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 ياد يتسحاك بن تسڤي

 معهد دراسات أرض إسرائيل والاستيطان فيها

 الديانات التوحيدّية بنا ل  مقّدسةمدينة : القدس
 ةتاريخيّ تحليل مصادر وصور 

ي. دان غرينيرغر ود. د
َ

 الڤي ش 

 أمنون رامون . د: املحّرر 

 

 مقّدمة

 قّصة ذبح ، فإّن ةيهوديّ ا للرواية الوفق  . ة وإلاسالمسيحيّ ة وامليهوديّ ال -للديانات السماوّية الثالث  مقّدسةالقدس مدينة 

ا الهيكلإسحاق جرت على جبل موريا، الجبل الذي ُبني عليه  كانت بداية قدسّية املدينة قبل حوالي ثالثة آالف سنة، . الحق 

إلى ات الذين عادوا من بابل يهود الشت. ألاّول  الهيكلحين اختارها امللك داود عاصمة له، ومن بعده بنى فيها ابنه سليمان 

ا على خراب القدس و  مع املدينة  ،الثاني الذي بلغ ذروة فخامته الهيكلألاّول، بنوا فيها  الهيكلالقدس بعد سبعين عام 

 .م.ق 07الثاني في عام  الهيكلطويلة من تدمير املدينة و ما البّنا  الكبير، قبل فترة  ،امللك هيرودسعهد خالل  ،بأكملها

. في ألاّيام ألاخيرة من حياة السّيد املسيح هاة في ألاحداث املركزّية التي وقعت فيسيحيّ دسّية املدينة وفق الرواية املتكمن ق

فن وقام من بين ألاموات في املكان الذي تقف فيه اليوم لب، ودُ مكث يسوع في املدينة مع تالمذته، صنع فيها معجزاته، صُ 

ة سيحيّ   ببنا  املباني املمنذ العهد البيزنطّي ُبد  . السما  من على قّمة جبل الزيتون إلى ا صعد وبعد أربعين يوم   ،كنيسة القيامة

ا للحّجاج امل. الهاّمة وعلى رأسها كنيسة القيامة لت هذه املباني مقصد 
ّ
 . ين على مّر ألاجيالسيحيّ شك

ا للرواية إلاسالمّية التي يعود تاريخها  القدس في ليلة إلاسرا  ملسو هيلع هللا ىلص محّمد  نبيّ ، زار ال 2وّي الشريفوالحديث النب 1القرآنإلى ووفق 

ى فيهمنبيّ السماوات السبع، وفيها التقى بال  إلى واملعراج، ومنها نال شرف املعراج 
ّ
منذ بداية العهد  .ا  الذين سبقوه وصل

، (الحرم الشريف)ت املسجد ألاقص ى إلاسالمّي، ُبد  بتشييد املباني إلاسالمّية في القدس، وعلى رأسها املباني الفخمة في ساحا

لت هذه املباني عامل جذب للمسلمين لزيارة املدينة .  السما إلى في معراجه ملسو هيلع هللا ىلص  محّمد  نبيّ وهو املكان الذي انطلق منه ال
ّ
شك

 .ومحيطها

ا في ذلك، تمنح الديانات الثالث املدينة، وخاّصة وادي يهوشافاط الواقع شرق البلدة القديمة، دور  إلى اإلضافة ب ا رئيس 

 حّجاجال ،على مدى قرون ،جذبت القدس مقّدسةكمدينة . حّجاجأحداث آلاخرة، وهو موضوع احتّل مكانة هاّمة في أوصاف ال

ا رائعة للمدينة وألاماكن  ة وصور  ا حيًّ
 
فوا لنا أوصاف

ّ
إلى املوجودة فيها،  ةاملقّدسوالزّوار من أبنا  الديانات الثالث، الذين خل

 .ةاملقّدساة اليومّية لبنا  الديانات الثالث في املدينة الحيّ إلى  ،بأشكال مختلفة ،ق جانب التطرّ 

، أطراف كثيرةهذا تداول على الحكم في القدس، إّبان الفترات التي يتناولها 
ّ

ام من مختلف ألاديان -امللف
ّ
: ممالك وحك

رة والفترة ة، الحكم إلاسالمّي في الفترة ألا سيحيّ امل -الرومانّية، البيزنطّية 
ّ
ولى، الصليبّيون، فترة الحكم إلاسالمّي املتأخ

 .سطور الوصفز لنا، في بعض ألاحيان، من بين بطريقة مختلفة تبر والزّوار  حّجاجسلطة مع املدينة والكّل تعاملت . ةعثمانيّ ال

                                                             
 .7، آلاية (71)إلاسرا   سورة 1

ل املصدر الثاني للتشريع إلاسالمّي  2
ّ
قل عن النبّي محّمد وهو جز  من السّنة ويشك

ُ
 .الحديث هو ما ن
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التي ستعرض من خالل صور  رّيةبصالنّصّية وال -ن في هذه ألاوصاف نبيّ تتناول الكّراسة املوضوعة بين أيديكم هذين الجا

 .مختارة

قدسّية املدينة ومنظومة العالقات بين أبنا  الديانات الثالث الذين يعيشون فيها  -سنعرض في الكّراسة موضوعتين رئيستين 

ا أوردها حّجاج وزّوار من كّل ُبنيت الكّراسة بش. والذين يفدون إليها
 
الثالث، وترتبط  الديانات أبنا تشمل في جزئها ألاّول أوصاف

وصف من هذه ألاوصاف مقّدمة موجزة تتناول الكاتب، كّل تسبق . باملوضاعات الرئيسة في هذه الكّراسة بطرق مختلفة

ا مالحظات قصيرة لتسهيل فهمهت. منه عصره واملصدر الذي اقتبسنا الوصف د ذلك، تر  إلى وباإلضافة . رافق الوصف أيض 

أنها أن تساعد املعلمين في بنا  تخطيط الدرس، وتساعد تالميذ املدارس الثانوّية في بعض ألاوصاف مصحوبة بأسئلة من ش

ومقارنة التطرّق إليها وأسمائها لدى  د ذكرها في النّص تطوير تبّصرات حول هذه ألاوصاف، وتحديد املواقع وألاماكن التي وَر 

تنقسم ألاوصاف . اني من هذه الكّراسةعروضة في الجز  الثأبنا  الديانات املختلفة، بل تكوين روابط بين ألاوصاف والصور امل

 .ازمنيًّ  االتقسيم الداخلّي تقسيم  يكون  قسم منهاكّل وفي  - ةيهوديّ ة و مسيحيّ أوصاف إسالمّية،  -ثالثة أقسام إلى 

 
 

 

ّل ارال أوردها أوصاف:ّالقسم ألاو  اج والزو  ّحج 
ّدان غرينبرغر.ّد

ار املسلموّن .ّأ  الزو 
س    ّحسن التقاسيم في معرفة ألاقاليمأ:ّيّ املقد 

اء البشاري ّ
 
د أحمد بن أبو بكر البن ولد في القدس لعائلة من أصل . يّ املقّدس املعروف بلقبه  شمس الدين أبو عبد هللا محم 

رة بالحّج . م649فارس ّي سنة 
ّ
ة وواصل رحالته إلى بدأ رحالته في سّن مبك

ّ
اعشرين  ملّدة استمّرت حواليمك رس في سافر ود. عام 

ا (العراق وبالد فارس)العديد من البلدان إلاسالمّية  ا كبير  عاش . والاقتصاد والجغرافيا ةاملقّدسالعادات ب، وأبدى اهتمام 

هملت فيها وتدهورت مكانتها، كما يشير في أقوالهاملقّدس 
ُ
رة، وهي السنوات التي أ

ّ
 .ّي في نهاية الفترة إلاسالمّية املبك

 

سبيت  ّّ[:القدس]ّاملقد  3ليس في مدائن الكور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منها كاصطخر"
4وقاين 

5والفرما 
ال شديدة  

سجسج ال حر    سألني القاض ي أبو القاسم ابن قاض ى الحرمين عن الهواء بها فقلت البرد وليس بها حر  وقل  ما يقع بها ثلج

ة، بنيانهم حجر ال ترى أحسن
 

 من أهلها وال أطيب من  وال برد شديد قال هذا صفة الجن
 

منه وال اتقن من بنائها وال اعف

قتها نظير، وفيها   العيش بها وال أنظف من أسواقها وال أكبر من مسجدها وال أكثر من مشاهدها عنبها
 

خطير، وليس ملعن

سم  لبردها وال أذى واما طيب الهواء فإنه ال   ]...[يوم من غريب كل  لبيب، وال تخلو كل  حاذق وطبيب، واليها قلب كل  

ها واما الحسن فال ترى أحسن من بنيانها وال أنظف منها وال انزه من مسجدها واما كثرة الخيرات فقد جمع هللا تع إلى لحر 

ها  ة كاألترج واللوز والرطب والجوز والتين واملوز واما الفضل فألن  فيها فواكه الاغوار والسهل والجبال وألاشياء املتضاد 

6مة ومنها املحشر واليها املنشرعرضة القيا
ة يقال ان في التوراة مكتوب بيت    ]...[  ا عد   ان لها عيوبً

 
سال طشت  املقد 

اماتها وال أثقل مؤنة قليلة العلماء كثيرة النصارى وفيهم جفا على الرحبة  ذهب مليء عقارب ثم ال ترى اقدر من حم 

الة على  بها مع  والفنادق ضرائب ثقال على ما يباع فيها رج 
 

ا يرتفق به الناس الا ألابواب فال يمكن أحدا ان يبيع شيئا مم 

                                                             
 مدينة في فارس كانت املركز الدينّي لإلمبراطورّية الساسانّية 3
4

 .مدينة في منطقة خراسان في فارس 
5

 . ع فيه اليوم مدينة بور سعيد في مصرمدينة مصرّية قديمة، كانت في املكان الذي تق 
6

والقدس في ألادب الدينّي في العصور  فلسطينتسّمى سوريا، . القصد هو مكان تجّمع املوتى في يوم القيامة ومكان قيامتهم. تجّمع وبعث املوتى 

 ، أي مكان تجّمع وبعث املوتىأرض املحشر واملنشرالوسطى 
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ة يسار
 

، وليس للمظلوم أنصار، واملستور مهموم والغنى  محسود، والفقيه مهجور وألاديب غير مشهود، ال مجلس نظر 7قل

ّ.وال تدريس قد غلب عليها النصارى واليهود وخال املسجد من الجماعات واملجالس

 166-23696#page-http://shamela.ws/browse.php/book 

إلى ّي املقّدس التي ُيثني فيها على القدس، ينتقل و ( ّي، كما يوحي اسمه، هو من أهل القدساملقّدس ) تي ال ُبدَّ منهابعد املقّدمة ال .1

 ّي؟ املقّدس لنشاط في املدينة ينتقدها اأّي مجاالت . النقد

ّسفر نامه:ّناصر خسرّو

ّ ك أراض  نشأ في عائلة ُم .   (1088-1003)حكيم أبو معين الدين ناصر خسرو القبادياني  البلخي  املروزي 
ّ

الذين عملوا في  ،ال

ا ورّحالة من أصل فارس يّ . إلادارة تحت حكم دولة الغزاة
 
ا وفيلسوف عن ظهر قلب، مّر في طريقه حفظ القرآن . كان شاعر 

كتب ناصر (. 1701-1749)استغرقت رحلته سبع سنوات . بالبالد، ثّم مكث عامين في القاهرة حيث درس تعاليم الفاطمّية

يعتبر وصفه للقدس إحدى آخر الشهادات على . ةالعربيّ إلى وبعدها ُترجم  م،1740خسرو كتابه باللغة الفارسّية بعد عام 

ها الصليبيون املدينة قبل أن ي
ّ
طرأ فإّن هناك أهّمّية كبيرة لهذا الوصف في فهم صورة الوضع في املدينة قبل أن ت ،وعليه. حتل

 .أخرى السترجاعها إمكانّية، وهي صورة ال نمتلك أّي صليبّيةرات جوهرّية في ظّل السيطرة التغيّ عليها 

س بيت بلغنا 3.5..7.0في   وال قط مكان في نقر لم رحلتنا وطوال شمسية سنة امن بلدن خروجنا على مض ى قد كان املقد 

س يسمون بيت وأطرافها الشام وأهل كاملة راحة وجدنا  يستطيع ال من الحج موسم في القدسإلى  ويذهب القدس املقد 

 ةالسن لتأدية هناك ويحضر العادة هي كما العيد ضحية ويضحي املوقفإلى  فيتوجه هذه الواليات أهل من مكةإلى  الذهاب

 لزيارة يأتي كذلك ّ، ليحتفلوا بختانهمأبناؤهم ومعهم 8الحجة ذي أوائل في شخص ألف عشرين من أكثر السنين بعض وفي

س بيت  عظيمة سيأتي كنيسة وهناك .هناك والكنيس الكنيسة لزيارة وذلك واليهود النصارّى من كثير الروم ديار من املقد 

س بيت ورساتيق وسواد مكانه في وصفها  ماء بغير كلها وغيرها تنبت والتين الزيتوّن وأشجار والزراعة كلها جبلية املقد 

 آلابار في يحفظونها .الزيتوّن زيت ألف من خمسين منهم الواحد يملك عائالت أرباب وفيها ورخيصة كثيرة بها والخيرات

ّ]...[.الشام  بالد في يحدث قحط ال إنه ويقال العالم أطرافإلى  ويصدرونها وألاحواض

 الحجر من بسور حصين محاطة واملدينة عيوّن ذات ورساتيقها ألامطار غير ماء ليس بها الجبل قمة على مشيدة مدينة يه

هفإ ط،ق أشجار ابهبقّر وليس حديدية بوابات وعليها والجص  الوقت ذلك في بها  كان كبير وهي مدينة صخر رأس على ان 

 واملرتفعات الجبلية الجهات سووا وقد مبلطة بالحجارة أرضهال  كّو عالية وأبنية جميلة أسواق وبها رجل ألف عشرون

 سوّق منهم جماعةكل  ل كثيرون صناع املدينة وفي ألامطار حين تنزّل وتنظف كلها ألارض تغسل بحيث مسطحة وجعلوها

 سيكوّن إنه يقال الساهرة يسمى مستو كبير سهل الجامع وبعد الشرقي هو سورها وسوره املدينة شرقي والجامع خاصة

ى به ويقيموّن العالم أطراف من كثيرون خلق إليه يحضر والحشر ولهذا القيامة ساحة  كانوا هللا وعد جاء فإذا يموتوا حت 

 ]...[.بأرض امليعاد 
 

 

 

 

 

                                                             
كان الهدف من دور حّراس البّوابات . داخل أسوار املدينة وذلك للسيطرة على جباية الضرائب من التّجارسمحت السلطات بمزاولة التجارة فقط  7

 .منع أي بيع خارج ألاسوار، يكون الهدف منه التهّرب من دفع الضرائب
ة املكّرمةموعد الحّج إلى  8

ّ
 وعيد ألاضحى مك

http://shamela.ws/browse.php/book-23696#page-166
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 سوق القطن في البلدة القديمة

 

ة املكّرمةإلى يذكر خسرو الحّج  .7
ّ
ة و إلى بين الحّج : ما هي العالقة، حسب ما أورده. مك

ّ
 زيارة القدس؟مك

 ورد ذكرها في النّص املقتبس من ناصر خسرو؟ ،أّي العادات املّتبعة خالل الحّج  .2

وطة
 
 ابن بط

ما البلدان يّ عديد من البلدان في العالم، ال سخرج في رحلة طويلة زار خاللها ال. رّحالة مسلم من مواليد طنجة في املغرب

وطة . من بين ألاماكن التي زارها كانت القدس. ملوكّي امل ، منتصف العصر 1100-1109إلاسالمّية، في السنوات 
ّ
ف ابن بط

ّ
خل

ايومّيات رّحالة مفّصلة وثرّية  رة، والعديد  إلاسالمّيةتعتبر قّبة الصخرة املبنى ألاكثر إثارة لإلعجاب في القدس الفترة . جدًّ
ّ
املبك

وطة لقّبة الصخرة. من الرّحالة وصفوها
ّ
 :في ما يلي وصف ابن بط

ّهي م
ً

بديعة بطرف، وهي قائمة على كل  وقد توفر حظها من املحاسن، وأخذت من . ن أعجب املباني وأتقنها وأغربها شكال

والدائر بها مفروش بالرخام أيًضا محكم الصنعة، وكذلك . ولها أبواب. نشز ي وسط املسجد، يصعد إليها في درج رخام

وأكثر ذلك مغش ى بالذهب، فهي تتألأل . الصنعة ما يعجز الواصفداخلها في ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائق 

 .يحار بصر متأملها في محاسنها، ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها. أنواًرا أو تلمع ملعان البرّق

9وفي وسط القبة الصخرة الكريمة التي جا  ذكرها في آلاثار
صخرة وهي . السما إلى صلى هللا عليه وسلم عرج منها  نبيّ فإن ال. 

