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קדושה נוצרית  -סמכות יהודית
אורה לימור

המושג המפורסם ' האמת העברית ' )  , Hebraica veritasשטבע הירונימוס במבוא לחיבור
 Genesimח , Hebraicae guaestiones 1מבטא את אמונתו בעדיפות המוחלטת שיש לנוסח
העברי של המקרא על

תרגומיו .

ן

אמונה זו מקנה בדיעבד גם מעמד מיוחד ליהודים ולידע

היהודי  ,שכן הירונימוס היה מעוניין לא רק בטקסט העברי  ,שרק היהודים מבינים אותו

לאשורו  ,אלא גם בפרשנות היהודית עליו  .פגישותיו הליליות עם בר חנינא בירושלים ובבית -
לחם ולימודיו עם מורים יהודים מטבריה ומלוד 2מוכיחים שהירונימוס ידע כי ההידברות עם
יהודים הכרתית כדי לחלץ מפיהם ידיעות שיש בידיהם על הטקסט  ,ידיעות שהכרה טכנית של
השפה איננה יכולה להיות מפתח להן  .אפשר לטעון  ,על כן  ,שהירונימוס לא רק מדבר על ' אמת
עברית ' )  ( Hebraica veritasאלא גם מרמז ליאמת יהודית ' ) Judaica veritas
 ,מושג שמטבע
הדברים אין הוא משתמש בו  .מה שהירונימוס חיפש אצל יהודים בתחום השפה והטקסט

חיפשו נוצרים אחרים בזמנים אחרים בתחומים שונים של הידע והרוח  3 ,ודומה שאפשר לדבר
בהכללה על אמונה נוצרית מושרשת שלפיה ליהודים יש ידיעה מסוג מיוחד שהם נושאים עמם
מדור לדור  ,ואף לטעון כי לאמונה נוצרית זו היה תפקיד מרכזי בעיצוב דימויו של היהודי בעיני

הנוצרים .
בדברים שלהלן בכוונתי לדון בכמה מסורות נוצריות של ארץ הקודש  ,שבהן משמש היהודי

.

סמכות לאמת הנוצרית מסורות אלה הן ביטוי בולט ומוחשי להכרה הנוצרית בידיעה היהודית

ובעדיפותה של ידיעה זו  .חלק מן המסורות הללו הן מסורות

ייסוד .

הן נוגעות בדמויות

העומדות בתשתית הסיפור הנוצרי  -ישו  ,מרים אמו  ,סטפנוס הפרוטו  -מרטיר ואף דוד המלך ,
ראשיתו של מאמר זה בהרצאה שהכנתי לכינוס '

llinkers

 the Eyes of Christianתו ' Jews and Judaisrn

ושונה במידת  -מה  ,של המאמר יתפרסם בספר הכנס ,
שנערך בוולפנביטל בזחיו  . 1994נוסח אנגלי  ,קצר יותר ~

בעריכתו של ג ' רמי כהן  ,במסגרת  . WolfenbUtteler Mittelalter-Studienאני מודה לידידי עודד עיר  -שי
שסייע בידי בנדיבות כל עת עבודתי על הנושא  .תודה גם לגלית נגה -בנאי וללילי ארד אשר על האיורים .
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אבי השושלת המשיחית  -והן עוסקות במקומות שנודעו כבמה לאירועי המסד של הנצרות

:

ירושלים ובתוכה הגולגותא  -מקום הצליבה  ,הר ציון  -מקומה של ' כנסיית האם ' הנוצרית ,
הר הבית  -מקום המקדש החרב  ,והר הזיתים  -מקום עלייתו של ישו השמימה והמקום

שאליו ישוב בקץ הימים לשפוט את החיים ואת המתים  .איסוף המסורות האלה יחד למסכת
אחת תורם להבנת מקומן של הידיעה היהודית  ,העדות היהודית והסמבות היהודית במסורת
הנוצרית  ,מוסיף גוון להבנת הדימוי היהודי בעיני הנוצרים  ,ומסביר את מקומו של היהודי

.

בהגדרת הזהות הנוצרית מלבד זאת הוא גם מאיר פרק מרתק בתולדות הפולמוס התאולוגי על
המקומות הקדושים של ארץ הקודש  ,פולמוס שנתקיים בין יהודים לנוצרים משחר ימיה של

הנצרות .
מקום  ,פולמוס  ,סמכות

בסוף הרבע הראשון של המאה הרביעית נעשו הנוצרים שליטי ארץ הקודש .
מיד
בבעלותם גם ' ארץ ההבטחה ' ; אף היא  ,כמו הטקסט המקראי  ,ירושה יהודית .

מעתה היתה

4

בימיו של

קונסטנטינוס  ,הקיסר הנוצרי הראשון  ,החל תהליך איתור וזיהוי של מקומות קדושים ושל
מסורות קדושות  ,מהם מקומות הנזכרים במקרא  ,דהיינו ב ' ברית הישנה '  ,מקומות שהיו
מקודשים קודם לכן ליהודים  ,ומהם מקומות הנזכרים ב ' ברית החדשה ' והם מקודשים לנוצרים

בלבד .

5

בכל הנוגע למקומות מן ' הברית הישנה ' נשענו הנוצרים בדרך כלל על מסורות

מקומיות עתיקות  ,ומקומות אלה נעשו באופן טבעי ליעדי עלייה לרגל נוצריים  .תהליך זה של
ניכוס ( אפרופריאציה ) מיוצג היטב בחיבור המוכר בשם ' מסע מבורדו ' והמתוארך לשנת
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6

חיבור זה כולל מסלול מסע מהעיר בורדו בצרפת לארץ הקודש ובחזרה  .בארץ הקודש מונה

המהבר את המקומות הקדושים שמן הראוי לו לנוסע הנוצרי לבקר בהם  .מתוך ארבעים וארבע
מסורות הנזכרות בחיבור נוגעות עשרים ושתיים ב ' ברית

שתיים אין לזהות עם אחת

מהן .

7

הישנה ' ,

עשרים בברית החדשה ועוד

כך למשל מונה החיבור בסביבת יריחו את המעיין שהמתיק

אלישע  ,את בית רהב הזונה שבו הסתירה את המרגלים  ,את חומות יריחו שבני ישראל הקיפו
עם ארון הברית  ,את שתים  -עשרה האבנים שהעלו בני ישראל מן הירדן ואת המקום שבו מל

יהושע את בני ישראל ; בצרפת הוא מציין את החדר שבו גר אליהו אצל האלמנה ; ובבית אל -

את המקום שבו נרדם יעקב וראה חלום  .ואלה
4

5

מקורי של המישג ' ארץ ההבטחה ' באיגרת אי העביים יא  ,ט .

על עיצובה של ארץ " קודש " ניצרית ראה לאחרינ "

Palestine 4 ! :

1992 ; 2 . ] . Taylor, Christans and the Holy

Christian Histoty and Thought, New Haven-London

Oxford 1993
6

דוגמאות בלבד .

8

Origins ,

:

~R. L . Wilken , 7 % 6 Land Called

Places: The Myth ofJewish-Christian

(  . 1 - 26קק  . Geyer 1 0 . Cuntz, CCSLI 175 ,ץ  , Itinerarium Burdigalense (eds .להלן  :מסע

מבורדו .

תרגום עברי של החלק הנוגע למקומות הקדושים ראה  :ש ' קליין  ' ,ספר המסע  Itinerarium Burdigalenseעל

ארץ ישראל  ,מאסף ציון  ,ו ( תרצ " ד )  ,עמ ' יב  -לח ; א ' לימור  ,מסעות ארץ הקודש  :תיאורי מסע לטיניים משלהי

העת העתיקה  ,ירושלים ( כדפוס ) .
7

2 . Wilkinson, ' Jev~ish Holy Places - The Origins of Christian Pilgrimage ' , 1) . Ousterhout ) 86 . ( ,

המאה הרביעית

,

 . 44ק  . 7he Blessing ofPilgrimage Urbana-Chicago 1990 ,גם בתיאורי ארץ הקורש מן
 מסע אגריה ומסע פאולה  -נשמרת עדיפותן של מסורות המקרא  .פאולה למשל ביקרה בארבעים מקומותשעליהם מסופר במקרא ורק בעשרים ושבעה שעליהם מסופר בברית החדשה  .יחס זה משתנה באופן קיצוני
(]

32

במאה החמישית והשישית  .ראה  :לימור ( שם )  ,המבוא למסע מבורדו ; וכן
 1995תYork- 101

8

מרע

.

1 ives ofth 8
( Prophets, LeidenNew

מבוירוי עמ ' , 14 , 12

. 19 - 18

the

. Satran , Biblical Prophets :
 Byzantine Pale ~5חן

rtine : Reassressrng
(

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

מרבית המסורות שמקומות אלה משמרים קיבלו בנצרות פרשנות טיפולוגית  ,ולפיה

האירועים ההיסטוריים שאירעו בהם צופנים אמת חבויה שמשמעותה נוצרית  .הירונימוס מספר
כי פאולה  ,בבואה אל המקומות הללו  ' ,התבוננה בשדה גלגל  ,בגל הערלות  ,המסתורין של
המילה השנייה  ,ובשתים  -עשרה האבנים אשר נישאו מתוך הירדן וחיזקו את יסודות שנים  -עשר
השליחים  ,אף במעיין התורה הישן  ,מר עד מאוד ועקר  ,אשר אלישע איש אמת המתיק בחכמתו
ועשה למתיקות

ולשפע ' .

9

ואולם גם אם פרשנויות אלה היו כבר מוכרות לנוצרים במאה

הרביעית  ,אין המחבר של ' מסע מבורדו ' טורח להזכירן  .תיאורו מתרכז בגאוגרפיה המקראית
של ארץ הקודש ברובד ההיסטורי הישיר שלה  ,והיא משמשת לו  ,מן הסתם כמו לשאר הנוסעים
הקדומים  ,מעין כלי עזר ללימוד

המקרא .

עם זאת  ,אף  -על  -פי שהוא איננו מחפש במקומות

10

שהוא מבקר בהם משמעות חבויה  ,חשוב לציין כי לעצם האימוץ והניכוס של המסורות
המקראיות בידי נוצרים היתה משמעות פולמוסית  .מבחינת הנוצרים מה שהיה בעבר יהודי -

.

בהווה הוא נוצרי  ,ובדין עצם הבעלות הנוצרית על ארץ הקודש ומקומותיה מוכיחה את האמת

.

הנוצרית ואת הטעות היהודית כתביו של הירונימוס  -הן פרשנות המקרא שלו  ,הן כמה

.

מאיגרותיו  -רוויים בפולמוס עם היהודים לגבי מקומות קדושים הוא אף הקדיש איגרת
מיוחדת למשמעות המושג ' ארץ ההבטחה '

) ( Terra repromissionis

ולגבולותיה  ,ובה הסביר כי

' ארץ זו  ,אשר באמצעות ענותו של כריסטוס ותחייתו היתה לארץ ההבטחה שלנו  ,תושבים
[ היהודים ] לנחלתם  ,מאחר שעם

היהודים התנחל בה בשובו ממצרים ' .

11

הנוצרים ראו עצמם אפוא יורשים ישירים וחוקיים של הארץ ושל מקומותיה

ומסורותיה .

מקומות אלה  ,כפי שמלמדנו המחבר של ' מסע מבורדו '  ,היו ידועים ומפורסמים  ,מסורותיהם
מוכרות היטב ועתיקותן מוכחת  .כשם שהטקסט המקראי שירשו הנוצרים עתיק יומין הוא
ואיננו זקוק לאישור ולהוכחה  ,כך גם המקום שהטקסט מדבר עליו עתיק יומין הוא ואיננו זקוק

לאישור ולהוכחה .
הדברים נדמים מסובכים יותר בכל הנוגע למקומות הקדושים של הברית החדשה  .בעוד
שהמקומות המקראיים היו עתיקים וידועים  ,וזיהוים נסמך על ידע ישן  ,המקומות הקדושים של

הברית החדשה היו חדשים כמוה  .הנוצרים  ,שנעשו במאה הרביעית בעליה של ארץ הקודש ,
צריכים היו להוכיח את אמיתות זיהוים של מקומות שלא היו ידועים עד כה  ,או שנשתמרו
במסורות שבעל  -פה  .כמעט שלוש מאות שנה חלפו מן המאורעות המתוארים באוונגליונים

ובספר מעשי השליחים ועד שהחלה בניית הכנסיות במאה הרביעית  .בכל הנוגע למקומות מן
הברית החדשה היה על הנוצרים  ,שירשו עתה את ארץ הקודש  ,לקבוע את מפת מקומותיהם

.

