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رحلة ابن تشيلو إىل فلسطني
 الطـرق من القـدس 

 عام733 ـ 734هـ/1333ـ 1334م 

تأليف
إسحاق بن يوسف بن تشــــيلو
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ملّخص:

هذه درا�سة وترجمة من اللغة الإجنليزية لرحلة بعنوان:"الطرق من القد�س"، قام بها 
لزيارة فل�سطني عام 733ـ  الأندل�س  الرحالة اليهودي "اإ�سحاق بن يو�سف بن ت�سيلو"، من 

734هـ/1333ـ 1334م، وجتول فيها خالل الفرتة اململوكية.
الزراعية  القت�سادية  الأن�سطة  بع�س  عن  حتدثت  اأنها  يف  الرحلة  هذه  اأهمية  تكمن 
ونادرة  قيمة  معلومات  اململوكية، وهي  الفرتة  فل�سطني خالل  والتجارية يف  وال�سناعية 
عن تلك الفرتة، واأ�سافت هذه الرحلة اإىل قائمة املواقع اجلغرافية يف فل�سطني خالل الفرتة 

اململوكية، اأ�سماء جديدة مل تتحدث عنها امل�سادر اجلغرافية اأو التاريخية املتوافرة. 
كما اأنها اأو�سحت اأن معظم ال�سكان اليهود يف فل�سطني مل يكونوا مواطنني اأ�سليني، 
واإمنا قدموا لها من مناطق اأخرى وبخا�سة من اأوروبا مثل فرن�سا والأندل�س. وخالل الرحلة 
من  بنوع  وا�ستعر�س  يهودية،  اأقليات  فيها  تتواجد  التي  املواقع  بزيارة  ت�سيلو  ابن  اهتم 
ب�سكل  الرحالة  واأ�ساد  فيها،  الأولياء  وتاريخ  واأ�سماء  اليهودية  املقامات  اأماكن  املبالغة 

وا�سح بعدالة احلكم الإ�سالمي وت�ساحمه ورعايته لأهل الذمة يف الفرتة اململوكية.
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Abstract:
This is a study and translation from the English language of a journey 

entitled « The Roads from Jerusalem «  done by Isaac Ben Joseph Ben Chelo , 
a Jewish traveler , who immigrated from Andalusia in order to visit Palestine 
in 733- 734 H / 1333 -1334 A.D and roamed in during the Mamluk period.

The significance of this journey lies on the fact that it shows precious 
and unique information about  some economical, agricultural, industrial 
and commercial activities which added several geographical sites to the 
Palestinian geographical list that have not been mentioned before.

Also, it shows that the majority of Jewish in Palestine were not native 
and they came and immigrated from Europe and other places like France and 
Andalusia to settle down in Palestine . During the journey,  Ben Chelo shows 
an obvious interests in visiting Jewish sites in which Jewish minorities have 
inhabited Also, he referred that these minorities immigrated from Europe 
and other places to settle down in Palestine .With some exaggeration , the 
traveler talked a bout the Jewish shrines , names and histories of the saints .

Furthermore, the traveler praised the good treatment and justice that the 
non- Moslems ( Jewish and Christians ) who lived during this period under 
the Islamic rule have had at Palestine.
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مقدمة: 
ديانتهم،  تراث  وفيها  امليعاد)1(،  اأر�س  من  جزءاً  باعتبارها  بفل�سطني  اليهود  ارتبط 
كما ورد يف اأحداث التوراة)2(، وقد قام اليهود منذ هدم الهيكل الثاين على يد القائد الروماين 
تيط�س Titus)3( عام )70م( باحلج اإىل القد�س، والبكاء على اأطالل الهيكل ح�سب اعتقادهم، 

وقد عربت كتاباتهم يف ال�ستات عن حنينهم الدائم لفل�سطني، ورغبتهم يف العودة اإليها )4(.
ويف عهد الإمرباطور الروماين هدريانو�س Hadrianus)5( ُمنع اليهود من دخول مدينة 
مكان  على  وغفران  �سوق  نظرة  لإلقاء  الزيتون  جبل  على  يقفون  حجاجهم  وكان  القد�س، 
الهيكل املهدم. حيث فر�ست قيود م�سددة على دخولهم هذه املدينة، لكن مع الفتح الإ�سالمي 
لها عام 15هـ/636م انتهج امل�سلمون �سيا�سة مغايرة ات�سمت بالت�سامح جتاه اليهود، حيث 

ُ�سمح لهم بدخولها والتجوال فيها بحرية)6(. 
خالل الفرتة الإ�سالمية تزايدت الرحالت اليهودية اإىل فل�سطني ب�سكل وا�سح، ونزحت 
اإليها العديد من اجلماعات اليهودية من بقاع عدة وا�ستوطنت فيها، واتخذ ا�ستقرارهم فيها 

وزيارتهم لها طابع التعلق الروحي بهذه البالد)7(.
كان ابن ت�سيلو اأحد الرحالة اليهود الذين زاروا فل�سطني ودون رحلته بعنوان« الطرق 
من القد�س«. وكان من دوافع ترجمة هذه الرحلة الطالع على ثقافة الآخر، وطريقة تفكريه، 
ونظرته اإىل احلقوق العربية والإ�سالمية يف فل�سطني، ونحن اأحوج ما نكون اإىل ذلك، لأنه 

يعطي القدرة على  فهم معتقداته و�سبل مواجهته، ومعرفة ما يخطط له .  
كما اأن اإ�سادة هذا الرحالة ب�سكل وا�سح بعدالة احلكم الإ�سالمي، وت�ساحمه، ورعايته 
�سادت خالل  ادعاءات  زيف  عك�ست  نادرة  وثيقة  �سكلت  اململوكية،  الفرتة  الذمة يف  لأهل 
الع�سور الو�سطى، والتي متثلت يف ا�سطهاد امل�سيحيني يف ال�رشق من قبل امل�سلمني، وقد 
بررت هذه الدعاءات قيام احلمالت ال�سليبية بني عامي 492 ـ 690 هـ/1099 ـ 1291م 

على ال�رشق الإ�سالمي.    
تكمن اأهمية هذه الرحلة يف اأنها حتدثت عن بع�س الأن�سطة القت�سادية يف فل�سطني يف 
الفرتة اململوكية، وهي معلومات قيمة ونادرة، كما اأنها اأو�سحت اأن معظم ال�سكان اليهود 
يف فل�سطني مل يكونوا مواطنني اأ�سليني، واإمنا قدموا لها من مناطق اأخرى، وبخا�سة من 
اأوروبا مثل فرن�سا والأندل�س، واأ�سافت اإىل قائمة املواقع اجلغرافية يف فل�سطني خالل الفرتة 
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اململوكية اأ�سماء جديدة مل تتحدث عنها امل�سادر اجلغرافية اأو التاريخية املتوافرة)8(.
اإن املخطوط الأ�سيل لهذه الرحلة وجد �سمن مقتنيات املكتبة الوطنية يف باري�س، 
ويبدو اأن رحلة ابن ت�سيلو كتبت باللغة العربية؛ لغة يهود الأندل�س يف الع�سور الإ�سالمية 
الو�سطى، ون�رشها كارمويل Carmoly يف بروك�سل عام1264هـ/1847م باللغة الفرن�سية، 
وقد ُفقد املخطوط الأ�سيل بعد ذلك، وقام لون�ســز واإي�سن�ستني Luncz&Eisenstein بن�رش هذه 
الرحلة يف القد�س عام 1321هـ/1903م باللغة الجنليزية اعتماداً على ن�سخة كارمويل، 
 Jewish »وهذه الرتجمة هي التي اعتمـدت يف كتاب »الرحالة اليهـــود يف الع�سور الو�ســطى

.)9(Travelers in the Middle Ages

 Alkan Adler كان هذا الكتاب قد جمع وحرر ون�رش باللغة الجنليزية على يد اإلكان اإدلــر
يف لندن عام1349هـ/1930م. و�سم ت�سع ع�رشة رحلة، مل يرتجم منها اإىل اللغة العربية 
الباحث  عليها  اعتمد  التي  والن�سخة  التطيلي«)10(،  بنيامني  هي:»رحلة  واحدة  رحلة  �سوى 
 The Broadway »هي الطبعة الرابعة من ن�سخة لندن، التي ن�رشتها دار »رحالـة برودوي
Travellers يف مدينة نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1408هـ/1987م.        
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الرحالة اليهود يف الفرتة اململوكية:
�سوراً  ـ1517م(  923هـ/1250  ـ   648( اململوكية  الفرتة  يف  اليهود  الرحالة  ر�سم 
خمتلفة لأو�ساع اليهود يف فل�سطنيـ  واإن اتفقت جميعًا على النظر اإليها بعيون توراتيةـ فنجد 
زار فل�سطني  الذي  الرا�سبوتي  اليهودي بتاحيا  الرحالة  والفقر عند  بالبوؤ�س  تت�سم  �سورتهم 
بني عامي570 ـ 583هـ/1174ـ1187م، وذكر يف رحلته)11(اأنه ل يوجد يف القد�س �سوى 
يهودي واحد يدعى اإبراهيم ال�سباغ)12(، واأكد هذه ال�سورة العامل والرحالة اليهودي مو�سى 
ولده  اإىل  ر�سائله  خالل  من  هـ/1268م،  عام667  فل�سطني  زار  الذي  اجلريوين  ناحوم  بن 
ناحوم، وقد و�سف يف هذه الر�سائل �سوء حال املدينة املقد�سة، واأكد اأنه ل يوجد يف القد�س 
�سوى �سقيقني يهوديني يعمالن يف ال�سباغة، كما حتدث يف ر�سائله عن ا�سطراب الأو�ساع 
ال�سيا�سية والقت�سادية يف فل�سطني، و�سوقه ال�سديد للعودة اإىل بالد الأندل�س)13(، ويبدو اأن ذلك 
جاء متناغمًا مع الأخطار التي واجهتها بالد ال�سام ب�سكل عام وفل�سطني ب�سكل خا�س، ويف 

مقدمتها الغزو »الفرجني« ال�سليبي، والغزو املغويل)14(.
مو�سى  بن  اأ�ستوري  اليهودي  للرحالة   املقد�سة«  الأر�س  »و�سف  رحلة  اتخذت  وقد 
الفارحي الذي انتهى من تاأليفها عام 722هـ/1322م طابعًا جغرافيًا، حيث حتدث فيها عن 
اأو�ساع اليهود فيها، و�سكلت رحلته  الأماكن املقد�سة لليهود يف فل�سطني دون احلديث عن 

م�سدراً للعديد من الرحالة املتاأخرين، ومنهم الرحالة ابن ت�سيلو)15(. 
وقدم لنا ابن ت�سيلو �سورة مغايرة للو�سع اليهودي يف القد�س خا�سة، ات�سمت باحليوية 
ات�سم  ب�سكل  معهم  وتعاملها  الذمة  اأهل  على  اململوكية  ال�سلطة  وانفتاح  القت�سادي،  والن�ساط 
اخلارجية،  الأخطار  انح�سار  �سياق  يف  ال�سورة  هذه  فهم  وميكن  واحلماية،  والرعاية  بالعدل 
التي تعر�سوا لها يف كل من بريطانيا  الق�رشية  الهجرات  اليهود ب�سبب  وتعاطف امل�سلمني مع 
عام689هـ/1290م، وفرن�سا عام706هـ/1306م)16(، وقد اأفاد املماليك من هذه املعاملة التي 

اأفرزت خربات جديدة، وجتارة رائجة وفرت اأمواًل جديدة يف املنطقة.
وحملت الرحالت اليهودية اإىل فل�سطني طابعًا دينيًا حيث ركز بع�س الرحالة على بقايا 
مقد�ساتهم واأ�رشحتهم يف فل�سطني، ويف هذا ال�سياق قدم لنا الرابي ا�سحاق بن الفرا يف ر�سائله 
قائمتني بالأ�رشحة اليهودية يف فل�سطني عام814 هـ/1411م)17(، كما مت احلديث عن عدد من 

هذه الأ�رشحة واملقامات يف ر�سائل الرابي اإليا الفرارا اإىل ابنه عام842 هـ/1434م)18(.
وزار املنطقة اأي�سًا الرحالة اليهودي مي�سومل بن مناحيم عام 886هـ/1481م، وات�سمت 
التجارية  الناحية  من  زارها  التي  املناطق  باقت�ساد  اهتم  حيث  التجاري  بالطابع  رحلته 
والزراعية، وتنقل يف مناطق زيارته بحرية متنكراً بزي اأحد التجار امل�سلمني، ف�ساعده ذلك يف 

احل�سول على اإعفاء من ال�رشائب )19(.
اأما الرحالة عوفاديا جاريه الذي زار فل�سطني عام893 هـ/1487م فرغم حديثه عن الأماكن 
اليهودية يف القد�س، اإل اأن اهتمامه باحلالة القت�سادية وال�رشائب فيها، وتبادله الر�سائل مع تاجر 

كبري يعرف با�سم »عمانويل �ساي«)20(، يوحي باأن رحلته اتخذت طابعًا جتاريًا كذلك)21(. 
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حياة ابن تشيلو: 
ولد الرحالة اليهودي اأ�سحاق بن يو�سف بن ت�سيلو ون�ساأ يف اأرغون)22(باإ�سبانيا، وهو 
من كبار علماء الكاباله اليهود)23(، ويف عام 733 /1333 هـ قرر زيارة فل�سطني، ويبدو اأن 
زيارته لالأماكن املقد�سة حملت طابعًا دينيًا بهدف التقرب اإىل الأولياء اليهود والت�سفع بهم 
ل�سفاء ابنه املري�س. وا�ستقر هذا الرحالة مع اأ�رشته يف مدينة القد�س)24(، حيث عا�س اليهود  

كمواطنني متمتعني بحقوقهم التي حكمت تواجدهم فيها.
ويف العام التايل بعث ابن ت�سيلو ر�سالة مطولة اإىل والده واأ�سدقائه يف اأ�سبانيا، حتدث 
فيها عن رحلته يف فل�سطني، وت�سمنت و�سفًا خمت�رشاً ملدينة القد�س والطرق التي ت�سل اإليها، 
واأطلق على رحلته هذه ا�سم » الطرق من القد�س«)25(، ول ت�سعفنا امل�سادر التاريخية املتوافرة 
باأكرث من ذلك عن حياته، ويبدو اأنه تويف يف فل�سطني ومل يعد اإىل الأندل�س، ومت التعرف اإىل 

رحلته من خالل ما بعثه من و�سف مكتوب عن فل�سطني اإىل اأهله واأقاربه يف الأندل�س. 

دراسة يف الرحلة: 
تاأتي هذه الرحلة يف �سياق الدعوة اإىل زيارة الأماكن املقد�سة اليهودية يف فل�سطني، 
والتو�سع يف ممار�سة طقو�س احلج فيها، اإ�سافة اإىل العامل ال�سيا�سي املتمثل يف البحث عن 
مكان اآمن يلجاأ اإليه اليهود يف حالة تاأثرهم باحلروب وال�رشاعات بني القوى املتناف�سة، 
الأخرى  البلدان  يف  الأرباح  عن  والبحث  بالتجارة  املتعلق  القت�سادي  العامل  �سكل  كما 

�سببًا لزيارة فل�سطني والقدوم اإليها والكتابة عنها)26(. 
اجلماعي  والرتحيل  القتل  اأعمال  من  ال�سليبية  احلروب  خالل  عانوا  قد  اليهود  كان 
التي مار�سها ال�سليبيون جتاههم)27(، وبعد هزمية ال�سليبيني ورحيلهم عن ال�رشق، حت�سنت 
اأحوال اليهود يف فل�سطني، وهذا ما حتدث عنه وعاي�سه ابن ت�سيلو خالل الفرتة اململوكية، 
]اليهود يف فل�سطني[ يعي�سون جميعًا هناك يف �سعادة وراحة كل ح�سب  حني قال:« وهم 
ظروفه وح�سب حظه، يف ظل �سلطة ملكية عادلة وعظيمة وندعو اهلل اأن  يدعمها ويرفعها اإىل 

درجة متقدمة من الزدهار...«، وهذه �سهادة نادرة ن�سمعها من رحالة غري م�سلم.
وقد ركز هذا الرحالة على اأمرين رئي�سني هما:

اأوالً: اليهود يف فل�سطني واأماكن تواجدهم واأعمالهم.
ثانياً: اليهود يف املدن والقرى التي زارها، وارتباط هذه املواقع باحلوادث الواردة 

يف التوراة، واأخبار علماء اليهود وامل�سهورين منهم .
ولكن الرحالة مل يتحدث عن اأعداد اجلاليات اليهودية يف املواقع التي قام بزيارتها 
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واكتفى بالتعميم قائال: »ويف اخلليل)28( جالية يهودية كبرية«، وعندما حتدث عن الرملة)29( 
قال اإن »عدد اليهود فيها ملحوظ«.

ويف القد�س ر�سم ابن ت�سيلو �سورة توراتية كاملة للمدينة متجاهال جميع مقد�ساتها 
الإ�سالمية وامل�سيحية، ووقف وقفة تاأمل كبرية عند الهيكل وكاأنه موجود حتت اأر�س احلرم 
القدمي، فكان  اإىل واقعه  الهيكل  اإعادة جمد  الذي يتم فيه  الوقت  اأن ياأتي  ال�رشيف، ومتنى 

بذلك بعيداً عن الواقع الذي عاي�سته املدينة خالل الفرتة اململوكية. 
كما حتدث عن طبوغرافية املدينة، والطرق املوؤدية اإليها وعدد هذه الطرق، وم�سادر 
املياه فيها، واأبوابها الرئي�سة الأربعة، كما اأعطى مدينة القد�س رمزية خا�سة عندما جعلها 

مركز اأ�سفاره، وعقدة املوا�سالت التي انطلقت منها رحلته يف فل�سطني. 
واأكد يف رحلته على اأن اجلالية اليهودية يف القد�س غريبة عن املدينة، قدمت اإليها من 
بقاع عدة من العامل. كما اأ�سار اإىل املهن التي عمل فيها اليهود مثل : الدباغة، واخلياطة، 
اإ�سافة اإىل ذلك فقد داأب بع�سهم اإىل درا�سة علوم  و�سناعة الأحذية، والزجاج، والتجارة، 

الطب، والفلك، والريا�سيات، بينما كر�س اآخرون اأنف�سهم لدرا�سة ال�رشيعة اليهودية. 
القد�س مل تكن قائمة وقت  ابن ت�سيلو يف  التي ذكرها  الأماكن  اإن كثرياً من  والواقع 

زيارته، ولكنه ذكرها رغبة منه يف اإحياء الأجماد والذاكرة اليهودية يف هذه املدينة.
وخارج مدينة القد�س اأطلق ابن ت�سيلو على املناطق الفل�سطينية التي زارها م�سطلح 
فل�سطني، عندما  القت�سادية يف  الأحوال  لنا معلومات مهمة عن  اإ�رشائيل«، وقدم  »اأر�س 
حتدث عن جتارة القطن، و�سناعة الغزل والن�سيج، و�سناعة الأواين الزجاجية يف اخلليل، 
واأ�سار اإىل وجود تعاون بني امل�سلمني واليهود يف بع�س قرى اخلليل يف جمال رعي املا�سية، 
وتطرق اإىل تعامل اليهود بال�سحر وال�سعوذة التي تف�ست بني اأو�ساط الطائفة اليهودية يف 

اأكرث من منطقة يف الأرا�سي املقد�سة.
كما حتدث عن ازدهار مدينة الرملة ب�سناعة القطن ووجود عدد من معامل الن�سيج يف 
هذه املدينة، وا�ستقطابها عدداً من اليهود من خارج فل�سطني، ونوه اإىل تطور ميناء يافا)30( 
وقيامه بعمليات جتارية كبرية يف جمال تبادل العديد من ال�سلع مثل جتارة زيت الزيتون، 

والقطن، وال�سابون، والزجاج، واملالب�س، والفواكه املجففة. 
القت�سادية  اإليها ب�سبب حالتها  العلماء  وحتدث عن مدينة حيفا)31( وجلوء عدد من 
حت�سن  اإىل  اأدت  عكا)32(،  ميناء  وواردات  �سادرات  يف  وا�سعة  حركة  اإىل  واأ�سار  احل�سنة، 

الأو�ساع املادية واملعي�سية ل�سكان هذه املدينة. 
كما تطرق اإىل عدد من الفعاليات القت�سادية املتطورة يف بع�س املواقع الفل�سطينية 
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مثل : �سناعة ال�سباغة يف �رشفند)33(، وجتارة الزيت واخلمور التي مار�سها اليهود يف قرية 
اأن  ت�سيلو  ابن  ويت�سح من كالم  املميزة يف منطقة �سفد،  القرى  تعترب من  اجل�س)34( التي 
اليهود، ورمبا امل�سيحيني كذلك قد مار�سوا جتارة اخلمر وبرعوا يف اإنتاجها، وكانوا و�سطاء 

جتاريني حمرتفني يف اأماكن تواجدهم.
ويف جمال املوا�سالت، كان تنقله بني املواقع املذكورة يف رحلته دلياًل على وجود 
طرق موا�سالت برية منتظمة واآمنة ربطت بني هذه املواقع، اإ�سافة اإىل املوانئ التي ربطت 
ربطت  داخلية  بحرية  طرق  عن  حتدث  كما  ويافا،  عكا،   : مثل  اخلارجي  بالعامل  فل�سطني 
اأر�سوف)35( وقي�سارية)36(، وبني قي�سارية  ال�ساحلية وخ�سو�سًا بني  الفل�سطينية  بني املدن 

والقلمون)37( قرب حيفا.
الفل�سطينية  املدن  من  العديد  اأهمية  تراجع   اإىل  ت�سيلو  ابن  اأ�سار  الرحلة  خالل  ومن 
كمدينة اللد)38(، ومدينة اأر�سوف، بالرغم من اأنها كانت مدنًا مزدهرة يف الفرتة التي �سبقت 

قيام دولة املماليك.
وا�سعًا،  ت�سيلو بالأ�سطورية، وكان خياله  ابن  التي قدمها  وات�سمت بع�س املعلومات 
هوؤلء  اأيدي  على  حتقق  وما  اليهود،  الأولياء  اأ�رشحة  عن  حديثه  عند  وا�سحًاً  ذلك  ويبدو 
من معجزات وخوارق، كما بالغ يف متجيد املقد�سات اليهودية التي ادعى وجودها، وقام 
بزيارتها يف فل�سطني وبخا�سة يف القد�س، وذلك عندما حتدث عن �سوت �سادر من تابوت 
اأحد  اإىل  ناحوم)39(  الرابي  عندما حتدث عن هروب  وكذلك  التوراة،  نزول  ذكرى  العهد يف 
الكهوف بعيداً عن اجلنود الرومان، وعندما و�سل اجلنود اإىل الكهف �ساهدوا ن�سيج العنكبوت 

على بابه فابتعدوا عن املكان.     
الإ�سالمية وامل�سيحية �سواء يف  ابن ت�سيلو وجود مقد�سات للديانات الأخرى  جتاهل 
معتنقيها  و�سف  اإنه  بل  الأماكن،  هذه  بتجاهل  يكتف  ومل  املواقع،  من  غريها  اأو  القد�س 

بعبدة الأوثان، وتعديهم على اليهود وت�سدي اأرواح ال�ساحلني اليهود لهم.
زار ابن ت�سيلو املناطق التي ذكرها يف رحلته، واعتمد يف و�سفه لهذه املناطق على 
اإىل ذلك عند حديثه عن احلائط  اأ�سار  معلومات م�ستقاة من رحلة بنيامني التطيلي، حيث 
الغربي للحرم القد�سي ال�رشيف)40(، كما اعتمد يف كتاباته عن الهيكل على ما اأورده الرابي 
اإليعازر الكبري ال�سويف اليهودي الأملاين)41( يف كتابه »الربكة«، ويف مرات عديدة مل يذكر 
امل�سادر التي اعتمد عليها يف جمع معلوماته، واأحيانًا اأ�سار اإىل م�سادره بطريقة غام�سة 
حني قال: »ويف اأحد املوؤلفات اأذكر اأين وجدت«، اأو »ح�سب ما هو مكتوب«، واعتمد اأحيانًا 

على الرواية ال�سفوية عندما قال » ح�سب رواية بع�س النا�س«، اأو » كما روى البع�س«.
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الرحلة: 
الطريق إىل املدينة املقدسة: 

»من اأجل حبي للقد�س لن اأبقى �سامتًا، ومن اأجل حبي ل�سهيون)42( ل اأ�ستطيع الراحة، 
على الرغم من اأنني كتبت لكم مرتني اأو ثالثة«. 

