תיאורי מסע עבריים בארץ  -ישראל
בתקופה

א.

הצלבנית .

המאה הי " ב

*

יהושע פראוור
הקדמה
עשרה תיאורי ארץ  -ישראל הכתובים עברית שרדו מתקופת מסעי הצלב  .ן קשה לכנות את כולם
 2אך למרות
' תיאורי  -מסע '  ,שכן כמה מהם אינם אלא רשימות של ' קברי  -אבות' או ' קברי  -צדיקים ' .

זאת  ,כשאנו מתוודעים למטרות העיסוק הייחודיות של מחבריהם  ,הם חושפים בפנינו עולם שלם

ובלחי  -צפוי של אמונות עממיות ; כישוף וקסם מתערבבים בהם עם מציאות ; דברים שנחזו בעין
עם דברים שנחזו ברוח
בסיוע כוחות

;

ומשאלות  -לב נאבקות להמציא לקורא ניחומים  ,אף אם נעשה הדבר

על  -טבעיים .

רק מזווית  -ראייה זו מוצאים אירועים ותיאורים רבים  ,מתמיהים

לכאורה  ,את הסברם ומובנם .
זאת ועוד  ,גם הדל ביותר בין התיאורים האלה מכיל ידע גיאו  -היסטורי בעל ערך מסוים להכרת
המציאות של ארץ  -ישראל תחת שלטון הצלבנים  .כך  ,למשל  ,המידע על רשת הכבישים בה
השתמשו עולי  -הרגל  ,שהיא שונה מזו בה השתמשו צליינים נוצרים או מוסלמים בני הזמן ,
וצבאות הצלבנים

והמוסלמים .

בנוסף על הדרכים הראשיות  ,כ ' דרך הים ' ו ' דרך גב ההר ' ,

שראשיתה בדרום  ,בקרבת חברון  ,והמשכה לאורך החלק ההררי של הארץ  ,ביהודה ובשומרון עד
לגליל ולבניאס  ,גבול הממלכה הצלבנית ואמירות דמשק בצפון  -פורש לפנינו תיאור המסע
מערך של דרכים משניות  ,שרובן אינן אלא משעולים כפריים  ,שחצו מעשה תשבץ את הגליל

העליון והתחתון  .דרכים צרות ובלתי  -ידועות אלו  ,לעתים לא יותר משבילים  ,קישרו את האתרים
שפקדו עולי  -הרגל היהודים

בגליל  ,אך בלי ספק היוו חלק ממכלול דרכי הגישה המשניות לכפרים .

וכך  ,שלא במתכוון  ,האתרים בהם שוכנים קברי  -צדיקים מהווים תוספת מסוימת לטופונומיה של
*

היהודי
הישוב בניסוח
שטרח רבות
לדפוס ' ,
סלוחובסקי ,
הנמצא בהתקנה
ספר משה
מתוך  ,מר
פרק וידידי
לתלמידי
זו  ,הינו
נתונה
בחוברת
תודתי
מובא
הצלבנית' .
בתקופההראשון
אשר חלקו
ישראל
מאמר -זה ,
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המאמר .
1

.

המחקר החלוצי של סוג ספרותי זה היה של ל ' צונץ  den ,תסע ' Geographische Literatur der Juden
' . jitesten Zeiten bis zum Jahre 1842 Gesammelteמחקר זה
 . 146 - 211קק 1 , Berlin 1878 ,

"

הופיע גם באנגלית  ,כנספח לספר המסעות של בנימין מטודלה  .ראה מהדורת אשר ( להלן  ,הערה  , ) 49ב ,

עמ ' 230

ואילך  .למחקר בהיקף זה לא היה המשך  ,אך א ' יערי  ,בביבליוגרפיה של מסעות ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב חש " ו

1להלן  :יערי  ,מסעות ]  ,קיבץ והדפיס ידע חשוב על תיאורי המסע  .נסיון לבדיק מחדש את התיארוך של המסעות
מתקופת הצלבנים  ,ראה  :י ' פראוור  ' ,יהודים בממלכת ירושלים הצלבנית '  ,ציון  ,יא ( חש " ו )  ,עמ '  50 - 43נלהלן :
פראוור ,

היהודים ]

וכתדפיס

מיוחד .

תיארוך זה נתקבל ברובו במחקר המקיף ביותר על מסורת הקברים

הקדושים  ,זה של מ ' איש  -שלום  ,קברי אבות  ,ירושלים תש " ח  ,עמ '
2

16 - 13

1להלן  :איש  -שלום  ,קברי אבות] .

הביטוי ' קברי  -אבות ' משמש גם בהקשר הספציפי של שלושת אבות האומה  ,אך במקורות שלנו הכוונה לאבות
מפורסמים בכלל  .הביטוי האחר  ' -קברי צדיקים '  -נמצא בשימוש רגיל לתיאור חכמי תקופת

התלמוד .

ו3

יהושע פראוור

ארץ  -ישראל בימי  -הביניים  .כמעט לכולם היה עבר נכבד  ,שראשיתו בתקופת המקרא  ,והמאוחרים
שבהם הינם לפחות מתקופת

התלמוד .

יתר  -על  -כן  ,אפילו כשמצוינים בתיאורי  -המסע שמות

קברים ואתרים היסטוריים  ,בלי שמוזכר במפורש כפר הקיים לצדם  ,אין ספק שהם מתייחסים

למקומות  -יישוב מסוימים  .יש מקום להניח  ,כי קהילות יהודיות התקיימו בלב אתרים או בסביבתם
הקרובה  ,שכן רק יישוב יהודי היה מסוגל ובעל עניין לשמר את המסורות  ,מציאותיות או

אגדתיות ;

מסורות שבמהלך העברתן מדור לדור  ,הפכו מקודשות  ,ורבות מהן קיימות עד זמננו

אנו .

במישור הדתי תיאורי המסע משמרים זכר של מקומות רבים  ,שהיו נערצים על  -ידי מאמיני
שתיים או אף שלוש הדתות  .אחרים זכו לעמדת  -יוקרה זו כיוון ש 'ציוניהם ' הנציחו אישים
המשותפים לכל כתבי הקודש  .כך  ,למשל  ,מערת המכפלה בחברון ומערת אליהו בהר הכרמל ,

שהיו מקומות -פולחן של הערצת צדיקים משותפים ליהודים  ,לנוצרים ולמוסלמים  .לגבי כמה מן

האתרים אנו מניחים  ,שמסורות שונות זו מזו נקשרו אליהם על  -ידי הקהילות הדתיות השונות  .וכך ,

דרך משל  ,הסרקופג הצלבני  ,שהובא מעכו ליבנה ( איבלין הצלבנית )  ,נמצא במקום שנערץ על  -ידי
המוסלמים כקברו של אבו  -הוריךה  ,בן לווייתו של מוחמד  ,ועל  -ידי היהודים כקברו של רבן
גמליאל מיבנה  .כיוון שההערצה הדתית לקברים השונים היתה מנכסי  -צאן  -ברזל של הדת
העממית  ,היא התקבלה בקלות מרובה בקרב בני הדתות

השונות .

העלייה  -לרגל לארץ  -ישראל היתה לחלק מהעולים לרגל יעד סופי  .אחרים כללו אותה במסע
מקיף יותר  ,אך לא ראו אותה כמטרה בפני עצמה  .כך דרך משל תיאורי המסע היותר מפורטים

משתייכים לקטגוריה זו  ,ואלה הם מסעותיהם של בנימין מטודלה ושל פתחיה מרגנסבורג  .אחרים ,
כאמור  ,ראו את ארץ הקודש כמטרה בלבדית של עלייתם  -לרגל  ,ובאלו רב המשותף  ,גם במניע וגם

כעשייה .
מאז חורבן בית -שני לא מוסדו העליות  -לרגל מחדש  ,לא במתכונת הציווי המקראי  ,לא
במתכונת של החג ' המוסלמי  ,ואף לא במתכונת הרישמית פחות של העלייה לרגל  ,ה -
Peregrinatio ad Terram Sanctam

הנוצרית  .כשחדלו העליות  -לרגל בשלושת הרגלים  ,לחלות

את פני ה ' במקום קדשו  ,מלהיות מצוות עשה  ,צמחה למעשה ביהדות גישה הפוכה  ,שהתנגדה  ,אם
לא לעלייה  -לרגל עצמה  ,הרי לפחות לאחת ממטרותיה ומאפיוניה  -הערצת

קברים .

,

האיזכור המקראי של מות משה  ,לגביו נאמר במפורש שנקבר בארץ מואב  ' ,ולא ידע איש מקום
קבורתו עד עצם היום הזה ' ( דברים לד ו )  ,זכה לפרשנות מפי חז " ל  ' :ומפני מה לא נודע קבורתו של
משה

?

כדי שלא יהיו בישראל הולכין ומניחין שם בית המקדש ומזבחים ומקטרים שם  .וכדי שלא

יטמ או אומות העולם את קברו בפסליהם ובתועבותיהם ' .
המתים  .אך למרות זאת  ,ביקורי  -קברים והמנהג של אמירת תפילות מיוחדות עליהם לא פסקו ,
3

המנהג הובן כעבודה זרה וכדרישה אל

4

אף  -על  -פי שגונו  ,כמו שמוזכר בברית החדשה  5 ,כי הסופרים והפרושים מואשמים בהערצת ציונים
על קברי נביאים וצדיקים  .ברור  ,שביקורת זו אינה מיוחדת לנצרות הקדומה  ,והיא מסקה גישה

יהודית  .קרוב הרבה יותר לתקופת דיוננו  ,במאה העשירית  ,נמצא חכם קראי מפורסם  ,סאהל בן
32

מצליח ' המוקיע את המנהג בחריפות רבה ביותר
3

:

פסיקתא זוטרתי  ,מהדורת בובר  ,וינה תרמ " ד  ' ,וזאת הברכה '  ,עמ '

דברים יח יא .

4

ראה

5

מתי כג כס ; לוקס יא

:

מז  -מח .

סח .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

ואיך אחריש ודרכי עבודה זרה בין מקצת ישראל  ,יושבים בקברים ולנים בנצורים ,
ודורשים אל המתים ואומרים  :יא ר ' יוסי הגלילי  -רפאני  ,הבטינני [עשה אותי הרה ] ,
ומדליקים הנרות על קברי הצדיקים ומקטירים לפניהם על הלבנים וקושרים עקדים על
התמר של הצדוק לכל מיני תלאים  ,וחוגגים על קברי הצדיקים המתים ונודרים להם
נדרים וקוראים אליהם ומבקשים מהם לתת להם

חפצם .

6

ייתכן שאף תפילות מסוימות נאמרו כחלק מטקס הביקור של קברי הקדושים ,
אף -על  -פי שהביקור של קברי  -צדיקים מילא תפקיד כה מכריע בעלייה  -לרגל  ,הביקור
בירושלים היה  ,כמובן  ,האירוע המרכזי שלה  .אל נכון  ,היה זה זכר העלייה  -לרגל בשלושת הרגלים

שהניע והצדיק את הדרך וסכנותיה  .לא רק צעד שמטרתו לבטא את המספד על תקופת הזוהר
שחלפה  ,אלא גם תפילה להחיש את חידוש בית  -המקדש ועיר הקודש  ,הם שהיו בראש מעייניהם
הרגשיים של

עולי  -הרגל .

לרובם היתה כנראה גם תחושה  ,שיש משמעות ומשקל מיוחדים

לתפילות הנאמרות באדמה המקודשת שבקרבת הר  -הבית או מול מקום ההיכל  ,בהר  -הזיתים .
בנוסף לתפילות הראשונות  ,התפתח גם מנהג אמירת תפילות בסיבוב שערי ירושלים  8 .עולה -
הרגל שהגיע לירושלים  ,נהג מנהגי אבלות כמימים ימימה  :קריעת הבגד ואמירת תפילה מיוחדת
לרואה את ירושלים לראשונה בחורבנה  ,ותפילת  -אבל נוספת כשראה את הר  -הבית  .העיר  ,אף אם

היתה פורחת  ,נתפסה תמיד כ ' חרבה '  ,והכוונה היתה לבית  -המקדש ההרוס ולקודש

הקודשים .

כיפת  -הסלע הנהדרת שברחבת הר  -הבית  ,אך הדגישה עוד יותר את השלטון הזר על המקום

הקדוש .
מלבד הטקסים הייחודיים לירושלים נהגו מנהגי חסידות אחרים  ,פחות רשמיים  .נראה  ,שהנפוץ

והחשוב ביותר ביניהם היה הביקור בקברי האבות בחברון  .זהו אחד המקומות המעטים  ,אולי

היחיד  ,שהיתה לו מסורת נכבדה של עלייה  -לרגל

;

למרות העובדה  ,שגם קבריהם של אישים

נוספים מתקופת המקרא מצוינים בתנ " ך ובספרות התלמודית ( כך  ,בין היתר  ,קבריהם של רחל ,

יוסף  ,יהושע  ,שמואל  ,והקברים ה ' בעייתיים ' ביותר של דוד ושאר מלכי יהודה ) .

נראה  ,שבתקופת

הצלבנים היה מעל לקברים השונים מיבנה כלשהו  ,לעתים כיפה  ,לפעמים עץ או חורשה  ,כמעט

תמיד בעלי  -סגולות מחוללי נסים  ,שציינו את מקום הקבר  .באופן מפתיע ביותר  ,אין תיאורי המסע
הנדונים מזכירים  ,פרט למספר מועט של מקרים יוצאים מן הכלל  ,תפילות הנאמרות על

הקבר .

היוצאים מן הכלל הם קברי האבות בחברון  ,בהם נישאה תפילת  -בקשה למען התערבות אבות
האומה לטובת המתפלל ולטובת האומה  .מן הראוי לציין  ,שמלבד יוצאים מן הכלל מועטים
ביותר  ,לא נזכרות תפילות על קבר רחל  ,שם האומה המבכה את

בניה .

בין המאפיינים המיוחדים של תיאורי המסעות שלפנינו  ,בולט העדר זכרם של מאורעות

מכתבי הקודש .

שום מאורע הקשור בתקופת המקרא  ,חוץ מבניין בית  -המקדש  ,אינו נזכר  .לא

קרבות מפורסמים  ,לא אירועים השובים  ,ואף לא מקומות בהם התרחשו נסים לאבותינו בתקופת

הזוהר של האומה  .אף אחד מאלה לא השאירו את חותמם על התיאורים  .אם מאורעות כאלו
6
7

שלום  ,קברי אבות  ,עמ '
8

.

ש ' פינסקר  ,ליקוטי קדמוניות  ,וינה  , 1860נספחים עמ '  ; 32 - 31ספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ ' . 124
 , Texts andתתשאל  .נ ודוגמאות נוספות אצל איש -
ראה [ להלן  :מאן ]  . 357ק 11 , Cincinnati 1931 ,
. 19 - 17

ראה מאן  ,א  ,עמ '  . 459הנוסח של ' צלואת אל  -אבואב פי אל  )-דס ' ( תפילות על שערי ירושלים ) פורסם במלואו

על  -ידי ל " ג

גולדפלד  ,הארץ  19 ,במאי

. 1972

ץ
~

,
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נרמזים  ,הרי זה באמצעות קברותיהם של האישים הפועלים  .ובדומה למאורעות המקרא הבולטים

בהעדרם  ,גם תולדות עם ישראל המאוחרים יותר  -בתקופת בית  -שני  ,בתקופת המשנה והתלמוד
 אינם זוכים לאיזכור  .המאורעות הגדולים בתולדות עם ישראל תחת שלטון רומי וביזאנטיוןנעדרים

לחלוטין .

רק הקברים הדוממים של חכמי התלמוד  ,הממלאים את דפיהם של תיאורי

המסע  ,שומרים על הד חייו של העם בארצו  .תופעה זו  ,שלא עמדו עליה  ,אומרת

דרשני .

הפליאה על כך גדלה עוד יותר כשמשווים תיאורים עבריים אלה עם תיאורים נוצריים בני
התקופה  .הצליינים הנוצרים יצרו לעצמם מסלול של ביקור ועלייה  -לרגל  ,שיהא תואם את חיי ישו ,

בחינת הליכה בעקבותיו  -מכנסיית הבשורה בנצרת  ,הנסים אשר התרחשו על גדות הכנרת

לחם  -לחם
וגליה  ,ועד כנסיית הלידה בבית

ומאורעות שקדמו לצליבה של משיחם בירושלים וסביבתה .

ואם כי מאורעות התנ " ך - ,
בניגוד לברית החדשה  ,מועטים באיזכורים  ,אין הם חסרים  .אפשר לומר ,
שבתיאורים המפורטים של אמצע המאה הי " ב והמאה הי " ג מאורעות התנ " ך מקשרים בין
המרכזים הקשורים

בנצרות .

ייתכן  ,שעלינו לחפש אחר הפתרון לתמיהה במישור שאין לו כל קשר לתודעה ההיסטורית ,

לדרך שבה העם היה מודע לעברו  .דברי ימיו של עם ישראל לא נשתכחו  ,והצצה ב ' כפתור ופרת '
תוכיח בעליל את המודעות לעבר ההיסטורי  ,לידע הגיאוגראפי ולקלות בה קישר עולה  -רגל את

עבר האומה למסגרתה הגיאוגראפית  .יש אפוא לפרש את התופעה שלפנינו לא כהעדר ראייה

היסטורית  ,אלא משום תכלית שונה  ,שלמענה נתחברו תיאורי המסעות .
עניינו של עולה  -הרגל היהודי לא היה בהיסטוריה  .אפשר אמנם לטעון  ,שהתעניינותו המיוחדת
יש לה זיקה לעובדה  ,שהתלמוד הפך לנושא המרכזי של הלימוד במרכזים הרוחניים

אולם נראה לנו  ,שאת ההסבר יש לחפש במקום

של היהדות .

אחר .

קיומם של הקברים  ,האפשרות להעלות על הכתב את שמותיהם ובכך להנציחם  ,ולעלות אליהם
לרגל הם בחינת מציאות היסטורית  ,בחינת בטחון בהבטחה האלוהית של תחיית האומה
וחזרתה לארצה וערובה לקיומה  .ההתלבטות לגבי מהות הארץ המובטחת  ,זו של מטה או זו של

מעלה  ,שעוררה מתח בחשיבה הנוצרית בתקופת מסעי  -הצלב  ,לא היתה מעולם נושא למחלוקת
ביהדות  .הארץ המובטחת אליה ישוב העם  ,היתה אמיתית וארצית  .הנושא שחזר ועלה לדיון  ,היה
באילו אמצעים  -בדרך הטבע או בדרך נס  -יתרחש קיבוץ הגלויות ; ועד אז נמצאים קברי -

אבות וקברי  -חכמים שם  ,בארץ  -ישראל  ,על  -מנת להזכיר  ,ואולי אף מותר לומר לשונת לעיני
האומה בכל עת את תביעתה לבעלות על הארץ  ,למרות היותה נשלטת על  -ידי נוכרים וזרים  .עם
ישראל תובע אפוא את זכותו לארצו ומוכיח את צדקת תביעתו במניין קברי האבות
הטמונים באדמת ארץ הקודש

:

תביעה זו מקדמת דנא ועומדת לעולם  .אלו שהעלו אל הכתב

את רשימות הקברים ואלו שקראו בהן  ,אחזו בידם  ,כהרגשתם  ,הוכחה מוחשית לנוכחות העם
בארץ

הקודש .

