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  الملخص 

، دراسة الديانة المؤابية في نصوص العهد القديم يهدف البحث إلى

والمعلوم أن هذه  ،أرض مؤابية تم الكشف عنها في ارثآولقى ، ثائقوو

ومعرفة مدى تأثر  ،)حالياً(المملكة األردنية الهاشمية  المنطقة هي جزء من

من حيث المعتقدات والطقوس  ،لمؤابي بالمجتمعات المحيط بهالمجتمع ا

ومعرفة مدى تأثر بني إسرائيل  ،وال سيما الديانة الكنعانية، والشعائر الدينية

  .بالديانة الموآبية والكنعانية عند غزوها ألرض كنعان
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Abstract 

The search aims to study religion Almaabih in the Old 
Testament texts, documents, and killed archaeological 
disclosed in the land of Moab, and known that this region is 
part of the Hashemite Kingdom of Jordan (for now), and see 
the impact on society of the Moabite communities 
surrounding it, in terms of beliefs and rituals religious, 
especially Canaanite religion, knowledge of the 
vulnerability of the children of Israel and the Canaanite 
religion Moabite when the invasion of the land of Canaan. 
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  :أصل المؤابيين ومملكتهم

د من أعطاء صورة عن ال ب ،الديانة المؤآبية ولوج في الحديث عنقبل ال

  .اإلثنيةاسم المؤآبيون وأصولهم 

فقد ورد إشارة إلى اسم , ةورد اسم مؤآب في العهد القديم في مناسبات عد

، وهو َأبو )عنَاه من اَألبِوم(فَولَدت الْكُبرى ابناً دعتْه مواب : "إذ نقرأ .مذكر

ورد في نص آخر للداللة على الشعب المؤآبي  في حين ،)١("الْيومِ،الْموابِيين ِإلَى 

: وقَاَل لَهم" :إذ نقرأ, في زمن خروج بني إسرائيل من مصر إلى أرض كنعان

وآبِيالْم كُماءدَأع فَعد قَد بالر ي َألنونعاتْب يكُمدِإلَى َأي ٢(... ", ين(، ا في عصور أم

إذ نطالع في  ،)٣()أرض مؤآب(متأخرة فقد استعمل للداللة على المنطقة الجغرافية 

ومنْها ارتَحلُوا وحلُّوا في عيي عبارِيم، في الصحراء الْمقَابِلَة ِلمواب في ": النص

قالشَّر اه٤("اتِّج(.  

كذلك تباينت آراء العلماء , تباينت أسفار العهد القديم في تحديد معنى االسم

ومنهم من . )٥(بمعنى خجل واستحيا" أب " فعند ابن منظور , في تفسير كلمة مؤآب

ما يرى بينَّ ،)٦(ما يكون معناها أرض الغروبوالتي رب "مأب"ها تعني اقترح أنَّ

  .عبري يأب بمعنى يرغب أو يشتهي جنسياًب من الفعل اللفظة مؤآ أن) ٧(آخر

فقد ظهر , إلى جانب داللته اإلثنية الرئيسة, اسم مؤآب إن ويتَبين مما سبق

 ،جغرافية عند الحديث عن األرض التي سكنها المؤآبيون ،أيضاً يحمل داللتين

مجموع هذه  وإن ،وسياسية تظهر عند الحديث عن الدولة التي أنشأها المؤآبيون

وتواجدهم في مجتمع  ،دالالت على اختالفاتها تؤكد أثر المؤآبيين الحضاريال
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إلى أن يضيفوا اسمهم مؤآب على , األمر الذي دفع المؤآبيين ،الشرق األدنى القديم

  .وعرفت الدولة التي أقاموها في تلك األرض باسمهم أيضاً ،األرض التي سكنوها

ه على الرغم أنَّ, بشكل نهائي ا عن أصل المؤآبيون فلم يثبت حتى اآلنأم

مسلة " في يمكن االستنتاج من أسماء األشخاص الواردة في الكتابات المكتشفة

ون من عدوي ،الجزرية سكان هذه المنطقة من الجماعات الناطقة باللغة أن" ميشع

ألنفسهم  أسسوا وقد ،)٨(القبائل الجزرية الشمالية الغربية التي سكنت بالد سوريا

  .)١١(وآدوم) ١٠(مثل عمون) ٩(ة مؤآب على غرار الممالك األخرىمملك

وعند النظر لحدود مملكة مؤآب نجدها حدود فرضتها طبيعة الرقعة 

إذ انحصرت بين وادي الموجب شماالً ووادي الحسا , الجغرافية لتلك المنطقة

قية بوجود ت الحدود الشرتميزو,أما الحدود الغربية فقد تمثلت بالبحر الميت ،جنوباً

ذ ال يمكن أن إ, وهذا هو مفهوم الحدود في العصور القديمة, المنطقة الصحراوية

  .)١٢(الوقت الحاضرتكون قد رسمت بخط قاطع كما يحصل في 

  :الديانة المؤابية

رسم صورة  من الصعبإذ , والمعلومات عنها ثمة شحة في المصادر

 رقيالتسمية واألصل الِعهو الحال لفهم أصل  مثلما ،واضحة عن هذا الموضوع

، التخمين فهناك القليل جداً من المعرفة األكيدة وكثير من ،لمؤآبيينوا لمؤآب

الوثيقة : وهما ،بشكل عام يبرز مصدران مهمان للمعلومات عن الديانة المؤآبيةو

وعلى الرغم من  ،موالعهد القدي ،)١٣(ميشع الملك المؤآبيالمؤآبية والمتمثلة في نقش 

ومن ثم  ،نا إغفالهانه ال يمكنَّاُار العهد القديم جاءت منتقدة لديانة مؤآب إال أسف أن

  .يبقى نقش ميشع هو المصدر األساس في فهم الديانة المؤآبية
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المؤآبيون مثل غيرهم من األقوام القديمة المحيطة بهم، كانت لهم ف

 ال سيماعي، وهذا أمر طبي. تصوراتهم التي أثرت وتأثرت بما حولها من الديانات

عوامل االلتقاء بينها أقوى من  بين أقوام منطقة فلسطين وشرق األردن، ذلك ألن

 ،عوامل التنافر، وتظل هي األقوى، ألسباب جغرافية، وأخرى غيرها عرقية

ت الخزان الذي تخرج نزحت من جزيرة العرب، التي ظلَّ  فالغالبية من هذه األقوام

بب هذا االلتقاء فإننا نرى التشابه في المفاهيم، وإن منه الهجرات المتعاقبة، وبس

  .تباينت الصياغات أحيانا

فقد جاء , ترتكز الديانة المؤآبية باألساس على عبادة اإلله القومي كموش

ومن بينها أسفار العهد القديم التي أتت على ذكره ثمان  ،ذكره في عدد من المصادر

فَيعتَرِي المؤآبيين الْخَجُل من : " إذ نقرأ. بيينه إله المؤآمعترفةً دائماً بأنَّ ،مرات

 تيب نم ينياِئيلرُل اِإلسى الْخَجتَرا اعوشَ، كَمكَمهِمتَّكَل١٤(" .ِإيَل، م(.  

