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 مدينة القدس مدينة مقدسة لألديان الساموية
 الثالث املسيحية واإلسالم واليهودية،

 ففي بلدة القدس القديمة وما حوهلا،
 مثل جبل الزيتون وجبل صهيون، العديد

 العديد من من املعابد الدينية والكنوز
 األثرية والتارخيية. قم بزيارة صباحية جلبل

 الزيتون وزر كنيسة الصعود، وكنيسة القلب
 املقدس، وكنيسة بكاء الرب، إمش نزواًل

 عرب شارع أحد الشعانني لزيارة مغارة
 وحدائق اجلثامنية. بعد الغداء زر جبل

 صهيون وفيه كنيسة القديس بطرس، دير
العلّية، وغرفة العشاء األخري.

 التجول يف البلدة القديمة عبارة عن جتربة
 فريدة بحد ذاهتا، وعبور بوابة من بوابات

 البلدة ممرورًا إىل داخل البلدة يعطي إحساس
 مميز باإلنتقال عرب الزمان واملكان، فاجلو

 املحيط والروائح واألصوات وتعددية
 الناس واألديان داخل األسوار جتربة فريدة

 لن متحى من الذاكرة بسهولة. تصطف
 املتاجر إىل جانبي الطرقات الضيقة، وهناك

 العديد من األسواق املميزة مثل سوق
 العطارين وسوق اللحامني وغريها من

 األسواق.

 يمكن للزائر أن يميض اليوم بكامله بالتجول
 يف أرجاء وأزقة القدس القديمة حيث

 تصطف األماكن املقدسة، فصباجًا يمكنك
 زيارة ثالث أقدس املقدسات اإلسالمية يف

 العامل، احلرم القديس الرشيف املكون من
 املسجد األقىص وقبة الصخرة وما حوهلام،
 ومن ثم يمكن زيارة احلائط الغريب )حائط

 املبكى( واملقدس لليهود من كل أنحاء
 العامل، وأخريًا يمكنك زيارة كينسة القيامة

 وهي فقط واحدة من عرشات املواقع
املسيحية يف القدس القديمة.

 تعدد الفنادق واملطاعم يف القدس الرشقية،
 مليئة باحلياة وجاهزة خلدمة أي زائر،

 الفنادق الفخمة مثل األمبسادور واألمريكان
 كولوين تقع بالقرب من البلدة القديمة،

 هذا باإلضافة إىل عرشات الفنادق والنزل
 وبيوت الضيافة الدينية يف وحوايل البلدى

 القديمة. مطاعم القدس الكثرية متنوعة
 وتقدم مجيع األصناف وتريض مجيع

 األذواق، ننصحكم بعدم تفويت تناول
 ساندويش فالفل وأنتم تسريون يف أزقة

 البلدة القديمة، ومتتعوا بعشاء و/أو رشاب
 يف أحد املطاعم املميزة املنترشة يف كافة أرجاء

 املدينة. كام ندعوكم لتحرصوا بمراجعة
 إحدى املنشورات املحلية ملعرفة الفعاليات

 التي ستقام يف املدينة خالل وقت زيارتكم،
 فمهرحان موسيقى القدس السنوي عىل

 سبيل املثال ال احلرص يقام كل صيف،
 وهناك العديد من متاحف الفنون واملراكز

الثقافية التي ينصح بزيارهتا.
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جبل الزيتون
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 و اخرجهم خارجا اىل بيت عنيا و رفع 50
 يديه و باركهم* 51 و فيام هو يباركهم انفرد

 عنهم و اصعد اىل السامء* 52 فسجدوا له
 و رجعوا اىل اورشليم بفرح عظيم* 53 و

 كانوا كل حني يف اهليكل يسبحون و يباركون
*اهلل امني

)لوقا 50:24 – 52(

ساعات إستقبال الجمهور: إقرع الجرس

كنيسة الصعود
 لقد بنيت الكنيسة األوىل قبل العام 392

 ميالدية عن طريق إمرأة رومانية غنية، إال
 أهنا دمرت الحقًا يف العام 614 ميالدية عند

 إجتياح الفرس، وأعاد موديستس بناءها
 الحقًا. بينام يعود شكلها الثامين احلايل إىل
 حني ترميمها من قبل الصليبيني يف العام

 1102 حيث أدخلوا بعض التغيريات عىل
 املوقع، ويرعاها حاليًا املسلمون حيث وهب

 املوقع إلثنني من أتباع صالح الدين )ويل
.الدين وأبواحلسن( يف القرن الثاين عرش

 كام يوجد يف املوقع مسجد شغري ومئذنة
 قرب املدخل يعودان للعام 1620، إال أن
 الكنيسة الصليبية التي حتظى بالعدد األكرب

