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رحلة يوانس فوقاس يف األراضي املقدسة
581 هـ / 1185م

ترمجة وتعليق
د. سعيد عبد اهلل البيشاوي 

القدس  جامعة  التعليمية،  هللا  رام  منطقة  متفرغ،  أكاديمي  مشرف  الصليبية،  الحروب  تاريخ  في  مشارك  أستاذ    

المفتوحة.
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ملّخص:

تطرق يوان�س فوقا�س يف رحلته اإىل الأرا�سي املقد�سة اإىل و�سف اجلبال ،والأودية، 
واملدن، والقرى التي قام بزيارتها ، ف�سال عن تعر�سه لو�سف الأماكن الدينية والتاريخية 
يف هذه املناطق، وحتدث عن احلياة القت�سادية ، و ل�سيما التجارة والزراعة ، كما حتدث 

عن الناحية ال�سحية ،وبخا�سة يف مدينة عكا وو�سف جوها بغري النقي.

اعتمد يوان�س فوقا�س على بع�س امل�سادر ومنها: الكتاب املقد�س ، وكتابات املوؤرخ 
اليهودي يو�سيفو�س . وقد اأ�سار يف نهاية رحلته اإىل الهدف من القيام بهذه الرحلة.
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Abstract:

In his visit to the holy land ,Johannes Phocas described the mountains, 
valleys ,cities , and villages which he visited ,in addition to describing the 
religious and historical sites in these regions . He also talked about the 
economical life , particularly trade and agriculture . Further more, he shed 
light on healthy aspects especially in the city of Acre  where he described its 
contaminated atmosphere. 

Johannes Phocas depended on some sources among which are the Holy 
Bible and the writings of the Jewish historian Flavrus Josephus . At the end 
of his journey ,he revealed the goal of that journey.
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مقدمة الرتمجة العربية: 
الرحالة  من  جمموعة  قدوم  ال�سالمي  امل�رشق  �سد  ال�سليبية  احلروب  فرتة  �سهدت 
اليوناين  الرحالة  اأوروبي، وكان من بني هوؤلء  اأكرث من بلد  اإىل  الذين ينت�سبون  الغربيني 
يوان�س فوقا�س الذي قام بزيارة الأرا�سي املقد�سة قبيل معركة حطني بنحو �سنتني، وعلى 
وجه التحديد عام 581هـ/ 1185م، وقد ح�رش اإىل املنطقة بعد نحوعام من زيارة الرحالة 
الزمنية  اأن املدة  الوا�سح  الذي قام برحلته عام580هـ /1184م، ومن  ابن جبري  امل�سلم 
بني الرحلتني تقدر بعام اأو اأقل. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الرحلتني اأجنزتا يف زمن ال�سيطرة 

ال�سليبية على بالد ال�سام مبا فيها فل�سطني.
 Descriptio املقد�سة  الأر�س  )و�سف  الأ�سلي  فوقا�س  يوان�س  رحلة  عنوان  وورد 
Terrae Sauctae( يف مو�سوعة الآباء اليونانية يف اجلزء 133،  �س997- 1063، كما 

 Historien Grees ميكن العثور عليها يف جمموعة احلروب ال�سليبية، املوؤرخني اليونانيني
 ، 2tomes (1875-1881), اجلزء الأول من  �س527-559، واجلزء الثاين من �س683-

695 ويف هذه املو�سوعة جند الن�س اليوناين م�سحوبًا بالرتجمة الالتينية. 
واأول ما نود اأن نتحدث عنه يف هذه الرحلة هو حتقيق ا�سم الرحالة الذي اأخطاأ ق�سم 
كبري من الباحثني يف لفظه وكتابته فمعظمهم يقراأون ال�سم يوحنا،بينما اللفظ ال�سحيح 
امل�سيحيني  وعند  يون�س،  العربية  يف  يقابل  وهو   ،Johannes يوان�س  هو  اليوناين  لال�سم 
يونان، وعند اليهود يونا، وال�سم املذكر العلم عند اليونان ي�سم بال�سني ؛ ولذلك راأينا اأن 

نر�سم ال�سم يوان�س  كما هو يف بالد اليونان.
اأما ابن جبري،فهو حممد بن اأحمد، ولد يف مدينة بلن�سية الأندل�سية عام 540هـ/1145م، 
عام  نحو  الأ�سفار"  اتفاقات  عن  بالأخبار  "تذكرة  امل�سماة  رحلته  اأو  كتابه  دون  وقد 
ب�سفته  دقيقا  و�سفا  ما�ساهده  كل  و�سف  اأنه  يف  كتابه  اأهمية  وتكمن  583هـ/1187م. 
�ساهد عيان، واأحد الأعالم امل�سهود لهم بالدقة والأ�سالة،اإ�سافة اإىل روعة اأ�سلوبه و�سالمة 
ال�سيا�سية القت�سادية والجتماعية يف بالد  بيانه.وقد زودنا مبعلومات قيمة عن احلياة 

ال�سام، مبافيها فل�سطني خالل احلروب ال�سليبية)1(.
التي تخ�سه، فابن جبري تو�سع يف  الدينية  اأن كل رحالة ركز على الأماكن  ويالحظ 
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احلديث عن الأماكن الدينية الإ�سالمية املقد�سة يف فل�سطني، بينما تعر�س يوان�س للحديث 
ابن جبري يف  و  اتفق يوان�س فوقا�س  �سديد. وقد  امل�سيحية باخت�سار  الدينية  الأماكن  عن 
و�سفهما مدينة عكا بانها مدينة غري �سحية. ويف ذلك يقول  ابن جبري" �سككها  و�سوارعها 
تغ�س  بالزحام،  وت�سيق فيها مواطئ الأقدام، ت�ستعر كفراً وطغيانًا، وتفور خنازير و�سلبانًا، 

زفرة قذرة، مملوءة كلها رجًزا وعذرة")2(.
وقد اختلف ابن جبري ويوان�س فوقا�س يف ا�ستخدام املقايي�س الطولية بني املدن والقرى 
وغريها، ومما يوؤكد هذا اأن ابن جبري ا�ستخدم الفر�سخ لتحديد امل�سافات بقوله:" فنزلنا يوم 
الثنني املذكور ب�سيعة من �سياع عكا، على مقدار فر�سخ")3(، و اأ�سار اإىل طول بحرية طربية 
وعر�سها بقوله: "و�سعتها نحو ثالثة فرا�سخ اأو اربعة، وطولها نحو �ستة فرا�سخ")4(، واتفق 
،وقد  وامل�سافات  الأطوال  لقيا�س  امليل وحدة  ا�ستخدامهما  فوقا�س يف  ويوان�س  ابن جبري 
ا�ستخدم ابن جبري امليل لتحديد امل�سافة بني عكا و�سور. ويت�سح ذلك من خالل اإ�سارته اإىل 
اأن "امل�سافة بني املدينتني نحو ثالثني مياًل")5(. واأ�سار يوان�س فوقا�س اإىل اأن امل�سافة بني 
وادي �سلوان ودير القدي�س �سابا)6( تقدر بحوايل اأحد ع�رش مياًل،  كما اأ�سار اإىل اأن امل�سافة بني 
اأرماثيم والقد�س تبلغ نحو �ستة اأميال، وحدد امل�سافة بني عموا�س واأرماثيم ب�سبعة اأميال 
اأو اأكرث)7(. واإىل  جانب ذلك ا�ستخدم  ابن جبري  ويوان�س فوقا�س الأيام  لتقدير امل�سافات  
بني املدن. ويت�سح ا�ستخدام  ابن جبري لالأيام  لتحديد امل�سافات بقوله: "وبني عكا وبيت 
املقد�س ثالثة ايام. وبني دم�سق وبينه مقدار ثمانية  اأيام")8(، اأما يوان�س فقد ا�ستخدم الأيام 
عندما قدر امل�سافة بني �سب�سطية ونني مب�سرية يوم واحد. ويف الوقت نف�سه نراه ي�ستخدم 

الغلوة لتحديد امل�سافة بني املدن والقرى يف الأرا�سي املقد�سة)9(.
واأما بالن�سبة مل�سادر يوان�س فقد اأ�سار اإىل اعتماده على الكتاب املقد�س، وكتابات املوؤرخ 

اليهودي يو�سيفيو�س)10(.  بينما مل ي�رش ابن جبري اإىل امل�سادر التي اعتمد عليها يف رحلته.
وهناك اختالف اآخر بني ابن جبري ويوان�س فوقا�س، فبينما قدم الأول و�سفًا مو�سعًا 
ودقيقًا لالأماكن التي قام بزيارتها، نرى اأن املعلومات التي وردت يف رحلة يوان�س كانت 
اأخطاأ يف  اأنه كان دقيقًا يف و�سفه بع�س املناطق،واإن كان قد  الرغم من  خمت�رشة على 

تقدمي بع�س املعلومات التاريخية.
واكتفيا مبا  بزيارتها،  القيام  املناطق من دون  لذكر بع�س  تعر�سا  قد  اأنهما  ويبدو 
"وعلى  بقوله  لطربية  و�سفًا  جبري  ابن  قدم  املثال  �سبيل  فعلى  النا�س؛  بع�س  من  �سمعاه 
بادية طربية اختالف القوافل من دم�سق ل�سهولة طريقها، ويق�سد بقوافل البغال على تبنني 
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لوعورتها وق�سد طريقها، وبحرية طربية م�سهورة وهي ماء عذب و�سعتها نحو ثالثة فرا�سخ 
اأو اربعة، وطولها نحو �ستة فرا�سخ. والأقوال فيها تختلف، وهذا القول اأقربها اإىل ال�سحة، 

لأنا  مل نعاينها")11( .  
وو�سف كل من يوان�س فوقا�س وابن جبري مدينة �سور واإن كان ابن جبري قد ا�ستطرد 
يف و�سف املدينة فاإنهما اتفقا يف احلديث عن امليناء،اإ ذ يقول ابن جبري عن ميناء �سور: 
"ف�ساأن هذه امليناء �ساأن عجيب يف ح�سن الو�سع")12(، بينما يذكر يوان�س فوقا�س اأن ميناء 
�سور اخلارجي يقارن مبيناء بريوت، على الرغم من اأنه يفوقه ح�سنا وجماًل، ويتفوق عليه 

بارتفاع ابراجه )13(.
والجتماعية  ال�سيا�سية  منها  عدة  جوانب  على  فوقا�س  يوان�س  رحلة  ا�ستملت  وقد 
قام  التي  والقالع  والقرى  واملدن  للقرى  و�سفا  والعمرانية.وقدم  والدينية  والقت�سادية 
بزيارتها، وعلى الرغم من اأن و�سفه لهذه املناطق جاء خمت�رشاً فاإنه كان دقيقًا. واإ�سافة 
لذلك زودنا يوان�س فوقا�س مبالحظة دقيقة عن الطريق التي تربط ال�سامرة باملدينة املقد�سة، 

وو�سفها بانها مر�سوفة باحلجارة )14(. 
و تعر�س يوان�س لالأو�ساع ال�سحية يف بع�س املدن، ومثال ذلك اإ�سارته اإىل الزدحام 
اإىل  اأدى  الهائل للغرباء ما  التدفق  الهواء ب�سبب  ال�سكاين يف عكا وما ينتج عنه من ف�ساد 

انت�سار الأمرا�س يف هذه املدينة ال�ساحلية، وقد اأ�سار اإىل الوفيات التي تظهر نتيجة ذلك. 
كذلك يبدو من درا�ستنا الرحلة اأن الرحالة اقتب�س كثرياً من التوراة والجنيل لكي يدعم 
املدن  اأ�سماء  بر�سم  يتعلق   ما  باأخطاء عديدة منها  الرحالة  ذلك وقع  حديثه، وف�ساًل عن 
والقرى والقالع، وكذلك ما يتعلق ببع�س الأحداث التاريخية، وقد ات�سح ذلك عندما اأ�سار 
اإىل اأن يوحنا املعمدان دفن يف �سب�سطية، يف حني اأن تنفيذ عملية القتل متت يف قرية مكاور 

الواقعة �رشق الأردن. 
و تطرق ابن جبري اإىل اأحوال فل�سطني ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية والجتماعية، 
بينما مل يتعر�س يوان�س فوقا�س ملثل هذه اجلوانب. فعلى �سبيل املثال اأ�سار ابن جبري اإىل 
الهجوم الذي قام به ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي على نابل�س عام 580هـ/1184م بقوله:" 
فدهم مدينة نابل�س وهجمها بع�سكره فا�ستوىل عليها و�سبى كل من فيها واأخذ اإليها ح�سونًا 
و�سياعًا."وامتالأت اأيدي امل�سلمني �سبيًا ل يح�سى عدده من الإفرجن، ومن فرقة من اليهود 
تعرف بال�سمرة من�سوبة اإىل ال�سامري. وانب�سط فيهم القتل الذريع، وح�سل امل�سلمون منها 
على غنائم ي�سيق احل�رش عنها،اإىل ما اكتفت من الأمتعة والذخائر والأ�سباب والأثاث،اإىل 
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ما  جميع  على  امل�سلمني  ايدي  اأطلق  اأن  املوفق  ال�سلطان  هذا  فعل   )16( والكراع  النعم)15( 
اجلي�س  وي�ساراً. وعفى  غنًى  وامتالأت  ما حوت  يد  فاحتازت كل  ذلك،  لهم  و�سلم  احتازته، 
على ر�سوم تلك اجلهات التي مر عليها من بالد الفرجن، واآبوا غامنني فائزين بال�ســــــالمة 
والغنيمة والإياب،  وخَل�سوا من  اأ�رشى  امل�سلمني عدداً كثرياً، وكانت غزوة مل ي�سمع مثلها 

يف البالد" )17(.
اما بالن�سبة لالأو�ساع القت�سادية فقد تعر�س ابن جبري اإىل التجارة واأ�سار اإىل " اأن  

قوافل امل�سلمني تخرج اإىل بالد الإفرجن و�سبيهم يدخل اإىل بالد امل�سلمني" )18(.
مناطق  يف  الزراعة  ي�سف  اجلانب،ونراه  هذا  اإىل  فوقا�س  يوان�س  يتعر�س  مل  بينما 
خمتلفة،ومن بينها و�سفه مدينة اأنطاكية باأنها مزينة بالب�ساتني التي ت�ستمل على جميع 
اأنواع الأ�سجار )19(. كما اأ�سار اإىل جبل لبنان "باأنه مك�سو باأ�سجار ال�سنوبر، والأرز، وال�رشو، 
ومزين بالعديد من الأ�سجار املثمرة ذات الأنواع املختلفة")20(. و حتدث عن منطقة قريبة 
من بيت املقد�س ت�ستهر بزراعة اأ�سجار الكرمة )21(. ولعل هذه الإ�سارة من قبل الرحالة تو�سح 
القت�سادية ومردودها  الكرمة، رمبا لأهميتها  اأ�سجار  اإهتمام �سكان تلك املنطقة بزراعة 
املادي.وف�سال عن ذلك اأ�سار اإىل املنطقة املمتدة من ال�سامرة اإىل املدينة املقد�سة" بانها 
حموطة بكروم العنب والأ�سجار")22( كما انه ذكر  املروج والب�ساتني الوا�سعة املحيطة مبدينة 
بريوت )23(. ويت�سح مما �سبق اأن ابن جبري اهتم بجانب واحد من الناحية القت�سادية، وهو 
التجارة املارة بني املناطق الإ�سالمية واملناطق اخلا�سعة لل�سيطرة ال�سليبية. بينما اهتم 
يوان�س فوقا�س بالزراعة واأ�سار اإىل املناطق املزروعة بالأ�سجار املثمرة. كذلك ركز يوان�س 
يف رحلته على اجلوانب الدينية وو�سف الأماكن املقد�سة للم�سيحيني، ويظهر ذلك من خالل 
اعتماده على ما ورد يف الكتاب املقد�س، ف�ساًل عما �ساهده بنف�سه من الأماكن واملواقع 

الدينية التي تخ�س امل�سيحيني، ورمبا كان هذا هو هدفه الأول من تدوين رحلته.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن يوان�س فوقا�س مل يتطرق اإىل ذكر الأماكن الدينية الإ�سالمية،كما 
اأنه مل ي�رش يف رحلته اإىل الفل�سطينيني م�سلمني وم�سيحيني �سكان البالد الأ�سليني،بينما ق�رش 
و�سفه على الأماكن الدينية امل�سيحية فح�سب التي اأ�سهب يف و�سفها وبيان اأماكنها؛ولعل 

ذلك ي�سرياإىل جتاهله املق�سود �سكان البالد،و اأماكنهم الدينية املقد�سة.



102

البيش��اويرحلة يوان��س فوقاس في األراضي املقدس��ة581 ه� / 1185م اهلل  عب��د  د. س��عيد 

مقدمة الرتمجة اإلجنليزية:
بقلم ليو الالتيو�س

بينما كنت يف خيو�س)24(، اأت�سفح بعناية ودقة خمطوطات متنوعة، اأمكن احل�سول عليها 
من اأماكن خمتلفة، وقع بني يدّي الو�سف املوجز، لالأماكن املقد�سة يف فل�سـطني)25( و�سوريا الذي 
دونه يوان�س فوقـا�س، باأ�سلوب كتابي ب�سيط جداً. بدا كاأنه كاتب رائع ومدقق، مع الأخذ بعني 
العتبار الزمن الذي عا�س فيه. وبناًء على ذلك قررت قراءته بحر�س، ولكنني اأهملت ذلك كوين 
كنت م�سغوًل باأعمال اأخرى. وبعد ذلك ب�سنوات عدة، وعندما كنت يف روما، عادت اإىل ذاكرتي 
املخطوطات التي راأيتها، وعن طريق مناق�سة غري ر�سمية حول مو�سوع الأماكن املقد�سة التي 
متت الإ�سارة لها، تذكرت)يوان�س( فوقا�س مرة اأخرى، و�سعرت برغبة قوية يف احل�سول عليه 
اأعطاين املخطوط، تو�سلت و�سليت  الذي  لنف�سي. كتبت لأ�سدقائي مرات، كما كتبت ل�سديقي 
ا�ستف�ساراتي  فوريا حول جميع  رداً  ا�ستلم  كنت  فقط.  وقتي  اأ�سعت  ولكني  مكافاآت؛  وعر�ست 
ماعدا هذا الكاتب الوحيد. وبناًء على ذلك فقد امتنعت اأخريا عن الهتمام به. وعلى اأية حال، 
وبعد ُم�سي �سنة، وبينما كنت مهتما مب�سكالت اأخرى، و�سلتني جمموعة من املخطوطات من 
اأحد الأ�سدقاء الذي و�سل للتو من خيو�س. وبينما كنت اأت�سفح عناوينها، لحظت ا�سم فوقا�س 
ظاهرا على اإحداها، وقد وقع علّي وكاأنه من ال�سماء، ومل يكن مكتوبا باأيد اأخرى، واإمنا الأ�سل 