 ...صما ، ارتفاعها نحو قامة

 

 

                                                             
9
قل عن  

ُ
ا من القرآن آلاثار هي اسم آخر للحديث النبوّي الذي هو ما ن  .النبّي محّمد وليس جز  
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 الحرم الشريف

 

ا ألاوصاف امل ةيهوديّ ُتبرز ألاوصاف ال. 1 ا خاّصة على سيحيّ وأحيان  ا، بؤس املدينة، الذي ُيصبح أكثر وضوح  ة التي سنوردها الحق 

ز عادة على جمال املدينة ومواقعها
ّ
ي، حسب رأيك، أسباب هذا ما ه. ضو  قدسّيتها، في حين أّن ألاوصاف إلاسالمّية ترك

 الفرق؟ 

وطة بالنسبة ملعراج ال يما ه. 2
ّ
السما ، وما مغزاها وأهّمّيتها حسب النطرة إلى ملسو هيلع هللا ىلص محّمد  نبيّ الرواية الذي يذكرها ابن بط

 إلاسالمّية؟
نس الجليل بتاريخ القدس والخليل:ّمجير الدين الحنبليّ 

ُ
ّألا

لسرة من علما  ( هـ 097عام ) 1400- ي  الفخري  الحنبلي  في القدس عامولد مجير الدين أبو اليمن عيد الرحمن العليم

ا لشهادته، بعد بضعة أشهر 1464بدأ تأليف كتابه عام . الدين والشريعة إلاسالمّية ف الكتاب من . وانتهى منه، وفق 
ّ
يتأل

ا بقصص الكتاب  تاريخيّ الجز  ألاّول هو استعراض . جزأين إلى بصيغتها إلاسالمّية، ثّم ينتقل  قّدساملمنذ بد  الخليقة، مرور 

أّما . 1316عام  حّتىة، وانتها   بتاريخ الدولة ألايوبّية التي حكمت البالد العربيّ تاريخ إلاسالم منذ بزوغ فجره في شبه الجزيرة 

ّوابات، الشوارع، الينابيع، الجبال، الب –والقدس بجميع مواقعها ( جبل الهيكل)الحرم الشريف الجز  الثاني فيبدأ بوصف 

، ألاحيا ، الشوارع، قبور ألاوليا ، املقابر وألاسواق، (الخانات)، املساجد ودور العبادة، ألابراج، النزل دينّيةألاسوار، املدارس ال

ي .  وصف موجز لجميع املدن الواقعة في محافظة القدس، بما في ذلك وصف مفّصل ملدينة الخليلإلى إضافة 
ّ
فتوف

ّ
في  املؤل

 حّتى، حيث ما زال شاهد قبره هناك (كدرون)ودفن في القدس بجانب كنيسة الجسمانّية في وادي النار [ ه 630] م1037 عام

ف، التي تناول دينّيةال خاّصة املباني، ةخمتمّيز ببنا  مبان  ف الذي ملوكّي عاش مجير الدين في نهاية عصر امل. اليوم
ّ
صف و  املؤل

 .الكثير منها

ان وصف جبل الزيتون، مقتبسة من وصف مفّصل في ما يلي فقرة م  .للقدس واملناطق املحيطة بها جدًّ

ْند َبيت  طور زيتا ي ع  ْرق 
َجَبل الشَّ

ْ
ى  املقّدسَوُهَو ال ص َ

ْ
ق
َ ْ
د ألا ْسج 

َ ْ
يم مشرف على امل يَسة من  ]...[.َوُهَو جبل َعظ  ن 

َ
وَعلى َرأس ك

ي ة َوُيَقال انها مصعد ع  ي َوسطَها قبَّ ىهيالنة َوف  " ع"  س َ
10
ا   يم  ْعظ 

َ
ان ت

َ
ك
َ ْ
ا امل

َ
َصاَرى يعظمون َهذ يَسة َوالنَّ ن 

َ
ك

ْ
َوقد استهدمت ال

دا وبطور زيتا ان للزيارة َوتَسمى  َزائ 
َ
ك
َ ْ
ا امل

َ
اس َهذ د مغارة مأنوسة ويقصد النَّ ْسج 

َ ْ
د لطيف َوَتْحت امل ْندَها َمْسج  َجَرة خرنوب ع 

َ
ش

                                                             
ألاقواس : اليوم)، على الطريق املؤّدي إلى فندق انتركونتيننتال املقاصدجنوب مستشفى ( أو باسم أدّق مسجد الصعود)تقع كنيسة الصعود  10

منذ دلك الحين الكنيسة تقع تحت سيطرة . يبّيةالكنيسة اليوم هو نتيجة لترميم قام به املسلمون في الفترة ألايوبّية لبقايا الكنيسة الصل(. السبعة

ا كنيسة   .، نسبة إلى حفرة في الصخر، ُعّرفت على أّنها بصمة قدم يسوع في أثنا  صعوده إلى السما قدم عيس ىاملسلمين، وتسّمى أيض 
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َ

َرة َوال
ْ

عش
ْ
َجَرة خزنوبة ال ه الشَّ ْسم عند َهذ  ا الا 

َ
تهر َهذ

ْ
ن اش ك 

َ
َيتَها بذلك َول ْسم 

َ
ي ت َبب ف  ْدر ي َما السَّ

َ
يَقة  َوهللا أعلمالناس  أ َحق  ب 

َحال َوُيسمى جبل َبيت 
ْ
خمر طور زيتا َوُهَو  املقّدسال

ْ
يم - جبل ال  

ْ
ا  َوامل

َ
خ

ْ
َفْتح ال لك  - ب 

ْ
جر والظل َوملا فتح امل

ّ
َوُهَو كثير الش

ح الّدين َبيت
َ

رض املقّدس َصال
َ
ْحمد بن أبي بكر بن عبد هللا بن  طور زيتا وقف أ

َ
اس أ َعبَّ

ْ
الح ولي الّدين ابي ال ْيخ الصَّ على الشَّ

ْحمد بن أبي بكر بن عبد هللا الهكاري سوية َبينهَما ثمَّ ع
َ
حسن َعلّي بن أ

ْ
د ابي ال اه  ْيخ الامام الزَّ لى ذريتهما َداُود الهكاري وَعلى الشَّ

ائة َتار يخ كتاب ْمسم 
َ
يَن َوخ َمان 

َ
ربع َوث

َ
ة سنة أ حجَّ

ْ
ي ال ع عشر من ذ  اب 

ي السَّ م) َوقفه ف 
َ

ال ْيَها السَّ
َ
ي ( قبر َمْرَيم َعل يَسة ف  ن 

َ
ي ك َوُهَو ف 

ار ج َبابالجيسمانية تسمى  طور زيتا َداخل جبل
َ
خ سلمين وَ  ب 

ُ ْ
اس للزيارة من امل دُه النَّ ُهور َيْقص 

ْ
ان َمش

َ
َصاَرى ألاسباط َوُهَو َمك النَّ

َنا  هي يَسة من ب  ن 
َ
ك

ْ
ه ال َما تقدمَوَهذ 

َ
ي هللا َعنُه ملا فتح َبيت عمر ري ان ورو . النة أم قسطنطين ك مر بكنيسة َمْرَيم  املقّدسض  

م ثمَّ  ا َواد من اودية َجَهنَّ
َ
ْيه  َوسلم َهذ

َ
َعَتْين  ثمَّ َندم لَقْوله صلى هللا َعل

ْ
ي الادي فصلى بَها َرك ي ف  ت 

َّ
اَن اغنى  ال

َ
اَل َوَما ك

َ
ن  عمرق

َ
أ

ي َواد َج  ي ف   
ّ
مُيَصل ْعُروف  .َهنَّ

َ ْ
َوادي امل

ْ
ي ال موبالقرب من قبر َمْرَيم ف 

َّ
َنا  الّروم يسميها  طور زيتا بذيل جبل بوادي َجَهن ة من ب  قبَّ

اس  ة طرطور ِفْرَعْوّنالنَّ ْيضا قبَّ
َ
َجَبل أ

ْ
ْنَها بذيل ال َها  ويرجمونها بالحجار وبالقرب م 

َ
َرى من الصخر ُيَقال ل

ْ
خ

ُ
َزْوَجة  كوفيةأ

ة ألاولى قبر  قبَّ
ْ
ك َوقد قيل ان ال ل 

َ
اس ذ ْند النَّ ْرَعْون واشتهر ع  َية قبر  زكرّياف  ان 

َّ
ط  يحيىوان الث

َ
خ  ب 

 
ْيت َمْنُقوال

َ
م َوَرأ

َ
ال َما السَّ ْيه 

َ
َعل

علَما  ان يحيى و 
ْ
م مدفونان ب   زكرّيابعض ال

َ
ال َما السَّ ْيه 

َ
  طور زيتا بذيل جبل املقّدسَبْيت َعل

َ ْ
ا نبيّ بمقابر ألا

َ
ا يعضد َهذ مَّ ا  َوُهَو م 

ن قبر يحيى و  ع دمشق  زكرّياالَقْول َوقيل إ  َجام   .أعلم َوهللابقرية سبسطية من أْرض نابلس َوقيل ب 

 يتون ز سفوح جبل ال

 

 أّي ديانة تنتمي معظم املواقع التي يصفها مجير الدين؟إلى . 1

فل يقو . 2
ّ
هل يؤيد أم يعارض هذه . ين والزّوار املسلمينسيحيّ إّن كنيسة الجسمانّية هي مقصد الحّجاج امل املؤل

لوا 
ّ
 .را كمآالظاهرة؟ عل

فيذكر . 3
ّ
ا يسّمى  املؤل ، كما يذكر عادة "ياد أبشالوم"وهو املوقع املعروف اليوم باسم " طرطور فرعون "موقع 

 رأيك، عادة رجم هذا املوقع بالحجارة؟ ملاذا تطّورت، حسب. رجمه بالحجارة

 
 

 

اج ار  حج   وّنمسيحيّ وزو 

 الرّحالة من بوردو

قة 
ّ
معظم . 111خرج الرّحالة املجهول الهوّية من بوردو وزار البالد في عام . البالدإلى الرحلة من بوردو هي أّول رحلة حّج موث

ا ملواقع 
 
في ما يلي . ينسيحيّ امل حّجاجتسّنى لنا الافتراض بأّنه كان أحد ال ة، وبالتاليمسيحيّ ألاوصاف التي أوردها كانت أوصاف
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فيها  اعتنقتكانت زيارة الرّحالة من بوردو في بداية الفترة البيزنطّية، التي . اقتباس قصير من وصف وادي يهوشافاط

 .القدسإلى  ع دينيّ ة، ألامر الذي أتاح له القيام بزيارة ذات طابسيحيّ الديانة املإلامبراطورّية الرومانّية 

البّوابة التي يخرجون منها نحو الشرق لتصعد جبل الزيتون، حيث الوادي املسّمى يهوشافاط، إلى عندما تذهب من القدس "

م يهودا إلاسخريوطّي  السّيد املسيح
ّ
وفي اليمين شجرة النخيل التي أخذ . 11في اليسار، حيث توجد الكروم، الحجر، هناك سل

ا عن هناك، مسافة مرمى  ليس. وفرشوها أمام املسيح قبل قدومه ة من فروعهابيالص ، يقف نصبان تذكارّيان حجربعيد 

 .إشعيا  وهو مصنوع من حجر واحد، وفي آلاخر حزقيا ملك اليهود نبيّ حدهما دفن الأفي . رائعا الجمال

 
ّ
 أحد القبرين في وادي يهوشفاط الل

َ
 ين يصفهما الرّحالةذ

 

رّحالة ّيين في وادي يهوشافاط، وأوصاف بين تشخيص الرّحالة من بوردو للنصبين التذكار ما هو الفرق، من جهة  .7

ق الاختالف، حسب رأيك، بدين الكاتب ( باسوال؛ مجير الدين وفيليكس)توا بعده أآخرين 
ّ
من جهة أخرى، وهل يتعل

 أو الفترة التي عاش فيها؟

 ؟ في هذه املنطقة صفهاعن يسوع املسيح التي ي لتقاليداما هي بالتفصيل اذكر  .2

 
 
 
 

 ولدنبورغن أويلبراند م

ن في ما يلي وصف لويلبراند م. كان الفجوة بين قدسّية املدينة وحالتها املادية السّيئة حّجاجأحد ألامور التي شغلت ال

ا في الكنيسة العليا وزار البالد في مسيحّي ولدنبورغ، رجل دين أ ا رفيع  كانت . 1311عام من أصل أملاني الذي يشغل منصب 

رة)زيارته في الفترة ألاّيوبّية 
ّ
من انتها  الحكم الصليبّي ألاّول في املدينة، ألامر الذي يبرز قصيرة بعد مّدة ( الفترة إلاسالمّية املتأخ

 . ةاملقّدسألاماكن إلى من خالل تذّمره من نظرة السلطان 

                                                             
11

 .  لقب يسوع 
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امألنا الفرح وإلاعجاب الكبير  عندها. مع شروق الشمس ترا ت لنا املدينة املحبوبة القدس ، بحيث كّنا نظّن أّن أعيننا جدًّ

في هذا املكان كانت كنيسة . دخول ساحة تقع بالقرب من ألاسوارإلى مع اقترابنا اضطررنا . تشاهد أورشليم السماوّية

ا له، وي 12الشهيد قّديسستيفانوس الإ يومنا  حّتىنمكن مشاهدتها املبارك، الذي بنى املؤمنون مّنا كنيسة وأسقفّية تخليد 

(. مراثي إرميا، ألاصحاح الرابع" )كيف أكدر الذهب تغير الابريز الجيد. "في هذا املكان ُتجمع آلان حمير السلطان شديد. هذا

مستنقع وحل؟ وينبغي أن نعرف أّن هذا املكان هو خارج أسوار املدينة، لّنه  ةاملقّدسكيف أصبح مكان الكنيسة، مكان آلاثار 

ا لعمال الرسل  ..."ورجموه خارج املدينة أخرجوه": وفق 

 -ين مسيحيّ عند زيارتهم أقدس مكان لل حّجاجهو الانفعال والقدسّية التي شعر بها ال سيحيّ املوتيڤ الذي يتكّرر في الوصف امل

