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היומן המתפרסם כאן לראשונה בעברית מעשיר את ידיעותינו על מסעותיהם של עולי רגל רוסים
לירושלים בתקופה היסטורית משמעותית ביותר .המחבר ,שכונה סרפיון )לפני שהיה לנזיר נקרא סטפן(,
סיפר ביומנו על מסעו בשנת  1830מסנקט–פטרבורג לירושלים ,במסלול הרגיל של עולי הרגל הרוסים,
דרך אודסה וקונסטנטינופול .את עיקר חיבורו ייחד לתיאור מפורט של המקומות הקדושים בירושלים,
וחתם בתיאור הפיכתו לנזיר במנזר הגדול של הפטריארכיה היוונית–אורתודוקסית של ירושלים.
היומן מעורר עניין בגלל התיאור הבלתי אמצעי של כל מה שראה המחבר ,ומפני שלפני צאתו
למסע הוצג המחבר בסנקט–פטרבורג ,ב– 22באפריל  ,1830בפני הקיסר ניקולאי הראשון .חשיבות
מיוחדת יש לזמנו של המסע — זמן לא רב אחרי סיום המרד היווני ,שפרץ בשנת  ;1821סמוך לחתימה
על הסכם אדירנה ,ב– 14בספטמבר  ,1829ששם קץ למלחמה שהתנהלה בין רוסיה לתורכיה בשנים
 ;18291828וערב כיבושה של ארץ–ישראל על ידי צבאו של מֻחמד עלי בשנת  .1831בשנות העשרים
של המאה התשע–עשרה הגיעו לארץ–ישראל לא יותר מ– 200עולי רגל רוסים בשנה ,מעטים מהם
הותירו רשימות ,ולא כל הרשימות הללו שרדו עד ימינו.
יומן המסע של סרפיון שמור באוסף פ"נ טיחאנוב במחלקה לכתבי–יד של הספרייה הלאומית
הרוסית בסנקט–פטרבורג )מספרו באוסף  .(511היומן כתוב במחברת כרוכה בת שלושים ושניים דפים
חסרי שורות .מספרי העמודים מצוינים בפינה הימנית העליונה ,בשוליים ,המשורטטים בעיפרון משני
הצדדים )בערך  10.5ס"מ( .הטקסט נכתב בשלוש צורות של כתב יד :הראשון דומה לכתב יד של
לבלר ,גדול וברור למדי ובאותיות מסולסלות — בכתב זה נכתבו הדפים  ;181כתב היד השני קטן,
ומאפייני כתיבת האותיות והמילים שונים מאלו של כתב היד הראשון — בכתב זה נכתבו הדפים
) 2019פנים( ;3223 ,כתב היד השלישי זעיר ,דומה לזה של תלמיד ,מדויק פחות מבחינת הכתיב,
ללא סלסולי אותיות ,הפסקאות מצוינות על ידי רווח ולא על ידי קו ונקודה כמו בכתב היד הראשון,
מילים אחדות כתובות בתוספת הסימן ~ כראשי תיבות )למשל אפ~ל במקום אפוסטולוס( — בכתב
זה נכתבו הדפים ) 20אחור( .2221 ,ייתכן כי חלק מהרשימות הוכתבו.
למרות החיפושים הממושכים בארכיונים ברוסיה ובישראל ,לא עלה בידי לקבוע את זהותו של
מחבר היומן ,סטפן–סרפיון ,שעקבותיו אבדו במנזר הגדול של הפטריארכיה היוונית–אורתודוקסית
בירושלים .מכל מקום ראוי להשוות את תיאוריו לרשימות של נוסעים רוסים אחרים מהמחצית
הראשונה של המאה התשע–עשרה .בשנת  1830ביקר בארץ–ישראל גם הסופר הרוסי הדתי שהיה
מקורב לכנסייה אנדריי ניקולייביץ' מורביוב ) ,(18741806וחיבורו 'מסעות במקומות הקדושים'
)שפורסם משנת  1832עד  1848בחמש מהדורות( הותיר רושם רב על הקהל הרוסי 1.קרוב
לוודאי כי ספרו של מורביוב על המסע לארץ–ישראל היה פופולרי במיוחד לא רק בשל כישרונו
הספרותי של המחבר ,אלא גם בגלל העניין שעורר הנושא עצמו ,שהיה נושא אקזוטי ברוסיה גם
1

 .A.N. Murav’ov, Puteshestvie ko Sv’atym mestam v 1830 godu, St. Peterburg 1832כל הציטטות להלן מחיבורו
של מורביוב הן על פיSviatye mesta vblizi i izdali: Putevye zametki russkich pisatelei 1poloviny 19 veka, :
Moscow 1995
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בשנות השלושים של המאה התשע–עשרה .קדם לו בפרסום תיאור מסע לארץ–ישראל דמיטרי
וסילייביץ' ַדשקוב ) ,(18391788יועץ משנה בשגרירות הקיסרות הרוסית בקונסטנטינופול,
ששם פניו לארץ בשנת  1820בשליחות דיפלומטית — לברר את המצב ביוון ובארץ–ישראל
)ערב המרד היווני( ,לאסוף ידיעות מפורטות בנוגע לירושלים ולתאר בפירוט רב ככל הניתן את
כנסיית הקבר 2.לשם כך צורף אליו הצייר מקסים ניקיפורוביץ' וורוביוב ,שבין יתר תפקידיו הוטל
עליו 'תחת מעטה סודיות מוחלט לרשום את התכנית של כנסיית הקבר' 3.באמצע שנות השלושים
ביקר בארץ–ישראל אברהם סרגייביץ' נורוב ) ,(18691795ואף הוא פרסם את תיאור מסעו 4.רוב
עולי הרגל שהותירו רשימות השתייכו לקבוצות חברתיות אחרות — הם היו אנשי כנסייה או
סוחרים.
מלבד השוואות לחיבוריהם של מורביוב ,דשקוב ונורוב ,במקרים בודדים מובאות כאן לשם
השוואה רשימות על מסעות לארץ–ישראל שנכתבו הרבה לפני  1830או מאוחר יותר .למשל חומר
מעניין נמצא ב'רשימות המסע לעיר הקודש ירושלים ולסביבותיה של משפחת האצולה וישניקוב
ממחוז קלוגה ושל נוביקוב ,הסוחר ממדין ,בשנים  5'18051804ובספר 'מרומא לירושלים' ,חיבורו
של הרוזן ניקולאי ולדימירוביץ' אדלרברג ,שערך את מסעו בשנת  6,1845וכן בחיבורו של הנציג
2
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דשקוב היה אדם בלתי שגרתי :הוא שירת במשרד המשפטים ,היה סגן שר הפנים ,סגן שר המשפטים ומשנת 1832
שר המשפטים .במקביל עסק בספרות .החל משנת  1817שימש יועץ משנה בשגרירות הרוסית בקונסטנטינופול.
דשקוב מילא את המוטל עליו ו'קטע ממסעות ביוון ובארץ–ישראל בשנת  :1820הצליינים הרוסיים בירושלים' פורסם
בשנת  1826בסנקט–פטרבורג )בכתב–עת ובהוצאה נפרדת( .ראוD.V. Dashkov, Otryvok iz puteshestvi’a po Grezii i :
Palestine v 1820 godu, Russkie poklonniki v Ierusalime; al’manakh Severnye z’vety na 1826 god, St. Peterburg
 .1826לא יכולתי להשיג מהדורה זו ,והציטטות מן החיבור הן על פי) Sviatye mesta :לעיל ,הערה .(1
N.N. Lisovoi, ‘Russkoe duchovnoe prisutstvie v Sviatoi Zemle v 19-nachale 20 veka.’, idem (ed.), Rossia v
Svi’atoi Zemle, I, Moscow 2000, p. 17

רגלו של נורוב נקטעה בשנת  1812בקרב המפורסם בבורודינו ,במלחמה עם נפולאון ,ובכל זאת הצליח לממש את
חלומו ולהגיע לארץ–ישראל בשנת  ,1835כאשר מסע מסוג זה לא היה קל אפילו לאדם בריא .נורוב ביקר בארץ הקודש
לא רק כעולה רגל — הוא עסק גם במחקר טופוגרפי ,על סמך כתבי הקודש והספרות הנוצרית הדתית וההיסטורית ,וכן
בעזרת רשימות של עולי רגל בשפות שונות .הוא עסק גם באיסוף ספרים ,ואוסף 'ספרות המזרח' שלו נחשב העשיר
ביותר ברוסיה ואחד העשירים באירופה ,ובסופו של דבר נקנה בידי ממשלת רוסיה עבור מוזאון רומיינצוב )שהיה הבסיס
לספרייה הממלכתית של ברית–המועצות( .נורוב התעניין מנעוריו בהיסטוריה ,ארכאולוגיה וספרות .הוא היה מתרגם,
שידע שמונה שפות זרות ,בין היתר ערבית ועברית ,שידיעתן הייתה נדירה בקרב האצולה )על פי עדות הביוגרף שלו הוא
קרא את התנ"ך במקור( .הוא היה חבר באקדמיה הרוסית הלאומית למדעים ועמד בראש הוועדה הארכיוגרפית ,שפרסמה
בזמן שעמד בראשה 'לא פחות משלושים וחמישה כרכים של תעודות היסטוריות חשובות' .ביניהם פורסם בעריכתו בשנת
 1864החיבור המפורסם 'מסעותיו בארץ הקודש של ההגמון דניאל במאה השתים–עשרה' .במקביל לפעילותו זו הוכיח
נורוב את עצמו גם כמדינאי :בשנת  1849הוא מונה לסנטור ,ובשנים  18581850היה סגן שר החינוך ולאחר מכן שר
החינוך של רוסיה .תיאור מסעו ראוA.S. Norov, Puteshestvie po Svi’atoi Zemle v 1835 godu, I–II, St. Peterburg 1838 :
Putevye zapiski vo Svi’atoi grad Ierusalem i v okrestnosti onogo Kaluz’skoi gubernii dvori’an Veshni’akovych i
m’adynskogo kupza Novikova v 1804 i 1805 godach, Moscow 1813
 .N.V. Adlerberg, Iz Rima v Ierusalem, St. Peterburg 1853אדלרברג ) (18921819כתב על מסעו זה ש'המסעות

בסוריה ובארץ–ישראל באותה התקופה היו מסוכנים למדי' )שם ,עמ'  .(248247הוא ביקר בארץ–ישראל פעם נוספת
בשנת  .1860גם אדלרברג ראוי לאזכור לא רק בזכות סגנונו הנאה וחיבורו המרתק ,אלא גם בשל עיסוקיו .הוא השתתף
במלחמת הקווקז בשנים  ,18421841היה ראש העיר טגנרוג בשנת  ,1853המושל הצבאי של סמפרופול והמושל
האזרחי של מחוז טאווריה בשנים ) 18561854בזמן מלחמת קרים( .הוא שימש גם כנציב העליון של פינלנד ,בשנים
 ,18811866וסיים את הקריירה שלו כחבר מועצת המדינה.
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הצרפתי הקתולי האנונימי ששהה בירושלים בשנת  ,1848חיבור שפורסם ברוסיה בשתי מהדורות
בשם 'מסע עם הילדים בארץ הקודש' 7.בשנת  1845עלה לרגל לירושלים גם הנזיר פרתניוס )פיוטר
אגייב  8.(18781807חיבורו של פרתניוס קרוב ליומנו של סרפיון בפשטותו הסגנונית ,הנעדרת
קישוטים ספרותיים ,ובתפיסת העולם ,והשניים אף השתייכו לאותו חוג חברתי .בחיבוריהם של שני
האישים יש מעברים מפתיעים מתיאורים נרגשים של ביקורים במקומות הקדושים ושל בכי הצליינים
המנשקים את אבני המקום ,למניין כפייתי של מנורות ,עמודים וגרמי מדרגות ולציון הממדים של
המקומות הקדושים והמרחקים ביניהם ,בהמשך למסורת תיאורי המקומות הקדושים הרוסית מימי
הביניים .מבחינה זו קרובות לחיבורים אלה רשימות המסע של איוון וישניקוב9.
˘

ארץ הקודש עניינה מאז ומתמיד את רוסיה מן הבחינה הדתית ומן הבחינה המדינית כאחת ,ורוסים
עלו אליה לרגל החל מההגמון דניאל במאה השתים–עשרה 10.סוגיית השליטה של הכנסייה היוונית–
אורתודוקסית במקומות הקדושים לנצרות הייתה חלק ממה שנודע ברוסיה בשם ה'סוגיה המזרחית'.
סוגיה זו ועניין השיט החופשי דרך הבוספורוס ו ְמצָרי הדרדנלים החלו להטריד ביותר את רוסיה מסוף
המאה השמונה–עשרה ,כאשר הפכה למעצמה בים השחור11.
החל מתקופת שלטונה של יקטרינה השנייה ,בשנים  ,17961762תמכה רוסיה בתנועות אנטי–
תורכיות באימפריה העות'מאנית והכריזה על עצמה כעל פטרונית של נתיניה הנוצרים האורתודוקסים.
על פי תנאי הסכם השלום בין רוסיה לתורכיה )חוזה כּ ֻצ'וּךּ קאינרג'ה( משנת  1774התחייבה תורכיה
לספק 'הגנה איתנה לדת הנוצרית ולכנסיותיה' ,ואילו רוסיה קיבלה לידיה את הזכות לייצג את
בני דתה ,הנוצרים האורתודוקסים 12.בשנות השבעים והשמונים של המאה השמונה–עשרה ניסחה
הצארית יקטרינה השנייה את תכניתה 'להשמדתה המוחלטת של תורכיה ותקומתה המחודשת של
7

Puteshestvie s det’mi po Svi’atoi Zemle: Perevod s franz’uzskogo s izmeneni’ami i dopolneni’ami, 2, St. Peterburg
1849
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פרתניוס נולד במשפחה של חסידי ה'פולחן הישן' בכנסייה הפרובוסלאווית )סטרואובריידצי — זרם המתנגד למגמת
ההאחדה בין הכנסייה הרוסית הפרובוסלאווית לכנסייה היוונית–אורתודוקסית; זרם זה ראשיתו באמצע המאה השבע–
עשרה והוא קיים עד היום( .הוא התכחש מאוחר יותר לפילוג והפך לנזיר במנזר בהר אתוס .הוא התקדם בדרגות
הכמורה ,הפך להגמון )בישוף( ,ובד בבד הפך לסופר כנסייתי שהתנגח עם חסידי הפילוג .חמשת הכרכים של חיבורו
'מעשה במסע ברוסיה ,מולדביה ,תורכיה וארץ הקודש' עוררו תגובות חיוביות ולעתים נלהבות אצל אישים שונים ,החל
מהפילוסוף ס"מ סולוביוב והסופר ל' טולסטוי וכלה במבקר הרדיקלי נ"ג צ'רנישבסקי .ראוSkazanie o stranstvii i :
puteshestvii po Rossii, Moldavii, Turzii i Svi’atoi Zemle postriz’nika Sv’atye Gory Afonski’a inoka Parfenia, I–V,
 .Moscow 1855–1900הציטטות מחיבור זה להלן על פיB. Romanov, Puteshestviia v Svi’atuiu Zemliu: Zapiski :
russkich palomnikov i puteshestvennikov XII–XX vekov, Moscow 1994

 9ראו לעיל ,הערה .5
 10י' רבא ,ארץ ישראל בתיאורי נוסעים רוסיים ,ירושלים תשמ"ז; הנ"ל ,התרומה והתמורה :ארץ ישראל ועם ישראל
בעולמה הרוחני של רוסיה בימי הביניים ,תל–אביב תשס"ג.
 11א' כרמל' ,פעילותה של רוסיה בארץ–ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית' ,א' שאלתיאל )עורך( ,פרקים בתולדות
ירושלים בזמן החדש ,ירושלים תשמ"א ,עמ'  ,11681ושם ביבליוגרפיה נוספת על הפעילות הרוסית בארץ הקודש עד
מלחמת העולם הראשונה.
E.I. Druzhinina, Kuchuk-Kainardzhiisky dogovor 1774 g., Moscow 1955, pp. 352–353 12
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הקיסרות היוונית הקדומה ,לטובת הנסיך הגדול הצעיר' ,וזאת בהנהגה רוסית 13,כפי שכתבה בשנת
 1792אל הקיסר האוסטרי יוסף השני .לנכדה הצעיר של יקטרינה ניתן ,בשנת  ,1779השם היווני
המלכותי קונסטנטין ,ובמטבע שהוטבע לכבוד הולדתו נחקק הצלב שעל כנסיית איה סופיה אשר
בקונסטנטינופול.
בשנת  1785נפתחה בביירות הקונסוליה הרוסית הראשונה במזרח התיכון )ובתחום אחריותה
נכללו לבנון ,סוריה וארץ–ישראל( ,ולקראת סוף המאה השמונה–עשרה כבר היו קונסוליות רוסיות
בדמשק ,באלכסנדריה ובקהיר.
הצאר אלכסנדר הראשון ,ששלט ברוסיה בשנים  ,18251801נחשב הפטרון הגדול של הכנסייה
האורתודוקסית וממשיך מדיניותה של יקטרינה השנייה .תמיכתה המדינית של רוסיה הייתה גורם
מרכזי בהגנה על הנתינים הנוצרים האורתודוקסים באימפריה העות'מאנית ובשליטת הפטריארכיה
היוונית–אורתודקסית של ירושלים במקומות הקדושים לנצרות .כבר במאה השש–עשרה סייעה רוסיה
לפטריארכיה הירושלמית; שיקום כנסיית הקבר לאחר השרפה שפרצה במקום בשנת  1808נעשה
בעיקר בכספים מרוסיה; והפטריארך הירושלמי קיבל את ההכנסות מאחוזות בבסרביה ובוולכיה
שסופחו לרוסיה בשנת .1812
בראשית המאה התשע–עשרה נפתחו קונסוליות רוסיות בחלב ,בחיפה ובלטקיה )בסוריה( .בשנת
 1820נפתחה תת–קונסוליה רוסית ביפו )בשנת  1839הועברה הקונסוליה הראשית לביירות ,אך סגן
הקונסול נותר ביפו(.
סמוך לפרוץ המרד היווני ,בשנת  ,1821הפכה רוסיה למדינה משפיעה ביותר ,לאחר שניצחה שוב
את האימפריה העות'מאנית בשנת  ,1812והכריעה את נפולאון ,בשנת  .1813אלכסנדר הראשון,
בהיותו נאמן לעקרונות ה'ברית הקדושה' בנוגע לתמיכה בכל שלטון חוקי נגד התקוממויות הנתינים,
גינה את התנועה היוונית כנגד שלטונו ה'חוקי' של הסֻלטאן .עם זאת רוסיה לא יכלה שלא להזדהות
עם מאבק השחרור של בני אמונתה הנוצרים האורתודוקסים היוונים .המרד החל בהכרזתו של
הגנרל–מיור הרוסי הנסיך אלכסנדר איפסילנטי וכעבור חודש התפשט ליוון עצמה .ביוני  1821הקימו
המורדים ביוון ממשלה זמנית .על אף פיטוריו של איפסילנטי מהצבא הרוסי וגינויו הרשמי של
המרד בידי ממשלת רוסיה ,היחסים עם השער העליון הורעו .האימפריה העות'מאנית הפרה הסכמים
עם רוסיה ונקטה סנקציות נגד רוסיה ,למשל היא לא התירה מעבר של ספינות רוסיות דרך מצרי
הדרדנלים ואסרה מלחים וסוחרים רוסים .רוסיה החלה מתכוננת למלחמה.
הצאר הבא ,ניקולאי הראשון ,ששלט בשנים  ,18551825הכריז ב– 26באפריל  1828מלחמה
על האימפריה העות'מאנית .הצאר הרוסי הבין כי חלוקת תורכיה והשתלטות על המְצרים תוביל
בהכרח להתנגשות עם המעצמות האירופיות ,ועל כן המשיך לדבוק בעמדה שהתקבלה בשנת 1802
כי 'היתרונות בשימורה של האימפריה העות'מאנית באירופה עולים על החסרונות הנובעים מכך'14.
V.N. Vinogradov, Vek Ekateriny II: Dela Balkanskie, Moscow 2000, p. 212 13
F.F. Martens (ed.), Sobranie traktatov I konventsii, zakluchonnykh Rossiei s inostrannymi derzhavami, IV, 1, St. 14
Peterburg 1878, p. 339
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ניצחונה של רוסיה במלחמה אושר בהסכם
אדירנה בשנת  ,1829ורוסיה הפכה למדינה
המשפיעה ביותר במזרח 15.מצב דברים זה טרד
את מנוחתן של המעצמות האירופיות עד כדי
כך שבריטניה דרשה לעיין מחדש בתנאי הסכם
אדירנה בטענה כי רוסיה הפרה את האיזון
האירופי ,ואולם ניקולאי הראשון סירב לדון
בסוגיה זו .האימפריה העות'מאנית הכירה לבסוף
באוטונומיה של יוון ,וזו הכריזה על עצמאות
בשנת  .1830ביזמתה של רוסיה הכירו המעצמות
האירופיות המרכזיות ,בוועידת לונדון בפברואר
 ,1830בעצמאותה של יוון ,וגבולותיה נקבעו
באופן סופי במאי  .1832כך הסתיים משבר
ה'שאלה המזרחית' שהתחולל בשנות העשרים
של המאה התשע–עשרה.
ברגע היסטורי זה יצא סטפן למסעו לארץ
הקודש ,ועל כן יש לשער כי לא מקרה הוא
שערב צאתו למסע התקבל לריאיון אישי אצל
הצאר ניקולאי הראשון .סטפן נע ללא הפרעה
מאודסה לקונסטנטינופול מכיוון שבסעיף
השביעי בהסכם אדירנה נאמר כי 'השיט דרך
תעלת קונסטנטינופול ומצרי הדרדנלים חופשי לחלוטין ופתוח לפני הספינות הרוסיות השטות תחת
דגל מסחרי ,עם מטען או בלעדיו' 16.שהייתם של צליינים רוסים בשטחה של האימפריה העות'מאנית
גם היא לא הייתה עוד מסוכנת 17.זאת ועוד ,הפִרמאן )הצו( של הסלטאן שמר עליהם מפני היטלים
ומסים של השלטונות המקומיים ,דבר שהודגש לא פעם ביומנו של סטפן.

