המוסדות הנוצריים באבו  -גוש בעת החדשה
חיים גורן

באבו  -גוש  ,כפר שאוכלוסייתו מוסלמית כולה  ,קיימים ופועלים כיום שני מוסדות

נוצריים :

הכנסייה הצלבנית  ,כנסייה ומנזר בנדיקטיניים הסמוכים למסגד  ,וכנסיית גבירתנו של ארון  -הברית
) ( Notre Dame de l ' Arche d ' Alliance

ההתגלות '

) Josef de l ' Apparition

ולצדה המנזר של מסדר הנשים הצרפתי ' סן  -ז ' וזף של

 ( Les Soeurs de 81 .הנמצאים על פסגת הגבעה הצופה אל

הכפר ממערב  .מוסד נוצרי שלישי  ,שהיה שייך למסדר ' האבות של ציון '
בכפר בשליש הראשון של המאה

הנוכחית .

( תס( Frires de 51

פעל

בחיבור זה  ,העוסק בתולדותיה שלההתיישבות

הנוצרית באבו  -גוש בעת החדשה  ,ביקשנו לבדוק גם את התופעה של התיישבות נוצרית  -מערבית

רבת  -היקף בתוך יישוב מוסלמי ובשוליו  .הכפר אבו  -גוש אינו משתייך  ,אמנם  ,ליישובים הצמודים

לירושלים  .אולם למיקומו בסמוך לעיר ועל הדרך הראשית המקשרת אותה ליפו היתה השפעה

רבה על ההתיישבות הנוצרית בו  .גם תולדות הכפר והמסורות המקודשות המיוחסות לו במורשת
הנוצרית  ,שני גורמים שהיו שלובים זה בזה במשך הדורות  ,השפיעו על אותה התיישבות  ,ולכן
נידרש אליהם בעבודה זו  .אך עיקר ענייננו היא ההתיישבות הנוצרית  ,רקעה  ,מטרותיה ,

תולדותיה  ,הנפשות הפועלות בה ותוצאותיה  .ביקשנו גם לנסות ולבוחנה במבט רחב יותר  ,כדגם
לסוגים שונים של פעילות המסדרים הקתוליים וכחלק מתהליך שניתן לכנותו  ,בהשאלה  ' ,היציאה
מן החומות ' של אנשי הכנסיות

*

המערביות .

הרצאה שניתנה במסגרת כינוס חוקרים בינלאומי ' צרפת ואוץ  -ישראל במאות י " ח  -כ ' ' מטעם המרכז לחקר ארץ -
ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,כ " כ  -כ " ד באדר חש " ן (  20 - 19במארס
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תודתי
שהעניקו לנו תרמו רבות להשלמתו של מחקר

הכנה נתונה לאנשי המוסדות הנוצריים השונים באבו  -גוש  ,שבשיתוף  -הפעולה הלבבי ובהכנסת האורחים
לה  .אודה אישית לאב ז ' אן בפטיסט ולאח אוליביה  ,לאחיות אמילי

ואנטוני ולאב שטיאסני  .אין זה גורע  ,כמובן  ,מחלקם של האחרים שסייעו בידי  .רב היה הסיוע שלו זכיתי

ממדריכי מחנה המחקר הגאוגרפי  -ההיסטורי שנערך בשלהי

, 1984

פרופ ' רות קרק  ,ד " ר צבי שילוכי וד " ר ריכב

רובין  ,וכן מעמיתי שנטלו בו חלק  .הם  ,ועימם פרופ ' יהושע בן  -אריה וד " ר רן אהרנסון  ,עברו פעמים הרבה על

כתב  -היד וסייעו בהכרותיהם
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אבו  -גוש במסורת הנוצרית
גבעת דיר אל  -אזהר  ,הגובלת בכפר אבו  -גוש ממערבו  ,זוהתה בתקופה הביזנטית כמקומה של

קריית  -יערים

המקראית .

למסעו של שבט דן
1

ן

היישוב  ,מערי החיווי  ,שכן בגבול בין בנימין ליהודה  ,והוזכר גם בקשר

צפונה .

בתחומו שכנה ' גבעת קריית  -יערים '  ,שנתקדשה עת הובא אליה ארון

2

תעתיק שם הכפר אבו גוש מובא במאמר זה לפי הנוסח שבמקורות האירופיים  .דיר אל  -אזהר מכונה לעתים גם
דיר אל  -עזר  ,ראה  :י ' פרס  ,אנציקלופדיה

הכנענית והישראלית ראה
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חיים גורן

בידי דוד .

הברית מבית  -שמש ונשאר בה עשרים שנה  ,עד להעלאתו לירושלים

מסורת זו נשכחה ,

3

קריית  -יערים בגבעה הסמוכה לאבו  -גוש .

ואדוארד רובינסון היה הראשון שהציע שוב לזהות את

4

הוויכוחים על קבילותו של זיהוי זה נמשכו גם אחרי חשיפת שרידי כנסייה ביזנטית על פסגת גבעת

הנוכחית .

דיר אל  -אזהר  ,והם נסתיימו רק בראשית המאה

מסורות

5

התקופה הצלבנית היתה עדה לחילוף

-

קריית  -יערים נשכחה  ,והאתר סביב המעיין שלמרגלות הגבעה זוהה כאמאוס

6

למסדר ההוספיטלרים  ,ואנשיו הקימו בו את הכנסייה ,

האוונגלית .

השטח נמסר בשנת

. 1187

והשתמשו בה עד לשנת

7

1141

עולי  -רגל ונזירים בני המאות הט " ו והט " ז העידו שהפרנציסקנים

התיישבו במקום בשלהי המאה הי " ד  .רוב המקורות ציינו את שנת

המנזר בידי הקוסטוס גררדו

לירושלים .

בקירוב כתאריך שבו הוקם

1392

ועולי  -הרגל החלו להשתמש בו כתחנה בדרכם

) ( Gerardo

8

בוניפציוס מרגחה  ,שכיהן פעמיים כקוסטוס באמצע המאה הט " ז  ,כתב שבשנת

1489

בקירוב

התנפלו תושבים מוסלמים מקומיים על המנזר  ,רצחו את הנזירים והרסוהו  .דיווח דומה נמצא

נוספים .

בכמה מקורות

ישנן במסורת זו מספר נקודות המעוררות תמיהה  ,והיא נדחתה על  -ידי

9

כמה מהחוקרים שסיכמו את תולדות האתר 0 .י במאה הט " ז התפתחה מסורת חדשה  .הפעם זיהו

עולי  -הרגל את הכפר עם ענתות  ,עיר הולדתו של הנביא ירמיהו .
בכנסייה  ,שכונתה מעתה  51 . Hieremia , 51 . Ieremiasוכדומה .

במקביל החלה להידחות מסורת
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המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

ו ' החזירו ' לאתר את מסורת

3ן

ענתות  ,בזהותם את היישוב בכפר ענאתה שמצפון  -מזרח לירושלים ,

קריית  -יערים .
הכנסייה הצלבנית
הכנסייה בתיאורי נוסעים
המבנה מן המאה הי " ב  ,השוכן בסמוך לגרעין הכפר ובצמוד למסגד  ,נשאר שלם יחסית במשך

מאות שנים  .בהיותו המקום האחרון לחניית לילה בדרך מיפו לירושלים  ,זכה לתיאורים רבים

בספרות עולי  -הרגל והנוסעים  .בידינו תיאורים מילוליים של הכנסייה החל במאה הט " ז  ,ובסוף
המאה נלוו אליהם לעתים גם תיאורים גרפיים  .אחד התיאורים הכפולים הראשונים הוא משנת
 14הוא כתב שהכנסייה היא עדיין מבנה
 , 1586מפרי  -עטו של הבלגי יוהאן זואלארט ) Zual ~ ardo

שלם  ,אבל היא מחוללת  ,והוסיף איור המראה את המבנה ובו סימני הרס  ,סביבו חומה נמוכה ,

והוא מבודד מעט מבתיו  ,ההרוסים ברובם  ,של הכפר קריית אל  -ענב  .התמונה כמעט לא השתנתה

במאתיים וחמישים השנים הבאות  .המבנה תואר תמיד כסולידי  ,חזק  ,משומר יחסית  ,וצוין שמעת
לעת הוא משמש כאורווה 5 .י במחצית הראשונה של המאה הי " ט לא ששו האירופים להתעכב

במקום  ,ולכן לוקים תיאוריהם בחסר  .יש ליחס זאת  ,כנראה  ,לדרישתו של שיח ' הכפר  ,איש

משפחת אבו  -גוש  ,לתשלום מס מעבר  ,ולאירועים שנלוו אליה  .במהלך תקופה זו שימשה הכנסייה
 המלחשוב כאורווה  .אנשי הכפר נהגו לאכסן בה גם בקר ומלח  ,שאותו נהגו להביא מים

ולמוכרו .

6ן

התיאורים השונים מהמחצית הראשונה של המאה הי " ט כמעט אינם מחדשים דבר  .בין

ציורי הכנסייה והכפר  ,ההולכים ונעשים נאמנים יחסית למציאות  ,בולטות עבודותיהם של
דובלר  ,שליווה את הרוזן אוגוסט דה  -פורבין

) de Forbin

ג'

 , ( Comteושל דיוויד רוברטס  .שניהם

ציירו את היישוב ואת הכנסייה מכיוון צפון  -מזרח  .רוברטס הוסיף את הדקל הצומח  -גם כיום -
7ן

ממזרח לכנסייה
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הכותרת לציור  ' :כנסיית סנט  -ג ' ורג ' בלוד ,

 29במארס  , ' 1839אך ברור שזהו ציור הכפר והכנסייה באבו  -גוש  .מבדיקת פרקי היומן המלווים את הציורים
עולה שבליל ה  28 -במארס חנה רוברטס מחין לשערי ירושלים ( שהיתה בהסגר )  ,ובבוקר יום ו ' ה  29 -במארס
נכנס

לעיר  ,סייר על החומות  ,התיישב בדירתו וביקר בכמה מקומות מעניינים  .מכאן עולה שבאותו יום לא יכול

היה להגיע ללוד  ,אך ביקור קצר באבו  -גוש היה אפשרי  .אפשרות אחרת היא שהציור הוא

שבו עבר גם בלוד וגם

באבו  -גוש .

מה 28 -
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מפת הנכסים הצרפתיים
סביב הכנסייה הצלבנית
(  . ) 1874בשרטוט מובאים
נתונים על שטח הנחלה
ומוזכרים בית  -הקברות
וחלקת זיתים

לקראת אמצע המאה החלו לתאר את הכנסייה תיאורים ארוכים ומקיפים יותר  .שיאם  ,מן
 עטו של הגאוגרףהסתם  ,הוא הסיכום הראשון של המידע ממירב המקורות שנכתבו עד אז  ,פרי
הגרמני קרל ריטר )  , Ritterשכלל לא ביקר בארן  .אמנם אין בסיכום זה  ,שראה אור בשנת , 1850
חידושים רבים  ,אולם זהו התיאור המלא והמדויק ביותר  ,ובו גם כמה פרטים שלא זכו עד אז

למקומם הראוי  .הדוגמה הטובה ביותר לכך היא ציורי הפרסקו  ,הממלאים את פנים המבנה  ,שזכו
לתיאור מפורט ומדויק בסיכום זה 8 .י

ראשית מחקר הכנסייה

פורסם

נראה שהתיאור המחקרי  -המדעי הראשון של הכנסייה שהתבסס על סקר מפורט במקום ,
בחיבורו
על  -ידי הרוזן הצרפתי הצעיר שרל מלכיור דה  -ווגוא ) ' . ( de VogUeהוא כלל את התיאור
18

100

 .ק  . . . , 1 , London 1835 ,ם",

י

נ  ( / . Monro ,ביקורו נערך בשנת
Summer
Noroff, Meine Reise nach Palaestina (translated
זל .from Russian
צby

 ; ) 1833תסע 14 .

 .ק 14 . Zenker ) , 1 , Leipzig 1862 ,
 . Visino , Meine Wanderung ,nach Palaestina , Passauא 3 .
 . 9ק  ( 72 ; 11 ,בשנת  . 450 - ; ) 1835קק 1840 ,
JournalofTour
J. L .

 ( 451בשנת
187 - 188

Syria and Greece , London ; ) 1837

 Pa[estine,הקעתן "

,

ן

 .Verhaeltnissחוו
 .קק  ( 1852 ,בשנת zur Narur und zur ; ) 1838
oder
~
allgemeine
' vergleichende Geographie . . . , XVI Berlin

 . 108 -קק ! 852 ,

 - 549ך110 , 54

Die Erdkunde

,

Ritter ,

.נ

)

'Geschichte des

85

חיים גורן

' הכנסיות של ארץ הקודש '  ,מחקר שהיווה את המאמץ השיטתי הראשון לתיאור ולתיעוד כנסיות

האזור .