الذي راأيته يف خيو�س، وقد انتزعته من بني بقية املجلد الذي كان يحتويه.
�سوف اأحاول عبثًا التعبري عن الفرحة التي �سعرت بها. مل اكن لأح�سل على هذه اجلائزة 
يف حالة عثوري على كنز. ومن ثم، فقد اأعددت نف�سي للمجازفة برتجمته، واأم�سيت اأيامًا عدة 
يف �سقل ترجمتي، وكان يوان�س كريتي املولد، ووالده يدعى متى Matthew، وهو الذي لب�س 
فيما بعد رداء الرهبان، واأ�سبح راهبًا، وتويف يف جزيرة بامتو�س)26(. وعندما كرب يوان�س خدم 
يف اجلي�س حتت قيادة مانويل كومنني)27(. وتطرق يف الف�سل الرابع والع�رشين)من كتابه(، اإىل 
ذكر رجل اإ�سباين متقدم يف العمر درب نف�سه فرتة من الزمن على حياة التق�سف و الزهد فوق  
اأخدم  اإليه عندما كنت  اأنا بنف�سي  )28( حيث حتدثت   Attalia اأ�ساليا  �سخرة  كبرية قرب بحر 
حتت قيادة الإمرباطور ال�سهري مانويل كومنني بروفريوجنتو�س)29( ، وقد اأملح كثريا يف كتابه 
لالإمرباطور نف�سه. وقد تزوج واأجنب ابنًا، ولكن مل ن�ستطع التعرف على ا�سم ابنه ؛ لأن الإ�سم 
مزق من حواف الكتاب، عندما قطعوا الهوام�س بال�سكني.  وقد اأ�سبح  فيما  بعد راهبًا وزار 
الأماكن  املقد�سة عام 581هـ/1185م)30(. وقد جمعت كل هذا من املالحظة الهام�سية املدونة 
ف الراهب املتدين يوان�س فوقا�س، الذي تدرب على  بحروف حمراء على خمطوط رحلته. َو�سْ
�سعائر الدين يف جزيرة بامتو�س، كيف راأى الأماكن املقد�سة عام581هـ/1185م. وقد دون 

يف بداية الكتاب" اأنا البن لفوقا�س املولود يف كريت )31( كتبت هذا با�سم …… 
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الوصف املوجز: 
بو�ساطة يوان�س فوقا�س

اأي�سا  يتعلق  وفيما  املقد�س؛  بيت  )32( وحتى  اأنطاكية  واملدن، من  القالع  بخ�سو�س 
ب�سوريا وفينيقيا، والأماكن املقد�سة يف فل�سطني: 

1- ملاذا اأنا الآن، الذي اأ�ستمتع مبناظر الأماكن املقد�سة، واأ�ساهد املناطق التي جتلى 
الرب نف�سه فيها ذات مرة عندما اأح�رش عباده الهاربني من م�رش بو�ساطة مو�سى مبعجزات 
العموريني  ملك  �سيحون  وحكامها،  ال�سعوب  ظاهرة  ب�سهولة  �سكل  وقد  جبارة،  وباأيد 
غرباء،  �سكانًا  ون�رشوا  الكنعانية،  املمالك  وجميع  با�سان)34(،  ملك  وعوج  )الأموريني()33(، 
اأخرياً  باركها  التي  الأماكن  املقد�س،  الكتاب  يخربنا  كما  اهلل،  بف�سل  وتكاثروا  عمروا، 
بالتج�سيد املقد�س لبنه الوحيد، واإكماًل لالإجناز الرائع لتجددنا، اأت�ساءل ملاذا؟ اأتذوق اأنا 
اأين ميكن اأن جند مثل هذا  اأ�سلوب النهم بالطعام؟  وحدي هذه ال�سعادة الروحية، واأحاكي 
الت�رشف الكاثوليكي الأخوي الذي نظهره مبحبتنا لبع�سنا بع�سًا، والذي بو�ساطته تظهر 
اأحاول  اأن  اأملك من قوة،  اإذن، وبقدر ما  الإن�سان؟ فمن واجبي  الرحمة املميزة يف طبيعة 
با�ستخدام  مبا�رشة  غري  وبطريقة  اخلارطة،  خالل  من  وكذلك  بالكلمات،  املنطقة  و�سف 
الذين  لهوؤلء  بالن�سبة  الدين.اأما  لطلبة  بعيني  �ساهدتها  التي  الأ�سياء  هذه  وا�سفا  الكتابة 
�ساهدوا هذه الأماكن ف�سوف ت�سيع جهودي �سدى؛ لأنه اإذا كان ملو�سوع كتابتي اأن يحاكي 
امل�سهد احلقيقي، واإذا كان التقليد عادة ما يكون ناق�سًا اأو غري كاف عن الواقع، فمن الوا�سح 
اإذن، يهدف كتابي؟ هوؤلء  اإىل ماذا،  اأقل مما �ساهدوه باأعينهم.  اأعطيهم متعة  اأنني �سوف 
النا�س الذين مل ي�ساهدوا باأعينهم هذه الأماكن الرائعة جدا باأعينهم، ول�سوء حظهم �سمعوا 
عنها فقط، اأو اأتوا على ذكرها، فاإنني اأت�سور بدون �سك انهم �سيتعلمون من كتابي اأكرث من 
اأن يكون مالئما  اأي�سا  اأن يحددوا ماهيتها، ويجب  اإليهم من دون  يتحدثون  الذين  هوؤلء 
اأكرث اأن اأعر�س اأحداثًا ممتعة عن اأولئك الذين �ساهدوها، اإذا كان من املمتع �سماع روايات 

لأ�سياء من املمتع جدا روؤيتها.

2- اأما مدينة اأنطاكية الإلهية فتقع على �سفاف نهر العا�سي)35(،وا�ستهرت مب�سارح 
الأعمدة رائعة اجلمال، ومعابد �سخمة، و�سكان كثريين، وثروة غري  وا�سعة، و�سفوف من 
حمددة، وبهذا تفوقت ب�سكل لفت للنظر على جميع مدن ال�رشق تقريبا. وعلى اأية حال، فاإن 
الزمن واأيدي الربابرة)36( ق�ست على ازدهارها، بالرغم من اأنها ل تزال قادرة على التباهي 



104

البيش��اويرحلة يوان��س فوقاس في األراضي املقدس��ة581 ه� / 1185م اهلل  عب��د  د. س��عيد 

اإن  اإذ  الوقت نف�سه،  وال�ساحرة يف  القوية، وخرير مياهها املتالطمة،  واأ�سوارها  باأبراجها، 
النهر ميتد، ويحيط باملدينة بهدوء، ويلتف حول اأبراجها، وف�سال عن ذلك يزود باملاء ب�سكل 
مياهه  تتدفق  الذي   )37(Castalia كا�ستاليا  نبع  من  تنبع  التي  اجلداول  خالل  من  عجيب 
باأكملها،  املدينة من خالل قنوات عدة منت�رشة باملدينة  اإىل  املياه  لالأمام بهدوء، وتعرب 
املدينة،  ملوؤ�س�س  الوا�سع  الكرمي،  وللقلب  الفخمة  لالأعمال  ال�سكر  مبياهها،  بغ�سلها  وتقوم 
الذي جلب اجلدول بو�ساطة قناة �ُسقت من امل�سدر خمرتقة اجلبال اإىل داخل املدينة، وتقع 
ت�ستمل على جميع  التي  بالب�ساتني  الأ�سوار، وهي مزينة  ال�سهرية)38( خارج  �ساحية دفنه 
اأنواع الأ�سجار، ف�ساًل عن اجلبل الرائع الذي كان يقيم فيه �سمعان املبدع)39(. ويقع بالقرب 
من هذه املواقع جبل مارو�س)40( و�سخرة �سكوبيلو�س Scopelus)41( التي بحث فيها العديد 
الذين  هوؤلء  هم  من  والآن  ووجدوه،  الآله  عن  الغابرة  الأزمان  يف  املقد�سني  الرجال  من 

حفظت اأرواحهم، و�سكنوا يف اأدغال هذه اجلبال، وقد فتنوا بجماله. 
الأقرب  اله�سبة  �سفح  حول  م�ساره  ويلتف  ه�سبتني،  بني  كا�ستاليا  نبع  ويتدفق 
فوق  م�سقوفًا  كبرياً،  معمداً  رواقا  �ساهدنا  وقد  املاء.  من  مذهلة  كمية  وي�سب  البحر،  اإىل 
رفيعة  بقنوات  منها  الواحد  يتفرع  جدولني:  اإىل  وينق�سم  بقوة،  املاء  يندفع  اجلدول،حيث 
ت�سبح نهراً لطيفًا، ي�سب من اأعلى اإىل اأ�سفل داخل املدينة من اجلهة اليمنى. اأما الآخر فاإنه 
يفي�س فوق الأر�س من اجلهة الي�رشى للجدول فيغطي املمرات. وبعد اأن يروي كل املروج 
يف دفنه، ين�سم اإىل نهر العا�سي من اجلهة الي�رشى. اأما اجلبل الرائع الذي يظهر بني املدينة 
املدينة كما يحاذي  م�ساهدته،اإنه يحاذي  املمتع جدا  فيبدو منظره جمياًل، ومن  والبحر، 
رو�سو Roso)42(، وفوق اإحدى اجلهات ترابط �سخرة �سمعان. ويف اجلانب الآخر توجد ه�سبة 
حول  حت�سى  ل  متعرجة  بانحناءات  العا�سي  نهر  ويجري   .)43(Caucaus كوكو�س  تدعى 
قاعدة هذا اجلبل ثم ي�سب مياهه يف البحر، وعند قمة هذا اجلبل كان ذلك الرجل العظيم 
قد عا�س حياة التاأمل، وترك فيه قلبه وج�سده،وكافح من اأجل الرتقاء مع ج�سده بالهواء 
هذه  تنظيم  عملية  والإن�سان. كيف متت  الرب  بني  امل�سافة  منت�سف  معلق يف  فهو  اأي�سا، 
اجلبل  قمة هذا  اأنه مت جتريف  لك. ومبا  اأ�رشح  �سوف  املقد�س؟  الرجل  لهذا  الغريبة  احلياة 
الرائع على اأيدي البنائني، فقد ان�ساأ ديراً من اإحدى ال�سخور ال�سلبة املالئمة، كما اأنه نحت 
يف و�سطها عمودا طبيعيا، اعتمده كموقع، وا�سعا قدميه على �سخرة، كما اأوردها الكتاب 
املقد�س، وقد �سيد كني�سة جميلة مطلة على ال�رشق، كر�ست للرب، وجرت العادة على دعوة 
اأتباعه فيها، ولذلك فقد بقي خارج الأبواب، اأما فيما يتعلق بهم فقد مكثوا طوال الليل داخل 

حدود الكني�سة بالطريقة التي جعلت منهم قدي�سني.
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ومزدحمة  كبرية  مدينة  وهي  واأنطاكية،  )الدير(  هذا  بعد  الالذقية  وتاأتي   -3
بال�سكان،على الرغم من اأن الزمن قلل من اإ�رشاقها اأي�سا، وبعد الالذقية تاأتى جبلة اأو زبل 
النمط  هذا  وعلى  طرطو�س.  اأو  انطرطو�س(   ( انتاراد  تدعى  قلعة  جبلة  بعد  وتاأتى   ،Zebel

تقوم ح�سون عدة على طول ال�ساحل حتى مدينة طرابل�س، بينما متتد داخل املنطقة �سال�سل 
جبلية كبرية ماأهولة باأنا�س يطلق عليهم �سا�سي�سي )احل�سا�سني( Chasysii)44(، وهم �سعوب 
اأو  لبدعة  واإمنا يعبدون اهلل طبقا  امل�سيحية ول بتعاليم حممد،  بالديانة  م�سلمة ل يقرون 
هرطقة خا�سة بهم. ويطلقون على رئي�سهم ر�سول اهلل)45(، وهوؤلء الذين ُير�َسُلوَن بناًء على 
اأوامره اإىل حكام املقاطعات يقتلونهم بال�سيوف، ويثبون عليهم على حني غرة، ويلوكونهم 
ارتكاب  بعد  ح�سود  �سد  قليلة  كفئة  ويقاتلون  اجلريئة،  اأفعالهم  بها  تتميز  التي  بال�رشعة 

جرميتهم، ويعتربون هذا العلم مبنزلة ا�ست�سهاد يو�سلهم اإىل اخللود.

م�سهور  وهو  جدا،  جميل  جبل  وهو  هذه،  اجلبال  �سل�سلة  بعد  لبنان  جبل  وياأتي   -4
بالكتب املقد�سة، كما اأنه جبل �سخم، مك�سو بالثلج الذي يبدو وكاأنه معلق به مثل جدائل 
اأي�سا مك�سو باأ�سجار ال�سنوبر، و الأرز، و ال�رشو، ومزين بالعديد من الأ�سجار  ال�سعر، وهو 
البحر ماأهول بامل�سيحيني، بينما يقيم  الذي يلي  الأنواع املختلفة. واجلانب  املثمرة ذات 
امل�سلمون على اجلانب املطل باجتاه دم�سق والعربية. ويتدفق من اأوديتها وفروعها اأنهار 
�سغرية عدة ت�سب مياهها يف البحر، وهي اأنهار رائعة اجلمال وباردة ب�سكل مفرط، خا�سة 
يف الوقت الذي يذوب فيه الثلج، وتربد اجلداول التي تغذيها باملياه. وتقع طرابل�س عند �سفح 
هذا اجلبل، و كانت من�ساآتها قد �سيدت فوق �سبه جزيرة؛ باجتاه جزء �سغري ناتئ يتفرع من 
جبل لبنان)46(، ويتجه اإىل داخل البحر على �سكل ل�سان مرتفع من جانبه اأو طرفه ال�رشقي. 
طرابل�س  مدينة  وتعترب  اأ�سا�ساتها.  املدينة  باين  و�سع  املرتفعة،  الأر�س  هذه  قمة  وفوق 
ت�ستحق  نف�سه  الوقت  يف  ولكنها  تغطيها،  التي  الأر�س  م�ساحة  مع  مقارنة  جدا  �سغرية 

الإعجاب الكثري، ب�سبب ارتفاع اأ�سوارها، وجمال بناياتها.

5- وتاأتى بعد ذلك مدينة جبيل)47(، ثم، بريوت، وهي مدينة وا�سعة ومكتظة بال�سكان، 
وحتيط بها املروج والب�ساتني الوا�سعة من كل اجلوانب، ويزينها ميناء جميل. وهو لي�س ميناًء 
ع على  طبيعيًا، ولكنه �سيد باأ�سلوب فني رائع، وقد زين يف املدينة على �سكل ن�سف قمر، وو�سُ
كل من طرفيه برجان كبريان على �سكل قرنني، وتلت�سق باحدهما �سل�سلة متتد اإىل الخر ملنع 

ال�سفن من الدخول اإىل امليناء، ويعترب هذا املكان اأحد احلدود الواقعة بني �سوريا وفينيقيا.
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العجيب  الذي و�سف موقعه  6- وتاأتى بعد ذلك �سيدا وميناوؤها املزدوج امل�سهور، 
اخلارجي،  وامليناء  ومينائه  املكان  بزيارة  قمت  واإذا   ،Leucippe ليو�سيبي)48(  املوؤرخ 
ف�سوف جتد احلقيقية مطابقة متاما الو�سف املو�سح يف كتاباته. وعلى بعد م�سافة ثالث 
اجلزء  فوق  كبرية  اأطوال  ذات  باأعمدة  حموطة  كني�سة  توجد  املدينة،  خارج  قو�س  رميات 
العلوي من الكني�سة، حيث و�سع حجر مربع، وطبقا لرواية العامة فان ال�سيد امل�سيح، منقذ 

العامل، تعود اأن يقف ويعلم احل�سود.

البحر، ويف منت�سف  7- وتقع مدينة �رشفند)49( بعد �سيدا، وقد �سيدت على �ساحل 
املدينة �سيدت كني�سة فوق منزل الأرملة التي قدمت ال�سيافة للنبي اإليا�س، وقد خ�س�ست 

الكني�سة للنبي اليا�س.

8- وتاأتي مدينة �سور بعد ذلك، وهي تفوق بجمالها جميع مدن فينيقيا، وقد �سيدت 
مثل طرابل�س فوق �سبه جزيرة م�سابهة. ولكنها ذات ات�ساع اأكرب، ومتتلك مباين اأكرث �سحراً 
وجماًل مما حتتويه مدينة طرابل�س. ويقارن ميناوؤها اخلارجي مبيناء بريوت، على الرغم 
من اأنه يفوقه حجمًا وجماًل، ويتفوق عليه اأي�سا بارتفاع اأبراجه. وتوجد �سخرة كبرية جدا 
على بعد رميتي قو�س خارج املدينة، وطبقا للتقاليد فقد جل�س ال�سيد امل�سيح فوقها عندما 
واأح�رشا  ذهبا  وقد  اخلبز،  ل�رشاء  املدينة  اإىل  ويوحنا  بطر�س  امُلَقدَّ�سنْي:  احلواِرينّي  اأر�سل 
الواقع على  بعد  نحو  ميل واحد من  النبع املجاور،  اإىل  ال�سري مع املنقذ  اخلبز، ووا�سال 
، و�رشب املاء بارك النبع،  املدينة، حيث جل�س املنقذ، وبعد اأن تناول الطعام مع احَلواِرينيَّ
ويف حقيقة الأمر بقي النبع مده�سا ب�سكل ل نظري له حتى هذه الأيام، اإذ اإنه يتدفق يف و�سط 
اإنه عميق جدا. وتو�سف عمارته  اأي�سا  ال�سبيل وي�سعدهم. ويقال  املروج، ويفاجئ عابري 
و�سكله على النحو الآتي: اإن الذين قاموا بعمله يف البداية كانت تدفعهم املحبة، وقد تولوا 
بناء هذا النبع الذي اأحاطوه بربج مثمن ال�سكل،ورفعوه اإىل علو مالئم، وبنوا الزوايا مثل 
املحتجزة  املياه  �سقت  وقد  جذابة،  قناطر  �سكل  على  الأعلى  يف  قنوات  و�سقوا  املزاريب، 
طريقها بقوة بالتدفق لالأمام بني املروج املتوازية حتت كل مزراب، كما لو كانت خارجة 
اأنبوب، وعندما كانت املياه تت�ساقط بقوة،فاإنها كانت تروي املروج املحيطة بالنبع  من 

كلها بو�ساطة جداول عديدة.
والإن�سان الذي يقف عند قمة هذا الربج، اإذا جاز التعبري، على برج املراقبة، ميكنه اأن 
ي�ساهدالأعداد الكبرية لأوراق النبات املتحركة يف الأ�سفل، وكذلك اأكاليل املروج كافة التي 

تتدفق فيها املياه با�ستمرار حتى وقت متاأخر من الليل.
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اإىل  بال�سكان  ومزدحمة  وا�سعة  مدينة  وهي  هذا،  "بتوليما�س"خلف  عكا  وتقع   -9
درجة اأنها تتفوق على املدن الأخرى. وهي ت�ستقبل كل ال�سفن التجارية، ويق�سدها احلجاج 
عن طريق البحر والرب، وقد ح�رشوا من اأجل ال�سيد امل�سيح،ومنها كانوا يغادرون. ويعترب 
اإىل موت  اأمرا�س عدة، توؤدي  الغرباء، حيث تظهر  العديد من  اجلو هنا فا�سدا ب�سبب تدفق 
م�ستمر بينهم، ب�سبب الروائح الفا�سدة والهواء امللوث. ول�سوء حظ هذه املدينة، فان العالج 
غري متوافر. ويقع على ميني هذه املدينة جبل الكرمل و�ساحل البحر ملنطقة فل�سطني. اأما 

املنطقة الواقعة اإىل الي�سار فاإنها ت�سم اجلليل وال�سامرة.

