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ארץ הקודש ותושביה בסיפורי מסעות של הנזיר בר־צומא
הערות מקדימות
בשער המאמר:
עמוד מתוך סיפור
מסעותיו של הנזיר
בר־צומא

(כ"י לונדון ,הספרייה
הבריטית ,Add 12174
באדיבות הספרייה
הבריטית © ,כל הזכויות
שמורות)

במחקרה שפורסם לאחרונה דנה ברוריה ביטון־אשקלוני בתיאורי מסע סוריים לארץ הקודש .החוקרת
עמדה על התפקיד המכונן שנודע למסע — הממשי והדמיוני כאחד — בעיצוב הביוגרפיה של דמות
נוצרית כריזמטית 1.מאמרנו מתמקד בסיפורי מסעות של בר־צומא ,נזיר מונופיזיטי דובר סורית
שפעל במחצית הראשונה של המאה החמישית לסה"נ 2,ואשר מוצאו מאזור שבתקופה ההיא היה חלק
מהאימפריה הפרסית (ראו בהמשך) .סיפורי בר־צומא ,שאנו מניחים שגם בהם משמשים בכפיפה אחת
זיכרון מאורעות היסטוריים ובדיה שנגזרה מסדר יום דתי ,יכולים לתרום לליבון דפוסים הגיוגרפיים
נוספים .קריאתנו תתמקד באסטרטגיות ובדפוסים נרטיביים ,אך ניגע גם בהקשרים ההיסטוריים.
תולדות חייו של בר־צומא ,סגפן מופלג ואב מנזר ,כבר נדונו במחקר ,וכן עסקו בנסיבות המשוערות
של ביקוריו בארץ־ישראל .לפני כמעט  100שנה הציע פרנסואה נאוֹ שחזור של הרקע ההיסטורי
המשתקף בסיפור בואו של הנזיר לירושלים ושל מאורעות הדמים שאירעו בזמן שהייתו שם 3.סוגיית
ההקשר ההיסטורי לובנה עוד במחקרו של ארתור וובוס ,אשר התמקד במרכיבים שנראו לו מכוננים
בביוגרפיה של 'אתלט האמונה' הפרסי ,דוגמת הישגיו הסגפניים ,אך הוא התעלם מהפרקים הארץ־
ישראליים בחייו 4.לעומת זאת אנו נשים דגש בבדיקת הדפוסים (ה־ )topoiהספרותיים־ההגיוגרפיים
שנעשה בהם שימוש בתיאור מסעותיו של בר־צומא לארץ הקודש .נשאל גם באיזו מידה אפשר לראות
בדפוסים אלה שיקוף של מציאות היסטורית־חברתית בארץ־ישראל דאז ובפרט של המציאות של חיי
היהודים שם ,שמעט מאוד ידוע עליהם.
סיפור חיי בר־צומא ('ויטה') הגיע אלינו בכתבי־יד מאוחרים ,והמוקדם שבהם מתוארך למאה
האחת־עשרה .אמנם בקולופון שבסוף ה'ויטה' היא יוחסה לאחד תלמידיו הראשונים של הסגפן בשם
שמואל ,וצוין שם שחוברה סמוך למותו של בר־צומא ,אך וובוס כבר הפריך טענה זו — הוא איתר
1

2
3

4

B. Bitton-Ashkelony, ‘From Sacred Travel to Monastic Career: The Evidence of Late Antique Syriac
 .Hagiography’, Adamantius, 16 (2010), pp. 353–370ראו גם :ב' ביטון־אשקלוני' ,עלייה לרגל ותרבות נזירית
בהגיוגרפיות סוריות בשלהי העת העתיקה' ,י' חן וא' שגריר (עורכים) ,לראות ולגעת :עליה לרגל ומקומות קדושים
ביהדות ,בנצרות ובאסלאם :מחקרים לכבוד אורה לימור ,רעננה תשע"א ,עמ' .99‑71
אין לבלבל בינו לבין בר־צומא הנסטוריאני ,שפעל כמעט באותה התקופה .ראוS. Gerö, Barsauma of Nisibis and :
Persian Christianity in the Fifth Century (CSCO, 426; Subsidia, 63), Louvain 1981
 .F. Nau, ‘Deux épisodes de l’histoire de la Vie de Barsauma le Syrien’, REJ, 83–84 (1927), pp. 194–199על
מעלליו של בר־צומא בארץ־ישראל בכלל ראו :שם ,עמ'  .206‑184נאו היה הראשון וכנראה היחיד שפרסם את סיפור
חייו של בר־צומא מכתבי־היד שהיו ברשותו ,ראוF. Nau, 'Resumé de monographies syriaques’, ROC, 18 (1913), :
 .pp. 270–276, 379–389; 19 (1914), pp. 113–134, 278–289קטעים שתוארה בהם שהייתו של בר־צומא בירושלים
ראו :שם ,19 ,עמ'  .125‑119ראו גםR.L. Wilken, The Land Called Holy: Palestine in Christian History and :
Thought, New Haven 1992, pp. 136–141
A. Vööbus, History of Asceticism in the Syriac Orient: A Contribution to the History of Culture in the Near East
(CSCO, 500; Subsidia, 81), II, Louvain 1958–1988, pp. 196–208
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קרוב לסוף החיבור הכרזה של המחבר ש'רק האדון מכיר את שמו' .וובוס אף עמד על סימנים אחדים
המלמדים לדעתו שהחיבור נכתב במאה השישית לכל המוקדם5.
עם זאת גם לפי וובוס אין לשלול לגמרי את האפשרות שהסיפור מבוסס ,ולו חלקית ,על מסורות
ששרדו מהמאה החמישית ,ושהן נשארו משוקעות בו 6.אך וובוס ראה בחיבור בעיקרו של דבר נרטיב
מכונן ,שלשם גיבושו עובדו ועוצבו מסורות מקוריות .לדעתו מטרת הנרטיב הייתה לעצב את דמותו
של בר־צומא כנזיר כריזמטי ובעל סמכות דתית ,איש תפילה ,סגפן מופלג 7ומייסד תנועה של חסידיו
הנזירים ,שעבורה היה המנזר שהקים מוקד משיכה ובסיס גם בתקופה מאוחרת — מבחינה זו אפשר
להגדיר את הנרטיב הזה אגדת ייסוּד .על מנת להשיג את מטרתו שיבח המחבר בין השאר את סגפנותו
המופתית של גיבורו וטרח להדגיש שהעובדה שהנזיר לא ידע קרוא וכתוב ואף לא דיבר יוונית לא
מנעה משועי העולם הרומי ומאנשי הכנסייה המשכילים ,שיוונית הייתה שגורה בפיהם ,להימלך
בעצתו ולסור למרותו 8.החיבור נסמך בעניין זה על עובדות היסטוריות הידועות ממקורות אחרים,
כמו השתתפותו של בר־צומא — בהזמנת הקיסר תאודוסיוס השני — בוועידת ֶא ֶפסוֹ ס השנייה ,בשנת
 ,449ומעמדו המיוחד בוועידה כנציג כל המנזרים ואבות המנזרים שבמזרח 9.אולם בראש ובראשונה
השתית המחבר את עיצוב דמותו הכובשת של בר־צומא — בהתאם לדפוס הנפוץ בהגיוגרפיה הנוצרית
ובהגזמות המתבקשות — על תיאור האותות והמופתים ( 100במספר) שעשה אלוהים על ידו10.
גם אם נסכים עם וובוס באשר לתפקידו העיקרי של החיבור ,הרי יש בו פרטים מרובים אשר אמנם
תורמים בעקיפין לביסוס המוניטין של בר־צומא ומאפשרים להתגבר על זיכרון הקווים השערורייתיים
בדיוקנו של האתלט (ܐܬܠܝܛܐ ,כ"י לונדון ,הספרייה הבריטית  ,Add 12174דף ו ,טור  ,)3אך אינם
נגזרים ישירות ממטרות אגדת הייסוד .עם המרכיבים הללו נמנים מפגשיו של הסגפן בארץ הקודש
עם היהודים ,השומרונים ואחרים ,מפגשים העומדים במוקד דיוננו .מן הראוי לשאול מהו סדר היום
הנוסף המשתקף בנקודות אלה ,מהן התפיסות שעיצבו את המהלך הנרטיבי ,וכמובן מהו היחס בין
האסטרטגיות הנרטיביות לבין האמינות ההיסטורית .במסגרת הניסיון לברר את הסוגיה האחרונה,
לקראת סוף המאמר ,ניגע גם במקבילה מאלפת המתועדת במדרש בראשית רבה ,ושלא נדונה עד כה
בהקשר זה.
את ניתוחנו נבסס בעיקר על כ"י לונדון ,הספרייה הבריטית  ,Add 12174כתב־היד השלם ביותר
ב'פרקים הירושלמיים' ב'ויטה' ,כלומר בתיאור מסעותיו המאוחרים של בר־צומא ,שאנו מתמקדים
בהם 11.נוסף על כך נעזרנו בכ"י לונדון ,הספרייה הבריטית  ,Add 11732הכולל רק את התחלת
 5שם ,עמ' .198‑196
 6שם ,עמ' .198
 7על דמותו ותפקידו של סגפן־אתלט במרחב הסורי כחלופה למרטיר בעידן שאחרי תום הרדיפות ראוS. Brock, ‘Early :
Syriac Asceticism’, Numen 20, 1 (1973), p. 2
 8וובוס (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .208‑204
 9שם ,עמ'  ,204הערות .52‑48
 10שם ,עמ' .198‑196
 11השתמשנו בתצלום של כתב־יד זה ,ומראי המקום לאורך המאמר מכוונים אליו .אנו מודים לג'פרי הרמן ,אשר ִאפשר
לנו גישה לתצלום של כתב־היד.
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ה'ויטה' ,ובכ"י לונדון ,הספרייה הבריטית  ,Add 14734שהועתקה בו ה'ויטה' כולה ,אך יש בו לקונות
רבות לעתים דווקא באפיזודות שאנו דנים בהן 12.הסתייענו בתיעוד של שני כתב־היד האלה אצל
נאו13.

מפת המסע
לפי תיאורי מסעו השלישי ומסעו הרביעי בא בר־צומא לפלסטינה (ܐܪܥܐ ܕܦܐܠܣܛܝܢܝ) דרך הים,
ובהגיעו לחופיה המשיך מזרחה .במסעו הרביעי הוא הפליג מאנטיוכיה ,ואילו במסע השלישי עבר
קודם בעיר משגשגת ששמה חרן (ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܟܗܢܝܬܐ ܘܫܡܗ ܚܪܢ) ,ואחר כך הפליג מלאודיקיה
לקפריסין (ܩܘܦܪܘܣ) ומשם המשיך לארץ־ישראל (ככל הנראה לקיסריה) 14.שני המסלולים מתיישבים
עם ההשערות הקיימות באשר למחוז מגוריו של בר־צומא במזרח :באחד מכתבי־היד צוין כי משפחתו
הייתה במקור ממחוז שמישט (ܫܡܝܫܛ ,סמוסאטה) ,אך וובוס הציע — בין השאר על סמך הנאמר על בר־
צומא שהיה תושב הרי הצפון (ܗܘ ܕܒܜܘܪܝ ܓܪܒܝܐ ܥܡܪ ,דף ז ,טור  — )3שייסד את מנזרו כ־ 70ק"מ
מסמוסאטה ,באזור הררי בגבול ארמניה15.
במסע הרביעי הלך בר־צומא ישירות לירושלים ,ובמסע השלישי הייתה העיר סבסטיה
(ܣܒܣܬܝܐ ,שומרון) יעדו הראשון בארץ .נוסף על מקומות אלה תוארו בכתבי־היד שסקר נאו
ביקוריו של בר־צומא ,במסע השני ,בסיני ,בפטרה וברבת מואב — אתרים שתוחמים את ארץ הקודש
מדרומה וממזרחה 16.לעומת זאת אף באחד מהטקסטים שבנמצא לא נכלל במפת המסעות של בר־
צומא אזור הגליל ,אם כי כפי שנראה בהמשך ,ליהודי הגליל שבאו לירושלים נודע תפקיד חשוב
בעלילה.

בדרך לארץ הקודש
חד־פעמיים17,

ב'ויטה' של בר־צומא מסופר על גיחות חוזרות ונשנות שלו
שלא כבמסעות חניכה
לארץ הקודש .גם לשלב המקדים למסעות יוחס בחיבור ערך דתי חשוב :כבר בשלב זה הוצג בר־צומא
כאדם קדוש ,סגפן מופלג ואיש סוד ,שחווה חוויות מיסטיות יוצאות מגדר הרגיל ,ושניתנו לו מרות
ושליטה על הכוחות הדמוניים 18.באותו שלב הגיבור אף התגלה כבעל נס :בין השאר היו לו כוחות
12
13
14
15
16
17
18

נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,18 ,)3עמ'  ,272הערה  ;1וובוס (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ,196הערה .1
נאו (שם) ;19 ;18 ,השוו :הנ"ל ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה .)3
נאו ,שתי אפיזודות (שם) ,עמ' .193
וובוס (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;200ראו גם :נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,18 ,)3עמ' .273
נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .191‑188
ביטון־אשקלוני ,מסע מקודש (לעיל ,הערה  ;)1הנ"ל ,עלייה לרגל (לעיל ,הערה .)1
ראו למשל :דף ו ,טור  ;3דף ז ,טורים  ,3‑1במיוחד אות מח .השוו :נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,18 ,)3עמ' ,19 ;276‑274
עמ'  .382‑380על אפיונים מיסטיים כקו היכר של הנזירות הסורית ראוC. Fauchon, ‘Les formes de vie ascétique :
at monastique en milieu syriaque, Ve–VIIe siècles’, F. Jullien (ed.), Le monachisme syriaque: Études syriaques,
VII, Paris 2010, pp. 37–63
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ריפוי יעילים נגד מגפה שפגעה בבקר ,ואשר התפשטה בימיו מ'פרס התחתונה עד הים הרומאי' ,ובכל
המרחב האדיר הזה היה בר־צומא היחיד שניחן ביכולת לעמוד בפרץ 19.אמנם תחילת מפעלו הסגפני־
הנִ סי של בר־צומא הוצגה בחיבור כתגובה על הפגיעה וההשפלה שחווה בעת ביקור הביכורים שלו
בפלסטינה (ראו על כך בהמשך) ,אך ברור שתהליך חניכתו כבעל מעלות רוחניות נשגבות ויכולות
פלאיות הגיע להשלמתו בחוץ לארץ .לשלב המקדים שייכים גם אות ומופת בים (אות נג) — אחד
̈
מקברניטי אנייה (ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܗܢܘܢ
ܡܕܒܪܢܝܐ ܕܐܠܦܐ) שנטרפה בסערה עזה ,שהיה יהודי
דווקא (ܝܘܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ) ,ראה בחלום כי אדמוני לבוש שק שתחתיו כרוכות לגופו שרשראות
ברזל (ܓܒܪܐ ܣܡܩܪܝܐ ܕܠܒܝܫ ܟܬܝܢܐ ܕܦܪܙ�ܠܐ ܘܡܟܣܝ ܣܩܐ ܡܢ ܠܒܪ) עומד להציל את אנשי האנייה
מידי המלאך המשחית .יתרה מזו ,היהודי ,שבעקבות חזונו וההצלה הנסית התנצר ,שמע בחלום
שלבר־צומא ניתן השלטון 'בשמים ,בארץ ובים ובכל מקום' (ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܪ [ ]...ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ
ܘܒܝ�ܡܐ ܘܒܟܠ ܕܘܟ) ,ועל כן ביכולתו לגבור על כל כוח שטני־הרסני (דף נג ,טור  .)2במילים אחרות,
העצמה עוד לפני בואו ארצה וללא
הילת הקדושה עטפה את בר־צומא וכוחות הפלא פעלו בו במלוא ָ
זיקה לכך.
נוסף על מופתי הריפוי והשליטה באיתני הטבע ובדמונים ,קיים במעשי הגבורה של הסגפן בעודו
בדרכו לפלסטינה פן בולט הצובע את המסע כולו בצבעי מבצע צבאי מוצלח .החל מהמסע השני
הפליג החיבור בתיאורי שפטים שעשו בר־צומא וחבר מרעיו בדרך ביריבים שהוצגו כסוטים מדרך
האמת הנוצרית .תיאורים אלה מבטאים את המתח בין הקדוש הזר שבא מהמזרח (או מחבר ה'ויטה')
לבין הקהילות הנוצריות המקומיות ומנהיגיהן .מבחינה זו ההגעה לארץ אכן מצטיירת כסיום המבצע
וגולת הכותרת שלו — אם כי אותו מתח בא לידי ביטוי מובהק גם בהמשך ,דווקא בירושלים .נסקור
בקצרה דוגמאות אחדות להתנגשויות מטרימות בין בר־צומא לבין אנשי הנצרות המקומית.
א .באחת הערים בדרכו של בר־צומא מסוריה לקפדוקיה היה על סמכותו הדתית וכוחו בנסים
לעמוד למבחן מול הסמכות של הכנסייה הממוסדת .הבישוף בעצה אחת עם קרוביו ועם אנשי כמורה
ניסה לבדוק אם מה שמספרים על יכולתו הפלאית של הסגפן אמת הוא .לשם כך הביאו אל בר־
צומא אדם אחוז שד ,והקדוש הצליח לגרשו ולרפא את האיש (אות לג ,דף ד ,טור  .)1המחבר הזכיר
נסים נוספים רבים שחולל בר־צומא ,ושבעקבותיהם זכתה סמכותו להכרת מנהיגי הכנסייה 20.נציין
שמוטיב עריכת ניסיון לזר שבא מארץ רחוקה במזרח ,מתועד גם בספרות חז"ל .אמנם בהקשר זה
בחנו תחילה את כוחו של הזר בהשכלתו התלמודית דווקא ,אך בסופו של דבר נזקקו גם להוכחה
מכוח הנסים21.
 19ראו למשל :דף ז ,טור  ,3אות נ .השוו :נאו ,סיכום (שם) ,18 ,עמ'  ;381‑380והשוו גםG. Stemberger, Jews and :
Christians in the Holy Land: Palestine in the Fourth Century, trans. R. Tuschling, Edinburgh 2000, pp. 309–315
 20ראו למשל :דף ה ,טור  .1בתפילת בר־צומא שם נזכרה רפואה לנשים עקרות רבות ,כולל אחת שילדה בת ששמה ייקרא
בת־צומא.
 21כמו בסיפור הידוע על הניסיון של רב כהנא בארץ הקודש .עיינו לאחרונהG. Hermann, ‘The Story of Rav Kahana :
 ,(BT Baba Qamma 117a–b) in Light of Armeno-Persian Sources’, Irano-Judaica, 6 (2008), pp. 53–86וראו שם
לביבליוגרפיה נוספת.
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ב .במנזר שננטש על ידי דייריו מאימת נחש (ܚܘܝܐ) שפלש לתוכו נדרשה התערבותו של בר־
צומא ,שהיה מסוגל ,בדומה להרקולס ,לקרוע את החיה הרעה לשני חצאים מראשה ועד זנבה
(ܠܬܪܝܢ ܡܢ ܪܝܫܗ ܘܥܕ�ܡܐ ܠܙܘܢܒܗ; אות לא ,דף ג ,טור  .)2הנחש הוא כאן ככל הנראה התגלמות של
אויבו הנצחי של האדם ,השטן הארור (ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܝܛܐ) ,ובר־צומא קיללוֹ כמו שקיללו האלוהים
בסיפור גן העדן 22.בפעולה זו טיהר הסגפן את האתר מכל זוהמה ,שיקם את קדושתו הנוצרית
ואפשר לנזירים לחזור לשם .במילים אחרות ,בהשיבו את העטרה ליושנה הוא תיקן את
שחוּ ללהִ ,
הנצרות המקומית23.
ג .נציגי קהילה נוצרית מאחת העיירות באזור שבו שהה בר־צומא באו אליו והתלוננו על פרנס
הקהילה — במקור אפוטרופוס ,מונח השאול מיוונית — אשר מתאכזר אליהם .ממקום שהייתו המרוחק
הטיל הסגפן קללה על אותו אפוטרופוס ,ובהמשך התברר שהרשע נפל מת בדיוק בשעת הטלת
הקללה (אות לד ,דף ד ,טור  .)2זו דוגמה מובהקת של כיוון/בדיקת השעה ,דפוס נרטיבי המיועד לספק
הוכחה וגיבוי למעשיית הנס ,אם כי שלא כבמסורות המתועדות למשל בספרות חז"ל ,הדפוס הופעל
פה בנס שלילי ,קללה24.
ד .בשלוש האפיזודות שתיארנו פעל בר־צומא מול הנוצרים המקומיים בלבד ,אך אפיזודה נוספת
תחמה גבול בין הנוצרים המקומיים לבין הזרים (דף ה ,טורים  .)3‑1מסופר על גבר שהשתייך לעם
̈
איסוריא (ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܥ�ܡܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ) ,ושהיה ברברי (ܒܪܒܪܝܐ) בטבעו — שני פרטים שציינו
בעברו בעיירה אחת
בעליל את זרותו (בין שהיה פגני ובין שנמנה עם האיסוריים שהתנצרו) — 25כי ָ
פגש שם אישה מבנות קימא (ܒܢܬ ܩܝ�ܡܐ) — כינוי לנוצרים אדוקים שקיבלו עליהם נדרים מסוימים,
22
23

24

25

השוו את גרסת הפשיטתא לבראשית ג ,יד‑טו.
הקדוש לא הסתפק בניצחון על שר הנחשים ,אלא באות הבא עבר להשמדת כל שקץ ורמש באזורים הסלעיים הסמוכים.
לכאורה לא היה למעשה זה שום ערך דתי בשיקום הכנסייה .יכול להיות שהמהלך הנרטיבי פה בוצע מכוח צבירה
אסוציאטיווית ,אך לא מן הנמנע שאפשר לזהות בדברים גם השתקפות של אמונה פרסית — שכנראה התקבלה כאמונה
עממית באזור מגוריו של בר־צומא — שמצווה מן המובחר היא לרמוס כל שרץ מעשה ידי אהרימן .ראו ארדה וירז
נמג ‘I saw the souls of those who in the world killed many reptiles (khrafstras). And from them radiated :14
the glory of the Waters and <the holy> Fires and fires and the plants, and also that of the Earth in loftiness
and brightness. And it seemed praiseworthy to me’ (Arda Wiraz Namag: The Irania ‘Divina Comedia’, ed.
)F. Vahman, Copenhagen 1986, p. 199
ראו למשל' :יוחנן כהן גדול שמע דבר מבית קדש הקדשים נצחון (מרא) טליא דאזלון לאגחא קרבא באנטכיא וכתבו
אותה שעה ואותו היום וכיונו ואותה שעה היתה שנצחו' (תוספתא ,סוטה יג ,ה [מהדורת ליברמן ,עמ'  .)]232‑231וראו:
בבלי ,סוטה לג ע"א.
האיסוריים נחשבו ברברים ,על אף היותם נתיני האימפריה זה מאות שנים ועל אף התנצרותם של רבים מהם .ראוK. :
 .Feld, Barbarische Bürger: Die Isaurier und das Rőmische Reich, Berlin & New York 2005אין להוציא מכלל
אפשרות שהשילוב של הזיהוי האתני עם הזיהוי כברברי בא להגדיר את האיש פגני .אך כאמור לא מן הנמנע גם
שבתור איסורי ברברי הוא נתפס כשייך לשולי העולם הנוצרי גם אם הוא נמנה עם המתנצרים .על השבטים האיסוריים
ועל יחסם לנצרות עיינו גםH. Elton, ‘Nature of the Sixth-century Isaurians’, S. Mitchell & G. Greatrex (eds.), :
Ethnicity and Culture in Late Antiquity, London 2000, pp. 293–307; L. Honey, ‘Justifiably Outraged or Simply
Outrageous? The Isaurian Incident of Ammianus Marcellinus 14.2’, H.A. Drake (ed.), Violence in Late
 .Antiquity: Perceptions and Practices, Aldershot 2006, pp. 47–55אנו מודים לסרגיי מינוב על הזיהוי המוצלח של
מוצאו האתני של האיש.
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ארץ הקודש ותושביה בסיפורי מסעות של הנזיר בר־צומא

ובהם ,בתקופה הנדונה ,נדר הפרישות 26.הגבר שידל את האישה להתלוות אליו ,להמיר את בגדי
הקדושה בבגדי חול ולהיות אשתו ,מעשה שהייתה בו בגידה מפורשת בייעודה הדתי .כששמע על
כך בר־צומא ,הוא שיגר לאותה עיר שבעה מאחיו הנזירים ,והם לקחו את האישה משם על מנת
להחזירה לחיק קהילת בנות הברית .אך בני המקום דלקו אחריהם באבנים ובמקלות ,הכו אותם וחטפו
את האישה בחזרה .תגובתו של בר־צומא על הפרשייה מבליטה את חשיבותו העליונה של התיחום
האמתית וזה של נצרות הנגועה בטומאת הזרות :הוא הביא על
ִ
בין שני העולמות ,זה של הנצרות
העיר הזרה מגפה קטלנית ולמעשה הפך אותה לעיר הנידחת .אולם לבסוף נענה הקדוש לתחינות
זקני העיר ועצר את המגפה 27.אף הברברי המזועזע התחנן לפני בר־צומא והסכים לשלח את אשתו
למנזר 28.הקדוש נעתר לו ,אך הזהיר את האישה שמא תיכשל ואז תיענש קשות .הדרמה הגיעה
לשיאה כשהמתנזרת הטרייה נכנעה לגעגועיה — שהוסברו בהשתלטות השטן על לבה — נטשה את
המנזר והלכה לחפש אחר בעלה .בהיותה בדרך השיגה אותה הקללה שמפניה הזהיר אותה בר־צומא
והיא מתה במקום.
הקדוש תחזק אפוא וקיבע את התיחום בין הנצרות האמתית לסביבתה המאיימת .אישה — ודווקא
בת קימא ,מי שאמורה הייתה להשתייך ללב לבה של העשייה הנוצרית — תפקדה כדמות ִס ּ ִפית
(לימינלית) ,כחוליה חלשה במארג הכוחות בתוך קהילת חסידי ישו .תפיסה זו אפיינה את גישתו
של המחבר גם בהקשר של תיחום בין מונופיזיטים (שעמם נמנה בר־צומא) לבין מתנגדיהם (אות פג,
ראו בהמשך).
ובכן כבר בתיאורי השלבים המוקדמים בפעילותו של בר־צומא ,טרם הגעתו לפלסטינה ,נקבע
כי מסעותיו כוונו למטרה אחת — תיקון העולם ,בראש ובראשונה העולם הנוצרי ,שהידרדר למצב
רוחני מסוכן .לאורך מסלולו נדרש הקדוש שוב ושוב לשקם את החיים הדתיים של קהילות נוצריות
שכוחות הרוע ,לרבות שדים למיניהם ,השתלטו עליהן .לולא הזדמן למקום ,היה המצב אבוד ,ורק
הודות לנוכחותו זכו המאמינים שסרחו ,בהם גם מנהיגי הכנסייה ,מכאן והדמונים מכאן לטיפול
המגיע להם ,והקדושה הנוצרית שוקמה .הקו הנרטיבי הזה הכין את הקורא להתנגשויות שתתרחשנה
 26על התופעה בהתפתחותה ראוA. Voöbus, ‘The Institution of the Benai Qeiama and the Benat Qeiama in the :
Ancient Syrian Church’, ChH, 30 (1961), pp. 19–27; S.P. Brock, ‘Early Syrian Asceticism’, Numen, 20 (1970),
”pp. 1–19 (reprint: idem, Syriac Perspectives on Late Antiquity, London 1984, chap. 1); S.H. Griffith, ‘“Singles
in God’s Service: Thoughts on Ihidaye from the Works of Aphrahat and Ephraem the Syrian’, The Harp, 4
(1991), pp. 145–159; idem, ‘Monks, “Singles”, and the “Sons of the Covenant”: Reflections on Syriac Ascetic
Terminology’, E. Carr, A.A. Thiermeyer & E. Velkovska (eds.), Euloghema: Studies in Honor of R. Taft, Rome
1993, pp. 141–160; idem, ‘Asceticism in the Church of Syria: The Hermeneutics of Early Syrian Monasticism’,
V.L. Wimbush & R. Valantasis (eds.), Asceticism, Oxford 1995, pp. 220–245
 27מעשה נסי זה מצטרף לשורה של מעשים דומים .ראו למשל :דף ה ,טור  — 3סופר שם שעל מנת לעצור מגפה בר־צומא
התפלל ואף העלה קרבן אוכריסטי .לפי וובוס עבור סגפן כמו בר־צומא הייתה אוכריסטיה לא רק מעשה דתי אלא גם
מקור כמעט בלעדי של תזונתו .ראו :וובוס (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  .207ראו גם :דף ה ,טור  — 4דף ו ,טור  — 4על פי
המסופר שם הכנעת המגפה הייתה הכנעה גם של השטן — תלמידו של בר־צומא זכה לחזיון וראה בו איך השטן כרע
לפני הסגפן ועזב את הכנסייה המקומית.
 28על נשים נזירות־סגפניות ומנזרי נשים במרחב הסורי ראו,F. Jullien, ‘Le monachisme feminine en milieu syriaque’ :
הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .87‑65
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בארץ הקודש ובירושלים .יתרה מזו ,בארץ עתידה הייתה להתרחב יריעת התיקון ולכלול מהלכים מול
קהלים נוספים ,דוגמת השומרונים ,נציגי השלטון הקיסרי והיהודים29.

קהלים בארץ הקודש :מגעים והתנגשויות מחוץ לירושלים
בכמה משורשי ההתנגשויות שאפיינו את שהייתו של בר־צומא בארץ הקודש כאדם בוגר אפשר
להבחין כבר בתיאור מסעו הראשון לארץ ,בהיותו עדיין נער 30.וכך סופר באשר למערך הכוחות
בפלסטינה בבואו לשם לראשונה מארם נהריים קרוב לתחילת המאה החמישית לסה"נ31:
ܚܢܦܐ ܕܝܢ ̇
ܒܗܘ ܙܒܢܐ܆ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ܆ ܘܒܐܖܥܐ ܕܦܘܢܝܩܝ ܘܕܥ̈ܪܒܝܐ .ܘܟ̈ܪܝܣܛܝܢܐ
̈
̇
ܥܕܟܝܠ ܙܥܘ̈ܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬ̈ܪܘܬܐ ܗܢܘܢ .ܘܝܘܕܝܐ ܘܫܡ̈ܪܝܐ ܟܗܢܝܢ ܗܘܘ .ܘܠܟ̈ܪܣܛܝܢܐ ܒܗܝ ܐܪܥܐ ܪܕܦܝܢ
ܗܘܘ܀ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܒܪܨܘ�ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܠܘܕܐ .ܘܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ܆
ܡܛܠ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܆ ܘܡܚܝܢ ܠܗ
(עובדי אלילים רבים היו באותה עת בארץ פלסטינה כמו גם בארץ פניקיה ובערבה ,והנוצרים היו חלשים
באותם המחוזות .ויהודים ושומרונים שגשגו ,והם רדפו את הנוצרים בארץ ההיא .ומכיוון שראו את הנער
בר־צומא ,שהיה ילד ,ואיש לא היה עמו ,היו רודפים אותו עוד יותר ומכים בו)32 .