9ן

, 1853

ולירושלים הגיע בנובמבר של אותה שנה  ,ושוב

. 1860

הוא עסק בהרחבה בתולדות הכפר והכנסייה ,

סיורו הראשון במזרח החל בסתיו

בשנה שלאחריה  .חיבורו ראה אור בשנת

המבנה .

והביא תיאור ארכיטקטוני ושרטוטים מפורטים של

דה  -ווגוא הכיר בייחודה של

20

הכנסייה  ,ועדות נוספת לכך מופיעה בספר המסעות שפרסם בשנות השבעים  .הוא כינה אותה ' אחד
המונומנטים היותר מעניינים של האמנות הפרנקית בארץ '  ,קרא לעשות כל מאמץ לשמרה  ,והביע
תקווה שיימצא האדם שידאג

לכך .

ן2

במקביל זכה המבנה לסקירות מקיפות של שני אנשי מדע

אירופים נוספים  .הפרופסור איש מינכן יוהנס נפומוק זפ  . Nepomuk Seppנ ) הגיע לארץ כבר
בשנת

, 1845

אולם ספרו פורסם רק כעבור

מסעות באוץ ( , 1852

, 1859

18

שנה .

22

ויקטור גרן

הצרפתי ערך שלושה

) ( Guirin

 , ) 1863והחל להוציא לאור את חיבורו בשנת

הקדימו לתיאור המבנה סקירה היסטוריוגרפית של כל המקורות

. 1869

23

שהכירו .

שלושת החוקרים
זפ  ,שהיה נאמן

לשליחותו כמאתר שטחים ואתרים הראויים לרכישה עבור בווריה ואוסטריה הקתוליות  ,אף
הוסיף

:

איזה מבין הכוחות הנוצריים ימצא כדאי את המאמץ להביא במשא  -ומתן דיפלומטי לכך
שמבנה חסר בעלים זה  ,שהכשרתו לעבודת האלוהים דורשת רק מעט שיפוצים
ותיקונים  ,יימסר לו במתנה בידי הסולטאן

?

או שאולי אין לאינטרסים הרוחניים כל

זכויות בזמנים חומרניים אלה  ,ולוליינות הפוליטיקה ובעיית האיזון האירופי מונעות כל
מחשבה על אודות ערש הנצרות

?

24

שלה ' .

גם הנרי בייקר טריסטראם הביע תקווה ש ' הנצרות תחזור לאכסניה
מהלכים במהלך שנות השישים של המאה הי " ט  .הנה כי כן ,

730

אכן  ,רעיון זה קנה לו

25

שנה לאחר ייסודה עמדה הכנסייה

עדיין על תלה  .אמנם ניכרו בה אותות הזמן  ,והקריפטה  ,לדוגמה  ,נסתמה כמעט כולה בעפר  ,אך

היה זה עדיין אותו מבנה גדול  ,חזק ומרשים בעוצמתו ובפשטותו  .אין לתמוה על העובדה
שהכנסייה  ,שהיתה מהבולטים והשמורים במונומנטים הנוצריים בארץ  ,ושכנה לצד הדרך
הראשית מיפו לירושלים  ,משכה את תשומת  -ליבם של הנוצרים המערביים שמאז שלהי שנות
השלושים החלו לחזור לארץ  -הקודש ולחדש את בעלותם על האתרים המקודשים לדתם .

הענקת הכנסייה לצרפת
בשנת

1873

העניק הסולטאן עבד אל  -עזיז את הכנסייה הצלבנית באבו  -גוש לממשלת

צרפת .

השתלשלות האירועים שהובילה לכך תוארה בהרחבה בידי שרל מוס )  , ( Maussארכיטקט מטעם
ממשלת צרפת  ,שנתפרסם קודם לכן  ,בעת שהיה אחראי למבצע החפירות  ,השיפתן והשחזור של
19

9732ןעליו בפירוט בהקדמה שכתב י ' פראוור להוצאה החדשה של הספר
ראה
Terre Sainte , Toronto

20

216

דה ווגוא ( שם )  ,עמ '

 .ק  ,י1887

:

ן  deצ
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צ
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4 . de Vogdei Lesא

. 344 - 340

', Paris

Palestine, Mont Athos: Voyage

21

238

22

~ ux pays
du passe
und das heilige Land
, 1 , Schaffhausen
 . 45 - 50קק 1863 ,

13

גרן ( לעיל  ,הערה

24

זפ ( לעיל  ,הערה

25

ה " ב טריסטרם  ,מסע באוץ ישראל

 , ) 13עמ '
 , ) 22עמ '

.

 , Jerusalemעעשי

 Vogde. , Syrieסם 4 .ן

4 .ן3 .

. 50 - 45
. 49
:

יומן

 ( 1864 - 1863תרגם

ח ' בן  -עמרם )  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

. 306

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

כנסיית סנטה  -אנה

בירושלים .

26

בשנת

הגיע הוואלי של דמשק לירושלים

1870

 ,שהיתה בתחום

שיפוטו  ,על  -מנת לפגוש את יוסף אדם סינקיאב " ן ' )  , ( Sienkiewiczהקונסול הכללי
בשנים

. 1872 - 1870

הפגישה נועדה ליישב חילוקי  -דעות בין הצרפתים לרשויות

27

הצרפתי בעיר

העות ' מאניות

ההדורים

בנוגע למנזר האחיות ציון  ,שנחנך ביוזמת האב אלפונם רטיסבון שנתיים קודם לכן .
סלע  -מחלוקת בין
יושרו  ,ואז יצאו השניים ליפו  .בדרכם עצרו לבחון מבנה נוסף  ,שהיה זה זמן רב
כנסיית סנט -
היוונים  -האורתודוקסים לקתולים  .הוויכוח נסב על הזכויות ההיסטוריות על חורבות
 האורתודוקסים  ,ואילו מונומנטג ' ורג ' בלוד  .הקתולים קיוו שמבנה שמקורו ביזנטי יימסר ליוונים
הקונסול כאיש מקצוע .
צלבני במקורו יוחזר לפיקוח הכנסייה הקתולית  .מוס נלווה אל הוואלי ואל
הוא סקר את החורבות והגיע למסקנה כי

:

אם בודקים את נושא הזכויות גרידא  ,הרי שרק המסגד עצמו צריך להימסר ליוונים  ,שכן
רק הוא עומד בדיוק על החורבות שניתן להוכיח שנבנו בידי הבנאים העתיקים

[ הביזנסים ]  . . .אולם . . .

הפקיד נתן ליוונים גם את חורבות המבנים שברור שנבנו בידי

הנוצרים המערביים במאה

הי " ב .

28

 -הועיל  ,אך הם

הוואלי התעלם אפוא מחוות  -דעתו של מוס  .כל מחאותיהם של הקתולים היו ללא
סינקיאב "ן ' הוא
לא הרפו ממאמציהם לקבלת פיצוי על ' שלילה זו של הצדק '  ,אליבא דמום .

הופקד בידי

שהעלה לראשונה את הרעיון לדרוש את הזכויות על הכנסייה באבו  -גוש  .מימושו
 ווגוא  .אין ספקשגריר צרפת בשער העליון  ,תפקיד שאותו מילא החל בשנת  1871הרוזן דה
לזכות
שהיתה זו משימה לרוחו  .הוא הכיר את הכנסייה  ,ידע את חשיבותה  ,וייתכן גם שקיווה

בהישג דיפלומטי רב  -ערך לארצו  ,שזה לא כבר הושפלה בתבוסתה לגרמניה  .הוא ראה כאן גם

הזדמנות לשילוב של קתוליות וארכאולוגיה  ,שני התחומים שהעסיקו אותו כל ימי חייו  .לפי עדותו
הכנסייה
שלו  ,פנה דה  -ווגוא בדרישה תקיפה לשר החקן העות ' מאני  .הוא טען שבעקבות ' חטיפת '
בקריית
בלוד ו ' שבירת ' הסטטוס  -קוו  ,יש לתת לו כנסייה אחרת באותו אזור  ,היא הכנסייה הצלבנית
צרפת על
אל  -ענב  .לחצו נשא פרי  ,וב  19 -בפברואר  1873הוענק לו הפירמאן הקובע את בעלות
29
הכנסייה ועל סביבתה  .בטקס שנערך בירושלים העביר מושל העיר את הנכס לקונסול הצרפתי .

החלקה היתה בת כחמישה דונמים

( כ 79 -

על

מטר)  .הצרפתים מיהרו לרכוש מאנשי הכפר
30

61

חלקות נוספות בשטח שבין הכנסייה לדרך ירושלים  -יפו  ,והגיעו במהרה לבעלות על 7 22 . 5ונם .

שתוצאותיו

מוס הגיע למקום סמוך לרכישה  ,והחל בסקר ארכאולוגי מקיף ראשון בכנסייה ,
 אנה  .הוא יזם פינויפורסמו מאוחר יותר במאמרו על כנסיות לוד  ,אבו  -גוש  ,קובייבה וסנטה
עד אז
ראשוני של העפר בקריפטה וסביב הכנסייה  ,וכך יכול היה לתאר את החלקים שהיו

26
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 . 223 - 271קק Sirie , 19 ) 1892 ( ,

27

ט 1 Lucת stade au temps de 581טVespasien ) avec une e' tude sur 1

"

Archeb/ogigue , 3

על סינקיאב " ן ' ותקופת שירותו בירושלים ראה
( תשי " ט )  ,עמ '

. 71 - 63

( לעיל  ,הערה

28

מוס

29

 . 9ק  -~ Ghosh ,ע6ג

. 231
7 :

6 -4

א ' אלמליח  ' ,נציגות צרפת בארץ ישראל '  ,מחברת  ,ח

1 ] ! -Enabשון4 . Lannes , 00

הכנסייה ועל תולדותיה  .בנושא זה ראה גם
30

:

,

במאמר חלוצי זה רוכז מידע רב גם על יתר הקונסולים הצרפתים שיוזכרו

 , ) 26עמ '
ou

 4 Abou -Goschט01
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"

נ 1 -תMauss , ' L ' Eglise de 581
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 .ק 1912 ,

שרטוט השטחים וחישובם בוצעו לראשונה על  -ידי
 , ) 26עמ ' . 234

.
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,

( לעיל

87

הכנסייה הצלבנית לפני
השיפוצים  -צד דרום

מכוסים .

] 3

הוא שרטט תוכניות של המבנה סביב מקור המים  ,של הקומה העליונה  ,של החזיתות

השונות ועוד  .חלק ניכר ממאמרו הקדיש לוויכוח אודות מיקומה של אמאוס האוונגלית  .מדידת
מרחקים והשוואת דרכים הביאו אותו למסקנה שאבו  -גוש אכן מתאימה לכך יותר מקובייבה .
מאמרו של מוס  ,שפורסם בשנת

, 1892

היה מהבולטים במחקרים הרבים שהוקדשו לאתר  ,שהעניין

בו הלך וגבר  .החומר שהצטבר סוכם בספר שפרסמו צמד הארכאולוגים הצרפתים  ,ר ' דה  -וו ( De -
 ( Vauxוא " מ סטב )  , ( Steveבעקבות חפירות ומחקרים שערכו במקום בשנים

שלהי המאה הי " ט

:

' . 1944 - 1941
2

המבנה שומם

התנאים החיצוניים העמידו בספק את האפשרות לחזור ולהפעיל את הכנסייה כמוסד דתי נוצרי .
תחילה נעלוה הצרפתים  ,אלא שעובדה זו לא היתה כנראה לרצון התושבים  .כבר בשנת 1880
העידו המבקרים שהמבנה חזר לשמש אורווה והמפתח לא נמצא אצל

השיח ' .

33

במשך עשרים

ושבע השנים לאחר שנמסרה לצרפתים נשארה הכנסייה בשיממונה  .דומה  ,אמנם  ,שהקונסול
הצרפתי בירושלים ניהל באביב

31

1891

מגעים בעניין שיפתן הבניין  ,משום שגשמי החורף הגבירו

מעיד על כך גם קלרמון  -גנו  ,הארכאולוג הצרפתי  ,המספר שראה את הצלב בעל שתי הזרועות מעל לדלת

הקריפטה בחזית הצפונית  ,שגם היא נחשפה לראשונה כידי מוס  .ראה  :קלרמון  -גנו ( לעיל  ,הערה

השווה  :דה  -ווגוא ( לעיל  ,הערה

88

 , ) 29עמ ' , 10
32
33

לן ( לעיל  ,הערה

. 12

דה  -וו וסטב  ,לעיל  ,הערה

,

, ) 19

לוח

 , 25מס ' ; 2

מוס ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ ' , 234

איור

; 13

 , ) 13עמ '

. 21

. 10

,

! -וץ arche'ologigue de I' Orient , 111 : 5ש

 . 238 - 239קק Palestine , Paris 1882 ,

Chauvet & E . Isambert , .Itine'raire descriptif historique

/) .

