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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
  3/048  بطاقة جرد عنصر رقم

 
 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

                                                                                                                                                                                                                                                           .حي طي بإسحاق ي زيارة الرب  

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

                                                                                                                                                                                                                                                                 .ب لوماتحي طي   الرب ي الهيلو

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

                            

ب حي طي   إسحاق ييوجد ضريح الرب  

بتونس " بورجل" بالمقبرة اليهودية

التي تقع ما بين شارع خير و العاصمة

تمتد هذه . شارع لويس درايوالدين باشا 

هكتار  .31.5 مساحة المقبرة على

ن يهود القرانة ويهود ة بيممقس  تقريبا و

تسم ى كانت و. بشكل غير متساو تونس

، وهي تسمية ليست "مقبرة الفخار"أيضا 

وتجدر اإلشارة إلى أن  . متداولة بكثرة

الرب ي حي طي ب قد دفن في البداية في 

المقبرة اإلسرائيلية بشارع روسطن 

 (Google Maps)ليهودية عبر األقمار الصناعية موقع المقبرة ا        االستقاللحديقة الحبيب ثامر حاليا، وبعد 

 في المربع الخاص   هدفنتم  و يين اآلخرينن العديد من الرب  أنه شأتم نقله إلى المقبرة اليهودية بورجل ش

ويحظى الرب ي حي   .ةباللغة العبري    Beit ha Haïmبيت ها هييم "ى بمنزل اإلحياء بما يسم   أويين بالرب  

عموما وكذلك عند يهود تونس و يهود شمال إفريقيا  إشعاع هام   ولهاحترامهم للرب ي  وطي ب بحب  اليهود 

بعد مغادرتهم للبالد التونسية، حيث ما يزال العديد منهم يهود فلسطين، وقد تواصل إحياء ذكراه حتى لدى 

أو ديسمبر من الفرنسية و بإسرائيل خالل شهر نوفمبر ( Sarcelle)  وفاته بمدينة سرساليحتفل بذ كرى 

 .سنة كل  

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت -

التقاليد الشفوي ة وأشكال التعبير الشفوي  بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي  غير  -

 .الماد ي

 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           

 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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                    MINISTERE des AFFAIRES CULTURELLES 

                          INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 
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 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

ع من خالل يتجلى و هود تونسيالتقاليد عند تنوعت العادات و المناسبات تعدد االحتفاالت و هذا التنو 

ها ةالعقائدي  الدينية و هذه المناسبة جملة بحيث تحيط ال ذي يعتبر من بين أبرز العادات  الحج  ، ولعل  من أهم 

المختلفة مراسمها و" بي طي  حالرب ي  الهيلو"تتميز و .ةشعبي   كثراأل مراسم مختلفةالمن الطقوس و 

فهي التي تساهم بصفة  ،الجالية اليهودية برمتها تتقاسمهعند اليهود  الحج  ألن  للجماعة  المكث ف حضور الب

  .اإلنفاق عليهاإعداد هذا النوع من االحتفاالت ومباشرة أو غير مباشرة في 

وحت ى بعض  ةالروايات الشعبي  ن بجملة م اومرتبط اب غامضطي   ي إسحاق حي  يخ حياة الرب  يبقى تار

ماع رغم اج والدتهي حي طيب بمدينة تونس و اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ لد الرب  قد وو. األساطير

ا ه ولد ن  أالبعض   بشراب الكبيرولعه قد عرف بو .3317سنة توفي و .347 سنة أو 3471سنة إم 

كما عرف أيضا  .بأيادي يهودية نع في المنزليصمن التين يعد  وهي عبارة عن شراب مسكر  "لبوخاا"

 نشأأدفنه أن هذا الرب ي وبعد وفاته و تقول األسطورة أيضاو .بمساعدته للنساء العاقر و اليتامى والمساكين

