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מנזרי ה ' לאורה ' במדבר יהודה בתקופה

הביזאנטית *

ריכב רובין

בתקופה הביזאנטית היה מדבר  -יהודה מרכז חשוב ביותר של תנועת הנזירות הנוצרית  .בשיאה של

התקיפה  ,במאות החמישית והשישית  ,חיו באזור זה אלפי נזירים בעשרות מנזרים קטנים וגדולים .
חלק ניכר ממנזרים אלה היה מהטיפוס שמכונה בשם היווני ' לאורה '

( סק ) %

,

ן

. Laura

"
במנזרי הלאורה חיו הנזירים חיי התבודדות כל ימות השבוע  ,איש איש בתאו  ,ובימי שבת וראשון

התכנסו אל מרכז הלאורה לסעודה  ,תפילה ולימוד משותפים בהנהגת ראש המנזר  ,הוא ההגומנוס

( 01עשקס70ף ) .
מנזרים שכאלה היו קיימים גם במצרים  ,בסיני ובמדבר הסורי  ,אבל המושג ' לאורה ' הוא מושג

ארץ  -ישראלי מובהק  2 .לצד מנזרי הלאורה הנדונים במאמר זה היו מצויים גם המנזרים השיתופיים
 -מנזרי הקוינוביום

( - ( Coenobium , KOLVOetOV

וכן מערות הנזירים הבודדים ( הרמיטים ) .

עיקרו של הדיון כאן מבוסס על מקורות היסטוריים ושרידים ארכיאולוגיים המתייחסים ישירות
למדבר  -יהודה  .בכמה מקרים שולבו הקבלות והשוואות המתייחסות לנזירות סיני  ,מצרים והמדבר
הסורי  ,להשלמת ידיעותינו  .כל זאת  ,כדי לשרטט את אופיים של מנזרי הלאורה  ,ואת צורת ארגונם

ואורח  -חייהם של הנזירים שהתגוררו בהם .

א.

מבנה המנזר  ,מיקומו ואוכלוסייתו

הניסיון

לתאר דגם כללי של מנזר לאורה  ,מתבסס על ההנחה שקיומו של דגם כזה אכן התקיים

בתודעתם של הנזירים בני התקופה  .ראייה לכך מצויה בדבריהם של הנזירים עצמם .

פעמיים נזקק הביוגראף של נזירי מדבר  -יהודה  ,קירילוס מסקיתופוליס  ,למושג ' לאורה  ,על  -פי
דגם הלאורה של פארן '

WaPav

KUTU TOV TUXOV

את ייסוד המנזר של אבתימיוס ותיאוקטיסטוס

*

1

ע ק ) ס  . ) %בראשונה הוא עושה זאת בתארו
)

"
בנחל

אוג ( ואדי

מוכאליק ) ,

שלימים הפך

מאמר זה מבוסס על פרק מתוך עבודה לשם קבלת התואר מוסמך  ,שהוכנה בהדרכתם של פרופ ' י ' בן  -אריה וד " ר
י ' צפריר באוניברסיטה העברית בירושלים  .תודתי נתונה גם למרכז המשותף של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה
העברית  ,על הסיוע במהלך הכנתה של עבוזה זו .

על מנזרי מדבר  -יהודה בתקופה הביזאנטית ותולדותיהם  ,ראה
 . Meinardus ,ל) ; Jerusalem 1975
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 Giudaול . Compagnoni , Deserto 2ק ; [ להלן  :צ ' יטי  ,המדבר ] 1966

 Monasteries ofthe Wilderness ofJudaea , Liberטחthe Laurae 8

' Notes

 . 305 - 327קק 56 ; 19 ) 1969 ( ,ב  . 32 -קק  [ 220 - 250 ; 16 ) 1966 ( ,להלן  :מיינארדוס  ,מנזרים ] ונעם ביבליוגראפיה

נוספת .
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"

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ ' . ] 5
3

כוך  -ההבודדות במנזר גיאורגיוס מכוזיבה בוואדי קלט

לקוינוביום

; 3

בשנייה הוא משתמש במושג זה  ,כשהוא מתאר את ייסוד הלאורה של אבתימיוס

סמוך למעלה אדומים ( ח ' אן של אחמר ) .
שימוש חוזר זה במונח ' על  -פי

4

דגם ' או ' טיפוס '  ,מאשר את ההנחה המובאת בראש סעיף זה ,

שמדובר בדגם שראוי לחיות על  -פיו ולחקותו  .חיזוק להנחה זו אפשר למצוא בעובדה שנזירים
אחדים  ,כדוגמת חריטון  ,אבתימיוס וסבאם ייסדו מספר לאורות בימי חייהם

5,

ותלמידיהם ייסדו גם

כן לאורות נוספות  6 .סביר להניח שהלאורות הבאות נוסדו על  -פי דגם הלאורות שבהן התחנכו הם
עצמם .

מיקומה של הלאורה
מיקומה של הלאורה נקבע על  -פי מיקומו של תא ההתבודדות של מייסד

הלאורה  .שכן סביב תא זה

התבסס המנזר והתרחב  .מיקום תא ההתבודדות נקבע על  -פי קיומם של שני צרכים
השאיפה
3

( 16

להתבודדות  ,שקט

וריחוק

;

.

 .ק ) Schwartz) Leipzig 1939 , 9

:

האחד -

והשני  -השגת מים  ,מזון ותנאי  -מגורים .
Vita: Euthymii ( ed . 2 .

.

 Skythopolisחסד  [ Kyrillosלהלן  :קירילוס ,

חיי אבתימיוס ] .
4

שם ,

5

36

16

.

( עמ ' . ) 26

 ; Kyrillos Vita Sabaeללהלן

:

חיי

חריטון ] Patrologia Graeca , 115 , 899 - 918

( עמ '  ( 39 ) 130מהדורת שורארץ עמ ' ) 123 - 122
6

[ להלן

:

.

Vita Charironis

קירילוס  ,חיי סבאם ] .

ראה  ,למשל  ,רשימת הלאורות שנוסדו על  -ידי תלמידי סבאם  .קירילוס  ,חיי

סבאם 16 ,

( עמ ' . ) 99

מנזר מר  -סבא

המיזוג בין שני צרכים אלה הושג לעתים קרובות כמדבר  -יהודה על  -ידי בחירת הקטעים
הקניוניים והמצוקיים של נחלי האזורן המצויים באזורים בהם מתחתרים הנחלים אל תוך שכבות
הגיר הקשה והדולומיט  .בסלעים אלה שכיחות מערות טבעיות  ,אשר שימשו לנזירים תאי  -מגורים
והתבודדות  .לעתים קרובות הורחבו מערות אלה והותאמו לתפקידן בבניה ובחציבה .
קשיי הגישה אל מערות אלו  ,המחייבים לעתים שימוש בחבלים וסולמות  ,מודגשים במקורות
המתארים את מקומות ההתבודדות ; זאת מוצאים אנו  ,למשל  ,בתיאור המערה של חריטון במנזר
סוקה

8,

או המערה של סבאם בנחל קדרון  9 .קשיים אלה היו בבחינת יתרון לנזיר

המתבודד  ,משום

שסיפקו לו הגנה מפני שודדים  ,חיות  -טרף וכדומה  ,ואף סייעו לנזיר לשמור על בדידותו מפני
מעריצים וטורדנים .
צורת החיים במערות

על יתרונותיה ומגבלותיה  ,מומחשת היטב על  -ידי תאי -

ובמצוקים ,

התבודדות ממין זה  ,המשמשים במדבר  -יהודה גם בימינו  .הדוגמה הטובה ביותר היא תא
ההתבודדות הנמצא סמוך לפתחו של מנזר גיאורגיוס מכוזיבה בוואדי קלט  ,ואשר בו ניכרים גם

במבט מבחוץ  ,השימוש בחללים טבעיים יחד עם בניה בעץ ובאבן ושימוש בסולמות וחבלים .

9ן

דגם  -מיקום שני  -שהיה אמנם מצוי גם באזורים אחרים  ,אך היה בעל חשיבות רבה במדבר -
יהודה  -היה מיקום מנזרים בחורבותיהם של מבצרים קדומים  .תופעה זו ידועה גם מהמקורות
המתארים את נזירי מצרים והמדבר הסורי .

במדבר  -יהודה מצויים שרידיהם של המבצרים

] ן

החשמונאים  -הרודיאניים  ,ממצדה בדרום ועד קאראנטל ( דוק  -דגון ) בצפון  .בכל המבצרים האלה
7

לא נדון במסגרת זאת במנזרים של כקעת יריחו וסביבתה  ,בהן שונה דגם המיקום של המנזר  .על אלה ראה

:

 ) du Desert deט  . Federlin , ~ Recherches sur Les Laures 01 Monasteres de ] 8 Plaine de Jourdainץ
( ) 1903 ( ; XXI ) 1904

(  , ) 1966עמ '
8

חיי

חריטון .

xx

; ( XIX ) 1902

. 340 - 328
913 ( 12

סבאס .

 . ) )[ .המערה כונתה

9

קירילוס  ,חיי

10

תכנית וחתכים של תא זה  ,ראה

' התלויה ' בגלל

 ( 15עמ '  ) 98 - 97וכן במקומות
:

Wadi

מיקומה במצוק .

רבים נוספים .

) . John the Chozebite , Deir

 . 171 - 192קק Liber Annuus , 28 ) 1978 ( ,
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.

 Jerusalem ' , La Terre Sainteוכן אצל מיינארדוס  ,המנזרים

"

על מצב זה במצרים ראה  :צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '

1 - 1 ) 111ט
,4 - 3

וכן עמ '  . 8על המדבר הסורי ראה

Corpus Scriptorum Christianorum Orientallium , 196 ) 17 ( ,

 . 163 - 165קק  [ Louvain 1960 ,להלן

:

. ~ The Hermitage of 5

ווהבוס  ,נזירות ] .

.
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) . Vodbus ,,ע
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 Syrianש 4חן Ayceticism
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בור  -מים ( מבט לדרום ) בחר ' אל  -מקטרה שבנחל מכמש ( ואדי

צויניה )

2ן

התקיים יישוב נזירי  ,המוכר לנו הן מהמקורות ההיסטוריים והן מהשרידים הארכיאולוגיים .

בחורבות המבצרים נהנו הנזירים משפע של חומרי  -בניה  ,קטעי  -מבנים קיימים שאותם יכלו לנצל ,
מתקני  -מים משוכללים ויעילים ומכנה מבוצר ובר  -הגנה  ,שבו יכלו להתבודד ולשמור עצמם
מפשיטות שודדים ונוודים .

הקרבה למקור  -מים קבוע היתה אף היא בעלת חשיבות  ,אך  ,כפי שנראה בהמשך  ,לא היה זה
הגורם הראשון במעלה .

מקורות המים של הממרים

החיים באזור מדברי  ,ואפילו אם אינו צחיח באורח קיצוני כמדבר  -יהודה  ,מחייבים הבטחתם של
מקורות  -מים והספקתם  .נזירי הלאורות נקטו דרכים שונות לפתרון בעיות המים שלהם .
הפתרון הראשון והטבעי ביותר היה כהיצמדות אל מקורות המים העיקריים  .כך קמה הלאורה
הראשונה של חריטון בצמוד למעין עין פרת ( עין

פ ' רה ) .

המנזרים האחרים של ואדי קלט נהנו ממי

המעיינות ( פ ' רה  ,פואר וקלט ) הזורמים בוואדי ובאמות שנבנו בו .
מנזרים אחדים נצמדו אל מעיינות קטנים יותר

:

סמוך למנזר חריטון ( אתרה של הלאורה של

סוקה ) שבנחל חריטון מצוי מעיין קטן ; כנחל מכמש ( ואדי צוינית ) מצויים שרידים נזיריים בצמוד
לעין צוינית ( אף  -על  -פי שמרכזה של הלאורה היה מרוחק מן
12

המעיין ) ;

אף מנזר מר  -סבא יושב

 :י ' צפריר  ' ,מבצרי המדבר של יהודה ' ,

סקירה מקיפה של מבצרי מדבר  -יהודה  ,הכוללת גם ביבליוגראפיה  ,ראה
קדמוניות  ( 31 - 30 ,תשל " ה )  ,עמ '  . 53 - 41הסקירה אינה מתייחסת בפירוט לתקופה הביזאנטית  .המבצר היחידי שלא
ידוע על התיישבות של נזירים בו הוא אלכסנדריון  -סרטבה .

מנזרי

בסמיכות למעיין קטן  .בקיעתו של מעיין זה מתוארת במקורות

ה ' לאורה ' במדבר יהודה

כמעשה  -נסים  ,כאשר המנזר כבר

היה

קיים במקום והיה זקוק להספקת מים נוספת 3 .י
לנוחותם של הנזירים עמדה גם התופעה של הימצאות מעיינות סמוך למצוקים שבהם מצויים

מערות טבעיות  .זאת משום שאותם סלעי  -גיר קשים היוצרים את המערות משמשים גם

כאקויפר ,

כלומר שכבת  -סלע נושאת מים המזינה את המעיינות .

הפתרון השני לבעיית המים היה חציבתם של בורות  -מים ומערכות לניקוז מי  -גשמים ונגר .

למעשה  ,בכל אתרי הנזירות נמצאו מערכות מפותחות ומשוכללות של בורות  -מים חצובים  ,בנויים
ומטויחים  .חלק מהם קטנים  ,פשוטים ביותר וניכר בהם שהם פרי  -ידם של הנזירים עצמם  ,שבנו

אותם ללא ידע ואמצעים משוכללים של תכנון ובניה  .לעומת זאת  ,באתרים אחדים מצויות

מערכות  -מים משוכללות ומורכבות

ביותר  ,הדוגמה הטובה

ביותר היא מערכת המים במנזר

חריטון ,

שבה נמצאת סדרת בורות  -מים הבנויים בטכניקות משוכללות והקשורים זה לזה בצינורות  -חרס
להעברת עודפי מים .

4ן

סידור זה של איסוף מי  -נגר שחרר את הנזירים מתלות בקיומם של מקורות -

מים קבועים  -מעיינות או בארות  -בסמיכות  -מקום  ,ואיפשר להם חופש בבחירת מקומות
ההתבודדות .
בניית בורות המים וחציבתם מודגשת לעתים קרובות גם במקורות  .מערכת בורות המים של מנזר
אבתימיום ( ח ' אן אל אחמר ) מוזכרת מספר פעמים  ,והמקורות מדגישים הן את פעולת הבניה והן את

מילויה של המערכת במי  -גשם  ,שירד בדרך

נס ' .

ן

קיומם של בורות  -מים ותעלות במבצרי המדבר

החרבים היה אחד היתרונות החשובים שהביאו לבחירתם כאתרי  -התיישבות נזיריים .
מלבד במעיינות ובורות המים  ,הסתייעו הנזירים בהכרת תופעת מי התהום הנקווים בתוך מילוי
הסחף של הנחלים ( בערבית -

ת ' מילה ) .

על גילוי ת ' מילה מעין זו  ,מעיד הסיפור הבא

:

מתקופות הצום שלפני חג הפסחא יצאה חבורת נזירים בהנהגת אבתימיוס לעומק המדבר .

באחת
סבאס ,

שהיה אז נזיר צעיר  ,סבל מאוד מן החום והתעלף  .אבתימיוס התפלל  ,חפר בקרקעית הוואדי ומצא
מים בהם החיה את נפשו של סבאס .

6ן

מקור  -מים ממין זה לא יכול היה לשמש מקור  -קבע למנזר  ,אך

הוא יכול היה לשמש נזיר מתבודד או קבוצת נזירים שעברה ממקום למקום במרחבי המדבר .

מבנה הלאורה ומרכיביה
למנזרי הלאורה באזורי המצוקים לא היה  ,בגלל מגבלות טופוגראפיות  ,מערך מרחבי מוגדר וקבוע .

אולם בדרך  -כלל חזר בו מכלול מרכיבים מסוימים במקומות רבים  .במכלול זה ניתן להבחין
במרכיבים המהווים את מרכזה של הלאורה ולעומתם  ,כאלה הנמצאים בפריפריה הרחוקה יותר .

במרכזה של הלאורה נמצא תא ההתבודדות של מייסדה  .תא זה הוא מערה טבעית  ,לעתים עם
תוספות ושיפורים שנעשו בחציבה ובבניה  .מבחינת תולדות הלאורה זהו המקום שאליו התלקטו

ובאו תלמידיו הראשונים של המייסד  ,בשלבים הראשונים להתהוותה .
13

קירילוס  ,חיי

14

תודתי נתונה

לן

תא זה הפך בדרך  -כלל

סבאס  ( 17 ,עמ ' . ) 101

לי ' הירשפלד שהציג לי מערכת מורכבת זו במנזר

חריטון  .כבר

סוקרי קרן החקר הבריטית

עמדו על חשיבותה של מערכת זו וכעיקר של הבריכה המכונה בירכת אל  -ע ' ניזיה  .ראה H . H . :
 . 357ק 111 , London 1883 ,

חיי

אבתימיוס 15 ,

.

.

( עמ ' . ) 66

15

קירילוס ,

16

קירילוס  ,חיי

17

על תהליך התלקטותם של התלמידים בראשית קיומה של

סבאס ,

C . R . Conder

Kitchener Survey 01 We~ tern Palestine

( עמ '

 ( 11עמ '

ונ

) ( PEF

44 , ) 24

. ) 94
לאורה ,

ראה .

למשל  ,שם 16 ,

( עמ '

. ) 99
29

ריכב רובין

לאחר מותו של מייסד הלאורה למקום קבורתו  ,ולעתים מוקמה שם הכנסיה  .לכאן היו נאספים נזירי
הלאורה בימי שבת וראשון לתפילה  ,סעודה ולימוד משותפים .
לעתים נבנתה כנסיה או קפלה כבר בשלב מוקדם יותר  .כלאורה של סבאם מוקמו שתי כנסיות

בתוך מערות  .כתחילה שימשה לכך מערה קטנה שהפכה אחר  -כך להיות כנסייתם של נזירים ממוצא
ארמני  .מאוחר יותר גילה סבאס ' בדרך נס ' מערה גדולה ; אותה כינו ' הכנסיה שנבנתה על ידי האל '

( ' תיאוקטיסטוס ' . ( SedKTtaTO

8

'

בלאורה של פירמינוס בנחל מכמש ( ואדי צוינית ) הכנסיה נבנתה

~
ולמערותיי ונראה שכך היה הדבר גם בלאורה של אבתימיוס  ,שם בנה עבורו את
מעל למצוק

הכנסיה הנזיר והמנהיג הסראקני טקשקטוס .

סבאס  .י

?

20

מאוחר יותר נכנתה כנסיה נוספת גם בלאורה של

לעתים לא היתה זו כנסיה של ממש  ,אלא רק קפלה קטנה או אולם הטפה  ,שבו התכנסו

הנזירים והאזינו לדבריו של ראש הלאורה .

22

סמוך למרכז הלאורה היו בדרך  -כלל חדר גדול לסעודה

המאפייה היה חשוב

ביותר  ,משום

( רפקטוריום )

ומאפיית לחם  .קיום

שהנזירים הצטיידו בלחם טרי פעם אחת בשבוע  ,בימי שבת

וראשון  ,בהם גם סעדו סעודה חמה במרכז הלאורה .

23

במכלול זה של מרכז הלאורה שולבו גם

בורות המים העיקריים  ,שכן במקומות אחדים נאלצו הנזירים להצטייד גם במים למשך חמשת ימי
ההתבודדות .

24

במרחק מה ממרכזה של הלאורה נמצאו תאי ההתבודדות של הנזירים  .במשך ימי השבוע שהה
כל נזיר בתאו  ,ולכן לא היתה חשיבות לקרבת תאי המגורים אל המרכז  .כלאורות שבמצוקים נקבעה
הצפיפות של תאי המגורים ומרחקיהם על  -פי מציאותן של מערות טבעיות ומחסות  -סלע  ,שבהם
התמקמו המתבודדים  ,ולפי רצונם של הנזירים להתרחק זה מזה ולהתבודד בחמשת ימי החול .

החלקות המעובדות  ,באותן לאורות שבהן היו כאלה  ,מוקמו על  -פי הימצאותה של קרקע ראויה
טופוגראפיים  .קרקע מתאימה לא היתה מצויה באזור המצוקים  ,אלא בקטעים

לעיבוד ושיקולים

שבהם המדרונות מתונים יותר או על כתפי השלוחות והרכסים שמעל הוואדיות  .סמוך לחלקות

המעובדות  ,ולעתים אף במרכז הלאורה  ,מוקמו מבנים ומתקנים תעשייתיים שונים כדוגמת בתי  -בד ,
גתות וכדומה .

25

אל הלאורה הובילו שבילים סלולים  ,ואף חלקיה השונים של הלאורה חוברו בעזרת שבילים

מעין אלה  .שכילים סלולים באתרי נזירות ביזאנטיים ידועים היטב באזור דרום  -סיני  .עד התקופה
האחרונה כמעט שלא הקדישו סוקרים וחוקרים תשומת  -לב לשבילים כאלה בתחומי מדבר  -יהודה .

שם 18 ,

( עמ ' . ) 102 - 101

.

כמסגרת עבודתי ערכתי סקר של שרידי לאורה זו והוא יפורסם בנפרד  .על הכנסיה שם ראה
]

,

37 - 14ן  .קק

קירילוס  ,חיי

.

( 36 ) 1960

.

10חTerra 50

אבתימיוס  ( 15 ,עמ '

. La

Firmino ' .
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שם  ,שם .
על שרידי מתקנים כאלה  ,ראה

30

:

באגאטי  ,כנסיית

הגויים  ,עמ '

. 321 - 320

שרידי שביל המוביל אל
מנזר פירמינוס בנחל מכמש

מתברר ששבילים כאלה שרדו עד ימינו ונראים היטב  .לעתים הם ממשיכים לשמש כשבילי  -רועים ,

אך טיב בנייתם  ,השימוש בקירות  -תמך ומדרגות  ,ובעיקר יעדיהם  -אינם מותירים ספק באשר
לזמן בנייתם ושייכותם למכלולים של הלאורות .

26

עולה שמרכז הלאורה כלל את המרכיבים הבאים

:

תאו של מייסד הלאורה  ,כנסיה או קפלה ,

מאפיית לחם ומתקני בישול  ,ולצידם חדר  -אוכל ובורות  -מים  .בפריפריה נכללו תאי

ההתבודדות ,

חלקות מעובדות ושבילים  .פריפריה זו יכולה היתה להתפרס לאורך מאות מטרים  ,ואף למעלה
מקילומטר  ,משני צדי ערוץ הוואדי .

אפשר לשחזר את תהליך התפתחות מכלול הלאורה על  -פי הסדר הבא  :בתחילה התיישב נזיר או
קבוצת נזירים במערות טבעיות  .במרוצת הזמן שופרו המערות על  -ידי תוספות של חציבה  ,סיתות
ובניה  .הותקנו פתחים  ,ספסלים  ,בורות  -מים  ,אגנים  ,מדרגות וכדומה  .במקביל הונחה התשתית

לחלקות  -עיבוד חקלאיות  .בשלב השני נבחר אתר מסוים לשמש ככנסיה או קפלה  .אתר זה יכול היה
להיות בתוך מערה  ,או מבנה חופשי על מדרגה או מדרון בקרבת המערות  .בשלב השלישי נוספו
מבנים נוספים

:

מאפיה  ,חדר  -אוכל  ,חדר  -טבילה

( באפטיסטריום ) ,

מתקני  -מלאכה ותעשיה זעירים

וכדומה .
26

קטעי  -שבילים אחדים כאלה התגלו בסקר שערכתי כנחל מכמש  .גם כאתרים אחרים במדבר  -יהודה התגלו

כסקרים שנערכו לאחרונה כקטעי  -שבילים סלולים הקשורים למכלולים נזיריים  -כיזאנטיים  ,אך הם טרם פורסמו .
על שבילים מעין אלה סמוך למנזרי סיני  ,ראה
צפצפה סמוך מנזר קתרינה '  ,ז ' משל

ובמיוחד עמ ' . 406

 :י ' פינקלשטיין  ' ,שרידים מתקופת הנזירות הביזאנטית בג ' בל

וי ' פינקלשטיין

( עורכים ) ,

.

.

קדמוניות סיני תל  -אביב תש " ם עמ '

, 408 - 385

בשלב מאוחר  -עם התערערות מצב הביטחון  ,בעקבות פשיטות של שבטים נודדים וביתר -

שאת לקראת הכיבוש המוסלמי ובעקבות כיבוש זה  -נבנו במקומות אחדים סביב המנזרים גדרות -

תוחמות וקירות להגנה  .בשלב זה התכנסו הנזירים וצומצם שטח הלאורות  .לאורות רבות נעזבו
ואחרות הפכו למכלולים מכונסים ומבוצרים  .בגלל מיקומן הטופוגראפי של הלאורות על מדרונות
תלולים ומצוקים  ,נוצר בשלב זה המבנה האופייני של מכלול מגובב של מבנים הנראה כאילו הוא

תלוי אנכית על  -גבי מצוק הוואדי

דוגמה נאה לכך הוא המנזר של מר  -סבא .

;

אולם כפי שראינו  ,קצב השינוי הפנימי וההתפתחות של המבנים לא היה אחיד  ,ואף משך קיומם

של המנזרים לא היה אחיד  .לפיכך ישנם אתרים בהם נמצא רק מערות  -מגורים עם מתקנים מעטים

סביבן  ,ולעומתם ישנם אתרים בהם נמצא מערות  -מגורים ולידן כנסיה  ,מבנים או שרידי

מבנים ,

ולעתים מכלול השרידים הוא מורכב ביותר  .במדבר  -יהודה  ,רק מנזר מר  -סבא התקיים ברציפות מאז
התקופה הביזאנטית ועד ימינו  .אולם מנזרי ואדי קלט וקאראנטל התחדשו במאה הקודמת  ,ולכן
נוצר גם בהם הדגם הארכיטקטוני של המנזר הצמוד אל המצוק ובנוי בצורה אנכית .

לעומתם ,

מרבית המנזרים באזור חרבים מאז סוף התקופה הביזאנטית או ראשית התקופה הערבית  ,ולכן אינם
' מפותחים ' היטב ואינם מדגימים את שלבי הביניים של סכימת ההתפתחות שתוארה  .אופייני
למנזרים החרבים מערך מפוזר מאוד  ,ואילו במנזרים ששרדו  ,או התחדשו מאוחר יותר  ,יופיע
דווקא המבנה המכונס  -הצפוף .

27

מספר הנזירים בלאורה
אין נידינו ידיעות מדויקות על מספר הנזירים שחיו כלאורה אחת  .אולם יש אפשרות להעריך את
סדר הגודל האופייני בעזרת רמזים שונים מך המקורות .
בראשיתה היו בלאורה של אבתימיוס שנים  -עשר תלמידים בלבד  28 .אחר  -כך היא גדלה עד שהיו
 29כלאורה של
בה כחמישים תלמידים  ,ואז כבר היה צורך ביצירת מערכת כלכלית ומנהלית .
המסופר ,

גראסימוס חיו  ,על  -פי

כשבעים נזירים .

30

גם מקורות המציינים מספרים

שבוודאי אינם מדויקים  ,מדברים על סדר  -גודל דומה
וארבעה המרטירים של מר  -סבא ' וכדומה .

:

טיפולוגיים ,

' ארבעים המרטירים של סיני '  ' ,ארבעים

ן3

יוצאת מכלל זה היתה הלאורה של סבאם ( מנזר

מר  -סבא )

וחמישים נזירים והיא אכן כונתה כשם ' הלאורה הגדולה ' .

-

בעת גדולתה היו כה כמאה

32

לפיכך דומה שמותר להעריך את אוכלוסייתה של לאורה אופיינית בעשרות אחדות של נזירים .
27

תהליך ההסתגרות מאחורי חומות עבות של מנזרים כמדבר  -יהודה נרמז במקומות שונים  .תהליך זה מתועד היטב ,
היסטורית וארכיאולוגית  ,ביחס למנזרי המדבר במצרים  .ראה
 . 11 - 12קק  [ Egypt, Warminster 1974 ,להלן

:

וולטרס ,

:

"

Walters , Monastic Archaeology 1

c . c.

מצרים ] .

ניסיון למיין את מנזרי מדבר  -יהודה לטיפוסים ארכיטקטוניים ' מישוריים ' ' ואנכיים ' נעשה על  -ידי H . T . Norris ,
 . 31 - 39קק ) 1950 ( ,

Palestine ' ,, Pa[estine Exploration Quarterly

' Mediaeval Monasteries of

אלא שנראה לי שהתרשמותו הינה שטחית למדי וחסרה בה התייחסות נאותה לתנאים הגיאוגראפיים ולהתפתחות

ההיסטורית .
28

קירילוס  ,חיי אבתימיוס ,

 ( 16עמ '

. ) 26 - 25

29

שם ,

30
] 3

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '
יש להדגיש שמספרים אלה מאפיינים אך ורק את סדרי הגודל ואין הם מספרים מדויקים בעלי אמינות היסטורית .

32

קירילוס  ,חיי סבאס ,

32

 ( 18עמ '

. ) 29 - 28
, 90

וכן עמ '

 ( 18עמ '

 , 93הערה

. ) 102

. 62

 ,קלה דוברא על מיא ' ( ' קול
ה ' על המים ' )  -כתובת
סורית וצלב צבועים באדום

על טיח בבור  -מים במכלול -
מערות שבנחל מכמש

מספר מצומצם זה מתאים לאורח החיים

כלאורה  ,המבוסס על משמעת

עצמית

חמורה  ,הכרות

אינטימית בין חברי הלאורה ובין מנהיגה והעדר כללים נוקשים וקבועים של משמעת

והירארכיה .

33

מוצאם של הנזירים
נזירות מדבר  -יהודה היתה בעיקרה חכרה קוסמופוליטית  ,ונזיריה התקבצו מכל רחבי העולם הנוצרי .

אבתימיוס עצמו ודומיטיאנוס  ,תלמידו  ,היו ממליטנה שבארמניה הקטנה .
שבאנטוליה וסבאם ותיאודוסיוס היו מקפדוקיה .

בארץ  -ישראל
33

37 ,

ממצרים ומסיני

38 ,

35

34

חריטון היה מאיקוניום

נזירים אחרים היו מסוריה

ואף מיוון ומרומא .

36 ,

ממקומות שונים

39

הערכה זו תואמת גם את אופיו של האזור המדברי  ,שאינו מאפשר קיומן של קהילות גדולות והיא תואמת את

ההערכות שניתנו ביחס למצרים  .ראה

:

וולטרס  ,מצרים  ,עמ '  . 10היא גם תואמת את ההערכות ביחס לאתרים

קטנים באזור ההר  -הגבוה כדרום  -סיני  .תודתי זתונה

לע ' דהרי שמסר

לי הערכה זו ביחס לאתרים שנבדקו על  -ידיו

בדרום  -סיני .
34

.

אבתימיוס עצמו היה מארמניה  .ראה  :קירילוס חיי
קירילוס  ,חיי סבאס  ( 20 ,עמ ' . ) 105
חריטון  ( 3 ,עמ '  ; ) 901קירילוס ,

אבתימיוס 2 ,

35

חיי

36

קירילוס  ,חיי אכתימיוס ,

37

אחד מתלמידי אבתימיוס היה ' קירין איש טבריה '  .חיי

חיי

 ( 16עמ ' ; ) 25

הגדולה ' היה ירושלמי  .חיי סבאס ,

( עמ '

. )8

על ארמנים במנזר של סכאס  ,ראה

אבתימיוס  ( 20 , 18 , 16 ,עמ ' , 28 , 25

קירילוס  ,חיי

 ( 39עמ '

. ) 129

סבאס 49 ,

:

. ) 33

( עמ ' . ) 139 - 138

אבתימיוס  ( 16 ,עמ ' ; ) 25

יעקובוס ( יעקב ) מאנשי ' הלאורה

קירילוס  ,שחיבר את המקורות החשובים העוסקים בחיי אבות

הנזירות במדבר  -יהודה היה בן בית  -שאן ( סקיתופוליס ) .
38

כך היו בין תלמידי אבתימיוס שלושה נזירים מראיטו ( א  -טור ) שבמערב  -סיני  .חיי אבתימיוס ,

39

יוהנס מוסכוס מספר על נזיר במנזר קאלאמון ששמו היה ' פאולוס היווני ' ועל נזיר אחר שמוצאו מרומא  .ראה
( 2960 , 3029

) 00 ] .

, . Prarum Spirituale. Patrologia Gracea , 87 , 3 , Chap . 101 , 163

[ להלן  :יוהנס מוסכוס ] .

 ( 16עמ '

. ) 25
:

loannes

מערת  -התבודדות אופיינית
בנחל מכמש

במקרים אחדים נזכר מוצאו הלאומי של הנזיר כשם  -תואר המגדיר אותו .

40

מכאן משתמע

שהנזירים ייחסו חשיבות למוצאם  .לעתים היתה קבוצת נזירים מתפללת בשפת ארץ  -מוצאה
היה כלאורה של סבאם וכך בקוינוביום של תיאודוסיוס .

כך

;

ן4

קירילוס מספר על נזירים ' הקוראים וכותבים יוונית  ,רומית וסורית ' ,

42

ואכן בכמה מקומות

במדבר  -יהודה התגלו בצידן של כתובות יווניות גם כתובות בסורית ארץ  -ישראלית .

43

מוצאם המגוון של נזירי מדבר  -יהודה הביא השפעות שונות על אורח  -חייהם  ,השקפותיהם
ומנהגיהם  .מצד

שני  ,התנועה

הבלחי  -פוסקת ממדבר  -יהודה אל מרכזים אחרים הביאה להפצת

השקפות שהתגבשו במדבר  -יהודה גם לסיני  ,למדבר הסורי ולמצרים  .כך נוצרה כמדבר  -יהודה
תנועה כעלת ייחוד  ,שספגה השפעות רבות ואף השפיעה על הנזירות באזורים אחרים .

ב.

44

כוקורורנ דזקיום של הנזירים

כל עוד חיו הנזירים בהתבודדות מוחלטת  ,או בקבוצות

קטנות  ,מעטות

ונידחות  ,לא היה להם קושי

במציאת פרנסתם וכלכלתם  .אולם מרגע שמספר הקבוצות החל לגדול ובכל קהילה היו עשרות
40

כך נזכרים פלאוויוס ' הסורי '  .חיי
 ( 32עמ '

41

) 51

סבאס  ( 49 ,עמ ' : ) 139

אליאס ' הערבי ' ( שהיה אחר  -כך פטריארך

ירושלים ) ,

שם ,

ועוד רבים אחרים ( ובכללם כאלה שנזכרו כבר קודם  -לכן ) .

בלאורה של סבאס נהגה קבוצת נזירים ארמנים להתפלל בארמנית בקפלה משלהם  .חיי סבאס ,

 ( 20עמ '

. ) 105

בקוינוביום של תיאודוסיוס היו כנסיות נפרדות לבני  -מוצא שונה  ,וכל קבוצה התפללה בשפתה  .באגאטי  ,כנסיית
הגויים  ,עמ '

. 100

אבתימיוס .

42

קירילוס  ,חיי

43

ראה  ,למשל על כתובות מהורקניה ( חר '

 ( 37עמ '

. ) 56

.

אל  -מירד )  Arameen :ת0

' Une

 Lettreחט 1ם

 ,ו ] ] ] 4א  .ז  .נ

'

 . 526 - 539קק (  . Christo-Palestinien , Revue Bibligue , 60 ) 1953על כתובות במערה בנחל מכמש ראה :

"

928 - 1929ן  the Judaean Wildernessחן  Monastic Researchמס 54 . Marcoff, ' Notes

.

 67 - 178ן  .קק ( Sraremenr ) 1929

ע, ,
] ש

שורות אלו כתובת סורית נוספת בנחל מכמש העומדת להתפרסם בקרוב

)  printחן ) Liber Annus
44

וש

Chitty

 .כ . 1נ

 . Palestine' Explorationלאחרונה התגלתה צל -ירי כותב
.
! Fund
,
" " ען ) ,

'

 -Suweinit ,מ ] Inscription from

:

Rubin ,

 .א ) 4 . Halloun 4ן

' Palestinian -Syriac

אחד המנהגים החשוכים של נזירי מדבר  -יהודה  -היציאה להתבודדות בעומק המדבר בתקופת הצום שלפני חג
הפסחא  -הובא לארץ מאסיה הקטנה על  -ידי אבתימיוס וסבאם  .ראה  :צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '  . 82אבתימיוס

התעניין מאד בשיטתו ובדרכו של ארסניוס  ,בן זמנו שחי במצרים  .ראה  :קירילוס  .חיי אבתימיוס ,

 ( 21עמ '

. ) 34

יוהנס מוסכוס  ,שכתב אוסף אנקטודות חשוב מחיי הנזירים  ,נדד בין מצרים  ,סיני וארץ  -ישראל  ,וכך גם נזירים
רבים אחרים שהעבירו השפעות  ,רעיונות ודעות ממקום למקום .

34

מנזרי ה ' לאורה ' במדבר יהודה

אחדות של נזירים  ,התעורר הצורך בפתרון כולל יותר של בעיית הכלכלה  .ככלל  ,הנזיר המתבודד

היה מסתפק במועט  ,הירבה לצום וצרכיו היו מועטים  .כל נזיר חתר לפרנס את עצמו  ,לא להיות
למעמסה על אחרים ובמידת האפשר אף לסייע לאחרים .
של מדבר  -יהודה בלתי  -תלויה בסיוע מן החוץ .

45

אבל כמערכת  ,לא היתה תנועת הנזירות

46

כלכלתו של הנזיר הבודד
כלכלתו של הנזיר הבודד באה בעיקר מארבעה סוגי מקורות  :קיום על צמחיה טבעית ; גידול ירקות

בחלקות קטנות ( נושא זה ידון להלן  ,יחד עם נושא הגנים החקלאיים שהיו

במנזרים ) ;

קליעת סלים

וחבלים ומכירתם  :ותרומות קטנות מידי אנשים שחיו בסמוך למקום ההתבודדות .
הקיום הבסיסי והפרימיטיבי ביותר של הנזירים המתבודדים היה על צמחי הבר שניקרו בדרכם
במדבר .

47

מדבר  -יהודה הוא אזור נוח מבחינה זאת  ,משום שיש בו צמחיה לא מעטה  ,בעיקר ברצועה

של ספר  -המדבר וסמוך לנאות  -המדבר  .אורח  -חיים זה מתואר באופן כללי בסיפור התבודדותם של

אבתימיוס ודומיטיאנוס במדבר רובה  ,שבו הם ניזונו ' מן הצמחים אשר מצאו בדרכם ' .

48

הצמח שאת שורשיו נהגו לאכול בדרך  -כלל המתבודדים במדבר  -יהודה מכונה במקורות בשם

' מאלגריה ' ( "

1ק8 % 47

"

)  ,והוא נזכר בכתבי קירילוס פעמים רבות .

49

צמח אחר  ,שחלקים ממנו נהגו

הנזירים לאכול הוא הקנה  .על סבאם מסופר שאכל  ,ואף נתן לסראקנים רעבים שאותם פגש

( עשא %4ם" 1ם) 5קסא ) " .

שורשי מאלגריה ו ' לבבות  -קנה '

בדרכו ,

5

תיאור מיוחד מביא קירילוס בסיפור על קיריאקוס ותלמידו שנדדו במדבר נאטופה ולא מצאו

מאלגריה  .לפיכך הורה קיריאקוס לתלמידו לבשל בצלי  -חצבים  .קירילוס ידע כנראה שהחצב הוא
צמח רעיל  ,משום שהוא מציין שפעם אחת חלה התלמיד עקב אכילת בצל  -חצב וקיריאקוס הציל
אותו וריפא אותו בתפילותיו .

ן

'

מודגש כאן כוחו הרוחני של

קיריאקוס  ,שבהעדר

מזון אחר מסוגל

היה להתגבר על רעילותו של החצב .
הנזירים שהתקיימו מן הצמחיה הטבעית כונו במקורות היווניים בתואר י61אס , 80שמשמעותו
)

45

ראה

:

קירילוס  ,חיי

46

ראה

:

8 ) 1958 ( ,

אבתימיוס .

 ( 6עמ '

. ) 14

Economics ofl' Byzantine Palestine ' , .Israel' Exploration: ,

טויך '

,

4 . Avi -Yonaן

 . 39 - 5 1קק
47

נזירי מדבר  -יהודה נהגו לצאת לתקופות  -התבודדות ממושכות בעומק המדבר  .בעיקר רווח הנוהג  ,שהובא על  -ידי
אבתימיוס מאסיה הקטנה  ,לצאת אל עומק המדבר בתקופת הצום ( 1ת ) ] 0שלפני חג הפסחא  .כתקופה זו הירבו
הנזירים בצום והתקיימו על צמחי הבר שמצאו בדרכם .

48

קירילוס ,

חיי

אבתימיוס  ( 11 ,עמ '  . ) 22וראה גם שם  ( 38 ,עמ '  ) 57על אבתימיוס ותלמידיו היוצאים להתבודד

בתקופת הצום שלפני הפסחא  .אבתימיוס היה לוקח עמו מעדר קטן לחמרת שורשי  -צמחים .
49

ראה  ,למשל ,
) 227

; 9-7

שם 38 ,

( עמ '

קירילוס ,

חיי

Kyrillos , vita Cyraci ; ) 56
סבאס ,

13

( עמ '

) 96

[ להלן  :קירילוס  ,חיי קיריאקוס ] ( מהדורת שווארץ  ,עמ '

ועוד  .ייתכן שאפשר לזהות את המלאגריה מעירית

גדולה '

)  ( Asphodelus microcarpusהנפוצה במדבר  -יהודה ושאת שורשיה ניתן לאכול  .התיאור של אכילת ' שורשי -
חצב '

",

( %

) אס )

כאשר

היו

לא

בנמצא

' שורשי  -מלאגריה ' ,

מחזקת

אפשרות

זאת ,

בגלל

הדמיון

החיצוני בין העירית הגדולה והחצב המצוי )  . ( Urginea maritimaדמיון זה ניכר גם בשמות הצמחים האלה
בערבית המדוברת  .הצעת  -זיהוי זו אינה ודאית  .על כך ראה  :א ' דנין  ' ,העירית הגדולה '  ,טבע וארץ  ,ט (  , ) ] 967עמ '
 : 68ג ' גינזבורג

( עורך ) ,

חי וצומח בהרי חברון  ,בית  -ספר שדה כפר  -עציון

אוצר צמחי ארץ ישראל  ,א  ,החצב

50

' עירית גדולה ' ) .
קירילוס  ,חיי סבאס ,

51

קירילוס  ,חיי קיריאקוס ,

 ( 13עמ '

תשל " ה  ,עמ '  ; 91 - 89א ' וח ' הראובני ,

והיבלית  ,ירושלים תש " א ( שם קורא הראובני בשם ' יבלית ' לצמח המכונה כיום

. ) 96

 ( 9 - 7עמ '

. ) 227

35

ריכב רובין

המקורית היא רועה  .אולם הוא מובא לרוב במשמעות של מי שחי בעצמו מצמחי  -מרעה  ,כפי שחיים

בני  -הצאן .

52

אורח  -חיים זה היה נפוץ במדבר  -יהודה

53

ואופייני בעיקר לנזירים מתבודדים  ,כפי שמלמדים

אותנו המקורות הדנים באבתימיוס  ,סבאס וקיריאקום  .גם נזירי לאורות נהגו  ,לפחות בתקופת

עומק המדבר להתבודדות  .בידינו ידיעות לא מעטות על נזירים שניהלו אורח  -חיים דומה

לצאת

אי
במצרים

גם

הצום ,

,

4

'

בסוריה ובארמניה .

55

קליעת סלים  ,חבלים  ,מזרנים וכדומה שימשה מקור  -פרנסה חשוב והיתה מקובלת על נזירי

המדבר בארץ  -ישראל  ,במצרים ובסיני משתי סיבות  :האחת  ,משום שהקליעה היא מלאכה חדגונית
המאפשרת להתמיד בה תוך כדי תפילה וקריאת מזמורי תהילים .

56

והשנייה  ,חומרי הגלם  -כפות

התמרים שמהן יוצרו הסיבים  -היו מצויים בנאות  -המדבר הסמוכות למנזרים .

מתוך הידיעות הרבות על נושא זה  ,נציין כאן את אלו המרכזיות הנוגעות למלאכת הקליעה
במנזרי מדבר  -יהודה .
כאשר אבתימיוס בא לראשונה אל הלאורה בפארן

( פ ' רה ) ,

הוא למד את מלאכת קליעת החבלים ,

כדי להיות בלתי  -תלוי באחרים וכדי שיוכל לתת מפירות עבודתו לאחרים .

כאשר סבאס פרש מן

57

הקוינוביום של תיאוקטיסטוס למערה סמוכה  ,הוא נהג לקלוע מדי שבוע חמישים סלים  ,אותם היה
מביא עמו לקוינוביום בשבתות .

במנזרו של גראסימוס בבקעת יריחו נהגו הנזירים המתבודדים

58

לקלוע סלים וחבלים במשך חמשת ימי ההתבודדות ובימי שבת וראשון היו מביאים את תוצרתם

למרכז המנזר ולוקחים משם חומר  -גלם נוסף .

59

יוהנס

דמסקינוס  ,כאשר

היה נזיר כלאורה של

סבאס  ,נהג לקלוע סלים  .הוא אף נשלח על  -ידי המנזר לדמשק  ,כדי למכור שם את הסלים שקלעו
הנזירים .

60

כמות הסלים שנקלעה היתה ודאי קנה  -מידה לשקדנותו של

מספר הסלים שקלע סבאס מדי שבוע ( חמישים

הנזיר  .על כך ניתן ללמוד מציון

! )  .מכך שיוהנס דמסקינוס שלח למכור סלים

בדמשק  ,ניתן להסיק כי איכותם היתה משובחת  ,והתמורה הגבוהה הצדיקה את ההובלה הרחוקה .
הנזיר המתבודד  ,או קבוצת נזירים קטנה  ,ששהו במקומות שונים במדבר  ,באו במגע עם תושבי

המדבר וספר  -המדבר ששכנו או עברו בקרבתם  .מגע זה יצר קשרים שונים בין הנזירים לבין

שכניהם  ,וביניהם מתן סיוע מצד התושבים לנזירים  ,על  -ידי הספקת

מזון  .סיוע זה  ,יחד עם המלאכה

הזעירה והצמחיה הטבעית  ,סיפקו לנזיר הבודד ולקבוצות קטנות של נזירים את מרבית פרנסתם .

52

'  ' BoaKdתורגם על  -ידי צ ' יטי ואחרים לאנגלית במונח '  , ' grazerכלומר מי שניזון מצמחי  -מרעה .

המונח

המקביל כסורית הוא '  , ' 8 ' 81שמשמעו רועה  .על כך ראה
המונח ~
53

לעיל  ,הערות

ראה

כמו  -כן  ,ראה
54

ראה :

,

0

,

ג

:

, 48 , 47

וכן "חיי "

סבאס  ( 16 ,עמ ' , ) 99

יוהנס מוסכוס ,

" : ] "( 1

" "~"

 . 3033 ( 167ט

.

 ,י87

ווהבוס  ,נזירות  ,עמ ' . 25 - 24

:

שם נאמר  ' :שרבים היו " הרועים " ששוטטו אז במדבר ' .

. ( Patrologia Gracea ,

.

; and others TieBook ofParapadYse B
. eing the' History
.

.

 . 35 % - 365עע . . . ( translated by E . A . Wallis Budge ) 11 , London 1904 ,
55

ראה

:

ווהבוס  ,נזירות  ,עמ '

56

ראה

:

המדבר  ,עמ '

צ ' יטי ,

 . 254ק 17 ) 1937 ( ,
57

קירילוס  ,חיי

.

. 28 - 22
;3

of the

Palestine Oriental Society

אבתימיוס  ( 6 ,עמ '

. ) 14

58
59

חיי גראסימוס מהדורת קויקלידס  ,עמ ' . 3

60

36

. 465

10

the

[ להלן  :פאלאדיוס ] .

 the Jordan Valley ' , Journalת' Two Notes 0

קירילוס  ,חיי סבאס ,

)

.

Palladius ,

( עמ ' . ) 94

.

.

vita Joannis Damasceni 26 Patrologia Gracea , 94 ,

,
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מערות  -התבודדות במנזר פירמינוס במצוק נחל מכמש

אולם התרחבותה והתפתחותה של המערכת הנזירית יצרה צורך במקורות  -קיום נוספים  ,גדולים
ומהותיים יותר  ,שיספקו את צרכיה של המערכת כולה .

כלכלתם של מנזרי הלאורה
החקלאות היתה מקור  -פרנסה מקובל במנזרים ברחבי העולם הנוצרי  .ידוע לנו על מנזרים שעסקו
בחקלאות באסיה הקטנה ובמקומות שונים בארץ  .י 6אולם שלא כמו באזורים בעלי אקלים לח  ,הרי

באזור מדברי יש צורך במאמצים מיוחדים כדי לקיים חקלאות  ,ולו גם בקנה  -מידה מצומצם  ,תוך

הסתייעות במקור  -מים להשקייה .
יש בידינו ידיעות על גנים

חקלאיים ,

שבהם גידלו נזירי הלאורות של מדבר  -יהודה ירקות

למחייתם  .לנזירי מרוה ( הורקניה  -חרבת אל  -מירד ) היה גן לחוף ים  -המלח  ,ובגן זה חי גנן שגידל
עבורם ירקות .
61

62

פדרלין הציע לזהות גן זה בעין  -פשחה  ,ובחפירותיו של דה  -וו שם אכן נמצאו

כנגב היתה חלק מן הפריחה החקלאית בתקופה הביזאנטית קשורה בפעילות נזיריפ ומנזרים  ,ולפחות גת אחת
כשכטה כונתה ' גת המנזר '  .על חקלאות של מנזרים באזורים אחרים בארץ  ,ראה  :י ' דן  ,המציאות החברתית בארץ
ישראל בתקופה

הכיזאנטית ,

העברית  ,ירושלים
62

יוהנס מוסכוס ,

, 1976

3025 ( 158

,

במאות השישית

והשביעית ,

עבודה לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה

עמ ' . 188 - 185

 .ס  ,י87

 . ( Patrologia Gracea ,לגבי גן נוסף של הלאורה ככוזיבה בוואדי קלט ראה :

.

 . 121ק Antonius Chozibita , Vita Sancti Georgii Chozolitae Analecta Bollandiana , 1 11 ) 1888 ( ,
( סעיפים

) 22 - 21

[ להלן  :אנטוניוס מכוזיבה  ,חיי גיאורגיוס

מכוזיבה ] .

.

nT

חלקת  -שדה חקלאית של נזירים במדרונות נחל מכמש

שרידים מן התקופה הביזאנטית  ,המתאימים לזיהוי

וקירילוס מספר שראה גן זה במו  -עיניו .

s3

כמו  -כן היה גן במנזר של אבתימיוס ,

64

תיאור מיוחד  ,המעיד על קיום גנים גם במקומות  -התבודדות מרוחקים  ,הוא סיפורו של קירילוס ,

שהלך לבקר את קיריאקוס במקום התבודדותו בסוזאקים שבעומק מדבר  -יהודה ( כיום חרבת אל -
קוציר שבמפגש נחל תקוע ונחל עמוס )  .בדרך פגשו קירילוס ובן  -לווייתו באריה  ,שעליו אמר להם
קיריאקוס

מגדל ] ' .

:

היא

' אל תפחדו מפני האריה הזה ,

שומר שעיזי הבר לא יאכלו את הירקות [ שאני

65

הממצא הארכיאולוגי משלים ידיעות היסטוריות אלו  .בסקר כנחל מכמש נתגלו על  -ידינו קטעים
רבים של טראסות חקלאיות הצמודות
הכנסיה .

66

למערות  -מגורים ,

למבנים נזיריים ביזאנטיים ולמכלול

בדומה נמצאו בסקר שנערך בחרבת מורסאס שרידי

מפותחת  ,שכללה כנראה גם מערכת השקיה .

67

מנזר  ,ובצמוד

אליו מערכת חקלאית

גם באתרים אחרים ניתן להבחין בשרידי טראסות

חקלאיות  ,אך הם טרם נבדקו באורח יסודי .
חקלאות נזירית

מפותחת  ,שהותאמה

היטב לתנאי המדבר  ,התקיימה גם בדרום  -סיני  .נילוס

מונאכוס  ,שתיאר את נזירי המדבר  ,ציין שהנזירים יוצרים בעבודה רבה קרקע  ,יש
שרידיהן של מערכות חקלאיות שהתגלו בדרום  -סיני מצדיקים תיאור
63

 . 217 -218 :קק . xx ) 1903 ( ,
 . 74 - 75קק .
קירילוס  .חיי אבתימיוס  ( 15 ,עמ '

. . La Terre Sainte
'

.

1~ Monasteres

)

64

65

קירילוס  ,חיי

' Recherchessurl les Laures

.

 . Federlinק

.א

. ) 24

( עמ ' . ) 232

שהוגדרו בסקר זה כביזאנטיות אינן מעובדות כיום  .ניכרים בהן סימני  -הרס ונטישה .

66

הטראסות

67

הסקר והחפירה נערכו על  -ידי ע ' דמתי  .דיווח ראשוני ראה  :חדשות ארכיאולוגיות  ,סט  -עא ( יולי
. 46 - 45

68

613 , 615

.

)

79 ,

.

acea

.

111 Patrologia

,

rratio

,

.

] ,

:

עמ ' . 3 - 1

י ' פינקלשטיין  ' ,נזירות חורב '  ,סקר ארכיאולוגי בג ' בל צפצפה  ,החברה להגנת הטבע  . 1979כמו  -כן  ,ראה דיווחו

של ע ' דהרי על חפירת אתר סיגיליה  .חדשות ארכיאולוגיות  ,סט  -עא ( יולי

38

 , ) 1979עמ '

 . Nilusגרגרם צברי של קמצים ממנן ראה

ר ' וילבה התקופה הביואנטית בסיני  -לקט מקורות  ,בית  -ספר שדה צוקי דוד 977
69

68

~e

De- Vaux , Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Oxford 1973
קיריאקוס 16 ,

מאין .

ואכן ,

 , ) 1979עמ '

. 8 ] - 80

מנזרי

ה ' לאורה ' במדבר

יהורה

אחד המרכיבים העיקריים של תפריט הנזירים היה הלחם  .זה היה חשוב בעיקר לנזירי הלאורות
שנהגו  ,כאמור  ,להצטייד במזון אחת לשבוע  .עובדה זו יצרה צורך בייבוא דגנים  ,אותם אי  -אפשר
לגדל בתחומי מדבר  -יהודה  ,כהשלמה לאותם המוצרים שהנזירים גידלו או ייצרו בעצמם  .על קניית

דגנים יש בידינו ידיעות אחדות  :ב ' חיי סבאס ' מסופר כיצד האקונומוס של ' הלאורה הגדולה ' שכר

גמלים של סארקנים  ,כדי להוביל חיטה שנקנתה במכור שבעבר  -הירדן אל הלאורה .

70

ב ' חיי

גיאורגיוס מכוזיבה ' מתואר כיצד לקחו הנזירים כסף מן ההגומנוס  ,כדי לקנות בערביאה ( בעבר -
הירדן )

דגנים עבור המנזר .

ן7

ידיעה נוספת על יבוא דגנים וקטניות מעבר  -הירדן קשורה ביחסים

שהיו בין סבאם לבין הנוצרים שבעיר מידכא  .הללו קיבלו מסבאם הדרכה רוחנית ונהגו לשלוח
למנזרו  ,כאות להוקרתם ולהערכתם  ,חיטה וקטניות .

נראה אפוא שמרבית הדגנים אותם צרכו נזירי

72

מדבר  -יהודה  ,הובאו

כקניה או כתרומה על  -גבי

בהמות מעבר  -הירדן המזרחי שהיה אזור  -גידולם .
הצורך בהובלת החיטה ומוצרים אחרים הביא להקמת אורוות ולהחזקת בהמות  -עבודה במנזרים .
אנו קוראים על נזירים ששימשו בתפקיד האחראי לבהמות ( 101ק עי50קט) 80

שונים בחמורים ובפרדים .

74

"

73

רעל שימושים

מעניין לציין שגמלים אינם נזכרים כבהמות שהוחזקו במנזרים  ,אלא

כבהמות שנשכרו על  -ידי הנזירים עם

נוהגיהן הסראקנים ' ,

7

כנראה מפאת הצורך בהתמחות מיוחדת

בגידול גמלים .
בדומה לנזיר הבודד  ,שנהנה מדי  -פעם מתרומותיהם של חושכי המדבר וספר  -המדבר  ,נהנו גם

המנזרים מסיוע שניתן להם על  -ידי גורמים שונים  .בין גורמים אלה נוכל למנות יחידים  -עשירים
ובעלי הון

;

קהילה של יישוב כלשהו או בני שבט  -נוודים  :גורם כנסייתי שהתרים למימון פעולה

שנעשתה על  -ידיו

;

וכמובן  ,סיוע של השלטונות האימפריאליים .

סקירת מקורות הקיום השונים של נזירי מדבר  -יהודה מביאה לשתי מסקנות עיקריות
א.

:

מקורות הקיום והפרנסה של הנזירים היו מגוונים מאוד  ,והם ניסו דרכים שונות להשגתם .
לפחות חלק מפרנסתם של הנזירים הושג באמצעים המותאמים לאזור המדברי בו חיו ( כדוגמת
החקלאות המדברית  ,קליעת הסלים והחבלים ותזונה המכוססת על הצמחיה

ב.

הטבעית ) .

למרות שהאידיאולוגיה של הנזירים גרסה שעל הנזיר לשאוף לעצמאות ולאי  -תלות

כלכלית ,

הרי תנועת הנזירות של מדבר  -יהודה נותרה תלויה במקורות חיצוניים  -תרומות של תושבים
וקבוצות  ,סיוע כספי  ,בניה על  -ידי השלטון המרכזי של האימפריה והגנה מטעמו .
קירילוס  ,חיי

סבאס ,

81

76

( עמ ' . ) 186

אנטוניוס מכוזיכה  ,חיי גיאורגיוס מכוזיכה  ,עמ ' . 124
קירילוס  ,חיי סבאס ,

 ( 45עמ '

. ) 136

סבאס  ,בהיותו נזיר צעיר  ,שימש בתפקיד זה  .ראה  ,קירילוס  ,חיי סבאס ,
שם  ( 44 ,עמ '

 ( 8עמ '

 . ) 92על אחראי לבהמות נוסף  ,ראה

. ) 134

כך למשל השתמשו סכאס ונזיר נוסף בחמור לנשיאת צידתם בתקופת ההתבודדות והצום  .ראה  :קירילוס  ,חיי
סבאס  ( 49 ,עמ ' ; ) 139
44

בהמות המשא של מנזרים אחדים רוכזו לצורך הובלת מים  .ראה  :קירילוס  ,חיי אכתימיוס

,

( עמ ' . ) 66 - 65

קירילוס  ,חיי

סבאס ,

 ( 81עמ '

. ) 186

הסיוע הכלכלי שבא מחוץ לתחומי המדבר  ,כולל זה שבא מן הממסד הדתי והפוליטי  ,היו בעלי חשיבות רבה
לקיומה של תנועת הנזירות  .עם זאת  ,אין לקבל את הטענה שמנזרי המדבר הוקמו ביוזמת השלטון  ,וודאי שלא
הוקמו לצרכים צבאיים  -בטחוניים  .טיעון זה הועלה על  -ידי מ ' בן  -דב  ' ,מנזרי מדבר יהודה והרקע להקמתם '  ,טבע
וארץ  ,טו

( תשל " ג ) ,

עמ '  . 146 - 143שם טוען המחבר שהמנזרים הוקמו במקומות איסטראטגיים  ,ובעיקר כנגד

יהודי יריחו ונערן שהיו גייס חמישי  .טענה זו יש לדחות משלוש סיבות  :א  .מיקומם של מנזרים רבים הוא חסר כל

ריכב רובין

היחסים בין מנזרי הלאורה לחברה הסובבת

ג.

נזירי מדבר  -יהודה  ,ובכללם נזירי הלאורות  ,לא היו מנותקים מסביבתם  .המקורות ההיסטוריים

מעידים על קשרים שונים  ,חיוביים ושליליים  ,שהיו לנזירים עם החברה הסובבת .

היחסים עם הנוצרים תושבי הערים והכפרים
ככלל  ,היחסים בין הנזירים לבין התושבים הנוצריים של הכפרים והערים היו חיוביים  .הנזירים
שימשו נושא להערצתם של התושבים  ,שראו בהם אנשים קדושים  ,אנשי  -מופת ומחוללי ניסים .
הנזירים

,

מצדם  ,ראו עצמם אחיהם של הנוצרים והשתדלו לסייע להם בסעד רוחני ודתי .

לפיכך סייעו התושבים לנזירים בתרומות  ,במזון ובעזרה בבניה  .כך  ,למשל  ,הביא הדיוט תושב

יריחו מזון לנזירים המתבודדים בקרבת מקום  -מגוריו
את אבתימיוס ותיאוקטיסטוס במקום  -התבודדותם
כמקום  -התבודדותו .
זאת ,

כנגד

הנזירים

אריסטובוליאס  ,כאשר שהה

מירושלים

עשיר  ,תושב תקוע  ,הביא לחם לקיריאקוס

79

עזרו

ליריחו ,

; 78

; 77

הרועים של לאזריון ( אל  -עזריה ) כלכלו

לתושבים

באזור זיף  .כ '

הם .

בדרכם

אבתימיוס ,

למשל ,

ריפא

ילד בכפר

אחר  -כך  ,כשהלאורה שלו התפתחה בסמוך לדרך הראשית

הוא הורה לאקונומוס של הלאורה לדאוג לסיפוק צורכיהם של צליינים

והדיוטות עוברי  -אורח שחנו ליד המנזר בדרכם  .יא
בין המקורות הרבים לעניין זה  ,בולטת פעילותו של סבאם שבשליחותו לקונסטנטינופול  ,בהיותו
בן

, 92

להתייצב בפני

יוסטיניאנוס  ,היה

שליח לאוכלוסיה הנוצרית של ארץ  -ישראל אף יותר מאשר

שליח תנועת הנזירות  ,בקשותיו העיקריות התייחסו לצרכיה של אוכלוסיה זו  -שיקום

הכנסיות ,

בניית בית  -חולים  ,שימוש בכספי המסים לשיקום הארץ שנפגעה במרד השומרונים וכדומה .

82

היחסים עם היהודים
ככלל  ,היחסים בין הנזירים לבין היהודים  ,ובעיקר יהודי יריחו ונערן שחיו בסמוך אליהם  ,היו מלאי
מתיחות על רקע העוינות שבין יהודים ונוצרים כארץ  -ישראל בתקופה הביזאנטית  .כך מזכיר
קירילוס מסקיתופוליס ב ' חיי סבאס ' ארבע פעמים יהודים ותמיד

בכינויי  -גנאי ' .

8

עוינות זו הגיעה

לשיאה בזמן הפלישה הפרסית  ,כאשר היהודים נקמו בנוצרים והיכו בהם במקומות  -יישוב שונים
וגם במדבר .

84

ידיעות בודדות מספרות על מעבר מדת לדת  .כך יהודים שהתנצרו נמצאו כלאורה של חריטון
חשיבות צבאית  :ב  .יהודי נערך ויריחו היו

מעטיפ  ,כוחם

היה דל  ,והם בוודאי לא יכלו להוות סיכון או איום על

האימפריה הביזאנטית  :ג  .סופם של המנזרים והפגיעה הקשה שספגו  ,הן בפלישה הפרסית בשנת

הכיבוש המוסלמי  ,מעידים עד כמה לא נודעה להם חשיבות ומשמעות

הנזירים באופן מוחלט מנשיאת נשק
77

פאלאדיוס ,

78

קירילוס  ,חיי אבתימיוס 8 ,

79

קירילוס  ,חיי קיריאקוס

, 11

80
81

שם  ( 17 ,עמ ' . ) 28 - 27

82

קירילוס ,

83

קירילוס  ,חיי

84

40

ראה

:

לציין שבאותה תקופה נמנעו

לצורכי הגנה .

עמ ' . 286

קירילוס  ,חיי
חיי

ומלחימה  ,גם

צבאית  .ראוי

614

והן בעקבות

( עמ ' . ) 16 - 15

 ( 9עמ '

. ) 227

אבתימיוס  ( 12 ,עמ '

סבאם  ( 74 - 70 ,עמ '

. ) 13 - 12
 . ) 179 - 171ראה גם

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ ' . 116 - 115

סבאס  ( 38 ,עמ '  ( 36 , ) 128עמ '  ( 54 , ) 124עמ '

. ) 146

 ( 57עמ '

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '  : 156מ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזנטיון  ,ירושלים

. ) 154
תש " ל  ,עמ ' . 228 - 227

מנזרי ה ' לאורה ' במדבר יהודה

בפארן

; 85

כיהודי .

ונזיר מסיני  ,שפרש מן הנזירות  ,בא לנערן או לליויאס שממזרח לירדן  ,התגייר וחי שם

86

היחסים עם הסראקנים
במערכת היחסים בין הנזירים לבין הסראקנים ( הבדווים הנודדים ) אנו מבחינים הן בעוינות מצד
הסראקנים והן בהשפעתם של הנזירים עליהם  .היו מקרים בהם תקפו הסראקנים את הנזירים  ,שדדו
אותם ופגעו בהם .

87

לעומת זאת  ,יש בידינו ידיעות המראות שהסראקנים חיו בשלום לצד הנזירים

ואף הושפעו מהם  ,עד כדי כך שעברו לנצרות  ,כפי שיתואר בהמשך .
על עוינותם של הסראקנים יש בידינו ידיעות רבות  .יוהנס קאסיאנוס מתאר פשיטת סראקנים על
מנזר סמוך לתקוע

; 88

יוהנס מוסכוס מזכיר נזיר שהותקף בידי סראקנים :

הסכנה שנבעה מפשיטותיו של אלמונדארוס בן סיקיקה ( כנראה בשנת

וקירילוס מציין את

89

- 502

90 . ) 503

על חומרתה של בעיית הביטחון כמדבר  -יהודה מעידה העובדה  ,שבשני ביקוריו בחצר הקיסר
בקונסטנטינופול ביקש סבאס סיוע בבניית מצודה ומחנה צבאי שיגנו על הנזירים מפני הסראקנים .
בסופו של דבר לא הוקם מחנה  -צבא כזה  ,ובזמן הפלישה הפרסית  ,בשנת

מתגרת ידם של הסראקנים .

, 614

ן9

אכן סבלו הנזירים

92

אולם המקורות מצביעים גם על יחסים חיוביים בין הסראקנים לבין הנזירים  .על סבאס מסופר
שפגש פעם בארבעה סראקנים רעבים  .הוא חלק להם ממזונו הדל ( שורשי  -צמחים שונים ) ולאות

הערכה שבו הארבעה אליו לאחר מספר ימים והביאו לו לחם  ,גבינה ותמרים .
סבאס נהגו לשכור גמלים ונוהגיהם מבין הסראקנים שוכני המדבר .

93

אנשי הלאורה של

94

מעבר לכך עומדים המקרים שבהם התייחסו הסראקנים אל הנזירים כאל אנשי  -מופת  ,רופאים
ומחוללי ניסים  ,האמינו בהם ואף התנצרו .

בני שבטו של פטרוס  -אספבטוס על  -ידי

95

הדוגמה הטובה ביותר לכך היא סיפור התנצרותם של

אבתימיוס ,

במנזרו של תיאוקטיסטוס במדבר  -יהודה

( המנזר בוואדי מוכאליק )  .על  -פי סיפור זה חי בפרס  ,בגבול האימפריה הרומית  ,ראש  -שבט סראקני

שהיה גם מפקד  -פרשים בספר הפרסי  ,בשם אספבטוס  .בנו טרבון חלה מאוד  ,והרופאים השונים לא

85

חיי

חריטון . ( col . 909 ( 9 ,

.

.

89 , Chap . 84

86

col . 1689 - 1692

87

תופעות אלה לא היו מוגבלות רק למדבר  -יהודה או לארץ  -ישראל  .פשיטות דומות אירעו פעמים רבות בסיני
וכמדבר הסורי  .ראה

Antiochos Monachos, Patrologia Gracea

 Some Episodes Concerning the Relations between :חס ' Notes

Vasiliev ,

A . A.

 the Byzantine Empire from the Forth 10 the Sixth Century ' , Dumberton Oaksטחthe Arabs 8

.

 . 20 - 27קק 966 ,ן  . 306 - 316 : 11 . Skrobucha , Sinai Londonקק ( 9 - 10 ) 1955 - 1956
88

col . 643 - 645

.

49

Patrologia Latina ,

מוסכוס 2957 ( 99 ,

.

.

.

Ioannes Cassianus , De Nece Sanctorum ,

89

יוהנס

90

 ( Kyrillos , Vita Johannis Hesychastaeמהדורת שווארץ  ,עמ '

col .

87 3

Papers ,

( Patrologia Gracea
13 ) 212 - 211

[ להלן

:

קירילוס  ,חיי יוהנס

הסיכאסטס ] .
91

קירילוס  ,חיי סבאס ,

92

ראה  :צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '

93

קירילוס  ,חיי

 ( 73 - 72עמ '  ( 83 , ) ] 78 - 175עמ '

סכאס ] 3 ,

. ) ] 88 - 187

. 156

( עמ '

 ( ] 5 , ) 96עמ '

. ) 99 - 98

. 75

94

לעיל  ,הערה

95

על מאורעות מסוג זה שהתרחשו מחוץ לארץ  -ישראל  ,ראה

,

:

ווהבוס  ,נזירות  ,עמ '

, 353 - 350

וכן Sozomenos ,

(  ] . ] 408 - 1413סם Historia Ecclesiasrica , 1 1 , 38 ( Patrologia Gracea , 67 ,

47

בור  -מים גדול  ,שהיה מקורה בקמרון  ,באגפה הדרומי של
כנסיית מנזר פירמינוס בנחל מכמש

הצליחו לרפאו  .אבתימיוס הופיע בחלומו של הילד וקרא לו לבוא אליו  .כל בני השבט נדדו אל

מדבר  -יהודה  ,כשהילד מנחה אותם בדרכם על  -פי

החלום  .לכסוף הם הגיעו אל אבתימיוס  ,אשר

הצליח בדרך נס לרפא את הנער  .תחת רושם זה התנצרו אספבטוס וכל אנשיו  .אספבטוס עצמו בחר
בשם פטרוס והיה אחר  -כך הבישוף הראשון של מחנה הנודדים ( ןז01ק 8קס )  .בני שבט זה נשארו
קשורים אל אבתימיוס וראו בו מדריך רוחני עד יום מותו .

"

96

"

היחסים בין נזירי הלאורות לבין המתבודדים ונזירי הקוינוביום
כאמור  ,התגבשו שלוש צורות שונות של נזירות  -ההתבודדות הקיצונית  ,הלאורה והקוינוביום .

למרות השוני ביניהן  ,נרקמו במדבר  -יהודה יחסי שיתוף מיוחדים בין המשתייכים לטיפוסי הנזירות
השונים .
ההתבודדות היתה ערך מרכזי בחיי נזירי הלאורות .

לפיכך ,

רבים מהחשובים והמפורסמים

שבנזירי הלאורות בילו תקופות של התבודדות מוחלטת או כחברת תלמיד נוסף  .כך נהגו אבתימיוס
לפני ייסוד הלאורה שלו
קיריאקוס

99 ,

97 ,

וסבאם לפני ייסוד ' הלאורה הגדולה ' .

98

כך נהגו גם אחרים  ,כדוגמח

יוהנס הסיכיאסטסל0י ואחרים  .גם נזירים שבילו את כל ימיהם בלאורה נהגו  ,על  -פי

קירילוס  ,חיי אבתימיוס ,

 ( 10עמ '

. ) 21 - 18

99

קירילוס  ,חיי

97

קירילוס חיי

אבתימיוס ,

 ( 11עמ '

. ) 22 - 21

100

קירילוס  ,חיי יוהנס

98

קירילוס  ,חיי

סבאם 14 - 12 ,

96

.

( עמ ' . ) 97 - 95

קיריאקוס  ( 9 - 8 ,עמ '

הסיכאסטס .

13

. ) 227
( עמ '

) 212 - 211

מנזרי ה ' לאורה ' במדבר יהודה

מנהגם של אבתימיוס וסבאם  ,לצאת להתבודדות כתקופת הצום שבין אמצע ינואר ועד לפני חג
הפסחא  .י0י

היחסים בין המתבודדים  -ההרמיטים לנזירי הלאורות היו אפוא הדוקים ביותר  ,ולעתים קשה
לקבוע את התחום המפריד בין אלה לאלה .

הקוינוביום הציג גישה שונה לנזירות  .כאן העקרונות הבסיסיים היו שיתוף  ,סדר  -יום

קבוע ,

משמעת וציות  .אולם למרות השוני הבסיסי  ,נוצרה במדבר  -יהודה מערכת  -יחסים הדוקה בין נזירי
הלאורות ונזירי הקוינוביום .
במערכת זאת שנוסדה על  -ידי אבתימיוס ועוצבה בהנהגתו של סבאם  ,שימש הקוינוביום לא רק
כצורת  -חיים נזירית מקובלת בפני עצמה  ,אלא גם כמוסד המכשיר חניכים צעירים לקראת הקשיים
הרבים המקובלים על נזירי הלאורות  .זאת מתוך הכרה  ,שמי שהצליח להתרגל לחיי המשמעת
הכפויה

בקוינוביום ,

טובים סיכוייו להסתגל למשמעת העצמית הפנימית הנדרשת
צעירים ,

אבתימיוס נהג לשלוח חניכים

שביקשו להתקבל אל

הלאורה ,

בלאורה 02 .י

לקוינוביום שבהנהגת

תיאוקטיסטוס  ,כדי שיקבלו שם את חינוכם הראשוני  .כך נהג גם בסבאס  ,כאשר זה בא אליו
לראשונה .

03ן

סבאס הלך בעקבותיו והנהיג מנהג דומה  .הוא שלח את החניכים החדשים אל הקוינוביום של
תיאודוסיוס  ,או אל ' הקוינוביום הקטן ' שאותו ייסד בעצמו ממערב ' ללאורה הגדולה '  ,על  -מנת
שיוכשרו בו תלמידים צעירים .

04ן

היו מקרים בהם חיו מתבודדים סמוך למנזרי קוינוביום  ,שאליהם היו באים בימי שבת וראשון
ולתפילה .

לסעודה

כפי

שראינו ,

סבאם ,

לאחר

חניכותו ,

תקופת

פרש

מהקוינוביום

של

תיאוקטיסטוס  ,וחי במערה לא הרחק משם  .במערה זו נהג לקלוע סלים כל ימות השבוע  ,ובימי שבת
וראשון היה בא עם הסלים שקלע אל
בקסטליון ( מרדה  -חרבת

הקוינוביום  ~ .י

אל  -מירד )

היה מנזר קוינוביטי מיסודו של סבאס  .אבל באותו

המקום  ,או בסמוך לו  ,חיו נזירים שאותם מכנה יוהנס מוסכוס ' אנכורטים '  .כינוי זה מיוחס בדרך -
כלל למתבודדים או לנזירי לאורה  .כלומר  ,נראה שגם כאן היתה שכנות של קהילת מתבודדים עם
קהילת נזירים שיתופית .

06ן

גם בין נזירי מנזרו של גראסימוס ובין הקוינוביום הסמוך היו יחסים

לעיל .

הדוקים ,

כפי שראינו

ל0ן

היחסים עם הממסד הדתי והמדיני
נזירי

מדבר  -יהודה בכלל ונזירי הלאורות בפרט ניהלו מערכת  -יחסים דו  -ערכית עם הממסד הדתי

והמדיני  .מצד אחד הם היו תלויים בממסד זה ומעורבים בו  .אולם מצד שני  ,הם שמרו כקפדנות

ובקנאות על עצמאותם  ,והפגינו אי  -תלות בגורמים אלה בכל נושא שעורר מחלוקת .
101

.

ראה  :צ ' יטי  ,המדבר עמ '  96 , 82ועוד .
 :שם  ,עמ ' , 85

102

ראה

106

קירילוס חיי
קירילוס  ,חיי סבאס ,

103

.

 . 22ק

ו10

.

. 108

סבאס  ( 8 - 7 ,עמ '

( , 42 ) 1961

. ) 92 - 91

 ( 28 - 27עמ ' : ) 1 13 - 110

. . Bib/ica

ראה לעיל  ,הערה . 59

'

יוהנס

מוסכוס 158 ,

104

שם  ( 29 - 28 ,עמ '

105

ראה לעיל  ,הערה . 58

(  . 3025ס . ' .

The Monastery of

.

. ) 114 - 113

 ( Patrologia (3 racea 87וכן ראה :

' 3 . ] . %41111
'

ריכב רובין

ראשי הממסד הדתי  -הפטריארך של ירושלים ואנשיו  -מינו את ראשי המנזרים  ,קידשו את

כנסיותיהם ומינו את המשמשים בקודש ( כמרים  ,דיאקונים  ,קוראי מזמורים וכדומה

) 08 .ן

הממסד

המדיני  -הקיסר ונציגיו בפרובינציה  -היו גם כן בעלי השפעה  ,באמצעות הזרמת

כספים ,

הפניית כוחות  -צבא לאבטחת אזורי המדבר וכדומה .
חלקדון  ,במאה

להחלטות

09ן

אולם גם בעת המחלוקת בשאלת הנאמנות

החמישית  ,והמחלוקת על תורת אוריגנס  ,במאה השישית  ,הפגינו נזירי

מדבר  -יהודה עמדות עצמאיות  .כך  ,בזמן המחלוקת בין המונופיזיטים והאורתודוכסים  ,התנגדו

מרבית נזירי מדבר  -יהודה להחלטות ועידת חלקדון

ויצאו במרד גלוי נגד ההחלטה  .יוצא

( ) 451

מכלל זה היה אבתימיוס  ,שדבק בקו האורתודוכסי ופרש אל עומק המדבר  ,כדי לא לבוא במגע עם
הנזירים האחרים 9 .יי
במאה השישית אף נוצרו מחלוקות ופילוגים בין המנזרים השונים לבין עצמם  .נזירי ' הלאורה
החדשה ' התנגדו להחלטות ועידת קונסטנטינופול ועמדו בוויכוח ובמאבק עם אנשי ' הלאורה
האחרים 1 .ין

הגדולה ' ותומכיהם מן המנזרים

הבט אחר של יחסי הנזירים עם הממסד הכנסייתי הוא עניין התפקידים הרשמיים שנשאו נזירים ,
כאלה שעזבו את המדבר  ,במסגרת הכנסיה  .הפטריארך של ירושלים נהג למנות

וביניהם

ארכימנדריט  ,כלומר נזיר הממונה על הנזירים האחרים  .תפקיד זה היה בעל חשיבות מועטה  ,עד
שהתמנו סבאם כראש הנזירים המתבודדים ותיאודוסיוס כראש הנזירים הקוינוביטיים ( בשנת . ) 492
באותה תקופה קיבל התפקיד משמעות רבה  ,הן בגלל יוקרתם הרבה של שני האישים הללו והן בגלל
העברת מרכז הכוח האחראי על נזירי המדבר לידיהם של הנזירים עצמם 2 .ין
רבים מנזירי המדבר עלו כתפקידים כנסייתיים והתמנו בישופים בקהילות שונות בארץ ומחוצה

לה  ,משמשים בכנסיית הקבר  ,ואף הגיעו לדרגת פטריארכים 3 .יי
השילוב וההארמוניה שצמחו במדבר בין נזירי המדבר לבין ראשי הממסד הכנסייתי  ,בלטו
בתקופת כהונתו של אליאס ' הערבי '

( , ) 513 - 494

שהחל את דרכו כנזיר

במצרים ,

מחניכיו של אבתימיוס  ,והגיע בסופו של דבר לדרגת הפטריארך של ירושלים .

ד.

4

היה זמן  -מה

"

חיי היום  -יום בלאורה

מתוך תיאורים שונים של מאורעות מחיי הקדושים שבמקורות

ההיסטוריים  ,מסתמנת תמונה

המראה כיצד השפיעו כל מאפייני הלאורה  ,אותם תיארנו עד כאן  ,על החיים היומיומיים .

כאמור  ,נזירי הלאורה נהגו להתבודד כל ימות השבוע  ,כל אחד בתאו  ,ולעסוק שם

בתפילה ובהגות  .רק בימי שבת וראשון היו נפגשים במרכזה של הלאורה

108

ראה  ,למשל  ,הסבת

הלאורה של אכתימיוס לקוינוביום  .חיי אבתימיוס ,

הקדשת הכנסיה בלאורה  ,ראה
109

דוגמה

טובה

:

חיי

110

ראה

:

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '

, 92 - 89

111

ראה :

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '

112

ראה :

113

44

הקדשתו של סכאס ועל

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '  107ועוד דוגמות

. 91

129 - 127

114

לסעודה

רבות .

לקשרים בין הממסד הפוליטי האימפריאלי לבין הנזירים היא בקשותיו של סבאס מהקיסר

יוסטיניאנוס  .ראה לעיל  ,הערה

קירילוס  ,חיי

ושם גם הפניות למקורות .

.

סבאס  ( 30 ,עמ '  : ) 115עיטי  ,המדבר  ,עמ '

ראה  ,למשל  ,רשימת תלמידי
ראה

סבאס  ( 19 ,עמ ' , ) 104

וכן

 ( 43עמ '  ; ) 64על

לתפילה ,

במלאכה ,

 :צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ '

אבתימיוס .

. 110

. 110

צ ' יטי  ,המדבר  ,עמ ' 85

ושם גם הפניות למקורות .

שרידי הבניין המרכזי של מנזר חריתון

ולהדרכה רוחנית מפיו של ראש הלאורה  .הנזירים המפורסמים הקפידו מאוד על ההתבודדות ולא
הרשו לאיש להפריעם בה  .ב ' חיי אבתימיוס ' מתוארים שני מקרים בהם אף שנזקקו לו תלמידיו
באמצע השבוע  ,הקפידו שלא להפריעו וחיכו עד יום השבת 5 .ין ההתכנסות בסוף השבוע נוצלה גם
לצרכים חומריים

;

אז אכלו הנזירים ארוחה חמה ומבושלת  ,הצטיידו במזון ובמים למשך השבוע

הבא  ,הביאו את פרי עמלם מן השבוע שחלף  ,והצטיידו ב ' חומרי גלם ' לעבודת השבוע הבא .

על התנהגותם של המתבודדים במהלך ימי השבוע סיפר קיריאקוס  ,בשם תלמידי

לקיריליוס מסקיתופוליס

16ן

אבתימיוס ,

:

לעולם אין אנו משוחחים עם איש בשעת הסעודה  ,מלבד בשעת צורך חיוני ביותר או בימי
שבת וימי ראשון  .אין אנו ישנים בשכיבה  ,אלא חוטפים תנומה קלה  ,בישיבה  ,תוך כדי
אחיזה בשתי ידים כחבל המשתלשל מן התקרה  ,בפינת תא ההתבודדות  .הוא

הרשה לעצמו לשקוע בשינה קצרה  ,כדי למלא צורך של הטבע . . .

[ אבתימיוס ]

7מ

במקום אחר מספר קיריאקום שבמשך שלושים ואחת שנות שהותו כלאורה של סוקה ' מעולם לא

'

אכל בשעות בהן השמש זורחת ' 1 .י
תקופה מיוחדת בשנה  ,שבה גזרו הנזירים על עצמם חומרות נוספות  ,היתה תקופת הצום שלפני
חג הפסחא  .לפי נוהגם זה  ,יצאו נזירי הלאורות בתקופה שבין חודש ינואר לחג הפסחא להתבודדות
ולהסתגפות בתנאים חמורים ביותר בעומק המדבר .

9ן1

בתקופה זו הירבו כצום וניזונו בעיקר

מהצמחיה הטבעית .
תקופת הצום וההתבודדות נוצלה גם לחיפוש אחר אתרים
115

קירילוס  ,חיי אבתימיוס

116

קירילוס  ,חיי סבאם ,

 ( 18 , 10עמ ' , 21 - 18
( עמ ' ; ) 94

10

117

קירילוס  ,חיי

אכתימיוס ,

118

קירילומ  ,חיי

קיריאקוס  ( 8 ,עמ '

119

ראה לעיל  ,הערות

, 97

21

. 101

. ) 29 - 28

חיי גראסימוס  ,מהדורת

( עמ ' . ) 34
. ) 227

חדשים  ,שבהם

קויקלידס  ,עמ '

4 -3

הוקמו אחר  -כך

לאורות חדשות 20 .י לעתים קרובות יצא נזיר מנוסה להתבודדות זו  ,כשהוא מלווה בנזיר צעיר
י2ן תיאור מיוחד
ששירת אותו ובדרך זו למד ממנו גם את דרכו הנכונה של נזיר וגם את דרכי המדבר .

במינו הוא זה של אבתימיוס
קיריאקוס ,

דומיטיאנוס ,

וגראסימוס ,

בסבאס ,

שיצאו להתבודדות וצום כשהם מלווים

אליאס ומקאריוס  ,שכולם הפכו אחר  -כך לנזירים מפורסמים וכעלי

תפקידים חשובים בנזירות ובכנסיה .

22ן

עם התפתחותן וגידולן של הלאורות התעורר צורך בבחירת בעלי תפקידים שונים  -הן

תפקידים חילוניים כאקונומוס  ,אחראי לבהמות וכדומה  ,והן תפקידים דתיים כמו

כומר  ,דיאקון ,

קורא בתהילים ואחרים .

בתפקיד ראש הלאורה ( הגומנוס ) שיש בדרך  -כלל מייסדה  .אולם אחרי מותו נהגו הנזירים לבחור

הגומנוס חדש ולעתים מונה אחד הנזירים לתפקיד זה על  -ידי הפטריארך בירושלים .
בסוף ימיו  ,ביקש מחניכיו לבחור בהצבעה את יורשו כתפקיד .

23ן

אבתימיוס ,

לעומת זאת  ,נזירי הלאורה של
24ן

סבאם  ,בנסיון  -התמרדות כנגדו  ,פנו אל הפטריארך של ירושלים שימנה להם הגומנוס .
סבאס ואבתימיוס התנגדו להתמנות ככמרים והעדיפו להשאיר תפקיד זה בידי אחרים  .כלאורה
של אבתימיוס שימשו יוהנס וקירין ככמרים 25 .י בקשר לתפקידים אחרים אנו יודעים למשל  ,כי
26ן

קיריאקוס שימש כאחראי לקריאת מזמורי תהילים וצלצול הגונג לתפילה כלאורה של סוקה .

כין התפקידים החילוניים אנו שומעים בעיקר אודות האקונומוס  ,האחראי לניהול חיי המנזר
ולסיפוק כל צורכי הנזירים  ,וכן על ה ' גנן ' שעסק בגידול ירקות לאכילה  ,אחראי לבהמות ותפקידים
דומים .

7

"

תיאור מיוחד במינו מצוי בחיי קיריאקוס  ,שם נמנים התפקידים השונים אותם הוא מילא בלאורה
של סוקה

:

ולאכסניה ,

כאקונומוס היה אחראי לכלכלת הלאורה

ושימש

כאוצר

;

כן היה אחראי

למאפיה ,

 , ( Kavovdpxולבסוף התמנה גם לתפקיד כומר ( פרסביטרוס 01קםזס

)

~ -עם גידולה של המסגרת

לבית  -החולים

נכסי הלאורה  .מלבד זאת שימש כדיאקון וכאחראי לתפילות

"

שק ) 28 -י

" "

ומינויים של בעלי תפקידים שונים  ,התעוררו גם בעיות משמעת  .בניגוד

לתפיסה הקוינוביטית  ,בלאורה המשמעת והציות לא היו ערך בעל חשיבות דתית  .ידועים מקרים של

אי  -ציות מרדני של יחידים  ,מטעמים אישיים  ,ואף של קבוצות שלמות  ,מטעמים

עקרוניים 29 .י

אולם

צמיחתה של הלאורה סביב אישיותו של ראש הלאורה ומייסדה הביאו בדרך  -כלל להערכה רבה
כלפיו ולקבלת דעתו ומרותו .

.

.א

120

ראה  :אד

121

הדוגמות לכך רבות  .למשל

.ק

( 2 ) 1929

Christian Easr ,
:

.

- The

of Jerusalem ' .

Chitty ,

סבאס לקח עמו פעם את פלאוויוס הסורי וקירילוס ( קירילוס  ,חיי

 . [ .נן

סבאס  , 49 ,עמ '

.

 ) 139 - 138ופעם את אגאפטיאוס ( שם  23 ,עמ '  : ) 107קיריאקוס לקח עמו תלמיד ששמו אינו ידוע ( קירילוס  ,חיי
קיריאקוס ,

 , 9 - 7עמ '

. ) 227

122

קירילוס  ,חיי

אבתימיוס  ( 38 ,עמ ' : ) 57 - 56

123

קירילוס  ,חיי

אבתימיוס  ( 39 ,עמ '

124

127

קירילוס  ,חיי

. ) 59 - 58

סבאס ,
125

 ( 11עמ '

. ) 95 - 94

קירילוס  ,חיי

. ) 29 :

אבתימיוס  ( 18 ,עמ ' 28
קיריאקוס  ( 8 - 7 ,עמ ' . ) 226

 126קירילוס  ,חיי
קירילוס  ,חיי סכאס  ( 35 ,עמ ' . ) 122 - 121
על גנן וגנים חקלאיים במנזרים ראה לעיל  ,הערות  . 68 - 61על האחראי לאחזקת הבהמות ראה לעיל ,
קיריאקוס 8 - 7 ,

הערה . 73

128

קירילוס  ,חיי

129

כך למשל  ,אוקסטניוס לא הסכים להתמנות לאחראי על הכהמות  ,לא נשמע לאקונומוס דומיטיאנוס  ,ולכמרים

( עמ ' . ) 227 - 226

קירין ויוהנס  .ולבסוף אף סירב לציית לאבתימיוס עצמו  .רק לאחר שנענש מידי שמים ואבתימיוס ריפא

הסכים לקבל את התפקיד  .ראה

 :קירילוס ,

חיי אבתימיוס .

 ( 18עמ '

אותו  ,הוא

 . ) 29 - 28כנגד סבאס פרצה בלאורה שלו מרידה

של ממש  ,שהסתיימה בפרישתה של קבוצת נזירים מן הלאורה  ,וייסודה של ' הלאורה החדשה '  .ראה  :קירילוס  ,חיי
סבאס  ( 36 - 35 ,עמ '

,

4

. ) 125 - 121