הכנסייה הצלבנית לפני
השיפוצים  -צד צפון
ומזרח

את החשש

להתמוטטותו 34 ,

עליו  ,קבל בשנת

1887

אולם  ,גם יוזמה זו לא נשאה כל תוצאות  .דה  -ווגוא  ,שההזנחה העיקה

על שכנסיית אבו  -גוש לא זכתה לשיפכן דוגמת זה שבוצע בידי מוס בסנטה -

אנה  .למשימה בעלת אופי לאומי כה מובהק  ,הוסיף  ,דרוש רק ' אשראי דקיק '  ,ולכן יש לקוות
שהשיפוץ יבוצע בהקדם  ,לפני שיהיה מאוחר מדי  .מקור בנדיקטינית תלה את ההזנחה בתהפוכות

האקלים הפוליטי והדיפלומטי של התקופה .

35

היו כמה סיבות לעיכוב בהתיישבות הצרפתית בכנסייה באבו  -גוש  .הכנסייה שכנה בכפר ערבי -
מוסלמי  ,שנודע בקנאות תושביו ובפראיותם  ,ונמצא במרחק רב יחסית מירושלים ללא מוסד או
אוכלוסייה נוצריים בו או בסביבתו  .ביצוע ההתיישבות דרש אמצעים כספיים ניכרים  ,ויש להניח
שעובדת הימצאותו של האתר מחצן לירושלים עשאתהו לפחות מושך בעיני בעלי הון  .משרד -
החךן הצרפתי  ,בעליו של הנכס  ,ראה בו ערך פוליטי רב  ,ועמד על כך שייועד אך ורק למסדר שהוא

במודגש צרפתי  .דרישה זו גרמה  ,מצד אחד  ,לקושי רב למצוא מסדר או גוף אחר שיענה על
התנאים  ,ומצד אחר  ,להתנגדות עזה מצד גורמים רבי כוח  ,שישבו

בארץ .

לפרנציסקנים ולפטריארכיה הקתולית  ,שהיו בוודאי שמחים לקבל את הכנסייה

34

הכוונה כמובן

לרשותם .

36

ב 24 -

במאי . 1891

תודתי לד " ר רן אהרנסון  ,שמצא את המסמך בארכיון משרד  -החרן הצרפתי ) Ministire des

Archives ,

מתוך מכתב אל ש ' לדו )  , ( Ledoulxקונסול צרפת בירושלים

( ) 1893 - 1885

שנשלח מפריס

( Affaires Etrangires - A . D . Turquie , Jeiusalem , vol . 22
35

דה  -ווגוא ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '  , 239הערה  . 1ממשלת צרפת הקציבה  700 , 000פרנק לשיפרן כנסיית סנטה -
אנה  ,ראה  :מוס ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  ; 269וכן כתב  -יד של חיבור שלא פורסם עד כה בדפוס L . M . Coudray , :
 . 4ק Le Prieure d'Abou-~ Gosh , 1982 ,

36

לן ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '

.3

ק
~

ע
~

ראשית ההתיישבות הבנדיקטינית  -הצרפתית בארץ
אנשי המסדר הבנדיקטיני שבו והתיישבו בארץ רק בעשור האחרון של המאה הי " ט  ,וזאת לאחר
הפסקה בת כשש מאות שנה  ,מאז נפילת ממלכת ירושלים הצלבניתן 3התיישבותם של
הבנדיקטינים בכפר אבו  -גוש קשורה בפעילותו האינטנסיווית והמתמשכת של אדולף מורו
 ) 58181 - ger -Vaubanשבמזרחה של צרפת התיכונה ,
Le
)
)  , (Moreauכומר העיירה סנט  -לז ' ר  -וובן

'

שהגיע לארץ לראשונה במסע עלייה לרגל בשנת

, 1889

ושוב כעבור שנתיים  .בלומדו על הכנסייה

העזובה שברשות צרפת  ,החליט לפעול אצל הרשויות הדתיות והחילוניות בארצו בכדי שהיא

תימסר לבנדיקטינים ממנזר פייר  -קי  -ויר
בסמוך למקום

ובתחילת
אב

1893

המנזר .

כהונתו .

 ,שפירושו האבן המתגלגלת )  ,ששכן

qui Vire

בעת שהותו באוץ שוחח בנושא עם הקונסול שארל לדו

38

) ( Ledoulx

התקבל לפגישה במשרד  -החקן בפריס  .בכל פעולותיו אלו זכה לברכה ולעידוד של

אולם  ,סכסוכים בתוך קהילת מנזרי סוביאקו  ,שאליה השתייך גם מנזר פייר  -קי  -ויר ,

גרמו לכך שרק לקראת סוף המאה הצליח מורו לשכנע גם את האב הכללי של הקהילה  ,דומיניק

סרפיני )  . ( Serafiniעתה היה עליו להתגבר גם על התנגדות מרומא  ,שנבעה מלחצו של ל ' פיאבי

יציאתם של הנזירים מפייר  -קי  -ויר לארץ נתאפשרה רק אחרי

ירושלים .

)  , ( aaviפטריארך

התערבות ישירה של הווטיקן ואיגרת של האפיפיור לאו ה  -נו  .משלחת סקר של שני כמרים יצאה
לארץ

באביב . 1899

בדיווחם לסרפיני הם פירטו את הקשיים העומדים בפני כל התיישבות בארץ ,

ופיתחו את רעיונותיהם לגבי חיי הקהילה הבנדיקטינית העתידה לקום  .בשלהי
שני הכמרים שנועדו לייסד את הקהילה  ,האב ב ' דרוהין

במקביל ביקש הקונסול מממשלתו הקצבה מיוחדת של
שטחים נוספים

סביבה .

) ( Drouhin
50 , 000

1899

נשלחו ארצה

והאב ת ' אנדריו ) . (Andrieu

פרנק לשיפרן הכנסייה ולרכישת

שני הכמרים התיישבו זמנית בירושלים  ,ובכוונתם היה לעבור במהרה

39

לאבו  -גוש .
אלא שהבעיות הפנימיות בקהילת מנזרי סוביאקו ויריבות אישית שהתחדדה והלכה בין אנדריו
לדרוהין הביאו לכך שהמעבר התעכב  .דרוהין התרכז בהקמת סמינר לסורים הקתולים  ,רעיון
שאותו גיבש עם פטריארך העדה כבר בביקורו הראשון בארץ  .הוא נסע לצרפת  ,חתם על הסכם עם
משרד  -החקן  ,ובאוקטובר

על

37

המסדר

ראה :

 - 399ך . 39קע  ,ך194

1900

Davis ,

רכש שטח קרקע על השלוחה הדרומית של הר  -הזיתים  ,המכונה

"

;  . 3 - 18קק [  . .ת ]

H . W . C.

.

.

de saiat Benoir , Paris

' Oury L

3.

)

408 -Torontoת . ' Benedictines or Black Monks ' , EB , 111 , Chicago - ] 0על הגעתם

של הבנדיקטינים לאוץ ראה בפירוט

:

גיי" 1

ע7

Christian

 . 1 - 10קק /rom Israel , 11 , 2 - 3 ) 1960 ( ,

ת ] stolzl 'The Benedictines

'

 .י1

the Holy

,

השייך
פורסם
' Chapitre
המקורות העיקריים שבידינו לראשית התיישבות הבנדיקטינים מקהילת מוביאקו  :א  .תרפים שלא 1
למנזר ונמסר לשימושנו מקורו בארכיון פייר קי  -ויר 11 : La fondation Palestinienne 1899 - :
 1949 ' duולהלן  :פייר -
' Enquetes ' sur ] 8
: qui Vire ,

38

י

 . 171 - 215קק 1975 ,

Pierre

קי  -גירן  :ב  .חוברת מפרסומי המגור בעלוק
4ך : 19וכן :

.

לן ( לעיל ,הערה . )29

עמ '

המנזרים שבראשה המנזר בסוביאקו

 % :טט6ז0

.4-2

~ des
(Cordo,

 , 1:ן8ד  /ךר , ,

Le Sourire du .1 :
Raphalil,

מנזר פייר  -קי  -ויר שוכן בעיירה סנט  -לז " ר  -וובן  ,ושייך לקהילת

) ( Subiaco

שבלטיום  ,על נהר האניו בסמוך לרומא  .במקום זה  ,המכונה

' ערש הבנריקטינים '  ,התיישב בנריקטוס לראשונה  ,בשנת  , 494ובו יסד כעבור  11שנים את הראשון מבין תריסר
מנזריו  .רק מאוחר יותר פרש למונסה  -קמינו  .המנזר בפייר  -קי  -ויר נוסד בשנת  , 1850וכבר כשנת 864נ החלו

50

נזיריו לקבל לשמירתם אתרים שונים ואף לייסד מנזרים חדשים  .ביוזמת אבות באסקים הם יסדו בשנת
המנזר בבלוק
39

) ( Belloc

שבפינה הדרום  -מערבית של צרפת  .ראה

פייר  -קי  -ויר ( לעיל  ,הערה

 , ) 38עמ '

. 183

:

אורי ( לעיל  ,הערה

, ) 37

עמ '

] 874

. 23

את

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

במסורת הנוצרית

הר  -המשחית .

הוא הודיע על כוונתו לייסד באבו  -גוש קהילה בעלת אופי

40

בינלאומי  ,שבה יהיה  ,אמנם  ,לצרפת מעמד של הארץ הראשית  .בעניין זה נתקל בהתנגדותם
התקיפה של משרד  -החבן ושל נציגו בירושלים  .המשבר העמיק  ,ומורו הוזעק לתווך  .הקונסול
הסמיכו להבהיר לנזירים את העמדה הבלחי מתפשרת

:

' באופן ברור היטב  ,אם כי במפורש שלא

באופן רשמי  ,הקונסול והממשלה כאחד מבקשים שהבית יהיה צרפתי ולא בינלאומי ; עם רשות
לקבל בכל זאת בבית צרפתי זה נתינים זרים שלא תהיה להם זכות האזרחות  ,אך שיהיו פשוט

נסבלים ' .

מקובלים או

ן4

בכינוס של ראשי המנזרים בסוביאקו הועלתה ההצעה ליצור בארץ שני מרכזים של

המסדר .

באבו  -גוש  ,שהיא רכוש צרפתי  ,תוקם קהילה צרפתית  ,ואילו בנחלת המסדר על הר  -הזיתים תהיה
קהילה

בינלאומית .

רק ביולי

1901

באבו  -גוש ובירושלים '  ,שעיקריה

:

חתם סרפיני על ' התוכנית להקמה ולשליטה של הקהילות

שני הבתים הם חלק מהפרובינציה הצרפתית ( של סוביאקק

;

האב האחראי בכל קהילה יהיה צרפתי  ,ושניהם כפופים ישירות לאב הכללי של סוביאקו ; המנזרים
בצרפת אחראים

למימון המוסדות .

42

למורו היה חלק רב בהסכם זה  ,אך גם הוא לא הצליח להפסיק

את ' המחזה המגוחך '  ,כלשון המקור הצרפתי  ,שנמשך עוד תקופה ארוכה  .בינתיים הלכה וגדלה
הקהילה הבנדיקטינית בארץ  .בקרב המצטרפים האח רפאל  ,שנשלח כטבח ומנהל משק בית  ,וכן
האב ר ' ארדנס

והאב ב ' גריאדור

) (Ardens

גריאדור לאב ראשי

) . ( Gariador

) (father superior

מתוך כוונה לנטרל את דרוהין מונה

של הקהילה הצעירה  .הסמינר הסורי שליד מנזר בנדיקטוס

הקדוש שעל הר  -המשחית פתח שעריו בשנת  , 1902ובסוף

הבנדיקטינים באבו  -גוש

:

1903

נחנך מבנהו

החדש .

