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The Ḥuqoq Excavations: Interim Report on  

the 2014–2017 Seasons 

Jodi Magness (University of North Carolina at Chapel Hill), Shua Kisilevitz (Israel 

Antiquities Authority and Tel Aviv University), Matthew Grey (Brigham Young 

University), Dennis Mizzi (University of Malta), Karen Britt (Western Carolina 

University) and Ra’anan Boustan (Princeton University) 

 

Excavations at Ḥuqoq in Israel’s Lower Eastern Galilee brought to light a Late Roman 

synagogue, a medieval public building and remains of ancient and modern (pre-1948) 

villages. In this interim report we describe the major discoveries of the 2014–2017 seasons, 

including the extraordinary figural mosaics decorating the synagogue floor. Our 

discoveries provide evidence of a Galilean Jewish community that flourished during the 

fifth and sixth centuries CE—contrary to recent claims of a decline in Jewish settlement 

under Byzantine Christian rule. Also, the possibility that the medieval public building was 

a synagogue has important implications for our understanding of Galilean Jewish 

settlement in the Middle Ages, which is almost unknown to us. The excavations shed light 

on the last phase of the settlement’s long history: the development of the modern village 

of Yakuk in the nineteenth–twentieth centuries. 
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ي كنيس 
 :قو قو حقصص من الكتاب المقدس عىل أرضية الفسيفساء ف 

 2017-2011تقرير مرحىلي عن مواسم 
  -راي  غسلطة اآلثار وجامعة تل أبيب، ماثيو   - ش يتفا كيسيلعكارولينا، شو   شمالجامعة  - س جودي ماغن

ي ا جامعة بريغهام ي  ز   -ورعنان بستان   كارولينا غرب  جامعة   -  ت ري ب   صندوق جامعة مالطا،    -نغ، دينيس مي 

 جامعة برينستون

 

 مقدمة 

ي الجليل ال   حوقوقخربة  قع  ت 
ف  ي شر

حو  ن بعد  وتسفل،  فز

يا.   6 ة طير ة  الموقع عىل قم    تواجد ي   كم شمال غرب بحي 

الزراعي    العملمحاط بمنحدرات تسمح ب   نخفض م  تل  

)شكل    واد    ا وغرب  ه ع  (. 1خصب  التل  طر ىل  يوجد    ف 

ز    الشمالي  القديمة،    ا ي بقا.  حوقوقنبع عي  المستوطنة 

ي تقد   بأكير من  الت  دونًما، مغطاة جزئًيا    30ر مساحتها 

ين،    قوققرية ي   خربة ب  ز التاسع عشر والعشر من القرني 

ي كانت قائمة حت  عام   . 1948والت 

 تاري    خ الموقع حسب المصادر التاريخية 

ةل  و  ل  حوقوقكرت  ذ   سفر    مر  ي 
فز الدبية  المصادر  ي 

فز

م    "  33:  19يشوع   ه  م  خ  وَطِة    َوَكاَن ت  َبلُّ
ْ
َف ِمَن ال

َ
ِمن  َحال

َوَكاَنت    وَم.  قُّ
َ
ل  
َ
ِإل ِنِئيَل  َوَيب  اِقِب  النَّ َداِمي 

َ
َوأ يَم  َصَعَننِّ َد  ِعن 

نِّ  د  ر 
 
َد ال ه  ِعن      "  34:   19  . "َمَخاِرج 

َ
ًبا ِإل م  َغر  خ  َوَرَجَع التُّ

 تصوير: جريفي   هايجر(. صورة جوية لموقع حوقوق )1الشكل 
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َ
ِإل َوَوَصَل  وَق  قُّ ح   

َ
ِإل َناَك  ه  ِمن   َوَخَرَج  وَر،  َتاب  وِت  ن  ز 

َ
أ

بً  َ َغر  ِشي 
َ
 أ
َ
وًبا، َوَوَصَل ِإل وَن َجن 

ُ
ول نِّ  َزب  د  ر 

 
وَذا ال  َيه 

َ
ا، َوِإل

ِس  م  وِق الشَّ َو شر    . " َنح 

ي تشي  إل   ي الدب التلمودي، الت 
وفًقا لبعض المراجع فز

ز الثالث والرابع،   ي القرني 
أسماء الحكماء الذين عملوا فز

ي أواخر الفي    حوقوق كانت  
الرومانية    اتقرية يهودية فز

نطية.  ز ،  حوقوق،  قو ق ح  ، قو قحي : أسماء ب   تذكر و   والبي 

كر   ذ  سكانهكما  من  التلمود  وورد  بأسمائهم.    ا اثنان  ي 
فز

"يو الورشليمي  اسمه  رجل  الذي ي اقو قيح نان  ح،   ،"  

الفصح   ودعأ عيد  عشية   ، الكبي  حيت   الحاخام    لدى 

ز ه قطع من  كيسا مزدوجا وفي وبموجب التلمود    . الخير

ح  أودع  تم    البابىلي  "يوحنان  لدى  الخمي   ز  ا".  قو قخير

ي التلمود  وورد  
عن ريش    حديث  ، بنص اخر   الورشليمي فز

ح ي 
فز كان  الذي  حقوق  قو قيالكيش  أهل  أو  ورأى   ،

"ي  وذكرت  لفون  المكان  التلمود  أيضا  بالخردل".  ي 
فز

ح  الورشليمي  حزقيا  من  وقوق" "الحاخام  حاخام   ،

ي يرميه. ، تلميذ سكان القرية      رابر

ذكر   أوصاف  قو وقحورد  ي 
من  حجاج    فز ز  مسيحيي 

  وكذلك .  "ق و ق"ي   العصور الوسىط كقرية مسلمة تسم

ائب من ال ي الوثائق اإلدارية والضز
ة  فز ة    ة انيالعثمفي  وفي 

بأنها   ت وصفو " ق و قاالنتداب، ورد ذكر القرية باسم "ي 

 مستوطنة زراعية إسالمية. 