M. Anderson, Russia and the Eastern Question: Europe’s Balance of Power 1815–1848, London 1978; V.A. 15
Georgiev et al., Vostochnyi vopros vo vneshnei politike Rossii: Konez 18-nachalo 20 v, Moscow 1978; Istori’a
vneshnei politiki Rossii v pervoi treti 19 v., Moscow 1995
adrian.html www.hronos.km.ru/dokum/1829 16

 17באותו סעיף בהסכם אדירנה נכתב' :הנתינים הרוסים ,ספינותיהם ומרכולתם ,יהיו מוגנים מכל תוקפנות או תביעות;
הראשונים יהיו נתונים אך ורק לסמכותם השיפוטית ומשטרתית של השר והקונסולים הרוסים ,ואילו הספינות הרוסיות
לא יהיו נתונות לשום בדיקה פנימית מצד השלטונות העות'מאניים — לא בים הפתוח ולא בחופים ובנמלים של
האימפריה התורכית' )שם(.
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ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÚÒÓ‰
È‡ÏÂ˜È ¨‰ÈÒÂ¯ ÏÎ ÏÚ ¯ÒÈ˜‰ Ï˘ ‰„ÂÒÁ‰Â ‰˘Â„˜‰ Â˙ÂÓ„ ÈÙ· È˙‚ˆÂ‰ ±∏≥∞ ˙˘ ÏÈ¯Ù‡· ≤≤ ÌÂÈ·
‰Õk‰ È˙ÂÂÎ ÏÚ ÚÓ˘˘Î Æ‰ÈÈÒÎÏÂ ˙ÈÂÂ‡ÏÒÂ·¯Ù‰ ‰ÂÓ‡Ï ˙¯ÚÂ·‰ Â˙·‰‡· Ú„Â ¯˘‡ ¨ßıÈ·ÂÏ·Ù
ÂÚÈ˘ÂÓ Ï˘ ‰ÓÈÓ˘‰ Â˙ÈÈÏÚÂ ÌÈÈˆ¯‡‰ ÂÈÈÁ ¨Â˙ÂÓ˘‚˙‰ È„È ÏÚ ÂÓÓÂ¯Â Â˘„Â˜˘ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚‰Ï
Æ‰ÂÂÚ‰ È˙ÙÈ‡˘ ˙‡ ¯˘È‡Â ¨Â˙ÏÚÓ „Â‰Ï ÌÈÈÈÈÙÂ‡‰ ÌÈ„ÒÁ· ¨ÈÂ‡¯ È˙Ï·‰ ¨ÈÎÈÊ ¨ÁÈ˘Ó‰ Â˘È
ÌÈÚ‚¯· È¯ÎÊÈ‰ È„Ó ¨È· ¯¯ÂÚ˘ ¨Ì˙ÂÁ È·Ï· ¯È˙Â‰ ¨ÂÈÈ˙ ÔÂ¯Á‡ ÈÙÏÎ ·Ï‰ ˙·Â˘Â ‰ËÂ˘Ù‰ Â˙·ÈÁ·
¯ÒÈ˜‰ — È‡ÏÂ˜È Ï˘ ÂÓ˘Ï ÏÏ‰ÏÂ Í¯·Ï ÌÈÓ˘Ï ÈÁÂ¯ ˙‡ ÂÓÓÂ¯˘ ¨‰ÁÓ˘ ˙ÂÚÓ„ ¨‰Ï‡ ÌÈÏÂ„‚
Â˙ÂÓÓÂ¯ „Â‰ ¨‚¯Â·¯ËÙ–Ë˜Ò Ï˘ È‡·ˆ‰ Ï˘ÂÓ‰ ÈÏ ˜ÈÚ‰ ˘„ÂÁ‰ Â˙Â‡· ≤¥ ÌÂÈ· ÆÏÂ‚„‰Â ÌÎÁ‰
ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ È˘ÙÂÁ ¯·ÚÓ Í¯ÂˆÏ ¨¯ÒÈ˜‰ Â˙ÏÚÓ „Â‰ ˙Ó˙ÂÁ· ÌÂ˙Á‰ ÔÂÎ¯„ ¨ÔÒ‡ ßıÈ·ÂÏÈ¯È˜ ¯ËÂÈÙ
Æ‰ÈÒÂ¯Ï ‰¯ÊÁ·Â
ßıÈ·ÈÈ¯„‡ „ÂÏÂ·ÒÂ Â˙ÏÚÓ „Â‰ Ï˘ Â˙È·Ó ¨‰ÈÒÂ¯ ˙¯È· ¨‚¯Â·¯ËÙ–Ë˜ÒÓ È˙‡ˆÈ ÏÈ¯Ù‡· ≤∏ ÌÂÈ·
±π·ÂˆÂ¯Â ÔÊÂ¯‰ ÈÙ· È˙·ˆÈÈ˙‰ ¨‰Ò„Â‡ ÏÓ‰ ¯ÈÚÏ ÌÂÏ˘· È˙Ú‚‰ ÈÂÈ· ±± ÌÂÈ·Â ±∏¨È˜Ò„ÂÏÂ·ÒÂ
¯˘È‡ ‰ÊÂ ¨¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï‡ È˙Â‡ ÁÏ˘ ÔÊÂ¯‰ Æ‚¯Â·¯ËÙ–Ë˜ÒÓ ÂÈÏ‡ ÁÏ˘˘ ˜˙Ù‰ ˙‡ ÂÈ„ÈÏ È˙¯ÒÓÂ
„˜ÙÓ‰ È˙Â‡ ‰ÂÂÈÏ ÈÂÈ· ≤± ÌÂÈ· ÆÒÎÓ‰ „˜ÙÓ Ï‡ È˙Â‡ ÁÏ˘Â ÂÓ˙ÂÁ·Â Â„È ˙ÓÈ˙Á· ÈÂÎ¯„ ˙‡
ÆÏÂÙÂÈËËÒÂ˜ „Ú ÛÒÎ ÔÈ‡ ÌÈÁ È˙Ë˘ ‰·Â ¨‰ÈÈ‡‰ Ï˘ ‰ÂÙÈÒ Ï‡ ¯ÎÊ‰
‰ÏÏÂÁ˙‰ ¨È˙œÓ‡‰ Ï‡‰ ¯Õr·Ã Ó
Ÿ ÏÏÂ‰Ó‰ ‡È·‰ ¨ÏÈ·ËÓ‰ ÔÁÂÈ Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ· ¨ÈÂÈ· ≤¥–· ¨Í¯„·
ÌÈÚÒÂ‰ ˙ÂÓ‡Ï ‰Ê ÔË˜ ÔÂÈÒÈ ÌÏÂ‡ ÆÂ˙ÈÙÒ ˙‡ ÚÏ· ËÚÓÎ ÌÈ‰˘ ÍÎ È„Î „Ú ‰˜ÊÁ˙‰˘ ‰¯ÚÒ
ÏÂ‚Ï‚· Â˜ÒÚ˘ ¨ÌÈÁÏÓ ‰Ú·˘ Ì‚ ˘ÚÂ‚‰ ÌÈ‰ ÈÓÈÓÏ ÂÏËÂ‰ ÂÓÚÂ ¨ÈÊÎ¯Ó‰ Ô¯Â˙‰ ˙¯È·˘· ÌÈÈ˙Ò‰
ÚÓ˘ Ï‡‰Â ¨˙ÂÚÓ„· ˙Ú‰ ‰˙Â‡ ÂÏÏÙ˙‰Â ˘Â‡ÈÈÏ ÌÈÂ˙ ÂÈÈ‰ ÂÏÂÎ Æ·Â˘ ‡ÏÏ ÂÙÒÂ ¨ÌÈ˘¯ÙÓ‰
Ï˘ ÌÓÂÈ ¨ÈÂÈ· ≤π ÌÂÈ· ÏÂÙÂÈËËÒÂ˜ ÈÙÂÁÏ ÌÂÏ˘· ÂÚ‚‰Â ‰ÎÎ˘ ‰¯ÚÒ‰ °ÌÈ‡ËÂÁ‰ ˙ÏÈÙ˙Ï
ÆÒÂÏÂ‡ÙÂ ÒÂ¯ËÙ ÌÈÁÈÏ˘‰ ¨‰ÏÚÓ· ÌÈÂ˘‡¯‰ ¨ÏÂÎ ÈÙ· ÌÈÁ·Â˘Ó‰Â ÌÈÏÏÂ‰Ó‰ ÌÈ˘Â„˜‰
˙ÂÙÏ ≤ ‰Ú˘· ÂÏÈ‡Â ≤∞¨ÏÂÙÂÈËËÒÂ˜·˘ ˙È¯ÒÈ˜‰ ˙ÈÒÂ¯‰ ¯ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï· ÂÚÙÂ‰ ˘„ÂÁ· ≥∞–·
ÂÓˆÚ· ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ˙¯È˘ ¯˘‡ ≤±¨ÏÂÙÂÈËËÒÂ˜·˘ ÈÓÏ˘Â¯È‰ Í¯‡È¯ËÙ‰ ÈÙ· Â·ˆÈÈ˙‰ ¯˜Â·
 בעל הבית, מאנשי חצרו של הצאר,( — סגן מושל אסטרחן18361769) (וסבולוד אנדרייביץ' וסבולודסקי )וסבולוג'סקי
.(18471845  בסנקט–פטרבורג )שופץ בשנים35 בשדרות ייקטרינהוף
 ומושל18531823  המושל הצבאי של נובורוסיאיסק בשנים,( — פילדמרשל18561782) מיכאיל סימיונוביץ' ורונצוב
' היה גיבור ה'מלחמה הפטריוטית, השתייך לאחת ממשפחות האצולה העתיקות ביותר.1845  נסיך משנת,מחוז בסרביה
. פיקד על כוח הכיבוש הרוסי בצרפת18161815  בשנים,1812 של שנת
לשכת המסחר הקיסרית הרוסית נספחה לנציגות הדיפלומטית הרוסית ודנה בסכסוכים אזרחיים ומסחריים בין אזרחי
.רוסיה
,פטריארך הוא התואר שניתן החל מן התקופה הביזנטית לארכיבישופים של חמש הערים ה'אפוסטוליות' )רומא
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Ï˘ ÌÈÁÈÏ˘‰ ¯˘Ú–ÌÈ˘ ‚Á „Â·ÎÏ ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙· Ì‚ ‰È¯Á‡Ï „ÈÓÂ ˙ÈÏÈÏ‰ ‰ÏÈÙ˙· ˘„Â˜·
ÌÈ˘Â„˜‰ ˙˘ÂÏ˘ È„È¯˘ Ô‰· ÌÈÂÓË˘ ˙Â·È˙Ï Â˜˘Â Â˙Î¯· ˙‡ ÂÏ·È˜ ‰ÏÈÙ˙‰ ÌÂÈÒ· ÆÂÊ ‰ÈÈÒÎ
¨ÌÈÈ¯‰ˆ ˙ÁÂ¯‡· Â„·ÂÎÂ Â˙˘Â„˜ „Â‰ Ï˘ Â‡˙Ï ÂÓÊÂ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ‰ÈÈÒÎ ‰˙Â‡· ÌÈ‡ˆÓ‰
ÚÒÓ‰ Í¯ÂˆÏ Ï‚¯‰ ÈÏÂÚ Â¯Î˘˘ ¨Â˙ÈÙÒ ˙‡ Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯˜È· ÌÈÈ¯‰ˆ· ±≤ ‰Ú˘· Æ‰Ù˜·Â ‰˜„ÂÂ·
Ï‡ ÂÎÏ‰Â Â·˘ ‰ÈÙÒ‰Ó ÆÂÏÂÎ ˙‡ Í¯È· ÂÈÏÚ ÌÈÓ‰Ó ÂÊÈ˙‰·Â ¨ÌÈÓ‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ˘„È˜ ¨ÂÙÈ ¯ÈÚÏ
ÌÈÈÎ¯Â˙ ÌÈ‡Ó¯œÙ ÂÏ Â˙È ÍÎ ¯Á‡Â ÌÈÈÒÂ¯‰ ÌÈÂÎ¯„‰ ÂÓÚÓ ÂÁ˜Ï Ì˘Â ¨ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ ‰Î˘Ï‰
≤≤Æ·Ï ≤∑ ÂÓÏÈ˘ ÈÓÓ ıÂÁ ÌÏÂÎ Ì˙¯ÂÓ˙˘ ¨ÌÈÈ˜ÏËÈ‡ ÌÈÂÎ¯„Â
˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ·Â ˙ÂÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰ ˙ÂÈÒÎ‰Ó ‰ÓÎ· Â¯˜È· ¨¯ÈÚ· Â¯ÈÈÒ ÏÂÙÂÈËËÒÂ˜· Â˙ÈÈ‰˘·
≤≥ÆÌÈ¯È„ ÌÈ¯·„Â ÌÈ·¯ ÌÈ‚ ÂÈ‡¯Â ¨ÌÈ˘Â„˜‰
¯ÙÒÓ ÛÒ‡ ¯˘‡ÎÂ ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÌÈÚÒÂ ÛÒ‡Â ‰‚ÏÙ‰Ï ‰ÈÙÒ‰ ËÈ¯·˜ ÔÂÎ˙‰ ÔÓÊ‰ Â˙Â‡·
ÈÏÂÈ· ±∑ ÌÂÈ· Æ·Ï ±μ∞ ÍÒ· ÚÒÓ‰ ÈÓ„ ˙‡ ÌÈÚÒÂ‰ ÏÎÓ ÛÒ‡ ¨˙‡˘Ï ‰ÈÙÒ‰ ‰ÏÎÈ˘ ˛ÌÈ˘‡‰¸
ÌÈÏ„¯„‰ È¯ˆÓ·Â ‰¯Ó¯Ó ÌÈ· ‰ÎÂ¯‡ Í¯„Ï ÂÈÓÚÙ ÂÓ˘Â ÏÂÙÂÈËËÒÂ˜ ÏÓ ˙‡ Ï‡‰ ˙¯ÊÚ· Â·ÊÚ
ÆÌÈ·Ïˆ ‰˘ÈÓÁ ÏÚ· Ï‚„ ‰ÈÏÚ ÒÒÂ˙‰ ÚÒÓ‰ ˙Ú ÏÎ˘ ¨Í¯‡È¯ËÙ‰ ˙ÈÙÒ ·‚ ÏÚ
≤¥
Ì˘ ˘È ÆÌÈÏ„¯„ ¯ÈÚÏ ‰ÂÂÏ˘· ÂÚ‚‰ ˛˘„ÂÁ·¸ ±π–‰ ÌÂÈ·Â ¨ÂÎ¯„· Â˙Â‡ ‰˙ÂÂÈÏ ˙È·‚ ÁÂ¯
‰Ê Â¯Á˙‰ ®ÌÈÒÂ¯‰© Â˙Â‡ Ì˙Â‡¯· ÌÈÎ¯Â˙‰ ÆÌÈÒÂ¯‰Ó ıÂÁ ¨ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÏÎÓ ÒÎÓ ‰· ÌÈ·Â‚˘ ‰„ÂˆÓ
„ÁÂÈÓ‰ „Â·ÎÃÏ ¨ÂÚÈÓ˘‰˘ ÌÈÏÈÓ·Â ÛÂ‚ ˙ÂÚÂ˙· ¨ÈÂËÈ· ÌÈ˙Â ¨„ÒÁ ÂÓÚ ÏÂÓ‚ÏÂ ÂÓÚ ·ÈËÈ‰Ï ‰Ê·
ÂÈ‰˘˘ ¯Á‡ ≤μÆ·Ï‰ ·ÂË È‡ÂÂ˜ÒÂÓ‰ ¯‡ˆ‰Â ÌËÈÏ˘ ÈÁ‡ Â˙Â‡ ÌÈÎÓ ¨ÂÏ˘ ¯ÒÈ˜Ï ÌÈ˘ÁÂ¯ Ì‰˘
¨ÒÂ·ÒÏ ‡¯˜ ÔÎÏ Ì„Â˜˘ ¨‰Ï˙ÈÓ ∫‚ÏÙÈÎ¯‡‰ ÈÈ‡ ÈÙ ÏÚ ÂÙÏÁÂ ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈÏ Â¯·Ú ¨‰ÓÓÈ ÌÈÏ„¯„·
˙„ÓÂÚ ÂÈÏÚ˘ ¨ÒÂÓ‡Ò ª‰‰Ê Ì˘ ˙ÏÚ· Â˙¯È· ¯ÈÚ˘ ¨®ÒÂÈÎ© ÂÈˆÒ ªÈ¯ËÒ˜ ‡È‰ ÂÏ˘ ‰¯È·‰ ¯ÈÚ˘Â
¨ÒÂÓË‡Ù ªÌÈÎ¯Â˙‰ ≤∂‡‚‡‰Â È„‡˜‰ Ï˘Â ÈÂÂÈ‰ ÛÂ˘È·‰ Ï˘ ÂÎ˘Ó ÌÂ˜Ó ‡È‰˘ ¨‰¯˛Â¸‡˜ ¯ÈÚ‰
ÌÈÈ‡ „ÂÚÂ ¨‰ÒÙÈÏ˜ÂÙ‡‰ ˙‡ ¨‡ÂÏÎ Â˙ÂÈ‰· ¨·˙Î ‰¯Â˘·‰ ÏÚ· ˛‚ÂÏÂ‡˙‰¸ ÔÁÂÈ ˘Â„˜‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰
ÌÈ˙¯Î ‡È‰˘ ¨‰È„˜ ∫¯˙ÂÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÈ‡‰ Ì‚ Ì‰ÈÈ· ¨ÌÈ·˘ÂÈÓ ÌÈ‡˘Â ÌÈ·˘ÂÈÓ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯
≤∑ÆÒÂÓÏÂ ˛‰È·‡¸ ‰ËÂÙÂ¯‚ ¨‰˜È˙Ú‰
 שימש בתפקיד הפטריארך של ירושלים אתנסיוס1830  בשנת.( קונסטנטינופול וירושלים, אנטיוכיה,אלכסנדריה
 הפטריארכים של ירושלים התגוררו החל מהמאה השבע–עשרה.18441827  שכיהן במשרה זאת בשנים,הרביעי
 בירושלים ניהלו את ענייני הפטריארכיה שני בישופים בשמו של. בירת האימפריה העות'מאנית,בקונסטנטינופול
 שהפך את ירושלים,(18721845)  מצב דברים זה נמשך עד תקופת שלטונו של הפטריארך קיריליוס השני.הפטריארך
.למקום משכנם הקבוע של הפטריארכים הירושלמים
.מטבע ששוויו היה בראשית המאה התשע–עשרה פרנק כסף אחד
.125 ' עמ,(5  הערה,השוו לתיאור המפורט של האתרים בקונסטנטינופול בדברי הווישניקובים )לעיל
. באזור מצרי הדרדנלים,לא ברור אם מדובר בעיר גליפולי או בעיר צַ'נ ַַקל ֶה כיום
, ]לעילSviatye mesta) '[ בעקבות המדים הרוסיים תמיד נהר המון סקרן...]  'האספסוף עצמו לא חש שנאה לרוסים:השוו
.(104 ' עמ,[1 הערה
. ובמקרה זה הכוונה כנראה למושל,אגא הוא תואר גבוה בהייררכייה האזרחית והצבאית באימפריה העות'מאנית
 ובאימפריה העות'מאנית שימש גם כפקיד שהיה אחראי לענייני המיעוטים,הקאדי הוא שופט הדן על פי דיני השריעה
.הדתיים
. כנראה בגלל חשיבותם וקדושתם במסורת האורתודוקסית,המחבר הדגיש בקו תחתון את שמות האיים
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∂∞ ‰¯„˙˜

Ï˘ ¯ÂÈˆ· ÂÙÈ
È¯‰ Ì‡ÈÏÈÂ
®±∏≥≤© ËÏË¯·

¨¯ÏÈ˘ ÈÏ‡ ˙Â·È„‡·©
®Ï‡È¯‡ ˙‡ˆÂ‰

ÔÂÂÈÎ ¨ÛÂÁ‰Ó ≤∏˙Â‡ËÒ¯Â ≤–Î ¨ÁÂ˙Ù‰ ÌÈ· ¨ÂÙÈ ÈÙÂÁ ÏÂÓ Ï‡ Ô‚ÂÚ ÂÏË‰ ˘„ÂÁ‰ Â˙Â‡· ≤μ–·
¯Á‡Ó ÆÛÂÁ‰ ˙·¯˜· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ˜Ú‰ ÌÈÚÏÒ‰Â ÌÈ„Â„¯‰ ÌÈÓ‰ ÏÏ‚· ¨ÏÓ ÔÈ‡ ˙‡Ê‰ ¯ÈÚÏ˘
ËÈ¯·˜ ‰ÂÂÈˆ ¨‰˘·È· ÂÚÒÓ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÂÊ ¯ÈÚ Ï˘ ‰ÙÂÁ Ï‡ ˙„¯Ï ÂÈÈ‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÏÂÎ˘
ÏÚÓ ÈÒÂ¯‰ Ï‚„‰ ˙‡ ÂÙÈ· ÂÏ˘ ÏÂÒÂ˜‰ ÛÈ‰ ÂÊ ‰ÈÈ¯È ¯Á‡ÏÂ ¨˙Á‡ ÌÚÙ Á˙Â˙‰Ó ˙Â¯ÈÏ ‰ÈÙÒ‰
∏∞ ÍÒ „Á‡ ÏÎÓ Â·‚˘ ¯Á‡ÏÂ ¨˙ÂË˜ ˙Â¯ÈÒ· ÌÈ·¯Ú‰Â ÌÈÎ¯Â˙‰ „ÈÓ ÂÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰ ‰Ê ÔÓÈÒ ÈÙ ÏÚ ÆÂ˙È·
Â˙Â„È„¯ ÏÏ‚· ¨ÛÂÁÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ˛ÌÈÚÒÂ‰¸ ÌÏÂ‡ ÆÛÂÁ‰ Ï‡ Â˙Â‡ ÂÚÈÒ‰ ¨¯·ÚÓ‰ ˙¯ÂÓ˙ ≤π˙Â˜ÈÈÙÂ˜
˛ÂÙÈ·¸ Ô‡Î ÆÛÂÁ‰ Ï‡ Ï‚¯· „ÂÚˆÏÂ ÌÈÈÙ‚Ó‰ ˙‡ ıÂÏÁÏ ÂÈ‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÏÂÎÂ ¨ÌÈ‰ Ï˘ ‰ÏÈ‚¯ È˙Ï·‰
˘˜È·Â ÌÈ·¯ ÌÈ„ÒÁ ÂÓÚ ÏÓ‚ ≥∞Ò‡¯˙ÒÂÓ ßıÈ·ÂÂÂÈ‡ È‚¯Â‡‚ ÈÒÂ¯‰ ÏÂÒÂ˜‰Â ¨ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ô‡ßÁ· ÂÈÁ
ÆÌÈ„¯Ù ÌÈ‡˙· ÂÏÂÎ ˙‡ ÔÎ˘Ï
‰ÂÚÓ‰ ˘Â„˜‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÏÚ ‰ÈÂ¯˜‰ ˙ÂÁ·ÊÓ È˘ ˙ÏÚ· ‰˜È˙Ú ‰ÈÈÒÎ Ô‡Î ˙‡ˆÓ
ÏÎ ¨˙ÈÂÂÈ‰ ‰Ù˘· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ¨‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï ¨˙¯ÁÓÏ Æ˘Â„˜‰ ÒÂ‡ÏÂ˜È Ï˘Â ÁˆÓ‰ ÒÂÈ‚¯Â‡‚
ÔÂÓ‚‰‰ Ï‡ ÂÓÊÂ‰ ¨˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÒÎÂ ˙Âˆ¯‡Ó ÌÈ¯Á‡Â ¨ÌÈÒÂ¯‰ ÌÈ¯˘Ú ÏÏÂÎ ¨Ï‚¯‰ ÈÏÂÚ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó
.' מ1,066.78 , ורסטה היא מידת אורך רוסית28
. מטבע ששוויו היה בתחילת המאה התשע–עשרה מֵאית רובל29
[...]  נשלח ליפו פקיד מיוחד בדרגת סגן קונסול, דשקוב כתב שלשם עזרה לצליינים הרוסים 'וכן לשם מעקב אחריהם30
 הקונסול של יפו.(34 ' עמ,[1  הערה, ]לעילSviatye mesta) ' הפריעו להצלחת עניין זה1821 ]אך[ האירועים של שנת
 'בהיעדר האדון:1845  בהתכוונו לשנת, אדלרברג כתב.75 ' עמ, א,(4  הערה,מוסתראס הוזכר גם אצל נורוב )לעיל
 שנפטר ביפו מהדבר יחד עם כל יתר בני ביתו, בנו של סגן הקונסול האומלל,בזילי מילא את מקומו האדון מוסתראס
.(137136 ' עמ,[6  הערה,הרבים' )אדלרברג ]לעיל

