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عمر أمني مصاحلة )*(

توطئـة
عهد  من  جغرافي  كمصطلح  إسرائيل"  "أرض  تعريف  يختلف 
إلى عهد، واحلدود "املوعودة" تختلف أيًضا ما بني تدوين وتدوين، 
كما أن احلدود التي سكن بنو إسرائيل ومن بعدهم اليهود في إطارها 

تختلف من مملكة إلى مملكة. 
لم تكن احل��دود "امل��وع��ودة" من نهر مصر حتى نهر الفرات هي 
ذات احلدود التي وعد بها النبي موسى كحدود توطني لليهود عندما 
كان في شرق األردن )في أعالي جبل نبو، حسب الرواية التوراتية( 
وك��ان  امل��ي��ع��اد".  "أرض  نحو  األردن  نهر  إسرائيل  بني  عبور  قبيل 
التحديد الدقيق ألرض إسرائيل في زمن القضاة، وعلى وجه التحديد 

حدود »أرض إسرائيل« في ال� »ِمْكرا« )التوراة(
 )دراسة توثيقية(

الشيخ وحتى  دان جنوبي جبل  نهر  فترة يشوع واألسباط، هو "من 
توسعت  عندما  سليمان(  )امللك  "شلومو"  عهد  وفي  السبع".  بئر 
ب� "أرض إسرائيل"، ما عدا  اململكة باالحتالل العسكري، لم تسم 

منطقة استيطان أبناء إسرائيل الفعلية، من دان وحتى بئر السبع.  
وميكن القول بوضوح إن احلدود التاريخية الفعلية ألرض إسرائيل 
وإنها  متنقلة،  ثابتة،  غير  ح���دودًا  كانت  )ال��ت��وراة(  "ِم��ْك��را"  ال���  ف��ي 

تغيرت، تنقلت، توسعت، وتقلصت في فترات مختلفة. 
وتفتقر التوراة إلى التحديد الدقيق، ولو في وصية واحدة تتصل 
بحدود أرض إسرائيل، وليس فيها حكم واحد يفرض حدودا محددة 

خاصة وحدودًا معينة أخرى.
أرض  ملناطق  األنبياء  تطرق  عدم  خالل  من  نخلص،  أن  وميكن 
إسرائيل وحدودها - ما عدا رؤى يحزقئيل - إلى أن مسألة احلدود لم 

)*( طالب دكتوراة- قسم العلوم السياسية، جامعة بار إيالن.
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تشغل بالهم قطعيًا ولم تقلقهم. ومع أنهم يحملون كالم الله، وأنهم 
رسله الذين مثلوا الروح الطاهرة احلقيقية لإلميان، لم يحمل أي منهم 
كالمًا بحق هذه احلدود أو تلك، ولم ينطق أي منهم مبلك أو أرض 

موعودة، بل اكتفت غالبيتهم مبناطق  صغيرة أو متوسطة .
سأحاول في هذه املقالة التطرق ملوضوع أرض إسرائيل كما ورد 

في التوراة حرفيا.
 وميكن التطرق إلى حدود "أرض إسرائيل" في التوراة من خالل 
حدود  حقيقة  تشخيص  أحاول  جهة  فمن  والرؤيا.  الواقع  اجتاهني: 
البالد في العصور املختلفة،  منذ بداية فترة بيت املقدس األول، ومن 
اجلهة الثانية فحص املفاهيم املتعلقة مبفهوم أرض إسرائيل وحدودها. 

وعليه، سأحاول فحص:
وواضحة  م��وح��دة  ح��دود  هناك  كانت  ه��ل  التاريخي:  اجل��ان��ب  أ.   
هناك  توجد  ه��ل  املختلفة،  مراحلها  م��دار  على  إس��رائ��ي��ل  ألرض 
"احل��امل��ني"  ت��وق  تعتمد  مضبوطة،  جغرافية  معينة،  خريطة  حقًا 
ضبابية،  بأحالم  متعلقون  ه��ؤالء  أن  أم  اآلب��اء،  حل��دود  املعاصرين 

ليس لها مرتكز في الواقع التوراتي؟ .
مساحة  يخص  ال��ت��وراة  في  مفهوم  هناك  هل  الفلسفية:  النظرة  ب. 
اليوم،  كما هي  السابق،  في  كانت  إسرائيل؟ وهل  أرض  وحدود 
الثانية،  اجلهة  ومن   - جهة  من  هذا  الواقع؟  لضرورة  قائمة  حدود 
هل تطلعوا آنذاك إلى حدود أخرى والى بالد أوسع، إلى بالد ذات 
حدود معينة كما ذكر: وقاَل الّربُّ ألبراَم:  "1. إرَحْل ِمْن أرضَك 
فأجَعَلَك   .2 ُأري���َك،  التي  األرض  إل��ى  أبيَك  وَب��ي��ِت  وَعشيَرتَِك 
َب��رَك��ًة، 3. وُأب��اِرُك  َاسَمَك وتكوَن  ��َم  ��ًة عظيمًة وُأب��اِرَك��َك وُأَع��ظِّ ُأمَّ
األرض".  َعشائِِر  جميُع  بَِك  ويَتباَرُك  العنيَك،  وَألعُن  ُمباِركيَك 
ثم   .)3-1 آية  عشر،  الثاني  اإلصحاح  التكوين:  )"بريشيت"- 
أب��راُم في األرض  َاجتاَز  إلى أرض كنعاَن 6.  ا وصلوا  ذكر: "فلمَّ
وَن في األرض. 7.  إلى َبّلوَطِة ُمورَة في َشكيَم، ِعنَدما كاَن الكنعانيُّ
فَبنى  هِذِه األرض".  أَهُب  "لَِنسِلَك  وقاَل:  الّربُّ ألبراَم  وَت��راَءى 

أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ الذي َتراَءى لُه. 8. ُثَم َانَتَقَل ِمْن ُهناَك إلى 
ُه وعاُي  اجلَبِل َشرقَي َبيِت إيَل وَنصَب خيَمَتُه، فكاَنت َبيُت إيَل غربيَّ
. 9.  ُثَم  ، وَدعا بَِاسِم الّربِّ َشرقيَّه. وَبنى أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ
أخَذ َيرحَتِل جنوًبا نحَو صحراِء النََّقِب" )التكوين: اإلصحاح الثاني 

عشر، آية 6- 9(.

احلدود التاريخية
في عهد اآلباء

سياسية.  ح��دود  ويعقوب  وإسحق  إبراهيم  اآلب��اء  ل��دى  تكن  لم 

القول،  وميكن  العيش،  مناطق  عن  بحثًا  آلخر  إقليم  من  تنقلوا  فقد 

وفقًا لذكر األماكن التي عاش فيها اآلباء، إن منطقة تنقلهم كانت من 

جنوب جبال يهودا وحتى شمال النقب، ومن اخلليل كنقطة شمالية،  

فذكر: »فَصِعَد أبراُم ِمْن ِمْصَر إلى صحراِء النَّقِب، هَو وَاْمَرأُتُه وُلوَط 

َهِب،  ِة والذَّ بِاملَاشيِة والِفضَّ أبراُم غنّيا جّدا  مَيِلُك. 2. وكاَن  ما  وُكلُّ 

َله ِمْن  َبيِت إيَل، َحيُث نَصَب خيَمًة  َقِب إلى  النَّ ِمَن  3. وأخَذ َيرحَتُل 

َقبُل، َبنَي َبيِت إيَل وعاَي. 4 . وَحيُث َبنى مذَبًحا. وُهناَك دعا أبراُم 

« ) التكوين: اإلصحاح الثالث عشر، آية 1- 4(. بَاسِم الّربِّ
 وبعد انفصال سيدنا ابراهيم عن سيدنا لوط، سكن سيدنا ابراهيم 
فاَرَقُه  َبعَدما  الّربُّ ألبراَم  في منطقة اخلليل »حبرون«: »14 . وقاَل 
ِشمااًل وجنوًبا  فيِه  أنَت  الذي  املَوِضِع  ِمَن  وَانُظْر  »َارَف��ْع عيَنَك  ُلوَط: 
إلى  ولِنسِلَك  ل��َك  أَهُبها  ها  ُكلُّ األرض  ف��ه��ِذِه   .15 وَغ��رًب��ا،   وَش��رًق��ا 
أْن  ف��إْن أمكَن ألح��ٍد  األب��ِد، 16. وأج��َع��ُل نسَلَك ك��ُت��راِب األرض، 
ُطواًل  األرض  في  َام��ِش  ُق��ِم   .17 ُيحَصى.  أيًضا  فَنسُلَك  ُيحصَيُه، 
وِط  وَعرًضا، ألنِّي لَك أَهُبها. 18. فَانتقَل أبراُم بِخيامِه حتى إلى بلُّ
« )التكوين: اإلصحاح  مَمْرا في َحبروَن، فأقاَم ُهناَك وَبنى مذَبًحا للّربِّ

الثالث عشر، آية 14- 18(
وُمؤوَنَتُهم  وَعمورَة  س��دوَم  أهِل  ث��روِة  جميَع  الُغزاُة  فأخَذ   .11«