 األثري تاري    خ البحث  

أجر  من  ي    وا أول 
فز لآلثار  فيكتور    وا كان  حوقوقمسًحا 

عام   ي 
فز الموقع  زار  الذي  ين،  وكوندر  1875جي   ،

، اللذان أجر  ي عام  ي وكتشيز
  1887ا مسًحا لبقايا الموقع فز

يطانية )مؤس  من قبل ي العوام    (. PEFسة البحاث الير
فز

ي ،  1956-1957
رابابز قبل لموقع  ل  ا مسًح   أجرى    من 

نطاقهقسم اآلثار، و ي 
ي    يتجر أ ،  فز

فز محدودة  حفريات 

ة الرومانية  بور  ق  غاور م   . وقعشمال المالواقعة  من الفي 

ي عام 
ي منه و القرية العثمانية  هدمت 1968فز

ا  أكوامً بق 

ي وسط الموقع  
 بينها حجارة قديمة.  و من الحجارة فز

ي   يتجر أ ،  2011منذ عام  
من  أثرية  حفريات    قو وقح   فز

ودي  إدارة جمن عدة جامعات، ب   مؤلفة ة أثري  بعثة قبل  

الر   . شوعا كيسيلفتش  وبمساعدة  ماغنس من  م  غعىل 

ي  ي الموقع منذ    الدلة الت 
تشهد عىل وجود مستوطنة فز

، اس ز ة الكنعانية القديمة،  ني  هذا المقال  بتداء من الفي 

نطية و عىل    ز يرك  ز ص عىل  بالخ بقايا القرية الرومانية البي 

ضبة ببداية القرن الخامس  بأعىل الهلكنيس الذي أقيم  ا

 الميالدي. 

 القرية القديمة 

القرية   أنقاض  ي 
فز الثرية  الحفريات  القديمة  كشفت 

مجم2000)منطقة   ل  يةبنأ  ةعو (  ز  تابعة  وحدتي 

تم    ، ز منفصلتي  ز  القرن    ما بناؤه  سكنيتي  بداية  ي 
فز

ن الميالدي،  الكنيس:   زمن   حو الخامس    1الوحدة    بناء 

والوحدة   له  2)الغربية(  قية(  ك  م)الشر مشي  جدار  ا 

 (.  2)الشكل 

ي  ططخمخارطة . 2الشكل 
 بمنطقة السكنية المبان 

ي  فاالس: رسم) 2000 
 (فيسق 
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النصف   ي 
فز  . ز متجاورتي  ز  غرفتي  من  وحدة  تتكون كل 

ي من القرن الخ
ع  إل مجم   تفيضأ امس الميالدي، الثابز

ق  ،غرف من الغرب  ةبنيال  جدران بنيت    . الشمال والشر

فظت    ،ةصقولبعضها مو   الحقل  ةحجار البيوت من  وح 

مجزئيً  عن  يزيد  ارتفاع  عىل  ين ا  الغرف .  ي    مسطبة 

ابمن الجص أو ال ةمصنوع    (. 3)الشكل  ضغوطالم ي 

، عىل أحجار  عير   ي
ي باحات المبابز

وأوزان نول،  ،  طحنفز

أخرى،  ،  للعصي  حجرية    ثقالوأ حجرية  وأدوات 

أ إل  العظام.   تادو باإلضافة  من  تشي     مختلفة 

الزراعية  موجودات  ال المنتجات  معالجة  نشاط  إل 

المن اك سالحتياجات   و ان  دليال    قد زل،  هذا  آخر  يكون 

كمي إنتاج  الموقع.   ةصناعي  ةعىل  ي 
فحص    فز يشي  

ة من  النباتية القدي وجودات  مال مة إل وجود كميات كبي 

 الزيتون المطحون ونبات الخردل.  نواة

ي    إشاراتلم يعير عىل أي  
فقد  ،  2000منطقة  للدمار فز

السكنياعالمجم    هجر  الان  القرن  نهاية  ي 
فز س  داس ن 

الميالدي. القرن  بداية  و  انهارت    السابع  الوقت،  بمرور 

  ، ي
السطحفسقطالمبابز ثم    ت  تراكمت  أوال  الجدران. 

الدم ال  فوق ر  اطبقات  ذلك  ي 
فز بما  اب،الرضيات،    ي 

إل   باإلضافة  الجدران،  المتساقطة وحجارة  والسطح 

فيعديدةكتشفات  م بما  طأد  ها ،  وبكرة    نحوات 

ي الصل عىل السطح. استمر  
ي ربما كانت فز حجرية، والت 

ي  بنية  ال مجموعة  باستخدام بعض الغرف المحيطة  
فز

. أوائل العض اإل   سالمي

 

ي بقايا الل. صورة جوية 3الشكل 
 تصوير: جريفي   هايجر() 2000بمنطقة  السكنية مبان 
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 (3000منطقة ) ومي ومبن  عمالكنيس  

 كنيس ال

بقايا كنيس   عىل  عم  هفوقو عير  العصور    من   ومي مبتز 

ي أنقاض قرية  ب  الوسىط تحت  ي قوق.  الذي    تز الكنيس 

الخامس   القرن  إل  ليكا  ي باز   شكلعىل  ميالدي  يعود 

ي للمبتز مدخل رئيسي   جنوب.   -   شمال  باتجاه 
الجدار    فز

  ، ي ض  ىخر أ مدخل  ، و دس قال  باتجاهالجنوبر ي كان    مفي 
  فز

ي 
ف  الشر النق)  الجدار  ولوحبمحاذات  فسيفساء  ش  ة 

جدران  (الفيلة ثالثة  لألع .  )أساس  ،  (سطيلوباط مدة 

ز القاعة المركزية والروقة ب تفصل   قبي  الشمال  ب   ، الشر

 (.  4م )الشكل   20 - 16×  15أبعاد المبتز  والغرب. 