‰¯„˙˜ ∂±

±∏≥±≠±∏≥∞ ÌÈÏ˘Â¯È ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÏ ÔÂÈÙ¯Ò Ï˘ ÂÚÒÓ

ÂÂˆ¯ ÈÙ ÏÚ ˘È‡ ÏÎ ¨¯ÊÓ‰ ˙˜ÊÁ‰Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ÂÓ¯˙ ¨‰Ù˜·Â ‰˜„ÂÂ· ¨ÔÈÈ· Â„·ÂÎ˘ ¯Á‡ÏÂ ¨Ì‰¯·‡
‡È‰ ÆÈÚÈ·¯‰ ‰„ˆÓ ÌÈÂ ¨‰ÓÂÁ ÌÈ„„ˆ ‰˘ÂÏ˘Ó ˙Ù˜ÂÓ‰ ¨‰ÏÂ„‚ ‡Ï ‰¯ÈÈÚ ‡È‰ ÂÙÈ ¯ÈÚ‰ ÆÂ˙ÏÂÎÈÂ
ÌÈ¯ˆÂ‰ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·Ó Í¯„‰ È¯ÂÓ ÌÚ „ÁÈ ÂÏÂÎ Æ˙˙˙ÂÒÓ È˙Ï· Ô·‡ ‰ÒÂÎÓ‰ ¨˜ÂÓÚ ¯ÈÙÁ Ì‚ ˙Ù˜ÂÓ
ÒÂÈ‚¯Â‡‚ Ï˘ ÂÓ˘ ÏÚ ¨¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ‰ÈÂˆÓ‰ ˙¯Á‡ ‰ÈÈÒÎ· Â¯˜È·Â ÂÊ ¯ÈÚ Ï˘ ‰È˙Â·È·Ò· Â¯ÈÈÒ
ÈÒÂÓÚ ÌÈ·Á¯ ÌÈ‚ Í¯„ ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ô‡ßÁÏ Â·˘Â ¨˘Â„˜‰ Ï˘ ‰Ï‚‰ ÔÈÂ˜È‡Ï Ì˘ Â˜˘ ≥±¨˘Â„˜‰
ÆÌÈÂÂ‚Ó ˙Â¯Ù
‰˙ÚÒ‰ „Ú·˘ ¨ÂÏ˘ ‰„Â·Î‰ ÏÎ ˙‡ ¨ÌÈÏÓ‚ È·‚ ÏÚ ¨ÂÈÙÏ ÏÂÒÂ˜‰ ÔÂ„‡‰ ÁÏ˘ ÔÓÊ‰ Â˙Â‡·
˙ÂÚ˘ ‰¯˘Ú–ÌÈ˙˘ ·˘Á ‰Ï‡ ˙ÂÓÂ˜Ó ÔÈ· ˜Á¯Ó‰ ≥≤ª„ÂÙ ÏÎÏ ˙Â˜ÈÈÙÂ˜ ≥μ ÂÓÏÈ˘ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÂÙÈÓ
Æ˛‰·ÈÎ¯¸
≥≥
ÂÁÏ˘ ¨ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÈÎ¯Â˙‰ ÌÈÏÒ ÔÈ·Ï Ò‡¯˙ÒÂÓ ÏÂÒÂ˜‰ ÔÈ· ˙Â·˙Î˙‰ ˙Â·˜Ú· ¨˘„ÂÁ· ≥∞–·
„Ú ÚÒÓ‰ ˙¯ÂÓ˙ ÂÓÏÈ˘˘ ¯Á‡Ï ≥¥¨Ï‚¯‰ ÈÏÂÚ ÏÎ Â·Î¯ Ô‰È·‚ ÏÚÂ ¨˙Â„¯Ù· ÌÈÂÂÏÓ Í¯„ È¯ÂÓ ÂÙÈÏ
ÂÏˆ‡ ¯È‡˘‰˘ È¯Á‡ ¨ÏÈÚÏ ¯ÎÊ‰ ÏÂÒÂ˜‰ ÆÌ„‡Ï ˙Â˜ÈÈÙÂ˜ ∂∞–Â ÌÈÏ·Â¯ ≥ ÍÒ ‰ÓˆÚ ˘„Â˜‰ ¯ÈÚ
Í¯Ú· ¨ÌÈÈ¯‰ˆ· ÆÌÈÒÂ¯‰ ÌÈ˘‡‰ ÌÈ¯˘ÚÓ „Á‡ ÏÎÏ ÔË˜ ˜˙Ù Ô˙ ¨ÂÏ˘ ÌÈÈ˜ÏËÈ‡‰ ÌÈÂÎ¯„‰ ˙‡
Í¯„ ‰¯ÂÓ È„È· ÔÒ¯· ‰Ï·Â‰ ‰„¯Ù ÏÎ ∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ˜˘Ó„ ¯Ú˘ Í¯„ ÂÙÈ ˙‡ Â‡ˆÈ ¨‰ÈÈ˘‰ ‰Ú˘·
‰„¯Ù‰ ‰„¯È ¯˘‡Î ªÌÈ„Óˆ· Â·˘È ÌÈ˘‰ ÂÏÈ‡Â ¨Ì„·Ï ÌÈ¯·‚‰ ÌÈÈÈÏˆ‰ Â·˘È ‰„¯Ù‰ ÏÚÂ ¨È·¯Ú
‰ÏÈ‚¯ È˙Ï· ˙ÂÓÂÈÓ· ÛÁÈ ¯˙È ÂÓˆÚ·Â ¨·ÎÂ¯· ÂÈ„È· È·¯Ú‰ ÍÓ˙ ¨¯‰ÕÓ ‰ÏÂÏ˙ ‰„È¯È· Â‡ „Á ÚÏÒÓ
Æ‰Ó‰·‰ ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï ˜ÈÙÒ‰ Û‡Â ‰ÏÚÓÏÓ
˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙· Â¯˜È· ÈÏÂÈ· ≥±–‰ ¯˜Â·· ÆÈÓÏ˘Â¯È‰ Ô‡ßÁ· ‰· ÂÏ ‰ÏÓ¯ ¯ÈÚÏ ÂÚ‚‰ ¯˘‡Î
ÈÈÁß· ÂÈÏÚ ·˙Î˘ ‰ÓÏ‡‰ „ÂÓÚÓ ˜ÏÁ Â˙ÂÓÏ˘· ‰· ¯Ó˘˘ ¨˘Â„˜‰ ÒÂÈ‚¯Â‡‚ ˙ÈÈÒÎ·
¯Á‡ÏÂ ¨Ô‡ßÁÏ ÒËÒÈË˜Â‡˙ ÔÂÓ‚‰‰ Â˙Â‡ ÔÈÓÊ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï ≥μÆÁˆÓ‰ ÒÂÈ‚¯Â‡‚ Ï˘ ßÌÈ˘Â„˜‰
·Â¯È˜· ¯˜Â·· π ‰Ú˘· Æ¯ÊÓ‰ ˙˜ÊÁ‰Ï ÌÈÈÈÏˆ‰ ÏÎ ÂÓ¯˙ ¨¯˜Â· ˙ÁÂ¯‡·Â ‰Ù˜· Â˙Â‡ „·ÈÎ˘
ÌÈÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â„˘· ÌÈÈ˙Ú˘ Â·Î¯˘ ¯Á‡ÏÂ ¨˙Â„¯Ù‰ Ô˙Â‡ È·‚ ÏÚ ¨‰ÎÂ¯‡‰ Í¯„Ï ‰ÏÓ¯Ó Â‡ˆÈ
˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘Î ˜Á¯Ó· ¨Í¯„· ≥∂Æ„Â‡Ó ˙Ï˙ÂÙÓÂ ˙ÚÏÂÒÓ ¨‰¯ˆ Â· Í¯„‰˘ ¨È¯¯‰ ˜ÓÚÏ ÂÚ‚‰
.הכוונה כנראה לכנסיית סנט–ג'ורג' בלוד
. ק"ג16.38 ,פוד הוא מידת משקל רוסית
. תואר של מושל מחוז קטן באימפריה העות'מאנית,סלים הוא צורה משובשת של מוסל ִם
 פרתניוס: ראו. חמורים ופרדות; הוא עצמו בחר בחמור, סוסים, המספר על גמלים,השוו לתיאור של הנזיר פרתניוס
. הנוסעים האצילים תמיד רכבו על גבי סוסים.135 ' עמ,(8  הערה,)לעיל
, הכוונה כנראה לכנסיית סנט–ג'ורג' היוונית–אורתודוקסית שבעיר העתיקה של רמלה.''נסי הקדוש המעונה גאורגיוס
A.V. Bugaevskii & V. Zorin, Z’itie, stradani’a i chudesa svi’atogo velikomuchenika : וראו.כנסייה הקיימת עד היום
 חוץ מסרפיון ומפרתניוס איש.i Pobedonosz’a Georgi’a i svi’atoi mucheniz’y z’ariz’y Aleksandry, Moscow 1998
.מבין הנוסעים לא ציין פרט זה
, 'במהלך ארבע הראשונות ]השעות הראשונות מעזיבת רמלה[ נמשכים עוד אותם השדות הפוריים:השוו דברי מורביוב
 דחוקים בין,[ הופכים העמקים צרים וצחיחים יותר...] שנמשכים מעזה; אך אחרי שחולפים על פני הכפר לטרון
[ קשה להניח שבעת העתיקה או אפילו בימי הביניים הייתה דרך זו במצב נורא כל כך; אך...] השלוחות של הרי יהודה
Sviatye mesta) 'תושבי ההרים כאשר עקרו את שורשי עצי הזית הגדלים בצדי הדרך השליכו לעברה את כל האבנים
' 'הרי יהודה הקדושים מובדלים מרמלה על ידי מישור רחב ידיים: השוו גם דברי נורוב.(119 ' עמ,[1  הערה,]לעיל
.(79 ' עמ, א,[4  הערה,)נורוב ]לעיל
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Ò˜ÂÏ ÁÈÏ˘Ï ‰ÈÈÁ˙‰ È¯Á‡ ÁÈ˘Ó‰ ‰Ï‚˙‰ ‰·˘ ¨ÒÂ‡Ó‡ ‰¯ÈÈÚ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÙÏÁ ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ‰·ÈÎ¯
≥∑ÆÒ‡ÙÂ‡Ï˜ÏÂ
¨¯˙ÂÈ· ‰Â·‚ ¯‰ Ï‡ ÛÂÒ·Ï Â·¯˜ ¨ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÏÚ „ÈÓÂ ˙ÂÂ¯„ÓÂ ÌÈ¯‰ ‰ÓÎÓ Â„¯È˘ ¯Á‡Ï ¨ÍÎ
¨ÂÁÂ¯ ‰Â¯˙‰ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÏÂ·È˜‰ ˙È· ÏÚ ÂÈÙˆ˘ È¯Á‡ Æ˘„Â˜‰ ¯ÈÚ ˙È‡¯ ÂÓÓ˘
˙˙È È˙Ï·‰ ı¯‡‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˙Â‡ËÂÁ‰ ÂÈÈÚÏ ¯È˙‰˘ Â‡¯Â·Ï ÂÈ„Â‰ ·Ï‰ ˙ÂÎÙ˙˘‰·Â ˙ÂÚÓ„·Â
ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ˙Â‡ËÒ¯Â μ–Î ˜Á¯Ó· ÌÏÂ‡Â ¨‰¯˘È Í¯„· ÂÚÒ ¯‰‰Ó Â„¯È˘ ¯Á‡Ï ≥∏Æ¯·Ò‰ÏÂ ¯Â‡È˙Ï
øÌÈÚÒÂ‰ Ì‰ ÈÓ ∫Ï‡˘Â ˘ÂÓÁ ‡·ˆ Â„‚Î „ÈÓ „ÈÓÚ‰ ‡Â‰ ≥π¨ÈÎ¯Â˙‰ ‡˘‡Ù‰ Ï˘ Â˙„ÂˆÓÏ ÂÒÎ
Â·˙ÎÓ ˙‡ ‡˘‡ÙÏ ˘È‚‰ ¨Â˙ÂÂÏÏ ¥∞‰ÈÙÂ‡È Ï˘ ÏÂÒÂ˜‰ È„È ÏÚ Û¯Âˆ˘ ¯ÂÚ‰ Ô·Ï È¯ˆÂ‰ È·¯Ú‰
˙Â¯Â˘ ÔÈ· Â·Î¯Â ÌÈ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ¯Â·ÚÏ ÌÈÒÂ¯‰ Â˘¯Â‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆÂÈ˙ÂÏ‡˘ ÏÎ ÏÚ ‰ÚÂ ÏÂÒÂ˜‰ Ï˘
‰˙ÂÓÏ˘· ÌÈÏ˘Â¯È ˙È‡¯ ÂÊ ‰„ÂˆÓÓ ÆÌ„‡ ÏÎ ·Ï μ ÍÒ ÂÓÏÈ˘Â Â·ÎÂÚ ¯˙È‰ ÏÎ ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈÏÈÈÁ‰
¨˙ÂÏÂ„‚ ˙Â·Ï ÌÈ·‡Ó ‰ÈÂ·‰ ¨ÈÂÈ· ‰·Â‚· ˙Â˘Ó Ô·‡ ˙ÓÂÁ ˙Ù˜ÂÓ ¯ÈÚ‰ Æ‰Ë˜ ‰¯ÈÈÚÎ ˙ÈÓ„Â
¥±ÆÌÈÈ˙Ú˘ ÍÂ˙· ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰È˙Â·È·Ò ÏÎ ˙‡ Ï‚¯· ¯Â˙Ï Ô˙È Æ˜˘Ó„ Ï˘ ‡˘‡Ù‰ ÔÂËÏ˘· ˙‡ˆÓÂ
, קלאופאס זוהה במסורת הנוצרית כאחיו של יוסף שהיה המאורס למרים. סמוך ללטרון,הכוונה לאמאוס שבעמק איילון
.אמו של ישו
 אם עלתה דרך מעלה בית–חורון ייתכן שהתצפית.לא ברור אם עלתה השיירה דרך שער הגיא או דרך מעלה בית–חורון
.המתוארת הייתה מנבי–סמויל
. לא ברור היכן נמצאת המצודה הנזכרת.פאשא הוא תואר כבוד למושל מחוז
 מו; יונה, יפו נזכרת בתנ"ך )למשל יהושע יט.( — כך קרויה יפו בתרגום הרשמי של התנ''ך לרוסיתIoppia, Ioppa) יאופיה
.134 ' עמ,(8  הערה, פרתניוס )לעיל: השוו.( טטז, לומג; י, טז( ובברית החדשה )מעשי השליחים ט, ג; דברי הימים ב ב,א
.(203 ' עמ,[1  הערה, ]לעילSviatye mesta) ' 'קרוב לשבע ורסטאות נחשבות כסביבה שלה:השוו דברי מורביוב
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±∏≥±≠±∏≥∞ ÌÈÏ˘Â¯È ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÏ ÔÂÈÙ¯Ò Ï˘ ÂÚÒÓ
„¥≤¨„Â

