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جبل موسى ..عناق األرض والسماء

على هذا الجبل تلقى النبي موسى ألواح العهد من ربه ورأى فيه النار
يعد جبل موسى الذي يقع في مدينة
سانت كاترين بجنوب سيناء من
البقع واألماكن الطاهرة في العالم
بعد احلرمني الشريفني مبكة املكرمة
وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وب��ع��د املسجد
األقصى املبارك بالقدس الشريفة.
فهذا اجلبل شهد حدثا ً إلهيا ً عظيما ً
حيث كلم الله سبحانه وتعالى
سيدنا موسى عليه السالم وعليه
تلقى أل��واح العهد من ربه ويحيط
به الوادي املقدس طوى وهو املكان
الذي ورد عليه سيدنا موسى ورأى
فيه النار وحدثت فيه املناجاة بينه
وبني ربه سبحانه وتعالى كما ورد
في القرآن الكرمي.
وملكانة ه��ذا اجلبل وج�لال وادي��ه
املقدس ذكر في القرآن الكرمي ثماني
م��رات وحمل ع��دة تسميات منها:
جبل الطور وجبل موسى وجبل
الله وجبل ثابور وجبل الشريعة.
وأصبح من أهم املزارات الدينية في
طور سيناء اذ يزوره آالف السياح
سنويا ه��ذا ال��ى جانب وج��ود دير
سانت كاترين والعديد من اآلثار
ال��ت��اري��خ��ي��ة مبنطقة اجل��ب��ل وم��ا
حولها.
رحلة اخلروج

وتعد منطقة اجلبل التي تعرف
حاليا ً مبنطقة سانت كاترين احملطة
ال��راب��ع��ة ف��ي رح��ل��ة خ���روج بني
اسرائيل التي تشمل جبل الشريعة
وشجرة العليقة املقدسة التي ناجى
عندها نبي الله موسى رب��ه وهي
املنطقة الوحيدة بسيناء التي حتوي
عدة جبال مرتفعة مثل جبل موسى
وجبل كاترين.
يقع جبل موسى في وسط جنوب
سيناء تقريبا ً داخل كردون مدينة
س��ان��ت كاترين مبحافظة جنوب
سيناء حيث يحده من الشمال دير
سانت كاترين ومن اجلنوب جبل
سانت كاترين كما يجاوره كل من
جبل الصفصافة وجبل التجلي ومن
أع�لاه ميكن رؤي��ة الدير بوضوح
وك��ش��ف املنطقة م��ن أع��ل��ى ويبلغ
ارتفاع هذا اجلبل نحو  2285مترا
فوق سطح البحر ويوجد به كنيسة
يونانية قدمية وجامع صغير.
وارتباط هذا اجلبل بسيدنا موسى
وم��ن��اج��اة رب��ه ل��ه وتلقيه أل��واح
الشريعة عليه؛ ه��و ال��ذي أضفى
عليه األه��م��ي��ة وال��روح��ان��ي��ة فقد
ارت��ب��ط ذك��ره بذكر النبي موسى
عليه السالم ألكثر من مرة في القرآن
الكرمي والكتب املقدسة.
هذا اجلبل قبل عصر سيدنا موسى
ك��ان مثله مثل العديد من اجلبال
األخرى باملنطقة فعليه كان يرعى
النبي موسى قطيع حميه النبي
شعيب عليه السالم وفي تلك املنطقة
كذلك جتلت له أولى املشاهد من الله
حني أمره بالعودة الى مصر وانقاذ
اليهود من بطش فرعون وفساده في
األرض.
ومنذ هذا التاريخ وحتى اآلن اكتسب
اجلبل أهمية خاصة ليس عند أهل
الكتاب فقط بل عند الوثنيني أيضا ً
حيث كتب ال��ق��دي��س أنطونيوس
في القرن السادس امليالدي يصف
بعضا ً من الطقوس الوثنية التي
كانت تقام أعاله وقد تكون قداسة
األنباط والبدو لهذا املكان نتيجة
مباشرة النتشار النساك واملتعبدين
بهذه البقعة املقدسة.

