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 عيدمن  يوًما ثالثين بعد الحج يقام ة حدثيحتفل يهود جربة سنويا ومنذ قرون بهذه المناسبة الهام

 هذهوتتم  . Lag Ba Omer "الق با اومار"والثالثين  الثالث اليوم في مايو شهر خالل عام كل الفصح

 األصل في. Rebbi Shimon bar Yohai "ي شمعون بار يوهايبالرب  "تذكيرا  هيلوال  في الممارسة

حد أ) هاناس ماير بعل الحاخام يوهاي وذكرى بار شمعون امالحاخ وفاة ميالد عيد حفلة حج اليهود هو

كثر خالل هذه الفترة قراءة التوراة والنصوص الدينية من قبل األحبار فت ،(أشهر الحاخام اليهود بتونس

في تذكيرا بنهاية الوباء خالل االنتفاضة ضد روما تذكارية وذلك احتفاال والقناديل الوإشعال الشموع و

  ."hilloula  هيلوال" الروحمرتبطا باحتفال صعود و 231و  231 الفترة ما بين

حسب األسطورة الشعبية التي تروى من و الغريبة إنشاءالروايات حول األساطير و عديدحامت           

توفيت في و. وعلى صدرها لفافة من التوراةة يهودية عبرت البحر تاقبل يهود الحارة الصغيرة أن ف

في مغارة صغيرة العزلة أن هذه الفتاة قد عاشت حياة  أيضا يروىو. المعبد ءيه بناالمكان الذي تم ف

للصالة كرست حياتها غريبة ووحيدة و الفتاة فكانت .المتجهة نحو القدس موجودة حاليا في قاعة الصالة

بة جريهود  أعطىو حينها . لكن لم تحرقهاالنار جسدها ومالبسها و مساءذات  التعبد إلى أن أضاءتو

 ."الحج" مناسبةالزيارة ب هذه ىسم  تل في شهر ماي من كل سنة، االتبرك بهالقداسة لها وذلك بزيارتها و

استقرت  ,الميالدقبل  185سنة  سليمان بفلسطينبعد تدمير هيكل  هأن  لت رواية شعبية ثانية وكما تدا

تم تلقيبها عبدا لهم وم ابنوأبواب المعبد و جلبوا معهم إحدىكهنة بجزيرة جربة وال مجموعة من

 ".بالغريبة"

 .الموجودة في أرجاء القاعتين التذكارية إشعال القناديلستعدادا للحج يتم تنظيف المعلم وا         

كتب الدين بينما تتجه النسوة لقراءة التوراة و فترة الحجويكرس أحبار الغريبة ورجال دين آخرون 

  حبر على البيضالكتابة ما يتمنوه ب البيض بالمغارة بعد عوالمسلمات إلى قاعة الصالة لوض اليهوديات

الالتي تأخرن في  للنساء األطفال وإنجاب للفتيات زفافال تقريب أجل من مختلفة وتعبيرات لغاتب

يتبادلن الحديث حول و الصالة غرفة في الشموع بإضاءةبعد الخروج من المغارة تقوم النسوة و .الوالدة

 .ة بقية االحتفاالت مع الزائرينشاركلم الملحق إلى يخرجنها خالل هذه السنة ثم المراد تحقيق نأمانيه

 البريك مثل يهودي تونسي أصلمن  التقليدية األطباق تذوق ختلف جنسياتهم بمالزوار  اليهود يتقاسمو

  boukha "البوخا"زجاجة  حول كما يحتفل آخرون ...الفريكسيو ةتالكفوالمعقودة و المدفونةو

 .البهجةتعبيرا عن الفرحة و كراتوالمس

 في والمسلمين اليهود بين الوطيدة العالقات مفاتيح حدأ خالل أيام االحتفاالت التجارة تعتبرو        

 على متكامل اللغوي مع انتماء جنب إلى جنبا المختلفة والمنتجات السلع إذ نالحظ عرض ،جربة

 أعطى للحفلمما  لقرون والسياسي االقتصادي النظام نفس في والمشاركة التواصل بينهما مستوى

ب كما نشطت الحركة السياحية بالغريبة خاصة في السنوات األخيرة فأصبحت تستقط .خاصة أجواء

تونس بلد  ن  عن أتعبيرا لسياسة ترويجا للسياحة الدينية ومنهم رجال االسياح من جميع أنحاء العالم و

 .التعايش بين األديانالتسامح و

عند  النساءو الرجال بين فصل فيها يوجد ال التي درةامن المناسبات الن المناسبة تعتبر هذهو          

 .التونسية الشعبية األغانيعلى وقع  الراقصين اإلستماع للغناء ومشاهدةب إذ يستمتع الجميع ،يهود جربة