10- وتقع �سفورية )50( كاأول مكان بعد عكا، وهي واقعة يف اقليم اإجلليل، كما اأنها 
اآثار ت�سري اإىل مكانتها ال�سابقة. وبعد �سفورية  غري ماأهولة بال�سكان، ول ت�ستمل على اأي 
تاأتي"كفر" كنا)51(، وهي مكان ح�سني و �سغري جداً، كما يظهر يف هذه الأيام. وهنا حول 
الأودية  اأ�سفل  يف  �سيدت  التي  النا�رشة  مدينة  فتاأتي  الآن  اأما  نبيذ)52(.  اإىل  املاء  املنقذ 
املمتدة من ه�ساب خمتلفة، والتي يقع يف و�سطها املكان الذي �سهد املعجزة واإعالن ال�رش 
العظيم ملرمي،حني اأعلن رئي�س املالئكة جربيل لها برحمة من الرب، الذي خلقه ج�سداً ب�رشيًا 
الكبرية �سوف جتد كني�سة جربيل رئي�س  القرية  البوابة الأوىل لهذه  اأجلنا.وعند دخول  من 
املالئكة،وميكن روؤية كهف �سغري على اجلانب الأي�رش للمذبح املوجود يف الكني�سة، حيث 
ينبع فيه ماء يتدفق على �سكل جدول �سفاف، تعودت الأم الطاهرة القدوم اإليه يوميًا و�سحب 
املاء، عندما اأعطيت بو�ساطة الكهنة اإىل يو�سف، وبقيت مبنزله. وعندما حاولت �سحب املاء 
اأثتاء �سحبها املاء  ال�ساد�س للب�سري، تلقت ال�سمة الأوىل منه يف  ال�سهر  كالعادة، وهي يف 
اإىل منزل يو�سف،عندما �سمعت  اأنها قد عادت ترجتف  العادة، ولذلك نرى  كما جرت عليه 
املالك يقول: "�سالم لك اأيتها املنعم عليها،فردت عليه قائلة: هوذا اأنا اأمة الرب فليكن يل 
يو�سف  بيت  وبعد هذا حتول  الطاهر،  الرب يف رحمها  كلمة  تلقت  بح�سب قولك)53("، وهنا 
اإىل كني�سة فوق اجلانب الأي�رش، حيث يوجد كهف لي�س مفتوحًا يف بطن الأر�س واإمنا فوق 
ال�سطح. وقد زينت فتحته بالرخام الأبي�س، وفوقه قام الر�سامون بر�سم مالك ذي اأجنحة 
اأعماًل فنية مفرو�سة بقطع من احل�سى يف  �سارة، حيث جند  باأنباء  العذراء  هابطًا يحيي 
اأعمال م�سغولة بالإبرة، ور�سما وكاأنه يتحدث اإليها، لكن كون العذراء خائفة من الروؤية غري 
املتوقعة، فقد اأدارت نف�سها ب�رشعة، ومت�سكت بكل �سيء، ولكنها اأوقعت الثوب الأرجواين من 
يدها، وقد غادرت غرفتها وهي ترجتف، ويف الوقت نف�سه قابلت امراأة من اأقربائها تعترب 
�سديقتها، وقد عانقتها بتحية ودية. وبعد ذلك يدخل املرء من فتحة الكهف، وينزل خطوات 
عدة، ثم ي�ساهد منزل يو�سف القدمي، حيث، كما قلت �سابقا، اأعلن املالك الأنباء ال�سارة عندما 
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عادت العذراء اإىل البيت قادمة من البئر. وعند البقعة التي مت عندها الإعالن يوجد �سليب 
ابي�س، وفوقه يقع مذبح، حيث ت�ساهد حجرة �سغرية  اأ�سود على رخام  منحوت من حجر 
على اليد اليمنى من املذبح، اإذ اعتادت العذراء الأم اأن تقيم، وعلى اجلانب الأي�رش من مكان 
الإعالن ميكن روؤية حجرة اأخرى بدون �سبابيك، يقال اإن ال�سيد اأقام بعد اأن عاد من م�رش 
الب�سري. وطبقا للتقليد املقد�س، فاإن امل�سيح قد غادر النا�رشة،  وحتى قطع راأ�س )يوحنا( 
وا�ستقر يف كفر ناحوم عندما علم اأن يوحنا قد خدع. وتاأتي بعد هذا �سل�سلة من اله�ساب 
ال�سيد امل�سيح، ولكنه  اليهود على رمي  العديدة يقع خاللها مكان �سديد النحدار،فيه عزم 

عرب من بينهم وذهب اإىل كفرناحوم )54(.

جبل  منها  بالقرب  يقع  كما  هذه،  اله�ساب  �سل�سلة  خلف  كبري  �سهل  ويوجد   -11
طابور)55(، وهو مبنزلة جنة الأر�س، ومتعة الروح، وم�رشة لكل ا�سحاب الإميان احلقيقي ؛ 
لأنه يوجد ف�سل ويوجد على قمتها ديران، فيه كان يعي�س امل�سيحيون الذين كر�سوا اأنف�سهم 
حلياة الرهبنة رباين يحيط به، يتنف�س من الرحمة الروحية، وهو مبنزلة ه�سبة م�ستديرة، 
الدير  اإن   اإىل اهلل طلبا للرحمة برتاتيل ونغمات معربة.  ارتفاع متو�سط، يت�رشعون،   ذات 
الذي  احتل  مكان   التجلي ملنقذنا ال�سيد امل�سيح ماأهول من قبل عدد من الرهبان الالتني؛ 
املقد�س  احل�سور  قبل  املقد�س من  املكان  ذلك  ي�سار  على  الواقع  املكان  تكري�س  ولكن مت 
لن�سارى كني�ستنا. وقد احتل التجلي املقد�س مكانه الآن فوق قمة اله�سبة، حيث يقع الدير 
الالتيني، اأما املذبح املقد�س من ذلك املو�سع فيقع يف املكان الذي كان فيه ال�سيد قد جمد 
بني اإليا�س ومو�سى، وبني تالميذه الثالثة بطر�س ويوحنا وجيم�س )يعقوب(. وهذا املكان 
اأقدام ال�سيد امل�سيح فوق املكان، حيث ي�ساهد ذلك  اآثار  حموط ب�سياج نحا�سي، وقد بقيت 
اجلزء الناتئ النا�سع البيا�س، وحيث نق�س �سكل ال�سليب املقد�س وحيث تنت�رش فيه رائحة 

ل تو�سف، ت�رش م�ساعر الذين يزورون املكان.
ويوجد كهف �سغري)56( على بعد رمية حجر خارج الدير، دخل فيه ال�سيد امل�سيح بعد 
كهـف  ويقع  املوت.  من  بعثه  يتم  حتى  راأوا  مبا  كان  اأيا  يخربوا  األ  اأتباعه  واأمر  التجلي، 
ملكي �سادق )57( باجتاه اجلانب ال�سمايل من اجلبل، وهو ي�ستحق امل�ساهدة؛ لكونه حمفورا 
بفتحات متعددة، حيث توجد احلجرات حتت الأر�س وفوقها، ويخدم �سكان عديدون وعزاب 
كم�ستوطنني متن�سكني، وقد مر العديد من القدي�سني العظماء من هنا خالل حياتهم. وبالقرب 
اإبراهيم،  �سيدنا  �سادق  ملكي  فيه  قابل  الذي  املكان  فوق  كني�سة،  �سيدت  الكهف  هذا  من 
عندما كان عائداً من املذبح، وقد باركه، واعتربه �سيفا عليه، وعندما تنظر من هذه اله�سبة 
باجتاه ال�رشق، �ست�ساهد ممرات وقنوات نهر الأردن املبارك من بني الأنهار. وعندما متعن 
اأجزاء من لبنان، وهي تطل ناحية ال�رشق، و�سوف  النظر بعينك بعيداً، فاإنك �سوف ت�ساهد 

ت�ساهد اأي�سا ه�سبتني كبريتني، بنيت بينهما مدينة دم�سق.
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الأردن، فانك �سرتى بحر طربية بو�سوح  الي�سار من نهر  اإىل  وعندما حترك عينيك قليال 
الأمواج،  املنقذ  بارك  قليال، حيث  مرتفعة  اأَر�س  تظهر  املعاك�س  الجتاه  وبدون �سعوبة، ويف 
واأطعم خم�سة اآلف رجل، وبعد البعث تناول الطعام مع تالميذه، بعد �سحب مائة وثالث وخم�سني 
�سمكة، وتظهر �سل�سلة اأخرى من اله�ساب على اجلانب الأي�رش لله�سبة نف�سها، وهي حتيط بال�سهل 
مب�سافة نحو اثني ع�رش �ستاديا )58(. وتقع مدينة نني)59( )نايني( يف حميطها، حيث رفع ال�سيد 
اجلانب  باجتاه  دور  عني  يدعى  الذي  املكان  روؤية  وميكن  املوت)60(.  من  الأرملة  ابن  امل�سيح 
داود:  يقول  حيث  دور  وعني  ونني  طابور  بني  كي�سون  وادي  ويجري  نف�سها،  للمدينة  ال�رشقي 
"اإفعل بهم كما مبديان كما ب�سي�رشا )61(  كما بيابني)62( يف وادي كي�سون، بادوا يف عني دور."

اأعاد  التي  �سب�سطية على م�سافة يوم واحد من هنا، وهي املدينة  12- وتقع مدينة 
يوحنا  راأ�س  الأ�سغر  هريود�س  قطع  وفيها  القي�رش،  �رشف  على  هريود�س  احلاكم  بناءها 
املعمدان)63(، الذي مل تلد الن�ساء �سخ�سًا اأعظم منه، وقد مت ذلك يف و�سط الحتفال الديني. 
ويقع ال�سجن الذي اأودع فيه يوحنا املعمدان، ب�سبب انتقاداته الالذعة وتوبيخه هريود�س 
ويف  نزوًل،  درجة  ع�رشون  اإليه  وتقود  الأر�س،  حتت  ال�سجن  هذا  ويقع  املدينة،  و�سط  يف 
و�سطه مذبح قائم فوق املكان الذي قطع فيه راأ�س يوحنا بو�ساطة اجلندي)64(. وعلى يده 
اليمنى يوجد تابوت يرقد فيه جثمان زكريا املقد�س، والد الب�سري، وعلى اليد الي�رشى هناك 

تابوت اآخر يرقد فيه ج�سد والدته الي�سابات ) اليزابيث(.
وحتفظ بقايا رفات جمموعة من القدي�سني اأتباع الب�سري على جانبي ال�سجن، كما توجد 
التابوت  وي�سمل  الأبي�س،  الرخام  من  منقو�سان  تابوتان  فيها  نف�سه،  ال�سجن  فوق  كني�سة 
الأول الواقع على اليد اليمنى على رماد اجل�سد املحروق ليوحنا املعمدان، ويحتوي التابوت 
اأعلى املكان وعلى اليد الي�رشى، مزهرية ذهبية، واليد  الآخر على ج�سد النبي الي�سع. ويف 
الي�رشى ليوحنا الب�سري مغطاة بالذهب من جميع الأماكن. ويف اجلزء املرتفع للمدينة تقع 
ه�سبة اأقيم فيها قدميا مقر هريود�س، واأقيم الحتفال  يف  املكان  الذي رق�ست فيه  الفتاة  
اأية  وعلى  رق�ستها.  على  لها  جائزة  املقد�س  ملعمدان  يوحناا  را�س  وا�ستلمت  البارعة)65(، 
الدير مغطاة بالقناطر،  الوقت احلا�رش ديراً رومانيا، وكني�سة هذا  اأ�سبح املكان يف  حال 
ويوجد على اجلانب الأي�رش للمذبح �رشداب، ويف منت�سفها ر�سم بارز من الرخام يقع يف 
الراأ�س املقد�س للب�سري حمفوظًا بو�ساطة مالك،  العميقة جداً، حيث اكت�سف  قاع احلفريات 

والذي كان قد دفن يف ذلك املكان بو�ساطة هريود�س.

13- وتقع �سيخار على بعد خم�سة ع�رش �ستديا من �سب�سطية، وهي املدينة الرئي�سة يف 
ال�سامرة التي دعيت بعد ذلك با�سم نيابولي�س، وهي واقعة يف منحدر بني جبلني، و يجاوز 
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تاأ�سي�سها اإىل حد كبري بقعة منب�سطة من الأر�س. وطبقا ملا يرويه ال�سامريون هناك على 
وطلب  ال�سالم(،  )عليه  اإبراهيم  اإىل  الرب  فيه  الذي حتدث  املكان  اجلبال  لهذه  اليمنى  اليد 
منه تقدمي ا�سحق  قربانا، وطبقًا لتقاليدهم، اأمت البطريرك القربان، على الرغم من اأنهم ل 
يعرفون ماذا يقولون، اإذ اإن اجلبل املقد�س هو �سخرة اجللجثة التي حتَمل املنقذ فوقها اآلم 
يعقوب  اأعطاه  الذي  املكان  اجلبل،  �سفح هذا  العامل. وعند  اأجل خال�س  الأخري من  الع�ساء 
لبنه يو�سف، وفيه يوجد بئر يعقوب)67( نف�سه، حيث جل�س ال�سيد عندما كان مرهقا، وحتدث 

مع املراأة ال�سامرية كما ورد يف الإجنيل املقد�س.
وعند هذا اجلبل نف�سه قالت املراأة لل�سيد "اإن اآباءنا تعبدوا يف هذا اجلبل")68(، واأعلم ال�سيد 
جميع النا�س بحديثه معها، كيف لهوؤلء "الذين ي�سجدون له فبالروح واحلق ينبغي اأن ي�سجدوا".

اأربعة وثمانني �ستاديا   ال�سامرة واملدينة املقد�سة بحوايل  َوُتَقدَّر امل�سافة بني   -14
)غلوة ()69(،  والطريق جميعها مبلطة باحلجارة، وعلى الرغم من اأن كل تلك املنطقة جافة، 
وبدون ماء، فاإنها حموطة بكروم العنب والأ�سجار. وتقع املدينة يف و�سط الأودية واله�ساب، 
ويعترب املنظر رائعًا حيث تبدو املدينة مرتفعة ومنخف�سة يف الوقت نف�سه، وهي تبدو مرتفعة 
عند مقارنتها مع منطقة بلدانية القد�س، ولكن عند مقارنتها باله�ساب املت�سلة بها فاإنها 
تبدو منخف�سة. اإن هذا املكان املقد�س ينق�سم اإىل ق�سمني:املدينة املقد�سة التي �سيدت على 
اجلزء الأ�سفل لله�سبة الواقعة على اليد اليمنى، وحميطها الذي ي�سل حتى الوادي، واجلزء 
الأول  ال�سهيد)70(  �ستيفن  القدي�س  وفيه رجم  العنب،  بكروم  هذا مزروع جميعه  العلوي من 
باحلجارة، وعلى اجلانب الآخر من الوادي من ناحية الي�سار، يقع جبل الزيتون الذي اأحب 
ال�سيد امل�سيح دائمًا ال�سري هناك، وقد�س املكان ب�سالته، وتعليمه واأخرياً ب�سعوده اإىل الأب. 

ويقع جبل �سهيون املقد�س اأمام املدينة املقد�سة باجتاه اليد اليمنى منها. 
اأما و�سفه فهو كالآتي: توجد قلعة، وكني�سة جبل �سهيون املقد�سة، اأم الكنائ�س؛ وهي 
اجلميلة   البوابات  من  املرء  اإليها  يدخل  وعندما  مقنطر.  و�سقفها  جدا،  كبري  بحجم  م�سيدة 
القائمة  هناك يجد على اجلانب الأي�رش منزل القدي�س يوحنا املب�رش الذي اأقامت فيه العذراء 
بدرابزين  حموطة  �سغرية  حجرة  املكان  ذلك  يف  تقع  اي�سًا.  وتوفيت  البعث،  بعد  املبجلة 
حديدي، وعقدتني بارزتني يف البقعة التي وهبت فيها العذراء املبجلة روحها لبنها وللرب. 
اليمنى للمذبح، حجرة علوية يتم الو�سول  اليد  ويوجد على اجلانب الأمين للكني�سة وعلى 
اإليها من خالل �سلم مكون من اإحدى و�ستني درجة. لهذه الكني�سة اأربع قناطر وقبة. وميكن 
روؤية املكان حيث مت الع�ساء الأخري لل�سيد على اجلانب الأي�رش للحجرة العلوية. ويف اجلزء 
الدائري القائم هناك نزلت الروح القد�س على احلواريني. ويف اجلزء الأ�سفل من هذه الكني�سة 
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متت عملية غ�سل اأقدام احلواريني، ومقابلها كني�سة يف البقعة التي يقع فيها املبنى الذي 
دخله ال�سيد امل�سيح اإىل احلواريني، على الرغم من اأن الأبواب كانت مغلقة. وهنا دفن ال�سهيد 
الأول �ستيفن بعد رميه باحلجارة، ومت نقله بو�ساطة جمالئيل اإىل مكان اآخر، وعلى اجلانب 
ال�سمايل للمدينة يقع الربج الذي يدعى بربج داود )71(، وهو برج كبري جداً، ولكن على الرغم 
من كونه معروفًا باأنه برج داود من قبل جميع من ي�سكن يف بيت املقد�س فاإنه، كما يبدو 
يل، يوجد اعرتا�س معقول على هذا؛ لأن يو�سيفو�س يخربنا اأن هذا الربج كان م�سيداً برخام 
اأبي�س بّراق وميكن روؤية الربج والكني�سة، زيادة على  الربجني الآخرين اللذين �سيدا بعد ذلك 
بو�ساطة هريود�س و�سميا على �رشف فا�سلي�س Phaselis ومارمين Mariamne، ويبدو من 
روؤية هذا الربج اأنه �سيد من احلجارة العادية، ولذلك فمن املمكن اأن يكون الربج الذي نراه 
يف هذا اليوم قد �سيد على اأ�سا�س الربج القدمي. وتوجد بوابة بالقرب من هذا الربج توؤدي اإىل 
داخل املدينة، واإذا دخلت من خاللها، فانك �سوف ت�ستمر بالتقدم عرب �سارع عري�س يوجد 
ال�سارع  عرب  وبال�سري  امللكي.  الق�رش  من  بالقرب  �سابا  القدي�س  ُنْزل  اليمنى  اليد  على  فيه 
م�سافة رمية قو�س تقريبا، �سوف جتد كني�سة القرب املقد�س، بالهيئة وال�سكل اللذين و�سفت 
بهما من قبل العديد من الكتاب. اإن احلجرة التي اأعدت لتكون قرباً لل�سيد امل�سيح هي حجرة 
مزدوجة، ويقع يف اأحد جوانبها حجر انتزع من فتحة القرب، وقد حفظ بغطاء من الرخام 
الأبي�س، وهناك ال�سخرة املنحوتة يف اجلزء الآخر الواقع على اجلانب الأي�رش، وهي ترتفع 
نحو ذراع واحد فوق ال�سطح املر�سوف، حيث كان يرقد جثمان مانح احلياة املجردة، والتي 
ب�سيدي ورئي�سي  اليوم مزينة متاما بالذهب اخلال�س ب�سبب احلب والإميان  ميكن روؤيتها 
منها، حيث  بالقرب  اجللجثة  وتقع   .Porphyrogenitus بروفريوجنتو�س  مانويل كومنني 
الذي يف  لل�سليب، وال�سدع  اإنها موقع )مكان( اجلمجمة، والتجويف املزخرف من احلجر 
بال�سخر،  ال�سدع مكان جموف  ال�سلب)72(، ويقع حتت  اأثناء  الآلم يف  احلجر حدث خالل 
حيث توجد جمجمة اآدم، وبقع دم �سيدنا التي �سالت عليها. وقد �سيدت الكني�سة فوق اجللجثة، 
وهي تتكون من اأربع قناطر وقبة، وبالقرب منها  كني�سة وا�سعة تقع حتت الأر�س، حيث عرث 
على �سليب ال�سيد امل�سيح مانح احلياة، وهناك كني�سة اأخرى باجتاه اجلانب ال�رشقي، وهي 
رائعة اجلمال، ولها مظلة مقنطرة، وهي تقوم فوق  اأنها  املقد�سات، كما  اأقد�س  تعترب من 
واخلارج.  الداخل  من  امللون  واملرمر  بالف�سيف�ساء  القدمي)73(، وهي مزخرفة  �سليمان  معبد 
الكني�سة، وت�ستمل واحدة منها على  لهذه  الأي�رش  وهناك حجرتان مقنطرتان على اجلانب 
ر�سم يو�سح �سعود ال�سيد امل�سيح، لأنه يف ذلك املكان ا�ستقبل �سمعان الرجل العادل �سيدنا 
يعقوب  �سوهد  الذي  الرائع  ال�سلم  يوجد  الأخرى  يديه، ويف احلجرة  واحت�سنه بني  امل�سيح 
ال�سلم  ال�سماء مب�ساعدة مالك الرب الذي ي�سعده وينزله. وحتت �سورة هذا  اإىل  ي�سعد منه 



112

البيش��اويرحلة يوان��س فوقاس في األراضي املقدس��ة581 ه� / 1185م اهلل  عب��د  د. س��عيد 

روؤية فتحة  الأمين ميكن  راأ�سه عليه، وعلى اجلانب  الذي و�سع يعقوب  روؤية احلجر  ميكن 
توؤدي نزول اإىل حجرة حتت الكني�سة حيث دفن النبي زكريا، الذي قتله اليهود طبقا لرواية 
الإجنيل بني املعبد واملذبح. وهناك قاعة وا�سعة ومبلطة خارج الكني�سة، ويف اعتقادي اإنها 
اإىل اجل�سمانية)74( املقد�سة  كني�سة  املوؤدية  البوابة  للمعبد. وبالقرب من  القدمية  الأر�سية 
القدي�س يواكيم والقدي�سة َحّنة)75(، حيث يقع مكان ميالد العذراء الطاهرة، وبالقرب منها 

توجد املياه املعدنية للربكة الواقعة قرب بوابة ال�ساأن.

