על מאוויה

מלכת הסאראקנים

) ( Mavia

זאב רובין

פרשה חשובה בתולדות הקיסרות הרומית  ,הקשורה בארגון מערך הגנתה במזרח במאות הרביעית
והחמישית  ,היא כריתת ברית ההגנה

) (foedus

בינה ובין פדראציה של שבטים סאראקניים  ,אשר

שכנו בגבולה הדרומי של ארץ  -ישראל  .הברית נכרתה לקראת סוף תקופת שלטונו של הקיסר
ואלנס )  , ) 378 - 364 , Valensן ומעברם של הסאראקנים אל חיק הנצרות חיזק אותה  .מכאן גם העניין

הרב שמצאו בה היסטוריונים של הכנסייה  .אצל ארבעה מהחשובים שבהם  ,אשר כתבו החל
משלהי המאה הרביעית עד לאמצע המאה החמישית  ,נשתמר מידע רב  -ערך אודות ברית זו
1

ברית זו זכתה לאחרונה לתשומת  -לב בקרב חוקרי הקיסרות הרומית המאוחרת ותולדות הערבים בתקופה
.
Ruth Stiehl ,, Die~ Araber
 derlא!
הג ' אהילית  .ראה  ,למשל  . :קק Welt , 11 , Berlin 1965 ,
'
Studien zur antiken

 . 477 - 495קק 1980 ,

5 . ( ,טם)  81 .וט ' Mavia , Queen 0 ] the Saracens ' , Eck

"

17 . Altheim 4

328 - 332 ; G . W . Bowersock ,

.

 -Wienת [ Sozialgeschichte Festschrift Friedrich Vittinghof, 1 ) 61להלן  :באוורסוק ,

מאוויה ] ; במאמר זה מתקן המחבר שגיאה עובדתית שנפלה במאמר קודם מפרי עטו G . W . Bowersock , :

" clas~ical' Philolog

 . 223 - 226קק ] = HSCn LXXX ) 1976 ( ,
[ להלן  :באוורסוק  ,לימם ] ; ראה גם :

~ ) 1980 ( ,
xxx

"

ןל

! ' Limes Arabicus ' , .Harvard Studies
Ph . Mayerson , '~ Mavia Queen of

Saracens ' ,

 . 123 - 131קק .בעמ ' 24 - 123נ מביא המחבר סקירה קצרה על אודות המלכה מאוויה ( אשר כרתה ברית זו עם
הרומאים ) במחקר המודרני  .כמו  -כן ראה ] . Spencer Trimingham , Christianity among the Arabs ! :ך

"

.

 -Newחסמתם ] Times ,

 . 94 - 100 , 104 , 253 - 254קק  1979 ,וזסץ

ראש  -שבט בהמם  , Obedianusוהשווה גם

Mount Sinai :

,

 , Pre-Islamicהמנסה

"

לקשור את מאוויה עם

! :

Robinson ,, .

].

 . 180 - 183קק  Arabia Fetraea , 1 , Boston 1941 ,גמע אולם טרימיבגהם מתעלם מהשגותיו המשכנעות
. Devre'esse , ~ Le christianisme dans ] 8
XLIX
pe ninsule sinaitique ' ,,
לכאורה של  .קק ) 1940 ( ,

י1

.

 , 216 - 219בעניין מהימנות סיפורו של  , Ammoniusאשר עליו מבוססת התיאוריה בדבר קשר כזה  .החיבור
Ammonii Monachi , Relatio de Sanctis Patribus Barbaroru
 , martyrum lecti~n triumphiלא היה בירי בעת כתיבת המאמר .רק בהיותי
etc . (Combefis
, Paris , 1660
Illustrium
 . 88קק ,
Christi
( - 122

באוקספורד בעת האחרונה הצלחתי לקוראו  ,וכן את תרגומו הסורי שפורסם על ידי
 Palestinian Syrkc andArabicם

,

,

Agnes Smith Louis, The

FortyrMartyrs' ofthe ,Sinai Desert, and the Story-

 . 1 - 54קק  , Palimpsest ( Horae Semiticae , % 11 ( , Cambridge 1912 ,ולכן לא אוכל להתייחס במסגרת זו
בפירוט לטענותיהם של ת ] Attacks

. Gordon , Newן7
133 - 148

 .קק 1980 ,

" Honour of ,
'

 . Mayerson , '' The Ammonius Narrative : Bedouin and.ץ
! 5 . ( , The Bible World: Essaysטם )

וז ) 0ר ושל  ! the Fourth Century ,מ

1 8] .

"

Sinai ' , )[ . Rendsburg

zantium and the Arabs

1 . Shahid , B

 . 309 - 319קק  , Washington D . C . 1984 ,המבקשים לגאול מהימנותו של מקור זה  .אסתפק~לפי שעה בציון
העובדה  ,כי גם שני חוקרים אלו אינם מקבלים בסיכומו של דבר את זיהויו של  Obedianusכבעלה של מאוויה

( ראה שאהיד 08 , 186 - ] 85 ,נ והערה  17שם )  .לסיכום המידע הארכיאולוגי ולהצגת בעיות אחדות הכרוכות בו
 . Figueק
ראה  . ( , :סט )  Christian History of the Negev and Northern Sinai ' , D . A. Jaegerטח ]ך '

,

 Landr Studiaע ! 0א the

  . 147קק Oecumenica Nierosolymitana , 1 ( , Jerusalem 1981 , . 148ראה גם ס קירתו ה פופ ולארית יותר של אותר מח בר 81 ' , Le Monde de ,ת - 51טזסא
 . 38 - 39קק  . 36 -40 , esp .קק  Bible, XXIV ) ] 982 ( ,ם/

ח ] Christianity

Iristianislme au
' Le chl

(221

זאב רובין

ונסיבות כינונה  .מבחינה זו  ,שונה היא מבריתות אחרות שנכונו בין הסאראקנים ושלטונות רומא
במהלך המאה הרביעית  ,בריתות שהמידע עליהן מעורפל ומוטל בספק  .בעזרת ידיעותינו על ברית

זו ננסה לזרות מעט אור על שברי  -עדויות ועל הדיהן הקלושים של מסורות מאוחרות בדבר כריתתן
של בריתות  -הגנה אחרות בין הקיסרות הרומית והסאראקנים  ,נוודי

המדבר .

מאוויה במקורות הכנסייתיים
פלאביוס ואלנס
(  378 - 328לספירה )

 ,מצויה

הגירסה המוקדמת ביותר אודות הברית בין ממשלת הקיסר ואלנס והסאראקנים אשר בסיני
אצל ההיסטוריון הכנסייתי רופינוס )  ( Rufinusמאקוויליה  .הוא נסע למזרח ב  , 371 -עשה בהברת
נזירי ניטריה שבמצרים  ,שהה לאחר -מכן שנים אחדות באלכסנדריה ,

)  , Melaniaתלמידת הירונימום  ,על הר -הזיתים  ,ושכן שם

התיישב במנזר שייסדה מלאניה

כעשרים שנה

,

ב 377 -

עלה לירושלים ,

מפרטים אלה אנו למדים  ,שרופינוס הכיר היטב את זירת התרחשותם של

המאורעות  ,שאותם תיאר סמוך לזמן התרחשותם  ,בשנוע שלטונו האחרונות של ואלנס  .סיפורו

משתרבב לתוך תיאור רדיפות האורתודוכסים נאמני החלטות הוועידה בניקיאה על  -ידי המימסד
הכנסייתי האךיאני בימי הקיסר

ואלנס :

הרדיפה  ,זהרה הכנסייה  ,טהורה מזהב  ,בכור ההיתוך  .שהרי אמונתו

באותה עת  ,כאשר להטה אש

של כל אדם ואדם נבחנה לא בדברים  ,אלא בהגליות ובבתי  -סוהר  ,כי לא לכבוד היה הדבר להיות
קאתולי  ,אלא עוון הגורר עונש  ,בייחוד באלכסנדריה  ,אשר בה לא היתה לנאמנים אפילו הזכות
לקבור באורח חופשי את גופות

מתיהם .

ובעוד מנהל לוקיוס רדיפות אלה במלוא היוהרה

והאכזריות  ,החלה מאוויה  ,מלכת עם הסאראקנים  ,להכות בכפרי הספר של פאלסטינה וערביה ,

ולזרוע הרס בעת ובעונה אחת גם בפרובינציות הסמוכות  .משהתישה את כוחו של הצבא הרומי
במלחמות תכופות  ,הרגה רבים והניסה את הנותרים  ,נתבקשה להשכין שלום והכריזה  ,כי לא תיאות
לו בשום תנאי אחר  ,אלא אם יתמנה אדם אחד בשם משה  ,מבני עמה  ,לבישוף  .אדם זה  ,אשר ניהל
חיי התבודדות במדבר הסמוך למקום מושבה  ,נודע לתהילה בגילויי חסד  ,בגבורות ובאותות  ,אשר

עשה האל באמצעותו  .משנרמז דבר בקשתה לקיסר הרומי  ,ציווה את מצביאינו  ,אשר נלחמו שם

דיחוי .

ללא הצלחה  ,למלאה ללא

נלקח משה לשם קבלת הכהונה  ,ובתוקף המנהג הועבר

לאלכסנדריה  .שם היה נוכח לוקיוס  ,אשר לידיו נמסר תפקיד המינוי  .משראה אותו משה  ,אמר

למצביאים הנוכחים שדחקו בו ולעם  ' :אני כשלעצמי איני מעריך עצמי כראוי לכהונה כה רמה  ,אולם

אם קיימת מחשבה  ,כי על הסדר אלוהי כלשהו להתקיים באמצעותי  ,למרות היותי בלתי  -ראוי לכך ,
מעיד אני את אלוהינו  ,אדוני השמים והארץ  ,כי לוקיוס לא יניח עלי את ידיו  ,המגואלות בדם
קדושים '  .כאשר ראה לוקיוס כי אות קלון כזה הוטבע בו בעיני הרבים  ,אמר  ' :מדוע  ,משה  ,מגנה

אתה בקלות כה רבה את זה שאין אתה יודע את אמונתו ? אלא אם העיד בפניך פלוני דברים אחרים
על אודותי  ,שמע את דבר אמונתי והאמן אתה לעצמך  ,יותר מאשר לאחרים '  ' .הוי לוקיוס '  ,ענה משה

ואמר  ' ,הרף ממני עם צלמי השווא שלך  .היטב ידועה לי אמונתך  ,אשר עליה מכריזים עבדי האל

"

שנשלחו למכרות המתכת  ,הבישופים שגורשו לגלות  ,הפרסביטרים והדיאקונים שנשלחו אל מח ן
למשכנות הדת הנוצרית  ,ועוד כאלה שהושלכו לחיות הטרף או לכבשן האש  .האמנם יכולה להיות
26

2

ראה

עליו  :ג

5 . (,

"

0

)  11 . Waceנ . Smith 4יו ' ,

 . 555 -561קק  1967 ,וזס ? New

Biography ,

undKirche , 1 % , Freiburg 1964 ,

5 . 91 -92ט [ 00להלן :

יאנו] .

W . H . Fremantle , 'Rufinus )3 ( , Tyrannius of

 [ Dictionary of ,(Jhristianלהלן

'

1914 , colls . 1193 - 1196 ; Itxikon

. Aquileja ' ,, .
14 - 1

ץ

Wace :

11

F . X . ; Smith

" Murphy, ' Rufinus ,,

 [ Leitzmann , ' Ruflnus ) 24 ( ' , RE 1 ,להלן :

מאוויה מלכת הסאראקנים

אמיתית יותר האמונה אשר אודותיה שומעים באוזניים  ,מאשר זו שרואים אותה בעיניים

?

באשר לי ,

בטוח אני  ,כי אלה המאמינים בכריסטוס ביושר  ,אינם עושים כדברים האלה '  .וכך משנפגע על  -ידי
קלון גדול כזה  ,כיוון שדחק הצורך להתחשב ברם  -פובליקה  ,נאלץ לוקיוס להסכים לכך  ,שמשה
יקבל את כהונתו מידי בישופים  ,שאותם שלח לגלות  .משקיבל את מינויו  ,קיים את ברית השלום של

הקתולית .

עם הפרא שלו ושמר נאמנות בלתי  -מעורערת לאמונה

3

סיפור דומה לזה של רופינוס  ,למרות הבדלים בסגנון  ,מופיע בחיבורו של ההיסטוריון הכנסייתי
תיאודורטוס
~

אשר נכתב לאחר שנת . 428

Ibeodoretus

4

למרות התמציתיות הרבה של סיפורו ,

t

נזכרות בו שתי עובדות  ,שאינן נמסרות על  -ידי רופינוס  ,אם כי נקל להבינן
ראשית  ,מתוארת זירת פעילותו של הנזיר -המיסיונר

משה :

מתוך הקשר העניינים .

' בחבל האוץ שבין מצרים לאו

-,

ישראל '  .כלומר  ,במדבר -סיני  .שנית  ,נאמר בבירור  ,כי מינויו של משה לא היה בקרב עם שכבר
קיבל על עצמו את עול הנצרות  .נהפוך הוא  ,מאוויה התנצרה עם חידוש הברית עם רומא ; ובאשר
לבני עמה  ,הרי משה ' הובילם אל האמת ' ( ע8סף 4 % 06 7ע ! 88ף %

"

V

"

T

61ק ) %

לאחר

מינויו .

5

~
ההיסטוריה הכנסייתית שלו
~ ,אשר כתב את
עוד פרטים חיוניים מוצאים אנו אצל סוקראטס

אחרי שנת

. 439

6

לדבריו  ,פרצה המלחמה של מאוויה נגד הסאראקנים לאחר צאתו של הקיסר

מאנטיוכיה .

ואלנס

אם נאמנה עלינו גירסתו של סוקראטס  ,יש בכך נקודת  -אחיזה לתיארוך

המאורעות  .על  -פי עדותו של היסטוריון זה עצמו  ,עזב ואלנס את מקום מושבו באנטיוכיה ב , 378 -
שנת שלטונו האחרונה  ,על  -מנת להתמודד נגד הפלישה הוויזיגותית לבלקאן  .כיוון שהגיע
3

(  . 1010 - 1012קק  [ Rufinus , Historia Ecclesiastica , % 1 ) 11 ( , 6 ) = GCS , 1 % - 2 ] 1908 [ ,להלן :

בתרגומו המתומצת של  Georgius Monachusלדברי רופינוס ) , GCS

שם )

רופינוס ] .

כבר מופיע הסיפור הפיקטיבי

בדבר היות מאוויה שבויה רומית  -נוצרית  ,אשר זכתה באהבתו של נסיך סאראקני ונישאה לו  .להפרכתו
המשכנעת של סיפור זה ראה  :באוורסוק  ,מאוויה  ,עמ '  . 482 - 480הפרכה זו נחוצה בייחוד לאור העובדה ,
4 . Piganiol ,, Lנ
שהמחקר המודרני לא נמלט מהשפעתה של הפיקציה  .ראה  ( , :נ. 'Empire (Jhre'tien ) 321 -39
1

4

 .ת 188 ,

 .ק  Paris 1972 ,והפניות נוספות למחקרים שטעות זו נשתרבבה לתוכם  ,אצל באוורסוק  ,שם  ,עמ ' .478

(  . 261 - 262קק  , 23 )=; GCS, XIX ] 1954[ ,ז1

,

!

"

.

0107א  [ Theodoretos ,להלן  :תיאודורטוס ]

;

עליו ראה  . :ץ ;  . 904 - 919קק 8 . Venables , 'Theodoretus ) 2 ( , Bishop of C rhus ' , Smith 3 ! Wace ,
( 05א וא ) Kyros
Canivet , 'Theodoretos , Bisch
Lexikon , % , COIIS . 32 - 35 ; H . G . opitz ,
~
5 . 1791 - 1801חס4 - 2 ) 1934 ( , 0נ  ,ץ

" -,

"

ן Kyros ' ,

,

) 1 ( , Bischof

' Theodoretos

זה  ,ראה להלן  ,בנספח .