הקדושים  ,ולמצוא סימוכץ לעתיקות המקומות ולקדושתם תופעה מעניינת היא  ,ועליה ברצוני
להתעכב בדברים שלהלן  ,שהיהודים נתפסו כסמכות עדיפה ולעתים יחידה לא רק לגבי
המקומות והמסורות של ' הברית הישנה '  ,אלא גם באשר למקומות ולחפצי קדושה של הברית

9

(  . 321ק lfieronymus, Epislwla 708 : Epitaphium Sanctae Paulae , 12 ( ed . 1 . ffilberg, CSEL , 55 ,

תרגום עברי  :לימור ( לעיל  ,הערה . ) 6
טיילור ( לעיל  ,הערה

10

על הכרת הארץ ככלי עזר ללימוד המקרא ראה

11

 . 83 - 106קק the Later Roman Empire, AD 372 - 460 , Oxford 1982 ,
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,

החדשה  ,כלומר באשר למקומות ולחפצים שהם עצמם אינם מודים בקדושתם  .במילים אחרות
נתפסים כסמכות
אף  -על  -פי שהם עצמם אינם מסכימים עם קדושת המסורת הנוצרית  ,עדיין הם

היכולה לזהותה באופן אמין ולהעניק לה מהימנות ויוקרה .

12

יש לדייק ולומר שהגיעו לידינו סיפורים רבים על גילוי מקומות קדושים וחפצים קדושים
הברית
נוצריים שבהם אין היהודי מעורב כלל ועיקר  ,ביניהם קברים של דמויות מן המקרא ומן
החדשה גם

יהד .

עם זאת דומה כי במסורות שיובאו להלן יש כדי להצביע על תפיסה

13

עקרונית הניתנת להתפרש כך  :היהודים הם בעלי הבית הישנים של הארץ ואף

ממנה בדין  ,מפתחותיה נותרו בידם ורק הם יודעים

נוצרית

 -על  -פי שסולקו

להשתמש בהם .

הצלב האמיתי
בשנת

335

נחנכה בירושלים כנסיית התחייה  ,האנסטזיס  ,שנודעה לימים ועד היום בשם ' כנסיית

הקבר '  ,היא הכנסייה במקום צליבתו  ,קבורתו ותחייתו של ישו  ,הקדוש בכל המקומות
הקדושים לנצרות  ,קודש הקודשים

הנוצרי .

כשניים או שלושה דורות לאתר מכן נתגבשה

14

בארץ  -ישראל האגדה המפורסמת על אודות מציאת הצלב הקדוש  ,המפורסמת בכל אגדות
הגילוי ) jnventio

Is

לאגדה זו כמה נוסחים  .הנוסח המפורסם ביותר ( שאינו המוקדם

מכולם )

הוא הסיפור על אודות יהודה קיריאקוס )  , ( Cyriacusהיהודי שגילה את מקום צלבו של ישו -
קיריאקוס הגיעה לידינו
' הצלב האמיתי '  -להלנה  ,אמו של הקיסר קונסטנטינוס  .אגדת יהודה
בשלושה נוסחים קדומים  -סורי  ,יווני ולטיני  ' 6 .אף  -על  -פי שהאגדה מאוחרת לגרסאות

האחרות של מציאת הצלב  ,היא זכתה לפרסום ולתפוצה רבה במערב הנוצרי  ,תורגמה ללשונות
 ,שנאספה באמצע המאה הי " ג  ,ושהיתה
דיבור רבות ונכללה ב ' אגדת הזהב ' ) Legenda aurea
על מושג הסמכות בעולם הרומי ראה

12

Nomos :

.(,

) . 1 . Friedrich ) 06

 . Arendt, ' What was Authority ' ,א

 . 79 - 112קק  ; 7 : Aathority, Cambridge, Mass . 1958 ,לעניין זה מעניין להשוות את יהמם של הנוצרים

לידיעה היהודית לעומת יחסם השונה לחלוטין של היוונים לחכמות עתיקות בכלל וליהדות בפרט  .ראה

:

) .ע

 . 74 - 122קק Momigliano , Alien Wisdom : The Limits ofHellenization, Cambridge 1975 ,
13

למשל תיאור

גילוי קבר איוב אצל

[  . 57 - 58קק 175 ,

,

CCSL

,

"

אגריה (  1) .ש Itinerarium Egeriae , 16 [eds . Aet. Franceschini
; תרגום עברי  :לימור [ לעיל  ,הערה  ) ] 6וגילוי קבר יעקב ' הקטן '

( Hagiographica Latina [BHL ] , 4099

; Bibliotheca

יאה

:

א ' לימור  ' ,מסורות נוצריות של הר הזיתים

בתקופה הביזאנטית והערבית  ,עבורת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשל " ח  ,עמ ' . ) 117
14

על כנסיית הקבר ראה

:

41 Jerusalem ,

London

 , Jerusalem 1981חGer~salemme , 1 - 1

!ש

Holy Sepulchre

Santo Sepolcro

הקבר  :תולדותיה ומרכיביה הארכיטקטוניים '  ,ש ' מפראי " ,

ע

of

Corbo ,

he Church

v.c.

; ; 1974

) . Coaasnon , 7

 ,פטריך  ' ,כנסיית

י

צפריר ומ ' שטרן ( עורכים )  ,ספר ירושלים

:

התקופה הביזאנטית ,ירושלים ( בדפוס ) .
15

; ] 4541

Die

supplementum ,

Straubinger,

1.

novum

; 81 - 87

619 - 621 ; BHL,

1,

Appendix

[BHG] ,

3 ,ח1

Bibliotheca Hagiographica Graeca

Orientalis ,

Hagiographica

Bibliotheca

 besondererאפ Kreuzaad~ndangslegende : Unters~ changen aber ihre altchristlichen Fassungdn
Ber~ cksichtigang der Syrischen Texte , Paderborn 1912 ; 5 . Borgeha~nmar, How the Holy Cross

4ן

the Great and the Legend oiHer Finding ofthe Tr~ e Cross, Leiden

Augata :

)

-

Helena

. Drijvers ,

*

Stockholm 1991 ; 1 .

Legend,

[ Medieva

0ן was Found: From Event

The Mother ofCowtantine

. 1992
16

הנוסה_נסוונ

עמ ' , 161 - 154

תורגם בידי דריוורס ( שם ) ,

. 271 - 201

עמ ' ; 171 - 165

הנוסח הלטיני הוהדר ותורגם כירי בורגהמר

( שם ) ,

סצנות מאגדת מציאת
הצלב מתוך טריפטיכון
מסטוולוט ] ( Stavelot
מאמצע המאה הי " ב .

הסצנות המתוארות בו

היהודים לפני הלנה

;

מצואת הצלב ; הצלב

האמיתי מחייה

מת

35

:

אורה לימור

לטקסט הסטנדרטי במערב הנוצרי על אודות קדושי הנצרות  .לפיכך מבחינת המערב הנוצרי זה

היה הסיפור המהימן על אודות מציאת הצלב האמיתי .

17

אגדת יהודה קיריאקוס נכתבה במקורה ביוונית או בסורית ,

הנראה בראשית המאה החמישית ( בין השנים

. ) 450 - 415

18

והועלתה על הכתב ככל

היא מספרת כיצד גמרה הלנה בנפשה

לגלות את הצלב שעליו הוקע ישו  .בבואה לירושלים אספה הלנה את כל תושביה ואת היהודים

שהיו בה ובסביבותיה ( בירושלים  ,מציינת האגדה  ,לא חיו באותה תקופה אלא שלושת אלפים
יהודים

בלבד ! ) .

19

הלנה נשאה דרשה נוצרית בפני היהודים  ,נזפה בהם על שראו חושך תחת

אור  ,ודרשה מהם לשלוח אליה אלף יהודים מלומדים  .לאחר שהטיפה גם לאלף יהודים אלה
בלשון דומה  ,דרשה מהם להעמיד לפניה מלומדים באמת בתורה  .הפעם נבחרו חמש מאות
יהודים מלומדים לעמוד לפניה  ,והיא שבה והטיפה להם בפעם השלישית  ,נזפה בהם על

עיוורונם ושוב דרשה להעמיד לפניה קבוצה נבחרת מתוכם  .אהד מן היהודים  ,יהודה שמו ,

הבין לאן פני המלכה  .הוא הסביר ליהודים כי היא רוצה לגלות באמצעותם את הצלב שעליו

נצלב ישו  ,והזהיר אותם שלא לגלות לה את הדבר  ,שכן הגילוי יהיה סופה של היהדות  .יהודה ,
מתברר  ,היה שארו של סטפנוס הקדוש  ,שהאמין בישו ונסקל בשל כך בידי היהודים ,
אבותיו של יהודה האמינו כי ישו הוא

המשיה .

21

20

וגם

היהודים  ,לאחר ששמעו את דבריו של יהודה ,

אסרו עליו לגלות את מקום הצלב  ,אך לנוכח איומי מוות מסרו אותו לידי הלנה  .הלנה דרשה
מיהודה שיגלה לה את מקומה של גבעת גולגותא  ,וכשענה שאינו יודע היכן המקום הושלך
לתוך באר יבשה  ,והורעב שם במשך שבוע

ימים .

מותש מן הרעב ומפחד המוות השתכנע

.

יהודה למסור את סודו הוא התחנן לפני הלנה להעלותו מן הבאר והבטיח לה בתמורה לגלות

.

לה את המקום שבו חבוי צלבו של ישו כשהועלה מן הבאר  ,הלך אל המקום  ,והתפלל בקול

גדול לאלוהים ( בעברית  ,מציינת האגדה ) שאם אכן הצלב קבור במקום שעליו יצביע  ,יעלה ריח

.

ניחוח מן המקום  .מיד בתום התפילה נשמע קול רעם  ,וריח ניחוח נפלא עלה מן המקום לאחר
שהודה לאלוהים נטל יהודה את וחפר במקום  ,עד שנתגלו שלושת הצלבים  ,זה של ישו ואלו

של שני הגנבים שנצלבו עמו .

22

כל שנותר עתה לברר הוא איזה מן הצלבים

הוא צלבו של ישו .

על  -פי עצתו של יהודה הניחו את הצלבים בזה אחר זה על גופתו של צעיר שמת זה עתה ,

17

(  . 303 - 311קק Graesse, Osnabrack 19653 ,

 .ןד

aurea (ed .

 . Jacobus de Voragine, Legendaהשוב

לציין כי מוטיבים שונים באגדה חוזרים ומופיעים באגדות אחרות הקשורות בקונסטנטינוס  ,ובמיוחד באגדת

סילווסטר  ,שגס בה נודע לשכנוע היהודים תפקיד מרכזי  .מקומם של היהודים באגדות קונסטנטינוס ראוי
אפוא למחקר נוסף  .ראה לאחרונה
18

19

) 61 print) :

'  . Yuval, ' Shared Myths, Common Languageג 1 .

החוקרים נחלקים ביניהם בשאלת הנוסח המקורי של האגדה  -יווני או סורי  .ראה  :בורגהמר ( לעיל  ,הערה
 , ) 15עמ ' . 154 - 149

לאמיתו של דבר לא ישבו יהודים בירושלים במאה הרביעית  .ראה
על כניסת יהודים לירושלים '  ,ציון  ,ס ( תשנ " ה )  ,עמ '

20

1? )7

21

22

. 178 - 129

 :ע'

עיר  -שי ,

' האיסור שהטיל קונסטנטינוס

המספר שלושת אלפים הוא כמובן מספר

טיפולוגי  .ראה למשל  :מעשי השליחים ב  ,מא .
מעשי השליחים ו  ,ח  -ז  ,ס .
האגדה אינה מפרשת כיצד יהודים שהאמינו במשיחיותו של ישו נותרו בכל זאת יהודים  ,ואולם טיפוס זה של
יהודי חוזר ומופיע במסורת הספרותית הנוצרית ובפולמוס הנוצרי נגד היהודים במהלך הדורות  .כך למשל
הפולמוס הנוצרי על התלמוד נתלה בטענה שחכמי התלמוד ידעו כי ישו הוא המשיח  .ראה למשל  ' :ויכוח

הרמב " ן '  ,כתבי הרמב " ן  ,א  ,בעריכת ח " ד שעוועל  ,א  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ ' שג .
מתי כז  ,לח .

מצואת הצלב

( איור בכתב  -יד

מוורצ ' לי  ,הרבע השנו של המאה התשועות
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קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

משמעות הפן היהודי של האגדה נדונה בעבר בעיקר בהקשר הפולמוסי  .במחקר מקיף על

המיתוס של קונסטנטינוס בימי  -הביניים והקשריו היהודיים הציג אמנון לינדר בקצרה את
תפקידו של היהודי באגדה ואת האמונה הנוצרית הגורסת כי ' המקורות המוקדמים והראשוניים
של האמת הנוצרית נמצאים

ביהדות ' .