ال�رشق)43(، وباب  الرحمة يف  اأبواب، هي: باب  اأربعة  املقد�سة حاليًا  املدينة  يوجد يف 
امللك داود يف الغرب)44(، وباب �سيدنا اإبراهيم يف ال�سمال)45(، وباب �سهيون يف اجلنوب)46(.

وعندما نغادر املدينة من جهة باب الرحمة ن�سعد اإىل جبل الزيتون »جبل الزيت«)47(، 
يهو�سافط)49(، وجدول  وادي  املكان جند  الأحمر)48(، ويف هذا  العجل  ُحرق  املكان  يف هذا 

قدرون)50(، وبيت فاجي)51(، ومقربة اليهود »الإ�رشائيليني«)52(.
وعندما نغادر باب داود منر مبحاذاة برج داود)53( كما ي�سمى، ومن هناك ن�سري اإىل 
وادي رفائيم)54(، وعندما نودع املدينة عن طريق باب اإبراهيم ندخل اإىل اأ�رشحة امللوك)55(، 
)56(حفيد  �رشاج  بن  كهف  يوجد  املكان  هذا  ويف  اخلطيئة،  من  اخلال�س  لهم  نتمنى  الذين 

النبي اأرميا )57(.
وعندما نخرج من باب �سهيون ن�سعد اإىل جبل �سهيون، ونهبط اإىل وادي هنوم)58(، 
ا�ستوىل  عندما  حزقيا)61(  امللك  حجزه  الذي  جيحون)60(  ونبع  �سيلوم)59(،  نبع  يوجد  حيث 

�سنحاريب ملك اآ�سور)62( على بالد يهودا.
وعلى جبل �سهيون يقف ح�سن �سهيون �سابقًا الذي اأخذه امللك داود عليه ال�سالم من 
اليبو�سيني)63( و�سماه با�سمه، وعلى قمة املوريا)64( كان يقوم هيكل �سليمانـ  الذي نتمنى له 
اخلال�س من اخلطيئةـ  يف املا�سي، ومن هذا املعبد اجلليل اأخذ هذا اجلبل ا�سمه فعرف بجبل 
الهيكل، ولالأ�سف ب�سبب خطايانا فقد اأقيم يف هذا املكان حيث كان البناء املقد�س قائمًا، 
هيكل دن�س بناه ملك الإ�سماعيليني)65( عندما ا�ستوىل على فل�سطني والقد�س من الوثنيني)66( 

غري املختونني، وهكذا ت�سل�سل تاريخ هذا احلدث. 
كما اأن امللك الذي ياأخذ على نف�سه عهداً باأن يبني اأطالل الهيكل املقد�س ثانية، ـ اإذا 
قدر اهلل له اأن ي�سيطر على هذه املدينة املقد�سة،ـ  �سيطلب من اليهود اأن يبنوا له هذه الأطالل، 
اأما الوثنيون الذين يكرهون �سعب اهلل  فاإنهم كد�سوا النفايات والروث على هذه البقعة، حتى 

ل يتمكن اأحد من معرفة  مكان الأطالل بالتحديد .
والآن يوجد هناك رجل طاعن يف ال�سن ما زال حيًا قال: »اإذا اأق�سم امللك اأن يحافظ 
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املقد�س،  الهيكل  اأطالل  فيه  توجد  الذي  املكان  له  �ساأك�سف  فاإنني  الغربي  احلائط  على 
ما  يفعل  باأن  ميينًا  ويحلف  ال�سن،  يف  الطاعن  الرجل  معلومات  على  امللك  يحوز  وعندما 
يطلبه هذا الرجل، عندها ي�سري الرجل اإىل اأطالل الهيكل من حتت الركام، حيث ياأمر امللك 
املكان  ي�سبح  حتى  التنظيف  يف  بنف�سه  وي�سارك  وتنظيفها،  الأطالل  من  الأو�ساخ  باإزالة 
جمياًل ونظيفًا، بعدها ياأمر ببنائها مرة اأخرى با�ستثناء احلائط الغربي، ويجعل منها هيكاًل 

جمياًل جداً، وير�سمه وقفا هلل تعاىل«)67(.
وهذا احلائط الغربي)68( الذي ينت�سب اأمام هيكل عمر بن اخلطاب)69( يعرف بباب الرحمة، 
حيث يلجاأ اليهود اإليه عندما يوؤدون �سلواتهم كما ردد الرابي)70( بنيامني)71(، ويعد هذا احلائط 
اليوم من اأحد العجائب ال�سبع يف املدينة املقد�سة، وهي: برج داود، وق�رش �سليمان)72(، و�رشيح 

حلدة )73(، وقبور امللوك، وق�رش امللكة هيلينا، وباب الرحمة، واحلائط الغربي.
واأول هذه العجائب هو برج داود، وهو مقام يقع بجانب الباب الذي مت ذكره ويحمل 
اليهود حوله، واليوم ل  وقوي ب�سكل كبري، وقدميًا �سكن  ال�سم نف�سه، وهو بناء قدمي جداً 
يتواجد اأحد منهم جواره، وبدًل من ذلك هناك ح�سون كثرية ً جداً تقوم بجانبه، وجعلت منه 

معقاًل قويًا ومنيعًا يف الوقت احلا�رش.
وثاين هذه العجائب بناية قدمية ت�سمى ق�رش �سليمان، وقدميًا عندما كان الوثنيون 
يف ال�سلطة خ�س�سوا هذه البناية ل�ستقبال املر�سى يف املدينة املقد�سة)74(، وحاليًا هناك 

�سوق كبري قائم على اأنقا�س هذا املكان.
ـ  يو�سيا«)75(  امللك  زمن  عا�ست  التي  حلدة  »النبية  �رشيح  فهو  الثالث  املكان  اأما 
و�سافان)79( اإليها كل من حليقيا)76(واأحيقام)77( وعكبور)78(  والتي ذهب  ـ  الأ�ساحي  مقدم 

يف  �سكن  الذي  املالب�س  خزانة  اأمني  حرحا�س)81(  بن  تكفاه  بن  �سالوم  زوجة  وع�سايا)80( 
اأي�سًا ح�سـب ما رواه املوؤلف الكبري بالكلمات الآتية »مل  القد�س، ودفنت هذه النبية هناك 
ي�سمحوا باأي قرب يف القد�س ما عدا اأ�رشحة بيت داود، و�رشيح حلدة، وهي قائمة منذ اأيام 

الأنبياء الأوائل«)82(.    
اإن �رشيح النبية حلدة مبني على قمة جبل الزيتون ب�سكل جميل، ولكن قبور بيت داود 
التي اأقيمت على جبل �سهيون مل تعد معروفة اليوم لليهود اأو للم�سلمني، وهي لي�ست اأ�رشحة 

امللوك التي �سنتحدث عنها الآن.
هذه الأ�رشحة الأخرية هي رابع عجائب املدينة املقد�سة، فهي ـ كما ذكرناـ واقعة بالقرب 
ماهر،  نحات  يدا  �سنعتها  حتفة  �سكل  على  جداً  �سخم  قدمي  بناء  وهي  �رشاج،  ابن  كهف  من 

وجميع الغرباء الذين يزورون املدينة املقد�سة يرددون » اأنهم مل يروا اأجمل منها من قبل«. 
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اأما خام�س هذه العجائب التي يجب روؤيتها فهو ق�رش امللكة هيلينا التي قدمت اإىل القد�س مع 
امللك مونباز)83( واعتنقت الديانة اليهودية، وي�سكن الق�رش اجلميل اليوم القا�سي وم�ست�ساروه.

والعجيبة ال�ساد�سة هو باب الرحمة بالقرب من الهيكل، حيث وجد له بوابتان �سابقًا، 
واحدة للمتزوجني، والثانية للمحزونني، كما ُذكر يف  ف�سول »الربكــة« التي كتبها اليهودي 
، وقد دفنت هاتان البوابتان يف الرتاب يف الع�سور  الأملاين الرابي اإليعازر الكبريـ  بوركت ذكراهـ 

ال�سابقة، واأخرياً فاإن اأكرث الأ�سياء �سهرة يف املدينة هو احلائط الغربي الذي تكلمنا عنه.  
واجلالية اليهودية يف القد�س بف�سل اهلل كثرية العدد، تكونت من اآباء العائالت الذين 
قدموا من مناطق خمتلفة من العامل وبخا�سة من فرن�سا. وقادة اجلالية والأحبار الرئي�سون 
قدموا منها كذلك، ويف مقدمتهم الرابي ت�سيم والرابي يو�سف)84(، وهم يعي�سون جميعًا هناك 
يف �سعادة وراحة كل ح�سب ظروفه وح�سب حظه، يف ظل �سلطة ملكية عادلة وعظيمة، ندعو 

اهلل اأن يدعمها ويرفعها اإىل درجة متقدمة من الزدهار .    
ومن بني اأع�ساء الطائفة اليهودية يف القد�س هناك كثريون يعملون باحلرف اليدوية 
مثل : ال�سباغني واخلياطني و�سانعي الأحذية، واآخرون يتاجرون باأ�سياء �ستى ولهم حمالت 
جميلة، وبع�سهم ّكر�س نف�سه لدرا�سة العلوم كالطب، وعلم الفلك والريا�سيات، ولكن عدداً 
الكاباله،  من  امل�ستقاة  احلقيقية  واحلكمة  املقد�سة  ال�رشيعة  يدر�سون  املتعلمني  من  كبرياً 
وهوؤلء يعزلون اأنف�سهم عن بقية الطائفة، لأن درا�سة ال�رشيعة هي هدفهم الوحيد، ويوجد 
يف القد�س لوحات مر�سومة ب�سكل فني جميل، وهي مطلوبة لالأجانب الذين يحملونها اإىل 
بالدهم، وراأيت يف القد�س اأ�سفار مو�سى اخلم�سة)85(مكتوبة باخلط ال�سومري، واأراد اأ�سخا�س 

عدة امتالكها حال مقابل �سعر عال جداً، وكان رئي�س الكن�س قد حملها معه من بغداد.

الطريق االأول: من القد�س اإىل عراد)86( 
وتبداأ من املدينة املقد�سة �سبعة طرق، وت�سري عرب جميع اأر�س اإ�رشائيل، وت�سري الأوىل 
باجتاه اجلنوب حتى عراد، وهي بلدة واقعة يف طرف فل�سطني اجلنوبي، والأماكن التي متر 
من خاللها اأو تتجه اإليها �سبعة هي : عيطن)87(، وتقوع)88(، وحلحول)89(، واخلليل، وزيف)90(، 

وماعن)91(، وعراد .
للوقوف  اأمرامللك رحبعام)92( بتح�سينها  الأماكن هـي عيطن، وهي بلدة   واأول هذه 
يف وجه امللك يربعام)93( ـ كما هو مذكور يف الكتب املقد�سة ـ)94(، بعدها �سميت عني اأتام » 
نبع اأتام » التي يتم جتميع مياهها، وت�سحب اإىل مدينة القد�س عرب قنوات �سلبة، وهي اليوم 
اأطالل، و�سكانها اليوم من اليهود الفقراء يحر�سون كني�سًا قدميًا، وهو كني�س من اأ�سل �سبعة 
كن�س قدمية ما تزال قائمة وتن�سب اإىل �سمعون بن يو�سع )95(ـ بوركت ذكــراه ـ، واأخربين اأحد 
احلرا�س باأنه ي�سمع كل �سنة يف يوم نزول التوراة �سوتًا ياأتي من تابوت العهد)96(يقول : » يا 
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اأبناء اإ�رشائيل اأدر�سوا ال�رشيعة من اأجل اأن حتل عليكم الف�سيلة، لأن اهلل �سي�سفق عليكم ويعيد 
لكم حقوقكم وا�ستقاللكم، لأن �سبب جميع م�ساكلكم هو ابتعاد اأجدادكم عن درا�سة ال�رشيعة، 

هذا هو �سوت احلرب �سمعون الذي تعود روحه يف كل �سنة اإىل كني�سه«.
من عيطن وا�سلت الرحلة اإىل تقوع، وهي مدينة قدمية منها جاءت املراأة التي اأر�سلها 
عيطن  مثل  رحبعام  ح�سنها  وقد  منفاه،  اأب�سالوم)98(من  لإعادة  تتو�سله  داود  يواآب)97(اإىل 
وحتدث عنها نحميا يف كتابه)99(، ويف هذه املدينة يوجد كهف قيل اإنه �رشيح اأحد الأنبياء 
ال�سبعة املدفونة رفاتهم الطاهرة يف هذه الأر�س املقد�سـة، وبناء على رواية البع�س يوجد 

فيها �رشيح النبي عامو�س)100(، وذكر اآخرون اأن فيها قرب عزيا)101(.
ومن هناك و�سلت اإىل مدينة حلحول التي ذكرها ي�سوع)102(، وفيها عدد من اليهود ياأخذون 
الزوار  لي�ساهدوا �رشيحًا قدميًا من�سوبًا اإىل جاد الرائي)103(، وهو ال�رشيح الثالث لالأنبياء ال�سبعة. 
ثم ذهبنا من حلحول اإىل اخلليل، وهي مكان عرف �سابقًا با�سم »كريات اأربع«)104( مبعنى مدينة 
اأربع، واأربع هو اأب العناقيني، وعناق)105( كان عمالقًا من بني العمالقة الذين عا�سوا هناك، ويف 

حلحول يوجد اإىل اليوم هيكل عظمي جلثة �سخمة ُذكر اأنها لأحد هوؤلء العمالقة.
يغزلونه  الذي  القطن  بتجارة  ويعملون  كبرية  يهودية  جالية  توجد  اخلليل  ويف 
الزجاجية، ولهم كني�س قدمي  الأواين  باأنف�سهم، وهي جتارة رائجة، وي�سنعون  وي�سبغونه 
ي�سلون فيه لياًل نهاراً، لأنهم خمل�سون، وخالل اأيام التوبة  يزورون �رشيح ي�سي)106(والد 
امللك داود، و�رشيح اأبنري بن نري)107(، وهناك ي�سلون باجتاه مغارة املكفيلة)108(، يتو�سلون 
اإىل اهلل ليكون رحيمًا بهم، واأن يعيد هذا املكان املقد�س ـ املدفون فيــه الأ�سباط)109(عليهم 
ال�سالم ـ اإليهم كما كان يف الأيام ال�سابقة، ويف ع�سية يوم الغفران العظيم يلجاأون جميعًا 

اإىل �رشيح راحيل)110( وناثان النبي)111( ليقيموا �سلواتهم هناك.               
وقمت بزيارة هذين ال�رشيحني: الأول بقايا مبنى مكون من اإثني ع�رش حجراً عظيمًا 
تعلوه قبة من احلجر، والثاين حجر منفرد قائم ب�سكل مائل، وقد �سليت يل ولكم عند قرب 
اأمنا راحيل، و�سليت وبكيت يف �رشيح النبي ناثان من اأجل �سحة ابني املري�س ع�سى اهلل 

اأن ي�ستجيب ل�سالتي. 
من اخلليل ذهبت اإىل زيف وهي مدينة ذكرت يف �سفر ي�سوع)112(، وقد ح�سنها رحبعام 
ح�سب ما كتب يف تاريخ الأحداث املتعاقبة، اأما اليوم فهي معروفة ب�سبب املعجزات املكتوبة 
على �رشيح الرابي زيفاي)113(، والذي كان عاملًا يف ال�رشيعة، والكل يعرف اأن الرابي زيفاي 

يعترب �سخ�سية مقد�سة كما جاء يف التلمود)114(.  
ومنها توجهت اإىل معون، وهي مدينة ذكرت يف �سفر ي�سوع، ويوجد مدينة اأخرى عرفت 
با�سم معون)115( وردت يف ق�سة داود واأبيجيلي)116(، ويوجد بها رجل متعلم معروف باحلرب 



فلس��طني ل��ى  إ تش��يلو  ب��ن  ا حل��ة  د. عب��د الرحم��ن املغرب��ير

156

وامتالأ  الكني�س،  من  جدار  �سقط  ي�سلي  كان  عندما  يوم  وذات  بال�سحر،  �سعاديٍا)117( يعمل 
والرباقة  النجوم اجلميلة  ثم �سنعت  ي�سع يف جميع الجتاهات،  بلهب عظيم  مكان اجلدار 
بقوة نوعًا من الكتابة كالتايل :"هنا يرقد باركوخبا ابن النجم الأمري املجلود")118(، وقام 
وانتحب  و�سلى  الأر�س،  على  بنف�سه  واألقى  ال�رشيح  �ساحب  عرف  عندما  �سعاديا  الرابي 

لفرتة طويلة حتى اختفت ال�سورة، ثم نه�س واأح�رش حجارة واأعاد بناء اجلدار بيديه.
ومن معون ذهبت اإىل عراد، وهي واحدة من املدن امللكية يف اأر�س كنعان، وكان ملك 
اأر�س م�رش ح�سب ما ورد يف  اإ�رشائيل عندما خرجوا من  اأبناء  الذي �سن حربًا على  عراد هو 
الكتاب املقد�س)119(، واليوم اأ�سبح مكانًا قليل الأهمية، ي�سكنه بع�س العرب الفقراء وعدد من 
اليهود املعوزين، والرجال من كال الطائفتني رعاة يعي�سون بو�ساطة قطعانهم ال�سعيفة القليلة، 

ويرعى الرابي الأغنام بنف�سه ويتبعه تالميذه يف احلقول املك�سوفة ليتلقوا درو�سهم يف الدين.

الطريق الثانية : من القد�س اإىل يافا
اأرا�سي �سبط دان،  اأق�سى حدود  اإىل يافا  الطريق املوؤدية من املدينة املقد�سة  تعترب 

وهي كالآتي :
من القد�س ذهبت اإىل زورا)120( املعروفة حاليًا با�سم �رشعة، وفيها �رشيح �سم�سون، 

وهو اأثر قدمي جداً  وفيه فك حماره الذي قاتل به الفل�سطينيني)121(.
رجالنا  كتابات  من  جيداً  معروف  مكان  وهو  عموا�س)122(،  اإىل  توجهت  هناك  ومن 
احلكماءـ  بـارك اهلل فيهمـ  وهي اليوم قرية فقرية ي�سكنها بع�س الإ�سماعيليني الذين يعي�سون 

يف م�ساكن تعي�سة، وفيها �رشيح لرجل م�سيحي نبيل قتل يف احلرب مع ملك الفر�س)123(.
ومن عموا�س توجهت اإىل جمزو)124(وهي موطن الرابي ناحوم وهذا املكان مذكور يف 
الكتاب املقد�س)125(، وماأهول حاليًا بال�سكان، وفيه كني�س قدمي وجميل، من�سوب اإىل الرابي 

�سمعون بن يو�سع رحمه اهلل.
ويف ع�رش الرابي ناحوم الطاهر املقد�س �ساحب املعجزات الكبرية ا�سطهدت احلكومة 
الرومانية امل�ستبدة جميع بني اإ�رشائيل وبخا�سة الورعني والعادلني، وكان الرابي ناحوم 
اأحد هوؤلء الرجال الذي اأ�سبح �سحية من �سحايا ال�ستبداد الروماين، حيث هرب من موطنه 
وجرى البحث عنه يف كل مكان، لكن حبه لأهله واأعزائه دفعه للعودة اإىل عائلته، ويف طريق 
العودة وبالقرب من مدينته �ساهد فجاأة فرقة من اجلنود الذين لديهم اأوامر بالقب�س عليه، 
لتن�سج خيوطها على  تاأتي عنكبوت  اأن  قدر اهلل  الكهوف املجاورة، وفوراً  اأحد  فاختباأ يف 
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اإىل املكان و�ساهدوا ن�سيج العنكبوت �ساروا يف  مدخل  هذا الكهف، وعندما و�سل اجلنود 
طريقهم وهم يقولون »ل ميكن اأن يكون يف الداخل لأنه لو دخل لتمزق الن�سيج، هيا نبحث 

عنه يف مكان اآخر«)126(، وغادروا املكان.        
ومن جمزو ذهبت اإىل اللد وهي الآن قرية، وكانت يف الأيام املا�سية مدينة كبرية لرجالنا 
احلكماء ـ بارك اهلل فيهم ـ ، ويف اللد وقعت اأحداث ق�سة بن �ستادا)127( تلميذ الرابي يو�سع بن 
مدر�سة  مقر  بعد  فيما  اللد  واأ�سبحت  م�رش،  يف  ال�سكندرية  اإىل  معه  ذهب  الذي  بري�سيا)128(، 
الرابي اإليعازر)129( ال�سهرية، وعندما كانت يف ملكية الوثنيني �سميت القدي�س جورج)130( ن�سبة 

اإىل �سيدهم، ولكن امل�سلمني دمروا املعبد)131( واأعادوا اإىل اللد ا�سمها القدمي. 
ثم توجهت اإىل الرملة التي مل يكن لها وجود يف عهد الأنبياء، اأو يف عهد رجالنا  احلكماء 
عليهم ال�سالم، وبنيت يف عهد اجلونيم)132(، وهي مدينة رائعة يقطنها عدد كبري من النا�س، 
وعدد اليهود فيها ملحوظ، وهم يعملون يف حرف عدة، ومن بينهم رجل من قرطبة)133(، واآخر 

من طليطلة)134(، وكالهما ذو ثروة وجاه ولهم فيها م�سانع للن�سيج القطني.
با�سم  اإليها  اأ�ساروا  واآخرون  مودعني)135(،  هي  الرملة  اأن  عدة  اأ�سخا�س  يل  اأكد  وقد 
متنة)136(، ويف اأحد املوؤلفات اأذكر اأنني وجدت اأن هذه املدينة تدعى فل�سطني، ويف موؤلف 

اآخر ا�سمها راما، والرب وحده يعرف احلقيقة.
هذه  يف  ويعي�س  �رشفني،  با�سم  التلمود  يف  وردت  التي  �رشفند  اإىل  �رشت  الرملة  ومن 
ويعي�س معه رجل كبري يف  املف�سلة،  اأعماله  واحد، ويعمل �سباغًا، وهي من  يهودي  املدينة 
ال�سن وله ع�رشة تالميذ، وهذا الرجل عامل يف الكاباله يحفظ اأ�سفارها ال�سبعة غيبًا، ووالده كان 