5

באשר לערעורו של שאהיד על מהימנות מקור

6

(  , 36 ( PG, LXVII ] 1864[ , colls . 556 -557ע  [ Socrates , Historia Ecclesiastica ,להלן  :סוקראטס ]  .על
סוקראטס ראה

ו

"

-

ינ

Pirichon , ' Sokrates :

.ץ

; ~
 . 709 - 711קק Smith 1 ! Wace

859 ; Eltester , ' Socrates Scholastikus ' ,

893 -901

1 ) 1927 ( , colls

) ,ע . 111 ,

 col .ישם Lexikon ,

Scholastikos , Kirchenhistoriker' ,

חיבור שנתיישן עקב העדר תשומת  -לב לבעיית תפקידו של גלאסיוס

מקיסריה כמקור להיסטוריונים הכנסייתיים היווניים במאה החמישית ( ראה

1898

"

( . Milligan , ' Socrates )2

יי

Sokrates Scholasticus, Leipzig

Kirchen-historikers

des

להלן ) ,

חשאשע! 2

הוא Die :

Geppert ,

4.

7ונ

זאב רובין

לקינסטאנטינופול

ב 30 -

במאי באותה שנה  ,מסתבר כי עזב את אנטיוכיה מוקדם יותר  ,באביב . 378

פלישותיה של מאוויה התרחשו אפוא בפרק הזמן שבין אביב
נהרג הקיסר ואלנס במערכה נגד הוויזיגותים  ,בקרב

וה  9 -באוגוסט באותה שנה  ,עת

378

האדריאנופוליס .

7

נכונותם של השלטונות

הרומיים לוותר למאוויה ויתורים מפליגים מובנת על רקע אווירת המשבר  ,שבה התנהל המשא -

ומתן עמה  .גם העילה לפרחן המלחמה הסאראקנית מתחוורת מעט  ,אם כי לא לחלוטין  .לדברי

סוקראטס  ,קיבלה לידיה מאוויה את הנהגת בני עמה לאחר מות בעלה  .כיוון שהיא קראה תיגר על
רומא עלינו להסיק  ,כי כל עוד היה בעלה בחיים נשמר השלום  .עוד לומדים אנו  ,כי לשם חיזוקה
של הברית נישאה בתה של מאוויה לשר הצבא הרומי

ויקטור .

8

ההנחה שהפרת הברית היתה בזמן שמאוויה היתה עוצרת  ,מתאשרת על  -ידי סוזומנוס  ,שכתב
לאחר סוקראטס והסתמך עליו רבות  ,אולם גם הוסיף פרטים רבים משל

עצמו .

9

תוספות אלו

ראויות לתשומת  -לב מיוחדת במקרה שלפנינו  ,שהרי סוזומנוס היה יליד העיר בתאליה

) (Bethelia

שבחבל  -עזה 0 ,י ונראים דבריו  ,כי מסורות רבות שרווחו בסביבה היו מוכרות לו  .וכך כתב הוא
זה :

בעניין

באותה עת  ,משנפטר מלך הסאראקנים  ,הופרה בריתו עם הרומאים  .מאוויה אשתו קיבלה את הנהגת
העם כעוצרת  ,זרעה הרס בערי פיניקיה ופאלסטינה  ,ועד מושבם של אותם מצרים  ,הידועים היטב
למפליגים במעלה הנילוס  ,תושבי האזור המכונה בשם ערביה  ,הגיעה  .מלחמה זו לא היתה כה קלה ,

כפי שאפשר להניח מכך שנוהלה על  -ידי אשה  .ואכן  ,נאמר כי מערכה זו קשה היתה לרומאים

ובלחי  -ניתנת להכרעה  ,עד כדי כך  ,שמפקד הצבא אשר בפיניקיה הזעיק לעזרה את מפקד כל חיל
הפרשים והרגלים של המזרח  ,ואילו זה שם ללעג את קריאתו וציווה  ,כי הקורא לעזרה לא ישתתף

במלחמה .
כאשר נערך לעומת מאוויה  ,אשר הנהיגה את הצבא מהצד שכנגד  ,נהדף למנוסה  ,ואך בקושי ניצל

על  -ידי מפקד צבא פאלסטינה ופיניקיה  .כאשר ראהו הלז בצר לו  ,סבור היה כי נואל יהיה להישאר
מחדן לקרב בהתאם למצוות מפקדו  .הוא פוץ קדימה  ,נתקל בברבארים  ,ולא זו בלבד שנתן למפקדו
את ההזדמנות לסגת בבטחה  ,אלא שהוא עצמו נסוג וירה מטר חיצים תוך כדי נסיגתו  ,בהדפו את

האויבים הדולקים אחריו בירי חיציו  .את הדברים הללו מספרים רבים מתושבי האזור ההוא עד עצם
היום הזה  ,ובקרב הסאראקנים מהולל הוא

בשירותיהם .

משקשתה המלחמה  ,הוחלט כי מן ההכרח לשגר משלחת שלום אל מאוויה  .נאמר כי המלכה סירבה
בגלוי לשגרירים הנושאים והנותנים עמה בעניין קיום בריתה עם הרומאים  ,אלא אם יתמנה כבישוף
לנתיניה אדם בשם משה  ,אשר פרש באותה עת  ,מתוך אהבת החוכמה  ,למדבר הקרוב  -אדם נודע
7

8

לתיארוך זה ראה
על

ויקטור ראה

:

באוורסוק  ,מאוויה  ,עמ '

:

of the Later

.486 -485

[ . Morris , The Prosopography

)

ש

Martindale

.א

[.

A . H .M . Jones ,

 . 957 - 959קק  [ Ron~an Empire , 1 , Cambridge 1971 ,להלן  . [FLRE :באשר לעמדתו של שאהיד ביחס

לנישואיו עם בתה של מאוויה  ,ראה להלן  ,בנספח  .עמדתו הספקנית של מאיירסון ( [ לעיל  ,הערה

 , ] 1עמ ' ) 128

לגבי פרט זה אופיינית לספקנותו המוגזמת לכל אורך הדרך  .ההנחה  ,שקצין בדרגתו של ויקטור ) magister
 ( equitum per or .לא היה נישא לנסיכה ברברית  ,מעוררת תמיהה לנוכח מוצאו הסארמאטי של ויקטור עצמו
 . ( A1יש לציין  ,כי אודוקסיה )  , ( Eudoxiaאשת הקיסר
mmianus Marcellinus , Res Gestae xxx
( 12 , 6

ארקאדיוס  ,היתה בתו של מצביא פראנקי בצבא הרומאי בשם באוטו ( 10ט . ) 88דווקא עליית משקלו של המרכיב

) ועליית מספרם של ברברים בפיקוד הבכיר בו  ,מהוות רקע
הרביעית ( וראה
הברברי בצבא הרומאי
להלן בתה של מאוויה .
ויקטור עם
במאה אלה של
לקשררנישואין כמו
משכנע

" ה
25נ

9

על סוזומנוס ראה  . P(irichon , 'Sozomenos , :ץ ;  . 722 - 723קק  Wace ,ש
4 , 1 ) 1927 ( ,נ  111 ,ן ן ( ) , colls . 933 -934 ; Eltester, ' Sozomenos )2נו

-

colls . 1240 - 1248
10

" "

)

17 . MiHigan , 'Sozomen ' Smith

,

Kirchenhistoriker ' ,, .

(  . 216 - 217קק  , ] ] 1960 [ ,צ , 15 , 14 ) 00ץ  [ Sozomenos , Historia Ecclesiastica ,להלן :

סוזומנוס ] .

מאוויה מלכת הסאראקנים

לתהילה  ,הן בשל אורחות חייו הנעלים והן בשל אותות הנשגבים מאמונה  ,שהיו מנת חלקו  .מפקדי
הצבא  ,אשר גילו זאת לקיסר  ,הוסמכו על  -ידו להוציא אל הפועל את המעשה  ,לקחו את משה

והובילוהו אל לוקיוס  .ואילו הוא קרא בנוכחות פקידי הרשות והעם הנאסף

:

' הלאה ממני  ,שכן אין

אני יכול לשאת את תואר הבישוף ואת כבודו כיאות  ,אולם גם אם יאשר לי זאת האל  ,למרות היותי

בלתי  -ראוי לכך  ,מעיד אני על עצמי את בורא השמים והאות  ,כי לא תשית עלי את ידיך המגואלות
בדם קדושים ! ' ענה לוקיוס ואמר  ' :אם אין אתה מכיר את אמונתי  ,אין אתה נוהג כדין בהירתעך ממני

בטרם למדת  .אפילו הלעיזו עלי אנשים כלשהם  ,הסכת ושמע אתה

לדברי  ,והיה אתה השופט להם ' .

' אולם אנוכי '  ,ענה משה  ' ,נהירה לי עד מאוד אמונתך  ,ועל טיבה מעידים בישופים  ,כמרים
ודיאקונים  ,הנושאים בסבלותיהם בגלות ממולדתם ובעבודת  -פרך במכרות המתכת  .אכן  ,את

הדברים הללו חושב אתה לסימני  -היכר אודות האל  ,בעוד אשר זרים לחלוטין הם לכריסטוס ולאלה
שאמונתם באל ישרה '  .באמרו דברים אלה  ,כשהוא נודר כי לא יקבל את מישרת הקודש במינויו של

לוקיוס  ,דחו נושאי המישרה הרומיים את לוקיוס  ,והובילו את משה אל הבישופים אשר בגולה  .כיוון
שנתמנה על  -ידו  ,בא אל הסאראקנים  .הוא השכין שלום בינם לבין הרומאים  TQ ? ,בקרבם  ,מכהן
במישרת הקודש  ,והוביל רבים מהם אל חיק הנצרות  ,אף שמצא שם מעטים מאוד  ,שהיה להם חלק

בתורתנו .
עם זה  ,מוצאו מישמעאל בן אברהם  ,ומכאן נגזר גם שמו  ,והקדמונים כינוהו ' ישמעאלים '  ,על שם

אביהם מולידם  .אולם הללו מאסו בפחיתות הכבוד של לידה שלא כדת ובמוצא נחות מהגר  ,אמו של
ישמעאל  ,שכן שפחה היתה  ,ועל  -כן כינו עצמם ' סאראקנים '  ,כאילו נולדו לשרה  ,אשת

אברהם .

וכיוון שכזה היה מוצאם  ,נימולים הם כולם  ,בדומה לעברים  ,ונמנעים מאכילת בשר  -חזיר  ,וכן
שומרים הם רבים ממנהגיהם האחרים של היהודים  .העובדה שלא כל מוסדותיהם נוהגים בדומה
לאלה של העברים  ,תוסבר על -ידי חלוף הזמן  ,או על  -ידי התבוללותם בקרב העמים הסובבים אותם .

שהרי משה  ,אשר חי שנים רבות לאחר  -מכן  ,נתן את תורתו אך ורק ליוצאי ארץ מצרים  ,ואלה שנרו
בשכנותם של הישמעאלים  ,רדופי אמונות תפלות היו עד מאוד  ,ובהן השחיתו להם את מסורת
אביהם ישמעאל  ,אשר רק על  -פיה נהגו העברים הקדמונים  ,בעודם נשמעים לחוקים בלתי  -כתובים

בטרם נתן משה את תורתו  .ברי שעבדו אותם אלילים אשר עבדום שכניהם  ,ובהתאם לכך סגדו להם

באותן דרכים וכינו אותם באותם שמות  .על  -ידי דמיון פולחנם לזה של שכניהם מגלים הם את
הסיבה לכך שעברו על חוקי אבותיהם  .את החוקים הללו העביר  ,כרגיל במקרים כאלה  ,הזמן שחלף
לתהום הנשיה  ,וגרם לכך שחוקים אחרים יכובדו בקרבם  .אך לאחר הדברים הללו פגשו כמה מהם
ביהודים  ,למדו את תולדותיהם  ,עמדו על דבר קירבת מוצאם אליהם  ,והחלו נוטים אחר מנהגי

העברים ואחר חוקותיהם  .בשל הסיבה הזאת חיים בקרבם גם עתה רבים על  -פי אורחות חיי

היהודים .
זמן לא רב לפני הקיסרות הנוכחית אף החלו להתנצר  .הם נחלו חלק באמונת ישו בשל נוכחותם של
כוהנים ונזירים  ,אשר דרו בשכנותם ואשר פרשו  ,מאהבת החכמה  ,אל המדבריות הסמוכים  ,חיו חיי -
מופת וחוללו ניסים ונפלאות  .מסופר ששבט שלם משלהם קיבל על עצמו את עול הנצרות  ,שעה

שהוטבל זוקומוס )  , ( Zokomosמנהיגם  ,בשל הסיבה הבאה  :בהיותו חשוך  -בנים בא אל נזיר אחד ,
בשל פרסומו  ,על  -מנת להיראות בפניו  ,וקונן בפניו על שברו  .שהרי העמדת צאצאים נעלה מאוד

בעיני הסאראקנים  ,ודומני שגם בעיני הברבארים כולם  .הנזיר קרא לו להתעשת  ,התפלל ושלח אותו
לדרכו בהבטיחו לו  ,כי בן ייוולד לו  ,אם יאמין בכריסטוס  .וכיוון שחיזק האל את הבטחתו במעשה ,
ונולד לו בן  ,נטבל זוקומוס עצמו והיטה את נתיניו לאותו מעשה  .אומרים  ,כי מאותה עת חי שבט זה
בעושר וברוב עם  ,והיה למורא לפרסים ולשאר

הסאראקנים .

בדרך זו קיבלו על עצמם הסאראקנים את עול הנצרות  ,ואת הדברים  ,אשר קיבלנו על אודות הבישוף
הראשון בקרבם  ,תיארנו זה
11
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קטע מתוך כתב  -היד של יומן מסע יוריה  ,בו מתארת הצליינית ( אשר בקרה בסיני שלש שנים אחר

המאוועות המתוארים ) כיצד משקיפה היא ממרומי הר משה על ארץ הסאראקנים

מאוויה מלכת הסאראקנים

גרעין סיפורו של סוזומנוס תואם את גירסתו של רופינוס  ,אולם נוספו עליו פרטים אחדים אודות
מלחמותיה של מאוויה ומעללי גבורתה נגד הרומאים  .סוזומנוס מציין את מקורות המידע

שלו :

סיפוריהם של בני האזור ושירות עממיות  ,שרווחות היו בקרבם  .שאלת אמינותן של מסורות אלו
תידון בהמשך

;

לפי שעה ראוי להבלטה תיאור מהלך המאורעות  ,שהביאו לפרקן המלחמה

הסאראקנית  ,תיאור הזורה אור נוסף על דברי סוקראטס באותו עניין  .מסתבר  ,כי בעלה של מאוויה
כבר עמד בקשרי  -ברית עם הרומאים  .עם מותו  ,משנתמנתה אלמנתו לעוצרת  ,הופרה

הברית .

סוזומנוס אינו קובע בבירור מי היה הגורם להפרתה  .בדומה לתיאודורטוס  ,ובניגוד לרופינוס
ולסוקראטס  ,מציין סוזומנוס מפורשות  ,כי רוב הסאראקנים  ,שבקרבם פעל משה  ,היו עדיין

פאגאנים בעת מינויו של משה לבישוף הראשון שלהם  .סטייתו האתנוגראפית  ,שעיקרה נסיון
ליישב את הידוע לסוזומנוס על הישמעאלים מתוך כתבי הקודש עם הידוע לו אודות הסאראקנים
בימיו  ,מתוך התבוננות בהם ובמנהגיהם  -ממלאת תפקיד ברור במסגרת

זו :

בהסתמך על

מנהגיהם המיוחדים של הסאראקנים  ,הוא מנסה להבהיר את נטייתם לקבל את הדת הנוצרית
בקלות יחסית  .כנספח לתיאורו האתנוגראפי מביא סוזומנוס מסורת נוספת  ,בדבר התנצרותם של

המנהיג זוקומוס ובני עמו  .גם סיפור זה נותן בידינו אבן  -בוחן לבדיקת המסורות שעליהן נשען

סוזומנוס .
מתוך השוואת המקורות שבידינו מצטיירת התמונה הבאה  :באביב

378

נאלץ הקיסר ואלנס

לצאת את אנטיוכיה בדרכו לקונסטאנטינופוליס  ,כדי לעקוב מקרוב אחר ההתרחשויות המדאיגות

בבלקאן ; שם איימו הוויזיגותים  ,שהוכנסו אל תחומי הקיסרות הרומית כבעלי  -בריתה  ,במלחמה

רבתי נגדה  .מייד לאחר שעזב את העיר הגיעוהו ידיעות על פורענות חדשה הנפתחת מדרום .
פדראציית השבטים בהנהגת מאוויה פתחה בסדרת פלישות לארץ  -ישראל ולפיניקיה  ,ואף גרמה
מספר תבוסות משפילות לשרי  -צבאה של רומא  .מלחמה זו נבעה מהפרת חוזה  -הגנה בין רומא

ובעלה המנוח של מאוויה ; אולם על  -פי המקורות שבידינו  ,קשה להכריע מי היה אחראי להפרת
החוזה  -מאוויה  ,שביקשה לנצל את חולשת הקיסרות  ,אולי כדי לחדש את הברית בתנאים
עדיפים ; או שמא היתה זו הקיסרות  ,שהפסיקה לשלם למאוויה תשלומים שנהגה לשלם לבעלה

במסגרת חוזה הברית  ,מתוך הנחה כי אין אשה כשרה לשמש בתפקיד של מנהיגת בעלי -ברית
) ; (foederati

שהרי למנהיגיהם של בעלי  -ברית כאלה ניתן בדרך  -כלל מעמד רשמי של מצביאים

בצבא הרומי  .מכל מקום  ,נצחונותיה של מאוויה בעת קשה לרומאים גרמו להם לבקש את חידושה

של הברית  .מאוויה הכתיבה את התנאים לכך  .היא היתה נכונה לפיוס  ,בתנאי שנזיר פלאי  ,ששכן
בקרב בני עמה בחצי  -האי  -סיני  ,יתמנה לבישוף  .זה התנאי היחידי המוזכר במקורות  ,והדבר אומר

דרשני  .התנצרותם של הסאראקנים מוצגת כתוצאה ממינויו של משה לבישוף  ,ולא כתנאי שהציגה

מאוויה .

