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ממצרים לא ייבהל

/

כל הראוי להיגאל

כל הבא לדון בקדושתו של הר הזיתים חייב כמדומה לפתוח בתכונותיו הטבעיות  ,במראהו וביחסים

בינו לבין העיר השרועה למרגלותיו  .הם נקודת המוצא לסיפורו  .הר הזיתים מתנשא ממזרח לירושלים ,

קרוב מאוד אליה  ,אך עם זה הוא מהווה חטיבת נוף מובחנת מאוד ובולטת על סביבותיה  .נחל קדרון ,
הידוע גם בשם עמק יהושפט  ,המפריד בין ההר לעיר  ,מדגיש עוד יותר את גובהו של ההר ואת
היבדלותו מירושלים  .מעבר להר הזיתים שוכן המדבר  ,וההר חוצץ בין הארץ הנושבת לישימון ,

מעין סוללת הגנה טבעית  .הוא מתנשא ממזרח  ,מצד השמש העולה  ,וקרניה הראשונות המאירות את

ירושלים עוברות דרכו  .בשל אופי המסלע שלו שימש ההר מימים קדומים מקום קבורה  .עד היום
הוא מכוסה קברים  ,חלקם נראים לעין  ,אחרים נסתרים  .נתונים גאוגרפיים מיוחדים אלה מחזקים את
הקשר הקדום של ההר עם מוות ותחייה  .הוא עומד בשער  ,בין לילה ליום  ,בין יישוב למדבר  ,בין חיים
למוות ובין עבר לעתיד  .הוא נקשר למאורעות היסטוריים מן העבר  ,אך עיקר חשיבותו במאורעות

אסכטולוגיים שיקרו בעתיד .
מאמר זה הוא פרק מספר

על

1

הר הזיתים יצאני שוקדת

ל

הכנתו  .תודה מקרב לב שלוחה לידידיי ברוריה ביטון -

אשקלוני  ,אברי בר  -לבב  ,ישראל יובל  ,שרה מבירי  ,אלהק ריינר ואיריס שגריר על עזרתם שלא תסולא בפז  .תודה גם

לחברי קבוצת המחקר על היסטוריה ואנתרופולוגיה במרכז ללימודי יהדות מתקדמים בפילדלפיה  ,אביב , 2004
השמעתי את הדברים
1

ששם

לראשונה .

 Jerusalem ' , lewish Art , 23 -24 [ The Realתן Limor, 'The Place ofthe End of Days: Eschatological Geography
and Ideal' lerusalem 1
:
13 -24

 .עק

) 1997- 1998 ( ,

fewish, Christian and Islamic

קתדרה

18ג

"

טבת

תשס

" ה

עמי

40 - 13

0.

ץתדרה

דגם של

14

אורה לימור

ירושלים ,

מעשה ידי

מטפן

אילש,1873 - 1872 ,
מוזאון מגדל דוד,
ירושלים
צילום  :דב טל )

מרגע שנודע לנו בשמו  ,מתואר הר הזיתים כמקום קדוש .
ובוכה ' במעלה הזיתים [  . . .ו

2

דוד הבורח מפני אבשלום עולה

עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים ' ( שמואל ב סו  ,ל  -לב )  ,ומכאן אפשר

להבין שבהר היה מקום פולחן קדום  ,אולי עוד לפני כיבוש העיר בידי דוד .

3

בשמו המוכר לנו  -הר

הזיתים  -נזכר ההר במקרא פעם אחת ויחידה  ,בספר זכריה  ,בפסוקים הנודעים המדברים ביום ה '
העתיד

לבוא :

ויצא ה ' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב .
ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם
ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד
ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה [ 1 . . .
והיה ה ' למלך על כל הארץ
ביום ההוא
2

יהיה

ה ' אחד ושמו אחד

(זכריה יד  ,ג  -ט ) .

על הר הזיתים ביהדות  -במקרא  ,בימי הבית השני  ,בתקופה הביזנטית ובתקופה המוסלמית הראשונה -

ראו :

א ' בן אליהו  ' ,הר הזיתים בין יהודים לנוצרים בתקופה הרומית ביזאנטית '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תש " ס ; על הר הזיתים והמקדש במקרא ובספרות הבתר  -מקראית ראו  :ח ' פדיה  ' ,תמורות בקדש
מן השוליים למרכז '  ,מדעי היהדות ,
3

37

( תשנ " ז )  ,עמ ' . 110 - 53

 the Tudaeo-Chlistiafi Tradition ' , HUCA , 28 ) 1957 ( ,תן of Olives
137- 177

 .עק

הקדשים :

Mount

 Investigation ofתן ' ~ curtis

8 .ת

קם -

בלגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

15

ץתדרה

הר הזיתים  ,פרט
מת 71רגם ירושלים ,
 , 1873 - 1872מוזאון
מגדל דוד  ,ירושלים

תיאור קצר ותמציתי זה נעשה לטקסט מכונן  ,ובו  ,או בעיקר בו  ,נעוצה הילת קדושתו של ההר בדורות
שלאחר החורבן  ,ונקבע הקשר ההדוק שלו עם קץ וישועה  .עם זה ההר נודע בכינויים אחרים  ,כגון ' ההר
אשר מקדם לעיר ' שבנבואת יחזקאל (יא  ,כג )  ,וגם נבואות אחרות המדברות בהרים גבוהים יוחסו אליו .

4

בברית החדשה יוחד להר הזיתים מעמד נכבד  ,בהיותו מקום התרחשותם של מאורעות חשובים
בשבוע האחרון לחייו של ישו  ,מאורעות שהפכו ציוני דרך מרכזיים בליטורגיה הנוצרית  ,ובמיוחד

מקום עלייתו של ישו השמימה ארבעים יום לאחר תחייתו ( לוקס כד  ,נ  -נא ; מעשי השליחים א ,

יא  -יב ) .

5

זוהי המסורת החשובה ביותר על ההר  ,ועליה מושתתת גם האמונה שהר הזיתים יהיה

מקום הפארוסיה  ,הופעתו השנייה של ישו באחרית הימים  .מסורת יהודית מקבילה מנוסחת במדרש

המפורסם על עשרת מסעות השכינה  .על פי מדרש זה  ,הר הזיתים היה התחנה האחרונה של השכינה

4

א ' לימור  ' ,מסורות נוצריות של הר הזיתים בתקופה הביזאנטית והערבית '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית
בירושלים  ,תשל " ח  ,עמ '

5

. 134 - 126

המסורות נסקרו אצל  :לימור ( שם )  .אייל בן אליהו הראה כי במהלך התקופה הביזנטית עורר הר הזיתים תחושות ניכור
בקרב יהודים והפך נושא לוויכוח בין יהודים לנוצרים  ,בגלל מקומו המרכזי בפולחן הנוצרי והריכוז הצפוף של מסורות
נוצריות עליו  .מתח זה התפוגג בתקופה המוסלמית הקדומה  ,כאשר הורשו יהודים לשוב להר ולקיים עליו פולחן .
בן

6

אליהו (לעיל  ,הערה . ) 2

מדרש איכה רבה  ,פתיחתא כה ( מהדורת ש ' בובר  ,וילנה תרנ " ט  ,דף סו

ע "א-ע "ב) .

ראו :

ץתדרה

16

אורה לימור

ה ' מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשר מקדם לעיר ' ( יא  ,כג )  ,נבואה שהתפרשה בנצרות על עלייתו
של ישו

השמימה .

7

מעמדו ההיסטורי המיוחד של הר הזיתים כמקום מקלטו של ישו בשבוע האחרון בחייו ( לוקס

כא  ,לז ) וכמקום מגוריהם של חסידים ותומכים קיבל כך משמעות אסכטולוגית של ישועה והצטרף
למעמדו הגאוגרפי המיוחד  -סמוך מאוד לעיר ועם זה מופרד ממנה  ,מתנשא מעליה ואינו כלול

בחומותיה  .נבואת החורבן של ישו על ירושלים נאמרה בעת שהשקיף על העיר מעל פסגת הר הזיתים
( לוקס יט ,

מב  -מד )  .ההר לא נכלל אפוא בקללה .

8

אין תמה על כן שכאשר עלה המסך מעל נוף המקומות הקדושים לנצרות במאה הרביעית  ,נמנה
ההר עם המקומות המכובדים ביותר  ,קדקוד אחד במשולש קדוש  ,לצד גבעת הגולגותא והקבר הריק
מכאן ומערת הלידה בבית  -לחם מכאן  ' ,ההר ' בה " א הידיעה  ,מבלי צורך בציון נוסף  9 .הריכוז הצפוף
של מבנים נוצריים שנבנו עליו הרשים עולי רגל בשלהי העת העתיקה  .תאודוסיוס  ,שכתב תיאור של
ארץ הקודש בשנת

530

בערך  ,סיפר כי על הר הזיתים בנויות עשרים וארבע כנסיות .

10

מעט אחריו ,

לפני שנת  , 570כתב הנוסע האנונימי מפיאצ ' נזה  ,המוכר בשם אנטונינוס  ' :לא הרחק מירושלים באנו
אל בחורים  ,ומשם שמאלה אל הערים שבהר הזיתים  ,אל בית עניה שליד מצבת לזרוס  .וכשהסתכלנו
אל אותם גיאיות חלפנו על פני מנזרים רבים  ,מקומות של פלאים  ,ובהר הזיתים ראינו המוני גברים

ונשים במנזרים ' .

11

צפיפות זו של כנסיות  ,מנזרים  ,קברים קדושים ומערות שבהן הסתופפו נזירים

ארמיטים  ,נבעה מקדושתו של ההר אך גם יצרה אותו מחדש  .קדושתו היא אפוא קדושה

דינמית .

מלכתחילה כל האנשים הקדושים הללו באו לשכון על ההר בשל הילת הקדושה שלו  ,אך נוכחותם

במקום הוסיפה רבדים נוספים על קדושתו .

12

אנטונינוס הדגיש את העוברה כי בין הנזירים בהר הזיתים היו גברים ונשים  .יש להניח שמספרן של
הנשים שראה שם היה גדול  ,אלמלא כן לא היה טורח לציין את הדבר  .ואכן דומה כי להר נודעה חיבה

מיוחדת בקרב נשים  -נדבניות  ,נזירות ומסתגפות  .אחדות מהן ידועות לנו בשמן  :מלניה ה ' קשישה ' ,
גבירה אצילה שבנתה על הר הזיתים מנזרים ואכסניה לעולי רגל  ,נכדתה מלניה ה ' צעירה ' שהלכה
בדרכה  ,פוימניה  ,שבנתה את כנסיית העלייה השמימה בפסגת ההר  ,פלכיה  ,שבנתה על הר הזיתים
כנסייה ומנזר מוקדשים למרטיר יוליאנוס  ,ואף הלנה עצמה  ,שהמסורת ייחסה לה את בניין הכנסייה

( 125

.ע

 Glorie , CCSL , 75 , Turnhout 1964 ,ן 22 -23 ( ed .

" to
.
 % HolyiP"laces? Christian Attitudesם ל0א ,.

and the: Holy
.
' Landi
.
 the Fourth Century ,ש
217-229

 .קק

Oflord 1990 ,

.

65 , 72 ; L ft . Vincent

377

( 117

 .עק

, Bruxelles 1958 ,

'

,

)

 Sinaiticus 34ע
.
:שסק

"

Garitte , Le calendrier .Palestino-Giorgien

0.

 .ק  F.M. Abel, firusalem nouvelle, Paris 1914 ,ש ; וראו  :נוקר ( שם )  ,עמ ' . 194 - 184

.ע

 Geyer, CCSL , 175 , Tumhout 1965 ,ן 6 ( ed .

מסעות ארץ הקודש  :עולי יגל
( 137

נ

Niezechielem , 111 ,

Hieroni~ us, Commentariorum
P.W.L..

.ע

Sanctae ,

Terrae

ט  ; Theodosius, De 5תמום עברי  :א '

"

נוצרים בשלהי העת העתיקה  ,ירושלים תשנ " ח  ,עמ ' . 181

4 . 1 ! Geyer, CCSL , 175 , Tuehout 1965 ,ט ) Antonini Placentini I. tinerarium , 16

עמ ' . 228
על נזירות הר הזיתים

לימור ,

ראו ( 372 - 460 , Oiord :ןג

' 1982 , index 'Mount of Olives

 the Later Roman Empire ,ת,

תרגום עברי  :לימור ( שם ) ,

E .D . Hunt, Holy Land Pilgrimage

ק

אלאונה .

הראשונה והחשובה ביותר על ההר  ,היא כנסיית

13

"

שקיה  :חטא '

חיטה וישועה בהי הזיתים

17
-

אולי ראו נשים אלה את עצמן כבנות

דמותן של מריה ומרתה  ,האחיות ההסירות מבית עניה שבמזרח הר הזיתים  ,שבשל אמונתן החזיר ישו
את לזרוס אחיהן לחיים ( יוחנן יא )  14 .מרקום מספר עוד כי בשעה שהיה ישו בבית עניה באה ' אשה
 15לוקס
ובידה פך מרקחת נרד זך ויקר מאד ותשבור את הפך ותיצוק על ראשו ' ( מרקוס יד  ,ג  -ט ) .
מספר גם על ביקור של ישו בביתן של האחיות  ,ושבמהלך הביקור מריה ' ישבה לרגלי ישוע לשמוע

סיפורים אלה מדגישים הן את ייחודו של הר הזיתים כמקום של אמונה וישועה

דברו ' ( לוקס י  ,לט ) .

והן את סגולותיהן של הנשים המאמינות שגרו בו  .מן המאה החמישית החלו להופיע בירושלים
בכלל ובהר הזיתים בפרט מקומות קדושים הקשורים במריה  ,בראשם קברה בגת שמנים  ,עד כי דומה
שאפשר לשרטט מפה מגדרית מדומיינת של הר הזיתים כהר של נשים ושל חסידות

נשית .

16

בדברים שלהלן בכוונתי להתבונן מקרוב במקום קדוש אחד ומיוחד בפסגת ההר  ,קבר של אישה

קדושה שנזכר במקורות ברציפות למן המאה השישית  ,ושעומד על מקומו עד היום .
הנוצרית זהו קברה של פלגיה
ראבעה אלעדויה

,

( כ נ=)

) ( Pelagia

במסורת

הקדישה  ,במסורת המוסלמית  -קברה של המיסטיקונית

1ן4נינל , )4ובמסורת היהודית  -קבר חולדה הנביאה  .כבר תעודת זהות זו

של הקבר מצביעה על ייחודו  :הוא עתיק ומקודש לבני כל שלוש הדתות  -כל המאמינים יודעים

שקבורה בו אישה קדושה  ,אך זהותה שונה בכל אחת מהן  .שלא כמו קבר דוד  ,שמקודש לכל שלוש
הרתות מסיבה זהה  -הכול מאמינים שזה קברו של רוד המלך  ,וכל דת רוצה לשלוט בו ולומר  ' :דוד
שלי הוא '  -בקבר פלגיה הקדושה המשותפת מתפצלת בזיהוי הקדושה המונחת בקבר  ,ואולי הפיצול
הזה הוא שמאפשר את שיתוף ההערצה

והפולחן .

7

'

כל הרוצה לבקר בקבר היום  ,צריך להקיש על דלתה של משפחת אל ? למי ( "1ז- '%18ש )  ,המופקרת

על המקום  ,ולקבל תמורת תשלום כלשהו את המפתח למתחם הקבר  .הכניסה למתחם נפתחת

מהרחוב  ,מעט מדרום לכנסיית העלייה .