تلميذاً للرابي مو�سى اجلريوين)137(، واأخربين عن هذا الرجل العظيم ـ رحمه اهلل ـ اأ�سياء رائعة.
البحر، وهي مركز جتاري كبري، وهو م�سهور  يافا عرو�س  اإىل  ومن �رشفند توجهت 
بغناه وكرثة �سكانه الأغنياء، والتجارة فيه ت�سمل زيت الزيتون، وخيوط القطن، وال�سابون، 

والزجاج واملالب�س امل�سبوغة والفواكه املجففة.
ولليهود يف هذه املدينة كني�س جميل، فيه عدد من الكتب الدينية القدمية القيمة، وبجانبه 
مدر�سة ومكتبة، ولكن املتعلمني وم�ستخدمي املكتبة يف يافا قليلون، واملكتبة هبة غري قابلة 
للبيع من قبل رجل حكيم عا�س يف هذه املدينة �سابقًا وتويف فيها، واأقام مبنى املكتبة قرب 

الكني�س، وكان قد اأو�سى باملال الالزم لإقامة هذا املبنى »بارك اهلل يف هذا الرجل العادل«.
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الطريق الثالث: من القد�س اإىل نابل�س »�سكيم«   
اإن الرحلة من املدينة املقد�سة اإىل �سكيم ت�سري كالتايل:

من القد�س توجهت اإىل قرية بيت حنينا الواقعة يف اأرا�سي �سبط بنيامني، وفيها �رشيح 
قدمي، يقال اأنه للرابي حنينا بن دو�سا عليه ال�سالم)138(، ومنها ذهبت اإىل الرامة وهي مكان ذكر 
قلياًل يف الكتاب املقد�س)139(، و�سمع فيها ذات مرة �سوت نحيب مرير جداً حيث تنتحب راحيل 

علـى اأبنائها، وترف�س اأن ترتاح لأنهم مل يكونوا مرتاحني، ـ كما ورد يف �سفر اأرميا)140(.
وخالل احلرب بني امل�سيحيني وامل�سلمني)141(متت ق�سة غرامية ي�ستحق بطلها احلديث 
عنه، حيث وقعت فتاة اإ�رشائيلية فائقة اجلمال يف قب�سة �ساب من النبالء امل�سيحيني، وقد 
حاول العتداء عليها وعندما قاومته �سحب �سيفه وهدد بقتلها، فقدمت هذه الفتاة راأ�سها 
ب�سجاعة ليقطعه، عندها لم�س قلبه بع�س الف�سيلة، واألقى نف�سه عند قدميها طالبًا املغفرة 
على بربريته، ثم بحث عن والديها واأخذها اإىل بيتها، حيث اأحب هذه الفتاة ال�سابة وتزوجها 

واأ�سبح اأحد روؤ�ساء الطائفة اليهودية فيما بعد.
ومن الرام ذهبت اإلـى بريوث، وهي مدينة ذكرت يف �سفر ي�سوع، وتعرف اليوم با�سم 
اليوم  وت�سمى  املقد�سة  الأر�س  خارج  بريوث  ا�سم  بنف�س  اأخرى  مدينة  وهناك  البرية)142(، 

بريوت اأتى منها اإليعازر)143(اإىل البرية.
التي عرفت قدميًا با�سم »لوز«، واليوم ي�سمونها »بيتني«،  اإيل)144(  اإىل بيت  ومنها �رشت 
وفيها اأثر لقرب يقال باأنه �رشيح النبي اأحيا ال�سيلوين)145( الذي تنباأ لريبعام باقرتابه من العر�س، 

واختالف الأ�سباط الإثني ع�رش وانق�سام دولة بني اإ�رشائيل، والنهاية احلزينة لبنه)146(.
ويف هذا ال�رشيح متت معجزة مذهلة، حيث قام رجل روماين نبيل عا�س زمن الإمرباطور 
املجازر بحق  من  ارتكب عدداً  الرجل جي�سًا  هذا  وقاد  لليهود،  قاتاًل  عدواً  هدريان، وكان 
اليهود، » وفجاأة ! ح�سلت معجزة ! »، فعندما كان قرب ال�رشيح �سمع �سوتًا من داخله يقول 
: اأيها الرجل التع�س ماذا تفعل ؟، اعلم اأن ال�سحايا الذين جتتث حياتهم هم اأبناء خليل اهلل 
اإبراهيم ـ عليه ال�سالم ـ، و�سعر الرجل بعد هذا ال�سوت بخوف وخ�سوع وورع عجيب، وقرر 
على الفور اأن ي�سبح يهوديًا، وبعد ذلك ظهر له رجل عجوز وقور وحتدث بنف�س �سوت الذي 
�سمعه يخرج من ال�رشيح، وطلب منه اأن يذهب اإىل بابل ليتلقى هناك اإ�سارة امليثاق، وقد 

قام بذلك، وهذه الأحداث وردت يف املدرا�س)147(.
الق�ساة،  �سفر  الواردة يف  بنيامني)148(  اإىل جيبعا وهي جبعة  اإيل توجهت  ومن بيت 
والعرب الذين يعي�سون فيها ي�سمونها جبع، ولديهم م�سجد جميل كان يف املا�سي كني�سة 

للم�سيحيني غري املختونني، وعدد اليهود فيها قليل.
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واملرحلة التالية من الرحلة هي �سيلو وت�سمى �سيلون)149( وفيها قبور الكاهن الأعظم 
تبقى  حيث  القبور  هذه  قرب  ملحوظ  اأثر  وهناك  وفنحا�س)151(،  حفني  وولديه  عايل)150(، 
الأنوار م�ستعلة ب�سكل دائم، ويقوم باإ�سعالها اليهود وامل�سلمني، وهناك اأحد علماء الكاباله 
الطاعنني يف ال�سن يعي�س بجوارها، وهو من اأ�سل اأملاين، ويعتا�س من ن�سخ الكتب املقد�سة 
مثل كتاب هابحري)152( للرابي ني�سونيا بن الكنـــا)153(، وكتاب البيتاخون للرابي يهودا بن 

بثـرية )154(، وكتاب اليزوراح)155( للرابي عكيفا)156( واآخرون اأي�سا.
ومن �سيلون ذهبت اأخرياً اإىل �سكيم املدينة امل�سهورة، وكانت ت�سمى يف عهد رجالنا احلكماء 
عليهم ال�سالم نيابول�س، وتعرف اليوم با�سم نابل�س، والنا�س ياأتون اإليها من مناطق بعيدة لزيارة 
قرب يو�سف ال�سديق)157(، وبئر يعقوبـ  رحمه اهلل)158(، ويف نابل�س عدد قليل من اليهود احلقيقيني، 
جبل  على  معبد  العراقية)160(ولهم  كوث  من  كوثيون  وهم  ال�سامريني)159(  من  الكثري  هناك  لكن 

جرزمي، ويعتربونه املكان الوحيد امل�سموح فيه بتقدمي الأ�ساحي، وعبادة الرب. 
وي�سمى  عيبال  املبارك، هناك جبل  باجلبل  كذلك  يعرف  الذي  اجلبل  هذا  ومبواجهة 
اجلبل امللعون)161(ويف عهد يو�سع عندما دخل بنو اإ�رشائيل اأر�س كنعان، وباأمر اإلهي اأعلنوا 
مو�سى  ب�رشيعة  ال�سامريون  ويتقيد  عيبال،  جبل  من  واللعنات  جرزمي  جبل  من  الربكات 
ب�سكل �سارم، وهناك اأربعة حروف يف لغتنا العربية مفقودة من لغتهم وهي الألف، واحلاء، 
والهيت، والعني، وكتابتهم تختلف عن كتابتنا، لذلك من امل�ستحيل علي اأن اأقراأ كلمة مفردة 

من اأ�سفار مو�سى التي عر�سوها علي)162(.  

 الطريق الرابعة: من القد�س اإىل عكا
التي  ذكرناها  اإىل عكا متر عرب عدد من املدن  الرابعة من املدينة املقد�سة  الطريق 

�سابقًا حتى �سكيم،  وبعدها �رشت اإىل الأماكن التالية :
�سب�سطية وا�سمها ال�سامرة اأي�سًا)163(، وهي اأول بلدة نراها بعد مغادرة �سكيم، واليوم 

بلدة فقرية، وهي عبارة عن اأطالل ي�سكنها عدد من الرعاة.
ومن هذه الأطالل توجهت اإىل اأطالل اأخرى وت�سمى بتري)164()165(، وهي مدينة الأمري 
باركوخبا �ساحب الثورة امل�سهورة، وعرفنا اأن الرابي عكيفا كان حاماًل لراية الأمري الذي 
رغب يف اأن يعيد بناء بيت الرب، لكن ما مل ي�سمح الرب ببناء البيت فاإن عملهم هذا �سي�سيع 

هباء، و�سقط باركوخبا و�سقطت معه اآمال جميع الإ�رشائيليني.   
وبعد اأن جتاوزت هذه الأطالل التي ينت�سب و�سطها �رشيح الرابي اإليعازر مودعني)166( 
و�سلت اإىل اأر�سوف وهي مدينة كانت مهمة يف املا�سي، وهي الآن قرية متوا�سعة الأهمية، 
وقد  قي�سارية،  اإىل  امل�سافرين  ينقلون  الذين  القوارب  بحارة  من  قليل  عدد  اليوم  وي�سكنها 
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ا�ستاأجرت قاربًا للو�سول اإليها، و�سافرت مع رجل طيب ومتدين، وحدثني ق�سة عن اأيام والده 
اأن قارب والده تعر�س خلطر �سديد نتيجة لعا�سفة  الذي عمل يف املهنة نف�سها، وذكر فيها 
هوجاء، فوقعت يف البحر امراأة جميلة كانت برفقة زوجها الذي حزن عليها حزنًا �سديداً، ومل 
يتمكن اأحد من تخفيف اأحزانه، واأثناء ذلك جاء اإليه رابي حكيم عندما عرف بحزنه، وقال له 
: اأ�ستطيع اأن اأعيد زوجتك التي حتبها اإىل احلياة �رشيطة اأن تزودين بالأدوات ال�رشورية لذلك، 
فاأجاب الزوج وهو ممتلئ بالفرح اأن جميع ثروته حتت ت�رشفه، لكن الرابي اأجاب باأن كل ما 
يطلبه هو ا�سم �سخ�س من معارفه مل يحدث مكروه له طيلة حياته، لكي يكتب ا�سمه على حجر 
ويلقيه يف البحر، حيث وقعت زوجته لتخرج من البحر حية، ولكن الزوج مل يتمكن من العثور 
على �سخ�س مل يحدث مكروه له طوال حياته، على الرغم من اأنه بحث كثرياً يف ذاكرته، ويف 

النهاية وجد عزاء نف�سه بالفكرة القائلة : »ل اأحد يهرب من التعا�سة يف هذا العامل«.
للحكم  الرابي عكيفا مقراً  وقي�سارية مدينة واقعة على �ساطئ البحر وكانت يف عهد 
الروماين يف فل�سطني، ويف هذه املدينة قتل هذا الرجل العادل بيد امل�ستبدين)167(، وما زال 
املكان الذي اأعدم فيه ظاهراً، وكذلك ال�رشيح الذي يحمل ج�سده املقد�س، ويف هذه املدينة 
اأي�سًا �رشيح الرابي اأباهو)168( وابنه، واأ�رشحتهما لي�ست بعيدة عن الكني�س، ويف اأيام الرابي 

بنيامني كان عدد اليهود يف قي�سارية قلياًل، ول يوجد اأحد من ال�سمرة فيها.
ووا�سلت ال�سري من قي�سارية عن طريق البحر اإىل قلمون مرة اأخرى، وهي مدينة قدمية 
ويت�سح ذلك من مبانيها، حيث اأ�سا�سات املباين واملعابد التي زينت املدينة ما زالت قائمة، 

اأما اليوم فال يوجد اأي �سئ �سوى بيوت قليلة وحجرات بائ�سة.
الرابي  موطن  املدينة  وهذه  الكرمل،  جبل  بجوار  حيفا  اإىل  ذهبت  قلمون  ومن 
عبدميي)169(، ويف هذه املدينة املحفل اليهودي امل�سهور بتقواه و�سالحه، ويزور القادمون 
اإىل الأر�س املقد�سة �ساحته القائمة عند قاعدة جبل الكرمل، حيث دفن فيها رجال حكماء 

كثريون من اإ�رشائيل ومن دول اأخرى عدة، ومن الذين ماتوا يف عكا كذلك.   
ومنذ قرون كانت هذه املدينة ملجاأ لعدد كبري من الرجال احلكماء، مثل الرابي ياعيل 
زالت  وما  الأملاين)171(واآخرون،  مناحيم  والرابي  اجلريوين،  مو�سى  والرابي  الباري�سي)170(، 

املدينة اليوم ت�ستوعب العديد من الأجانب املتعلمني، واأحباراً اأتقياء من فرن�سا واأملانيا.
وعكا ميناء بحري م�سهور، ويقال اإنها مدينة �سبط اأ�سري ـ كما ورد يف �سفر الق�ساة)172( 
وتقع على حافة جبل الكرمل غري بعيدة عن كهف اأيليا)173(�ساحب الذكرى الورعة، وجتري 

هناك جتارة عظيمة و�سكانها اأغنياء وعددهم كبري.
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الطريق اخلام�سة: الطريق من القد�س اإىل طربية)174( عرب عكا 
على هذه الطريق تقع عبلني)175(، وهي من املواقع التي ي�سكن فيها اليهود، وهي املكان 
لفتا�س)176(،  الرابي  ت�سمى جابنة وهي موطن  وكانت  الطريق،  هذا  به يف  الذي منر  الأول 
اإيال)177( كذلك، وهو رجل حكيم عا�س فيها، وتعرف اليوم من خالل مبنى  وموطن الرابي 
�سموئيل  للرابي  تابعًا  عبلني  يف  ووجدت  غمالئيل)178(،  الربان  �رشيح  اأنه  يقال  هناك 
العكاوي)179( وهو عامل يف الكاباله اليهودية، اأطلعني على خمطوطات قدمية، منها كتاب 

الرابي �سماي)180( بعنوان:« بركات الرابي ا�سماعيل« )181(وكتبًا لآخرين.
ومن عبلني توجهت اإىل كفر مندا )182(، وهذه قرية م�سهورة منذ القدم بوجود اأثر �رشيح 

قدمي يقال اأنه للرابي عقيبا بن مهليلل )183( ـ بارك اهلل فيه ـ .
ومن هناك و�سلت اإىل �سفورية عا�سمة اجلليل التي حتدثت عنها كتب حكمائناـ  عليهم 
غمليل)185(والرابي  الربان  الثنني،  الأقد�س)184(واأولده  الربن  يرقد  وفيها  كثرياً،  ـ  ال�سالم 
لوحة  الأقد�س  الربن  فيه  املدفون  الكبري  الكهف  باب  وتعلو  ـ،  فيهم  اهلل  بارك  �سمعون)186(ـ 

حجرية منقو�س عليها عبارة ق�سرية هي » هذا �رشيح حربنا املقد�س يرتاح يف حلده«.
اأما الكهوف التي حتوي اأ�رشحة اأولده  فهي بعيدة مبقدار ن�سف فر�سخ)187( عن �رشيح 
والدهم، وكل واحد منهم يرقد يف كهف منف�سل، وحول هذه الكهوف العديد من الأ�رشحة 

التي حتوي رفات عظماء اإ�رشائيل .
 و�رشت عرب الطريق من �سفورية اإىل جت حافر وتدعى اليوم امل�سهد)188(، وهي موطن 
النبي يونة بن اأميتاي )189( ـ ح�سب ما ورد يف الكتاب املقد�س ـ)190(، وهو من �سبط زبولون  
من جهة والده، و�سبط اأ�سري من جهة والدته ـ بناء على ما ورد يف التلمود ـ، وهي مكان غري 

مهم، وفيه عدد من امل�سلمني الفقراء.
ومن هناك و�سلت اإىل كفر كنا، وهي قرية حتوي �رشيح النبي يونا بن اأميتاي، وفيها 
الذين  ال�سبعة  الأنبياء  اأحد  النبي، ويونا هو  للم�سلمني بني فوق �رشيح هذا  م�سجٌد جميٌل 

دفنوا يف فل�سطني واأ�رشحتهم معروفة .
وكان ي�سكن كفر كنا �سابقًا �سيد م�سلم حمل عداوة كبرية لليهود، وخرج ذات يوم من 
رهيب  رجل  اأمامه  ظهر  وفجاأة  يونا،  النبي  �رشيح  قرب  ومر  ال�رش،  باأعمال  امللئ  ق�رشه 
املنظر يحمل درعًا، عندها ارمتى ال�سيد امل�سلم عند قدميه وكاأنه اأمام قا�سيه، و�رشخ عاليًا 
: اأيها النبيل يونا العظيم، هل اأنت هذا الرجل امل�سلح، ماذا فعلت حتى تخيفني بهذا ال�سكل، 
فاأجابه قائاًل » اأنا يونا اأتيت لأبعدك عن اإيذاء �سعبي«، وكان من تاأثري هذا املنظر اأن ال�سيد 

امل�سلم مل يعد اإىل اأعماله ال�رشيرة، واأ�سبح �سديقًا كبرياً لليهود ح�سب ما هو مكتوب .
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وبعد كفر كنا ذهبت اإىل قرية �سخنني)191(، وهي اأطالل قرية، ويظهر فيها اأثر �رشيح 
جميل للرابي يو�سع ال�سخنيني ح�سب قول بع�س النا�س)192(، واآخرون قالوا اإنه �رشيح الرابي 
الكتابات  طم�س  الزمن  لكن  اأخرى،  قدمية  اأ�رشحة  �سخنني  وحتوي  حا�سيدا)193(،  �سمعون 

املنقو�سة عليها.
وفيها  طيباريو�س)194(،  اإىل  ن�سبة  �سميت  قرية  وهي  طربية،  اإىل  بعدها  و�سلت  ثم 
حمامات �ساخنة  ذكرت يف كتابات حكمائنا »بارك اهلل فيهم«، وللجماعة اليهودية فيها 

كني�س جميل من�سوب اإىل كالب بن يفنة )195(.
وحتمل هذه املدينة خم�سة اأ�سماء هي : )حمات، ومي�سيا، وراكات، واأ�سدوث، والب�سعار(، 
وتقع بالقرب من بحرية جني�ساريت )196(، التي يطلقون عليها »بحرية طربية«، وبعد تدمري 
القد�س اأ�سبحت اأهم املدن يف اأر�س اإ�رشائيل، وحتوي ثالثة ع�رش كني�سًا، وعدداً كبرياً من 
بن  اأرون  الرابي  واأعاد   ، امل�سناة  الأقد�س  الربن  حرر«  كذلك  املدينة  هذه  ويف  املدار�س، 
تدر�س  التي  املقد�سة  للجماعة  مركزاً  املدينة  زالت هذه  وما  املا�سورا)198(،  اأ�سري)197(كتابة 

ال�رشيعة لياًل ونهاراً.
وياأتي النا�س من بعيد ليزوروا اأ�رشحة طربية الكثرية، وهي معروفة جيداً وتن�سب اإىل 
اأتباع الرابي عكيفا، وفيها كهوف الرابي يوحانان بن زكاي)199(، والراب كاهانا )200(واأ�رشحة 
الرابي يوناثان بن ليفي)201(، والرابي مو�سى بن ميمون)202(، وكهوف الرابي حايا الذي ينتمي 

اإىل الراب هونا )203(، والرابي مئري)204( والرابي زميا�س غاوون)205( ـ بارك اهلل ذكراهم ـ .

الطريق ال�ساد�س: من طربية اإىل �سفد)206(  
الطريق بني طربية و�سفد هو الطريق ال�ساد�س اإىل املدينة املقد�سة، وتوجد الأماكن 

ال�سبعة الآتية على طول هذه الطريق :
توجد قرية ت�سيتم اأو ت�سيتني)207(، وتعرف باأ�سماء عدة منها: قرية ت�سيتيـن، اأو اأي�سـم 
ـ الواردة يف امل�سـنا ـ ، اأو قرية ت�سيتيا ـ الواردة يف التلمود ـ، وهي معروفة باأثرين قدميني 
اأنهما �رشيح  يرثون)208(ـ والد زوجة مو�سى ـ، و�رشيح يعقوب من كفار حيتايا)209( يقال 

رحمه اهلل . 
ومن هناك اجتهت اإىل اأرابيال )210(موطن نيتاي من اأرابيال )211(عليه ال�سالم، وما زالت 
اأطالل كني�س هذا الرجل العظيم قائمة، وحتوي اأرابيال اأ�رشحة م�سهورة مثل �رشيح نيتاي، 
احلجر  من  مبان  عن  عبارة  الأ�رشحة  وهذه  ويوؤكابيد)214(،  دينة)213(،  زيرا)212(و  والرابي 
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اأكن قادراً على قراءته ب�سبب طول  اآخر مل  ا�سمًا  اأ�سماوؤهم عليها، وقرب دينة يحمل  حفرت 
املدة، وهناك قرب اآخر يف اأرابيال يعتقد اأنه ل�سيت بن اآدم)215(ـ واهلل اأعلم ـ. 

التي  ناحوم  كفار  وهي  نعوم«،  »كابر  اأو  ناحوم)216(  كفار  اإىل  و�سلت  اأرابيال  ومن 
ذكرت يف كتابات حكمائنا ـ بارك اهلل فيهم ـ ، ويف اآثارها �رشيح قدمي يقال اأنه قرب ناحوم 
الكبري)217(، وقدميًا كان يف هذه القرية عدد قليل من ال�سكان تعاملوا جميعًا بال�سحر كما 

ورد يف تاريخ ت�سانينا)218(ابن اأخ الرابي يو�سع)219(.
ومن هذا املكان توجهت اإىل كفر عنان)220(اأو كفار حنانيا كما وردت يف امل�سنا وهي 
موطن الرابي حالفتا)221(، وهو مدفون فيها اإىل جانب زوجته واأبنائه، ويف القرية اأ�رشحة 
اإليعازر)222( ـ بارك  قدمية اأخرى تزين هذه القرية مثل �رشيح الرابي يعقوب وابنه الرابي 

اهلل فيهم جميعا ـ. 
ومن كفار عنان ذهبت اإىل �ساجور)223( مكان ولدة الرابي �سمعون ال�ساجوري ـ عليه 
، وما زال �رشيحه ُيرى هناك، وكذلك �رشيح ابنه الرابي اإليعازر)224(وهذه الأ�رشحة  ال�سالمـ 

مربعة ال�سكل ومبنية من احلجر، وتنمو حولها اأ�سجار الف�ستق.
واملكان التايل على الطريق هو مريون مقر اإقامة الرابي �سمعون بن يوحاي)225(، وفيها 
مدر�سة وفيها اأي�سًا �رشيح هذا الرجل العظيم، وهناك �سجرتا نخيل جميلتان و�سخمتان 
املدر�سة على ميني  وتقع  امل�سقول،  املبني من احلجر  ال�رشيح  تلقيان ظاللهما على هذا 

ال�رشيح والكني�س على ي�ساره.
اأتباعهم  واأ�رشحة  اأ�رشحتهم  وتوجد  و�سماي  هيليل)226(  اأي�سـا  يرقد  مريون  ويف 
هوؤلء  اأ�رشحة  على  املكتوبة  والروائع  واملعجزات  القرية)227(،  قرب  ب�سفح جبل  يف كهف 

القدي�سني معروفة يف جميع اأنحاء »اأر�س اإ�رشائيل«.
ويفرت�س وجود قبور اأخرى لرجالنا احلكماء ـ بارك اهلل فيهم ـ بني القبور املوجودة 
اإليعازر)228(والرابي يو�سي)229(والرابي يوحانان)230(  يف هذا املكان، منها اأ�رشحة الرابــي 
، وطائفة اليهود يف مريون قليلة الأهمية ومعظمهم  والرابي يهودا)231( واآخرينـ  رحمهم اهللـ 

ينتمون اإىل جتمع �سفد املقد�س، وميلكون فيها كني�سًا جمياًل.  
اإن �سفد التي ذكرت قبل قليل مدينة ي�سكنها يهود من جميع اأنحاء العامل، ويف هذا 
املكان األف الرابي �سمتوف ال�سوري)232( اأعماله العديدة، وعلى الرغم من اأن الرجال احلكماء 
الباحثني عن احلقيقة انتقدوا هذا الرجل املتعلم كثرياً، اإل اأنهم ا�ستمروا يف تقليده واأخذوا 

بتعاليمه، ويف �سفد كني�س قدمي وجميل وفيها مدر�سة عامة.
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ويوجد يف �سفد كهوف م�سهورة باأ�رشحتها، وهي من�سوبة اإىل حنينا بن دو�سا ـ كما 
روى بع�سهم ـ)233(، واإىل حنينا بن هايركانو�س)234( ـ كما روى بع�سهم الآخرـ ، ويف البلدة 
نف�سها ن�ساهد كهفًا اأخر للرابي دو�سا بن هايركانو�س)235( املدفون هناك مع اأتباعه، وتقف 

�سجرة خروب اإىل جانب مدخل الكهف.