תביעה זו על ארץ הקודש  ,והאמונה שהארץ והזכות עליה אינן ניתנות להעברה לאחרים ,
34

מאוששות על  -ידי הנוכחות האלוהית והתערבותה המתמדת  ,על  -ידי האותות והנסים המתרחשים
בה יום  -יום  .ההשגחה האלוהית שומרת על קברי הצדיקים מסכנת חילול שבמגע זרים  ,מוסלמים
ונוצרים כאחד ; רק ליהודים מותר להתקרב ולגעת בהם  .כך מהגבשת גישה פולמוסית כנגד שליטי

הארץ למיניהם בכל דור ודור  -במאה הי " ב היא אנטי  -נוצרית  ,במאה הי "ג אנטי  -מוסלמית -

ואין בנידון נפקא מינה בין גוי לגוי .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

גישה זו או הגיון זה יכול היה לעורר את שאלת האותנטיות של הקברים  ,ובתיאור המסע המזויף
של מנחם בן פרץ החברוני אנו מוצאים כבר הדים של פקפוק ואף תשובה מל המוכן לתמיהות
אלה

:

והרואה זה הכתב מאילו הצדיקים הנקובים למעלה אשר נקבו בשמות  ,אל יחשדוני ואל
יאמרו בלבם כי למצוא חן בעיניהם כתבתי וכדי להוציא ממון מהם כתבתי  ,כי גלוי וידוע
לפני מי שאמר והיה העולם

כי כן קבלתי מבני מערבא .

9

ואם יקשה הרואה ויאמר  :איככה

בני מערבא יודעים כי בני הצדיקים שאשר נקברו שם כבר ג ' אלפים שנה  .גם אני הכותב
אשיב להם מפי בני מערבא ולא מפי כתבם  ,כי אותם הדרים היום בארץ ישראל לא גלו
מעולם משם עד היום  ,כי כאשר חרב טיטוס הרשע בן אספסינוס קיסר בית שני הגלה

קצת מהם וקצת מהם הניח  .והן הם אותם מבני בניהם עדיין היום הדרים בארץ ישראל ,

וקבלו איש איש מאביו מחורבן הבית  .ויודעין כל הענין  ,והנם תחת מלכות ישמעאל כמו
מלך בבל  ,מלך מצרים  ,מלך ארם  ,מלך ירושלים 0 .י

יהדות ימי  -הביניים בטחה באותנטיות של קברי הצדיקים וגיבורי האומה  .הראשונים דובבו את
לבות המאמינים

;

על האחרונים עוברים כמעט

בשתיקה .

התיאורים הכתובים בידי יהודים ובשביל יהודים יש להם איפיון בולט נוסף  :הם כתובים במעין

חלל גיאוגראפי והיסטורי  .אלמלא ההערות האנטי  -נוצריות או האנטי  -מוסלמיות  ,היה תיארוכם

נתקל בקשיים ניכרים  .עיסוקם מתרכז ביהדות בלבד  ,והופעת נוצרים או מוסלמים בהקשר לקברי
הצדיקים אינה באה אלא כדי לרומם את יהדותם של האתרים  .עולה  -הרגל היהודי התהלך בארץ
הקודש תוך התעלמות גמורה מהנכרים  .הוא לא התחלק בבעלות על קברי האבות בחברון  ,אף לא

במערת אליהו שעל הר הכרמל  .ברור היה לו  ,שכפר כנה היהודי הינו מקום הקבורה של יונה הנביא

או של בני יעקב  ,ומעולם לא שמע על חתונה מפורסמת שנערכה שם  .מבחינה זו  ,תיאורי המסע
היהודיים אינם שונים מאלו הנוצריים

;

האחרונים מתעלמים באותה מידה ממסורות שאינן

נוצריות  .עבור אלה כמו עבור אלה  ,מסורות זרות אין בהן משום התעלות  -נפש להם ולבני

תיאורי המסע הללו מהווים תופעה חדשה בספרות העברית  ,אף ששרד גם כתב  -יד
ערבית  ,המתאר את שערי ירושלים  ,שנכתב בשלהי התקופה

דתם .

קצר  ,כתוב

הפאטימית  ,אולי ערב מסעי  -הצלב .

ה

אנו עוסקים אפוא בסוג ספרותי בראשית התפתחותו  .קשה להניח  ,שבין אלפי מסמכי הגניזה מן
המאות י '  ,י " א וי " ב לא היינו נתקלים בתיאורי  -מסע דומים  ,אם היה סוג  -כתיבה זה

מוכר ומקובל .

הופעת תיאורי המסע העבריים במאה הי " ב היא תוצאה של הגידול שחל בתקופה זו במספר עולי -

הרגל היהודים שהגיעו מאירופה ( ומכאן השימוש בשפה העברית ולא

הערבית ) ;

שההתפתחות הדומה במחנה הנוצרי  ,ה ' איטינרריה ' )  , (Itinerariaהשפיעה אף
ניתוח

ויש להניח ,

היא .

תיאורי המסע העבריים שלהלן אינו מחקר בגיאוגראפיה היסטורית  ,ואף לא

ב ' גיאוגראפיה הקדושה ' של ארץ  -ישראל  .חוקרים רבים עסקו ועוסקים בפרשיות אלה  ,ומן הדין

להזכיר כאן את מחקריהם הבסיסיים של שמואל קליין ומיכאל אבי  -יונה  ,ובמיוחד מיכאל איש -
שלום  .ענייננו נתון לאיפיון הייחוד של כל תיאור ותיאור  ,תוך שימת  -לב למחברי התיאורים ,

ן3

~
9

' בני מערכא ' הוא ציון לתושבי ארץ  -ישראל  ,מנקודת המבט של יהדות

10

' מכתב מר ' מנחם ב " ר פרץ החברוני '  ,מהדורת א " מ לונץ  ,המעמר  ,ג

1נ

י ' ברסלבי  ,מדריך ירושלים מן הגניזה  ,ארץ  -ישראל  ,ז

( תשכ " ד ) ,

כבל .

( , ) 1920

עמ ' . 80 - 69

עמ '

42

ואילך .

יהושע פראוור

הידועים או שאינם ידועים בשמם  ,לתיארוך החיבורים ולתוכן המיוחד המתבטא בכל אחד ואחד
מהם  .ניתוח זה יאפשר לנו להגיע למסקנות לגבי חלק מהתיאורים אודות הדרכים בהם נעו  ,האופן
בו נכתב תיאור המסע והדרך בה הועבר והגיע

לידינו .

א  .ספר ' קבלת צדיקי ארץ  -ישראלי ( ' קברי אבות

')

החיבור המוקדם ביותר השייך לסוג ספרותי עברי הדש זה  ,הוא חיבור שנקרא על  -ידי מפרסמו
' קברי אבות '  ,והוא במקום אשר ייחסו לתקופת השלטון המוסלמי  .חיארוך זה הוא מוטעה  ,כפי
שניווכח להלן  ,והקינה שייכת לימי שלטון

הצלבנים .

2ן

המחבר אינו אנונימי לגמרי  ,שכן הוא רומז לשמו באקרוסטיכון

:

' אני הגבר ינחש בן החבר

יצחק עשיתי אלה '  .השם ' ינחש ' אינו מוכר בעברית כשם פרטי  ,אולם הוצע שהוא רומז ליוסף ( על -

סמך בראשית מד

סו ) .

אם הסבר זה נכון  ,הרי ששם המחבר היה יוסף בן יצחק  .זאת ועוד  ,אנו

לומדים שהאב נושא את התואר ' חבר '  ,כלומר חבר בישיבה ; ואף שאיננו יודעים לאיזו ישיבה
התכוון הכתוב  ,אין ספק שמדובר בתחומי המזרח  ,ו ' החבר '  -האב  ,קשור או לישיבת ארץ -

ישראל ( בדמשק )  ,או לאחת משתי הישיבות עתיקות היומין של בבל  .נתונים אלה מכוונים אותנו
למאות האחת  -עשרה או השתים  -עשרה  .אולם ניתן לקבוע את התאריך ביתר דיוק  .בתארו את הר -
ציון מציין מחבר הקינה  ' :כי לליל על המערה  ,ובה קברי מלכים ואכן היא מסוגרת '  .שום מוסלמי

לא היה מתיר הצבת פסל במקום קדוש  .גם בתיאור הר  -הבית מזכיר המחבר כמרים ושירתם  ,ואולי
רומז גם לפסל של מרים הבתולה וישו בנה  ,שניצב שם

:

קרעו לבבכם הכי צרים ועדת כופרים

גרים מקום שר כרוב ממשה וכפורת .
עולם וכליל וגיל נאסף והוקם בחיל

עילה שדא אליל קסמם משוררת .

מנקדש ]

3ן

סיום הקינה  ,למרות היותו מקוטע  ,אינו משאיר שום ספק ביחס למשמעותו  .המחבר  ,המכנה את

חיבורו ' איגרת ' ( עמ '  , 34שורות  , ) 5 -4משווע לנקמת ד ' באדום הרשעה  ,השם המסורתי המציין
במקורות את ביזאנטיון ואחר  -כך את הנצרות

כולה .

יוצא אפוא  ,שעלייה  -לרגל זו נערכה כשארץ  -ישראל היתה נתונה תחת שלטון נוצרי  ,בתקופת
הצלבנים  .למעשה אפשר אף לדייק יותר בקביעת זמן המסע  :המחבר ראה את מערת המכפלה
מבחוץ  ,וכדבריו  ' :ראיתים בעד אשנב ומחתרת ' 4 .י אין ספק  ,שמאורע זה התרחש אחרי  , 1120בה
' נהגלו ' קברי אבות  ,ולאחר שמזבח נוצרי הוצב בתוך המיבנה ההרודיאני

' גילוי ' קברי המלכים בהר  -ציון ניתן לייחס לשנים
12

א ' אדלר  ,מס '  , 2699פורסם

כחב  -יד מחוך אוסף
עמ ' . 39 - 31

1146

5ן

וביתר דיוק  ,את

;

או 6 . 1153י התאריך האפשרי המאוחר

על  -ידי א ' מרמורשטיין  ' ,קבוץ אבות '  ,ציון

( מאסף ) ,

א ( תרפ " ו ) ,

זהו חלק מקובץ  ,המכיל  ,בנוסף לפיוטים  ,גם מספר רב של סגולות והשבעות בעברית

ו) ונ

13

שם  ,עמ '

14

שם  ,עמ '  , 34שורה

15

ראה Archives de :

16

, 35

שורות

44 - 39

. 39 -38

. 11

Riant ,

 . 411ק . 11 , 4 ) 1884 ( ,

ראה

ועמ '

ובערבית .

 .ע ed .

Patriarcharum ' ,

' Canonici Hebronensis de Inventione Sanctorum

1 Latinח ) ] ן0ק

להלן  ,תיאור המסע של בנימין מטודלה  ,הערה

. 60

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

מסעו של מחבר ' ספר קבלת צדיקי ארץ  -ישראל

ביותר לכתיבת החיבור הוא שנת  , 1187שנת כיבושה של ירושלים בידי צלאח אל  -דין  .אפשר
לכאורה לחשוב גם על התקופה הקצרה של השלטון הנוצרי בירושלים בין השנים  , 1244 - 1229אך

במהלך תקופה זו  ,אחרי שביתת הנשק בין פרידריך השני עם אל  -סלע אל  -שאמל  ,נשאר הר  -הבית

בידי המוסלמים  ,וודאי ששום פסל נוצרי לא הוצב במקום  .יש רק פרט אחד בחיבור הנדון  ,שאינו
תואם לתמונה הכללית .בהזכירו את טבריה והקברים הרבים שבה  ,מציין המחבר את קבר
הרמב " ם 7 ,י שנפטר בשנת

 , 1205ועל  -פי מסורות אחרות הובאה גופתו ממצרים לקבורה בטבריה .

18

על  -סמך זאת  ,אפשר היה לייחס את החיבור שלנו למאה הי "ג ; אולם כיוון שאיזכור זה הוא בניגוד
לרוב מכריע של כל הנתונים האחרים  ,אנו מניחים  ,שזוהי תוספת של יד מעתיק מאוחר יותר  ,והוא
גם מי ששירבב את איזכור מערת  -אליהו להר הכרמל שליד טבריה ( ראה

להלן ) .

המחבר הינו אם כן יהודי בן המזרח  ,שעלה לרגל לארץ  -ישראל  .הוא אחד המעטים המציין
במפורש בסוף ההקדמה לקינתו  ,שמטרתו בכתיבתה היתה לזכור את האתרים שעבר ברגליו 9 .י
17

18

19

מרמורשטיין ( לעיל  ,הערה

, ) 12

עמ '

, 37

שורה

. 15

ראה  :ספר יוחסין השלם  ,מהדורת ז ' פיליפובסקי  ,פרנקפורט תרפ " ה  ,עמ '  . 220והשווה  :י ' בן  -צבי  ' ,מקום קברו
של הרמב " ם '  ,שאר ישוב  ,ירושלים וזשכ " ו  ,עמ ' . 512 - 509
תאריכים שונים הועלו בנוגע לזמן חיבור הקינה  .א ' מרמורשכרין  ,לעיל  ,הערה

המוסלמית ; י ' כן  -צבי ( ' לקביעת זמנה של הקינה " קברי אבות " '  ,ציון

,1

[ מאסף ] ד

יחס אותה לשלהי התקופה
[ תר " ץ ]  ,עמ '  ) 148הציע את

התקומה הצלבנית  ,אך מאוחר יותר ( ' מקום קברו של הרמכ " ם '  ,יז  -עות  ,ב  [ 2 ,תרצ " ד ]  ,עמ '

התאריך למאה הי " ג  .ש ' קרוים ( ' קבר הרמב " ם בטבריה '  ,העולם  ,כא [ תרצ " ה ]  ,עמ '

) 342

, ) 29 - 26

איחר את

ייחס אותה לתקופה

קוץ

יהושע פראוור

הקינה כתובה בפרוזה חרוזה ,
( שורות

128

חסרות ) .

שורות בסך  -הכל ( רק שורות מעטות

בהקדמה

מסביר המחבר  ,שרצונו היה לשיר את שבחה ועושרה של ארץ  -ישראל

) 16 - 1

בנסיבות הקיימות לבו ' הנכסף לספר מעלותיה '  ,נאלץ תחת זאת לבכותה  ,ושיר השבח

;

אולם

הפך לקינה .

במרכז הקינה עומד תיאור המסע  ,שתחילתו בדרום  ,בביקור בחברון  .עובדה זו מסייעת להנחה ,

שהמחבר הגיע לארץ  -ישראל בדרך היבשה  ,אל נכון בשיירה  ,שעשתה דרכה ממצרים לממלכה
הצלבנית  .מסלול המסע שלו מתייחד בעובדה המפתיעה לכאורה  ,שהמחבר לא ירד אף פעם מגב

ההר של הארץ לשפלה או למישור החוף ; אך כפי שנראה להלן  ,זהו איפיון הרווח בתיאורי המסע

העבריים  .המסע נע מהדרום  ,מחברון  ,לצפון  ,ללבנון  ,בה מסתיים התיאור  .החריגה היחידה היא
האיזכור המפתיע של הר הכרמל ' בין שכם לציפורי ' ,

איזכור שקוטע לכאורה את הכיוון הרציף

20

של המסע  .אולם  ,כמו שנראה להלן  ,אין זו סטייה אמיתית מהדרך  .י2
בחברון ביקר המחבר במחתרת את קברי האבות במערת המכפלה ,

22

וממנה המשיך לחלחול ,

תקוע ולקבר רחל בבית  -לחם  .ראויה לציון העובדה  ,שגם הוא  ,כמו כל שאר הנוסעים היהודים בני

תקופתו  ,לא נכנס לבית  -לחם  .מקבר רחל הוא שם פעמיו לירושלים  .תיאורו מתחיל בקברי המלכים
בהר  -ציון  ,בהם ראה את פסל האליל  ,המחלל את הקודש  ,ששבר את לבו  .הקברים עצמם נמצאים
במערה  ,לתוכה  ,כך אנו מניחים  ,לא נכנס  .מהר  -ציון השקיף על מקדש  -שלמה ( כנראה במובן

הרחב של רחבת הר  -הבית  ,ואין כוונתו למיבני כיפת  -הסלע או מסגד אל  -אקצא
אז ' צרים ועדת כופרים ' ,
פסלה של מרים ובנה

23

עצמם ) ,

שבו גרו

וגם כאן  ,במקום בו ניצב בעבר קודש הקודשים  ,נמצא פסל  -אליל -

בחיקה .

ביקורו המשיך ל ' שערים [ חסר ] '  ,והם ' שער הרחמים '  ,בחזית

המזרחית של רחבת הר  -הבית  .ביורדו בעמק  -יהושפט הוא עבר ליד קברי אבשלום וזכריה וסיים
את ביקורו בירושלים על פסגת

הר  -הזיתים .

מירושלים המשיך לרמה  ,היא נבי סיויל  ,לשילה 24וממנה לתמנת  -סלח

הקבורה

המסורתי של יהושע בן נון .

25

( כפר  -חרס ) ,

מקום

מכאן עשה דרכו לשכם ובהקשר אליה הוא מזכיר את הר -

גריזים והר  -עיבל  ,ואת קבר יוסף  .בנקודה זו  ,באופן מפתיע  ,הוא מציין את הר הכרמל ואת מערת
אליהו ( ' תשבי ' )  ,ומייד לאחר  -מכן מתאר אתרים בגליל  ,וראשונה להם

זיהויו של הר הכרמל שמוזכר כאן ,

26

ציפורי .

כשוכן בין שכם לבין ציפורי  ,מעורר כמובן קשיים  .לא רק

משום שזהו זיהוי גיאוגראפי בלתי  -אפשרי  ,אלא משום שהאיזכור קוטע את הרצף התיאורי
הריאליסטי למדי של הדרכים בהן עבר עולה  -הרגל  .אולם אין זה תיאור המסע היחיד  ,שקיים בו
הקצרה של

שלטון הנוצרים בירושלים ,

. 1240 - 1229

אולם  ,כאמור  ,הר  -הבית לא נכלל כתקופה זו בשטח

שבשליטת הנוצרים  ,אלא היה בידי המוסלמים  .את פרק  -הזמן

. 45 - 43

בעוד שהתאריך המאוחר ביותר האפשרי -

- 1187

1187 - 1146

לערך הצעתי במאמרי ' היהודים '  ,עמ '

הוא ברור  ,הרי שהתאריך המוקדם ביותר  ,בערך

 , 1146הינו בגדר השערה  .התיארוך הזה התקבל על  -ידי איש  -שלום  ,קברי אבות  ,עמ '

?1? 1

20

מרמורשטיין ( לעיל  ,הערה

21

על הר הכרמל ( שבסביבות

הפך המקום

 , ) 12עמ '  , 36שורה
טבריה )

ראה

. 10

. 21

להלן .

לכנסייה .

22

ב 1120 -

23

מרמורשטיין ( לעיל  ,הערה

24

שם  ,עמ '  , 36שורה  . 5פיסקה זו

, ) 12

עמ '  , 35שורה . 12
אינה חד  -משמעית  .המחבר

מזכיר אמנם את בני עלי הכהן  ,אך כיוון שבשורה

הקודמת הוא מדבר על שמואל הנביא  ,ייתכן שאיזכורה של שילה אינו אלא המשך הרצף הסיפורי  ,על  -סמך
המסורת המקראית ( שמואל א ,
25

יהושע כד ל

26

מרמורשטיין ( לעיל  ,עמ '

;

שופטים ב ו

:

ד) .

' תמנת סרח

, ) 12

עמ '

[ או תמנת חרס ]

 , 36שורה

. 21

אשר בהר אפרים מצפון להר

געש ' .

רן  -בניאס

ה
/
נ

ע

* שפרעם

* כפר מנדי

,ן
1

- -4

"

1

קושי זה  .בתיאור המסע המזויף של מנחם החברוני  ,שנכתב בשנת
בהר  -כרמל  ,שבין תמנת סרח לבאניאס
במפרץ

עכו .