الرحالة وجبل موسى

كما اشتهر هذا اجلبل عند العديد
من الرحالة واحلجاج املسيحيني
األوائ���ل الذين انتشروا منذ فترة
مبكرة بهذه البقعة املقدسة لتلمس
بركتها وذلك أثناء طريقهم من والى
األراضي املقدسة بفلسطني.
وتعتبر الراهبة «ايثيريا» التي زارت
األراضي املقدسة ما بني عامي 383
– 384م من أهم الرحالة احلجاج
الذين زاروا تلك املنطقة في فترة
مبكرة وأمدونا بوصف جيد للحالة
التي كانت عليها واملنشآت التي
كانت بها .حيث قامت بتسلق اجلبل
والقت العديد من النساك واملتعبدين
الذين أخبروها بتعرضهم لغزوات
البربر املتكررة والذين قاموا بعد
ذلك بقرنني من الزمان بالتوجه الى
االمبراطور «جوستنيان» حلمايتهم
من هجمات البجاة فأمر بتشييد
حصن حلماية الرهبان من بطش
البربر واختار أن يكون هذا احلصن
عند أقدام اجلبل وهي النقطة التي
عندها يبدأ اتصال تاريخ هذا اجلبل
بتاريخ الدير الشهير ال��ذي يحمل
اسم القديسة املشهورة «كاترين»
والعديد من زوار ه��ذا املوقع هم
مسيحيون وهي الزيارات التي بدأت
في االزدي���اد خاصة بعد الوجود
الصليبي في الشرق اإلسالمي خالل
احلروب الصليبية.
ذكر املوقع في القرآن

وق��د ورد ذك��ر اجلبل ووادي���ه في
القرآن الكرمي في أكثر من موضع
فقال تعالى« :هل أتاك حديث موسى
اذ رأى ن��ارا ً فقال ألهله امكثوا اني
آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس
أو أجد على النار هدى فلما أتاها
نودي يا موسى اني أنا ربك فاخلع
نعليك انك بالوادي املقدس طوى»
«طه »12–9:وقال تعالى« :هل أتاك
حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي
املقدس طوى» «النازعات.»16:
وبعد خروج سيدنا موسى وبني
اسرائيل من مصر م��رورا ً ون��زوالً
ب��أرض سيناء تأتي قصة موسى
ورغبته ف��ي رؤي���ة ال��ل��ه سبحانه
وتعالى وتلقي األل��واح والتعاليم
لكي يعلمها بني اسرائيل وفي ذلك
ي��ق��ول ت��ع��ال��ى« :وواع��دن��ا موسى
ثالثني ليلة وأمتمنها بعشر فتم
ميقات ربه أربعني ليلة وقال موسى
ألخيه ه���ارون اخلفني ف��ي قومي
وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين
وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه
قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني
ولكن انظر ال��ى اجلبل ف��ان استقر
مكانه فسوف تراني فلما جتلى ربه
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
فلما أف��اق ق��ال سبحانك تبت اليك
وأنا أول املؤمنني قال يا موسى اني
اصطفيتك على الناس برساالتى
وبكالمي فخذ م��ا آتيتك وك��ن من
الشاكرين وكتبنا له في األلواح من
كل شيء موعظة وتفصيالً لكل شيء
فخذها بقوة وأم��ر قومك يأخذوا
بأحسنها سأوريكم دار الفاسقني»
«األعراف.»145 -142 :
طور سيناء
وورد التوصيف اجلغرافي ملوقع
جبل الطور في القرآن الكرمي في أكثر
من آية وموضع فورد باسم «جانب

• جبل موسى

الطور األمي��ن» «اجلانب الغربي»
«ش��اط��ئ ال����وادي األمي����ن» يقول
تعالىَ « :و َنا َد ْي َنا ُه ِمن َجا ِنبِ ُّ
الطو ِر
الأْ َيمْ َ ِن َو َق َّر ْب َنا ُه نجَ ِ ّياً» «مرمي»52:
وقال تعالى« :يا َب ِني ا ِ ْس َرا ِئي َل َق ْد
أَ َ
جن ْي َنا ُكم ِّم��نْ َع� ُد ِّو ُك� ْم َو َوا َع ْد َنا ُك ْم
َجا ِن َب ُّ
الطو ِر الأْ َيمْ َ َن َو َن َّز ْل َنا َعلَ ْي ُك ُم
�س �لْ � َوى» «ط���ه »80:وقال
المْ َ��� َّن َوال� َّ
تعالىَ « :وا ِ ْذ أ َ َخ ْذ َنا ِمي َثا َق ُك ْم َو َر َف ْع َنا
َف ْو َق ُك ُم ُّ
الطو َر ُخ ُذوا ْ َما آ َت ْي َنا ُكم ِب ُق َّو ٍة
َوا ْذ ُك���� ُروا ْ َم��ا ِفي ِه َل َعلَّ ُك ْم َت َّت ُقون»َ
«البقرة.»63 :
وق��ال الله تعالى مخاطبا ً نبيه
محمدا ً صلى الله عليه وسلمَ « :و َما
كُنتَ ب َِجا ِنبِ ا ْل َغ ْرب ِِّي ا ِ ْذ َق َ
ض ْي َنا ا ِ َلى
وسى الأْ َ ْم َر َو َما كُنتَ ِم َن َّ
الشا ِه ِدي َن»
ُم َ
«القصص »44:وقال تعالىَ « :و َما
كُنتَ ب َِجا ِنبِ ُّ
الطو ِر ا ِ ْذ َنا َد ْي َنا َو َل ِكن
َّر ْح َم ًة ِّمن َّر ِّب َك ِل ُتن ِذ َر َق ْوما ً َّما أ َ َتاهُ م
ِّمن َّن ِذي ٍر ِّمن َق ْبلِ َك َل َعلَّ ُه ْم َي َت َذ َّك ُر َ
ون»
«القصص.»46:
جبل الشريعة

