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 الملخص

إحدى المسيحيات القادمات من ؼرب أوروبا للقيام برحلة حج  كانت إيثيريا
عند زيارتها لؤلماكن المقدسة في إلى فلسطين. وال تقؾ أهمية الرحلة التي قامت بها 

فلسطين فحسب بل ألنها مكثت ما يقرب من ثبلث سنوات في الشرق زارات خبللها 
األماكن الدينية في مصر وببلد الشام وببلد الرافدين أيضا؛ وبهذا تعطينا رحلتها 
صورة تاريخية مهمة باكرة عن البقاع الدينية في الشرق القديم في القرن الرابع 

د  وصورة أيضا  عن االحتااالت واألعياد الدينية النصرانية في تل  الاترة؛ الميبل
ولعل هذا ما جعل رحلتها تحتل أهمية بالؽة بين المإرخين السيما وأنها دونت 
بالبلتينية، لؽة الؽرب األوروبي آنذا  وليس باليونانية لؽة الشرق النصراني، مما 

 اط الدينية األوروبية السيما الكاثوليكية.جعل لها رواجا  وسمعة ذائعة بين األوس

وبناء  عليه فإن هذا البحث يهدؾ إلى الؽوص في تااصيل تل  الرحلة 
للخروج بصورة تاريخية تعكس شكل ووضع المزارات الدينية في مصر والشام في 
القرن الرابع الميبلد ، وما كان يجب على الحاج المسيحي أن يقوم به أثناء زيارته 

راضي المقدسة في الشرق السيما في فلسطين؛ وهي التااصيل التي تعكس إلى األ
أهمية الشرق العربي منذ العصور القديمة وكيؾ أنه كان يشكل أهمية خاصة عند 

 األمم الؽربية النصرانية. 
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Religious shrines in Egypt, Syria, and Mesopotamia 

in the fourth century AD in the light of the Journey of 

Etheria 

Abdel-Moti Ibn Muhammad Muhammad Simsim 

Abstract 

Etheria was one of the Christian pilgrims who came from 

Western Europe to visit the holy lands in Palestine. The importance of 

her journey is that she stayed for almost three years in the Levant, 

which has many religious sites in Egypt, Syria, and Mesopotamia as 

well. Thus, she gives us an important image about the important 

religious places in the ancient Near East in the fourth century AD and 

an image also for celebrations and religious holidays of eastern 

Christians in that period. Perhaps, this is what make the journey 

occupies a paramount importance among the historians, particularly 

as it was recorded in Latin, language of Western Europe at that time, 

not in Greek, making her popular reputation among the Europeans, 

especially Catholics 

Accordingly, this paper aims to trace the details of her trip to 

the Levant to show the religious shrines in Egypt and the Levant in 

the fourth century AD, and what should have been on the Christian 

pilgrim be done during his visit to the holy lands in the East, 

particularly in Palestine. 
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 مقدمة:

براطورية الرومانية يمثل القرن الرابع الميبلد  مرحلة محورية في تاريخ اإلم
ألسباب عدة، سواء كانت أسبابا  سياسية أم أسبابا  دينية، أم أسبابا  اقتصادية. فقد شهد 
هذا القرن تحوال  مهما  في الحياة السياسية بعد األزمة الطاحنة التي ألمت 
باإلمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميبلد ، والمعروفة باسم أزمة القرن 

من  الثانيالحال بدأ في التؽيير التام مع بداية النصؾ هذا ؼير أن الميبلد .  الثالث
في عام  عرش اإلمبراطورية Diocletianus اعتلى دقلديانوس، حيث القرن الثالث

، فولى ظهره لروما، تل  العاصمة اإلمبراطورية التليدة، والتي أضحت منذ م482
بآسيا  Nicomediaمن نيقوميديا مدة طويلة ؼير ذات مقام لؤلباطرة، واتخذ 

الصؽرى عاصمة جديدة له، فؤضحى بذل  على مقربة من التقاليد الهللنستية 
الاارسية، فنهل من هذه وتل  في سبيل إعادة شباب اإلمبراطورية  واألوتوقراطية

 (1)إلنقاذها من أزمة القرن الثالث الطاحنة.
الرومانية، إذ أحدث  ويعتبر عصر دقلديانوس من أهم عصور اإلمبراطورية

المركزية  وإدخاله، الرومانيلنظم الحكم  وإصبلحاتهالذ  وضعه  اإلدار بنظامه 
الحكم ونظام توزيع السلطات، وتقسيم الواليات على نحو جديد، ثورة هائلة كان  في

وتؤخير الكارثة  لئلمبراطورية الداخليمن البناء  يترميم ما وه في األكبرلها الاضل 
أنه سبق دقلديانوس أباطرة تعاقبوا على  حقيقي بعد ذل  باإلمبراطورية.التي حلت 

أحسوا بخطورة األوضاع السياسية م 484، و م452 عاميالعرش فيما بين 
، وعلى اإلصبلحواالقتصادية واالجتماعية التي وصلت إليها اإلمبراطورية وحاولوا 

مجدد اإلمبراطورية، ( الذ  لقب بم475-472) وسرأس هإالء اإلمبراطور أورليان
جزئية، ولم يستطع أحدهم أن  إصبلحاتببعض  إالإال أن هإالء األباطرة لم يقوموا 

شامل كما فعل اإلمبراطور دقلديانوس الذ  ركز جهوده لحل مشاكل  بإصبلحيقوم 
عادة تنظيم إ: تقوية ناوذ اإلمبراطور، وهيرئيسية  أهداؾثبلثة  فياإلمبراطورية 

 وتجديد نظام الجيش.، الحكوميالجهاز 

ؼير أن العبلمة األبرز في عهد دقلديانوس كانت اضطهاده للنصارى، حيث 
، ينص األول منها على م222مراسيم أربعة صدرت في عام ه لهم تضمن اضطهاد

والثالث بالقبض  الثانيتدمير الكنائس المسيحية، وإحراق الكتب المقدسة ويقضى 
بعد أن يقدموا  إالبقاتهم وعدم اإلفراج عنهم على كافة رجال االكليروس بمختلؾ ط

ويلزم كل فرد في  222القرابين آللهة الدولة ، أما المرسوم الرابع فقد صدر سنة 
ومنذ تل  اللحظة دبت حركة اضطهاد عامة  الدولة أن يقرب لآللهة اضحياته.

للنصارى في شتى أرجاء اإلمبراطورية الرومانية وبلؽت ذروتها في مصر حتى 
  (2)ر يعرؾ ذل  العصر بين نصارى مصر بعصر االستشهاد.صا

ضطرابات م دبت اال225ومع اعتزال دقلديانوس الحياة السياسية في عام 
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نحوا من سبعة عشرة سنة، ظهر خبللها  ثانية ودامتهلية األحروب الداخلية وال
ة قسطنطين الذ  نجح في القضاء على خصومه وأعاد توحيد اإلمبراطورية الروماني

 .م242في سنة 

أجل  وال يهمنا في هذا المقام استعراض ما قام به اإلمبراطور قسطنطين من
توحيد اإلمبراطورية الرومانية تحت حكمه أو ما أسداه للنصارى من فضائل جعلتهم 
يضعونه في مرتبة القديسين، بل يهمنا هنا اإلشارة إلى موقاه من المسيحية في 

ج جمة منها بروز أهمية األماكن المقدسة في مصر عجالة والتي سترتب عليه نتائ
والشام وفلسطين في الحج المسيحي، حيث شهد عصره أول رحلة حج نظامية إلى 
األراضي المقدسة في فلسطين وكانت تل  الرحلة لوالدته القديسة هيبلنة، والتي 
يها زارت فيها كثيرا  من األماكن المقدسة عند النصارى وهي األماكن التي عاش ف

السيد المسيح عليه السبلم أو تنقل بينها. وبهذا أعطت الضوء األخضر أمام النصارى 
كافة لبلهتداء بها في الحج إلى األراضي المقدسة بالسطين أو لنقل لزيارة المزارات 

 إذا جاز التعبير.  -الدينية التي تشكل في مجموعها مناس  الحج المسيحي

بمقتضى مرسوم  نصرانيةبال Constantine I اعتراؾ قسطنطين لقد جاء
كدين من أديان اإلمبراطورية الرومانية ومساواتها  م،212الصادر في سنة  ،ميبلن

بذل  مع ؼيرها من الديانات في داخل اإلمبراطورية والتزامه وفق هذا المرسوم 
في  نصرانيةأثر بارز في انتشار ال ذا ليصبحوممتلكاتهم، نصارى بحماية أرواح ال

اإلمبراطورية. وقد ساعد ذل  على أن أصبحت الكنيسة المسيحية في عهده  أنحاء
من الحقوق  النصرانيمتمتعة بحماية السلطات المدنية، باضل ما منحه لرجال الدين 

 واالمتيازات ناسها التي كان يتمتع بها الكهنة الوثنيون، فؤعااهم من ضرائب الدولة
داء واجباتهم الدينية، ومنح الطوائؾ والخدمة في المناصب الحكومية للتارغ أل

 امتيازات قضائية كحق عرض القضايا أمام المحكمة األسقاية.  نصرانيةال

، عمااد إلااى االعتااراؾ نصاارانيةللطوائااؾ ال قسااطنطين إلااى تؤييااد وباإلضااافة
نشاااطها، ولاام يتااردد فااي التاادخل فااي شااإونها. إذ جعاال ناسااه راعيااا  ورئيسااا   بنااواحي

حركااة  بإخمااادكمااا لاااض المنازعااات المذهبيااة. وياادل اهتمامااه للمجااامع الدينيااة وح
األول فاي  يالمساكون جماعثم دعوته إلى عقد الم م في إفريقية212الدوناتيين في سنة 

بطابلن ماذهب  إعابلن، ووقوفه على أعماله، وما تبع ذلا  مان م245نيقية سنة مدينة 
خشاية أن ياإثر الجادل المسايح السايد  إلوهياةالذ  ناي فياه  السكندر  Arius أريوس

باؤن المسايح "مخلاوق" ؼيار القائال  إلى مذهبه واستاحال الخابلؾ باين ماذهب أرياوس
فاي وحادة  Athanasius وأثناسايوس ،"مولود" وأنه "ال يساوى اآلب فاي الجاوهر"

قاارار مجمااع نيقيااة بعااد أن نقاال  إلؽاااءإلااى  م222اإلمبراطوريااة، ثاام عودتااه فااي ساانة 
 الشارقين بالمذهب األريوسي، واسترضى سكان القسام عاصمته إلى الشرق الذ  يدي

ماان اإلمبراطوريااة وهاام النصااارى الااذين ياادينون بهااذا المااذهب عاان طريااق اسااتدعائه 
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 أساداه، كل ذل  يادل علاى أتباعه، والعاو عنه وعن م248ألريوس من منااه في سنة 
باادة بالع للنصرانية في عهاده، بارؼم أن بعاض الماإرخين يقاول أناه احاتاظ قسطنطين

 أيضاامصدر قاوة األبااطرة، واحتااظاه  التي شكلت الوثنية القديمة وبرجالها ومعابدها
ناوع مان  إيجاادكاان يهادؾ إلاى حياث  pontifex maximus األعظمبلقب الكاهن 

 (3)التوازن بين الوثنية والمسيحية.

وبعد أن أسبػ اإلمبراطور قسطنطين حمايته على النصارى وسماحه لهم 
ة وبناء الكنائس، قامت والدته هيبلنه برحلة دينية إلى فلسطين بؽية بحرية العباد

زيارة المزارات الدينية المقدسة في فلسطين، ومحاولة منها للعثور على الصليب 
وهي الرحلة التي سبق وأن  (4)الذ  كان قد أعده الرومان لصلب السيد المسيح عليه.

رى للحج إلى بيت المقدس وزيارة قلنا أنها فتحت الباب على مصراعيه أمام النصا
األماكن الدينية المقدسة الواقعة في مصر والشام، والمقصود من الشام هنا إقليم الشام 

 بما فيه فلسطين. 

وبعد عثور هيبلنة على خشبة ذل  الصليب بنت كنائس عظيمة فائقة في مكان 
وبيت لحم، وجبل  (5)قبر السيد المسيح )حسب المعتقد النصراني(، ومكان الُجْلُجلة،

،واألماكن األخرى التي تردد السيد المسيح عليها، وبنت (6)الزيتون، وطور ثابور
الُمحبة هلل ذهبا  ؛وخلات ورائها وكبلء لعمارة البقية، وأعطتهم(7)أيضا  هياكل كثيرة

 (8)كثيرا . وقد عملت ذل  تذكارا  لها والبنها قسطنطين المل .

بلنة إلى الشرق "إيثيريا"، وهي إحدى ومن بين من جاءوا على هد  هي
المسيحيات القادمات من ؼرب أوروبا للقيام برحلة حج إلى فلسطين. ؼير أن أهمية 
تل  الرحلة ال تقؾ عند زيارتها لؤلماكن المقدسة في فلسطين فحسب بل ألنها مكثت 
 ما يقرب من ثبلث سنوات في الشرق زارات خبللها األماكن الدينية في مصر وببلد

وببلد الرافدين أيضا؛ وبهذا تعطينا رحلتها صورة تاريخية مهمة باكرة عن  (9)الشام
 البقاع الدينية في الشرق في القرن الرابع الميبلد  وصورة أيضا  عن االحتااالت
واألعياد الدينية النصرانية في تل  الاترة؛ ولعل هذا ما جعل رحلتها تحتل أهمية 

أنها دونت بالبلتينية، لؽة الؽرب األوروبي آنذا  وليس بالؽة بين المإرخين السيما و
باليونانية لؽة الشرق المسيحي، مما جعل لها رواجا  وسمعة ذائعة بين األوساط 

 الدينية األوروبية السيما الكاثوليكية.

وبناء  عليه فإن هذا البحث يهدؾ إلى الؽوص في تااصيل تل  الرحلة 
وضع المزارات الدينية في مصر والشام في للخروج بصورة تاريخية تعكس شكل و

القرن الرابع الميبلد ، وما كان يجب على الحاج المسيحي أن يقوم به أثناء زيارته 
إلى األراضي المقدسة في الشرق السيما في فلسطين؛ وهي التااصيل التي تعكس 
أهمية الشرق العربي منذ العصور القديمة وكيؾ أنه كان يشكل أهمية خاصة عند 

 األمم الؽربية النصرانية. 
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وإذا كنا قد أشرنا إلى أهمية رحلة إيثيريا، فإنه يجب علينا التعرؾ على 
 شخصية إيثيريا ناسها قبل أن نتطرق بالحديث إلى موضوع البحث.