15-ويقع املكان الذي يدعى اجل�سمانية خلف هذا املكان، وخارج املدينة املقد�سة 
يف�سل  الذي  الوادي  ي�سبه  الوا�سعة ملا  الف�سحة  منت�سف  ال�رشقي، هناك يف  اجلزء  باجتاه 
بني جبل الزيتون عن املدينة املقد�سة، واجل�سمانية هي املكان الذي يقع فيه قرب العذراء 
اأتباعه. وهناك  �سيدتنا العظيمة املقد�سة، واحلديقة التي غالبًا ما ا�سرتاح فيها املنقذ مع 
ثالث كنائ�س: تقع الأبعد اإىل الي�سار يف املكان املنخف�س حتت الأر�س، وت�سم قرب العذراء 
املبجلة. و هذه الكني�سة الآن طويلة جداً، وهي مغطاة من الداخل بقناطر �سبه دائرية، ويقع 
القرب يف و�سط الكني�سة، وهو ي�سبه املنرب، ومنقو�س من ال�سخر على �سكل بناية موؤلفة من 
ال�رشقي منها، �رشير منحوت من  فاإنه يوجد على اجلانب  التعبري  واإذا جاز  اأقوا�س.  اأربعة 
ال�سخر نف�سه، ومزين بالرخام الأبي�س، يقبع فيه اجل�سد الطاهر للعذراء املبجلة، الذي نقله 
احلواريون بعد اإح�ساره من جبل �سهيون. ويقع فوق هذا كني�سة اأخرى وهي حجرة فيها 
اأتباعه بنعا�س �سديد وغطوا بالنوم.  وعند �سفح  جبل الزيتون   األقيت �سالة امل�سيح ف�سعر 
وعلى  م�سافة رمية حجر  كني�سة ثالثة يف  املكان  الذي يخربنا فيه الإجنيل اأن ال�سيد امل�سيح 
وبخ اأتباعه ب�سبب ك�سلهم)76(، وعاد مرة اأخرى اإىل �سالته و�سار عرقه كقطرات دم نازلة 
على الأر�س)77(. و�سهدت هذه احلديقة حادثة اخليانة، حيث قّبل يهوذا �سيده خمادعًا)78(، 
وقام جماعة من اليهود بالقب�س عليه ب�رشعة. وعلى اجلانب املقابل للحديقة، ويف اجلزء 
العلوي منها مقابل �سهيون كني�سة، تقع حتتها احلجرة التي دخلها بطر�س بعد نكرانه )لل�سيد 
امل�سيح( وبكى بحرارة. ويوجد هنا �سورة احلواري وهو حزين. و فوق اجل�سمانية وكني�سة 
املدينة  عن  �سابقًا-  قلت  كما  منف�ساًل-  الزيتون  جبل  روؤية  ميكن  امل�سيح  ال�سيد  �سالة 
تعترب  ه�سبة  الأمر  واقع  يف  واملكان  الدموع؛  ووادي  يهو�سافاط  وادي  بو�ساطة  املقد�سة 
اأعلى قلياًل من املدينة، واأنها ل تظهر كبرية جداً عند النظر اإليها من اجتاه املدينة، ولكن اإذا 
نظرت اإليها من اجتاه نهر الأردن وبيثاين فاإنها تظهر �ساخمة يف حقيقة الأمر، واأنها ترتقي 
مبرتفع من ال�سحراء. وعند قمة اجلبل يوجد املكان الذي حتّدث فيه املنقذ مع اأتباعه بعد 
بعثه، واأتى بعد ذلك بتلك املعجزة املهيبة، وهي معجزة جتليه. ويف حجرة بالأ�سفل قرب 
هذا املكان ميكن روؤية املو�سع الذي اأجنزت فيه القدي�سة بالجيا مهماتها التق�سفية وحيث 
اأعطى  حيث  اأخرى  كني�سة  املوقع  هذا  من  وبالقرب  احلجري.  القرب  يف  الآن  ج�سدها  يرقد 
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ال�سيد امل�سيح اأتباعه اأبونا. ويوجد على اجلانب الأي�رش للمدينة دير تابع للرهبان الالتني، 
ويقال اإنه �سيد فوق اأ�سا�س دير قدمي كان قد اأ�س�سه ميالين Melane امل�سهور، ويوجد دير)79( 
واأنت قادم من ال�سامرة، حيث اإنه بعد رجم القدي�س �ستيفن باحلجارة و�سع يف املكان اإىل 
الذي يبداأ من اجل�سمانية  ال�سغري  الوادي  اإن  اأح�رش جمائيل ج�سده املقد�س.  ذكرناه، وقد. 

ميتد اإيل دير القدي�س �سابا)80( و�سحراء روبا Ruba)81( الواقعة حول البحر امليت و�سدوم.

Kettle على بعد ل يتجاوز رمية قو�س)82( خلف اجل�سمانية  الكتل  16- وتقع بناية 
مبا�رشة،، وقد �سيدت هذه البناية فوق �سخرة على �سكل مربع، وهي ترتفع ح�سب اعتقادي 
اإيبريي  مبقدار رحمني، وتتخذ �سكل الهرم من القاعدة حتى القمة، حيث يعي�س فيه راهب 
حياة عزلة يف �سبيل خال�سه ال�سخ�سي. وبعد ذلك توجد ه�سبة كبرية، ت�ستمل على عدد من 
الأرَثذوك�س،  الرهبان  من  قليل  عدد  بو�ساطة  ماأهولة  وهي  العذراء،  با�سم  ت�سمى  املغاور، 
ومن عدد كبري من الرهبان الأرمن واليعاقبة. وبعد هذا يت�سع الوادي عند املكان الذي يقع 
فيه وادي العويل Lamentations، وخلف هذا يقع حقل الفخاري الذي مت �رشاوؤه مقابل ثمن 
اأجل دفن الغرباء هناك. وبعد ذلك تاأتي بركة �سلوان التي تتدفق مياهها فوق  �سيدنا من 
جميع الأماكن اجلافة يف تلك املنطقة. وخلف هذا ميكن روؤية مروج ذات م�ساحات �سغرية 
بقناطر  نف�سه حموط ومزين  والنبع  نامية.  اأ�سجار  بها  و  الوادي،  املنب�سط من  اجلزء  على 
تقدر  مب�سافة  �سابا  القدي�س  دير  اإىل  الوادي  هذا  ي�سل  قلت-  -كما  هكذا  عديدة.  واأعمدة 
بحوايل اأحد ع�رش مياًل. ويت�سع الوادي هنا اإىل ف�سحة كبرية جافة، ميكن منها روؤية الدير، 
والكني�سة، وقرب القدي�س. واأمام الدير وعلى كال جانبي الوادي يوجد حجرات واأبراج �سغرية 
ماأهولة من قبل هوؤلء الذين اأهملوا العالـم ومباهجه من اأجـل اجلنة، وحتملوا كراهيته التي 
ل تطاق، وبو�ساطة النار اخلامدة تلك غري القابلة لالنطفاء. وفوق املوقع الذي تقع عليه 
الكني�سة وقرب الأب املقد�س �سابا، الذي كان ملهمًا من اهلل، ينق�سم الوادي اإىل ثالثة اأجزاء، 
وي�سبح ذا عمق كبري.  وقد �سيد القدي�س الأبراج على طول حافة الوادي،  ويف منت�سف هذه 
الأبراج الكبرية، �سيد كني�سة وكل ما يحيط بها، وقد �سكلت هذه التجديد يف �سوامع الن�ّساك، 
كما ورد يف �سرية حياته الرائعة. وهذه الكني�سة مليئة بالبهجة واملتعة، كونها وا�سعة جداً، 
وطويلة، وم�ساءة متامًا، واأر�سيتها مر�سوفة باملرمر املكون من قطع �سغرية، مت اإح�سارها 
من الربية، غري اأنها م�سنوعة بدقة واإتقان. واأمامها قاعة مر�سوفة املعبد، ويف الو�سط يقع 
قرب الأب العظيم القدي�س �سابا، وهو يتجه نحو �سجرة نخيل فوق الأر�س ومزخرف باألواح من 
اخلام الأبي�س، وقريبا من القرب وحوله، وحتت الأر�س اأي�سًا، ميكن روؤية قبور هوؤلء الآباء 
كوزما�س  والقدي�سني:  القدماء،  ال�سعراء  بني  ومن  الربية،  يف  نورهم  �سطع  الذين  املقد�سني 
ويوحنا. ويقيم هنا حوايل اأربعني رجاًل روحانيًا، متفوقني الواحد تلو الآخر، ومن �سمنهم 
َ، واأ�سماوؤهم هي: �ستيفانو�س، ثيودورو�س، و بول�س، والرابع  �ستة حتدثوا مع الّرب مبا�رشة ً
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اإ�سباين وال�ساد�س هو يوان�س  Megalopolis)83(، واخلام�س هو رجل  اأتى من ميجالوبولي�س 
العمودي الذي حظي ب�سهرة عظيمة بني النا�س ؛ ب�سبب ب�سريته الروحية.

17- بالعودة اإىل املدينة املقد�سة، لي�س على جانب الوادي، واإمنا عرب �سل�سلة اجلبال 
اأبانا املقد�س ثيودو�سيو�س  اأميال منها، �سوف جتد دير  �ستة  املجاورة، وعلى بعد م�سافة 
الكيونوبياخ )84( ، والدير حموط باأبراج عدة، وعلى بعد رمية قو�س اأمامه حجرة، حيث قراأنا 
يف �سرية حياته اأنها اأ�ساءت الفحمات غري امل�ساءة يف يد القدي�س، وعلى اأر�س مرتفعة، يف 
منت�سف الدير، كني�سة ت�ستمل على روف دائري،  حتتها حجرة، حيث يوجد فيها قرب القدي�س، 
ت�سم رفات القدي�سني العظماء. وعندما تنزل الدرجات داخل هذه احلجرة �سوف جتد فتحة 
حلجرة اأخرى دخل منها تلميذ القدي�س با�سيليو�س، وطبقًا لأمر القدي�س فقد اختار قربه كما 
اأخربنا يف �سري حياة الآباء، وقد وقع ميتًا، وقد �سوهد بعد ذلك باأربعني يومًا يغني الرتاتيل 

مع القدي�س والخوة وقت الطقو�س الدينية.

اليد  الذكر وباجتاه  الدير �سالف  العظيم مقابل  القدي�س يثيميو�س)85(  18- ويقع دير 
مظلة  لها  كني�سة  منت�سفه  ويف  كبرية،  واقية  واأ�سوار  باأبراج  حم�سن  دير  وهو  اليمنى، 
الن�سب  الذي ي�سبه  العظيم  م�ستديرة وحتتها حجرة، ويف منت�سف احلجرة  قرب يثيميو�س 
التذكاري اخلا�س بالقدي�س �سابا، وهو مغطى بالرخام الأبي�س. وقد دفنت هنا اأي�سًا بقايا 

رفات الآباء املقد�سني بازاريون Pasarion ودوميتيان.
�سوف  ذلك  وبعد  مياًل،  ع�رش  باثني  تقدر  فارغة  منطقة  الدير  هذا  وراء  ويوجد   -19
جتد واديًا كبرياً يجري مبنت�سفه �سيل. ويقع دير �سوزيبا Choziba)86( يف اجلهة املقابلة 
لهذا الوادي، اإنه �سيء مثري ل ميكن ت�سديقه عند و�سفه، ويثري العجب عند م�ساهدته، لأن 
حجرات الرهبان هي فتحات املغارة، والكني�سة نف�سها واملقربة منحوتة من ال�سخر ال�سلب، 
هرمية  اأ�سكاًل  يرى  اأن  للمرء  ميكن  بحيث  ال�سم�س،  اأ�سعة  جراء  من  احلرارة  درجة  وترتفع 

لأل�سنة اللهب التي تندفع من ال�سخر حمرتقة. 
التي  الراكدة  الربكة  ي�سبه  اإنه  ياأتي:  كما  الرهبان  ي�رشبه  الذي  املاء  و�سف  وميكن 
�سخَنت باأ�سعة �سم�س الظهرية يف منت�سف ف�سل ال�سيف، وقد �سخنت متامًا باأ�سعة نارية. 
يقر  وواحد  للمعجزات،  �سانع  بينهم  من  عدة،  مقد�سني  رجاًل  الدير  هذا  يف  �ساهدت  وقد 
بحديث مع الرب. اإن ا�سم هذا اجلليل هو لوقا. لقد ت�سلقت اإىل داخل هذا الدير وخارجه ب�سيء 

من اخلطر، ب�سبب الطبيعة ال�سديدة النحدار للمكان، وب�سبب حرارة ال�سم�س املفرطة.
20- وتاأتي بعد هذا طريق طويلة، �سيقة ووعرة جداً، توؤدي اإىل الربية، وقبل اأن ت�سل 
ملا تراه يف و�سط اجلبلني القابعني يف و�سطها، واللذين متر من بينهما الطريق اإىل اأريحا، 
فاإن حدودها ميكن  الرغم من ذلك  اأر�سية حجرية، ولكن على  الطريق  ول يوجد على هذه 
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ال�سري عليها ب�سعف، ولكن يف الوقت احلا�رش، فاإن جميع البلدان املجاورة حموطة بالينابيع 
لأجل ا�ستخدام الأديرة التي اأقيمت يف الربية، وتكون الأر�س هناك مق�سمة وموزعة على هذه 
الأديرة املقد�سة، فقد اأ�سبحت م�سجرة جيداً، ومليئة بالكروم، ولذلك فقد بنى الرهبان اأبراجًا 
فوق حقولهم، وجنوا حما�سيل غنية منها. اإن منظر ال�سحراء باأكمله ونهر الأردن وبحر �سدوم 
امليت، طبقًا حلد�سي ي�سبه كثرياً املنظر املوجود يف اآخري�س Achris)87( مع اختالف وحيد هو 
اأن املياه جتري خارجة من بحرية اآخري�س، وتروي العديد من الأودية املحيطة التي يطلق 
عليها ال�سكان ا�سم �سرتوجا�س Strougas، بينما ي�سب نهر الأردن هنا يف البحرية، وعالوة 

على ذلك فاإن ات�ساع الربية اأكرب عدة مرات من تلك التي يف �سهل اآخري�س.
21- وعلى جانب اليد اليمنى من اجلبل املزدوج، يقع طرف البحر امليت، وخلفه �سيجور، 
وهناك خلف هذه ال�سحراء توجد �سحراء روبا Ruba الكبرية التي ميكن روؤيتها بعد اأن مير 
املرء بني الديرين، واأق�سد دير القدي�س يثيميو�س والدير ال�سغري. وعلى ي�سار اجلبال، وعلى 
الطريق ميكن روؤية اله�سبة حيث اجتاز املنقذ بعد �سيام اأربعني يومًا املحاولتني اللتني قام 
بهما ال�سيطان الذي تراجع مغلوبا ومغطى بالعار، ويف مواجهة هذه اله�سبة وعلى بعد �ستة 

اأميال ه�سبة فوقها كني�سة حيث حتادث املالك ميكائيل مع يو�سع بن نون)88(.

فم  ودير  الب�سري،  دير  تدعى:  الأردن  نهر  �سفاف  على  اأديرة  ثالثة  �سيدت  22-وقد 
يد  على  الآن  بناوؤه  اأعيد  وقد  اأر�سية،  هزة  بالأر�س من جراء  �ُسويَّ  الب�سري  ودير  الذهب... 
الإمرباطور الكرمي مانويل بروفريوجنتو�س Porphyrogenitus حفظه اهلل، وقد عهد لرئي�س 
التجديد. ويفي�س نهر الأردن على بعد رميتي قو�س من هنا، ويعترب  الدير بالإ�رشاف على 
النهر اأعظم الأنهار واقد�سها، حيث قام �سيدنا امل�سيح بعد اأن تقبل الفقر، فقد حقق بو�ساطة 
املعمودية ال�رش الكبري يف حتريري واإعتاقي. وعلى بعد رمية حجر،  بناية مرتفعة ومقنطرة 
على �سفة نهر الأردن الذي يلوي جدوله، وقد لم�ست اليد اليمنى للب�سري وبارجتاف راأ�سه، 
والروح التي نزلت على هيئة حمامة على كلمة من طبيعة واحدة، وتعانق ج�سد امل�سيح الذي 

يغطي ال�سماء بالغيوم، و�سوت الأب حامال عالمة امل�سيح املخل�س كونه ابنه.
الأردن، حيث وقف املنقذ  الب�سري ونهر  ال�سغرية بني دير  23-وتقع ه�سبة حرمون 

واأ�سار للح�سد بو�ساطة اإ�سبع يوحنا املعمدان؛ لأنه اخلا�س بطرح خطايا العامل.
ويقع دير القدي�س جريا�سيمو�س بني دير الب�سري ودير القلمون Calamon، وهو الدير 
اأي جزء من بقاياه ميكن روؤيته  الأردن، بحيث مل يبق  اأ�سا�سه بفعل مياه  الذي جرف من 
�سوى القليل من اآثار الكني�سة، وحجرتني، ون�سب للمعتزلني، وقد �سيد ب�سكل مركب، طبقات 
م�سدودة بع�سها لبع�س، رجل ا�سباين طويل عجوز وهو �سخ�س مثري لالإعجاب، وقد ا�ستنتجنا 
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من خالل حمادثته الكثري، لأنه يف الواقع يوجد �رشب من الرحمة الورعة تظهر على هذا 
اأولئك الذين  اأنه من ال�رشوري اأن نروي ون�رشد عن جميع  الرجل العجوز وجتمله. ونعتقد 
احتلوا مكانة جديدة يف الأمور ال�سماوية نوعا من املنعة، وقد حدثت معجزة عدة اأيام قبل 
زيارتنا له. اإن دوامة مياه الأردن وتعرجه، وا�ستماله على قطع عدة من الأر�س املجاورة 
له، حيث كانت كمية كبرية من الق�سب تنمو با�ستمرار، وهذا الق�سب كان ماأوى لالأ�سود، 
كما كان متوقعًا، وقد تعود اثنان من الأ�سود، القدوم كل يوم �سبت اإىل حجرة الرجل العجوز، 
ويقومان بحك راأ�سيهما بالعمود، طالبني الطعام عن طريق التعبري باأعينهما، والذي كان 
يقدم لهم ب�سخاء، فاإنها تعود فرحة �سعيدة لعرينها. بجانب �سفاف النهر. وكان طعامها 
الذرة. وحدث ذات مرة عندما  ال�سعري واإما  اإما من  خ�رشوات مرطبة باملاء، وخبز م�سنوع 
قدمت وطلبت طعامها املعتاد بحركات اأعينها، وملا مل يكن لدى العجوز اأي �سيء ير�سيهما؛ 
لأنه حدث اأن هذا الرجل املقد�س مل ي�ستلم الطعام منذ فرتة ع�رشين يوما. وهنا قال لهما: " 
اأيتها احليوانات حيث اإين ل اأملك اأي �سيء من الطعام ينع�س �سعفي �سخ�سيًا  ملدة ع�رشين 
يوما. اأي اإمداد نف�سي بال�رشوريات العادية باأمر اهلل، الذي لديه القدرة الي�سرية على ق�ساء 
حاجاتنا، فمن ال�رشوري اأن تتقدما اإىل جدول النهر واأن حت�رشا يل قطعة خ�سب، لأ�سنع منها 
�سلبانا �سغرية واأقدمها رحمة للرجال الذين ق�سوا نذر احلج، وهم طبقًا ملا يقرره كل رجل 
�سوف يعطونني باملقابل قطعا نقدية �سغرية، والتي �سوف ن�سرتي منها موؤونة يل ولكما". 
وهكذا حتدث، وقد اأ�سغت اإليه احليوانات، وكاأنها فهمت ال�سبب، فقد تقدمت اإىل نهر الأردن، يا 
للمعجزة، وبعد فرتة، حملت زندين من اخل�سب فوق رقابها واألقته عند قاعدة العمود، وجرت 

مبتعدة ب�رشعة اإىل جمرى نهر الأردن. ولكن هذا يكفي، ودعنا نكمل و�سف هذه الأماكن.

