תיאורי מסע עבריים בארץ  -ישראל בתקופה הצלבנית
ב  .המאה הי " ג *
יהושע פראוור

ה.

תיאור המסע של ר ' שמואל בר ' שמשון

תיאור מסע זה

73

( ) 1210

משתייך לקבוצה הנדירה של תיאורי ארץ  -ישראל  ,שלגביהם אנו יודעים את שם

המחבר  ,שמות בני לווייתו ואת תאריך חיבורו  .על  -אף שהחיבור קטוע בראשיתו ובסופו  ,ואין ספק
שלמעתיק או ל ' עורך ' היו דעות משלו לגבי התוכן אותו יש לשמר  ,הרי מה ששרד מכיל עדיין מידע
רב  -חשיבות אודות דרכי הנסיעה וההתנסויות במהלכה  ,תיאורים של המקומות אותם ראו
הנוסעים  ,בנוסף לאפשרות של הצצה לעולמו של עולה  -רגל יהודי בעשור הראשון של המאה

הי "ג .
קטעי המידע הנראים עיקר  ,אליבא דעורך התיאור  ,כלולים במשפטי הפתיחה פרי עטו של
העורך או המעתיק

:

ואילו הדברים ראויין להכתב ולהבין לידע מקום קברי אבותינו  ,אשר בזכותם העולם
קיים  .וזה [ מיקום הקברים  -יהיה ] ברור כאשר ארשום על פי אדם אשר היה בארץ
ישראל עם הרב ר ' יהונתן כהן מלונל  ,ושמו ר ' שמואל בר שמשון  ,שהלך עמו בארץ גושן

ועבר עמו במדבר ובא עמו לירושלים  .ומכאן ואילך אדבר כמו שדיבר בכתבו  ,וזה היה
בשנת

תתק " ע .

החלק שנקטע כלל בוודאי את תחילת המסע  ,אולי מאלכסנדריה  ,והמעבר משם דרך סיני ; אלא

שחלק זה לא מצא המעתיק או ה ' עורך ' ראוי לתשומת  -לב  .תיאור המסע נקטע גם  ,כאמור  ,בחלק
המסיים  ,שתיאר את נינוה  ,היא

מוצול .

74

תיאור המסע בארץ  -ישראל התחיל  ,יש לשער  ,לאחר

חציית המדבר בין מצרים לארץ  -ישראל בעזה  ,ובמרכזו עמדה העלייה  -לרגל לירושלים  ,ממנה
מתחיל למעשה קטע החיבור שנותר

*

73

בידינו .

חלקו השני והמסיים של מאמר שהובא בקתדרה ,
המקור
זהו

40

פורסם על  -ידי א ' ברלינר בחלק העברי של , 111
טוב '  ,בעריכת א ' ברלינר וד ' הופמן  ,ברלין 876

( תמוז תשמ " ו )  ,עמ '

. 62 - 31

'die Wissenschaft des

"", ,

ןע2 7ם 31והוא
]  ,עמ
' אוצר
'  . 38 - 35הסברים חשובים של א ' ברלינר ומ '
שטיינשניידר הודפסו שם ,
בחלק הגרמני  ,עמ '  , 160 - 157ועמ '  . 218החיבור תורגם לצרפתית בידי כרמולי
 . 123 - 169קק  Terre Sainte , Bruxelles 1847 ,ן ש  Itine rdlreSולאנגלית כידי אדלר Jewish Travellers ,
 . 103 - 1 11קק 1930 ,

 . Londonלונץ ( המעמר  ,ג "

[  ] 1920עמ ' ~) 35 - 26

מביא רק חלק של החיבור  .אנו מצטטים

מהמהדורה הביקורתית של ש ' שולד ' ' מכתב מר ' שמואל בר שמשון '  ,וייצן
ששרד 0 . 18 :מ  . 87 , 015 . 563 ,ק , 1803 ,
 . Codices Hebraici , 11 , ParmaגצG . B . De 10 % 31
נינוה המוזכרת כאן זוהתה בטעות עם נוה שבעבר  -הירדן  .השווה עמ '  , 13הערה  . 12בימי  -הביניים היה השם
, 1929

74

המבוססת על כתב  -היד היחיד

,

' נינוה ' בשימוש לתיאור מוצול  ,כפי שכבר הוכיחו כרמולי ולונץ  .השווה מאן  ,מחקרים  ,א  ,עמ '
 . 16ת  . 260 ,ק  I' Orient Latin , 11 ) 1894 ( ,ש Ricoldo de Monte Croce , Jtevue

 , 479הערה , 9

וכן

ג

ע
~

)

יהושע פראו1ר

תיאור הדברים מפורט ואמין בכללותו  ,וכיוון שהמחבר מציין את החניות בדרך  ,כדי לעשות

בהן את השבת  ,אנו יכולים להעריך שהמסע בארץ  -ישראל גופא ארך כארבעה שבועות  .הכיוון
הכללי של המסע היה מדרום לצפון  ,ממצרים דרך ארץ  -ישראל לסוריה ובבל  .אולם המאפיין
לשפלה או
העיקרי של החיבור היא העובדה שעולה הרגל מעולם לא ירד מגב ההר ופנים הארץ
,
למישור החוף שבמערב ; במלים אחרות  ,כל המסע נערך בשטחים שבידי שליטי הארץ השישים

ללא שום סטייה למישור החוף שבידי הצלבנים .
חמש דמויות מוזכרות בשמן בחבורת הנוסעים  :ר ' יונתן מלוניל ; ראש גולה  ,כנראה ממוצול
החבורה מנתה
שני מלווים  -סעדיה וטוביה ; ושמואל בר ' שמשון  ,מחבר תיאור המסע  .אבל

;

מספר גדול יותר של אנשים  ,שכן במהלך הביקור לחברון נאמר שראש הגולה היה מלווה ב ' סיעה '
מאת
של אנשים ( עמ '  . ) 7פעמיים נזכרים שליטי הארץ  :ראש הגולה  ,אנו קוראים  ,נשא ' חותם בידו
או
המלך ומאת מחלט לעותם הוא אלכליפא ' ( שם )  ,והכוונה כנראה לשליט האיובי של דמשק
,
לנאצר אל  -דין אללה אבו אל  -עבאס אחמד  ,הח ' ליפה של בגדד ; ופעם נוספת  ,בסוף התיאור
במעין קולופון  ,אנו מוצאים

:

' שמואל בר שמשון הבא מירושלים ומן הגליל בשנת תתק "

ע ויש ל

חותם מלך ירושלים בידי עדות מכתב זה ' ( עמ '  . ) 13אפשר לשער  ,שכוונתו למפקד האיובי של
של
העיר ירושלים  ,ובוודאי לא כפי ששיערו  ,לז ' אן דה ברלין )  de Brienneת 0 %ל )  ,מלכה הצלבני

ממלכת ירושלים  ,שלעזרתו לא היתה כל חשיבות לעולי  -רגל שנעו בשטח

מוסלמי .

לפנינו אפוא תיאור מסע של קבוצת יהודים שמוצאם מארצות שונות  ,העושים דרכם  ,או לפחות
 ,שגם
חלק ממנה  ,ביחד  .זו עדות יחידה לסוג כזה של עלייה  -לרגל ; אך אפשר להניח בוודאות
עולים  -לרגל אחרים נעו בחבורות  .אפשר אף להניח  ,שלחבורה נתלוו גם שומרים  ,שנשכרו לשם
כך להבטחת הקבוצה או

השיירה .

הביקור בירושלים התחיל מכיוון מערב  .דרך שער יפו ( השם אינו מוזכר ) ומגדל דוד הגיעו
הבאה  ,שאמנם
עולי  -הרגל להר  -הבית  .סדר הביקור ניתן לפירושים שונים  ,אנו מציעים את הקריאה

אף היא אינה משביעה  -רצון

:

ונבוא להשתטח עד לפני

[ בקצה ]

העזרה  ,וניפול על פנינו לפני שער שכנגדו

[ ממול ]

מבחוץ  ,מרוח [ מכיוון ] לעין עיטם  ,הוא בית הטבילה לכהנים  ,ושמה שער שכנגדו בכותל
 ,ושם באים
מערבי  ,ומןסוד הכותל [ ובגובה של יסודות הכותל ] כעין אולם גדול אחד

66

הכהנים במחילה לעין עיטם  ,והמקום ההוא היה בית הטבילה ( עמ ' . ) 5
 הבית  ,ליד שער השלשלת  ,יצאונראה שיש לפרש  ,כי אחרי התפילה בחלק המערבי של רחבת הר
 ' ,כותל מערבי '  .ייתכן ,
עולי  -הרגל מהעיר לשער הרחמים  ,שמכונה כאן  ,כמו אצל בנימין מטודלה
הסיטראות
שבדבריו על ' אולם גדול ' מתכוון עולה  -הרגל למיבנה המעוטר בפאר רב ובעל שתי
 ,לא רחוק מבית -
שנבנה בתקופה הביזאנטית  .עק עיטם המקראית 75נמצאת ליד בריכות שלמה
ל ' שער המים ' ,
לחם  .בתקופת הבית השני סיפקו מעיינות אלה  ,באמצעות אמת  -המים שהובילה
בתלמוד  ,הוא הניח
מים לצורכי בית -המקדש  76 .כיוון שעולה  -הרגל הכיר את התיאור המופיע
את אמת  -המים לתעלה ; אולם קשה לזהות את
שהבריכה נמצאה בסמיכות לבית -המקדש  ,וכך הפך
 ,אף שהוא מזכיר
המעיין או הבריכה אליהם התכוון  .מפתה להניח  ,שכוונתו לבריכת השילוח
75

ראה

:

76

ראה

:

דברי הימים א  ,ד לב ; דברי הימים ב  ,יא . 1
יומא לא ע " א

;

זבחים נד

ע "ב .
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-,י

שיי
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י

-
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 /באר1ת)1ש)' *
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רמה נבי

אותה מאוחר יותר בשמה  ,כאשר לאחר ביקור

סמואל )

/

בנה

"

בהר  -הזיתים פנה לבריכת השילוח בדרכו לחברון .

בשבת הראשונה התפללו בני החבורה פעמיים במניין  ,על הר  -הזיתים  .לאחר השבת פנו מן ההר
דרומה  ,דרך מעיין השילוח בעוצרם ליד קבר רחל ( תפילה במקום זה אינה נזכרת )  ,וממנו למקום
הקבר המיוחס לקבר הנביא נתן  ,כנראה בחלחול ,

77

ובסיום הגיעו לחברון  .לראש הגולה ולמלוויו ,

שהיו ברשותם מכתבים מהסולטאן ומ ' מחמט טעותם '  ,הוא הח ' ליפה  ,ניתנה רשות להיכנס למערת

המכפלה ; אך שאר העולים נאלצו להמתין יום שלם ואז  ,בחצות הלילה  ,הוברחו פנימה בתיווכו

של צבע ( יהודי

?)

שהתגורר בעיר  ,ובעזרת שוחד  ,שכנראה שולם לשומר

המוסלמי .

מערת

המכפלה היא אחד המקומות המעטים בהם מוזכרת תפילה כמטרת הביקור  .עולי  -הרגל מסבירים
לשומר

' אנו מארץ מרחקים באנו להתפלל אל המקום הזה ולהשתטח אל מקום אשר דרכו בו

:

אבותינו ' ( עמ '

.)7

רחמים '  .הבניין

24

מדרגות הובילו אל ששת הקברים  ,בפניהם התפללו עולי  -הרגל ' וביקשו

( המסגד )

נבנה  ,הוא אומר  ,שש מאות שנה קודם  -לכן  ,כלומר לאחר הכיבוש

המוסלמי במאה השביעית .העלייה לחברון והחזרה נמשכו בוודאי

4- 3

ימים .

לאחר חזרתם לירושלים יצאה החבורה צפונה לנבי סמויל  ,הקרויה רמתיים  ,וממנה לאל  -בירה ,

הקרויה כאן בשמה המקראי ' בארות ' ; בה ראו את קבר הנביא שמואל  ' ,ולנינו שם בלילה  ,והוא
מקום חרב מאד '  -הערה מעניינת שמעידה על חורבנו של הישוב הנוצרי

הצלבנית .
77

78

*

מ

ב ~Mahumeria -

קיימת אי  -ודאות כלשהי לגבי תחנתם הבאה  .אחת מהדרכים האפשריות לקריאת

השווה קברי אבות  ,עמ ' . 58
ראה

:

 . 126 ff.קק 1980 ,

Institutionsi Oxford

 . Prawer, Crusaderנ

במפות המובאות להלן נרשמו כל שמות המקומות אשר נזכרים בתיאורי הנוסעים היהודיים השונים .

67

הקטע הבא היא  ' :והשכמנו בבקר והלכנו [ בין ] בית  -אל ובין סקי [ בראשית יג ג ]  ,וראינו ושם מקום
המזבח אשר עשה אברהם ' ( עמ '

.)7

מכאן המשיכו דרך שילה  ,בדרך המובילה צפונה  ,לשכם

ולקבר יוסף  .כאן עשתה הקבוצה את השבת השנייה בארץ  -ישראל  ,והמשיכה למחרתו לבית  -שאן

שבה .

וטבריה וקברי הצדיקים

מבסיסם בטבריה יצאו למספר ביקורים קצרים  ,שהראשון בהם היה לארבל ( בדרך אליה עברו
ליד מקום ששמו ' כפר חטים '  ,אך מקום זה אינו חיטין המפורסמת  ,הנזכרת

בהמשך ) ;

אחר  -כך עלו

לחיטין  ,שבה נמצא קבר יתרו  -מסע של יום אחד  ,שהחזירם עם לילה לטבריה ( עמ '

הביקור הבא הובילם מטבריה  ,דרך יאקוק ( מקום הקבורה המסורתי של הנביא
הוא כפר  -חנניה  ,ומקום בלתי  -מוכר שנקרא כפר  -לוד ,

79

חבקוק ) ,

.)9 -8

כפר  -ענן ,

בו שהו במשך הלילה ( עמ '  , ) 9וממנו

המשיכו למתרת לצפת  ,בה גם לנו  .במקום זה התפצלה הקבוצה  :ראש הגולה ור ' שמואל המשיכו
לכפר  -פרעם  ,עמוקא ,

המקומות הללו  ,הוא

נסןסא ובחזרה לצפת  ,בה בילו את הוטבת ( השלישית במסעם ) .
מציין  ,נמצאות קהילות יהודיות ובהן יותר מחמישה מניינים .