خام خايمي الر   ، فرأى "غادرنا"كلمة كتابة نسي و تاريخ وفاتهتحمل اسمه وقبره على نقيشة أي  حرفي الر 

فإن   إال  و على النقيشة هر اسمغي  يأن  لم يمت وعليه حي هن  أله  حي طيب خاطبه قائال يالرب   أن  في منامه 

لو " عبارة ي إسحاق حي طيبسم الرب  إلى القبر وأضاف إلخايمي ر  الالغد ذهب  وفي. دةستكون مهد  حياته 

 . ذلك الوقت ارتبطت هذه العبارة باسمهمنذ  و. أي لم يمت باللغة العبرية "مات

ناول الفواكه الجافة مثل اللوز والفستق والكاجو يكثر اليهود من ت ،حتفال بهذه المناسبةخالل اال

ة من هذه الفواكه على ة هام  وضع كمي   إلىكما يعمدون . بنهمتبادلها و للبوخا الزبيب مع الشرب المكثفو

الشموع ووضعها  مع إشعال اكذلك على القبور المجاورة له و رشها بالبوخو حي طيب لومات يقبر الرب  

ناسبات  و خاصة منها مناسبة يقوم بها يهود تونس في كثير من الم ما هذه الممارسات عادةو. على القبور

كتعبير عن مدى  يعتبرون تطبيق هذه الممارسات وجربة بجزيرة الغريبة السنوي  حج  الحج  على غرار 

فيها ممي زات المطبخ اليهودي التونسي من كما تعتبر الزيارة فرصة تبرز . يلروح الرب  حب هم وإخالصهم 

عة مثل  " البريك"وهو عبارة عن كسكسى ممزوج بالمدفونة، إضافة إلى " دقدلة"خالل تقديم أطباق متنو 

عة" الفركسي"و التعاون االجتماعي  برز هذه المناسبة  مدى التضامن وكما  ت .ومرطبات تقليدي ة متنو 

ي حي ت مالية توضع في صندوق معدني يوضع على ضريح الرب  عاتبر  و بينهم من خالل تقديم هبات

 .كبير األحبار الذي يأخذه عند االنتهاء من الممارسات االحتفالية إشرافب تحت طي  

ي حول كبير األحبار الواقف حذو قبر الرب  في مرحلة موالية من االحتفال ع الحاضرون يتجم  كما 

باللغة  أغنيةفي شكل  دها الحاضرونيرد  ة وباللغة العبري  ي أنشودة للرب   يقوم بقراءة الذيوب طي  حي 

  :، من كلماتهافي كنف البهجة والمزاح judéo-arabeالعبرية العربية 

 ا ليالي مالحــا ليلي مالح يــي

 باي لومات ا سماحة يا حي  ـي

 الليلة ليلة في بيوتنا

 نفرح  نمشعون

 يقولي مالحيقولي افرح وو

 ي الجنةشاء هللا نتقابلو ف إن

 ي موالناليك الحاجة رب  

 ب ديما معاناطي   ي حي  رب  

 ب لومات ديما معاناطي   ي حي  رب  

 ا ليالي مالحــا ليلي مالح يــي

 ا ليالي مالحــا ليلي مالح يــي

 في العشرة ديما زادا
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 و يشفع فيها فيشر

 البوخا هيلوال

 ا ليالي مالحــا ليلي مالح يــي

 عبادةوزيارة و

 .خير من العادة العام الجاي

الغناء االنتهاء من األكل والشرب و على إثرو ،المراسم االحتفالية إلى ما بعد الزوال هذه تستمر  و         

     .ب باي لوماتي حي طي  السعادة و طالبين البركة من الرب   تغمرهميبدأ الحاضرون بالخروج شيئا فشيئا 

 

 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) لممارسة أو المهيكلة لها الماديّة والالمادية المصاحبة لالعناصر  -

ار إلحياء جملة من  يمث ل مقر  مقبرة بورجل الفضاء الرئيسي لممارسة العنصر، حيث يجتمع الزو 