التوراة من خالل  "أرض إسرائيل" في  إلى حدود  التطرق   وميكن 
تشخيص حقيقة حدود  أحــاول  فمن جهة  والــرؤيــا.  الواقع  اجتاهني: 
البالد في العصور املختلفة،  منذ بداية فترة بيت املقدس األول، ومن 
اجلهة الثانية فحص املفاهيم املتعلقة مبفهوم أرض إسرائيل وحدودها. 
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وَم��َض��وا. 12. وأخ���ذوا أي��ًض��ا ُل��وًط��ا، َاب���َن أخ��ي إب��راه��ي��َم، وَث��رَوَت��ه 
النَّاجنَي  َأح��ُد  مِبدينِة س��دوَم. 13. فجاَء  ُمقيًما  ُل��وَط  وَمَضوا، وك��اَن 
، أخي أشكوَل  وِط مَمْرا األموريِّ وأخبَر أبراَم الِعبرانَي وهَو ُمقيٌم ِعنَد َبلُّ
آية  عشر،  الرابع  اإلصحاح  )التكوين:  أب��راَم«  ُحلفاُء  وُه��م  وعانَِر، 
مَمْرا،  وِط  َبلُّ ِعنَد  الّربُّ إلبراهيَم  »وَت��راءى  أيًضا:  11- 13(. وذكر 
النَّهاِر. 2. فرَفَع عينيِه ونَظَر فرأى  بِباِب اخليَمِة في َحرِّ  وهَو جالٌس 
َثالثَة ِرجاٍل واِقفنَي أماَمُه، فأسرَع إلى لِقائِِهم ِمْن باِب اخليمِة وسجَد 
��َر  مَتُ ف��ال  ي��ا س��ّي��دي،  إل��ى األرض 3. وق���اَل: »إْن كنَت راِض��ًي��ا علَي 
ُم لُكم قلياًل ِمَن املاِء، فَتغِسلوَن أرجَلُكم  ُمروًرا بَِعبِدَك. 4. َدعني ُأقدِّ
ُم لُكم ِكسرَة خبٍز، فَتسنِدوَن بها  جَرِة. 5. وأقدِّ وَتستريحوَن حتَت الشَّ
ُقلوَبُكم ُثَم َتسَتأنِفوَن َسَفَرُكم. وإاَل ملاذا مَرْرمُت بَِعبِدُكم؟« فقالوا لُه: 
  ،)5  -1 آية  عشر،  الثامن  اإلصحاح  )التكوين:  ُقلَت«  كما  »إفَعْل 
وجاء في سفر التكوين اإلصحاح الثالث والعشرين »وعاشت سارُة 
مئًة وَسْبًعا وِعْشريَن سَنًة 2. وماَتت في قريِة أربَع، وهَي َحبروُن، في 
ا قاَم  أرض كنعاَن. ودخَل إبراهيُم ينُدُب سارَة ويبكي عَليها. 3. فلمَّ
: 4 .«أنا غريٌب ونزيٌل َبيَنُكم. دعوني  ِمن أماِم جثمانِها قاَل لَبني ِحثٍّ
 : أمِلُك قبًرا ِعنَدُكم ألدِفَن فيِه َميتي ِمْن أمامي«. 5 . فأجاَبُه َبنو ِحثٍّ
فَادِفْن  بيننا،  فيما  املَقاِم  رفيَع  جعَلَك  اللُه  سّيدي.  يا  لنا  .«اْسَمْع   6
ا مَينُع قبَرُه َعنَك لتدِفَن فيِه َميَتَك«. َميَتَك في أفضِل ُقبوِرنا، ال أحَد ِمنَّ

  وحتى بئر السبع جنوبًا: »8. ُثَم َانَتَقَل ِمْن ُهناَك إلى اجلَبِل َشرقَي 
ُه وعاُي َشرقيَّه. وَبنى  َبيِت إيَل وَنصَب خيَمَتُه، فكاَنت َبيُت إيَل غربيَّ
. 9. ُثَم أخَذ َيرحَتِل جنوًبا  ، وَدعا بَِاسِم الّربِّ أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ
َقِب« )التكوين: اإلصحاح الثاني عشر، آية 8- 9(.  نحَو صحراِء النَّ
َبنَي قاِدَش وشوَر  النََّقِب، فأقاَم  ِمْن ُهناَك إلى أرض  »وَانتقَل إبراهيُم 

ونزَل مبدينِة جراَر« )التكوين: اإلصحاح العشرون، آية 1(.
  »33 . وغَرَس إبراهيُم شجًرا في بئِر َسْبَع ودعا ُهناَك بَاسِم الّربِّ 
أّياًما  الفِلسطيِّنَي  أرض  في  إبراهيُم  َب  وتغرَّ  .  34  . رمديِّ السَّ اإلل��ِه 
   .)34  -33 آية  والعشرون،  الواحد  اإلصحاح  )التكوين:  كثيرًة« 
»19. ُثَم رجَع إبراهيُم إلى خادَميِه، فقاموا وذهبوا مًعا إلى بئَر َسْبَع، 
آية  والعشرون،  الثاني  اإلصحاح  )التكوين:  ُهناَك«  إبراهيُم  وأق��اَم 

.)19
ِل ال��ذي ك��اَن في     »1. وك��اَن في األرض ج��وٌع غيُر اجل��وِع األوَّ
في  الفِلسطيِّنَي  َم��ِل��ِك  أبيمالَِك،  إل��ى  إس��َح��ُق  فذهَب  إب��راه��ي��َم،  أّي���اِم 

جراَر. 2 . فتراءى َله الّربُّ وقاَل: »ال َتْنِزْل إلى ِمْصَر، بِل َاسُكْن في 
ْب بهذِه األرض وأنا أكوُن مَعَك  َك عَليها. 3 . تَغرَّ األرض التي أُدلُّ
وُأباِرُكَك، فُأعطَي لَك ولِنسِلَك جميَع هِذِه الباِلِد، وأفي باليمنِي التي 
وُأعطيهم  ماِء  السَّ كنجوِم  نسَلَك  ُر  وُأكثِّ أبيَك، 4 .  حَلفُتها إلبراهيَم 
جميَع هِذِه البالِد، ويتبارُك فيهم جميُع ُأمَمِ األرض،  5.ألنَّ إبراهيَم 
َسِمَع كالمي، وحِفَظ أوامري ووصاياَي وفرائِضي وشرائعي«. 6 . 
السادس والعشرون،  )التكوين: اإلصحاح  فأقاَم إسَحُق في جراَر« 

آية 1- 6(. 
َله  فتراءى   .24 َسْبَع،  بئَر  إلى  ُهناَك  ِم��ْن  إسَحُق  وَصِعَد   .  23«
يلِة وقاَل َله: »أنا إلُه إبراهيَم أبيَك. ال َتخْف، فأنا  الّربُّ في تِلَك اللَّ
فبنى  إبراهيَم«. 25 .  أجِل عبدي  ِمْن  نسَلَك  ُر  وُأكثِّ وأباِرُكَك  َمعَك 
وحفَر  خيَمًة  ُهناَك  ونَصَب   . ال��ّربِّ بَاسِم  ودعا  مذَبًحا  ُهناَك  إسَحُق 
ِرجاُله بِئًرا« )التكوين: اإلصحاح السادس والعشرون، آية 25-23 
التي  البئِر  اليوِم جاَء عبيُد إسَحَق فأخبروُه عِن  (. »32 . وفي ذلَِك 
فصاَر  ِشْبَعَة  إسَحُق  اها  فسمَّ  .  33 م��اًء«.  »َوجْدنا  قالوا:  حفروها، 
السادس  اإلصحاح  )التكوين:  اليوِم«  هذا  إلى  َسْبَع  بئَر  املدينِة  َاسُم 

والعشرون، آية 32- 33(.
ِم��ْن بئَر َس��ْب��َع وذه��َب إل��ى ح���اراَن،11.   » 10. وخ��َرج يعقوُب 
مِس إلى موضِع رأى أْن يبيَت فيه، فأخَذ حجًرا  فوصَل عنَد غياِب الشَّ
أنَّه  فَحُلَم  ُهناَك. 12.  وناَم  رأِسِه  حَتَت  املَوِضِع ووَضَعُه  ِمْن حجارِة 
اللِه  ماِء، ومالئكُة  ًما منصوبًة على األرض، رأُسها إلى السَّ رأى ُسلَّ
"أنا  يقوُل:  ِم  لَّ السُّ َعلى  واِقًفا  اللُه  وكاَن  عَليها. 13.  وتنِزُل  تصَعُد 
عَليها  نائٌِم  أن��َت  التي  األرض  إسَحَق!  وإل��ُه  أبيَك  إبراهيَم  إل��ُه  ال��ّربُّ 
وينَتِشُر  األرض،  َكُتراِب  نسُلَك  ويكُثُر   .14 ولِنسِلَك.  لَك  أهُبها 
قبائِل  جميُع  وبنسِلَك  بِ��َك  ويتبارُك  وجنوًبا،  وَش��م��ااًل  وشرًقا  غرًبا 
َك إلى  األرض، 15. وها أنا مَعَك، أحفُظَك أينما َاجتهَت. وس��أردُّ
ى َعنَك حتى أفَي لَك بكلِّ ما وَعْدُتَك".16.  هِذِه األرض، فال أتخلَّ
فأفاَق يعقوُب ِمْن نومِه وقاَل: "الّربُّ في هذا املَوِضِع وال ِعْلَم لي". 
اللِه.  بيُت  إاَل  املَوِضَع. ما هذا  17. فخاَف وق��اَل: "ما أرهَب هذا 
 -10 آية  والعشرون،  الثامن  اإلصحاح  )التكوين:  ماِء"  السَّ وباُب 

.)17
إيل:  بيت  حتى  واندفاعات  معني،  تواجد  عن  ال��ت��وراة  في  ذك��ر 
ا وصلوا إلى أرض كنعاَن  6. َإجتاَز أبراُم في األرض إلى َبّلوَطِة  "فلمَّ
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وَت��راَءى   .7 األرض.  في  وَن  الكنعانيُّ كاَن  ِعنَدما  َشكيَم،  في  ُم��ورَة 
ُهناَك  الّربُّ ألبراَم وقاَل: "لَِنسِلَك أَهُب هِذِه األرض". فَبنى أبراُم 
مذَبًحا لِلّربِّ الذي َتراَءى لُه. 8. ُثَم َانَتَقَل ِمْن ُهناَك إلى اجلَبِل َشرقَي 
ُه وعاُي َشرقيَّه. وَبنى  َبيِت إيَل وَنصَب خيَمَتُه، فكاَنت َبيُت إيَل غربيَّ
. 9. ُثَم أخَذ َيرحَتِل جنوًبا  ، وَدعا بَِاسِم الّربِّ أبراُم ُهناَك مذَبًحا لِلّربِّ
 -6 آية  عشر،  الثاني  اإلصحاح  )التكوين:  النََّقِب"    صحراِء  نحَو 