לפנינו מוטיב שאפשר להגדירו טופוס ,והמתועד הן בספרות חז"ל הן בספרות היוונית בשלהי העת
העתיקה :זר בא לעיר ,ומכיוון שהוא צעיר ובודד בני המקום מתקיפים אותו .כך נוצרה תבנית של
עימות בין בר־צומא לבין היהודים מכאן והשומרונים מכאן על רקע הסכמה שבשתיקה מצד הפגנים.
באה כאן לידי ביטוי תפיסת מחבר הנרטיב שפגנים היו מרכיב דומיננטי באוכלוסיית ארץ־ישראל —
לפי עדויות חיצוניות שהזכיר נאו ,הם גם החזיקו במשרות מפתח ִ
במנהל — 33והיו אדישים למצוקת
הנוצרים .יתרה מזו ,הם נתנו חסות לבני פלוגתא של הכנסייה .המכות שהוכה הגיבור במהלך מסע
נעוריו הניבו פרי נקמה — מעשיו הכבירים במסעות הבאים לימדו את יריביו לקח .חולשת הנוצרים
בתקופה המוקדמת תורגמה אפוא בהמשך הדרך לעצמתו של בעל הנס הסגפן.
המסע השני לארץ הקודש ,כפי שתואר בכ"י  ,Add 11732סיפק לבר־צומא הזדמנות נאותה
לנקמה בכל אותם הקהלים שפגעו בו בעת ביקורו הראשון בארץ 34.הנרטיב סיכם את מסע
ההרס האלים במיוחד — שנערך לדברי נאו בשנים  422‑419בקירוב — בציינו כי הנזיר הסגפן וחבר
מרעיו הרסו בדרך בתי כנסת של יהודים ושומרונים והעלו באש מקדשים פגניים (ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܥܩܪ ܒܝܬ
̈
̈
̈
̈
ܕܝܘܕܝܐ ܘܡܣܚܦ ܒܝܬ
ܫܒܐ
ܟܢܘܫܝܐ ܕܫܡ̈ܪܝܐ ܘܡܘܩܕ ܗܘܐ ܒܝܬ ܦܬܟ̈ܪܐ ܕܚܢܦܐ) 35,אם כי בפירוט
29
30
31
32
33
34
35

וובוס ציין את השילוב בין סגפנות קיצונית לאקטיוויזם חברתי־פוליטי כאחד המאפיינים הבולטים של הנזירות הסורית
הפרסית .ראוA. Vööbus, ‘The Origins of Monasticism in Mesopotamia’, ChH, 20, 4 (1951), pp. 27, 30 :
נאו דן במסע זה ותארך אותו בסביבות שנת  .400ראו :נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,18 ,)3עמ'  ;274הנ"ל ,שתי אפיזודות
(לעיל ,הערה  ,)3עמ' .186
על ביקוריו של בר־צומא בארץ־ישראל ראו :נאו ,שתי אפיזודות (שם) ,עמ'  .206‑184ראו גם :וילקן (לעיל ,הערה .)3
נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,18 ,)3עמ' .274
נאו ,שתי אפיזודות (שם) ,עמ' .192
שם ,עמ'  ;186‑185הנ"ל ,סיכום (לעיל ,הערה  ,18 ,)3עמ' .274‑273
נאו ,סיכום (שם) ,18 ,עמ' .382
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בעברה ברבת־מואב הרסה חבורתו של בר־
מעשי הנקם בהמשך כבר אין התייחסות לשומרוניםָ 36.
̈
ܕܝܗܘܕܝܐ) ,הן את המקדש הפגני37.
צומא הן את 'בית השבא [בית הכנסת] של היהודים' (ܒܝܬ ܫܒܐ
תיאור בית הכנסת המפואר ברבת־מואב ,ש'לא היה לו אח ורע בשום מקום אחר ושרק מקדש שלמה
יכול היה להשתוות לו' ,עורר חוקרים לנסות לבחון את אמינותו ההיסטורית ,והיו שזיהו ממצאים
ארכאולוגיים מסוימים שהתגלו במקום במאה התשע־עשרה כשרידים של בית כנסת 38.אכן ברבת־
מואב ,היא אארופוליס ( ,)Aeropolisכמו בכרך ,הסמוכה על שפת נחל ארנון ,שצוינה ב'ויטה' כאתר
המקדש הפגני ,יש חורבות שטרם נחפרו ביסודיות .ה'ויטה' מצטיינת בשילוב מאלף של פנייה לדמותו
של שלמה כאב טיפוס של בונה מקדשים מפוארים — בזיקה לבית המקדש היהודי ,שאליו הושווה בית
הכנסת ברבת־מואב — ושל ייחוס הקמתו של המקדש הפגני ,שהיה בנוי מסלעים ענקיים ,ל'נפילים
שלפני המבול' .ההשוואה למסורת על שרידי המבנה המרשים בבעלבק נראית מתבקשת 39.בתיאורי
שני המסעות הראשונים לארץ הקודש הופיעו היהודים והשומרונים (והפגנים) בצוותא בתפקיד האחר
הקיבוצי של הנוצרים ,אך במסעות הבאים יועדו להם תפקידים שונים בתור האחר.
התנהלותו של הסגפן הפרסי הייתה כוחנית ואלימה גם במסעותיו הבאים לארץ הקודש ,אך
בתיאוריהם כבר לא דווח לקורא על הרס בתי כנסת או מקדשים .נאו הציע (בהתבססו על המידע
בסיפור חייו של שמעון איש העמוד )40שבעקבות הפרעות אשר אפיינו את מסעו השני של בר־
דודה של הקיסרית אודוקיה שבאותה עת עדיין
ּ
צומא ,קידם הפרפקטוס אסקלפיאודוטוס — כנראה
41
היה פגני — חוקים שהגנו על מקומות תפילה הן של היהודים הן של הפגנים .הצעה זו עשויה
להסביר באופן המניח את הדעת את השינוי בדפוסי פעולתם של אנשי בר־צומא 42,במיוחד אם נביא
בחשבון שבאותה תקופה תועדו במחוזות נוספים בקיסרות הריסה או ניכוס של בתי כנסת על ידי
נוצרים משולהבים ותגובה מרסנת מצד השלטונות 43.על כל פנים בהיעדר מעשי הרס בשני מסעותיו
האחרונים של בר־צומא ,התמקדה ה'ויטה' במפגשיו של הצליין הנלהב עם נציגי קהלים שונים
שהיא ייחסה חשיבות לנוכחותם בארץ הקודש .תיאורים אלה יצרו דיוקן קבוצתי מגוּון של האחר,
36
37
38
39
40
41

42
43

נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .187
חסר בכתב־היד שלנו ,אך נדון אצל נאו (שם) ,עמ' .191‑190
שם ,והערה .3
שם ,עמ' .191
חיי שמעון איש העמוד  ;Acta Martyrum and Sanctorum, IV, ed. P. Bedjan, Paris 1894, pp. 636–637( 131‑130הוא
כונה שם אסקלפידס [ܐܣܩܠܦܝܕܣ]) .ראו לאחרונהR. Doran, The Lives of Simeon Stylites, Kalamazoo, MI. 2006 :
היו שהטילו ספק באמינות הטענות של מחברים נוצרים בדבר הפגניות של בעלי שררה אלה או אחרים שלא היו לרוחם.
ראוA. Cameron, ‘Poets and Pagans in Byzantine Egypt’, R.S. Bagnall (ed.), Egypt in the Byzantine World, :
 .Cambridge 2007, pp. 21–46על מדיניותו של תאודוסיוס השני כלפי הפגנים ראו למשלF. Millar, A Greek Roman :
Empire: Power and Belief under Theodosius II (408–450), Berkeley, Los Angeles & London 2006, pp. 119–121
נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .193‑192
כפי שמשתקף למשל באיגרת של סוורוס ממינורקה .לדיון ראוP.C. Dilley, ‘The Invention of Christian Tradition: :
“Apocrypha,” Imperial Policy, and Anti-Jewish Propaganda’, Greek, Roman, and Byzantine Studies, 50 (2010),
 .pp. 586–614על תעודות החקיקה בענייני דת מימי תאודוסיוס השני ראו לאחרונהJ. Rougé & R. Delmaire, Les lois :
;religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, I: Code théodosien XVI (SC, 497), Paris 2005
ibid., II: Code théodosien I–XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes (SC, 531), Paris 2009
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רחוב העמודים
בסבסטיה מן
התקופה הרומית־
הביזנטית ,תצלום
משנת 1925

ולמולו נקבעו קווי דיוקנו של הסגפן עצמו .בהשתקפויות האחר בסיפור שהייתו של הנזיר מהמזרח
בפלסטינה נכללו בשלב זה השומרונים ,הפגנים ,היהודים ,הנוצרים ה'סוטים' ונציגי השלטון הקיסרי.
הביקור במסע השלישי בסבסטיה ,שהייתה אז לזירת המפגש עם היריב השומרוני ,פתח את שרשרת
המגעים של בר־צומא עם קהלי ארץ הקודש (דף ח ,טור  .)3האחר השומרוני הוצג כחכם/מורה התורה
(ܓܒܪܐ ܚܕ ܫܡܪܝܐ ܕܡܠܦ ܢܡܘܣܐ) ,והפולמוס בין השניים תואר בהתאם כוויכוח פרשני על דברי
התורה ,וידו של בר־צומא הייתה בו על העליונה בגלל בקיאותו המופלגת .בראות השומרוני את כוחו
של הקדוש בתורה הוא סיפר לו על מחלתה הקשה של אשתו הנוטה למות — מכאן התפתחה מעשיית
ריפוי ,ובה (כמקובל?) ביקש הפונה לעזרה (השומרוני) מבעל הנס להתפלל עבור החולה והצהיר שאם
לאמתוּ ת תלמודו של המרפא .אם כך יקרה ,הבטיח השומרוני ,הוא וכל
תתרפא תהיה בכך הוכחה ִ
בני ביתו יצטרפו לאמונתו של בר־צומא .אולם במקום להתפלל כפה המרפא על הפונה אליו שימוש
בשמן התפילה (ܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ) ,ככל הנראה שמן מקודש שמושחים בו את גופם של המשתתפים
בטקסים דתיים נוצריים 44.השומרוני טען כי לפי התורה אסור לו להזדקק לשמן הנוצרי ,לשמן של
האחר ,ודומה שכוונתו הייתה לכל המטען הדתי הכרוך בכך .רגישות דומה לריפוי בשמן שחייב להיות
 44סביר להניח כי מהלך נרטיבי זה ,היוצר הנגדה בין הציפייה של הפונה לעזרה לבין רתיעתו של בר־צומא מההליכה
בתלם והצעת טיפול מסוג אחר ,נועד להעצים את כוחו של בעל הנס .להנגדה נודעה חשיבות גם באפיזודות ריפוי
נוספות ,אך טיבה המדויק יכול להשתנות ממקרה למקרה .לדוגמה באות נ ביקשו אנשי חרן מבר־צומא שיתפלל
עבורם ,והוא השיב להם באמירה המעודדת ש'הוא בטוח שהמשיח אשר אליו הוא הולך להשתחוות בירושלים [ܐܝܬ
ܠܝ ܬܘܟܠܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܕܐܣܓܘܕ ܩܕܡܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ] יעזור להם' (דף ז ,טור .)3
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מזוהה עם אמונה דתית כשרה תועדה במסורת במדרש קהלת רבה:
חנינא בן אחי ר' יהושע אזל להדא כפר נחום ועבדין ליה מינאי מילא ועלון יתיה רכיב חמרא בשבתא אזל
לגבי ר' יהושע חביביה ויהב עלוי משח ואסיתיה אמ' ליה מכיון דאתער בך חמרא דההוא רשיעא לית את יכיל
שרי בארעא דישראל נחת ליה מן תמן לבבל ודמך תמן.
(חנינא בן אחי ר' יהושע הלך לכפר־נחום ועשו בו מינים דבר (מילה) ,והכניסו אותו רכוב על חמור בשבת.
הלך ר' יהושע יקירו ,ונתן עליו שמן וריפא אותו .אמר לו :מכיוון שהתעורר בך יין של אותו רשע ,אין אתה
יכול להיות בארץ־ישראל ,ירד לו משם לבבל ושם מת)45 .

אפיזודה זו היא חוליה בשרשרת סיפורים על 'כל הדברים יגעים' (קהלת א ,ח) ,שבין השאר דנים
בכוחה המייגע של המינות 46.חנינא אחיינו של ר' יהושע ביקר בכפר־נחום ,מעוזם הגלילי של
הנוצרים (מינאי) 47,נפל שם קרבן לאמירה מאגית (מילה) 48,ודודו ר' יהושע ריפא את מחלל השבת
המכושף בעזרת השמן 'שלנו' .שמן תפקד כאן כחומר בדוק המסוגל לנטרל את הכישוף של האחר,
המופעל באמצעות השפעתו הפוגעת של היין המזוהה עם אותו האיש ,והכוונה ככל הנראה ליין
ששימש בסקרמנט האוכריסטיה .אך כנראה יעילותה של התרופה קצרת טווח ,וליתר ביטחון נשלח
העבריין לגלות ,לבבל ,ושם לא יוכלו להשיגו זרועותיה הארוכות של הנצרות הארץ־ישראלית .כמו
במקרה של בר־צומא המאבק הדתי לבש פה צורה של מאבק בין שתי שיטות ריפוי ,בין מרשמים בעלי
זהויות דתיות יריבות.
בסופו של דבר הצליח בר־צומא לשכנע את השומרוני להשתמש בשמן התפילה ,ותרופת הפלא
פעלה את פעולתה — האישה נרפאה מיד ,וכל המשפחה הצטרפה לשורות הנוצרים .העימות בין
הסגפן הפרסי לשומרוני — שהוצג כבן ארץ־ישראל (נציג הילידים) ,הנאמן לתורה ,והאחר ביחס לבר־
צומא — הסתיים בניצחון המנגנונים התרבותיים של הנוצרי.
הסוגיה השומרונית זכתה לפיתוח נוסף והגיעה לשיאה בתיאור מפגשו השני של בר־צומא עם בני
העדה (אות נו ,דף ט ,טור  — 4דף י ,טור  .)1גם פה לפנינו אותו מבנה בסיסי של ויכוח דתי שהחל סביב
הטקסט המקודש ופרשנותו ,ושהתגלגל בהמשך לעלילת ריפוי טיפוסית .בעוד בתיאור המפגש הקודם
הנושא הספציפי של הדיון בתורה נשאר עמום ,פה הוגדר טיבו של הוויכוח באופן מדויק — מדובר
45

46

47
48

קהלת רבה א ,ד .לטקסט המוהדר ראו לעת עתהM. Hirshman, ‘Midrash Qohelet Rabbah: Chapters 1–4’, Ph.D. :
 dissertation, Jewish Theological Seminary of America, 1983, pp. 83–88או בסינופסיס אלקטרוני של קהלת רבה
לפרשה א ,עמ' ( 73אוגוסט http://www.schechter.ac.il/kohelet.html ,)2012
המחקר נדרש מדי פעם לשאלת משמעות המונחים מינות ומין ולבעיית זהותם של המינים ,אך עדיין השאלות נשארות
פתוחות .נסתפק פה בהפניה למחקרים אחדיםS.S. Miller, ‘The “Minim” of Sepphoris Reconsidered’, HTR, 86 :
(1993), pp. 377–402; M. Goodman, ‘The Function of “Minim” in Early Rabbinic Judaism’, H. Cancik, H.
Lichtenberger & P. Schäfer (eds.), Geschichte – Tradition – Reflexion: Festschrift für Martin Hengel zum 70.
 ;Geburtstag, Tübingen 1996, pp. 501–510ולאחרונה ראוA. Schremer, Brothers Estranged: Heresy, Christianity, :
and Jewish Identity in Late Antiquity, Oxford & New York 2011, pp. 102–103, 210, n. 9
על מינים ככינוי לנוצרים ראשונים ,מעבר לספרות הנזכרת ,ראו למשלJ. Marcus, ‘“Birkat ha-Minim” Revisited’, :
NTS, 55 (2009), pp. 523–551
על מילה ככינוי לאמירה מאגית עיינוD. Sperber, Magic and Folklore in Rabbinic Literature, Ramat-Gan 1994, :
pp. 60–66
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בסוגיית היסוד של תחיית המתים .אפשר לראות בכך הבהרה נוספת למה שהמחבר ראה בו קו תיחום
חשוב בין ההשקפה הנוצרית לבין זו השומרונית .השומרונים הוצגו כמי ששללו את תחיית המתים
מן התורה — הכוונה לחמישה חומשי תורה — ושהכירו בספרים אלה בלבד מכל המקרא היהודי .הם
שללו גם את קיום רוח הקודש ואת קיום המלאכים (או את כוחם) .ייתכן ששני המרכיבים האחרונים,
שלא נוצלו כלל לפיתוח העלילה ,נגררו אל הראשון בהשפעת צירוף שלושת הלאווים יחד בספר
מעשי השליחים כג ,ז‑ח .אך בעוד במעשי השליחים ובמקומות נוספים בברית החדשה וכן בכתבי
יוסף בן מתתיהו וגם ,אם כי לפעמים במרומז ,במקורות חז"ל ,מדובר באפיוני ההשקפה הצדוקית,
מחבר ה'ויטה' של בר־צומא הפך את האפיונים האלה ,בראש ובראשונה את שלילת תחיית המתים מן
התורה ,לסימן היכר של השומרונים 49.מעשה הריפוי הוחלף בפרשייה השומרונית השנייה בהחייאת
מת ,וכך הייתה פה האמונה בתחיית המתים מכל הבחינות למגדיר זהות מכונן.
כוחו של בר־צומא בא לידי ביטוי הן ביכולתו להוכיח את תחיית המתים מן התורה הן ביכולתו
להחיות נער מת הלכה למעשה — ומעשה זה הוא שבסופו של דבר הביא להתנצרות ההמונית של
השומרונים .בהתאם לכך העלילה התרחשה פה בשתי מערכות :החייאת המת בפועל הועלתה בנרטיב
כנדבך נוסף על המערכה הקודמת ,שבה הוכיח בר־צומא באופן תאורטי את תחיית המתים מן התורה.
במערכה השנייה הביאו השומרונים גופת נער שזה עתה נפטר והניחו אותה במרכזה של הזירה .בעל
הנס אחז בידו של המת (ܘܠܒܟ ܒܝܕܗ ܕܛܠܝܐ) וציווה לו בזו הלשון' :לך אני אומר :קום עלם בשמו של
המשיח שלו אני סוגד' (ܠܟ ܐܡܪ ܐܢܐ ܛܠܝܐ ܩܘܡ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܣܓܕ ܐܢܐ) .לפנינו למעשה
שילוב של שני טופוי ( )topoiשל ריפוי .האחד מתועד בבשורה על פי מתי (ה ,מא) ,ולפיו ישו הקים
לתחייה נערה באמרו לה 'טליתא קומי' .אותה מטבע לשון בדיוק הופיעה באמירה של בר־צומא 'טליא
קום' (ܛܠܝܐ ܩܘܡ) ,ואופייה התנייני ב'ויטה' ניכר בתוספת 'בשמו של המשיח' (ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ).
הטופוס האחר מוכר מסיפורי ריפוי בתלמוד הבבלי על רב שאחז בידו של תלמיד חולה וציווה עליו
לקום ממיטת חוליו 50.דרך אגב ,בצורה זו ריפא גם בר־צומא את תלמידו באפיזודה המובאת בדף ו,
 49ראו :מתי כב ,כג‑לג והמקבילות; יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב ,ח ;165 ,קדמוניות היהודים יח ,א ;4 ,משנה,
סנהדרין י ,א .לדיון ראוE. Main, ‘Les Sadducéens et l’origine des partis juifs de la période du Second Temple’, :
Ph.D. dissertation, The Hebrew University of Jerusalem and Ecole Pratique des Hautes Etudes, 2004, pp.
 .65–140ראו גםG.G. Stroumsa, ‘Le couple de l’ange et de l’esprit: Traditions juives et chrétiennes’, idem, :
 ;Savoir et salut, Paris 1992, pp. 23–41א' רגב ,הצדוקים והלכתם :על דת וחברה בימי בית שני ,ירושלים תשס"ה .על
השומרונים בספרות חז"ל עיינוL.H. Schiffman, ‘The Samaritans in Tannaitic Halakhah’, JQR, 75 (1984–1985), :
 .pp. 323–350על התמורות ביחסם של החכמים אל הכותים ,המזוהים עם השומרונים ,ראוP.W. van der Horst, :
‘Anti-Samaritan Propaganda in Early Judaism’, idem (ed.), Persuasion and Dissuasion in Early Christianity,
Ancient Judaism, and Hellenism, Leuven 2003, pp. 25–44; A. Lehnardt, ‘The Samaritans (Kutim) in the
Talmud Yerushalmi: Constructs of “Rabbinic Mind” or Reflections of Social Reality’, P. Schäfer (ed.), The
Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture, III, Tübingen 2002, pp. 139–160; idem, ‘Massekhet Kutim
and the Resurrection of the Dead Samaritans’, M. Mor & F.V. Reiterer (eds.), Samaritans: Past and Present,
Berlin 2010, pp. 175–192; E. Friedheim, ‘Some Notes about the Samaritans and the Rabbinic Class at the
Crossroads’, ibid., pp. 193–202; M. Lavee, ‘The Samaritan May Be Included: Another Look at the Samaritan in
Talmudic Literature’, ibid., pp. 147–173
 50ראו' :אמר ליה :הב לי ידך! יהב ליה ידיה ואוקמיה' (בבלי ,ברכות ה ע"ב).
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המזרחי51.