أرضية   المركزية  تنخفض  عن    20  نحو بالقاعة  سم 

ي ساس  ال   ر اجد   . الروقة  بة طمسمستوى   التابع    الغربر

ي العصور الوسىط  
ي  للمبتز العام فز ي  بتز عىل الجدار الغربر

   (. 5)الشكل للكنيس 

عير   عىل أي دليل    لكنيسء افسيفسا أرضية  تحت  لم ي 

  . لكنيسأقدم من أرضية اأرضية  ، أو  أقدم لوجود كنيس  

بنائه واتجاهه  ي و   ديم جدار ق  ير عىل ع ي شكل 
ختلف فز

  مبتز بقايا  تابع لأنه    دو بيللكنيس،    الشمالي   الرواقتحت  

نعرف  قديم   وتاريخه. ال  أرضية  ق  و فعير  و   وظيفته 

ي  سيفساء  الف
ي  فز عىل  القاعة المركزية  من  الطرف الجنوبر

محجر  ز  و صق ين  اللذ لي  شك  ي متجاورين،  ة  درجال  ن    الفسيفساءللكنيس مع مخطط . 4الشكل 

ي  فاالس: رسم)
 (فيسق 

 جريفي   هايجر() كنيسنطقة المل. صورة جوية 5الشكل 
 



38

ق  الشر إل  الغرب  من  بقايا    -  تصعد    تم  صة  من ربما 

ي العصور الوسىط. 
 تفكيكها أثناء بناء المبتز العام فز

ال ي  تشي  
االفخ  وابز المعدنية  والعمالت  ي ارية  عير    لت 

ي 
فز للكنيس   اتس اأس  عليها  ي 

ف  الشر تاري    خ  و   ،الجدار 

ي  
من  لعي    14الكربوبز الفحم  من  أرضية  أساس  نة 

ب    وا شي  يء  الفسيفسا  الكنيس  أن  القرن  إل  أوائل  ي 
فز ي  تز

  واضح مت  ولي سبب توقفغي     الخامس الميالدي. 

ي بقاياه أي عالمة عىل  عن استخدام   الكنيس
. ال يوجد فز

رت   . بالنار   ه دمار  انهيار    أثناءالفسيفساء  ية  أرض   ربما تضز

نتيجة  المب  ، أرضية  تز .    ت حدث بهزة  المبتز هجر  بعد 

ال  غىطي ي المبتز    هدم من  ابطبقة  فوق    ت تراكم  ي 

يبدو أن بعض العنارص المعمارية للكنيس    الفسيفساء. 

ي  تل   ربما   أزيلت من الموقع الحًقا، 
ي مبتز أقيم فز

ستخدم فز

ي ذلك الوقت، وضع
  مي ططبقة  تالعصور الوسىط. فز

، كأساس لرضية المبتز  طبقة الهدمفوق الفسيفساء و 

تشييده عىل مستوى أعىل منها بحوالي    الجديد الذي تم  

1  .  مي 

 لفسيفساء ا

والروقة   المركزية  الملونة    ةمبلطالقاعة  بالفسيفساء 

ب  ي ومزينة 
فز مرتبة  تصويرية  ية  ابد  . لوحات  مشاهد 

ي مشاهد  وصف ال ن 
ف  جنوب ال  ال  من   بدأ ن ،  الرواق الشر

وبعد  القاعة   الشمال،  فسيفساء  من    المركزية   ذلك 

   . الجنوبال  الشمال

ي رواق  فسيفساء ال 
ف   الشر

 شمشون وبوابة غزة  لوحة 

ي  لوحة  ال ي الطرف الجنوبر
ي ق  امن الرو فز

ف  نحو    تجه ت   الشر

ي  ةرد واة القص  العرض ت و  القاعة المركزية 
قضاة  ال سفر  فز

ي ال  ،3:15 حامال    ، ر شمشون وهو يهرب من غزةصو  ت   ت 

 .(6ابة المدينة عىل كتفيه )الشكل بو  

كشخصية    يظهر    مقارنة جًدا    ضخمة شمشون 

ي أشعر قصي  و له  الخرى،    تاخصي الش ب    جعد بلون بتز

ةيرتدي    ر. أشق  - فوقها و   ،ا سميك  ا حزامً و (  طونيكا )   سي 

حمراء  عىل    ،عباءة  المدينة  بوابة  يديه  بكلتا  ويحمل 

الفسيفساء تظهر  كتفيه.   جزء  ي 
  جسم أسفل    ، فز

 . ربما فلسطينيون   - ان  سر فيساره خيول و إل  شمشون و 

 ثعالب شمشون  لوحة 

غزة    وصفشمال  نجد   بوابة  يحمل  وهو  شمشون 

شمشون  صفًا  و  قصة   : ي
التوراب  البطل  لفعال  آخر 

ي د ر واوالثعالب ال
ي  مرى  ن   . 5-4:  15  قضاة  سفر   ة فز

ا بق 

الفسيفساء   الويشمل  من  من  من    قسمجزًءا  العلوي 

من  شمشون  وفخذيجسم   ز  زوجي  من  وأجزاء   ،

   (. 7الثعالب )الشكل 

شمشونو  يظهر  أيًضا،  يرتدي  ك   هنا    طونيكا عمالق 

و مزي   دائرية،  بميدالية  خيضع  نة  شاًحا  و ضه  حول 

عىل كتفهو سميًكا،   تتدل  حمراء  ي    . عباءة 
ز فز   اللوحتي 

مالبس   شمشون  أواخر  باة  خاص  يرتدي  من  لجنود 

ةال نطي  ة الروماني  في  ز   شمشون   هل يسار وتظهر إ  . ة والبي 

مانج) غزة حامال بّوابةشمشون . 6الشكل   (يم هبر
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ي ربط أذيالها بممن  أزواج   ،  ةشاعل مشتعلالثعالب الت 

ي الكتاب المقدس،    ورد كما  
ي    كأن كال   وهي تجريفز

منها فز

 . آخر اتجاه 

 تكريم ال  لوحة 

ير   والثعالب،    شمالي ع  شمشون    لوحة عىل  فسيفساء 

ي  مربع
وفز ب   ا مركزهة  نقش  عليها  ية  اللغة  ميدالية  العير

 (.  8)الشكل 

ال ي  الميدالية    لإالمشاهد    وجه ي  لوحة تصميم  ي الت 
  فز

محاط    نقش ال  . قش د عىل مركزية النيكالتأ   عم ها،  مركز 

ب بإكليل   مدموجة  جوانبأربعوفيه  بداخلها    ه ة  دوائر 

رأسان   ر   ءسا نرؤوس:  العلوية،    جلورأس  الدائرة  ي 
فز

   (. 9)الشكل  نقشنحو النظرون  يجميعهم و 

ال تحت  أن  المحتمل  ي  ميدالمن 
فز كانت  المركزية  ية 

ي  الصل دائرة أخرى ف
  حة و للازوايا    ة أربعيها رأس رجل. فز

شاويل  اإلن  و مسكي   جال ر   ة أربع  سمر  يرتدون  كليل. 