وقد أطلق على جبل موسى العديد
من املسميات التي ارتبط أغلبها
بنصوص وردت في القرآن الكرمي
وال��ك��ت��ب امل��ق��دس��ة أش��ه��ره��ا «جبل
م��وس��ى» و«ج��ب��ل ال��ل��ه» و«ط���ور
سيناء» الذي نسبت اليه اجلزيرة
كلها وقبل اإلس�لام ع��رف بـ«جبل
حوريب».
كما اشتهر هذا اجلبل أيضا ً بجبل
الشريعة حيث أنه اجلبل الذى تلقى
عنده موسى ألواح الشريعة من ربه
وه��ي عشرة أل���واح كتبها موسى
حينما أوح��ى اليه الله سبحانه
وتعالى بالتوراة.
وق��د وضعت األل��واح في صندوق
من خشب السنط يطلق عليه تابوت
العهد كان بنو اسرائيل يحملونه
معهم أينما ذهبوا وفقد منهم أثناء
حروبهم بعد دخولهم فلسطني ألنهم
ل��م يعملوا مب��ا ج��اءت ب��ه ال��ت��وراة
وتركوا عبادة الله الواحد وعبدوا
آلهة متعددة وأقاموا لها األنصاب
أعلى اجلبال.
وكان جلبل الشريعة مكانة عظيمة
في املسيحية حيث أن��ش��أوا عنده
أشهر دير على مستوى العالم والذي
أخذ شهرته من موقعه في حضن
ه��ذا اجلبل وه��و دي��ر ط��ور سيناء
الذي أنشأه االمبراطور جستنيان
في القرن السادس امليالدي وحتول

اسمه ال��ى دي��ر سانت كاترين في
القرن العاشر امليالدي.
وفي العصر اإلسالمي أنشأ األمير
أب��و امل��ن��ص��ور أنوشتكني مسجدا ً
داخل الدير ومسجدا ً على قمة جبل
الشريعة ع��ام 500ه���ـ «1106م»
وف��ي عهد اخلليفة الفاطمي اآلمر
بأحكام الله حرص املسلمون على
زيارته وزيارة جبل الشريعة أثناء
رحلتهم للحج ال��ى مكة املكرمة
وت��رك��وا كتابات تذكارية عديدة
مبحراب املسجد.
الصعود الى جبل موسى

والرتفاع جبل موسى الذي يصل الى
نحو  2285مترا عن مستوى سطح
البحر فان عملية الصعود الى قمته
حتتاج الى أكثر من ساعتني تقريبا ً
وت��ت��م م��ن خ�لال طريقني رئيسني
هما:
 - 1طريق الرهبان أو طريق سيدنا
موسى :وهذا الطريق هو الذي سلكه
سيدنا موسى للصعود لقمة اجلبل
ويقع خلف السور اجلنوبي لدير
سانت كاترين وقد قام رهبان الدير
بعمل هذا الطريق من درجات السلم
احلجرية وال��ت��ى تصل ال��ى أكثر
من  3500درجة ومت ترميمها عام
1911م وهذا الطريق أكثر صعوبة
في الصعود ولكنه أكثر سهولة في
النزول من أعلى قمة اجلبل ومير هذا
الطريق بكنيسة العذراء ثم قناطر
ستفانوس التى كان يجلس عندها
قدميا أحد الرهبان لتلقي االعتراف
من الزوار والدعاء لهم بالتوبة.
 - 2طريق اجلمال أو طريق عباس
ب��اش��ا :وه��ذا الطريق ك��ان ق��د أمر
بتمهيده اخل��دي��وي عباس حلمي
األول ف��ي ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عشر
امليالدي ولذلك يعرف باسم طريق
عباس ولكن التسمية األكثر شيوعا ً
هي طريق اجلمال حيث يستطيع
الفرد أن يستقل أحد اجلمال لكى
ت��س��اع��ده ف��ي ال��وص��ول ال���ى قمة
اجلبل.
ويبدأ طريق عباس من جانب السور
الشرقي لدير سانت كاترين الى
رأس جبل املناجاة ويسير لولبيا ً
ب��ارت��ف��اع حتى يصل ال��ى منطقة
ف��رش النبي ايليا ومنها ال��ى قمة
جبل موسى ومير هذا الطريق بعدد
من االستراحات التي ميكن للزائر
أن ميكث بها قليالً لالستراحة.

