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تــمــتــاز رحـــلـــة أســـقـــف بــــاد الــغــال 
فـــــرانـــــك أركــــــولــــــف إلـــــــى األراضــــــــي 
ــدن املــــشــــرق  ــ ــ املــــقــــدســــة وبــــعــــض مـ
الــعــربــي بــأنــهــا الــرحــلــة األولــــى املــدونــة من 
عــصــر الــفــتــوحــات اإلســـامـــيـــة، إذ قـــام بها 
هذا القس الكاثوليكي في حوالي عام 670 
للمياد، أثناء حياة معاوية بن أبي سفيان 
مــلــك الــســراســن، بــحــســب تــعــبــيــر أركــولــف. 
قرابة  استمرت  التي  الرحلة  هــذه  وتسجل 
العام وصفًا نادرًا ملدن مثل القدس ودمشق 
قــبــل الـــثـــورة املــعــمــاريــة الـــتـــي حـــدثـــت بعد 
سنوات قليلة على يد عبد امللك بن مروان 
الــولــيــد وسليمان وهــشــام، حيث  وأبــنــائــه: 
في  الباقية  اإلســامــيــة  العمائر  أهــم  بنيت 
بــاد الــشــام حــتــى يــومــنــا هـــذا. وبــاإلضــافــة 
للمقدسات  الـــنـــادر والــثــمــن  الــوصــف  إلـــى 
بفعل  منها  الكثير  اختفى  التي  املسيحية 
ــداث والـــــدول، نــقــرأ عــن قصة  ــ تــقــلــبــات األحـ
عــن خاف  الــقــدس  بــن مسيحيي  متداولة 
نــشــأ بـــن طــائــفــتــن مــحــلــيــتــن دعـــي أتــبــاع 
إحـــداهـــمـــا بــالــيــهــود – املـــؤمـــنـــن بــاملــســيــح 
حول كفن يسوع، وكيف قام معاوية بحل 
والــثــنــاء  اإلعــجــاب  حـــازت  بطريقة  املشكلة 
املــســيــحــيــن. وإن دل هـــذا على  مـــن جــانــب 
الــروايــات  يــدل على مصداقية  فإنما  شــيء 
ــاء مـــعـــاويـــة وســعــة  ــ ــ ــة حـــــول دهـ ــيــ اإلســــامــ

حيلته في أمور الحكم.

وصف القدس
ــانـــن بــرجــًا  ــمـ ــعــــة وثـ أحـــصـــى أركــــولــــف أربــ
ــــت بـــوابـــات  ــقــــدس وسـ ــور مـــديـــنـــة الــ ــ فــــي سـ
القصار، وبوابة  بــوابــة داود، وبــوابــة  هــي: 
ــة بــنــيــامــن،  ــوابـ الــقــديــس ســتــيــفــانــوس، وبـ
قـــدرون.  وادي  وبــوابــة  تيكيتوس،  وبــوابــة 
الجانب  مــن  تــبــدأ  املــديــنــة نفسها  إن  وقـــال 
الشمالي لجبل صهيون، وتنحدر بانحدار 
والــشــرق  الشمال  فــي  األســـوار  لطيف نحو 
الذي  املطر  إن  حيث تنخفض هناك؛ حتى 
يهطل على املدينة يجري في مجاٍر مائية 
أوســاخ   معه 

ً
الشرقية حــامــا األبـــواب  عبر 

الشوارع إلى وادي قدرون. 
ويشير أســقــف الــغــال إلــى اجــتــمــاع حشود 
هــائــلــة مـــن األشـــخـــاص فـــي يــــوم الــخــامــس 
عشر من أيلول )سبتمبر( بغرض التجارة، 
ولكنه ال يذكر أن هذا االجتماع هو احتفال 
الــعــذراء، حيث يقول إن  بعيد أحــزان مريم 
شوارع املدينة تمتلئ في هذا اليوم بروث 
تحدث  إلهية  معجزة  أن  غير  الــحــيــوانــات، 
ــام بــعــد مــــغــــادرة الـــحـــشـــود لــلــمــديــنــة  كـــل عــ
تتمثل بــهــطــول مــطــر غــزيــر، ال يــتــوقــف إال 

