
احملروقة:  الغرفة   .13
الروماني،  العصر  من  منزل  يوجد  هنا 
أواني  لتخزين  هذه  غرفته  استخدمت 
في  مبفتاح.  خشبي  باب  للغرفة  املطبخ. 
عام 69 م، احتل الرومان املدينة واحترق 
املنزل )والباب اخلشبي ومفتاحه الذي كان 
ُوجد  احلفريات  خالل  القفل(.  داخل 
املفتاح على األرض بجوار املدخل. املفتاح 
هو منوذجي للقرن األول امليالدي وبجانبه 
عثر على مسامير حديدية كانت جزءا من 

الباب اخلشبي الذي احترق متاما.
     

إرشادات السالمة والسلوك:
األماكن  به في  السيارات مسموح  السيارات. وقوف  ■ ممنوع دخول 

املنظمة فقط.
■ ُيسمح بالبقاء في احلديقة خالل ساعات االفتتاح فقط.

■ ُيسمح بالسير على املسارات املنظمة فقط. ممنوع إدخال الدراجات 
الى املتنزه.

■ هذا موقع أثري - األرض غير مستوية وبها ُحفر ومطّبات.
■ ممنوع إحلاق الضرر باحليوانات، النباتات واجلمادات. ممنوع إحلاق 

الضرر باآلثار.
أثرية وقطع  النقش أو الرسم على احلجارة. ممنوع أخذ قطع  ■ ممنوع 

فخار من املوقع.
دحرجة  أو  السقوط  احذروا  الهاوية.  حافة  من  االقتراب  ممنوع   ■

احلجارة.
■ ممنوع تسّلق املباني واآلثار! خطر االنهيار!

■ يجب التزّود مبياه للشرب. ُيحّبذ ارتداء احذية مالئمة للمشي 
وقبعة.

■ ُيسمح إدخال الكالب بشرط أن تكون مربوطة وعلى فمها كمامة 
وحتت سيطرة مالكها. 

■ حافظوا على النظافة ■ اجلولة حتت مسؤولية املتنزهني وحدهم.

عملة نقدية من فترة ثورة بار كوخبا

 معصرة الزيتون )تصوير: إيليا بوردا(

مكسورة  فخارية  جرة  مقبض  من  جزء 
عليها كتابة »إلى امللك« 

موقع أثري

 تل اخلليل )تل الرميدة(

مواقع قريبة من املكان

متنزه )حديقة وطنية(
متنزه سوسيا

30 دقيقة بالسيارة

متنزه )حديقة وطنية(
متنزه الهيروديون

45 دقيقة بالسيارة

ساعات الزيارة:
املوقع مفتوح يومّي اخلميس واجلمعة فقط!

التوقيت الشتوي 08:00 - 16:00
التوقيت الصيفي 08:00 - 17:00

أيام اجلمعة: يغلق املوقع قبل ساعة واحدة من الوقت احملدد.

جوالت إرشاد مجانية:
أيام اخلميس كل ساعة كاملة، بني الساعات 10:00 - 14:00.
أيام اجلمعة، كل ساعة كاملة، بني الساعات 10:00 - 13:00.

أعمال  أثناء  اكتشافه  مت  الذي  الباب  مفتاح 
التنقيب في املنزل احملروق

االكتشافات األثرية
الـ20،  مت حتديد املوقع ألول مرة على أنه تل اخلليل القدمي في بداية القرن 
آفي عوفر، د.  د.  فيليب س. هاموند،  البروفيسور  قام  السنني  مر  وعلى 
شلومو  بن  دافيد  والبروفيسور  بيليغ،  يوفال  املرحوم  أيزنبرغ،  عيمانويل 
بالتنقيب في املوقع. كشفت احلفريات التي أجريت في املوقع منذ ذلك احلني 
وحتى  الكنعاني  العصر  من  مستوطنات  بقايا  عن  األخيرة  السنوات  وحتى 

العصر اإلسالمي.

 اشتروا اآلن اشتراكا سنويا وتنزهوا
 مجانا طوال العام في محميات

الطبيعة واحلدائق الوطنية

بني االنسان واملكان

موجود انت 
هنا

كتابة: إيليا بوردا؛   ترجمة: فوزي إبراهيم
تصوير املكتشفات األثرية:

بلطف من البعثة األثرية وبإذن من البروفيسور دافيد بن شلومو وعيمانويل أيزنبرغ
صورة اللوح الطيني: بإذن من د. آفي عوفر، مكتب ضابط اآلثار في يهودا والسامرة ومتحف إسرائيل

إنتاج: عدي جرينباوم
© سلطة الطبيعة واحلدائق



َوِشيَشاُي  َأِخيَماُن  ُهَناَك  َوكاَن  َحْبُروَن.  إلى  َوَأَتْوا  اَلُنوِب  إلى  "َصِعُدوا   
ِسننَِي«   بَِسْبِع  ِمْصَر  ُصوَعِن  َقْبَل  َفُبنَِيْت  َحْبُروُن  ا  َوَأمَّ َعَناق.  َبُنو  َوَتْلَماُي 
)22:13 )عدد 

