
امللوكي. خالل  العصر  التالي-  العصر  الفخار من  بقايا فرنينْ لشوي  ميكن رؤية 
من  املزيد  اكتشاف  مت  الفخارية.  األواني  إلنتاج  ورشة  هنا  اقيمت  الفترة  تلك 
األفران في جميع أنحاء املوقع والعقود التي بني عليها اجلسر املؤدي للحصن مت 

تقسيمها إلى ورشات وغرف سكن.

خالل العصر العثماني، مت جتديد البلدة وبني فيها كنيس حتى عام 1730. في 
هذا العام صادر مفتي القدس، الشيخ محمد اخلليلي، ضريح صموئيل من ايدي 
قرية  تأسست  املكان  وفي  مسجدا،  فوقه  وبنى  الضريح  مدخل  أغلق  اليهود، 

مسلمة صغيرة.

خالل احلرب العاملية األولى حارب البريطانيون األتراك في طريقهم لغزو القدس، 
وفي 1917/11/21  احتل البريطانيون املكان وُدّمر املسجد.

ذلك  في  االستقالل،  حرب  بقايا  من  املسار  جانبي  على  نشاهدها  التي  اخلنادق 
على  التهديد  وقف  هدفه  كان  والذي  البلماح  شّنه  الذي  الهجوم  فشل  الوقت 
القدس. استخدمت تلك اخلنادق أيضا في حرب األيام الستة عندما مت احتالل 

املوقع في 1967/6/6.

إعادة بناء احلصن الصليبي

متنزه )حديقة وطنية( النبي صموئيل، هاتف: 02-5863281

كتابة: أبيبيت غيرا، أمينة متنزه )حديقة وطنية( النبي صموئيل
ترجمة: فوزي إبراهيم �     رسومات: تانيا سلوتسكي غورنشتاين 

صورة الصفحة الرئيسية: دورون نيسم �   رسم اخلريطة: ايليت تيكوتسكي. 
إنتاج: عدي جرينباوم       © سلطة الطبيعة واحلدائق

ساعات افتتاح املوقع األثري وضريح النبي صموئيل:
 أيام األحد - األربعاء: طوال ساعات اليوم، ما عدا بي الساعات

02:00  - 04:00 قبل الفجر.
 أيام اخلميس - اجلمعة:  من يوم اخلميس الساعة 4:00 صباًحا حتى 

طوال يوم اجلمعة- حتى ساعتي قبل دخول السبت.
يوم السبت: من الساعة 07:00 صباحا وحتى الساعة 02:00 قبل الفجر من اليوم التالي 

)األحد(.
في كل أول يوم من األشهر القمرية: من الساعة 04:00 قبل الفجر وحتى الساعة 02:00 

قبل الفجر من اليوم التالي. 

ساعات افتتاح نقطة املشاهدة من سطح املبنى الرئيسي:
توقيت صيفي: أيام األحد - السبت: 08:00 - 17:00
توقيت شتوي: أيام األحد - السبت: 08:00 - 16:00

الصعود للسطح للمشاهدة: حتى ربع ساعة قبل ساعات اإلغالق.
أيام اجلمعة الصعود للسطح مغلق خالل صالة اجلمعة في املسجد ظهرا وُيغلق ساعتي 

قبل دخول السبت. 
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اهال وسهال بكم في
 النبي صموئيل

جبل صموئيل، جبل البهجة
�أجرؤ على القول بأنه ال يوجد في فلسطني ... وحتى في العالم بأسره مشهد 
يشبه مشهد النبي صموئيل. ليس بسبب ارتفاعه ... بل بسبب حالته بالنسبة إلى 
محيطه. ولهذا السبب يبدو وكأنه مركز يطل على األماكن األكثر شهرة على وجه 
في  مسيحي  حاج  ماكليود،  )نورمان  مثله...�   آخر  مكان  يوجد  ال  األرض، 

عام 1884(.
البحر ويسيطر على  ارتفاع 885 م فوق مستوى سطح  النبي صموئيل على  يقع 

الطريق القدمي )وأيضا على الطريق احلديث( - من جفعات زئيف الى القدس.