في  مثلما ورد, إلى المؤآبيين بصفتهم ُأمة كموشأسفار العهد القديم أشارتو

قَد هرب َأبنَاُؤه وَأصبحتْ . هلَكْت ياُأمةَ كَموشَ .ويٌل لَك ياموآب": النص اآلتي

ينورِياَألم كلم ونيحا سايبس نَاتُهوفي موضع آخر بصفتهم شعب كموش. )١٥(."ب: 

" وآبامي ٌل لَكييِ! وبذُوا ِإلَى السُأخ كنَاتبو يكنب وشَ،َألنكَم بشَع ادب ١٦(."قَد(، 

ِإلَه موآب " ... :هعن اإلله كموش بأنَّ ،ذكرت أسفار العهد القديم كذلك

   .)١٧("النَّجِسِ،

فلقد ورد اسم , ن كموشاً آخر للمعلومات عي نقش ميشع مصدرويأت

من بينها اسم أب ميشع والذي جاء مركباً مع اسم كموش  ،ةوش أربع عشرة مركم

واالسم   )١٨(..."شيع بن كموشيت ملك مؤآبالديبانيأنا م"... :فقد ورد ،"كموشيت"

 ،ومن بين تلك اآلراء. اآلخر يبقى استنتاجاً على الرغم من تعدد اآلراء حوله 
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الشريك  هذا االسم لزوجة كموش وهي اآللهة التي كانت تُعدُّ القائل أن) ١٩(الرأي

  . األنثوي لكموش 

٢٠(ألكبر عند المؤآبيينكموش هو المعبود ا ويتضح من مسلة ميشع أن( .

، )٢١(كان يهوه يمثل إله إسرائيل القوميو ،وكان يمثل إله مؤآب القومي تماماً

وكل محاولة لتحديد معناه بدقة ستكون ،اسم اإلله كموش اسم قديم جداً والواقع أن

أكثر جزئيات  ما أنالسيو ،محدودة النجاح في ضوء المعلومات الموثقة الضئيلة

ومن ثم الجهل في معنى اسم , زالت مجهولة على العموم ما ة المؤآبيةالديان

  .)٢٢(معبودهم

ها من بينَّ وهناك اسماء اشخاص مركبة ُأضيف لها اسم اإلله كموش

- ٧٠٤( وكموشعونادبي من سجالت الملك اآلشوري سنحاريب ،إيتيكامش من إيبال

 ٦٢٧-٦٦٨(بال وكامش خلطو الذي ساعد الملك اآلشوري آشورباني )م.ق ٦٨١

 ،وكموشيت من النصوص المؤآبية ،)٢٣(في حملته العسكرية في جنوب سوريا) م.ق

. )٢٤(وكموشملك, وكذلك كموشيخي, وكموشياهي من النقوش الفينيقية من بيروت

 ،)٢٥(وقد ورد اسم كموش في الرقيم البابلي جنباً إلى جنب مع اسم اإلله نرجال

عبادة كموش لم تكن تختلف عن  االستنتاج أن إلى )٢٦(أحد الباحثيناألمر الذي دفع 

  .وآلهة أخرى وصفت بأنَّها آلهة الحرب أو آلهة العالم اآلخر عبادة اإلله نرجال

فَبَِأي حقّ تُرِيد َأنْتَ َأن تَستَرِدها؟ َألَستَ تَحتَفظُ  : "وجاء في أحد النصوص

؟ وكوشُ ِإلَهكَم لَك طَاها َأعنَا؟بِمِإلَه بلَنَا الر طَاها َأعضاً بِمَأي نظُ نَحتَف٢٧("نَح(،  

فهو الذي منحهم  ،ه إله الحربس على أنَّدكموش قد قُ ن من هذا النص أنتبيَي

كلمة  رجح أنيو ،ومع الزمن أصبح اإلله الذي يرعى الشعب المؤآبي ،البالد

  . )٢٨(و اإلله الذي أخضع األعداء لعبادتهفه ،)إله الحرب(ما تعني كموش إنَّ
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مثل شخصاً يمتطي تُ ،ثر في مؤآب على تماثيل فخارية صغيرةوقد ع

االحتمال  وأن ،لعلها تشير إلى آلهة مؤآبية وهي تمتطي صهوات الخيل ،حصاناً

مثل آلهة الحرب المؤآبية التي واجهت األعداء وهي على صهوات ها تُاألقوى أنَّ

   .)٢٩(الخيل

كموش هو إله المجموعة الرئيسة من البدو الذين  أن) ٣٠(ويرى أحد الباحثين

رف اإلله كموش إلهاً للحرب في أكثر عو،دخلوا إلى البالد في بداية التاريخ المؤآبي

كان  ،القدسية التي يحظى بها من المجتمع المؤآبي الذي ينتمي إليه فإن ،من مناسبة

فقد جاء   ،)٣١(عدائهم وغريباً لمن كانوا غرباء عليهمبالضرورة أن يكون عدواً أل

فَلَما رَأى ملك موآب َأن الْمعركَةَ اشْتَدتْ علَيه اخْتَار سبع " : في أسفار العهد القديم

م ملك آدوم، مَئة رجٍل من الْمحارِبِين بِالسيوف ِليقُوم بِمحاولَة شَقِّ طَرِيقه ِليهاجِ

حفْلي ورِ . فَلَملَى السع قَهرَأحشِ، ورلَى الْعع خْلُفُهيس ي كَانالَّذ الْبِكْر نَهفََأخَذَ اب

قُرباناً ِإللَه موآب، مما َأثَار الْغَيظَ الشَّديد على ِإسراِئيَل فَارتَد اِإلسراِئيليون ِإلَى 

 ضد ميشع إلى جانب كموش وقوفوفي نقش ميشع يأتي الحديث عن  .)٣٢(".دهمبِالَ

هو  ،ولكن كموش جعلني أراه مهزوما من أمامي"... : إذ نقرأ ،المؤابيين أعداء

فالمؤآبيون لم يكن باستطاعتهم . )٣٣(..."بادت إلى االبد , وبادت اسرائيل. وآله

برؤية شعبه يعاني  موش الذي لم يرَضالنصر على اإلسرائيليين لوال إله الحرب ك

ن لهم ضمو، فهو الذي أمر بإعالن الحرب ضد الطغاة ،السوء من قبل أعدائهم

وتم القضاء على  ،عت إليه في معبدالغنائم قد رفُ إذ إن. النصر على األعداء

  .)٣٤(األسرى أمامه
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كنعانية؛ وتمثل هذا المؤآبية بالديانة ال تأثر الديانة) ٣٥(الباحثينوقد استنتج أحد 

ومرد ذلك للعالقة بين شعب مؤآب وجيرانه التي  ،التأثربآلهتها وطقوسها الديني

  . القت بظاللها على ديانة المؤآبيين كما هو الحال نفسه على تاريخهم ولغتهم

وفي  ،إله الكنعانيين وهو إله الخصب في الحقول" بعل" المؤآبيون بَدعف

حتى إنَّهم كانوا  ،ولع أهل الشرق القديم بعبادة بعلوقد أ ،الحيوانات والمواشي

وكانوا يختارون األماكن المرتفعة كالجبال  ،يضحون الذبائح البشرية على مذابح

وقد كانت عبادة بعل عبادة . ويكرسونها لمعبودهم ،فيبنون عليها معابدهم ،والتالل

ألن كل أمة  ،نطقةمما جعل له أسماء عديدة في كل م, عامة بين أهالي بالد الشام

وكان االسم من أسمائه يبدأ غالباً ببعل . كانت تسميه بإسم يعرف به عند قومها

: أو بشيء ينسب إليه نحو, أو المدينة الموجود هو فيها ،وينتهي باسم تلك البالد

فقد ورد في أحد  .)٣٧(وبعل صفون ،وبعل حرمون, وبعل حاصور ،)٣٦(بعل فغور

اك حِ التَّاِلي َأخَذَ باالَقُبلْعام ِإلَى مرتَفَعات بعٍل، فَرَأى من هنَوفي الصبا: "النصوص