 :كنيسة القيامة، التي يصفها ويلبراند بالكلمات التالية

وسط الكنيسة،  .حيث كانت قدماه املقّدسوأعجبنا بصدق باملكان  ،ق باملكانهناك برهبة وفرحة تليإلى هكذا دخلنا 

ع كبير، وعلى كّل مبنى القبر املبنّي على شإلى املستديرة، دخلنا  جانب منه ألواح رخام أبيض أملس، وفيه قد كّل صندوق مربّ

 ".مذبح الصليبصار ضحّية على "للسّيد،  املقّدس دوضعت الصخرة ذاتها التي ُسّجي عليها الجس

فيذكر  .1
ّ
حسب  وقع،وأين  ة عن استفانوس الشهيدسيحيّ ستفانوس الشهيد، ما هي الرواية املإ قّديسال املؤل

 الحدث ذو الصلة به؟ ،الرواية
 

 نيقوال البوغيبونزّي

ا فرنسي انكان نيقوال راهب 
ّ
ا من مدينة بوغيبونزي في تو سك انيًّ

ّ
، في منتصف 1149-1107كانت رحلته بين عامي . ا، إيطالياسك

رة) ملوكّي العصر امل
ّ
نهاية  حّتىكان كتابه واسع الانتشار، و . ، وحاول أن يصف فقط ألاشيا  التي رآها(الفترة إلاسالمّية املتأخ

ين هو معجزة سقوط النار من سيحيّ امل حّجاجأحد ألاوصاف التي تتكّرر عند ال. ، طبع أكثر من ثالث وستين طبعة16القرن الـ 

 .وفي ما يلي وصف نيقوال لهذا الحدث. ي يوم السبت بعد الجمعة العظيمة في كنيسة القيامة قبل عيد الفصحالسما  ف

 ةاملقّدسة التي ذكرتها أعاله املذكورة الكنيسة سيحّي امل طوائفالكّل في يوم الجمعة العظيمة قبل الساعة السادسة تجتمع 

كّل فرقة و كّل يلبس حسب عاداته، كّل  اتهم البيضا  والصلبان بأيديهم، البطاركة وألاساقفة وغيرهم بعبا. املقّدسللضريح 

ة يطوفون حول الكنيسة 
ّ

،  ةاملقّدسمل ... مجموعة بلغتها، وكتنّوع اللغات يأتي تنّوع التراتيلكّل ويرّددون التراتيل بصوت عال 

جاه النافذة ليروا النار إلى وينظرون   حوالي ساعتين واملصابيح داخل الضريح  هذاكّل استمر . ةاملقّدسألاعلى باتّ
ّ

منطفئة،  هاكل

عندها، ومن خالل النافذة املذكورة من قبل، رأيت . بالدخول مسيحّي  يقفون بالباب وال يسمحون لّي  13الساراكسينوسو 

ا في الضريح املقّدسحمامة تأتي وتهبط على كنيسة القبر  ا كبير   .... املقّدس، ونور 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 الكنيسة املقّدسة إلستيفانوس الذي يعتبر أّول شهيد في املسيحّية 12
13
 رومان على املسلمينلقب أطلقه ال 
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 كنيسة القيامة

 

ا. 1  ؟يهودّي هل تعرف قّصة مشابهة في التقليد ال. نزول النار من السما  هو موتيڤ نجده في ديانات أخرى أيض 

 ة؟سيحيّ ماذا ترمز الحمامة في املإلى . 2
 

 ادورنون أنسلم م

ا نبيّ دورنو ن اكان أنسلم م ا فلمنكيًّ  ودبلوماسيًّ
 

التي كانت  ،1407في سنة سافر مع ابنه . ا من مدينة بروج في بلجيكامسيحيًّ ال

 ظُحف. القدس كانت ال تزال تحت حكم املماليك ة في الشرق ألاوسط، مع أّن عثمانيّ سنة عدم استقرار بسبب الفتوحات ال

جذبت إليها  ،مقّدسةوبصفتها مدينة  ،القدس. 16ة أخرى في القرن الـ ونسخ مرّ  ،10كتابه كمخطوطة وحيدة منذ القرن الـ 

في ما يلي وصف لهذه املجتمعات . اليوم حّتىفيها  اموجود  ال يزال  سيحّية املختلفة، والبعض منهاائف املاملؤمنين من الطو 

 .ةاملقّدسومواقعها في كنيسة القيامة، الكنيسة ألاكثر أهّمّية في ألارض 

طائفة منها كّل ل. اتهمون من ثماني طوائف مختلفة مع أسرهم وزوجاتهم، أبنائهم وبنمسيحيّ يعيش في القدس ويدفع الضرائب 

طائفة موجودون هناك على الدوام ويجرون الطقوس اليومّية في كّل ، واثنين أو ثالثة من ةاملقّدسمكان ثابت في هذه الكنيسة 

ا لعاداتهم  ا ... الثنا  على هللا وفق   ...كانت هناك اليونانّيون، الذين كان البعض منهم من الرهبان والبعض آلاخر ليسوا رهبان 

كان هناك اليعقوبّيون ومكانهم خلف الضريح ... وكان هناك الهنود الذين يسّمون أبسينّيين، ومكانهم كان جنوبّي موقع الضريح

ا وموقعهم في تّل .... أو نصب الرب  كان . ة، هؤال  كان مكانهم في الكنيسة أجمل وأقدس مكانثالجلج كان هناك ألارمن أيض 

، والجميع يستمع بتركيز كبير بحيث  قّصة حياة الرّب كّل غة ألارمنية قّصة آلاالم و أحدهم يقرأ وحده من كتاب بالل بصوت عال 

كما . ن ومكانهم تحت الجلجلثةو كان هناك الجورجيّ . راخ بصوت عال  أّن بعضهم، من الرجال والنسا ، ينفجرون بالبكا  والص

كان هناك الالتين .  نت هناك النساطرة، وهم الطائفة ألاصغروكا. كان هناك مكان للسريان في طرف الكنيسة في الجز  الغربّي 

ا الذين ُيسّمون  ان، أي الفرنسي"الفرانكّيون "أيض 
ّ
البقّية هم من كّل و  ، ونحن، ونحن وحدنا، نؤمن إلايمان الصحيح والحّق سك

 .الرومانيةحادوا عن الطريق الصحيح وانشّقوا عن التّيار املركزّي ويؤمنون بأمور خاطئة ضّد الكنيسة 

فيذكر . 7
ّ
ا في القدس ومواقع تابعة لها. ةسيحيّ امل طوائفالعديد من ال املؤل  .صف ثالث من هذه الجماعات املوجودة حاليًّ

فيسّمي . 2
ّ
 ة؟سيحيّ في امل حدث املعروف باسم الانشقاق العظيمما هو ال". منشّقة"جماعات طوائف هذه ال املؤل
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 فيليكس فابرّي

ا لكان فيليكس فابري  كان . أملانيافي   (Ulm)في أولم  ثّم  ،في بازل دير خدم في (. سويسرا اليوم)عائلة عريقة من زيوريخ ابن 

واملرة  1407عام زيارة قصيرة في  كانت ىولفي املّرة ألا . مرتين ةاملقّدسخاللها ألارض  في العالم، زار  يكثر من الخروج في رحالت

اند و ا للبال ا دقيق  ا تفصيليًّ وصف   أورد فيهايوميات  كتب ثانيةال خالل زيارته. 1401الثانية في عام 
ّ
البالد في زار فيليكس . اهسك

ا، ةملوكيّ نهاية الفترة امل وكانت هذه الفترة مالئمة . فترةن خالل هذه المسيحّيو  حّجاجأوردها أخرى  اأوصاف   وقد أوردنا سابق 

 الحكم إلاسالمّي على الرغم من  ،واليهود ينسيحيّ امل حّجاجزيارات الل
 
قّل فيها التي  صليبّيةا لفترات أخرى، مثل الفترة ال، وخالف

 .اجحّج عدد ال

 تكما يعتقد الجميع، وكما  آلان: وادي يهوشافاط
ّ
سأل الناس سيلذلك . الوادي في هذامع جميع قبائل ألارض تجست ،وامعل

 حّد يستطيع جميع البشر الوقوف فيهإلى  واسعهو  وهلوادي، ال كبير هو هذا ىأّي مد  إلى  ةاملقّدسالذين زاروا ألاراض ي هؤال  

 ش ي  آخر، بل إنّ  ة الناس بأّي عاّم  ال يهتّم . يوم القيامة
ّ
وقد . شون لسماع املعلومات عن مساحة وادي يهوشفاطهم متعط

ا ضمان مكان في منهم  الوادي رغبة هذا الحجارة في يضعون كومات من حّجاجبعض ال أّن  ،ومازال يحدث ،حدث أحيان 

قول الإلى كهؤال  عن مساحة هذا الوادي، فأنت تضطّر، من منطلق ألامانة،  ناس كعندما يسأل. لنفسهم قبل يوم القيامة

ا  يوم القيامة سيكون  في ،لكن. لشعب واحد حّتىبالكاد يتّسع  ،لضيق مساحته ،هذا الحّد، وإّنهإلى إّن الوادي ليس واسع 

 ، امختلف  هذا الوادي كّل ش
 

 وبالفعل هذه. همأن يجيب هكذا يجب على ألانسان. ..امختلف  يكون سالعالم كّل ش  عن أّن فضال

ره لهم مالئكتهملن هؤال  الناس يعيشون حياتهم  جابة أفضل،إ
ّ
سع توف

ّ
 بصدق كما ينبغي لهم، وسيكون لهم على ألارض مت

حاجة لن تضمن  الولذلك، . للغاية بائسةمزدحمة و اكن أم لهم كون تسف ،ن و الفاسدو ألاشرار  أّما. دون عائقمن  فيه ليقفوا

ا، فعندما يرى مالكك أّنكمسبّ  امكان   هناك لنفسك  اد  جيّ  اكنت شخص   ق 
ّ
 تكون حويا ا رائع  ر لك مكان  ، سيوف

ّ
 أّي  في رص على أال

 في ،مكان آخر
ّ

 .فشرّ ممكان  إال

ما هي املشكلة . ادي يهوشافاط ويوم القيامةباته و ناول في كتايت ،الدين ر ومجيال باسو الحاخام موشيه  مثلفيليكس  .7

 ؟هالذي يقترح ها، وما الحّل يواجهالتي 

 السائلين؟ إلرضا فقط كوسيلة  هاه يستخدمأنّ  مأ ،إلاجابة ، حسب رأيك، بهذهفيليكس يؤمنهل  .2

 ق إلى أوجه الشبه وأوجه الاختالف؟ رّ تط. خسرو قارن بين موقفه من البعث وموقف  .3

 

  

 يهودار زّو ها أورد فاوصأ
 التطيليّ بنيامين 

سبانيا في إ ةتطيلبنيامين من مدينة  خرج. في العصور الوسطى ةاملقّدسرض ألا ار ألاكثر شهرة في حد الزّو أهو  التطيليّ بنيامين 

 املواقعيتناول في أوصافه . سبع سنوات في أوروبا والشرق ألاوسط وشمال أفريقيااستمّرت رحلة طويلة في  1190عام  في

حكم  التي كانت تحتلقدس، كّرس ل. التي عملوا بها مكان واملهنكّل الجغرافية وأماكن مختلفة، ويصف عدد اليهود في 

 ا مفصّ صف  و ، 1766منذ عام  صليبيّ مسيحّي 
 

 صادر حائط املبكى وم، (الحرم الشريف) الهيكلبل في ما يلي اقتباس يتناول ج. ال

 .املياه في القدس
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اجميلة و قبة كبيرة  15لخطاباعمر بن عليه الذي يقوم مكان الهيكل، وبنى  14ي دومينيطينفولهناك و  ير يدخل غ وهناك ال  جدًّ

قبل هذا املكان هناك حائط غربّي وهو أحد جدران قدس ألاقداس، . اليهود أّي تمثال أو صورة، بل فقط يأتون للصالة

 ...ة أمام الحائطاليهود للصال كّل يأتي هناك إلى ، 16ويسّمونه باب الرحمة

اك نه. وقبر عوزياهو امللكضريح أبشالوم  وهو صحرا  الشعوب وفيهوادي يهوشافاط، إلى  يخرج إلانسان من باب يهوشفاط

ا نبع كبير، مياه عين سلوان في وادي النار، وعلى النبع بنا  ضخم من عهد أ اأيض   القليل من املا جدًّ
ّ

. دنا، وال يوجد هناك إال

 ...من مياه ألامطار التي يجمعونها في آبار في بيوتهمالقدس  ناس فييشرب معظم ال

 

كيف يصف . بنيامينالتي شاهدها ( الحرم الشريف) الهيكلن هم الذين بنوا املباني الرائعة على جبل و املسلم. 7

 ؟(الحرم الشريف) الهيكلجبل من ين بنيامين موقف الصليبيّ 

انما هو مصدر املياه الرئيس ي ل. 2
ّ
اليوم  ستخدم هذا املصدر وهل يُ ، الوارد في الاقتباس لوصفلا القدس وفق   سك

ا  ؟أيض 

 الحاخام موشيه بن نحمان
ر هتشاسبانيا حيث إش في اولد وع. في العصور الوسطى اليهودأعظم حكما   حدأ( رامبان)كان الحاخام موشيه بن نحمان 

، هاجر في أخر شاتنقاال لحد ين ونتيجةسيحيّ في نزاعات مع امل ّي يهودمثل الجانب ال. يهودّي صوفّي ومفت  ، كمفّسر للتوراة

ا . إسرائيلإلى أّيامه  والزّوار من  حّجاجلالتي تمّيزت بالعداد الكبيرة ل، و القدسفي  ةملوكيّ بداية الفترة امل، منذ 1397عام  منبد  

في . فيهالعيش لر ق، واستملوكّي العصر امل مطلع، في 1390 عام زار رامبان القدس في. القدسإلى الذين أتوا  الديانات الثالث أبنا 

 بنا  عندما ساعد في هادا بداية تجّد في تاريخ املدينة، من وجهة نظر اليهود، ولكن أيض   إلحدى أسوأ الحاالتوصف  ما يلي

 .كنيس املدينة

 
ما زادت قدسّية املكانذا أروي لكم عن حال البالد، لقد سادها إلاهمال وطغى عليها الهجران، وما يميّ ما 

ّ
ه كل زاد  ،زها هو أنّ

ا من أرض الجليل ا في البالد، وأرض يهودا أكثر خراب  ون فيه، لّن  اكنيس   ك بنواناه. خرابه، فالقدس هي ألاكثر خراب 
ّ

وبدأوا يصل

 وعس ى أّن من. يهعلوالبكا   كلهيصر، وجميع مناطق البالد لرؤية الوأرض م 17وتسوبا من دمشقالقدس إلى الكثيرين يأتون 

 .ؤية القدس خربة، يهبني رؤيتها عامرة صالحةر وهبني 

ورا  هذا من التي تقف  خيةرياتاالبالد؟ ما هي الظروف ا في مقارنة بمناطق أخرى يهودا منطقة القدس و  وضعما هو . 7     

 ؟رامبانللالوصف 

. في سياق القدس في القرون الوسطىألاحداث أهم  دا الحدث أحهذ كان. القدسإلى  ةجماعيّ ال الزيارة عادةيصف رامبان . 2

 ؟اوماذا كان طابعه تمتى جر 

 
 

 ڤولطرا نمشوالم م
نذر كان قد  أن بعد 1401 عام في تهرحلكانت . إيطاليا في من مدينة فلورنسا ايهوديّ  اوتاجر   امصرفيًّ ڤولطرا مشوالم من  كان

