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 ملّخص الدراسة

تناولت هذه الدراسة مرحلة مهمة من مراحل التار خ الحضاري الفلسط ن  انحصرت بة ن     

م ، حاول   ها المؤرخون الغرب ون جاهد ن مصادرة هذا التةار خ ، وإ هةام   .ق4-37عام  

سبقها ، ال سة ما  تةرة    العالم بمركز ة الحكم ال هودي     لسط ن خالل  ترة الدراسة ، وما

 .حكم الحشمون  ن 

وكان الهدف الرئ س من الدراسة التعر ف به رودس ، الحاكم اآلدومّ  النسب ، وال هةودي   

الد انة  والذي نهج س اسة التبع ة المطلقة للرومان ، وكان من أهدا ها التعرف على الس اسات 

 .الت  اتبعها هذا الحاكم من أجل تثب ت دعائم حكمه 

وقد ركزْت على أصول ه رودس األدوم ة ، ذلك الرجل الذي نسب إلى الدولة الت  قامت    

 . جنوب  لسط ن 

وناقشت ق ادة ه رودس الس اس ة الت  ورثها عن جده أنت باس ووالده أنت باتر ، والظةروف    

 .المحل ة والدول ة الت  جعلته حاكمًا بس اسات مطلقة      لسط ن

لتبع ة ه رودس للرومان والت  رأى   ها أ ضل السبل الت  تؤّدي إلةى   وتعرضت الدراسة   

المحا ظة على مملكته ، وكان أول قائد أجنبّ   حكم باسةم الرومةان  ة  مقاطعةة تابعةة      

: إلمبراطور تهم ، وأقام عالقات دبلوماس ة ، وعالقات عائل ة مةع بعةض قةادتهم أمثةال     

 . كما وضحتها الدراسة أنطون وس ، وأكتا  وس ، وماركوس أغر با

وناَقَشْت جانبًا مهمًا من س اسة ه رودس تجاه ال هود ، والتحد ات الناتجةة عةن مواجهةة      

أخطارهم المتمثلة بر ضهم حكمه ، لكونه اعتنق ال هود ة ألسباب س اسة ة ، واسةتطار أن   

عارضة ن لحكمةه ،    ستم ل ال هود إل ه باّتباعه نهج الشدة ح نًا والّل ن ح نًا آخر ،  ضرب الم

وس طر على منصب الكاهن األعظم ، وعطل صالح ات مجلس السةنهدر ن ، وحةاول أن   



 ش 

 كسب ُودَّهم بالمصاهرة تارًة ، والتوّدد إل هم تارًة أخرى ، أو عن طر ق مساعدتهم المال ة    

 .أوقات الكوارث والمجاعات ،  أصبحت سلطته الس اس ة  وق سلطة الد ن

راسة إلى عالقات ه رودس الخارج ة مع مصر اإلغر ق ة بق ادة كل وباترة وتطرقْت هذه الد  

، الت  سادها الُكره المتبادل الناتج عن الصرار على مناطق النفةوذ  ة    ( زوج أنطون وس)

 لسط ن  ووصفت الدراسة عالقاته باألنباط الت  تراوحت ب ن االحتراب تارًة ، والسلم تةارة  

 . لكته ، وإرضاء س اسة الرومانأخرى من أجل حما ة حدود مم

وركزت الدراسة على مشار ع ه رودس البنائ ة     لسط ن ، الت  تمثلةت  ة  األبن ةة       

من قالر ، وحصون ، وأسوار كان الهدف منها حما ةة مملكتةه مةن األخطةار     : العسكر ة

بان  الد ن ةة   سبسط ة ، وق سار ة ، والم: الخارج ة والداخل ة  وتمثلت    المدن الكب رة مثل 

والثقا  ة ، والر اض ة كالمسارح ، والمالعب ، والمدرجات ، والصةاالت ، وُصةبغت جةل     

  .مبان ه بالصبغة اله ل نست ة
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 المقدمة

كانت ح اة ه رودس الكب ر مل ئة باألحداث والمغامرات ، الناجحة    المسار العام لألحداث    

ختّص ن معر ة شخص ته ،  قد برز    العصةر اله ل نسةت     وكان من الصعب على غ ر الم

ووصل إلى قمة المجد والقوة    نها ة القرن األول قبل الم الد ، الذي تةزامن مةع ترّبةع    

أوغسطس على عرش اإلمبراطور ة الرومان ة ، ذلك الرجل الذي وضع حةدًا لعقةود مةن    

ة ، وقّوى حدودها الطو لة ، وورث االضطرابات والحروب األهل ة ، وأعاد بناء اإلمبراطور 

عن األباطرة مقاطعات بع دة عن العاصمة روما  ، الذ ن حكموا    السنوات األخ ةرة مةن   

بومب  ، وق صر ، وأنطون وس ، وبهذا توسعت إمبراطور ته إلى : العصر الجمهوري أمثال 

 .حد كب ر 

ام رومان ، وقد حكم خةارج  كانت اإلمبراطور ة الرومان ة تتكون من مقاطعات  د رها حك  

حدودها ملوك تمّتعوا بثقة روما ، وكانوا والة لهم ح ث تمتعوا باسةتقالل ذاتة  ، ونّفةذوا    

الذي وقف إلى جانب مةارك أنطون ةوس عنةدما    ( ه رودس الكب ر) س اساتهم  ومن هؤالء 

   مملكته س طر على المقاطعات الشرق ة لإلمبراطور ة الرومان ة ، وعالج أطمار كل وباترة 

م لمصلحة اإلمبرطةور  .ق 30بطر قة مرنة ل حا ظ على والئه للرومان ، ثم غّ ر تبعّ ته عام 

أوغسطس ، الذي هزم أنطون وس ،  أبقاه حاكمًا على  لسط ن ، إ مانًا من أوغسةطس بةأن   

س اسة اإلمبراطور ة الرومان ة تتطلب وجود ه رودس حاكمًا على  لسط ن ، ومنذ ذلك الوقت 

 .الرك زة األساس ة لإلمبراطور أوغسطس    الشرق ظّل

وقد قدم ه رودس كث رًا للرومان  وال هود ،  كان حل فًا للرومان  وش َّد كث رًا من المبةان      

العامة على النمط اله ل نست  ، وأقام كث رًا من المبان  الد ن ة لل هود ، إال أنَّ ال هةود ظلةوا   



 ض 

بل كان  نتم  إلى اآلدوم  ن ، وألنه (  كن  هود ًا من وجهة نظرهمألنه لم ) كّنون له العداوة  

تأثر بالثقا ة اله ل نست ة ، الت  كان للمؤرخ ن قوال الدمشق  دور    زرر حبهةا  ة  قلةب    

 .ه رودس  إذ كان مستشارًا له ، ومعلمًا ألبنائه 

امنت نها ة ح اة وخالل  ترة حكم ه رودس تو رت الظروف األول ة لنشوء المس ح ة ، وتز  

 .ه رودس مع م الد المس ح ع سى بن مر م

 أسباب اختيار الموضوع

وقع اخت ار الباحث على هذا الموضور نظرًا ألهم ة  ترة ه رودس    التار خ الفلسط ن     

القد م ، ح ث تكّررت محاوالت ال هود تضخ م دورهم    التار خ الفلسط ن  ، ومحةاوالتهم  

لمصلحتهم مستند ن إلى المروّ ات التورات ة ، أو معتمد ن على تحةو ر   مصادرة هذا التار خ

 .معط ات الحفر ات األثر ة لتتوا ق مع آرائهم المسبقة 

وأختار الباحث هذا الموضور ل ضع أمام القارئ العرب  بعض الحقائق التار خ ة الت  تحّتم   

 .على نتائج التنق بات األثر ة الحد ثةاعتمادًا ( القد م)عل نا إعادة كتابة التار خ الفلسط ن  

ونظرًا النعدام الدراسات العرب ة حول  ترة حكم ه رودس ،  قد تناول الباحث شخصة ة      

ه رودس المؤثرة    تار خ  لسط ن القد م ، والظروف الت  هّ أت له الفرصة ل صبح ملكةًا  

 .      ج ة عل ها  وس اساته المتبعة لتثب ت حكمه سواء الداخل ة أوالخار

 منهجية الدراسة

اتبع الباحث أسلوب منهج البحث التار خ     التحل ل ، ونقد الروا ات ، وتمح صها محاواًل  

الحصول على المعلومة األقرب إلى الدّقة ، ومقارنة المعلومات التار خ ة بنتةائج الحفر ةات    

 ت بعض القادة الرومةان  س ، ومذكرااألثر ة، وقد استخدم كتابات المؤرخ جوز فوس   ال  و



 ط 

 ضاًل عن نتائج الحفر ات األثر ة ، وأخذ آراء المؤرخ ن المعاصر ن له ةرودس ، والتة    

 .قارنت ب ن محّب ه ومبعض ه ، وقارن ب ن تحل التهم وروا اتهم

 صعوبات الدراسة

من أبرز الصعوبات الت  واجهت الباحث ، تح ُّز المصادر األساسة ة للروا ةة التورات ةة       

 معظم المصادر القد مة والحد ثة تح زت أو انساقت وراء الروا ة التورات ة ، ما جعل الباحث 

 . قع    إرباك    وسط خضّم هذه المعلومات الموّجهة

والمشكلة الثان ة تمثلت    أّن جم ع الحفر ات األثر ة قامت بها دوائةر ومعاهةد اآلثةار       

عل هم ، وأظهروا من نتائجها ما  خدم مصةلحتهم    اإلسرائ ل ة والغرب ة ، ح ث صارت حكرًا

و ساند روا تهم ، وأخَفْوا ما ل س من مصلحتهم ، وكانت قراءتهم لتلك النتائج متفقة مةع مةا   

 تناسب ومصلحتهم ، ما صّعب المهة أمام الباحث    حصوله على معلومات موضوع ة تخدم 

 .الدراسة

 الدراسات السابقة

ئ ل ة المتخصصة    نشةاطات ه ةرودس الس اسة ة ، والحرب ةة     تعددت الدراسات اإلسرا 

 :والعمران ة  وكان أهمها ما  ل  

-Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder, new york,1971. 

      -Duane , Roller,The Building Program Of Herod  the Great, 1998. 

-Jacobson ,David,Herod and Augstus,library of congress,2009 . 

-Charles ,Kent, The Makers And Teachers Of Judaism,2010 

وبالرغم من كثرة هذه الدراسات ، إال أّن تناولها للموضور كان ُ طرح مةن وجهةة نظةر     

 .إسرائ ل ة متح زة 



 ظ 

ت أما الدراسات العرب ة حول ه رودس ،  ه  معدومة أو محصورة    سطور ، أو صفحا  

قل لة متفرقة    بطون الكتب المختلفة ،أهمها بحث اله رود م إلبراه م أبو ارم س، لذلك ،  إّن 

هذه الدراسة ل ست األولى    هذا الموضور مطلقًا ، ولكنها األولى على المستوى العربة  ،  

ألنها ترسم صورة شاملة ومتكاملة عن ح اة ه رودس العائل ة ، والس اس ة ، وتض ف شة ئًا  

 .د دًا للمكتبة العرب ةج

 فصول الدراسة

حملت الدراسة ب ن ثنا اها إهداًء ، ورسالة شكر ، و هرسًا لموضوعاتها ، وملخصًا باللغةة   

 .العرب ة  ضاًل عن المقدمة

وقد تناول الفصل األول عائلة ه رودس األدوم ة ، نشأتها ، واتسار رقعتهةا ، وانه ارهةا     

  ، والد ه رودس ، والدور الذي لعبه    مساعدة الرومان عنةد  وتناول نشاط أنت باتر الس اس

قدومهم إلى المشرق ، ومحاولته كسب وّدهم ، واستثماره لهذه العالقة الط بةة  ة  صةناعة    

مستقبل س اس  لولد ه ،  صا ل وه رودس ، عندما ُعّ نا حاكم ن على القدس والجل ل، وتناول 

 .نسب ه رودس وح اته الخاصة

الفصل الثان  عالقة ه رودس بالرومان ، الذ ن نّصبوه ملكًا على  لسةط ن عةام   وناقش    

م ، تلك العالقة الت  تم زت    البدا ة بالتبع ة الكاملة لهم ، ح ث ساد ب ةنهم التعةاون   .ق40

العسكري من أجل مواجهة العدو التقل دي للرومان ، وهم الفرث ون ، وامتلك ه رودس القدرة 

ه للقائد الرومان  المنتصر    اللحظة المناسبة ، وكتم كرهه لةبعض أتبةار   على تغ  ر تبع ت

 .الرومان خش ة إثارة حف ظتهم ضده

وحّلل الفصل الثالث عالقة ه رودس بال هود ، الذ ن حاول قسٌم منهم إثارة القالقل ، ور ض   

ر ال هةودّي  واستطار ، باستخدام القوة ، القضاء على الت ةا ( ألنه نصف  هودي )حكمه لهم 



 ع 

وحرمانه من منصةب الكةاهن األعظةم    ، المناوئ لحكمه عن طر ق المطاردة ، والتصف ة 

وتجر د هذا المنصب من صالح ة اتخاذ قرارات  اعلة ، وبالمقابل حلل تقّربةه مةن الت ةار    

ومساعداته اإلنسان ة لهةم  ، الُمهادن عن طر ق المصاهرة ، وتع  ن قادتهم    مناصب الدولة 

 .النكبات والمجاعات أ ام 

وعالج الفصل الرابع الس اسة الخارج ة له رودس ، ومحاولته تحس ن عالقاته بكل وبةاترة      

ملكة مصر ، الت  كانت تطمع    بعض المناطق التابعة لمملكته ، وكانت عالقتةه باألنبةاط   

 .تتراوح ب ن السلم والحرب من أجل الحفاظ على حدود مملكته  

ل الخامس للنشاط البنائ  له رودس ، ابتداًء من األبن ةة العسةكر ة التة     وتعرض الفص    

تمثلت    القالر ، كقلعت  مسعدة ، وه رود وم ، إلى إنشائه مد نت  سبسةط ة ، وق سةار ة    

وبنائه المرا ق الثقا  ة والر اضة ة مةن   ، والمبان  الد ن ة ال س ما ما كان منها لآللهة الوثن ة 

 .ومسابح ، باق الخ ل ، ومدرجات مسارح  وساحات لس

وتضمنت الخاتمة خالصة ما توصل إل ه الباحث من نتائج ، وُختمةت بقائمةةا المصةادر       

 . وبملخص لها باللغة االنجل ز ة، والمراجع الت  اعتمدت عل ها الدراسة 

 تحليل المصادر ، والمراجع

مؤرخ جوز فةوس  ال  ةوس ،   اعتمدت الدراسة على المصادر األصل ة ال س ما كتابات ال  

ورسائل ب الطس البنط  ، وبعض المراجع الحد ثة ، ونتائج الحفر ات المنشورة    بعةض  

 .الدور ات والموسوعات ، واعتمدت على  بعض المواقع اإلكترون ة

 المصادر: أواًل 

لد كتابات جوز فوس  ال  وس ، استفاد الباحث من كتاباته     صول الدراسة كلها ح ث ُو-2 

م ، وكان  نحدر من عائلة  هود ة كهنوتة ، انتمى إلى 200م ، وتو   عام 37هذا المؤرخ عام



 غ 

 رقة الفر س  ن الذ ن كتبوا التوراة ، وكتب مؤلَفْ ن لهما عالقة بموضور الدراسة أنجز األول  

  م ، وقد أحتوى على مقدمة وعشر ن كتابًا94-93، ب ن عام  ( تار خ ال هود ة القد مة)وهو 

 م ، وقد ضم مقدمةة وسةبعة كتةب    79، عام ( الحرب ال هود ة)وأتّم الكتاب اآلخر ، وهو 

 واعتمد    جمع معلومات الكتاب األول والقسم األول من الكتاب اآلخر على الروا ة التورات ة 

وَنقل عن كتابةات  .  وعلى الروا ة ال هود ة ، وه  معلومات ال نستط ع التحقق من صحتها

ب روسوس البابل  ، ود وس الف ن ق  ، ومع ذلك ، لم  نقةل  : خ ن السابق ن لعهده أمثال المؤر

معلوماته عنهم رأسًا  وإنما أخذها عن الكاتب ن قوالس الدمشق  ، لذا ،  ه  تعدُّ معلومات من 

ة الدرجة الثالثة ، ومجَّد    كتابه األول د انة ال هود وثقا تهم ، وتغنى    الكتاب اآلخر بقةو 

روما الحرب ة ، وحكمة قادتها متح زًا بذلك لد انته ال هود ة وتبع تةه الس اسة ة والعسةكر ة    

للرومان ، وأشار إلى الهدف من تأل ف كتبه    مقدمة كتابه اآلخر ، وهو إنقاذ تار خ ال هود 

 .من الض ار

علوماته    ،  ُعّدت م( م70-66)وقد عاصر جوز فوس مادة القسم الثان  من كتابه اآلخر    

هذا القسم من الدرجة األولى ، وأضاف إل ه تفس راته الذات ة ، وبالتال   جب علةى الباحةث   

والمختص أن  ستخدم أسلوب المقارنة للمصادر التار خ ة المتنوعة للتأكد من صحة مةا رواه  

 .جوز فوس 

ن بة الطس  مذكرات ب الطس البنط  ، الت  استفدت منها كث رًا    الفصل الخامس ، وكا-1

م حاكمةًا  15م    روما ، وأصبح قائدًا عسكر ًا ، ثم اخت ر عةام  .ق20البنط  قد ولد عام 

ل هودا لكثرة الثورات الت  أحدثها ال هود ضد الرومان ، وقد ُسخرت رسائله لخدمة المصةالح  

  الرومان ة وللتعب ر عن س استهم تجاه ال هود ، ووصفت س اسة الشدة والل ن الت  ُأتبعت  ة 



 ف 

إخضار ال هود للحكم الرومان  ، وقد كانت قر بة من  ترة  الدراسة ،  رأى الباحث أن  عتمد 

 .   عل ها ألنها وصفت بعض األماكن الت  بناها ه رودس كما وصفت عالقات ال هود بغ رهم

 المراجع العربية : ثانيا  

ّن كث رًا منها مترجم عةن  إّن عدد المراجع العرب ة الت  تناولت موضور الدراسة قل ل ، وإ   

 مراجع 

أجنب ة ، وقد ورد   ها إشارات عن  ترة الدراسة ساعدت الباحث    تكو ن  كرة عامة عةن  

موضور الدراسة ، وكان من أهمها تار خ  لسط ن القد م لسام  سع د األحمد، وتار خ الشعب 

 .  العبري ألندر ه لوم ر ، وآثار  لسط ن لول م ألبرا ت

 راجع األجنبية الم-ثالثًا

استخدم الباحث كث رًا من المراجع األجنب ة    كا ة  صول الدراسة ، ومن هذه الكتب مةا    

تناول عموم ات حول موضوعها ، ومنها ما كان مختّصًا بشخص ة ه رودس من كل جوانبها  

 ومنها ما هو مختص بأبن ة ه رودس ، وقد ساعدت الباحث    رسم ه كل ة الدراسة  وتزو ده

بتفس رات للمواقف المتناقضة حول س اسات ه رودس ، إال أّن كث رًا من هذه الكتب تةأثرت  

 .بالروا ة التورات ة

 :      وكان من أهم هذه الكتب    

Grant,Michael, Herod the great, American heritage press,New york   

 1971. 

Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder, new york,1971. 
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 الدوريات -رابعًا

كان للدور ات دور كب ر    إثراء البحث بالمعلومات بسبب تناولها مادة تار خ ة ، وتحل اًل    

لهذه المادة من ِقبل ُكتابها ، وقد أوردت بعض الدور ات نتائج تنق بات جرت    مواقع مختلفة 

صندوق استكشاف  لسط ن ، الةذي  : لدور ات لها عالقة بموضور الدراسة ، ومن أهم هذه ا

م ، والمدرسة األمر ك ة للدراسات الشرق ة السةنو ة ، ونشةرة المدرسةة    2865تأسس عام 

 .  األمر ك ة للدراسات الشرق ة ، ومجلة تل أب ب ، ومجلة استكشاف إسرائ ل

 الموسوعات -خامسًا 

واردة    الدراسةة ، والتعر ةف   استفاد الباحث من الموسوعات    تحد د بعض المواقع ال 

 New Encyclopedia of)  ببعض الشخص ات ونتائج التنق بةات ، وكانةت الموسةوعة   

Archaeological Excavations in the Holy  Land)      من أهةم الموسةوعات التة

اعتمدت عل ها ، ألنها شكلت سجاًل لنتائج التنق بات    المواقع الت  لها عالقة بالدراسة  وكان 

قد أض ف إل ها جزٌء جد ٌد نشر النتائج الجد دة الت  توصل إل ها المنقبون   ما بعد ، ما وّ ةر  

 .للباحث نتائج شاملة للتنق بات الت  جرت    المواقع ذات العالقة

 المواقع االلكترونية-سادسًا 

 ةة،  موقع المجلةة ال هود :  استفاد الباحث من بعض المواقع اإللكترون ة المتخصصة مثل   

 .وموقع قاموس الكتاب المقدس ، وموقع المجلة الرومان ة القد مة ، ومواقع أخرى 
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 التمهيد

 يةدومالدولة اآل

 ة الت  استطاعت أن تؤسةس  دوماألصول األولى لألسرة اله رود ة إلى الجماعات اآل ترجع 

 حةدها مةن    ، لسط ن قامت جنوب    ندومضمن منطقة تار خ ة لآل (2) لنفسها دولة مستقلة

ومن الجنوب خل ج العقبة ، ومن الشرق  ووادي الحسا، (القدس وما حولها) هودا الشمال إقل م

  ةون هةذه   دوم، واسةتوطن اآل  ومن الغرب شبه جز رة س ناء ، صحراء األردن الجنوب ة

 (.1) آدوم، وُأطلق عل ها بالد  المنطقة منذ منتصف األلف الثان ة قبل الم الد

ا تلك الت  ظهرت    كتابات أهمهوكان    كث ر من المصادر التار خ ة ،   وندوماآلر ذك   

قبل أن  آدوموس ، الذي نسبهم إلى ال هود من غ ر نسل  عقوب ، وأنهم حكموا منطقة جوز ف

 كون هناك ملك على إسرائ ل ،وذكر من ملوكهم بالع بن بعور ، و وباب بن زراح، وحوشاب 

تتنا ى مع مةا     ندوماآلمع مالحظة أّن دراسات جوز ف وس    أصول  ، (3)وهدد بن بدد 

وأم ةل إلةى رأي    (4)إلى ع سو بةن إسةحاق      ندوماآلورد    العهد القد م ، الذي نسب 

 .جوز فوس 

  ن قبةل محاربةة   آدومكمحارب ن أشداء ،وقد ذكرت التوراة ثمان ة ملوك    ندوماآلبرز و  

، ( م.ق963-2004)    ترة حكةم داود  و (5)عشر قبل الم الدداوود لهم    القرن الحادي 

، ( م.ق841-851) و   الفترة مةا بة ن   ( 6)لس طرة مملكة إسرائ ل المتحدة  آدومخضعت 

                                                 
1
-  Noth,Martin, The history of Israel, 151 

2 - Bartllett,J,Edom and the Edomites, JSOT,77,34,1989 ؛Hart,Stephen,some preliminary 

thoughts on  settlement in southern edom,Levant,18, 1986,51-57                                                                               
3
- Antiquities of the Jewes, 13,7,2.                                                                

4
- .41-41،11:العدد سفر  

5
- 63،61،التكوينسفر  

6
21، 8:صموئيل الثاني سفر  -  
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، واسةتقلت    هةودا وثارت على مملكةة   آدوم، انتفضت   هوداوه   ترة حكم  هورام ملك 

 (.1)وقتل اآلالف من أهلها   ودا هم عندما هاجمها أمص ا ملك .ق 802حتى عام ( 2)عنها

من خالل نتائج التنق بات األثر ة    كث ر من المواقع    ندوماآلتناول علماء اآلثار تار خ     

 مةن خةالل  ( 3( )بر تشةارد ) Pritchard، وأشار إل ها عدد من الدارس ن أمثةال   ة دوماآل

هم ، وحرص آدومبمنطقة المصادر المصر ة الت  ركزت على اهتمام المصر  ن  رجوعهم إلى

على أن تكون دائمًا تحت نفوذهم نظرًا لما تمتاز به هذه المنطقة من كثرة النحاس والخامةات   

 .الت  استخدمها المصر ون بكثرة

أن الفراعنة سمحوا بمرور قبائل الشاسو أمام قلعة ( 4() بارتل ت) Bartlett الباحث وذكر    

إلةى  ( 5()ل ف  ( Levy الباحث قاء على ح اتهم ، وأشارالفرعون مرنبتاح إلى برك بتوم لإلب

تتوا ق مع النصوص المصر ة الت  أشارت  الت  اكتشفت    وادي   نان أّن المقابر الجماع ة 

 2200-2500السفلى ما بة ن   آدومكان قد سكن ( شاسو)إلى أّن شعبًا بدو ًا أطلق عل ه اسم 

 .قبل الم الد

من خالل حفر اته    خربة النحاس الواقعة شمال شةرق  ( 6)جلو ك  عالم اآلثار كشف     

ّ     هذه المناطق  عود إلةى  آدومعن آثاٍر الست طان  ، وخربة   نان ، وِتْمَنع   وادي عربة

علةى أّن هةذا   ( 8)وجلو ك ( 7) (ل ف )Levy القرن الثالث عشر قبل الم الد ، وأكد كل من 

                                                 
1
- .8،44،سفر الملوك الثاني  

2
.11،11:نفسه -  

3 - ANET, 259.                                                                                                                                   
4 -  The rise and the fall of the kingdom of edom,PEQ,104,1972,27  ؛ Edom and the Edomites, 

  JSOT,77, 1989,80                                      
5 -  Some thoughts on khirbet en-nahas ,TA ,33,2006,12.                                                                 
6 -  The civilization of the edomites,BA,19, ,1947,77-79 
7 -   Thomas,Some thoughts on khirbet en-nahas ,TA,33,2006,13.                                         
8 -  The civilization of the edomites,BA,19, ,1947,77-79 
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قبل الم الد من خةالل   200-2100الواقعة ما ب ن  النشاط االست طان  بلغ ذروته    الفترة

 .استغالل مناجم النحاس

 Crowellبعةض الدارسة ن أمثةال     ض جلو ك إلى انتقادات حادة وّجهها إل ةه وقد تعر  

روا ة التورات ة من خالل محاولته التو  ق ب ن نتةائج  الالذي اتهمه بالتحّ ز إلى  ،( 2()كرو ل)

 .لقد م مبتعدًا بذلك عن المصداق ة ، والح اد ة ، والموضوع ةتنق باته   وروا ات العهد ا

 خربة النحاس باالعتماد على نتائج التنق بات األثر ة     ( 1()سنقر) Singer الباحث وأشار  

مةع  ( 3) ة    القرن العاشر قبل الم الد ، ولم  تفق كرو ةل دومإلى دالئل تب ن ق ام الدولة اآل

 .المذكور التار خ  ة    دومسنقر على ق ام الدولة اآل

تل مشةاش  ة     Tel-Masos))إن التنق بات األثر ة    منطقة بئر السبع ، وبالتحد د      

   عود إلى العصةر الحد ةدي األول   آدومالطبقة األثر ة الثالثة ، كشفت عن وجود است طان 

الثان ة من  حلةمع ز ادة    الكثا ة السكان ة ، والنشاط البشري    المر( م.ق2100-2000)

 (.  4) (م.ق2000) العصر الحد دي األول

الرأي الذي  ؤّكد وجود اسةت طان  ( 5() نكلشتا ن) Finkelstein الباحث األثري وقد وا ق  

     المرحلة األولى من العصر الحد دي ، واستدل على ذلك بالمكتشفات األثر ة  ة   آدوم

، ح ث أّكد أّن المكتشفات األثر ةة  ة  خربةة    ( العل ا آدوم) دومكث ر من المناطق الجبل ة آل

 ة ، وا ترض أن دومالنحاس لم توصل الباحث ن إلى نت جة حول التار خ المحّدد لبدا ة الدولة اآل

                                                 
1 -  Nabonidus,as-Sila' and the beginning of the end of Edom,BASOR, 348, 2007 ,76                                                                                                                                          
2 -  Beersheba A gatway community in southern Arabian long-distance in the eighth century 

     B.C.E. TA, 26,1999,3-75.           
3 - Nabonidus,as-sila,and the beginning of the end of  edom,BASOR, 348 , 2007 ,76.                                                                                                                                           
4 -  Herzog,Z,and Singer –Avitiz,L,Redefining the centre:The emergence of state in  

     Judah,TA,   31,2004,209-244؛ Gitin,Seymor and Dever ,William,Studies in iron age 

archaeology,AASOR,4 9,1989,125. 
5- Edom in the iron 1, Levant,24,1992,160. 
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  باتجاه المنطقة الجنوب ة لم  حدث إال    أواخر القرن الحةادي عشةر قبةل    دومالتوسع اآل

، لم تظهر إال    القرن ن الثامن والسابع قبل  ة كدولة مزدهرة  آدومالم الد ، مع قناعته بأن 

 .الم الد

 آدوماسم  لألشور  ن ح ث ورد  آدومقبل الم الد خضعت بالد  والثامن التاسعو   القرن ن   

 عندما أخضةعها  ( م.ق783-829)ث    المصادر اآلشور ة    عهد الملك هدد ن راري الثال

وأعاد  ةرض  ( م.ق717-744)الثالث  لصرالت بض عل ها الجز ة ، وجاء من بعده تغو ر

 . (2)تابعة للدولة اآلشور ة آدومالجز ة عل ها من جد د  ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت 

كانوا  مّدون الملك اآلشوري بكل ما  حتاجه من مساعدة  ة      ندوماآلوب نت المصادر أن   

من الرخاء االقتصادي شهدت حالة  آدوم، و تضح من هذه المصادر أّن ( 1)حمالته العسكر ة 

بس طرتها التامة على الطرق التجار ة المؤد ة إلى مداخل البحر األحمر ، هذا ، إضا ة إلةى  

 (.2خر طة رقم ( )3)رة    خربت  النحاس ، و  نان النحاس الموجودة بكث استغاللها لخامات

 آدومن وصةول  ولقد أكدت نتائج التنق بات األثر ة صحة ما جاء    المصادر اآلشور ة م   

  توا ق مع الروا ات ، وهذا ما ال( 4)إلى قمة ازدهارها    القرن ن الثامن والسابع قبل الم الد 

، ح ث قدمت التنق بات األثر ة ( 5)   مراحل مبكرة  آدومالت  أشارت إلى ازدهار  التورات ة 

آشور ة  ة الت  كانت تشكل    األساس مراكز دوماألثر ة دالئل عن أهم المدن والحصون اآل

                                                 
1 - Hart,Stephen,some preliminary thoughts on settlement in southern 

edom,Levant,18,198,6,57؛ Pritchard ,J.B, ANET, 1969,281. 
2 - Pritchard ,J.B,ANET, 1969,287-291. 
3 - Levy ,Thomas,Some thoughts on khirbet en-nahas ,TA ,33,2006,13 
4 - Singer ,Beersheba A gatway community in southern Arabian long-distance in the eighth  

   century B.C.E. TA, 26,1999,3-75 Bienkowski,Piotr,The beginning of the iron age in 

   edom:Areply to Finkelstein,Levant,24 , 1992,167 ؛ Bienkowski,Piotr,Umm el-   

   biyara ,Tawilan and Buseirah in retvrospect , Levant,22,  1990,103.                                                                                                    
5 - Glueck ,Nelson  ,The civilization of the edomites,BA,19,1947,77-79 
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( 2)  محّصن    القرن الثامن قبل المة الد  آدوممثل حصن بص رة ، الذي كان أضخم موقع 

 الباحةث  ، وأشار( 1)  الواقع على بعد مئة متر شمال خل ج العقبة دوموموقع تل الخل فة اآل

 إلى أّن تل الخل فة كان مركزًا تجار ًا آشور ًا تأّسس    أواخر القرن الثةامن قبةل  ( 3)نعمان

وسة ط  ك الذي كان له دور ق ادي زمةن األشةور  ن    الد ، هذا إضا ة إلى تّل المشاش الم 

من أجل تو  ر ( 5)، وقد اهتم اآلشور ون بهذه المواقع ، وحصنوها ( 4) نهمبتشج ع م تجاري 

 . (6)النحاس تستثمر بتجارة تو  ر الحما ة للقوا ل التجار ة ال سّ ما تلك الت  كانت 

مساعدة    ون دوم، وقدم اآل للمملكة البابل ة  آدومل الم الد  خضعت بالد قب 621عام  و     

م، وشاركوا البةابل  ن حةروبهم ضةد    .ق587عام  نبوخذ نصَّر    أثناء حصاره ألورشل مل

ز ادة على   هودا   الس طرة على بعض من مناطق نفوذ    ندوماآلوذلك رغبة من  (7)ال هود

 .الماّرة من شمال النقب على س طرتهم على الطرق التجار ة 

، وازدهرت من جد د حتى السنة الخامسة من حكم الملك البابل   آدوموبهذا التحالف نهضت   

رغبة منه    الس طرة على الطرق  آدوم، الذي ُ نسب إل ه تدم ر ( 8) (م.ق539-556)نابون د

 ة     ة ن ومداآلالجز رة العرب ة ح ث هاجم مناطق نفةوذ  و ،الشام بالد التجار ة ب نالطرق 

 ( .9)بص رة ، وتل الخل فة ، ودمر الموقع ن 

                                                 
1 - Finkelstein,Israel,Khirbet en-nahas,edom and biblical history,TA ,32,2005,120؛Crowell, 

    Bradley,Nabonidus,as-sila,and the beginning of the end of  edom,BASOR,348,2007,76.              
2
-Mazar,E,Edomite pottery at the end of the iron age,IEJ ,35, 1985, 253-259     

3
-An Assyrian residence at ramat rahel,TA,28,2001,260. 

4 - Finkelstein,Israel,Khirbet en-nahas,edom and biblical history,TA ,32,2005,121.                       
5 - Pritchard ,J.B, ANET, 1969,298.                                                                                                 
6 - Hart,Stephen,som preliminary thoughts on settlement in southern edom,Lvant,18,1986,57.     
7
-Lindsay,J,Edomit westward expansion :The biblical evidence ,ANES,36,1999,50 ؛ 

     Bartlett,R,  Edom and the idumaeans,PEQ,131,1999,106.                                                                                
8 - Crowell ,Bardly ,Nabonidus as-sila and the biging of the end of edom,BASOR,  348, 2007,  

؛   80     Gitin,Seymor and Dever ,William,Studies in iron age Archaeology ,AASOR4 9,1989 

       125-131  
9 - Lindsay,J, The babylonian kings and edom(605-550B,C), PEQ ,108,1976,32                                                                                                                          
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وقد أثبتت التنق بات األثر ة هذا الدمار    حصن بص رة، وتم تحد د حدوثةه  ة  السةنة      

 الخامسة

، وأظهرت التنق بات األثر ة األدلة الكا  ة الت  تنسب هذا الةدمار إلةى   ( 2)من حكم نابون د  

 (. 1)الج وش البابل ة 

  خالل الحقبة الفارس ة ، الت  بةدأت  آدومشف عن أدلة وُلقى أثر ة تش ر إلى نشاط لقد ُك   

وضوحًا كان ذلك اللوح الط ن  ، ومن أكثر األدلة األثر ة ( 3) (م.ق539)مع نها ة بابل عام 

وقد وجد على اللةوح كتابةات   (  م.ق 512)األول عام   داره ، و عود لفترةُعثر عل ه الذي 

 (.4) ًا آدومكبش ن لرجل ن آرام  ن ، وكان المسؤول عن عمل ة الب ع رجاًل  ُتش ر إلى ب ع

  تها على الطرق التجار ة س طرو ، لقرن الثالث قبل الم الدومع ظهور دولة األنباط    نها ة ا 

 .( 5) تحت س طرتهم   ندوماآلدخل الجزء األكبر من بالد 

أحةد  ( م.ق204-235)د قام هركانوس األولو   النصف الثان  من القرن الثان  قبل الم ال 

مثةل    ةة دوماآل وس طر على كث ر من المدن ،( 6)   ندوماآلقادة الدولة الحشمون ة بمحاربة 

 اتبةع الحكةام  و ،(9) و رض عل هم التهود مقابل بقائهم على أراض هم  ) (8ومر سا(7)أدورا 

إما بالطرد  ، بتهد دهم   ندوماآل الس اسة نفسها    التعامل مع هركانوسمن بعد  الحشمون ون

                                                 
1- Bennett,C-M,The rise and fall of the kingdom of edom,P.E.Q,104,1972,28 
2 - Bartlett,J,Excavations at Buseirah,JOST,24,1983,17.                                                                                                       
3 - Bennett,C-M,Excavations at buseirah southern Jordan 1974 ,Levant,9,1975, 8.                        
4 - Dalley,S,The cuneiform tablet from tell tawilan,Levant, 26, 1989 ,19-22 
5 - Bartlett,J,From edomites to nabataeans,P.E.Q ,111,1979,53.                                                     
6-Josephus The jewish war,1,9,13 .  
7
-JosephusAntiquities of the Jews13,9,1 ؛  Johson,Paul, Ahistory of the jews,109 .  

8 - لشرقيمنكمإلىالشرقوالجنوبا61كمجنوببلدةبيتجبريلو4تقععلىبعد(تلصندحه)يطلقعليها:مريسا 
األكمةأوالقمة،أماصندحةفتعنيالقديسة،وكانأولمنسككنهاالكنعكانيونفكيمنتصكف:عسقالنوتعنيكلمةمريسا
،وهيمنالمدناآلدوميةالمهمة،وكانتفيالعصرالهيلينستيالمدينةالرئبيسيةلجنكوبركرباأللفالثالثقبلالميالد

موهكودواسككانهابكالقوة،دمهكاالورثيكونعكام.ق115-161السيطرةعليهابينعكاميفلسطين،وتمكنالحشمونيونمن
(1/195،القسمالعام،جالموسوعة الفلسطينية )متدميراًكامالً.ق11  

9 -115،تاريخ اللغات الساميةولوستون،اسرائيل،  
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ظهر الملك    ندوماآلومن  ، من أجل البقاء    وطنهم ،  أختاروا التهود مجبر ن أو التهود  ،

 .(2)ه رودس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
-Josephus,Antiquities of the Jews,13,15,4. 
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 الفصل األول

 صعود هيرودس

 لهركانوس الثاني عمهد، و أنتيباتر ظهور -1

ألكسندر )Alexander Jannaeus  عندما تو  ، س والد ه رود، كان أول ذكر ألنت باتر    

 (لكسندراأ) Alexandra هزوج ، وتول  (2مخطط رقم )(2()م.ق76)عام  ملك ال هود (وس ان

  سةمى : السلطة من بعدها ن على ح ث كان لها ولدان  تنا سا، م .ق73عام الُملك من بعده 

 ، (أرسةتوبولس )Aristobuls  األصغر و سمى ، (الثان  هركانوس)   Hyrcanus IIاألكبر

  إلى قةوة  مستندًا (1) أرستوبولسلسلطة ب ن األخو ن بدأه وخالل حكمها حدث صرار على ا

Saducees  (الصدوق  ن)  (3 ) قوة  إلى  ن استندااللذْ  وأخ ه   هأّم ضد  Pharisees  

                                                 
 ،( م.ق203-204)األول  أرستتوبولس ، وكاهن أعظم ، َخِلف شقيقه ( م.ق67-101)ني ملك حشمو: ألكسندر  -1

بنا هركانوس األول ، كون ج شًا من المرتزقة ، وقاد حروبًا عد دة ضد المدن ال ونان ةة المجةاورة لمملكتةه ،    وهما ا
السةاحل ة مةن  لسةط ن ،    خاض معارك مع األنباط ، وُهزم    بعضها ، ضم المنطقة  واستولى على قلعة    غزة ،

اتسم حكمه بتصاعد الخال ةات   وأجزاء من شرق األردن  واتسعت مملكته ، وكانت تضم عناصر كث رة غ ر  هود ة ،
ح وقّب ، والفر س  ن ، ح ث كان هو  ر س ًا ، ولكن أحد الفر س  ن شتمه الداخل ة الت  تمثلت    الصرار ب ن الصدوق  ن

 قاموا على خصومهم ، وانتهز الصدوق ون الفرصة   قتلوا منهم ستة آالف ،، ج شه بقتلهم  أمر  أسمه    ع د المظالّ 
لجأوا إلى الملك السلوق  بلغ خمس ن ألفًا ،  منهم إن عدد قتاله : مدة ست سن ن ، وق ل وأعملوا   هم القتل  الفر سس ن ،

الحكم من بعده  زوجه ى ، وول ت ّمبمرض الُحمات   نصرهم ، وَهَزَم ألكسندر    نابلس ،     أنط وخس د متر وس 
 ألكسندرا 

Nicholas, Delange, The illustrated history of  ؛( Josephus,Antiquities of the Jews,13,12,1-6   
 the Jweish people ,34) 
2-Josephus,The jewish war,1,5,4.  

-
نسب ٌا ، ولكنها مؤلفة مةن  الحجم  ن ، وه   رقة صغ رة  سة  هود ة كانت على خصام مع الفر طائف:  الصدوقيون 6

ُحفظت  ة  عائلتةه    كانت قدالرأي على أن التسم ة جاءت من رجل اسمه صادوق ،  مثقف ن معظمهم أغن اء ، وقد عّم
 وا تعال مهم    نص الكتاب وهم من حصر. رئاسة الكهنوت حتى عصر الحشمون  ن ،  ُسم  خلفاؤه وأنصاره صدوق  ن

انت هذه األسرة تقود الشؤون الد ن ة    القرن ن الرابع والثالث قبل الم الد ، و    ترة متأخرة ، بدأوا التةدخل  ة    وك
أبدى قادة الحشمون  ن م اًل للصدوق  ن ، وكان كب ةر الكهنةة وغالب ةة    ، م .ق78-235ومنذ عام ، الشؤون الس اس ة 

، وسة طروا علةى   ( م.ق67-76)زمن الملكة ألكسةندرا   نة العل ا   لموا الكهاتس همولكن، األعضاء السنهدر ن منهم 
؛ محمد العالم  539،قاموس الكتاب المقدس ، بطرس عبد الملك) .السنهدر ن  وأصبحت الس طرة الس اس ة    أ د هم
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 الذي عاداهم طو اًل، ح ث تقربت الملكة من الفر س  ن تنف ذًا لوص ة زوجها ، ( 2)(الفر س  ن)

علةى الجنةود      حكمها واعتمدت  ، عل ها ن الفر س و س طر حتى ركتهم    الحكم وشا ،

 استطاعت بذكائها إدارة شةؤون   ، وزادت عدد الج ش إلى الضعف ، المرتزقة من األجانب

 (.1) البالد

، وقتلوا من الصدوق  ن عةدد  واستبد الفر س ون بالحكم ، واضطهدوا كل من  قاوم سلطتهم   

 كب ر

إال أن  ،ملكةًا   الثةان   نت ابنهةا هركةانوس  ورغم أنها عّ  ،للملكة  خ رة األ أل اماو     

مسةتثمرًا عةداوتهم    واعتمد على الصةدوق  ن  ،كان قد جمع أصحابه من حوله  أرستوبولس

 ، بعد و اة والدتهو،  (3)وس طر على أموال المملكة الحشمون ة ،ج شًا قو ًا  جمعو ، للفر س  ن

أورشل م إلى بعد هز مته ركانوس ة تراجع ه  ،أر حا قرب  أرستوبولساه أخهاجم هركانوس 

 وأخة )ركانوس بلقب اكتفى هو ،الملك  (أرستوبولس)وصالح أخاه على أن  كون  واستسلم  ،

بعد أن دام حكم هركانوس ثالثةة   م .ق63-67 ب ن العام نوعاش    قصر أخ ه  ،( الملك

 (.4)شهور  قط

                                                                                                                                            
الخليتل  مجلتة جامعتة    ،6-5،م إلى األول الم الدي .الحركات الد ن ة واالجتماع ة     لسط ن من القرن الثان  ق ،

                               (.1006 1ر،1 جم ،للبحوث

 
، و ةرّجح أن  " المنعةزل "، ومعناها (  ر سا)طائفة  هود ة قد مة ، اسمها مشتّق من الكلمة اآلرام ة : الفريسيون  -1

المكاب ة على أنط ةوخس  المتظاهر ن بالتقوى ، والذ ن اشتركوا    الثورة " القد س ن" كون الفر س ون خلفاء الحس د  ن
، ح ث كان ( م.ق205-235)، وقد ظهروا باسمهم الخاص هذا    عهد  وحنا هركانوس ( م.ق263-275)أب فانوس 

زوجةه   من بعده إلى إبادتهم ، ولكةنّ  األخ ر من تالمذتهم ،  تركهم ، والتحق بالصدوق  ن ، وسعى ابنه إسكندر  انوس
 (674،قاموس الكتاب المقدسبطرس عبد الملك ، ) مور الد ن ة أكرمتهم بعد موته ، وجعلتهم قادة لأل

2 - Josephus, Antiquities of the Jews,14,1,2. ؛194،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف،  

3
-Roth, Cecil ,A short history of the jewish people,90؛ Gibson,Dan,The Nbataeans builders 

of petra,32.  
4
-Josephus - The jewish war,1,6,1    تاريخ الدبس،يوسف،؛    89، تاريخ الشعب العبري،  أندر ه ، لوم ر

؛       194،سوريا الدنيوي والديني  
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بحكم  ركانوسهل ًاالذي كان صد ق ّ دوماآل (رنت باتأ) Antipater ظهر ،    هذه األحداث  

 كان بمثابة   آدوموس حاكمًا على لكسندر  انأ عّ نهي والذ ، عالقته القو ة بالبالط الحشمونّ 

أو جزء  دومكحاكم سابق آلدور والده الس اس  لإضا ة إلى وراثته  ،صد ق للب ت الحشمون  

ربما الذي و ، قو ةوشخص ة  س اس ةحنكة صاحب و ، ًاغن ًا وقو  وكان هذا الرجل، ( 2)منها

  .كان قد أعده والده أنت باس لهذا المنصب

الحةارث   األنباط العربة   ابنة ملك (كا بروس) Cyprusزواجه من ، ومما زاد    قوته   

 ةق  ، وتواالصداقة الت  كانت تربط أنت باتر بهركانوس ة لعالقةونت ج ، (م.ق61-87)الثالث

 أرسةتوبولس  تفاق الذي تم ب ن األخو ن وتول ةة اال لم  قبل أنت باتر ، المصالح ب ن  الطر  ن

  (. 1) هركانوسالُملك  لما   ه ظلم ل

نت باتر    شةؤون  ، نستط ع تفس ر سهولة تدخل أالحشمون  ن ب   ندوماآلونت جة الندماج    

 آدومس طرة ال هود علةى  نفهم معنى أن نستط ع و ،لكسندرا كة أالحكم ال هودي بعد و اة المل

ل على القةوة التة  اسةتخدمها     د وهذا األمر ، آدومنت باتر والة على أ نت باس وابنهبتع  ن أ

إلى والة أقو اء من حاجة الحشمون  ن على و ، (3) ور  نواإل ط   ندوماآلالحشمون ون لتهو د 

 .للبالد حكمهملتسه ل    ندوماآل

ألخ ةه   ر ةض االستسةالم  علةى   الثان  لبدا ة على تحر ض هركانوسر    انت باتعمل أ  

 نت بةاتر أ  وعنةدما رأى  ، األكبر بن ه االالتمسك بحقه    الُملك كونعلى  وحثه أرستوبولس

لى النقة ض مةن   ع ،للعزلة  وحبهالضع ف بسبب طب عته الهادئة ،  الثان  موقف هركانوس
                                                 

1- Grant, Michael, Herod the Great,26 ؛191،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف،  

2 - Gross,William,herod the great,30.  ؛   Knoblet,Jerry Herod The   Great,12.                                                                                   
3
إيطوريككاهككيمقاطعككةتقككعبككينتراجككونيسوالجليككل،وهككيأرضاصككبةينتسككبسكككانهاإلككىالعككرب:اإليطوووريين -

إلىالشمالوسكنوافيالمنطقكة،أقامواشرقاألردنأيامشاؤولوحاربوااليهود،ثمتوجهواين،ويتكلموناآلراميةالعدناني
التيُنسبتإليهم،فيأواارالقرنالثانيقبلالمكيالدوأثنكاضفكعفالسكلوقيينهكاجمواجنكوبطكرابلس،ومنطقكةجبيكلشكمالبيكروت

ندداولالرومانإلىسورياحاربوااإليطوريينوأافعوامقاطعتهمفأصبحتمقاطعةرومانية،وأصبحتطرابلسمركزاًلهم،وع  
(1،346،جبالدنا فلسطينالدباغ،مصطوىمراد،)  
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عنةدما رأى   ، سه إال    السلطةال  رى نف الذي، النشط الطموح  أرستوبولسشخص ة أخ ه 

بعض القوى تحر ض  وّجه أنظاره إلى ،  الثان  عن المطالبة بحقه هركانوسأنت باتر تقاعس 

 (.2)    الملك الثان  ركانوسة هّ أحّق أكدو ، ة الد ن عاطفتها وأثار ال هود ة 

 أن  قنع هركانوسم .ق 65ام ع  أستطار قد  ه ،وإلحاح أنتباتر ، وبراعته ، جة لقدرة نتو   

التقال د الد ن ة ال هود ةة   ح ث كانت ، ومنصب الكاهن األعظم   الملك  التمسك بحقهب الثان 

من تعرض ح اته للخطةر داخةل القصةر    ره وحذ  ،ة الوراثة الد ن ة والس اس ة أحقّ  هتعط 

 .(1)التخلص منه     أ ة لحظة أرستوبولسلحرص أخ ه 

 ملةك األنبةاط   بطلب المعونة مةن أنت باتر نصحه  قد ، القوة الداعمة له ومن أجل تو  ر   

 بالمةال  والهةدا ا   عالقة صداقة قو ة صةنعها  الذي كانت تربطه بأنت باتر ،  الثالث الحارث

 .(3) والنسب

ض وحّر ،الطر ق  د   هامّه رأنت باتجولة قام بها  للحارث الثالث هركانوسوقد سبق ز ارة   

 خطورًة    المستقبل القر ب على دولةة األنبةاط   الذي س شكل  أرستوبولس على ملك األنباط

الت  تعةود   (5)ة عشر على استعادة المدن االثنت  الحارث الثالثز    تحاوره مع ورّك  (4)

،  الثةان   والد هركانوسو  هوداملك  (لكسندر  انوسأ)والت  س طر عل ها  إلى دولة األنباط 

 . (6) أرستوبولسضد  الثان  لهركانوسودعمهم باط األن اونكسب تعبهذا  استطار 

   وذهب إلةى البتةراء   ،ر بتدب ر من أنت بات  اًل من أورشل مل الثان  وعندما خرج هركانوس  

إلى  ذا الج شوجه بهثم تمن األنباط ألف جندي  50أن  حصل على ج ش مكون من أستطار 
                                                 

1
-Josephus ، Antiquities of the Jews,14,1,3؛  Sachar, Abram, Ahistory of the jews ,112. 

2
- 196،يوي والدينيتاريخ سوريا الدنالدبس،يوسف،   

3- Dimont،Max،Jews،God and history،95 ؛196،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف،  
4 - Josephus,  Antiquities of the Jews,14,1,3 /1،موسووعة اليووود واليووديوةعبكدالوهاب،،المسكير 

؛411  
5 -اسا،أجاال،أتوني،زور،أرون،ماريسا،راَدا،لوسا،أورابامادبا،نابالو،ليباس،ثاراب:المدن االثنتا عشرة   
6 -  Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,32. 
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وأتبةار    حاصةرها الرومةان   ، أورشل م    نتحّص،  أرستوبولسلما أحّس به   ،  لسط ن

بعضةهم   و ضةل  ،ذاك  باطال هود إلى ج ش األن ضوانضم بع  الثان  وهركانوس أنت بات ر 

مد نةة   الحصار علةى  األنباطد  شّد ، منهم نالمتد نو ال س ما أرستوبولسالوقوف إلى جانب 

  .(2) ورشل مأ

الةذي   ،  (م .ق 65 ) الرومةان   ائدالق (بومب  ) Pompey ظهر، أثناء الحصار    و    

قائدًا عسكر ًا مةن   بدوره بومب  وقد ع ن ، لشرقًا لمجلس الش وخ الرومان  قائدًا عام ع نه

ثالثة ح ث توجه إلى األخ ر ، لى سور احاكمًا ع  (روسوسكا) Scaurusسمه أصل أرمنّ  ا

 على رأسكان و، د الثان الو  الثان  ركانوسه بعث و ، أرستوبولس بعثه أولهم :  هود و ود

 أرسةتوبولس  ضةوا حكةم   الذ ن ر الثالث  مثل بعض ال هود  وكان الو د ر الو د أنت بات هذا

واالقتصةار   عن الحكم ، إقصاء النظام الحشمون سكاوروس من  لبواوط  الثان ركانوس وه

البدا ةة     تجاب سكاوروس  اس ، تولى إدارة شؤونهم الد ن ة لل هود على تع  ن كاهن أكبر 

 أرستوبولس، لشهادة بعض الشبان ال هود بوص ة  ألكسندر  انوس بتول ة أرستوبولسلمطالب 

مغادرة  ملك األنباط الحارث الثالث وطلب إلى ، بر ع الحصار سكاروس وأمر،  (1) الحكم  

 . (3) لروماعدوًا  عنه سُ علن إنه وإال  ،البالد 

 النبط  التحالف ج ش هاجم ، و تمادى  أرستوبولس  جعل القائد الرومان الذي أّداههذا الدعم  

 .(4) نت بات رأ  قبض على  ا لون أخ و، منهم  رجل ستة آالفقتل و ال هودي المنسحب 

                                                 
1
-Josephus,Antiguities of the jews,14,2,1  ،،؛89،تاريخ الشعب العبريلومير،أندريه   

2
-Glubb , John, Peace in holy land,129 ؛89،تاريخ الشعب العبري ،أندريه،لومير   

3
-Josephus,Antiguities of the jews,14,2,6 .   

4
-Josephus,The jewish war ,1,6,3.  
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حوصر مدة تز ةد  ، الذي ( أرستوبولس)ج ش إذ ك ف ل ،   روا ته  جوز ف وس وقد بالغ   

 متلةك  ، وهاجم ج شًا قو ًا مةدربًا    حرم من الطعام والسالح والماء أنو ، ثالثة شهور على

  !!؟رجل  قتل منه ستة آالف ،  و متلك كل عناصر القوة  المال والسالح 

   الشةؤون ال هود ةة      ندوماآلدور أهم ة على كذلك  وإن روا ة جوز فوس السابقة تدل  

 .كورة الذي ُقتل    المعركة المذ، كمشاركة  ا لون   ها مشاركة  اعلة مشاركتهم على و

 الحشةمون  ن  كثرة أموال هسبب كان رستوبولسأل (روسوسكا) Scaurus و بدو أن تأ  د    

 سروودعةم سةكا  سبب  كون حتمل أن ومن الم، ( 2) روسوسكا علىها وغدقَأوالهدا ا الت  

 . هإلى جانبال هود  رجال الد ن وقوفهو  رستوبولسأل

 عندما قدم بةومب  إلةى    ، رستوبولسمؤ د ألالروس وقرار سكاولم  سلم أنت بات ر بهذا ،    

من منصب الثان  وس ركانهألخ ه  أرستوبولستحدث له عن حرمان ،  (م.ق 63)  ا عامسور

اسةتطار بةاألموال    أرستوبولسنَّ إ: له وقال ،     هذا المنصب رغم أحق ته الكاهن األعظم

تسةبب  إلةى  و ،  نتهجه شار إلى سلوك العنف الذيوأ،  روس إلى جانبهوكسب سكا والهدا ا

وشكك    شهادة الشبان الذ ن  ،القرصنة    البحر عن و ،ق ام الثورات الداخل ة ب أرستوبولس

 أرجأ،   نالفر قكالم إلى  بومب  استمع بعد أن، و( 1) أرستوبولس بنهالوا بوص ة ألكسندر الق

 ،األنباط  ضّدقد أعدها  من حملة كان  نته  وذلك حتى ، التال إلى العام  الحكم ب ن الفر ق ن

ر ستطار أنت باتا، ولكن بعد عودته إلى سور ا مرة أخرى  ، (3)عاد وعالج أمر األنباط سلمًا  

 (.4) هركانوسإلى جانب بومب   وقف     الملك  الثان  ركانوسإقناعه بأحق ة ه

                                                 
1 - Josephus,Antiguities of the jews,14,3,1   
2
-Josephus,Antiguities of the jews,14,3,2  ؛  Glubb , John, Peace in holy land,129 ؛   

     Dimont   ,Max,Jews,God and history,95. 
3
-Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,32 ،؛191،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف  

4
- Josephus,Antiguities of the jews,14,3,3     ؛ Grant ,Michal,Herod the Great, 30 ؛   Dimont, 
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أرسةل   ،له وللناس  أرستوبولسوظلم  ،وس ومن أجل إقنار بومب  بعدالة قض ة هركان     

المدن الت  تقع    طر ةق   ال س ما ، أرستوبولسر إلى جم ع المدن الت  كان قد قهرها أنت بات

 ةأمر   ، وجبروته أرستوبولس منضها على الشكوى والتظلم  حّروأخذ  ،بومب  إلى  لسط ن 

مؤقتةًا    أذعن إلى طلبةه  ، ده عنهم  وكّف ، من سكانها هما أخذكل  برد  أرستوبولسبومب  

 .(2) ه ر ض بعض ذلكولكن

قدرة أنت باتر علةى إقناعةه    هسببكان  الثان  سوركانو بدو أن وقوف بومب  إلى جانب ه  

الضع ف على الفر ق دعم      تتمثل الرومانس اسة أّن إلى  إضا ة،  الثان  هركانوسبقض ة 

وم به  ق  شاورها    كل تصرف ، الرومانجة إلى مساعدة بحا الضع ف بقى القوي لالفر ق 

لهةا  العسةكري   و قةدم الةدعم  قادمةة ،  مواجهة عسكر ة  ةو لجأ إل ها    أ     المستقبل 

 .ذلك طلب منه    الشرق متى  (للرومان)

تحصنوا  ،الثان  هركانوسوأنصاره التسل م بقرار بومب  الداعم ل أرستوبولسوعندما ر ض   

واستطار  ،ر وأنت بات الثان  سركانوصار ه حاصرهم بومب  بمساعدة أن،  ورشل م   مد نة أ

 وكاهنًا أعظم حاكمًا الثان  ركانوسه ةعادوإ ، دخول أورشل م م.ق63ام بومب     خر ف ع

 ،أسةرى  كوعائلتةه   أرستوبولسإلى روما مصطحبًا معه بعد ذلك  عادثم   (1) لسط نعلى 

 .(3)قد  قدت استقاللها  الدولة الحشمون ة وبهذا تكون

ولكنه كان  ، عن  لسط ن ومسؤواًل ،أنت باتر رئ سًا للج ش  ُعّ ن ، السابقة للمساندةونت جة    

   كةل   مشاورتهبملزمًا و ،الرومان     سور ا على كل ش ء  طالر الوال بإ ملزمًامع ذلك 

                                                                                                                                            
   Max,Jews,God and history,9589، تاريخ الشعب العبري ، أندر ه لوم ر،        ؛  
1
-Josephus,The jewish war ,1,6,4. 