המקורות הנוצריים עוברים בשתיקה גם על דרישותיה הכספיות של מאוויה  ,אשר

בלעדיהן לא יכול היה להתנהל כל משא  -ומתן על חידוש הברית  .אין אפוא מנוס מהמסקנה  ,כי
מקורות אלו אינם חושפים את כל האמת  .סביר להניח  ,כי הרומאים ביקשו שלום ; מאוויה הציגה
תנאים קשים

;

והרומאים היו אלו שביקשו את חיזוקה של הברית על  -ידי התנצרותם של

הסאראקנים  .מאוויה נעתרה לבקשה  ,אולם עמדה על כך  ,שצעד זה יבוצע על  -ידי אדם המתאים
למשימה  ,מקרב בני עמה  .משה נתמנה לבישוף  ,ובהתאם למשאלתו  ,לא מונה על  -ידי הבישוף
האריאני של אלכסנדריה  .הברית חודשה ואף חוזקה באמצעות נישואי בתה של מאוויה למצביא
רומאי .

ן

~
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פרשנות היפותטית .

שחזור מעין זה אינו סותר את המקורות  ,אפילו במקום שמוסיף הוא עליהם

קבילותו תלויה באמינות

המקורות עצממיי

ודווקא זו הועמדה לאחרונה בספק  .הועלתה הטענה ,

כי רופינוס היה המקור הראשוני והבלעדי לכל הפרשה  ,וכי סיפורו מונח ביסוד הגירסות

האחרות .

כל התוספות של אותן גירסות חשודות כפרי דמיון מחבריהן  .יתירה מזאת  ,גירסת רופינוס
כשלעצמה אינה נקייה מחשד  .זהו סיפור מגמתי  ,שבא להשחיר את פני לוקיוס  ,בישוף אלכסנדריה

מפורטת .

האריאני  ,ואין כל ודאות באמינות פרטיו 3 .י טענה זו ראויה אפוא לבדיקה

גלאסיוס מקיסריה ואמינות סיפוריהם של רופינוס וסוקראטס
כאמור  ,רופינוס היה במצרים בין השנים  , 378 - 371והשתקע בארץ  -ישראל ב . 378 -

הוא היה קרוב

למקום התרחשותם של המאורעות  .אם אמנם בחר לתאר דברים כהווייתם  ,היו בידיו כל האמצעים

לעשות כן  .אפילו אם נניח שסילף את האמת ועיוותה מטעמים תעמולתיים  ,הרי אין זו דרכה של
תעמולה המבקשת להיות אפקטיבית  ,להשתמש אך ורק בבדיות גמורות  ,הניתנות להוקעה בנקל

בתור שכאלה .

!4

האמנם מעז היה רופינוס לבדות מלבו ברית  ,מלכה ועם  ,היושב מדרום לארן -

ישראל ומחזיק בדת

הנוצרית ?

האם בדותה מעין זו היתה מתקבלת על דעתם של שלושה

היסטוריונים מאוחרים יותר  ,אשר שלושתם חיו במזרח והיתה להם גישה למקורות  -מידע נוספים

( ובמיוחד סוזומנוס  ,יליד
לדחותו מכל
32

12

חבל  -עזה ) ?

דומה  ,כי 'גם אם אופיו של הסיפור הוא תעמולתי  ,אין

וכל .

זוהי גם בקווים כלליים פרשנותו של
 . 140 - 144קק 1982 ,

;-

.1

,

 byzantineוש 4 . Sartre , Trois e'tudes ~ ur ['Arabie romaineן

וראה גם להלן ,

נספח .
נספח .

13

מאיירסון  ,לעיל  ,הערה

14

על תעמולה בעת העתיקה  ,דרכי הפצתה והשתקפותה בספרות ובהיסטוריוגראפיה ראה

באוסר לשחזורו של שאהיד  ,ראה להלן ,

 . 9 - 17 , 133 - 138קק Propagandb and Historiography, Bruxelles 1980 , esp .

:

civil-War

Rubin ,

2.

." .
- -

8888
48888
8888

ביתן אולי לטעון כנגד רופינוס  ,שעשה שימוש בדבקותם של הסאראקנים בעקרונות הניקיאניים
בעת כתיבת חיבורו  ,על  -מנת לבדות סיפור דמיוני אודות ראשית האורתודוכסיה הניקיאנית
בקרבם  .אפשר אף לכפור בעיקרי הסיפור אודות המיפגש בין משה ולוקיוס ולהניח  ,שמשה קיבל
את מינויו של הבישוף האריאני

ב ; 378 -

אולם הוא ובני עמו עברו אל האורתודוכסיה הניקיאנית

שעה שהקיסר הניקיאני תיאודוסיוס הגדול

. 381

( ) 394 - 379

כינס את ועידת קונסטאנטינופוליס  ,בשנת

מכל מקום  ,חובת ההוכחה מוטלת על כל המבקשים לכפור בעצם קיומה של מאוויה  ,של

הברית בינה ובין הרומאים ובחיזוקה של ברית זו על  -ידי התנצרותם של בני

עמה .

ואשר לאמינות תוספותיהם של סוקראטס  ,תיאודורטוס וסוזומנוס  ,דמיון גרעין סיפורם לזה של

רופינוס יכול להוביל בנקל למסקנה  ,כי הסתמכו עליו ; אולם מכאן אין נובע בהכרח  ,שהוא היה

הבלעדי .

מקורם

סוזומנוס מזכיר במפורש מקורות  -מידע

נוספים .

הפרטים הנוספים אצל

סוקראטס  ,ובייחוד אזכורו של ויקטור כחתנה של מאוויה  ,אינם מסוג הפרטים שניתן לבדות
בקלות

;

ונראה  ,שאף לו היו מקורות נוספים  .ובאשר לתיאודורטוס  ,על מקום פעילותו של משה

יכול היה להסיק מהעובדה  ,שעל בישוף אלכסנדריה הוטלה משימת הקדשתו  .גם העובדה שמשה
היה חלרן הפצת הנצרות בקרב בני עמה של מאוויה  ,מסתברת היטב מתוך הקשרי העניינים
בסיפורו של

רופינוס .

אולם תיאודורטוס מסמיך במפורש את התנצרותה של מאוויה עצמה

להתפייסותה עם הרומאים  ,ובעניין זה סוטה הוא סטייה ברורה מגירסתו של רופינוס  .מן הראוי
לציין  ,כי תיאודורטוס נוהג אף חירות גדולה יותר בנוסח הדיאלוג בין לוקיוס ומשה מאשר
סוקראטס

וסוזומנוס .

לאחרונה הועלתה הטענה  ,כי אפילו רופינוס אינו מקור ראשוני ; אף הוא הסתמך בעניין זה על
מקור אבוד  -ההיסטוריה הכנסייתית של גלאסיוס )  , ( Gelasiosבישוף קיסריה בשלהי המאה
הרביעית ( נפטר

ב 395 -

בערך) .

על מקור זה הסתמכו בנפרד גם שלושת ההיסטוריונים האחרים ,

וממנו נטלו ישירות את הפרטים החסרים אצל
15

באוורסוק  ,מאוויה  ,עמ '

, 481 - 471

במיוחד עמ '

רופינוס .

.481

5ן
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זאב רובין

אולם

היחס בין ההיסטוריה האבודה של גלאסיוס לזו הקיימת של רופינוס אינו ברור כלל וכלל .

פוטיוס )  , Photiusהמלומד הביזאנטי בן המאה התשיעית  ,סבור היה  ,למרות כמה פקפוקים  ,כי
דווקא גלאסיוס הסתמך על רופינוס  ,וההיסטוריה הכנסייתית שלו אינה אלא תרגום חיבורו של
רופינוס

ליוונית .

6ן

אולם נראה שאין הדין עמו  ,שכן גלאסיוס נפטר כנראה בטרם החל רופינוס

בכתיבת ההיסטוריה שלו  ,וחיבור זה מתאר את התקופה עד סמוך למועד מותו של גלאסיוס 7 .י
כיוון שרופינוס עצמו מצהיר  ,כי כתב המשך לתרגום ההיסטוריה הכנסייתית של אוסביוס לרומית ,
פרי עטו  ,בהסתמכו הן על מסורת קודמיו והן על דברים הכלולים בזכרונו

' Partim ex.

)

18

traditlolubus

' partim ex his quae nostra iam memoria comprehenderat

נראית

ההשערה  ,כי רופינוס תירגם ( בהרחיבו בנקודות מסוימות) את ההיסטוריה של גלאסיוס עד תומה ,

והמשיך אותה באורח עצמאי  ,על  -סמך זכרונו ומחקריו

האישיים .

פרידהלם וינקלמן ביקש לאתר את הנקודה  ,שבה הפסיק רופינוס להסתמך על גלאסיוס 9 .י

בראשית הספר האחד  -עשר של ההיסטוריה הכנסייתית שלו מתאר רופינוס את ביקורו אצל נזירי

המדבר בניטריה שבמצרים  ,ומעיד על עצמו  ' :את הדברים אשר ראיתים במו עיני מספר אנוכי ,

ומתאר את מעלליהם  . . .של אלה  ,אשר עמית למבלותיהם זכיתי להיות ' .

20

קשה להניח כי השניים

 גלאסיוס מקיסריה ורופינוס  -התנסו באותן חוויות עצמן במצרים ואף מסרו עליהן באותהלשון  .ואכן סוקראטס המוסר על ביקור זה  ,מייחס אותו מפורשות לרופינוס  ,ולא לגלאסיוס  .י 2כיוון
שמנקודה זו ואילך הולכים ורבים אותותיה של השפעה רומית בלשון המקורות היווניים הקשורים

לרופינוס  ,הניח וינקלמן כי זוהי נקודת המיפנה  ,שממנה ואילך רופינוס הוא  -הוא המקור הראשוני ,
המונח ביסוד עבודותיהם של סוקראטס  ,תיאודורטוס

וסוזומנוס .

22

סיפורה של מאוויה מופיע לאחר נקודה זו  ,ומכך מתבקשת המסקנה  ,כי רופינוס  ,ששהה באזור
בעת ההתרחשויות  ,תיאר אותן ' על  -סמך הדברים הכלולים בזכרונו '  .אם נקבל מסקנה זאת  ,לא
ייקשה עלינו לקבל הנחה נוספת

:

גם ממשיכי דרכו של רופינוס בהיסטוריוגראפיה הכנסייתית

Photius , Bibliotheca , cod -.

16

89

17

על גלאסיוס ראה

162 :

 .ק  ) Wace , 11 ,ש  , Smithי . 8 . Venables , ' Gelasius ) 4 ( 1הסיכום אצל Quien ,

 Or~ens Christianas 111 , Paris 1740 , colls . 561 - 563עדיין
18

הפרולוג

].

רב -עדך .

להמשך ההיסטוריה הכנסיקעית של  , Eusebiusפרי עטו של רופינוס

( 952

 .ק  ) - 2 ,ל ( ;; ( GCS, 1והשווה

עם המבוא לספר העשירי  . 957ק 1)1 ,ל maiorum Litteris repperimus vel nostra : )/ת' Quae vel 1
' memoria attigit
19

Kaisarea,

cf.

105 ] ,

 . 75 fr.קק

von

Gelasios

des

 .קק  . 3 ,סם  , 1965 ,העז

אlfirchengeschicht

zur

*

Itersuchlungenמ

"

 ,םWinkelmanI

der' deutschen: .

? .
[

~ der Wissenschaften zu

.ן

Sitzungsberichte

20

רופינוס ,

21

סוקראטס ( 524

22

אפילו שחזור הגיוני זה אינו נקי מקשיים  ,שהרי סוקראטס מזכיר פעמיים את רופינוס  ,ולא את גלאסיוס  ,כמקורו

) 1ל

 . 1004 - 1005 ( 4 ,קק ( GCS ,

 ); , LXVII , 0015 .ן) י1

24 ,

הראשוני  :רופינוס  ( GCS , 001 . 105 ; 185 ( ; 12 , 1 ,כמו  -כן מצטט הוא את רופינוס  ,ולא את גלאסיוס  ,בשורה של
מקומות אחרים  .ראה אצל נפרט ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 19כדי להיחלץ מקושי זה ניתן לטעון  ,כי סוקראטס עצמו

4ונ

כבר טעה וחשב את חיבורו של גלאסיוס לתרגום של רופינוס  ,השתמש ב ' תרגום ' זה עד המקום שאליו הגיע ,
והמשיך להסתמך על רופינוס במקורו מאותה נקודה ואילך  .את המקור היוני שעמד לרשותו לא הזכיר  ,אולי כדי
להרשים את קוראיו בידיעותיו ברומית  .מכל מקום  ,בקטע חיבורו הנוגע לענייננו היה רופינוס מקורו העיקרי של

סוקראטס  ,ורופינוס עצמו כתב על  -סמך ידיעותיו ומחקריו  .תמוהה היא אפוא עמדתו של באוורסוק ( לעיל  ,הערה

 , ) 13המקבל את עיקרי דבריו של וינקלמן  ,אולם דוחה אותם ללא הנמקה מספקת לגבי הסיפור אודות מאוויה .

מאוויה מלכת הסאראקנים

.

כתבו על  -פי זכרונם ומקורות  -מידע עצמאיים אף כי נטייתם של היסטוריונים בעת העתיקה היא

להשתמש במקור מרכזי אחד כעמוד  -השידרה של חיבורם  ,אין לפסול מכל וכל את ההנחה
שהשתמשו במקורות משלימים  .הנחה זו ראויה לבדיקה מיוחדת במקרהו של

סוזומנוס .

זוקומוס  -דוג 'עום ואמינות המסורות הסאראקניות
קשה להוכיח את אמיתות טענתו של סוזומנוס  ,כי הסתמך גם על מסורותיהם ושירותיהם העממיות

.

של הסאראקנים פרט להופעתה המרשימה ורבת ההוד של מאוויה בהיסטוריוגראפיה הכנסייתית

( היוונית והרומית ) של התקופה  ,אין אנו מוצאים כל הד ברור לקיומה במסורות הערביות של
תקופת הג ' אהיליה  .ברם ההתנגדות הנובעת מכאן לקבלת טענת סוזומנוס  ,כי מסורות כאלה היו
קיימות בימיו  ,אינה מבוססת  ,כפי שנראה הדבר

לכאורה .

