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كوهنا املدينة التي شهدت ميالد املسيح، 
حتمل مدينة بيت حلم معنى خاصًا يف قلوب 

املسيحيني من كافة أرجاء العامل، وعىل الرغم 
من صغرها النسبي مساحًة وسكانًا، لدى 
بيت حلم وجوارها العديد من املواقع التي 

جتلب كافة أنواع الزوار والسواح.

يف قلب املدينة تقع كنيسة املهد، وداخل 
الكنيسة توجد مغارة املهد حيث ولد 

عيسى املسيح. منذ قدوم السلطة الوطنية 
الفلسطينية يف العام 1994 شهدت مدينة 

بيت حلم تطورًا غري مسبوق، حيث إنترشت 
أعامل اإلعامر والرتميم يف كافة مواقع املدينة، 

وحيث شيدت العديد من املرافق السياحية 
مثل الفنادق واملطاعم وحمالت بيع التحف 
واملنتجات احلرفية، وكافة هذه املرافق عىل 
أتم اإلستعداد لتوفري كافة متطلبات الزوار 

والسياح.

لقد رممت بلدة بيت حلم القديمة بالكامل 
وبشكل مجيل، مما جعل من السري يف كافة 
أرجائها ممتعًا ومفيدًا عىل الصعيد املعريف 

كذلك. كام من السهل مالحظة الوترية 
العالية التي تسيري فيها املراكز الثقافية يف 

بيت لشحم وما حوهلا فعالياهتا الثقافية عىل 
مدار العام، لذا ننصحكم بزيارة مركز الدار 

الثقايف املوجود يف مركز بيت حلم الدويل 
)دار الندوة(، ومركز بيت حلم للسالم 

والذي يطل عىل ساحة املهد حيث حيتوي 

املركز عىل مركز للسياح، ويقيم فعاليات 
ثقافية منتظمة، كام ننصحكم بمراجعة 

املنشورات املختصة يف أثناء أو قبل زيارتكم.

كذلك تتنوع املطاعم يف بيت حلم، وتوفر 
أماكنًا وتنوعًا يريض تقريبًا كافة األذواق، 

فهناك العديد من املطاعم واملقاهي التي 
تنترش يف أرجاء املدينة، فإن كنت تبحثون 

عن وجبة فلسطينية تقليدية أو يشء خمتلف 
ستجدون يف بيت حلم مطاعم تقدم وجبات 

من املطبخ الفرنيس واإليطايل والصيني. 

أخريًا وبالقرب من بيت حلم تقع بلديت بيت 
ساحور وبني جاال، وكالمها لدهيا الكثري 

لتمتع زوارها.
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كنيسة ومغارة املهد
تقع كنيسة املهد يف قلب بيت حلم وتطل 

عىل ساحة حتمل إسمها، وهي واحدة من 
أقدم الكنائس العاملة يف يومنا هذا، حيث 

بنى الكنيسة اإلمرباطور الروماين قسطنطني 
يف القرن الرابع امليالدي فوق املغارة حيث 

ولدت مريم املسيح، وقد حرص قسطنطني 
وأمه هيالنه عىل بناء حتفة فنية مزينة 

بالفسيفساء والرخام.

ويف القرن السادس قام اإلمرباطور البيزنطي 
جوستينيان ببناء كنيسة أكثر فخامة ومجااًل 

من سابقتها يف نفس املكان، وقد سلمت 
الكنيسة من الدمار إثر إجتياح الفرس 

للمنطقة يف القرن السابع. مع قدوم القرن 
احلادي عرش، رفرفت أعالم الصليبيني 

فوق الكنيسة ورمموها، وكنيسة املهد التي 
تنتصب اليوم يف ساحة املهد هي تقريبًا مثلام 
شيدها جوستينيان مع بعض اإلضافت التي 

أدخلت عليها يف عهد الصليبيني.

مدخل الكنيسة شديد الرفع واإلنخفاض، 
وذلك حلاميتها من املهامجني، وملنع من 

يدخلها من دخوهلا عىل صهوة اجلواد. داخل 
الكنيسة توجد مغارة املهد، تقود جمموعتان 
من األدراج إىل الطبقة السفلية حيث املغارة 
حيث توجد نجمة فضية بأربعة عرشة رأسًا 

يف املكان األصيل للميالد منحوت عليها 

 Hic de Virgin Maria " بالالتينية
Jesus Christus Natus Est" أي هنا 

ولد عيسى املسيح من أمه مريم العذراء. 
تنقسم رعاية الكنيسة بني طوائف ثالث 

وهم الروم األرثوذكس والكاثوليك 
واألرمن.