טור  ,2וככל הנראה זוהי השתקפות של דפוס נרטיב הריפוי שהיה מוכר היטב במרחב
מכל מקום המת שקם לתחייה בא בלוויית אביו ואחיו היישר לכנסייה ,לתפילת הערבית שבה
השתתף בר־צומא .המחבר הכניס פנימה את בני המשפחה ,שהיו מוכנים עתה להצטרף לחיק הנצרות,
במהלך בעל מרכיבים דרמטיים מרשימים — בדיוק באמצע זמרת המקהלה ,בשיא התרוממות הרוח
הכללית.
נרטיב העלייה לרגל הפגיש את הגיבור עם השומרונים במסגרת מאמץ מיסיונרי מובהק (ומוצלח),
אך לא תואר מאמץ מסוג זה מול היהודים .השומרוני אמנם לא נתפס כשונה מהותית מהיהודי ,לפחות
לא כבן עם אחר 52,אך בכל זאת זוהו השומרונים כקבוצה נפרדת מהיהודים ועדיפה מהם .האם הסיבה
לכך היא שהשומרונים באותה תקופה היו מעורים יותר בחיי החברה הכללית ואימצו את הנורמות
התרבותיות של האוכלוסייה ההלנית? 53או שמא נבע הדבר מהתפקיד החשוב שמילאו השומרונים
בפוליטיקה הביזנטית בארץ־ישראל במאה החמישית? 54להעדפה השומרונית במסעות בר־צומא עוד
נחזור.
בין המסע השלישי לרביעי בא ב'ויטה' אות נח (דף י ,טורים  ,)3‑1וקשה לקבוע בוודאות אם
המחבר התכוון שבר־צומא עדיין היה בפלסטינה — בדרכו לעזוב או לחזור לירושלים — או שמא כבר
עזב אותה 55.עקרונית אפשר היה אפוא לדון באות זה בסעיף על פעילות בר־צומא מחוץ לגבולות ארץ
הקודש .אולם בחרנו לעסוק בו כאן מפני שהוא חלק מהחוליה המקשרת בין שתי אפיזודות שהתרחשו
בארץ :המפגש השני עם השומרונים (אות נו ,דף ט ,טור  — 4דף י ,טור  )1והביקור בירושלים במסע
הרביעי (דף יא ,טור .)1
במסגרת אות נח היה על בר־צומא לטפל בתופעה של נער מתנבא (ܡܬܢܒܐ) ,שידע לחזות
עתידות (ܩܨܡ ܗܘܐ) ,ושעל כן רבים 'תעו אחריו' ,ובהם גם הכוהנים־הכמרים וחכמי הדת (הסופרים)
̈
המקומיים (ܛܥܘ ܒܬܪܗ ̈
ܟܗܢܐ ܘܣܦܪܐ ̈ܣܓܝܐܐ) .הקדוש בא לעיירה שבה התגורר הנער ,זימן אליו
את אבי הנער ודרש ממנו נחרצות לכפות על בנו לחדול מפעילותו המעין־נבואית .הוא תירץ את דרישתו
בכך שלא מדובר בנבואה ברוח הקודש ,כפי שסברו חסידי הנער ,אלא בנבואה מהשטן (ܗܢܐ ܒܪܘܚܐ
ܕܣܛܢܐ ܡܬܢܒܐ ܘ�ܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ) ,כי בתוך הנער השתכן שד (דף י ,טור  .)2אבל האב,
שהיה בא כוחו של בנו וניהל את פעילותו ,האשים את בר־צומא ב'קנאת סופרים' וטען כי יש מקום הן
לקדוש הבוגר הן לנער הפלאי ,ולכן אין שום סיבה להצר את צעדיו של בנו .בר־צומא הכריז כי אם
אכן פעל מקנאה ,יכה אותו 'רומחו של ה'' (ܪܘܡܚܗ ܕܡܪܝܐ) ,אך אם מה שהוא דורש נובע מאהבה,
יהיה על האב לתת את הדין במהרה (ܒܥܓܠ ܬܬܒܥ ܕܝܢܐ ,שם).
51
52
53
54
55

D. Noy, ‘The Talmudic-Midrashic “Healing Stories” as a Narrative Genre’, Qoroth, 9 (1988), pp. 124–146
אף בספרות חז"ל מידת זרותו של שומרוני גברה רק ברבדים מאוחרים למדי של התלמוד הבבלי .עיינו :לביא (לעיל,
הערה  ,)49עמ' .163
כהצעתו של פרידהיים (לעיל ,הערה  ,)49עמ' .197
A.D. Crown, ‘The Byzantine and Moslem Period’, idem (ed.), The Samaritans, Tübingen 1989, pp. 70–73
העיירה שבה התרחשה הפרשייה לא זוהתה בשם .באות נז הקודם באה בטקסט רק קביעה כללית שבעקבות מעשי ריפוי
של בר־צומא 'הייתה אז שמחה בכל סוריה' (ܗܘܐ ܚܕܘܬܐ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ,דף י ,טור .)1
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ראובן קיפרווסר וסרג' רוזר

והנה כאשר הלך משם בר־צומא ,נפטר אבי הנער והובא לקבורה על ידי בני עירו ,והם גם שלחו
משלחת בוכייה אל הקדוש בבקשה לחמול עליהם .אל המשלחת הצטרפו העלם אחוז השד ואחיו ,ואף
̈
ܒܝܫܬܐ̈ ,
ܪܘܚܐ ̈
הם קוננו ובכו .בר־צומא השלים את המופת בגרשו את השדים (
ܕܝܘܐ) משני האחים
יחד .לכאורה יכולה הסמיכות בין אותות נח ונו 56ללמד שגם באות נח מדובר בשומרונים (ובכוהנים
ובסופרים שלהם) .אולם מאחר שאין כאן כל פולמוס דתי־רעיוני ,ואת מקומו תפסה תחרות בין
עמיתים לכאורה על סמכות נבואית מול אותו קהל היעד ,נוטה הכף לזיהוי ההתרחשות כפנים־
נוצרית ,ובפרט שהספרות הסורית השתמשה דרך שגרה בכינויים כוהן (ܟܗܢܐ) וסופר (ܣܦܪܐ) גם
ככינויים למורי דת ולכמרים נוצרים 57.אם כן אות זה המשיך את העניין המרכזי של תיקון הכנסייה,
שבר־צומא עסק בו בכל מקום שאליו בא.

ירושלים :מפגשים גורליים ומאבקי כוח
ביקוריו של בר־צומא בירושלים היו ללא ספק נקודת השיא בתיאור מסעותיו בארץ הקודש .יש
ב'ויטה' תיאורים מוחשיים של אתרים בעלי חשיבות ושל הווי דתי בעיר ,בעיקר במה שנוגע לנוצרים
ששהו בה .כך מסופר שמיד לאחר כניסתו לירושלים הלך הסגפן הצליין אל הכנסייה הגדולה אשר
נבנתה מעל גולגולתא (ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܢܝܐ ܒܓܓܘܠܬܐ) והתפלל שם .מאוחר יותר הוא נכנס שוב
והתפלל על קברו של הגואל (ܒܩܒܪܗ ܕܦܪܘܩܢ) .לקראת לילה פרש בר־צומא למנזר אשר ליד כנסיית
ציון (ܕܝܪܐ ܚܕܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܗܝܟ�ܠܐ ܕܨܗܝܘܢ ,דף ח ,טור  ,)4שהיא הכנסייה שנשמרו בה שרידיו של
הפרוטו־מרטיר סטפנוס ,אשר נתגלו זמן קצר לפני כן ,ושהקיסרית ֶאוּ דוֹ קיה העבירה אותם בשנת
 ,438בעת ביקורה בעיר ,לכנסייה החדשה שהלכה ונבנתה ליד שער שכם58.
בלילה חזר בר־צומא בסתר לחצר (ܕܪܬܐ) של כנסיית הקבר ,ובחצר ישנו באותה שעה צליינים רבים.
באחד מהם השתכנה רוח רעה שנקראה רוח הטומאה (ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ) או השד (ܫܐܕܐ) ,וככל הנראה
בא בר־צומא בחשאי בראש ובראשונה כדי להפתיע את השד המתחבא 59 .על כל פנים הצליין הפרסי
הוא זה שטיהר את האתר הקדוש ביותר ,ואילו אנשי המקום לא רק שלא השכילו לעשות זאת אלא
אפילו לא הבחינו בבעיית הטומאה ,ומשתמעת מן הדברים ביקורת על הנצרות הירושלמית 60.בתיאור
56
57

58
59

60

עם אתנחתא קצרה של אות נז ,שהציג את בר־צומא שוב כמרפא מגפת הבקר ב'כל ארץ סוריה' (ראו לעיל ,הערה ,19
והדיון שם).
M. Sokoloff, A Syriac Lexicon: A Translation from the Latin, Correction, Expansion, and Update of C.
 .Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Winona Lake, IN. 2009, pp. 601, 1035השוו את הצירוף 'סופרים ופרושים'
הנפוץ בספרי הבשורה ,ראו למשל :מתי ה ,כ; כג ,ב.
ראו לאחרונה :א' קופסקי וא' שפיצר' ,גילוי קבר סטפנוס' ,חן ושגריר (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .40
לא מן הנמנע שיש זיקה ספרותית בין בואו של בר־צומא לכנסייה בסתר באישון לילה לבין תיאור בואו של ניקודימוס,
פרוש ממנהיגי היהודים ,אל ישו — מחשש מפני בני עדתו בא ניקודימוס אל ישו בחשאי בלילה (יוחנן ג ,א) .שמא
רצה המספר לרמוז שבר־צומא נרדף גם על ידי יריביו בקרב עדתו הנוצרית? ב'ויטה' נעשה שימוש בבירור במוטיבים
מהברית החדשה בתיאור איך זיהה השד את בר־צומא בתור איש קדוש ופנה אליו בתחינה להניח לו .ראו :מתי ח,
כח‑כט; לוקס ח ,כז‑כח.
על גירוש שדים בכנסיית הקבר ראו גם :היירונימוס ,איגרת .46
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דגם בן ימינו של
כנסיית הקבר
בתקופה הביזנטית

(באדיבות מוזאון מגדל
דוד)