.من الزوار بقيت أبرز مباين املوقع

كنيسة الصعود، جبل الزيتون
ساعات إستقبال اجلمهور: إقرع اجلرس
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 تقع كنيسة بكاء الرب الفرنسيسكانية عىل
 منحدر جبل الزيتون املواجه ملدينة القدس،
 وقد بنيت الكنيسة يف العام 1955 بناًء عىل
 تصميم املعامري اإليطايل أنطونيو بارلوزي

 فوق املوقع حيث بكاء املسيح بينام كان يف
.طريقه إليها يوم أحد الشعانني

 تصميمها املعامري الفريد، بقبتها التي
 صممت عىل شكل دمعة، وهيكلها املواجه
 للقدس يذكران بإقرتاب املسيح من القدس

 للمرة األوىل وبكائه عليها. خالل بناء
 الكنيسة تم إكتشاف بقايا كنيسة بيزنطية
 تعود للقرن السابع للميالد، كام إكتشف

 بجانبها مقربة قديمة كبرية حتتوي عىل
 العديد من القبور التي تعود لزمن اهليكل

.الثاين

 و فيام هو يقرتب نظر اىل املدينة و بكى 41
 عليها* 42 قائال انك لو علمت انت

 ايضا حتى يف يومك هذا ما هو لسالمك و
 لكن االن قد اخفي عن عينيك* 43 فانه
 ستايت ايام و حييط بك اعداؤك بمرتسة و
 حيدقون بك و حيارصونك من كل جهة*
 44 و هيدمونك و بنيك فيك و ال يرتكون
 فيك حجرا عىل حجر النك مل تعريف زمان

*افتقادك
)لوقا 41:19 – 44(

هاتف :4931 627
ساعات إستقبال اجلمهور عىل مدار العام

من الساعة الثامنة صباحًا وحتى اخلامسة مساًء

كنيسة بكاء الرب
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كنيسة أبانا الذي هي إحدى كنائس جبل 
الزيتون العديدة التي أقيمت إحياًء ألحداث 
من حياة املسيح، حيث علم املسيح تالمذته 

الصالة الربية "أبانا الذي..." يف مغارة يف 
املكان. عىل مر العصور، بنيت يف املكان 

العديد من الكنائس، أوهلا يف القرن الرابع 
امليالدي بأمر من اإلمرباطور قسطنطني 

ووالدته هيالنة.

هذا وتدار الكنيسة حاليًا من قبل جمموعة 
من الراهبات الكرمليات، وتشتهر الكنيسة 

بإحتوائها عىل أكثر من 140 لوحة من 
السرياميك كتبت عليها الصالة الربية بلغة/

هلجة خمتلفة لكل لوحة.

2 فقال هلم متى صليتم فقولوا ابانا الذي يف 
الساموات ليتقدس اسمك ليات ملكوتك 

لتكن مشيئتك كام يف السامء كذلك عىل 
االرض* 3 خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم* 4 

و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل 
من يذنب الينا و ال تدخلنا يف جتربة لكن 

نجنا من الرشير*
)لوقا 2:11 – 4(

مغارة بكاء الرب، جبل الزيتون
هاتف : 4904 626

ساعات إستقبال اجلمهور عىل مدار العام
من الثانتة والنصف صباحًا إىل الثانية عرشة ظهرًا

ومن الثانية والنصف من بعد الظهر إىل الرابعة 
والنصف مساًء

مالحظة: تغلق الكنيسة أبواهبا يوم األحد

كنيسة »أبانا الذي«
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كنيسة وحدائق اجلثمانية
تقع حديقة اجلثامنية أعىل وادي قدرون يف 

أسفل منحدر جبل الزيتون، وقد تم التعرف 
عىل هذه احلديقة منذ القرن الرابع للميالد 

عىل أهنا املكان الذي قام فيه املسيح بالصالة 
واملكان الذي إعتقل فيه بعد خيانته من قبل 

هيوذا. ترتاوح أعامر األشجار داخل احلديقة 
من 300 إىل 2300 عام، وتتوسطها كنيسة 

كل األمم الرائعة، وتعرف أيضًا بكنيسة 
الكرب، والتي بنيت بتربعات من خمتلف 
أرجاء املعمورة، ومثلها مثل كنيسة بكاء 

الرب، صممت كنيسة كل األمم من قبل 
املعامري اإليطايل الشهري أنطونيو بريلوزي. 

صخرة الكرب التقليدية تقع أمام اهليكل 
األسايس، أما واجهة الكنيسة اجلميلة 

فتتألف من فسيفساء ضخمة، وهي باملناسبة 
من أمجل موجودات الكنيسة وأكثرها دوامًا 

يف الذاكرة.