ا، ةيّ الكثير من في ألامور املادّ آلاخرين، فقد أثار اهتمام مشوالم  اجحّج لى عكس العديد من الع. ذلك عندما كان يمّر بأزمة  أيض 

الفترة  القدس في أواخر إلى كانت زيارته . ةة والعادات الشعبيّ ألاحداث السياسيّ ة، ة، الظواهر الطبيعيّ اة اليوميّ الحيّ : مثل

                                                             
 . الصليبّي لقّبة الصخرة -الاسم املسيحّي  14
15
ا في ألابحاث، بل . الخليفة الراشدّي الثاني الذي فتح املنطقة كجز  من الفتح إلاسالمّي في القرن السابع امليالدّي   ا ملا هو متعارف عليه حاليًّ وفق 

ق في نقش في املبنى نفسه، بنيت قبة الصخرة في فتر 
ّ
مثير لالهتمام ربط هذا . م961ة الحقة، في فترة الخليفة ألاموّي عبد امللك بن مروان في عام وموث

ا حّتى اليوم في التسمية املتعارف عليها  ا في الفترة التي زار فيها التطيلّي القدس، ال يزال قائم   ".مسجد عمر"املبنى بعمر، وهو ما كان شائع 
ه ليس حائط املبكى املعرو  16

ّ
ه ليس في جهة الغرب، لّن بنيامين يربطه بباب الرحمة في الجهة الشرقّيةتبين أن

ّ
على ما يبدو أن املصطلح . ف، ورّبما أن

كذلك الزائر إلاسبانّي . في الشرق " ةباب الرحم"، تّم تحديده في فترة على أّنه "لم تترك الشخيناه الحائط الغربّي "الذي ُيذكر في املدراش " الحائط الغربّي "

 . إسحاق حيلو يعّرف الحائط الغربّي على أّنه باب الرحمة، وهذا هو الرسم في املدرجة التي تضّم ألاماكن املقّدسة 41القرن الـ  ابن
 .مدينة حلب في سوريا 17
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هذه ل. من جهة أخرى  اة اليوميةالحيّ إهمال وب، دينّيةني الما املبافي القدس، ال سيّ  بروعة البنا من جهة التي تمّيزت ة ملوكيّ امل

 .انعكاس في الوصف الذي كتبه مشوالمالخصائص 

ا وفيها  مباني القدس جميلة مع  ،اللبن والعسل أكبر بكثير من الحجارة التي رأيتها في أّي مكان آخر، والبالد هي بالد الحجارةجدًّ

ها  ر فيها . اليسودها الخراب وإلاهمو في الجبال أنّ
ّ

ا تهافاكهوبثمن رخيص،  ش ي كّل يتوف وفيها أربعة أنواع . فاخرة وجميلة جدًّ

ا، العنب عسل : العسل ا، عسل التمرد هو جّي  الخّروبعسل وهو قاس  كالصخر وفاخر جدًّ وغيرها من الحنطة والشعير و  .جدًّ

 ون تناوليا هم جميع  تناول الطعام لنّ  في الخنازير كاليهود ن، وكذلك و املسلموهم، ... والجمال  الغاية في الجودةأنواع الفواكه 

 .نظيفة ثيابهم لكّن  ،مصر يفعلون فيكما  مفرشدون من  بأصابعهمالطعام 

 كّل عادات ألا ّي ألاوروبّ  مشوالم ينتقد .１
ّ
ا عن هل تعلم . من املسلمين واليهودكّل لشتركة املة يّ املحل عادات في أّيامنا أيض 

 مختلفة؟ رات وثقافاتمختلفة في حضاكّل أ

 

 من بيرتينوروعوڤاديا  الحاخام
، ةملوكيّ الفترة املنهاية ، في 1400عام في . اومصرفيًّ  احاخام   عمل، و 10 الـ في إيطاليا في منتصف القرن عوڤاديا  ولد الحاخام

  الطائفة رؤسا  أحد في القدس وأصبح ستقرّ ا. ةاملقّدسألارض إلى سافر 
ّ
اكتب . ةيّ املحل أحد التفسيرات  ه، أصبحلمشنال تفسير 

معلومات عن فيها  كتب رسائل. ةاملقّدسرض في ألا  ف إليهاعربية تعرّ كلمات فيه م استخد الذي، مّ اههذا الكتاب اللألاكثر شهرة 

 طوائفالبها قارنيفي القدس و  التي سكنت ةسيحيّ امل لطوائفاإلى  عوڤاديا الحاخامالتالي يتطّرق الاقتباس في . البالد في فترته

 .ةيهوديّ ال

 
( ألارثوذكس ي) ون واليونانيّ ( الكاثوليك)والرومان  :، وهميعيشون اليوم في القدسالذين ن و سيحيّ املهناك خمس معتقدات يشترك فيها 

كما يفعل  معتقدات آلاخر، نفيمنهم يكّل ، و 18بريشتي يواني أبنا وهم ( إلاثيوبّيون ) ألاحباش( ألارمن)العمالقة ( السريان) اليعقوبّيون 

منّصة كبيرة في التي هي ، القيامةمنفصلة في كنيسة  غرفة طائفةكّل ن مع الحاخامات آلاخرين، ولائيقرّ الو  ينحاخامات السامريّ 

 .يغادرانهاا ال هناك دائم   انطائفة يجلسكّل  ن منابرج وشخصداخلها 

 

ة سيحيّ ين من الطوائف املتاثنصيل عن اكتب بالتف. ةيهوديّ  ة وثالثمسيحيّ طوائف  خمسعوڤاديا  الحاخاميذكر  .1

 .، وخاّصة عن نقاط الخالف بينهاواحدة ةيهوديّ وطائفة 

 .ةعوڤاديا من برطنورا للطوائف املسيحيّ . الطوائف املسيحّية بوصف الحاخام ر من ادورنو  قارن وصف أنسلم .3

 

 من بيرتينوروعوڤاديا  الحاخام تلميذ

عام في  البالدإلى اديا، وجا  ڤلحاخام عو لإيطاليا للدراسة في املعهد الديني إلى جا   شاّب  كتبهارسالة هذا الوصف هو جز  من 

الذين هم في السلطة  (املماليك) ينسلماملدة بين العالقة املعّق إلى  هوصفيتطّرق الكاتب في . ، واسمه غير معروف لنا1460

 .عون ببعض الحمايةة يتمتّ ذّم أهل على أّنهم د ين واليهو سيحيّ املمع  مّي سال حكم إلا تعامل ال. سحّيينواليهود وامل

 اببهناك . مدكبال  في كما وناشتميين، ولكن ال يكرهون اليهود، أو مشلموإلا  19ألاغالفليهود ولواحد  قضا    ، فإّن وهذا أمر عامّ 

 يكون  أن يهودّي على الوالحقيقة هي أّن . ذا الباب يكون بحيازة اليهودمفتاح ه. اليهود الفقرا  مكان وجودمن  قريبلمدينة ل

ا األاحكام  أن ُيصدر  ويذّل نفسه ويخضعها، وليس له للمشلم خاضع  سّبب مصادرة  إذا كان غنيًّ
ُ
 ُيفترى عليه بأشيا  ت

ّ
لئال

 .ممتلكاته

 يهودّي ال الحيّ داوود بالقرب من  نبيّ باب ال

                                                             
 .نسبة إلى الكاهن يوحّنا، وهم لقب إلامبراطور ألاثيوبّي كما يذكره ألاوروبّيون  18

 .لقب ُيطلق على املسيحّيين 19
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فيصف  .7
ّ
 هي ماو ة التي وصفها ما هي النقاط إلايجابيّ . بصورة معّقدةين سيحيّ العالقة بين املسلمين واليهود وامل املؤل

 ة؟النقاط السلبيّ 

هناك عالقة بين  هل تعتقد أّن . أسوأوضع اليهود هناك  ه، فإّن وصف حسبة، و مسيحيّ من دولة  الكاتب وصل .2

 ومعاملة اليهود، وملاذا؟ على الدولة الدين املهيمن

 كتاب الرحالت –باسوال  الحاخام موشيه

ألارض إلى برحلة  قام 1031في عام . ة في مدينة بيزارو في الحاخاميّ عمل في إيطاليا و  (1480-1560) باسوال الحاخام موشيهولد 

ة ة كبيرة، وطبع عّد بشعبيّ  الذي حظي، "الرحالتكتاب "وصف رحلته في كتاب بعنوان . عام ونصف وتجّول فيها مّدة ةاملقّدس

موشيه  أحص ى الحاخام. وعاش في صفد ةاملقّدسالبالد إلى  باسوالموشيه  الحاخام ر جهافي السنوات ألاخيرة من حياته . اتمرّ 

إلى  يتطّرق ذلك إلى باإلضافة  .الهاّمة بالنسبة لهمواملواقع  املهن التي عملوا بهاصف و ، و مكان مّر منهكّل في  عدد اليهود

انال
ّ
، في أربعة قرونحوالي  استمّر و  في القدس ثمانّي عالبدأ العهد  1019في عام . ون سيحيّ وامل ون املسلم -ا أيض  غير اليهود  سك

 .للبالدالحاخام موشيه مطلع هذه الفترة كانت زيارة 

نزلت إليه وفي أحد أطرافه ثقب كبير . وادي يهوشافاط بينهما واد  ضّيق هو ، الزيتون  ويقابلها جبل القدس على جبلتقع 

شبه الكهف، ويقولون إّن باب جهّنم سي كوهنا شاهد ما يُ ذلك أسفل  .يوم الذي يأتي فيه يأجوج ومأجوجفتح هناك في اليُ

هناك مياه عين نصف ميل تحتها ب. جبل القدس سفوح فيوبعضها  املمتلئ بهاجبل الزيتون  في سفوحمقابر إسرائيل  تقع

روى بالعديد من الحدائق الجميلة  سلوان وهناك في السهل عرف منبعهاوال القدس،  جبل من تخرج التيتلك املياه التي تُ ،  يُ

ا نبّي ال مغارة أسفل جبل الزيتون شاهدتفي  ...لجا ت من الهيك هايقولون إن ا الجميلة زكريّ ها محفورة في الصخر جدًّ
ّ

، كل

ا  13يحيطها الجبل مبنّية من  بكّل عمود  ُيقال إّن بنات إسرائيل " بغتان"بئر اسمها بئر  ابجانبه. في رأسه منها قطعة واحدة مدبّ

وتحتها برج . فن وألاخرى فيها رفوففيها تجاويف للدواحدة  تينجميل مغارتينوهناك . أنفسهّن فيها عند خراب الهيكلألقين 

. حجي نبّي مغارة القمة الجبل من قرب في ألاعلى بالو. صموئيل الذي يرد ذكره في سفر أبشالوم ضريح هو الرأس مدبب واسع 

عليه السالم وتحتها مغارات تالميذه وآخرين غيرهم حجي  نبّي ال املغارات مغارة وفي أعلى. من حيث الطول كهوف الكبيرة هناك 

يجب ا هناك أيض  . ة في ضريح من الرخامخلدة نبّي قبر ال وجميل هناكبيت كبير  هناك الزيتون ل على قمة أحد جب. جانبإلى 

ومن نفس الجهة، أي من . علة على الدواموتقديم الزيت لّن هناك شموع مشت املسلمحارس لل (20دريمي)الدفع ثالثة دراهم 

بابان من الحديد مغلقان قسم منهما مغروس في ألارض، ويسّميان باب الرحمة ويقولون إنه من أحد البابين  للهيكلالشرق، 

ين
ّ

ا من الهيكل، في جهة الجنوب هناك بناية يسّمونها مدراش . كان يدخل العرسان ومن آلاخر كان يدخل ذوي املتوف قريب 

                                                             
20
 .ملةاسم ع 
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جاه الجنوب هو جبل صهيون، وقال لي . شلومو ال هللا عمره ورعاه، أّن في القدس طأ ةيهوديّ رئيس الطائفة الخارج القدس باتّ

ا مكان اليهود من جبل صهيون  جبل صهيون فرح " القبول بذلك وهذا هو تفسير آلايةإلى والرأي يميل  الهيكلجوار  حّتىأيض 

، يتّصل به بيت مغلق بابه من حديد، 21ن للقساوسة يشبه الكونڤيتي في إيطاليامكا ن في جبل صهيو  . "أقاص ي الشمال

اذين املكانين ال يسمح املسلموفي ه. يقولون إّن داود وسليمان عليهما السالم مدفونان فيه
 

في . ون بدخول أي إنسان إطالق

الغرب من قبر يسوع هناك كنيستان إلى و . (قلعة داود)الجهة نفسها هناك مبنى قوّي وبرج واسع ومنخفض يسّمونه برج داود 

  .الواحدة مقابل ألاخرى وسوق يمر بينهما وباحة صغيرة أمام إحدى الكنيستين

  أبواب ةلقدس ستّ ل
 

غلق ليال
ُ
سّمى باب يخر آ، من هناك كانت تدخل ألاسباط عند قدومها للحّج، و باب ألاسباط ها هو حدأ: ت

قال لي الكثير من اليهود إنهم ساروا فيها مسافة ميل وأّن سقفها مرتفع .  راح الى اريحاذي مغارة تسدكياهو ال هالعمود، وبجانب

ا  يسير  جهة جبل صهيون،  نوثالثة أبواب م. باب القطن هناك ورش القطنهو  خر آ ابب. رمحهالفارس في على ظهر جواده رافع 

نى غرفة فيها وداخل املب  ...يل وفيه أربعة أعمدةفي القدس كنيس واحد فقط، وهو جم. بفتحه ويغلقه يهودّي أحدها يحرسه 

ايفوق عددها الستّ كتب توراة في لفائف،   . ين كتاب 
ّ
 اوهي باّتجاه   الشرق باّتجاه ون يصل

ّ
لهيكل، وال يدخل الضو  الكنيس إال

كّل التي يضيئونها في خالل النهار يستخدمون أنوار الشموع  حّتىوفوقة نافذة صغيرة، و  غربّيةمن الباب الواقع في الجهة ال

ين من فئات مختل ر جمهو . جوانبه
ّ
انمستعربون  من و  أسرة أشكنازّية، وسفاراديم كثير 10فة، فهناك املصل

ّ
البالد منذ  سك

  ... رّب أسرة 177حوالي  اوالغربّيون هم من جا  من بالد البرابرة، ويبلغ عددهم جميع   ،القدم

 باب الرحمة

 

 

وضريح  زكرّيامغارة  منكّل في أّي منطقة يقع . ومحيطهاالقدس في الحاخام موشيه  رهاناطق يذكم عّدد ثالث. 7

 ؟أبشالوم

ما هي الرواية ذات الصلة بيوم القيامة التي يذكرها . ناتمختلف الدياهاّم في وصف يوم القيامة في  لقدس دور ل. 2

ف
ّ
 ؟املؤل

                                                             
21
 .في إيطاليا (convente)ألاديرة  
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  اليوم؟  يهودّي ال الحيّ ان نفسه الذي يقع فيه ، وهل يقع في املكوصفلا لوفق   يهودّي ال الحيّ يقع أين . 3

ا وجود ا للوصف، وهون في القدس وفق  سيحيّ امل يوجدأين . 4  ؟في املكان نفسه مسيحيّ ل هناك اليوم أيض 

 ليها اليوم؟إف التعرّ  وهل بإمكانك، الكاتبذكر ياملدينة  أّي البّوابات في سور . 5

ما هو أصل هذه . ينغربيّ اليهود وال" املستعربين"ليهود ، بما في ذلك اةيهوديّ  ة فئاتيذكر الحاخام موشيه عّد . 9