ال توجد إشارة صريحة إلى شخصية إيثيريا، باستثناء أنها جاءت من أوروبا 
رن الرابع الميبلد . وبهذا فتحت الباب الؽربية إلى فلسطين في رحلة حج في الق

 Silva of Aquitaniaالجتهادات العلماء، فمنهم من قال أنها سيلايا األكويتنية 
؛ أو إنها Theodosiusوزير اإلمبراطور ثيودوسيوس  Rufinusأخت روفينوس 

في خطابه إلى الرهبان في فيرزو   Valirusناسكة عذراء أشار إليها فاليريوس
Vierzoربما كانت إيثيريا رئيسة ألحد األديرة الؽربية زارت الشرق في عهد ؛ و

  (10)اإلمبراطور ثيودوسيوس.

وتعكس اللؽة التي استخدمتها إيثيريا في تسجيل وقائع رحلتها إلى الشرق 
بؤنها كانت على قدر من التعليم؛ كما أنها كانت على دراية جيدة بالعهدين القديم 

باللؽة اليونانية، وهو ما  -ال يمكننا تحديد قدرها–دراية والجديد؛ وأنها كانت على 
تعكسه بعض المصطلحات اليونانية الواردة بين ثنايا وصؾ رحلتها. ويعكس نص 
رحلتها أنها كانت قوية المبلحظة وعلى إدرا  كبير بما تراه وتسمعه أينما ذهبت، 

ات الواردة في وهذا يجعل سردها لؤلحداث مثير دائما ، برؼم ؼموض بعض العبار
  (11)نص رحلتها.

 وعلى الرؼم من عدم وضوح خط سير إيثيريا صراحة من أوروبا الؽربية
إلى الشرق، يمكن أن نستنتج خط سيرها، حيث سافرت برا  عبر شمال إيطاليا، 

، Moesia، ومإزيا Panonia، ثم بانونيا Noricumوتحديدا  عبر نوريكوم 
بينما أثناء عودتها من الشرق جاءت إلى . Therace، وتراقيا Daciaوداكيا 

الواقعة في إبيروس   Aulonالقسطنطينية عبر آسيا الصؽرى، ثم إلى أولون
Epirusثم عبرت جنوبي األدرياتي  إلى هايدرونتوم ،Hydruntum  ووصلت ،

  (12)إلى موطنها عبر روما وميبلن.

 المزارات الدٌنٌة بأرض مصر:

أن هدؾ إيثيريا من زيارتها لمصر كان زيارة انود في البداية أن نشير إلى   
من مصر  (13)لمزارات الدينية، السيما خط سير خروج بني إسرائيل 

باإلضافة إلى الكنائس الواقعة على طريق المزارات الدينية، وفي هذا الشؤن تقول: 
"على الرؼم من أنني تعرفت على تل  األماكن من قبل، كما ذكرت سابقا ، حينما 

دقيق كافة األماكن  اإلسكندرية وطيبة؛ لكنني أردت أن أعرؾ على نحوكنت في 
إلى سيناء، وجبل هللا  (14)التي سار فيها بنو إسرائيل في رحلتهم من رعمسيس

  (15)المقدس".
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 وهكذا، سنجد أن معظم زيارات إيثيريا لمصر ارتكزت على األماكن الدينية
 لواد  المقدس، وكهؾ  النبي إيليا،مثل جبل هللا بسيناء والجبال المجاورة له، وا

وكنائس وقبليات الرهبان، والمدن التي مر بها بنو إسرائيل في رحلة خروجهم من 
مصر، والمدن التي ارتبطت بموسى )عليه السبلم( وفرعون مصر آنذا ، كما سيرد 

 في البحث.

كما هو معروؾ للكافة أنها األرض التي شهدت  (16)وأهمية سيناء الدينية
ثا  عظيمة فيما قبل الميبلد، سجلتها الكتب المقدسة ونصوص المإرخين، أولها أحدا

خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى )عليه السبلم( عبر أراضيها، متجهين 
وهو ما يعرؾ باسم طريق  (17)إلى أرض كنعان قبل نهاية القرن الثالث عشر ق.م.،

اليم من الجانبين هو وجيشه بعد ونجاتهم من فرعون الذ  أطبق عليه  (18)الخروج،
أن عبره بنو إسرائيل؛ والثاني حديث هللا عز وجل لموسى )عليه السبلم( وهو في 
الواد  المقدس، وصعوده طور سيناء وما تبله من أحداث، والمإكدة في القرآن 
 الكريم، وتلقيه ألواح الشريعة من هللا عز وجل. وهذه األحداث تشكل جزء  بارزا  في

  (19)القديم )التوراة(. العهد

باإلضافة إلى ذل  فقد شهدت سيناء مرور يوسؾ )عليه السبلم( من خبللها 
إلى أرض مصر وعودته وإخوته عبر أراضيها أيضا  إلى وطنه؛ كما شهدت مرور 
العائلة المقدسة )المسيح عليه السبلم، ومريم البتول، ويوسؾ النجار( وهم في رحلة 

ه اليهود والرومان إلى مصر لئلحتماء بها حتى يشب هروبهم من فلسطين من وج
عيسى بن مريم )عليهما السبلم( عن الطوق. لذل  نرى الكثير من النصارى حتى 
يومنا هذا يحرصون على زيارة سيناء السيما تل  المناطق، لما لها من أهمية دينية 

 مذكورة في العهدين القديم والجديد. 

 جبل سٌناء المقدس:

ة بزيارة إيثيريا إلى جبل سيناء المقدس، )طور سيناء، كما ورد في تبدأ الرحل
القرآن الكريم(، أو جبل هللا المقدس كما تطلق هي عليه، لكننا نعرؾ من سياق 
الحديث بعد ذل  أن محطة انطبلقها إلى مصر كانت مدينة بيت المقدس )أورشليم(، 

 وانطلقت منها بالطبع إلى األماكن المجاورة.

يثيريا إلى الطريق إلى جبل سيناء حيث تإكد على الجمال األخاذ وتشير إ
للجبال التي مرت بها وتناثرت مشكلة واد يإد  إلى جبل طور سيناء، الذ  تسميه 
جبل هللا المقدس. وتسير إلى ان ذل  الواد  الممتليء بالجبال والذ  يإد  إلى طور 

أميال تقريبا . وعند وصولها  سيناء يبلػ طوله حوالي ستة عشر ميبل  وعرضه أربعة
بصحبة المرشد أخبرها بؤن من ياد إلى هذا المكان يجب عليه أداء الصبلة، بعدها 
يرى جبل هللا المقدس. وتشير إيثيريا إلى أن بني إسرائيل مكثوا في ذل  الواد  
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أربعين يوما  في انتظار عودة موسى )عليه السبلم( لهم بعد أن ؼاب عنهم هذه المدة 
الجبل ليكلم رب العالمين؛ كما أنه الواد  الذ  صنعوا فيه العجل المسبو  على  فوق

صخرة عظيمة تقع هنا ، حيث كاروا باهلل. وتبين إيثيريا أن هدفها من هذه الزيارة 
هو رإية األماكن المقدسة التي ورد ذكرها في العهد القديم، وهو ما تم لها 

 (20).بالاعل

بة بتل  المجموعة الجبلية، حيث تعاود الحديث ويبدو أن إيثيريا كانت معج

"تبدو كل تلك المجموعة الجلٌة كما لو : عنها من حين آلخر، وتعقب عليها قائلة

كانت قمة واحدة، ولكن عند دخولك المجموعة ترى أن هناك أكثر من قمة جبلٌة، 
كل غٌر أنه ٌطلق على كل تلك المجموعة الجبلٌة جبل الرب...وعلى الرغم من أن 

القمم الجبلٌة تصل إلى إرتفاع شاهق، لم أره من قبل، تعد القمة الرئٌسٌة هً تلك 
التً نزل علٌها مجد هللا، وهً أعالهم جمٌعاً، وهذا ما لمسناه حٌن صعدنا إلٌها، 
حٌث بدت الجبال األخرى التً كنا نظنها شاهقة أسفلنا بكثٌر كما لو كانت تالالً 

(21) ."قصٌرة القامة للغاٌة
تبدو شدة إرتااع الجبل من قولها أنه كان بإمكانها أن و

ترى من فوق ربوة الجبل األوسط أرض مصر، وفلسطين، والبحر األحمر، والبحر 

 (22).الباراثيني الذ  يإد  إلى األسكندرية، واألراضي العربية الشاسعة
وتصؾ إيثيريا صعوبة الطريق التي اتخذته وزمرتها في الصعود إلى جبل 

حيث كان الطريق وعرا  وعموديا  ال حلزونيا ، مما يصعب الصعود إليه  سيناء،
ركوبا  على الجياد، بل حتما  سيرا  على األقدام، وهو األمر الذ  يستؽرق ساعات 
طوال، حيث بدأت رحلة الصعود عبر قمم الجبال حتى تصل إلى قمة الجبل األوسط 

ة الرابعة بعد الظهر. وبعد )طور سيناء( باكر يوم أحد ووصلت إلى قمته الساع
وصولها وجدت كنيسة مبنية هنا  ليست ذات حجم كبير، عامرة بالرهبان، حيث 
استقبلها أحد رهبانها المسنين، وسرعان ما خرج الكهنة والرهبان اآلخرون الستقبال 

 (23) الزائرين.

وتعود إيثيريا لتإكد على أن جبل سيناء جبل صخر  ال توجد به أية أشجار 
باتات، ؼير أنه هنا  عند ساح الجبل قطعة أرض تعج بؤشجار الااكهة ونباتات أو ن

 خضراء يقوم على زراعتها الرهبان، الذين شيدوا قبليات لهم صؽيرة قريبة من
-المكان، حيث يقومون بؤعمال الزراعة وجني الثمار. وتشير إيثيريا إلى أنها زارت 

يه موسى عليه السبلم عندما صعد الكهؾ الذ  مكث ف -بعد أن خرجت من الكنيسة
الجبل للمرة الثانية، وتلقى فيه ألواح الشريعة للمرة الثانية بعدما كان قد كسر األلواح 

وهنا  خارج أسوار الكنيسة شاهدت إيثيريا بعض  (24)األولى عندما أخطؤ شعبه.
    (25)الراهبات اللواتي كن يقمن خارج أسوار الكنيسة.
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 ء:بسٌنا Horebجبل حورٌب 

نعرؾ من وصؾ إيثيريا للمنطقة أن هنا  جبل آخر متصل بجبل هللا كما 
تسميه، طور سيناء، يعد مزارا  أيضا  من المزارات الدينية هنا ، ويسمى هذا الجبل 

 جبل حوريب، وذل  لؤلسباب التالية:

ألنه الجبل الذ  لجؤ إليه النبي إيليا عندما هرب من وجه المل  أخاب. وحسب  -

كما  مالك هاهنا ٌا إٌلٌا؟": "لنصراني فإن هللا تحدث إلى النبي إيليا قائبل  المعتقد ا

 هو مكتوب في سار ملو  األول. 

الحتواءه على الكهؾ الذ  أوى إليه النبي إيليا، وكان ال يزال قائما  حتى  -
 عصرها.

 ألن به المذبح الحجر  الذ  أقامه النبي إيليا كي يقدم عليه قربانا  هلل، وكان ال -
 يزال واضحا للعيان وقتذا .

وبالقرب من هذا الجبل كان هنا  مكانا  آخر يعد من مزارات سيناء وهو 
 المكان الذ  وقؾ فيه هارون أخو موسى عليه السبلم ومعه السبعين شيخا ، عندما
 كان موسى عليه السبلم يستلم الشريعة من هللا ألجل بني إسرائيل. وحسب روايتها

رة مستديرة مستوية في ذل  المكان وهي التي وقؾ عليها فإنه كانت هنا  صخ
 (26)هإالء الرجال المصاحبين لهارون.

 الوادي المقدس:

تشير إيثيريا إلى الواد  المقدس والذ  قطعت المسافة من جبل طور سيناء 
إلى قمة ذل  الواد  الذ  تقع فيه تل  الجبال في حوالي ساعتين، حيث كانت هنا  

يجر  فيها ماء صاؾ، وعدد من قبليات الرهبان، وكذل  العليقة  كنيسة لها حديقة
الواقعة في حديقة مزهرة، والتي خرج منها صوت هللا عز وجل متحدثا  لنبيه موسى 
)عليه السبلم(، وكذل  الموضع الذ  تحدث فيه هللا عز وجل إلى نبيه موسى )عليه 

ِس ُطًوى قائبل له: (27)(،السبلم َك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ َك إِنَّ ٌْ َك َفاْخلَْع َنْعلَ   .(28)إِنًِّ أََنا َربُّ

وتإكد إيثيريا على أن ذل  الواد  هو الذ  شهد انتظار بني إسرائيل لنبي هللا 
د إلى جبل هللا من ذل  المكان. وتشير إلى منازل موسى )عليه السبلم( عندما صع

بني إسرائيل التي نزلوا بها هنا  والتي مكثوا فيها في انتظار النبي عودة موسى 
)عليه السبلم( من أعلى الجبل. ونظرا  لكثرة المواقع الدينية أو المزارات التي كان 

مجملة فسوؾ  على الحجاج النصارى زيارتها في سيناء والتي وصاتها إيثيريا
 نوردها على لسانها كما ذكرتها على النحو التالي:

http://attaweel.com/vb/showthread.php?s=28ac0174a1cde29a6e42e9439dacb8bf&t=10944
http://attaweel.com/vb/showthread.php?s=28ac0174a1cde29a6e42e9439dacb8bf&t=10944
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"وبٌنما كنا ذاهبٌن إلى الجانب اآلخر من الوادي شاهدنا قمة الجبل التً 
تطل على الوادي بأكمله، وهً التً رأى منها موسى النبً بنً إسرائٌل وهم 

عظٌمة التً مشغولون بالرقص حالما صنعوا العجل المسبوك؛ كما رأٌنا الصخرة ال
عندما  Joshua son of Nun،(29)نزل علٌها موسى النبً مع ٌشوع بن نون 

كسر موسى فً غضبه ألواح الشرٌعة التً كان ٌحملها على نفس الصخرة. كما 
رأٌنا األماكن التً اتخذوا منها بٌوتاً لهم فً الوادي، حٌث تظهر أساسات تلك 

لشكل مصنوعة من الحجارة. كذلك المنازل حتى هذا الٌوم، وهً منازل دائرٌة ا
رأٌنا المكان الذي عاد منه موسى النبً من الجبل، وأمر بنً إسرائٌل أن ٌمروا من 
باب إلى باب. ورأٌنا كذلك المكان الذي صنع فٌه هارون العجل المسبوك لبنً 

 (30)إسرائٌل والذي أمر موسى النبً بحرقه."

