מאבקה של האורתודוקסיה על השליטה
בפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית
מילכה לוי

שושלת הפטריארכים הירושלמית  ,שראשיתה ב  , 451 -נקטעה עם מותו של סופריניוס  ,הפטריארך
האחרון שנתמנה בתקופת השלטון הביזנטי  ,ואשר בחלקו נפל למסור את ירושלים לידי הכובשים

הערבים  .למן מותו  ,י וכמעט עד סוף המאה השביעית לא היה  ,על פי העדויות שבידינו  ,פטריארך

בירושלים .

2

אנו יודעים כי במאה השביעית היו מינויים אחדים של ממלאי מקום לפטריארך ירושלים  ,על -

ידי האפיפיור  ,אך רק בוועידת הכנסייה בטרולו  ,בשנת

, 691

מופיע אנסתזיוס בישוף העיר הקדושה

סופרוניוס .

ירושלים  .זוהי למעשה העדות הראשונה לקיומו של פטריארך בירושלים מאז
קטיעת רשימת הפטריארכים בדיוק בשנת

638

3

מעלה באורח טבעי את ההשערה  ,שהכיבוש

הערבי הוא שערער את סדרי השלטון  ,ומנע  ,ישירות או בעקיפיזי את המשך פעילותה הסדירה של

הפטריארכיה הירושלמית  .אך קשה לבסס השערה זו  ,אם נביא בחשבון  ,שירושלים נכנעה בפני

( אמאן ) .

הכובש הערבי וקיבלה מידיו כתב חסות

ככל הידוע לנו  ,מהלך החיים התקין בעיר לא

4

הופרע במידה ניכרת במשך המאה השביעית  ,וסדרי המינהל המשיכו להתקיים כמו בתקופה

1

לגבי תאריך מותו של סופרוניוס ראה

,

:

ש  monastiqueשש ] . von Schdnborn , Sophrone de Je'rusalem :

 . 136ח  . 97 ,ק confession dognsatique , Paris 1972 ,
2

אווטיכיוס

( הפטריארך

המלכיתי

של

בשנים

אלכסנדריה

) 940 - 933

מספר ,

שאחרי סופרוניוס היה כס

הפטריארכיה בירושלים פנוי במשך  29שנה  ,ולאחר מכן  ,בשנה השביעית לחליפותו של מועאויה  ,היא שנת , 668
נתמנה יוהנס  ,שכיהן במשך

שנה .

40

 . 3 , 8קק TV) , Paris 1906 , 11 ,

ראה

111 1

ומספר

:

Cheiko

. Arabici , 5

.

].
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" "ג
את עצמו ,
csco
;

מ

Eutychi Pa! trarcha
~
! eAI
(
llexandrini

~ בקונסטנטינופול בשנת  , 680לא היה פטריארך
שבזמן הוועידה האויקומנית השישית  ,שנערכה
בירושלים  ,ראה

יוהנס  ,שכיהן

:

40

שם  ,עמ '  . 35גם ברשימותיו של תיאופנס נותר כס הפטריארך הירושלמי ריק עד עלייתו של

שנה החל בשנת

בירושלים פטריארך  ,ראה :
אנסתזיוס  ,בישוף העיר הקדושה

891

987

. 705

גם גיאורגיוס המךטולוס מספר  ,שבזמן הוועידה השישית לא היה

, 110 , col .

PG

.

.

Monachi Chronicon Breve

ירושלים  ,בוועידת הכנסייה בטרולו  ,בשנת  , 691ראה :

1960 , ( ) 1 , 001 .

מופיעAmplissima
Collectio
הירושלמית
בדיפטיכים של הכנסייה, Graz

,

. (,

"

על הופעתו של
ט ) Mansi

3 . ]( .

מנסי] .

?  [ Sacrorum Conciliorum Novaלהלן :

מיד אחרי סופרוניוס יוהנס  ,שהוא  -כפי שעולה מרשימת השמות
בהמשך  -אותו יוהנס  ,שנזכר לעיל  .ראה  ] . Papadopoulos -Kerameus Analekta lerosolymitikes :ע

142

 .ק Bruxelles 1963 ) 1891 ( , 1 ,

,

 . 451ק Grumel , La Chronologie , Paris 1958 ,

,

 ;:וראה  :רשימת הפטריארכים אצל 4 . Le Quien , Oriens :ן

, .י

 . 280 - 291 :קק Christianus , Paris 1740 , 111 ,

סטפן מדור ( עד  , ) 649ראה  :מנסי  , % ,טור  ; 900יוחנן  ,בישוף פילדלפיה (  , ) ? - 649ראה  :שם  ,טור

תאודורוס ( בערך  , ) 680ראה
וראה

:

34 - 65 ,

"

"

 . 1( .ג

:

שם  , ( ) 1 ,טורים  . 907 , 683 , 603לגבי אנסתזיוס ראה

Arab Conquesls,

 . 151 - 153קק Princeton 1981 ,

,

"

,

:

805

שם  , ( ) 1 ,טור

Termination of Hostilities

ואילך

;

. 987

 , Theא1א  .א  .ם

the.Islamic
Early Conguests
 . 59 - 60 ; F . M . Donner , TheEarlyקק London 1971 ,

-.
~

מילכה לוי

הכיבוש הערבי .

הביזנטית  5 .באנטיוכיה ובאלכסנדריה המשיכו להתמנות פטריארכים מיד לאחר
באלכסנדריה  ,מספר בפרוטרוט על
שקרוס בז משסע  ,הכותב את תולדות הכנסייה הקופסית
הניחו לענייני
המינויים שנעשו לאחר הכיבוש הערבי  ,ומדבריו אנו למדים  ,שהשליטים הערבים
נטו לתמוך
הכנסייה להתנהל  ,בדרך כלל  ,על  -פי דרכם  .הם העניקו לפטריארכים כתבי מינוי  ,ולא
 ,הם התערבו
בכיתה נוצרית זו או אחרת  .עם זאת  ,לעתים  ,כאשר היתה למינוי משמעות פוליטית
במידה  -מה בתהליך הבחירה  6 .ווטיכיוס מספר על מינוייהם של שני פטריארכים מונותיליטיים
 7לפיכך אין
באנטיוכיה ועל מינויו של פטריארך מונותיליטי  ,שכיהן באלכסנדריה בשנים . 657 - 648
בירושלים דווקא .
כל סיבה לראות בכיבוש הערבי את הגורם לקטיעת שלשלת הפטריארכים
סופרוניוס היה בראש
מטרת מאמר זה היא להראות  ,שאותו חלל שנתהווה לאחר מותו של
בין שתי
ובראשונה תוצאה של מאבקים פנימיים עזים שהתחוללו בפטריארכיה הירושלמית
בשנת  , 451היתה
סיעות  .הסיעה האחת יוצגה על  -ידי נזירות מדבר יהודה  ,שלאחר ועידת סלקידון ,
האחרת היתה
נושאת דגלה של האורתודוקסיה הכלקידונית המערבית במזרח ; ואילו הסיעה
יותר בגישתה
הסיעה המונותיליטית  ,שקיבלה אמנם את החלטות כלקירון  ,אך היתה קרובה
 ישראל .לכנסייה המונופיזיטית  ,שהשקפותיה היו מקובלות על חלק ניכר מן הנוצרים בארץ
 8 , 518עם קבלת
עד כה היתה מקובלת ההשקפה  ,שלאחר נצחונה של נזירות מדבר יהודה  ,בשנת

"

"

החלטות ועידת כלקידון פה אחד בירושלים  ,הפכה הפטריארכיה הירושלמית

למעוזה של

נרדפו .

9

האורתודוקסיה המערבית הבלחי  -מתפשרת במזרח  ,והכיתות האחרות נדחקו לשוליים ואף
 ,ובכללו גם בארץ  -ישראל ,
טענתי היא  ,שבמשך המאה השישית והשביעית קיימת היתה במזרח
המערבית
אוכלוסייה לא  -מועטה שניסתה למצוא את שביל הזהב בין האורתודוקסיה הכלקידונית
אוכלוסייה דוברת סורית
ובין המונופיזיטיות הקיצונית  .אוכלוסייה זו היתה  ,כפי הנראה  ,בעיקרה
חוג נזירי מדבר
ממוצא אוטוכטוני  .בארץ  -ישראל היה מאבקה קשה במיוחד  ,כיוון שמולה עמד
כולו  ,כאשר הוחרמה
יהודה  .בסופו  -של  -דבר נכשלה סיעה זו בארץ  -ישראל וברחבי המזרח
בקונסטנטינופול  ,בשנת , 680
הדוקטרינה המונותיליטית בוועידת הכנסייה האויקומנית השישית
, 51
5

; 64 - 63

מ ' שרון  ' ,תהליכי

וראה  :מ ' אסף  ,תולדות השלטון הערבי בארץ ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ה  ,עמ ' - 47
חורבן ונומאדיזציה בארץ ישראל '  ,סוגיות בתולדות ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם
קתדרה ,
 . 18 - 17וראה לאחרונה מאמרו של מ ' שרון  ' ,ערי אוץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם '  ,תהליך השתלטות איטי .
עמ '  , 120 - 83ובמיוחד עמ '  , 99ובו טוען שרון  ,כי כלל לא היה כיבוש חד  -פעמי אלא
שתול  . andט ) 8 . Evetts
. ( , liistory ofl' the Patriarchs ofi' the coptic Church fAlexandria (Po

 ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '
40

6

7

אווטיכיוס

(

לעיל  ,הערה "

"

 , ) 3עמ '

 . 490קק 1 , 4 ( , Paris 1948 ,

. 28 - 27

ראה  . 162 , :ק 49 , 2 ( , Leipzig 1939 ,

2ע:3

AL

נקטעה .

Schwartz (FU

.מ

.

ed

von Skythopolis , vita Sabae,

Kyrillos

.

~

11 . 15 - 19
9

ן

שהו  ,אמנם  ,בקונסטנטינופול ,

הפטריארכים המונותיליטים מאנטיוכיה

אך שושלת הפטריארכים האגטיוכנית לא
8

"

ראה ~ :

 . 5 , 12 , 23קק  , 1 ( ,ץ ,

. ; ) 161

( תמוז תשמ " ו ) ,

1
לעבור
הקיסרות שעתידות היו

ראה  ,למשל  :שונבורן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 41 - 40שונבורן טוען  ' :מבין ארצות
תחת שלטון האסלאם  -מצרים  ,סוריה וארץ  -ישראל  ,רק זו האחרונה  ,יחד עם חצי

 האי סיני קיבלה לגמרי אתבתקופה שבה משתנות

ועידת כלקידון  ,בשעה שהשתיים האחרות התרחקו מן הקיסרות ומן האורתודוקסיה . . .
פוליטיות ורגשות לאומיים  ,ארץ  -ישראל מעידה על
התנגשותן
הצהרות האמונה השונות
אופציות .כך נבין טוב יותר את שורשי תגובתו של סופרוניוס
עם הנוצרית
המימטריה
בעקבות של
ו
Chitty , The Desert

הקדוש למזימות הדוגמטו  -פוליטיות של קונסטנטינופול '  .ראה London :
The (?hristian East ,

"

city ,

.נ .

(]

ג

 . 88 - 90 , 101 - 118 ; idem , ' Jerusalem after Chalcedon A . D . 451 - 518קק 1966 ,

 . 22 - 33קק 11 , 1 ) 1952 ( ,

הפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית

והאורתודוקסיה הבלחי  -מתפשרת אכן

בפטריארכיה הירושלמית

ניצחה .

לאחר שהוכרעה הכף  ,החלו שוב להתמנות

פטריארכים .

הסיעה המונותוליטית
נדי לבחון את אופיין ואת פעילותן של שתי הסיעות בארץ  -ישראל  ,יש לעמוד תחילה על מהותו
של המונותיליטיזם במזרח

כולו .

המונותיליטיזם  -פשרה כפויה
בוועידת הכנסייה האויקומנית  ,שנערכה בכלקידון בשנת  , 451נתקבלה הדוגמה  ,אשר התבססה על

ה  tomus -.של האפיפיור לאו ( הוא מכתבו המפורסם של לאו לפטריארך קונסטנטינופול

פלאביאנוס ביוני  , 449בו הוצגה עמדתו בענין טבעיו של ישו)  .על  -פי דוגמה זו  ,נתקיימו בישו זה
בצד זה טבעו האלוהי וטבעו האנושי  ,מבלי שייטמעו זה בזה או ייבדלו זה מזה לחלוטין  .נוסחה זו

היתה זרה לרוח המזרח ; שם מקובלת היתה הדוגמה המונופיזיטית  ,שעל  -פיה נטמע היסוד האנושי
ביסוד האלוהי  ,וישו היה בעל טבע אלוהי בלבד  .נציגה המובהק של דוגמה זו היה הפטריארך
קירילוס

מאלכסנדריה .

עלייתה של התנועה המונופיזיטית במזרח לאחר ועידת כלקירון יצרה בעיות רבות באימפריה
הביזנטית  .במשך תקופה מסוימת נדמה היה  ,כי נמצא פתרון לבעיה בהנוטיקון של זנק  ,שנתקבל
בשנת

. 482

היה זה נוסח פשרה  ,שעל  -פיו עיקרי הדוגמה נקבעו זה מכבר בוועידת ניקיאה

ובוועידת קונסטנטינופול  ,ואילו כלקידון לא הוזכרה כלל  .בכך עשה הקיסר זנון ויתור משמעותי

לטובת המונופיזיטים שלא היו מוכנים לקבל את החלטות הוועידה בכלקידון  .אך עם עלייתו של
הקיסר יוסטינוס  ,בשנת  , 518חזרה ונתאשרה הנוסחה הכלקידונית  ,והמצב חזר לקדמותו  .הקרע

הלך והעמיק אחרי שנת  , 531כאשר סוורוס מאנטיוכיה  ,מנהיגם המובהק של המונופיזיטים  ,נתן
את אישורו  ,ממקום גלותו במצרים  ,למינויה של הייררכיה מונופיזיטית נפרדת  ,ולאחר מכן  ,כאשר

הופצה הדוקטרינה המונופיזיטית ברחבי המזרח על  -ידי יעקב שודאוס  .יוסטיניאנוס ניסה לאחות
את הקרע בדרכים שונות
הסובל ' )

;

הוא נקט אמצעי שכנוע  -אימץ את הנוסחה התאופאסכיטית ( ' האל

לתפילת הטריסמאגיון והחרים את

ה ' ( Tria Capitula -כתביהם של  3תאולוגים בעלי

השקפה דיופיזיטית )  ,פעולה שרוקנה מתוכן את החלטות ועידת כלקידון  -ובה בעת רדף את

המונופיזיטים ללא רחם  .אך כל נסיונותיו לא עלו יפה  ,והבעיה נותרה

בעינה .