·–¯Ú˘ Í¯„ ÌÈÏ˘Â¯È ‰ÏÂ‚„‰ ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÏ ÂÒÎ ¨‰ÚÈ˜˘‰ ¯Á‡Ï ¨·¯Ú· ¨ÈÏÂÈ· ≥±
Â„¯Ù ÍÎ ÆÒÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï Â·ÎÂÚ ¯˙È‰ ÏÎ ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ÌÈÒÂ¯‰ ˙‡ ÂÎ¯„ Â¯È·Ú‰ ÌÈÎ¯Â˙‰Â
˙˙È ‰È‡˘ ˙Â·‰Ï˙‰· ¥≥ÌÈÒÂ¯‰ ÌÈ¯ÈÊ‰ ÂÈÙ ˙‡ ÂÏ·È˜ ¯ÈÚÏ Â˙ÒÈÎ· Æ„ÈÓ˙Ï ÂÈ¯·Á ÏÚÓ
ÌÈÏ˘Â¯È· Â¯˜È·˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈÈ‰˘ ÔÂÂÈÎ Â˙Ú‚‰ ÏÚ „ÁÂÈÓ· ÂÁÓ˘Â ¨‰ÂÂÁ‡ È˜Â·ÈÁ·Â ¯Â‡È˙Ï
ÂÙÏÁÂ ¯ÈÚ‰ Í¯„ ÂÚÒ Âˆ¯‡ È· ÈÂÂÈÏ· ÆÌÈÂÂÈ‰ ÔÈ·Ï ÌÈÎ¯Â˙‰ ÔÈ· ÌÈ˘‰ Ú˘˙ ˙ÓÁÏÓ ¯Á‡Ï
Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓÏ ÂÚ‚‰Â ª˙˘ÂÓÁ˙‰ ÔÒÁÓ ÔÎÂ˘ ‡˘‡Ù‰ Âˆ ÈÙ ÏÚ Â·˘ ¥¥¨„Â„ Ï˘ Â˙È· ÈÙ ÏÚ
Ì„ÈÏ Â·˘È˘ ¨ÌÈÙÂ˘È·Â ÌÈÙÂ˘È·ÈÎ¯‡ ‰˘ÈÓÁÂ ¥∂ÌÈËÈÏÂÙÂ¯ËÓ È˘ Â˙Â‡ Â˘‚Ù ÂÈ¯Ú˘·˘ ¥μ¨ÈÂÂÈ‰
‰È¯„Á˘ ¨‰ÈÒÎ‡Ï ÒÂÈÂË‡ ÔÂÓ‚‰‰ È„È· ÂÏ·Â‰ ‰Ï‡ ÌÈ˘Â„˜Ó ‰Î¯· ÂÏ·È˜˘ ¯Á‡Ï Æ˙ÂÙÒ‰ ÏÚ
¨ÌÈ·Ú· ¨‰˜„ÂÂ· „ÈÓ ÂÂ„·ÈÎ ¯ÁÂ‡Ó ¯·Î ‰È‰˘ ÔÂÂÈÎ ¥∑ÆÌÈÁÈË˘·Â ÌÈ¯Î· ÌÈ„ÙÂ¯ÓÂ ÌÈË˘Â˜Ó
·‡¯ÆÔÂ˘ÈÏ Â·Î˘ „ÈÓÂ ¨‰Ù˜·Â ·¯Ú ˙ÁÂ
··¯ÊÓ· ÂÎ‰ ¨ÌÈÂÓÚÙ· ÏÈ‚¯‰ ÏÂˆÏˆ‰ ÌÂ˜Ó· ¨ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï „ÈÓ ¨ËÒÂ‚Â‡· ±–‰ ¯˜Â
Ì˙Â‡ Ì‚ ÂÚÈ‚‰ Ì˘Ï ¥πÆÌÈ˘Â„˜‰ ‰Ï‰Â ÒÂÈËËÒÂ˜ ˙ÈÈÒÎ Ï‡ Â„ÚˆÂ ¥∏¨ıÚ ÁÂÏ· Í¯‡È¯ËÙ‰
Ì¯ÙÒÓ˘ ¨ÌÈÁ‡‰ μ±Æ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ÏÎ ˙‡ Ì¯Â˙· Â¯˘Â Â‡¯˜Â μ∞ÈÂ¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰ ˙˘ÓÁÂ ÌÈËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰
˙ÏÈÙ˙ È¯Á‡ „ÈÓ Æ¯ÓÂ‡ ‡ÏÏ ÌÓÂ˜Ó ÏÚ ÌÏÂÎ Â·ˆÈ ¨˘È‡ ÌÈÚ·˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ¯ÊÓ‰ ÏÎ· ÏÏÂÎ‰
˘„ÁÈ Ò‡ÓÒÂ˜ ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰ È„È ÏÚ ˙ÈÂÂÈ‰ ‰Ù˘· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ¨‰˘Â„˜‰ ‰È‚¯ÂËÈÏ‰ ‰ÏÁ‰ ˙È¯Á
 42הכוונה לשער יפו ,שדרכו נכנסו הבאים לעיר ממערב .סרפיון כינה אותו שער דוד בגלל קרבתו למצודה ולמגדלהּ
הפנימי ,שזוהו עם המלך דוד ,ושכונו בפיו 'בית דוד' .מורביוב כינה הן את שער יפו והן את שער ציון בשם שער דוד.
ראו) Sviatye mesta :לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .204203נוסעים אחרים כינו רק את שער ציון בשם שער דוד .ראו :נורוב
)לעיל ,הערה  ,(4א ,עמ'  ;281280אנונימוס ,מסע )לעיל ,הערה  ,(7א ,עמ'  ;116אדלרברג )לעיל ,הערה  ,(6עמ' ;226
F.A. Brokgauza & I.A. Efrona (eds.), ‘Istoricheskie z’urnaly – Kalaidovich’, Enziklopedicheskii slovar, XXVI,
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 .St. Peterburg 1894, p. 652הווישניקובים כינו את שער יפו — כמו סרפיון — שער דוד .ראו :וישניקוב )לעיל ,הערה
 ,(5עמ'  .9998גם פרתניוס כתב' :נכנסנו לעיר הקודש ירושלים דרך שער דוד ,בסמוך לבית דוד' )פרתניוס ]לעיל,
הערה  ,[8עמ' .(136
מורביוב ,שאף הוא ביקר בארץ–ישראל בשנת  ,1830בחודש מרס ,כתב' :בזמני שהו לא יותר משמונה–עשר רוסים
בפלשתינה' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(124
מצודת העיר )'מגדל דוד'( .הנוסעים הרוסים — חוץ ממורביוב — כינו את המקום ביתו של המלך דוד או מצודת דוד,
והיו בטוחים כי כאן ניצב בימי המקרא ארמון המלך.
השוו תיאור מנזר הפטריארך אצל ) Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;28נורוב )לעיל ,הערה  ,(4א ,עמ' ;170
אנונימוס ,מסע )לעיל ,הערה  ,(7א ,עמ' .122121
מטרופוליט הוא בישוף של עיר מרכזית או של פרובינקיה ,והוא כפוף לפטריארך .שני המטרופוליטים הנזכרים היו
ממלאי מקומו של הפטריארך הירושלמי ,שמקום מושבו היה בקונסטנטינופול; מישאל היה המטרופוליט של פטרה
ודניאל המטרופוליט של נצרת .ראו) Sviatye mesta :לעיל ,הערה  ,(1עמ' .123
הכוונה כנראה לאכסניה השוכנת בתוך מנזר הפטריארך.
הצלצול בפעמונים נאסר על ידי הממשל התורכי המוסלמי ,לכן הכו הנזירים בלוח עץ ,במקום לצלצל בפעמונים .השוו:
אדלרברג )לעיל ,הערה  ,(6עמ'  .226לוח עץ כזה ניצב עד היום בשער כנסיית סנט ג'יימס ברובע הארמני.
הכוונה לכנסיית קונסטנטינוס והלנה ,שהיא הכנסייה המרכזית בתוך מנזר הפטריארך )הפטריארכיה היוונית–
אורתודוקסית בימינו(.
ביחיד :ארכיהייראוס )ביוונית :בכיר כוהני הדת( .בכנסייה הרוסית והיוונית נקראים כוהני הדת הבכירים ארכיהיירוי,
להבדיל מהיירוי ,כוהני דת הכפופים להם.
הליטורגיה בנצרות האורתודוקסית — המקבילה למיסה אצל הקתולים — מתקיימת שלוש פעמים ביום ,כמו אצל
הקתולים :בשעה השלישית ,השישית והתשיעית מזריחת החמה.
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ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¨ÌÈÏ˘Â¯È È¯ÊÓ ÏÎ· ÂÓÎ ¨‰Ê ¯ÊÓ· ‰È‚¯ÂËÈÏ‰ ˙Ú· μ≤ÆÒÂÈÂ¯ÙÂÒ ÒÂÂ˜‡È„Â¯ÈÈ‰‰ ÌÚ
·μ≥Æ˙Â¯ÂÙÒÂ¯Ù Ú·˘ ÏÚ ÌÈÈ˜˙Ó ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ ÍÏ‰Ó· ÈÚÂ·˘‰ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Ò˘ ÍÎ ¨˙Á‡ ‰¯ÂÙÒÂ¯Ù
Ï‡ ‰ÈÈÒÎ‰Ó ÌÈÒÂ¯‰ ÌÈÈÈÏˆ‰ ÌÈ¯˘Ú ÏÎ ˙‡ ÒÂÈÂË‡ ÔÂÓ‚‰‰ ÍÈÏÂ‰ ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï
‡È˘ÈÓÁ ÌÂÈ Ï˘ μ¥ÒÂÓ¯Œ‰ Ï˘ ˙ÈÂÂÈ‰ ‰Ù˘· ‰¯È˘ ÍÂ˙ ÆÌÈÏÒÙÒ‰ ÏÚ Â·È˘Â‰Â ¨‰ˆÁ¯‰ ÌÏÂ
Â·Â „Î ‡˘ ÒÂÓÈÒ¯‚ ‰¯ÂÊ‰ Á¯Ù ∫‡·‰ ¯„Ò· ÌÈÈÏ‚¯‰ ˙ˆÈÁ¯ ‰ÏÁ‰ ßÂÎÂ ß‰·‰‡‰ ˙È¯·ß ÏÂ„‚‰
ıÁ¯ ÒÂÈËÂÙÙ ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰ ÂÏÈ‡Â ¨‰¯Ú˜ ‡˘ μμÒËÒÈË˜Â‡˙ ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰ ¨ÌÈ¯˘ÂÙ ÌÈÓ
·Â˙Â‡ ˙·‚Ó· Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡ ·‚È ‰ˆÁ¯‰ ¯Á‡ÏÂ ¨ÌÈÈÈÏˆ‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÂÈÏ‚¯ È˙˘ ˙‡ ÌÈÓ
Â˜˘ ÒÂÈËÂÙÙ ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰Â ÂÓˆÚ ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰ Â˙Â‡ ÛÂÒ·ÏÂ ¨ÒËÒÈË˜Â‡˙ ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰
˘ÂÙÈÏÊ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ„·Ï· ÌÈÈ„È‰ ˙‡ ¨¯„Ò‰ Â˙Â‡· ¨ÂˆÁ¯ ÌÈ˘Ï μ∂ÆıÂÁ¯‰ Ï˘ ÔÈÓÈ Û˙ÎÏ Ì‰È
¨˘Â„˜‰ ¯·˜‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈ˜ˆÂÈ Ì‰Ó˘ ¨ÌÈ„¯Â ÈÓ „Á‡Î ÌÈ˘‰Â ÌÈ¯·‚‰ ÏÎ Ï˘ Ì‰È„È ÏÚ ÛÒÎ „ÎÓ
ÌÈÈÈÏˆ‰ ÂÏ·Â‰ ‰Ê ÚÂˆÂ ˘Â„˜ Ò˜Ë ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÆÂÈÈÚÂ ÂÈÙ ˙‡ ÂÏ‡ ÌÈÓ· ÂÙË˘ Â‡ ÂÏÈ‡Â
ÁÈÏ˘‰ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ Æ‰ÏÈÙ˙‰ ÈÒ˜Ù „È˜ÙÂ ÌÈ¯ÎÊ‰ ÈÂ¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰ ˙Ú·˘ ÏÎ Â· Â·˘È˘ ¯„ÁÏ
ÏÎ ÂÓ˘¯˘ ¯Á‡ÏÂ ¨˘Â„˜‰ ÔÂ„‡‰ ¯·˜ ÔÂÈ„ÙÏ ÌÂ¯˙Ï Â˙Â‡ ÔÈÓÊ‰ μ∑¨Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ¨ÒÂ¯ËÙ
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היירומונכוס )מילולית ביוונית :נזיר משמש בקודש( הוא כוהן דת בינוני )שני( בדרגות הכנסייה .היירודיאקונוס הוא
נזיר המשמש בתפקיד שמש.
פרוספורה )ביוונית :מנחה( היא לחם ליטורגי מיוחד שנעשה בו שימוש באחד הסקרמנטים הנוצריים — האֶוּכריסטיה או
הקומוניון .הלחם המקודש )פרוספורה( והיין מסמלים את הגוף והדם של ישו ,והמאמינים טועמים מהם בזמן הליטורגיה.
בכנסייה האורתודוקסית פרוספורה הם לחמים עגולים לא גדולים שעליהם מופיעים צלב והכתובת ) ИС ХС НКАישו
הנוצרי מנצח( .חמישה מהם מיועדים לאוכריסטיה ,ואילו מן השניים האחרים ,הניתנים למתפללים ,מוציאים חלקים
לאזכור החיים והמתים .בסוף הליטורגיה חלקים אלה מוטמנים בתוך גביע כסמל לכפרה.
הרמוס )ביוונית :המקשר ,המחבר( — הפסוק הראשון בכל אחד מן המזמורים במחזור השחרית; פסוק זה מגדיר על ידי
מבנהו המלודי והקצבי את אופן השירה של כל יתר הבתים של אותו המזמור.
ככל הנראה נזכר גם אצל מורביוב' :תאוקטיסטס ,שהיה ואכמייסטר בגוורדיית הפרשים ,לאחר שסיים את שירותו
למולדת הקדיש עצמו לאלוהים ,ואולם עדיין העסיקו אותו מאוד ענייני העולם החולף והוא שאל אותי בסקרנות גדולה
על מפקדיו לשעבר ] [...לקחתי עמי ]למסע לירדן[ את הנזיר תאוקטיסטס ,שהותיר לזמן מה ,באישור ממלא המקום,
את גלימת הנזיר מאחוריו לטובת בגד מוזר מזרחי בחלקו ] [...מסקרן מכול היה להאזין לנאומיו הלוחמניים על חיי
הגדוד לשעבר ,מפני שמרגע כשחש נשק על גופו התרוממה רוחו וכאילו חזר למולדת' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה ,[1
עמ' .(137 ,124
מנהג רחיצת הרגליים נועד להזכיר את מעשהו של ישו ,שרחץ את רגלי תלמידיו ,כפי שמתואר בבשורה על פי יוחנן
יג ,דיד.
השוו דברי מורביוב' :מישאל בן השמונים ] [...בהיותו זמן רב בישוף בולגרי על הדנובה ,למד לדבר קצת בשפת
הסלאווים והיה המורה הרוחני של כל בני ארצנו בירושלים .הוא הוכיח במקרים רבים את נאמנותו לרוסיה; אולם
כוחותיו הדלים כבר לא אפשרו לו לקחת חלק בהנהגת הכנסייה' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(123נורוב גם
הוא פגש את מישאל בירושלים ,וכינה אותו 'בן מאה' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ'  .(162לדבריו 'הכנסייה היוונית
מונהגת כבר למעלה מארבעים שנה בידי הזקן המופלג מישאל ,שנושא בתואר המטרופוליט של פטרה וממלא המקום
של פטריארך ירושלים .אדם זה מנהל אורח חיים קפדני וקדוש ונהנה מכל האהבה והאמון של בני דתו' )שם ,עמ' .(168
השוו דברי פרתניוס' :המטרופוליט הזה מכונה בפי הצליינים הרוסים פטרוס הקדוש .כך כינו גם את ממלאי מקומו
של הפטריארך הירושלמי שקדמו לו ,המטרופוליטים של פטרה או של עבר הירדן .שם זה ,פטרוס ,אינו שמם האמתי,
אלא שם הארץ שאליה הם נשלחים בתור מטרופוליטים ,שהיא מכונה פטרה .שמותיהם האמתיים אחרים :הנוכחי נקרא
מילטאוס ,ואילו לזה שקדם לו קראו מיכאיל' )פרתניוס ]לעיל ,הערה  ,[8עמ'  ;146מיכאיל נקרא אצל סרפיון — מישאל(.
אחרי שביקר בירושלים שנית ,בשנת  ,18501849הוסיף מורביוב ,בחיבורו 'מכתבים מן המזרח' ,פרטים על פטירתו
של מישאל ועל תאריו' :צדיק זה ,שהגיע לזקנה מופלגת של למעלה ממאה שנה ,נהנה מכבוד בלתי רגיל של העם
ואפילו כינו אותו לא פחות מאשר פטרוס הקדוש ,בגלל שיבוש שם האפרכיה שלו ,אפרכיית פטרוס ]במקום פטרה[.
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ÈÙÎ „Á‡ ÏÎ ÂÓ¯˙ ¨˙ÂÓ˘ ÈÂÏÈÚÏ ÏÈ„·‰Ï Â‡ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÏ ‰ÏÈÙ˙‰ Ò˜Ù· ‰ˆ¯˘ ÈÓ ˙‡ „Á‡
Æ‰ÈÒÎ‡Ï ÌÈˆÂ¯Ó Â·˘ „Â·ÈÎ‰ ¯Á‡ÏÂ ¨‰„ÂÚÒÏ ÂÓÊÂ‰ ÍÎ ¯Á‡ ÆÂÊ ‰ÏÂ‚„ ‰¯ËÓÏ Â˙ÏÂÎÈ
ÔÂÓ‚‰‰ Â˙Â‡ ÏÈ·Â‰ ËÒÂ‚Â‡· ≤–·
˙ÈÈÁ˙ Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÎÏ ÒÂÈÂË‡
˙„ÏÂ‰Ï ≥±∂ ˙˘· ‰˙· ¯˘‡ ¨ÁÈ˘Ó‰
ÂÓ‡Â ÒÂÈËËÒÂ˜ ¯ÒÈ˜‰ ˙ÎÈÓ˙· μ∏ÁÈ˘Ó‰
ÒÂÂ ˘„˜ÓÏ ˙Á˙Ó ‰‡ˆÓ˘ ¨‰Ï‰ ˙È¯ÒÈ˜‰
Â˘È ÂÂ„‡ ·Ïˆ ÂÈÏÚ˘ ¨‰ÈÁÓ‰ ·Ïˆ‰ ˙‡
ÆÁÈ˘Ó‰
ÌÈÓÈÒ ‰˘ÂÏ˘ ‰ÊÁ ÒÂÈËËÒÂ˜ ¯ÒÈ˜‰
∫Ï‡‰ ÌÚËÓ
ÌÈÓÈÒ Â‡· ÂÈ¯Á‡˘ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓÈÒ‰
‰È‰ ¨˙ÂÁÙ ÌÈ„ÚÂ˙Ó Í‡ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯Â¯· ¨ÌÈ¯Á‡
¯ÂˆÓ‰ ÔÓÊ· ‰‡¯ ÒÂÈËËÒÂ˜ ¯ÒÈ˜‰˘ ‰Ê
Ï˘ È˘ÈÏ˘‰ Ú·¯· ¨Â‡·ˆ ÌÚ „ÁÈ ¨‡ÓÂ¯ ÏÚ
·Ïˆ ¨ÚÂ˜˘Ï ˘Ó˘‰ ‰ÏÁ‰ ¯˘‡Î ¨ÌÂÈ‰
in ˙·Â˙Î‰ ÂÈÏÚÂ ˘Ó˘‰ ÏÚÓ ¯Â‡Ó ˜ÂˆÈ
Ì˘Â¯‰ ÆÁˆ˙ ‰Ê Ò· ¯ÓÂÏÎ μπ¨hoc vinces
‰ÏÈÏ· ˜ÊÁ˙‰ ÂÊ ‰ÏÈ‚¯ È˙Ï· ‰ÚÙÂ˙Ó
Æ˘„Á ÔÂÈÊÈÁ· ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘
Â˙Â„Ú ÈÙ ÏÚ ¨‰È˘‰ ˙Ú· ¨È˘‰ ÔÓÈÒ‰
ÂÈÙÏ ÚÈÙÂ‰ ∂∞¨ÒÂÈ·ÒÂ‡ ·˙ÂÎ˘ ÈÙÎ ¨‰ÚÂ·˘·
˙‡ ÂÈ„È· ‡˘Â ˘Â‡ ˙ÂÓ„· ÁÈ˘Ó‰ Â˘È
˙ÂÓ„· ‡·ˆ Ï˘ Ï‚„ ÔÈÎ‰Ï ‰ÂÂÈˆÂ Ò‰ Â˙Â‡
ÆÌÈœ ‚Ó‰ ÏÚ Â˙Â‡ ËÂ¯ÁÏÂ ÈÓÈÓ˘‰ Ò‰
˙ÈÈÒÎ
ÒÂÈËËÒÂ˜
ÌÁ˙Ó· ‰Ï‰Â
‰ÈÎ¯‡È¯ËÙ‰
–˙ÈÂÂÈ‰
˙ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡
Æ®≤∞∞π© ÌÈÏ˘Â¯È·
‰ÙÈÎ‰ ∫ÔÈÓÈÓ
Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰
¯·˜‰ ˙ÈÈÒÎ
®ÔÂÓ¯ ÔÂÓ‡ ∫ÌÂÏÈˆ©

 נפלא היה קצו של מישאל.[...] בגלל תכונות השפה היוונית נותנים לארכיהייראוס תואר "קדוש" של עיר זו או אחרת
, רק בפעם האחרונה. לא בזמן מהומות פוליטיות ולא בעתות הֶדבֶר השכיח, הוא מעולם לא עזב את ירושלים:הזקן
.[ שכנעו את הזקן לחפש לו מקלט במנזר אליהו הנביא...]  כאשר הרעב והמחלות שוב השתוללו בסוריה,1836 בשנת
A.N. Murav’ov, Pis’ma s Vostoka v 1849–1850 godach,) ' וטרם הגיעו למנזר נפל מהסוס,הוא שמע להם באי רצון
(II, St. Petersburg 1851, pp. 190–191
 הכנסייה: התאריך שמציין המחבר מוטעה. כנסיית התחייה, שנקראת בפי האורתודוכסים, הכוונה לכנסיית הקבר הקדוש58
.335  בספטמבר14– ונחנכה ב335326 נבנתה בשנים
 אך המשפט עומד גם כך ופירושו,' חסרה המילה 'נס.( )בזאת תנצחin hoc signo vinces : צריך להיות, טעות בכתיבה59
. בזאת תנצח:בדיוק
( ומחברם של כתבים תאולוגיים313  ארכיבישוף קיסריה )החל משנת, אחד מאבות הכנסייה,(339260)  אוסביוס60
.(324  'תולדות הכנסייה' וה'אונומסטיקון' )סביב שנת,' וביניהם 'הכרוניקה,והיסטוריים רבים