 ات؟فئال

 من املواقع يرد وصفها لدى مجير الدين ولدى الحاخام موشيه باسوال، وماذا تسّمى في كّل وصف؟ أّي . 1

 هل يقصدان الشخص نفسه؟. مجير الدين والحاخام باسوال يحّددان موقع قبر زكرّيا .8

 :ةأسئلة عام ّ

ولكن  .هذه الديانة بنا ل  ةاملقّدسوصف املباني  :مثل، ديانة معّينة فقط أبنا  أثارت اهتمام قضاياهناك  .7

عادات ألاكل، مصادر املياه، تكاليف املعيشة،  :، مثلالدياناتجميع  أثارت اهتمام أبنا هناك قضايا 

هذه إلى أنواع التطّرق املختلفة بين  قارن . قات بين الناس من مختلف ألاديان وغيرهاوالطقس، والعال

 . القضايا

 ؟أكثر من ديانة أبنا د وصفها عند ير  هذه املواقع  من وأّي ؟ عليهاالتركيز دين كّل  أبنا ختار ياملواقع  أّي  .2

ا  يناأر .3
 
هل . من الفترة التي كتب فيها املقّدس يّ  حّجاج من أبنا  الديانات ألاخرى في فترة قريبةأوردها أوصاف

ا انتقادات مماثلة؟لديهم أي  ض 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّةتاريخيّ تحليل صور :ّالجزء الثاني

ّالڤي شاي.ّد
 في والباحثين سّياحوال حّجاجا للالقدس ومواقعها وفق   أوصاف يتناول الجز  ألاّول . جزآن ّراسةالك هفي هذ سبق وقلنا،كما 

ا ز  الثانيالج أّما. هاوتحليلالثالث  الديانات أبنا وفي العصر الحديث، العصور الوسطى  فإّنه يتناول املناظر  ،الذي يرد الحق 

 .ةتاريخيّ الصور الّية التي تنعكس من خالل املقّدس

 هذا القسم سنعرض في  
 
 في تساعد املعلم والتلميذالتي من شأنها أن الصور، و وتحليل من خاللها دراسة  يمكن مختلفة اطرق

فات أخرى إلى إحاالت و  أّوليّ  شرح اة يرافقهوتوغرافيّ ف اصور  عرض سن عد ذلكب. بالصور في هذا الكتيّ  دراسة
ّ
كتابات ومؤل

 شّج نصلة، و ذات 
ّ
الروايات ووجهات النظر املختلفة  فهمة، فوتوغرافيّ على دراسة وتحليل بعض الصور ال تالميذمين والع املعل

 .الصور  ظهر فيالتي تلمواقع والظواهر ل بالنسبةوإبدا  الرأي أو النقد 

 يوضوع سامل فإّن تناول هذا، 16 الـ منتصف القرن إلى هي ظاهرة حديثة، يعود تاريخها  الصور أّن ما ب
ّ
ئة على امل هز بطبيعترك

 .يّ بالتفصيل في الفصل النص ّ التي سنتناولها العصور الوسطى إلى  ولن نعود، ألاخيرة اوخمسين عام  

 
ّ
 :موضوعتين رئيستين في الصور وهماز على سوف نرك

 
 .حول هذا املحور  التي تدور  دينّيةاة الالحيّ و  قدسّية املدينة، أو ةاملقّدساملدينة  -أ 

 ات ومجتمعات ديان لثالث مقّدسةفي مدينة متنوعة ا مع   العيش -ب 
ّ
 ةنتقائيّ الا التأثيرات املتبادلة وكما سنتناول ) .ةيّ محل

 .(ة في املدينةالحضاريّ 

انبين  تماس واّتصالمعرفة أين كانت هناك نقاط  الصور  خالل منسنحاول 
ّ
املختلفة،  دينّيةال بنا  الطوائفاملدينة أ سك

 نة الصور عتشكيلولكن علينا أن نتذكر أن . ختلفةامل دينّيةاملعتقدات الإلى التي يعود أصلها ة ثقافيّ الاختالفات ال أين بقيتو 

 .هذا الكتيبفي إطار تناولها ن لنقضايا القدس ضخمة، وهناك جوانب و 
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 :هو هدف مزدوجالصور  ي يتناول الذمن هذا القسم  الهدف

انسنوات عديدة أجرى  ه على مداراة الحضرية، وحقيقة أنالحيّ عرض تعقيد . أ
ّ
م مع بعضه ااملدينة حوار   سك

، تناول اتفي الرأي واملعتقد بينهم البعض في مجموعة متنوعة من املجاالت والسبل، على الرغم من الخالفات

، ةعماريّ الهندسة املوالروحانّيات املشتركة،  الثقافة، جتماعّيةاة الا الحيّ ، صادالاقت :الحوار مواضيع مختلفة، مثل

 .وغيرهاالسياسة، 

 جانبإلى  أهّمّيةالتي هي مصدر ذو ، بصرّيةملصادر  وتحليل منهجيّ  مستفيضإلجرا  نقاش  تالميذلل إتاحة فرصة. ب

 .ولهاوتنا ةتاريخيّ املصادر ال مناقشةا يثري املصادر املكتوبة، مّم 

من . التي اختاروهاالصور روايات مختلفة حسب / دراسة الصور إلنتاج قصص تالميذلل يتيح البحثذلك، إلى وباإلضافة 

مصادر  بين جوالدم في تنمية التفكير الذاتّي  إسهام ، هناكةتاريخيّ القضايا ال زيادة املعرفة فيجانب إلى ه فإنّ ة، تعليميّ  ناحية

ر امل تلقين املوادّ د وليس مجرّ  مختلفة،
ّ
 .ةتوف

ا النقدّي  والحّس  الدمج ران أيض 
ّ
قضايا التي تتناول ، بصرّيةال باملصادر  الواردة في الكتابصادر امل مقارنة خالل من سيتوف

 .نظر مختلفة اتلكن من وجهمماثلة، 

 

 صوّرالّةدراس من خاللها مختلفة يمكنطرق 

التحليل . كّميّ والتحليل ال يحائّي تحليل إلا ال، نتقائّي ، التحليل الا سيرّي تفالتحليل ال: عدة طرق بفحص وتحليل الصور  يمكن

محاولة في وغيرها،  الضو  والظّل التركيبة،  :للصورة، مثل بصرّيةعبارة عن محاولة لفهم الخصائص ال هو عادة تفسيرّي ال

 "(.التعبير عنه صّور الذي أراد املما ") ما يصّورهإلى  صّور نظرة املع لتتبّ 

. ما عملّيةظاهرة أو دّل على ا أن يمع  والتي يمكن لدمجها التي تظهر في الصور،  عيضاعلى املوضوع أو املو  نتقائّي الا ز التحليل يرك

من عالم  لدى الباحث صورةالتي تثيرها المختلف السياقات  طرحمحاولة لفإّنه ( صورةترّدد صدى ال) إلايحائيتحليل أّما ال

 .ة، وما شابه ذلكة والبشريّ ثقافيّ وال جتماعّيةوالا  ةة والجغرافيّ تاريخيّ لالسياقات ا: مثل، لديه املوجوداملعرفة والذاكرة 

 

 يفحص كّميّ التحليل ال ، فإّن (لصورةل تقييم شخص يّ إلى  تستند)ة نوعيّ ، وهي طرق نآلا  حّتى التي ذكرناهاعلى عكس الطرق 

ا إحصائيًّ  ا كبير   1777نسبة من بين  أن نفحص بأّي على سبيل املثال، يمكننا . "ةتمثيليّ نة عيّ "كّل تشمن الصور، التي ا عدد 

ون ، يمن الصور  صورة في مجموعة
ّ
 .أو مساكن ظهر مصل

 
ّ
 .ييحائوإلا  نتقائّي الا تحليل ال، وخاصة ةيب على طرق البحث النوعيّ ز هذا الكتّ سوف يرك

 . شريفال مسبيل باب السلسلة، في املدخل الغربّي للحر  - YBZ_0054_366. א
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 .37 الـ القرن  مطلعة في ميركيّ ألا ستعمرة امل ومصّور هذه الصورة  التقط

ان، إمدادات املياه للإلاسالمّية روايةا للوفق  
ّ
ااستخدمت . حد واجبات الحاكمأ يه سك للوضو  والطهارة  منشآت السبيل يوميًّ

، (على جبل الهيكل ةاملقّدساملنطقة  – الحرم الشريف صالة فيال الحالة التي نحن بصددهافي ) دينّيةالقيام بالطقوس ال قبل

انال منها شربذلك إلى باإلضافة 
ّ
سليمان  عثمانّي السلطان ال في عهد 1010 عام سلسلة فيال السبيل في باب نيبُ . حّجاجوال سك

بات لقد دمج. باني أسوار املدينة، القانونّي 
ّ
من الفترة  تابوّت )ووس نا  -صغير شرب  حوض: مختلفة ة من فتراتمعماريّ  مرك

دور يوّضح سليمان  تخليدّي من عهد ونقش صليبّيةمن الفترة ال (عقد)عقادة و ( زهرةكّل على شزخرفة ) روزيتاالرومانية، 

 .هباني زمن بنائه وهوّية بيل،الس

روا] 
ّ
 : فك

ّ
 لهذا نتقائّي الا  عمارّي املم صميته الجسدي الذي  القدسفي  الطبقات تعّددالثقافات و  تعّدد م عنماذا يمكننا أن نتعل

 ؟بيلالس

تستخدم حضارة في كثير من ألاحيان . إسالمّي أو  أو وثنيّ  فقط، مسيحّي  معمارّي تصميم ال يوجد بالضرورة : ممكنة إجابة)

 . كهذا ّي معمار دمج ال مانع من  – ينة والدين الجديَد قيم الحضار ها ال تتعارض مع أنّ  طاملاجديدة عناصر تبّنتها من سابقاتها، 

ا   -لدينا هنا بعد اقتصادي أيض 
 

الاستخدام " ـى بما يسّم وهذا وجود، املن و ستخدمي -ش ي  من جديد كّل إنتاج   منبدال

 [."الثانوي 

هن بعض. نسا  بالساس أّن في الصورةإلى انتبهوا . للسبيل السياق املدنّي  خاّص كّل الفريدة في نوعها، يبرز بشهذه الصورة في 

 .القصدير من اتحاوي يحملن

روا]
ّ
 [هذا؟ يدّل  ذاماعلى و  الحاويات هذه استخدمت م،رأيك لّي ألاغراض، حسب: فك

انالعانى  في سنوات القحط. ة في القدسعاّم شبكة إمدادات مياه لم تكن هناك  بريطانّي ال فترة الانتدابقبل 
ّ
 نقصمن  سك

  رّممفي بداية القرن العشرين، . في املياه حادّ 
ّ
ي منشآت القدس، إلى إمداد املياه من برك سليمان  ألاتراك خط

ّ
الذي كان يغذ

 (.جبل الهيكل)الحرم الشريف  في آلابار مأليو السبيل 

املا   إذ ضّخ السّقائون . امًّ اه ادور   ت آلابار العاّمةأدّ ، املوجودة في البيوت الخاصة مياه آلابار  نفدتفي أواخر الصيف، عندما 

َربمنها، ليحمله عّتالون ف   .عوه في أنحا  املدينة الجديدةيبيمن الجلد و  ي ق 

ا حّمال. من السبيليستمتعن بتزوديهّن باملياه العذبة واملّجانّية  أمامكم، تظهر نسوة،الصورة  في يحمل على  كما يظهر أيض 

  .ظهره قربة ما 

روا]
ّ
على ) النسا  فقطدور  يّ اه لالستهالك املنزلاملي رص على توفير حالكان هل املا ؟  يحملن حاوياتملاذا النسا  فقط : فك

روا]؟ الكبيرة املطلوبة  لحمل حاوية ثقيلة مليئة باملا ة قوّ الالرغم من 
ّ
في نقل الصفيح الستخدامها  صنعت حاوياتهل : فك

 [؟وتخزين املياه، أم أّنه كان لها استخدام آخر في ألاساس

 املحرّ  وتشغيلة نار إلا  لغراض القدس،فيها نفط في  قصديرحاويات ق يسو بدأ تالقرن العشرين في بداية 
ّ
دات كات واملول

تكلفتها  ّن ل  ، وذلكالصفيحبألواح من ساكن امل صفيحوتلنقل املياه  اثانويًّ  ااستخدام  هذه الحاويات استخدمت . ةالكهربائيّ 

 .منخفضة

أن نعرف  نامكنيهل . ن يظهرون في الصورةمّم  غيرهبمقارنة  ةبدلة عصريّ  ويلبس اطربوش   يعتمررجل  - الصورة في وسط]

 [؟وظيفته

في السبيل  ف على النظام العامّ شر يو ، عند باب السلسلة مدخل الحرم الشريف سحر يا ا تركيًّ قد يكون جنديًّ : ممكنة ةإجاب

 ي الذيلسيف ل انتبهوا) القريب منه
ّ
  (.ةأو البندقيّ  ى من حزامهتدل

YBZ_0358_108 (مجموعة لشنر)-  ا 1670 ،( الهيكل ألاقص ى، جبل) م الشريففي الحر  . تقريب 
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ا 1670زار القدس في عام  ّي أملانسائح هذه الصورة  التقط االيوم يبدو . تقريب  ا صمن  والزّوار بإمكانهم  اسّياح  الأّن  لنا مفهوم 

امر ألا لم يكن  -الصور، ولكن في أوائل القرن العشرين  التقاطو ( جبل الهيكل)الحرم الشريف دخول  على إلاطالق،  مفهوم 

 وخصوص  
ّ
سمحت السلطات  16ا، في منتصف القرن عام   07 فقط قبل ذلك بـ. ينمسيحيّ  سّياحبق ألامر ا عندما يتعل

 ضة في صفوفر أثارت هذه الخطوة معا. ةاملقّدس بدخول املنطقةين يّ ين ألاوروبّ لباحثين والدبلوماسيّ ل لّول مّرةة عثمانيّ ال

انال
ّ
يّ امل سك

ّ
ا ين املحترفينمصّور لل حُسمفي وقت الحق . ينحل  تنسيقب، على جبل الهيكل ةاملقّدسنطقة امللعمل في با أيض 

في  فوتوغرافيّ لتصوير العلى اجميل و  وعليه، أمامنا مثال قديم. كاميرا الهواة تاخترع16 ـفي نهاية القرن ال. ق مع السلطاتمسبّ 

 .هواةن يمصّور بل من ق  ( جبل الهيكل)الحرم الشريف 

وعليه فإّن ، عادة لالستعمال التجارّي  املنهيّ  فوتوغرافيّ التصوير الُيخّصص ؟ املحترفينعن تصوير الهواة  تصوير ختلف بماذا ي

 يو  واسع مشتركقاسم إلى توّجه ي
ّ
 ة،لغراض خاصّ  ه يكون أّما تصوير الهواة فإنّ . مناظر طبيعّية ومواقع ومن زوايا مألوفةد خل

 .ما نرى في هذه الصورةة، مثل زوايا غير عاديّ من ا مشاهد أخرى خلد أيض  يحيان وفي كثير من ألا 

ازة يستعين املرافق. الشرق  في الحرم الشريف باّتجاه يسيران( ؟)ه مرافقرجل دين مسلم و في الصورة  نرى 
ّ
من  بسيطة بعك

 .ما في يوم صيفّي ربّ ، ظهرال اتساعالتقطت الصورة في على ما يبدو  -القصير في الصورة  الظّل حسب . الخشب