2
- Steinmann, Andrew، When did herod the great reign Novum Testamentum,51,2009,10 

؛191،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف،  

3
-Josephus,Antiguities of the jews,14,3,4 ؛ 89، تاريخ الشعب العبري ، در هأن لوم ر،      
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المتعاطف ن أرضى كاهنًا أعظم  الثان  لهركانوس بومب  تثب توكذلك  إّن ،  أمر قبل الق ام به

بعد تةدم ر بةومب      قدت جانبًا كب رًا من مكانتها الس اس ة أورشل م إال أّن ،مع الحشمون  ن 

 ،المتوسةط  على البحر   رع ة ال تطلرومان ة عاصمة لمقاطعة  أكثر منولم تعد   ألسوارها

ون الذ ن لم  كونةوا  كّنة  ، وغ ر ال هود  الجل ل منطقة  حكمها السامر ونبالد وتفصلها عن 

 ون تلةك ّنة كن لد هم من األسباب ما  جعلهم  كلم  ح ث  ،ال هود  انهمتجاه ج ر مشاعر الوّد

 ( 2).لهم  المشاعر

 مساعدات أنتيباتر للرومان -2

عندما قام بحملة ضد البتراء  ة  بةالد    روسومساعدة للقائد الرومان  سكار أنت بات وّ ر    

تسبب صةعوبة  كانت ت  ال، وكلها أحرق األماكن المح طة بالبتراء  إْذ  (م.ق61)عام  العرب

ر بةالقمح  ده أنت باتزّو، المجاعة  بج ش سكاوروس تلحق وعندما عظ مة    الوصول إل ها 

، بعثه سكاوروس سةف رًا   إزاء هذا، همساعدة تنقذ ةأ ب للق ام وكان على استعداد تام ،والذرة 

ر إقنار ستطار أنت باتاو وقرابته منه ،  هببحكم عالقته السابقة  ملك األنباط الحارث الثالثإلى 

، وكةان  بةالده   تحر قمن المال لمنع  ًاروس مبلغوبإعطاء سكا الحارث الثالث ملك األنباط

إنقاذ : ، وهو  جاد حل  رض  الفر ق ن إر    نت باتنجح أ  ، من الفضة ئة قنطارثالثممقداره 

                                   .(1) حر قالّتالحفاظ على بالده من  من ملك األنباط وتمك ن  من الهالك سكاوروس ج ش

                                                 
1 -411،القدس مدينة واحدة عقائد ثالثآرمسترونغ،كارين،  
2
-Josephus,Antiguities of the jews,14,5,1 . Gibson,Dan,The Nbataeans builders of 

  petra,36. 
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 الةذي جةاء بعةد   ،  (2) (غاب نوس) Gabinius ر    دعم القائد الرومان وشارك أنت بات   

أسةره إلةى       طر ةق وهو الذي هرب  ، أرستوبولسبن ضد ألكسندر  دعمه   روسوسكا

، وهةزم  سةط ن ش كب ر من أنصار والده تجةاه  ل بج  ه رودس زحف   (م.ق57)عام روما

 حصن ن إلىار الباق و ر ، ثالثة آالف آخر ن وأسِر  من رجالهقتل ثالثة آالف بعد  ألكسندر

Alexandrium (لكسندر ومأ)(1)(3)الواقعة    غور األردن إلى الشرق من نابلس. 

 وحاوال تحر ض ال هود ، من روما أنت غونس وابنه أرستوبولسهرب ، م .ق56و   عام    

 واقت د الرجل وابنه ،بمساعدة أنت باتر وهركانوس تغلبوا عل هم  ولكن الرومان  على الرومان

 (.4) أس ر ن إلى روما مرة أخرى

 بن المتكرر من السجن أللكسندر فرارالال  مكننا أن نحكم على ضعف األمن    روما بسبب 

 خصةومات الهو  وأب ه ، إذ ربما كان سبب ذلك( أنت غونس) Antigonus وأخ ه أرستوبولس

الذي  ، ح ث أّن  رارهم  خدم الفر قالت  كانت رائجة    روما  والخال ات الس اس ة والحزب ة

 !!!ساهم    تهر بهم من السجن قد( الرشوة)من الممكن أن  كون بعض المال و،   ّسره لهم

 ال سة ما ج شه باألغذ ة  رأنت بات دزّو ، (م.ق57) نوس بحملة على مصرابوعندما قام غ    

خلع  ،  (5)ف إلى جانبه أقنع  هود مصر بالوقوو ،واألسلحة  ،ور ده باألموال   الذرة والقمح 

 (.6)مكا أة له على ذلك   لسط ن أو زع م، " قائد عسكري"لقب اب نوس عل ه غ

                                                 
 أورشةل م : إلى خمس مناطق ه  أقل ات  م المناطق الت   سكن   ها ال هود     لسط ن  ك.ق57قسم غاب نوس عام  -1

من أجل إضعاف سلطة ( در نسنه)أعلى  ًا هود  ًاور ة ، وجعل لكل منطقة مجلسوأمثا وس ، وأر حا ، وصّف، وجد را 
(Antiquities of the jews، Josephus،14,5,4 )    جمع الضرائب منهم وتسه ل ال هود 

2-Josephus,Antiguities of the jews,14,5,2   ؛ Kent, Charl,The makers and teachers of 

   Judaism,275.    
3
-  Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,Journal of biblical literature,29,1,1910,78-80 

4
- Knoblet,Jerry Herod The   Great,19 ؛94،تاريخ الشعب العبري،أندريه،لومير  

5-Josephus,Antiguities of the jews,14,5,2 -3, 
6
- 94،تاريخ الشعب العبريلومير،أندريه،،  
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و شةملها   ،الةبالد   وجد الفوضى تعّم ،من مصر إلى سور ا  (م.56)اب نوسوعندما عاد غ  

اب نوس  لجأ غ ، له المساعدة بعض ال هود وّ رالذي ،  أرستوبولسبن   ان بق ادة ألكسندرعص

ر ورغم تأث ر أنت بةات  ،ء والتسل م الهدوالجنوح إلى ب ل قنع ال هود متعقاًلالذي كان ر لى أنت باتإ

آالف من رجاله     عشرة ألكسندرو قد  ،ت وقعكة مع ألكسندر إال أن المعر كث ر منهم على 

 (1خر طة رقم ).(2) (شرق مد نة الناصرة) بورجبل طا قربموقعة 

 -بعةد هةذه الفوضةى    -وإحكام الس طرة عل ها  أورشل معلى الرومان حفاظ ومن أجل    

 .( 1) ر قبل أن  غادرهاترت ب شؤونها حسب رغبة أنت باتباب نوس أنت بات ر إقنار غاستطار 

 ُقتل الذي ، اب نوسغ محّل ا وال ًا على سور (كراسوسCrassus ( حّل، م .ق 54عام و     

 ( م.ق52 عةام )مكان كراسوس  (كاس وس) Casiusحّل ثم  م ،.ق 53  عامن على  د الفرث  

ر أنت بةات   وُذكر أّن ،بإشراف قائد الج ش الرومان  ب توالوس  رستوبولسقمع تمردًا جد دًا أل 

 (.3)أرستوبولسعدم  ُأ،  أرستوبولسض ب توالوس على قتل حّر

من السةجن   أرستوبولسألكسندر بن   ( ول وس ق صر) Caesarأخرج  م.ق49عام   و    

معتقدًا أنه س س طر بسرعة ثم بعثه إلى سور ا ،  وأعطاه ثالثة آالف جندي،  ًا رنص  واتخذه 

 (.4) بالسم ألكسندر اقتلو عدو ق صر أنصار بومب  ولكّن ،ها إلى روما و ضّم   لسط نعلى 

قد   ، ق رومامزُِّت الحرب األهل ة ب ن بومب  و ول وس ق صر كانت ،( م.ق49)و   عام     

ثم اغت ل عندما نزل  ،إلى مصر  و ّر ،م .ق49عام  ( رسالوس) Pharsalusبومب      ُهزم

 وجد نفسه     ، م.ق47عام  إلى مصرصغ رة  ووصل  ول وس ق صر على رأس قوةها  رََّب

باإلضا ة إلى عةداء البطالسةة    ، بومب ل ت موال ةألن الحام ة الرومان ة كان، حرج موقف 
                                                 

1
- Josephus,Antiguities of the jews,14,5,3؛ D.Russell,The jews from Alexander to herod،83-

                                               .Kent, Charles ,The makers and teachers,276؛ 84
2 - Josephus ,Antiquities of the Jews,14,5,4. 
3 -4/115،القسمالااص،الموسوعة الفلسطينية ؛94،تاريخ الشعب العبري ،أندريهلومير،  
4
- Kent, Charles, The makers and teachers ,276. 



 18 

واتخذ   استبق األحداث  ، بحصا ةر صد ق بومب  السابق وهنا تدخل أنت بات ل ول وس ق صر،

على رأس ثالثة آالف جندي لمساعدته  ة    أنت باترسار و ،صد قًا المنتصر  ق صر  ول وس

لعم ةق  عن امتنانةه ا  ول وس   أعرب ، بالج شاألنباط على مساعدة  ول وس  وحّث  مصر

  .(2)ر لل هود وعلى رأسهم أنت بات

، ر أنت بةات ب  ول وس ق صر على عدم الثقة ضواّرح ،ر ولكن بعض المبغض ن ألنت بات       

 ول وس ق صر أن ال  علىكان   ، ق صر ول وس  ألنه كان من أقوى المساعد ن لبومب  عدّو

أنا كنت  :وقال ، ر ذلك ولم  نكر أنت بات ،بهذه الحق قة ه وواجه وقد استدعاه إل ه،   أمن جانبه

: أ ضًا وقال  ،لبومب   لروما الوالئ  كان   ، مثل روما    الشرق كان مخلصًا لبومب  ألنه 

 وعندما رآها ،وعرض الجروح الت  أصابته    الحروب  ،أنا حاربت كث رًا من أجل روما 

حاكمةًا ذا   بتنص به وكا أه ،  (1) صد قا ومؤ دًا وقبله ، ُأعجب بحد ثه وطر قة إقناعه ق صر 

  .(3) الت  هدمها بومب  وسمح له بإعادة بناء أسوار أورشل م ،  لسط ن علىسلطة كاملة 

 ق صةر،   ول ةوس  لوقوف إلى جانةب    إقنار  هود مصر با ًاقو  ًار دورلعب أنت باتقد و  

والت  تدعو إلى تشةج عهم   ،    أورشل مكب ر الكهنة  الثان  وعرض عل هم رسائل هركانوس

عسةكر ا   مسةاندته  رق صةر بأنت بةات    ول ةوس  ومما زاد ثقة ،(4) واستمالتهم لتأ  د ق صر

 كانو –ق صر   ول وس حل فو ، ملك أرم ن ا - (متر دات) Mithridateاس ًا لحملة ودبلوم

 ةث عةانى   ح ، م.ق47-48مصر عةام      ق صر قد سّ ره لمحاربة ج ش بومب   ول وس

                                                 
1 -  Josephus,Antiguities of the jews,14,8,1   ؛ Michael,Grant   Herod the Great,26  ؛  

    Glubb,John, Peace in the holy land,129.                                                                                            

 
2 -  Dimont,Max,Jews,God and history, 95.                                                                             
3
- Kent ,Charls,The makers and teachers,277 ؛      128،  القدس مدينة واحدة ، ، كار ن ؛ آرمسترونغ

         Sandmel,Samuel, Judaism and Christian beginnings ,32-33.      
 
4
-Maier,Paul, josephus the essential writings,229.    
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  ر بف لق مةن الجة ش  أنت بات   أسنده ، من الضعف والهز مة وقلة المؤن متر دات هو وج شه

 األخ ةر بعةث  و ، ح بأعداء متر دات أطا ، مساندتهعلى وأمراء سور ا  األعراب وحرض

 ًاقائةد نةه  عّ   ،صانع النصر للج ش الرومان   ر هوق صر بأن أنت بات  ول وس ُ خبرل رسواًل

 ( .2)الحروب األكثر خطورة  الت  خاضها ال س ما جم ع الحروبأعلى     ًاعسكر 

  سيطرة أنتيباتر وأبنائه على الحكم -1

    منصب الكاهن  الثان  ركانوست هثّب، من هذه الحروب ق صر  ول وس  بعد أن  رغ   

 خدمات العسكر ة ال أداءالت  كان  د رها من  البالد وأعفى ،حل فًا للرومان  وأعلن أنه   األكبر

 .(1)د الرومانللجنو ويُّْتومن تأم ن المأوى الشِّ

منحةه المواطنةة   و ،لسط ن      لهوجلعه نائبًا  ، عسكر ًار قائدًا ن أنت بات ََّع ،وبعد ذلك    

كما بومب  الت  هدمها  وسمح له بإعادة بناء أسوار أورشل م، الرومان ة  وأعفاه من الضرائب 

  أعاد ،م .ق47نطاك ة عام ق صر    أ ول وس لك بمقتضى قرار أصدره وذ ،ذكرت من قبل 

 ر سلطة أنت بةات عت ّسوقد تو ، الشمال الجانب     إل هاوأضاف سورًا خارج ًا جد دًا  ،ها بناء

وأصبح مركزه    الحكم أقوى من  ، مرج ابن عامر سهل وعدد من القرى    ،  شملت  ا ا

 (.3)الثان   مركز هركانوس

لجال ةة ال هود ةة  ة     لق صةر    ول وس سمح قد ،  الثان  وإكرامًا ألنت باتر وهركانوس    

 ول وس مع أن المساعدة الت  قدمتها الجال ة ل ،ة تامة ّ بحّر ممارسة طقوس عبادتهاب أورشل م

   .(4) ق صر كانت ضئ لة

                                                 
1
-  Maier,Paul, josephus the essential writings,223-29؛   Kent ,Charls,The makers and 

   teachers,275. 
2- 96،تاريخ الشعب العبريلومير،أندريه،  
3
- Glubb, John, Peace in the holy land,129 ؛ .96،تاريخ الشعب العبري أندريه،،ميرلو    

4-  Noth,Martin, The history of Israel,406-407.                                                            
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رأى بةطء   بعةد أن  الدحكم س طرته على البأن ُ  متلكهاالقوة الت  ا ر     ترةنت باتأ أراد    

الرومةان   كم حا، ال( ستوسس ك(sextus  بعد مشورة  ، نشاطهوعدم ،  هوخمول هركانوس 

  عة َّن  ،  tetrach)) (تتراخ) حاكممنصب     (2)(م.ق47) عامه ع ن ولد ،  لوال ة سور ا

  جل ةل لحاكمةًا ل ( سنة 16)س ن ابنه الثان  ه رودوع   ، ورشل ما ألكبر  صا ل حاكًمابنه األ

باقتراب  رإحساس أنت بات ّنإ: وق ل  ، (1)قد ورثا حصا ة والدهما الس اس ة  وكان هذان االبنان

 (.3) الذي د عه إلى هذه الخطوةالموت هو 

 عمل منذ  قد ،المقاطعت ن  على تلكأمر تنص ب ولد ه حاكم ن ال  فوته  رتوأعتقد أن أنت با  

 Antipas ووالةده   هةو   غرابة    ذلك ، ح ث كةان وال ،للق ادة  ادادهمعلى إع طفولتهما

منتظةرًا   ابن هإلى توس ع نفوذه ونفوذ   تطلعلذا كان .  االد أجدادهمب دومحاكم ن آل (أنت باس)

 .والجل ل  ورشل ماكم ن ألح لتع  نهماالفرصة المناسبة  ولم  كن أنسب من هذه الفترة 

  تار خ أنت باتر بتةار خ ولةده ه ةرودس   رتبط بدأ  ، لجل ل ومنذ تع  ن ه رودوس حاكمًا ل   

عاش طفولتةه   ، إْذح ث كان قو ًا شد د المراس  ،لقدراته الت  أثبتها على أرض الواقع  وذلك

الةذي  ،  (4) (حزق ال) Hezekiahس دور    معالجة أمر  كان له رود  وصباه عند العرب

  قد نهب أموالهم هو ورجاله و ، هسكانوزرر الرعب    قلوب  قاد حرب ضد أهال  الجل ل 

 وحقق السةالم واألمةن لسةكان الجل ةل     ،ورجاله  حزق الالقضاء على استطار ه رودوس 

                                                 
1
-Steinmann, Andrew،When did herod the great reign Novum Testamentum, 51,2009,1 

؛196،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف،   
2
- Kent, Charles, The makers and teachers jews,277481،احدةالقدس مدينة و ،كارين،آرمسترونغ  ؛  

3 - Gross,William,herod the great,29. 

 
4
- نشأ ونما من خةالل س اسةة تحر ضة ة    ، والعائلة الحشمون ة بطاًل قوم ًا ذا قوم ة  هود ة عند ال هود  حزقيالُعدَّ  

 نوالد جوداس الجل ل  ، الذي جاء بعد نصف قةرن مة  الرجل هو و مكن أن  كون هذا ، مة لمصلحة الحشمون  ن مقاِو
  مقتل أب ه

             (Grant,Michal,Herod the Great,38 ) 
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إلةى   ،ورجالةه   حزق اللهم من شرور  ُصلَِّخوالُم لمحرر االبطل  دَّ عندهموُع ،ممتلكاتهم ول

 (.2)  صر العظ ملقالتابع  حاكم سور ا( ستوسس ك( sextusمعرو ُا لدى   ه أصبح الحّد الذي 

على حكةام   بثورات متكررة ار طرق قامواّطُق كانواوجنوده   حزق ال أّنومن الواضح      

 منهةا مةن   : وتكونت  رق اللصوص    الجل ل من عناصر لها أهداف مختلفةة  ( 1)الجل ل

حارب من أجل الحر ة واالستقالل ، ومنها من أراد القتل ، وإشاعة الفوضى ، ومنها من رأى 

الذي كان زع مًا للصوص ربما ُوصف كأحد قادة   حزق ال  ، (3)  اللصوص ة مصدر رزق 

، والذي تمثل    نظرهم بةالوجود    هوداالحشمون  ن الذ ن ر ضوا الوجود والحكم األجنب  ل

من أهل الجل ل مؤ د ن للحشمون  ن ، را ض ن   ة ، وكان بعضدوم، والس طرة اآل الرومان 

   بدا ة  ذا  مكن  هم موقف ه رودس من قمع ثوراتهمابنه ه رودس ، ولهلس طرة أنت باتر و

 .(4)حكمه للجل ل 

هم و رضة  -ه ةرودوس  ال س ما –بنائه ض ال هود تنام  قوة أنت بات ر وأوعندما رأى بع     

سةاء  بتحر ض مةن الن ، ذهبوا إلى هركانوس الرومان بها  وال دعمعل هم الضرائب الباهظة 

إلةى  : وقالوا له  ، على أنت باتر وأبنائه هركانوسضوا وحّر ،  أوالدهن سروداللوات  قتل ه 

واقترحوا   ا على الحكملْوه قد استْووأنت ترى أنت باتر وأبناء عن مثل هذه األعمال متى تسكت

ورجاله بدون محاكمة مةن   حزق الألنه قتل  (6)أمام السنهدر ن  (5)عل ه محاكمة ه رودوس 

                                                 
1
- Kent, Charles,The makers and teachers jews,277.           

2- Eban,Abba, The story of the Jews,87. 
3
- Epstein,Isidore,Judaism,105 ؛  1/53،القسم العام،الموسوعة الفلسطينية -  

4
-Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,9,3-4 ؛ Epstein,Isidore,Judaism,105 

5
-Josephus,Antiguities of the jews,14,9,3 ؛  D.Russell  The jews from Alexander to herod,86.         

6
وكان  طلةق  ، " مجلس"، وتعن  "سندر ون"لفظ سنهدر ن  رجع إلى الص غة العبر ة للكلمة ال ونان ة : السنهدرين   -

الس اس ة ، والجنائ ة ، والد ن ة    المناطق الت   ع ش   هةا  ال هود ة المختصة بالنظر    القضا ا على اله ئة القضائ ة 
 تمارس تطب ق العدالةة كانت ، وه  محكمة ( المحكمة العل ا) أي، ( ب ت د ن)ال هود وكان السنهدر ن بمنزلة المحكمة 

سةائه المشةهور ن   ًا للشر عة ال هود ة ، وهو أعلى سلطة قضائ ة لل هةود ، ومةن رؤ  وإصدار األحكام طبق  هودا   
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أن  كونوا قطار طةرق  ة     معتاد ن على نودهوج حزق ال ؤكد كون  ما وهذا ، السنهدر ن

  .(2)الجل ل

وعلى إثر توسط غةامض   ، ه رودس لمصلحة حاكم سور ا( sextus) س كستوستدخل     

نةه  عّ و ،مةن التهمةة    (ه رودس) ئت ساحتهُبرِّ،  (سام اس) Sameasمن القائد الفر س  

لم ، وبعد هذا الحادث  ، (م.ق46-47)والسامرة عام  اسور  جنوبس كستوس قائدًا عسكر ًا ل

 ركةانوس والسةنهدر ن   نتقام من هوأراد اال ،ه بالرومان َوَوث ق صداقت س بال هود  ثق ه رود

 مهاجمة القدس خو ًا من ثةورة ال هةود  من و ، ركانوسومنع ابنه من مقاتلة ه رأنت بات تدخل 

 (.1)استخدام الخد عةوأرشده إلى  ،عل هم 

   مجلس الش وخ ( م.ق44) عام ق صَر  ول وَسوبروتُس منا سهما  أن قتل كاس وُسوبعد    

بتأ  ةد الجمهةور  ن بق ةادة     الثةان   ه رودس من إقنار والده وهركانوس تمكن ،الرومان  

   روما ب ن أتبار ق صر مةن جهةة   حروب أهل ة  وقعتنت جة لمقتل ق صر و  (3)كاس وس

 ه إلى سور ا لجمع جة ش قةوي  جعلت كاس وس  توّج هة أخرى ،وكاس وس وبروتس من ج

هةا  الت   رض عل   لسط نوخاصة  ،و رض ضرائب كب رة على المدن السور ة  ، وأسلحة

 .(4) من الفّضة قنطار 700

 من الضرائب  بسبب  رض هذا المبلغ الكب ر  ر حالة الفوضى     لسط نوعندما رأى أنت بات  

 من  قنطار 200أول من د ع  سوكان ه رود ،جمعه  لتسه للمملكة ام المبلغ على أع ان قّس
                                                                                                                                            

 ، المس ري. )، وكان على رأس السنهدر ن الكاهن األعظم( م.ق30عام) ل ّل، وِه( م.ق 200عام )،"شمعون بن شطح"،
(64-4/63،موستوعة اليهتود واليهوديتة     عبةد الوهةاب     Clark,Howard,The Cambridge   ؛    

companion to the bible,385-386) 
 
1
-Josephus,Antiguities of the jews,14,9,3 ؛  D.Russell  The jews from Alexander to herod,86.         

2
96،تاريخ الشعب العبري أندريه،،لومير   -   

3
-Noth,Martin, The history of Israel,407 ؛  Steinmann , Andrew،When did herod the great 

   Reign,   Novum Testamentum,51,2009,7 .  
4
- 91،تاريخ الشعب العبري أندريه،،لومير    



 46 

 . (2) وبنى عالقة قو ة مع الرومان،  نال إعجاب كاس وس   الفضة

لةم  سةتطع    (مالك)أي ،  (مال خوس) Malichusأسمه  رجلالمملكة أع ان ن من ب كان و  

 بةدأ   ، (1ر طةة رقةم   خ)(ْعَنْموِت ،واللد  ،س اوعمو ،ُغفنة )قنطار عن منطقته  200د ع 

ولكةن   ، (1) ، ل أخذ سكان هذه المناطق عب دًا إلى رومةا  حف على هذا القطاركاس وس بالز

 مةال خوس     حسةد  ما أوقعه ،ومان وكسب رضى الر بالد ع عن مال خوس  ر بادرأنت بات

 ،أكثر من شةرك لقتلةه   األخ ر نصب له   ،،لتنا س الطر  ن على كسب ثقة الرومانوحقده 

ولكّن  عنه   عفا توسط لد ه ، ولكن أنت باتر ، ، أراد قتل مال خوسندما علم كاس وس بذلك وع

 (. 3) !!قتل أنت باتر   ما بعد ال خوسم

 ،نص به من الضةرائب لكاسة وس    ح ن د عر من مال خوس و مكن تفس ر موقف أنت بات   

 عتقد أنه من ح ث  ،  عود إلى أصول عرب ة كون مال خوسبلمنع قتله  وتوسط لدى كاس وس

عن الضرائب ر لماذا لم  د ع أنت بات،  وإال  ،  رتبط بالدم والنسب مع أنت باترو  طعرب األنبا

 .(4)؟ عب دًا إلى روما اقت دوا  ،غ ره من األع ان والقادة الذ ن لم  ستط عوا الد ع 

أحةد خةدم    طةاسة السم لةه بو  أنت باتر عن طر ق دّسلقتل  بإحكامخطط مال خوس لقد و  

 (.5()م.ق43)عام بالسم  مات  ، الثان  هركانوس

 و مكن تفس ر احتمال تورط هركانوس    هذه المؤامرة بضغط ال هود المتواصل عل ه إلى

  ة كانت واضحة عل ه دومالحّد الذي شعر   ه باإلهانة المباشرة ، خاصة وأن الس طرة اآل 

                                                 
1
-Maier , Paul, josephus the essential Writings,23؛Richardson,Peter،  Herod King of the 

   jews,115-116. 
2
- Knoblet,Jerry Herod The   Great,36. 

3
-Kent, Charles ,The makers and teachers,28.    

4- Richardson, Peter،  Herod King of the jews,115-116. 

5
-Josephus, Antiquities of the Jews 14,11,3 ؛D.Russell,The jews from Alexander  

     to  Herod ,86.                                                                                                   
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 وإن لم  شترك بشكل مباشر ، لكنه لم  حل  الفرصة سانحة للتخلص من أنت باتر ،  رأى أّن 

 .دون تنف ذ المؤامرة

وقوف أنت باتر إلى جانب كاس وس ح نما  رض ضرائب باهظةة علةى   كان من نتائج و     

والجماعات الد ن ة  ،الجماه ر السور ة عامة  على أنت باتر نقمت ، أنبالذات   لسط نو سور ا

 (. 2) الثان  بمساعدة خادم هركانوسما  ّسر مهمة قتله ،  خاصة    أورشل م

مناصةب  ه و سلم أبنةاء  ، ب أمور مملكتهس أنت باتر باقتراب الموت جعله  رّتو بدو أن حْد  

 .سه رود ُهوكان خ ر خلف له أبُن ،نجح    ذلك قد و ،ومقاطعات حساسة 

ل قاتل ا ق كاس وس على قتو ،ر وبعد مشاورة ب ن ه رودس وكاس وس حول مقتل أنت بات     

طعنةوا   س رجةاالً وظف ه رود  ،ه رودس    تنف ذ المهمة دة مساعاده بوأمر قّو ،ر أنت بات

 (.1)له على سور ا  نائبًاه رودَس  كاس وُس ع نثم  ،مال خوس على شاطئ البحر 

إلى كاس وس مةن أجةل     ه لجأ ًا إلى الحّد الذي ف ضعس ه رودكان هل  : ونتساءل هنا   

 ؟ معه    قتل مال خوسوالتعاون  مشورته

رد إثةارة  لم ُ ة صاحب القوة  ة  كاس وس   ،الضعف ال  تعلق بالقوة و األمرّن بأ:  ونج بب 

لذا لجأ كالهمةا إلةى   ، ختصاص السنهدر ن من ا ُتعدُّ محاكمته رجلبقتل   لسط نالفتنة    

زع م ،  ق الحزس عندما قتل  ن أرادوا محاكمة ه رودوال ننسى أن أعضاء السنهدر ،الح لة 

 .قتل حاكم أربع مناطق    البالد عددون خلق  وضى باألمر  س مّر ك ف   رق اللصوص 

راقب كل من  صا ل وه ةرودس األحةداث التة  تجةري  ة       ، ة أب هما  اسواتباعًا لس  

 حف ةد  أكتا  وسدا إال أنهما أّ  ،كاس وس ل غم أنهما كانا أصدقاء ر ، مبراطور ة الرومان ةإلا

                                                 
1
- Richardson,Peter,Herod King of the jews،116.                                                                                                                                                                                                                                                                              

2
- 93، تاريخ الشعب العبري أندر ه ، ، لوم ر    



 45 

 ،وكاس وس ( بروتس) Brotus عندما أعلنا الحرب على أنطون وسشر كه و  ق صر  س ول و

ُهةزم  ، وبالفعةل   ،ة والئهما من جد د إذا دعت الحاجة ثبتا أنهما على استعداد لتحو ل دّ وأ

و صةا ل  ةد الصةداقة    ه ةرودس   مّد  ،م .ق41بروتس وكاس وس    موقعة   ل ب  عام 

 عا برعا ةة رومةا  مبراطور ة وتمّتة لإله على المناطق الشرق سلطان بعد أن امتّد ألنطون وس

 (3خر طة رقم ).(2)

 (1جدول رقم )أصل هيرودس -4 

وانتمةى  ،  (1)ولد    مد نة عسقالن  ،نبط ة عرب ة  وأّم ، ّ آدوم نتسب ه رودس إلى أب   

نت بةاس  أ زمن جةده  وأول ذكر لعائلة ه رودس كان    ،   ندوماآلق ادة ة اعتادت أسر إلى

  آدوممقاطعة اكمًا لح (4) (م.ق204-235) الحشمون  ركانوسه جونالذي ع نه  (3) دوماآل

 . (5) وأدورا مر سهوبالتحد د 

واالبن  ،ن األب أنت باس  خلط ب أح انًا و حدث، نت بات ر ًا أسماه أوأنجب ولد، تزوج أنت باس   

 ح ث تفشت زمن ، نت باس ببطل المغامراتوقد وُصف أ ،   اللفظ  سم نأنت بات ر لتقارب اال

هذه وكان ألنت باس دور كب ر    إخضار  ،ع الطرق ركانوس األول اللصوص ة وقطه جون

- 203)وس  انج ألكسندُر  عّ ن،  (6)وخاصة    مد نة عسقالن  ، ها الفرق والقضاء عل

                                                 
1 -419،القدس مدينة واحدةكارين،،آرمسترونغ  
2 - Gross,William,herod the great,29.                                                                                     
3
- Roth, Cecil ,A short history of the jewish people,90. 

أشهرملوكاألسرةالحشمونيةوكاهنهماألعظكم،وهكوابكنشكمعونالحشكموني،نجكعفكياعكتالض:جون هركانوس  -1

قفكىمعظكمحكمكهفكيالحكروب.،وماثيكاسفلسكطين،الذ قتلأباهوأاويكهالعرشبعدأنتغلبعلىعمهبطليموس
وافطرفيبدايةحكمهإلىالافوعألنطيواسالسابع،فوافقعلىهدمأسوارالقدس،وتسريعقواته،ودفكعالجزيكة

شالسكلوقي،فاسكتقلالسنويةعنيافاوالمدناألار اارجحدودمملكتهالتكيفكمهاإليكه،اسكتغلالصكراععلكىالعكر
دأهلهكا،وفكمأجكزاضمكنالجليكلإلكىحكمكه،وهكو آدومعنهم،واستولىعلىالقدس،وحطمهيكلالسامريين،وفكم

 ،؛1/411موسووووعة اليووووود واليووديوووةعبكككدالوهاب،،المسككككير .)وعكككادلالوريسكككيين،فمكككعالصكككدوقيينلتحكككا

Delange,Nicholas, The illustrated history of the Jweish people,33) 
5 -  Grant, Michael  ،Herod the Great,21 ؛، Glubb, John, Peace in the holy land,127 
6 - Perowne,  Stewart,  The life and the time of herod the great،22.  
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  .(2)كلها  دومقائدًا عسكر ًا آل  ما بعد  َرأنت بات ( م.ق76

 ، وه  تنحدر من الب ت الملك  لألنبةاط   (كا بروس) Cyprus أنت باتُر امرأة اسمها وتزوج  

 وسةف   و ، (م.ق73) ه ةرودس و ، صةا ل  :  وهم، ًا واحدة وبنت ،  أنجبت له أربعة أوالد

 ة مةا عةدا اسةم     هودكلها هذه األسماء  و الحظ أن ،سمها سالوم أما البنت  ا    راروسو

 ه رودس 

 .(1) ّ إغر ق أسم  هو

قام  بالقضاء على  رق قد ( أنت باس)رودس بعسقالن كون جده و مكن تفس ر ارتباط عائلة ه   

عسةقالن  الحم مة ب ونتوقع استمرار عالقته ،   نظر أهلها  رًا لهاُعدَّ محّر،    ها  اللصوص

س اهتمام ه ةرود أ ضًا حظ سنل، و الذي أنجب ه رودوس   ها،  رمسكنًا ألنت بات صارت حتى

 .تحص ن هذه المد نة خالل  ترة حكمهب

 كان عمر ه ةرودس  وعندما ،جدهم النبط   ى أوالده    كنفرّبعلى أن  ر نت باتحرص أ   

 ركةانوس الثةان   ه:  اوهمة  ،لكسندرا  ن أبن  الملكة أحرب أهل ة ب أندلعت ، عشر سنوات

  عةاش  ،الحارث الثالةث  ر أبناءه إلى بلد أمهم عند جدهم النبط   بعث أنت بات  أرستوبولسو

واكتسةب م ةزات    ، ى على الفصاحةترّبو ،والشدة  ، تعلم الصالبةس    الصحراء وه رود

وحةدة   ،المرهف  السمعو ،حدس الوقوة  ،القوي  اإلحساسو  العرب ذوي الطب عة الصا  ة

 ة و ارسة   ،غر ق ة إ: وثقا ات مختلفة  ، ولغات ، تعلم    طفولته عن جده عاداتو ،بصر ال

 وعنةدما كبةر   ،  (3)وطةرق تفك ةرهم   ، تهم الغ  تعلم ، ورومان ، أ ارقةوالتقى  ،وهند ة 

 واكتسةب  ، جنس ات مختلفةة التقى أناسًا من   ، والمحاكم ، معسكراتال والده إلى اصطحبه

                                                 
1 -  Josephus,  Antiquities of the Jews  ، 14,1,3-4.     
2 -  Gross ,William, Herod theGreat,1 ،؛ 35، Perowne,Stewart,The life and the time of 

herod the great,35.                    
3 -  Perowne,Stewart,The life and the time of herod the great,45.                                                    



 41 

وح اكةة   ، والعصة ان    ه الخ انةة  ألنه عاش طفولته    عصر انتشرت،  رة صفات شّر

ح ةث   ،   صناعة شخصة ته   كلها  أثرت هذه الظروف، ت المتكررة والثورا  المؤامرات

 و قةدان وكان عصب  المزاج إلى حد الجنةون   التشابك والتعق د   شوبه ًاغر ب ًاخل ط جاءت

  الس اسة ورث عن أب ه  ّنوقد  تعق دًا، شخص ته ازدادتالسن  ت بهكلما تقدمكان و ،الس طرة 

 . (2) والتغلب على األخطار ، األزماتى قهروتكونت لد ه القدرة عل،  والفطنة

أو  ،سواء مع العائلة الحشمون ة  ،وجده  معقدة الت  ورثها ه رودس عن أب هأما العالقات ال   

وأنطون ةوس  ، وق صر  ،بومب   مثل ، رجاالت الرومان الذ ن تعامل معهمأو مع  ،األنباط 

المراوغةة،   علمته إتقةان  ةنّ  ح ث  ، دور    صقل شخص ته  قد كان لها ، (1)واكتا  وس 

 فعةل  كما كةان  ، تمامًا إلى الجانب المنتصر  ده من الجانب المهزوم والقدرة على تحو ل تأ 

 .(3) استغل هذا الم راث بشكل مبدروقد   والده أنت باتر

  ًاأن  كون     وم من األ ام ملك م ناح م معلمه توقع، عشرة سنة   تثنوعندما بلغ عمره ا   

ولما بلةغ   ، (4)س ر    أهتمام أنت باتر بترب ة ابنه ه رودما أّث، ت عدة وكرر هذا التوقع مرا

  .(5) ل كون قائدًا  ؤّهاًلكان م، ن من عمره السادسة والعشر 

 قود  ،س اس  عبقري  وأنه  ، (2)   آن واحدال هود  وضّد ،بأنه  هودي ه رودس ُوصف   

 ًامؤمنة  ، ًاسةاذج كةان     المقابل  ولكْن ، إنجازه عال ، ر مك ،بع د النظر ،بطر قة حك مة 

 (.1) حد الجنونإلى نًا    الناس اظّنًا اكشّك ،   الملذات  ًاغمسمن بالخرا ات 

                                                 
1
-D.Russel ,The jews from Alexander to Herod،90. 

2
- 6،131ج/6،مقصة الحضارة ولديورانت،  

3-Grant,Michael,Herod the great,20-23؛Kee,Howard,The Cambridge companion to the 

     bible,368 ؛ Delange, ،Nicholas, The illustrated history of theJewish people,44. 
4-Gross,William,herod the great,30. 
5
-Perowne,Stewart,The life and the times of herod the great,45. 
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مةا  ،  القو ة الشكاكةو ،قد شكلت هذه الشخص ة المتناقضة الحظ أن الظروف الت  عاشها ن  

 ال ننسى أنةه  و ،   المستقبل  ما  تولى الحكمس نعكس على س استه وإدارته لشؤون البالد عند

   اآلراء حول  التناقُضة ربما ساهم    رسم هذه الشخص ة المتناقضة    الكتب التار خ ة  

رسم هةذه    كلٌّ قد ،الح اد ة تجاه هذه الشخص ة  أو ،والكراه ة  أو العداوة، الرضى والقبول 

 . وم وله الشخص ة حسب أهوائه

واستمر  ،م .ق 37عام  الفعل  على أورشل م خاصة وعلى  لسط ن عامة مهحكه رودس بدأ   

أبنائه بعض قتل و،  عضهّنوقتل ب ، (3رقم  جدول)عشر نساءتزوج قد و ، (3)م.ق4حتى عام 

 .(4) على الحكم من بعده للس طرة نكانوا متنا س و ،بسبب اشتراكهم    مؤامرات ضده 

ود  خرج من جسةده  وكان الّد ،مت رجاله وتوّر ،ؤه حت أمعاتقّر  ،ى شد دة أص ب بحّم   

إنه : وق ل   ه  ،م .ق4 مات عام  ،من االقتراب منه  الناسمن  مه رائحة نتانة تمنع  وتنبعث

  (.5)" بالكلومات ك ،وحكم كالنمر  ،الثعلب تسلل إلى العرش ك"

 ولو  ،ن  عارضه ال  رحم م ،الطبع  وكان   ها قاس  ،ن عامًا    نشاط مستمر بع عاش س 

                                                                                                                                            
1
هيرودسوثنيوليسلهأ انتماضيهود ،ومعظمأعمالهتعارضيهوديتهمعاستثناضبعضالحاالتالتكيحكاول - يعدُّ

لثقافةالهيلينيةعلىحياتكهبشككلكامكل،وجعكلمكنفلسكطينفيهااسترفاضبعضاليهودالمؤيدينلحكمه،حيثسيطرتا
 مملكةرومانية،وحاولإبعادهاعنالديناليهود وصيغهابالصبغةالهيلينية،ويمكنتشبيههبأفرادعائلةطوبيافي

 العصرالسلوقيالذينتظاهرواباليهوديةولميكونوايهود
(Tchrikover,Hellenistic Civilization and the jews,153-155) 

وجعلنقوالسالدمشقيصاحبالثقافةالهيلينيةمستشاراًله،وأعلننيقوالسكاتبيومياتهيرودسبأنهيرودسأقكرب
القابموظويبالطههيلينية،ولغتهملغكةيونانيكةإلىالثقافةاليونانيةمنهإلىاليهودية،وجعلبالطههيلينيالشكل ،وجلُّ

،القسكمالموسووعة الفلسوطينية)وشككلمجلكساكاصفكيبالطكهيحكلمحكلمجلكسالسكنهدريناليهكود وليستعبرية،
وحرماليهودمنالوظائفالعليافيمملكته،وجعلهابأيد دعكاةالهيلينيكةوككانمعظكمجيشكههيلينيكاًمكن(4،118العام،

العناصككراألجنبيككةبتشككجيعمككنهيككرودسكمككاعنككاصاآلدوميككين،واأللمككانوالتككراقيينواليونككانفطغككىعلككىفلسككطين
حككرصعلككىتربيككةأبنائككهبتربيككةهيلينيككةوعهككدإلككىمربككونبعيككدونعككنالديانككةاليهوديككةمنككهإيككرونيسوجينيلليككوس

وأدالكثيكرمكناأللعكابالتكيرففكهااليهكودمثكلمصكارعةالوحكوشمكع(661،تاريخ فلسطين القديم األحمد،سامي،)
الديانةاليهودية،باإلفافةإلىبنائهالكثيرمنالمعابالوثنيةفيكلمنبانياس،ماماتعامةتعارضالبشر،كمابنىح  

Netzer,E,where was herod's temple at banias,Qadmoniot,31,1998,134-135 )وسبسطية،وقيسارية  
(Dimont,Max,Jews,God and history ,115) اليهوديدلعلىوثنيتهكماأنإعدامهلكثيرمنالقادة  

2 - Paul,،Johson, Ahistory of the jews,110 135-6،131ج/6،مقصة الحضارة ولديورانت، ؛   
3 - Steinmann ، Andrew, When did herod the great reign Novum Testamentum, 51,2009,1.       
4 - Samuel ,Sandmel Judaism and Christian beginnings, 33 ؛  Epstein,Isidore,Judaism,1  
5 - Josephus, Antiquities of the Jews, 17,6,5 
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  ذات الب ئةة الصةحراو ة الصةعبة     آدومب ئةة     ذلك ساعدته قد و ،كان أقرب الناس إل ه 

ربةع  أ لمدة تز ةد علةى      الطل عة    شؤون الشرقالبقاء على وحماسه الس اس  المستمر 

 .(2)سنة  نثوثال

بعض الكتاب وصفه و  ،ُمر ق الدماء ، بالطاغ ة القاتل  (1) صفه بعض الكتاب ال هودوقد و  

 .صاحب السمعة الس ئة ، الشكاك ، ور بالملك الغ  المس ح  ن

مةن قةادة العائلةة     ًاألنه قتل كث ةر ، نالحظ أن وصف الكتاب ال هود له غ ر ُمستغرب و  

وأثن ن ، ه الحشمون ة زوج مر امهو ،الثالث  أرستوبولسو ،أمثال هركانوس الثان الحشمون ة 

ود و عة ،  (3)    أرض المعةارك  تلهمن قعدا عن ال هود الذ هذا  ،سندرالكوأمها أمن أبنائها 

 ، طفةالً  عندما كان مر امهع سى بن محاولته قتل المس ح  إلىن عل ه سبب تحامل المس ح  

  .السنت ن الذ ن تقل أعمارهم عنأطفال ب ت لحم على  بالقتل وحكمه

الس اسة والعسكر ة ، والمرونةة  ولكنن  أم ل إلى وصف ه رودس بالرجل الذي جمع ب ن   

والشدة ولكن نت جة لتعرضه لضغوطات عسكر ة ، وتقلبات مزاج ة مصاحبة لهذه األحةداث  

جعلته رجل المتناقضات  ظهر حك مًا ومتطر ًا عاقاًل    مواقف ، ومجنونةًا  ة  مواقةف    

 .أخرى

 

 

 

 

                                                 
1
-Richardson, Peter,Herod King of the jews,1. 

2
-Sachar, Abram,Ahistory of the jews ,115. 

3- Dimont,Max,Jews,God and history ,93 ؛ Eban  ،Abba,   The story of the Jews ,87.  
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 الفصل الثاني

 عالقة هيرودس بالرومان

 .على المسرح السياسي الروماني رالكبي ظهور هيرودس -1

م ، وقضائه علةى حزق ةال وجنةوده    .ق47بعد تع  ن ه رودس حاكمًا على الجل ل عام     

 الحاكم الرومان  ( كاس وس) حاز ه رودس على رضى،  (2) وقدرته على كسب قادة الرومان

رضت على عندما استطار أن  كون أول دا ع  الضر بة الت  ُ ه إعجابحصل على و،  سور ال

إقامةة  قد استثمر ه رودس هذا اإلعجاب بو،  بسبب تعاون أهل الجل ل معه، ام الوال ات حّك

 ( .1) أمثال مال خوس وكسب ودهم على حساب اآلخر ن عالقات صداقة مع الرومان 

كاس وس المساعدة له رودس لالنتقام من قاتل أب ه مال خوس ،  أمر وقدم الحاكم الرومان     

، وبعةد   تمردقد تتسةبب بةال    لسط ندون إحداث ضجة    هذه المهمة ب ده بالق امقادة جنو

بدى هركةانوس اسةتغرابه   ، وعندما أ( 3) ع نه كاس وس نائبًا له على سور ا االنتهاء منها ،

ن كاس وس أوصى بقتل هذا الرجل الشر ر بسبب إ: بالقول أجابه ه رودس   لمقتل مال خوس

 (.4) من جنس العمل لجزاءوكان ا تآمره على بالده 

 بق ةادة    لسط نظهرت اضطرابات    ، م .ق41وعندما خرج كاس وس من سور ا عام     

Felex (ل كس   ) هاجم  صةا لَ ،  وكان هد ه الثأر ألخ ه ، ( 5)مال خوس ، أو صد قه شق ق 

 ا ، الحاكم الرومان  الجد ةد لسةور   (  اب وس) Fabus  توجه ه رودس إلى،  ه رودس اأخ

أخ ه بعض الوقت نجدة ه رودس تأخر عن  ولكّن كب ر ،ج ش ب أمده  ، المساعدة منهوطلب 
                                                 

1
-Kent , Charles,The makers and teachers,277.   

2-Josephus, Antiquities of the Jews ,14,11,2  Clark,Howard,The Cambridge companion to  ؛

the bible,368. 
3 - Josephus, The jewish war,57؛ Maier,Paul, josephus the essential writings,232.    
4 -  Josephus, Antiquities of the Jews ,14,11,6 . 
5- Richardson, Peter, Herod King of the jews,117.  
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الذي تحصن ،  لمساندة  صا لج ش التوجه على رأس  ، وبعد أن تعا ى ،بسبب مرض ألمَّ به 

أن  ستع د كل األماكن الت  س طر عل ها  -بدعم رومان  -واستطار ،  (الُسبة)مسعدة     قلعة

 (2) .تفاوٍض معه ا ضًا أّي  ل كس ر

 Maryon، وأرستوبولسبن س من انت غون أن  واجه تحالفًا ضم كاًلأ ضًا واستطار ه رودس  

ووضع  ، وس طر على ثالث من قالعها،أم ر صور ح ن توجه مار ون إلى الجل ل  (مار ون)

سةتعاد تلةك   ، وا اهزمهم، و وانت غونسمار ون التحم ه رودس مع ،   جنودًا لحما تها  ها 

ووضعوا ركانوس، وعلى رأسهم ه،  بالترحاب  استقبله الناس،  أورشل مثم توجه إلى القالر  

 (.1) ودا ع عنهم ، حقق النصر لهم ًاقائدعلى رأسه كونه  إكل اًل

  قتل كاس وس قرب   ( أكتا  وس)Octavious  و،  (أنطون وس)  Antoniusما نجحوعند  

ح ةث  ، ( 4)م.ق42آس ا عام إلى  أنطون وستوجه وإلى روما ،  توجه أكتا  وس،  (3)  ب  ل

 علةى السةلطة    أدعْوا أنهما س طراو،  وه رودس  صا للسفراء  شتكون جاءه مجموعة من ا

ضد  ذهب ه رودس إلى أنطون وس ل دا ع عن نفسه،   ضع فة الثان  سلطة هركانوس وجعال

الهدا ا الثم نةة أن  ووالذهب  محمل بالمالوهو واستطار ،  تهمال هذهالذ ن وجهوا له الخصوم 

 ، وتأ  ده له رودسب ن رغبات بعض ال هود  ولك   وازن أنطون وس،  نال إعجاب أنطون وس

، وإعادتهم كاس وس  بتحر ر ال هود الذ ن ُأسرهم أصدر أوامره إلى أمراء الوال ات الرومان ة

 (.5)ظهرًا تعاطفًا كب رًا معهم ُمإلى بالدهم 

                                                 
1 - Josephus, Antiquities of the Jews ,14,11,7 . 
2 - Ibid,14,12,1. 

مفكمفيليكبالمقكدونيالثكانيإلكى.ق663مدينةاسمهاالقكديمكرينيكدس،أ الينكابيعالصكغيرة،فكيعكام:مكدونية-6

وأسكماهافيلبكي،وجكرتفكيجوارهكامعكارك،لكتهمناطقواسعةمكنفكمنهاكرينيكدس،فوسكعالمدينكة،وحصكنهامم
عبكد)،وبكينأكتكافيوسوأنطونيكوسمكنجهكةأاكرل(قتلكةقيصكر)مبينبروتسوكاسيوسمكنجهكة.ق14حاسمةعام

 (قاموس الكتاب المقدسالملك،بطرس
1
- Steinmann, Andrew ,When did herod the great reign, Novum Testamentum,8,2009,51. 
5
- Richardson, Peter, Herod King of the jews,121
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الثةان     أنطون وس كان مع ال هود التابع ن لهركةانوس  القائد الرومان  و أن تعاطفو بد   

:  قةال   هةا   ، والت  الثان  الت  وجهها أنطون وس لهركانوس( 2) و تضح هذا من الرسالة

دت لهم وجّد ، جاء إل َّ سفراؤك، نتمنى أن تكون    صحة ج دة ، الكاهن األعظم هركانوس "

 رأ ت   هم الن ةة  ، وا أنفسهم رَّأولكنهم َب ،ضد روما  وإن كانوا من َقبُل ،سفارتهم    روما 

لذا ، وأنا راٍض عن أقوالك وأ عالك ون تك تجاهنا ،  ، وأرى أن تقف إلى جانبنا تمامًاالحسنة 

لبشةر والرجةال   اأعداء ، أولئك ملكًا تابعًا لنا رغم الخصوم الذ ن كانوا ضدنا وضدك  أُعدُّك

 " .ألن اآللهة أدانت أعمال هؤالء األشرارضدهم ، وكسبنا المعركة  حاربناهم ذ ن الواآللهة 

ئة من من م توجه إل ه أكثر، م .ق42عام  إلى سور ا أنطون وسالقائد الرومان  وعندما جاء   

، واتهموا ه رودس بالس طرة على الحكم بالقوة  (  مثلون  ئة كبار السن) كبار ال هود النشطاء

نصةف   إنه: الشر عة ال هود ة ، وقالوا بما ُ ناقض  ، والحكم الثان  ور هركانوسدوتهم ش 

شاب مةن أنصةار ه ةرودس ولةد      ) (messala)اسمه م ساال  تصدى لهم شاّب،    هودي

،  دعاءاتهم ن ابة عن الشباب المؤ د ن له ةرودس ، ورّد على ا( م8وتو   عام  -م.ق64عام

 .( 1) صاحب العالقة الج دة مع ه رودس الثان  وكان هذا    حضور هركانوس

من الذي  سةتط ع  : الثان   سأل هركانوس،  ن إلى أقوال الفر ق وعندما استمع أنطون وس  

 ُسرَّ أنطون وس بهةذه  ،   أشار هركانوس إلى ه رودس وأصدقائه حكم ال هود بشكل أ ضل؟

 (3)  س ألنطون وس وغاب نوساإلجابة بسبب الصداقة القد مة والض ا ة الت  قدمها والد ه رود

ا إدارة وأوكةل إل همة   محل  ن  وه رودس حاكم نمن  صا ل  لذا جعل كاًل،  سابقًا كما ُذكر

وعقد العزم   المقاطعات  خبرهم بهذا القرار زعماء وكتب إلى كث ر من، العامة ال هود شؤون 

                                                 
1
- Josephus, Antiquities of the Jews ,14,9,4-5  ؛  Roth,Cecil, Ahistory of the jews 91،  .  

 
2 - Grant, Michael, Herod the Great,44.    