فرش النبي ايليا
ومنطقة ف��رش ايليا تعتبر املكان
ال��ذي تش ّرف فيه السبعون شيخا
من شيوخ بني اسرائيل بأن يكونوا
ش��رك��اء ف��ي ط��ع��ام العهد ورؤي��ة
االع�ل�ان االل��ه��ى «واخ��ت��ار موسى
قومه سبعني رجالً مليقاتنا» وتعرف
هذه املنطقة باسم النبي ايليا وبها
مجموعة من أشجار السرو العالية
وبعض أشجار النبق وبئر مياه
ي��ق��ال ان��ه بئر م��وس��ى ال��ى جانب
وج��ود أط�لال احملجر القدمي الذي
ك��ان��ت ت��ؤخ��ذ منه أح��ج��ار كنيسة
االم��ب��راط��ور جستنيان على قمة
جبل موسى كما يوجد العديد من
أط�ل�ال ال��ق�لاي��ات ال��ت��ي ت��رج��ع الى
القرون األولى من املسيحية وعدد
من الكنائس الصغيرة التي نراها
متفرقة في كافة أنحاء هذه املنطقة.
درجات التوبة
وبعد منطقة فرش ايليا نصل الى
درجات سلم حجرية تؤدي مباشرة
الى قمة جبل موسى وعدد درجات
السلم هذه يصل الى أكثر من 750
درجة تعرف باسم درجات التوبة
ثم بعد ذلك وقبل الوصول الى القمة
بنحو خمسني مترا ً تقريبا ً والى جهة
اليمني يوجد أحد اآلث��ار الطبيعية
في الصخر وهو عبارة عن بصمة
طبيعية خل��ف ج��م��ل وه���ذا األث��ر
يعرف باسم أثر الناقة الذى يعتقد
فيه البدو.
والى جوار هذا األثر الطبيعي توجد
مجموعة من االستراحات خلدمة
زوار اجلبل حيث ت��زوده��م بكافة
احتياجاتهم وبخاصة املاء والطعام
ووسائل احلماية من البرد الشديد.
منشـآت أثرية

ويضم جبل موسى بعض املنشآت
التي شيد بعضها حديثا ً واآلخ��ر
منذ القدم والبعض شيد على أساس
املباني القدمية حيث متدنا كتابات
ال��رح��ال��ة واحل���ج���اج املسيحيني
مبعلومات شديدة األهمية عن بعض
املنشآت التي كانت أعلى اجلبل
وذلك على حد وصف كل من الراهبة
«اي��ث��ي��ري��ا» وال��رح��ال��ة «ج��اك��وب
دي ف��ي��رون��ا» وال��رح��ال��ة املشهور
«ب��رن��دن��ب��اخ» و«فيلكس فابرى»
واملصور «ثون والترويل» الذي زار
تلك املنطقة عام 1587م واملصور
«دي فلكوفي» ال��ذي زار املنطقة
ع��ام 1665م والباحث «ريتشارد
ب��وك��وك» ال��ذى نشر زي��ارت��ه لتلك
املنطقة عام 1743م.
كنيسة جوستنيان