24

לינדר עמד על תיאורם של היהודים באגדה כעיוורים

מרצונם  ,עיוורון שמשמעותו שלילה שטנית של האמת שהם מכירים בה ואף מצהירים עליה

למרות רצונם .
ההקשר הפולמוסי הקונקרטי של האגדה מקבל את מלוא מובנו לנוכח מעמדה של היהדות

באימפריה הרומית במאה הרביעית והחמישית  .אף  -על  -פי שבמשך התקופה הביזנטית כולה לא
התגוררו יהודים בירושלים  ,עדיין היתה היהדות באימפריה בכלל ובארץ  -ישראל בפרט חזקה
למדי  .הצורך לבסס את ההצדקה האידאולוגית של השליטה הנוצרית בירושלים ואת עליונותה
של הדת הנוצרית נדמה חזק במיוחד אחרי הטראומה שגרם לנוצרים יוליאנוס  ,שניסה לבנות

את בית  -המקדש ולחדש את הפולחן היהודי

בעיר .

25

דור לאחר שירשו את העיר התברר לפתע

לנוצרים ששלטונם בה איננו מחויב המציאות  ,שהברית בין הנצרות לאימפריה אף היא איננה
מחויבת המציאות  ,וכי לבעלי הבית הקודמים של ירושלים תביעה שעשויה לזכות בתמיכה

אימפריאלית .

הדבר מסביר את הדגש היהודי שקיבלה אגדת מציאת הצלב  ,שבנוסחיה

הקדומים נעדרו ממנה היהודים כליל .

26

אלא שדומה כי היהודים גויסו לאגדה לא רק כדי להתפלמס עמם  ,אלא בעיקר כדי
להשתמש בהם ובסמכותם לצרכים נוצריים  ,דהיינו נדי שיאשרו את הלגיטימיות של השליטה

הנוצרית בירושלים בפרט ובאימפריה בכלל  ,ובכך יאששו את יסודותיה של האמונה הנוצרית .
הצלב האמיתי נמצא במערה שמתחת למקדש ונוס בירושלים  ,והיה העדות הנחרצת לכך כי
זה המקום שבו נצלב ישו  ,נקבר וקם לתחייה  ,המקום שבו נשתנה מהלכה של ההיסטוריה

האנושית והיא נפרדה מעידן החוק ובאה אל עידן החסד  .גילוי המקום העניק גאוגרפיה לאירוע
טקסטואלי  .יתר על כן  ,היה בו כדי לאשר את תכניה של האמונה הקשורה בו  ,שהרי מקומות

24

 the Medieval Myth 01 Constantine the Great' , Revae belgeתו 4 . Linder, ' Ecclesia and Synagoga
 . 1038ק  ~ de philologie 0 ! d'histoire , 54 ) 1976 ( ,עיין גם idem, ' The Myth of Constantine the :

!

 the West : Sources and Hagiographic Comrnemoration ' , Studi MedievaliJ , 16 ) 1975 ( ,תו Great
 . 86ק
25

י ' לוי  ' ,יוליינוס קיסר ובניין

הבית '  ,הנ " ל  ,עולמות נפגשים  ,ירושלים

 , 1969עמ '  ; 254 - 221י ' גייגר  ' ,המרד

בימי גאלוס ופרשת בניין הבית בימי יוליאנוס '  ,צ ' כרס ואחרים ( עורכים )  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד
הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  . 217 - 202הבעיה שהציבה בפני הנוצרים החלטתו של יוליאנוס
לבנות את המקדש מודגמת היטב בסיפור שמביא פילוסטורגיוס  ,ושעל  -פיו בשעה שעסקו בבניין בית  -המקדש
בפקודת יוליאנוס  ,מצאו הפועלים מערה ובתחתיתה חדר מרובע  .על גבי עמוד שהתנשא במערה מצאו את

הבשורה על  -פי יוחנן  ,דבר שהתפרש כהוכחה נחרצת לכך שהאמת הנוצרית נמצאת ביסודותיו של המקדש

היהודי .

ראה  . :קק I' hilostorgius , The Ecclesiastical History , 15 ( ed . 1 . Walford) , London 1855 ,

41

482 - 483
26

על התפתחות נוסחי האגדה ראה דריוורס ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ ' . 180 - 79

באגדה קופסית המייחסת

לאורוקסיה את גילוי הצלב משאיר המחבר את היהודי כדמות שלילית בלבד  ,ומסלק כליל את רעיון הסמכות

היהודית .ראה  . :ז
 . , Milano 1980ע  , Orlandi 01במיוחד עמ ' . 153 - 151

 coptic, eds .תו  Constantinan Legendג Eudoxia and the Holy Sepulchre :

אורה לימור

.

קדושים מאז ומעולם מתפקדים כעדות והוכתה לאמיתות המסורות שהם מציינים ' הנה כאן זה

קרה ' משמעו  ' -אכן זה קרה ' .

27

אף שהלנה  ,אמו של הקיסר קונסטנטינוס  ,נותנת גושפנקה קיסרית לאגדה  ,הגיבור האמיתי

.

שלה הוא היהודי יהודה  ,שהלנה מצליחה ללכדו בערמה ובאיומים בלא יהודה מתהלכים

הנוצרים בירושלים כסומים  .רק הוא יכול לגלות לפניהם את המקום שהם מחפשים  .ליהודי
נועד באגדה תפקיד מפתח תרתי

משמע :

הוא זה שפותח לפני הנוצרים את צפונות המקום ,

ובלעדיו אין להם גישה למקום הקדוש שלהם  .יהודה הוא ' היהודי

היודע ' .

28

הוא איננו מאמין

אך הוא יודע  .הוא יודע משום שהוא יהודי  .ידיעתו היא ידיעה מורשת ובלעדית  ,הסגורה

וחתומה בפני מי שאינו יהודי .
ידיעתו של יהודה איננה ידיעה תמימה  .הוא יודע את המשמעויות הצפונות בידיעתו ולכן
הוא רוצה להסתירה  .לגילויו של הסוד  -כפי שיהודה עצמו אומר באגדה  -מסקנה אפשרית

אחת ויתידה  :ויתור על היהדות  .גילוי סודו של יהודה הוא לפיכך ביטול היהדות  .מכאן תפקידו
הכפול של יהודה באגדה  :זה שיודע וזה שמכסה  .המפתח בידיו של יהודה  ,והוא משתמש בו

.

לרעה ואיננו מוכן לפתוח בפני המאמינים את אוצר ידיעתו הסמכות השלטונית וההטפה

הקדוש .

הנוצרית אינן יכולות לו ורק העינויים מכריחים אותו לגלות את סודו  ,סוד המקום

משמתגלה המקום הקדוש מתחולל הנס הנותן אישור שמימי לאמת שגילה יהודה  .אל מול הנס
מסתנוור גם יהודה עצמו מן האור הגנוז שגילה  ,ועתה אין לו אלא להגיע אל המסקנה

המתבקשת ולהתנצר  -וכך הוא אכן עושה .
אגדת מציאת הצלב ומקומו של היהודי בה נקראים כמעין נוסחה  ,נוסחה שתשוב ותתגלה

.

בסיפורים נוצריים אחרים פשרה של הנוסחה שקוף וחד  -משמעי

:

ראשית  ,היהודי  :שמו של היהודי ' יהודה ' והוא מייצג את היהדות  ,את היהודים כולם  ,את

.

' היהודי ' הפרוטו  -טיפי אבל יהודה  ,כפי שמלמדנו הירונימוס  ,פירושו גם  ' :מודה ' ), ( conffesor

זה המודה בסופו של דבר באמת הנוצרית .
והוא נקרא מעתה קיריאקוס  -של האדון .

29

לאחר שוויתר על יהדותו ויתר יהודה גם על שמו

שנית  ,היהודי והנוצרי  :קיים פער בין מצב ההכרה של היהודים לזה של הנוצרים  .היהודי

איננו מאמין אך יודע  ,הנוצרי מאמין אך איננו יודע  .אמונה וידיעה עומדות כאן זו מול זו .
לאמונה אי אפשר בלא הידיעה  ,אך עדיפותה של האמונה על הידיעה איננה מוטלת בספק .
במילים אחרות  ,הידיעה  -ידיעתו של היהודי  -נתפסת ככוה ולא כזכות  .היהודי מנצל את
כוהו לרעה מול הנוצרים  ,שהם תמימים באמונתם  ,וזקוקים לאיומים ולעינויים כדי לחלץ מידי

ולנסים  -כדי שיוסקו המסקנות מן הידע הזה .

היהודי את הידע שברשותו ,
שלישית  ,המקום הקדוש

:

המקומות הקדושים  ,ובכללם המקום הקדוש ביותר  -מקום

הצליבה והתחייה  -שייכים עתה לנוצרים  ,אבל לנוצרים אין בעצם גישה אליהם מבלעדי
27

2ין

8ב

לדברי איסבייס הקבר היא ' עדית לת" " " "
איגיסטינוס
רא
דבריי שי
 Psalmosל  . 644 - 645 ( ; Ennarationesקק 46 ( eds . 8 . Dombart 4 4 . Kalb, CCSL , 48 ,
למשי( , 58
eds . D".E .
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( [ 1089

.

,

COI

!

(  . 744ק Fraipont CCSL * 39 ,
29

 Constantini , 3 , 28 , [PG , 20 ,שעו )

 - 56 ( ' De Civitate Dei, 18 ' :ק ' Sermo , 1 , 5 ( ed . ] . Lambot, CCSL 41

! 1 .ש

;;

וראה

 print ) :ת

,

) ' Limor, ' The Knowing Jew

 .ץ ffieronymus, Liber interpietationis hebraicorum nominum (ed .
(  . 67ע de Lagarde, CCSL , 72 ,

sive confessio ' ,

)( .

' Iuda laudatio

קדחנה נוצרית  -סמכות יהודית

.

היהודים  .כאמור  ,יהודים לא חיו בירושלים בימים ההם מאז דיכוי מרד בר  -כוכבא ובניינה של
איליה קפיטולינה לא הורשו יהודים להתגורר בירושלים  .גם אם לא חודשה הגזרה בימיו של
קונסטנטינוס סביר להניח כי בימים אלה של אקסטזה דתית נוצרית היתה העיר ריקה

מיהודים .

30

אבל העדרם של יהודים מן העיר לא שלל את מעמדם המיוחד

כלפיה .

מה

שמשתמע מן האגדה הוא הכרה נוצרית בכך שרק היהודים יודעים את צפונותיו של המקום  ,מה
שעל אדמתו ומה שמתחתיה  .הם יודעים בתוקף היותם יהודים וידיעתם קדומה  ,מולדת  ,בלתי

נרכשת .

31

היהודי העניק אפוא לגיטימציה למסורת הנוצרית  ,ולדבר היתה משמעות מיוחדת לגבי

הנצרות  ,שזה עתה נעשתה לדת מוכרת בעולם הרומי  .ארץ  -ישראל היתה עדיין פגנית בחלקה ,
וכלפי הפגנים  ,כמו גם לגבי נוצרים חדשים ואף לגבי הנוצרים בכלל  ,היתה התמיכה היהודית

נחוצה ככלי נשק נגד פקפוקים וסתירות  .היהודים באגדה נדרשו להעמיד לרשות הנוצרים אותו
דבר שלנוצרים לא היה  -זיכרונם הארוך  .אבל בכך אין די  .יהודה  ,כשכופים זאת עליו  ,מגלה
את האמת  ,אבל

"

סיפור אינו בא לסופו הטוב עד שהוא מבין בעצמו את פשר האמת שחשף

ומתנצר  .היהודי נדרש אפוא לתת לנוצרי את הספר ואת המקום  ,אך רק בשעה שיכיר בעצמו
באמת שהוא נושא עמו רק אז ייחתם מעגל הישועה  .היהודי  ,יש לזכור  ,הוא המכחיש הקיצוני

.

הגושפנקה הסופית והמוחלטת שלה .

והעיקש ביותר הכרתו באמת הנוצרית היא

32

עצמותון של מטטנוס הקדוש

בדצמבר  , 415בשעה שיוחנן בישוף ירושלים היה בוועידת כנסייה בדיוספוליס ( לוד של

בעניין המחלוקת הפלגיאנית  ,בא לפניו פרסביטר ושמו לוקיאנוס
התגלות שהיתה

לו .