18

המבנה שבו נמצא הקבר מתוארך לימי הביניים  ,אולי

לתקופה האיובית ( המאה השלוש  -עשרה )  ,ויש בו חדר עליון ( מידותיו החיצוניות

13

שם .

14

ח52

; Says ,

214

.ע

15

45 . ( , aaat the Bט ) Hoffman
. ible:

~ R . Tש

Smith

.ע

',

Testament

the New

ש

.

11 . 5ח18 5

מ ') ,

Kovacs, 'Women

T~ L .

Francisco 1989 ,

ו  -יג ; לוקס

השוו  :מתי בו ,

דיבר על אישה חוטאת  ,ראו  :לוקס ז  ,לז  -נ  ,ואישה זו מזוהה במסורת עם מריה תגדלנה  .יוחנן

זיהה את האישה כמריה  ,אחות לזרוס  ,ראו  :יוחנן יב  ,א  -ח ( כל הציטוטים מן הברית החדשה לקוחים מתרגום פרנץ

דליץ ' ) .
16

Shoemaker, Ancient
78 - 141

17

 .קע

s.T.

,

; ) Western Eyes: The Sacred Map 01 Mary' (fortheomingתן 0 . Limor, 'Eastern Sights

Oflord 2002 ,

,

the Virgin Mary's Dormition andiAssumption
.

Thditions 0

א ' לימור  ' ,קבר דוד בהר ציון  :למקורותיה של מסורת '  ,ד ' יעקבי וי ' צפריר ( עורכים )  ,יהודים  ,שומרונים  ,נוצרים

בארץ  -ישראל הביזאנטית  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

; 23 - 11

א ' ריינר  ' ,השקר הגלוי והאמת הנסתרת  :נוצרים  ,יהודים

ומקומות קדושים בארץ  -ישראל במאה הי " ב '  ,ציון  ,סג ( תשנ " ח )  ,עמ ' . 188 - 175
18

בשנת

1995

.,

נערכה חפירת הצלה במתחם הקבר  .המידות והנתונים המובאים כאן מבוססים על המאמר שפורסם

בעקבותיה  the Mount 01 Olives : Tomb of Hulda :ת of Three Religions 0טתוז 5
221 -236
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) 2001 ( ,

. 42

Atiqot

',

ג

Raya ,

. Abuא ש

SeEgman

1 Pelagia ; Tomb of Rabi ' a 81 -' AdawiWaתthe Prophetess ; Grotto of 581

ו

ראו

גם  :ר ' אבו ריא  ' ,האתרים המוסלמיים בהר הזיתים  -טור זיתא  ,מחקר היסטורי  ,ארכיאולוגי  ,אדריכלי  ,עבודת מוסמך ,
אוניברסיטת אל  -קורס

1999

( בערבית ) .

חדרה

עתדרה

מימין  :חצר הכניסה
לכנסיית העלייה
השמימה ולבית
משפחת אלצלמי
משמאל  :הכניסה
למתחם קבר פלגיה
( התצלומים במאמר זה
נעשו בידי אייל בן אליהו ,
תודתנו לו )

18

אורה לימו

שממנו יורדים במדרגות תלולות אל קריפטה חצובה

, , ., . ,

בסלע  ,בעלת תקרה מקושתת  ,שמידותיה הפנימיות

ה; %

. " 3 .4

1ל

5 6

מ '  ,ושמתוארכת לתקופה הביזנטית  .חלק

גדול ממנה תופס סרקופג אבן גדול ( אורך .

1 9

רוחב

1

מ ' וגובה .

0 9

מ ',

",

',,

,..ןן

ן

,

,

"

מ ' )  ,המכוסה כולו אריג משי

ירוק  .הצבע הירוק מעיד על שייכותו המוסלמית של הקבר היום  ,אך המקורות הכתובים מדגישים
את קדושתו המשותפת  .ומאחר שזהותה של הקדושה הקבורה בקבר שנויה במחלוקת בין הדתות ,
מעניין לציין כי בביקור בחדר הקבר באמצע המאה התשע  -עשרה נראתה חקוקה בקיר כתובת יוונית

בזו הלשון  ' :אמצי רומטילה  ,איש אינו בן אלמוות ' .

19

אין לדעת אם היה במקום קברה של מטרונה

רומית ששמה דומטילה  .גם אם כך היה  ,החל במאה השישית לכל המאוחר היא פינתה את מקומה
לפלגיה

הקדושה .

הקדושה שבקבר
סיפור תולדות חייה של פלגיה  ,יצאנית יפהפייה ומנהיגה של להקת שחקנים שחיה באנטיוכיה
כנראה בסוף המאה הרביעית  ,הוא אחד המלבבים שבסיפורי הקדושים הנוצרים  .מקורו בראשית המאה

החמישית  ,והוא נפוץ בשפות שונות  -יוונית  ,סורית  ,לטינית  ,ערבית  ,ארמנית  ,גאורגית ומלווית  -והיה
פופולרי מאוד בארצות הנצרות  ,הן במזרח הן במערב  ,במשך כל ימי הביניים .
19

1 [ 850 and 1851 , 11 , London

"

20

 the Bible [andsתו . ound the Dead Sea and
: fourney Rס

,

הנוסח הסורי  ,שתורגם

0

Narrative

De Saulcy,

ן

 178ק  . 301 ; C.R. Conder, 'Dometilla' , PEFQSt , 26 ) 1893 ( ,ק  . 187 ; idem , firusalem , Paris 1882 ,ק  . 1854 ,היום
אין הכתובת ניתנת עוד לקריאה .
20

4 . ( , Legendenט ) Usener

.א

 Pinitente: Mמן 4 . ( , Pilagieט )  Petitrnenginן
; . Etamorphoses d'une ligende, Paris 1981

 Early Byzantine Hagiography: Reversingתו Ashbrook Harvey, 'Women

5.

; 1879

Bonn

der heiligen Pelagia ,

קם  ~ -לגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

,

ן.י:)".ןץנ:ךע:::נ::
מו

"

סיפורה של פלגיה מסופר בידי דיאקון
ושמו יעקב  ,שהתלווה לבישוף הנזיר נונוס
( 05חת0א ) 22

לאספת בישופים באנטיוכיה ,

,

ק:

.,

ו

19

;גמוד  ,ג  :וע

,

)

ץתדרה

ן

)

14

;

והיה עד למאורעות שעליהם הוא מספר .
על

סיפורו ,

פי

שהתכנסו

הבישופים

באנטיוכיה ישבו יום אחד והאזינו לדברי
אלוהים מפי הבישוף נונוס  ,ובאותה שעה
עברה במקום פלגיה  ,רכובה על חמור

ן

מקושט בפעמונים ובעדיים 23ועמה פמליה

1

גדולה של משרתים  .היא הייתה עדויה

1

תכשיטי זהב  ,פנינים ואבנים יקרות  ,וריח

1

בשמיה ותמרוקיה נדף למרחוק  .ראשה היה
גלוי כאילו הייתה גבר ,

צעיף עטה את

24

כתפיה  ,וכה רב היה יופייה עד כי כל רואיה

1

אהבוה  .בשל הפנינים הרבות שענדה כינו אותה אנשי אנטיוכיה בשם מרגריטה -

פנינה ביוונית .

למראה הסבו הבישופים את עיניהם כדי להימנע מלהסתכל בחטא  ,אבל הבישוף נונוס התבונן בה
על כך שהוא וחבריו
מדמעות  .הוא הצר .
.
בתשומת לב ובפליאה י ,ואז פרץ בבכי גדול עד כי בגדיו נרטבו
לא השתדלו למצוא חן בעיני האל כפי שטרחה פלגיה למצוא חן בעיני בני ארם  ,והציע להם להפוך

פלגיה ומלשה  ,איור

בווב :ביה
"
W membergische
( Couflesy
~
Stuttgart
Landesbibliothek.
1 ,ל, Cod . 81

לתלמידיה  .הוא גינה עצמו על כך שבמשך כל חייו לא הצליח לייפות את נפשו כדרך שייפתה עצמה ,

;  257ן fol . 57 ,
(

הפרוצה ביום אחד  ,והתפלל למענה לאלוהים  ,שישיב אותה

מחטאיה .

למחרת היום  ,יום ראשון  ,נשא הבישוף נונוס דרשה בכנסייה בעיר  .שלא כמנהגה באה גם פלגיה
לכנסייה ביום הזה  ,ודבריו של הבישוף על המשפט הצפוי לרשעים והתקווה השמורה לצדיקים  ,חדרו

ללבה וחוללו בה מפנה פתאומי  .היא נתמלאה חרטה וביקשה מן הבישוף שיורה לה דרך  .היא

שחררה

את כל משרתיה  ,ואת רכושה הרב מסרה  -באמצעותו של נונוס  -ליתומים  ,לאלמנות ולעניים  .ביום
ChristianitV ,
36 -59
21
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Women
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That Gentle Strength : Ifistorical Perspectives 0

Charlottesville 1990 ,

.

Orient Berkeley, Los

] the:
, vian

,
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Women

'
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""

Ashbrook:
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ש  . Angelesהטקסט הלטיני תורגם בידי בנדיקטה

40 - 62
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London 1987 ,

57- 75

 .קע

Sources , Kalamazoo, Mich . 1987 ,

Early Monastic

1

"
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.

1 81ט the storytt L . L. Coon

' Pelagia 01: Antioch ' , S . P. Brock

וורד the Desert : :

,

0

.

8 . Ward Harlots

1 Stildy o( Repentance

פי הסיפור  ,נונוס היה נזיר ממצרים  ,אך מקום בישופותו לא נמסר .

22

על

23

לינדה קון הצביעה על הדימיון בין סצנה זו  -הופעתה המרשימה של פלגיה ברחובות אנטיוכיה  -לבין כגיסת
הניצחון של ישו לירושלים  ,רכוב על חמור ,
83

24

.ע

Antiquier, Philadelphia 1997 ,

ראו Late :

",

.
L . L. Coon , Sacred Fictions: Holy Women andr fagiographyi
~

על האיסור על נשים ללכת בגילוי ראש ראו  :האיגרת הראשונה אל הקורינתים יא ,

ד -ז .

1

תדדה

20

אורה לימור

-

השמיני לטבילתה עזבה פלגיה את העיר לבושה בבגדי גבר גסים  -כותונת שיער ומעיל צמר שנתן
לה הבישוף נונוס מבגדיו שלו  -ולא אמרה לאיש לאן מועדות פניה .

25

כעבור שלוש שנים ביקש הדיאקון יעקב לעלות לרגל לירושלים  .הבישוף נונוס התיר לו לצאת
לדרך אך ביקש ממנו שבבואו לירושלים יחפש שם נזיר סריס ושמו פלגיוס ( נונוס היה אפוא שותף

פלגיה ) .

לסודה של

בירושלים מצא יעקב את הסריס מתבודד בתא חסר דלת בהר הזיתים  .הוא דיבר

עמו דרך חלון התא ולא זיהה בו את פלגיה  ,שכל יופייה אבד לה  .כעבור ימים אחדים נודע כי הסריס
פלגיוס מת  .נזירים רבים באו מכל עבר להשתתף בלוויה  .רק כאשר הוכנה הגופה לקבורה התברר כי

אישה הייתה זו שהסתגרה במערה  ,פלגיה החוזרת בתשובה  .למראה הזה אמרו בפליאה כל האנשים
הקדושים שהתאספו במקום  ' :התהילה לך  ,אדוני ; מה רבים קדושיך הנסתרים על הארץ  -ולא רק
גברים אלא נשים גם כן ! ' .

26

יעקב סיפר כי פלגיה נקברה בהערצה רבה  ,אך לא ציין היכן  .הדיווח הראשון על קברה בהר
הזיתים נמצא בחיבורו של עולה הרגל האנונימי מפיאצ ' נזה  ,שביקר במקומות הקדושים לקראת

שנת . 570

הוא סיפר כי פלגיה נקברה באותו חדר שבו קברה עצמה בחייה  ,וכי קברה הפך מקום עלייה

לרגל  ' :בראש ההר  ,במקום שממנו עלה האדון  ,ראינו פלאים רבים ואת התא אשר בו הסתגרה פלגיה
הקדושה ובו היא קבורה

בגופה ' .

27

סיפורה של פלגיה נדון לא מעט במחקר  ,הן מן הצד ההגיוגרפי  ,הן מן הצד המגדרי .

הזונה החוזרת בתשובה  ,היא בת דמותה של מריה מגדלנה ,

29

28

פלגיה ,

והיא אחותן הרוחנית של מריה המצרית

ושל תאים ) , (Thaisנשים שנגאלו מחיי חטא מתוך שכנוע עמוק שאלוהים יושיע אותן  ,והן אכן נעשו

לקדושות .

30

סיפוריהן היו מפורסמים במזרח ובמערב  ,וימי חגיהן נהוגו מדי שנה בשנה  ,זה של פלגיה

הקדושה נחוג

ב8-

באוקטובר  .סיפורי חייהן מרחיבים בתיאור חיי החטא שחיו  .חטאן היה בעצם

מיניותן  .הן נתפסו כמשל לאדם באשר הוא  ,ובסיפוריהן הדהדו נבואות מקראיות ידועות שתיארו
את עם ישראל החוטא כאישה זונה .

25

וורד ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' . 65 - 63
ראו  :קון (לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' . 81
. 65 - 63

31

אלה הם סיפורי תשובה  ,שנועדו להשפיע על השומעים ולחנך

קק הדגישה את המשמעות התאולוגית והאלגורית של האהבה בע פלגיה לנונוס ,

ואילו וורד הדגישה את החום האנושי וההערכה ההדדית שבה  ,ראו  :וורד ( שם )  ,עמ '

26

27

28

פלגיה מאנטיוכיה ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' . 61
אנטונינוס

ראו בעיקר  :וורד ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '
London
 . 97- 104קק 991 ,נ וז0י  Newש
1 - 94

29

( לעיל  ,הערה . ) 11

לוקס

 .קק

ה,

; 75 - 57

,

קון ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '  ; 94 - 71אשברוק הרווי ( לעיל  ,הערה
 .ץ ; ; ראו גם 01 :לע - % 1 . 1ן
~Salisbury, Church Fathers, Independent
; ) 20

4 . ( , Holy Women o( Byzantion , Washington 1996 ,ט )

ב; ז,

לז  -נ ( האישה החוטאת מזוהה בדרך כלל עם מריה

מגדלנה ) ;

סוזן אשברוק הרווי עמדה על כך שסיפורי

קדושים בנויים על פי דגמים של ספרי הבשורה  ,ופעמים רבות הם וריאציה עליהם  -ההגיוגרף עיצב את דמות הקדוש
והתאים את סימורו לדגם נתון  .אלה סיפורים מחקים שנוערו ליצור חיקוי מצד השומעים  :הזונות החוזרות בתשובה

מחקות את הדגם של האישה החוטאת מן הברית החדשה  ,ונעשות הן עצמן דגם לחיקוי  .ראו  :אשברוק הרווי ( לעיל ,
הערה  , ) 20עמ '  . 37קון פיתחה רעיון זה והצביעה על הדגמים המקראיים ( תנ " ך וברית חדשה גם יחד ) שעליהם בגוי
סיפורה של פלגיה  ,ראו  :קון ( שם )  ,עמ '
30

וורד ( לעיל  ,הערה

31

וורד ( שם )  ,עמ '

; ) 21

. 61 , 7

. 84 - 77

אשברוק הרווי ( שם )  ,עמ '  . 48 - 46על זונות כמאמינות בברית החדשה ראו למשל  :מתי כא  ,לב .