�وقضى صموئيل لبني إسرائيل في املصفاة� )صموئيل االول 7: 6(.

ووفقًا  التوراة،  تذكره  ملا  وفقًا  التوراتية  املِصفاة  بلدة  مبكان  املوقع  هذا  يرتبط 
والهيكل  األول  الهيكل  فترة  من  املوقع  في  عليها  عثر  التي  االثرية  للمكتشفات 
املصفاة�  دائرة  �رئيس  بابل:  سبي  عودة  فترة  من  ُكتب  ملا  ووفقًا  وأيضا  الثاني، 
)نحميا 3: 15( وبعد ذلك في عهد املكابيي:� فاجتمعوا وساروا إلى املصفاة قبالة 
أورشليم، ألن املصفاة كانت من قبل هي موضع الصالة إلسرائيل�  )املكابيي األول 

.)46 :3

الرامة�  في  بيته  في  ودفنوه  وندبوه  إسرائيل  جميع  فاجتمع  صموئيل،  �ومات 

)صموئيل االول 1:25(.

فيه  ُدفن  الذي  املكان  الرامة،  ببلدة  ايضا  املكان  هذا  يرتبط  للمعتقدات،  وفقا 
صموئيل  قبر  مكان  أيار،  العبري  الشهر  من   28 في  وفاته  يوم  ُحدد  صموئيل. 

موجود في كهف حتت احلصن املنتصب على قمة اجلبل. 
في العصر البيزنطي أقيم هنا دير تكرميا للنبي صموئيل. فيما بعد، خالل العصر 
صموئيل  النبي  في  الفخار  إلنتاج  صناعي  مركز  إنشاء  مت  والعباسي  األموي 
الفخارية من  )خالل احلفريات االثرية هنا عثر على األفران والكثير من األواني 
تلك الفترة(. أبرز أطالل املوقع املسجد الذي بني على أنقاض احلصن الصليبي 

والكنيسة.
املنزل  امام  جميل،  واحد  بيت  في  حّنه  وقْبر  الرامتي  صموئيل  قْبر  الرامة  �وفي 

حِلّنه  الطهارة  بركة  أنه  يقال  نبع  يوجد  املكان  من  بالقرب  لإلسماعيليني.  مسجد 
... وهناك كنيس يجتمع فيه أكثر من ألف يهودي ... في الثامن والعشرين من 

أيار يوم وفاته�. )وصف حلاج مسيحي من العصور الوسطى(
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جولة في املوقع
تبدأ اجلولة من الالفتة التوضيحية العامة عند مدخل املوقع 

وتستمر باالجتاه اجلنوب الشرقي. 
آثار حي سكني وشارع رئيسي حتته قناة لتصريف مياه األمطار. هذا  هنا نشاهد 
وُبنيت  ومكتظ  مدّرج  بشكل  بنيت  الثاني،  الهيكل  فترة  من  كبيرة  بلدة  من  جزء 
املنازل من طابقي ورمبا أكثر. تأسست هذه البلدة في القرن ال-2 ق.م )العصر 
الهيليني، فترة الهيكل الثاني(، رمبا على يد امللك السلوقي أنطيوخوس الثالث أو 
الرابع، وبقيت حتى عهد مملكة احلشمونائيي )العصر الهيليني(. ُهجرت البلدة 
في عهد اليكسندر يناي، الذي وّسع مملكة احلشمونائيي، رمبا ألنه لم يعد هناك 

حاجة لهذه البلدة حلماية القدس.
في هذه املنطقة عثر أيضا على بقايا بلدة من العصر الفارسي. يعتقد الباحثون بأنه 
في تلك الفترة استِخدم املكان مركزا إداريا حملافظة يهودا، بسبب عثورهم على 

مقابض ِجرار ُختمت عليها كلمة »يهد« – اختصار ليهودا. 
الهيكل  فترة  الى  ترجع  قدمية  بلدة  بقايا  اكتشاف  مت  امامنا  املوجودة  االثار  حتت 