43

תקופת הבנייה

הנזירים התיישבו בכנסייה באמצע שנת

. 1901

פעולותיהם הראשונות היו הקפת השטח בקיר אבן ,

ניקוי הקריפטה  ,עריכת סקר וחפירות ארכאולוגיות ראשוניות  ,שעליהן פיקח האב מורו  .תחילה
מצא האב הארכאולוג ל " ה ונסן

,

( 1תס0ת 1ו ) ,

איש בית  -הספר הצרפתי למקרא וארכאולוגיה  ,את

מקום נביעת המעיין וכן נחשפו ממצאים רבים

עצמאית מבנה מגורים קטן מצפון
( 1181ס1ק Amede e de

עולי  -רגל .

46

שם  ,עמ '

בשני מבצעים פעל ההוזן הצרפתי דה  -פיאלה

 , Comteשעסק עד אז ברכישת קרקעות  ,בהקמת מבנים ובארגון שיירות

~
תחילה הועסק בחפירת הצלה מחרן לקיר המזרחי של הכנסייה  ,שהיה הרוס יותר

. 186 - 183

רפאל ( לעיל  ,הערה
celle de

לכנסייה .

45

נוספים .

44

דרוהין המשיך בשלו  ,והקים ביוזמה

,

ט

, ) 38

עמ '

 ; 3וראה גם :

פייר  -קי  -ויר ( לעיל  ,הערה

 , ) 38עמ '

. 188 - 187

 gouvernement de 1 % communaute d ' Abou -Goshט1 1ם  projet pour 18 constitutionתן' 1

'  , Jirusalemבתוך  :פייר  -קי  -ויר ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '  ; 196רפאל ( לעיל  ,הערה  , ) 38עמ ' . 28

 , ) 38עמ '

לן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 15 - 10

. 190 - 189

לדיווח מפורט של מורו ראה

14 . Moreau , Mei~toire ~ ur les Fouilles :

d'Abou-~ GOSCh , Sens 1906

על  -פי ראיון עם האח אוליביה במנזר הבגדיקטיני ,

3 1
~

 2באוקטובר

. 1984

על הרוזן  ,על פועלו ועל תולדותיו נכתבה עבודה סמינריונית  ,שלא פורסמה  :צ ' שילוני  ' ,מפעלות הברון דה -

פיילא באוץ הקודש '  ,המחלקה לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים . 1979

החזית הצפונית של
הכנסייה הצלבנית
במהלך השיפוצים

משאר הקירות  .את המנזר בחרו לבנות בצמוד לקיר זה  ,בעיקר כדי למנוע את נפילתו  .בחפירה
נתגלו שרידי מבנה קדום  ,אבן מיל ערבית וממצאים

נוספים .

47

אחר פנה דה  -פיאלה לנסות לתעד

את שנותר עדיין מציורי  -הקיר שקישטו את פנים הכנסייה והקריפטה  .הוא סקר את הציורים  ,ניקה
בזהירות את הפטינה ואת שכבות המלח שהצטברו עליהם  ,ואחר החל להעתיקם  .תוצאת המבצע ,
שנערך בשנת

היא אלבום ובו עשרים וארבעה ציורי אקווארל של ציורי הפרסקו ושל פרטים

, 1905

מוגדלים מהם  ,וכן תמונות  ,חתכים ותוכניות של אגפי הכנסייה השונים .
בבך בשיקום הכנסייה ובבניית המנזר  .שניים מהאחים ביצעו את הבנייה בשיתוף פועלים
48

בשלהי

1903

הוחל בד -

האבנים הובאו ממחצבה קרובה  ,ובחצר הכנסייה עובדו סופית  ,והותאמו למקומות

מקומיים .
שלהם נועדו .

49

השיפתן נעשה בהתאם לקווי הנחיה ששלח דה  -ווגוא מצרפת

:

עליכם להיזהר מארכיטקטים ומוונדליזם שהם מבצעים תחת הכותרת ' שיקום '  .לדעתי
47

Gariador , ' Une

8.

;  . 371 - 374קק milliaire arabe ' , RE , 12 ) 1902 ( ,

  . 499קק  , ]] ulletin Archeblogigue , ) 1904 ( ,י ( סתצAbou -~ GOSCh ) 563

48

uveau

ת' 11

Vincent ,

L.H.

Inscription Coufique trouvie 4

1 .ק 500 ,

ראה  :דה  -וו וסטב ( לעיל  ,הערה
 . 226 - 229קק , 122 ) 1924 ( ,

, ) 10

עמ '

Je'rusalem

לעבודת ההוזן  ,ראה  :דה  -ווגוא

(

; 13

,

לעיל  ,הערה'

לן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

Diehl , ' Les
 ; 26 - 21וכן :
גם דה  -ווגוא לא חסך בתשבחות
Ch .

~ de l ' iglise d ' Abou-Gosch
 , ) 29עמ '

. 80

בין המוטיבים המופיעים בציורים  :שליחים אבלים ,

הפטריארך יוסף  ,הצליבה  ,יוחנן הקדוש  ,על ציורי הפרסקו ומחקרם ראה
Folda

3.

:

' The Mural

14 . Weyl Carr ,

 the Holy Land ' ,ת ] Paintings of Abu Ghosh and the Patronage of Manuel Commenus

 . 215 - 243קק 1 the Twelfth Century , Jerusalem 1982 ,ל  Crusader Artין6 .ט)

2נק

49

~

השערתנו היא שהמחצבה היתה ממזרח לנחלת רטיסבון ובכיוון קיברן מעלה  -החמישה  ,וזאת לפי תוכניות של
השטח שבהן מסומנת ' הדרך למחצבה '  .במכתב מתאריך  17בינואר

בארכיון רטיסבון

בירושלים ) ,

, 1905

החתום בידי האב רפאל ( שמור

מצוין שהשטח המיועד לרכישה עבור המסדר

' גובל בדרך למחצבות המנוצלות

בידי האבות הבנדיקטינים '  .בסיור בשטח לא ניתן היה לקבוע בוודאות שאכן שימש כמחצבה  ,אם  -כי פזורות בו
מעט אבנים מסותתות היטב .

תפקידם לחזק ולשמר  ,ללא תוספת או הרס  .על פני השטח הישנים של האבן להישמר ,
עם הכיסוי

הפגיע . . .

ללא ציורים מודרניים כלשהם בתוך

רק להוסיף חישוק טוב של מלט על הקשתות

יות ר .

לחיזוקן . . .

הכנסייה . . .

וכך גם בחתן  ,יש

קרימטה של הכנסיי "
"
צלבנית
"

וחיזוק של הקירות  -ולא

50

הנזירים הקפידו למלא הנחיות אלו כלשונן  .שיפוצם כלל בעיקר חיזוק הקירות  ,איטום סדקים ,
השלמה במקומות שבהם חסרו אבנים והתאמת דלת ברזל לכניסה  .התוספת היחידה בתוך המבנה
היתה מזבח מאבן לבנה מאזור בית  -לחם  ,שהוצב באפסים המרכזי  .העבודות
ב 24 -

בנובמבר מונה גריאדור לתפקיד אב המנזר ,

וב 2 -

הושלמו בשנת . 1907

בדצמבר נערך טקס חנוכת הכנסייה  .נכחו

בו  ,בין היתר  ,סרפיני  ,שהגיע בראש משלחת נכבדה מצרפת  ,פטריארך ירושלים  ,וקונסול

צרפת .

תוך שבע שנים שינו הבנדיקטינים את פני המקום מן הקצה אל הקצה  ,וזאת לאחר מאות שנים
של

קפאון .

ממבנה שהיה אמנם מרשים  ,אך זנוח ומתחיל להתפורר  ,קמה כנסייה משופצת

ומתוחזקת  ,ולידה מנזר  .תנאי החיים והבדידות הקשו על הנזירים בשנים הראשונות  .האח רפאל ,
שהגיע בשלהי

, 1903

התלונן מרות במכתביו על ה ' הגליה '  ,וקבע שהנזירים זקוקים לכל עזרה

אפשרית כדי להתגבר על

הקשיים .

ן5

למרות כל זאת הם הצליחו להשלים את הבנייה בזמן קצר

יחסית  ,תוך שימור מירבי של אופיו המקורי של המבנה  .הכנסייה המשופצת מאופיינת בפשטותה
ובאותנטיות שלה  ,וסימני התיקונים נבלעו בבנייה

הצלבנית .

הכנסייה  ,אלא להיפך  ,הוא התאים עצמו לסגנון ולרוח
ב3 -

במארס

1911

50

לן ( לעיל  ,הערה

51

רפאל ( לעיל  ,הערה

הגיע דה  -ווגוא בן

 , ) 29עמ '
, ) 38

. 36

עמ '

. 36 - 32

ה 82 -

מבנה המנזר לא ' השתלט ' על

המקום .

לביקור אחרון בכנסייה  .לאחר סיור מקיף  ,תפילה

3ע

למעלה

טהי

:

כתובת הלגיון

העשכנבמיש

האשחים כתב ששמח לראות שהכנסייה שופצה ' בטעם טוב ועם כבוד דתי '  ,ולמארחיו בירושלים

:

אמר שהבנדיקטינים שחזרוה היטב בצניעות וביראת כבוד  ,ושימרו בדייקנות את פני השטח

הצלבנית .

~הן -

דיר

ובחינת ציורי הפרסקו וציוריו של דה  -פיאלה  ,הוא פנה להיפרד סופית מהנזירים ומהמבנה  .בספר

בעמוד ממול

הברית '  ,על גבעת

העת

קים .

52

המבקר באתר כיום לא יוכל שלא להסכים לכל מלה בתיאור זה של

הרוזן .

אל  -אזהר

חיי היומיום
אנשי המסדר היו עדה נוצרית קטנה בתוך סביבה מוסלמית  .פעילותם כללה אחריות לאתר שקיבלו
לרשותם ושמירה עליו ועבודה כמיטב המסורת של מסדרם  ,שבו על הקהילות השונות לשאת
94

עצמן מבחינה כלכלית  .עיקר עיסוקם של נזירי אבו  -גוש היה בחקלאות ובעיבוד קרקעות  .הם לא

52

לן ( לעיל ,

הערה  , ) 29עמ ' . 40 - 39

( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ ' . 78

ההקדשה בחתימתו בספר האורחים השמור במנזר הבנדיקטיני  .ראה  :דה  -ווגוא

יו5ץקו , ,ןן;, ,,,
(ל

ינע .134
'

1.

ץץ ,

.

'

,,

 ; ,1ן ' ' '

'ע

,

י

1%
.

.

.

י
.י

,

חיים גורן

היו מעורבים בפעילות מיסיונרית  ,ומשכו ידם אף מפעילות סיעודית וחינוכית  -תחומים שבהם
עסקו בדרך  -כלל אנשי הקהילות הנוצריות

בארץ .

עדת אבו  -גוש נשארה תמיד בצלה של הקהילה הגדולה והחשובה יותר במנזר בנדיקטוס
הקדוש שבדרום הר  -הזיתים  .אף שניכר כאן עיכוב בהתפתחות  ,הרי נזירי אבו  -גוש לא שקטו על

שמריהם  .במגמה להרחיב את נחלתם רכשו בשלבים שונים חלקות קרקעות רבות  ,בעיקר על גבעה

שמצפון לכביש יפו  -ירושלים  53 .בשנת
מהם על הגבעה  ,והיתר בסמוך לכנסייה .
ובו הפיקו שמן עבור הכפר כולו  .הם גם גידלו גפנים וייצרו יין  ,עיסוקים מקובלים ברבות
מהקהילות במנזרים בארץ  55 .המנזר שימש גם מקום נופש והבראה לאנשי הקהילה הבנדיקטינית
הצרפתית בירושלים ולתלמידי הסמינר הסורי  .יחסי שיתוף  -פעולה הדוקים שררו בין הבנדיקטינים
לאנשי שני המסדרים האחרים שהגיעו לכפר  ,שהיו כולם צרפתים  .הבנדיקטינים עזרו לאחרים
ברכישת נחלותיהם  ,ובני המסדרים הללו חיפשו את קירבתם הפיסית למען הרגשת הבטחון  .המנזר
הבנדיקטיני היה גם המרכז הדתי לקהילות הנוצריות בכפר  .ברשימת הכמרים שניהלו את המיסות
של יום ראשון בכנסיית גבירתנו של ארון  -הברית תופסים הבנדיקטינים חלק נכבד  56 .החשוב
1928

הסתכמה נחלתם בכמאה וחמישים דונם  ,שני שלישים

במבנה שמדרום לכנסייה פתחו הבנדיקטינים בית  -בד ,

54

מכולם לענייננו הוא האב אלכסנדר לן ( 85תת , ) ] 8שהגיע לארץ בשנת

היה לתושב המנזר באבו  -גוש  ,שם שהה עד למותו בשנת
העולם

הראשונה ) ;

רוב השנים כיהן כאב

המנזר .