28

; 27

1215

י5
4

-

"

מ ח

=1
= =
נ
ע

1

( ראה להלן )  ,מוזכר ביקור

פירוט

המסע באזור הגליל

והר נוסף בשם זה  -והפעם ההר ה ' אמיתי '  -מוזכר

לעומת הדיוק והאמינות המקובלים של איזכורים גיאוגראפיים  ,אין ספק שבתיאורי

המסע הללו יש בלבול מסוים ביחס להר הכרמל  .אנחנו מציעים פתרון מסוים לבעיה  .תיאור המסע
של מנחם החכרוני מציין  ,שבהר  -כרמל הזה שכנו קברותיהם של יוכבד  ,אם משה  ,ושל צפורה ,
 29את
אשתו  .קברים אלו מצוינים בדרך  -כלל ליד טבריה  ,וליתר דיוק על הר קרוב  ,ראם אמאס שמו .
המקום מתאר מנחם כ ' הר מעל טבריה '  30 .אפשר להסביר זיהוי משונה זה  ,שלא סותר  ,כמו שראינו ,
קיום הר  -כרמל נוסף מעל מפרץ עכו  ,בעזרת טימולוגיה עממית  .המפתח הוא בשמו של האיש

"

העשיר נבל  ' ,איש במעון ומעשהו בכרמל [ ההדגשות שלי ,

י "פ] ' .

נ3

יישובים אלה שכנו בקרבת

חברון  .אולם ביטויים אלה יצרו בלבול בגיאוגראפיה של ימי  -הביניים  .אותו פסוק עצמו השפיע גם

על זיהויים צלבניים  ,שמהם הועברו לבנימין מטודלה  .בנימין הלך מנחל  -קישון  ,שבין עכו לחיפה ,
 32ובכך
והגיע ל ' כפר נחום והוא כפר דנחום והוא מעון [ ההדגשה שלי  ,י " פ ]  ,מקום נבל הכרמלי ' ;
יצר כפר  -נחום נוסף  ,לחוף

הים  -התיכון .

מנחם ב " ר פרץ ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

, ) 10

עמ '

33

. 40

. 41

ראה איש  -שלום  ,קברי אבות  ,עמ '

במקרה שלנו קיומו של יישוב בשם מעון ליד טבריה
30
31

מנחם ב " ר פרץ ( לעיל  ,הערה  , ) 10תחילת עמ '

שמואל א  ,כה

. 40

כ.

. 101 , 76

בנימין מטודילה  ,מהדורת אדלר ( להלן  ,הערה  , )49עמ ' לב של כתב  -היד ( המספור מודפס בשוליים ) .
השווה הערותיו של ש " י רפפורט למהדורת אשר של מסע בנימין מטודלה ( לעיל  ,הערה  , ) 1ב  ,עמ ' . 80 - 79

הן

הצלבנים והן היהודים ידעו כמובן  ,שכפר  -נחום שוכן לחוף ים  -כנרת  ,ואין להתייחס ברצינות לטענה של כמה

מחוקרינו  ,ואף חשובים ביניהם  ,שהצלבנים ערבבו את הים  -התיכון עם הכנרת  .הידיעה הנכונה לא מנעה
מתיאורי המסע הנוצריים לאתר גם כפר  -נחום זה בקרבת הר הכרמל  ,דרומה

לעכו .

ראה  ,למשל

:

' Les

קב'

יהושע פראוור

הביא גם לייחוס השם ' כרמל ' לרכס שממערב לעיר  ,ולאחר שכבר הוזכר השם ' כרמל '  ,היה זה אך

טבעי לייחס לאתר במקום גם את מערת אליהו .
בגליל פקד מחבר הקינה את ציפורי  ,המשיך ממנה לכפר  -כנה  ,סחנין  ,רמה  ,חיטין וארבל  .אין
ספק  ,שהוא לא המשיך ישירות לטבריה  ,אלא עשה מספר עיקולים וסטיות בדרכו  :מציפורי מזרחה
לכפר כנה  ,צפונה לסחנין  ,דרומה לרמה ושוב מזרחה  ,לכפר חיטין  ,צפונה לארבל  ,ושוב מערבה
 -לקרשה וחקוק  ,ורק אז גום פעמיו לדרום  -מזרח -

לטבריה .

זהו מסלול מוזר במקצת  ,אולם הוא מסתבר אם נניח שעולה הרגל התעכב לזמן מה באזור וערך
מספר ביקורים קצרים  ,אליהם יצא מנקודה מרכזית

מסוימת .

מטבריה הוליכה אותו דרכו לערשה וחזרה למעיינות חמי  -טבריה ,

34

ואז פנה ל ?  % 9ה ולכפר -

ענן  ,כלומר כפר  -חנניה  ,לשזור ולמירון  .ממירון והקברים המפורסמים בקרבתה פנה לכפר  -פרעם ,

לנשךמין (נבוריא )  ,לעמוקה ומשם לדלתא ולעלמה שלידה  .באופן מפתיע הוא פנה מכאן דרומה
לגוש  -חלב וממנה לכפר  -ברעם  .המסע המשיך לתיבנין ( הידועה במקורות גם בתור תימנן  ,ובקינה

שלפנינו קרויה תימנת )  ,וממנה דרומה לקדש  -נפתלי  ,שעל הדרך הראשית לבאניאס  ,ולבסוף
ללבנון ולקבר הנביא צפניה  .בסך  -הכל מזכיר תיאור המסע

34

מקומות  ,שביקר

בארץ  -ישראל .

קינה חרוזה זו היא עדות אותנטית לעלייה  -לרגל לארץ  -ישראל  ,ואיננה טקסט שנכתב בחדר -
עבודה  ,רחוק מן הזירה הגיאוגראפית  .אנו יכולים גם להניח  ,כאמור  ,שהקינה לא נכתבה בזמן
העלייה  -לרגל עצמה  ,אלא נתחברה על  -סמך רשימות  ,לאחר השלמת המסע  .השפה מלאכותית עד
מאוד  ,והמאמץ כופה את השימוש בלשון המקרא  ,לפעמים בביטויים אשר אינם עולים בקנה אחד

עם היובש של התיאור עצמו  .בולט במיוחד גם המניין המלא של ציוני הקברים  ,אשר בעתיד רק

לעתים רחוקות יוסיפו עליו  .וכיוון שזהו אחד החיבורים המוקדמים ביותר  ,ואולי הראשון  ,בסוג
ספרותי זה  ,עובדה זו מפתיעה במיוחד  .תמוה הדבר  ,שלא היו יצירות קודמות מסוג ספרותי זה ,

שיכלו לשמש בסיס לחיבורים הבאים  .וכך מופיע החיבור הנדון כחלוץ בסוגו  ,אולם כמעט שלם
במיונו  .תמיהה זו נפתרה פתרון חלקי  ,עם גילויו של תיאור קדום יותר  ,ממנו שרד רק חלק  .זהו
מדריך  ,כתוב ערבית הנוגע לירושלים  ,שמפרסמו  ,י ' ברסלבי  ,מייחס אותו למחצית הראשונה של
המאה

העשירית .

35

אבל זהו רק פתרון חלקי לבעיה  ,שכן המקור הכתוב ערבית נוגע רק לירושלים  ,ואין אנו יודעים
אם כלל גם חלקים אחרים  ,והוא מהווה יותר מדריך מאשר תיאור  -מסע ; לכן תחומי העניין וזווית

ההסתכלות שלו שונים  .אולם עצם קיומו מוכיח  ,שלקינה שלנו קדמו כנראה חיבורים מסוג דומה ,
אשר טרם

נתפרסמו .

לתיאור המסע הנדון נועד גורל משונה  .חיבור ששמו ' קבלת צדיקי ארץ ישראל '  ,שנכהב במאה

14 eds .
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המקום עם כפר  -לם אולם מקובל לזהותו עם תל כניסה  .את המבצר הצלבני במקום תיאר וצילם

40

.

 . 52 - 54קק 5 Karmels' ZDPV 30 ) 1907 ( ,ט Malinen , 'Beitrfiger zur Kenntnis 4תסץ

הרמב " ם  .אך  ,כאמור  ,אין זו אלא הוספה מאוחרת .

34

כטבריה הוא מזכיר את קבר

35

' מדריך ירושלים מן הגניזה הקהירית ' הביא לדפוס א ' ברסלכי  ,ארץ ישראל  ,ז ( תשכ " ד )  ,עמ '

. 80 - 69

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

הט " ו  ,הוא זיוף מקוצר של חיבורנו  ,והדברים מסתברים מתוך קריאה של

הטקסט .

36

בעוד

שהמחבר שלנו כותב תמיד בגוף ראשון  ' -בעלותי '  ' ,בעברי '  -מדגיש בעל החיבור המאוחר
יותר במפורש  ' :ומצאתי בנוסח אחד בספר קבלת צדיקי ארץ ישראל '  .עובדה זו מסבירה  ,מדוע לא

הועתקו כל היסודות הנוצריים מתיאור המסע של המאה הי " ב אל הזיוף של המאה הט " ו ; הם
פשוט איבדו מהאקטואליות שלהם  ,ובמקומם נמצא בגירסה זו שלל פרטים שמתייחסים

למוסלמים  .כך  ,למשל  ,בדברו על ר ' מאיר  ,שקברו בטבריה  ,מוסיף כותב הגירסה המאוחרת

:

' והישמעאלים קוראים אותו ר ' מאיר אלחנק ר " ל החונק ' ; או במקום שבו אנו מוצאים בתיאור
המסע הקדום ' עידו החוזה קבור

בדן ' ,

מוסיפה הגירסה המאוחרת ' דן הוא לשם ( יהושע יט מז ) ,

פמייאס בלשון רז "ל ובלשון ערבי באנינס שם עדוא הנביא ' ,
ב.

תיאור המסע של יעקב בן

נתנאל "

למאה הי " ב שייך גם תיאור המסע המעניין

3

( ) 1187 - 1153

של יעקב בן נהנאל .

39

הנוסח שהשתמר והגיע לידינו

הוא העתק מעובד  ,כמו שמצוין במשפט ההקדמה  ' :ומקומות א " י וקברות הצדיקים אשר הן שם ,

שחיבר כהר " ר יעקב בן רבי נהנאל כהן ז " ל כשנכנס לארץ ישראל '  .המעתיק נהג במקור שהיה
בידיו חופש רב עד כדי כך  ,שלעתים נוצר הרושם כי העתיק את הדפים שלא לפי

סדרם .

החלק הראשון של תיאור המסע ( עמ '  ) 6 - 4עוסק בירושלים ובחלקה הדרומי של הארץ  :חברון ,
בית  -לחם  ,ירושלים  ,נוב  ,לוד  ,דודנים  ,יבנה  ,אשדוד  ,אשקלון  ,עזה  ,עזתה  ,מדון  ,ענקה  .בהגיעו
לעזה מקדיש המחבר פיסקה למצרים ( עמ '  , ) 7 - 6שהיתה יכולה לכאורה להיות המשכה של עליית -
הרגל ; אך אין זה כך  ,כי המשכו המיידי של התיאור דן בגליל ( עמ '  , ) 7והתנועה היא מצפון כלפי

דרום  :לצפון נחלת אפרים  ,וממנה חזרה לטבריה

:

מירון  ,עמוקה  ,כפר  -חנניה  ,הר  -געש  ,תימנת -

סרח  ,ציפורי  ,כפר  -כנה  ,שכם  .לאחר תיאור קברי הצדיקים בגליל ( עמ '
לרגל למישור החוף  -לעכו וממנה דרומה לקיסריה ( עמ '

) 10 - 7

ממשיכה העלייה -

. ) 11 - 10

כאן  ,חוזר התיאור לחברון  ,קבר רחל  ,ירושלים ושוב לחמי  -טבריה ( עמ '  , ) 13וסוף החיבור גם
36

מ'

איש  -שלום ( ' הערה ל " ציון " א '  ,ציון [ מאסף ]  ,ד

[ תר " ץ ]  ,עמ '  ) 161טען טענה הפוכה ;

כלומר  ,שספר ' קבלת

צדיקי ארץ ישראל ' הוא המקור  ,ו ' קברי אבות ' הוא הזיוף ; אך מאוחר יותר קיבל את הגישה שהציג לראשונה
פראוור  ,היהודים  ,עמ '  . 45 - 43ראה  :מ ' איש  -שלום  ' ,מסורת קברים בארץ ישראל '  ,סיני  ,ד ( ת " ש )  ,עמ '  . 80הזיוף

המקוצר נדפס בספר יוחסין השלם ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '  , 228ומשם

העתיקו א " מ לונץ ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

. 83
37

הדבר ניתן להוכחה גם על  -פי השוואה סגנוניח  .בעוד שהמקור כתוב בפרוזה חרוזה  ,ולמענה המחבר נאלץ
לעתים קרובות ליצור ביטויים משונים  ,הרי שהחיבור המאוחר יותר כתוב בפרוזה רגילה  ,מכוסס על המקור
ומעתיק ממנו בצורה טכנית  ,שלעתים אינה ניחנת כלל

38

כנספח ל ' סיבוב פתחיה מרגנסבורג ' ,
39

להבנה .

פורסם לראשונה על  -ידי א " ה גרינהוט  ,על  -פי כתב  -יד קיימברידג '  Ad~ 539 ,תחת הכותרת ' ספור מסעות ' ,

מ ' שטיינשניידר

פרנקפורט  -ירושלים . 1905

( ' 85תם125אע ' Jadische Schriften zur Geographie

ירושלים  ,ג

[  , ] 1889עמ ' 48

[ בחלק

הלועזי ] ) הציע באופן תמוה את המאות י " ג  -ט " ו  .גחנהוט ( שם  ,עמ '  ) 15איתר את היסודות הנוצריים בתיאור ,
אולם הציע את המאה הי " ג  .מ ' איש  -שלום ( ' מסורת קברים בארץ  -ישראל '  ,סיני  ,ז [ תש " ח ]  ,עמ '  ) 80הציע את
סוף המאה הי " ג  .י ' בן  -צבי ( שאר ישוב  ,ירושלים ו_ 1שכ " ו  ,עמ '
ירושלים [ תרפ " ט ]  ,עמ '

, )2

היסס בין המאות הי " ב לי " ג  .א ' יערי ( מסעות  ,עמ '

גרינהוט  .פראוור ( היהודים  ,עמ '
אבות  ,עמ '

0נ ) .

; 129

הנ " ל  ' ,סימני כתבי הקברות '  ,מזרח ומערב  ,ג ,

) 47 - 46

טען לשנים

1187 - 1153

) 55

קיבל את נימוקיו ותיארוכו של

ותיארוכו התקבל על  -ידי איש  -שלום ( קברי

41

יהושע פראוור

הוא בלתי  -צפוי  ' :על הר סיני יש כנסת של ישמעאלים ומדינה תחת ההר  ,שם המדינה טור

סץ .

כאשר זיכני לכתוב אותו כן נזכה לבא שמה ולמות שם  .נשלמו דברי יעקב הכהן מכל הראיות
שראיתי

[ !]

בארץ ישראל '  .נראה  ,שהמשאלה באה מפיו של המעתיק ולא מפי המחבר המקורי ,

והמשפט האחרון אינו מובן והוא פועל  -יוצא של בורות או רשלנות של

המעתיק .

ייתכן  ,שהחלק האחרון של החיבור ( הכולל את חברון  ,קבר רחל  ,ירושלים וטבריה )  ,שכאמור ,
מביא אותנו שוב למקומות שכבר תוארו בחלק הראשון  ,חובר מאוחר יותר כהסבר או כהשלמה
במטרה פולמוסית

מובהקת .

עולה  -הרגל שלנו ביקר בכעשרים מקומות בארץ  -ישראל  ,אך לא בסדר המצוין בתיאור המסע
שהשתמר  .חלק מציוני  -הדרך שלו מוטעה ואולי הדבר הוא תוצאה של העתקה גרועה  .כך  ,למשל ,
' וקבורת חנה [ אם שמואל הנביא ] וקבורת רחל קרוב לירושלים  ,פרסה וחצי בדרך יריחו [ כך
אפרת ובית לחם שני כפרים ' ( עמ '

!]

. )4

בחלקים מסוימים של תיאור המסע מצוינים אתרים הקשורים באישים הידועים מתקופת
המקרא  ,אך אין נזכרים קברים השוכנים במקומות אלו  .כך הוא מזכיר את נוב ( בית  -נובא )  ,עיר
הכהנים  ,ממנה הלך ללוד ולדודנים ( זיהוי המקום אינו ידוע )  ,השוכנת מרחק פרסה אחת ממנה ,

משם ליבנה וליישוב שרק לעתים נדירות נזכר בתקופה הצלבנית  -אשדוד ( עמ '  , ) 5וממנה
המשיך לאורך ' דרך הים ' לאשקלון ולעזה  .תמוה הוא גם האיזכור של שלושת המקומות המצוינים

לאחר  -מכן  -מדון ( יהושע יא א )  ,עזתה ועזקה ( ביהודה  ,יהושע י י ) .
תקופת המקרא  ,ובכל מקרה אינם שוכנים באזור זה  .עזקה שוכנת הרחק בפנים הארץ ולא לאורך
הדרך שמציין עולה  -הרגל שלנו ; ואילו מדון המקראית נמצאה בגליל  .ובאשר לעזתה  ,השם מופיע

הם לא נזכרים כנראה מאז

במקרא בצורה זו רק במובן ' הליכה לעזה ' [ שופטים טז א

;

שם טז כא ] ואינו מוכר כשם

מקום .

הרצף של תיאור המסע בדרום נקטע לצורך סטייה לתיאור מצרים  ,ארץ גושן והפירמידות ; ואז
פונה פתאום התיאור לגליל  ,לקברות הלל ושמאי  ,כלומר למירון  ,ולקבר יונתן בן עוזיאל  ,שמצוין

במסורת בעמוקה ( בשני המקרים אין הוא מזכיר את שמות המקומות )  ,ולכפר  -חנניה

נרשם שהמרחק מכפר זה להר  -געש בצפון  -אפרים הוא
גדול הרבה

3

;

בתיאור

פרסות  ,וגם זה מוטעה  ,ובפועל המרחק

יותר .

אך למרות הצורה שבה הגיע תיאור מסע זה לידינו  ,הוא מכיל מספר יסודות אופייניים
ומעניינים  .חלקם מתייחס לצלבנים  ,חלקם למוסלמים  ' .פעם היו רוחצים הכומרים במי שילוח ' ,
הוא אומר  ' ,נפלה הקערה מידו של כומר אחד ומצאו אותה באותה הבאר באשקלון [ במקום אחר

הוא קורא לה ' באר אברהם ' ] שהביאו אותה המים ממי שילוח ממערות שבבאר  ,והכירו אותה
הגלחים על נתיבתם ' ( עמ '

.) 5

שאלת מקורות המים ואספקתם ריתקה את כל עולי  -הרגל  .יעקב בן

נתנאל חשב  ,שתעלה תת -קרקעית מקשרת את בריכת השילוח בירושלים עם בארו של אברהם
אבינו

באשקלון .

נושא אחר שמשך את ליבו של עולה  -הרגל  ,הוא הקברים  ,שראה במסעו או שעלה במיוחד
42

לאתריהם  .במירון ובגליל הוא מזכיר  ,כאמור  ,את קבריהם של בית הלל ובית שמאי  ,שנמצאים
' בשתי מערות גדולות תחת ההר ופתחים קצרים יש להם ' ( עמ '  ; ) 6מתחת לקברו של יונתן בן
עוזיאל בעמוקה זורם נחל

:

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

ושאלתי מאנשי המקום האיך היו חוצבים אלו המערות  ,כי אותו ההר כולו אבן  .אז הראה

לנו הספר  .הנה ראינו שכתוב בו שבשנה שלא היו זורעין ולא חורשין כמו שנאמר ' ועשת

[ ויקרא כה כא  ,כפיצוי על השנה השביעית  ,שנת שמיטה ] .