األول، القرن ال-8 ق.م )عهد ملكة يهودا(.
تذكر التوراة املكان في سياق َسبي بابل، الذي حدث خالل تلك الفترة:

�فلما سمع كل رؤساء اجليوش الذين في احلقل هم ورجالهم أن ملك بابل قد أقام 
جدليا بن أخيقام على األرض، وأنه وكله على الرجال والنساء واألطفال وعلى 
)إرميا  بابل. أتى إلى جدليا إلى املصفاة..."  الذين لم يسبوا إلى  فقراء األرض 

 .)8-7 :40

هنا أيضًا حدث مقتل جدليا بن أخيقام على يد إسماعيل بن نثنيا: 
�فأخذ يوحانان بن قاريح وكل رؤساء اجليوش الذين معه، كل بقية الشعب الذين 
استردهم من إسماعيل بن نثنيا من املصفاة، بعد قتل جدليا بن أخيقام...�  )إرميا 

.)16 :41

عندما  الصليبي.  احلصن  سور  بقايا  امامنا  تنكشف  حيث  غرًبا،  اجلولة  ُنواصل 
وهو  املكان،  هذا  من  شاهدوها   ،1099 عام  في  القدس  من  الصليبيون  اقترب 
البهجة«. أسسوا احلصن  أطلقوا عليه »جبل  القدس، ولذلك  األعلى في جبال 
إلى  الساحلي  السهل  من  الطريق  على  تسيطر  التي  النقطة  في  ال-12  القرن  في 

القدس.
جر الذي استخدم أيضا خندق – حتصينات إضافية  عند مواصلة املسار نشاهد احمَلنْ
للحصن. من أجل إنشاء احلصن والكنيسة، ُقطعت صخور املكان إلنتاج حجارة 
البناء، ومت تخطيط احملجر مسبقًا لتحويله الى خندق. لقلع احلجارة ُحفرت قناة 

طويلة بعرض 70 سم وعمق 3 م.

للحصن.  جانبي  مدخل  هو  املسار  مواصلتنا  عند  الحقا  نصادفه  الذي  املدخل 
من  القدمي  الطريق  يقع  الغربي.  اجلانب  على  موجود  للحصن  الرئيسي  املدخل 
الرئيسي  املدخل  وكان  الغربية  الشمالية  اجلهة  في  القدس  إلى  الساحلي  السهل 
للحصن غير مباشر: لدخول احلصن يتوجب الصعود فوق جسر مرتفع بني فوق 

عقود كبيرة نراها هنا، ثم االجتاه يسارا نحو بوابة املدخل املؤدية إلى احلصن.
في  ذكره  ورد  الذي  حّنه  نبع  يقع  البستان،  نحو  النزول  في  النقطة،  هذه  حتت 
من  ألني  قائلة:  صموئيل  اسمه  ودعت  ابنا  وولدت  حبلت  حنة   ...� التوراة: 

الرب سألته�   )صموئيل 1: 20(.

إلى  طريقهم  في  كانوا  الذين  املسيحيي  للحجاج  ُنزل  بنيت  احلصن  من  بالقرب 
ومباني  املياه  آبار  وإسطبالت.  تخييم  كمكان  احملجر  منطقة  إعداد  مت  القدس. 
الُنزل، التي كانت معظمها خياًما، كانت على جانبه الشرقي. مت متليس املنطقة 
باجتاه الشمال لصرف مياه األمطار عبر قنوات منحوتة في الزوايا الغربية والشرقية. 
مياه القناة الشرقية مت جتميعها في بركة خارجية مبنية ومياه القناة الغربية ُصّرفت 

إلى اخلارج نحو املدّرجات الزراعية.
في عام 1187 )العصر األيوبي/الصليبي( مت تدمير احلصن واالسوار على أيدي 
التخييم  منطقة  في  املكان.  إلى  الصليبيون  يعود  ال  حتى  وجيشه،  الدين  صالح 
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