הנסיון הבא להביא לפשרה בין שני הצדדים נעשה על  -ידי הקיסר הרקליוס  ,שניסה להשליט את
הדוקטרינה המונותיליטית החל בסוף שנות העשרים של המאה השביעית  .על  -פי דוקטרינה זו  ,היו
לישו אמנם שני טבעים מושלמים  ,כפי שנקבע בכלקידון  ,אך לשני הטבעים גם יחד היה רצון

משותף אחד ( מונותיליטיזם ) ואנרגיה או אופן פעולה אחד ( מונואנרגיזם ) .
אמורים לבוא על סיפוקם גם האורתודוקסים תומכי כלקידון וגם המונופיזיטים .

באמצעות שילוב זה היו

הגישה ההיסטורית המקובלת רואה במונותיליטיזם יצירה משותפת של הקיסר הרקליוס ושל

סרגיוס  ,פטריארך קונסטנטינופול באותה עת  .על  -פי גישה זו  ,גישושיו של סרגיוס אצל גדולי
התאולוגים של זמנו בשאלות המונואנרגיזם והמונותיליטיזם הם שהביאו ליצירתה של הדוקטרינה

33

מילכה לוי

המונותיליטית .

0ן

' המצאתה '

אחרי

הדוקטרינה

של

יצר

מגעים

הרקליוס

עם

המרכזים
לשכנע את

המונופיזיטיים השונים ( סוריה  ,ארמניה  ,מסופוטמיה  ,מצרים  ,קפריסין )  ,וניסה

לדוקטרינה זו

633

מקסימום

,

ק ] נססו ' .

2ן

היזנג

]

יזם

זן3

ל סופרוניוס וביוני

'

פרסם את הפקפוס  -הוראה שקבעה כי אין להשתמש במונח '

פעולה אחת ' או ' שתי

פעולות '  .אך הדבר לא הועיל ; במכתב הסינודלי  ,ששלח סופרוניוס עם מינויו
יצא באופן בוטה נגד הדוקטרינה

החדשה .

13

הוא שכנע את ארקדיוס בישוף

שתדון בבעיות התאולוגיות הבוערות  ,ותנסה להגיע לידי הכרעה  -אך

לפטריארך ירושלים ,
קפריסין לכנס ועידה ,

לשווא 4 .י מאמציו עלו

מדור לגולגותא  ,והשביעו שם

לפי שעה בתוהו  ,וכצעד אחרון של ייאוש הוליך את הבישוף סטפן
לשקוט ולא לנוח עד שיגייס את
' ללכת מקצה הארץ עד קצה ' עד שיגיע לכס האפוסטולי  ,ושם לא

עזרת רומא למלחמה נגד הדוקטרינה הקלטית  .בסתיו שנת

638

יה סופיה .

הצהרת אמונה  -אותה הציג לעיני כל בכנסיית ס
~
האנושי והאלוהי של ישו ברצון אחד ( מונותיליטיזם

פרסם

על  -פי הצהרה זו נתאחדו טבעו

5ן

,v
=

+

ed~ i

רומא אמנם התגייסה למאבק  ,ומפרסום האקתזיס בשנת

הרקליום - Ecthesis

638

)0

~6

"

ועד שנת

).
עת הוחרמה
- 680

 -פוסקת בין

הדוקטרינה המונותיליטית בוועידה האויקומנית השישית  -ניטשה מלחמה בלתי

רצונות

קונסטנטינופול המונותיליטית ובין רומא שהיתה דיותיליטית  ,כלומר גרסה שהיו לישו שני
נציגה המובהק של
ולא אחד  .בסופו  -של  -דבר נתקבל הדיותיליטיזם כהגדרה האורתודוקסית .
השתתף בשנת
האורתודוקסיה בתקופה זו  ,שלאחר מות סופרוניוס  ,היה מקסימוס קונפסור  ,והוא
קונסטנטינופול  ,ואף הצליח לשכנע
 645בוויכוח המפורסם בצפון  -אפריקה עם פירהוס  ,פטריארך
במלחמה זו היה האפיפיור
אותו  -לתקופת  -מה לפחות  -בצדקת טענותיו  .משתתף בולט אחר
וכל את הדוקטרינה
מרטין הראשון  ,שכינס בשנת  649את ועידת לסרן  ,במטרה להוקיע מכל
'  - Typosצו שבו אסר
המונותיליטית  .נסיונותיו של הקיסר לשים קץ למחלוקת על  -ידי פרסום ה -
ומקסימום יחדיו היוו איום
לטעון למונותיליטיזם או לדיותיליטיזם  -גם הם לא עלו יפה  .מרטין
לתופסם ולהביאם לפניו .
כה גדול על מעמדו של הקיסר  ,עד שהוא ציווה על האקסארך ברכנה

10

38
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 Patriarche ' , ROC , 8 ) 1903 ( ,ס ] " 1 Sophrone

Vailhi, ' Sophrone
 sophisteט ]

5.

;

וראה  ,למשל ,

ראה 41 . Hussey , :

(.

דבריו שם  ,עמ '  ; 40 - 38תפיסה זו ממשיכה להיות מקובלת גם כיום על טובי ההיסטוריונים .
' Monoenergism and Monotheletism against 8 Background of Imperial Crisis ' , The Orthodox
of

The Formation

Herrin ,

 . 206 ff.קק Oxford 1987 ,

4ונ

סאלי ( שם )  ,עמ '

.

(

; ] 3 - 15

 .קק 1986 ,

Oxford

(?hristendom ,

נייר ( שם )  ,עמ '

. 16 - ] 5

11

ראה

13

קונפסור הוא מי שסבל למען אמונתו  ,אך לא מת בשל
ראה  :מנסי  , ( ) 1 ,טורים  ; 508 - 461שונבורז ( לעיל  ,הערה ] )  ,עמ '

]2

14

ראה

:

Arcadius de :

מ

1 the Byzantine Empire ,מ Church

; 49 - 44

Jeiusalem

~נ

Sophrone

ש

כך .
. 224 - 199
 Schdnbornתסע

"

 5 . ( , La lettreט )

(Jhypre, (Po ~ 39 , 2 ( , Turnhout 1978
15

נוסחו של ה

קסזיס נשתמר כפי שהוקרא בוועידת לטרן  .ראה

"

;

מנסי  , ( ) ,עמ ' . 997 - 992

1 0 .נ

Albert

%) .

הפטריארכיה הירהטלמית במאה ששביעית

מרטין נשלח בשנת

654

לגלות בקרים  ,ושם מת  ,ולאחר מותו הוכרז מרטיר  .מקסימום נשלח גם

הוא לגלות בחרקיה  ,ובשנת

661

הוחזר שוב לקונסטנטינופול  ,ושם  ,על  -פי המסורת  ,קטעו את ידו

הימנית וחתכו את לשונו .
על  -פי התפיסה ההיסטורית המקובלת של המונותיליטיזם  ,הציגה קונסטנטינופול חידוש
דוגמטי  ,שנועד למעשה לשמש פתרון פוליטי  ,ואת הפתרון הזה ניסתה לכפות על הנוצרים
שבתחומי שליטתה באמצעי שכנוע וכפייה כאלה

ואחרים .

סופרוניום  ,מקסימוס ומרטין הראשון  ,לעומת זאת  ,הגנו  ,על  -פי תפיסה זו  ,על האורתודוקסיה
שאין עליה עוררין  .הם ייצגו את הגישה הדוגמטית  ,שהיתה מקובלת מימים ימימה  ,ועיקריה היו
כמו חקוקים באבן  .הרקליוס  ,מסיבות פוליטיות  ,העז לנסות ולשנות דוגמה זו  ,כדי לפתור את
בעיותיו

הבוערות .

המקורות העיקריים שעליהם מתבססת גישה היסטוריוגרפית זו הם הוויכוח המפורסם של
מלרימוס ופירהוס ,

16

מכתביו של מקסימוס קונפסור ,

לן

הפרוטוקולים של ועידת לטון  ,שנערכה

ברומא בשנת 8 , 649י הפרוטוקולים של הוועידה האויקומנית השישית  ,שנערכה בקונסטנטינופול
בשנת

680

( קונסטנטינופול  , ) 111ואשר בה נתקבלה הדוקטרינה הדיותיליטית ( הפרוטוקולים של

ועידה זו כוללים תעודות מוקדמות יותר הנוגעות למאבק המונותיליטי ) ,

סופרוניוס .

]9

ומכתבו הסינודלי של

20

כל המקורות הללו תומכים למעשה בגישה הדיותיליטית האורתודוקסית המערבית ובאים
לאשש אותה  .הם מציגים את המונותיליטיזם ככפירה מונופיזיטית באופיה וכחידוש דוגמטי חסר
כל בסיס

תאולוגי .

ן2

לא ייפלא  ,אם כן  ,שההיסטוריוגרפיה המודרנית הלכה בעקבות המקורות שמצויים היו בידה ,
ואימצה לה את השקפת עולמם  .המונותיליטיזם נתפס כחידוש דוגמטי לא אורתודוקסי  ,אשר נכפה

על  -ידי הרקליוס ונכשל  ,ובסופו  -של  -עניין ניצחה האמונה הצרופה  ,שצדקתה מוכחת היתה מימים

ימימה .

המונותיליטיזם  -דוגלה מקובלת במזרח
מקורות מזרחיים  ,שנתפרסמו החל בשנות החמישים  ,ובמיוחד מחקריו של סבסטיאן ברוק

)  , ( Brockשנתפרסמו בשנות השבעים  ,החלו מערערים תפיסה מקובלת

זו .

מן העדויות הללו  -שאותן נסקור בקצרה להלן  -אנו למדים  ,שאין זה ברור כלל וכלל
שהכלקידוניזם הדיותיליטי היה הזרם המקובל בכנסיות המלביתיות  ,כלומר הכנסיות שבסוריה ,
16

17

.

ראה  , 91 , cols . 287 - 353 :לפנל Disputatio cum Pyrrho
ראה  , Maximi Confessoris Epistolae :שם  ,טורים

. 650 - 363

20

ראה  :מנסי ) ,ל  ,טורים . 1186 - 863
שם  , % 1 ,טורים . 922 - 189
ראה  :שם  ,טורים . 508 - 461

]2

ראה למשל דבריו של סטפן מדור בוועידת לסרן  ,שם  ,ו (  ,טור  ; 902השימוש בכינוי הפיורשיווי - Novitas

18
19

וקץ:

חידוש  -הוזר שוב ושוב  .ראה למשל בליבלוס של סטפן מדור se novitati ' :
טור ( , 8991

או במכתבו של מרטין הראשון לאנטוניוס בישוף בקעתה

'  , secutiשם  ,טור . 8188

:

, ' applicuerunt

superinductam novitatem :

שם ,

' qui

מילכד לוי

בארץ  -ישראל ובמצרים  ,שהשתייכו לזרם האורתודוקסי  ,ואילו המונותיליטיזם היה בבחינת
חידוש ; נהפוך הוא  ,מתוך המקורות המזרחיים מתקבל הרושם  ,שהמונותיליטיזם הוא הזרע שהיה
מקובל במזרח  ,ואילו הדיותיליטיזם הוא שהיה בבחינת

חידוש .

22

בשנת  1954פרסם מתיו בלק )  ( Blackהורולוגיון ( ' ספר שעות ' המפרט את סדר התפילה
במינו בתוך
סורי ארצישראלי ? לקיתי  ,שהועתק בירושלים בשנת  , 1187בו מופיע קטע מיוחד
היומי )

הימנון למריה

) . ( Theotokion

בקטע זה מדובר על ישו בעל שני הטבעים  ' ,אך בעל רצון אחד

מושלם '  .במקבילה היוונית להימנון זה מופיע במקומו של משפט זה המשפט  ' :הידוע בשני אופני
פעולה ובשני רצונות ללא

דופי ' .

23

מסתבר  ,אם כן  ,כי בליטורגיה הסורית הארצישראלית

המלכיתית נשתמרה הדוקטרינה המונותיליטית  ,והיא המשיכה להיות בשימוש גם לאחר שנאסרה

רשמית על  -ידי השלטון

הביזנטי .

דוגמה דומה של ליטורגיה מונותיליטית מופיעה בטקסט ערבי שנכלל באוסף סורי מלכיתי
 פימובהק  2 ' .זוהי הצהרת אמונה  ,הנאמרת ביום שישי הגדול  ,ונוסחה  ,כפי שמציין הכותב  ' ,על
בעל

.

סרק הקדוש ' טקסט זה מופיע בשישה כתבי  -יד שונים ; בארבעה מהם מופיע הנוסח  ' :הוא
הטקסט ל ' הוא
שני טבעים  ,יחיד הוא בעל רצון אחד ופעולה אחת '  ,ואילו בשני האחרים תוקן
 על  -פי  -כן מקבלבעל שני טבעים ברצותו ובפועלו ' מעניין הוא שבהמשך נאמר בפירוש ' ואף

.

אני את שש הוועידות

הנזכרות . . .

גם את הוועידה השישית שבה הגדירו [ האבות ] את

ישו המשיח

באשר כטבעים כבעל שני טבעים ושני רצונות המתאימים להם  ,שהנם בהתאם לכך בעלי
פעולה  ,רצון

אופן

וסמכות ' .

על  -פי קטע זה נראה שהטקסט נכתב סמוך לשנת  , 680שנת התכנסותה של הוועידה
האויקומנית השישית בקונסטנטינופול  ,והוא משקף היטב את התחבטויותיו של המחבר
שנאסרה
המונותיליטי  ,המודה במפורש שלא היה מוכן לוותר על דוקטרינה זו  ,למרות העובדה

בוועידה .
בשנת

1973

פרסם ברוק שני מאמרים שבהם הצביע על כך  ,שאין המדובר בתופעה בודדת

בדוקטרינה שהיתה מקובלת ונפוצה במזרח .