فوقها عشرة س يجل. ملوكّي في العصر املالتي ُبنيت ( عال  الدين املصرّي  مصطبة)للصالة  رضّيةأرجل الدين خلف رأس تظهر 

 .محراب -في الطرف الجنوبّي . عّمرة الكبيرةاملظل شجرة البلوط ب ون ويتمتع( نسا ؟)أشخاص 

 ليس على املسلم  املصاطب علي خلفّية أّنه أهّمّيةتتّضح 
ّ
عليه أن يشارك في صالة ، ولكن فقط ي في مكان مغلقأن يصل

[. 144 آلاية ،البقرة سورة]شطر املسجد الحرام  أّي مكان شرط التوّجه فيالصالة يمكن  هأنّ القرآن صراحة ورد في . الجماعة

 
ّ
 .مكان فيه مناسب للصالةكّل لذلك فإّن ، مقّدسة منطقةهو  هالحرم الشريف كل

 من ألاقواس -رواقال –الجانب ألايسر من الصورة  في
ّ

( ملوكّي العصر امل) 14ـ الو  11 نين الـفي القر  تنيي بُ ت، الّيةالحجر  صف

 .في فصل الشتا مطار وألا الرياح شمس الصيف الحارقة، ومن  املتواجدين في الحرم منحماية إلى تهدف و 
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ه املئذنة هذ. (جبل الهيكل)يزدان بها الحرم الشريف أربع مآذن  إحدى الغوانمة مسجدمئذنة  -الصورة  فيفي أقص ى اليمين 

ُسّمي (. ملوكّي العصر امل) 11لـ أواخر القرن افي من الحرم  الغربّي  في الركن الشماليّ  بني املسجد .عاملربّ  مبنّية على الطراز السورّي 

  اسمب
 

 .الصالحّية املدرسة عنالشيخ غانم بن علي الذي عّينه صالح الدين مسؤوال

جز  من  ، هما(السعردّية) والبناية الحجرّية عن يمين مئذنة مسجد الغوانمة( املنجكّية)اليمين من شجرة البلوط إلى ة القبّ 

من املتعارف عليه أّن البناية الحجرّية  (.14الـ القرن ) ملوكّي بنيت في القدس في العصر املالتي  دينّيةعدد كبير من املدارس ال

 الركن الشماليّ  قلعة أنطونيا، التي كانت تحميالثاني  الهيكلفترة في نهاية  كانت حيث، تقع (العمرّيةاملدرسة  اليوم) العالية

ايسوع املسيح املفّوض الروماني بونتيوس بيالت على حكم فيها ي تالو ع، من املجّم  الغربّي   .باإلعدام صلب 

 آثارة و على أنقاض كنيسة بيزنطيّ  نيالذي بُ ( 1090 عام افتتح في)ات صهيون راهبدير ة قبّ  املنجكّية، تظهر ة قبّ بين املئذنة و 

 .من العهد الرومانّي 

بنيت من قبل الحكام املسلمين ومسؤولين رفيعي ، التي القباب الصغيرةو  مشاهدة املزيد من البنايات نايمكن الحرمداخل 

 ت دينّية مبان  كاملستوى 
ّ
 .د أسما همخل

روا]
ّ
  ماذا يمكننا: فك

ّ
 ؟ (بل الهيكلج)في الحرم الشريف  وغير الدينيّ  الدينيّ  الدمج بينم عن أن نتعل

ُ
 ستخدم ساحاتههل ت

ا دينّيةتجري فيها نشاطات غير  هأم أنّ ، فقط للعبادة  [؟أيض 

الجماعة  وصالة ّيةفردصالة اللليستخدم ليس زال ي الو  كان (جبل الهيكل) الحرم الشريف رواق أّن الظللة و امل ُتبّين املصاطب

ا ل، فقط  التي غيرها من ألانشطة بل أيض 
ّ
املدينة  في وغير مبنيّ  مفتوح ، كونه أكبر حّيز دينّيةبالطقوس الق بالضرورة ال تتعل

 ه مسقوف من جز  كبير القديمة، و 
ّ
انتجّمع ل امكان  طبيعّي كّل بش ملذلك أصبح الحر . لأو مظل

ّ
 .والترفيه ناملدينة املسلمي سك

روا]
ّ
 ماذا ي: فك

ّ
 عملّية م أّنها، ألعمل سلطة واحدة؟ هل هي نتيجة الحرم الشريففي منطقة  البنا  اتعمليّ م عن مكننا أن نتعل

 [؟أخرى جديدةوبنا   البنايات القائمة صيانةفي سلطة كّل ، من خاللها أسهمت ةمستمرّ 

هذا الافتراض  ومع ذلك، فإّن . ملوكّي امل-ألايوبّي نيت في العصر بُ  ،في هذه املنطقة معظم املباني يبدو أّن  ،لصورةا على هذه بنا   

  ، وبذلكمن الواقع ابعض   تأخذأن  إذ يمكنها –ز املوجود في الصور على التحيّ  يدّل 
ّ
، وفي هذه تفاصيل معّينةط الضو  تسل

 ولمة عبر التاريخ مستمرّ  ةعمليّ  هي املقّدس زالحيّ في  البنا  والتجديدات - عملّيةمن الناحية ال. ، مبان  من فترات معّينةالحالة

 تت
ّ
ا فوق  .أبد 

 (.  كدرون)هودّية في وادي النار ي، ُنصب (مجموعة إلاخوان أندرود) – YBZ.0013.017 -أ 

http://www.israelalbum.org.il/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%93/P13662


21 
 

 

في وسط . عشر التاسع القرن  أواخر في النار واديمنظر تعرض " (درونك) وادي النار يشرفان على صبّيان" الصورة، هذه

 - في الوسط ،زكرّيا نبيّ ال ضريح - الشهيرة التي في الوادي ةالثالث ةيهوديّ ال النصب الخلفية ي، وفتقليدّي ال باللباس صبّيانالصورة 

 فترة من أواخر ةأثريّ  أضرحة الواقع في هي النصب. أڤشلومضريح  – وفي اليسار ،(ةالكهنوتيّ  العائالت إحدى) الخنزير أبنا  ضريح

 من علوّي ال الجز  في. من خالل أضرحة فخمة كهذه همأنفس على تخليد ون حرصي وبعض ألاسر ألاثريا  كانحين  الثاني، الهيكل

 .16ـ ال القرن  أواخر في نيتبُ  التي ة،املجدليّ  مريم اسم ة علىاملجدليّ  مريم كنيسة - الصورة

روا] 
ّ
 [الضخمة؟ القبور  خلفية على العرب ألاوالد هوضعمن  صّور امل ستفيدي كيف: فك

ا على خلفّية ألاضرحة تقليدّي  - بلباس شرقيّ  ألاوالد وضع ا استشراقيًّ  الوقت، ذلك في كانت العادة كما ،الفخمة يخلق تناقض 

ا صغيرةال النصب. املجيد باملاض ي مقارنة ،ابدائيًّ و  اشأن   أقل أّنه على ،(ألاوالد الحالة هذه في) الحاضر حيث ُعرض التي تقع  ،أيض 

ا تعكس فخمةال املبانيتحت   في القديمة آلثارل اليومّي  حضور ال يعكس أنمن شأنه  والد في الصورةألا  وضع. عراقة أقّل  حاضر 

ان حياة
ّ
ان يتعّرف وهكذا،. الدين عن النظر بغّض  كانوا، أينما املدينة سك

ّ
 مدينة وكونها املدينة ات فيطبقال تعّددإلى ة نياملد سك

 .وعريق طويل تاريخ ذات

 (تفسيرّي ال التحليل على مثال وه هأعال  اشقالن)

ا  :يمكن للنقاش حول الصورة أن يتناول عّدة مواضيع في آن مع 

ا من  ةيهوديّ في الصورة، النصب ال. ين واملسلمين في القدسسيحيّ عند اليهود، امل نقاش حول عادات الدفن ي جز  
ّ
ترتفع لتغط

مكان " فخامة"على  كثافة النصب تدّل . الواقعة في سفوح جبل الزيتون  القديمة ةيهوديّ املقبرة ال يهذه ه. زكرّيا نبيّ ضريح ال

 .الدفن
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ّ:ّعناوين مرافقة

هذه الشركة . قطت لصالح شركة إلاخوان أندرودأن الصورة التُ على ستدّل منه يمكننا أن ن. عنوانها -في أسفل الصورة

جهاز يعرض ]سطة جهاز خاّص اسمه الستريوغراف صورتان يمكن من خالل النظر إليهما بوا)متخّصصة في الصور املجّسمة 

ا صورتين متطابقتين  (. يشبه ما نراه في ألافالم الثالثّية ألابعاد)يعرض صورة ثالثّية ألابعاد [ الواحدة بجانب ألاخرى تقريب 

هذه العادة  لذلك سّميت. كانت هناك عادة يشتري فيها البعض سلسلة من الصور ويتأّملونها وهم جالسين في صالون البيت

 ". رحلة عبر الكنبة"بـ 

 .Tombs of the Prophets, in the King's Dale, Valley of Kidron, Jerusalem, Pal - العنوان باإلنجليزّيةإلى انتبهوا 

. ستوى امل رفيعي وأشخاص إسرائيل، ا نبيأ -بالنسبة للمدفونين في النصب  التقاليد تغّيرإلى  فالتعرّ  يمكن من خالل العنوان

 ،ةاملقّدس واملواقع ألاماكنفي تحديد  ،(املقّدس الكتاب مثل) قديمة نصوصوحة لمنامل املفرطة هّمّيةألا  هنا تبرز ،حال أّي  وعلى

ا نفسهل الذي بنى داودأڤشلوم ابن  قبرعلى أّنه  الصورة في يسار في القبر ُيعّرف لذلك ا تذكاريًّ  ،2 صموئيل) امللك وادي" في نصب 

من  الخصيب الوادي هذافي  ! ألاّول  الهيكلوليس من فترة  الثاني الهيكلفترة  من هو النصب أّن  من الرغم على ،(78. 78

، آلاية 1؛ نحميا، ألاصحاح 4، آلاية 30الثاني، ألاصحاح  امللوك). هناك راض أّن حدائق امللك كانت ممتّدةاملتعارف عليه الافت

10.) 

سّاملواقع/ّألاولياءّقبوّرّزيارة.ّد يق شمعّوّ–ّةاملقد   ّنقبر الصد 

دقيق كّل إليها بش فالتعرّ  يتّم  لم ةأسطوريّ  شخصّيةالصّديق شمعون، إلى يقع القبر الذي ُبدئ منذ العصور الوسطى بنسبته 

 .القديمة القدس شمال جّراح الشيخ حيّ  من بالقرب الجوز، وادي بداية في في ألابحاث،

 الصّديق شمعون  ه هناك دفنإنّ  الحاخامات وقال ما ، بئر وفي داخله كهف"يد عن ڤدا نب شموئيل ائّي القرّ  روى 1941 في عام

ا لحد". ةيهوديّ ال بئر : "كهفالعرب ال ييسّم  السبب لهذا ربما. "زوجتهل حوض الطهارة بئر هووال وزوجته،  العرب كان القبر تابع 

ّيينامل
ّ
 املكان اشترى  ، حيث1009عام  حّتىواستمّر الوضع كذلك  ،هفي والصالةالكهف  دخول مقابل  دخول  رسوم الذي جبى حل

 .اشكنازي  راهامڤأ ألاكبر الحاخام

 لّن  بعومر، الغ من شهر تشري العبرّي وفي عيد 36ي ف تهالقدس وما حولها زيارة هذا القبر في ذكرى وفا كان من عادة يهود

ا ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي فيإلى  الوصول  ا ميرون كان صعب   .الطويلة للمسافة نظر 

يهود من  خاّص كّل وسكنهما يهود، وبش شمعون، ونحالت ان ُسّميا شمعون هتسديكيهوديّ  حّيان ني بجانبهبُ  الضريح شرا  بعد

 .ومن أصول شرقّية اليمن من املهاجرين

 املختلفة ةيهوديّ ال ساتاملؤّس  قبل من وتنظيمها وتنظيفهااملحاذي له، وتّم " ةصغير ال سنهدرينال"ُرّمم قبر شمعون الصّديق وقبر 

ا منبد  فتح نوافذ لدخول  والنسا ، الرجالبين  فصلال ذلك في بما املصلين، مئات الستيعاب العشرين القرن  وفي 1000 عام   

ص ،" غورين دوتان]. وغيرها إضا ة مصابيح ،النقّي  والهوا  ضو ال
ّ
 في قدم موطئ لشرا  يهودّي ال جهودال" صهيون  وجا  مخل

 بار جامعة غان، رمات ،أطروحة ماجستير ،(1610-¬1047) ةعثمانيّ ال املتأخرة الفترة في وضواحيها القدس في ةاملقّدس ألاماكن

 [174 ص ،3774 إيالن،

המאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים בירושלים ": ובא לציון גואל", דותן גורן]
אלול , אילן-בר, רמת גן, עבודת מוסמך, (0481-0104)מאנית 'וסביבותיה בשלהי התקופה העות

 [ 018' עמ, ה"תשס

الحاخام شمعون  قبر الاحتفال في العشرين القرن  وأوائل عشر التاسع القرن  أواخر من ةيهوديّ ال املصادر من عددصف ي

  تظهر العشرينات من اوخصوص   ة،فوتوغرافيّ ال الصور  من العديد. الصّديق
 

تتال م هذه . وُتبرز طابعه كانامل في أقيم احتفاال
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 جوانب تظهر التي فقراتال بعض خالل هذا جّسدن سوف. التي تناولت تلك الفترة ألاوصاف من العديد مع جيدكّل بش ور صال

 .يقال ما جّسدت التي والصور  الحدث، هذا في مختلفة

 ، الذي حضر الاحتفال في(لعصور القديمةفي ا ةيهوديّ عاشق القدس وباحث في الحضارة ال)كتب أبراهام شموئيل هيرشبرغ 

 :1066 عام

 -املسا  حّتىالصباح  من -تعّج طوال النهار به املحيطة الساحة. القبر في هذا للصالة القدس في اليهود يجتمع بعومر الغ عيد في"

 الطعام أنواع جميع لبيع كهنا ُتنصب خيام. والطبقات السياسية وألاحزاب املجتمعات والطوائفكّل املحتفلين من  من بالكثير

  أسرهم، الناس جماعات جماعات مع ويجلس والشراب،
 

، رجاال ا، ونسا   ا وصغار   أو معهم جلبوه ماكّل يأكلون ويشربون من  كبار 

املغارة إلشعال الشموع إلى  الدخول  على تزاحم الحشد كبير وتدافع بسبب ضغط الكهف، داخل. الخيام من يشترونه ما

 لم نيأنّ املضا ة لدرجة  الشموعو  لكثرة املحتشدين اجدًّ  خانق الهوا . من الداخلين اسون يقفون لجمع التبّرعاتشّم . والصالة

  البقا  أستطع
ّ

 .[421-424' עמ, המזרח בארץ, הירשברג].... لحظات بضع في املغارة، إال

ا من أّن احتفال شمعون الصّديق كان الرغم وعلى
 
 أّن أشخا – ايهوديّ  حدث

ّ
ة إال

ّ
ا من  كاف الطوائف و  العرقية املجموعاتص 

 كما آلاالف في الاحتفال، شارك العشرينات في(. 1633 أّيار 10 بريد اليوم على سبيل املثال) شاركوا فيه القدس في وألاديان

  ".بريد اليوم"صحيفة  مراسل وصفه

وأبنائها وذّرّياتها، لقضا  يوم احتفال الصّديق شمعون  أمتعتهاكّل ب السفاراديم ومعظمها من ةيهوديّ ال العائالت من آلاالف جا ت