وأحذية   الخض  عند  مربوطة  الجزء    ة. رقيقضيقة 

ة،  بارز الصدر    تعضال مكشوف و   همجسمالعلوي من  

مرفوعة   ل وأيديهم  لج  كليل. اإلدعم  لألعىل    ا ندي 

و ا اليسمن  أكتافهم  وق  ف  ة لتفالم،  واصلةمت خلف،  الر 

ز الش ت  ي  عىل كرات  منتصبة  أقدامهم  .  خصياتربط بي 
فز

اة  أربع ي  ظهر  ت .  وحةللزوايا 
ي و وج  تراكالفز بشر أو    ة ًها 

   (. 10أقنعة )الشكل 

شخصي بيد  مرفوعة  كرة  حة    ةكل  ومجن  عارية 

ال  . (نو وبيد ك ) وسط  ي 
فز النقش  د  يخل  ي  لوحةربما  الت   ،

ي جزء منها فقط،
بناء الكنيس وتتضمن مباركة للذين    بق 

عوا ل وعم يحرصون عىل الوصايا، أو الذين تير   البناء.    شر

 

مان) شمشون والثعالب. 7الشكل   (تصوير: جيم هبر
 

 ميدالية عليها نقش باللغة ، التكريملوحة . 8الشكل 

ية  مان)العبر  (تصوير: جيم هبر

نقش محاط بإكليل وفيه مدموجة بأربعة . 9الشكل 
مان) جوانبه دوائر بداخلها رؤوس  (تصوير: جيم هبر



40

 ةالفيل ة لوح

من    ة كبي  لوحة    تكريمال  لوحة شمال  توجد   عادية  غي  

 (.  11)الشكل  ةل فيفسيفساء ال - النواحي  كافة

ي واق  الر عىل طول    لوحاتالر  سائ خالفا ل
ف  لوحة    ،الشر

ق، وقد يشي  هذا   تتجه نحو  ةلفيلوحة الو  تكريمال الشر

 . ي للمبتز
ف  ي الجدار الشر

 إل وجود فتحة فز

ي ال
طة   إل ثالث لوحة  ينقسم الوصف فز ي    أشر تتسع  الت 

ا ي 
أ.  لعىلفز ي  يبدو 

فز ذروتها  تصوير  تم  قصة  هذه  ن 

يط  الشخصالعلوي   الشر ز  بي  المواجهة  ي 
فز ز  ،  ي 

ز ال    . (12)الشكل ضخمي 

يط  يصور     ، مشهًدا بعد معركة  عىل ما يبدو   ىلي السفالشر

و ر هظ جنود  جثث  فيها  وراكبه.   كذلكت  وفيل    ثور 

يط ر الصو  ي و  ثمانية فتيان يقفون  فيه رواًقا  وسطالشر

مثقوبة  و مسكوي اطر  ن قداخل   ا 
ً
سيوف ي    غماد. ال ن 

فز

بينهم لرجل.  جلس  ت،  الوسط،  أكير    جميع شخصية 

ي    وعباءات  طونيكا   ون يرتدالرجال  
مزينة بالحرف اليونابز

Hفوق كل منهم    ة. مرموق، وهو رمز يشي  إل مكانتهم ال

ي ال  خصية . الش شتعلةشمعة م
ة المركزية  حنيالموجود فز

، يجلس عىل عرش ويمسك  شعر أشيب  ذيلرجل  هي  

 لفافة. 

 

ية أو داخلها كرات ، التكريملوحة . 10الشكل  وجوًها بشر
مان)أقنعة   (تصوير: جيم هبر

مان)فسيفساء الفيلة  لوحة. 11الشكل   (تصوير: جيم هبر
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مان)لوحة فسيفساء الفيلة . 12الشكل   (تصوير: جيم هبر
 

يط العلويلوحة فسيفساء الفيلة. 13الشكل  مان) ، الشر  (تصوير: جيم هبر
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ميظهر   ز  مجموعتي  ز  بي  لقاء  العلوي،  يط  الشر ي 
ن  فز