24-وقد �سيد دير القلمون اأي�سًا باأبراج وا�سوار منيعة، وتقع يف منت�سفه كني�سة �سيدت 
با�ستخدام املالط )89(، وهي مغطاة ب�سقف مقنطر مرتكز فوق اأقوا�س اأ�سطوانية، وهي مرتبطة 
من خالل هذه الأقوا�س مع كني�سة �سغرية واقعة على اليد اليمنى، كما اأنها يف الوقت نف�سه 
مقنطرة ورائعة، ويقال اإنها بنيت زمن احلواريني،و يف جزئها البارز �سورة للعذراء املبجلة 
مع املنقذ على يديها،  ت�سبه بال�سكل، واللون، واحلجم تلك الكائنة يف املدينة امللكية. وهناك 
اإنها ر�سمت على يد لوقا اأحد كتاب الإجنيل، ومما يوؤكد هذه الرواية ويدعمها  تقليد يقول 
تتابع  املعجزات التي ت�سور هذه ال�سورة، والعطر الفواح املنبعث منها. وبعد ذلك بخم�س 
�ستديات على وجه التقريب يقع دير Chrysostom، وعلى بعد رمية قو�س منه تقوم �سومعة 
عا�س فيها رجل اإ�سباين طويل حياة تاأمل وتفكري، وهو ذو خلق ب�سيط وحديث معتدل، و كان 
�سابقُا قد مار�س التق�سف ل�سنوات عدة فوق �سخرة قرب بحر اأ�ساليا Attalia، قابلته هناك 
 Comnenus اأخدم يف جي�س الإمرباطور كومنني بروفريوجنتو�س  اأنا بنف�سي عندما كنت 

.)90(Prophtrogenitus
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ال�سيد  فيه  الذي عمد  املكان  الأردن، يف مواجهة  نهر  اأجمة كبرية، خلف  25-توجد 
املعمدان،  يوحنا  حجرة  تقع  �ستاديا  م�سافة  بعد  وعلى  الأجمة،  هذه  و�سط  ويف  امل�سيح، 
قدميه،  على  منت�سبًا  يقف  جيدة،  بنية  ذي  رجل  لإقامة  منا�سبة  وغري  جداُ  �سغرية  وهي 
ويف مقابل هذا  مغارة يف عمق ال�سحراء، اأقام فيها النبي اإليا�س عندما نقل بقوة بو�ساطة 
العربة امللتهبة. وتقع الربية خلف هاتني املغارتني، وعلى �سفاف نهر الأردن حيث كان 
زو�سيمو�س Zosimus الفا�سل قد اأمعن النظر جيدا لروؤية املراأة امل�رشية املالئكية. وتقع 
الربية خلف اله�ساب، التي توؤدي اإىل �سيناء، ورهيثو Rhaetho والبحر الأحمر. وهنا ينتهي 

حديثي عن الربية.

26-وعلى جانب اليد اليمنى ملدينة بيت املقد�س املقد�سة وباجتاه برج داود، تقوم 
ه�سبة مليئة باأ�سجار الكرمة، ويف اجلزء ال�سفلي هناك دير للرهبان الأ�سبان  الذي وجدت 
يف حميطه، كما يقال، خ�سبة ال�سليب املقد�س. و تبداأ خلف هذا منطقة اجلبال، وهي ت�سمية 
مالئمة جداً، وعلى بعد ا�ستاديات عدة ت�سبح اله�ساب منحدرة اأكرث فاأكرث. وعلى بعد اأربعة 
العذراء  نه�ست  حيث  زكريا،  النبي  منزل  روؤية  ميكن  املقد�سة  املدينة  عن  �ستاديا  ع�رش 
ابنها يف  وثب  التي  اليزابيث(  اليا�سبات)  وعانقت  ب�رشعة،  وم�ست  الب�سارة،  بعد  الطاهرة 
النبوية  الأغنية  العذراء بتلك  ال�سيدة بوثبته، ونطقت  ال�سعادة، وكاأنه حّيا  بطنها من فرط 
املثرية لالإعجاب، وتنه�س يف هذا املكان قلعة، وكني�سة �سيدت فوق املغارة، ويف نهاياتها 
متت ولدة الب�سري، وعلى بعد م�سافة تقدر برميتي قو�س، ويف اجلزء العلوي من اجلبل، توجد 
ال�سخرة التي ان�سقت وتفتت وا�ستقبلت يف داخلها والده يوحنا املعمدان وابنها الذي كان 

حممول بني يديها، وذلك عندما كانت هاربة بعيداً، اأثناء مذبحة هريود�س لالأطفال.
27- ويوجد جبل وطريق تو�سل من جبل �سهيون املقد�س اإىل بيت حلم، وهما يقفان 
خارج بيت املقد�س بني طريقني اإحداهما توؤدي اإىل املنطقة اجلبلية والأخرى اإىل دير الراهب 
والدير ال�سغري. وتقع مدينة بيت حلم على بعد م�سافة تقدر بحوايل �ستة اأميال عن املدينة 
اإيليا املقد�س،  النبي  الطريق بينها وبني املدينة املقد�سة يقع دير  املقد�سة. ويف منت�سف 
الذي �سيد بو�ساطة الرجال الأتقياء يف ع�سور موغلة يف القدم، لكنها هدمت بالكامل جراء 
ا�ستجابة  واإمرباطوري)91(  �سيدي  قواعدها  من  جددها  فقد  ذلك  ومع  اأر�سية،  هزة  حدوث 
لرجاء اأحد ال�رشيان الذي كان رئي�سًا جلماعته، واملتربع بهبة خريية عاملية، ب�سبب ابتهال 
ياأخذ �سكل  الدير ومدينة بيت حلم، حيث  ال�رشيان وتو�سلهم. وي�سكل قرب راحيل مثلثا مع 
قنطرة مرتكزة على اأربعة اأقوا�س. وعلى جانب اليد الي�رشى من مدينة بيت حلم، ويف و�سط 
الرعاة  راقب  املرء حقاًل يف و�سطه حجرة، حيث  الرهبان، يرى  املدينة ودير  الطريق بني 
املقد�سني خالل الليل، و�سمعوا ترتيل املالك، بينما  كانوا يغنون "جمد الرب يف ال�سماوات 

والأر�س، ال�سالم واخلال�س للعامل" من خالل ميالد اإلهي من العذراء الأم.
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وقد �سيدت مدينة بيت حلم فوق ه�سبة �سخرية، فيها املغارة املقد�سة، واملذود، والبئر 
الذي رغب داود اأن ي�رشب منه، وميكن م�ساهدة كني�سة ذات طول كبري، وقد �سيدت فوق قمة 
خالدة؛  خ�سبية  بعوار�س  مغطى  الكني�سة  و�سقف  كبري،  وبحجم  �سليب  �سكل  على  املغارة 
ولكن ال�سقف الذي يعلو املذبح م�سنوع من حجارة مقنطرة. وكانت هذه الكني�سة الرائعة 
اجلمال والت�ساع قد بنيت على يد الإمرباطور منقذ العامل الذي قام اأي�سا بتزيني الكني�سة 
من الداخل باأعمال الف�سيف�ساء الذهبية، حيث يف اأماكن عدة وخ�سو�سًا يف املكان املقد�س 
نف�سه الواقع فوق احلجرة املقد�سة، قام الأ�سقف بالنيابة عن جميع املوجودين يف املكان 
الذي يتبعون املذهب الالتيني، بو�سع �سورة رائعة لالإمرباطور، وقد يكون ذلك تعبريا عن 

ال�سكر على �سهامته وكرمه. اأما الآن فان و�سع املغارة واملذود والبئر كالآتي:
توجد على اجلانب الأي�رش للمكان املقد�س Sacrarium (B ua) الفتحة املو�سلة اإىل 
الكهف املقد�س، وبجانبها يوجد البئر الذي رغب داود اأن ي�رشب منه ج�سديا وروحيًا. اإن اثنني 
ا طريقهما  عرب مع�سكر الأعداء، ون�سحا  من الرجال اللذين يتبوءان مكانة مرموقة عنده �سقَّ
املاء يف الدلو، واأح�رشاه اإليه لطفاء عط�سه امللتهب، وقد اأجرى ذلك الت�رشف الحتفايل 
بان �سكب املاء على الأر�س على �رشف الرب، ول تزال هذه ال�سهرة �سائعة باخلارج. وينزل 
ذلك  يقع  منها  ال�سمايل  اجلانب  وفوق  الأ�سفل،  اإىل  املغارة  مدخل  من  درجات  �ست  املرء 
النزل املقد�س الذي ولدت فيه العذراء امل�سيح، و�ساهدت جميع املخلوقات التي خلقها الرب 
اأ�سبحت غنيا باألوهية  اأنا،  اإن�سان كما  بالطبيعة الب�رشية، واأ�سبح العامل الآن جديداً، واأنا 
الهي واخلالق الذي انتزع فقري وجعله على نف�سه. وميكن روؤية مذود احليوانات على بعد 
درجة لالأ�سفل، وهو رباعي ال�سكل ذو جوانب مت�ساوية، حيث قام القدماء بتغطيته بالرخام 
الذي  املذود  من  اجلزء  ذلك  روؤية  ميكن  داخلها  ومن  و�سطه،  يف  فتحة  تاركني  الأبي�س، 
انت�ساراً من الأر�س والبحر  اأو�سع من اجلنان، وابعد  اإحتوى على �سىء غري حمدد، ويعترب 
وهو  يحتوه  اأن  ي�ستطيعوا  مل  حني  يف  يحتويه،  ب�سهولة  لأنه  الأر�س،  حتت  التي  والأجزاء 
اكتب، وكاأن يل مائة مزاج، روحي داخل  واأنا  وال�رشور  البهجة  اأقفز من  اأكاد  اإين  ر�سيع، 
تلك احلجرة املقد�سة. �ساهدت املالب�س التي تغطى بها ال�سيد وهو ر�سيع، مهد الطفل حديث 
الولدة يف املذود، وقد ارتع�ست واأنا اأفكر مبحبة املنقذ يل، وفقره املدقع، الذي عن طريقه 
جعلني ا�ستحق مملكة اجلنة. مع اأنني اعتقد اأن احلجرة ق�رش، وان امللك الذي يجل�س العذراء 
وكاأنه على العر�س، واأرى فرقة من املالئكة حتيط باحلجرة، واملجو�س يح�رشون الهدايا 
للملك. اإنني ممتلئ بال�سعور بال�سعادة، وم�ستمتع بالتفكري بالرحمة التي ا�ستحققت تلقيها. 
اإن الفنان ر�سم مبهارة يف تلك احلجرة الأ�رشار التي احتلت مكانها هناك، ويف اجلزء الثاين 
ن�سف الدائرةن حيث �سكلت �سورة العذراء وهي م�ستلقية على فرا�سها، وقد و�سعت يدها 
الي�رشى حتت مرفقها الأمين، مائلة بخدها فوق يدها اليمنى، وهي تنظر اإىل طفلها، مظهراً 
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لتوا�سعها الفطري، وابت�سامتها التي لَونت خديها، حيث مل يتغري لونها ومل تبد �ساحبة، مثلما 
تكون املراأة التي ت�سع مولوداً حديث الولدة، ولأول مرة لأنها ا�ستحقت حمل طفل كان اأكرث 
من رجل يجب اأن تكون م�ستثنية من الآم ميالد طفل، وخلفها يوجد الثور واحلمار، واملذود 
والطفل، ورفقة الرعاة الذين قرع باإيذائهم �سوت ال�سماء، بحيث تركوا قطعانهم، و�سمحوا 
مراقبتهم،  للكلب مهمة  تاركني  رقابة،  دون  اجلدول  بجانب  الع�سب  فوق  بالرعي  لالأغنام 
بينما رفعوا رقابهم باجتاه ال�سماء، ي�ستمعون بلهفة اإىل ال�سوت، واقفني باجتاهات متعددة 
كما اعتقد كل منهم اأن باإمكانه الوقوف ب�سهولة اأكرث، لقد بدا انعطاف الرعاة بدون فائدة، 
ولكن اأعينهم كانت مركزة اإىل ال�سماء، واقفني واأيديهم اليمنى اإىل اخللف كمن يريد اأن يرمي 
رحمًا، وقد ركزوا �سمعهم بلهفة، على الرغم من اأنهم مل يحتاجوا �سماع ال�سوت مرة اأخرى؛ 
لأن الأعني معتمدة اأكرث من الأذن؛ لأن اأحد املالئكة قابلهم وجعلهم ي�ساهدون الطفل قابعًا 
يف املذود. اإن احليوانات مل تلتفت لت�ساهد امل�سهد، ولكنها ذهبت بدون اإح�سا�س، جمموعة 
ذهبت اإىل املرعى والأخرى اإىل اجلدول �سالف الذكر، ولكن الكلب وهو املخلوق الذي يعترب 
فظُا مع الغرباء، بدا وكاأنه يحدق متامًا يف امل�سهد غري العادي، بينما يقفز املجو�س عن 

ظهور خيولهم، حاملني هداياهم باأيديهم، يثنون ركبهم، ويقدمونها للعذراء برهبة.

الراهب  املقد�سة، هناك كهف يف دير  28- وعلى بعد ميلني خارج مدينة بيت حلم 
اإلهي بعدم العودة اإىل هريود�س، وعادوا با�ستخدام طريق اأخرى  اأنذر فيه املجو�س بوحي 
 ،Ruba اإىل بلدهم. وعلى بعد �ستة اأميال خلف هذا الدير ال�سغري وبالقرب من �سحراء روبا
ويف دير القدي�س �سارتيون)92(، وعلى بعد م�سافة ق�سرية خلفه، يقع القرب املزدوج لإبراهيم 
الذي يقع يف اخلليل، و�سجرة بلوط مامرا، التي ا�ست�ساف حتتها البطريرك اإبراهيم املقد�سني 
الثالثة. ان هذا هو و�سف الأماكن املقد�سة من عكا ) بتوليميا�س ( عرب اجلليل، حتى بيت 

املقد�س، املدينة املقد�سة، ونهر الأردن، والربية املقد�سة. تلك على �ساطئ البحركالآتي:

املدينة  املقد�س،  بيت  من  اأميال  �ستة  نحو   بعد  على   )93( ارماثيم  مدينة  تقع   -29
املقد�سة، حيث ولد النبي �سموئيل العظيم، وتقع مدينة عموا�س)94 ( الوا�سعة العظيمة خلف 
اأرماثيم على بعد نحو �سبعة اأميال اأو اأكرث،  وقد �سيدت  فوق اأر�س  مرتفعة يف  و�سط الوادي. 
وهنا  متتد  منطقة الرملة )95( نحو اأربعة وع�رشين مياًل، حيث ميكن م�ساهدة كني�سة كبرية 
ال�سهيد جورج)96(، حيث ولد هنا وقام باأعمال عدة للقدا�سة، وهنا يوجد  خا�سة بالقدي�س 
اأي�سا قربه املقد�س. و الكني�سة امل�ستطيلة، ويف اجلزء البارز الواقع اأ�سفل املائدة املقد�سة، 

يرى املرء فتحة قربه، املحوط جميعه بالرخام الأبي�س. 
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ومن اجلدير ذكره الإ�سارة اإىل ما �سمعته من كهنة هذه الكني�سة،حول  ما حدث منذ 
ب�سع �سنوات عند قرب القدي�س،  اإذ قالوا اإن الأ�سقف الالتيني املغت�سب، جتراأ على فتح غطاء 
القرب، و عندما اأزاح لوح الرخام الذي كان يغلقه وانتزعه من مكانه، اكت�سف وجود مغارة 
كبرية وقد وجد  بداخله قرب القدي�س. وعلى اأية حال عندما حاول اأو �سعى لفتح هذا �سوهدت 
نار �ساطعة تخرج  من القرب تاركة واحداً من الرجال ن�سف حمروق، والآخر احرتق حتى 

املوت.

30- وتقع مدينة قي�سارية فليبي)97( خلف هذه املنطقة، وهي مدينة كبرية مزدحمة 
بال�سكان، وقد �سيدت على �ساحل البحر. وهي ت�ستمل على ميناء رائع بحق، �سيده الإن�سان 
اإن�سائه. وهنا �ساأل امل�سيح  اأموال طائلة يف �سبيل  مبهارة عالية، وقام هريودو�س باإنفاق 
عليه ال�سالم احلواريني قائال:"من يقول النا�س اإين اأنا، ابن الإن�سان. فاأجاب �سمعان  بطر�س 

وقال:انت امل�سيح ابن اهلل احلي)98(، مظهراً بكلماته مدى حمبته.

يف  كثرياً  عنه  قراأنا  الذي  وهو  املنطقة،  هـذه   خلف   )99( الكرمل  جبل  ويقع   -31
العهدين القدمي واجلديد. وهو �سل�سلة طويلة تبداأ من خليج عكا )بتوليميا�س( وحيفا، وت�سل 
حتى جبال اجلليل. ويقع كهف النبي ايليا ) اليا�س ( عند نهاية هذه ال�سل�سلة  القريبة من 
البحر حيث عا�س ذلك الرجل الرائع مثل حياة املالئكة، و حلق بال�سماء. وكان يوجد يف هذا 
املو�سع دير كبري، بناًء على ما  تخربنا به بقايا البنايات املهدمة الباقية  حتى هذا اليوم 
؛لأن الزمن، يهلك ويخرب جميع الأ�سياء، ف�سال عن غزو الأعداء امل�ستمر دمرته متامًا. وعلى 
اأية حال، ففي الزمن املا�سي جاء راهب ذو �سعر اأبي�س وكان كاهنًا مر�سومًا، من مواطني 
كالبريا Calabria )100(؛ وقد ح�رش اإىل ذلك املكان اإثر روؤيته للنبي حيث عا�س بني بقايا 
الدير، وبنى �سوراً دفاعيًا �سغرياً، ف�ساًل عن  برج وكني�سة �سغرية وجمع نحو ع�رشة اأخوة 

من الرهبان، واأقام يف ذلك املكان املقد�س حتى هذا اليوم.