 .)9
وُلوَط  وَاْم��َرأُت��ُه  هَو  النَّقِب،  إلى صحراِء  ِمْصَر  ِمْن  أب��راُم  "فَصِعَد 
َهِب،  ِة والذَّ بِاملَاشيِة والِفضَّ أبراُم غنّيا جّدا  مَيِلُك. 2. وكاَن  ما  وُكلُّ 
َله ِمْن  َبيِت إيَل، َحيُث نَصَب خيَمًة  َقِب إلى  النَّ ِمَن  3. وأخَذ َيرحَتُل 
َقبُل، َبنَي َبيِت إيَل وعاَي.4. وَحيُث َبنى مذَبًحا. وُهناَك دعا أبراُم 

" )التكوين: اإلصحاح الثالث عشر، آية 1- 4(. بَاسِم الّربِّ
 .12" دوث���ان:  منطقة   إل��ى  وصلوا  يوسف  إخ��وة  أن  حتى   
فقاَل  ِعنَد شكيَم، 13.  أبيِهم  غَنَم  ليرَعوا  يوُسَف  إخوُة  وَذَه��َب 
فَتعاَل  شكيَم،  ِعنَد  الغَنَم  يرَعوَن  "إخ��وُت��َك  ليوُسَف:  يعقوُب 
ُأرِسُلَك إليِهم". قاَل: "نعم، ها أنا". 14. فقاَل َله: "َاذهْب 
باخلَبِر!" وَأرسَله  الغَنِم وجْئني  وَانُظْر كيَف حاُل إخوتَِك وحاُل 
َرجٌل وهَو  إلى شِكيَم. 15. وصاَدَفه  َحبروَن، فجاَء  ِمْن وادي 
تطُلُب؟" 16.فأجاَب: "َأطلُب  فسأَله: "ماذا  يَِّة،  البرِّ في  تائٌِه 
جُل: "َرحلوا ِمْن  إخوتي. أخبِرني أيَن َيرَعوَن". 17. فقاَل الرَّ
يوُسُف  فسَعى  ُدوث���اَن".  إلى  نذهُب  يقولوَن:  وَسِمْعُتُهم  ُهنا، 
وراَء إخوتِه، فَوجَدُهم في ُدوثاَن" )التكوين: اإلصحاح السابع 
والثالثون، آية 12- 17(.  لكن هذا كله جرى في أثناء البحث 

عن املراعي.
ج��اَء  ُث���َم   .18" معينة:   لفترة  نابلس  ف��ي  يعقوب  سكن  ول��ق��د 
يعقوُب سامِلًا إلى مدينِة شكيَم التي في أرض كنعاَن، َبعَد عودتِِه ِمْن 

ِة َاشترى ِمْن َبني  َسهِل أراَم، فَنَزَل ُقباَلَة املدينِة. 19. َومِبئٍة ِمَن الِفضَّ
َحموَر أبي شِكيَم ِقطعَة األرض التي نَصب فيها خيَمتُه. 20. وَأقاَم 
)التكوين: اإلصحاح  إسرائيل"  إلِه  إيَل،  بَاسم  وَدع��اُه  مذبًحا  ُهناَك 
إيل:  إلى بيت-  انتقل  آية 18- 20(.   وبعدها  الثالث والثالثون، 
"6 . وجاَء يعقوُب وجميُع القوِم الذين مَعه إلى ُلوَز التي في أرض 
ى املَوِضَع إلَه َبيِت  كنعاَن وهَي َبيُت إيَل. 7. وَبنى ُهناَك مذَبًحا وَسمَّ
ِمْن وجِه أخيِه. 8. وماَتت  ُهناَك ِحنَي هَرَب  َله  ى  اللَه جتلَّ إيَل، ألنَّ 
َي  وطِة في َأسفِل َبيِت إيَل، وُسمِّ دُبورُة ُمرِضَعُة ِرفقَة فُدِفَنت حتَت الَبلُّ
والثالثون،  اخلامس  اإلصحاح  )التكوين:  الُبكاِء"  وَطَة  بلُّ املَوِضُع 
يعقوُب  اجت��اه اخلليل: "27 . وج��اَء  آية 6- 8(.  ومن ثم سار في 
إلى إسَحَق أبيه ِعنَد مَمْرا بالُقرِب ِمْن قريٍة أرَبَع، وهَي َحبروُن، حيُث 
َب إبراهيُم وإِسَحُق. 28. وكاَن ُعمُر إِسَحَق مئًة وثماننَي سَنًة.  تَغرَّ
ِمَن  َشبَِع  شيخا  آبائِِه  إلى  وَاْنَضَم  وم��اَت  إِسَحَق  روُح  وفاَضت   .29
اخلامس  اإلصحاح  )التكوين:  َابناُه"  ويعقوُب  ِعيسو  وَدَفَنُه  احلياِة. 

والثالثون، آية 27- 29(. 
وسكن سيدنا يعقوب هناك حتى نزوحه الى مصر. وال يوجد أي 
الفلسطينيني  بالد  من  الساحلي  السهل  ملنطقة  اآلب��اء  قصص  في  ذكر 
شماالً، أو في عيمق يزراعيل )مرج ابن عامر( أو في عيمق بيت شآن 

)سهل بيسان( واجلليل. ولم يسكن اآلباء هناك لسببني:
وتطرقت  كنعانية،  بشعوب  مأهولة  كانت  معينة  مناطق  هناك  أ. 
إليهم هذه الفقرة: »5. وكاَن أيًضا لُلوٍط الذي رافَق أبراَم غَنٌم وبَقٌر 
كاَنت  أمالَكُهما  ألنَّ  َمًعا  بُِسكناُهما  األرض  فضاَقِت   .6 وخ��ي��اٌم، 
كثيرًة.7. ووَقَعت خصوَمٌة َبنَي ُرعاِة ماشيِة أبراَم وُرعاِة ماشيِة ُلوٍط، 
أب��راُم  فقاَل   .8 األرض،  في  ُمقيموَن  ��وَن  يُّ زِّ وال��َف��رِّ وَن  الكنعانيُّ فيما 
وُرعاتَِك،  ُرعاتي  َب��نيَ  وال  وَبيَنَك،  َبيني  خصوَمٌة  َتُكْن  »ال  لُِلوٍط: 
َيَديَك، فَانَفِصْل عنِّي.  َبنَي  ها  ُكلُّ فَنحُن َرجالِن أخَواِن. 9. األرض 

هناك مناطق معينة كانت مأهولة بشعوب كنعانية، وتطرقت إليهم 
هذه الفقرة: »5. وكاَن أيًضا لُلوٍط الذي رافَق أبراَم غَنٌم وبَقٌر وخياٌم، 
6. فضاَقِت األرض ِبُسكناُهما َمًعا ألنَّ أمالَكُهما كاَنت كثيرًة.7. ووَقَعت 
وَن  خصوَمٌة َبنَي ُرعاِة ماشيِة أبراَم وُرعاِة ماشيِة ُلوٍط، فيما الكنعانيُّ
وَن ُمقيموَن في األرض، 8. فقاَل أبراُم ِلُلوٍط: »ال َتُكْن خصوَمٌة  يُّ زِّ والَفرِّ

َبيني وَبيَنَك، وال َبنَي ُرعاتي وُرعاِتَك، فَنحُن َرجالِن أخَواِن.
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إلى  فأذهُب  اليمنِي  إلى  أو  اليمنِي،  إلى  فأذهُب  ماِل  الشِّ إلى  تذَهُب 
ماِل« )التكوين: اإلصحاح الثالث عشر، آية 5- 9(. الشِّ

الساحلي  السهل  منطقة  مثل  معينة،  مناطق  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ب. 
للسكن،  ص��احل��ة  وغ��ي��ر  باملستنقعات  مليئة  ال��ش��م��ال��ي��ة،  واألغ�����وار 