השביעית  -שמינית

דיותיליטיים ' .

( 7192

25

במאמרים הללו דל ברוק בכתב  -יד המתוארך

אלא

למאה

.

 ( BM Add .כתב  -יד זה הוא אסופה של כתבים שברוק מגדירם ' אנטי

-

הטקסטים הללו מבקרים את הוועידה השישית  ,שבה הוחרמה הדוקטרינה

המונותיליטית  ,ומתפלמסים עם ' המקסימיאניסטים '  -הלא הם הדיותיליטים  ,תומכיו של
מקסימום קונפסור  .בסופה של האסופה מופיע הטקסט ' חיי מקסימום

קונפסור ' .

 Syrian Fragmentג ' Brock ,
22

s . P.

ראה  . 68 - :קק  the Sixth Council ' , Oriens (?hristknus , 57 ) 1973 ( ,מס

71
23

4 . Blackן
 Christianchezג ,
Palestinian
ראה  . 10 - 12 :קק Syriac Jiorologion , Cambridge 1954 ,
Rajji , ' Le Monothelisme
les Maronites

24

ראה  Ecclesiastical :ף 1 les Melkites ' , Journalם

,

המונותיליטים .

 .וא

ראה 5 . Vailhei, ' L ' Eglise :

י

 . 38 - 42קק  . History , 2 ) 1951 ( ,המרוניטים הם ממשיכיהם של
010שau 1 % 51
Ecios
 . Gribomont ,ג ;  . 257 - 268 , 344 - 351קק  ) ) 1906 ( ,נd' Orient , 1
' Documents sur l ' origine
de

16

)

 . 95 - 132קק  ) 1974 ( ,ץ l' Orient ,
25

ש

"

 Maronite ' , Paroleס1 8 115

ראה  :ברוק ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' ; 71 - 63

וכן

:

"

סעו Early Syriac Life of Maximus

 . 299 - 345קק Confessor ' , Analecta Bollandiana , 91 ) 1973 ( ,

ת' 11

Maronite du

Brock ,

s. P .
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בנוסף לאסופה זו מצביע ברוק על כתב  -יד סורי אחר שהוא אסופה מונותיליטית  ,שכן ברור
שמחברו הוא כלקידוני הנלחם בדוקטרינה

הדיותיליטית .

26

עצם קיומן של אסופות טקסטים שכאלה בסורית ושל ליטורגיה שכזאת בסורית ובערבית
במסגרת הכנסיות המלכיתיות מעיד על כך  ,שאוכלוסייה הדוברת את השפות הללו הזדהתה לגמרי
עם הדוקטרינה

המונותיליטית .

תוכנן של התעודות הללו  ,כפי שנראה להלן  ,מעיד על כך  ,שכותביהן ראו עצמם מייצגיה של
הדוקטרינה הנורמטיווית הנלחמת בדוקטרינה חדשנית ומסוכנת  .העדות המפורשת ביותר לכך
מצויה בחיבור האחרון בכתב היד ,

' היי מקסימום קונפסור ' .

27

ברוק מציע  ,שהמועד המאוחר

ביותר  ,שבו יכול היה חיבור זה להיכתב הוא שנת  , 680וזאת משיקולים הנובעים מגיל

המחבר .

ויטה זו  ,הכתובה סורית  ,שונה לגמרי מן הוויטה היוונית המוכרת לנו  ,אשר בה מוצג מקסימוס כבן

אצילים ביזנטי מקונסטנטינופול  .מקום מוצאו של מקסימוס  ,על  -פי חיבור זה  ,הוא תספין שבגולן ,
ואין הוא כלל וכלל בן אצילים אלא בנם של סוחר שומרוני ושפחה פרסית  ,שנטבלו לנצרות  .לאחר

מות הוריו נשלה הנער מקסימוס להתחנך על ברכיו של אב מנזר חריטון  -פנטוליאון  .כפי
שמציין ברוק  ,ויטה זו נראית מהימנה

ביותר .

כבר כותרתו של החיבור  ' -הסיפור אודות מקסימוס הרשע מארץ  -ישראל  ,אשר חילל את שם
38
ברוק ( שם )  ,עמ '

. 334

26

ראה

27

ראה
ונוצרים באוץ  -ישראל הביזנטית  ,ד ' יעקובי וי ' צפריר ( עורכים )  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ ' . 241 - 238

:

לעיל  ,הערה . 25

וראה גם  :ב " ז קדר  ' ,טבילה הרת סכנה בחספין בשלהי המאה השישית '  ,יהודים ,

שומרונים

הפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית

יוצרו ולשונו נכרתה '

המחבר  .למרבית הפלא  ,המחבר מציג עצמו

מלמדת על עמדתו

כ ' גרגוריוס מרישעינא  ,תלמידו של סופרוניוס שי
בישוף ירושלים ' .
-

28

בהמשך החיבור מתברר שהוא

29

ועוד שמונה בישופים

אחרים מתחומו של סופרוניוס הצטרפו לוועידה שערכו ארקדיוס

30

ברור  ,לפיכך  ,שגיגוריוס זה היה בישוף בעל מעמד בכנסייה הירושלמית

וסופרוניוס

בקפריסין .

והוא נקט  ,כפי שנראה  ,עמדה הפוכה לגמרי מזו ותל סופרוניוס ומקסימום  .מקסימום מושמץ
בחיבור ללא  -הרף

האל ' .

;

הוא מכונה ' נבל ' ו ' כלי המסוגל לספוג את כל הפסולת הנאלחת של חילול שם

בהמשך מספר המחבר אודותיו  ' :פגשתי לעתים קרובות באיש זה המלא דברים שנואים הן

31

בוויכוחים והן בדיונים סופיסיטיים  ,שכן היה מלא בגאווה יתרה  ,ולשונו זריזה במענה שקר ' ,
ועוד הוא מוסיף

:

זאת . . .

' חלאה

בפומבי ' .

הפגין שוב את שקריותו

32

33

לעומת זאת  ,האישים שתמכו במעותיליטיזם מוצגים באור חיובי ביותר  ' -סרגיוס  ,הבישוף
טהור המידות של קונסטנטינופול '  ' ,מקריוס הקדוש פטריארך אנטיוכיה '  ' ,קירוס הקדוש ' ( בישוף

אלכסנדריה ) ו ' ארקדיוס הקדוש ' ( בישוף קפריסין ) .
הנראה  ,אין הוא רוצה או אינו יכול להשמיצו  .סופרוניוס
34

יחסו של המחבר לסופרוניוס נייטרלי ; כפי

מוצג כמי שנגרר והוסת על  -ידי מקסימוס .

המחבר מציג את מקסימוס במפורש כמפיצה של הדוקטרינה שקיבל ממורו ' האורי ניסט הרשע
פנטולאון '  ,אב מנזר חריטון :
~
ומקסימוס לא פסק מלחולל מהומות וצרות עד שהשחית לגמרי את המקום שבו שהה

ואת כל סביבתו בהוראתו הנאלחת

בטריסהאגיון .

28

באומרו :

.

הוא כתב ארבעה ספרים שבהם הכיר בשני רצונות  ,בשני אופני פעולה

35

ובשתי הכרות ,

אל לנו לומר ' אשר נצלב למעננו '

בהכירו בכך שכל מה שקשור במשיח הוא כפול  ,להוציא עניין הישויות .

התרגום לעברית נעשה מתוך תרגומו האנגלי של ברוק ( לעיל  ,הערה
ברוק ( לעיל  ,הערה

. 315

. ) 25

29

ראה :

30

שם  ,עמ '

31

שם  ,עמ '

32

שם .

33

שם  ,עמ '

34

שם  ,עמ '

35

תפילת הטריסהאגיון ( = שלוש פעמים קדוש ) הפכה מן המאה החמישית לנקודת מחלוקת כאובה  .בשנת

. 316
. 315

'

 , ) 25עמ '
(

'

'

,
.

.

36

,

י

.

.

,

. 317
. 316

,

446

הוסיף פטר פולוניס  ,פטריארך אנטיוכיה  ,לתפילה זו את הנוסחה ' אשר נצלב למעננו '  .תוספת זו מקובלת היתה

על בעלי ההשקפה המונופיזיטית  ,אך עוררה בעיה קשה אצל הכלקודונים  .כיוון שעל -פי השקפתם נצלב ישו רק
בטבעו האנושי  ,הגבילה תוספת זו את תפילת הטריסהאגיון לטבע האבשי בלבד  .נוסחתו של פטר פולוניס היתה
מקובלת ביותר במזרח לא רק בקרב המונופיזיטים אלא גם בקרב אורתודוקסים  ( .מונותיליטים ) רבים בארץ -
ישראל  ,בסוריה ואף בקפריסין  .ראה  . 230 - :קק  New York 1961 ,יHarnack , History ofbogma , 1
 . 235לדברי קירילוס מתקיתופוליס  ,השימוש בנוסח זה של הטריסהאגיון היה נפוץ במנזרים באו ישראל ,

ראה

:

קירילוס  ,חיי סבא ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ ' ; 118

"

ברוק ( לעיל  ,הערה

-,

11 .

והערות

 , ) 25עמ '  , 323מס ' 9

.3 ,2

סופרוניוס נלחם בנוסח זה מלחמת חורמה  ,ובאיגרתו לארקדיוס בישוף קפריסין כתב לגבי התוספת
קטלני ;

לטריסהאגיון כי ' אף  -על  -פי שכאשר היא נאמרת היא מתוקה מדבש  , ,הריי דבשה מהול ברעל

האורתודוקסים נמשכים אליה  ,אך היא הורגת בסתר את כל מי שקרב אליה ' י ראה  : -אלברט  ,ושונבורן ( לעיל ,
הערה  , ) 14עמ '

. 191

מיכאל הסורי קשר את שאלת הטריסהאגיון בבירור עם המונותיל טיזם  ,שכן הוא אומר

:

מופרדימממקסןמוס  ,בכך שהם
' המרוניטים נשארו כפי שהם היום  :הם ממנים פטריארך ובישופים למנזרם  .הם
מודים ברצון אחד בלבד במשיח ואומרים  " :אשר נצלב למעננו "  ,אך הם מקבלים את ועידת כלק ? דון '  ,ראה :

 .ק  . 8 . Chabot) , Paris 1901 , 11 ,ג .
 [ 511להלן  :מיכאל הסורי ] .
36

ברוק ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

. 316

(ed

,

Antioche

'

Chronigue de~ Michelle
.
~Syrien Fatriarche ,Jacobite
,
'

',

.

.

:

קלון

לדברי המחבר  ,האפן מקסימום בסופרוניוס לקיים ועידה בקפריסין  ,ובוועידה זו ניסה להביא

לקבלתה של הדוקטרינה שלו ושל מקסימוס  ,אך היא נדהתה  .משתתפי הוועידה העבירו את העניין
לשיפוטו של הרקליוס  ,והוא ראה בה דוקטרינה נתעבת ודחה אותה מכל

וכל .

מדבריו של גרגוריום יוצא  ,שהדוקטרינה הדיותיליטית היא דוקטרינה שהופצה בעיקר על  -ידי
מקסימוס בסיועו של סופרוניוס  .זוהי דוקטרינה חדשנית  ,נתעבת  ,הזרה באופיה לתורה הנוצרית
כולה  ,וקרובה בגישתה לכפירה ה סטוריאנית  .היא התפשטה לאטה  ,בעיקר אחרי מותו של
הרקליוס  ,וקיבלה את הלגיטימציה ~שלה לבסוף  ,כאשר מקסימום הצליח לכנס את ועידת לסרן
ולגנות באופן רשמי את הדוקטרינה

המונותיליטית .

37

קריאה מחודשת בכתביו של ההיסטוריון המונופיזיטי מיכאל הסורי מאששת ומחזקת את
הטענה  ,כי הדוקטרינה המונותיליטית היתה נפוצה ומקובלת במזרח

כולו .

מיכאל מספר ,

שראשיתה של הדוקטרינה הדיותיליטית בשני מנזרים בסביבות ירושלים  ,ב  ( va~ aia ~ adpa -.היא
הלאורה

הישנה ) וב adpa -.

 ( viaהלאורה

החדשה )  .ז* 3

נזיר בשם סרגיוס  ,שהגיע ממסופוטמיה ,

~

נדהם לגלות את נטיותיהם האוריגניסטיות של אנשי המנזרים הללו ואת העובדה שהם מאמינים
בכך שלישו שני
החמישית בשנת

המונותיליטים ) .

רצונות .
553

38

לטענתו של מיכאל הותרמה דוקטרינה זו כבר בוועידת הכנסייה

( בוועידה השישית טענו הדיותיליטים כי החרמה זו היא זיוף מאוחר של

39

בעיניו המונופיזיטיות של מיכאל הסורי  ,הדיותיליטיזם הוא בבחינת הוספת חטא על

פשע .

בתחילה דיברו הכלקידונים רק על שני טבעים  ,ועתה הגדילו את כפירתם בדברם על שני רצונות
ושתי פעולות

:

בתקופה זאת התגברה כפירתם עוד
כפירה שנייה על הראשונה

;

יותר :

[ הם הוסיפו ] רעה על רעה וטעות על טעות ,

כיוון שגם אם אלה בכלקידון הגדירו ברשעות את המשיח

כבעל שני טבעים [  560 96 " 811או  560 Wuatavע ]4הרי שלא העזו לדבר לא על שני
רצונות ולא על שתי פעולות  .אך החל מזמן מסוים הופצה הדוקטרינה של שני הרצונות

על  -ידי מקסימוס מחספין שליד טבריה  ,שהוחרם בזמנו של קונסטנס ונשלח לגלות
לקווקז

בארמניה .

40

מן הטקסט המופיע באסופה ומבקר את ועידת הכנסייה השישית  ,שנערכה בשנת  , 680ומתיאורה
של אותה ועידה אצל מיכאל הסורי מתקבל הרושם  ,כי הדוקטרינה הדיותיליטית נכפתה על המזרח

המונותיליטי בכוח הזרוע  .הבישופים מהמזרח סירבו לבוא לוועידה  ,קונסטנטינוס דיכא בכוח את
אחיו וכל גורם אחר שניסה להתנגד לו  ,ולבסוף הכריח את הבישופים לחתום על החלטות

. 318 - 317

37

שם  ,עמ '

* 37

לאורה  -מנזר של קהילת

38

ראה :

מתבודדים .