את התבואה לשלוש השנים '

ובאותן שלוש שנים היו בונים מערות  .ואחרי ' מערות כמו ק ' ואינן ידועין של מי הן ,
ובכולם קברותיהם כמו תיבה בתוך הבית באבן  ,וכיסוי אחת לכולם  ,כמו כן באבן אחת
( עמ '

. )7

גם בטבריה  ,במקום קבורתו של ר ' כהנא  ,הוא מצא תיבות ( כלומר גלוסקמאות ) שמורות במערה
גדולה ' ומדליקים עליהן כל האומות נרות  ,כי באין החולים והעקרות ומתרפאין ' ( עמ '

. )9

קברי אבותינו שבטבריה [ נמצאים ב ] מערות גבוהות כמו בית  ,כי כך היו קוברין  :ארבע
על ארבע  ,כמו שתי וערב

;

ארבע מאות על ד ' מאות ומחוברין בסיד  .ומוציאין אותם

גויים  ,מפני שמחפשין על חוטין של זהב  ,שהיו תופרים תכריכיהן  ,וכל מיטה ומיטה
כתוב פלוני בן פלוני

ת ' נ ' צ ' ב ' ה ' ( עמ '

. )9

40

ברור מאליו  ,שחילול קודש ממין זה גורר ענישה מיידית מידי שמיים  .ובעל החיבור מביא עדות

לדבריו  ,על  -סמך מה שקרה בטבריה

פורש [ צ " ל

:

פרש  -אביר ] מפרובינצה [ בא ] [ ו ] ראה כי מדליקין ערלים נרות רבות  .אמר

להם  :מי הוא זה
שוטים

!

:

?

אמרו לו  :יהודי צדיק  ,והוא מרפא חולים ומועיל לעקרות  .אמר להם

מה אתם עושים ליהודי כך כבוד

?

:

ולקח אבן אחת והשליך לארץ  ,ולקח להגביה

ידו להשליך אחר  .היה רוכב על הסוס מיד נפל ומת  .מיד נתקבצו ההגמונים והכומרים

[ ואמרו]  :לא מפני יהודי בא לו  ,כי הוא עושה ברעה שנגע ברבו של יש

" ו [ ! ]  ,בשביל כך

. )9

חרה אפו והמית אותו ( עמ '

חילול הקודש הביא אמנם לעונש מיידי  ,אך אנשי  -הדת הנוצרים  ,שהשלימו עם קיומו של פולחן
סינקרטי של תפילות על קבר שהוא במובהק מקום קדוש ליהודים  ,היו צריכים להסביר את המוות
המסתורי  .ההסבר תואם את הגישה הפולמוסית של עולה  -הרגל  .לדעת הנוצרים  ,היה היהודי

שקבור במקום מורהו של ישו  ,ולכן היה זה אלוהי הנוצרים שהרג את האביר  .אין צורך לומר ,
שהיהודים ידעו טוב

יותר . . .

נס דומה שמעורר התעלות  -נפש  ,התרחש במקום קבורתו של יוסף בן יעקב בשכם  ' .ונכנס כושי

[צ " ל  :כותי] אחד עם הערלים  ,אמר להם  :מי הוא זה

?

אמרו לו  :יוסף בן יעקב  .היה בידו גרזן

והיכה בקברו  ,עדיין סימן  ,ולא פירכס ומת  ,והוציאו אותו מת ' ( עמ '

. ) 10

במקום אחר  ,ששמו אינו מוזכר במפורש (אולם ליד טבריה  ,אם לשפוט לפי מסורות

אחרות )

נמצא קבר צפורה  ,אשת משה  ,שנשמר על  -ידי אריה  ,ששוכן במעבה היער המקיף את המקום ,

שאין איש רשאי להניף גרזן על העצים שבו  .נכרי שנכנס ליער על  -מנת לחטוב עצים הומת על  -ידי

.

האריה  ,שעקב אחריו לביתו ( עמ '  ) 10בעכו ' שם בתוך השער קברו של אלעזר בן חשמונאי  .י4

40

חילול קברות יהודיים בידי צלבנים בירושלים מזכיר גם בנימין מטודלה  ,מהדורת אדלר  ,לונדון

41

קברי החשמונאים נמצאים כידוע במודיעין ; אך מסורת מימי  -הביניים מזכירה קבר חשמונאי  ,ובמקרה שלפנינו

 , 1907עמ '

לז .

גם שער חשמונאי  ,בעכו  .מסורת זו מבוססת כנראה על מכבים א  ,יכ מח ; לפי המסופר שם  ,נהרג יונתן בן
מתתיהו החשמונאי בידי טריפון  ,לאחר ששוכנע במירמה להיכנס לפטולומאיס  .אלעזר עצמו נפל בקרב בית -

זכריה  ,כשנמחץ למוות על  -ידי פיל  .השווה איש  -שלום  ,קברי אבות  ,עמ '

. 190

ון'4

יהושע פראוור

והתועבה הגדולה שהיא בעכו [ כלומר הקתדרלה הצלבנית] אומרים כי היא היתה בית מדרשו '

. ) 10

(עמ '

דברים מופלאים עוד יותר התרחשו בקיסריה  ,שם נמצאים קברותיהם של עשרת הרוגי מלכות .
נכרי שנקבר בפתח המערה בה הם קבורים  ,הופיע בחלום לכל תושבי העיר  ,בצעקו שהוא נענש

.

קשות על חילול הקודש שנים  -עשר מלאכים  ,כולם בטליתות  ,שוכנים דרך קבע במערת הקבר של
הרוגי

. ) 11

ומובן מאליו  ,ששום צמח אינו צומח במקום הוצאתם להורג ( עמ '

המלכות ;

בתיאור של חברון נמצא גם בסיס עובדתי  ,לצד היסודות הפולמוסיים שבדברי עולה הרגל
בחברון  ,נכנסתי אני יעקב בחזקת תועה [ כלומר עולה  -רגל ,

צלבן ]

42

:

בתוך המעבר שבנו

הנוצרים בשקר להטעות העולם  ,חצי שבנה יוסף הצדיק ; ואחרים אומרים שבנאו שלמה

המלך . . .

אחר חצי הבית בנו כמרים תועבה [ כנסייה או מנזר]  ,היא מדינה  ,היא מערת

המכפלה  ,והתל [ והחלק ] הראשון שהיה בימי דוד נחרב  .ולשם מקום שנוצר ממנו אדם
הראשון  ,ועל כן לוקחין עפר משם ובונין הבתים ולא יחסר ממנו וכל שעה
והאוצרות בנויות בתוך  ,ואומרים הכמרים

:

מלא .

43

אלו הן אוצרות של האמהות  ,וכשירצו

התועין ליכנס בם לא יכנס  ,כי אם יחידי עם הנר  ,כי ירידה גדולה היא  .ולשם ששה קברות
 מצד אחד שלושה  ,ומצד אחר שלושה  .ואומרים לתועים  :אלו הן אברהם  ,יצחק ,יעקב  ,שרה  ,רבקה  ,לאה  .ושקר הוא  ,כי יש כותל גדול חזק בסיד וחרסים בין הקברות

חדשות [ קבין שער של מערת המכפלה  ,ואין להם רשות לסתור אותו  .כי פעם אחת סתרו
הכומרים חלון קטן שבו  ,ויצא הרוח והמית את כולם  ,וסתמו אותו חלון  .והאבן שהוא
קרוב לשער  ,שלמה המלך בנה אותו ( עמ '

. ) 12 - 11

44

לאחר  -מכן מביא הנוסח תיאור חי של המגדלור ( ' בלשון ערבי שמו מנרא '  -הוא

מוסיף )

באלכסנדריה  ,בו הם ' משימין האש לשם בלילה למעלה כדי שלא יטעו הספינות  .ובאפריקיא
ובפרובינצא ובעכו רואין האש ' (עמ '

. ) 12

מקום מופלא אחר באלכסנדריה הוא ' בית המדרש ' ( הספרייה )  ,בה למד אלכסנדר הגדול תחת

.

אריסטו הוא מתאר קישוט מיוחד במינו

:

' פני אדם  ,פני נשר  ,פני אריה ופני שור '  ,ארבעת

הדימויים של חזון המרכבה ביחזקאל א י  .מכאן נודד תיאורו חזרה לעמק  -יהושפט בירושלים ,
שמשליכין שם אבנים ,

בנימין ,

46

45

שבכל יום ימותו מאה לכל הפחות ומורידין אותו משער

ומסבבין בין ציון ובין מי שילוח ירידה גדולה עד שיבואו הר הזיתים לתורו

בראשו  .ולשם ג ' גומות גדולות ושאלתי להן  :האיך הם הגומות אינן מלאות

42

?

אמרו לי

:

בכרוניקות העבריות מתקופת מסעי  -הצלב משמשות המלים ' תועה ' ו ' תועים ' לציון הצלבנים  ,במובן של
' ההולכים לייעוד שקר '  .זה מסביר גם את השימוש בביטוי זה לתיאור עולה  -הרגל למכה  -החאג '  .השווה
בנימין מטודלה  ,מהדורת אדלר  ,עמ ' גה ' :והתועים הבאים מארץ מרחק ללכת למכה שבארץ אל 2-סן ' .

43

הסגולות הרפואיות המיוחדות של אדמת חברון מוזכרות גם על  -ידי עולי  -רגל נוצרים בני
שמים ' של

הזמן .

הכמרים הנוצרים והנסים שהתרחשו כקרבת הקברים  ,מוזכרים בכל תיאורי המסע

44

ה ' שקר לשם

45

העבריים  .השווה  ,למשל  ,סיבוב פתחיה מרגנסבורג
ממקורות מאוחרים יותר אנו יודעים על המנהג ליידות אבנים על קברו של אבשלום  ,כעונש על מרידתו באביו ,

(לעיל  ,הערה 8נ )  ,עמ ' . 34

44

.

ועל המנהג להניח אבנים בעמק  -יהושפט  ,בכדי להבטיח מקום
46

השווה  . 158 -קק  . 14 . Tobler, Leipzig 1874 ,ט" ~
0. 5

 159 ,שם מתכסים

500

ביום  -הדין האחרון  ,שיתרחש שם .

drraeS

'

,~,

מתים המוצאים לקבורה מדי יום מבית  -החולים של מיסדר יוחנן

;Johannes

הקדוש .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

לשם מים רותחין  ,ולא נודע אנה מוליכין המים אותן  .אמרתי אני יעקב לפני הרבנים

:

47

זהו שאמר אדונינו ישעיהו הנביא [ לא ט ]  ' :אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם ' ( עמ '

. ) 13
אמנם תיאור המסע התייחס כבר פעמים אחדות לירושלים  ,אך לקראת סיום הוא חוזר אליה שוב
' עמדתי על קברו של [ השם חסר במתכוון ] ד ' אמות בבית

הסקילה ' .

48

:

ברור  ,שכוונתו לכנסיית

הקבר  ,שבשמה אין הוא רוצה לנקוב  .התייחסות נוספת לירושלים  ,פגומה כל  -כך עד שמובנה אינו
ברור  ,מצויה בעמודים

. 5 -4

ננסה לפרשה כדלהלן

:

ובירושלים [ נמצאים ] מגדל דוד ובית המקדש ועזרה [ והם ] חדשים  .אבל כותל מערבי ,

ומרתף  -בנין שלמה המלך [ זאת אומרת  ,שנבנו על  -ידי שלמה

המלך ]

ושערי רחמים

[ וה ] באר שהיו רוחצים כהנים  ,וציון אבשלום [ ומתחת ל ] הר הזיתים  ,כנגד עזרה [ של
המקדש] שעשוי בימיו [ של שלמה או של

עובר

אבשלום ] -

[ שם ] מגדל על המגדל  ,אין דרך

עליו .

תיאור  -מסע משונה זה  ,למרות הנוסח הפגום שבו הגיע לידינו  ,הוא בעל ערך מסוים ומאפשר לנו

להציץ על הדברים שנראו והרגשות שנחוו על  -ידי עולה  -רגל יהודי בעת מסעו בארץ  -ישראל
שבשליטה נוצרית  .רשימת הקברים קצרה יותר מהמקובל  ,ואתרים רבים נזכרים בלי איזכור
הקברים

שבהם .

אין ספק  ,שהעלייה  -לרגל נערכה בתקופת שלטון הצלבנים  ,ועל כך מעידים

האיזכורים הרבים של כמרים נוצרים וההערות האנטי  -נוצריות שבתיאור  .אפשר לצמצם את טווח

השנים ביניהן התרחשה עלייה  -לרגל זו  ,כיוון שאשקלון נמצאת בידיים צלבניות ; זוהי עדות ברורה
לכך  ,שעולה  -הרגל שלנו הגיע לאחר  , 1153השנה בה נכבשה העיר מידי המוסלמים  .התאריך
המאוחר ביותר האפשרי הוא ללא ספק

. 1187

רק מעט מאוד ניתן עוד להסיק  .הוא הגיע כנראה ממצרים  ,ולכל הפחות היתה מצרים כלולה
במסעו  .השפה תמוהה  ,אך ספק אם זו אשמת עולה  -הרגל או המעתיק  .נראה  ,שהיה בקי בתנ " ך ,
ועדות לכך מהווים נסיונותיו להסביר תופעות תמוהות בעזרת מובאות מויקרא וישעיהו  .אפשר גם

אולי להניח  ,שהגיע מדרום  -צרפת  ,שכן פרובנס מוזכרת פעמיים בתיאור המסע שלו  .תיאור המסע
המקורי התרכז בוודאי בתיאורי אתרים המקודשים ליהדות ופחות בפרטים גיאוגראפיים

;

אולם

תהיה צורתו המקורית אשר תהיה  ,הנוסח בו שרד החיבור הוא כה פגום  ,עד שאין שום אפשרות
לשחזר את

הגיונו .

ג  .המסע של בנימין מטודלה

( 69וו  -וזוו )

הידוע ביותר בין תיאורי המסעות העבריים מימי  -הביניים הוא זה של בנימין מטודלה  .היאור
המסע שלו  ,שפורסם על  -ידי מ " נ אדלר ב  , 1907 -מבוסס על כל כתבי  -היד הידועים ( מהם אחד

שהוא כנראה מהמאה הי " ג )  ,כמו גם על המהדורה הקודמת של א ' אשר ( מבוססת על כתב  -יד אחד
ענ4
47

זהו ביטוי יוצא  -דופן  .זאת ועוד  ,אין זה ברור כלל  ,אם הוא אמנם פירש ביאור זה ' לפני הרבנים '  .הכינוי ' רבנים '
שימש כסימן  -זיהוי של היהודים מהקראים  .במאה הי " ג הוא מופיע  ,כפי שנוכיח במקום אחר  ,כסימן  -זיהוי

48

לחכמים ממוצא אשכנזי .
משנה  ,סנהדרין ו א .

יהושע פראוור

וכן על שני הדפוסים הקדומים ביותר )  ,ומלווה בתרגום אנגלי ( שקדמו לו תרגומים קודמים לשפות
בנימין יצא לדרכו מספרד בערך בשנת  , 1166והחל בדרכו חזרה כחמש שנים מאוחר

אחרות ) .
יותר  .הוא

חזר לספרד

. 1172 - 1169

הסיבות למסע ארוך זה  ,שלעתים היה אף מסוכן  ,מעולם לא הוסברו באופן משביע

49

ב . 1173 -

הביקור בארץ  -ישראל ובארצות השכנות נערך בין השנים

רצון  .כשאנו משווים מסע זה לשאר תיאורי המסעות העבריים בני התקופה  ,ברור שזה של בנימין

מטודלה רחוק היה מלהיות מסע עלייה  -לרגל לארץ  -ישראל  .למעשה עצם הביקור בארץ  -ישראל
והעלייה  -לרגל אינם מודגשים בתיאור המסע כבעלי ערך מיוחד או כמעשה מצווה  .אם כי ענייני
כלכלה ומסחר לא היו רחוקים ממנו  ,לא היה זה אף מסע  -עסקים  .סקרנות ויצר נדודים היוו ללא
ספק אחד מהמניעים למסע

;

אך עצם הרעיון לבקר את הקהילות היהודיות  ,ללמוד על גודלן ,

מיבנן  ,מנהיגיהן וחכמיהן היה בעל משקל מכריע  .סביר ואף מפתה לקבל את השערתו של אדלר
' כמו יוסף  ,היה הנוסע נשלח מתוקף צו פנימי " לך נא ראה את שלום

( בראשית לז

יד ) ' .

אחיך . . .

:

והשיבני דבר "

50

מהעיר טודלה שבספרד הוא נסע בדרך היבשה והים למרסיי  ,עבר בדרכו את רומא  ,דרום -

איטליה  ,האי קורפו  ,יוון וקושטא  .הוא ביקר במספר איים בים האגאי  ,אחר  -כך ברודוס וקפריסין ,

ומשם חצה את הים לממלכת ' ארמניה הקטנה ' וממנה לאנטיוכיה  .מכאן עשה דרכו דרומה ,
בארצות שתחת שלטון הצלבנים  :דוכסות אנטיוכיה  ,רוזנות טריפולי וממלכת ירושלים

הצלבנית .

לאחר ביקור מקיף בארץ  -ישראל הצפין לדמשק  ,אז תחת שלטונו של נור אל  -דין  ,ולבגדאד  ,בירתה

המזהירה של הח ' ליפות .
תיאור המסע ממשיך לפרס ולמפרץ הפרסי בבצרה  ,ואז לעדן  ,אסואן ובסוף למצרים  .ממצרים
הובילה דרכו לסיציליה  ,איטליה וגרמניה ,

וחזרה למולדתו ספרד  .י

ארץ  -ישראל היתה אם כן רק

]

חלק ממסע ללבאנט  ,ולא ניצבת כמטרה בפני עצמה  .זאת ועוד  ,תיאור המקומות הקדושים מהווה
אך חלק קטן מהתוכן

;

וזהו שינוי מהותי  ,בהשוואה לתיאורי המסעות האחרים שהגיעו

לידינו .

שאלת התיארוך אינה מסובכת  ,וחילוקי הדעות בין החוקרים מצטמצמים לטווח של שנים
מעטות  .ובאשר לצורת הניסוח של תיאור המסע  ,אנו מניחים שהתחבר בחלקו כיומן  ,ובחלקו
הסתמך על רשימות שנרשמו במהלך המסעות  ,ואוחדו רק לאחר סיום המסע  ,לפי סדר גיאוגראפי
מסוים  .הסבר זה מאפשר לפתור מספר תמיהות וסתירות בתיאור הגיאוגראפי של

ארץ  -ישראל .

קביעת התאריכים העיקריים של המסע נעשתה כבר על  -ידי גרץ  ,ובאופן מדויק יותר על  -ידי
אחרים  ,בעיקר א " ה גרינהוט  .בנימין חצה את קיליקיה הארמנית לפני מותו של המלך תגרוס  ,שמת

ב . 1167 -
49

הוא ביקר בדמשק  ,שתחת שלטון נור אל  -דין ,

ב , 1170 -

ובמצרים לפני ספטמבר

. 1171

דפוס ראשון קושטא  ; 1543פררה  . 1556פרטים ביבליוגראפיים מלאים ראה בהקדמתו של אדלר Thelrinerary ,
( [  .ט  .ת ]  [ ofBenjamin ofTud la London 1907 ( rep . New-Yorkלהלן  :אדלר ]  .השלמות חשובות הביא

.

.

~
מספת העמודים לפי כתב  -היד של המוזיאון הבריטי כפי שנדפסו
יערי  ,מסעות עמ '  . 762 - 761נהוג לציין את
:ח חוםש981נן66םן 0/זסזשא7 % 8711
במהדורת אדלר  .השווה גם ed . 11 . Asher , London-Berlin :

,

,

 . 1840 - 1841הכרך הראשון מכיל את המקור העברי ותרגום אנגלי ; הכרך השני מכיל מחקרים  ,כגון אלה של

צויץ

* 46
50

ורפפורט  ,שלא נס ליחם אפילו

אדלר  ,עמ '

. () 11

הנוצרית  ,ואפילו בספרד
51

בימינו .

פחות משכנע הוא טיעונו  ,שבנימין חיפש במסעו במזרח מחסה לאחיו הנרדפים שבאירופה

המוסלמית .