ذوا بتناول  جلسوا جماعات جماعات تحت. بمتعة
ّ
كما حضر . الشرقّية رقصاتهم ورقصوا وغّنوا والشراب الطعام ألاشجار، وتلذ

  تحت حيطةامل التالل على املسلمات جلسن في مجموعات النسا  ، ومئاتالعرب جيراننا من من بين الجمهور العديد
ّ

 تاملظال

 امأيّ  مع بالتوازي  التي ُتقام يهودا، صحرا  في موس ى نبيّ ال قبرل ةإسالميّ  زيارة"] موس ى نبيّ الالذي كّن يفعلن في مقام  النحو على

ا، عرش لبيع كان[. الربيع في الفصح عيد   مطاعم، الليمون  عصيرت التحّرك بين الجمهور في املكان صعب 
ّ
 بين افتتحت تةمؤق

 للجميعشجارألا
 

 اليهودجلس و ، قّديسال قبر في للصالة املغارة اليهود خلد. ]...[ ، وضمم الحّمص املشوّي أصبحت مأكال

 - היום דאר..." ]يتأرجحون في الكثير من ألاراجيح التي ُنصبت هناك واكانفألاطفال أّما شبزي،  أغاني واوغنّ  أسرهم مع ن و اليمنيّ 

 [.7421 במאי 23
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[JerCA22577] 7421 ،ة القدسأرشيف مدين] 

] 

في بين املحتفلين،  كانت منتشرة، ةعمالق دواليب ،دّوامة الخيل -املنشآت الخشبيةإلى نا التعّرف من خالل هذه الصورة يمكن

رت. الجمهور الذي شارك فيهكّل ب املساحة الكبيرة التي جرى فيها الاحتفال
ّ
من أشعة الشمس  أشجار الزيتون الظّل  وف

 .ةالحارق

 وألاجوا  املر  كتوبة معلومات حول ألاصوات والروائحاملوصاف تضيف ألا 
 
 . خالل الاحتفال حة والسعيدة التي تسود عادة

 في 
 

 :في بداية فترة الانتداب البريطانّي، كتب الحيّ يونا كوهن، الذي كان طفال

اذة نّف الالشمع رائحة . ا  تراقصت على الجدرانضو ألا ظالل . نزال درجتين أو ثالث ووقفوا داخل املغارة، حيث ضريح الصّديق"

. صوت بكا  النسا  اختلط بصوت صالة الرجال. التصق الناس بجدران النصب وشفاههم ترّدد ألادعية والصلوات. تمأل الجو

ة الصّح حهم نيمو  لهمهللا أن يغفر بسرهم ل لنفسهم و ون التمّنيات رّددوهم يباركون وي... أفواههمإلى من الجدار  يهميدأ وانقل

 39' עמ, 7498, מס ראובן, ירושלים, ציון מנחלת גרשון חכם, כהן יונה]". والثروة والسعادة

 :النسا منطقة صالة في ما يحدث داخل الكهف تعرض الصورة التالية 

 [ CZA-PHKH-1299209, 7421 ،ألارشيف الصهيونّي ]
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روا] 
ّ
 [ماذا تفعل النسا  داخل مغارة الضريح؟: فك

 
ّ
 .ي النسا  ويشعلن الشموعتصل

روا]
ّ
 [؟املقّدسات مقارنة بطقوس الرجال في املكان يهوديّ ما الذي يمّيز طقوس النسا  ال: فك

ا الرجال اليهود، بمقارنة : إجابة ممكنة ر لهم فرصة الاقتراب من القداسة يوميًّ
ّ
اكتفت ، في الكنيسخالل الصالة الذين تتوف

، القداسةإلى بإمكانهّن الاقتراب والوصول هنا . ألامر مختلف في قبور ألاوليا  وفي حائط املبكى. النسا  بالصالة في سّدة خاّصة

ين ويتمّنين لهّن 
ّ
ين في مغارة الضريح ر فّس ه الحقيقة تولعل هذ. ّن ولسره ليصل

ّ
 .العدد الكثير من النسا  اللواتي يصل

ا أّن . مغارة ههذ ّن إيمكن أن نقول ل بالفع ، إال أّنهضريحالستطيع رؤية نال  ناعلى الرغم من أنّ  زن  النسا  يبدو أيض 
ّ
في  يرك

 .املغارةالاكتظاظ داخل كما يبدو . دينّيةالطقوس ال

 .خرإلى آلا الذي كتبه يونا كوهن والصورة الواحد  ما الذي يضيفه النّص 

  مضامين أدعيةشمع، على سبيل املثال، الرائحة  - بصرّيةال غير وصف املشاعر وألافكار ]
ّ
 .[يناملصل

من القسم املخّصص ورا  الحاجز،  من ، أممن القسم املخّصص للنسا الصورة؟  صّور التقط املوقع م من أّي سؤال آخر هو 

 لرجال؟ل

 قال املثال، سبيل على. املغارة من بالقرب في كرم الزيتون  التي ُتمارس والعادات الاحتفالوالنصوص على  الكثير من الصور  يدّل 

ان من وهو يونا كوهن،
ّ
 :من املغارة القريب حّي نحالت شمعون  سك

ولّنهم ". اليهود عيد"اسم  بعبثّية عليه العيد الذي يسّمى الغ بعومر، لذلك أطلقوا هذا طبيعة هي ما العرب ال يعرف الجيران "

اأح إلشعالها على قبر الصّديق، الشموع أو هناك، ومعهم الزيت لإلنارةإلى  يتوافدون  رأوا اليهود . والشموع الزيت ضروا هم أيض 

 في
 

ا كامال  للحالقة وثالثة أعوام، عامين بين أعمارهم تتراوح أطفالهم الذين آلابا  جلب... واللهو كلوألا الصالة قضوا هناك نهار 

ية لقلي البيض، ال أو صالة كان القادمون مزّودين بكتاب... ألاولى
ّ

بصل والباذنجان، بسفر املزامير بحجم صغير، ببابور كبير وقال

 [35-39' עמ, שמעון מנחלת גרשון חכם, כהן יונה]". الليكرو  ذنبيّ ال اتوزجاج ،صرالُح و  بالبطانيات محّملين وكانوا

 

 [CZA-PHO-1353970 ,CZA-PHO-1353971, מ"אצ]
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س فيها على ألارض يفتحون نزهة يجلس النا –والحّر في املكان  يمكننا أن نستدّل من خالل هذه الصور على الجّو الاحتفاليّ 

ا ا جاهز  في حين أن الصورة مع زجاجات املشروبات مقصود . رجاجات املشروبات الروحّية، يطبخون في املكان أو يأكلون طعام 

ا أّن العائالت . ةصورة العائلة تجلس على ألارض منشغلة بإعداد الطعام، أكثر طبيعيّ  للتصوير، فإّن  يمكننا أن نالحظ أيض 

 .أكملها مع النسا  وألاطفالحاضرة ب

روا] 
ّ
 [الصور؟ هذه في شخاصلأل الديني والانتما  ألاصل العرقيّ  تحديد املمكن من هل: فك

ا تحديد ما إذا كان الناس في الصورة هم من العرب أ ا لكّن هذا أيض  . اليهود من أصل شرق أوسطّي  م منمن الصعب أحيان 

 .درة على الاحتفال املشترك بأعياد طوائف أو ديانات أخرى ة مشتركة وعلى القثقافيّ دليل على أصول 

اححي  نحالت شمعون وحي  الشيخ  .عالقات الجوار بين العرب واليهود في القدس.ّهـ  .جر 

في نهاية القرن التاسع عشر، في الوقت  العربّي  جّراحالشيخ  ين وحيّ يهوديّ إنشا  حّيي نحالت شمعون وشمعون هتسديك ال تّم 

ا اقتصاديًّ  العربّي  الحيّ لكن في حين كان . ون يحكمون البالدعثمانيّ الالذي كان  فخمة، سكن في الكبيرة و ال هز بمنازلا ويتميّ قويًّ

على الرغم من ذلك نشأت عالقات متبادلة بين . الطبقتين الوسطى والدنيامن ين القريبين أناس فقيري الحال يهوديّ ين الالحيّ 

انإذ إّن معظم ال ،ة املشتركةة واللغويّ ثقافيّ ات الالخلفيّ إلى ا هذه ألاحيا ، ويرجع ذلك جزئيًّ 
ّ
اليهود هم من اليهود القادمين  سك

 .ةالعربيّ من الدول إلاسالمّية والدول 

ان بعض ىرو 
ّ
انال بين العالقاتإلى من خاللها  فتعرّ أن ن نايمكن والتي ،ذكرياتهم الحق وقت في شمعون  نحالت حيّ  سك

ّ
 :سك

  طفولته العشرين القرن  بدايةيلي الذي نشأ في حّي شمعون هتسديك في حاييم طو  وصف
 

ملعب  ينالحيّ  بينفصل : "... قائال

ا ب ،كبير  ،في الوقت نفسه ين وقّربهما من بعضهماالحيّ امللعب فصل بين . الذين يلعبون ويتشاجرون الطفالكان يعّج دائم 
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لت كانت تضّم  يتجّمعون في امللعب كانوا واليهود العرب لطفالفا
ّ
 حّد  على والعرب اليهودالكبير، وفرق كرة القدم التي تشك

 [42' עמ, 7441, ירושלים, והחוחים השושנה, טווילי חיים בן יוסף]". سوا 

ا الحيّ ، يظهر فيها الانتداب عهد صورة من ( بعدال) والقرب ممّيزاتهما الطبيعّيةإلى  خاللها من فالتعرّ  يمكننا. جنبإلى ان جنب 

 .همابين

 [JerCA15373a ،أرشيف مدينة القدس. مجموعة دغاني ،7438، نحالت شمعون ]

 

 .جّراحفي اليمين نرى نحالت شمعون، وفي اليسار نرى الشيخ 

 [ين؟الحيّ من كّل تالحظوا الفروق في ممّيزات  نهل يمكنكم أ: سؤال]

منازل قليلة  - جّراحفي الشيخ . قرا  في أسفل الواديالبنا  كثيف، ومتراّص، مساكن للف -في نحالت شمعون : إجابة ممكنة]

ا لجدران مصّفحة بالقصدير الرخيص. أكثر عصرّية في طرازها ،كبيرة ا عند تكبير الصورة نرى في نحالت شمعون دمج  أّما . أيض 

/ في أسفل الوادينحالت شمعون . جميلكّل زميل بشإّية املنحوتة بساملقدفالبيوت مصّفحة بالحجارة  ،جّراحفي الشيخ ال

ُتطّل منازله على تمّتع بقدر أكبر من الهوا ، ي –في أعلى التّل  – جّراحالشيخ . باملياه ر وادي الجوز وعرضة للفيضانات والغم

 في الوضع الاجتماعي والاقتصادّي أّن الفرق في  ّيةتعكس هذه الصورة كيف. رضة للفيضاناتمنظر طبيعّي جميل وليست عُ 

افي هذه الحالة . الجغرافي زالحيّ  يبرز في ق أيض 
ّ
 .[املختلفة أبنا  الطوائفالفرق بين ب ألامر يتعل

انة بين ثقافيّ  ةقتصاديّ ، ااجتماعّيةعالقات  هناك كانت
ّ
ا، وفي ألاعياد كانت هناك  يومّي  ألاحيا ، على صعيد سك لفتات تقريب 

ا ةرمزيّ   .أيض 

ألاعياد دورة ب جّراحشيخ من الني عو  العربّي الراعي  هجار  ةعرف، الذي نشأ في نحالت شمعون مستوى موصف يونا كوهن

 .عيدكّل وعادات  ةيهوديّ ال

 فروع العرش يجلب فكان في عيد. ةيهوديّ ال الفرائض والعادات جميع ويعرف اليهود جيدكّل بش يعرف العربّي  الراعي وكان"... 

 الكوفّيات والعقاالت، والقنابيز وشاالت النسا  ويقرضها جمعان يك املساخر عيد حلول  قبل. نوا بها العَرشبويبيعها لي ألاشجار

روا بها شمعون  نحالت في لألطفال
ّ
 العربويعطيها لزمالئه  اتيهوديّ يجمع ألاواني من رّبات البيوت ال كان الفصح عيد وقبل ،ليتنك
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ا للعيد   يطلب لم املقابل، وفي. املختّصين في تبييض ألاواني، استعداد 
ّ

 يلول أ نهاية وفي... من املّصة اللذيذة املذاق لالقلي إال

 [8-4' עמ, גרשון חכם, כהן]"...  سعيدة جديدة سنة بتحّية اليهود تهنئة جيرانهإلى  العبرّي، كان يبادر

 :متبادلةنت زيارات ة، التي تضّم منظومة العالقات الحميميّ  حاييم طويلي هو آلاخروصف 

ا هبناوذ الفصح، عيد حّل  ألايام تلك وفي" كانت البيوت . الطازج ةلنعطي العرب من خبز املصّ  املجاور، جّراح الشيخ حيّ إلى  جميع 

قّدم . ات من البيوت املزدحمة في شمعون هتسديكمرّ  ةأكبر بعّد  يزال ال هولكنّ  أصغر، بيتإلى  ذهبنا... كالقصور  هناك كبيرة

ا التي كان لحلوياتا مواقّد  نحن ألاطفال، أصحاب البيت للكبار القهوة، ولنا، -53' עמ, טוילי]". الكثير منها معروف عندنا أيض 

54] 

ستي خبز املّصة  ةعيد فصح، وقّدمت لهم الجّد كّل كعادتهم في  العربزارنا  ،ل من عيد الفصحوفي اليوم التالي، اليوم ألاوّ "

ا من دقيق املصّ  وا باملذاق الخاّص عليستمت، همتو بيإلى  ةصخبز امل بعضأخذه العرب معهم . ةوالفطير الذي صنع لهم خّصيص 

 [51' עמ, טווילי]. يهودّي الكّل لهذا املأ

 

 ةسيحيّ العالقات بين الطوائف امل:ّكنيسة القيامة.ّو

ا للتقاليد امل سيحيّ امل الحيّ تضّم كنيسة القيامة الواقعة في قلب  ، (الذي قام منه)ة، قبر يسوع سيحيّ في البلدة القديمة، وفق 

رت في القرن الـ ّم ، دُ (القرن الرابع للميالد)ة في العصر البيزنطّي ل مرّ الكنيسة، التي بنيت لوّ . الجلجلة -لذي ُصلب عليه والتّل ا

ا الكثير من على املبنى  طرأت .(م 13القرن الـ ) صليبّيةوأعيد بناؤها على طراز جديد في الفترة ال. م11 رات، يّ التغالحالّي أيض 

، ةاملقّدس دينّيةالسنين، ارتبطت باملكان الكثير من التقاليد والروايات ال على مرّ . صليبّيةالفترة الإلى ظمه ه يعود في معولكنّ 

ا بهسيحيّ قسطنطين الذي جعل امل أم إلامبراطور الرومانّي  -عثور هيالنا: مثل
 
ا معترف على الصليب في كهف تحت  -ة دين 

 .ةثند سفح الجلجع عليه السالم وتحديد مكان دفن آدم ،الكنيسة

 الكنيسةفي  العالم مركز تحديد املثال، سبيل على. القدس في ألاخرى  ألاديان في شابهةم ى الروايات روايات أخر  بعض ناقضت

 مع ، املحيط بالكهف الذي ُدفن فيه يسوع املسيح، يتناقضدائري ال وهي املبنى الشرق من ألاديكوالإلى ، اليونانية ألارثوذكسية