צ ' יטי ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

 ; 131 - 123וכן :

מיכאל הסורי  11 ,עמ '  , 433שם מתואר המאבק האוריגגיסטי

במדבר יהודה  .הסיפור אודות סרגיוס מופיע שם  ,עמ '
39

מנסי ,

, () 1

טורים . 22914-2258

. 435

קטעים משני המכתבים של  029וויגליוס  ,שאינם בפרוטוקולים של הוועידה

החמישית  ,מצויים בפלורילגיום המונותיליטי  . BM 14535ראה ' 14 Monothelite Forilegium :
 . van Roeyג  Iheology and Church History offered 10 Profח15 Syriac ' ,, After Chalcedon: Studies 1

s . P. Brock ,

40

40

 . 37 -38קק  . Munitz 8! ] . van Rompey) , Louvain 1985,ג  .ג  - Laga ,ש  .- (eds .ברוס מסיק שמיס
ברצון אחד  ,והמכתבים אינם מזויפים  .וראה  :מיכאל הסורי  , 11 ,עמ ' . 435
שם  ,עמ ' . 444 - 443

אכן תמך

קונסטנטין הרביעי
( פוגינאטוט ) מעניק
פריווילגיות לכנסייה -
פסיפס בכנסיית מן
אפולינרה ברונה ( המאה
השבועות )

הועידה .

ן4

זוהי תמונה שונה לגמרי מזו המצטיירת במקורות המערביים  .לפי מיכאל הסורי  ,גם

אחרי ועידה זו לא נתקבלה הדוקטרינה המקסימיאנית במזרח  .אמנם  ,בביזנטיון שלטה דעה זו

מזמנו של קונסטנטינוס ( 5וגונאטוס )  ,כלומר מן הוועידה בשנת  , 680אך היא לא נתקבלה במחוזות

סוריה  ' .היא נזרעה עתה על  -ידי האסירים והשבויים שגדודי הטאייה ( שבט ערבי ) לקחו והושיבו

בסוריה ' .
ביזנטיון .

42

במיוחד הושפעו מכך לדבריו תושבי הערים והבישופים שרצו לשאת חן בעיני

ברוק  ,לעיל  ,הערה

41

ראה

42

מיכאל הסורי  , 11 ,עמ '

:

22

. 492

ו4

מילכה לוי

בהמשך הדברים מופיע קטע חשוב לענייננו  ' :כפירה זו התעתה גם את המושבים של ירושלים ,
אנטיוכיה  ,אדסה וערים אחרות  ,שבהם ישבו כלקידונים מזמנו של הקיסר
נראה כי המונותיליטיזם רווח במרחב של סוריה

רק אז גברה השפעתה של ביזנטיון

הרקליוס ' .

43

למעשה ,

וארץ  -ישראל עד לתחילתה של המאה השמינית .

הדיותיליטית .

דומה כי לא לחינם היתה ההשקפה המונותיליטית מקובלת במזרח  .השקפה זו מיתנה במידה
רבה את הדוגמה הכלקידונית שנכפתה על המזרה והיתה קרובה במבנים מסוימים לתפיסה

המונופיזיטית  .כך ניתנה לנוצרים מזרחיים רבים האפשרות להישאר בחיקה של הכנסייה הרשמית
ולא לעבור למחנה

המונופיזיטי .

קרבתה של הדוגמה המונותיליטית להשקפה המונופיזיטית באה לידי ביטוי בדבריו של
אנסתזיוס

הכותב

מסיני

קיבלו

שהמונופיזיטים

בשמחה

המונותיליטית  ,מכיוון ש ' כלקידון באה אליהם ולא הם אל

את

כלקידון ' .

פרסומה
44

של

הדוקטרינה

גם הוויכוח בעניין הנוסחה

' אשר נצלב למעננו ' בתפילת הטריסהאגיון  ,שהפך מרכזי במאבק בין המונותיליטים לדיותיליטים ,
מצביע על קרבתם של המונותיליטים למונופיזיטים  .נוסחה זו שאומצה על ידי המונותיליטים ,
היתה מקובלת על המונופיזיטים

;

קבלתה פגעה לפיכך פעם נוספת בכוחה של כלקירון  .העובדה

שתוספת זו לטריסהאגיון היתה כה מקובלת אצל אורתודוקסים רבים במזרח  ,כפי שסופרוניוס

עצמו אומר * 44 ,

מראה  ,כי הליטורגיה המונופיזיטית היתה מושרשת במזרח  ,וכי הדוגמה

המונותיליטית  ,בהיותה דוגמה מפשרת  ,ענתה

על צורכיהם של רבים מן המאמינים בארץ  -ישראל .

דומה כי ניסוחה של הדוגמה על  -ידי הרקליוס היה רק השלב הסופי בתהליך זה  .נראה כי
מטרתם של הרקליוס וסרגיוס היתה  ,אכן  ,לעשות שימוש פוליטי בתפיסה  ,שהיתה קיימת ומקובלת

במזרח  .לצורך זה דאגו אמנם לכך  ,שניסוחה התאולוגי יהיה ברור ומדויק  ,ופנו לתאולוגים ידועי-
שם  ,כמו  ,למשל  ,תיאודור

מפארן .

משנוסחו הדברים באופן רשמי  ,נתעוררה לפתע בחוגים

מסוימים התנגדות לניסוח זה  ,ואז פרצה

המחלוקת .

למעשה  ,אלמלא היתה הדוגמה המונותיליטית מושרשת במזרח  ,הרי אך טבעי היה שתיעלם

מאליה באזורי סוריה וארץ  -ישראל עם הכיבוש הערבי  ,כאשר קונסטנטינופול  ' ,היוזמת והמפיצה
של הדוקטרינה '  ,איבדה את שליטתה

במרחב .

מלחמתה של האורתודוקסיה הדיותיליטית במונותיליטיזם
במטריארכיה הירושלמית
נראה כי מסוף המאה החמישית ואילך ניתן לעקוב אחר התגבשותן של שתי הסיעות -

הדיותיליטית והמונותיליטית  -העתידות להילחם זו בזו במאה

כלקידון היתה ארץ  -ישראל רובה ככולה

מונופיזיטית .

פטריארך ירושלים  ,במהלך הוועידה עורר סערה

השביעית .

בתקופת ועידת

המהפך שחל בעמדתו של יובנאליס ,

גדולה בארץ  -ישראל .

45

יוסנאליס  ,שיצא לוועידה

מונופיזיטי ( אחרי שתמך באווטיכיוס באפסוס בשנת  , ) 449חזר דיופיזיטי  ,ונאלץ לשוב על
42
43

שם  ,עמ '

. 493

44

PG, 89 , 11554

* 44

ראה  ,לעיל  ,הערה

45

ראה  . 240 ff . :קק 8 . Honigmann , ' Juvenal of Jerusalem ' , DOP , 5 ) 1956 ( ,

. 35

הפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית

עקבותיו בשל ההתנגדות העזה

שעורר .

במקומו נתמנה לפטריארך נזיר מונופיזיטי בשם

תאודוסיוס  .שובו של יובנאליס לירושלים לאחר עשרים חודש נתאפשר רק הודות לסיועו של

הצבא האימפריאלי  .מנהיגי הנוצרים בארץ  -ישראל  ,ובכללם פטרוס האיברי  ,רומנוס מתקוע ,
מארקיאנוס מבית  -לחם  ,והארכימנדריט רונטיוס  ,שישב בהר  -הזיתים  ,סירבו לשתף

עימו פעולה .

כי ' באותה עת היתה הלאורה של אוותימיוס המקום היחיד
קירילוס עצמו מספר ב ' חיי אוותימיוס ' ~ ,

מקובלת ' .

בכל רחבי המדבר הארצישראלי שבו היתה האורתודוקסיה

46

עליית כוחה של האורתודוקסיה בארץ  -ישראל נתרחשה בסוף המאה החמישית ובתחילת
המאה השישית  ,וקשורה היתה בהתגבשותו של חוג נזירי מדבר יהודה  .בעוד שמיד לאחר ועידת
כלקידון ניצב אוותימיוס בודד במערכה  ,הרי שלקראת שנות השבעים והשמונים של המאה גדל
מספרם של הנזירים באופן משמעותי  ,והחל להתגבש גרעין של נזירות בעל השקפה כלקידונית

מובהקת .

47

בשנת

492

מונו סבאם ותאודוסיוס  ,שניהם כלקידונים אדוקים  ,לארכימנדריטים של כל נזירי

מדבר יהודה  .מינוי מכובד זה מעיד על התחזקות מעמדה של נזירות זו  ,שהיתה קוסמופוליטית
באופיה וכלקידונית מובהקת באופן מוצהר  .על מידת הקפדתו של סבאס בנושא הדוגמה מעיד
הסיפור הבא  ,המופיע אצל קירילוס מסקיתופוליס ב ' חיי סבאס '  .בשנת  , 501כאשר נבנתה הכנסייה

החדשה בלאורה של סבאס  ,הועברו הארמנים  ,שמשכנם באיוטוריום

נעשה צר  ,לכנסייה הישנה ,

סבאם הבחין בכך  ,שבעת ששרו את הטריסהאגיון בארמנית  ,הוסיפו הארמנים את המשפט אשר

היה מקובל בחוגים מונופיזיטיים  ' :אשר נצלב למעננו '  ,ועמד על כך שמאותו יום ואילך יושר קטע
זה אך ורק

ביוונית .

48

בתקופה זו התמנו שניים מתלמידיו המובהקים של אוותימיוס לפטריארכים  .הראשון היה
מרטיריוס  ,שהתמנה בשנת  , 478והשני היה אליאס  ,שהתמנה בשנת

. 494

מרטיריוס לא היה עדיין

כה בטוח במעמדה של האורתודוקסיה וויתר ויתור גדול לטובת המונופיזיטים במסגרת האיחוד
עם מארקיאנוס מבית  -לחם  .נוסחת האיחוד היתה  ,כפי הנראה  ,גרסתו הראשונה של ההנוטיקון -

היא קיבלה את החלטות שלוש ועידות הכנסייה הראשונות  ,והתעלמה לחלוטין מהחלטות

כלקידון .

49

מעמדו של אליאס היה כבר איתן יותר  ,והוא נקט  -על  -פי מיטב המסורת של נזירות

מדבר יהודה

עמדה פרו  -כלקידונית

-

מובהקת .

הוא העז לתמוך באוופמיוס  ,פטריארך

קונסטנטינופול הכלקידוני  ,ולהתייצב בכך הן נגד הקיסר אנסתזיוס  ,שהיה ידוע בנטיותיו

המונופיזיטיות ( למרות תמיכתו הרשמית
אנטיוכיה  ,שהכריזו

איסמה

( חרם ) על

בהנוטיקון ) ,

כלקידון .

50

והן נגד הפטריארכים של אלכסנדריה ושל

משמעותה של עמדה זו היתה בידוד כמעט מלא

בזירה הפוליטית ועמידה מול התנגדות חזקה מצדם של החוגים המונופיזיטים  ,שהיו מרוכזים

באזורי השפלה והחוף  .נראה כי עמדתו הנועזת של אליאס הסתמכה על כוחה ההולך ועולה של
נזירות מדבר יהודה בתקופה זו  ,בהנהגתם של סבאס ושל

46

ראה

:

47

ראה

:

48
49

קירילוס  ,חיי אוותימיוס ( לעיל  ,הערה  , ) 8פרק  , 27עמ '
צ ' יטי ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

; 94 - 92

קירילוס ( שם )  ,עמ '

. 35

, 42

שו '

. 9-6
ע4 :

. 51

לסיפור ראה  :קירילוס  ,חיי סבאס ( שם )  ,עמ '

בעניין הנוסחה ' אשר נצלב למעננו ' ראה לעיל  ,הערה
ראה  . :קק  , 6 ( ,ו istoria Ecclesiastica , ed . E . W . Brooks ( csco ~ vol . 41 - 42 ,

,

"

153 - 154
50

תאודוסיוס .

עתה  ,לראשונה  ,נקטה

ראה  :קירילוס  ,חיי סבאס ( לעיל  ,הערה

 , ) 8עמ '  , 140שו '

. 20 - 9

. 118 - 117

Zacharias Rhetor ,

טויתימוס

הקדוש -

איקונין ממנזר סנטה
קתרינה ( המאה הי " ב )

44

הפטריארכיה הירחטלמית במאה השביעית

ירושלים בריש גלי עמדה אורתודוקסית קיצונית  ,שנגדה הן את העמדות המקובלות במזרח והן את
השקפתו של הקיסר
בשנת

הביזנטי .

נערכה הפגנת כוח של נזירות מדבר יהודה  ,כאשר נציגיו של הקיסר  ,שנשאו את

512

מכתביו הסינודליים של סוורוס  -מנהיג המונופיזיטים  ,שזה עתה נתמנה פטריארך אנטיוכיה -
גורשו בבושת פנים מן העיר  ,וקהל הנזירים  ,שנאסף בפתחה של כנסיית הקבר  ,הכריז אנתמה על

סוורוס .

!5

אך הפגנת הכוח הגדולה ביותר התרחשה בשנת  . 516הפטריארך אליאס הוגלה על  -ידי הקיסר
לאילת  ,עקב סירובו להחרים את כלקידון  .הדיאקון יוחנן  ,שהתמנה במקומו  ,הבטיח לקיסר
להכריז אנתמה

על כלקידון  ,אך בלחצם של הנזירים

חזר בו .

52

באותו יום ראשון עלו יוחנן  ,ולצדו

סבאם ותאודוסיוס  ,והכריזו בכנסיית סטפנוס הקדוש  ,לנוכח קהל עצום  ,אנתמה על כל מי שלא

כלקידון .