بجانب كنيسة املهد تقع كنيسة القديسة 
كاترين والتي شيدها اإلمرباطور جوستينيان 

والتي شيدت عىل آثارها الكنيسة املوجودة 
حاليًا عىل أيدي الصليبيني يف القرن الثاين 

عرش، وأهديت الكنيسة لروح القديسة 
كاترين والتي إستشهدت يف مرص يف القرن 
الرابع. وخارج كنيسة القديسة كاترين يقع 

دير القديس جريوم، والذي إشتهر بأنه 
الذي ترجم اإلنجيل للالتينية.
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 فولدت ابنها البكر و قمطته و اضجعته يف 7
*املذود اذ مل يكن هلام موضع يف املنزل

)لوقا 7:2(

كنيسة املهد، بيت حلم
هاتف: 274 2440

ساعات إستقبال اجلمهور عىل مدار العام
يف الصيف )نيسان وحتى أيلول( من الساعة 

السادسة والنصف صباحًا وحتى السابعة والنصف 
مساًء

يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 
اخلامسة والنصف صباحًا وحتى اخلامسة مساًء 

مالحظة: تغلق املغارة يف صباح كل يوم أحد

كنيسة القديسة كاترين، بيت حلم
هاتف: 674 2425

ساعات إستقبال اجلمهور
يف الصيف )نيسان وحتى أيلول( من الساعة 

السادسة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا
ومن الثانية من بعد الظهر إىل السابعة والنصف 

مساًء
يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 

اخلامسة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا
ومن الثانية من بعد الظهر وحتى اخلامسة مساًء

مالحظة: يف صباح األحد تستقبل املصلني فقط، بينام 
تفتح املغارة بعد الظهر
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تقع كنيسة مغارة احلليب عىل بعد بضع 
دقائق من امليش من كنيسة املهد، وسميت 
هبذا اإلسم بسبب الصخر األبيض الذي 

تتميز به أرض املغارة، والذي يقال أن حتول 
إىل اللون بعد أن سقطت عليه قطرة من 

حليب مريم بينام كانت ترضعه وهي خمتبئة 
يف املغارة قبل هروهبا إىل مرص. يف يومنا هذا 

حتيط باملغارة كنيسة فرنسيسكانية.

كنيسة مغارة احلليب

كنيسة مغارة احلليب
هاتف: 274 3867

ساعات إستقبال اجلمهور
يف الصيف )نيسان وحتى أيلول( من الساعة الثامنة 

صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا
ومن الساعة الثانية من بعد الظهر وحتى السادسة 

مساًء
يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا
ومن الساعة الثانية من بعد الظهر وحتى اخلامسة 

مساًء
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يقع حقل الرعاة يف بلدة بيت ساحور، والتي 
تبتعد بضعة كيلومرتات إىل اجلنوب الرشقي 

من مدينة بيت حلم، حيث وحسب املعتقد 
ظهر املالك للرعاة وأعلمهم بميالد املسيح

خيتلف الكاثوليك واألرثوذكس اليونان 
عىل موقع حقل الرعاة، وبالتايل تعتربه كل 

من الطائفتان موقعًا خمتلفًا، وتقوم يف املوقع 
الكاثوليكي كنيسة للرهبان الفرنسيسكان 

شيدت يف العام 1954 وتشبه إىل حد 
ما خيمة للرعاة، وتتميز هذه الكنيسة 

بإمكانياهتا الصوتية، حيث توفر جوًا مميزًا 
عندما يصدح الغناء داخلها. وبجانب 
الكنيسة آثار لدير بيزنطي دمر يف العام 

614 عند إجتياح الفرس للمنطقة، وتوجد 
باملنطقة العديد من املغارات والتي ما زالت 

تستخدم من قبل الرعاة إىل يومنا هذا.

أما املوقع اخلاص باألرثوذكس اليونان، 
فإحتوى عىل كنيسة تعود إىل القرن اخلامس 

بني فوق كهف، ويف القرن السادس بنيت 
يف املكان كنيسة ضخمة بقيت حتى القرن 

العارش امليالدي، وجمددًا تم إعادة إحياء 
املكان والكنيسة يف القرن الرابع عرش 

والتي ما زالت ختدم السكان املحليني من 
األرثوذكس إىل يومنا هذا.