קם -

ילווה

:

21

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

אותם  ,וכוחם במעבר הקיצוני שהם מציגים  -מתהומות החטא אל פסגות החסד והסליחה  .סיפורה של
פלגיה מייצג היטב מעבר קיצוני זה  .על פי תיאורו של יעקב  ,ההסתגרות בתא חסר דלת בהר הזיתים

הפכה את גופה  ,שהיה פרוץ לחטא  ,למבצר שאינו ניתן לחדירה  .כמו הכלה בשיר השירים (ד  ,יב ) היא
הפכה גן נעול  ,מעיין חתום  .לשעבר חוה החוטאת ועתה מריה  ,הנקייה מכל פגם .

32

הנוסח הלטיני של

חיי פלגיה מסתיים במילים האלה  ' :מי ייתן וחייה של הזונה הזו  ,סיפור זה של חזרה בתשובה שלמה ,

יביא יחד עמה גם עלינו את מחילת האל ביום הדין  ,לו התהילה לעולמי עולמים  ,אמן ' .

33

המוטיב הטרנסווסטיסטי  -אישה שמתחפשת לגבר  ,ושבוחרת לחיות בבגדי גבר  ,בתור גבר ,
בעולמם של הגברים  -מוכר היטב בספרות הקדושים הנוצרית  ,ורווח בספרות האסקטית הקדומה

ובהגיוגרפיה הביזנטית בעיקר מן המאה החמישית עד התשיעית .

34

הדוגמה הראשונה לאישה שברחה

מחייה הקודמים בלבוש גבר מצויה בחיבור האפוקריפי ' חיי תקלה '  ,המספר על תקלה הקרושה ,

תלמידתו של פאולוס  ,והמוטיב מופיע וחוזר ומופיע בסיפורי קדושות .

35

בכל הסיפורים הללו

הטרנסווסטיזם הוא ביטוי חיצוני לטרנספורמציה של האישיות  ,ניתוק מקיום קודם ומזהות קודמת ,
ואימוץ של אידאל אנדרוגיני  -או שמא פנטזיה אנדרוגינית  -שצמח בסביבה האסקטית של הנזירות

הקדומה במטרה לנטרל את האיום שבפיתוי הנשי .

36

המזיגה בין מוטיב הזונה החוזרת בתשובה לבין מוטיב הקדושה הטרנסווסטיסטית  ,מזיגה שאיננה
מחויבת המציאות  ,הופיעה לראשונה בסיפורה של פלגיה וחזרה והופיעה בסיפורים אחרים  .החלפת
הבגדים מתוארת בסיפור כהמשך החזרה בתשובה  ,כביטוי החיצוני שלה  ,והיא מתפרשת כלידה מחדש

בזהות חדשה  .רק בתור גבר  -מלמדנו הסיפור  -יכולה הייתה פלגיה להתחרט חרטה שלמה ולעבור
קונוורסיו )  , ( conversioשמשמעותו שינוי פנימי והיפוך הלב  .עם החלפת הבגדים נטשה פלגיה את

32
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36

דלקור

( לעיל  ,הערה

].

ש

~
cle, texte grec, traduction

Hagiographica , 62 ( , Bruxelles 1978
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.

(

 ) Miracles de Sainte Thש 5 . ( , Vieתנץ1

ש

0 . Dagron ( ed .

~

אנטון ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ '

; 13 - 5

במאמרה את סוגיהם השונים ואת התפקוד שלהם בסביבה שבה

אגמון אספה עשרים סיפורים מן הדגם הזה  ,וניתחה

נוצרו .

דדרה

קתדרה

22
חייה הקודמים ואת חטאיה  ,וגם התנכרה למינה  ,העלתה
אותו קרבן למחילת

חטאיה .

לא הייתה אישה  .היא

37

משעה שחזרה בתשובה שוב

בחרה בחיי גבר  ,בחירה שמשמעותה

גם הודאה בכך כי בעבודת האל הגבר עדיף על האישה .

38

על פי פרשנותה של לינדה קון  ,סיפורה של פלגיה בנוי על
פי הדגם הסיפורי של שלמה ומלכת שבא  .בסיפורה של
פלגיה  ,כמו בסיפור המקראי  ,היופי והעושר  ,השייכים
לנשים  ,מפנים את מקומם לחכמה ולעצמת הרוח  ,נחלת
הגברים .

39

כמו מוטיב החזרה בתשובה  ,שמשמעותו היפוך הלב ,
כך החלפת הבגדים  ,הטרנסווסטיזם  ,היא מוטיב של היפוך ,

מאישה לגבר  .הנשים שעשו זאת הפרו את הצו

המקראי :

' לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי

תועבת ה ' אלהיך כל עשה אלה ' ( דב ' כב  ,ה )  ,אולי מתוך
הישענות על דבריו המפורסמים של פאולוס  ' :כי כולכם
אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח  .ואין עור יהודי
ולא יווני אין עבד ולא בן חורין אין זכר ולא נקבה כי כולכם

אחד אתם במשיח ישוע ' ( האיגרת אל הגלטים ג  ,יז  -כח ) .
למרות החשדנות והגינוי מצד אבות
הכנסייה כלפי נשים שהתחפשו
לגברים ,

הכחשת

הטבע

הנשי

כשלעצמה זכתה לתשבחותיהם .
היירונימוס

כתב  ' :כל עוד האישה

מבקשת ללדת ולגדל ילדים שונה
היא מן הגבר בגופה ובנפשה  .אך
משעה שהיא שואפת לשרת את
כריסטוס יותר מאשר את העולם ,
אז היא פוסקת להיות אישה וגבר

תיקרא ' .

40

ואילו פאולינוס מנולה

כתב על מלניה כי ספק אם אפשר
למעלה  :קבר
המדרגות לחדר

37

על החלפת הבגדים כקרבן

38

אשברוק הרווי ( לעיל  ,הערה  , ) 20עמ '

הקבורה

39

קון ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

למטה  :קבר פלגיה

40

533 ( ; 1 Brown, The Body and

פלגיה ,

367-386
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ראו  :אנטון

( שם )  ,עמ '
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Epistolam ad Ephesios , 5 , 28 , ( PL , 26 ,

,

1

"

ftieronymus , Commentariorum

 Early Christianie/, New York 1988 ,מ Societr: Men, Women and Sexual Renunciation

קם -

לקרוא אישה לנוצרייה כה נחושה

כגבר .

ילגם

:

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

23

תפיסה זו הייתה מקובלת גם על נשים  .על הארמיטית אמה

41

שרה מסופר שאמרה  ' :על פי טבעי אני אישה אך לא על פי מחשבותיי ' .

42

קולה של פלגיה אינו נשמע בסיפור  .כמו סיפורי קדושות רבים בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים ,

סיפורה סופר בידי גבר  ,והוא שהכתיב את מוסר ההשכל שאמורים היו השומעים להפיק מן הסיפור .

43

עיקרו של מוסר ההשכל הזה הוא כי נשים קדושות הן נשים הנוהגות בניגוד לטבען  ,נשים הפוסקות

להשתייך למינן ונעשות ' גברים של כבוד ' .

44

אלא שסיפור המהפכים אינו מסתיים בכך  .עם מותה של

פלגיה שוב מתהפכים הדברים  ,זהותה האמתית מתגלה  ,ורק אז  ,כאישה שנתגלתה מחדש  ,היא נעשית
לקדושה  .בסופו של דבר המוני המאמינים שביקרו במקום הקדוש באו לקברה של פלגיה הקדושה ולא

לקברו של פלגיוס הסריס  ,והליטורגיה של ה  8 -באוקטובר אף היא נערכה לכבורה .
כהכנה לחיים חדשים עזבה פלגיה את ביתה והלכה לירושלים  .הזהות החדשה נקנתה במחיר נטישת
הנשיות ונטישת הבית  ,החלפת בגדים והחלפת מקום  .בספרות הקדושים הנוצרית הקדומה כלולים
סיפורים נוספים על נזירות טרנסווסטיסטיות שיצאו במסע עלייה לרגל כשלב בתהליך ההמרה

45 :

סוזנה מבית גוברין התחפשה לנזיר  ,הלכה לירושלים  ,כלאה עצמה שם במנזר של גברים והייתה בו

כנזיר למופת במשך עשרים שנה ; הנסיכה מרטונה ( 8תטא , ) %18שבעת עלייה לרגל לירושלים נתקפה
געגועים לחיי נזירות  ,ברחה למדבר וחייתה שם בבגדי גבר ; אפולונריה ) , (Apollonariaבתו של קיסר ,
ברחה מפמלייתה במהלך מסע עלייה לרגל לירושלים ולאלכסנדריה והגיעה למדבר ליד סקטיס  ,ושם
הייתה בבגדי נזיר בביצה והיתושים כילו את יופייה ; אנסטסיה  ,ששכלה את ילדיה  ,יצאה עם בעלה
במסע עלייה לרגל למצרים  ,ובמהלכו פרשו שניהם לחיי נזירות  ,כשאנסטסיה מסתירה את זהותה
הנשית

ובת סנסור מקונסטנטינופוליס ביקשה רשות לעלות לרגל למקומות הקדושים בעודה

; 46

בבתוליה  ,כדי להימלט מנישואין שלא חפצה בהם  ,ובירושלים נטשה את מלוויה וברחה למדבר ושם

חייתה במערה בלבוש נזיר .

47

בכל הסיפורים האלה  ,כמו בסיפורה של פלגיה  ,העלייה לרגל חברה

לוויתור על הנשיות ועל הנכסים ולאסקטיות קיצונית  ,והיא מוצגת כשלב בטרנספורמציה כללית

שעוברת הקדישה וכביטוי הסמלי שלה .
פלגיה יצאה לדרכה בלילה  .בבוקר  ,כאשר קוננה רומנה  ,הדיאקונית שליוותה אותה במהלך
41

.

( Paulinus Nolanus, Epistolae , 29 , [ ed . 0 . de Hartel CSEL ,
251

.ע

Leipzig 1894 ,

הערה  , ) 20עמ ' . 40
155
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.ק

Lewiston 1984 ,

,

 .קק
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5 . Schein, ~ The " Female-Men

during the Byzantine Period' , Hagiographica , 5 ) 1998 ( ,

Analecta Bollandiana ,

291 -317

015ס Apophthegmata Patrum ( PG , 65 ,

) '  honorary maleת. ) ' 8

10 Were Women " : Female 5לל

אנסון ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ ' , 15 , 13
100
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Clark,

.

E A.

Their Interpreters , Philadelphia 1999 ,

הרווי ( לעיל  ,הערה
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גם , :

the Younger

5 . ( , The Sayingsת8ט ) 419 - 420 ( ; 8 . Ward

 1975 ,וז0ץ Alphabetical Collection , New

ט "188ן ) 8חע

47

לעניין ה ' גבריות ' של נשים אסקטיות ראו

4 . ( , Gendered Voices: Medie~al Saints andט ) Sanctity' , idem
1 - 15

46

. ) ] 29 ,

the Desert Fathers, The
230

43

' feminam aci licet, tam viriliter Christianamי5

'. ..

דוגמאות נוספות לאמירות כאלה של סופרים נוצרים קדומים ראו  :אשברוק הרווי ( לעיל ,

 .עק

) 1982 ( ,

"

. 25 , 19

(עעDeserto Jordanis (BHG , 1318

"

] Paramelle , ' De Syncletica

ש

8 . Flusin

למתדרה

ץתדרה

איה

24

לימור

התנצרותה  ,על היעלמה ניחם אותה נונוס שפלגיה ' בחרה בחלק הטוב '  ,כמו מריה אחות לזרום ,
שהעדיפה לשבת לרגלי ישו ולהקשיב לדבריו מאשר לשרת את האורחים כאחותה מרתה ( לוקס י ,

מב ) .

48

על פי האוונגליון של יוחנן  ,מריה  ,מרתה ולזרום אחיהן גרו בהר הזיתים  ,המקום שבחרה לה

פלגיה למקלט  .כמו מסעותיהן של מלניה ה ' קשישה ' ושל מלניה ה ' צעירה '  ,שהמירו בית  ,רכוש ומעמד
בחיי סיגוף  ,המהיים מסעה של פלגיה בהר הזיתים  .התא נטול הפתח על ההר היה התחנה האחרונה
במסע העלייה לרגל ובמסע חייה  ,המקום הראוי ביותר לחזרה בתשובה גמורה  .הקשר המשולש בין
הקדושה  ,קברה וההר יעסיק אותנו בדברים שלהלן  ,אך תחילה יש להאיר מעט את דמותן של שתי
הקדושות האחרות שהמסורות השונות קושרות אל קבר

,

פלגיה .

ל

קשה לרעת מתי החלו מוסלמים לזהות את קברה של ראבעה אלעדויה במקום הידוע כקבר פלגיה .
המוסלמים שכבשו את ירושלים אימצו רבות מן המסורות שהיו מקובלות על הנוצרים והיהודים

ונתנו להן לבוש משלהם  .בין המסורות הללו היו גם מסורות הר הזיתים  ,ובמיוחד מסורות על מעמדו

של ההר כזירת התרחשות הדרמה של אחרית הימים ותחיית המתים .

49

מתברר כי קבר פלגיה היה

בין מסורות ההר שאומצו בידי המוסלמים  .אלהרוי  ,שביקר בירושלים בשנת  , 1173סיפר כי במרומי

הר הזיתים נמצא קברה של ראבעה אלעדויה  ,ומיהר להסתייג מן המסורת  .למעשה  ,כתב  ,קברה

של ראבעה אלעדויה הוא בבצרה  ,ואילו בירושלים קבורה ראבעה אחרת .

50

מכאן אנו למדים כי

בשעה שכתב כבר הייתה בירושלים מסורת מבוססת שקשרה את ראבעה לקברה של פלגיה  ,מסורת
שהתחרתה עם מסורת הקבר בבצרה  ,שהייתה מוקדמת הרבה יותר  .היו שטענו  ,כמו אלהרוי  ,כי
בהר הזיתים קבורה אישה אחרת  ,ראבעה בנת אסמעיל  ,היא ראבעה מסוריה  ,אישה אסקטית נשואה
שחייתה בפרישות מבעלה  ,ושנאמר עליה שמעמדה בקרב אנשי סוריה היה דומה למעמדה של ראבעה
אלעדויה בקרב אנשי

בצרה .

51

עם זה  ,למרות הביקורת המלומדת  ,מסורת קברה של ראבעה אלעדויה

בהר הזיתים התבססה בין המאמינים והתמידה להיאחז בקברה של פלגיה עד עצם היום הזה .
48

פלגיה מאנטייכיה ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '  . 59אולי מהדהד כאז גם סיפרו של יוחק  ,על מריה אחות לזרוס  ,שבעת
ששהה ישו בהר הזיתים סכה את רגליו בשמן נרד וניגבה אותן בשערותיה  ,ראו  :יוחנן יב  ,א  -ח ולעיל  ,הערה

לוקס לא הייתה זו מריה אלא אישה חוטאת ,

ראו  :לוקס

. 15

על פי

ז  ,לז  -נ  .המוטיב מופיע במפורש בתיאור המפגש הראשון בין

,

פלגיה לנוגוס  -פלגיה השליכה עצמה לרגליו  ,ורחצה אותן בדמעותיה ( פלגיה מאנטיוכיה שמן  ,עמ '
49

52

דוגמה

. ) 49

ראו  :ע ' לבנה  -כפרי  ,עיונים במעמדה של ירושלים באסלאם הקדום  ,ירושלים תשס " א  .על הר הזיתים ראו במיוחד  :שם ,

עמ ' . 77 - 44
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 , Cambridge 1928 ,חע) ו 15ת

,
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,

1 -~ Harנ

14 . Smith , Rabi'a the Mystic and her Fellow-Saints

 . 233 -247קק of Rjbi 'a 01 Basra: Christian Antecedents , Muslim Counterparts' , Religion , 20 ) 1990 ( ,

. Legend

גם על ראבעה מסוריה יש מסורת מקבילה ולפיה היא קבורה בדמשק  .הרוחניות הדומה של שתי הנשים בעלות אותו
שם גרמה לבלבול הרווח ביגיהן .
63

.ק

ראו al- muta 'abbidat :

trans . R . E . Cornell , Louisville 1999 ,

ש
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עEarly 5

 . as-לגבי זהות האישה בקבר

,

 -Sulamiע

ראו  :אבו

Muhammad

ריא ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '  . 64 - 61על פי המקורות שאסף הגיע אבו ריא למסקנה כי המקום היה מיוחס לראבעה אלמקדסיה א  -שאסיה ,
שנפטרה בין השנים
52

. 801 - 796

אני מודה למחבר על שהביא את מסקנותיו לידיעתי .

אחדים מן המקורות מובאים בידי ע ' מחלץ  ' ,קבר ראבעה '  ,בתוך  :ג ' אלעסלי ( עורך )  ,תראת ' פלסטין פי כתאבאת
עבדאללה מחלץ  ,עמאן  , 1986עמ '

200 - 197

( אני מודה למרים פרנקל על תרגום הקטע הנוגע למאמר זה ) .

קם  -זולגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

25

לכך היא דבריו של מתיר אלג ' ראם במאה הארבע  -עשרה כי במרומי הר הזיתים נמצא קברה של

המיסטיקונית הנודעת ראבעה אלעדויה  ,ושעולי רגל רבים מבקרים בו .

53

יג

' יר א  -דין אלעלימי ,

בספרו הנודע על ההיסטוריה של ירושלים וחברון מהכיבוש המוסלמי ועד ימיו  ,בראשית המאה
השש  -עשרה  ,שילב בדבריו ( כמו כרוניקות רבות אחרות) ביוגרפיות של אנשי שם  .שמה של ראבעה
מופיע בחלק המוקדש לחכמי הדת  ,הסגפנים והחסידים המפורסמים שפקדו את ירושלים למן הכיבוש
ועד לתקופה הצלבנית  .וכך

כתב :

ראבעה אלעדויה  ] . . . 1נולדה בבצרה  ,והקבר שלה נמצא בראש ההר של טור זיתא ממזרח לבית אלמקדס .
1בימינון נמצא מבנה הקבר בתוך מתחם של זאויה  .מבקרים אותו שוב ושוב והוא אתר מסביר פנים ומטרה של
זיארה 1עלייה לרגלן  ,שכן התפילות נענות בו .

54

ראבעה אלעדויה היא הקדושה המפורסמת ביותר באסלאם  ,דמות מרכזית במסורת הצופית  .היא הייתה
בבצרה במאה השמינית  ,ומתה על פי מסורות שונות בשנת

752

או  , 801אך כל המקורות המספרים

על אודותיה מאוחרים למדי וקשה לייחס להם ערך היסטורי בשחזור הביוגרפיה שלה ותורתה .

עם זה הם מלמדים על היוקרה הרבה שנודעה לה ועל מקומה החשוב בין המורים הצופים .
הגיוגרפי רחב של דמותה של ראבעה הופיע במאה השתים  -עשרה ,

כ 400 -

56

55

תיאור

שנה לאחר מותה  ,בפרסית ,

בספר זיכרונות הקדושים של המשורר פריר א  -דין עטאר  ,והוא מבוסס על מקורות קודמים .

57

על פי המסורת  ,כפי שהיא מופיעה אצל עטאר ובמקורות אחרים  ,ראבעה נולדה למשפחה חסרת

כול והייתה הבת הרביעית במשפחה  ,מכאן שמה ( ראבעה  -הרביעית) .

לאחר מות האב  ,שהיה איש

עניו וצדיק  ,התפזרה המשפחה  ,ראבעה הצטרפה לשיירה  ,וזו נפלה בידי שודדים וראבעה נמכרה

לעבדות  .יום אחד איבדה ראבעה את דרכה  ,ונווד רדף אחריה  .בהימלטה מפניו מעדה ושברה את ידה ,
ובתשובה לתפילתה שמעה קול שמימי שחיזק אותה והבטיח לה תמורה ביום הדין  .מאז נהגה לבלות

את לילותיה בתפילה וצמה ימים רבים  ,על אף העבודה הקשה בבית אדונה  .לילה
53
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.ק

אחד התעורר האדון ,

.

 Elad, Medie~al lerusalem and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage, Leiden 1995 ,ן ,

וראו גם  :שם  ,עמ '  . 171 - 170על פי תיאורו של אבן בסוטה  ,מהמחצית הראשונה של המאה הארבע  -עשרה  ,הקבר הוא
H . A .R. Gibb ) 885 . ( , The Thavels o( Ibn Battaa , 1 , C4e
ambli
קברה של ראבעה  ,אך לא של ראבעה אלעדויה  ,ראו :
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בעיקר באמירות שלה  ,והדגיש את יכולותיה האינטלקטואליות ואת עמדותיה הספיריטואליות  .ראו  :א  -סלמי ( שם ) ,
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26

אורה לימור

שמע את קול תפילתה של ראבעה  ,וראה מנורה תלויה באוויר מעל לראשה ללא שרשרת  ,והחדר כולו
שטוף

באורה  .למחרת שחרר האדון את ראבעה  ,והיא הלכה למדבר והייתה שם חיי התבודדות בתא .

לאחר זמן מה החליטה לצאת במסע עלייה לרגל למכה  .בדרך מת החמור שנשא את חפציה  ,אך קם
לתחייה בעקבות

תפילתה  .במסע עלייה לרגל אחר למכה ראתה את הכעבה באה לקראתה בדרך .

מששבה לבצרה הייתה שם חיי בדידות  ,פרישות  ,סיגוף ותפילה  -תפילה אישית מעומק הלב  -ער
יום מותה  .היא נודעה כקדושה ומטיפה ויוחסו לה מעשי נסים  .על פי אחד מהם  ,באו לילה אחד חסן
אלבצרי  ,איש דת ידוע שם מבצרה  ,ושניים  -שלושה ידידים אל ראבעה ולא הייתה לה מנורה להאיר

את הבית  .היא נשפה על קצות אצבעותיה ובמשך כל הלילה ועד אור הבוקר הפיצו אצבעותיה אור

כמנורות  .גם אמרות  ,תפילות ושירים יוחסו לה .

58

אף שידעה חולי ומכאובים לרוב  ,מתה ראבעה

בשיבה מופלגת  .שמה נקשר בדרך כלל בשמו של חסן אלבצרי הנזכר  ,שתואר בסיפורים כתלמידה ,

אף שמת כשבעים שנה לפניה  .גברים שונים  ,ובהם חסן עצמו  ,ביקשו לשאת אותה לאישה  ,אך היא

סירבה .
אלה הן הנקודות העיקריות הבונות את הביוגרפיה של ראבעה כפי שהיא מוכרת ער היום  .אלא

שכתבי  -יד אחדים של ספרו של עטאר מציעים פרט בחייה של ראבעה שלא נכלל בסיכומים המקובלים
ובתרגומים של עטאר  .על פי נוסחים אלה  ,לאחר שאדונה שחרר אותה מעברות  ,הצטרפה ראבעה
לחבורת זמרים נודדים  ,מעשה שאפשר להבינו כיציאה לתרבות רעה  ,אחר כך חזרה בתשובה בעזרתו
של המטיף הידוע חסן מבצרה  ,ואז הלכה למדבר .

59

לדברי ג ' וליאן בלדיק  ,שדן בהרחבה באפיזודה

זו  ,סביר להניח שמדובר כאן בגלגול האגדה על הזונה החוזרת בתשובה  ,אגדה המוכרת במזרח
הנוצרי הפרה  -אסלאמי  ,ומוטיב זה בביוגרפיה של ראבעה מהדהד בספרות מאוחרת יותר  .הוא התקשה
להכריע ' אם האגדה על ראבעה כנגנית הומצאה קודם לפולחנה בקבר פלגיה  ,והובילה לאמונה שהיא
קבורה שם  ,או שמא היא נובעת מאמונה זו ומסיפורה של פלגיה '  ,אך העדיף את האפשרות שהאגדה
קדמה למסורת על מקום קבורתה .

60

יש להזכיר כאן כי סיפורה של פלגיה תורגם לערבית והיה מוכר

בשפה זו לפחות למן המאה העשירית .

61

מנגד סביר להניח שאם החלו מוסלמים לזהות את קברה של

ראבעה בהר הזיתים מתוך רצון להקנות לקבר המקודש שייכות מוסלמית  ,כמעט התבקש להעביר
לדמות המוסלמית את המוטיב המרכזי של הקבר .

58

לאחרונה התפרסמו במוסף הספרותי של עיתון ' הארץ ' תרגומים לעברית של שירים המייחסים לראבעה  .ראו  :האבעה
אלעדאוויה  ' ,שירי אהבת האל '  ,תרגם מערבית ש ' רגולנט  ,הארץ  ,תרבות וספרות  25 ,במאי

59

בלדיק ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '

. 234

ראו גם  :ממית

( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ ' . 7

10 ; 2004

ביוני . 2005

על פי בלדיק  ,הסיפור נכלל בשני כתבי  -יד

בספריית הבודליאנה באוקספורד  ,ראו  :בלדיק ( שם )  ,הערה  . 9בלדיק עמד על כך שסיפורי קדושים מוסלמיים חוזרים
על אלמנטים קודמים  .כך דמותה של ראבעה מבצרה בנויה על פי דמויותיהן של מריה מגדלנה ומריה המצרית  ,וזו של
ראבעה מסוריה  ,שחייתה בפרישות מבעלה  ,בנויה על פי הדגם של מריה אמו של ישו  .הסיפורים מציגים מהדש דגמים
של שני טיפוסי נשים אידאליים שרווחו במזרח לפני הנצרות  .יש לציין כי דמותה של הזונה החוזרת בתשובה מופיעה
באגדות קדושים מוסלמיות מאוחרות  .כך למשל ציורים של ראבעה מבצרה שנעשו בהודו מושפעים מציורים של

מריה מגדלנה באירופה של הרנסנס  ,ראו  :בלדיק ( שם )  ,עמ '  . 243 - 236על שני הטיפוסים  -הבתולה והזונה  -ראו
! ,
 Pattern and the Life 01:ענת  . Dundes , ' Theג
 . 210ק 0 the Hero , Princeton 1990 ,

,

60

בלדיק ( שם )  ,עמ '

61

פטימנגן ( לעיל  ,הערה

237

והערה . 41
, ) 20

עמ ' . 318

' " Qllest

גם :

קם  -פלאה  :חטא  ,הרטה וישועה בהר הזיתים

תדדה

27
~

נוסחים מסוימים של תיאור חייה של ראבעה משמרים אפוא את האפיון של קבר פלגיה כקברה

של חוטאת שחזרה בתשובה  .עם זה ברור כי לא זו הייתה דמותה המקובלת של ראבעה בחסידות
המוסלמית  ,וכי הקשר בין הקדושה המוסלמית להילה הסגפנית של הקבר כמקום של תשובה שלמה
אינו תלוי באפיזודה הנזכרת דווקא  .על פי המסורת  ,ראבעה הייתה חיי סיגוף  ,עוני והכחשה עצמית

עד אחרית ימיה  .סיפורים רבים נסבו על מנהגיה  ,על הצומות התכופים שלה  ,על לילות שבילתה
ללא שינה בתפילה מתמדת  ,על הרעבה עצמית  ,על ויתור על כל תקווה ארצית ועל התבוננות פנימה
אל הנפש ולא החוצה אל העולם  .היא דחתה מתנות וחפצי נוחות ומותרות  ,וגילתה יכולת קיצונית
להתגבר על כאב פיזי ולהתרומם מעל צורכי העולם  ,תכונות המאפיינות חיים אסקטיים  .עיקר תורתה
ועיקר אמרותיה נוגעות לתשובה  ,שפירושה שיבה לאלוהים  .כמו לקדושים אחרים הייתה לראבעה

תודעת חטא עמוקה  .היא הייתה שטופה בצער מתמיד עקב חטאיה  ,בכתה בלא הרף וראתה בתשובה
מתת האל  .את החטא ראתה כמחיצה בין האלוהים לאדם  ,מחסום הגורם לצער מתמיד ולשיברון לב ,

והוא גרם לה לבכות ממושכות  ,בכי שנתפס כסימן ליראת השמים שלה  .לצד הצער  ,היא הודתה תמיד

לאלוהים על המתנות שנתן לה  ,ובמיוחד על המתנה הגדולה מכולן  ,היכולת להתאחד עמו .

62

אהבתה

לאל היא תו ההיכר הבולט בדמותה  ,ומבטאות זאת אמרות המיוחסות לה  ' :אהבתי לאלוהים שולטת
בי כל כך עד כי לא נותר מקום לאהוב איש זולתו '  ,וכן  ' :חדלתי להתקיים ויצאתי מתוך עצמי  ,נעשיתי
אחת עם אלוהיי וכולי

שלו ' .

63

כמו פלגיה חצתה ראבעה גבולות מגדריים  ,והדבר בא לביטוי ברור ומודע בדבריה שלה ובדברי
הביוגרף שלה  .עטאר

כתב :

' הנביאים הקדושים קבעו כי " אלוהים אינו מתבונן בצורתך החיצונית " .

אין זו הצורה החיצונית שקובעת  ,אלא כוונת הלב '  ,וכן  ' :כאשר אישה הולכת כגבר בדרכי האל העליון ,
אין היא יכולה להיקרא אישה ' .

64

עטאר הביא את דבריו של חסן מבצרה  ' :יום ולילה תמימים הייתי עם

ראבעה  .דיברנו על הדרך ועל האמת  ,ואף פעם לא חלפה בראשי המחשבה שאני גבר ואף בדעתה לא
עלה שהיא אישה  .לבסוף כשקמתי חשבתי את עצמי חסר כול ואת ראבעה מסורה באמת ' .

65

התשובה המלאה אל האל הייתה אבן יסוד בתורה הצופית בכלל ובמשנתה של ראבעה בפרט ,
כצעד ראשון בדרך אל האלוהים  ,במסגרת השאיפה המתמדת להגיע לגנוסיס  ,לידיעת האל ולאיחוד
עם האל .

אחר ,

67

66

מעמדו של הר הזיתים בנצרות כמקום של גילוי סודות אלוהיים שאין לספרם במקום

המוניטין שיצאו לקבר פלגיה כמקום של תשובה גמורה  ,ושאיפתם של המוסלמים בירושלים

להפוך את העיר וקדושתה לנחלתם שלהם  -כל אלה יחד עשויים להסביר את מיקומה של ראבעה

על ההר  .מימיו הקדומים של האסלאם באו לשכון בירושלים אסקטים  ,פרושים וצופים  .אחדים מאבות
 , ) 51עמ ' . 63 - 62

62

ממית ( לעיל  ,הערה

63

ממית  ,אנציקלופדיה של האסלאם ( לעיל  ,הערה  , ) 55ח  ,עמ ' . 355

64

ראבעה ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ '

65
66

שם  ,עמ '

; 161

, ) 51

עמ '

; 63 - 20

א  -סלמי ( לעיל  ,הערה

. 155

לעניין המגדרי ראו גם בהקדמתו של סלם שם  ,עמ ' . 154 - 152

על הגנוסיס והתשובה במשנה הצופית בכלל ובתורתה של ראבעה בפרט ראו  :ממית ( לעיל  ,הערה  , ) 51עמ '  . 58 - 50על
(5 . sviri , The Taste o
הדרך המיסטית הצופית ראו גם  the su Path , Inverness , Cal . :תThings: Images 0
1997

67

ראו  :לימור ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 79 - 74

"

ץתדרה

28
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החסידות המוסלמית היגרו אל ארץ הקודש  ,מולדת הנבואה  ,כדי למצוא בה את תיקונם  .שלמה דב
גויטיין הזכיר בהקשר זה את דברי סלמאן אלפרסי  ' :לא הארץ מקדשת את יושביה  ,אלא הצדיק מקדש
את המקום שהוא יושב שם ' .

68

בהקשר זה קל להבין כיצד נתהוותה המסורת על אודות קברה של ראבעה בהר הזיתים  .היא יאה
למקום והמקום יאה לה  ,היא מוסיפה על קדושתו והוא מוסיף על קדושתה  .מסורות של מקומות
קדושים אינן מחויבות לדיוק היסטורי  .עם זה אין הן מקריות ויש להן היגיון משלהן  ,כפי שאפשר
ללמוד מסיפורה של ראבעה ואף מסיפורה של חולדה הנביאה  ,הקרושה השלישית בקבר .

,

י

בספרו ' כפתור ופרת '

( ) 1322

כתב אישתורי הפרחי כי קברה של חולדה הנביאה נמצא בהר

הזיתים .

69

זוהי העדות הראשונה על המסורת היהודית שהצטרפה לקבר  .חולדה הנביאה  ,אשת שלום בן תקוה
שומר הבגדים  ,ניבאה בימי יאשיהו מלך יהודה  .על פי המסופר  ,כשקראו לפני המלך יאשיהו מתוך
ספר התורה שנמצא בעת שחוזק בדק הבית במקדש  ,קרע המלך את בגדיו לנוכח הרעה העומדת
לבוא על העם  ,שלא שמע לכתוב בספר  .הוא שלח את חלקיהו הכוהן הגדול עם משלחת שרים אל
חולדה הנביאה כדי שתדרוש את ה ' בעדו ובעד עמו  .חולדה השיבה בלא מעט יוהרה  ,כי אמנם תבוא

הרעה על העם  ,אך לא בימי יאשיהו  ,משום שחזר בתשובה ( מלכים ב כב  ,יד  -כ ; דברי הימים ב לד ,

כב  -כס ) .
על פי מסורת תנאית  ,קברה של חולדה הנביאה היה בתוך חומות העיר ירושלים  ' :והלא קברי בית

דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלים ולא נגע אדם בהן מעולם ' .

70

מסורת הקבר במרומי הר הזיתים

סותרת אפוא את המסורת העתיקה  .אישתורי הפרחי  ,שתיעד לראשונה את מסורת הקבר בהר הזיתים ,
הוא גם הראשון שהעיר על הסתירה  ' :אין לתמוה סמה שאמרו שקבר חולדה בירושלים כפי מה שקדם
ואנו רואים אותו היום בראש הר

הזיתים ' .

71

אחריו ניסו חכמים אחדים לפתור את הבעיה בדרכים

שונות  .בין השאר טענו כי חולדה נקברה בראש הר הזיתים  ,שכן בתחילה לא הייתה שם חומה  ,ולכן

קברוה שם  ,ובימי בית שני בנו שם חומה והקבר נשאר בתוכה .

72

כפי שמלמדת המסורת על ראבעה אלעדויה  ,מסורות המקומות הקדושים חסינות מפני ביקורת

מלומדת  ,ומשעה שנקשרו למקום מסוים לא בנקל יינתקו ממנו  .מלומדים הוסיפו למחות על מיקומו
של קבר חולדה בהר הזיתים עד לזמנים המודרניים  .הגדיל לעשות יהוסף שווארץ ( , ) 1865 - 1804
שבספרו ' תבואות הארץ ' קבל על היהודים שגררו את חולדה למקום הזה וביקר את מנהגם ללכת
68

ע " ד גויטיע  ' ,קדושתה של ארץ ישראל בחסידות המוסלמית '  ,ידיעות  ,יב

( חש " ו )  ,עמ ' . 126 - 120

גויטייל שיער שמקור

היחס המוסלמי לארץ  -ישראל עשוי להימצא בנזירות הנוצרית .
69

אישתורי הפרחי  ,כפתור ופרח  ,א  ,ירושלים תרנ " ז  ,פרק ו  ,עמ ' קא  ,וראו

גם  :עמ '

עו .

. ) 132 - 131

70

תוספתא  ,בבא בחרא א  ,יא ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

71

אישתורי הפרחי ( לעיל  ,הערה . ) 69

72

ראו סיכום הסוגיה והפניות  ' :ירושלים '  ,אנציקלופדיה תלמודית  ,כה  ,טור שלד והערה

; 420

וכן נספח לערך ' ירושלים ' ,

שם  ,טור תעיז והערה  . 179ראו גם  :י " ז הורוביץ  ,ירושלים בספרונינו  :אנציקלופדיה גאוגרפית טופוגרפית והיסטורית
של ירושלים וסביבותיה  ,ירושלים  , 1964עמ '

. 141 - 140

ap

פלתה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

למקומות ' לא טהורים ' ולהתפלל על קבר זר  .דבריו מספקים עדות להערצת הקבר בימיו  ' :כל מבין

יתפלא בשמעו אומרים שקבר חולדה הנביאה הוא בראש הר הזיתים  .ומקובל ומתוקן הדבר הזה בעיני
כל העם  ,כעם ככהן  ,והולכים שמה להתפלל על קבר ההוא '  .אף שניסה להבין את התהליך שבעקבותיו
נקשרה חולדה למקום ואת מניעיהם של היהודים המתפללים שם  ,העסיקה אותו יותר האותנטיות של
הקבר  ' :והלא רחוק הוא מלהאמין שהוא באמת קבר הנביאה ההיא  ,אשר תכונתו היתה בתוך העיר
( כמו שמפורש בתוספתא בבא בתרא סוף פרק א ) ומי הוציאהו משם והעלהו להר '  .את מסורת קבר
חולדה במרומי הר הזיתים הסביר שווארץ כטעות של בורים :
וידוע שהישמעאלים מכבדים הרבה צדיקים שלנו וקוראים אותם בשם ' צאדיק '

[...

]

וקראו לקדושה הנזכרת

בשם נביאה  ,והמון עם שבעמנו בשמעם שהישמעאלים קוראים המקום ההוא קבורת הנביאה  ,חשבו שמקובל
ביד גויי העיר והארץ שנביאה ישראלית היא  .וידעו שדוקא הנביאה חולדה ישבה בירושלים כנזכר במקראי

,

קדש  ] . . .וגם נקברה שם  ,והאמינו בתומם שבאמת היא נביאה ישראלית  ,ולא נמצאה אחרת כי אם חולדה
וקראוה מאותו זמן והלאה ' קבורת חולדה הנביאה ' .

על כל פנים בעיניו מי שהעתיקו את מסורת קברה של חולדה הנביאה מתוך חומות העיר אל הקבר

הנוצרי שבמרומי ההר אינם אלא עובדי עבודה זרה .

73

הסברו של שווארץ למנהגם של יהודים להתפלל בקבר אכן משקף הבנה לתהליכים המתרחשים
במקומות קדושים  ,אך דומה כי עיון במסורות החז " ליות על חולדה הנביאה עשוי אף להעשיר את
ההסבר למיקומה על הר הזיתים  ,בניגוד למסורת העתיקה  .מתברר כי הסיפור הקצר בספר מלכים

העסיק את חכמי התלמוד  .מוזר היה בעיניהם שחולדה היא זו שנתנבאה ולא ירמיהו בן דורה  .הם
פתרו את התמיהה בדרכים שונות  :חולדה הייתה קרובת משפחתו של ירמיהו ' ולא היה מקפיד

עליה ' ;

ירמיהו לא היה במקום  ,כי הלך להחזיר את עשרת השבטים ; ויאשיהו עצמו העדיף לפנות לחולדה

' מפני שהנשים רחמניות הן ' .

74

במקום אחר נאמר כי חולדה הייתה מתנבאה אצל הנשים ,

75

דבר

המפחית מן הסתם מחשיבות נבואתה או לפחות ממדר אותה  .נוסף על כך סיפרו החכמים על אילן
היוחסין של חולדה  ' :אמר רב

נחמן :

חולדה מבני בניו של יהושע היתה [ . . .

]

רב עינא סבא לרב

נחמן :

שמונה נביאים והם כוהנים יצאו מרחב הזונה ואילו הם  :נריה  ,ברוך ושריה  ,מחסיה  ,ירמיה  ,חלקיה ,

חנמאל ושלום  .רבי יהודה אומר  :אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה ' .
לספר במדבר  ,שנכתב בימי הביניים ,

76

במדרש אגדה

נאמר :

ישראל עם קשה עורף אתה עד מאד  ,שלחתי אליכם יחזקאל וירמיה ע " ה [ עליהם השלום ] התחלתם לבזות
אותם  ,ואמרתם  :אלו נביאים מבניה של רחב

מבניה של רחב הזונה  .אבל

הזונה  .התחיל

הקדוש ב " ה ואומר לישראל  :אמת אמרתם כי אלו

בעבור שעשתה רחב תשובה קיבלתי אותה  ,והעמדתי ממנה עשרה נביאים וכהנים ,

ואלו הם  :ירמיה  ,חלקיה  ,שריה  ,מחסיה  ,ברוך  ,נריה  ,חנמאל  ,שלום  ,בוזי  ,יחזקאל  .ויש אומרים אף חולדה
הנביאה  ,וכל אלו הנביאים העמידם בזכות התשובה  .אף אתם שובו וראו מה אעשה לכם .
73

74

75

י ' שווארץ  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים תר " ס  ,עמ ' שמח  -שנב .

בבלי  ,מגילה יד ע " ב .
פסיקתא רבתי כו .

76

בבלי  ,מגילה יד ע " ב .

77

מדרש אגדה על במדבר ל ( מהדורת ש ' כובר  ,וינה תרנ " ד  ,עמ '

קם ) .

77

29

ץתדרה

ץוגדרה
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עולה מכאן כי בין צאצאיה הנביאים של רחב הזונה  ,שעשתה תשובה וזכתה לסליחה  ,הייתה אף
נביאה אחת  ,חולדה  ,ולפיכך חולדה משמרת  ,ולו באופן משפחתי ובעקיפין  ,את רעיון התשובה כבסים
לקדושתו של הקבר  .נוסף על כך בעצם עיסוקה בנבואה חצתה חולדה גבולות מגדריים  ,כמו פלגיה

וכמו ראבעה  -היא האישה היחידה בשורת הנביאים שקמו מצאצאיה של רחב  .הנבואה הייתה
שליחות גברית  ,כפי שעולה בבירור מן התמיהה התלמודית על כך שירמיהו התיר לחולדה להתנבא ,
ועל כך שיאשיהו בכלל פנה אליה  .נוסף על המסורות הללו  ,בחיבור ' סדר גן עדן ' ( נוסח ב ) נזכרת
חולדה כאחת מתשע הנשים שיש להן חלק בגן

העדן .

78

היא היחידה מבין התשע שיש לה קשר ישיר

לירושלים  .מיקומה בקבר פלגיה על הר הזיתים מתקשר כך הן עם רעיון התשובה והישועה הסובב את
הקבר  ,הן עם ההילה של ההר כמקום קרוב לשמים .

,

ל

במאמרו על המקום הקדוש של סאידנאיה מצפון לדמשק  ,ששם התקיים בימי הביניים פולחן משותף
של נוצרים ומוסלמים לאיקונה פלאית של מריה  ,הציע בנימין זאב קדר טיפולוגיה של פולחנים

משותפים לבני דתות שונות  ,והבחין בשלושה טיפוסים  :הראשון  ,שיתוף מרחבי בלבד  -בני דתות
שונות נאספים במרחב פולחני מקודש לכולם אך אין שיתוף פולחן ביניהם וכל קבוצה מקיימת
את פולחנה בנפרד ; השני  ,שיתוף לא שוויוני  -בני דת אחת מנהלים את הטקס  ,והאחרים
והשלישי  ,פולחן שוויוני  -בני דתות שונות מתפללים יחד באופן שוויוני .

79

נוכחים ;

קבר פלגיה הוא וריאנט

של הסוג הראשון  .להבדיל מקבר אליהו בכרמל למשל  ,שבו בני דתות שונות מקיימים פולחן לאותו
קדוש עצמו באותו מרחב עצמו אך אין זה פולחן משותף  ,במרחב המשותף של קבר פלגיה מתקיים
פולחן נפרד של מאמינים משלוש הדתות לשלוש קדושות שונות  .סיפורו של הקבר הוא סיפור של

שותפות  ,ניכוס ותחרות בעת ובעונה אחת  .בעוד הכול מאמינים כי בקבר שוכנת אישה קדושה  ,כל
קבוצת מאמינים יודעת טוב מהאחרת מה זהותה המדויקת של הקדושה  ,כאילו אמרו  ' :אכן קדושה
קבורה בקבר  ,אך לא זו שאתם

אומרים ' .

אולם גם אם בעיני המאמינים מדובר בשלוש קדושות שונות  ,מבחינת חוקר התופעה  ,הדמיון
ביניהן רב מן השוני  .אפשר אף להקצין ולומר שמבחינת הטיפוס ומבחינת המסר של הסיפור  ,שלוש
הנשים בקבר הן בעצם דמות אחת  ,המייצגת את אותו רעיון עצמו  ,רעיון התשובה  ,בשמות שונים

וברמה שונה של דחיסות עלילתית  .מדובר במסורת חזקה  ,המופיעה בגלגולים שונים באותו מקום ,
אצל המאמינים היורשים את המקום  ,והמעבירים אותו לבאים אחריהם ולמצטרפים אליהם  .למרות
ההבדלים הביוגרפיים והז ' אנריים  ,המשקפים את התרבויות השונות ואת המסורות הספרותיות
והאסתטיות השונות שבהן צמחו סיפורי הקדושות  ,אותה התמצית הרעיונית והדתית מצויה או
78

' סדר גן עדן ( נוסח ב ) '  ,א ' יליגק  ,בית המדרש  ,ג  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '  . 136מסורות נוספות של חולדה רוכזו אצל

ל ' גינצבורג  ,אגדות היהודים  ,ו  ,רמת  -גן תשל " ה  ,עמ '
 . 97ת 32 -33 ,

79
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קם  -פלאה ; חטא  ,הרטה וישועה בהר הזיתים

לפחות נרמזת בכל הסיפורים כולם  .בשלושתם מדובר באישה קדושה שיש לה קשר אמיץ עם

חטא וכפרה  ,ולכן היא המתווכת הראויה ביותר בין האדם החוטא  -כל אדם באשר הוא אינו אלא

חוטא  -ובין ישועתו הנכספת  .כל השלוש משמרות את רעיון התשובה  :פלגיה היא החוזרת בתשובה
בה " א הידיעה  ,וחייה בהר הזיתים הם חיים של כפרה וקרבן ; התשובה היא המסר העיקרי בתורתה

של ראבעה ( שבנוסחים מסוימים אף היא חוטאת שהתחרטה ) ; ואילו חולדה  ,מצאצאיה של רחב הזונה
שחזרה בתשובה  ,מופיעה כמתווכת בשעה שהמלך מבקש לחזור בתשובה ומוצגת במסורת החז " לית
כרחמנית .
גם מקומה המגדרי של הקדושה השתמר אצל כל השלוש על פי תבנית רומה  .ההתנבאות  ,האסקזיס ,
החכמה וההטפה לכפרה  ,כולם נכסים גבריים שנמסרים לנשים בסיפורים הנדונים כאן  .פלגיה וחולדה
פועלות ברשותם של גברים חזקים ובחסותם  .בסיפורה של פלגיה  ,נונוס הוא האיש הקדוש ופלגיה
מתנצרת בזכותו ולמענו  .בזכות תורתו היא עצמה נעשית לקדושה  ,אבל רק לאחר שהיא מתלבשת
בבגדיו ובעצם ממירה את חייה בחייו .

80

פלגיה נעשית לנונוס  .לאורך הביוגרפיה כולה רמותו של

נונוס משמשת כמורה דרך וכמעין מושיע דמוי ישו  ,והיחסים בין פלגיה ובינו אכן בנויים על פי דגם

היחסים בין מריה מגדלנה לישו  ,שגאל אותה מחטאה .
חולדה מוצגת במסורת כקרובת משפחה של ירמיהו ( שניהם היו מצאצאיה של רחב )  ,ובשל קרבה
זו הוא הרשה לה להתנבא  .גבר נוסף נקשר לדמותה  .על פי פרקי דרבי אליעזר  ,שרתה רוח הקודש
על חולדה בזכות הצדקות שעשה בעלה שלום בן

תקוה .

81

בשני המקרים מוסטת חולדה ממרכז

התמונה כדי לפנות מקום לגבר שעמה  .נבואתה נובעת לא מזכויותיה אלא מצדיקותו של בעלה ,

והיא מתאפשרת בעקבות היתר או העלמת עין של ירמיהו  .בעוד פלגיה וחולדה מוצגות כפועלות
בחסותם של נונוס וירמיהו  ,המתוארים כמעין פטרונים של נשים קדושות המעניקים להן לגיטימציה ,

ראבעה מתוארת כאישה עצמאית  ,שאינה תלויה בגברים  ,ובדרכה הרוחנית היא אף עדיפה עליהם .
עם זה בסיפור שלה  ,כמו בשני הסיפורים האחרים  ,הקול הנשמע בסיפורים הוא קולם של הסופרים ,

המפרשים  ,מי שבסופו של דבר העלו את הסיפורים על הכתב וכך הבטיחו את שימורם  .כל שאנו
יודעים על אודות הנשים הללו עבר דרך המסננת האוטוריטטיווית המצויה בידי גברים ומושמע
בקולותיהם .
יהוסף שווארץ  ,שקבל על כך שיהודים מתפללים ליד הקבר  ,תיאר את המצב שם בימיו  ,באמצע

המאה התשע  -עשרה  ' :אולם בזמן הזה מניחים הישמעאלים לכנוס כל אשר יתן להם אגורת כסף ( איזה

פרוטות)  ,ולפעמים נמצאים שם ג ' מיני אנשים  :יהודים  ,ישמעאלים ונוצרים  ,הבאים להתפלל במקום
הזה ' .

82

עולה מכאן כי במשך מאות שנים התפללו יהודים  ,מוסלמים ונוצרים כתף אל כתף באותו חדר

עצמו וליד אותו קבר עצמו  ,כל מאמין לקדושה אחרת  ,בת עמו ודתו  ,הקבורה שם על פי אמונתו  .מה
היה סוד משיכתו של

הקבר ?

. 102

80

סולסבורי ( לעיל  ,הערה  , ) 28ע %

81

פרקי דרבי אליעזר לג ( מהדורת ד ' לוריא  ,ירושלים תש " ל ורשה תרי " ב ]  ,דף עו ע " ב )  .השם תקוה נקשר במדרש לתקוות

82

חוט השני שקשרה רחב לחלון ( יהושע ב  ,יה ) .
שווארץ (לעיל  ,הערה  , ) 73עמ ' שנא .

,

ראו :

מגילה יד ע " ב  ,וכן  :ילקוט שמעוני  ,יהושע ט .

31

ץתדרה

ץתדרה
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המעבר הצו
בראשית המאה השמינית נסע לארץ הקודש נזיר אנגלי ושמו ויליבלד (116814ח)קק  ,לימים הבישוף

הראשון של העיר אייכשטט בגרמניה .

83

סיפור מסעו סופר  ,שנים רבות לאחר שובו  ,בידי נזירה צעירה
בת ארצו  ,הוגבורק

) ( Hugeburc

מהיידנהיים  ,ששמעה את

הדברים מפיו  .על אודות הר הזיתים מסופר שם בין

השאר :

משם בא 1ויליבלד ] אל כנסייה בהר ההוא והר הזיתיסן  ,משם

,

האדון עלה השמימה  ] . . .הכנסייה ההיא פתוחה ממעל  ,ואין לה
גג  .ועומדים שם שני עמודים בתוך הכנסייה מול הקיר הצפוני
ומול הקיר הדרומי  .נמצאים הם שם זיכרון ועדות לשני האנשים
שאמרו :

' אנשי הגליל  ,מה תעמדו ועיניכם לשמים ? ' ( מעשי

השליחים א  ,יא )  .ואדם שיכול להידחק שם בין הקיר והעמודים

מותר מחטאיו .

84

ויליבלד נסע למזרח בשנות העשרים של המאה השמינית ,
כשהיה כבן עשרים  .כשחזר מהמזרח התיישב כנזיר בסונטה
קמינו  ,ולאחר עשר שנים שם נקרא בידי בוניפציוס הקדוש

לבווריה לסייע במלאכת המיסיון בקרב הגרמנים  .הוא ייסד

את הבישופות באייכשטט ונעשה הקדוש המקומי של העיר .
חמישים שנה לאחר ששב לאירופה סיפר את סיפור מסעו
מזרחה לנזירה הצעירה בת משפחתו שכתבה את תולדות
חייו  .הפרטים האלה חשובים לדיון  ,שכן מעניין לראות
מה הם הדברים שזכר הבישוף הזקן והנכבד חמישים שנה
לאחר המסע  .אין תמה שהוא זכר את המסורות הידועות
והמפורסמות  ,אלה שלשמן הוקמו הכנסיות  ,אך הדברים
המעניינים הם דווקא הפרטים האחרים  ,כגון שני העמודים
כנטייה העלייה

השמימה

בכנסיית העלייה והמנהג להידחק ביניהם לבין הקיר כסימן למחילת חטאים  85 .המנהג הזה עשה על
ויליבלך רושם רב בוודאי משום משמעותו המיוחדת במקום שבו התקיים  ,המקום שממנו עלה ישו

השמימה  ,ושאליו הוא עתיד לשוב לשפוט את החיים ואת המתים .

83

על ויליבלד דאו  :א ' לימור  ' ,במו עיניו  :עולה הרגל מספר '  ,י ' בן  -אריה וא ' ריינר ( עורכים )  ,וזאת ליהודה  :מחקרים

בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה מוגשים ליהודה בן פורת  ,ירושלים תשס " ג  ,עמ ' . 409 - 383
84

.

Vita Willibaldi auctore sanct ) monrall Heidenheimensi, ed 0 . Holder- Egger (MGH , Scriptores , 15 , 1 ( , Hannover
98

 .ק  . 1887 ,תרגום עברי של הטקסט נמצא עמי בכתובים ועתיד להתפרסם בספרי מסעות ארץ הקורש  :עולי רגל

נוצרים בימי הביניים המוקדמים .
85

מעברים צרים מן הסוג הזה ידועים גס במקומות אחרים בירושלים  .תאודוריך סיפר כי בכנסיית ציון  ,לפני המזבח  ,יש
סמוך לקיר עמוד משיש יקר  ,ואנשים פשוטים נוהגים לעבור סביבו ,
169

.ק

Huygens (CCCM , 139 ( , Turnhout 1994 ,

ראו  : Peregrinationes T es, ed . :מן Theodoricus ,

~
משמעות דומה התקיים במסגד אלאקצא ,
 . 1 . 8 . ] .מנהג דומה בעל

ששם נוהגים לעבור במעבר צר מאוד בין שני עמודים צרים לבין הקיר  ,ראו  :ונסן ואבל ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 397

קם  -לעגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

33

יותדרה

כאשר ביקר ויליבלד בירושלים כבר שלטו המוסלמים בעיר כשמונים שנה  ,אך ירושלים עדיין
הייתה עיר נוצרית למהדרין  ,ובה כנסיות רבות  ,מנזרים וקפלות  ,ורוב תושביה היו נוצרים .

86

מאמינים

מוסלמים שבאו להתיישב בעיר או שביקרו בה נהגו להיכנס ולהתפלל בכמה מכנסיותיה  ,דבר שעורר
עליהם ביקורת מצד מנהיגי הדת  ,אך הביקורת כנראה
לא תמיד הועילה .

87

המקומות החביבים במיוחד על

המוסלמים היו קבר מרים בעמק יהושפט וכנסיית העלייה

השמימה .

מסורת מן המאה השמינית  ,בערך מאותה

תקופה שבה ביקר ויליבלד בירושלים  ,מסורת המיוחסת
לכעב אלאח ' באר  ,יהודי מתימן שהתאסלם ושליווה את
עומר בביקורו בירושלים  ,מצווה על

המוסלמים :

' לא

תבואו לכנסיית מרים ולא תקרבו אל שני העמודים  ,כי
הם

צלמים  .כל ההולך אליהם  ,תפילותיו יהיו לשווא ' .

במסורת אחרת  ,אף היא מאותה תקופה ,

תבואו לכנסיית מרים [ . . .

]

נאמר :

' לא

ולא תלכו אל שני העמודים

בכנסיית הר הזיתים [ כניסת א  -טור ]  ,כי שניהם צלמים וכל
ההולך אליהם בכוונת מכוון ומתוך אמונה מעשיו יושמו
לאל ' .

88

סיפורו של ויליבלד על שני העמודים בכנסיית העלייה
שופך אור על המנהג המוסלמי להתפלל שם ומסביר

את סוד משיכתם של העמודים הללו  .סביר להניח כי
המנהג לעבור בין העמודים לבין הקיר כסימן למחילת
חטאים הוא שמשך לשם את המאמינים  .צירוף העדויות
המוסלמיות לעדותו של ויליבלד מאיר לפיכך מנהג
ירושלמי משותף  ,המתועד למן המאה השמינית  -ללכת

לכנסיית העלייה  ,להתפלל ליד העמודים  ,ולהידחק בינם לבין הקיר  .על פי המסורת הנוצרית  ,כנסיית
שאליו הוא עתיד 1לשוב בקץ הימים .
1
עלייתו של 1ישו השמימה  ,הוא המקום
1
העלייה משמרת את מקום
נ
זהו אפוא המקום הקרוב ביותר לשמים עלי אדמות  ,נקודת החיבור בין הארץ לשמים  ,ועל כן גם זכה
לכינוי ' שער השמים '  ,שעליו נאמר  ' :הדום רגלי

86

87
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 68 - 90קע  ferusalem , New York 1993 ,ת )
~
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88
89

אלוהינו ' .

89

הקשר של הר הזיתים עם מוות ותחייה ,

,

 .קק

World , 81 ) 1991 ( ,

אלעד ( שם )  ,עמ ' . 140 - 139
31 ( ed . )[ . de Hartel , CSEL ,

.
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The
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קרבתו לשמים כמעין נקודת חיבור קוסמית בין שני העולמות  -העולם הזה והעולם שמעבר לו  -הם

שעשויים להסביר את משמעותם המיוחדת של שני העמודים למאמינים הבאים אליהם  .המעבר הצר
בינם לבין הקיר סימל באופן פיזי  ,חד ומתומצת את רעיון המעבר מארץ לשמים  ,ורק מי שהצליח

לעבור בו חטאיו מחולים והוא יכול לראות עצמו נגאל .
לאחר נפילת ירושלים הצלבנית בידי המוסלמים חרבה כנסיית העלייה  ,וכל שנותר ממנה מאז
ועד היום הוא האדיקולה הקטנה הפנימית  ,הסוגרת על האבן הנושאת  ,על פי המסורת הנוצרית  ,את

טביעת כף רגלו של ישו  -היא האבן שממנה עלה השמימה  ,ושאליה הוא עתיד לשוב  .העמודים
נעלמו ואינם  ,אולי הועברו לכנסיית וירי גליליאי הסמוכה  ,הקרויה על פי דברי המלאכים  ' :אנשי

הגליל  ,מה תעמדו ועיניכם לשמים ' ( מעשי השליחים א  ,יא ) .
בורכהרד מהר

והנה בשנת

90

1283

סיפר הנוסע המלומד

ציון :

,

בצד הכנסייה ההיא כנסיית העלייה השמימהן כלפי דרום סמוכה קפלה  ,ובקבר שבה קבורה פלגיה  ,לשעבר

יצאנית מפורסמת [ . . .

]

אומרים  , [ diciturlכי אנשים שחטאו חטא מוות

[ peccatum mortalil

קברה לבין הקיר הסמוך  ,אך את האמת אינני יודע  :אני ראיתי רבים שעברו .

לא יוכלו לעבור בין

91

מעדותו של בורכהרד אפשר ללמוד כי לאחר שנעלמו שני העמודים מכנסיית העלייה ירש קבר פלגיה

הסמוך את מבחן המעבר הצר .

יתר על כן  ,כשם שהעמודים בכנסיית העלייה משכו אליהם נוצרים

92

ומוסלמים גם יחד  ,כך משך קבר פלגיה מאמינים בני דתות שונות  ,ואלה נהגו לעבור בין הקבר לקיר ,
כפי שעולה מסיפורו של עולה רגל אנגלי שביקר בירושלים בשנת
שם

: 1345

יש בית קטן ובו מצבת האבן של מריה המצרית  ,מוגבהת הרבה מעל הקרקע  ,כמעין מזבח  .והבית הקטן

הזה נשמר בידי הסרבנים  ,ואין איש יכול להיכנס לשם אלא תמורת תשלום מס  .בכניסה למקום ההוא מורה
הדרך שלנו  ,סרצני ומומר נתעב  ,הכריח אותנו לחלוץ את נעלינו ולהיכנס ברגליים יחפות  ,וללכת סביב
הקבר  ,הניצב בראשו כה סמוך [ לקיר ] עד כי איש לא יאמין כי אפשר לעבור שם  ,אף לא העזנו לעבור שם ,
עד שהסרצני אישר שלא יעבור שם אדם שחטא חטא מוות  ,אז עברנו כולנו  ,אחדים מאתנו בקושי מה ,
מלבד אישה אחת מהעיר נפולי  ,שלא הצליחה לעבור  ,אפילו לאחר שפשטה את בגדיה  ,עד שחזרה בתשובה
[ compuncta fueritl

ואז עברה בקלות  .בל יאמין איש כי בדיתי שקר בספרי זאת  ,שהרי כתוב  ' :אשר ידענו נדבר

ואת אשר ראינו נעיד ' ( יוחנן ג  ,יא ) .

93

כשם שמאמינים מוסלמים בלבלו  ,לפחות לדעת כותבים מלומדים  ,בין שתי הנשים הצופיות  -ראבעה
מדמשק  ,שנחה בקבר  ,וראבעה אלעדויה  -כך בלבלו מבקרים נוצרים בין שתי החוטאות  -הקדושות ,

מריה המצרית ופלגיה  .גם ניקולו מפוגיבונזי )  , ( Poggibonsiשעלה לרגל למקומות הקדושים בשנים
 , 1350 - 1346בלבל בין השתיים  .הוא שייך את הקבר למריה המצרית  ,ולאחר שתיאר במדויק את
90

91

לימור ( שם )  ,עמ ' . 96 - 94

, %1 4 iAevi ~Quatuor, ed. T~ C . M . Laurent,
75

.ק

"

Leipzig 1864 ,

)

 ::תו ,

:

' Terrae

.
onte Sion ,
Burchardus de M

92

ונסן ואבל אכן עמדו על הדמיון ועל ההמשכיות בין המנהג הקדום בכנסיית העלייה לבין המנהג החדש יותר בקבר

93

פלגיה  ,מנהג שכינו ' ספורט של חסידות ' ) ~ ( sport divotראו  :ונסן ואבל ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 406 , 401
 . Golubovich , Bib oteca 8 0 -Bibliografica della Terra Santaם  :תן cuiusdam Anglici ) 1344 - 1345 ( ,

"

455 - 456

 .עק

(Luaracchi 1923 ,

,

,

ע

~
dell'Oriente Francescano
,

Itinerarium

ק- 0

לעגיה  :חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

35

הקבר ואת המבנה ציין גם את מבחן המעבר הצר  ' :אומרים כי אדם שחטא חטא מוות אינו יכול לעבור
סביב

הקבר  .יש שם מחילת עוונות לשבע שנים ' .

94

דמות חשובה בסיפורו של הנוסע האנגלי היא מורה הדרך המקומי  ,המתואר כמעין כארון

(ת0ז8א] )  ,איש המעבורת הסר והזעף במיתולוגיות עתיקות וימי ביניימיות  ,המעביר את המתים מכאן

לשם  ,מן העולם הזה לעולם שמעבר .

הוא מכריח לעבור גם את הממאנים  ,ובסופו של דבר כולם

95

עוברים  .ואשר לאישה מנפולי שאינה מצליחה לעבור במעבר הצר  ,סיפורה  ,שנקשר לקבר כבר במאה
השלוש  -עשרה  ,הוא דוגמה לסיפור משנה הנלווה למסורת המרכזית של המקום  .אל מול פלגיה
המסוגפת  ,שכחשה עקב צומות ממושכים עד כדי כך שמכריה לא זיהו אותה ,

96

מופיעה אישה שמנה ,

מרושנת וחוטאת  .מאחר שפלגיה אישה  ,גם דמותה המנוגדת חייבת להיות אישה  .בסיפורה המעבר
הצר אינו רק מבחן  ,סוג של אורדליה  ,אלא גם מקום היטהרות  .משחזרה בתשובה הצליחה האישה
לעבור במעבר הצר בלי קשר לממדיה  ,כי הרי הנפש היא העוברת  ,לא הגוף  .בספרו ' מצבות קודש
בארץ ישראל ' הביא זאב וילנאי נוסח כמעט זהה של סיפור האישה השמנה  .הסיפור  ,שסופר לו בידי
השומר המוסלמי של המקום  ,עבר הסבה דתית  ,האישה המסכנה הפכה ליהודייה שמנה שנתקעה בין
המצבה לקיר  ,ורק לאחר שהתפללה לחולדה רווח לה והיא הצליחה להקיף את הקבר  .כך הותאם
הסיפור השגור הזה לאוזניו של

השומע .

97

תיאורים שכתבו עולי רגל נוצרים בשלהי ימי הביניים מלמדים כי קבר פלגיה אכן נעשה מקום
מבחן והיטהרות  .הקשר של הקבר עם חטא וכפרה אף העצים את המשמעויות של המקום וקירב
אותו ללב

המאמין  .פלגיה  ,החוטאת שחזרה בתשובה  ,נתפסה כשומרת סף היודעת לזהות חטאים .

היא בוחנת כליות ולב ומעכבת את מי שחטאיהם גדולים  ,מתריעה ומזרזת אותם לחזור בתשובה .
הארכימנדריט אגרפניי  ,שביקר בירושלים בשנות השבעים של המאה הארבע  -עשרה  ,סיפר  ' :מחוץ

לכנסייה [ כנסיית העלייה )  ,ימינה משער הכנסייה  ,יורדים

20

מדרגות  .כאן קברה של פלגיה הקדושה ,

אבן אדומה  ,כגובה מותניים גובהה  .מתוודים ליד האבן הזאת  .צר המעבר אל ראש הקבר  ,ורק בדוחק
רב ניתן להקיפו  .כאן קילעה של

הקדושה ' .

98

הנזיר זוסימה מן המנזר טרויצה  -סרגייב שבמוסקווה ,

שעשה מסע עלייה לרגל מקיף בשנת  , 1420 - 1419פירט יותר  ' :לא הרחק משם [ מכנסיית העלייה

)

כנסייה אחרת  ,קטנה  ,ובה עצמות פלגיה הזונה  .קברה במרחק אמה מן הקיר  ,ואם רוצה הבלתי ראוי

לעבור ליד הקבר  ,לא מניחה לו [ הקדושה לעשות כןן ' .
94

99

אך את התיאור המפורט ביותר כתב הנזיר

.

 47ק ~ Fr. Niccol~ da Poggibonsi , Libro d'Oltramare )1546- 1351 , ed . 8 . Bagatti , Terusalem 1945 ,

מסיה המצרית

הייתה אף היא זונה שחזרה בתשובה בירושלים  .לאחר שחזרה בתשובה הייתה חיי סעוף קיצוניים במדבר ושם נקברה  .סיפורה
ידוע ומפורסם בין נוצרים למן המאה השישית  .תרגום הסיפור וביבליוגרפיה ראו  :וורד ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '
95

ראו למשל  :וירגיליוס  ,אינאיס  ,ו  ; 298 ,רנטה  ,תופת  ,ג  .וראו :
 . ( , Heavenly Realms andש " )  1 Yoshiko Reedש
 iateת Realities

,

,

19-33

96

'and the Ladder: Narrow

 .עק

Cambridge
~
2004 ,

' המפרקים של

,

, R. S . Boustan

Antique:

'

Graf, 'The:
:

21ן ,

עמ '

. ) 60

97

ז ' וילנאי  ,מצבות קודש בארץ ישראל  ,ירושלים תשי " א  ,עמ ' קצה  -קצה  ,וסיפור האישה השמנה שם  ,עמ ' קצו .

98

י ' רבא  ,ארץ  -ישראל בתיאורי נוסעים רוסיים ( המאות י " ב  -י " ז )  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ ' . 86

99

שם  ,עמ '

Late:

ת,

עצמותיה הקדושות  ,חסרות הבשר לחלוטין  ,נראו מתחת לעורה  ,שכן כחשה כל כך בשל מנהגיה

האסקטיים ' ( פלגיה מאנטיוכיה [ לעיל  ,הערה

. 102

. 56 - 26
ן

ץתדרה

ץתדרה

36

ארה לימור

הרוסי ורסונופיי  ,שהיה אולי מנובגורוד  ,ושביקר בירושלים בשנת

: 1456

לכנסיית עליית הנוצרי הקדושה מחוברת מדרום קילעתה של אמנו הנזירה הקדושה פלגיה  .שני מדורים
לקילעה  .לראשון מוליכות

8

מדרגות ולשני

11

מדרגות  .כולן יורדות מטה  ,כיוון שעמוק חפרו בהר  .קברה

מימין  ,בצד דרום  .מעל הקבר  ,בקצהו  ,על הקיר סימן רגלה  .ראשו

של הקבר קרוב מאד לקירות הקילעה ,

הדרומית והמערבית  .עולי הרגל נכנסים
כך כל אחד מקיף בנפרד שלוש פעמים את הקבר של פלגיה הקדושה  .לפעמים

[ פנימהן  ,ותחילה מתוודים ליד קברה לאלוהים על כל חטאיהם  .אחר
תלחץ הנזירה הקדושה העושה

נפלאות אדם כלשהו בעוון חטאים קשים  ,תחזיק שעה או שעתיים  ,ותשחרר  .בקיר קילעה קטנה ולמזרח פניה .
שם היתה יושבת פלגיה הקדושה ומתפללת  .ריח ניחוח חזק פה .

100

בסיפורו של ורסונופיי זכתה המסורת המקורית לתוספות ולעיטורים  ,המקשרים אותה ביתר שאת

למעמדו המיוחד של הר הזיתים בכתבי הקודש הנוצריים  .ריח הניחוח העולה מן הקבר נקשר מן הסתם
לסיפור האישה שיצקה את פך הנרד היקר על ראשו של ישו  ,וגם לסיפור האישה החוטאת שמשחה את

רגליו במרקחת .

101

ריח ניחוח הוא מן הסממנים הידועים של קברי קדושים ושל גופות קדושים  .הוא עלה

מקברו של ישו ( יוחנן יט  ,לח  -מ ) ומקברי המרטירים כסמל לחיי נצח  ,לניצחון על המוות ולגן העדן .

102

ואשר לטביעת כף רגלה של פלגיה על הקיר  ,זו בוודאי צוינה כאן בהשראת טביעת כף רגלו של ישו
בכנסייה הסמוכה  .הנוסע הרוסי האלמוני

( ) 1487 - 1475

איחד את כל המסורות האלה בצורה

מפורשת :

' באותה הכנסייה  ,ימינה  ,קבר של פלגיה הזונה  ,אשר משחה במרקחת את רגלי האדון ובשערותיה

ייבשה  .על קברה רגלו האחרת של האדון הוטבעה כמו בשעווה  ,וכאילו רואים אותה חיה ' .

103

מאז ימי הביניים נזכר קברה של פלגיה ברוב התיאורים של ירושלים  ,ודומה שהוא היה מקום חביב

במיוחד על עולי רגל בני שלוש הדתות  .היו תקופות שבהן לא הניחו המוסלמים לבני הדתות האחרות
להיכנס לתוך מבנה הקבר  ,וחלק מן התיאורים מתארים אותו על כן רק מבחוץ  ,אך היו תקופות שבהן
יכלו מאמינים מדתות אחרות להיכנס תמורת תשלום .

104

אשר למעבר הצר  ,גם הוא נזכר כאמור

בתיאורים רבים  .אכן כבר בורכהרד מהר ציון  ,שציין את המסורת לראשונה  ,הביע ספק

בתקפותה :

' אומרים כי אנשים שחטאו חטא מוות לא יוכלו לעבור בין קברה לבין הקיר הסמוך  ,אך את האמת

אינני יודע  :אני ראיתי רבים שעברו ' .

105

אך הספק לא גרם למבקרים לדחות את המנהג  .פליקס פכרי ,

שביקר בארץ בשנים  , 1484 - 1480סיפר בפירוט את סיפורה של פלגיה

100

101
102

והוסיף :

שם  ,עמ ' . 115 - 114
ראו לעיל  ,הערה . 15
 the Greek Life ofAdamiand Eve and the Christian Origin ofתו  ' The Aromatic Fragrances 01 Paradiseת1א ן

 . 36-41קק Composition' , Novum Testamentum , 46 ) 2004 ( ,
 103רבא
104

(לעיל  ,הערה  , ) 98עמ ' . 139

ונסן ואבל ציינו שזה

כ 300 -

שנה אוסרים המוסלמים על עולי יגל בני דתות אחרות להיכנס למערת פלגיה  ,ראו  :ונסן ואבל

(לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 410
הערה  , ) 73עמ ' שנא  .ראו גם

ואילו שווארץ כתב כחמישים שנה לפניהם על התפילה המשותפת בקבר  ,ראו  :שווארץ ( לעיל ,
את תיאורו של וילנאי  ' :השמות הרשומים על המצבה ובקירות סביב מעידים על המבקרים

היהודים הבאים הנה  .המבקרים רגילים להדליק נרות על המצבה וגם להקיף אותה  .בצד אחד  ,בין המצבה והקיר המעבר

הוא צר מאד והרוצה להקיף את המצבה דוחף עצמו בכוח במעבר זה וסובב סביב עד שבע פעמים  .מאמינים  ,שכל המקיף
105

מצבה זו תבוא ברכה ואושר עליו ויסולח לכל חטאיו' (ז' וילנאי  ,ירושלים  ,העיר העתיקה  ,ירושלים תשכ "ב  ,עמ ' . ) 156
ראו לעיל ,הערה . 91

קם  -עגיה

:

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

ץתדרה

37

~

בין הקבר והקיר הקרוב יש מעבר צר  ,כך שהרוצה לעבור יוכל [ לעבור ] רק בקושי וצריך הוא להידחק דרך
המבנה  .על פי הסיפור העממי  ,שום אדם שחטא חטא מוות לא יוכל לעבור  .אך סבור אני כי אין בכך ממש ,
שכן כולנו עברנו שם  ,אך אם כולנו זכאים לחסד  ,אלוהים היודע .

106

הקבר נזכר אף בתיאורים מוסלמיים ויהודיים שונים  .אבן

הלכאן כתב  ' :את קברה [ של ראבעה ] נוהגים לפקוד  .הוא
נמצא מחוץ לירושלים ממזרח  ,על ראש הר הנקרא " א -

טור " ' .

107

ברשימת יתגדל  ,סופר שער הנשיאות  ,שנכתבה

במאה הארבע  -עשרה ,

מסופר :

' מערה שם  ,שם קבורת

חולדה הנביאה  .ופורעין שם כל היהודים רביע כסף ליכנס
שם  ,ועליה מצבה נאה והדורה  ,סמוכה למקצוע דרומי
מערבי של [  ] . . .ונוהגין הישמעאלים כבוד גדול תמיד שם
נרות דולקים ' .

108

עם זה לא מצאתי עד כה במקורות העבריים והמוסלמיים
של ימי הביניים אזכורים מפורשים של המעבר הצר  .האם
יהודים ומוסלמים לא אימצו את המנהג או את המשמעות

שלו  ,או שמא רק לא סיפרו עליו ? בניגוד לטקסים המרכזיים ,
שבוצעו בידי מוסדות הדת באופן ממושטר וסמכותי  ,כאן
מדובר בריטואל שאופיו לוקלי  ,שמשמעותו אוניוורסלית ,
ושההשתתפות בו הייתה מעשה פרטי וולונטרי  ,ובכך

כוחו .

109

יש להוסיף על כך כי הקפת קברים הייתה מנהג

מקובל במזרח  ,וכי בקבר פלגיה מי שרצה להקיף את הקבר
נאלץ לעבור במעבר הצר .

110

גם דבריו של הנוסע האנגלי

שהובאו לעיל על מורה הדרך המוסלמי שהכריח את
transire:

difficultate 106

arasiinter.

 ,,בא Jparieteml proximum ,זס eius

' 251

transiNS

cum
 ~ monaliתו  vulgi bula est, quod nullus existensזת  oportet se per structram trahere .א ] [ transeat
peccato
uod ego fabulosum reputavi, omnes enim
perliansivimus
~
pertransire posit.
 NTatia hlerimus ,תן  autemת; 8

 .עק

S~lttgart 1843 ,

Eepti Peregrinationem , 1 ,

)ט

Terrae Sanctae, Arabae

!

"

~ Fabriו ) )
, Evagatorium

"

Deus 5

) 398 -399
107

אבן חלכאן  ,ופיאת אלאעיאן ואנבאא אבנאא אלזמאן  ,ב  ,מהדורת אחסאן עבאס  ,בירות

, 1968

עמ '

28

( אני מודה למרים

פרנקל על הפניה זו ) .
108

צ ' אילן  ,קברי צדיקים בארץ ישראל  ,ירושלים תשנ " ז  ,עמ '  . 133ראו גם ההפניה אצל א " מ לונץ  ,ירושלים  ,ה ( תרס " א ) ,
עמ ' . 79 - 78

25 109
110

.ק

Oflord 1992 ,

ש

עז0צ

על הקפת קברים במזרח
61 , 253

[

Practice, New

'

Bell, Ritual Theory, Ritual

ראו Medie~al Syria, Oxford :

!

"

.

)

'T~ w. Meri, The cult of :Saints among Muslims and

 . 25 ,קק  . 2002 ,ראו גם על הקפת קברים בקרב הבדווים בסיני  :ע ' מרקס  ' ,העליה לרגל לקברי קדושים בדרום -

סיני '  ,ז ' משל וי ' פינקלשטיין ( עורכים )  ,קדמוניות סיני  :מחקרים בתולדות חצי  -האי  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '  . 434על
הקפות ביהדות ובכללן הקפת המת ראו למשל  :מ ' היגער  ' ,הקפות ועיגולים '  ,חורב  :מאסף מוקדש לתולדות ישראל

ומפרותו  ( ,תשרי תרצ " ה )  ,עמ ' . 216 - 207

האבו שעליה מראים
את טביעת כף רגלו
של

ישי

11 fly

"

מ
המבקרים לעבור במעבר הצר  ,מלמדים כי המנהג ומשמעותו נעשו מקובלים על הכול  .כך מלמדת גם

עדותו המאוחרת של וילנאי  ,המבוססת על ביקורים בקבר בתקופת המנדט הבריטי .

111

היום המבקרים בקבר אינם רבים  ,אף כי כל שלוש המסורות הקשורות בו נשתמרו במקום  .הבאים
למקום  ,משהם שומעים על המנהג העתיק לעבור בין הקבר לקיר  ,תמיד מנסים להשתתף בו  ,אם לא בתור

ספורט של חסידות  ,כהגדרתם החיננית של אבל וונסן  ,כי אז בתור ספורט מסורתי או ספורט סתם .

,

ל

המעבר הצר כדימוי וכסמל מוכר היטב במחקר הדתות  .מדובר בסימבוליזם עתיר משמעויות  ,שמובנו
האוניוורסלי ברור לכול  .הוא מתפרש כמקום של מבחן  ,כאמצעי של היטהרות  ,כמעין לידה מחדש
וכסמל למעבר הצר המקשר בין העולם הזה לעולם הבא  .קרוב אליו רעיון הגשר הצר והמסוכן שעליו
עוברות נשמות המתים בדרכן לעולם שמעבר  ,רעיון המופיע לרוב בספרות הדתות ובמיוחד בספרות

החזיונות הנוצרית  .שניהם  ,המעבר הצר והגשר  ,משמשים כחוליית הקשר בין העולם הזה לעולם
האחר וגם כאמצעי להבדיל בין צדיקים לרשעים  .מירצ ' ה אליאדה כתב  ' :לא אחת הדגשנו את הדבר

שכל צורות הקוסמוס  -יקום  ,מקדש  ,בית  ,גוף האדם  -יש להן " פתח " מעל [  . . .ן הפתח מאפשר מעבר
מצורה אחת של הוויה לאחרת  ,ממצב קיומי אחד לאחר '  .האדם הדתי  ,לדברי אליאדה  ,מבין לאשורה
את חשיבותם הסמלית של מעברים  ,למשל סף הבית כגבול בין החוץ לפנים ומאזור אחד למשנהו ,
מהמחולן

למקודש .

אך הדימויים של גשר ופתח צר הם שמציעים את רעיון המעבר המסוכן  ,ובשל כך הם מופיעים לרוב בטקסים

ובמיתולוגיות של חניכה וקבורה  .חניכה  ,מוות  ,אקסטזה מיסטית  ,ידע מוחלט  ' ,אמונה ' בנצרות היהודית  ,כל

,

אלה אקוויוולנטים למעבר ממצב הוויה אחד לאחר [  . . .ן כדי להצביע על מעבר פרדוקסלי זה  ] . . .המסורות

הדתיות השונות עשו שימוש רב בסימבוליזם של הגשר המסוכן או של הפתח הצר .
מיתולוגיות שונות מספרות על מעברים צרים ומסוכנים שאפשר לעברם רק בקושי ובכאב  ,ועל גשר

צר כשערה המחבר את העולם לגן העדן .

112

המעבר הצר נמצא באוצר הדימויים של יהודים  ,נוצרים ומוסלמים  .בחזון עזרא ( עזרא

הרביעי )

רואה עזרא בחזונו ים רחב ידיים ולו מבוא צר  ,וכן הוא רואה עיר מלאה כל טוב ולה מבוא צר  ,ואין

דרך לקבל את העיר לנחלה מבלי לעבור במעבר הצר והמסוכן  .ופירוש הדברים  ' :ויהיו מבואות
העולם הזה צרים מכאיבים ומיגעים [  ] . . .ובכן אם עבר לא יעברו החיים את המלאות הצרים והרעים
האלה לא יוכלו לקבל את המוכן
111

ראו לעיל  ,הערית

180- 182 112

 .עק

להם ' .

113

בדרשת ההר אומר ישו לתלמידיו  ' :בואו בפתח הצר כי

. 104 , 97

Eliade, The Sacred and the Pro(ane: The Nature o( Religion , New York 1957 ,

4 .ג  .אליאדה הביא

דוגמאות אחדות למוטיבים אלה בתרבויות שונות  ,כגון הגשר שעליו עוברים המתים במיתולוגיה האיראנית  ,או גשר
' דק כשערה ' שמחבר את העולם הזה לגן העדן בחיבור חזון פאולוס  .סקירה ספרותית של מוטיב הגשר הצר והמעבר
Dinzelbacher, Die
~חון
הקשה לעולם שמעבר ראו  :גרף ( לעיל  ,הערה Vienna 1973 ; ) 95
ו;
~ cke
(The Birth o
 . 193 - 194עק  . Goldhammer, Chicago 1984 ,ג .
 Le Goff,ת  .ראו גם  . Simmel , :ח
trans

,

Featherstone ] ) 45 . [ ,
170 - 174
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 .א ש  . Frisbyס
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,

Theory, Culture and Societ/ , 11 ) 1994 ( ,

 .קע " Culture: Selected Writings, London 1997 ,

( Simmel 0

חזון עזרא ה  ,ג  -יד ( הספרים החיצוניים  ,א  ,מהדורת א ' כהנא  ,ירושלים תש " ך  ,עמ '

תרכו ) .
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' Bridge and 000

ק- 0

זולגיה

:

חטא  ,חרטה וישועה בהר הזיתים

39

רחב הפתח ומרווח דרך האברון ורבים אשר יבואו בו  .וצר הפתח ומוצק דרך החיים ומעטים הם
אשר ימצאוהו ' ( מתי ז  ,יג  -יר )  ,או בנוסח קצר יותר בבשורה של לוקס  ' :התאמצו לבוא בפתח הצר
כי אומר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו ' ( לוקס יג ,

כד ) .

מסורת מוסלמית קדומה מדברת על

הצראט ( גשר צר על פני הגיהינום ) שיוצב בין כיפת הסלע בירושלים  ,מקום מושבו של השופט

האלוהי  ,לבין הר הזיתים  ,מקום תחיית המתים  .הצדיקים יעברו בו והרשעים ייפלו לגיהינום .

114

קשור

לכאן גם הברזה  ,תחום הביניים המקשר בין העולם הזה לעולם הבא  ,המוסבר לעתים באופן מורלי

ולעתים באופן פיזי כגבול  ,מחסום בין הגיהינום לגן העדן וגבול בין העולם הזה לעולם האלוהות .

115

במסורת היהודית ידועה ומפורסמת בהקשר זה גם אמרתו של רבי נחמן מברצלב  ' :כל העולם כולו
גשר צר מאוד '  ,אמרה המבוססת על שיר של ידעיה הפניני

( 1340 - 1270

בערך ) בספרו ' בחינת

עולם ' :

העולם ים זועף  ,רב  -מצולה  ,רחב  -ידים ,

והזמן  -גשר רעוע בנוי עליו [ . . .

]

רוחב הגשר אמת  -איש  ,וגם אפסו המסגרות .
ואתה  ,בן אדם  ,על כרחך אתה חי -

עובר עליו תמיד מיום היותך לאיש .

16

'

דומה כי כל המשמעויות האלה גם יחד נוכחות בתיאורי המעבר הצר בקבר פלגיה  .ההידחקות
סביב הקבר מתוארת בחיבורים השונים כמעין ריטואל  -טקס מעבר פשוטו כמשמעו  ,מעבר מחטא

לכפרה וממוות לחיים  .המעבר הצר כמוהו כלידה  ,ומי שהצליחו לעבור בו כאילו נולדו מחדש  .כשם

שבלידתם הראשונה הגיחו ( במעבר צר ) מרחם אמם תמימים וטהורים מחטא  ,כך הם נולדים מחדש ,
מתוך קברה של הקדושה  ,טהורים ונקיים מחטא  .המעבר הצר הוא גם מבחן אמונה  .כמו על גבי הגשר
הצר לעולם שמעבר  ,כך בקבר פלגיה הצדיקים עוברים בנקל אך הרשעים אינם יכולים לעבור  .נוסף
על כך  ,לעולי הרגל הבאים לירושלים המעבר הצר מסמל בתמציתיות מוחלטת גם את משמעותה
של העלייה לרגל כמעבר מהוויה של חול להוויה של קודש  ,כדחיית השגרה והיומיום  ,וברמה גבוהה
יותר  -כמעבר אל גן
כל הראוי
114

להיגאל ' .

118

לבנה  -כפרי ( לעיל  ,הערה

[ 071 - 1072 115
116

העדן .

 .קק 1 ,

117

חרוז ימי ביניימי אומר ( בתרגום חופשי

, ) 49

עמ '

. 18

Carra de Vaux, ' Baaakh ' , 11 ( new edition ) ,

. 8.

וראו  :מבירי ( לעיל  ,הערה

, ) 66

עמ ' . 55

ידעיה הפניני  ' ,בחינת עולם '  ,ח ' שירסן  ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס  ,ב  ,ירושלים ותל  -אביב תשי " ז ,
 . 498 - 497על הגשר באמנות החזותית
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ראו  :אליאדה ( לעיל  ,הערה  , ) 112עמ ' . 184 - 183
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1847 ,

ליזע

,ש

ג

; ; , ' ab angustiisהמחבר  ,בן המאה השתים  -עשרה  ,הוא אנונימי  ,ראו 4 . Edilestand :ג
:ע 4 . ( , Podsies populaires latinesם )  ; du Merilמיבא אצל  :דינ ? לבכך ( לעיל  ,הערה

"

 , ) 112עמ '  . 11העברית כמו הלטינית שומרת על הקשר בין ' צר ' ( במובן מרחבי ) לבין ' צרה '  ' :מן המצר קראתי יה '

( תהלים קיח ,

ה) ;

' מצרי שאול מצאוני ' ( שם קטז ,

לו  ,טז ) מגהינום שפיה צר '

ג) ;

( בבלי  ,מנחות צט ע " ב ) .

וחכמים אף כינו בשם זה את הגיהינום  ' :ואף הסיתך מפי צר ( איוב

"
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ןתדרה
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אורה לימור

בנצרות משמעותו של המעבר הצר נקשרת היטב לדמות הקדושה בקבר  .סיפורה של פלגיה הוא

סיפור של מעברים  :מחיי פריצות לחיי תשובה  ,מעושר לעוני  ,מאישה לגבר  ,מחיים בעולם לחיי
אסקטיות  ,משעבוד לגוף לחירות הגוף והרוח  ,מחטא לישועה  .העלייה לרגל לירושלים היא הביטוי
הגאוגרפי של המעבר הזה  ,מארמון פאר בעיר הגדולה למערה קטנה בהר הזיתים  .התא הצר שבו
הייתה ומתה והמעבר הצר שבתוכו  ,נעשים כך גם סמל של הסגפנות והחיים האסקטיים  .עולי הרגל
הנוצרים שביקשו הבטחת ישועה בהר הזיתים יכלו להזדהות בנקל עם דמותה של פלגיה  ,אישה
חוטאת שעברה מטמורפוזה וחזרה בתשובה  .הלקח של הסיפור למאמינים הוא כי לכל אדם יש סיכוי
להיוושע אם יחזור בו ממעשיו הרעים  ,והמעבר בין הקבר לקיר מסמל את הדרך שכל אדם צריך

ללכת בה .
בירושלים נמצאים קברים של דמויות עצומות ממדים  -ישו  ,מריה  ,לזרום  -וקבריהם הריקים
מעוררים חיל ורעדה  .בקברה של פלגיה  ,החוטאת שחזרה בתשובה ונגאלה  ,יש גופה  ,וכמו גופות של
קדושים אחרים היא משמשת אמצעי קשר בין המאמין ובין הקדושה שבקבר וזכויותיה

המופלגות .

119

הנוכחות המידית של הגופה יוצרת אינטימיות  ,מגע וקרבה  ,מעוררת הזדהות  ,וצופנת תקווה לכל

מאמין  ,לכל מי שיבקר במקום ויצליח לעבור במעבר הצר שבין הקבר לקיר  .פלגיה  ,שהייתה בעבר

שער השטן  ,נעשתה לשער גן העדן .

120

כך משתלב קבר הקדישה

שבמרומי הר הזיתים בהילה

האסכטולוגית של ההר ויונק ממנה את משמעותו  .הוא מצטרף למקומות הקדושים האחרים על
ההר  -מקום העלייה השמימה  ,קבר התחייה של לזרוס  ,כנסיית אלאונה  ,היא מקום גילוי סודות
המסתורין  ,וקברה הריק של מרים  -שנתפסו כולם כמרחבים של ישועה  ,היונקים ממיתוס התשתית
של ההר ויוצרים אותו

מחדש .

121

כמוהם נעשה קבר פלגיה מעין מיניאטורה של ההר  ,תמצית שלו .

אל מול המרחב האסכטולוגי המדומיין של ההר והמסר הערטילאי שלו על גאולה עתידה  ,מציע הקבר

ביטוי מוחשי ומרוכז לחרדת החטא  ,לכוחה של התשובה ולתקוות הישועה .

 Early-Medieval Saints ' Shrines ' , Speculum , 72 119תן

 Culturalם 'Introduction' , Voyages ~and Visions: Towards
18

.ק

TFdvelt London 1999 ,

 120טרטולשנוס כינה את

(

 121לימור ( לעיל  ,הערה . ) 1

Rubiis ,

7 . -Pau

~History

האישה ' שער השטן ' ,

 . 343ק ( Tumhout 1954 ,

] . Hahn, 'Seeing and Believing: The Construction of

ראו Aem . Kroymann, CCSL , 1 , :

"
,

 .עק

Elsner

.ן

; 1080 - 1081 , 1092

ט) 1 , 2

,

anus , De cultu: eminarum

) 1997 ( ,

Tertu
~

