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-398) األثر الديني على اليهود في ضوء رحلة عوبديا جار دا برتينورو اليهودي
 القدس والخليل أنموذجا   (م7891-7831هـ/398

 م.د.خضر الياس جلو       م.د.احمد خلف فندي     ا.
 نينوى  المديرية العامة للتربية في

 ملخصال
يحاوؿ ىحا البحث اف يدمط الزػء عمى األثخ الجيشي عمى الييػد في فمدصيغ مغ خالؿ      

رسائل الخابي عػبجيا بختيشػرو التي تعج مغ أىع ما دونو الخحالة الييػد في العرخ السسمػكي ، 
ومقارنة ما أورده مع الخحالة الييػد أو غيخىع مغ السعاصخيغ لو ، وشسل نصاؽ البحث القجس 

وكحلظ االشالع عمى ما أورده الخحالة الييػد مغ الغخب  ،خميل نطخًا ألىسيتيا لجػ الييػد وال
األوربي بحق السذخؽ اإلسالمي ، إال أف الحجيث سػؼ يقترخ عمى الخؤية الجيشية لألماكغ 
السقجسة وأثخىا عمييع. وقدست الجراسة إلى مبحثيغ ، ركد األوؿ عمى التعخيف بحياة الخابي 

بختيشػرو وخط سيخ رحمتو ، والحجيث عغ رسائمو ومزسػنيا والتخجسات الخاصة بتمظ عػبجيا 
الخسائل ، أما الثاني فقج عالج وصف األماكغ السقجسة ، واألثخ الجيشي ليا عمى الييػد ، وارتأػ 

واعتسجت الجراسة عمى العجيج مغ الجراسات ذات  ،الباحث اتباع مشيج التحميل والسقارنة والشقج 
 ة بسػضػع البحث السكتػبة بالمغة االنكميدية والعبخية والعخبية وغيخىا.الرم

 الكمسات السفتاحية: عػبجيا ، الييػد ، الخحالة ، القجس ، الخميل ، السعبج
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Religious impact on the Jews in light of the Traveler Jewish of 
Obadiah Jare Da Bertinoro ( 893-896 A.H/ 1487-1490 A.D) 

Jerusalem and Hebron a study case 
Dr. Ahmed Kh. Fendi           Dr. Khader E. Jello 
The General Directorate of Education in Nineveh 

summary 
    This research attempts to shed light on the religious impact on the 
Jews in Palestine through the letters of Rabbi Obadiah Bertinoro، Which 
is among the most important of what was mentioned by Jewish travelers 
in the Mamluk era، and to compare what he reported with Jewish 
travelers or other contemporaries of him، and The scope of the research 
included Jerusalem and Hebron due to its importance Among the Jews، 
as well as to see what the Jewish travelers from the West reported to 
the Muslim East، The conversation will be limited to the religious vision 
of the holy places and its impact on them. The study was divided into 
two topics، the first focused on the definition of the life of Rabbi Obadiah 
Bertinoro and the itinerary of his journey، and talk about his messages 
and their content and translations of those messages، While the second 
dealt with the description of the holy places، and the religious impact of 
them on the Jews، and the researcher decided to follow the method of 
analysis، comparison and criticism، The study relied on many studies 
related to the research topic written in English، Hebrew، Arabic، and 
others. 

Keywords: Obadiah، Jews، Traveler، Jerusalem، Hebron، temple 
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 المقدمة:  
ارتبط الييػد بفمدصيغ باعتبارىا جدءا مغ أرض السيعاد ، وفييا تخاث ديانتيع ، كسا ورد في     

عاـ  (1)أحجاث التػراة ( ، وقج قاـ الييػد مشح ىجـ الييكل الثاني عمى يج القائج الخوماني تيصذ
ـ( بالحج إلى القجس ، والبكاء عمى أشالؿ الييكل حدب اعتقادىع وقج عبخت كتاباتيع في ۰۷)

 .(2)الذتات عغ حشيشيع الجائع لفمدصيغ ، ورغبتيع في العػدة إلييا 
لقج حافع ييػد الذخؽ والغخب كحلظ عمى ارتباط عاشفي بيحه السجيشة ) القجس ( ... وكانػا      

حياتيع حتى ولػ كاف ذلظ عبخ رحالتيع التجارية ، ومغ السيع أف يتػقػف لمحج إلييا مخة في 
نالحع اتداع حخكة الحج لجييع حدبسا يبجو أثشاء القخف الحادؼ عذخ ، زد عمى ذلظ انيع كانػا 
يعخفػف تقخيبا أف إخػانيع في الجيغ بالذخؽ كانػا متفػقيغ عمييع مغ الشاحية الثقافية والعقائجية  

 .(3)خغبة بديارتيع والتذاور معيع ولجييع ال ،فكانػا 
وقدست الجراسة إلى مبحثيغ ، ركد األوؿ عمى التعخيف بحياة  الخابي عػبجيا بختيشػرو وخط     

سيخ رحمتو ، والحجيث عغ رسائمو ومزسػنيا والتخجسات الخاصة بتمظ الخسائل ، أما الثاني فقج 
مشيج  لييػد ، وارتأػ الباحث اتباععالج وصف األماكغ السقجسة ، واألثخ الجيشي ليا عمى ا

وأعتسج الباحث عمى بعس الجراسات ذات الرمة بسػضػع البحث  ،التحميل والسقارنة والشقج 
 السكتػبة بالمغة االنكميدية والعبخية والعخبية وغيخىا.

ومغ الرعػبات التي واجيت الباحث ىي تخجسة الشز الػاحج مغ أكثخ مغ مرجر عبخؼ        
قجر االمكاف الػصػؿ إلى قخاءة سميسة لمشز ، فزاًل عغ تخجسة بعس الشرػص ومحاولتو 

 ػد في أصػليا إلى المغة العبخية.تعسبانية والفخندية مغ الشز والتي االنكميدية واال
 كتابه: ،رحلته  ،المبحث األول: حياته 

 Obadiah Jare Da Abraham ofولج الخابي عػبجيا بغ ابخاىاـ جار دا بختيشػرو )    
Bertinoro  ( في بمجة بختيشػرو )Bertinoro  ( االيصالية في عاـ )ـ ( 1451ىػ / 854، 

وعسل حاخامًا في السجيشة ومغ ىشا جاء اسسو ، وعاش في أحج ضػاحييا بسقاشعة فػرلي شساؿ 
نو كاف سػػ أ ،، وال تتػفخ أؼ معمػمات عغ سيختو الحاتية أثشاء تػاججه في إيصاليا  (4) ايصاليا

 Citta diمغ عائمة ثخية تعسل في الريخفة أو اقخاض األمػاؿ في مجيشة سيتا دؼ كاستيمػ ) 
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Castello  )،  ( 1489ىػ / 895وأما عغ عسل عػبجيا فتذيخ احجػ الػثائق التي تعػد لعاـ ) ـ
ائج إلى بأف إلى تعامالتو السالية في ايصاليا وأرسل لو ايسانػيل ىاؼ مغ فمػرندا نريبو مغ الفػ 

 Josef b.Solomon، وقج تتمسح عمى يج جػزيف شمػمػ كػلػف ) (5)القجس مائة دوقية وفيشيدية
colon وتمقى عمى يجيو العمـػ ( 6)( أحج أكبخ الحاخامات في ايصاليا في القخف الخامذ عذخ ،

ثخيًا وعاش  . وعمى الخغع مغ أنو كاف(7)الجيشية مكشتو مغ أف يربح رابيًا أو حاخامًا في بختيشػرو
، وخخج مشيا عازمًا اليجخة إلى فمدصيغ  (8)حياة متخفة في ايصاليا إال أنو كاف يحغ إلى القجس

 ، (9)ـ1488نيداف  13ـ ، وانتيت رحمتو بػصػلو إلى القجس في 1486تذخيغ األوؿ  26في 
 وبحلظ يكػف قج استغخقت رحمتو سشة وخسدة أشيخ وسبعة عذخ يػـ. 

تداؤؿ ما الدبب الحؼ جعمو يتخح ذلظ السدار الصػيل لخحمتو وتمظ السجة وىشا يصخح ال      
الدمشية التي مغ السفتخض ال تتعجػ سػػ أسابيع متعجدة في حاؿ سفخه مغ ايصاليا إلى فمدصيغ 

ولإلجابة عمى ذلظ أف خيار الدفخ عمى الدفغ الفيشيدية لع يكغ متاحًا دائسًا لمييػد.  ،مباشخة 
تقل عغ عجة سشػات في القخف الخامذ عذخ ) وربسا لفتختيغ ( ، ُمشع الييػد عمى مجػ فتخة ال 

مغ الحجد لمدفخ عمى الدفغ الفيشيدية الستجية إلى أرض إسخائيل ، وىػ إجخاء عقابي عمى 
خمفية التػتخ الذجيج بيغ السديحييغ والييػد في القجس أثارتو محاولة ييػدؼ أشكشازؼ شخاء 

ـ (. 1421ىػػ / 823ود ) عميو الدالـ ( عمى جبل صييػف في عاـ ) السػقع السفتخض لقبخ دا
وكاف القبخ أسفل الكشيدة مباشخة، وما تتستع بو الكشيدة كػنيا تزع السػقع العذاء األخيخ في 

... وقاـ الفخنديدكاف بكيادة البابا مارتغ (11)التقاليج السديحية والتي كانت في أيجؼ الفخنديدكاف
إلى حسمة صميبية ضج الييػد. وقج أثخت حسمة فخانديذ السعادية لمييػد عمى الخامذ ، بالجعػة 

الدمصات الفيشيدية أيًزا ، مسا دفعيا إلى إصجار مخسػـ يحطخ عمى قباششة الدفغ نقل الييػد 
 .  (11)إلى أرض إسخائيل

مغ  وفيسا يتعمق بخط سيخ رحمتو فيسكغ تتبع الشقاط األساسية لسدارىا ،  بعج اإلبحار     
( عبخ البحخ األبيس  Voterraنابػلي  أبحخ معو ميذػالـ بغ الخابي مشاحيع مغ فػلتيخا ) 

الستػسط   إلى رودس ، ووصل إلى اإلسكشجرية ، مغ ىشاؾ أبحخ  عمى نيخ الشيل إلى القاىخة ، 
واتخح الصخيق البخؼ عبخ شبو جديخة سيشاء إلى فمدصيغ ، وأوؿ مكاف مخ بو كانت غدة عمى 



-393عوبديا جار دا برتيهورو اليوودي )األثر الديين على اليوود يف ضوء رحلة 

 القدس واخلليل أمنوذجًا م(1490-1431/ـه398

 م.د.امحد خلف فهدي         م.د.خضر الياس جلو                                                                              

 

   م(2021كانون األول  – 31لة درااا  تاريخية )للق  الددد جم 
364 

 

364 

 25ود الجشػبية ، ومغ ىشاؾ ذىب شسااًل إلى الخميل في شخيقو إلى القجس التي وصميا في الحج
ىػػ / 11واستقخ بو السقاـ في مجيشة القجس حتى وفاتو في بجايات القخف ) ، (12)ـ1488أذار 
ىػػ 916ـ( ودفغ في  واختمف الباحثػف في تحجيج تاريخ وفاتو لكشيا انحرخت بيغ األعػاـ ) 16
 ، (15)ـ (1521ىػػ / 927وقػؿ آخخ عاـ )  ،( 14)ـ (1516ىػػ / 922، وعاـ )  (13)( ـ1511/ 

. لكغ الخاجح ما (16)ـ (1531ىػػ / 937وذكخ غيخىع بقػلو: ربسا شاؿ بو العسخ حتى عاـ ) 
ذىب إليو أحج الباحثيغ بقػلو: " تع ذكخه بالفعل بسباركة الستػفى معمسشا وسيجنا عػبجيا ونخجػ لو 

ـ ( لع يعج عمى قيج الحياة حيث لع 1519ىػ / 915فسغ السخجح أنو مات قبل عاـ )  ،الخحسة 
يطيخ اسسو بيغ حكساء القجس الحيغ وقعػا في ذلظ العاـ حػؿ التعجيل الحؼ يخز اعفاء تالميح 
الحكساء )الصمبة( مغ دفع الزخائب ، ودفغ عشج سفح جبل الديتػف بالقخب مغ قخية سمػاف 

 .(17)العخبية "
وبقخاءتيا مميًا تبيغ أنيا مفعسة  ،وتعج خصابات عػبجيا مغ أىع ما دونو الخحالة الييػد      

بالسادة التاريخية والحزارية األصيمة التي يسكغ مغ خالليا الػقػؼ برفة خاصة عمى تجسعات 
الييػد في العقػد األخيخة مغ فتخة العرػر الػسصى... ولسا كانت الخصابات تعكذ عالقات 

ية اجتساعية خاصة مخسمة مغ مياجخ إلى والجه وأخيو وصجيقو ، فسغ الصبيعي أنيا إندان
تتزسغ بالجرجة األولى مادة حزارية تسيدت بالدخع الػاضح ، وكاف صاحبيا قج عخضيا في 
شكل تقخيخ مصػؿ متعجد االتجاىات. وترشف عمى أنيا مغ أدب الخحمة الييػدية في أواخخ 

ؼ التاسع اليجخؼ. ولع ال وىي تدجل رحمة أحج السثقفيغ الجارسيغ القخف الخامذ عذخ السيالد
الييػد مغ أصحاب القمع مشح خخوجو مغ إيصاليا مخورًا بالعجيج مغ السحصات البحخية وجدر 
البحخ الستػسط الذخقية وصػاًل إلى ثغخ اإلسكشجرية ميشاء الجولة السسمػكية السصل عمى البحخ. 