קיבל את

מאבקם של נזירי מדבר יהודה במונופיזיטיות  -שהחל ? ם אוותימיוס  ,אחרי כלקידון ,
ונסתיים בשנת

518

עם חקיקתן של ארבע הוועידות בדיקטיכים ( רשימת השמות הנקראת

באובריסטיה ) בטקס מפואר

53

-

חושף בפנינו את תהליך התפתחותה ואת השקפותיה של קבוצה

מיוחדת זו  .זהו חוג  ,אשר למרות צמיחתו המהירה היה מצומצם ביותר מעצם טבעו ; הוא שאב את
כוחו מאורח חייו הסגפני  ,שעורר הערצה רבה כל רחבי העולם הנוצרי באותה תקופה  ,ובמיוחד

ממספר דמויות של קדושים  ,שעמדו במרכזו  .היתה זו קבוצה קוסמופוליטית באופיה  ,דוברת
שפות רבות  ,שכללה בתוכה אנשים מכל רחבי האימפריה  .היא לא היתה תוצר של הנצרות
הארצישראלית ולא שיקפה אותה  ,אך בזכות כוחה המיוחד  ,הלך מעמדה והתחזק  ,והיא הצליחה
להשליט את דעותיה ולהחדיר את נאמניה לתוך הפטריארכיה

הירושלמית .

רוב האוכלוסייה בארץ  -ישראל בזמן ועידת כלקידון היתה מונופיזיטית  ,והחזיקה באמונתה
בקנאות רבה  .היא המשיכה להתנגד בעקשנות להחלטות ועידה זו במשך תקופה ארוכה למדי ,
ובשנת

479

נראה היה אפילו כי ידה על העליונה  .אין ספק  ,כי בשנת

516

זכה חוג נזירי מדבר

ירושלים בנצחון תאולוגי ופוליטי חשוב  .אך האם בעקבות נצחון זה אכן נכנעה רוב אוכלוסייתה

המונופיזיטית של ארץ  -ישראל והפכה כלקידונית
בשנת

560

ללא  -תנאי ?

דומה כי אין הדברים כה

פשוטים .

שלח הקיסר יוסטיניאנוס מכתב לכנסיית ירושלים  ,שעסק בתאריכים שבהם נחוגו

בירושלים חג הבשורה ( הוא המועך בו בישר המלאך גבריאל למרים על הריונה ) וחג

במכתב  ,שפורסם על  -ידי ואן אסברוק
שהם חוגגים את חג המולד לא
6

בינואר .

54

ב 25 -

) (van Esbrock

המולד .

נזף יוסטיניאנוס באנשי כנסיית ירושלים על

בדצמבר  ,אלא באפיפניה  ,הוא חג טבילתו של ישו  ,כלומר ב -

התאריך שבו נחוג חג המולד היה נושא שנוי במחלוקת בין האורתודוקסים

למונופיזיטים  .האורתודוקסים נהגו לחוג את הולדת ישו
אותו מאורע באפיפניה  ,שנחוגה

ב6-

ב 25 -

בדצמבר  ,ואילו המונופיזיטים חגגו

בינואר  .הוויכוח בעניין התאריך היה קשור במחלוקת

51

ראה

:

שם  ,עמ '  , 148שו '  - 23עמ '  , 149שו '

.6

52

ראה

:

שם  ,עמ '  , 149שו '  - 27עמ '  , 150שו '

. 11

53

שם  ,עמ '  , 162שו '

54

ראה  , :י 561פס 061א  ! %ם  l ' Annonciationזס4 . van Esbrock , ~ La lettre de I ' Empereur Justinien 5ן

. 18 - 10

 . 351 - 371קק  ~ Analecta Bollandana , 86 ) 1968 ( ,לתיקון התאריך של המכתב לשנת  , 560ראה Analecta :

 . 442 - 444קק Bollandiana , 87 ) 1969 ( ,

ן42

מילכה לוי

העקרונית בין המונופיזיטים לאורתודוקסים

;

בעיני המונופיזיטים היה חג המולד  ,כלומר

ה 25 -

בינואר  ,חג היוולדו של ישו האדם  ,ואילו הץ9יפניה חג היוולדו של ישו האלוהי  .ההפרדה בין
טבעו האלוהי של ישו ובין טבעו האנושי לאחר האינקרנציה ( ההתגשמות )  ,היתה בעיני
המונופיזיטים בחינת נסטוריאניזם  ,כלומר הפרדה מוחלטת בין הטבעים  .במכתבו של יוסטיניאנוס
לכנסיית ירושלים נאמר כך

:

נודע לנו שמאחר שבירושלים יש התועים  ,הרי אינם הולכים בעקבות כתבי הקודש
[ חוגגים ]

והאבות המורים  ,ואינם עורכים

וחמישה לחודש דצמבר ,

הלא הוא [ חג] הטבילה ,

את לידתו הקדושה הזאת שבגוף בעשרים

ובחג המולד הם עורכים את חג דויד ויעקב  ,וכשישה בינואר,
הם עורכים יחדיו את חג המולד ואת חג הטבילה ' .
5

שני מחברים נוספים בני המאה השישית  ,קיסמם

אינדיקופליאוסטס ואברהם מאפסוס  ,מעידים גם

הם על כך  ,שבירושלים אכן נהגו לחוג את הולדת האדון בתאריך של

האפיפניה .

56

בהמשך למכתבו של יוסטיניאנוס הביא ואן אסברוק את מכתבו של הבישוף הארמני גרגוריוס
ארזרוני  ,שנשלח מירושלים

יוסטיניאנוס

:

לארמניה .

57

גרגוריוס תיאר את התגובה בירושלים למכתבו של

' הפטריארך בכה יתד עם העם מרה  ,והופיע אות מן האל  ,שכן בקעו לפתע מים מן

העמוד שהיה בכנסיית ציון הקדושה לעיני ההמון ולעיני צבא הקיסר  ,והכל שיבחו את האל '  .אך
אותו אות משמים לא סייע  ,ובזמנו של הפטריארך הבא  ,מקריוס  ,שלח יוסטיניאנוס צו שדן למוות

כל מי שלא יחוג את חג ההצגה במקדש על  -פי חג המולד  .אף  -על  -פי -כן העדיפו המוני העם
להסתכן במוות  ,ובלבד שלא למלא את פקודת הקיסר  .רק אחרי מותו של מקריוס קיבלה העיר את
הכפירה הזו -

כך על  -פי גרגוריוס 5ךזריני .

כתאריך חג המולד סביב שנת

570

.

58

ואן אסברוק הגיע למסקנה ,

שה 25 -

בדצמבר התקבל

59

כנסיית ירושלים המשיכה  ,אם כן  ,במאה השישית לחוג את הולדתו של ישו על  -פי השיטה

המונופיזיטית .

נראה אפוא כי בדומה לטריסהאגיון אף זוהי דוגמה של מסורת ליטורגית

מונופיזיטית מושרשת  ,שלא ניתן היה למחותה בקלות גם לאחר קבלת החלטות ועידת כלקידון ,

בשנת  , 518משום שהאוכלוסייה במקום היתה בחלקה הגדול בעלת מסורת מונופיזיטית ביסודה ,
כפי שהיה רוב רובו של המזרח באותה

תקופה .

,

לפיכך תמונת המצב בארץ  -ישראל בסוף המאה השישית ובתחילת המאה השביעית מורכבת

יותר מכפי שנראתה מלכתחילה  .המחנה הכלקידוני המחמיר יוצג על  -ידי חוג נזירי מדבר יהודה
ובראשו סבאם וממשיכי דרכו  .כנגדו  ,קיים היה חוג של מונופיזיטים קיצוניים פורשים  ,שנציגם

הבולט היה סוורוס מאנטיוכיה  ,ומעוזיהם החזקים היו באזורי מישור  -החוף הדרומי ( עזה ,

מיומאס  ,תאבאטה ) ובשפלה הפנימית

( אלוותרופוליס ) .

חוגים אלה המשיכו להתקיים  ,אך לא היו

שייכים עוד לכנסייה הביזאנטית  ,ולפיכך לפטריארכיה הירושלמית  .אך לצדם של שני החוגים

55
56

45

שם  ,עמ ' . 357
ראה :

שם  ,עמ '

1970 ; ; 371 - 370

col .

4 . Jugie ,ן תו 01 de l ' Hypapante ' ,

י ( Cosmos Indicopleustes , Topographa (Jhristiana , 5 (PG , 88

de l ' Annonciation

les FEtes

ץטסק Abraham d ' Ephise , ' Homelies

 . 443ק Hom ~lies Marales By~ antines , (Pot XVI , 3 ( , Paris 1922 ,
57

ואן אסברוק ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

58

שם  ,עמ '

. 364 - 363

59

שם  ,עמ '

. 365 - 364

. 368 - 362

הפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית

המובהקים הללו קיימת היתה גם קבוצה שלישית  ,שכללה את המונופיזיטים שלא פרשו עם פטרוס

ועם סוורוס  .אלו הם אותם מונופיזיטים של מארקיאנוס  ,שבחרו בשנת

479

באיחוד עם ' כנסיית

הבישופים '  ,וקיימו לאחר מכן מערכת יחסים טובה עם נזירי מדבר יהודה ; אלו הם ממס והנזירים ,
שהצטרפו אליו  ,הלכו אחרי סבאם  ,נטשו את מעוז המונופיזיטים באלוותרופוליס וחזרו אל חיק
הכנסייה

אלו הם אותם נוצרים שישבו בירושלים  ,והשתייכו לכנסייה האורתודוקסית  ,אך חגגו

; 60

את הולדת ישו באפיפניה כמנהג המונופיזיטים  ,ונהגו להוסיף לטריסהאגיון את הנוסחה המקובלת
אצל המונופיזיטים ' אשר נצלב למעננו '  ,על  -אף שהם קיבלו את החלטות כלקידון  .כל אלו הם

המונופיזיטים המתונים בארץ  -ישראל  ,שניסו להגיע לפשרה עם החלטות כלקידון כדי לא לפרוש
מן הכנסייה  ,אך עדיין שמרו על חלק מהמנהגים ומן ההשקפות

המונופיזיטיות .

בתקופה זו פעלו בארץ  -ישראל סופרים שהשתייכו לאסכולה שנוהגים לכנותה

נאוכלקידונית .

אסכולה זו היתה מתונה יותר מן האסכולה הכלקידונית המחמירה  ,ועיקר מאמציה כוונו לפשר בין
החלטות ועידת כלקידון ובין קירילוס מאלכסנדריה  ,שנתפס כאבי התאולוגיה המונופיזיטית  .י 6בין
הסופרים הללו אנו מוצאים את נפאליוס מאלכסנדריה  ,שנתפרסם במאבקו נגד סוורוס

;

את

ליאונטיוס ופמפילוס מירושלים  ,שכתבו נגד המונופיזיטים ; את יוהנס גראמטיקוס  ,שכתב חיבור
להגנת החלטות כלקידון  ,אך התעקש להוכיח שהן אינן עומדות בסתירה לדעותיו של קירילוס
מאלכסנדריה

;

ולבסוף אף את תיאודור מראיטו  ,שיש לזהותו  ,כפי שהראה אלרט  ,עם תיאודור

מ פארן  ,המכונה ראשון

המונותיליטים .

נראה כי הספרות הנאוכלק ידונית ה מרובה  ,שנכת בה

62

בארץ  -ישראל בתקופה זו  ,באה לתת גיבוי דוגמטי לגישה המפשרת  ,אשר במאה השביעית מצאה
את ביטויה במונותיליטיזם .

בין הדיותיליטים למונותיליטים במאה השביעית

המחלוקת

המקורות היחידים הידועים לנו המתייחסים לאירועים בפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית ,
הם הוויטה של מקסימום קונפסור שנזכרה לעיל  ,והפרוטוקולים של וועידת לסרן  ,שנערכה בשנת
ואשר שמה לה למטרה להוקיע את הדוקטרינה

, 649

המונותיליטית .

63

המקור הראשון הנוגע לענייננו הוא הליבלוס של סטפן מדור  ,שהוקרא בוועידה  .סטפן בישוף

דור היה מקורבו של סופרוניוס ויד ימינו במאבק במונותיליטיזם  .סטפן הוא זה שהושבע על  -ידי
סופרוניוס

' ללכת מקצה הארץ עד קצה '  ,לא לשקוט ולא לנוח עד שיגייס את רומא למאבק

במונותיליטיזם .

סופרוניוס ' ,
60

61

ראה

.
62

]1

:

] ] 73

ראה

והליבלום שלו תפס מקום מרכזי

6

קירילוס  ,חיי סבאס

ראה :

. 5- 7

64

לפי דבריו בליבלוס  ,היה זה ביקורו השלישי ברומא מאז גויס למאבק על  -ידי

 .קק 1959 ,

Manchen

 byzantinischen Reichחון Beck , Kirche und theologische Literatur

,

 . )3 .א

 .קק 1 the East 4 ( ( - ( ( 3 ( , Leiden 1979 ,ל 371 - 394 ; P . T. R. Grey , Ihe Defense of (?halcedon
].
, Theologische Literaturzeitung

76 :

,

:

'

על ועידת לטרן ראה Kirchengeschichte , 51 :

ראה  :מנסי  ,א  ,טור

Elert , ' Theodor von Pharan und Theodor von Raith

בק  ( ,שם )  ,עמ '  , 383הערה

 . 75 - 137קק ) 1932 ( ,
64
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) Bidez 4
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ed .

,

Evagrius ,

 . 133 ,ק Parmentier , London 1898 , 111 , 33 ,

 . 67 - 76קק  ; ) 1951 ( ,וכן
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 , 55עמ '

 , 147שו '

בוועידה .

) . 895

r
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 ,,י 649תסע ] . Caspar , ' Die Lateransynode

~
65

ראה

:

שם  ,טור

] . 895

47

הפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית

המקור השני  ,הקשור בוועידת לטרן  ,הם מכתביו של האפיפיור מרטין הראשון למזרח בעקבות

הוועידה .

66

במכתבים הללו מינה מרטין את יוחנן בישוף פילדלפיה לממלא  -מקומו

) (vicarius

בפטריארכיות של ירושלים ואנטיוכיה  ,והטיל עליו לדאוג להסרת כל הבישופים שנבחרו באופן
לא  -קנוני ולדאוג למינויים של בישופים חדשים  .בנוסף לאותו מכתב ליוחנן בישוף פילדלפיה ,
שלח מרטין שורה של מכתבים לאישים שונים במזרח ובהם הודיע על מינוי זה  .אלו הם גיאורגיוס

אב מנזר תיאודוסיוס שבמדבר יהודה  ,תיאודור בישוף חשבון שבעבר  -הירדן  ,אנטוניוס בישוף

בקעתה  ,שגם היא בעבר  -הירדן ,

67

פטרוס אילוסטריס  ,שהיה ידוע בדבקותו בעמדה האורתודוקסית

הדיותיליטית  ,ואדם בלתי  -מוכר לנו בשם פנטולאון  ,שעל עמדתו נעמוד בהמשך ; מכתבים כאלה
נשלחו גם לכנסיות ירושלים

ואנטיוכיה .