وبالتأكيد غير صاحلة للرعاة الرحل.
»أرض  تخص  وال��ت��ي  اآلب���اء  قصص  ف��ي  ش��اذت��ان  قضيتان  ه��ن��اك 
إبراهيم  سيدنا  اشتراه  الذي  اإلبراهيمي  احلرم  شراء  أولها   امليعاد«: 
سَنًة  وِعْشريَن  وَسْبًعا  مئًة  س��ارُة  وعاشت   .1« احليثي:  عفرون  من 
2. وماَتت في قريِة أربَع، وهَي َحبروُن، في أرض كنعاَن. ودخَل 
ا قاَم ِمن أماِم جثمانِها قاَل  إبراهيُم ينُدُب سارَة ويبكي عَليها. 3. فلمَّ
َبيَنُكم. دعوني أمِلُك قبًرا ِعنَدُكم  : 4. »أنا غريٌب ونزيٌل  لَبني ِحثٍّ
لنا  »اْسَمْع   .6 : ِح��ثٍّ َبنو  فأجاَبُه  أمامي«. 5.  ِم��ْن  َميتي  فيِه  ألدِف��َن 
َميَتَك في أفضِل  يا سّيدي. اللُه جعَلَك رفيَع املَقاِم فيما بيننا، فَادِفْن 
ا مَينُع قبَرُه َعنَك لتدِفَن فيِه َميَتَك«. 7.فقاَم إبراهيُم  ُقبوِرنا، ال أحَد ِمنَّ
ُكنُتم  »إْن  لُهم:  وق��اَل   .8 ِح��ثٍّ  لَبني  األرض،  تِلَك  أله��ِل  وَانحنى 
ِمْن َعفروَن بِن  ِمْن أمامي فَاسمعوا لي وَاطلبوا  َتقبلوَن أْن أدِفَن َميتي 
بثمٍن  َط��َرِف حقِلِه  في  َله  التي  املَكفيلِة  مغارَة  ُيعطَيني  أن   .9 ُصوحَر 
احلثِّيُّ  َع��ف��روُن  وك��اَن   .10 َبيَنُكم.  فيما  أمُلُكُه  قبًرا  لتكوَن  كامٍل، 
، فأجاَب إبراهيَم على َمسامِع ُكلِّ َبني ِحثٍّ الذيَن  جالًسا مَع َبني ِحثٍّ
جاؤوا إلى َمجلِس باِب املدينِة: 11 . ال يا سّيدي، َاسَمْع لي. احلقُل 
وهبُتُه لَك، واملغارُة التي فيِه أيًضا. هِذِه ِهَبٌة لَك ِمني مبشهٍد ِمْن َبني 
قومي. فَادِفْن َميَتَك«. 12. فَانحنى إبراهيُم أماَم أهِل تِلَك األرض، 
13. وقاَل لَعفروَن على َمساِمِعِهم: »َليتَك تسَمُع لي، فأعطَيَك َثمَن 
احلقِل. خْذُه ِمني فأدِفَن َميتي ُهناَك«. 14. فأجاَب َعفروُن إبراهيَم: 
ٍة، فأية  15 . »اسَمْع لي يا سّيدي. أرض تساوي أربَع مئِة ِمثقاِل ِفضَّ
قيمٍة لها َبيني وَبيَنَك؟ َادِفْن َميَتَك فيها«. 16. فسِمَع إبراهيُم لَعفروَن 
، أي أربَع مئِة مثقاِل  َة التي ذَكَرها على َمسامِع بني ِحثٍّ ووَزَن َله الِفضَّ
في  الذي  َعفروَن  َحقُل  فأصبَح   .17 التُّجاِر.  َبنَي  رائج  هو  مما  ٍة  ِفضَّ
املكفيلِة جُتاَه مَمْرا: احلقُل واملغارُة وُكلُّ ما فيِه ِمْن شجٍر بجميِع ُحدودِه 
احمُليطِة به 18. ُمْلًكا إلبراهيَم مبشهٍد ِمْن ُكلِّ َبني ِحثٍّ الذيَن جاؤوا 
إلى باِب املدينِة. 19. وَبعَد ذلَِك دَفَن إبراهيُم سارَة َامرأَتُه في مغارِة 
كنعاَن. 20.  أرض  ف��ي  َح��ب��روُن،  وه��َي  ���را،  مَمْ جُت���اَه  املكفيلِة  َح��ق��ِل 
ُمْلًكا  إبراهيَم  إلى  َبني ِحثٍّ  ِمْن  فيه  التي  احَلقُل واملغارُة  َانتقَل  وهكذا 

لقبٍر« )التكوين: اإلصحاح الثالث والعشرون، آية 1-20(.  وذكر 
إبراهيُم  عاَشها  التي  ننَي  السِّ عدُد  وكاَن   .7« ابراهيم  سيدنا  وفاة  بعد 
بشيبٍة  وم��اَت  إبراهيَم  روُح  وفاضت   .8 سَنًة.  وسْبعنَي  وخْمًسا  مئًة 
آبائِِه. 9. فدفَنه إسَحُق  إلى  ِمَن احلياِة، وَانضَم  صاحلٍة، شيخا شبَِع 
بِن  َع��ف��روَن  حقِل  في  ��را،  مَمْ جُت��اَه  املكفيلِة  مغارِة  في  َاب��ن��اُه  وإسماعيُل 
 . ، 10. وهَو احلقُل الذي َاشتراُه إبراهيُم ِمْن َبني ِحثٍّ صوحَر احلثِّيِّ
ُهناَك ُدِفَن إبراهيُم وَامرأُتُه سارُة. 11. وَبعَد موِت إبراهيَم بارَك اللُه 
ائي« )التكوين: اإلصحاح  إسَحَق َابَنُه. وأقاَم إسَحُق عنَد بئِر احليِّ الرَّ

اخلامس والعشرون، آية 7- 11(.  
ج��اَء  ُث��َم   .18  « نابلس:  مدينة  ق��رب  أرض  قطعة  ش��راء  ث��ان��ي��ًا: 
يعقوُب سامِلًا إلى مدينِة شكيَم التي في أرض كنعاَن، َبعَد عودتِِه ِمْن 
ِة َاشترى ِمْن َبني  َسهِل أراَم، فَنَزَل ُقباَلَة املدينِة. 19. َومِبئٍة ِمَن الِفضَّ
َحموَر أبي شِكيَم ِقطعَة األرض التي نَصب فيها خيَمتُه. 20. وَأقاَم 
اإلصحاح  )التكوين:  إسرائيل«  إلِه  إيَل،  بَاسم  وَدع��اُه  مذبًحا  ُهناَك 
الثالث والثالثون، آية 18- 20(.  وفي هذه القطعة من األرض دفن 
سيدنا يوسف " 32 . ودَفَن َبنو إسرائيل ِعظاَم يوُسَف التي أصَعدوها 
ِمْن ِمْصَر في َشكيَم، في احلقِل الذي َاشَتراُه َيعقوُب ِمْن َبني َحموَر، 
أبي َشكيَم، مبَئِة َنعجٍة، وصاَر لَِبني يوُسَف ُمْلًكا" )يشوع، اإلصحاح 

الرابع والعشرون، آية 32(.
ملاذا أحس اآلباء أن هناك ضرورة لشراء أراض بالنقد الكامل، مع 
أن هذه األرض كانت موعودة من الله؟  فقد ذكر: "7. وَتراَءى الّربُّ 
ألبراَم وقاَل: "لَِنسِلَك أَهُب هِذِه األرض". فَبنى أبراُم ُهناَك مذَبًحا 

لِلّربِّ الذي َتراَءى لُه" )التكوين: اإلصحاح الثاني عشر، آية 7(.
وإمنا  كهدية،  أرض  قطعة  تلقي  ع��دم  إبراهيم  سيدنا  أراد  ومل��اذا   
أصر على أن يجري تسجيل األمر في وثيقة:  "16. فسِمَع إبراهيُم 
، أي أربَع  َة التي ذَكَرها على َمسامِع بني ِحثٍّ لَعفروَن ووَزَن َله الِفضَّ
َعفروَن  َحقُل  التُّجاِر. 17. فأصبَح  َبنَي  ٍة مما هو رائج  ِفضَّ مئِة مثقاِل 
الذي في املكفيلِة جُتاَه مَمْرا: احلقُل واملغارُة وُكلُّ ما فيِه ِمْن شجٍر بجميِع 
ُحدودِه احمُليطِة به 18. ُمْلًكا إلبراهيَم مبشهٍد ِمْن ُكلِّ َبني ِحثٍّ الذيَن 
جاؤوا إلى باِب املدينِة" )التكوين: اإلصحاح الثالث والعشرون، آية 
16- 17(. وذلك على الرغم من أن هذه القطعة ستكون له حسب 
كتاب  في  وبالتفصيل  ذكر  مل��اذا  أخ��رى:  بكلمات  أو  اإللهي؟  الوعد 
األرض  من  القطعة  هذه  ش��راء  الى  التطرق  ض��رورة  عن  "التكوين" 
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بالنقد الكامل؟ وكذلك، ما هي مكانة األرض املوعودة في نظر سيدنا 
إبراهيم؟

فترة االستيطان
يشوع  واحتالل  دخ��ول  نهاية  عند  إسرائيل  أرض  ح��دود  تكن  لم 
بن نون تشبه حدود أرض امليعاد : »16. ومَلَك َيشوُع تلَك األرض 
وجَبَل  والَغوَر  هَل  والسَّ جوِشَن  وأرض  اجلنوِب  وُك��لَ  اجلَبَل  ها:  ُكلَّ
إسرائيل وَسهَلها، 17. ِمَن اجلَبِل األقَرِع امُلمَتدِّ جَهَة سعيَر إلى َبعَل 
جاَد في وادي لبناَن حَتَت جَبِل حرموَن، وأخَذ جميَع ُملوِكها وقَتَلُهم. 
18 . وَشنَّ َيشوُع حرًبا على جميِع أولئَِك امُللوِك أّياًما كثيرًة، 19. 
ُة  َبقيَّ ا  يِّنَي، أمَّ فما سامَلَت مدينٌة َبني إسرائيل ِسوى جبعوَن مدينِة احلوِّ
انِها  امُلُدِن فأخذوها جميًعا باحلرِب، 20. ألنَّ الّرَب أعمى ُقلوَب ُسكَّ
دوِن رحمٍة،  ِمْن  فأهلكوُهم  بِالِقتاِل  إسرائيل  َبني  حتى خَرجوا على 
وأبادوُهم كما أمَر الّربُّ موسى" )يشوع، اإلصحاح احلادي عشر، 