وم��ن خ�لال ك��ت��اب��ات أغ��ل��ب ه��ؤالء
الرحالة وال��دارس�ين أمكن تكوين
فكرة عن املنشآت التي كانت أعلى
اجلبل حيث يوجد كنيسة صغيرة
وسيطة وهي الكنيسة التي شيدت
على املنطقة التى تسلم فيها النبي
م��وس��ى أل���واح الشريعة م��ن الله
سبحانه وتعالى والتى يعتقد أنها
تعود لفترة االمبراطور جوستنيان
وق��د شيد أعالها مبنى آخ��ر جديد
عام 1934م شمل بداخله البالطة
الوسطى لكنيسة جوستنيان تقريبا ً
وال��ت��ى ت��ع��رف بكنيسة الثالوث
األق���دس اال أن��ه م��ن امل��ؤك��د أن هذا
امل��ك��ان ك���ان ي��ض��م كنيسة أخ��رى
قبل عصر جوستنيان حيث ذكرت

الراهبة «ايثيريا» أنها رأت على
القمة كنيسة صغيرة يعتقد أنها قد
شيدت على يد «جوليان سابا» وأن
جوستنيان قد شيد كنيسته على
نفس هذا املوقع أو على أنقاضه عام
560م تقريبا ً وهو عمل مت مبهارة
عالية حيث دكت قمة اجلبل لتثبيت
منسوب التربة ومت جلب األحجار
التي شيدت بها الكنيسة من أرضيه
اجلبل.
أما ما يوجد قبل قمة اجلبل فهناك
مكان أسفلها توجد به ثالث كنائس
صغيره واح���دة اليليا واألخ���رى
ليوشع والثالثة للقديسة مارينا
وبالقرب من تلك املنطقة توجد مغارة
مشهورة للقديس ستفانوس.
مسجد أثري

وفي الفترة الفاطمية خالل القرنني
احلادي عشر والثاني عشر امليالدي
ش��ي��د ك��ذل��ك م��س��ج��د ب��ال��ق��رب من
الكنيسة على القمة وه��و املسجد
الذي ورد ذكره على كرسي الشمع
احملفوظ داخل الدير وال��ذي يعتقد
أن��ه ك��ان يشتمل على مئذنة حيث
وردت لها ص��ور في رسومات كل
من «جاكوب دي فيرونا» و«فون
برندنباخ» كما وردت صورتها
باحلبر الشيني لرسمة على غالف
مخطوط موجود مبتحف الدير وهي
املئذنة التي يعتقد أنها دم��رت في
القرن اخلامس عشر امليالدي نتيجة
للزلزال الشديد ال��ذي ض��رب تلك
املنطقة عام  856هـ ولوحظ أن هذا
املسجد قد شيد مستغالً نفس نوع
احلجر اجلرانيتي الذي شيدت منه
الكنيسة.
اهتمام أثري وتاريخي

ولألهمية الكبيرة التي يتمتع بها
ه��ذا اجل��ب��ل ووادي����ه م��ن الناحية
العلمية وال��ت��اري��خ��ي��ة والدينية
هناك تعاون حثيث بني العديد من
املنظمات واجلهات املهتمة بالعمارة
واآلثار في مصر واخلارج من أجل
احلفاظ عليه من أي عبث فقد قامت
منطقه أث��ار جنوب سيناء بجهود
كبيرة بالتعاون مع بعثة جامعة
أثينا لعمل حفائر أعلى اجلبل وذلك
للتوصل الى معلومات مؤكده حول
الكنائس املوجودة أعاله وتاريخها.
وي��ج��ري االع�����داد مل��ش��روع كبير
ل�لاس��ت��غ�لال األم��ث��ل ل��ه��ذا اجلبل
بالتعاون م��ع منظمة اليونسكو
العاملية والتي أعلنت مدينة سانت
كاترين مدينة ت��راث عاملي كما أن
هناك تعاونا ً مشتركا ً بني االحتاد
األوروب�����ي ومنطقه آث���ار سانت
كاترين ومحمية سانت كاترين
ومجلس مدينه سانت كاترين من
أجل تنمية املنطقة وقد قامت مؤخرا ً
بتخصيص مبلغ مليون ونصف
املليون يورو من أجل تنمية املنطقة
والدير.
وبالتعاون مع محمية سانت كاترين
أيضا ً تقوم حمالت توعية مستمرة
للبدو لبيان أهمية هذا اجلبل ملنع
تشويهه بأي طريقة وتأمينه لسيل
الزوار الذي ال ينقطع صيفا ً أو شتاء
كما أن املنطقة بصدد استصدار قرار
من املجلس األعلى لآلثار بضم جبل
موسى واع��ت��ب��اره أرض���ا ً أث��ري��ة ال
يسمح التعامل معها ب��أي صورة
اال من خالل املجلس األعلى وذلك
للحفاظ عليه وزيادة تأمينه.