33

) ( Lucianus

היום )

וסיפר לו על

שלוש פעמים הופיע לפניו בחלום אדם שזיהה עצמו כגמליאל  ,לשעבר

המורה הפרושי ועתה נוצרי  .הוא הורה ללוקיאנוס לחפור את עצמות סטפנוס הקדוש  ,הפרוטו -

מרטיר שהוא בעצמו קבר בנחלת משפחתו בכפר גמלא  ,וכן את עצמותיו שלו  ,את עצמות
אביבאס בנו  ,שנטבל יחד עמו  ,ואת עצמות ניקודמוס נכדו  ,זה שבא בלילה לישו לשמוע את
30

ראה לעיל  ,הערה . 19

31

ההשקפה כי ילידי הארץ הם שנושאים את סודותיה איננה מיוחדת למסורת הנוצרית  .ראה למשל הסיפור על

הערבי היודע שחרב המקדש ושנולד המשיח  :ירושלמי  ,ברכות כ  ,ד ( ה ע " א )  .לנקודה זו מכוונים גם הדברים
המיוחסים לאוכריוס מליון  ,באיגרת שלו ' על מקומה של ירושלים '  ' :אלה דברי יוספוס  .אשר על כן חשבתי
לנכון לכלול את דבריו בחיבור זה  ,כדי שלאלה המבקשים בלהיטות את האמת יביא סופר יהודי עדות מהימנה
על אודות

יהודה ' .

Eucherius, De situ Hierosolymae epislula ad Faastam Presbyteram , 31 ( ed . 1 .

(  . 243ק CCSL ~ 175 ,
32

;

תרגום עברי

:

לימור ( לעיל  ,הערה . ) 6

זהו אכן תפקירו של היהודי בעלילות לחם הקודש ואף בעלילות הדם באירופה בימי  -הביניימ  .היהודי הכופר
בתורת הטרנסובסטנטיאציו חייב להודות בה משמתגלים הנסים שמחולל לחם הקודש באמצעותו  .קרבן
הכפרה של ישו  ,שהיהודי כופר בו  ,שב ומקבל אישור כאשר גופותיהם של קרבנות הרצח הפולחני שהיהודים

כביכול מבצעים  ,מחוללות נסים .
33

0015 .

 - 1653 ; BHL , 7848 - 7856 ; Epistula Lwcjni ad omnem ecclesiam (PL , 41 ,אBHG , 1648

Revwe des Etudes

"

( ' Revelatio Sancti Stephani (BHL 7850 - 6

807 - 818 ( ; 5 . Vanderlinden,

 the Bones of Saint Stephen ' , Churchת . 178 - 217 ; 1 . 1 . Clark ' CIaims 0קק Byzantines , 4 ) 1946 ( ,

 11 de Jerusalem 01 les cultes de 8 .תומגן  . 141 - 156 ; 44 . van Esbroeck ,קק Hislory , 51 ) 1982 ( ,
 . 99 - 134קק Analecta 80 Ilandana , 102 ) 1984 ( ,

"

או0ז )  de 18א תEtienne , de 18 Sainte 510

43

משמאל  :סקילתו של
סטפנוס ; מימין :
גמליאל בחלומו של
לוקואנוס ( איורים

בכתב  -יד רומנסקי
משווביה  ,הרבע השני
של המאה הי " ב )

דבריו  ,ואחר כך נטבל בידי האפוסטולים פטרוס ויוחנן ונרדף על שום כך בידי

היהודים .

34

הבישוף הורה לחפור במקום  ,ובמהלך החפירות נתגלה בחזון לאחד הנזירים מקומן המדויק
של עצמותיו של סטפנוס  .בשעה שהתקרבו החופרים אל העצמות נמלא האוויר ניחוח נפלא עד

כי לוקיאנוס  -שהעלה לאחר מכן את הדברים על הכתב  -חשב כי הגיע לגן העדן  .בו

התחוללו .

במקום נרפאו שבעים ושלושה איש מחוליים שונים ומשונים ועוד נסים רבים
משנתגלו השרידים
( 8851880ש )

היתה

הם

ב 26 -

הועברו

בתהלוכה

חגיגית לכנסיית ציון

בירושלים .

ההעברה

בדצמבר  ,ויום זה נעשה ליום האזכרה הרשמי של סטפנוס  ,שנערך מדי

שנה בכנסיית ציון  ,יום לאחר אזכרתם של דוד המלך ושל יעקב  ,הבישוף הראשון של כנסיית
ירושלים  .כשנקבע

ה 25 -

בדצמבר כתג המולד גם בירושלים  ,נדחה חגם של דוד ויעקב

בדצמבר  ,וחגו של סטפנוס  -ליום הבא ,

44

35

בכך נקבע מקומה של שלישייה זו

:

המלך  ,מייסד השושלת המשיחית  ,הבישוף הראשון

Sinaiticus

6.

בתולדות העיר כשלושה אבות מייסדים

34

ה 27 -

בדצמבר .

35

ל 26 -

יוחנן ז  ,נ ; ג  ,א  -סו ; יט  ,לט .
(Subsida

)siicle

(Ae

34

 . 112 , 418 - 419קק 30 ( , Bruxelles 1958 ,

מסורת'  ,ד ' יעקבי ו "
עמ '

. 21

,

du

Garitte ,

Le Calendrier palestino-gtiorgien
; א ' לימור  ' ,קבר רוד בהר ציון  :למקורותיה של

צפריר ( עורכים )  ,יהודים  ,שומרונים  ,נוצרים בארץ ישראל הביזאנטית  ,ירושלים תשמ " ח ,

גמליאל הזקן מתגלה
ללוקיאנוס בתלום
( איור בכתב  -יד

, ,

ן4זץשמזאק

1תש 1ש

*

,

aimaia

דת

phan

~

והמרטיר הראשון  .שרידיו של סטפנוס הגיעו גם לכנסיות בספרד  ,בגליה  ,במינורקה

 ,בצפון

הקשורה

.

אפריקה ובירושלים עצמה ארבעה אתרים ירושלמיים התחרו ביניהם על היוקרה
18ו4818ן ) בהר הזיתים ,
בעצמותיו  :כנסיית ציון  -מקום משכנן הזמני ; כנסייה שבנתה מלניה (
 36קבר סטפנוס  ,שבנתה הקיסרית
ושהכילה שרידים שלו שהובאו מן העיר קונסטנטינופוליס ;

הועברו

אודוקיה ) ( Eudociaמול שער שכם  ,במקום שבו על  -פי המסורת הוא נסקל ולשם
 פי מסורתעצמותיו לקבורה של קבע ;  37וכנסייה נוספת  ,בעמק יהושפט  ,שהיתה אף היא  ,על
36
37

קלרק ( לעיל  ,הערה
1894

Paris

,

. ) 33
son sanctuaire 4:

.

המאה
משווביה ,
השנו של
רומנסקי
הרבע

!6

6ח !ושו ! 1

 . LagTange, Saintנ 14 .

_

ן4

מריה  ,מרט מתיאור
הצליבה ( איקונה טסנטה
קתרינה  ,המאה השבועית
או השמו4ות  ,נעשתה
כנראה בארץ ישראל )

מתחרה  ,מקום הסקילה .
חזון נדיר בארץ הקודש .

38

כפילות של מסורות  ,נדידה של מסורות ותחרות בין מסורות אינן

לענייננו חשובה דמותו של גמליאל  ,המוסר ללוקיאנוס וליוחנן את המפתת למקום

העצמות  .גמליאל היה אחד מן הפרושים  ,מורה תורה מכובד שהזהיר את אנשי הסנהדרין לבל
יפגעו בשליחים ומורו של פאולוס ,
46

38
39

40

39

ועל  -פי מסורת נוצרית אפוקריפית התנצר באחרית ימיו .

40

לימיר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 116 - 113
מעשי השליחים ה  ,לג  -לט ; כב  ,ג .
 ( ,נ - A. D. 13ב)  3 .ג/ 7

,

Christ

 ofJes~sשצג

 theה! 1 Scharer, 1% e Histoty ofthe Jewish People
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8 byששס

4 . Blach 11 , Edinburghנ Vermes , 1 . Miller 1
 . 368ק  1979 ,ראה גם  :האנט ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' 220 - 214

.

New English version , rev

.

~ sed and

4

Vidi

es

קדחנה נוצרית  -סמכות יהח -ית
הוא גילה ללוקיאנוס בחלום כי הוא זה שקבר את עצמותיו של סטפנוס ועל כן

מקומן  .לוקיאנוס מתאר אותו כ ' איש בא בימים  ,גבה קומה  ,פניו נאים  ,זקנו
לבוש בגדי לבן

וצלבי זהב רקומים על גלימתו ' .

הוא יודע את

יורד על מידותיו ,

41

את

גמליאל הזקן הוא היהודי השומר  ,זה השומר למען הנוצרים את קודשיהם ומגלה להם
הידיעה
מקומם כשבאה השעה  .הוא אמנם התנצר  ,אך מבחינת הגיון הסיפור הוא משמר את
מציאת הצלב .
היהודית ואת הסמכות היהודית  ,ומעמדו בסיפור זהה למעמדו של יהודה בסיפור
מרכזית  .סטפנוס
גם כאן לפנינו סיפור של גילוי ( 110ת0עת , ) 1וגם כאן מדובר במסורת נוצרית
הפרוטו  -מרטיר ,
הלא איננו קדוש סתם  ,אהד בשרשרת מרטירים וקדושים נוצרים קדומים  .הוא
ובמותו העיד
המרטיר הנוצרי הראשון  ,יהודי שהאמין בישו  ,נסקל על שום כך בידי היהודים ,
מיוחד  ,שעוד
על אמיתות אמונתו  .ואילו גמליאל  ,כמו יהודה קיריאקוס  ,אף הוא יהודי מזן
הוא שומר על
בהיותו יהודי נטה לבו אחר הנצרות  .הוא התנצר אחר כך  ,אך לצורך המיתוס

מעמדו כ ' יהודי היודע ' .
בגדנו של נשו

איגרת בשפה הערבית מספרת כיצד נתגלו בירושלים  ,בשנת  , 450שרידי

הבגדים שלבש ישו

קתרינה בסיני והאתר
בעת הצליבה  .האיגרת  ,שנשתמרה בשני כתבי  -יד בערבית  ,האחד בסנטה
דורותאוס
במילנו  ,נתפרסמה בידי מישל ון אסברוק בשנת  . 1986היא מיוחסת לקוקס
) ( Dorotheus

וממוענת אל מרסל ומארי )  , ( Marcel, Mariשני ראשי מנזרים

דורותאוס מספר כי בשנת

450

נשלח בידי הקיסר מרקיאנוס

מקריית עזה .

) , Marcianus

42

) 457 - 450

הבושים

לירושלים לדאוג לענייניו שם  .בבואו קיבל את הפיקוד על בית  -הסוהר שבו היו
יחוס על חייו
בנימין  ' ,ראש היהודים '  ,ובן אחיו ראובן )  . ( Rubilבנימין אמר לדורותאוס שאם
בגדיו של ישו ,
ולא יוציאו להורג  ,הוא יתן לו דבר מה יקר מזהב ומכסף  .מצויים בידיו שרידי
' אלה אשר בהם צלבו אותו אבותינו היהודים '  .הקומס  ,ששמח

מאוד לשמע הדברים  ,נטל עמו

שנים  -עשר חיילים שילוו את היהודי מבית  -הסוהר  .בנימין הוביל את ההבורה לביתו
מתוך תיבת עופרת התומה שני בגדים  ,האחד קטן והאתר גדול  ,ואמר  ' :הפיסה

 ,שם הוציא

הקטנה היא מן

הטוניקה שלו והגדולה ממעילו '  .לאחר שקיבל לידיו את השרידים החזיר דורותאוס את
לבית  -הסוהר  ,וציווה על הסוהר לעקוב אחריו עד שתוכח אמיתות השרידים  .כעבור

בנימין

יומיים יצא

מסביב

הקומס מן הכנסייה ופגש באדם משותק על גבי אלונקה  .אז  ,לעיני המון רב שהתקבץ
והתחיל מיד לקפץ כאילו לא היה חולה
קירב הקומס את שרידי הבגדים אל המשותק  ,והלה ק
 הסוהר הופיעמעולם  .בנימין ובן אחיו שוחררו מבית  -הסוהר  .בנימין סיפר כי כששב לבית

"

prolix barb
41

vultll decorum ,

 vestitu candido ,ת4 1

' intextae

ת1
tamquan aureae cru
longum hieroprepencuills
(hoc summitate
est dignum erant
sacerdotem

[ לעיל  ,הערה  , ] 33טור ) , ; ) 809
1 inerant gemmulae aureae habentesט0

nem

canum ,

. ) 192comte
'  ( intrinsecus sanctae crucis signumונדרליגדן ]  [ QWעמ '
' Une lettre de Dorothie
de Palestine
 , Analectaי 452ת Mari 0א 4 Marcel
The
 . Bollandiana ,צל הקומס דורותאוס ראה :
 . 145 - 159קע 104 ) 1986 ( ,
Prosopography ofthe Later Roman Empire

van Esbroec$(,
Martindale,

 . 377 - 378קק Cambridge 1980 ,

,

- 52גA . D. 39

2:

,

~

virum

barbam prolixam habentem , palliatum alba stola
t

42

' Vidi virum aetate senem, statura procerum,
Epistuala Lucji) amictum pallio

%4 .