ي  
وفز ز  قف شخصية  ت كل مجموعة    مقدمةالرجال،  تير

أ يتطلع  وموقعها.  حجمها  خالل  من  كل  د افر أهميتها 

ز الشخصيات الرئيسية.   مجموعة إل اللقاء الدرامي بي 

محور  لحظة مصالحة، هو  ك  بدو اآلنهذا اللقاء، الذي ي 

الالوصف   ي 
يط فز او   ي و العل  شر الكاملة  نهاية  لقصة 

ي هذ 
 .  لوحة ال هالمعروضة فز

ي  ت المجموعة  ضم  
ي فز ي الصل ثمانية رجال  الت 

اليسار فز

ا   بأيديهميحملون  
ً
، يقودهم رجل مسن ذو لحية  سيوف

أشيب.   الشخصيات  وشعر  كافة    طونيكا ترتدي 

ي  نفس    م وه  – عباءات  و 
فز ظهرت  ي  الت  الشخصيات 

يط  بإصئي ر يشي     . وسطال  الشر المجموعة  يده  س  بع 

ويحمل   السماء،  إل  العىل،  إل  اليشى  ب اليمتز  يده 

سيًفا،   أو  معدنية  عملة  ربما  إل  يقد  و شيًئا،  مه 

ة الثانية، ال ي أالشخصية الكبي   (. 13)الشكل.  مهمات 

يرتدي زي    منس المجموعة  ئير  ز  ي حملة    اليمي 
ملك فز

،    زينمعسكرية و  ي
برموز تشي  إل ذلك: درع صدر معدبز

جبهته.    ا وتاًج ة  عباء ،  ا يً لو ع  ا ثوبً  اليمتز  بشي   يعىل  يده 

قرنه بيده اليشى. الشخصية مصحوبة   سكإل ثور يم

وفيلب  ز  مسلحي  للقتالجنود  ز  الجنود،  .  ي    ة لفيو وجود 

رأسه    قتالال عىل  ون  والتاج  ي  يشي 
يونابز ملك  أنه  إل 

ليست  قيضً وليس   مالبسه  فإن  ذلك،  ومع  رومانًيا.  ا 

ي  رص اقية لمالبس ال ئمال م  بل هيلينية  
العصور  أواخر  ة فز

ي    مع االتجاه الال المر  القديمة. يتماشر هذا  
سلطوي فز

حت  عندما يتعلق    ،س بأسلوب معارص ابل الفن لتقديم 

ة   . قديمة جًدا المر بوصف حدث من في 

المشاهد    جوهرَ د  تحد    نقوَش ل   فتقد ي   ةلفيالالفسيفساء  

الشخصيات.  المصو   وهوية    ملكو   تال ق  ةلفيوجود  رة 

ي  
ي  هو    ة أرجوانيعباءة  ن بتاج و مزي  يونابز

فريد من نوعه فز

الفنيةال ال ال   مجموعة  زخارف  ز  بي    كنس معروفة 

ي    القديمة. 
مواضيع  كنس ال  سائر فز تكون  زخارف  ، 

ة إل  لوحتشي  الفهنا،  أما  الفسيفسائية قصًصا توراتية.  

أو   ي 
حقيق   ، ي

تاريخز أواخر    الذي جرى،  لي ا خيحدث  ي 
فز

أو   الكالسيكي  ة  العض  الفي  ي 
ات  .  ستيةنليالهفز تفسي 

ل الخارف  ز محتملة  من  هي  لوحة  هذه  توراتية  قصة 

يهود  مصادر  من  أو  نفسه  المقدس  أو  الكتاب  ية 

ز من أيام ثورة    ة ما دث ا ح  مسيحية أخرى:  وخاصة    المكابي 

للا  لتقديس  بالموت  متعلق  تقليد  اللقاء  من  ؛ 

ال اإلسكندر  ز  بي  ي السطوري 
اليهودي  اوالك  مقدوبز هن 

وربما  الكير  السلو؛  ي الحصار 
أيام    للقدس   ف  ي 

فز

ز  هد امعوال السابع    وخسأنطي بي  النهاية  ي 
فز الموقعة  ة 

ز وقيالسل ي ملك والكاهن الكير الو  ي 
ن  يوحنا الحشموناب 

   نوس الول. رك و ه

 مركزية فسيفساء القاعة ال 

ي يتجه  
فز الفسيفساء  ال   وصف  نحو  مركزية  القاعة 

الجدار  واقع  ال  الرئيسي   بابالمن  خل  االد وسط  ي 
فز

ي للكنيس، وي    نحو الطرف الشمالي للقاعة.   نظر الجنوبر

بال طة    – إطار  لوحات  يحيط  من  مكو    فاخرةأشر ن 

التوالي    صف و ت و   مستطيلةإطارات   صيد    مشاهد عىل 

مزي  مرب  لينهم    فصلت و حيوانات،   بتعر  عات  جات  نة 

ي البعاد. 
ي منظور ثالبر

   هندسية فز

من  وحاتلخمس    مركزيةال  القاعة   أرضية   صف ت   ،

الجنوب،   إل  يوانات،  حأزواج  و   نوح  سفينة الشمال 

الحمر،   البحر  ي 
فز فرعون  جيش    أبراج هيليوس و غرق 

سمكات،  ،  الحظ ثالث  فم  ي 
فز يونان  ي  النتر بناء  و ابتالع 

بابل. تم   ز    برج  ي  أ لوحات  تزيي 
ز فطر الصغر فز   الشمالي   ي 
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ي  ور ونقش داخل  صق  ،أسود ب مركزية  قاعة اللل  والجنوبر

 إكليل. 

 سفينة نوح 

ي أقىص  لوحة  الف  صو ت 
سفينة  مركزية  ال   القاعةشمال  فز

.  سفينةإل ال ها قبل صعود يبدو ،  نات او حيوأزواج  نوح 

الأ صفوف  مرت    ات حيوان زواج  ي 
فز مركز  نحو    ةجهت  مبة 

 (.  14)الشكل  لوحةال

الحيوانات ز  بي  عليها    ومن  التعرف  يمكن  ي    ، حمي  الت 

و   ، نمور   ،جمال   ، دببة  ،فيلة ز   ، بؤةلأسد    ، أغنام  ،ثعابي 

و  المشهد  و .  اتنعامثعالب  وسط  من  ي بالقرب 
  بق 

، عىل شكل صندوق  سفينةالمن  واحد محفوظ   مقطع

أرجل.   عىل  يقف  ي  إخشتر ذو  ويظهر  مبتز  ز  اليمي  ل 

محف قرميدي  الو سقف  جزئًيا.  ال  قة العظ  ز    سفينة بي 

واضح  مبتز وال الذي    ة غي   الفسيفساء  من  جزًءا  لن 

ر بسبب حفرة متأخرة.   يربط بينهما قد تضز

ي البحر األحمريفرعون  جيش
 غرق ف 

ال ظهر  لقصة  حة  لو ت  تقليدي  غي   البحر  شق  وصًفا 

رضة جنود فرعون    ظهر جيش فرعون. ي  غرقالحمر و    ع 

الافي  ال ز  بي  ة  المنتشر ة  الكبي  السماك  ات  رب عس 

 (. 15والخيول المتساقطة )الشكل  

ع الوصف  ني  متينة  القةيكشف  حيث  بي  البحر،  مة 

لجيش المضي  االفرسان والخيول ومركبات    ساقط يت

البحر.   ي 
الفكرة    كز يي  فز هذه  هذا  ب وصف  قراءة  تقليد 

ي ال صال الفصل كجزء من ال
ي العصور    كنسة فز

اليهودية فز

 القديمة المتأخرة. 

بالزي   المضي  الجيش  جنود  الفسيفساء  تصور 

الخيول   تجرها  عربات  من  يسقطون  وهم  العسكري، 

مان) ينة نوحسف لوحة. 14الشكل   (تصوير: جيم هبر
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  يقودها جنود آخرون وجميعهم يتعرضون للهجوم أو و 

سهم سالسماك ال   تفي  الجنود والسماك  مفي  ينتشر  ة. 