57

1955

, 1901

וכעבור חמש שנים

( למעט הפסקה קצרה במלחמת -

אך טבעי הוא שהנזירים יעסקו רבות במחקר

היסטורי וארכאולוגי של סביבתם  .הם שאפו בעיקר לנסות לשחזר את סיפורו של המקום  ,ולהוכיח

את נכונות המסורות הקשורות בו  .החפירות השונות  ,ביניהן חשיפת הכנסייה הביזנטית בדיר אל -

אזהר בידי דה  -פיאלה בשנים

1907 - 1906

58 ,

החפירות הפרה  -היסטוריות של ר ' נוויל  ,ז ' פרו ומוניק

לשבליה 59וכמובן חפירותיהם של דה  -וו וסטב רוכזו מהמנזר ונסתייעו בעזרתם הפעילה של

53

עדות

לבעייתיות הרכישה עולה משני מכתבים משנת

, 1905

השמורים בארכיון מנזר רטיסבון בירושלים  ,האחד

מרפאל באבו  -גוש לגריאדור והאחר מגריאדור ל ' אב יקר ' באבו  -גוש  .במסמכים  ,שעניינם רכישת חלקות עבור
הבנדיקטינים  ,יש עדויות על מחירי קרקעות  ,תשלרמי בקשיש ודמי תיווך ותשלומים מיוחדים עבור

הזיתים .

עולה מהם בבירור גם מעורבותה הרבה של הקונסוליה בעסקות .
54

לרשימה מפורטת של חלקות וגושים ראה חוות  -דעת של המודד  ,שמאי א ' אדרעי  ,לוועדת בניין ערים במועצה
האזורית מטה יהודה  5 ,בינואר  , 1982ומפת הכפר כקנה  -מידה  , 1 : 10 , 000שכותרתה ' אבו  -ע ' וש  ,נפת ירושלים ' ,
בהוצאת מחלקת המדידות המנדטורית  ,ובה השטחים כבעלות ממשלת הרפובליקה

55

ראיון עם ז ' אן  -בפטיסט  ,אב המנזר באבו  -גוש 8 ,

השמור בארכיון אגף העתיקות  ,הוא רכש מבנה שחלק ממנו היה ' בית  -חרושת לשמן '  ,וסביר שהמדובר

, 1930

במבנה
56

זה .

de Marie~ Arche
.
d'AIIiance 4 Cariathiarim ) 11 ( 4 Octobre 1920 au 26
1950

57

באוקטובר . 1984

הצרפתית .

לפי מכתב של האב אלכסנדר

מ 9-

בינואר

שטל  ,תדפיס השמור בארכיון מנזר סן  -ז ' וזף כרחוב הנביאים

רפאל ( לעיל  ,הערה

, ) 38

עמ ' ; 28

לן ( לעיל  ,הערה

, ) 29

הקדמה .

,

 au Sanctuaireצש ) ץMesses ) ] ) 6

בירושלים .
בתחילת שנות החמישים הוחזרו כל

הבנדיקטינים מקהילות סוביאקו למנזרי האם .
58

d ' Alliance ' , J
 . 545 - 556 , 587- 660קק . irusalem 1907 ,

1 6

~

 sanctuaire de l ' Archeט ] וט )  -Goschע) 60ע )

 ] -Enabם 1 -Azar ~ ] !4 . de Piellat] , 'Kariat -ם Ermite de Der -

59

האתר נמצא בשטח שהיה ש " ך לכנסייה  ,והנזירים הם שהביאו את החוקרים למקום  .גוויל  ,אז קונסול צרפת
בירושלים  ,הודיע לאגף העתיקות המנדטורי שהחפירות בהשתתפות האב פ ' מאלון החלו ביוני

בפברואר

מכתב

מ 15 -

1978

" 1 ~ 041 , Paris

, 1929
8

ארכיון אגף העתיקות  .לסיכום החפירות במקום ראה

:

. 1928

ראה

Lechevallier ,

:

4 .ן

 Beisamoun: deux gisements du 8 ) milleitaire a ~ ant l' e're chreYienneוש Gosh

(

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

הנזירים .

60

שלוותה בהסברים

אחד מעיסוקיו העיקריים של האב אלכסנדר היה הדרכת המבקרים

ושיפוצה היו

מרתקים וב ' שחזור ההיסטוריה '  .הכנסייה הצלבנית באבו  -גוש  ,שרכישתה  ,יישובה
קשורים במערכים בינלאומיים ונתגלו כבעייתיים ביותר  ,התפתחה ושינתה פניה

שנים בתחילת המאה הנוכחית  .אולם  ,מאז ועד היום כאילו קפא הזמן

במשך כשבע

במקום .

כנסיית גבירתנו של ארון  -הברית

מסדר נזירות

המוסד הנוצרי השני באבו  -גוש הוקם על  -ידי מסדר האחיות סן  -ז ' וזף של ההתגלות ,
שנוסד בשנת

1832

בצרפת  ,ושם לו למטרה לשלוח אחיות לכל מקום בעולם שבו תידרש

רפואית וסיעודית .

המוסד שוכן על פסגת גבעת דיר אל  -אזאר שממערב לגרעין הכפר

וברום

762

62

מטר מעל

לפני  -הים  ,כלומר כחמישים מטרים גבוה מהכנסייה הצלבנית .
umibe

תולדותיו ואופיו קשורים באישיותה של מייסדתו  ,האחות ז ' וזפין רומבה

פעולה
הקדום

המוסד ,

e3

)
~

האחות ז ' וזפין

ז ' ין רומבה נולדה בשנת

1850

בעיירה למרגלות הרי הפירנאים  ,סמוך לטולוז

שבדרום צרפת  .בגיל

שבע  -עשרה עברה להתחנך במנזר סן  -ז ' וזף במרסיי  .בנובמבר  1868הושבעה לנזירות  ,ובחרה בשם
זו התחלה
ז ' וזפין  .מיד אחר כך יצאה בדרכה לארץ  ,וב  27 -בינואר  1869ירדה בחוף יפו  .היתה

לחמישים ושמונה שנות פעילות כמעט רצופה בארן ובאזור .
,
60

עניין בפני עצמו היווה החדר מדרום  -מזרח למנזר  ,שאותו כינה דה  -וו ' החדר הגדול '  .ראשיתו כבריכה רומית
והמשכו בחדר שבו נמצא תנור  -אפייה צלבני  .קו הגבול של הנחלה הבנדיקטינית חצה את החדר  .בארכיון רשות-
העתיקות בירושלים שמורה תכתובת מסועפת  ,שלפיה ניסה האב אלכסנדר להעביר לרשותו את החדר כולו  ,על

מנת לנקותו ולחוקרו  .ראשית התכתובת

בשנת  1938וסיומה בשנת  , 1943עת הוכרז השטח כולו כאתר עתיקות .
אליה אחר כך גם המשולש המוגבל בין המבנה לכביש ( חלקה  . ) 55לן

דאג להכין מפה של השטח כבר בשנת

שחשוב לשמר אתר זה  .ד ' ברמקי  ,מפקח אגף העתיקות ,

מדובר בחלקה

28

בגוש

, 29523

כיקר והגיש המלצותיו במאי

שנוסף

. ] 938

 , 1932בטענה

לן זירז את הטיפול בשנת

 , 1941עת החל דה  -וו בחפירותיו .

ב 29 -

במאי

1943

הוכרז השטח ' אתר עתיקות '  .התכתובת ומפה של האזור שמורות בארכיון אגף העתיקות ( תחת הכותרת ,
 6 , sub-district Jerusalemמ1 - ' 1ט  . ( Quaryetתודתי לד" ר בני זס שסייע לי באיתור החומר .
-

"

]6

המקורות העיקריים לפרק זה הם תדפיסים  ,לא חתומים  ,ללא ציון מקום ותאריך  ,השמורים בארכיון מנזר סן

.

ז ' וזף ברח ' הנביאים בירושלים  .כותרתו של קובץ תדפיסים  ,המתעדים בפירוט את תולדות
Rumebe des

Historigue
ההתיישבות באתר :

du Couvenr de .Notre D
. ame de /'Arche d'Alliance' Fonde
.
'par M
.
eie

'

 . ) . , Soeurן903 : 1ן  10 Maiטcol[ine de Carathiarim . . . , 1

de l'Apparition Sur

'sr

]0

Soeurs de

85ן 9 . % 13 -ק ( ךJosejhine, surnomei Soeur Camomille ) 1150 - 192
62

מייסדת המסדך  ,אמילי דה  -ויאלאר

( , ) 1856 - 1797

בת למשפחת אצולה צרפתית  ,השתמשה בירושה להקמת

מנזר ראשון בעיר הולדתה שבדרום  -צרפת  .בשלהי  1835זכה המסדר שייסדה בהכרה כנסייתית  .עד למותה יזמה
המייסדת הקמתן של

ובסיעוד  .בשנת

1848

41

תחנות באזורי הים  -התיכון ובבורמה  ,כשלכל אחת נשלחו

הן היו המסדר הראשון שהובא לארץ

3 -2

נזירות  ,שעסקו ברפואה

.1872
על  -ידי הפטריארך ג ' ולרגה שזה עתה נכנס לתפקידו

אחרי התיישבותן בירושלים  ,הגיעו הנזירות בשנת  1851ליפו  ,בשנת  ] 853לבית  -לחם ולצידון  ,בשנת
לרמלה  ,בשנת  1873לרמאללה  ,בשנת  1875לבית ג ' אלה ובשנת  1888לנצרת  .על תולדות המסדר ומייסדתו ראה :
1923 ; Emilie de Vialar ,

Paris 1924
63

על האחות

Paris

de l'Apparition ,

de l ' Apparition ,

" 1 -Joseph

La Congrigation des Soeurs de 581

57

Fondatrice des Religieuses Sain -Joseph

ז ' וזפין נכתבו שתי ביוגרפיות

 am Rhein 1972 ; :ת

"

GotreshUgel

, 51

יי

~
stolz ~ Cherub

11 .

שני המחברים -
4 . Durand , Soeur Josejhine de Jeiusalem [ 850- 1927 , Paris -Fribourg 1974י. -
כומר איש כנמיית הדררמיצירן בירושלים ונזירה צרפתיה ממסדר סן  -ז ' וזף  -הסתמכו על המקורות הנזכרים
לעיל  ,הערה

 , 61אך

הם מזכירים גם מעט מקורות ארכיוניים נוספים  ,שלא עלה בידינו לאתרם .

האחות ג ' וזפין

היא הצטרפה לצוות האחיות הנזירות שעבדו בירושלים בבית  -החולים הקתולי  ,שנוסד בשנת
1851

בתמיכת הפטריארך הקתולי ג ' ולרנה

) ( Valerga

ושכן בסמוך לשער

יפו .

64

בנוסף לטיפול

בילדים השתלמה ז ' וזפין בבית  -המרקחת בשימוש בצמחים מקומיים לצורכי רפואה  .בשנת

1873

התנדבה לסייע לאחיות ממסדרה שישבו בלרנקה שבקפריסין בטיפול בנפגעי מגפת כולרה שפרצה

באי  .בתחילת

1877

חזרה לארץ  ,לאחר שהחלימה ממחלת הכולרה שבה לקתה בעת שהותה

בקפריסין  ,ונשארה ביפו כאחראית לעבודות הרחבת מוסדות המסדר בעיר  ,ובעיקר לבניית בית -
החולדם החדש  .הבנייה הושלמה כעבור שנתיים  ,ואז חזרה לירושלים  .כאן נצטלבו דרכיה עם
האדם שעתיד היה ללוותה בפעילותה במשך עשרות שנים  ,הרוזן דה  -פיאלה  .הלה רכש זמן קצר

קודם לכן שטח קרקע מנגד לפינה הצפון  -מערבית של החומה  .הוא ביקש להקים בית  -חולים

שיחליף את המוסד הקיים בין החומות  ,ששוב לא ענה על הדרישות .
בניית הקומה הראשונה  ,העבירו האחיות את פעולתן למבנה החדש  .אך בשלב זה נסתמו מקורותיו
הכספיים של דה  -פיאלה  ,והוא נאלץ להפסיק את הבנייה  .היתה זו ז ' וזפין שהשיגה תרומה
שאפשרה את בניית שתי הקומות הנוספות  .בשנת  1882ליוותה כאחות את ' השיירה הגדולה של
65

בשלהי  , 1881עת נסתיימה

האלף '  ,שיירת עולי  -רגל צרפתים שאורגנה בידי מסדר האסומפסיוניסטים ביוזמתו ובעזרתו
הפעילה של

דה  -פיאלה .