 . 1).ג

,ע ג

אורה לימור

לפניו בחלום השטן בדמות מפלצת נוראה  ,ואמר לו שלאחר שמסר את השרידים הוא משחרר

אותו מידיו לעולם  .בנימין  ,ששוחרר מציפורני השטן ומן הכלא  ,נטבל  ,על  -פי בקשתו  ,לנצרות ,

ואילו את השרידים שלח הקומם למשמרת במנזר של קריית עזה .

43

לסיפור המסופר באיגרת זו אין אישור משום מקור אחר  ,ואולם ענייננו כאן איננו
באותנטיות של האיגרת אלא במסורת שהיא מביאה  .מסורת גילוי בגדיו של ישו דומה להפליא
למסורת גילוי

הצלב :

שליח מטעם הקיסר גורם לגילוי השרידים הקדושים  ,שנשמרו בידי

יהודים בירושלים  .אמיתות השרידים מתבררת באמצעות נס  ,והיהודי שומר השרידים משתכנע
ומתנצר  .כמו יהודה קיריאקוס גם בנימין הוא יהודי אידאלי  :זה שהשתכנע באמיתות הנצרות
ונטבל  ,סמל ודוגמה לכל היהודים  ,העתידים אף הם להתנצר בקץ הימים  ,מאורע שיחתום את

מהלך ההיסטוריה ויכשיר את הקרקע למלכות שמים .

בגדי מרים בגליל
הידיעה היהודית איננה מוכתבת
נוטלות בה

44

על  -ידי קריטריונים של מין (ז , ) % 6846וגם נשים יהודיות

סיפור המצוי בכמה נוסחים בספרות ההגיוגרפית היוונית  -האורתודוקסית

חלק .

מספר על גילוי שמלת מרים הבתולה  ,שנשמרה בידי בתולה יהודייה חסודה וחסידה בכפר
בגליל  .הסיפור  ,שתוכנו הובא בידי נורמן ביינם בשנת , 1956

 , ( Galbius ,שחיו בקונסטנטינופוליס בימי הקיסר ליאו

וקנדידוס ) Candidus
( ) 474 - 457

45

מספר על שני אחים  ,גלביוס

ואשתו ורינה

(8ת1ז, 6ו ) .

) ( Leo

הגדול

האחים היו פטריקים אריאנים  ,ובמהלך האירועים

המתוארים בסיפור המירו את דתם האריאנית באמונה הקתולית  .שני האחים התליטו לצאת
למסע עלייה לרגל לירושלים  ,כדי לבקר במקומות הקדושים  .כשהגיעו לארץ הקודש העדיפו

ללכת דרך הגליל ולא דרך החוף  ,כי רצו לראות את נצרת וכפר נחום  .כשהיו בדרכם ירד עליהם
הלילה  ,והם מצאו מקלט לילה בכפר גלילי קטן  ,בביתה של אישה זקנה וכבודה  ,שהיתה ידועה
בצניעות הליכותיה

:

גילה ולובן שערה תרמו לה ארשת רוממות והיא קרנה עוד יותר ביפי סגולותיה  .היתה
זו היא אשר נתמנתה שומרת שמלת הבתולה  ,וכיצד יכול היה הדבר להיות אלמלא
השתבחה במעלות טובות ובנשמה ברה

?

43

על קריית עזה ראה  :ון אסברוק ( שם )  ,עמ ' . 153

44

על מקומו של היהודי באסכטולוגיה הנוצרית ראה

:

,

ועם זאת האישה היתה יהודייה  -כי האמת

.

of the End: Apocalyptic

visions

 the Middle Ages :א the Middle Ages, New York 1979 ; R . K. Emmerson, Antichrist
Art and Literatvre
.
!  Stwdy ofMedievalג
Washing$on 1981

,

,
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Studies and
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"

' The Finding of the Virgin's Robe ' ,,

 . 87 - 97 )3קק hregoire ) ,

(2
Essays, London
(  . 240 - 247קק 1955 ,

langes

, slaves , 9 ) 1949 , M

8

McGinn ,

8.

Traditions

"

Baynes ,

.א .א

d'histoire orientales

לסיפור הגיוגראפי זה מביאים חיבורים היסטוריים
~ ~ Otherאישור
~

ביזנטיים  ,המספרים כי בשנה השבע  -עשרה למלכותו של ליאו הגדול נמצאו בגדיה של מרים הבתולה בידי

' בתולה עבריה אדוקה מאוד '  ,ראה  . :ק Leo Ghrammaticus, Chronographa (ed . 1 . Bekker, Bonn 1842 ,
(  . 614ק 114 ( ; Gregorius Cedrenus , Historaram Compendium (ed . 1 . Bekker, Bonn 1838 ,

Early
Iin
e
rgin
TheVi
Cameron
London

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

יקרה היא  -ואפשר לומר כי אף  -על  -פי שנשמתה לא הוארה

וראויה לקבל את האור .

 ,היא היתה מוכנה

י

46

וריח ניחות עולה

ממנו .

כאשר נקראו האחים לארוחה ראו בבית חדר פנימי מאיר באור יקרות
החדר ההוא  ,אך האישה סירבה
הם ביקשו מן האישה לחלוק עמם את מזונם  ,כי רצו לדעת מהו
להביא את מזונה שלה
באמרה שאין יהודייה יכולה לחלוק עם נוצרים את מזונם  .הם הציעו לה
בחדר הפנימי  ' :שדים
שמתחוללים
ולאכול עמם  .בעת הארוחה סיפרה להם האישה על הנסים
 47האתים שאלו לפשר
מגורשים  ,העיוורים רואים  ,הפיסחים הולכים והחרשים שומעים ' .
ואשר לפיה אלוהים הראה
הנסים  ,והאישה סיפרה על מסורת שמוסרים היהודים מאב לבן ,
האחים לא היו מרוצים
עצמו במקום הזה לאחד מאבותיהם ומאז חסדו נשמר שם  .אבל
שעד כה לא גילתה
מהתשובה  .הם הפצירו באישה והשביעו אותה לגלות להם את האמת  ,אמת
לאיש  ,אלא להעבירו מדור
לאיש  .אבותיה מסרו את הסוד לבתולה אחת והשביעוה לא לספרו
היתה הבתולה האחרונה
לדור  .אך מכיוון שראתה כי האחים הם אנשים חסידים ומאמר שהיא
בתולות ,
במשפחתה  ,הסכימה לספר להם את סודה  .וזה היה הסוד  :הבתולה מרים נתנה לשתי
משפחתה  .היא נטלה את
סמוך למותה  ,שתי שמלות כברכה  .אחת משתי הבתולות היתה בת
חבויה עתה בחדר
השמלה והניחה אותה בתיבה  ,וזו הועברה במשפחתה מדור לדור  .התיבה
האחים הודו לאישה והבטיחו -
הפנימי  ,והשמלה שבתוכה היא שמחוללת את הנס? ם .
בלילה בחדר שבו
כבקשתה  -לא לספר את הדבר לאיש בירושלים  .הם ביקשו רשות ללון
המדויקות של התיבה .
השמלה ובילו שם ליל תפילות ובכי  ,אך קודם לכן נטלו את מידותיה
הביתה באו שוב
כשהגיעו האהים לירושלים הזמינו מידי נגר העתק מדויק של התיבה  .בררכם
את רשותה להעביר
לכפר ושוב הותר להם ללון בחדר הפנימי  .בלילה התפללו לבתולה וביקשו
החליפו את התיבות  ,ואת
את שמלתה לעירה שלה  ,מלכת כל הערים  .וכך  ,בהסכמת הבתולה ,
לכבורה כנסייה
התיבה המקורית ובה השמלה נטלו עמם לקונסטנטינופוליס  ,שם נבנתה

אימפריאלית  ,והשמלה  ,בתוך תיבה של כסף

וזהב  ,הופקדה בתוכה .

שמלת הבתולה והסיפור שמאחוריה תרמו לביסוס פולחנה של מרים

מקור השמלה  -מלמד הסיפור  -בגליל  ,מולדתה של הבתולה .
הביזנטית הביאו עמם מארץ הקודש מסורות גליליות של מרים  .הנוסע

בקונסטנטינופוליס .

רגל בתקופה

גם עולי

שבאיטליה  ,המוכר בשם אנטונינוס  ,שתר במקומות הקדושים בשנות

48

מפיאצ ' נצה

האנונימי
השישים של המאה

השישית  ,מספר על ביתה של מרים הקדושה בנצרת שנעשה לכנסייה ומזכיר אף

הוא בגדים של
הוא אומר -

מרים שנשמרים שם ונסים שמתהוללים בזכותם  ' :ברכות ] [ beneficiaרבות -
הנשים היהודיות בגליל
היו שם בשל בגדיה '  49 .הוא גם יודע לספר על יופיין המיוהד של

עמ ,

. 241

46
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אורה לימור

' בעיר זו כה רב חנן של הנשים העבריות עד כי אין למצוא בארץ ההיא בין העבריות נאות מהן ,

ואומרות הן כי הדבר הוענק להן מידי מרים הקדושה  ,שכן  ,אומרות הן  ,כי היתה שארתן  .ואם

כי אין כל אהבה מן העברים כלפי הנוצרים  ,הן כולן מלאות אהבה '  . 50היחסים בין יהודיות
הגליל למרים אינם מוגבלים אפוא רק לסיפור שמלת הבתולה  ,והם ראויים  ,כך נראה  ,לתשומת
לב

נוספת ' .

5

כאן על כל פנים ענייננו בגלגול נוסף של מוטיב הסמכות היהודית למסורת

נוצרית  .שמלת הבתולה נשמרה בגליל דורות על דורות בידי בתולות יהודיות  ,לאחר שמרים
הבתולה בעצמה הפקידה אותה בידיהן  .ומה טיבן של נשים יהודיות אלה

?

היהודייה בסיפור

שלפנינו היא בתולה חסודה  ,נפשה טהורה ומעלותיה טובות  ,אך היא מחזיקה ביהדותה  .הגיון
הסיפור מחייב שתהיה יהודייה  ,שאלמלא כן לא תוכל להקנות לשמלה את סמכותה  .לעומת

זאת תכונותיה כולן נוצריות  ,שאלמלא כן לא תהיה ראויה לתפקידה .
מעשה המטבחת
אבדן השליטה הנוצרית בארץ הקודש לא מנע ממוטיב הסמכות היהודית להמשיך
ארקולפוס

) ( Arculfils

היה בישוף מגליה  ,ובשנת

הארץ בידי המוסלמים  ,ערך מסע למקומות
ניטלטל אל האי איונה

() 1088

670

ולהתגלגל .

בקירוב  ,כשלושים שנה לאחר שנכבשה

הקדושים .

בשובו הביתה נטרפה ספינתו והוא

שליד חופי סקוטלנד  ,שם סיפר את סיפור מסעו לאב המנזר

אדמננוס )  , Adamnanusוזה רשם את הדברים

מפיו .

52

בספר הראשון של תיאור מסעו  ,ספר

)
המוקדש לאתרים הקדושים בירושלים  ,מובא המעשה במטפחת
 ,תכריך ) שהיתה על
ראשו של ישו בקברו  ,מטפחת שארקולפוס ראה במו עיניו כשהיה בירושלים ולמד את סיפורה

מפי הנוצרים בעיר  ' ,שסיפרו לו אותו לעתים

קרובות ' .

מדובר אפוא בסיפור שהיה רווח

בירושלים על אודות אחת מן הרליקוויות החשובות של העיר  .אדמננוס  ,על כל פנים  ,מקדיש לו

פרק שלם בספרו .

53

הבד הקדוש )  - ( sacrosanc m linteolumמספר הסיפור  -נגנב בידי יהודי ישר ומאמין
) ~ idoneus credulus Iudaeus
( quidam satis

מקבר האדון  -מיד לאחר התחייה  .היהודי החביא

את הבד בביתו  ,ושם נתגלה לפני כשלוש שנים ( כלומר שלוש שנים לפני ביקורו של

ארקולפוס ) .

מדובר אפוא במסורת חדשה  ,ברליקווייה חדשה  ,וגיוס היהודים לאישורה הוא

לפיכך מעניין במיוחד  .בערוב ימיו  ,ממשיך הסיפור  ,הגנב המאמין

) ( felix 01 fidelis fiEaX

קרא

לשני בניו  ,הראה להם את המטפחת שגנב והציע להם לבחור אם ירצו לקבל בירושה את כל
50

שם .