32- وهنا دعني اأختم و�سفي، بعد اأن اأكملت جتوايل ورحلتي يف الأماكن املقد�سة. 
فاإذا ما كان قرائي يعتقدون اأن هذا عمل مفيد ف�سوف اأعترب نف�سي اأنني كوفئت على جهدي، 
وح�سلت على جائزة قيمة، واإذا كان ل فدع هذا يا �سغريي، يرجع يل الذي بداأت به، وتذكرين 

بالتنزه بهذه الأماكن املقد�سة، بحيث ميكنني ال�سعور بالنتعا�س عند تخيل ذكراهم.
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الإ�سكندرية  املعارف"،  "دار  جـــ3،ط3،  القدمي،  الأدنــى  وال�رشق  م�رش  ميخائيل:  جنيب 
ــس3-2. (1974م،� )ني�سان  ابريل  البريوتي،  الديب  جملة  �ــس354-348،   1966م، 

 Cf.Also:Cook , S.A., Philistines , Ency. Brit., Vol.17.1965 , PP.737-738. 

ويذكر اأحد الباحثني اأن كلمة فل�سطني �سامية الأ�سل، وهي م�ستقة من فل�ست مبعنى 
العربية،  الرحمن  خليل  عمرو،  يون�س  انظر:  ويحرثها.  الأر�ــس  يعزق  من  اأو  الفالح 
اأن  اآخر  باحث  ويرى   .15 �ــس11-  م1987،  اخلليل  العلمي"،  البحث  "مركز  ط2، 
اأو الغريب. انظر: عبد  Falach مبعنى املهاجر  لفظة فل�سطني م�ستقة من كلمة فال�س 
الفتاح العوي�سي: جذور الق�سية الفل�سطينية،ط،"دار احل�سن " اخلليل 1992م، �س30. 
ويجعل ياقوت احلموي ت�سمية فل�سطني بهذا ال�سم ن�سبة اإىل �سخ�س يدعى" فل�سطني 
بن �سام بن ارم بن �سام بن نوح اأو فيل�سني بن كل�سوخيم من بني يافث بن نوح. انظر: 
�س275-274.  م،   1984 بريوت   " بريوت  ودار  �سادر  "دار  البلدان،جـ24،  معجم 
بن  كنعان  بن  بن �سدقيا  كل�سوخيم  بن  بفيل�سني  فل�سطني  �سميت  الفقيه:  ابن  ويقول 
"مطبعة بريل" ليدن 1902م، �س103،  البلدان،  حام بن نوح. انظر: خمت�رش كتاب 
اأن كلمة فل�سطني تتالف من مقطعني فل�س وطني. فل�س مبعنى  اإىل  وهناك من ي�سري 
حفر اأو �سكل اأو قلب الطني، ورمبا يدل ذلك على ا�ستغال الفل�سطينيني بحرفة الزراعة. 
وقد ورد يف كتاب العهد القدمي ما يوؤكد ذلك، " ثم اأ�رشم امل�ساعل نارا واأطلقها بني 
فل�سطني  كلمة  اأن  اإىل  ي�سري  من  وهناك  الق�ساة:15.  انظر:�سفر  الفل�سطينيني".  زروع 
تعني الرجل الفظ الغليظ الذي ل يحب املو�سيقى ويتعامل مع الآخرين ب�سالفة. انظر: 
 ،" ال�رشوق  "دار  البي�ساوي، ط1،  �سعيد  الفيرتي: تاريخ بيت املقد�س، ترجمة  يعقوب 
عمان 1998م، �س25. ويذكر بع�س الباحثني اأن ت�سمية فل�سطني ن�سبة اإىل امراأة. وقد 
وردت ت�سمية فل�سطني يف النقو�س الآ�سورية العائدة اإىل عهد نرياري الثالث )818-

الفل�سطينيني  ا�سم  "، وقد ورد  "َفَل�ستو /ِفِل�ستو  اأهل الخت�سا�س  783 ق.م (، وقراأها 
يف الوثائق العائدة لرم�سي�س الثالث با�سم �سعوب البحر. انظر: زياد منى: مقدمة يف 
تاريخ فل�سطني القدمي، ط1، بي�سان 2000،�س445-46. اأ�سامة اأبو نحل،درا�سات يف 
1998م،�ــس103-98. غزة،  الإ�سالمية،  التقوى  مكتبة  القدمي،ط2،  فل�سطني   تاريخ 

cf Roland De Vaux: Ancient Israel ,its Life and institutions,Trans.
By: John Hugh ,Darton ,Longman & Todo ,London 1965,pp502505 
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طيء  قبيلة  اإىل  اأ�سولهم  يف  يرجعون   الفل�سطينيني  اأن  حممد  زكريا  الباحث  وذكر 
العربية، انظر: نخلة طيء، دار ال�رشوق، رام اهلل 2003. ) الرتجمة العربية(. 

: هي اإحدى اجلزر اليونانية ال�سغرية الواقعة يف بحر ايجه  26 .Patmus جزيرة بامتو�س
اجلزر  من  عدد  بها  وحتيط  خيو�س،  جنوب  اق�سى  واقعة  وهي  اليونان،  بالد  �رشق 
Didyme الواقعة �سمال �رشق بامتو�س، وت�سري الروايات  ال�سغرية مثل جزيرة ديدمي 
التاريخية اإىل اأن المرباطور دوميتيان  قام بنفي الر�سول اإىل هذه اجلزيرة التي كتب 
فيها الإجنيل الرابع، و�سفر الروؤية. انظر: ول ديورانت، ق�سة احل�سارة، جـ 11، ترجمة 
الرحالة  واأ�سار  �ــس271.  ب.ت،  القاهرة،   ،) العربية  الدول  جامعة   ( بــدران،  حممد 
الرو�سي دانيال الراهيب اإىل اجلزيرة بقوله: تقدر امل�سافة بني �سامو�س وجزيرة ايكاريا 
بحوايل ع�رشين فر�ستًا ومنها اإىل جزيرة بامتو�س �ستني فر�ستًا، وتقع الأخرية داخل 
البحر. ويف هذه اجلزيرة كتب القدي�س يوحنا الب�سري ن�سخته من الجنيل عندما نفي 
مع بركورو�س. انظر: رحلة احلاج الرو�سي دانيال الرو�سي يف الأرا�سي املقد�سة، �س 
44.  ويف الع�رش احلديث احتلتها القوات امل�رشية زمن حكم حممد علي با�سا الكبري. 

)الرتجمة العربية(
�سنتي  بني  الواقعة  الفرتة  يف  البيزنطية  المرباطورية  حكم  الأول،  كومنني  مانويل  27 .
1143-1180م، وهو اأ�سغر ابناء حّنا كومنني، وكان مانويل �سجاعًا اإىل حد التهور، 
و�سفه  وقد  التقليدية،  البيزنطية  والعقلية  الغربية  الفرو�سية  �سفات  بني  جمع  وقد 
عن  يفيد  مما   ،Giorius Emperor املجيد  الإمرباطور  بانه  فوقا�س  يوان�س  الرحالة 
اإعجابه به.وكان مانويل ناجحا يف حروبه ؛ لأنه كان �سابطًا من �سباط اخليالة.انظر: 
اأومان، المرباطورية البيزنطية، ترجمة م�سطفى بدر، دار الفكر العربي، القاهرة، ب.ت. 
اجلامعية،  املعرفة  دار  البيزنطية،  الإمرباطورية  تاريخ  ال�سيخ،  �س210-211. حممد 
يو�سف،  ن�سيم  جوزيف  انظر:  التف�سيل  من  ملزيد  �س356.  1995م،  الإ�سكندرية  ط1، 
�س229- 1984م،  الإ�سكندرية،  اجلامعة،  �سباب  موؤ�س�سة  البيزنطية،  الدولة  تاريخ 

 .238
بحر اأ�ساليا: املق�سود هنا �ساطئ مدينة اأ�ساليا التي تعرف يف الوقت احلا�رش با�سم  28 .
اأ�ساليا على  ". وت�ستمل  " تركيا احلالية  ا�سيا ال�سغرى  الواقعة �سمن حدود  اأنطاليا 
قلعة الأنا ال�سهرية التي يبلغ طول ا�سوارها نحو �ستة كيلومرتات ون�سف، ف�ساًل عن 

اأبراجها واأحوا�سها املتعددة. ) الرتجمة العربية ( 
كني�سة  يف  موجود  نق�س  على  اللقب  هذا  ورد   : 29 .Prophyrogentius بروفريوجنتو�س 
القيامة، وهو يعني املولود بالعباءة الأرجوانية. انظر: حممد موؤن�س عو�س، الرحالة 
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الأوروبيون يف مملكة بيت املقد�س ال�سليبية،ط1، مكتبة مدبويل، القاهرة 1992م، 
�س 220. ) الرتجمة العربية (.

معركة  قبيل  املقد�سة  الأرا�سي  اإىل  فوقا�س  يوان�س  اليوناين  الرحالة  زيارة  جاءت  30 .
�سعف  اإىل  ممااأدى  ؛  اأنف�سهم  على  منق�سمني  ال�سليبيون  وكان  �سنتني،  بنحو  حطني 
ال�سخ�سيات  كبار  على  �سيطرت  التي  النزاعات  ب�سبب  ال�سليبية،  املقد�س  بيت  مملكة 
الدين  ال�سلطان �سالح  اإ�سالمية �سكلها  الفرجنية. وكانت تلك الفرتة قد �سهدت وحدة 
اأجل حترير الأرا�سي املقد�سة من قب�سة الفرجنة ال�سليبيني. ) الرتجمة  الأيوبي من 

العربية (.
جزيرة كريت: هي اإحدى اجلزر اليونانية التي �سهدت ظهور احل�سارة املينوية، التي  31 .
تعر�ست  كريت  ولكن  كريت،  اأهل  ابتدعها  خا�س  طابع  ذات  م�ستقلة  ح�سارة  كانت 
لكارثة دمرت ق�سورها ومراكزها العمرانية دون معرفة الأ�سباب التي اأدت اإىل ذلك، 
وعلى الرغم من ذلك فقد اأقبلت كريت على فرتة ازدهار ثانية. انظر: عبد اللطيف اأحمد 
العربية، بريوت 1971م، �س 88- 92.  النه�سة  دار   ،1 اليوناين، جـ  التاريخ  علي، 

)الرتجمة العربية(.
العا�سي  نهر  على  واقعة  وهي  ال�سام،  بالد  يف  القدمية  املدن  اإحدى  هي  اأنطاكية:  32 .
اأنطاكية  – 280 ق.م(، و�سماها  )الرنط( الذي مير بجانبها �سلوق�س نيكاتور )312 

تكرميًا لوالده انطوخيو�س. انظر: رحلة بنيامني، �س 230.
�سيحون ملك العموريني )الآموريني( حارب اأتباع �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم، ولكنهم  33 .
انت�رشوا عليه وا�ستولوا على عا�سمته ح�سبون التي تعرف هذه الأيام با�سم تل ح�سبان 
الواقعة على بعد نحو �ستة وع�رشين كيلومرتا جنوب غربي مدينة عمان. انظر:  �سفر 

التثنية 2: 22-26، اأحمد �سو�سة: العرب واليهود، �س  829، �س845. 
جلبل  اجلبلية  املنحدرات  من  املمتدة  اجلبلية  املنطقة  يحكم  كان  با�سان:  ملك  عوج  34 .
اإىل جلعاد يف اجلنوب، وكانت مملكته ت�ستمل على منطقة اجلولن  ال�سيخ )حرمون( 
�سليم  اجلنوب  من  ويحدها  الرفائيني،  بيد  اململكة  هذه  وكانت  واللجاه.  وحــوران 
وقنوات، ومن ال�رشق منطقة الكراع، ومن الغرب مقاطعة اللجاه. وقد قاتل عوج ملك 
با�سان �سد قوات يو�سع بن نون الذي قام يقتله قرب مدينة اريحا. انظر: رحلة احلاج 
دانيال الرو�سي يف الرا�سي املقد�سة، �س93، احمد �سو�سة: العرب واليهود، �س534، 
خريية قا�سمية، �سندوق ا�ستك�ساف فل�سطني، املوؤمتر الدويل الثالث لدول بالد ال�سام 
1983م،  عمان،  امللكية،  العلمية  اجلمعية  مطابع  ط1،  الثاين،  املجلد  )فل�سطني(، 

�س412. 
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ال�سليبيني  با�سم فرفر، وكان معروفا من قبل  الرحالة فيتلو�س  العا�سي: ذكره  نهر  35 .
با�سم نهر العا�سي معاك�سا لالأنهار الأخرى التي جتري يف بالد ال�سام، اإذ اإنه ي�سري من 
اجلنوب اإىل ال�سمال، انظر:و�سف الأر�س املقد�سة يف فل�سطني، ترجمة �سعيد البي�ساوي 
وفوؤاد دويكات،دار حمادة ودار ال�سيماء للن�رش والتوزيع، اإربد، رام اهلل 2008، �س129.

)الرتجمة العربية(
اأحداث  اأنطاكية كانت من املدن املزدهرة، ولكن  اأن مدينة  اإىل  ي�سري يوان�س فوقا�س  36 .
الزمن، وعبث بع�س الأقوام قد ق�ست على ازدهارها. وقد ذكر اأن الربابرة وهو يق�سد 

بذلك ال�سالجقة ويحملهم م�سوؤولية تراجع مدينة اأنطاكية. )الرتجمة العربية(.
، وهو نبع بيت املاء الذي  37 .Daphne نبع كا�ستاليا: اأحد الينابيع املوجودة يف دافني
ال�سهري  اأنطاكية  �سواحي  يف  كا�ستليان  كا�ستاليا،اأو  نبع  اإىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  دعي 
يف دلفي.انظر ك وليم ال�سوري، تارخ العمال املنجزة فيما وراء البحر، ج1، ترجمة 

�سهيل زكار،ط1، دار الفكر، دم�سق، 1990م، �س277.)الرتجمة العربية(.    
اأنطاكيا.)الرتجمة  من  اأميال  خم�سة  بعد  على  واقعة  وهي  املاء  بيت  با�سم  تعرف  38 .

الجنليزية (
�سمعان: من الوا�سح اأنه لي�س �سمعان العظيم اخلطيب املتميز، ولكنه رجل اآخر يحمل  39 .
اأنطاكية، وعا�س خم�سة واربعني عامًا يف ن�سب تذكاري يقع  ال�سم نف�سه، وولد يف 
على تله تدعى املده�س، اأما الآن فتدعى مار �سمعان بني م�سب نهر العا�سي وانطاكية. 

)الرتجمة الجنليزية (
اأمانو�س.)الرتجمة  جبل  ــه  اأن واحلقيقة  طــورو�ــس،  جبل  يق�سد  انــه  الوا�سح  مــن  40 .

الجنليزية(
تعرف يف الوقت احلا�رش با�سم را�س خنزير.)الرتجمة الجنليزية ( 41 .

ا�ستوىل  اأنطاكية،وقد  من  القريبة  املدن  اإحدى  وهي   42 .Rusa رو�سا  ا�سمها  رو�سو:ويرد 
عليها الفار�س ال�سليبي بطر�س روييه. و يعتقد برييه Brehier اأن رو�سو اأو رو�سا تقابل 
�س119- املقد�س  بيت  اىل  الرحلة  تودييود/تاريخ  رويحا.انظر:بطر�س  مدينة  الآن 

�س133.
جبل  جبل كوكو�س اأوكول�سون ويعرف باجلبل اجلهمتي:و�سفه بطر�س توديبود بانه ". 43
اأن يكون هذا اجلبل هو جزء من  �ساهق فظيع ذات م�سايق �سعبة"، و من املحتمل 

�سل�سلة جبال طورو�س، انظر:تاريخ الرحلة اإىل بيت املقد�س، �س 119-�س133
اإىل ال�سماعيلية النزارية، ورئي�سهم  ال�سيعية، وهم ينتمون  اإحدى الفرق  احل�سا�سون:   44 .
ال�سخ�سيات  الكبري، وقد تعاقب على هذا املن�سب جمموعة من  ب�سيخ اجلبال  يعرف 
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بداية  اأقاموا يف  الذين  احل�سا�سني   موؤ�س�س حركة  ال�سّباح،  احل�سن  امثال  من  القوية 
اأمرهم يف بالد فار�س، ثم انتقل ق�سم منهم اإىل بالد ال�سام، وذكر العمري اأنهم " ي�سمون 
يف بالد العجم تارة بالباطنية وتارة باملالحدة، وملخ�س معتقدهم التنان�سخ، وهم 
اأئمتهم  طاعة  على  مات  من  اإن  ".ويقولون  الهادية  الدعوة  اأ�سحاب  اأنف�سهم  ي�سمون 
يف جنان ونعيم، واأ�سخا�س ممن ماتوا على ع�سيان اأئمتهم يف النار واجلحيم. انظر: 
"دولة املماليك الوىل"، درا�سة وحتقيق دورونيا كرافول�سكي، ط1،  م�سالك الأم�سار 
اغتيال  احل�سا�سون  حاول  وقد  �ــس139-138.  1986م،  للبحوث  الإ�سالمي  املركز 
ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي مرتني يف عهد زعيمهم را�سد الدين �سنان بن �سليمان، 
بني  مفاو�سات  جرت  وقد  الثانية،  املرة  يف  خفيفة  بجروح  ي�سيبوه  اأن  وا�ستطاعوا 
�سالح الدين الأيوبي ورا�سد الدين �سنان �سيخ اجلبل بطلب من الأخري، وانتهت بعقد 
معاهدة وم�ساحلة بني الطرفني. ويف عام 1192م  متكنوا من اغتيال امللك ال�سليبي 
املركيز كونراد مونتفريات ملك بيت املقد�س. وقام ال�سلطان اململوكي الظاهر بيرب�س 
نراه  ولذلك  يــده،  يف  طيعة  اأداة  اأ�سبحوا  وقد  معاقلهم،  من  كثري  على  بال�ستيالء 
ي�ستخدمهم من اأ جل ال�سغط على ال�سليبيني. انظر: ح�سن �سادق: جذور الفتنة يف الفرق 
" القاهرة،  " مكتبة مدبويل  ال�سادات، ط1،  الر�سول حتى اغتيال  الإ�سالمية منذ عهد 
1999م، �س 110-113، انظر اي�سا: حممد عثمان اخل�ست، حركة احل�سا�سني، مكتبة 
ال�سماعيلية  الدعوة  لوي�س=،  برنارد  �ــس144-143،   ،1977 القاهرة،  �سينا،  ابن 
اجلديدة )احل�سي�سية(، ترجمة �سهيل زكار، ط1، دار الفكر، بريوت، 1971م، �س130-

135. )الرتجمة العربية(.
كان رئي�س فرقة احل�سي�سية اأو احل�سا�سني يدعى �سيخ اجلبل. 45 .

طرابل�س: مبعنى املدينة املثلثة.)الرتجمة العربية(. 46 .
جبيل:هي اإحدى املدن الفينيقية القدمية التي يرجع تاريخها اإىل ثالثة اآلف �سنة قبل  47 .
امليالد، وهي تقع �سمال بريوت وعلى بعد ع�رشين مياًل منها. وقد اأطلق عليها القدماء 
الذي  اإبراهيم  اأادوني�س، ومير بالقرب منها نهر  ا�سم بيبلو�س مركز عبادة ع�ستاروت 
اأبي �سفيان عام 18هـ /  اأدوني�س. وقد فتحها يزيد بن  كان يعرف قدميا با�سم نهر 
638م، وبقيت بايدي امل�سلمني حتى ا�ستوىل عليها الفرجنة ال�سليبيون عام 1104م 
ال�سليبيون يف  �سامية عامر،  اي�سا:  بنيامني، �س 233.انظر  انظر: رحلة  / 497هـ. 
والجتماعية،  الن�سانية  والبحوث  للدرا�سات  عني  ط1،  لبنان(،  )جبيل  فل�سطني 

القاهرة،2002 م، �س8-7.   
ليو�سيبي: الإ�سارة هنا اإىل اأخيل تاتيو�س Achilles Tatius. 48 الذي كتب رواية كليتوفون 
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مينائها. و  �سيدا  ملدينة  و�سفا  الأول  الف�سل  يف  يوجد  اذ  ليو�سيبي،  و   Clitophon
)الرتجمة الإجنليزية(. 