קיימת הסכמה רחבה בין החוקרים  ,שבנימין לא ביקר בארצות מסוימות שנכללו בתיאורו כמו פרס וארץ
המונגולים ( ארצו של  , ( Prester Johnותיאוריו מבוססים על עדויות -שמיעה  .ראה מפה במהדורת אדלר .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

המלחמות באירן  ,בהן הביסו התורכים את הפרסים  ,התרחשו כנראה בשנים

דגרינהוט ) .

1169 - 1168

( אליבא

נטען אם כן  ,שהוא היה בארץ  -ישראל ובסוריה בערך בין השנים  , 1169 - 1167קרוב

יותר לתאריך הראשון

( כך דינור ) .

52

לסברתנו  ,ניתן לדייק בתאריך זה עוד יותר  ,וזאת על  -סמך

אירוע שמציין הנוסע  .בתארו את טריפולי שבלבנון כותב בנימין  ,על  -פי כתב  -היד של המוזיאון
הבריטי

:

' ובימים הראשונים [ ההדגשה שלי  ,י " פ ]  ,רעשה הארץ של טריפול  ,ומתו רבים מן

הגויים ומישראל כי נפלו הבתים והחומות עליהם והיתה מפולת גדולה באותו הזמן בהם ובכל ארץ

ישראל  ,ומתו יותר מעשרים אלף בני אדם ' ( עמ ' כז )  .אך בשתי נוסחאות אחרות ( כתב  -יד אפשטיין

ודפוס ראשון )  ,שהובאו לדפוס על  -ידי אשר אנו קוראים

:

' ובימים ההם [ ההדגשה שלי  ,י " פ ]

הביקור .

רעשה הארץ ' וכו '  ,ואין סיבה לא לפרש ' ההם '  -בזמן

אם אכן כך הוא  ,הטקסט מתייחס ללא ספק לרעש  -האדמה המפורסם

ב 29 -

ביוני

1170

בטריפולי  .תיאור מאורע זה  ,כפי שמסרו ויליאם מצור  ,תואם לחלוטין את דברי בנימין  ' :כל העיר

טריפולי הפכה לגל אבנים ונהייתה למקום קבורה ולקבר המוני של התושבים שאבדו עם הרעש ' ' .
3

כל הפרק השמונה  -עשר בחיבורו של ויליאם דן בהרחבה בתיאור תוצאותיו ההרסניות של רעש -

האדמה  ,שפקד את סוריה המוסלמית ואת הנסיכויות הצלבניות  .אם בנימין אכן מתייחס למאורע
זה ( ולא כפי שטען גרינהוט  ,לרעש של

, ) 1159

הרי שהוא שהה בלבנון ומאוחר יותר בארץ  -ישראל ,

בקיץ  . 1170הטקסט הובן כך כבר על  -ידי יהוסף שוורץ

ב ; 1845 -
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אך ההסבר נדחה על  -סמך

הטענה  ,שאין הוא משתלב עם משך הזמן שבנימין בילה בביקוריו בארצות השונות  .אולם אין

משכנע .

בטענה זו משום נימוק

כאמור  ,ההבדלים בין התאריכים המוצעים הינם קטנים ביותר  .בעיה חשובה יותר היא הדרך בה

נכתב תיאור המסע  .ניתוח מדויק של תיאור ארץ  -ישראל מביא אותנו למסקנה  ,כי אף  -על  -פי
שמספר חלקים אולי נשענו על כעין יומן  ,הרי שחלקים אחרים מבוססים על רשימות שנעשו
במהלך המסע  ,ומאוחר יותר שולבו ביחד בתיאור הכללי  .ניתן להוכיח  ,לדעתנו  ,שתיאור המסע
בארץ  -ישראל מורכב ממספר חלקים שונים  ,שלמרות המאמץ לאחדם  ,עדיין נראים בו ה ' תפרים '
של מלאכת ההרכבה .
לאחר שביקר בנסיכות ארמניה  ,נכנס בנימין לתהום השלטון הצלבני באנטיוכיה ( עמ ' כו ) ,
והמשיך לאורך החוף ללד ' קיה  ,ג ' ובייל  ,טריפולי וגבל

) . ( Byblos

תיאור הממלכה הצלבנית

מתחיל בביירות  ,ממנה המשיך לאורך החוף  ,לצידון  ,צרפת של צידון  ,צור ועכו  ' ,והיא תחילת ארץ
ישראל ' ( עמ '

לא ) .

בדבריו התכוון בוודאי לתחום ארץ  -ישראל של עולי  -בבל  ,שגבולה נקבע בין

עכו לחיפה  .אחרי שעבר בחיפה ובהר  -כרמל  ,הדרים ל ' כפר נחום '
52
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ולקיסריה  .עד לשלב זה אפשר

צ " ה גרץ  ,דברי ימי ישראל ( מהדורת ש " פ רבינוביץ )  ,ד  ,ורשה תרנ " א ( ירושלים תשל " ב , ) 2ציון י '  ,עמ '
GrUnhut , Die Reisebeschreibungen des 1) . Benjam
אדלר  ,עמ ' von Tudela . Jerusalem ; 62 - 61

; 459 - 456

 1903 - 1904בהקדמה לחלק הגרמני  ,עמ ' - 5

, 11

ושם בטקסט עמ '

 , 23 - 32הערה ; 4

ב ' דינבורג ( דינור )  ' ,תולדות

היהודים בארץ  -ישראל בימי מסע הצלב הראשון '  ,ציון ( מאסף )  ,ב ( תרפ " ד )  ,עמ '  , 7הערה
53

ch . 18 , Recueil des

occ.

1 , Paris 1844
54

.

~ xx

"

 Partibus transmarinis gestarum,ח

Historia rerum

,

]

.1
;Willelmus

Historiens des Croisades, Hisroriens Occidenraux [=RHC.

יהוסף שווארן ספר תבואות הארץ  ,ירושלים 845
~

].

]

( מהדורה מצולמת  ,ירושלים  , ) ] 972עמ ' עו  .טענת גרינהוט ,

שבנימין מדבר על רעש  -האדמה שפקד לא רק את העיר טריפולי  ,אלא את הארץ כולה  ,תואמת למעשה  ,ובניגוד
לטיעונו ,
55

על

' כפר

את תיאור המאורעות על  -ידי וילהלם מצור  ,שגרינהוט כנראה לא השגיח בו די הצורך .
נחום ' שעל חוף הים  -התיכון  ,ראה לעיל  ,הערה . 33

47

יהושע פראוור

לעקוב אחרי תיאור המסע ללא שום קושי גיאוגראפי  :מקיסריה פנה הנוסע לפנים הארץ  ,דרך
קאקון ללוד ( עמ ' כד )  ,וכאן לראשונה בולט חוסר  -עקיבות בתיאור המסע  ,שאינו מסתבר מכורח

הדרך  .מטרתו של בנימין היתה ללא ספק ירושלים  ,ולכן טבעי היה שהעיר לוד  ,שאליה הגיע  ,תהא
נקודת המוצא במסע לעיר הקודש  .אך לפי התיאור  ,פנה הנוסע באופן בלתי  -צפוי מלוד לא מזרחה

אלא צפונה  ,לסבסטיה  .על  -פי רשת הדרכים של התקופה  ,היה על בנימין לחזור על עקבותיו עד
קאקון  ,שרק ממנה יכול היה להגיע לסבסטיה

;

וזאת משום שלא היתה קיימת שום דרך אחרת ,

שקישרה בין לוד לבין צפון השומרון  .מסבסטיה הוא המשיך לשכם  ,ומשם הרחק צפונה  -מזרחה ,
להר  -גלבוע  ' ,שלגבול עמק יזרעאל ' ( עמ '

לד ) .

שורה מחוקה  ,המספיקה לציון שם מקום ( בית  -שאן

?)

או מידת  -מרחק  ,מונעת מאיתנו לדעת

מה היתה תחנתו הבאה ; אך אין ספק  ,שכיוון ההנועה מכאן היה דרומה  ,והתחנה הבאה בדרכו היא
המקום הנקרא ' בל ולונא ' )  , Val de Lunaעמק הירח )  ,שהוא מזהה עם ' עמק איילון '  .ברור  ,ועל
כך כבר עמדו חוקרים  ,שבנימין

מסתמך כאן על אטימולוגיה עממית .

בין לטרון לרמלה והשתמר בשם הכפר יאלו

;

56

עמק  -איילון ממוקם כידוע ,

כלומר  ,באזור רחוק ומחוץ למסלול נסיעתו של

בנימין  .שם המקום שמזכיר בנימין  ,נגזר משם הכפר לובן

) Lubarum

בפי הצלבנים )  ,ששכן על

אם הדרך לירושלים  .שם הכפר מזכיר את המלה ' לבסה '  ,ומשום כך קישר בנימין בין הכפר לבין

עמק  -איילון  .מכאן עבר על  -פני אל  -בירה  ,אותה הוא מכנה בשמה הצלבני סהומךןא לוואנד ,

וממנה הגיע לבסוף לירושלים .
מבט על תיאור המסע עד כאן תומך בהנחה  ,שכנראה שני מסעות נפרדים שולבו כאן לכלל
תיאור אחד  .אין זה מתקבל על הדעת  ,כי עולה  -רגל שהגיע עד ללוד בדרכו לירושלים  ,יפנה לפתע

צפונה ויחצה את כל אזור השומרון עד לעמק  -יזרעאל ולהר  -גלבוע  ,רק כדי לשוב ולפנות דרומה
לירושלים  .אנו נוטים לחשוב  ,שחלקו הראשון של המסע  ,הנקטע בתיאור שלפנינו בלוד  ,המשיך

למעשה עד ירושלים  ,ושהסיום  -מסבסטיה  ,שכם והגלבוע לירושלים  -השתייך במקורו לחלק

אחר של המסע .
לאחר עוזבו את ירושלים המשיך הנוסע בדרכו דרומה  ,דרך בית  -לחם  ,לחברון  ,וממנה מערבה
לבית  -גוברין  .כאן שוב פונה התיאור פנייה בלתי  -צפויה צפונה ללטרון  ' ,טורון דו לוש נסלליוש ,
) de 105 Caballeros

 , Toronהוא  Toronum militumהצלבני ) בלשונו  ,וממנה לנבי סמויל ,

' שננט ] שמואל בשילה  ,היא שילה הקרובה לירושלים ' ( עמ ' מד )  ,אותה אמור היה בנימין לפקוד

בדרכו מאל  -בירה לירושלים  .תמוהה עוד יותר דרכו מנבי סמויל  ,דרך ' מהומרישה לפטיטה '  ,היא

קוביבה  ,בית  -נובא  ,רמלה ויפו  .אף חלק זה של התיאור מעורר קשיים  ,מכיוון שהמחבר מוכרח
היה כבר לעבור את קוביבה  ,בדרכו מלטרון לנבי סמויל  .לדעתנו  ,גם קטע זה שולב בתיאור של

מסלול  -מסע אחר  ,וניתן להבחין בסימני האיחוי ; ומכל מקום אין ספק  ,שהנוסע לא עקב אחרי
סדר האתרים המצוינים בתיאור

שלפנינו .

מיפו פנה הנוסע דרומה לאיבלין  ,היא יבנה  ,וסיים חלק זה של המסע באשקלון ( עמ ' מג )  ,בלי
48

להמשיך לעזה ולמבצר  -דרום  ,שניהם בתחום ממלכת ירושלים הצלבנית  .מאשקלון הדרומית חוזר
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בעמק  -איילון ביקש  ,כידוע  ,יהושע  ' :שמש בגבעון דום וירח כעמק איילון ' ( יהושע י יב )  ,וייתכן שזה מקור השם

הצלבני  . Val de Lunaלא איתרתי את השם כמקורות הצלבניים  ,אף שאין מקום לפקפק במוצאו הפראנקי .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

תיאור המסע ללוד ( עמ ' מד )  ,וממנה דרך ' זרין היא יזרעאל ' ל ' שפורה  ,והיא ציפורי ' ,

ולטבריה .

אמנם סדר זה אינו בלתי  -אפשרי  ,אך גם הוא מתווה מסלול עקלתון ארוך ומיותר  .חלקו המסיים
של תיאור המסע כולל ביקורים באתרי קברי צדיקים בגליל  .נראה  ,שנקודת המוצא לביקוריו באזור
זה היתה מירון  ,וממנה יצא לסיוריו  ,ל ' תיימין היא תמנתה '  ,השוכנת בקרבת מירון  ,לעלמה ואז
צפונה לקדש  -נפתלי ולבניאס ( עמ '

מו ) ,

שהיתה התחנה האחרונה של ביקורו בממלכה הצלבנית

( אמנם בשנת ביקורו לא היתה עוד בניאס בידי הצלבנים )  ,וממנה הוא פנה לדמשק  .בתיאור המסע
נזכרים בסך  -הכל

36

מקומות .

לפני שנפנה לנתח את התיאור מבחינת המסורות הגיאוגראפיות  ,ההיסטוריות והדתיות  ,יש

להעיר מספר הערות על שיטת חישוב המרחקים הנהוגה בתיאור המסע  .נסיון להשתמש במידות
המרחק בהן משתמש בנימין מטודלה  ,על  -מנת להיעזר בהן ולפענח בעזרתן כיווני  -תנועה תמוהים

או בלתי  -מובנים  ,נדון לכשלון  .עקרונית הוא משתמש בשתי מידות  -מרחק

:

מרחק יום  -הליכה

ופרסה  ,אותה מידה פרסית ' פאראסאנג '  ,שנכנסה לשימוש בספרות האמוראים  ,כשם שנכנסה גם
לטבלת המידות היוונית והרומית  .הפרסה מוערכת

.

ב4 5-

ק " מ  .שיטת  -חישוב זו תואמת גם את

המקובל בתיאורי  -מסע של עולי  -רגל נוצרים מהתקופה הצלבנית  ,שהשתמשו גם הם בחישוב של

ימי  -מסע מכאן וביחידות  -מרחק של מיל מכאן  .נראה  ,שהמיל שבשימוש הצלבנים ( כמו  ,למשל ,
אצל וילהלם מצור )  ,מקביל

.

ל1 5-

בלבד  ,ביחידת -מרחק זו ( של

או

2

ק " מ  .גם בנימין משתמש למעשה  ,אם כי בשתי הזדמנויות

' מילין ' ) .

בכשלושים מקומות שונים הוא משתמש ב ' פרסה '  ,ואנו יכולים לנסות ולאמוד את המרחקים
באותם קטעים  ,בהם מערכת הדרכים הנוכחית  ,שלעתים קרובות ראשיתה בתקופה הרומית או
הביזאנטית  ,מאפשרת לנו להניח במידה רבה של סבירות  ,שבנימין השתמש באותו מסלול  ,או אף
באותה דרך עצמה  .מתוך המקרים האלה בחרנו בכמה דוגמאות

:

בנימין מציין  ,שהמרחק מעכו לחיפה הוא כ ' שלוש פרסאות'  ,והן אמורות להקביל

ל 22 -

ק "מ

לערך  .יחידת הפרסה שבנימין משתמש בה  ,היתה אם כך מקבילה ל  7 -ק " מ לערך ונתון זה תואם גם
את המרחק מסבסטיה לשכם -

2

פרסות  ,למעשה -

המרחק בין מהומריה הגדולה ( אל  -בירה ) לירושלים הוא
שפרסה שווה

6

= 4

לבין

7

12

2

19

ק " מ  ,ומכאן

פרסות  ,ולמעשה -

8

ק "מ ; בית -לחם  -חברון  6 -פרסות  ,למעשה  36 -ק " מ  ,ומכאן שפרסה

6ק " מ ; יפו  -יבנה  -נפרסות  ,למעשה 29 -ק " מ  ,ומכאן שפרסה

פרסות  ,למעשה -
5

3

פרסות  ,למעשה -

ק " מ בערך  .ודוגמאות נוספות  :ירושלים  -בית -לחם -

ק " מ  ,ומכאן שפרסה
=

10

ק " מ  ,ומכאן שפרסה שווה

5

ק "מ

;

=

6ק " מ ; מירון  -עלמה -

2

ק " מ  ,ומכאן שפרסה =  6ק " מ  .בכל הדוגמאות הללו אנו נעים בטווח שבין

ק " מ  ,מירווח  -סטייה סביר  .ברם  ,אין ביכולתנו להשתמש ביחידת -מרחק זו כתואמת את

כל המרחקים הנזכרים במסע  ,והנה דוגמאות אחדות  :משכם להר  -גלבוע המרחק הוא יותר

ק " מ  ,ואילו בנימין מציין

4

פרסות  .מלובאן לאל  -בירה המרחק הוא

כ 20 -

מ 40 -

ק " מ  ,ובנימין נוקב

בפרסה אחת בלבד  .מספר מרחקים נראים אבסורדיים לחלוטין  ,כמו המרחק בין בית -גוברין לנבי
סמויל  ,שביניהם לא מחברת דרך ישירה  ,הוא כ  40 -ק " מ  ,ובנימין מעריך אותו כ  3 -פרסות ; ודוגמא
קיצונית נוספת היא המרחק בין רמלה ליפו  ,בערך

17

ק " מ  ,שבנימין מעריכו כ  5 -פרסות  ,בערך

3

ק " מ לפרסה  .כל שאנו יכולים להסיק הוא  ,כי אף  -על  -פי שקיימת אצל בנימין יחידת  -מדידה
בסיסית  -הפרסה  ,התואמת  7 - 5ק " מ לערך  -אין הוא שומר עליה בקפדנות  .נכון שעלינו להניח

ע4

יהושע פראוור

תמיד קיומן של שגיאות מעתיקים  ,אך גם בהנחה זו אין די כדי לתרץ את השגיאות בהן נתקלנו  .אין
ביכולתנו לקבוע מה היה אופן המדידה הטכני  ,בו קבע בנימין את המרחקים ( אפשר לחשוב על

עליהן ) .

שעות רכיבה  ,שהרי לא מצא אבני  -מיל להסתמך
החוקר והמלומד לוראן

) Laurent

 . 0 . 54 .נ )  ,אשר פירסם

ב 1864 -

את המהדורה הביקורתית של

בורחארד מהר  -ציון (  , ) 1280ניסה להעריך את מידת המרחק שבתיאור גיאוגראפי זה  -יחידת -
מרחק שהיתה נהוגה במקורות צלבניים  ,והיא
שה ' לאוקה '

ה ~leuca -

( באנגלית

. oeague

מסקנתו היא ,

מציינת שעת  -הליכה ( בניגוד למקורות מהמאה הי " ז והי " ט המונים לפי שעות  -רכיבה ) .

לרשותו של הנוסע לא היתה כל מידה אחרת להערכת מרחקים מאשר זמן התנועה ( ואף כאן יש
להביא בחשבון שיחידת הזמן אינה תמיד

מדויקת ) .

אנו מניחים שאף בנימין מטודלה השתמש

בפרסה ומדד בה את זמן התנועה ממקום למקום  .אמנם נראה לנו כמעט ודאי  ,שבנימין מונה לא

שעות -הליכה אלא שעות  -רכיבה  .יחידה של  7 - 5ק " מ לשעת  -רכיבה נראית מתקבלת על הדעת  ,אם
כי ברור שבהתאם לתנאי השטח השהנה המרחק שהספיק לעבור ממקום למקום  .עם זאת  ,אין בכך
כדי ליישב בעיות אחדות במרחקים שציין בנימין  ,שכמה מהם אינם מתקבלים כלל על

הדעת .