تاريخ املوقع
العبري  اجلذر  من  مشتقة  وهي  »حبرون«  اسم  حتت  التوراة  في  اخلليل  مدينة  ُذكرت 
»حبر« والتي تعني صاحب )أو خليل(. كما وذكرت في التوراة أيضا حتت اسم قرية 
أربع )كريات أربع( وبلوطات ممرا )ألوني ممرا(. عند سفح التل يقع نبع إبراهيم )عني 

جديدة أو عني حبرا( وهو مصدر املياه في املدينة على مر العصور. 
حسب ما تذكر التوراة، كانت اخلليل مقر إقامة إبراهيم )التكوين 13: 18(، وفيها 
ُدفن هو وبعض أفراد عائلته )التكوين 23: 15(. في سفر العدد )13: 22( تظهر 
قصة اجلواسيس الذين أرسلهم موسى للتجسس في أرض كنعان فقاموا أيضا بزيارة 

اخلليل والتقوا فيها ببني عناق.
تشير بقايا سور املدينة من العصر البرونزي املتوسط )2000-1500 ق.م( إلى أهمية 
املدينة في العصر الذي سبق غزو بني إسرائيل، ورمبا تكون هذه هي »أسوار بني عناق« 
ذاتها. بعد أن دخل أسباط إسرائيل الى البالد واحتلوها، حتت قيادة يشوع بن نون 
)يشوع  10: 13، 14، 15( أصبحت اخلليل واحمن بني 13 مدينة التي ُوهبت الى 
الكهنة. »حقل املدينة وضياعها« كانت من نصيب كالب بن يفنة )يشوع 21: 12(. 
أسس داود عاصمته األولى في حبرون )اخلليل( وُتّوج ملكا فيها. َملَك فيها مدة سبع 
سنوات حتى احتالل أورشليم )القدس( )صموئيل الثاني 2: 4(. في حبرون، متّرد 
قائمة  أيًضا في  املدينة  ُذكرت   .)10:15 الثاني  داود )صموئيل  والده  أبشالوم على 

املدن التي حّصنها امللك رحبعام )أخبار األيام الثاني 11: 10(. 
استولى  املبكر،  والهلنستي  الفارسي  العصر  وخالل  األول،  الهيكل  دمار  بعد 
اإلدوميون على املنطقة. في حربه مع اإلدوميني استولى يهودا املكابي على حبرون 
)املكابيني األول 5: 65(. وفي القرن الـ2 ق.م احتلها يوحنان هوركانوس األول، 

د السكان احملليني اإلدوميني.    وَهوَّ
احلرم  فيها  مبا  رائعة وهامة،  مباٍن  اخلليل  منطقة  في  بنيت  امللك هيرودس،  في عهد 
بأن  املوقع  في  احلفريات  أظهرت  اإلبراهيمي(.  )احلرم  املكفيلة  مبغارة  ُيحيط  الذي 
املدينة اتسعت في عهده خارج األسوار كما وتطورت بالقرب منها منطقة صناعية. 
خالل الثورة اليهودية األولى )66-70 م( استولى شمعون بار جيورا على املدينة، 

وإحراقها  احتاللها  قواته  واستطاعت  الثورة  قمع  فسباسيان  الروماني  اجلنرال  لكن 
)يوسفوس فالفيوس، احلروب اليهودية 4، 9(.

في العصر الروماني املبكر والبيزنطي، استمرت مغارة املكفيلة )احلرم اإلبراهيمي( في 
جذب احلجاج - املسيحيني واليهود على حد سواء. في العصر البيزنطي، بني مبنى 
استخدم  الوسطى،  العصور  إلى  تعود  ملعتقدات  وفًقا  ديرا.  استخدم  التل  أعلى  في 
ى والد داود. في العصر اإلسالمي، ُهجر التل  التل مكان دفن راعوث املوآبية ويسَّ

وانتقلت املدينة إلى منطقة احلرم اإلبراهيمي واملغارة.

محطات مهمة في مسار الولة
1.السور الكنعاني )»سور بني عناق«(: بني السور في العصر البرونزي 
املتوسط )2000-1500 ق.م(. كشفت احلفريات عن سور بارتفاع 70 م تقريبا. 
الصغيرة،  باحلجارة  وثبتت  صخري  اساس  على  بنيت  منحوتة  غير  أحجار  من  بني 
للسور  األصلي  االرتفاع  وصل  بش.  والدَّ بالتربة  احلجارة  بني  الفراغات  وملئت 

حوالي 10 م.