بنً إسرائٌل، حسبما ورد  "كما رأٌنا الجدول الذي سقى منه موسى النبً
...كذلك رأٌنا المكان الذي اشتهى فٌه بنً إسرائٌل Exodousفً سفر الخروج 

أكل اللحم. ورأٌنا أٌضاً المكان الذي ٌدعى "محرقة"، عندما اشتعل جزء من مخٌم 
بنً إسرائٌل، فصلى موسى إلى ربه، فخمدت النار. كما رأٌنا الموضع الذي أمطرت 

   (31)المن والسلوى..." فٌه السماء علٌهم

ويبدو أنه من كثرة األماكن التي زارتها فإنها نصحت بالرجوع لوصؾ تل  
األماكن في العهد القديم، وجميعها كانت محل زيارتها، ؼير أنها رأت أنه من 
الصعوبة بمكان أن تقوم بسردها. وهنا تقدم معلومة مهمة في تاريخ بني إسرائيل 

لاصح هنا  بمناسبة مرور السنة األولى على خروجهم من وهي أنهم احتالوا بعيد ا
  (32)أرض مصر، حيث سكنوا الواد  المقدس لبعض الوقت، كما سبق وذكرنا.

 (33): بقاع مصر على طرٌق العودة من جبل سٌناء إلى بٌت المقدس

ربما ما سنذكره في هذا الموضع قد يرى البعض أنه ال يرتبط ارتباطا  وثيقا  
كانت موضع اهتمام الزائر لمصر في القرن الرابع الميبلد ، ؼير أن  بمناطق دينية

إيثيريا تقدم معلومات جؽرافية مهمة للؽاية عن خط سير الزائر لمصر سواء كان 
حاجا  نصرانيا  أم رحالة آتيا  لها، فقد كانت قد بدأت زيارتها لسيناء برا  عبر ناس 

ة، حيث تقع شتى المواقع التي زارتها الطريق الذ  ستعود منه إلى بيت المقدس ثاني
في جنوب سيناء، جبل هللا المقدس بسيناء، والواد  المقدس، وطريق الخروج الذ  
سلكته بني إسرائيل عند خروجها من مصر، وؼيرها. وسنجد أنها بدأت في السير 

 (35)عبر فاران.Clysma،(34)من جنوب سيناء باتجاه الؽرب، أ  نحو مدينة القلزم 

تقع على مسافة خمسة وثبلثين ميبل   Faranيثيريا إلى أن بلدة فاران تشير إ
كانت محطة  نحو الؽرب من طور سيناء، أ  ؼرب سيناء، ويبدو من وصاها أنها

استراحة للحجاج القادمين من طور سيناء، حيث مكثت هنا  لمدة يومين بؽية 
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في العهد القديم  االستراحة من عناء الطريق، وربما ألن هذه البلدة ورد اسمها
استكملت بعدها المسيرة بين الجبال الواقعة في صحراء فاران إلى أن  (36)أيضا ؛

وصلت إلى ساحل البحر األحمر، حيث يسير الطريق بحذاء البحر على نحو متصل، 
على الرؼم من تعرج الطريق بحيث يبلمس شاطيء البحر تارة وتارة أخرى يبتعد 

 تر. عنه بمسافة مائة أو مائتي م

والجدير بالذكر أن أهالي فاران كانوا يميزون الطريق بعبلمات أو شواهد 
مثبتة في األرض حتى يميزها المسافرون عبر تل  الصحراء على ظهور اإلبل، 
وسيلة التنقل في فاران؛ وتبين إيثيريا كيؾ أن أهالي فاران يسافرون في أمان تام 

 (37) سواء ليبل  أم نهارا .

، الذ  تشير إلى أنه أخذ Clysmaة وصل الركب إلى القلزم وبعد هذه الرحل
االسم من حصن هنا  كان يسمى القلزم، دون اإلشارة إلى كونه ميناء  حيويا  أنذا  أم 

وذل  لبلستراحة والتزود بالمإن، مما يشير إلى أن المسافة بين  (38)نقطة عبور فقط،
م على ظهور دواب الركوب. القلزم وطور سيناء كانت تستؽرق قرابة الثبلثة أيا

وكانت بمنطقة القلزم حاميات عسكرية رومانية، يرابط جنودها وضباطها في ثكنات 
عسكرية في أربعة مناطق حول القلزم، وكانوا يرافقون زوار المنطقة عند تنقلهم من 
حصن آلخر، بينما كان الرهبان يرافقونهم في المزارات الدينية الواقعة على يمين 

 طريق. ويسار ال

الواقعة في Arabia(39)ومن القلزم رأت إيثيريا أن تتجه إلى بلدة أرابيا 
 وهي جزء من أرض مصر، والتي كانت ترى أنهاGoshen،(40)أرض ؼوشين 

 Migdolوهنا  عندما وصلت إلى ِمجُدل  (41)أفضل بقاع مصر على اإلطبلق.
حامية عسكرية حيث كانت هنا   Epoleum،(42)شاهدت إيثيريا ورفاقها إيبوليوم 

 رومانية مكونة من جنود يرأسهم ضابطا  رومانيا  لحاظ األمن الروماني هنا . ونظرا  
أن يرافقوا  -كما هي العادة-لمرور الزائر عبر معسكر الجند فقد استوجب األمر

 الزائر عند مروره من حصن إلى آخر. 

بيت ومن المزارات التي رأتها إيثيريا على طريق العودة من مصر إلى 
)قبالة القلزم(، ثم السهل الذ  دخلت إليه  Beal-Zephonالمقدس بلدة بعل صاون 

بنو إسرائيل عندما كانت تبلحقهم قوات فرعون مصر، والذ  كان يقع في مستوى 
عند طرؾ البرية،  Ethamأعلى من سطح البحر األحمر. كما شاهدت إيثيريا إيثام 

وكذل  هضبة سكوت  (43)ن سكوت،التي مرت بها بنو إسرائيل عند خروجهم م
Succoth التي كانت قد أقامت عندها بنو إسرائيل عند خروجهم من مدينة ،
، التي شيدتها بنو Pithomثم شاهدت مدينة فيثوم  (44)؛Ramesesرعمسيس 

  إسرائيل لارعون مصر، وإن تحولت آنذا  لحصن يحمل ناس اإلسم.
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، وهي تقع Heroرو ومع دخول ركب الزوار أرض مصر رأوا مدينة هي
في اإلقليم السادس عشر من أرض ؼوشين داخل حدود مصر، والتي كانت قائمة 
زمن يوسؾ عليه السبلم عندما قابل هنا  أباه يعقوب، وكانت في القرن الرابع 
الميبلد  مجرد بلدة أو قرية عامرة بها كنيسة ونصب للشهداء وعدد من قبليات 

ر إيثيريا إلى أن هذه البلدة كانت مكانا  مناسبا  ليرابط الرهبان الجديرة بالزيارة. وتشي
 الجند الرومان به وذل  لجريان فرع للنيل هنا .

كما  -وبعد زيارة هيرو، وصلت إيثيريا إلى أرابيا الواقعة في أرض ؼوشين 
والتي قيل عنها أن فرعون مصر قال ليوسؾ عليه السبلم هنا :  -سبق وذكرنا

أنت وأبا  واخوت  في أفضل أرضها، في  "أرض مصر أمام ، أسكن

كانت  وبرؼم أنها زارت مصر قبل ذل  كما يتضح من حديثها، إال أنها (45)جاسان".

حريصة على زيارة كافة المواقع سواء الدينية أم ؼير الدينية الواقعة في أرض 
ؼوشين وكذل  التي مر بها بنو إسرائيل أثناء خروجهم من مصر عبر القلزم ثم 

 (46)والواردة في الكتاب المقدس. سيناء
، الواقعة على Ramesesومر الزوار بعد ذل  بؤطبلل مدينة رعمسيس 

مسافة أربعة أميال من أرابيا، والتي قيل أن فرعون مصر أثناء مبلحقته لبني 
ومن األشياء  (47)إسرائيل أثناء خروجهم من مصر قام بإحراق مدينة رعمسيس.

مسيس تمثالين حجريين كبيرين ُنحتا من أحجار طيبة، البارزة ضمن أطبلل مدينة رع
يقال أنهما للنبي موسى وأخيه هارون عليهما السبلم، وذل  عندما بلؽا شؤنا  رفيعا  

  عند بني إسرائيل.

 -إذا جاز التعبير-وتجدر اإلشارة إلى أنه كانت هنا  شجرة جميز مباركة
، يؤتي إليها كل dendrasalethcaeمتوؼلة في القدم وتسمى باليونانية القديمة 

من كان ينشد الشااء من األسقام، فما أن يؤكل قطاها حتى يشاى من مرضه، وذل  
  (48)على حد رواية الرهبان هنا .

وعند الوصول إلى مدينة أرابيا عادت الجند الرومان الذين كانوا يرافقون 
إلى ثكناتهم، نظرا   -طبقا للنظام الروماني-الزوار لحمايتهم عبر الطرق ؼير اآلمنة

لسيرهم آنذا  على الطريق العام اآلهل بالمواطنين، حيث اتخذوا طريقهم بحذاء نهر 
النيل عبر الملكيات الزراعية الكبيرة وبساتين الااكهة والحقول المزروعة بعناية فائقة 
ومزارع الكروم والبلسم التي كانت تعج بها أرض ؼوشين، حتى وصلوا إلى مدينة 

، مسقط رأس موسى )عليه السبلم(، بعد مسيرة يومين من أرابيا؛ Tennisتنيس 
 Belosium.(49)ومنها توجهوا إلى مدينة بيلوزيوم 

 



 ٍ يصز وانشاو وتالد انزافذٍَانًشاراخ انذَُُح ف
 

 402 (4102 َىَُه –إتزَم) 24انًجهذ  -دىنُاخ آداب ػٍُ شًض 

 المزارات الدٌنٌة بوادي األردن:

ما فتئت إيثيريا تصل إلى بيت المقدس حتى قررت زيارة األماكن الدينية   
اد  األردن، وذل  ألن هللا الذ  يقع في و Neboفي واد  األردن، السيما جبل نبو 

اصعد جبل عبارٌم، وهذا جبل نبو الذي : "أمر موسى عليه السبلم أن يصعده قائبل له

التً أعطٌتها لبنً  (50) فً أرض موآب، الذي قبالة أرٌحا، وانظر أرض كنعان

إسرائٌل ملكاً...
وقد انطلقت إيثيريا لزيارة موضع في األردن كان بنو إسرائيل  (51)

عندما كان يشوع بن نون يقودهم عبر األردن بعد وفاة موسى )عليه  قد عبروه
وهو الموضع (52)؛Joushua son of Nunالسبلم(، حسبما ورد في سار يشوع 

ى Gad ، وجادReubenالذ  صنع فيه أسباط رائوبين  ،  Manassah ، وَمَنسَّ
 .مذبحا ، كان أعلى قليبلَ من ذل  الجانب على ضاة النهر من جهة أريحا

وبعد عبور إيثيريا ورفاقها لنهر األردن وصلوا إلى مدينة تسمى لياياس  
Livias،(53)  ،وهي التي يوجد بها السهل الذ  أقام فيه بنو إسرائيل في ذل  الوقت

حتى أن أساسات مخيمهم ومنازلهم كانت ال تزال باقية حتى زمن زيارة إيثيريا لها. 
ي الجزيرة العربية أعلى واد  األردن، وذا  السهل هو سهل فسيح يقع شمال أراض

"فبكى بنو إسرائٌل موسى فً عربات موآب فً األردن قبالة : وهو الذ  قيل عنه

ومكتوب في سار التثنية في العهد القديم أن موسى )عليه   (54)..."أرٌحا أربعٌن ٌوما

  (55)السبلم(، رجل هللا، بار  أسباط بني إسرائيل جميعا  بالترتيب قبل موته.

وبعد زيارة ذل  السهل، كان الموضع الثاني للزيارة هو جبل نبو حيث 
عرض عليهم كاهن كهل إمكانية رإية عين موسى أوال ، التي تدفق منها الماء بؤمر 
هللا ليسقي منها موسى )عليه السبلم( بني إسرائيل، وكانت تقع على مسافة ستة أميال 

 (56)يريا، يقع خلؾ جبل نبو بلياياس.من جبل نبو، عند قمة جبل آخر لم تسميه إيث
وهنا  كانت تقع كنيسة صؽيرة هنا  زاخرة بالزهاد والنسا  النصارى، الذين 
استقبلوا الوفد الزائر أحسن استقبال. وهنا  وصؾ للعين المذكورة حيث كانت تتدفق 
من صخرة واقعة في المنتصؾ بين الكنيسة وقبليات النسا ، حيث ماإها عذب 

 (57) للؽاية، سائػ المذاق. صاؾ ورقراق

ويؤتي الموقع الثالث من مواقع المزارات الدينية بالمنطقة وهو جبل نبو، الذ  
سبقت اإلشارة إليه، حيث كانت هنا  كنيسة متوسطة الحجم تقع على قمته، وتحتو  
-هذه الكنيسة على مقبرة تقع على مكان مرتاع قليبل  بها جثمان موسى )عليه السبلم( 

اية الرهبان القائمين بالكنيسة، والذين بينوا أن قبره ال يعرؾ مكانه أحدا  حسب رو
 اللهم إال هم الذين توارثوا الخبر عن أبابهم وأجدادهم من الرهبان بذل  المكان. 
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 وفي الواقع فإن قضية عدم معرفة قبر موسى )عليه السبلم( واردة في العهد
َفَماَت ُهَناَك ُموَسى ": ، حيث ورد ما يليالقديم وليست من بنات أفكار الرهبان هنا 

. َوَدَفَنُه ِفً اْلِجَواِء فًِ أَْرِض ُموآَب،  بِّ بِّ ِفً أَْرِض ُموآَب َحَسَب َقْوِل الرَّ َعْبُد الرَّ
ْوِم. ٌَ ْعِرْف إِْنَساٌن َقْبَرهُ إِلَى هَذا اْل ٌَ ِت َفُغوَر. َولَْم  ٌْ  (58)"ُمَقابِلَ َب

مام البخار  أورد ذكرا  لقبر موسى )عليه السبلم( من ناحية ثانية نجد أن اإل
نقبل  عن النبي )عليه الصبلة والسبلم(، وهو ما قد يدعم رواية العهد القديم ورواية 
الرهبان من أن قبر موسى )عليه السبلم( على مقربة من أرض فلسطين، وهو 
بحسب رواية الرهبان بواد  األردن بمرمى البصر من فوق جبل نبو قرب 
األراضي المقدسة أو على بعد رمية حجر حسب قول النبي )عليه الصبلة والسبلم(؛ 

: "أرسل ملك الموت إلى حيث يقول الرسول )عليه الصبلة والسبلم( في هذا المقام
موسى علٌهما السالم، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتنً إلى عبد ال 

 ٌده على متن ثور، فله بما غطى ٌده بكلٌرٌد الموت. قال: ارجع إلٌه فقل له ٌضع 
 شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فاآلن. قال: فسأل هللا أن

ٌدنٌه من األرض المقدسة رمٌة بحجر. قال أبو هرٌرة: فقال رسول هللا صلى هللا 
  (59)علٌه وسلم: لو كنت ثم ألرٌتكم قبره إلى جانب الطرٌق تحت الكثٌب األحمر".