ال منطقة  أنحاء  جميع  ي 
فز تر   لوحةوالحيوانات  ي 

تيب  فز

ي الحدث. يسل  
  به ا تشال  ط الضوء عىل الفوضز والعنف فز

ي  
فز وجد  المشهد  لهذا  الفسيفسا الوحيد  ي أرضية 

فز   ء 

يشي  هذا    . حوقوقجنوب  الواقع  حمام،  الوادي    كنيس

كةالفنية  مج من الموضوعات  برناإل   ي كانت    ، المشي  الت 

ب ي ال مت 
ي زخرفة أرضيات الفسيفساء فز

ي هذه  عة فز
كنيس فز

ي أدب الحكماء، وصف البحر الحمر،  انتشر  المنطقة.  
فز

ز أمام    قذفوي يبتلع    الذي ز  جثث الجنود المضيي  أعي 

هزيمة   عىل  كدليل  إشائيل  ي  ز مض ال بتز كان    . يي  ربما 

ال  السماك  تز  سمفي  المقصود من  ي  الت  الة  ي  لوحة  ين 
فز

البتالع   للبحر  العظيمة  القوة  إظهار  ز  الوصفي  كال 

الغارق  ويقذف ز الجنود  قد  ي  موضوع  وهو  له  ت،  كون 

البابىلي  التلمود  ي 
فز حاخامية    . تلميحات  مصادر  هناك 

ع أو    باق تربط  بجماعات  الحمر  البحر  ي 
فز ز  المضيي 

ذلك   ي 
فز بما  يائهم،  عىل كير للا  يعاقبهم  آخرين  أفراد 

رة أيًضا  رج بابل، وهي قصص مصو  جيل الطوفان وبناة ب 

ي فسيفساء
 . حوقوقكنيس مركزية بالقاعة ال فز

 الحظ   جا بر أس و يو هيل

ي وسط أرضية قاعة الكنيس  نجد  
  ة مربع  ةكبي    ةوحلفز

موضوع  الحظ  أبراج  البودو هيليوس  ر  صو  ت  وهو   ،

ي ثمانية  يظهر عىل أرضيات  
من تلك    كنس فسيفساء فز

ز جدي. ترتيب   ي كنيس عي 
ة، باإلضافة إل نقش فز الفي 

ل الزخرفة  البراجود هيليوس  عنارص  ي    والب 
  حوقوق فز

   (. 16)الشكل  نادر 

الش تيب  الي  المركز    ائعيتكون  ي  أحاديت  ز  دائرتي  من 

الوهيليوس داخل   ج  ا بر ال وموز    هداخلية وحولالدائرة 

ي  
متساوي الحجم.  عىل شكل شبه منحرف  إطاًرا    12فز

ي  
فز نجد  داخل  رسمت  ج  ا بر ال   رموز   أن  حوقوقبينما 

متشابكة  المو .  بعضالبعضها    دوائر  عىل    شابه عير 

ي كنيس ياف
 . لنارصةاة الوحيد له فز

مان) غرق جيش فرعونحة ول. 15لشكل   (تصوير: جيم هبر
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مان) هيليوس وأبراج الحظ. 16الشكل   (تصوير: جيم هبر
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فظ   ي  ح 
ب الدائرة  فز قمر حوقوقفسيفساء  الداخلية   ، ،  

وعربة    ،نجوم شمس  مر ذات  أشعة  عجالت  ة  تبطأرب  ع 

   (. 17أربعة خيول بيضاء )الشكل ب 

بشخصية   لحقت  ي  الت  ار  الرصز سائق    وسهيليبسبب 

تم  ن   فال لمركبة،  ا إذا  إلله  ك تصويره    عرف  تجسيد 

ي  
اليونابز ي    -الشمس 

فز )كما  ي 
ت  مااحم  س  نك الرومابز

ية  أ   ،طير ونعران(،  ألفا  ي  رسم ك نه  أ   مبيت 
شمس )كما فز

وريةكنيس   ية، ال تزال    دو بت، نقوشمقاطع (. صف  بالعير

ي ا
يط لفز   رموز يط شر ئرة هيليوس عن  دافصل  ي ي ذال شر

 البراج. 

رموز  دائرة    تظهر  ة  عشر ي  اثنت  ي 
فز السنة  لشهر  البراج 

تعرض  و .  دائرة المركزية بعض حول الب متشابكة بعضها 

ي  الشهر   ي    تظحفالت 
مصحوبة بأسماء  شباب  هيئةفز  ،

و  ية  بالعير وراء    ظهر ي و لألشهر.    مطابقة  وز مر الشهر 

شهر   ي 
فز الرجل  ي 

الشهر  ح ،  ديسمير كتقز ماعز    برمز ظ 

مان)خيول بيضاء العربة وأرب  ع عجالت هيليوس فيه عربة قسم من . 17الشكل   (تصوير: جيم هبر

، . 18الشكل  ماعز بحري لها ذيل سمكة شهر ديسمبر

مان)  (تصوير: جيم هبر
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)الشكل  ذيل  لها  بحري   فقط  ت  (. 18سمكة  يبق   حته 

  تحته و   أكتوبر الشهر    حظ .  نوفمير جزء من اسم الشهر  

صدر  ايظهر   أمام  سبتمير  شهر    وحظرجل.  لعقرب 

يحمل    يظهر  صغي   رجل  هيئة  ز مال عىل  تجسيًدا  اي  ن، 

 (. 19للعدالة )شكل 

انشهر سبتمبر . 19الشكل   رجل صغب  يحمل المب  

مان)  (تصوير: جيم هبر

ي  -فصل الخريف . 20الشكل  ي الغرنر ي الركن الجنونر
 ف 

مان)  (تصوير: جيم هبر
 

مان) يونس والسمكلوحة . 21الشكل   (تصوير: جيم هبر
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ي  السنة  فصول    د يتجستعرض  
الأرب  ع  فز .  ةلوحزوايا 

  الخريف فصل  حفظ بالكامل هو  ي  الوحيد الذ فصل  ال

ي ال  -
ي )الشكل  ركن فز ي الغربر  (.  20الجنوبر

مجن  فصل  ال  عرض ي  يحمل  كرجل  و بيد  ح    قطف عصا 

الخرى. عنب   اليد  ي 
فز ظبية  قرون  ز  إ  ويمسك  يمي  ل 

ت   هيئةال الرجل  حب  يرتدي   . ز التي  من  ة  طونيكا  ان  قصي 

ز م .  مي  ز اليدويي  رجل    بهيئة  موسم تجسيد  أما  ة للعمال 

لهاس  ال ف ال   ا بق  زخارف  ي 
الوالقديمة.    كنسفز ي 

  نسكفز

ي يعرض فيها دوالب  الخرى،   ، يتم  هيليوس البراج و   الت 

ات نسائية، وعادة تكون  ئ يهعىل    السنة  تصوير فصول

 غي  مجنحة. 