66

היתה זו ראשית למסורת ארוכת שנים של ליווי שיירות

עולי  -הרגל .

מעת לעת נהגה גם לסובב בכפרי הפלאחים ובמאהלי הבדווים ולחלק תרופות  ,בגדים וכל
58
בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה

ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,העיר העתיקה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 268

64

"

65

צ ' שילוכי  ' ,בית החולים הצרפתי סן  -לואי בירושלים '  ,י ' גורן וא ' שילר ( עורכים )  ,מבחר מאמרים בידיעת האוץ

( קרדום ,
66

, ) 1 - 11

:

ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 174 - 171

שילוכי ( לעיל  ,הערה

, ) 46

עמ ' . 15 - 14

המוסדות הנוצריים באבו  -גוש

מצרך אחר שאספה עבורם  .נוסף לכך הפכה להיות המומחית של המסדר להקמת מוסדות בארץ .
 מנתממקום עבודתה הקבוע בבית  -החולים מן  -לואי בירושלים היתה יוצאת לפרקי זמן שונים על
67

בקשר .

לעזור למסדרה בהקמת סניפים נוספים ואף לסייע למסדרים אחרים  ,שעימם עמדה

רכישת השטחים וההתיישבות באבו  -גוש
האב הדומיניקני מ " י לגרנז ' )  , Legrangeמייסדי של בית  -הספר הצרפתי למקרא ולארכאולוגיה ,

הוא שהבהיר לז ' וזפין את משמעותה ההיסטורית של פסגת דיר אל  -אזאר  .בסיור במקום הבחין
 ידיבשרידי מבנים עתיקים  ,ואף ליקט מסורות שהעידו על קדושת האתר  .הפסגה כונתה על

הערבים

' ג ' בל מוקדס '  ,ההר הקדוש  ,והארכאולוג ש ' קלרמון  -גנו ( ט8םממשל) ( Clermont -

אף כתב

שהאיכרים סיפרו שהיא היתה מקושרת בעבר בתעלה תת  -קרקעית למנזר .
האם הראשית העולמית של מסדר סן  -ז ' וזף סיירה בארץ בשלהי  . 1901במסגרת הסיור הזמינוה
68

הבנדיקטינים לביקור בכנסייתם באבו  -גוש  ,שכלל גם תצפית מהפסגה והסברים על מסורותיה

לביקור זה נלוותה אליה ז ' וזפין  .בנאום הפרידה שלה בסן  -לואי הודיעה האם לאחיות

:

;

' החלטתי

לקנות בקריית  -יערים  .בהכירי את ז ' וזפין  ,אני ממנה אותה אחראית לייסוד זה  .אני מעניקה לה בזה
 69בכך
את כל ההרשאות  ,ומבקשת שקופת קריית  -יערים תהיה נפרדת מזו של בית  -החולים ' .

הבטיחה לז ' וזפין עצמאות מוחלטת במפעל החדש  .דה  -פיאלה  ,האדם שטבעי היה שיעסוק

,

ברכישת השטח  ,שהה בצרפת  ,ומשימת המשא  -ומתן עם המוסלמים הוטלה על האח לואי ממנזר
 7היא ביקשה
האבות הלבנים שליד כנסיית סנטה  -אנה  .ז ' וזפין הקציבה לרכישה  5 , 000פרנק זהב

שמחצית השטח תהיה על הפסגה  ,ומחציתו ליד הכנסייה הצלבנית  .העובדה שהדרגומן של
הקונסוליה הגרמנית בירושלים  ,פדאללה מארום  ,ניסה גם הוא לרכוש קרקעות באבו  -גוש  ,אילצה
את לואי להיחפז בחתימת העיסקה תוך תשלום מחיר גבוה וללא קבלת אישור  .בחוזים עם השיח '

עבדאללה אבו  -גוש הוא התחייב לשלם

20 , 732

פרנק .

ן7

כיצד עלה בידי ז ' וזפין להשיג סכום זה

?

המקורות כולם דבקים בגרסתה שלה  ,המספרת על מעין ' נס ריבוי מטבעות הזהב '  -בהוציאה את
הצרור ממקום מחבואו מצאה בו בדיוק את הסכום הדרוש  .ייתכן  ,וזוהי השערתנו בלבד  ,שהיתה

כאן ידו של דה  -פיאלה  ,וייתכן שמצאה מקורות מימון נוספים  .מכל מקום  ,ברור שעלה בידה לגייס
את מלוא הסכום  .מעיד על כך האב ב ' שטולץ  ,כותב קורותיה  ,שמצא בארכיון בית  -החולים סן

לואי מסמך מתאריך
18 , 104

שתי

67

במאי

1903

בחתימתו של האח לואי  ,ובו כתוב שעבור הקנייה שולמו

פרנק  ,ואילו יתרת הסכום -

ז ' וזפין רכשה

חלקות

בנות

10

2718

כעשרה  -אחד  -עשר

בין יתר המוסדות שעזרה בהקמתם

לחם  ,מנזר הטרפיסטים בלטרון

:

פרנק  -שימשה
דונם ,

האחת

על

לבקשיש הבלחי נמנע .
הפסגה

בתי  -החולים של המסדר בירושלים וביפו  ,התחנות בשכם

( ) 1891

ומנזר הבנדיקטיניות על

ק' ק'

68
69

דוראן ( לעיל  ,הערה

70

הכוונה כנראה למטבעות זהב של פרנק  .שער החליפין היה אז כ  5 1 -גרוש

71

 , ) 63עמ '

( ) 1909

ובבית -

הר  -הזיתים ( . ) 1909

קלרמון  -גנו ( לעיל  ,הערה

, ) 13

עמ '

והשנייה

בסמוך לנחלת

. 57

. 69
.

תורכי לפרנק .

מסתבר שמארום לא נואש ורכש בכפר שטח אחר  ,שעליו ניצב עד היום מבנה שכינויו ' בית  -מארום '  .היתה זו
המשפחה הערבית  -הנוצרית היחידה ביישוב  .מאוחר יותר נרכש הבית על  -ידי מנשה ואליהו אלישר  ,וכיום הוא

שייך לצה " ל .

חיים גורן

הבנדיקטינים .

72

מטעמי בטחון ובשל צורכי דת התיישבה תחילה בצריף פח זעיר  ,שהוק ם עבורה

בסמוך לכנסייה הצלבנית  .יחסם הראשוני החשדני  ,העוין ואף התוקפני של המקומיים הניע את

הקונסול הצרפתי לבוא לסופי  -שבוע לנחלה  ,ובכך להפגין את חסותו על הנזירה  .אלא שלא עבר
זמן רב ופעילותה הרפואית והסיעודית של ז ' וזפין זיכתה אותה באמון ובאהדה בקרב אנשי הכפר
והסביבה  .העדויות הטובות ביותר להצלחתה היו חסותו של השיח ' והתורים שהחלו להשתרך
לפני

בשלהי

צריפה .

למגורים ולמרפאה ,

73

1903

החלה לבנות בסמוך לצריף סככת מחסן ומבנה דו  -קומתי שיועד

ובמקביל החלה בעיבוד חלק מהקרקעות  .בכספים שקיוותה להרוויח מגן

עצי  -הפרי  ,שניטע בשטח התחתון  ,רצתה לממש את חלומה ארוך  -הטווח להקים מנזר ובית -

הבראה על הפסגה  .גם בשטח זה יזמה עבודות סיקול והכשרת הקרקע  ,בניית טרסות ונטיעת
גפנים  ,ששתיליהן יובאו

מצרפת .

ההתיישבות על גבעת דיר אל  -אזהר

ז ' וזפין המשיכה להאמין בזיהוי האתר עם קריית  -יערים  ,וזאת על  -אף שלא נתגלו כל עדויות
ארכאולוגיות שתאששנה מסורת זו  .לגמול על דבקותה בזיהוי זה זכתה ביוני

. 1905

איכר מקומי ,

שחרש את חלקתו בין עצי הזית שבמזרח הפסגה  ,חשף קיר חצי מעגלי בנוי מאבני גוויל  ,אבני

פסיפס וממצאים נוספים  .הארכאולוגים שהוזעקו למקום אישרו את קיומה של כנסייה  ,וז ' וזפין

מיהרה לרכוש  -במחיר מופקע  -את יתרת הפסגה  .החפירות המסודרות נוהלו על  -ידי דה -
פיאלה בחסות

מדעית של בית  -הספר הצרפתי .

74

הממצא הצביע על בסיליקה ביזנטית שוונסן ודה -

פיאלה תארכוה למחצית הראשונה של המאה החמישית  .היא נהרסה בראשית המאה השביעית ,

בעת הפלישה הפרסית או הכיבוש המוסלמי .

75

שיקומה נתאפשר בתקופה נוחה יחסית לנוצרים

בסוף אותה מאה  ,אלא שהפעם היתה זו כנסייה פשוטה וצנועה  ,וגם שונה בכמה פרטים

מקודמתה .

ההרס הסופי שלה מיוחס לשליט הפאטימי אל  -תאכם בעשור הראשון למאה הי " א  .בקדמת הבימה

נחשף האלמנט החשוב בכנסייה  .זוהי אבן מלבנית ששובצה ברצפה  ,ומעליה ' לוח אוזניים '
) (tabula ansata

מפסיפס  ,אמנם ללא כתובת בתוכו  .דה  -פיאלה כינה אותה

ברור שתגליות אלו  ,ואחרות שנוספו עליהן  ,חיזקו את אמונתה של ז ' וזפין

' האבן המקודשת ' .
בקדושת האתר .

בשנת  , 1911אחרי איסוף כספים מכל מקור אפשרי  ,הגיעה ז ' וזפין למסקנה שבידה סכום מספיק

להתחיל בבנייה  .היא ביקשה פירמאן להקמת בית  -הבראה  ,מנזר וכנסייה על הגבעה  ,ולבניית בית

מגורים ובית  -מרקחת בשטח הגן התחתון  .הפנייה  ,שלוותה בבקשה לשחרור ממסים  ,הועברה
בצינורות הדיפלומטיים  .האישור הגיע רק כעבור שנתיים  ,אלא שז ' וזפין לא
1911

72

קידש הפטריארך של ירושלים את אבן  -הפינה למנזר  ,והוחל בהקמת שני מבנים
חלקה

, 34

גוש  , 29523שטחה

10 . 821

דונם

נוספות על הגבעה  ,וכיום בידן שטח בן
73

סל) 1

המתינה .

ב 17 -

;

חלקה

כ 71 -

, 21

:

במאי
המנזר

גוש  , 29521שטחה דומה  .עם השנים נרכשו חלקות

דתם  .ראה

:

רשימת אדרעי  ,לעיל  ,הערה . 54

המבנה משמש כיום למגוריה של משפחה מקומית  ,משפחת איבראהים מחמד עארף אבו  -גוש  .אביו של

איכראהים קיבל מהאב יוסף את השטח ואת הרשות לעבדו  ,והוא מעבד את כל השטח שליד נחלת הבנדיקטינים

( ראיון עימו  21 ,בדצמבר . ) 1983
לכפר בשנות השבעים .

מהסככה נותר כיום רק הקיר המזרחי  ,יתרה נהרס כאשר הורחב כביש הגישה

4ד

הדו " ח לסיכרם החפירות ראה  :דה  -פיאלה  ,לעיל  ,הערה

75

לתוכנית הכנסיות הביזנטיות ראה דה  -פיאלה ( לעיל  ,הערה

. 58

פרסום ראשוני של ונסן ראה  :ונסן  ,לעיל  ,הערה
 , ) 58עמ ' , 587

. 591

.5

חשיפת שרידי הכנסייה
אל -
הקמת
לקראתדיר
על גבעת
הביזנטיני
המנזר
אזהר

ובית  -ההבראה מצפון לו  .הבנייה ללא פירמאן עוררה עליה את זעם השלטונות  ,שאף הצליחו
לעכבה  .אלא שהיא ידעה להלך עימם  ,ובעזרת תשלומים וקשרים עלה בידה

להתגבר על העיכוב .

' האישה הקטנה מגבעת האלוהים '  ,כפי שכונתה הנזירה קטנת הממדים  ,גילתה גם הפעם כושר

ביצוע מעורר השתאות  .בסיוע צוות מקומי  ,שהשתמש באבני גיר ממחצבה קרובה ,

76

הושלמה תוך

תריסר חודשים הקמת המנזר  ,ומיד הוחל בריהוטו  .זהו מבנה דו  -קומתי ולו גג רעפים דו  -שיפועי

על מבנה עץ  ,היוצר עליית  -גג .