بما يرتبط ث العديد من األسر اليهودية بتونس تشب   وه ب باي لوماتطي   حي   ما يميز هيلوالالممارسات، ف

، وهو الفتياتخصوصا الن ساء وو حلي  من لباس و أجمل ما لديهمالظ هور بص على والحربها من عادات 

 .نوي بجزيرة جربةالغريبة الس   بمدى تأنقهن عند احتفالهن بحج  ما يذك ر 

با ما غالو ،غيرهم ين من يهود ومسلمين والمدعو   طباق لجل  عائالت اليهودية بتونس األواني واألتوفر الو 

ة بالش رب واألكل خالل هذه المناسبة بالبساطة مثل األواني البالستيكية تعملة األواني المس تت سم كي الخاص 

 . ة ثانيةلها مر  اال يعاد استعم

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

ل ياالختالف الديني  من غمر  كما أن ه بال. ال توجد ممارسات عرفية تمنع الوصول إلى العنصر سج 

يارة  همالمسلمين حضور العديد من ف علىرغبة في في الز    .هذه العادات التعر 

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

كيفي ة ممارسة هذا العنصر الثقافي من جهة م تعل  إحضار أوالدهم وبناتهم ل إلى يهود تونس يعمد

ه المناسبة كما ذلهو االستعداد  التأنقابنتها كيفية  األمفتعلم   ،جهة أخرى االستمتاع بالجو االحتفالي منو

ع .االستمتاع بهاو المأكوالتتشجعها على تذوق مختلف  حفظ و البوخاعلى شرب األب ابنه  في حين يشج 

رصة تعتبر هذه اللحظات االحتفالية فو .المكتوبة باللغة العبرية "ي حي طيب لوماتالرب   الهيلو"أنشودة 

يحرص اليهود  كما. األطفال الحاضرينإلى الشباب وإلظهار العادات اليهودية المحلية يسهل نقلها بسالسة 

خاصة من خالل مواقع من خالل الصحافة المسموعة والمرئية وممارساتهم يف بعقائدهم ومزيد التعرعلى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . التواصل االجتماعي

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 حلق الواديصمة وخاصة القاطنين في منطقة الفايات بالعا يهود مدينة تونستهم  هذه المناسبة 

اليهود القاطنين خارج تونس و خاصة  ليحل  جرجيس بالد رجة األولى وكذلك بعض يهود جزيرة جربة و

يهود  يأتيو .في المرتبة الثانية غيرها من المدنستور وت سطين من أصيلي سوسة ونابل ويهود فرنسا و فل

ة المسلك المؤدي إلى خاص  و ام من بداية الحج  قبل أي   "ي بورجلالرب  "تنظيف مقبرة لالمرسى ومدينة تونس 

                  .وذلك تحت إشراف كبير أحبار تونس "بطي   ي حي  الرب  "ضريح 

 

 كون آخرونمشار -
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اعية بمختلف جنسياتهم وأديانهم ات االجتممن الفئ اتفيها مجموع يلتقتمناسبة الحّج عتبر ي
خاصة العلمية يتبادل من خاللها الحاضرون ء شبكة من العالقات االجتماعية وفرصة لبنا فهي أصولهم،و

ن حول األقليات يذة الجامعي  األساتسين والباحثين والتعارف ومناسبة لفتح أفاق جديدة خاصة للطلبة الدار

                                                                                                                           .ةالدينية بتونس وخاصة منهم المختصين في تاريخ و تراث اليهود بتونس و بشمال إفريقيا عام  

 

 المجتمع المدنيّ / ةمنظّمات غير حكوميّ  -

  .بتونس العاصمة مقرها بشارع الحريةو جمعية يهود تونس -

 .جمعية اليهود بجربة -

                                                                                                                                     .كبير األحبار بباريس -

 