الطريق ال�سابع : من القد�س اإىل بانيا�س "دان")236(
�رشت يف الطريق الأخرية من القد�س يف مدن عدة ل�سبطي اآ�سري ونفتايل،  واأول هذه 
الأغنياء  لليهود  مقد�س  جتمع  وفيها  �سفد،  عن  بعيدة  لي�ست  وهي  حلب  غو�س  هي  املدن 
والكرماء الذين ازدهرت بو�ساطتهم جتارة الزيت واخلمر مع الدول البعيدة، ولهم يف غو�س 
حلب كني�س قدمي بجانبه مدر�سة يتعلم فيها عدد كبري من اأتباع الرجال احلكماء، ويف هذا 
املكان اأي�سًا اأ�رشحة �سماعيا واأبتالون واأ�رشحة اأدارميليخ، و�سارت�رش)237( واأجدادهم الذين 
كانوا اأبناء �سنحاريب، واأ�سبحوا يهوداً، واأثار اأ�رشحتهم عليها نقو�ٌس قدميٌة وجميلٌة، ويوجد 
هناك اأ�رشحة اأخرى، وكهوف عدة حتوي اأ�رشحة قدمية، ع�سى اهلل اأن يدخل �ساكنيها مع 

رجال عادلني اآخرين يف رحمته.
واجلماعة  اآ�سري  �سبط  منطقة  يف  قرية  �سع�سع)238(وهي  اإىل  توجهت  حلب  غو�س  ومن 
اليهودية فيها قوية ومتتلك كني�سًا قدميًا من�سوبًا اإىل الرابي �سمعون بن يوحاي، ومدر�سة 
و�سفر   ، تاجني  �سفر-ها-  ومنها  قدمية،  خمطوطات  املدر�سة  ويف  نف�سه،  للرابي  من�سوبة 
�سيور كوماه)239(، و�سمعت من يقول اأن �سع�سع هي موطن الرابي �سي�سي)240(، وتوجد هناك 
اأ�رشحة للرابي �سي�سي، والرابي ليفي بن �سي�سي)241(، والرابي يو�ســي بن �سي�سي )242(، ـ واهلل 

يعلم حقيقة ذلك ـ .
ومن �سع�سع �رشت اإىل قريـة فرارة )243(، وفيها جتمـع يهودي، و�رشيح قدمي يقال اأنه 

للرابي ناحوم امليدي)244(، وال�رشيح مظلل ب�سجرة دردار)245( عظيمة.
من  كبري  وعدد  قليل،  يهودي  جتمع  وفيها   ،)246( دالتا  قرية  فهو  التايل  املكان  اأما 
ت�ستحق  التي  الأ�رشحة  ، ومن بني  ـ  فيهم  اهلل  بارك  ـ  لرجالنا احلكماء  والقبور  الأ�رشحة 
الذكر �رشيح الرابي اإليعازر)247(، و�رشيح الرابي �سموئيل)248(، و�رشيح الرابي حامنونا)249(، 
و�رشيح الرابي يهودا)250(، و�رشيح الرابي يو�سي)251(، وغريها، وجميع هذه الأ�رشحة يف 

كهوف حول دالتا.
مليء  وهو  البابليني،  كهف  ي�سمى  كهف  يوجد  دالتا،  قرب   )252( علما  طريق  وعلى 
�سابقًا  ذكرت  التي  علما  قرية  ومتلك  بابل)253(،  من  العائدين  الرجال  عظام  من  باأطنان 
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جمعية مقد�سة لليهود، وهناك ثالثة اأ�رشحة لرجال حكماء من الإ�رشائيليني، وحتمل هذه 
الأ�رشحة الثالثة جميعها ا�سم الرابي اإليعازر)254(، وهذا هو �سبب عظمة املكان، وتقوم هذه 
الأ�رشحة القدمية يف ظالل بع�س اأ�سجار الرمان التي ت�ساء م�ساء كل يوم جمعة من قبل 
اليهود وامل�سلمني، وحدث مرة اأن احرتقت الرمانة التي تظلل �رشيح الرابي اإليعازر بن عرخ، 
ورف�س اأي يهودي اإطفاء اللهب حفاظًا على حرمة ال�سبت، وامل�سلمون مل يفعلوا ذلك تقليداً 
ال�رشيح  لريوا  عندما ح�رشوا  ال�سباح  الليل، ويف  بال�سجرة طوال  النار  وا�ستعلت  لليهود، 
اأي  بها  ال�سجرة مل يلحق  ال�رشيح وفروع  اأن  الده�سة عندما وجدوا  املقد�س، وقد متلكتهم 

اأذى، وهذه معجزة بقيت قائمة ح�سب ما هو مدون .
وو�سلت من علما اإىل قاد�س)255(وهي قاد�س نفتايل ح�سب ما ورد يف �سفر الق�ساة)256(، 
وفيها قلة من اليهود، ومعظم اليهود الذين يعي�سون فيها يعملون كحرا�س لالأ�رشحة اليهودية 
املوجودة هناك، ولكي يقوموا با�ستقبال الغرباء الذين ياأتون لزيارتها، وميكن اأن يكون من 
بني هذه الأ�رشحة �رشيح بارق بن اأبي نعم )257(و�رشيح زوجته دبورا )258(، وو�سلنا من 

قاد�س اإىل بانيا�س وهي دان ، وت�سمى اأي�سا بانيا�س اأو باني�س.
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اهلوامش:

ب �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم له ولن�سله، وي�سمل هذا  اأر�س امليعاد: وهي ما وعد الر. 1
: "ويف ذلك اليوم بث  اإ�سماعيل واإ�سحاق ون�سلهما كما ورد يف التـوراه  الوعد ولديه 
الرب مع اأبرام عهداً قائاًل : لن�سلك اأعطي هذه الأر�س من نهر م�رش اإىل النهر الكبري 
نهر الفرات" . �سفر التكوين 15 : 18.                                                                                                                              
                                                                                                                              .  ق�سي�س ، فل�سطني كما و�سفها الرحالة يف الع�سور الو�سطى، �س 79، 81. 2
الروماين  اجلي�س  وقائد  ف�سب�سيان،  الروماين  الإمرباطور  ابن  م(:   3 .81 ـ   39( تيط�س 
 الذي دمر القد�س والهيكل الثاين عام )70 م(، وقد اأ�سبح اإمرباطوراً بعد وفاة والده .
 Josephus , The Jewish War , P.180;Laurel, The Truth: About the Five 

 Primary Religions & The Seven Rules of Any Good Religion, P.P. 400-
.401

. 4 ردد اليهود يف ال�ستات عبارة »اإن ن�سيتك يا اأور�سليم تن�سى مييني« وكانت مالزمة 
ل�سلواتهم، كما اأن التلمود اأ�سار اإىل ثواب عي�س اليهودي يف اأر�س اإ�رشائيل اأف�سل من 
طاعة التعاليم التوراتية كلها. احلوت، فل�سطني، الق�سية، ال�سعب، احل�سارة، �س 74.                                                                                                                             
م(، حرم على   هدريانو�س )76ـ 138 م( : اإمرباطور روماين، اأ�سدر مر�سومًا عام )135. 5
اليهود دخول القد�س اأو الإقامة يف فل�سطني اإثر ثورة قاموا بها بقيادة  باركوخبا”  
كذلك.  البيزنطية  الفرتة  طوال  احلرمان  هذا  بقي  وقد  – 135م(،   132( عامي  بني 

ال�رشيقي، اأور�سليم واأر�س كنعان، �س)165ـ 166(.   
(؛ ق�سي�س، فل�سطني كما و�سفها  ال�رشيقي، اأور�سليم واأر�س كنعان، �س )165 ـ 166. 6

الرحالة يف الع�سور الو�سطى، �س81 ـ 82.
من اأ�سهر الذين روجوا لفكرة الهجرة اإىل فل�سطني العامل اليهودي يهودا هليفي “478. 7 
ـ535هـ/1085 ـ1140م”، وقد ترك و�سفًا دعائيًا هادفًا اإىل الرتباط بفل�سطني يف 
»�سيفر  العربية بعنوان  اإىل  الذليل«، وترجم  الدين  والدليل يف ن�رشة  “احلجة  كتابه 
اخلذر«، وطغت على كتاباته روح احلقد على غري اليهود، وعالج يف �سعره« ق�سيدة 
اإىل �سهيون » ق�سايا دينية، اإل اأنه عا�س ملذاته الدنيوية يف ال�سكندرية، وقد �ساعت 
اإىل القد�س واأن فار�سًا م�سلمًا قتله. ق�سي�س، فل�سطني كما و�سفها  اأنه و�سل  اأ�سطورة 

 Edler , Jewish Travelars ,P. 37    الرحالة يف الع�سور الو�سطى، �س 82؛
عراد، �رشعة، جمزو، �رشفند، بيت حنينا، الرام، البرية، اإعبلني،  من هذه املواقع : “. 8

�سخنني، �ساجور، �سع�سع” . 
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9 .Edler , Op.Cit,P.P.16- 17 .
. 10 بنيامني التطيلي : رحالة من يهود مدينة تطيلة باإ�سبانيا، زار ال�رشق �سمن رحلته املعروفة 
برحلة بنيامني التطيلي، وانتهى من تدوين رحلته بعد عودته اإىل ق�ستالة عام 569 
 هـ/1173 م، وتويف يف العام  نف�سه على ما يبدو.التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س 22؛
 Edler , Jewish Travelars ,P.P.12-13.  Petachia of Ratisbon, Travel of  

Petachia of Ratisbon, P.P.  64-9 .
                                                   11 .    Petachia of Ratisbon, Op.Cit, P.88 .

الرابي مو�سى بن ناحوم  اجلريوين: طبيب وفيل�سوف يهودي ين�سب اإىل مدينة جرونا يف  12 .
�سمال �رشق اإ�سبانيا، توجه اإىل فل�سطني واأقام فيها حتى تويف عام 669 هـ/1270 م، وترك 
اأ�سهرها  حديقة الرغبة. التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س51،هـ1؛  العديد من الكتب 

Elias Hiam Lindo, The History of the Jews of Spain and Portugal,P.P. 68-69.
م، وتزامن وجودهم  امتد الغزو ال�سليبي بني عامي 492هـ/1099مـ  690هـ/1291. 13
مع املغول الذي انت�رش عليهم اجلي�س الإ�سالمي بقيادة ال�سلطان اململوكي قطز يف 
معركة عني جالوت عام 658هـ/1260م. ابن القالن�سي، تاريخ دم�سق، �س222-

223؛ ابن عبد الظاهر، الرو�س الزاهر يف �سرية امللك الظاهر، �س63 ـ 65. 
   . 14 .Edler , Jewish Travelars ,P.16 

انظر كذلك : زيادة، رواد املشرق العربي في العصور الوسطى، ص105 ـ 106.

 .                                                15 . Edler , Op.Cit ,P.16   
16 . Edler , Ibid ,P.P.16-17.
17 .Elijah of Ferrara, The Travels of Elijah of Ferrara, P.P.151- 155

 18 . Meshullam Ben Menahem , The Travels of  Rabbi Meshullam Ben R.
Menahem of Volterra, P.P.156- 208.
. 19 عمانويل �ساي : مل اأعرث له على ترجمة .  

          20 .Obadiah Jare, The Letters of Obadiah Jare de Bertinoro ,P.P. 209-250. 
اأرغون : اأحدى املمالك الإ�سبانية يف الع�سور الو�سطى، وكان مركزها مدينة �رشق�سطة.  21 .

التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي،  �س49 . 
الكاباله: تعني حرفيا املتلقى، وهي املمار�سات واملعرفة الدينية اليهودية القائمة  22 .
 على التاأمل، وقد تاأثرت بالت�سوف الإ�سالمي، وتطورت ب�سكل كبري عند يهود اإ�سبانيا .

Gershon Scholem, Kabbalah,E. J., Vol.10,P.P.489-654.
23 .Edler , Jewish Travelars ,P.1625
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. زيادة، رواد امل�رشق العربي يف الع�سور الو�سطى، �س 110. 24
. التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س15- 16. 25

م،  ـــــــ/1099. 26 ه  492 ـــام  ع ــس  ــد� ــق ال مــديــنــة  عــلــى  ــة  ــرجن ــف ال �ــســيــطــر  اأن  بــعــد   
ـــاء . ـــي ـــه وهــــم اأح ـــم داخـــل ـــوه ـــرق  قـــامـــوا بــجــمــع الــيــهــود يف كــنــيــ�ــســهــم واأح

Edler , Jewish Travelars ,P.16.  ابن القالن�سي، تاريخ دم�سق، �س 222 ؛
( كم جنوب مدينة القد�س عرفها  اخلليل: اأقامها الكنعانيون با�سم »اأربع«، وتبعد )44. 27
معجم  احلموي،  ياقوت  ال�رشيف.  الإبراهيمي  احلرم  وفيها  »حربون«،  با�سم  اليهود 
الإبراهيمي يف ع�رش احلروب  ال�سيد، اخلليل واحلرم  ـ 388؛  البلدان، ج2، �س 378 

ال�سليبية �س 8- 26 .  
الرملة : مدينة فل�سطينية على الطريق بني يافا والقد�س، عمرها اخلليفة الأموي �سليمان  28 .
بن عبد امللك عام 133هـ/750م، واأقام بها اجلامع الأبي�س.   ياقوت احلموي، معجم 

البلدان، ج3، �س69 ـ 70؛ عثامنة، فل�سطني يف خم�سة قرون، �س74.
( كم �سمال  يافا : مدينة فل�سطينية على ال�ساحل ال�رشقي للبحر املتو�سط، على بعد )45. 29
غرب من القد�س.اأبو الفداء، تقومي البلدان، �س239، �سعيد، يافا ودورها يف ال�رشاع 

ال�سليبي الإ�سالمي، �س 43-41.   
( كم جنوب  حيفا : مدينة فل�سطينية على ال�ساحل ال�رشقي للبحر املتو�سط على بعد )12. 30
عكا. ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2 ،�س 232؛ اأبو عون اإقطاعية حيفا، �س 14- 

  .15
عكا: مدينة فل�سطينية على ال�ساحل ال�رشقي للبحر املتو�سط �سمال مدينة يافا، فتحها  31 .
امل�سلمون �سنة16هـ/637 م.اأبو الفداء، تقومي البلدان، �س242؛  �سالمة، عكا اأثناء 

احلملة ال�سليبية الثالثة، �س35 ـ40.  
لقمان  مقام  وفيها  الرملة،  غرب  �سمال  كم   ) 32 .5( بعد  على  فل�سطينية  بلدة   :  �رشفند 
احلكيم، وهناك بلدة اأخرى تعرف ب�رشفند اخلراب، اأو �رشفند ال�سغرى جنوب غرب 

الرملة. الدباغ ، بالدنا فل�سطني،ج4، �س494 ـ 498.    
( كم �سمال غرب  “غو�س حلب”، وهي بلدة تبعد )13. 33 ا�سم  اأطلق عليها ابن ت�سيلو  اجل�س: 
�سفد. التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س112؛ طراونة، مملكة �سفد يف عهد املماليك، 

�س91.  
( كم �سمال  اأر�سوف: مدينة فل�سطينية تعرف اليوم باحلرم ـ �سيدنا علي، على بعد )18. 34
يافا. اأبو الفداء، تقومي البلدان، �س 238؛ العقاد، اأر�سوف يف الع�رش الفرجني، �س10 

ـ 32.  
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كم   ) 35 .41( تبعد  املتو�سط  للبحر  ال�رشقي  ال�ساحل  على  فل�سطينية  مدينة   : قي�سارية   
من  عدد  ومنها  البيزنطية،  الفرتة  يف  الأوىل  فل�سطني  عا�سمة  كانت  حيفا  جنوب 
العلماء منهم يو�سابيو�س القي�رشي اأول من األف يف تاريخ الكني�سة امل�سيحية.ياقوت 
احلموي، معجم البلدان،ج4، �س421، عبد الوهاب، تاريخ قي�سارية ال�سام يف الع�رش 

الإ�سالمي، �س10ـ25.  
حيفا،  �سمال  املقطع  نهر  م�سب  عند  الرومانية  الفرتة  يف  اأقيمت  بلدة   : القلمون   36 .

وموقعها حاليًا يعرف بتل اأبو حوام.الدباغ، بالدنا فل�سطني،ج7، �س557.
( كم جنوب �رشق   اللد : عرفت يف الفرتة الرومانية با�سم دي�سبول�س، وتقع على بعد )13. 37

يافا. ياقوت احلموي، معجم البلدان،ج5، �س15؛ جونز، مدن بالد ال�سام، �س98.  
ــــــام تــــــوراتــــــي عـــا�ـــس  ـــــــزاوي، ع : نـــــاحـــــوم اجلـــــــم الــــــرابــــــي نـــــاحـــــوم  38 .
. ـــمـــيـــالد  ـــل ل الـــــثـــــاين  الـــــقـــــرن  ـــــة  ـــــداي وب الأول،  الـــــقـــــرن  ـــة  ـــاي ـــه ن  يف 

     .David Joseph Bornstin ,Nahum of Gimzo ,Vol.12,P. 795
الفرتة  يف  عرفت  القد�س،  �سمال  كــم   ) 39 .70( بعد  على  مدينة   : “�سكيم”  نابل�س 
مدينة  اأطـــالل  تقع   املدينة   �ــرشق  ويف  نيوبول�س،  فالفيا   “ با�سم  الرومانية 
قبل  الثالثة  الألـــف  يف  ازدهــــرت  الــتــي  الكنعانية  للفرتة  تــعــود  الــتــي  �سكيم 
413؛  ــس130،  � والرومانية،  اليونانية  احل�سارتني  يف  نابل�س  الفني،   امليالد. 
Michael Avi-Yonah, , Nablus ,E .J.,Vol. 12 , P.P.744 -745; Michael Avi-

 Yonah, Shechem, E. J.,Vol.14,P.P.1330-1333.
اإليعازر الكبري : »اإليعازر بن هريكانو�س« عامل توراتي يهودي عا�س يف نهاية القرن  40 .
الأول ونهاية القرن الثاين امليالدي، وكتب تالميذه حما�رشاته با�سم كتاب »الربكة«، 
 «Bet din of Eliezer in Lydda». وبعد خراب الهيكل اأ�س�س اأكادميية يف اللد عرفت با�سم 
                                                                                         Yitzhak Dov Gilat , Eliezer Ben Hyrcanus ,E.J.,Vol.6,P.P.619-621 .
�سهيون: رابية تقع غرب مدينة القد�س، ورد ذكرها كح�سن يبو�سي ا�ستوىل عليه امللك  41 .
اأ�سبحت  الوقت  ذلك  ومنذ  املقد�س،  التابوت  اإليه  واأح�رش  داود،  مدينة  و�سماه  داود 
مقد�سة عند اليهود. �سفر امللوك الثاين 5: 7 ـ11 ؛ 6 : 9-11؛ خ�رش، �سهيون، قامو�س 

الكتاب املقد�س، �س558.
باب الرحمة: يقع يف ال�سور ال�رشقي ملدينة القد�س، وفيه بوابتان هما باب الرحمة،  42 .
وباب التوبة، وقد مت اإغالقه منذ عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب. احلنبلي، الأن�س اجلليل 

بتاريخ القد�س واخلليل، ج2، �س 68؛ جنم، كنوز القد�س، �س84.
اأو باب  باب امللك داود: ويعرف بباب حمراب داود كذلك، ويعرف اليوم بباب يافا  43 .
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اخلليل، ويقع يف ال�سور الغربي. احلنبلي، الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، ج2 ، 
�س485؛ يل �سرتاجن، فل�سطني يف العهد الإ�سالمي، �س188. 

ال�سمايل. ال�سور  يف  يقع  دم�سق،  باب  اأو  العامود  باب  ي�سمى   : اإبراهيم  �سيدنا  باب  44 .
القد�س،  كنوز  جنم  �س111؛  ج2،  واخلليل،  القد�س  بتاريخ  اجلليل  الأن�س  احلنبلي، 

�س344 .
. 45 باب �سهيون: باب يف اجلهة اجلنوبية من �سور القد�س. احلنبلي، الأن�س اجلليل بتاريخ 

القد�س واخلليل، ج2، �س111؛ يل �سرتاجن، فل�سطني يف العهد الإ�سالمي، �س 188.
جبل الزيتون: جبل ي�رشف على مدينة القد�س من اجلهة ال�رشقية، اأطلق عليه الرحالة  46 .
الغربيني ا�سم جبل الأنوار، ويعرف حاليًا بجبل الطور. �سفر امللوك الثاين 15 : 30؛ 

العارف، املف�سل يف تاريخ القد�س، �س439 .
ذكرت التوراة اأن البقرة احلمراء �رشورية لنقاء الطقو�س  العجل الأحمر: “البقرة احلمراء “ . 47
ومت  ال�سالم،  عليه  مو�سى  ل�سيدنا  تعاىل  اهلل  اأمر  ح�سب  بقرة  اختيار  مت  وقد  ال�سعائرية، 
اإىل �سائل ل�ستخدامه يف الطقو�س الدينية رمزاً لإزالة  ذبحها وحرقها وحتويل رمادها 
النجا�سة، وينظر اليهود لولدة البقرة اجلديدة احلمراء موؤ�رشاً ي�سبق بناء الهيكل الثالث، 
ويدعي اليهود اأنه منذ تدمري الهيكل الثاين على يد الرومان عام )70م(، مل تولد اأي بقرة 
الهيكل  بناء  اأنه معجزة متكنهم من  البقرة اجلديدة على  اأن مولد  اإىل  حمراء، وينظرون 
الثالث مكان احلرم القد�سي ال�رشيف. راجع : القراآن الكرمي، �سورة البقرة، 67 ـ 70؛ �سفر 
 David Freedman, Eerdmans Dictionary of the : العدد 19 : 1 ـ 22؛ للمزيد راجع

Bible,P .226.
وادي يهو�سافط : يقع �رشق القد�س، وين�سب اإىل يهو�سافط رابع ملوك يهودا بعد موت  48 .