התנגשות זו עם הנוצרים המקומיים — בדומה למקרה של הנער המתנבא ,ושלא כבאפיזודה אחרת,
שאף בה היה עימות עם השדים ,ושנדון בה בהמשך — לא ניתן ביטוי מובהק לשום יסוד של ויכוח
דתי־רעיוני ,אלא היא נסבה על שאלת הסמכות והכוח הנִ סי־המאגי.
ביקורו של בר־צומא בירושלים ִאפשר למחבר ה'ויטה' להתייחס לכמה מקומות ואתרים חשובים
שפקד הצליין הפרסי ,התייחסויות שאין כיוצא בהן בקטעים ששרדו מתיאורי שני מסעותיו הראשונים61.
באותה עת שהתה בירושלים הקיסרית אודוקיה ,שככל הנראה עדיין הייתה אשתו — במלוא מובן
המילה — של תאודוסיוס השני ,קיסר ביזנטיון (הזוג נפרד בסביבות שנת  62.)441וכך נוסף על כנסיית
הקבר ,גולגולתא וכנסיית ציון הופיע משכנה של אודוקיה ברשימת האתרים הירושלמיים שביקר בהם
בר־צומא .במסע הרביעי נזכרו גם חורבות הבית כמקום שמתכנסים בו היהודים להתאבל על מקדשם
(דף יב ,טורים  63.)4‑3והמפה לא הייתה שלמה בלי אזכור בית הסוהר ,שנאסרו בו מפרי החוק והסדר
על פי פקודת השלטונות (דף יב ,טור .)3
הפגישה הראשונה עם אודוקיה (דף ח ,טור  — 4דף ט ,טור  )4התנהלה על מי מנוחות ,אם כי גם
פה אפשר לזהות נקודות של מתח בעלות פוטנציאל לסכסוך .הקיסרית היא שיזמה את הפגישה,
 61נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;193‑185הנ"ל ,סיכום (לעיל ,הערה  ,18 ,)3עמ' .385‑373
 62על בעייתיות ניסיונות התיארוך של ציוני דרך בחיי הזוג ראוA. Cameron, Literature and Society in the Early :
 .Byzantine World, London 1985, nº III, pp. 278–279על שהייתה של אודוקיה בארץ־ישראל ועל יצירתה הספרותית
שם ראו :י' גייגר ,אהלי יפת :חכמי יוון בארץ־ישראל ,ירושלים תשע"ב ,עמ' .213‑210
 63לפי ה'ויטה' התירה אודוקיה ליהודים להתפלל במקום גם מעבר ליום של תשעה באב (ראו הדיון בהמשך).
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מזהבה אל הנזיר הקדוש כשי הוקרה ,אך בר־צומא סירב לקבל את השי ,ורק לאחר
ּ
והיא שלחה
הפצרותיה ניאות לבוא אל מעונה .אודוקיה נפלה לרגליו (ܢܦܠܬ ܠܪܓܠܘܗܝ) וביקשה שיורה לה מהי
דרך המובילה לחיים (ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܒ�ܠܐ ̈
ܠܚܝܐ) .בר־צומא השיב לה שחלוקת צדקה לעניים
( ̈
ܨܕܩܬܐ) היא הדרך לזכות למלכות השמים (ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ) ,וחיזק את הנחייתו בהפניה לעצתו
של דניאל לנבוכדנצר (דניאל ד ,כד) ,ובכך השווה את אודוקיה ,במצבה הרוחני טרם הפגישה
ביניהם ,למלך בבל ,אשר לפני חזרתו בתשובה רדף את חסידי אלוהי האמת .הקיסרית תהתה שמא
בגלל עושרה המופלג יהיה הדבר קל מדי בשבילה ,ומשום כך לא ייחשב לה קרבן אמת לאלוהים —
הקרבן שאמור לבוא מתוך הקרבה ועמל פיזי (ܐܘܠܨܢܐ ܕܦܓܪܐ) — ועל כן לא יביא למחילת
חטאותיה .אך הנזיר התעקש — בהסתמך על עדות הבשורה — כי זוהי הדרך לזכות לגאולה 64.המספר
לא רק קבע את מעמדה של המלכה ככפופה להוראותיו של בר־צומא ,אלא תיאר אותה מתחננת לפני
הנזיר לקבל ממנה מתנות .אך זה דחה שוב ושוב את תחינותיה ,ובסופו של דבר הסכים לקחת ממנה
אריג אחד בלבד ,וגם זאת על מנת להשתמש בו בעבודת קודש בכנסייה ובשום אופן לא לשימוש
אישי 65.עצמאותו המוחלטת של בר־צומא וכניעותה של אודוקיה אפיינו גם את מפגשיהם שתוארו
בהמשך.
המפגש הדרמטי ביותר ביניהם התרחש במהלך המסע הרביעי ,בהקשר של יחסי המלכות עם
האוכלוסייה היהודית של ארץ־ישראל .לפי המסופר סיבת העימות נעוצה הייתה בכך שהקיסרית,
בהשפעת המתנות הרבות שהעניקו לה נציגי היהודים מהגליל ,ניאותה לבקשותיהם והרשתה להם
להתכנס במקום שבו עמד פעם מקדשם .היהודים ניצלו את ההיתר והיו יושבים 'על אפרו של ההיכל'
ומתאבלים על חורבנו (ܘܝܬܒܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠ ܩܛ�ܡܐ ܕܗܝܟ�ܠܐ ܘܒܟܝܢ ܗܘܝܢ ,דף יא ,טור  ;2דף יב ,טורים
 66.)4‑3יתרה מזו ,היהודים פירשו את ההיתר ,שביטל למעשה את האיסור הישן לשהות בירושלים
ובסביבותיה ,כאות לגאולה וקיבוץ הגלויות העומדים בפתח .הם שיגרו אפוא אל אחיהם ברחבי
האימפריה הרומית איגרות וקראו להם להתכונן ולעלות לירושלים לקראת חג הסוכות הקרב ,שבו
תוקם מלכות ישראל מחדש:
ܕܝܘܕܝܐ ̈
ܟܬܝܒܢ ̈̈ܗܘܝ :ܠܥ�ܡܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ̈
ܘܗܠܝܢ ̈ܡ�ܠܐ ܒܐܓ̈ܪܬܐ ̈
ܕܝܘܕܝܐ ܡܢ ̈
ܟܗܢܐ ܘ̈ܪܫܢܐ ܕܓܠܝ�ܠܐ
ܣܓܝ ܫܠܡ .ܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܕܫܠܡ ܙܒܢܐ ܕܒܘܕܪܗ ܕܥܡܢ ܘܗܐ ܡܟܝܠ ܝܘ�ܡܐ ܕܟܢܘܫܐ ܕܫ̈ܪܒܬܢ .ܗܐ ܓܝܪ
̈ܡܠܟܐ ̈
ܕܪܘܡܝܐ ܦܩܕܘ ܠܢ ܕܡܕܝܢܬܢ ܐܘܪܫܠܡ ܬܬܦܢܐ ܠܢ ܐ�ܠܐ ܣܪܕܗܒܘ ܘܬܘ �ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܥܐܕܐ ̈
ܕܡܛܠ�ܠܐ
ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܬܩܢܐ
(ואלה הדברים אשר היו כתובים באיגרות היהודים :לעם הרב והחסון של היהודים מהכוהנים והמנהיגים
שבגליל שלום רב .דעו לכם כי נגמר זמן פיזורו של עמנו ,וזהו אפוא יום ההתאספות של שבטינו .כי הרי
מלכי הרומים ציוו שירושלים עירנו תושב לנו ,הזדרזו אם כן ובואו לירושלים לחג הסוכות כי בו מלכותנו
בירושלים תרכוש [אחיזה]; דף יא ,טור .)2
 64ראו :מתי כה ,לא‑מו.
 65פריטי לבוש נזירי ופולחן היו מתנות מקובלות של מנזרי נשים למנזרי גברים .ראו :ג'וליין (לעיל ,הערה ,)28
עמ' .79‑78
 66על מדיניות הקיסרות כלפי היהודים השוו :נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .197‑196
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ארץ הקודש ותושביה בסיפורי מסעות של הנזיר בר־צומא

נאו זיהה פה השתקפות של התעוררות יהודית משיחית בעקבות מדיניות אוהדת של שלטונות
האימפריה בירושלים ובאנטיוכיה — ששם יצא נגדה שמעון איש העמוד — בשנים  67.438‑423בואו
של בר־צומא לירושלים בדיוק ביום הראשון של חג הסוכות (ܥܐܕܐ ̈
ܕܡܛܠ�ܠܐ) ,כלומר בעת התכנסות
רבתי של יהודי התפוצות בעיר 68,נועד אפוא לפי ה'ויטה' לסכל את המזימה שנרקמה בין הקיסרית
לבין היהודים .כ"י  Add 12174אינו קריא בחלקו בתיאור ביקור זה ,ועל כן נעזרנו בתקציר של נאו,
שהסתייע בשני כתבי־היד הנוספים ,המאפשרים להשלים את התמונה .לפי המסופר בחיבור ,בכניסתו
לעיר קבע בר־צומא את משכנו באחד המנזרים וביקש מנזירי המקום שלא לספר לאיש על בואו —
פרט שבשלב זה של העלילה נשאר בלתי מוסבר .בהמשך הוא הלך להתפלל ליד מעיין השילוח,
שמימי קדם יצאו לו מוניטין של מעיין מרפא ,וגם ישו הכיר בכך 69.כפי שאפשר ללמוד מתיאור
המסע מבורדו לירושלים (שנת  ,)333השילוח נמנה עם אתרי החובה בצליינות הנוצרית 70.לאחר מכן
חזר הסגפן הפרסי למנזר ,בעוד בני פמלייתו הנזירים המשיכו אל הר הבית ,לפקוד את מקום מקדש
שלמה החרב ,מקום שהיה להם עניין בו רק בגלל המסורת שהשטן העמיד את ישו (ܐܩܝܡܗ) על פינת
גגו (ܩܪܢܐ) וניסה אותו שם 71.נראה שהסיפור שרטט באופן מכוון את מסלול תנועותיו של בר־צומא
כשונה מזה של קבוצת חסידיו ,והדגיש שבאותו יום הוא היה הרחק מהר הבית — בכך הכין לו הנרטיב
אליבי מוצק לקראת הבאות.
ההיתקלות על הר הבית תוארה פעמיים :פעם כדיווח על ההתרחשות בזמן המעשה — דיווח
שלא נשתמר בכ"י  ,Add 12174אך נאו שחזרוֹ על פי עדי נוסח אחרים — ופעם בדיעבד ,מפי מנהיגי
היהודים ,שבסופו של דבר נאלצו לקבל את גרסת חסידי בר־צומא (דף יב ,טורים  .)4‑3על פי גרסת
המספר אנשים מפמלייתו של בר־צומא ,אשר כאמור באו להר הבית להתרשם מהאתר שבו נוסה ישו
על ידי השטן ,הופתעו לגלות שם המון רב של יהודים ,שלאות אבל שמו עפר על ראשיהם .באחד
מכתבי־היד נמסר גם מספר המתכנסים —  103,000גברים ונשים 72.מספר זה מלמד שמבחינת המחבר
לא מדובר היה ביהודי הגליל (או ארץ־ישראל) בלבד אלא בהתכנסות יהודי הפזורה הרומית שנענו
67

68
69

70

71
72

נאו כינה את ההתעוררות תנועה ציונית ( .)mouvement sionisteראו :שם ,עמ'  .195‑194ראו בהמשך את הדיון
בסוגיית ההקשר ההיסטורי האפשרי של התיאור .על חג הסוכות כמועד חידוש הברית כל שנה שביעית ,אירוע שיש
להקהיל בו את כל ישראל ולקרוא באוזניהם את התורה ,ראו :דברים לא.
באוקטובר  438לפי שחזורו של נאו (שם) ,עמ' .197
ראו :יוחנן ט ,א‑ז .בספרות חז"ל יש מסורות רבות הקשורות למעיין השילוח ,וסביבו גם נבנה שחזור אחת המסורות
המקדשיות הידועה רק מספרות חז"ל — שמחת בית השואבה .ראו :משנה ,סוכה ד ,ט .למימי השילוח יוחסו סגולות
טיהור מיוחדות .ראו' :אם שרץ בידו של אחד אפי' טובל בשילוח ובכל מימי בראשית אינו טוהיר לעולם' וכו' (תוספתא,
תענית א ,ח [מהדורת ליברמן ,עמ' .)]326
א' לימור ,מסעות ארץ הקודש :עולי רגל נוצרים בשלהי העת העתיקה :תיאורי מסע לטיניים ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'
 .32מאלף שהתיאור התייחס לא אל המסורת המתועדת בבשורה על פי יוחנן אלא ככל הנראה למסורת יהודית כללית
(לא מן הנמנע שזו הייתה רקע למסופר באוונגליון)' :בצאתך מירושלים כדי לעלות לציון ,משמאל ,בירידה לעמק ,ליד
החומה ,יש בריכה (נ"א :מעיין) ושמה שילוח ,ארבעה שערים לה ,ובריכה גדולה אחרת בחוץ .מעיין זה נובע שישה
ימים ולילות ,אך היום השביעי שבת .כל אותו הלילה וכל אותו היום אינו נובע' (מסע מבורדו ח [תרגום לימור (שם)]).
לעדויות מאוחרות יותר ראו :לימור (שם) ,עמ' ( 184‑183 ,173‑172 ,160 ,157אודוקיה נזכרה שם כמי שבנתה את
כנסיית סטפנוס הקדוש).235‑234 ,230 ,204 ,
מתי ד ,ה‑ז ('ויעמידהו על פינת גג בית המקדש [ )']...והמקבילות.
נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,19 ,)3עמ'  ;120הנ"ל ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .197
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לקריאה שבאיגרות הגאולה .היהודים עשו את מה שהתירו להם השלטונות לעשות — התפללו להקמת
מקדשם מחדש .הצליינים שבאו עם הסגפן הפרסי ,ושבעיניהם היה המקדש מקום מזימות השטן ותו
לא ,הזדעזעו מן המחזה .אחד הנזירים נתקף חרדה עמוקה והחל מדרבן את אחיו לברוח משם מהר
ככל האפשר ,כי אין ספק שעוד מעט יוטל עונש על התגודדות היהודים הפושעת וסביבתה ,והם יוכו
מן השמים בחמתו של האל .מהלך נרטיבי זה נועד גם הוא ליצירת אליבי ,הפעם לחסידי בר־צומא,
כמי שבשום פנים לא יצרו מגע עם היהודים אלא להפך ,ניסו להתרחק מהם.
לפנינו התנגשות בין שני נרטיבים פרשניים שהתייחסו למתחם הר הבית :על פי הנרטיב היהודי
סימן המקום את חורבן תהילת העבר ,והשכינה עדיין שרתה בו וחיכתה להקמת בית אלוהים מחדש,
ועל פי הנרטיב של בר־צומא סומן האתר כמקום פעולתו הזדונית של השטן ,וכמובן לא היה ראוי
לשיקום .החיבור המכונה 'התיאור הקצר של ירושלים' ,ושנכתב ככל הנראה בתחילת המאה השישית,
על יסוד מסורת קיימת ומוסכמת ,העיד שהאתר המשוער של פיתוי ישו בידי השטן נכלל במפת
הצליינות הנוצרית 73.אך ב'תיאור הקצר' נשמר זיהויו הראשי של הר הבית עם מקדש שלמה ,ומקום
הפיתוי נדחק לשולי ההר' :משם אתה בא אל המקדש אשר בנה שלמה ,אך לא נשארה שם אלא מערה
אחת .משם אתה בא אל הצריח ,שעליו העמיד השטן את האדון' 74.גם ב'מסע מבורדו' נזכר הצריח
(המגדל) שבו ניסה השטן את ישו כנקודה אחת בלבד בשולי מפת הר הבית וסביבותיו ,בעוד המקום
המרכזי היה שמור לזכר מקדש שלמה (וגם לניצחון שלמה על השדים!) 75.לעומת תיאורי מסע אלה,
ב'ויטה' של בר־צומא הוגדר המתחם כולו על ידי זיקתו לשטן .אין אפוא ב'ויטה' שום ביטוי לסקרנות
אוהדת כלפי מקדש שלמה המקראי ,ועל כך מעידה בבירור גם פרשיית החרבת בית הכנסת (ܒܝܬ
ܫܒܐ) בגדה המזרחית של הירדן שנדונה לעיל .בית כנסת זה ,שיצא עליו זעמו של הנזיר הלוחמני,
ייצג בנרטיב את פארו של הבית הראשון — שאליו הושווה מפורשות — הפאר שבעיני בר־צומא היה
מוקצה מחמת המיאוס.
לפי גרסת מחבר ה'ויטה' ,דווקא כשניסו אנשי בר־צומא להסתלק בבהלה מהר הבית ,החלה
אנדרלמוסיה רצחנית — מטר אבנים ,צרחות ,גופות נערמות .היהודים ראו חיזיון של מלאכים היורדים
מן השמים על מנת לנקום בהם .עם זאת המחבר ציין שבשלב זה עדיין לא היה ברור אף לאחד מן
הנוכחים שם ,כולל היהודים ,מאיזה כיוון נופלות כל האבנים ההורגות בהם ללא רחמים .אמנם
חסידי בר־צומא זיהו כאן עונש מן השמים ,אך היהודים סירבו להכיר בכך וסברו כי הנזירים הם
שהשליכו את האבנים וגרמו למות רבים 76.הם תפסו את מנהיג הקבוצה — מי שלפי גרסת המספר
דווקא יעץ לחבריו לברוח משם בעוד מועד — והאשימו את הנזירים בפשע האלים .פקידי הממשל
73
74
75

76

לימור (לעיל ,הערה  ,)70עמ' .197
שם ,עמ' .204
מסע מבורדו ז .השוו 'על מקומה של ירושלים' ,המיוחס לאוכריוס בישוף ליון (סעיף ז [לימור (שם) ,עמ' ,)]160‑159
לאחר תיאור פארו של בית המקדש הוזכר שם הצריח כשרידו היחיד ללא שום זיקה לסיפור ניסויו של ישו בידי השטן,
וכך גם :על מקומה של ארץ הקודש ( 11לימור [שם] ,עמ'  .)185הצריח שעליו ניסה השטן את ישו הוזכר גם כאחד
משני הצריחים שהם השרידים היחידים ממקדש שלמה בחיבורו של פטרוס דיאקונוס (גרסה  .)Eראו :לימור (שם) ,עמ'
.120‑119
'לא בלי סיבה' ,כפי שהעיר נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .197
קתדרה
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והמשמר הרומי וגם אנשי הכמורה המקומית — שלא היו קשורים למנזרים — קיבלו בתום לב את גרסת
̈
היהודים ,עשו יד אחת ִאתם (̈ܪܘܡܝܐ ܘܩܠܝ̈ܪܩܘ ܘܝܘܕܝܐ ܐܟܚܕܐ) 77,ושמו את חסידי בר־צומא במעצר
עד בירור עניינם 78.היהודים אספו את גופות מתיהם ,וכל המקטרגים יצאו בתהלוכה אל הקיסרית —
ששהתה בעת ההיא בבית־לחם — לדרוש משפט צדק .הם ציינו במפורש כי הרוצחים הם זרים שבאו
̈
ܠܣܛܝܐ
לעיר ממסופוטמיה ,ושבמעשם הנפשע טימאו את גלימות הנזירוּת המכובדות שלבשו (
̈
ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗ̈ܪܬܐ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܐܣܟܝ�ܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܕܝ̈ܪܝܐ)79.
בתחילה נטתה אודוקיה לגזור על החשודים בהתפרעות הקטלנית דין מוות לפי הכלל של מידה
כנגד מידה :מי שנמצא אשם בגרימת מותם של יהודים ברומח ,יומת ברומח ,מי שפעל על פי החשד
בסיף ,יומת בסיף וכן הלאה .מדברי המספר ,שהשיח לפי תומו ,משתמע כי נוסף על מי שהומתו
בסקילה (בידי שמים?) היו מי שהומתו כנראה בידי אנשים חמושים במקלות וברמחים .כדי לתת יתר
̈
תוקף להחלטתה כינסה המלכה את נאמניה ואת אנשי הכמורה המקומיים ( ̈
ܘܠܩܫܝܫܐ
ܠܫܪܝܪܗ ܕܝܠܗ
ܕܥܕܬܐ) לראות במו עיניהם את גופות היהודים שנהרגו (דף יב ,טור .)3
אך התפתחות מפתיעה עיכבה את ההליך ,ובעצת נאמני אודוקיה עצרו השלטונות גם את כוהני
̈
היהודים ( ̈
ܟܗܢܐ ܕܝܘܕܝܐ) ודרשו מהם לגלות מי באמת גרם למות אחיהם בהר הבית (שם) .הביטוי
כוהני היהודים — שהופיע גם באיגרת ששוגרה אל יהודי התפוצות (ראו לעיל) — יכול לכאורה
להתפרש כמורה על החשיבות שנודעה לכוהנים מבית אהרן כמנהיגי העם שבגליל .ואכן במחקר
הועלתה סברה שהם היו הנהגה חלופית לזו של החכמים 80.אולם כאמור המחבר כינה גם את אנשי
ההנהגה הנוצרית כוהנים וסופרים 81.ייתכן אפוא שזהו מטבע לשון ששיקף את מעמדה המוביל של
הכמורה בחברה הנוצרית ,ושבהעברה סימן גם את ההנהגה היהודית ,ללא זיהוי צביונה הספציפי.
בכ"י  Add 12174מרובות הלקונות ,אך עדויות נוספות ,שכבר דן בהן נאו ,מאפשרות לשחזר את טיב
האירוע שהביא לתפנית בחקירה :אישה יהודייה אחת שעמדה בפני גוויות בני עמה וביכתה אותם
כמי שנטבחו על ידי הנזירים נפלה ארצה ומתה 82.זוהי כנראה הסיבה שכוהני היהודים ,שהתייראו
לאמתו של דבר
ִ
שמא יכה אותו גורל בשאר אחיהם ,הודו בחפותם של אנשי בר־צומא וגילו כי
̈
נעשו השפטים בעמם על ידי מלאכי השמים שנשאו רמחים זוהרים ( ̈ܡ�ܠܐܟܐ ܕܛܥܝܢܝܢ ܗܘܘ ܪܘܡܚܐ
̈
ܕܡܢܗܪܢ) (דף יב ,טורים  .)4‑3הכוהנים ,שהשהייה בבית המעצר כשהם כבולים דובבה אותם ,הודו
גם שחלק מהקרבנות נפלו ונחבלו בגלל הבהלה שאחזה בהם למראה המשמר הרומי שבא לעברם
בסייפים בורקים מהכיוון שבו התגודדו באותה שעה יריביהם הנוצרים (דף יב ,טור  .)4כל זה אמור
היה להסביר את טעותם המקורית כשהאשימו את אנשי בר־צומא בשפיכות הדמים.
77
78
79
80

81
82

נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,19 ,)3עמ' .121
עד כאן לפי השחזור של נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .197
נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,19 ,)3עמ' .121
ע' עיר־שי"' ,עטרת ראשו כהוד המלוכה צנוף צפירת שש לכבוד ולתפארת" :למקומה של הכהונה בחברה היהודית של
שלהי העת העתיקה' ,י"ל לוין (עורך) ,רצף ותמורה :יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית־נוצרית ,ירושלים תשס"ד,
עמ' .106‑67
ראו למשל :דף ו ,טור .4
אות סד ,ראו :נאו ,סיכום (לעיל ,הערה  ,19 ,)3עמ' .122
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מאלפת האמביוולנטיות ביחסו של המספר לאנשי הכמורה המקומיים .מצד אחד אנשי הכמורה
הלא־נזירית (ܩܠܝ̈ܪܩܘ) ,כמו אנשי הממשל ,שיתפו פעולה עם היהודים במעצרם של אנשי בר־צומא
שהיו חשודים בהתפרעות ,ובהבאתם למשפט .גם אודוקיה הסתמכה כאמור על שיתוף פעולה מצד
אנשי הכמורה ( ̈ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ) בניסיונה להעניש את הפושעים ולהוציאם להורג .מצד אחר אחרי
שחלה התפנית בהליך המשפטי תוארו אנשי כמורה ונאמני הקיסרית כמובילי המהלך החדש :הם
באו לבית האסורים ,ביקשו מחילה מהנזירים שהיו עצורים שם וניסו לדבר על לבם .בכך הם נבדלו
מהקיסרית עצמה ,שהמוני אוהדיו של בר־צומא — וכנראה גם המספר — המשיכו לחשוד בה באהדה
ליהודים ובנחישות לבצע את גזר הדין .המספר גם הציג את התעקשותה של
הקיסרית לשלוח להביא את ההגמון (ܐܓܡܘܢܐ) מקיסריה לירושלים כתחבולה
שנועדה לפגוע בנזירים חסידי בר־צומא ,שכן היה בכך לעכב בשישה ימים את
שחרורם .ואילו הקיסרית טענה שהדבר נחוץ על מנת לשחרר את האסירים
בהליך משפטי תקין (ܒܢܡܘܣܐ) וגם כדי שלא יאשימו אותה היהודים במשוא
̈
̈
פנים (ܕ�ܠܐ ܢܓܕܦܘܢ ܝܘܕܝܐ ܥܠܝܝܢ ܘܢܗܘܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܒܐܦܝܟ ܢܣܒܬ)
לנוצרים (דף יג ,טור .)2
ואשר לבישופים ,שבינתיים התכנסו בירושלים ,המספר הציג אותם כמי
שבהתחלה לא תמכו באחד הצדדים בסכסוך אך בהמשך נגררו אחרי ההמון
המשולהב שתמך בבר־צומא והיה עוין לאודוקיה:
ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ̈ܣܓܝܐܐ ܒܗܢܘܢ ̈
̈
ܝܘܡܬܐ ܐܣܬܩܒܠܘ ܗܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܟܕ ܫܡܥܘ
̈
̈
̈
83
ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܠܝܐ ܕܡܠܟܬܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܝܘܕܝܐ ܨܒܝܐ ܕܬܥܕܪ ܘܟܬܒܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
̈
ܠܡܕܝܢܬܐ [ ]...ܕܝܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܟܢܫ ܥ�ܡܐ ܣܓܝܐܐ
ܐܓ̈ܪܬܐ ܕܐܣܘܪܝܐ ܘܫܕܪܘ
ܘܐܬܘ �ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܬܡܠܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܣܦܐ ܒܣܦܐ [ ]...ܘܡܣܝܟܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܙܘܢ
ܡܢܐ ܦܩܕܐ ܡܠܟܬܐ ܠܫܘܠ�ܡܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܘܩܕܘܢܗ ܒܢܘܪܐ
(בישופים רבים נאספו באותם ימים בירושלים וכששמעו דברים אלה מפי המלכה
סברו כי היא רוצה לסייע ליהודים .אז כתבו הבישופים איגרות ושלחו לעריהם []...
וקראו לעם רב להתכנס ולבוא לירושלים [וכך היה] והתמלאה העיר מקצה לקצה []...
והם היו מחכים לראות מה בסופו של דבר תצווה המלכה ואז ישרפו אותה  /יעלו
אותה על המוקד; דף יג ,טור .)2
איקונין של
הקיסרית
אודוקיה ,המוזאון
הארכאולוגי
באיסתנבול

ביום השישי אכן בא ההגמון ,אך המאבק בין נציגי הממשל הקיסרי לבין ההמון הנוצרי נמשך עוד זמן
מה עד שהוכרע לטובת הסגפן הפרסי וחסידיו84.
אם כן בסופו של דבר צידדו הבישופים בבר־צומא מול היהודים ,אך שיתוף הפעולה ביניהם
הצטמצם לסוגיה זו בלבד או ליתר דיוק למאבק ביהודים על השפעה ונוכחות בירושלים .בשאר
העניינים ייצגו הבישופים בעקביות את הנצרות הסוטה מדרך האמת ,ואחת הדוגמאות לכך כבר
נדונה לעיל .דוגמה מובהקת נוספת מופיעה בתיאור האותות פב‑פג ,שבו הוצגו הבישופים כמי שניסו
 83מכאן השלמה לפי כ"י  .Add 12174ראו :נאו (שם) ,עמ' .123‑122
 84נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .199‑198
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לחבל בפעילותו הברוכה של בר־צומא בריפוי חולים ובגירוש שדים .הם שיגרו איגרות לכל המחוזות
שבסמכותם הכנסייתית ואסרו בהן (ܐܓ̈ܪܬܐ ܕܐܣܘܪܝܐ) על צאן מרעיתם לבוא במגע עם הסגפן
(דף יד ,טור  .)5יתרה מזו ,המספר לא נרתע מלשים בפי אחד השדים הצהרה שהבישופים הם 'אוהבי
̈
ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܘܘ
השדים וחסידיהם' ,ושהם שפתחו לשדים שער שייכנסו לעולמנו (ܗܢܘܢ ܕܝܢ
ܐܚܐ ̈
̈
ܠܢ
ܘܚܒܝܒܐ ܦܬܚܘ ܠܢ ܬܪܥܐ ܕܢܥܘܠ ܠܥܠ�ܡܐ ,דף טו ,טור  ;1השוו :דף יד ,טור  .)5אלמלא
התפילות של הסגפן האדוק ,אשר לא נכנע להם ורדף אותם בלהט (ܝܩܕܢܐ ,דף יד ,טור  ,)4היו הדמונים
משתלטים על חיי הכנסיות הנוצריות בכל מקום (ܒܟܠ ܐܬ̈ܪܘܢ ܡܡܠܟܢ ܗܘܝܢ ,דף טו ,טור .)1

ה'ויטה' לא הותירה ספק באשר לטיב ההסכמה שעליה הושתת שיתוף הפעולה בין השדים
לבישופים .הפתח שפתחה מנהיגות הכנסייה לבני השטן הוגדר ב'ויטה' שער המינות/הכפירה (ܬܪܥܐ
ܕܟܦܘܪܘܬܐ ,דף טו ,טור  .)1מסתבר שהבישופים וההמון שנהר אחריהם דגלו בהשקפה הדתית שגופו
של המשיח הוא גופו של בן אדם לכל דבר (ܦܓܪܗ ܠܡ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ ,שם),
השקפה שבר־צומא ,שדבק בעמדה מונופיזיטית קיצונית ,לחם נגדה מלחמת חרמה 85.המחבר שם בפי
 85בדימוי של כוח הבישופים שדבקו במה שהמחבר הציג כסטייה כריסטולוגית משתקפת דמותו של יובנליס ,בישוף
ירושלים בשנים ( 451‑422והפטריארך משנת  451עד מותו בשנת  ,)458אשר עמדתו בוויכוח הכריסטולוגי — בכל

קטע מחומה מן
התקופה הביזנטית
שבנייתה מיוחסת
לקיסרית אודוקיה
(החומה הנמוכה
משמאל) ,סמוך
לפינה הדרומית־
מזרחית של הר
הבית

(צילום :שלומית וקסלר־
בדולח)
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ראש השדים הצהרה כריסטולוגית שאישרה שזוהי גם תפיסתו :גופו של ישו הוא גופו של בן אדם
לכל דבר (ܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ ,שם) 86.ראוי לציין כי השד הכריז את הכרזתו
מגרונה של אישה שהשתייכה לקבוצת בנות הברית (ܒܪܬ ܩܝ�ܡܐ) — מקרה נוסף שהחיבור מתח
ביקורת חריפה על מסגרת זו של החיים הנוצריים ,שזכתה למעמד מוערך

בכנסייה87.

בין אסטרטגיות נרטיביות לנסיבות היסטוריות
ההנחה הכללית שמהלכיו הנרטיביים של סיפור חיי בר־צומא הם בראש ובראשונה כלים ספרותיים
ששירתו את עיצוב הנרטיב המכונן ,בהחלט מתקבלת על הדעת .ומסתברת גם ההנחה ששוקעו
בחיבור מסורות אותנטיות מהמאה החמישית ,ושמשתקפים בו הקשרים היסטוריים של אותה תקופה.
אולם על היחס ועל פרטי התיחום בין ההד ההיסטורי לבין הבדיה הספרותית חלוקות הדעות.
החוקרים שעסקו בדבר סברו שהמאפיינים העיקריים של דמות הסגפן הפרסי כפי שהוצגו ב'ויטה'
אכן משקפים ,ולו בקווים כלליים ,את דמותו ההיסטורית של בר־צומא או את מה שידוע לנו על
פלגים מסוימים בנצרות הסורית ,אם כי כמובן בעיבוד לגנדרי ומתוך העצמה והגזמה .עם המאפיינים
הללו נמנים אופיו הסגפני המופלג ,הזדהותו עם העמדה המונופיזיטית הקיצונית ,עוינותו העזה
לנוצרים בני זמנו שהחזיקו בדעות אחרות — אם נסטוריאניות ממש ,אם אנטיוכיות ואם אפילו
מונופיזיטיות מתונות — וגם הצורה האלימה של פעולתו מול יריבים מסוגים שונים 88.התנגשויותיו
עם הבישופים משתלבות בתמונת המתח ששרר בין סגפנים קדושים לבין נציגי הסמכות הכנסייתית
הממוסדת 89.וכאמור השוני בדפוסי הפעולה בין המסע השני לבין המסעות הבאים יכול לכאורה
לשקף גם הוא מציאות היסטורית — האילוץ להסתגל לחוקים שחוּקקו בתגובה על התפרעויות
אנשי בר־צומא בשלב מוקדם יותר .נוסיף ונאמר כי גם אם עוצב סיפור ה'ויטה' בתקופה מאוחרת,
עשוי היה המחבר לשמר ולהבליט אותם רכיבים של מסורת קיימת שעדיין נשארו רלוונטיים

86
87
88
89

התהפוכות שחלו בה — נשארה רחוקה מהמונופיזיטיות הקיצונית של בר־צומא .ראוA. Kofsky, ‘Julianism after :
Julian of Halicarnassus’, B. Bitton-Ashkelony & L. Perrone (eds.), Between Personal and Institutional Religion:
) .Aspects of Thought and Practice in Eastern Christianity (5th to 8th Century) (forthcomingהשוו :נאו ,שתי
אפיזודות (שם) ,עמ'  .199על מעורבותם של הנזירים־הסגפנים בוויכוחים כריסטולוגיים ,שהייתה אלימה והרת
אסון לקיום הכנסייה ,ראוP. Escolan, Monachisme et Église: Le monachisme syrien du IVe au VIIe siècle: Un :
monachisme charismatique, Paris 1999, pp. 347–355, 369
המחבר נמנע מלהציג את מה שהיה בעיניו סטייה אמונית (כריסטולוגיה נמוכה) כנגזרת מהשפעה יהודית ,אך יש לציין
שבמסגרת המאבקים הרעיוניים הפנים־נוצריים לא פעם הוצג היריב כמתייהד.
אמנם גם נמתחה ביקורת על בני/בנות קימא ,אבל היא הייתה מתונה בהרבה .ראו :גריפית ,יחידיא (לעיל ,הערה .)26
וובוס (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .208‑198
לדיון במתחים בין בישופים לבין נזירים־סגפנים בנצרות הסורית והפרסית ראו לאחרונהO. Ian, ‘Controverses entre :
’ ,la hiérarchie ecclésiale et les moines dans le christianisme syriaqueג'וליין (לעיל ,הערה  ,)18עמ'  .106‑89על
המוניטין ועל התפקיד של סגפן קדוש מול אלה של הבישופים כבעיה ואתגר לשלטונות הכנסייה במיוחד בסוריה
ראו .P. Brown, ‘The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity’, JRS, 61 (1971), pp. 84–95 :להצגת
נזירות סגפנית והבישופים כשני קטבים שאי אפשר לגשר ולפשר ביניהם ראוJ. Ségui, ‘Compte rendu de: Escolan :
(Philippe): Monachisme et Église: Le monachisme syrien du IVe au VIIe siècle: un monachisme charismatique’,
Archives de sciences sociales des religions, 116 (2001), pp. 93–156
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בימיו 90.דוגמה מובהקת לכך היא הוויכוח על טיב גופו של ישו — אם היה אנושי אם לאו ,אם היה
מתכלה אם לאו .ויכוח זה ,ששלביו המוקדמים החלו כבר בימיו של בר־צומא ,התעצם מאוד במאה
השישית ,והמשיך להעסיק ולפלג נוצרים גם במאות הבאות ,ואז תועדו דווקא בצפון מסופוטמיה
ובארמניה — שכאמור מנזר חסידי בר־צומא נמצא על הגבול ביניהן — תפיסות מונופיזיטיות קיצוניות
דוגמת אלה שיוחסו לגיבור ה'ויטה'91.
אנו מתמקדים כאן במוטיבים של הנרטיב אשר קשורים להתנגשות רבתי עם היהודים בירושלים
במהלך המסע השלישי ובמיוחד במסע הרביעי של בר־צומא לארץ הקודש ,התנגשות שהיו מעורבים
בה גם הקיסרית אודוקיה ,נציגי הנצרות המקומית וגורמי השלטון הרומי־הביזנטי .נראה שבעניין
זה בירור הרקע ההיסטורי בעייתי יותר ,ובהערכה מחודשת של סוגיה זו זה כבר הגיע עודד עיר־שי
למסקנה שבניגוד לעמדה שרווחה בקרב החוקרים עד אז' ,הפרשה העמומה' איננה אמינה כלל92.
הוא נדרש לסיפורו של בר־צומא במסגרת דיונו בחידוש הפומבי של הצו שאסר על יהודים לעלות
לירושלים פרט ליום אחד בשנה ,תשעה באב ,צו המיוחס לקונסטנטינוס .עיר־שי סבר שייחוס האיסור
לקיסר הנוצרי הראשון הוא לגנדרי ,ושלמעשה מדובר בהמצאה של מנהיגי הכנסייה הירושלמית,
המצאה שנועדה לתרום לביסוס מעמדה הבלעדי בעיר הקודש .מן הראוי לציין שכבר במאה החמישית
הייתה הצגת שלטונו של קונסטנטינוס בקווים אידאליים דפוס נפוץ במסורת הנוצרית 93.לכן נראה
שאף לפרשייה היהודית שב'ויטה' חסרה תשתית היסטורית — היא סיפור הגיוגרפי שבא לגבות את
המהלך הכנסייתי ששאף להקנות לאיסור כניסת היהודים לירושלים מכובדות פסידו־קונסטנטינית94.
הנימוקים של עיר־שי כבדי משקל ,ומשכנעת למדי טענתו שמבחינה היסטורית מדובר באיסור
מתמשך מימי הדריאנוס — לעתים רדום פחות ולעתים יותר — איסור אשר כלל לא חודש בימי
קונסטנטינוס .אולם דומה שדווקא גישתו של עיר־שי מבליטה את חשיבותו של סיפור חיי בר־צומא
כבעל אמינות היסטורית בנקודה זו ,אם כי במובן אחר :הוא משקף נאמנה את התפיסות שקידמה
הנצרות הירושלמית בתקופה הנדונה .תפיסות אלה היו חלק אינטגרלי מהתרבות שהשפיעה על
מעצבי הסיפורים ההגיוגרפיים ,החל מזה של הנוסע מבורדו וכלה בזה של הסגפן הפרסי ,ובמקרה
האחרון סיפקו למספר רקע לעיצוב דמותה של הקיסרית כמי שנחפזה לשנות מדרכי הקיסרים
הנוצרים שקדמו לה.
עיר־שי גם דן בניסיונות לתארך את המפגשים הגורליים בין בר־צומא לבין הקיסרית שסופר
עליהם ב'ויטה' .נאו בזמנו שיער שהתרחשו בשנת  ,438כלומר במהלך ביקורה הראשון והשני של
90
91
92

93
94

השוו :דילי (לעיל ,הערה  ,)43עמ' .597
לדיון מחודש בתולדות הפולמוס ראו קופסקי (לעיל ,הערה .)85
ע' עיר־שי' ,האיסור שהטיל קונסטנטינוס הגדול על כניסת יהודים לירושלים :בין היסטוריה להגיוגרפיה' ,ציון ,ס (תשנ"ה),
עמ'  .178‑129לדעה שסיפור בר־צומא אכן שיקף פה מציאות היסטורית קונקרטית ראו לדוגמהK.G. Holum, :
;Theodosian Empresses: Women and Imperial Dominion in Late Antiquity, Berkeley 1982, pp. 217–218
מ' אבי־יונה ,בימי רומא וביזאנטיון :היסטוריה מדינית של יהודי ארץ־ישראל למן מרד בר־כוכבא ועד ראשית הכיבוש
הערבי ,4ירושלים תש"ל ,עמ' .194
דילי (לעיל ,הערה  ,)43עמ' .598
עיר־שי (לעיל ,הערה  ,)92עמ' .163‑162
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אודוקיה בירושלים בתחילת אותה שנה ובחודש אוקטובר (סמוך לחג הסוכות) 95.עיר־שי הטיל ספק
בתיארוך זה ,מכיוון שב־ 31בינואר  438חוקק תאודוסיוס חוק שצמצם זכויות היהודים ,הפגנים
והשומרונים ,וכתוצאה מכך פרצו בקיסריה מהומות וגרמו לשפיכות דמים 96.לכן לא סביר שהיהודים
העזו לפנות אל המלכה בבקשות מרחיקות לכת בעיתוי כה קשה ,אם בתחילת שנת  438ואם בעת
ביקורה הקצר במחצית השנייה של אותה שנה .עיר־שי העדיף את האפשרות החלופית ,דהיינו לתארך
את הפנייה של היהודים אל המלכה — אם אכן הייתה פנייה כזאת — למועד ביקורה בפלסטינה בשנת
 .443באותה עת היא השתכנה בארץ ,ו'כוחה היה ככל הנראה להשפיע על השלטונות המקומיים' .על
פי ה'ויטה' בר־צומא פגש באודוקיה הן במסעו השלישי לפלסטינה הן במסעו הרביעי ,ורק במהלך
המסע הרביעי התחולל ביניהם עימות על רקע תמיכתה של אודוקיה ביהודים (דף ח ,טור  — 4דף ט,
טור  ;4דף יא ,טור  — 1דף יג ,טור  .)2לכאורה יש בכך נימוק עקיף לתיארוך מאוחר יותר של פניית
היהודים ,בהנחה שה'ויטה' הסמיכה את המאוחר למוקדם לשם יצירת רצף ספרותי .אך גם להצעה זו
יש נקודת תורפה :בשנת  443כבר הייתה אודוקיה פרודה מבעלה הקיסר ,מה שפגם בכוח השפעתה97.
ומה באשר לתשתית העובדתית של סיפור התקהלות היהודים בהר הבית ושיתוף הפעולה עם
השלטונות הרומיים בניסיון להקים את בית המקדש מחורבותיו (ושמא מקדש מעט בלבד)? נאו
היה משוכנע שמשתקפת בדברים התפתחות היסטורית ,התעוררות של שאיפות יהודיות משיחיות
'ציוניות' ,שמקורן היה בעיקר בגליל ,התעוררות אשר אירעה דווקא לקראת שנת  98.438דעתו של
נאו הייתה מקובלת על פול דילי ,שסבר כי למרות טיבו הלגנדרי של תיאור האירועים הללו אפשר
לזהות את ההתעוררות הנזכרת כהקשרם ההיסטורי והרטורי המדויק .יתרה מזו ,דילי העלה השערה
מעניינת ומרחיקת לכת ש'סיפורו של יהודה קיריאקוס' ,שחובר כנראה במאה החמישית ,ושתיאר את
מציאת צלבו של ישו בעת ביקורה של הקיסרית הלנה ,אמו של קונסטנטינוס ,בירושלים ,היה תגובה
פולמוסית נוספת על אותה התעוררות יהודית משיחית ועל מדיניות השלטונות הוותרנית .הוא הציע
שב'סיפורו של יהודה קיריאקוס' תפקדה הלנה ,שנקטה עמדה קשוחה כלפי היהודים הירושלמים,
כמעין תיקון מטרים לאודקיה99.
אולם חוקרים אחרים נטו לפקפק באמינותה ההיסטורית של ה'ויטה' ובפרט בקיומה של אותה
התעוררות יהודית במאה החמישית 100.לכאורה השימוש במוטיב המקראי 'הקהל את העם' בחג
 95נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .197 ,193
 96שטמברגר (לעיל ,הערה  ,)19עמ'  ;315‑309וראו :א' לינדר ,היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית ,ירושלים
תשמ"ג ,עמ' .245‑235
 97עיר־שי (לעיל ,הערה .)92
 98נאו ,שתי אפיזודות (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .196ראו גם לעיל ,הערה .67
 99דילי (לעיל ,הערה  ,)43עמ' .601‑599
 100למשל הוניגמן שלל את הערך ההיסטורי של הטקסט והציע שהוא חובר באמצע המאה השישית ולא על ידי תלמידיו
של בר־צומא ,ולכן המחבר לא היה מעדי המאורעות .לדברי הוניגמן אף שהמחבר הכיר את ההיסטוריה והגאוגרפיה של
האזור ,הוא הוסיף כל מיני בדיות .הוניגמן נימק את ספקנותו בין השאר בכך שמחברים מונופיזיטים אחרים לא הזכירו
את עלילותיו של בר־צומא בירושלים .הוניגמן ראה ב'ויטה' סיפור מגויס שהיה תגובה על מאורעות שהתרחשו בשנים
 ,518‑516ושקירילוס מסקיתופוליס סיפר עליהם .ראוE. Honigmann, Le Couvent de Barsauma et le Patriarcat :
Jacobite d’Antioche et de Syrie (CSCO, 146, Subsidia, 7), Louvain 1954, pp. 6–23
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בראשית רבה סד ,י
(ראו הטקסט בעמוד
הבא)
(מהדורת פקסימיליה
לפי כ"י וטיקן ,הספרייה
האפוסטולית )Cod. Ebr, 30

הסוכות בזיקה לכניסה לארץ ולקבלת הבעלות עליה במעמד חידוש הברית שלוּוה בקריאה חגיגית
של התורה (דברים לא ,ז‑יג) ,מצביע גם הוא על מהלך ספרותי גרדא יותר מאשר על תיאור נסיבות
היסטוריות אמתיות .אך גם לאור פקפוק זה יש לנסות להבין מה הייתה המטרה התעמולתית ששירת
מהלך נרטיבי זה ,שהוא ללא ספק אחד המרכזיים והבולטים בעצמתו ב'ויטה' 101.נחזור ונאמר שגם
אם ה'ויטה' עצמה נכתבה במאה השישית או בתחילת המאה השביעית ,מעשי בר־צומא שתוארו בה
אמורים היו להתרחש במאה החמישית ,ושם ככל הנראה נמצאים שורשי המסורות ששוקעו בחיבור.
לדעתנו דיון משווה בסיפור אחר בעל מרכיבים דומים מאותה תקופה בערך יכול לתרום לליבון
הסוגיה .מדובר במסורת מספרות חז"ל המתועדת במדרש בראשית רבה ,מדרש ארץ־ישראלי שנערך
 101מתאימה פה קביעתו של דילי באשר למהלך דומה‘Regardless of the scholarly debate over historicity of this :
’( account, the propagandistic element here is most strikingדילי [לעיל ,הערה  ,]43עמ' .)548
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במאה החמישית (או לפי דעות אחדות אפילו בסוף המאה הרביעית) — קרבה מבטיחה בזמן ובמקום
לימי הסגפן הפרסי .וכך סופר שם:
בימי ר' יהושע בן חנניה גזרה מלכות שיבנה בית המקדש ,הושיבו פפוס ולוליאנוס
טרפיזין מעכו ועד אנטוכיא ,והיו מספיקים לעולי גולה ,אזלין אילין כותאי ואמרין
ליה 'ידיע ליהוי למלכא דיהן קריתא דך תתבנא ושוריא ישתכללון מנדה בלו והלך
לא ינתנון' (עזרא ד ,יג) מנדה זו מידת הארץ ,בלו זו פרוביגרון [ ]...והלך לאנדרוטיגה.
אמר להון מה נעביד וגזרית,
אמרין ליה שלח אמר להון או ישניניה מן אתריה או יוספון עלוי חמש אמין או יבצרון
מיניה חמש אמין ומן גרמון אינון חזרין בהון,
הוון קהלייא מצמתין בהדא בקעתא דבית רמון,
כיון דאתון כתביא שורון בייכין בעיין ממרד על מלכותא,
אמרין יעול חד בר נש חכים וישדך ציבורא,
אמרין יעול ר' יהושע בן חנניה דהוא אסכולוסטיקה דאוריתא,
על ודרש אריה טרף טרף ועמד עצם בגרונו ,אמר כל דאתי מפק ליה אנא יהיב ליה
אגריה ,אתא הדין קורה מצרייה דמקוריה אריך ויהיב מקורה ואפקיה ,אמר ליה הב לי
אגרי ,אמר ליה אזיל תהוי מגלג ואמר דעלת לפומיה דאריא בשלם ונפקת בשלם ,כך
דיינו שניכנסו באומה זו בשלום ויצאנו בשלום
(בימי ר' יהושע בן חנניה גזרה מלכות שייבנה בית המקדש ,ערכו פפוס ולוליאנוס
שולחנות מעכו ועד אנטיוכיה ,והיו מספקים לעולי גולה [את מזונם] .הלכו אלו
השומרונים ואמרו לו [למלך]' :ידוע יהיה למלך שהעיר ההיא תיבנה והחומות
ישלמו מנדה בלו והלך לא יתנו' [עזרא ד ,יג] .מנדה זו מידת הארץ ,בלו זה מס .הלך
'לאנדרוטיגה'102.
אמר להם :מה לעשות וגזרתי כבר.
אמרו לו :שלח ואמור להם או שישנו את המקום או שיוסיפו עליו חמש אמות או
שיבצרו ממנו חמש אמות .ומתוך כך יחזרו בהם.
והיו קהילות מקובצות בעמק של בית רימון.
כיוון שבאו הכתבים התחילו לבכות וביקשו למרוד במלכות.
אמרו :ייכנס איש אחד חכם וירגיע את הציבור
אמרו :ייכנס ר' יהושע בן חנניה שהוא מלומד בתורה.
להבינה כנגזרת משורש יווני ,ושמשמעה:
ּ
 102פירוש המילה אינו נהיר כלל ,וחוקרים התקשו בה .תיאודור במהדורתו הציע
מעבר ,אך קשה לקבל את הצעתו .ראו :מהדורת תיאודור‑אלבק ,עמ'  .711סוקולוף במילונו השאיר ללא תרגום כמונח
לא ברור .ראוM. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Ramat-Gan :
 .1990, p. 284נראה שיש כאן ביטוי אידיומטי וקשה להבינו.
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נכנס ודרש :אריה טרף ֶט ֶרף ועמד עצם בגרונו .אמר :כל מי שיוציא לי אני אתן לו
שכר .בא הקורה המצרי שמקורו ארוך והביא את מקורו והוציא .אמר :תן לי את שכרי.
אמר לו :לך ותעלוז ותאמר שנכנסת לפיו של אריה בשלום ויצאת בשלום ,כך דיינו
שנכנסנו לאומה הזאת בשלום ויצאנו בשלום)103.
במרכז העלילה ניסיון ליזום את בניית בית המקדש ,הווי אומר חידוש הפולחן בהר הבית ,ועלייה
המונית של יהודים לירושלים מארצות אסיה הקטנה .האחים המפורסמים מלאודיקאה 104מימנו
את 'המפעל הציוני' וסיפקו אוכל לבני הגולה שבאו מאנטיוכיה לעכו .אך בעקבות מזימותיהם של
השומרונים ,האחר הקרוב והבוגדני של הסיפור המדרשי ,בוטל המיזם ולא נותר אלא להזעיק את
ר' יהושע בן חנניה ,הרטוריקן הנודע ,שיפיג את אכזבת הקהל הנלהב באמצעות גרסה ארמית של
משל אזופוס .ניכרת הקבלה בין תיאור התלהבות היהודים בראש הסיפור לבין התלהבות היהודים
בסיפור בר־צומא :בשני המקומות תוארה התחושה שהגיע קץ לפיזורו של העם והודגש תפקידם של
מלכי הרומים ,שציוו שירושלים תחזור להיות עיר המקדש.
לפי העלילה בבראשית רבה החליטו השלטונות הרומיים להתיר ליהודים לבנות את בית המקדש.
נראה שהאפשרות לבנות מחדש את המקדש כך שהיהודים — כבני הדתות האחרות — יוכלו להקריב
את זבחיהם ,תמיד עמדה לנגד עיני מספרי הסיפורים באותה תקופה 105.קשה לדעת אם פעילותו של
יוליאנוס להקים מחדש את בית המקדש ,היא שגרמה להופעת העלילות המדומיינות האלה ,או שמא
קיום עלילה מדומיינת כזאת — ועלילות כאלה כנראה רווחו בשלהי העת העתיקה בקרב היהודים
ובקרב הגויים — קדם להחלטתו להעניק ליהודים מקדש חדש 106.אמנם במדרש הרחיק המספר את
המוטיב אל העבר הרחוק ממנו ,אל תקופת התנאים ,סמוך לימיו של ר' יהושע בן חנניה .היו חוקרים
שבהתאם לכך זיהו בדברים השתקפות של מציאות היסטורית מתקופתו של הדריאנוס ,אשר בטרם
 103בראשית רבה סד ,י (מהדורת תיאודור‑אלבק ,עמ' .)711‑710
 104פפוס ולוליאנוס זוהו עם היהודים שעוּנו בלאודיקאה ( )Laodicaeaשבסוריה במאה השנייה לסה"נ ,אך לעתים נוצר
בלבול בינם לבין הרוגי לוד ,שהם יהודי לוד ( )Liddaשבארץ־ישראל ,שנהרגו שם במהלך המאה השלישית (או
הרביעית) .עיינוW. Horbury, ‘Papus and Lulianus in Jewish Resistance to Rome’, J. Taragona Borras & A. :
 .Saenz-Badillos (eds.), Jewish Studies at the Turn of the 20th Century, I, Leiden 1999, pp. 289–295עיינו גםJ. :
J. Schwartz, Lod (Lydda), Israel: From Its Origins through the Byzantine Period, 5600 B.C.E. – 640 C.E., Oxford
1991, pp. 124–125
 105ראו למשלY. Papadoyannakis, ‘A Debate about the Rebuilding of the Temple in Sixth-century Byzantium’, :
G. Gardner & K.L. Osterloh (eds.), Antiquity in Antiquity: Jewish and Christian Pasts in the Greco-Roman
 .World, Tübingen 2008, pp. 372–382המחבר הראה שבספרות הנוצרית מהמאה השישית הוצגו היהודים כמי שתבעו
מהשלטונות להשיב את המקדש למקומו ההיסטורי ,והוא זיהה בתיאור הזה יסוד ששירת את צורכי ההטפה הנוצרית
באותה תקופה .אך לא רק בטקסטים נוצריים תוארו היהודים כמשתוקקים למקדש — הם תוארו בדומה לכך במסורות
חז"ליות ,ואולי יש בכך ללמד על מידת התפשטותו או אחיזתו של תיאור זה במציאות .ראו גםA.S. Jacobs, Remains :
 of the Jews: The Holy Land and Christian Empire in Late Antiquity, Stanford, CA. 2004, p. 195לדברי ג'ייקובס
היהודים נתפסו כמי שסיכנו דרך קבע את סביבתם הנוצרית במזימותיהם לבנות מחדש את בית המקדש ,מזימות
שהנוצרים ראו בהן המשך לרציחת המשיח.
 106התייחסות לתקוות היהודים — ואולי גם חלק מהנוצרים — בסוף המאה הראשונה להקמת המקדש מחדש ראו למשל
באיגרת ברנבא טז ,ג‑י .לא מן הנמנע שגם חזיון ירושלים של מעלה היורדת מהשמים ללא מקדש בתוכה (חזון יוחנן
כא‑כב) היה תגובה על השאיפות לבניית הבית.
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נקט מדיניות אנטי־יהודית ניסה להתפייס עם היהודים ואף הציע להם לבנות את בית המקדש ,אבל
עצתם הרעה של השומרונים מנעה את הבנייה 107.אולם זיהוי זה בעייתי מכיוון שגיבורי הסיפור —
נוסף על ר' יהושע בן חנניה — הם האחים לוליאנוס ופפוס ,שמשערים כי חיו בתקופת טריאנוס108.
על כל פנים גם אם אי אפשר לזהות בוודאות בסיפור מופלא זה הדים להתרחשויות מסוימות במאה
השנייה או במאות השלישית‑הרביעית ,מתקבל על הדעת שהמספר נזקק פה לדמויות מהעבר היהודי
על מנת להגיב על מאורעות ועל הלכי רוח בזמנו109.
בסיפור בבראשית רבה מספר מרכיבים מקבילים לסיפור מחיי בר־צומא :החלטת השלטונות
הרומיים להתיר פולחן באתר המקדש או לחלופין לעלות להר הבית ,מכתבים שנשלחו לגולה ועלייה
המונית מרחבי הגולה שבאימפריה הרומית ,התלהבות משיחית בתחילת העלילה והכישלון הבלתי
נמנע לבסוף .ידוע כי השומרונים ,שמילאו תפקיד מרכזי בסיפור בבראשית רבה ,היו במאה החמישית
גורם חזק ובעל השפעה מדינית מרובה וגם השתתפו באופן פעיל בסכסוכים בין מונופיזיטים
למתנגדיהם בארץ־ישראל — 110ואם כן הסיפור אכן עשוי לשקף את המצב בארץ בתקופת מסעותיו
של בר־צומא .האם המספר בבראשית רבה ידע על איזו התרחשות מצערת שאירעה בימיו בהר הבית
והגיב עליה ביצירת הסיפור? השאלה נשארת פתוחה ,אך על כל פנים המספר הביע בבירור את
רתיעתו מהאקטיוויזם המשיחי שהיה כנראה פופולרי בשכבות העממיות ,כפי שהעיד גם מחבר
ה'ויטה' של בר־צומא.

סיכום
הסכסוך האלים עם השומרונים והיהודים יחד בביקורו הראשון של בר־צומא העלם בפלסטינה
'הצריך' את התמורה החזקה והאלימה בתיאור מסעו השני וגם בהמשך ,אך דפוס פעולתו כלפי
היהודים במסעות אלה היה שונה מדפוס מגעיו עם השומרונים .פעמיים בא הסגפן הפרסי חשבון
עם היהודים :פעם הוא הרס בית כנסת ברבת־מואב — שדוּ מה למקדש שלמה — ופעם נקם ביהודים
במקום המקדש בהר הבית .פלסטינה היהודית של בר־צומא הייתה ממוקמת אפוא בציר המחבר
בין עבר הירדן לירושלים ,אשר עוד טרם יציאתו לדרך הוגדרה מטרת המסע (דף ז ,עמ'  .)3הגליל
נשאר מחוץ למפת האתרים של הצליין הפרסי ,אף שלכאורה היה לו ערך צלייני מובהק ,אך
נראה שגם צליינים נוצרים אחרים ,כגון הנוסע מבורדו ,לא ראו בגליל יעד מרכזי במסעם לארץ
הקודש111.
 107ש' ספראי ,בימי הבית ובימי המשנה :מחקרים בתולדות ישראל ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' A. Oppenheimer, ;86
‘Between Rome and Babylon’, idem, Between Rome and Babylon: Studies in Jewish Leadership and Society, ed.
N. Oppenheimer, Tübingen 2005, p. 234
 108ראו לעיל ,הערה .104
 109עצם הזיהוי של עמק בית רימון הוא בעייתי .ראו :אופנהיימר (לעיל ,הערה  ,)107עמ'  ,234הערה .35
 110ראו לעיל ,הערה .54
 111לימור (לעיל ,הערה  ,)70עמ'  ;25‑23ש' קליין' ,ספר המסע על ארץ ישראל' ,מאסף ציון ,ו (תרצ"ד) ,עמ' כט ,קליין
הניח שצליינים נוצרים מיעטו לבקר בגליל מפני שהיה מאוכלס לרוב ביהודים.
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האסטרטגיה הנרטיבית באשר לשומרונים התאפיינה בתיאור ניסיונותיו המוצלחים של בר־צומא
לקרבם לנצרות ,הן על ידי עשיית נסים הן במסגרת דיון בפירוש המקראות .לעומת זאת לא יוחסו לו
ניסיונות כאלה לקרב את האחר היהודי .למעשה היהודים ,בדומה לפגנים ,הצטיירו כשייכים לעבר.
הם אמורים היו להידחות ,ובתי הכנסיות שלהם — בדומה למקדשם — נועדו להריסה .ייתכן שהבדל
זה נגזר ממעמדם החשוב של השומרונים בארץ־ישראל במאה החמישית — כתוצאה מצמיחה כלכלית
וחברתית של קהילתם ,מהתעצמותה ומהתסיסה הפוליטית בקרבה וכן מתפקידם הפעיל בסכסוכים
בין הפלגים המונופיזיטיים למתנגדיהם (כלקדונים ונסטוריאנים למיניהם) בארץ־ישראל 112 .על כל
פנים בעוד את היהודים פגש בר־צומא רק מכוח אילוצי מסלול המסע ,על מנת לנצר את השומרונים
מוכן היה הסגפן לסטות ממסלולו וללכת עד סבסטיה .ירידת קרנם של היהודים ביחס לשומרונים
עשויה גם להסביר ולו באופן חלקי את חוסר עניינו של מחבר ה'ויטה' בגליל ,אם כי השערה זו צריכה
להיבדק בצורה יסודית יותר בזיקה לסוגיית התיארוך של ה'ויטה' ושל המאורעות שתוארו בה.
באסטרטגיות הנרטיביות של ה'ויטה' בולט תיאום מופלא בין ביקוריהם של בר־צומא והקיסרית
אודוקיה בפלסטינה .הדבר מעיד על החשיבות שייחס המחבר למאבק על השליטה בארץ הקודש הן
מול היהודים הן מול הגורם הקיסרי ,שהיה חשוד בחוסר יציבות דתית ,שאחד מביטוייו המובהקים
בסיפורנו הוא יחס אוהד ליהודים .למעשה המספר העמיד את אודוקיה בדילמה אב־טיפוסית של
בחירה בין דרכו של קונסטנטינוס ,שיוחסה לו יזמת הרחקת היהודים מירושלים ,לבין זו של יוליאנוס
הכופר — בלי לנקוב בשמו — ששיתף פעולה עם היהודים בניסיון לבנות מחדש את מקדשם.
ב'ויטה' ניכרת תפיסה סדורה ומובנית של מפת התיירות המקודשת של הצליינים הנוצרים
בירושלים .עם זאת המחבר היה מודע לכך שאף עולי רגל יהודים פקדו את אתריה ,ועל כן היה
זקוק לסיפור מכונן על טיהורה של העיר הקדושה מנוכחות האחר היהודי .נאמן לגישתו הוא הוביל
את גיבורו בדרכי ארץ־ישראל והראה איך שיקם בר־צומא את קדושתה לאורכה ולרוחבה ולימד
לקח לא רק את היהודים ,השומרונים והפגנים אלא גם ,ובעצם ביתר שאת ,את הנוצרים שסרחו —
אם בוותרנותם ליהודים ואם בסטיות תאולוגיות ובביטויים אחרים של כניעה להשפעת השדים.
הקרבה ליהודים ,נוסף על תפקידם הבסיסי כאחר ,הפכה בסיפור גם לסימן מרכזי — בצד
אם כן ִ
החטאים הכריסטולוגיים — להידרדרות הנוצרית .לפנינו אפוא תיאור חריג של העלייה לארץ הקודש
כמסע לטיהורה ולשיקומה על ידי סגפן זועם שבא מן המזרח .אסטרטגיה זו ,כמו אסטרטגיות אחרות
הנפוצות בספרות ההגיוגרפית ,ואף שהיא יוצאת דופן ,נועדה להבנות את דמות הגיבור בעיני סביבתו
הקרובה.
גם אם המספר ,כגיבורו ,לא נמנה עם חסידי הכנסייה הירושלמית אלא חלק על עמדותיה ,הוא
תמך במאבקה על השליטה בירושלים והאמין יחד אתה באמונה שלמה שקונסטנטינוס עצמו אסר על
היהודים לחוג את חגיהם בעיר הקודש .ניכר דמיון בקווי העלילה לנרטיבים נוצריים אחרים שהתגבשו
 112אמנם בתיאור הכללי של מסע ההרס — המסע השני ,האלים במיוחד ,בשנים  422‑419לערך — נזכרו לא רק בתי כנסת
ומקדשים פגניים אלא גם 'מקומות מפגש של השומרונים' (נאו ,שתי אפיזודות [לעיל ,הערה  ,]3עמ'  ,)187אך כאמור
בפירוט מעשי הנקם אין שום התייחסות לשומרונים.
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במאה החמישית ,וששמו להם למטרה להצדיק ניכוס בתי כנסת והפיכתם לכנסיות מול מהלכי בלימה
מצד השלטון הקיסרי 113.אך בהקשר הירושלמי של ה'ויטה' מדובר בניכוס המקום השומם של בית
המקדש ,מקום מרכזי לשאיפות המשיחיות של היהודים ,שהמחבר סבר שיש לדכאן בנחרצות.
במאמר נדונה גם סוגיית ההקשר ההיסטורי המשוער של האסטרטגיות הנרטיביות שהופעלו
ב'ויטה' .באופן כללי מאפייני דמותו של בר־צומא בחיבור תואמים הן את המסופר עליו במקורות
אחרים הן את ידיעותינו על אפיוניה של הנזירות הסורית :סגפנותו המופלגת ,גישתו האלימה
(אקטיוויזם) ,השתתפותו בריבים תאולוגיים של זמנו בצד המונופיזיטים וסכסוכיו עם אנשי הממסד
הכנסייתי .גם השקפתו הקיצונית בדבר טיב גופו של ישו לפני התחייה יכולה לשקף דעה שכבר הייתה
קיימת בימיו ,אם כי רווחה במחוז שבו נמצא מנזרו של בר־צומא במאה השישית ואילך .אולם ברור
שכל זה אינו מונע הטלת ספק בדיוק העובדתי של תיאורים אלה או אחרים ב'ויטה' .אחד ממוקדי
הספק הוא כאמור תיאור ההתרחשויות בירושלים בעת ביקורו האחרון של בר־צומא בארץ־ישראל.
אך גם אם יש מקום לספקות בפרטים — ואולי אף באשר לשאלה הגדולה אם בר־צומא ,הדמות
ההיסטורית ,ביקר או לא ביקר בפלסטינה — לדעתנו החיבור אמין היסטורית לפחות מבחינה אחת
חשובה :הוא משקף את תפיסת המציאות כפי שקלט ופירש אותה המחבר ,ועל כן את התפיסות של
סביבתו הנוצרית .מדובר בתפיסות שבמידה רבה עיצבו את הספרות ההגיוגרפית המתהווה ,ולכן
חשוב היה למספר לתת להן ביטוי בתיאורי תקופתו ומסעותיו של בר־צומא .אנו סבורים אפוא שגם
אם אפשר לראות בסיפורנו דפוס נרטיבי שהועתק לארץ הקודש — מתוך התאמה והעצמה — מתיאורי
ניכוס בתי כנסת על ידי הנוצרים במערב ,ה'ויטה' באה להציג את גרסתה למה שמחברה ראה כמאבק
אמתי ומתמשך מול היהודים על השליטה בירושלים.
מסתבר שגם בבראשית רבה נמצא אותו דימוי של האחר היהודי הרדיקלי שרצה לעלות בהמוניו
להר הבית ולבנות שם את בית המקדש .לפנינו אם כן עדויות משתי קהילות מדומיינות מתחרות,
שכל אחת מהן הסתייגה מטעמיה מהאקטיוויזם היהודי ששאף לנכס בחזרה את ירושלים ואת הר
הבית .אפשר לשער כי בתגובות של שני הצדדים — אשר לכאורה לא התקיים ביניהם במקרה זה קשר
ספרותי — השתקפה אותה תופעה שנתפסה כמסוכנת עוד במאה החמישית ואולי גם לאחר מכן .קיום
שתי עדויות מתואמות אך בלתי תלויות מעיד שמדובר בדפוס שהשתרש בתודעה ,ויש בכך לחזק,
ולו במידת מה ,את הדעה הגורסת כי אי שם ברקע אפשר להבחין בהתעוררות יהודית מסוג זה שאכן
התרחשה.

 113כמו באיגרת של סוורוס ממינורקה ,ראו לעיל ,הערה  ,43והדיון שם.
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