בעיית השתמרותן של מסורות עממיות  -כיצד מתגלגלות הן מדור לדור וכיצד מועתקים
תכניהן הראשונים מרקע היסטורי וחברתי אחד למשנהו  -הינה שאלה קשה ומסובכת  .כך ,
למשל  ,המסורות הערביות אודות זנוביה

)  , Zenobiaמלכת תדמור המפורסמת מן המחצית

השנייה של המאה השלישית ( אל  -זבאא במסורת הערבית)  ,כה רחוקות ומנותקות מהדמות
ההיסטורית שאליה הן מתייחסות  ,עד כי ניתן היה לחשוב  ,שלא נותר בהן אף שמץ של אמת
היסטורית  ,פרט לשמה של גיבורת העלילה  .אולם שמו של אחד מגיבוריה האחרים של מסורת זו ,
ג ' אד ' ימה אל  -אבראש  ,מופיע בכתובת דו  -לשונית יוונית  -נאבאטית  ,שנתגלתה באום אל  -ג ' מאל ,

בדרום החורן  .מציב הכתובת הזו הינו פהרו  ,מורו של המלך ג ' אד ' ימה ( גרימת בצורתו הנאבאטית
של השם ,

) 80םא ) 6ם ]

בצורתו היוונית )  ,המוצג כמלך עם התנוח ' ,

23

מעמד הזהה למעמדו של

ג ' אד ' ימה במסורת על אל  -זבאא  .גם שמו של בן אחותו  ,יורשו ונוקם דמו על  -פי אותה אגדה ,

עאמר איבן עדי  ,מופיע בכתובת דו  -לשונית פארתית  -פרסית של המלך נארשה ( 80ז)8נ)  ,שליט פרס
בשנים

; 302 - 293

וכן בכתב קופטי מאניכאי  ,כמגן המניבאים

נגד אותו מלך פרס  ,נארסה .

24

נראה

אפוא  ,שמסורות ערביות מאוחרות יחסית שמרו גרעין של אמת היסטורית באשר לאישים
ולהתרחשויות במאה

השלישית .

סוזומנוס כתב כמה עשרות שנים בלבד לאחר פרשת מאוויה  .האם אפשר להניח  ,כי המסורות
שהכיר היו הרבה יותר רעננות וטריות  ,ועל  -כן גם יותר אמינות

?

רמז לאפשרות כזו מצוי בסיפורו

של סוזומנוס על התנצרות זוקומוס  ,שאותו הוא מביא כנספח לסקירה האתנוגראפית על

.

הסאראקנים ומנהגיהם תיאודור נלדקה הבחין  ,כי מאחורי השם זוקומוס מסתתר קרוב לוודאי
השם הערבי
23

ךוג ' עום ( לנ,ישק ) .

25

 . Cantineau ,, IFNabateנ
.

( 0 . % 111ת )  . 25ק 11 , Paris 1932 ,
 5 . ( ,ט)

"

 8 ] .א  . Bingenנ

 . 25 1ק Bruxelles 1975 ,
[ להלן :

24

הקשיים הפונטיים שבזיהוי שני השמות הוסברו על  -ידו בצורה

ראה

:

,

באוורסוק ,

Ruwwifa Saudi Arabia ' ,

,

רוואפה ] ;

-Kalbiןם Muhammad

'Claire

"

Bilingual Inscription 81

6ן
,
Werk des: Hiiam

 71ק 1 -3 , Wiesbaden 1983 ,

Amr

,

Inscription offaikuli

aay dem .lioaye Gafnas, Abhandlungen der k niglichen

~Le

,

הנ " ל  ,מאוויה  ,עמ ' . 485 - 483

"

.

The Greek-Nabataean

 , litteirature, documents:' Hommagesושצאשן
.

 . 168ק  ( 11 , Leiden 1966 ,ב ~ , Register -ערך 6 . ' Adi

25

והשווה שם  ,עמ '  77וכן G . W . Bowersock ,

'

;

4 .,ך
~6ם05ח -חם
' ' Gamharat
 . Humbachא
 .ו )  .ק גש
Skjaerv , The

והשווה שם  ,חלק  ,3 - 2עמ ' . 126
; ~
 Die Ghassanischen FUra8184י 6 . N ldekeז

 . 8 - 9קק prewsischen Akademie der Wissenschaften , 34 ( Berlin 1887~( ,

~

135

S

זאב רובין

אותות המשרה של מפקד הצבא

שנחלץ  ,על  -פי עדות

) ( Dux Palaestinae

סוזומנוס  ,לעזרת מפקד צבא

המזרח

נ

/

b

/
~

נ ,
י

"

&%

והצילו מתבוסה מוחלטת

מוצלחת  :השם זוקומוס מופיע במקור מאוחר יותר גם בצורה זוגומוס  .ניכר הקושי שחשו היוונים
בהעברת ההגה הערבי 'ם  ,שלא קיים היה בשפתם  ,למערכת אותיות הכתב שלהם  .גם האות 2
נועדה לשמש תחליף לצליל הדל " ת העמוקה

( 4ע) )

אשר לא היה קיים ביוונית  .הדברים שמספר

סוזומנוס על זוקומוס זה  ,מחזקים את נכונות זיהויו עם דוג ' עום  .לדבריו  ,התנצר זוקומוס והטיל
את מוראו על הפרסים ועל הסאראקנים האחרים  .אפשר להסיק מכאן  ,כי זוקומוס היה לבעל -

בריתם של

הרומאים .

26

נשאלת השאלה מה ידוע לנו מתוך המסורות הערביות אודות דוג ' עום ובני עמו

?

על  -פי

המסורת על התנחלותם של בני ע ' סאן בגבולות סוריה וארץ  -ישראל בשלהי המאה החמישית ,
כבעלי  -בריתה של הקיסרות הרומית המזרחית  ,מצאו שם את בני צאליח כמלכים מטעם קיסרי

רומא  .בצורה הבהירה ביותר נשתמרה מסורת זו אצל המלומד בן המאה העשירית  ,חאמזה אל
איצפאהאני :

36

27

'

.ט

26

לקבלת הנחה זו ראה קסקל ( לעיל  ,הערה  , ) 24עמ ' s 'ad Dug'um ) 296 , ) 84 -Daga ima ) 240

27

 . ( Salih ) 507לדחייתה ללא סיבה מספקת ראה מאיירסון ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 130
על אודותיו ראה  . :ש ;  . 156ק 1 , 111 Leiden-London 1971 ,שנ  . Rosenthal , 'Hamza 8 ]-Issfah ni ,ע
~
 . 152 , 1611 , suppl . 1 ,ק Brockelmann , Geschichte der Arabischen Litteratur , 1 , Leiden 19432 ,

'

 . 221 - 222קק  [ Leiden 1937 ,להלן  :ברוקלמן  ,ספרות

ערבית] .

, ( Hamita

מאוויה מלכת הסאראקנים

אז הוביל אותם ת ' אעלבה בל עאמר אל ע ' אסאני אל מדבר שאם [ כלומר המדבר

הערבי  -הסורי ] ,

אשר

בו מלכו מטעם הקיסרים בני צאל~ח בן חילוופל  -משישבו הע ' אסאנים בחסות בני צאל~ח בן חילוואן ,
הטילו עליהם הללו מס  ,וסוסייט  ,אשר הופקד על גבייתו מת ' אעלבה  ,היה בן עאמר  ,בן עוף  ,בן

דוג ' עום  ,בן חאמזה  .ניגש סובייט אל ת ' אעלבה אבן עאמר  ,כדי לקחת ממנו את המס  ,ואילו
ת ' אעלבה ביקש דחייה  .אמר לו סובייט  ' :תן לי את המס  ,או שאשבה את מקורביך

!'

ת ' אעלבה היה

נוח לבריות  ,ועל  -כן אמר  ' :האם רוצה אתה אדם  ,שיסיר את עול גביית המס ממך ? ' השיב לו סובייט

.

בחיוב  .אמר לו  ' :פנה אל אחי ג ' יד ' ע אבן עאמר ' ג ' יד ' ע חמום  -מוח היה  ,ומשבא אליו סובייט ותבע
ממנו את אשר תבע קודם  -לכן מת ' אעלבה  ,יצא אליו ועמו חרב מוזהבת  ,ואמר לו  ' :האם יהיה בחרב
זו תחליף מלפני צדקך עד אשר אאסוף לך את המסז ' השיב לו סובייט בחיוב  .אמר לו  ' :קח אותה ' .
נטל סובייט את נדן החרב  ,ואילו ג ' יד ' ע שלף את להבה והיכהו בו עד מוות  .באשר לכך נאמר  ' :קח
מג ' יד ' ע את אשר העניק לך ! ' והדבר היה

לפתגם .

28

במסורת זו משתקף זכר ישיבתם בסוריה ובעבר -הירדן  ,מזה כמה דורות  ,של שבטים המתייחסים

רגליהם .

לדוג ' עום  ,שעה שהגיעו לשם בני ע ' אסאן ודחקו את

מסורות אחרות  -בהירות פחות  ,למרות היותן מוקדמות יותר  -מופיעות אצל יעקובי ואצל
איבן קותייבה  ,אשר כתבו במאה

התשיעית .

29

שניהם אינם מזכירים את ווג ' עום עצמו  ,אלא את

צאליח  ,אליו התייחס על  -פי חאמזה ( ועל  -פי הגיניאלוג הישאם אבן מוחמד אל  -כלבי  ,שהוא
כנראה מקורן של רבות מהמסורות

הללו) .

30

שני המלומדים הללו קושרים קשר הדוק בין כל

העמסים הערביים שהיגרו למסופוטאמיה ולסוריה מהמאה השלישית ואילך  ,ומייחסים את כולם ,
כנראה שלא כדין ,

ן3

אל עם הקוד ' אעה

( אף זאת כנראה בעקבות הישאם איבן מוחמד אל  -כלבי) .

בכלל זה מונה יעקובי את התאנוח '  ,את שושלתו של א  -נועמאן בן עאמר בן מאלכ  ,אשר לו מייחס
הוא את קבלת הנצרות  ,אגב הפיכתו למושל מטעם רומי ; וכן את בני הצאליח  ,מדיחי שושלתו של

א  -נועמאן  ,אשר את התנצרותם אין הוא

מזכיר .

לעומתו  ,מדבר איבן קותייבה בפירוש על

32

התנצרות בני צאליח  ,אולם מבלבל כבר בראשית דבריו בינם ובין בני

ע ' סאן .

33

סיפור התנצרותם של בני דוג ' עום מופיע בסיכום מאוחר יחסית של סידרת מסורות קדומות ,
אשר ליקט וערך במאה הי " ד איבן

ח ' אלדון .

34

בדומה ליעקובי  ,גם הוא מייחס את בני התאנוח ' ,

.

ובכללם את א  -נועמאן ואת יורשיו  ,אל עם הקוד ' אעה ' הם היו שליטים מטעם רומי '  ,אומר הוא
ומוסיף
28

:

 .ק 4 . ] . Gottwaldt , Leipzig 1848 ,ג  .נ 61" , ed .חם '1-ם " ' muluk al-ardlwa
)

115
29

30

ראה  :תש ;  . 234ק ' Historiae , 11 , Leiden 1969 ,ן6ע

,

ע 'arikh

,

~

,

ftamza 8 ! -Isfahani

 7ם  . ( , Wddhih gui diciturטס ) 4 . Th . Houtsmaן

""

,

 . 278 - 279קק 1-Ma' drif Beirut 19702 ,ם  . Qutaiba ,על יעקובי ראה  :ךל 2ושט 8 ' 1ו 81-י  . Brockelmann ,ם
 . 1152 - 1153קק  , 2 , London 1931 ,ע ; 1הנ " ל  ,ספרות ערבית  ,א  ,עמ '  . 260 - 258על איבן קותייבה ראה )3 . :
; כרוקלמן  ,ספרות ערבית  ,א ,
 . 844- 847קק  Kutayba ' , 2:) 111 , Leiden-London 1971 ,ת, ' 16
עמ ' . 127 - 124
על אודותיו ראה  . 465496 ; Th. N ldeke , :קק  Leiden 1978 ,י -Kalbi 11 2 1ם'  . Atallah ,ין

"

~
Chronik des Tabari ,
der Sasaniden aus der arabischen
; ברוקלמן  ,ספרות ערבית  ,א  ,עמ '
 . XXVIIIק 1879 ,

"

,

"

! ) שund Araber zur 2
; 145 - 144

Geschichte d r' .

קסקל ( לעיל  ,הערה ~ , ) 24א  ,עמ '

. 81 - 72
31

ראה קסקל ( לעיל  ,הערה  , ) 24א  ,עמ '  ; 48 , 32ב  ,עמ ' , 75

. 85

.29

32

הוסטה  ,לעיל  ,הערה

33

איבן קותהבה ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' . 278

34

, 22
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על אודותיו ראה  . 825 - 831 :קק 1971 ,

 111 , Leiden-Londonולן  Khaldun ' ,ט, 16

4 - Talbiן

זאב רובין

אז נהרס שלטון תאנוח ' ונעלם  ,ויד צאליח מקרב הקוד ' אעה גברה עליהם  .ולאחר  -מכן היתה על

העליונה יד הדאג ' אעים מתוכם  ,מבני דוג ' עום בל סאעד בן צאליח  ,אשר שמו עאמר בן חילוואן בן

עימראן בן אל  -תאפי  .הם התנצרו והרומאים המליכום על הערבים [ נ;גנ4עם

נ4

יג

 ,עג,

)  ~ [ h?]dlובתפקיד זה נשארו פרק  -זמן מסויים  .משכנם היה בארץ מואב  ,אוץ הבלקאא  .נאמר ,
 nrwאשר נתן לצאליח את השלטון על שאם  ,הוא הקיסר טיטוש בן הקיסר מאהאן 35

.

אחר  -כך מתאר איבן ח ' אלדון את בואם של בני ע ' אסאן

:

וכאשר הגיעו בני ע ' אסאן אל שאם  ,פלשו אל תחומי הדאג ' אעים ומקורביהם מבני צאליח  .מנהיג

ע ' אסאן בעת ההיא היה ת ' אעלבה בן עאמר בן אל  -מוג ' אליד בן אל  -חארית ' בן עאמר בן עדי בן
אזין בן אל  -אזר  .ומנהיג הדאג ' אעים בעת ההיא היה דאוד אל  -לאת ' יך בן האבולה בן

עאמר בן

עאמר בן ~
עוף בן דוג ' עום  .לדאג ' אעים הללו היתה המלוכה על הערבים כנציבים לרומי  ,כפי שאמרנו

שלטונם .

לעיל  ,והם היו גובים מסים למען הקיסר מאלה שבאו לאזור

36

נצרותם של הדאג ' אעים משתקפת בצורה ברורה לא רק בשמו של דאוד אל  -לאת ' יך  ,המופיע כאן
כאחד משליטיהם האחרונים  ,אלא גם בעובדה  ,שחוקר האטימולוגיות הערבי בן המאה התשיעית ,
איבן דורייד ,

37

מייחס לדאוד זה בניין מנזר בסוריה בשם דיר

דאוד .

38

אפשר אפוא לסכם ולומר  ,כי בזכרונם של הערבים נשתמר בבהירות  ,במשך מאות שנים  ,דבר
התנצרותו של מנהיג בשם ווג ' עום  ,במסגרת ברית שכרת עם רומא  ,וכי בני עמו המשיכו להיות

בעלי  -בריתה של רומא ופרשו חסותם כעושי דברה על עממים ערביים אחרים  ,עד שהודחו
ממעמדם זה על  -ידי הע ' סאנים  .אם מאחורי השם ' טיטוש ' בגירסת איבן

ח ' אלדון מסתתר השם

תיאודוסיוס  ,הרי שנרמז גם זמן התרחשותם של המאורעות המתוארים  -בסוף ימי תיאודוסיוס
הראשון

( 79נ 94 -נ )  ,או בראשית ימי תיאודוסיוס השני ( . ) 450 - 408

אודות דוג ' עום עולים בקנה אחד עם המסורת שנרשמה

פרטים אלה של המסורות

על  -ידי סוזומנוס ומאששים אותה .

נשאלת אפוא השאלה  ,מדוע לא נשתמרו מסורות אודות מאוויה  ,בדומה לאלו שנשתמרו אודות
זנוביה וזוקומוס

?