عاصسة السبيخة بالشدبة لو ولغيخه القاىخة. ثع انتقل مشيا رشق البخارؼ وما لبثت أف شسمت الخحمة ال
إلى جشاح ىحه الجولة الذخقي حيث الذاـ وبالتحجيج فمدصيغ التي رأؼ فييا مشتيى الصخيق 

 .(18)والسػشغ األبجؼ الحؼ يجب أف يقزي فييا نحبو حيث مجيشة هللا ، مجيشة القجس 
مػب عػبجيا في خصاباتو بقػلو: " يعج أسمػب صاحب الخصابات وقجـ الديج وصفًا دقيقُا ألس     

أسمػبا أدبيا رفيعا يحسل بيغ شياتو روح األديب القرري الحؼ يجيج الػصف والدخد بترػيخ 
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أخاذ. وكانت أدواتو في إبالغ السعمػمة فعالة مقشعة. فكثيخا ما نججه يدتخجـ عشرخ السقارنة 
ء داخل كل مغ السجتسعيغ األوروبي الستػسصي أو خاصة فيسا يتعمق بأوضاع الييػد سػا

اإلسالمي السسمػكي. ويبجو عشرخ السقارنة أكثخ فاعمية حيشسا تخريع داخل السجتسعيغ في 
ومغ أدواتو أيزا استخجاـ األرقاـ في تقجيخ األماف أو السدافات أو الدمغ ، وىي  ،وقت واحج 

دب السشػية. ولسجوف الخصابات ، وقج يرح لغة واضحة ال تخصئ ، بل أحيانا نججه يدتخجـ الش
القػؿ مجوف الخحمة ندعاتو الػاضحة بيغ الدصػر ، فيي تعكذ تجيشو وندعتو في الفػز باآلخخة 
وميمو لتأدية الػاجب االجتساعي نحػ ذويو ، ورغبتو في العسل االجتساعي وحبو لمعمع 

 .(19)والتجريذ"
تو األولى والذييخة والسؤرخة في الثامغ مغ وشسمت ثالث خصابات ) رسائل ( ففي رسال     

ـ ، قاـ بحكخ تفاصيل رحمتو مشح أف غادر سيتا دؼ كاستيمػ إلى والجه السدغ ، 1488أيمػؿ 
حيث نقل العجيج مغ التفاصيل والفخوؽ الجقيقة حػؿ تاريخ وعادات وثقافة السجتسعات الييػدية 

مجتسع القجس مشح وصػلو إلى السجيشة. التي اترل بيا خالؿ رحمتو ، وسخد لو االنجماج في 
يسكغ تقديع محتػػ ىحا السرجر إلى قدسيغ: األوؿ ، رحمتو إلى اسخائيل ، يذسل رحمتو عغ 
شخيق البحخ إلى مرخ ورحمتو عغ شخيق البخ مغ داخل البالد والصخيق السمكي حتى وصػلو 

لخصاب السػجػد في كتب إلى القجس. في ىحا الجدء األوؿ ، ال يختمف خصابو بذكل كبيخ عغ ا
الدفخ األخخػ السعخوفة في العرػر الػسصى. يجسع الحاخاـ انصباعاتو الذخرية ووجيات 
نطخه ، عمى الخغع مغ أف اآلراء تكػف سصحية في بعس األحياف. يتػقف عشج األحجاث الثانػية 

تمفة في األماكغ في الػاقع ميع لمغاية في حج ذاتيا ، لسعخفة الحياة الييػدية مغ جػانبيا السخ
التي تػقفت فييا ، وحتى الحرػؿ عمى رأييا الخاص حػؿ العادات الييػدية السحمية التي كانت 

 .( 21) غخيبة تسامًا عشو
وأما الجدء الثاني يختمف مغ حيث السزسػف فقجـ عػبجيا وصفًا مثيخًا لالىتساـ لمجالية        

الييػدية في القجس... ويعخؼ تاريخ السجتسع بذكل مثالي ويعتـد تغييخ شخيقة الحياة االجتساعية 
مالحطات واالقترادية والخوحية ، معخبًا عغ آرائو حػؿ الطػاىخ العامة برػرة عامة ويذيخ إلى 

 .   (21)مثيخة لالىتساـ لمغاية حػؿ البيئة االجتساعية واإلسالمية والسديحية
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ـ  فقج 1489أما في رسالتو الثانية التي وجييا أخيو بتاريخ الدابع والعذخوف مغ أيمػؿ       
مشح وبأنو  ، ،أشار فييا إلى أنو لع يخػ السعجدات في مقابخ األتكياء واألنبياء التي تخدد الحجيث 

وصػلو لع يحىب إلى أؼ مكاف ، وتحجث عغ أحػاؿ الييػد في أراضي الخميل نقاًل عغ غيخه ، 
 ،وتصخؽ في رسالتو إلى ييػد عجف وبأنيع يشحجروف جسيعًا مغ ساللة الشبي مػسى عميو الدالـ 

 . (22)وكحلظ حػؿ سكشو في بالقجس وعسمو الحؼ سيتع التصخؽ ليا الحقاً 
ـ كاف مػجيًا إلى 1491الث بتاريخ الثاني والعذخوف مغ تذخيغ األوؿ بيشسا الخصاب الث     

( مغ مجيشة كامخيشػ اإليصالية ، تصخؽ فييا إلى  Emanuel Chaiصجيقو عسانػئيل تذاؼ ) 
 .  (23)الييػد في القجس والسقابخ في الخميل وحجود االراضي السقجسة التي تفرميا عغ دمذق

ونطخًا ألىسية تمظ الخسائل فقج صجرت بالمغة العبخية بصبعات احرى الباحث مشيا احجػ     
 ،( وتخجست إلى لغات متعجدة ىي 1997( وآخخىا سشة )1863عذخة شبعة أوليا كاف سشة )

 . (24)بتدع شبعات ،التذيكية  ،االسبانية  ،االنكميدية  ،االيصالية  ،الفخندية  ،األلسانية 
 ثاني: األثر الديني على اليهود:المبحث ال

وقبل ذلظ البج مغ بياف مجػ التدامح اإلسالمي تجاه الييػد وغيخىع ليذ في فمدصيغ      
ىػػ/ 893فحدب بل بجسيع أرجاء العمع اإلسالمي ، وليذ أدؿ مغ ذلظ إال ما ذكخه عػبجيا سشة ) 

ق ، فقج ارتحمت داخل ىحه ـ ( ، "فإف الييػد ليدػا مزصيجيغ مغ العخب في ىحه السشاش1488
البالد شػاًل وعخضا ولع أقابل في شخيقي عكبة مغ أحج مشيع ، وكاف ىؤالء العخب ) السدمسػف ( 
شجيجؼ المصف مع األجانب خاصة أولئظ الحيغ ال يعخفػف لغتيع ، وإذا ما وججوا عربة مغ 

ػد الحيغ زاروا فمدصيغ . وما يؤكج ذلظ الخحالة اليي(25)الييػد مجتسعة ال يدعجيع ىحا في شيء"
ـ( ما نرو: " وىع يعيذػف 1334ىػ/733قػؿ الخحالة الييػدؼ إسحاؽ شيمػ سشة ) قبل عػبجيا ،

في ضل سمصة ممكية عادلة  ،جسيعًا ىشاؾ في سعادة وراحة كل حدب ضخوفو وحدب حطو 
ؼ الييػدؼ ، وال يختمف ذلظ عسا ذكخه الخحالة ايميا دا فيخار  (26)وعطيسة وفقا لحالتو وثخوتو"

(Eliah de Ferrare ( سشة )أف الييػد يسارسػف صشاعاتيع بجػار 1438ىػ/842 " ، ) ـ
. ومغ الخوايات التي تجؿ عمى مجػ ما تستع (27)السدمسيغ دوف وجػد اؼ حدج بيشيع نتيجة لحلظ "

بو الييػد مغ حدغ السعاممة وعجـ التفخقة بيشيع وبيغ عشاصخ السجتسع مغ األدياف األخخػ ، ما 
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ـ ( ، عغ عذاء تشاولو في بيت 1483ىػ/ 888سشة )  Felix Fabri )يخويو فيمكذ فابخؼ ) 
غ مغ الخلباف الكاثػليظ الفخنديدكاف السقجس مع عجد مغ الحجاج السديحييغ األوروبييغ واثشي

 .(28)واثشيغ مغ الييػد واحج السدمسيغ ، وأحج السساليظ ، ومخحشا معًا رغع إنشا مغ ديانات مختمفة
كاف لمعامل الجيشي األثخ الػاضح عشج الييػد في رحالتيع ، وىػ تمظ الخغبة السمحة التي       

واقتحاـ السخاشخ لحج بيت السقجس والتبخؾ بقبػر كانت تجفع بأتكياء الييػد إلى ركػب األىػاؿ 
األنبياء ومقامات الرالحيغ. فحج بيت السقجس، وإف لع يعج فخضا ديشيا عمى الييػدؼ مشح خخاب 
ليكل القجس في القخف األوؿ لمسيالد ، فإف الييػدؼ التقي كاف يذعخ بميفة متأججة إلى زيارة 

ء، غيخ عابئ بالحكيقة الػاقعة ، ىي كػنو ال يتستع أماكغ التػراة وميبط الػحي ومثػػ األنبيا
، أو الحقب الالحقة التي تمتيا ، (29)بحساية سمصاف أو رعاية أميخ، سيسا أياـ الحخوب الرميبية

 وكاف ذلظ األثخ واضحًا في خصابات عػبجيا.
 عوبديا في فلدطين:

البمجات الفمدصيشية التي وفي فمدصيغ حيث الدخع الجيشي الػاضح لمييػد ، كانت غدة أولى     
ما ذكخه: " كانت غدة السجيشة األولى التي  (31)ويتسثل البعج الجيشي في خصاباتو ،مخ بيا عػبجيا 

دخمشاىا عشج عبػر البخية في شخيقشا إلى فمدصيغ.  تعج غدة واحجة مغ السجف الكبيخة والجسيمة ، 
غ يعيذػف ىشاؾ صحيحة ، فقج رأيت وبشفذ حجع مجيشة القجس ... وإذا كانت رواية الييػد الحي

 .  (31)في غدة أشالؿ السبشى الحؼ ىجمو شسذػف عمى الفمدصيشييغ"
وتدخخ كتب التخاث االسخائيمي بقرة شسذػف ووفقا لدفخ القزاة  ىػ آخخ القزاة الحيغ ورد     

كاىغ  ذكخىع في ىحا الدفخ ، والحيغ قزػا لبشي إسخائيل في الفتخة مغ مػت "يذػع" إلى عيج ال
"عالي" ، وقبل ميالد "صسػئيل" ، وىع القزاة الحيغ أقاميع الخب ليخمرػا بشي إسخائيل مغ 
الذعػب التي سكشػا معيا في أرض كشعاف وما حػليا كالكشعانييغ والحثييغ واألمػرييغ والفخزييغ 