˜˙„¯∂∂ ‰

‡È˜Ò·ÂÓÂ¯ ‰Ï

‰ÎÂ˙˘ ˙·Â˙Î ˙ÂÓ„· ÂÈ„ÁÈ ÌÈ·ÎÂÎ‰ Â‚ÊÓ ∂±ÒÂÈÈ˜ÈÏ ÌÚ ÈÙÂÒ‰ ·¯˜‰ ¯Á‡Ï ¨È˘ÈÏ˘‰ ÔÓÈÒ‰
Æß‰¯ˆ ÌÂÈ· È‡¯˜Âß ∫‰ÂÂ˜˙‰ ˙‡ ˜ÊÈÁ
ÆÁÈ˘Ó‰ Ï˘ È˙Ó‡‰ ·Ïˆ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘Â¯È· ‡ÂˆÓÏ ÔÂˆ¯‰ ˙‡ ÒÂÈËËÒÂ˜· Â¯¯ÂÚ ‰Ï‡ ÌÈÓÈÒ
Â˘È Ï˘ ÂÈ˙ÂÏ·Ò ÈÓÈÓ ÈÁ˘ ¨‰„Â¯ ÌÈÓÈ· ‡·‰ È„Â‰È‰ Æ‰ÈÓÚÙ ˙‡ Ì˘Ï ‰Ó˘ ‰ÓˆÚ ‰Ï‰ ÂÓ‡ ÔÎÏ
È˘ ÂÓÚÂ ÂÂ„‡ Â·Ïˆ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ·Ïˆ‰ ÂÓËÂ‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÌÈÈÂÈÚ· Á¯ÎÂ‰ ¨Ê‡ „ÚÂ
Æ‰Ó„‡‰ ÔÓ ÌÈ·Ïˆ ‰˘ÂÏ˘ ∂≥ÒÂÈ¯˜Ó Í¯‡È¯ËÙ‰ ‡ÈˆÂ‰Â ¯ÙÁ ¨ÒÂÂ ˘„˜Ó ˙Á˙ ¨ÍÎ ∂≤ÆÌÈÚ˘ÂÙ‰
‡¨Ì‰ÈÙÏ ÚÒÂ‰˘ ˙Ó ÈÙ ÏÚ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ÂÁÈ‰ ÁÈ˘ÓÏ ÍÈÈ˘ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ‰Ï‡˘· ˙ÂˆÚ È„·Â
˘Â„˜‰ „È¯˘‰ ·˘Á˘ ·Ïˆ‰ ‰È‰ ‰Ê ¨ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ ‰Ê ˙Ó˘ ¨¯ËÙ‰ ‰ÈÈÁ˙Ï Ì˜ Â˙¯ÊÚ·˘ ·Ïˆ‰Â
¯· ‰ÎÂÓ ¨‚‚ÂÁ‰ ÌÚ‰ ÈÈÚÏ ‰‡¯ÈÈ ·Ïˆ‰˘ ˙Ó ÏÚ ‰Ú·‚ ÏÚ ·Ïˆ‰ ÌÚ ·ˆÈ Í¯‡È¯ËÙ‰ ∂¥ÆÍ¯Ú‰
Ú·˜ Â·Â ¨¯·ÓËÙÒ· ±¥–‰ ÌÂÈÏ ∂μ¨ÁÈ˘Ó‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≥±∞ ˙˘Ï ÒÁÂÈÓ ‰Ê ÚÂ¯È‡ ÆÒ‰ ÌˆÂÚÓ ‰Ó‰„˙‰
Æ‰ÈÁÓ‰ ˙Ó‡‰ ·Ïˆ ˙‡ÏÚ‰ ‚Á ‰Ê Ú¯Â‡Ó ¯ÎÊÏ
·˙ÎÈÈ˘ ‡È‰Â ¨˙Ó‡‰ ·Ïˆ ÈÂÏÈ‚ „Â·ÎÏ ˙È¯ˆÂ ‰ÈÈÒÎ ÌÂÈÎ ˙·ˆÈ ˛ÈÓÂ¯‰¸ ˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó
Æ‰ÈÁÓ‰ ·Ïˆ‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰Ó„‡· ÔÓËÂ‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó· Á·ÊÓ ÂÓÈ˜‰˘ ¨ÌÈÏÂ˙˜Ï
ÛÒÂÈ Ï˘ Ô‚‰ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ‰ ¨Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓÏ ÍÂÓÒ· ‰Ú·‚ ÏÚ ˙‡ˆÓ ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ˙ÈÈÒÎ
ÌÂ˜ÓÏ ¨˛¯·˜‰ ˙ÈÈÒÎ Ï˘¸ ÔÂÓÚÙ‰ Ï„‚ÓÓ ˙Â‚¯„Ó ÌÈ˘ÈÓÁ Â„¯È˘ È¯Á‡ ¨Â‡ˆÈ Ì˘Ó ∂∂¨‰‡È˙ÓÈ¯‡Ó
 61ליקיניוס היה קיסר רומי בשנים  324308ושותפו של גלריוס בשלטון בשנים  .311308החל משנת  312היה שותפו של
קונסטנטינוס הגדול ,שלט בחלק המזרחי של הקיסרות ,והיה נשוי לאחותו של קונסטנטינוס .בשנת  313פרסם יחד עם
קונסטנטינוס את הצו שהתיר לנוצרים פולחן חופשי )האדיקט של מילאן( ,אולם בשנת  319החל ברדיפות חדשות של
הנוצרים .במאבק עם קונסטנטינוס על השלטון הובס בקרבות ליד אדריאנופוליס ואחר כך הובס בסמוך לכריסופוליס
מול ביזנטיון ,הוגלה לתסלוניקי ואחר כך הוצא להורג ,דבר שהותיר את קונסטנטינוס כשליטה היחיד של הקיסרות
הרומית.
 62על פי מסורת מן המאה החמישית או השישית על מציאת הצלב מסופר שיהודי ירושלמי בשם יהודה )ולא רודה כפי
שכתב סרפיון( ,שהיה מצאצאי המרטיר הראשון סטפנוס ,נאלץ להראות לקיסרית הלנה את המקום שבו ,על פי מה
ששמע ,נטמן הצלב של האדון .בראותו את הנסים החליט יהודה להתנצר ,קיבל את השם קיריאקוס והפך לבישוף
ירושלים .על פי האגדה יהודה–קיריאקוס מת בעינויים בזמן שלטונו של יוליאנוס הכופר ) ,(363361ביום השנה
להצבת הצלב באתר הגולגותא .על אגדת יהודה–קיריאקוס ראו :א' לימור' ,קדושה נוצרית — סמכות יהודית' ,קתדרה,
) 80תמוז תשנ"ו( ,עמ'  ;4334וביתר פירוטN.V. Pigulevskaia, ‘Martirii Kiriaka Jerusalemskogo’, idem, Bliz’nii :
Vostok, Vizantiia, Slaviane, Leningrad 1976
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מקריוס הקדוש ,הפטריארך של ירושלים בשנים .333314
קיימות מספר גרסאות של האגדה .על פי אחת מהן על מנת לקבוע על איזה מהצלבים נצלב ישו קירבו כל אחד מהם
אל אישה מיוחסת חולה ,והיא נרפאה כאשר קירבו אליה את הצלב השלישי ,והוא הוכר כצלב המחיה .ראוFeodorit, :
 .episkop kirskii, Z’erkovna`ia istori’ia, Perevod s grecheskogo, Moscow 1993, p. 18על פי גרסה אחרת ,המופיעה
אצל סרפיון ,ממגעו של צלב זה קם לתחייה מת שנשאו ברחוב לקבורה .השוו דברי פרתניוס' :במקום זה קם לתחייה
מת ,כאשר הניחו עליו את צלב האדון שהוצא מהאדמה' )פרתניוס ]לעיל ,הערה  ,[8עמ' .(142
נראה שזו טעות של המחבר .האירוע התרחש כנראה בעת ביקור הלנה ,אמו של קונסטנטינוס ,בארץ הקודש ובמחוזות
המזרחיים של האימפריה בשנים  .326325הכנסייה ,שנבנתה מעל מערת קבר האדון על פי הוראתה של הלנה ,נחנכה
ב– 14בספטמבר  ,335ותאריך זה מצוין על ידי הכנסייה הפרבוסלאווית בחג גילוי הצלב .ראו :ברוקגאוז ואפרון )לעיל,
הערה  ,(42כב ,1894 ,עמ' ‘Gunnery to Hydroxylamine’, Encyclopaedia Britannica, XI, 1953, p. 393 ;598
יוסף מארימתיאה היה אדם עשיר ותלמידו בסתר של ישו .אחרי הצליבה הוא ביקש וקיבל מפונטיוס פילטוס היתר
לקבור אותו .ראו :מתי כז ,נזס; מרקוס טו ,מג; לוקס כג ,ננג; יוחנן יט ,לח .נורוב כתב ברשימותיו ממסעו הראשון
שמנזר הפטריארך היווני נמצא במקום הגן הנעול של ניקודמוס ,שסייע ליוסף מארימתיאה להכין את גופתו של ישו
לקבורה' :המנזר היווני תופס בחלקו את המקום של הגן הנעול של נקדימון :משם יורדים במדרגות אחדות למגרש
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˘·ÛÒÎ· ‰ÙÂˆÓ‰ Ô·‡‰ ÏÚÓ ÔÂÈˆ ‰· ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÆÂ˙ÈÈÁ˙ ¯Á‡Ï ‡Ï„‚ÓÓ ÌÈ¯ÓÏ ÁÈ˘Ó‰ Â˘È ‰Ï‚ Â
˘¯‡Â˙Ó˘ ˘Â„˜ ÔÈÂ˜È‡ ÔÂÈˆ‰ ÍÂ˙· ·ˆÈ ÂÊ Ô·‡ ÏÚÓ ÆÁÈ˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯Â‰Ë‰ ÂÈÏ‚¯ ˙Â·˜Ú ‰· Â¯˙Â
·˙¯ÚÂ·˘ ¨ÔÓ˘ ˙¯ÂÓ ‰ÈÂÏ˙ ¨ÌÈÈÏ‚¯‰ ˙Â·˜Ú ÏÚÓ ˘ÓÓ ¨ÂÈÙÏÂ ¨ÌÈ¯ÓÏ Â˘È Ï˘ Â˙ÂÏ‚˙‰ ¯ÂÙÈÒ Â
·Ï˘Â ∂∏¨ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ Í¯‡È¯ËÙ‰ ¨Ï‡‰ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙ÈÈÒÎ· Â¯˜È· ÍÎ ¯Á‡ ∂∑Æ„ÈÓ˙ ˘‡ ‰
‡¯·ÆÌÈÎ¯Â˙‰ È„È· ‰ÓÂ˙ÁÂ ‰ÏÂÚ „ÈÓ˙˘ ¨‰ÈÈÁ˙‰ ˙ÈÈÒÎÏ Â˘‚È Ô‡ÎÓ ÆÌÈÂÚÓ‰ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈÚ
Â·˘ÈÈ˙‰Â ‰ÈÈÒÎ‰ ÍÂ˙Ï ÂÒÎÂ ‰ÈÈÒÎ‰ ˙‡ ¨Ì‰Ï˘ ˛¯ÈÚ‰ Ï˘ÂÓ¸ ÌÈÏÒ‰ ¯Â˘È‡· ¨ÂÁ˙Ù ÌÈÂ¯Á‡‰
∂πÆ˙Ï„Ï ÍÂÓÒ· ˙ÂÙÒ‰ ÏÚ ÂÓÚ
·˙‡ ‰Ê·Ó‰Â ¨˛˙ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰¸–˙ÈÂÂÈ‰ ‰ÂÓ‡‰ ˙‡ ÏÏ‰Ó‰ „È¯˘Ï ‰‡¯È· Â˜˘ ÌÈÈ˙È
‰Ê‰ Ú¯Â‡Ó‰ ËÂ¯ÈÙ Æ‰ÈÈÒÎÏ ıÂÁÓ ‡ˆÓ‰ ¨ÈÒ Í¯Â‡· ¯¯ÂÙ˙‰˘ ˘È˘‰ „ÂÓÚ ¨˙ÈÓ¯‡‰ ‰¯ÈÙÎ‰
∫ÔÓ˜Ï„Î ‡Â‰
·È‚Èˆ ˙‡ ¨˙ÈÓ¯‡‰ ‰ÈÈÒÎ‰ È˘‡ È„È· Â„ÁÂ˘˘ ¨ÌÈÎ¯Â˙‰ Â˘¯È‚ ‰¯˘Ú–‰ÂÓ˘‰ ‰‡Ó‰ ÛÂÒ
˘‡‰ ˙„¯ÂÈ ‰·˘ ˘ÓÓ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· ¨¯Â‡‰ ˙·˘ Ï˘ ‚Á· ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ˙ÈÈÒÎÓ ˙ÈÂÂÈ‰ ‰ÈÈÒÎ‰
ÏÚ ‰ÈÈÒÎ· Â¯˙Â ÌÈÙÂ˘È·‰ ˙ˆÚÂÓ ÌÚ „ÁÈ ÈÓ¯‡‰ Í¯‡È¯ËÙ‰ ÂÏÈ‡Â ¨ÔÂ„‡‰ ¯·˜ ÏÚ ‰˘Â„˜‰
‰ÈÈÒÎ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÍÎ· ˘ÈÈ·ÏÂ ˛ÌÈÓ¯‡‰¸ ÌÈ¯ÙÂÎ‰ ÏÎÏ ÂÊ ˘‡ ˜ÏÁÏ ¨„ÒÁ‰ ÈÙ ˙‡ Ì„˜Ï ˙Ó
¨ÈÂÙˆ‰ Â„ˆ· ˛Í¯‡È¯ËÙ‰¸ ¯ÊÓÏ ıÂÁÓ Â˙ÂÈ‰· ¨‡ÏÓ ˘Â·Ï· ¨ÈÂÂÈ‰ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ÌÏÂ‡ Æ˙ÈÂÂÈ‰
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מרובע; צדו האחד תפוס על ידי החזית הביזנטית של הכנסייה' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ'  .(131130תיאור דומה
מופיע אצל הנוסע הצרפתי :המנזר היווני 'תופס את מקום הגן הנעול של נקדימון' )אנונימוס ,מסע ]לעיל ,הערה  ,[7א,
עמ'  .(121על ניקודמוס ראו :יוחנן ג ,אי; ז ,ננא; יט ,לט .נראה שהצליינים הרוסים הגיעו לכנסיית הקבר דרך מעבר
מיוחד ממנזר הפטריארך.
השוו דברי מורביוב' :במרכז הכנסייה ציון קטן המציין את התגלותו של האדון ,על פי המסורת הירושלמית ,לנושאות
הבשמים ולאמו הטהורה; אולם בטעות האיקונין בציון זה מתאר את התגלותו של האדון למרים ממגדלא' )מורביוב
]לעיל ,הערה  ,[57ב ,עמ' .(170169
הכוונה כנראה לכנסיית סנט–ג'יימס )יעקב( הנמצאת היום בצדה המערבי של רחבת הכניסה לכנסיית הקבר .יעקב בן
אלפאוס או יעקב הקטן היה אחד משנים–עשר השליחים ,בנו של אלפאוס או קלאופאס .הוא כונה אחי האדון כיוון
שהיה בן דוד של ישו מצד אמו ,מרים בת קלאופאס .הוא היה הבישוף הראשון של הכנסייה בירושלים ,ועל פי עדותו
של יוסף בן מתתיהו נסקל למוות בשנת .62
השוו דברי דשקוב' :המפתחות בידי התורכים ,שפותחים את הדלתות אך ורק בנוכחות של המֻתו ַכיל ]המפקח[ ,הממונה
על ידי הפאשא של עכו ,ושל המתורגמנים :היווני ,הקתולי והארמני' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(23השוו גם
דברי מורביוב' :המפתחות ,לבושתם של הנוצרים ,נמצאים בידי הכופרים .מספר משפחות קנו להן זכות מורשת לשלוט
במפתחות ומקבלות סכום של  6לב כתשלום עבור כל פתיחה של השערים הקדושים .באטיות הם נאספים מכל קצות
ירושלים ,אוחזים חפצי נעילה שונים :סולם ,חבל ,שעווה וחותם ,שכולם מחולקים ביניהם ,הם מתכבדים בקפה ויושבים
ומעשנים מקטרות לפני הדלתות בזמן הליטורגיה' )שם ,עמ' .(164
העמודים הללו סמוכים לשער הכנסייה המערבי )ראו הצילום בעמ' .(69
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˙È‚È‚· ÂÈÎ‰˘ Ì„‡ ˙‡Âˆ ÏÂÎ‡Ï Â‡ ÈÁ ÏÎÏ ÌÈÈÁ ˜Â·˘Ï ∫ÌÈ·ÚÂ˙Ó Ì‰˘ ‰„ÈÓ· ‰· ÌÈÈ¯ÊÎ‡‰
‡·ÒÂÒÈ·Ï ÌÚ Ï·˜ Ï‡‰ ‰˘Ú˘ ‰Ê Ò ¯ÎÊÏ ÆÌÈÊÂ·Ó‰ ÌÈ¯‡˘ Ì‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ¨ÌÈÂÂÈ‰ ¯Â·Ú ‰ÏÂ„‚ Ô
ÈÏÎÂ‡ ÌÈÓ¯‡‰ß ∫ËÏ˘ ˜„Ò‰ ÏÚÓ ÌÈÎ¯Â˙‰ ÂÏ˙ ¨˙ÈÂÂÈ‰ ‰ÈÈÒÎ‰ Ï˘ ˙ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰ ‰ÂÓ‡‰
∑±Æ„ÂÓÚÏ ÍÂÓÒ· ˙‡ˆÓ ¨ıÚ ÛÎ ‰ÎÂ˙·Â ‰˜È¯ ¨‰˙ÂÓÏ˘· ˙¯ÎÊ‰ ˙È‚È‚‰Â ¨ß‰‡Âˆ‰
·ˆ„¯Â·ÚÏ ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙È¯ˆÓ‰ ÌÈ¯Ó˘ ÌÈ·Ï· ÌÂË‡ Á˙Ù ÈÂˆÓ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÎ‰ Ï˘ ÈÓÂ¯„‰ ‰
„¯Ï˘ ÔÈÂ˜È‡‰Ó ˙‡ˆÂÈ ÏÂ˜ ˙· ‰ÚÓ˘Â ¨ÔÂÈÏÚ ÁÂÎ È„È· ‰ÓÒÁ ‰Î¯„˘ ÔÂÂÈÎ ‰ÈÈÒÎ‰ ÍÂ˙Ï ÂÎ
‡ÈÙÏ ¨‰ÈÈÒÎÏ ıÂÁÓ ¨‰·ˆÈ Â·˘ ÌÂ˜Ó·Â Æß‰ÂÂÏ˘Â ÌÂÏ˘ È‡ˆÓ˙ Ô„¯È‰ ˙‡ Í¯·Ú·ß ∫ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì
∑≤Æ‰˘Â„˜‰ ÂÓ‡ ¨˙È¯ˆÓ‰ ÌÈ¯Ó „Â·ÎÏ ÌÈ·Ï ‰ÈÂ· ‰ÏÙ˜ ‰Ó˜Â‰ ¨˙Â˙Ï„‰
‡¯Á‡Ï Â˘È ÁÂ‰ ÂÈÏÚ˘ ÌÂ˜Ó· ÂÈÂÂÁ˙˘‰ ÏÂÎ‰ ÈÙÏÂ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ÍÂ˙Ï ÂÒÎÂ‰ ÔÎ ¯Á
˘Æ·Ïˆ‰Ó „¯Â‰
˘È˘‰ ÁÂÏ Ï˘ ÂÎ¯Â‡ ªÌÂ„‡–Ô·Ï Ú·ˆ· ÌÈÏ‚Ï‚Ò ÌÈ„ÂÓÚ Û˜ÂÓ‰ ˘È˘ ÁÂÏ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÁÂÓ ˙ÚÎ
≥ ‡¯˘ÌÂÈ ÔÎÂ˙· ¯ÚÂ· ÔÓ˘˘ ˙ÂÏÂ„‚ ÛÒÎ ˙Â¯ÂÓ ‰ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÏ˙ ÂÈÏÚÓ ∑≥ª„Á‡ ÔÈ˘¯‡ Â·ÁÂ¯Â ¨ÔÈ
˜Á¯‰ ‡Ï ∑¥Æ˙ÈÓ¯‡ ˙Á‡Â ÌÈ˜¯Ù‰Ó ˙Á‡ ¨˙È¯ÂÒ ˙Á‡ ¨˙ÈËÙÂ˜ ˙Á‡ ¨˙ÂÈÂÂÈ Ú·¯‡ Ô‰·Â ¨ÏÈÏÂ
ÌÈÓ˘·‰ ˙Â‡˘Â ÌÚ ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì‡ ‰„ÓÚ ÂÈÏÚ˘ ¨ÏÊ¯· È‚¯ÂÒ Û˜ÂÓ ¨ÏÂ‚Ú ÌÂ˜Ó ÈÂˆÓ ˘È˘‰ ÁÂÏÓ
˘‡ ˙¯ÚÂ· ÂÈÙÏÂ Á·ÊÓ ÂÈÏÚ Â·Èˆ‰˘ ¨ÌÈÓ¯‡Ï ˙ÚÎ ÍÈÈ˘ ‰Ê ÏÂ‚ÈÚ ∑μÆ‰È‰ÂÏ‡·Â ‰·· ‰ËÈ·‰Â
˙Æ„ÈÓ
 71מקורות שונים ייחסו את העימות בין הכנסייה הארמנית לבין הכנסייה היוונית על זכויות היוונים לקבל את האש הקדושה
לתאריכים שונים :חלקם לשנת ) 1539ראו :מיכאיל שוגאייב,(http://vos.1september.ru/articlef.php?ID=200201606 ,
והרוב לשנת  ,1579בזמנו של הסלטאן מוראד השלישי ) (15951574והפטריארך של ירושלים סופרוניוס הרביעי
)) (16081579ראו .(http://holyfire.org/velich.htm :סרפיון טעה ככל הנראה בייחסו את האירוע למאה השמונה–
עשרה .השוו :פרתניוס )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  .139138מקורות אחרים ,חוץ מסרפיון ומפרתניוס ,לא ציינו את עונש
אכילת הצואה שהושת על הארמנים .ראו גםF.M. Avdulovsky, Sviatoi ogon’, ischodiashchii ot Groba Gospoda :
Boga i Spasa nashego Iisusa Christa v den’ Velikoi Subboty v Ierusaleme, po skazaniiam drevnich i novych

 .puteshestvennikov, Moscow 1887העמוד הסדוק נראה עד היום משמאל לפתח הכנסייה ,והצליינים נוהגים לטמון
בו פתקים של בקשות שונות.
 72מרים המצרית )נפטרה ב– (522נולדה במצרים ,בגיל שתים–עשרה עזבה את ביתה לאלכסנדריה ועסקה שם בזנות.
כאשר הגיעה לירושלים עם צליינים משכה אותה הסקרנות לכנסייה ,אולם כוח בלתי ידוע מנע ממנה לעבור את
מפתנה .היא פנתה מפוחדת אל אם האלוהים והתחננה לעזרתה ,ובזכות הגנתה הורשתה לגשת אל הצלב .אחרי כן חזרה
בתשובה וחייתה ארבעים ושבע שנים במדבר של עבר הירדן ,ולאחר מותה נקברה בידי האב זוסימה .ראו :חיי קדושים
לכל יום ,ה– 1באפריל ,חיי מרים המצרית Z’iti’a Sv’atykh, izloz’ennye po rukovodstvu Chet’ikh Minei Svi’atogo
Dmitri’ia Rostovskogo, mes’iaz’ aprel’, den’ pervyi, Moscow 1906

 73כיום אבן המשיחה .ארשין היא מידת אורך רוסית 71.12 ,ס"מ.
 74הווישניקובים ,שביקרו בכנסייה לפני השרפה של שנת  ,1808ציינו מידות אחרות של אבן המשיחה ומספר אחר של
מנורות' :יש כאן לוח משיש נקי ולבן המוקף סורג נחושת נמוך שאורכו  9רבעים ]רבע הוא כ– 17.8ס"מ[ ורוחבו 2.5
רבעים .מעליו בוערת אש תמיד בשש–עשרה מנורות יווניות ,שמונה מנורות רומיות ,ארבע מנורות ארמניות ,אחת
קופטית ואחת סורית' )וישניקוב ]לעיל ,הערה  ,[5עמ'  .(8281מורביב תיאר ,בדומה לסרפיון ,שמונה מנורות ,אך
הוסיף' :מהצדדים ניצבים שנים–עשר פמוטות השייכים בשווה ליוונים ,לקתולים ולארמנים' )] Sviatye mestaלעיל,
הערה  ,[1עמ'  .(166פרתניוס ציין מספר אחר של מנורות ואת אותם שנים–עשר הפמוטות 'ובהם נרות שעווה גדולים,
כל אחד בגודל  4ארשין ,ותשע מנורות שמן שבוערת בהן אש תמיד ,כולם מכוסים על מנת שלא יכבו ברוח ,כיוון שהם
מול השערים ממש' )פרתניוס ]לעיל ,הערה  ,[8עמ' .(140
 75נושאות הבשמים הן נשים שהביאו בשמים למשוח בהם את גופו של ישו .ראו :לוקס כד ,נו; יוחנן יט ,מ.
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קוווקליה )ביוונית ,kouvouklion :מלטינית ,cubiculum :חדר שינה( — המילה המשמשת לציון קבר ישו ,האדיקולה
בכנסיית הקבר של ימינו.
רבע הוא כ– 17.8ס"מ ,ושני רבעים הם כ– 35.5ס"מ.
העדויות של מורביוב ,נורוב ופרתניוס שונות מעדותו של סרפיון .מורביוב כתב' :בתוך כד גדול מאבן גרניט נוצק חלק
מאבן הגולל שהוסרה בידי המלאך ,כיוון שהיא פוררה לחתיכות רבות במסירותם של הנוצרים .מעליו תמיד בוערת
אש בחמש–עשרה מנורות' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  ;(168גם נורוב ספר חמש–עשרה מנורות ,בשנת ,1835
ראו :נורוב )לעיל ,הערה  ,(4א ,עמ'  ;140ופרתניוס כתב' :עלינו לאגף הפנימי ושם באמצע עומד חלק מאותה האבן
שנגולה מעל פתח קבר האדון ,ושעליה ישב מלאך האלוהים ] [...בוערת כאן אש תמיד בחמש–עשרה מנורות' )פרתניוס
]לעיל ,הערה  ,[8עמ' .(140
על פי לוקס כד ,הו.
מורביוב סיפר שלוח השיש הונח על פי צו של הקיסרית הלנה והסביר 'לוח זה כמעט נוסר לשניים על ידי הנוצרים,
כאשר הערבים רצו לקבל שיש עשיר כל כך למסגד שלהם' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(168הוא לא הזכיר
את הנס שהתרחש בעקבות תפילת הפטריארך ,קרוב לוודאי שסיפור זה היה נפוץ בקרב הנזירים .נורוב ציין' :הלוח
העליון שבור לשניים' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ' .(140
אף כאן יש הבדל בין מספר המנורות שציין סרפיון למספר שציינו נוסעים רוסים אחרים .דשקוב למשל כתב בשנת
' :1820בשלושים ושש מנורות מעליו בוערת אש יום וליל ,בכיפה הפתוחה מלמעלה' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה ,[1
עמ'  .(2322מורביוב ,שביקר במקום ,כמו סרפיון ,בשנת  ,1830ציין 'בשלושים ושש מנורות כלליות ,שמהן חמש–
עשרה יווניות ואותו מספר של הקתולים ,בוערת אש יום וליל בכיפה מעל הקבר הקדוש' )שם ,עמ' .(169
השוו דברי פרתניוס' :ניצב שם תמיד נזיר הקבר ,שהוא מהכנסייה האורתודוקסית ,ואילו הנוצרים האחרים אינם רשאים
להציב שם נזירים משלהם' )פרתניוס ]לעיל ,הערה  ,[8עמ' .(141
מורביוב כתב' :שיש צהוב חדש' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(167
השוו לתיאורו של מורביוב' :ארבעה עמודי שיש סגלגלים תומכים בכניסה בארכיטרב המקושט בכרובים ובפסוקי
תהלים; מעל הדלתות העשויות שיש צבעוני תבליט של התחייה ,המשיח בעל הנס קם מהקבר בין השמש לירח; לצד
שמאל רצים השומרים ,ואילו מימין המלאך והנשים נושאות הבשמים .עוד למעלה מזה יש שתי דמויות של מלאכים
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˙ÈÈÒÎ· Â˘È Ï˘ Â¯·˜
Ï˘ ¯ÂÈˆ· ¯·˜‰
Æ®±∏∑¥© ‚ÈÓ Ï‡ÂÓÒ
¯ÈÊ ‰‡¯ Ï‡Ó˘Ó
ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡–ÈÂÂÈ
ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ¯ÓÂ˘‰
˘Â„˜‰