آية 20-16(.
فحص  بعد  خصوصًا  فيه،  ومبالغا  شموليا  الوصف  ه��ذا  يعتبر 
في  وَكُبَر  َيشوُع  "وش��اخ  يشوع:  سفر  في  املذكورة  األسباط  ح��دود 
أراٍض  وَبقَيت   ، نِّ السِّ في  وَكُبرَت  "ِشخَت   : بُّ ال��رّ َله  فقاَل   ، نِّ السِّ
لالمتاِلِك كثيرٌة. 2. وهِذِه هَي األراضي الباقيُة: ُكلُّ بِقاِع الِفلسطيِّنَي 
إلى  ِمْصَر  في  اجلاري  َشيحوَر  ِمْن   .3 جنوًبا  اجلشوريِّنَي  أرض  وُكلُّ 
الِفلسطيِّنَي  أق��ط��اُب  وفيها  لِلكنعانيِّنَي  وه��َي  ش��م��ااًل  َع��ق��روَن  أرض 
الَعِويِّنَي  وَعقروَن وأرض  وأش��دوَد وأشَقلوَن وجَت  َة  غزَّ في  اخلمسُة 
يدونيِّنَي  للصَّ التي  ع��اَرَة  وِمْن  الكنعانيِّنَي  أرض  ُكلُّ   .4 اجلنوِب.  في 
لبناَن  اجلبليِّنَي وجميُع  ��نَي، 5. وأرض  األم��وريِّ ُح��دوِد  إلى  أفيَق  إلى 
اِن  شرًقا ِمْن َبْعَل جاَد حَتَت جَبِل حرموَن إلى ليبو َحماَة. 6. ُكلُّ ُسكَّ

يدونيِّنَي سأطُرُدُهم ِمْن  اجلَبِل ِمْن لبناَن إلى ِمسَرفوَت مامِي، وُكلُّ الصَّ
إسرائيل  لَِبني  بالُقرعِة  َتقِسُمها  ها  ُكلُّ األراضي  هِذِه  إسرائيل  َبني  أماِم 
ميراًثا كما أَمرُتَك. 7. تقِسُمها ميراًثا لِلتِّسِع العشائِر ولِنِصِف عشيَرِة 

ى" )يشوع، اإلصحاح الثالث عشر، آية 1 -7(.  مَنسَّ
َبنو  ي��ط��ُرْد  ول��م   .13" لوحدهم  البالد  إسرائيل  بنو  يسكن  ول��م 
إسرائيل  َبني  َب��نيَ  فيما  أقاموا  ��ا  وإمنَّ واملَعكيِّنَي،  اجلشوريِّنَي  إسرائيل 
وَن  ا الَيبوسيُّ إلى هذا اليوِم" )املصدر السابق، آية، 13(. "63. وأمَّ
وَن  اُن أوُرشليَم، فلم يقِدْر َبنو َيهوذا على َطرِدِهم. فأقاَم الَيبوسيُّ ُسكَّ
م��َع َب��ن��ي َي��ه��وذا ف��ي أوُرش��ل��ي��َم إل��ى ه��ذا ال��ي��وِم" )ي��ش��وع، اإلص��ح��اح 
امُلقيمنَي  الكنعانيِّنَي  َي��ط��ُردوا  ول��م   .10"  .)63 آي��ة  عشر،  اخلامس 
وَن َبنَي َبني أفرامِيَ إلى هذا اليوِم، وكانوا عبيًدا  بِجاَزَر، فأقاَم الكنعانيُّ
وَن اجلزَيةَ" )يشوع، اإلصحاح السادس عشر، آية 10(. "12.  ُيؤدُّ
هِذِه  وَن في  الكنعانِيُّ فأقاَم  امُلُدَن  هِذِه  كوا  َيَتملَّ أْن  ى  مَنسَّ َبنو  َيقِدْر  ولم 
جزَيًة  الكنعانِيِّنَي  على  فَرضوا  إسرائيل  َبنو  َقوَي  وملَّا   .13 األرض. 
أعَطيَتنا  باُلَك  "ما  لَيشوَع:  يوُسَف  َبنو  وق��اَل   .14 َيطُردوُهم.  ولم 
ًة واحدًة وَسهًما واحًدا، ونحُن شعٌب كثيٌر والّربُّ إلى  بِالُقرَعِة ِحصَّ
ُيباِرُكنا؟" 15. فقاَل لُهم َيشوُع: "إذا ُكنُتم شعًبا كثيًرا وضاَق  اآلَن 
األرض  ألنُفِسُكم  دوا  وَمهِّ الغاِب  إلى  فَاصَعدوا  أف��رامِيَ  جَبُل  عَليُكم 
ف��ائ��ي��م". 16. ف��ق��اَل َب��ن��و ي��وُس��َف:  ��نَي وال��رَّ يِّ ُه��ن��اَك ف��ي أرض ال��ِف��رزِّ
امُلقيمنَي في أرض  الكنعانيِّنَي  إنَّ جلميِع  ُثَم  يْكفينا،  "اجلَبُل وحَدُه ال 
الوادي َمركباِت حديٍد، َسواٌء ِمنُهُم الذيَن في َبيَت شاَن وَتوابِِعها أو 
الذيَن في وادي َيزَرعيَل". 17. فقاَل َيشوُع لَبيِت يوُسَف، ألفرامِيَ 
ٌة  ِحصَّ لُكم  يكوُن  فال  عظيمٌة،  ٌة  ق��وَّ ولُكم  كثيٌر  شعٌب  "أنُتم  ى  ومَنسَّ
دوَنُه ويكوُن لُكم  واحدٌة، 18. بل يكوُن لُكُم اجلَبُل ألنَُّه غاٌب فُتَمهِّ
بُكلِّ سَعتِِه، فَتطردوَن الكنعانيِّنَي ولو كاَن لُهم َمركباُت حديٍد وكانوا 

وذكر في سفر القضاة عن وجود أمم غير يهودية تعيش في البالد:" 
وَن امُلقيموَن في أوُرشليَم فلم َيطُرْدُهم َبنو بنيامنَي،  ا الَيبوسيُّ 21. أمَّ
فأقاموا مَع َبني بنيامنَي في أوُرشليَم إلى هذا اليوِم. 22. وَصِعَد َبنو 
تلَك  واَْسَتطَلعوا   .23 مَعُهم،  الــّربَّ  وكاَن  إيَل،  بـيَت  إلى  أيًضا  يوسَف 
املدينَة وكاَن اَسُمها َقباًل لوَز. 24. فَرأوا َرُجاًل خاِرًجا ِمنها، فقالوا َله: 
ُهم عَليِه فهاَجموها  نا على مدخِل املدينِة َفُنحِسَن إليَك". 25. فَدلَّ "ُدلَّ

ُجُل فأطَلقوُه هَو وَعشيَرُتُه. ا الرَّ يِف. وأمَّ وها ِبَحٌد السَّ واَحَتلُّ
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اَء" )يشوع، اإلصحاح السابع عشر، آية 18-12(. أِشدَّ
تعيش في  ي��ه��ودي��ة  ع��ن وج���ود أمم غير  ال��ق��ض��اة  ف��ي سفر  وذك���ر 
وَن امُلقيموَن في أوُرشليَم فلم َيطُرْدُهم َبنو  ا الَيبوسيُّ البالد:" 21. أمَّ
 .22 اليوِم.  هذا  إلى  أوُرشليَم  في  بنيامنَي  َبني  مَع  فأقاموا  بنيامنَي، 
 .23 مَعُهم،  ال��ّربَّ  وك��اَن  إي��َل،  ب�يَت  إلى  أيًضا  يوسَف  َبنو  وَصِعَد 
َرُج��اًل  ف��َرأوا   .24 ل��وَز.  َقباًل  َاسُمها  وك��اَن  املدينَة  تلَك  وَاْسَتطَلعوا 
إليَك".  َفُنحِسَن  املدينِة  نا على مدخِل  "ُدلَّ َله:  فقالوا  ِمنها،  خاِرًجا 
ُجُل  الرَّ ��ا  وأمَّ يِف.  السَّ بَِحٌد  وها  وَاحَتلُّ فهاَجموها  عَليِه  فَدلَُّهم   .25
مدينًة  وَبنى  يِّنَي  احِلثِّ أرض  إلى  فذهَب   .26 وَعشيَرُتُه.  هَو  فأطَلقوُه 
ى  مَنسَّ َبنو  يقِدر  اليوِم. 27. ولم  إلى هذا  َاْسُمها  ُل��وَز، وهَو  اها  َسمَّ
ودوَر  وَتوابِِعها،  َتعَنَك  وأهَل  وَتوابِِعها،  شاَن  ب�يَت  أهَل  َيطُردوا  أْن 
وَن  الكنعانيُّ فعَزَم  وَتوابِِعها،  و  وَمِجدُّ وَتوابِِعها،  ويِبَلعاَم  وَتوابِِعها، 
وا في تلَك األرض. 28. وملَّا قوَي َبنو إسرائيل فَرضوا  على أْن َيسَتِقرُّ
خَرِة ولم َيطُردوُهم. . 29. ولم يقِدْر َبنو  على الكنعانيِّنَي أعماَل السُّ
فيما  وَن  الكنعانيُّ فَبقَي  بِجاَزَر.  امُلقيمنَي  الكنعانيِّنَي  َيطُردوا  أْن  أف��رامِيَ 
اَن ِقطروَن  َبينُهم في جاَزَر. 30. ولم يقدْر َبنو َزبولوَن أْن َيطردوا ُسكَّ
خَرِة.  السُّ أعماَل  لُهم  وَن  ُي��ؤدُّ َبيَنُهم  فيما  وَن  الكنعانيُّ فَبقَي  وَنهلوَل، 
وأحَلَب  وص��ي��دوَن  ا  عكَّ أه��َل  َي��ط��ردوا  أْن  أشيَر  َبنو  ي��ق��ِدْر  ول��م   .31
وأكزيَب وَحلَبَة وأفيَق وَرحوَب، 32. فأقاَم َبنو أشيَر َبنَي الكنعانيِّنَي 
أهِل األرض ألنَُّهم لم َيطُردوُهم ِمنها. 33. ولم يقِدْر َبنو َنفتالي أْن 
الكنعانيِّنَي  َبنَي  أقاموا  ولِهذا  َعناَت،  وَبيَت  َشمَس  ب�يَت  أهَل  َيطردوا 
لُهم  وَن  ُي���ؤدُّ َعناَت  وَبيَت  شمَس  ب�يَت  ��اُن  ُس��كَّ وك��اَن  األرض،  أه��ِل 
ولم  اجلَبِل  في  داَن  َبني  ��وَن  األم��وريُّ وحاَصَر   .34 خَرِة.  السُّ أعماَل 
اإلقامِة  ��وَن على  األم��وريُّ وع��َزَم  ال��وادي. 35.  إلى  َينِزلوَن  َيَدعوُهم 
يوُسَف  َبني  ساِعُد  وَاش��َت��َد  َشَعُلبِّيَم.  وف��ي  ��ل��وَن  أيَّ في  ح��اَرَس  بِجَبِل 
ِمْن  األموريِّنَي  ُحدوُد  خَرِة. 36. وكاَنت  السُّ أعماَل  عَليِهم  فَفَرضوا 
األول،  القضاة، اإلصحاح  َشماِل ساَلَع" )سفر  َعْقَربِّيَم حت�ى  عقبة 