، كانت مميئة  (33)، وقج قزى شسذػف البشي إسخائيل عذخيغ سشة (32)والحػييغ واليبػسييغ
 .(34)بالرخاع بيشو وبيغ الفمدصيشييغ ، وىػ الرخاع الحؼ انتيى بسػتو

فيػ عبخاني كخس حياتو لعبادة الخب اشتيخ بقجرتو الجدجية الخارقة مسا ساعجه في مقارعة       
خرػمو مغ الفمدصيشييغ الحيغ انتقسػا ألنفديع مغ العبخانييغ ، فصالبػه بتدميع نفدو لكشو تسكغ 
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قػتو مغ فظ وثاقو. ولكغ خميمتو دليمة الفمدصيشية أرشت بدخ قػتو الكامشة في شعخه ، فتسكغ ب
الفمدصيشيػف مغ جد شعخه أثشاء نػمو ، وكبمػه وأودعػه الدجغ ، وحيشسا أخخجػه ليدخخوا مشو في 

. ويخػ أحج (35)معبج غدة ، دفع شسذػف العسػديغ ، فدقط السعبج عمى رأس الجسيع فساتػا 
احثيغ اف الجاللة تكسغ في أف فكخة التفػؽ لمعشرخ العبخاني ربسا تجدجت في ىحه الرػرة التي الب

 .(36)تجاعتيا ذاكخة عػبجيا بسجخد وصػلو غدة
وأغمب الطغ أف السرادر التي أعتسجىا معمػمات عغ شسذػف تشحرخ في العيج القجيع      

التي حكيت مغ في اإلجاده ، وىحه وفي القزاة بالتحجيج ، إلى جانب بعس القرز الخخافية 
ىي السرادر اإلسخائيمية ، أما ما عجاىا فأغمب الطغ أنو ال تػجج مرادر اخخػ مغ ذلظ 
العرخ أو قخيبا مشو تتحجث عغ شسذػف ، وإف كانت ىشاؾ بعس الريغ اإلسسية القخيبة مغ 

 .(37)اسسو وردت في بعس نرػص بالد الشيخيغ وكساف ومرخ
 عوبديا في الخليل:

ويبجو األثخ الجيشي واضحًا عشج عػبجيا فحيشسا وصل إلى بمجة الخميل كاف مغ الصبيعي أف     
تمفت نطخه ابشية الحـخ اإلبخاليسي حيث حجد مػقعو عشج سفح الجبل يذكل الذصخ األوؿ مغ 

، فقاؿ: " وصمشا إلى مجيشة  (38)البمجة بيشسا يصل عمى الػادؼ الحؼ يذكل الذصخ اآلخخ مشيا
واألخخ مقابل لو  ،يل حيث مقابخ اآلباء ، وتقدع إلى جدأيغ أحجىسا بجػار مغارة األنبياء الخم

( وىشا بشى السدمسػف  Machpelah)  (39)وذىبت إلى مغارة مكفيمة  ،عمى بعج رمية قػس مشو 
ويقرجه الجسيع ألداء الرالة فيو. لكغ ال يدسح  ،مدجج وىػ مػضع يجمو العخب اجالاًل كبيخًا 

ألؼ ييػدؼ أو عخبي الشدوؿ إلى السغارة ألنيا تزع القبػر الحكيكية لألنبياء ودأب العخب عمى 
الػقػؼ أعمى السغارة ويشدلػف السذاعل مغ خالؿ فتحة في السغارة لغخض الحرػؿ عمى إضاءة 

قػفة عمى السغارة ، إذ يتع تػزيع الخبد والعجس دائسة ... وإف جسيع مشاشق الخميل وحقػليا مػ 
عمى الفقخاء كل يػـ مغ دوف تسييد بيغ عقيجة وأخخػ  -البقػليات –وأنػاع أخخػ مغ الحبػب 

وكل ذلظ تكخيسًا لديجنا إبخاليع عميو الدالـ وبالجدء الخارجي مغ ججار السغارة صغيخة يقاؿ بأنيا 
، ويدسح لمييػد بالرالة عشجىا وال يدسح ألؼ أحج أف استحجثت بعج دفغ ابخاليع عميو الدالـ 

 .(41)يجخل إلى داخل السغارة ، وقج أديت صالتي عشج تمظ الشافحة "
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ويدتخسل عػبجيا بحجيثو عغ أماكغ أخخػ في الخميل مقجسة لجػ الييػد إذ يحكخ: " وعمى      
( ، والج داوود  Jesse)  (41)قسة الجبل السقابل يػجج كيف كبيخ يقاؿ بأف تزع قبخ اليدي

(Davidعميو الدالـ ، وفي اليػـ ذاتو ذىبشا كحلظ لمرالة ىشاؾ )(42) وأشار أحج الباحثيغ بأنو .
وبالقخب مغ مجيشة  يػجج في السرادر اإلسالمية ترحيح لسػقع ضخيح العيز فقاؿ العميسي: "
اؿ الخميل وأعساؿ سيجنا إبخاليع الخميل عميو الدالـ قخية تدسى سعيخ وىي الفاضمة بيغ أعس

القجس ، بيا قبخ بجاخل مدججىا يقاؿ ِإنو قبخ العيز عميو الدالـ ، وقج اشتيخ ذلظ عشج الشاس 
 ،. والسالحع بأف عػبجيا سار عمى نيج مغ سبقو مغ الخحالة الييػد (43)فرار يقرج لمديارة "

 .(44)باعتساده عمى الشرػص الجيشية الػاردة في العيج القجيع مغ الكتاب السقجس
وإذا ما انتقمشا لمتعخؼ عمى ما دونو الخحالة والدوار الييػد لسشصقة الخميل نمحع اىتساما      

، فحكخ بشياميغ التصيمي: " أما السجيشة الججيجة فسذيجة في بصغ  (45)واضحا مشيع بأمخ السقابخ
ت في أياـ الػادؼ في حقل مكفيمة وبيا بيعة جديسة لمشرارػ تجعى كشيدة القجيذ إبخاليع كان

حكع السدمسيغ كشيدا لمييػد ، حتى استػلى اإلفخنج عمييا. وفي ىحه الكشيدة ستة قبػر يقػؿ 
الشرارػ إنيا أضخحة إبخاليع وسارة ويعقػب وليئة. يحجيا الييػد لمتبخؾ لقاء إتاوة يؤدونيا. فإذا 

يختقي عبخه إلى جاء ييػدؼ دفع الساؿ إلى الحارس الكيع عمى القبػر فيفتح لو بابا مغ حجيج 
أسالفشا شاب ذكخىع، فيشحجر مشو إلى مغارة خاوية وبيجه شسعة ييتجؼ بيا وسط الطالـ. ومشيا 
يمج مغارة ثانية وىي خالية أيزا. ومشيا إلى ثالثة، حيث يجج ستة أضخحة متقابمة فيقخأ عمى 

جنا إسحاؽ )عميو األوؿ: ىحا قبخ سيجنا إبخاليع ) عميو الدالـ ( ، وعمى الثانية: ىحا قبخ سي
الدالـ ( وىكحا... وفػؽ القبػر قشاديل مختبة لياًل ونيارًا. وفي ىحا الغار عجد مغ القػاريخ مسمػءة 

 .(46)بعطاـ السػتى. فقج جخت عادة الييػد أف يأتػا بعطاـ مػتاىع إلى ىحا السقاـ "
( ،  Rabbi Petachia of Ratisbonأما الخحالة الييػدؼ ربي بتاحيا الخاتدبػني )       

فيحكخ في روايتو أنو قاـ بديارة الخميل حيث نقل عشو رفيقو ييػذا وصفو مذيخا إلى السبشى بأنو 
قرخ عطيع شيج فػؽ مقابخ األسالؼ ، والتي عشى ببشائيا الشبي إبخاليع ) عميو الدالـ (. ويبالغ 

ء ، فعمى سبيل السثاؿ ييػذا فيسا نقمو عغ بتاحيا في وصف أحجاـ األحجار السدتخجمة في البشا
يقجر شػؿ الػاحج مشيا بثسانية وعذخيغ متخا تقخيبا ثع استأنف الخاوؼ حجيثو فيقػؿ: أف الخبي 
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أعصى الحارس قصعة ذىبية ففتح لو باب السغارة وبجاخميا ثالث غخؼ بيا تػابيت الجفغ لكشيا 
غ السقابخ الحكيكية تػابيت مديفة تدتعسل لمتزميل ، ىكحا ححره ييػد عكا ، فدأؿ الحارس ع

مانحا إياه قصعة ذىبية أخخػ. وحيشئح أقخ الحارس بسكاف السقابخ الحكيكية وقاؿ أنو لع يدسح قط 
ألحج مغ األمييغ ) أؼ الييػد والسدمسيغ ( أف يجخل إلييا مغ قبل. ثع أحزخ الحارس شعمة وتع 

إلى مغارة أخخػ شجيجة  ندوؿ لع يبمغ خسذ عذخة درجة يشتيي إلى السغارة الجاخمية وىي تؤدؼ
الييبة ، في وسصيا سخداب يفزي إلى قبػر مشحػتة في الرخخ. ويتػسط مجخل الدخداب 
قزباف حجيجية كبيخة الحجع إلى الحج الحؼ ال يسكغ لمبذخ صشع مثميا إال بسداعجة مغ الدساء ، 

ػر مغ أف ويشجفع مغ بيغ ىحه القزباف ريح قػية أدت إلى إشفاء الذعمة وحيشئح تأكج الحز
األنبياء مجفػنػف في ىحه السغارة ، فبادروا بإقامة الرمػات ، ثع حاوؿ الخبي التقجـ نحػ فتحة 

 .(47)الدخداب حيث السغارة فيبت الخياح بذجة وشخحتو أرضا خارج
 Rabbi Jacob ben R. Nathanielأما أورده يعقػب بغ الخبي نثشياؿ ىا كػىيغ )       

Ha Cohen ـ ( أثشاء الديصخة الرميبية ، حيث 12ىػػ / 6يشة الخميل في القخف ) ( الحؼ زار مج
أورد أنو دخل إلى األراضي السقجسة برعػبة ، وأوؿ ما سجمو ىاكػىيغ وصفو لمسذاىج الدتة 
ناسبا إقامتيا خصا إلى الخلباف الفخنج بغخض مخادعة الشاس ، كسا وصف السبشى بأنو كشيدة. 

ي غيخ مالبدو بأنو لع يدسح لمييػد باليبػط إلى مغارة السكفيمة ، ويفدخ ىا كػىيغ سبب تخفيو ف
وىا ىي الفخصة قج أتيحت لو لميبػط إلييا ، وكانت في نطخه تحتػؼ عمى كشػز تع إخفاؤىا بيشسا 
أعجىا الخلباف الفخنج كشػزا لمخحسة. ومغ يحع بالشدوؿ إلييا يشمو شخؼ كبيخ عادة ما يصمق عميو 

يشتقل الخحالة إلى وصف جدء آخخ فيحكخ أنو بجاخل السغارة حائط كبيخ تعمػه اليبػط العطيع. ثع 
بعس األواني الفخارية وليذ مدسػحا ألؼ شخز أف يشفح إلى ما وراء الحائط ، وحيشسا حاوؿ 

 .(48)بعس الخلباف إحجاث ثغخة فيو مشعتيع الخياح مغ إتساـ عسميع
لعػبجيا ىي رحمة الخابي ميذػالـ بغ الخابي  ولعل مغ أىع الخحالت تمظ التي كانت معاصخة    

ىػػ / Rabbi Meshullam ben R. Menahem of Volterra  ( )886مشاحع الفػلتيخؼ ) 
ـ ( ، فقاؿ: " ورأيت كيف مكفيمة إذ تختفع عشجه األرض وىػ يذبو ذلظ الكيف في حقل 14881

عػا سػرًا فػؽ الكيف وفي وسط حبخوف ، وىشا بشى السدمسػف مدججًا فػقو حدب عادتيع ، وصش



-393عوبديا جار دا برتيهورو اليوودي )األثر الديين على اليوود يف ضوء رحلة 

 القدس واخلليل أمنوذجًا م(1490-1431/ـه398

 م.د.امحد خلف فهدي         م.د.خضر الياس جلو                                                                              

 

   م(2021كانون األول  – 31لة درااا  تاريخية )للق  الددد جم 
371 

 

371 

الدػر شباؾ صغيخ ، إذ يرمي الييػد ويمقػف ىشا بالشقػد والعصػر ، وأديت الرالة ىشاؾ. 
ويعطع السدمسػف ىحا السكاف ويقجمػف في كل يػـ ثالثة عذخ ألفًا مغ الخبد يػميا لمفقخاء تعطيسًا 

ا الحؼ قجمو إبخاليع إلى لمسكاف وإلبخاليع ، يقجمػف الخبد في لحع العجػؿ الصخؼ ، مثل ىح
السالئكة ، وتذخيفًا إلسحاؽ ، يقجمػف لحع الغداؿ وغيخه مغ األشعسة الذيية حدب رغبتو ، وفي 

، وىحا يكػف يػميًا دوف  (49)تعطيع ليعقػب يقجـ الخبد وحداء مثل ىحا الحؼ قجمو إلى عيدػ
 .   (51)انقصاع
ي ذكخت آنفًا سػاء أكانت قبل عػبجيا أو ويتزح مغ خالؿ متابعة الخحالت الييػدية الت       

 معاصخة لو تؤكج العجيج مغ األمػر يسكغ اجساليا بسا يمي:
إف عػبجيا سار عمى نيج مغ سبقو مغ الخحالة الييػد وىػ التصابق في ذكخه لتفاصيل كيف  أوال :

والخاجح مكفيمة مع الفارؽ بحجع الشز لجػ البعس مشيع مثل بشياميغ التصيمي أوسع مغ عػبجيا 
 ىػ اف السشصقة كانت تحت الديصخة الرميبية.