 والسمك  يونس

البراج المقطع من قصة    والب جنوب د  ة لوحظهر الت  

ي ي  البحر  سنو النتر ي 
فز السفينة  بحارة  به  ألق   حيث   ،

ة )الشكل  عتتلب وا  (.  21ه سمكة كبي 

ي  وصفت  
ء ب ديكور  القصة فز ، وتتضمن  ية بحر   أشكال مىلي

ي البحر: مشاهد من الحياة الي
، قارب    ومية فز ز أعىل اليمي 

ي   صيد صغي  
اد يلق  ي السفل شبكة؛  ال  وصي 

، صيادان،  فز

ة يرتديان   ان شبكة صيد مبللة بالماء.  عض ، ي ثياًبا قصي 

المشهد  وسط  ي 
من    فز بطاقم  ة  كبي  اعية  شر سفينة 

بحارة، ق  خمسة  يتسل  الصاري اثنان  ملتح    . ةان    رجل 

ي وسط السفينة    أصلعونصف  
لي   -ربما القبطان    -فز ز   يز

 
ً
ي الماء  حبل
يونس    أسفلها تظهر رجال .  حلقة  فهطر ب و   فز

ة  ةرز اب  ي من فم سمكة كبي  تبتلعها سمكة أكير منها،    ، الت 

   (. 22تبتلعها سمكة أكير )الشكل   هذهو 

ي الزاوية اليشى العليا،  
ي السماء، فز

  ثالث من    ا جد صف  ن فز

  ية عار   امرأة وجسم    رأسمن    وا مخلوقات هجينة، يتكون

طائر،   وأقدام  بارزة  وأرداف  عىل    ون قفي وأجنحة، 

الث يرقص  عاصفة.  ويعزفسحابة  ي 
ال   ون البر   ناي عىل 

 ويشي  إليها من أعىل    ناطب قوالقيثارة، مما يلفت انتباه ال

مان) ثالثة أسماك تبتلع يونس. 22الشكل   (تصوير: جيم هبر
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وعرض    الصاري.  العاصفة  وسحابة  ز  الهجي  شكلها 

إل    تدعال    موسيق  ال اإلشارة  أن  ي 
فز للشك   

ً
مجاًل

ي  صافرات اإلنذار. ومع ذلك، هذا هو أول وصف  
حقيق 

ي زخارف الكنيس.  يونس لقصة  
 وجدت حت  اآلن فز

 بابل  برج

الصو  ت  ي الوحة  لر  برج  يونس  قع جنوب مشهد  ت   ت  بناء 

 (.  23عل )الشكل فبابل وعقاب للا عىل ال

الوا والعنف  الرداالفوضز  ي 
فز للا   هما   لوحةن    ىلع  رد  

العم   ية.  البشر الغطرسة  عن  خطيئة  ون  ز المتمي  ال 

واللخ الشعر  تشيحات  خالل  من  البعض    بعضهم 

، يمثلون شعوًبا مختلفة.  تهم بشر والمالبس وحت  لون  

بعض العم    طريقن  عوتظهر نتائج العقوبة   ال  سقوط 

مان) برج بابللوحة . 23الشكل   (تصوير: جيم هبر
 

 بي   العمال ناشبشجار  ،لوحة برج بابل. 24الشكل 
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و  السقاالت  المن  مت   اتبكر حبال    إل ة  جهورؤوسهم 

 (.  24شب بينهم )شكل ان الشجار الهم و ضعم

ي وسط المشهد يجري بناء برج مرب    
ع. جوانب مختلفة  فز

ذلك   ي 
فز بما  البناء،  عملية  والنجارة    ةالحجار   قطعمن 

البكرات26،  25)الشكال   من  معقد  ونظام    عرض ي   ( 

ج. ما ي  ي ل مشهد برج بابل معروف فقط  ث ام حول الير
  فز

ج  كنيس   الير حيث  الحمام  وليس  مضل  هناك  وادي  ع 

    مربًعا. 

 

 قوق  و فسيفساء ح  عىل  مالحظات

عد   عىل  التعرف  ي    ة يمكن 
فز متكررة  موضوعات 

وتدمي    المائية  الزخارف  مثل  الكنيس،  فسيفساء 

اإلنسان أو الحيوان. تتجىل قوة  ذلك  الحياة، سواء أكان  

ي  
فز خاص  بشكل  الرهيبة  ؛  كزية ر مال   القاعةوحة  لالماء 

الحمر،   البحر  ي 
فز يغرق  فرعون  جيش  نوح،  سفينة 

ي و  ألزمة  ل  ةصور ال   بتلعه ثالث أسماك. لذي ت ا  س يون  النتر

مع القوات الجنبية  ضاع  عىل ال تماثل التشديد  والدمار  

ي  
ي الرواق  الفز

ف  حروب  شر مثل  مع    شعب،  إشائيل 

  . ز ز ومع اليونانيي  برج بابل  لوحة  شي   كما تالفلسطينيي 

ية،  مي وخإل عواقب   ز قسمالمنة للغطرسة البشر   وفق   ي 

 لغتهم وأصلهم. 