3
- Sachar , Abram ,Ahistory of the jews ,113.  
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 رودس تمكةن  ولكن ه،  ه رودس علىالمحرض ن  خمسة عشر رجاًل من ال هودعل معاقبة 

 (.2) من الحصول على العفو عنهم

المؤهل لق ادة الرجل ن    سؤاله لهركانوس ع ركز نالحظ أن القائد الرومان  أنطون وس    

وسةكان   ،واإل طور  ن  ،   ندوماآلك (1)وغ رهم مع أنَّ ه رودس كان  حكم ال هود، ال هود 

والثةورات    ، إلةى الفةتن  ما أعتقةد ة   ة كالترك ز على ال هود  رجع  هذا وِسرُّ (  3)الجل ل

حكم ل الرومان  ركزون على مع ار القدرة الشخص ةما جعل ،  والدسائس الت  را قت ح اتهم

 .  ال هود

 اكم نأنطون وس بتع  ن األخو ن ه رودس و صا ل ح القائد الرومان  ا على قرارواحتجاًج   

ثر من ألف  هودي إلةى مد نةة صةور    توجه أك، إدارة شؤون ال هود ة ، وتكل فهما بمحل  ن 

ولكن أنطون وس وقف إلى جانب ه رودس بسبب ، هم به رودس لمقابلة أنطون وس إللصاق الّت

  ،باإلضا ة إلى تالق  المصالح ب ن الطر  ن بشكل مستمر لهاألموال والهبات الت  كان  د عها 

 هموطلب لكاذبة    حّق ه رودس ا التهم ختالقبمعاقبة سفراء ال هود لمحاولتهم ا أصدر أوامره 

                                                 
1
- Sachar, Abram , Ahistory of the jews ,113 ؛   Rechardson,Peter, Herod King of the jews,124 

2
حاولتالمصادرالتاريايةاليهوديةأنتهتمبأحوالاليهودفيفلسطينبشكلعام،وأورشليمبشكلااص،وأوحتبأن -

مكوطنشكعوبكثيكرةومتباينكة،ولكميككنأنهكذالكيسواقعيكاً،فكانكتفلسكطيندومكاًمعظمسكانفلسطينهكميهكود،مكع
العصرالرومانيماتلفعنهذهالقاعدة،حيكثسككناآلدوميكونجنكوبفلسكطين،كمااسكتوطنفلسكطينفكيتلككالوتكرة

إلكىاألجكزاضمكاككانيتكدفقجماعاتعربيةوااصةالمناطقالشرقيةوالشماليةالشرقيةمنفلسطين،وهماإليطوريين،ك
الشرقيةمكنفلسكطينسككانعكربمكناألردن،وأقكامبعكضالعكربعلكىمقربكةمكنقيسكارية،وعكاشجكزضمكنبكواقي
الولسطينيينالقدامىفيمناطقواسعةمنالسهلالساحليالجنوبي،ومدنالساحل،كمكاأقامكتبعكضالجاليكاتالوينيقيكة

زيكادة،)باإلفكافةإلكىالمقكدونيينواليونكانيينوالرومكانالكذينجكاضوامسكتعمرينوتجكار،فيالساحلالشماليلولسكطين
وكككانمعظكمسكككانقيسكاريةريككريهكودمككنعناصكرتراقيككة(4،188،القسكمالثككاني،مك الموسووعة الفلسووطينيةنيقكوال،

  Holfeder,Robert,The 1984 explorations of the ancient harbors of caesarea) إرريقيةرومانية

maritima,    BASOR  ,25,1988,1 (  

وحرصهيرودسعلىزيادةعددسكانالمدينة(51،رسائل بيالطس البنطي)ليسللمدينةأ مظهريهود :وقالالبنطي
كما ددجنودهعلىالسكنفيالمدينةمقابلحوافزمادية،وااصةالمساندينلحكمه،كماأسكنفيهاعفشجعالمسرحينمن

  كبيرمنالوثنيين (Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece, 2) كان معظم  سكان سبسطية من غير اليهود،وأسكن

وكككانوااليطككاًمككنالككدولالمجككاورةوأعطككاهمأرافككي،فيهككاسككتةآالفمككنجنككودهالمرتزقككةالمسككرحينومككنمؤيديككه 
لهكوزاكماكانتعسقالنمقراًللوثنيينوعباداًلإل(4،699بالدنا  فلسطين،الدباغ،مصطوىمراد،)زراعية كماأسكن 

،وحسبون،وأنتيباترسجنوداًجابادنفيكلمنم وأسكن  Richardson, Peter,Herod King of thejews,127) 

(Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,56 )دومؤيدينمنريراليهو  
3
- .645،تاريخ فلسطين القديم،سامي،األحمد  
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ونصحهم بالعودة إلى ب وتهم ، خرج إل هم مسرعًا ، وعندما علم ه رودس بذلك حكومته ، حلِّ

وقتلةوا  ، هاجمهم الرومةان بالخنةاجر     ر ضوا  لكنهمو،  خو ًا من تعر ض أنفسهم لألذى

نطون وس بقتل السةجناء  أمر أوالباقون إلى ب وتهم   و ّر،  ًا منهمكب ر ًاعددوجرحوا   بعضهم

 (.2)ضد ه رودس  عل هم بسبب القالقل الت  أحدثوها هشدة غضبل ال هود

 . وأنتيغونس (2) في مواجهة الفرثيينتعيين هيرودس ملكًا ، ومساندته  -1

إلة هم  وذهةب   سةور ا، ( باكوروس)  pacorusهاجم الفرث ون بق ادة ، م .ق 40   عام   

مةن   ووعد بإعطائهم ألف قنطار، ( 3) وصداقة ًامعهم حلف قد، وع أرستوبولسبن إ أنت غونس

و قتلةوا   ،له  الفضة  وخمسمئة امرأة شر طة أن  أخذوا الحكم من هركانوس الثان  و منحوه

بسبب الوعود الت  قطعها أنت غةونس   أورشل مالفرث  ن لم  هاجموا  أّن  ظهرو(  4) ه رودس

إضا ة إلى رغبتهم    الحصول ، م التوسع  ضمن مخططهعل ها كان الهجوم ، وعلى نفسه 

 .مهمتهم    ّسر على حل ف كأنت غونس

إال أن باكوروس بعةث  ،  من مال ونساء لم  عطهم ما وعدهم أنت غونس وبالرغم من أّن    

لمسةاعدة  جبل الكرمل ومةا حولةه      واستعد ال هود الذ ن سكنوا ، مشاة وخ الة لمساعدته 

 ب نهم وب ن  صا ل ، وجرت( 5)حاصروا قصر الملك   ، أورشل م الس طرة على   أنت غونس 

إنهاء المعركة بسرعة  حاول أتبار أنت غونس، ووأتبار ه رودس معركة قو ة  ( حاكم أورشل م)

                                                 
1 - Josephus ,Antiquities of the Jews,14,13,2. 
2
- همسكانإقليماراسانالذ حصلعلىاستقاللهفيمنتصفالقرنالثالثقبلالميالدأيكامسكلوقسالثكاني،:الفرثيون

مدنايرانوالعراقوبكالدفمتفيأقصىازدهارهاوكانتعاصمتهأرشاقوتوسعهذااإلقليمعلىحسابالسلوقيينف
األفغانوقسماًمنتركياوهاجمواسورياوسيطرواعلىتدمركمركزتجار مهمولمينجحوافيفمفلسطينلملكهممع

لرومانعلىطكرقالقوافكلالتجاريكةعلكىالوكرات،واسكتطاعالرومكانام،ونازعهم.ق11أنهمحاولواالسيطرةعليهاعام
م441وسقطتالدولةالورثيكةعلكىيكدأردشكيراألولعكامالتدالفيشؤونهمالداالية،ومنأهمإماراتهمإمارةحدياب

موسوووعةالمسككير ،عبدالوهاب،)الككذ أسككساإلمبراطوريككةالساسككانيةالتككيورثككتجميككعممتلكككاتاإلمبراطوريككةالورثيككة
(198-1/191،اليوود واليوودية والصويونية   

3-Johson Paul, Ahistory of the jews,110.  
4
- Josephus, The jewish war,59 ؛ Rechardson,Peter, Herod King of the jews,125. 

5-Josephus, Antiquities of the Jews,14,13,3    
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، كث رة  ًاوأحرقوا ب وتًا من ساكن ها ، كب ر ًاقتلوا عددرة للمعركة ، وهاجموا الب وت المجاو،  

 (.2)موقفه كان محرجًا بسبب كثرة أعدائه  ولكّن،  هضبوغما أثار حف ظة ه رودس 

 وصل مةن  ،  (1) (العنصرة)حلول ع د  ذلكصادف ، و واستمرت المناوشات ب ن الفر ق ن 

وجاء ه رودس ،  حول سور المد نةتجمعوا رجل الفرث  ن ومن أتبار أنت غونس عشرة آالف 

واستطار  ، ه  صا ل أنضم إل ه أخو ،حث  جنوده على المواجهة بشجاعة لتحت حراسة مشددة 

ودمةروا مد نةة مر سةه     ، ونهبوها ، وقراها نس االست الء على أورشل مالفرث ون وأنت غو

 (.    3) ة  وتربع أنت غونس على العرش دوماآل

،  ةرغم أن   وحاول القائد الفرث  باكوروس خدار ه رودس وأتباعه بتدب ر من أنت غونس   

  وتوجه بخ الته نحو  صةا ل  ، إال أنه تظاهر بعص انه ،ب أنت غونس قاتل إلى جانباكوروس 

وه رودس للمثول ،  الثان  وهركانوس ، من  صا ل ودعا باكوروس كاًل، بلطف هذا  استقبله 

  وا ق  صةا ل ،    الجل ل لعقد الصلح ( Barzapharnes) أمام س ده المرزبان برز رناس

هةدف إلةى   مدركًا أنها ح لة وخدار ت هدس ر ضولكن ه رو، وهركانوس على هذا العرض 

 (.4)اإل قار بهم 

هركانوس  ، وأوثقواخرج بعض الرجال ، إلى القائد الفرث  برز رناس     أثناء ذهابهمو     

وعندما علم ، الفرث  ن  على خ انة هركانوس و صا ل احتجاجهم ،  أبدىوأسروهم  ،و صا ل 

 ولكن ه رودس لم، بذلك  ،  انكر علمهشه    األمر ذهب إلى باكوروس  ناق ، ه رودس بذلك

                                                 
1- Josephus,The jewish war,1,13,10؛ Roth, Cecil, A short history of the jewish people,91.   

يحكددحلولكهبتكاري وأوعيداألسابيعلحلولهبعدسبعةأسابيعمنعيدالوصكع،يسمىعيدالعنصرة،:عيد العنصرة -4

يكومعطلكةبمناسكبةنهايكةموسكمالحصكاد،ولهكذاالعيكدمناسكبةتاريايكة،43 وهكينكزولاألسكوارأيار،وهذااليومُيعدُّ
نيكة،وهكذهاألسكواروالعكدد،والتث،التككوين،والاكروج،والالويكين:سالموهكيالامسةمنالتوراةعلىموسىعليهال

(1،89،ج4،م موسوعة اليوود واليوودية والصويونيةالمسير ،عبدالوهاب،)معروفةبأسوارالشريعة
 
3-Josephus,  Antiquities of the  Jews,14,13,3 ؛Richardson, Peter,Herod King of the 

      jews,126 
4 -  Richardson, Peter ,Herod King of the jews.  
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 (.2) كَرا    الش د وقعق هركانوسو أن  صا ل، وعرف  صدق ما قاله باكوروس  

قةد  ، حظ أن قدرة ه رودس على قراءة عقول اآلخر ن الت  تعلمها من مرا قته لوالةده  نل   

تفسة ر ر ضةه   و مكةن  ، س باكورو له القائد الفرث  ة السوء الت  أضمرهاجعلته  درك نّ 

 لم ُ رد إغضةاب  ، لحلفائه الرومان  ، وأعداء نهم حلفاء ألنت غونسالتفاوض مع الفرث  ن كو

 كان موقفه را ضًا للوجود الفرث     سةور ا  ،   لسط نبوه مد رًا لشؤون نّص نالرومان الذ 

 .  ن خاّصةو لسط ،  عاّمة

، وقةد  ه رودس  عان  من ضغط نفس  وعقل   كان، س طرة الفرث  ن على البالد  و   أثناء 

ه وأزواجةه وأخةا  وضع أمةه  ، وبدون تأخ ر ، لذلك ، أحس بخطر كب ر على أخ ه  صا ل 

وشجعهم علةى  ،  آدوموأمرهم بالتوجه إلى ، األصغر وخدمهم تحت حراسة بعض الفرسان 

ولكةن   ،  ة  االنتحةار  ه رودس   كرصعوبة الموقف  ، ولشدة تحمل هذا الوضع المأساوي

 (.1) وتحصنوا   ها، ( الُسبة)مسعدة أهله    قلعة  ،  وضع شخص ته الفذة منعته من ذلك

الثةان     نهبوا أموال هركةانوس ، و أورشل مكان الفرث ون قد س طروا على ،    هذا الوقت 

منصةب الكةاهن   من حق المطالبةة ب  أنت غونس ُأُذَنا هركانوس  ل حرمه وه رودس ، ثم قطع

ك  ال مات  حتى بشّدةبالصخور  رأسه  صا ل  ، وضرب (3) القانون ال هودي حسب األعظم

ولكنه أوصاه  له أنت غونس طب بًا لمعالجته  وبعث أّن  صا ل لم  مت ،  وق ل قع    أ د هم ، 

مرأة شاهدت حادث القتةل  ، وهربت اإلى جسمه   موت  لبوضع السم    جروحه حتى  تسل

 . (4)أخ ه وقاتل ه وقاتل  لقادر على إنزال العقاب بأعدائهألنه ا، لتخبر أخاه ه رودس 

                                                 
1 -  JosephusAntiquities of the Jews, 14,13,9 . 
2 -  Josephus ,Antiquities of the Jews,14,13,7    ؛  Richardson, Peter,  Herod King of the 

    Jews,126.    
3
- 41،13:ألحباراسفر  

4
- Richardson, peter ، Herod King of the jews، 126 ؛91،تاريخ الشعب العبريلومير،أندريه،    
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 ، ولكةن مالكةاً  المال  والعسكري  عون طلب منه اللاألنباط  ملِك لجأ ه رودس إلى مالكا    

ندم على خذالنه له رودس  بر ضه ، ووأحس مالك بأنه أخطأ ،  توجه إلى مصر ،  ذلكر ض 

ه    اإلسكندر ة ، ح ةث قابلتة   ه رودس نزل ، ن األوا ، ولكن بعد  واتوحاول اللحاق به 

والسفر  ة    ًاعاصفكان الجو  ألّن ، الشتاء    مصر بقضاء  صل وحاولت إقناعه كل وباترا

ل إنقةاذ أهلةه ومملكتةه مةن     مةن أجة   للوقت الماسة لحاجتهأبى ذلك ولكنه   ًاالبحر خطر

 .(2)األخطار

ما واجهةه   ماوشرح له، وس وأكتا  وس قابل أنطون  ،إلى روما  ه رودس عندما وصلو   

أنةه قةام بهةذه    الت  استقلها ، وزعةم  وتحطم السف نة ،  رحلته إلى رومامن مصاعب    

مقتةل أخ ةه    ماوشرح له،  وأنت غونس أعداء الرومان التضح ات من أجل محاربة الفرث  ن

ل نّصبوه والنساء وأشار إلى وعود أنت غونس للفرث  ن بالمال ،  وقطع أذن  هركانوس،  صا ل 

 (.1)تساعدون  أمل أن   وكل، خاطرت بح ات  دون خوف  لهذا كله ،  ملكًا تابعًا لهم

والسبب    ذلك توا ق مصالح الرومان مةع مصةالح   ، المساعدة    ولم  تردد الرومان     

س وه ةرود ،  لهم    المنطقة  نالمنا س أعداءهم الرومان أرادوا مقاتلة الفرث  ن  ،ه رودس 

 .(3)  ستع د ملكه من  د أنت غونس وأتباعهد القتال لأرا

ه ةرودس بسةبب    موقف الرومان  لمصلحةأنطون وس حشد ال القائد الرومان  واستطار    

بصةداقة  أكتةا  وس  دور  ة  إقنةار   كان له ، ور والد ه رودس له    مصر أنتبات مساعدة

الةذي  ، م ساال  د شهدوا موقف، وكان بعض الرومان ق من قبلكان  جهله  ه رودس  ح ث

جعل هةؤالء الرومةان   ما ،  أنطون وس والو ود ال هود ة القائد الرومان  دعم ه رودس أمام

                                                 
1 - Josephus ، Antiquities of the Jews,14,14,2   ؛.91،تاريخ الشعب العبريلومير،أندريه،
2 -  Josephus ، Antiquities of the Jews,14,14,3 ؛ Sachar, Abram ،Ahistory of the jews,113.        
3
- Johson, Paul , Ahistory of the jews 221، ؛199،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف،   
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جلس الش وخ م التحدث إلى أنطون وس القائد الرومان  وحاول ، (2) ه رودس  قفون إلى جانب

األنسةب لحكةم    رجةل لوأنه ا ،لروما  ِهِلْبووالده من َق ، بصداقة ه رودس الرومان  وإقناعه

مةع   وتحالفهأنت غونس عدوًا لروما بسبب وقو ه عدَّ مجلس الش وخ  ، باسم الرومان   لسط ن

بعةد أن أكةدوا أن    ه رودس س ساعدهم    محاربة الفةرث  ن ّن أ، ورأى  أعدائهم الفرث  ن

 قضةى    أصدروا مرسومًاومعاداتهم الشد دة ، لفرث  ن  ًا بمعارضة ااتخذ قرارًا ذك ه رودس

 .  (1)م.ق 40ذلك عامو   لسط نبتع  ن ه رودس ملكًا على 

لم  كن  توقع من الرومةان  ، إذ له رودس  أن هذا القرار كان مفاجئًا( 3) وذكر جوز ف وس  

   لسةط ن الحكومة القائمة     عضو ةالحصول على كله هو كان أمله  ، بلبوه ملكًا أن  نّص

لةم   ه رودس وذكر أن، الثالث  رستوبولسأل  لسط نة وكان جوز ف وس  توقع أن تكون ق اد

 .   روما بعد صدور هذا القرار إال سبعة أ ام ُ قم

إذ   هذا القةرار فاجأ بلم  ة على النق ض مما زعم جوز ف وس ة  ه رودس  وأعتقد أّن        

 ذا المنصب بى منذ طفولته وته أ الستالم مثل هتّر، ح ث  على أن  كون ملكًاالتامة لد ه القدرة 

 .أثبت كفاءة عال ة    ق ادة الجل ل  هو قد

ل س من أصول  هود ةة  وّ  آدومكون ه رودس من أصل بالمفاجأة ،  زعمو مكن تفس ر    

ل س مةن   هعرف أن،  قد   هودا خص ق ادة  منحه له الرومان ، وأن المنصب الذيحشمون ة 

كان  توق إلةى   أعتقد أنه  اجأه ذلك ، إذ ،  ال ملكًا أن  كونأما ، حقه أن  كون كاهنًا أعظم 

                                                 
1
- Andrew  ، Steinmann When did herod the great reign, Novum Testamentum، 8,51 ؛  

     Richardson, Peter  ،  ,Herod King of the jews,128.  
2-Johson, Paul, Ahistory of the jews,112.  
3- Josephus ,Antiquities of the Jews,14,4,4  ؛ Richardson ,peter Herod the king of 

    the jews 219، .                                                                                                                           
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  ةة إمكانمع  الثالث رستوبولسولهذا رأى أن  كون منصب الكاهن األعظم أل ، هذا المنصب

 .مر امه مخطوبتهوقرابته من  ،ه رودس الس طرة عل ه لصغر سنه 

م أهداف أه ة أ ام ،  هذا منطق  ، ألّن   أقل من سبع  لسط ناستعجاله    العودة إلى أما     

إضا ة إلى قلقه على أهةل  ، تخل ص  لسط ن من س طرة الفرث  ن وأنت غونس كان ه رودس 

إلنجاز أ ضًا رغب    استعجال المساعدات الرومان ة   ، ما جعله دة   مسعب ته المتحصن ن 

ًا    زعمه االستعجال    جوز ف وس ربما  كون محق ، وأعتقد أنهذه المهام الصعبة بسرعة 

 .     العودة

ومان الت  تقضة  بعةدم   على خالف س اسة الر تع  ن ه رودس ملكًا على ال هود ةوكان    

 .تدخلهم    شؤون السالالت الملك ة ، واالكتفاء باخت ار ملك منها  جعلونه تحت حما تهم

م مقاطعةة تابعةة   و حكة ،  تولى ق ادة ج ش رومان   ه رودس أول حاكم أجنب كان وقد   

 .(1)أورشل م  تح ، وما  زال  نتظر نه  تح روما إ :عنه ونستط ع القول( . 2)للرومان

مسعدة ، وقةد     قلعة  حاصر أقاربه  كان أنت غونس و   أثناء ذهاب ه رودس إلى روما ،  

الح ةاة ، إال   من المؤن والضرور ات لو رة ما كان عندهمأتباعه وجه و،  وا    وجههصمد

ئت ن من أتباعه إلى و ه رودس ، أن  تسلل مع مأخ،  وسف   حاول، نقص الم اه أنهم عانوا 

ولكن نزول األمطار ،  ه رودستقاعسه عن نصرة األنباط بعد سماعه بندم مالك النبط  على 

 (.3)ما جعلهم  تمماسكون أمام الحصاربالم اه ،  وامتالء الصهار ج ل اًل 

لمواجهة إلى مسعدة  (  نتد وس) ventidiusزحف القائد الرومان  ، وبأمر من أنطون وس   

  نوا اه كانت طمعًا    مال أنت غونس أّن رث  ن ، ومساعدة  وسف والمحاصر ن   ها ، و بدوالف

                                                 
1
-Grant ,Michael,Herod the Great,50-51.  

2 - Perowne,Stewart The life and the times of herod the great ,58.                                                                           
3 -  Josephus, Antiquities of the Jews,14,14,6. 
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وبق  على أمل أن  عودوا ل دا عوا عنه  ، أورشل موحده    وا أنت غونس وكان الفرث ون قد ترك

 (.2) ضد ه رودس والرومان

 delliusوتزامن ذلك مع قدوم ، الجل ل ًا من روما عبر قادم  لسط نإلى وعاد ه رودس     

الرومان  الذي أعطى تعل ماته للقادة العسكر  ن ، أنطون وس  القائد الرومان  مبعوث (د ل وس)

silo (س لو ) ،وVintidus (  د وسنت ) علةى   د وس، ح ث س طر   نتة بمساعدة ه رودس

ع األسةف اسةتطار   ولكةن مة  ى  لسط ن ، رث ون باست الئهم علضطرابات الت  سببها الفاال

  (.1)ه رودسمساعدة  من س لو انت غونس منع

كسب أهل الجل ل إلى ، و زداد كل  وم عدده وكان ، ج ش قوي  واستطار ه رودس تشك ل   

كانت علةى   ألنهارأى ضرورة ضم  ا ا إلى س طرته ، و جانبه مع بعض االستثناءات القل لة

   تشكل له نقطة ضعف،  أورشل مأ دي أعدائه بعد ذهابه إلى  خاف أن تقع   ، وخالف معه 

 (. 3)س طر عل ها لذلك 

وإعجةاب  ر ةق مةنهم      ،والده بسبب صداقتهم القد مة ل( الُسبة)مسعدة انضم إل ه أهال  و  

بر منهم القسم األك ولكّن ، تهآ، والتحق آخرون منهم به رودس للحصول على مكا  بشخص ته

 (. 4) له ملكةالم خُلصته إذا عند لهم شأٌن ُ صبحأّ دوا ه رودس ل

، وحةاول  أدرك خطورة الموقةف  ، إلى أنت غونس  وعندما وصلت أخبار قوة هذا الج ش   

مةن   ، ولكنه لم  تسبب بكث ةر     مضائق الطرق والمعابرله الكمائن ،  نصب  إحباط تقدمه

مسعدة ،  أنقةذهم   ائلته    وتمكن ه رودس من الوصول إلى عله   فشلت خططه ، الخسائر 

عد د  لو وسالقائد الرومان   ورا قه الجنود الذ ن كانوا بصحبةأورشل م ، إلى معه واصطحبهم 

                                                 
1 - Josephus The jewish war,1,15,2.  
2- Josephus , Antiquities of the Jews ,14,15,1.  
3- Josephus The jewish war,1,15,4.  
4 - Josephus, Antiquities of the Jews,14,15,1. 
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المناوشةات  وبةدأت  ، والصد ق أرهبت العدو     قوة كب رة ه رودس  ظهر  من المواطن ن

  ب الغربة  منهةا  وجنود أنت غونس القائم ن على حراسة المد نة    الجانبالسهام ب ن ج شه 

 أجلومن ، (  2)خرج ل قاتل ج ش ه رودس باأل دي ، و صالبة    المواجهة أبدى بعضهمو

تعل مات لقواد أصدر ،  قد عن أنت غونس ، و سلخهم أن  كسب ه رودس ودَّ هؤالء المقاوم ن 

المملكة  زعم أنت غونس أنه من الظلم تسل م، ولكن بالمقابل (  1)أ عالهم السابقة  ج شه بغفران

  .(3)عن الملك بمساعدة الفرث  ن ، وعزم على إقصائهونصف  هودي   ّ آدومألنه له رودس 

ع نوا ملكًا على  ، الذ نأنت غونس حاول تبر ر تعاونه مع الفرث  ن أعداء الرومان  وأعتقد أن  

  ةة الحكةم   تعارف عل ها    تقلد السالالت الملكوخرقوا التقال د الم ،من غ ر ال هود   لسط ن

حةث عةن   الببمان كانت خطأ ، لذا بةدأ  معارضته للرو عرف أّن، وكأنه  وتبع تهم للرومان

 .راتالمبّر

الطعام لجنةوده   مال من أجل تو  رالرومان  س لو المحتاج لللقائد أنت غونس ل وبسبب رشوة  

ه على عدم وحث جنود،  ألّح عل ه بالبقاء سولكن ه رودأن  نسحب بهم من الحرب ، أراد  قد 

مجلةس الشة وخ   قرار مةن  و، أنطون وس جاءوا بقرار من القائد الرومان   ألنهمالتوّل  ، 

وأرسل إلى بعض ، وتزو دهم بما  حتاجون ،إعطائهم ما  ر دون بوتعهد ه رودس   الرومان 

ومواد ،  والماش ة، والنب ذ  الذرة من حاجة الجنود  ما  كف  جمعأصدقائه من سكان السامرة ل

 (.4)، وتخز ن ما جمعوه منها    أر حا خرى إذا ما هاجمهم أنت غونسأ

 الفرق الرومان ةة الخمةس    ، وسائرإرضاء جنود س لو وبهذه اإلمدادات استطار ه رودس    

وقةد حةاول   ، كانت تحت إمرتةه  أخرى إضا ة إلى خمس  رق  هود ة ، الت  قادها بنفسه 
                                                 

1- Josephus , Antiquities of the Jews ,14,15,3. 
2 - Atkinson,Kenneth,Hereod the great ,sosius and the siege of Jerusalem(37 B.C.E),Novum 

     Testamentum ,38,4,1996,317                                                                                                     
3
- Josephus , Antiquities of the Jews ,14,15,3. 

4
- Josephus The jewish war,1,15,6. 
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وحةاول   ،المؤن الت  أحضةرها ه ةرودس   أنت غونس عمل كمائن للس طرة على جزء من 

 الج ش الرومةان   أ راد ب ن  ، وأراد أن  زرر الفتنةمن خالل س لو إلى هذه المؤن  الوصول

 (.2) أنطون وس لس لو حالت دون ذلك القائد الرومان  تعل مات ولكّن، وج ش ه رودس 

  القةل  ة  الجل ةل   وق،  آدومتمرد    : ، منها وكان هناك عوائق كث رة أمام ه رودس    

من ألف   وسف على رأس ج ش  ،  لذلك بعث أخاه وحام ات تابعة ألنت غونس    الجل ل أ ضًا

، ورا ق ه رودس أمه وأقاربةه إلةى السةامرة    ، ( 1)ئة من الخ الة، وأربعممن المشاة  رجل

، ونس ثم ذهب إلى الجل ل للس طرة على مواقع استرات ج ة كانت تابعة ألنت غ، وتركهم هناك 

 .(3) دون تحق ق هذا الغرضأ ضًا كثرة الثلوج حالت  ولكّن

كث ر مةن أهةل   ، والت  كانت ُتلحق األذى بولمعالجة  رق اللصوص المنتشرة    الجل ل    

  المشةاة المسةلح ن   مةن   رق ، وثالثمجموعة من الخ الة  ه رودس إل همبعث  قد  البالد 

أربع ن  ومًا جةاء  وبعد ، ( 1خر طة رقم()رب الأ) Arbelaتجمع اللصوص    بلدة   هاجموا

وبهةذا  ، بهةم الهز مةة  وألحق ،  قاتلهم بجرأة وشجاعة ، ج شه الكامل  ه رودس على رأس

، وكا أ جنةوده  ح ةث    استطار كسب أهل الجل ل إلى جانبه باستثناء َمن سكنوا    الكهوف

كسوة الشتاء  موأعطاه ، كوأعطى القادة أكثر من ذل ،دراخمة  أعطى كل جندي مئة وخمس ن

                                              (.4)ذلك الفصل وما  لزمهم من طعام طوال ، 

 حت اجاتهم طوالاولم  و ر لهم ،  قد خذل القائد الرومان  س لو وجنوده ، أما أنت غونس    

 ه األصغر   راروسخاأ  أمر، اللجوء إلى ه رودس إلى ما أضطر س لو وقادته ،  شهر كامل 

                                                 
1 -  Maier, Paul , josephus the essential writings,236. 
2- Josephus The jewish war,1,15,6-7. 
3 -  Maier, Paul , josephus the essential writings,231. 
4 - Josephus The jewish war,1,15,3.   
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  بعد أن ُهجرت من أجل است عاب جنود س لو (2)   (قرن صرطبة) لكسندر ومأصالح قلعة بإ 

جمع عدد كب ر مةن الجنةود   ، وبهذا استطار  وغ ره من الجنود الذ ن انضموا إلى ه رودس

 .(1)لهم حوله لقدرته على تو  ر المؤن والكسوة الشتو ة

دوس    تعل ماته إلى   نت ة  كد من جد دح ث أ، وس    أث نا كان أنطون ،    هذا الوقت    

 علةى الحرب   قاف بعث إلى س لو بذلك من أجل إ،  ه رودسحاكم سور ا بضرورة مساعدة 

ثار أهل ، وعندما ذهب ه رودس بصحبة الرومان لمحاربة أنت غونس    السامرة ، أنت غونس 

 (.3)وعاقب قادته ، د قمع التمر،  عاد ه رودس إلى الجل ل ،  الجل ل 

 خ ال  600إلى السامرة على رأس  عادثم ، لجل ل ، عّ ن بتولم  قائدًا عسكر ًا ل ذلكوبعد     

بتولم  لم  نجح    الحفاظ على أمةن   إال أّن( 4) لمحاربة أنت غونس آالف من المشاةوثالثة 

ر ه ةرودس  ، ما اضطونهب  ،وسلب ، صاحبه تخر ب ، وحصل تمرد آخر ، ح ث الجل ل 

ن ، وهرب اآلخرووقتل بعضهم  ، على أ عالهم ، وعاقب قادته قمع التمرد ،   ورًالعودة إلى ا

من ( رقنطا)مئة تالنت ، و رض على المد نة ضر بة مقدارها إلى الجبال مع  رق اللصوص 

 (5.) ضة

 ه ةرودس علةى  لمساعدة  (ماك راس) Macherasوس قائدًا عسكر ًا اسمه  دبعث   نتو    

أنت غةونس   ولكّن، وحثه أنطون وس على االستعجال ، وألف خ ال ،  من المشاة رأس جحفل ن

 أورشةل م وعندما حاول دخول ، ( 6)ه رودسخذالن   ضه علىوحّر ، إ ساده بالمال ستطارا

، وأبعده عن األسةوار   هادخولسمح له بولم  ، ته    نّ  أنت غونس شك ،ل تفقد أحوال المد نة 

                                                 
1-Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,Journal of biblical literature,29,1,1910,78-80. 
2
- Josephus , Antiquities of the Jews ,14,15,4. 

3 -  Josephus The jewish war,69.  
4 -  Johson, Paul ،Ahistory of the jews,110. 
5- Josephus , Antiquities of the Jews ,14,15,5. 
6- Maier,Paul,josephus the essential writings ,234-235. 
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وعدم إساءة التصرف  ، وقد حاول ه رودس إقناعه بالتعقل ، واستخدام القوة ارة الحجب برجمه

تل كل من  الق ه من وكان  ق، ذهب إلى مد نة عمواس ، و ،  لم  ستمع إلى نصحهكردة  عل 

 ،  عزم وقد أثار هذا التصرف الملك ه رودس،  ال هود    الطر ق سواء كان عدوًا أو صد قًا

بالغه بعدم حاجته إلةى مثةل هةؤالء    األمر ، وإل ذلكون وس لمناقشة على الذهاب إلى أنط

، بنفسه على ضةرب أنت غةونس    ًاوأنه كان قادر،  ه أكثر مما ساعدوهالذ ن آذْو المساعد ن 

 (.2)مع ه رودس  وتصالح، وتبعه بعد ذلك ماك روس إلى أنطون وس 

ما  دل على طمعهم ن الرومان ، د بعض القادة العسكر  ظ أنه كان من السهل إ ساوحمن المل  

مبراطور ة الرومان ةة  لشخص ة أكثر من حرصهم على أمن اإل   المال والهدا ا والمكاسب ا

وقد انطبق هذا أ ضًا على األباطرة الذ ن كانت تحركهم المصالح الشخص ة أكثر من مصلحة 

 .العامةروما 

خ الته ومشاته إلى أنطون وس توجه ه رودس على رأس ، لرومان ومن أجل تدع م صداقته ل  

 ة   ، ووجةد   نهر الفراتالواقعة قرب ( ساموساتا) Samosataعندما كان ُ حاصر منطقة 

، ولكن   توقون إلى الذهاب لنصرة أنطون وسالذ ن من الرجال  ًاكث ر (3خر طة رقم )أنطاك ا

ت شةجاعة  بةرز هنا و، من الرجال  ًاكث ر، وقتلهم قطار الطرق كانت    هجمات  المشكلة

وأصةبحوا تحةت   ، ( 1) حثهم وشجعهم على الذهاب معةه ، ح ث     هذا الموقفه رودس 

 لكنو ،ئة رجل هم ، نصب لهم قطار الطرق كم نًا  قوده خمسمق ادته  وبعد  وم ن من مس ر

األسرى الذ ن كانوا  ، و حررو قض  على خطرهم ، لحق بهم الهز مة ُ ه رودس استطار أن 

 نظر  أصبح ه رودس    نظر الناس و، قطار الطرق الطر ق آمنًا من  ا جعلم بحوزتهم 

                                                 
1 - Josephus, Antiquities of the Jews,14,15,7. 
2 -  Josephus The jewish war,1,16,7.  
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 (.2) وحام هم،  الجنود الذ ن أنضموا إل ه منقذهم

كمقاتةل   استقبااًل مه بةاً  أنطون وس دما اقترب ه رودس من ساموساتا ، استقبله القائدوعن    

تلك المنطقة ، وقد  سكان األمان ب ن ونشر،  تطار القضاء على خطر قطار الطرقاس، شجار 

ه ةرودس   ّلِجولم  كن أمامه إال أن ُ ، باألعمال العظ مة  هذه اإلنجازاتأنطون وس  وصف

قلعةة   استسلمت، وسرعان ما مكانة عظ مة    حاش ته  ، و عط هستقبله بالعناق و  و حترمه

 وقبةل أن  غةادر  ، ه ةرودس للرومةان    مسةاندة و، المحاصرة بتضا ر الجهود ساموساتا 

 بمساعدة ه رودسوأمره ،  (سوس وس) Sosius سلم الق ادة لإلى مصر ، طون وس سور ا أن

ثم جاء بنفسه   لمساعدة ه رودس  لسط نأرسل سوس وس جحفل ن إلى ،  هوبناًء على قرار ،

 (.1)  ما بعد على رأس ج ش آخر لمساعدته 

نب قتال أنت غونس  أوصى أخاه  وسف أن  تج، وقبل مغادرة ه رودس لمساعدة أنطون وس   

من القائد العسكري  ، كان بإغراءورغبته    القضاء على أنت غونس ،  بدو أن اند ار  وسف و

يرا Macherasالرومان    توجه  وسف إلى ، خمس كتائب رومان ة ب ، الذي زوده (س(ماك

ل وقاتة ،  ،  تم حصةارها وكانت الكتائب الرومان ة غ ر مدربة ، للحصول على الذرة  أر حا

 وسف عةرض   ا  راروس أخ وُقطعت رأسه بعد أسره رغم أّن ، ُذبح هولكن،   وسف ببسالة

حصل ، أثناء غ ابه    و ، ولكنه أبى ذلك،ألخ ه  خمس ن تالنت  د ة( باب وس) Pappusعلى 

وعةم   ،( طبر ا)رة    بح رة جناس وتم إغراق مجموعة من أتبار ه رودس تمرد    الجل ل 

  .(3)لسط ن الشغب    مناطق 

 العدالة  و مكن تفس ر ثورات أهل الجل ل على ه رودس بسبب لجوء اللصوص والفار ن من   

                                                 
1
- Josephus , Antiquities of the Jews ,14,15,8. 

2 -  Josephus The jewish war,1,14,2.  
3
-Maier,Paul, josephus the essential writings 461، ؛91عب العبري،تاريخ الش،،لومير،أندريه      
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 . لهم  جنودهمالحقة و و ر لهم الحما ة من مالحقتهالت  ت،  إلى جبال الجل ل المرتفعة

    مرارًا وتكرارًاوجاء هذا الخبر موا قًا لما كان  راه  ،  وسف ُأبلغ ه رودس بمقتل أخ ه  

 ثمانمئةنضم إل ه قه او   طر ،   لسط نباتجاه  ا الخبر جعله  سرر    مس رههذ،  (2)منامه

ثم بعةث لةه   ، وهزم أعداءه ، إلى الجل ل بهم توجه ،  جحفل رومان  الالذق ة ، ورجل من 

 (  1) نتقام من قاتل أخ هلال ل اًل إلى أر حابهم وتوجه ،  آخر أنطون وس جحفاًل

نزل ستة آالف مةن أتبةار   ، التال  من وصول ه رودس والرومان إلى أر حا و   ال وم   

  حاولوا ضرب ه رودس بالس وف، و  فزعوا من هول المفاجأة ،أنت غونس لمحاربة الرومان 

، تباعه من الس طرة على بعض المدن ، إال أن حرسه دا عوا عنه بقوة، وتمكن هو وأوالنبال 

ثم سار إلى بةاب وس    ها ،  سكانها، وأحرقوا بعض القرى وها وقتلوا أكثر من ألف ن من سكان

ح ث كان  عسكر    قر ةة  ،  القائد الذي بعثه أنت غونس إلى السامرة ل ظهر قوته أمام أعدائه

ًا  كث ةر ، وقتل منهم خلقةًا   واشتبك مع بعض أعدائه،  (أورشل مكم شمال Isana()12) إ سانة

 علةى رؤوسةهم   ، وهةدمها  ن جأ إل ها الجنود الهاربوالت  لوهاجم الب وت ، هرب بعضهم و

 سقط الكث ر  ة على المنحدرات دحرجوا الحجارة من المناطق العال ة على بعض الب وت المبنو

وأرسةله إلةى أخ ةه    ،  قطع رأسه ،  وسف وأمسك بالقائد باب وس قاتل أخ ه   (3)من القتلى

 ( .   4)   راروس ل ثلج صدره بهذا العقاب

 بمساعدة الرومان أورشليمعلى  تيالء هيرودساس -1 

 حلول الشتاء جعله  ؤجل  ولكّن،  أورشل مإلى ه رودس توجه ، عدم باب وس بعد أن ُأ    

                                                 
1- Josephus , Antiquities of the Jews ,14,15,8. 
2
- Maier,Paul, josephus the essential writings 461،    

3 -  Josephus, Antiquities of the Jews,14,15,12؛Richardson, Peter Herod King of the Jews,54                                                                                                                                            
4
-Josephus The jewish war,1,14,8.   
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وقد حانةت  رصةة    ، (2) المد نة نت غونس  رصة لترت ب مغادرتهما أعطى أ،  عل هاهجومه

إلةى حمةام عةام    د حراسه وذهب هو وأح، ح ن  ارق جنوده  أعداؤه قتل ه رودَس ذهب ة ل

هربةوا  ، وجهًا لوجه ، وعندما شاهده الجنود المسلحون الستحمام والراحة من تعب الحرب ل

وهةذا  ، ( 1) ًا على أرواحهم رغم قلة حراس ه رودس واحدًا تلو اآلخر خومن هول الصدمة 

ثرًا مخ فًا    تركت أ والت ،  كان  تمتع بها الت ،  دل على الشخص ة العسكر ة الفذة المخ فة 

 .نفوس أعدائه

أورشةل م،  نحةو  كلهةم  جنوده و، تحرك ه رودس  م.ق37سنة  وعندما انتهى  صل شتاء  

 ،م .ق63منه بومب  عةام   ه الذي هاجمهاالمكان نفس ، و   هاوعسكر    الجهة الشمال ة من

وأمةر بقلةع   ، أبراج للمراقبة مستخدمًا أ دي عاملة كث رة إلنجاز المهمةة   ةوأمر ببناء ثالث

 تلةك  وع ن قادة لإلشراف علةى ،  ست الء على المزروعاتواال، حول المد نة من األشجار 

لكسةندر بةن   بنة أ مر امهإلتمام زواجه من  ثم ذهب مع بعض جنوده إلى السامرة، األعمال 

 (.3) خطبها من قبلكان قد الت  ،  أرستوبولس

على رأس ج ش كب ر إضا ة إلى الج ش  من السامرة ه رودستوجه ، نتهاء الزواج وبعد ا   

وبناًء على قرار أنطون وس جاء القائد العسكري الرومان  سوس وس  ،  أورشل مالُمعسِكر حول 

بثالثة ن  ر عدد ج ش ه رودس والرومان وُقّد،  ه رودسآخر كب ر لمساعدة على رأس ج ش 

  .(4) وه رودسألفًا  وكانوا بق ادة سوس وس 

وجنةوده بشةدة   وحاربوا ه رودس ، التابعون ألنت غونس بجانب السور  وتجمع المحاربون   

اهلل سة حم هم مةن    أّن، والتة  تةزعم   وبدءوا  طلقون النبوءات الت  تتوا ق مع أوضاعهم 
                                                 

1- Josephus, Antiquities of the Jews,14,15,12. 
2
- Josephus The jewish war,1,14,8.   

3- Josephus, Antiquities of the Jews,14,15,14 ؛Roth, Cecil ،Ahistory of the jews,92-94. 
4
- Josephus The jewish war,1,11,9 ؛6 Atkinson,Kenneth,Hereod the great ,sosius and the sieg 

   of Jerusalem(37 B.C.E),Novum Testamentum ,38,4,1996,321               
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 الرومان وأتبار ه رودس مجان قهم لضرب أسوار المد نة  وأحضرتح ط بهم ، األخطار الت  

كةان   ،  وكانت المعركة شد دة ب ن الفر ق ن ، والطرق وسائلوحاولوا االست الء عل ها بكل ال

وحفروا الخنادق تحةت األرض  ، باستماته  رصون على الد ار عن المد نةأتبار أنت غونس  ح

من  ولكن الحصار الطو ل الذي دام ،وِإعمال القتل   هم ،  منها إل همل فاجئوا الرومان بالتسلل 

تلك السةنة   ، وصادف أن كانت ( 2) والعطش ورألحق بهم الج إلى ستة شهور أربعة شهور

   ظل ، و شح حةما جعل المحاص ل واألغذ ة ، منع   ها  الحة األرض ، ح ث ت( 1) سبت ة

 ن مةن خ ةرة رجالةه    أنت غونس ، اختار ه رودس عشةر   هذه الظروف الصعبة على أتبار

وانحصةر   ،على جزء آخةر  ، وس طر سوس وس وس طروا على قسم منه  صعدوا السور  

  .(3)ال هود    إحدى زوا ا المد نة 

 ال هود قو ةة ، وكةان  مقاومة كانت و، بسبب طول مدة الحصار وزاد غضب الرومان     

 الجةانب ن إلةى إعمةال القتةل     قو ًا ، ما د ع حماس الجنود الذ ن قاتلوا إلى جانب ه رودس 

القتل  ة     بدأ ، ق د الح اةوعدم إبقاء أي منهم على ، على القضاء على خصومهم  التصم مو

ونقضةوا     الشة وخ والنساء ، ولم  نج األطفال من القتل ، وال  والب وت الشوارر واألزقة 

 .  (4)بعض األبن ة

تحةت أرجةل   ، وسجد نزل من مكان الحصار ، وعندما أدرك أنت غونس خطورة الموقف   

 ل بعثه إلى  ،  د ه ووضع األغالل    ،  لم  حترمه هذا القائد،  سوس وس متذلاًل

                                                 
1 -  Atkinson,Kenneth,Hereod the great ,sosius and the sieg of Jerusalem(37 B.C.E),Novum     

Testamentum ,38,4,1996,321 
4
تمنع خاللها الشر عة ال هود ة ( السبت ة) زرر ال هود األرض ست سنوات ، و   السنة السابعة :السنة السبتية - 

 المجاعةقطف محصول األشجار المثمرة ،   حدث النقص    المؤن ، وتحدث  وتمنع  زراعتها 
(Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,9,1)  
3- Josephus, Antiquities of the Jews,14,16, 2.                                     
4-Maier, Paul, josephus the essential writings,237.  
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 (.2)أنطون وس

 القتةل الجمةاع  للرجةال    س اسةومعاون ه ال هود سلوب سوس وس وقد ر ض ه رودس أ  

وال  ،ألنه  ر د مد نة  حكمهةا  ، وتدم ر المد نة ، سلب األموال ر ض و، والنساء والش وخ 

 وعةد ، وعندما تذرر الرومان بطول مةدة الحصةار    خاو ة على عروشها ، ر د صحراء 

أو ، من أجل الحفاظ على المد نةة  ، وهبات من ماله الخاص  ة مكا آتوالقادبإعطاء الجنود 

 سوس وس على تاج الذهب المقدس  ، واستولىوبعد أن ُحمِّلوا بالمال  ما بق  منها الحفاظ على 

عةام   أورشةل م وبهذا استولى ه رودس على  ، مصطحب ن معهم أنت غونس هو وجنوده رحل

 ( .1)م .ق37

(  3) قتله  بالمال للتخلص من أنت غونس ، أنطون وسالقائد الرومان  أغرى ه رودس قد و     

 األموال  من   ًاكث ر جمع ، لهم   عالن التبع ة، وإ مع الرومان توط د العالقة  أجل  من و

تبار د األغن اء من أوجّر ،والمعبد  لت  حصل عل ها من أموال أنت غونسا والهدا ا( 4)والذهب

األموال بسةخاء  ووزر أنطون وس، القائد منها إلى  ًاكب ر ًاوبعث قسم ،األموال أنت غونس من 

وعددهم خمسةة  اشتركوا    محاكمته  نالذ ، رجال السنهدر ن  وعاقب على أتباعه وجنوده

 (. 5) رجاًل وأربعون

 م .ق 15 وعام37بعد س طرة ه رودس على أورشل م ، عمل على تدع م سلطانه ب ن عام   

                                                 
1 -  Josephus ,The jewish war،1,18,3 ؛  Richardson ، Peter Herod King of the jews,160. 

2
-Ben-Sasson, H.H، Ahistory of the jewish people,241 ؛Richardson ، Peter,Herod 

     King of the jews,160 ؛199،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف،  
3 - Atkinson,Kenneth,Hereod the great ,sosius and the sieg of Jerusalem(37 B.C.E),Novum    

 Testamentum,  38,4,1996,318؛ Johson ,  Paul ,Ahistory of the jews ,111.   
4
- Josephus ,The jewish war،1,18,3   ؛ Steinmann, Andrew When did herod the great reign, 

   Novum Testamentum,8,51   
5
- Roth, Cecil    ،، Ahistory of the jews,96 ؛   Richardson, Peter، Herod King of the jews,161. 
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 استدعى هركانوس، (  2) وج هًا من حزبه ، وأعدم خمسة وأربع ن بعد أن أطاح بأنت غونس 

 ة  هةذا    ، ولعدم أحق ةة ه ةرودس  من بابل  وبسبب عدم أهل ته لمنصب الكاهن األعظم  

شابًا ( م.ق36-37)ب ن سنت   ه رودس  قد ع ن،  للعائلة الحشمون ة المنصب كونه غ ر منتٍم

م  ة   .ق34عام  أعاد ه رودس تع  نه و، ( 1) واسمه حنان ل، العائد ن من بابل صغ رًا من 

تع ة ن   واحتج الحشمون ون من أتبار ه رودس علةى  أرستوبولسموت  المنصب نفسه  بعد

م .ق35 ع نه عام ، ه رودس  زوج مر امه  الثالث أخ رستوبولسورأوا األحق ة أل،  حنان ل

 (.3) أغرقه    حوض ماء بالقرب من أر حا، شعب ته وعندما رأى قوة ،  كاهنًا أعظم

و نه  العالقة ب نهما إلةى  ، أنطون وس  القائد  حطم ح اة ه رودس على  دوكاد هذا الموقف  

ه ةرودس إلةى    اسةُتدع  ، أنطون وس  زوج كل وباتراألكسندرا ووبتحر ض من أمه ،  األبد

ن نفسةه بخصةوص تهمةة القتةل     أنطون وس للد ار عة  ب ن  ديمن أجل المثول  الالذق ة

 لم  ستطع التوان  المقرر ، س نال عقابه ،  إنه     ذلكوإذا ثبت تورطه   الثالث رستوبولسأل

وك اًل لحكومته ، ومسؤواًل عن الشؤون  سمه  وسفرجاًل اقبل ذهابه عّ ن  هولكن عن الذهاب 

ألنةه ال  مكةن أن     ر امهمه بقتل زوج أنطون وس ُهَلَتوأوصاه    حال َق   لسط ن   العامة 

ثةم  ، بها  ًاكان معجب الذي نطون وس، وإغاظة ألحبه لها  لفرطغ ره  تخّ ل ح اتها مع رجل 

 (. 4)جاتهغادر وهو واثق من ن

                                                 
1 -  Atkinson,Kenneth,Hereod the great ,sosius and the sieg of Jerusalem(37 B.C.E),Novum      

Testamentum ,38,4,1996,319. 
2-Sasson, H.H، Ahistory of the jewish people,241 ؛Richardson ، Peter,Herod 

     King of the jews,160. 
3- D.Russell,The jews from Alexander to Herod,92-94 ؛   Roth, Cecil , Ahistory of the  

       jews,94   
4
- Roth, Cecil , Ahistory of the jews,94؛ D.Russell,The jews from Alexander to Hero, 

95،تاريخ الشعب العبري،لوم ر،أندر ه     ؛92-93       
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 زوج مر امهكث رًا ب ، مكنه من االجتمارمد رًا للشؤون العامة    المملكة   وسف  وكون     

ل األمر إلةى  لكسندرا لتحّو، وقد تدخلت أمها أكة ه رودس من أجل المشاورة    شؤون الممل

، إلى الحّد الذي أباح   ه بسةر   واستخدام سالح المغازلة األنثو ة، والمودة العظ مة ، التقرب 

 ( .2) مر امهالوص ة بقتل 

 أن أنطون ةوس إلى أورشل م  ف د  وصل خبر كاذب من أعداء ه رودس ، و   هذه األجواء  

كسةندرا  ، وتدخلت على الفةور أل النساء ال س ما    القصر  من كانج زعقتل ه رودس ،  ان

 واللجوء إلى القوات الرومان ة المتواجدة حةول المد نةة   ، الخروج من القصر بإلقنار  وسف 

 (.1)ل ن لد هم وتع  ن أشخاص جدد مفّض، من أجل التدخل لمنع حدوث اضطرابات 

، قتل  وسف بتهمة  ض من أمه وأخته سالوم وبتحر،  أورشل موعندما عاد ه رودس إلى     

تثب ت دعائم مملكته بتقو ة عالقته مةع   ، واستطار مر امهتورطة    عالقة خ انة مع زوجه 

               .(3)القائد الرومان  أنطون وس 

 .دعم اإلمبراطور أكتافيوس لهيرودس -4

ب ن القائد ن الكب ر ن لروما  ارة    عالقة ه رودس بالرومان الصرمن المفاصل التار خ      

إلةى حةدوث    ، ح ث أّدى الخالف ب نهمةا ( 4( )أغسطس)وأكتا  وس ،  أنطون وس:  اوهم

                                                 
1- Josephus, Antiquities of the Jews,15,3, 5 ؛   Richardson ، Peter,Herod King of the 

        jews,164.                                                                                                                                       
2
-Josephus, Antiquities of the Jews,15,3, 6 ؛   Richardson ، Peter,Herod King of the 

        jews,164. 
3
-Richardson ، Peter,Herod King of the jews,165 

كمتمنالقرناألولقبلالميالد،حيكثوأكتافيوسفيبدايةالثالثينياتبدأالصراعبينأنطونيوس-1 اإلمبراطوريكةقُس 

بكينأكتكافيوس،وأنطونيكوس،ولبيكدوس،وبمقتفكىهكذااالتوكاقككاننصكيبأكتكافيوسـعقبمقتلقيصرـالرومانية
وسكورياوآسكيا،مقكدونيا،واليونكان،وبيثينيكا:روماوالممتلكاتاالوروبية،وككاننصكيبأنطونيكوسالشكرق،ومنكه

مكنأجكلتعميكقالعالقكةبكينالكرجلينوبرقة،أمكالبيكدوسفككاننصكيبهبكاقيأرافكيشكمالأفريقيكافيمكاوراضبرقكة،و
م،وكانلهذاالزواجدورفكيسكوضالعالقكة.ق69أاتأكتافيوسعام،تزوجأنطونيوسأوكتافياأنطونيوسوأكتافيوس

سكوينة161كتكافيوسعلىيكدسككتسبكنبكومبي،فكأعطىأنطونيكوسألتافيوسزمأكبيناالثنين،وفيحملةعسكريةه
جند فيحربهفدالورثيين،وكانأنطونيوسيسيطرعلىمناطقذاتثرواتهائلة41111أكتافيوسيعطيهعلىأن

السكابعةتكزوجكليوبكاتراككرباالنوصكالعكنرومكا،ووتأثربالثقافكةالشكرقية،وبكدأيغلاكباإلسككندريةعلكىرومكا،لكذاف
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، و  ها  (4خر طة رقم )م.ق32عام (2) (أكت وم ) Actiumمواجهة عسكر ة كب رة    موقعة 

مةر  أةة   كل وبةاترا بإ عاز مةن  ة   إال أن أنطون وس، حاول ه رودس مساعدة أنطون وس 

وبعةد أن  ،  كل وبةاترا الذ ن تأخروا    د ع الضرائب ل، ه رودس بالذهاب لمحاربة العرب 

القضاء على رك ه رودس الخطورة الت  قد تؤدي إلى أد، أكتا  وس  عركة لمصلحةانتهت الم

ه رودس  وقد أظهر أعداء، عقاب أكتا  وس له بسبب صداقته مع أنطون وس  ، وخش  حكمه

ه ةرودس   مع العلم أّن،  ولكنهم كانوا  تمّنْون زوال ملكه للتخلص من ظلمه  أنهم قلق ن عل ه

  ه خةوض  كان  ستط ع  ، إلى الحّد الذيأقو اء وكان جنوده  كان  متلك قوة عسكر ة كب رة 

 (.   1)  ر ق بسهولةحرب مع أي  ةأ 

ألمر الذي ، االنصر الذي حققه على العرب هو السبب    ز ادة قوة ج ش ه رودس كان و   

 ة    وقةع لزلزال الذي ، وكذلك استثمار ه رودس لدوه ؤّ  ، وبشجاعته  جعل الناس  عجبون

ب نما تعرض العرب إلى موت عدد ، وعدم تعرض جنوده أل ة خسائر ،  م.ق32عام  لسط ن

،  فسر هذا الزلزال على أنه غضب من الرب على أ عال العرب، واستطار كب ر من جنودهم 

 (.3)الد ن  أن  كسب عددًا كب رًا من المتد ن ن ال هود إلى جانبه  بهذا التفس ر

ل بعةض القبائة   ، توصلنا إلى أنه كان ُ قصد بةالعرب  وإذا ما دققنا    الروا ة السابقة    

د  لسط ن كاألنباط  تسكن مجاورة لحدوالت  كانت قبائل ال المستقلة عن حكم ه رودس ، أو أنهم

 . واإلطور  ن

                                                                                                                                            
وطلقأوكتافيابعدأنبدأأكتافيوسيشكنحربكاًإعالميكةفكدأنطونيكوسفكيمجلكسالشكيوخ،فانقسكمالمجلكسبكينمؤيكد

    مسككميتمعرككةأكتيككوم.ق61ومعكارضألنطونيككوس،وبككدأتاألمككورتتككأزمإلكىأنحصككلتمعركككةقويككةعككام

Antiquities of the Jews,15,3,7)Josephus, 55-15،السابعة كليوباترا ثريا،،؛توفيق) 


تشكتهربالمعرككةالبحريكةالتكيدارتالغربيةعلىساحلالبحكرالمتوسكطمدينةيونانيةتقعفيالجهةالشمالية:أكتيوم-1

 (www.wikipedia.org.wik .)ألكتافيوسوكانتالغلبةفيها،بينأكتافيوسومنافسهأنطونيوسفيها
2
-Josephus , Antiquities of the Jews ,15,3,9. 

3 -  Fritsch,Charles,Herod the great and the   Qumran community ,Journal of biblical 

     literature,74,3,1955,175.                                         
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سةكندر ة ل قابةل   له ، ذهةب إلةى اإل  هاب ه رودس إلى أكتا  وس ل علن والءه وقبل ذ    

تفاقهةا  خو ًا من ا كل وباتراطرح عل ه  كرة التخلص من ، وم .ق32أنطون وس    نها ة عام 

 أنطون وس الستعادة أمالكهةا السةور ة والمصةر ة     علىمع أكتا  وس    المستقبل القر ب 

ولما ر ض أنطون وس ، وتشكل خطورة عل ه ، كة ه رودس تس طر على مناطق متاخمة لممل 

ه ةرودس   خلف  بعث أنطون وس، الذهاب إلى أكتا  وس على عزم ه رودس ، هذا االقتراح 

، ولكّن ألكس س أحب راج ًا إ اه أال  تخلى عن معونته ( لكس سأ) Alexasاسمه  ًاعسكر  ًاقائد

ه ةرودس   ، ولم  طلب إلىأنطون وس ضعف خصمه لو إلى جانب أكتا  وس لقوته أن  كون

 (.2) عدم التخل  عن أنطون وس

كسندر أل عودة، وبسبب توقعه وخو ًا من عدم قدرته على كسب ود أكتا  وس ومسامحته     

 Cyprosن أمةه  حّصة ،  قد إلى الق ام بعص ان وتمرد وثورات ضده  الثان  هركانوسبنة ا

ثم جعل الق ةادة  ة   ةد أخ ةه      ،( الُسبة)عدة مسوعائلته    قلعة وأخته سالوم ( كا بروس)

لبالد إذا سمع بأي مكروه  لحق به، وبسبب وإدارة شؤون ا،  وأبلغه باستالم الق ادة،   راروس 

كان من الصعب أن  جتمعا    مكةان واحةد   ، وأخته سالوم  مر امهه سوء العالقة ب ن زوج

تحت رقابة أمة ن صةندوقه   ( رطبةقرن ص) لكسند وم   قلعة أ( 1)ل كسندراوأمها أ  وضعها

،  ةإذا  ن جدًا له رودس ، وكان هذان الرجالن مخلص طور  ن اإلش موس من رقابة و  وسف

المملكةة  ، و جعةال   حسب أوامر ه رودسالمرأت ن وقع له أي مكروه ،  إّن عل هما أن  قتال 

 (.3) وألبنائه ألخ ه   راروس

                                                 
1 - Perowne,Stewart,  ، Herod King of the jews،76.                                                                                                       

2 - Richardson ، Peter,Herod King of the jews,171.  
3- Josephus , Antiquities of the Jews ,15,6,5. 
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، منهةا االنتصةار علةى العةرب     وراق قو ة أراد ه رودس أن  ذهب إلى أكتا  وس بأ     

بعد  هعصابات أنطون وس وجنود   قتاله د د وس وال  سور ة ل ه رودس ومساعدة(  األنباط)

    أثناء الصرار بة ن   لسط نوالنجاح    ضبط أوضار ، أن هجره متوجهًا إلى أكتا  وس 

 (2) وأنطون وس أكتا  وس  القائد ن

عجلة إلى جز ةرة رودس ح ةث كةان  وجةد     ، ذهب    ابقة ر  المهام السوّز وبعد أن   

، أو باالعتةذار  ل ولم  خاطبه بتةذلّ ، انتزر التاج عن رأسه  ، وعندما دخل عل ه  أكتا  وس

وكان  جب أن  بذل قصارى جهةده  ، إنه كان مخلصًا ألنطون وس : له بل قال إل ه ،  الكاذب

ج شه إلةى جة ش     بحربه مع العرب لضّمن متشاغاًل، ولو لم  ك الُملك له المحا ظة على   

وكان  ودُّ لو أمكنه أن  عاونه بأكثر ، ومؤنًا ، وأنه أرسل إل ه أموااًل   معه وحاربأنطون وس 

ه حتى ال  لومه أحد   ما لو  فدي صد قه المحسن إل ه بماله وح ات، ألنه كان متأهبًا لمن ذلك 

 (. 1)  وم أكت وم امتنع عن مساعدته

،  إنن  أسد ت له نص حة  لما رأ ت نفس  لم أتمكن من مساعدته عسكر ًا : رودس ه وقال  

، لكنه  الفشل ، ولو عمل بنص حت  لتجنبمع جاللتكم  ، واالتفاقأخذ ملكها ، و كل وباتراقتل ب

م له تقتّصون من  ،  لن أتوقةف  وإذا جعلكم بغضك، وحظًا لكم ، عل ه  ر ضها ،  كان شؤمًا

، وأمةا إذا غضضةتم   ن  عن التصر ح بذلك عالن ةة  وال ش ء  صّد،   له قرار بحبعن اإل

 ت سر ل  أن أبدل اسم س ، مام  للمحسن إل َّ حق قدره رتم حفظ ِذوقّد،  عن الماض  الطرف

 (.3) ، وأجعل نفس  أهاًل لخدمتكموأخلص لكم طاعت  ،  أنطون وس بأكتا  وس

                                                 
1-Richardson ، Peter,Herod King of the jews,168. 
2
- Josephus The jewish war,1,20,1-2.                         