يبجو األثخ الجيشي واضحا لجيو ويتزح ذلظ مغ خالؿ اعتساده عمى الشرػص السشقػلة مغ  ثانيا:
 الكتاب السقجس وتحجيجًا العيج القجيع.

إف حخكة الخحالة الييػد في األراضي الفمدصيشية كانت تقرج أماكغ أو أضخحة بعيشيا  ثالثا :
 سػاء أكانت في ىحا السدار أو غيخه السدارات الييػدية والتي ستحكخ الحقًا.

تؤكج روايات الخحالة الييػد أف عسمية الحج أو " الديارة السقجسة " لمييػد قج تسثمت في  رابعا :
الػاقع في زيارة أضخحة األولياء والقجيديغ في فمدصيغ ، وفي بمجاف أخخػ أيزا إف تسكغ الحاج 

، األمخ الحؼ لع يكغ بسعدؿ عغ ثقافة الذخؽ عامة في احتخاـ األضخحة ، وىػ ما تجمى مغ ذلظ 
في احتخاـ الدمصات اإلسالمية لألضخحة ورعايتيا وكحلظ في اشتخاؾ الييػد والسديحييغ 
والسدمسيغ في تقجيذ بعس األضخحة وتخريز مكاف لكل مشيا داخل حـخ الزخيح. بيشسا 

ستيالء عمى السعابج واألضخحة وفخض أمخ واقع ججيج بالشدبة كانت سياسة الفخنجة ىي اال
 .(51)لمسقجسات اإلسالمية والييػدية وتحػيميا إلى أماكغ مديحية

لع يقترخ ذكخ التفاصيل أعاله عشج الييػد وإنسا أوردت السرادر االسالمية تفاصيل خامدا : 
ما أورده أحج الخحالة السدمسيغ  دقيقة عغ السػاقع السذار إلييا ، فعمى سيبل السثاؿ ال الحرخ
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عغ تقجيع الصعاـ في الخميل ، أف سساط الخميل خميل الخحسغ ويقجـ في ىحا الدساط اثشا عذخ 
ألف رغيف ترخؼ عمى األغشياء والفقخاء والجاخل والخارج مغ أىل البمج وغيخىع ، واشعسة 

( عغ مجيشة الخميل ـ 1468ىػػ/873. وكحلظ ما أشار الطاىخؼ ) (52)متشػعة العجس وغيخه
السجفػف بيا إبخاليع الخميل عميو  -الخميل  –والسغارة والدساط فييا بقػلو: " واما مجيشة حبخوف 

الدالـ ويعخؼ بسجيشتو وىي مجيشة حدشة عجية وبيا السدجج الحؼ بو مقاـ خميل وسخداب ىػ 
وعميو ستخ مغ حخيخ وتجاه مجفػف بو يػقج فيو قشجيل لياًل ونيارًا وعغ يسيغ الذباؾ قبخه الذخيف 

ذلظ زوجتو سارة وىشاؾ مقرػرتاف بأحجىا يعقػب وزوجتو وبطاىخه مكاف بذباكيغ بأحجىسا 
اسحاؽ واآلخخ زوجتو وبآخخ السكاف مغ الجية الغخبية قبخ يػسف عميو الدالـ وبو مشارتاف وىػ 

الدالـ في كل يـػ  مكاف حدغ إلى الغاية ولو أوقاؼ كثيخة وخجاـ  ويسج بو سساط الخميل عميو
حتى انو لػ ورد ذلظ السكاف اىل الجنيا لفاضت البخكة عمى الدساط إلى أف يكفييع ، وبيحا 

 .(53)االماكغ الذخيفة مغ الفزائل ما تقل عغ ضبصو االقالـ"
وفزاًل عغ ذلظ لع يقترخ اىتساـ الخحالة الييػد باألضخحة كسقجسات وإنسا شسمت اآلبار     

صفة القجسية نطخًا الرتباشيا بأسساء األنبياء أو زوجاتيع فقاؿ ما نرو: " ما التي أضفى عمييا 
وبالقخب مغ الخميل  ،(  Isaacبيغ مقابخ األنبياء وقبخ اليدع بئخ يدسيو العخب بئخ إسحاؽ ) 

زوجة إبخاليع عميو ( 54)( "  Sarahوبيغ الرخػر يػجج نبع ماء صافي يعخؼ باسع سارة ) 
 الدالـ.
ار عػبجيا قبخ راحيل ، الحؼ سبق أف زاره يعقػب بغ الخبي نثشياؿ ىا كػىيغ ، وقج كسا ز      

 تبجؿ وضع ضخيح راحيل تسامًا حيث تع تخميسو وصيانتو وأشار إلى ذلظ بقػلو : 
" والخميل تبعج عغ القجس مديخة يػـ واحج ، ووصمشا حتى شاىج قبخ راحيل ، وقج بشػا فػقيا      

جيخة وىي عمى ناصية الصخيق ، وندلشا عغ دوابشا وصميشا عشج القبخ كل مشا ما يذبو الكبة السدت
عمى قجر استصاعتو. وعمى يسيغ السدافخ إلى القجس يقع التل الحؼ تقع عميو بيت لحع ، ىحه 

 .(55)قخية صغيخة تبعج حػالي نرف ميل عغ قبخ راحيل وفييا كشيدة لكيشة الكاثػليظ" 
 عوبديا في القدس:



-393عوبديا جار دا برتيهورو اليوودي )األثر الديين على اليوود يف ضوء رحلة 

 القدس واخلليل أمنوذجًا م(1490-1431/ـه398

 م.د.امحد خلف فهدي         م.د.خضر الياس جلو                                                                              

 

   م(2021كانون األول  – 31لة درااا  تاريخية )للق  الددد جم 
373 

 

373 

لمقجس أىسيتيا الخاصة عشج السدمسيغ والسديحييغ والييػد نطخًا لسا تحتػيو مغ آثار ديشية،       
وىحا ما يجعميا مغ أىع السخاكد الخوحية ومغ أىع مخاكد التػحيج ، ولكشيا في الػقت نفدو ذات 

اتو الثالث. أىسية جغخافية حيث تقع عمى َتقاُشع الصخؽ التي تخبط جسيع أرجاء العالع القجيع بقار 
وتذغل القجس ) أورشميع في السرصمح الجيشي ( مكانًا مخكديًا في الػججاف الييػدؼ. فبعج أف 
استػلى عمييا داود ، ُنقل إلييا تابػت العيج ثع بشى سميساف فييا الييكل. ويصمق عمى السجيشة اسع 

جبل صييػف  "صييػف" في السػروث الجيشي ، أما الذعب فيػ "بشت صييػف". وىي تزع أيزاً 
وقبخ داود وحائط السبكى. وقج أصبحت السجيشة مخكدًا لمجيغ الييػدؼ يتجو إلييا الييػد ويحكخونيا 
في صمػاتيع ، وخرػصًا في االحتفاؿ بعيج الفرح حيث يخددوف: " نمتقي في العاـ القادـ في 

 .  (56)أورشميع" ، وىي السجيشة التي كانػا يحجػف إلييا ثالث مخات في العاـ
شكمت مجيشة القجس حجخ الداوية في البعج الجيشي في خصابات عػبجيا التي أرسميا ، تمظ      

السجيشة التي قخر شج الخحاؿ إلييا ومغ أجميا تخؾ مدقط رأسو في بختيشػرو في ايصاليا ، وقبل 
شا وصػلو إلى القجس بثالثة أرباع السيل وفي مكاف مختفع مغ الصخيق " تخاءت لشا مجيشة أفخاح

وحيشئح وجب عميشا بتسديق ثيابشا ، وبعج مدافة قريخة بجا لشا البيت السقجس ميجػرًا ،  ،ومدخاتشا 
نيداف  13قسشا بتسديق ثيابشا مخة أخخػ ، وجئشا حتى ابػاب بيت السقجس في ضيخ يـػ ) 

ي .وبسػضع آخخ ذكخ: " وإلى ىشا حيث القجس يأت(57)ـ ( وقفت أقجامشا عمى أبػاب السجيشة1488
 .(58)الشاس مغ مرخ ودمذق وحمب ، وبالد أخخػ ليدججوا بخذػع بيغ يجؼ هللا"

وىشا بجأ عػبجيا يقجـ وصفًا لمقجس بقػلو: "القجس مغ أكثخ السشاشق السيجػرة التي يعسيا     
. وال يختمف (59)الخخاب. ولدت محتاجا إلى أف اكخر اإلشارة إلى أنيا لع تكغ محاشة بأية أسػار"

ورده الخحالة ميذػالـ عشج وصػلو إلى القجس فقاؿ: "وصمشا إلى مجيشة القجس الشز عسا أ
السقجسة، وعشجما رأيت أنقاضيا ، قست بتسديق ثيابي ، وفي مخارة اعترخت قمبي أخحت أرتل 
الرالة السشاسبة التي أتيحت لي في كتاب صغيخ. اآلف ليذ لمقجس أسػار باستثشاء ججار واحج 

. ويدتشتج مسا اورده عػبجيا وميذػالـ (61)بب آثامشا تحػلت إلى خخاب"مخرنا مغ خاللو ، وبد
 السعاصخ لو ما يمي: 
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ىع بحلظ تعجوا مخحمة إثبات الػجػد الييػدؼ في فمدصيغ ، وكاف القارغ اقتشع بػجػد مسمكة  أوال :
بت داود وسميساف الستحجة ، وحتى يجعسػىا انتقمػا إلى أمخ آخخ بعيج كل البعج عغ سابقو ليث

األوؿ وىكحا ، فالقػؿ بأف خخاب القجس بدبب خصاياىع بػحي مغ الػىمة األولى أف القجس 
تخريع ، ولكغ بدبب الحنػب يحجث ليع ما يحجث. وىكحا يشتقمػف إلى نقصة أخخػ محاوليغ 
إثباتيا باستجالؿ آخخ مشافي كعادة الييػد قجيسًا وحجيثًا في إلباس الباشل ثػب الحق ليحققػا 

، ومغ جية أخخػ ، فالجسمة فييا أيزًا فيي إشارة ميسة يدتفاد مشيا اعتقاده بأف كل  مخادىع
تخخيب لحق في العرػر الدابقة بأماكغ عبادة الييػد ما ىػ إال نتاج لمحنػب التي اقتخفػىا ، 

 .(61)وىػ بحلظ يقجـ لشا تفديخًا ديشيًا لػقائع التاريخ
لسقجس يختمف عسا ذكخه العميسي الحؼ كاف معاصخًا إف ما ذكخه الييػد مغ خخاب بيت ا ثانيا :

لشفذ الحكبة فحكخ ما نرو: " وأما مجيشة القجس الذخيف في عرخنا فيي مجيشة عطيسة محكسة 
البشاء بيغ جساؿ وأودية وبعس بشاء السجيشة مختفع عمى عمػ ، وبعزو مشخفس في واد ، وغالب 