 يئات رسميّةه -

 .قسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتنغرافي ة والفنون المعاصرة: المعهد الوطني للتراث -

 وزارة الشؤون الثقافية -

 .والتنمية الث قافي ة وكالة إحياء التراث -

  .ياحةوزارة الس   -

  .اخليةوزارة الد   -

  .بلدي ة تونس -

                                                                                                                              ."مخبر التراث"بة، كلي ة اآلداب والفنون واإلنساني ات بمن و -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

ضمان استمرارية وجودهم من خالل حرصهم على تطبيق جملة من  لىإيسعى يهود تونس 

 بنابل يعقوب سالمةي فالحج للرب   ،كلية بعديد المدن التونسيةتكاد  تقلصت بصفةالممارسات العقائدية التي 

 حي  إسحاق  الرب ي هيلوالاستمرارية وتمث ل . مدينة الكاف غريبةب الحج شأن شأنه يكاد يكون بصفة فردية

نين، عرفتها البالدالتي بتونس باعتبار التطورات  رمزا للتواجد اليهودي لومات ايب بطي   هذه  على مر  الس 

                                                                                                                                                                                                        .ة فئة الشباب منهمخاص  أوروبا باألساس وساهمت في هجرة العديد من يهود تونس إلى تغي رات ال

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

 بتونس العاصمة "بورجل"السنوية بالمقبرة اليهودية  ب لوماتي حي طي  هيلوال الرب  و أتعتبر زيارة 

تعكس مدى حرص اليهود على المحافظة على والمرتبطة بالمقابر، معرفة الطقوس اليهودية فرصة ل

 . تراثهم الثقافي وتثمينه

ة تلك ال تي تشرف على تنظيم بمؤسسات ارتبطت هذه المناسبة خالل الس نوات األخيرة وقد  مختلفة خاص 

ويتم  تدريس العديد من . مختلفةروبية أمن اليهود من بلدان  جامعاتل يثل عملية تمتسه  رحالت إلى تونس 

التظاهرات الثقافي ة اليهودي ة على غرار حج  الغريبة أو زيارة الرب ي حي  طي ب في المؤس سات التربوي ة 

والتعليمي ة اليهودي ة مثل المدرسة اليهودي ة والمعهد الثانوي اليهودي الفيات تونس،حيث يعتبر يوم الزيارة 

ما يعتبر هذا الن وع من الممارسات االجتماعي ة واالحتفالي ة فرصة للتبادل الثقافي ك. يوم عطلة مدرسي ة

 .و وسيلة لتنشيط الحركة السياحي ةبين األقلي ات والمعرفي 

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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  .لومات بطيّ  حيّ الربّي قبر 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 .ي حي طيبالمقابر المجاورة للربّ  ىة علالشموع و رمي الفواكه الجاف إشعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ّزيارةمن أهم عناصر الالفواكه الجافة و" البوخا "الشموع و 
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 "فركاسي"و (الكسكسى+ مدفونة ) "دقدلة" الّزيارةأهم المأكوالت التي  توزع خالل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ينالحاضر اليهود على الفواكه الجافةو "البوخا"توزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .حتفالاالخالل " وال الهيل"  أنشودة ترتيل 
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 تمرير زيارة الربّي حّي طيّب إلى األجيال النّاشئة

 
   

                                      

 
   

 
 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .بفرنسا سرسالفي ب لو مات يّ طحي  دعوة لالحتفال بهيلوال

 

 البيانات استبقاءوص المرجعيّة المعتمدة في هويّة الشخ -7

 أين 8.33في نوفمبر بمقبرة بورجل ب حي طي   زيارة الرب يمواكبة  على الميداني العملاعتمد 

، كما تم  اليهود محادثات مع عدد منإجراء مقابالت ووبصفة مباشرة المتعل قة بها معاينة الممارسات تم ت 