3- Josephus , Antiquities of the Jews ,15,6,6. 
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،  أعةاد  التةذلل  اجتناب وعلى ، ة النفس عّزعلى  اّلأعجب أكتا  وس بكالم ه رودس الّد   

بةالغ  ، ولما مرَّ أكتا  وس بسور ة (2)واستصحبه معه إلى مصر، وأكرمه ، لى رأسه التاج إ

وأهدى إل ه وإلةى  ، وأكرم جنوده  تالنت ثمانمئةود ع له ، ه رودس    االحتفاء به    عكا 

 دهش ، لهم  أزجاهرور إلى قلوبهم إال وولم  بق ش ئًا  دخل الراحة والس، حاش ته هدا ا نف سة 

                                                        (1) نْوو تمّن وت قظه لكل ما  حبون، وكرمه ، الرومان من سخائه 

 ة   ، استطار ه رودس أن  حا ظ على مملكته    ظل الخالف الرومةان   ، وبهذه الطر قة 

الةذي أمةر   ، لكسة س  مراكزهم كالقائةد أ  همكل ن ألنطون وستابعوالقادة الاللحظة الت   قد 

 .( 3.) طلق أخته أوكتا  اعلى أن  بقتله عندما علم بتحر ضه أنطون وس أكتا  وس

ولهذا السبب وبعد  ، وجنوده أن المملكة الت   حكمها ه رودس صغ رة جدًا رأى أكتا  وسو   

  ه ج ةدارا وضم إل، لى ه رودس منطقة أر حا أعاد أكتا  وس إ ، كل وباتراموت أنطون وس و

، وبةرج  و ا ةا   ، (4)وأنت ةدون  ،وغزة ، والسامرة ،  (قلعة الحصن) وه ب وس، ( أم ق س)

 (.5)ستراتون

بشكل عةام   ، و لسط نبشكل خاص   هوداتمتعت  العام الثالث ن قبل الم الد ،وابتداًء من    

ُكتةب   ح ث، ( الحشمون ة من بدا ة حكم األسرة) ن سنةئة وست وثالث بالثراء أول مرة منذ م

، وبفضةل اتصةاالته   ة الت  كان  نتهجها مةع رومةا   النجاح بفضل س اسة الموّد له رودس

 . أكتا  وسالشخص ة ب

                                                 
1
-Richardson ، Peter,Herod King of the jews,172. 

2 - Josephus , Antiquities of the Jews ,15,6,6 
3-Richardson ، Peter,Herod King of the jews,172. 
4
- أحدالقاطنينبالقربمنهاباسمالارائكبالقريبكةمكن(هوجارت)مدينةقديمةُبنيتبالقربمنرزة،وصوها:أنتيدون  

هاداثندقيقةللجنوب،وُعدتمدينةساحلية،وأُطلقعلي49ميناضرزةبنحومسيرةالبحر،وتبعدعن  
(1،114،جبالدنا فلسطينالدباغ،مصطوىمراد،)  

5
-Kent,Charles, The makers and teachers of judaism,286  ؛ Ben-Sasson, H.H 

    Ahistory of the jewish people,241.                                                                                                              
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 ألهم ة موقعها    منتصةف الطر ةق بة ن سةور ا      سو عود اهتمام روما بمملكة ه رود  

ن أقوى منا س ، وكان الفرث ولإلمبراطور ة  وهما وال تان من أغنى الوال ات التابعة ومصر 

ومصر عمل الرومان بجد واجتهاد إلبقائهما تحت ، وخو ًا من س طرتهم على سور ا ، لروما 

القوا ل التجار ة من عةدن عبةر مصةر    جارة الشرق الغن ة ُتحمل بكما كانت ت، س طرتهم 

 . (2)األنباط وسور ا إلى منطقة

 إال أنها كانت مستقرة ومخلصة له رودس ، مصدر إزعاج لروما كانت دومًا   هوداورغم أن   

   سة راً دون تدخل ولو كان ( مملكة ه رودس)ترك الرومان بق ادة أكتا  وس هذا اإلقل م  لذلك

 (.1) كانت حكومته أقل  سادًا من حكومة روماو

فة  عةام    ، مساعداته العسكر ة لهم ، ومما  دل على قوة ه رودس وتعاونه مع الرومان   

ئة جندي للمساهمة    الحملة الت  أرسلها الرومان إلى مؤلفة من خمسم أرسل  رقة م .ق15

، أرسةل  م .ق24و   عةام  ،  (أ ل وس كالوس)Aelius Gallus جنوب بالد العرب بق ادة 

مملكةة  ل   تهد ةده   القائد العسكري الرومان  (ر باأغ)  Agrippaسطواًل صغ رًا لمساعدةأ

  (.3) البسفور

له والئه  ظهار ذهب ه رودس إل، نطاك ة ر أكتا  وس مد نة أزا، م .ق12-13وب ن عام    

ل هةا بةاق    ، وأضةاف إ  أعطاه إ اهةا  ، ضطرابات    حوران جنوب دمشق وكان هناك ا

منطقةة  من  ، وشملتبعد موته   ز نودوروس وال ًا عل ها  Zenodorus المقاطعة الت  كان

ه ةرودس   اع ن   راروس أخ، و( 4) هود ، ولم  كن   ها الجل ل شمال شرق وحتى   بان اس

    توا ق وكان أكتا  وس ،  (5خر طة رقم ) األردن نهرشرق  (اب ر ) Peraeaحاكمًا على 

                                                 
1- Glubb, John Peace in the holy land,134. 
2 -.441،القدس مدينة واحدةآرمسترونغ،كارين،  
3 -  Grant, Michael ، Herod the Great 287، 663663،تاريخ فلسطين القديماألحمد،سامي، ؛   
4 -  Glubb,John,Peace in the holy land,135.                                                                                    
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وحما ةة حةدود اإلمبراطور ةة     أهداف ه رودس    تقو ة وال ة أورشل م وما حولها ،مع 

 .(2)الرومان ة 

 

 

 

                                                 
1
- 666،تاريخ فلسطين القديماألحمد،سامي،  



 58 

 الفصل الثالث

 دس باليهودعالقة هيرو

 توافق سياسة هيرودس والرومان تجاه اليهود -1  

رأى  نفوذهمل  هودابعد إخضار و لسط ن ،  الحكم   ،  ، ومن بعده أبناؤهأنت باتر عندما تسل م   

ا أنه ال  جوز للغرباء عن ال هود أن  حكمو، الحشمون ة ال س ما التابع ن لألسرةبعض ال هود 

غرابة   ه ، ألنهم    حكم أنت باتر وأبنائه من بعده أمرًا ال  رأى ، مع أن بعضهم( 2)ال هود

تلك وإنما كانت ، ومع هذا  إنه لم  كن هناك ثبات    المواقف من َقْبل أن  حكموا ،  تهّودوا

، وبالمصالح الشخص ة ثان ًا، وبالمتغ رات أواًل  مرهونة بالمتغ رات والمصالح الس اس ةالمواقف 

 (.1)    هذا المجال   لعب دورًا كب رًاعامل الد نال  ة ثالثًا ، أضف إلى هذا أّن والعالقات الدول

خضور سور ا و لسط ن للس طرة الرومان ة الت  أثرت    ذلك ، ومن المتغ رات الدول ة      

اتبعت روما س اسة تهدف إلى كسب الشعوب م على  د القائد الرومان  بومب  ، ح ث .ق63عام 

الموازنة ب ن المطالب ،  حاول بومب  ومنهم ال هود     لسط ن ،  كمهاالت  تخضع لح

 (3) .المتناقضة للو ود المختلفة من ال هود

 أصبح ال  ثق بال هودة بعد حادثة المحاكمة ة  سه رود ولكن البد من اإلشارة إلى أّن      

مع بعض ال هود   كان تحالفه    بعض األح انو، ( 4)ورأى ضرورة االعتماد على الرومان 

                                             . (5)بسط نفوذه على مملكته   خدمها   والشخص ة ،  رتبط بمصلحته 

                                                 
1
-. 319، تاريخ فلسطين القديم،سام   األحمد   

2 -  Johson, Paul , Ahistory of the jews,109                                                                                      
3 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,3,3؛ Perowne, Stewart, The life and the of herod the
great,30-31                                                                                                                                                     
4 -  Perowne,  Stewart , The life and the times of herod the great,30.                                                 
5 -  Epstein,Isidore,Judaism,105.                                                                                                                
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 ائدة الرومان     لسط ن  أّن، مجلس الش وخ الرومان   ، بعد التشاور مع ورأى ق صر   

بتسل م منصب  ًاقرار اتخذ  ،والتعاطف معها ، هركانوس الحشمون ة  تكمن    إرضاء أسرة

  عن أسال هم لهم موروثًا ًاكان حقالمنصب هذا  ألّن، لهركانوس وعائلته من بعده  األعظمالكاهن 

  .(2)س طرتها على  لسط ن ، وتأ  د روما لإضا ة إلزجائهم الخدمات الجل لة 

وأمر شل م ، حول أور هدمها بومب األسوار الت  بإعادة بناء  وقد سمح الق صر لل هود   

 (.1)ة    السنة السبتّ  ال س مابإعفائهم من الضرائب 

ا ة من ك( األعشار)ل اأجاز ق صر جمع األمو    أورشل م ، نفوذ ال هودومن أجل تقو ة    

، وكانت هذه ( 3) ولم  شمل هذا القرار مد نة  ا ا،  أورشل م المناطق الخاضعة لل هود لمصلحة

 (.4)من قبل  أوالده كما كانت ُتد ع ألسال هملهركانوس و األموال ُتد ع

حترام الشعائر الد ن ة   ه إلى ضرورة ا تعرض، وعندما ألقى ق صر خطابًا    مجلس الش وخ   

ور ا ال هود من تأد ة منع بعض حكام س ، عندما االحتفال بأع ادهمبوالسماح لهم ،  لل هود

، إعفاء ال هود من التجن د  وخ الرومان طلب هركانوس من مجلس الش ،و (5) ع ادهممراس م أ

 أسال هم كاألغذ ة ألنهم ال  أكلون بعض أنوار و،     أ ام السبت ال ستط عون حمل السالح همألن

انوس  أمل تركهم للتفرغ ، وكان هرك ألضاح     األع اداو القراب نذبح  على وكانوا معتاد ن

  ها  ونالمناطق الت   ع شص ات ، وأعفوا ال هود    والتو المطالب أخذ الرومان بهذه  ،لعبادتهم

وأعلن اإلمبراطور  ،لهم بممارسة طقوسهم الد ن ة بكل حر ة من الخدمة العسكر ة ، وسمحوا 

                                                 
1 -  Josephus,Antiquitiets of the  Jews,14,10, 4.                                                                                 
2- Ibid,14,10,5 
3
- ( ُأعف ت من د ع الضر بة للقدسوالسبب    ذلك أن مد نة  ا ا عقدت اتفاق اتحاد وصداقة مع الرومان ، )    

Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,10,6.                                                                                  
4- Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,10,6 
5
- Perowne ,Stewart , The life and the times of herod the great,48.   
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ة الق ام بمناسكهم ل هود مواطنون رومان ، وأعطاهم حر ا أّن( دوالب ال) Dolabellaالرومان  

 (.2) الج ش الخدمة   وأعفاهم من  الد ن ة 

جتمار مجلس الش وخ ، وعلى اعلى التسامح الرومان  مع ال هود  (1) جوز ف وس و ؤكد   

أعطى ح زًا كب رًا    كتاباته ، ووإنصا هم ، الرومان  أكثر من مرة من أجل مناقشة أمر ال هود 

 .لمناقشة هذا األمر

شغل منصب قائد كم أنه بح وأعتقد أن هذا ل س بُمسَتغرب  ، ألن تبع ته للرومان كانت كب رة   

بالتبع ة   قبل ، إضا ة إلى كونه  هود ًا  ر س ًا مناصرًا، وكان موال ًا مخلصًا لهم ،  ج ش عندهم

رغم أن كتاباته    مواقع  ة من العالقة ب ن ال هود وب نهم أراد أن  َجمِّل هذه الصور، للرومان 

ا بعض مجازر الرومان الت  تتنا ى مع  ما قاله    هذا الموضع ، ح ث وصف   هأخرى 

 .ل هودارتكبوها    حق ا

روما على التوازن الحذر  المتغ ر الدول  ، الذي  تمثل    حرص وإدراكًا من ه رودس لهذا    

  ال هود المناصر ن للرومان بما  خدم مصلحته  فكر بكسب وّدنفسه بدأ ،  فلسط ن   إدارتها ل

حرج ال ُ  ك لمعاقبة السنهدر ن  هاجمة أورشل م   عدم م  استجاب لطلب والده أنت باتر

وحول اهتمامه نحو كسب موا قة الرومان وتعاونهم    معاقبة مال خوس (  3)الثان   هركانوس

قاتل أب ه أنت باتر  ومحاولة إقنار هركانوس بذلك لضمان عدم ق ام أحتجاجات  هود ة على مقتل 

 .(4)مال خوس

الو ود  مع  رودس والرومان تجاه ال هود    طر قة تعاملهموتمثلت س اسة التوا ق ب ن ه    

المحتجة على س طرة  هركانوس الثان  وأنت باتر على الحكم بالقوة ، وبطر قة مشروعة   ال هود ة 
                                                 

1
-Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,10,9-17 ؛  98،تاريخ الشعب العبري، لوم ر   

2- Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,10,11-17.                                                                               
3
-Josephus , The jewish war,54.      

4
- Grant , MichaelHerod the Great,41.       



 31 

وكذلك    امتصاص نقمة أنت غونس الذي ُقتل أبوه وأخوه بتحر ض من أنت باتر محاواًل كسب 

، وكسب الق صر إلى  ة األمرلت دّ ة أنت باتر الخطاب ة حّوإال أن قدرلمصلحته ، قة الق صر ث

 .(2)جانبه

(  3خر طة رقم )م.ق41  ل ب  عام  ، وأكتا  وس على كاس وس قربأنطون وس وعندما انتصر  

، ولكن  س صا ل وه رود تشتك  إل هه مجموعة من السفراء تجاء،  إلى آس ا  وسون زحف أنط

  أحبط مخططهم ، ووالئه القوي للرومان، بقدراته الشخص ة  وسون ه رودس استطار إقنار أنط

،  أصدر  ل هود ، وكسب ودهما على إرضاء حرص أنطون وسلكّن ووكسب ثقة أنطون وس ، 

وإعادتهم ، إلى أمراء الوال ات الرومان ة بتحر ر ال هود الذ ن كان كاس وس قد أسرهم  مرسومًا

 (.1) حت اجات ال هود، وتعاطف مع ا إلى بالدهم

 في ضرب المعارضة اليهودية سياسة هيرودس -2 

 الجل ل ، وكانت جبال بدأ النفور ال هودي الحق ق  من ه رودوس بعد تسلمه منطقة الجل ل    

الجبال  هذه خاصة وأن،  م.ق265انطلقت عام  ذ أنالمعقل القوي للثورة الحشمون ة من ه 

من المسالك ، و ًا ، ومرتفعة ، ووعرةر ة كانت محصنة طب ع الواقعة على الحدود السو

، وقد   قطار الطرقكانت موطنًا ل وال شك أنهاعل ها ، خصومهم بمكان س طرة الصعوبة 

وتوجه (3)   هذه المنطقة  عمالت حشمون ة    الجل ل تدل على وجود جون هركانوس اكتشفت

لزمن   وقبض  رق اللصوص بقوات كب رة من الج ش ، وحاربهم  ترة من ا إلى ه رودوس

 . (4)، وقتله هو وعدد كب ر من أتباعه  حزق العلى زع مهم 

     

                                                 
1 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,8,4                                                                                     
2- Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,12 
3
- Grant , MichaelHerod the Great,41.    

4
- Epstein,Isidore,Judaism,105 ؛  1/53،القسم العام،الموسوعة الفلسطينية -  
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بعد  كان أول عمل قام بهوعقابًا ألعضاء السنهدر ن الذ ن أ دوا محاكمة ه رودس وإعدامه   

كان معظمهم من و،  اء السنهدر نمن أعض ًاعضو خمسة وأربع نقتل   س طرته على أورشل م

وبعد ( 2)اإلعدام بحقهإصدار حكم ، وذلك بسبب تآمرهم ب ن للعائلة الحشمون ةال الصدوق  ن والمو

، ولكن لم ُ سّجل أنه استشار موال ن له  رجااًلوع ن بداًل منهم ، وأراض هم  صادر أموالهم قتلهم

س طر بنفسه ، بل ( 1) مت ازات قضائ ةأ ة ا هقط ، ولم  عط أعضاءبعد ذلك ( السنهدر ن)مجلس 

وحصر نشاطاته    المسائل الد ن ة ، وأصبحت التع  نات    هذا المجلس     ده ، قضاء على ال

مورة مغ واستبدل بها عائالت ، العائالت الت  كانت لها صالت بالحشمون  ن منهواستبعد ،   قط

 . (4)صبحت سلطة السنهدر ن عاجزة  وأ  ، (3)وموال ة له 

 ن منع أ ة قوة  هود ة تنشأ    أثناء حكمه ح ث وقد هدف ه رودس من إضعاف قوة السنهدر   

وبهذا  كون  ،( 5)حصر اهتمامهم    المجال الد ن  ، أما الس اس ة ،  قد انحصرت     د الملك 

بالتدخل ولم  سمح ألي حزب من األحزاب ال هود ة ، قد ألغى أهم مؤسسة د ن ة قضائ ة  هود ة 

 .الذي وصل إل ه  ، النفوذ الكب ر  على  ، وهذا  دلما  خدم مصالحه    الحكم إال ب

، ح ث استطار أن  غ ر  منصب الكاهن األعظم حول ال هودوخاض ه رودس صراعًا مع    

نظام الكهانة العل ا من النظام الوراث  إلى نظام التع  ن ، وكان بإمكانه تع  ن كبار الكهنة 

   الوقت الذي ( اء تع  ن حنان لباستثن) هودي   لهم دون أن  تسبب    إحداث أي احتجاجوعز

كان كبار الكهنة  شغلون ، و ألنه منصب ذو قدس ة  ث ر المشاعر لدى ال هود كان هذا المنصب

                                                 
1
- Johson, Paul , Ahistory of the jews,111 

2-Perowne , Stewart , The life and the times of herod the great,58. 
3 - Grant , Michael Herod the great,61-62 ؛ Perowne, Stewart, The life and the times of herod  

     the great,58 
4
-Perowne, Stewart , The life and the times of herod the great,68.  

5 -  D.Russell,The jews from Alexander to Herod,91؛ Clark,Howard,The Cambridge  

  companion to the bible,370 
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 هثم أصبح التع  ن    منصب الكاهن األعظم     عهدنصبهم مدى الح اة قبل عهد ه رودس ، م

ومع ذلك ، ( 2)لكاهن األعظم ، وجعل من صالح اته تحد د مدة تع  ن ا  ستند إلى أسباب س اس ة

ت ة أن  حتفظ بالمالبس الكهنو، ورأى ه وبهاء لم  جعل منصب الكاهن األعظم  فقد بر قه 

ألن ، ولم  كن  سمح بإخراجها إال    االحتفاالت الرسم ة ،     مكان آمن( المسوح األعظم)

 (1)كذلك قوة مخاطبة  هوهو ،الكاهن األعظم كان ح نما  رتدي هذه المالبس ُتكسبه هالة سماو ة 

وكان  ،( 3)المسوح مسألة ذات أولو ة    أورشل م وظلت الرقابة على هذه  باسم الشعب 

ألنها تمثل السلطة ، وحده  ا لطائفة الكهنوت مقصورًا على الق صرالترخ ص باال راج عنه

 ب له أحتفظ ه رودس بصالح ات هذا المنص، و (4) وربما تشكل تهد دًا للعرش، القدس ة 

الرسم ة السنو ة  المناسباتواقتصر    عهده ظهور الكاهن األعظم    المعبد ، و   بعض 

) )  وم التكف رو   Passaver))ع د الفصح  (5)مثل
6
) (Atonement     .  

   لسط نسكان عّ ن خمسة رجال    منصب الكاهن األعظم ، من غ ر ، خالل  ترة حكمه و   

، وبسبب ( 7)مصر بعضهم من  واستقدم، من سكان الجل ل ، وآخر  بلحنان ل من با قد استقدم 

، وعدم صالح ة ه رودس لهةذا المنصةب   ( بسبب قطع أذن ه)الثان   هركانوسعدم صالح ة 

                                                 
1 -  D.Russell,The jews from Alexander to Herod,92.                                                                      
2- كثرتأسماضاآللهةعنداليهودحيثكانفيالعهدالقديميتمقبولاسماإللهمععناصروثنيةمثلاألصنام،ثمتطور:يووه

ثازدادالحلولاإللهي،وتجلىذلكفيموهومالشكريعةالشكووية،وتجُمكعاألمرمعظهوراليهوديةالتلموديةالحااامية،بحي
آراضالحاااماتعلىالتلمودالذ ظهرفيهاسماإللكهبقداسكةأكبكروبلكغأسكماضاآللهكةعنكدهمتسكعيناسكماً،وككانمكنأكثكر

المسكير ،عبكد)الكدينأنيتوكوهباسكمهاألسماضشيوعاًعنداليهوداإللهيهكوه،وهكوأكثكراألسكماضقداسكة،وككانيمككنلرجكل
(1،43،ج4،م موسوعة اليوود واليوودية والصويونيةالوهاب،  

3
- 49،رسائل،ب الطس ، ؛ البنط    110،القدس مدينة واحدة عقائد ثالث، كار ن آرمسترونغ    

4- Grant   , Michael,Herod the Great,73                                                                                                                                                                                                                                                    
5
- Ibid,62 

6- ام،ويحلهذاالعيدفيالاكامسعشكرمكنشكهرنيسكان،ويسكتمرسكبعةأيكيسمىعنداليهودعيدالبيساح:عيد الفصح
موسووعة اليووود المسكير ،عبكدالوهكاب،)ويحرمالعمكلفكياليكوماألول،واليكوماألايكر،ويكتمااللكهتنكاولابكزالوطيكر

يهود الرحمةوالمغورة،يسمىعيدالغوران،حيثيطلبفيهال:يوم التكفير.(4،8،83،ج4،م واليوودية والصويونية
أيكامتعكدُّواسمهالعبر هكيبوريم،وتعنييومالتكويرأويومرسلالاطايا،ويحلفياليوماألولمنعيدرأسالسنةالتي

.(81-4،8،86،ج4،م موسوعة اليوود واليوودية والصويونيةالمسير ،عبدالوهاب،)توبة  

 
 
7- Delange,Nicholas,The illustrated history of the jweish people,44 
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 ( 2) و جعل التع ة ن ب ةده    المنصببه رودس أن  تحكم  ، حاول( النتسابه لغ ر الحشمون  ن)

كة    ،  لم  رغب    تع  ن كاهن أعظم منهممون ة الحش وحاول أن  سلب هذا الحق من األسرة

 نتمة  إلةى  رقةة    كان  (1)من بابل( حنان ل)  Ananelاسمه  ًااستقدم شاب، وال  نازعه الُملك 

( م .ق37)وع نه    منصب الكاهن األعظم عام ، لتأ  د حكمه  الذ ن روَّضهم  (3) الصدوق  ن

 ما أثار حف ظة الحشمون  ن بأرشل م وسكانها ، ح ث أن حنان ل ل س له أ ة عالقة   بقرار غامض

 (.4)نتقادات له رودس ووجهوا اال

ألن منصب الكهانة العل ةا  ، لقانون ال هودي من ال هود أن هذا العمل تعدٍّ على اكث ر ورأى    

وكل  هودي مخلص لد نه  جب أن ،  (5)و جب أن  كون الحقًا ، كان من حق الحشمون  ن سابقًا 

 (6)، و وّ ر له الحما ة ، وذلك ما جعل ه رودس    موقف حةرج  هذا المنصب أن  دا ع عن 

القةانون ال هةودي ال   أن و، صغ ر السن الثالث  أرستوبولس، أن   لوكان تبر ره لتع  نه حنان

                                                                                                                                                                            علةى  تةدلّ  إشارات مع وجود ن عامًاهانة العظمى إال بعد بلوغه عشر  سمح لتول  منصب الك

 (.7) ه  األهمكانت المؤهالت الشخص ة  ، وأنالعمر ل س من المؤهالت األصل ة  أّن

 البالغ من العمر ستة  (8)الثالث  أرستوبولسووالدة الثان   ابنة هركانوس،  لكسندراأ أّما    

                                                 
 
1
- Grant, Michael ,Herod  the Great,73 ؛Delange,Nicholas,The illustrated History of the  .                                                                                                                                

     jewish people,44. 
2
-Josephus,Antiquitiets of th Jews,15,1,4؛ Ben-Sasson, H.H, A History of the jewish people   

؛     243       D.Russell,The jews from Alexander to Herod,92.         
3
-Grant,Michael,Herod the Great,77. 

4
-Perowne, Stewart,The life and the times of herod the great,70-71.  

5
-Grant,Michael,Herod the Great, 73,80. 

6 -  Perowne, Stewart,The life and the times of herod the great,70. 
7 -  Grant,Michael,Herod the Great,75.                                                                                            
8
الحشمون ة زوج ه رودس ،  مر امهالثان  ، وشق ق  أرستوبولسوهو حف د ، م .ق53ولد عام :  الثالث أرستوبولس  -

ع نه ه رودس كاهنًا أعظم ، وأغرقه    إحدى بح رات أر حا ، و عد آخر ممثل  األسرة الحشمون ة الذكور ، وكان وس مًا 
.، طب عته متوا قة مع طب عة النبالء ، كان له حضور قوي  وشعب ته واسعة عند الناس ( أطول من ج له)جدًا وطو اًل   

(4/123موسوعة االيهود واليهودية والصهيونية، المس ري ، عبد الوهاب ) 
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ه رودس من أجل إجباره على تع  ن ابنها    منصب على  قد تزعمت التحر ض ،  عشر عامًا

تع  ن حنان ل مذلة   رأت   ،  قد (2)ث الفعل  لجده هركانوس الثان  ارالو نهأل الكاهن األعظم

ب هذا الحق من ه رودس سلورأت أنه ل س من صالح ات  ،الحشمون ة  ولألسرة لها  والبنها 

من  ، ملكة مصر وزوج أنطون وس كل وباترارسالة سر ة إلى لذلك بعثت  ، (1)األسرة الحشمون ة

    الثالث أرستوبولسبنها إلجباره على تع  ن امن أجل تحر ض أنطون وس على ه رودس 

نشغاله كث رًا لهذا الطلب بسبب ارث لم  كتنطون وس أ لكّنو، ( 3) منصب الكاهن األعظم

 .بالحرب مع الفرث  ن

وأحةد  ، صد ق أنطون وس ، (د ل وس) Dellius أّن هو الذي أثار القض ة من جد داألمر و    

ا وأخ هة  مر امه، وعندما رأى وسامة لتأد ة بعض األعمال  أورشل مذهب إلى ، كبار موظف ه 

ا إّن أبن ها ل س: ، وقال ن ووصفها بأم الجم لْ رًا ، كث  ألكسندراا أمهم شكرالثالث ،  أرستوبولس

إلةى   امن ألكسندرا أن  أخذ صةورهم  وصفًا ، وطلبأقرب إلى اآللهة هما وإنما ، من البشر 

عن االسةتجابة  ر ولم تتوّر، الثالث كاهنًا أعظم  أرستوبولس   تع  ن   أنطون وس حتى  سرر

 .(4)لطلب د ل وس

س ، الذي كان  حب وحاول د ل و،  ، ُأعجب كث رًا بها رَوالّصوعندما رأى أنطون وس     

 لكن أنطون وس، و(5) الملك ه رودس زوج مر امهمارسة المتع الجنس ة مع ه بمإغراء كل وباترا

رسالة إلى ه رودس  أمره ،  بعث  كل وباترا ، وال بزوجه ه رودس حل فهلم  رد إساءة عالقته ب

هدف أن  ، وأوضح لهمحاش ته ه رودس استشار ،   كاهنًا أعظم لثالثا أرستوبولسبتع  ن   ها 

                                                 
1
- D.Russell,The jews from Alexander to Herod,92.                                                                    

2 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,1,5.                                                                                   
3 - Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,1,5 ؛ D.Russell,The jews from Alexander to Herod,92.  

4 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,1,6 ؛ Perowne, Stewart,The life and the tims of     
       herod the great,71 
5 -  Richardson, Peter ,Herod King of the jews,162 .   
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حاول و بنها عن طر ق دعم أنطون وس، وتسل مه ال انتزار الحكم منههو لكسندرا من ذلك أ

طلب   .(2)شر عة ال هود ال ُتج ز عزل كاهن على رأس عمله ه رودس أن  قنع أنطون وس بأّن

ذكاء ه رودس ومعر ته  لكّن، و راهإلى مصر ل  ثالثال أرستوبولسأنطون وس حضور القائد 

نار أنطون وس بضرورة تع  ن تقا لهذه الخطوة أن تحصل خو ًا من الم  سمح س اسة روما ،ب

ونّحى   تدارك الموقف  ، (1)بد اًل عنه بل ملكًا  ًا أعظم  حسب ،ل س كاهن الثالث أرستوبولس

: قائاًل  إلى أنطون وس وكتبمكانه ، اهنًا أعظم م ك.ق35عام  أرستوبولسن وع َّ، حنان ل جانبًا 

وإحالل  (3) "أجبرت ال هود على قبول عزل الكاهن السابقة إطاعة ألوامرك ة نن  إ"

 جب عل ه ، ألنه كاهن أعظم ، ال  جوز إرساله إل ك  الثالث مكانه ، و   هذا الوقت أرستوبولس

ل س كالملوك  مكنه الذهاب ح ثما  م ،  هوأورشل ممارسة وظ فته الت  ال تسمح له بالخروج من 

 .(4) إل ك  لجأ ال هود إلى إثارة الفتن ، وإذا أجبرته على القدومأراد 

ن ،  إ كاهنًا أعظم ، ومع هذا الثالث أرستوبولسكان ه رودس مكرهًا على تع  ن لقد      

صة من أجل واستغلت كل  ر، حكومته ضّد و لم تتوان    إثارة المشكالت ضده ألكسندرا

بل كان لها ، وحدها ، ولم تكن ألكسندرا تجر ده من منصبه إلعادة الحكم إلى الحشمون  ن 

، الت  كان كرهها له  زداد مع مّر ( مر امه) ه، ومنهم زوجأعوان    إثارة الفتن ضد ه رودس 

ر وحّذ،  ، ومنعها من مغادرته   القصر  ، ولهذا السبب  عمل على إبقاء ألكسندرا (5) األ ام

،  شعرت بأن ح اتها  ووضعها تحت المراقبة الشد دة،  حرسه من السماح لها بمراسلة أي أحد

 نج ها و،  حررها من سجنها داخل القصر ، وبدأت تفكر بعمل أي ش ء  (6)صارت كالجح م 

                                                 
1-Perowne, Stewart,The life and the tims of herod the great,71 
2 -  Maier ,Paul , josephus the essential writings,239.  
3 -  Grant,Michael,Herod the Great,80.                                                                                            
4 -  Richardson, Peter, Herod King of the jews,162-163.  
5 -  Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,85 .  
6 -  Grant,Michael,Herod the Great,80 
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 كل وباتراخرى ل كتبت مرة أ،  ، وتعامل معها بسوءالذي سلبها حر تها ، من س اسة ه رودس 

 زور ، و واستطاعت تهر ب الرسالة مع رجل كان  متهن الموس قىلة تصف حالها ، رسا

ألكسندرا  ، طلبت إلى كل وباتراوعندما وصلت الرسالة إلى ،  (2 ) القصر ل روِّح عن ساكن ه

 ت ألكسندرا بالفكرة ب َأعج، عن طر ق صنع تواب ت لجثث الموتى  أرستوبولسالهرب مع ابنها 

، وكان لبعض حراسها ، وشرحت خطة الهرب ( 1) بنهاصنع تابوت ن لها والَمَرت  ورًا بوأ

أبلغ  (أ سوب) Aesop، إال أن خادمها السف نة لإلبحار إلى مصر  موعد الهرب ل اًل ،  جهزوا

وكان ه رودس  عتبره عدوًا العتقاده بأنه ساهم ، ( ساب ون) Sabbionاسمه ، وأحد أصدقائها 

و تق  ر ه رودس بهذا األمر ك   رضى عنه ،  أراد ساب ون أن  خب،  رم والده أنت باتم ست   

، ومن ثم  تم إلقاء  ذ حتى تصل إلى ح ز التنف خطة قا على ترك ال، واعندما أخبره ، وشره 

  .(3) القبض عل هما ُألقَ ، وبالفعل ن بالجر مة ، متلبسْ  القبض عل هما

بأي عمل ضد ألسكندرا خو ًا من ثورة ال هود  بشكل مباشر أن  قوم ه رودس ولم  ستطع     

ى خروج مع أنه كان  تمّن، وغضب أنطون وس عل ه ثان ًا ، وخش ة  و   مقّدمتهم الحشمون  ن

 (.4)نتائج خروجهلم  كن  ضمن ، إال أنه    لسط نبع دًا عن  أرستوبولس

وبدأت شعب ته  ،  ه كث رًاإل  م لونالناس  قد كان ، الكاهن الجد د ،  الثالث أرستوبولسأما    

أن  هدد   ه خاف  إلى الحّد الذياألمر الذي أقلق ه رودس كث رًا ،  (5) تزداد  ومًا بعد  وم

 أرستوبولسح ن ظهر ،  حانت الفرصة    ع د المظاّلو ، (6) ص منهتخّل بدأ  خطط لل، عرشه 

وعندما رآه ،  داخل عربة المعبد( المسوح المقدسة)    مالبس غال ة الثمن الثالث أرستوبولس

                                                 
1 -   Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,70.                                              
2 -  Richardson Peter,Herod King of the jews, 163.    
3 -  Grant,Michael,Herod the Great,81                                                                                             
4 -  Roth, Cecil,Ahistory of the jews,96.                                                                                           
5 -  Richardson, Peter  ، Herod King of the jews,164. 
6
- Grant,Michael,Herod the Great,81-82  ،؛95،تاريخ الشعب العبريلومير،أندريه   
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ع ه رودس إلى هذه الهتا ات ،  استم، الحشمون ة  ، بدأت الهتا ات تعلو تأ  دًا له وألسرتهالناس 

إلى  الثالث أرستوبولسذهبت عربة المعبد ب، وبعد انتهاء االحتفال   (2) غتنام الفرصةوقرر ا

دس إلى مأدبة    ألكسندرا قد دعت ه رو وكانت ،ه ألكسندرا أر حا لالستراحة    قصر أّم

وكان    الجهة  ، أرستوبولسقتل الشبان لحب معه مجموعة من طصى الدعوة ، وا لّب أر حا 

(الثالث   ها أرستوبولس نوى ه رودس إغراق   بركة سباحة حد قة القصر الشرق ة من
1). 

، وكان و حدثه ل شعره باألمان ، ثم توجها معًا نحو البركة  رستوبولسبدأ ه رودس  تودد أل   

هذا  ولكّنمعهم ، السباحة أن  ستمتع ب أرستوبولسعلى أقترح ،    سبحون ه وخدمهموظف بعض 

وهو    منصب طق أن  ظهر عار ًا    وضح النهار ول س من المن، الولد الوس م كان خجواًل 

ل إلى نز ، وعندما أسدل الل ل أستاره ،بدا ة الل ل  ، واقترح تأج ل السباحة إلىالكاهن األعظم 

وعندما ذار خبر ،  (3) حتى الموت  ها أغرقوه ، وواستقبله الخدم بابتسامات خب ثة ، البركة 

وتأثر ال هود    كا ة اء ، النسعل ه وبكت ، ال هود حزنًا شد دًا  أورشل محزن سكان ه  موت

عند سماعها  حاولت ، ( 4) ه ألكسندراالناس حزنًا عل ه أّمأكثر بالحادثة ، وكان أماكن تواجدهم 

م من قاتل  ابنها ه  الت  جعلتها تعدل عن ولكن الرغبة الجامحة    االنتقا الخبر االنتحار 

 ستثمار هذه المناسبة لالنتقام من ه رودس، وأرادت ا ًات قنت أن األمر كان مدبر الفكرة   قد

 (.5)نفسه 

سالت الدمور من  ىحت أظهر الحزن ،ئ ه رودوس نفسه من تهمة القتل ومن أجل أن  بّر   

 هتابوت وضع    ، إْذ ال هودأدهشت  جنازة عظ مة الثالث رستوبولسع ن ه على خد ه ، وأقام أل

                                                 
1- Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,72 .  
2 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,3,3.                                                                                    
3
- Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,72 ؛Richardson Peter,Herod  

      King of the jews,164                                                                                                                                       
4 -   Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,72.                                                    
5
-Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,3,4 ؛ Richardson, Peter, Herod King of the 

    jews,164    
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الجنود    تش  ع  وشارك آالف، ووضع البخور على جسده ب د ه ، الحل  والمجوهرات الثم نة 

  (1)ه رودسب هن إلى رضى وإعجابنساء اللوات  بك ن عل ه تحول بكاؤحتى ال . (2)جنازته 

 هذه ةعظم نسولكن لم ُت، ر على أنه حادث عادي غ ر مدّب الثالث أرستوبولسوُسّجل موت 

حزنها إلى عناد وتصم م للمطالبة  َلوتحّوالثالث ،  وبولوسالجنازة ألكسندرا موت ابنها أرست

 . (3) إلى ه رودسهام وجهت االّت، و هبدم

طون وس محاكمة ه رودس من أن  ها تطلب   وباتراكلكتبت    خلوتها مرة أخرى رسالة إلى و  

الفرث  ن ، واستماعه إلى  بعد مواجهة، عندما عاد أنطون وس إلى سور ا و ،( 4) بنهالقتله ا

 .  (5)واعتبر هذا أمرًا داخل ًا    مملكة ه رودس ، كث رًا به لم  هتم ، القتل  حادثة

   عسكري ه رودس الحاجته إلى دعم هتمامه بالموضور جاء من قب ل قد أن عدم اِتَعوأ

 .مواجهاته مع الفرث  ن

رأى أنطون وس أن  ستدع  ه رودس ل دا ع عن نفسه  على المحاكمة ، كل وباترا ومع إصرار   

استطار ه رودس إقنار أنطون وس ، ح ث  تم اللقاء    الالذق ةو،  ضد التهم الموجهة إل ه

     .(6)   التخلص منه  كل وباتراأحبط مخطط  وبذلك، ة إل ه هببرائته من التهم الموج

بقا ا األسرة  تصف ة ، والمناوئ ن لسلطته  والفر س  ن ة الصدوق  نتصف ة قّول وسعى ه رودس   

 تبع س اسات ذك ة بح ث ال ُتحدث ثورات داخل ة الحشمون ة ، ومن أجل تحق ق هذه األهداف ، ا

، وكان سبب مطاردة ه رودس لهم  تمثل الصدوق  ن  ماال س وتابع مطاردته لل هود المناوئ ن له 

إضا ة إلى مواالة ه رودس ووالده ،    نآدومكونهم صدوق  ن ألنت باتر وابنه ه رودس كره ال   

                                                 
1 -  Gross,William,herod the great,151.                                                                                            
2 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,3,4 
3 -  Grant,Michael,Herod the Great,82.                                                                                            
4 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,3,5.                                                                                   
5 - Grant,Michael,Herod the Great,82 
6 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,3,8.                                                                                  
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    الحشمون  نحق على     التجّرؤ   ندوماآلن عدم أحقّ ة رأى الصدوق و، وقد  (2) للرومان

، الذي ( السنهدر ن)لمجلس األعلى م الملهم األكبر ل.ق47ن    عام ، كما شكل الصدوق و الحكم

حتى عام وم .ق47ري ألعداء ه رودس منذ عام اوكانوا  شكلون العمود الفق، ه رودس حاكم 

ستطار ، الذي وجه إل هم ضربة قو ة تمثلت    قتل عدد كب ر منهم ، ومع هذا ام .ق37

معتقداتهم ، رغم أّن من  لحكمه مؤ دة، ومعه  ن من بقا اهم جماعة متعاونةه رودوس أن  كّو

 .(1) هودارجل أجنب  ملكًا على  عدم قبول أّي

بعد است الء ه رودس  (كوستوبار) Costobarus  دوماآل( سالوم) كلف ه رودس زوج أخته   

أمره الذ ن أ دوا أنت غونس و ، ال س مامطاردة  لول الحشمون  ن ب ،( م.ق37)عام  أورشل معلى 

بل ، لم  تعاون مع ه رودس  كوستوبار ولكّن،  (3) عدم مطالبتهم بالسلطةهم ل ضمن بالقضاء عل 

 كون الخاصة لوأخفاهم عن أنظار ه رودس    مزارعه ، قبض على بعض رجال الحشمون  ن 

على ، كوستوبار  ، زوج وكانت سالوم،  ، و نا سوا ه رودس على الحكملهم شأن    المستقبل 

، أبلغت ( م.ق17-18)عام     وب ن زوجها  عندما حصل خالف ب نها  ،( 4) علم بهذا األمر

،  ألقوا القبض عل هم ،  أرسل رجاله للتأكد من األمر ، أمر هؤالء الرجال أخاها ه رودس ب

، وما شجعه على اتخاذ هذا القرار هو عدم وجود قرابة نسب ب نهم  عدامهم كمجرم نبإوأمر 

 .(5)الثان   هركانوس وب ن

 الناس أن ، طلب إلىعندما رأى ه رودس أن قوته بلغت حدًا كب رًا ، وم .ق27و   عام     

 م ه رودوس ،  وا قس إلى جانب أسطاعة والوالء على أنه حوى اسم أغسطوا له  م ن ال ؤّد 

                                                 
1 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,9,5.                                                                                   
2
- Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,9,5 ؛ Grant ,Michael ,Herod the Great,100 ؛   

441،القدس مدينة واحدة عقائد ثالث،كارينآرمسترون       
3 - Grant ,Michael ,Herod the Great,101 
4- Gross,William,herod the great,151 
5- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,7,10.                                                                                  
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 (.2)  نكث ر،  قتل منهم ن ر ضوا ذلك الناس  ولكّن الفر س   

 ًاعدد من المتآمر ن  قتل ، شتركوا    مؤامرة عل ها و   أواخر عهده ، بلغه أّن الفر س  ن   

  هودامن ب نهم ، وانهم ّبعل ه الفر س ون بعض ُش حّرض ،  قباء على الباق نوأقام ُرًا ، كب رآخر 

 بعثا مجموعة من الشبان ، أن ه رودس  حتضر ، وقد سمعا ى بن مركلوت ومّت ،بن س بوري 

وكانوا ، أقامه على باب اله كل قد كان ه رودس الذي   ذهبالنسر ال ألقوا تمثال  ، الفر س  ن

، ومن هم شابًا منقبضوا على أربع ن بذلك ، وعلم جنود ه رودس ،  تدن سًا لله كل  ه عتبرون

 وتباهوا به ، وا دون خوف بما صنعوه أقّر    أثناء التحق ق معهمو،  ، ومتى ب نهم  هودا

،  أمر ه رودس أن ُ حّرقوا  بعثتنا إل ه (تعال م د ننا) ُةالسّن : أجابواوعندما ُسئلوا عّمن بعثهم ؟  

 (1). حّرقوا 

، وكان الحشمون ة إال هركانوس الثان   ، لم  بق من األسرة الثالث أرستوبولسبعد مقتل   

خاصة بعد ، أن  ع نه اإلمبراطور الرومان  أكتا  وس ملكًا على  لسط ن ه رودس  خشى 

لذا قرر ،  م.ق32عام  ائد الرومان  أنطون وس    معركة أكت ومهز مة حل ف ه رودس الق

 أدركت ألكسندرا،  وحانت الفرصة ،  .(3) أكتا  وس القائد قبل ذهابه السترضاء منه التخلص

والدها أن  كتب إلى مالك النبط   ألحت على ، خطر ه رودس  زداد عل ها وعلى والدها  أّن

 كتب ، له ك   ع ش عند العرب حفاظًا على ح اته و ستقبمن ه رودس ، حما ته ب  طالب

أحد أعداء ، اسمه دوز تاوس  بها إلى رجلوعهد ،  (4) رسالة إلى مالك النبط الثان   هركانوس

أنطون وس قد قتل  القائد الرومان  وكان،  الذي قتله ه رودس،  وسف  األنه كان أخ ه رودس 

                                                 
1
- 336،تاريخ فلسطين القديم،سام ،األحمد   

2 - Josephus,Antiquitiets of the Jews,17,6.3 
3 -  Ibid,15,6,1                                                                                                                                  
4 - Maier , Paul , josephus the essential writings,242   ؛ Perowne ,Stewart  ,The life and the 

    times of herod the great,77                                                                              
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 و تقرب من ه رودس أن  ستثمر هذه الفرصة ، د دوز تاوس  أرا آخر له    مد نة صور  ًاأخ

ثنان على ضرورة وصول الرسالة إلى مالك النبط  للتعرف اال واتفق ، عرض عل ه الرسالة 

واستعد أن  بعث جنودًا الستقباله ، تباعه من ال هود الثان  وأ ب مالك بهركانوسرّح  ه على رّد

 به ، وأطلعه على مضمون الرسالة  لثان ا هركانوس بهذا الرد  واجه عندما سمع ه رودسو، 

 (.2) تخلص من أكبر منا س ه من الحشمون  ن، وبهذا  ن عامًاوكان  بلغ من العمر ثمان   قتلهثم 

لكسب  أكتا  وسحاول ه رودس الذهاب إلى ، وبعد هز مة حل فه أنطون وس    معركة أكت وم   

                                             (.1) نثم عاد إلى  لسط  ، نجح    مهمته،   وده وإرضائه

قبل ذهابه ( قرن صرطبة) وضعهما    قلعة ألكسندرو م أّنوأمها ألكسندرا  مر امهوأ قنت    

 صمم  ،  م ل أكثر لمعاداة ه رودس ، كان بمثابة سجن لهما ، ما جعل تفك رهماإلى أكتا  وس 

متشوقًا عاد ، ووهذا ما حصل داخل قصره ، ( 3)م  وتصف ته على مالحقة الحشمون  ن ه رودس

واستعادته لكث ر ، أكتا  وس  وإخبارها باإلنجازات الت  حققها من كسب وّد مر امهه لرؤ ة زوج

، ولم تتفاعل لم ترحب بعودته  هاإال أّن،  كل وباترامن المدن والمناطق الت  كانت تحت س طرة 

 ، وجدها الثالث أرستوبولس هاأخا على قتله المتهو( 4) نتصاراتهمع سروره ،  أ سدت عل ه ا

لتحر ض منها ا، وألكسندرا بتهم كث رة  مر امهواتهمت  ،  تدخلت أخته سالوم هركانوس الثان  ،

 ه رودس  مكان ء إلى حام ة الرومان لتنص ب ملك جد دواللجو، حكومة جد دة  على إنشاء

مع تحق ر  ه التهمهذ تتزامن، و ألكسندر وم قلعة حارسسوه موس مع  لزوجها مر امهوخ انة 

،  أثار هذا حف ظة  مش رة إلى العبود ة زمن جدها ه ركان األول لنسب أم ه رودس مر امه

                                                 
1
- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,6,2 ؛ Clark,Howard,The Cambridge companion to the 

   bible,370 ؛ 11،رسائل،بيالطس،البنطي                                            
2 -  Perowne ,Stewart , The life and the times of herod the great,79. 
3 -  Maier ,Paul , josephus the essential writings,243. 
4 - Perowne , Stewart, ,The life and the times of herod the great,84 .                                              
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ه مع العلم أن أعضاء) دعا السنهدر ن، وحتى ال  ث ر عل ه ال هود  ،( 2)ه رودس وصدَّق التهم

، زوجها محاولتها دس السم لبتهمة  مر امهه زوج محاكمةكلهم مؤ دون لس اسة ه رودس    

 إال أّن، بعض الوقت م كانوا  م لون إلى تأج ل تنف ذ الحكم أنه رغم  (1)  حكموا عل ها بالموت

، وتأج ل التنف ذ  عدامبأّن الشعب إذا علم بإصدار حكم اإلواحتجاجها   تدخل سالوم    األمر 

، وأعدم   أخذ برأ ها،     الحال هتنف ذ ،  على ه رودس وأصبحت حكومته    خطر،  ثار

، الذي كان  حبها كث رًا ، وندم على ه رودس  وكان لموتها انعكاس س ء (3)م.ق18زوجه عام 

، و نادي ته تعلو    القصر أصوا توكان، موتها جعله  زداد تعلقًا بها على قرار اإلعدام   ألّن 

أص ب بمرض ، ومن شدة حزنه عل ها ، ( 4) وأهمل أمور مملكته، وكأنها على ق د الح اة  عل ها

  .(5) مر امهموت ، وُ ّسر ذلك بغضب الرب لوكانت األمراض قد انتشرت    البالد ،  شد د

لتق   س استها معهت تغ ر ، بدأقتل ابنتها ب لهاوظلمه ، وعندما رأت ألكسندرا قوة ه رودس    

 وأنها ، بأنها جاحدة لزوجها ، ووصفتهاابنتها على مسمع من الناس  نفسها اإلعدام ،  أخذت تنتقد

 . (6)العقاب كان من جنس العمل  وأّن، ر حب الملك لها لم تكن ُتقّد

قد  أن المرض،  عندما سمعت وتتابع أوضار ه رودس وكانت ألكسندرا تسكن    أورشل م ،    

عددًا  محاولة أن تجعلة على القالر الحص نة المح طة بالمد نة بدأت تسعى للس طر، تمكن منه 

ر ال هةود  وتحّذ، وبدأت تح ك المؤامرات والدسائس    الخفاء كب رًا من ال هود تحت ق ادتها ، 

 Achiabusإال أن كرههم أللكسندرا جعل ،    من انتقال السلطة بعد موت ه رودوس إلى أبنائه

 (.7)ه رودس بأمرها  خبر (أك ابوس)

                                                 
1-Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,7,4. 
2 -  Maier ,Paul , josephus the essential writings,24 
3
- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,7,4.                                                                                   

4-Maier , Paul , josephus the essential writings,244 
5 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,7,7 ؛ Glubb,John , Peace in the holy land,135.            
6 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,7,5.                                                                                   
7 -  Maier, Paul , josephus the essential writings,244.                                                                       
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، وبهذا لةم   إعدام ألكسندراب أصدر قرارًا ،عقله  المرض به رودوس واختل ستفحلوعندما ا   

  .(2)  بق من  نا سه من األسرة الحشمون ة على الحكم

، قةراره االحتفةال باأللعةاب    ه رودس  اقف الت  جعلت بعض ال هود  عارضونومن المو    

تعود و، سنوات مرة  أربع تتكرر كل، تلك األلعاب الت  م .ق17عام من  1/9 بتار خب ة ماألول

، األمةر  أنطون وس    معركة أكت وم القائد أكتا  وس على القائد إلى انتصار أهم ة هذا التار خ 

وكان ه رودس قد أنشأ لهذا الغرض ،  أكتا  وس على دعمه له رودسالقائد  تكر مالذي دعا إلى 

سباق لممارسة أنوار مختلفة من الر اضه والفنون ك ًاومدرج،  ًاومسرح،  ملعبًا: ه  ة مباٍنثثال

وقد رأى بعض ال هةود   ،( 1) مصارعةالوعروض  موس قى الو، قتال ة المعارض الو العربات 

لوا البقاء علةى تعةال مهم   و ّض، ر ضوا هذه العروض    أن هذه األلعاب مخالفة للد ن ال هودي

الرجال للوحوش خةالل العةروض    طرح وخّصوا منهاووصفوها بالمعص ة السا رة  ، مود نه

تكمن  ة  محاولةة ه ةرودس     ، ورأوا أّن المص بة الكبرى من أجل إمتار الجمهورلتفترسهم 

 (.3)المصورة ر ضوا الجوائز ، و أجنب ة بقوان ن بلدهمقوان ن  استبدال

المعارض ن ال هود ال من عشرات الرج عزم ، لمسرح   ا ًاو    وم اال تتاح الذي كان مقرر   

  وضعوا الخنةاجر تحةت مالبسةهم    ، ضوا أنفسهم للخطر من أجل قتل ه رودس أن  عّرعلى 

،  قتةل  والحصاروهم  نوون بأسلوب المباغتة  دخلوا المسرح ،  (4) ضر ر إل هم رجٌل وانضّم

ه رودس للمسةرح   قب ل دخول ؤامرةالمكشف  الذي ُع ن لمثل هذه األغراض أحد ع ونه إال أّن

أثنةاء     و، وأمر بإلقاء القبض على المتآمر ن ، ث    قصره بلحظات قل لة ، وأبلغه بها   لب

                                                 
1 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,7,3.                                                                                            
2 - Roman ,Yadin,Heord's Masterpiece,12  ؛  Perowne ,Stewart , The life and the times of 

herod the great,109          
3
- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,8,1 

4-Gross,William,herod the great,220 
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ًا ، ألّن عملهم كةان  أو عار،  ًاخز  ذلكا    ولم  رْوما نسب إل هم ، لم  نكروا ، التحق ق معهم 

وبعد  ترة  ( 2) بت عائالتهم بعد موتهموعذ، وواجهوا الموت بشجاعة ، الد ن ال هودي  لمصلحة

  (.1)قتلوه برجالهم ، و ألقى أهال  الُمعدم ن القبض على الواش ، من الزمن 

، عزم ن ه رودس من إخماد نشاط المعارض ن ال هود لحكمه بالقوة العسكر ة مكوبعد أن ت   

ًا عل ه    أ ة لحظة  الذي قد  شكل خطر مركز التجمع ال هودي،  نقل عاصمته من أورشل معلى 

 ( .3) العسكر ة واالقتصاد ة ، وتعّد عاصمتهالت  كانت مسكنًا لجنوده  ، سبسط ةإلى 

القوان ن  ومن أجل أن ُ ظهر ه رودس قّوته وس طرته على المعارضة ال هود ة ، خالف   

 مع أّن، عبد غ ر  هودي ك قته على ب ع ال هودي المد ن لموا: منها ، ال هود ة    قضا ا عد دة 

، ولمدة ال تز د عن سّت  هودي مثله ال هودي المد ن داخل مد نته ول القانون ال هودي  شترط ب ع

 .(4)ووضع تمثال نسر على باب المعبد ال هودي، بوضع تمثاله    معبد وثن   هحاسمسنوات  و

 ةراش   وهو علةى ، وأوصى وأقام عل هم حراسة ، إلى أر حا  وأرسل بعض وجهاء ال هود   

مالبس  حااًل لُ جبر الناس على ارتداءقتل هؤالء الوجهاء بعد موته بأخته سالوم وزوجها الموت 

 كتبةت ، قبل أن ُ ذار خبر و اته ،  سالوم ولكّن، موتهوالفرحة بالحزن بداًل من البهجة والحداد 

 (.5)جهاء كتابًا مختومًا بختم ه رودس إلى الحراس    أر حا  قض  بإطالق سراح هؤالء الو

تلك بار س اسة الشدة    ّتاوئ ن ال هود لحكمه قد هدأت بعد امطاردة ه رودس للمن أّن و بدو  

ولكن بعد  له علنًا ،ولم  ستط عوا إظهاره ، كتم بعض ال هود الحقد    نفوسهم  قد  المطاردة ،

من قب ل أنهم  على والدهم ، حاول بعض ال هود تحر ضهمالرشد  سّن مر امهزوجه أن بلغ أبناء 

                                                 
1
-Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,8,4 ؛ Gross,William,herod the great,220.    