47 و بينام هو يتكلم اذا مجع و الذي يدعى 
هيوذا احد االثني عرش يتقدمهم فدنا من 
يسوع ليقبله* 48 فقال له يسوع يا هيوذا 

ابقبلة تسلم ابن االنسان* 49 فلام راى 
الذين حوله ما يكون قالوا يا رب انرضب 

بالسيف* 50 و رضب واحد منهم عبد 
رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى* 51 

فاجاب يسوع و قال دعوا اىل هذا و ملس اذنه 
و ابراها* 52 ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة 
و قواد جند اهليكل و الشيوخ املقبلني عليه 

كانه عىل لص خرجتم بسيوف و عيص* 
53 اذ كنت معكم كل يوم يف اهليكل مل متدوا 
عيل االيادي و لكن هذه ساعتكم و سلطان 

الظلمة* 
)لوقا 47:22 – 53(

كنيسة الجثمانية
هاتف : 3264 628

ساعات إستقبال الجمهور
في الصيف )نيسان وحتى أيلول( من الساعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا
    

ومن الساعة الثانية من بعد الظهر إلى الساعة 
السادسة مساًء

في الشتاء )تشرين  أول وحتى آذار( من الساعة 
الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا

ومن الساعة الثانية من بعد الظهر إلى الخامسة 
مساًء

مغارة الجثمانية
هاتف : 3264 628

ساعات إستقبال الجمهور على مدار العام
من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة 

ظهرًا
ومن الساعة الثانية من بعد الظهر إلى الخامسة 

مساًء

مالحظة: يومي األحد والخميس، إلى الساعة 
الثالثة وأربعين دقيقة من بعد الظهر
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قبر السيدة العذراء
يقع قرب مريم العذراء يف أسفل جبل 

الزيتون، كام يعرف املوقع أيضًا بكنيسة 
اإلنتقال، حيث بنيت الكنيسة من قبل 

بندكتوس يف العام 1130 عىل بقايا الكنئس 
املسيحية السابقة. 

بعد املرور من املدخل املبني وفق طراز 
صليبي، ينزل املرء 44 درجة نزواًل إىل بقايا 

الكنيسة البيزنطية والتي يقع قرب السيدة 
العذراء يف وسطها حمفورًا بالصخر، ويرعى 
الكنيسة احلالية الروم األرثوذكس واألرمن.

قرب مريم العذراء – اجلثامنية
هاتف: 4613 628

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

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

اخلامسة مساًء

يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 
السادسة صباحًا وحتى الثانية عرش ظهرًا

ومن الساعة الثانية والنصف وحتى الساعة اخلامسة 
مساًء
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جبل صهيون
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كنيسة صياح الديك
لقد أقيمت هذه الكنيسة والتي تعرف أيضًا 
بإسم كنيسة القديس بطرس يف املكان الذي 

يعتقد أن القديس بطرس أنكر معرفته 
باملسيح ثالث مرات قبل أن يصيح الديك 
صيحتني، وتقع هذه الكنيسة الكاثوليكية 

عىل املنحدر الرشقي جلبل صهيون.

بينام قد بنيت يف املكان العديد من الكنائس 
التي قد هتدمت مع الزمن، الكنيسة احلالية 

املوجودة اليوم كانت قد بنيت من قبل اآلباء 
األسومسيونيست بني العام 1928 والعام 
1932، وتوفر الكنيسة احلالية منظرًا رائعًا 

لوادي قدرون وجبل الزيتون.

53 فمضوا بيسوع اىل رئيس الكهنة 
فاجتمع معه مجيع رؤساء الكهنة و الشيوخ 

و الكتبة* 54 و كان بطرس قد تبعه من 
بعيد اىل داخل دار رئيس الكهنة و كان 

جالسا بني اخلدام يستدفئ عند النار* 55 
و كان رؤساء الكهنة و املجمع كله يطلبون 

شهادة عىل يسوع ليقتلوه فلم جيدوا* 56 
الن كثريين شهدوا عليه زورا و مل تتفق 

شهاداهتم* 57 ثم قام قوم و شهدوا عليه 
زورا قائلني* 58 نحن سمعناه يقول اين 
انقض هذا اهليكل املصنوع بااليادي و يف 

ثالثة ايام ابني اخر غري مصنوع باياد* 59 
و ال هبذا كانت شهادهتم تتفق* 60 فقام 

رئيس الكهنة يف الوسط و سال يسوع قائال 
اما جتيب بيشء ماذا يشهد به هؤالء عليك* 

61 اما هو فكان ساكتا مل جيب بيشء فساله 
رئيس الكهنة ايضا و قال له اانت املسيح 

ابن املبارك* 62 فقال يسوع انا هو و سوف 
تبرصون ابن االنسان جالسا عن يمني القوة 

و اتيا يف سحاب السامء*
)مرقس 53:14 – 62(

كنيسة صياح الديك
هاتف: 1739 673

ساعات إستقبال اجلمهور عىل مدار العام
من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى اخلامسة 

مساًء ما عدا يوم األحد )مغلقة(
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كنيسة نوم العذراء
لقد بنيت الكنيسة يف الفرتة بني العام 
1901 والعام 1910 عىل يد اآلباء 

البندكتيني، وتعرف الكنيسة بإسمها الغريب 
“Dormition Abbey” ، وهي أحد 

أهم مواقع القدس. لقد بنيت الكنيسة، التي 
حتيي املوقع الذي ذهني فيه مريم العذراء يف 
نومها األبدي، عىل الطراز الروماين، كام أن 

الكنيسة البيزنطية األصلية والتي هدمت 
عىل يد الفرس يف العام 614 ميالدية كانت 
حتمل إسم كنيسة صهيون املقدسة، وأم كل 

الكنائس.