ك حول ما إذا  الشكو   حوقوق  بشكل عام، تثي  فسيفساء

ك أو فكرة توح   ن  امكباإل و إذا  أدهم،  كان موضوع مشي 

ف عىل  . ومع ذلك، فإن أوجه  لهموحدة  مرسالة    التعر 

ز فسيفساء   ىل  ع  ؤكد ووادي الحمام ت   حوقوق التشابه بي 

ال بعض  خاصة    عضيمواأن  أهمية  ذات  كانت 

ي الجليل ال 
 سفل. للمجتمعات اليهودية فز

 من العصور الوسط  ومي المبن  العم

الفي  تم    المملوكية    -اليوبية    -الصليبية    اتخالل 

عام   مبتز  تشييد   ) عشر والثالث  عشر  ي 
الثابز )القرنان 

ضخم فوق بقايا الكنيس القديم عىل ارتفاع مي  واحد  

بشكل   خدم  واست  سابقه  من  أكير  المبتز  كان  فوقه. 

الجد أجزائه  اثانوي  ي 
وفز للكنيس  والشمالي  ي 

ف  الشر ران 

  24بلغ حجمه  حت     ا وغربً   ا جنوبً   المعمارية، لكنه امتد  

المبتز    17.8×   يحتوي  سبقه،  الذي  الكنيس  مثل  م. 

  ذات  ا بازيليكالمخطط    ، الذي يعود إل العصور الوسىط

ي 
ف  الشر الجدار  ي 

فز القل  عىل  فتحات  وفتحة    ، ثالث 

ون عامود ،لوحة برج بابل. 25الشكل   نجارين ينشر

 عارضةنجار يقشر  ،لوحة برج بابل. 26الشكل 
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القل   عىل  .  واحدة  ي الغربر الجدار  ي 
ال فز   ةمركزي القاعة 

الروقة    ةفصلنم ي ن  معن 
ف  الشر   الشمالي   ، الجوانب 

ي  العمدة  جدار  بواسطة    والغربر   ، يلوباط سطأساس 

ي ال ق    مبتز ي الشر
عليها صقولة و م من الحجارة    ، والشمالفز

 (.  27)الشكل وأعمدة عالية قواعد انتصبت 

خط  تالمس  الموجودة عىل هذه الجوانب    السطيلوباط 

ي الغرب  الخاص بالكنيس، بينما    السطيلوباط 
تم بناء  فز

ي للكنيس )الشكل  سطيلوباط   (.  28فوق الجدار الغربر

وال  ،السطيلوباطرة  حجاأن    يبدو  من  قواعد  العمدة 

العنارص    . قد أخذت إلعادة استخدامها  أنقاض الكنيس 

في بما  القديم،  الكنيس  من  عمود  فقرات    ها المعمارية 

بالجصر و قصم برسومات  ة  عىل    توضع ،  وزخرفت 

ي   السطيلوباطاس  أس طول  
ف  للمبتز  الشر التابع  العام   

 (.  30، 29)الشكال  تهلدعم قواعد أعمد 

ي  
فز العمدة  لقواعد  ي 

إضافز ي ال   السطيلوباط دعم 
ف    شر

ي  و ة  اعمد جدران    طريقن  ع  وغربر ة  ة.  ضخمقصي 

 وسطمن العصور ال امع للمبن  مخطط . 27الشكل 

ي للكنيس والمنصة من العصور الوسطالركن ال. 28الشكل 
ف  مان) شمالي الشر  (تصوير: جيم هبر
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من طبقة سميكة من مادة  تتكون لمبتز  أرضية ا أساس

و بة و صبم ة  الصغي  الحجارة  من  طبقة  فوقها  ها  علي، 

 . ص  طبقة سميكة من الج

ي  حفظت  
ي   الروقةفز

ف  ي الركن الشمالي    والشمالي   الشر
وفز

من   ي  من  مركزيةال   القاعةالغربر جًدا  ة  صغي  أجزاء   ،

 نة بزخارف هندسية ونباتية. مزي  بيضاء فسيفساء 

ي  الشي   ت
إل تاري    خ    مسطبة ار الموجود تحت ال الفخ  وابز

من   صفان   . عشر والثالث  عشر  ي 
الثابز ز  القرني  ي 

فز البناء 

الم  الببنية  المقاعد  حجارة  أ  ناء من  ي  من    تذخ الت 

تحيط  القديم   الكنيس الجهداخل  ،  من    ات المبتز 

قية، الشمال  ي  لالستخدام القديم    رمز ،  ية والغرب   يةالشر
فز

أو مسجد وليس    كنيسكلمبتز  ا وعلككنيسة  قد  ف  يه،. 

ي   التماثل مع الكنيس  ا ممكن  يكون  قرية  ي 
، الذي  ق و ق فز

ث عنه :  حي ر لفأشتوري ا  تحد  ي بداية القرن الرابع عشر
 فز

 ". ة جداقديم ذات أرضية"وهناك رأينا كنيًسا 

 

 

 

 

 

 ص يلخت 

ي  
فز الثرية  الحفريات  نتائج  وجود    حوقوقتشي   إل 

ي ال 
ف  ي الجليل الشر

ي مزدهر فز
  سفل مجتمع يهودي ريقز

ز الخامس والسادس   ي القرني 
لميالد. بتز سكانه كنيًسا  ل فز

فسيفساء  عنارص معمارية منحوتة وأرضيات  ذا ضخًما  

ي    رف ازخو 
الملون الجفز الذي   . ص  المبتز    فوقه  إذا كان 

ه ال  إن ، فيعود إل العصور الوسىط و كنيس    بالفعل وهو 

عن    ،يقل أهمية عن سابقه  تقريًبا  ء  ي شر عرف  ي  ال  لنه 

المنطقة   هذه  ي 
فز اليهودي  ز    خاللاالستيطان  القرني 

ي عشر والثال
. الثابز  ث عشر

ي  
ت  لي ز أ  وقد مفتوحة للزوار.    ي  غ   حوقوق بقايا الكنيس فز

اب.    ية حفظ وتم ملء الحفر لالفسيفساء لأرضية   بالي 

تح الموقع  تأن يف   بعد االنتهاء من أعمال التنقيب نأمل  

 . للجمهور 

 

 

 

أساس عم دمن الكنيس تفقرات عمود . 29الشكل 

مان)وسط من العصور الالسطيلوباط   (تصوير: جيم هبر
 

فقرات عمود من الكنيس مقصورة بالجص . 30الشكل 
 العصور الوسط منأساس السطيلوباط ب