كما أّن الرواية عن ذبح . الصخرة ةقبّ  وسط في الصخرة املوجودة هو العالم مركز أن على نّص ي يذال واملسلميناليهود  نهج

 .كنيسة القيامة إلى الشريف الحرم/ الهيكل جبل من انتقلت إسحاق

 الفترة استثنا ب) سنة 1477 على القدس حوالي إسالمّية سيطرت إمبراطورّيات حيث ألارض، على الواقع أّن  يبدو ذلك، ومع

انال أجبر ،(صليبّيةال
ّ
إلى  اأيض   ذلك ىأدّ . والاستفادة منه بأكبر قدر ممكن إلاسالمّي  الحكم مع فالتكيّ  على ينسيحيّ امل سك

  ألاحيان بعض في كانت والتي ،اللفتات املتبادلةو  التعاون 
ًّ

 .القدس في ةسيحيّ امل الطوائف بين ةالداخليّ  للخالفات امناسب   حال

 :الصورة التالية هذه الظاهرة دتجّس 

  7422و 7422 نبي ،25442 رس، مجموعة ماطسون،غمكتبة الكون
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 .بواب كنيسة القيامة، في حين ينظر القّس اليونانّي ألارثوذكس ّي من النافذةل املسلم  العربّي يظهر في الصورة إغالق الحارس 

 [ضع املعروض في هذه الصورة؟أذهانكم بالنسبة للو إلى التي تتبادر  ما هي الصور : سؤال]

بة بين املجموعات التعرض لدينا هنا صورة : إلاجابة]
ّ
انعالقات مرك

ّ
طقسّية  أهّمّيةلتقليد طويل ألامد ذي  اية، وانعكاس  سك

كإلى املسلم املفاتيح التي ترمز  العربّي يحمل . ةرمزيّ 
ّ
س على في وقوف الحار . من فتحة منخفضة طّل يُ سيحّي رجل الدين امل. التمل

ا، بل إنّ اسّج ا أو ال يبدو جنديًّ . س لطقوس ذات مغزى سلم ليقفل ألابواب هناك انعكا ، ما عدا غربّيةذو مالمح مواطن  هن 

م حلقة مفرَ  نوع من إغالق الغربّي  الزّي ظهر يُ . الطربوش
ّ
غة، من ناحية، يسيطر الحارس املسلم على كنيسة القيامة ويتحك

الغربي القوي  تأثير على ال الزّي الغربّي  يدّل  ،النشاطات التي تجري فيها، ومن ناحية أخرى إلى ها و ين إليسيحيّ بحّرّية وصول امل

التأثير الذي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عاّمة ة عثمانيّ ة الإلامبراطوريّ و ة،ما حدث في القدس خاصّ كّل على 

 من الزّي  الغربّي  اعتماد الزّي إلى ا ى أيض  أدّ 
 

 .السابق الشرقيّ  بدال

 

 

 

 أا سبق، على الرغم مّم 
ّ

ا الوضع الفعليّ  ّن إال ذكر السيطرة إلاسالمّية على مفاتيح كنيسة القيامة في مصادر تُ . هو أكثر تعقيد 

ا لقدسّية كنيسة القيامة في العالم امل. من العصور الوسطى ة الطوائف ، هناك أهّمّية خاّصة لحقوق ملكيّ سيحيّ نظر 

السنين، نطاق حقوقها في  ة للطوائف على مرّ ة النسبيّ حّددت القوّ . أو أثر تم العثور عليه في الكنيسة وقعمكّل ي ة فسيحيّ امل

 .صراعات مريرة وطويلةإلى ى ذه الحقوق تحفظ بحرص شديد، وأّي خرق لها أدّ هالكنيسة، و 

ا  ةسيحيّ امل الطوائف بين قائمال الوضع على حفاظلل تعليمات 1003 عام في ةعثمانيّ ال السلطات أصدرت الصراعات، هذهل تفادي 

 .صاحب الحّق في حيازة مفاتيح الكنيسة وفتح أبوابها هو  نومن ضمن ما حّددته كان َم  .الكنيسة في
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ا تمتلك تفتح ) نسيبة وعائلة( بيدها املفاتيح) جودة عائلة - املسلمة ألاسر من اثنتان الكنيسة أبواب وإغالق فتح في الحّق  حاليًّ

  لصعود لكنو (. بوابألا 
ّ
  على الباب، عليهم الحصول  وفتح مالسل

ّ
  من املحفوظ داخل الكنيسة، مالسل

ّ
 ةالبطريركيّ  لممث

  وإخراج الصغير الباب فتح بيده صالحّية والذي الكنيسة، في ةاليونانيّ  ةألارثوذكسيّ 
ّ
 .مالسل

  ،واملكانة الشرف ولكن كبير، حّد إلى  رمزّي  هو الحّق هذا  فإّن  ولذلك
 

الطويل  التقليد هذا على الحفاظ يتّم  أن حقيقة عن فضال

أهّمّية في  والاحتفاظ بمفاتيحها، ذا أبواب الكنيسة في فتح الحّق  ُيبقي لها، داعي ال التي والصراعات النزاعات الذي يمنع ألامد،

 .القدس في ينسيحيّ وامل املسلمين بين العالقات

 (107..7.0כניסה )מסע אחר , 'המפתח הקדוש –כנסיית הקבר ', עמי מיטב: انظروا

 (.مجموعة ماطسون  الكونغرس، مكتبة) 1614 ، قبللقيامةا كنيسةل الباحة الجنوبّية القدمين، غسل طقوس

 

مه عن الطقوس ال( 9476)والصورة التالية ( 9414)في هذه الصورة 
ّ
والتقاليد املحيطة بها لدى  دينّيةالكثير مّما يمكن أن نتعل

 .خالل هذه الطقوس ة في القدس، ودور الحكم إلاسالمّي سيحيّ الطوائف امل

 

 هو ما هو طقس غسل القدمين؟ بداية السؤال املطروح

هذا الطقس هو أحد طقوس الذروة في أسبوع آلاالم، قبل عيد الفصح، وهو مكّرس الستعادة أحداث ألاسبوع ألاخير في حياة 

ل يسوع ه وفق املعتقدات خالل هذا العشا  غَس في اليوم الخامس، يوم العشا  ألاخير، جرى طقس غسل القدمين، لنّ . يسوع

انجيل يوحّنا، ) "ما  في مغسل، وابتدأ يغسل أرجل التالميذ ويمسحها باملنشفة التي كان متزرا بها صّب  ثّم " :قدمي رسله

ى رجل الدين ألا  لذلك، فإّن (. 0، آلاية 11ألاصحاح  ا أقدام بعض املبتدئين  رفع مستو  في بعض ألاماكن . الطائفةفي يغسل رمزيًّ

ا 13من املعتاد غسل أقدام   .سل الاثني عشرر بعدد ال، شخص 

http://www.masa.co.il/article/5669/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8---%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9/
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 . الطقس الظاهر في الصورة هو طقس أجرته البطريركّية اليونانّية ألارثوذكسّية

روا] 
ّ
جري الطقس، وملاذا؟: فك

ُ
 [أين أ

ا، الطقس واضح للعيان، لم ُيجَر هذا هو كما  ىليتسنّ . سيحيّ امل الحيّ القيامة في  كنيسةإلى  في باحة الدخول  على املأل، بل سرًّ

 .نفسه والبطريرك( ومطارنة أساقفة) يونانّي  رجل دين عشر اثنا يجلس فوقها ةخشبيّ  ةدته، ُبنيت منصّ مشاه للجميع

املنازل، الشرفات، ألادراج  خرها، كما أّن أسطحآعن  مليئة كبيرة ساحة أّن  حقيقة من الطقس أهّمّيةيمكننا أن نستدّل على 

 (.بحياتهم يخاطرون بعضهمو ) بالناس تعّج  املحيطة بها والساللم

 الغامقة اللون، التي تت ستطيلةامل لمنشآتالانتباه ل يرجى: سؤال] 
ّ
 هل تستطيعون  ،مصّور املواجهة لل والشرفات الجدران من ىدل

 [؟الغرض منها ما والتتخيّ  أن

قواالذين  ينمصّور لل ةصصّ خم إّنها: جابةإلا ]
ّ
 [الفترة تلك من أخرى  صور  في واضح وهذا. الحدث هذا وث

ا التالية الصورةب استعينوا ؟طقسال في الحضور  فوص مكيمكنهل    .أيض 
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ات التي تميز هذه قّبعزة ويعتمرون الين، يلبسون العبا ات املطرّ املنّصة رجال الدين ألارثوذكس اليونانيّ على يمكننا أن نشاهد 

على ما وهو البطريرك،  يقفحجار الكريمة، ة كاهن كبير مرّصعة بالقّبععلى الجانب ألايسر من املنّصة، مع . دينّيةالطائفة ال

 (.1611-1060الذي شغل هذا املنصب بين السنوات )يبدو دميانوس ألاّول 

ة سيحيّ امل فيها ، وخاصة من روسيا وأوروبا الشرقية، والتي تهيمنسيحيّ من جميع أنحا  العالم امل حّجاجوحضر الحدث ا

ي رؤوسهّن باملناديل ا حّجاجتبرز النسا  بين ال. الشرقية
ّ
يمكننا أن نرى بين الحضور الكثير من . لداكنة أو البيضا  التب تغط

ح كطبق) منها علوّي الجز  الو اتهم الاسطوانّية الشكل، قّبعحسب )الكهنة ألارثوذكس 
ّ
 م، ولكن يمكنكننبيّ من الجابرز ي( مسط

، وما ات املصنوعة من القّش قّبعبورغ، بارت، الة هامقّبع)ات مختلفة قّبعأكثر مع  غربّيةمالبس  أشخاص يلبسون ا رؤية أيض  

  وا كثرة، الحظ(ذلكإلى 
ّ

 .الشمس حّر  ية منوقات للاملظال
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ا يألاوروبّ  يرتدين وجود نسا  يمكنكم أن تالحظوا( الصورة من القسم البعيد في) مصّور املقابلة لل الشرفة على رّبما هم . أيض 

 .حم مع الحشد في الباحةوجها ، ال يليق بهم التزا أو ،وسائحات سّياح

 شريط) الحشد عبر يمرون الكاثوليك على ما يبدو من رؤية طابور من براعم الكهنوت، يمكنكم الصورة من ألايمن الجانب على

  ألابيض القماش من
ّ
 (.سودا  العبا ة فوق  ظهورهم، من علوّي ال الجز  ييغط

ا ينمسيحيّ  أشخاص غير يمكنكم مالحظة وجودهل : سؤال]   [؟أيض 

 ثوب ) والقنابيز  العمائميعتمرون  أطراف الباحة، يمكننا رؤية أشخاص على ماسيّ  ال الجمهور، ضمن: ةجابإلا ]
ّ
 ميز طمخط

ّيينامل العرب
ّ
 بعضهملو  القمصان، أزرار مع حلة يرتدي الجميع. يحيط باملنّصة جنود أتراك ذلك،إلى  باإلضافة(. القدس في حل

 أعمالمن  خاّصة) العامّ  النظام على افظون حيو  التركية سلطةال ون مثلي هؤال  .شيباالطر يعتمرون و  الرتب مع أحزمة كتف

 (.[املختلفة ةسيحيّ امل الطوائف من املؤمنين بين ألاحيان بعض فيالتي اندلعت  الشغب

 [  - [YBZ.0013.023 صورةال في اأيض   العامّ  النظام على الحفاظ في والعملي الرمزي  همدور ينعكس 

 (. إلاخوة أندروود) 1677 عام من القيامة،باّتجاه كنيسة  الفصح عيدفي  ةألارثوذكسيّ  ةاليونانيّ  الكنيسة طريركموكب ب

 

إلى  باّتجاهباحة املدخل الجنوبي  ، يسيرون فييظهر في الصورة موكب من رجال الدين الروم ألارثوذكس، بما في ذلك البطريرك

حون ن نبيّ كال الجاهم على رافقي. كنيسة القيامة
ّ
ا بين ن حاجز  و آلاخر كّل شيسيرون معهم، في حين  همبعض. حّراس أتراك مسل

 .رجال الدين والجمهور 

 إجمال.ّز

 واملناظر ،دينّيةال الجماعات بين تتراوح التي ما يشبه القصة هذه الكّراسة في املذكورة والتفسيرات والشروح الصور  كّونت

. الشريف الحرم/  الهيكل جبل في املقّدسواملشهد إلاسالمّي  التقاليد في البداية فحصنا: ليدوالتقا والطقوس املتفاوتة، ةالطبيعيّ 

 واملسلمين، اليهود أحيا  بين وعالقات الجوار القديمة، املدينة حول  في اليهود ألاوليا  وأضرحة مقابر بعد ذلك بحثنا في مشهد

 .إلاسالمّي  والحكم ةسيحيّ امل الطوائف ينب والعالقات املتبادلة سيحيّ امل الحيّ واختتمنا بمشهد 
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ُيظهر التصوير . اة والتفاعل بين الطوائف وألاديان في القدسالحيّ الوقوف على تعقيدات  والدينيّ  يتيح لنا هذا املسار الجغرافيّ 

ا ا معّين  ا بكثير. واقع  ا ضم. لكن، على الصعيد العملّي، الواقع هو أكثر تعقيد  ا، بل يجب البحث ال ش ي  في القدس مفهوم  ن 

 .والدراسة باستفاضة، الكتشاف ما يختبئ تحت السطح، أو خلف الصورة

لكن، في : هيمنة املسلمين في املشهد الحضري إلى سنة من الحكم إلاسالمي  1477أدت ، إذ إلاسالمّيةهذا هو الوضع في العمارة 

رت 
ّ
بات فدمجت، بقدر كبير يننطيّ البيز  العمارة والفّن ب إلاسالمّيةأوائل العمارة الواقع، تأث

ّ
الروزيتا على سبيل ) منهما مواّد ومرك

 (.سليمان في سبيل

 
ّ
ا املعقد الواقع ىيتجل وقبر الصّديق  القيامة وكنيسة الشريف، الحرم/  الهيكل جبل املقّدسوغير  املقّدس بين الدمج في أيض 

ا أصبحت الدسمة، التي والوجبات النزهات املدينة، صخب الراحة، والاسترخا  من زوايا حيث شمعون،  ،ةاملقّدس ألاماكن جز  

 .والعالم القدس من حّجاجال غاية

ا لنا التصوير يكشف  عالقات دراسة املثال، سبيل على. املجتمع فئات مختلف بين القوة عالقات حول  ةيّ جّد  تساؤالت أثار واقع 

 لقد. للعبادة معينة أماكنإلى  وصولهن قّيد أو الثقيلة، املياه وياتحا حمل على أجبرت النسا  ملاذا وتسا لنا الجنسين، بين القوة

ا، حت  في احتفاالت العام زالحيّ  في بصماته إلاسالمي التركي الحكم كيف ترك رأينا  .ألاخرى  الديانات وطقوس أيض 

ألامر في  ع الذي يعرضه التصوير هذايجّسد الواق. 16الـ  القرن  في الشرق إلى  غربّيةال الثقافة تغلغل التصوير وفي املقابل يعكس

ان ستخدمهاا التي اليومية وألادوات ة،عماريّ امل الهندسةاللباس، 
ّ
انلل في التجسيد الاستشراقيّ  حّتىو  ،القدس سك

ّ
ّيينامل سك

ّ
 ،حل

ا كانوا الذين  .الغرب في الحاضر وإنجازات املاض ي دامجبالنسبة ل  غربا  أو حقيرين يبدون أحيان 

 

 
 

 

 