داخل الكنيسة ال بد أن يلحظ املرء 
الفسيفساء العمالقة التي تغطي األرضية 

كاملة، واملثلث يف قبل الفسيفساء يمثل 
الثالوث املقدس، كام أن أهم موجودات 

الكنيسة هي "غرفة نوم العذراء" واملوجودة 
أسفل الكنيسة، ويصل هلا املرء عرب نزول 

الدرج احللزوين، حيث يوجد متثال باحلجم 
اجلقيقي جيسد العذراء عىل رسير املوت.

كنيسة نوم العذراء
هاتف: 5330 565

ساعات إستقبال اجلمهور عىل مدار العام
من اإلثنني إىل اجلمعة

من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية 
عرشة إال ربع ظهرًا

ومن الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا وحتى 
السادسة مساًء

يوم السبت
من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية 

عرشة إال ربع ظهرًا
ومن الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا وحتى 

اخلامسة والنصف مساًء
يوم األحد

من الساعة العارشة والنصف صباحًا وحتى الثانية 
عرشة إال ربع ظهرًا

ومن الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا وحتى 
اخلامسة والنصف مساء
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العلية )غرفة العشاء األخير(
تقع العلية عىل جبل صهيون، وتعرف أيضًا 

بإسم العلية أو علية العشاء األخري، وهي 
حيث مجع املسيح تالمذته للعشاء األخري.

يف العهد البريزنطي بنيت يف املوقع األصيل 
كنيسة ضخمة، وقد وضحت الكنيسة 
يف خارطة مادبا املشهورة )أرضية من 

الفسيفساء تعود للقرن السادس امليالدي 
موجودة يف مادبا يف األردن(، ولكن يف عهد 

الصليبني بنيت كنيسة السيدة العذراء يف 
جبل صهيون يف املوقع األصيل، ويف العهد 

العثامين حول املسلمون الغرفة إىل مسجد 
بعد أن سيطروا عىل املبنى.

14 و ملا كانت الساعة اتكا و االثنا عرش 
رسوال معه* 15 و قال هلم شهوة اشتهيت 

ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتامل* 
16 الين اقول لكم اين ال اكل منه بعد حتى 

يكمل يف ملكوت اهلل* 17 ثم تناول كاسا و 
شكر و قال خذوا هذه و اقتسموها بينكم* 

18 الين اقول لكم اين ال ارشب من نتاج 
الكرمة حتى يايت ملكوت اهلل* 19 و اخذ 

خبزا و شكر و كرس و اعطاهم قائال هذا 
هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا 

لذكري* 20 و كذلك الكاس ايضا بعد 
العشاء قائال هذه الكاس هي العهد اجلديد 

بدمي الذي يسفك عنكم* 21 و لكن هوذا 
يد الذي يسلمني هي معي عىل املائدة* 22 

و ابن االنسان ماض كام هو حمتوم و لكن 
ويل لذلك االنسان الذي يسلمه*

)لوقا 14:22 – 22(
كنيسة العلية

هاتف: 3597 671
ساعات إستقبال اجلمهور

يف الصيف )نيسان وحتى أيلول( من الساعة الثامنة 
صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا

ومن الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى السادسة 
مساًء

يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 
الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرش ظهرًا

ومن الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى الساعة 
اخلامسة مساًء

مالحظة: إقرع اجلرس
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البلدة القدمية
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كنيسة القيامة
إن كنيسة القيامة أحد اهم املواقع يف 

املسيحية، حيث بنيت فوق موقع صلب 
وقيامة السيد املسيح. لقد بنيت الكنيسة 
األصلية يف العام 326 ميالدية من قبل 
األمرباطور قسطنطني ووالدته هيالنة. 

لقد دمرت الكنيسة األوىل عندما إجتاح 
الفرس مدينة القدس يف العام 614 ميالدية، 
ولكن تم إصالحها وترميمها يف العام 628 

ميالدية بعد أن إنترص اإلمرباطور هرقل 
عىل الفرس. يف العام 639 ميالدية، وعندما 

فتحت القدس عىل اليد اخلليفة عمر بن 
اخلطاب، دعي عمر إىل الصالة يف الكنيسة، 

ولكنه رفض ذلك معلاًل رفضه بخوفه من 
أن يقوم املسلمون من بعده بتحويل الكنيسة 

إىل مسجد، وبداًل من ذلك صىل عمر يف 
خارج الكنيسة حيث يقوم اآلن مسجد 

عمر.