51

על היחסים בין יהודים לנוצרים בגליל בתקופה הביזנטית ראה  :י ' צפריר  ' ,המאבק בין הנוצרים ובין היהודים
באזור טבריה בתקופה הביזאנטית '  ,ח " ז הירשברג ( עורך )  ,כל ארץ נפתלי  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ '

רובין  ' ,פרשת הקומם יוסף והנסיונות לניצור הגליל במאה הרביעית לספירה '  ,קתדרה ,

26

; 90 - 79

ז'

( טבת תשמ " ג )  ,עמ '

 ; 116 - 105ע ' עיר  -שי  ' ,יהודי טבריה והנהגתם בשלהי השלטון הביזאנטי '  " ,הירשפלד ( עורך )  ,טבריה מיסודה
עד הכיבוש המוסלמי ( עידן  , ) 11 ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '  ; 65 - 57וכן  :מ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזנטיון ,

ק) ע2

ירושלים תש " ל .
52

Scriptores Latini Hiberniae , 3 ( ; Admanani de locis

(  . 173 - 234קק Bieler, CCSL , 175 ,
53

.

]

 . Meehan,ם

sanctis (ed.

שם  , 9 ,מהדורת מיהן  ,עמ '  ; 55 - 52מהדורת בילר  ,עמ ' . 194 - 192

 De locis sanctis (ed .ל

Adamnan

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

כספו ורכושו או את המטפחת הזאת  .אחד הבנים בחר בכסף והאתר במטפחת  ,ומאותו
החל רכושו של הבן שבתר בכסף להידלדל עד שאבד כולו  ,ואילו הבן המבורך של
המבורך

) fi~acis filius beatus

 , (beatiשהעדיף מטפחת על נחלה  ,שגשג והלך בעושר

היום
הגנב

הארץ

והשמים  .כך עברה המטפחת מאב לבן  ,משומר מאמין אחד לבנו  ,ער דור המישי  .אבל לאחר
חמישה דורות לא היו עוד יורשים מאמינים והמטפחת נפלה עתה בידי יהודים לא מאמינים
בכבוד הראוי
)  . ( infideliurn Iudaeorumהללו  ,אף  -על  -פי שלא היו ראויים  ,שמרו את המטפחת

לה  ,ובשל כך ראו טובה

בחייהם .

אך כשנודע הדבר  ,התלו היהודים המאמינים

) Iudaei

 ( credentesלהיאבק ביהודים הלא מאמינים וניסו בכל כוחם לקבלה לידיהם  .הסכסוך פילג
מעאויה
את תושבי ירושלים לשתי סיעות  :מאמינים ובלחי מאמינים  .הם פנו אל
( שליט הסרקנים ( יש לזכור כי הארץ כבר היתה אז בשליטה מוסלמית )
awiya
Mavias-Mu

)

'
כדי שישפוט

ביניהם  .השליט ציווה על היהודים הלא מאמינים שהחזיקו

למסור אותה לידיו  ,הורה להתקין מדורה  ,וכשהאש בערה בעוז אמר

:

בעקשנות במטפחת
מושיע

' עתה כריסטוס ,

העולם  ,שסבל למען המין האנושי ושהמטפחת הזו הונחה על ראשו כשהיה בקברו  ,ישפוט בין
54

הנצים באמצעות להבת האש  ,למען נדע למי משתי הקבוצות יעניק

את מתנתו ' .

וכשאמר זאת

.

השליך את המטפחת אל תוך הלהבות  .אך האש לא יכלה למטפחת שלמה וללא פגע התרוממה
למטה ,
מן המדורה והתעופפה אל על כציפור  ,ולאחר שהתעופפה זמן מה באוויר  ,שבה וירדה

אל תוך קבוצת הנוצרים  ,שהמשיכה כל העת לייחל לכריסטוס  .הללו נשאו כפיים אל על והודו

.

על המתת שירדה אליהם ממרום ארקולפוס בעצמו ראה יום אהד את המטפחת כשהוצאה מן

התיבה בכנסייה ונישק אותה  ,יחד עם מאמינים רבים אחרים  .אורכה כשמונה

רגליים .

דומה כי הסיפור היפה הזה איננו זקוק להבהרות רבות  .בין שרידי הקדושה שהראו לעולי
הרגל בירושלים במחצית השנייה של המאה השביעית היתה גם יריעת בר שעליה אמרו כי זו

.

.

המטפחת שהיתה על פניו של ישו בעת שנקבר מטפחת זו לא נזכרה לפני כן בירושלים מאה
שנה קודם לכן שמע עולה הרגל מפיאצ ' נצה  ,אנטונינוס  ,כשהיה על גדת הירדן  ,שבמנזר הנמצא

במקום נשמרת מטפחת שהיתה על פניו של האדון .

55

כפי שארקולפוס מספר בעצמו  ,המטפחת

היתה שריד קדושה חדש  ,בן שלוש שנים בסך הכול  ,ולפיכך היתה זקוקה לעדויות נחרצות
שיחזקו את

אמינותה .

הסיפור על גילויה סופר על כן לפרטיו לעולי הרגל המשתאים ,

ובאמצעות אחד מהם הגיע גם לידינו .
גלגולי המטפחת ראויים לתשומת לב  .תחילה היא נשמרה בידי ' יהודים מאמינים '  ,כלומר

,

.

יש לשער  ,יהודים מאמינים בישו  ,יהודים  -נוצרים  ,הקהילה הנוצרית הראשונה בירושלים לאחר
 על -חמישה דורות היא נפלה לידיהם של ' יהודים לא מאמינים '  ,כלומר יהודים סתם  ,אשר אף
לוותר
פי שלא האמינו בישו הוסיפו לשמור על החפץ הקדוש בכבוד ובהערצה  ,ולא היו מוכנים

.

עליו אלה היו אפוא יהודים מובהקים  ,שהתאימו בכול לדימוים המפורסם בעיני הנוצרים  :הם

הכירו באמת הנוצרית  ,אך לא הסיקו מסקנות מהכרה זו  .הם שמרו למען הנוצרים על החפץ
הקדוש  ,אך סירבו למסרו לידיהם  .לבסוף מצטרפת לסיפור קבוצה של ' מאמינים ' שרוצה לקבל

את המטפחת  ,ושמקבלת אותה לבסוף בסיוע הרשות השלטונית וההשגחה האלוהית  .קבוצה זו
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שם  , 9 ,מהדורת מיהן  ,עמ '  ; 54מהדורת בילר  ,עמ ' . 193
אנטונינוס ( לעיל  ,הערה  , 12 , ) 49עמ ' . 136

אורה לימור

בקראת תחילה ' יהודים מאמינים '  ,אחר כך ' יהודים  -נוצרים '  ,ולבסוף סתם ' נוצרים '  .דומה כי

למחבר  -עולה הרגל שסיפר את הסיפור או אב המנזר שרשם אותו  -היו קשיים בתיאור
הסיעות היריבות וביצירת רצף היסטורי הגיוני בין מאמיני ישו הראשונים  ,שעמדו למרגלות
הצלב  ,ושהיו יהודים  ,לבין הנוצרים הירושלמים של

ימיו .

אשר ל ' יהודים הלא מאמינים ' ,

שלידיהם נפלה המטפחת בדור החמישי  ,הם בעיניו אבותיהם הישירים של יהודי ירושלים
בימיו  ,שעל העדרם מאות שנים מן העיר אין הוא יודע

דבר .

הכיבוש המוסלמי יצר בעיה לגבי הנוצרים  .השלטון הנוצרי בירושלים נתפרש כהוכחה
לאמת הנוצרית ולטעות היהודית  .עתה לא זו בלבד שהעיר נפלה בידי הלא מאמינים  ,אלא
שהשלטון המוסלמי התיר ליהודים לשוב ולהתגורר בירושלים ואף לבנות להם בתי  -כנסת
ולקיים את

פולתנם .

56

הנוצרים מצאו עצמם בין בעלי הבית החדשים  ,כובשי העיר  ,לבין בעלי

הבית הישנים שחזרו אליה בתמיכת השלטונות  .על רקע דברים אלה יש משמעות מיוחדת

לסיפור המטפחת  .האמת הנוצרית זוכה בסיפור זה באישור

כפול :

השליט המוסלמי ומאידך גיסא אישורם של היהודים שומרי
החיליף מעאויה

( ) 680 - 658

מחד גיסא אישורו של

המסורת .

השופט המוסלמי ,

בכבודו ובעצמו  ,שופט בין הצדדים  .המשפט הוא משפט האש ,

אורדאליום  ,משפט אלוהים  .למרות היותו מוסלמי נושא מעאויה  -קודם שהוא משליך את

הבד אל האש  -נאום נוצרי למהדרין  ,שבו הוא קורא לישו מושיע העולם  ,שסבל למען המין
האנושי  ,לשפוט למי תהיה

המטפחת .

משפטו מתגלה כמשפט צדק והוא מחוזק באישור

שמימי  .אשר ליהודים  ,הם ממלאים כרגיל את תפקידם הכפול  :מצד אחד הם שומרים למען
הנוצרים את שרידי קודשיהם ועל כן גם מעניקים להם אמינות  ,ומצד אחר  ,הם מסרבים למסור

לידי הנוצרים את השרידים כשאלה דורשים זאת מהם  .כמו יהודה קיריאקוס גם היהודים כאן

יודעים כי מסירת השרידים לידי הנוצרים תהיה הודאה באמת הנוצרית  .משתי הבחינות הללו

הם ממלאים אפוא את תפקידו הקלסי של היהודי  -לשמור ולהכחיש .
המטפחת כמוה כטקסט המקראי  .גם ' הברית הישנה ' כמו המטפחת

נמצאת בידי יהודים

מכוח הירושה  ,והם שומרים עליה ומכירים בחשיבותה  ,ואולם את משמעותה הם מסרבים
להבין  .תפקידם הוא אפוא לשמור על האמת הנוצרית  -טקסט  ,מקום  ,רליקוויה  -למען

הנוצרים המאמינים עד שיבואו לקבלה מהם .

הצלב על הר הזיתום
הכיבוש המוסלמי שינה אכן את מעמדם של היהודים כלפי ירושלים  .עתה חזרו יהודים לשבת

בעיר ואף רכשו להם בה עמדת כוח  ,כפי שאפשר לראות גם מסיפור המטפחת של ישו  .מסורות

מוסלמיות ויהודיות מספרות על ביקורו של הח ' ליף עמר בירושלים סמוך לכיבוש העיר  .לפי
מסורות אלה הצטרף אל עמר יהודי ושמו כעב אל  -אחבאר  ,הדריך אותו בירושלים וסייע לו
ק
52

ז

ה ' מקום קידש הקודשים היהודי  ,שם בנו המוסלמים את כיפת

02
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מ ' גיל  ' ,היסטוריה פוליטית של ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה '  ,י ' פראוור ( עורך )  ,ספר ירושלים
התקופה המוסלמית הקדומה  , 1099 - 638ירושלים  , 1987עמ '

 ; 8 - 1גיל  ' ,היישוב היהודי '  ,שם  ,עמ ' . 139 - 133

:

קדישה נוצרית  -סמכות יהודית

הסלע .

57

על  -פי מסורות אלה היה הר הבית מכוסה כולו אשפה  ,שכן הנוצרים בתקופה

הביזנטית הפכו אותו למצבור האשפה של העיר  .היהודים סייעו למוסלמים בניקוי המקום
זיקה
והראו להם את מקום הסלע  .במסורות אלה יש כנראה גרעין היסטורי  .יהודים שמרו על

לירושלים  ,וגם בתקופת השלטון הביזנטי  ,כשלא הורשו להתגורר בעיר  ,הורשו על כל פנים
לבוא ולהתפלל בה לפתות פעם בשנה  ,בתשעה

באב .

58

השליט המוסלמי הסתייע אכן אף הוא

בידע היהודי  ,ידע גאוגרפי  -היסטורי ששימרו יהודים לגבי אתרים יהודיים מקודשים  ,ידע שונה
במידת מה מזה שעסקנו בו עד כה  .עם זאת מסתבר שגם המוסלמים קיבלו את התפיסה

בדבר

האוטוריטה היהודית בכל הנוגע למרחב הקדוש  .תאופנס  ,היסטוריון נוצרי מן המאה השמינית
שכתב יוונית  ,מספר

:

באותה שנה החל ? מר לבנות מסגד בירושלים  .הבניין לא עמד אלא קרס
כשביקש לדעת מדוע אמרו לו היהודים את הסיבה

:

' אם לא תסיר את הצלב בראש

כנסיית הר הזיתים לא יעמוד הבניין '  .על כן הוסר משם הצלב וכך הוקם

מסיבה זו הסירו שונאי כריסטוס צלבים

רבים .

ונפל .

בניינם .

59

הסיפור מיוחס לשנה  , 644 - 643השנה שבה הוחל בבניין המסגד על הר הבית  .הוא מגלה טפח
עתה
מן המתח ששרר בעיר בין שלוש הדתות מיד לאחר הכיבוש המוסלמי אף שהשלטון היה
מפוארות ,
מוסלמי  ,מרבית תושביה של ירושלים היו נוצרים  .העיר היתה משופעת בכנסיות

.