 :  لتحيين بعض المعطيات و إضافة أخرى الحقميداني القيام ببحث 

 sarfati.clawanado.fr، البريد اإللكتروني  ة المرسىيهودي تونسي مقيم بمنطق: سرفاتي كلود -

 الهاتف، باريس طة في المجتمع المدني بين تونس وناشو اليهودباحثة في تاريخ  :مونيك حاييون -

11735753347+ 

  .58838381موشي أوزان، مساعد الرب ي الكبير،  -

            jikajohn@gmail.comوني ي، البريد اإللكترحلق الوادمقيم ب تونسييهودي : ف جوزافخري   -

  .اإلنسانيات بمنوبةبكلية اآلداب والفنون و "مخبر التراث"عضوين في جمعية  :مارك فلوسبيار مامي و -

رئيس مخبر التراث،  و أستاذ تعليم عالي بكلي ة اآلداب والفنون واإلنساني ات بمن وبة: حبيب الكزدغلي -
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                                                                                                                                                     .83138.13 الهاتف، 8.33سنة  رجل خاللوببمقبرة  يات الحج  الفرصة حضور فعإتاحة 

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- ARDITTI (Raphael), «Les épitaphes rabbiniques de l’ancien cimetière 

israélite de Tunis», in Revue Tunisienne, 11
ème

 année, mai 1904. 

- ARDITTI (Raphael), «Sur quelques épitaphes importantes de l’ancien 

cimetière israélite de Tunis», in Revue Tunisienne, n°138, 27
ème

 année, 1920. 

- ATTAL (Robert), « Autour de la dissension entre Touansa et Grana à Tunis », 

in Revue des études juives, CXI ½, 1982. 

- BISMUTH JARRASSE (Colette) et JARRASSE (Dominique), Synagogues de 

Tunisie monuments d’une histoire et d’une identité, New York, 2010. 

- FELLOUS (Michèle), collectif, "Le cimetière du Borgel de Tunis, Patrimoine 

en péril", AICJT, Paris, 2016. 

- FELLOUS (Sonia), collectif « Architecture des synagogues de Tunisie essai de 

typologie», «Juifs et musulmans en Tunisie, fraternité et déchirement, 

architecture des synagogues de Tunisie » Essai de typologie », in Acte du 

colloque international de Paris, Sorbonne organisé par la société de l’Histoire 

des juifs de Tunisie et l’université de Tunis, le 22- 25 mars 1999. 

- KARROUT DEHIRA (Mouna),  Étude d’une nécropole juive : Le cimetière  

de Borgel à Tunis, mastère en Patrimoine et Muséologie, sous la direction 

d'Ahmed Saadaou, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la 

Manouba, 2012-2013. 
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cimetière juif de Tunis », in Charlotte Jelidi; Ville maghrébines en situations 

coloniales, Tunis-Paris: Editions IRMC- Karthala 22-24, 2014.  

- LARGUECHE (Abdelhamid), « La communauté juive à l’époque Husseinite, 

unité, contraste et relation intercommunautaire », in Histoire communautaire, 

Histoire plurielle, la communauté juive en Tunisie, Acte du colloque de Tunis 

organisé les 25-26-27 Février 1999 à la faculté de la Manouba. 

- LASRY (Jean-Claude) et TAPIA (Claude), Les juifs du Maghreb, Diasporas 

extemporanés,  Tours, France, 1989. 
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patrimoine judéo-tunisien », in Les années du Maghreb,  n°19, 2018. 

- MBAREK (Afef), "Patrimoines en contexte minoritaire en Méditerranée, 

Statuts, usages et Devenir, le cas du patrimoine judéo-tunisiens", Thèse en vue 

de l’obtention du doctorat en sciences du patrimoine, direction Abdelhamid 
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- RIES (Julien), Symbole, mythe et rite, constante du sacré, Paris, 2012, p.200. 