اِئيَل كُلَّهري ِإسنفي هذا النص، )٣٨(" .مب ولكن  ،دمت تلك القرابينذكر لمن قُلم ي

  .الملك باالق قام بتلك الطقوس لإلله بعل نإ:يمكن القول

على التالل المرتفعة أو سقوف البيوت ) علهب(لذا كان المؤابيون ينصبون 

ويذبحون له الذبائح من الحيوانات واآلدميين ويحرقون له المحروقات 

  .)٣٩(ويستخيرونه

فَاشْتَرك " :حسب ما ورد في النص المؤآبيون اإلله بعل فغور َدَبَعو

ِل فَغُورعب ةادبي عف ونياِئيلرال. اِإلس بغَض متَدفَاحهِملَيع بر . بفَقَاَل الر

خُذْ جميع قَادة عبدة الْبعِل واصلبهم، وعلِّقْهم تَحتَ وطَْأة حرارة الشَّمسِ : ِلموسى
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: يَلفَقَاَل موسى ِلقُضاة ِإسراِئ. َأمام الرب، فَتَرتَد شدةُ غَضبِه عن بني ِإسراِئيَل

ِل فَغُورعب ةادببِع ينلِّقتَعالْم نم كُممقَو نم داح٤٠(".اقْتُلُوا كُلَّ و(.  

 ،بني إسرائيل تعلقوا بمعبود المؤآبيين بعل فغور أن, نستشف من هذا النص

فأمر الرب موسى أن يجمع  ،حتى اشتد غضب الرب عليهم ،فعبدوه وسجدوا له

ومن ثم  ،أي لتشهيرهم وتعييرهم ،ويعلّقهم للرب مقابل الشمس ،قضاة بني إسرائيل

  . )٤١(يقتلوا كل من تعلق ببعل فغور من بني إسرائيل

وقد أرخ إلى نهاية  ،تم العثور على ختم مؤآبي ذكر فيه اسم اإلله بعلوقد 

 ،)٤٢()أعطى ومعناه بعل / بعل نتن( قش عليه نُ, منتصف القرن السابع قبل الميالد

كثيراً من العناصر الدينية في الشعوب الجزرية كان يتوقف  الصالت تؤيد أن فهذه

عبادة اإلله بعل كانت منتشرة في جميع مناطق  رجح أنوي ،بعضها على بعض

  .)٤٣(سوريا

ومما تجدر اإلشارة إليه إدخال أسماء بعض اآللهة المؤآبية على أسماء أحد 

 ،كان اسم اإلله المحلي بعل معون المبجل )٤٤()معن  –بعل  –بيت ( وهي  ،مدنهم

أي  ،أو مكان يختبئ فيه المتعبد ،في السابق مسكناً أو خلوة عدتولعل كلمة اإلله 

  .)٤٥(المتعبدينحامي 

وله من األلقاب  ،هو اإلله األكبر عند الكنعانيين ،يلإن اإلله والمؤآبي بدعو

ومن تلك  ،المعبودات أحياناً ما يقترن باسمه عادة أو ما يقترن بأسماء غيره من

مما يشير إلى  ،الرحيم ،الرؤوف, وأب البشر, خالق الخلق ،األلقاب والصفات

، )٤٦(وهو إله العاصفة ،بالثورسلطانه الروحي المطلق وفي إشارة إلى قوته وصف 
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٥٢ 

 ،)يل إقال ( ومعناه ) يل إأمر ( يل منقوش على ختم مؤآبي بصيغة إجاء اسم  وقد

  .)٤٧()م .ق ٧٥٠( حواليوقد أرخ إلى 

 بداللةديانة المؤآبيين في حقيقتها ديانة كنعانية  أن ،)٤٨(وهناك من يرى

ففي كتابة الملك . تحدة مع بعض معبودات المؤآبيينظهور األسماء الكنعانية م

مع كموش إله مؤآب وسمى عشتر ) ٥٠(اإلله العربي) ٤٩(ميشع مزج عشتر

وعشتر هو شاليم إله كنعاني  .)٥١(..."تر كموش ذلك النني ضحيتها لعش"...:كموش

  ويمثل الشفق المسائي أو الزهرة  ،)٥٢(معروف في نصوص أوغاريت وهو نفسه

   .)٥٣()المساء نجمة ( 

وآلهة الحمل, ا آلهة الخصبأم ,رت على شكل دمى فخارية تحمل فقد صو

عشتر ( اسمها وكان  ،بين يديها رمز الخصب بشكل متقاطع مضموماً إلى صدرها

اسم  إن. )٥٤(ك م ش. ورد في مسلة ميشع بلفظ ع ش ر  بحسب ما) كموش

عبد في مؤآب عشتر كانت تُالمكون من اسم إله وإلهة يدل على أنَّ) عشتر كموش(

تدل  ،)٥٥(مثلها مسلة البالوعر التي تُل الصوولع ،جنباً إلى جنب مع اإلله كموش

قد  ،هذين المعبودين على أنبدأت عبادة المؤآبيين لهما في مدتعود إلى  ،بكرةة م

إذ يعتقد أن اإلله كموش في هذه  ،)٥٦(بداية استقرار المؤآبيون في هذه المنطقة

المسلة يقف في اليمين ويتجه رأسه إلى اليسار والشخص الذي يقف في الوسط هو 

ة ويتجه رأسها إلى بينما تقف اإللهة عشترت كموش في يسار المسل ،الملك المؤابي

وإن الملك المؤآبي هو الذي قدمها إلى  ،وهي اإللهة الحامية للعرش المؤآبي ،اليمين

    .)٥٧(اإلله كموش

أما ما يتعلق بالنظام الكهنوتي فإن ستقاة من أسفار العهد القديممعلوماتنا م ,

بصورة غير لكنها جاءت  ،التي أشارت إلى ديانات الشعوب المجاورة إلسرائيل
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 الديانة المؤابية في نصوص العهد القديم 

التي ال يمكن أن تعطي صورة  ، الحظات العابرةمنتظمة وهي مجموعة من الم

النظام الكهنوتي في مؤآب  عن الفكر الديني للمؤآبيين، فقد أشارت إلى أن متكاملة

 لكن هذا ال ،)٥٨(وآشورهو الحال في مصر وبابل  مثلماوليس متقدماً  ،كان بسيطاً

ها لم تصل إلى النظام نَّأإال  ،نة في الديانة المؤآبيةهام للكهاأثريمنع من وجود 

  . الدقيق السائد آنذاك في مصر وآشور

ابنِ ِلي هنَا سبعةَ مذَابِح، : فَقَاَل بلْعاملباالَقَ" : نقرأ في أسفار العهد القديم