במנזרים ובקפלות  .תיאורי עולי הרגל מן התקופה הביזנטית ומן התקופה המוסלמית מלמדים
על פארן הגדול של הכנסיות הירושלמיות בפרט ועל הידורה של העיר בכלל  .בראש הר
הזיתים  ,החולש על ירושלים ממזרח  ,עמדה כנסיית העלייה השמימה  ,המקום שממנו עלה ישו

השמימה ארבעים יום לאחר תחייתו והמקום שאליו  -על  -פי האמונה  -הוא עתיד לשוב
 61וכשנשרף הצלב
לשפוט את החיים ואת המתים  60 .בראש כנסיית העלייה הוצב צלב זוהר ,
 62הצלב הזה נראה
בדלקה שפרצה במקום הציבה הקיסרית אודוקיה במקומו צלב נחושת גדול .
היהודים
מן הסתם מכל מקום בעיר  63 ,והיה לצנינים בעיני תושביה ההדשים של העיר -

והמוסלמים  .אין ספק שהיהודים  ,שהיו להם מהלכים אצל השליטים המוסלמים  ,עשו כמיטב
יכולתם כדי להמעיט מאופיה הנוצרי של העיר  ,ועל כך מעיד היטב הסיפור של תאופנס  .עם

זאת גם סיפור זה מעיד על דימוים של היהודים בעיני תושביה האחרים של העיר  .כאשר נפל
המסגד שוב ושוב לא היפש השליט המוסלמי אדריכל טוב יותר כדי שיפתור את הבעיה  .הוא
פנה ליהודים  ,משום שיש להם ידיעה מיוחדת על טבעו של המקום  .תאופנס  ,ההיסטוריון
של הצלב ,
הנוצרי  ,שהיה אויבם של האיקונוקלסטים  ,ביקש בוודאי להעיד בסיפורו על כוחו
57
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גיל  ' ,היישוב היחיד "  ,שם  ,עמ ' . 140 - 133

" "

4ן ( ed .

מסע מבירדי ( לעיל  ,ער  , ) 6עמ ,
(  . 673ק  ; 76 ! 4 ,וראה  :עיר  -שי ( לעיל  ,הערה
; 16

הירינימוס  ,הפירוש לצפניה א סו  -טז . Adriaen, CCSL ,

 , ) 19עמ ' . 164- 157

635 ( ed . 1 . Classen, Corpus Scriptorum Historiae E]zantinae ,

Theophanes, Chronographa, A . C

.

(  . 524ק 39 , Bonn 1839 ,
60
61

62

לימור ( ,לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 90 - 81 , 24 - 23
הירונימוס  ( ,לעיל  ,הערה  ( , 12 , ) 9עמ ' . ) 320
 .ק 3 ) 1898 ( ,

ו

"

 , evEque de Maiouma ' , .Revwe de l'orient ch /"titien ,פ70

' Les Plerophories de

245
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ראה תיאורו של אדמננוס  ( 23 ,לעיל  ,הערה  , ) 52מהדורת בילר  ,עמ ' . 202 - 199

Nau ,

.ע

) ן'

אורה לימור

שלא הניח למקדשם של הלא מאמינים להיבנות  .ואולם בדיעבד הוא מלמד גם על סגולתם של
היהודים  ,שלהם התבונה

לפענח את סוד המרחב הקדוש .

התשובה הוהודית  :מסורות מקראיות
קבר דוד
עד המאה הי " ב מיעטו יהודים להתבטא בוויכוח על המקומות הקדושים  .בספרות היהודית

.

כמעט אין תגובות על ניכוס המקומות הקדושים בידי הנוצרים ואחר כך בידי המוסלמים למן
המאה הי " ב  ,לעומת זאת  ,עם תחילת התהוותה של ספרות יהודית על ארץ הקודש ומקומותיה ,
התחילו גם יהודים להתייחס לעניין  .נקודה מאלפת  ,אף כי מובנת מאליה  ,היא שהיהודים

אימצו מיד  ,כדבר מובן מאליו  ,את תפיסת הסמכות היהודית  .הם ראו עצמם כאוטוריטה האחת
והיחידה לאותנטיות של המקום
בשנת

1167

( או סמוך

הקדוש .

לכך )

ביקר בארץ הנוסע הנודע בנימין מטודלה  .בתיאור המסע

שחיבר הוא מספר בין השאר על קבר דוד בהר ציון  .דבריו בעניין זה נפתחים במילים

ציון קברי בית דוד וקברי המלכים אשר קמו אחריו  .ואין המקום ידוע ' .
הקביעה ' ואין המקום ידוע ' נשמעת תמוהה  - .זה שנים רבות הצביעו

' ובהר

:

64

הנוצרים על קבר דוד

בקפלה שבתוך כנסיית ציון  ,באותו מקום שבו מראים אותו עד היום יהודים  ,נוצרים

ומוסלמים .

65

בהמשך דבריו מספר בנימין סיפור ששמע מפי יהודי ירושלמי  :לפני זמן לא רב ,

בעת שיפוצים שנעשו בכנסיית ציון  ,הוציאו שני יהודים אבן מתוך חומת הר ציון וגילו פתח של

.

מערה כשנכנסו בפתח המערה הגיעו לארמון מפואר  ,מצופה בכסף ובזהב  ' ,והוא קבר דוד
המלך ולשמאלו קבר שלמה המלך כמו כן וכן כל קברי המלכים הקבורים שם

ממלכי יהודה ' .

66

כשרצו להיכנס לארמון קמה רוח סערה מפי המערה והפילה אותם ארצה כמתים  ,וכך שכבו עד

הערב  .כשיצאו משם הלכו לפטריארך וסיפרו לו את הדברים .
הפטריארקא לסתום אותו מקום ולהעלימו מבני אדם עד היום הזה ' .

בסופו של המעשה ' צוה
67

מדוע צריך היה הפטריארך לסתום את המקום ולהעלימו  ,אם לא כדי להגן על המסורת

הנוצרית של קבר דוד בהר ציון  ,מסורת שהיהודים  -מסתבר  -הכחישו מכול וכול

?

קבר

דוד  ,כפי שמספר בנימין  ,הוא אכן בהר ציון  ,אך לא במקום שעליו מצביעים הנוצרים  ,דהיינו
לא בתוך כנסיית ציון  ,אלא במקום אחר בהר  ,וסודו ידוע ליהודים

בלבד .

תפקידם של היהודים בסיפורו של בנימין זהה אפוא לתפקידם בסיפורים הנוצריים שהובאו
לעיל  .הם אלה המכירים את צפונות המקום  ,ורק בידיהם שמורים מפתחותיו  .גם הפטריארך
מכיר בסגולתם זו  ,וכדי להגן על המקום הקדוש הנוצרי הוא מעלים את המקום היהודי ,

האמיתי  .כך מתהפכים התפקידים  .יהודה קיריאקוס ביקש להסתיר את מקום הצלב כדי להגן על
54

64

ספר מסעות של רבי בנימין מטודילה  ,מהדורת נ ' אדלר  ,ניו  -יורק  , 1909עמ ' כה .

65

לימור ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 23 - 11

66

ספר מסעות

של רבי בנימין מטודילה

67

שם  ,עמ ' כו  .ראה ניתוח מפורט של המסורת  :א ' ריינר  ' ,עקבות פולמוס יהודי נוצרי במסורות העלייה לרגל
'
( טרם פורסם ) .

( לעיל  ,הערה  , ) 64עמ ' כה .

העלייה השמימה ( איקונה מסנטה

קתרינה  ,המאה

השישית

)

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

היהדות  .הפטריארך מעלים את קבר דוד האמיתי כדי להגן על קודשי הנצרות  .מבחינה זו

,

ומבהינת משמעותו הכללית  ,סיפורו של בנימין מציג במראה מהופכת את הדימוי העולה מן
הסיפורים הנוצריים  .היהודי שומר בו על תפקידו  ,אבל התוצאה הפוכה

:

בסיפורים הנוצריים

היהודי מאשר את הקדושה הנוצרית  ,כאן הוא מכחיש אותה .
קברי האבות בחברון
בנימין מטודלה מספר אף על קברי האבות בחברון

:

ושם הבמה הגדולה שקורין ש ' אברם והיא היתה כנסת היהודים בימי

ישמעאלים .

ועשו הגוים שם ששה קברים על שם אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה ואומ '

לתועים שהם קברי האבות  ,ונותנין שם ממון  .אבל אם יבוא יהודי שם שיתן שכר

לשוער של מערה ויפתח לו פתח ברזל שהוא עשוי מבניין אבותינו  .וירד אדם למטה
במדרגות ונר דלוק בידו וירד למטה במערה אחת ואין שם כלום וכן השניה עד שיצא
אל השלישית והנה שם ששה קברים קבר אברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה זה

כנגד זה . . .

68

משמעות דבריו של בנימין כאן דומה במידה רבה למשמעות סיפורו על קבר דוד

:

הנוצרים

.

( = התועים ) מראים שישה קברים ואומרים שהם קברי האבות  ,ולא היא רק היהודים יכולים
להגיע אל המערה האמיתית  .על כך ששוער המערה האמיתית מניח רק ליהודים להיכנס לתוכה ,
מספר גם הנוסע פתחיה מרגנסבורג באותן שנים עצמן  ,והדברים נרמזים גם בתיאורו של יעקב

בן נתנאל הכוהן  .לתיאורים כולם מסר ברור

:

טענתם של הנוצרים שהם יודעים היכן קברי

האבות ושהם מהזיקים בהם  ,בשקר יסודה  .הקברים האמיתיים ידועים רק ליהודים ורק להם

נתונה הגישה אליהם .
בשנת

1119

69

הפולמוס על קברי האבות קשור במאורעות קונקרטיים  :גילוי הקברים

וייסוד מנזר הקנוניקים האוגוסטינים בחברון  ,מאורעות שהפכו את חברון לאתר

עלייה לרגל נוצרי מרכזי  .אלחנן ריינר הראה לאחרונה באופן משכנע שתיאורי עולי הרגל
היהודיים מתייחסים לגילוי המערה ולחג שנקבע בעקבותיו  ,ושהם משיבים במיוחד לסיפור
 70שלושת
הנוצרי הכלול בחיבור הלטיני המתאר את המאורעות האמורים ועושה להם פרסום .
התיאורים העבריים המתארים ביקור במערה  ,רוויים כולם במסר פולמוסי חד  -משמעי  ,והם
שבים ומנסחים את מעמדו העדיף של היהודי בכל הנוגע לידיעת המקומות הקדושים  .הארץ

היא אמנם נחלת הנוצרים  ,אך ידיעת הארץ היא נחלת היהודים .

68

שם  ,עמ '

69

' מסעות ר ' פתחיה מרגנשבורג בסוריה ובארץ ישראל '  ,א ' יערי  ,מסעות ארץ ישראל  ,רמת  -גן

כז .
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 ' ; 54 - 53מסעות ר ' יעקב בן נתנאל הכהן '  ,שם  ,עמ ' . 61 - 60
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אורה לימור

התשובה היהודית  :מסורות נוצריות
יהודים ונוצרים הסכימו אפוא לגבי עדיפותה של הידיעה היהודית  ,ואולם המקומות שהיהודים

מתייחסים אליהם  -קבר דוד וקברי האבות  -נוגעים למסורות מקראיות  ,המשותפות

ליהודים ולנוצרים  .מקומות אלה ומשמעותם  -כמו הטקסט המקראי ומשמעותו  -היו בסיס
לפולמוס ולפרשנויות סותרות  .סיפוריהם של בנימין מטודלה ושל עולי הרגל היהודים האחרים
צריכים להתפרש כתגובה יהודית לשליטה הנוצרית בארץ הקודש וכניסיון יהודי לקעקע את
הלגיטימיות של השליטה

הזאת .

היהודים משתמשים בידיעתם העדיפה לאותה מטרה

שהשתמשו בה הנוצרים אך במהופך  -כדי להפריך את האמת הנוצרית ולחזק את האמונה

היהודית .
אלא שטענתם של יהודים לסמכות עדיפה ואף בלעדית בכל הנוגע למקומות קדושים של

המקרא מובנת מאליה ואין בה כל רבותא  .מעניינת יותר מבחינתנו היא תגובתם לאמונה

.

הנוצרית שהם  ,היהודים  ,מעידים על אמת המסורת הנוצרית ומאשרים אותה השאלה המסקרנת
כאן היא כיצד ישמרו היהודים את מושג ' היהודי היודע ' ועם זאת ידחו את השלכותיו
הנוצריות

?