ÌÈÂÂÈ‰ Â· ÌÈËÏÂ˘˘ ¨ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ÌÏÂ‡ ÈÂˆÓ ¨ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ˙ÈÈÒÎ· ¨˘Â„˜‰ ¯·˜‰ ÔÂÈˆÏ Á¯ÊÓÓ
∏∂¨ÒÈÒËÒÂÂ˜È‡‰ ‡ˆÓ ‰Ê ÌÏÂ‡· Æ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙Ï Â· ÂÊ‡‰ ¨ËÒÂ‚Â‡· ≤–‰ ¨ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·Â ∏μ¨„·Ï·
ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˜È‡‰Â ¨·‰Ê ‰ÙÂˆÓ Â˜ÏÁÂ ÌÈÚ·ˆ· ¯ËÂÚÓ ÂÏÂÎÂ ¨˘È˘ ÈÂ˘Ú Â˜ÏÁÂ Ô·‡ ÂÏÂÎ ÈÂ˘Ú‰
ÈÂ˘Ú‰ ¨ÒÂ‡¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰ ·˘ÂÓ ÂÏ‡Ó˘Ó ÂÏÈ‡Â ¨Í¯‡È¯ËÙ‰ ·˘ÂÓ ·ˆÈ ÂÈÓÈÓ Æ‰ÏÂÚÓ ÈÂÂÈ ·ÈËÓ Â·
Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â¯„˙˜ ˙ÂÈÂ· ßÍÏÓ‰ È¯Ú˘ß ÏÚÓÂ ÌÏÂ‡‰ È„ˆ È˘Ó Æ·‰Ê ‰ÙÂˆÓ ıÚ· ÛÏÂ‚Ó ¨‰ÙÈÎÏ ‰ÓÂ„·
ÌÈÒÂÎÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú ‰ËÓÏÓ ‰ÈÈÒÎ‰ ÈÏ˙ÂÎ Æ‰˘Â„˜‰ ‰·ÂË‰ ‰¯Â˘·‰Ó ‚Á ÈÓÈ· ÌÈ‰ÂÎ‰ ÌÈ‡¯Â˜
ÆÔÂ„‡‰ È¯ÂÒÈÈ ˙‡ ˙Â¯‡˙Ó‰ ˙Â˘Â„˜ ˙ÂÂÓ˙ Ï˘ ˙Â¯Â˘ ˘ÂÏ˘ Ì‰·˘ ¨·‰Ê ÌÈÙÂˆÓ ˙ÂÈÂ˜È‡·
ÌÈÏÂ„‚ ‰ÂÂÚ˘ ˙Â¯ Ì‰· ÌÈˆÂÚ˘ ¨ÌÈÏÒÂÙÓÂ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈËÂÓÙ ÌÈ·ˆÈ ¨˙Â¯ÂÓÏ ÛÈÏÁ˙Î ¨Ì‰ÈÙÏ
ÆÈÁÓˆ ÔÓ˘ ˙¯Ú·‰Ï ÌÈÚ˜˘ Ì‚ Ì‰· ˘È˘Â ¨„ÁÂÈÓ·
' תלויים גם הם מעל הפתח הקדוש, של הארמנים ושל הקתולים, שני איקוניות מצוירים של התחייה.עטורי ז ֵרים
 'מעל דלתות הקבר עומדים: גם פרתניוס שייך את שלושת האיקוניות לכנסיות שונות.(167 ' עמ,[ ]שםSviatye mesta)
 מלאכת מחשבת יוונית, גדול חרוט בשיש צבעוני, הוא פרבוסלאווי, האמצעי,[ השני...]  למטה ארמני:שלושה איקונין
.(140 ' עמ,[8  הערה, מצויר על בד' )פרתניוס ]לעיל, הוא של הקתולים, העליון,[ השלישי...] מהסוג הנעלה ביותר
. הנמצא עד היום ברשות היוונים–אורתודוקסים, הכוונה לאולם הקתוליקון85
. קיר התמונות המפריד בין המזבח לאולם התפילה86
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¯ˆ¨ÌÏÂÚ‰ ¯Â·Ë ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ÈÂÈ· ÏË¯‚‡ ·ˆÈ ÂÊÎ¯Ó·Â ¨ÌÏ˘ ˘È˘ ÁÂÏ ˙ÙˆÂ¯Ó ‰ÈÈÒÎ‰ ˙Ù
ÏÚ ∏∑Æßı¯‡‰ ·¯˜· ˙ÂÚÂ˘È ÏÕÚt› Ì„˜Ó ÈÎÏÓ ÌÈ‰Ï‡Âß ∫‡È·‰–ÍÏÓ‰ „Â„ Ï˘ Â˙‡Â· ˙‡ ˘ÓÓÓ‰Â
‚·¯ÂÁ˘ ˘È˘Ó ÌÈÓÏ˘ ˙ÂÁÂÏ ‰ÈÂ˘Ú ‰Ùˆ¯‰ ÂÏÈ‡Â ¨˘È˘ ˙ÙÈÎ ˙·ˆÈ ¨‰Ó·‰ ÏÚÓ ¨˘Â„˜‰ Á·ÊÓ‰ È
‚È¯‡ ˙ÂÒÂÎÓ‰Â ¨ÂÊ ÏÚÓ ÂÊ ¨˘È˘ ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ÌÈ·˘ÂÓ ˙Â¯Â˘ Ú·¯‡ ¨ÏÂ‚Ú ÈˆÁ‰ ‰ÙÈÎ‰ Ï˙ÂÎ· ÆÔ·ÏÂ
‡„∏∏Æ·‰Ê ‰ÙÂˆÓ Í¯‡È¯ËÙ‰ ·˘ÂÓ ·ˆÈ Á·ÊÓ‰ ÏÂÓ ªÌÂ
·∏πÆÔ·‡ ˙Â‚¯„Ó È·‚ ÏÚ ˙ÂÒÈÎ Ú·¯‡ ‰ÈÏ‡ ˙ÂÏÈ·ÂÓ˘ ¨‡˙Ï‚ÏÂ‚Ï ÂÈÏÚ ˙È·¯Ú‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ
·Ô‡Î ÈÂˆÓ‰ Á·ÊÓÏ ÔÈÓÈÓ ÆÚÈ˘ÂÓ‰ ·Ïˆ ·ˆÂ‰ ÂÎÂ˙·˘ ÛÒÎ ‰ÙÂˆÓ‰ ¯Â·Ï Â˜˘ ‰ÈÏ‡ Â˙ÂÏÚ
‰Ê ˜„Ò Ï˘ ÂÎ¯Â‡ π∞ÆßÈÁÂ¯ „È˜Ù‡ Í„È· È·‡ß ¯Ó‡ ·Ïˆ‰ ÏÚ ÒÒÂ‚‰ Â˘È ¯˘‡Î ¯ˆÂ˘ ˜„ÒÏ Â˜˘
‡¯˘Â·Â ¨˜„Ò‰ ˜ÓÂÚ ‰‡¯ ÂÎ¯„˘ ÛÒÎÓ ‚¯ÂÒ ‰ÒÂÎÓ ‡Â‰ Æ„Á‡ ˜Â˘¯Â Â·ÁÂ¯Â π±¨˜Â˘¯Â ‰˘ÈÓÁÂ ÔÈ
ÔÈ‡ ÆÌÈÚ·ˆ· ˙¯ÈÂˆÓ ‰¯˜˙‰ ÂÏÈ‡Â ¨˘È˘ ‰ÈÂ˘Ú ‡˙Ï‚ÏÂ‚‰ ˙Ùˆ¯ Æ‰·ÈÏˆ‰ ˙‡ ˙¯‡˙Ó‰ ÛÒÎ ˙˜ÈˆÈ
·„ÓÂÚ Á·ÊÓ‰ È¯ÂÁ‡Ó Ô‡Î π≤Æ‰ÓÒËÙË˜‰ ˙‡ ÌÈ¯‚ÂÒ ‰È‚¯ÂËÈÏ‰ ˙Ú·Â ¨˛Á·ÊÓ‰ ÈÙÏ¸ ‚¯ÂÒ ‰ÈÈÒÎ
ˆ˙‡ ÌÈ¯‡˙Ó‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˜È‡ ÌÈ‡ˆÓ Á·ÊÓ‰ È¯ÂÁ‡ÓÂ ÂÈ¯ÂÁ‡Ó ÆÛÒÎ ‰ÙÂˆÓ ¨ÈÂÈ· Ï„Â‚· ·Ï
¨‰ÈÈÒÎ‰ Ï˘ ‰Ê Û‚‡ Æ˙Â¯ÂÓ ‰¯˘Ú–˘ÓÁ· „ÈÓ˙ ˘‡ ˙˜ÏÂ„ ¨˜„Ò‰ ÏÚÓ ¨Ì‰ÈÙÏ ÆÁÈ˘Ó‰ È¯ÂÒÈÈ
Ï˘ ˙Â¯Â‰Ë‰ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ˙‡ ·ÏˆÏ Â¯ÓÒÓ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ¨ÂÈÓÈÓÂ ¨„·Ï· ÌÈÂÂÈÏ ÍÈÈ˘ ¨‡˙Ï‚ÏÂ‚‰ ÏÏÂÎ
ÆÌÈÏÈ„‚ ÂÈÏÚÂ ÈÂÚ·ˆ ÔÂÏÈÂ ‰ÙÂˆÓ ‡˙Ï‚ÏÂ‚‰ Ï˘ ÈÓÂ¯„‰ ¯È˜‰ ÆÌÈÏÂ˙˜‰ Ï˘ Û‚‡‰ ÈÂˆÓ ¨ÂÚÈ˘ÂÓ
ÂÊ‡‰ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·Â ¨‰˘Â„˜‰ ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì‡ „Â·ÎÏ π≥ÒÈÒÈÏ˜¯Ù‰ ˙‡ ÌÈÂÂÈ‰ Ô‡Î ÌÈ‡¯Â˜ ·¯Ú ÏÎ
ÌÂ˜Ó‰ ‡ˆÓ ¨ÌÈ‚¯ÂÒ Û˜ÂÓ ¨ÂÈÓÈÓ˘ Á·ÊÓ ÈÂˆÓ Ì˘ — ‡˙Ï‚ÏÂ‚Ï ˙Á˙Ó ¨‰ËÓÏ Â„Úˆ ÂÈ¯Á‡ÏÂ ¨ÂÏ
˘·Â˘ÈÂ ‰Ù˜·Â ·¯Ú ˙ÁÂ¯‡· Â„·ÂÎÂ ÏÎÂ‡‰ ¯„ÁÏ ÂÈÏÚ Ô‡ÎÓÂ π¥ÆÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ Ï˘ Â˘‡¯ ÁÂÓ Â
·˘Æ‰ÈÒÎ‡‰ ÌÏÂ‡· ‰ÂÂÏ
87
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תהלים עד ,יב.
השוו תיאורים אחרים של כנסיית התחייה היוונית) Sviatye mesta :לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;171170נורוב )לעיל ,הערה ,(4
א ,עמ'  .143141מורביוב ונורוב הסבו את תשומת הלב לפרטים אדריכליים ולא התפעלו מאמנות האיקוניות מעשה
ידי הרוסים .סרפיון ופרתניוס דווקא התפעלו מהאיקוניות )סרפיון הניח שהם מעשי ידי היוונים( ,ופרתניוס תיאר אותם
בפירוט .ראו :פרתניוס )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  ;146145בהמשך שם תיאר את המנורות ,שלוש נברשות גדולות ,ארבעה
שעונים וחמישה שערים של הקתדרלה היוונית.
כל יתר הנוסעים ציינו רק שני גרמי מדרגות העולים אל הגולגלתא .השוו' :שני גרמי מדרגות ,עשויים שבע–עשרה
מדרגות האחד ,בנויים למען היוונים והקתולים בגולגלתא .הם לא היו קיימים לפני השרפה ,ורק גרם מדרגות צר אחד
הוביל קודם לכך מהגלריה האחורית של הכנסייה אל מקום הצליבה' )] Sviatye mestaשם[ ,עמ'  ;(175ראו גם :נורוב
]שם[ ,א ,עמ' .132
לוקס כג ,מו.
ורשוק היא מידת אורך רוסית 4.445 ,ס"מ.
קטפטסמה )ביוונית :וילון( הוא וילון הנמצא מאחורי שערי הסורג ,לצד המזבח.
פרקליסיס )ביוונית :נחמה( היא תפילה המורכבת מקטעים מן הברית החדשה והברית הישנה ודברי הלל לכבוד אם
האלוהים.
השוו תיאורו של מורביוב' :מצדה הצפוני של הגולגלתא מצויות שתי דלתות קטנות המובילות לתאים העליונים של
היוונים; רצפתה מרוצפת שיש צהוב :במקומות אחדים על הקירות ועל הקשתות נותרו שאריות פסיפסים; קשת כפולה
מפרידה את המקום הקדוש לשני אגפים :בימני ניצב המזבח של הקתולים ,לפניו מלבן עשוי שיש על הרצפה מציין
את המקום שבו הצמידו את המושיע אל הצלב ,המקום שבו נעצו בו את המסמרים הטמאים .באגף השמאלי ניצב מזבח
הכפרה היווני על גבי נדבך חצוב בסלע המקורי .מצל עליו צלב גדול ,ומאחוריו בוערת אש במנורות רבות ,המודלקות
בידי כל בני העמים במקום גאולתם .מתחת לשולחן פנים מופלא זה ,פתח עגול באבן ,המצופה סביב בברונזה מוזהבת,
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˙ÂÈÒÎ‰ ˘ÓÁ Ï˘ ˙„‰ È‰ÂÎ ¨ÌÈÎ¯Â˙‰ È„È· ‰ÓÂ˙ÁÂ ‰ÏÂÚ „ÈÓ˙ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÎ‰˘ ÔÂÂÈÎ
¯˘‡Â ¨ÍÎ Ì˘Ï „ÁÂÈÓ· Â·˘ ÌÈ¯„Á· ÌÈ‰Â˘Â ¨ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ ‰· ÌÈ˘È ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó‰
¨ÌÈ˜¯ÙÏ ¨ÌÈÓ¯‡Ï ¨ÌÈÂÂÈÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ„¯Ù ÌÈÓ ÈÏÎŸÓ Æ‰ÈÈÒÎ‰ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰ÓÂ˜‰ ˙‡ ÌÈÂÂ‰Ó
‡ˆÓ‰ ÏÂ„‚ ÔÂÏÁ Í¯„ ÂÏ˘ ¯ÊÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï·˜Ó ÌÈ¯·„‰ ¯˙È ˙‡Â ÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÆÌÈËÙÂ˜ÏÂ ÌÈ¯ÂÒÏ
Æ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ˙Â˙Ï„ ÏÚÓ
·˙Â‡È¯·Ï ¯ÈÎÊ‰Ï ‰ˆ¯˘ ˙ÂÓ˘‰ ˙‡ Ò˜Ù· Â˙‡Ó „Á‡ ÏÎ Ì˘¯ ¨‡˙Ï‚ÏÂ‚‰ Ï˘ ‰ÈÒÎ‡· ¨·¯Ú
‡ÆÌ˙Ó˘ ˙¯ÎÊ‰Ï ÂÓ¯˙Â ˙ÂÓ˘‰ ÈÂÏÈÚÏ Â
ÚÓ˘ ÍÎ ¯Á‡ ËÚÓÂ ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙Ï ÌÈÓÊÓ ¨ıÚ ÁÂÏ· ÌÈÂÂÈ‰ Ïˆ‡ Â˜Ù„ ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï „ÈÓ
ˆÆ˙ÂÈÒÎ‰ ¯‡˘ È¯ÊÓÓ Ì‚ ‰ÓÂ„ ÏÈÏ
‡Ô·‡ Á˙Ù „ÈÏ ¨ÔÂ„‡‰ ¯·˜ ÏÚ ÔÂÈˆ· ‰È‚¯ÂËÈÏ‰ ˙‡ ‰È¯Á‡Â ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ÌÈÂÂÈ‰ ÂÓÈÈÒ Í
Ì‰˘Î ¨¯˙È‰ ÏÎÂ ÌÈ˜¯Ù‰ ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡· Ì˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ÂÏÁ‰ „ÈÓ ¨˘È˘ ÁÂÏ ÂÈÏÚ ÂÁÈ‰˘ ¨ÏÏÂ‚‰
˘˙Ó ÏÚ ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ Á·ÊÓÓ ‰ÈÁÓ‰ ·Ïˆ‰ Ï˘ ÏÂ„‚ ‡Ï ˜ÏÁ Â‡ÈˆÂ‰ ÂÈÏ‡ ÆÚÂ·˜ ¯Â˙ ÏÚ ÌÈ¯ÓÂ
˘ÆÂ˜˘Ï ÏÎÂ
‡ÆÚÏÒ· ÌÈ·ÂˆÁ‰ ¨ÔÂÓÈ„˜Â ÛÒÂÈ ÌÈ˘Â„˜‰ È¯·˜ „ÈÏ ÂÈÈ‰ ÆÌÈÂ˘‰ ‰ÈÈÒÎ‰ È˜ÏÁ· Â¯ÈÈÒ ÍÎ ¯Á
·ˆÈ ˛„ÂÓÚ‰ Ï˘¸ ˜ÏÁ‰ ÆÂÈÏ‡ ÏÂ·Î Â˙ÂÈ‰· ‰ÂÚ ÚÈ˘ÂÓ‰˘ „ÂÓÚ‰Ó ˜ÏÁ ¯Ó˘ ÌÈ¯ÎÊ‰ ÌÈ¯·˜‰ „ÈÏ
·‡¯ÆÌÈ˜¯Ù‰ ÌÈËÏÂ˘ ‰Ê Û‚‡· ÆÂ‰ˆ˜ ˙‡ ˜˘Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ó ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ÓÂ ¨ÏÊ¯· ‚¯ÂÒ È¯ÂÁ‡Ó ÔÂ
‡˙Ú· ÁÈ˘Ó‰ Ï˘ ÂÈÏ‚¯ Â˜Á„ ÌÎ¯„˘ ¨ÌÈÁ˙Ù È˘ Â·Â ÁÂÏ ¯Ó˘ Â·˘ ÌÂ˜Ó· „ÁÈ· ÂÈÈ‰ ÍÎ ¯Á
Â„¯È ‰Ê ˜ÏÁÏ ÆÁÈ˘Ó‰ ·Ïˆ ˙‡ ‰˘Â„˜‰ ‰Ï‰ ‰‡ˆÓ Â·˘ ˜ÏÁ· ÂÈÈ‰ ÍÎ ¯Á‡ πμÆÂÏ·ÎÂ ÂÈ¯ÂÒÈÈ
·˘˙ÏÙ˜· ÂÈÈ‰ ÍÎ ¯Á‡ π∂ÆÈ‰˘ÏÎ ˛øÔ·‡¸· ·ÂˆÁ ÂÓˆÚ ÌÂ˜Ó‰ ÂÏÈ‡Â ÚÏÒ· ÌÈ·ÂˆÁ ˙Â‚¯„Ó ÈÓ¯‚ È
מציין את המקום הנורא שבו נצלב למעננו בן האלוהים ,ואילו בסמוך הסדק של הגולגלתא המזועזעת!' )Sviatye
] mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(175השוו גם תיאור של נורוב' :מזבח יווני צנוע ללא איקונוסטסיס' ,הכנסייה התחתונה