בכל

השבוע הרביעי של העלייה  -לרגל נפתח בביקור בגוש  -חלב  .בדרך אליה עברו על  -פני קיסמא ,
וממנה המשיכו למירון ולקבר המפורסם של ר ' שמעון בר יוחאי  .בגוש  -חלב חגגו את חג הפורים
( עמ '

. ) 12

אירוע זה קובע את מסע העלייה  -לרגל לאביב  , 1210וביתר דיוק למארס של אותה שנה

( המקביל לחודש אדר ב ' שבו נחגג פורים בשנת ד ' תתק " ע )  .מכאן המשיך המסע לעלמה  ,לדלתא
ולכפר  -ברעם ,

80

בו מצאו שרידים של בית  -מדרש  ,ובו הכתובת ' עשה שלום בן לוי ' י 8ושרידי

מבנים נוספים ( עמ '

. ) 11

ראויה לתשומת לב ההערה  ' :בכל מקום בואינו שם יוצאים עמנו יותר מב '

מניינים לכבוד הראש גולה ' ( עמ '

. ) 12

82

החלק האחרון של המסע הביא את העולים מכפר  -ברעם

לבניאס  ,בו המערה ומקורות הירדן  ,ולבסוף לדמשק ולמוצול ( עמ '

. ) 18

מחבר זה  ,כמו רוב בני זמנו  ,רשם בקפדנות את הנסים והפלאות שנקרו לו בדרכו  ,והנה הם

כולם מכוונים להוכיח את יד ההשגחה השומרת על עם ישראל  .הנוצרים רצו לבנות כנסייה על הר -
הזיתים אך ללא הועיל  ,וכל מה שבנו נפל ונהרס ( עמ '

- )6

סיפור פולמוסי  ,שנתקלנו בו כבר

בתיאור של עולה  -רגל אחר ; ליד שכם וקבר דינה נמצא פרדס מכושף  ,שאין איש רשאי לקטוף
מעליו ( עמ '

; )8

הקבר הקדוש של ר ' חנינא בן הורקנוס בצפת נערץ על  -ידי המוסלמים  ,שמדליקים

בו שמן דרך קבע ( עמ '

; )9

ובדומה לכך גם על קברו של יונתן בן עוזיאל בעמוקה  ,ושם גם נודרים

המוסלמים נדרים לשמו ( עמ ' . ) 10
הנס הגדול מכולם התרחש על קבריהם של הלל ושמאי ותלמידיהם  ,וכן על קברו של ר ' שמעון
בר יוחאי במירון  .במקום זה ראה חמש בארות  -פלא  ,שתיים מהן מלאות תמיד מים ואחת יבשה ,
ובצד שני  -אחת חצי  -מלאה והאחרת מלאה לגמרי  .ראש הגולה  ,שציווה להדליק נרות על  -מנת
79

מקובל להניח  ,שיש כאן טעות מעתיק  .מכל מקום לא ידועה לוד גלילית  .ראה

:

י ' ברסלבי  ,לחקר ארצנו  ,תל -

אביב תשי " ח  ,עמ ' . 122
80

אנו הולכים כאן בעקבות א " ל סוקניק  ' ,הערות למכתבי המסע בארץ ישראל בימי הביניים '  ,ציון
( תרפ " ז )  ,עמ '

ע

()

81

. 111

על כתובות אלו ראה  :ש ' קליין  ' ,כתובות מבתי כנסיות עתיקים בארץ ישראל '  ,ידיעות המכון למדעי היהדות  ,ב
( תרפ " ה )  ,עמ ' 27

~
82

( מאסף ) ,

ב

ואילך .

קשה לקבוע בוודאות לאיזה מקומות מתייחס המחבר ; האם לגוש  -חלב  ,קיסמא  ,מירון  ,עלמה  ,ולסא וברעם

?

כבר לאחר שהזכיר את פרעם  ,עמוקה  ,נברתא וצפת הוא אומר  ,שבכל המקומות הללו נמצאים חמישה מניינים
( בכמה העתקים נפלה שגיאה ובמקום ה ' נדפס ח '

מניינים ) .

;
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תיאורי מסע בתקופה הצלבנית
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י

"
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י

.

משי

-

למצוא את המקורות הבלחי  -נדלים של המים  ,לא הצליח לאתרם ( עמ '

. ) 11 - 10

ועוד  ,בעלמה גדל

אילן מופלא ליד הקבר  ,ואין איש רשאי ליטול ממנו אפילו עלה  .ואף מקום זה נערץ גם על  -ידי
המוסלמים ( עמ '

. ) 12

יותר מכל עולה  -רגל אחר הוא מזכיר מבנים  ,שנראו לו
קברו של נתן הנביא  ,עומד מסגד  ' ,בית מרגז ' בלשונו ( עמ '

בית  -הכנסת שנבנה על  -ידי נתאי הארבלי ( עמ '

; )8

כבתי  -כנסת עתיקים .
; )6

בחלחול ( ? ) ,

מעל

במרכז הארבל הוא ראה את שרידי

בברעם מצא בית  -כנסת שנבנה על  -ידי

ר ' שמעון

בר  -יוחאי  ,אחד מעשרים וארבעה בתי  -כנסת  ,מקצתם עדיין עומדים על תילם  ,חלקם האחר הרוס
( עמ '

. ) 10

תיאור  -מסע מפוכח זה הוא אחד מהמעטים בהם יש לנו מידע משמעותי על קבוצת העולים -

לרגל  .ובאשר לגורלו של ר ' יונתן מלוניל  ,ספק אם המשיך לדמשק ולמוצול ; מכל מקום הוא נשאר

בארץ  -ישראל  ,ובכך אולי היה הראשון ל ' עליית

300

הרבנים '

מצרפת .
ע6

.1

התיאור המזויף של מנחם החברוני

( ) 1215

תיאור המסע שעליו מתנוסס השם ר ' מנחם החברוני  ,עורר הרבה היסוסים וספקות בקרב החוקרים

באשר למהימנותו  .החל מא ' נויבאור  ,שפירסם לראשונה את החיבור  ,על  -פי כתב  -יד אוקספורד ,

י
יהושע פראוור

לזמן האחרון הוא נתפס כולו או מקצתו

ועד

כזיוף .

83

ספקות אלו התבססו בעיקר על החלק השני

של החיבור  ,המלא סיפורי  -בדיות  .נוספו גם מספר ביטויים מוזרים בחלקו הראשון של החיבור .
למרות זאת  ,היו שסברו  ,וזו גם היתה בזמנו דעתי  ,שאין לפסול אותו כזיוף מוחלט  ,אלא שהוא

כולל אף מספר חלקים המתייחסים למסע אמיתי בארץ  -ישראל  .העובדה שפאליאוגראף כא ' 2נה
סבר  ,שאנו עוסקים בכתב  -יד עתיק ( ראשית המאה הי " ד )  ,וכן הבדיקה המחודשת והמפורטת של

כתב  -היד על  -ידי מ ' בית  -אריה  ,שהגיע למסקנה שתיאור המסע  ,כמו הקודקס שבתוכו נמצא
חיבורנו  ,כולם נכתבו בראשית המאה הי " ג  -אף הם בעלי משקל לעצם הדיון באותנטיות

התיאור .

כפי שכבר ציינו  ,מורכב תיאור המסע משני חלקים  ,ובחלקו השני מופיע שמו מעורר

84

הספקות  ' :ר ' מנחם בן פרץ החברוני ' ( עמ '

התואר ' שליח ציבור שמנה שנים

קיץ

 ( 1215עמ '

. ) 38

. ) 45 - 43

יתר  -על  -כן  ,בפתיחת החיבור הוא אף נושא את

בחברון ' ( עמ ' . ) 36

התאריך מצוין במפורש  ,תמוז ד ' תתקע " ה -

אולם השם הנזכר לעיל ותוארו של המחבר אינם מופיעים בחלק הראשון של

החיבור  .אמנם אין זה מוסיף אמינות לתיאור המסע  ,אך מקל לפחות על מספר

קשיים .

השם מנחם בן פרץ נושא מטען משיחי ברור  ,בהיותו קשור עם ' מנחם בן חזקיה ' ו ' מנחם בן

עמיאל '  ,שמות משיחיים  ,שהראשון עתיד להיוולד ליד בית  -לחם  ,השני  -בירושלים  .לפי ספר
זרובבל  ,עתיד משיח בן יוסף  ,נחמיה בן הוזיאל שמו  ,להיוולד בגליל ; ומשיח בן דוד  ,מנחם בן
עמיאל  ,עתיד להופיע

בירושלים .

85

גם השם ' פרץ ' טעון משמעויות היסטוריות  ,שהרי זהו שמו של

הבכור לבית יהודה  ,והוא מאבות בית המלוכה של דוד .

86

ברור  ,שאין אפשרות לקבוע בוודאות רק

על  -סמך השמות ' מנחם ' ו ' פרץ '  ,שהתיאור הוא בגדר זיוף  .סוף  -סוף שני השמות רווחים אף
בימינו  ,אבל פרטים נוספים בחיבור מביאים אותנו למחשבה  ,שבבחירת השם היתה כוונה להעביר

הרגשה של מסר מסתורי מארץ  -ישראל

;

ועל אחת כמה וכמה כשהמדובר בשליח  -ציבור הבא

מחברון  ,דבר המוסיף למחבר משום הילה של ' שומר קברי האבות '  -תואר המצוי

במקורותינו .

נתחקה תחילה אחר המסע  .הוא מתחיל בחברון  ,שם מבקר המחבר ביקור חסר  -ייחוד בקברי
האבות  ,ממשיך לקבר הנביא יונה ( כנראה חלחול ) ואז הוא מבקר את קבר רחל ב ' דרך אפרת  ,היא

בית לחם קרוב לירושלים ב ' פרסאות למזרחו [ כך ! ] '  .בירושלים הוא שהה והתפלל במחיצת
קהילה גדולה  .חברי הקהילה הוא מציין  ' ,בעלי משנה ובעלי תלמוד ובעלי מקרא [ בסדר זה

. ) 37

שם ' ( עמ '

!]

אנשי

בהר  -ציון ראה המחבר את קברי המלכים ויכול היה לראות משם גם את מקום בית

המקדש והכותל המערבי  ' ,שעדיין קיים '  .מהנוסח שלפנינו אין זה ברור למה הוא מתכוון  -האם

לכותל המערבי או לשערי הרחמים  ,שנקראו ' כותל מערבי ' על  -ידי בנימין מטודלה ועולי  -רגל

אחרים  .מהר  -הזיתים הוא צפה במזבח שנבנה על  -ידי
83

י

135

עזרא ,

87

ובעמק יהושפט  -בקברי זכריה
י

 Bodl . Or .פירסמו נויבאור  ,הלבנון  ,ה ,

, ) 1868 ( 40

עמ '  ; 629 - 626העתק של א " מ לונץ  ,המעמר  ,ג ( , ) 1920

עמ '  . 46 - 36אנו מצטטים ממהדורת לונץ  .על ויכוח באשר לאותנטיות או זיוף הטקסט ראה י ' בן  -צבי  ,שאר ישוב ,
ירושלים תשכ " ו  ,עמ ' י . 517 - 512המבקר החריף ביותר של אותנטיות החיבור היה ש ' קליין ( ' מכתב של ר ' מנחם

מחברון ,

 ,ידיעות  ,ו [ תרצ " ט ]  ,עמ ' ) 29 - 19

שראה בו זיוף מהמאה הי " ט  .השווה  :ש ' קליין  ' ,תולדות הישוב

היהודי בארץ ישראל '  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ '

70

84

ראה  :י ' זנה אצל בן  -צבי ( לעיל  ,הערה

. 292 - 291

The OnlyDatedMedieval

,

 ] 1 -Ari( iם8

 , ) 83עמ '  , 512הערה ; 16

 . 16 - 17קק 1 England / 2 9 CE, Oxford 1985 ,ל  Jifebrew Atanuscript writtenוראה להלן  ,הערה
85

"

השמות מתחלפים  ,ראה  :י ' אבן  -שמואל  ,מדרשי גאולה  ,תל אביב תש " ג  ,עמ '

, 107

. 290 - 289

4 .א

. 98

-

השווה  :מ ' איש

שלום  ' ,על מנחם בר ' פרץ החברונו '  ,ידיעות  ,י ( תש " ב )  ,עמ ' . 86 - 85
86

ראה

:

רות ד

יב  -יח .

87

ראה

:

עזרא ג

ב -ג .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

ואבשלום .
יהוידע  .החל

מעניין  ,שבהקשר לראשון הוא מציין ' זכריה שהיה כהן ונביא '  ,כלומר זכריה בן

88

מנקודה זו מתחילים קשיים גיאוגראפיים בתיאור המסע  .מסיבה כלשהי פונה

המחבר קודם לשכם ורק אחר  -כך מזכיר את נבי סמויל ( רמה )  ,שם קברו של שמואל הנביא  ,וממנה

עולה לגליל  .אולם רשימת האתרים בגליל מבולבלת מאוד  ,ובבטחון אפשר לומר  ,שרשימת  -שמות

זו אינה משקפת כל סדר אפשרי של ביקורים  .הביקור בגליל מתחיל בצפון  ,בגוש  -חלב ( קברי
שמעיה

ואבטליון ) .

משם הוא הולך למירון ( כתיב  :מידור ) ושוב צפונה לקדש  -נפתלי ולתימנתה

( היא כנראה תיבנין )  ,בה הוא מציין את קברו של ברק בן אבינועם  ,המצוין בדרך  -כלל בקדש -

לשמגר בן ענת .

נפתלי  ,כעוד שהקבר שבתיבנין יוחס

מכאן הוא הלך לצפת ( כתיב  :שיפט ) ושהה

89

בה זמן  -מה  .בהקשר זה הוא מציין את החום ששרר בארץ בקיץ

. 1215

קשה עוד יותר לעקוב אחר תיאור המסע מכאן ואילך  ,שכן הוא מזכיר קברים שונים אך לא את
מיקומם  .אולם אם אנו מניחים שהקברים מצוינים במקומם המסורתי  ,הרי שהוא ביקר בזה אחר זה

בעמוקה ( קבר יונתן בן עמיאל  ,שלדבריו נמצא ליד הירדן ! )  ,באל  -קיומ  :אה ( צפונית  -מזרחית

למירון  -קבר ר ' יוסי דמין יוקרת )  ,כפר ברעם ( קבר ר ' נחמן חטופא ) ועלמה ( קברו של ר ' אלעזר
בן

עזריה ) .

כמו חלק מעולי  -הרגל האחרים  ,הוא אומר  ,שמכאן פנה לארץ ' הערב '  ,זיהוי שמקורו

ולכפר  -חנניה .