منشدين أغاني  لمعبدا من الشمعدان اليهود خرجي اهعند الشمس، غروب إلى عادة االحتفال هذا ستمري

شمعدان إلى قلب الحارة بال أتونكان اليهود ي 1122سنة  "الغريبة"قبل الهجوم اإلرهابي على  .مختلفة

تحت مراقبة أمنية للكنيست وور الخارجي ذلك الحين أصبحوا يتجولون بها إلى حدود الس   ذمنالصغيرة و

اإللوهية عند مع  ةالصوفي الممارسات ختلطفت الزفاف مراسم بين الموكب هذا يجمع وهكذا .مكثفة

 الذين إسرائيل أبناء ينقذ ليأتي شمعون للحاخام تكريماً  أغاني بغناء المشاركون يقوم ثم. اليهودي الشعب

 ".!المنفى من لتحريرنا تأتي عندما! شمعون حاخام يا: "تقول بعبارةمرددين هنا بعد الشاة  إلى لجؤوا

الشموع تبقى و ةمقبلال يخرج إال السنة الت والكنيس داخل إلى انالشمعد يعيد اليهود المساء، في

 .القاعتين صفوف جميع على مضيئةكارية القناديل التذو
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 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر  -

  منلهذه المناسبة الهامة  اإلعداد ذ يالحظا"الغريبة"العنصر في المعبد اليهودي هذا تتم ممارسة 

حيث  ،ما لديهن ىزهأو  حسنألكبيرة بجربة الحارة اليهود الحارة الصغيرة و  فتياتنسوة و خالل لباس

فتعتبر مناسبة الحج  ما لديهم أحسن أيضاكما يلبس الرجال . يتم  اإلستعداد لهذه المناسبة منذ شهور

 .فرصة للتعارف قصد الزواجلتقي فيها النسوة مع الرجال وتالسنوي من الفرص النادرة التي 

 ذلك لتسهيلض كيفية استعمالها أمام العموم وواستعراtefillin خالل هذه المناسبة يتم إخراج التفيال 

عداد إلألواني ا تبرز بعضكما  .الصالة بها خاصة بالنسبة للذكور الذين بلغوا سن الرشد تعلمو

الكفتة  تقديمو حجام إلعدادأواني أخرى مختلفة األالمقالت إلعداد ألبريك و مثلالمأكوالت اليهودية 

 . الفركسيو من المطاعم بالحارة الكبيرة وخاصة بالنسبة للبريك وأ غلبها متأتية من منازلهمأو المدفونةو

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

حيث تتم  ممارسته من قبل مختلف يهود  لوصول إلى العنصرال توجد ممارسات عرفية تمنع ا

غم من ،جربة وحتى من خارج تونس ل الاالختالف الديني ف وبالر  المسلمين حضورهم من عديد قد سج 

 ."ياضالر  "خاصة متساكني الحارة الصغيرة السنوي و الحج   ا تبكثافة خالل مناسب

 

 والتمرير للنّاشئة كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء -

فاألم تعلم  ،تنتقل هذه الممارسات الدينية و العرفية و العقائدية من جيل ألخر عن طريق التعلم

تعلمها كيفية  اكم .تلبسها أجمل ما لديها خالل هذه المناسبةالكتابة على البيض و و محتوى ابنتها كيفية

 أيضا ابنه قراءة التوراة وااللتزام م األبيعلفي المقابل  .طبخ المأكوالت المخصصة لهذه المناسبة

فمنذ الصغر  .خالل أوقات الصالة" التفيال"كيفية استعمال و أيام الحجالكنيست خالل شباط وببالصالة 

، كبير حضور لألطفال ما يكون غالباو ،لديها طابع خاصهذه  يعلم الوالدين أطفالهم أن مناسبة الحج

تعطي و .مشرب والغناء والرقصالوالتمتع بالمأكل و التعارفو ريةتعتبر هذه المناسبة فرصة للححيث 

ة في برامجهم التعليمي  الجمعيات اليهودية أيضا أهمية كبرى لمناسبة الحج بإعطائها قيمة علمية 

 .خاصة اليهودية منهابالمدارس و

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

إذ  ،األجيال تساهم في نجاح الحج   فكل   ،"الكهان"خاصة يهود الحارة الصغيرة زيرة جربة ويهود ج

      .جميع الفئات العمريةمن جميع يهود جربة  "الغريبة"تستقطب 

 

 مشاركون آخرون -

التونسية التي بقى فيها بعض يهود المناطق يحضر العديد من نوية ه المناسبة الس  ذه ألهميةنظرا 

 كما يحضر أيضا اليهود المقيمين في البلدان األوروبية .(تونس -سوسة -جرجيس) فراد األالعائالت أو 

 ن حضور مميزيللمسلمين التونسيو ،آخرون من جنسيات مختلفةوأغلبهم من أصل تونسي و األمريكيةو

 . خالل هذه المناسبة

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 جمعية اليهود بجربة. 