دونيا مغ األماكغ السشخفزة ، وشػارع السجيشة  األبشية التي في األماكغ العالية مذخفة عمى ما
بعزيا سيل وبعزيا وعخ ، وفي غالب األماكغ يػجج أسفمو أبشية قجيسة ، وقج بشي فػقيا بشاء 
مدتجج عمى بشاء قجيع والبشاء مذحػف بحيث لػ تفخؽ عمى حكع غالب مجف مسمكة اإلسالـ لكاف 

لسعجة لخدف السياه ألف ما يجسع مغ حجع السجيشة ضعف ما ىػ اآلف وىي كثيخة اآلبار ا
 .(62)األمصار"

أما فيسا يخز تسديق الثياب يحىب الذخع الييػدؼ إلى أف الييػدؼ يتعيغ عميو أف يسدؽ  ثالثا :
 .(63)ثيابو حيشسا يخػ الييكل ألوؿ مخة وبعج ثالثيغ يػمًا مغ آخخ مخة رآه فييا

ػجػد بالقجس ما نرو: " ومعبج القجس مذيج ويقجـ عػبجيا وصفًا لمسعبج الييػدؼ الػحيج الس     
فػؽ أعسجة وىػ مدتصيل وضيق ومطمع وال يجخمو الشػر إال مغ الباب ، وبجاخمو بئخ مياه ، وفي 
باحة السعبج قخيبا مشو ىشاؾ مدجج لإلسساعيمييغ ) السدمسيغ ( حيث كاف في البجاية ىحا البيت 

وبيغ الييػد أصبح إسساعيميا ) اسمع (  لخجل ييػدؼ ، ويدبب مذاجخات وخالفات كانت بيشو
وعشجما وججت أمو إنو قج غيخ ديانتو ألف الييػد أغزبػه أوقفت بيتيا الحؼ يقع في باحة السعبج 
لسدتذفى إسساعيمي ) اسالمي ( لكي يكيسػا بو مدججا ، انتقاما مغ الييػد ، وىػ ما تدبب في 
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ػاؿ سكاف أورشميع ويكاد يشسحي ذكخ كل ما رفع مغ شخور ، لتخخيب السعبج ولزياع كل أم
الييػد مغ اإلقامة في أورشميع لػال أف الخب ، شسميع بخحستو في أعيغ السمظ وزراؤه وخجامو وكل 

والباحة الجاخمية لمسعبج واسعة وفيو العجيج  ،شعب البالد ، فامخ ببشاء البيت كسا كاف في البجاية 
وقصع أراضي  ،وأشكشازيات أرامل سيكشػف فييا  مغ البيػت ، وكميا مػقػفة مغ قبل أشكشازيػف 
وقج باعيا الذيػخ كميا عجا ما أوقفو األشكشازييغ  ،في شارع الييػد في القجس وجسيعيا مػقػفة 

 . (64)كػنيا مخررة حرخًا ليع "
ويدتسخ عػبجيا بػصفو لمجانب الجيشي بالسعبج الييػدؼ: " ومعبج أورشميع اليػـ ال يػجج بو     

كتب تػراة إال القميل ، بيشسا كاف فييا حدب ما قاؿ أكثخ مغ ثالثسائة کتاب تػراة ، وغشي عغ 
اؿ ما القػؿ أنو ال يػجج بيا أردية محلبو أو أواف فزية ، كل شيء باعو الذيػخ ، وفعمػا بالس

ويدتشتج مغ خالؿ ما ذكخه عػبجيا العجيج األمػر الخاصة باألوضاع الجاخمية  .(65)يحمػ ليع "
 لمييػد:

يتبيغ مغ الشز أعاله  بأف الػضع الستخدؼ لمييػد لع يكغ بدبب سياسة الحكع اإلسالمي  أوال :
ة ، التي نذبت داخميا لمسساليظ تجاه الييػد ، وإنسا كاف نتيجة لمرخاعات الجاخمي لمصائفة الييػدي

خالفات وصخاعات مغ أجل الديصخة عمى مػارد الصائفة ، وما يؤكج ذلظ عػبجيا حيشسا أشار إلى 
 أف تجخل السمظ ووزراؤه كانت الدبب في إعادة بشاء السعبج كسا كاف في أوؿ أمخه.

سائة إلى عجد قميل ركد عػبجيا عمى الجانب الجيشي والستعمق بكتب التػراة وأعجادىا مغ ثالث ثانيا :
 لع يحجده مع أنو كاف بإمكانو تحجيج ذلظ وخاصة أنو أقاـ بالقجس حتى وفاتو.   

يذيخ إلى مجػ الرخاع الجاخمي بيغ الييػد عمى الساؿ وإف صح ذلظ فسعشاه تفخيط البعس  ثالثا :
 غ الييػد.مشيع بسقجرات السعبج مع قجسيتيا وبيعيا لكشو لع يحجد مغ السذتخؼ والخاجح بأنيع م

ترخؼ الذيػخ مغ الييػد بالساؿ كسا يحمػا ليع حدب وصفو مسا يػحي بػجػد فػارؽ  رابعا :
شػائف الييػد الذخقييغ والغخبييغ بجليل عجـ قجرة الذيػخ عمى بيع األمالؾ الخاصة بييػد 

 األشكشاز. 
شار إليو ىشاؾ مغ الييػد مغ أسمع وأوقف بعس أمالكو لمخجمات العامة وىػ ما أ خامدا :

 عػبجيا وأمخ السدتذفى الحؼ أقيع فيو مدججًا لمسدمسيغ محل بيت أوقفتو أحجػ الشداء الييػديات. 
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أما ما أورده عػبجيا عغ السدجج األقرى فإنو يتحجث انصالقًا مغ الخمفية الجيشية لمييػد       
.. ألنو يصيخ الييكل مكانة خاصة في الػججاف الييػدؼ.ويذغل  ،تجاه ما كاف ليع ليكاًل 

إسخائيل مغ خصاياىا ويجعميا بيزاء كالمبغ. كاف الترػر أف الييكل يقع في مخكد العالع ، فقج 
الحؼ يقع وسط الييكل ىػ  (66)بشي في وسط القجس التي تقع في وسط الجنيا ، فقجس األقجاس

بسشدلة سخة العالع. والييكل كشد اإللو مثل جساعة إسخائيل ، وىػ عشجه أثسغ مغ الدساوات 
واألرض ولسا كاف قجس األقجاس أكثخ األماكغ قجاسة لجػ الييػد وال يحق ليع أف تصأىا أقجاميع، 

أو ىزبة الحـخ التي يػجج  فقج كاف يحـخ عمييع أف يحىبػا إلى جبل مػريا ) جبل بيت السقجس (
 .   (67)فييا السدجج األقرى حتى ال يجوسػا عمى السػضع القجيع لقجس األقجاس عغ شخيق الخصأ 

مبخزًا  -السدجج األقرى  -وفي ضػء ذلظ ذكخ أحج الباحثيغ أستأنف عػبجيا حجيثو عشو      
ليذ ألؼ  فقاؿ: " (68)ليكميع مػقف الدمصات السسمػكية مغ زيارة الييػد لو عمى اعتقاد مشيع بأنو

 -السدمسػف  –ييػدؼ أف يجخل إلى محيط الييكل ، ومع ذلظ فأحيانا ما يدسح االسساعيميػف 
لمشجاريغ وصائغة الحىب وغيخىع مغ أصحاب الحخؼ مغ الييػد إلنجاز أعساؿ ليع ىشاؾ شخيصة 

ء عمى أجداد السػتى(. وال عجـ الشفاذ إلى داخمو ، ىحا نطخا ألنشا نحغ الييػد نجدشا ) باالعتجا
أعخؼ إذا ما كاف االسساعيميػف يجخمػف إلى أقجس السقجسات أـ ال. ويقػؿ الكثيخوف  اف التابػت 
تحت قبة عالية جسيمة بشيت بشاىا االسساعيميػف في ساحة الييكل ، وأف التابػت في داخل تمظ 

سحيصة بالييكل تػجج ثخوة كبيخة الكبة ، إذ ال يدسح ألحج الجخػؿ إليو ، وىشاؾ حيث األسػار ال
. ولع يشفخد عػبجيا بحلظ القػؿ بل سبقو الخحالة ميذػالـ عشجما قجـ وصفًا لمسدجج األقرى (69)"

عمى  ،أشار بقػلو: " ربسا يكػف السعبج قج تع تججيجه بدخعة في ىحه األياـ وما زاؿ محاشًا بدػر 
البػابات مختمفة مغ ناحية مقابخ الجانب الذخقي بػابات الخحسة مرشػعة مغ الشحاس ، و 

 .(71)السدمسيغ. ومقابل ىحا معبج السمظ داوود والبشاء اإلسالمي فػقو"
ويدتسخ بػصفو السدجج األقرى فحكخ: " إف أسػار ىحا الييكل ماتداؿ ما اثشتا عذخة بػابة ،     

تصالف عمى  مغ بيشيا فقج صشعت مغ الحجيج ، وىسا بػابتاف ، (71)أما التي تحسل اسع الخحسة
شخؽ الييكل ، وعادة ما تكػناف مغمقتيغ ، ونرفاىا يعمػاف فػؽ األرض ، أما الشرف اآلخخ 
فيػ مغخوس فييا. وإف االسساعيمييغ حاولػا جاديغ عجة مخات رفعيسا إلى أعمى ولكشيع لع 
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الخحالة . ومغ الججيخ بالحكخ بأف عػبجيا سار عمى مشػاؿ ما ذكخه (72)يدتصيعػا إتساـ ىحا العسل "
فبشياميغ التصيمػي قػػػػػػاؿ:  ،الييػد في محاولة ألثبات وجػد الييكل ومشيا فيسا يخز بػػػاب الخحسة 

يػجج الحائط الغخبي ، وىػ مغ حيصاف قجس األقجاس في  -بيت السقجس–"وقبالة ىحا البشاء 
 .(73)"الييكل القجيع ، ويدسيو الييػد باب الخحسة يحجػنو إلقامة الرالة في باحتو 

أما الخحالة بتاحيا فحكخ: " وفي بيت السقجس بػابة تدسي بػابة الخحسة وىي مدجودة      
بالحجارة وال يدسح لييػدؼ أو أجشي بجخػليا ، وقج جخت مخة محاولة لفتحيا فحجث زلداؿ في 
السجيشة واضصخاب عطيع لكفػا عغ محاولتيع ويعتقج الييػد باف الدعادة اإلليية ضيخت مغ ىحه 
البػابة وسػؼ تعػد مغ خالليا. وتقع ىحه البػابة مقابل جبل الديتػف ، ويبجو الجبل اقل ارتفاع 
مشيا ، إال أف الػاقف عمى ىحا الجبل بإمكانو رؤيتيا ، وسػؼ تقف يػما عمى جبل الديتػف 

بعة . وابغ تذيمػ أشار إلى وجػد أر (74)عشجما يعػد اإللو مغ ىحه البػابة ، وتقاـ الرػات ىشاؾ "
أبػاب في السجيشة السقجسة ىي: باب الخحسة في الذخؽ ، وباب السمظ داوود في الغخب ، وباب 

 .  (75)سيجنا إبخاليع في الذساؿ ، وباب صييػف في الجشػب
وأورد الخحالة ميذػالـ السعاصخ لعػبجيا نرًا ال يختمف كثيخًا عغ الشرػص السحكػرة       

ة بػابة ، مشيا خسذ بػابات مغمقة ، واثشتاف وىسا باب الخحسة ، بقػلو: " ولحـخ الييكل اثشتا عذخ 
يجخل العخيداف مغ أحجاىسا ، ومغ األخخػ يجخل السذيعيغ لمجشائد. ىي مغ الحجيج مصسػرة في 
األرض مقجار قجميغ وتبخز نحػ أربعة أقجاـ فػؽ األرض ، والبػابات الثالثة األخخػ في الدػر ، 

 . ومغ خالؿ مقارنة ما أورده الخحالة الييػد يتبيغ ما يمي:(76)واضح " قج بشاىا السدمسػف وشكميا
إف عػبجيا أشار إلى بػابات مجيشة القجس دوف الحـخ ، ولع ييتع إال باإلشارة إلى بػابة  أوال :

الخحسة مشيا. ويعتقج أف مخد ذلظ أنيا لع تكغ بػابة لمسجيشة ، وإنسا بػابة لمسعبج القجيع في نطخه ، 
 في حيغ كاف الخحالة الييػد الدابقػف عميو أكثخ مػضػعية.