לאחרונה הועלתה הסברה  ,כי עצם ההנחה בדבר אי -השתמרותן של מסורות

כאלה עשויה להיות מוטעית  .באווהסוק מזכיר אגדה אודות התאסלמותה של נסיכה בשם מאוויה ,
בהשפעת אסיר ירא  -שמיים בשם חובייב אבן עדי  ,שחסידותו היתה לפלא בעיני בני עמה  .גם השם
' משה ' מופיע באגדה זו  ,אך לא בתפקיד שנועד לו בסיפורם של ההיסטוריונים הכנסייתיים

;

באגדה המוסלמית משמש הוא כשליח של מאוויה אל חובייב  ,מלווהו של בנה  ,המוסר לצדיק חרב
ומקבלה חזרה מידיו ללא

פגיעה .

ושמא זוהי העתקה מיתולוגית אופיינית של מסורת עממית

39

מרקע חברתי ותרבותי אחד למשנהו  ,אגב שינויים אחדים בתוכן ובצורה  ,שנעשו תוך כדי תהליך
סיגולה של האגדה לסביבתה החדשה

?

המסורות על אודות זוקומוס וזנוביה כשלעצמן מחזקות את ההנחה  ,כי יכולות היו להתרחש

העתקות כאלו  .כפי שראינו לעיל  ,מייחס יעקובי את קבלת הנצרות לא לדוג ' עום או לבני צאליח ,
 .ק 11 , Beirut 1971 ,

,

 / barם Ritab

 /-musammaם  Khaldun ,מ6ן T~ rikh

35
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36

שם  ,עמ '  . 27נראה  ,כי אחד ממקורותיו החשובים במקרה זה הוא מסעודי  ,המצוטט  .ביחס לשושלתו של א -

1

נועמאן  ,המתייחסת לתאנוח '  ,שם  ,עמ '  . 278על אודותיו ראה 111 , 1 , :

1 8

~

 . 403 -404קק 1936 ,
37

; הנ " ל  ,ספרות ערבית  ,א  ,עמ '
~

-London

על אודותיו ראה  . 757 - 758 :קק 111 ,

. 114 - 112

,

,

,

38

 . 545ק Cairo 1958 ,

39

.

 . 357 -358קק and Odord 1966 , 1 ,

50נ . 152 -

ש Durayd ' 2ת . F~ ck , ' 16יו  .נ

באוורסוק  ,מאוויה  ,עמ ' London 492 - 491

 /-Ishtiqdgם

ל , 2י61ט ' 488נ Brockelmann , ' 41 -

 -Duraydת16

,

-~Hasanפ
'

Wdgidi
-

~

.ם

;

ברוקלמן  ,ספרות ערבית  ,א  ,עמ '

תMuhammad 16

/-Maghdziם

Abi-Bakr

. ( , The-

Marsden Jones ) 86

מאוויה מלכת הסאראקנים

אלא לשושלתו קצרת הימים של א  -נועמאן בן עאמר  ,המזוהה על  -ידי איבן ח ' אלדון כבן עם

תאנוח '  .א  -נועמאן זה עוזר לנו להשלים מסורת אחרת  ,המובאת על -ידי ההיסטוריון בן המאה
העשירית  ,א  -טברי ,

פילוג בעם

40

בשם חוקר השושלות הישאם איבן מוחמד אל  -כלבי  .י 4על  -פי מסורת זו  ,חל

תאנוח ' לאחר שהגיע אל גבולות מסופוטאמיה  ,עם עליית השושלת הסאסאנית לשלטון

בפרס  .חלק מבני עם זה  ,אשר קצה נפשם בשלטון ארדאשיר הראשון ובני ביתו  ,עקרו מתחומי
שלטונו והצטרפו אל בני הקוד ' אעה שישבו בסוריה  42 .בניגוד לסברות שרווחו לפנים  43 ,ברור היום

כי במסורת זו טמון גרעין  -אמת  .הכתובת של גאדימת מלך תאנוח ' ( כשמו בצורתו הנבטית ) מאום

אל  -ג ' מאל מאשרת את דבר התפשטותם של בני עם זה עד גבולות סוריה

; 44

אולם ברי  ,כי אין

להעלות על הדעת שהם התנצרו כבר במחציתה הראשונה של המאה השלישית  ,בעת שהקיסרות

הרומית עצמה היתה פאגאנית  .סיפורו של יעקובי חושף אפוא העתקה דומה לזו של מאוויה ,

מהקשרה הנוצרי להקשר מוסלמי ; אלא שכאן ההעתקה היא מרקע פאגאני לנוצרי .
אגדת זנוביה במסורת הערבית זורה אור נוסף על אורח התרחשותו של התהליך  .כהכנה למסע
45

הנקם של עאמר איבן עדי  ,בן אחותו של ג ' אד ' ימה  ,נגד אל  -זבאא  ,מפייס קרוב משפחתו  ,קאסיר ,

בינו ובין אחד מנתיניו הנכבדים  ,עאמר בן עבד -אל  -ג ' ין  .מעמד הפיוס ביניהם מתואר בקטעי  -שירה
עתיקים  .בתשובתו של עדי בן עבד -אל  -ג ' ין לעאמר איבן עדי מופיעים הבתים הבאים

:

ומה שנוגע לזרמי הדם  ,אשר מדמה אתה

כי הינם על ראש אל  -עוזה או נאסר בלהט  -אודם ,
ומה שקידשו הנזירים בכל היכל ,

מרים .

את גדול הסגפנים  ,את המשיח ישו בן

(ו

נ

" "

נ נעם

עג ולת

4

Oda

;

"

נ
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נ ג,4
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"

וכני

זנם בג

) ל)

1

CH

"

"
)

4נ

~ .בראשון מוזכרות שתי אלוהויות
אך לא בתוכן
לפנינו שני בתי  -שיר המתאימים במשקל ובחרוז ,
~
ערביות  -פאגאניות ; ואילו השני מעתיק את המעמד כולו  ,באורח אנאכרוניסטי לחלוטין  ,לסביבה
נוצרית  .במקרה זה צורמת אי  -ההתאמה עד כדי כך  ,שכבר בתקופה קדומה נתעורר החשד כי יש

כאן ערבוב של שתי מסורות  .הערת  -שוליים באחד מכתבי  -היד מנסה לתקן את הפגום על  -ידי
הוספת בית שלישי  ,שמתאים היה יותר להקשרו  ,לו החליף את הבית השני  ,ולא בא בנוסף
40

על אודותיו ראה  . 578 - 579 :קק 2 , London 1931 ,

א  ,עמ '
41

42

44

45

46

.~14 - 13

ראה לעיל  ,הערה . 30
 . 821ע 4 . 3 . De Goeje , Leiden 1964 ,ן 1 ser . 11 , ed .
עמ '

43

; 149 - 148

נלדקה ( לעיל  ,הערה

, ) 30

עמ '

"

11

ל, 2

J

,

'

 ; 1) . Paret , ' 81Tabari

nales

,

קנן:

לדחיית אמיתות הסיפור  ,ראה

נלדקה  ,שם  ,הערה

.2

. 23

לצורך העניין תשמש אותנו גירסת א  -סברי ( לעיל  ,הערה  , )42עמ '

שם  ,עמ '

ברוקלמן  ,ספרות ערבית ,

 )1-Tabariן וראה נלדקה ( לעיל  ,הערה , ) 30

.24 - 23

ראה לעיל  ,הערה

עליו :

. 762 - 761

. 767 - 756

זאב רובין

אכן כבר טעם מאתנו עאמר ביום שאון  -הקרב

,

את חוד החרב  ,כאשר מה שהונף בכף היד חדר פנימה .

נ

נונ4ט4

47

 -ש

אולם כנראה  ,שלא בכל המקרים אפשר היה לעמוד בקלות כזאת על חוסר ההתאמה  .בסביבה
תרבותית שבה מועבר מידע היסטורי בין היתר באמצעות שירות כאלה  ,סביר להניח כי יצורי -

כלאיים צורמים פחות סייעו להעתקות תכנים מתקופה

לתקופה .

אלא שיש לחזור ולהדגיש ,

שסוזומנוס שמע ורשם מסורות טריות ורעננות  ,סמוך למועד התרחשות המעשים שעל אודותם הן

נסבו  .נראה אפוא  ,כי עיקרי דבריו אמינים

הם .

48

מאוויה בהקשרה ההיסטורי
הברית
במקרה

שכרתה קונסטאנטינופוליס עם מאוויה מלכת הסאראקנים הוכיחה עצמה ככדאית לפחות

אחד .

חודשים אחדים לאחר שנכרתה הובס  ,כאמור לעיל  ,הקיסר ואלנס על  -ידי

הוויזיגותים  ,ליד האדריאנופוליס  ,ונהרג .
קונסטאנטינופוליס ושמו עליה
מארקלינוס

) Marcellinus

מצור .

הוויזיגותים פשטו ברחבי תראקיה  ,חשו לעבר

המקור החשוב ביותר לדברי ימי התקופה  ,אמיאנוס

 , ( Ammianusמתאר באורח דרמאטי כיצד ניצלה העיר הודות לעזרתם

של הסאראקנים  ,אף  -על  -פי שבמקום אחר מביע הוא את אי  -אהדתו כלפיהם ואת סלידתו

מהשימוש בהם כבעלי  -ברית
47

:

לדברי א  -סברי עצמו  ,המתייחס למקורו

מג ש 0ע3ו

1313

(  ,אומר הוא ,

וכזה ' )  .ולדברי המהדיר ( שם  ,עמ '

,

:

1314

נ

?נ

,

ק

ע

3באע

04

ג וט יי

וע

)

,

שכם

כי כך נמצא השיר ,לא בשלמותו ~ ,
ומתאים היה שהבית השלישי יהיה כזה
: ) 762

' לאמיתו של דבר ניתן לקרוא את הנוסף בכתב בשולי כתב  -היד ד

:

; 1בג יגן) א) טכס  4כ*י?*4 4 3י*י4
פארים בספרו אל  -מוג ' אמאל ולא גילה את מקורם '  .במקום זה באה השורה המצוטטת בטקסט  ,והמשך ציטוטה
של הערת  -השוליים בכתב  -היד  :לענגי 31ם 30.לע-ף 4וב י4ץ -נ נ ע 4-עג ( ' וציטט אותם א  -צאע ' אני
וייחס אותם לעאמר כנזכר  ,ואללה הוא החכם יותר ' )  .מדברים אלה משתמע  ,שכבר-מקורו של טברי חש  ,כי אי -
)

( ' ציטט אחר שניהם [ כלומר אחרשני החרוזים הנ " ל ] אבן

'

, ,

)

ההתאמה בין שני הבתים יוצרת תחושת חסר במובן  ,וביקש להשלימם בבית שלישי  ,אשר את עקבותיו לא
הצליח לגלות בנוסח השיר שלפניו  .הערת  -השוליים אינה מבהירה  ,האם השורה שגילה א  -צאע ' אני היא אמנם
בית שלישי  ,נוסף על שני הבתים המצוטטים

;

אולם מהנאמר בה מסתבר  ,כי נתגלתה במנותק מהקשרה  ,והיה

צריך ליחסה לעאמר  .אם אמנם שייכת היא להקשר עניינים זה  ,מתקבל על הדעת שעליה לבוא במקום הבית
48

השני ה ' נוצר "  ,ולא בנוסף עליו .
לדברי אלתהיים וסטיהל ( [ לעיל  ,הערה
של כוחות המזרח

,]1

עמ '  , ) 330נראה כל הסיפור על אודות תבוסת

בפני מאוויה וחילוצו על  -ידי מפקח כוחות

ה ~magistermilitum -

המקום  ,המוצג בסיפור כמפקד צבא פלאסטינה

ופיניקיה  ,כקטע ממסורת ערבית קדומה  .הנתונים הפרוסופוגראפיים על אודות התקופה הנדונה מאפשרים לנו

אולי את זיהויו של ה ~ , magister militum -המתואר על  -ידי סוזומנוס ,
 " Ee inXLKqע4ז 6ע1 6הז  %ח% 60
 % aipaTiaן8 Kai % 8ז

כ  editum ~ -א 6 ( magister equitum

76 %חז"

קז) 0

כיוליוס  ,הנושא בכתובת

מאל (  (Inscriptiones Latinae Selectae , 773יאר
באום אל  -ג '
שנתגלתה
~
~
~
להחזיק בו עד לאחר קרב האדריאנופוליס ( ראה  . 48 1 :ק . ( kIUIilIS 1 ' , PLRE, 1 ,

מ 371 -

זה כדיוק  .וידוע לנו  ,כי הוסיף
מאידך גיסא  ,אי  -אפשר לזהות

את המפקד המקומי  ,שהרי לא ידוע לנו שמו של  aux limitis palaestinaeאו של phoenices

40

מהשנים הנדונות ( ראה רשימת מפקדי הצבא במזרח שם  ,עמ ' . ) 1120

5

"

"

aux 11 4

גם העובדה  ,שסוזומנוס ממזג שתי מישרות

המופיעות כנפרדות ב ~ Notita Dignitatum -למישרת -פיקוד אחת  ,אינה מקלה על מלאכת הזיהוי

( ן5000

.נ

)

 . 2 , 67 - 69 , 72 - 74קק  . ) ] 06 . [ , Notitia Dignilatum , Berlin 1876 ,אולם סוזומנוס משתמש בהחלט במינוח

רומי בקטע זה של דבריו  :גם אם אין הוא מדייק לחלוטין  ,אין זה מן הנמנע כי דווקא בעניין זה היו לו לעזר
מקורות -מידע רומיים .

כתובת הקבורה של אימרו

אל  -קים 328 ,

לספירה

משם חשו [ הגותים ] לעבר קונסטאנטינופוליס  ,כשהם נושאים נפשותיהם אל גלי אוצרותיה הרבים
עד מאוד  ,ובשמרם על מבנים של חזיתות מרובעות מפחד מפני מארבים  ,חשו בדרכם בחפזון ,

.

חורשי מזימות כליה על העיר המהוללה בעודם מאיצים בעצמם במרץ רב  ,כשהם הודפים כמעט את

סגור שעריה  ,הדף אותם כוח אלוהי שמיימי בזו הדרך  .גדוד סאראקנים ( אשר על דבר מוצאם
ומנהגיהם דיברנו רבות במקומות שונים )  ,אשר במסעות  -מלחמה מוכשרים הם יותר לפעולות

חשאיות מאשר לקרבות פנים  -אל  -פנים  ,הוזמן לשם זה לא כבר  ,ומשראה את הברברים הנקבצים
לפתע  ,פרץ באומץ מתוך העיר  .לאחר שנמשך הקרב בעקשנות זמן רב  ,נסוגו שני הצדדים ללא

הכרעה  .אולם הגייס המזרחי גבר בשל מאורע חדש  ,אשר לא נראה כמותו קודם  -לכן  :אחד מהם ,

ארוך  -שיער וערום פרט לאזור  -חלציו  ,השליך עצמו אל בין הגותים בפגיון שלוף  ,כשהוא זועק

זעקות  -נהי בגרון ניחר  ,ולאחר שדקר למוות את אחד האויבים  ,הסמיך לגרונו את שפתיו ומצץ את
דמו הזורם  .ואילו הברברים הוכו באימה על  -ידי מעשה  -פלא מפלצתי זה  ,ולאחר  -מכן לא נהגו עוד

הססניים .

בזחיחות  -דעת  ,כמנהגם כבקשם לבצע התקפה  ,אלא התנהלו בצעדים

49

את הסאראקנים הללו מזהים סוקראטס וסוזומנוס כשליחיה של המלכה מאוויה

הדברים שאמרנו לעיל אודות מקורות המידע שלהם  ,אין להטיל ספק באמינות

מה עלה בגורלה של ברית זו לאחר  -מכן

?

;

ואם נכונים

סיפורם .

אחריתה לוטה בערפל  ,ורק שני רמזים על תולדותיה ,

הסותרים לכאורה זה את זה  ,נתגלגלו לידינו  .נאום  -שבח לתיאודוסיוס  ,שנישא על  -ידי הנואם
פאקאטוס

) ( Pacatus

ב  , 389 -מתייחס להפרתה של ברית כלשהי על  -ידי

על  -ידי תיאודוסיוס בשל מרידתם
expetitas

o

הסאראקנים  ,אשר נענשו

) 'dicam 8 rebellibus Sarracenis poenas polluti foederis

מצד שני  ,כתובת משנת

425

שנתגלתה בדרום  -סוריה  ,מהללת את ' פסלה של

~
'
מאוויה  ,פלא המין הנשי  ,את תהילת תבונתה  ,אדיקותה ואהבתה לבעלה  , ' . . .לרגל הקדשת כנסייה
לתומאס הקדוש על  -ידה  .י 5מאוויה זאת זוהתה כבתה של המלכה  ,שהעבירה את עמה אל חיק
הנצרות

; 52

ואם נכון הוא הזיהוי  ,מסתבר שלא זו בלבד שהברית עם בני עמה של מאוויה היתה

עדיין בתוקפה בשנת  , 425אלא שהשפעת בתה הגיעה באותה עת עד

דרום  -סוריה .