 بتونس العاصمةليهود جمعية ا.     

 بجربة جمعي ة صيانة الجزيرة.   

 LES TUNES et Les ASSIMILES TUNE              
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 هيئات رسميّة -

 المعهد الوطني للتراث. 

 وزارة السياحة. 

 وزارة الشؤون الثقافية. 

 وزارة الشؤون الدينية. 

 بمنويةالفنون كلية اآلداب و. 

 

 العراقيل والتهديدات: رارمدى قابليّة العنصر لالستم -4

يكون محل و ,الزواراليهود وبقية هتمام اجلب ييحظى بإقبال شديد و عند اليهودزال الحج ي ما

استهدفت الغريبة  التي  اإلرهابية الهجوميات أنغير  ،العالميةالوطنية و اإلعالموسائل  مواكبة من قبل

لفت تقلصا كبيرا في عدد الزوار خ 1121سوسة سنة و المتحف الوطني بباردو و النزل ب 1112في 

كما أن تفاقم نسبة الهجرة من قبل الشبان اليهود التونسيين ربما . منهم اليهود التونسيون و األجانبو

                                                                                                                            .حج الغريبة مناسبة أمامستكون عائقا كبيرا في السنوات القادمة 

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

 كبيرة ةشعبي   دينية لثقافة جربة مهرجاناب "ريبةالغ" اليهودي تالكنيس إلى الحج   تعتبر مناسبة

ممارسات ك ات كبرى ومتنوعةاهتمام مركز أصبح الذي والثقافي الديني التراث لمعرفة فرصة هامة و

عن  امثاال حي   يعتبرو اليهودي التونسي المطبخ وإبراز أهم مميزات ،العاداتالقيام بالطقوس وو العبادة

                                                                                                                                    .ةالتونسي    تنشيطا للسياحيةأيضا مناسبة هامة وو والفنية والروحية الدينية الثقافية

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وضع بيض األمنيات في المغارة بعد كتابة األمنيات
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 إشعال الشموع بعد وضع البيض بالمغارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بالغريبة حجال اليهود خالل المسلمين مشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خالل الصالة" التفيال"شرح كيفية استعمال 
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 ...(الكفتةالبريك و)  تنوع المطبخ اليهودي التونسي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 "الغريبة "التمتع باالحتفاالت الشعبية بملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                  "الغريبة"بعد تشيعا إلى خارج " بالمينورا"الرجوع                           للخروج      "  المينورا"إعداد          
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

حيث كانت  1122و  1125ت م االعتماد على الزيارات الميدانية خالل الحج بالغريبة سنتي 

 :يهود و مسلمين و التعرف إليهم مثالالموعة من األشخاص مج لمعاينة ممارساتفرصة هامة 

من يهود مدينة جرجيس، غالبا ما يكون متواجد سنوي ا في الغريبة خالل فترة ، سنة 31 موسى وزان، -

    .12311 212  الهاتف الحج  باعتباره مساعد كبير األحبار بتونس،

الواد، وهو من الحارة الصغيرة بجربة من عائلة  ، ِرب ي الكنيست اليهودي بحلقسنة 01 ،دنيال كوهين -

العاصمة  بحارة اليهود األصليين واألوائل بالجزيرة، يقطن حاليا بمنطقة لفايات بتونس" انالكه  "

   .66560611 الهاتف ويدرس العبرية بالمدرسة اإلسرائلية بشارع الحرية،

يقطن بالحارة الصغيرة غير  ،ي للغريبةاألمن الداخلسنة، المسؤول على النظافة و 01خضير هنية،  -

 ألثاث الجنائزي بالغريبة في إطارحول ا 1112بعيد عن الغريبة، قد م مساعدة كبيرة للعمل الميداني منذ 

 .رسالة الماجستير التي تم  إعدادها، وساهم أيضا في بيان الد الئل والمعتقدات الدينية خالل فترة الحج

يت تقطن بالحارة الكبيرة وتأتي إلى معبد الغريبة أيام الجمعة بعد الزوال ربة ب سنة، 51، حداد ةشلبي -

ة في تحضيرات الحج السنويولتساعد في عمليات التنظيف   .طباق هذه المناسبةإعداد أ خاص 

بحلق الواد متخصص في إعداد اإلطباق اليهودية  "مامي للي"صاحب مطعم  سنة، 11جكوب للوش،  -

 .ا بمدينة المرسىالتونسية ويستقر حالي

 العبرية األرشيفيةالوثائق  اختصاص ،دكتوراهطالبة أرشيف و متصرف, سنة 38شرف الدين  إيناس -