בבלבול עם שם הכפר עראשה  ,וממנו לשזור

לסדר ביקורים משונה זה יש להוסיף  ,שהוא מציין בכפר  -חנניה את קברו המפורסם של ר '
שמעון בר יוחאי  ,השוכן באופן מסורתי במירון  ' .בתוך העיר '  ,הוא אומר  ' ,בית הכנסת שלו אשר
בנה לו בחייו ושם

מתפללין בני העיר עדיין ' ( עמ ' . ) 39

בטבריה הוא מזכיר את חמי  -טבריה ומוסיף

' והדרך כבושה בין הים ובין חמי טבריה  ,כאשר רוצים עמי הארץ והעולם ללכת מטבריא לבית
שאן ומשם לדמשק '

בטבריה הוא מזכיר גם את קברו של ר ' מאיר  ,הנשאר בלתי  -מזוהה

( שם ) .

מאחר שאינו ר ' מאיר מקליסון ( קלצין ) ,

90

ואת ' קברו של ר ' יוחנן [ בן זכאי ] ובית  -הכנסת שלו בתוך

העיר של טבריה  ,ולשם מתפללין כל בני העיר '

( שם ) .

פה הוא מציין שהתעכב  ' ,שם התפללתי בתוך כל הקהל כי כך בקשו ממנו '  .בכוונתו לומר  ,כפי

שכבר הראו מהדירים של הטקסט  ,שנתבקש לשמש כשליח ציבור במקום  .הוא אף התרחץ בחמי -

טבריה  .על עיר זו הוא מוסיף עוד פרט מעניין
אחר הר  -הכרמל ' ( עמ '

. ) 40

' טבריא היא רקת  ,היא חומת העיר מצד אחד ומצד

:

בידו מצויה אפוא המסורת התלמודית  ,שרקת נתקיימה לפני בניית

טבריה על  -ידי הורדוס אנטיפס  .טבריה נבנתה במקומה ובכך זכתה
ובאשר ל ' הר כרמל ' הנזכר כאן  ,הוא נדון כבר

לעיל .

לשושלת  -יוחסין מכובדת .

נ9

בסדר משונה  ,או נכון יותר בחוסר  -סדר מוחלט  ,הוא מזכיר לאחר  -מכן את כפר  -תנחום  ,הוא

כפר  -נחום  ,בו מצא ' בית קברות גדול אצל העיר  ,ולשם קברים גדולים ורבים  .אבנים גדולות

כ  -כב .

ראה

:

דברי הימים ב  ,כד

89

ראה

:

' שמגר בן ענת '  ,קברי אבות  ,עמ '

90

הנסיון של מ ' איש  -שלום ( ' אלו יחוסי הצדיקים ז " ל וציונם '  ,ידיעות  ,ח

88

. 113 - 112
[ תש " א ]  ,עמ ' , ) 14 - 11

לזהות אותו עם

בעל התוספות הצרפתי ר ' מאיר קלצין ( מ ~ , Clisson -בבריטאן שבצפון  -מערב צרפת )  ,אותו פגש אלחריזי
בירושלים  ,אינו אפשרי

;

שכן אנו יודעים עתה מאלחריזי עצמו שר ' מאיר קלצין נפטר בדמשק  ' -וככר נפטר

אחיו [ של ר ' יוסף ברוך ] הראש והאדון הנכבד ר ' מאיר  ,כמה חדשים לפניו  ,בעיר דמשק '  .ת )ע '

.

, , Papers
~ ofthe~ .

ofJewish Studies , 1 ( Jerusalem 1964 ( ,

 . 190 - 191קק [ להלן  :שטרן ]  .השווה

:

י ' רצהבי ,

91

ראה

:

unpublished aqjmab

' מקאמה ערבית מעטו של אלחריזי '  ,בקורת ופרשנות  ,סו

( תש "ם )  ,עמ ' . 19
מגילה ה ע " א  .וראה

:

קתדרה ,

'

 ] -Hariziג

Stern ,

S .M .

 ( 40תשמ " ו ) ,

עמ '

. 39

1ך

וחלולות כמו חמש מאות  ,ובתוך כל אבן ואבן היו קבורים הצדיקים התלמידים  ,ולא נקבו לי
בשמות ' ( עמ '

. ) 40

תיאור הביקור בגליל מסתיים מסיבה כלשהי בארבל  ,ועולה  -הרגל שלנו אומר  ,שהלך להר  -געש

( ליד

שכם )

ולמקום הקבר המסורתי של יהושע בן נון וכלב בן יפונה  ,הנערצים גם על  -ידי

המוסלמים  .קבר דינה  ,אף שכל שאר עולי  -הרגל ממקמים אותו בארבל  ,נמצא גם הוא כאן  ,ליד
שכם  ,המקום בו נאנסה  .עצים מופלאים נטועים מעל קברה  ,וכל מי ' שלוקח מהם ואוכל עלה אחד
מהם מיד נופל ומת '

( שם ) .

כיוון שהקבר הבא המוזכר הוא קברו של שת בן אנוש  ,הממוקם גם הוא

באופן מסורתי בארבל  ,אין זה בלתי  -אפשרי להניח  ,ששני הקברים נמצאו למעשה בארבל  ,והסדר
של רישומם נפגם בגלל איזכור קברי יהושע וכלב

בהר  -געש .

במקום זה הופך התיאור לחסר  -סדר עוד יותר  .הוא מזכיר את הר הכרמל  ,ובו קברי יוכבד  ,אם

משה  ,וצפורה  ,אשתו ( שם )  .דנו כבר לעיל בהר  -כרמל זה שליד טבריה  ,בהקשר לעולה  -רגל אחר .
למעשה  ,כמעט כל המסורות ממקמות שני קברים אלה בין ארבל לטבריה .

92

מכאן הוא הלך לדן ; ' ולשם קהל גדול ואנשים חשובים מאד  ,ועמדתי בתוך העיר ארבעה ימים ,
והלכתי מזרח העיר לטייל עם בני העיר והראני מערת אספמיא [ כלומר פאמיאס  ,היא בניאס ] ,
ומעיין הירדן היוצא ויורד מתחת המערה ' ( עמ '

. )41 - 40

לאחר  -מכן מזכיר תיאור המסע  ,בשנית ,

את ' ארץ הערב '  ,שהיא  ,במקרה זה ללא ספק כפר  -ברעם  ,בו מצוינים באופן מסורתי קבריהם של

אסתר המלכה  ,של פנחס בן יאיר ושל עובדיה הנביא  .לאחר שפנה מבניאס דרומה  ,ל ' ארץ הערב ' ,

המשיך ליאקוק ולקבר הנביא חבקוק ( הוא אינו מזכיר את שם המקום )  ,המשיך לעין זיתון ( לא נזכר

אולם מזכיר קברו של יהודא בר אילאעי הממוקם כאן ) ולשכם  ,ואז באופן בלתי  -צפוי הוא מזכיר
את ימה של יפו  ,בה שהה ' ב ' ימים וב ' לילות ' ( עמ '

, ) 41

ולאחריה את נוב עיר הכהנים  ,היא בית-

נובא ; ממנה חזר ליפו והמשיך צפונה לקיסריה וחיפה  .כאן ביקר את האתרים הקשורים למסורות

על אליהו ואלישע  ,ואז הגיע לעכו  ,שאינה זוכה ליותר מאיזכור סתמי  .חלק זה מסתיים בהכרזה
,לקפריסין
הסתומה ' ומשם [ עכו ] הלכתי לבית שאן ולצור ולצידון ולבארות [ ביירות ] '  ,ומשם

וניקוסיה .
המשך החיבור ( עמ '

) 46 - 42

אינו אלא אוסף אגדות  .כל סיפור  ,לבד מהמשפט הראשון של חלק

זה  ,נפתח במשפט ' ועוד הגיד לנו ר ' מנחם בן פרץ '  .באחד המקומות מצוין  ,שאין ר ' מנחם בן פרץ
יליד הארץ  ,אם מבינים אנו אל  -נכון את המשפט  ' :ועוד הגיד לנו כי כאשר עתה שב ובא לו אל ארץ
מולדתו '  ,ושהמסע חזרה התנהל בדרך הים ( עמ '

ארץ לא  -נודעת ( שישה חודשי
מרמוזייש [ ההדגשה שלי ,

מסע  -ים ) ,

י "פ ] ' .

. ) 44

מרב  -החובל קלט סיפור על גמדים  ,תושבי

והם ' בני אדם קטנים  ,קטנים מאד מאד שנקראו כלע " ז

בכך מגלה לנו מחבר החיבור את מוצאו  .מקור המלה הנו

 - marmotזאטוט בצרפתית של ימי  -הביניים  ,וממנו נגזר שם העצם  - marmousetשהוא ילד
קטן  ,לפעמים ליצן החצר  ,ואלה היו לעתים קרובות
92
הד

2

/

גמדים .

93

ראה בחלק הראשון של המאמר ( קתדרה  , ) 40 ,בדיון על ' ספר קבלת צדיקי ארץ  -ישראל '  .מ ' איש  -שלום העלה
 סמך הנאמראת האפשרות  ,שמקום הקבורה המסורתי של יוכבד וציפורה נקבע על ' הר כרמל ' דמיוני זה  ,על
במסכת שבת לה ע " א  ,המזכיר את ' בארה של מרים '  .הבאר נדדה עם בני ישראל במדבר עד מותה של מרים
( תענית ט ע " א )  ,ומאוחר יותר שבה והופיעה בארץ  -ישראל  ' .א " ר חייה

:

הרוצה לראות בארה של מרים יעלה

לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים [ ( כנראה ) של טבריא ] וזו היא בארה של מרים ' ( שבת לה ע " א  ,וכן

93

בעוד מקומות אחרים ) וראה קליין  ,לעיל  ,הערה  . 83וראה גם ז ' וילנאי  ,מצבותקודש בארץ  -ישראל  ,ירושלים . 1985
ק /ע ' . Littr (i, Dictionnaireע  .תודתי נתונה לידידי
ראה aise , art . marmot , marmouset :
langue Fran

הרומאניסט ,

פרופ ' מ ' בניט  ,שאישר את~ הנחתי

בנידון .

"

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

למרות טיעוניו של י ' בן  -צבי לאותנטיות החיבור ,

94

ועמדת חוקרים אתרים שהיססו בנידון

( היסוס זה היה גם נחלתי )  ,או שדנו אותו ברותחים מכל וכל  ,אנו משוכנעים עתה שהחיבור

שלפנינו הינו זיוף ; אולם אין אנו תמימי  -רעים עם ביקורתו של ש ' קליין  ,מתנגדה החריף ביותר של
הטענה לאמינותו של תיאור

המסע .

95

גם אם מתעלמים ממחציתו השנייה של החיבור  ,שאינה אלא

אוסף של סיפורי  -אגדות ( ובכך היא תואמת לחלקים האחרים של הקודקס בו נכלל חיבורנו )  ,הרי

שהחיבור הנידון איננו תיאור של מסע מציאותי  ,וודאי וודאי אינו מהווה מדריך לעולה  -רגל
כלשהו  .זהו חיבור מעוות  ,ואף מדריך חסר ומוטעה של הקברים הקדושים  .ואם נטען  ,שזהו מדריך

המיועד לשימוש עולים מחוץ  -לארץ  ,האם ניתן לקבוע שמוצאו מארץ  -ישראל

?

קשה

להניח זאת .

חסרות בתיאור שלפנינו כל ההתייחסויות הפולמוסיות הנמצאות תמיד בתיאורי  -מסע אחרים ,
והמופנות בתקופת

מסעי  -הצלב נגד מוסלמים או נוצרים .

ואף  -על  -פי שבירושלים התקיימה

בתקופה האמורה קהילה יהודית  ,אין אנו מאמינים ואין שום הוכחה לקיומה של קהילה יהודית

בבניאס  .מיותר לחזור ולמנות בנקודה זו את כל אי  -הדיוקים שבתיאור  ,כולל ה ' שינוי ' במקומם

המסורתי של הקברים הנערצים .
אנו סבורים אפוא  ,שלפנינו זיוף  ,אך אין זה מעשה ידיו של מחבר בן המאה הי " ט ,
זייפן בן המאה הי " ג  ,זיוף כושל  ,שהשתמש בקטעים של תיאורי  -מסע אחרים ,

97

96

אלא של

שכנראה היו כבר

נפוצים בתפוצות המערב  .טענת האותנטיות של החיבור נחלשת לחלוטין כאשר המחבר  ,שהוא

באופן ברור תושב המערב ( גם לטיעונו ) ושהה רק שמונה שנים בחברון  ,מכנה את בני ארץ  -ישראל
' בני מערבא ' ( עמ '

) 40

ושוב בקטע ( עמ '

) 42

שצוטט בפתיחתו של מחקר זה על מסורות הקברים

שנשתמרו בארץ בגלל התמדת היישוב בו  .אולם ' בני מערבא '  -ביטוי ארכאי במקצת במאה הי " ג
 -תואם את נקודת  -מבטם של יהודי בבל או יהודי המזרח  ,אולם לא של יהודי הבא

מאירופה .

את זמנו של הזיוף אנו יכולים לקבוע בוודאות מרובה  .מחקר מפורט של כתב  -היד שערך
מלאכי בית -אריה  ,קובע את זמן חיבור הקודקס  ,שבתוכו נכלל גם החיבור שלפנינו  ,לתאריך
הקודם ל , 1260 -

98

הווה אומר  ,שחיבורנו נכתב בין

1215

לשנת

. 1260

זאת ועוד  ,מחקר לשוני של

האוסף  ,שנכתב כולו ביד מהבר אחד ( המצוין בשמו  ,שמואל )  ,שנעשה על  -ידי

מ ' בניט  ,קובע

שמקורו של כתב  -היד הוא בצפון חבל שמפאן שבצרפת  .אין סיבה להניח  ,שתיאור המסע שלנו
הוא יוצא  -דופן מבחינת תאריך ומקום חיבורו משאר

האוסף .

ז  .יהודה אלחריזי  ,רשמי מסע לארץ  -ישראל

( ) 1217 - 1216

יש מקום לשאול  ,האם קטעי הפרוזה החרוזה וקטעי השירה של המינסטרל הנודד יהודה אלחריזי
ראויים להיכלל במסגרת זו  .אמנם המקאמות שלו מכילות מידע יקר ביותר לגבי היישוב היהודי ,

. 83
. 83

94

ראה לעיל  ,הערה

95

ראה

לעיל  ,הערה

96

כך נטען על  -ידי ש ' קלען  .העוסקים בתולדות ארץ  -ישראל בימי  -הביניים זוכרים תמיד את הזיוף המפורסם מאוד
של המלומד רב  -המוניטין א ' כרמולי  ,ממציא מסע העלייה  -לרגל של ר ' יצחק חילו  .אם כי הזיוף כבר הוכח בו -
זמנית על  -ידי ג ' שלום ומ ' איש  -שלום  ,משתמשים בו עד היום כמה חוקרים נוצרים נכבדים .