הסתירה היא  ,כאמור  ,סתירה למראית  -עין בלבד  .בריתותיה של רומא עם עממים ברבריים
שישבו על גבולותיה  ,נתונות היו לזעזועים תדירים ; לא אחת פרצו חיכוכים בין הצדדים  ,וחיכוכים

אלה נסתיימו בפשרות  .אין צורך להניח  ,שהתקוממות חולפת ( אשר לא ברור אם אמנם היתה
באמת מצד בני עמה של מאוויה ) סתמה
49
50

16 , 4 - 6

xxxl ,

את הגולל על הברית שנכרתה ב . 378 -

Marcellinus , Res Geytae ,

 , Ammianusוהשווה סוקראטס ,

 ) 11 ( , 22 , 3נ ) Panegyrici Latini . 11

0 .ת  Epigraphigue , 1947 ,שש " "  ' 4לנ
הערת מפרסמי הכתובת המצוטטת שם  ,וכן  . 569ק ' Mavia' , PLRE,

51

193

52

ראה

53

הנחה זו אפשר למצוא אצל באוורסוק  ,מאוויה  ,עמ '

/

. 489

1

"

י

53

;

לו כאלה היו פני

,

סוזומנוס 11 , 2 ,

י

.

41

זאב רובין

הדברים  ,ספק אם ברית זו היתה זוכה לשבחים כה רבים מצדם של ההיסטוריונים הכנסייתיים

.

רופינוס  ,סוקראטס  ,תיאודורטוס וסוזומנוס אפשר אפוא לקבל את זיהויה של מקדישת הכנסייה

לתומאס כבתה של מאוויה  ,ואת זיהוי הבעל אשר לו נתונה אהבתה (  ) 8ק6עסג )  , )9המהוללת על -

ידי הכתובת  ,כוויקטור  ,המצביא הנודע בצבא

הרומי .

54

לאחר  -מכן שוב אין אנו שומעים מאומה על מאוויה ועל בני עמה  .בהמשך הסיפור מופיעים
בקידמת הבמה ההיסטורית הדאג ' אעים  ,בני צאליח  ,אשר זיהוים כבני עמו של זוקומוס ודבר

דחיקת רגליהם על  -ידי בני ע ' סאן נדונו לעיל  .אין זה מן הנמנע  ,שבואם בראשית המאה החמישית

לווה בזעזועים ובפשיטות  -שוד  ,שהד להן נמצא הן אצל הירונימוס והן אצל יוהאנס קאסיאנוס .
אפשר להבינם כדומים לזעזועים שליוו את בואם של בני ע ' סאן  ,קרוב למאה שנה לאחר  -מכן  .אם

55

נכונה אנאלוגיה זאת  ,אין זה מן הנמנע כי הדאג ' אעים הם אלה שהדיחו את יורשי מאוויה מגדולתם
ותפסו את מקומם כמנהיגי ה 'foederati -

נכחדו כליל .

56

הסאראקנים  .אין להסיק מכאן  ,שבני עמה של מאוויה

מתקבלת יותר על הדעת הסברה  ,שהפכו לנתיניהם של הדאג ' אעים  ,אשר כדברי

המסורות הערביות  ,הומלכו על  -ידי רומא על הערבים  .כך שימשה רומא מפייסת ומשכינת שלום

בין בעלי  -בריתה .
סברה זו יש לה על מה לסמוך  :ישנה עדות לכך  ,שכבר במחצית השנייה של המאה השנייה
שימשה רומא כמתווכת ומפייסת בין שבטים ניצים בצפון ערב  -הסעודית  ,כדי להשכין שלום
בגבולותיה ולחשל את בריתה

המדובר הוא בכתובת דו  -לשונית  ,יוונית  -נאבאטית ,

עמהם .

מרוואפה שבערב  -הסעודית  ,מתקופת שלטונם של מארקוס אורליוס ולוקיוס ורוס ( , ) 169 - 162
וליתר דיוק מפרק הזמן שלאחר נציבותו של קווינטוס אנטיסטיוס אדוונטוס

,

) Antistius

.נ

)

כתובת זו מנציחה בניין מקדש על  -ידי עם

5
 ( Adventusבערביה  ,קלומר בין השנים  166ל 169 -
התאמודים 58לכבוד שני קיסרי רומא  -ביטוי מובהק לקשרי הברית בין עם ערבי זה ובין

הקיסרות  .המקדש הוקם בחסות הנציב אדוונטוס  ,הנזכר לעיל  ,ובניינו הושלם על  -ידי יורשו
בתפקיד זה  ,לוקיוס קלאודיוס מודסטוס

) Claudius Modestus

. )] .

59

הקטע הנאבאטי של

הכתובת  ,אשר לא נשתמרה בגירסתה היוונית  ,מהלל את אדוונטוס לא רק כנותן חסות לבניין

המקדש  ,אלא גם כמפייס ומשכין שלום  ' .ורמסהם ' היא המלה הערבית  -תאמודית המופיעה

54

את הזיהוי הזה דוחה באוורסוק ( שם  ,עמ '

, ) 490

למרות הודאתו  ,כי ' השם  ,האמונה ותכונותיה הנערצות של

מאוויה זו כת המאה החמישית הם ללא ספק מפתים ' .
55

; 135

 .ק J(irbme , Lettres , 711 , Paris 1961 ,

(  colls . 643448י

"

!

"

88

. (,

"

) Labourt

.נ

Hieronymus , Epistulae 126 , 2 ,

1 , 1 (PL , XLIX ] 184ץ 05 Cassianus , Collationesתתבאסנ  .נסיונות להקדים את מועד

כואו של זוקומוס ואף לזהותו כבעלה המנוח של מאוויה  ,אינם משכנעים  .ראה מאיירסון ( לעיל  ,הערה

. 130 - 129
56

 , ) 1עמ '

שרידי הצאליח ( אשר כללו גם את הדאג ' אעים ) הוסיפו לשבת בסוריה עד אמצע המאה השביעית ונתמזגו כנראה
בעקבות קרב מארג ' ראהיט

( ) 683

בקרב בני הקאלב  ,שהיו ענף של הקוד ' אעה  .כך נוצרה גם הפיקציה  ,שמוצאם

הוא מקרב הקוד ' אעה  .ראה לעיל  ,הערה . 29
כליל על  -ידי כני ע ' אסאן  ,כן לא הוכחדו כליל בני עמה של מאוויה על  -ידי הדאג' אעים .
ראה באוורסוק  ,רוואפה  ,עמ '  . 522 - 513הטקסט של הכתובת עצמה מובא שם  ,עמ '  . 515 - 514לזיהוי הנציבים
הרומאים המוזכרים בה ולתיארוכה ראה שם  ,עמ ' . 517 - 516
1 . Dussaud ,,
על אודותיו ראה  . 132 - :קק  Syrie' avantI'Islam , Paris 1955 ,הש ~tration~ desArabes

ניתן להביע על  -כן את הסברה  ,שכשם שהדאג ' אעים לא הוכחדו

412

57

58

'

135
59

מודסטוס נזכר בנוסח היווני בלבד ; באוורסוק  ,רוואפה  ,עמ '

. 515

מאוויה מלכת הסאראקנים

בכתובת  ,ושוות ערך היא ל -

' אותם ' .

~*
a

$

-kY

' השכן שלום ' בערבית קלאסית  ,עם סיומת הגוף המושאית

' הם '  -כלומר
כתובת זו מעניינת גם מסיבה נוספת  .את בניין המקדש מתארת היא בזו הלשון  ' :דנה נוס די
60

עבדת שרקת תמודו  ,קדמי שרקת למהוא ( ש) וה מן ידהם ומשמשהם [ לעל ] ם ' ( ' את המקדש
861ע

בטקסט היווני של הכתובת ] )  ,אשר הקים עם החמודים [ שרקת תמודו

=

 e5בטקסט היוונך  ,מנהיגי העם  ,למען יהיה נכון בידיהם ומשמשם
aiou
01עvdv % 8

[ נוס =

V

6ז

T

לעולם ' ) .
~

ן6

~
שרקת '  ,כשוות  -ערך ל 01 ' -ע , % 8ראויה לתשומת  -לב  .בערבית קלאסית משמעות המלה
המלה '
)

בע 21היא שותפות או אחווה  .לאחרונה נעשה נסיון משכנע למצוא בשורש  ,נןע המונח ביסודה ,

את האטימולוגיה למלה '  ' EapaK voiביוונית  ,או '  ' Saraceniברומית  .לפי פרשנות זו  ,לפנינו
' ( או למונח הרומי '  - ( ' gentilesכלומר בני

~
למונח היווני evLKOl
למעשה מעין שווה  -ערך
~
העממים  ,הגויים  -השאול מלשונם של אותם עממים עצמם  62 .כך מסתבר מקורו של המונח ,

אשר מלומדים נוצרים העמיסו עליו תלים של פרשנות מקראית כוזבת ,

63

מהקשרם ההיסטורי של

בריתות וחוזים שנכונו בין קיסרי רומא ושכניהם יושבי המדבר למן המאה השנייה

ואילך .

64

משחזור זה עולה  ,כי הברית עם בני עמה של מאוויה היתה רק אחת בשרשרת של בריתות  ,מהן

שקדמו לה ומהן שבאו בעקבותיה  .למרות הזעזועים שפקדו את בעלי -הברית האלה בעת חילופי
שלטון בקרבם  ,או בעקבות לחץ שלחצה עליהם הגירתם של שבטים חדשים  -דומה שהקיסרות
השכילה לנהל את יחסיה עמם בהצלחה
60

שם  ,עמ '

. 514

לא  -מבוטלת .

65

עניין זה השתמר בטקסט הנאבאטי של הכתובת  ' :וחפית אנטסטיס אדונטס הגמון '  .המלה ' חפית ' ,

ינ 4בערבית קלאסית  ,היא תרגום למלה היוונית ' 0 % 4קז0ק  , ' %המופיעה בטקסט היווני  ,מבלי שהתייחסותה

.

לבניין המקדש תהיה ברורה ראה גם 4 . O ' Conor , 'The Origin of the Term Saracen andןD . F . Graf & i

'.

 . 17ת  . 56 ,ק (  ) 1977ע ~ the Rawafallnscriptions , Byzantine Studies, 1סברתם של

הכונה היא לפיוס בין התאמודים לרומא  ,מתקבלת פחות על
61

63

באוורסוק  ,רוואפה  ,עמ '
ראה

. 514

62

מחברי מאמר זה  ,כי

הדעת .
גראף ואוקונור

( לעיל  ,הערה  , ) 60עמ ' . 66 - 60

דברי סוזומנוס המצוטטים לעיל וסיכומם של גראף ואוקונור ( [ לעיל  ,הערה

 , ] 60עמ ' ) 60

לדיונים

האטימולוגיים במונח בספרות הפאטריסטית.
64

דעה זו מקובלת גם על באוורסוק ( מאוויה  ,עמ '

. )483

לעניין זה רלבנטי כנראה גם מאמרו של . Graf, ' The

(]

 .קק Saracens and the Defense of the Arabian Frontier' , BASOR , CCXXIX ( February 1978 ( ,

 , ! - 26אשר לצערי לא היתה לי גישה אליו בעת כתיבת שורות אלה .
65

בעיית הלימם

המבוצר של פלסטינה ושל ערביה נדונה בהרחבה במחקרים רבים  ,אשר החשובים

) ( Limes

שבהם נכתבו על  -ידי פרופ ' מרדכי גיחון  .ביבליוגראפיה מקפת ימצא הקורא אצל באוורסוק  ,לימם  ,עמ '
הערה  : 6גראף ואוקונור ( לעיל  ,הערה  , ) 60עמ '  , 54הערה  . 9דבריהם של האחרונים על איושה של מערכת -

, 221

ביצורים זו ראויים

להדגשה .

באזור הביצורים המכונה '  , ' Limesלא נתגלו עדויות ארכיאולוגיות לנוכחות

מסיבית של הצבא הרומאי  .על  -כן יש להסיק  ,כי הגנת אזור הגבול הדרום  -מזרחי הופקדה בידי בעלי  -ברית

) . ( Foederati

עובדה היא  ,כי תקופות  -זעזועים של ממש באזור זה לא היו תכופות  .בין פרשת זנוביה לפרשת

מאוויה חלפו כמאה שנה  ,ואין כידינו עדויות על זעזועים של ממש בתקופת הביניים  .הוא הדין בפרק הזמן
שחלף מראשית המאה החמישית עד להשתקעותם של בני ע ' סאן  ,בראשית המאה השישית  .נראה אפוא  ,כי

הסאראקנים היו בני  -ברית טובים ויעילים הרבה יותר משניתן להסיק מדבריו העוינים של אמיאנוס מארקלינוס
 ~ (Ammlanus Marcellinus , Rלביקורת נוקבת על עצם התיאוריה בדבר  limesכקו -
( . es Gestae , XIV , 4 , 1

ביצורים מבוצר  ,במאות השנייה עד הרביעית  ,ראה  " :שצמן  ' ,בעיות הבטחון בדרום  -יהודה בתקופה שלאחר
המרד הגדול '  ,קתדרה ,

 ( 30טבת תשמ " ד )  ,עמ '

. 32- 3

ספק רב אם מערכת ההגנה הצבאית של המאה הרביעית עד

השביעית  ,אשר דבר קיומה נרמז שם ( עמ '  , ) 31נשענה אף היא בעיקרו של דבר על מערך  -ביצורים מהסוג
המתואר על ידי מ ' גיחון  .ראה גם  :ז ' רובין  ' ,העברת הלגיון העשירי דרומה  :לבטחון הספר הארץ  -ישראלי או

לבטחון דרכי המסחר להודו ואתיופיה '  ,שם  ,עמ '  , 63 - 61וביחוד עמ ' . 62

לאחרונה הושמעה גם הערכה מחודשת

של עצם תפקידו של הצבא הרומי בארץ  -ישראל  ,ובמסגרת זו גם של תפקיד הממצאים שנתפרשו כעדות לקיומו
של  limesמבוצר  .ראה

:

ב ' איזק  " ' ,ליסטים " ביהודה ובערביה '  ,קתדרה ,

39

( ניסן תשמ " ו )  ,עמ '

נ 6 -נ .

ז:

*4

זאב רובין

א

י

נטשי4שע ייא ושישאה

)נ

*

.

 ..- .כתובת המהללת את המלכה מאוויה בת מאוויה ,

425

-.

לספירה

הברית עם בני עמו של זוקומוס מסמנת התפתחות חדשה  .סוזומנוס מציג את המנהיג הזה  ,כמי

שהטיל את חתיתו לא רק על הסאראקנים  ,אלא גם על הפרסים  .במהלך המאה החמישית הלכו
ותכפו מאמציה של רומא לחזק את הגנתה על גבולותיה המזרחיים בעזרתם של בעלי  -ברית

סאראקנים .

במסגרת מדיניות זו ביקשה היא  ,בכל האמצעים שעמדו לרשותה  ,לעקור שבטים

סאראקניים שישבו בתחומי שלטונה של הממלכה הפרסית הסאסאנית ולהעבירם אל תחומי

חסותה  .מדיניות זו  ,אשר נוהלה שעה שבין שתי המעצמות אמורים היו לשכון יחסי שלום  ,סיבכה
את היחסים ביניהן ובסיכומו של דבר היתה גורם חשוב לפרורן המלחמה הגדולה ביניהן בראשית

המאה השישית .

66

בהקשר זה  ,החורג מענייננו  ,ראוי להדגיש נקודה אחת  :אמצעי חשוב להעברתם

של שבטים סאראקניים מתחומי השפעת פרס הסאסאנית לתחומי השפעת הקיסרות הרומית
המזרחית היה המיסיון

הנוצרי .