ومن األشياء التي ميزت جبل نبو أنه كان بإمكان الزائر أن يرى من على 
ربوته عددا  من المواقع المذكورة في العهد القديم، والتي نزل بها بنو إسرائيل، حال 
خروجه من باب الكنيسة ووقوفه على الجانب اآلخر من قمة الجبل؛ حيث رأى 

ردن حتى البحر الميت، وكذل  أريحا، الزوار من هنا  المكان الممتد من واد  األ
والجزء األكبر من فلسطين، باإلضافة إلى كل أراضي األردن، وأراضي 

المدينة التي كانت ال تزال باقية  Segor،(61)وصوؼر  Sadomites ،(60)سدوم
من المدن الخمسة منذ العهد القديم وحتى القرن الرابع الميبلد ، حيث كان يوجد 

م يتبق سوى أطبلل المدن األربع األخرى. كما رأوا المكان الذ  به نصبا  بها، بينما ل
النقش الخاص بزوجة لوط والمذكور في الكتاب المقدس، بينما اختاى العمود الذ  
عليه النقش تحت ماء البحر الميت، وكان يقع هذا المكان على بعد ستة أميال من 

 مدينة صوؼر.

الواقعة على جبل نبو يمكن للزائر وعلى الجانب األيمن من أبواب الكنيسة 
، والتي Esebon/Exebonرإية مدينتين هما حشبون والتي تدعى اآلن إزبون 

 Basan(62)، مل  العموريين؛ والمدينة الثانية هي باشان  Seonتنسب إلى سيحون
 (63)، مدينة مملكة إدوم المقابلة للجبل أيضا .Fogor كما يمكن رإية مدينة فؽور

باألسال  لمدن كانت تقع على قمم جبال باستثناء القليل منها الذ  يقعوؼالبية هذه ا
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والذ  كان يبدو أكثر جماال . وعند هذه المدن كانت أطبلل مخيمات بني إسرائيل ال 
 تزال باقية وظاهرة للعيان حتى ذل  الوقت.

ونحو الجانب األيسر من قمة جبل نبو كان يمكن رإية جبل حاد الرأس كان 
،" ويقال عنه أنه الجبل الذ  بار  فيه  Agri Specula ا  "حقل صوفيميسمى قديم

ليلعن بني Balaam بلعام المتنبيء  Balak son of Beorباال  بن بيور 
 (64).إسرائيل، حسب رواية إيثيريا

 المزارات الدٌنٌة بأرض فلسطٌن:
(65) 

   :Ausitisأرض عوص  . أ

ليه السبلم( بإحدى المدن كان يتميز هذا المكان بوقوع قبر النبي أيوب )ع
، وهو الموقع الذ  كان يشير رهبان Carneasالواقعة به وتسمى مدينة كارنياس 

بيت المقدس على كل زائر بضرورة زيارته والصبلة عنده.وتشير إيثيريا إلى أن هذه 
الواقعة في أرض عوص، على حدود  Dennabaالمدينة كانت قديما  تسمى دنهابة 

 .Arabia يرة العربية والجز Idumeaإدوم 

ومن المشاهدات التي رأتها إيثيريا ورفاقها على ضاة نهر األردن وهم في 
طريقهم لزيارة مدينة كارنياس، وتحديدا  قبر أيوب )عليه السبلم( الواقع بها، واد 
خبلب المنظر، مبهج، تؽطيه أشجار الكروم وأشجار أخرى، وسبب وجود هذه 

 توافر المياه الصافية النقية.المزروعات اليانعة هنا  هو 

وباإلضافة إلى ذل  كانت تقع بناس الواد  قرية عامرة كانت تسمى في 
، يقع في وسطها تل منخاض، صؽير الحجم؛ Sedimaالقرن الرابع قرية سديم 

وكانت قرية سديم تقع في مستوى سطح األرض ومساكنها على هيئة المقابر 
بر في ذل  الوقت.وتوجد بالقرية كنيسة فوق قمة الواسعة، كما اعتادت أن تكون المقا
، حيث يقول األدالء أن opus Melchisdechالتل كانت تسمى باليونانية القديمة 

 كما توجد كنيسة (66)ذل  هو المكان الذ  قدم فيه المل  "ملكي صادق" قربانا  هلل؛
ة أخرى دون مستوى سطح األرض. وكانت توجد بعض األساسات القديمة الرائع

المنظر حول التل، بينما لم تزل بعض اآلثار المهمة بتل  القرية باقية حتى القرن 
 الرابع الميبلد .

وقد قدمت إيثيريا معلومات مهمة عن تل  القرية العامرة، حيث سؤلت األدالء 
 "ملكً صادق المرافقين لها عن هذه القرية فؤخبروها أنها كانت بلدة المل 

Melchizedekت تدعى قديما  شاليم بالعبرية أو ساليم" والتي كانSalim  أما ،
 . كما تشير إلى أن األساسات الرائعةSedima زمن إيثيريا فكانت تدعى سديم 

". وتشير إيثيريا إلى أن "ملكً صادق الموجودة حول التل هي أطبلل قصر المل 
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رجع  الطريق الذ  ساروا فيه بين نهر األردن وقرية سديم هو ناس الطريق الذ 
 ، بعد هزيمته للمل  كدر لعومرSodomمنه إبراهيم )عليه السبلم( إلى سدوم 

  (67)مل  شاليم."، "ملكً صادق وحلاائه، حيث خرج الستقباله المل 
 Aenon: (68)عٌن نون  . ب

ومن األماكن الدينية التي كان يشير رهبان بيت المقدس على الزوار والحجاج 
دون أن القديس يوحنا المعمدان عمد فيها بالقرب بزيارتها عين نون، حيث كانوا يعتق

من بلدة شاليم )سديم(، وكانت هذه العين تبعد حوالي مائتي ياردة أو خطوة عن 
سديم سيرا  على األقدام عبر واد ؼاية في الجمال ينتهي إلى بستان خبلب، كان 
يسمى باليونانية القديمة بستان القديس يوحنا 

  أو كما في البلتينيةhortus sancti 

Iohannis  في منتصاه نبع صاؾ يخرج منه إلى القرية جدول رقراق متدفق على ،
نحو مستمر. وهذا النبع كانت تايض مياهه مكونة بركة من المياه الصافية النقية عند 

قديس منبعه. وتكمن أهمية هذا المكان أن الرهبان النصارى كانوا يعتقدون أن ال
يوحنا المعمدان تعمد في مياهه ومن ثم يؤتون من كل فج عميق بؽية التطهر وذل  
بؽمر أناسهم في مياهه من أجل التطهر، مع تبلوة بعض المزامير وإقامة بعض 
الصلوات هنا . ولم يقؾ األمر عند الرهبان فقط، بل إن سكان بلدة سديم دائما  ما 

د ثم يكرون عائدين لكنيسة "ملكي صادق" بقرية كانوا يذهبون إلى هذا النبع للتعمي
سديم قبل ؼروب الشمس بصحبة رجال الدين والرهبان، بعد أن ينالوا البركة 

eulogiae  من كاهن خارج بستان يوحنا المعمدان ومن الرهبان المقيمين في
 قبلياتهم بناس البستان.   

 Elijah : (69)مدٌنة إٌلٌا   . ت

ألردن أن يسير على ضاة نهر األردن فيصل إلى يمكن للزائر لمنطقة واد  ا
 Elijah the Tishbite ،(70)، وهي مدينة إيليا التشيبي Thesbeمدينة تشيبي

التي منها حمل كنيته؛ حيث كان بها الكهؾ الذ  كان يصلي بداخله؛ كما كنت توجد 
، المذكور اسمه في سار Jephthah، أ  ياتاح الطوباو  Gethaمقبرة 
  (72)والذ  كان يعيش في قبلية هنا  صنعها لناسه. (71)القضاة،

 : Cherithنهر كرٌث  . ث

، حيث استقر عنده إيليا التشيبي زمن Corraكما كان يقع هنا  واد  كريث 
؛ وعندما وقعت مجاعة أمر هللا ؼرابا  أن يحضر إليليا الطعام  Ahabالمل  آخاب

لة األردن، والمسمى كل يوم، وكان يشرب من النهر الذ  يجر  عبر الواد  قبا
 (73)نهر كريث.
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  Job:(74)قبر أٌوب البار  . ج

نظرا  ألن النص األصلي لمخطوطة رحلة إيثيريا به فجوة فإن الحديث التالي ال 
يشير إلى الموضع الذ  به قبر أيوب البار صراحة، لكننا نستخلص من بين ثنايا 

حراء فقرر أن النص أن أحد الرهبان رأى رإية ذات يوم وهو في قبليته بالص
يذهب إلى أسقؾ مدينة كارنياس ليقصها عليه، والتي تتلخص في ضرورة الحار في 
مكان بعينه هنا ، حيث عثروا على كهؾ ساروا بالحار داخله لمسافة مائة ياردة 
فظهر لهم شاهد قبر، وعندما هموا باستخراجه وجدوا اسم أيوب منقوشا  على 

بار في ذل  الموضع الذ  عثروا فيه على شاهد الؽطاء. وقد أقيمت كنيسة أليوب ال
 القبر والجثمان، الذ  كان يجب أن يدفن أسال المذبح. 

؛ ؼير أن بنائها لم يكتمل حتى tribuneوقد بنى هذه الكنيسة أحد التربيونات 
القرن الرابع الميبلد  وقت زيارة إيثيريا للمكان، والتي عادت إلى بيت المقدس بعد 

لصلوات هنا ، حيث مرت بناس المحطات التي سبق لها أن مرت أن أقامت بعض ا
بها منذ ثبلث سنوات خلت. ولم يذكر النص سببا  لعدم اكتمال البناء أو اسم التربيون 

 الذ  شرع في إنشائها. 

 (75) )بٌت المقدس( وضواحٌها: Jerusalemأورشلٌم  . ح

مزارات ال تصؾ إيثيريا مدينة بيت المقدس بصورة مستقلة كما وصات ال
األخرى، برؼم أهمية المدينة من الناحية الدينية سواء عند اليهود أم عند النصارى، 
بل ركزت جل حديثها عن اإلحتااالت الدينية النصرانية بها. وقد آثرنا الحديث عن 
بيت المقدس في هذا الموضع ألنها كانت نقطة اإلرتكاز واإلنطبلق لها، فمنها 

إلى منطقة واد  األردن ونهر األردن، ثم  انطلقت بعد انطلقت إلى مصر أوال ، ثم 
ذل  إلى مدن شمالي الشام وببلد ما بين النهرين، كما سيرد بعد ذل . وسوؾ نحاول 
أن نستخلص المعالم الدينية للمدينة من خبلل حديث إيثيريا عن الطقوس والشعائر 

خدمة والواجبات الدينية، الدينية بها، سواء اليومية أم الشهرية أم السنوية، ونظام ال
وهي بطبيعة الحال خارج موضوع البحث. وسوؾ نبدا بؤولى هذه المعالم ثم تليها 

 البقية إذا سمح النص بذل .

: تشير إيثيريا إلى كنيسة القيامة الواقعة ببيت المقدس كنٌسة القٌامة .1
وأن هذه الكنيسة كانت تاتح أبوابها للمصلين، سواء أكانوا من رجال 

والرهبان والمنشدين أم من عامة الناس، مع ساعات الاجر األولى  الدين
لعمل قداس الصباح، أو لئلحتاال بقديسين بعينهم، حيث تذكر أسماإهم 
في هذه الحالة إسما إسما أثناء الصبلة، التي كانت تصحبها الترانيم 
واألناشيد الدينية. وبعد اإلنتهاء من الصلوات يقوم أسقؾ الكنيسة 

ويتكرر  (76)الحاضرين، الذين يقبلون يده عند خروجهم منها. بمباركة
ناس الوصؾ عند ذكرها لكل صبلة. ؼير أنها في وصؾ صبلة يوم 
األحد تشير إلى احتشاد جموع ؼايرة من المواطنين منذ الصباح الباكر 
داخل كنيسة القيامة ليتمكن كل فرد من إيجاد مكان له بداخلها، لدرجة 

   (77)قبل موعد الصبلة بساعات طويلة. أن بعضهم كان يؤتي
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: وتسمى أيضا  كنيسة الجلجثة. وهنا تشتير إيثيريا إلى الكنٌسة العظمى .4
احتشاد الناس أيضا  يوم األحد في الكنيسة العظمى التي شيدت بالقدس 
في عهد اإلمبراطور قسطنطين األول، وهي الموجودة في الجلجثة، 

لصلب السيد المسيح )عليه خلؾ موضع الصليب الذ  كان قد أعد 
السبلم(. وتشير إلى أن الصبلة في ذل  اليوم تطول عن ؼيرها من 
الصلوات وذل  لكثرة العظات والخطب الدينية يومها حتى أن الناس 
ينصرفون من الكنيسة نحو الساعة الرابعة أو الخامسة مساء. وحينئذ 

لقيامة ينصرؾ الرهبان بصحبة أسقؾ الكنيسة العظمى إلى كنيسة ا
مصحوبين باأللحان والترانيم. وعند وصوله لكنيسة القيامة يتجه 

 (78)مباشرة إلى صحن هيكل الشهداء ليبدأ في الصلوات. 