אפשר להעריך  ,אם כי על דרך אומדן בלבד  ,את משך שהייתו של בנימין בארץ  -ישראל  ,וזאת

בהסתמך על יחידות המדידה בהן הוא משתמש  .צירוף כלל המרחקים אותם הוא מונה לפי ימי -
המסע ( החל מביירות ודרומה )  ,מביא אותנו לסך

14

ימים  .לכך עלינו להוסיף את מניין יחידות

הפרסה  ,הבעייתיות הרבה יותר  .סך  -הכל הוא מציין  90פרסות בערך  ,ואם אנו מעריכים פרסה אחת

כ  7 -ק " מ  ,מגיעים לסך

630

ק " מ לערך  .אם נניח

25

ק " מ ליום  -מסע  ,נגיע לסך של

25

ימים  .לפי

הערכה זו  ,שהה בנימין בארץ כחודש ומחצה וקרוב יותר לשני חודשים  .פרק  -זמן זה גדול מתקופת
שהייתו בארץ של עולה  -רגל אחר ,

ר ' שמואל בר '

שמשון  ,מסע שארך ארבעה שבועות  ,אלא

שהאחרון פקד מספק קטן יותר של אתרים ולא ביקר כלל בערי

החוף .

נחזור ונדון עתה במספר מאפיינים של תיאור המסע שלפנינו  ,השופכים אור על חלק מדרכי
המסע  ,וחשוב מכך  -על התעניינויותיו ואופן ההתייחסות לאתרים ולציונים  ,שאותם ראה ובהם
,

ביקר הנוסע  .לעומת תיאורי המסע האחרים הכתובים עברית  ,מלא תיאורו של בנימין פרטים בנוגע
לערים ולמבצרים  ,הרים

ונחלים .

הוא מודע לחשיבות של קבוצות אהניות ודתיות שונות ,

למנהיגיהן הרוחניים ולשליטיהן  .אין ספק  ,שידיעת השפה הספרדית הקלה את יצירת הקשרים עם
האוכלוסיה הפראנקית שישבה בארץ  ,ושמות רבים הנזכרים על  -ידו אכן נושאים שמות והקשרים

צרפתיים  -אירופיים .
אנטיוכיה נשלטת בידי בוהמונד לה בנב

) Le Baube

1

המגמגם )  ,והכת המוזרה של החשישיים ,

ששוכנת ליד העיר צידון  ' ,והם נלחמים על בני אדום  ,הנקראים פונקיש  ,ועם השלטון מטריפול ,

הוא סרבלוס אל  -שאם ' ( עמ '

כז ) .

בנוסעו לאורך החוף הוא עובר על  -פני ג ' ביל  .הטופונומיה של

בנימין מתאפיינת בכך  ,שהוא מנסה לזהות ( וכמובן לא תמיד בהצלחה ) שמות ערביים וצלבניים -
צרפתיים עם שמות המקומות המקראיים  ' .ומשם מהלך יום אחד לגבאל האחרת [ כלומר  ,גבל
110

המקראיה] שהיא גבול בני עמון . . .

והיא על שפת הים של ארץ ישראל ' ; והוא מציין  ) ,סשולטת בה

השושלת הגינואזית של האמבר ? אקי ( עמ '

כח ) .

הנוסע עובר משם דרך ' בירות היא בארות ' ומגיע ל 'צידה והיא צידון ' ( כך בערבית ובדומה
בצרפתית הצלבנית

Saietta

אבל גם

~ ( SidOI1

באזור ההררי שממזרח לעיר  ,הוא

נתקל בדרוזים .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

בנימין מטודלה הוא למעשה האירופאי הראשון שתיאר ( עמ ' כס ) את הכת הזו  ,שישבה בספר של

ממלכת ירושלים הצלבנית  ,ואת אמונותיה  .הוא מציין נכונה את מקומה של ' צופתה

( עךסנד ) אשר

לצידון '  ,שממנה הוא הגיע לצור  .העיר והנמל הדרומי שלה  ,אותו ראה שקוע מתחת למים  ,והנמל
המפורסם של הבירה הפיניקית זוכים

לתיאור מפורט ( עמ ' ל ) .

מצור הוא הולך ' לאקוני

] [ Acre

היא

עכו  ,אשר היתה בגבול אשר  ,והיא תחילת ארץ ישראל  ,והיא יושבת על הים הגדול ושם הנמל
הגדול לכל התועים

[ הצלבנים ] ההולכים לירושלים בספינות ' (עמ ' ל ) .

הוא ממשיך דרומה לסיסאס

( בלשון הצלבנים  , ( Cayphasשאותה הוא מזהה בטעות עם חפר ( אולי קריאה מוטעית של
אליהו) ' ..ועשו שם
בהמשיכו
' חיפה ' ? )  ,ומציין את קיום בית  -הקברות היהודי למרגלות הר הכרמל ואת מערת  ,לא

בני אדום [ הנוצרים ] במה '  ,הוא אומר  ' ,וקראו אותם שאן אליש ]  Eliasוב8י ' ( עם

לאורך החוף הוא עובר דרך אתר  ,אותו הוא מזהה בטעות  ,כמו מקביליו הצלבניים  ,כ ' כפר נחום ' ,
בו דנו לעיל  .הוא ממשיך ל ' שיןיויאה '

) Cesaire

או Caesarea

הצלבנית ) ,

אותה הוא מזהה בטעות

עם גת  -פלשתים  ,אך מכיר גם את שמה היווני  -רומי קיסריה  .בנקודה זו הוא זונה את ' דרך הים '
ופונה לפנים הארץ  ,דרך קאקון

) Caco

הצלבנית )  ,אותה הוא מזהה  ,שוב בטעות  ,עם קעילה

( יהושע סו מד )  ,שנמצאת למעשה בקירבת חברון  .מכאן  -ל ' שרגורג
לוד '  .ואמנם הצלבנים קראו ללוד בשם זה  .ב ' זששת '

( מבסטיה ) ,

] ] 58151 George

והיא

למרות פוריותה  ' ,אין שם יהודים '

( עמ ' לב )  ,והוא מציין את שרידי ארמונו של המלך אחאב בן עמרי  .שכם  ,המיושבת בכותים
( שומרונים )  ,זוכה לתיאור מפורט ( עמ '

לג  -לד ) .

דרכו המשיכה לאורך הרכס ההררי של השומרון ,

עד ירידתו לחלקו המזרחי של עמק  -יזרעאל ( השם אינו מוזכר ) ולהר  -גלבוע  ,אותו הוא מזכיר

בשמו  .מתה הוא מדרים ל 'עמק איילון '  ,הוא ' בל דלונא '
המקום הבא המוזכר הוא ' סהומריה לגרנד '  ,היא

) , ( Val de Luna

בו דנו

לעיל .

 ' ( Mahomerie 18 Grandeהמסגד הגדול ' )

הצלבנית  ,ואותה הוא מזהה בטעות עם גבעון  .ירושלים זוכה לתיאור המפורט ביותר  ,המאפשר לנו

להבין את הלכי מחשבתו ומוקדי ההתעניינות של יהודי  ,שהגיע לעיר הקודש הנתונה בידי נוצרים .
משפט הפתיחה של תיאור ירושלים הוא  ,בלשון המעטה  ,מפתיע  .ירושלים  ,כתוב שם  ,היא

קטנה ובצורה תחת שלוש חומות ואנשים בה הרבה ' ( עמ ' לד ; אין הבדל

בנוסחאות ) .

' עיר

למיטב

ידיעתי  ,שום חוקר לא עמד על משפט מפתיע זה  .אדם מנוסה כבנימין  ,שראה כבר הרבה בימי חייו ,

לא יכול היה לכנות במאה הי " ב עיר  ,שאורך חומותיה כארבעה קילומטרים  ' ,עיר קטנה '  .מפתיע

עוד יותר איזכור שלוש החומות של ירושלים  .אלה דברים בעלמא

;

התקופה היחידה בה היתה

העיר מוקפת שלוש חומות  ,היתה כשנות דור לפני החורבן  .כהסבר אפשרי נראה לנו  ,שקטע זה
שאוב ישירות מיוסף בל מתתיהו  ,או ביתר דיוק מספר יוסיפון

לשום

; 57

שהרי בוודאי שאין הוא עונה

מציאות .

בנימין נפעם מהערב רב של בני עמים ודתות שונים  ,שהוא פוגש בעיר  ' :יעקוביין וארמים
[ ארמנים ]

ויונים וגורגיים

[ גרוזינים ]

ופרנקוש ומכל לשונות הגוים '  ,הוא מפרט בהשתוממות

גדולה ( עמ ' לד )  ,ומוסיף ומתפעל מהביצורים  ,הארמונות הקדומים  ,והיסודות העתיקים של מגדל
דוד ( ' מבנין הקדמונים שבנו אבותינו והשאר מבנין

הישמעאלים ' ) .

מקומות משכנם של

ההוספיטאלרים והטמפלארים מתוארים בזה אחר זה  ' ,ושם שני בתים  ,אחד לאשפיטאל
57

יוסף

בן מתתיהו  ,מלחמות היהודים  ,ה  ,ד  ,א ואילך  .גם בספר יוסיפון העברי  ,שחובר כנראה במאה הי " א  ,מוזכרת

החומה השלישית  .ראה

:

ספר יוסיפון  ,מהדורת ד ' פלוסר  ,ירושלים תשל " ח  ,פרק

5

, 77

שורה

, 35

עמ '

. 353

~

' אורוות המלך שלמה '  -אולמות תת קרקעיים בסמוך למסגד אל  -אקצא  .צילום

מ 1890 -

] , Hospitalויוצאים ממנו ארבע מאות פרשים  ,ושם ינוחו כל החולים הבאים שם ונותנין להם כל

ספוקם בחייהם ובמותם '  .משכן הטמפלארים  ,הוא ארמון שנבנה על  -ידי המלך שלמה  ,כלומר
מסגד

אל  -אקצא לשעבר  ,ה 'Salomonis -

 ( emplumה ' טינפולי שלמון ' )  ' ,ויוצאים מהם שלוש

מאות פרשים בכל יום למלחמה חוץ מן הפרשים הבאים מארץ פרנקוש ומארץ אדום ונודרין על
עצמן שיעבדו ימים או שנים עד מלאת נדרם ' ( עמ '

לה ) .

רק בנקודה זו מזכיר בנימין את ה ' במה ' ( מקום עבודה זרה )  ,שנקרא ' שפולקרי ' )  ' , ( Sepulcreבו
נקבר האיש אליו הולכים כל עולי הרגל '  .ה ' טינפולי דומיני ' )  , ( Templum Dominiכלומר  ,כיפת -

הסלע  ,הוא מקום המקדש  ' ,ובנה עליו עמר בן אל  -כטאב כיפה גדולה ויפה מאד '  .בהקשר זה ,
לראשונה למעשה מאז היכנסו לארץ  -ישראל  ,מציין בנימין מעשה  -נסים  ' :ואין מכניסין שם הגויים

שום צלם ולא שום תמונה אלא שבאים שם להתפלל ' ( עמ ' לו )  .כמובן שהדברים אינם תואמים את

המציאות ההיסטורית  ,על  -פי כל מה שידוע לנו על פנים כיפת  -הסלע בתקופה הצלבנית ; אך יש

בהצהרה זו ניחומים  ,בחינת התמדה בתביעה היהודית על קודש הקודשים  .בניינים אחרים נוספים
משכו את תשומת לבו  :הכותל המערבי  ' ,ולפני אותו מקום כותל מערבי  ,והוא אחד מן הכתלים
שהיה בקדש הקודשים  ,וקוראים אותו שער הרחמים  ,ולשם באים כל היהודים להתפלל לפני
הכותל בעזרה '

( עמ ' לו ) .

58

הוא מזכיר את אורוות  -שלמה  ,שנבנו ' מאבנים גדולות לא נראה כבנין

ההוא בכל הארץ '  ,וכן את ' הבריכה שהיו כהנים שוחטים את זבחיהם  ,והבאים שם מיהודה כותבין

שמם על הכותל '  .לא עלה בידינו לזהות את המקום בדיוק  ,אך ציינו כבר את העניין הרב שגילו
52

עולי  -הרגל היהודים במתקנים של אספקת המים להר  -הבית  .ייתכן  ,שהכוונה כאן לבירכת בני
58

משמעות הביטוי אינה ברורה  .שער הרחמים נמצא בחומה המזרחית של הר  -הבית  ,ופירוש הביטוי כאן לא
התברר כצורה משביעה רצון  .ראה החומר שאסף יצחק יחזקאל יהודה  ' ,כותל המערבי '  ,ציון ( מאסף )  ,ג
( תרפ " ט )  ,עמ '

95

ואילך  .נראה לי  ,שבנימין כיוון באמת לשערי הרחמים  ,והשם ' כותל מערבי ' בא לו מאחר שזהו

הכותל שאין השכינה סרה ממנו ולא נחרב מעולם  .המקורות במאמר הנ " ל עמ ' , 91

.98

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

איסראיל שבין רחבת המקדש לשער יהושפט  ,אותו הוא מזכיר מייד לאחר  -מכן  ,כדרך המובילה

לעמק  -יהושפט  .ואכן  ,מספר כתובות עבריות מימי  -הביניים  ,שאפשר לקבוע בוודאות את שייכותן
לעולי  -רגל ,

נמצאו בכניסה

לרחבה .

59

דרך שער יהושפט ( בנימין משתמש בשם ששאל

מהטופונומיה הצלבנית ) הוא ירד לעמק הנושא אותו שם  ,אך הוא הכיר גם את שמו העברי  -נחל
קדרון  -ובו הלך לבריכת השילוח  ,שבה רק ' מים מעטים  ,ואנשי ירושלים רובם שותים ממי

המטר  ,שיש להם גבים בבתיהם ' ( עמ ' לז ) .

על הר  -ציון  ,בו נמצאת ' שיה

' של ה ' ערלים '  ,נמצאים גם קברי בית דוד וקברי המלכים שבאו

אחריו  .מקום הכניסה למערת הקבר לא היה ידוע בזמן הביקור של בנימין  ,בגלל אירוע פלאי
שהתרחש

15

שנים קודם  -לכן  .חלק מבניין הכנסייה נפל  ,והפטריארך של ירושלים ציווה לבנותו

מחדש  ,תוך שימוש באבנים מ ' חומות הקדמונים ' ו ' מיסוד חומת ציון '  .במהלך החפירות נתגלה
פתח של מערה  ,והחופרים נכנסו דרכו במטרה למצוא אוצר  ,ו ' הגיעו אצל ארמון אחד גדול  ,בנוי
על עמודי שיש  ,מצופה בכסף ובזהב  .ולפניו שלחן זהב ושרביט ועטרת  ,והוא קבר דוד המלך

ולשמאלו קבר שלמה המלך כמו כן וקברי כל המלכים הקבורים שם ממלכי יהודה ' ( עמ ' לט ) * 59 .
ואולם ברגע זה יצאה רוח  -סערה מפי המערה והפילה את החופרים  ,וקול ציווה עליהם לצאת מייד

מן המקום  .הסיפור הגיע לאוזניו של הפטריארך  ,שפנה לר ' אברהם הפרוש אל  -קונסטנטיני לקבלת

הסבר  .זה זיהה את המקום כקברי בית דוד  ,ואף  -על  -פי שהיה מוכן להיכנס למערה  ,ואף הזמין את

הפטריארך להצטרף אליו  ,סירבו החופרים לכוונם למקום ; היה ברור  ' ,כי אין חפץ האל להראות
אותו לאדם וצוה הפטריארך לסתום אותו מקום  ,ולהעלימו מבני אדם עד היום

את הסיפור הזה שמע בנימין מטודלה ישירות מפי
שבנימין ביקר בארץ  -ישראל בשנים
התרחשו בערך בשנים

156 - 1154

1171 - 1169

הזה ' ( עמ '

ר ' אברהם  ,בזמן שהותו

לט  -מ ) .

בירושלים  .כיוון

לערך  ,הרי המאורעות אליהם הוא מתייחס כאן ,

נ  .לא מצאתי שום התייחסות למאורע חריג שהתרחש על הר  -ציון

בשנים אלו  .אולם שנים אחדות קודם  -לכן  ,בינואר

, 1 146

פגע ברק בכנסיית הר  -ציון ( ובכנסיית

הקבר )  .הכנסייה היתה בסכנה ונטתה ליפול  ,והמאורע התפרש כאות מבשר רעות והטיל מוראו על
העיר .
שם .

ייתכן  ,ששיפוץ הכנסייה בעקבות פגיעה זו היווה בסיס לתגלית הכניסה למערה ולנס שאירע

60

לא הרחק מהעיר  ,במרחק כשלושה מילין  ,נמצא בית  -קברות יהודי עתיק  ,ובו מערות  ,שבתוכן
קברים יהודיים  ,ומצבות כתובות נושאות תאריך  .בנימין מצא את המצבות הרוסות  ,והצלבנים
השתמשו באבניהן לבניית בתיהם  .תופעה זו  ,כידוע לנו  ,אינה ייחודית  ,ונוסע יהודי אחד אף מעיר

על הוצאת גוויות מקברותיהן ושימוש בחוטי  -הזהב שבטליתות המתים

בירושלים פנה בנימין דרומה  ,לבית  -לחם ( ' הנקרא בית לימאן '
59

) 62 ,

בגליל .

ן6

לאחר הביקור

כשבדרכו עבר ליד קבר רחל ,

במקום זה נמצא אוסף מרשים של בניינים  ,ששמם קשור עם היהודים ( מאדנת בני איסראיל  ,ברכת בני איסראיל ,
לוי )  ,ואכן מספר כתובות עבריות נמצאו בחלקה הצפוני של חומת הר  -הבית  .השווה A . L . :
סאב אס ? ט ' עית
; ש ' קליין ,
' Hebriische Inschriften
 . 228ק  Haram zu Jerusalem ' , ZDPV 53 ) 1930 ( ,וחן

"

-

,

.

תולדות הישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

' 59

והשווה

60
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. 77 - 75

וראה

מאמרו של מ ' בן  -דב בחוברת זו  ,לעיל .

.

יוסף כן מתתיהו  ,קדמוניות ט " ז  ,ז  ,א .

.

ch ..

~ xvl

Histora rerum
 Partibus transmarinis gestarum ,ח1

 .ק  . 1 ,על ר ' אברהם ראה חיבורי  ' ,תולדות הישוב היהודי

61

חילול קברים יהודיים בגליל נזכר אצל נוסע יהודי

62

כנראה שכך שמע את ההגייה הצרפתית של השם .

נוסף .

J

,

Willelmus

בארץ  -ישראל '  ,הנמצא בהכנה לדפוס .

ראה לעיל  ,תיאור המסע של יעקב בן

נתנאל .

יהושע פראוור

עליו ניצבת מצבה הבנויה מאחת  -עשרה אבנים  ,ועליהן כיפה  ,הנישאות על ארבעה עמודים  .כאן

הוא מציין  ' :וכל היהודים העוברים חותמים שמם על אבני המצבה ' ( עמ ' מ )  .דרומה יותר הוא מגיע
[ uJJtwti

אברם דברון  ,היא חברון

) Abraham de Hebron

. ' ) 58121

הוא מבקר כמובן במערת

המכפלה  ' .התביעה היהודית' באה במקום זה לביטוי בולט במיוחד  .הנוצרים בנו במקום שישה
קברים ,

ואומרים לתועים שהם קברי האבות ונוהנין שם ממון  .אך אם יבוא יהודי שם שיתן שכר
לשומר של מערה  ,ויפתח לו פתח ברזל שהוא עשוי מבניין אבותינו  ,וירד אדם למטה
במדרגות ונר דלוק בידו  ,וירד למטה במערה אחת ואין שם כלום  ,וכן השנייה עד שיבוא
אל השלישית והנה שם ששה קברים  :קבר אברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה זה
כנגד זה ועל קבריהם חתומים אותיות חקוקות באבנים  ,על כל אבן שם הקבור בה ( עמ '

מא ) .
בנימין מציין את המנהג היהודי  ,שעדיין היה נהוג בימיו  ,להביא לקבורה את עצמות המתים ( גם
ממרחק ניכר )  ,בתוך חביות במקום

זה .

63

חברון היתה הנקודה הדרומית ביותר שביקר

שם הנוסע .