בליבלוס של סטפן מדור מצוי קטע אחד המתייחס לאירועים שנתרחשו בפטריארכיה של
ירושלים וקשורים היו למחלוקת

המונותיליטית .

68

מתוך קטע זה אנו למדים  ,שאדם בשם סרגיוס ,

שכיהן כבישוף יפו  ,תפס את מישרת ממלא  -מקום הפטריארך בירושלים

( 1ףזהקרז010ז)

בתקופה שלאחר נסיגתם של הפרסים מארץ  -ישראל  ,וזאת באמצעות הסמכות החילונית ובניגוד
לחוק

הקנוני .

' Novitates

סרגיוס מינה הייררכיה שלמה  ,שנתונה היתה לשליטתו  ,ואשר קיבלה את ה -

(  ,החידושים ' )

של

פאולוס '

פטריארך

קונסטנטינופול ,

כלומר

את

הדוקטרינה

המונותיליטית  .משנודעו הדברים לאפיפיור תיאודור  ,ציווה על סטפן מדור להסירם מכהונתם ,

זאת .

והוא אכן עשה

גם סימון וייה וגם כריסטוף פון שונבורן עוסקים באפיזודה זו  .שניהם טוענים  ,כי מינויו של
סרגיוס נעשה במסגרת מאמציו העזים של הרקליוס להשליט את המונותיליטיזם במזרח  ,וכי
הסמכות החילונית שמינתה את סרגיוס היתה כמובן הרקליוס  .על  -פי השקפתם של וייה ושונבורן

 ההולכים בעקבות הטקסט המונח לפניהם  -מינויו של סרגיוס היה מינוי חיצוני  ,שנכפהמלמעלה על  -ידי הרקליוס במסגרת הגשמת מדיניותו הכוללת במזרח  .סרגיוס היה אך ' חייל חשוב

על  -פני לוח השחמט של

קונסטנטינופול ' .

69

מנקודת ראותה של הפטריארכיה הירושלמית  ,היה

סרגיוס  ,לפיכך  ,אוזורפטור  ,שתפס את הכס מתוך אהבת השררה

סטפן

) , ( philarchia

כפי שטוען בדבריו

מדור .

סרגיוס מינה הייררכיה  ,שגם היא  ,על  -פי השקפתו של שונבורן  ,היתה פסוידו  -הייררכיה או
הייררכיית בובות  ,והורכבה מאנשים שאף הם היו רודפי שררה ואשר מוכנים היו לקבל את
הדוקטרינה המונותיליטית כדי לחזק את מעמדם הפוליטי  .הוא ממשיך ואומר  ,כי לא היה כל סיכוי

שמינויו של הרקליוס אכן יתקבל על  -ידי הבישופים  ,כוהני הדת  ,הנזירים וכלל המאמינים בארץ -
ישראל  ,שכן ' מאז המאבקים הקשים של המאה השישית כל ההמון הזה היה כלקידוני אדוק ולא
הותיר כל פתח להצעות הפשעה הרבות עם
66

ראה

:

67

ראה

34 :

68

שם  ,טורים

. 833 - 805

 .ק 5 ( , Jerusalem 1976 ,

ראה  :מנסי  , ( ) ,טורים

edem

. 902 - 899

( Palestine
~

אלברט ושונבורן ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

69

ראה

70

ראה  :שונכורן

:

דיפלומטיים

המונופיזיטים ' .

70

( לעיל  ,הערה

נמרצים .

 , ) 1עמ '

. 87

Gazetteer of

,

4 . Avi-Yonahת

. 174

וכך נאמר שם

ק41
:

' מרגע שהוחזר הצלב הקדוש  ,נקט הרקליוס צעדים

אחד הכלים שהוזזו על גבי הלוח היה סרגיוס מיפו

;

הוא ציפה לשווא שהבישופים ,

הכמרים  ,הנזירים והחילוניים יכירו בו  .שכן כל ההמון הזה נשאר כלקרוני אדוק מאז המאבקים של המאה
השישית  ,ולא שעה להצעות הרבות של האיחוד עם המונופעיטים  .סרגיוס יצר לפיכך הייררכיה נאמנה לו
ולקיסר  ,אך היתה לה הצלחה מעטה בלבד אצל הנוצרים של

ארץ  -ישראל ' .

מילכה לוי

מינויו של סרגיוס היה  ,לפיכך  ,אליבא דשונבורן  ,מינוי כפוי ובבחינת אירוע חד  -פעמי  ,שהיה
קשור לתקופתו של הרקליוס

;

לא היתה לו לשיטתו  ,כל המשכיות בתולדותיה של הפטריארכיה

הירושלמית  ,שדבקה בעמדתה הכלקידונית המובהקת  ,ולא היתה מוכנה לסטות ממנה כחוט

השערה .

בעיני שונבורן ברור  ,כי ארץ  -ישראל האורתודוקסית הכלקידונית היתה דיותיליטית

והזדהתה לחלוטין עם

רומא .

לאור מה שלמדנו מן המקומות המזרחיים  ,דעתי היא  ,כי אין המצב כך כלל ועיקר  .ברצוני
להראות  ,שפרשת סרגיוס היתה חלק מתהליך שהתרחש בירושלים למן שנות השלושים של המאה

השביעית ועד לשלהי המאה  .המונותיליטיזם היה  ,על  -פי גישה זו  ,ההשקפה המקובלת על חלק
גדול מן הכלקידונים בארץ  -ישראל בתקופה זו  ,ואילו ההשקפה הדיותיליטית התקבלה והופצה
בקרב חוגים מוגדרים ומצומצמים למדי  .נראה כי במאבק בין השתיים באוץ  -ישראל היתה ידם של
המונותיליטים על העליונה במשך תקופה מסוימת  ,והדיותיליטים נאלצו לבקש את סיועה של

רומא  .אך מאבק זה שיתק  ,כפי הנראה  ,את הפטריארכיה ומנע מינויו של פטריארך למשך תקופה

ארוכה .

בסופו של דבר גברה ההשקפה הדיותיליטית בעקבות נצחונה בוועידה האויקומנית

השישית בשנת  , 680שבה הוחרמה הדוקטרינה המונותיליטית על  -ידי כל הגורמים הרשמיים

בכנסייה .
מדבריו של מחבר הוויטה הסורית  ,גרגוריוס מרישעינא  ,אנו למדים על קיומה של סיעה
מונותיליטית פעילה ואף נרחבת בארץ  -ישראל  ,בזמנו של סופרוניוס  .גרגוריוס מרישעינא  ,שהיה
בבירור מונותיליטי  ,היה בישוף שראה עצמו תלמידו של סופרוניוס וכיהן תחתיו

;

הוא ושניים

מתלמידיו נסעו יחד עם חבורת בישופים לוועידה שנתכנסה בקפריסין שם ייצגו את הפטריארכיה
הירושלמית

:

משנודע למקסימום אילו בישופים נמצאים בקפריסין  ,פחד ללכת

[ בעצמו ]

באומרו

:

אינני יכול לקחת זאת על עצמי היום  ,אך ילך נא אנסתזיוס תלמידי אתך ואני אתן לו ספר
בעניין  .יצאנו  ,אם כן  ,לדרך והגענו לאי קפריסין  -אני גרגוריוס ושניים מתלמידי  ,יחד
עם שמונה בישופים אחרים מתחומו של

סופרוניוס .

ן7

כפי שכבר הזכרנו  ,ראה גרגוריוס מרישעינא בדוקטרינה הדיותיליטית דוקטרינה חדשה נתעבת ,
המטמאת את סביבתה והציג את עצמו ואת סיעתו כנציגיה של הדוקטרינה המקובלת בארץ -
ישראל  .אין כל רמז לכך  ,שסיעה זו קשורה היתה באופן כלשהו ביוזמתו החדשה של
בהמשך נעמוד על מעמדה ועל כוחה של סיעה

מי היו תומכיה של הסיעה הדיותיליטית

הרקליוס .

זו .

בארץ  -ישראל ?

כפי שכבר הזכרנו  ,מיכאל הסורי ציין

כי ראשיתה של הדוקטרינה הדיותיליטית  ,הקרויה בפיו מקסימיאניסטית  ,בשני מנזרים במדבר
יהודה

:

' הלאורה הישנה '  -הוא מנזר חריטון  ,ו ' הלאורה החדשה ' שבתקוע  ,כבר בתקופתו של

יוסטיניאנוס .

72

שני האישים הבולטים  ,שייצגו את הדוקטרינה הדיותיליטית  -סופרוניוס ומקסימום קונפסור
 -קשורים היו אף הם באופן מובהק בנזירות מדבר יהודה  .סופרוניוס שהה בתחילת דרכו במנזר

71

ראה :

72

ראה

ברוק ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

לעיל  ,הערה

. 38

. 315

חריטון המגדל
שרידי

תיאודוסיוס הקדוש יחד עם יוהנס מוסכוס  ,וחזר לשם כנזיר לאחר שהותו

במצוים .

73

מקסימום

קונפסור  ,מפיצה של הדוקטרינה הדיותיליטית  ,התחנך  ,לדבריו של גרגוריוס מרישעינא  ,על ברכיו
של אב מנזר חריטון ,

פנטוליאון .

74

סופרוניוס ומקסימום  -שפעלו יחדיו  -השחייכו שניהם לחוג הנזורה הנודדת ,

ה svlTSLa -

,

וצפון
ופעלו שניהם להפצת הדוקטרינה הדיותיליטית באזורי סוריה  ,ארץ  -ישראל  ,מצרים
~

אפריקה .

75

מרכז חשוב של הסיעה הדיותיליטית היה מנזר תיאודוסיוס הקדוש  .מנזר זה היה הקוינוביום

( מנזר שתופי) המרכזי כמדבר יהודה  ,וכפי הנראה אף עלה בחשיבותו לאחר הכיבוש הפרסי ,
כאשר הלאורה הגדולה של מר סבא נפגעה בצורה קשה ביותר והשתקמה אחר כך רק באופן

חלקי .

76

החלטתו של מרטין הראשון למנות את הבישוף יוחנן מפילדלפיה לממלא  -מקומו במזרח

הסתמכה על המלצתם החמה של סטפן מדור ומרעיו  ,נזירי

73
74

ראה  :שונבורן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  56ואילך .
זאת בניגוד ל 8 -אץ היוונית האוולוגיסטית מייחסת לו מוצא ביזנטי אצילי  .ראה Devresse , ~ La Vie de 3 . :

 . 5 -49קק . 46 ) 1928 ( ,
הולדתו וחינוכו ראה

75

מנזר תיאודוסיוס .

77

הארכימנדריט של

ראה

:

Journal of

:

"

 ses recensions ' , Anelecta Bollandjnaם Confesseur

שם  ,עמ '

Sophist ' ,

. 14
the

76

דאה

:

77

ראה

:

צ ' יטי ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '
מנסי  , ( ) ,טור

 . Maxime 1לגבי מקום
211

Sophronius

Friend

his

and

Moschus

תאChadwick , ' 30

; וכן  :שונבורן ( לעיל  ,העדה  , ) 1עמ ' 56

 . 41 - 74קק Studies , 25 ) 1974 ( ,

. 805 /1

"

1) .

. 159 - 156

ואילך .

.א

במנזר

מנזר תיאודוסיוס החדש
( 0ס9ו ) שנבנה על שרידי

המנזר הביזנטי

מנזר תיאודוסיוס  ,גיאורגיוס ,

78

זכה למכתב מיוחד ממרטין הראשון  ,אשר שיבח אותו על אמונתו ,

על עוז רוחו ועל דבקותו יוצאת  -הדופן  ,שבאה לידי ביטוי במעשים ולא במלים  ,בכך ששלח את
נזיריו ללוות את סטפן מדור  ,שליחו של האפיפיור  ,בדרכו הרת הסכנות
בוועידת לסרן הופיעה קבוצה של

34

לרומא .

79

פרסביטרים  ,נזירים ודיאקונים יוונים ממר סבא ' השוהים

זה שנים מספר ברומא '  ,והציגה בנפרד את בקשתה למלחמה

במונותיליטיזם .

80

נראה  ,לפיכך  ,כי נזירות מדבר יהודה  ,ובמרכזה מנזר תיאודוסיוס הקדוש  ,היא שהיתה נושאת

כולו .

הדגל של הדוקטרינה הדיותיליטית לא רק בארן  -ישראל אלא במידה רבה במזרח

תעודתם של המכתבים האפיפיוריים מלמדת על קיומו של מעוז נוסף של הסיעה הדיותיליטית

עבר  -הירדן  .יוחנן  ,שמונה לממלא  -מקום האפיפיור  ,היה בישוף פילדלפיה  ,היא
בנוסף לכך שלח מכתב לתיאודור בישוף חשבון י 8ומכתב לאנטוניוס בישוף שקעתה

;

רבת  -עמון .

82

האפיפיור

שלח את מכתביו לנאמניו במזרח  ,והעובדה שמכתביו הופנו לשני המרכזים הללו איננה

מקרית .

המאבק
נעקוב עתה אחר המאבק בין הדיותיליטים למונותיליטים בפטריארכיה

הירושלמית .

מן הךויעה הסורית עולה  ,כי בישופים מונותיליטים כיהנו בפטריארכיה הירושלמית לצדו של

78

התואר ארכימנדריט בארץ  -ישראל של המאה השישית ציין את האחראי על כלל הנזירים במנזרי מדבר

יהודה .

ייתכן  ,לפיכך  ,כי גיאורגיוס זה גם הוא נשא בתפקיד שכזה  ,ולא היה אחראי על נזירי הקוינוביום של מנזר
תאודוסיוס בלבד .