ومن األشياء البلفتية للنظر في النص هنا هو وصؾ إيثيريا العام لزينة 
يب الكنائس يوم عيد الؽطاس، سواء الكنيسة العظمى أم كنيسة القيامة أم كنيسة الصل

: "أنك ال ترى هناك سوى الذهب واألحجار الكرٌمة أم كنيسة بيت لحم حيث تقول
والحرٌر. فإذا نظرت إلى ستر الهٌكل تجده مصتوع بالكامل من الحرٌر المذهب، 
وكذلك الستائر كلها مصنوعة من الحرٌر المذهب. وأوانً الكنٌسة المصنوعة 

تخدام فً ذلك الٌوم. وجقا، من ذا بكاملها من الذهب واألحجار الكرٌمة تخرج لالس
الذي ٌستطٌع أن ٌحصً أو ٌصف أو ٌزن الشموع والقنادٌل واألوانً المتنوعة؟ 
وماذا أقول عن زخرفة أبنٌة الكنائس نفسها، التً زخرفها قسطنطٌن بناء على 
طلب والدته بالذهب والفسٌفساء والرخام النفٌس بقدر ما سمحت به موارد 

مملكته"
.(79)  

جانب المعلومات المهمة التي قدمتها إيثيريا عن زخرفة وزينة كنائس بيت وإلى 
المقدس، تقدم لنا وصاا مهما لما يحدث أثناء االحتاال بعيد من األعياد، حيث ال تقام 
الصلوات أو اإلحتاال في كنيسة واحدة بل يقسم اإلحتاال الواحد على كافة كنائس 

ثال عند اإلحتاال بعيد الؽطاس يبدأ اإلحتاال بيت المقدس وما حولها. فعلى سبيل الم
في اليوم األول في الكنيسة العظمى، ثم ينتقل إلى كنيسة القيامة. وفي اليوم الثاني 
والثالث يكون اإلحتاال في الكنيسة العظمى، ثم ينتقل اإلحتاال في اليوم الرابع إلى 

في اليوم الخامس حيث تقع هنا  كنيسة ؼاية في الجمال، و  Eleonaجبل الزيتون
، الذ  يبعد حوالي ألؾ وخمسمائة the Lazariumيكون اإلحتاال في بيت لعازر 

ياردة عن بيت المقدس، وفي اليوم السادس يكون اإلحتاال في صهيون، وفي اليوم 
السابع يكون اإلحتاال في كنيسة القيامة، وأخيرا  يكون احتاال اليوم الثامن عند كنيسة 

  (80)الصليب.

: من المعروؾ أن جبل الزيتون يحتل مكانة دينية عند الزٌتونجبل  .2
النصارى كافة، ألن هنا  معتقد بينهم وهو أن السيد المسيح )عليه 
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السبلم( كان هنا  مع رسله بصورة يومية في الموضع الذ  بنيت عليه 
كنيسة هنا . لذل  ليس من المستؽرب أن تقام بعض اإلحتااالت الدينية 

ون في الكنيسة القائمة هنا ، السيما في المناسبات على جبل الزيت
واألعياد الدينية. فكما سبق عرضه يذهب المواطنون إلى جبل الزيتون 
في اليوم الرابع من احتااالت األيام الثمانية بعيد الؽطاس؛ وفي اليومين 

اإلحتاال بعيد القيامة؛ وكذل  عند احتاالهم بخميس  الرابع والثامن من
  (81)ين الصلوات والترانيم واأللحان الدينية.العهد مقيم

: كان يقع هذا الجبل بالقرب من بيت المقدس، وقد جاء جبل صهٌون .2
ذكره للمرة األولى في العهد القديم، كموقع لحصن من زمن 

وهو من المعالم الدينية المهمة في صهيون ما عرؾ باسم (82)اليبوسيين.
سيد المسيح عنده. لذل  كانوا "عمود الجلد"، وهو الذ  عذب الرومان ال

يذهبون إليه في األعياد الدينية كخميس العهد، وعيد القيامة على سبيل 
    (83)المثال، حيث يقيمون الصلوات مرددين الترانيم واأللحان الدينية.

 (84) وبالد الشام: Mesopotamiaمزارات ما بٌن النهرٌن 

روبا عبر القسطنطينية. وال تصؾ إيثيريا رحلة عودتها من بيت المقدس إلى أو
يهمنا هنا دراسة الطريق الذ  سلكته، بل ما يلات النظر هنا أنها لم تتخذ الطريق 
البحر  من عكا على سبيل المثال إلى القسطنطينية، بل اتخذت الطريق البر  
عبر ببلد الشام، وتحديدا  عبر أنطاكية، وذل  لتتمكن من زيارة بعض المدن 

شام والتي تحو  ذخائر مقدسة عند النصارى، أو بها مواقع الواقعة شمالي ال
دينية لها أهمية خاصة. مما يجعلنا نتتبع طريقها عبر أقاليم ببلد الشام وما بين 

 النهرين.

ويشير نص الرحلة إلى أن منطقة ما بين النهرين وشمال الشام كانت تعج 
، وأنه ما من رحالة أو بالرهبان والراهبات الذين كرسوا حياتهم للعبادة والتبتل
 والرها  Antiochحاج تطيء قدماه أرض الشرق إال وزار أنطاكية 

Edessa  ان   (85): وؼيرهم، كما سيرد فيما يلي  Harranوكذل  حرَّ

 : من أنطاكٌة إلى الرها . أ

حيث  Augusto Fratensisتشير إيثيريا إلى أنها سارت عبر أراضي إقليم 
(، عاصمة اإلقليم، وهي مدينة Hierapolisيس وصلت إلى مدينة هيرا )هيرابول

ؼاية في الجمال على حد وصاها، شاهدت بها خمسة عشر معلما  سياحيا  على نهر 
الارات، حيث عبرته مستخدمة إحدى السان الكبار العاملة في نهر الارات، لتصل 
إلى إقليم ما بين النهرين. وبعد عبورها للنهر سارت حتى وصلت إلى مدينة باتانيس 
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Batanis ، المذكورة في الكتاب المقدس. وهذه المدينة مكتظة بالسكان، وبها جنود
 (86) التربيون، حيث يقيمون بصورة مستديمة بها، ولها كنيسة يرأسها أسقاا .

وأخيرا  وصلت إيثيريا إلى مدينة الرها، المحطة الرئيسية في زيارتها لببلد 
اس الرسول."  ويشير بقاء ما بين النهرين، حيث كان يرقد بها جثمان القديس "توم

إيثيريا بالمدينة ثبلثة أيام متتالية إلى وجود ما يستحق الزيارة، فلم تكن أهميتها الدينية 
متوقاة عند وجود جثمان القديس توماس بها، بل ألنها حوت أيضا  رفات العديد من 
ر الشهداء، الذين استشهدوا من أجل المسيحية، والذين كان الرهبان يقيمون بجوا

موضع جثامينهم أو في قبليات قريبة منها. ومما يزيد من أهمية مدينة الرها أيضا  
الذ  آمن برسالة السيد المسيح )عليه السبلم( قبل  Abgarوجود قصر المل  أبجر 

 (87) أن يراه.

وهنا  في فناء قصر المل  أبجر كان يقع تمثال له صنع من المرمر البلمع،   
للإلإ؛ كما كان يوجد تمثال آخر البن المل  أبجر المدعو الذ  يشبه بريقه بريق ا

مصنوع من المرمر أيضا . أما الجزء الداخلي من قصر المل   Magnusماجنوس 
أبجر فقد كان يوجد به نافورات تتدفق منها المياه للمدينة وهي مليئة بالسم  المميز 

  (88)المذاق والشكل.

السبلم( أرسل رسوله أنانياس ويشير النص إلى أن السيد المسيح )عليه 
Ananias  إلى المل  أبجر يبشره فيها أنه سوؾ يرسل إليه جثمان القديس توماس

 الرسول ليدفن في الرها. وهذه الرسالة كانت محاوظة في الرها، حيث يوجد النصب
ويقول يوسابيوس القيصر  أن السيد المسيح )عليه السبلم( رفع  (89)التذكار  هنا .

 (90)السماء.بعدها إلى 

ويقدم النص معلومات مهمة عن مدينة الرها وحصار الارس لها زمن المل  
أبجر؛ وبرؼم أن النص تؽلب عليه الصبؽة الدينية إال أنه يمثل وثيقة مهمة لؤلحداث 
التاريخية بالمنطقة. يشير النص إلى تقدم الارس لمهاجمة المدينة ومن ثم حاصروها 

اء. وهنا أحضر المل  أبجر رسالة السيد المسيح )عليه ليمنعوا عن أهلها الزاد والم
: "أٌها السبلم( له إلى بوابة المدينة وهو واقؾ وسط جيشه مخاطبا  قواته قائبل  

الرب...أنت وعدتنا أنه لن ٌدخل المدٌنة أحداً من أعدائنا، وهاهم الفرس ٌهاجموننا 
 اآلن".

ل السيد المسيح )عليه جدير بالذكر أن هذه هي البوابة التي مر منها رسو
السبلم( أنانياس للمل  أبجر. ولهذا، أصبح لها مكانة خاصة بين السكان، حيث ال يمر 
أ  متوفى من خبللها، وال يعبرها إال المطهرون، كما ال يعبرها كل من يلبث مبلبس 

  (91)حداد.
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وعندما كان المل  يرفع يداه إلى السماء وهو ممس  بالرسالة جاءت ؼيامة أو 
لمة هائلة أمام عيون الارس خارج المدينة، وكانوا أنذا  على بعد ثبلثة أميال منها. ظ

وهنا وقع االرتبا  بين قوات الارس بسبب الظبلم المااجيء وعجزوا عن رإية ما 
حولهم أو الطريق المإد  إلى المدينة. وبرؼم هذا، فقد أحكموا حصارهم للمدينة لعدة 

المياه الذ  كان يؤتي من تل صؽير قبالة المدينة أشهر، بل قاموا بتحويل مجرى 
ليزود سكان الرها بالمياه. وهكذا، أصبحت المدينة ببل ماء بعد ان حول الارس 

فجر هللا العيون أو نافورات  -نص الرواية حسب -مجرى المياه إلى معسكرهم. وهنا
قصره ليشرب المياه التي سبقت اإلشارة إليه في الموضع الذ  بنى فيه المل  أبجر 

منها سكان المدينة، بينما لم يعد يتساقط المطر ليرو  المجرى الذ  يزود معسكر 
الارس بالمياه. وتيجة لطول الحصار مع العطش الذ  أصاب المعسكر الاارسي 
وفشلهم في دخول المدينة، كل هذا أودى بهم لرفع الحصار عن المدينة والعودة إلى 

  (92)فارس.

مهمة أيضا  عن قصر المل  أبجر، حيث نستشؾ منه  ويقدم النص معلومات
أن القصر بني على تل عال، في الموضع الذ  تاجرت فيه العيون، وأنه بني بعد 
اإلنسحاب الاارسي من أمام المدينة. وهكذا، دخلت تل  النافورات أو العيون داخل 

صر حرم القصر، الذ  شيده أبجر في األساس البنه ماجنوس. كما أن موضع الق
حدث به هبوط ذات يوم في التربة، على أثر صدع أرضي وقع داخل المدينة ومر 

 من تحت القصر.

ومن المعالم التي كانت جديرة بالزيارة في الرها أول قصر شيده المل  أبجر 
لناسه على أرض مرتاعة؛ كما كان هنا  نصب تذكار  للمل  أبجر وكل أسرته، 

ه كان من الطراز القديم. كما كانت هنا  وبرؼم أن النصب جميل الشكل إال أن
 قصور أخرى بالمدينة يمكن أن توضع في برنامج زيارة من يؤتي للمدينة.

وياهم من النص أيضا  أن رسالة السيد المسيح )عليه السبلم( للمل  أبجر 
كانت تنسخ وتقدم نسخا  منها لزوار المدينة كتخليد لذكرى زيارتهم للرها؛ حيث 

إلى مدى ؼبطتها وبهجتها لحصولها على نسخة من هذه الرسالة من  أشارت إيثيريا
يد أسقؾ المدينة والتي ستعود بها إلى ببلدها، بعد أن مكثت ثبلثة أيام بمدينة 

   (93)الرها.

ان  :حـرَّ

ان من الناحية الدينية إلى أنها ذكرت في العهد القديم  تكمن أهمية مدينة حرَّ
ا   ستقر بها إبراهيم )عليه السبلم( بعد أن هاجر من حيث ا Charrae،(94)باسم خرَّ

 وهنا يرد(95)أور الكلدانيين إليها هو وأباه الذ  حمل اسم تارح طبقا  لرواية التوراة؛
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اذهب خارج البلدة، في سار التكوين أن هللا عز وجل قال إلبراهيم )عليه السبلم(: "

اي..   (96)."واترك بٌت أبٌك، واذهب إلى خاّرً
داخل حران كنيسة تقام فيها الصلوات؛ كما كانت هنا  كنيسة وكانت تقع 

أثرية خارج المدينة يقال ان إبراهيم )عليه السبلم( صلى بموضعها، حيث ترى 
ان، كما سبق وأوضحنا.  رواية العهد القديم أن إبراهيم عليه السبلم جاء إلى مدينة حرَّ

كانت  Rebecca (97)ن رفقةكما كان يوجد بئر أثر  بجوار الكنيسة األخيرة، قيل أ
ويشير   ، خادم إبراهيم )عليه السبلم(.Eleazarتجلب منه الماء لسقاية إبل اليعازر 

ان، الذ  شيدت مكانة الكنيسة الواقعة  نص رحلة إيثيريا إلى أن منزل إبراهيم بحرَّ
ان، بني عنده نصبا  تذكاريا  ألحد الرهبان ويدعي " ٌُسخارج حرَّ  "هلبٌد

Helpdiusلذ  يوافق عيده الثالث والعشرين من شهر أبريل من كل عام، وهو ، ا
ان، فكتب لها أن تشهد ذل  اإلحتاال وتصاه  العيد الذ  صادؾ وجود إيثيريا بحرَّ
 وصاا  دقيقا ؛ حيث جاء الرهبان والنسا  من كل أنحاء ما بين النهرين ليشهدوه أيضا .

(98) 

ان آنذا  أيضا  النصب التذكار  ومن األثار الدينية التي ميزت مدينة حرَّ 
، والذ  يقع على بعد ميل من المدينة، وهو  Bethuelوبتوئيل Nahorلناحور 

ان زمن إبراهيم )عليه السبلم(.   (99)النصب الذ  يثبت أنهما جاءا إلى حرَّ

كما كان يقع على بعد ستة أميال من المدينة البئر الذ  كان يعقوب )عليه 
 Rachel, daughter of"راحيل بنت البان السور " السبلم( يسقي منه ؼنم 
Laban the Syrian ،(101)وكان يسمى بئر راحيل.(100)وهي تطعمهم  

وإلى جانب هذه البئر كانت توجد كنيسة جميلة البناء للؽاية، بنيت بدقة شديدة. 
ومن المشاهد الواضحة عند زيارة البئر وجود عدد من قبليات الرهبان حوله، إلى 

 التي كانت تقع على بعد خمسمائة ياردة من Fadan،(102)ة "فدان" جانب قري
البئر، وهي باألساس كانت حقبل  البان السور ، والتي تحتاظ بنصب تذكار  

  (103)له.
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 الخاتمة

وهكذا، من خبلل صاحات البحث الماضية يمكن القول أن أهمية نصوص   
أنها مصدر باكر يعود إلى  رحلة إيثيريا إلى بلدان الشرق األدنى القديم تكمن في

م الذ  212القرن الرابع الذ  شهد حدثين مهمين أولهما صدور مرسوم ميبلن سنة 
اعترؾ بالنصرانية إحدى ديانات اإلمبراطورية الرومانية، والثاني اإلعتراؾ 
بالمسيحية ديانة رسمية لئلمبراطورية مع نهاية ذل  القرن. وفي إطار هذين الحدثين 

حج المسيحي إلى األراضي المقدسة في الشرق، سواء في فلسطين ام تبلور شكل ال
 مصر أم ببلد الشام.