مجػ تأثيخ الشطخة الجيشية لجػ الخحالة الييػد ومشيع عػبجيا في  يطيخ وبذكل ممحػظ ثانيا :
 محاولة إلثبات حق الييػد في بيت السقجس.

وكالعادة ال تغيب الخؤية التػراتية عشج عػبجيا بحكخه حائط البخاؽ وبأنو جدء مغ الييكل      
سًا ، وىػ يتألف مغ السدعػـ ، فقاؿ: " وفيسا يخز بالحائط الغخبي ، فإف جدءًا مشو مازاؿ قائ
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حجارة ضخسة صمبة ، ولع أَر أبجًا مغ قبل مثياًل لو مغ حيث قجـ بشائو ، سػاء أكاف في روما أـ 
 .(77)في أؼ بمج آخخ "

( ، أؼ الحائط  יללה קיר( ويقابمو في العبخية )  Wailing Wallوحائط السبكى )       
ويقاؿ إنو جدء مغ الدػر الخارجي الحؼ  الغخبي، والحؼ يدسيو السدمسػف العخب حائط البخاؽ ،

ليحيط بالييكل والسباني السمحقة بو. ويعتبخ ىحا الحائط مغ أقجس األماكغ  (78)بشاه ىيخودس
الجيشية عشج الييػد في الػقت الحاضخ، ويبمغ شػلو مائة وستيغ قجمًا ، أما ارتفاعو فيػ ستػف 

الرمػات حػلو تأخح شكل عػيل ونػاح ، قجمًا ، وقج سسي ىحا الحائط باسع حائط السبكى ألف 
ولقج جاء في األساشيخ الييػدية أف الحائط نفدو يحرؼ الجمػع في التاسع مغ آب ، وىػ التاريخ 
الحؼ قاـ فيو تيتػس بيجـ الييكل ، ومغ الػاضح أف اإلشارة لع تكغ إلى حائط السبكى، وإنسا إلى 

 .(79)الحائط الغخبي لقجس األقجاس 
عجـ وجػد حائط السبكى ما ذكخه الخحالة الييػد فبشياميغ تكمع عشو بقػلو: "الحائط  وما يؤكج     

. وذكخ ميذػالـ: " اليػـ لع يعج (81)الغخبي ، وىػ مغ حيصاف قجس األقجاس في الييكل القجيع "
ىشاؾ ججراف لمقجس سػػ ججار صغيخ عمى جانب واحج مخرنا مغ خاللو ، وبدبب آثامشا تحػلت 

 . (81)إلى خخاب "
وإذا كاف ىشاؾ بعس األقػاؿ التي تؤيج االعتقاد بأف الحائط جدء مغ معبج سمساف ، فيحا      

االعتقاد خاشئ ، ألنو في الحكيقة جدء مغ الدػر الخارجي لسعيج خخوـ ، كسا أف ما تحكخه 
حا التػراة مغ قياـ سميساف بشي إسخائيل ببشاء معبج في القجس ، فإف التػراة أيزا ذكخت أف ى

السعبج دمخ تسامًا أكثخ مغ مخة ، كسا أف األبحاث األثخية التي تست خالؿ السئة سشة األخيخة لع 
 .(82)تطيخ أؼ دليل عمى وجػد أؼ جدء مغ معبج سميساف في القجس وفي فمدصيغ كميا

ومغ معالع القجس الخئيدية أيزًا مالع يقترخ عمى الشاحية الجيشية إنسا قج يكػف حخبيًا       
. ويرفو بقػلو: " وفي الخكغ الذسالي (83)( David's Towerزًا ، أال وىػ بخج داوود ) أي

الذخقي يػجج بخج مغ األحجار الكبيخة. دخمت إليو ووججتو عبارة عغ صخح مجعػمًا بأعسجة 
ضخسة وشامخة ، وىشاؾ الكثيخ مغ األعسجة التي أصابتشي بالدأـ قبل أف أبمغ نياية السبشى ، 

ء بالثخػ الحؼ ألقي ىشاؾ مغ بقايا ىجـ الييكل. وتػجج فتحة في جسيع األعسجة فكل شيء ممي
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التي يقـػ عمييا مبشى الييكل يسكغ مغ خالليا جحب حبل ، وقج قيل إف األضاحي مغ الثيخاف 
 .(84)والكباش كانت تػثق ىشا "

حالو كبكية ومغ الػاضح بأف عػبجيا قج رسع صػرة مغ ندج خيالو مغ رؤيتو التػراتية        
الخحالة الييػد فيحا بشياميغ يقػؿ: " يكيع الييػد في حي مجاور لبخج داود ، وىحا البخج واغل في 
القجـ. أساساتو إلى ارتفاع عذخة أذرع ، مغ بشاء أسالفشا األقجميغ ، والباقي شيجه السدمسػف. 

خخ ذكخ: " وتذاىج . وبسػضع أ(85)وليذ في السجيشة بشاء آخخ يزارع بخج داود متانة وسسػا "
بالقجس أشالؿ اإلصصبالت التي عسخىا السمظ سميساف بجػار قرخه. وقج استعسل في بشائيا 
الرخخ الجديع السشحػت ، مسا ال نطيخ لو في بشاء آخخ. وىشاؾ أيزا أشالؿ السحابح التي 

ة . أما في السرادر االسالمية السعاصخ (86)كانت األضاحي تقجـ عمييا في سالف األزماف "
ـ (: " حرغ عطيع البشاء بطاِىخ 1521ىػػ / 928فقج ذكخ العميسي ) ت  ،لمحكبة قيج الجراسة 

بيت السقجس مغ جية الغخب ... وكاف قجيسا يعخؼ بسحخاب داود عميو الدالـ وكاف سكشو بيا 
ويقاؿ اف بشاء القمعة كاف مترال الى ديخ صييػف وفي ىحا الحرغ بخج عطيع البشاء يدسى بخج 

. ومغ خالؿ مقارنة (87)د وىػ مغ البشاء القجيع الدميساني ، وقج تالشت أحػاليا في عرخنا "داوو 
 الشرػص أعاله يسكغ التػصل إلى العجيج مغ الشتائج لعل مغ أىسيا:

فيسا يخز ما أورده عػبجيا والعميسي وبسزاىاة الرػرتيغ الييػدية واإلسالمية نجج بيشيا  أوال :
عمى صجؽ الخاسسيغ ، فكالىسا يرػراف مجػ الخخاب الحؼ ألع بالسبشى بعس االتفاؽ الحؼ يذيج 

إال أف ىشاؾ ما يمفت الشطخ فيسا صػره عػبجيا فيسا يتعمق بانتذار الثخػ في بقايا الييكل 
والفتحات التي يسكغ مغ خالليا جحب حبل كانت األضاحي تػثق بو ، إذ كاف ذلظ مغ قبيل 

 .(88)أف يخػ ذلظ حكيقة ، عالمًة إلحياء مجج بشي إسخائيل أحالـ اليقطة عشجه ، وكأنو يتسشى
أما الشز الحؼ ذكخه بشياميغ ال يخخج عغ الدياؽ الييػدؼ لكشو ذكخ وجػد البخج ، مع  ثانيا :

ذكخ أف باقي البشاء كاف مغ قبل السدمسيغ ، وذلظ ما قاـ بو صالح الجيغ األيػبي ) ت 
نز الخواية الخاصة بالسكاف السخرز  . وفي(89)ـ ( بعج تحخيخ القجس1193ىػ/589

لألضاحي وكانت رواية بشياميغ أدؽ فقج ضست اإلصصبالت وأماكغ األضاحي ، ويخػ الباحث 
 بأف عػبجيا كاف في كل ما دونو يحاوؿ إثبات وجػد الييكل.
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ت رواية يتبيغ مجػ تأثيخ الخميفة الجيشية عشج عػبجيا ولع يقجـ وصفًا وافيًا لمبخج ، بيشسا أت ثالثا :
دانياؿ الخىب معاكدة تسامًا حيث قجـ وصفًا دقيقًا يبيغ مالية البخج ، " بخج داود ومشدلو ... 
حيث كتب الخسػؿ الكخيع مداميخه. وىحا البخج مبشي مغ حجخ ضخع ، وىػ مختفع ججا ، وذو 
 شكل مخبع مشيو ، يبجو كأنو حجخ واحج مغ أساسو إلى أعالـ. ويحتػؼ عمى كثيخ مغ الساء
وخسذ بػابات حجيجية ، ومائتي درجة تؤدؼ إلى القسة ، وتخدف كسيات ضخسة مغ الحشصة في 
ىحا البخج ، ومغ الرعب ججا احتاللو ، وىػ يذكل الجفاع األساس لمسجيشة ، وعميو حخاسة 
مذجدة دقيقة ، وال يدسح ألحج بجخػلو إال تحت إشخاؼ معيغ ، وبفزل مغ هللا سسح لي وأنا 

( وىػ  ( Isdeslavالجخػؿ إلى البخج السقجس برحبة شخز يجعی أسجالؼ غيخ الججيخ ب
 .(91)الػحيج الحؼ سسح لو ، بالجخػؿ معي"

ومغ األماكغ التي حطيت باىتساـ الييػد في مجيشة القجس في العرخ السسمػكي السقبخة       
 Prophetؼ ) التي تقع عمى جبل الديتػف ، فقاؿ: " وعمى جبل الديتػف ، يقع قبخ الشبي حجا

Haggai  (91)( وخمجة الشبية  (Huldah Prophetess  وأكثخ مغ عذخة  مغارات تػاجو ، )
بعزيا البعس ، وتزع السقبخة رفات سبعيغ مغ الدعساء ، ويبعج عغ القجس حػالي ألفي ذراع ، 

(  Jehoshaphatكيف شيسػف وىػ فاخخ لمغاية. والسياه تحت الجبل مغ وادؼ ييػشافاط ) 
ليدت نيخا أو ججواًل ، إنسا ىػ نبع يختفع ماؤه كل صباح  حتى الطييخة ، ومغ ثع يشخفس   وىي 

ويحىب تحت الجبل ويخخج إلى مكاف قخيب حيث يػجج مبشى كبيخ ، وقج قيل إف ىحه االبشية  
قج شيجىا لدظ العسمة ، واآلف تدتخجـ مجبغة. ويذغل وادؼ  -عميو الدالـ-كاف سميساف 
صغيخًا يستج بيغ جبل الييكل والديتػف. وتػجج مقابخ الييػد عشج سفح جبل  ييػشافاط حيداً 

الديتػف، والقبػر الججيجة مشيا تقع عشج أسفل الجبل ، وليذ ببعيج عشيا آثار أبذالـػ 
(Absalom والشبي زكخيا ، وىشاؾ صالة في أياـ الرياـ يػـ التاسع مغ شيخ آب ، حيث )

 . (92)تتكخر عبارات الخثاء
وال تختمف رواية عػبجيا كثيخًا عسا أورده عغ نفذ السػضع فقاؿ: " يػجج جبل الديتػف ووادؼ     

ييػشافاط ويقع بيشيسا وادؼ يبجأ إلى الذساؿ قمب مغ حـخ السعبج ، وجبل الديتػف انحجر وضيق 
ة في بجايتو ، ثع يختفع ويتدع كمسا امتج ، وبعج قسة التل يػجج كيف خمجة الشبية ، وىي مجفػن
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فيو، وىشا تػجج مقبخة بالقخب مشيا مبشى كبيخ ، ولكغ السشدؿ يعج أشالاًل في معطسو ، وعشجما 
 .(93)يشدؿ السخء أسفل التل يجج قبخ الشبي حجاؼ ..."