קנון

מנסי  , % ,טור

79

ראה

80

ראה  :שם ,

81

ראה  :שם ,

82

ראה

:

:

. 820 /) 8

טורים . 910 - 903
טור . 816

שם  ,טור

. 818

הפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית

סופרוניוס  .זו היתה מציאות מקובלת  ,שלא קמו עליה עוררין ; כך מתברר מן העובדה שכולם נסעו ,

כחבורה אחת  ,לוועידה בקפריסין  ,כדי לדון בדוקטרינה שהציגו סופרוניוס ומקסימוס  .דומה כי אנו
מצויים כאן בראשיתו של העימות
הפלורילגיום ( אסופת

הכתבים )

;

סופרוניוס עדיין עסק בגיבושה של הדוקטרינה ובחיבור

שעליו היא הסתמכה  .נסיונותיו להשפיע על קירוס  ,פטריארך

אלכסנדריה המונותיליטי  ,על סרגיוס בישוף קונסטנטינופול  ,ועל הבישופים  ,שנאספו בקפריסין ,
לא הצליחו  .דומה כי במכתבו הסינודלי הוא העלה לראשונה את הדוקטרינה שלו על הכתב באופן

מסודר  .בוועידה שנערכה בקפריסין ניסה סופרוניוס לקבל גושפנקה רשמית לדוקטרינה זו  ,אך

נתקל בסירוב  .כפי שאנו יודעים  ,הוא לא נסוג מעמדתו אלא פתח במלחמת

חורמה .

83

גרגוריום מרישעינא לא התכחש לפעילותו הנמרצת של סופרוניוס לקידום הדוקטרינה שלו

אף  -על  -פי  -כן הוא כינה את עצמו ' תלמידו של סופרוניוס ' ולא העז  -או לא רצה

- .

;

להשמיצו ,

וניסה להטיל את רוב האשמה על מקסימום  .עובדה זו מעידה על קירבתו לסופרוניוס וכפי הנראה
גם על כך  ,שעד להתחדדות הוויכוח בעניין הדוקטרינה הדיותיליטית חי סופרוניוס בשלום עם

אנשי הסיעה המונותיליטית  .ראשיתו של המאבק היתה  ,אם כן  ,באותה ועידה שנתכנסה בקפריסין
בשנת

. 634

84

רק אז נוצרה למעשה ההבחנה הברורה בין

הסיעות .

עדות ברורה למאבק בין הסיעות בפטריארכיה כבר בזמן כהונתו של סופרוניוס מצויה במכתביו

של מרטין הראשון ליוחנן בישוף פילדלפיה ולפנטוליאון  .בשני המכתבים הללו חילק האפיפיור

את הבישופים שנבחרו בפטריארכיה הירושלמית ' באופן לא 2 -נוני ' לשתי קטגוריות

:

האחת ,

הבישופים שנבחרו בזמן כהונתו של סופרוניוס כפטריארך  ,והאחרת  ,אלו שנבחרו לפני סופרוניוס

ואחריו  .את הבישופים שנבחרו בזמן כהונתו של סופרוניוס תבע האפיפיור להסיר מכהונתם  ,כיוון
שאין להם מחילה לאחר שחתרו תחת סופרוניוס ופגעו הן

לאלו שנבחרו לפני סופרוניוס ואחריו ניתן היה לסלוח ,

בכס האפיפיורי והן בכס יעקב הקדוש .
לדעתו  ,אם יחזרו בם מכפירתם 85 .

הגדרתן של שתי קטגוריות אלה מצביעה על כך שמינוי של בישופים מונותיליטים לא היה

אירוע חד  -פעמי בפטריארכיה הירושלמית אלא תופעה מתמשכת  ,ואף בזמנו של סופרוניום עצמו

 -נושא דגלה של הדוקטרינה הדיותליטית  -המשיכו להתמנות בישופים מונותיליטים כנגד

רצונו .

סופרוניוס  ,הנזיר הנכבד  ,שהיה בעל מעמד במזרח ובמערב  ,לא הצליח להשליט סדר

בפטריארכיה שלו  ,מאחר שפעלה שם סיעה חזקה די הצורך למנות בישופים  ,שלא היו מקובלים

עליו  .אין פלא  ,לפיכך  ,שהוא היה מוטרד מאוד ' מן ההתרחשויות באזורים ההם ' ,
להשביע את סטפן על הגולגותא השבעה חמורה שכזאת

;

86

ומצא לנכון

הוא היה זקוק באופן דחוף ביותר

לסיועה של רומא כדי להגן על השקפתו ועל מעמדו בביתו

שלו .

דומה כי את פרשת מינויו של סרגיוס ' האוזורפטור ' יש למקם לאחר ימיו של סופרוניוס  ,ולא

לפני זמנו  ,כפי שטוען שונבורן  .סטפן מדור ציין  ,שהבישופים  ,שנתמנו על  -ידי סרגיוס ,
הסכמתם באמצעות הכתבים המתאימים  ,קשרו עצמם לחידוש הנגוע שנתמך

בישוף קונסטנטינופול .

87

פאולוס כיהן כבישוף קונסטנטינופול בשנים

( לעיל  ,הערה

83

ראה  :שונבורן

84

ראה

85

במכתב ליוחנן בישוף פילדלפיה ראה

86

זב

:

.

; 653 - 641

כיצד  ,אם כן ,
5 :1

 , ) 1עמ '

:

מנסי  ,א  ,טור  ; 8091 ( 5במכתב לפנטולאון ראה  :שם ,

ראה  :שם  ,טור  , 895 ) 2ושם נאמר fis paribus sunf :

ראה  :ורם טור

על  -ידי פאולוס

. 83 - 78
. ]4

אלברט ושונבורן  ,לעיל  ,הערה

( . 8991

' בנותנם את

פו ) uae

~

~

טור . 82414 - )2

מילכה לוי

קיבלו בישופים אלה על עצמם את חידושיו של פאולוס לפני זמנו של סופרוניוס

?

טבעי היה

שייאמר שקיבלו את חידושו של סרגיוס  ,שכיהן עד שנת  , 638מה גם שסרגיוס מזוהה היה במובהק
עם הדוקטרינה

המונותיליטית .

עוד סיפר סטפן  ,כי כאשר נודעו הדברים הללו לאפיפיור תאודור  ,הוא מינה אותו לממלא -
מקומו  ,כדי שיסיר את הבישופים הללו מכהונתם  ,אם לא יסכימו לתקן את דרכיהם  ' .ואכן כך
עשיתי  ,הפקודה נתמלאה  ,וזה עתה הגשתי את כתביהם

לאפיפיור מרטין ' .

מארץ  -ישראל .

האפיפיורות בשנים  , 649 - 642ומוצאו היה

88

תאודור ישב על כס

קשה לפיכך לקבל את הטענה שרק

89

בשלב זה נודע לו על אותם מינויים שנעשו טרם זמנו של סופרוניוס  .יתר  -על  -כן  ,סטפן ביצע את

המוטל עליו רק זה עתה  ,והוא הביא עכשיו את הכתבים למרטין  ,לאחר מותו של תאודור  .יוצא

מכך  ,שכל האירועים הללו התרחשו סמוך מאוד לתקופת ועידת לסרן .
הביטוי

tpost recessum gentis Persarum

' לאחר נסיגתם של הפרסים ' ,

90

ציין ,

אמנם  ,שהדבר

אירע אחרי הכיבוש הפרסי  ,אך אינו מציין שאירע מיד לאחר הכיבוש  .הכיבוש הפרסי היה אירוע
טראומטי בחיי הקהילה הנוצרית שתועד ולא נשכח תקופה ארוכה  .אגדות וסיפורים אודות הקטל
הנורא  ,קבורת המתים ולקיחתו של הצלב בשבי סופרו אף בתקופה

הצלבנית .

ן9

לעומת זאת ,

הנוצרים במזרח רגילים היו לפשיטות השבטים הערביים  ,וייתכן מאוד כי הכיבוש הערבי לא
הצטייר בעיניהם כמהפך אלא כהמשך של תופעה מטרידה שלא היוותה איום מיידי על מהלך

חייהם  .דומה כי הכיבוש הפרסי שימש  ,לפיכך  ,נקודת ציון משמעותית הרבה יותר מן הכיבוש
הערבי  ,ולכן לא נזכר הכיבוש הערבי ולו פעם אחת בדבריו של סטפן מדור והופיע אך במרומז

במכתבי האפיפיור  ,על  -אף שכתבו את דבריהם זמן לא רב

לאחריו .

המשפט quidem per ecclesiasticam auctoritatem sed saecularem potestatem

( ' לא על  -ידי סמכות כנסייתית אלא על  -ידי סמכות

חילונית ' )

חילונית מדובר  ,ולא ניתן להסיק מכך בשום אופן שמדובר

92

קסת

איש מציין כלל באיזו סמכות

בהרקליוס .

לאחר מותו של סופרוניוס  ,מילא סטפן מדור תפקיד מרכזי במאבק במונותיליטיזם  .לדבריו ,
סופרוניוס ' אסר אותו בשבועתו בעבותות שלא ניתן להתיר '

93

ללחום את מלחמת האורתודוקסיה

הדיותיליטית  .כתוקף תפקידו הוא ביקר ברומא בפעם השלישית  ,במהלך ועידת לטרן  .מסתבר כי
נסיונותיו למלא אחר הוראתו של האפיפיור תאודוד ולהסיר את הבישופים של סרגיוס
ממישרותיהם נתקלו בהתנגדות לא מעטה  ,שכן הוא מספר כי ' מששמעו על כך המתנגדים הביאו
עלי צרות לא מעטות  ,ושלחו הוראות למקומות ולפרובינקיות שיש לאוסרי ולהביאי אליהם תחת

. 90214 - 89911

88

ראה  :שם  ,טורים

89

אביו של תאודור כיהן כבישוף בירושלים  ,ומשפחתו היגרה לאחר מכן לרומא  .ראה
 . 331ק  ; Ponti calisl 1 , Paris 1955 ,וכן  :הרין ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 252
מנסי  , ( ) ,טור

(] . 899

:

Li~ er

] . Duchesne ,

90

ראה

91

רעיון זה העלה בפני פרופ ' אמנון לינדר ותודתי נתונה לו  .וראה  ,למורל  ,המסורת אודות ' מערת האריה '

:

) Leonis

~

 , ( Carneriumלשם הביא האריה את גופותיהם של

.

12 , 000

זוהי מסורת
מרטירים בתקופתו של חיקרו -
' Wdrzburg,, .

Terrae Sanctae

ת 0נ

"

Of
שהיתה נפוצה ביותר בתקופה הצלבנית ; ראה  ,למשל  . :ע0
 . 166 ; 1) 0 ]80 Fretellus deק 17 , '! . Tobler ) 04 . ( , Descriptiones Terrae Sanctae , Leipzig 1874 ,

2 ( *4

 . 39ק Boer , New York 1980 , 0 . 68 ,
92

ראה

:

93

ראה

:

מנסק א  ,טור (] . 899
שם  ,טור . 8958

.

 ( , ed . ? ) .ץNazareth , Descriptio de Locis sanctis ) / 13

האפיפיור מרטין הראשון
 עיטור מתוך טניליגיוןשל בזיליוס השני ( המאה
העשירית )

משמר '  .אך אלוהים היה בעזרו ושחררו מכל רודפיו וכך עלה בידו להגיע לרומא ולהתייצב בפני
כסאו של האפיפיור

מרטין .

94

נסיונותיו החוזרים ונשנים של סטפן  ,נציגה ומנהיגה של הסיעה הדיותיליטית  ,לפנות לרומא
ולבקש את סיועה היוו איום חמור על המונותיליטים  ,והם נקטו את האמצעים הקיצוניים ביותר

שהיו ברשותם כדי למנוע ממנו לצאת לרומא  .מתוך מכתבו של מרטין לארכימנדריט גיאורגיוס
במנזר תיאודרסיום אנו למדים  ,שהמשלחת ממנזר תיאודוסיוס שנלוותה אל סטפן לרומא  ,לא באה
רק להשתתף בוועידה אלא תפקידה היה לשמור על חייו בדרך רבת

הסכנות .

95

כוחם של המונותיליטים היה כה רב עד שהיה ביכולתם למנוע את מינויו מחדש של סטפן
כממלא  -מקום של מרטין הראשון במזרח  .במכתב המינוי ליוחנן בישוף פילדלפיה כתב האפיפיור ,

ש ' הוא מצטער צער רב ולבו דואב על כך שמינויו של סטפן בישוף דור לנציגו במזרח נאסר על  -ידי
מי ששמו עצמם ראויים לאסור דברים שכאלה '  .עוד הוסיף כי הם עשו זאת בשרירות והתעלמו מן
הצווים האפיפיוריים לערוך בחירות  ,ובפשטות הורו על הסרתו מבלי שהרהרו כלל ביראת האל או
בכעסו

הנורא .

96

ממכתבו של האפיפיור לפנטולאון  ,אישיות שאינה מוכרת לנו  ,אנו למדים שאדם זה השתייך

לקבוצה שהתנכלה לסטפן מדור והכשילה את מינויו  .אנשי קבוצה זו שהתנכלו לסטפן הצליחו

לתפוס את כתב המינוי האפיפיורי  ,שנשלח אל סטפן  ,ועל  -ידי כך מנעו את

מינויו .

97

לדברי

האפיפיור  ,אותם אנשים העזו לעשות את אשר הכופרים מעולם לא העזו לעשותו  ,ובגללם לא היו
עוד בישופים וכוהנים ששירתו בקודש  .לכן קרא האפיפיור להרבות עתה את מספר הבישופים ,

1121

. 89814 - 8958

94

שם  ,טורים

95

שם  ,טור  : 820 !48מרטין מודה לו על כך ש ' סטפנוס  ,הבישוף אהוב האל של העיר דור  ,שנשלח מטעם הכס
האפוסטולי שלנו  ,הוצל למעננו ממוות על

96

שם  ,טור

97

שם  ,טור

(] . 808 )2
ן) . 8218

ידי הנזירים שוכני מנזרכם ' .

מילכה לוי

הפרסביטרים והדיאקונים כפי שיש להפקיד קברניטים ומלחים רבים על ספינה הנקלעת לסערה
בים

הפתוח .