وقَرب . قُ كَما طَلَب بلْعامفَفَعَل باالَ. وَأعد ِلي هنَا سبعةَ ثيرانٍ وسبعةَ كباشٍ

قفْ هنَا عنْد محرقَاتك : ثُم قَاَل بلْعاملباالَقَ. باالَقُوبلْعام ثَوراً وكَبشاً علَى كُلِّ مذْبحٍ

بِه غْكلِلي ُأب نلعا يمهمقَاِئي، وي ِللْأتي بلَّ الرَأنَا، لَع يضفََأم.  املْعتَقَى بار ثُم

بدليل , الملك في مؤآب كان بمثابة زعيم ديني ن من هذا النص أنتبيَي .) ٥٩("رابِيةً

إذ توسل إليه من أجل  ،باالق أخذ زمام المبادرة عندما قُدمت القرابين أمام بلعامأنَّ

ذين قاموا بمساعدته هم ال, رجال الدين فاالحتمال بأن ،أن ينزل اللعنة ببني إسرائيل

إذ قاموا بطقوس تقديم القربان عندما طلب منهم , على حمل القرابين نحو المذبح

هم كانوا كهنة هياكل أصنام مؤآب وهو ما يشير إلى أنَّ ،الملك عمل ذلك

  .)٦٠(ومذابحها

عند المؤآبيين فقد تنوعت أنواعها فمنها القرابين الحيوانية)٦١(ا القرابينأم، 

قدمها المؤآبيون لآللهة ت أسفار العهد القديم إلى بعض أنواعها التي كان يإذ أشار

قدم في األماكن منها األغنام والماعز والبقر، إذ كانت تلك القرابين والذبائح  تً

 ": إذ نقرأ في أحد النصوص ،توضع فيها التماثيل التي ترمز لآللهة التي ،المقدسة

املْعاالَقَ فَقَاَل بِلب :ابذَابِحةَ معبنَا سةَ . نِ ِلي هعبسانٍ ويرةَ ثعبنَا سِلي ه زهجو

  .)٦٢(".مذْبحٍ فَلَبى باالَقُ طَلَب بلْعام، وقَرب ثَوراً وكَبشاً علَى كُلِّ . كباشٍ
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٥٤ 

على كثير من الدمى الفخارية  ،)٦٤(وساليه ،)٦٣(ثر في خربة المدينةوقد ع

  .)٦٥(قد تكون لها عالقة بالقرابين المؤآبية ،وعجول باشلك

فقد ورد في  ،)٦٦(والنوع الثاني من القرابين هو تقديم األضاحي البشرية 

فََأخَذَ ابنَه الْبِكْر الَّذي كَان سيخْلُفُه علَى الْعرشِ، وَأحرقَه  ": أحد أسفار العهد القديم

فتصرف ميشعملك مؤآب طبقاً للطقوس  .)٦٧(..."ِإللَه موآب،  علَى السورِ قُرباناً

إذ ذبح ابنه األكبر وأصعده محرقة على سور المدينة وقدمه قرباناً  ،)٦٨(الكنعانية

يستعطف  لكيلإلله كموش إله مؤآب، وكان الدافع من تقديم هذا القربان البشري 

  .)٦٩(ليحول غضبه ضد المهاجمين، اإلله كموش

إقدام ميشع على تقديم ابنه إلى كموش  إن:  بقوله )٧٠(ق أحد الباحثينوقد علَّ

ه يتوقع من كموش أن يعامله وفي المقابل فإنَّ ،ه قدم له أعز ما يملكما يعني أنَّإنَّ

فكان عليه أن يفعل المستحيل , الملك كان في موقف حرج جداً ا وأنالسيم ،بالمثل

عندما شاهد  باالرتياح ميشع شعروقد  ،على مساعدة كموش الحصولمن أجل 

التضحية بابنه ووريث  الجيش اإلسرائيلي ينسحب منهزماً وفي حينها أيقن أن

فانسحبت قوات األعداء المكونة من جند  ؛ولم تذهب هباء  ،عرشه قد أتت ُأكلها

  .إسرائيل ويهوذا وآدوم مباشرة بسبب خوفها وتحسبها من نقمة اإلله المؤآبي 

لهة آلالطقوس األخرى في الديانة المؤآبية هو حرق البخور ل ومن

وُأبِيد من موآب، يقُوُل الرب، من يقَرب ذَبِيحةً علَى " :إذ جاء في النص ،المؤآبية

   .)٧١(."ِلآِلهة الْوثَنِمرتَفَعة، ومن يحرِقُ بخُوراً 
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وهذا ما نلمسه في سفر العدد ما  ،مقدسعرف المؤآبيين طقس البغاء الو

وَأقَام اِإلسراِئيليون في شطِّيم، فَشَرع الرجاُل يرتَكبون الزنَى مع الْموآبِيات " :نصه

  .)٧٢(."اللَّواتي َأغْوين الشَّعب ِلحضورِ ذَباِئحِ آِلهتهِن واَألكِْل منْها والسجود لَها

أدى , اتصال الديانة المؤآبية بظاهرة الخصوبة وبالدورة الزراعية ن أنتبيَي

جزءاً ال يتجزء من عبادة الخصوبة وهي من  عدُّإلى انتشار البغاء الديني الذي ي

الخصب  من باب طلب ،)٧٣(ضروريات الحياة في المجتمع الزراعي واحتياجاته

ومن معالم   ،)٧٤(لي إذ الشبيه ينتج الشبيهوالنماء اعتماداً على مبدأ السحر التشاك

الهدف  عتقد أنوي, الطقوس هذه هذه الظاهرة وجود عاهرات المعابد وانتشار زنا

تدل هذه الظاهرة الدينية ومن هذا االعتقاد حفظ قوى الحياة وضمان استمرارها، 

, دينيوضعف نظامهم ال ،عند المؤآبيين إلى انخفاض مستوى التفكير الديني لديهم

، )٧٥(مصر وبالد الرافدين  فيبالنظم الدينية األخرى مثالً موازنهوعدم تطوره 

رجح أن المؤآبيين قد تأثروا بالحضارة الكنعانية فأخذوا بمعالم الدين الكنعاني وي

  .)٧٦(ومظاهره

القبائل المؤآبية عندما أتت بديانتها القبلية معها إلى شرق األردن ويبدو أن ,

ما  وهذا ،التالل والمرتفعات علىاألماكن المقدسة في الفضاء  أقامت بعض

وعنْدما يحضر الْموآبِيون ِإلَى الْمرتَفَعات الْمشْرِفَة، يْأخُذُهم اِإلعياء، وعنْدما :"نصه

المؤآبيين في بادئ  لذا فإن ،)٧٧(".يذْهبون ِإلَى مقَادسهِم ِليصلُّوا، يجنُون الْباطَل

مصر وبالد  تياألمر لم تكن لهم معابد على هيأة المعابد المعروفة في حضار

بل انتشرت عبادتهم في األماكن المقدسة في التالل وغيرها من . الرافدين

ويتكون الهيكل بحسب وصف أسفار العهد القديم في الفضاء على . المرتفعات

  .)٧٨(إلى اإللها حجارة مقدسة ترمز أرض يحيط بها سياج يضم مذبحاً وبه
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٥٦ 