ממנה פנה בנימין צפונה  -מערבה  ,ליישוב הצלבני ' בית גוברין היא מושה '  ,זיהוי מפתיע בדיוקו

;

והלאה צפונה לנבי סמויל  ,את שמה הוא מזהה עם ' ש ' [ נט] שמואל דשילה  ,היא שילה הקרובה
לירושלים ' ( עמ '

מב ) .

על מקום זה מספר בנימין סיפור ראוי לציון

:

וכשלקחו בני אדום [ הצלבנים ] את רמלה  ,היא הרמה  ,מיד הישמעאלים מצאו את קברו
של שמואל הרמתי אצל כנסת היהודים והוציאו בני אדום והוליכו לשילה ובנו עליו במה
גדולה וקראו אותו ש ' שמואל דשילה עד היום הזה ( עמ '

מב ) .

סיפור זה  ,כמו רבים אחרים  ,מבוסס על אטימולוגיה עממית  ,במקרה שלפנינו  -של השם

' רמלה '  ,שם מקום חדש יחסית  ,שכן העיר נבנתה רק במאה השמינית  .בטופונומיה של הצלבנים

הופיעה העיר כ ' Rames -או  Ramahונגזרות משם זה  ,וכיוון ששמואל הנביא חי ונקבר ברמה

( שמואל א  ,כה א )  ,אולם את קברו הראו בנבי  -סמויל שמצפון לירושלים  ,ממנה באו הצלבנים אל
העיר לראשונה ביוני

1099

( ומכאן שמו הצלבני של המקום

 , Montjoyeהר השמחה )  ' ,הועתק '

המקום  ,כמיטב המסורת של ימי  -הביניים  ,והמת הועבר לנבי סמויל  ,היא סנט שמואל  ,שאותה
 ,ואה '
מקשר הנוסע שלנו עם שילה  ,בה חי הנביא ופעל מאז ילדותו במקדש שבמקום  64 .אך ' מתז

לא זוהה  ,למיטב ידיעתי  ,על  -ידי הצלבנים עם שילה  ,אלא עם רמה ומצפה .
המסע הבא הוביל את בנימין מערבה  ,לקוביבה  ,אותה הוא מכנה בשמה הצלבני
 , La-Petiteאו בלאטינית  ( Parva Mahomeriaלהבדיל

Mahomerie

מ ', Mahomeria 18 Grande -

היא אל -

בירה  ,אותה כבר הזכיר בדרכו משכם לירושלים )  ,ומזהה אותה ( בטעות ) עם ' גבעת שמואל ' ועם

' גבעת בנימין ' ( עמ '

נובא

64

) Bethnoble

מב ) .

הוא המשיך מערבה  ,לאורך הדרך הראשית לרמלה  ,עבר על  -פני בית-

הצלבנית ) אותה זיהה עם נוב עיר הכהנים ( שמואל א  ,כח יט ) והגיע לרמלה ,

שלה הוא קורא בשמה הצרפתי 'ך9ש ' )  , ( Ramesעיר מבוצרת היטב  .בגלל הבלבול עם רמה
( עמ ' מג ) .
המקראית הוא כותב  ' :ושם מבניין החומות מימי אבותינו  ,כי כך מצאו כתוב על האבנים '
63

64

על הכאת עצמות  -מתים לחברון ראה בפירוש לשם ' שדה בוכים '  ,ר ' שלמה בן היתום  ,ספר משקין  ,ברלין תר " ע ,
עמ '  ; 109 , 17ספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ '  , 8מס ' . 10 - 9

הזיהוי הנכון של שילה היה ידוע כבר לאישתורי הפרחי בראשית המאה הי " ד  ,שזיהה אותה נכון עם הכפר
סאילון .

חרותה  . ABRAHAMנתגלתה בחלל שמתחת לרצפת מערת המכפלה

בעיר גדולה זו הוא מציין גם קיומו של בית  -קברות יהודי  ,שאולי שייך היה לקהילה היהודית
הפורחת שהתקיימה במקום במשך יותר

מ 300 -

שנה  ,עד לכיבוש הצלבני  .הוא מסיים את דרכו

מערבה בנמל יפו  ,ממנו הוא פונה אל דרך החוף  ,דרומה לאיבלין ( ת , ) 16011אותה הוא מזהה נכון
כיבנה  ,משם הוא מגיע ל ' פלמיס '  ,שאין ספק שהיא איזושהי '  ' Palmariaאו '  , ' Paumierכלומר
חורשת תמרים של הצלבנים  ,אותה הוא מזהה עם ' אשדוד אשר בפלשתים החרבה '  .למעשה
אשדוד לא היתה ידועה עוד בתקופת הצלבנים  ,ורק מצודה קטנה  ,מבצר בירוטרד
( Beroardi

על החוף נשארה כמזכרת חיוורת לעיר שידעה ימים מפוארים

בסוף המסע הגיע בנימין ל ' אשקלונה

) ( Escalone

יותר .

היא אשקלון ' ( עמ ' מג )  .בנימין מספר דברים

תמוהים על העיר  .הוא מבדיל בין אשקלון הישנה  ,ששוכנת בהריסותיה במרחק

החדשה  .האחרונה  ,הוא אומר  ,נבנתה על  -ידי עזרא

) Castellum

4

פרסות מהעיר

הכהן  ,ושמה היה בעבר בני  -ברק  ' .והיא גדולה

ויפה ובאים אליה בסחורה מכל המקומות כי היא יושבת בקצה גבול
בור שקורין לו ביר אברהם אשר חפר בימי פלשתים '

( עמ ' מד  -מה ) .

מצרום . . .

ושם כתוך העיר

האיזכורים של עזרא ושל בני -

ברק מביכים ; אך יחד עם זאת  ,ניתן להסביר את איזכור העיר על  -סמך מסורת מקומית שהכירה ' בני

ברק ' ( יהושע יט מה
שב ' אונומסטיקון '

;

למעשה מזרחה

( ) 54 3

ליפו )

בתחום זה  .מסורת זו היתה ידועה לאוסביוס ,

זיהה את ' ברק ' עם הכפר ברקאי ליד אשדוד  .שם זה מקביל כיום לברק ,

אתר הנמצא מצפון  -מזרח לאשדוד  .אולם לא מצאתי כיצד השתרבב שמו של עזרא הכהן לסיפור .
לאחר שעזב את דרום הארץ ופנה שוב לצפון  ,הוא הגיע ללוד וממנה הלך ל ' זרין היא יזרעאל ' .
ייתכן  ,שהכוונה לג ' נין

) Grand Gerin

בפי הצלבנים ) או זרעין

) Gerin

Petit

;

וממנה הלך  ,דרך

' שפוריה [ בפי הצלבנים  [ Safforieוהיא ציפורי ' לטבריה  .בציפורי  ,אותה הוא מזהה נכון  ,מזכיר

בנימין את קברו של רבי יהודה הנשיא ובנו גמליאל ועוד מספר קברי חכמים ואת קבר הנביא יונה .

ולען

יהושע פראוור

משם הוא פונה מזרחה לטבריה  ,שלהפתעתנו  ' ,יושבת על הירדן הנקרא ים כנרת ' ( עמ '

מד ) .

65

בהזדמנות זו הוא גם מזכיר  ,שהירדן נשפך לים  -המלח  .טבריה זוכה לאיזכור המעיינות החמים
שבה  ,ומספר קברים של צדיקים  ,ביניהם  ,לפי אחת הנוסחאות  ,גם קברו של יהודה הלוי ( עמ ' מה ) ,
ללא ספק הוספה

מאוחרת .

מטבריה הובילה דרכו של הנוסע צפונה  ,ל ' תיימין היא תמנתה ' ( עמ ' מו )  ,היא תבנין ( כך
בערבית ובפי הצלבנים תסזסז)  ,מרחק אותו עבר ביומיים  ,ואז חזר למירון  .זהו מסלול משונה ,

שכן ניתן להניח  ,שעבר במירון בדרכו מטבריה לתבנין  .ממירון הלך לעלמה ול ' קדש היא קדש

נפתלי ' ( עמ ' מו )  ,בדרכו לבניאס ,
היא דן ושם מערה אחת ומשם יוצא הירדן עד דרך ג ' מילין ומתחבר אליו [ נחל ] ארנון
היורד מגבול מואב ,

66

ולפני המערכה ניכר מקום המזבח של פסל מיכה שהיו עובדים בני

דן בימים ההם [ שופטים יז ד ] ושם מקום המזבח של ירבעם שהיה שם עגל הזהב  .עד הנה

גבול ארץ ישראל מצד הים האחרון [ דברים יא ,

כד ] .

בניאס הוא המקום האחרון בארץ  -ישראל  ,וזה הניכר אחריו הוא דמשק  ,שתחת שלטון נור אל  -דין ,
מלך התורכים ( עמ '

מו ) .

ד  .ה ' סיבוב ' של ר ' פתחיה מרגנסבורג

( 75וו  -ז8וו )

רק לתיאורי  -מסע מעטים אונה גורל אכזר מגורל התיאור שכתב פתחיה מרגנסבורג  .תיאור המסע
עבר לפחות שתיים  ,וכנראה אפילו שלוש  ,עריכות שונות לפני שקיבל את הצורה הפגומה  ,בה הוא

ידוע לנו כיום .

67

ובכל זאת היה זה אחד מהחיבורים הגיאו  -היסטוריים החשובים ביותר בזמנו ,

בתארו מסע שהתחיל בפראג שבבוהמיה  ,המשיך דרך פולין  ,דרום  -רוסיה וקרים  .הוא נסע לאחר -
מכן למזרח  ,לטרסריה  ,לארץ הכוזרי  ,לארמניה  ,לכורדיסטאן ואז פנה דרומה והגיע דרך עיראק

וסוריה לארץ  -ישראל וממנה חזרה לאירופה  .כמה מאות שנים יעברו בטרם ייכתב באירופה תיאור -

מסע דומה בהיקפו  ,אף  -על  -פי שתיאורים ומסעות בקנה  -מידה כזה היו כבר רווחים ואופנתיים

במזרח המוסלמי  .ברור אם כן  ,שרק חלק קטן מהמסע התייחס לארץ  -ישראל וחלקים נרחבים

הרבה יותר דנו בסוריה ובבבל  ,בה התפלא פתחיה למראה המרכזים הפורחים של היהדות .
נראה  ,שהתמזל מזלנו ותיאור המסע שהשתמר מכיל די עובדות  ,שיש בהן לעזור לנו לשחזר ,

לפחות בחלקן  ,את האופן שבו נכתב החיבור המקורי  .אין ספק  ,שהחיבור הסופי הושלם רק לאחר
65

66

67

הטקסט במקום זה משובש  .למעשה כל הגירסות השונות מבולבלות .
זיהוי בלתי  -מוצלח זה הוא כמובן מוטעה  .השם מתיחס כנראה לאחד מיובלי הירדן .
שום כתב  -יד בעל  -ערך לא שרד  .הטוב ביותר שימש לדפוס ראשון  ,פראג  . 1595כתב  -יד

שנמצא כספרייה
העירונית בלייפציג שימש את  . Wagenseilם  .נ שפירסם את החיבור  ,בלויית תרגום לאטיני  ,בספרו

.

 . 168 - 200קק  Exercitationes Strasbourg 1687 ,החיבור הודפס מאז פעמים רבות ותורגם לשפות אירופיות

שונות.
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ראה יערי  ,מסעות  ,עמ '

, 763 - 762

והשווה

:

.

geographica Palestinae

 ! 61ע

% . R hricht ,

 ; Berlin 1890מהדורה מעודכנת ערך  . 40ק  . ]( . 11 . 1 ) . Amiran , Jerusalem 1963 ,המהדורה החדשה~הטובה
ביותר  ,שבה השתמשנו  ,היא זו של א " ה גחנהוט  ,לעיל  ,הערה  ( 38עם תרגום גרמני )  .השווה מהדורת 8 .
'  voyages au rabbin Petachia de Ratisbonneטס  ] du mondeטסז '  , Catmoly ,תדפיס מתוך Nouveau

. Paris 1831

 Journal Asiatiqueיסוט

London 1856

גם תרגום לצרפתית  .מהדורה בלוויית תרגום אנגלי פירסם Benish ,

21 .
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.

חזרתו של הנוסע מהמזרח במספר מקומות אנו מוצאים רמזים לגבי דרך חיבורו  ' :וראש הישיבה
[ של בגדד  ,שמואל בן עלי הכהן ] כתב לו [ לפתחיה ] מי הם אותן האמוראים שקבורים שם

ונפתחיה ] שכח הכתב בכיהם [ בוהמיה ]  .והוא בא מביהם הנה [ כנראה לרגנסבורג ] וסיפר כל מה
[ ההדגשה שלי  ,י " פ ] שהלך מביהם הכל למזרחו של עולם ' ( עמ '  , 9שורות

הדרך ממוצול

( נינוה )

לסוריה

:

. ) 12 - 9

ושוב  ,בתיאור

' וכל הערים הגיד שמם וכמה ימים הלך מזו לזו ואין צריך

לכתוב [ ההדגשות שלי  ,י " פ ] ' ( עמ '  , 28שורות

. )8 - 7

הרושם הנוצר מדברים אלה הוא  ,שמסעו של ר ' פתחיה עבר גלגולים שונים טרם עלה על

הכתב  .אין כמעט ספק  ,שחלקים מסוימים ממסעו נרשמו במהלך הדרך  ,וייתכן שבנוסף על חלקים
אלה שמר הנוסע רישום של מקומות ומרחקים וכן העלה על הכתב הערות  ,שהכילו את רשמיו
המיידיים ממקומות שביקר  ,פגישות בהן נכח  ,ואירועים אחרים  .בנוסף על כך  ,הוא אסף מידע ,
שאותו ליקט מפי בני המקום בארצות השונות בהן

ביקר .

ולמרות זאת  ,ספק הוא האם ר ' פתחיה עצמו כתב את תיאור המסע כולו  .סביר יותר להניח  ,כי
לאחר שאירגן וסידר את הערותיו  ,הוא סיפר את סיפור נפלאותיו בפני קהל  ,או אולי מאזין יחיד ,
שהעלה את הסיפור על הכהב  .הראשון שערך מעין ' מהדורה ' של הסיפור  ,אך  ,לצערנו  ,בתוך כך
גם עיבד אותו ( ראה לעיל

:

' ואין צריך

לכתוב ' ) ושינה

בו  ,היה ר ' יהודה החסיד

מרגנסבורג .

אך גם גירסתו עובדה שנית בידי אדם  ,שמכריז על עצמו שנכח בקהל המאזינים  ,או שהיה לפניו
הנוסח של יהודה החסיד  .מעבד שני זה מעיד  ,שהאיצטגנין ר ' שלמה ממוצול גילה לר ' פתחיה את
תאריך בואו של המשיח  ,כפי שחזה אותו בכוכבים  ' .אבל ר ' יהודה החסיד לא רצה לכתוב פן
יחשדוהו שהוא מאמין בדברי ר ' שלמה ' ( עמ '  , 7שורות

. )8 - 7

אנו סוברים  ,שלחיבור  ,כפי שהגיע

לידינו  ,היה עוד ' עורך ' אחד  .למהדיר זה יש לייחס את מלות ההקדמה לתיאור המסע  ' :חדושי רבי

פתחיה . . .

וכל חידושים ונסים ונפלאות של הקב " ה שראה ושמע [ ו] כתב לזכרון להגיד לעמו בני

ישראל כח וגבורתו של הקב " ה [ ההדגשה שלי  ,י " פ ]  ,שעשה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום

ויום  ,והשם יתברך ירחם עלינו  ,ויקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ  ,אמן ' ( עמ '  . ) 1אלו הם הדברים
הישירים האחרונים של מחבר זה בחיבור שלפנינו  ,אך הדגש שהוא שם על ' נסים ונפלאות' ,
שתואם כה יפה לנוסח התיאור עצמו  ,מביא להשערה  ,שהמחבר לא משך ידו גם מ 'עריכה ' של
תיאור המסע  ,כך שיתאים לדגשיו שלו  .משום כך אי  -אפשר לאמוד עד כמה משקף הנוסח הקיים

את זה הראשון  .זאת ועוד  ,הנוסח המצומצם שימר רק את החלקים שעניינו את ה ' מעבדים '  ,ולא

בהכרח שיקף את תחומי העניין של פתחיה עצמו .
לעומת כל שאר עולי  -הרגל  ,אנו יודעים פרטים אחדים על פתחיה  ,כיוון שהקולופון של החיבור
מציין

:

' תמו דברי הר ' פתחיה  ,אחיו של הרב יצחק הלבן  ,בעל התוספות  ,ושל הרב רבי נחמן

מריגינשפורק זצ " ל ' ( עמ '

. ) 36

העובדה שהמשפחה העמידה מתוכה רבנים בעלי שיעור  -קומה  ,מאפשרת לנו למקם את הנוסע

שלנו במסגרת חוג משפחתו  .מוצא המשפחה מפראג  ,והיו לה קשרים עם העיר רגנסבורג  .בני
המשפחה ברוכי הכשרון עברו למרכז התורה הגדול  ,לצרפת  ,שם למדו בבית -מדרשו של רבנו תם ,
נכדו של רש " י  ,ברמרו או טרויש  .ר ' יצחק בן יעקב ' הלבן ' למד בצרפת  ,חי בפראג ומאוחר יותר

ברגנסבורג  ,בה נשא במישרת דיין  .ממנו נותרו תוספות למסכתות אחדות מהתלמוד  .זה מסביר את
הקשרים של ר ' פתחיה עם פראג ועם רגנסבורג  ,וכן את העובדה שפתחיה יכול היה לערוך מסע

-7

1

יהושע פראוור

לרוסיה  ,שחכמיה עמדך בקשרים עם רבני פראג

;

68

אך אין ספק שהיה מרחק תהומי בין ר ' יצחק

הלבן  ,הפרשן המפוכח והקפדן של התלמוד  ,לבין אחיו הנודד  .האחרון  ,אם לשפוט על  -פי תיאור

המסע  ,השתייך למזג אחר לחלוטין .
לפי סדר הזמנים  ,ר ' פתחיה הוא ראשון הנוסעים האשכנזים לאחר עליות  -לרגל של יהודי
המזרח  ,ולאחריו  ,כנראה יהודי פרובנסאלי ויהודי ספרדי  .המסע התרחש ברבע האחרון של המאה

.

הי " ב הוא מזכיר את דמשק נשלטת על  -ידי מצרים ( עמ '  , 28שורות  ' - ) 12 - 11והלך לדמשק והיא

עיר גדולה  ,ומלך של מצרים מושל עליה '  -ועובדה זו קובעת תאריך התחלתי באוקטובר , 1174 ,

בה נפלה הבירה המפוארת של סוריה בידי צאלח אל  -דין  ,שליט

מצרים .

וכיוון שבית  -לחם

וירושלים נמצאות לפי התיאור של ר ' פתחיה בידיים נוצריות  ,הרי שה ' סיבוב ' לא יכול היה להיכתב
אחרי

. 1187

בבית  -לחם מנסים הכמרים הנוצרים לקחת אבן גדולה מקבר רחל לבניית כנסייה ונכשלים ,

כמובן ; בירושלים  ,גם היא תחת שלטון נוצרי  ,מנסים הנוכרים לשווא לשים צלם במקדש ( כיפת -
הסלע ) :

' ובאו גויים ושמו בו צלמים והיו נופלין  .וקבעו הצלם בעובי הכותל  ,אבל בבית קודשי

הקדשים לא היה יכול לעמוד ' ( עמ '  , 33שורות

. ) 5 -4

בירושלים  ,הוא מוסיף  ' ,השוחה [ כנסיית

הקבר] מצד אחד  ,והשפיטל [ בית  -חולים ] שהעניים שם מצד אחר ; והארץ מבוקעת ונקרא גיא בן
הנום  ,ושם בית קברות שלהם ' ( עמ '

ולפני

 , 33שורות . ) 8 - 6

אין אפוא לפקפק לגבי התיארוך  :לאחר

1174

. 1187

בתיאור המסע שלפנינו

) ' untereinander gewUrfelt

דברים מושכים במיוחד את תשומת  -ליבנו

:

)

תטש ,

כפי שכונה על  -ידי ה ' גרץ )  ,שני

התעניינותו הבלחי  -רגילה של הנוסע בקהילות

היהודיות בתפוצה המזרחית הגדולה של האומה  ,וכן בנסים ובנפלאות  ,יהיו אלה מדרך הטבע או

מעשי  -פלא .

תיאור העושר והעוצמה של ראש הגולה בבגדד והסמכות של ראש הישיבה ,

המזכירים שניהם הוד ותפארת של ארמונות מלכים  ,אף שהם מבוססים על מציאות מסוימת  ,נועדו

להביא קרן  -תקווה לתפוצות במערב  -אירופה .
לארץ  -ישראל  ,שבהן התרחשו רוב הנסים  .אולם
תמיד מסר פולמוסי או אפולוגטי .

היו אלה בראש וראשונה ארצות המזרח  ,מחוץ
מעשה הנס חורג מגבולות התרחשותו ; יש לו

החיבור נכלב עבור קהל יהודי תחת שלטון הנוצרים באירופה  ,ולו הוא הביא את הבשורה של
ההשגחה האלוהית  ,שלעולם אינה נוטשת את העם הנבחר בתפוצותיו  .הקדושים  ,הנביאים

והצדיקים  ,אף  -על  -פי שהם נערצים על  -ידי מוסלמים ויהודים כאחד  ,שומרים על ' יהדותם '  .כך ,
למשל  ,קברו המקודש של הנביא

יחזקאל  ,כמו גם קבר תלמידו ברוך בן נריה  ,אין לחללם  ,באיום

של עונש  -מוות  .המוסלמים  ,שניסו לפתוח את קברו של ברוך בן נריה על  -מנת להגיע לקברו של
יחזקאל  ,הוכו ומתו מייד ( עמ '

. ) 11

קבר יחזקאל  ,מוקד מפורסם לעלייה  -לרגל של יהדות המזרח ,

נערץ על  -ידי יהודים ומוסלמים גם יחד ( עמ '  , ) 13ומוכיח אפילו לבעלי השלטון והזרוע את

,

ץ 2
~

כוחותיו הפלאיים ( עמ '

. ) 14

יהודים ומוסלמים כאחד מעריצים גם את קברו של ר ' מאיר

שהופעתו המאיימת בחלומו של הסולטאן  ,די בה כדי למנוע את שוד קברו ( עמ ' . ) 18

' החניק ' ,

סיפורים אלו

ורבים אחרים ודאי חיזקו את רוחם של היהודים  ,שהרי מעתה ברור וגלוי שהם לא הופקרו לשבט

או לחסד של סביבתם  ,כיוון שבמזרח נראו והתחוללו פלאות ונסים  ,מעשה יום ביומו  .שיאם של
68

ראה

:

א " א אורבך  ,בעלי התוספות  ,כ  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

. 22 ] - 215
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מעשים אלו הוא בסיפור שהתרחש  ,לפי ר ' פתחיה  ,דור אחד בלבד לפני ביקורו  ,בימי שלמה  ,אביו
של דניאל  ,ראש הגולה הנוכחי  .הסולטאן חזר ממסע עלייה  -לרגל  -חאג '  ' -לעיר ששם קבר

השורי

[ כלומר  :מוחמד ] לראותו בקברו  ,והנה הוא פגר מובס ונרקב  ,וריח רע עולה מקברו  ,שלא

היה אדם יכול לסבול  ,ואמר [ הסולטאן ] לכל עמו הוא שאין ממשות לא בקדרי ולא

בדתו ' .

כנגד

תמונת הרקבון  ,עומד קברו של ברוך בן נריה  ,שלא רק גופתו  ,אלא אפילו טליתו השתמרה בקברו
אך ' לא הספיק לגייר [ הסולטאן ] הוא וכל עמו עד שמת  ,ונתבטלה הגזירה שרצה לגייר וכל
( עמ '

;

עמו '

ד. ) 2

הנסים כמובן שאינם פוסקים על מפתנה של ארץ  -ישראל  ,אך במפתיע הם פוחתים באופן
מובהק  ,אם משום שמעטים יותר נרשמו למעשה  ,אם משום

שה ' מעבדים ' נטלו יותר חופש לעצמם

לעשות בחיבור כבתוך שלהם  .אנו מניחים  ,שאכן פחות נסים נזכרו

במקור .

פתחיה הגיע לארץ  -ישראל מצפון  ,מסוריה  ,דרך בניאס ; אך אין באפשרותנו לתאר לפי סדר את

מסע העלייה  -לרגל שלו מכאן ואילך  .מה שהשתמר בנוסח המסע שהגיע לידינו  ,הם קטעי ידיעות ,
ללא רצף גיאוגראפי כלשהו  .כך  ,למשל  ,בין תיאורי הגליל העליון והתחתון מכניס המספר פיסקה
על יבנה והנסים שמתרחשים בה  ,ואחרי כפר כנה ( השם אינו מוזכר  ,אך שם נמצא לפי המסורת

קברו של יונה הנביא  ,שאותו הוא מזכיר ) הוא קופץ לקבר רחל ושוב חזרה לירושלים  .ולהלן
מתערבבים הסיפורים על ירושלים עם אלה על חברון ומובילים אותנו בחזרה לבבל  .מכאן חוסר
האפשרות לעקוב אחרי פתחיה במהלך שהותו בארץ  -ישראל  .פעמיים ( עמ '

) 33 , 31

הוא מציין ,

שאורכה של הארץ הוא אורך מסע בן שלושה ימים  ,אך הוא נשאר בה  ,ללא ספק  ,זמן רב יותר  ,אם
אכן ביקר בכל האתרים בכל פינות הארץ  ,שאותם הוא מציין -

16

במספר .

כאמור  ,הוא נכנס לארץ מדמשק ובניאס  ,ושהה זמן  -מה בגליל  .הוא מזכיר את טבריה  ,ציפורי ,
מירון  ,ארבל וכפר  -כנה ( ראה

להלן ) .

נסים מתרחשים בכל זמן שהותו בארץ  .מקברו של רבי  ,הוא

יהודה הנשיא  ,שבציפורי עולה ריח  -בושם נהדר ( עמ '

; ) 29

ביבנה קיים מעיין מופלא  ,שגועש

שישה ימים בשבוע  ,אך בשבת אין למצוא בו ולו טיפת  -מים אחת ( עמ '

; ) 30

במירון נמצא כלי -

קיבול גדול ממדים  ,עשוי אבן  ,שמתמלא מעצמו באורח פלא ( כשאין מעיין מתחתיו  ,מצהיר
המחבר ) בנוכחות אנשים הגונים  ,אך נשאר יבש לחלוטין כשאדם לא  -הגון נכנס למקום

( עמ ' . ) 30

השם ' הר געש '  ,מקום הקבר המסורתי של יהושע בן נון וכלב בן יפונה  ,מוסבר ' אטימולוגית '
' ונתגעש ארץ ישראל לאחר מות יהושע ' ( עמ '

. ) 31

:

בכפר כנה נמצא על  -פי המסורת קברו של יונה

הנביא  .היכל מציין את מקומו באמצע פרדס  ,מלא מיני פירות  ,ואף  -על  -פי ששומר הפרדס נוכרי ,
הוא מקדם בברכה מבקרים יהודים ומכבדם בפירות  ,באומרו להם  ' :יונה בן אמיתי יהודי היה  .לכך
ראוי לכם משלו '  .מובן מאליו  ,שמבקרים לא  -יהודים אינם זוכים בפירות

הגן .

פתחיה מבקר גם בקבר רחל  ,אך לא הוא  ,ואף לא אחד מבין עולי  -הרגל בתקופת מסעי  -הצלב
מזכיר תפילות מיוחדות על הקבר  ,כפי שהיו נוהגים מאוחר יותר  ,על  -מנת לבקש את התערבותה

של אם האומה למען בניה  .על הקבר עצמו ' אחד עשר אבנים כנגד אחד עשר שבטים  [ .ו ] לפי
שעדיין לא נולד בנימין אלא בצאת נפשה  ,אין שם אבן כנגדו  .והם שןש  ,ואבן של יעקב שיש אחר

והיא על כולם  ,וגדולה היא מאד משווי הרבה בני אדם '  .זוהי אבן הראשה  ,שה ' כומרים לקחו מעל
הקבר וקבעו אותה בבנין עבודה זרה ולמחר ראו אותה על הקבר כאשר כבתחילה ' ( עמ '

באמצע

. ) 32

המסגרת הזו של סיפורי  -פלאים אנו מוצאים באופן מפתיע ובלתי  -צפוי הערה מפוקחת .

ע5

יהושע פראוור

קבר רחל אמנו  ,ציור משנת 1587

בתארו את ים  -המלח  ,בו ראה את סדום ועמורה  ,הוא מעיר  ' :ואין שם עשב  ,ונציב מלח  -אמר
 -שלא ראה ואינו בעולם  .וגם האבנים

שהעמיד יהושע ( בגלגל ) לא ראה ' ( עמ ' . ) 33

דברים אלה ,

המנוגדים ניגוד כה מוחלט לנטייה הכללית של התיאור  ,אולי הם  -הם המשקפים את גישתו

הביקורתית של עולה  -הרגל  ,והם הצליחו להימלט מהמספריים של המעבדים  .גם תיאורו את
חברון  ,בה הצליח פתחיה להיכנס למערת המכפלה הודות לשיחוד השומר  ,הוא תערובת של
תיאור עובדתי

ומעשי  -נסים .

והנה על המערה היכל גדול שבנה אברהם אבינו  ,ויש בו אבנים גדולות  ,שבעה ועשרים

או שמונה ועשרים לראש פינה [ כנראה שכבות  -אבנים ]  ,וכל אחת כמו שבעים

אמות .

ונתן למי שמפתח בידו של המערה זהב להביאו לבית קברי אבות  .ופתח לו  .והנה על
הפתח צלם וג ' כוכין בפנים  .ואמרו היהודים שבעכו  :הזהר  ,כי שמו ג ' פגרים בתחילת
המערה ואומרים הם האבות ,

ואינם .

קבלת שוחד נוסף מכניסה את התייר אל פנים המערה  ,שעה שהשומר מצהיר  ' :לא הנחתי שום גוי
ליכנס בזה

השער ' .

הביא נרות והכניסו בפנים  .וירד במעלות  ,וקודם זאת המערה מבחוץ ירדו בחמישה עשר
מעלות  ,ובא לתוך מערה רחבה מאד ובאמצע המערה פתח בקרקע  ,והקרקע כולו סלע ,
וכל המערות הם בחלל הסלע  ,ועל אותו פתח שבאמצע מונחים חתיכות ברזל עבים
ביותר  ,ואין אדם יכול לעשות כזה אם לא מלאכת שמיים  .ורוח סערה יוצאת מן הנקבים

שבין ברזל לברזל  .ולא היה יכול לבוא בנרות שם  ,והבין ששם האבות  ,והתפלל
וכשהיה שוהה על פי המערה היה רוח סערה יוצא ומוליכו לאחוריו ( עמ '

שם .

. ) 34 - 33

ליד חברון נמצא אלוני ממרא  ,ושם ביקש אדם זקן ונוטה למות מבנו  ,שיראה לעולה  -הרגל שלנו
את העץ עליו נשענו המלאכים שנגלו אל אברהם  ' .והראה לו זית [

!]

אחד יפה  ,ונחלק לשלושה

חלקים  ,ואבן שיש באמצע  .וקבלה בידם כשישבו המלאכים נחלק העץ לשלושה חלקים ' ( עמ ' . ) 35
בקירבת מקום הראו לו גם את בארה של שרה והאוהל שלה ( יש להניח מיבנה  -כיפה )  ,ולא רחוק
60

מאלוני ממרא מישור  ,ושם מפכים המים המתוקים והצלולים מאוד של בארו של אברהם  ,ושם גם

האבן שעליה מל אברהם אבינו את עצמו  .הזקן הנוטה למות מדגיש  ,ש ' אינו משקר  ,ונשבע שפעם
אחת בצום כיפור ראה מלאך של אש וסוסו של אש אצל בארה של שרה  ,שהיה מתפלל שם ' ( עמ '

. ) 36 - 35

שער הרחמים

רק שורה אחת מוקדשת לבירה המסחרית של הצלבנים  ,עכו  ,וגם זאת רק על  -מנת לציין  ,שיש

בה קהילה יהודית  ,ושיהודי המקום הזהירו אותו מפני מעשה המרמה המבוצע על  -ידי המישמר
הנוצרי המוצב במערת המכפלה בחברון .
הר  -געש  ,מקום הקבר המסורתי של יהושע בל נון  ,מופיע בתיאור המסע אחרי הארבל  ,אחריהם

יבנה ואז קבר רחל  ,ים  -המלח עם סדום ועמורה  ,חברון

וירושלים .

בירושלים הוא ביקר בהר  -הזיתים  ,ממנו צפה אל חצר המקדש  ,וגובהה

23

אמות .

69

והיא [ החצר] רחבה והיכל נאה שם שבנה ישמעאלים בימי קדם כשהיתה ירושלים ביד

הישמעאלים .

ובאו פריצים והלשינו למלך הישמעאלים ואמרו

:

זקן אחד יש בינינו

שיודע מקום היכל והעזרה  ,ודחק אותו המלך עד שהראה לו  .והמלך היה אוהב יהודים ,
ואמר  ' :אני רוצה לבנות היכל שם  ,ולא יתפללו בו כי אם יהודים ' [ ההדגשה שלי ,

י " פ ]  .ובנה היכל מאבן [ ו] שיש  ,בניין נאה  ,מאבני שיש אדומים וירוקים וכל מיני מראה ,
ובאו גויים [ כלומר נוצרים ]  ,ושמו בו צלמים והיו נופלים  .וקבעו הצלם בעובי הכותל ,
אבל בבית קדשי הקדשים לא היה יכול לעמוד ( עמ '

איזה סיפור נהדר לרומם את רוח עמך ישראל בגולה

!

. ) 33 - 32

משונה עד כמה שיהיה סיפורנו  ,אנו תמהים

אם פתחיה שמע במקום כלשהו את המסורת היהודית הירושלמית  ,לפיה יהודים אחדים הגיעו עם

הכובש המוסלמי לירושלים במאה השביעית  ,והראו לכובשים את מקום רחבת  -הר  -הביוד שהפכה
69

הנוסח כמקום זה משובש  .אפשר לקרוא גם  ' :בין התקרה לרצפה יש
שלושה ועשרים אמות' ) .

23

אמה '

( 'שמע

זיבה נל ] ריצפה גבוה

61

יהושע פראוור

תחת השלטון

הקודם  ,זה של ביזאנטיון  ,למזבלה של העיר .

ה

בנוסף על כך הוא ' נלחם ' באופן ברור

באיסור הצלבני  ,שמנע מיהודים לגור בירושלים  ,ומוצא את סיפוקו בעובדה  ,שמעולם לא הצליחו

להציב צלב או צלם בקודש הקודשים שבמקדש  .יו לא פחות נפלא ומרומם נפש הוא הסיפור על
' שער הזהב ' או ' שערי הרחמים '  ,כפי שהם נקראים במסורת היהודית

:

ואותו השער ממולא אבנים וסיד ואין שום יהודי רשאי לבוא שמה וכל שכן

[ ההדגשה שלי ,

י "פ] .

גוי .

ופעם אחת רצו הגויים להסירן ולפתוח השער  ,ונתרעשה ארץ -

ישראל והיתה מהומה בעיר עד שחדלו  .ויש מסורת ביד היהודים שדרך אותה שער גלתה
השכינהמ ובו עתיד לשוב  .והוא מכוון כנגד הר הזיהים  ,והר הזיתים נמוך ממנו [ כך ! ] ,
והעומד בהר הזיתים רואהו ( עמ '

. ) 35 - 34

לאחר שהוא מזכיר את חברון והנסים שהתרחשו בה  ,מתייחס פתחיה לדיכוי היהודים תחת שלטון

היוונים ( כנראה בביזאנטיון ) ומסיים  ,שוב  ,בבבל ובתיאור מיבני הלבנים שבה  .אם ננסה לערוך
רשימה מסודרת של האתרים שהזכיר ר ' פתחיה מרגנסבורג  ,יתברר לנו שאיש לא יכול היה לכתוב
תיאור  -מסע לפי סדר זה  ,וודאי שלא לסייר לפי ציונים גיאוגראפיים אלו

:

תיאור ארץ  -ישראל

( שממערב לירדן ) נפתח בבניאס  ,ואחריו נימנות טבריה  ,ציפורי  ,אושה  ,שפרעם  ,עכו  ,יבנה והגליל

העליון  ,בו הוא מזכיר את ארבל  .לאחר  -מכן מוזכר אזור השומרון  ,הר  -געש  ,ואז שוב כפר  -כנה

שבגליל  .כאן מופיע קבר רחל ומיד לאחר  -מכן  ,מחוץ להקשר כלשהו  ,סלן  ,ואז ירושלים  ,ים -

המלח  ,סדום ועמורה  ,חברון ושוב ירושלים  .אחרי איזכור של דמשק מופיעים אלוני ממרא  ,וכאן
נקטע התיאור ועובר ליוון או ביזאנטיון ולבבל  .בסך  -הכל נמנים רק

16

מקומות בארץ  -ישראל ,

בערבוביה גדולה ביותר  ,אף שניתן להבחין בריכוז מספר של אתרים בחלקה הצפוני של הארץ
ומאוחר יותר בחלקה הדרומי  .אלו משקפים ודאי את המיבנה המקורי של

התיאור .

למשפט הבודד ' וגם בארץ  -ישראל יש קהילות  ,אלא שאין מהם אלא כמאה או כמאתיים או כג '
מאות

[ תושבים ] '

( עמ '

) 29

אין לייחס כל השיבות  .כל שבא משפט זה להצביע עליו הוא העובדה ,

שהקהילות היהודיות בארץ  -ישראל קטנות מאלו שבבבל  .ואנו מוצאים משפט אפולוגטי בסוף

תיאור המסע  .בדברו על יוון  ,מעיר ר ' פתחיה  ' :ויש מהם קהילות רבות שארץ  -ישראל אינה יכולה
לשאת אם הי ' עליה  ( :עמ '

. ) 36

ומעל לכל מביכה העובדה  ,כי אף שאנו יודעים שר ' פתחיה נכנס

לארץ  -ישראל מכיוון צפון  ,איננו יודעים באיזה אופן חזר לאירופה  .מצרים  ,מכל מקום  ,אינה נזכרת
בתיאור

כלל .

בצורתו הנוכחית מהווה ה ' סיבוב ' עדות רבת  -ערך לתפיסה של ארץ  -ישראל  ,לדימוי שלה  ,אותו
שימרו יהודי הגולה  ,ושבו הדגישו את המשכיות התרחשותם של נסים  ,התגלמות מתמדת של
החסד  ,ששומר אלהים לעם

70

ישראל .

מסורת זו נשתמרה בקטע מהגניזה שפירסם ש ' אסף  ' ,על ראשית התישבותם של היהודים בירושלים אחרי
הכיבוש הערכי '  ,ידיעות  ,ז

( ת " ש )  ,עמ ' 28 - 22

( פורסם שנית בספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ '

'

 . ) 13הדים ממסורת זו נשתמרו גם אצל קלששודי  ,םם  ,עמ ' 7נ  ,מס '

2נ ()
נ7

זהו
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יפילמיס היחידי נגד הצבת צלבים נוצרים בהי  -הזיתים ' מיי רחבת הי  -הבית  -השיי"

'
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 .ק Theophanes , Chronographie ed . de Boor , 1 , Leipzig 1883 ,

פתחיה מתייחס למסורת המפורסמת של עשר מסעות השכינה בגלותה מהר  -הבית  .ראה  :בבלי  ,ראש השנה לא
ע "א .