8 و كان يف تلك الكورة رعاة متبدين 
حيرسون حراسات الليل عىل رعيتهم* 9 

و اذا مالك الرب وقف هبم و جمد الرب 
اضاء حوهلم فخافوا خوفا عظيام* 10 فقال 

هلم املالك ال ختافوا فها انا ابرشكم بفرح 
عظيم يكون جلميع الشعب* 11 انه ولد 

لكم اليوم يف مدينة داود خملص هو املسيح 
الرب* 12 و هذه لكم العالمة جتدون طفال 

مقمطا مضجعا يف مذود* 13 و ظهر بغتة 
مع املالك مجهور من اجلند الساموي مسبحني 
اهلل و قائلني* 14 املجد هلل يف االعايل و عىل 
االرض السالم و بالناس املرسة* 15 و ملا 

مضت عنهم املالئكة اىل السامء قال الرجال 
الرعاة بعضهم لبعض لنذهب االن اىل بيت 

حلم و ننظر هذا االمر الواقع الذي اعلمنا 
به الرب* 16 فجاءوا مرسعني و وجدوا 

مريم و يوسف و الطفل مضجعا يف املذود* 
17 فلام راوه اخربوا بالكالم الذي قيل هلم 
عن هذا الصبي* 18 و كل الذين سمعوا 

تعجبوا مما قيل هلم من الرعاة*
)لوقا 8:2 – 18(

حقل الرعاة اللوثري، بيت حلم
هاتف: 277 2413

أوقات إستقبال اجلمهور
عىل مدار العام من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

الساعة احلادية عرشة والنصف ظهرًا، ومن الساعة 
الثانية والنصف إىل الساعة اخلامسة مساء

حقل الرعاة
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برك سليمان
تقع برك سليامن عىل مسافة ثالثة كيلومرتات 

إىل اجلنوب من مدينة بيت حلم قرب قرية 
إرطاس، والربك متثل أقرب مصدر للمياه 

الدائمة إىل القدس عىل إرتفاع أعىل من 
املدينة، وبالتايل فقد كانت يف مرحلة ما أحد 

أقدم مصادر املياه وأكثرها ثقة.

الربك عبارة عن ثالث خزانات مكشوفة 
بسعة إمجالية 11600 مرت مكعب من املاء، 

والربك قد حفرت جزئيًا بالصخر وبني 
اجلزء اآلخر منها، وهذه اخلزانات الضخمة 

جتمع مياه الينابيع واألمطار، والتي كانت 
تضخ بدورها إىل بيت حلم أو حتى القدس 
من دون أي آالت وبإستخدام قوة اجلاذبية.

بالقرب من الربك تقع آثار قلعة عثامنية 
موجودة يف حرش مجيل من أشجار الصنوبر 
والرسو، وقد بقيت الربك تزود املنطقة باملياه 

حتى العام 1946.
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تقع آثار قلعة هريوس األكرب عىل بعد 
حوايل العرشة كيلومرتات إىل الرشق من 

بيت حلم، وسميت القلعة باهلريوديون نسبة 
إىل بانيها هريودوس، بنيت القلعة قرابة 

هناية القرن األول قبل امليالد كقلعة حمصنة 
والقرص بداخليها. واإلسم العريب للمكان 

الفريديس" مشتق من الكلمة العربية  "جبل 
فردوس والتي تعني احلديقة اجلميلة وذلك 

نسبة للحدائق اجلميلة التي بنيت بأسفل 
اجلبل، حيث إحتوت العلقة عىل قرص فخم 
جدًا، مدينة حموطة باألسوار، وقلعة أخرى 

حتوي شققًا ومحامات وحديقة مجيلة.

ترتفع جبال اهلريوديون حوايل الـ 758 مرتًا 
فوق سطح البحر، وتطل عىل مدن القدس 

وبيت حلم، باإلضافة إىل منظر وال أروع 
للبحر امليت والصحراء.

يعرف املوقع بأنه أكثر مرشوعات 
هريودوس األكرب طموحًا، ووجدت 
احلفريات يف أصفل اجلبل، واملعرف 

الهريوديون السفيل، آثارًا عديدة من جممع 
املربك، والذي إحتوى عىل بركة مكسوفة 
كانت تزود باملياه عرب القنوات املمتدة من 
رك سليامن قرب أرطاس، كام وجدت يف 

املكان آثار ثالثة كنس بيزنطية.

الهيروديون
كام وجد يف املوقع أنفاقًا خمصصة للهرب 

يف حاالت اخلطر، ومحامات بكافة لوازمه، 
تعود إىل أيام الرومان، كام وجد يف املكان 
كنائس وبنايات وآثار تارخيية أخرى باقية 

من عصور خلت، وباألساس العرص 
البيزنطي.

هريوديون
ساعات إستقبال الزوار

من السبت إىل اخلميس من الثامنة صباحًا إىل 
اخلامسة مساًء

واجلمعة من الساعى الثامنة صباحًا ختى الرابعة 
مساًء

ويغلق املوقع أبكر بساعة يف أيام الشتاء.
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دير القديس ثيودوسيوس
دير القديس ثيودوسيوس، والذي يعرف 

باللغة العربية أيضًا بدير دويس يقع إىل 
الرشق من بيت حلم وعىل بعد إثني عرش 

كيلومرتًا. شيد الدير القديس ثيودوسيوس 
بني هناية القرنني اخلامس والسادس 

للميالد، ويقع الدير حيث إسرتاح احلكامء 
الثالث يف طريق عودهتم بعد زيارهتم 

للمسيح الطفل يف بيت حلم.