- SEBAG (Paul), Tunis, Histoire d’une ville, Paris, L’Harmattan, Histoire et 

Perspectives Méditerranéennes,  Tunis, 1998. 

- SEBAG (Paul), Histoire des Juifs de Tunisie. Des origines à nos jours, éd.  

- SITBON (Claude), « De Carthage à Jérusalem, Les juifs tunisiens en Israël, 

La méditerranée des juifs, exodes et enracinements, Harmattan ,2004. 

- TAEIB (Jaques), Juifs du Maghreb, Noms de famille et société, Cercle de 

généalogie juive, Paris, 2004. 

- TAIEB (Jaques) et ALBIN (Michel), Etre juif au Maghreb à la veille de la 

colonisation, Paris, 1994. 

- TAIEB (Jaques), « L'ancien cimetière israélite de Tunis et l'anthroponymie des 

juifs de la cité » in Site de Société d'histoire des juifs de Tunisie [en ligne]. 

WWW.shj.fr/wpcontent/uploads/2011/03/ l'ancien-Cimetièr-isr.-tun.doc.  

، رسالة شهادة الدراسات المعمقة في 1111-1857األقلية اليهودية بالوطن القبلي ، (ريم)اليعقوبي  -

  .3888-3883 ،ماعية بتونسالتاريخ كلية العلوم اإلنسانية و االجت

، المؤسسة الحبرية بالبالد التونسية خالل فترة الحماية الفرنسيةاليهود وأحبار ، (سماح)المطوي  -

بحث لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر تحت إشراف األستاذ حبيب قزدغلي بكلية العلوم اإلنسانية 

 .8.34-8.37 ،واالجتماعية بتونس

، مذكرة لنيل  (1151-1888)الجماعات اليهودية بجهة قابس خالل فترة الحماية ، (احسم)المطوي  -

               ..8.3-8.08شهادة الماجستير في تاريخ العالم المتوس طي وحضارته 

، شهادة تعم ق في 1148سنة  األقلّية اليهودية بتونس منذ انتصاب الحماية إلى (عبد الكريم،)العال قي  -

 .3881-3888ل ية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تونس،، كالبحث

 

 الّسمعيّة البصريّة -

- http:// www.youtube.com/watch? : Taieb Jeannot, Yonatan Tsadika Nostalgies 

ensoleillées: LES CIMETIERES ISRAELITES DE TUNIS: Tombeau du Rabin 

Haï Taïeb, c’est un haut lieu de pèlerinage (la Hiloula) en décembre tous les ans, 

le 29 novembre 2018. 

- Webdo.tn : Hatem Bouriel, Tunis : Pèlerinage juif sur la tombe de Rebbi Hai 

Taieb Lomet.  

- WWW.Leborgel.com. 

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

- ANT, E/572/2: Tunis, nouveau cimetière israélite route de la Goulette, (1932-

1955), au sujet de la propriété du cimetière israélite '1914-1916).  

- ANT, D/223, Affaires israélite, Culte, Consistoire. (1886-1952).  

- ANT, M5/11: Notes correspondance et plans relatifs à l'établissement du 

nouveau cimetière israélite au lieu-dit jebbit el Fokhar à Tunis. (1889-1944). 

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -1

http://www.youtube.com/watch
http://nostalgies-ensoleillees.blogspot.com/2009/02/les-cimetieres-israelites-de-tunis.html
http://nostalgies-ensoleillees.blogspot.com/2009/02/les-cimetieres-israelites-de-tunis.html
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 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 .، مقبرة بورجل بتونس العاصمة8.33أكتوبر  8 -

                   .، تونس العاصمة8.38فيفري  -

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

 .محافظ تراث بالمتحف الوطني بباردو ،سعاد التومي -

                                                                                                                                                                .ة يهود تونسجمعي   -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

  8.38 وتأ -مارس/  8.33 أكتوبر

 

 محّرر البطاقة  -

 .سعاد التومي

 

 