)العصر  الثاني  احلديدي  العصر  في  واألبراج:  اإلسرائيلي  السور   .3-2
هذا  كان  رمبا  الكنعاني.  اجلدار  بجوار  بنيت  »أبراج«  بـ  السور  ُحّصن  اإلسرائيلي( 
سورا مائال ملسَا ملنع األعداء من اختراق السور. على ُبعد حوالي 8.5 م من السور 
الكنعاني مت العثور على بقايا سور آخر، بني في القرن الـ7 ق.م، رمبا كان جزًءا من 

نظام حتصينات ُبنيت بعد الغزو األشوري ململكة يهودا في نهاية القرن الـ8 ق.م. 

4. الشارع املدّرج: شارع يبدأ من بوابة املدينة وعلى ما يبدو باجتاه برك الطهارة، 
مير حتت املدرجات الزراعية احلديثة. بني الشارع في العصر الروماني املبكر )في نهاية 
عهد احلشمونيني - بداية عهد هيرودس(، الحظوا قناة املياه التي كانت متر حتت بالط 

الشارع، والتي نقلت مياه االمطار لتجميعها في ُحفر املياه.

5-6. برك الطهارة وُحفر املياه: البركة الشرقية هي خزان ماء كبير استخدم 
الطهارة،  بركة  الغربي من  الطهارة. على اجلدار  الكثر من اجل  السكان  ايدي  على 
البركة.  مساحة  البركة.  إلى  األمطار  مياه  لتصريف  استخدم  مزراب  رؤية  ميكننا 
البركة البركة.سعة  إلى قاع  م، و-14 درجة تربط جناحيها وتصل   4.5X8 البركة 
85 م3 تقريبا وجدرانها مغطاة بطبقة من اجلص الذي مينع تسّرب املياه. ينقسم الدرج 

بواسطة درابزينات إلى ثالثة ممرات، وعلى ميينه درج صغير آخر. حوالي 15 م إلى 
200 م3 تقريبا. لم  الغرب من هناك بركة طهارة أخرى بنيت بنفس الطريقة وبسعة 
 تعمل البركتان في نفس الفترة. ُتظِهر احلفريات بأن البركة الشرقية كانت تعمل حتى 
الثورة نهاية  منذ  استخدمت  الثانية  والبركة  م(،   70-66( األولى  الثورة   فترة 

األولى وحتى ثورة بار كوخبا )132-135 م(. بعد أن قمع الرومان ثورة بار كوخبا 
املدينة  سكان  أجل  من  ماء  كبرك  املنشآت  هذه  استخدمت  اليهودية  املدينة  وهدموا 

الوثنيني.

لهرس  مسطحني  على  العثور  مت  العنب:  لعصر  مسطحات   .7 
الهرس أرضية  في  األبيض  الفسيفساء  يبرز  املبكر.  الروماني  العصر  من   العنب 
عصير  الستخراج  يستخدم  كان  دائري  حجر  يوجد  املسطح  منتصف  في  السفلية.   

العنب. بجوار املعاصر توجد فتحات ُحفر كانت تستخدم لتخزين العصير. 

8-9.  معصرة زيتون وُحفر لتجميع الزيت: على ُبعد أمتار 
قليلة من مدخل املوقع توجد حفرتان محفورتان في الصخر. اليها مت تصريف زيت 
الزيتون املنتج في املوقع في منشأة خاصة )املنشأة مذكورة في الالفتة املجاورة لها(. مت 

تصريف الزيت بواسطة قنوات لتجميعه في احُلفر.

10-12. ورشة لصنع األواني الفخارية: نظام برك ماء مدّرجة 
استخدمت في صنع األواني الفخارية. بدأت عملية اإلنتاج بتصفية الصلصال وفصل 
احلبيبات الناعمة عن احلبيبات اخلشنة. رسبت احلبيبات الناعمة في البركة العميقة، 
ثم جمعت من القاع واستخدمت في صنع األواني. مت شوي األواني في فرن، بقاياه 

موجود على بعد حوالي 25 م من البرك.

مدخل حفرة مياه )تصوير: أوري كرزون(  

 السور الكنعاني )تصوير: أوري كرزون( خريطة املوقع )تصوير: غرشون بار كوخبا(
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مفتاح:
   1.  السور الكنعاني 

   2.  السور املائل امللس

   3.   سور من القرن الـ7 ق.م

   4.  الشارع املدّرج 

   5.  بركة الطهارة الشرقية

   6. بركة الطهارة الغربية

   7.  مسطحات عصر العنب

   8.  آثار معصرة زيتون

   9. ُحفر التخزين

  10. بركة مياه لترسيب الصلصال 

  11. برك ورشة صنع األواني   الفخارية
  12. فرن لشوي األواني الفخارية

8  13. الغرفة احملروقة

مرحبا بكم
في محمية عني فارة 

أهال وسهال بكم 
في املوقع األثري تل اخلليل )تل الرميدة( 

لوح طيني مكسور: اكتشاف مدهش من العصر الكنعاني. على اللوح كتابة باخلط املسماري 

باللغة األكادية تذكر قائمة من األغنام