وإذا كانت هيبلنة، أم قسطنطين، هي أول من حجت إلى بيت المقدس، حيث 
أنشؤت كنائس عدة هنا ، وحيث كشات عن صليب الصلبوت، فإنها لم تتر  وصاا  

لتي تكبدت عناء المجيء من أوروبا مكتوبا  لرحلتها إلى فلسطين، على عكس إيثيريا ا
الؽربية إلى األراضي المقدسة، حيث مكثت هنا  عدة سنوات، كان من نتاجها 
وصؾ هذه الرحلة التي يسرت لنا معرفة ماهية وطبيعة األماكن الدينية التي كانت 
محل زيارة أو حج أو سياحة دينية بالماهوم الحديث عند نصارى القرن الرابع 

 الميبلد .

د كشؾ البحث عن المزارات الدينية محل اهتمام الزائرين في القرن الرابع وق
الميبلد  والتي تركزت في قسمين أساسيين: األول: زيارة المزارات الدينية الواردة 
في العهد القديم )التوراة(، وهي كل األماكن المتعلقة ببني إسرائيل سواء في مصر أم 

هما: األماكن الدينية التي ارتبطت بالعهد الجديد سيناء أم األردن أم فلسطين؛ وثاني
)اإلنجيل( أو بالسيد المسيح )عليه السبلم( وأمه مريم البتول ورسله وؼيرهم من 
القديسين. كما كان برنامج الزيارة يشمل المدن التي عاش بها إبراهيم )عليه السبلم( 

 د الرافدين. أيضا ، وهو ما تطلب من إيثيريا الذهاب إلى ميزوبوتاميا بببل
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 .0221سيد القمني، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، سينا لمنشر، القاهرة،  -
طارق منصور و هانيء البشير، مدخل إلى تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، مكتبة  -

 م.4112الرشد، الرياض 
يخ الرسل والمموك، دار المعارف، القاهرة، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تار  -

 .2، ج0222

 .4111عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة،  -

عبد اهلل سميم عمارة، تاريخ فمسطين القديم بين األساطير التوراتية وحقائق التقنيات  -
 .4104اإلستراتيجية، القاهرة، األثرية، مطبوعات مركز النيل لمدراسات االقتصادية و 

عصام سخنيني، فمسطين والفمسطينيون، المؤسسة العربية لمدراسات والنشرن بيروت،  -
4112. 

م، الهيئة العامة السورية 0122-ق.م. 2111عواد مجيد األعظمي، تاريخ مدينة القدس  -
 .4112لمكتاب، دمشق، 

ار نوبار لمطباعة، فتحي سعيد جورجي، رحمة العائمة المقدسة في أرض مصر، د -
 .4110القاهرة، 

 .0222فراس السواح، الحدث التوراتي والشرق األدنى القديم، دار المنارة، دمشق،  -

مؤلف مجهول، تاريخ مموك القسطنطينية، تحقيق د. طارق منصور، نشر مصر  -
 .4112العربية، القاهرة، 

لعرب، لجنة التأليف محمد بيومي مهران، دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بالد ا -
  .هـ0211والترجمة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 



 ٍ يصز وانشاو وتالد انزافذٍَانًشاراخ انذَُُح ف
 

 422 (4102 َىَُه –إتزَم) 24انًجهذ  -دىنُاخ آداب ػٍُ شًض 

 .0222محمود سعيد عمران، معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، بيروت،  -
 .0، ج0222المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت،  -

في العالم القديم، دار القمم، دمشق، مصطفى كمال عبد العميم و سيد فرج راشد، اليهود  -
0222. 

منيرة الهمشري، النظام اإلداري في اإلمبراطورية الرومانية في عهد اإلمبراطور  -
 .0222دقمديانوس، القاهرة، 

 ياقوت الحموي، معجم البمدان، بيروت، د.ت. -

 



(4102َىَُه  -إتزَم ) 24انًجهذ  -دىنُاخ آداب ػٍُ شًض     

 ػثذ انًؼطٍ تٍ يذًذ يذًذ طًظى 

   422 

 الهوامش
                                      

ػٍ هذا انًىضىع اَظز: يُُزج انهًشزٌ، انُظاو اإلدارٌ فٍ اإليثزاطىرَح انزوياَُح فٍ ػهذ  .0

ٌ، يؼانى تارَخ أوروتا فٍ انؼصىر انىططً، ؛ يذًىد طؼُذ ػًزا0222اإليثزاطىر دلهذَاَىص، انماهزج، 

؛ طارق يُصىر و هاٍَء انثشُز، يذخم إنً تارَخ أوروتا فٍ انؼصىر انىططً، 22-24، ص 0222تُزوخ، 

 Williams, S., Diocletian and the Roman؛ 42-40و، ص 4112يكتثح انزشذ، انزَاض، 

Recovery, New York, 1985; Barnes, T. D., The New Empire of Diocletian and 

Constantine, Cambridge, Mass., 1982. 

راجع: طارق منصور و هانيء البشير، مدخل إلى تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ص  .4
42-22.  

راجع: رأفت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، أربعة أجزاء، دار المعارف، القاهرة؛ نفس المؤلف،   .2
؛ نفس المؤلف، الشخصية 4111القاهرة  ر والتوزيع،قباء لمنش مصر في العصر المسيحي، دار

 .0222المصرية في العصر المسيحي، القاهرة، 

اسحق عبيد، "قصة عثور القديسة هيالنة عمى خشبة الصميب أسطورة أم واقع"، المجمة التاريخية  .2
 .40-2(، ص 0221)02المصرية، عدد 

ؼثزَح جهجثح. وهى انًكاٌ انذٌ التُذ إنُه انظُذ انًظُخ هذا انًكاٌ َذػً فٍ اإلَجُم انجًجًح أو وتان .2

. اَظز أَضا، إ. ص. 02نُصهة، دظة انًؼتمذ انُصزاٍَ. اَظز، انؼهذ انجذَذ، إَجُم َىدُا، اإلصذاح 

، ص 4112طفُُظُظكاَا، انًظُذُىٌ األوائم واإليثزاطىرَح انزوياَُح، تزجًح دظاٌ يخائُم اطذك، ديشك 

242. 

اتىر: َزتفغ فٍ يذُظ يذَُح انُاصزج؛ وَتزدد اطى هذا انجثم يزاراً فٍ انتىراج. ودظة جثم تاتىر أو ث .2

انزواَح انًظُذُح فئٌ انزب تجهً ػهً هذا انجثم، وتخهُذاً نذكزي انذذث انًمذص شُذخ فٍ انًكاٌ كُُظح 

 .222 و. اَظز، طفُُظُظكاَا، انًظُذُىٌ األوائم واإليثزاطىرَح انزوياَُح، ص0242انتجهٍ ػاو 

يؤنف يجهىل، تارَخ يهىن انمظطُطُُُح، تذمُك أ.د. طارق يُصىر، َشز يصز انؼزتُح،  انماهزج،  .2

 .42-42، ص 4112

عن العمائر التي أقامتها هيبلنة في فلسطين أثناء رحلتها انظر: تاريخ ملو  القسطنطينية، ص  .2
ثقافة الدينية، القاهرة، ؛ خليل سركيس، تاريخ القدس المعروؾ بتاريخ أورشليم، مكتبة ال42-20

 .014-011، ص 4110
 Syriaتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح ببلد الشام الوارد في عنوان البحث ال يعني سوريا  .2

بالمصطلح الحديث، بل يعني نطاقا  جؽرافيا  أوسع، حسبما كان سائدا  في العصور القديمة، وهو كافة 
س شماال  وحد الارات شرقا  وأرض كنعان المنطقة الجؽرافية الممتدة من جنوبي جبال طورو

 والجزيرة العربية جنوبا .

10. The Pilgrimage of Etheria, trans. M. L. M
c.
clure and Cl. Feltoe, in 

Translation of Christian Literature, vol. II Liturgical texts (London, New 

York, n.d.), p. VII-VIII. 

11. The Pilgrimage of Etheria, p. X.                                                                         

12. The Pilgrimage of Etheria, pp. XVII-XVIII.                                                       
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سرائيل. أطلق إسم إسرائيل على يعقوب بن إسحق حايد إبراهيم )عليه السبلم(، وأبناإه هم بنو إ .02

وكلمة إسرائيل لاظة كنعانية مكونة من "إسر" وتعني عبد، و "إيل" وتعني إله. ومن ثم فإن االسم 
كنعاني األصل، وكان مستخدما  قبل زمن موسى عليه السبلم بزمن طويل. وقد ؼادر بنو إسرائيل 

عمره آنذا   حران إلى أرض كنعان )فلسطين(، ومن هنا  ؼادروا فلسطين بقيادة يعقوب، الذ  كان
عاما ، إلى مصر حوالي القرن السابع عشر ق.م.، وكان تعدادهم سبعون رجبل  وطابل  وامرأة،  021

على حسب بعض التقديرات. انظر: عبد هللا سليم عمارة، تاريخ فلسطين القديم بين األساطير 
واإلستراتيجية،  التوراتية وحقائق التقنيات األثرية، مطبوعات مركز النيل للدراسات االقتصادية

؛ مصطاى كمال عبد العليم و سيد فرج راشد، اليهود في العالم القديم، 24-20، ص 4104القاهرة، 
 .22-24، 0222دار القلم، دمشق، 

 .        Exodus, i, 11شيدت بنو إسرائيل لارعون مصر مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس.  .02

15.   The Pilgrimage of Etheria, p. 18                         

تحتل سيناء مكانة دينية بين اليهود أيضا ألن هلل كتب على بني إسرائيل التيه فيها مدة أربعين  .02
عاما ، بعد أن عصوا كليم هللا وكاروا باهلل وصنعوا عجبل  من الذهب يتعبدون إليه، مما جر ؼضب 

؛ سورة األعراؾ، آيات 21-22، 04-2هللا عليهم فكتب عليهم التيه فيها. انظر: سورة طه، آيات 
؛                                                                                                              20-22؛ مصطاى كمال عبد العليم و سيد فرج راشد، اليهود في العالم القديم، ص 020، 022

Exodus, xxxii, 15-24   

دس: مدينة واحدة، عقائد ثبلث، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني، كارين أرمسترونج، الق .02
 .22، ص 4112الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

من وصؾ التوراة رجح الباحثون أن يكون طريق خروج بني إسرائيل من مصر إلى أرض  .02
يروت. وهنا  كنعان على النحو التالي: من مدينة رعمسيس إلى سكوت ومنها إلى إيثام ثم فم الح

أدركهم فرعون وجنوده، فنجاهم هللا من كيده الذ  رده هللا إلى نحره، عند برية شور بسيناء، ثم 
وصلوا إلى مارة وإيليم، ثم نزلوا إلى دفقة بواد  فيران ثم وصلوا رفيديم ، وهنا  دارت أول 

ث تلقى موسى معركة لهم مع العماليق  المحليين، ثم برية سيناء في مواجهة جبل موسى، حي
الشريعة، وهنا  مكثوا حوالي العام، ثم تحركوا إلى قادش برنيع" مارين "بحضيروت" وبرية فاران 
ثم عصيون جابر الواقعة على نهاية خليج ايلة، ومنها رحلوا إلى "جبل هور" في مدخل أرض 

 .21ديم، ص األدوميين. راجع: مصطاى كمال عبد العليم و سيد فرج راشد، اليهود في العالم الق

كتبت أساار العهد القديم في األصل باللؽة العبرية. وقد ترجم العهد القديم إلى لؽات عدة، فكانت  .02
اول ترجمة له هي الترجمة السبعينية من العبرية إلى اليونانية )وهي التر ال تزال متداولة بين اليهود 

ق.م.( فقد  422-422يبلدلاوس )والنصارى حتى اليوم(. وترجع التسمية السبعينية إلى بطلميوس ف
دعا سبعين من معلمي اليهود إلى السكندرية ليترجموا العهد القديم إلى اليونانية، لبلحتااظ بتل  
النسخة في مكتبة اإلسكندرية. والعهد القديم في صورته التي وصلت إلينا يتكون من ثبلثة أقسام 

)أو المكتوبات(. للمزيد انظر: فتحي سعيد رئيسية هي: التوراة، وأساار األنبياء، وكتب الحكمة 
؛ 41-02، ص 4110جورجي، رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 

 .02-02مصطاى كمال عبد العليم و سيد فرج راشد، اليهود في العالم القديم، ص 

20. The Pilgrimage of Etheria, pp. 1-2.                                                                   

21. The Pilgrimage of Etheria, p. 3.                                                                        

22. The Pilgrimage of Etheria, p. 6.                                                                        

23. The Pilgrimage of Etheria, p. 4.                                                                        
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َهاَدِة فِي َيِدِه: َلْوَحانِ 02ورد في التوراة ما يلي: "  .42 َفاْنَصَرَؾ ُموَسى َوَنَزَل ِمَن اْلَجَبِل َوَلْوَحا الشَّ

ْوَحانِ ُهَما َصْنَعُة هللاِ، َواْلِكَتاَبُة ِكَتاَبُة 02َوِمْن ُهَنا َكاَنا َمْكُتوَبْينِ.  َمْكُتوَبانِ َعَلى َجانَِبْيهَِما. ِمْن ُهَنا َواللَّ
ْوَحْينِ... ْقَص، َفَحِمَي 02هللاِ َمْنُقوَشٌة َعَلى اللَّ ُه َأْبَصَر اْلِعْجَل َوالرَّ ِة َأنَّ َوَكاَن ِعْنَدَما اْقَتَرَب إَِلى اْلَمَحلَّ

َرُهَما فِي َأْسَاِل اْلَجَبِل. َؼَضُب ُموَسى، َوطَ  ْوَحْينِ ِمْن َيَدْيِه َوَكسَّ  .Exodus, xxxii, 15-16, 19َرَح اللَّ

بُّ لُِموَسى: 1" ْوَحْينِ اْلَكلَِماِت »ُثمَّ َقاَل الرَّ َلْينِ، َفَؤْكُتَب َأَنا َعَلى اللَّ اْنَحْت َلَ  َلْوَحْينِ ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اأَلوَّ
تِي َكاَنتْ  َذْينِ َكَسْرَتُهَما.  الَّ َلْينِ اللَّ ْوَحْينِ اأَلوَّ َباحِ إَِلى 4َعَلى اللَّ َباحِ. َواْصَعْد فِي الصَّ ا لِلصَّ

َوُكْن ُمْسَتِعّد 
ا اَل ُيَر َأَحٌد فِي ُكلِّ 2َجَبِل ِسيَناَء، َوقِْؾ ِعْنِد  ُهَناَ  َعَلى َرْأِس اْلَجَبِل.   َواَل َيْصَعْد َأَحٌد َمَعَ ، َوَأْيض 

 .Exodus, xxxiv,1-3اْلَجَبل..ِ." 