وقد أدى اختالط القبائل المؤآبية بالشعوب المجاورة إلى تبادل بعض المفاهيم 

إذ سرعان  ،ومنها بناء المعابد بدالً من إقامة طقوسهم في األماكن المكشوفة, الدينية

ما ارتبطت آلهة المؤآبيون باألماكن المقدسة وأصبحت مرتبطة بأماكن ثابتة 

وقد أدى هذا االستقرار إلى تغيير بعض العادات والتقاليد الدينية التي  ،مستقرة

ومنها عبادة الخصوبة في المجتمع , تأثرت بها من السكان األصليين في المنطقة

  .)٧٩(الكنعاني

 ،معبداً لإلله كموش) ٨١(في قريتن )٨٠()بماه (  ىيراً لكموش بنميشع تقدأنَّ لذا

وهناك معابد أخرى  ،كموش أعانه على قهر إسرائيل وعمل على هزيمتها  ألن

  .  )٨٤(وخربة عطاروز)٨٣(منها ذيبان ،)٨٢(أقيمت لكموش في مدنمؤآبية

ور من النقش الذي تم العث نستشفهاكموش  لمعبد لإلله وهناك إشارة أخرى

معبد كموش وهو نص  فيه أشارة إلىالذي كان السطر األخير , يبانذعليه في 

. بقرحى. لكموش ،وأنشأت أهراما هن اوالء... :"جاء فيه ,معاصر لنقش ميشع

والذي من المحتمل أنه يشير إلى معبد كموش في  .)٨٥("ولقد بنيت ذلك بسرور

  .)٨٦(قرحى
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  :االستنتاج 

ومنها المؤآبية ال يمكن فهمها إال من الطقوس  إن الديانات القديمة

بل هي مجموعة من الممارسات  ،ألنَّها ليست لها بنية عقائدية ،والشعائر

بل من الجماعة؛ فالدين جزء من  ،أن الوحدة الدينية ال تتكون من الفرد،الشعائرية

تمثل قاسماً وكانت المفاهيم والشعائر الدينية عند المؤآبيين  ،النظام االجتماعي

مما َيسر انخراطهم في عدد  ،مشتركاً بين مجموعة من الشعوب ذات األصل الواحد

فالشعوب ذات األصل الواحد لديها تراث مشترك من  ،من الطقوس الكنعانية

 ،مثلما هو الحال نفسه على تاريخهم ولغتهم ،المعتقدات والطقوس والمقدسات الدينية

نة الموآبية والكنعانية عند غزوهم ألرض كنعان وهذا وقد تأثر بني إسرائيل بالديا

ما أشارت إليه نصوص أسفار العهد القديم من تعلق الشعب اإلسرائيلي بعبادة آلهة 

  . الشعوب المجاورة من الكنعانيين والمؤآبيين
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٥٨ 

  الهوامش والمصادر

  ).٣٧: ١٩( سفر التكوين )١(

  ).٢٨: ٣( سفر القضاة )٢(

 ،)م١٩٩٠, عمان( ،سلسلة تاريخ األردن ،خير ياسين: ترجمة ،المؤآبيون، فان زايل) ٣(

  . ٨٥ص

  ). ١١: ٢١( سفر العدد) ٤(

  .٤٧٤٤ص  ،٥٢ج،٦مج ،دار المعارف، لسان العرب) ٥(

دار ورد ، تاريخ األردن وأثاره في العصور القديمة،  زيدان عبد الكافي كفافي) ٦(

  .٩٩ص ،)م٢٠٠٦,عمان( ،األردنية

(7)Jenni , E ., Das wortOlamimalten Testament , Berlin , 1953 . p. 6 
(8)Alt, A.: Emiter und Moabiter , Palastinajahrbuch 36, Berlin, 1940 
. P. 29 ;Kittel, R.: Geschichte des Volkes Israel I. Stuttgart. 1932. Pp. 
49-50. 

 ،دار الراقي ،يعقوب بكر: ترجمة ،الحضارات  السامية القديمة، سبتينوموسكانى) ٩(

  .                ١٢٤ص، )م١٩٨٦،بيروت(

المنطقة الجبلية شرقي نهر القديمة التي استوطنت  الجزريةأحد الشعوب  :العمونيون) ١٠(

 احضاراتهم فيه إذأقاموا، إذ امتدت حدود مملكتهم من نهر ارنون إلى يبوق ،األردن

نخبة من  ،قاموس الكتاب المقدس: ينظر. حاليا عاصمة لهمعمانوا من عمون أو ذواتخ

  .٦٤٠ص ،)١٩٩٧ ،القاهرة(،دار الثقافة ،١١ط، ومن الالهوتيين األساتذة

 العهد القديم بهمينس ،الميت البحر شرقي وجنوب جنوب منطقة سكان هم:اآلدوميون )١١(

 ,قاموس الكتاب المقدس: ينظر.األحمر: آدوم ومعنى ،إبراهيم بن سحاق ابنا عيسو إلى

  .٣٩ص 

  .٢٩ص  ،المؤآبيون، فان زايل) ١٢(
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مسلة تاريخية كتبها الملك ميشع، ملك المملكة المؤابية، وقد خلد فيها انتصاراه على ) ١٣(

اكتشفت في  ،م، إذ يعتبر ذكرهم فيها األقدم لحد اآلن .ق ٨٥٠حوالي عام ل بني إسرائي

العاملين في " كالين"على يد أحد الرهبان األلمان  ١٨٦٨ة المؤابيين في عام عاصم ذيبان

سطر  ٣٤، وتتكون المسلة من باريسفي  متحف اللوفروهي محفوظة اآلن في  القدس

، كانت تعرف في القرن التاسع عشر الميالدي   بـ الحجر البازلتي األسودمنقوشة على 

فواز : سم عرضاً  ينظر ٥٧سم طوالً،  ٩٢: تبلغ ابعاد المسلة كالتالي". الحجر المؤابي"

, عمان(,١٥العدد, حولية مديرية اآلثار العامة,مسلة ميشع ملك مؤآب,أحمد طوقان

  .٢٠- ١٩ص , )م١٩٧٠

  ). ١٣: ٤٨( سفر أرميا) ١٤(

  ).٢٩: ٢١( سفر العدد) ١٥(

  ). ٤٦: ٤٨( سفر أرميا) ١٦(

  ).١٣: ٢٣( سفر الملوك الثاني) ١٧(

  .٤٩ص , مسلة ميشع ملك مؤآب,فواز أحمد طوقان) ١٨(
(19)Miller, J.M. Moab and Moabites ,In : Studies in the Mesha 
Inscription and Moab. Edt. Andrew Dearman, Scholars Press , 
Atlanta, Georgia.1989. Moab. In: The Anchor Bible Dictionary, Vol. 
4, Published by Doubleday, etd by: David Noel Freedman, New York 
, London, Toronto, Sydney, Auckland.1992 . p .18.            

  ; ٧٧ص ، المؤآبيون، فان زايل) ٢٠(
Drower , M . S ., " (b) Ugarit ", CAH , Vol . II , Part 2 , 1975 , P 

.137 .                   
(21)Kennett, R . H ., "Moab" In Encyclopaedia of Religion and Ethics 
, Vol . VIII ,Edited by James Hastings , Edinburgh , Clark , New York 
: Charles Scribner�s Sons ,1974 . P . 761 .  