67

הפרשות של מאוויה וזוקומוס חשובות להבנת גיבושה של

מדיניות זו  :בשני המקרים למדו הרומאים  ,כי ניתן להעביר בקלות עממים סאראקניים שלמים אל
חיק הנצרות  ,אם אך נעשה הדבר באמצעות דמויות פלאיות  ,רבות  -תהילה  ,השוכנות בקרבם

והפועלות בחסות מנהיגיהם השבטיים .

68

מבחינה זו  ,אפשר להשוות את התנצרות הסאראקנים להתנצרותם של עממים ברבריים אחרים ,
סמוך למועד התנצרותה של מאוויה  .כך  ,למשל  ,גם הוויזיגותים הועברו אל חיק הנצרות תוך פרק -
זמן קצר  ,על  -ידי מיסיונר מבני עמם  ,אולפילה )  , ( tHfilaאשר פעל בחסות מנהיגם פריטיגרן
)  , ( Fritigernבעידודו ובהמרצתו של הקיסר
66

עוין באן רק  ,כי חוזה מפורש  ,שאסר על קבלת בעלרברית סאראקנים

ידי הצד השני  ,מחכר על  -ידי
 . 112 - 113קק Paris 1851 ,

67

ואלנס .

69

כאן המדובר הוא בהתנצרותם של עמים

 ,י1

Fragmenta

(  .טס)  . MUIIerכ

)

( 0a6 a5
) xov ol

1,

של פרס או של רומי על -

Malchus Filadelphensis , Frg .

Historicorum Graecorum ,

על התנצרותו של  Amorcesusבעת הפיכתו לבעל בריתה של רומא ראה מלכוס  ,שם  .על סיפורו של קירילוס

מבית  -שאן על התנצרות  Aspebetosו ~ , Terebon -מפורט במסגרת נפרדת  .ראה
 ed -. 8 . Schwartz,, .י 11
 . 18 - 21קק von Scythopolis, Leipzig 1939 ,
 late Antiquity' , Theת

:

,

,

;

.,

כמו  -כן ראה

'The Mediterranean and the Dilemma of the Roman Empire
]

Cyrillus

Rubin

:

2.

Afedit! 0' rraf
 theתו  . 33 - 36 ; 2 . Rubin , ' Diplomacy and Warקק inean Historical Review , 1 ) 1986 ( ,

 ]( .נ  , Ph . Freemanי  the fifth century /4 . ]( .תו Relations between Byzantium and the Sassanians
8 . ( ,טט ) Kennedy
' Byzantine East (British Archaeological Reports
The Defence fthe Roman and
,

"

 . 680 - 681קק international senes 297 ( , 1986 ,

44
68

69

ראה בהרחבה  :ז ' רובין  ' ,התפשטות הנצרות בארץ  -ישראל מימי יוליאנוס עד תקופת יוסטיניאנוס '  ,מ ' שטרן
ואחרים ( עורכים )  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 246 - 241
2 . Rubin , 'The Conversion ofthe Visigoths 10,
,,
, , 3fuseum: .
ראה :

,

 . 34 - 54קק ) 1981 ( ,

.

'

מאוויה מלכת הסאראקנים

ברבריים  ,שישבו על גבולותיה של הקיסרות הרומית  ,העריצו את תרבותה ואשר כל אושיות
חברתם ותרבותם זועזעו בשל מגעם עם תרבות מפותחת יותר  .עמים אלה לא באו במגע מיידי עם
כלל האוכלוסיה של הקיסרות  ,אשר במהלך המאה הרביעית היו עדיין פאגאנים ברובם  ,אלא עם
השלטונות  ,שהיו בעיניהם ביטויה המובהק של הציוויליזאציה שהעריצו  .כך אפשר להסביר את
העובדה  ,שמעברם של אלה אל חיק הנצרות התבצע בקלות גדולה יותר מאשר זה של אוכלוסחת
הקיסרות עצמה  ,שבמשך מאות שנים היתה חשופה להשפעת תרבותה הפאגאנית ,ההלניסטית-

רומית של הקיסרות  .משקלו של הגורם הברברי בצבא הרומי היה אחד הגורמים העיקריים
להתנצרותו ההדרגתית של צבא זה  ,ולכך שרק החל משלהי המאה הרביעית הצליחו קיסרי רומא
להשתמש בצבאם ביעילות כמכשיר לאכיפת מדיניותם

הדתית -הנוצרית .

רמז לתקדים אפשרי למדיניות קיסרי רומא במאה החמישית מצוי אולי בכתובת המפורסמת של

אימרו אל  -קים משנת  , 328שנתגלתה בנאמארה  ,דרומית

לדמשק .

70

כתובת הקבורה  ,הכתובה

ערבית קדומה באותיות נאבאטיות  ,מתארת את הקבור כ ' מלך הערבים כולם ' ( db
בתעתיק

לערבית קלאסית) .

 ,מע1 _,ג_
)

,4

היא מספרת על מעללי גבורתו ומסעות כיבושיו ומזכירה גם את קשריו

.

עם רומא בשתי שורות  ,אשר תעתיקן ופענוחן קשים ביותר והיוו סלע  -מחלוקת בין מלומדים !  7אק
נוסח מבין אלה שהוצעו שאינו מעורר קשיים פליאוגראפיים  ,לקסיקוגראפיים או תחביריים -

דקדוקיים  .הפרט היחיד שאינו שנוי במחלוקת הוא  ,שאימרו אל  -קיס זה עמד בקשרי  -ברית עם
רומא  .האם עמד גם בעת ובעונה אחת בקשרי -ברית עם פרס הסאסאנית  ,והפך את הנסיכות שהקים

בחורן לממלכת  -חיץ ' בין שתי האימפריות העליונות '

?

72

עמדה דו  -משמעית כזאת מצד נסיך ערבי

אפשרית היתה אולי בשנות ילדותו של שאפור הראשון (  , ) 337 - 309קצעה שחוזה השלום שנחתם
בין נארסה ובין דיוקלטיאנוס בשנת

297

היה בתוקפו  ,והחזית שבין רומא ופרס הקץה רגועה  .אולם

הכתובת  ,המוצבת בתחומי שלטונה של רומא  ,אינה מותירה מקום לספק כי מנקחרת ראותה היה

אימרו אל  -קיס נסיך הקשור עמה בקשרי  -ברית

) . (foedus

מעניין אפוא לראות  ,כיצד מצטייר אימרו אל  -קיס במסורת הערבית  .א  -סברי  ,המסתמך על

הישאם אבן מוחמד אל  -כלבי  ,מציג אותו כנסיך אל  -חירה  ,בנו ויורשו של עאמר איבן עדי  ,נוקם
דמו של ג ' אד ' ימה  ,אשר נזכר לעיל  .אולם הוא מוסיף שאימרו אל  -קיס היה הנסיך הראשון מטעם

70

מצוטט מתוך קנטינו ( לעיל  ,הערה

71

קנטינו  ,שם

.1

מ
לרומא ' ) ~ .
נ

"

:

hdPdI / h

נגע

אלתהיים וסטיהל ( לעיל  ,הערה

,

.

בלע

 2נ14ם ול / 4ממעט
[ לצד]

רומא ' ) .

*נ

 . 306ק 1 ) 1904 ( ,

.4

72

 , ) 1עמ ' : 3 ! 7 - 3 ! 5

קשוין

עג,

( ' והעממים " הכירו " כבניו  ,והוא בטח בהם  ,והם ניצבו שיתן

הפרסית .

 , ) 58עמ ' : 64

[ ג]

Lfjעמ '
באוורסוק  ,רוואפה ,

נגשי

dJG

_,

עגן ( ' הוא " חילק " בין בניו את העממים ואירגן אותם כפרשים

כמו  -כן נעשו נסיונות לגלות בנוסח זה גם את עקבות הממלכה

דוסו ( לעיל  ,הערה
[ JI
 . 3ננע1

_

, ) 23

עמ '

. 50

,י

עג,

, 522

( ' והוא " חילק " אותם [ את

העממים ]

בעקבות les Arabes' , Recueil

בין פרס ורומא ' ) .
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 ,טשטתמCh . Clermont - )[8

: d'archeblogie Orientale ,

עלק

( ' ודוא " מינה אותם " [ את

בניו ]

' summaגש
duo imperia

 , ' interכמאמר פליניוס הזקן

באוורסוק  ,רוואפה  ,עמ '

. 522

כמושלים מטעם פרס ורומא ' ) .

( 88

,

 ,ר  (Naturalis Histora ,על פאלמירה  .ווזה

*411

זאב רובין

נסיכי פרס

שהתנצר .

73

פרט זה נדחה כבלתי  -אמין על  -ידי

נלדקה .

74

אולם לאחרונה הועלתה

הטענה  ,כי אפשר להסביר את אי  -ההתאמה בין מניין שנות שלטונו אצל א  -סברי מחד גיסא
ואצל יעקובי מאידך גיסא על יסוד ההנחה  ,כי הראשון מונה את שנות שלטונו בחסות פרס
הסאסאנית  ,ואילו האחר מונה את שנות שלטונו בחסות רומא  .נקודת המיפנה תואמת את תקופת
שלטונו הקצרה של באהראם השלישי  ,שמלך חודשים ספורים לפני עלות נארסה על כס המלוכה ,
ב ; 293 -

זאת לאחר מלחמת  -אזרחים קצרה  ,אשר בה גבר על באהראם אחיו  .האמנם תמך אימרו

אל  -קים בצד המפסיד במלחמת  -אזרחים זו  ,ערק לרומא בעקבות התבוסה וקיבל על עצמו בערוב
ימיו את דת הקיסר קונסטאנטינוס

?

75

ההנחה מפתה  ,אך מעוררת שפע של קשיים כרונולוגיים  .בראש וראשונה אין היא מסבירה את

העובדה  ,שעאמר אבן עדי מופיע בכתובת הדו  -לשונית שהוזכרה לעיל " ,
של נארסה וכתומכו במאבקו נגד באהראם  .יחד עם זאת אין זה מן הנמנע  ,כי עריקתו של אימרו

כבין החיים בעת נצחונו

אל  -קיס לצד הרומי חלה בעת התרופפות מרותה של המלוכה הפרסית  ,לאחר מות יורשו של
נארסה  ,הורמיזד השני  ,ב  , 309 -שעה שעל כס המלוכה עלה בנו התינוק  ,שאפור השני  .ייתכן אף ,

שהרקע של אימרו אל  -קיס  ,כבנו של עאמר  ,שתמך במאניכאים  ,החיש את מעברו אל חיק הנצרות .
אם נכונה הנחה זו  ,זורים הדברים אור נוסף על רצף העלילה ההיסטורית  ,אשר בה היה תפקיד
חשוב גם למאוויה  ,הנסיכה הסאראקנית

נ7
74

75
76

א  -טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '
נלדקה  ,שם  ,עמ '

; 834

מסיני .

נלדקה ( לעיל  ,הערה

, ) 30

עמ '

. 47 -46

 ,47 - 46הערה . 2

סברה זו פותחה על  -ידי אלתהיים וסטיהל ( לעיל  ,הערה
ראה לעיל  ,הערה . 24

,) 1

עמ '

. 320 - 319

נספח
ספרו של עירפאן שאהיד אודות יחסי ביזאנטיון והערבים במאה הרביעית

1

הגיע לידי זמן רב לאחר

פרסומו  ,ועל  -כן נבצר ממני להתייחס אליו במפורט בגוף המאמר ובהערות הנלוות אליו  .המגמה שהכניס
מלומד זה לחקר תולדות הערבים בשלהי העת העתיקה  ,הן בספר זה והן בספר הנלווה אליו כמעין מבוא ,
שעניינו יחסי רומא והערבים בתקופה מוקדמת יותר ,

2

ראויה לדיון מפורט בנפרד

העובדה  ,שספר נוסף  ,הממשיך בפיתוחה של אותה מגמה  ,נמצא כעת בשלבי

;

זאת בייחוד לאור

הכנה .

בהקשר הנוכחי מצאתי לנחוץ להתייחס לעניין מרכזי אחד  ,אשר בו עומדת השקפת שאהיד בניגוד גמור

לנטען במאמרי .לדעת שאהיד  ,לא זו בלבד שמאוויה ובני עמה לא הועברו אל חיק הנצרות על  -ידי הנזיר
משה  ,אלא שהיו נוצרים ( אורתודוכסים  -ניקיאנים ) זמן רב בטרם הרימה את נס המרד  .יתר  -על  -כן  ,את עצם
המרר מסביר שאהיד כמעין מלחמת  -דת  ,אשר בה ביקשה ואף הצליחה מאוויה לכפות על הקיסר ואלנס
) 4ן

עמה .

האריאני מינויו של בישוף אורתודוכסי  -ניקיאני על בני

~
1

לעיל  ,העור

.כ

.

 1למאמר

בתאנטיון] .

and the
~ Arabs Washington

2

1984

3

ריון מלא בפרשת

) (]

ןלהלן  ,ושהיד ,

.

3

~

מאוויה מצוי בספרו  ,בתאנטיון  ,עמ' 38נ . 202~-

tAe-

'ם  Arabs:שא ) אחRome 0

10

מאוויה מלכת הסאראקנים

דבריו של שאהיד מבוססים על ידע רב ומעמיק במקורות לתולדות הערבים בתקופה הטרום  -אסלאמית ,
על כל סוגיהם  ,וראויים הם למלוא תשומת הלב ; וזאת מפני שגישתו הכללית אליהם ופרשנותו את פרטיהם
אינן עומדות במבחן

הביקורת .

האסמכתה העיקרית לטיעונו של שאהיד הינה בעצם הנמקה מתוך שתיקתו של רופינוס  .סופר כנסייתי

זה אינו אומר במפורש  ,שבני עמה של מאוויה היו עדיין פאגאנים בימי הקיסר ואלנס  .כיוון שבד  -בבד עם
שתיקתו זו מזכיר הוא את מינויו של משה כבישוף לסאראקנים כתנאי עיקרי שהציגה מאוויה לחידוש
הברית עם הרומאים ,

4

.

נראה כי לפחות לכאורה קיים בסיס של ממש לטיעונו של שאהיד על הנמקה זו

מוסיף הוא שורה של פרטים  ,המשתבצים כולם במסכת אחת  ,עד שנוצר הרושם כי אכן הדין עמו  ,וגישת

קודמיו לפרשת מאוויה ראויה לרביזיה מרחיקת  -לכת  .אולם משקלם של כל הפרטים הללו  ,כל אחד מהם

בפני עצמו וכולם ביחד  ,תלוי בנקודת המוצא של טיעונו  -שתיקתו של

רופינוס .

.

כנגד שתיקתו של רופינוס עומדים דבריהם המפורשים של תיאודורטוס ושל סוזומנום את עדותו של

האחד ניתן לסתור בטענה  ,כי היא מאוחרת מעדות רופינוס  ,ועל  -כן מהימנה פחות  .לא כן באשר לעדותו של

האחר .חשיבותו של סוזומנוס כמקור מהימן לתולדות ארץ  -ישראל לא הועמדה בספק  ,אף על  -ידי שאהיד
עצמו ,

שהדגיש את מהימנות עדותו באשר למסורות הערביות הקשורות בפרשת מאוויה .

5

לפיכך  ,נאלץ הוא

לפרש את דברי שני ההיסטוריונים הללו באשר לפעילותו המיסיונרית של משה בדוחק רבץ ויגיעתו
תיראה מיותרת  ,אם יימצא הסבר משכנע לשתיקתו של רופינוס באשר לפאגאנתם של בני עמה של מאוויה ,
במסגרת המגמה הכללית של

תיאורו .

נקודת המוצא להסבר כזה הינה ההנחה הפשוטה  ,כי לאמיתו של דבר הקדים רופינוס את שאהיד במגמת

הצגתו של מאבקה של מאוויה כמאבק תיאולוגי דוקטרינארי ; וכדי לייפות את מניעי התמרדותה מנקודת -
ראות זו  ,נאלץ להשמיט כמה פרטים  .לביסוסה של טענה זו ניתן להצביע על סתירה הגיונית בתיאורו של
רופינוס  ,שקשה עד מאוד ליישבה במסגרת הטיעון של

שאהיד .