�سيدنا �سليمان عليه ال�سالم. حداد، يهو�سافط، قامو�س الكتاب املقد�س، �س1095.   
جدول قدرون : يعرف بوادي قدرون كذلك، ويبداأ يف �سمال غرب مدينة القد�س، وي�سري  49 .
يف اجتاه جنوبي �رشقي، ثم ينحدر �رشقًا حيث يعرف بوادي النار” جهنم. العارف، 

املف�سل يف تاريخ القد�س، �س440.   
بيت فاجي : قرية غري معروفة املوقع حاليًا، كانت تقع جنوب �رشق جبل الزيتون.  50 .
اإجنيل لوقا 19 : 29؛ �سالح، بيت فاجي، قامو�س الكتاب املقد�س، �س204 ـ205.   

مقربة الإ�رشائيليني :  تقع �رشق القد�س على الطريق بني اأريحا والقد�س، واأر�سها وقف  51 .
اإ�سالمي. العارف، املف�سل يف تاريخ القد�س، �س544.

. 52 برج داود : يعرف كذلك بقلعة داود اأو حمراب داود اأو مقام داود، يقع داخل ال�سور 
الإ�رشائيليون  عليه  �سيطر  وقد  كبري،  م�سجد  العلوي  طابقه  ويف  اخلليل،  باب  بقرب 



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

171

وحولوه اإىل متحف. الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج9 ، �س61.
وادي رفائيم : ويعرف بوادي الرفائيني اأو اجلبابرة كذلك، وهو واد خ�سب ميتد بني  53 .
القد�س وبيت حلم، ويعرف اليوم بوادي البقاع يف جنوب غرب القد�س. �سفر امللوك 

الثاين 23 : 13، داود، وادي الرفائيني، قامو�س الكتاب املقد�س، �س407.
. 54 مقربة امللوك : تقع هذه املقربة على جبل �سهيون، وفيها قرب �سيدنا داود، واإىل ي�ساره 
التطيلي،  رحلة  التطيلي،  داود.  ن�سل  من  اإ�رشائيل  ملوك  و�سائر  �سليمان  �سيدنا  ابنه  قرب 

�س103.
الــقــد�ــس خالل  عــا�ــس يف  يــهــودي  عــامل  ــرياج،  ــس � بــن  يو�سف   : �ــســرياج  . 55 �ــرشيــج 
�سرياج". بــن  "حكمة  اأهــمــهــا  عــدة  دينية  كتب  ولــه  املــيــالدي،  ــثــاين  ال ــقــرن   ال
 Wayne, Boulton, From Christ to the World: Introductory Readings in

Christian Ethics,P.P.365-366.
النبي اأرميا: اأرميا بن الكاهن حلقيا، عا�رش غزو نبوخذ ن�رش ملدينة القد�س عام 586. 56 
 :  39 اأرميا  نبوءة  اأرميا”.  نبوءة  “�سفر  با�سم  القدمي عرف  العهد  �سفر يف  وله  م،  ق. 

  .5 -1
الدباغ،  الربابة.  وادي  اليوم  وي�سمى  القد�س،  وغرب  جنوب  مير  وادي  هنوم:  وادي  57 .

بالدنا فل�سطني، ج8، �س18.
القد�سي  احلرم  جنوب  �سورالقد�س  خارج   ، �سلوان”. 58 “بركة  اليوم  تعرف  �سلوم:  نبع   
ال�رشيف، وقد اعتاد اليهود ا�ستعمال مياهها يف اأعيادهم الدينية، وبخا�سة يف عيد 

املظلة. اإجنيل يوحنا 10 : 6 ـ 7؛ العارف، املف�سل يف تاريخ القد�س، �س437.
جيحون : يعرف بعني اأم الدرج وعني �ستنا مرمي، وقد اأقام امللك حزقيا  قناة حتت  59 .
الأر�س لت�سل املياه اإىل املدينة وقت ح�سار �سنحاريب ملك الأ�سوريني ملدينة القد�س. 

اإجنيل يوحنا 10 : 6 ـ 7؛ الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج9 ، �س14.
حزقيا : ابن امللك اأحاز، ا�سرتك مع والده يف حكم مملكة يهودا منذ عام 728. 60 ق. م، قد 
عا�رش هجوم �رشجون الثاين الأ�سوري على مملكة اإ�رشائيل، وحاول خليفة �رشجون 
القد�س  يف  حزقيا  حا�رش  حيث  القد�س،  واحتالل  يهودا  مهاجمة  �سنحاريب  الثاين 
كالع�سفور يف القف�س، وفك احل�سار بعد انت�سار الوباء يف جي�سه. �سفر امللوك الثاين 

19 : 30 ـ 36؛ ال�رشيقي، اأور�سليم واأر�س كنعان، �س137.
احتالل  ف�سل يف  الثاين، وقد  بعد �رشجون  اأ�سور  ملك   �سنحاريب: "704ـ 682 ق.م" . 61
القد�س زمن حزقيا، وتويف مقتوًل على يد ولديه اأدر ملك، و�رش نا�رش . �سفر امللوك 

الثاين 19 : 37؛ عبد النور، �سنحاريب، قامو�س الكتاب املقد�س، �س487 ـ 488.



فلس��طني ل��ى  إ تش��يلو  ب��ن  ا حل��ة  د. عب��د الرحم��ن املغرب��ير

172

ـــقـــد�ـــس و�ــســمــتــهــا  ــــت مـــديـــنـــة ال ــــام ــة اأق ــي ــان ــع ــن ــة ك ــل ــي ــب . 62 الـــيـــبـــو�ـــســـيـــون: ق
م. ق.  ـــة  ـــي ـــان ـــث ال ــــــــف  الأل يف  الــــ�ــــســــالم  ـــة  ـــن مـــدي مبـــعـــنـــى   اأور�ــــســــلــــيــــم 

. Stern, Between Persia and Greece ,P.P.332 -348
. 63 املوريا: رابية من روابي مدينة القد�س تذكر امل�سادر العربية باأن �سيدنا داود ا�سرتى 
ق�سمًا منه كان بيدراً لأرونة اليبو�سي ليقيم هيكاًل للرب عليه، وقد اأمت الهيكل بعده 

ابنه �سليمان وعرف بهيكل �سليمان. �سفر �سموئيل الثاين 24 : 17 ـ 25.
نظرتهم   على  دليل  وهــذا  الأق�سى،  امل�سجد  الدن�س  بالهيكل  الرحلة  كاتب  يق�سد   64 .

العن�رشية وغري املو�سوعية جتاه املقد�سات الإ�سالمية.
اآخر على  اإىل امل�سيحيني بالوثنيني غري املختونني، وهذا دليل  الرحلة  . 65 ي�سري كاتب 

مثل هذه العن�رشية.
بني  فل�سطني  زار  ـــذي  ال الــر�ــســبــوتــي  بتاحيا  رحــلــة  يف  وردت  الـــروايـــة  هـــذه   66 .
عنه. ا�ستقاها  الكاتب  اأن  ويــبــدو  ـــــــــ/1174ـ1187م(،  583ه ـ   570  عــامــي) 
                                                                                          . Petachia of Ratisbon, Op.Cit, P.P. 88-89

. 67 احلائط الغربي : اأو حائط الرباق وهو �سور �سخم على احلد الغربي من احلرم ال�رشيف 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الر�سول  لأن  الرباق  بحائط  �سمي  تقريبًا،  )58(م  بطول 
ربط الرباق فيه ليلة الإ�رشاء واملعراج، ويدعي اليهود اأن املداميك ال�ستة ال�سفلية هي 
ودمره  ق.م،  عام 18  بناه هريود�س  الذي  الثاين  للهيكل  اخلارجي  ال�سور  بقايا  من 
تيط�س عام )70(م، ويزورون هذا احلائط ويبكون خراب الهيكل ولذلك ي�سمونه حائط 
املبكى وبخا�سة يف اليوم التا�سع من �سهر اأب”عيد الغفران”، ويخلط الرحالة اليهود 
وخ�سو�سًا بنيامني التطيلي واإبن ت�سيلو بني احلائط الغربي وبني باب الرحمة يف اجلهة 
ال�رشقية من �سور القد�س، اأما الرحالة بتاحيا الر�سبوتي الذي زار فل�سطني بني عامي 
الرحمة،  اليهود من القرتاب من باب  )570 ـ583هـ/1174 ـ1187م( فيوؤكد منع 
وكانت زيارتهم للحائط الغربي وال�سالة والبكاء بجواره جزءاً من الت�سامح الإ�سالمي 
معهم، فقد ذكر الرحالة الأمريكي روبن�سون الذي زار القد�س عام 1839/1255م اأن 
اليهود كانوا يدفعون )300( دينار ذهبي مقابل ال�سماح لهم بزيارته وال�سالة عنده. 
راجع : التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س101؛ العارف،املف�سل يف تاريخ القد�س، 

      .Petachia of Ratisbon, Op.Cit , P.90     س498؛�
يق�سد الرحالة بهيكل عمر بن اخلطاب امل�سجد الأق�سى.   68 .

الرابي: ويطلق عليه الراب كذلك، وتعني ال�سيد اأو الأ�ستاذ بالعربية، ويلقب اليهود بها  69 .
علماءهم. التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س48 ، هـ 3.  
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. 70 املق�سود بالرابي بنيامني: الرحالة بنيامني التطيلي.
ق�رش �سليمان: ل يوجد يف القد�س زمن زيارة هذا الرحالة ما يعرف بق�رش �سليمان،  71 .
وقد اعتمد الرحالة على خياله، وعلى كتابات رحالة �سابقني. حول هذا املو�سوع. 

راجع: فورزبورغ، و�سف الأرا�سي املقد�سة يف فل�سطني، �س51.  
اإ�رشائيل، عا�ست يف عهد امللك يو�سيا، وقد  ال�ساحلات من بني  الن�ساء  اأحدى  حلدة:  72 .
اأعماًل  وارتكابهم  ال�رشيعة   ب�سفر  العمل  اليهود  اإهمال  ب�سبب  الهيكل  تنباأت بخراب 

خمالفة للقواعد الدينية. �سفر امللوك الثاين 8 : 8- 14. 
و�سف الرحالة يوحنا فورزبورغ الذي زار القد�س يف القرن ال�ساد�س للهجرة /الثاين  73 .
ع�رش امليالدي هذا امل�سفى الواقع قرب احلرم القد�سي ال�رشيف، وقال عنه اأنه م�سفى 
�سخم فيه عدد كبري من الغرف تت�سع  ملائتي �سخ�س. فورزبورغ، و�سف الأرا�سي 

املقد�سة يف فل�سطني، �س78.  
م،  ق.  74 . “ ـ 608   638“ يهودا، حكم بني عامي  اأمنون ملك  امللك  ابن   : يو�سيا  امللك 
قاوم الوثنية التي انت�رشت يف عهده بني بني اإ�رشائيل، ومت العثور يف عهده على �سفر 
ال�رشيعة الذي فقده بنو اإ�رشائيل بعد تخليهم عن التوراة، وعدم اهتمامهم بها، وتف�سي 
الوثنية بينهم. �سفر امللوك الثاين 23: 1- 25؛ حداد، يو�سيا، قامو�س الكتاب املقد�س، 

�س1119 ـ 1120.  
. حليقيا : الكاهن الأعظم للهيكل زمن امللك يو�سيا. �سفر امللوك الثاين 22 :12. 75

اأحيقام بن �سافان: من كهنة بني اإ�رشائيل زمن امللك يو�سيا. �سفر امللوك الثاين 22. 76 
:12؛ �سفر اأرميا 26 : 24.  

    . عكبور بن ميخا : رجل يف حا�سية امللك يو�سيا. �سفر امللوك الثاين 22 :12. 77
    .  �سافان: كاتب امللك يو�سيا. �سفر امللوك الثاين، 22 :3- 7. 78

الثاين  الأيــام  اأخبار  �سفر  ؛  79 .12:  22 الثاين،  امللوك  �سفر  يو�سيا.  امللك  عبد  ع�سايا: 
    .34:20

�سفر  يو�سيا.  امللك  زمن  وامللك   الكهنة  وثياب  املالب�س  خزانة  عن  م�سوؤول  �سالوم:  80 .
اأخبار الأيام الثاين 34 : 22.

يو�سفيو�س  اليهودي  املـــوؤرخ  الكبري  باملوؤلف  املق�سود  لعل  الكبري:   املــوؤلــف  81 .
فالفيو�س"30-100 م "، وهو �سيا�سي وقائد ع�سكري وموؤرخ يهودي عا�س يف الفرتة 
الرومانية وله كتب عدة منها "احلرب اليهودية"، وكان �سمن اجلي�س الروماين الذي 
�س   ، ج4  وال�سهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�سوعة  امل�سريي،  القد�س.  مدينة  هاجم 

Josephus , The Jewish War , P.P.360- 366.     .5 0 – 44
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اعتنق  هــيــلــيــنــا،  املــلــكــة  وزوج  اأديــــابــــني،  ــك   ــل م الأول  ــاز  ــب مــون  : ــاز  ــب مــون 82 .
. الــثــاين  مونباز  امللك  والــد  وهــو  املــيــالدي،  الأول  الــقــرن  يف  عا�س   اليهودية 

.Uriel Rappaport, Monobaz I and II ,E.J.,Vol.12,P.258
الرابي ت�سيم والرابي يو�سف : عاملان يهوديان عا�سا يف القد�س وقت زيارة بن ت�سيلو  83 .

لها كما يت�سح من ن�س الرحلة، ومل اأعرث لهما على ترجمة. 
اأ�سفار مو�سى اخلم�سة : هي : �سفر التكوين، �سفر اخلروج، �سفر الأحبار، �سفر العدد، �سفر  84 .
تثنية ال�سرتاع، وي�سميها اليهود ال�رشيعة اأو التوراة. �سدقة، املوجز يف تاريخ واأعياد 

وعادات الطائفة ال�سامرية، �س 14.
ي�سوع،  �سفر  اخلليل.  مدينة  جنوب  كم   ) بعد)27. 85 على  اأثرية  خربة  عــراد،  تل  عــراد: 

12:14،الق�ساه 1:16؛ الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج5، �س236.   
عيطن: تعرف اليوم بعيطم، وت�سمى اليوم خربة اخلوخ بالقرب من برك �سليمان قرب  86 .
املقد�س،  الكتاب  قامو�س  عيطم،  �سايغ،  :6؛  الثاين11  الأيام  اأخبار  �سفر  حلم.  بيت 

�س650.  
( كم جنوب �رشق بيت حلم ، وهي موطن النبي عامو�س. �سفر  تقوع: قرية على بعد )9. 87

�سموئيل الثاين14:2؛ اليعقوب، ناحية القد�س، �س39.  
؛ عراف،  حلحول: مدينة فل�سطينية على بعد )7( كم �سمال اخلليل .�سفر ي�سوع 15 : 58. 88

القرية العربية الفل�سطينية، �س265.   
زيف : خربة اأثرية على بعد )6( كم جنوب �رشق اخلليل. �سفر �سموؤئيل الأول 23 : 14. 89 

ـ 24؛ الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج5، �س212. 
( كم �رشق ال�سموع يف حمافظة اخلليل. �سفر  ماعن : “خربة معني”، تقع على بعد )13. 90

ي�سوع 15 : 55 ؛ الوقائع الفل�سطينية، �س1590.  
اإىل  اإ�رشائيل  انق�سمت دولة بني  �سليمان بن داود، ويف عهده  : رحبعام بن  رحبعام  91 .
 " "ال�سامرة  وعا�سمتها  اإ�رشائيل  ودولــة  القد�س،  وعا�سمتها  يهودا  هما  دولتني 

�سب�سطية. �سفر امللوك الأول 12 : 1 ـ 32.   
يربعام: اأول ملك ململكة ال�سامرة التي ان�سقت عن يهودا بعد وفاة �سيدنا �سليمان عليه  92 .
قدم  حيث  رحبعام،  �سد  حربه  يف  �س�سنق  امل�رشي  بالفرعون  ا�ستعان  وقد  ال�سالم، 
الفرعون امل�رشي وحا�رش القد�س وا�ستوىل على كثري من كنوزها. �سفر امللوك الأول 

12:1 ـ32.   
ورد خرب حت�سينها من قبل امللك رحبعام يف �سفر امللوك الأول 11 : 6 ، 26 ـ 40. 93 ، 

12: 26 ـ 33 ، 14 : 20.   
.  �سمعون بن يو�سع: عامل توراتي عا�س يف القرن الثاين امليالدي، وموؤلف كتاب "احلكمة". 94

.Malka Hillel Shulewitz.,Simeon Ben Jesus Ben Sira, E.J.,Vol.4,P.550
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تابوت العهد: �سندوق �سنعه مو�سى باأمر اهلل تعاىل طوله ذراعان ون�سف، وعر�سه  95 .
ذراع ون�سف وارتفاعه ذراع ون�سف، �سنع من خ�سب ال�سنط ، وغ�سي ب�سفائح الذهب 
امل�سيح،  عبد  ـ25؛   8 اخلــروج25:  �سفر  الع�رش.  الو�سايا  عليهما  كتبت  لوحان  وفيه 

تابوت العهد، قامو�س الكتاب املقد�س، �س209 ـ 210.  
اأمراة حكيمة من تقوع للتو�سط لأب�سالوم  اأر�سل  اأخته،  يواآب: قائد جي�س امللك داود وابن  96 .
عند والده داود لأنه قتل اأخاه غري ال�سقيق اأمنون الذي اعتدى على اأخته ثامار، ثم قاتل 
اأب�سالوم  عندما مترد على والده وقتله. �سفر �سموئيل الثاين 13 :1 ـ 20 ، 14 :1 ـ 20، 18: 

10 ـ 15.  
اأب�سالوم: البن الثالث للملك داود عليه ال�سالم، مترد على والده وا�ستوىل على القد�س،  97 .
�سفر �سموئيل   . اأب�سالوم  قتل  الذي متكن من  يواآب  بو�ساطة  تغلب عليه  والده  ولكن 

الثاين 3 : 3 ، 15 :1- 15.   
نحميا: من اأنبياء اليهود الذين مت �سبيهم اإىل بابل، متكن من العودة اإىل القد�س، وله  98 .
كتاب �سفر نحميا، وهو ال�سفر ال�ساد�س ع�رش من اأ�سفار العهد القدمي. �سفر نحميا، 1 ـ 

 .13
عامو�س : نبي من بني اإ�رشائيل عا�س يف تقوع، وله �سفر يف العهد القدمي عرف با�سم  99 .

نبوءة عامو�س. �سفر نبوءة عامو�س 1 : 1 ـ 9.  
النبي عامو�س، وتويف حوايل  اأحد ملوك دولة يهودا، عا�رش  اأم�سيا  عزيا: عزيا بن  100 .
734 ق. م. �سفر امللوك الثاين 15: 1- 15؛ �سايغ، عزيا، قامو�س الكتاب املقد�س، 

�س625 ـ 626.  
  .  �سفر ي�سوع 15 : 58. 101

. 102 النبي جاد: �سديق �سيدنا داود عليه ال�سالم  وله كتاب تاريخ امللك داود. �سفر �سموؤئيل 
الثاين 24 : 11 ـ 14، اأخبار امللوك الأول 29 : 29.  

اأ�سم قدمي ملدينة اخلليل. �سفر  ، وهو  اأربع”. 103 “مدينة  اأربع : ا�سم كنعاين معناه  كريات 
التكوين35 :27، �سفر نحميا 11:25.  

العناقيون: ذرية عناق، عرفوا باجلبابرة لطول قامتهم و�سدتهم يف احلرب، وكان   104 .
ي�رشب املثل بهم ل�سخامتهم، وقد خاف العربانيون منهم قبل اأن يحاربوهم.( قالوا 
يا مو�سى اإن فيها قوما جبارين واإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فاإن يخرجوا منها 

فاإنا داخلون) املائدة:21 ؛ راجع كذلك:�سفر العدد13 28 ـ 30.  
. ي�سي: ي�سي بن عوبيد والد �سيدنا داود عليه ال�سالم. �سفر راعوت 4 : 17، 22. 105

اأبنري بن نري: عم امللك  �ساوؤول، وقد نازع داود على احلكم، وقتل يف عهد امللك داود. 106 .
�سفر �سموئيل الأول 15: 50، �سفر �سموئيل الثاين 3 : 6 ـ 38.   

مغارة املكفيلة: مغارة اأ�سفل احلرم الإبراهيمي يف اخلليل، ودفن فيها �سيدنا اإبراهيم  107 .
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التكوين   ليئة.�سفر  واإ�سحاق وزوجته رفقة، و�سيدنا يعقوب وزوجته  �سارة،  وزوجته 
23 : 19 ـ 20 ، 25 : 9 ، 49 : 31 ، 50 : 13.  

الأ�سباط : هم اأولد �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم وهم : رابني و�سمعون ولوي ويهوذا  108 .
وي�ساكر وزبولون من زوجته ليئة، ودان ونفتايل من زوجته زلفة، وجاد واأ�سري من 
زوجته بلهة، ويو�سف وبنيامني من زوجته راحيل، ون�سلهم اأطلق عليه بنو اإ�رشائيل، 
ال�سالم.  عليه  يعقوب  �سيدنا  على  واأطلقت  الرب”،  حمظي  تعني”  اإ�رشائيل  وكلمة 

ال�رشيقي، اأور�سليم واأر�س كنعان، �س85.  
راحيل: زوجة �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم، واأم ولديه �سيدنا يو�سف وبنيامني، وقربها  109 .
يعرف بقبة راحيل على بعد)1،5(كم �سمال بيت حلم. �سفر التكوين 29 : 30-1 ، 30 

: 22- 25 ، 35: 16 ـ 20.  
ناثان النبي: عا�س يف اأيام �سيدنا داود و�سليمان، وهو الذي �سمى �سليمان عند ولدته،  110 .
وكان ممن عهد اإليهم داود باإعالن �سليمان ملكًا. �سفر �سموئيل الثاين 12 : 25؛ �سفر 

امللوك الأول1 : 8 ـ 45.  
�سفر ي�سوع  15 : 24. 111 .  