 
 الخاتمة:

تسثل خصابات الخحالة عػبجيا جار دا بختيشػرو الييػدؼ مكانة ميسة بيغ الخحالت الييػدية     
في أواخخ العرػر الػسصى ، وجاء البحث ليدمط الزػء عمى األثخ الجيشي عمى الييػد في أىع 
 األماكغ السقجسة لجػ الييػد وتحجيجًا الخميل والقجس الذخيف ، وبالحات أنيا جاءت في نيايات

 العرخ السسمػكي ، وىشا أىع ما تػصمت إليو البحث مغ نتائج:
أشار عػبجيا إلى أف الييػد ليدػا مزصيجيغ مغ العخب في ىحه السشاشق ، وتشقل في  أوال :

فمدصيغ شػاًل وعخضا ولع يقابل في شخيقو أؼ عكبة ، وكاف السدمسػف شجيجؼ المصف مع 
، وإذا ما وججوا عربة مغ الييػد مجتسعة ال  األجانب خاصة أولئظ الحيغ ال يعخفػف لغتيع

 يدعجيع ىحا في شيء ، ويذيخ ذلظ إلى مجػ التدامح اإلسالمي تجاه الييػد واألدياف األخخػ.
كاف لمعامل الجيشي أثخًا واضحًا عشج الييػد لمكياـ بخحالتيع تجاه األراضي السقجسة ، وىػ  ثانيا :

ػد إلى ركػب األىػاؿ واقتحاـ السخاشخ لحج بيت السقجس تمظ الخغبة السمحة التي كانت تجفع اليي
والتبخؾ بقبػر األنبياء ومقامات الرالحيغ ، مع أف حج بيت السقجس لع يكغ فخضًا عمييع مشح 

 خخاب ليكل القجس في القخف األوؿ لمسيالد.
صيل إف عػبجيا سار عمى نيج مغ سبقو مغ الخحالة الييػد وىػ التصابق في ذكخه لتفا ثالثا :

األماكغ السقجسة مغ األضخحة وقبػر األنبياء وغيخىع ، مع الفارؽ بحجع الشز لجػ البعس  مغ 
 الخحالة الييػد أو غيخىع مغ السعرخيغ لو.

تخدؼ الػضع الجاخمي لمييػد كاف نتيجة لمرخاعات الجاخمي لمصائفة الييػدية  مغ أجل  رابعا :
اسة الحكع اإلسالمي لمسساليظ تجاىيع ، وما يؤكج الديصخة عمى مػارد الصائفة ولع يكغ بدبب سي

ذلظ عػبجيا حيشسا أشار إلى أف تجخل السمظ ووزراؤه كانت الدبب في إعادة بشاء السعبج كسا كاف 
 في أوؿ أمخه.
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أورده عػبجيا عغ السدجج األقرى فإنو يتحجث انصالقًا مغ الخمفية الجيشية لمييػد تجاه  خامدا :
ويذغل الييكل مكانة خاصة في الػججاف الييػدؼ ، ويتحجث عغ الييكل  ،ما كاف ليع ليكاًل 

.  وكأنو مػجػد ، بل يتعسج بحكخ تفاصيل عغ السدجج األقرى ويشدبيا إلى الييكل السدعـػ

  
 Encyclopedia Judaica، VOL.3، P.491 ،خارشة سيخ رحمة عػبجيا      

 
 اليػامر

                                                           
 ،(ـ ۰7-18)(  Titus Flavius Sabinus Vespasianusفديدياف )  الخوماني اإلمبخاشػر ابغ تيصذ( (1

 أصبح وقج ،( ـ ۰۷) عاـ الثاني والييكل القجس ودمخ الحؼ وضع حجًا لثػرة الييػد الخوماف الجير وقائج
لمسديج يشطخ: يػسيفػس ، تاريخ يػسيفػس الييػدؼ ، تحقيق: شاىيغ مكاريػس ، )مكتبة  والجه. وفاة بعج إمبخاشػراً 

الشاصخؼ ، سيج احسج عمي ، تاريخ االمبخاشػرية  وما بعجىا ؛ 234ـ ( ، ص2115،  1الشافحة ، الجيدة ، ط
  ؛  191-188ـ ( ،ص1991،  2، ط القاىخةالخومانية ، ) دار الشيزة العخبية ، 

Sorek، Susan، The Jews Against Roma war in Palestine A.D. 66-73، ( Cornwall، 
London، 2008 )، p.115-124. 
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تخجسة ودراسة:  ،رحمة ابغ تذيمػ إلى فمدصيغ الصخيق إلى القجس  ،اسحاؽ بغ يػسف  ،ابغ تذيمػ ( (2

 .146ص ،(  2111 ، 18العجد  ،) مجمة جامعة القجس السفتػحة  ،عبجالخحسغ السغخبي 
 ، 1ط ،القاىخة  ،تخجسة: احسج الذيخ ، ) دار سيشا  ،كمػد ، الذخؽ والغخب زمغ الحخوب الرميبية  ،كاىغ ( (3

 . ؛73ص ،(  1995
  Claude Cahen ORIENT ET OCCIDENT AU TEMPS DES CROISADES، ( French، 

1983 )، p،50. 
4) ) Ginzberg، Louise، Bertinoro، Obadiah ( Yareh ) B. Abraham، an essay in The 
Jewish Encyclopedia، ( New York and London ، 1902 ) vol.3، p108-109،  
5) )Menachem Emanucle Artom and Abraham David، From Italy to Jerusalem the 
Letters of rabbi Obadiah of Bertinoro from land Israel، ( Bar-llaa University، 1997، 

Hebrew )، p.8.   
6) )David، Abraham، De Italia a Jerusalem Ei viaje de rabi de Bertinoro 1486-1488، 
( Granada، 2013 )، p23. 
7) )Ovadiah of Bartenura، Pathway to Jerusalem: The Travel Letters of Rabbi 
Ovadiah of Bartenura : Written Between 1488-1490 During His Journey to the Holy 
Land، ed. Avrohom Marmorstein  (، Jerusalem، 1992 )، pp.9-12.= 

البحخ الستػسط ، ) دار عيغ لمبحػث والجراسات االندانية =نقاًل عغ الديج ، عمي احسج دمحم ، الييػد في شخؽ 
 .7( ، ص 2116،  1واالجتساعية ، القاىخة ، ط

8) )Leviant، Curt، Masterpieces of Hebrew Literature Selections from 2000 years of 
Jewish Creativity، ( Philadelphia، 2008 )،p.477. 
9) )Ginzberg، Bertinoro، Obadiah، p.108. 

 يج عمى الفخنديدكاف الخلباف شائفة ضيخت السقجس بيت في الفخنديدكاف الخلباف شائفة :الفخنديدكاف( (11
( Assisـ ( ، الحؼ نذأ في اقميع آسيدى )ِ 1226-1183ىػ/623-578)  اإليصالي األسيدي فخنديذ مؤسديا

 وزىج بداشة مغ فييا بسا الدالـ عميو السديح الديج حياة يحيػا الف الشاس يجعػ كاف والحؼ ، ايصاليا شساؿ في
 أؼ وبخلباف السقجسيػف  يمقبيع الحيغ ىع الخلباف وىؤالء ، االتباع مغ الكثيخوف  حػلو وتجسع ، شاقتيع قجر وتقذف

  بعس ويخػ  ، الحيل مغ قصعا وسصيع حػؿ يمقػف  كانػا لكػنيع راجع التدسية تمظ في الدبب ولعل ، حبمة
 ـ (1236ىػ/635)  عاـ الكيامة كشيدة بخجمة الييع عيج قج(  ـ8۱48ت)  التاسع ؼ جخيجػر  البابا أف الباحثيغ

 ،عمي الديج  ،ـ (. لمسديج يشطخ: عمي 1291ىػ/691عاـ )  مشح الالتيشية السقجمة األماكغ حخاسة تدعسػا وانيع
دمحم حافع ،  ،؛ الشقخ  99-93ص ،ـ ( 1986 ، 1ط ،القاىخة  ،) دار الفكخ  ،القجس في العرخ السسمػكي 

 .114-112ـ ( ، ص2116-1426،  1ط ،عساف  ،) دار البجاية  ،تاريخ بيت السقجس في العرخ السسمػكي 
11) )David، Abraham، To Come to the Land Immigration and Settlement in Sixteenth-
Century Eretz-Israel، ( University of Alabama، USA، 1999 )، p.12.  
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12) )David، Abraham، Jewish Travelers from Europe to the East، 12-15 centuries، 
(Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos، Seccion Hebreo، vol. 62، 2013)، 
p.33.  
13) )Ginzberg، Bertinoro، Obadiah، p.108. Adler، Elkan Nathan ( ed )، Jewish 
Travellers، ( London، 1930 )، p.209.   
14)) David، Abraham، Bertinoro، Obadiah ( Yareh ) B. Abraham، Encyclopedia 
Judaica ( Thomson، USA، 2 EDITION، 2007 )، VOL.3، P.491. 
15) )Leviant، Curt، Masterpieces of Hebrew، p.477. 

 .7ص ،الستػسط  البحخ شخؽ  في الييػد ،الديج  ((16
17) )David، Abraham، De Italia a Jerusalen، p.36.   

 .9ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ، الديج( (18
 .11ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد( (19

20) )Artom and David، From Italy to Jerusalem، p.43 ; David، De Italia a Jerusalem، 
p.49-50.    
21)  ) David، De Italia a Jerusalem، p. 50. 
22) )Obadiah، The Letters of Obadiah Jare Da Bertinoro (1487 – 1490)، in، Jewish 
Travellers، ed. Adler، (George Routledge and Sons، London، 1930 )، p.244-248.  
23) )Obadiah، The Letters of Obadiah، p.245،249-250. 

 David، Jewish Travelers from Europe to the عغ تفاصيل شبعات الخسائل يشطخ: لمسديج ((24
East، p.34-36. 

25) )Obadiah، The Letters of Obadiah، p.235. 
 .154رحمة ابغ تذيمػ ، ص ((26

27) )Eliah de Ferrare، L'Amour de Sion، dans، Itineraires de la Terre Sainte، traduits 
de l'Hebreu par، Eliakim Carmoly ، Bruxelles، p.334. 
28) )The Library of the Palestine Pilgrims' Text Society، Felix Fabri ( 1480-1483 )، 
(London، 1893)، vol.9،part،1،p132.    

التصيمي ،  بشياميغ ، رحمة (ـ 1173ىػػ/ 569 ت ) الييػدؼ اإلسباني التصيمي يػنة الخابي بغ بشياميغ الخابي( (29
 .127ـ ( ، ص2112 ، 1ضبي ، ط أبػ الثقافي ، ) السجسع

 .55ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ، الديج( (31
31) )Obadiah، The Letters of Obadiah، p.232. 

 .5: 3 ؛ 16 :2 ، القزاة( (32
 .21: 15القزاة ، ( (33
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كاـر محسػد ، البصػلة والبصل في اسفار السقخا العيج القجيع دراسة فمكمػرية  ،؛ عديد  31:  16 ، القزاة( (34

 .1/215ـ ( ، 2116،  1مقارنة البصل الذعبي ، ) مكتبة الشافحة ، القاىخة ، ط
 .31:  16 ، القزاة ((35
 .55ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ، الديج( (36
 ؛ 315-1/215بذأنو يشطخ: عديد ، البصػلة والبصل ، لمسديج عغ شخرية شسذػف وآراء الباحثيغ ( (37

،  2فخيدر، جيسذ ، الفمكمػر في العيج القجيع )التػراة( ، تخجسة: نبيمة ابخاليع ، ) دار السعارؼ ، القاىخة ، ط
ر السديخؼ ، عبجالػىاب دمحم ، مػسػعة الييػد والييػدية والرييػنية ، ) دا ؛ 564-543/ 2ـ( ، 1982

 . 148-4/147( ، ـ1999،  1قاىخة ، طالذخوؽ ، ال
  .56-55ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ، الديج( (38
ָלהكمسة عبخية )  السكفيمة:( (39 ( ومعشاىا السددوجة لمجاللة عمى أف السغارة كانت تتكػف مغ كيفيغ ، وقج  ַמְכפֵּ

 .19: 23تخجست في التخجسة الدبعيشية " السغارة السددوجة ". التخجسة الدبعيشية لمكتاب السقجس ، التكػيغ، 
40) ؛ 34 ، (2211 ،ברלין) ישראל לארץ המסע ،מברטונור עובדיה הרב(  Obadiah، The Letters 
of Obadiah، p.233. 