מוקדשת ליוחנן המבשר' ,שם נראה הסלע הטבעי של הגולגלתא' ,אבן גיר ועפרו של אדם' ,הנמצא שם 'על פי מסורות
מזרחיות' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ'  .(134133תיאורו של פרתניוס ,כמו במקרים אחרים ,הוא המפורט ביותר:
'הר הגולגלתא מתנשא לגובה  6ארשין; עלינו בגרם מדרגות מאבן בן שמונה–עשרה מדרגות .ממזרח ניצב צלב ועליו
גופו של הצלוב עשוי מלאכת מחשבת מהטיב המעולה ביותר של האמנות היוונית ,בדמותו המושלמת של בן האדם
] [...ניצב בסמוך למקום שבו עמד הצלב האמתי של המושיע ,רק בחצי ארשין מזרחה ולפני הצלב עומדת מנורה בעלת
שבעה קנים ] [...ועוד תלויה נברשת עשויה קריסטל ויותר ממאה מנורות ,בלמעלה מעשרים מהן בוערת אש תמיד .לפני
הצלב ניצב המזבח ועליו מבצעים האורתודוקסים את הליטורגיה .תחת המזבח חור מצופה כסף ,שם ניצב צלב האדון.
מצדו הימני של המזבח מרחק חצי ארשין מצוי חור אחר ,שנוצר בזמן ייסוריו של המשיח ,כאשר רעדה האדמה והאבנים
התפזרו ,כאשר מרגליו ומידיו הטהורות נזל דמו הטהור על ראשו של אדם; וחור זה הוא ארוך ומכוסה לוח כסף ][...
עוד על הגולגלתא מדרום לצלב — מקום קדוש אחר ,ששם צלבו את המשיח ומסמרו אותו לצלב; שם בוערת בתשע
מנורות אש תמיד; במקום זה שולטים הקתולים ] [...כל הר הגולגלתא ,ששולטים בו האורתודוקסים ,מכוסה ציורי קיר
של איקוניות מלאכת אמנות יוונית ] [...הרצפה על ההר משיש' )פרתניוס ]לעיל ,הערה  ,[8עמ' .(142141
 95הכוונה לכלא ישו .השוו דברי פרתניוס' :הגענו לאגף המכונה בית הכלא ,שם שמורה אותה האבן עצמה ,בעלת שני
החורים ,שבה הוחזק המשיח כמו בסד; היא מונחת מתחת למזבח ,מאחורי סורג ברזל ,ומעליו בוערת במנורה אש תמיד;
במקום זה שולטים האורתודוקסים ,ואנו נשקנו לסורג הברזל ואחר כך העברנו דרכו את ידינו ומיששנו את החורים,
ואחר כך נישקנו את הידיים' )פרתניוס ]שם[ ,עמ' .(143
 96כיום קפלת גילוי הצלב ,המצויה בחזקה לטינית )קתולית( .השוו דברי מורביוב' :רק גרם מדרגות אחד ]יורד[ בין המזבח
של חלוקת הכותונת ]הכוונה לבגדי ישו שחולקו בין החיילים הרומים לאחר צליבתו[ ומזבח נזר הקוצים ]כיום קפלת
העלבון או הביזוי[ ,בשלושים מדרגות לאגף שלישי ,רחב ידיים ,של הכנסייה — הכנסייה התת–קרקעית של הלנה
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ÂÓ˜Â‰˘Â ¨˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÒÎÏÂ ˙ÈÂÂÈ‰ ‰ÈÈÒÎÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÏÁ·Â π∑‰‡Ó‰ ¯˘ ÒÂÈ‚ÂÏ
Æ˙ÂÈÒÎ‰ ¯˙ÈÏ ÌÈÎÈÈ˘ ¯˘Ú–‰Ú·¯‡ ÂÏÈ‡Â ÌÈÂÂÈÏ ÌÈÎÈÈ˘ ÌÈ˜ÏÁ‰Ó ‰ÂÓ˘ ÆÁÈ˘Ó‰ È¯ÂÒÈÈ ¯ÎÊÏ
˙ÚÏ Â·˘ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ˙‡ ÂÈ‡¯˘ È¯Á‡ ππÆÔßÊ‡Ò ¥∞ ‰·ÁÂ¯Â π∏¨ÔßÊ‡Ò ∑μ ‰Î¯Â‡ ‰Ï¯„˙˜‰ ÏÎ
„Ú ¯‡˘È‰Ï ¯Â˘È‡ È˙Ï·È˜ Ô‡Î ±∞∞ÆÌÈÎ¯Â˙‰ ¯Â˘È‡· ˙ÚÎ ˜¯ ‰Á˙Ù˘ ¨Í¯‡È¯ËÙ‰ ˙ÈÈÒÎÏ ‰ÁÈ¯Ê
ÆÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ÌÈÁ‡‰ ÌÚ „ÁÈ ¯ÊÓ‰ Ï˘ ÔÂÊÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯Â˘È‡ Ì‚Â ˘Â„˜‰ ‡ÁÒÙ‰ ‚Á
ÏÁÏ ¯·ÚÓ ¯ÈÚ‰ ˙ÓÂÁÓ ‰ËÒ¯Â ˜Á¯Ó· ˙‡ˆÓ˘ ¨ÌÈÓ˘–˙‚· ‰È‚¯ÂËÈÏ· Û˙˙˘‰Ï ÂÎÏ‰ Ô‡ÎÓ
˜„¯¨ÌÈÒÂ¯‰‰ — ±∞≥ÒÂËÏÈÙ Ï˘ ‰È¯ÂË¯Ù‰ ÈÙ ÏÚÂ ±∞≤‡ÙÈÈÎ Ï˘Â ‰‡ Ï˘ ÌÈ˙·‰ ÈÙ ÏÚ ÂÙÏÁ ±∞±ªÔÂ
ÈÙ ÏÚ ¨‰˙Ú Ì‚ ‰‡¯ ıÁ¯Ó‰ ˙È· Â·˘ ÌÂ˜Ó· ±∞¥ªÌÈ˜È„ˆ‰ ‰‡ Ï˘Â ÔÈÎÈÂ‰È Ï˘ ÌÈ˙·‰ ÈÙ ÏÚÂ
˜¯ÎÊ‰ ¯È˘Ú‰ ˙È· Ì‚ ‡ˆÓ Ô‡Î Æ˙˜ÂÈ˙ ‰˙ÂÈ‰· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì‡ Ï˘ ‰Ï‚¯ ÛÎ ·˜Ú ¨˘È˘‰ ˙¯Ú
·Ô·‡ ‰ÙÂˆÓ „Â‡Ó ˜ÂÓÚ ¯ÈÙÁ ÈÂˆÓ ÌÈÏ˘Â¯È È¯Ú˘ ˙·¯˜· ±∞μÆ‰·ÂË‰ ‰¯Â˘··˘ Ï˘Ó· Â˘È ÈÙ
]כיום כנסיית סנט–הלנה ,המצויה בחזקת הארמנים[ ] [...החלון החצוב בקיר הדרומי של אגף הלנה הקדושה ,מקובל
כציון המקום שממנו השקיפה הקיסרית כיצד חפרו בבאר הסמוכה את שלושת הצלבים ,ובצד של המזבח מובילות
שלוש–עשרה מדרגות אל אולם תת–קרקעי אחר ]כיום קפלת גילוי הצלב[' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(173
השוו גם דברי פרתניוס' :ירדנו למטה במדרגות ,עשרים ושמונה מדרגות ] [...יש שם מקום שבו ניצבה הלנה הקדושה
כאשר חפרו את הצלב והביטה למטה ] [...כנסייה זו נפלאה ויש בה מנורות רבות; בתקרה תומכים ארבעה עמודי שיש;
לכנסייה כיפה אחת ] [...ירדנו עוד למטה שתים–עשרה מדרגות ונכנסנו לכנסייה אחרת' )פרתניוס ]שם[(.
 97לונגינוס מזוהה עם שר המאה שהיה עד לצליבת ישו והאמין בו .ראו :מתי כז ,נד; לוקס כג ,מז.
 98סאז'ן היא מידת אורך רוסית 2.1336 ,מ'.
 99מורביוב ציין מידות אחרות :הגולגלתא ו'אגף אחר' — 'למעלה מ– 30סאז'ן אורך ו– 20רוחב' )] Sviatye mestaלעיל,
הערה  ,[1עמ'  .(165אורכה של כנסיית התחייה היוונית לדבריו 'עד  15סאז'ן' )שם ,עמ'  ,(171וכן סיפר על הפינה
הקיצונית 'של הכנסייה ,שכל אורכה  44סאז'ן' )שם ,עמ' .(173
 100הכוונה כנראה לכנסייה שהוקמה בתוך מנזר הפטריארך היווני.
 101אטימולוגיה משעשעת של המילה קדרון הציע הנוסע הצרפתי האנונימי' :זרם נחל קדרון קיבל את שמו מהארזים
]ברוסית ארז=קדר[ שצמחו על גדותיו בזמן היבוסים ,או טוב יותר לומר שהשם קדרון מקורו במילה קודר' )אנונימוס,
מסע ]לעיל ,הערה  ,[7א ,עמ' .(155
 102אנה הוא קיצור יווני של השם חנניה ,הכוהן הגדול בירושלים משנת  6לפסה"נ עד שנת  15לסה"נ .חנניה היה ראש
משפחת הכוהנים ,וחמשת בניו איישו בתורם את משרת הכוהן הגדול לפני כייפא — חתנו של חנניה ,שהיה כוהן
גדול בשנים  — 3618ואחריו .לאחר המאסר הביאו את ישו תחילה אל חנניה ,והוא שלח אותו אל כייפא .ראו :יוחנן
יח ,יג  כד ,כח; מעשי השליחים ד ,ו .בדרך כלל מזוהים בתיהם של חנניה ושל כייפא באזור הרובע הארמני .מורביוב
ציין כי 'ביתו של הכוהן הגדול אנה הפך על ידי הארמנים למנזר לנשים ,וגם מנזר הגברים של הארמים בנוי על חצרו
של כייפא' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(182השוו דברי אדלרברג' :לרגלי הר ציון ,בסמוך לשער דוד ,נמצאים
שרידי ביתו של הכוהן הגדול אנה ,חמיו של כייפא ,שעל חורבותיו בנויה כנסייה ארמנית' )אדלרברג ]לעיל ,הערה ,[6
עמ'  .(226לא ברור מדוע זיהה סטפן את ביתם של חנניה וכייפא באזור שער האריות.
 103כנראה אזור בית הספר עומריה כיום ,התחנה הראשונה של ויה דולורוזה ,שזוהתה עם ארמונו של פונטוס פילטוס.
פרטור )לטינית( — משרה בכירה ברומא העתיקה ,אחר כך הקולגה הזוטר של הקונסול שהיה ממונה על המשפט.
פונטיוס פילטוס היה פרוקורטור )נציב( יהודה בשנים  3323ומילא גם תפקידים של פרטור .פרטוריום או פרטוריה —
בתחילה אוהלו של המצביא ,מאוחר יותר ארמונו של מושל הפרובינקיה .ראו :מתי כז ,יאכו.
 104הכוונה כנראה למנזר סנטה–אנה כיום ולבית המרחץ הסמוך לשער האריות .יהויכין ואנה היו הוריה של מרים הבתולה.
מורביוב ציין גם את המנזר מימי הצלבנים ואת המזרקה אשר היו 'שייכים ,כמו שאומרים ,לביתם של יהויכין ואנה,
שהפך למנזר רחב ידיים ,ושעדיין שרד בחלקו ] [...מצדו הימני של המזבח ניתן לרדת בקושי במדרגות מפוררות למרתף
אפלולי .זהו על פי המסורת החלק התחתון של מגורי הוריה הצדיקים ,ועל לוח אבן הקבוע בפינה מציינים את מקום
הולדתה של הבתולה הקדושה' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(133
 105ראו :לוקס טז ,יטכד .בית העשיר זוהה בתקופות שונות במקומות שונים לאורך ויה דולורוזה.
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·¯‡˘‰‡Ó‰ ˙È
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·¨ÔÂ¯„˜ ÏÁÏ Â„¯ÈÂ ÌÈÓ˘–˙‚ ¯Ú˘ Í¯„ Â¯·Ú ±∞∂Æ‡È·‰ Â‰ÈÓ¯È ÍÏ˘Â‰ ÂÎÂ˙Ï˘ ¨˙˙˙ÂÒÓ È˙Ï
ÒÂÂ˜‡È„ÈÎ¯‡‰ ÌÈ·‡· Ï˜Ò Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÂÙÏÁÂ ¨Á¯ÊÓÓÂ ÔÂÙˆÓ ÌÈÏ˘Â¯È ˙‡ ÛÈ˜Ó‰
Ï‡ Â˘‚È ±∞∏ÔÂ¯„˜ ÏÁ ÏÚÓ ¯˘‚‰ ÈÙ ÏÚ Â¯·Ú˘ ¯Á‡Ï ±∞∑ÆÔÂ˘‡¯‰ ‰ÂÚÓ‰ ˘Â„˜‰ ¨ÒÂÙËÒ
‚ÂÙÏÁ ÆÔ·‡ ÈÂÂÁËÓÎ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ó ˜Á¯˙Ó ¨ÂÈ¯ÂÒÈÈ ˛ÂÏÁ‰¸ Ì¯Ë· ÁÈ˘Ó‰ ÏÏÙ˙‰ Ì˘˘ ¯„‚ Û˜ÂÓ Ô
 106בספר ירמיה נזכר שהנביא ניתן על המהפכת )כ ,בג( ,היה כלוא בחצר המטרה )לב ,בג( ובבית האֵסוּר )לז ,טוכא(,
והושלך אל הבור שבו 'אין מים כי אם טיט' )לח ,ויג( ,אולם לא נזכר חפיר .סרפיון התכוון ככל הנראה לחצר המטרה,
ששם על פי המסורת נמצא הבור שאליו הושלך הנביא .מקום זה ,לא הרחק משער שכם ,נקרא גם מערת ירמיהו ,כיום
סמוך לתחנת האוטובוסים המרכזית הישנה של מזרח ירושלים.
 107סטפנוס היה אחד משבעת השמשים )הדיאקונים( של הקהילה הנוצרית הראשונית בירושלים )מעשי השליחים ו ,ז(
ונחשב אחד משבעים השליחים )לוקס י ,אב( .הוא הוצא להורג בסקילה לאחר שהואשם בחילול הקודש .בין השותפים
להוצאה להורג היה שאול ,לימים השליח פאולוס .מקום סקילתו מונצח היום על ידי המנזר היווני–אורתודוקסי הקרוי
על שמו בין שער האריות לגת–שמנים.
 108מול יד אבשלום היה פעם גשר אבן .ראו) Sviatye mesta :לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;162נורוב )לעיל ,הערה  ,(4א,
עמ' .119118
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¨ÌÈ„Â‰È‰ È„È· ÏÂÙÈÏ „ÁÙÓ Â¯˙˙Ò‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰Â ¨‰È˘ ÈÊÂÁ‡ ÌÈÁÈÏ˘‰ Â·Î˘ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÙ ÏÚ
Ï„·‰ ‡ÏÏ ˙ÂÂÁ˙˘‰Ï ˙˘‚Ï „Á‡ ÏÎÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ‰˘ÚÓÏ ÌÏÂ‡ ¨ÌÈ˜¯Ù‰ ÌÈËÏÂ˘ ‰Ê ÔÂ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â
„˙±∞πÆ
ÌÈ˘ÈÓÁ Â·Â ˙Â‚¯„Ó Ì¯‚· ‰ÈÏ‡ Â„¯È ¨‰Ó„‡Ï ˙Á˙Ó ˙‡ˆÓ‰ ¨ÌÈÓ˘–˙‚ ˙ÈÈÒÎÏ ÂÚ‚‰ ÛÂÒ·Ï
¨˘Â„˜‰ ÛÒÂÈ Ï˘Â ‰‡ Ï˘ ¨ÔÈÎÈÂ‰È È‰ÂÏ‡‰ ·‡‰ Ï˘ ÌÈ¯·˜‰ ÈÙ ÏÚ ÂÁË˙˘‰ ÂÚˆÓ‡·Â ±±∞¨˙Â‚¯„Ó
‡¯¨‰ÈÈÒÎ‰ ÍÂ˙ Ï‡ ÂÒÎ ˙Â‚¯„Ó‰ Ì¯‚Ó Â„¯È ¯˘‡Î ÆÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì‡ ‰˘Â„˜‰ ‰ÏÂ˙·‰ Ï˘ ‰ÒÂ
˘·Ï˘ ¯·˜‰ ‡ˆÓ ÔÂÈˆ· ÆÔÂÙˆÓ ˙¯Á‡‰Â ÌÂ¯„Ó ˙Á‡ — ˙Â˙Ï„ È˙˘ ÂÏÂ ¯·˜‰ ÔÂÈˆ ·ˆÈ ‰ÊÎ¯Ó
‡˙Â¯ÂÓ ÌÈÒÂÎÓ ‰ÈÈÒÎ‰ Ô‰Â ÔÂÈˆ‰ Ô‰ ÆÔÂÒÎÏ‡· ÌÈÏÂÁÎ ÌÈÒÙ ÂÈÏÚÂ ˘È˘ ‰ÙÂˆÓ ¨ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì
˙ÂÈÒÎ È· ÌÚ „ÁÈ ¯Â˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈÂÂÈ‰ Ô‡Î ÌÈÚˆ·Ó˘ ‰È‚¯ÂËÈÏ‰ ÔÓÊ· Â„ÓÚ˘ ¯Á‡Ï Æ˙ÂË˜ ÛÒÎ
‡ÈÂÏÈÚÏ Â‡ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ‰ˆ¯˘ ÈÓ ˙‡ „Á‡ ÏÎ Ò˜Ù· ÂÓ˘¯ Ì˘Â ¨ÌÈ‡˙Ï ˙ÎÏÏ ÂÓÊÂ‰ ±±±¨˙Â¯Á
Æ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ÏÂ ‰Ó˘‰
·¯˘‡Î ¨ÔÂ„‡‰ ¯·˜Ï Ï‚¯Ï ÌÈÏÂÚ‰˘ ¨˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜‰ ˙ÂÈÒÎ‰ ÏÎ·Â ÌÈ¯ÊÓ‰ ÏÎ· ¨‚Â‰ ÌÈÏ˘Â¯È
ÌÂ¯˙ÏÂ Ò˜Ù· ˙ÂÓ˘ ¨ÌÂˆ¯ ÈÙ ÏÚ ¨ÌÂ˘¯Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ÌÈÎÈ¯ˆ ¨˙ÂÈÒÎ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ÌÈ¯˜·Ó Ì‰
ÌÈ¯ÈÊ‰¸ Ì‰ È¯‰˘ ÈÁ¯Î‰ ‰Ê ‚‰Â ÈÎ ‰‡¯ ÌÏÂ‡ ¨‰ÈÈÙÎ ‡ÏÏ Ô·ÂÓÎ ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ ÆÍÎÏ ÌÈÙÒÎ
¨Ò¯Ù˙‰Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï ‰Ê ‚‰Â ‡ÏÏÂ ¨ÌÈÓÏÒÂÓ‰ ·¯˜· ÌÈÈÁ ˛ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ È¯ÓÂ˘ ¨ÌÈÂÂÈ‰
·ÂÈÏ‚¯ ˙Â·˜Ú· ˘„Â˜ ˙‡¯È· ÂË·‰ Ì˘ ¨ÔÂ¯„˜ ÏÁÏ ÂÎÏ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆÔÂÂÈ· ÌÂÈÎ ·ˆÓ‰ ÁÎÂÏ „ÁÂÈÓ
˘±±≤Æ‡Ù¯È‰Ï ˙Ó ÏÚ Â· ÏÂ·ËÏÂ ÁÂÏÈ˘Ï ˙ÎÏÏ ¯ÂÂÈÚÏ ‰¯Â‰ ‰ÈÏÚ Â„ÓÚ·˘ Ô·‡· Â¯˙Â˘ ÁÈ˘Ó‰ Ï
Ï˘ ÂÈÏ‚¯ ˙ÂÙÎ ˙Â·˜Ú ˘È˘· ÌÈ‡¯ ˙ÚÎ Ì‚ Â·˘ ÌÂ˜ÓÏ ¨Ú¯ÂˆÓ‰ ÔÂÚÓ˘ Ï˘ ˜È¯‰ Â˙È·Ï ÂÒÎ
Ô˙Â‡ ˙˘·ÈÈÓÂ ˙Â˘Â„˜‰ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ‰È˙ÂÚÓ„· ‰·ÈË¯Ó ¨‰ÂÊ‰ ÂÈÏ‡ ‰‡· Ô‡ÎÏ˘ ÍÎÏ ¯ÎÊ — ÁÈ˘Ó‰
·˘±±≥Æ˙Ú‰ ÏÎ Ô˙Â‡ ˙˜˘Ó ¨‰˘‡¯ ˙Â¯Ú
 109מתי כו ,לומה; מרקוס יד ,לבמב .החבורה התפללה באזור הגן של גת–שמנים ,הנמצא עד היום בחזקת הפרנציסקנים,
סמוך לכנסיית 'כל העמים' .בסמוך נמצאת גם המערה שבה למדו ישו ותלמידיו ,שאף היא בחזקת הפרנציסקנים .השוו
דברי מורביוב 'על המערה הקטנה של תפילת המושיע'' :היוונים ,שמקנאים בקתולים על החזקתם בה ,אינם מכירים בה
כמקום תפילתו של המשיח ,אף שהיא מתאימה בחלקה למילות הבשורה בהיותה במרחק השלכת אבן מאותם הסלעים
שעליהם ישנו השליחים ,ועל פי בידודה וקרבת קברי המשפחה אליה ,יכול היה המושיע להעדיפהּ לצורך תפילה; ואילו
המקום שמציינים היוונים פתוח לחלוטין ואינו שונה מאחרים במאום ,ולפיכך אינו מעורר שום נטייה להכיר דווקא בו
כבמקום המסתור הנבחר' )] Sviatye mestaשם[ ,עמ' .(131
 110הכוונה לכנסיית קבר מרים של ימינו .השוו' :חמישים מדרגות רחבות החצובות באבן' )] Sviatye mestaשם[ ,עמ' ;(129
ירדנו 'למעלה מחמישים מדרגות' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ' .(226
 111השוו דברי מורביוב' :שתי דלתות נמוכות מוליכות ממערב ומדרום לפנים הצפוף של המזבח ,המקושט באריגי דמשק.
שם נמצא ,ממש מול הכניסה הראשית ,לוח אבן מוגבה ,המכוסה בלוח אחר עשוי שיש ועליו ניצבים נרות; מעליו בוערת
אש במנורות רבות .זה המזבח המרכזי ,שעליו מבצעים היוונים והארמנים את הליטורגיה היומית; זה הוא קבר אם
האלוהים ,או מוטב לומר המצבה ] [...אפלולית מסתורית שולטת בחלליה הנרחבים של המערה] ,והיא[ נקטעת במקומות
אחדים בהבהובן החלש של מנורות בודדות' )] Sviatye mestaשם[ ,עמ' .(130129
 112יוחנן ט ,איב ,השוו דברי מורביוב' :כמו מקומות אחרים אחדים שהתרחשו בהם מעשיו הנפלאים של הגואל ,הוא מצוין
על ידי כפות רגליים שחצבו בגסות באבן הנוצרים הראשונים אך ורק לשם מזכרת וציון; אולם היוונים ברצונם לראות
בכל מקום את העל–טבעי ,מוקירים מזכרת זאת כטביעת רגליו של המשיח' )] Sviatye mestaשם[ ,עמ' .(163162
 113מתי כו ,ויג; מרקוס יד ,גט .בספרי הבשורה לא נאמר שהאישה הייתה זונה .רק בבשורה על פי יוחנן הוזכר ניגובן של
רגלי ישו בשערות האישה ,אך שם מוזכרת מרים ,אחותו של לזרוס שקם לתחייה מן המתים .ראו :יוחנן יב ,ג.
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ÌÂËÏ˘ ÔÓÊ· Æ‰ÓÈÓ˘‰ ÁÈ˘Ó‰ ‰ÏÚ ÂÓÓ˘ ¯„Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ Â·¯˜ Ì˘ ¨ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰Ï ÂÈÏÚ Ô‡ÎÓ
˘ÂÒÎ ±±μ¨„·Ï· ÔÂÈˆ ·ˆÈ ˙ÚÎ ÂÏÈ‡Â ¨˙¯‡ÂÙÓ ‰ÈÈÒÎ Ô‡Î ‰·ˆÈ ±±¥ÌÈÂÂÈ‰ ÌÈ¯ÒÈ˜‰Â ÌÈÎÏÓ‰ Ï
‡ÔÓÊ· ÁÈ˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯Â‰Ë‰ ÂÈÏ‚¯ ˙Â·˜Ú Â· Â‡¯˘ ÌÂ˜Ó· ÂÁË˙˘‰Â ÌÈÎ¯Â˙‰ Ï˘ Ì˙Â˘¯· ÂÈÏ
±±∑ª‰È‚ÏÙ ‰˘Â„˜‰ ‰· ‰¯˙˙Ò‰˘ ‰¯ÚÓ Â„ÈÏÂ ±±∂ÈÎ¯Â˙ „‚ÒÓ „ÓÂÚ ¯„‚Ï ÍÂÓÒ Æ‰ÓÈÓ˘‰ Â˙ÈÈÏÚ
Æ˘È‡ ÌÈÒÈÎÓ ÌÈÎ¯Â˙‰ ÔÈ‡ ÂÊ ‰¯ÚÓÏ ÌÏÂ‡Â
Ï˘ Â¯·˜ ‰· ‡ˆÓ˘ ‰¯ÚÓÏ ÂÒÎ Ì˘ ¨ÈÈ‰ ˙È·Ï ÂÚ‚‰ ˙Â‡ËÒ¯Â ¥–Î Ì˘Ó Â˜Á¯˙‰˘ ¯Á‡Ï
ÌÈÊÁÂ‡ Â‡ ¯˘‡Î ‰ÏÈÁÊ· ËÚÓÎ ˙Â‚¯„Ó ÌÈ˘ÂÏ˘ ‰ÎÂ˙Ï Â„¯È ¨ÌÈ˙Ó‰ ÔÓ ÂÓÈ˜‰ Â˘È˘ ¨ÒÂ¯ÊÏ
Ï˘ Â˙ÂÁ‡· ˘‚Ù ¯˘‡Î Â˘È ·˘È ‰ÈÏÚ˘ Ô·‡ ˙‡ˆÓ ˙¯ÎÊ‰ ‰¯ÚÓ‰Ó ‰ËÒ¯ÂÂÎ ˜Á¯Ó· ±±∏ÆÌÈ„ÈÙÏ
±±πÆßÈÁ‡ ˙Ó ‡Ï Ê‡ ÈÎ ‰Ù ˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡ ÈÂ„‡ß ∫ÂÏ ‰¯Ó‡ ‡È‰Â ¨ÒÂ¯ÊÏ
·„¯ÏÎ Æ„Â„ Ô· ÌÂÏ˘·‡ ˙ÙÂ‚ ÏÚÓ ˙·ˆÈ‰ ¨ÌÂÏ˘·‡ „È ÈÙ ÏÚ ÂÙÏÁ ÔÂ¯„˜ ÏÁÏ ‰¯ÊÁ ÂÎ
‰Ê ÌÂ˜ÓÓ ˜Á¯‰ ‡Ï ±≤∞ÆÂÈ˘Ú ÍÎÂ ¨ÔÂÏÁ‰ Í¯„ Ô·‡ ‰ÈÏÚ ÍÈÏ˘‰Ï ¨ÚÂ„Ó Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ¨·ÈÈÁ Ô‡Î ¯·ÂÚ‰
 114מכאן מתחיל כתב–היד השני — ראו בהקדמה לטקסט.
 115הכוונה לכנסיית העלייה השמימה בהר הזיתים ,שהפכה למסגד.
 116השוו דברי מורביוב' :במקום זה ,שבו ניצבה כנסייה בימים עברו ,נראים כעת שרידיו של מסגד ממוטט — כך נפלה
מסירות הנפש של שתי הדתות' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(189השוו גם דברי נורוב' :מסגד בנוי בגסות ניצב
במרכז מטע הזיתים ותופס את המקום שממנו עלה השמימה הגואל' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ' .(110
 117הכוונה לקבר חולדה ,שזוהה במסורת הנוצרית עם קבר פלגיה הקדושה )נפטרה  .(461פלגיה הייתה תושבת העיר
אנטיוכיה ,היא חזרה בתשובה ,עלתה לרגל לירושלים והתיישבה בהר הזיתים מחופשת לנזיר .ראו‘Patenty na :
’ ,izobreteni’ia – Petropavlovskiiברוקגאוז ואפרון )לעיל ,הערה  ,(42מה ,1898 ,עמ'  ;108א' לימור' ,חטא ,חרטה
וישועה בהר הזיתים' ,קתדרה) 118 ,טבת תשס"ו( ,עמ'  .4013על פי מסורת אחרת פלגיה מאנטיוכיה )נפטרה (457
חפרה לה מערה בהר הזיתים והתבודדה בה שנים רבות ,ועל כן חשבו שהיא נזיר .ראוhttp://days.pravoslavie.ru/Life/ :
 .life6791.htmהשוו דברי נורוב' :תחת קשתות הבניינים המשיקים למסגד שעל הר הזיתים ,מצביעים על קברה של
פלגיה הקדושה מאנטיוכיה' )נורוב ]שם[ ,עמ'  ;(111השוו גם דברי מורביוב' :נכנסתי גם למסגד הבנוי בתוך שרידים של
מבנה הכנסייה ] [...ביסודות מצויה מערה ,שם ביכתה את חטאי נעוריה פלגיה מאנטיוכיה ,המפורסמת ביופייה; עדיין
נראה שם קברה' )מורביוב ]לעיל ,הערה  ,[57ב ,עמ' .(268
 118בית–עניה היא הכפר אלעזריה של ימינו .הווישיניקובים ציינו כי המרחק מירושלים 'כ– 5ורסטאות' )וישניקוב ]לעיל,
הערה  ,[5עמ'  .(125מורביוב ונורוב תיארו שניהם את 'בית היני' אך נחלקו בזיהוי מייסדת המנזר .לדברי מורביוב' :קברו
של לזרוס ,שממנו קם לתחייה ,נמצא במרחק שעת נסיעה אחת מירושלים ] [...הריסות המנזר שיסדה מליסנדה מלכת
ירושלים ,ושהיה רחב ידיים לפנים ,אם לשפוט על פי השרידים ,מונחות גם כיום מעל הכפר הערבי ביתוניה על גבעה
סלעית .לרגליה סדק צר בתוך הסלע המשמש ככניסה למרתף עמוק .גרם מדרגות צר ותלול החצוב ,מדרגות רבות ,בתוך
הסדק מוביל אל מערה מרובעת קטנה שבה ניצב המושיע ] [...ומספר מדרגות נמוך יותר — אותו בור קבר שבו התעורר
לתחייה המת' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(215214נורוב ציין כי 'מרחק חצי שעה מירושלים' — 'כאן מראים
את שרידי ביתו של לזרוס ,שמעליהם נבנה על ידי הלנה הקדושה מנזר חשוב ,שכעת הוא הרוס חלקו ,וחלקו משמש
מסגד ] [...מערת הקבורה של לזרוס ] [...נמצאת מאחרי ביתו של לזרוס .הכניסה לשם מצופה אבנים מרובעות גדולות;
היישר מהכניסה מובילה ירידה תלולה בת עשרים וארבע מדרגות למערה עמוקה ,שם בנוי מזבח פשוט .מכאן יש לרדת
עוד כחמש או שש מדרגות שמאלה לתוך מערה קטנה יותר — זה קברו של לזרוס )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4ב ,עמ' ,20
.(2221
 119יוחנן יא ,כא ,לב .לדברי נורוב מקום פגישתם של ישו ומרים ,אחותו של לזרוס' ,מצוין על יד אבן צור' )נורוב ]שם[,
עמ' .(22
 120מדובר במנהג יהודי להשליך אבן על קברו של אבשלום ,שנחשב בן סורר ומורה .מורביוב שמע על מנהג זה כפי
שמתברר מתיאורו' :קירות הקבר מחוררים כליל במקומות רבים וכולו מלא אבנים שמשליכים לתוכו הערבים והנוצרים
כסמל לנקמה ולשנאה כלפי בנו כפוי הטובה של דוד .מנהג מוזר זה מסמל באופן חד שני תווי אופי לאומי של עמי
המזרח :קדושת קשרי המשפחה ] [...ואיבה נצחית העוברת ,בלא לאבד מעצמתה ,מדור לדור' )] Sviatye mestaלעיל,
הערה  ,[1עמ' .(162161
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ÆÌÈÓ ‰ÓÓ ˙Â˙˘Ï ‰·ÂÁ Â˘ÁÂ ¨ÁÂÏÈ˘‰ ˙ÎV·Â ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ÌÈ¯Â·È‚Â Ï‡¯˘È ÈÎÏÓ ˙Â¯·˜ ÌÈ‡ˆÓ
±≤±ÆÂ‰ÈÚ˘È ‡È·‰ ¯ÂÒÓ· ¯ÒÂ ÂÎÂ˙·˘ ¨ÌÈ·‡· ÂÈˆÁ „Ú ‰ÒÂÎÓ˘ ıÚ Ô‡Î ·ˆÈ
ÆÍ¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓÏ Â·˘ ¨‰¯ÈÎÊÏÂ „Â·ÎÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· Â¯ÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ¨ÍÎ
¸·‰˜ÂÁ¯˘ ¨ÌÁÏ–˙È·Ï ˙ÎÏÏ ¨Í¯„ È¯ÂÓ· ÌÈÂÂÏÓ ¨ÌÈÈÈÏˆ‰ ÏÎ ÂÙÒ‡ ÔÎÂ˙Ó‰ ÈÙÏ ˛Í˘Ó‰
¯ÎÒ Â¯·Ú˘ ¯Á‡ÏÂ ¨˜ÓÚÏ Â„¯È ¨„Â„ ¯Ú˘ Í¯„ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Â‡ˆÈ ±≤≤Æ˙ÂÈ„ËÒ ∏ ˜Á¯Ó ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ
‰Ó˜Â‰˘ ¨‰ÈÈÒÎÏ ÂÒÎ ±≤≥ÆÍ¯„‰ ÚˆÓ‡· ·ˆÈ‰ ¨Â‰ÈÏ‡ ˘Â„˜‰ ‡È·‰ ¯ÊÓÏ ÂÚ‚‰ È¯Â˘ÈÓ ‰„˘Â
·ÂÓÊÂ‰ ¨˘Â„˜‰ ‡È·‰ Ï˘ ÔÈÂ˜È‡Ï Â˜˘˘ ¯Á‡ÏÂ ¨Â˙˘Ó Â‰ÈÏ‡ ˙‡ Ï‡‰ ¯ÈÚ‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó
¨È„ÓÏ ÌÈÈ„È ·Á¯ ‰Ê ¯ÊÓ Æ‰Ù˜·Â ÌÈÈ¯‰ˆ ˙ÁÂ¯‡· ¨‰˜„ÂÂ· Â„·ÂÎ Ì˘Â ¨ÌÈ¯ÈÊ‰ È‡˙Ï ˙ÂÏÚÏ
ÏÎÎ ÂÓ¯˙Â ¨‚‰Â‰ ÈÙÏ ¨Ò˜Ù· ÌÏÂÎ ÂÓ˘¯ Ô‡Î Ì‚ Æ¯˙ÂÈ· ÔË˜ Â· ˛ÌÈ¯ÈÊ‰¸ ÌÈÁ‡‰ ¯ÙÒÓ ÂÏÈ‡Â
¯·˜ ˙‡ ÂÈ‡¯ ¨Í¯„‰ Ï˘ ÔÈÓÈ „ˆ· ¨ÌÁÏ–˙È·Ï ÂÚ‚‰˘ ÈÙÏÂ ¨ÂÎ¯„· ÂÎ˘Ó‰ ÂÁ˘ ¯Á‡Ï ÆÌ˙ÏÂÎÈ
 121השוו דברי מורביוב' :עוד כיום מספר עצים מחיים את המורד הדרומי של הר ציון ,עץ אחד מהם ראוי לתשומת לב
מיוחדת .זה הוא עץ תאנה המטיל צל נרחב ,ושנחצה לשניים ממש מהשורש ,ומעליו גל אבנים ,בדומה לגבעה .תחת
נופה ,או עדיף לומר על ענפיה ,במקום העץ שפרח כאן בעבר ,הורה המלך מנשה הרשע לנסר במסור עץ את הזקן
ישעיהו בן המאה ולא חמל עליו ,לא בזכות דם המלכים הזורם בעורקיו ולא בזכות רוח האלוהים ששרתה עליו'
)] Sviatye mestaשם[ ,עמ'  .(189השוו גם דברי נורוב' :לרגלי הר ציון גדל עץ תות גדול הניצב באמצע הדרך במקום
מוגבה; גזעו העתיק נחצה לחלוטין ,דבר שגרם לענפיו הרחבים להתפצל לשני הצדדים .עץ זה מכונה עץ הרגל או עץ
ישעיהו הנביא ] [...הנביא ישעיהו קבור תחת עץ זה ,אחרי שהוצא להורג בעינויים ,בגלל דבר האל ,בידי המלך הרשע
מנשה; הוא הורה לכלוא את הנביא בתוך העץ ולנסרו לשניים' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ' .(245244
 122סטדיה היא מידת אורך יוונית עתיקה 192.27 ,מ' .מורביוב ציין 'מרחק שעתיים מירושלים' )] Sviatye mestaשם[,
עמ'  .(207הנוסע הצרפתי —  10ורסטאות )אנונימוס ,מסע ]לעיל ,הערה  ,[7ב ,עמ' .(2
 123החבורה יצאה דרך שער יפו ולאחר שחצתה את גיא בן–הינום הגיעה למנזר מר אליאס כיום.