25. The Pilgrimage of Etheria, p. 5.                                                                        

26. The Pilgrimage of Etheria, pp. 6-7.                                                                   

27. The Pilgrimage of Etheria, p. 8.                                                                        

ا ُموَسى َفَكاَن 0:  2-0. وفي سار الخروج اإلصحاح الثالث، اآليات 04سورة طه، آية  .42 َوَأمَّ
ِة َوَجاَء إَِلى َجَبِل هللاِ ُحوِريَب. َيْرَعى َؼَنَم َيْثُروَن َحِميِه َكاِهنِ ِمْدَياَن، َفَساَق اْلَؽَنَم إَِلى َوَرا يَّ ِء اْلَبرِّ

بِّ بَِلهِيِب َناٍر ِمْن َوَسِط ُموَسى: 4 َأِميُل اآلَن أَلْنُظَر هَذا اْلَمْنَظَر اْلَعِظيَم. لَِماَذا اَل »َوَظَهَر َلُه َمبَلُ  الرَّ
ْيَقُة؟ ُه َمالَ 2«. َتْحَتِرُق اْلُعلَّ بُّ َأنَّ ا َرَأى الرَّ ْيَقِة َوَقاَل:  َفَلمَّ ُموَسى، »لَِيْنُظَر، َناَداهُ هللاُ ِمْن َوَسِط اْلُعلَّ

ِذ  »َفَقاَل: 2«. هَؤَنَذا»َفَقاَل: «. ُموَسى! اَل َتْقَتِرْب إَِلى هُهَنا. اْخَلْع ِحَذاَءَ  ِمْن ِرْجَلْيَ ، أَلنَّ اْلَمْوِضَع الَّ
َسةٌ  يْ «.َأْنَت َواقٌِؾ َعَلْيِه َأْرٌض ُمَقدَّ ْيَقُة َلْم َتُكْن َتْحَتِرُق. ُعلَّ اِر، َواْلُعلَّ ُد بِالنَّ ْيَقُة َتَتَوقَّ َفَقاَل 2َقٍة. َفَنَظَر َوإَِذا اْلُعلَّ

ْيَقُة؟»َفَقاَل ُموَسى: 2 بُّ 2«. َأِميُل اآلَن أَلْنُظَر هَذا اْلَمْنَظَر اْلَعِظيَم. لَِماَذا اَل َتْحَتِرُق اْلُعلَّ ا َرَأى الرَّ َفَلمَّ
ْيَقِة َوَقاَل: َأنَّ  اَل »َفَقاَل: 2«. هَؤَنَذا»َفَقاَل: «. ُموَسى، ُموَسى!»ُه َماَل لَِيْنُظَر، َناَداهُ هللاُ ِمْن َوَسِط اْلُعلَّ

«.      َسةٌ َتْقَتِرْب إَِلى هُهَنا. اْخَلْع ِحَذاَءَ  ِمْن ِرْجَلْيَ ، أَلنَّ اْلَمْوِضَع الَِّذ  َأْنَت َواقٌِؾ َعَلْيِه َأْرٌض ُمَقدَّ 
Exodus, iii, 1-5 

يشوع بن نون كان ممن صحبوا موسى عليه السبلم هو وكالب بن يانة وعمبل في خدمته، حيث  .42
أرسلهما موسى )عليه السبلم( ليتجسسا أرض كنعان قبل توجهه وبصحبته بنو إسرائيل إلى هنا . 

في رحلتهم لبلستقرار  وقد قاد يوشع بن نون جموع بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السبلم وهم
في أرض فلسطين، كما قادهم في حروبه هنا . وقد تمكن يوشع بن نون وقواته من بني إسرائيل، 
متحالاا مع أهل جبعون، هزيمة خمسة ملو  ممن يقومون على عروشهم في أرض كنعان، وهم 

يش، ودبير أدوني صادق مل  أورشليم، وهوهام مل  حبرون، وفيرام مل  يرموث، ويافيع مل  لخ
 ,Numbers؛ 2مل  عجلون. انظر: خليل سركيس، تاريخ القدس المعروؾ بتاريخ أورشليم، ص 

xiii, 1-20    . 

َفاْنَصَرَؾ ُموَسى َوَنَزَل ِمَن اْلَجَبِل َوَلْوَحا 02راجع النص كامبل  في التوراة، حيث ورد ما يلي: "  .21
َهاَدِة فِي َيِدِه: َلْوَحانِ َمْكُتوَبانِ عَ  ْوَحانِ ُهَما 02َلى َجانَِبْيهَِما. ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا َكاَنا َمْكُتوَبْينِ. الشَّ َواللَّ

ْوَحْينِ.  ْعِب فِي ُهَتافِِه َفَقاَل 02َصْنَعُة هللاِ، َواْلِكَتاَبُة ِكَتاَبُة هللاِ َمْنُقوَشٌة َعَلى اللَّ َوَسِمَع َيُشوُع َصْوَت الشَّ
ْصَرِة َواَل َصْوَت ِصَياحِ »َفَقاَل: 02«. اْلَمَحلَّةِ  َصْوُت قَِتال فِي»لُِموَسى:  َلْيَس َصْوَت ِصَياحِ النُّ

ْقَص، 02«. اْلَكْسَرِة، َبْل َصْوَت ِؼَناٍء َأَنا َساِمعٌ  ُه َأْبَصَر اْلِعْجَل َوالرَّ ِة َأنَّ َوَكاَن ِعْنَدَما اْقَتَرَب إَِلى اْلَمَحلَّ
َرُهَما فِي َأْسَاِل اْلَجَبِل. َفَحِمَي َؼَضُب ُموَسى، َوَطَرَح ال ْوَحْينِ ِمْن َيَدْيِه َوَكسَّ ِذ  41لَّ ُثمَّ َأَخَذ اْلِعْجَل الَّ

اهُ َعَلى َوْجِه اْلَماِء، َوَسَقى َبنِي  ا، َوَذرَّ ى َصاَر َناِعم  اِر، َوَطَحَنُه َحتَّ َصَنُعوا َوَأْحَرَقُه بِالنَّ
؟»َوَقاَل ُموَسى لَِهاُروَن: 40إِْسَرائِيَل. ى َجَلْبَت َعَلْيِه َخِطيَّة  َعِظيَمة  ْعُب َحتَّ « َماَذا َصَنَع بَِ  هَذا الشَّ

ُه فِي َشّر. »َفَقاَل َهاُروُن: 44 ْعَب َأنَّ َفَقاُلوا لَِي: اْصَنْع َلَنا آلَِهة  42اَل َيْحَم َؼَضُب َسيِِّد . َأْنَت َتْعِرُؾ الشَّ
ِذ  َأْصَعَدَنا ِمْن َأْرِض ِمْصَر، اَل َنْعَلمُ َماَذا َأَصاَبُه. َتِسيُر َأَماَمَنا، أَلنَّ هَذا ُموَسى ال ُجَل الَّ َفُقْلُت 42رَّ



 ٍ يصز وانشاو وتالد انزافذٍَانًشاراخ انذَُُح ف
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اِر َفَخَرَج هَذا اْلِعْجلُ  «".                          َلُهْم: َمْن َلُه َذَهٌب َفْلَيْنِزْعُه َوُيْعِطنِي. َفَطَرْحُتُه فِي النَّ

Exodus, xxxii, 15-24. 

31. The Pilgrimage of Etheria, pp. 9-10.  

ُُْكُى  عن المن والسلوى وأكل بني إسرائيل راجع القرآن الكريم حيث يقول هللا عز وجل: ْهَُا َػَه َوَظهَّ

ُُْكىُ  ْهَىي اْنَغًَاَو َوَأََشْنَُا َػَه ٍَّ َوانظَّ ًَ َُىْا  ُكُهىْا ِيٍ َطُِّثَاخِ َيا اْن ًُىََا َوَنكٍِ َكا ٌَ َرَسْلَُاُكْى َويَا َظَه ًُى ِ سورة  َأَُفَظهُْى ََْظه
                                          .Exodus, xvi, 4-36 ؛ وراجع أيضا العهد القديم 22البقرة، آية 

32. The Pilgrimage of Etheria, p. 10          
 .0انظر خريطة رقم  .22

زم وكانت محطة كانت مدينة القلزم ملتقى الطريق الذ  يربط بين مصر وفلسطين عبر القل .22
للقوافل والرحالة للتزود بالمإن قبل استكمال رحلتهم البرية عبر الصحراء. وكانت تقع على خليج 
هيروبوليتيكوس، المعروؾ حاليا باسم خليج السويس، ومن أهميتها أنها كانت مركزا تجاريا حيويا 

 ,Tarek M. Muhammadللتجارة البحرية اآلتية من الهند ومن ببلد العرب. عنها انظر: 

“Clysma in the Literary and Documentary Arab Sources,” in: Proceedings 

of the International Symposium on the historical relations between Arabia 

and the Greek and Byzantine Worlds (5th century BC – 10th century AD), 

Greek Embassy in Riyadh - King Saud University, Riyadh 6-10 December 

2010, (Riyadh 2013); V. Christides, “Some Hagiographical Works (Greek, 

Latin, Arabic and Ethiopic) as a source for the Study of Navigation and Sea 

Trade in the Red Sea, the Persian Gulf and the Indian Ocean in pre-Islamic 

Times,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 2(1997), pp. 62-76; A. S. 

Abul-Jadayl, “Clysma- Qulzum: A Key Port on the Red Sea in the Route to 

India from the 4th Century A.D. to the 10th Century,” in: Sailing Ships of 

the Mediterranean Sea and the Arabic Gulf, ed. V. Christides, II (Athens 

2000), pp. 34-41; Ph. Mayerson, “Egeria and Peter the Deacon on the Site 

of Clysma (Suez),” Journal of the American Research Center in Egypt, 

33(1996), pp. 61-64; idem, “The Port of Clysma (Suez) in Transition from 

Roman to Arab Rule,” Journal of Near Eastern Studies, 55/2(Apr. 1996), pp. 

119-126; S. E. Sidebotham, “Northern Red Sea Ports and their Networks in 

the Late Roman/Byzantine Period,” in: Byzantine Trade, 4th-12th Centuries: 

The Archaeology of Local, Regional and International Exchange: Papers of 

the Thirty-Eighth Spring Symposium of Byzantine Studies, St. John's 

College, University of Oxford, March 2004, ed. M. M. Mango (Farnham, 

Burlington 2009), pp. 329-352. 

35. Mayerson, Egeria and Peter the Deacon on the Site of Clysma, p. 61. Cf. 

Genesis, xiv, 6; xxi, 21.                                                                                           

برية فاران هي التي عاش فيها إسماعيل عليه السبلم مع أمه هاجر حسب رواية العهد القديم.  .22
 .Genesis, xiv, 6; xxi, 14-21راجع        

37. The Pilgrimage of Etheria, p. 12 

38. Mayerson, Egeria and Peter the Deacon on the Site of Clysma, p. 63.              
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؟( Phacusaأرابيا هي مدينة عباريم في العهد القديم. ويرى مايرسون أنها ربما تكون فاقوزا ) .22

 The Pilgrimage of Etheria, p. XIX; Mayerson, Egeria and Peter theانظر: 

Deacon on the Site of Clysma, p. 63  . 

أرض ؼوشين هي األرض الواقعة بين خليج هيروبوليتيكوس شرقا ونهر النيل ؼربا ، ويبلحظ  .21
 أن إيثيريا استخدمت معظم مسميات العهد القديم كؽوشين، ورعمسيس، وسكوت، وفيثوم وؼيرها.

41. The Pilgrimage of Etheria, pp. 12-13.                                                                

   .The Pilgrimage of Etheria, p. XIXهي فم الحيروت في العهد القديم.انظر:  .24

     .                                                                                    Exodus, xiii, 20راجع:  .22

 .                                                                                         Exodus, xii, 37راجع:  .22

45. The Pilgrimage of Etheria, p. 15.                                                                       

46. Mayerson, Egeria and Peter the Deacon on the Site of Clysma, p. 61.              

 هي المدينة التي خرج منها بنو إسرائيل فرارا  من فرعون مصر زمن موسى عليه السبلم. .22
48. The Pilgrimage of Etheria, p. 16.                                                                       

49. The Pilgrimage of Etheria, pp. 17-18.                                                                

تسمية أرض فلسطين بؤرض كنعان ليست تسمية توراتية، بل يرد االسم في عدد من الوثائق  .21
السورية والعراقية والمصرية المحررة قبل أساار العهد القديم بعشرات القرون، فمنذ القرن الثامن 

بلد ورد اسم أرض كنعان لئلشارة إلى فلسطين كلها. وكان اسم ببلد كنعان أول ما عشر قبل المي
أطلق أطلق على الساحل والقسم الؽربي من فلسطين، ثم أصبح يطلق على فلسطين كلها وقسما من 
سورية. وكانت مدينة شكيم )نابلس( عاصمة ببلد كنعان لوقوعها في وسط فلسطين. راجع: فراس 

؛ عصام 421، ص 0222لتوراتي والشرق األدنى القديم، دار المنارة، دمشق، السواح، الحدث ا
؛ 44، ص 4112سخنيني، فلسطين والالسطينيون، المإسسة العربية للدراسات والنشرن بيروت، 

عبد هللا سليم عمارة، تاريخ فلسطين القديم بين األساطير التوراتية وحقائق التقنيات األثرية، ص 
42-21   . 

 .                                                                       Deuteronomy, xxxii, 48-50راجع:   .20

     .Joshua, i, 1-4راجع:  .24

    .Beth-Haranلياياس هي بيت هاران في العهد القديم  .22

54. The Pilgrimage of Etheria, p. 19. 

رد فيه أن المدة ثبلثين يوما  وليس أربعين يوما كما هذا االقتباس نقل مصحاا  من العهد القديم، الذ  و
                                                           .Deuteronomy, xxxiv, 8 ورد في النص.

55. The Pilgrimage of Etheria, p. 20. Cf. also Deuteronomy, xxxiii, 1-6.               

. َفَنَزُلوا ُثمَّ جَ ورد في العهد القديم :" .22 اُءوا إَِلى إِيلِيَم َوُهَناَ  اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيَن َماٍء َوَسْبُعوَن َنْخَلة 
                                  .Exodus, xv, 27" راجع: ُهَناَ  ِعْنَد اْلَماِء.