  .  ٣٢ص  ،مسلة ميشع ملك مؤآب، فواز أحمد طوقان) ٢٢(

  .٣٠٦ص  ،تاريخ األردن وأثاره في العصور القديمة، زيدان عبد الكافي كفافي) ٢٣(

  .٧٨ص  ،المؤآبيون،فان زايل) ٢٤(

وقد شخص في كثير  ،األسفلفي حضارة وادي الرافدينهو احد آلهة العالم : نركال) ٢٥(

 جان بوتيرو، الديانة عند البابليين، :ينظر ،واألمراض األوبئةعلى انه  إله  ناألحيامن 

  .٧٣ص ،)م١٩٧٠بغداد، (  ترجمة وليد الجادر،
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٦٠ 

(26)Albright, W. F .: Som Notes on the Stele of Ben Hadad , 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research , The  
Archaeology of Palestine . London . 1943 .p.119.  

  ).٢٤: ١١( سفر القضاة) ٢٧(
  . ٧٥ص  ،المؤآبيون، فان زايل) ٢٨(
  .  ٧٥ص  ،المصدر نفسه)٢٩(

(30) Cook , S , A., The Religion of Ancient Palestine in the Light of 
Archaeology . London . 1930 . p .80. 

 ،عبد الوهاب علوب: ترجمة ،الساميين محاضرات في ديانة ، روبتسن سميث )٣١(
  .٢٨ - ٢٧ص  ،)١٩٩٧, القاهرة(،مطابع األهرام

  ).٢٧ – ٢٦: ٣( سفر الملوك الثاني) ٣٢(
  .٤٩ص  ،مسلة ميشع ملك مؤآب، فواز أحمد طوقان) ٣٣(
  . ٥٨ص  ،محاضرات في ديانة الساميين، روبتسن سميث) ٣٤(
  . ٧٣ص ، المؤآبيون، فان زايل) ٣٥(

َ ل  ف غ ور َ  ب ع ) ٣٦( وقد  ،""اسم معبود مؤآبي كان يعبد في جبل فغور في عصر موسى : ِ   َ ُ 

وبلفظ بعل  ،باسم بيت فغور ،) ٢٠: ١٣(وسفر يشوع , )٢٩: ٣(ورد في سفر الثنية 

                     ً ويقع هذا المكان حاليا  ). ١٠: ٩(وفي سفر هوشع  ،)٢٨: ١٠٦(فغور في سفر المزامير 

لى الغرب من منحدر الجبل المسمى فغور أو كم إ ١٠على بعد , في خربة الشيخ دشايل

, قاموس الكتاب المقدس: ينظر. وهذه الخربة تطل على جميع المناطق المجاورة. بعور

 ;١٣١ص  ،لمؤآبيون، فان زايل ;١٨٤ ص

Noth , M . The History of Israel .2 nd Edition, Harper and Row, 

publishers . New York . 1960. P . 155 .                                                                          

  ،٦٥ ،٥٦ص, )م١٩٩٠ ،دمشق(,دار القلم،  ٢ط, الساميون ولغاتهم،حسن ظاظا) ٣٧(

 ،١٨٤ ،١٢٨ – ١٢٧ ،٥٧ص  ،الحضارات السامية القديمة، موسكاني سبتينو ،٦٩

  ؛٣٦٣- ٣٦٢ ،١٩٤

Luckenbill, D . Ancient Records of Assyria and Babylonia,Green 

Wood Press , New York, 1968 . Vol .II .Pp. 229-230, 587.                                            
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  ) .٤١: ٢٢( سفر العدد) ٣٨(
 ،دار النهار( ،في طريق الميثولوجيا عند العرب ،محمود سليم الحوت) ٣٩(

  .٧٨ص ،)م١٩٧٩،بيروت

  ) .٥ - ٣: ٢٥( سفر العدد) ٤٠(

 ،بيروت(،المكتبة العصرية، تاريخ بنى اسرائيل من اسفارهم،  محمد عزة دروزة) ٤١(

السنن القويم في تفسير أسفار العهد  ،وليم مارش ;١١٢ -١١١ ص ،١ج ،)١٩٦٩

  . ٣١٩ – ٣١٨ص  ،٢ج ،)١٩٧٣،بيروت( ،في الشرق األدنى سمجمع الكنائ، القديم

 ،واألدومية والمؤآبية  دراسة تحليلية لغوية لألختام العمونية،حمدانمنال عمر ذيب) ٤٢(

 ،م ١٩٩٧ ،جامعة اليرموك ،معهد اآلثار واألنثروبولوجيا ،رسالة ماجستير غير منشورة

  .  ٢١٧-٢١٦ص 

لحضارات  السامية ، اموسكانى سبتينو ;٧٤ -  ٧٣ص  ،المؤآبيون، فان زايل) ٤٣(

  . ١٩٤ ص،القديمة

ب "بلفظ  ٣٠وسطر  ،٩سطر  ،ورد هذا الموقع في مسلة ميشع: معن –بعل –بيت) ٤٤(

 ،)١٧: ١٣(حسب سفر يشوع  ،وفي التوراة بلفظ بيت بعل معون ،"ب ع ل م ع ن. ت 

). ٣: ٣٢(وكذلك بعون حسب سفر العدد ،)٢٣: ٤٨(وبيت معون حسب سفر ارميا

 ٨نية الهاشمية جنوب غربي مادبا بمسافة في المملكة األرد" ماعين"وتعرف اليوم باسم 

: ينظر. وتقع على المنحدر الشرقي الذي يعرف بالصفا إذ تقع خربة عين ماعين ،كم

سليمان : ترجمة، آثار األردن, هاردنج النكستر;١٨٤ ص ،قاموس الكتاب المقدس

 مسلة ،فواز أحمد طوقان ; ٨٩ص  ،)م٢٠١٠, عمان( ،دار ورد األردنية ،٦ط  ،الموسى

  .   ٤٨ ،٣٨ص  ،ميشع ملك مؤآب

  .  ٧٤ - ٧٣ص , المؤآبيون, فان زايل )٤٥(

, دار الزهراء، لمحات من تاريخ الشرق األدنى القديم ،عالء الدين محمد قابيل )٤٦(

 ص ،الحضارات السامية القديمة، سبتينوموسكانى ;٢٢٣-٢٢٢ص  ،)م٢٠٠٦, الرياض(

، لحضارة القديمة في الوطن العربيتاريخ ا ،محمود فرعون ،جباغ قابلو;١٢٨-١٢٧

  .١٩٣ص  ،)م٢٠٠٦, سوريا( ،منشورات جامعة دمشق

ص  ،واألدومية والمؤآبية دراسة تحليلية لغوية لألختام العمونية ،منال عمر ذيب) ٤٧(

٢١٥   .  
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٦٢ 

(48)Grohman, E. D., "Moab" In The Interpreter’s Dictionary of the 
Bible, Vol. 3,  Edited by Buttrick, G. A., Abingdon Press, Nashville, 
New York, 1962, P . 419;Kennett, R. H., "Israel", In Encyclopaedia 
of Religion and Ethics, Vol. VII,  Edited by James Hastings, 
Edinburgh: T&T. Clark, New York: Charles Scribner�sSons , 1974 , 
P. 761 .  