2-Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,8,4 
3
-Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,9,6 ؛666،تاريخ فلسطين القديم،سامي،األحمد  

4
- Fritsch,Charles,Herod the great and the Qumran community ,Journal of biblical literature, 

؛18،رسائل ،بيالطس،البنطي  74,1955,179        
5
- Maier ,Paul , josephus the essential writings,252.    
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 بما أّن ه رودسو ، لر عة نسب أمهم ال هود ة الحشمون ة، وذلك أحق بالملك من أبنائه اآلخر ن 

 (2.)دب الخالف ب نهم،  قد كث ر من األوالد منهّن وكان له ، كان قد تزوج عشر نساء 

والدسائس د أبناء ه رودس نشاطًا    المكائ أكثر ، أرستوبولسو ، إسكندر مر امه وكان ولدا  

 أما دورس،  وأشراف الملوك، الكهنة  ا بالملك لكون أمهما بنت أحد كبارر عا شعار أحق تهم  قد

ه رودس بمعاداة أباه  أن  قنعأنت باتر ابنها واستطار ،   كانت من عامة ال هود ،أم أخ هم أنت باتر 

سكندر إلى روما  حمل ابنه إ،  اضطر أن ( 1) ألمهممنه محاولتهم الثأر له ، و مر امهمن  أبنائه

ن لمقتل أمه ،  اعترف إسكندر أمامه أنه حزألمبراطور أكتا  وس ل شتك ه إلى ا( م .ق22)عام 

ل كرهنا  أرستوبولسأخ   حّرض أب  ضدي وضدأنت باتر  ، ولكّن أخ الت  ماتت مظلومة 

تقس م المملكة ب ن   عزم الملك على،  وأصلح ب نه وب ن أب ه، أكتا  وس  تعاطف معه  و قتلنا 

  (3)  رث مثلهم ورأوا أنه ل س من حق أنت باتر أْن، ذلك  مر امه ر ض أبناء   أبنائه الثالث

الملك   حّرضا ، مر امهالذي كان  كره أبناء ، وساعده عمه   راروس   ه استخدم أنت باتر ذكاء

والد زوج الوس أرخ  ، وبعث إسكندر إلى أصدر حكم السجن عل هما   مر امهعلى أبناء 

 أطلق ، وحاول إ ضاح المؤامرة الت  قام بها أنت باتر وعمه     األمر ل ل تدّخ إسكندر 

 ت باتر رجاًل من المقرب ن ألب هو   هذه المرة استخدم أن، سراح أوالده من السجن ه رودس 

وأمر ، وت إلى ب ر اح ث بعثهما والدهم ونجح    ذلك ،  مر امهدة  قتل   ها أبناء ل دبر مك 

   .(4) م.ق5وكان ذلك عام هناك ،  ابقتلهم

الحاش ة الت  تع ش    قصر  من أّن   مكائدهم  مر امهو مكن أن نستنتج سبب  شل أبناء    

 ، األمر الذي الحشمون ة  ب التحّرر من الحكم الد ن  لألسرةإلى ح كان معظمها  م لالملك 

                                                 
1
-Delange,Nicholas ,The illustrated History of the jewish people,47-48.                       

2
- Glubb,John , Peace in the holy land,136 

3
- Gross,William,herod the great,257-259.                                                                                   

4 - Grant,Michael,Herod the Great,195-197.                                                                                          
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كان أقل دهاًء منهما  مع أن أنت باتر  أرستوبولسكندر و   إ قاعه بأخو ه إسة أنت باتر ل مهّمسّه

 .  ساعده    ذلك رجال القصر ولكن 

 (تالقي وحدة المصالح) اليهود بعض سياسة هيرودس في كسب -1

، إال أنه حاول جاهدًا    ال هود  ت مستفحلة ب ن ه رودس وبعضكان ورغم أّن العداوة   

أن هذه العالقة لم  ، إال همبعض،  استجاب له هم سب وّدو ك، قمتهم ِن كث رة أن  متّص مواقف

بالمصالح المتوا قة أو  قد ُحكمت هذه العالقة ، ه غدًا صد قه ال وم ربما  كون عدّوألّن  تكن ثابتة

واتضح ذلك    توا ق مواقف هركانوس وأنت باتر سواًء    محاطكمة السنهدر ن ،  المتعارضة

وعندما ُنف  هركانوس إلى ، (1) .م.ق 40 غونس والفرث  ن عام أو    مواجهة أنت،(2)له رودس 

ولكن تخوف ه رودس من ثقل  (3)بابل عن طر ق الفرث  ن رحب ه رودس بعودته إلى  لسط ن 

ثم تقرب ه رودس من الحشمون  ن ( 4)م.ق 30ه رودس الحشمون  جعله  قوم بإعدامه عام 

، ألكسندر : نجبت له من الذكور أ . (5)ام وكان هركانوس جده.ق37بزواجه من مر امه عام 

  (.6)سالوم :  ومن اإلناث،  الرابع أرستوبولسو

على إعطاء ه رودس  الحشمون ة وا ق هركانوس الثان  مر امهوبعد زواج ه رودس من   

وإن كان معظم ال هود قد أحتقروا .   (7)ضد رغبة ال هود  لحكم الجال ة ال هود ة الشرع ةالصفة 

أزواجه العشر كانت  ، ألّن من ب نقبلوا به ملكًا  ، إال أن بعضهموكرهوه  أحتقروا ه رودس

                                                 
1
-Richardson, Peter,Herod ؛   King of the jews,164  Perowne,Stewart , The life and the times of 

    herod the great,47.                                                                                                                            
2
- Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,57-58   

3
-Perowne,Stewart , The life and the times of herod the great,62   ؛ D.Russell,The jews from 

   Alexander to Herod,92 
4- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,6,2 ؛ Maier,Paul , josephus the essential writings,242. 
5
-Roth, Cecil,Ahistory of the jews,95.  

6-Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,12,1 
7
- Roth, Cecil,Ahistory of the jews,95 ؛648،تاريخ فلسطين القديم،األحمد،سامي .  
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أن أحدهما له ن ، واعتقد ال هود المؤ دوالت  أنجبت له طفل ن ،  مر امهوه    إحداهن حشمون ة

 . (2) الحشمون ة ، و ع د الحكم إلى األسرةوالده و اة  دس تولى المملكة بع

ابنة زع م لهم اسمها ال هود السامر  ن ، ح ث تزوج  سب رضىعلى كه رودس عمل كذلك     

Malthace (1) وه رودس أنت باس حاكم الجل ل، لدت له أرخ الوس ،  و ملثاك 

 :عه رجالن من كبار قادة الفر س  ن ، هما تعاون م ، (م .ق37)أورشل م أثناء حصاره و   

Hillel (لّلِه  ) ،وShammai (شاّماي) ده على ما ساع،  المد نة أمام جنودهب ا أبوا،  فتح

عشر سنوات من  مع العلم أن هذ ن القائد ن كانا قبل، ( 3) وأتباعهتحق ق النصر على أنت غونس 

 هجلب ا لتأ  د الملك هوتبر رهمكان و،  من أتباعهال وم ا هما ُعّدولكنمن المعارض ن له رودس ، 

سرة الحشمون ة ُ لزم بضرورة  األ ضعف ّنإ: ، وقاال  ترة من الزمن   هودال السالم واألمان

هز مة الحشمون  ن على  د ه رودس ه  إرادة  أّنأعلنا و،  (4)ق ام حكومة تنّظم ح اة ال هود 

، ولم  كن ( 5) وعلى األمة أن تصبر حتى  أت  النصر، وعقاب لها ، بتالء لألمة ، واالسماء 

التغ  ر جعلهما  ختاران طر ق  وقو هما إلى جانب ه رودس حبًا   ه ، وإن عجزهما عن

التصوف ،  كرسا نفس هما لالهتمام بالشؤون الد ن ة ، واالبتعاد عن الشؤون الس اس ة ،  أكسبهما 

ذلك تأ  دًا جماه ر ًا كب رًا    األوساط ال هود ة ، ولهذا حاول ه رودس استرضاءهما بكل 

   .(6)الطرق ، واحترم تدّ نهما 

 عاّمةحكم ه رودس عقابًا لل هود المتدّ ن ن  القائد ن الفر س  ن أّ داا سبق أّن  تضح مّم    

الصبر  عن   وإنما،  عنه ال  عن  القناعة بحكمههذا الرضا  وأّن،  خاّصةالحشمون ة  ولألسرة

                                                 
1- Dimont,Max,Jews,God and history,96.                                                                                    
2
- Gross,William,herod the great,372  ؛661،تاريخ فلسطين القديم،سامي،األحمد   

3
- Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,104-105.                                      

4
- Epstein,Isidore,Judaism,101 .                                                                                                    

5
- Grant,Michael,Herod the Great,62-65 

6
-D.Russell,The jews from Alexander to Herod,91 
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بحكمه ، وما حكم د ن  المناسبة للثورة عل ه ، واستبدال  على الوضع القائم حتى تح ن الفرصة

 .ن ثاروا على حكمه أكثر من مرةالفر س   ؤّكد ذلك هو أّن 

الذ ن انشقواعن الفر س  ن  ة  القةرن   ،  (2) من  رقة األس ن  نوحاول ه رودس التقرب      

 مةن أجةل  ، وذلك  ود المتد ن ن وغ ر المتد ن نق ب ن ال ه و الت ، وكان هد هالثان  قبل الم الد 

، (1)األس ن  ن كث رًا تد نالداخل ة ،  احترم  ملكتهوالمحا ظة على أمن م، من الصراعات  التقل ل

خاصةة  ، لحكمه  ل كونوا الغطاء الشرعّ تدّ نهم  وأعتقد أنه عمل على كسب ودهم ، واستغالل

 .ساءت عالقته بالحشمون  ن وأّن

، الذي أبلغ القائد األس ن   ، ذلك  معلمه    طفولته (Menahem)ولم  نس ه رودس مناح م    

  (. 3) سّ ئًا س كون رجاًل هولكن،    المستقبل  ًاس كون ملكه ه رودس ابن أّنوالده 

اس    إنه كس ، ال هود ة بالثقا ة ال ونان ة الرومان ة من وإذا كان ه رودس  بدو أكثر تأثرًا    

، ح ث احترم الزع م ن الفر س  ن هل ل  كان حاول أن ال  صطدم بالقناعات التقل د ة ال هود ة

من ، وأعفاهم  (معلمه    الطفولة)وخاصة رئ سهم مناح م ، ساهل مع األس ن  ن وت،  وشاماي

                                                 
-
وقد ارتبط منشأ هذه الحركة بحركة الحس د م ،  عد األس ن ون الحركة الد ن ة االجتماع ة ال هود ة الثالثة :  األسينيون1

رهم    المنطقة الغرب ة وكانت مناطق انتشا ،م .الثان  ق واألغلب أنهم كانوا موجود ن    القرن، خالل الحرب المكاب ة 
مثل عدم وجود النساء  ، وس طرت على هذه الحركة قوان ن وق ود نظمت ح اتهم ، لشواطئ البحر الم ت  شمال ع ن جدي 

بل عل ه أن  مر بمراحل اختبار وتدر ب على ، وال  ستط ع الفرد االنضمام إل هم بصورة مباشرة ، والنقود    مجتمعهم 
ونقله تعال مهم الت  تعلمها ، مقابل تعهده بحفظ أسرارها ،  إذا نجح    االختبار ،  صبح عضوًا    الجماعة ، نظا ة ال

م إلى األول .الحركات الد ن ة واالجتماع ة     لسط ن من القرن الثان  ق، محمد العالم  .)وبقائه بع دًا عن اللصوص ة 
 (1006، 1ر،1 جم، حوثمجلة جامعة الخليل للب، 6-5،الم الدي 

 
2
- Perowne, Stewart , The life and the times of herod the  great,105.                                                                                                                                     

3
- Grant,Michael,Herod the Great,71.                                                                                          
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 (.1) ةن تساهله معهم جاء من كون زوج أخ ه   راروس أس ن أ ، و بدو( 2) قسم الوالء لشخصه

أنعشت اآلمال عند  ، ن لخلع أسرة ه رودست الفاشلة الت  قام بها الحشمون وولعل المحاوال    

، واستطاعوا بمساعدته إنشاء نوعًا من الحر ة الد ن ة ه رود س   ومنحهم،  األس ن  ن 

  (.3) فلسط نأو تجمعات أس ن ة    كل القرى والمدن التابعة ل مؤسسات،

( الشتات)عن حقوق ال هود    بالد  استخدم ه رودس نفوذه لدى أكتا  وس للد اروقد      

وتحق قًا لهذا الهدف ، البطالسة والسلوق ون لل هود مت ازات الت  منحها مذكرًا اإلمبراطور باال

الت  تتحدث عن حقوق ، جمع مستشاره ن قوال الدمشق  ملفًا من المستندات الرسم ة المختلفة 

واستطار ه رودس أن  حصل من ، ( 4)تات ، ال س ما أواسط آس ا ال هود    بلدان الش

على قراره بتع  ن ه رودس و صا ل  ن وا محتّجلبعض ال هود ، الذ ن جاءعلى عفو  أنطون وس

خرج ه رودس  ،ال هود على ذلك    مد نة صور  ر احتجاجوعندما تكّر،  محل  ن ًاحكام

   ستمعوا إلى قوله ولكنهم لم، حفاظًا على أرواحهم   لسط ننصحهم بالعودة إلى ومسرعًا إل هم 

 .(5) منهم ًاكب ر ًاوأسروا عدد وجرحوا  ، قتلوا، و هاجمهم الرومان 

من مساعدات لهم    وكسبه رضى كث ر من ال هود ما قام به ، ما زاد    توط د حكمه وم  

ة دورًا كب رًا    حدوث مجاعات  ع، وقد لعبت الكوارث الطبالت  مرت بهم الظروف الصعبة 

 ضربها قد ، ومن ضمنهم ال هود  ،كب رة شكلت خطرًا كب رًا على ح اة الناس     لسط ن 

                                                 
1
97، تاريخ الشعب العبري،اندر ه ،لوم ر  -  

2- Grant,Michael,Herod the Great,20.                                                                                   
3
-Josephus,The jewish war,5,4,2 ؛Fritsch,Charles,Herod the great and the Qumran community 

    Journal of biblical literature  74,3,1955,179.                                                             
4
- Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,10,5-17 ؛91،تاريخ الشعب العبريندريه،ا،لومير  

5 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,14,13,1-2.                                                                     
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وُدمر ،  ثالثون ألف رأس من الغنم، و نسمةُقتل   ه عشرة آالف و ،م .ق32ل عظ م عام زلزا

         ( .2) ضهم إلى المجاعةما عّر،  عدد كب ر من الب وت

 سنوات    زرعون األرض سّتكانوا ح ث  ،ة بالذات  ال هود بالسنة السبت أرتبطت مجاعاتوقد     

وتحدث  ،  حدث النقص    المؤن ،   هود ة زراعتهاالشر عة التمنع السابعة و   السنة 

 .المجاعة 

 ونقص للمطر انحباستبع السنة السبت ة   قد ، حدثت مجاعات خاصة، م .ق14-15و   عام   

واستمر هذا القحط ، ها ال تنتج البذور الذي نثر    الت  ُتزرر كانت األرض،  التربة  خصوبة 

ما جعل الناس  أكلون ، مات كث ٌر من الرجال واألطفال و،  انتشرت األمراض ، أكثر من سنة 

، وقد ُ ّسر هذا القحط  ، وبواق  روث الح وانولحاء الشجر ، كالعشب ، أش اء ال تل ق بالبشر 

سلسلة  قام ب، وأدرك الملك الخطر الذي تتعرض له المملكة ، ( 1)اهلل  وغضب الطب عة  بغضب

  :، ومن هذه اإلجراءات  ودومن ضمنهم ال ه إجراءات تدعم شعبه ،

ن ألف ،  جلب بها تسع إلى مصر  ، وأرسلها فض ةوال  ةالذهبالعملة من  ةصك كم ة كب ر -

  .زعها على المحتاج نوو ، قنطار من الحنطة

  . (3)عل هم محتو اتها بسخاء  رووّز،  تح مخازن الطعام التابعة للحكومة أمام المحتاج ن  -

 .ا منهار ما أخذواقدمإال عنها  م ال  ردون عوضًاًا ألرضهعطى المزارع ن بذورأ -

واألطفال العاجز ن عن الحصول على ، الش وخ  ىمجانًا عل ، ووزعهلخبز ًا لأ رانصنع  -

وا كث رًا من أغنامهم الت   قدالذ ن  ، ال س ماأمر بتوز ع كسوة الشتاء على الناس  - ة قوتهم 

  .(2) صنعون مالبسهم من صو ها 

                                                 
1 -  Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,5,2.                                                                                
 
2- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,9,1.                                                                                  
3
- Perowne,Stewart , The life and the times of herod the great,109. 
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عددًا كب رًا من الرجال وبعث  ،أعطى البذور لج رانه السور  ن أصحاب األراض  الخصبة  -

لمساعدتهم    جن  المحصول مقابل نص ب محدد منهم ونسبة من المحصول كانت تعود إلى 

 .لة هؤالء الرجال  مشك ما حّل، سد حاجة غ رهم مخازن المملكة ل

ومن ،  (1) رمقهم به جر  سدونمقابل أالناس   ه  ًا منوشّغل كث ر، مشروعه البنائ  واصل  -

تجد د بناء اله كل ( 3)جوز ف وس ل ِو قًا من أجل إرضاء ال هود ساألعمال الت  قام بها ه رود

أكد  لنكشتا ن بأن مهمة البحث عن ، ح ث  مع أن الحفر ات لم تثبت وجود مثل هذا اله كل

 رغم الجهود الضخمة الت  ،ات اآلثار ة التورات ة اله كل كانت من التحد ات األولى أمام الدراس

ولم  ستطع أي من المنقب ن التورات  ن  أ جاد بقا ا أو آثار تدل (4)بُذلت إلى إال أنها لم تكن مثمرة

 .  (5)على وجود أثر ألي ه كل    القدس

اد تحسنت الظروف عوعندما ،  (6) من د ع الضرائب   هذه السنوات الصعبة الناس  أعفى -

إلى الربع عام ، ثم نفجار الثورات تفاد ًا الم إلى الثلث .ق 10عام  ، ثم خفضها إلى  رضها

 (.7)م.ق24

رضا ال هود وثقتهم ، ورضا غ ر ستطار أن  كسب ، االت  قام بها ه رودس بهذه األعمال     

 ( .8) مساعداتأزجى لهم الذ ن ، لفلسط ن  ةراوجمالالبالد سكان ال هود ، و

 من أ ن حصل ه رودس على هذه األموال للق ام بهذه المساعدات والمشار ع الضخمة؟ولكن 

 :تنوعت مصادر واردات مملكة ه رودس وكان أهم هذه المصادر لقد  

                                                                                                                                               
1
- Ibid ,111.                                                                                                                     

2
- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,9,2 .                                                                       

3
-Ibid,15,9,1-3. ، 

4 -111،على ضوء علم اآلثارالتوراة فنلكشتاين،اسرائيل،-  
5 - http://www.alqudslana.com/index.php?action=article&id=647 
6- Perowne, Stewart , The life and the times of herod the great,109. 
7 -91،ب العبريتاريخ الشع،اندريه،لومير  
8- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,9,2.                                                                          

http://www.alqudslana.com/index.php?action=article&id=647
http://www.alqudslana.com/index.php?action=article&id=647
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،  كب رةأموأل كث رة ،وأراض  ومزارر  كانوا والة على آدوم  ورث عن أجداده ووالده الذ ن  

م مع البحر المتوسط عةن طر ةق م نةاء غةزة     تجارة آدو هم، كما ورث عن واسعة وأراض 

وكانت آدوم سوقًا هامًا لتجارة العب د  ة  العهةود السةابقة له ةرودس ، وزاد     المجاور آلدوم 

كما كان العب د واإلماء  عملةون  ة  الخدمةة المنزل ةة ،       ة ه رودس    تنش ط هذه التجار

ودس على األمن الةداخل   ة    تشد د ه ر وخالل ل الزراع ة  والمصانع     لسط ن واألعما

أرباح كان  لق  القبض على اللصوص و ب عهم    سوق النخاسة للتخلص منهم ،ولتحق ق  مملكته

 ( عادل ثمن بقرة أو ثةور  )ح ث كان  بار العبد ب ن مئة د نار ومئت  د نار رومان   ( 2)كب رة

خل ل وكانت تمتلةئ  وانتشرة أسواق الرق ق زمن ه رودس    كل من عكا وغزة وعسقالن وال

 .(1)هذه األسواق بالعب د بعد الحروب والثورات

 راء ورث عنها مصالح تجار ة كب رة  ة  البتة  ااًل كث رًة عن والدة النبط ة ، كما أمو وورث   

السلسلة الذهب ة التة  ربطةت    ا ،  س طر على الجزء األخ ر منواستثمرها ه رودس وزاد منه

 حرص ه روس عى تحس ن عالقاته مع  ،عبر آدوم حر المتوسط تجارة الجز رة العرب ة مع الب

 (3)األنباط للحفاظ على نفوذه التجاري عبر بالدهم بالدبلوماس ة أح انًا ، وبالقوة أح انًا أخةرى  

  ، وأهم السلع التجار ةة  تجارة الت  كانت حكرًا ب دهوقد حقق ه رودس أرباحًا كب رة من هذه ال

طور والتوابل والحجارة الثم نة وبعةض المصةنوعات المعدن ةة ،    كانت البخور والط ب والع

ردي والب ،كما استورد ه رودس الخراف من األردن ، والملح والفخار والسالل والحبال والحر ر

واألقمشة من سور ا ، كما صدَّر من مزروعاته ز ت الز تةون والخمةور    من مصر والزجاج

 .(4)والرمل الناعم  والحناء والبلسم ، والقار الن  ،والتمور  وز ت الورد والبصل العسق

                                                 
1
- Grant,Michael, Herod the Great,173. 

2
4،188،القسمالثاني،م الموسوعة الفلسطينيةزيادة،نيقوال، -  

3
- Perowne,Stewart,The life and the time of herod the great,112-113.  

4-George ,W.Edwards,The Maladjustment of Palestinian economy under Herod, Journal of 
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حتكار البلسم إنتاجًا وتصد رًا ح ث كانت االحتكارات مثل اوزاد من خز نة مملكته عن طر ق   

كما كان ص د السمك وتصد ره حكرًا على ص ادي ه رودس    كل  مزارر البلسم ملكا للدولة ،

 ف ذات الح وان المرجان   ، كما كانت الغابات من طبر ا وعكا و ا ا باإلضا ة إلى ص د األصدا

 (.2)    لسط ن حكرًا ه رودس

س طرة ه رودس على أمالك ، وأموال الخصوم الس اس  ن  صادر كم ات هائلةة مةن   كما     

عقارات وأمالك وذهب و ضة كان  متلكها أ راد من األسرة الحشمون ة ،  س طر علةى ثلثة    

 طر على جزء من أمالك لمصادرة أراض  أم ر ة ، كما سوأصبحت األراض  اعقارات  هودا 

، كما س طر ه ةرودس علةى أمةالك       الجل ل والسهل الساحل  وأمالك كوستوبار كل وباترا 

    .(1) الغائب ن

ح ث قسم ه رودس مملكته إلى مقاطعات ضةر بة    وكان نص ب الدخل من الضرائب كب ر ،   

 60-24ان  جر ه كل ست سنوات على الذكور من عمةر  واعتمد على التعداد السكان  الذي ك

كضر بة المزروعات ،  والعقارات واألراض  ضرائب باهظة على السكان  و رض  ،(  3)سنة

وكذلك ضرائب على الجسور ونقاط العبور ح ةث كانةت محطةات     ، وضرائب على األموال

حا   بلغت ق مةة الجمةارك   وق سار ة وأر ، وخاصة     ا ا وغزة  الجمارك متعددة برًا وبحرًا

، وُقدرت ق مة الضرائب السنو ة ألف وستمائة قنطار من ( 4)من ق مة البضائع المنقولة%  1،5

 .(5)الفضة

 كما تشارك مع اإلمبراطور الرومان  أغسطس    استغالل مناجم النحاس    قبرص  د ع   
                                                                                                                                               
    Bible and Religion,17,2,1949,118. 
1
- 4،188،القسمالثاني،م الموسوعة الفلسطينيةزيادة،نيقوال،  

2 -  George ,W.Edwards,The Maladjustment of Palestinian economy under Herod, Journal of 

    Bible and Religion,17,2,1949,118. 
3 -  Grant,Michael, Herod the Great,163. 
4 -  George ,W.Edwards,The Maladjustment of Palestinian economy under Herod, Journal of 

    Bible and Religion,17,2,1949,117 
5
- Grant,Michael, Herod the Great,163 .  
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 ان إنتاج هذه المناجم واسعثالثمائة قنطار من الفضة مقابل نصف إ رادات مناجم النحاس ، وك

 (.2)ح ث زودت أسواق الهند بالنحاس 

للتجار    البتراء بفائدة مرتفعة  أرباحُا كب رة من القروض الت  كان  عط ها ه رودس وحقق   

وأسس مصارف ملك ة    كةل   ،كما أعطى قروضًا لملوك األنباط ،%( 35-30)وصلت إلى 

 .(1)ول حوض البحر المتوسطمراكز حكومته ، وامتلك عقود عمل    د

والجل ل وسهل مرج  ، اعتنى بأمالكه الخاصة وحسن من إنتاجها وخاصة    منطقة األغوارو  

 ، وتوج هها لري األراض  لتحس ن اإلنتاجكما استطار تجم ع الم اه وتنظ مها  واللد بن عامر ،

وخاصة    منطقة اللد  أمتلكها وأسكن   ها عماله( مزارر ضخمة)كما أنشأ مستوطنات زراع ة 

وحقق ه رودس أرباحًا من قطار الزراعة رغةم  قةر بعةض     (3)( أنت باترس)، ورأس الع ن

األراض  الفلسط ن ة من ناح ة زراع ة إال أنه زرر آالف األشجار المثمرة    الجل ل كةالجوز  

وزرر  (4)وزرر النخ ل والبلسةم  ة  أر حةا    والت ن والز تون وزرر الفواكه حول سبسط ة ،

لحبةوب  ،وزرر البصةل وا الكتان  ة  الجل ةل   و اصة الشع ر المبكر    نابلس ،الحبوب وخ

القمح    عكا باإلضا ة إلى كث ر من المزروعات    مناطق مختلفةة  والبقول ات    عسقالن و

غنةام ،والحم ةر والط ةور والحمةام     األبقار واألمن  لسط ن ،كما اهتم بتربة الح وانات من 

 . (5)والنحل

 

  

  
                                                 

1
- Stewart,The life and the time of herod the great,113. 

2
-Grant,Michael, Herod the Great,173. 

3
- 4،118،القسمالثاني،م الموسوعة الفلسطينيةزيادة،نيقوال،  

4 -  Grant,Michael, Herod the Great,166. 
5
- 4،181،القسمالثاني،م الموسوعة الفلسطينيةزيادة،نيقوال،  
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 الفصل الرابع

 عالقة هيرودس باألنباط والبطالسة

 عالقة هيرودوس باألنباط -1

بل كانت متغ رة حسب المصالح ، طوال  ترة حكمه  تكن عالقة ه رودس باألنباط مستقرة لم   

 .ومرتبطة بدرجة كب رة بمصالح الطبقة المتنفذة من ال هود

قرابة النسب ب ن ، و( 2) عالقات القد مة ب ن األنباط ووالده أنت باترأ ضًا الم   ها تحك قد و  

 واألطمار المصر ة،  وتدخل الفرث  ن    سور ا ، المصالح الرومان ة، و( 1) األنباطو ه رودس

 (.3)    أجزاء من  لسط ن( البطالسة)

 ًاانوس دعملهرك  ضمن، األنباط ب والد ه رودس دور س اس  مرتبط نت باترأل كان       

ومنع القائد الرومان  سكاروس من حرق مزارر  (4) (م.ق61-87)الحارث الثان من  ًاعسكر 

 .(5)األنباط مقابل أن  د ع مالك األل ثالثمائة قنطار من الفضة للرومان

مصر على رأس قوة صغ رة من الج ش بعد      م إلى.ق49وعندما جاء  ول وس ق صر عام      

  ل أنت بات ر ، وساعده ، وطلب إلىتدخ،  وجد نفسه    موقف حرج ، ومب  ب  لخصمه  هز مته

 (.2)مساعدته ،  د عوا إل ه بألف ن من الخ الة أصدقائه األنباط 

                                                 
1-Perowne ،  Sewart, The life and the time of herod the great,22. 
2
- Josephus ,The jewish war,51 ؛ Gross,William, Herod the Great ,1 .  

3
- 129،القدس مدينة واحدة،كار ن،آرمسترونغ    

4
-Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,32 ؛Grant,Michael, Herod the Great,30  ؛ 

     93،تاريخ الشعب العبري،أندر ه ،لوم ر

5
- Josephus , Antiquities of the Jews,  .Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,32 ؛14,1,4 ،
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بعد ،  ذلك  هم عندما طلب من.ق 40ولم  قدم مالك الثان  المساعدة  المال ة له رودس عام     

 ثم توجه ه رودس إلى ه رودسساعدة ة نصحوه بعدم ماستشار كبار رجال العرب أن 

 ( 1) روما مع أن مالك أحس بالندم  ما زاد التوتر ب ن الطر  ن

من  رن المباشلمساعدة ه رودس ،  سببه طلب الفرث   الرا ضالنبط  تفس ر موقف مالك  أما   

ر ، وصلة صداقة األنباط القد مة ألنت باتولكنه أدرك أنه أخطأ عندما تذكر  تلك المساعدة ،مالك 

ما  الرومان األقو اء    تلك الفترة ، وذلكمع القرابة الت  تجمعهم به رودس ، وتحالف أنت باتر 

    .              (3)  غ ر رأ ه ندم وجعله 

ملكة  السابعة كل وباترا ، وبسبب وقوعه تحت تأث رعندما حضر أنطون وس إلى المشرق و  

ولكنه اعتذر عن إشبار هذا ،  آدومكث رة من  لسط ن و نحها أراض أن  مبطالبته ،  البطالسة

 ومزارر البلسم والنخ ل    أر حا ، واكتفى بإقطاعها جانبًا من الساحل الف ن ق  ،النهم الجامح 

 . ( 4) أقطعها جانبًا من مملكة األنباط بمحاذاة خل ج العقبة، ومن أمالك ه رودسكلها وكانت 

تعهد السابعة ، و كل وباتراوأخذ  د ع ل، والنخ ل    أر حا بلسم قد استأجر ه رودس مزارر الو  

عن د ع المال المقدر  النبط  مالكوح نما تقاعس ، األنباط المستحقة من لها بتحص ل األجرة 

قام ،  ( 5)عل ه حرب  ه رودس بشّن السابعة إلى أنطون وس أن ُ كلف كل وباتراطلبت  عل ه 

بغزو حوران ، وه   وبدأ، من الخ الة والمشاة  ج شًا كث فًا ، وجمعه رودس بتنف ذ أوامره 

               .(6) المعركة األولى منتصرًا منوخرج ، صالحة للكمائن  منطقة ذات كهوف ومغاور

                                                                                                                                               
1
- Grant, Michael , Herod the Great,26 ؛ Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,33                                                                                     

2
- Grant,Michael,Herod the Great,94 ؛   93،تاريخ الشعب العبري، أندر ه،لوم ر    

3-Perowne, Stewart ,The life and the time of herod the great,57.    
4- Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,66-67. 
5 - Maier, Paul , josephus the essential writings,241؛ Gibson,Dan,The Nbataeans builders of 

     Petra,33. 
6-Richardson Peter, Herod King of the jews,167 ؛ ،  Perowne , Stewart , The life and the times of   

   herod the great,75 
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    (قنوات) واحتشدوا عند قناتا، للقتال من جد د  ، بل تهّ أوا ال أن العرب لم  ستسلمواإ       

 ًا    عمل اته العسكر ة ضد العربوكان ه رودس حذر،  وتجدد القتال ب ن المتحارب نحوران 

بل ، إلى كالمه  والم  لتفت همولكّن، أمر جنده أن  ق موا سورًا حول معسكرهم األنباط ، إذ  

 ولكّن، ( 2)  انهزم العرب أمامهم، مبهور ن بانتصارهم السابق  األنباط وا على العربانقّض

لها على ج ش ه رودس قناتا حتى أنقض أه ،  ما أن دخلواخدعة حرب إال كانت ما  مهز مته

وُقتل ،   ُمن  بالهز مة، وصمدوا    وجهه ، ن نحوه لعرب المنهزموثم استدار امن الخلف ، 

بعد  وات    الحرب ، ولكن  وتلقى ه رودس دعمًا عسكر ًا رومان ًا ، (1)من جنوده  عدد كب ر

هذه الهز مة بسبب عدم إطاعتهم ألوامر ن عن الضباط الرومان هم المسؤولو ، وكان األوان

وأخذ رف ، على خالف الُع مالكًا قتل رسله مالك الصلح ولكّن ه رودس  من ه رودس ،  طلب

 .(3)  لسط نعلى   فكر باالست الء

اد أحد قو ، وهو (أنت ون) Antheonانتصار العرب على ه رودس إلى القائد  وُ عزى    

ارادت من مساعدة مع أن كل وباترا  (4) الخدعة الت  نفذها العرب عدََّأ ْن هو َمالسابعة  كل وباترا

مساعدة مالك اشعال الفتنة ب ن األنباط وه رودس ألن ضعف الجانب ن  عن  لها الس طرة على 

  . أراض هم وممالكهم

 ش ئًاال تعن  واحدة  الهز مة مرة ّنإ:  وقال لهم،  معنو اتهم ه رودس جنوده ور عجمع    

النصر س حالفهم  أّن، وأكد لألنباط السابعة  كل وباترامساعدة جنود  كمن     وإن سببها  ًاكث ر

وعدم قدرة ال هود على الع ش بسالم ، العرب لل هود  ، وأثار قض ة عداوة   مواقع كث رة 

                                                 
1
-Josephus,The jewish war,76 ،؛419،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف  

2
- Maeir,  Paul , josephus the essential writings,241 

3
-Richardson, Peter, Herod King of the jews,167.   

4
-Maeir,  Paul,josephus the essential writings,241 
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، وعندما استمعوا  ل هودرؤوس السفراء اهم قطعوأدان األنباط ل( 2)األنباط وطمأن ة مع العرب

  . (1) وكانوا أكثر استعدادًا لخوض معارك قو ة، ارتفعت همتهم إلى هذا الخطاب  

مع ، م ال هود    القتال واألمر الغر ب    الروا ة هو أّن هذا الخطاب ركز على ر ع هم    

عند الجنود  العاطفة الد ن ة، والقصد من ذلك إثارة أن أكثر ج ش ه رودس كان من المرتزقة 

عمل  مجردعلى أنها الحرب  ،   تبعهم المرتزقة الذ ن نظروا إلىال هود لك   قاتلوا باستماتة 

 .لكسب الرزق   هم ال  قاتلون من أجل قض ة د ن ة أو قوم ة ، وال  شعرون باالنتماء

وواجه ،  نهر األردنبهم اجتاز ، معنو اتهم    جنده ور ع ة حمّ الوبعد أن استثار ه رودس     

وحاول أن  س طر على قلعة ، بق ادة ألث موس ( عمان) ج شًا نبط ًا على مقربة من   الدلف ا

، وبادر ه رودس باقتحام الحصن  (3) اآلخر ،  حاول كل  ر ق خداراستحكم   ها األنباط 

رجل  اآلف  منهم خمسةوقتل ، وهربوا  ، تشتتوا ، متوقع الغ ر وجئ العرب بهذا الهجوم وُ 

، وعندما بعثوا الرسل ( 4) عنهم الماء والطعامه رودس  منع ،    الداخل  موتحصن قسم منه

آالف  أربعةمنهم وأسر ، الحصار د وشّد، عقابًا على أعمالهم السابقة  معهم ر ض الصلح إل ه

 لم  صمدوا كث رًا ، خرجوا للقتال ، ثم حتى الموت رجل ، و ضل الباقون البقاء والصمود 

ما اضطر األنباط إلى د ع جز ة ( 5)وجنوده ، وبسبب شجاعة ه رودس  لجور والعطشبسبب ا

  (.6) دوا سلطتهوأ َّ بعض ال هود بشجاعته ، ُأعجب ، له رودس 

وتحامله على العرب باعتبارهم ، و ظهر من كالم جوز ف وس انح ازه التام له رودس    

قو ة ن دولة األنباط    ذلك الوقت كانت مع أ، عاجز ن عن تحق ق النصر بال عون من الخارج 
                                                 

1
-Josephus, The jewish war,76 

2
-Josephus ,Antiquities of the Jew,15,5,3  ؛ Perowne ,Stewart the life and the times of herod  

   herod the great,76.                                                                                                                            
3- Josephus, The jewish war,78.    
4- Josephus ,Antiquities of the Jew ، 15,5,4   
5
- Gross,William,herod the great,183.  

6
- Grant,Michael ,Herod the great,88.  
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وإن  ال أستغرب موقفه هذا ، ألنه كان قائدًا عسكر ًا    الج ش الرومان    من الطب ع  أن 

 .  ساند بكتاباته حل فًا  آخر للرومان كه رودس 

كه    معركة أكت وم    عدم اشترا ساعدتهمع العرب    هذه الفترة  إن حروب ه رودس  

 ،  ُهزم أكتا  وس وصد قه ، وب ن أنطون وس حل ف ه رودس لفاصلة الت  وقعت ب ن ا( م.ق32)

 (. 2) المنتصر  أراد أن  كسب وّد، على ه رودس  أنطون وس ، وذلك ما شكل خطرًا

كانوس الثان  الرجل كان بقاء هر،  (م.ق30)عام  أكتا  وس القائد إلى وقبل ذهاب ه رودس    

وحانت الفرصة ، ( 1)قبل ذهابه  ه أراد أن  تخلص من،  قلقه ،  ة الحشمون األهم    األسرة

استعادة ملكه    إلى مالك النبط  تطلب   ها مساعدة أب ها  ركانوسبنة هلة بعثتها ألكسندرا برسا

ألن ح اة والدها باتت مهددة عند اللجوء إلى بترا ،  إل هوطلبت  ، وانتزاعه من ه رودس

،   نتقم ضد ه رودس بعد مقتل حل فه أنطون وس  ّن تنقلب األموروكانت تأمل أ ( 3) ه رودس

 د رجل  وعندما وقعت الرسالة   ،  حاكمًا على ال هود ة الثان  و ع د هركانوس أكتا  وس منه 

 عرض عل ه  ،  أراد أن ُ حّسن عالقته به رودس ، قتل ه رودُس أخًا له دوز تاوس اسمه

 (.4)اذها لمالك النبط  واتفق االثنان على إنف، الرسالة 

وكانت استعداد مالك ملك األنباط استضا ة هركانوس الثان  وأعوانه وكل الهارب ن من مملكة  

استعد ألن  بعث عسكره على الحدود ،  ه رودس ، بمثابة استعدادا لتدب ر انقالب ضد ه رودس

لكسندرا الرسالة إلى أ  هحول توج (6) وكان تحل ل ر جاردسون،  (5) لتدب ر تهر بهم إلى بالده

الحروب ب ن ه رودس ومالك ما زالت  السابعة ، أّن كل وباتراط  ، ول س إلى حل فتها مالك النب

                                                 
1
-Josephus ,The jewish war,80.  

2
- 332، تاريخ فلسطين القديم، سام،األحمد   

3-Josephus ,Antiquities of the Jew، 15,6,2   .  
4 - Richardson, Peter ,Herod King of the jews,169. 
5 -  Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,77.   
6
-Herod King of the jews,170.  
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 إضا ة إلى أّنمن شأنها تهد د مملكة ه رودس  مساعدةأي  عن لن  توانى مالك النبط   قائمة 

مصر ال تقل عن المسا ة إلى ب نما  م اًل 35راض  األنباط ال تتجاوز رشل م إلى أومن أ المسا ة

 .م اًلسبع ن 

مع  عداوة جد دةتسمح بكسب السابعة    ذلك الوقت لم تكن  كل وباتراأوضار  وأعتقد أّن   

 .ا من كل جهة ه داهم أكتا  وسألن خطر ، ه رودس 

الثان  للمحاكمة  هركانوس، د ع ب ، وَرّد مالكا عل هاالرسالة وعندما أمسك ه رودس    

  .(2)وأعدمه

 تس استه كان ألّن، كون مبررًا للقتل ل ه رودس  ر الرسالة اختلقهأن موضو من المعتقد    

مثل دوز تاوس  رجاًل ، إذ هل من المعقول أّنتهدف إلى القضاء على آخر منا س حشمون  له 

ه رودس ل سترض ه ؟  ثم  ذهب إلى، وآخر على  د أنطون وس ، ُ قتل له أٌخ على  د ه رودوس 

 ولم  فكر هركانوسه رودس ،  كانت مهددة من الثان  ح اة هركانوس أّن ألقرب للواقع هووا

وإنما  كر بالحفاظ  ، السنوتقدمه    ،  لضعف شخص ته ه رودس الق ام بانقالب ضد    الثان 

 الثان  ، الذي عاش سنوات مجدا    بابل على ح اته  لذا ل س من المعقول أن  فكر هركانوس

،  سواء كان هناك رسالة أم  وكان بإمكانه أن  فكر بالهجرة إلى بابل، لى مالك النبط  بالذهاب إ

ر    العالقات ومالك النبط  قد زادت التوّتالثان   هت لهركانوسالتهم الت  وّج  إّن لم  كن ؟

 . ب ن ه رودس واألنباط 

  والخارج  داخل العلى الصع د ن انشغال ه رودس    تثب ت شؤون مملكته  و بدو أّن    

على ( م.ق9-30) ، وقد حرص عبادة الثان قل اًل م.ق15حتى عام األنباط جعل االحتكاك ب

 تحس ن عالقة األنباط بالرومان من أجل التفرغ للتجارة    الوقت الذي مال   ه األنباط إلى

                                                 
1-Josephus, Antiquities of the Jew ، 15,6,3 . 
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 ( 2)التفوق التجاري أكثر من م لهم إلى إجادة  نون القتال 

النبطّ  ، الذي ُعرف باسم ( س ل وس) Syllaeusهرت شخص ة ظ ، م.ق15عام و       

هذا الوز ر  ، وقد بدأ( م.ق9-30) وكان وز ر الملك النبط  عبادة الثان ، عند األنباط ( صالح)

 وأنه أراد أن  جعل من مملكة األنباط مملكة قو ة  ، سّ ما لعب دورًا كب رًا    ح اة ه رودس 

 . (1) دس  فعلوصد قة للرومان كما كان ه رو

بالد  الحملة الرومان ة على، ومن األحداث الت  ارتبطت بالدولة النبط ة    زمن صالح   

 ، وهو أول وال رومان  على مصر  (أ ل وس جالوس) Aeli us Gallu العرب الجنوب ة بق ادة

اكتساب عن طر ق  ة كانت تستهدف مصادر الثروة السبئ الت ، تلك الحملة ( م.ق15-14)

ال من  ن وحبًا من الرومان    التعرف على ،  (3) ثري أو بالس طرة على عدّو  ق ثري صد

، وك   تقرب األنباط من الرومان ، ول س إلى وسائطها األنباط  ، أصحاب تلك التجارة الكب رة

دل اًل لهذه الحملة  (الوز ر النبط ) وكان صالح، عبادة النبط  الحملة بألف رجل  زّود

  (.4)الرومان ة

إال أنه أراد أن ُ بق  رومان ، رغم أنه أراد مصادقة ال، و سولم  كن صالح صد قًا له رود  

 أو بجنوده ، بشخصه  أن ُ شارك    الحملة على سبأ تحت س طرته ، لذا قرر الغن ة ءبتراال

ن كا (أ ل وس جالوس )Aeli us Gallus   القائد الرومان  الذي قاد الحملة حسن حظه أّن ومن

الت  تمثلت    حرصه ه  و، مخططاته بسهولة  تنف ذمن  ًان صالحما مّك،  فتقر إلى الخبرة 

                                                 
1
-Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,34. 

2
- Grant,Michael ,Herod the great,139.                                                                                           

3- Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,113. 
4-Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,37.                                                                                          
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 الس طرة النبط ة على تجارة الجنوب    إ شالها لضمان بقاء تهعلى المشاركة بالحملة مع نّ 

(2 .) 

مع أن ( 1)تحمله مسؤول ة  شل الحملة  الوز ر النبط  صالح  وقد وجهت اتهامات إلى   

خالل ثمان ة عشر  عدد من الجنود  مات   ها  لظروف الصحراو ة ساهمت    إ شال الحملةا

الشد د ، ومات والعطش   ألف جندي من الحّر ، ح ث ماتحتى نها تها وشهرًا من بدا ة الحملة 

وض ار   الكول رااألمراض كانتشار  بسببألوف بضعة و،  والتلوثعدد آخر بسبب الجفاف 

 ( .3)لصحراء بسبب الغبار الرمل  ، وض ار سائرهم    الصحراء ا جحفل كامل   

، و ستقبلون قائدها  هذه الحملة بالرجال واألدّلاء د األنباطك ف ُ زّو :ولكن السؤال المهم هو    

أقل تقد ر ه  س طرة  منها كانت علىعة النت جة المتوّق، مع أّن والتكر م ورجاله بالحفاوة 

كث رًا الت  كان  ستف د منها األنباط ، جارة الهند وجنوب الجز رة العرب ة الرومان على مفات ح ت

مع أن هذا الدور  مكن أن  قوم به أي الحملة دل ل الق ام بدور وك ف  قبل الوز ر صالح جدًا ؟ 

  الرومان عندتحق ق مصالح شخص ة من ذلك قصد  ؟ ولكنه ربما عادي له خبرة بالطر ق إنسان

، أو جعله الوس ط إذا ما نجحت الحملة  الملك الضع ف عبادة الثان ًا مكان نص به ملكمنها ت

 تضح الحقًا وثوق الرومان وس ، ح عال ةما  حقق له أربا، لرومان    جنوب الجز رة التجاري ل

، وإنما كان  أن التعاون    الحملة لم  كن موقفًا نبط ًا على مستوى المملكة  ثبت ، وذلكصالح ب

                                                                                                                                 .( 4)ر صالح كإنسان عاديموقف الوز 

  ًاصالح    هذه الحملة أنه أصبح عند الرومان   ما بعد سف رصحة موقف ومما  دل على    

                                                 
1
-Josephus Antiquities of the Jews15,10,3 ؛  Gibson,Dan,The Nbataeans builders of  

   petra,40-41. 
2 - Gross,William,herod the great,223 
3
-Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,40-41.                                                                                                                                       

4 -.56،تاريح دولة األنباطعباس،إحسان،  
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 ًاصالح ، إال أّنرغم استقالل دولة األنباط ،  ، ألنهلدى أكتا  وس  وشخص ة محبوبة،  ًامعتمد

، وهذا  فسر ( 2) بالتبع ة للرومان وجوب ارتباطهامصلحته كوز ر لدولة األنباط أّن من رأى 

 (.1) إضا ة إلى لباقته وذكائه إعجاب أكتا  وس بصالح 

  ث بادر إلى إرسال كت بة مكونة ، حمكتوف األ دي ح ال هذه الحملة  لم  قف ه رودس  أما    

وكان  ( 3) للحملة الت  بدأت تواجه المصاعب مساندةئة رجل من رجاله األقو اء من خمسم

وأشار إلى عدم صالح ة الوز ر ، س قد نبه أكتا  وس إلى الصعوبات الت  ستواجهها ه رود

الذي قدمه ه رودس لدعم المتم ز ، ولوتقد رًا لهذه النصائح ،  النبط  صالح لدعم جال وس

وأضاف إلى مملكته منطقة اللجاة ،    وس مستشارًا لشؤون الشرقع نه أكتا قد  للحملة 

خر طة رقم )(4)الت  تقع شمال شرق مرتفعات الجوالن    سور ا (Trachonitis)(تراجون تس)

206). 

م .ق10وقد زار بالط ه رودس عام ، لبالده    الخارج وكان صالح  قوم بدور السف ر    

، وخالل ز ارته  إل ه حتاج  عبادة الثان  كب ر كان الملك النبط مالّ  للتفاوض حول قرض 

ح ن  لت مرت نمَّ، وأنها ترات من عمرها  وعرف أنها    األربع ن سالوم أخت ه رودس  شاهد

 ( 5)قلبه   تعلق بها،  وقتل زوجها الثان  كوستبار، ها ه رودس زوجها األول  وسف قتل أخو

وكانت ،سالوم للزواج  د وطلب ، ثالثة شهور إلى ه رودس بحجة القرض وعاد مرة أخرى بعد 

صالح من هذا  هدفه رودس أدرك ، وه علّو منصبو  تعلقت به لوسامته ، وذكائهسالوم قد 

صالح  ،  طلب إلىهانة أخته سالوم ولكنه لم  شأ إ(  6)عل ه كب رة   بفائدة عودالزواج الذي س 

                                                 
1-Grant,Michael ,Herod the great,141. 
2
-Josephus ,Antiquities of the Jew ، 16,9,4 . 

3
- Perowne, Stewart  , The life and the times of herod the great,113-114. 

4-Gross,William,herod the great,223 
5- Grant,Michael ,Herod the great,141.                                                                                          
6-Ibid,142. 
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إن شعبه س ضربونه بالحجارة لو  عل  : قال صالح ، سالوم فوز ب ر د نه إلى ال هود ة لل غ أّن

ل خاطب  اغتنم ه رودس  رصة أو،  على ه رودس ًاوناقم ًامر وض ، وعاد إلى البتراءذلك 

 . (2) تدخل أكتا  وس والوقور    الحرج ألخته ،  زوجها خش ة

لمكائد ح تجاه ه رودس الت  تم زت بالدسائس واتصر ات صالسبب  أن  كون من المحتملو    

عام ) هر ضمكائد كانت بعد ثمان  سنوات من وأول هذه ال،  هو إخفاقه    الفوز بسالوم

، ثار سكان اللجاة بسبب ز ارته الثالثة واألخ رة لروما    ح نما سا ر ه رودس   ( م.ق21

، و ّر أربعون رجاًل من منهم  ًا ركثوأسروا وقتلوا ،  ،  هاجمهم جنودهموت ه رودس شائعة 

،  رأى (1) منها ه رودس ومملكته وزودهم بقاعدة  هاجمون هم ،وأكرم،  آواهم صالح قادتهم ، 

 Saturninus الرومان  من الحكمة أن  عرض األمر على حاكم سور ة ه رودس أّن

، ح ث أعلمهم   ةقائد الج ش الرومان     الوال ( ول وم نوس)Volumnius  و،  )ساتورن نوس)

خارج ن عل ه والذ ن بإعادة ال، وطالب  ولم  ؤّده لهصالح  اقترضه الكب ر الذيالمال  القرض ب

 . (3)لجأوا إلى صالح ،  أّ د القائدان الرومان ان ه رودس على صالح 

هارب ن من بالد ه رودس إلى وأنكر وجود لصوص ، وبدأ صالح  ماطل    د ع القرض   

 ألّحبالمماطلة واإلنكار ، وعاد و وقائده العسكري، إلبالغ حاكم سور ا  س رود عاد هبالده  

، ولكن  تبادل للهارب ن من كال الجانب نعلى التسل م المب نهما تفاق ، وتم االعلى صالح من جد د 

 على ل عرض ما جرى  (م.ق20) عاموقبل حلول وقت التسل م ، هرب صالح إلى روما 

                                                 
1
- Josephus ,Antiquities of the Jew ، 15,10,3 ؛    Perowne ,Stewart, The life and the times of    

   herod the great,153-154 .                                                                                              
2-Josephus, Antiquities of the Jew ، 16,9,1.  
3- Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,153-154 ؛   Gibson,Dan,The  

    Nbataeans builders of petra,43. 
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 . (2) أكتا  وس

 واجهه بالد األنباط بموا قة حاكم سور ة، ه رودس  ، هاجمصالح    روما  أثناء غ اب و     

 وقتل القائد ،  انتصر عل هم ه رودس ، ( Naceba)ألنباط بج ش على رأسه رجل اسمه نق ب ا

وأخبروا رساًل إلى روما، األنباط ،  أرسل  (1)وأربعة وعشر ن من رجاله ، وانهزم باق  الج ش

على أكتا  وس  غضب ،  أكتا  وس بطر قة مث رة القائد إلى ،  نقل صالح الخبر ا جرىًا بمصالح

كتب صالح إلى ، ح نها و،  كسب صالح موقف أكتا  وس ، ور ض استقبال سفرائه ، ه رودس 

 (.3)القرض  ، وال  ؤّديأن ال  سلم الهارب ن  الثان  الملك عبادة

   ألحداث ،  استغل موت عبادة الثان دي ح ال هذه اولم  ستطع ه رودس أن  قف مكتوف األ     

بتورط  إلى أكتا  وس (م40-م.ق9)الرابع الملك النبط  حارثه ستثمر التهمة الت  وجههاوأ

 رًا إلى أكتا  وس ل ؤكد كاتبه ن قوال الدمشق  سفه رودس أرسل   ، عبادة الثان   مسمت   صالح 

د صالح ه  سبب الجفوة ب ن مكائ ّنإ:  قال ن قوالو، الت  وردت    رسالة حارثة  المعلومات

وكان جواب ن قوال على سؤال أكتا  وس عن الحرب الت  قام بها (  4)وأكتا  وس ه رودس 

أما القول ، غتها ال  صح منها ش ءً  التهم الت  ُبّل ن لك أواًل أّنسأبّ ": ه رودس على األنباط 

، وإنما جماعة ُأرسلت تطلب تأد ة لم  كن ج شًا  ذلك ، بالج ش المزعوم الذي قاده ه رودس 

، مع أنه حضر عند  عقد الذي تم ب ن ه رودس وصالحالمال مباشرة حسب ال ولم ُ رسل .القرض

وأنه س سلم ، أنه س د ع المال خالل شهر ، وحلف آخر مرة بسعدك و منك  حاكم سور ا 

 إلى حاكم سور ة وقائدهء ه رودس جا، صالح  لوعندما ماط، ن آواهم    بلده  الهارب ن الذ

                                                 
1
-Josephus,Antiquities of the Jew ، 16,9,3. 

2
-Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,155 

3
-Josephus,Antiquities of the Jew ، 16,9,3. 

4
-Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,43-44. 
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 موعة من  غادر على رأس مج( 2") أذنا له، واستأذنهما    الحصول على المال العسكري ،  

  ن أذن بها حاكمك    سور ا  ك ف ُتدعى هذه الحملة بالحرب حالجند لتحق ق هذه الغا ة 

كانوا قد أربع ن رجاًل من اللجاة حوال    قد هرب، أّما اللصوص ، ها العقود المبرمة وسوغت

  ،  استقبلهم صالٌحلجأوا إلى بالد العرب و ،نجوا من عقاب كان ه رودس  ر د أن ُ نزله بهم 

 ىن وعلالذ ن لم  زد عددهم عن خمسة وعشر  ى العرب وأما قتللم  سلمهم له رودس ، و

جعل كل  ًاصالح ، ولكنوجنوده عن أنفسهم م نق ب ،  قد سقطوا نت جة د ار ه رودس رأسه

كم عدد العرب الذ ن ، وعندما سأل أكتا  وس  (1)ئة بألف ن وخمسم  قدرهم، ئة واحد من القتلى م

 (.3)م.ق6وعاقبه بالموت بسبب دسائسه عام  تردد صالح  ،ُقتلوا    المعركة 

 وأعلن عن ن تةه ، إصالح العالقة مع صد قه القد م ه رودس  أراد أكتا  وسوبعد مقتل صالح 

 نصحوه بالعدول عن هذا القرار بسبب كبر سةنّ   همستشار نإال أ، ملكًا على العرب  بتنص به

 (.4)من بعده  ورأوا أن  تم ذلك ألبنائه، السبع ن  شارف علىالذي ، ه رودس 

 ةحارثواألنباط ، وحرص الملك النبط   واستمرت المناوشات على الحدود ب ن ه رودس   

على تحس ن عالقاته مع الرومان وحل فهم ه رودس ،  زوج ( م.ق9)الرابع الذي تسلم الحكم عام 

 ( 5)إحدى بناته له رودس أنت باس بن ه رودس الكب ر 

 عالقة هيرودس بالبطالسة-1 

هج بطل موس تناح ث  ،تمثلت العالقة ب ن البطالسة والرومان ُقب ل حكم ه رودس بالتبع ة    

الوقوف سنوات عدة على أبواب الرومان لتثب ته على س اسة  (السابعة كل وباتراوالد )الثان  عشر 

                                                 
1- Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,157 
2
-Josephus ,Antiquities of the Jews,16,10,9 ؛ Gibson,Dan,The Nbataeans builders of 

     petra,41. 
3
- Perowne,Stewart The life and the times of herod the great,155.    

4
- Perowne, Stewart , The life and the times of herod the great,157.  