±∏≥±≠±∏≥∞ ÌÈÏ˘Â¯È ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÏ ÔÂÈÙ¯Ò Ï˘ ÂÚÒÓ

¯ÛÂ‚ ˙ÂÚÂ˙· ÌÈÓÈÒ Â˘ÚÂ ±≤μß°Èß‚‡Áß ÂÏ Â˜ÚˆÂ ÌÈ·¯Ú ÌÈ„ÏÈ Â· Â˘‚Ù ‰ÓˆÚ ¯ÈÚ‰ ˙·¯˜· ±≤¥ÆÏÁ
˘Æ‰ÁÓ˘· Ì‰È˙·Ï Â·˘Â ˙ÂÊÈ¯Ê· Â˙Â‡ ÂÙÒ‡ ÌÈ„ÏÈ‰Â ¨ÛÒÎ ÂÎÈÏ˘‰ Â˙‡Ó ÌÈ„Á‡ ÆÂ‰˘Ó Ì‰Ï Ô˙È
‡ÂÒÎ ¨˙È·¯Ú ÈÙÏ ‰È‰ ¯·„‰˘ ÔÂÂÈÎÂ ∫ÈÂÂÈ‰ ¯ÊÓ‰ ÍÂ˙Ï ¯˘ÈÈ‰ ‰ÓˆÚ ¯ÈÚÏ ÂÒÎ ÍÎ ¯Á
‚·Â¯Ó ÌÏÂ‡ ±≤∂ÆÌÈ„ÂÓÚ ÌÈ˘ÈÓÁ È„È ÏÚ ÌÈÙ·Ó ˙ÎÓ˙Â ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ„È ˙·Á¯ ‡È‰˘ ¨‰ÈÈÒÎÏ Ì
˙¯Á‡‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ÂÏÈ‡Â ¨‰ÈÈÒÎ‰ ˙ÈˆÁÓ ˜¯ ˙‡Ê Ì‚Â ¨ÏÈ„· ‰ÒÂÎÓ ‡È‰Â ‰ÙÈÎ ‰Ï ÔÈ‡ ¯·Î ‰˙Â˜È˙Ú
¨ÌÈÂÂÈ‰ Ï˘ Á·ÊÓ‰ „ÓÂÚ ÂÊ ‰ÈÈÒÎ Ï˘ ÈÓÈ‰ ‰„ˆ· Æ˘È˘ ‰ÈÂ˘Ú ‰· ‰Ùˆ¯‰ Æ˘ÂÓÈ˘ ÏÎ ‡ÏÏ ‰¯˙Â
‰˘ÂÏ˘ È„È ÏÚ ˙ÎÓ˙‰ ¨‰¯ÚÓ ˙‡ˆÓ ˙Á˙Ó ÆÌÈÓ¯‡‰ Ï˘ Á·ÊÓ‰ „ÓÂÚ ÈÏ‡Ó˘‰ ‰„ˆ· ÂÏÈ‡Â
Ô‡Î Æ˙Â‚¯„Ó ‰¯˘Ú–ÌÈ˙˘ Â·Â ˙Â‚¯„Ó Ì¯‚· ‰ÈÏ‡ ÌÈ„¯ÂÈ˘Â ¨ÏÂ‚ÈÚ ÈˆÁ· ÌÈ·ˆÈ‰ ¨˘È˘ È„ÂÓÚ
ÁÈ˘Ó‰ ·Î˘ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ÔÈÈˆÓ‰ ¨·‰ÊÂÓ ÛÒÎÓ ·ÎÂÎ ˜ÂˆÈ ¨˘È˘ ËÈÏ·˙ È·‚ ÏÚ ¨Á·ÊÓÏ ˙Á˙Ó
·ÌÈÒÂÎÓ ÏÂ‚ÈÚ‰ ÈˆÁ· ˙Â¯È˜‰ ÂÏÈ‡Â ¨„ÈÓ˙ ˘‡ Ô‰· ˙˜ÏÂ„˘ ˙Â¯ÂÓ ‰ÒÂÎÓ ‰¯ÚÓ‰ ÏÎ Æ‰ÒÈ¯Ú
‡±≤∑Æ·‰ÊÂÓ ÛÒÎ· ÌÈ˜ÂˆÈ‰ ˙ÂÈÂ˜È
 124בראשית ,לה ,יטכ.
 125כנראה מלשון חאג' בערבית ,תואר כבוד למי שקיים עלייה לרגל למכה ולמדינה.
 126הכוונה לכנסיית המולד .מכאן מתחיל כתב–היד השלישי — ראו בהקדמה לטקסט.
 127הווישניקובים מנו בכנסיית המולד 'עד שמונים עמודים' ו'גרם מדרגות ובו חמש–עשרה מדרגות' המוביל למערת המולד
)וישניקוב ]לעיל ,הערה  ,[5עמ'  .(117 ,116יש הבדלים גם בין תיאורי הכנסייה בכתבי הנוסעים הרוסים .דשקוב כתב:
'הכנסייה הגדולה של בית–לחם בנויה בצורת צלב והייתה לפנים מפוארת מאוד; באגף הראשון עוד נותרו שלמים ארבע
שורות של עמודי שיש ,בעלי יופי נדיר .היא שייכת ליוונים ולארמנים ] [...מצדי המזבח הראשי שני גרמי מדרגות
מובילים למערה הקדושה :שם ליד הקיר המזרחי מצוין על ידי כוכב כסף מקום הולדתו של התינוק הנצחי ,ובנוי מזבח
] [...העריסה ניצבה במרחק מה ,בתוך גומחה לא גדולה ,במקום שבו ניצב עתה מזבח קתולי .כל המערה מצופה שיש
יקר ומוארת במנורות ,שמספר מסוים מהן ,שנקבע פעם ולתמיד ,שייך לכל כנסייה וכנסייה' )] Sviatye mestaלעיל,
הערה  ,[1עמ'  .(31מורביוב כתב' :אחרי השרפה בירושלים ]הכוונה לשרפה בכנסיית הקבר בשנת  [1808שמרה רק
הכנסייה בבית–לחם על שרידי ההדר הרומי .אם כי צורת הצלב שלה מעוותת מבפנים על ידי מחיצת עץ המפרידה בין
הקצה התחתון של הצלב לשלושת הקצוות העליונים ,אולם ארבעים עמודי השיש הקורינתיים הניצבים בארבע שורות
במרכז האגף הראשון מעניקים לו הוד מיוחד ,שחלקה האחר ,הדל ,של הכנסייה אינו מתאים לו .רק שמונה עמודים
מקשטים את שאר הכנסייה ,וסך הכול יש ארבעים ושמונה עמודים ]סרפיון :חמישים עמודים[; רצפת השיש שרדה רק
במרכז הכנסייה ,לפני המזבח הראשי; עיטור האיקונוסטסיס דל ,וכן שני המזבחות הצדדיים הפתוחים :הארמני משמאל
לכבוד המגושים ,ומימין היווני לכבוד ניקולאוס הקדוש ] [...משני צדי המזבח הראשי יורדות חמש–עשרה מדרגות
למערה אפלה המצויה ממש מתחת למזבח ] [...הכניסה והקירות של מקום קדוש זה מקושטים באריגי דמשק יקרים;
מקום הלידה מצוין בעיגול שיש על הרצפה ,מעליו ניצב המזבח היווני .בגומחה אחרת של המערה ,שלוש מדרגות נמוך
יותר ,חצוב בסלע מקום העריסה השייך לקתולים ,ומעליו מפוסל כוכב דומם .שני מזבחות ,זה ליד זה ,בנויים לזכר
העריסה והמגושים המברכים] ,ומקושטים[ בשני איקוניות עשויים בעבודה נפלאה ,המתארים את שני האירועים .מנורות
יקרות רבות ,מתנת כל שליטי המערב הנוצרים ,מאירים מערה זו' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(209207
ונורוב כתב' :כנסייה זו מזכירה את הכנסיות הקהילתיות הרומיות העתיקות ] [...משני צדי המזבח יורדות חמש–עשרה
מדרגות שיש אל כנסייה תת–קרקעית ] [...כוכב כסף מואר במנורות מציין את מקום המולד ] [...רצפת מערת המולד
יוצרת חצי עיגול ,ומעליו תלויות שש–עשרה מנורות יקרות; מעליו לוח שיש משמש כשולחן פנים ,ועליו מתבצעים
מסתרי הליטורגיה ] [...שישה איקוניות לא גדולים ,מעשה אמנות ביזנטית ,ממוסגרים לפני שולחן הפנים בשורה ישרה'
)נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ' ' ;(293292כנסיית בית–לחם מוקדשת לאם הקדושה .היא בנויה ] [...בצורת צלב;
החזית בעלת דלתות צרות ביותר ,שכמובן לא היו כאלה בעבר ] [...בכניסה לכנסייה יש מבוא רחב המורכב
בצורת גלריה ארוכה; משני הצדדים מתנשאים בשתי שורות עמודי שיש קורינתיים ,עשרה עמודים בכל שורה;
בעבר היו שנים–עשר ,אולם הקיצוניים נכללו במבנה הקירות .התקרה ] [...עשויה קורות עצומות של עצי ארז וברוש
מפסגות הלבנון ] [...הרצפה הייתה גם היא עשויה שיש — היא נשמרה בחלקה ,ובחלקה הוחלפה במרצפות' )שם,
עמ' .(305304

‰¯„˙˜ ∑π

˜˙„¯∏∞ ‰

‡È˜Ò·ÂÓÂ¯ ‰Ï

·ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Í‡ÏÓ ‰Ï‚ ‰·˘Â ¨¯ÊÓÏ ıÂÁÓ ‰ÈÂˆÓ‰ ¨˙¯Á‡ ‰¯ÚÓÏ ÂÒÎÂ‰ ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ
¨‰˜„ÂÂ· Â„·ÂÎ ¯ÊÓÏ Â·Â˘· ÆÂÓ‡Â ¯Ú‰ Â˘È ÌÚ „ÁÈ ÌÈ¯ˆÓÏ ÁÂ¯·Ï ÂÏ ‰¯Â‰Â ