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אורה לימור

מבוא
מעטים החיבורים שהשפיעו במידה כה רבה על מחקר ארץ  -ישראל  ,ושהפכו בעצמם מושא

למחקרים כה רבים  ,כתיאור המסע של ט4ר :ה  .י כתב  -היד היחיד של חיבור זה  ,שאף הוא איננו אלא
קטע מן החיבור השלם  ,נתגלה בשנת

שבאיטליה .

1884

על  -ידי הבישוף המלומד גאמוריני באוצו

) ( Arezzo

הוא כולל שישה גליונות -קלף כפולים שהועתקו ככל הנראה במאה הי " א במנזר

2

מונטה קאסינו  .ראשיתו וסופו של החיבור חסרים  ,ובהעדרם אין בידינו הנתונים של שם הכותב ,
מקומו וזמנו  ,המצויים על  -פי  -רוב בפתיחה או בסיומו של חיבור  .אך למרות זאת איפשר עיון

מדוקדק בטקסט להגיע לכמה מסקנות ראשוניות  :החיבור הוא תיאור מסע למקומות הקדושים של
ארץ  -ישראל ושכנותיה  ,הכתוב בגוף ראשון  .הטקסט כולל כמה פניות של המחברת אל ' אחיותי ,
הגבירות הנכבדות '

3

המצביעות על כך כי הכותבת היא אשה  ,נזירה  .קבלת הפנים שהיא זוכה לה

בכל המקומות שביקרה מלמדת כי היתה גבירה רמת -מעלה  ,וגם פמליית אנשי הכמורה המלווה
אותה במסעותיה מרמזת לכך  .ההשוואה שהיא עורכת בין נהר הפרת לרון
1

4

עשויה ללמד כי באה

הקטע שלפנינו לקוח מתוך התרגום ל ' מסע אגריה ' העומד לצאת לאור בהוצאת יד יצחק בל  -צבי  ,כחלק ממפעל
תרגומים לעברית של ספרות עולי  -הרגל הקדומים לארץ  -ישראל  ,מטעם המכון לחקר ארץ  -ישראל ויישובה  ,יד

על  -פי המהדורה של .

יצחק בן  -צבי  .העורך המדעי של המפעל הוא פרופ ' י ' פראוור  .התרגום נעשה
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מצרפת  ,ועל  -פי אזכורי אישים ומקומות ניתן להסיק כי ערכה את מסעה בשנים , 385 - 381
ובירושלים שהתה למן חג ההתגלות

ב 383 -

ועד הפסחא

ב ' . 384 -

מחברת תיאור המסע היא אפוא נזירה ואולי אם  -מנזר  ,בת  -אצולה מצרפת או מספרד ,

6

מן

המחצית השנייה של המאה הרביעית  .מטרונה עלומת -שם זו זוהתה בידי גאמוריני עצמו כסילביה
מאקוויטניה  ,אחותו של רופינוס ,

הנזכרת על  -ידי פאלאדיוס בחיבורו העוסק בחיי הנזירים .

זה נתקבל תחילה  ,אף הונצח בהוצאה ובתרגום הראשון לאנגלית במסגרת
ciety

%1

7

זיהוי

Palestine Pilgrim ' s

ז 8ואולם בשנת  1903זיהה דום פרוטין את הכותבת כאתריה  ,או אגריה  ,שלה הקדיש

"

האח ואלריוס מגאליקיה במאה השביעית מכתב  -שבח על אומץ הלב ועוז הנפש אשר גילתה
במסעה למקומות

הקדושים .

9

פרטים רבים במכתבו של ואלריוס מתאימים לקטעי החיבור

המצויים בידינו  ,וזיהוי מחברת תיאור המסע כגיבורה של ואלריוס מקובל היום  .רק מולדתה
ובעיקר איות שמה של הכותבת  -אגריה  ,אתריה  ,או אכריה  -נתונים עדיין לחילוקי  -דעות  ,אם
כי לאחרונה מקובלת הצורה

' אגריה ' .

0ן

בנוסף על פרטים ביוגראפיים ראשוניים אלה  ,ניתן ללמוד מן החיבור דברים אחדים על
אישיותה של הכותבת

רבה  .לאדיקותה

:

אדיקותה מופלגת והביקור במקומות הקדושים ממלא אותה התרגשות

נוספת סקרנותה שעליה היא מעידה בעצמה  ,י י

סקרנות הגובלת בהרפתקנות  .בשל

שתי אלו נכונה היא לקחת על עצמה כל עמל כדי לראות את המקומות הקדושים  ,ולו הנידחים

ביותר  ,ואת ההתרגשות הממלאת אותה למראה עיניה היא מעבירה לקוראותיה  .זאת עושה היא
בלשונה המיוחדת  ,ששימשה נושא למחקר של פילולוגים קלאסיים רבים  .לשונה של אגריה איננה

לשון הפרוזה הלאטינית הקלאסית התקנית  .היא איננה שומרת כלל ועיקר על כללי הדקדוק
והתחביר  ,מסרסת מלים ומבנים לשוניים ואף מביאה צורות חדשות של שמות ופעלים  .החוקרים
ראו את שפתה כמייצגת את השפה הגלית  -רומית השגורה בפרובינציה שממנה באה אגריה  ,אך
קשה לדעת באיזו מידה שפתה זו משקפת את הנורמה במקומותיה ובאיזו מידה הסירוסים הם
מיוחדים

5

לה .

2ן

תאריך זה נקבע באורח משכנע על  -ידי דוום

? . Devos , ' La date de voyage d 'Egeri ~ ' , Analecta :

 . 165 - 194קק Bollandana, 85 ) 1967 ( ,
6

לצד ההשערה כי באה מצרפת קיימת דעה כי המחברת היא בת גאליקיה )  ( Galiciaשבספרד  .זאת על  -סמך
זיהויה במכתבו של האח ואלריוס

( להלן )

וההנחה כי כתב על אודות בת ארצו  .גם אזכורו של האוקיאנוס

בחיבורו של הדיאקון פטרוס ( להלן )  ,המסתמך ככל הנראה על אגריה  ,העלה השערה כי באה מחופו הצרפתי או
הספרדי של

האוקיאנוס .

 .ק  . Butler, Cambridge 1898 ,כ

7

148

8

ברנארד

( לעיל  ,הערה

,) 1

)

Palladius , Historia Lausiaca, 55 , 11 , ed .

וזו גם דעתו של נאייר ( לעיל  ,הערה

.

.) 1

Valerius Al) batus , Epistola de 8 . Echeria , Patrologia Latina 87 , cc . 421 - 425 ; 2 . Garcia , 'La
29

~

lettre de Valerius aux moines du Vierzo sur 18 bienheureuse Aetheria' , Analecta:

4 . Firotin , ' La viritable auteur ] 8 " Peregrinatio Silviae" , La vlergeן ;  . 377 - 399קק ) 1910 ( ,

espagnol Etheria ' , R
 . 367 - 397קק . evue des Questiones Historigues, 74 ) 1903 ( ,
10

בנוסחות השונות של מכתבו של ואלריוס מופיע השם בגירסות אחדות Egeria, Etheria, Aitheria, Echeria , :
Heteria , Eiheria

11

1ץ 3 , %

12

לא מצאתי כל דרך  ,אף לא טעם  ,לנסות ולהעביר לעברית את ייחודה של הלאטינית של אגריה  .ניסיתי  ,עם זאת ,
לשמור על עממיות לשונה ולא להעביר את התרגום לשפה גבוהה יותר  .כמו  -כן נמנעתי מכל פרשנות בגוף

50
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שפתה של אגריה אמנם איננה שפת משכילים  ,אך ידיעת התנ " ך שלה מרשימה ביותר  .היא באה
לכל מקום ומקום מצוידת בידע המקראי המתאים לו  .היא יודעת לצטט פסוקי מקרא בעל  -פה

ומכירה את המסורות והסיפורים הנוגעים לאתרים השונים  .אין ספק כי אגריה התכוננה היטב
לקראת המסע  ,ואולם הידע שהיא מגלה איננו ידע הנרכש תוך זמן קצר  .הקורא מתרשם כי הברית

הישנה והחדשה גם יחד הל חלק מהשכלתה של אגריה ( יש לזכור כי אגריה באה לארץ לפני שהכין
הירונימוס את תרגום התנ " ך ללאטינית  ,והיא קראה את התנ " ך באחד מתרגומיו הקדומים ) 3 ,י וכי

התודעה התנ " כית שלה איננה מצטמצמת לידע בלבד  .אגריה הולכת בעקבות בני ישראל היוצאים
ממצרים ומבקשת לראות את כל המקומות

' בהם נגעו

הם ' .

4ן

היא מספרת את עלילות בני ישראל

במדבר כדרך שמספר אדם את תולדותיו שלו  ,ללא מחיצות של זמן ומתוך קירבה רבה למאורעות

המסופרים  .יתר על כל  ,היא מתייחסת באותה מידה של אינטימיות אל סיפורי האוונגליונים ואל

סיפורי המקרא  ,ותיאורה מהווה על כן עדות מעניינת על אימוץ המקרא על  -ידי הנוצרים במאות

הראשונות לתולדותיהם .
בהיות מולדתה בקצה מערב  ,אין בפיה של אגריה די מלים כדי להביע את השתאותה מפלאי

המזרח  .פלאים אלה  ,אף הם נוגעים לאמונתה  .בעיקר מרשימים אותה הנזירים המתבודדים -

הארמיטים  -אשר היא פוגשת בסיני ובערביה  .הם מכונים בפיה ' קדושים '  ,תואר המתלווה לכל

גיבורי הברית  -החדשה והמקרא הנזכרים בחיבור  .דרך חייהם של הנזירים הקדושים היא חלק
מהפלאים שרואה אגריה במזרח  ,ומאחר והנזירים מסתופפים במקומות הקדושים שבמדבר
ומשמשים מעין ממונים עליהם  ,ועל כן הם מארחי הצליינים ומורי  -דרכם  ,הרי הקדושים שרואה
אגריה בעיניה והקדושים שאודותם היא שומעת מפיהם הופכים לחלק מאותו סיפור

עצמו .

מתוך התפעלותה של אגריה מקדושתם של נזירי המדבר ברור כי התופעה זרה לה  ,למרות

היותה בעצמה נזירה  .הארמיטיות והאסקטיות הן חלק מפניה של נזירות המדבר  ,שהיא עדיין

תופעה חדשה למדי בנצרות בתקופה הנדונה .

אגריה באה למזרח כמאה שנה לאחר פרישתו

למדבר של אנטוניוס הקדוש  ,אבי הנזירות  ,הפרוטוטיפ של הארמיס  ,ורק כשלושים שנה לאחר

מותו  .חלק מן הנזירים שהיא פוגשת עשויים היו להיות תלמידיו ואולי אף להכירו  .לגבי המערב ,
התופעה חדשה ומעוררת הערצה  ,ואגריה נותנת לה ביטוי

נלהב .

חיבורה של אגריה מתחלק לשני חלקים ; הראשון ( סעיפים  ( XXIII - 1מביא את תיאור מסעה ,
ואילו השני ( סעיפים

( XLIX -XXIV

מביא דיווח מפורט על סדרי הפולחן של הכנסייה

הירושלמית  .עיקרו של החלק הראשון לא הגיע לידינו  ,אולם מתוך עיון בחיבור עצמו ניתן לשער
כי חלק זה כלל את ביקורה בקונסטנטינופול 5י ובמצרים

16

וכן את כל סיוריה במקומות הקדושים

התרגום על  -ידי פירוש או העברה למונחים מודרניים  .את החסר השלמתי בהערות  .על סוגיית הלשון של אגריה

ראה ביבליוגראפיה בספרו של וילקינסון ( לעיל  ,הערה
13

' ' Vetus Latina

,) 1

עמ '

. 301

רק פראגמנטים של נוסחי  -תרגומים אלה נשתמרו  ,וכן מובאות מתוכם בכתתי אבות הכנסייה ,

ומבחינה זו יש גם בחיבורה של אגריה תרומה למחקר תרגומים עתיקים

,י

אלה .

1,

14

11

15

3 , XVII

16

1 , Vrl
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של ארץ  -ישראל  .גם מכתבו הנזכר של האח ואלריוס מסייע בהשלמת פרטים מסוימים של מסעה ,
אם כי נראה כי ואלריוס התרשם בעיקר מביקוריה של אגריה בסיני ובערביה  ,מקומות המתוארים

לידינו .

בקטעים ששרדו והגיעו גם

בהכרת החלקים החסרים במסעה של אגריה מסייע יותר מכל חיבורו של הדיאקון פטרוס על
אודות המקומות

הקדושים .

פטרוס  ,הספרן של מנזר מונטה קאסינו  ,כתב חיבור זה במחצית

!1

הראשונה של המאה הי " ב  .הוא לא ביקר במזרח  ,ואת המידע שבידיו קיבל  ,כפי שהוא בעצמו
מעיד  ,מכמה חיבורים שהיו מצויים בספרייתו  ,שאחד מהם נתחבר  ,ללא ספק  ,לאחר הכיבוש

הצלבני  .כך מביא פטרוס מידע מעורב  -חלקו מן המאה הי " ב וחלקו משקף את מצבם של

המקומות הקדושים מאות שנים קודם  -לכן  .לגבי המידע הקדום  ,נעזר פטרוס קודם כל בחיבורו של
בדה ( אשר אף הוא לא ביקר בעצמו במזרח  ,וסיכם ידע שהגיע לידיו )  ,ולמעשה העתיק ממנו
חטיבות

שלמותץ !

ולאחר  -מכן בתיאור מסעה של אגריה  .השוואת הקטעים שהגיעו לידינו מ ' מסע

אגריה ' עם הקטעים המקבילים אצל פטרוס מלמדים מה רבה היתה הישענותו עליה  ,ולכן יש
בחיבורו כדי לסייע בהשלמת הקטעים החסרים בחיבורה  ,ואף לתת מושג מלא יותר על מסעה  .עם
זאת אין בחיבורו של פטרוס ללמדנו על מסלול המסע שערכה אגריה  ,מאחר וסדר הדברים של
פטרוס חופף את זה של בדה 9 .י
מתוך כל האמור ניתן לשער כי אגריה באה לירושלים מקונסטנטינופול  ,והקדישה תחילה את

זמנה להכרת ירושלים וסביבותיה  ,הגליל ושאר מקומותיה הקדושים של ארץ  -ישראל  .לאחר  -מכן
ערכה שני ביקורים במצרים  ,ורוב תיאור מהלכו של הביקור השני שרד ( סעיפים  . ) 1()- 1לאחר

שובה לירושלים יצאה ממנה שוב לשני מסעות קצרים  ,האחד בהר  -נבו ( סעיפים  ) % 11 -%והשני

לקרניים ( סעיפים 1 -() 111זי )( ) .

לבסוף נפרדה מירושלים  ,לאחר שלוש שנות שהייה בה ,

לאנטיוכיה ולביקור במסופוטמיה ( סעיפים

) () 1 -XVIIנ )  ,בקיליקיה ( סעיפים

20

פנתה

) ( ) ( ) 111 -XXII

ולבסוף לקונסטנטינופול  ,שממנה יצאה  -אם עמדה בתכניותיה  -לביקור באפסוס  ,ואולי

היתה זו התחנה האחרונה במסעה הארוך והיסודי .
שרידיו של ' מסע אגריה ' הנמצאים בידינו אינם יכולים אלא לעורר את צערנו על כך שהחיבור לא
הגיע אלינו בשלמותו  .סיפורה של אגריה רחוק מרחק רב מן התיאור היבש והתכליתי של חיבורים
אחרים מן התקופה הביזאנטית שהגיעו לידינו  ,כגון זה של ' הנהסע מבורדו ' שקדם לה
של תיאודוסיוס המאוחר ממנה

150

50

שנה  ,או

שנה  .שוני זה בולט מאוד כאשר משווים א ת תיאורי אגריה עם

מה שנשאר מהם לאחר עיבודו של הדיאקון פטרוס  .שהרי פטרוס היה מעוניין רק במידע היבש
וסילק את כל החיוניות וההתרגשות המאפיינים כל  -כך את

. Casinensis ,

004

17

361

18

 . 245 - 280קק CCSL 175 ,

.

 ~ Beda Venerabilis , De locis sanctisבמהדורת  CCSLשל בדה מודפסים

הקטעים שלקח פטרוס  ,לצד המקור של
19

נעשו כמה

20

,) 1

עמ '

. 210 - 179

 ' 1 ,בהיות עתה שלוש שנים תמימות מאז כאתי לירושלים '  .שלוש שנים אלה כוללות  ,ככל הנראה  ,את

הביקורים במצרים  ,בהר נבו

52

בדה .

נסיונות לזהות את הקטעים שבהם נשען פטרוס על אגריה  .ראה מהדורת  CCSL 175וכן וילקינסון

( לעיל  ,הערה
XVII

אגריה .

ובקרניים .

פגריה בהר נבו

מיעוטם של תיאורי ארץ  -ישראל מן התקופה הביזאנטית גורם לנו לעוט כמוצאי שלל רב על כל
חיבור  ,אף על כל פירור  -מידע המגיע לידינו  .אולם חיבורה של אגריה מוסר לנו יותר מנתח  -מידע

נוסף על תולדות ארץ  -ישראל  ,שיש בו כדי לסייע בתיארוכה של כנסייה זו או אחרת  ,או להשלים
פרק בתולדותיו של מקום זה או אחר  .כל מקום ומקום שבו מבקרת אגריה זוכה לתיאור מפורט
הכולל את המיבנים המצויים בו  ,האמונות והמסורות הקשורות אליו  ,הפולחן הנערך בו והנזירים

החיים בו  .אך בנוסף לכל אלה מוסרת אגריה לאחיותיה גם משהו מן האווירה האופפת את
המקומות הקדושים ומשהו ממשמעותם של המקומות הקדושים לגבי המאמין הנוצרי  .י2

בהמשך לתיאור המסע שערכה  ,מביאה אגריה דיווח מפורט על הפולחן הנוצרי בירושלים  .דיווח
זה אין לו אח ורע בחיבורי הצליינות  .עולי  -הרגל שוהים על  -פי  -רוב במקומות הקדושים זמן קצר

בלבד ותיאוריהם כוללים מידע על המקומות הקדושים  ,אך לא על החיים הדתיים .בהם  .אגריה ,

לעומת זאת ,עתותיה בידה  .היא יושבת בירושלים שלוש שנים תמימות ומשתתפת בכל הטקסים

והחגיגות .

מאחר והדברים שהיא רואה ושומעת ראויים להיות מועברים לאחיותיה הנזירות

שגורלן לא שפר עליהן כמוה  ,אך חסידותן איננה נופלת משלה  ,היא מתארת כסדרם את כל
הטקסים  ,התהלוכות והתפילות  ' ,את כל העבודה הנערכת מדי יום

ביומו במקומות הקדושים ' .

22

מידע זה שמוסרת אגריה לקוראותיה  ,אין ערוך לו  ,לא רק משום קדמותם של הדברים  -זהו

התיאור הקדום ביותר של הפולחן הירושלמי שהגיע לידינו  -ולא רק משום פירוטם  ,אלא גם
בשל דרכה של אגריה בכתיבת הדברים  .מאחר שאיננה כותבת לקורא אנונימי  ,אלא לאחיותיה

הנזירות  ,היא מנסה למסור להן דיווח אישי  ,בלתי  -אמצעי  ,שבנוסף למידע מעביר גם את
התפעמותה שלה מן הטקסים שבהם היא משתתפת ואת התרגשותו של הקהל הנוצרי

כולו .

23

סוד קסמה של הליתורגיה הירושלמית  ,לגבי אגריה  ,הוא בהיותה נערכת במקום שבו התרחשו

באוונגליונים .

המאורעות המתוארים

סקסו של כל חג נערך בזמן ובמקום שבהם התרחשו

האירועים עצמם  ,ובכל חג נערכים הטקסים ונקראים הפסוקים ' בהתאם לזמן ולמקום '  ,כשימוש
הלשון החביב על אגריה

( 14

פעם

היא חוזרת עליו בתיאורה ) .

24

זוהי ליטורגיה דראמאטית מאוד ,

הנערכת כתיאטרון  .מדי שנה ממחיזה הכנסייה הירושלמית את המאורעות שלזכרם נחוג

החג .

במת המחזה היא הבמה ההיסטורית עצמה  ,וקהל המאמינים המשתתף בטקסים יכול לראות עצמו
כאילו נוכח היה באירועים המהוארים בכתבי

הקודש .

אגריה באה לירושלים בדור השני לניצורה של העיר  ,והפולחן שבו היא משתתפת עוצב  ,מן
הסתם  ,זמן לא רב לפני ביקורה  ,מתוך התייחסות למשמעותם

המיוחדת של המקומות הקדושים .

בעיצוב החיים הדתיים בעיר נודע תפקיד נכבד לקירילוס  ,בישוף ירושלים בשנים  , 386 - 349שבעת

21

על היחס לצליינות בנצרות הקדומה ראה מאמרו של י ' פראוור  ' ,ירושלים בתפיסת הנצרות והיהדות בימי
הביניים המוקדמים '  ,קתדרה  ( 17 ,תשרי תשמ " א )  ,עמ '

22

 1 , xxivתיאור הליתורגיה הירושלמית אצל אגריה זכה למחקרים רבים  .ראה  ,למשל  ,סיכומו של וילקינסון

( לעיל  ,הערה
23

.92 -40

,) 1

עמ '

88 - 54

ואצלו ביבליוגראפיה  ,עמ '

. 303 - 302

ראה  ,למשל  ,תיאור התהלוכה במוצאי יום חמישי הקדוש ( פרק

xxx

(

וטקסי יום שישי הקדוש ( פרק

~
24

1

 locoט  ' Apte dieiראה  ,למשל  . 3 ~ xxxv ; 1 , XXXII ; 1 , XXXI ; 5 , XXIX :מנהג זה נשמר לא רק

בירושלים  ,אלא בכל המקומות הקדושים בהם ביקרה  ,וראה בקטעים שלהלן )נ ,
~

txv ; 1 ~ xiv ; 3 , ( ) 1 ; 7

.4

252

~

משה מקבל את לוחות הברית ; פסיפס במינזר סנטה קתרינה בהר  -סיני

ביקורה של אגריה נשא עדיין במישרה זו  25 .מתוך תיאורה של אגריה ברור שחלק מן הדברים שהיא
לנושא
רואה זרים לה ושונים מן התפילות והטקסים הנערכים בארצה  .גם משום כך היא מקדישה
מקום כה נרחב  ' :אך למען תדענה מהי העבודה הנערכת מדי יום ביומו במקומות הקדושים
אני להביאה לידיעתכן  ,ביודעי כי מתאוות אתן לדעת

25

26

3514

זאת' .

 ,חייבת

26

בשנת  350לערך נשא קירילוס את ה ~ 24 , ' Catecheses ' -דרשות לקטכומנים ובהן עיקרי הדת הנוצרית  ,כפי שהם
W . K . Reisel and 7 .
Munich
Rupp
נמסרים למתכוננים לטבילה  .ראה מהדורת 1848 - 1860

xxiv

1,

פגריה בהר נבו

החידוש שמוצאת אגריה בירושלים  ,ושמעורר את התפעלותה יותר מכל  ,הוא השימוש שנעשה

בתנ " ך לצרכים ליתורגיים  .אגריה מתפעלת מבחירת פרקי הקריאה ומזמורי התהלים  ,התואמים כה
יפה  -את הזמן

והמקום .

לרוע המזל  ,אין היא טורחת לדווח לאחיותיה מה היו אותם פרקים

ומזמורים  ,ובעוד שניתן לשער בנקל מה היו פרקי הקריאה ההיסטוריים  ,קשה יותר למלא את
החסר

לגבי

וההמנונים .

המזמורים

)  ( Lectionariumהארמני27

חיבורים

מאוחרים

והלוח הליתורגי הגיאורגי ,

28

יותר ,

כמו

פרקי הקריאה

ספר

עשויים לסייע במידה מסוימת במילוי

חוסר זה  ,אך יש לזכור כי הליתורגיה נתונה לשינויים  ,במיוחד בתקופת התהוותה  .מכל מקום  ,אין

ספק כי כל פרקי הקריאה הנאמרים בעת הפולחן הם מקראיים  .אגריה איננה מזכירה שימוש

בטקסטים חוץ  -מקראיים .
על דרך בחירתם של פרקי הקריאה אומרת אגריה  ' :אך זה שמעל לכל נראה לי כאן נאה וראוי
להערצה  ,שהן ההימנונות והן האנטיפונות והפרקים וכן התפילות אשר אומר הבישוף  ,יש בהם
תמיד ביטויים מתאימים ויפים גם ליום בו הם נחוגים וגם למקום בו הם

והדגשה היא אומרת  ,שעה שמתארת היא את טקס הפסחא

:

נערכים ' .

29

וביתר פירוט

' וכך למן השעה השישית קוראים

פרקים או אומרים הימנונות  ,למען יראה כל העם שכל הדברים שאמרו הנביאים אודות ענותו

שנתקיימו . . .

העתידה של האדון מוכח

וכך במשך שלוש שעות לומד כל העם שדבר לא נתקיים

אשר לא נובא עליו קודם  -לכן  ,ודבר לא נובא אשר לא נתקיים במלואו ' .

30

המשתמע מדברים אלה

הוא  ,כי בבחירת פרקי המקרא יש התאמה מלאה בין נבואה לפתרונה  ,על  -פי הפירוש הנוצרי ,
ומכאן שזוהי ליתורגיה בעלת אופי דידאקטי מובהק  ,הבאה ללמד את השומע כי הברית הישנה
והברית החדשה הם שני חלקים של שלמות אחת  ,שני חלקיה של אמת אחת  ,חלום ושברו  ,נבואה
ופתרונה  .אלה דברים בעלי אופי חינוכי כלפי הנמצאים בתוך המחנה הנוצרי  ,ובעלי אופי פולמוסי
כלפי אלה הנמצאים מחוצה לו ומסרבים להכיר באמת שלו  -בהם היהודים  ,המקבלים את

הברית הישנה  ,אך דוחים את הברית החדשה ואת בשורתו של ישו  .פרקי הנבואה ומזמורי

התהלים המשמשים בליתורגיה הנוצרית הם גם עמודי התווך של הטיעון הנוצרי האנטי  -יהודי

בפולמוס הנטוש בין שתי הדתות .
אנו מביאים כאן שני קטעים מן החיבור  .הראשון מספר על ביקורה של אגריה בהר  -נבו  ,השני -
על מסעה לקרניים  .כמו קטעים אחרים בחיבור  ,מלמדים גם קטעים אלה על המקומות הקדושים ,

על הנזירים המשרתים בהם  ,קבלת הפנים הנערכת בהם לעולי  -הרגל  ,על התפילות הנערכות
למענם והמסורות הנמסרות להם  .ליד הר  -נבו רואה אגריה את המקום שבו הוציא משה מים מן

הסלע  ,ומן ההר עצמו רואה היא את ארץ  -ישראל כולה  ,כדרך שראה אותה משה  .בנוסף על כך
27

.

0 163 ( Brepolsת 121 , Patrologa Orientalis, 35 fasc . 1
168 ( Brepols 1971

במאה
28

80

Orientalis 36 , 2 ,

, . Le codex armtinien Jiwsalem

A.

 . 1964 ( ,,הספר מביא פירוט פרקי הקריאה בירושלים

החמישית .

Le calendrier Palestino - Gebrgien du sinaiticus 34
]
Sie'cle), Subsidia
4 . Tarchnisicvilliן Hagiographica , 30 , Bruxelles 1958 .
(
~ ' Le grand lectionl
Inaire de l ' Lglise de
)

 , 205ט189 ; 161

.

Garitte ,

); .

"

Si (icle) ' , corpus Scriptorum Christjorum Orientalium

)

,

"

 111ך זו ) J (irusalem

( ( Louvain 1959
29

5 , XLVII

30

6 , XXXVII

55

רצפת הפסיפס מן המאה הרביעית בבפטיסטריום שבכנסייה בהר  -נבו

מראים לה הנזירים את המקום שבו נקבר משה בידי המלאכים  ,שהרי ככל שתהיה אגריה בקיאה
בכתבי הקודש  ,עדיין יש בידי הנזירים החיים במקום להוסיף דברים שאינם בכתובים  ,דברים
הנמסרים מדור לדור  .למען יראו את המקומות וישמעו את המעשים  ,עושים עולי  -הרגל את דרכם
הארוכה והמייגעת  ,והנזירים היושבים במקומות הקדושים מבינים לנפשם ומשביעים את

סקרנותם .
בדרכה לקרניים עוברת אגריה בשלם ומבקרת במקום שבו פגש מלכיצדק את אברהם  .גם

במקום זה ניצבת כנסייה  ,ועולי  -הרגל זוכים אף לבקר בארמונו של מלכיצדק ולראות את הדרך

שבה שב אברהם ממלחמתו במלכים  .היא מבקרת גם בעינון  ,המקום שבו היה יוחנן מטביל
ובתשבה  ,עירו של הנביא אליהו ובמערה שבה נחבא  .לבסוף היא מגיעה אל מטרת מסעה זה -
קרניים  ,עירו של איוב  .כאן  ,לרוע המזל  ,נקטע התיאור  ,שכן דף אחד מן הטקסט אבד  .בקטע
ששרד מספרת אגריה על גילוי מצבת איוב ועצמותיו ובניין הכנסייה

קון

מעליו .

מבט מערבה מהר  -נבו לעבר בקעת ים המלח  ,שפך הירדן ומדבר יהודה

מאלפת היא העובדה שיעדיהם של שני המסעות הם אתרים מקראיים  .אגריה מבקרת בעינון רק
אגב לכתה לקרניים  .מן הראוי להוסיף כי לכל הדמויות המקראיות שאל מקומותיהן עולה אגריה

לרגל  -משה  ,מלכיצ ק  ,אליהו ואיוב  -מיוחסת בנצרות משמעות טיפולוגית  .הדבר עשוי אולי
~
היעדים למסעותיה אלה של אגריה  ,ואולם אין לפרשנות זו כל רמז בתיאורה .
להאיר את בחירת

היא הולכת בעקבות הזכרונות המקראיים  ,כדרך אדם המחפש את עקבות עברו  ,וכדרך אדם

המוצא אותם היא מעריצה כל אבן  ,מצבה ומערה הקשורים בעבר זה .
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אגריה בהר  -נבו
)ל

משחלף זמן  -מה שוב היה רצוני  ,במצוות אלוהים  ,ללכת אל ערביהן כלומר אל הר נבו  2 ,אל
המקום שם ציווה אלוהים למשה לעלות  ,באמרו אליו  ' :עלה אל הר העברים

3

הזה  ,הר נבו ,

אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו  ,וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה ,
ומות בהר אשר אתה עולה
1

. Arabia

שמה .

4

.2

ואלוהינו ישו  ,אשר לא יטוש את הבוטחים בו ,

ערביה היא הפרובינציה ששכנה ממזרח לפלסטינה  ,בצפון עבר  -הירדן ומרכזה  .ערי ערביה העקריות

באזור המתואר הן חשבון ומידבא ואילו בקעת  -הירדן המזרחית וליוויאס עדיין השחייכו
מתיאורה של אגריה אנו למדים שהר  -נבו  ,הסמוך לגבול בין שתי הפרובינציות  ,כבר היה מצוי

לפלסטינה א ' .
בתחום ערביה .

וראה על תחומי ערכיה  ,לאחרונה  ,י ' צפריר  ' ,הפרובינציות בארץ ישראל  -שמות גבולות ותחומי מינהל '  ,צ '

בר , 6ש ' ספראי  " ,צפריר ומ ' שטרן
תשמ " ב  ,עמ '
2

( עורכים )  ,ארץ ישראל מחורכן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים

. 380 - 361

כלאטינית  . Nabauזיהוי הר  -נבו הוא בג ' בל נבא ,

כ 15 -

.

ק " מ ממזרח לקצהו הצפוני  -מזרחי של ים  -המלח את

אתר קבורת משה עצמו הראו בתקופה הביזאנטית בפסגת ראם סיאע ' ה  ,שם נתגלה מכלול של מינזר וכנסיות  .על
כך ועל מימצאי החפירות שנערכו במקום ראה

:

" Mount Nebo,

0

S .T. Saller, The Memorial ofMoses

118 cappella de battistero della basilicaטת , . Corbo , 'Nllovi scavl archeologiciי
,עע " "

 . 241 -247קע 17 ) 1967 ( ,
Jerusalem 1971 , passim

,

ג Nebo ( Siagha)' , Liber

 :ל  Genti[esש. ,4

!

4
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3 . Bagatti , The Churchfrom

ב ' בגטי  ' ,הר נבו '  ,מ ' אבי  -יונה ( עורך )  ,אנציקלופדיה

לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל א  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '
3

; וכן ראה :

; Jerusalem 1941

. 140 - 138

בלשונה של אגריה  Arabotערבות  .כנראה נחבלכל לה הר  -העברים עם ערבות  -מואב הנזכרות

דברים לב

מח  -נ .

בהמשך .

שגריה בהר נבו

הואיל למלא גם את חפצי זה .

.3

בצאתנו מירושלים  ,עשינו דרכנו עם הקדושים  ,כלומר

עם פרסביטר ודיאקונים מירושלים  ,וכמה אחים  ,כלומר נזירים  ,ובאנו עד המקום של הירדן
בו חצו בני ישראל  ,כאשר יהושע בן

יהושע .

6

נון '

הקדוש העבירם את הירדן  ,כפי שכתוב בספר

ומעט למעלה יותר  ,באותו צד של הגדה שם יריחו  ,נגלה לנו המקום בו בני

,

ראובן  ,גד וחצי שבט המנשה הקימו מזבח

.4

משחצינו את הנהר  ,באנו אל העיר

הנקראת ליוויאס  8 ,הנמצאת במישור שבו הקימו אז בני ישראל מחנה  .יסודות המחנה של
בני ישראל ובתיהם שבהם גרו נראים שם עד היום  .זהו מישור עצום לרגלי הרי ערביה מעל
לירדן  .זהו המקום עליו כתוב
ארבעים

יו. ' 0

.5

9

' ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב וירדן מול יריחו

:

זהו המקום שבו  ,מייד לאחר הסתלקותו של משה  ,נתמלא יהושע בן

נון רוח ידיעה  ,כי סמך משה את ידיו עליו  ,כפי

שכתוב .

.6

0ן

זהו המקום בו כתב משה

את ספר דברים  ,ובו דיבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה עד תומם

דברים .

הכתובים בספר

12

ח

זהו גם המקום בו ברך משה הקדוש  ,איש האלוהים  ,את כל בני

ישראל על  -פי סדר לפני מותו .

.7

13

ואנו  ,בבואנו אל המישור  ,ניגשנו אל המקום ההוא ,

ערכנו שם תפילה וקראנו בספר דברים  ,אך לא רק את השירה אלא גם את הברכות אשר אמר
על בני ישראל  .ולאחר הקריאה נערכה שוב תפילה  ,ובנותננו תודות לאלוהים  ,המשכנו
משם  .זה היה מנהגנו תמיד  ,שכאשר עלה בידינו להגיע אל מחוז חפצנו  ,נערכה שם קודם

תפילה  ,ולאחר  -מכן נקרא הפרק מן הספר  ,נאמר מזמור תהלים אחד המתאים לעניין ושוב

נערכה שם תפילה  .מנהג זה שמרנו  ,במצוות אלוהים  ,תמיד כאשר יכולנו להגיע אל מחוז

.8

חפצנו .

וכך  ,כדי שיושלם מפעלנו  ,מיהרנו להגיע אל הר נבו  .על  -פי בקשתנו  ,ליווה

אותנו בצאתנו מן התחנה הפרסביטר של המקום  ,כלומר של ליוויאס  ,מאחר שהכיר טוב
יותר את המקומות  .ואמר לנו הפרסביטר

:

' אם רוצים אתם לראות את המים היוצאים מן

הסלע  ,אשר נתן משה לבני ישראל הצמאים ,

תוכלו לראותם  ,אם אך תרצו לטול על עצמכם

את העמל ולסטות מן הדרך במיל

14

הששי ' .

.9

ומשאמר זאת  ,השתוקקנו מאוד ללכת

ופנינו מייד מן הדרך בעקבות הפרסביטר אשר הובילנו  .במקום זה יש כנסייה קטנטנה

למרגלות ההר  ,לא נבו אלא הר פנימי אחר  ,לא הרחק מנבו .
באמת  ,והם נקראים כאן אסקטים .
5

8

Iesus filius Nave

Libiada

6

שם כב

י.

העיר בית  -הרם ( בי רמתא ) שנקראה בידי הורדוס ליוויאס  ,על שם ליוויה אשתו של אוגוסטוס  .מזוהה

בתל א  -רמה

בבקעת -הירדן המזרחית ,מול יריחו .

 . 175ק 5 ) 1976 ( ,
9

יהושע

ג -ד .

7

15

נזירים רבים גרים שם  ,קדושים

.

וראה גם  , ' Gazetteer of Romanעבת0נ 14 . Avi -

Palestine ' , Qedem

על  -פי דברים לד ח  .במקרא תקופת האבל על משה היא שלושים

ט.

12

דברים לב .

13

דברים לג

יום .

10

דברים לד

11

דברים לא כד

14

שמות יז ו ; במדבר כ ח  .מעיינות משה נזכרים גם בתיאורו של תאודוסיוס מן המחצית הראשונה של המאה

;

לא

ל.

השישית  . 121ק 9 ( CCSL 175 ( ,נ

א.

situ terrae sanctae,

המחצית השנייה של המאה השישית  . 134 . .ק 10 ) 1611 ( ,
15

 Theodosius , Deובתיאורו של אנטונינוס  ,מן

" ,ע1אפמש "

אן Antoninus Placentinus ,

!

לדעת סאלר ( לעיל  ,הערה  , 2עמ '  , ) 336 - 335יש לזהות כנסייה זו עם אחד משלושה אתרים בוואדי מוסה  ,שדרכו
6 -estdטF . M . Abel ,, ' Exploration du 5
הלכה כנראה אגריה  .הכנסייה הקטנה עצמה לא נחשפה  .ראה גם 18

.

,

 . 375 - 376קק valle du Jourdain ' , Revue Bibligue 40 ) 1951 ( ,
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) 1ל הנזירים הקדושים האלה הואילו לקבלנו באדיבות רבה והירשו לנו להיכנס לשם ברכתם ,
וכאשר נכנסנו וערכנו עמם תפילה  ,הואילו להעניק לנו מנחות ברכה ,
לתת לאלה שהם מקבלים

באדיבותם .

.2

6ן

כאשר נוהגים הם

שם בתווך  ,בין הכנסייה לבין התאים  ,נובע מן

הסלע מעיין מים עזים  ,יפים  ,זכים וטעימים מאוד  .אז שאלנו את הנזירים הקדושים הגרים
שם  ,מה הם מים אלה הטעימים כל  -כך והם אמרו  ' :אלה הם המים אשר נתן משה הקדוש
לבני ישראל

.3

במדבר הזה ' .

כמנהגנו  ,ערכנו שם תפילה  ,קראנו את הפרק מספרי משה

ואמרנו מזמור תהלים אחד  ,וכך  ,יחד עם אנשי הכהונה

7ן

והנזירים הקדושים אשר באו עמנו

יצאנו אל ההר  .רבים מבין הנזירים הקדושים הגרים ליד המעיין  ,אשר יכלו לשאת
הואילו לעלות עמנו בהר

נבו .

.4

בעמל ,

וכך  ,בצאחגו מן המקום ההוא  ,באנו אל מרגלות הר

נבו  ,שהיה גבוה מאוד  .את רובו ניתן היה לעלות ברכיבה על חמורים  ,ואילו מיעוטו תלול
היה  ,וצריך היה לעלותו בעמל ברגל  ,וכך

עשינו .

) 11ל הגענו אל פסגת ההר  ,שם יש עתה כנסייה לא גדולה  ,בפסגה עצמה של הר

נבו 8 .י בתוך

הכנסייה  ,במקום בו נמצאת הבימה  ,ראיתי מקום מוגבה מעט  ,ושטחו כשטחם של

קברים . 2 .

אז שאלתי את הקדושים הללו מה הוא זה  ,והם ענו

הקדוש בידי המלאכים  ,שהרי כתוב " ולא ידע איש את קבורתו " ,

20

' כאן נקברה משה

:

ועל כן ודאי הוא כי נקבר

בידי המלאכים  .הקבר בו נקבר נראה עד היום  .כפי שאבותינו  ,אשר גרו כאן  ,הראו אותו לנו ,

כך אנו מראים אותו לכם  .ואבותינו אמרו כי כך נמסר להם

מאבותיהם ' .

.3

וכך נערכה

מייד תפילה  ,וכל הדברים אשר נוהגים היינו לעשות כסדרם בכל המקומות הקדושים נעשו
גם כאן  ,וכך התחלנו לצאת מן

הכנסייה .

אזי אלה אשר הכירו את המקום  ,כלומר

הפרסביטרים והנזירים הקדושים  ,אמרו לנו  ' :אם רוצים אתם לראות את המקומות הכתובים
בספרי משה  ,גשו אל מחוץ לפתח הכנסייה  ,והסתכלו והביטו מן הפסגה עצמה י 2מן הצד
אשר ממנו ניתן לראותם  ,ואנו נאמר לכם מה הם כל המקומות האלה אשר אתם

.4

רואים ' .

שמחים מאוד יצאנו מייד החוצה  ,ומפתח הכנסייה ראינו את המקום שבו

נכנס הירדן אל ים המוות  .מקום זה נגלה מתחתינו כאשר עמדנו ולנגדנו ראינו לא רק את
ליוויאס  ,אשר מצד זה של הירדן היא  ,אלא גם את יריחו אשר מעבר לירדן  ,כה נישא היה
המקום הגבוה בו עמדנו  ,אשר לפני פתח

בלאטינית

, eulogias

מן

היוונית :

ט ] ץ86 % 0

הכנסייה . 5 .

רובה של פלסטינה  ,הלא היא

המונח היווני המקובל לברכה במובן הכללי  ,וגם לחפץ

מבורך  ,ובעיקר ללחם הניתן למאמינים לאחר טקס

המיסה .

clerici
על הכנסייה הראשונה מן המאה הרביעית כראם סיאע ' ה  ,שממדיה היו צנועים  ,ראה סאלר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

.44 - 23
est

 .positusאין

ספק כי הנזירים הראו לאגריה שריד שנחשב בעיניהם לקברו של משה וכי הקבר היה מרכז

קדושתה של הכנסייה וסיבת קיומה באתר  .בהמשך מציינים הנזירים כי זוהי מסורת שבעל  -פה שראשיתה

קדומה  .לעניין זה השווה  :אגרת יהודה ט ; עליית משה ( הספר החיצוני ) וכן
 . 407 - 413קק the Old Testament, 11 ( Odord 1913 ( ,

דברים לד

'

10

and

ו.

' הפסגה עצמה ' נמצאת צפונית  -מערבית לכנסייה  .ראה סאלר ( לעיל  ,הערה

60

Charles , The' .

,)2

עמ '

. 152 - 150

.א.א

עמוד מחוך כתב  -היד המקורי של ' מסע אגריה ' ובו חלק מתיאור מסעה להר  -נבו

,. ,-,
,,

,

"וקשias
(

אאש414ושא

ש
"

( ) 2 , % 11 - 8 , %
0
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עיון  -מוסא  ,מבט

ממערב  .אולי

ארץ ההבטחה ,

22

זהו המעיין שראתה אגריה בדרכה להר  -נבו

נגלה משם  ,וכן כל ארץ הירדן ככל שתוכל העין לראות  .משמאל  ,ראינו את

כל ארצות הסדומיים  ,וכן את

.6

האלה .

צוער .

23

צוער לבדה נשארה עד היום מבין חמש

[ הערים ]

יש שם עוד זכר לה  ,אך משאר הערים האחרות לא נראה דבר מלבד גלי -

חורבות  ,שכן הפכו לאפר  .הראו לנו גם את המקום שבו היה הציון של אשת לוט  ,אודותיו
קוראים

גם בכתבי הקודש .

24

.7

אך האמנה לי  ,גבירותי הנכבדות  ,כי העמוד עצמו אינו

נראה עוד  ,אלא מקומו בלבד  .אומרים כי העמוד עצמו כוסה על  -ידי ים המוות  .ראינו לבטח

את מקומו  ,אך לא ראינו כל עמוד  ,ועל כן אינני יכולה להטעותכן בעניין זה  .הבישוף של
המקום  ,כלומר של צוער  ,אמר לנו כי זה כמה שנים מאז נראה העמוד  .המקום בו ניצב
על  -פי האגרת אל העברים יא

22

Segor

23

ט.

צורת השם היוונית על  -פי תרגום השבעים  .את צוער  ,שזוהתה הן בתקופה העתיקה והן על  -ידי החוקרים

היום ( אבי  -יונה [ לעיל הערה

 , ]8עמ ' ) 104

כנווה המדבר א  -סאהי  ,מדרום  -מזרח ים  -המלח  ,אי  -אפשר לראות

מהר  -נבו  .יש להניח כי הנזירים בחרו להם אתר חילופי  ,קרוב לוודאי בחוף הצפוני  -מזרחי של
24

:2

()

בראשית יט

כו .

ים  -המלח .

פגריה בהר נבו

העמוד ההוא נמצא כשישה מילין מצוער  ,ועתה מכוסה כולו

מים .

לימינה של הכנסייה  ,שם הראו לנו מנגד שתי ערים  ,הלוא הן חשבון
האמורים ,

26

הנקראת עתה אקסבון ,

27

והאחרת עירו של עוג מלך
29

ספדרה .

28

כמו  -כן נגלתה לנו מאותו מקום מנגד פעור ,

25

.8

יצאנו גם

עירו של סיחון מלך

הבשן הנקראת עתה

.9

עיר בממלכת אדום .

הערים האלה אשר ראינו  ,שוכנות בהרים  ,אך מתחחיהן  ,מעט למטה

כל

 ,נראה מקום מישורי
שבהם נלחמו בערים

יותר  .נאמר לנו כי שם הקימו משה הקדוש ובני ישראל מחנות  ,בימים
אשר קראתי צד שמאל ,
מצדם ההוא של ההרים ,
אלה  ,וסימני המחנות נראים שם . 10 .
צופים  30 .זהו ההר שבו
אשר היה מעל ים המוות  ,נגלה לנו הר תלול מאוד שנקרא קודם שדה
 ,ולא רצה אלוהים
הציב בלק בן בעור י 3את בלעם איש האלוהים כדי לקלל את בני ישראל
חפצנו  ,שבנו בשם
ומשראינו את כל הדברים אשר
להרשות זאת  ,כפי שכתוב . 11 .

אלוהים  ,דרך יריחו ובכל הדרך אשר בה באנו  ,אל

ירושלים .

Theodosius

את אשת לוט נהגו להראות לצליינים במקומות שונים  ,גם  -ממערב לים  -המלח  .השווה

25

20 :

,

 . 137ק  . 122 ( . Antoninus , 15 ) 1611 %ק ( CCSL, 176 ,
 , Seon regis Amorrerumבמדבר כא

26

כו .

 Exebonצורה זו לשם העיר חשבון אינה מקובלת  .ממקורות אחרים ידוע כי שם העיר בתקופה זו
( ססקסעי ) יראה  ,אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 65
 ,בשם Adra
 Safdraבמדבר כא לג  .גם כאן צורת השם משובשת  .לרוב נזכרת עיר זו  ,היא אדרעי המקראית
~
( סק46ן " ) ראה אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 53
Eusebius , Onomasticon, ed

27

28

29

במדכר כג כח

Fogor

( יהושע יג כ ) .

 . 168 , 2ק 11 , 1 , Leipzig 1904 ,

נזכרת גם באונומסטיקון של אוסביוס

,

בתרגום העברי וטל ע " צ מלמד  ,ירושלים
Airi Specula

30

12 , 16
.

31

היה Esbus

( מס '

 , ) 2עמ '

20

.נ

)

.

'Klostermann, Die Griechischen (Jhristlichen

תשכ " ו ) .

על  -פי תרגום השבעים לבמדבר כג יד  .ידוע גם מן האונומסטיקון של אוסביוס ( לעיל
בתרגום

מלמד ) .

.

( מס '

929

 ,הערה

) 29

 ,הערה

המקום מזוהה בקצה הדרומי  -מערבי של ראם סיאע ' ה  ,ראה סאלר ( לעיל

.206 -205

במדבר כב  .אגריה מבלבלת את שמותיהם של בלק בן צפור ובלעם בן

בעור .
פ

_

ן

מפת אזור קרניים ( על  -פי

ה
ן /

וילקינסון )

-

דרבים ומאתת

-ן :

ן=גע

י

טיבה המעישויה-

"

ל

ה

 ue nלקרניים
~
 - T1מה רציתי ללכת אל ארץ עוץ ,
 ( ) 111לאחר D

תפילה .

כדי לראות את קברו של איוב הקדוש  ,לשם

32

ראיתי נזירים קדושים רבים שבאו משם לירושלים כדי לראות את המקומות

33

הקדושים לשם תפילה  ,וכל הדברים שסיפרו על אותם מקומות גרמו לי שאחפוץ ליטול על
עצמי את העמל ואלך אל אותם מקומות ,אם אמנם אפשר לקרוא לכך עמל  ,כאשר רואה אדם
את חפצו

מתמלא .

.2

וכך יצאתי מירושלים עם הקדושים אשר הואילו לשמש לי בני -

לוויה בדרכי  ,ואף הם ( הלכו ) לשם תפילה  .בדרך מירושלים ועד קרניים
32

ad regionem Ausitidem

צורת השם עוץ -

AIISltlS

במקומות שונים בצפון  -עבר  -הירדן ובדרומו ( ראה
עמ '
33

34

. ) 107 - 106

:

על  -פי תרגום השבעים לאיוב א  .את ארץ עוץ חיפשו

י ' צפריר  ,ערך ' עוץ  ,ארץ עוץ '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ו ,

אגריה מכירה מסורת נפוצה המזהה את ארץ עוץ בבשן ואת קברו של איוב בקרניים

'  ' - ' gratia orationisלשם תפילה '  ,המונח בו משתמשת אגריה לציון

. Carneas

34

עוברים שמונה

השווה אוסביוס באונומסטיקון ( לעיל  ,הערה

 , ) 28עמ '

שכבשן .

מסע  -צלתנות.

 ( 3 , 112מלמד  ,עמ '

: ) 576

' קרניים ( בראשית יד

ה ) עשתרות קרניים  .יש היום כפר גדול מאוד בערביא ( הירונימוס  ,שם  " - 2 , 113בבשן " ) הנקרא קרניא בעבר

הירדן  .שם על  -פי המסורה מראים את בית  -איוב '  .יש לציין כי תרגום השבעים מביא תוספת לספר איוב שאיננה
במקור העברי  ,לפיה חי איוב בארץ עוץ  ,בגבול אדום וערביה  ,ושמו לפנים יובב ושם

טור  -סיני  ,ערך ' אירב '  ,אנציקלופדיה מקראית ,א  ,עמ ' . ) 256 - 255

עירו דנהבה .

( ראה :

נ "ה

לפי בראונית ל לב  ,דנהבה היא עירם של מלכי

אדום ברע בן בעור ויובב בן זרח  .האונומסטיקון וכן תיאורה של אגריה ( להלן ) מלמדים על העתקת מסורת איוב
מדנהבה אל קרניים  ,ואגריה אף מצרפת את שני השמות למקום אחד  .המסורת על קרניים כמקום מושבו של איוב
נמצאת גם אצל חז " ל

64

( פסיקתא דרב כהנא ז י ) .

המקום מזוהה היום עם שיח ' סעד

שבבשן .

פגריה בהר נבו

קרניים הנקראת עתה עיר איוב  ,נקראה קודם  -לכן דנהבה ,

תחנות .

35

בארץ עוץ  ,בגבולות

אדום וערביה  .בהלכי בדרך זו  ,ראיתי מעל גדת נהר הירדן  ,עמק יפה ונעים מאוד  ,משופע

בכרמים ועצים  ,שכן מים רבים וטובים היו שם . 3 .
סדימה .

36

בעמק זה היה כפר גדול הנקרא עתה

הכפר נמצא במרכזו של מישור  ,ובמרכז המקום יש גבעונת לא גדולה  ,עשויה כפי

שנוהגים לעשות קברים  ,אך גדולים  .בפסגתה כנסייה  ,ומסביב  ,במורד אותה גבעה  ,נראים
יסודות גדולים ועתיקים  .עתה גרים בכפר זה אנשים

מעטים . 4 .

ואני  ,בראותי מקום

חביב זה שאלתי מהו המקום הזה הנעים כה  ,ואז נאמר לי  ' :זוהי עירו של מלכיצדק שנקראה
לפנים שלם  ,ועתה בשל שיבוש לשון נקרא הכפר סדימה  .ובגבעה אשר באמצע הכפר ,
הבניין אשר תראי בפסגתה  ,כנסייה היא  ,וכנסייה זו נקראת עתה בלשון היוונית טעם "
" Melchisedech

.

37

כאן המקום בו נשא מלכיצדק קרבן טהור לאלוהים  ,לחם ויין ,

38

כפי

שכתוב .
XIV

כששמעתי דברים אלה ירדנו מיד מן הבהמות  ,והנה הואיל לפוגשנו הפרסביטר הקדוש של
המקום ואנשי הכהונה

39

:

אשר קיבלו את פנינו והובילונו למעלה אל הכנסייה  .בבואנו לשם

מייד נערכה  ,כנהוג  ,תפילה  ,נקרא המקום בספר משה הקדוש ונאמר מזמור תהלים המתאים

למקום  .לאחר ששוב נערכה

תפילה ירדנו משם .

.2

וכאשר ירדנו  ,אמר לנו הפרסביטר

הקדוש  ,שהיה זקן ומלומד מאוד בכתובים  ,והוא ממונה על המקום הזה מאז היותו נזיר ,

ובישופים רבים  ,כפי שלמדנו לאחר  -מכן  ,הביאו עדות נשגבת על חייו  ,והלא אמרו על
אודותיו כי ראוי הוא להיות ממונה במקום בו מלכיצדק הקדוש  ,עם בוא אברהם העלה
לראשונה קרבן טהור לאלוהים  .וכאשר ירדנו  ,כפי שאמרתי לעיל  ,מן הכנסייה למטה  ,אמר
לנו אותו פרסביטר קדוש  ' :הנה היסודות האלה  ,אשר רואים אתם מסביב לגבעה  ,של ארמון
המלך מלכיצדק הם  .ומאז ועד היום  ,אם ירצה מישהו לבנות לו סמוך לשם בית ויסודות ,

ימצא שם לפעמים חתיכות קטנות של כסף ושל ארד . 3 .

והנה הדרך אשר רואים אתם ,

העוברת בין נהר הירדן והכפר  ,היא אותה דרך שבה חזר אברהם הקדוש מהרג כדרלעומר
ומלכי העמים בשובו לסדום ,

40

ובה פגש בו מלכיצדק הקדוש מלך

שלם ' .

 Dennabaראה  :אוסביוס  ,אונומסטיקון ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '  , 9 , 76ותרגום הירונימוס לערך זה ( , ) 14 , 77
המוסיף כי בעיר זו מלך

איוב .

 Sedimaהזיהוי המקובל למקום זה הוא בתל שלם  12 ,ק " מ דרומה מבית  -שאן  ,שם היום קבר שייך

המקום זוהה כבר במחצית המאה הקודמת  ,לפני גילוי כתב  -היד של אגריה  ,על  -ידי רובינסת

מאלים .

) 0 . Robinson ,

.

 . (Biblical' Researchesעל  -פי האונומסטיקון של אוסביוס  ,במקום
,
 . 102ק  Palestine 111 , London 1841 ,א !
זה יש מעיין כתוהה עם און ועינון ( על  -פי יוחנן ג בג )  .ראה גם lfalestine, 11 , :שןF.M. Abel, Ge'ographie' del
Jerusalem 1954

 , ) 8עמ ' .92
מקום מלכיצדק .

.

4 . Avi- Yonah, Madaba Mosaic: ,ן ;  . 441 -442קק  ; Paris 1948 ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה

כראשית יד יח  .לחם ויין הם שני האלמנטים בטקס האוכריסטיה הנוצרית  -טקס המסתורין המרכזי בנצרות .
מנחת מלכיצדק נתפסת כצורה קודמת לסעודה האחרונה ולטקס הקרבן הנוצרי שיוסד כעקבותיה  .בשל פירוש
זה תיהוי ירושלים כשלם  ,מועברת המסורת מאוחר יותר אל הגולגותא עצמה ( השווה אנטונינוס  .ק CCSL 175 ,
19

. ) 139 ,

אך אגריה מצביעה עדיין על מסורת קדומה יותר שנשתמרה במקום  .על מלכיצדק בנצרות ראה

 . 496 - 509 ; 36קק 35 ) 1926 ( ,

,

.

)3 :

Bardy , ' Melchisedeck dans 18 tradition patristique ' , Revue-

 . 25 -45קק ) 1927 ( ,
clerici

40

בראשית יד

יז  -יח .
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פגריה בהר נבו

xv

בעיני

אז  ,מכיוון שזכרתי כי כתוב שיוחנן הקדוש הטביל

ליד שלם ,

ן4

שאלתי על אודות

המקום  ,כמה רחוק הוא משם  .אז אמר הפרסביטר הקדוש  ' :הנהו מאתיים צעד מכאן  .ואם

תרצי אובילך עתה לשם ברגל  .והמים הרבים והזכים אשר ראיתם בכפר  ,באים מאותו

.2

מעיין ' .

אז הודיתי לו וביקשתיו כי יקחנו אל המקום וכך עשינו  .מיד יצאנו ללכת

עמו ברגל דרך עמק נעים מאוד  ,עד אשר הגענו אל גן תפוחים נעים ובתוכו הראה לנו מעיין
מים טובים וזכים  ,השולח באחת זרם מים חיים  .לפני המעיין יש כעין בריכה  ,שם כנראה

.3

היה יוחנן הקדוש מטביל .

אזי אמר לנו הפרסביטר הקדוש

נקרא ביוונית אחרת מאשר agiu Iohanni

טcepus 1

:

' עד היום גן זה אינו

כלומר  ,בלשונכם בלאטינית  ,גן יוחנן

הקדוש  ' .ואחים נזירים קדושים רבים  ,בבואם ממקומות שונים  ,ניגשים לרחוץ במקום

הזה .

.4

ושוב ליד אותו מעיין  ,כמו בכל המקומות  ,נערכה תפילה ונקרא הפרק  ,נאמר

מזמור תהלים הולם  ,וכל הדברים אשר נוהגים היינו לעשות בבואנו אל כל המקומות

.5

שם .

הקדושים  ,עשינו גם

אף זאת אמר לנו הפרסביטר הקדוש  ,כי גם היום מדי חג

הפסחא  ,כל העומדים להיטבל בכפר  ,כלומר בכנסייה הנקראת  opu melchisedechנטבלים
כולם במעיין זה  .אז שבים הם מוקדם לאור נרות עם הכוהנים והנזירים  ,תוך אמירת מזמורי

תהלים ואנטיפונות .
ואנו ,
הקדוש . 6 .

כך מובלים כל אלה אשר הוטבלו מן המעיין אל כנסיית מלכיצדק

42

משקיבלנו מנחות ברכה 43מן הפרסביטר  ,מגן התפוחים של יוחנן

המטביל הקדוש  ,וכן מן הנזירים הקדושים אשר תאיהם היו באותו גן  ,ובנותננו תודות
לאלוהים תמיד  ,שמנו פעמינו אל הדרך בה

הלכנו .

 XVIוכך  ,בלכתנו זמן  -מה דרך עמק הירדן על גדת הנהר  ,אשר שם היתה דרכנו זמן  -מה  ,ראינו
לפתע את עירו של הנביא

הקדוש אליהו  ,היא תשבה  ,אשר ממנה היה שמו אליהו התשבי .

שם נמצאת עד היום המערה אשר בה ישב הקדוש  ,ושם גם קברו של גתי
שמו קוראים אנו בספרי

.2

שופטים .

45

44

הקדוש אשר את

וכך  ,בנותננו שם  ,כנהוג  ,תודות לאלוהים יצאנו

לדרכנו  .ובלכתנו בדרך  ,ראינו לשמאלנו עמק נעים מאוד  .עמק זה גדול היה ונחל עצום זורם
בו אל הירדן ,

46

ובאותו עמק ראינו תא

של אח  ,כלומר של נזיר .

.3

אזי אני  ,שסקרנית

מאוד הנני  ,החילותי לשאול מהו עמק זה אשר בו הנזיר הקדוש עשה לו עתה תא  ,שכן לא

41

' ווינן ג

בג , .

יון

קע ' ק ,

;

' ען

ו'

. 36
' מנוהגים לומר לפני ואחרי המזמורים .

42

פסוקים מכתבי הקודש  ,בעיקר מתהלים ,

43

. eulogias

44

מלכים א  ,יז א ואילך  .המקום שראתה אגריה הוא כנראה  Listibאשר לידו חורבת מר  -אליאס  .ראה  :ווילקינסון

ראה לעיל  ,הערה

,

( לעיל  ,הערה
45

. 16

1

במבוא )  ,עמ '  , 222הערה , 16

.1

 , Gethaהכוונה אולי ליפתח  ,אשר נקבר בהרי  -גלעד ( שופטים

השערה אחרוע של כרנארד ( לעיל  ,הערה

1

למבוא  ,עמ '

יב ז וראה  :יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות ה  ,ז  ,יב ) .

 , 32הערה , ) 2

היא כי הכוונה ליתר  ,בנו של גדעון

( שופטים ח כ )  .מעניין לציין בהקשר זה ציור מכנסיית סנטה  -קתרינה מן התקופה הביזאנטית  ,המלמד על קדושת
1: .
:
8הל the 8ת ] Panel
קרבנה של בת  -יפ תח בנצרות  .ראה ofthe Church 0151 :
' 'The
; . Catherine'sציור זה
הו
sinait Dumbarton Oaks
Mount
 . 341 - 253קק 18 ) 1964 ( ,

,

,

.

'

מלמד על קיומה של תפיסה שפירשה פרוש טיפולוגי את מעשהו של יפתח  .תפיסה זו  ,אם כי לא השתרשה
בנצרות  ,עשויה להסביר את אזכורו של יפתח בין קדושי התנ " ך של
46

כנראה ואדי יביס  ' ,נחל יבש '  ,שמוצאו

אגריה .

ברמת -עג ' לון .
67

אורה לימור

חשבתי כי אין סיבה לכך  .אז אמרו לנו הקדושים אשר עשו דרכם עמנו  ,המכירים את
המקום

:

' זהו עמק כרית 47אשר בו ישב אליהו התשבי בימי המלך אחאב  ,בהיות הרעב ,

ובמצוות אלוהים הביא לו העורב מזון  ,ומן הנחל הזה שתה מים  .שהרי הנחל אשר רואה את

.4

זורם מן העמק אל הירדן הוא כרית ' .

וכך  ,בנותננו תודות לאלוהים  ,אשר הואיל

להראות לנו  ,הכלתי  -ראויים  ,את כל הדברים אשר חפצנו  ,התחלנו לעשות את דרכנו כבכל
הימים  .וכך  ,בלכתנו בדרך מדי יום ביומו  ,נגלה לפנינו לפתע  ,מצד שמאל  ,מן העבר בו

ראינו מנגד את אזורי פניקיה  ,הר גדול ונישא עד מאוד  ,המשתרע למרחוק . . .
אחד ] . 5 . . .

[ כאן חסר דף

והנזיר הקדוש  ,איש אסקטי  ,צריך היה לאחר שנים כה רבות שבהן ישב

במדבר  ,לבוא ולרדת אל העיר קרניים  ,כדי לדרוש מן הבישוף והכוהנים של ימיו  ,על  -פי מה

שנגלה לו  ,שיחפרו במקום אשר הוראה לו  ,וכך נעשה .

.6

ובחפרם באותו מקום אשר

הוראה  ,מצאו מערה  ,ובלכתם בעקבותיה כמאה צעד  ,נתגלתה לפניהם לפתע אבן  .כאשר

חשפו את האבן מצאו חרוט על מכסה ' איוב '  .אז הוקמה במקום הזה הכנסייה

48
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אשר רואים אתם  ,כך שהאבן והגופה לא יועברו למקום אחר  ,אלא שהגופה תונח במקום בו

נמצאה ותהיה קבורה מתחת למזבח  .כנסייה זו  ,אינני יודעת מיהו הטריבון אשר בנה אותה
עומדת כך בלתי  -גמורה עד

היום .

.7

כך  ,למחרת בבוקר  ,ביקשנו מן הבישוף כי

יערוך קרבן  ,כפי שהואיל לעשות  ,ולאחר שברך אותנו הבישוף יצאנו לדרכנו  .משערכנו שם
קומוניון  ,ובנותננו תודות לאלוהים תמיד  ,שבנו לירושלים  ,בעשותנו דרכנו דרך התחנות

שבהן הלכנו ( לפני ) שלוש

47

Corra

בלשונה של אגריה  .ראה מלכים א  ,יז ג '  .והשווה אוסבייס  ,אונומסטיקין ( לעיל  ,הערה

( מלמד  ,מס '
48

שנים .

, ) 966

הירונימוס מוסר כי שם נחבא אליהו ( שם ,

, ! 75

! 6 , ! 74 , ) 29

.) ! 6

לפנינו תיאור טיפוסי של גילוי עצמות קדושים בעקבות חזיונות שהיו לנזירים פשוטים שחיו במקום  .נזירים אלה
הביאו את הרשויות הנוצריות לחפור במקום ולמצוא את העצמות  .ה  ' inventio "-המפורסם ביותר הוא זה של

עצמות הפרוטומרטיר סטפנוס הקדוש בכפר גמלא בשנת  . 415ראה

Bibliotheca Hagiographica Latina, :

856ד 50 -שד .אך במאות הרביעית והחמישית מתגלים באורח דומה עצמותיהם של קדושים רבים  ,ובהם אף
גיבורים מקראיים כנביא ישעיהו  ,או זכריה הכהן  .המקום שמתארת אגריה נמצא באל  -מרקז  ,מעט דרומה משיח '
סעד מצבת פרעה רעמסס שבמקום זה נקראת בפי החושבים עד היום בשם ' סלע איוב '  .ראה W . F. P~lbright , :

.

 . 33מ  . 12 ,ק 89 ) 1943 ( ,
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