. التلمود  علماء  من  وهو  امليالدي  الثالث  القرن  يف  عا�س  توراتي  عامل  . 112 زيفاي: 
. Shalom Safrai, Amoraim ,E.J. Vol. 2,P.P. 869-870

التلمود : اأقدم جمموعة تعاليم تف�سريية لل�رشائع اليهودية امل�ستندة اإىل اأحكام التوراة،  113 .
ويق�سم اإىل ق�سمني. الأول هو امل�سناه وتعني التثنية وهي عبارة عن ال�رشيعة ال�سفوية 
اليهودية، و�سعها جمموعة من علماء اليهود يف القرن الثاين امليالدي عرفوا با�سم” 
التنائيم” وتعني معلمو امل�سناه، وتاأتي يف املقام الثاين بعد التوراة، والق�سم الثاين 
هو : التلمود وو�سعه جمموعة من العلماء اليهود عرفوا “ الأمورائيم” وهم ال�رشاح اأو 
مف�رشو امل�سناه، وهناك تلمودان الأول عرف بتلمود اأور�سليم ومت تدوينه يف فل�سطني 
البابلي،  التلمود  ويدعى  بابل  يف  اليهود  علماء  و�سعه  والثاين  408م،  عام  بحدود 
وقد و�سع بني عامي 400- 500 م التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س55، هـ3؛ 

امل�سريي، مو�سوعة اليهود واليهودية وال�سهيونية،ج5، �س125 ـ 126، �س155.  
 114 .Michael معون : “خربة بيت ماعون”، تقع بالقرب من طربية. �سموئيل الأول25 : 3 ؛

Avi-Yonah , Maon, E.J.,Vol.11,P.P.907-909
وق�سة  نــابــال،  زوجها  وفــاة  بعد  داود  تزوجها  وجميلة،  ذكية  اأمـــراأة  اأبيجايل:  115 .
44؛                                                                                                    ـ   14  :  25 الأول  �سموئيل  �سفر  ــوراة.  ــت ال يف  مــوجــودة  داود  مــن  زواجــهــا 

 . Eli Davis, Abigail , E.J.,Vol.2,P.P. 73-74
الرابي �سعاديا: رابي عا�س يف معون وزاره بن ت�سيلو كما يت�سح من ن�س الرحلة، ومل  116 .

اأعرث له على ترجمة.
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( م، دعا اليهود  باركوخبا: ثائر يهودي �سد احلكم الروماين بني عامي)135-132. 117
اأن دمرها  اليهودية من جديد بعد  الدولة  اإعادة بناء  اأجل  الثورة على روما من  اإىل 
الرومان عام )70م(، و�ساند الثورة الرابي عكيفا بن يو�سف، اإل اأن ثورة باركوخبا 
النجم.  ابن  بالعربية  تعني  وباركوخبا  عليها،  القائمني  اإعدام  ومت  بالف�سل   انتهت 

Samuel Abramsky , Barkokhba, , E.J.,Vol.4,P.P.227-239. 
  . عن انت�سار عراد الكنعاين على بني اإ�رشائيل. راجع �سفر العدد 21 : 1. 118

القد�س  القد�س.اأبو فردة،  الغرب من  اإىل  ( كم  : قرية فل�سطينية على بعد )31. 119 �رشعة 
مدنها وقراها، �س154.

الفل�سطينيني  قاتل  اأنه  املقد�س  الكتاب  ويذكر  اإ�رشائيل،  بني  ق�ساة  اأحد   : �سم�سون  120 .
بفك حماره، وتعرف على امراأة ا�سمها دليلة احتالت عليه و�سلمته اإىل الفل�سطينيني، 
�سجنه منا  لل�سيطرة عليه، وخالل  راأ�سه  �سعره، فحلقوا  الكامن يف  وعرفوا �رش قوته 
�سعره وعادت اإليه بع�س قوته، ويف مرا�سم اإعدامه يف املعبد اأم�سك بالعمودين الذين 

يرتكز اإليهما املعبد، وهدمه على اجلميع. �سفر الق�ساه 14 : 1 ـ 24 ، 16 :1 ـ 31.   
م،  عــام1387هـــ/1967. 121  الحتالل  جي�س  دمرها  الرملة،  �رشق  تقع  قرية   : عموا�س 

و�ستت �سكانها. اأبو غو�س، قرية عموا�س، �س11 ـ 20.
 احتل الفر�س مدينة القد�س عام 614. 122 م من البيزنطيني، وخل�سها منهم الإمرباطور 

هرقل عام 627 م. العارف، املف�سل يف تاريخ القد�س، �س77.  
  .  جمزو : قرية على بعد )4( كم �رشق الرملة. �رشاب، معجم بلدان فل�سطني، �س271. 123

  . ورد ذكر جمزو يف العهد القدمي �سفر اأخبار الأيام الثاين28 : 18. 124
ال�سالم  عليه  الر�سول  هجرة  حول  الإ�سالمية  الرواية  من  م�ستقاة  الق�سة  هذه  تبدو  125 .
من مكة املكرمة اإىل املدينة املنورة، عندما لحقه امل�رشكون حيث اختباأ واأبو بكر 
ال�سديق يف غار ثور. بخ�سو�س الرواية الإ�سالمية. راجع : ابن �سعد، الطبقات الكربى، 

ج1، �س177.        
املــيــالدي،  الأول  ــقــرن  ال مــن  ــثــاين  ال الن�سف  يف  عــا�ــس  يــهــودي   : �ــســتــادا  ابــن  126 .
بري�سيا،  ــن  اب تــزوجــهــا  الــتــي  �ــســتــادا  مــن  �ــرشعــي  غــري  ــد  ول اأنـــه  التلمود  ويــذكــر 
الف�سح.  عيد  ع�سية  الــلــد  يف  فــاأعــدمــوه  الــنــبــوة   ـــى  وادع ال�سحر  مــار�ــس  ـــه   واأن

.Joshua Efrón,Studies on the Hasmonean Period, P .169
املجمع  127 . “ الــ�ــســنــهــدريــن  يف  ــو  وعــ�ــس ـــي  ـــورات ت عــــامل   : بــري�ــســيــا  بـــن  ــع  ــس يــو�
املــيــالدي. الأول  ــقــرن  ال مــن  ــثــاين  ال الن�سف  يف  عــا�ــس   ،“ الــيــهــودي   العلمي 

 Melvyn Dubofsky, Joshua Ben Perahyah,E.J.Vol.15,P.P. 284-285
. يق�سد به الرابي اإليعازر بن هريكانو�س “ الكبري”، راجع هـ40. 128

يف  ا�ست�سهد  الأوائــل،  مب�رشيها  ومن  امل�سيحية،  ال�رشيعة  يف  عامل  جورج:  القدي�س  129 .
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اللد عام 303 م، حيث اأمر الإمرباطور ج�ستنيان )527 ـ 565م( ببناء كني�سة حول 
�رشيحه. ال�سوري، الأعمال املنجزة فيما وراء البحار، ج1، �س400.  

فوق  بناءها  ال�سليبيون  جدد  التي  جورج  القدي�س  كني�سة  باملعبد  الكاتب  يق�سد  130 .
�رشيحه.ال�سوري، الأعمال املنجزة فيما وراء البحار،ج1، �س400.    

م( حيث �سهدت  عهد اجلونيم: فرتة امتدت بني عامي )586  ـ 648هـ/1190 ـ 1250. 131
ازدهار الثقافة اليهودية يف ال�رشق، ومت العتماد على درا�سة التوراة والتلمود وامل�سناه، 
حول  الدرا�سات  تطوير  بهدف  ال�رشق  يف  الدينية  اجلماعات  بني  الر�سائل  وتبادل 
 ال�رشيعة اليهودية. امل�سريي، مو�سوعة اليهود واليهودية وال�سهيونية، ج5 ، �س155؛ 
 Francis Peters,  The Monotheists : Jews ,Christians ,and Muslims in

Conflict and  Competition  ,P.P.208-209.
قرطبة : مدينة اإ�سبانية على �سفة نهر الوادي الكبري، كانت عا�سمة الدولة الأموية يف  132 .
الأندل�س. احلمريي، الرو�س املعطار يف خرب الأقطار، �س456؛ العبادي، يف تاريخ 

املغرب والأندل�س، �س112 ـ 114.  
طليطلة: مدينة اإ�سبانية تقع جنوب العا�سمة مدريد، كانت عا�سمة احلكم القوطي قبل  133 .
الفتح الإ�سالمي لبالد الأندل�س .احلمريي، الرو�س املعطار يف خرب الأقطار، �س393؛ 

العبادي، يف تاريخ املغرب والأندل�س، �س73.  
غرب  جنوب  (كم  134 .2( على  الواقعة  املدية  لقرية  الروماين  ال�سم  هو  مودين  مودعني: 
تتبع  اهلل، وكانت قبل نكبة عام 1368 هـ / 1948م  رام  نعلني، �سمن قرى غرب 

الرملة. الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج4، �س558 ـ 559. 
. 135 متنة:خربة تقع جنوب اخلليل، وفيها التقى يهوذا بزوجة ابنه ثامار يف عالقة غري 

م�رشوعة.عبد امل�سيح، متنة، قامو�س الكتاب املقد�س، �س223.  
 .  الرابي مو�سى بن ناحوم اجلروين. راجع هـ13. 136

ــــة عـــا�ـــس  ــــودي ــــه ــــي ال الــــ�ــــرشيــــعــــة  ــــــا: عـــــــامل يف  ــــــس بـــــن دو� ـــا  ـــن ـــي حـــن 137 .
 . املــــــــيــــــــالدي  الأول  الـــــــقـــــــرن  خـــــــــالل  اجلـــــلـــــيـــــل  مــــنــــطــــقــــة   يف 

     .Zvi Kaplan, Hanina Ben  Dosa ,E.J. Vol.7,P.P.1265-1266
؛  تعرف اليوم بالرام وتقع على بعد )7( كم �سمال القد�س. �سفر نبوؤءة اأرميا 31 : 15. 138

�رشاب، معجم بلدان فل�سطني، �س)406 ـ407( .  
  . �سفر نبوؤءة اأرميا 31 : 15. 139

 “  لعل الرحالة يق�سد باحلرب بني امل�سلمني وامل�سيحيني هي : “ احلروب ال�سليبية . 140
التي امتدت بني عامي 492 ـ 690 هـ/1099 ـ1291م.  

وتبعد  اهلل،  رام  تت�سل مبدينة  مدينة  بئروت، وهي  با�سم  القدمي  العهد  وردت يف  البرية:  141 .
)16( كم �سمال القد�س.�سفر ي�سوع 9 :17، اليعقوب، ناحية القد�س ال�رشيف، �س 38 ـ39.   
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اإليعازر: اإليعازر بن زكري، اأحد علماء بني اإ�رشائيل، عا�س يف اأيام �سيدنا داود عليه  142 .
ال�سالم. �سفر اأخبار الأيام الأول 27 : 16.  

( كم �سمال �رشق رام اهلل . �سفر  بيت اإيل : "بيتني" قرية فل�سطينينة تقع على بعد )3. 143
التكوين 12 : 8 ،28 : 16 ـ 20؛ الدباغ، بالدنا فل�سطني،ج8، �س 349.   

( كم �سمال القد�س، وهو  اأحيا ال�سيلوين: عرف بال�سيلوين ن�سبة اإىل �سيلوه على بعد )20. 144
من اأنبياء بني اإ�رشائيل الذين عا�رشوا �سيدنا �سليمان، وتنباأ بانق�سام مملكة اليهود اإىل 
ق�سمني هما مملكة يهودا ومملكة اإ�رشائيل. �سفر امللوك الأول 11:29 ـ 39، 14: 1 ـ 18.  
تنباأ اأحيا ال�سيلوين مبر�س ابن يربعام ووفاته، عقابًا له على ا�ستحداث عبادة الأوثان  145 .

يف مملكة اإ�رشائيل ال�سمالية. �سفر امللوك الأول 14: 1 ـ 18.  
ت�ستخدم  والكلمة  “بحث” . 146 مبعنى  “در�س”  كلمة  من  اأ�سلها  عربية  كلمة   : املدرا�س 
اآياته  بع�س  يف  التعمق  يحاول  القدمي  العهـد  تف�سري  يف  منهـج  اإىل   لالإ�سارة 
اخلفية. املعاين  اإىل  و�سوًل  والألــفــاظ،  الن�سو�س  تخريج  يف  والتو�سع   وكلماته، 

.Jacob Elbaum , Midrash, E.J. Vol.11 ,P.P. 1507 -1520
( كم �سمال القد�س. �سفر الق�ساة  جبعة بنيامني : هي قرية جبع الواقعة على بعد )6. 147

20:10؛ عبد اهلل، جبعة بنيامني، قامو�س الكتاب املقد�س، �س246.  
وقد  نابل�س،  قريوت يف حمافظة  قرية  اجلنوب من  اإىل  تقع  قرية مهجورة   : �سيلون  148 .
وردت يف العهد القدمي با�سم �سيلو، واأقام عليها الحتالل ال�سهيوين م�ستوطنة �سيلو. 
�سفر ي�سوع 18 : 1، 8- 10؛ الهروي، الإ�سارات اإىل معرفة الزيارات، �س24؛ الدباغ، 

بالدنا فل�سطني،ج8، �س324 .  
الكاهن عايل: اأحد ق�ساة بني اإ�رشائيل وكاهنهم الأكرب من ن�سل هارون عليه ال�سالم،  149 .
�سفر  القد�س.  دخولهم  قبل  اإ�رشائيل   لبني  مركزا  كانت  التي  �سيلو  �سكان  من  وهو 

�سموئيل الأول، 4 : 12 .   
حفني وفنحا�س: اأبناء الكاهن عايل، وقاما بالكهانة يف �سيخوخة والدهما، وت�رشفا  150 .
حمل  اإ�رشائيل  بني  عادة  من  وكان  باملن�سب،  جديرين  غري  اأنهما  اأثبت  بطريقة 
تابوت العهد يف معاركهم مع الفل�سطينيني، وعقابًا لهما قتال يف املعركة وا�ستوىل 

الفل�سطينيون على تابوت العهد. �سفر �سموؤئيل الثاين22: 4.  
وقـــد  ـــة،  ـــودي ـــه ـــي ال ـــاله  ـــاب ـــك ال ــس  ــو� ــس ــ� ن اأقـــــــدم  "ال�ساطع" . 151  : هـــابـــحـــري 
ــا. ــس ــ� ــرن ــــدى الــطــائــفــة الـــيـــهـــوديـــة يف اإ�ــســبــانــيــا وف  �ـــســـاع ا�ــســتــخــدامــه ل

.Gershom Scholen, Sefer –Ha –Bahir,E.J., Vol.4,P.P. 95-100
ـــاين  ـــث ال الـــنـــ�ـــســـف  عــــا�ــــس يف  ــــودي  ــــه ي عــــــامل   : ـــا  ـــكـــن ال ــــن  ب نـــيـــ�ـــســـونـــا  152 .
هــــابــــحــــري. ـــــاب  ـــــت ك وحمــــــــــرر  ـــــــالدي  املـــــــي الأول  ــــــرن  ــــــق ال  مــــــــن  

.  Yitzhak Dov Gilat , Nechunia ben ha-Kana, E.J., Vol .,12,P.941
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الرابي يهودا بن بثرية : من م�ساهري علماء التلمود يف القرن الأول امليالدي، وقربه  153 .
الفل�سفة  البتاخون  يف  كتاب  وله  ولي�س يف مريون،  العراق  ن�سيبني يف  مدينة  يف 

ال�سوفية اليهودية .التطيلي، رحلة بنيامني، �س113، هـ 4.
اليزوراح : من كتب الكاباله اليهودية القدمية التي ناق�ست مو�سوع العبادة.          .  154 .

Gershon  Scholem,Kabbalah, E.J., Vol., 10,P.524
حــوايل  بعد  بــاركــوخــبــا  ثـــورة  تبنى  الــيــهــود،  علماء  كــبــار  مــن  عكيفا:  ــي  ــراب ال 155 .
135م. عام  قي�سارية  يف  الرومان  قتله  و  الثاين  الهيكل  دمار  من  عامًا   خم�سني 

.Harry Freedman. Akiva, E.J. Vol.2,P.P.488- 492
قد نقلت  قرب يو�سف ال�سديق : تذكر التوراة اأن جثة �سيدنا يو�سف املحنطة “ املومياء “. 156
من م�رش ودفنت �رشق مدينة نابل�س، وهذه الرواية تفتقر اإىل الثبت العلمي الدقيق، 
باأن جثته  تفيد  الوثنية، وهناك رواية  الفرعونية  الطقو�س  التحنيط من  واأن  خا�سة 
الكتاب املقد�س، �سفر اخلروج  نقلت من نابل�س ودفنت يف مغارة املكفيلة باخلليل. 
13: 19، �سفر ي�سوع 24 : 32 ؛ راجع كذلك : الع�سلي، تراث فل�سطني يف كتابات عبد 

اهلل خمل�س، �س 96 ـ 102، حداد، يو�سف، �س1117.
يعقوب،  �سيدنا  ا�سرتاها  اأر�س  قطعة  يف  تقع  نابل�س،  مدينة  �رشق  بئر   : يعقوب  بئر  157 .
ون�سب خيمته هناك، ولعلها البئر الذي التقى عندها ال�سيد امل�سيح املراأة ال�سامرية 
واأعلن لها حقيقة عبادة اهلل، وبني فوقها كني�سة تعود للقرن الرابع امليالدي. الكتاب 
املقد�س، �سفر التكوين 33 : 19 ؛ اإجنيل يوحنا 4 :5 ـ 28؛ �سالح ، بئر يعقوب، قامو�س 

الكتاب املقد�س، �س 151.
ال�سامريون : ي�سود العتقاد اأن ال�سامرة من بقايا القبائل التي جلبها امللك الأ�سوري  158 .
�رشجون الثاين عام 722 ق. م، من بابل و�سوريا واأ�سكنهم نابل�س بدل الإ�رشائيليني 
القدامى، يف الوقت الذي يجزم فيه ال�سامريون اأنهم ينحدرون من ثالثة اأ�سباط من بني 
اإ�رشائيل، وهم :”لوي، اأفرامي، من�سي”، ويوؤمنون بقد�سية جبل جرزمي” الطور، الربكة 
الهيكل احلقيقي بني على هذا اجلبل، ويتخذونه قبلة وحمجًا  واأن  نابل�س،  جنوب   “
لهم، والتوراة لديهم هي الأ�سفار اخلم�سة التي نزلت على �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم . 
العهد القدمي، �سفر امللوك الثاين17 : 24؛ ال�سامري، املوجز يف تاريخ واأعياد وعادات 
الطائفة ال�سامرية، �س1- 13؛ النمر، تاريخ جبل نابل�س والبلقاء، ج2 ، �س46 ـ51. 

 :  159 .17 الثاين،  امللوك  �سفر  بابل.  �رشقي  كم   )20( بعد  على  العراق  يف  مدينة  كوث: 
24،30؛ التطيلي، رحلة التطيلي، �س185، هـ1.  

اأو الطور وت�سميه  تقع مدينة نابل�س بني جبلني اجلبل اجلنوبي يعرف بجبل جرزمي  160 .
التوراة بجبل الربكات، واجلبل ال�سمايل املعروف بجبل عيبال  وت�سميه التوراة جبل 

اللعنة. �سفر التثنية 11، 29 ؛ النمر، تاريخ جبل نابل�س والبلقاء، ج1، �س48.  
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 ، 161 .“ والعني  والهاء  ذكر بنيامني التطيلي اأن لغتهم ناق�سة ثالثة حروف هي” احلاء 
كراهية  باب  من  وهي  املقولة  لهذه  �سحة  ل  اأنه  حداد  عزرا  الرحلة  حمقق  ويوؤكد 
اخلم�سة  بالأ�سفار  اإميانهم  يف  �سوى  اليهود  عن  يختلفون  ول  يخالفهم،  ملن  اليهود 
باخلط  واحتفاظهم  جرزمي،  جبل  على  الهيكل  ببناء  واعتقادهم  التوراة،  من  الأوىل 

العربي القدمي. التطيلي، رحلة بنيامني، �س97 ،هـ1.   
ال�سمال  اإىل  كم   ) 162 .15( عنها  وتبعد  نابل�س،  فل�سطينية �سمن حمافظة  بلدة  �سب�سطية: 
الغربي. ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج3،�س184؛ �رشاب، معجم بلدان فل�سطني، 

�س442.   
( كم جنوب غرب القد�س. اأبو فردة، القد�س مدنها وقراها،  بتري : بلدة فل�سطينية  تبعد )8. 163

�س60.  
الواقع اأن يف الطريق بني �سب�سطية الواقعة �سمال غرب مدينة نابل�س، وبتري الواقعة  164 .
جنوب غرب القد�س م�سافة كبرية وفيها عدد كبري من املواقع التي مل يتحدث عنها 
الرحالة، وهذا ميكن اأن يعود ل�س�سببني، اأولهما اأن اجلزء الذي يتحدث عن املواقع بني 
�سب�سطية وبتري قد فقد من خمطوط الرحلة، والثاين اأن الرحالة جتاهل املواقع التي ل 

يتواجد فيها اأحد من اليهود.  
اإليعازر مودعني : الرابي اإليعازر مودعني، وهـو عامل توراتي �سارك يف ثورة باركوخبا  165 .
�سد الرومان يف الثلث الأول من القرن الثاين امليالدي، ون�سب اإىل مودعني، وهي قرية 

                .Efraim Orni ,Modi`in,E.J.Vol.,12, P.206 .قرب اللد
الرجل العادل هو الرابي عكيفا الذي قتله الرومان. 166 .

ـ  عـــامـــي« 290. 167  بـــني  قــيــ�ــســاريــة  ــس يف  ــا� تـــوراتـــي ع ـــامل  : ع اأبـــاهـــو  ـــرابـــي  ال
وامل�سيحيني. ــود  ــه ــي ال بـــني  الــديــنــيــة  املـــنـــاظـــرات  يف  ـــارك  ـــس و�  ،« م   350 

Fosdick Harry Emerson, A Guide to  understanding the Bible, P. 50.
نــ�ــســاأ يف حيفا  ـــاوي،  ـــف ـــي احل عــبــدميــي  يـــدعـــى  تــــوراتــــي  ــــامل  ع عـــبـــدميـــي:  168 .
�سي�سي. ــن  ب ليفي  الــرابــي  تلميذ  وهـــو  املـــيـــالدي،  الــرابــع  ــرن  ــق ال يف  ـــويف   وت

. Yitzhak Dov Gilat, Avdimi,E.J. Vol.3,P.492
يف  الدينية  للمدر�سة  رئي�سًا  ــان  ك ــي   ــورات ت ــامل  ع  : الباري�سي  ياعيل  ــرابــي  ال 169 .
م.  هــــ/1286  عـــام667  فيها  تــويف  فل�سطني،  اإىل  فرن�سا  مــن  هاجر   باري�س، 

   Edler , Jewish Travelars ,P1

ـــي  ـــورات ت عـــــامل  اإلياهو" . 170 بــــن  "مناحم  الأملـــــــــاين:  مــنــاحــيــم  ــــي  ــــراب ال
 . م   1096 هــــــــ/  عـــــــــــــام490  ـــطـــني  ـــس ـــ� فـــل اإىل  رحـــــــل   يــــــهــــــودي 

. Gershon  Scholem,Kabbalah, E.J., Vol., 10,P.524 

  . �سفر الق�ساه 1 : 31. 171
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اإيليا : النبي اإيليا عا�س يف مملكة اإ�رشائيل، واعرت�س على عبادة بنو اإ�رشائيل لالأوثان،  172 .
و�ساحب معجزة الكرمل حيث التهمت النريان الأوثان بعد دعوات اإيليا . �سفر امللوك 

الأول 17 : 1 ، 18 : 8 ـ 40 .  
الأردن  نهر  م�سب  جنوب  كم   ) 173 .20( بعد  على  فل�سطني،  �رشق  �سمال  مدينة  طربية: 
ـ 218؛ دويكات،  العباد، �س 217  واأخبار  البالد  اأثار  القزويني،  يف بحرية طربية. 

اإقطاعية طربية ودورها يف ال�رشاع ال�سليبي الإ�سالمي، �س 10ـ 25.  
عبلني : قرية فل�سطينية �رشق حيفا. الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج7، �س 563. 174 .  