عن  ميل  نحو  تبعد  وهي  �سيدا،  جنوب  الواقعة  الفينيقية  املدن  اإحدى  هي  �رشفند:  49 .
وذكرت �رشفند يف  بنيامني، �س237.  رحلة  انظر:  املتو�سط.  البي�س  البحر  �ساطئ 
الجنيل با�سم �رشفت "فلم يبعث ايليا اإىل واحدة منهم ال اإىل �رشفت �سيدا اإىل امراة 

ارملة". لوقا 4: 27. 
�سفورية: هي اإحدى املدن الفل�سطينية التي احتلت مكانة مرموقة عرب التاريخ القدمي  50 .
و�سفوري�س   ،Doi Caesarea قي�سارية  ديو  منها:  ا�سماء  عدة  حملت  وقد  والو�سيط، 
كتاب  من  �س98  راجع   ،Autocratoris واتوقراطوري�س  وايرينوبولي�س،   ،Saphoris
جونز:  �س110،  بنيامني،  رحلة  التطيلي:  بنيامني  انظر:  جديد.  ط  الراهب،  دانيال 
فل�سطني،   بالدنا  الدباغ:  مراد  م�سطفى   ،102  ،97 ال�سام،�س95-94،  بالد  مدن 
فقد  واحلكام  امللوك  باهتمام  حتظى  �سفورية  وكانت  ــس103-102.  � ق2،  جـ2، 
اأحاطها هريود�س انتيبا�س ب�سور، ورفعها اإىل مقام مدينة ملكية، واأطلق عليها ا�سم 
اتوقرراطوري�س، ولكن هذه الت�سمية �رشعان مازالت، ومن املرجح اأن �سفورية كانت 
اأ�سدرت نقداً جديداً عرف  الروماين نريون، وذلك لأنها  مدينة زمن حكم المرباطور 
با�سم ايرينو بولي�س النريونية، انظر: جونز: مدن بالد ال�سام، �س94، م�سطفى مراد 
الدباغ: بالدنا فل�سطني،جـ2، ق2، �س102-103. وكانت �سفورية اأهم مدن اجلليل 
خالل القرون امل�سيحية الأوىل، فقد كانت حم�سنة ومقرا ملقاطعة وا�سعة، ت�سم معظم 
الفرتة  تلك  خالل  للجليل  عا�سمة  كانت  اأنها  كما  الدنى،  اجلليل  من  الغربي  الق�سم 
الدباغ:  بنيامني، �س110، هام�س 1، م�سطفى مراد  التطيلي: رحلة  انظر:بنيامني   ،
ال�سام،  بالد  مدن  جونز:  اي�سا:   انظر  �ـــس103-102.  ق2،  فل�سطني،جـ2،  بالدنا 
النا�رشة مب�سافة �سبعة كيلو مرتات  الغربي من  ال�سمال  اإىل  �س64،. وتقع �سفورية 
الأر�س، حيث  �سطح  اإىل عكا، وترتفع حوايل ثالثمائة مرت عن  املوؤدي  الطريق  على 
حتت  اجلليل  اإمــارة  ال�سيد:  علي  ينظر:  البطوف.  �سهل  على  يطل  تل  على  �سيدت  انها 
حكم الالتني، �س 64. ويحد �سفورية من ال�رشق قرية كفر كنا Kafer Kanna، ومن 
Aylot، ومن  اجلنوب ال�رشقي النا�رشة، ومن اجلنوب الغربي قرية عيلوت ) عيلوط ( 
ال�سمال قرية روما Roma ) خربة روما (. وقد فتحت �سفورية على يد �رشحبيل بن 
ح�سنة، وفيها بع�س بقايا قلعة فرجنية �سليبية، ويوجد بها عني تعر ف با�سم عني 
الق�سطل، والتي ذكرت با�سم عيون �سفوري، كما حتتوي على كني�سة مهدمة، وجدار 
اأبنية بيزنطية، ومدافن، و�سهاريج، وجدران ف�سيف�ساء، وقد نزل يف  روماين، وبقايا 
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�سفورية اجلي�س الفرجني ال�سليبي قبيل معركة حطني. انظر: ح�سني روحي: خمت�رش 
جغرافية فل�سطني، �س 58، م�سطفى مراد الدباغ: بالدنا فل�سطني،جـ2، ق2، �س111، 
�سعيد البي�ساوي: كتاب نابل�س، �س 138. واأ�سار الرحالة الأجنبي مارينو �سانوتو اإىل 
اأن �سفورية تبعد عن النا�رشة نحو فر�سخني ) �ستة اميال 10.88 كم (، وهي مكان 
اأن �سفورية  (، وقد ذكر  العذراء  القدي�سة مرمي  St. Anne ) والدة  القدي�سة حنة  مولد 
 Cf Secretis of true Crusaders to help them to حتتوي على قلعة فائقة اجلمال
 recover the Holy places , trans by AubreynStewart , London 1896, p.37

)الرتجمة العربية(.
يعتقد اأن قرية ) عني قا�سني ( الكنعانية هي موقع قرية كفر كنا احلالية، وقد ذهب  51 .
العهد  املذكورة يف  اجلليل  قانا  احلالية هي  قرية كفر كنا  اأن  اإىل  املخت�سني  بع�س 
اجلديد. وقانا اجلليل التي ت�سري التقاليد امل�سيحية اإىل اأن امل�سيح عليه ال�سالم �سنع 
فيها معجزتني، الأوىل حتويله املاء اإىل خمر، والثانية �سفاوؤه عن بعد مري�سًا يف كفر 
ناحوم. انظر: يوحنا 2: 1-11، 4: 46-54. اأنظر اي�سا: م�سطفى مراد الدباغ، بالد نا 

فل�سطني، جـ 1، ق2، �س95. )الرتجمة العربية (. 
 . يوحنا 2: 11-1، 4: 54-46. 52

\ لوقا:38-1. 53
كفر ناحوم: هي اإحدى املدن التي كانت قائمة زمن ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم، وهي  54 .
ال�رشقي، كما  ال�سمال  واقعة على بعد نحو خم�سة ع�رش كيلو مرتا عن طربية باجتاه 
تبعد نحو اربعة كيلو مرتات ون�سف عن م�سبي نهر الأردن وبحرية طربية. وقد كانت 
كفر ناحوم مركزا جلباية الأموال يف الع�رش الروماين، انظر: م�سطفى الدباغ، بالدنا 
فل�سطني، جـ6، ق2، �س359. وقد جرى حتديد موقعها منذ القرن الرابع امليالدي يف 
موقع تل حوم، ويرى بع�س الباحثني اأنها املوقع املعروف بتل منية، ويقول اآخرون 
اإذ اكت�سف يف تل حوم قبل مدة  الأدق،  الأول هو  الراأي  اأن  اأنها تل كني�سة، والأرجح 
اأطالل كني�س يهودي قدمي، روماين الطراز ف�سال عن بقايا �سور املدينة، وقد يكون هذا 
الكني�س هو الذي علم فيه ال�سيد امل�سيح. انظر: لوقا 7: 1-10، بنيامني التطيلي: رحلة 
بنيامني، ترجمة عزرا حداد، بغداد، �س94، هام�س 3، وي�سري احلاج دانيال الرو�سي 
اإىل اأن امل�سيح الدجال �سوف يظهر يف كفر ناحوم ولهذا ال�سبب هجرها الفرجتة. انظر: 
رحلة احلاج الرو�سي دانيال، �س102. وقد ر�سفها الرحالة الأملاين بور�سارد بانها 
من ) املدن املتوا�سعة فهي ت�سم عددا قليال من املنازل، نحو �سبعة منازل ل�سيادي 
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املقد�سة،  الأر�س  و�سف  �سهيون،  جبل  دير  من  بور�سارد  انظر:   .) الفقراء  الأ�سماك 
�س72. 

ويرتفع عن  منها،  اأميال  اربعة  بعد  وعلى  النا�رشة،  مدينة  يقع �رشقي  جبل طابور:  55 .
�سطح البحر نحو 1930قدمًا ) 588 مرتاً (، وهو ي�رشف على �سهل مرج ابن عامر. انظر: 
مو�سوعة  خمار:  ق�سطنطني  �س276،  ج1،  املقد�س،  الكتاب  قامو�س  يو�سف،  جورج 
فل�سطني اجلغرافية، �س12، �سعيد البي�ساوي: نابل�س، �س69، هام�س 251. وقد و�سفه 
الرحالة الرو�سي دانيال الراهب بقوله:" يعد جبل طابور عماًل رائعًا من �سنع اهلل حيث 
�سكل كومة  ويتخذ  وعظيم جداً  ومرتفع جداً  انه جميل جداً  املرء و�سفه،  ي�ستطيع  ل 

ق�س، ويرتفع ب�سكل مهيب و�سط �سهل رائع.انظر: رحلة دانيال الراهب، �س99.
يعرف هذا املكان با�سم مو�سع جتلي ال�سيد امل�سيح، واأ�سار اإليه احلاج الرو�سي دانيال  56 .
الراهب بانه" حموط با�سوار من احلجر ال�سلب " باأبواب حديدية، وكان يف الأزمنة 
ال�سالفة مقعداً ) مقامًا( لالأ�سقف، ثم اأ�سبح ديراً لتينيًا. انظر: رحلة دانيال، �س100. 
كهف ملكي �سادق: ميكن روؤية الكهف فوق جبل طابور،حيث يوجد يف مكان م�ستٍو  57 .
عا�س  وقد  ال�سقف،  يف  �سغرية  نافذة  ولها  القبو،  ت�سبه  ال�سخور  يف  منحوته  مغارة 
ملكي �سادق يف هذه املغارة، وهناك قام �سيدنا ابراهيم عليه ال�سالم بزيارته حيث 
ناداه ثالث مرات قائاًل:" ان�سان اهلل "، وهناك قام ملكي �سادق مبباركة �سيدنا ابراهيم  

الذي ق�س �سعره واأظافره. انظر: رحلة دانيال الرو�سي، �س 101-100. 
كانت  التي  الطول  مقايي�س  من  وهي   ، 58 .Stadium �ستديوم  مفردها   :stadia �ستاديا 
ال�سهم حني يرمى به،  وهي يف الأ�سل  الذي يقطعه  م�ستخدمة قدميا وتقدر باملدى 
 2 ،) التي ت�ساوي 400 ذراع ) 184مرت  الغلوة  العرب  مقيا�س يوناين ويقابلها عند 
ياردة، وكل ع�رش غلوات ت�ساوي مياًل، وكل خم�س وع�رشين غلوة ت�ساوي فر�سخًا، وهناك 
اإجنليزيا.  606.95قدمًا  ت�ساوي  للطول  قدمية  رومانية  قيا�س  وحدة  اإنها  يقول  من 
انظر:  اليونانية.  الغلوة  اكرب قليال من  اأن هناك غلوة اجنليزية تعد  الباحثون  ويذكر 
حممد �سياء الدين الري�س، اخلراج والنظم املالية للدولة الإ�سالمية، ط5، مكتبة الرتاث، 
القاهرة، 1985م، �س 287، 301.انظر اي�سا: �سبحي ال�سالح، النظم الإ�سالمية، ط7، 

دار العلم للماليني، بريوت، 1989م، �س416. 
نني: تقع على بعد نحو ثمانية كيلومرتات من النا�رشة، وهي قريبة من جبل الدحي  59 .
الواقع على بعد نحو ميل ) 1848 مرتاً ( جنوبها، وتقع نني على بعد ثالثة كيلومرتات 
من عني دور، وهي ترتفع عن �سطح البحر نحو 250 مرتاً، وت�ستمل القرية على موقع 
قدمي واأ�سا�سات ومع�رشة زيت ومدافن منقورة بال�سخر، انظر: م�سطفى مراد الدباغ، 
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الأماكن  و�سف  ثيودري�س:  اأي�سا:  انظر  �ــس131-130.  ق2،  جـ7،  فل�سطني،  بالدنا 
املقد�سة يف فل�سطني، �س139، هام�س 3. ) الرتجمة العربية (.

ورد يف كتاب العهد اجلديد اأن ال�سيد امل�سيح عندما اقرتب من باب مدينة نايني فاإذا  60 .
"ميت حممول، ابن وحيد لأمه وهي اأرملة ومعها جمع كثري من املدينة فلما راآها الرب 
حتنن عليها وقال لها ل تبكي. ثم تقدم ومل�س النع�س فوق احلاملني. فقال اأيها ال�ساب 
لك اأقول قم. فجل�س امليت وابتداأ يتكلم فدفعه اإىل اأمه" لوقا 7: 12 -15. وقد ذكر هذا 

ال�ساب با�سم برثلماو�س. لوقا 6: 13 -14. ) الرتجمة العربية (.  
�سي�رشا: كان قائداً ع�سكريا ململكة حا�سور الكنعانية.  61 .

ل�سيدنا داود  يابني ملك كنعاين كان يحكم مملكة حا�سور الكنعانية وكان معا�رشاً  62 .
عليه ال�سالم، انظر الق�ساة 4: 17-12. 

يوحنا املعمدان:هو �سيدنا يحيى بن زكريا عليهما ال�سالم، و قد ات�سف �سيدنا يحيى  63 .
ب�سفات التقوى و ال�سالة منذ نعومة اأظافره. و قد قال اهلل تعاىل فيه: "واآتيناه احلكم 
�سبيًا"، وقد نبىء قبل اأن يبلغ الثالثني و كان يدعو النا�س اإىل التوبة، و يعمدهم اأي 
يغ�سلهم يف نهر الأردن للتوبة من اخلطايا. انظر: عبد الوهاب النجار ق�س�س الأنبياء، 
ط2، دار اجليل، بريوت، ب. ن. �س.44،  وقد ذكر الرحالة ان هريودو�س اأمر بقتل �سيدنا 
يحيى يف �سب�سطية، وهذا غري دقيق لأن �سيدنا يحيى قتل يف قلعة مكاور الواقعة �رشق 

الأردن ) الرتجمة العربية (. 
. 64 .Speculator ذكره مرتجم الن�سخة الإجنليزية با�سم �سبكيولتور

املق�سودة هريوديا ابنة اأخ احلاكم هريودو�س التي رق�ست اأمام عمها وا�سقته اخلمر  65 .
حتى ثمل، وعندما هم اأن يقبلها رف�ست وطلبت منه اأن يقدم لها راأ�س يوحنا املعمدان 
على طبق من ذهب، وقد ا�ستجاب اإىل طلبها، واأمر باح�سار يوحنا من ال�سجن وقطع 
راأ�سه، وقدمه لها على طبق من ذهب. انظر: �سعيد البي�ساوي واآخرون، الأديان والفرق، 

�س 44.
الذبيح  فان  ال�سالمية،  العقيدة  ولكن ح�سب  وامل�سيحي،  اليهودي  املعتقد  هذا ح�سب  66 .
هو ا�سماعيل عليه ال�سالم،وذكرت ق�سة الذبيح يف القراآن الكرمي،قال تعاىل على ل�سان 
ابراهيم:"فلما بلغ معه ال�سعي قال يا بنَي اإين اأرى يف املنام اأين اأذبحك فانظر ماذا 
ترى،قال يا اأبت افعل ما توؤمر �ستجدين اإن�ساء اهلل من ال�سابرين"�سورة ال�سافات،اآية: 

.102
بتل   اليوم  يعرف  فيما  القدمية  �سكيم  مدينة  اأرا�سي  يف  البئر  هذا  يقع  يعقوب:  بئر   67 .
حافة  وعلى  منها،  كيلومرتات  ثالثة  بعد  وعلى  نابل�س  مدينة  �رشق  الواقعة  بالطة 
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هذا  يف  ال�سليبيون  اقام  وقد  ال�سامرية.  املــراة  مع  امل�سيح  ال�سيد  حتدث  البئر  هذا 
اأكرث  دمــرت  اأنها  ويبدو  يعقوب.  كني�سة  ا�سم  حتمل  كانت  �سليبية  كني�سة  املكان 
عقب  الأيوبي  الدين  �سالح  قــوات  دمرتها  1187م   / 583هـــ  عام  ففي  مــرة،  من 
الكني�سة  اأن  ويبدو  بيرب�س،  الظاهر  ال�سلطان  دمرها  1273م  عام  ويف  نابل�س،  فتح 
احنفظت  حيث  الع�رشين  القرن  اأوائل  اإىل  يعود  احلايل  مرة،والرتميم  من  اأكرث  رممت 
الكني�سة بال�سكل الرئي�س، وقد حظيت الكني�سة برتميم اآخر يف اواخر القرن الع�رشين، 
البيي�ساوي،  �سعيد  انظر:  الكني�سة،  مذبح  حتت  البئر  على  امل�ستمل  ال�رشداب  ويظهر 
�س59.  والردن،  فل�سطني  يف  الإ�سالمية  الآثار  العبادي،  حممود  �س211،   نابل�س، 

 Benvenisti, M, The Crusaders in the holy land, Jerusalem, 1976, p.165,
 Oconnor, J. M., The Holy Land: “An Archaeological Guide from Earliest
 time to 1700. Oxford 1980, p. 210, Enlart, C., Les Monuments de
Croises dans le Royaume de Jerusalem, vol.2 , Paris 1928 , pp. 289-

.Richard ,The latin Kingdom of Jerusalem ,vol. 2 , p, 461 , 290 )الرتجمة 
العربية(.

يوحنا 4: 14-5. 68  
حوايل ثمانية اميال ون�سف، ويبدو اأن الرحالة اخطاأ يف تقدير امل�سافة بني ال�سامرة  69 .

ومدينة بيت املقد�س. ) الرتجمة العربية (.
القدي�س �ستيفن: اأحد القدي�سني امل�سيحيني الأوائل، اأخرج من املدينة املقد�سة، ورجم  70 .
خارج الأ�سوار، وقد ا�ست�سهد مكان الرجم، وبقي جثمانه ملقى ملدة يوم وليلة يف املكان 
الذي رجم فيه خارج البوابة الواقعة ناحية ال�سمال واملوؤدية اإىل قيدار، وبعد ذلك اخذه 
جمالئيل اإىل اقفار جمالة وقام بدفنه على اجلانب ال�رشقي لل�رشيح اجلديد، ومبرور 
ال�سنني ن�سي ذلك املوقع، وظل جمهول حتى ظهر جمالئيل يف احللم لكاهن القرية 
الرو�سي دانيال  انظر: رحلة احلاج  لو�سيان، وك�سف له يف احللم عن مكان �رشيحه. 
ورجموه  املدينة  خارج  " اأخرجوه  اأنهم  الر�سل  اأعمال  يف  ورد  وقد  �س15.  الراهب، 
وال�سهود خلعوا ثيابهم عند رجلي �ساب يقال له �ساوؤل فكانوا يرجمون ا�ستيفانو�س 
وهو يدعو ويقول ايها الرب ي�سوع اقبل روحي.  ثم جثا على ركبتيه و�رشخ ب�سوت 
عظيم يا رب ل تقم لهم هذه اخلطيئة ". انظر: اأعماال الر�سل 7: 58- 60. انظر اأي�سًا: 

حبيب �سعيد: م�سرية بول�س الر�سول، �س 22- 23 اأحد موؤلفي الأناجيل الأربعة.
عليه  يوجد  وكان  املقد�سة،  املدينة  عن  الأ�سا�س  الدفاع  خط  ي�سكل  كان  داود:  برج  71 .
حرا�سة م�سددة ودقيقة، ول ي�سمح لأحد بدخوله اإل حتت اإ�رشاف من قبل امل�سوؤولني، 
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وهو م�سيد من حجر �سخم ومرتفع جدا وذي �سكل مربع، ويبدو كاأنه حجر واحد من 
اأ�سا�سه اإىل اأعاله. انظر: رحلة احلاج الرو�سي دانيال الراهب، �س54. 