97

98

קליין כבר הצביע  ,בצדק  ,על תיאור המסע של ר ' שמואל ב "ר שמשון כאחד ממקורותיו העיקריים .
מ'

בית  -אריה  ' ,כתב  -יד אוקספורד  . 135 ,ץכ )  , ' Bod ,תרביץ  ,נד ( תשמ " ה )  ,עמ ' . 634 - 631

ו7 :

שהתחדש לאחר כיבוש ירושלים בידי צלאח אל  -דין  ,אולם לא כאן המקום לדון בו ולא זו הסיבה
להבאת דבריו שיידונו

להלן .

99

כל שננסה הוא לשחזר את מסעו ומקומות שהייתו

בארץ  -ישראל .

במקאמה כח נוקב אלחריזי במפורש בתאריך ביקורו בירושלים  ' :שנות אלף ועל מאה וארבעים

ושמונה משמה גלתה '  .כיוון שיהודי ימי  -הביניים קבעו את תאריך החורבן בשנת
הנוצרים ( ולא בשנת  , ) 70ביקורו של אלהריזי בירושלים חל בשנת

1216

68

או  69למניין

או  . 1217למזלנו השתמר

תיאור מסעו לארץ  -ישראל בשתי גירסות עבריות שונות של ' תחכמוני '  ,וכן בגירסה ערבית כולן

עטו .

פרי

00י

אין זה המקום לצטט את שורות הפתיחה של המקאמה העשרים ושמונה  ' ,מקאמת

ירושלים ' ,

בהן מתאר אלחריזי את מניעיו  ,הרגשותיו ואת רחשי לבו בעת עוזבו את ספרד ועלייתו לארץ

ישראל .

ן0ן

רק לעתים רחוקות בוטאה הכמיהה לציון בשפה מפוארת ונשגבה

-

יותר .

תיאור המסע עצמו קיים  ,כאמור  ,בשני נוסחים עבריים ובגירסה ערבית  ,השונים זה מזה בעושר
הפרטים  ,אך כיוון שאין מקום לפקפק באמיתות העובדות המצויות בכל אחד מהם  ,נוכל להשתמש
בשלושתם גם יחד  .הגירסה הערבית מציינת בקיצור  ,שאלחריזי התחיל את מסעו לארץ  -ישראל
מבילשיס  ,העיר המזרחית ביותר במצרים  ,ומשם הגיע לירושלים  .מפורט יותר הוא פרק זה בגירסה
02ן

העברית של המקאמה החמישים  ,אך אנו נשתמש בגירסה העברית המפורטת

יותר .

במהלך המסע הוא פגש  ,כדרכו  ,את איש שיחו הקבוע  ,הוא ' האני האחר ' שלו  ,הוא ' חשר הקיגי '

( שופטים ד יא

ועוד ) .

האחרון מספר לו  ,כיצד הגיע לאלכסנדריה ( היא נא אמון )  ,ותיאורו משקף

בלי ספק את הדרך בה הגיע אלחריזי עצמו למצרים

:

ושכרתי לי מבנות הים כושית ולא מבנות חוה
כברק ממהרת

/

ועל כנפי רוח דוהרת ונוהרת ,

נוסעת בלי רגלים
עולה ויורדת

/

/

שחורה ונאווה ,

/

מעופפת בלי כנפים ,

הרה ויולדת  ,ובמשבר איננה

עומדת . . .

03י

הידיעה הקצרה על מסלולו של אלחריזי ממצרים היא התיאור היחיד ( למעט איזכור במכתב משנת
1195

לערך )  ,לפי מיטב ידיעתי  ,של יהודי החוצה את מדבר  -סיני בדרכו ממצרים לארץ  -ישראל  .את

מסעו עשה עם שיירת -מדבר מוסלמית  ,ואין מלים בפיו לשבח את התנהגותם של חבריו למסע

:

ושכנתי עם אהלי קדר ,
ונתחברתי עם ערבים נברים

י ' פראוור  ,הצלבנים

/

ילדי גבירים ואנשי דברים ,

דיוקנה של חברה קולוניאלית  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

99

ראה

100

תחכמוני  ,מהדורת א ' קמינקא  ,ורשה תרנ " ט ( להלן

101

 , 205שורה  22ואילך .
תחכמוני  ,עמ ' . 244 -242

:

:

 :תחכמוני ) ;

השווה רצהבי ( לעיל  ,הערה  , ) 90עמ '

שטרן  ,עמ '

. 47 - 5

.210 - 186

295

ואילך .

על ירושלים ראה שם  ,עמ '

בנוסח הערבי נזכר מסע  -הצלב החמישי

וכשלונו  ,שהתרחשו בשנים  ' : 1221 - 1218האל יתעלה בחן אותם ארבע שנים במלחמות קשות וכבידות  .אם
ובמעשיו הטובים  .הם נחלצו מאש אותן
ניצלו מאותן מצוקות בחסדי אדם  ,לא ניצלו אלא בצדקות הראש הזה
מלחמות כהיחלצות הזהב מן האש  . . .מאש הנפח '  .עמ '  . 15והשווה שטרן  ,עמ ' . 194

74
102

שטרן  ,עמ '  . 190הגירסה העברית המורחבת שפירסם ש " מ שטרן מבוססת על כתב  -יד הנמצא בספריית אוקספורד
( אוסף  Pocockמס '

103

 , ) 50ראה שטרן  ,עמ ' . 186

שטרן  ,עמ '  , 203שורות

. 23 - 20

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

וישכינוני בצלליהם

והיה אהלי עם אהליהם ,

/

והייתי עמהם בצל הגבורה והאומץ
ולא עברה עלי בעודי עמם

דאגה .

/

והיו לי לעיר מבצר מכף מעול וחומץ ,

04י

אלחריזי וחבר הקיני עשו דרכם ממצרים דרך המדבר המפחיד והמאיים  ,בו סבלו מהחום הלוהט ,

והגיעו לבסוף לעזה  ,בה חגגו את הצלחתם להינצל מסכנות הדרך .

הקשה מנשוא  ,ומחלאות הדרך ,

נראה  ,שמעזה עשו את דרכם בלילה עד שהגיעו לירושלים ' ונחנו בה חדש ימים [ ההדגשה שלי ,

י "פ ] ' .

בירושלים פגש אלחריזי בראשי הקהילה היהודית המתחדשת

05ן

ואראה מראות אלהים

צרפת לשכון בציון

רבי מאיר . . .

/

ויפגעו בי מלאכי אלהים

ובראשם הרב החסיד ,

/

/

:

הם חסידי עליון

/

הבאים מארץ

רבי יוסף בן הרב רבי ברוך . . .

ושם מן האשקלונים קהל מעולה  ,ובראשם השר סעדיה

מן המערבים קהילה חשובה וטובה בראשם ר ' אליה

המערבי .

ואחיו החכם

איש ימיני . . .

ושם

06י

במקאמה אחרת אנו מוצאים את אלחריזי נוהג בירושלים כדרכם של עולי  -רגל המגיעים לעיר
הק ודש

:

והיינו מתהלכים בכל יום לבכות על ציון המתאבלת על בניה ,
עד כרו יבלי הדמעות שיחות בפניה ,
ולקונן על הריסות ארמונותיה

/

ושארית בנייניה

ולסובב על ציוני הצדיקים אשר סביבותיה

/

ולספוד על האם ועל

בנותיה .

07ן

באחד הימים העפיל עם מלוויו להתפלל על פסגת הר  -הזיתים  ,והחבורה השקיפה משם על רחבת
הר  -הבית ,
אשר נחלף לעבודה זרה

/

והיינו מסתירים פנינו מהביט לנוה הכבוד

אשר היה שם אהלו בתחילה

/

ועתה שכנה

מקום העזרה

והגדולה

/

עליו עננה

/

עין רואיהם .

/

אשר מקדם שכנה בו שכינה

ולא נשאר מן הבניינים ההם כי אם אותו יכאיבו לב זוכריהם

/
/

וידאיבו בבכי

08ן

כאן מסתיים תיאור העלייה  -לרגל שערך אלחריזי לארץ  -ישראל  ,לפני יציאתו לדמשק  .כל שידוע
לנו עוד הוא  ,שדרכו הובילה אותו מירושלים לצפת  ,בה פגש איש בשם צדוק  ,שנשא את התואר

הארכאי בזמן זה של ' ראש ישיבת גאון יעקב '  .משם המשיך דרכו ופנה לדמשק .

אולם קטע במקאמה אחרת כאילו מצביע על כך  ,שביקר גם בעכו הצלבנית  .ביקורו חל
בתקופה  ,בה התחילה עליית רבני צרפת לארץ  -ישראל ; חלקם עבר את עכו וחלקם אף ישב בתוכה .
אולם לתמהוננו אומר אלחריזי
ומשם באנו לעכו

104

שם  ,עמ '

, 202

/

:

ולא ראיתי כהם מהיותי ועד כה

שורות  . 23 - 20המכתב הנזכר הוא של אביו של הרופא אבו זכרי  .ראה גויטיין  ,היישוב היהודי  ,עמ '

.327
105

106

שם  ,שורה
ראה

. 24

לעיל  ,הערה

75
. 99

פרטים נוספים במחקרי שבהכנה לדפוס  ' ,תרלדות הישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופה

הצלכנית ' .
107

עמ ' , 205

108

שם  ,עמ '

שורות . 28 - 24
 , 206שורות . 3 - 1

יהושע פראוור

כי כולם ריקים עמי ארץ

ואין בהם גודר גדר ועומד בפרץ .

/

09ן

משפטים אלה הביכו רבים  ,ונעשו נסיונות ליישבם או לפחות לתרץ אותם  .לסברתנו  ,אלחריזי לא

ביקר מעודו בעכו  .כרבים מעולי  -הרגל היהודים  ,הוא לא ירד מגב ההר למישור ולחוף

הצלבני .

ואמנם קיימת עוד מקאמה  ,שלא הושם לה לב די צרכה  ,המתייחסת לעכו 0 .יי
ותען עכו ותאמר

:

אנכי האבן הראשה

וארצי ארץ קדושה

/

כי אני חבצלת השרון

/

וסביבותי הכרמל והלבנון ותבור וחרמון

אני עכו  ,אני הוד המדינה
והכרמל סביבי עם לבנון
מימות עולם קדושה

אין צורך לומר שציון ' שוכן

/

/
/

ותשא משלה ותאמר

/

:

כלילת חן ואין קץ לתכונה
ושם יגלה כבוד שוכן מעונה

ואני שכנה לשכינה .

מעונה ' על עכו ושאר דברי השבח שהוא חולק לעיר זו  ,עיר מחוץ

ל ' תחום עולי בבל '  ,שקדושתה אינה כקדושת ארץ  -ישראל ממש  -הינם בחינת תרגיל פיוטי  ,חסר
כל אחיזה במציאות  .ואף התיאור הגיאוגראפי  ,המזכיר במקצת את תיאור דמשק במקאמה אחרת ,
מביא אותנו למסקנה  ,שרגליו של משוררנו לא דרכו על אדמת עכו  .דרכו הובילה מירושלים  ,דרך

השטח שבשליטת האיובים לצפת ולדמשק ; והחרוזים היפים  ,אולם חסרי התוכן  ,אינם באים אלא
כדי לחפות על

ח.

אי  -ידיעתו .

תיאור המסע של ר ' יעקב  ,שליח הישיבה של עכו ( בערך

270 - 1258ו )

זהו הקצר והיבש ביותר בין תיאורי המסע העבריים  .למעשה אין זו אלא רשימת אתרים והקברים

הנמצאים בהם 11 .י לגבי תאריך כתיבתו  ,אנו מניחים שנכתב בערך בין שנת  , 1258בה הגיעה לעכו ,

דרך יוון  ,קבוצת הרבנים מצרפת  ,שהתחילו דרכם בהנהגת ר ' יחיאל מפריס ( ר ' יחיאל נפטר על
סיפון הספינה בעת חציית הים מכרתים )  ,לבין שנת

הרמב " ן .

, 1270

שכן הרשימה אינה מזכירה את קברו של

נראה גם שיש בידינו מעט מידע על השליח  ,ר ' יעקב  .הוא  ,כנראה  ,אספן  -תרומות

מקצועי  ,שעבד גם עבור הישיבה בעכו  .אנו אף יכולים במקרה אחד להתחקות אחרי דרכו  ,בלוויית
בנו דונין  ,מצרפת לוונציה  , 1278 ,בה עלה על ספינה

היד אומרת

שהובילה אותו לעכו .

 12ן

הכותרת בראש כתב -

:

אלה סימני כתבי הקברות שבארץ ישראל אשר הביאם ר ' יעקב  ,שליח נאמן מהרב ר '
יחיאל מפריש  ,אשר יש לו בישיבתו שלוש מאות תלמידים יצ " ו  ,והלך ובא ר ' יעקב הנ " ל
109

מקאמה

מ " ו.
נ'.

110

מקאמה

111

שני כתבי  -יד שרדו  .אחד מהם  ,מהמאה הט " ו  ,היה באמצע המאה הי " ט בבעלותו של אליקים כרמולי  ,שפירסם
אותו  ,יחד עם תיאורי  -מסע אחרים בקובץ אלה מסעות  ,בריסל  , 1841תחת הכותרת ' אלה סימני '  ,עמ '

. 8 -4

באותו

קובץ קטן נכלל גם תיאור  -מסע מפריס לירושלים  .הדרך מובילה מפריס למרסיי וממנה לסרדיניה  ,טונים ובסוף
~ Fond Sorbonne
לעכו  .המקור העברי של תיאור זה לא פורסם  ,אלא רק תרגום צרפתי  .כתב  -יד אחר מצוין כ -
מס '  , 222ואין הבדלים משמעותיים בין שני כתבי  -היד  .אנו מצטטים לפי המעמר  ,ג (  , ) 1920עמ '  . 53 - 51השווה :

ע) 7

כרמולי ,
112

Itinejaires

( לעיל  ,הערה

על ר ' יעקב השליח ראה

:

Book

 , ) 73עמ '

Ephraim ' s

. 174
6.

 . 39 - 49קק 01 Precepts ' , 771 ; , XXI ) 1970 ( ,

Wolfsohn , 'The Parma Colophon of

 .נ . 8 .נ

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית
בכל

גלילי ארץ ישראל ועכו ובכל שאר מקומות להוליך נדבה גדולה למדרש הגדול

דפאריש יע " א [ יכוננה עליון ,

.

אמן ] 3ין

כותרת זו נוספה  ,בלי ספק  ,מאוחר יותר  ,אך דווקא בה נמצא יותר עניין היסטורי מאשר ברשימת
הקברים שבאה בעקבותיה  .היתה זו גם הכותרת שעוררה מחלוקת על המידע הכלול בה ומשמעותו

לגבי תולדות הקהילה היהודית בעכו במחצית המאה הי " ג 4 .יי בביטוי
לדעתי  ,למבנים הבנויים מעל לקברים  -כיפות

' סימנים ' התכוון המחבר ,

וכו ' .