5
- Gibson,Dan,The Nbataeans builders of petra,44. 
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من  ئة قنطارم بعد أن د ع للرومان ألف ن وخمسم.ق59م وتمكن من تحق ق هد ه عا، حكم مصر 

السابعة ،  كل وباتراأوصى بتسل م الحكم البنته ، م .ق52عام  ، وقبل موت بطل موس الفضة

،     الحكم ها بطل موس الثالث عشرأخا ، على أن تشركالبالغة من العمر ثمان  عشرة سنة 

 .(2)تحت وصا ة رومان ة ، ووالبالغ من العمر عشر سنوات 

 القائد الرومان  بمساندةمن تثب ت حكمها  كل وباتراتمكنت ،  بعد  وضى دامت ثالث سنواتو    

 صرون   ُأطلق عل ه اسم قطفاًل ، وأنجبت لهم .ق47عام هذا القائد ها ، ثم تزوجق صر   ول وس

  (.1)ق صر  ، إذ إّن ابنها أصبح وارثحكمها  األمر الذي أسند

إلى أن جاء أنطون وس إلى ، تعرض عرشها إلى المخاطر ، م .ق44وبعد اغت ال ق صر عام    

معتمدًا على  هجومّ  حلف د اعّ  إلقامة كل وباتراوطلب االجتمار ب، ( 3)م.ق42الشرق عام 

( ث ق صروار)والعمل على إزاحة أكتا  وس ، ه    غزو الفرث  ن ومساعدت، ورجالها ، أموالها 

   الس طرة على ملك مصر  كل وباترا إضا ة إلى رغبةوطر ق ق صرون الصغ ر ، من طر قه 

تالقت   ه  ، وبهذا( 4)رأت أن ذلك لن  تم إال عن طر ق التقرب ألنطون وس قد و، حولها  وما

م وأمضى معها .ق42ه عام ، وأوقعته    حبها ، وتزوجتالسابعة  كل وباتراومصالح أنطون وس 

 .(5)ًا وبنت ًا انجبت منه ولد ًا واحدًا ،عام قارب  ما

 رحب به صد ق والده القد م ه رودس ، م .ق42وعندما جاء أنطون س إلى مد نة صور عام  

 ى ، وعندما أصرت تلك الو ود علإلى شكوى الو ود ال هود ة ضده  ولم  ستمع أنطون وس

                                                 
1
9،كليوباترا السابعةتو  ق، ثر ا،- -  

2
- Dimont,Max,Jews,God and history,93 ؛18،كليوباترا السابعة،ثريا،توفيق   

3
- Josephus, Antiquities of the Jew ؛  14,13,1  ،  Glubb,John,Peace in the holy land,189  ؛  

    Dimont,Max,Jews,God and history,9.                                                                                             
4-Grant,Michael ,Herod the great,48. 
5
- Glubb,John,Peace in the holy land,132 ؛15-11،كليوباترا السابعة،ثريا،توفيق    
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 ( 2.)و رَّ الباقون،  ، وقتل بعضهمالقبض على بعضهم  أنطون وس ألقى،  الشكوى ضد ه رودس

   الس طرة على  نجاحهمو، م .ق40تزامنت هذه األحداث مع غزو الفرث  ن لفلسط ن عام وقد 

ولحق به رودس كث ر من الض ق  السابعة  ، كل وباترابسبب انشغال أنطون وس مع  أورشل م

درك أنطون وس الذي سا ر لكنه لم   ، و توجه إلى مصر ،  لم  سعفه ، مالك النبط   استنجد ب

 (.1)إلى روما

 أن  مض  الشتاء    ض ا تها كل وباترااقترحت عل ه ،   صل الشتاء    ذروته وعندما كان   

الخطر  بسبب ،   الغزل والمداعبة  الوقت إال أنه لم  رد إضاعة، ( وكان هذا أول لقاء ب نهما)

 ( .3)  توجه إلى رومامسعدة ، الذي  تعرض له أقاربه    

السابعة باستقبال ه رودس وض ا ته هو صداقته  كل وباتراومن الممكن أن تكون أسباب اهتمام   

ومهارات تمكنه من أن وعنده قدرات  ،قوي  ه رودس شاّب أّنلزوجها أنطون وس ، واعتقادها 

تها بقاء ه رودس تحت مراقبتها إضا ة إلى نّ ، به مع الفرث  ن    حر زوجها  قدم خدمات تساعد

 ( .4) الشتاء معها صل  قضاءعرضت عل ه ، ح ث المباشرة 

هارب من خطر الفرث  ن ، والمتوجه إلى وه رودس الشاب ال كل وباترا   اللقاء األول ب ن   

والسبب    ذلك  عود إلى ،  هوحاولت مساعدت، بل شجعته     إ ذائه ، كل وباترالم تفّكر   روما

كما أنها لم تكن واثقة من قدرة ، عدم تفك رها    تلك اللحظة بضم  لسط ن إلى مملكتها 

 (.5) ه رودس للعودة ملكًا على  لسط ن

 و   أثناء إقامته    روما ، استطار ه رودس كسب تأ  د الرومان وتعاونهم وعلى رأسهم   

                                                 
1
-Josephus, Antiquities of the Jew ، 14,13,2 .  

2
-Glubb,John,Peace in the holy land,189. 

3
-Josephus, Antiquities of the Jew ، 14,14,2 .  

4
- Grant,Michael ,Herod the great,49.                                                                                              

5
-Josephus, Antiquities of the Jew ، 14,14,2 .   
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 (.2) لسط ن ملكًا على  ،  ُع ِّن أنطون وس 

ر أ ة أطما كل وباترا ظهرلم ُت،  كل وباتراعن  ، وُبعده وبسبب استقرار أنطون وس    روما    

    لسط ن ، أو    غ رها من البالد ألنها ال تضمن مساعدة أنطون وس لها ، لذا بق ت العالقات 

ح ن التقت م .ق37، واستمر ذلك حتى عام  ، ولم تظهر   ها العداوةوب ن ه رودس عاد ة ب نها 

ومن  ( أكتا  وسشق قة ) عاتبته على زواجه من أكتا  ا ، نطاك ة أنطون وس    مد نة أ كل وباترا

وإعالن هذا ، وعدها بالترت ب إلعالن زواجه منها طبقًا للتقال د المصر ة ، أجل إرضائها 

 (.1) الزواج    مجلس الش وخ    روما

ال س ما بعد الفتور الذي حصل ب ن االثن ن  كل وباتراب لقد أراد أنطون وس تحس ن عالقته   

   ، ولحاجته  ال ةوتثالث سنوات م كل وباتراوغ ابه عن م ، .ق40بسبب زواجه من أكتا  ا عام 

ت مصر أغنى وال ات الشرق دَُّع)    حملته على الفرث  ن كل وباتراالحصول على مساعدة 

من وادي األردن   ًاوجزء ،وبالد العرب بما   ها بترا منحها س ناء ، لهذه األسباب  (الرومان ة

وص دا  شاطئ الف ن ق  ما عدا مد نت  صورثم ال ،من السامرة  والجل ل  ًاوجزء ،ومد نة أر حا 

 من ك ل ك ا وطرطوس وجز رة قبرص  ءًاوجز ،الشمال ة السور ة والشواطئ  ثم أعطاها لبنان 

  .(3)من جز رة كر ت ًاوجزء

السابعة ، ما جعل العالقة  كل وباترادخل جزء من مملكة ه رودس تحت س ادة  ن قدوبهذا  كو

 إظهار لم  ستطع  ،ذكاء ه رودس جعله  تعامل مع األمر بعقالن ة  إال أّن ، ن تتوتر ب ن الفر ق

زوجه ، والوقوف إلى جانبها ال ألنه  عرف حرص أنطون وس على إنصاف ،  كل وباترال وةالعدا

 مجلس الش وخ  رغم أّن منحها أغضب الرومان ، وجعلمنحها هذه اإلقطاعات الكب رة وأنه س ما 

                                                 
1
- Grant,Michael ,Herod the great,77. 

2
-Josephus, Antiquities of the Jew،15,4,1 .                  

3- Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,67. 



 111 

 ( .2)أنطون وس  نتقد الرومان  

ألن مملكة ه رودس أصبحت محاصرة ،  هدد ه رودس ومملكته السابعة  كل وباترابدأ خطر   

شة هذه ، وما  همنا من مناق( 1) كل وباتراوالغرب بأراض   ،والشرق  ،من جهة الشمال 

الحق ق  على مملكة السابعة  كل وباترا خطر ، ما  تعلق بأراض  ه رودس هو قطاعات اإل

  لسط نالعهد الذي س طر   ه البطالسة على  كل وباتران تذكرت ح ، م .ق36ه رودس بدأ عام 

، م .ق298حتى س طرة السلوق  ن عل ها عام وم .ق302ابتداًء من عهد بطل موس األول عام 

م إال أن .ق40وإن لم تستطع أن تعلن ذلك عام ، على  لسط ن ادت أن تع د س طرتها لذلك أر

والس طرة ،  أظهرت رغبتها    تدم ر ه رودس ، م وما بعدها .ق36الفرصة سنحت لها عام 

حرصت على  ، طلب منه ا م هذ نفوتوساعدها    ذلك تعاطف أنطون وس ، ( 3) على مملكته

والشر ط البحري ما عدا صور   ،ولبنان  ،نست ة الساحل ة الف ن ق ة ل كسب سلسلة من المدن اله

من أجل المحا ظة على عالقاته الج دة مع  وقد قبل ه رودس بهذه التنازالت الكب رة،  (4) وص دا

 (.5)منه  ال بّد ًامع أن هذه التنازالت كانت مؤلمة بالنسبة له إال أنها كانت شر، والرومان 

 100مقابل أن  د ع  هذه المشكلة بإبقاء هذه األراض     حوزته دس معوقد تعامل ه رو   

 مقدارهاضرائب من األنباط أر حا سنو ًا ، وتعهد بجمع  بسات نأجرة  بدلمن الفضة قنطار 

على األموال بدون تحصل  كل وباترا جعلهذا الترت ب ، كل وباترا مصلحةقنطار سنو ًا ل 100

ا ه رودس  قد ضمن أّمببعض ، بعضهم ه رودس واألنباط  وضمن لها تور ط عناء أو جهد 

 س طرة  وهذا  عن  أّن، ( 6)  كل وباتراملكة ب ده بع دة عن اإلشراف المباشر للبقاء هذه المناطق 

                                                 
1- Richardson Peter,Herod King of the jews,166. 
2- Perowne, Stewart, The life and the times of herod the great,68. 
3
- Glubb,John,Peace in the holy land,191.                                                                                     

4 -  Grant,Michael ,Herod the great,78. 
5
- Ibid,79. 

6
-Grant,Michael ,Herod the great,79. 
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 .س اس ة  م تكنول كانت اقتصاد ة كل وباترا

ن مقابل مبلغ مومن أجل إدراك حرص ه رودس على إبقاء هذه المناطق تحت س طرته     

 .، وأهم تها االقتصاد ة لمملكتهمن التعرف على غنى هذه المناطق   ال بّدالمال  

من البحر الم ت ح ث كان ( bitumen) على حق استخراج القار كل وباترا قد حرصت     

 ستخدم لتحن ط ، وكان ( القار بالست ك العصر القد م) على سطح الماء من  ترة إلى أخرى طفو 

بالمواد العالج ة  ًاكان البحر الم ت غن ، و (2) ق أرباحًا كث رة لمملكة ه رودسقحكان  و  الجثث

  (.1)لطعام واألسمدةر كث رة من األمالح المعدن ة الت  تستخدم    اأنواغن ًا بو، للجلد والمفاصل 

( 3)  هاإضا ة إلى وجود النخ ل المغذي ،    أر حا ألنها مشتى السابعة  كل وباتراوقد طمعت    

والذي  -وقد لعب النخ ل    أر حا، ت ببلد النخ ل ،  ُعر من النخ ل ًانوع 49ُوجد   ها ح ث 

المادة الرئ سة ،  هو  زمن ه رودس دورًا    مواز ن التجارة -(hangover-palm) دعى 

النخ ل كان ه رودس  تابع بسات ن ،  لمملكته  ، ومصدر الغنى والثراءلصناعة نب ذ النخ ل 

كب رة  تبلغ مساحة كل ن  ح ث كان    أر حا بسات (4)ورة بنفسه ب ن الف نة  واألخرى المشه

الت   أعطاها أنطون وس هذه البسات ن،  قد  كل وباترا ، ومن أجل إشبار أطمار دونم 100منها 

األراض  الت  س طر عل ها المصر ون زمن بطل موس األول عام  كانت تعتبرها جزًءا من

 (.5)م.ق302

، وكان  عتقد أّن مصدر ثروة لمملكة ه رودس  ، ألنها   حدائق البلسم  كل وباتراطمعت و  

 ن من ، وكان   ها بساتبكم ات كب رة  هاح ث كان  زرر   ،  نمو    أر حا وحدها  البلسم

أهتم ،لذلك وكان ثمن وزنة البلسم وزنت ن من الفضة  ، ًاهكتار 10ا مساحة أحدهالبلسم 
                                                 

1- Perowne, Stewart , The life and the times of herod the great,68 
2
- Grant,Michael ,Herod the great,78. 

3
-Josephus ,Antiquities of the Jews , 15,4,2.  

4
-Perowne,Stewart , The life and the times of herod the great,68. 

5
- Grant,Michael ,Herod the great,78. 
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زرعة واحدة    زمنه أنتجت من البلسم ما  عادل إنتاج  بهذه المزارر  لدرجة أّنه رودس كث رًا 

معالجة أمراض الصدار  وماء     أهم ة البلسم ، وتكمن( 2) سكندرزمن اال ه لسط ن من

 (.1)الع ن

را قته    طر قه ، على هذه اإلقطاعات من أنطون وس السابعة  كل وباتراوبعد أن حصلت      

  قابلها ه رودس، وانتقلت إلى  لسط ن ،  إلى دمشق حتى وصلت الفرات ، ثم عادت  ا إلى أرم ن

هاد ة إلى  لوقور    حبهاء الملك ه رودس لحاولت إغرا،  ترة من الزمن    ها وعندما مكثت

 عتداء ه رودس على زوجاه وب ن أنطون وس بسبب من أجل اإل قار ب نله نصب  خ الغدر 

   قتلها  ، واستشار أحد أصدقائه (3) رودس ر ض االمتثال ألوامرهاإال أن ه  أنطون وس 

صد قه نصحه بالعدول عن هذه الفكرة خو ًا من  ، ولكّنمن  لسط ن إلى مصر  عندما تمّر

وأوصلها إلى ها بلطف ،  حمَّلها كث رًا من الهدا ا ، أن  عاملبوأشار عل ه ، إغضاب أنطون وس 

ًا ، بعث كل الحل  الملك  إلى منتصرأنطون وس من أرم ن ا وعندما عاد  ،( 4) مصر بأمان

  (. 5) كل وباتراه زوج

وإدراك  ( 6)  ، وألكسندرا ضد ه رودس السابعة ومع استمرار مؤامرات كل من كل وباترا 

حا ظ على د ع ما ترتب عل ه من تأج ر ،    التخلص منه السابعة  كل وباتراة بنّ  ه رودس 

ما عل ه    ، ود ع مالك الملك النبط   (7) أو تنتقم منه، لها سببًا لتكرهه  ق، ولم  بالبسات ن 

ا عندم( م.ق32-31)ولكنه بدأ  ماطل ب ن عام  ،  كل وباتراأراض   من أجرةالسنة األولى 

                                                 
1-Perowne,Stewart, The life and the times of herod the great,68. 
2
-Richardson Peter، Herod King of the jews,166.  

3
- Grant,Michael ,Herod the great,84.                                                                                             

4-Josephus ,Antiquities of the Jew 15,4,2   
5
- Grant,Michael ,Herod the great,84.  

418،تاريخ سوريا الدنيوي والدينيالدبس،يوسف، -6  
7 -  Josephus,Antiquities of the Jew، 15,4,4. 
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وكان (   2)المتوترة مع أكتا  وس السابعة ، وعالقتهما كل وباتراو وسون سمع بسوء أوضار أنط

 هوبأمر من أنطون وس توّج،  كل وباتراوبرغبة من ، لذا حص ل األجر منه كفل ته رودس قد 

لمعركة أكت وم ب ن    ه االستعداد جار ًاكان  م     الوقت الذي.ق31األنباط عام لقتال 

أنطون وس ضد خصمه علم أن ه رودس كان  ستعد لمساعدة مع ال  (1) أنطون وس وأكتا  وس

 .(3) ضد مالك النبط س أقنعت زوجها بإرسال ه رودلسابعة ا كل وباتراإال أن ،  أكتا  وس

 لعدم حبهاوملك األنباط من ه رودس  من هذه المعركة إضعاف كاًلتهدف  كل وباترا وكانت

 ( .4)كلها   رصة الس طرة على أمالكهمن إضعا هما  عط ها ، وأل لالثن ن

   Athenion ُ سةمى  له ةرودس  ةعةداو أحد قادتها وأكثرهم  كل وباترات دّس، وخالل الحملة   

وبالفعل استطار بالتآمر  ،ومحاولة قتله إذا ما سنحت له الفرصة  ، (5)للغدر به رودس (أث ن ون)

ل ه رودس سبب وقد حّم الثان  ب نهما ،    اللقاء العسكري به بالتآمر مع العرب إلحاق الهز مة

 (.6)ال هود على و ، الحاقدة عل ه كل وباتراالهز مة لقادة 

 هو  ، مقرب من ه رودس ألن األخ ر  قار ب ن ه رودس وكوستوباراإل كل وباتراحاولت و   

 من وأعطاه قوات خاصة، وغزة  آدوموقد ع نه ه رودس حاكمًا على ، زوج أخته سالوم 

ال ُ ط ع أوامر  معه أصبح إلى الحّد الذيالكبر اء وما أشعره بالعنفوان ، ( 7)الطراز الملك 

 (.8) تأخرةه رودس     ترة م

 و رجع أسال ه،  آدومدائرة حكمه على أكثر من طمع بتوس ع وألن كوستوبار طموح ،  قد   

                                                 
1- Richardson,Peter,Herod King of the jews,166.   
2- Ben-Sasson,H.H ,Ahistory of the jewish people ,241 ؛  Charles ,Kent,The makers and 

    teachers of the jewish,283  
3- Maier , Paul , josephus the essential writings,24  
4 - Grant,Michael ,Herod the great79 
5- Richardson, Peter ,Herod King of the jews,167. 
6
- Josephus ,Antiquities of the Jew، 15,5,1-2. 

7
-Grant,Michael ,Herod the great,83. 

8- Josephus ,Antiquities of the Jew، 15,7,9.             
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   القرن لهم هركانوس األول قبل تهو د   وندوماآل، الذي عبده إلى كهانة معبد اإلله كوزا  

وثن ة أجداده والعودة بها إلى   لم  باستقالل بالده عن ال هود ة ، كان  ح ، الثان  قبل الم الد 

 (.2)القد مة

كلفه ه رودس بمطاردة  لول الحشمون  ن بعد  وكان كوستوبار مقربًا من ه رودس ،  قد  

فى قسمًا منهم    بسات نه بل أخ، لم  نفذ هذه المهمة  ، ولكنه م.ق37است الئه على القدس عام 

  (1) ه رودس لدسائس ضدا المناسب لح اكة رجل  ه الالسابعة  كل وباترارأت وقد  ،آدوم   

مرت المراسالت واست،  المؤامرةإقنار حكومته باالشتراك     اتصلت به محاولة إقناعه و

كانت دائمًا  آدوم وأخبرها بأّنالسابعة ،  كل وباتراارسل كوستوبار إلى  (  3)الخ ان ة ب ن االثن ن

إذا ما  ًاس كون مسرور وأنه ،وأنه مستعد هو وحكومته لتحو ل الصداقة لها ، تحت حكم أجداده 

ودس من أجل أن  حصل على حكم إلى إضعاف ه ر وكان كوستوبار  سعىتحت ق ادتها،أصبح 

ضد  كل وباترامع  هوهذا  دل على تعاونها ، إضا ة إلى مناطق أخرى مح طة بكلها  آدوم

 (.4) ه رودس

هذا أصدر ه رودس ،  السابعة إلى كل وباتراوعندما وصلت أخبار كوستبار التآمر ة مع    

 العفو رغمو ،( 5)عنه  ،  عفا وأمها كا بروس توسطتا لد ه ه سالومزوج إال أن، أوامر بقتله 

ها ،  أخبرت أخاه سالوم تمر كوستوبار    التآمر ضده ، ولسوء حظه ساءت عالقته بزوجاس

، ومنذ ده عص ان ض   ال ، اشتركواوس ابالتعاون مع دوز ت ، ه رودس بأن زوجها كوستوبار

وقلب ، لالعتماد عل هم    المستقبل  (6) أخفوا بعض رجال العائلة الحشمون ة  م .ق37عام 

                                                 
1
- Grant,Michael ,Herod the great,83. 

2 - Josephus ,Antiquities of the Jews، 15,7,9.     
3. Grant,Michael ,Herod the great,82 
4-Maier ,Paul,josephus the essential writings,244. 
5 -  Grant,Michael ,Herod the great,83.                                       
6
- Gross,William,herod the great,210. 
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(  2)ئ   ه الرجال ، وألقى القبض عل هم  بعث ه رودس جنوده إلى المكان الذي  ختب،  حكمه

ما ،  السابعة ضد ه رودس كل وباتران كانا عونًا قو ًا للذ ال، وس اكوستوبار  ودوز تم وأعد

ه رودس وكسب  ،   القضاء على ه رودس السابعة  كل وباترافشلت ،  أحبط مخططاتهم 

 .(1)مناطق جد دة 

سكندر ة ، ذهب إلى اإلوقبل ذهاب ه رودس إلى أكتا  وس ل علن والءه ، وبعد معركة أكت وم    

خو ًا من  كل وباتراة التخلص من طرح عل ه  كر، وم .ق32ل قابل أنطون وس    نها ة عام 

تفاقها مع أكتا  وس    المستقبل القر ب ضد أنطون وس الستعادة أمالكها السور ة والمصر ة ا

ولما ر ض ، عل ه  ، وتشكل خطرًاوبهذا تس طر على مناطق متاخمة لمملكة ه رودس 

               (.3) الذهاب إلى أكتا  وسعلى أنطون وس هذا االقتراح عزم ه رودس 

حاولت ،  وح دة  كل وباترابق ت ، ومقتله زوجها أنطون وس    معركة أكت وم  وبعد هز مة   

ألن ه رودس حرضه  ه لم  ستجب لهاولكن ،إغراء أكتا  وس لتنال رضاه و ثبتها على مملكتها 

 أن: ، وقالأنطون وس  ب نه وب ن خصمه وقعتالسبب    الحرب الت  كانت أنها وب ن له  عل ها 

حاولت قتل أختها ، وسنة  خمس عشرةها البالغ من العمر جعلها تقتل أخاطمعها    المملكة 

عمرها كان ) كانت نها تها الموت بطر قة غ ر واضحة مع تغل ب موتها بسم أ عى   أرس نو

 ( .4) (سنة تسعًا وثالث ن

وأصبحت  ،س طر الرومان على مصر بق ادة أكتا  وس ،  السابعة كل وباتراوبعد أن ماتت   

نفوذ  بانتهاءوبهذا تكون العالقة ب ن ه رودس والبطالسة قد انتهت  ، من األقال م الرومان ة ًاإقل م

                                                 
1
- Josephus, Antiquities of the Jews15,7,10.   

2 - Grant,Michael ,Herod the great,83.                                                                                              
3-Perowne, StewartThe life and the times of herod the great,81 ؛،  Rechardson, Peter ,Herod 

      King of the jews,17. 
4
-Josephus ,Antiquities of the Jew15,7,10؛Perowne, Stewart, The life and the times 

  of herod the great,81.                                                                                                                        
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، ومرورًا   كون ه رودس قد انتصر على أعدائه ابتداًء من الحشمون  ن، و( 2) هذه العائلة

دة ه استطار ترو ض القامع العلم أنالسابعة ،  كل وباتراوانتهاًء ب ،  وساودوز ت بكوستوبار 

 .  دهم  وتأ، وكسب ودهم  ،تلو اآلخر  ًاواحدالرومان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Dimont,Max,Jews,God and history,93.                         
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 الفصل الخامس
 المباني الهيرودية

 .، ومراحل انتشار األبنية وأماكنها دوافع البناء ومّيزات وأنواع العمائر: أواًل    

 :دوافع البناء  -1 

ئ ة كب رة     لسط ن تعّددت الظروف والعوامل الت  د عت ه رودس إلى إنشاء مشار ع بنا    

 :  وكان أهم تلك الدوا ع 

   ة    دولة البطالسة ، ودولةة   تو  ر الحما ة الالزمة لمملكته من األخطار الخارج ة المتمثل -2

واألخطار الداخل ة المتمثلة    ثورات ال هود ، وطمع الزعامات المحل ة  ة  انتةزار   األنباط ،

مبكرًا كقلعةة مسةعدة    إعادة بناء سلسلة قالر عسكر ة الحكم من ه رودس ، وذلك ما دعاه إلى

 (   6خر طة رقم()2.)، وقلعة ألكسند وم( مكاور)وقلعة مكا روس  ( السُّّبة)

كسب المشاعر الد ن ة للطوائف المختلفة    مملكته ، وذلك ما جعله  بنة  ثالثةة معابةد     -1

بسط ة ، ومعبد أغسطس  ة      ق سار ة ، ومعبد أغسطس    س أغسطسمعبد : للوثن  ن ه  

راه مة  ، وحةرم الّرامةة  ة      كأسوار الحرم اإلب   ندوماآلومبان  د ن ة لل هود و  بان اس 

 ( 6خر طة   رقم(.)1)الخل ل

تو  ر  رص عمل لكث ر من مواطن ه ، وتحق ق الر اه لهم ، ال س ما    سنوات الكةوارث   -3

 (.3)هار مملكته والمجاعات ، األمر الذي جلب رضاهم عنه ، وازد

إصالح ما هدمته الحروب األهل ة ب ن الحشمون  ن ، وما هدمه الزلزال الةذي وقةع  ة      -4

 (.4)م.ق 32 لسط ن عام 

                                                 
1
-Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,44-45.  

2
-Jacobson ,David,Herod and Augstus,library of congress,2009,45. 

3
- Josephus,Antiquitiets of the Jews,15,5,2. 

4
- Roller,Duane,The building program of herod the great,88. 
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تأك د والئه للرومان وتبع تة وتكر مه لهم بإقامة كث ر من األبن ة الت  تحمل أسماء قةادتهم   -5

 ة ، ومد نةة ق سةار  ( س باستوس)ة    القدس ، ومد نة سبسط ( أنطون س)برج أنطون ا : مثل

 (6خر طة رقم (.) 2)ومد نة أغر با  ( ق صر)

بومب  ، وق صر ، وجاب نوس ، وذلةك  : مجاراة القادة الرومان    شهرتهم البنائ ة أمثال  -6

 (.1)ل ثبت لهم جدارته بحكم وال ة تابعة لهم س اس ًا ، وعسكر ًا ، ومعمار ًا 

الت  لها عالقة بطفولته هو وأسال ه وعائلته الت  تنتم  إلى ُخّدام إضا ة أبن ة إلى األراض   -7

المعبد ، ح ث أعاد بناء عسقالن الت  ولد   ها ، وأنشأ أسوارًا لحرم الخل ل ولرامتها الواقعة    

 (2خر طة رقم (.)3( )آدوممنطقة )أرض أجداده 

ه مد نة كا بروس ، وبنةى ألخ ةه   تكر م آل ب ته ،  قد بنى لوالده مد نة أنتباترس ، ولوالدت -8

 (.4) صا ل برجًا ومد نة حمال اسمه 

صناعة المجد لنفسه ، والظهور بمظهر الَبّناء المشهور ، الذي  ضاه  البّنةائ ن العةالمّ  ن     -9

 ( .5)وذلك عن طر ق إنشاء مبان  ضخمة كمد نة ق سار ة ، وم نائها الكب ر ، ومد نة سبسط ة 

( ا ر ةد س )جبل ه رود ون : موته ، ح ث بن  مكان ن حمال اسمه ، هما تخل د اسمه بعد  -20

خر طة رقم (. ) 6)الواقع    ب ر ا شرق نهر األردن  ، وه رودون الواقع جنوب شرق ب ت لحم

 (  6رقم 

 

                                                 
1
-Jacobson ,David,Herod and Augstus, 46-47. 

2
-Tsafrir,Y,The desert fortress of Judea in second temple period,The Jerusalems cathedra 

    2,1982,106-119 
3
- Albright,Willam,The excavation at ascalon,ASOR,6,1922,13 

 
4
-Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,Theses 

Dissertations(Comprehensive),Wilfrid  laurir university,1978,(21,23,26 .(  
5
- Holfeder,Robert,The 1984 explorations of the ancient harbors of caesarea maritima,  
  BASOR  ,25,1988,1 .  
6
- Segal, Herodium,IEJR, 1,1981,409-410 
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 زات وأنواع العمائرميَّ -2

قوعهةا  شكلت  ترة ه رودس     لسط ن  صاًل  ر دًا    تار خ الهندسة المعمار ة بسبب و    

   نقطة االلتقاء ب ن الشرق والغرب ، وقد تأثر هو ومهندسةوه بمةؤثرات الشةرق اله ل نة       

والغرب الرومان  ، والعمارة النبط ة ، ما جعلهم  قتبسونها ، و طورونها ، و ض فون إل ها مةا  

مةارة   تّمشى وأنماطهم البنائ ة المحل ة ، وعاداتهم وتقال دهم الشرق ة ،  ظهرت نت جة لةذلك ع 

 :وإنشاءات معمار ة ه رود ة جد دة ، ومختلفة ، منها 

نقل ه رودس بعض أنماط األعمدة عن الحضارات السةابقة ، إِذ اسةتخدم  ة     : األعمدة  -2

( والكورنث ةة )  Corinthian(واأل ون ةIonic (، ( الدور ة) Doric :عمارته ثالثة أنماط ه  

 ،( 1) ر ن أكثر من استخدامه النمط الدورّي األول ، واستخدم النمط ن األخ (4منظر رقم ( )2)

المعّمدة ، والت  ُكشف عنها    أماكن مختلفة من مبان ه ،  قد ُكشف عةن   واهتم ببناء األروقة

، وقاعات معمدة بأعمدة كورنث ة وأ ون ة    قصر ( 3)رواق معّمد بأعمدة كورنث ة    عسقالن 

داهما معمةدة  لثالث    أر حا على قاعت ن معمدت ن إحة ه رود ون الُعلوّي  ، وُعثر    قصره ا

وُعثر داخل معبد أغسطس    سبسةط ة علةى   ، (4)واألخرى بأعمدة أ ون ة  بأعمدة كورنث ة 

                                                 
1
فكيمكناألعمكدةأولاسكتاداملهكذاالطكرازككانو،نسبةإلكىالقبائكلالدوريكةاإلرريقيكةتكذلكسمي:عمدة الدوريةاأل -

،ومكنفيمكابعكدفيهكاالحجكرفيهكا،ثكماسكتادمالمكوادالاشكبيةهكيالمسكتادمةتوكانك،القرنينالثامنوالسابعقبلالمكيالد
اشكككلهيككونواألااديككدالمتوازيكةطوليكاً،ارفكيجسكمهوتكثكعلكىاألرضبكدونقاعككدة،توفكعاأنهككميكزاتهكذهاألعمكدة

.3/1إلىقطرهنسبةطولجسمالعمود،وتكونيفيقنحواألعلىاًماروطي  
نظكامنشكأقكدوةالمحاذيةللبحراأليونيعلىساحلأسكياالصكغرل،قسكانالمنطنسبةإلىسم يتكذلك: األعمدة األيونية 

يكككونلتككاجالعمككودتكوينككاتحلزونيككةمعقوفككةمتككأثرةبالعمككارة:ومككنميزاتككه،سككابعقبككلالمككيالدفككيالقككرنالاألعمككدةهككذا
حجريةدائريكةةإطاراتمنثالثوتتألفقاعدتهم،9-8بينيتراوحطولهوويتميزالعمودبالطول،والرشاقة،المصرية،

.8/1هيإلىقطرهونسبةطوله،بارزةعنجسمالعمود
افكيشككلهوهكيتشكبه،،وسميتكذلكنسبةإلىمدينةكورنثيكافيالقرنالاامسقبلالميالدظهرت:ألعمدة الكورنثيةا 

المزارف،اتاتلفعنهفيشكلالتاجإالأنه،العموداأليوني هذهتاستادموقد،الجرسالمقلوبيشبهاشكلتاجهإذإن 
فيتميزبزارفةكثيوةوهيت،األيونيالعمودفيالاارجأكثرمناستاداماستادمتمثبدايةكأعمدةدااليةفقط،األعمدة
ة،األيونيكوتككونتيجانهكاأكبكرمكنتيجكاناألعمكدة،وأكثرهذهالزاارفنباتيةوتاجهامستوحىمننبتةاألكنكتس،تيجانها

11/1اتساو إلىقطرهاونسبةطوله
(http: // Arabic.alibab.com/products/ionic) 

2
-Crowfoot,J,The buildings at samaria,London,1942,41-50. 

3
-Barag,D,king herod's royal castle at samaria-sebaste,PEQ,125,1993,7. 

4
Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,36-37. 
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، ( 2)رواق ثمانّ  األضالر معمد بالنمط الكورنث  ، وكان هذا الرواق  طّوق قاعةة االنتظةار   

 (.1)البنائ نمط ه رودس    سبسط ة ببقا ا رواق معمد  وكشفت

،  قد ( 3)وقد اسُتخدمت األعمدة    بناء القاعات ، وتز  نها ، و   تز ن الشوارر والمالعب    

(. 4()وكارد)بن     سبسط ة شارر معّمد  أح ط ملعب سباق الخ ل    ق سار ة برواق معّمد ، و

 (. 5منظر  رقم )

األلعةاب ، والجمنةاز وم   المدّرجات ، والمسارح ، وم اد ن سةباق الخ ةل ، وصةاالت     -1

بنى ه رودس بعض مالعب الس رك ، والمسارح ، والمدرجات ، وم اد ن سباق ( : 5()الس رك)

الر اض ة ، الت  ُعدَّت تقل دًا رومان ةًا   : الخ ل داخل مملكته  وكان الهدف من إنشاء هذه األبن ة 

، و وّحةدهم  ( 6)تهم عل ةه   وّ ر التسل ة لعامة الناس    أوقات  راغهم ، و قلل من  رص ثور

، وقد ( 7)بإ جاد أش اء مشتركة تجمعهم ، وهو  رّوج بتلك األبن ة للثقا ت ن الرومان ة واله ل نست ة 

 ( 6منظر رقم (.)8)وقد كشف م دان سباق للخ ل    ق سار ة 

اهةتّم ه ةرودس بالحمامةات    :  الحمامات الخاصة والعامة المبن ة على الطراز الرومان   -3

ال هةود  ة  بنةاء    كوسائل راحة واستجمام له ، ولحاش ته ، وقد واجه معارضة من  الخاصة

( 9)ما اضطره إلى إنشاء مثل هذه الحمامات    المناطق ذات األقل ة ال هود ة الحمامات العامة 

 (.7منظر رقم ( )1) (السُّبة)، ومسعدة ( 2)، وكال رهو ( 22)، وأر حا ( 20)ه رود ون : مثل 

                                                 
1
- Risner,C,and,Fisher,D,and,Lyon,G,Harvard excavations at samaria,1908-1910,47-49. 

2 -  Risner,George,The harvard expedition to samaria excavations 1909,258,The Harvard  

    theological  review,3,2 ,1910.                                                                                                        
3
Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,37. 

4
-Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period,19 

5
- Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,8. 

6
- Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,56. 

7
-Jacobson ,David,Herod and Augstus,44. 

8 - Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period,19 
9
-Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,8 9- . 

10- Netzer ,E,Herodium, NEAEHL,5,1778-80. 
11-Netzer,Ehud,The winter palaces of the Judean kings at Jericho,5-6 ,BASOR,228,1977. 
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  وكان الهدف من بناء القباب هو حمل األبن ة الكب رة: والِمنّصات والمخازن الُمَقّببة القباب ،  -4

، وبنى    ق سةار ة سلسةلة   ( 3) قد بنى قلعة هركان ا على منصة مدعومة بأبنة  رع ة مقّببة 

 (.4)مخازن ومستودعات مقّببة تحمل منّصة المبان  الرئ سة    المد نة 

بناها    أماكن مختلفة من مملكته لخدمة القالر ، والقصور ، والمةدن     قد: قنوات الم اه   -5 

، وقنةوات  ( 6)قناة ه رود ون : ، ومن هذه القنوات ( 5) ولخدمة أغراض الزراعة والصناعة 

 (20مخطط رقم )(.8)، وقناة سبسط ة ( 7)ق سار ة

تحص ن مثل بعض المبةان    واستخدم الحجارة الط ن ة    المبان  الداخل ة الت  ال تحتاج إلى   

 .( 9)الت  أنشأها    مد نة أر حا ، ال س ما الب وت السكن ة 

واستخدم    ابن ته حجارة ضخمة تم زت بها ، وكان شكلها مربعًا أو مستط اًل منتظمةًا    -6   

ضةّ ق غةائر ، أمةا    ( هامش)وكانت حواّف الحجر األربع المستخدم    البناء محاطة بإطار 

ئ سة ،  كانت منقوشة بأزام ل مسّننة ، و  ها ُعقد مستد رة ، و   بعض األح ان كان واجهته الر

 وجد   ها إطاران متداخالن ، وكانت الفروقات ال س رة الت  ُتحدثها هذه الزخر ة    الحجةارة  

  (9منظر رقم (.)20)تعكس الشمس والظّل ، وُتضف  عل ها جمااًل  سّر الّناظر ن 

أبن ةة   التة  اسةتخدمها  ة     ال سة ما ه رودس من الحجارة المحل ة ،  وكانت معظم مبان   

 (   27 رقم منظر)  .(22(  )مكاور)مكا روس 

                                                                                                                                               
1- Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder,234؛Roller,Duane,The building 
    program of herod the great,182.                                                                                              
2
- Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period,27. 

3 -  Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,9. 
4
-Neqev,A,Caesarea, T A ,1967,22. 

5
-Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,55. 

6
-Drake,Herodion, PEQ ,1874,95.                                                      

7
-Levine,L, Roman casarea,Qedem,2,1975,30-36. 

8- Avigad,N.samaria city,NEAEHL,4,1308 
9
-Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,9. 

10 -151،اثار فلسطين،أولبرايت،وليم  
11

- Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great, 41 . 
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نقل ه رودس عن ال ونان نظام الجدار ن الدائر  ن المتواز  ن ، اللذ ن تفصل ب نهما مسا ة  -7 

م 3.5لجةدار ن  قص رة ، واستخدم ذلك    جدران قصر ه رود ون ، وكانت تبلغ المسا ة ب ن ا

م عن جدار ن دائر  ن متةواز  ن  2997   تنق باته عام ( 1)( ن تسر) Netzerوقد كشف  ( 2)

 .م3.5م ، والمسا ة ب نهما 61الخارج  منهما   بلغ قطر

، وهي    (3) تأثر ه رودس بأنماط األبن ة الرومان ة ومواّدها ،  استخدم الخرسانة الرومان ة -8  

كان  ، ومسحوق الفخار ، ومسحوق الحجر الكلس  ، ومادة البوزوالن ، وهياا مزيج من الّرماد البر

، وقد بنى بهذه الخرسانة كواسر األمواج    م ناء ق سار ة  المزيج يتصلب حال امتصاصي  الميا  

 (.4)واستخدم المواد نفسها لرصف الطرق الرومان ة وتعب دها 

، ح ث تقطع حجارة صغ رة  الشبك ة Opus reticulatumواستخدم    بناء الجدران طر قة    

مربعة الشكل ، وُ بنى منها جدار بشكل قطري ، وُ صبُّ اإلسمنت اله درول ك  على نها ته العل ا  

    بان اس على أغسطسوقد بنى ه رودس جدران معبد ، (5) تبدو الجدران كالشبكة    شكلها 

                                                 
1 - Gihan,M,Idumea and the herodian times,IEJ,17,1967,27-42. 
4
-Netzer ,E,Herodium,IEJ,22,1972,170-171.

3
- كان و  سا  اس    إ طال ا ،  الذي جلبه من جبلبركان  الرماد الو، من الحجر الكلس  التراب  المسحوق  ًام مز جاستخد

و بةدأ   ،الكالس وم  تفاعل مع ه دروكس د الماء ،   إل ها مضا ًا مزج هذا الخل ط بمادة البوزوالن الت  تحتوي على الس لكا 
) بالتصلب  ( Jacobson ,David,Herod and Augstus,44 لها إطار خشب  مستط ل مزدوج الجوانب وكان ُ عمل ، 

عامةات  م ، هذا إضا ة إلةى د 2.6وُ صب هذا الخل ط داخل اإلطار الكب ر المدعم بأعمدة  بتعد بعضها عن بعض مسا ة  
الحجر ةة   سقاط الفراغ قبةل أن ُ مةأل بمةز ج مةن هةذا الخلة ط وبعةض األنقةاض        داخل ة تمنع ضغط الماء من إ

(Jacobson,David, King herod's dream.casarea on the sea,PEQ 1990, 67) م 25أبعاد كل إطار  تبلغو  ،
ذي  رشح من خالل الجدران وكان هذا الخل ط  تصلب عندما  متص ماء البحر ال، ارتفاعًا  م3و ،ًا م عرض21و  ، طواًل

ا الفراغ بة ن جةدار كاسةر    ع الرمال بالقرب من الشاطئ ،  مألوتجم استثمر المهندسون قوة األمواج    قد و ،الخشب ة 
، وكةان   طائلةة وبهذا و روا مواد كث رة كانت تستورد من الخارج ، وتكلف أموااًل ، األمواج المزدوج بالرمال والحصى 

) بّلط ببالط حجري ُ سطحها العلوي  Raban,Avner, Martime casarea, NEAEHL  ,1,289-290) 
4
-Jacobson ,David,Herod and Augstus,,51. 

5
-Prichard,the excavation of herodian Jericho,AASOR,32-33,; Netzer,E,The hasmonean and 

herodian winter palaces of Jericho , IEJ,1975,25. 
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   القدس وأر حا ، تلك القصور الت   النمط أ ضًا    قصور ه رودس هذا النمط ، وُوجد نفس

 .(2)بنائها مهندسون و نّ ون إ طال ونشارك    

البالط ، أو الحجةر المربةع   Opus quadrantum واستخدم    بناء جدرانه أ ضًا طر قة     

 .(1)الصغ ر ، ح ث كان  صب اإلسمنت اله درول ك  على النها ة العل ا للجدار 

خر ة والتز  ن بالنمط الرومان  اله ل ن  ، إِذ استخدم الجّص األب ض وكان ه رودس مولعًا بالز  

أن أبن ته الت  شاهدها كانت ( 3)من الداخل والخارج حتى اعتقد جوز فوس جدران أبن ته لتز  ن 

 .مبن ة بالرخام 

واستخدم الطر قة نفسها    أعمدته المتراصة ، الت  صنعها    برام ل حجر ة ناعمة مطل ة   

و ة مثةل الكةورن ش ، وصةنع    ملون ، واستخدم الجّص    التفص الت المعمار ة الثان بجّص

، وطالهةا بةاللون األحمةر    ، وغّلف جدران القصر العلوي له رود ون بةالجّص  ( 4)القوالب

، وز ن جدران مدخل قصر  د ، واألخضر حسب النمط الرومان واألزرق ، واألسو واألصفر 

 (.5) ن جدران الحمامات  مسعدة بالفر سكو والجص ، وز

واستخدم الفر سكو الملّون على الجص الطرّي ، ونقل الطراز البومب     ألوان الفر سكو ، وقد 

حاكى هذا التز  ن الّسمات المعمار ة القائمة على بناء كتل حجر ة ملونة ،  لةّون بالفر سةكو   

ه ةرودس بةألوان    ، وُلّونت جدران حمامات قصةر ( 6)مربعات ظهرت وكأنها كتل حجر ة 

فساء ذات اللون األب ض واألسةود  وزخر ت أرض اته بالفس فساء الملونة ، والفس  ( 7)الفر سكو 

                                                 
1
-Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period,21. 

2
- Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period, 46  

3
- Josephus, The jewish war,1,21,2 .  

4
-Yadin,Yigal,Masada:Herod's fortress and the zealots last stand,1963-1977,47. 

5
- Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,44. 

6
- Jacobson ,David,Herod and Augstus,,51. 

7
- Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,35. 
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وعثر (2)  ة  ، الت  غلبت عل ها األشكال الهندسة والنبات Opus sectileوبالزخر ة التصو ر ة 

هةذه  على قطع  س فساء    أرضّ ات قصور ه رودس    مسةعدة وه رود ةون ، وكانةت    

أرض ات  ُوجدت، واألرض ات تتكون من تصم مات هندس ة  س فسائ ة ذات لون أب ض وأسود 

، وُعثر على  س فساء    أرض ة مدخل قصر مسعدة  ( 1) ه رود ون س فسائ ة     حمام قصر 

الغرب  ، وكانت ذات لون ن أب ض وأسود ، وُعثر    القصر الغرب     مسعدة على  س فسةاء  

األرض ات الفس فسائ ة    الجهة الشرق ة من القصر  وكشفت سلسلة من الغرف ذات ، (3)ملّونة 

م ، علةى  8.5م ، وعرضةها  21القصر وقد احتوت غر ة الطعام المركز ة ، الت  كان طولها 

م ، وكان لها حدود  س فسائ ة تتشكل من مثّمنات 1.6م ، وعرضها 5.1سجادة  س فسائ ة طولها 

 (.4)وره    أر حا متداخلة تشبه نمط  س فساء قص

، وحجارة رخام ة ، وجّص ملةون   ساذجةوكانت األبن ة المح طة بالقصور مزخر ة بفس فساء  

أما السقوف ،  كانت مصنوعة من الخشب المزخرف المدعوم باألعمدة ، وقةد ُبن ةت بعةض    

 ( .5)السقوف بالجّص الملون المدعوم بالقصب 

ذات األلةوان   Honeycomb-pattern فسةاء  ونقل ه رودس عن ال ونان والرومةان الفس    

المختلفة  والت  تشبه قرص الّنحل ، وقد ُوجدت هذه الفس فساء    أرضة ات قصةر مسةعدة     

 ( .6)وأرض ات حمام ه رود ون 

 افي زمن هيرودس ، وأماكن انتشارهمراحل البناء  -1 

 اب نوسبومب  ، وغ :أصدقاء والده أمثال  لقد تأثرت شخص ة ه رودس بلقائه البنائ ن من  

                                                 
1
- Jacobson ,David,Herod and Augstus,,51. 

2
-Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,35. 

3
-Foerster,G,Art and architecture,masada v,IES,1995,156. 

4 -  Roller,Duane,The building program of herod the great,140.                                                  
5
- Foerster,G,Art and architecture,masada v,IES,1995,156.  

6
-Jacobson ,David,Herod and Augstus,,51. 
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شاهد أبن ة جاب نوس وهو    سّن المراهقة ، وشارك والده    إعادة بناء سور القةدس    ح ث  

 أت حت له رودس مبكرًا  رصة التعرف على كبار المهندس ن المشارك ن  ة  هةذه المشةار ع    

 .وهذا ما د عه إلى الشرور مبكرًا    تش  د أبن ته (2)البنائ ة 

ع ه رودس البنائ ة بط ئة بسبب صراعه مع الفرث  ن واألسرة الحشمون ة ،  قد بدأت مشار     

مجموعة من األبن ة العسكر ة كالقالر والحصون  ( م.ق30-37)بنى    العقد األول من حكمه 

  (1)الواقعة غرب  نهر األردن  ( قرن ُصرطبة)م ، وقلعت  اإلكسندر وم .ق39كقلعة مسعدة عام 

م ، وبعةد أن  .ق38-39الواقعة شرق  نهر األردن ، وذلك بة ن عةام    ( مكاور)ومكا روس 

م ، بنى   ها أبراجًا كبرج  صا ل ، وبرج أنطون ا ، الذي سماه .ق37عام  س طر على أورشل م

، ولوحظ أّن أبن ته    السنوات األولى من حكمةه  ( 3) باسم صد قه القائد الرومان  أنطون وس 

 .كانت عسكر ة

م منعطفًا حادًا    مواز ن القوى الس اس ة المس طرة على  لسط ن ومةا  .ق30م وقد شك ل عا  

 المنا سة له رودس بعةد  كل وباترا، و كتا  وسأنطون وس المنا س أل: حولها  ح ث قتل كل من 

دّمر كث رًا مةن  ( م ق32)   ذلك العام عن ف ، هذا إضا ة إلى وقور زلزال ( 4)معركة أكت وم 

 .ن ، ما د ع ه رودس إلى االستمرار    مشار عه البنائ ة المبان      لسط 

،  قةد شةارك  ة  تأسة س مد نةة النصةر        أكتا  وسوحرصًا منه على تحس ن عالقته ب   

على أنطون وس ، وأنشأ مدنًا مهمة     لسةط ن   أكتا  وس   أكت وم لتخل د نصر ( ن كوبولوس)

))لعة هركان ةا  ، وق( 5)مد نة سبسط ة : م منها .ق10-30ب ن سنت 
، وأنشةأ مسةتعمرات    6

                                                 
1
- Delange,Nicholas,The illustrated history of the lweish people,44. 

2
- Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,JBL,vol 29,1,1910,78.                      

3
- Roller,Duane,The building program of herod the great,87.                                                       

4
- Josephus ,Antiquities of the Jews , 15,3,9.    

5-Roller,Duane,The building program of herod the great,88 
6 - Josephus, Antiquities of the Jew,14,5,4 ؛  Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,JBL,  

   29,1,1910,78               
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الت  تقع    أقصى شمال غرب مملكة ه رودس ، وتبعةد مسةا ة   ( جابا) Gabaعسكر ة    

، وبنى قلعة ه رود ون قةرب  ( 2)كم شمال شرق ح فا 15كم عن شاطئ البحر المتوسط ، و25

 ( .1)، وقصورًا    أر حا ومسعدة  ب ت لحم

، وبنى مد نة أنت باترس ( 3)نى مد نة ق سار ة وم ناءها الكب ر و    ترة متأخرة من حكمه ، ب   

، وأجر باس ، وب ر لتوس    سور ا ، إضا ة إلى بعض األبن ة التى أنشأها ( خربة رأس الع ن)

 (6خر طة رقم (.) 4)   سور ا ، وروما ، وال ونان 

للرومةان وصةداقته   وانتشرت أبن ته على مساحات واسعة داخل مملكته وخارجها ،  والؤه    

، وماركوس أغر با ، وز اراته المتكررة لروما ، ربما جعله ذلةك  ( أغسطس) كتا  وسالقو ة أل

ّل على احتمال بنائةه كن سةًا   كله  فكر    إنشاء أبن ة    روما ، ح ث ُوجد   ها نقش واحد  د

 .(5)  ها

ئ  له رودس    مصر عدم وجود نشاط بنا( 6( )ر تشاردسون) Rechardsonوقد استغرب     

 كل وبةاترا مصر بالرغم من وجود عدد كب ر من ال هود  ة  اإلسةكندر ة ، إذ بعةد مةوت     

على مصر ، كان من المتوقع أن ُ نشئ مبان  تخدم ال هود هناك  أكتا  وسوأنطون وس وس طرة 

بل كان  ، ح ث كانت عالقته ب هود مصر ج دة ، ولكّنه لم  كترث إلقامة األبن ة الد ن ة ال هود ة ،

 .جّل اهتمامه إنشاء المبان  الد ن ة الوثن ة

ولوحظ أن أبن ته لم تكن موّزعة    مملكته بشكل منتظم ،  ف  بعض مناطقها ، أنشأ أبن ةة     

  كث رة  وكادت تكون مناطق أخرى خال ة منها ، و بدو أن اهتمامه انصّب على المناطق الحدود ة 
                                                 

1
- Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period,20. 

2
-Roller,Duane,The building program of herod the great,89. 

3 -  Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece,1.                                                                                     
4
-JosephusAntiquities of the Jew,15,8,1 ؛ Roller,Duane,The building program of herod the 

   great,90  
5
-Roller,Duane,The building program of herod the great,90؛Richardson ,Peter,Herod King 

     of the jews,175.  
6 - Herod King of the jews,175.  
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كث رًا من القةالر   والحصةون    آدومجاري ،  قد بنى    والمناطق ذات الطابع الزراع  والت

من أجل أن  و ر الحما ة لمملكتةه مةن خطةر األنبةاط      ( 2)وحصن ه رود ون  كقلعة مسعدة

، ال س ما    بدا ة حكمه ، وأنشأ كث رًا من المبان     القةدس كقلعةة أنطون ةا ،     كل وباتراو

وبنى مدنًا ساحل ة كمد نة ق سار ة  وأنشأ مبةان   ، ( سبسط ة)ًة إلى مد نة السامرة وأضاف أبن 

 (6خر طة رقم .) لهذا الغرض( 1)شرق  نهر األردن كقلعة ه ركان ا 

ومن الغر ب أن تكاد تخلو منطقة الجل ل من أبن ة ه رودس ، مع العلم أن بدا ة ظهوره على    

مملكته ، إذ كان منبةت  المسرح الس اس  كان    الجل ل ، إضا ة إلى خطورة هذا اإلقل م على 

ما تطلب استخدام القوة للس طرة عل ه ، وبناء سلسةلة قةالر    ، (3)الثورات ، ومهد االنشقاقات 

 (.4)وحصون ، أو قصور محصنة   ه 

و مكن تفس ر عزوف ه رودس عن البناء    الجل ل بأنه لم ُ حّبذ تعر ض جنوده لخطر  رق   

المتشّدد ن ،  ضاًل عةن تجّنبةه اسةتنزاف قدراتةه      اللصوص المنتشرة   ه ، أو لخطر ال هود

 .العسكر ة    صراعه مع سكان هذا اإلقل م 

  المدن: ثانيًا 

 :ه  ، ومدن ال بنى ه رودس    مملكته بعض

  فصايل مدينة -1

بناها لتكون مد نةة زراع ةة   ، وقد ( كم11)تقع مد نة  صا ل    وادي األردن شمال أر حا   

ومع (  6)، الذي أنتحر عندما سجنه الفرث ون والحشمون ون ( 5) صا ل  سم أخ هوسّماها با مهّمة

                                                 
1
- Jacobson,David,PEQ,Herodion,1990,68 

2
- Richardson, Peter ,Herod King of the jews,176.                                                                   

3
- Josephus, The jewish war,1,10,5 ؛  Kent,CharlesThe makers and teachers,277. 

4
- Richardson, Peter  ,Herod King of the jews,175.  

5 -. Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder,226 
6
- 91،تاريخ الشعب العبري،أندريه،لومير-  
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ومع أن تار خ بناء هذه المد نة غ ر معروف ، إال أنها كانةت مةن أوائةل األبن ةة المدن ةة      

 وكانت نموذجًا لتطو ر الزراعة والصناعة    منطقة خال ة من السكان ،  ُعةّدت  ( 2)اله رود ة

 ( .1)د ة من مدن ه رودس االقتصا

) )وقد ذكر جلو ك   
أنه اكتشف   ها بعض أساسات معبد ، وبقا ةا حمامةات ، وأرضة ات    3

شوارر  عود بعضها له رودس ، وأعطت آثار الدمار الذي لحقها انطباعًا عن مجتمع زراعة   

 .   اقتصاد ه رودسمزدهر لعب دورًا مهمًا  

  أورشليم مدينة مباني هيرودس في -2

   مد نة القدس كث رًا من المبان  والمنشآت ، ح ث بنةى قصةرًا وأبراجةًا     أنشأ ه رودس   

، وقد كشفت الحفر ات الت  قام بها ( 5)وبن  مسرحًا داخل المد نة ، ومدّرجًا خارجها ( 4)د اع ة

عن ( كن ون) Kenyonعن بعض أساسات تلك األبراج ، وكشفت (  6( )بروش ) Broshiبها 

ُتسهل بناء قصر ه رودس ، وذكرت أنه لةم  ةتم   ( و ة الشرق ةالتس)شبكة جدران لعمل منصة 

 (.   7)العثور على أي أثر للمسرح ، أو المدرج 

 بالقرب من الزاو ة الجنوب ة لقوس ولسون (Warren)تشالز ورن واكتشف العالم البر طان     

الشةمال إلةى   ه رودس المبّلط ، والممتد من  شارر ( طقة المسجد األقصىالزاو ة الغرب ة لمن)

 ( .8)م 10الجنوب مسا ة 

                                                 
1-  Josephus, The jewish war,1,13,10  
2-. Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder,226 
3 - ASOR.25-28,1945-49,414 
4 -  AravRami, Some notes on the foundation of straton's tower,PEQ, 1989, 147.                                                                                                                   
5 - Ganneau,Charles,Archeological researches in  palistine(1873-1874), 1,256؛ 

                 83،   رسائل بيالطس البنطي ، ب الطس ، البنط    
6
- excavations at the north-west old wall of jerusalemm, Ancient Jerusalem 

    revaled ,152  ؛  Peter,F Jerusalem the holy city,71.             
7
- Excavations in jerusalem1961-1963,49,BA,27,2,1964.     