מגדל פעמונים תלת  -קומתי צמוד לפינה הצפון  -מערבית של

המבנה  .קומתו העליונה של המגדל מעוטרת  ,ומעליה צריחונים דמויי חומה  .השלמת המנזר עמדה

בראש סדר העדיפויות של ז ' וזפין  ,ואליו הוזרמה מרבית הכסף  .יחד עימו עלה בידה להשלים את
בנייתו רבת השנים של בית  -המרקחת בשטח
ההבראה

;

התחתון .

אמצעיה לא הספיקו להשלמת בית -

הקמתו של מבנה הדו  -קומתי דמוי האות ח ' נסתיימה רק בשנת

בסוף אוקטובר

1914

. 1935

הכריזה תורכיה מלחמה על בעלות הברית  ,וכעבור חמישה ימים הוצאה

פקודת גירוש לכל אנשי הדת הצרפתים באוץ  .עימהם נימנו שישים ושבע אחיות ממסדר סן -

ז ' וזף .

77

בארבע וחצי שנות גלותה בצרפת הקימה ז ' וזפין מרכז מגורים לאחיות בטירה שהוענקה

למסדר על  -ידי דה  -פיאלה  ,ובמרסיי יסדה וניהלה בית  -חולים לפצועי המלחמה  .היא גם המשיכה
בפעולות הצדקה הרגילות שלה ,

ובאותה תקופה התפתחה תופעה של עלייה לרגל לשחר את פניה .

שניים מהאנשים שהגיעו אליה בשנת  , 1917בני מעמד האצולה  ,עתידים היו ללוותה בהמשך  .היו
אלה יוסף רבואה )  , ( Revoilתלמיד רפואה  ,וקצין הימייה סיירי ד ' ארגנליה
אותה מחצבה שבה השתמשו הבנדיקטינים  ,ראה לעיל  ,הערה

) . ( D ' Argenlieu

. 49

76

זו כנראה

77

לעניין גורל המוסדות הצרפתיים בארץ בזמן מלחמת  -העולם הראשונה ראה  :שילוני ( לעיל  ,הערה

. 25 - 24

 , ) 46עמ '

101

חיים גורן

ראשית תקופת המנדט  :בניית הכנסייה
ז ' וזפין ניצלה את קשריה  ,והגיעה לארץ מיד עם סיום המלחמה  ,עוד לפני שהדבר נתאפשר
לאזרחים  .באבו  -גוש מצאה שתוכן המבנים נשדד לחלוטין  .היא החליטה למהר ולהקים במקום
את הכנסייה  .סביר להניח שבהחלטה זו היה מקום רב לגילה המתקדם  .להוכחת כוונתה הנהיגה
החל בשלהי מאי

1919

תפילת מיסה שבועית על חורבות הכנסייה הביזנטית  .הארכיבישוף של

פריס  ,נציג הכנסייה והממשלה הצרפתית  ,שהנהיג פמליה נכבדה של אנשי דת  ,קידש ב  8 -בינואר
1920

את אבן  -הפינה לכנסייה  .בחותמם בספר האורחים של הכנסייה הצלבנית הוסיפו האורחים

את הפסוק

' Dei per Francos

( ' מעשה אלוהים בידי הפרנקים ' )  ,שבאמצעותו ביקשו

'

לבטא את הרגשת הקשר העמוק וההמשכיות לתקופה הצלבנית 78 .
האב א ' בובה )  (Boubetאסומפסיוניסט מכנסיית סנט  -פטר גליקנטו שעל הר  -ציון .
משולבת כיום במבנה הכנסייה  ,בתחתית העמוד הימני ( הדרומי) של האפסים .

התכנון והבנייה הופקדו בידי

רבואה הצטרף אל ז ' וזפין בשנת  , 1920ואחריו הגיעו אמו ואחיותיו

הקדישו

למסדר .

;

79

אבן  -הפינה

את כל רכושם בצרפת

האב רבואה הוסמך לכמורה בידי הפטריארך של ירושלים בשנת

ד ' ארגנליה  ,שהצטרף למסדר הכרמליטים  ,בחר גם הוא לקשור את עתידו

בארץ .

80

. 1924

בניית הכנסייה

עלתה כמיליון פרנק  -שנאספו רובם מתרומות בצרפת  -וארכה כשלוש שנים  .תוואי הכנסיה

עוקב אחרי שרידי המבנה הביזנטי  ,תוך שילובם בבניין המודרני  .באגפים שונים ברצפה שולבו
קטעי פסיפס שנמצאו שלמים  ' ,האבן המקודשת ' נמצאת ברצפת האפסיס  ,מעל לפתח הכניסה
בחזית המערבית הונחה אבן משקוף עתיקה  ,ארוכה במיוחד  ,ובעמודי האטריום שולבו חלקים
רבים שנמצאו בחפירה  .הכנסייה נחנכה בידי ל ' ברלסינה )  , ( Barlassinaהפטריארך של ירושלים ,
בטקס רב משתתפים שנערך

ב 20 -

באוגוסט

. 1924

הפסל  ,שתכנן האב בובה  ,הושלם וקודש רק

כעבור שבע שנים  .הוא נבנה כך שייראה מכל הסביבה ויעמוד כאילו הוא צופה עליה  ,מביט
לירושלים אך ראשו נוטה לאדמה כמו כדי לשמוע את תחנוניה  .י8

ז ' וזפין לא זכתה לראות בהשלמת הפסל  .היא נפטרה בשנת  , 1927נקברה תחילה בגן הכנסייה ,

ואחר הועבר קברה לחדר שמדרום לאפסים בתוך הכנסייה  .על  -אף שהשתייך לפטריארכיה ולא
למסדר סן  -ז ' וזף  ,מונה האב רבואה לאחראי לנחלה באבו  -גוש  .הוא פעל במקום כחמישים שנה ,

עד למותו בשנת . 1969

עיקר עיסוקו היה בתחום הדתי ובקיום הנוכחות באתר  .הקשרים עם אנשי

הכפר היו טובים  .כך  ,למשל  ,רפת  ,שהיתה בבעלות מסדר סן  -ז ' וזף  ,סיפקה חלב לכפר

כולו .

82

תושבים מהכפר קיבלו את הזכות לעבד קרקעות בשטח התחתון  ,מן הסתם כיוון שלמסדר לא
78

.

.

הביטוי לקוח מכרוניקה של מסע  -הצלב הראשון של גיברט מנוז ' אן  ,ראה
 . 113 - 263קק 1 . 4 ( , Paris 1879 ,

מקורות לתקופה הצלבנית אשר

HOcc

ערך :

sive orientalium

[ regni Francorum Hierosolymitani . . . , [Hannu 1611
79

2נ ( ) 1

,

.

"

 , 0 5 ! 0 Dei per Francosן 6 .ט) 3 . Bongars

ש expeditionum

בובה היה גם אחד האדריכלים של אכסניית הצליינים נוטר ראם דה  -פראנס בירושלים ומי שהעמיד גם בה את
פסל הבתולה

80

Guibertus Novigentis , GestaDei :

 . per iran ~ os- RHCבונגארס השתמש בביטוי זה ככינוי לאוסף של

והילד .

ד ' ארגנליה עלה לרגל לראשונה במאי

. 1919

במהרה פשט מדיו והצטרף למנזר הכרמליתי בבית  -לחם  ,בבוחרו

בשם האח לואי  .הוא חזר לשרת בצי במלחמת העולם השגייה  ,והגיע לדרגת אדמירל  .בשנים
כמושל הודו  -סין  ,ואז חזר סופית למנזר  .את כחפותיו השאיר למזכרת בכנסייה שעל
!8

82

! 949 - 1945

כיהן

הגבעה .

תיאור של טקס חנוכת הפסל שמור בקובץ התדפיסים על תולדות המנזר הנזכר לעיל  ,הערה . 61
ראיון עם האחות אמילי  ,מנזר סן  -ז ' וזף באבו  -גוש ,
בדצמבר

. 1983

27

במארס

; 1984

ראיון עם מחמד עארף אבו  -גוש ,

21

המוסדות המצריים באבו  -גוש

נמצאו האנשים לכך  .עם מות ז ' וזפין בטלה גם רוב הפעילות הרפואית והסיעודית  ,ועל המקום

הוטבע אופיו דהיום  -מנזר וכנסייה  ,שפעילותם דתית פנימית בלבד  .בבית  -ההבראה  ,שהושלם
בשנות השלושים  ,ובמבנה אחר ששופץ מתגוררים כיום אורחים  ,בעיקר אנשי דת המבקשים מקום
שקט למטרות התבודדות או לימודים

ומחקר .

גולת  -הכותרת במעשיו של האב רבואה היו

הפסטיוולים למוסיקה שארגן בכנסייה וסביבה החל בשנת

, 1950

אך גם הם

בטלי

לאחר מותו .

רכישת פסגת דיר אל  -אזאר ויישובה היו  ,אם כך  ,תוצאת פעילותה של נזירה אחת  ,שנטלה על

עצמה את המשימה  ,דבקה בה והפכה אותה לייעוד חייה  .היוזמה כולה נשאה מלכתחילה אופי
דתי גרידא  ,וכמעט לא עורבו בה אלמנטים לאומיים ומדיניים  .ז ' וזפין  ,והיא בלבד  ,קבעה את גודל
הנחלה  ,צורתה  ,המבנים שהוקמו בה

וייעודה .

ראויה לתשומת  -לב העובדה שמסדר אחיות

שייעודו סיעודי  -רפואי רכש שטח אך ורק במטרה לשמר אתר בעל מסורת מקודשת  .לכן הופרדה
אבו  -גוש מלכתחילה מכל שאר מוסדות סן  -ז ' וזף בארץ  .מטרה זו  ,יחד עם אופיה של המייסדת  ,הם
שנתנו לנחלה

בקריית  -יערים את דמותה .

בית ההבראה של מסדר האבות של ציון
המוסד הנוצרי השלישי באבו  -גוש שוכן בפאתי הכפר המודרני  ,מצפון  -מערב לכביש המוליך

לקיבתן מעלה  -החמישה  .זהו רכושו של המסדר שיסדו האחים האב מרי  -אלפונם והאב תיאודור

רטיסבון  .האב מרי  -אלפונס החל בפעילותו בירושלים בשנות השבעים של המאה הי " ט  .תחילה
הקים את המנזר ואת בית  -היתומים של מסדר הנזירות האחיות ציון בוויה דולורוזה  .בשנת

1876

רכש שטח מחקן לחומות  ,והחל לבנות עליו מנזר לאבות ובית  -ספר  .בנייתם של אלה הושלמו רק

כעבור תריסר שנים בידי יורשו .

83

אנשי המסדר חיפשו לעצמם ולחניכיהם מקום הבראה ומרגוע מחקן לירושלים  .בידינו עדויות
שכבר בשנת

1905

נמצאו אנשי רטיסבון במשא  -ומתן עם נכבדים מהכפר אבו  -גוש על רכישת

חלקת קרקע  .כסוכניהם כשטח שימשו הבנדיקטינים  ,שהכירו היטב את התושבים ומנהיגיהם  .לכן
נמצא על המכתבים את חתימותיהם של האב רפאל והאב

אלכסנדר .

84

שיתוף  -פעולה זה נמשך גם

מאוחר יותר  ,אחרי שאנשי רטיסבון התיישבו בפועל בכפר  .מהתכתובת עולה שתהליך הרכישה
נתקל בקשיים שונים  .בעדות הראשונה על המשא  -ומתן  ,משנת  , 1905מדובר בחלקה נטועת זיתים

ששטחה כהקטר אחד  ,השוכנת בסמוך לדרך לכפר  -בידו  .השיח ' המקומי נזקק לכסף על  -מנת
לשחרר את אחיו מחוכת השירות הצבאי ,

ולכן העמיד את הקרקע למכירה .

85

העיסקה הושלמה רק

כעבור חמש שנים  ,בידי יוסף דרויש  ,האב  -האחראי של מסדר האבות ציון בירושלים  .הצרפתים
הסכימו שהבעלים הקודמים יהיו זכאים ליהנות מיבול הזיתים במשך מספר

83

.

י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  :ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
' מנזר סן  -פייר דה  -ציון רטיסבון בירושלים '  ,גורן ושילר ( לעיל  ,הערה

84

17

0 fitaison de Je'rusalem ,ן hisrorigues sul -

בארכיון מנזר רטיסבון

85

 , ) 65עמ '

שנים .