98

מן הדברים הללו ניתן להסיק  ,שהמונותיליטים מנעו את מינויו של סטפן מכיוון שחששו
שימנה אנשי כהונה קיצוניים בהשקפתם הדיותיליטית  ,אשר יפגעו במעמדה של הסיעה
המונותיליטית  .ההתנכלות הפיזית למינויו גרמה לכך שהסיעה הדיותיליטית נותרה ללא הנהגה
דתית  ,ומינויו של יוחנן  -שאיים פחות  ,כפי הנראה  ,על מעמדם של המונותיליטים  -בא לפתור

בעיה זו ולחזק את מעמדה של הסיעה הדיותיליטית על  -ידי יצירת שכבת מנהיגות נרחבת וחזקה

יותר .
חולשתה של הסיעה הדיותיליטית ניכרת גם בעובדה שסטפן מדור לא הצליח למעשה
בשליחותו להסרת הבישופים המונותיליטים מתפקידם  ,שכן מרטין חזר על הוראה זו במכתבו
ליוחנן ,

99

והזכיר זאת שוב במכתב לפנטולאון  .בזמנו עדיין כיהנו אותם בישופים מונותיליטים ,

שנתמנו לפני זמנו של סופרוניוס ולאחר מכן  ' -לכן מתהלך אני אבל ודואב  ,ומבקש יומם ולילה
את טובו של האל  ,שלא ידחה את נחלתו בסוף  ,אלא יפתח את הפתח שסגרו אלו  ,כדי שישובו
ויופיעו זוהרה וגאוותה של כהונתו

על  -ידי מילוי שורות הבישופים ' .

הביטויים ' אלה ששמו עצמם ראויים לאסור דברים שכאלו ' ; י0י
אסרו זאת ' 03י ו ' אלה שהתיימרו לערוך בעצמם בחירות '

הסיעה הדיותיליטית ושל רומא העומדת

מאחוריה .

04ן

00י

' בשרירותם ' ; 02י ' אלו אשר

מצביעים על תחושת חוסר  -האונים של

אותם אנשים מצטיירים כבעלי כוח רב ,

העושים ככל העולה על רוחץ  .מתוך המכתבים מצטיירת לנגד עינינו מדיניותה של רומא כלפי
המונותיליטים במזרח

:

רומא עשתה את כל אשר לאל ידה להחזיר את כל מי שניתן היה להחזירו

אל חיק הכנסייה  .היא לא מיהרה לנדות ולהחרים שכן ' הכפירה

המונותיליטית ' פשתה בקרב

מאמינים רבים ברחבי המזרח כולו  ,כפי שציין האפיפיור במכתב לכנסיית ירושלים ואנטיוכיה ,

05ן

ודחייתה של הדוקטרינה הזאת משמעה היה למעשה הוצאתם של חלק גדול מן המאמינים אל
מחצן לכנסייה  .הדוגמה הבולטת ביותר לכך מצויה במכתב לפנטולאון  ,שהיה שותף להכשלת
מינויו של סטפן מדור  .מכתבו של האפיפיור פותח בכך שכל המין האנושי שרוי בחטא מאז

הנפילה  ,ויש לשפוט אותו על  -פי מידת הרחמים  .לפיכך ' אנו מוחלים לאלו אשר כתבו נגדו  ,שכן
אנו ממתנים את חומרת הדין ברחמים  ,ומעריכים שחשיפתה של הפרשה תספיק להם כדי

שיתעשתו ' .

הוא מוכן היה  ,אם כן  ,לסלוח לאותם אנשים שנתנו ידם להפרת מצוותו של הכס

06ן

האפוסטולי בתנאי שיתעשתו ויחזרו

בתשובה .

במכתבו ליוחנן בישוף פילדלפיה מספר האפיפיור על הדמעות שהוא שופך והתחינות שהוא
שוטח מדי יום כדי שאותם סוטים יחזרו אל חיק

הכנסייה 07 .י בהמשך הוא מורה

ליוחנן לדאוג לכך ,

שכל אותם בישופים שיחזרו בתשובה לא ייפגעו בשום אופן בגלל כפירתם בעבר ושהדבר לא
יעכב את

(] . 821

. 8248

104

שם  ,טור

99

שם  ,טורים

. 812148 - 809 ]( 1

105

שם  ,טור 829148

100

שם  ,טורים

. 82414 - 8218

98

עלון

מינוים .

108

שם  ,טור

101

שם  ,טור

102

שם .

103

שם  ,טור

. 808 2
)

. 8218

106

שם  ,טור

107

שם  ,טור

. 8218
. 80914

108

שם  ,טור

. 809 ]1

;

וראה לעיל

הפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית

למעשה מוכנה היתה רומא למחול לכל מי שלא הוקיע בפומבי את הדוקטרינה הדיותיליטית

ופגע בה באופן ישיר ובוטה  .בין אלה שלא ניתן היה לסלוח להם נכללו הבישופים שנתמנו בזמנו
של סופרוניוס ,

כאשר היה בירושלים פטריארך שתמך בדוקטרינה הדיותיליטית  ,והם חתרו תחתיו .

במקרה זה שוב לא נקט האפיפיור את מידת הרחמים  ,שכן ' אנו שומריו של החוק האלוהי ומגיניו
לא

מפיריו ' .

;

09ן

זו

לקבוצה

השחייכו

גם

הפטריארכים

המונותיליטים

משדונירס

מאנטיוניה

ופטרוס

מאלכסנדריה  ,שהצהירו על אמונתם בכתבם גלויים ; עליהם ' יורק האפיפיור כמו על נביחתו של

כלב שוטה משוטט ' 0 .י י ייתכן כי בייאושו ניסה מרטין אף להתערב אצל השלטונות הערביים  ,כדי
שיסייעו לסיעה הדיותיליטית  .באחד ממכתביו דחה מרטין מכל וכל את האשמה  ,שניסה לשחד את
הערבים  ,וטען שכל הכספים ששלח לארץ  -ישראל היו בבחינת תרומות ותו לא  .עצם העלאתה של
האשמה

שכזו מצביעה על כך שבאותן נסיבות היתה זו אפשרות שניתן היה להעלותה על הדעת .

ח

ן

סיכום
מן המקורות המזרחיים והמערביים גם יחד עולה  ,כי משנות השלושים של המאה השביעית ואילך
התחולל בפטריארכיה הירושלמית מאבק עז בין הסיעה הדיותיליטית לסיעה

המונותיליטית .

הסיעה הדיותיליטית הונהגה בעיקרה על  -ידי נזירים משכילים בעלי מעמד קוסמופוליטי ,
שמוקד פעילותם היה במדבר יהודה  ,שם גם היה ריכוז של תומכיה
הנראה  ,מנזר

;

מרכזה העיקרי היה  ,כפי

תאודוסיוס .

ריכוז נוסף של מאמינים דיותיליטים מצוי היה בעבר  -הירדן  .סיעה זו נשענה בעיקר על רומא ,
אשר ניסתה להתערב לטובתה עד כמה שיכולה היתה באותן

נסיבות .

הסיעה המונותיליטית זכתה לתמיכה נרחבת יותר  ,כפי שעולה הן מן המקורות המזרחיים  ,והן

מן המקורות המערביים  .ניתן לשער  ,שמדובר כאן באוכלוסיית מאמינים רחבה  ,שמוצאה מרבדים
חברתיים נמוכים יותר  ,ואשר היתה בעיקרה אוכלוסייה דוברת סורית ממוצא אוטוכטוני  .סיעה זו
היתה  ,כפי שמסתבר  ,חזקה ביותר  ,אך מנגד לה ניצבה נזירות מדבר יהודה  ,שהיתה בעלת מעמד
מיוחד במינו בפטריארכיה הירושלמית כבר מן המאה החמישית  ,והחלטות רבות נתקבלו
בירושלים תחת השפעתה

ולחציה .

לא ייפלא  ,אם כן  ,שהמאבק בפטריארכיה היה כה קשה  ,ותוצאתו היתה  ,לדעתי  ,שאף אחד מן

הצדדים לא יכול היה למנות פטריארך  .האפיפיור קבע במכתבו לפנטולאון  ,כי יש צורך להרבות
במינויים של בישופים וכוהני דת  ,מכיוון ש ' קצרה ידינו למנות פטריארך בירושלים ' 12 .י נראה כי
המאבק העז שהתחולל בפטריארכיה שיתק את פעילותה ולא היתה כל דרך להגיע לידי בחירתו של

פטריארך .
109

שם  ,טור

110

שם  ,טור

111

שם  ,טור

תל. 8091
. 81214

ולען

 ' : 8501ובעניין האשמות השווא אשר העלו הכופרים

לאחרונה . . .

אני לעולם לא שלחתי לסרקנים

מכתבים ~ ,ולא מכתב [ שנושאו ] במה הם צריכים להאמין כפי שטוענים  ,כפי שמעולם לא מסרתי כסף  ,אלא רק
לשליחי האל שבאו לבקש תרומות
112

שם  ,טור

[) . 821

;

והמעט שנסנו להם  ,כלל לא הועבר

לסרקנים ' .

מיל כה לוי

האם היה השלטון הערבי מעורב באירועים אילו ? במקורות שבידינו אין כל רמז לכך  ,ודומה כי

השתיקה מדברת בעד עצמה  .ההתייחסויות היחידות העשויות להיות קשורות לכיבוים הערבי  .הן
התבטאויותיו של האפיפיור  ' :בגלל קשיי הזמן ולחץ העמים '
של הפולשים על

עמינו ' .

13ן

ו ' בגלל קשיי הזמן  ,כלומר לחצם

אלו מופיעות תמיד לצד ציון הצורך במינוי בישופים  ,פרסביטרים

14ן

ודיאקונים  ,והן מותירות את הרושם שאכן הימים טרופים  ,ולכן יש לדאוג לרועה לצאן  .דבר הנמנע
 על  -פיעל ידי אותם חוגים מונותיליטיים ' שבגללם אין בישופים וכוהני דת ' והם עושים כל זאת אף
5ן ן מכל מקום  ,אין כל רמז להתערבות

שהם יודעים ' שזוהי השעה האחרונה ועת התהפוכות קרבה ' .
פעילה של השלטון הערבי בנעשה בפטריארכיה .

ראוי לציין כי לפטריארכיה של ירושלים היה מבחינה זו מעמד ייחודי בין הפטריארכיות

המזרחיות .

שבקונסטנטינופול ,

בעוד

ובאלכסנדריה

באנטיוכיה

הדוקטרינה

הצליחה

המונותיליטית להשתלט על הכנסיות המלכיתיות באופן מובהק  ,הרי שבירושלים פעלה סיעה רבת
השפעה  ,שמנעה מן הסיעה המונותיליטית להגיע לשליטה

מלאה .

בכך המשיכה נזירות מדבר

יהודה למלא את תפקידה המסורתי ; כשם שהצליחה לבלום את המונופיזיטים במאה השישית  ,כך

עלה בידה עתה לבלום את המונותיליטים  ,ועל  -ידי כך להשליט שוב את עמדתה של
האורתודוקסיה הכלקידונית המעהבית  .נצחונה של סיעה זו הושלם אחרי הוועידה

השישית  ,בשנת

 , 680לאחר שנפלה  .ההכרעה הסופית לטובת הדיותיליטיזם  .על  -פי הוויטה היוונית של אנדריאס
מכרתים  ,נשלח אנדריאס לקונסטנטינופול לאחר הוועידה ובידיו מכתב המאשר את קבלת
החלטותיה של הוועידה על  -ידי הפטריארכיה הירושלמית  .שולחו היה הפטריארך תאודורוס

;

אותו תאודורום  ,מסתבר  ,המופיע בפרוטוקולים של הוועידה כממלא  -מקומו ( ) ףזמקףז0 % 0ז )

של הפטריארך 6 .יי מתקבל על הדעת  ,שעתה  ,משנפלה ההכרעה  ,נתמנה אותו ממלא  -מקום

לפטריארך .

בשנת

691

ירושלים  .י

פטריארך

]7

הופיע בפרוטוקולים של ועידת הכנסייה בטרולו שמו של אנסתזיוס

אחריו ניתן להתחיל לשחזר רשימה של פטריארכים בירושלים  .נראה כי

צדק  ,אם כן  ,מיכאל הסורי בקובעו כי נצחונה הסופי של האורתודוקסיה הדיותיליטית במזרת

התבסס אי  -שם בראשיתה של המאה השמינית  -אז ' התעתה כפירה זאת גם את המושבים של
ירושלים  ,אנטיוכיה ,

"

ושה

רערים

אחרות ' .

 ]8ן
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113

114

מ51 KUtpoD , KUi Tnv auvoxjv T & V eev & v ' : 805קף  KUetססז
V auvo
KalpoO , TauTdv 54 ~ iytiv , T
שם  ,טור )  : 821ע ז fiv

51עה

" ,

י  . . .עשע0ש ערקה עשזע1 % 8 ~86
115

שם ,

1 ]6

4

"

 KUeה0ז ע1סשע זס 4 TnV

~

. 821 ]( 8

ראה :

8 T ~ V aT ~ VealVז

)'. . . 5

פפדופולוס  -קרמאוס ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ ' ; 180 - 169

וכן

Echos

Crite ' ,

'' Saint Andre

Vailhe',

5.

:

-

 . 378 - 387קק  ) 1901 - 1902 ( ,ע  . d' Orienr ,בוויטה זו  ,המופיעה בכתב  -יד מן המאה העשירית  ,וכמעט בכל ה
 vitaeהמאוחרות

יותר  ,קרוי תיאודורוס פטריארך  .ראה  :וייה

( שם )  ,עמ '  380 - 378והערה 2

בכך טעות  ,שכן תיאודורוס מכונה ברשימות הוועידה השישית בתואר

שען

בעמ ' . 380

וייה רואה
טורים
)( ,

ן תזףק ףז0 % 0ז  ,ראה  :מנסי 1 ,

השישית

 . 217 , 212 , 209אך נראה  ,כי יש לקבל את דעתו של טרומבלי  ,שתיאודור מונה אחרי הוועידה
לפטריארך  ,ראה  the See of Jerusalem and the Synodical ] 15 of the :מס 4 Noteנ ' Trombley ,

,

 . 632 - 638קק sixth Oecumenical Council ' , Byzantion , 53 ) 1983 ( ,
117

מנסי ,

118

ראה

:

 ~ xrטור . 987

,

מיכאל הסורי  , 11 ,עמ '
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