الدالـ في األسفار الييػدية ،  ؛ السجىػف ، مي حدغ دمحم ، داود وسميساف عمييسا  22-18: 4راعػث ، ( (41
 .153-149ىػػ ( ، 1421-1421رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة أـ القخػ ، )

42) )Obadiah، The Letters of Obadiah، p.233. 
 ، األنذ (ـ 1521ىػػ / 928ت  ) الحشبمي ، الخحسغ عبج بغ دمحم بغ الخحسغ عبج ، مجيخ الجيغ العميسي ((43

،  1، ط عساف ، دنجيذ نباتة ، ) مكتبة السجيج عبج يػنذ والخميل ، تحقيق: عجناف القجس بتاريخ الجميل
 .59ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ، الديج؛  1/122ـ ( ، 1991ىػ / 1421

 .13: 51؛  31،  31: 49؛  9: 25؛  19،  17،  9: 23التكػيغ ، ( (44
ـ (، 1187-1199ىػ / 583-492الديج ، عمي احسج ، الحـخ االبخاليسي في عرخ الحخوب الرميبية ) ( (45

 . 271ـ ( ، ص1998ىػ / 1418،  1) دار الفكخ العخبي ، القاىخة ، ط
 .127ص ، التصيمي بشياميغ رحمة  ((46

47) )Travels Rabbi Petachia of Ratisbon ، ( 1170-1187 )، translated، A. Benisch،  
London، 1856)، p.63.)  
48) )Rabbi Jacob ben R. Nathaniel Ha Cohen، ( Twelfth Century ) in، Jewish 
Travellers، ed. Adler،  London، 1930)، p.98. 

،  Jacob يعقػب وتػأـ ، Rebekah ورفقة إسحق ابغ وىػ ،"ُمذِعخ" أو" شعخ" معشاه عبخؼ  سععيدػ: ( (49
 ما ومعو دوًما البيت إلى يعػد وكاف. صغخه مشح الريج ىػػ  وقج،  شعخ كفخوة أحسخ ولج ألنو كحلظ وسسي

 فاشتخػ ( مججرة) عجًسا يصبخ يعقػب أخاه ووجج جائًعا، الحقل مغ يـػ ذات وعاد. ألبيو مشو ويقجـ يرصاده
، عبجالسمظ ،  32-21: 25. التكػيغ ، "أدـو"بػ عيدػ لقب األحسخ العجس وبدبب. ببكػريتو العجس صحغ

 بصخس وآخخوف ، معجع الكتاب السقجس ، مادة ) عيدػ (.
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50) )Rabbi Meshullam ben R. Menahem of Volterra ( 1481 )، in، Jewish Travellers، 
ed. Adler، ( London، 1930 )، p.186-187. 

 ،) اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة  ،ابخاليع ، دمحم حدشي ، أحػاؿ ييػد فمدصيغ في كتابات الخحالة الييػد ( (51
 .241ـ ( ، ص2114جامعة عيغ شسذ ، 

ابغ الرباح ، الحاج عبجهللا بغ الرباح األنجلدي ) الشرف الثاني مغ القخف  لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: ((52
األخبار وتحكخة الخيار ، تحقيق: جسعة شيشة ، ) السصبعة السغاربية ، تػنذ ،  الثامغ اليجخؼ ( ، أنداب

 .185-184ـ ( ، ص2112
، زبجة كذف السسالظ وبياف الصخؽ والسسالظ ، (  ـ1468/ىػػ873) غخس الطاىخؼ ، خميل بغ شاىيغ ( (53

 . 24ـ ( ، ص1894تحقيق: بػلذ راويذ ، ) السصبعة الجسيػرية ، باريذ ، 
54) )Obadiah، The Letters of Obadiah، p.233. 
55) )Obadiah، The Letters of Obadiah، p.234. 

 .125-124/ 4،  الييػد مػسػعةالسديخؼ ، ( (56
57)  ). Obadiah، The Letters of Obadiah، p.234 
58)  .Obadiah، The Letters of Obadiah، p.246 ؛ 35 ، מברטונור עובדיה הרב (
59) ) Obadiah، The Letters of Obadiah، p.234. 
60) )Rabbi Meshullam، p.189. 

أدلخ ، ألكغ ناثاف ، الخحالة الييػد رحمة الخبي ميذػالـ بغ مشاحع الفػلتيخؼ ، تقجيع ودراسة: مرصفى وجيو ( (61
 .159ـ ( ، ص2119،  1مرصفى ، ) دار نػر حػراف ، دمذق ، ط

 .2/51،  الجميل األنذالعميسي ، ( (62
،  1الخبيعي ، عجناف عبجالخزاؽ ، قخاءات معاصخة في العقيجة الييػدية ، ) دار الشفائذ ، األردف ، ط( (63

 .119ـ ( ، ص2111ىػ / 1432
 .37-38 ، מברטונור עובדיה הרב( (64
 .37 ، מברטונור עובדיה הרב( (65
، وىػ حدب الترػر  ويصمق عمى القدع الخارجي والجاخمي مغ مدكغ الخب في األرض  قجس األقجاس: ((66

الييػدؼ أقجـ األماكغ في ليكل القجس ، وكاف قجس األقجاس يزع ) تابػت العيج ( ، وجاء في التخاث الييػدؼ 
يكل في وسط القجس ، وقجس األقجاس في يأف فمدصيغ تػجج في مخكد الجنيا ، والفشذ في وسط فمدصيغ ، وال

= نيا تسامًا ، وإف كانت في الفتخات الييػدؼ السزصخب وسط الييكل ، أؼ أف قجس األقجاس يقع في وسط الج
و تشصبق عمى ذلظ السػضع السقجس مغ مجيشة القجس ، إال أنيا أشمقت في التػراة عمى غيخ تماعمػ بسعانيو وم=

مشيا محخاب سميساف عميو الدالـ ، وعمى ما يجاور مػضع العبادة ، وعمى أثاث الييكل ذلظ السػضع ابحًا ، 
؛ الكحمػت ، ححيفة سسيخ ، األرض السقجسة بيغ  12: 43؛ حدقياؿ ،  16: 6السمػؾ األوؿ ، شة. وشعاـ الكي

ـ( ، 2113ىػ/1434الييػدية والشرخانية واالسالـ ، ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، الجامعة االسالمية ، غدة ، 
 .151ص
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ـ ( ، 2119،  5دار الذخوؽ ، بيخوت ، ط السديخؼ ، مػسػعة الييػد والييػدية ) السػسػعة السػجدة ( ، )( (67
1/411-411. 

السدجج ، ، يحيى؛ عغ الييكل السدعـػ يشطخ: وزيخؼ 62ص ،الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ،الديج( (68
 .22-21( ، صـ2119ىػػ / 1431، 1، ط، القاىخةالسجمذ اإلسالمي العالسي، )األقرى أـ الييكل السدعـػ

 .43 ، מברטונור עובדיה הרב ((69
70) )Rabbi Meshullam، p.189. 

 اشيخ مغ باب الخحسة: وباب الخحسة وباب التػبة غشسا ىي باب واحج مددوج في الدػر الذخقي ، وتعج( (71
 التػبة وبػابة البػابة الحىبية مشيا اسساء عجة وتحسل ، االسباط بػابة جشػب تقع وىي ، السقجسة السجيشة بػابات
 مغ وانسا األسػار في السػجػدة السجيشة بػابات مغ ليدت البػابة ىحه اف اليو اإلشارة تججر ومسا ، الجسيمة والبػابة
 ،إدريذ= =بغ هللا عبج بغ دمحم بغ دمحم. الديتػف  عيج مغ إال يفتح ال مغمق ، وأشار األدريدي بأنو الحـخ بػابات

،  1، طبيخوت ، الكتب عالع، )  اآلفاؽ اختخاؽ في السذتاؽ ندىة،  (ىػ561 ت) االدريدي بالذخيف السعخوؼ
؛ عبجربو ، عسخ ، أبػاب مجيشة القجس في الحكبة الفاشسية والدمجػقية ، )السجمة األردنية  1/358ىػ ( ، 1419

؛ غػشو ، دمحم ىاشع مػسى، تاريخ السدجج  38، 12، 11ـ ( ، ص2117،  2، ع 11لمتاريخ واآلثار ، مج
 .51ـ ( ، ص2112ىػ / 1421،  1األوقاؼ والذؤوف الجيشية ، فمدصيغ ، طاألقرى ، ) وزارة 

 .34 ، מברטונור עובדיה הרב( (72
 .251-251رحمة بشياميغ ، ص( (73

74) )Travels Rabbi Petachia، p.65. 
 .152رحمة ابغ تذيمػ ، ص( (75

76) )Rabbi Meshullam، p.191. 
 .34 ، מברטונור עובדיה הרב( (77
 السكابييغ، عمى القزاء بعج فمدصيغ عمى ممكاً  الخوماف عيشو الكبيخ ىيخودس باسع السعخوؼ ىػ: ىيخدوس ((78

 وقج ، الدواج برمة الييػد مع اختمط األنباط العخب األمخاء أحج ابشة وأمو أدومي أبػه ، األصل دوميأ وىيخودس
 عشو والسذيػر ، والػحذية والقدػة باالستبجاد ( ، ـ.ؽ 4 وسشة 37 سشة بيغ عاماً  33)  داـ الحؼ حكسو اتدع
سػسة ، احسج ، العخب والييػد في  .لمييػد استخضاء ججيج مغ الييكل بشاء وأىسيا واسعة عسخانية بأعساؿ قاـ أنو

 .961ـ ( ، ص1963،  7التاريخ ، ) العخبي لمصباعة والشذخ ، دمذق ، ط
عبجالعديد ، زيشب ) تحخيخ ( ، حائط البخاؽ ، ) دار  لمسديج يشطخ: .169/ 4 ، الييػد مػسػعة ، السديخؼ  ((79

 وما بعجىا. 93ـ ( ، ص2111ىػػ/1422،  1الحخميغ ، القاىخة ، ط
 .251-251رحمة بشياميغ ، ص( (81

81) ) Rabbi Meshullam، p.191. 
 .155، ص الييػد الخحالة ، أدلخ ؛ 9-6:2السمػؾ األوؿ ،  ((82
 .68ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ، الديج( (83
 .44-44 ، מברטונור עובדיה הרב ((84
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 .248رحمة بشياميغ ، ص ((85
 .251ص ، بشياميغ رحمة( (86
 .2/119،  الجميل األنذ( (87
 .68ص ، الستػسط البحخ شخؽ  في الييػد ، الديج( (88
السقجس وىػ ـ ( ،حخوب صالح الجيغ وفتح بيت 1211ىػ/597األصفياني ، أبي دمحم بغ دمحم بغ حامج )  ((89

 .295ـ ( ، ص2114ىػ/1425،  1الكتاب السدسى الفتح القدي في الفتح القجسي ، ) دار السشار ، القاىخة ، ط
الحاج الخوسي دانياؿ الخاىب ، وصف األراضي السقجسة ، تخجسة: سعيج عبجهللا البيذاوؼ وداود اسساعيل  ((91

 .54صـ ( ، 2113،  1أبػ ىجية ، ) دار الذخوؽ ، األردف ، ط
 حطيت قج خمجة أف يبجو،  يػشيا السمظ عيج في السالبذ خدانة حارس بغ تقػة شمـػ زوجة خمجة الشبية :( (91

 السشاسبة تمظ في تشبأت. إلييا األربعة رفاقو مع أخحىا الذخيعة لفافة حمكية وجج عشجما ألنو ، ةيكشب كبيخ باىتساـ
. الذخ أياـ تأتي أف قبل بدالـ سيسػت أنو لمسمظ قيل ذلظ ومع. سكانيا وعمى أورشميع عمى الذخ سيجمب هللا بأف

   ؛ 21-14: 22وكانت تجرس العقيجة الذفػية في السجرسة. لمسديج يشطخ: السمػؾ الثاني ، 
The Jewish Encyclopedia، ( Funk and Wagnalls، New York and London، 1912 )، 
vol.6، p.488;    
Melany Marildia Adonis، The Theological Significance of the Prophet Huldah's 
Prophecy - A Feminist Perspective on 2 kings 22: 14-20، (Master of Theology at 
the University of Stellenbosch، South Africa، 2002 )،p.17،54.     

 ، ( 1488 -1487)   בשנות י מא שכתב מברטנורא עבדיה לרבי מסע מכתבי  ((92

A Compendium of Jewish Travels، edited. J. D. Eisenstein، ( New York، 1926 )، 
p.120. 
93) )Rabbi Meshullam، p.191-192. 