داخل جممع الكنيسة تقع املحطات اخلمس 
األخرية للصليب، املحطة العارشة، حيث 
عري املسيح من ثيابه )يمكن للزوار النظر 

إىل داخل الكنيسة الكاثوليكية والتي تسمى 
كنيسة الصلب(، املحطة احلادية عرشة حيث 

سّمر املسيح عىل الصليب يف موقع يسمى 
جلجلة، وهناك كنيسة كاثوليكية تسمى 

كنيسة الصلب، قام جنود رومان بمسمرة 
يدا وقدما املسيح عىل الصليب. ملحطة 

كنيسة القيامة
هاتف: 3314 627

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

وحتى الثامنة مساًء
يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 

الرابعة صباحًا وحتى السابعة مساًء

الثانية عرشة: املسيح يموت عىل الصليب، 
ي موقع الصلب، حيث صلب املسيح، 

ومن ثم مات عىل الصليب، هناك مذبح/
هيكل للروم األرثوذكس. املحطة الثالثة 

عرشة: ينزل املسيح عن الصليب، بينام 
وقف مريم العذراء قريبًا من املكان، وحييي 
ذكرى املحطة مذبح/هيكل للفرنسيسكان، 
بينام يشكل قرب املسيح املحطة الرابعة عرشة 

واألخرية.
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كنيسة القديسة حنة وبركة سلوان
تقع الربك بالقرب من باب األسباط، حيث 
بنيتا باألساس لتكونا جزءًا من النظام املائي 

للقدس، الحقًا حفرت عدة كهوف عىل 
الطرف الرشقي للربك لتستخدم كخزانات 

للامء ومحامات ولتستخدم أيضًا ألمور دينية 
وعالجية. طبقًا ملا ورد يف إنجيل يوحنا، 

ففي هذا املوقع عالج املسيح رجاًل مشلواًل، 
فبنيت يف املكان عدة كنائس إلحياء ذكرى 

هذه الواقعة، وذكرى ميالد مريم التي يعتقد 
أهنا ولدت يف هذه املنطقة أيضًا

بجانب الربك نجد كنيسة القديسة حنة، 
والتي بنيت من قبل الصليبني يف العام 

1130، سميت عىل إسم القديسة حنة، أم 
السيدة مريم. هذه الكنيسة التابعة للروم 

الكاثوليك مبنية وفق تصاميم رومانية، 
وتتميز بصوتياهتا املمتازة.

2 و يف اورشليم عند باب الضان بركة يقال هلا بالعربانية بيت حسدا هلا مخسة اروقة* 3 يف 
هذه كان مضطجعا مجهور كثري من مرىض و عمي و عرج و عسم يتوقعون حتريك املاء* 

4 الن مالكا كان ينزل احيانا يف الربكة و حيرك املاء فمن نزل اوال بعد حتريك املاء كان يربا 
من اي مرض اعرتاه* 5 و كان هناك انسان به مرض منذ ثامن و ثالثني سنة* 6 هذا راه 

يسوع مضطجعا و علم ان له زمانا كثريا فقال له اتريد ان تربا* 7 اجابه املريض يا سيد ليس 
يل انسان يلقيني يف الربكة متى حترك املاء بل بينام انا ات ينزل قدامي اخر* 8 قال له يسوع 

قم امحل رسيرك و امش* 9 فحاال برئ االنسان و محل رسيره و مشى و كان يف ذلك اليوم 
سبت*

)يوحنا 2:5 9-(

كنيسة العلية
هاتف: 3597 671

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

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

مساًء
يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرش ظهرًا
ومن الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى الساعة 

اخلامسة مساًء

مالحظة: إقرع اجلرس

عىل الرغم من أن الكنيسة احلالية بنيت يف 
العام 1140 من قبل الصليبني، إال أنه من 

املعتقد أن املسيحيني يقدسون الربك منذ 
القرن اخلامس. عىل مدخل الكنيسة يوجد 
نص حمفور من قبل صالح الدين يأمر فيه 

بتحويل الكنيسة إىل املدرسة الصالحية 
يف العام 1192. ولكن ويف العام 1856، 

وعقب حرب القرم، أهدى األتراك 
العثامنيون املوقع إىل نابليون الثالث عرفانًا 

منهم لدعم فرنسا هلم يف احلرب.
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كنيسة العيزرية و  بيت فاجي
بلدة العيزرية الفلسطينية، والتي تقع عىل 
مسافة قصرية من بيت فاجي، هي املكان 

الذي يعتقد أن املسيح أحيا فيه أليعازر من 
عامل األموات، ولعبت العيزرية دورًا مهاًم 

يف حياة املسيح، كام أقيمت فوق قرب أليعازر 
وفوق بيت ماري ومارثا عدة كنائس عىل مر 
العضور املختلفة. كنيسة العيزرية )اليعازار( 

الفرنسيسكانية – وهي كنيسة أخرى من 
تصميم املعامري اإليطايل الشهري أنطونيو 
بارلوزي – بنيت يف العام 1952، وتقع 

عىل مقربة من آثار سابقاهتا. واجهة الكنيسة 
حتتوي عىل ثالث لوحات من الفسيفساء 

تصور ماري ومارثا وأليعازار.