אם היתה אמנם מאוויה נוצרית -

אורתודוכסית  ,וכל פרשת המרד שלה נגד ואלנס לא נועדה אלא כדי לכפות על הקיסר מינויו של בישוף
אורתודוכסי לבני עמה  ,כיצד אירע הדבר שניאותה לשלחו לאלכסנדריה  ,כדי שיקבל שם את מינויו מידי
לוקיוס  ,הידוע באריאנעם הקיצוני

שלו ?

האמנם סבורים היו עושי דבריו של הקיסר  ,כי יצליחו להוליך

שולל הן את המלכה  ,אשר האורתודוכסיה שלה היתה המניע העיקרי שלה לשבירת הסכמיה עם רומא  ,והן
את מועמדה של אותה מלכה לבישופות

?

סביר הרבה יותר להניח  ,שאם נאלצו כבר להיכנע לה  ,למורת

רוחם  ,בעניין זה  ,היו עושים כמיטב יכולתם למנוע מעצמם מבוכה וחרפה נוספות  ,והיו דואגים מלכתחילה
להקדשתו

האורתודוכסית .

אולם במסגרת סיפורו וגל רופינוס נעשית סתירה כזו בלתי  -נמנעת  .במרכזו עומד העימות בין משה

4

שם .

עמ ' 56ן . 157 -

שאהיד מעלה את סוקושטס לדרגת מקור שווה  -ערך לרופינוס  ,אולם אף הוא אינו מנסה לפסול את עדות

סחוממס בנימוקים  ,שבהם פוסל הוא את עדות תשודורטוס  ,שם  ,עמ '  , 185 - 184וראה גם להלן  ,הערה
5

שם  ,עמ '  , 149הערה  ; 9עמ ' 79 - 274 , 190 - 188נ

6

את עדות תיאודורטוס פוסל הוא ( שם  ,עמ ' ) 185 - 184

.5

בטענה  ,כי היסטוריון כנסייתי זה נתפס לשורה של שגיאות  ,אשר

הפאגאנתם של מאוויה ובני עמה רק אחת מהן  .זהו טיעון מעגלי  ,החוזר אל נקודת המוצא שלו ; שכן ה ' שגיאה ' האמורה

מופיעה בראש  -רשימות השגיאות  ,אף שהיוהה שגעה הש  -היא הטעונה הוכחה  .ה ' שגשות ' האחרות אינן שגיאות כלל  ,אלא
פועל  -יוצא מפרשנותו המוטעית של שאהיד  .כך  ,למשל  ,טוען הוא  ,כי בניגוד לשלושת ההיסטוריונים הכנסייתיים האחרים ,
אליבא דתשודורטוס הובאו הבישופים האורתודוכסים לאלכסון -ריה  ,כדי להקדיש את משה  ,ולא ההיפך ; אולם היוונית של
תיאודורטוס בהקשר זה ברורה לחלוטין  ,ואינה ניתנת לפ ירוש אחר 23 , 5 .
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לוקיוס ] להוביל אותו אל כישופים אחרים  ,אשר אותם ביקש
~
הסטייה הקלה של תשודורטוס הש  ,כי הדבר נעשה במצוות לוקיוס  ,ולא במצוות פקידיו של הקיסר ואלנס ; אולם סטייה זו

[ משה] ' ) .

~

משקפת לא את נחיתות מקורו של הואודורטוס  ,אלא את מגמתו להשחיר עד כמה שאפשר את זכר לוקיוס ולהפליג עד כמה

שאפשר בגודל תכוסחו ; לא זו בלבד שלא הוא היה מתן ההקדשה  ,אלא הוא עצמו נאלץ לשלוח את משה אל הכישופים
האורתודוכסים הגולים  ,שמאי נפשו  .באשר לסוזומנוס  ,ראה להלן  ,הערה

.8

47

זאב רובין

ולוקיוס  .עימות כזה ניתן להסבר אך ורק לאור ההנחה  ,שהן מאוויה והן נציגיו של ואלנס לא היו ערים

לבעיה הניצבת בפניהם  :מאוויה לא ידעה מאום על ההבדלים הדוקטרינאריים בין לוקיוס ומשה  ,אשר היה
בהם כדי להוות מכשול רציני לעצם מינויו ; ואילו יועצי ואלנס סבורים היו  ,כי המחלוקת שפילגה את
הכנסייה תהזה חסרת  -משמעות לגבי נזיר מדברי  .הנחה כזו היתה בלתי  -סבירה לחלוטין  ,אם אמנם באמת
פרץ המרד על רקע

דתי -דוקטרינארי .

כיוון שלא טוהר האמונה הדתית היה המניע למלחמת מאוויה נגד הרומאים  ,מתבקש מניע אחר  .זה
שהוצע בגוף מאמרנו  -הנסיון לאכוף על הרומאים חידושו של הסכם שהם הפרו

במסגרת תיאורו

;

- 7

אינו נוח לרופינוס

שהרי יש בו כדי להציג את גיבורת סיפורו החסודה כתוקפנית מטעמי תאוות  -בצע ,

וכמקבלת עול יראת  -שמים בעבור שלמונים  .גם האורתודוכסיה המיוחסת לה תיראה במסגרת שיחזור זה

של מניעי התמרדותה כעניין שנכפה עליה בתוקף הנסיבות  .כיוץ ששחזור זה נקי יותר מסתירות פנימיות ,

וכיוון שמצריך הוא פחות הסברים נפתלים להסרת מכשולים  -עדיף הוא על  -פני שחזורו של

שאהיד .

גם סוקראטס וגם סוזומנוס קיבלו את גירסת רופיפס כשלד לתיאוריהם הם  .ברם  ,תוספותיהם ממקורות -

מידע בלתי  -תלויים בה  ,לא זו בלבד שאינן עולות עמה בקנה אחד אלא אף סותרות

אותה .

סוזומנוס מדגיש את העובדה  ,שמשה העביר רבים מבני עמה של מאוויה אל חיק הנצרות  ,כיוון שמעטים

בלבד היו הנוצרים אשר מצא בקרבם  .תוספת זו של סוזומנוס  ,על  -סמך מקורותיו הבלחי  -תלויים ברופינוס ,
מתיישבת היטב עם ההנחה  ,כי דווקא הרומאים היו הצד המעוניין בהתנצרות הסאראקנים  ,כדי לחזק את
נאמנותם לקיסרות

;

וכי מאוויה התנתה את הדבר במינויו של בישוף  ,אשר גדולים היו סיכוייו להצליח

בקרב בני עמה  ,לא על שום טוהר אמונתו  ,אלא על שום קרבתו אליהם  ,ונטיית רבים מהם להאמין
בסגולותיו

המאגיות .

8

כאמור לעיל  ,זוכים דברי סוזומנוס לאישוש על  -ידי גירסתו העצמאית של

תיאודורטוס  ,על  -פיה כריתת חוזה השלום בין מאוויה לרומאים ומעברה אל חיק הנצרות היו משולבות זו
בוו  .כאמור  ,שאהיד דוחה את דברי שנקזם אך ורק על  -סמך הנחתו הקלתי  -ניחנת להוכחה  ,שמאוויה כבר

המרד .

היתה נוצרית בעת שהרימה את נס

אף פרטים אחרים  ,אשר שאהיד מפרשם ברוח השקפתו  ,ניתנים לפירוש מח והגיוני יותר במסנרת

הטיעון המובא במאמרנו  .שאהיד מעלה על נס את האורתודוכסיה של ויקטור  ,ומצינ אותה כמניע לבחירתו

כחתן לבת המלכה .

9

אולם שאהיד עצמו אינו שוכח לציין את כהונתו הממושכת כ ' -

מוצאו הסארמאטי  ,אשר הכשירוהו במיוחד לפקד גם על חילות הפרשים של

magisterI
.
0ן

הסאראקנים .

 ,ואת

את נישואי

בתה של מאוויה עם ויקטור ניתן אפוא לפרש כתנאי  ,שגובש במהלך המשא  -ומתן  ,אשר בהגשמתו היו
מעונינים דווקא שלטונות קונסטאנטינופוליס

;

אי  -קיומו היה  ,בהתאם לפרשנות המוצעת כאן  ,המניע

העיקרי הידחפם להפר את בריתם עם בני עמה של מאוויה  ,ולפיכך היה גם הגורם
בראש חילות

ה ~foederati -

הראשוני להתמרדותה .

לא תעמוד אישה  ,אלא כפופים יהיו למצביא רומאי  ,שיהא גם בעת ובעונה אחת

חתנה של מאוויה  .מבין שתי תכונותיו של ויקטור  -האורתודוכסיה וסגולותיו הפוטנציאליות כמצביא -

פרשים וכמנהיג שבט  -פרשים  ,נראית דווקא זו האחרונה כסיבה סבירה יותר לבחירתו כחתן לבתה של

מאוויה .
טיעונו של שאהיד נתקל במכשול נוסף  .נזקק הוא להנחה בדבר צירוף  -מקרים מיוחד במינו בין מות
7

ראה לעיל  .כמוצע שם  ,הפרו הרומאים את הברית עקבהקושישניצרבהכרה באיש" כבמנהיגתם שי כעלי  -כרית ( !יב

.

] ט6ט' ) 10

דברי סוזומנוס  ' -מלחמה זו לא היתה כה קלה כפי שאפשר להניח מכך שנוהלה על  -ידי
01ע8ק rpaaKtDaGdםמ : dcא ) yuvalק ם 95101 6 618 01: cק ) 0 ] ) 8 6ע)  -מרמזים בעקיפין על מודעותו לכך .
8

שאהיד~ ,

ביזאנטיון  ,עמ '

. 157 - 156

"

"

"

"

""

אישה ' (  51 06 % 0101עף

"

הצעתו לפרש את דברי סוזומנוס כמתייחסים לכל הערבים  ,ולא לבני עמה של מאוויה

בלבד  ,היתה נראית סבירה הרבה יותר  ,לו היה סוזומנוס אומר במפורש  ,כי בני עמה של מאוויה כבר היו נוצרים  .אולם
על  -ידי
סתוממס לא ץ בלבד שאינו אומר זאת  ,אלא ממשיך בתיאור מעברם של סאראקנים אחרים אל חיק הנצרות  ,שלא
פעולת המיסיון של מש  .את האפשרות שמאוויה התנתה את התנצרותה במינוי מש ככישוף מהטעמים המובאים כאן ,

ן*4

"

~

מעלה שאהיד עצמו ( שם  ,עמ '
9

שם  ,עמ '

10

שם  ,עמ '

. 163 - 159
. 161 - ! 60

"

) 158 - 157

אך ורק כדי

לדחותה .

מאוויה מלכת הסאראקנים
בעלה

האלמוני של מאוויה  ,והסתלקותו ( מותו ? ) של בישוף אורתודוכסי שקדם למשה  .יי

שאם לא כל  ,כיצד

להסביר את העובדה  ,שלא בעלה של מאוויה היה זה אשר הרים את נס המרד ? שאהיד אף מצביע על זהותו
האפשרית של בישוף כזה  -תיאוטימוס )  ' , ( Theotimosבישוף הערבים '  ,החתום על הצהרת  -דת
אורתודוכסית  ,אשר שלחו כמה בישופים שהתכנסו באנטיוכיה  ,אל

גם כאן מתעוררת תהייה

:

אם חשוב היה לשלטונות קונסטאנטינופוליס הקונפורמיזם הדתי של בישוף

הסאראקנים  ,כיצד ומדוע לא הדיתוהו קודם  -לכן

התמרד בעלה של

הקיסר האורתודוכסי יוביאנוס .

12

אולם

מאוויה ? , 3

?

ואם אמנם עשו זאת  ,נשאלת שוב השאלה  ,מדוע לא

דומה אפוא  ,כי אין כל קשר בין תיאוטימוס דנן ובני עמה של

מאוויה .

יתירה מזו  ,בחתימתו של תיאוטימוס על ' האני מאמין ' של ועידת אנטיוכיה אין כדי להוכיח את כשרותו
הדוקטרינארית במסגרת ' האני מאמין ' הניקיאני  .נהפוך הוא  ,בקרב החתומים על הצהרה זו מוצאים אנו
כמה אופורטוניסטים מובהקים  ,דוגמת אקאקיוס 4י בישוף קיסריה  ,ואוטיכיוס

) ( Eutychius

בישוף בית -

גוברין  .האחד היה ממנהיגיה של הסיעה האריאנית  -הומויאנית  ,זו שהיתה מקובלת על קונסטאנטיוס 11
סמוך למותו  ,ועתידה היתה ליהנות מתמיכת ואלנס עצמו  .אקאקיוס הכרת על תמיכתו באורתודוכסיה
הניקיאנית בימי שלטונו הקצרים של הקיסר האורתודוכסי יוביאנוס  ,וחזר לסורו מיד לאחר  -מכן  .האחר ,

אוטיכיוס מבית  -גוברין  ,היה מתומכי הזרם האריאני למחצה  ,ההומוי  -אוסיאני  ,לפני ועידת אנטיוכיה ,
ולאחר עלות ואלנס על כס הקיסרות לוטה עמדתו בערפל של מסתורין ; אולם ברי שבסיעה האורתודוכסית -

ניקיאנית לא נשאר 5 .י אם דומה היה תיאוטימוס באישיותו ובמניעיו לשניים אלה  ,אשר בחברתם הופיע
בוועידת אנטיוכיה  ,ברור כי אין להביא ממנו ראיה לאורתודוכסיה של מאוויה ובני עמה עוד בטרם מרדה
מאוויה בקיסר

ואלנס .

שפע הפרטים אודות ויקטור ושמו של בישוף הערבים  ,תיאוטימוס ,

6ן

שייכים לאותו סוג של עובדות

שיש בהן כדי לאשש אס טיעונו של שאהיד  ,כל עוד עומדת על כנה נקודת המוצא שלו  -עדיפות גירסתו
של רופינוס בשאלת מעברם של בני עמה של מאוויה אל חיק הנצרות  ,לעומת גירסתם של סוזומנוס
ותיאודורטוס  .אולם כיוון שנראית היא שגויה ביסודה  ,אין בהם בפרטים אלה כדי

11

שם  ,עמ ' , 143

לבססה .

. 335 - 334

12

(  , colls . 452 - 453ןSocrates , Historia Ecclesiastica , 111 , 25 ( PG, LXVIII ] 1864

13

שאהיד (ביואגטיון צמ '  , 143הצרה  ) 23חש בחולשת סיעתו ביקורה וו ישסף לאפשרות מותם הבו  -ומנית של בעלה של

.

.

מאוותו והבישוף תיאוטימימ ,מעלה הוא גם אפשרות אחרת  :מעברו של בעלה של מאוויה אל חיק האריאניזם זמן קצר לפני
מותו  .כל ההסברים הללו אינם תורמים לסבירות הטיעון שלו .
14

כך מתאר סוקראטס ( [ לעיל  ,הערה

 , ] 11טור ) 452

אופיים שוחר המדון של אקאקיוס ובני
061ז

&ei npb

av

ע ~ 1פ51 1 % ~5קשע ~ ש
15

פרטים

"

סיעתו  ,ובגלוי הראו כיצד נוטים היו תמיד לעבר השליטים ' ( תKai y& p 5
ף 6 % 01קז 01ח81ע116ש  AKaKiOUקTnVIKa Ta Kai 6 r& v % 8

0 , Kal 41זש 7 %
81זע0ע ] 6 % 0 % 1
~

במלים מפורשות את אקאקיוס ובני סיעתו  ' :ואכן אותה שעה נתגלה גם

"

,

,

~

( KpaToOvTa

במאמרי אודות בית  -גוברין הנוצרית  ,המצוי כעת בשלבי הכנה  .תמצית התיאור המובא
מלאים על אוטיכיוס מצויים
~

כאן מבוססת כעיקר על  . 296 , 301 -קק ] 1933 [ ,

11זן )()ל)(

23 ; 27 - 28 ( GCS ,

,.

haeresis

,

Epiphanius ,, .

) 302
16

כך  ,למשל  ,ניתן לטעון  ,בדוחק רב  ,כי תיאוטימוס היה אך קורבן תמים של אקאקיוס וכגופייתו  ,והצטרף אליהם כאורתודוכסי

אמיתי  .אך כל עוד לא מוכחת האורתודוכסיה של בני עמה של מאוויה באותה עת  ,וכל עוד לא מוכח קשרו של תיאוטימוס
אליהם  ,יהיה בכך אך ורק טיעון

ad 100

רופס .

ע4