הרושם הראשוני שעולה מקריאת החיבור  ,הוא של רשימה מבולבלת

המקום הראשון המוזכר  -פמאייס  ,היא פאניאס  -בניאס בצפון  -ותקוע ,

;

אך למעשה  ,מלבד
בקצה הדרומי של

5ון

הארץ  ,שמוזכרת אף היא בפתיחת הרשימה  -הרשימה היא בעלת סדר הגיוני של הקברים

הקדושים .
ראשיתה בהר הכרמל  ,ותואמת היא עלייה  -לרגל שתחילתה בעכו  ,מקום הישיבה  .לאחר איזכור
הר הכרמל והמזבח של אליהו הנביא  ,הוא מוסיף  ' :ובשיפולי ההר [ הכרמל ] בית הקברות של עכו ,

סמוך לעכו ארבעה מילין ' 6 .ין מבירת הממלכה הצלבנית הוא פנה ישירות מזרחה  ,לגליל  ,בו

נמצאים רוב קברי הקדושים  .הוא עלה לרגל לשזור  ,לכפר  -חנן ולפרוד  ,ומשם לקברים המפורסמים
של ר ' שמעון בר יוחאי ותלמידי הלל ושמאי במירון  .בהמשיכו צפונה הגיע לכפר  -ברעם  ,גוש -

חלב  ,ולנקודה הצפונית ביותר ברשימתו  -עלמה  .משם  ,בדרכו לטבריה  ,הוא ביקר בנברתין ,

עמוקה ובעין זיתון שליד צפת  .אנו יודעים  ,שבעין זיתון ישבה קהילה יהודית,

7ון

שאינה מוזכרת

משום  -מה בתיאורי המסעות  .גם צפת אינה מוזכרת  ,אף שהמחבר עבר דרכה במסעו דרומה
לעכברה  ,יאקוק 8 ,ין חיטין  ,ארבל

וטבריה .

קברותיהם של ר ' מאיר קאצין9ון ואת קבר

כאן  ,בנוסף לקברים המקובלים  ,הוא מציין את

הרמב " ם .

20י

מכאן פנה מחבר רשימת הקברים דרומה  ,דרך ציפורי ורומא ( היא רומה

? -

שופטים ט

מא )

לשכם  ,עברתא  ,כפר  -חרס  ,שילה וירושלים  .באופן מפתיע מוקדשת רק שורה אחת ויחידה לעיר
הקודש  ' :בירושלים עה " ק שתבנה ותכונן במהרה בימינו יש בציון קבורת מלכי ישראל ' ( עמ '

. ) 53

. 51

113

המעמר  ,ג  ,עמ '

114

על מקום הישיבה נחלקו הדעות  .חלק מן החוקרים סובר  ,שהכוונה לישיבה שנתקיימה בפריס  .אחרים סברו ,
שהכוונה לישיבה מיסודם של עולי צרפת  ,שהתקיימה בעכו  .את הטענה הראשונה טענו גרץ  -שפ " ר ( לעיל  ,הערה

. ) 52

ה  ,עמ '

; 112

ל ' צונץ בפרשנותו למסעות בנימין מטודלה  ,מהדורת אשר  ,לונדון

, 1840

מס '

 , 47עמ ' ; 258

וכן

י ' בן  -צבי  ' ,פריז או עכו '  ,מזרח ומערב  ,ג ( תרפ " ט )  ,עמ '  . 203לפי זה התחברה הרשימה לפני  . 1258מיקומה של
הישיבה בעכו נטען על  -ידי ש " ח קוק  ,עיונים ומחקרים  ,ב  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '  , 141 - 137וזו גם היתה דעתי

( היהודים  ,עמ ' . ) 27

קשה להניח  ,ששליח מפריס אסף כסף בארץ  -ישראל למען ישיבה בפריס ; אולם מתקבל על

הדעת  ,שאסף כסף בצרפת כדי להעבירו לישיבה בעכו  .עם זה אני מודע לקשיים שמעורר שם הישיבה המוזכר
בכותרת זו .
115

פיסקה זו נמחקה בכתב  -יד שבפריס .

116

על בית  -הקברות הזה ראה  :י ' ברסלבי  ' ,עכו ב " חוץ לארץ " ובתי  -קברותיה הארצישראליים '  ,לחקר ארצנו  ,תל -
אביב תשי " ד  ,עמ '

. 128 - 123

ברסלבי  ,לחקר ארצנו  ,עמ ' . 71

77

117

ח

118

רוב עולי  -הרגל כותבים את שם המקום ' חקוק '  ,ובגלל זאת מייחסים אותו לנביא חבקוק  ,שקברו אמור להימצא
במקום  .השם הנכון של המקום הוא

':

קוק '  ,שמופיע בתיאור המסע שלפנינו

. 90

119

ראה לעיל  ,הערה

120

על קבר הרמב " ם בטבריה ראה איש  -שלום  ,קברי אבות  ,עמ '

. 194 - 192

בכתיב מסורס .

יהושע פראוור

נמו
ציוני רבי שמעץ בר
יוחאי

ובנו רבי אלעזר
במירון

הרשימה מזכירה עוד את רמה  ,היא נבי סמויל  ,את קבר רחל ליד בית -לחם ואת חברון  .כאן מסתיים

החיבור באיזכור מפתיע של צפת  .לא נטעה אם נניח  ,שאיזכור אחרון זה הוא שירבוב  ,או זכרון
מאוחר יותר של מחבר הרשימה

שכן צפת אינה נזכרת במקום הסביר

;

על  -פי סדר החיבור .

תיאור  -מסע זה  ,שהתנהל בעקבות הקברים  ,מוסיף לנו אך מעט מאוד על הידוע ממקורות

אחרים אודות הטופונומיה של ' קברי  -אבות'  .אין ספק  ,שהחיבור ' קברי אבות ' היה תחת ידו של
האדם  ,שחיבר את ההקדמה  .בהקשר שלנו  ,חשיבותו של החיבור היא בעובדה  ,שמתרים תרומות
עבור ישיבה בארץ  -ישראל נשא עמו ברחבי התפוצה  ,כאמצעי  -תעמולה  ,חיבור של רשימת קברים .
אין ספק  ,שהיו קיימים חיבורים דומים לחיבור שלפנינו  ,ושליחים נוספים נסעו בשליחות דומה .
עובדה זו אולי תסביר לנו את הופעתו  ,קצת קודם לתיאור שלנו  ,של תיאור מזויף המיוחס למנחם

החברוני .

ט-י.

 ' :תוצאות ארץ  -ישראל ' ( 270ו  -ו29ו )

המסע של תלמיד הרמב " ן

ו ' אלה מסעות '
תיאור המסע האחרון שלפנינו

שאותו ניתן לשייך לתקופת הצלבנים  ,נושא את הכותרת

ן2ן

התמוהה קמעה ' תוצאות ארץ ישראל '  ,שמשמעותה כנראה  ' ,כניסות ויציאות בארץ

ישראל ' .

22י

שמחה אסף  ,שפירסם את החיבור כולו  ,ייחס אותו ל  , 1320 - 1270 -ובעקבותיו הלכו אחרים ( כמו א '
23ן מסקנה זו נובעת
יערי )  ,אולם אין כמעט ספק  ,שצריך לייחס את החיבור לתקופה הצלבנית .

.

בבירור מתיאור הדרך מעכו לצור  ,לצידון ולביירות ' כל אילו ערים בצורות על שפת הים '  ,הוא

אומר  ' ,הולכים זו מזו דרך יבשה ודרך ים ' ( עמ ' א  ,שורות

- )7 -6

מצב שמצביע בוודאות על

התקופה שלפני חורבן הממלכה הצלבנית  .יתירה מזו  ,עכו היא נקודת המוצא לשמונה עליות -
לרגל  ,ומצב זה לא היה בגדר האפשר אחרי

. 1291

זאת ועוד  .על תאריך המסע מעידים בבירור גם

ההתעניינות והידע אודות קברי החכמים שעלו מאירופה לארץ  -ישראל במאה הי "ג .
הנתונים יש להסיק  ,שהחיבור נכתב בין

, 1270

24ן

על  -סמך כל

שנת מותו של הרמב " ן  ,שלו הוא קורא ' מורי הרב ר '

משה ב " ר נחמן מגירונא זצק "ל '  ,שאת קברו מציין עולה  -הרגל שלנו בבית  -הקברות שלמרגלות הר
הכרמל ( עמ ' א  ,שורה  , ) 16לבין נפילת עכו  ,המאחז האחרון של הצלבנים בחוף הסורי  -ארץ -

ישראלי .
אנו יכולים גם להניח  ,שהמחבר היה תלמיד של הרמב " ן לא בארץ  -ישראל אלא במערב  .ביטוי
כמו ' במשניות אשר קניתי בארץ ישראל ' ( עמ ' ג  ,שורה  , ) 16מצביע בבירור שהגיע מחוץ  -לארץ ,
121

כתב  -היד היחיד של תיאור המסע מצוי באוסף פירקוביץ '  ,מס '
א ' נויבאואר  . 105 - 107 ,קק 10 ) 1885 ( ,

א " ת לונץ  ,המעמר  ,ג ( חר " פ )  ,עמ '

הופיע בדפוס עד

. 1928

/,מניל

. 68 - 67

, 764

לנינגרד  .קטעים קצרים ממנו פורסמו על  -ידי

'  Palestineחט  voyageur anonymeת ' 17והודפסו שנית בידי

החיבור הועתק מכתב  -היד על  -ידי הרכבי בלנינגרד

ב , 1886 -

אז פירסמו ש ' אסף  ' ,תוצאות ארץ ישראל '  ,ירושלים  ,קובץ מוקדש לזכר רא " מ לונץ ,

ירושלים תרפ " ח  ,עמ ' נא  -סו  ,ושוב בספרו מקורות ומחקרים בתולדות ישראל  ,ירושלים חש " ו  ,עמ '
פרטים ביבליוגראפחם נוספים אצל יערי  ,מסעות  ,עמ '

,

ו  ,כיק וו  ,שנו פסו בכוו  ,ו

78

11 11

ש

. 765 - 764

. 90 - 74

וראה

הציטוטים שלהלן מצוינים לפי דפי כתב היד

~וטוי .

122

השם ' תוצאות ' קיים בעברית המקראית במובן של ' יציאה ' או ' ? ? ה '  -ראה

123

פראוור  ,היהודים  , 25 ,הערה

; 111

:

יהושע סו ד

ש " ח קוק  ,עיונים ומחקרים ב '  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

הקברות שבתחתית הר הכרמל '  ,ידיעות יא ( תש " ה )  ,עמ '
124

אך לא

. 66 - 65

;

יחזקאל מח ל .

; 314 - 308

הנ " ל  ' ,בית

על התאריך ראה יערי  ,מסעות  ,עמ ' . 81

מכאן יש להסיק  ,שבעכו התקיימה קהילה יהודית  ,שיכלה לספק לעולה  -הרגל את המידע לגבי הקברים  ,אולם
היישוב היהודי בעכו נכחד עם נפילת העיר ב -

1291

בידי המוסלמים .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

ומשום כך למד כנראה אצל הרמב " ן בספרד  ,כנראה בגירונה  .וכך גם המשפט

:

' ברוך יי ' אלהי

ישראל אשר זיכני והראני את כל אלה וגם הראה אותנו גליל העליון וגליל התחתון וקברי הצדיקים

אשר שם ' ( עמ ' ו  ,שורות  , ) 13 - 12שלא יכול היה להיכתב בידי יליד

ארץ  -ישראל או תושב שלה .

תיאור המסע עצמו מעניין וחשוב  ,בהצביעו על דרכי התחבורה והעלייה  -לרגל הראשיות
בתקופה זו  ,וכן משום העניין באתרים מסוימים עבור עולי  -הרגל היהודים  .הפולמוס האנטי  -נוצרי ,
שבלט כל  -כך בתיאורי המסע מן המאה הי " ב  ,פינה את מקומו  ,כמו שאפשר לצפות ממחבר
שמסעו נערך בעיקר ביהודה  ,בשומרון ובגליל  ,שהם שטחים בשליטה מוסלמית  -להערות
הקשורות

לאסלאם .

בו בזמן עולה  -הרגל מציין בשקידה שמות מקומות  ,בהם קבר המקודש

ליהודים נערץ גם על  -ידי המוסלמים  ,וזאת על  -מנת לרומם את המסורת היהודית  .כך  ,למשל  ,על
מזבחו של אליהו הנביא ' מדליקין הישמעאלים נרות לכבוד קדושת המקום ' ( עמ ' א  ,שורה

. ) 25

במירון  . ,הוא מעיר  ,במקום קברותיהם של הלל ושמאי ותלמידיהם ( ר ' שמעון בר יוחאי מוזכר רק
אחרי תיאור הנס )  ' ,מתקבצים כל ישראל והישמעאלים בפסח שני  ,וישראל מתפללים שם ואומרים

שם מזמורים  ,וכשהם רואים יוצאים מים מתוך המערה כולם שמחים  ,כי הוא סימן שתתברך השנה .
והרבה פעמים שלא נמצאו שם מים  ,ובעת תפילתם היו נראים המים כהרף עין ' ( עמ ' ו  ,שורה

ואילך ) .

25
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כצופה חד  -עין הוא מעיר הערה מעניינת הנוגעת לכפר  -חיטין  .המוסלמים בנו ' בית תפילה ' ( יש
לציין שהוא משתמש בביטוי זה ונמנע מביטוי  -גנאי כמקובל אצל עולי  -רגל יהודים אחרים ביחס
לנוצרים ומוסלמים ) מעל קברו של יתרו  ,הותן משה

והדרוזית)  ,והוא מוסיף

:

(

בי שועייב  ,על פי המסורת המוסלמית

שכן דרך הישמעאלים לעשות בית תפילה
' וראינו שם חלון המערה ,
~

שלהם סמוך לצדיקים ' ( עמ ' ח  ,שורות

. ) 30 - 29

בניגוד לרוב תיאורי המסע העבריים  ,מתחיל עולה  -הרגל שלנו את מסעו בארץ  -ישראל מעכו

;

ואין מקום לספק  ,שעולה  -הרגל הגיע מאירופה באונייה  ,שפקדה את מרכז המסחר הגדול ואתבירת
הממלכה הצלבנית  .העלייה  -לרגל מתוארת ומאורגנת היטב  .תשעה מבין שבעה  -עשר הביקורים
שערך יצאו מעכו  ,ובסיום הוא חזר לאותה עיר ממנה גם יצא בדרכו לדמשק  .מעכו בסיס מסעותיו

ערך הוא אפוא את מסעותיו צפונה  ,דרומה  ,ודרומה  -מזרחה ולבסוף מזרחה  ,לכיוון

דמשק .