آية 21- 36( 
ميكن مالحظة حقيقتني أساسيتني:

أ. أن حدود استيطان أسباط بني إسرائيل كانت مقلصة للغاية. 
فاحلدود اجلنوبية متر عبر منطقة بئر السبع، واحلدود الشمالية متر في 
نهر دان )جنوبي جبل الشيخ(. وعليه فإن التعبير »من دان حتى بئر 

السبع« صادق حلدود أسباط إسرائيل في عهد يشوع والقضاة.
ُهم، وَاجَتَمعوا إلى الّرٌب في املِصفاِة  ُكلُّ َبنو إسرائيل  »1. فخَرَج 
وَالَتقى   .2 ِجلعاَد.  وأرض  َسبَع  بِئَر  إل��ى  داَن  ِم��ْن  واح���ٍد،  ك��َرُج��ٍل 
الله  شعِب  َمجَمِع  في  إسرائيل  َبني  عشائِِر  وُك��لَّ  عِب،  الشَّ ُرؤس���اُء 
وعَدُدُهم أرَبُع مئِة ألِف ُمقاتٍِل. 3. وَسِمَع َبنو بنيامنَي أنَّ َبني إسرائيل 
وَقَعت  كيَف  عَلينا  وا  »ُقصُّ إسرائيل:  َبنو  وقاَل  املِصفاِة.  إلى  َصِعدوا 

هِذِه اجلرميُة« )القضاة، اإلصحاح العشرون، آية 1 - 3(.
ومرت احلدود الغربية قرب بئر السبع، ومنطقة خليش شمااًل، ثم 
منطقة أوفك حتى منطقة مجيدو فسهل يزراعيل )مرج ابن عامر( حتى  
شرقي عكا في الشمال. ومرت احلدود الشرقية قرب خط عروعر في 
النقب الشمالي- الشرقي )شرقي البحر امليت(، هضاب يعزر )شرقي 
األردن( ، فهضاب اجللعاد حتى بحيرة طبريا في الشمال. وعليه فقد 
تقلصت مساحة االستيطان، باألساس الى مناطق اجلبل وشرقي نهر 

األردن )مكان سكن سبطني ونصف سبط من أسباط إسرائيل(. 
ب- كانت توجد في تخوم املنطقة املذكورة ذاتها، جيوب كثيرة 
إسرائيل  أبناء  أي��دي  على  احتاللها  يتم  لم  كنعانية،  لشعوب  تابعة 
)يشوع،  يشوع  كتاب  في  الشعوب  هذه  وذك��رت  مختلفة.  ألسباب 
نفسه  اإلصحاح  في  وذك��رت   .)7-1 آي��ة  عشر،  الثالث  اإلصحاح 
املساحات التي لم يتم احتاللها، والتي لم تدخل في حدود األسباط، 
وهي : كل أرض الفلسطيني في اجلنوب وأرض لبنان.  وتشمل هذه 
املناطق: الشاطئ الفينيقي من صور وحتى منطقة اجلبل في الشرق، 
اجلنوب  في  احل��رم��ون  ق��رب  ج��اد  باعل-  من  اللبناني،  السهل  وك��ل 

للغاية.  مقلصة  إســرائــيــل  بني  أســبــاط  استيطان  حـــدود  كــانــت 
فاحلدود اجلنوبية متر عبر منطقة بئر السبع، واحلدود الشمالية متر 
في نهر دان )جنوبي جبل الشيخ(. وعليه فإن التعبير »من دان حتى 

بئر السبع« صادق حلدود أسباط إسرائيل في عهد يشوع والقضاة.
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وحتى مشارف حماة في الشمال. كما لم يجر احتالل أرض جشور 
»البالد  املناطق  بحيرة طبريا. ويطلق يشوع على هذه  الواقعة شرقي 

املتبقية«.
أخ��رى داخ��ل مناطق  القضاة جيوب لشعوب  وذك��رت في كتاب 
االستيطان، كما سلف أعاله )القضاة، اإلصحاح األول، آية 21 - 

36(. وذكرت أيًضا املناطق التي لم يحكمها أسباط إسرائيل. 

مملكة شاؤول
عِب  الشَّ ِم��َن  َاب��ُن��ُه وَم��ْن مَعُهما  » 16. وك��اَن ش���اُوُل وي��ون��اث��اُن 
في  ُمعسِكريَن  وَن  والفِلسطيُّ بنياّمنَي،  بأرض  جبعَة  في  ُمعسكِريَن 
َثالَث  الفِلسطيِّنَي  ُمعسَكِر  ِمْن  امُلهاجموَن  فخَرج   .17 ِمخماَس. 
ِفَرٍق، الفرقُة الواحدُة توجهت في طريِق عفرَة إلى أرض ُشوعاَل، 
الثُة  بيِت ح��وروَن، والثَّ 18. والفرقُة األخرى توجهت في طريِق 
ولم   .19 يَِّة.  البرِّ نحَو  َصبوعيَم  وادي  على  امُلشِرفِة  احُل��دوِد  إلى 
أْن  أرادوا  ما  الفِلسطيِّنَي  ألنَّ  اٌد،  َح��دَّ إسرائيل  أرض  ُكلِّ  في  َيُكْن 
ِمْن  واحٍد  ُكلِّ  على  فكاَن   .20 ُرمًحا.  أو  َسيًفا  وَن  الِعبرانِيُّ يصَنَع 
أو  ِمنجَلُه  أو  يَنَتُه  سكِّ َد  لُِيَحدِّ الفِلسطيِّنَي  إلى  َينِزَل  أْن  إسرائيل  َبني 
آية   عشر،  الثالث  اإلصحاح  األول،  )صموئيل  ِمعَوَلُه"  أو  فأَسُه 

 .)20 - 16
ما هي إذن "كل أرض إسرائيل" هذه التي كانت في عهد شاؤول؟ 

ما دامت جيوشه تعتمد على احلدادين الفلسطينيني.
تتوسع تخوم مملكته.  في عهد ش��اؤول لم حتتل األراض��ي، ولم 
صحيح أن��ه ح��ارب أع���داء إس��رائ��ي��ل: م���وآب، أب��ن��اء ع��م��ون، وأدوم 
وملوك تسوبا، وخاصة الفلسطينيني: "47. وحاَرَب شاُوُل أعداَءُه 
احمُليطنَي بِِه َبعَد أْن َتولَّى امُلْلَك على إسرائيل، فحاَرَب امُلوآبِيِّنَي وَبني 
 . ��هَ َاجتَّ حيُثما  ُمنَتصًرا  والفِلسطيِّنَي  صوَبَة  وُملوَك  واألدوميِّنَي  وَن  َعمُّ
48. وقاتَل بَِشجاعٍة وضَرَب َبني َعماليَق وأنَقَذ َبني إسرائيل ِمْن أيدي 
يوناثاُن ويِشوُي وَملكيشوُع،  َبنوَن ُهم  لِشاُوَل  ناهبيِهم. 49. وكاَن 
َاسُم  وكاَن   .50 غرى.  الصُّ وميكاُل  الُكبرى،  ميَرُب  ُهما:  وَابَنتاِن 
َزوجتِِه أخينوَعَم بِنَت أخيَمْعَص، وَاسُم رئيِس جنِدِه أبنيَر بَن نيَر َعمِّ 
أبيئيَل  َابَني  كانا  أبنيَر  أبو  أبو ش��اُوَل، ونيُر  َقيُس  ش��اُوَل. 51. وكاَن 
52. وكاَنِت احلرُب على الفِلسطيِّنَي َشديدًة طوَل أّياِم شاُوَل. وكاَن 
َي��راُه" )صموئيل األول،  أو ُشجاِع  اٍر  َرجٍل جبَّ ُكَل  إليِه  َيُضمُّ  ش��اُوُل 