تقع بيت فاجي )بيت التني األخرض( عىل 
السفح الرشقي جلبل الزيتون، وهي القرية 

التي يعتقد بأن املسيح ركب من عىل أطرافها 
محارًا ومن ثم دخل مدينة القدس يوم 

أحد الشعانني. يف يومنا هذا تقوم كنيسة 
فرنسيسكانية صغرية – بنيت عام 1883 – 

يف املكان وتعترب نقطة البداية ملسرية الشعانني 
التقليدية.

فلام سمعت مرثا ان يسوع ات القته و اما 
مريم فاستمرت جالسة يف البيت* 21 

فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت ههنا مل 
يمت اخي* 22 لكني االن ايضا اعلم ان 
كل ما تطلب من اهلل يعطيك اهلل اياه* 23 
قال هلا يسوع سيقوم اخوك* 24 قالت له 
مرثا انا اعلم انه سيقوم يف القيامة يف اليوم 

االخري* 25 قال هلا يسوع انا هو القيامة و 
احلياة من امن يب و لو مات فسيحيا* 26 

و كل من كان حيا و امن يب فلن يموت اىل 
االبد اتؤمنني هبذا* 

)يوحنا 20:11 – 26(

كنيسة العيزرية
هاتف: 9291 279

ساعات إستقبال اجلمهور عىل مدار العام
من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا

ومن الساعة الثانية من بعد الظهر وحتى اخلامسة 
مساًء

مالحظة: إقرع اجلرس

بيت فاجي
هاتف: 4352 628

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

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

مساًء
يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 

الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرش ظهرًا
ومن الساعة الثانية من بعد الظهر وحتى الساعة 

الرابعة والنصف مساًء
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درب اآلالم ومحطات الصليب
درب اآلالم يعرف تقليديًا بأنه الدرب الذي سلكه املسيح – حاماًل الصليب – يف ساعاته 

األخرية من موقع إدانته إىل موقع صلبه، وعند إختاذ هذا الطريق يتخذ املرء نفس املسار نفسه 
الذي إستخدم يف العصور الوسطى عرب حارة املسلمني أواًل ومن ثم عرب حارة املسيحيني يف 

البلدة القديمة.

فقام كل مجهورهم و جاءوا به اىل بيالطس* 2 و ابتداوا يشتكون عليه قائلني اننا وجدنا هذا يفسد االمة و يمنع ان تعطى جزية لقيرص قائال 
انه هو مسيح ملك* 3 فساله بيالطس قائال انت ملك اليهود فاجابه و قال انت تقول* 4 فقال بيالطس لرؤساء الكهنة و اجلموع اين ال اجد 

علة يف هذا االنسان* 5 فكانوا يشددون قائلني انه هييج الشعب و هو يعلم يف كل اليهودية مبتدئا من اجلليل اىل هنا* 6 فلام سمع بيالطس 
ذكر اجلليل سال هل الرجل جلييل* 7 و حني علم انه من سلطنة هريودس ارسله اىل هريودس اذ كان هو ايضا تلك االيام يف اورشليم* 8 و 
اما هريودس فلام راى يسوع فرح جدا النه كان يريد من زمان طويل ان يراه لسامعه عنه اشياء كثرية و ترجى ان يرى اية تصنع منه* 9 و ساله 

بكالم كثري فلم جيبه بيشء* 10 و وقف رؤساء الكهنة و الكتبة يشتكون عليه باشتداد* 11 فاحتقره هريودس مع عسكره و استهزا به و البسه 
لباسا المعا و رده اىل بيالطس* 12 فصار بيالطس و هريودس صديقني مع بعضهام يف ذلك اليوم الهنام كانا من قبل يف عداوة بينهام* 13 

فدعا بيالطس رؤساء الكهنة و العظامء و الشعب* 14 و قال هلم قد قدمتم ايل هذا االنسان كمن يفسد الشعب و ها انا قد فحصت قدامكم 
و مل اجد يف هذا االنسان علة مما تشتكون به عليه* 15 و ال هريودس ايضا الين ارسلتكم اليه و ها ال يشء يستحق املوت صنع منه* 16 فانا 