במובנים רבים הוא מזכיר את בן דורו הנוצרי  ,בורכארד מהר  -ציון ( * 125 . ) 1283
מאפיין מיוחד נוסף של מסע זה הוא הפיסקה המתארת דרך אפשרית לירושלים  ,לא רק דרך

השומרון או דרך החוף ומשם לפנים הארץ  ,אלא דרך הים מעכו ליפו ( אין בשום מקום תיאור
איזכור לדרך

זו )

ורק משם לפנים הארץ ולירושלים  .מעכו עלה לרגל לגליל העליון והתחתון ,

ומאוחר יותר עשה את מילון  ,גוש  -חלב וארבל לבסיסי  -יציאה נוספים לסיוריו  .בסוף מסעו  ,כאמור ,
הוא חזר לעכו  ,וממנה מזרחה לכפר  -חנניה ומשם צפונה  ,דרך גשר בנות  -יעקב  ,לדמשק  .המספר

הכולל של האתרים הנזכרים על  -ידי עולה  -רגל זה הוא גדול מכל שידוע לנו מתיאורי המסע
האתרים  -בסך  -הכל  55אתרים  .עם זה  ,ספק בידינו האם פקד את צור  ,צידון וביירות  ,או שרק

העלה את שמותיהם על הכתב כאתרים השוכנים על אם הדרך מעכו צפונה ; כיוון שמלבד איזכור
המקומות  ,דבר לא נאמר

עליהם .

 125ההילולה המפורסמת במירון נחגגת כיום  ,כידוע  ,בל "ג בעומר .
 * 125הערת המערכת  :על בורכארד מהר  -ציון ראה בחוברת זו לעיל  ,במאמרים של א ' גראבויס ושל איבון פרידמן .
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הדרך הראשונה שמציין עולה  -הרגל  ,היא הדרך העולה צפונה  :לצור  ,צידון ולביירות  ,ומשם
יש לשער חזרה לעכו  .הוא מציין בצורה שגרתית ובלחי  -מדויקת את המרחק מעיר לעיר

פרסות .

כ7-
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ביקורו הראשון לאחר עוזבו את עכו הוא באחד משני בתי הקברות של קהילת עכו  ,ששכן
באופן ברור מזרחה לעיר  ' ,בתחום שבת ' ( ההשערה
בעכו עצמה הוא מזכיר את ' שער חשמונאי '

127

שמדובר בסל פוח ' אר  ,אין לה על מה לסמוך ) .

וכמובן שכאן גם גבול תחום עולי בבל  .לאורך

החוף ומפרץ עכו הצלבני  ,הוא מגיע לחיפה  ,הזהה עם בת  -גלים בימינו  .לא רחוק מכאן  ,למרגלות
הכרמל  ,הוא מציין את בית -הקברות השני של חיפה  ,בו קבורים החכמים שעלו מאירופה בתחילת
המאה וביניהם ' מורי הרב ר ' משה ב " ר נחמן מגירונא זצק " ל ' ( עמ ' א  ,שורה

. ) 17

128

במעלה ההר

מצוי בית  -הכנסת של אליהו  .מכאן ירד מן ההר  ,או אולי המשיך בו עד ' מזבח אליהו '  ,ומשם נשקף
לו הקישון ומקום שחיטת נביאי הבעל  .המקום הבא  ,לפי התיאור  ,נמצא בגב ההר  ,שם הוא מציין
אתר ששמו ' יזרעאל '  .בהנחה שמזבח אליהו הוא ב ' מוחר ? ה '  ,הרי המדובר באתר הקרוב לשם  ,אך
לא עלה בידי לזהות מקום
126

127

ao

על המידה ' פרסה ' ( בערך

השווה לעיל  ,הערה

זה .

29ן

פה הסתיים ביקורו הראשון של הנוסע  ,אשר חזר

 4 %קילומטרים )

ראה לעיל בתיאור המסע של בנימין

לעכו .

מטודלה .

. 41

. 116

128

ראה לעיל  ,הערה

129

בשני תיאורי  -מסעות מוזכר מקום בשם יזרעאל באזור זה  .המחבר שלנו אומר  ,שהמקום נמצא במרחק חצי -
פרסה ממזבח אליהו  ,ומכאן שהמקום הוא על הר הכרמל  .עם זאת הוא אומר  ,שיזרעאל הוא ' מקום אשר הלך שם
אחאב מפני הגשם '  ,ומתייחס בדבריו למלכים א  ,יח מד  -מו ; ' ויד ה ' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני

אחאב [ שברח במרכבה מפני הגשם  ,שהחל לרדת אחרי התפילה של אליהו ] עד בואכה יזרעאלה '  .כוחו המופלא
של אליהו הובן על  -ידי הנוסע שלנו בטעות  ,כמתייחס למרחק קצר  .למעשה נמצאה יזרעאל

בעמק  -יזרעאל  .הוא שב ומזכיר את יזרעאל ( עמ ' ג  ,ש '

, )3

' חצי פרסה

מ [ פסגת]

)  Zarinהצלבנית )

הכרמל ' .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

ביקורו השני אף הוא יצא מעכו לדרום  -מזרח למקומות שלא נזכרו על  -ידי נוסעים אחרים

:

אושה ושפרעם ושוב מסע מעכו לציפורי ועלייה  -לרגל לקבר יהודה הנשיא  .בחוזרו לעכו הוא יצא
למסע נוסף  ,והפעם לכפר  -חנניה  -מסע של יום

אחד .

ביקורו הבא  ,החמישי במניין  ,הוא דרך שכם לירושלים  .דרכו מובילה מעכו להר הכרמל  ,ושוב
לאותה יזרעאל מסתורית

( ' לשמאל הדרך ' ) .

מפה  ,הוא מספר  ,רואים את הר  -תבור רחוק

הוא עצמו ירד לעמק  -יזרעאל ( השני אינו נזכר ) והמשיך מזרחה למגידו ותענך

:

משמאל .

' ושם נחל קישון

כמו שכתוב במלחמת סיסרא '  ,ולבסוף שכם  .ואף דרך נוספת ידועה לו  ,וזו הדרך הרביעית  ,והיא
' דרך שומרון לשכם והרי שומרון מופלגים ביופיים ' ( עמ ' ב ,

שויה . ) 7

אפשר להניח  ,שהכוונה

לדרך הידועה לנו מעולי  -רגל צלבנים  ,שהובילה מנצרת דרך התבור  ,עפולה וג ' נין לשכם ( זו הדרך
המכונה

' הדרך העליונה ' ) .

אין שום נוסע יהודי שעמד על מערכת  -כבישים זו  .בשכם השתהה זמו -

מה  ,עשה את השבת ואף נכנס לוויכוח עם ' הרב ' של השומרונים  -כנראה הכהן הגדול של

העדה  .אם כי הוא עצמו הלך בדרך שציינו  ,הרי התעניין בעוד דרכי  -גישה מעכו לירושלים  ,והוא
מציינן כדרך לאורך חוף הים ליפו ומשם לפנים הארץ ( עמ ' ב  ,שורה  , ) 8ואף דרך אחרת  :דרך הים
מעכו ליפו  ,ומשם דרך הרמה  ,היא נבי סמויל  ,לירושלים ( עמ ' ב  ,שורה

. )9

בעוזבו את שכם הובילה דרכו דרומה  ,דרך עברתא  ,למקום אותו הוא מכנה גבעת בנימין ,
כנראה רמאללה או אל  -בירה  ,ומשם לצופים  ,ממנה נשקפה לו לראשונה ירושלים  .מפתה לזהות
את צופים עם רמחים צופים  ,מקום מגוריו של שמואל הנביא  ,היא נבי סמויל  ,הידועה בשמה
הצלבני

, Montjoye

אף  -על  -פי שהוא מזכיר מקום זה מאוחר יותר

כ ' רמה ' .

30ן

כאן נוהג עולה -

הרגל מנהג האבלים  ,בו מתחייב הרואה לראשונה את ירושלים בחורבנה  ,מנהג עליו יחזור

בירושלים עצמה שעה שישקיף על בית -המקדש בחורבנו ( עמ ' א  ,שורות . ) 27 - 25
ירושלים זוכה לפיסקה מיוחדת בתיאור ( עמ ' ב  -ד )  ,מפורטת הרבה יותר מבכל שאר תיאורי

המסע העבריים  .עולה  -הרגל העפיל על אחת מהריסותיה ( כפי הנראה הר  -הזיתים ) ובהשקיפו כלפי
מטה ראה ' הר הבית וחומת העזרה  ,עזרת נשים ועזרת ישראל ומקום המזבח ומקום בית המקדש ,
ההיכל והדביר ' ( עמ ' ב  ,שורות

. ) 29 - 27

כאן בראותו את מקום בית  -המקדש  ,קיים  ,כאמור  ,שנית

מנהג אבלות וקרע את בגדיו  .במהלך שהותו בירושלים ירד לבריכת השילוח  ,וכמו כל שאר עולי -
הרגל מקדיש לה ציון מיוחד

:

' ומימיו יוצאים מהר  -הבית  ,מתחת ההר  ,עד שמגיעים שם  .ומשם

יורדים לגינות בעיר להשקותם  ,ושם טובלים  .אומרים כי המים ההם מרפאים את החולה  ,על כן

הישמעאלים רוחצים שם ' .

ן13

הוא המשיך בדרכו לעמק  -יהושפט  ,הגובל בהר  -הבית ממזרח

ומדרום  ,ומצא בו בית -קברות יהודי  .בית -הקברות נמצא בחלקו הדרומי של העמק  ' ,בין שני הרים
מן הצד למקום שנקרא גיא בן הינום ' ( עמ ' ג  ,שורה

. ) 11

מכאן העפיל להר  -הזיתים  ,עד הגיעו

.

ל ' איצטבא ' מול פתח ההיכל ומשום כך נהגו לערוך בה תפילות ' איצטבא ' זו הייתי מציע לזהות

עם מקום התפילות היהודיות בהר  -הזיתים  ,הידוע עוד מלפני התקופה הצלבנית  ' .מדריך ירושלים

130

למרות האמור לעיל  ,יש עדיין מקום לטעון  ,שהזיהוי נכון ; לא רק משום שזה המקום ממנו רואים את ירושלים
לראשונה  ,אלא גם משום שהשם ' רמתיים צופים ' זהה עם

131

רמה .

סגולות המרפא של הבריכה מעוגנות כמסורת  ,שראשיתה בתקופת הבית השני  ,כמתואר בברית החדשה  ,בנס של

החזרת מאור העיניים לעיוור ( יוחנן ט
השווה

:

221

ז ).

האמונה השתמרה עד לתקופה הצלבנית והועברה גם למוסלמים .

 .ק Le Strange , Palestine under he Moslems , London 1890 ,
~

)3 .

 1ץ2

תיאור הבניין
על קבר דוד המלך
( רישום של ג ' בראון ) 1579 ,

מן הגניזה הקאהירית ' מתארו  ' :אבן  ,ארכה י ' אמות  ,רחבה אמתיים ועבייה אמתיים '  ,היא ' כורסי

הראיס '  -כורסת הראש  .במקום זה עמדה השכינה ג ' שנים וחצי לאחר עזבה את הר  -הבית
במהלך עשר מסעות השכינה שגלתה

ממקומה .

32י

בעמק  -יהושפט עצמו הוא מתאר את יד  -אבשלום  ' ,מרובע גבוה הרבה  ,בעמודים סביב  ,וכולו

מאבן אחת  ,בנין נאה מאד ' ( עמ ' ג  ,שורות  , ) 14 - 13וקרוב יותר לבריכת השילוח הוא רואה עוד ' בית
מרובע אומרים כי היתה עבודה זרה לבני יוון ' ( עמ ' ג  ,שורה

הביזאנטית או לקאפלה הצלבנית

) 15

וכוונתו  ,כנראה  ,לשרידי הכנסייה

שבמקום .

עולה  -הרגל עלה מכאן  ,דרך גיא בן  -הינום  ,להר  -ציון  .במקום זה הוא מזכיר את קברי המלכים ,
' ושם בנין ישן שקוראים אותו היכל דוד  .מכוון נגד בית המקדש  ,מדליקים שם נרות לקדושת

.

המקום '  ,כוונתו אינה ברורה  ,אך הוא מתייחס כפי הנראה למבנה שמעל קבר דוד ' יש האומרים

ששם שכן ארון הברית  ,שהובא למקום על ידי דוד  ,עד בנית בית המקדש  .וקרוב משם הוא מגדל
דוד  ,והבניין אבנים גדולות מאד  ,ניכר כי הוא בנין קדמון והנה הוא עכשיו בתוך

לאחר תיאור רחבת הר  -הבית הענקית  ,ששטחה

360

ירושלים [ ע ' .

אמות מרובעות  ,הוא מעיר  ,שעל אבן

השתייה בנו מלכי ישמעאל בניין מפואר מאוד  ,ועשו אותו מקום  -תפילה  ,המכוסה כיפה יפה

.

הבנויה מעל קודש הקודשים כמשקיף חד  -עין  ,הוא מציין מיבנה הבנוי בחזית כיפת הסלע  ' :לצד
מזרח בנין על עמודים  ,וכיפה למעלה מן

82

העמודים .

נראה כי הוא " מזבח החיצון " אשר בוגרת

ישראל  .ראינו הישמעאלים מתקבצים שם ביום איד שלהם כשלושת אלפים  ,מקיפים לאותו

המקום  ,כמו מחול ( להבדיל בין טומאה לטהרה )  ,כמו שהיו ישראל מקיפין המזבח בשביעי בחג '
132

י'

ברסלבי  ' ,מדריד ירושלים מל הגניזה '  ,ארץ  -ישראל  ,ז ( תשכ " ד )  ,עמ '

. 74

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית
33 . ) 13 - 9י

( עמ ' דן שורות

מצד דרום יש שיפוע  ,עליו אפשר לעלות כמו על הכבש שהיה בצד

.