8
- Bahat,Dan,The western wall tunnels,Ancint Jerusalem revealed,188.                        
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وقد زّود ه رودس مد نة أورشل م بالم اه عن طر ق بناء قنوات من نبع ج حون الواقع جنوب   

، وزّود  (2)ومن ع ن كو ز با    سع ر ، وع ن العةروب ، وبةرك سةل مان    ،المد نة  شرق

 ( 20مخطط رقم (. )1)ه رود ون بالم اه من المصادر نفسها 

 ني هيرودس في مدينة أريحا  مبا -1

، ح ث ُأطلةق   الثالثة أقام ه رودس    مد نة أر حا مبان  مهمة ، وخاصة قصوره الشتو ة    

( كم جنوب غرب أر حا1)أر حا اله رود ة على وادي القلط الواقع    منطقة تلول العال ق  اسم

). مون وه  المنطقة الت  أنشأ   ها ه رودس قصوره على أنقاض القصر الحش
3
مخطط رقةم  )(

م أن  كةون  2952، الذي حفر هذه المنطقةة عةام   ( 4(  )بر تشارد) Pritchard واعتقد (22

الجمناز ون هو القصر اله رودي نفسه ، ولكنه استنتج   ما بعد أنه قاعة ر اض ة ربمةا كانةت   

، ولةم   راكل وباتتخدم الغرض ن ال س ما    بدا ة حكم ه رودس ، الذي استأجر   ه أر حا من 

 .ُ رد أن  بن  قصرًا  ث ر حف ظتها ، و قلقها على ملكها

،  حصل   هةا   كل وباترام ، ُضّمت أر حا لمملكة ه رودس ، أي بعد موت .ق32و   عام    

التطور الحق ق     البناء ، ألّنها كانت مصدرًا اقتصاد ًا مهمًا له  ،  قد بنى   ها قصره شةرق   

 .(5)موقع القصر الحشمون  

                                                 
1
م11موعرفكها113مطكولاألولكى18جنوببيتلحموهيثالثبكركتبعكدإحكداهماعكناألاكرلبرك سليمان تقع -

متصبفيهاقنكاةمكاض14موعمقها19م،وعرفها149مويبلغطولها3موتناوضالبركةالثانيةعناألولى1،3وعمقها
موتتصكل3موتكناوضعكنالبرككةالثانيكة15م،وعمقهكا15م،وعرفكها111،أماالثالثةفيبلغطولهاتتصلبعينصالع

م11م،وبركةبيتالسلطانالتييبلغطولها19موعرفها16البالغطولهاكبركة العروب قنواتهذهالبركةببركأارل
اهبككركسككليمانإلككىالقككدسقناتككانترفككدهماعككدةمانميككاهعككينارطككاس،وتنتقككلميككم،وتصككلإلككىبككركسككلي15وعرفككها

( 619-4/618،القسمالعام،جالموسوعة الفلسطينية )ينابيع   

2 -  Mazar,A,the aqueducts of Jerusalem,Jerusalem Revealed,79-81                                            

    
3
- Pritchard, Tames,The excavations at herodian Jericho,ASOR, 32-33,1951,11؛       

    Netzer,Ehud,The winter palaces of the Judean kings at Jericho,1 ,BASOR,228,1977                    
4 - The excavations at herodian Jericho, (ASOR),32-33,1951, 56-58. 
5
-Stewart ,Perowne,The life and the times of herod the great,68 



 141 

تنق بات  ة  أر حةا  ة  أواخةر     Baramki (2 )))وبرامك  (  Kelso)وقد أجرى كلسو    

أّن نمط البناء ه رودي رومان  ، وقد  كون شارك    بنائه   أتضح ،العشر ن أربع نّ ات القرن 

وأجر با الذي  أغسطسالرومان ، الذ ن أرسلهم  أو بناه كله  ر ق من المهندس ن والعمال المهرة

م ، ما  وح  بأّن تار خ بناء هذا القصر  عود إلى  السةنوات العشةر   .ق25سامرة عام زار ال

  .األخ رة من عهد ه رودس

ثالثة منها تقع جنوب  وادي القلط ، و قةع الرابةع   :  تكوَّن قصر ه رودس من أربعة أجنحة   

أواخر  صل  متر لك   طل على منظر الم اه الجم ل    300شماله  وعلى امتداد مسا ة قدرها 

 .( 21مخطط رقم  )(1)الشتاء  ح ث تتد ق  ناب ع الم اه    هذا الوادي بشكل غز ر 

وغرف ، وسةاحت ن معّمةدت ن    و حتوي القصر الشمال  ة حسب الحفر ات ة على مدخل ،     

( م عرضةاً 29م طواًل ، 19)وعدد من الغرف الصغ رة ، وقاعت ن أبعاد الكب رة منهما  وحمام 

ئ ةة ، وقنةوات تةزود    كة سباحة كب رة استخدمت لممارسة الر اضة واأللعاب الماواكتشفت بر

ها على منطقة صناع ة تعود إلى هذه الفترة ، ح ث ُعثر   ، و( 23مخطط رقم()3)القصور بالماء

(  4)ومكان لتصن ع نب ذ التمر ، ومخازن لحفظ سوائل البلسم والنب ةذ   ُحَفر لنقع أغصان البلسم 

 ( 5. ) رة لحفظ األدو ة وب عهاصغات طبّ ة واكتشفت زجاج

                                                 
1
- excavations at new testament Jericho and khirbet en-nitla,29-30, 

      ASOR,1949-51                                                                                                                                           
2 -  Pritchard, Tames,The excavations at herodian Jericho (ASOR) 32-33,1951,9.       
3
-Netzer,Ehud,The winter palaces of the Judean kings at Jericho,5-6 ,BASOR,228,1977؛ 

Pritchard,James,The excavation at herodian Jericho, AASOR,32-33,1951,9 
4 - Netzer,E,Jericho, NEAEHL,5,1998,1799.          
5
-Pritchard,James,The excavation at herodian Jericho, AASOR,32-33,1951,9. 
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، وال  مكةن  ( 2)ُتعدُّ سبسط ة من أشهر المدن الت  ارتبطةت به ةرودس    مدينة سبسطية -4

م ، ولةم  .ق 270دّمرها تدم رًا كاماًل عةام   هركانوسأّن جون تصد ق جوز فوس الذي زعم 

لغ   ه ، و نف  زعمه هذا نتةائج   ترك أ ة إشارة تدل على تار خها قبل تدم رها ،  هذا زعم مبا

م ، وتلتهةا مراحةل   .ق710عةام   التنق بات الت  كشفت عن خمس مراحل من بنائها تمت قبل

      (. 1)أخرى

م ، وأعاد غةاب نوس بناءهةا وبنةاء    .ق63للحكم الرومان  عام ( سبسط ة)خضعت السامرة   

بإطالقهم عل هةا مؤقتةًا اسةم    م  ، وقد عّبر سكانها عن شكرهم لجاب نوس .ق57أسوارها عام 

م ، تةزوج ه ةرودس   .ق37عام ، وخالل حصار أورشل م( Gabiniopolis( )3)جاب نوبولس 

هذه المد نة له ةرودس ،  ( أغسطس) أكتا  وسم ، أعطى .ق30و   عام  ال هود ة   ها  مر امه

 (.4) أغسطستكر مًا لإلمبرطور ( sebaste) أعاد بناءها ، وأطلق عل ها اسم سبسط ة 

 وكان هدف ه رودس من إعادة بنائها هو اتخاذها عاصمة له بداًل من أورشل م ، وقد أسكن   

                                                 
1
- عن مستوى سطح  ًامتر 463على جبل  رتفع و، كم إلى الشمال الغرب  من مد نة نابلس  25على بعد سبسط ة تقع  

   ح ن تكثةر  ة  جهتهةا     ، كم15مسا ة  توسطوتبتعد عن البحر الم ، وتطل غربًا على منطقة سهل ة واسعة ،البحر 
بح ةث  ، من الناح ة العسكر ة  المثال  لجم لة ، وبالموقعالمنطقة بأراض ها الخصبة ا تم زوت ، الشمال ة المنحدرات الوعرة

الحجةةارة بالمقةةال ع   وقةةاذ   ،ال ن بع ةةدة عةةن مرمةةى النّبةة لجبةةال العال ةةة المح طةةة بهةةا كانةةت   ا أّن
Avigad,N,NEAEHL,4,1300) ؛ ( 535، 1،الموسةةوعة الفلسةةط ن ة  )  (Crowfoot ,and Kenyon,The 

buildings at samaria,1  
اشتراها من رجل اسمه شة مر  ( م.ق 874-885( )عمري)إن الملك أومري : وتقول الروا ة اإلسرائ ل ة ،   (Shemer 

السامرة   ما بعد من هذا األصل ، أخذت اسم ، وقد ( 14-13و26،سفر الملوك األول )، الفضة مالك التلة بقنطار ن من 
م .ق270هةا تةدم رًا كةاماًل عةام    ردم هركةانوس جةون   أّنجوز فةوس   وذكةر   (Antiquities of the Jews , 

Josephus15,8,5) 

إداريكةهكاكانكتعاصكمةفكحتأنأوو،نهايكةالقكرنالعشكرينىواستمرتحت،م1918بدأتالتنقيباتفيالمدينةعامقدو
(Avigad,N,NEAEHL,4,1302)مهمككككككه ؛ Wrighi,Ernest,Israelite samaria and iron age 

chronology,BASOR,155,1959,17. ؛ Finklestin,Israel,Observations on the layout of iron age 

samaria,T  A ,38,2011,194 
2
-   Albright,willam,Archaeology at samaria –sebaste iii,BASOR,150,1958,21                                                      

3- JosephusKenyon,cand,rowfoot,The buildings at samaria,31- Antiquities of the Jews,14,4,4 ,  
4
-Josephus, The jewish war,2,21,2 ؛  Avigad,Samaria city,  NEAEHL,4,1302-3                                                                                                                    
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، وبنةى  ( 2)زراع ة خصبة  مرتزقة ومن مؤ د ه ، ومنحهم أراٍض  ها ستة آالف من جنوده ال

 احتوت غر ًا   ها منّصة عظ مة على أنقاض المبان  السابقة ، ووسَّع تّلتها ببناء جدران استناد ة

وقبورًا ُملئت بالتراب والحجارة ، وكان قد بنى هذه الجدران الكب رة من حجارة كلسة ة علةى   

أنقاض األسوار األشور ة واإلغر ق ة ، وكان الهدف من بنائها حما ة المد نة وتحصة نها مةن   

ة من أجل تسه ل مهمةة ه ةرودس   ة التّلتوس ع قّماألعداء ، إضا ة إلى أن هذه األسوار تخدم 

م  3،15كم ، وبلغ ارتفاعه عشةرة أمتةار ، وسةمكه    4، وقد بلغ طول السور (1) عل ها ائ ةالبن

الذي كان بمثابة  (الكاردو)لبوابة ، وشارر األعمدة وُحّصن بأبراج دائر ة ، وقد سبق بناَءه بناُء ا

     (3)سوق ومحال تجار ة تخدم المد نة

ا المكان ، ح ث كشفت نتائج تنق بات بعثةة  وكان المعبد الضخم من أهّم أبن ة ه رودس    هذ  

عن وجود حجارة كب رة من الرخام    منطقة المعبد ، وكشفت عن بقا ا  س فسةاء  ( 4)هار ارد 

  .   األرض ة ، وعثر   ه على مذبح المعبد وهو    حال ج دة 

ات ُ عبةر  ، وجعل بجوارها قاعة اجتماع( دار الحكومة)وأنشأ ه رودس    السامرة البازل كا    

إل ها بوساطة ُسّلم عر ض من الجهة الشرق ة ، وه  محاطةة بأعمةدة صةغ رة ، وُ عتقةد أن     

، وربما كانت البازل كا ( 5)البازل كا ه رود ة اإلنشاء ، ألّن النمط الهندسّ  اله رودّي ظاهر   ها 

م ، وكانت 71م ، وعرضه 218المكان العام الذي بناه ه رودس لالجتماعات ، والذي بلغ طوله 

 .ب التلة وب ن القر ةتح ط به ممّرات مسقو ة ، و قع ب ن السهل بجان

                                                 
1
-Josephus, Antiquities of the Jews,17,8,3 ؛135-6،131ج/6،مقصة الحضارة ول د ورانت ،   

2-Risner,George,the Harvard expedition to samaria excavations of 1909,HTR,3,2,1910,251-2                                                                                                  
3- Crowfoot ,and Kenyon,The buildings at samaria,125؛Risner,George,the Harvard Expedition 
     to samaria excavations of 1909,HTR,3,2,1910,251-2       
4
-Risner,George,the   Harvard    expedition to samaria excavations of 1909,HTR,3,2,1910,256-9                                                                                                   

5
- Ibid,259-61  



 141 

وبنى ه رودس    سبسط ة ملعبًا مخصصًا ألنوار الر اضة المختلفة ، وكان ذلةك الملعةب     

 (. 2)محاطًا بأروقة معّمدة ، وكانت جدرانه مطل ة بألوان جصّ ة متعددة 

قسم منها قائمًا حتى ال وم ، وكان هذا الشارر  ّتجه إلةى   وشّق شارعًا أحاطه بأعمدة ما زال   

، وكان  تم الدخول إلى المد نةة  (5منظر رقم)األعلى حول المنحدر الجنوب  بصورة غ ر حاّدة 

برج ن دائر  ن قطةر كةل   ، الت  بناها ه رودس وسط ( 1)عن طر ق البوابة الغرب ة الضخمة 

  (.3)لى الشارر وكانت هذه البوابة ُتْفض  إ م 24منهما 

 وقد اكتشف تحت مستوى أرض ة قاعة االجتماعات بناء  ؤّدي إلى المنحدر الشرق  ،  اعتقد    

 Risner (رر زن)  (4)أّنه كم ن أو استحكام ، وأرجع هذا البناء إلى الفترة اله رود ة . 

جنوب ة للبازل كا عمل ه رودس على تزو دها بقناة ماء تجري تحت الجهة ال، وبعد بناء المد نة   

 (. 5)قر ة الناقورة  من  ناب ع التالل الشرق ة   تجّر الم اه إل ها  كانتو

   ُتعدُّ ق سار ة من أهم المدن الت  بناها ه رودس     لسط ن ، وكان  ( :7) مدينة قيسارية -5

                                                 
1
-Avigad,N,samaria city NEAEHL,4,1308؛ Grant, Michael Herod the Great,107                                                                                                        

2 - Lyon,David,The Harvard expedition to samaria,HTR,3,1  

      1910,137                                                                                                                              
3- Risner,George,the   Harvard expedition to samaria excavations of 1909,HTR,3,2,1910,259- 

  61.                                                                                               
4 -  Lyon,David,The Harvard expedition to samaria,HTR,3,1, 1910,138.                                                                                                                              
5- Avigad,N.samaria city,NEAEHL,4,1308 

 
6 - ، وقةد   إلى الجنوب الغرب  من ح فا( كم 41)تقع على بعد ،  من مدن السهل الساحل  الفلسط ن بنة مد :  قيسارية  

ما نتج عنه صعوبة ،  ذلك إلى غرق المد نة القد مة    البحر ، ومرّد تعددت اآلراء وتضاربت األقوال حول نشأتها األولى
لةم ُتةوِل   ( اإلسةرائ ل ة )ائرة اآلثار ، ود ت  نقبت     لسط نبعثات اآلثار ال إلى جانب أّنهذا ، ،  عمل ات التنق ب   ها

. كونها لم تندرج ضمن المدن الت  ورد ذكرها    التوراة كمدن إسرائ ل ةواالهتمام  من العنا ة االمد نة حقهجم عها   

ن قد أنشأوا    موقعهةا    الكنعان ، وأّن ة البشرالمستوطنات نها من أقدم  هناك من الباحث ن من  رى أ ، وعلى أ ة حال  
 .روتاعبةد عشةت  ( الف ن قة  )لالسم الكنعان   ، وكلمة ستراتون تحر ف( برج ستراتون)اسم ، وأطلقوا عل ها  مد نة لهم

(Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece1-2)  
م أن مؤسسةا  م،  االسة . وهناك آراء تش ر إلى أنها أنشئت زمن الفرس على أ دي الص داو  ن    القرن الرابةع ق  

، وكانا ملك ن    صة دا  ة    ( سترتون الثان )، وسم  اآلخر ( ستراتون األول)المد نة هم ملك ن  سم  أحدهما    
  برج ة )تابعًا  ومئذ لص دا ، وقد  كون االسم تصح فًا  ونان ًا السم ( سهل  ا ا)م   وكان سهل سارون .القرن الرابع ق
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ارج  ال منفذًا لمملكته على ساحل البحر المتوسط  صله بالعالم الخة  أن تكون من بنائها  هدف 

س ما روما ، وأراد لهذا الم ناء أن  كون مصدرًا كب رًا من مصادر دخل مملكته ، وأن  ز د من 

،  سم  المد نة ق صر ة تكر مًا لق صر ، وسةمى الم نةاء   ( 2)إعالن الطاعة والوالء  للرومان 

لكته  صنع المجد لنفسه ومم ولك ،  غسطستكر مًا أل( غسطسترجمة  ونان ة ألوه  )س بسط  

 د له أن  نا س م ناء اإلسةكندر ة  ، وأرا ل كون الم ناء تخل دًا لذكراه    أواخر ح اته وبعد موته

لثقا ةات  وأراد من بناء ق سار ة أن تكون مد نة تجمع ا ، المتوسط و كون من أكبر موانئ البحر

ن مركةزًا للتقةارب   وعقد المعاهدات الس اس ة ، وأن تكو العالم ة كلها ، وم دانًا للسباق العلم  

ُمنَطلقةًا    ه الو ود الدول ةة ، و  ستقبل م ناًء ملك ًا تشر ف ًا وربما أراد لم نائها أن  كون   الد ن 

 .(1)ألسطوله

قبل مج ء ه رودس  مفتوحًا إّن المكان لم  كن سوى مر أ( : 3)طس عن ق سار ة قال ب القد و  

 . شكل خطرًا على السفن التجار ةو ل ه إ

  ان من الصعوبة أن  قام   ةه م نةاٌء طبعة ّ      مك الم ناء الرئ سأقام ه رودوس قد و  

، ووقته لجلب الحجارة الكب ةرة   وجهده ، د مالهلذلك جّن ،( س باستوس)اسم  أطلق عل هو

ائري  صّد الت ةارات واألمةواج   بناء نصف د إلنشاءالبحر     قار وإرسائها الجبال من 
                                                                                                                                               

 Brag,D,The effects of the tennes rebellion on  Palestine)الف ن قةةة    ( عشةةةتاروت

,BASOR,183,1966,6-8 

الرأي األكثر  ، إال أّن م. ان القرن الثالث قسها إّبّسد قادة الملوك البطالمة هو الذي أان أحاحث ن من  رى ومن الب
كان  ، واآلخر م. رابع قال القرن  ، أحدهما عاش   سسها ملكان من ص داإّن هذه المد نة قد أ: انًا هو القائل رجح

  ة  والةذي تحةول   ، ( روتاعشت  عبد ة )هو رف هذان الملكان باسم واحد ، وقد ُع معاصرًا لإلسكندر األكبر
 (.ز نون)عر ت تلك المد نة بهذا االسم    وثائق ، و ال ونان ة إلى ستراتون

AravRami, Some notes on the foundation of straton's tower,PEQ, 1989, 144-45.) 
1 -  Albright,Willam,The excavation at ascalon,ASOR,6,1922,13. ، 3ج/3،مقصة الحضارة  ول د ورانت

،131-135                                                   
2 -  Holfeder,Robert,The 1984 explorations of the ancient harbors of caesarea maritima,  
  BASOR  ,25,1988,1؛ Holfeder,Robert,caesarea martima,the search for herod's city, BAR, 813, 

  1982,20-40                                                                                                                         
3
- 51،رسائل بيالطس البنطي  
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 ة  قةط لترسةو  ة     الشمالالجهة فتح الطر ق للسفن من ، و البحر ة الجنوب ة الغرب ة 

2)أمان
)  . 

الم ناء الةداخل   :  محم ة بكاسرات األمواج مرا ئ  رع ة ةمن ثالث وقد تألف الم ناء   

  للم ناء المبنّ  ب ن الجز رة والبّر الرئ سوالم ناء األوسط ،  المحفور    األرض ال ابسة

من الشمال والجنوب بنتةوءات صةخر ة ، والم نةاء     مّ والذي كان    خل ج طبعّ  مح

 ( .1)الخارج  ، وهو أكبر األحواض الثالثة 

واستخدم الجهة الداخلية من كاسر األمواج رصيفاً  لتحميي  الحيحتاو ورفرياهيا ، ومتصية    

وُكشةف عةن رصة ف ن    وقاعدة إلنشاء الم نةاء الخةارج  ،   للمخازن والمستودعاو ، 

 ( 3()م300)، وطول الغرب  ( م100)ه رودس ، طول الجنوب  منهما  اصطناع  ن بناهما

م ، وطةول  800بلةغ حةوال     قةد ن تدمرهما األمواج  بدو أن طولهما األصلى قبل أو

 اصطناع  علةى شةاطئ   وشكلت هذه األرصفة أضخم حاجز م 280الرص ف الشمال  

 .( 5)م x  3 x 3 27 ه، وبلغت أبعاد الحجارة الت  استخدمت    بنائ (4)البحر المتوسط

-80من  برج مراقبة ضخم ، أو منارة ارتفاعها و   نها ة الرص ف الجنوب   كان  قع  

، وكةان  ( 6)م  وقد ُبّطن الجزء الخارج  من الرص ف بجدار حجري مزّود بأبراج  90

 .  بالتبّن ( أكتا  وس) أغسطسباسم ابن ( دراس ون)أضخم هذه األبراج  سمى 

لم ناء ، أق مت قواعد حجر ة ضخمة    البحر ، وكانت كل قاعدة تحمل و   مدخل ا   

، وبلغت مساحة الم ناء مئت  دونم ، مةا   أكتا  وسثالثة تماث ل ضخمة تمثل أ راد عائلة 

                                                 
1 - Levine,L,Roman caesarea,Qedem,2,1975,73؛ Netzer.E,Nelighton caesarea,Qadmoniot   

    .Raban,A,The ancient harbors of caesarea,Qadmoniot,14,1981,80-88 ؛  ,11,1978,70-75    
2
-  Kenneth, Holum Martime casarea,NEAEHL,1,287؛ Roman,Yadin,Herod's Mansterpiece,1                                                                                                     

3
- Raban,Avner, Martime casarea NEAEHL,1,287 

4- Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece,4 
5-Holfeder,Robert, Herod's Harbor at caesarea martima,BA , 46,  3,1983,134                                                                                                                                 
6- Roller,D,The problem of the location of straton's tower,BASOR,252,1983,61-66 
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باتجاه ومن أجل تخف ف خطر األمواج القادمة  ،( 2)جعله من أكبر موانئ البحر المتوسط 

-10رودوس كاسر أمواج  متد مةن  آمنًا  أنشأ ه  وجعل المدخلالمدخل الشمال  للسفن 

 ( .1)م30

إلى آثار هذا الكاسر الت  ُوجدت غارقة    المةاء علةى عمةق     (3)وقد أشار هول وم   

م ، ح ث كان الغرق مص ر جزء كب ر من كاسرات األمواج ، وبعةض  7-5 تراوح ب ن 

الجهة الشمال ة من الم ناء وأقام ه رودس كاسر أمواج آخر    ،  إنشاءات الم ناء الخارج 

م ، وبعرض  تةراوح  280 ة ، وكان  رتكز على صخرة طبع ة ممتد باّتجاه الغرب مسا

وكان هدف بناء هذا الرص ف حما ة الم ناء من خطر األمةواج ، وتضة  ق    م 7-6من 

 .مدخله للسفن

م شمال  5 وقد اكتشفت كتلة كب رة مربعة الشكل من الخل ط الّركام  الكلس  على مسا ة   

م ، وكان الهدف من بنائهةا دعةم أحةد التماث ةل     25كاسر األمواج الشمال  بلغ طولها 

الضخمة  الت  ُأق مت على مداخل الم ناء من الجهت ن لمساعدة البحارة على تحد د مدخل 

  (. 4)من بع د الم ناء 

لحةوض  وبنى ه رودس قناة تصر ف للم اه    الجهة الجنوب ة من الرص ف الشرق     

الم ناء الداخل  ، وكانت على شكل قمع   ه تتد ق م اه األمواج ، وتصعد مترًا واحدًا  وق 

مستوى سطح البحر ، وتتد ق الم اه أ ضًا إلى حوض   ه قناة تس ر نحو الشةمال خلةف   

 م عن الركن الشمال 40الرص ف ،  تفرغ    حوض الم ناء الداخل  ، الذي  بعد مسا ة 

                                                 
1
-  Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece,4 Jacobson ,David,Herod and Augstus,library of  

   congress,46. 
2 -  Holfeder,Robert, Herod's Harbor at caesarea martima,BA, 46, 3, 1983,134.                                                                                                                                          
3-   Martime casarea NEAEHL,1,287 
4 - Hohlfelder,R, casaream NEAEHL 1,1982,286-290.                                                                                                                                  
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 ( .2)الشرق  للم ناء  

وبهذا نالحظ أّن ه رودس قد أنشأ بناًء غر بًا آمنًا بهر المهندس ن ، إذ كان الم ناء التجةاري      

، وقد شجع على تنش ط الحركة التجار ة ، األمر الذي زاد ( 1)األكبر    حوض البحر المتوسط 

 .دخل ه رودس المال  

 ًاآمن ًاالمر أ الذي بناه ه رودس مكان أصبح ( :"3)وأكد على ذلك ب الطس البنطّ  ، ح ث قال    

أّن تجارة ه رودس من خالل هذا ( 4)س لفر  الباحث ،  وذكر "تد قت تجارة البالد كلها من خالله

 .الم ناء كانت مع معظم دول حوض البحر المتوسط

مد نة كب رة على النمط الهل نسةت   إحاطته ببناء المر أ ، شرر     وبعد أن أتم ه رودوس     

، وكان ه رودوس قد وضع أساسةها   ق صر أغسطس، نسبة إلى  أو ق صر ة، أسماها ق سار ة 

  (5) م.ق9سنة  ا، وا تتحه استمر بناء المد نة عشر سنواتو،  م.ق 11بنفسه عام 

وكان قد خططها بشكل متقن ،  أنشأ   ها شوارر واسعة معّمدة ، ومبان  عامةة ، وقصةرًا      

 (88،مخطط رقم 6، 8متظر رقم ) (.6( )بازل كا)دارًا للحكومة ومسرحًا ، ومدّرجًا ، و

وهو مقبل من بع د على ،  قال ، عند أول ز ارة له  تلك المد نة (7)وصف ب الطس البنط  و   

 كةان ، بعد أم ال  ،  أول ما وقع عل ه نظرنا عنل س للمد نة أي مظهر  هودي ": ظهر سف نته 

مالمح األولى للمةدرج  الثم بدأت تظهر  ، وق راب ة  برخامه  ًاعالمعبدًا ناصع الب اض ،  تألق 

مام أع ننةا  ومع اقترابنا شاهدنا برجًا شامخًا قاتم اللون أ، وهو أب ض اللون  ،الكب ر  المسرحّ 

                                                 
1
- Kenneth ,Holum,Martime casarea – NEAEHL,5,1990,1666-69  .  

2
-Holfeder,Robert, Herod's Harbor at caesarea martima,A, B,46,3  1983,13    ؛  Albright,the 

   excavation at Ascalon,13,ASOR,6,1922 
3
- 51،رسائل بيالطس البنطي  

4
- 181،اآلثار الغارقة  

5-Holum,Kenneth,Temple Hill ,NEA ,67,2004,184 
6 -  Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece,1-2 
7
-Kenneth,G, and, Holum ,A,Temple Hill ,NEA ,67 ,2004,184 51، رسائل بيالطس البنطي   ؛                                   
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، ُصنع مةن كتةل   هائل للسفن  لنا   ما بعد أنه ُمؤّسس  وق مر أن تبّ ، من داخل الم اه   نبثق

 إنه  متد على ه ئة هالل ابتداًء من ،  أشاهد ش ئًا مدهشًا مثله    روماصخر ة ضخمة الحجم لم 

  ات الت  عهدناهاالشمال  ، إنه أوسع بأضعاف المّرات من الممّرطر ها  ، وحتى جنوب المد نة

تد هذا المر أ بع دًا باتجاه الساحل مو  ،واألقواس المعقودة إل واء رجال البحر وهو  عج باألبراج 

   ".و   الداخل ح ث ترسو السفن بأمان، بح ث ال  ترك سوى مدخل ض ق مع البحر  الشمال  

 معبدًا من الرخةام  علةوه تمثةاال رومةا    ق سار ة شاطئ لقرب من ابأقام ه رودوس و  

السفن كانت تلمحةه وهة     حتى إّن ق صر ، وقد بلغ من الضخامة قدرًا كب رًا غسطسوأ

 . قادمة من بع د

إقامةة   معمدًا متعرجًا  تناسب مع طبوغرا  ة المد نة ، ومةع إمكان ةة   وبنى   ها شارعًا 

مستد رة تح ط وكانت تقوم عند تفرعات الشارر ساحة  ، األبن ة الكبرى    أماكن مناسبة

  (.2)الناظر ،  ال  نتبه إلى االنحناء    س ر الشارر وقد  قام   ها ما  شغل   بها أعمدة

ور  صعب تصد ق مدى حجم الصةخ  ":( 1) مواد البناء قائال وتحدث ب الطس البنط  عن     

، أما ك ف نجح ه رودس    إحضارها إلى هنا ورّصها    مواضةعها   ( المستخدمة    البناء)

مهةرة  ، وال بد أنه نبش آس ا وأ ر ق ا للعثور على مهندس ن أكبر من طاقت  على الفهم   األمر

 وبعضةها مسةتورد مةن الخةارج      حجارة محل ة ، المد نة كانت بعض حجارةو ، ذلكب للق ام

 من إ طال ةا   والمالط اله درول ك  والرخام من آس ا الصغرى ، ، من مصرمستورد  الجران ت 

 (.3)"واألشجار من لبنان

                                                 
1
- Holum ,A ,and, Kenneth,G, Temple Hill ,NEA ,67,2004,184 

2 -51،رسائل بيالطس البنطي  
3- Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece,1-2 
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وُ عتقد أن قصر ه رودس  قع شمال غرب المسرح    الجهة الجنوب ة من الم ناء ، وقد ُبن      

لم ةاه  ل، وه  بركة  كل وباتراْتِبع ببركة سباحة أطلق عل ها حمام على نتوءا صخري طبع  ، وأ

م ، وكانت تح ط بها أعمةدة جم لةة    28، وعرضها  م35طولهابلغ ( 2)كب رة ومركز ة العذبة 

هندسة القصر    الفتةرة  وغرف استحمام ، و بدو أنها كانت حوض سمك ، ما  تفق تمامًا مع 

   (.1)اله رود ة

ات عن البسات ن ، وصناد ق الزهور المنتشرة    أماكن مختلفة ، وعن سلسلة وكشفت التنق ب   

قصةر ، أمةا غر ةة الطعةام     األرض ات الفس فسائ ة    الجهة الشرق ة من ال من الغرف ذات

م ،  قد احتوت على سجادة  س فسائ ة طولها  8.5م ، وعرضها 21الت  كان طولها  المركز ة 

(  خل ة النحةل )ها حدود  س فسائ ة تتشكل من مثّمنات متداخلة م ، وكان ل1.6م ، وعرضها 5.1

، ووجد    الجانب الشمال  مةن القصةر     وه  تشبه نمط  س فساء قصور ه رودس    أر حا

 (.3).  نظام للتد ئة المركز ة والتبر د 

وكانت الساحة العامة للقصر مقرًا لحرس ه رودس ، وبناًء علةى طب عةة المةواد األول ةة        

والبركةة ،   على الصخرة الوح دة البةارزة  ة  البحةر ،    كتشفة ة ال س ما    موقع البناء مال

ن قصةرًا  ةاخرًا ، ونسةبوه    وصالة الطعام ، استنتج المنّقبون أن هذا المبنة  كةا   والحد قة 

 ( .4)له رودس

غ عددها وعثر على شبكة من المستودعات البرم ل ة المقّببة على الساحل جنوب المد نة ، وقد بل 

 مستودعًا ، واكتشف المنقبون   ها قطعًا صغ رة من قوار ر النب ذ ، الت   عود تار خ  23

                                                 
1
-Netzer,E,and,Levine,Lee,Casarea,NEAEHL,1,282؛Yadin,Herod's  Mansterpiece,12                                                                                                    

2
- Kenneth , Holum , Casarea, NEAEHL,1, 1988,283 

3 -  Roller,Duane,The building program of herod the great,140.                                                  
4
-Kenneth, Holum ,  NEAEHL,1,282. 
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 ( . 2)م ومابعد هذا التار خ .ق15صناعتها إلى عام 

وخطط ه رودس شوارر المد نة معتمدًا على نظام المربعات ، أو الشوارر المتواز ة ، وكان    

، أما الشوارر الفرع ة ،  كانت بةال أعمةدة ، وقةد شةّق      الشارر الرئ س معّمدًا من الجانب ن

، وكان جانبا الشارر المعمد ( 1)شارع ن ، أحدهما أمام المستودعات البرم ل ة ، واآلخر خلفها 

رة متنوعةة مةن   ا  ئةات كب ة  متجمعت   ه، لذلك ( 3) مّكنان التجار من  تح حوان ت للتجارة 

، والصةناعات   واألحذ ةة ، والنحةاس  ، اكة ، والح أصحاب األعمال كعمال النس ج ، والغزل 

، وكةذلك كةان شةأن     ح اة المد نة االقتصاد ة الجلد ة األخرى ، والذ ن شغلوا ح زًا كب رًا من

كانةت  و ، للب ةع من خضار و اكهة الغذائ ة  الموادَّ ن ُ ِعّدونمّم از ن وغ رهموالخّب، ان ن الجّب

 (.4) والوجهاء الزعماء و، مسكنًا لعدد من األغن اء المد نة 

، وهذا المد ن  عد واحدًا ( 5)ر على مد ن    ق سار ة ،  عود تار خه إلى عهد ه رودس وعث   

 .( 6)من المقابر الت  شكلت منصة معبد أغسطس 

وقام ه رودس بتزو د المد نة بالم اه بثالث قنوات مصدرها  ناب ع جبل الكرمل ، وقد بنى لها    

 .(7)رتفعة ، ومجرى  وقها للم اه مصنوعًا من الفخار أقواسًا حجر ة م

 وكان لهذه المبان  دور    تطو ر المد نة ، ح ث طّورت األلعاب الر اض ة المختلفة   

والحركة العلم ة ، واألدب ة ، والفلسف ة ، الت  كان التسابق   ها  عرض على المسارح أو 

 ة اقتصاد المملكة ، إال أّن بعض ال هود    قاعات االجتماعات ، ما جعلها تساهم    تقو

                                                 
1
 -Roller,Duane,The building program of herod the great,139 

2
- .280،غارقةاآلثار ال سلفر،  روبرت ،     

3 - Kenneth,G, Holum ,A,Temple Hill ,Near Eastern Archaeology ,67,2004,190.                                 
4- Pearlman,Moshe,Historical sites in Israel,141 
5
-Raban,Avner,Walls of straton's tower, BASOR,268,1987,77. 

6
- Holfeder,Robert,The 1984 explorations of the ancient harbors of caesarea maritima,  

      BASOR  ,25,1988,10 ؛  Raban,Avner,Walls of straton's tower, BASOR,268,1987,77. 
7
-Levine,L, Roman casarea,Qedem,2,1975,30-36. 



 164 

 ر ضوا هذه األلعاب ، ووقفوا ضدها بقوة ، العتقادهم أنها مخالفة لتعال م الد ن ال هةودي 

(  من غ ةر ال هةود  )المد نة  ز اة عدد سكان على حرص ه رودس بسبب موقفهم منها ،و

على السكن   هةا مقابةل    ح نسّرشجع الجنود الُم، ومن الوثن  ن  ًاكب ر ًاأسكن   ها عدد 

 هبلغ عدد سكانها    عهدقد و،  (2) نظام حكمه، وأسند  تهد س اسحوا ز ماد ة لكل من أّ 

 .(1) مئة ألف نسمة

  عسقالنمدينة  -7  

د ةر  )مد نة قد مة بناها الكنعان ون ،ومن أول األبن ة الت  أق مت    عسةقالن  مبنةى لإللةه    

وجسم السمكة ،وكان ُعبادها  متنعون عن تناول السمك إكرامةًا  وهذه اإللهة لها وجه المرأة (كتو

   (3)وأن الحمامة كانت ط ةرًا مقدسةًا عنةدها   (الرَّبة األم)لها ،كما كانت عسقالن معبد للبعلة أو 

وكان ز دكا ملك    (4) (م.ق2100-2600)منذ العصر البرونزي المتأخر كانت مبن ة  وق ل أنه 

ر على مد نة بن  براق ،وب ت داجون ، وآزور ،وقاد ثورة م  سط.ق700ملك  عسقالن    عام 

م  سة طر  .ق615ولكن سنحار ب عاقب المد نة على عص انها، و ة  عةام   ضد اآلشور  ن 

، اله ل نست  والرومةان    ، وتم زت باستقاللها    العصر (5)السك ت  ن على عسقالن ودمروها

بإضا ة منشآت جد دة إلى أبن تها بسبب   اهتم،  (6)م .ق30وقد ُضمت إلى أمالك ه رودس عام 

بنةى  و( 7)المعمد، والقصةر ( القاعة)ارتباطها بجده ووالده ، ح ث بنى   ها الحمامات ، والبهو 

                                                 
1 -  Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece, 2.                                                                                   
2
280، اآلثار الغارقة،روبرت،  سلفر  -  

3 -1/153،جبالدنا فلسطينالدباغ،مصطوىمراد،  
4
-Albright,the excavation at Ascalon, ,BASOR,6,1922,13-17  ؛ Roller,Duane,The building  

  program of herod the great,131  

                                                                                                       
5
- 1/153،جبالدنا فلسطينالدباغ،مصطوىمراد،  

6
-Albright,the excavation at Ascalon, ,BASOR,6,1922,13-17  ؛ Roller,Duane,The building  

  program of herod the great,131  

                                                                                                       
7 -  Richardson, Peter Herod King of the jews,127.                                                                         
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وازدهرت     ترة  ، وجعلها مركزًا لصك العمالت اله رود ة ( 2)معبد أبولو ، وز نها بالرخام

 (. 1)حكم ه رودس

 : أجريباس مدينة-6    

 وأصبحت من الساحل ة الواقعة قرب غزة ، والت  أعاد بناءها جاب نوس ،( أنت دون)نة مد ه     

، وإّن تار خ إعادة ه رودس لبنائها ( 3)أمالك ه رودس بعد موت أنطون وس    معركة أكت وم  

م ، وقةد  .ق21لبنائها غ ر محدد ، ومن المحتمل أن  كون ذلك بعد و اة ماركوس أغر با عام 

 (5خر طة رقم( .)4)هبناها تخل دًا لذكرا

 : (خربة رأس العين) باترسأنتمدينة  -8   

، وكةان له ةرودس    تقع أنتباترس ، الت  حملت اسم والد ه رودس ، على منابع نهر العوجا   

إلى أّن المد نة لم تحظ ( 5)دور    ترم مها ، أو إضا ة بعض المرا ق إل ها ، ولمَّح جوز ف وس 

م ،  كانت بذلك آخر اهتماماته البنائ ة ، وقد جرت .ق20عام تحظ بنشاط ه رودس البنائّ  قبل 

تنق بات    الثالث نّ ات من القرن العشر ن كشفت عن شارر محاط بصف من األعمدة ، ومحاّل 

 .(6)تجار ة ، وعثر   ها على بعض خصائص أبن ة ه رودس ، وُنسب هذا الشارر إلى ه رودس

 .(6)ه رودس

وقوعها وسط مساحات كب رة من األراض  الزراع ة  وقد حرص ه رودس على إعادة بنائها ل   

 (   5رقم  خر طة)(.7)وعلى مفترق طرق رومان ة أحدها  ؤدي إلى م ناء ق سار ة 

                                                 
1
-Albright,the excavation at Ascalon,13,ASOR,6,1922 

2 -  Roller,Duane,The building program of herod the great,131.                                                   
3
- Josephus Antiquities of the Jews 15,3,9  ,  

4- Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder,227 
5
-Antiquities of the Jew,16,5,2. 

6
- Netzer,Ehud , Architicture of herod the great builder,226 ؛ Roller,Duane,The  

     building program of herod the great,131                                                                     .Knoblet,Jerry Herod The   Great,20  ؛
7
-Dor,S,and,Applebaum,S,The roman road from antipatris to caesarea,PEQ,105,1973,91-99 
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 :  حسبون  مدينة9- 

ًا من  رسانه   ها ، ولةم تسةتطع   عدد ، وأسكن   ها( شمال شرق البحر الم ت األردن ة الواقعة

الحفر ات الت  جرت    سبع نّ ات القرن العشر ن أن تحدد مبان  تابعة لنشاط ه رودس    هذه 

رّجحوا أن  كون  ناء الساحة الواقع    الجهة الجنوب ةة مةن    (2)علماء اآلثار المد نة ، إال أّن

 .موقعها بناًء ه رود ًا

   (26منظر رقم ) هيبوس مدينة -20  

، ومةع أن  ( 1)، وقد أض فت إلى مملكة ه رودس بعد معركة أكت وم الجل ل وه  واقعة شرق 

اله ةرودي ، ومةن    جوز فوس لم  ذكر أي بناء ه رودي   ها ، إال أن أبن تها تنسجم مع النمط

 (6خر طة رقم )(.3) لمملكة ه رودس لممكن أن تكون موقعًا لتحص ل الجماركا

  مدينة جابا -22  

كم شةمال  15على بعد  أقصى شمال غرب مملكة ه رودس     جاباوقد بن  ه رودس مد نة   

الجل ةل  ، وكان غرضه من بنائها أن تكون مسكنًا لجنوده ، ومرقبًا  لثورات سكان  شرق ح فا

 (6خر طة رقم ) .(4)

    كاليرهو مدينة-21

 تراحات ح ن ذهب إل ها للعالج بعض االس( قرب مكا روس)وُ عتقد أنه أنشأ    مد نة كال رهو   

 .(5)    ناب عها الحارة    أثناء مرضه ، وذلك خالل  ترة االستشفاء   ها 

                                                 
1-Roller,Duane,The building program of herod the great,161.                                       
2
-Josephus Antiquities of the Jews , 15,7,3 . 

3 -  Roller,Duane,The building program of herod the great,169 
4
-Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,Theses 

  Dissertations(Comprehensive),Wilfrid  laurir university,1978, (20,48). 
5- Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder,234؛Roller,Duane,The building 
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 : المدن اله رود ة قد تم زت بعدة خصائص منهاولوحظ  أن   

 .الزراعة ، والصناعة ووقوعها    مراكز التجارة ،  -2 

 .ة وقوعها على مفترقات الطرق الرئ س -1 

مةوال  ن  الوثن  ن من الة معظم سكانها  ، ح ث كان جد ال هود    هذه المدن قل اًلتواكان  -3 

 .له رودس

 .ضمن خطة بنائ ة شاملة كلها ُبن ت  -4 

   .(2) على أبن ة متشابه كالقصر ، والمعبد ، والبازل كا  حتوي معظمها -5 

 : والحصون القالع :ثالثًا 

رودس إثارة ، ألنها خدمت أهدا ًا عسكر ة ، وُعدَّت والحصون من أكثر أبن ة ه  كانت القالر  

قد و،  منظم غرب  نهر األردن وشرق هأماكن للمرح واالستمتار ، وكانت قالعه موزعة بشكل 

 وكا بروس،  (خربة المرد) وه ركان ا ،( قرن صرطبة) لكسندر ومأ: بلغ عددها َعشرًا ، وه  

  ودوكةوس ، ( ةّبالّسة ) مسعدةو، (  ر د س)ون ، وه رود ( مكاور)  مكا روسو ،( العقبةتل )

 .ة    ب ر ا داخل الحدود األردن ة الواقعه رود ون و، وتوروس   وثر كس

خر طة (.)1)إذا كانت كا بروس ه  نفسها ثر كس وإنه لمن المحتمل أن  كون عدد القالر تسعًا  

 (5رقم 

خطةر األنبةاط ، أمةا    بوجود  ق ةز قالعه على الحدود الجنوب ة الشرمكن تفس ر ترّكومن الم  

لرومان ةة األمةان للحةدود    و رت المقاطعةة ا ، ح ث   كانت محم ة، الجهات الثالث األخرى 

والشمال ة الشرق ة ، وكان البحر المتوسط ، ومد نة عسقالن الصد قة له رودس  شكالن  الشمال ة

                                                                                                                                               
    program of herod the great,182.                                                                                              
1
- Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,56. 

2
- Tsafrir,Y,The desert fortress of Judea in second temple period,The Jerusalems cathedra 

 Stewart Perowne,The life and the times of herod the great,58؛ 2,1982,106-119   
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واكتفى ه رودس بإعةادة  ، ب ة الحما ة للحدود الجنو  وندوماآلر ، ووّ  (2)حما ة للحدود الغرب ة

 ( .1) على هذه الحدود سابقًا بناء حصون صغ رة أنشأها الحشمون ون

أو أعاد بناء سور مد نة  ،  بنىحول المدن لتحص نها األسوار ووأقام ه رودس بعض القالر    

  (   6خر طة رقم . )  أوشل مسور و ق سار ة ، وسور سبسط ة ،

 : الت  بناها ومن أهم القالر

 (25منظر رقم): (السُّبة)مسعدة قلعة -1

، الةذي  ( 3) ه  كتابات جوز ف ةوس  قلعة مسعدةالوح دة الت  تناولت  المعلومات التار خ ةإّن 

ن تسةر   الباحث ، وحاول( م .ق251-253 جوناثان المكاب ) إلى الملك الحشمون  نسب بناءها

  مسعدة من خالل تحل ل جص بعض أن  طابق ب ن كتابات جوز فوس  ونتائج حفر اته    (4)

بناء القصةر  و جدران الصهار ج المائ ة  وَنَسبها إلى الحشمون  ن ،ونسب بناء صهار ج الم اه ،

  .الغرب  والقصور الثالثة المجاورة له إلى الحشمون  ن أ ضًا

ام كانت قلعة مسعدة مالذًا له رودس وعائلته    أوقات الخطر ، إْذ عندما هربةوا عة  لهذا و   

 800م من خطر أنت غونس والفرث  ن ، وقبل مغادرته إلى البتراء ثم إلى رومةا ، بعةث   .ق40

، ثم حاصرهم أنت غونس ، وشةّح  ( 5)رجل بق ادة أخ ه  وسف لحما ة عائلته ،  لجأوا إلى القلعة 

، مةا   (6)الماء عندهم  نزل المطر ، وصمدوا حتى جاءهم ه رودس عائدًا من روما ،  أنقذهم 

ملكة مصةر ،   كل وباتراعه إلى أن  جّهز هذه القلعة لتكون ملجأ له ولعائلته من خطر ال هود ود 

 (.7)م .ق37لذا ُ توقع أن  كون قد باشر ببنائها    وقت مبكر ابتداًء من عام 

                                                 
1
-Josephus,Antiquities of the Jew,14,1,4. 

2
-Gihon,M,Idumaea and herodian times,IEJ,17,1967,24-42. 

3
-   The jewish war,1,7,8. 

4- Massada,NEAEHL,3,985 
5 -  Josephus ,Antiquities of the Jews,14,11,7.  
6
- Pearlman,Moshe,Historical sites in Israel,198 

7
- Yadin,Yigal, Massada , NEAEHL,3,973؛   Yadin,Yigal Masada:Herod's fortress and the 
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، واالستجمام ، والعالج مةن   المكان ة بعد تجه زه ة لالستمتار  ه رودس هذا  وقد استخدم   

 (.2)ة بم اه البحر الم ت الغن ة باألمالح المعدن ة األمراض الجلد 

بة ن األعةوام   ( 1)إ غال  اد ن    مسةعدة   األثر ة الت  أشرف عل ها ومن نتائج التنق بات   

وذلك  ، من إنشاء ه رودس  م ، أّن األنظمة المائ ة من قنوات وصهار ج ه 2977 -م2963

 ونسب إنشاء البوابات ة هذه القلعة للتزود بالم اه  وحاج    تلك المنطقة ، األمطار م اهبسبب قلة 

 ور ، والحمامات إلى ه رودس أ ضًاواالبراج ، والمستودعات ، والقص واالسوار 

، ح ةث  ( 3)وأشار  اد ن إلى عدم توا ق نتائج الحفر ات مع وصف جوز ف س للقصر الكب ر   

، وأخبةر   إن القصر كان تحت السورو إن المبنى الكب ر  قع    الشمال ،( : 4)قال جوز فوس 

أثبتت وقور المبنى الكب ر    الغرب ، وثبت أن  األثر ة عن وجود سّلم مخفّ  ، ولكن التنق بات

 .بناء القصر كان داخل السور 

( ال تحتاج إلى سلم)المبنى كان على أرض منبسطة  ، ألّن ولم  تم العثور على ُوجود هذا السل م  

 ( .5)جوز ف وس له  وصف ما  دل عدم صحة

األبن ةة   كثر مةن  وأكدت نتائج التنق بات    أواسط ثمان ن ات القرن العشر ن وما قبلها ، أّن   

األبن ة تعود للفتةرة   إال القل ل من األصل ة    مسعدة كانت من إنشاء ه رودس ،  ال توجد   ها

  (.6) الحشمون ة

بنى مسعدة  ه رودس بات الجد دة    مسعدة أنالتنق م تقر ٌر عن نتائج 2992وُنشر    عام    

م ، ح ث بنى   هةا القصةر   .ق35بنائ ة ، بدأت المرحلة األولى منها عام  على ثالث مراحل 

                                                                                                                                               
    zealots last stand,1963-1977,26                                               
1- Yadin,Yigal Masada:Herod's fortress and the zealots last stand,1963-1977,26 
2-Yadin,Yigal,Masada:Herod's fortress and the zealots last stand,1963-1977,23 
3 -  http://www.jewish mag.com/26mag/masada/masada.htm 
4- The jewish war,7,8,1   
5- Yadin,Yigal,Masada:Herod's fortress and the zealots last stand,1963-1977,23 
6
- Yadin,Yigal,Masada , NEAEHL,3,975-979 
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 والحمام الصغ ر ، وبركة السةباحة  ، ( 2)الغرب  ، والقصور الثالثة الصغ رة واألبراج الثالثة 

م ، وقد سةم ت المرحلةة   .ق15ن ة عام ، وبدأت المرحلة الثا( 1)وبعض الصهار ج الضخمة 

الرئ سة ، ح ث بنى   ها القصر الشمال  ، والحمام العاّم الكب ر ، ومجمع المستودعات المركزي 

 . (3)وبنى برجًا مستط ل الشكل لتعز ز األمن    الجزء الشمال  منها ،    الحا ة الشمال ة

جناح الخدمات    الشةمال  : ، منها وبنى بعض اإلضا ات للقصر الغرب  خالل هذه المرحلة   

الشرق  ، والجناح اإلداري    الجنوب الغرب  ، وبنى اثن  عشر صهر جًا ضخمًا على المنحدر 

الشمال  الغرب  من الجبل ، وغّ ر شبكة الطرق المؤد ة إلى الجبل ، وقد تم زت المرحلة الثان ة 

 (.4) رودس على هذه األعمال بنفسهباّتبار المعمار  ن خطة بنائ ة منّظمة ، وربما أشرف ه

م ، ح ث بنى جدار الملجأ المح ط بالجبل من كل .ق25وبدأت المرحلة الثالثة واألخ رة عام    

، وأضاف إضا ات جد دة إلى القصةر   الجهات ماعدا الجزء الشمال  الذي كان قد ُبن  من قبُل

به القصر ، وربما كان هذا البنةاء  الغرب  ح ث أقام مجموعة من المستودعات ، وبناًء جد دًا  ش

 (. 5)مخصصًا للموظف المسؤول عن القصر ، أو لقائد الحّراس 

 واستخدم المهندسون الزخارف الفس فسائ ة    أرض ات قاعات القصر ، ال س ما الفس فساء   

 التصو ر ة ، وشكل خل ة النحل ، والفس فساء ذات اللون ن األب ض واألسود ، ما  دل على ح اة

 (.6)الترف الت  عاشها ه رودس 

غرب  الوقعة شمال)اهتم ه رودس بإعادة بناء قلعة ه ركان ا  : (خربة المرد)  هيركانياقلعة  -2

والت  كانت تعّد من القالر الحشمون ة الت  بن ت بمحةاذاة نهةر   (  6خر طة رقم) (البحر الم ت

                                                 
1
-http://www.jewish mag.com/26mag/masada/masada.htm 

2
- Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period,27. 

3 -  http://www.jewish mag.com/26mag/masada/masada.htm  
4- Yadin,Yigal,Masada:Herod's fortress and the zealots last stand,1963-1977,26 
5
- Yadin,Yigal,Masada NEAEHL,3,985 

6
-Foerster,G,Art and architecture,masada v,IES,1995,156. 
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 هركةانوس ب بناؤها إلى جون م عن مستوى سطح البحر ، وُنس148األردن الشرق  ، وترتفع 

، ( م.ق67-76) الملكةة ألكسةندرا  ، ولهذا سم ت باسمه ، وقد س طرت عل ها ( 2)الحشمون  

، ثةم  ( م.ق57)وعندما دخل الرومان  لسط ن  حاصرها الحاكم الرومةان  جةاب نوس عةام    

 (.1)دّمرها

رها لخدمة مصالحه  م ، وأعاد بناءها ، وسخ.ق32وس طر ه رودس على قلعة ه ركان ا عام     

وربما جعلها منًفى للمعارض ن له ، ح ث أعدم بعضهم ود نهم   ها ، ومن هؤالء أنت بةاتر بةن   

 .(3)ه رودس 

، وقد أسفرت عةن وجةود بق ةة    ( 4)م2972جرت    القلعة عدة تنق بات كان آخرها عام    

اّف غائرة ، وأوجةه  جدران المبنى القائم على قمة التلة ، وه  مبن ة بحجارة صخر ة ذات حو

وكانت هذه الم زات تماثل تقنّ ات ه رودس البنائ ة ، وقد ُدرست بقا ا األعمدة التة    ولة مصق

ن مقبرة ُوجدت    ، وكشف المنّقب ع بنى ، وُنسبت إلى أنماط البناء اله روديُوجدت جنوب الم

 .وه  تعود إلى ه رودس شرق أسفل التل 

 ( :مكاور)قلعة مكايروس  -1

 كم جنوب غرب مادبا ، و مكن منها رؤ ة قلعة15على مسا ة ( مكا ور)تقع قلعة مكا روس    

 ، وقد أّدى هذا الموقع وظ فة عسكر ة ب ن القالر الثالثة ، عن طر ق (5) هركان ا وألكسند وم 

 إشعال النار ل اًل إذا ما تعرضت إحداها للخطر ،  كان  بصرها من    القلعت ن األخر  ن  و هبَّ

 ( 6خر طة رقم(.)6)لمساعدتها 

                                                 
1 -  Josephus, Antiquities of the Jew,14,5,4.                                                                                      
2 -  Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,JBL, 29,1,1910,78.                   
3-Patrich,Joseph,NEAEHL,15,2,639 ؛Grant,Michael,Herod the Great,195-197  
4- Patrich,Joseph,NEAEHL,2,640.                  
5
- Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,JBL, 29,1,1910,78. 