57.   The Pilgrimage of Etheria, pp. 21-22.                                                                

                                                         .Deuteronomy, xxxiv, 5-6راجع: .22

، 4114البخار ، أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل، صحيح البخار ، ط. دار ابن كثير، بيروت  .22
كر، ط. دار ؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، تحقيق أحمد محمد شا2212، 0222حديث رقم 

 .22، حديث رقم 0المعارؾ، القاهرة د.ت.، ج

      .Deuteronomy, xxxii, 32انظر: .21

   :.Deuteronomy, xxxiv, 3:انظر .20
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                                                          .Deuteronomy, i, 4انظر: .24

                                                  .                                   Deuteronomy, iv, 3انظر: .22

64. The Pilgrimage of Etheria, pp. 22-24                                            

 .4انظر خريطة رقم  .22

يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر ق.م.، أ  زمن إبراهيم )عليه السبلم(، حيث كان ملكا على   .22
ه يبوس أو أور ساليم، وتعني مدينة السبلم، وهو ناسه يعني اسمه المل  اليوبوسيين وكانت عاصمت

ان إلى أرض كنعان،  العظيم. وقد قدم ملكي صادق العون إلبراهيم )عليه السبلم( عند مجيئه من حرَّ
حيث أعطاه عشرا من أمواله. انظر: عبد هللا سليم، تاريخ فلسطين القديم بين األساطير التوراتية 

؛ عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 22قنيات األثرية، ص وحقائق الت
؛ محمد بيومي مهران، دراسات تاريخية من القرآن الكريم في ببلد 21-22، ص 4111القاهرة، 

العرب، لجنة التؤليؾ والترجمة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، 
؛ كارين أرمسترونج، القدس: 21؛ عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، ص 022-002 هـ، ص0211

 .Josephus, Complete Works, Eng. trans. W؛ 22-22مدينة واحدة، عقائد ثبلث، ص 

Whiston, London, 1981,  p. 151: S. Yeivin, “the Sepulchers of the Kings of 

the House of Davis,” Journal of Near Eastern Studies, 7(1948), 40; R. Vaux, 

Histoire ancienne d’Israel, Paris, 1971, 72 ff.   
 

67. The Pilgrimage of Etheria, pp. 25-26. Cf. Genesis, xiv, 13-19.                        

68. The Pilgrimage of Etheria, pp. 27-28. 

69. The Pilgrimage of Etheria, pp. 28-29.                                                                

21.    :انظرKings, xvii, 1.      

                               .       .                                           Judges, xi, 1انظر: .20

 .Judges, xii, 7 (Geyer) or perhaps Jether, Judges, viii, 20انظر:      .24

73.     The Pilgrimage of Etheria, p. 29.                                                                       

74. The Pilgrimage of Etheria, pp. 30-31         
في التوراة، وقد آثرنا ترجمته  أورشليم ورد اإلسم بهذا الشكل في نص رحلة إيثيريا، وقبلها ورد .22

إلى بيت المقدس عبر صاحات البحث. ومن المعروؾ أن مدينة بيت المقدس حملت أسماء عدة قبل 
مجيء بني إسرائيل إليها بعد خروجهم من مصر، فقد سميت بؤورشليم، وأور سالم، وإيليا، 

مسعود ، مروج الذهب وصهيون، وؼيرها. ولكل إسم من هذه األسماء حكاية تاريخية. انظر: ال
؛ الطبر ، تاريخ الرسل والملو ، دار 222-222، ص 0، ج0222ومعادن الجوهر، بيروت، 

؛ الزركشي، إعبلم الساجد بؤحكام المساجد، القاهرة، 020، ص 2، ج0222المعارؾ، القاهرة، 
قا، ؛ البكر ، معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع، تحقيق مصطاى الس422هـ، ص 0222

؛ ياقوت الحمو ، معجم البلدان، 402، ص 0، ج0222لجنة التؤليؾ والترجمة والنشر، القاهرة، 
؛ عواد مجيد 022، ص 0222بيروت، د.ت.، مادة إيلياء؛ الببلذر ، فتوح البلدان، القاهرة، 

، 4112م، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 0122-ق.م. 2111األعظمي، تاريخ مدينة القدس 
؛ كارين أرمسترونج، 22-20؛ عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، ص 022-022، 22-21ص 

 .Manetho, En. trans. W. Gوما بعدها؛  42القدس: مدينة واحدة، عقائد ثبلث، ص 

Waddell, London, 1971, 87-89. 

76.   The Pilgrimage of Etheria, pp. 45-46.                                                               

                                 .The Pilgrimage of Etheria, pp. 47-50 انظر:     .22
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                                                   The Pilgrimage of Etheria, pp. 51-52                                         انظر .22

     .The Pilgrimage of Etheria, pp. 53-54                                       انظر: .22

        .The Pilgrimage of Etheria, pp. 54-55                                       انظر:  .21

  The Pilgrimage of Etheria, pp. 71, 81-83                                     انظر: .20

82. Joel, iii, 16-17, 21.   

ُجومُ َتْحُجُز َلَمَعاَنَها. 02" ْمُس َواْلَقَمُر َيْظُلَمانِ، َوالنُّ بُّ ِمْن ِصْهَيْوَن ُيَزْمجُِر، َوِمْن ُأوُرَشلِيمَ 02َالشَّ َوالرَّ
 ِ بَّ َمْلَجٌؤ لَِشْعبِِه، َوِحْصٌن لَِبنِي إ َماُء َواأَلْرُض. َولِكنَّ الرَّ ْسَرائِيَل. ُيْعِطي َصْوَتُه، َفَتْرُجُؾ السَّ

َسة  َوالَ »02 ا فِي ِصْهَيْوَن َجَبِل ُقْدِسي. َوَتُكوُن ُأوُرَشلِيمُ ُمَقدَّ بُّ إِلُهُكْم، َساِكن  ي َأَنا الرَّ  َيْجَتاُز َفَتْعِرُفوَن َأنِّ
 .22-22."  انظرأيضا: عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، ص فِيَها اأَلَعاجِمُ فِي َما َبْعدُ 

 The Pilgrimage of Etheria, pp. 73-74, 81-83, 86 انظر:     .83

 .4انظر خريطة رقم  .22

85. The Pilgrimage of Etheria, pp. 29-30 

86. The Pilgrimage of Etheria, p. 31.                                                                       

87. The Pilgrimage of Etheria, pp. 32-33.                                                                

88. The Pilgrimage of Etheria, pp. 31-32.                                                                

89. The Pilgrimage of Etheria, p. 30.                                                                       

90. Eusabius of Caesarea, Ecclesiastical History, I: 13. 

91.  The Pilgrimage of Etheria, p. 35.                                                                       

92. The Pilgrimage of Etheria, pp. 33-34.                                                                

93. The Pilgrimage of Etheria, p. 35.                                                                       

.  Genesis, xi, 31-32انظر:                                                                         .22
َخَذ َأْبَرامُ َوَناُحوُر أَلْنُاِسهَِما اْمَرأَ  َتْينِ: اْسمُ اْمَرَأِة َأْبَراَم َساَراُ ، َواْسمُ اْمَرَأِة َناُحوَر ِمْلَكُة بِْنُت "َواتَّ

ا َلْيَس َلَها َوَلٌد. 21َهاَراَن، َأبِي ِمْلَكَة َوَأبِي يِْسَكَة.  َوَأَخَذ َتاَرُح َأْبَراَم اْبَنُه، 20َوَكاَنْت َساَراُ  َعاقِر 
ا ْبَن َهاَراَن، اْبَن اْبنِهِ  يَن لَِيْذَهُبوا َوُلوط  ا ِمْن ُأوِر اْلَكْلَدانِيِّ َتُه اْمَرَأَة َأْبَراَم اْبنِِه، َفَخَرُجوا َمع  ، َوَساَراَ  َكنَّ

امُ َتاَرَح ِمَئَتْينِ َوَخْمَس ِسنِيَن. َوَماَت 24إَِلى َأْرِض َكْنَعاَن. َفَؤَتْوا إَِلى َحاَراَن َوَأَقاُموا ُهَناَ .  َوَكاَنْت َأيَّ
 فِي َحاَراَن."َتاَرُح 

 وما بعدها. 42، ص 0221سيد القمني، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، سينا للنشر، القاهرة،  .22

                      .                                                    Genesis, xii, 1-5انظر:   .22
بُّ 0ورد النص في التوراة على النحو التالي: " اْذَهْب ِمْن َأْرِضَ  َوِمْن َعِشيَرتَِ  »أَلْبَراَم:  َوَقاَل الرَّ
تِي ُأِريَ .  . 4َوِمْن َبْيِت َأبِيَ  إَِلى اأَلْرِض الَّ مَ اْسَمَ ، َوَتُكوَن َبَرَكة  ة  َعِظيَمة  َوُأَباِرَكَ  َوُأَعظِّ َفَؤْجَعَلَ  ُأمَّ

َفَذَهَب َأْبَرامُ َكَما َقاَل َلُه 2«. اَرُ  فِيَ  َجِميُع َقَبائِِل اأَلْرِض َوُأَباِرُ  ُمَباِرِكيَ ، َواَلِعَنَ  َأْلَعُنُه. َوَتَتبَ 2
ا َخَرَج ِمْن َحاَراَن.  بُّ َوَذَهَب َمَعُه ُلوٌط. َوَكاَن َأْبَرامُ اْبَن َخْمٍس َوَسْبِعيَن َسَنة  َلمَّ َفَؤَخَذ َأْبَرامُ 2الرَّ

ا اْبَن َأِخيهِ، وَ  تِي اْمَتَلَكا فِي َحاَراَن. َوَخَرُجوا َساَراَ  اْمَرَأَتُه، َوُلوط  ُاوَس الَّ تِي اْقَتَنَيا َوالنُّ ُكلَّ ُمْقَتَنَياتِهَِما الَّ
لَِيْذَهُبوا إَِلى َأْرِض َكْنَعاَن. َفَؤَتْوا إَِلى َأْرِض َكْنَعاَن." وقد توفيت زوجة سارة إبراهيم الخليل هنا  

الذ  اشتراه إبراهيم من مالكه بمدينة الخليل. انظر: ودفنها في كهؾ المكايلة الواقع بحقل ِعارون 
 .   Genesis, xxiii, 1-20؛  22كارين أرمسترونج، القدس: مدينة واحدة، عقائد ثبلث، ص 

ان  .22 هي رفقة بنت بتوئيل بن ناحور، التي جاء خادم إبراهيم عليه السبلم للبحث عنها في حرَّ
 The Pilgrimage ofزوج إبراهيم. انظر:  ليتخذها إبراهيم زوجا  البنه إسحق بن سارة،

Etheria, p. 38. 



 ٍ يصز وانشاو وتالد انزافذٍَانًشاراخ انذَُُح ف
 

 420 (4102 َىَُه –إتزَم) 24انًجهذ  -دىنُاخ آداب ػٍُ شًض 

                                                                                       
98. The Pilgrimage of Etheria, pp. 36-37 

99. The Pilgrimage of Etheria, p. 37.                                                              

َوإِْذ ُهَو 2ورد في التوراة قصة زواج يعقوب من راحيل بنت البان، ومنها هذه اآليات:"  .011
َها َكاَنْت َتْرَعى.  مُ َمَعُهْم َأَتْت َراِحيُل َمَع َؼَنمِ َأبِيَها، أَلنَّ ا َأْبَصَر َيْعُقوُب َراِحيَل بِْنَت 01َبْعُد َيَتَكلَّ َفَكاَن َلمَّ

َم َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعْن فَ  مِ اْلبِْئِر َوَسَقى َؼَنَم اَلَباَن َخالِهِ. اَلَباَن َخالِِه، َوَؼَنَم اَلَباَن َخالِِه، َأنَّ َيْعُقوَب َتَقدَّ
َل َيْعُقوُب َراِحيَل َوَرَفَع َصْوَتُه َوَبَكى. 00 ُه اْبُن ِرْفَقَة، 04َوَقبَّ ُه َأُخو َأبِيَها، َوَأنَّ َوَأْخَبَر َيْعُقوُب َراِحيَل َأنَّ

ُه َرَكَض لِلَِقائِِه َوَعاَنَقُه َفَكاَن ِحيَن َسِمَع اَلَباُن َخبَ 02َفَرَكَضْت َوَأْخَبَرْت َأَباَها.  َر َيْعُقوَب اْبنِ ُأْختِِه َأنَّ
َث اَلَباَن بَِجِميِع هِذِه اأُلُموِر". راجع:  َلُه َوَأَتى بِِه إَِلى َبْيتِِه. َفَحدَّ  .                                            Genesis, xxix,  9-35َوَقبَّ

101. The Pilgrimage of Etheria, pp. 39-40 . 
َفَدَعا إِْسَحاُق َيْعُقوَب َوَباَرَكُه، َوَأْوَصاهُ َوَقاَل 0توجد إشارة لادان في التوراة حيث ورد:"  .014
َ ، َوُخْذ 4اَل َتْؤُخْذ َزْوَجة  ِمْن َبَناِت َكْنَعاَن. »َلُه:  ِِ َأَراَم، إَِلى َبْيِت َبُتوئِيَل َأبِي ُأمِّ اَن ُقمِ اْذَهْب إَِلى َفدَّ
َ . لَِنْاسِ  ُرَ  2َ  َزْوَجة  ِمْن ُهَناَ ، ِمْن َبَناِت اَلَباَن َأِخي ُأمِّ ا، َوُيَكثِّ َوهللاُ اْلَقِديُر ُيَباِرُكَ ، َوَيْجَعُلَ  ُمْثِمر 

ُعوِب.  ا ِمَن الشُّ تِي َوُيْعِطيَ  َبَرَكَة إِْبَراِهيَم َلَ  َولَِنْسلَِ  َمَعَ ، لَِتِرَث َأْرَض ُؼْرَبتِ 2َفَتُكوُن ُجْمُهور  َ  الَّ
ِِ َأَراَم، إَِلى اَلَباَن ْبنِ َبُتوئِيَل 2«. َأْعَطاَها هللاُ إلِْبَراِهيمَ  اَن َفَصَرَؾ إِْسَحاُق َيْعُقوَب َفَذَهَب إَِلى َفدَّ

، َأِخي ِرْفَقَة ُأمِّ َيْعُقوَب َوِعيُسَو.                            .Genesius, xxviii, 1-5" انظر: اأَلَراِميِّ

103. The Pilgrimage of Etheria, pp. 40-41.                                              
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 (1خرٌطة رقم )
 خط سٌر إٌثٌرٌا فً بقاع مصر
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 (2خرٌطة رقم )

 خط سٌر إٌثٌرٌا فً بالد الشام وبالد الرافدٌن

 