اؤدبه و اطلقه* 17 و كان مضطرا ان يطلق هلم كل عيد واحدا* 18 فرصخوا بجملتهم قائلني خذ هذا و اطلق لنا باراباس* 19 و ذاك كان 
قد طرح يف السجن الجل فتنة حدثت يف املدينة و قتل* 20 فناداهم ايضا بيالطس و هو يريد ان يطلق يسوع* 21 فرصخوا قائلني اصلبه 
اصلبه* 22 فقال هلم ثالثة فاي رش عمل هذا اين مل اجد فيه علة للموت فانا اؤدبه و اطلقه* 23 فكانوا يلجون باصوات عظيمة طالبني ان 

يصلب فقويت اصواهتم و اصوات رؤساء الكهنة* 24 فحكم بيالطس ان تكون طلبتهم* 
)لوقا 1:23-24(

درب اآلالم ومحطات الصليب

تقليديًا كانت املحكمة تتخذ من قلعة أنطوليا 
مقرًا هلا، ويف يومنا هذا حتتل املكان مدرسة، 
وبالتايل فإن املحطة األوىل عىل درب اآلالم 

تبدأ من الناحية املقابلة للمدرسة حيث هناك 
كنيسة اإلدانة.
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احملطة الثانية: عبء الصليب

املحطة الثانية عىل درب الصليب تعلم املكان 
الذي محل فيه املسيح الصليب. إن كنيسة 

اإلدانة والتي بنيت يف بداية القرن العرشين 
فوق موقع كنيسة تعود للعضور الوسطى 

مكونة من ثالث صفوف، وخارج هذه 
الكنيسة كان هناك صخرة متثل بداية املكان 

الشهري حيث وضع الصليب عىل كتفي 
املسيح، والذي قام بدوره بحمل الصليب 

إىل مكان إعدامه.

كنيسة اجللد تقع عىل آثار كنائس أقدم منها، 
والكنيسة احلالية بنيت بني العام 1927 

والعام 1929، وصممها املعامري اإليطايل 
أنطونيو بيلوزي، وأحد أكثر األمور إثارة 

فاخذ عسكر الوايل يسوع اىل دار الوالية و 
مجعوا عليه كل الكتيبة* 28 فعروه و البسوه 
رداء قرمزيا* 29 و ضفروا اكليال من شوك 
و وضعوه عىل راسه و قصبة يف يمينه و كانوا 

جيثون قدامه و يستهزئون به قائلني السالم 
يا ملك اليهود* 30 و بصقوا عليه و اخذوا 

القصبة و رضبوه عىل راسه* 31 و بعدما 
استهزاوا به نزعوا عنه الرداء و البسوه ثيابه 

و مضوا به للصلب* 
)متى 27:27-31(

لإلنتباه هو النوافذ الثالث املصنوعة من 
الزجاج امللون جمسدة ثالث مناظر خمتلفة، 

أوهلا غسل يدي بيالطس من خطية املسيحة، 
والثانية حتقري املسيح ووضع إكليل الشوك 
عىل رأسه، والثالث صخرة النرص والفرح 
التي أطلقها باراباس عند إطالق رساحه.
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 احملطة الثالثة: املسيح يسقط

للمرة األولى

يف هذا املكان، وحيث سقذ املسيح للمرة 
األوىل، تقوم كنيسة صغرية تسمي بالكنيسة 

الكاثوليكية البولندية وذلك ألن الكنيسة  قد 
رممت يف العام 1948 بتربع من جمموعة من 
اجلنود البولنديني. كام يوجد يف املكان حجر 

منقوش بأعىل الكنيسة.

* و ملا مضوا به امسكوا سمعان رجال 
قريوانيا كان اتيا من احلقل و وضعوا عليه 

الصليب ليحمله خلف يسوع*
)لوقا 26:23( 

 احملطة الرابعة: املسيح

يلتقي أمه مرمي

عىل بعد 25 مرتًا فقط إىل اجلنوب من املحطة 
الثالثة تقع بطريركية األرمن الكاثوليك 

وكنيسة سيدتنا مريم، ويف هذا املكان تقع 
املحطة الرابعة عىل درب الصليب، وهي 

حيث إلتقى املسيح بأمه مريم.

 احملطة اخلامسة: سمعان

 القيرواني يساعد املسيح

عىل تقاطع طريق الواد ودرب اآلالم تقع 
كنيسة فرنسيسكانية صغرية بنيت يف القرن 

التاسع عرش إلحياء ذكرى قيام سمعان 
القريواين بحمل الصليب عن املسيح. من 

هذه النقطة وصاعدًا يصعد درب اآلالم 
بإجتاه اجللجلة.
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 احملطة السادسة: فيرونيكا

متسح وجه املسيح مبنديل

تقوم كنيسة القديسة فريونيكا حيث يعتقد 
أن القديسة فريونيكا إستخدمت منديلها 

ومسحت به وجه املسيح، الكنيسة مملوكة 
للروم الكاثوليك وتعتني هبا راهبات تابعات 

"ألخوات يسوع الصغريات"، كام يعتقد 
أن القديسة فريونيكا كانت تعيش يف هذا 

املكان الذي إستحوذت عليه كنيسة الروم 
الكاثوليك يف العام 1883.