تويف القديس ثيودوسيوس يف العام 520 
ميالدية، ودمر الدير األصيل خالل إجتياح 

الفرس للمنطقة يف العام 614، ويقال أن 
حوايل الـ 400 راهب كانوا يقيمون يف الدير 

وقت اإلجتياح، وقد قتلوا مجيعًا عىل يد 
الفرس.

لقد متت إعادة بناء الدير من قبل الكنيسة 
األرثوذكسية اليونانية يف العام 1893، 

وحيوي البناء اجلديد يف داخله بقايا بناء يعود 
إىل الفرتة الصليبية، ويعيش يف الدير حاليًا 

دزينة من الرهبان، بينام يقبع قرب القديس 
ثيودوسيوس يف كهف أبيض اجلدران.

دير القديس ثيودوسيوس، بيت حلم
هاتف: 447 282 050
أوقات إستقبال اجلمهور

من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة من 
بعد الظهر وعىل مدار العام
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يقع دير مار سابا عىل بعد 6 كيلومرتات من 
دير القديس ثيوديوس ومخسة عرش كيلومرتًا 
من بيت حلم، وال يضاهي مجال وروعة هذا 
الدير إال القليل القليل من األديرة البيزنطية 

الصحراوية، فهو معلق عىل صخرة عالية 
ترتفع فوق وادي قدرون.

حيمل الدير – الذي أقل ما يقال عنه أنه 
يفاجيء الزائر عند املرور بقربه يف الصحراء 

 532 – – إسم القديس سابا )439 
للميالد( والذي سكن يف مغارة يقابل 

موقعها موقع الدير احلايل يف عزلة كاملة ملا 
يقارب األعوام اخلمسة.

ويمثل الدير املنحوت بالصخر طريقة حياة 
مل تتغري كثريًا منذ زمن قسطنطني، ويعرض 

جثامن القديس سابا يف الكنيسة األساسية 
يف الدير، بينام يوجد قربه يف الساحة خارج 
الكنيسة، ويقع مكان الكنيسة التي أنشأها 

القديس سابا كنيسة تعرف اآلن بكنيسة 
القديس نيكوالس.

عل الرغم من أن دير مار سابا مشهور بحس 
ضيافته إال أنه مل يسمح للنساء بدخولة أبدًا، 

حيث يمكن للنساء رؤية القليل مما بداخل 
الدير من برج يرتفع إرتفاع طابقني يعرف 

النساء" "بربج 

مار سابا

دير مار سابا
هاتف: 277 3135

أوقات إستقبال الزوار
عىل مدار العام من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

اخلامسة مساًء
مالحظة: للرجال فقط!
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إرطاس
إىل اجلنوب من بيت حلم، وبالقرب من برك 

سليامن تقع قرية إرطاس، وهي باملناسبة 
واحدة من أشهر القرى الفلسطينية. ينحدر 
إسم إرطاس من الالتينية، حيث يعتقد أنه 

 )hortus( "إشتق من كلمة "أورتوس
وهي تعني بالالتينية احلديقة/اجلنة، وذلك 
ألنه من املعتقد أهنا موقع اجلنة املغلقة التي 

يذكرها سليامن احلكيم يف رائعته نشيد 
األناشيد: " اختي العروس جنة مغلقة عني 
مقفلة ينبوع خمتوم. اغراسك فردوس رمان 

مع اثامر نفيسة فاغية وناردين".
بسبب موقعها القريب من القدس، 

وطبيعتها اجلميلة، وتارخيها املغري، إعتمد 
األوروبيون إرطاس كمصيف منذ القرن 
التاسع عرش، وقد كان األوروبيون وراء 

إعادة اجلنانة )العناية بالنبات( إىل الوادي.
يف العام 1894 قامت مجاعة "أخوات مريم" 

اإليطالية ببناء دير اجلنة املغلقة يف أرطاس، 
كام أنه يتوجب عدم تفويت فرصة زيارة 
أرطاس من دون زيارة متحف أرطاس 

للفلكلور، والذي يقع عىل اجلانب الشاميل 
من الوادي، حيث حيوي املتحف أمثلة عىل 

فلكلور القرية القديم واملعارص.

أخريًا حييي مركز أرطاس للفلكلور مهرجان 
اخلس يف نيسان من كل عام، وتتألف فقرات 

املهرجان باألساس من املوسيقى والرقص 
الفلكلوري التقليدي، وينصح كل الزائرين 

املتواجدين باملنطقة بالتزامن مع املهرجان 
بزيارته.