اإلصحاح الرابع عشر، آية  47 - 52(. لكنها لم تكن حرب احتالل 
بقاء ووج���ود، ضد  امل��وع��ود"، وإمن��ا كانت ح��رب  لتحقيق "احل��ل��م 
األعداء الذين يعتدون على إسرائيل. ونشبت في عهد شاؤول  احلرب 
ضد "عملق"، فالنبي شموئيل، ممثل الروح الدينية في ذلك الوقت، 
ش��اؤول  يد  في  الربانية  الرسالة  ي��ودع  رسالته،  وحامل  الله  رس��ول 
لِشاُوَل: "أنا  بإبادة "عملق" بكل فداحة: "وقاَل َصموئيُل  ويأمره 
الذي أرَسَلني الّربُّ ألمَسَحَك َمِلًكا على شعبِِه َبني إسرائيل، فَاسَمِع 
رُت ما فَعَل َبنو  . 2. هذا ما يقوُل الّربُّ القديُر: َتذكَّ اآلَن قوَل الّربِّ
ِمْصَر، وكيَف هاجموُهم في  بَِبني إسرائيل حنَي خَرجوا ِمن  َعماليَق 
ريِق، 3.فَاذَهِب اآلَن وَاضِرْب َبني عماليَق، وأهِلْك جميَع ما لُهم  الطَّ
َع والبَقَر  ضَّ جاَل والنِّساَء واألطفاَل والرُّ َاقُتِل الرِّ وال َتعُف َعنُهم، بِل 
في  وأحصاُهم  ِرجاَلُه  شاُوُل  فنادى   .4 واحلميَر".  واجلماَل  والغَنَم 
َطالمَي، فكانوا مَئتي ألِف َرجٍل ِمْن إسرائيل وعَشَرَة آالٍف ِمْن َيهوذا. 
وق��اَل   .6 ال���وادي.  في  وَك��َم��ن  العماليقيِّنَي  مدينِة  إل��ى  فقاَدُهم   .5
لِلَقينيِّنَي: "قوموا َاخُرجوا ِمْن َبنِي العماليقيِّنَي فال َتهِلكوَن مَعُهم. ألنَّ 
أسالَفُكم أحَسنوا إلى َبني إسرائيل حنَي خَرجوا ِمْن ِمْصَر". فخَرج 
إلى  ِمْن حويَلَة  َبني عماليَق  ش��اُوُل  َبينِِهم. 7. وض��َرَب  ِمْن  وَن  القينيُّ
شوَر التي ُقباَلَة ِمْصَر، 8. وأسَر أجاج َمِلَك َبني عماليَق حّيا، وقَتَل 
يِف. 9. وَعفا شاُوُل وِرجاُلُه َعن أجاج، ولم  شعَبُه جميًعا بَِحدِّ السَّ
ا أهَلكوا  ُيهِلكوا خيَرَة الغَنِم والبَقِر واخلراِف، وكَل ما كاَن جيًِّدا، وإمنَّ
اخلامس  اإلصحاح  األول،  )صموئيل  هزياًل."  حقيًرا  ك��اَن  ما  ُك��َل 
عشر، آية  1  9(. لكنه لم يكلفه مبهمة احتالل اجليوب القائمة في 
مناطق األسباط، وال احتالل مناطق "األرض املتبقية"، تلك املناطق 
إلبراهيم:  الله  وع��د  حتقيق  وليتم  احتاللها،  يشوع  يستطع  لم  التي 
"18. في ذلَِك اليوِم قَطَع الّربُّ مَع أبراَم َعهًدا قاَل: "لَِنسِلَك أَهُب 
ال��ُف��راِت، 19.  نهِر  الكبيِر،  النَّهِر  إلى  ِمْصَر  نهِر  ِم��ْن  األرض،  ه��ِذِه 
يِّنَي  يِّنَي والَفرزِّ يِّنَي والقدُمونيِّنَي 20. واحلثِّ الَقينيِّنَي والَقنزِّ وهَي أرض 
والَيبوِسيِّنَي"  فائيِّنَي 21. واألموريِّنَي والكنعانيِّنَي واجلرجاشيِّنَي  والرَّ
)التكوين: اإلصحاح اخلامس عشر، آية 17- 21(. والوعد للنبي 
موسى كما ورد في سفر اخلروج: "20. ها أنا سُأرِسُل أماَمُكم مالًكا 
 .21 ْدُت��ُه.  أع��دَ الذي  املكاِن  إلى  بُِكم  وَيجيُء  ريِق  الطَّ في  يحَفُظُكم 
دوا عَليِه، ألنَُّه ال َيصَفُح َعن  فَاْنَتبِهوا َله وَاْسَتِمعوا إلى صوتِِه وال َتَتَمرَّ
ُه يعَمُل بَاْسمي. 22. فإِن َاْسَتَمعُتم إلى صوتِِه وَعِملُتم  ُذنوبُِكم، ألنَّ
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ُم بِه، عاَديُت َمْن ُيعاديُكم وضاَيْقُت َمْن ُيضايُقُكم. 23.  بُِكلِّ ما أتكلَّ
يِّنَي  يِّنَي والِفرزِّ ويسيُر مالكي أماَمُكم وُيدخُلُكم أرض األموريِّنَي واحِلثِّ
ال   .24 ُأزيَلُهم.  أْن  بعَد  جميًعا،  والَيبوسيِّنَي  يِّنَي  واحلوِّ والكنعانيِّنَي 
أزيلوُهم  بل  كأعمالِِهم،  تعَملوا  ال  تعُبدوها.  وال  آللَِهتِِهم  تسجدوا 
فُيباِرَكُكم في  إل��َه��ُك��م،  ال���ّرَب  أْع��ُب��دوا  ��م��وا أص��ن��اَم��ُه��م.  25.  وَح��طِّ
خبِزُكم ومائُِكم ويرَفَع األمراَض ِمْن َبينُكم. 26. ال ُمسِقَط وال عاِقَر 
ِمني  عُب  والرُّ  .27 ُأْكِمُلُه.  حياتُِكم  أّياِم  وعَدُد  أرضُكم،  في  تكوُن 
ُأرِسُلُه أماَمُكم، وأهِزُم جميَع اأُلمَمِ التي ُتواجهوَنها، وأجَعُل جميَع 
فَتطُردوَن  أماَمُكم  ال��ُذْع��َر  وُأرِس���ُل   .28 ُم��ْدبِ��ري��َن.  ُي��ول��وَن  أعدائُِكم 
ِمْن  أطُرُدُهم  ال   .29 ُوجوِهُكم.  ِمْن  يِّنَي  واحِلثِّ والكنَعانيِّنَي  يِّنَي  احلوِّ
عَليُكم  فَتكُثَر  َق��ْف��ًرا،  األرض  تصيَر  لِئاَل  واح��دٍة  سَنٍة  في  ُوجوِهُكم 
يَِّة. 30. ولكنِّي أطُرُدُهم قلياًل ِمْن أماِمُكْم إلى أْن َيكُثَر  ُوحوُش البرِّ
البحِر  ِمَن  أرضُكم  ُح��دوَد  وأجَعُل   .31 األرض.  ومَتِلكوَن  عَدُدُكم 
إلى  َشرًقا  حراِء  الصَّ وِم��نَ  َغرًبا،  امُلتوّسِط  البحِر  إلى  جنوًبا  األحمِر 
فَتطُردوَنُهم  األرض  اَن  ُسكَّ أيديُكم  إلى  وُأسِلُم  َشمااًل،  الُفراِت  نهِر 
َعهًدا. 33.  لُهم وال آللَِهتِِهم  تقَطُعوا  أماِم ُوجوِهُكم. 32. ال  ِمْن 
فَتعُبدوَن  إل���َي،  َت��خ��َط��أوَن  يجعلوُكم  لِ��ئ��اَل  أرض��ُك��م  ف��ي  ُيقيموا  وال 
الثالث  َشَرًكا" ) سفر اخلروج، اإلصحاح  َلُكم  آلَِهَتُهم ويُكوُن ذلَِك 

والعشرون، آية: 20- 33(.
وكما ذكر في سفر التثنية على لسان الرب مخاطبا بني إسرائيل: 
عوِب ِمْن أماِمُكم، فَتِرثوَن ُشعوًبا  "23. يطُرُد الّربُّ جميَع هؤالِء الشُّ
أكثَر وأعظَم ِمنُكم. 24. ُكلُّ موِضِع تدوُسُه أخاِمُص أقداِمُكم يكوُن 
ِة جنوًبا إلى لبناَن شمااًل، وِمْن نهِر الُفراِت شرًقا إلى  يَّ لُكم، ِمَن الَبرِّ
إلَهُكم  بَّ  ال��رّ ُوجوِهُكم، ألنَّ  في  إنساٌن  َيِقُف  البحِر غرًبا. 25. ال 
كما  تدوسوَنها  التي  األرض  ُك��لِّ  على  ِمنُكم  واخل��وَف  عَب  الرُّ ُيلقي 

وَعَدُكم" )سفر التثنية، اإلصحاح احلادي عشر، آية: 25-23(
أقداُمُكم  َتدوُسُه  ُكلُّ مكاٍن  نفسه: "3.  ليشوع  الوعد  وكما كان 
َعبَر جميِع أرض  ُحدوُدُكم  متَتدُّ  قلُت ملوسى. 4.  كما  لُكم،  ُأعطيِه 
الُفراِت  نهِر  وِم��نْ  َشمااًل،  لبناَن  جباِل  إلى  جنوًبا  ِة  يَّ البرِّ ِم��نَ  يِّنَي  احِلثِّ
الكبيِر شرًقا إلى البحِر. 5. ال َيثُبُت أحٌد أماَمَك ُطوَل أّياِم حياتَِك. 
كما ُكنُت مَع موسى أكوُن مَعَك، ال أخُذُلَك وال ُأهِمُلَك" )صموئيل 

األول، اإلصحاح األول، آية:  3 – 5(
بنو إسرائيل في الصحراء،  الذي أقسمه  القَسم  تنفيذ  وهذا يعني 

إلب����ادة "ع��م��ل��ي��ق". أي ل��م ت��دخ��ل "م��ن��اط��ق أرض إس��رائ��ي��ل" في 
قطعيًا  لها  راب��ط  ال  وصية  تنفيذ  وإمن��ا  واألن��ب��ي��اء،  القضاة  اهتمامات 