6-Josephus,Antiquities of the jews,14,5,4؛ http://wwwbible-architecture.info/Jericho.htm    

http://www.bible-architecture.info/Jericho.htm
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م  .ق 90أّن القائد الحشمون  ألكسندر جان وس بنى هذه القلعة عةام  ( 2( )رولر)Rolle وذكر   

وهو الذي جعلها حصنًا من عًا لصد غزوات األنباط ، وعندما دخل الرومان إلى  لسةط ن عةام   

استطاعوا االست الء عل هةا   م بق ادة بومب  ، قاوم الحشمون ون الرومان ، ولكن الرومان.ق63

ر مةن القائةد   قبل المة الد بةأم   57سنة " غاب نوس"الحاكم الرومان  ها ردّم، ثم م .ق57عام 

، وأرادها قلعة حص نة  ( م.ق23-15) ، وأعاد ه رودس بناءها ب ن عام   " بومب "الرومان  

 للضة ا ة  قاعت نات ومل على حمامتشا قصرًا بنى    داخلهاقد و وقصرًا للراحة واالستجمام ،

ص بةالج  طلى جدرانهاو، عدة مرا ق  هاحمامات ، وأنشأ بالقرب من معّمدةأمامها ساحة جعل و

 (33منظر رقم (.)1)األعمدةب ز نهاو ، الملون

هةذا   بنةاء  أّن    تقر ر حوى نتائج تنق باته (3) (جاكبسون) Jacobson عالم اآلثار وذكر   

 ابتداًء والعهد اله رودّي ،( م.ق 85-90)اب  العهد المّك :هما  ن رجع إلى حقبت ن رئ ستوقع َ الم

 (27منظر رقم (.)م.ق15)من عام 

 : (قرن صرطبة) كسندريومقلعة أل -4

تقع هذه القلعة    الجزء الشمال  من وادي أر حا ، و عود بناؤها إلةى الملةك الحشةمون        

بولس بةن  ، وكان قد لجأ إل ها أرست( 4)، الذي ُسم ت باسمه ( م.ق76-203)جان وس ألكسندر 

ألورشل م ، وكانةت مةن   م .ق63بومب  عام  ألكسندر جان وس    أثناء حصار القائد الرومان 

م ، ذلك القائةد  .ق57معاقل الحشمون  ن الحص نة    حربهم ضد القائد الرومان  جاب نوس عام 

 (.5)الذي حاصرها ، وأمر بتدم رها 

                                                 
1
- The building program of herod the great,89.                                                                             

2
-  http://jormulti.blogspot.com/2011/07/blog-post_20.html 

3 -  Jacobson,David,PEQ,Herodion,1990, 69.                                      
4--Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,JBL, 29,1,1910,78. 
5 - Josephus, The jewish war,1,14,4؛Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,JBL,29,1,110,78.  

http://jormulti.blogspot.com/2011/07/blog-post_20.html
http://jormulti.blogspot.com/2011/07/blog-post_20.html
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ل ها ه رودس ،  رّممها ، وأضاف إل ها بعض األبن ة ، واستضاف م س طر ع.ق37و   عام    

 (.2)  ها ماركوس أغر با ، نائب األمبراطور أكتا  وس 

بعد أن ( م.ق8-9)وكانت قلعة ألكسندر وم مقبرة البن  ه رودس االثن ن ، اللذ ن ُأعدما عام    

ألكسندر : حشمون ة ، مثل ألسرة الاتُّهما بالتآمر على والدهما ، وكانت كذلك مقبرة لبعض أ راد ا

  (. 1)زوج ه رودس  مر امهبولس الثان  ، واخته ابن أرست

، التة  جةرت بة ن عةام       (magen)، وماج ن (  tsafrir)وقد أثبتت تنق بات تسا ر ر    

وجود عالقة له رودس بقلعة ألكسندر وم ، ح ث كشفت عن وجود قاعةة  ( 3)م 2982-2984

متةرًا   29ته ، وقد بلغ طول جدارها الخارج  من الشمال إلةى الجنةوب   بهو معّمد تعود لفتر

م   9.6وكانت محاطة بصفوف من األعمدة من جهاتها األربع ، وتتخذ شكل مربع طول ضةلعه  

وُوجد   ها مد ن وأعمدة شب هة بنمط أبن ة ه رودس    مسعدة ، وه رود ون ، وأر حا ، كذلك 

 .لقلعة  عود إلى عمارة ه رودس  إّن نمط بناء رص ف األعمدة    ا

 : (فريديسالجبل )هيروديون قلعة -5  

كم جنوب القدس ، واختار هةذا المكةان لكونةه    21بنى ه رودس قلعة ه رود ون على بعد    

 ن  وأنت غونس عندما انسحب مةن  أورشةل م     ه بعض قوات الفرث   واجه   الذي نفسه  الموقع

مكةان تخل ةدًا   انتصر عل هم ،  رأى أن  بن  قلعة    هةذا ال م ، و.ق40مسعدة عام  إلى قلعة 

  ( 6خر طة رقم (.)4)  هالنتصاره عل هم 

 وهناك عدة أسباب د عت ه رودس إنشاء هذا العمل المعماري الضخم ،منها ل كون مكانًا لد ن   

                                                 
1-  Josephus ؛   Antiquities of the Jew,17,2,1  
2 -  Schmidt,Nathaniel,Alexandrium,JBL, 29,1,1910,79.       
3
-Tsafrir ,Y, and Magen,Y, Tow deasonsof excavations at the sartaba/ alexanderium 

     fortress,Qadmoniot,17,1984,26-32.  
4 -  Goodspeed,dgar The city of herod BW, ,18,2,1901,93 ؛  Jacobson, David ,PEQ, Herodion,  

     1990,68                                                                     
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ائه علةى  ه رودس ، كما أن اله رود ون ُبن  ل كون مركزًا لدولة واحدة لقربه من القدس واحتو

المرا ق اإلدار ة المختلفة الت   مكن أن تد ر دولة وتشرف عل ها، وبنى اله رود ةون تخل ةدًا   

  ( 2) السمه 

تار خ بناء هذا المكان ، ولكنه ذكر أّنه ُبن  بعد أن تزوج ه ةرودس  ( 1)لم  عّ ن جوز فوس    

الغرض من تش  د هةذه  الكاهن األعظم للب ت الحشمون  ، أّما ( Simeon)س مون  بنة مر امه

القلعة الحص نة ،  قد كان حما ة ه رودس وحاش ته من أخطار ال هود المعارض ن له ، وتثبةت  

 ة ، وأن  كون قصرًا له ولحاشة ته  األبن ة الت  بداخله من حمامات ، وبرك ماء ، وأبن ة تر  ه 

حمةل اسةم    الوح د أن هذا المكان هوكان  هدف منه أن  كون ضر حًا له بعد مماته ، س ما وو

، وقد ُذكةر أنةه ُد ةن  ة      ( 3) (باإلضا ة إلى ه رود ون الواقع شرق نهر األردن) ه رودس

  (.4)ه رود ون 

مقااًل عن ه رود ون ذكر   ه اختالف بناء هذه ( 5( )س غال) segalكتب المؤرخ اإلسرائ ل     

شكال الدائر ة ، وناقش تار خ بناء القلعة عن غ رها من المبان  اله رود ة ال س ما أبن ته ذات األ

تار خ بناء الجبل ، وهةو بعةد زواج ه ةرودس     إن جوز فوس اكتفى بتحد د: ، وقال القلعة 

ق سار ة ، الةذي اسةتمر   ابنة الكاهن األعظم س مون ، وصادف هذا الزواج بدا ة بناء  مر امهو

ه رودس ، ما جعل س غال  والذي انتهى    العام الثامن والعشر ن من بدا ة حكم عشر سنوات 

م ، أي أّن الزواج وقع قبةل هةذا التةار خ     .ق11 ستنتج أن البدء    بناء ه رود ون كان عام 

م ، ذلك العام الذي وقعت   ه ز ةارة  .ق25وذكر أّن البناء ربما امتد سبع سنوات ، وُأنجز عام 

                                                 
1
- -1،4114،646،ج48،عمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتأبوأرميس،إبراهيم،هيروديومدراسةتاريايةأثرية،
641 
2 - Antiquities of the Jews ,17,6,5  
3 -  Segal, Herodium,IEJR, 1,1981,409-410 
4-  Magness,Todi, herodum?Basor, Where is herod'sTomb at,322,200143) ؛  Pearlmn,Moshe 

  Historical sites in Israel,260                                                                                                             
5
-Herodium, IEJR 1,1981,409-410.                                                 
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وكان الهدف من ز ارته ، ( ماركوس أغر با)القائد العسكري الرومان  الكب ر وصد ق ه رودس 

 .مشاهدة أبن ة ه رودس اإلبداع ة 

مع س غال   ما سبق قوله ، ح ث اعتمةد علةى قةول    ( 2( ) ردمان)  Freedmanولم  ّتفق   

-15)جوز فوس ، الذي تحدث عن وقور جفاف ، ومجاعة ، وانتشار مرض الطةاعون عةام   

دة سكان المملكة عةن طر ةق   إن ه رودس بنى ه رود ون وق سار ة لمساع: ، وقال ( م.ق14

 .إ جاد  رص عمل ومصدر دخل لهم 

 أغسطسإنه تأثر بضر ح ( : 1: ) قد قال س غال   ه رود ون    ةأما عن شكل األبن ة الدائر    

م ،  هةو البنةاء   .ق18   روما لقرب الّشبه ب ن البنائ ن  ، ح ث ُ رَغ من بناء الضر ح عام  

ه قبل البدء ببناء ه رود ون بسنوات قل لة ، وهذا مةا شةاهده   الوح د المعروف ، والذي ُ رغ من

 (.    3)ه رودس    ز ارته لروما ، ح ث ُأعجب بالفكرة ، ورأى أن  بن  لنفسه ضر حًا  شبهه 

لسوء الحظ ، ل س لد نا أدّلة على رحلة ه رودس إلى رومةا  : بالقول  ورّد  ردمان على ذلك   

 كورة ، لهذا لم  شاهد ه رودس هذا البناء خالل األعوام المةذ ( م.ق14-18)   األعوام ما ب ن 

إّن ه رودس أنشأ مبان  دائر ة    كل من مسعدة ، وألكسندر وم  ومكا روس الت  : وقال أ ضًا 

  (.4)بن ت قبل هذا التار خ 

م .ق 40وُ رجَّح أّن ه رودس تأثر بهذا النمط الدائري من البناء    أثناء ز ارته لروما عام    

ح ث قام بجولة مع كبار الشخص ات الرومان ة ، وكان هناك مئات األبن ةة واألضةرحة التة     

اتخذت أشكااًل هندس ة مختلفة ، وتعّرف إلى كث ر من المهندس ن الرومان ، الذ ن بنوا هذه األبن ة 

 د ون وغ رها مةن األبن ةة  ،  استعان بهم    بناء ه رو أغسطسوربما التقى من بنْوا ضر ح 

                                                 
1
-Herodium :A Brief Assessment  of   Recent Suggestions, IEJR ,1,1981,469-470                                                                                                             

2
-Herodium, IEJR ,1,1981,409-410.                                                 

3
-Magness,Todi, Where is herod'sTomb at herodum?, BASOR ,322,2001,43.                      

4
- vardaman, Herodium :A Brief Assessment  of Recent  Suggestions,IEJR ,1,1981,469-470                                                                                                   
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دعاه لز ارة مملكتةه  ة    إضا ة إلى استعانته    ذلك بصد قه ماركوس أغر با عندما  السابقة 

 أرسل أغر با إل ه بعض المهندس ن المهرة ، الذ ن شاركوا  ة  أبن تةه ال سة ما     وقت مبكر 

 .ألبن ة الدائر ة ه رود ون ،  أضفوا عل ه سمة ا

م ة شاهد ضةر ح   .ق29ز ارته لروما عام  خاللاك احتمااًل آخر هو أّن ه رودس ة وإن هن  

بهّ ةة قبةل ز ةارة    وتأثر به ،  استعان بمهندس ه من أجل تش  د هذه األبن ة    ُحّلة   أغسطس

م ول س .ق 29وبناًء على هذا الرأي ،  كون البدء    بناء ه رود ون هو العام  أغر با لمملكته 

 .م.ق11-14عام 

بعثة تنق بات صةندوق استكشةاف    ، الذي ترأس( 2) تلك القلعة (Drake)در ك  وقد وصف  

م ، وأكد أنها دائر ة ، ولها أبراج نصف دائر ة ، وذكر أّن مصةدر م ةاه   2874 لسط ن لعام 

( 1( )ماغنز) Magnessشر ونبركة الحّمام القد مة   ها هو ع ن أرطاس القر بة من ب ت لحم ، 

قمة معظم األبن ة على  مؤكدًا أّن(  2967- 2962)بعض نتائج الحفر ات الت  جرت ب ن عام 

 .غر ة الدخول إلى القصر كانت مكشو ة  الحفر ات أّن توأكد التلة تعود إلى ه رودس 

أّن تنق باته كشفت عن بنا ات ضخمة ، وحّمامات  اخرة  (  3) (جاكبسون) Jacobsonوذكر    

أبن ة ه رودس ، وقد توا قت  وحدائق جم لة ، وبركة مزخر ة بالفس فساء ، وجم عها تنتم  إلى

 (24منظر رقم ( .)4)هذه النتائج مع وصف جوز ف وس لهذا المكان 

م عن وجود جدار ن دائر  ن متةواز  ن  2997   تنق باته عام ( 5) (ن تسرNetzer (وكشف   

م ، وأشار إلى أن القلعة محاطة بأربعةة  3.5م ، والمسا ة ب نهما 61 بلغ قطر الخارج  منهما 

أنطون ةا ، و صةا ل    : )دائر ة ، ونصف دائر ة ، وقد تشابهت مع أبراج القدس الثالثة  أبراج
                                                 

1
-Herodion, PEQ ,1874,95.                                                      

2- Todi Where is herod'sTomb at herodum?, BASOR, 322,2001,43 
3
- Herodion,PEQ, 1990,68-69. 

4 -  Antiquities of the Jew,18,19,10.                                                                                                   
5
-Herodium,IEJ,22,1972,170-171. 
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و عد البرج الشرق  هو أضخم األبراج ح ث  بلغ قطره الخةارج   ( 3مخطط رقم ( )وه بكوس

م لمراقبة تحركات العدو من الجهة الشرق ة ،وتم بناؤه بصورة دائر ة ،ومةا  26م وارتفاعه 28

ء السفل  منه على حالة ج دة وجزءه العلوي قد انهار ،و شرف البرج الشمال  زالت حجارة الجز

على منطقة ب ت لحم والقدس وكذلك البرج الغرب  والجنوب  واألبراج الثالثة األخ ةرة نصةف   

 .(2) دائر ة

م 2970تقر رًا حول تنق بات استهد ت ه رود ون السفلى عام ( 1) (ماغنز) Magnessونشر    

ر ر العثور على كث ر من البقا ا البنائ ة ، الت  تعود إلى ه رودس مثل الحمامةات  وتضمن التق

 ( 28منظر رقم.) الكب رة والمخازن الواقعة جنوب غرب البركة 

م  وبرزت مةن  55وعرضه  م230أقام ه رودس على نها ة سفح الجبل قصر ضخم طوله    

مشاهدة ملعب سباق الخ ل الذي  بلغ وسطه بنا ة نصف دائر ة كشر ة  جلس عل ها المشاهدون ل

 (3) م 15م وعرضه500طوله

، الت  تركزت    المنطقة الجنوب ة الغرب ة من مجمع ( 4) 1000-2997ن تسر  و   تنق بات 

البركة ، ومنطقة البناء التذكاري    النها ة الغرب ة من المنّصة االصطناع ة ، كشف    هةذه  

ب رة محاطة بأعمدة ذات قواعد مزخر ة ُ عتقد أنهةا غر ةة   التنق بات عن حمام عاّم ، وقاعة ك

  Uعرش ه رودس ، وعثر على بنا ة ه رود ة ضخمة ذات جدار سم ك علةى شةكل حةرف    

منظةر   .)وُعثر أ ضًا على بنا ة مكّونة من ثالث غرف    الجهة الشمال ة من المنطقة السكن ة 

  (29رقم 

                                                 
1
- 641-1،4114،643،ج48،عمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتميس،إبراهيم،هيروديومدراسةتاريايةأثرية،أبوأر  

2
- Where is herod'sTomb at herodum?, BAOR, ,322,2001,43.                               

3
-332 ،1،4114،ج48،عة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمجلة جامعأبوأرميس،إبراهيم،هيروديومدراسةتاريايةأثرية،  

4- Herodium NEAEHL,5,1778-80. 
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 ئ ة وب ن أبن ة قلعة مسعدة ، وقلعة مكةاور ، و عتقةد  ولوحظ التشابه ب ن أنماط ه رود وم البنا 

ون تسةر أّن الهةدف مةن بنةاء      ورولةر ، ، أمثال جوز ف وس  واألثر  ن كث ر من المؤرخ ن

و   المنحدر الشةمال    ،( 2)مماته بعد  وقبرًا    ح اته ، أّن  كون قصرًا له رودس ه رود ون

ر ح ُنسب له رودس  كان طةول التةابوت   الشرق  من جبل ه رود ون تم العثور على بقا ا ض

م ُصنع من حجر كلس محمر  ، له غطاء حجري مثلث الشكل وز نةت جوانبةه   1،50المحطم 

  .(1) مع أن الحفر ات ما زالت مستمرة بزخارف تل ق بشخص ه رودس

باِن ةًا    المؤرخون لم  ذكرواه رود ون ،  ىالتار خ  أن ه رودس هو أول من بنوثبت بالدل ل  

جبل قبل ه رودس ، ولم تكشف الدالئل األثر ة أبن ة على الجبل تسةبق ه ةرودس ،  كةان    لل

هو مةن  ه رودس  أّنذي لم  ختلف عل ه المؤرخون واألثر ون    ال ه رد وم هو البناء الوح د

  .تمامًا من األبن ة ال خالمكان ذلك الأقامه    

 (10منظر رقم ): كايبروس قلعة -6   

  Kyprosببناء قلعة  وق تالل أر حا جنوب وادي القلط ، وأطلق عل ها اسم س ه رود قام    

، وربما بن ت هذه القلعة بعد امتداد حكمه إلى أر حا  كرى والدته كا بروس تخل دًا لذ( كا بروس)

، ( 3)م ، وقد أراد من بنائها د ع األخطار الداخل ة ، وحما ة قصوره    أر حةا  .ق30بعد عام 

كا بروس بالم اه ، وخزانًا كب رًا لتجم ع الم اه الالزمة الحت اجاتها  قناة تزود قلعة وأنشأ ه رودس

(4). 

م ، .ق37عام  عندما س طر ه رودس على أورشل م : في أورشليمبناها هيرودس  قالع  -7  

إلةى   ببناء برج أنطون ا على الزاو ة الشمال ة الغرب ة لساحة المسجد األقصى ال وم ، وأهداه قام
                                                 

1
- Magness,Todi, Where is herod'sTomb at herodum?, BASOR ,322,2001,44.                                

2
- 611-1،4114،611،ج48،علألبحاث والدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحةأبوأرميس،إبراهيم،هيروديومدراسةتاريايةأثرية،  

3
-Netzer,E,cypros,Qadoniot,8,1975,54-61 ؛ Roller,Duane,The building program of herod the  

   great,183.                                      
4
- Parnham ,Diane,Motivationsfor the building program of herod the great,26. 
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، ( 2)م 50القائد الرومان  أنطون وس ، وكان قد بناه على أساس صخري صلب ، وبلغ ارتفاعه 

، ( دار الحكومة)أما الغا ة من بنائه  كانت حما ة المد نة من جهتها الشمال ة ، وحما ة البازل كا 

 ( .1)    المنطقة الجنوب ة منها الت  ُأق مت

للمد نة بإضا ة ثالثةة أبةراج   على تقو ة النظام الد اع  ولم  كتف ه رودس بذلك ، بل عمل   

( Mariamne( )4) مر امه، و( Phasael)، و صا ل ( Hippicus)ه بكوس : ه  ( 3)أخرى

على الجهة الشمال ة من رأس ضةلعه الشةرق     ( ه بكوس)وقد شكلت األبراج الثالثة مثلثًا  قع 

، وشكلت هةذه األبةراج   (  صا ل)ة الغرب ة على جهته الجنوب ة ، و قع على الزاو ( مر امه)و

علةى   آلثار اإلسرائ ل ون علماء اوأطلق  ،(5)حما ة لقصره الذي كان  قع جنوب هذه األبراج 

 ( 6) لربط المد نة بداود (أو برج داود قلعة داود )برج  صا ل 

 ذات ال ةع على قممبن ت  ،  جم عها ببعض الصفات البنائ ة المشتركة وتم زت قالر ه رودس  

 كانت واسعة ، زة ، أّما قاعدة القالر إال عبر طرق ُمجّه الوصول إل ها مكن  صخور حادة ، وال

صهار ج لتخز ن الم اه وحفظها ، وكانت ُتزودها قناة م اه واحةدة مةا عةدا      ها  ، وُبن جدًا 

 قةد  ، كر ة للناح ة العسة  وإلى جانب خدمة هذه القالر قناة ، 21الت  ُزِودت ب، لكسندر وم أ

 (.7) كانت مساكن للملك ومعاون ه

 

                                                 
1
- Jacobson,David, Ideas concerning plan of herod's temple,PEQ,  ,1980,33-34.                                                              

2
- Arav,Rami, Some notes on the foundation of straton's tower,PEQ, 1989, 147 ؛  

     Bahat,Dan,The western wall tunnels,Ancint Jerusalem revealed,181  
3
- Peter,F,Jerusalem the holy city,74-75 

4
-Josephus, The jewish war,5,4,2-3.                                                                                             

5-Yonah,Avi,Jerusalem of the second temple period,Jewrusalem revealed ,12-13؛ Geva , 

     Hillel ,Ecavations at the citadel of jerusalem1976-1980,Ancint Jerusalem revealed,161- 

83،رسائل بيالطس البنطي،ب الطس،البنط     ؛162          
6
- Geva,Hillel,Ecavations at the citadel of jerusalem1976-1980, ,Ancint Jerusalem     revealed  

      161-162.                                                                                                                                    
7
-Stewart, Perowne,The life and the times of herod the great,106-107؛ 

.251،  آثار فلسطين  ، ول م أولبرا ت ،                                                                                
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   : الدينية المباني :رابعًا 

 ومع أن د انة ه رودس والقبور ، والتماث ل ، واألضرحة ، المعابد ، شملت المبان  الد ن ة   

 ء ه ةرودس جوز فوس على بناوقد ركز . هتمامه بالمعابد ال هود ة كان قل الا إال أّن،  هود ة  

 معبد ل

  بناًء ن   ه رود و القصر العلوّي (2) اردسونتشر  اعتبَرو على أثر ، له الذي لم ُ عثر، س القد

 (.1) هو ضر ح بناه ه رودس له ولعائلته تقل دًا لضر ح أوغوسطوس الدائري    روما، و ًاد ن 

ق  ة  مد نةة   اسةح قبر ابنه إو براه م ،ر النب  إول س من المستغرب أن  هتم ه رودس بقب   

(  3)، قاسحإو براه م ،إ ن ن  شتركون    الجّد سرائ ل واإل   ندوماآل العتقاده أّنوذلك  خل ل ال

تكر مةًا ألولئةك    الحرم اإلبراه م    قبور ال تلك بنى    مد نة الخل ل سورًا حول قد ولهذا 

رتفاعه ومعدل ا ، ًام عرض34و،  م طواًل59وقد بلغ طول هذا السور الواق  للقبور ، ( 4)اآلباء

حتى   ه الجدران الت  ال زالت قائمة  إّنو ُبن  بكتل حجر ة ضخمة ،قد و ( 5)ثمان ة عشر مترًا 

 هذا السور  ح ط بمنصة مرتفعة  ةوق مسةتوى    أنماط أبن ة ه رودس ، تتطابق معحتى ال وم 

 ( .6) نحدار السطحاالشرق  بسبب   الجنوب    االتجاهاألرض 

   قةة لو ، ةسةار و ،  عقوبو ق ،اسحوإ براه م ،إ: ا كل من بداخلهة الت  ّتوكانت القبور الّس  

مةا  ، وكانت النقاط المرجع ة    تخط ط المبنى بكامله   ن متواز  ن ،مخططة    صّف  ور قة

وكةان   ، (7) والمنصة ، والجدار الخارج  من الطور البنائ  نفسةه  القبور ، أّنعلى  بقّوة  دّل

                                                 
1 - Herod King of the jews,175. 
2
- KingPeter, Richardson , Herod ؛  Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder,228 

    of the jews,175.  
3
- 252،ثار فلسطينآ،ول م،  ا ت أولبر   

4 - peter, Richardson,Herod King of the jews,175      ؛ Netzer,Ehud,Architicture of herod the  

    great builder,228                                                                                                                              
5
- Davies,W,and,Sturdy,John,The early roman period,21. 

6
-Netzer,Ehud,Architicture of herod the great builder,229 

7 - Michael,Grant,Herod the great,101-102 ؛ Roller,Duane,The building program of hero th 
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أبن ة ه رودس     زّ ن حجارة أسوار الحرم على طولها من م زاتالخط المستق م البارز الذي  

 (9،  11 -12منظر رقم) .معظم المواقع 

وإّن العثور على كث ر من حجارة ه رودس    جدران حرم الرامة    الخل ل ، ووجود أدلةة    

  بةات إلث  كا  ًا  كان دل اًل  حرم الّرامة ،  مقطوعة لمبان  ه رودس    على طبقات صخر ة 

  .(2)اله رودي للمبن  ن األصل 

   منطقةة   (Ba'al shamim)الكنعان  بعل شام م  لهمعابد محل ة لإل ةبنى ه رودس ثالثو   

 اهتّمو،  (1) (الواقعة شمال شرق الجل ل)   نها ة الطر ق الرئ س من قناتا أو قنوات( Si'a)س ا 

 أغسطسمعبد  وبنى وق سار ة ، ،  سبسط ة بد   امع غسطساألبن ة الد ن ة الرومان ة   بنى ألب

المعبةد   جوز ف وس أّن ذكر، و (3) م.ق10المنطقة عام تلك  أغسطس اه   بان اس بعد أن أعط

 (. 5)   بان اس Pan)) معبدًا لإلله بان، وبنى ه رودس أ ضًا ( 4) خام األب ضن  بحجر الّرُب

ت إلةى     مد نة سبسط ة ، الت  ُضةمّ  رومان على النمط ال غسطسبنى المعبد األول ألقد و  

 أكتا  وساالحتفال بحصول  وكان غرضه من بنائه، (5خر طة رقم)م .ق30أراض  مملكته عام 

ح ث حاول   الرومان ة مبراطور ةإلل الوثن ةتكر س العبادة و،  م.ق17عام  أغسطسعلى لقب 

نموذجةًا للمعبةد الةد ن     الذي كةان  ، نطاك ا أه رودس    هذا البناء تقل د معبد ق صرون    

 (.6) مبراطورياإل

                                                                                                                                               
       great,163.                                                                                                                                           
1 -151،اثار فلسطين،وليم،أولبرايت  
2- Building jewish in the  roman east,278 
3 - Netzer,E,where was herod's temple at banias,Qadmoniot,31,1998,134-135؛ Roller,Duane,The 

   building program of herod the great,89.                                                     
4-Josephus, The jewish war,1,21,2  , Netzer,E,Athird candidate:another building at  banias ؛

      BAR, 295,2003,25 
5- Building jewish in the roman east,279.                                                                                     
6
-  Knoblet,Jerry Herod The 

   Great,21.                                
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بن ة بأروقتها وتم زت هذه األ سكندر ة ،اإلنفسه    تأثر ه رودس ببناء مشابه  حمل االسم و   

 تسةمى  لق صةر ج الموجود    بنا ة د المسّ واق المعّمبنظام الّر أ ضًاتأثر و جة ،دة المسّ المعّم

وبنةى  ،  قلدها ه رودس ، م .ق 30من بنائها عام  ُ رغ ، الت  (Saepta Julia) (سابتاجول ا)

المعمار ةة   ةسةتطار تحق ةق الرؤ ة   اوبهذا  دًا أمام معبد أوغوسطس    سبسط ة ،رواقًا معّم

 . (2)ق صر ل ول وس

 ة    قطع نقد ةة  عن     سبسط ة أغسطس، الت  نّقبت    معبد ( 1) بعثة هار ارد كشفتو  

 . م.ق39البناء  عود تار خها إلى  أرض ة

تقةع  باحة كب ةرة  كان له و،  م14 هوعرض م ،35    سبسط ة أغسطس معبدطول وقد بلغ   

الجدران االسةتناد ة  بلةغ   من والباحة على تسو ة  المعبد ق مأو حور الجنوب  الشرق  ،معلى ال

الجهةة    ة   م ألنةه 25بلغ ارتفار الجدار االستنادي الشمال   و ، م71وعرضها   م83 هاطول

 (4. )اله ةرودي نمط العلى  ن دال سّلمو وتم الكشف عن بقا ا رواق معمد ، (3) نحدارًااألكثر ا

المعبةد   ّنإ: وق ةل ، لهة العالم السفل إ (كوري العذراء)وكان المعبود المفضل لسكان سبسط ة 

د ه رودس لها معبدًا مالصقًا لمعبد أغسةطس مةن   ،  شّ ( 5) (Isis)  ز سُكرس لعبادة اإللهة إ

 تمثالها ملقًى، وُعثر على ن مذبح هوخصص لها    م ،25،5وعرض  م ،36بطول  ربجهة الغ

 قش عل ها ه كلوإلى جانبها نقود أخرى ُن ووجدوا صورها منقوشة على النقود ،،    صهر ج 

                                                 
1
- Roller,Duane,The building program of herod the great,92-93  ؛  Knoblet,Jerry Herod The 

   Great,21.                                
2
- Risner,George,The harvard expedition to samaria excavations 1909,250,The Harvard  

   theological review,3,2 ,1910, 
3-Crowfoot  and  Kenyon,The buildings at samaria,123؛Avigad,samaria city NEAEHL 

   4,1307   
4
- Risner,George,The harvard expedition to samaria excavations 1909,258,The Harvard  

    theological  review,3,2 ,1910.                                                                                                        

 
5
- Avigad,samaria city NEAEHL,4,1307 ؛ Knoblet,Jerry Herod The   Great,21.            
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    (.2) أغسطس 

بةه قةدم رخةام     ُعّلقته رودس بنى لنفسه تمثااًل    عسقالن  إلى أّن (1)وأشار أولبرا ت    

 .مبراطور رومان إل( ترم2) قةعمال

على  جرؤ  ال الذي أعلن تبع ته للرومان ،،  ه رودس  شارة غ ر صح حة ،وأعتقد أن هذه اإل  

 ك ف  بنة   ، الواقعة    قلب مملكته  وق سار ة سبسط ةكأن  بن  لنفسه تمثااًل    مدنه القو ة 

ض  عةرّ إلى الحّد الذي م  كن ساذجًا أنه ل هذا  ضاًل عن قالن ،ستمثااًل له    مد نة ضع فة كع

وأننا نعرف س ما  بناء مثل هذه التماث ل لنفسه ، جّراء ضئ للخطر من أجل ن ل شرف لملكه   ه 

 .و   إعالن تبع ته للرومان س استه الحك مة     رض س طرته على شعبه ،

سةائر المعابةد   طبةق علةى   أما معبد أغسطس    ق سار ة ،  هو ُ عّد نموذجًا معمار ًا  ن    

 مةن شةاطئ   أم ةالٍ  من مسا ةأن البحارة كانوا  شاهدون المعبد ( 3)أكد هول وم   اله رود ة 

 رى البحارة والمزارعون    أن   من الممكن نبسط ،م المد نة تقع    سهل وبما أّنق سار ة ، 

 .المح طة به كما وصفه هول وم ةوالمناطق السكن  المعبد  حقولهم ذلك

مبراطةور الرومةان     إلل  ها معبدًا وثن ًا أهةداه   ، أقامبنى ه رودس مد نة ق سار ة بعد أن    

)أغسطس 
 
الضةخامة  المعبد كان  حتوي على تماث ةل هائلةة   ذلك  أّن( 5) وذكر جوز فوس (.

ُأطلةق  قةد  و صطناع ة    مركز المد نة ،اة كان  قع على تّل ، وأنه( روما وأغسطس)لإلله ن 

ة منخفضةة  ة معبد ق سار ة حاّ منّصلكانت ، و (6) منصة المعبداسم  ما بعد ة  المنّص تلكعلى 

حةوال    ، وكان ارتفاعها  بلةغ ( ركارالُك)اسم المعروف ب من الصخر الحجري الرمل  المحلّ 

                                                 
1
- Crowfoot  and  Kenyon,The buildings at samaria,2 

2- The excavation at ascalon,ASOR,6,1922,17.                                                 
3-  Temple Hill ,NEA ,67,2004,184-187 
4
-Kenneth,G, and, Holum ,A, casarea,NEAEHL,5,1666 ؛ Roman ,Yadin,Herod's 

     Mansterpiece2                                                            
5
- Antiquities of the Jews 15,8,5     

6
- Holum,Kenneth,Temple Hill ,NEA ,67,2004,186.                                 
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من كتل حجر ة مبن ة جدران استناد ة  منتسو ة  إلقامته ه رودس  ؤوابّن لذلك أنشأ ، (2) م20

حجرات  تم بإنشاءالمنصة  تلك وكان بناء أسوار  ، (1) بالتراب والحجارةها ؤوكب رة مربعة مل

    .ركامُتمأل بالتراب وال ، ثممتتال ة داخل السور 

 شةكل  السور الجنةوب   ، وكان  (3) الغرب  بحجارة الكركار الضخمةالمنصة سور  قد بن و  

 206)  ةة منفرجةة مقةدارها   السور الشمال  زاو شكل ب نما  ،قائمة مع السور الغرب   زاو ة

مكونة مةن  ت بعض بقا ا أساسات منصة المعبد العم قة ، وكان ( 4) مع السور الغرب  (اتدرج

كانةت  و بالصخر السفل  ط ن رمادي داكن ثق ةل ،   صلها كانكما وصفت ، و حجارة ضخمة

حجر ة  ًاقطعكانت قد  ، أما الواجهة الخارج ة ، لمنصة غ ر منتظمة لحجارة االداخل ة  واجهةال

م 18.5األساسات المكتشفة منصة عرضها  ظهروُت، نصف دائري  (قوس) منتظمة بعقدمربعة 

 .  غربال  شرق   االتجاه الم 46.1وطولها  ،  جنوبال  شمال   االتجاه ال

وكانت القبور الموجودة داخل ، ( 5) من ستة أعمدة بصفٍّعند البناء الجدار الغرب   قد ُدّعمو   

 جةص ال مةن بطبقة سةم كة   وُطل ت حجارته(. 6) اسُتخدمت قاعدة للمعبد قدالمنصة السور و

أنه بناء للناظر على  ًاُ عط  انطباعكان   ،لحجارة من عوامل المناخ احما ة ل ، األب ض الصلب

عتمةادًا  االمعبد ذلك داخل  ام موتم التعرف على بعض التص،  نَمالّث غال ، ورخام  مستورد 

 .(7)إلى النمط الكورنث  وقد ُنسبت  هب المح طة األعمدة على بعض بقا ا

 استخدموا حجارة محل ة  البنائ ن أّن، ُأستنتج ومن خالل الحفر ات المتعاقبة    ق سار ة     

                                                 
1
- Frova,Atonio,Casarea( the theater)NEAEHL,1,272.                       

2-Holum,Kenneth,Temple Hill ,NEA ,67,2004,188 
3
- Raban,Avner,Walls of straton's tower,76,BASOR,268,1987.                                            

4 - Kenneth,G, and, Holum ,A, casarea, NEAEHL,5,1656.        
5 -  Holum,Kenneth,Temple Hill ,NER ,67,2004,187.                                 
6 - Raban,Avner,Walls of straton's tower,86,BASOR,268,1987.   
7
- Kenneth,G, and, Holum ,A, casarea, NEAEHL,5,1669   Holum,Kenneth,Temple Hill ؛

   NEA,67,2004,189                                              
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هذه األبن ة كانةت   عندما زعم أّنمع ما ذكره جوز فوس   تفقوهذا ال ها ، بناء معبد   ب ضاء 

ه أراد أو أنة ! بهذا الزعم ؟نفسه  إذا كان جوز فوس  ضّلل   مادري أ ستلو من رخام خالص ،

كةون  والقدس ة  جب أن ت أبن ة بمثل هذه الفخامة أّنالمسبق عن قصد العتقاده  القراء أن  ضّلل

 !! اخرة؟حجارة ب مبن ة

 الم ناء أكثر من ب ًاالمعبد كان مرتبطهذا  أّن (2) هول وم إشرافب 1001 سنة أظهرت تنق بات   

تجةاه  بام 100 سةا ة البارزة المستط لة الشكل والممتدة م تهأجنح ن أّنتبّ ، إْذ المد نة باطه ارتب

 كانت تحتضن الم ناء الةداخل  أنها  الغرب على الركن ن الشمال  الغرب  ، والجنوب  الغرب  ،

وتةم  ،  من الم ناء علىأكان ولكن المعبد . نفسه  االتجاه   الم ناء الواقع بوتربط منصة المعبد 

   .ساحة المعبدب عر ض  صل الم ناء ُسّلمعلى  العثور

.األبنية الثقافية والرياضية: خامسًا 

وقةد   تأثر ه رودس بنمط األبن ة ال ونان ة والرومان ة ، وكانت هذه األبن ة دخ لة على  لسط ن  

وسباق  وى اب الق، وكانت ُتقام   ها عروض المسرح ات ، والمصارعة ، وألع ال هود استهجنها

 المسةارح  والمةدرجات   : ذ األبن ةة  ومن أهم ه(. 1)الخ ل ، والمناظرات الثقا  ة ، والفلسف ة 

 .، ومبان  ألعاب الجمباز وم اد ن سباق الخ ل

على أهم ة هذه األلعاب ( 3)ب الطس   هود ، أكدو   نقاش ب ن ب الطس البنطّ  وأحد قادة ال    

نهم كانوا  شهدون  نون المبةارزة المسةل ة بة ن الرجةال     وضرورتها للتر  ه عن الشعب ، أل

البنط  على الدعوة الت  طالبت بإلغاء هةذه   والح وان كاألسود ، والف لة ، والث ران ، وكان رّد

 .األلعاب هو أّن أمرها  عود لإلمبراطور الرومان  رأسًا ، وال  ستط ع أحد إلغائها 

                                                 
1
- Temple Hill ,Near Eastern Archaeology ,67,2004,190.                                 

2
- Richardson ,Peter,Herod King of the jews,186  

3 -55-51،رسائل بيالطس البنطي  
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 ، مع أن التنق بةات      ق سار ة ، وأر حا ،أورشل م قلبنى ه رودس ثالثة مدرجات على األ    

لم تستطع تع  ن مكان المدّرج ، وكان جوز فوس قد ذكر أنه بن  على مكان     أورشل ماألثر ة 

اإلنشةاءات   مدرج أر حا ،  من الممكن تحد ةده مةن بة ن   أما  .منبسط جنوب غرب المد نة 

كان أقدم هذه المةدرجات  ة  ق سةار ة    ، و( Tell es-samart)رات الموجودة على تل السم

(  13منظر رقم )، وسبسط ة ، وأر حا  س سّتة مسارح    ق سار ة ، وأورشل موبنى ه رود(2)

وص دا ، وقد حاول    بنائها االبتعاد عن نمط المسارح ال ونان ة المنتشرة بكثرة،  قلد  ودمشق 

وأعتقةد أن   ،(1)هو األكثر شهرة  نمط المسارح الرومان ة رغم ندرتها ، وكان مسرح ق سار ة

ذلك كان بسبب ارتباط هذه المد نة بالعالم عن طر ق الم ناء الذي أّدى إلى سةهولة الحضةور   

العالم    ها ، وإلى ُبعدها عن مناطق التعصب الد ن  ال هودي ، إضا ة إلةى انتمةاء سةكانها    

 .ه ة األنشطة التر   ورّوادها إلى ثقا ات متنوعة قابلة لتنف ذ هذه

بعض المرا ق التر  ه ة    ق سار ة كأنماط بنائ ة مشابهة لمث التها    المناطق ونعرض 

 .األخرى

وقد ُكشف مسرح    ق سار ا بناه ه رودس    الجهة الجنوب ة الغرب ة منهةا ، وعثةر     

 طبقة متعاقبة من الجّص الملون بألوان بأشكال هندس ة ، وأنماط زخر  ةة  ة    24على 

وقد ُزّ ن جدار منطقة العرض أو التمث ل بألواح رخام ة ، وكان الترك ز علةى   أرض ته 

النمط اله ل ن     المشهد األمام  للمسرح ، وذلك بإنشاء مربعة مركز ة محاطة بمشكاة 

  .(3)مقعرة ، أما األجزاء المواجهة للمنصة ،  قد كانت مغطاة بالجص الفاخر 

 امت بها البعثة اإل طال ة على أّن المسرح كان    حالالت  قاألثر ة التنق بات  وكشفت   

                                                 
1 -  Roller,Duane,The building program of herod the great,89 
2-Ibid,93 
3 - Frova,Atonio,Casarea( the theater)NEAEHL,1,1964,273 
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وقامةت  (  2)مشاهد ( 4000 -3500)أن مدرجه كان  تسع لة ج دة  عند اكتشا ه ، و 

الكشةف    ها وتم  ، (1) بتنق بات وحفر ات بق ادة س ف  بورات (اإلسرائ ل ة)دائرة اآلثار 

ه المقاعد تعود للمسةرح  اتضح أن هذ، ح ث عن صفوف من المقاعد تشرف على البحر 

-2991المسرح وما حوله ب ن األعوام تنق باتها    منطقة البعثة ت جددقد و،  اله رودي

 ساحة لسباق العربات ُبن ت على غرار مبةان  السةرك الرومةان     ،  اكتشفتم 2998

 (6منظر رقم .)

هةو أن  ك ، والسبب    ذل ب ن المسرح والمدرج ة   التسم  (3) وقد خلط جوز ف وس   

من الحفر ات أّن الجزء الغرب  من السرك أنشةئ علةى    كل مسرح   ه مدرج ، وتب َّن

الرمال الت  وضعت أمام جدار التسو ة الغرب ة للم ناء ، ولكن األمواج دمرت هذا الجزء 

 قةد أق مةت  وباإلنجل ز ة ،  Uرف وكان للسرك ممّر ممتّد على شكل حمن البناء الحقًا 

، وكانةت تةدعم   م 9.15عةرض  منه ب  الجهة الجنوب ة والشرق ة   درجات للمشاهد نم

   الواقع التحك م  كرسّ كان و حم ه من األمواج البحر ة ،تو الجدار الغرب  من السرك 

أما ساحة  ة ،مخفّ  ساللمب  حتوي على داعن الجمهور بسر مفصواًلمركز الجهة الشرق ة 

م  21وعرضةها   م ،26بلغ طولهةا    كانت مفصولة عما حولها بساحة واسعة، العرض 

 ( .4) إلى ه روس   الس رك  ها عل عثرالقطع النقد ة الت   نسبتو،  م6-4وعمقها من 

 والمسرح من ه رودس ملعب سباق الخ ل  ب ن قصر مكان (5) ذكر جوز فوسقد و   

عن     عهده َتالكلمة وكانت  ، جًا أو مسرحًااه مدّروسّم م ناء من الشمال ،الو الجنوب ، 

 وتحدث جوز ف وس عن ملعب سباق الخ ل أو العربةات ،  حلبة محاطة بمقاعد للمتفرج ن
                                                 

1-Roman ,Yadin,Herod's Mansterpiece12 
2- Casarea,   NEAEHL,5,1998,1656   
3 - Antiquities of the Jews,15,9,6   
4
- Porath,Casarea,   NEAEHL,5,1998,1658.          

5
-Antiquities of the Jews,15,9,6.      
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، ح ث  البناء اله رودي القر ب من قصر الحاكم بذلك وربما كان  قصد، ( 2)    ق سار ة

 تخدم لسةباق سة   ًاتر  ه  ًامر ق كان البناء ، وتب ن أنَّنطالق وجود بوابات اال عنكشف 

   (6منظر رقم (.)1) الخ ل وألعاب القوى

وسباق  سباق العرباتمثل   ستخدم لعدد من األغراض كانأن الملعب ( 3)ذكر جوز ف وس و    

عشةر  ومةا    ةخمس ، وكانت األلعاب تستمرا تتح    السنة العاشرة قبل الم الد  أنهو، الخ ل 

انتصار ب احتفاًءعاب تعرف باأللعاب الحرب ة وأصبحت هذه األل بشكل دوري كل أربع سنوات ،

 (.4) على أنطون وس    معركة أكت وم أغسطس

ة وخةارج دائةرة الجةدار    ن قع    شمال شرق المد كان المدرج  أّن (5) وذكر جوز فوس   

 متد  كان و وقام ه رودس ببنائه بالحجارة المحل ة ، م عن البحر ،750 مسا ة و بعد اله رودي 

ا أن ومع أن علماء اآلثار توقع ،م شرقًا وغربًا 60و م شمااًل وجنوبًا ،95مسا ة  و لمحوره الط

 .على البحر  طّلولك   كب ر من الناس ، ن المسرح قد بن     جنوب الم ناء لك   تسع لعدداو ك

علمةاء   كتشةاف والدل ل على هذا الخلط ا ،أن جوز فوس خلط ب ن المسرح والمدرج  عتقدوُ    

ل س من أنه  أعتقدو( 6)،  الخ لجنوب الم ناء ساللم مهّدمة ، وبّوابات انطالق لسباق    اآلثار 

، ألنه مةن المفتةرض أن   المعقول أن  كون المدرج المح ط بالملعب هو مدرج المسرح المغلق 

 هو مبنى المدرج كون حتمال األكبر أن  لذا  اال جدًا ، ًاملعب سباق الخ ل والعربات واسع  كون

 . ن المسرح الذي وصفه جوز فوسمكا 
 

 

                                                 
1 - Ibid,15,9,5.                                                                                                                                  
2
-Porath,Casarea,   NEAEHL,5,1675 

3
- Antiquities of the Jews ,15,9,6   

4 - Ibid,18,8,2.                                                                                                                                   
5  Antiquities of the Jews ,15,9,6  .    
6 - Porath,Casarea  NEAEHL,5,1675   
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 الخاتمة

 :خُلصت هذه الدراسة إلى كث ر من النتائج ، وكان أهمها 

، الت  قامت    جنوب  لسط ن وغةرب األردن     ندوماآل عود نسب ه رودس إلى عائلة  -2 

بدا ة القرن    القرن ن الثامن والسابع قبل الم الد ، وظلت إلى أن بدأت بالتراجع واالنه ار مع 

 .الثان  قبل الم الد على  د الحشمون  ن ال هود واألنباط العرب

البارز ن    القرن األول قبل المة الد     ندوماآلكان أنت باتر والد ه رودس من رجاالت  -1  

المسةاعدات العسةكر ة   وكان صد قًا للعائلة الحشمون ة ، وحل فًا للرومان أزجى لهم كث رًا من 

 نال رضاهم ، واستغل نفوذه ،  نّصب أبناءه حكامًا على أورشل م والجل ةل قبةل    واالقتصاد ة 

 .و اته

برز دور ه رودس على المسرح الس اس  الرومان  كوارث لوالده ، وكسب بس اساته ُوّد  -3  

قبةل   40على  لسط ن عةام   الرومان لمصلحته ، وأثبت جدارته وإخالصه لهم ،  ّنصبوه ملكًا

أول قائد أجنب  استطار أن  حكم مقاطعة رومان ة باسةم الرومةان دون تةدخل     وكان الم الد 

 .رومان     شؤون مملكته الداخل ة

 . اتبع ه رودس س اسة الوالء والطاعة  للرومان كونهم القوة المس طرة على المنطقة -4 

لقةدرة  استطار حما ة نفسه من خطر الثورات ال هود ة داخل  لسط ن ، وورث عن والده ا -5 

 .على تغ  ر والئه للقائد المنتصر

كانت شخص ة ه رودس المعقدة والغامضة والطموحة نتاجًا للظروف الس اس ة والعسكر ة  -6 

الت  عاشها ، ح ث كثرت   ها الدسائس والمؤآمرات ، وتأثرت شخص ته بكثرة لقاءاته مع القادة 

 . رهالرومان والبّنائ ن والمهندس ن الذ ن صقلوا عقله وتفك
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انتهج ه روودس س اسة متوازنة    تعامله مع ال هود ،  استخدم س اسة القوة والبطش ضد  -7 

  ن كمجلةس السةنهدر  )المعارض ن لحكمه منهم ، وجّردهم من كل الصالح ات    مؤسساتهم 

، ونجح    إخضاعهم ، وحاول استمالة بعض ال هود والتقرب إلة هم  ( ومنصب الكاهن األعظم

 .مصاهرة ، والمساعدات االقتصاد ة ، وإعفائهم من التجن د ل تفّرغوا لعبادتهمعن طر ق ال

ب ن مصالح الرومان ومصالح مملكته  تجاوز عن  حاول أن  وازن     س استه الخارج ة  -8 

،  كل وباترا   أراٍض تابعة له حرصًا على عدم إثارة غضب أنطون وس زوج  كل وباتراأطمار 

ض بعض المعارك ضد األنباط ، إال أنه هادن األنباط    أوقات أخرى وأطار الرومان    خو

مع حرصه على حما ة حدود مملكته من خطرهم ،  أعطاه الرومان بعض الحر ة    س اسةته  

 .الخارج ة رغم أنها كانت من اختصاص الرومان وحدهم

وتقل دًا للبنةائ ن   اهتم ه رودس بتش  د األبن ة الضخمة رغبة منه    الظهور والشهرة  ، -9   

 . الرومان ، وحبًا    تكر م قادة رومان ، وتكر م أقاربه وأصدقائه ، وحفظًا ألمن مملكته

تأثر باألنماط البنائ ة الت  كانت سائدة عند ال ونان والرومان ،  أخذها ، ومزجها باألنماط  -20 

 .بن ته عن غ رها البنائ ة المحل ة ، وأنتج نمطًا بنائ ًا وزخر  ًا جد دًا  م ز أ

رّكز    بدا ة عهده على األبن ة العسكر ة للمحا ظة على مملكته من األخطةار المحدقةة     -22

  بنى المسارح ، والمدن  والقصور واهتّم باألبن ة المدن ة بعد استتباب األمن ، و ْرض الس طرة ، 

 .الت  امتازت بالبذخ ، والترف ، والر اه ة

عهده اقتصاد ًا وثقا  ًا ، وذلك من خالل تش  د المدن ، و   مقدمتها  ازدهرت  لسط ن    -21 

مد نة ق سار ة بم نائها ، تلك المد نة الت  كانت النموذج المم ز ،  أنعكس ذلك إ جابًا  على الحال 

 .الت  وصلت إل ها مملكته من الرخاء واالزدهار 
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طش ، وعدم التسامح حتى مع أقاربه أنتهج ه رودس    أواخر أ امه س اسة الشدة ، والب-23  
 .والمقرب ن له ، كنسائه ، وأوالده  ، واشتّط    معاملتهم ، وقتل بعضهم
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 فترة الحكم أسم القائد الحشموني الرقم
 م.ق266-270 متت ا الحشمون  -2
 م.ق262-266  هوذا المكاب  -1
 م.ق241-260  وناثان بن متت ا -3
 م.ق234-241 س مون بن متت ا -4
 204-234  وحنان هركانوس األول بن س مون -5
 م.ق203-204 أرستوبولس األول بن  وحنان هركانوس األول -6
 م.ق76-203 الكسندر  انوس األول -7
 م.ق67-76 الكسندرا سالوم  -8
 م.ق63-67 أرستوبولس الثان  -9

 م.ق40-63 هركانوس الثان  -20
 السنوات غ ر محددة  الكسندر الثان  -22
 م.ق37-40 أنت غونس الثان  -21
 م.ق36 أرستوبولس الثالث -23

 (Grant,Michael, Herod the great,262)حكام األسرة الحشمونية(1)رقم  جدول
 
 
 

 
 

 (Grant,Michael, Herod the great,263)سشجرة نسب هيرود( 2)رقم  جدول

 أنتيباس

 أنتيباتر (يوسف)جوزيف

 فصايل هيرودس

 فيراروس (يوسف)جوزيف

 سالوم
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 أسماء األبناء أسماء الزوجات الرقم
 أنت باتر الثان   دورس -2
 الكسندر ،أرستوبولس الرابع:الذكور مر امه األولى -1

 سلمب و ، ك بروس:اإلناث
 ه رودس الثان  مر امه الثان ه -3
 أرخالوس، ه رود أنت باس:الذكور  ملثاك -4

 ألمب وس:اإلناث
  ل ب الثان  ،ه رود كل وباترا -5
  صا ل باالس -6
 روهان:اإلناث   درا -7
 سالوم :اإلناث  ألب س -8
مجهولة )ابنة عمه -9

 (األسم
 أبناء غ ر معرو  ن

مجهولة )ابنة أخته -20
 (األسم

 أبناء غ ر معرو  ن

 (Gross,William,herod the great,371) وأبنائه أسماء زوجات هيرودس( 1)رقم  جدول
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عمودكورنثيأيونيعمودعموددور 

 صور ألعمدة متنوعة من دور ة وأ ون ة  وكورنث ة( 4)منظر رقم
(http://www.the-romans.co.uk/g6/23.architectural_orders.jpg) 
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 (رصوير الباحث )    سبسط ة( الكاردو)صورة شارر األعمدة( 5)منظر رقم 
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 صورة مدرج وملعب سباق الخ ل     ق سار ة ( 6) رقم منظر
)http://anirenicon.com/2012/09/10/israel-part-2-of-4-intertestamental-and-new-testament-sites ) 

 

 

 

 

http://anirenicon.com/2012/09/10/israel-part-2-of-4-intertestamental-and-new-testament-sites/
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     رومان المسعدة على الطراز  قلعة حمام    صورة( 7)ممنظر رق
(http://www.bible-architecture.info/Masada.htm) 
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 ق سار ة مد نة صورة م ناء ه رودس   (8)منظر رقم
(http://www.bible-history.com/archaeology/israel/3-caesarea-ancient-bb.html) 
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 صورة لنمط حجارة ه رود ة( 9)منظر رقم 
(http://www.generationword.com/jerusalem101/33-ashlar-stones.html) 
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 مخطط قتاة هيرودس من عين كوازيبا إلى هيروديون وأورشليم( 81)مخطط رقم
 

(Mazar,A,the aqueducts of Jerusalem,Jerusalem Revealed,81)  
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 مخطط لموقع قصور أر حا(  22) مخطط رقم
 (Roller,Duane,The building program of herod the great,154) 
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 مخطط  قصر ه رودس الثالث    ار حا( 21)مخطط رقم
(http://www.bible-architecture.info/Jericho.htm) 

 

 

 

 

 مخطط قصر ه رودس الثان     أر حا        ( 23)مخطط رقم
)http://www.bible-architecture.info/Jericho.htm) 

 

 

 

 

http://www.bible-architecture.info/Jericho.htm
http://www.bible-architecture.info/Jericho.htm
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 مخطط مد نة ق سار ة(  24) مخطط رقم

 (Roller,Duane,The building program of herod the great,152) 
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 مسعدةقلعة صورة جو ة ل(25)منظر رقم 
(http://www.jewishmag.com/26mag/masada/masada.htm 

 

 

 

 

 صورة لمد نة ه بوس من الجنوب الشرق ( 26)منظر رقم 
 (( Roller,Duane,The building program of herod the great,111    

 

http://www.jewishmag.com/26mag/masada/masada.htm
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 صورة  لبقا ا مبان  قلعة  مكاور(27)منظر رقم 
(http://www.bible-architecture.info/Machaerus.htm) 

 

  ضصورة هيروديون المنخف (18)منظر رقم  

(http://www.biblewalks.com/Sites/Herodion.html  ( 

 

http://www.bible-architecture.info/Machaerus.htm
http://www.biblewalks.com/Sites/Herodion.html
http://www.biblewalks.com/Sites/Herodion.html
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قصر ه رود ون العلويل داخل ة صورة(29)رقم منظر        
(http://www.jewishmag.com/101mag/herodian/herodian.htm)  

 

 

 ة ك بروس من الغربصورة  لقلع( 10)منظر رقم 
  Roller,Duane,The building program of herod the great,110.)) 

 

 

http://www.jewishmag.com/101mag/herodian/herodian.htmمنظر
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 لجزء من سور الحرم االبراه م   الذي بناه ه رودس صورة(12)منظر رقم 
(http://www.jewishmag.com/73mag/hebron/hebron.htm) 

 

 

       

حجارة ضخمة طولها حوال  سبعة أمتار    سور صورة ( 11)منظر رقم
    الخل ل اإلبراه م  المسجد

http://el3a2elzineh.blogspot.com/2012/09/blog-post.html)) 
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 184 

 

 

 

 (رصوير الباحث)سبسط ة مسرح صورة ( 13)منظر رقم 

      

 

 
 صورة أعمدة كورنث ة    قاعة الطعام    قصر ه رودس الشمال     مسعدة( 14)منظر رقم 

(http://www.bible-architecture.info/Masada.htm) 
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ABSTRACT

Rule Of Herod The Great On Palestine(40-4B.C) 

 

This study dealt with one of the  important stages of Palestinian 

civilizational history which was restricted to the period between  37-4 B.C. 

In this period Western historians strenuously  attempted to confiscate this 

history and deluding the world with the centrality of Jewish rule in 

Palestine during the period of this study and  after it, specially during the 

period of the Hasmonite  rule.                                                                         

 The main aim of this study was to get acquainted with the ruler of Adomite 

lineage and who belonged to Judaism ,Herod, who was a ruler of Adomite 

lineage and who belonged to Judaism and who adopted a policy of absolute 

subordination to the Romans.  Among the aims of this  study was to get 

acquainted with the policies adopted by this ruler in order to firmly 

establish the pillars of his rule.                                                                         

  The study focused on the Adomite origins of Herod , that man which was 

ascribed to the state which arose in south Palestine. It discussed the 

political leadership of Herod which he adopted from his grandfather 

Antipas and his father Antipater and the local and international 

circumstances which made him a ruler with absolute policies in Palestine.   

   This study also dealt with the absolute subordination of Herod to the 

Romans as the best means by which he intended to preserve his kingdom 

which was under them. He was the first foreign leader who ruled in the 

name of the Romans  in a province which was under their empire. He 

established diplomatic relations and family relations  with some of their 

leaders such as Antony, Octavios and Marcus Agrippa  as indicated by this 

study.                                                                                                               



 191 

  The study discussed an important aspect of Herod's  policy towards the 

Jews and the challenges resulting from  confronting their dangers for him 

which were represented by their refusal of his rule  of them because he 

embraced Judaism for political purposes. He was able to  draw the Jews to 

him  by adopting the strict method sometimes and the lenient method at 

other times. He struck at the opponents of  his rule , controlled  the office 

of the  high priest, and annulled the authorities of the Sanhedrin Council .   

  He attempted to gain their affection by marriage relationships sometimes  

and by showing aggection to them at other times or by means of helping 

them financially at the time of disasters and famines. So his political  

authority became above the authority of religion.                                            

   The study also dealt with the external relations of Herod with Greek 

Egypt under the leadership of Cleopatra (the wife of Antony) which was  

prevailed by mutual hatred resulting from the conflict over spheres of 

influence in  Palestine. The study  described his relations with the 

Nabateans  which ranged from wars sometimes to peace at other times in 

order to protect the boundaries of his kingsom and to appease the policy of 

the Romans.                                                                                                    

   This study focused on the building projects  of Herod  in Palestine  which 

were represented in the military  buildings including castles , fortresses   

and walls  his aim from which was  to protect his kingdom from  external 

and internal dangers.  These buildings were in  large cities such as Sebaste, 

Caesarea  as well as religious buildings and cultural an athletic buildings 

such as theatres, playgrounds, amphitheaters and halls . Most of his 

buildings were imbued with the Hellenistic hue.        
 

 

 