 من كل في الرئيسيةواإللهة  ،هي إلهة الخصب عند الكنعانيين والفينيقيين: عشتر) ٤٩(

 مكان بين تختلف طقوسها من والقليل اسمها إال أن عشتار، سموها الذين وأشور بابل

 األموريين سيدة األم اإللهة) إيالت أثيرة، أشيرا،(  وعشيرة ،سطحيا اختالفا وآخر

 عشتار وكانت حدد، وزوجة اآلراميين إلهة ترع اشتق كذلك عشتروت ومن والكنعانيين،

جان :ينظر. القمر والشمس إلى والبعل هي ورمزت ،البعل هو ذكر مع إله دوما تعبد

دار الشؤون  ،البير ابونا: ترجمة ،)االلهة, العقل, الكتابة(بالد الرافدين  ،بوتيرو

 ,ب قبل االسالمالمفصل في تاريخ العر، جواد علي ؛٢٦٣ص ، )م١٩٩٠ ،بغداد(،الثقافية

الحضارات  السامية ,سبتينوموسكانى ;٣٠٢ص  ،٦ج ،)م١٩٩٣,بغداد(،دادغب جامعة ،٢ط

  . ٧٦-٧٥ص  ،القديمة

روبتسن  ; ٣٠٢ص  ،٦ج  ،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم،جواد علي) ٥٠(

  .٥٦ ص،  محاضرات في ديانة الساميين، سميث

 .٥٠ ،٤٢ص  ،بمسلة ميشع ملك مؤآ ،فواز أحمد طوقان) ٥١(

 ،)٢٠٠٧ ،طرابلس(,مركز جهاد الليبيين، تاريخ فلسطين القديم ،سامي سعيد االحمد) ٥٢(

 ،دراسة في معلومات العهد القديم التاريخية عن فلسطين،سامي سعيد األحمد ;١٨٥ص 

  .٧٢ص  ،)م١٩٨٩ ،بغداد(،دار الشؤون الثقافية ،١العدد ،١٨المجلد  ،مجلة المورد

موسوعة تاريخ األديان  بحث في ،الديانة الكنعانية ،كوغان.د.مايكل،كوبر . أالن م) ٥٣(

 ،نهاد خياطة وآخرون: ترجمة ،العرب قبل اإلسالم _الرافدين بالد _سورية _ مصر

  . ٧٠ص  ،)م٢٠٠٧ ،دمشق(,دار عالء الدين ،٢ط، فراس السواح: تحرير

، ان زايلف ; ٤٢ – ٤١ص ، مسلة ميشع ملك مؤآب، فواز أحمد طوقان) ٥٤(

  . ٧٦ – ٧٥ص  ،المؤآبيون

، وهي منحوتة من حجر البازلت ،عثر عليها في موقع البالوعة شمال مدينة الكرك) ٥٥(

يبدو إن األشخاص تمثل . وقد نحتت عليها ثالث أشخاص بطريقة النحت البارز الواطئ

فوق كتفي  ويوجد ،                                         ًيعتمر كال األلهين بتاج ويحمل أحدهما صولجانا  ،    ً              ملكا  يقف بين آلهين



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٦٣ 

 الديانة المؤابية في نصوص العهد القديم 

كما يوجد في الجزء العلوي للمسلة كتابة مكونة من أربعة  ،الملك رمزي القمر والشمس

عود تاريخ هذه اللوحة إلى العصر البرونزي ،لكن بسبب تشوهها يصعب قرائتها ،أسطر

آثار ، هاردنج النكستر:ينظر. أي إلى حوالي نهاية القرن الثالث عشر قبل الميالد ،األخير

المالمح الفنية المصرية في المنحوتات ،محمد وهيب ،اياد المصري ،٦٠ص  ,األردن

 ،االردن(،الجامعة الهاشمية ،بحث مقدم إلى معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث، المؤآبية

  .  ٣ص  ،)ت .د

 ; ٧٦ص  ،المؤآبيون ،فان زايل )٥٦(
Kennett, R . H ., "Moab" In Encyclopaedia of Religion and Ethics , 
Vol . VIII ,P .761  

  .٧٦ص  ،المؤآبيون، فان زايل) ٥٧(

  . ١٢٩ ص ،الحضارات  السامية القديمة،موسكانى سبتينو) ٥٨(

  ).٣ - ١: ٢٣( سفر العدد) ٥٩(

  ٣٠٤ص  ،السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، وليم مارش) ٦٠( ، فان زايل;

  . ٨١ - ٨٠ ص، المؤآبيون

بل تكاد تكون العالمة الفارقة  K      ً     ً                      ن جزءا  مهما  من عبادة األمم القديمةتؤلف القرابي) ٦١(

                                                              ً والرجل المتدين في عرفهم هو الرجل الذي يتذكر آلهته ويضعها دائما   ،عندهم للدين

فاإلنسان القديم يرى بعينيه ويدرك إن ما يقدم إليه  ،وذلك بتقديم القرابين لها ،نصب عينه

ولذلك كان من الطبيعي إن يتصور بعقله إن القرابين هي  ،                           ًمن هدايا يؤثر في نفسه كثيرا 

فقدمها على كل شيء وجعلها عبادة يتقرب بها ، أوقع في نفوس آلهته من أي شيء كان

وإنها لذلك  ،                                              ً      ً    وجعلها تضحية للتقرب إلى آلهته بأنه قد قدم شيئا  ثمينا  لها، إلى اآللهة

فقد تصور ،  إليها أعز األشياء وأغالها              ً                            سترضى عنه حتما  ألنه قد آثرها على نفسه فقدم 

فيجعلها تميل إلى إجابة طلبه وحل  ،اإلنسان أن بإمكانه التأثير على آلهته بهذه القرابين

  .١٩٦ص , ٦ج , المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، جواد علي: ينظر. مشكالته

  ).٣٠ - ٢٩: ٢٣( سفر العدد) ٦٢(

يقع : الموقع األول. قع مؤآبية أطلق عليها هذا االسمهناك ثالثة موا: خربة المدينة) ٦٣(

ويمثل ، كم إلى الجنوب والجنوب الشرقي من بلدة السماكية قرب الكرك ١٥على مسافة 

إال من . قلعة مؤآبية أقيمت فوق أرض جبلية تحيط بها األودية العميقة من جميع الجهات

يقع : الموقع الثاني.   ً              قا  لحماية بلدتهم                     ً    إذ شق المؤآبيون خندقا  عمي ،الجهة الغربية الجنوبية
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وهي قلعة مؤآبية أقيمت على ، كم ٥إلى الشمال الشرقي من بلدة السماكية على مسافة 

يقع إلى الشمال من : الموقع الثالث. حافة وادي المعرجة الذي يصب في وادي الموجب

االقتصادية المطبعة ، األردن تاريخ وحضارة آثار، لويس مخلوف: ينظر. وادي الوالة

, ١٠٢ –١٠١الصفحات  ،المؤآبيون، فان زايل ;١٩٣ – ١٩٢ص  ،)١٩٨٣, عمان(

١٢٥  – ١٢٤ ،١١٣ –١١٢.  