פולתן הרליקוויות בכללותו זכה אכן לביקורת יהודית  ,אולם מטבע הדברים המסורת
שעוררה את התעניינותם של היהודים וזו שהולידה תגובות מצדם היא מסורת גילוי הצלב ,
המפורסמת בכל המסורות שהבאנו כאן  .שלוש תגובות יהודיות  ,מרוחקות זו מזו במקום  ,בזמן

ובסגנון חושפות שלוש אסטרטגיות תגובה יהודיות .
ספר תולדות ישו
' ספר תולדות ישו ' הוא ' ביוגרפיה ' יהודית של ישו המציגה את סיפורי האוונגליונים בעיניים

.

יהודיות מועד חיבורו שנוי

במחלוקת .

71

אחד מפרקיו מספר כיצד באו היהודים אל המלכה

' היא הילנה המלכה  ,אשת ינאי המלך הנזכר  ,והיא מלכה אחרי מות אישה  ,והיא נקראת גם כן
אוליינא  ,ובנה היה מונבז המלך  ,הנקרא הורקנוס  ,שהרגו הורדוס עבדו '  72 .הטקסט מחבר כאן

.

למסכת אחת כמה דמויות שאין ביניהן קשר אשת ינאי  ,אמו של הורקנוס השני ( שאכן הוצא

להורג בידי הורדוס )  ,היתה שלומציון  ,ואילו הלני אמו של מונבז היתה מלכת תד2ב שנתגיירה
סמוך לשנת

30

לספירה  ,באה לירושלים  ,סייעה בהספקת מזון בעת הרעב של שנת  , 45ונקברה

בירושלים  .נוסח אחר של ' ספר תולדות ישו ' מדבר אף הוא בהלנה  ,אך לא באמו של מונבז אלא
' המלכה הילינית  ,אשת

קושטנטין ' .

73

הלנה היתה אמו של קונסטנטינוס ולא אשתו  ,אך לא

בדיוק ההיסטורי ענייננו  ,אלא בדמותה של הלנה ובתפקיד שהיא ממלאה בביוגרפיה העברית

של ישו .

71

ויליאם הורבורי טען באופן משכנע כי השלד של ' ספר תולדות ישו ' נתחבר כבר במאה השלישית או הרביעית.
ראה  critical Examination of the Toledoftl Jeshu ' , Ph . D . dissertation , :ג
 . Cambridge University 1971ימד עם זאת אין ספק כי הסיפורים הקשורים בהלנה מאוחרים לאגדת מציאת
הצלב הנוצרית  ,ונתחברו כתשובה לה .

ץ51

)

72
73

י ' דן  ,הסיפור העברי בימי הביניים  ,ירושלים  , 1974עמ ' . 126
70
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אורה לימור

יהודה מת בכוח השם המפורש  ,והנוצרים סבורים כי צלבו של ישו הוא שעשה את הנס .
כך
מתמודד הסיפור
היהודי עם האגדה הנוצרית המפורסמת  ,ומביא לה נוסח מנוגד  ,ההולך
בעקבות הסיפור הנוצרי עקב בצד אגודל  ,אך הופך את משמעותו  .הצלב שמוצא יהודה איננו
כלל הצלב האמיתי  ,אלא תחבולה יהודית שנועדה להסיר את איומי המוות שבהם איימה הלנה
על היהודים אם לא ימציאוהו לפניה  .גם התנצרותו של יהודה בסוף הסיפור איננה
התנצרות
מתוך שכנוע  ,אלא
המרה למראית עין  ,שמטרתה להגן על היהודים מפני גזרות המלכות .

העובדות שעל פני השטח נותרות אפוא בעינן  ,יהודה מצא את הצלב והתנצר  ,אך פרשנותן

מתהפכת  ,ועמה משמעותו של הסיפור כולו .
ספר יוחסין לאברהם זכות
אברהם זכות חיבר את חיבורו ההיסטורי ' ספר יוחסין ' לאחר שנת

1480

וכלל בו מאורעות

היסטוריים בתולדות עם ישראל ואף כרונוגרפיה כללית  ,המתרכזת בעיקר בעולם

.

ההלניסטי -
הרומי ובתולדות הנצרות 78
מקובל להניח כי אחת מן המטרות שלשמן נתחבר הספר היתה
פולמוס נגד הנצרות  ,הנחה שאפשר לאשש מן הדרך שבה מספר זכות את סיפור
גילוי הצלב
האמיתי :

ואח " ז הלכה אמו של קושטאנטין  ,שמה אילינה  ,לירושלם ולקחה שנאה גדולה עם
היהודים וגזרה על היהודים מות אם לא יתנו לה העץ שתלו בו לאותו האיש  ,ואו

התפללו וידעו כי כן הוא אחר ש ' מאות שנה שנתלה  ,ואמרו שמצאו ג ' עצים
בשתי
בערב  ,ובעץ הא
' היה כתוב בלשון יהודי ויוני ולטין שהוא מאותו האיש  . . .ואז יהודי
חזר נוצרי והיא עשתה לו הגמון מירושלם ואחר זה בזמן הבא נהרג  ,ואחר זה הוליכו

העץ לרומי . . .

79

אברהם זכות מביא קיצור של הנוסח הנפוץ של האגדה  ,והוא עושה זאת באופן מהימן
ואולם המילה
' אמרו ' בטקסט של זכות מלמדת על מגמתו הפולמוסית  .היהודים התפללו  ,כמו
באגדה הנוצרית  ,אך לאחר מכן לא מצאו  ,כמו באגדה הנוצרית  ,אלא ' אמרו שמצאו
'  .ולפיכך
הצלב שהציגו היהודים
לפני הלנה לא היה הצלב האמיתי  ,אלא זיוף שהוצג לפניה כאילו הוא
הצלב האמיתי .

ביותר .

ספק אם אברהם זכות הכיר את הגרסה המפולפלת של ' ספר תולדות ישו ' על אודות מציאת
הצלב  .אם הכיר אותה ביכר שלא להשתמש בה  .בשל מגמתו ההיסטוריוגרפית הרצינית
בוודאי
העדיף מקורות מהימנים על חיבור
סטירי שכל מגמתו היתה לחבר פרודיה על אמונות הדת
היריבה  .עם זאת גם אברהם זכות הופך את המסר של הסיפור הנוצרי  ,באמצעות
שינוי קל ,
תמים כביכול  ,של נוסחו .

60
78

ר'

בן  -שלום  , ,היסטוריוגרפיה פולמוסית כספר יוחסין ' ,קעמ " י  , 11 ,חטיבה ב  ,כרך א  ,ירושלים

. 128 - 121

תשנ " ד  ,עמ '
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בן  -שלום ( שם )  ,עמ ' . 124

ז ' פרנקפורט תרפ " ה  ,עמ '  . 2468ראה

:

קדושה נוצרית  -סמכות יהודית

ספר חסידים
' ספר חסידים ' מביא את הסיפור הבא

:

מעשה היה והביא גוי חלוק אמר לגוים שהוא הלוק של ישו הנוצרי ואמר  :אם אינכם

מאמינים תראו מה אעשה  .השליך החלוק באש ולא נשרף  .אמרו הגלחים והכומרים
ליהודים  :הרי תדעו כי יש קדושות בחלוק  .אמר החכם  :תנו אותו אלי ואני אראה מה
יש

בו .

לקח חומץ חזק ובורית וכיבס

לעיניהם .

אמר

:

תשליכוהו באש

.

והשליכוהו באש ונשרף  .אמרו לו  :מה ראית לכבסו אמר להם

בסלמנדרא והוצרכתי לכבס הבגד . . .

:

ותנסו .

מפני שהיה משוח
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כמו בסיפורים הנוצריים גם בסיפור של ' ספר חסידים ' נקראים היהודים להעיד על קדושת

הרליקווייה הנוצרית  .המילים ' הרי תדעו כי יש קדושות בחלוק ' משמעותן אפולוגטית  ,שהרי

.

קדושת החלוק מעידה על אמיתות האמונה הנוצרית גם בסיפור זה  ,כמו בסיפורים הנוצריים ,
מפגינים היהודים את עליונותה של ידיעתם על הידיעה

הנוצרית .

ואולם בעוד בסיפורים

הנוצריים מעיד היהודי על אמיתות הרליקווייה הנוצרית ( בגדי ישו  ,בגדי מרים  ,המטפחת של
ישו )  ,כאן הוא חושף

את שקריותה .

שלושת החיבורים  ' -ספר תולדות ישו '  ' ,ספר יוחסין ' ו ' ספר חסידים '  -מתמודדים כל
אחד בדרכו עם ניסיונם של הנוצרים לגייס את הסמכות היהודית

לשירותם .

חיפוש יסודי

בספרות היהודית של ימי הביניים יגלה בוודאי סיפורים נוספים בעלי מטרה דומה .

הנוצרים והסמכות היהודית
מן הראוי לומר כמה דברי סיכום על אופיין של המסורות הנוצריות שהוצגו כאן

ועל משמעותן .

ראשית  ,המקומות שנזכרו במסורות הללו כולם מקומות מפתח בתאולוגיה הנוצרית  :גולגותא ,

הר הבית  ,הר הזיתים והר ציון  .כך גם הקדושים שמאתורי המקומות  -ישו  ,מרים אמו ,

סטפנוס הפרוטו  -מרטיר ודוד המלך  .היהודי נקרא אפוא לאשש מסורות תשתית נוצריות .
שנית  ,ההכרה בסמכותו המיוחדת של היהודי לגבי המקומות הקדושים מתנסחת בתקופות
שבהן הוא איננו שולט בהם  .באופן דיאלקטי נותנת היעדרותו משנה תוקף לסמכותו  .ואולם יש

לשים לב לעובדה כי רבות מן המסורות מופיעות בתקופות מעבר  -בראשית התקופה הנוצרית

הביזנטית  ,עם הכיבוש המוסלמי או עם הכיבוש הצלבני  -שהרי בתקופות אלה נעשה
הפולמוס התאולוגי בעל משמעויות קונקרטיות  .הדבר ניכר היטב בסיפור גילוי הצלב  ,בסיפורו
של ארקולפוס על המטפחת  ,בסיפורו של תאופנס על הצלב של הר הזיתים ואף בסיפוריו של

בנימין מטודלה על קבר דוד ועל קברי האבות .
שלישית  ,בחלק מן הסיפורים שהבאנו מופיע יהודי מזן מיוחד  ,יהודי בעל תכונות
יהודי זה כאילו ' יושב על הגדר '  -הוא משמר את החכמה והסמכות היהודית  ,אך

נוצריות .

תכונותיו

נוצריות  .גמליאל כבר נטבל כשהופיע בחלומו של לוקיאנוס ; יהודה קיריאקוס ובנימין נטבלו

בעקבות גילוי השרידים הקדושים ; ואילו לבתולת הגליל אישיות נוצרית למרות היותה יהודייה .
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ספר חסידים  ,מהדורת " וויסטינעצקי  ,ברלין תרנ " א  ,עמ '  , 430סימן תתתתרט .

ך6

אורה לימור

בהתנצרותם נעשים יהודים אלה מעין פרוטוטיפ של היהודים האסכטולוגיים  ,סמל ודוגמה לכל

בני דתם שילכו בקץ הימים בעקבותיהם ויכירו באמת הנוצרית .
עיקרו של דבר  ,למקומות הקדושים ולחפצים הקדושים במסורות שהובאו כאן אין תוקף
מבלעדי היהודי .הוא זה ששומר על סודם  ,חושף אותם מרצון או מכורת ומאשר את

קדושתם .

אגב כך הוא חוזר ומאשר בעל כורחו גם את אמיתותן של האמונות הנוצריות הקשורות בהם ,

ובכך מסייע בכינון הזהות הנוצרית  .זהויות בכלל ,כפי שהראו מחקרים פסיכולוגיים  ,לשוניים ,

היסטוריים ופילוסופיים  ,מכוננות באמצעות ה ' אחר ' בתהליך דיאלקטי של הטמעה והיבדלות .
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ג ' ונתן סמית אף הצביע על מקומו המיוחד והבעייתי של ה ' אחר ' הקרוב  ,השכן  ,זה שסכנתו
גדולה דווקא בהיותו

קרוב .
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קרוב ועל כן מסוכן  -כזה הוא היהודי לגבי הנוצרי  ,וכזה הוא ,

גם אם באופן שונה מאוד  ,הנוצרי לגבי היהודי .
המסורות שלנו ממלאות אפוא תפקיד
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כפול :

מחד גיסא הן קובעות את האותנטיות של

מקומות קדושים וחפצים קדושים באמצעות הלגיטימציה שמעניק להן ' היהודי היודע '  .מאידך
גיסא הן שבות ויוצרות מחדש את האוטוריטה של היהודי בעולם הנוצרי  ,באמצעות שינון
סיפורים נוסחתיים  ,שמהימנותם נתמכת בקדושת המקומות הקדושים ותומכת בהם בעת

ובעונה אחת .
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