86

; 390 - 388 , 193

צ ' שילוני ,

. 141 - 137

 Que/guesתדפיס  ,לא חתום ולא מתוארך  ,השמור

בירושלים .

ק104

מכתב מהאב רפאל  17 ,בינואר  ; 1905מכתב גריאדור  5 ,בספטמבר  . 1905המכתבים שמורים בארכיון מנזר

רטיסבון .
86

ראה :

התדפיס על תולדות המנזר ( לעיל  ,הערה

המכתב שמור בארכיון מנזר

רטיסבון .

 , ) 84עמ ' ; 17

מכתב מהאב הראשי  ,ירושלים 25 ,

באפריל . 1910

חיים גורן
אנשי רטיסבון הרחיבו את נחלתם

על  -ידי רכישת חלקות קטנות שגבלו בה  ,בין היתר כתשלום

עבור עבודות שביצעו בבית היתומים בירושלים לפי הזמנת תושבים מאבו  -גוש 87 .
שטח בן  13 , 876מטרים רבועים  ,עליו גדלים עדיין מרביתם של  31עצי  -הזית המקוריים .
מצטיינת בנוף הנשקף ממנה  ,ובאקלים נעים וממוזג  .הבניין המרכזי בשטח הוא מבנה מסיווי חד -
קומתי ולו גג רעפים  ,בעל ארבעה שיפועים  ,וקירות עבים כפולים  89 .אלה בנויים מאבני גוויל
מסותתות בפניהן החיצוניים  ,וביניהן שפוך מילוי  .מתחת למבנה בור מים  ,בחלקו חצוב  ,שהיה

כיום ברשותם
88

נחלתם

צורך חיוני בכל פעולת בנייה בתקופה הנדונה  ,שכן בו אגרו בחורף את מי הגשמים ששימשו
לבנייה

בק "ן .

ומיישור סלע

בור זה נסתם בשנת

היסוד .

90

. 1968

מתחת למבנה קיים גם מרתף גדול  ,שנוצר מחציבה

על ייעודו של הבניין מעיד מבנהו הפנימי  :מסדרון מרכזי חוצה אותו לכל

אורכו  ,ומשני צדיו שורת חדרים  .מבנה זה אופייני למוסדות המיועדים להארחה ולאכסון אורחים
לתקופות

קצובות .

לא עלה בידינו למצוא עדות ישירה לתאריך הקמת המבנה  .האב יוסף שטיאסני
מנזר רטיסבון כיום  ,טען שבנייתו החלה רק בשנת , 1922

ן9

( 1ת) 51115

ראש

אך נראה שהוא טעה  .המבנה לא היה

קיים לפני הרכישה  ,שכן אין הוא מוזכר במסמכים העוסקים בה  ,וחזקה על מבנה בשטח שהיה

מעלה את מחירו  .יתר  -על  -כן  ,סגנון הבנייה והעקרונות שביסודו דומים ביותר לאלו שהיו נהוגים
על  -ידי אנשי רטיסבון בירושלים  .בארכיון המנזר בירושלים נמצאים שרטוטים ראשוניים של מבנה
דומה ושל מבנה מוצע  ,ולידם אומדן עלות הבנייה בסך
מעיד על כך שבשנת

1917

22 , 000

פרנק לשתי קומות  .מסמך נוסף

כבר היה האב דרויש ' דייר בבית הכפרי שלנו

נראה בבירור בתצלום  -אוויר גרמני משנת . 1918

93

באבו  -גוש ' .

92

המבנה

מכל אלה נראה שיש לתארך את בנייתו לשנים

 , 1914 - 1910שכן אין להניח שנבנה במהלך המלחמה  .יתכן שהאב שטיאסני כיוון בדבריו לתוספות
השונות למבנה  ,או אולי למבנים אחרים שהוקמו בשטח  ,כאותה קפלה קטנה שעמדה מאחורי
המבנה המרכזי או מבני משק החי שבו טיפלו התלמידים שהגיעו מירושלים לנפוש במקום
בחודשי הקיץ  .מבנים אלה נהרסו ברובם במשך השנים  .מכל המבנים הקיימים כיום בשטח רק
המבנה המרכזי גילו מעל עשרים וחמש

שנה .

94

ידוע לנו בבירור שהמקום אכן שימש אתר נופש  ,אך אין בידינו פרטים על עיסוקם של השוהים
בו  .יש עדות  ,למשל  ,על כך שבאחת משעות הפנאי הרבות מצאו ' הפנסיונרים של בית  -הספר של

רטיסבון ' בשטח הנחלה קבר חצוב בסלע  ,ניקוהו ובדקוהו בהדרכת הארכאולוגים מבית  -הספר

87

מכתבים שונים השמורים בארכיון מנזר רטיסבון  ,וכן סדרת מסמכים העוסקת בתביעה שהגיש דרויש בשנת
 1931כנגד דאוד

ועבדאללה אבו  -גוש  ,שהתחייבו לשלם בקרקע תמורת עבודות נגרות שבוצעו בביתם בידי אנשי

רטיסבון בשנת  , 1917ולא עמדו
88

קושאן מנדטורי מן

ראה

ה 30 -

בהבטחתם .

באפריל

, Certificate of Registration , 1944

המסמך שמור בארכיון מנזר

רטיסבון .

 * 1ל) ן

קובץ התדפיסים על תולדות המנזר ( לעיל  ,הערה

. 17

89

ראה

90

על סמך סיור במקום וראיון עם מר י ' וקדילק  ,מנהל מוסד ' ידידה ' הקיים במקום כיום  28 ,במארס . 1985

:

. 1985

91

ראיון עימו  29 ,בפברואר

92

בתביעתו כנגד דאוד ועבדאללה אבו  -גוש  ,לעיל  ,הערה

93

כותרת התצלום

:

304

]1 .

10 . 8 . 1918 ,

לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית ,
94

ראיון עם מר י ' וקשלק ,

 , ) 84עמ '

 28במארס

Enab

ירושלים .
. 1985

ע

. 87
;

עותק שמור כאוסף תצלומי  -האוויר במחלקה

המרסדות הנרצריים באבר  -גוש

הצרפתי .

 גוש95

אולם אנשי המסדר שישבו בירושלים התקשו לשמור על שלמות רכושם באבו

ולעמוד בהוצאה הגבוהה שדרשה החזקתו  .המקומיים נהגו ליטול ציוד ואף לעבד חלקות ואז
לטעון לחזקה עליהן  .כתוצאה מכך הוחלט להשכיר את המוסד  .מאז
בשטח ובמבנים גופים שונים למטרות

לחקלאות בע " מ '  ,בשנת

בשנת

, 1950

1946

שונות .

ועד היום השתמשו

1935

הם הושכרו תחילה ל ' יכין  ,חברה שיתופית

עברו לרשות יזם פרטי מירושלים  ,קיבצן מעלה  -החמישה קיבלם

וכיום פועל בהם מוסד ' ידידה ' לחינוך מיוחד

ולשיקום .

סיכום
מאמר זה הוקדש בעיקרו להבהרת תהליך ההתיישבות הנוצרית באבו  -גוש  ,שהתרחש כולו ברבע
האחרון של המאה הי " ט וברבע הראשון של המאה הנוכחית  .בסיפורה של התיישבות זו ניתן

למצוא כמה וכמה יסודות ותהליכים האופייניים לפעילות הנוצרית  -האירופית בארץ בשלהי
התקופה העות ' מאנית  .למעשה  ,נמצאים בתחומי הכפר שני אתרים בעלי מסורות מקודשות ,
שמקורן בתקופות

שונות .

אתרים אלה  ,שהתקדשו והפכו למקום פולחן ותפילה  ,שמרו על

רציפות והמשכיות היסטורית  .אמנם המסורות שיוחסו להם שונו  ,התחלפו  ,או נשכחו לתקופה זו

או אחרת  ,אך הן לא נעלמו לגמרי  .זיהוים המחודש של האתרים על  -ידי חוקרי הטופונומיה ,
המקראית וההיסטורית  ,במאה הי " ט  ,הוא שהוביל לרכישתם המחודשת על  -ידי גופים דתיים

נוצריים .
אין זה  ,כמובן  ,מקרה ששלושת המוסדות שהוקמו בכפר היו צרפתיים  .המסדר הבנדיקטיני ,
שהוביל בהתיישבות זו  ,סלל את הדרך לשני המסדרים

הבאים .

השפיעו כאן לא רק המוצא

המשותף  ,אלא גם כל המשתמע ממנו  ,כמו הרקע החינוכי והתרבותי  ,השפה  ,המנהגים  ,הדת

ועוד .

ארן המוצא המשותפת היתה גורם רב  -חשיבות בהתיישבות המחודשת של בני אירופה הנוצרים
בארץ ובקביעת

פריסתה .

ניתן למצוא בהתיישבות הנוצרית באבו  -גוש אלמנטים נוספים האופייניים לפעילות האירופית

בארץ  .ניתן לפגוש שוב ושוב אותה תלות באנשי מעשה  ,ביזמים  ,בעיקר אנשי דת  ,שרק בזכותם
מתממשות הרכישה והבנייה  .הנכס הראשון בכפר נרכש בדרך של משא  -ומתן דיפלומטי  ,ולכן הוא

שייך לממשלת צרפת  ,שהקפידה כל העת לתת לו אופי צרפתי  -לאומי
המקודש  ,נרכש על  -ידי מסדר דתי על  -מנת להתיישב בו ולשמרו

השלישי  ,שטח קרקע ללא משמעות דתית  ,היתה חילונית

;

;

הנכס השני  ,האתר

מטרת ההתיישבות בנכס

לחלוטין .

בהתיישבות הנוצרית באבו  -גוש בא לידי ביטוי תהליך נוסף שהתרחש בארץ  -ישראל של המאה
הי " ט  .המדובר בהיאחזות הנוצרים  ,בעיקר באמצעות מוסדות דת  ,באתרים הנמצאים מחקן לערים
המרכזיות  .עד לאמצע המאה היו מוסדות הדת הנוצריים באוץ מרוכזים בעיקר בגוש ירושלים -

בית  -לחם ובסמוך לערים

אלו .

הפרנציסקנים  ,שכבר ישבו בארץ

בנוסף לכך פעלו רק מעט מנזרים ואכסניות  ,בעיקר משל
כ 500 -

וברמלה לתועלתם של עולי  -הרגל

95
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 .ק , 30 ) 1921 ( ,

שנה  ,וכן המנזר הכרמליתי בחיפה ; האכסניות נבנו ביפו

לירושלים .

, RB

רק בשנות החמישים של המאה הי " ט החלו

F. M . Abel , ' Ddcouverte d 'un tombeau antique 4

'

Abou -Ghdch

( ' 10

חיים גורן
מתרחשות התמורות המודרניות ; קצב הרכישה והבנייה של הנוצרים בארץ הלך וגבר ככל

שהתקרבה המאה לסיומה  ,וגרעיניה של ' התפשטות זוחלת ' זו בלטו לראשונה בעיקר בירושלים

ובנצרת  .תהליך היציאה הנוצרית אל מחצן לחומות העיר העתיקה החל לבוא לידי ביטוי במפעלי

הבנייה הגדולים החלוציים בשנים . 1866 - 1856

עם התרחבות התהליך והאפשרות שנפתחה בפני

אנשי אירופה להתיישב בשטחים נוספים באוץ  ,לאחר שמספר גורמים הקלו על הנוצרים לרכוש
קרקעות ולבנות באתרים שונים ברחבי הארץ  ,שוב לא הוגבלה התיישבותם

ל3 - 2-

ערים

בלבד .

המירען שהתנהל במהלך המחצית השנייה של המאה הי " ט בירושלים  -התחרות בין הכוחות
האירופיים והנוצריים לרכישת שטחים  ,לבנייה מונומנטלית  ,להאדרת הרושם ולהגברת ההשפעה

 -החל עתה להתפרס על פני כל שטחה של ארץ  -ישראל  .התהליך לא פסח  ,כמובן  ,גם על

הכפרים באזור ירושלים  ,שבהם אתרים מקודשים לנצרות .
לפנינו שלושה מוסדות נוצריים שנרכשו והוקמו במשך כחמישים שנה בתחומי הכפר אבו  -גוש .
מסיפורם ומתולדותיהם ניתן להקיש לגבי התהליכים שאירעו בארץ בשלהי התקופה העות ' מאנית .
ניתן לראות בהם דגם לסוגים שונים של היאחזויות נוצריות  ,דתיות ולאומיות  ,בארץ  ,וכן דוגמה

בולטת להתיישבות נוצרית בתוך כפר שאוכלוסייתו כולה מוסלמית .
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