. ـــــالدي  املـــــي الــــثــــاين  الــــقــــرن  عــــا�ــــس يف  ـــــي  ـــــورات ت عــــــامل   : . 175 لـــفـــتـــا�ـــس 
.Shalom Safrai, Amoraim ,E.J. Vol. 2,P.P.869-870

ــــع املـــيـــالدي  ــــراب الـــثـــالـــث وال الـــقـــرنـــني  ــــامل تــــوراتــــي عـــا�ـــس يف  : ع ـــــال  اأي 176 .
. القانون”   مبـــوؤ�ـــســـ�ـــس  لقب”  حـــتـــى  بــاحلــكــمــة  ـــهـــوراً  ـــس مـــ� وكــــــان   ، 

 .  Shalom Safrai, Op.Cit ,E.J. Vol. 2,P.P.869-870
غمالئيل : يعرف بغمالئيل الأول حاخام يهودي من ذرية الرابي هليل، وع�سو يف  177 .
التلمود، واأول من طالب بالكف عن ا�سطهاد  ال�سنهدرين ورئي�سه ح�سب ما ورد يف 
امل�سيحيني ومالحقتهم، اإجنيل اأعمال الر�سل ، 5 ، 34 ـ 39 ؛ 22: 3 .�سايغ، غمالئيل، 

قامو�س الكتاب املقد�س، �س662.
ــة عــا�ــس يف عــكــا يف  ــودي ــه ــي ال الـــكـــابـــاله  : عــــامل يف  الـــعـــكـــاوي  �ــســمــوئــيــل  178 .
ميمون. بــن  مو�سى  لــلــرابــي  تلميذا  ا�ــســحــاق  ـــده  ول وكـــان  اململوكية،  ــفــرتة   ال
 Moritz Steinschneider, Jewish Literature from the Eighth to the

Eighteenth Century,P.115.
. 179 الرابي �سماي: موؤ�س�س مدر�سة احلكماء اليهود يف القد�س خالل القرن الأول امليالدي. 
                                                                                                                     .Gershom Scholem,Kabbalah, E.J., Vol., 10,P.524
ــــرابــــي اإ�ــســمــاعــيــل :ا�ــســمــاعــيــل بـــن اإلــيــ�ــســا : عــــامل تــــوراتــــي وعــ�ــســو  ال 180 .
اليهود  حــكــمــاء  مـــن  ـــو  وه 135(م،   –  90( ــي  ــام ع بـــني  ــس  ــا� ع �ــســنــهــدريــن 
ــة. ــودي ــه ــي ال الـــعـــبـــادة  ـــد يف  ـــواع ــاة، وق ــن ــس ــ� ـــذيـــن �ـــســـاركـــوا يف و�ـــســـع امل  ال

.Daniel Sperber, Tanna,Tannaim  ,E.J. Vol. 15,P.P.798-802
 كفر مندا :قرية  تقع يف ق�ساء النا�رشة، وعلى م�سافة )9. 181 ( كم �سمال �سفورية. عراف، 

القرية العربية الفل�سطينية، �س447.  
عقيبا بن مهليل: عامل توراتي، وع�سو يف ال�سنهدرين، وعا�س يف القرن الأول امليالدي  182 .

.Bialik Myron Lerner, Akavyah B. Mahalal ,E.J, Vol.2,P.P.478-479
الربن الأقد�س : يهودا بن غمليال �سابع روؤ�ساء ال�سنهدرين وجامع امل�سناه، عا�س يف  183 .
�سفورية بني عامي )135 ـ He is best known in  as the chief «editor» )220م 
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 or «redactor» of the  , the first part of the written compendium of Jewish
 religious law known as the  or Torah SheBe’al Peh upon which the  is
التطيلي، رحلة   ..based and from which classical Jewish law  is derived

بنيامني التطيلي، �س 110.
الأول  القرن  يف  ال�سنهدرين  رئي�س  وكان  الثاين،  بغمليال  يعرف   : غمليال  الربان  184 .

امليالدي . التطيلي، رحلة بنيامني التطيلي، �س110 ، هـ 3 .
ويذكر  الأول،  القرن  يف  ال�سنهدرين  روؤ�ساء  اأحد   : الثاين  غمليال  بن  �سمعون  الرابي  185 .
�س  التطيلي،  رحلة  التطيلي،  علما.  قرية  يف  �رشيحه  اأن  التطيلي  بنيامني  الرحالة 

113، هـ 8. 
 186 .He is best known in  as the chief «editor» or «redactor» of the, the first 
 part of the written compendium of Jewish religious law known as the  or
 Torah SheBe’al Peh upon which the is based and from which classical
Jewish law is derived. الفر�سخ : يعادل الفر�سخ اثني ع�رش األف ذراع اأو ثالثة اأميال 

اأي ما يعادل) 5544م( . اجلواليقي، املعرب من الكالم الأعجمي، �س250 .
 ” اهلل، جت حافر. 187 عبد  النا�رشة.  �سمال �رشق  كم   )4( بعد  على  عربية  قرية   : امل�سهد 

امل�سهد” ، قامو�س الكتاب املقد�س، �س248 ـ249.
يونة بن اأميتاي : النبي يون�س عليه ال�سالم، من �سبط زبولون، ورد ذكره يف القراآن  188 .
الكرمي با�سم يون�س. �سورة ال�سافات:138 ـ 145؛ �سفر ي�سوع 19 : 13، �سفر امللوك 

الثاين14: 25 ؛ راجع : التطيلي، بنيامني التطيلي، �س110.
 راجع : �سفر امللوك الثاين 14 : 25. 189 .  

 ، �سخنني: قرية فل�سطينية  تقع جنوب �رشق مدينة عكا. الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج7. 190
�س385.

 191 .Mordechai. امليالدي  الرابع  القرن  يف  عا�س  توراتي  عامل   : ال�سخنيني  يو�سع 
Atshuler,Joshua of Siknin , E.J.Vol.13,P.67.

�سمعون حا�سيدا : يعرف كذلك ب�سمعون ال�سخنيني، وكان حفار اآبار يف مدينة القد�س  192 .
بعد خراب الهيكل.عراف، طبقات الأنبياء والأولياء وال�ساحلني يف الأر�س املقد�سة، 

ج2، �س211 .   
وكـــان  ق.م،   193 .42 عـــام  ولـــد  الـــثـــاين  الـــرومـــاين  المــــرباطــــور   : ــبــاريــو�ــس  طــي
�سلب  مت  اأيـــامـــه  ويف  لــــه،  و�ـــســـهـــراً  بــالــتــبــنــي  قــيــ�ــرش  ــس  ــطــ� ــس لأغــ� ـــًا  ـــن اب
 . م   )37( عــــام  وتـــــويف   ، املــ�ــســيــحــيــة  ــدة  ــي ــق ــع ال حــ�ــســب  ــح   ــي ــس ــ� امل ــيــد  ــس ــ�  ال

 .  ?, Tiberius,E.B. 15th Edition ,Vol.10,P.153
كالب بن يفنة : رئي�س �سبط يهودا، ومن اجلماعة التي اأقامها �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم  194 .
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لتق�سيم الأر�س املقد�سة بني بني اإ�رشائيل. �سفر ي�سوع 14:6ـ14 ،15: 17.
بحرية جين�ساريت : اأطلق عليها اأي�سا بحرية جنا�رش، هوا�سم لبحرية طربية يف �سمال  195 .

فل�سطني. اإجنيل متى 14 : 34 ، لوقا 5 : 1 .  
خالل  طــربيــة  يف  عــا�ــس  تــوراتــي  ــامل  ع �سعيد  اأبـــو   : اأ�ــســري  بــن  مو�سى  بــن  اأرون  196 .
املا�سورة.  خمطوط  كتابة  اأعــاد  وقــد  الهجري/العا�رشامليالدي،  الــرابــع   القرن 
             .Aron Dotan, Ben –Asher, Aron Ben Moses, E.J. Vol .4 P.P. 465- 469

. 197 املا�سورة : جمموعة من التقاليد اليهودية التي ظهرت يف طربية خالل القرن الرابع 
طربية،  خ�رش،  القدمي.  للعهد  العربي  الن�س  تفا�سيل  بو�ساطتها  وانتقلت  امليالدي، 

قامو�س الكتاب املقد�س، �س574.  
يوحانان بن زكاي: اأحد كبار اليهود خالل القرن امليالدي الأول، اأعاد تاأ�سي�س ال�سنهدرين  198 .
يف بلدة يبنى بعد تدمري الهيكل عام )70 م(، حيث متكن احلاخام يوحانان بن زكاي الذي 
بتاأ�سي�س معهد يف مدينة يبنى،  اإذن روماين  اليهودية من احل�سول على  الثورة  عار�س 
وعًلم يوحانان تالمذته اأن اليهودية لن تقوى على البقاء يف ال�ستات بعد دمار الهيكل، اإل 
اإذا ا�ستعي�س عن �سعائر الهيكل بال�سلوات وال�سلوك القومي، واأمر اليهود بالن�سحاب عمليًا 

من التاريخ والنتظار، حتى ياأتي اأمر اخلال�س. التطيلي، �س112، هـ1.  
م، وهو مدفون  الراب كاهانا: اأحد تالميذ الرابي عكيفا الذي قتله الرومان عام 136. 199
ج2،  الأنبياء،  طبقات  عراف،  اليهود.  اعتقاد  ح�سب  طربية  يف  عكيفا  الرابي  بجوار 

�س213 ـ 214.   
وهو  م،  200 .136 عام  الرومان  قتله  الذي  عكيفا  الرابي  تالميذ  من   : ليفي  بن  يوناثان 
مدفون بجوار الرابي عكيفا يف طربية ح�سب اعتقاد اليهود.عراف، طبقات الأنبياء، 

ج2، �س213 ـ 214.   
طبيب وفيل�سوف يهودي  ـ 1205م” . 201 – 603 هـ/1135   530“  : مو�سى بن ميمون 
واأ�سبح  يهوديته  اأعلن  م�رش  اإىل  رحيله  وبعد  بالإ�سالم،  وتظاهر  قرطبة  يف  عا�س 
موؤلفات  عدة  وله  و�سيته،  ح�سب  طربية  يف  ودفن  فيها،  اليهودية  للطائفة  رئي�سًا 
اأ�سهرها كتاب” دللة احلائرين”، ابن ميمون، دللة احلائرين، �س23 ـ 33؛ امل�سريي، 

مو�سوعة اليهود واليهودية وال�سهيونية، ج3، �س367 ـ370.  
مدفونان  وهما  حايا،  الراب  ن�سله  ومن  البابليني،  اليهود  علماء  اأحد  هونا:  الراب  202 .
 ، الرابي عكيفا ح�سب اعتقاد اليهود. عراف، طبقات الأنبياء ، ج2  يف طربية بجوار 

�س214. 
الراب مئري : من تالميذ الرابي عكيفا الذي قتله الرومان عام 136. 203 م، وهو مدفون 
طبقات  اجلنوبي.عراف،  املدينة  مدخل  عند  وقربه  طربية،  يف  عكيفا  الرابي  بجوار 

الأنبياء، ج2، �س213 ـ 214. 
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ــي  ــام ع بــــني  ــطــني  ــس ــ� ــل ف ـــس يف  ـــا� ع يــــهــــودي  عـــــامل   : ـــــــاوون  غ . 204 زميــــا�ــــس 
. ــيــهــوديــة  ال بــالــ�ــرشيــعــة  عــاملــًا  وكــــان  915م(،  ـ   884 ـ303هـــــــ/    271( 

    . Simha Assaf , Gaon , E.J, Vol .7,P.P.315-325
عام  الإ�رشائيلي  الحتالل  حتت  وقعت  الأعلى،  اجلليل  يف  فل�سطينية  مدينة   : �سفد  205 .
1368هـ/ 1948م.اأبو الفداء، تقومي البلدان، �س242؛ طراونة، مملكة �سفد يف عهد 

املماليك، �س25 ـ 45.  
ت�سيتم : هي قرية حطني على بعد )9. 206 ( كم غرب طربية، قربها انت�رش امل�سلمون على 
الفرجنة يف معركة حطني عام 583 هـ/1187م. ياقوت احلموي ، معجم البلدان، ج 

2، �س273 ـ 274؛ طراونة، مملكة �سفد يف عهد املماليك، �س84- 90 .   
يرثون : والد زوجة �سيدنا مو�سى �سفورة، وكان يعي�س يف مدين، ويطلق عليه العهد  207 .

القدمي كاهن مدين. �سفر اخلروج 3 : 1، اإجنيل اأعمال الر�سل7 : 28 ـ 30.  
. املـــيـــالدي  الأول  الــقــرن  عــا�ــس يف حــطــني خــــالل   يــهــودي  عـــامل   : . 208 يــعــقــوب 

 .Efraim Orni, Kefer Hattin, E.J.,Vol 10.,P.886
( كم �سمال غرب مدينة طربية. الدباغ،  اأرابيال :  وهي خربة اإربد الواقعة على بعد )4. 209

بالدنا فل�سطني، ج 6، �س275 .  
م.  نيتاي: عامل توراتي من اجليل ال�ساد�س من فرتة امل�سناة بني عامي)200– 220( . 210
                                              .Rabbi Jacob, The Messenger of Rabbi Jechill of Paris, P.125 

وبـــداأ حياته  ــالدي،  ــي امل الثالث  الــقــرن  عــا�ــس يف  تــوراتــي  ــامل  ع  : زيـــرا  الــرابــي   211 .
. الــيــهــوديــة  والــ�ــرشيــعــة  الــتــلــمــود  يف  كــعــامل  فل�سطني  اإىل  انــتــقــل  ــم  ث بــابــل   يف 
                                                                                               . Louis Jacobs ,Jewish Low ,P.87

دينة: ابنة يعقوب الوحيدة من زوجته ليئة، وهي التي اعتدى عليها �سكيم بن حمور  212 .
قرب �سكيم، وقد قتله اأخويها �سمعون ولوي، ويعتقد بع�س اليهود اأن �رشيحيهما اإىل 
جانب �رشيح دينة يف  خربة اإربد. �سفر التكوين، 34 :1ـ31؛ عراف، طبقات الأنبياء، 

ج2، �س43 .  
  . يوؤكابيد : ا�سم والدة �سيدنا هارون، وابنة ال�سبط لوي . �سفر العدد 26: 59. 213

له  بدياًل  فكان  هابيل  بعد  وولد  ال�سالم،  عليه  اآدم  �سيدنا  اأولد  اأحد   : اآدم  بن  �سيت  214 .
وعو�سا عنه. �سفر التكوين5 : 3.  

كفار ناحوم : قرية على ال�ساطئ ال�سمايل الغربي لبحرية طربية، ويرجح اأن مكانها  215 .
الأردن. عقاد، كفر ناحوم،  اليوم على بعد )3( كم جنوب غرب م�سب نهر  تل حوم 

قامو�س الكتاب املقد�س، �س 782 ـ 783.  
 ” القدمي. 216 العهد  �سفر نبوءة ناحوم يف  اإ�رشائيل، وله  اأنبياء بني  اأحد   : الكبري   ناحوم 

التوراه “. العهد القدمي ، نبوة نحوم، الف�سل 1 ، 2 ، 3.  
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الـــقـــرن  الــــذيــــن عـــا�ـــســـوا يف  الـــتـــلـــمـــود  ـــار عـــلـــمـــاء   : مــــن كـــب ــا  ــن ــي ــان ــس ــ� ت  217 .
. »الأمـــــــــــــــورامي«  احلــــكــــمــــاء  مـــــن  الأول  اجلــــيــــل  ـــــالدي  ـــــي امل  الأول 

   .Shalom Safrai, Amoraim ,E.J. Vol. 2,P.P. 869-870
   .  لعله الرابي يو�سع بن بريي�سيا. راجع هـ 127. 218

 ، اأق�سى �رشق ق�ساء عكا. الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج7. 219 كفر عنان : قرية �سغرية يف 
�س403. 

امل�سناه،  فــرتة  يف  املــيــالدي  الثاين  القرن  رجــال  عــامل   ، حالفتا”. 220 :”اآبا  حلفتا 
ـــاء،ج2، �ــــس207؛   ـــي ـــب ــــراف، طــبــقــات الأن  وابــنــه يــو�ــســي مــدفــون بـــجـــواره، ع

.Rabbi Jacob, The Messenger of Rabbi Jechill of Paris, P.121 

نظراً  الــبــيــت  اأبــــو  ــام  مبــق مقامهما  عـــرف  اإلـــيـــعـــازر،  ــه  ــن واب يــعــقــوب  الـــرابـــي  221 .
ــاين  ــث ـــرن ال ـــق ــد اأنـــهـــمـــا مـــن ال ــق ــا، ويــعــت ــم ــه ــن ــف دف ــه ــت فــــوق ك ــي ـــوجـــود ب ل
�ــــس209؛   ، ج2  الأنـــبـــيـــاء،  طــبــقــات  ــــراف،  ع  .“ املــ�ــســـــنــاه  فـــرتة   امليالدي” 

.Rabbi Jacob, The Messenger of Rabbi Jechill of Paris, P.121
الفل�سطينية،  العربية  القرية  عــراف،  عكا.  �رشق  كم   ) 222 .29( بعد  على  قرية  �ساجور:   

�س374.  
ــنــاة، عــا�ــس يف  ــل الــثــاين مــن عــلــمــاء املــ�ــس ــاجــوري : مــن اجلــي ــس ــ� . 223 �ــســمــعــون ال
كذلك.  الــ�ــرشيــعــة  يف  ــًا  ــامل ع ــازر  ــع ــي اإل ــه  ــن اب وكــــان  املـــيـــالدي،  الأول  ــرن  ــق  ال

  .Shalom Safrai, Amoraim ,E.J. Vol. 2,P.P. 869-870
�سمعون بار يوحاي : من كبار علماء التلمود، ومن تالميذ الرابي عكيفا، وين�سب اإليه  224 .
حترير كتاب الزوهر” ال�سياء “، وله مقام يف مريون يعرف مبقام ال�سعلة. التطيلي، 

رحلة بنيامني، �س113، هـ1؛ عراف، طبقات الأنبياء، ج2، �س202.    
الــعــلــمــي الأعـــلـــى لــيــهــود فل�سطني  ــي، رئــيــ�ــس املــجــمــع  ــبــابــل ال الـــرابـــي هــلــيــل  225 .
ـــ2؛  بــنــيــامــني، �ــــس113، ه ــة  الــتــطــيــلــي، رحــل الأول.  املــيــالدي  ــرن  ــق ال  خـــالل 

.Samuel Ben Samson ,Itinerary of Samuel Ben Samson ,P.109
 226 .1244  -1238 هــــ/   642 ـ  فــلــ�ــســطــني636  زار  ـــذي  ال يــعــقــوب  الــرابــي  ذكـــر 
جـــوارهـــم. اإىل  مــدفــونــون   )12( عـــددهـــم  ــيــل  وهــل ــاي  ــام ــس � تــالمــيــذ  اأن   م، 

.Rabbi Jacob, The Messenger of Rabbi Jechill of Paris,P. 122
الرابي اإليعازر وهو ابن الرابي �سمعون بار يوحاي، ويعتقد اليهود اأنه تويف يف قرية  227 .
اأن  يهودية، وطلب  �سعبية  رواية  املنام ح�سب  �سمعون  ظهر يف  والده  ولكن  اجل�س، 
يدفن ابنه بجواره. عراف ، طبقات الأنبياء والأولياء وال�ساحلني، ج2، �س22-20.  

امليالدي.  الأول  القرن  يف  اليهود  علماء  من  ك�سما  بن  يو�سي   : يو�سي  . 228 الــرابــي 
.Rabbi Jacob, Op.Cit, P.122
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ـــن اجلــيــل  ـــودي م ـــه ـــن اأوزيــــــــل، عــــامل ي الــــرابــــي يـــوحـــانـــان : يـــوحـــانـــان ب 229 .
.  “ م   140 ـ   120 عامي”  ــــني  ب ـــمـــود  ـــل ـــت ال ـــمـــاء  عـــل ــــن  م  الـــثـــالـــث 

.  Daniel Sperber, Tanna,Tannaim  ,E.J. Vol. 15,P.P.798-802
الرابي يهودا بن بثرية : من م�ساهري علماء التلمود يف القرن الأول امليالدي، وهناك  230 .

عدم تاأكيد على وجود قربه يف مريون. التطيلي، رحلة بنيامني، �س 113، هـ4 .    
من  فــلــ�ــســطــني  اإىل  هـــاجـــر  ـــودي  ـــه ي ـــــامل  :ع ـــوري  ـــس ـــ� ال ــوف  ــت ــم ــس � الــــرابــــي   231 .
 .“ العــتــقــاد   “ كــتــاب  اأ�ــســهــرهــا  الدينية  الكتب  مــن  الــعــديــد  واألـــف  ــس،  ــ� ــدل  الأن

.Warren Harvey ,Iben Shem Tov ,Shem Tov , E.J. Vol.8 ,P.P. 1198-1199
اأن   ، 232 .“ م   1244  -  1238  / هـ   642 ـ   636  “ يعقوب  اليهودي  الرحالة  ذكــر 
جنوب  القرية  هذه  وتقع  البطوف”،  “عرابة  عرابة  قرية  يف  دو�سا  بن  حنينا  قرب 
288؛ ـ  �ــس286   ، ج7  فل�سطني،  بالدنا  .الــدبــاغ،  حنا  دير  قرية  قرب  عكا   �رشق 

Rabbi Jacob, Op.Cit, P.125.
حنينا بن هايركانو�س : عامل يهودي من اجليل الثاين من علماء التلمود املعرف بعهد  233 .
120 م “، وهو �سقيق الرابي دو�سا بن هريكانو�س،  التانيم والأمورييم بني عامي” 80ـ 
“ اأن �رشيحه يف �سفد م  “ 607 هـ/1210  �سي�سمون  الرحالة �سموئيل بن   وذكر 

. Samuel Ben Samson ,Itinerary of Samuel Ben Samson ,P.107
التلمود،  علماء  مــن  الــثــاين  اجلــيــل  مــن  يــهــودي  عــامل  هايركانو�س:  بــن  دو�ــســا   234 .
للميالد. الـــثـــاين  الـــقـــرن  ومــنــتــ�ــســف  الأول،  الـــقـــرن  نــهــايــة  يف  بـــني  ــس  ــا�  ع

.   Daniel Sperber, Op.Cit ,E.J. Vol. 15,P.P.798-802
( كم �سمال بحرية طربية، وينابيع  بانيا�س:"قي�سارية فيلبي" مدينة �سورية تبعد )40. 235
بانيا�س الواقعة بجوار مدينة بانيا�س جتتمع يف نهر بانيا�س الذي يعترب اأهم روافد نهر 
الأردن، وبعد م�سري نهر بانيا�س م�سافة اأربعة كيلومرتات ين�سم اإليه من جهة الغرب نهر 
�سغري يعرف بنهر دان ن�سبة اإىل مدينة دان الكنعانية التي كانت مقامة بالقرب من تلك 
املنطقة.اأبو الفداء، تقومي البلدان، �س 248؛ الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج1، �س63 ـ 64.  
يف قرية اجل�س يعتقد اليهود بوجود اأ�رشحة اأدارميلخ و�رشات�رش ابنا �سنحاريب اللذين  236 .
تهودا، وحفيديهما �سماعيا واأبتاليون “اأقطاليون” اإىل جانبهما ح�سب اعتقاد اليهود. 