ح�سب العتقاد امل�سيحي.  72 .
هذا ح�سب ما يدعيه اليهود،واحلقيقة انه ل يوجد معبد او هيكل ل�سيدنا �سليمان عليه  73 .

ال�سالم. 
القريبة من بيت املقد�س، وت�ستمل على �رشيح العذراء  اإحدى القرى  اجل�سمانية: هي  74 .
املقد�سة، وهي واقعة يف وادي قدرون. انظر: رحلة احلاج الرو�سي دانيال الراهب، �س 
58. ولفظة اجل�سمانية تتاألف من مقطعني، )جت ومعناها مع�رشة ( و )�سماين ومعناها 
الزيت(، فيكون املعنى )مع�رشة الزيت(، وتقع اجل�سمانية اأ�سفل جبل الزيتون. ويذكر 
اأن ال�سيد امل�سيح كان يرتدد على هذا املكان كثرياً ؛ طلبا للعزلة والرتويح عن النف�س، 
تلميذه  بدللة  عليه  القب�س  اليهود  األقى  اأي�سا  وفيه  متعبداً،  اأيامه  اآخر  فيه  واأم�سى 
الرابع امليالدي كن�سية يف  اأقام الرومان يف القرن  اخلائن يهوذا ال�سخريوطي. وقد 
املوقع، ولكنها هدمت عام 614م على يد الفر�س، وقام الفرجنة ال�سليبيون بتجديد 
عام  بناوؤها  اأعيد  اأن  اإىل  خرابًا  وظلت  1187م،  عام  دمرت  الكني�سة  ولكن  البناء، 
1919م. انظر: م�سطفى مراد الدباغ: بالدنا فل�سطني، جـ 8، ق2، �س 18-19. وكان 
ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم يزور قرية اجل�سمانية با�ستمرار، وي�سلي هو وتالميذه يف 
هذا املكان، وقد ورد يف اإجنيل مرق�س ما يوؤكد هذا الكالم "وجاوؤوا اإىل �سيعة ا�سمها 
جت�سماين فقال لتالميذه: "اجل�سوا هاهنا حتى اأ�سلي". انظر: اإجنيل مرق�س 14: 22. 

القدي�س يواكيم والقدي�سة حّنة: هما والدا ال�سيدة مرمي العذراء 75 .
. لوقا 22: 46-45. 76

. لوقا 22: 44. 77
 . لوقا 22: 47. 78

املق�سود هنا الدير الواقع يف كفر جمالة طبقا لرواية احلاج الرو�سي دانيال الراهب. 79 .
دير القدي�س �سابا: �سيد على �رشف القدي�س �سابا اأحد اأتباع ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم،  80 .
الثاين ع�رش امليالدي نحو ثالثمائة راهب يوناين.  القرن  وكان يعي�س فيه يف بداية 

انظر: رحلة احلاج دانيال الراهب، �س 31. 
بها  وحتيط  �سابا،  القدي�س  دير  من  بالقرب  تقع   : 81 .Ruva روفا  اأو   Ruba روبا  �سحراء 
اجلبال املرتفعة، وت�ستمل على جمموعة من الكهوف التي اأقام بها القدي�سون، وتعي�س 
يف املنطقة جمموعة من النمور وحمر الوح�س. انظر: رحلة احلاج دانيال الرو�سي، �س 

 .70
اإذا رميت بالقو�س، وقد حدد بع�س  الن�سابة  التي تقطعها  القو�س: هي امل�سافة  رمية  82 .
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الباحثني الرمية بنحو اربعمائة ذراع ) غلوة ( ) الرتجمة العربية (.
اركاديا  اإقليم  يف  الواقعة  املدن  اإحدى  ميجالو،وهي  مدينة  مبعنى  ميجالوبول�س:  83 .
 WilliamShepherd, Historcal Atlas9ed.U.S.A ،يف جنوب بالد اليونان Arcadia

 p.14,1970)الرتجمة العربية(.
دير القدي�س ثيودو�سيو�س: يقع على قمة جبل بالقرب من دير القدي�س مار �سابا وعلى  84 .
القدي�س  �سيده  ال�رشق من بيت حلم. وقد  اإىل  الأقدام  على  �ساعة ون�سف �سرياً  م�سافة 
والزهاد،  الن�ساك  امليالدي، وتبعه عدد كبري من  القرن اخلام�س  اأواخر  ثيودو�سيو�س 
و�سيدوا هناك كني�سة باأربعة اأجنحة، كل جناح خا�س باإحدى الطوائف امل�سيحية. وقد 
تويف القدي�س ثيودو�سيو�س �سنة 520م، ودفن يف الدير الذي عرف باأ�سماء منها دير 
دو�سي Dier Dosi، ودير العبيدية Obeidiyeh، و)خربة دير ابن عبيد(. انظر: م�سطفى 
مراد الدباغ، بالدنا فل�سطني، جـ2، ق2، �س509-512.، مرمرجي الدومنيكي،بلدانية 

فل�سطني العربية،اأبو ظبي، 1997، �س82. 
م يف  عام 377. 85 ولد حوايل   ،  St. Euthymius The Great الكبري  يثيمو�س  القدي�س 
واأ�سبح  راهبًا  �سار  وهناك   Armenia اأرمينيا  يف  راأ�سه  وم�سقط   Meliten ميليتني 
م�رشفًا على موؤ�س�سة ديرانية، وعندما بلغ الثالثني من عمره اجته اإىل فل�سطني حيث 
الكهوف واأخرياً  اأحد  اأماكن متعددة،ويف املعتاد ف�سل �سكن  عا�س حياة منفردة يف 
من  العديد  حوله  وجمع  وجر�س  املقد�س  بيت  بني  الواقعة  املنافذ  اإحدى  يف  ا�ستقر 
التباع وا�ستطاع اأن يوؤثر فيهم باأفكاره يف الزهد والتق�سف، ويعد اأحد اأهم الرهبان 
الفل�سطينيني يف تلك املرحلة املبكرة، وقد كان مو�سع ا�ست�سارة المرباطورة ايودوكيا 
Eudokia زوج المرباطور ثيودو�سيو�س الثاين Theodosius، وقد تويف ذلك القدي�س 
انظر  يناير.  من  الع�رشين  يوافق  بعيده  الحتفال  ويــوم  473م،  عام  فل�سطني  يف 

.Attwater.Op.Cit. P 124-125
املق�سود هنا دير القلط. 86 .

تقع يف بالد اليونان يف اقليم اللرييا او مقدونيا. 87 .
ال�سالم( وقد توىل  اإ�رشائيل، وهو من �سبط يو�سف )عليه  يو�سع بن نون: ينتمي لبني  88 .
اأن يو�سع خلف  اإىل  التوراة  ال�سالم(، وت�سري  اإ�رشائيل بعد وفاة مو�سى )عليه  امر بني 
التاريخ  طعيمه:  �سابر  انظر:  به،  القيام  كلفه  وما  ربه،  اإليه  اأوكل  ما  كل  يف  مو�سى 
اليهودي العام، جـ1 ، ط2،) دار اجلليل ( بريوت، 1983م، �س111. وي�سري الإ�سحاح 
الثاين من �سفر يو�سع اإىل اأن يو�سع اأر�سل جمموعة من رجاله اجلوا�سي�س عرفت اأخبار 
الأر�س، ووقفت على عوراتها، وتل�سل�ست اأحوال النا�س، ثم عادت لت�سجعه على الغزو 
والإغارة. وقد عرب بنو اإ�رشائيل نهر الأردن، واجتهوا �سوب مدينة اأريحا وا�ستطاعوا 
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اإ�رشائيل بقتل  اأريحا وامتلكوا املدينة. وقام بنو  بقيادة يو�سع النت�سار على �سكان 
ال�سيف، وقد مت ذلك نحو  والبقر بحد  الغنم  واأطفال حتى  من فيها من رجال ون�ساء 
عام 1186ق.م. انظر: يو�سع 2:6، انظر اأي�سا: �سابر طعيمه: املرجع نف�سه، �س117، 
اإبراهيم ال�رشيقي: اأور�سليم واأر�س كنعان " حوار مع اأنبياء وملوك اإ�رشائيل "، �رشكة 
بالدنا  الدباغ،  مراد  م�سطفى  �ــس108،  1985م،  عمان  للطباعة،  الأو�سط  ال�رشق 

فل�سطني، جـ2، ق2، �س539-540. ) الرتجمة العربية (.
ت�ستخدم  انها  ميزاتها  ومن  البناء،  يف  ت�ستخدم  كانت  قوية  مادة   : 89 .Cement املالط 

لل�سق بع�س ال�سياء اإىل بع�سها الآخر. 
. 90 من املعتقد اأنه الإمرباطور مانويل الأول كومنني الذي حكم الإمرباطورية البيزنطية 
ترجمة  البيزنطية،  الرتاجم  معجم  نيكول،  اأ.دونالد  انظر  1143-1181م.  عام  منذ 

ح�سن حب�سي، الهيئة امل�رشية للكتاب، القاهرة 2003م،�س146-144.
املق�سود هنا المرباطور البيزنطي مانويل كومنني.  91 .

خاري�سون يف الرتجمة الالتينية، خربة اخلوريتون بني جبل الإفرجن وتقوع )الرتجمة  92 .
الإجنليزية(.

ارماثيم: هي قرية النبي �سموئيل. 93 .
عموا�س:تقع على بعد نحو 22. 94 كيلومرتاً غربي بيت املقد�س، يف املكان الذي �سار فيه 
ال�سيد امل�سيح مع اثنني من تالميذه وكاأنه غريب عنهما، وتعرف عموا�س با�سم مدينة 
نيقوبولي�س مبعنى مدينة الن�رش، انظر: بور�سارد من دير جبل �سهيون، و�سف الأر�س 
من  ال�رشقي  اجلنوب  يف  الواقعة  الفل�سطينية  القرى  اإحدى  وهي  �س151.  املقد�سة، 
يافا وعلى بعد نحو ثمانية وع�رشين كيلومرتاً منها. وال�سم عموا�س يعني "الينابيع 
ان�سئت  وقد  �ــس510.  ق2،  جـ4،  فل�سطني،  بالدنا  الدباغ:  م�سطفى  انظر:  احلارة" 
اأ�سكنها قدامى املحاربني. ولكن هذه  الذي  الروماين فا�سب�سيان  المرباطور  يف عهد 
اأكرث ول  اأو م�ستعمرة، بل بقيت كما هي جمرد قرية ل  املدينة مل تعط منزلة مدينة 
اأقل. وخالل حكم ) ايالجبال�س �سيانو�س Elagabalus 218-222م ( رفعت عموا�س 
اإىل منزلة مدينة وحملت ا�سم انطونينيانا نيقوبول�س. ويت�سح من خالل عملتها اأنها 
كانت مدينة وثنية، وكانت مقاطعتها �سغرية. انظر: جونز: مدن بالد ال�سام، �س 96، 
رحلوا  �سكانها  ولكن  املنطقة،  مركز  كانت  باأنها  الب�ساري  املقد�سي  وذكرها   .100
اأح�سن  انظر:  اجلبال.  اأطراف  على  لوقوعها  مياهها  قلة  ب�سبب  وال�ساحل  البحر  جهة 
الإ�سالمي،  العهد  يف  فل�سطني  �سرتاجن:  يل   .176 �س  الأقاليم،  معرفة  يف  التقا�سيم 
�س426. وت�ستمل عموا�س على كني�سة متهدمة ومكان املعمودية وهياكل ف�سيف�ساء، 
وقطع  حمام،  مواقد  بقايا  ال�سخر،و  يف  ومنقورة  مبنية  وقناة  بناء،  اآثار  ومدافن،و 
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بناء قدمية، وقطع معمارية اأخرى. م�سطفى مراد الدباغ: بالدنا فل�سطني، جـ 4، ق2، 
�س513. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن القرية دمرت �سنة 1967م على يد ال�سهاينة الذين 
درجوا على تدمري القرى الفل�سطينية وتهجري �سكانها، وحرمانهم من التمتع بخريات 
يعرف  الفل�سطيني  فالطفل  التع�سفية  ال�سيا�سةالق�رشية  هذه  من  الرغم  وعلى  ار�سهم. 
موقع قريته اأو مدينته رغم كل الظروف ال�سعبة املحيطة به. ول بد من العودة بف�سل 

الت�سميم والعمل امل�ستمر من اأجل ا�ستعادة الوطن ال�سليب ) الرتجمة العربية (.   
الرملة: كانت عا�سمة فل�سطني يف الع�رش الموي وقد �سيدها �سليمان ابن عبد امللك،  95 .
ولكنه مل يكملها وامنا اكتملت زمن اخلليفة عمر ابن عبد العزيز، وقد و�سفها املقد�سي 
الب�ساري بقوله: " ق�سبة فل�سطني بهية ح�سنة البناء، خفيفة املاء مرية وا�سعة الفواهة، 
نفي�سة  وقرى  فا�سلة،  وم�ساهد  �رشية،  ومدن  جليلة  ر�ساتيق  بني  ال�ساد  جامعة 
والتجارة بها مفيدة واملعاي�س ح�سنة لي�س يف الإ�سالم ابهى من جامعها ول اح�سن 
واطيب من حواريها ول ابرك من كورتها، ول الذ من فواكهها، مو�سوعة بني ر�ساتيق 
زكية ومدن حميطة ورباطات و�سوارع فا�سلة، ذات فنادق ر�سيقة، وحمامات انيقة، 
واطعمة نظيفة، ودامات كثرية ومنازل ف�سيحة وم�ساجد ح�سنة و�سوارع وا�سعة وامور 
جامعة قد خطت يف ال�سهل وقربت من اجلبل والبحر وجمعت التني والنخيل، وانبتت 
الزروع..." انظر: اح�سن التقا�سيم،  �س 164، انظر اي�سا خليل عثامنة، فل�سطني خالل 

خم�سة قرون، ط1،  موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت 2000، �س 219-217. 
كني�سة القدي�س جورج: توجد هذه الكني�سة يف مدينة اللد ولي�س كما ذكر الرحالة يف  96 .

مدينة الرملة.
املق�سود هنا مدينة قي�سارية فل�سطني ولي�س قي�سارية فيليبي ) بانيا�س (، وقد عرفت  97 .
قي�سارية فل�سطني بانها اإحدى اأجمل املدن الفل�سطينية، وحملت قدميًا ا�سم مدينة دور 
Dor ، كما عرفت با�سم برج �سرتاتو، وقام هريودو�س باإعادة بنائها واأطلق عليها 
باأرا�سيها اخل�سبة  الأوىل.وت�ستهر قي�سارية  ا�سم قي�سارية، وكانت عا�سمة لفل�سطني 
انظر:  واحلم�سيات  والنارجن  النخيل  الوفرية،وخا�سة  الغزيرة،وحا�سالتها  ومياهها 
�س54،  نامه،  �سفر  خ�رشو،  نا�رش  �ــس174،  التقا�سيم،  اح�سن  الب�ساري،  املقد�سي 
ال�سام،  ، جونز، مدن بالد  ال�سالمي، �ــس448-447  العهد  يل �سرتاجن، فل�سطني يف 

�س12،14،15،60. 
متى 16: 13-16، لوقا 9: 30. 98

وميتد  نابل�س،  جبال  �سل�سلة  من  ال�سمايل  واجلــزء  حيفا  بني  الكرمل  جبل  يقع  99 .
يف  اجلبلية  ال�سال�سل  اأ�ــســغــر  وهــو  �ــرشقــي.  جنوبي   – غــربــي  �سمايل  بــاجتــاه 
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انظر:  مـــرتاً.  واأربــعــني  و�ستة  خم�سمئة  عــن  قممه  اأعــلــى  يزيد  ول  املنطقة،  هــذه 
�ــس97.  1969م،  بـــريوت  اجلــغــرافــيــة،  فل�سطني  مو�سوعة  خــمــار:   ق�سطنطني 

ويبعد عن عكا ثالثة اأميال )5544م(، ول يبعد عن البحر كثرياً، وتغطي قمته الأع�ساب 
والأماكن اجلميلة، وكان يوجد على اجلبل دير فائق اجلمال، بني على �رشف القدي�سة 
مرمي، وجتدر ال�سارة اإىل اأن مدينة حيفا تقع على �سفح اجلبل، وقد ظهرت جماعة رهبانية 
 Cf. also Ludolph "ن�سبت اإىل جبل الكرمل، وعرفت با�سم "جماعة الرهبان الكرمليني
Von Suchem’s pp. 63-64.  انظر اي�سًا: �سعيد البي�ساوي، املمتلكات الكن�سية يف مملكة 
بيت املقد�س ال�سليبية، �س 190، هام�س 3، وتذكر التوراة حدوث معجزة النبي الي�سع 
مع املراأة ال�سومنية )ن�سبة اإىل �سومن( على جبل الكرمل. امللوك الثاين 4:8-31، وقد 
حظي جبل الكرمل باهتمام امل�سيحيني على اختالف طوائفهم، وحر�س جمع غفري من 
الرهبان والزهاد على القامة وال�سكن على جبل الكرمل حتى ا�ستهر با�سم جبل احلجاج 
Cf. Burchard of Mount Sion , P. 47 اثناء فرتة الغزو ال�سليبي لالأرا�سي املقد�سة 

كعب  ت�سكل  التي  امل�ساحة  القدمية،ت�سمل  ايطالية  يف  مقاطعة   :Calabria كالبريا 
 Puglia c.f. William R. ايطاليا. الن اجلزء اجلنوبي من بوجليا  احلذاء يف جنوب 

shepherd. Historical Atlas.9 edition. U.S.A 1969, pp.31,59,66,90
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التطيلي، ترجمة عزرا  بنيامني  م(: رحلة  بنيامني بن يونه )ت569هـــ/1173. 2 التطيلي، 
المــارات،  ظبي،  اأبو  الثقايف،  املجمع  ن�رش  ال�سيخ،  الرحمن  عبد  وتقدمي  درا�سة  حــداد، 

2002م.
وريا�س  البي�ساوي  �سعيد  ترجمة  فل�سطني،  يف  املقد�سة  الأماكن  و�سف  ثيودري�س:  3 .

�ساهني، ط1، دار ال�رشوق، عمان، 2003.
م(الرملة امل�سماة تذكرة بالأخبار  ابن جبري، حممد بن اأحمد الكناين )ت614هـ/1217. 4

يف اتفاقات الأ�سفار،دار �سامد،بريوت،ب،ت
دانيال الراهب: رحلة احلاج الرو�سي دانيال الراهب يف الأماكن املقد�سة، دار ال�رشوق،  5 .

عمان، 2003م. 
�سايولف: رحلة �سايولف يف بيت املقد�س والأرا�سي املقد�سة، ترجمة �سعيد البي�ساوي،  6 .

ط1، دار ال�رشوق، عمان، 1997م.
 ، العمري، �سهاب الدين )ت749هـ/1348م(. م�سالك الأب�سار " دولة املماليك الأوىل ". 7

درا�سة وحتقيق دورويتا كرافول�سكي، ط1، املركز الإ�سالمي للبحوث، 1986م.
(: خمت�رش كتاب البلدان ، مطبعة بريل،  ابن الفقيه، اأبو بكر  حممد )ت 290هـ/903. 8

ليدن، 1885.
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