יש מערות פתוחות מחוץ לחומת המזרח החיצונה ונכנסות מתחת הר

הדרומי ( של המקדש ) ' והנה

הבית  ,ונכנסין בהם עד כנגד אבן שתייה  ,ואולי הן המחילות שהיו מתחת בית המקדש ' ( שם  ,שורות

. ) 17 - 14

34ן

לאתר איזכור קברי שמעון הצדיק וחגי הנביא  ,הוא מציין מעברה השני של ירושלים  ,כלומר
ממערבה  ,את ' מערת האריה '

:

' יש שם עצמות צדיקים שנהרגו על יחוד השם על יד מלך יוון [ או

ביזאנטיון ]  .ואמר לשרפם ליום המחרת ; ויהי הלילה ויבוא [ האריה ] ויקחם אחד אחד מן הבריכה

התחתונה אשר היתה מליאה מהם ויביאם באותה המערה  .ויהי בבקר וימצא האריה על פתה
המערה עם

ההרוגים  ,אז ידע המלך וכל עמו כי קדושים המה  ,ונשארו שם עצמותיהם עד היום הזה '

( עמ ' ד  ,שורות

. ) 30 - 24

סיפור זה הוא בעל שושלת  -יוחסין ארוכה  ,שראשיתה בתקופת הכיבוש

הפרסי וביזת ירושלים  ,או לכל המאוחר מאמצע המאה השמינית  ,והוא אומץ על  -ידי הצלבנים  .הם

איתרו ליד בריכת ממילא את ה ' Carnarium Leonis -או  . Carnier del Lyonהמידע המפורט על
מערה זו הוא מן הצליין הנוצרי יוחנן מווירצבורג ( לערך

: ) 1165

' לפני השער [ יפו ] של ירושלים ,

ליד האגם [ בריכה ] הפונה דרומה  ,אתה יכול לראות את המערה  ,שלשם  ,בפקודת אלוהים הכל -

יכול  ,הביא אריה מסוים במשך הלילה כמעט  12 ,000טרטירים שנהרגו על  -ידי ח ' וסרו  ,ולכן הוא
נקרא  l3 ~ carnanum Leonisהזכרון של טבח הנוצרים פעפע במשך דורות ואז אומץ על  -ידי
הצלבנים  ,שאף מיסדו תפילות במקום זה  .עולה  -הרגל היהודי ' העביר ' את הנס שאירע לנוצרים אל

היהודים .
לאחר הביקור בירושלים המשיך עולה  -הרגל את דרכו דרומה  ,לחברון  ,בעברו על  -פני קבר
רחל  ,ותיאורו מפורט יותר מתיאורים אחרים של האתר  .בבסיס המיבנה מונחות ארבע אבנים ,
שתיים לאורך ושתיים לרוחב  .עליהן בנויות חמש שכבות  -אבנים דומות  ,סך  -הכל

10

אבנים ,

ועליהן אבן ענקית שאורכה ורוחבה כגודל המיבנה כולו  .מספר האבנים מקביל לעשרת השבטים ,
' ויעקב אביהן נתן את העליונה '  ,ואילו בנימין התינוק  ' ,קטן בן יומו '  ,לא יכול היה להביא אבן
ולהניח על מצבת אמו  ,וגם יוסף לא השתתף בהקמת הקבר  ,אם משום שהיה בן שמונה שנים

בלבד  ,אם בשל עגמת נפשו על מות אמו ( עמ ' ה  ,שורות . ) 1 1 - 4
האתר של בנימין מטודלה

133

:

מעניין להשוות תיאור זה עם תיאור

' והמצבה עשויה מאחת עשרה אבנים למניין בני יעקב ועליה כפה

הוא מתייחס לחגיגות שמחת בית השואבה בבית  -המקדש ביום האחרון של חג הסוכות  .המלים שבסוגריים

חוזרות ב ' אלה מסעות '  ,אלא שהן מצוינות שם על  -ידי סימני הניקוד כלבד  ,ללא ספק בגלל אימת המוסלמים .
המיבנה אליו מתייחס הכתוב הוא הכיפה הנאה  ,הידועה בפי המוסלמים כ ' קובת אל סלסלה ' או כיפת השלשלת ,
ובתקופה הצלבנית  -כקאפילה של יעקב הצעיר  .ראה לה סטריינג '
134

( לעיל  ,הערה  , ) 131עמ ' . 153 - 151

הכוונה כנראה לפתחים שליד מבני הטמפלרים במסגד אל  -אקצה  .המחילות שמתחת לבית -המקדש מוזכרות

במספר מקומות בתלמוד  .ראה  ,למשל  :פסחים פו ע " א  .במהלך המאות נוצרו אגדות על כניסות נסתרות לכיפת -

הסלע .
135

על האבן כהר  -הזיתים  ,ראה  :י ' ברסלבי  ' ,מדריך ירושלים ' ( לעיל  ,הערה

 Descriptiones Terraeי . Tobler ,ז
 . 166ק 1874 ,

 , ) 132עמ '

. 74

על ' מערת האריה ' ראה

:

Johannis Wiuburgensis , Descriptio Terrae Sanctae ch . 17 , ed .

 Sanctae ,,השווה  . 214 :ק ch . 18 , iba ,

,

 . CitezdeJerusalemהאחרון אינו מזכיר את

ח ' וסרו מלך פרס  ,אך מזכיר קיום כנסחה  ,שבה קחמו מיקה כל יום  ' Carnarium ' .פירושו בדרך  -כלל קבר -

אחים  .הסיפור בגירסתו הנוצרית מסופר לראשונה בידי סטראטגיוס
 . 162ק 1977 ,

the Crusades, Harminster

)  ( Strategiusבערך בשנת . 760

Wilkinson, Jerusalem Pilgrims be/ore

השווה  . :נ

ע:ז1

.

ענש
ג-
-

בנויה על ארבעה עמודים ' ( מהדורת אדלר  ,עמ '

מ ).

אם מקבלים את שני התיאורים כלשונם ,

מתברר שבמהלך מאת השנים שבין שתי העליות -לרגל
המיבנה  ,ואילו העמודים  ,כמו גם הכיפה שמעליהם ,

( ) 1270 - 1170

נשארו במקומם רק יסודות

נעלמו .

מקבר רחל  ,בעוברו על  -פני בית  -לחם  ,המשיך הנוסע לתקוע ולחלחול ( לה הוא קורא חרחור ) ,

ומשם לחברון  .חלק זה של המסע מסתיים באיזכור האתרים הידועים במערת המכפלה  ,תוך ציון
מעניין ש ' חברון החדשה הנה היא סמוך למערה וחבריך הקדומה היתה למעלה בהר ' ( עמ ' ה ,
שורות

. ) 14 - 13

עם חזרתו לבסיסו בירושלים  ,פנה צפונה  ,ופקד את רמה  ,היא נבי  -סמויל ואת צרפית ( סלעית
שליד שכם )  ,אותה הוא מזהה בטעות עם צרפתה

או צרפנד  ,המוזכרת בהקשר לאליהו הנביא .

36י

כאן  ,בהרי שומרון  ,הוא מבקר בתמנת  -חרס  ,ומשם חזר דרך עברתא ושכם לעכו ( עמ ' ח  ,שורות
84

 . ) 11 - 5כאן מסתיים מסע העלייה  -לרגל לשומרון וליהודה .
עכו הופכת כעת שוב לנקודת המוצא לעלייה  -לרגל מקיפה בגליל ( מאוחר יותר תשמש טבריה
בתפקיד זה  ,לאזור אחר של
136

מלכים א  ,יז

ח  -כד .

הגליל ) .

מעכו הוא הלך מזרחה  ,לשזור  ,כפר  -ענן ( חנניה )  ,פרוד  ,ואז

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

צפונה למירון  .ממירון ומהקברים המפורסמים שבה  ,קברי שמאי והלל ונס המים המהולל וקבר ר '

שמעון בר יוחאי  ,המוזכרים כתמיד  ,הוא פנה לגוש  -חלב 36.י * ביקור

נוסף הביא אותו לכפר  -ברעם ,

בו הוא מתפלא מבית  -הכנסת של בר  -יוחאי  ' :בניין מפואר מאד  ,אבנים גדולות ומצופות ועמודים

גדולים וארוכים  ,לא ראיתי בנין מפואר כמוהו ' ( עמ ' ז  ,שורות . ) 20 - 19

מגוש  -חלב המשיך לעלמה ,

מאיית שפיט ) .

דרומה לדלתה  ,נברתיין  ,קיומיאה  ,עמוקה  ,פרעם  ,עין זיתון וצפת ( את שמה הוא

יש לשער  ,שהנוסע חנה בצפת ומכאן המשיך דרומה  ,דרך עכברה ויאקוק  ,לטבריה  -נקודת

המוצא לביקור  -וחזרה לעכו  .מטבריה הלך לארבל ולכפר  -חיטין  ,שבשבחי המעיין שבו הוא
מפליג

:

' וקרוב משם יש מעיין שהמים יורדין שם מבראש ההר בנקיקי סלע גדול  ,ואין רואים

המקום  ,וקול המים נשמע כאילו יורדים בכלי נחושת  .אומרים כי הוא דלי של מרים ' ( עמ ' ט ,
שורות

.) 5 - 3

37ן

מכאן המשיך לעראבה ולסכנין  ,כפר  -כנה  ,ציפורי ורמה

האחרון הוא מציין מסורת  ,לפיה ממקום זה יבוא המשיח ( עמ '

, 86

שורות

( רומי ) .

בהקשר למקום

.

מרומי וכפר

38 ) 24 - 22י

מנדא הוא חזר לעכו  .המסע האחרון הוביל מעכו מזרחה  ,דרך כפר  -חנניה לגשר שעל הירדן ,
כנראה גשר בנות  -יעקב  ,ומשם

לדמשק .

החלק האחרון של החיבור ( עמ ' י  -יג ) הוא אחד הקבצים השלמים והמפורטים ביותר של ' שבחי
א רץ ישראל ' שנא ספו מהמקרא  ,התלמוד

והמדרשים .

39ן

מודגשים לא רק קדושתה  ,אלא גם ה קשר

המיוחד של ארץ  -ישראל ועם ישראל  -יורשיה האמיתיים  .בני ישראל הם העם הנבחר  ,וארץ -
ישראל היא הארץ הנבחרת  ,עליה שופעת השכינה האלוהית  .בעוד שלכל ארץ יש מלאך הממונה

עליה  ,על ארץ  -ישראל ממונה אלוהים עצמו ; כתוצאה מכך  ,עצם החיים בארץ ישראל הם מעשה
מצוה  ,קל וחומר עבודת אלוהים במקום
בממשלה אחרת ' ( עמ ' יג  ,שורה

. ) 10

' ואינו דומה עובד את המלך בפלטין שלו לעובד אותו

:

ומובן שהוא מצטט מספרי  ,דברים ( יב כס  ,פיסקה

נ "ג ) :

' ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה '  .באופן בלתי  -צפוי מסתיים התיאור
באפילוג  ,שלמרות הכרזת המחבר  ,מתייחס אך בקושי לתוכן שקדם
ההיסטורית והאידיאולוגית אנו מביאים אותו כאן בלשונו

לו .

140

בגלל חשיבותו

:

הנה ראינו י4י דברי רבותינו קדמונינו אשר דיברו בביאת המלך משיחנו  ,יהי רצון שיבוא
במהרה בימינו  ,וזה הוא לשונם

:

אל יעלה על לב איש שיגלה מלך המשיח על ארץ לא

טהורה  ,וגם אל ישגה לחשוב שיבוא גם בארץ ישראל בין הגויים  .הטועה בזה לא חש
לכבודו של מלך

המשיח .

42ן

אך ישראל תופשים התורה  ,חסידים  ,אנשי מעשה מארבע

 * 136וראה א ' גראבויס  ' ,הגליל בתקופת מסע  -הצלב '  ,ארצות הגליל  ,א  ,חיפה

 , 1983עמ '

. 300 - 289

דלי או בארה של מרים ראה לעיל  ,הערה . 92

137

על

138

דבריו מבוססים על פרשנות מדרשית  ,כי תחום העיר הגיע עד צור  .ופירשו צור ' צר ' והוא מכוון לרומא  .ראה

הספרות המדרשית שמביא אסף ( לעיל  ,הערה
139

 , ) 121עמ ' , 86

הערה . 92

חלק זה לא הועתק מ ' דרשה על ראש השנה ' של הרמב " ן  ,כפי שטען קליין  ( ,תולדות [ לעיל  ,הערה

 , ] 59עמ ' , ) 290

אף שחלק מרעיונותיו של הרמב " ן אכן נמצאים שם  .ראה  :כתבי רבינו משה בן נחמן  ,מהדורת שעוועל  ,ירושלים
תשכ " ג  ,עמ '

ריא  -רנב .
שורות . 26 - 12

140

שם  ,עמ ' יג ,

141

למעשה הוא אינו מתייחס למה שכבר נאמר  ,אלא לפיסקה הבאה .

142

לרעיון שהמשיח לא יבוא לארץ  -ישראל כל עוד היא מיושבת או נשלטת בידי נוכרים  ,אין כנראה זכר במקורות
יהודיים  .המקבילה היחידה שנמצאה עד כה  ,היא במקור מאוחר יחסית  ,דבריו של ר ' מאיר אלדבי  ,נכדו של
הרא " ש  ,שבילי אמונה  .ראה ש " ח קוק  ,עיונים ומחקרים ( לעיל  ,הערה
בחיבורו ( מהדורות

רבות ) ,

 ) 123עמ '

. 91

ר ' מאיר אלדבי מביא

פרק י '  ,סעיף א ' ואילך  ,חזון  -גאולה יהודי  ,הנראה כלקט ממקורות שונים שמתחיל

כמו הפיסקה שלפנינו  ,אך אין קשר בין שני החיבורים  .הרעיון הזה נמצא  ,להפתעתנו  ,בדרשה שנשא האפיפיור
אורבאן השני  ,בוועידת קלרמון כפי שעובדה בידי
140

.ק

 ,ען

טרם יבוא

RHC.

Guibert of Nogent , Gesta Deiper Francos,

 HOcc . ,.אלא ששם המדובר  ,כמובן בנוצרים  .האנטיכריסט מוכרח להילחם בנוצרים שישבו בארץ ,

המשיח .

ו
~~

1

[

מפ ,

ג

מו

ונ  ,סנ  ,י י

] ( Marino Sanudo

ניסיים י  ,מאי ,

ן

 ,י ' .ג '

רוחות העולם  ,אחד מעיר ושניים ממשפחה  ,כל איש אשר נשאו ליבו ונדבה רוח טהרה
והכשר חיבת הקודש לבוא בארץ ישראל  ,ועליהם ייגלה מלך המשיח

' ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם

ציון '

;

כמו שנאמר

:

מאריכים.
( ירמיהו ג יד )

ואשריהם שיתקיים בהם  ' :כי רוח ממרום ייעדה '  ,וכו ' ( ישעיהו לב סו )  .ושם

43ן

לבאר ענין ביאת הגאולה על ידי שני משיחים  ,משיח בן אפרים ומשיח בן דוד  ,יהי רצון
שיבואו בימינו  .ועתה מתעוררים רבים ומתנדבים לעלות לארץ ישראל  .ורבים חושבים כי
אנחנו קרובים לביאת הגואל  ,כאשר רואים שהכבידו האומות את עולם על ישראל ברוב
44ן ושאר סימנים ידועים נתגלו לצנועים .
המקומות ,

1 6

~

מחוברות
באחת מבאר .
מעתיק או
בהרחבה
אותו הוא
זו יובא
אסכטולוגי
לחיבור של מפה
הטופונומיה
מתייחס
שהמחבר של
התעתיק העברי
*נ4נ דומה ,
144

' קתדרה '

הבאות .