عراف، طبقات الأنبياء، ج2، �س200.    
عهد  يف  �سفد  مملكة  طراونة،  �سفد.  �سمال  كم   )  237 .15( تبعد  فل�سطينية  قرية  �سع�سع: 

املماليك، �س117. 
ــة  ــهــودي ــي ال الـــكـــابـــاله  ــب  ــت ـــن ك : م ـــاه  ـــوم تـــاجـــني و�ـــســـيـــور ك ـ  ـــا  ـ ه ــفــر  ــس � 238 .
ــطــى . ــس ــو� ــور ال ــعــ�ــس ــا يف ال ــس ــ� ــارهــا يف الأنـــدلـــ�ـــس وفــرن ــس ــ� ــت  الــتــي �ــســاع ان

.Gershon Scholem, Kabbalah,E.J., Vol.10 ,P. 502,516
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التلمود  عــلــمــاء  مـــن  ــس  ــاد� ــس ــ� ال ــل  ــي اجل مـــن  يـــهـــودي  :عــــامل  �سي�سي  ـــرابـــي  ال 239 .
.“ م   220 ـ   200 عامي”  بـــني  ـــم  ـــي ـــوري والأم ــم  ــي ــان ــت ال بــعــهــد  ـــروف  ـــع  امل

. Shalom Safrai, Amoraim ,E.J. Vol. 2,P.P.869-870
�رشق  مقام  وله  امليالدي،  الثالث  القرن  رجال  من  يهودي  عامل  �سي�سي:  بن  ليفي  240 .
طبقات  عــراف،  الــعــراق.  يف  تــويف  ــه  اأن رغــم  اليهود،  اعتقاد  ح�سب  �سع�سع  قرية 

الأنبياء،ج2،�س199ـ 200. 
ــن  ـــي ب ـــف ـــي ل ــــــي  ــــــراب ال ـــق  ـــي ـــق ـــس � : ــــــي يــــو�ــــســــي بـــــن �ـــســـيـــ�ـــســـي  ــــــراب ال 241 .
ـــــــالدي .  ــــــرن الـــــثـــــالـــــث املـــــــي ــــــق  �ـــســـيـــ�ـــســـي، وهــــــــو مــــــن رجــــــــــال ال

. Shalom Safrai, Op.Cit,E.J. Vol. 2,P.P.869-870
( كم جنوب غرب �سفد. طراونة،  فرارة : وتعرف كذلك فرا�سية، وهي قرية على بعد )22. 242

مملكة �سفد يف عهد املماليك، �س119.
ـــــل الــــ�ــــســــاد�ــــس  ـــــي ــــــن اجل ـــــــي م ـــــــورات ـــــــدي: عــــــــامل ت ــــــوم املـــــــي ــــــاح ن 243 .
." م   220  –  200 عامي"  بــــــني  املــــ�ــــســــنــــاة  فــــــــرتة   مــــــن 

. Daniel Sperber, Tanna,Tannaim  ,E.J. Vol. 15,P.P.798-802
الدردار : نوع من الأ�سجار احلرجية التي تتميز ب�سخامتها، واأزهارها �سفراء اللون.  244 .

اأني�س، املعجم الو�سيط، ج1، �س 278.    
( كم �سمال �سفد، مت ذكرها يف التلمود، ويعتقد  دالتا: قرية عربية تقع على بعد )10. 245
اليهود بوجود مقربة لهم فيها.عراف، طبقات الأنبياء،ج2، �س197؛ طراونة، �سفد 

يف عهد املماليك، �س92. 
ـــــــال الـــــقـــــرن الـــثـــالـــث  اإلـــــيـــــعـــــازر : عــــــامل يـــــهـــــودي مـــــن رج ـــــي  ـــــراب ال 246 .
ـــي. ـــس ـــو� ـــــن ي ـــمـــوئـــيـــل ب ــــرابــــي �ـــس ــــل  املــــــيــــــالدي، وكــــــــان مــــعــــا�ــــرشا ل

. Shalom Safrai, Amoraim ,E.J. Vol. 2,P.P.869-870
الرابي �سموئيل : ابن الرابي يو�سي اجلليلي وعا�س يف القرن الثالث امليالدي. عراف،  247 .

طبقات الأنبياء، ج2، �س197.
ـــالدي . ــث املـــي ــال ــث ـــرابـــي حــامــنــونــا : عـــامل يـــهـــودي مـــن رجــــال الـــقـــرن ال . 248 ال

.  Shalom Safrai, Op.Cit ,E.J. Vol. 2,P.P.869-870
امليالدي. الثالث  القرن  علماء  من  يح�سكيل،  بن  اجلليلي   يهودا   : يهودا  . 249 الرابي 

. Shalom Safrai, Op.Cit ,E.J. Vol. 2,P.P.869-870
. 250 الرابي يو�سي : يعرف بيو�سي اجلليلي، وهو من كبار علماء التلمود يف القرن الثاين 
امليالدي، ويقول بنيامني التطيلي، اإن �رشيحه يف قرية علما. التطيلي، رحلة التطيلي، 

�س 113 ؛ عراف، طبقات الأنبياء والأولياء وال�ساحلني، ج2 ، �س198.
. علما: قرية على بعد )12 ( كم �سمال �سفد. �رشاب ، معجم بلدان فل�سطني، �س 542. 251
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على �سفح جبل نطاح جنوب قرية علما يعتقد اليهود وجود مغارة البابليني وتعرف  252 .
بالهوتة.عراف، طبقات الأنبياء والأولياء وال�ساحلني،ج2، �س198.

ـــازر بن  ـــع ـــي ــــة، والـــــرابـــــي ال ــــزري ـــازر بــــن عــــــرخ، والــــيــــعــــازر بــــن ع ـــع ـــي ال 253 .
يبنا  الـــيـــهـــودي يف  ــمــي  ــعــل ال ــع  ــم ــج امل اأعـــ�ـــســـاء  كـــبـــار  مـــن  هـــريكـــانـــو�ـــس: 
ـــ6؛ الــتــطــيــلــي، �ــــس113، ه ــة  الــتــطــيــلــي، رحــل ــرن الأول املـــيـــالدي،  ــق ال  خـــالل 

 . Samuel Ben Samson ,Itinerary of Samuel Ben samson ,P.109
بنيامني  رحلة  التطيلي،  �سفد.  �سمال  كم   )  254 .16( بعد  على  قد�س  بلدة  وهي  قاد�س: 

التطيلي، �س 114؛ الدباغ، بالدنا فل�سطني، ج6 ، �س 224 . 
. �سفر الق�ساه . 4 : 6. 255

اأبي نعم: من ق�ساة بني اإ�رشائيل حوايل عام 1200. 256 ق. م. التطيلي، رحلة  بارق بن 
التطيلي، �س 114، هـ1.  

دبورة : نبية من بني اإ�رشائيل ، وهي لي�ست زوجة بارق، ولكنها رافقته يف حربه مع  257 .
الكنعانيني، ولها ترنيمة وردت يف �سفر الق�ساة مبنا�سبة الن�رش على الكنعانيني. �سفر 

الق�ساه 4: 5 ـ 18، 5 : 1- 31.
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املصادر واملراجع:
 املصادر: 

الكتب املقد�سة: القراآن الكرمي، الكتاب املقد�س »العهد القدمي والعهد 
اجلديد«. 

املصادر املطبوعة: 
حداد،  عزرا  ترجمة  التطيلي،  بنيامني  رحلة  م(،  هـ/1173	• )ت569  بنيامني  التطيلي، 

بغداد، 1945م .
م(، املعرب يف الكالم الأعجمي ،حتقيق  اجلواليقي، موهوب بن اأحمد )ت540هـ /1145	•

اأحمد حممد �ساكر، طهران، 1966م. 
احلموي، �سهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل )ت626هـ/1228م(، معجم البلدان، 5	• ج، دار 

الكتاب العربي، بريوت، د . ت.
م(، الرو�س املعطار يف خرب الأقطار،  ـ احلمريي، حممد بن عبد املنعم )ت900هـ /1494	•

حتقيق اإح�سان عبا�س، ط2 ، مكتبة لبنان، بريوت، 1984م.
ج ،  احلنبلي، جمري الدين )ت927هـ/1520م(، الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل،2	•
ج1 حتقيق عدنان اأبو تبانة، ج 2، حتقيق حممود كعابنة، ط1 ،مكتبة دندي�س، اخلليل، 

1999م.
ج، حتقيق  الكربى، 8	• الطبقات  م(،  منيع)ت230هـ /844  بن  �سعد  بن  �سعد، حممد  ابن 

حممد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت،1990م.  
م(الرو�س الزاهر يف  ابن عبد الظاهر، حميي الدين اأبو الف�سل عبداهلل )ت692 هـ/1292	•

�سرية امللك الظاهر، حتقيق عبد العزيز اخلويطر، ط1، د. ن، الريا�س، 1976م.
م(، تقومي البلدان، دار �سادر،  اأبو الفداء، عماد الدين ا�سماعيل بن حممد )ت732هـ/1331	•

بريوت، د. ت.
اآثار البالد واأخبار العباد،  م(،  القزويني، زكريا بن حممـد بن حممود)ت682هـ/1283	•

ط1، دار �سادر، بريوت، د . ت.
م(، تاريخ دم�سق، حتقيق �سهيل زكار، ط  ابن القالن�سي، حمزة بن اأ�سد )ت555هـ/1160	•

1، دار ح�سان للطباعة والن�رش، دم�سق، 1983م.
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ابن ميمون، مو�سى ) ت603 هـ/1205	• م(، دللة احلائرين، حتقيق ح�سني اآتاي، مكتبة 
الثقافة الدينية، القاهرة ، د. ت.

الزيارات،  معرفة  اإىل  الإ�سارات  كتاب  م(،  بكر)ت611هـ/1215	• اأبي  بن  علي  الهروي، 
حتقيق جانني �سورديل طومني، املعهد الفرن�سي، دم�سق، 1953م.

	•امل�سادر املعربة :
 ، بور�سارد من دير جبل �سهيون، و�سف الأر�س املقد�سة، ترجمة �سعيد البي�ساوي، ط1	•

دار ال�رشوق، عمان 1995م.
م  �سايولف، و�سف رحلة احلاج �سايولف لبيت املقد�س والأرا�سي املقد�سة “1102ـ 1103	•

“، ترجمة وتعليق �سعيد البي�ساوي، ط1، دار ال�رشوق، عمان،1997م.   
ال�سوري ، وليم، تاريخ احلروب ال�سليبية “ الأعمال املنجزة فيما وراء البحار “، 2	• ج ، 

ترجمة �سهيل زكار، ط1، دار الفكر، دم�سق، 1990م.
	•فورزبورغ ،يوحنا، و�سف الأرا�سي املقد�سة يف فل�سطني، ترجمة وتعليق �سعيد البي�ساوي، 

ط1، دار الـ�رشوق، عمان، 1997 م.           

املصادر األجنبية: 
 Elijah of Ferrara, The Travels of Elijah of Ferrara, Jewish Travelars, • 
P.P.151-155.                         

Josephus,F., The Jewish War ,Translation By : G.A. Williamson , Penguin • 
Classics , U.S.A,1980 . 

Meshullam Ben Menahem , The Travels of  Rabbi Meshullam Ben R. • 
Menahem of Volterra, Jewish Travelars, P.P.,156- 208 .                                                                                                                                         

Obadiah Jare ,The Letters of Obadiah Jare de Bertinoro , Jewish Travelars, • 
P.P. 209-250.   

Petachia of Ratisbon, Travel of Petachia of Ratisbon, Jewish Travelars, • 
P.P .64-91.  

Rabbi Jacob, The Messenger of Rabbi Jechill of Paris”1238-1244”,Jewish • 
Travelars,P.P.115-129.

Samuel Ben Samson ,Itinerary of Samuel Ben Samson ,1210, Jewish • 
Travelars, P.P.103 - 110
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املراجع العربية: 
م.     اأني�س، اإبراهيم واآخرون، املعجم الو�سيط، 2ج، ط2، القاهرة،1972	•

م. جونز، مدن بالد ال�سام، ترجمة اإح�سان عبا�س،ط1، دار ال�رشوق، عمان،1987	•
التاريخ ال�سيا�سي من عهد  احلوت، بيان نويه�س، فل�سطني، الق�سية، ال�سعب، احل�سارة “ 	•
للدرا�سات والن�رش، بريوت،  ال�ستقالل  دار   ،”) الع�رشين )1917  القرن  الكنعانيني حتى 

1991م.   
م. الدباغ، م�سطفى مراد، بالدنا فل�سطني، 11 ج ، دار الهـدى، كفر قرع، 1991	•

موؤ�س�سة   ، الإ�سالمي، ط1	• ال�سليبي  ال�رشاع  اإقطاعية طربية ودورها يف  فوؤاد،  دويكات، 
حمادة للدرا�سات اجلامعية والن�رش والتوزيع، اإربد، 2002 م.

زيادة ، نقول، رواد امل�رشق العربي يف الع�سور الو�سطى، ط1، بريوت،1943	• م .
، د.ن،  ال�سامرية، ط1	• الطائفة  ال�سامري، عبد املعني، املوجز يف تاريخ واأعياد وعادات 

نابل�س، 1997م .
الإ�سالمي)1099ـ1291م/492	•  ال�سليبي  ال�رشاع  يف  ودورها  يافا  اإبراهيم،  �سعيد، 

ـ690 هـ(، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة ال�سكندرية،1991م.   
م. �سالمة، جالل، عكا اأثناء احلملة ال�سليبية الثالثة، ط1، دار الفاروق، نابل�س، 1998	•

م/  ال�سيد، على اأحمد، اخلليل واحلرم الإبراهيمي يف ع�رش احلروب ال�سليبية، )1099ـ1187	•
492 ـ 583 هـ( ، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م.

م.  �رشاب، حممد ، معجم بلدان فل�سطني، ط1، دار املاأمون للرتاث، دم�سق، 1987	•
، موؤ�س�سة  ال�رشيقي، اإبراهيم، اأور�سليم واأر�س كنعان،” حوار مع اأنبياء وملوك اإ�رشائيل”	•

الدرا�سات الدولية، لندن، 1985م.  
بريوت،  اجلديدة،  الأفاق  دار   ، ط1	• املماليك،  عهد  يف  �سفد  مملكة  ثلجي،  طه  الطراونة، 

1981م.
العارف، عارف، املف�سل يف تاريخ القد�س، ط4 ، مكتبة الأندل�س، القد�س، 1996	• م.

	•العبادي، اأحمد خمتار، يف تاريخ املغرب والأندل�س، موؤ�س�سة الثقافة اجلامعية، ال�سكندرية، 
د، ت. 
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املعرفة  دار   ، ط1	• الإ�سالمي،  الع�رش  يف  ال�سام  قي�سارية  تـاريخ  ح�سن،  الوهاب،  عبد 
اجلامعية، ال�سكندرية، 1990م.

الفل�سطينية، بريوت،  الدرا�سات  موؤ�س�سة   ، فل�سطني يف خم�سة قرون، ط1	• عثامنة، خليل، 
2000م. 

ج، د. ن، د.  عراف، �سكري، طبقات الأنبياء والأولياء وال�ساحلني يف الأر�س املقد�سة، 2	•
م، 1993م.

م.        =   =    ، القرية العربية الفل�سطينية، ط3، معليا، 1996	•
، دار الكرمل، عمان،  الع�سلي، كامل جميل، تراث فل�سطني يف كتابات عبد اهلل خمل�س، ط1	•

1986م.
الفرجني)493	•  الإ�سالمي  ال�رشاع  يف  ودورها  حيفا  اإقطاعية  الرحيم،  عبد  عون،  اأبو 
الوطنية،  النجاح  ،جامعة  من�سورة  غري  ماج�ستري  ر�سالة  1291م(،  690هـ/1100ـ  ـ 

2004 م.
، مركز درا�سة وتوثيق املجتمع الفل�سطيني، بري زيت،  اأبو غو�س، حيدر، قرية عموا�س، ط2	•

2004م.  
م.  اأبو فردة، فايز اأحمد،القد�س مدنها وقراها، ط1، دار اجلليل للن�رش، عمان، 1991	•

م. الفني، ابراهيم، نابل�س يف احل�سارتني اليونانية والرومانية، د. ن، نابل�س، 1999	•
، وزارة الثقافة  يل �سرتاجن، جي، فل�سطني يف العهد الإ�سالمي، ترجمة حممود عمايرة، ط1	•

والإعالم، عمان ، 1970م. 
دار   ، ط1	• 8ج،  وال�سهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�سوعة  الوهاب،  عبد  امل�سريي، 

ال�رشوق،القاهرة ،1999م.
م. جنم، رائف واآخرون، كنوز القد�س، ط1، موؤ�س�سة اآل البيت،عـمان، 1982	•

التجارية  الن�رش  مطبعة   ، ج  •	4 والبلقاء،  نابل�س  جبل  تاريخ  اإح�سان،  النمر، 
نابل�س،1961م.

م. الوقائع الفل�سطينية، عدد 1375، ملحق 2 ، 1944	•
	•اليعقوب، حممد اأحمد �سليم، ناحية القد�س ال�رشيف يف القرن العا�رش الهجري/ ال�ساد�س 

ع�رش امليالدي، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، 1986م.
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املراجع األجنبية:
David Freedman, Astrid B. Beck, Allen C. Myers, Eerdmans Dictionary of • 
the Bible,University of California , San Diego1998.

Edler ,E., Introduction of  Jewish Travelars , N.Y. U.S.A.,1987 .• 

Elias Hiam Lindo, The History of the Jews of Spain and Portugal, from the • 
Earliest Times to Their final Expulsion, Harvard University,2006.

Fosdick Harry Emerson, A Guide to  understanding the Bible, Jerusalem ,• 
1980.                                                                               

Francis Peters,The Monotheists : Jews ,Christians ,and Muslims in Conflict • 
and  Competition   ,Princton University Prees ,2003.

Joshua Efrón,Studies on the Hasmonean Period, Leiden ; New York, • 
1987. 

Laurel, AB., The Truth: About the Five Primary Religions & The Seven • 
Rules of Any Good Religion, Published By : Oracle Institute, U.S,A, 2005.                                                                          

Louis Jacobs ,Jewish Low ,Behrman House, New York.• 

Moritz Steinschneider, Jewish Literature from the Eighth to the Eighteenth • 
Century, Harvard              University,2006. 

Stern, E ., Between Persia and Greece , in The Archaeology of Society in  • 
The Holy Land , Leicester University Press ,1995 .       

Wayne Boulton, From Christ to the World: Introductory Readings in • 
Christian thics,London, 1994.
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املقاالت العربية :
  . • حبيب، �سعيد، �سيلو، قامو�س الكتاب املقد�س، �س 536	

. • حداد، داود، يهو�سافط، قامو�س الكتاب املقد�س، �س1095	
   .) •    =      =  ، يو�سف،  قامو�س الكتاب املقد�س، �س)1117 ـ 1119	

 .) •    =      =  ، يو�سيا، قامو�س الكتاب املقد�س، �س)1119 ـ 1120	
. • خ�رش، جورج، �سهيون، قامو�س الكتاب املقد�س، �س558	

 . •     =       = ، طربية، قامو�س الكتاب املقد�س، �س574	
. • داود، مرق�س، وادي الرفائيني، قامو�س الكتاب املقد�س، �س407	

. • �سالح، توفيق، بئر يعقوب، قامو�س الكتاب املقد�س، �س 151	
.) •     =       = ، بيت فاجي، قامو�س الكتاب املقد�س، �س)204 ـ205	

.) • �سايغ، اأني�س، عزيا، قامو�س الكتاب املقد�س، �س )625 ـ 526	
. •      =     =     ، غمالئيل، قامو�س الكتاب املقد�س ، �س662	

. •     =      =     ، عيطم ،  قامو�س الكتاب املقد�س ، �س650	
  . • عبد اهلل ، اإبراهيم ، جبعة بنيامني ، قامو�س الكتاب املقد�س، �س246	
.) •      =          =  ، جت حافر ، قامو�س الكتاب املقد�س ، �س)248 ـ 249	

. ) • عبد امل�سيح، ي�سي، تابوت العهد، قامو�س الكتاب املقد�س، �س)209 ـ 210	
  . •       =         =   ، متنة، قامو�س الكتاب املقد�س، �س 223	

.  ) • عبد النور، مني�س، �سنحاريب ، قامو�س الكتاب املقد�س، �س)487 ـ 488	
. ) • عقاد ، فوؤاد ، كفر ناحوم، قامو�س الكتاب املقد�س، �س)782 ـ 783	

ـ  الإ�سالمي  ال�رشاع  الو�سطى،  الع�سور  الرحالة يف  فل�سطني كما و�سفها  •ق�سي�س حنا،  	
الفرجني على فل�سطني يف القرون الو�سطى، حترير هادية  �سكـيل وبرهان الدجاين، ط1، 

موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت، 1994 م، �س)78– 96(.
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املقاالت األجنبية: 
Abraham Sc• halit , Helena ,E.J., Vol. 8,P. 288-289.

Aron Dotan , Ben –Asher , Aron Ben Moses , E.J. Vol .4   P.465-469.• 

Bialik Myron Lerner, Akavyah B. Mahalal ,E.J, Vol.2,P.478-479  .                                   • 

Daniel Sperber, Tanna,Tannaim  ,E.J. Vol. 15,P.798-810.• 

David Joseph Bornstin ,Nahum of Gimzo,Vol.12,P.795.• 

Efraim Orni, Kefer Hattin  E.J.,Vol 10.,P.886.• 

= =    ,Modi`in,E.J.Vol.,12, P.206.• 

Eli Davis, Abigail , E.J.,Vol.2,P.73-74 .• 

Gershon Scholem, Kabbalah,E.J., Vol.10,P.489-654.• 

= = , Sefer –Ha –Bahir,E.J., Vol.4,P. 95-100. • 

Harry Freedman, Akiva, E.J. Vol.2,P.488-492.  • 

Jacob Elbaum , Midrash, E.J. Vol.11 ,P.1507 -1520.                                                     • 

Malka Hillel Shulewitz.,Simeon Ben Jesus Ben Sira, E.J.,Vol.4,P.550 • 
-552.

Melvyn Dubofsky, Joshua Ben Perahyah,E.J.Vol.15,284-285.• 

Michael Avi-Yonah,M , Maon, E.J.,Vol.11,P.907-909.• 

= = = , Nablus ,E .J.,Vol. 12 , P.P.744-745.• 

= = =  , Shechem, E. J.,Vol.14,P.P.1330-1333. • 

Mordechai Atshuler,Joshua of Siknin , E.J.Vol.13,P.67.• 

Samuel Abramsky , Barkokhba, , E.J.,Vol.4,P.227-239• 

Shalom Safrai, Amoraim ,E.J. Vol. 2,P.865-875 .• 

Simha Assaf , Gaon , E.J, Vol .7,P.315-325 .                                                                                     • 

Uriel Rappaport, Monobaz I and II ,E.J.,Vol.12,P.258.• 

Yitzhak Dov Gilat, Avdimi,E.J. Vol.3,P.492 .                                                                         • 

= = =   , Eliezer Ben Hyrcanus ,E.J.,Vol.6,P.619-621.• 

= = =    , Nechunia ben ha-Kana, Vol .12,P.941 .     • 

Zvi Kaplan, Hanina Ben  Dosa, E.J. Vol.7,P.1265-1266.• 

?, Tiberius,E.B. 15th • E dition ,Vol.10,P.153
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د. مشهور حبازي. 2 .

أ. عبد اجلبار العودة.. 3