 احملطة السابعة: املسيح

يسقط للمرة الثانية

يف هذا املوقع حيث يعتقد بأن املسيح سقط 
للمرة الثانية عند خروجه من املدينة عرب 
بوابتها، وتقوم اآلن كنيسة فرنسيسكانية 

صغرية يف املكان.

 احملطة الثامية: املسيح يكلم

بنات القدس

يشار إىل  موقع املحطة الثامنة حيث كلم 
 ”VIII“ املسيح بنات القدس برقم ثامنية

عىل جدران دير القديس كاراالمبوس للروم 
األرثوكس.

27 و تبعه مجهور كثري من الشعب و النساء 
اللوايت كن يلطمن ايضا و ينحن عليه* 28 
فالتفت اليهن يسوع و قال يا بنات اورشليم 

ال تبكني عيل بل ابكني عىل انفسكن و عىل 
اوالدكن* 29 النه هوذا ايام تايت يقولون 
فيها طوبى للعواقر و البطون التي مل تلد و 
الثدي التي مل ترضع* 30 حينئذ يبتدئون 

يقولون للجبال اسقطي علينا و لالكام 
غطينا* 31 النه ان كانوا بالعود الرطب 

يفعلون هذا فامذا يكون باليابس*
)لوقا 27:23 – 31(
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 احملطة التاسعة: املسيح

يسقط للمرة الثالثة

يشري عامود إىل اليسار إىل موضع املحطة 
التاسعة من درب الصليب، حيث سقط 
املسيح للمرة الثالثة، مرورأ بالبوابة التي 

تقع عىل سقف كنيسة القيامة نصل إىل 
دير األقباط، والذي حيتل موضع كنيسة 
تعود إىل القرن الثاين عرش. هنالك باب 

يف اجلزء اجلنويب الغريب للسطح يؤدي إىل 
دير األقباط، حيث تنزل الدرجات عرب 

كنيسة القديس ميشيل لألقباط إىل الساحة 
اخلارجية لكنيسة القيامة.

املحطات املتبقية موجودة داخل كنيسة 
القيامة

املحطة العارشة، حيث عري املسيح من 

ثيابه )يمكن للزوار النظر إىل داخل الكنيسة 
الكاثوليكية والتي تسمى كنيسة الصلب(

املحطة احلادية عرشة حيث سّمر املسيح عىل 
الصليب يف موقع يسمى جلجلة، وهناك 

كنيسة كاثوليكية تسمى كنيسة الصلب، قام 
جنود رومان بمسمرة يدا وقدما املسيح عىل 

الصليب.

املحطة الثانية عرشة: املسيح يموت عىل 
الصليب

يف موقع الصلب، حيث صلب املسيح، ومن 
ثم مات عىل الصليب، هناك مذبح/هيكل 

للروم األرثوذكس

املحطة الثالثة عرشة واألخرية: ينزل املسيح 
عن الصليب، بينام وقف مريم العذراء قريبًا 

من املكان، وحييي ذكرى املحطة مذبح/
هيكل للفرنسيسكان

كنيسة اجللد، درب اآلالم
هاتف: 2936 628

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

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

الثامنة صباحًا وحتى اخلامسة مساًء
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قبة الصخرة
قبة الصخرة أحد أمجل املعابد يف العامل 

اإلسالمي، وهي رمز من رموز القدس. لقد 
بنيت القبة عىل يد اخلليفة األموي عبد امللك 

بني العامني 691 و692 ميالدية، ويؤرخ 
املوقع ملكان صعود النبي حممد إىل السموات 

)املعراج( تاركًا آثار لقدمه عىل الصخرة 
املوجودة داخل املسجد والتي يمكن رؤيتها 

حتى اليوم. 

ويعترب احلرم القديس الرشيف ثالث أقدس 
املقدسات اإلسالمية بعد مكة واملدينة.

املسجد األقصى
ويؤرخ املسجد للموقع حيث أرسى حممدًا 

من مكة إىل القدس، حيث األقصال تشري إىل 
أنه األبعد. لقد بدأ بناء مبنى املسجد األقىص 
يف عهد اخلليفة األموى عبد امللك وإنتهى يف 

عهد إبنه الوليد.  املسجد األقىص وقبة الصخرة:
هاتف: 3313 628

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

صباحًا وحتى احلادية عرشة صباحًا
يف الشتاء )ترشين  أول وحتى آذار( من الساعة 

التاسعة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا

مالحظة: مغلق أمام الزوار يومي اجلمعة والسبت
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احلائط الغربي / حائط البراق
احلائط الغريب، والذي يسميه املسلمون 

بحائط الرباق، ويسميه اليهود بحائط املبكى 
حيث يأتون ليندبوا دمار اهليكل، والساحة 

أما احلائط – حارة املغاربة – دمرت يف العام 
1967 وحولت إىل كنيس هيودي.