על  -סמך קטע זה הועלו השערות  ,שהחיבור נכתב בתקופת הרדיפות של העשור האחרון של המאה הי " ג ועד
שנת

1320

לערך .

,,ןי,,
.

,,

,

,

אפילוג בלתי  -צפוי זה  ,שמצביע על התעוררות משיחית ברבע האחרון של המאה הי "ג  ,מסיים את
החיבור שלנו  .החידוש שבו הוא בשילוב של ' שבחי ארץ ישראל '  ,ציפייה למשיח עם התעוררות
לעלייה

לארץ  -ישראל .

בזמן בלתי  -ידוע עבר החיבור ' תוצאות ארץ ישראל ' שינוי תוכני רב  -משמעות  .סופר אנונימי

העתיק ממנו  ,שינה את אופיו והוסיף לו הוספות  ,שנראו לו מיוחדות  .חיבור זה מכונה  ,על  -פי
משפט הפתיחה שלו  ' ,אלה
145

מסעות' .

45ן

השינויים והתוספות הם עקביים ומצדיקים את הכותרת

קונטרס ' אלה מסעות ' נמצא באוסף  Casanatenseברומא  ,כרוך יחד עם ' מסעות בנימין מטודלה '  .הוא הועתק
מטודלה '  ,ירושלים  , 1903עמ '

על  -ידי א ' ברלינר ופורסם על  -ידי א " ה גרינהוט כנספח ל ' מסעות בנימין
החיבור פורסם גם על  -פי כתב  -יד אחר ( החסר את קטע הסיום ) על  -ידי א ' כרמרלי  ,ברי ל
ואחר  -כך שוב במספר מהדורות ( ביניהן זו של רא " מ לונץ  ,ירושלים
במהדורת גרינהוט  ,עם השלמות לפי

כרמולי .

, 1885

. 164 - 145

 ( 1841מהדורה נדירה ) ,

לצטט )  .אנו משתמשים כאן
ממנה נהוג ~

117

יהושע פראוור

החדשה  ,שהיא  ,כנאמר בפתיחה

:

' אלה מסעות בני ישראל הרוצים ללכת להשתטח על קברי

האבות הצדיקים אשר בארץ ישראל  ,ולהשתחוות ולהתפלל לבית קודש הקודשים ותפארתנו ,

.

מקום אשר היללו אבותינו בו  ,תיבנה במהרה בימינו ' 46י

כיוון שהחיבור

' אלה מסעות ' הודפס

כמאה שנים לפני ה ' תוצא ות '  ,התעוררו ספקות מסוימים בהגדרת הית ס בין שני החיבורים ,

147

אך

אין להטיל ספק מיהו המקור ומי העתק  .מחבר ' אלה מסעות ' הינו בלי ספק הפלאגיאטור של

ה ' תוצאות ' .

עובדה זו בולטת בבירור לאור ההתעלמות מכל האיזכורים האישיים המצויים

ב ' תוצאות '  .כך  ,בפרטו את מסעו לשכם  ,כותב מחבר ה ' תוצאות '
שבת

אחת ' .

48ן

וביטוי זה הושמט ב ' מסעות'

;

:

' ואני נתווכחתי עם הרב שלהם

גם הבעיה הקשורה לבריכת השילוח  ,אותה פתר

מחבר ה ' תוצאות '  ,לפחות לשביעות רצונו  ,בעזרת ציטוטים ממהדורה של המשנה שקנה בארץ
ישראל

49ן

אינה קיימת כלל ב ' מסעות'  .מחבר ה ' תוצאות' למד בדמשק על יישור הר  -הבית על  -ידי

שליט מוסלמי  ,מה שמסביר בעיה מסוימת בטופוגראפיה של ירושלים
שמצא אותו ראוי לזכות בעלייה  -לרגל לגליל העליון והתחתון
מסוים  ' ,ולא הלכנו שם לפי שלא היו מניחין ליכנס במערה '
הגלילי רומי ( עמ ' ט  ,שורות
מחבר ' אלה

- ) 25 - 21

;

; י5ן
52ן

; 50י

הוא מודה לאלוהים על

בצפת נמנע ממנו לבקר קבר

הפרשנות המוזכרת על הכפר

כל אלה ואירועים דומים מושמטים באופן שיטתי על  -ידי

מסעות ' .

לא מצאנו שום רמז לגבי זהותו של המחבר  ,אולם ניתן לטעון שהוא חיבר את החיבור שלו זמן

לא רב לאחר כתיבת ה ' תוצאות'  .כך  ,למשל  ,הוא מציין  ,שערי החוף בין עכו וטריפולי שבלבנון
מבוצרות  ,עובדה שמתאימה לתקופת שלטון הצלבנים באזור יותר מלכל תקופה מאוחרת יותר

;

אך  ,למרות זאת  ,אין זו הוכחה חד  -משמעית  ,שכן אפשר לטעון בצדק  ,שהזייפן פשוט העתיק את
מה שמצא בדוגמה

שלפניו .

53ן

אף שהתאריך נשאר בלתי  -ידוע  ,אנו יכולים לנסות ולשער השערה לגבי מוצאו של המחבר

:

בעוד שמחבר ה ' תוצאות ' הוא בבירור ממוצא מערבי ובא מאירופה  ,ייתכן שמחבר ' אלה מסעות '

הוא ממוצא מזרחי  .העובדה שהוא אינו מונה את קברותיהם של המאורות הגדולים מצרפת ,

שהיגרו במאה הי " ג ונקברו בבית -הקברות של עכו  ,היא רבת -משמעות בהקשר זה  .ייתכן  ,שלא
ראה אותם כבני  -השוואה עם הצדיקים של דורות קודמים  ,או עם בן התקופה המאוחרת יותר -
הרמב " ם -

שאת קברו בטבריה הוא מזכיר ( עמ '  , 156שורה . ) 4

אפילו הרמב " ן  ,מורהו הנערץ של

מחבר ה ' תוצאות '  ,הקבור בחברת חכמים אחרים בבית ; - -ברות של עכו  ,אינו מוזכר  .התעלמות זו
תתאים יותר ליהודי מן המזרח מאשר מן המערב  .זאת ועוד  ,בסכמו את רשימת החכמים הללו הוא
שורות

.5 - 1

146

מהדורת גרינהוט  ,עמ '

147

ש ' אסף  ,שפירסם את ה ' תוצאות ' ( ראה לעיל  ,הערה  , ) 121טען שהחיבור ' אלה מסעות ' נכתב כדור אחד לפני

, 145

ה ' תוצאות ' ולכן טען גם שה ' תוצאות ' הוא פלגיאט של החיבור המקורי  .לדעתי ( היהודים  ,עמ '

, 25

הערה , ) 111

' תוצאות ' הוא החיבור המקורי ו ' אלה מסעות ' הוא פלגיאט  .כך טען גם ש " ח קוק  ,וטענתנו התקבלה על  -ידי איש -
148

2 1

~ ~

שלום  ,קברי אבות ,עמ ' . 11
תוצאות  ,עמ ' ב  ,שורה . 16

ואילך .

. 14 - 11

149

שם  ,עמ ' ג  ,שורות

50נ

שם  ,עמ ' ד  ,שורות . 21 - 20

153

אף  -על  -פי שתיאור הערים הבצורות שב ' תוצאות ' מוביל מעכו לביירות  ,ב ' אלה מסעות ' כוללת הרשימה גם

15

151
152

עמ ' ו  ,שורות
עמ ' ח  ,שורות . 7 - 6

בתי  -כנסת בצור ואת גבל וטריפולי  ,ותוספות נוספות  .משום כך ניתן להניח שקיים היה עוד נוסח שהשתמש בו
בעל ' אלה מסעות '  ' .תוצאות '  ,מכל מקום  ,הוא תיאור אמיתי של מסע עלייה  -לרגל מציאותי .

המיבנה המיוחס לקברו של רבן גמליאל ביבנה ( ' קבר

אבו ההרירה ' לפי מסורת מוסלמית

)

משתמש בהכללה  ' :שם קברות כמה גדולי חסידים שבאו מעבר לים ' ( עמ '  . ) 145הגדרתם של חכמי
צרפת כבאים ' מעבר לים ' מובנת רק מנקודת מבטו של יהודי מן המזרח  ,ובוודאי לא של בן
אירופה  ,עבורו ' מעבר לים '  Outremer -היא ארץ  -ישראל  .מסקנה זו אפשר גם לאשש בשימוש

שהוא עושה בביטוי מעליב כנגד האסלאם ( ' להבדיל בין טומאה לטהרה ' ; ראה לעיל  ,בדבריו על

ירושלים ) .

הוא אינו מאיית את הביטוי הפוגע  ,ורק מסמן את ניקודן של המלים  ,בלי ציון האותיות ,

אפשר  ,שהדבר נובע מפחד מפני המוסלמים  ,ולא מפני

נוצרים .

כאמור  ,אלו יכולים להיות רמזים טנחים לגבי מוצאו של המחבר  -מזרחי ולא אירופי  -אך

הם אינם החלטיים  .מטרתו לא היתה לספר סיפור או לדווח על עלייה  -לרגל  ,אלא לרשום מעין

ע8

מדריך או אוסף של קברי הצדיקים  ,אותם הוא מחלק גיאוגראפית בין אלו השוכנים בתוך הגבולות
ההלכתיים של ארץ  -ישראל  ,לאלו השוכנים ' חוצה לארץ '  -מחוץ לגבולות אלו  .בהתאם לכך

הוא מתחיל בעכו ובית -הקברות שלה  ,השוכן ליד חיפה  ,זאת אומרת בתוך תחום עולי בבל ,

ומשמיט את הפסקות הראשונות של ה ' תוצאות '  ,המציינות את הדרך מעכו לביירות  .לאחר

העתקתו בקיצור מה ' תוצאות' את החומר הרושם את קברי הצדיקים ( להוציא כמה השמטות שכבר
ציינו ) ,

מוסיף מחבר ' אלה מסעות' גם תוספת נכבדה לדגם שעמד לפניו  ,שאותה הוא מציג

כדלהלן

:

' אלה הם המסעות אשר נוסעים מארץ ישראל לחוצה לארץ מי שרוצה ללכת להתפלל

בבתי כנסיות המקודשות שנבנו בדורות הראשונים  ,ולהשתטח על קברי הצדיקים אשר הם נקברים
חוצה

לארץ ' .

מנקודת  -מבט גיאוגראפית  ,מחולק התיאור לשלושה חלקים  ,שאין ביניהם קשר

בתחילתם מופיע משפט קצר הדן כחלקה הדרומי של הארץ

ומזכיר את לבנון  ,חלקים מסוריה ומעבר  -הירדן

;

;

כלשהו .

החלק השני פונה לצפון  ,לעכו ,

ואז  ,שוב מדמשק  ,נרשמים מקומות בסוריה ,

צפון  -עירק ודרומה ולבסוף  -פרס  .כפי שאנו רואים  ,המרחב הגיאוגראפי רחב מאוד  ,ועומד
בהשוואה גם עם המסעות הארוכים של פתחיה מרגנשבורג ובנימין מטודלה  .אנו נצטמצם כאן

למקומות בארץ  -ישראל  ,שהמעבד לא מצא ב ' תוצאות' והעתיקם כנראה ממקור אחר .
המחבר מתחיל  ,כאמור  ,את תיאורו בדרום  .הוא מזכיר בין גת ( אולי אשדוד ) ועזה את

יבנה

וקבר רבן גמליאל  ,שבראשו כיפה יפה  ' ,והוא בית תפילה לישמעאלים והוא בנין מפואר  ,וקורין
אותו הישמעאלים אבו חורירה

( כתיב  :הדרירה ) ' .

154

אז הוא חוזר לצפון  ,מעכו לביירות  ,בעקבות

החלק הראשון של ה ' תוצאות '  ,ומוסיף לחיבור המקורי גם את קבר הנביא צפניה בהר הלבנון ( ליד

צידון ) .

מכאן הוא יוצא למסע נרחב לצפון ולמזרח  .מביירות ( בארות ) לג ' וביל ( כתיב  :גבול  ,הוא

( של )  ,בה הוא מוצא בית -כנסת המוקדש לאליהו הנביא  .המקום הבא ברשימתו הוא ' סיני '  ,היא
סין  ,כלומר טריפולי שבלבנון  ,ואז לטקיה  ,שבה שני בתי  -כנסת  .מכאן הוא נוסע לסוריה וחוזר דרך

חמת  ,חמץ  ,בעל  -בק

( בעלות )

וקדק ( ? ) .

מבעל  -בק הוא פונה דרומה לעבר  -הירדן ומציין את נבו ,

היא נווה  ,רוע ( זורע )  ,אדרעי  ,היא דרעא  ,אגילון ( עג ' לון )  ,אל  -סאלט  ,אל  -יהודיה ( כפר  -יהודיה
לכנרת )  ,שממנו גם הגיע לגשר בנות -יעקב  .כאן שוב פנה במפתיע דרומה  ,ומופיעים
שממזרח ~
יריחו  ,סדום ועמורה  ,אל  -סאלט והא  -ההר הוא ג ' בל סרנן  ,ושוב הוא חוזר לסוריה  ,לעירק

ולפרס .

כאן מסתיים חיבור מיוחד זה  ,שלקח אותנו למסע ארוך כין זכרונות מקראיים  ,מדרשיים
ותלמודיים ברחבי

המזרח  -התיכון .

מטרתו היתה ברורה

-

ביקור בבתי  -הכנסת והקברות

העתיקים  ,שאותם ייחסה המסורת היהודית לתקופות עברו  .מפת המסע הינה מיוחדת  ,מפה יהודית
של המזרח  -התיכון  ,שמעצמות או גבולות מדיניים אינם ממלאים בה כל תפקיד שהוא  .המסע נערך

במסגרת א  -היסטורית של ציפיות דתיות  ,שבסיומו מובעת התקווה לזכות ולחזות בתחיית

הצדיקים .
העומד במקום היום  ,הוא

90
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מהדורת גרינהוט  ,עמ '  , 158שורות  . 8 - 5משפט זה חסר במהדורת כרמולי  .הקבר
למעשה סרקופג צלבני  ,שסגנונו מאפשר לתארך אותו לרבע האחרון של המאה הי " ג  .הוא הובא למקום כנראה

מעכו ועדיין משמש מרכז  -הערצה של מוסלמים ( אבו הוריירה היה בן  -לווייתו של מוחמד ) ויהודים ( רבן גמליאל

מיבנה ) .
עמ '

23

השווה

ואילך .

:

ל " א מאיר וי ' פינקרפלד  ,בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל  ,ירושלים תש " י ,