بعد تطهير املدينة تمامًا. 
ويلفت النظر إلى أن السراسن )املسلمن( 
مـــعـــبـــد  )أي  املــــعــــبــــد  مـــــكـــــان  فــــــي  أقـــــــامـــــــوا 
هــــيــــرودوس املــــدمــــر(، بــالــقــرب مـــن الـــجـــدار 
الـــشـــرقـــي، بــيــتــًا مــربــعــًا لـــلـــصـــاة، بــطــريــقــة 
بدائية، من خــال رفــع الــعــوارض واأللــواح 
الخشبية على بعض بقايا اآلثار القديمة؛ 
أن هــذا املصلى يتسع لحوالي  إلــى  مشيرًا 

ثاثة آالف رجل.
بعد ذلك يصف كنيسة القبر املقدس بشيء 

من التفصيل، إذ يقول إنها محاطة بثاثة 
جـــدران، مــع مساحة واســعــة بــن كــل منها، 
الصنع.  رائعة  وتحتوي على ثاثة مذابح 
حجريًا  عمودًا  عشر  باثني  مدعومة  وهي 

بأحجام غير عادية. 
مؤكدًا وجــود ثمانية أبــواب أو مداخل في 
الـــجـــدران الــثــاثــة: أربــعــة مــنــهــا فــي الجهة 
ــة فـــي الــجــهــة  ــعــ الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وأربــ
املسيح  قبر  إن  ويقول  الشرقية.  الجنوبية 
واسع بما يكفي الستلقاء رجل واحد على 
ظـــهـــره، وبـــه شـــق بــــارز فـــي الــحــجــر لفصل 
ــــي وصـــف  ــتــــوســــع أركـــــولـــــف فـ ــه. ويــ ــيــ ــاقــ ســ
املــــواقــــع املـــقـــدســـة املــســيــحــيــة مــثــل كــنــيــســة 
ــتـــي تــــجــــاور الــكــنــيــســة املــربــعــة  الـــقـــيـــامـــة الـ
ــــذراء. وإلـــــى الـــشـــرق مـــن هــذه  ــعـ ــ لــلــســيــدة الـ
الجلجثة،  كنيسة  هناك  الكبيرة،  الكنيسة 
والكنيسة التي بناها قسطنطن في موقع 
الصليب، وغيرها من مباٍن مقامة بحسب 
آالم املسيح  البيزنطية ملواضع  التصورات 
ــمـــا حـــددتـــهـــا الــقــديــســة  وأمـــــــه الــــــعــــــذراء، كـ
اإلمــبــراطــور قسطنطن في  هــيــانــة والـــدة 

القرن الرابع امليادي.

معاوية وكفن المسيح
بن  مــتــداولــة  مثيرة  أركــولــف قصه  وينقل 
منهم،  سمعها  املسيحين  املــديــنــة  ســكــان 
املسيحين   - الــيــهــود  أحـــد  بـــأن  ومـــفـــادهـــا 
ــانـــي الـــــــذي كـــــان جــســد  ــتـ ــكـ ــفـــن الـ ــكـ ســـــرق الـ
يـــســـوع مــلــفــوفــًا بــــه، واحـــتـــفـــظ هــــذا الــلــص 
بــالــكــفــن لــعــدة ســنــوات وانــتــقــل بــعــد وفــاتــه 
ــد أبــنــائــه، وبــعــد مــــرور خــمــســة أجــيــال  ألحـ
عــلــى هـــذه الـــحـــادثـــة وقـــع الــكــفــن فـــي أيـــدي 
الـــيـــهـــود الــكــافــريــن بـــيـــســـوع، وســــرعــــان ما 
املؤمنن  اليهود  أســمــاع  الــى  الخبر  وصــل 
بـــيـــســـوع، وحـــــدث صـــــراع كــبــيــر حــــول ذلــك 
فــي املــديــنــة املــقــدســة؛ عــنــدهــا وصــل الخبر 
الـــى مــعــاويــة مــلــك الــســراســن )املــســلــمــن(، 
حــيــث دعــــا الــطــرفــن لــلــحــضــور بـــن يــديــه، 
وعــنــدمــا حــضــروا طــلــب الــكــفــن مــن اليهود 
عظيم،  إجــال  بكل  واستلمه  املؤمنن  غير 
ثـــم أمــــر بــإشــعــال نــــار عــظــيــمــة وخــطــب في 
ليسوع مخلص  األمر  فلندع   :

ً
قائا الناس 

ــم، والــــــذي دفــــع ثـــمـــن خــطــايــانــا  ــالـ ــعـ هــــذا الـ
الــحــق بتملك  لــه  ليكون هــو الحكم فــي مــن 
النار،  في  الكفن  وألقى  املقدس.  الكفن  هذا 
لثواٍن عديدة  الهواء  في  الكفن حلق  أن  إال 
ثــم تــوجــه للمسيحين املــؤمــنــن وحــط في 

أيديهم.
مــن الــقــدس ذهـــب أركـــولـــف إلـــى بــيــت لــحــم، 
التي تقع على سلسلة من التال الصغيرة، 
الجهات.  جميع  مــن  الــوديــان  بها  وتحيط 
ميل  حــوالــي  يبلغ طولها، بحسب وصــفــه، 
ــى الــــشــــرق؛ لــهــا ســور  ــغـــرب إلــ ــن الـ ــد مـ ــ واحـ
بــحــواف  يحيط  ــراج،  أبــ دون  مــن  منخفض 
بيوتها متناثرة  الــوادي.  التل، ويطل على 

هنا وهناك داخل السور. 
يقول أركولف: »في أقصى الزاوية الشرقية 
ثمة كهف طبيعي يقال إن الجزء الخارجي 
منه كان مكان والدة سيدنا؛ داخل الكهف 
ــكـــهـــف مـــغـــطـــى مــن  مـــهـــد ســـيـــدنـــا. كــــامــــل الـ
الــذي  املــكــان  الثمن. فــوق  الــداخــل بالرخام 
ــد فــيــه تــمــثــال للسيدة  ُيـــقـــال إن ســيــدنــا ولـ

القديسة العظيمة مريم. 
فيه  أجــوف  ثمة حجر  الحائط  من  بالقرب 
ــاء الـــذي غــســل فــيــه جــســد ســيــدنــا، ومنذ  املـ
ذلك الحن امتأل من أنقى املياه دون أدنى 
أو آلخـــر  لــســبــب  إفــــراغــــه  ــم  تــ وإذا  نـــقـــص. 
فسيمتلئ بــســرعــة كــمــا كــان مــن قــبــل«. في 
الـــــــوادي إلــــى الـــشـــمـــال مـــن بـــيـــت لـــحـــم رأى 
أركولف كنيسة مبنية على قبر داود، وكان 
الــقــبــر عــلــى شــكــل هـــرمـــي مــنــخــفــض وغــيــر 

مزخرف، مع مصباح يوضع فوقه. 
إلى  التل  أخــرى، على منحدر  وفــي كنيسة 
والذي  القديس جيروم،  قبر  رأى  الجنوب، 
ــة. وعـــلـــى بــعــد  ــرفــ كــــان أيـــضـــًا مـــن دون زخــ
حــوالــي ميل واحــد شرقي بيت لحم كانت 
هــنــاك كــنــيــســة تــحــتــوي عــلــى آثــــار لــلــرعــاة 
بمياد  الــرب  مــاك  أخبرهم  الــذيــن  الثاثة 

يسوع. 
هــنــاك طــريــق ســريــع، حــســب قــول أركــولــف، 
ــقــــدس إلـــــى الــخــلــيــل،  ـــن الــ يـــقـــود جـــنـــوبـــًا مـ
إلــى الــشــرق مــن بــيــت لــحــم، عــلــى بــعــد ستة 
فــي أقصى هذا  املقدسة.  املدينة  مــن  أمــيــال 
قبر  يوجد  الغربي،  الجانب  على  الطريق، 
راحيل، املبني من الحجارة الخام من دون 

أي زخرفة، على شكل الهرم.
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حول مدينة الخليل )حبرون(، يقول أركولف: »تسمى أيضًا ممرا، ليس لها أسوار، وال نرى 
فيها سوى أنقاض املدينة القديمة. ولكن هناك بعض القرى واملــزارع الصغيرة املتناثرة في 
الشرق يوجد كهف مــزدوج باتجاه ممرا، حيث  إلى  الناس.  السهل يسكنها عدد كبير من 
العادة  الــرجــل األول. وعلى عكس  أبـــرام وإســحــق ويعقوب وآدم  األربــعــة،  اآلبـــاء  توجد قبور 
األرجل إلى الجنوب والرؤوس الى الشمال. 
كل  مربع.  بجدار منخفض  وهــي محاطة 
ــد، وبــنــي  ــ مـــن الــقــبــور مــغــطــاة بــحــجــر واحـ
عليها بناء إلى حد ما على شكل كنيسة. 
لـــون الــقــبــور الــثــاثــة فــاتــح. يــقــع قــبــر آدم، 
وهــو املــزخــرف أكــثــر مــن غــيــره فــي مكان 
غــيــر بــعــيــد عــنــهــم، فــي أقــصــى الــشــمــال«. 
ثاثة  أيضًا أضرحة  أركولف  وقد شاهد 
منسوبة لــثــاث نــســاء هــن ســـارة ورفــقــة 
والئقة، اللواتي دفّن هنا في األرض. ويقول 
إن تل ممرا يقع على بعد ميل واحــد إلى 
الجنوب الغربي من هذه اآلثار، وهو مغطى 
بالعشب واألزهــار، مع سهل منبسط في 
الــقــمــة؛ وعــلــى الــجــانــب الــشــمــالــي مــن التل 
ـــرى مــتــجــذرة في 

ُ
كنيسة كــانــت ال تـــزال ت

باتجاه  الخليل  مــن  املـــرور  وعند  األرض. 
 متوسط الحجم 

ً
الشمال، رأى أركولف تا

مغطى بأشجار الصنوبر. 

عند قبر الخليل
مــن جــبــل طـــابـــور، ذهـــب أركــولــف 
إلــــى دمــشــق املــديــنــة املــلــكــيــة كما 
يــســمــيــهــا، واســـتـــغـــرقـــت رحــلــتــه 
أيـــام، ومــكــث هناك  إليها ثمانية 
ــا تـــقـــع في  ــهـ عـــــدة أيـــــــام. وذكــــــر أنـ
ســهــل، ويــحــيــط بــهــا ســـور واســع 
ــدة، تــمــر فيها  ــديــ ــراج عــ ــ ــ عــلــيــه أبـ
أنـــهـــار عظيمة مـــن جميع  أربـــعـــة 
الجوانب. وخلف األســوار الكثير 
مــن بــســاتــن الــزيــتــون. ويــذكــر أن 
ملك السراسن يقيم فيها )يقصد 
معاوية(، وأن فيها كنيسة كبيرة 
يتردد  املعمدان  يوحنا  للقديس 
عليها املسيحيون، وأن السراسن 
)العرب - املسلمن( غير املؤمنن 
بنوا ألنفسهم مسجدًا كبيرًا هنا. 
ومـــن دمــشــق تــوجــه أركــولــف إلى 
صور، ومن هناك )كما يبدو( عاد 
إلى القدس. ثم ذهب بعد ذلك إلى 
يافا، وأبحر بعد ذلك في أربعن 
يومًا إلــى مدينة اإلسكندرية في 

مصر.
ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــرد رحـــــــالـــــــتـــــــنـــــــا فــــي 
وصـــــــــــف اإلســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة الــــتــــي 
يـــنـــدهـــش مــــن اتـــســـاعـــهـــا وعــظــم 
ــنــــارتــــهــــا الـــكـــبـــيـــرة  مـــيـــنـــائـــهـــا ومــ
والـــشـــهـــيـــرة. ويــلــمــح إلــــى مــكــانــة 
ــة بـــوصـــفـــه  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــاء اإلسـ ــنــ ــيــ مــ
مــيــنــاء لــلــتــجــارة الــعــاملــيــة. وبعد 
إلى  أركولف  اإلسكندرية يتوجه 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة، الـــتـــي يـــقـــول إن 
البحر يحدها من جميع الجهات، 
ما عدا الشمال، وأن مبلغ دوران 
جــــدران الــســور عــلــى خــط البحر 
. ويشير 

ً
حــوالــي اثــنــا عشر مــيــا

إلــى وجـــود كنيسة عظيمة على 
ــم الــقــديــس بــطــرس، وكنيسة  اسـ
أخـــرى عــلــى اســـم صــوفــيــا مبنية 

بشكل دائري كما يقول.
ومـــــــــن الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة أبــــحــــر 
أركـــولـــف عــائــدًا إلـــى بــلــده. ورأى 
 
ً
على بعد حوالي اثني عشر ميا

من صقلية جزيرة البركان، حيث 
كان الدخان يتصاعد في النهار 
والـــنـــار فـــي الــلــيــل، مـــع ضــوضــاء 
مــثــل الـــرعـــد. ومـــن هــنــاك حملته 
ــــى شــــواطــــئ  ــ ــة إلـ ــاكـــسـ ــعـ ريــــــــاح مـ
اســكــتــلــنــدا حــيــث الــتــقــى آدمــنــان 
كما  الـــرحـــلـــة  وقـــائـــع  دّون  الـــــذي 

سمعها من لسان أركولف.

إلى 
دمشق

فـــي رحــلــة أخــــرى زار أركـــولـــف أريـــحـــا حيث 
الحظ أن موقع املدينة بأكمله مغطى بحقول 
ــروم الــعــنــب، مـــن دون أي مــســاكــن.  ــ ــذرة وكـ ــ الـ
نــهــر األردن بــســاتــن  بــيــنــهــا وبــــن  ــال إن  ــ وقـ
مفتوحة،  مــســاحــات  تتخللها  كــثــيــرة  نخيل 
تــحــصــى، يسكنها  تــعــد وال  مـــنـــازل ال  فــيــهــا 
الكنعانين،  نسل  من  الحجم  رجــال ضئيلو 
بحسب تعبيره. وفي نهر األردن يقف صليب 
املسيح،  فيه  اعتمد  الـــذي  املــكــان  فــي  خشبي 
حيث يصل عمقه، عندما يكون املاء في أعلى 
مستوى، إلى عنق رجل طويل. مشيرًا إلى أن 
البقعة وعليه جسر  هــذه  فــي  عــريــض  النهر 
النهر  أقـــواس، من ضفة  حجري مرتفع على 
إلــــى الــصــلــيــب، حــيــث يــســتــحــم الــــنــــاس. وقــد 
سبح أركولف للخلف ولألمام في املاء الذي 
وجـــده بــلــون حليبي مــائــل للصفرة، والحــظ 

فــي وسط  كنيسة صليبية  ورأى  ســـور،  دون 
املوقع الــذي يعتقد أن فيه بئر يعقوب، حيث 
السامرية. وقدر أركولف  التقى يسوع باملرأة 
البرية  فــي  رأى  كــذلــك  ذراعـــًا.  بأربعن  عمقها 
ينبوعًا صافيًا محميًا بغطاء من البناء، قيل 
إن يــوحــنــا املـــعـــمـــدان كــــان يـــشـــرب فـــيـــه. كــذلــك 
رأى نوعًا صغيرًا من الجراد، بحجم اإلصبع 
تقريبًا يقلى بالزيت ويشكل طعمًا رديئًا، كما 
يــقــول. ويــبــدو أنــه وصــل فــي رحلته هــذه إلى 
الــذي بارك  شمالي مدينة طبريا حيث املكان 
فيه يسوع األرغفة واألسماك. والحظ أنه سهل 
عشبي ومستٍو، لم يحرث أبدًا منذ ذلك الحدث، 
أثــر للمباني، باستثناء  املكان أي  ولــم ير في 
)الطابغة  النبع  عــدد قليل مــن األعــمــدة حــول 
على األرجــح(. ومكث أركولف يومن وليلتن 
في الناصرة غير املسورة أيضًا، وذكر أن فيها 

ــلــــون ملــســافــة  ــذا الــ ــ ــافـــظ عـــلـــى هـ ــه حـ ــ ــًا أنـ أيـــضـ
امليت،  البحر  في  تدفق  أن  بعد  كبيرة، حتى 
حــيــث شـــاهـــد أيـــضـــًا طــريــقــة الــحــصــول على 
ثالثة  البحر. وفــي رحلة  هــذا  مــن مياه  امللح 
سفوح  عند  األردن  نهر  منابع  أركــولــف  زار 
جبل الشيخ من نبعن سماهما جور ودان، 
كــمــا يـــقـــول، حــيــث تــتــحــد مــيــاهــهــمــا فـــي اســم 
نبعا  هنا  واملقصود  األردن،  نهر  هــو  جديد 
بــانــيــاس وتــــل الــقــاضــي فـــي أقــصــى شــمــالــي 
 
ً
الــــجــــوالن. ويـــبـــدو أن أركـــولـــف طــــاف طــويــا
التي يقول إنها محاطة  حول بحيرة طبريا 
البحيرة،  أي  طولها،  ويبلغ  كثيفة،  بغابات 
أن مياهها  إلــى  مائة وأربعن غلوة. ويشير 

عذبة صالحة للشرب.
السامرة،  بــاد  وقــد سافر أركولف أيضًا عبر 
وزار مــديــنــة شكيم )نــابــلــس( الــتــي كــانــت من 

بــيــوتــًا حــجــريــة كــبــيــرة، وكــنــيــســتــن كبيرتن 
جــدًا. وذكــر أن إحــدى هاتن الكنيستن كانت 
الرضيع،  فيه يسوع  الــذي نشأ  املــنــزل  سابقًا 
البيت  مــكــان  فــي  األخـــرى بنيت  الكنيسة  وأن 
الــذي بشر فيه رئيس املائكة جبرائيل مريم 
املــبــاركــة. ويــصــف أركــولــف جبل طــابــور الــذي 
يــبــعــد عـــن بــحــيــرة طــبــريــا ثـــاثـــة أمـــيـــال بــأنــه 
بالعشب  ومكسو  ملحوظ،  دائـــري  شكل  »ذو 
واألزهـــــــــار. وفــــي قــمــتــه مــــرج جــمــيــل وواســـــع، 
ــرج ديــر  مــحــاط بــغــابــة كــثــيــفــة، وفـــي وســـط املــ
كبير بــه الــعــديــد مــن صــوامــع الــرهــبــان. يبلغ 
عرض املرج حوالي أربعة وعشرين ستاديوم 
)وحدة قياس رومانية(، ويبلغ ارتفاع الجبل 
ــا ثــاث 

ً
حــوالــي ثــاثــن ســتــاديــوم. هــنــاك أيــض

كنائس جميلة على القمة محاطة هي والدير 
بجدار حجري«.
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