بحدود أرض إسرائيل.
في عهد ابن شاؤول "إيشبوشت" ذكر في التوراة: "8. وأخَذ 
بِه  وعبَر  ش���اُوَل  ب��َن  إيشبوشَث  ش���اوُوَل،  جيِش  قائُد  نيَر،  ب��ُن  أبنيُر 
، 9. وأقاَمُه َمِلًكا على َبني جلعاَد وأشيَر ويِزَرعيَل  األرُدنَّ إلى َمحنامِيَ
وأفرامَي وبنيامنَي، وعلى جميِع َبني إسرائيل. 10. وكاَن إيشبوشُث 
َسنتنِي"  مْلُكُه  وداَم  إسرائيل،  َبني  على  َملَك  حنَي  سَنًة  أربعنَي  َاب��َن 
)صموئيل الثاني، اإلصحاح الثاني، آية: 8-10(. حكم إيشبوشُث 
أريحا ومحنيم، القائمة شرقي نهر األردن، كما حكم القسم الشمالي 
نهر األردن(، منطقة سبط آشر، وقد  من إسرائيل: اجللعاد )شرقي 
سميت مناطق احلكم "إسرائيل كلها" : "9. وأقاَمُه َمِلًكا على َبني 
جلعاَد وأشيَر ويِزَرعيَل وأفرامَي وبنيامنَي، وعلى جميِع َبني إسرائيل" 

)صموئيل الثاني، اإلصحاح الثاني، آية: 9(.
إسرائيل  أرض  تخوم  يعني  يكن  لم  هنا  املقصود  أن  الواضح  من 
في  داوود  حكم  بالتحديد،  الفترة  تلك  في  ألن��ه  املقلص،  باملفهوم 
عدُد  وك��اَن   .11" يهودا:  سبط  منطقة  وعلى  )اخلليل(  "حبرون" 
َة  األّياِم التي مَلَك فيها داُوُد بَِحبروَن على بيِت َيهوذا سْبَع سننَي وِستَّ

أشهٍر" )صموئيل الثاني، اإلصحاح الثاني، آية: 11(.
ويوناثاَن  ش��اُوَل  داُوُد  وَرث��ى   .17" التعبير  هذا  إذن  يعني  فماذا 
َيهوذا، وهَي مكتوبٌة في  َبنو  َمها  يَتَعلَّ بأْن  وأمَر  ِة 18.  املَرثيَّ بهِذِه  َابَنُه 
ِسفِر ياَشَر: 19. َمجُدَك يا إسرائيل قتيٌل على روابيَك. فيا َلُسقوِط 
اجلبابِرِة! 20. ال حَتكوا َعْن ذلَِك في جَت وفي ساحاِت أشَقلوَن ال 
ُتعِلنوُه، لِئاَل تفرَح َبناُت الِفلسطيِّنَي، لِئاَل تطَرَب َبناُت غيِر املَختوننَي. 
21. يا جباَل جلبوَع، ال يُكْن فيِك نًدى وال َمطٌر وَمهجورًة ُحقوُلِك 
راِب، ولم  التُّ ُترُس شاُوَل سقَط في  ُهناَك،  أبطاَلنا سقطوا  َتبقى ألنَّ 
مُيَسْح بزيٍت" )صموئيل الثاني، اإلصحاح األول، آية: 21-17(.

واضح بأن هذا التعبير يتخذ طابع املبالغة من ناحية رغبة الكاتب في 
جتسيد حجم ضغط الفلسطينيني.  لكن من الواضح أيضًا هنا أن أرض 
إسرائيل ليست لها حدود "تاريخية" معينة. وعلى كل حال ليست هي 
أرض إسرائيل التي ترتسم بحدود الوعد، ومع ذلك فهي هنا كل أرض 
في  إسرائيل وحدودها  أرض  تخوم  بأن  يظهر  آنفًا  قيل  ومما  إسرائيل. 

عهد شاؤول كانت تخوم املنطقة السبطية في عهد يشوع والقضاة.
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مملكة داوود وسليمان
خرج داوود في حمالت احتالل، وصلت إسرائيل في نهايتها الى 
قمة عظمتها العسكرية والسياسية. فهو حّول إسرائيل الى إمبراطورية 
حقيقية، متتد حدودها من مشارف حماة في الشمال الى نهر الفرات 
في الشمال الشرقي، وإلى إيالت في اجلنوب الشرقي، وحتى مملكة 
مصر في اجلنوب الغربي. لكن هل سميت مناطق هذه اإلمبراطورية 
كلها ب� »أرض إسرائيل«؟ وهل سكن أبناء إسرائيل في كامل تخومها؟ 
أو هل حارب داوود وابنه سليمان من أجل حتقيق »احلدود املوعودة«، 

التي قطعت إلبراهيم  وملوسى؟
أساسيتني:  ك��وح��دت��ني  اإلم��ب��راط��وري��ة  ه���ذه  ح���دود  نظمت  ل��ق��د 
احملتلة.  اململكات  ومناطق  اإلسرائيليني،  السكان  استيطان  مناطق 
وقد عني على  الوحدتني.  من  في كل  اإلداري مختلفا  احلكم  وكان 
السكان اإلسرائيليني في مناطق سكناهم إثنا عشر مفوضًا للضريبة، 
وهذا يغطي مناطق استيطان األسباط على ضفتي نهر األردن، بينما 
ل باقي سكان املناطق احملتلة في الوحدة الثانية الى عبيد للمملكة،  حتوَّ

وعني عليهم مفوضون منذ أيام داوود.
داوود وسليمان على  تسلط  برغم  أنه  نعرف  أن  واملهم  املفيد  من 
إمبراطورية بهذه السعة، لم ُتسم ابدًا مناطق هذه االمبراطورية – من 
وادي مصر وحتى الفرات – ب� »أرض إسرائيل«. وخصص مصطلح 
الفصول  مقارنة  عند  لكن  أك��ث��ر.  مقلصة  ملنطقة  إس��رائ��ي��ل«  »أرض 
الواردة في صموئيل وامللوك ينشأ عدم وضوح جتاه املناطق املصطلح 
عليها اسم »أرض إسرائيل«، ألن هناك فصواًل تالئم مناطق موسعة، 
»املوسعة«: من مشارف حماة  وهناك فصواًل تالئم مناطق مقلصة. 
املقلصة  الثانية،  بينما  اجلنوب،  في  مصر  وادي  وحتى  الشمال  في 
واألم��ر  فكيف  ال��س��ب��ع«.  بئر  وح��ت��ى  دان  – »م��ن  األس��اس��ي��ة  للتخوم 
بجانب  الواحد  يأتيان  اللذين  املفهومني  هذين  مع  نتعامل  كذلك، 

الثاني؟ 

بعد تقسيم اململكة
بعد وفاة سليمان وبداية عهد مملكة ابنه رحبعام، تقلصت مناطق 
االمبراطورية الكبيرة حتى املناطق األساسية. كما أن اململكة املقلصة 
تخوم  تسمى  التي  إسرائيل،   – الشمالية  مملكتني:  الى  اآلن  تنقسم 
تسمى  التي  يهودا،   – واجلنوبية  إسرائيل،  ب��أرض  اآلن  من  أرضها 
يافا  من  اململكتني  بني  ما  احل��دود  ومتتد  يهودا.  ب��أرض  اآلن  منطقتها 
باجتاه الشرق الى جفتون وجيزر وبيت ايل حتى أريحا والبحر امليت. 
ولغرض  بينهما.  التي  واحل��دود  اململكتني  بني  الصراع  يعنينا  ال  هنا 

بحثنا سنفحص حدودهما اخلارجية فقط.
وع��ل��ي��ه، ب��ع��د االن��ق��س��ام أخ���ذت احل����دود ب��ال��ت��ق��ل��ص. ف��احل��دود 
وفي  ع��ي��ون.  منطقة  ف��ي  اآلن  أصبحت  إس��رائ��ي��ل  ململكة  الشمالية 
الشرق تراجعت احلدود من العربا، في أعقاب اشتداد ساعد اململكة 
اآلرام��ي��ة، حتى رم��وت جلعاد وأفيك في اجل��والن، وف��ي اجلنوب 
تقلصت حدود يهودا حتى بئر السبع. ووسع يربعام الثاني احلدود 
ذاتها  الفترة  وف��ي  حماة.  مشارف  حتى  إسرائيل  ململكة  الشمالية 
أيضًا، وسع عوزيا ملك يهودا حدود مملكة يهودا حتى إيالت وحتى 
مشارف مصر. لكن عمر هذه احلدود لم يطل. وفي عهد ياشياهو 
تراجعت احلدود اجلنوبية في يهودا مرة أخرى حتى بئر السبع. وفي 
أيضًا.  يهودا  بعدها  ومن  وهاجرت،  إسرائيل  خربت  الحق  وقت 
الى  واليهود  بابل  مهاجري  من  قسم  عاد  صهيون  ع��ودة  بداية  ومع 
أرض إسرائيل. ومبوجب لوائح العائدين ميكننا ان نعرف أن منطقة 
يشيفات شفي تسيون كانت مقلصة جدًا. وأحاط الييشوف بالقدس 

من بيت إيل في الشمال وحتى بيت تسور في اجلنوب.
التاريخية  إسرائيل  لهذا االستعراض حلدود أرض  وفي اخلالصة 
ح��دود  تلك  كانت  إنها  ب��وض��وح  ال��ق��ول  ميكن  ال��ت��وراة،  ف��ي  احلقيقية 
فترات  في  وتقلصت  وتوسعت  وتنقلت،  حتركت  فقد  ج��دًا.  متنقلة 

مختلفة. 

وميكن القول تقريبًا بأنه ال توجد ملصطلح »أرض إسرائيل« حدود 
للحقب  التاريخية  املعطيات  حسب  تتغير  وهــي  واحـــدة،  جغرافية 
املوعودة نفسها موصوفة بصورة  الزمنية، وكم باحلري كون احلدود 

مختلفة كليًا في مناسبات مختلفة.