 .43216  533: ، الهاتفباألرشيف الوطني التونسي

مخبر التراث بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة تحت إشراف األستاذ حبيب الكزدغلي الذي  -

                            .68 382 038الهاتف  ،1125و  1121حضور فعليات الحج بالغريبة خالل سنتي أتاح لي الفرصة ل

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

 قبل من ومشروح مصحح مخطوط ، جربة تاريخ ، جربة أخبار في األحبة مونس ، محمد راس أبو -

 33 -31. ص ،2651 ، تونس ، الوهاب عبد حسني آسن: بقلم مقدمة ، محمد مرزوقي

-Albert-Armand Maarek, Les Juifs de Tunisie - histoire d'une émancipation, 

Éditions Glyphe, 2013. Cette 2ème édition comporte également des chapitres 

spécifiques sur les communautés juives de Sousse et de Nabeul. 

-Bice Slama, L'insurrection de 1864 en Tunisie, Maison tunisienne de 

l'édition, Tunis 1967 

-Claude Nataf (ouvrage coordonné par), De Tunis à Paris, Mélanges à la 

mémoire de Paul Sebag, Editions de l'éclat, Paris Tel Aviv 2008 

-Denis Cohen-Tannoudji (ouvrage coordonné par), Entre orient et occident, 

Juifs et Musulmans en Tunisie, Editions de l'éclat, Paris 2007 

-Hmida Toukabri, Les Juifs dans la Tunisie médiévale 909-1057, Romillat, 

Paris 2002 

-J. Pinkerfeld, ibid., pp. 15-16 ; « Beit-haknesset ‘HaGribah’ be’ih Djerba 

(Seqirah arkiteqtonit) » (en hébreu), dans Eretz Israël, vol. IV, Jérusalem 

1956, pp. 222-226. 

-Jacques Sabille, Les Juifs de Tunisie sous Vichy et l'occupation, Éditions du 

Centre, Paris 1954 

-Jacques Taïeb, Être juif au Maghreb à la veille de la colonisation, Albin 

Michel, Paris 1994 
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-Jacques Taieb, Sociétés juives du Maghreb moderne (1500-1900), un monde 

en mouvement, Maisonneuve & Larose, Paris 2000 

-Jean Ganiage, Les origines du Protectorat français en Tunisie (1861-1881), 

P.U.F., Paris 1959 

-Jean-Pierre Allali, Juifs de Tunisie, éd. Soline, Courbevoie, 2003.  

- Robert Attal et Claude Sitbon, Regards sur les Juifs de Tunisie, éd. Albin 

Michel, Paris, 2000  

-Denis Cohen-Tannoudji (sous la dir. de), Entre Orient et Occident. Juifs et 
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 الّسمعيّة البصريّة -

مج التلفزية المحلية و العالمية الحج السنوي بالغريبة وشهادة الزوار منهم يهود عديد البراتواكب 

 :مثال و نجدها متوفرة  غالبا بالمواقع االلكترونية أجانبو
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 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

مثال المتحف الوطني بباردو  ةجرب "غريبة"تتوفر بعديد المتاحف الوطنية قطع متأتية من 

 . السوق جربة بحومة" سيدي الزيتوني"متحف العادات الشعبية و

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

           .جربة  حومة السوقالحارة الصغيرة وو "الغريبة"بكنيست  1128جوان  15 /1125ماي  -5-2-8

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

  .محافظ تراث بالمتحف الوطني بباردو ،سعاد التومي -

اختصاص الوثائق األرشيفية العبرية  ،طالبة دكتوراهأرشيف و متصرف ،سنة 38إيناس شرف الدين  -

 .43216  533باألرشيف الوطني التونسي، الهاتف 

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

  .1128جويلية  13 -11/ 1128جوان  11 - 1128ماي  1

 

 محّرر البطاقة  -

 .متحف الوطني بباردومحافظ تراث بال ،سعاد التومي

 

https://www.tourmag.com/Le-pelerinage-de-la-Ghriba
https://www.tourmag.com/Le-pelerinage-de-la-Ghriba
https://web.facebook.com/elghriba/?hc_ref=ARQLW9_oSpGSrPbGNBKWj8JTDVT_ZHudTshJTYLqaSLPeZTKchn_Oz9HorDJYyLk1BU&fref=nf
https://web.facebook.com/elghriba/?hc_ref=ARQLW9_oSpGSrPbGNBKWj8JTDVT_ZHudTshJTYLqaSLPeZTKchn_Oz9HorDJYyLk1BU&fref=nf
https://web.facebook.com/Film-l%C3%A9trange-histoire-juifs-de-Djerba-496063650504791/
https://web.facebook.com/Film-l%C3%A9trange-histoire-juifs-de-Djerba-496063650504791/