وقد . على الطرف الشمالي لوادي ساليه ،يقع على الحدود الشرقية لمؤآب: ساليه) ٦٤(

اشتهر بأرضه الزراعية إذ كان مصدر مؤن تزود الحاميات المؤآبية التي تعسكر في تلك 

: ينظر.                                                                     وقد ع ثر في هذا الموقع على آنية ملو نة فينيقية أو تشبه الفخار الفينيقي. حصونال

  ;١١٥ – ١١٤ص , المؤآبيون,فان زايل
Bartlett , J. R. Edom and the Edomites ,Sheffield : Journal for the 
Study of the Old Testament, Supplement . series 77, England,1989. 
Pp. 51-52 , 123 .  

  .  ٨١ص  ،المؤآبيون، فان زايل) ٦٥(

فقد قدمها  ،كانت القرابين البشرية في جملة األشياء التي قدمها اإلنسان إلى آلهته) ٦٦(

وإنها ستفيد المجموع وتنقده من  ،اإلنسان إلى آلهته العتقاده إنها زلفى محببة إلى نفوسها

المفصل في تاريخ ، جواد علي: ينظر. ضركثير من األوبئة واألمراض وأنواع الشر وال

  .١٩٨ص  ،٦ج , العرب قبل االسالم

  ).٢٧ – ٢٦: ٣( سفر الملوك الثاني) ٦٧(

وهو ما  طقس الذبائح البشرية، مثل سائر الديانات القديمة، الديانة الكنعانية عرفت) ٦٨(

  على عظام تحتويعلى جرار إذ عثر أكدته المكتشفات األثرية في المرتفعات الكنعانية، 

له محروقة ألطفال غالبيتهم دون سن الثانية، وقلة في الثانية عشرة، أحرقوا كأضاحي لإل

وكانت تقدم في الكوارث العامة الهائلة على أنها أعظم قربان يمكن أن يقدمه , مولك

  .١٢٩ص  ،الحضارات السامية القديمة ،موسكاني سبتينو: ينظر. االنسان إلى اآللهة

 )م١٩٩٥،دمشق(،دار القلم، اليهود في العالم القديم, فرج راشد  ،مالمصطفى ك) ٦٩(

  .١٢٤-١٢٣ص 

  .  ٨١ص  ، المؤآبيون،فان زايل) ٧٠(

  ) .٣٥: ٤٨( سفر إرميا) ٧١(

  ) .٢ - ١: ٢٥( سفر العدد) ٧٢(



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٦٥ 

 الديانة المؤابية في نصوص العهد القديم 

مكتبة الشروق  ،محمد صفار: ترجمة، تاريخ الكتاب المقدس، كارين أرمسترونج) ٧٣(

محمد عبد : ترجمة ،الحضارة الفينيقية، كونتنو. ج ;١٧ص  ،)م٢٠١٠, مصر( ،الدولية

  .١٤٠ص  ،)م٢٠٠١ ،القاهرة( ، شركة مركز كتب الشرق الوسط ،الهادي شعيرة

ص  ،)م١٩٩٨ ،القاهرة( ،دار قباء ،التضليل. التاريخ. التوراة. إسرائيل ،سيد القمني) ٧٤(

٧٩ .  

  . ١٢٩ ص ،مةلحضارات  السامية القدي، اموسكانى سبتينو) ٧٥(

ص ،  دراسة في معلومات العهد القديم التاريخية عن فلسطين ،سامي سعيد األحمد) ٧٦(

٧٠ .  

  ).١٢: ١٦( سفر اشيعا) ٧٧(

 ،دار الحوار ،ربا الخش: ترجمة ،)الكنعانية(تاريخ الحضارة الفينيقية  ،جان مازيل) ٧٨(

  .١٣٥ص  ،الحضارة الفينيقية,كونتنو. ج ;٣٥ص , )م١٩٩٨ ،سوريا(

  . ١٢٩ ص ،الحضارات  السامية القديمة، موسكانى سبتينو) ٧٩(

 ،المؤآبيون ،فان زايل: ينظر. تلة مرتفعة تتقدمها ساحة عامة يبنى فوقها مذبح اآلله) ٨٠(

  . ٧٩ص 

" ق ر ي ت ن"بلفظ  ١٠ورد اسم هذا الموقع في مسلة ميشع في السطر : قريتن) ٨١(

حسب ما جاء في سفر العدد " قريتايم"توراة بلفظ وورد ذكر هذه المدينة في ال. قريتن

" قريتايم"وليس " قريوت"إال أن فان زيل يعتقد بأنها ) ١٩: ١٣(وسفر يشوع  ،)٣٧: ٣٢(

والراجح أن هذه المدينة كانت قريبة من سيل هيدان الذي . ألن قريتايم كانت من مادبا

كم شرقي  ٤فة وتعرف اليوم بخربة القريات على مسا ،يصب في وادي الموجب

مسلة ميشع ، فواز أحمد طوقان ;٧٢٩ ص ،قاموس الكتاب المقدس: ينظر. عطاروس

  ;١٢٢ – ١٢١ص , المؤآبيون,فان زايل ; ٣٨ ص   ،ملك مؤآب

Ginsburg , C . D ., The Moabite Stone : Afac – Simile of the Original 

Inscription , Second Edition , Reeves and Turner , London , 1872 . p . 
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  )٢٠١٧ يرانحز ( العشرونوالعدد الثاني  

  ميثم علي عبدالحسن. م.م         سعد عبود سمار.د.أ

٦٦ 

  .  ٨٠ - ٧٩ص  ،المؤآبيون ،فان زايل) ٨٢(
إذ تقع على  ،الكرك –على طريق مادبا ،ثاني عاصمة للمؤآبيين بعد الكرك: ذيبان) ٨٣(

وتبعد عن عمان إلى الجنوب  .قمة تل مشرف إلى الغرب من الطريق بمسافة قصيرة

الحجر الموآبي  شافاكت تمو ،أرنونكم إلى الشمال من نهر  ٥وحوالي  ،كم ٦٤حوالي 

قاموس الكتاب : ينظر. م وهو نقش ميشع ملك مؤآب١٨٦٨في عام  المدينة بين خرائب

  ١٤٨ – ١٤٧ص  ،آثار األردن، هاردنج النكستر; ٣٨١ ص ،المقدس

تقع على الطريق المؤدي إلى قلعة مكاور جنوب غرب مأدبا : خربة عطاروز) ٨٤(

ص  ،المؤآبيون، فان زايل: ينظر. كم ١٣يبان بمسافة وشمال غرب ذ ،كم ٢٥بمسافة 

١٢٢.  

: ينظر. في ديبان ونشر ميرفي دراسة عنها Palmerالشقفة التي عثر عليها بالمر ) ٨٥(

  .  ٤٩ ، ٢٢ص  ، مسلة ميشع ملك مؤآب، فواز أحمد طوقان

بان              ً                           بنى مشيع سورا  حولها وادخلها داخل حوزة دي ،مدينة قريبة من ديبان: قرحى) ٨٦(

  .٣٢ص ، مسلة ميشع ملك مؤآب، فواز أحمد طوقان: ينظر. العاصمة
  

  

  

  

  

  

  


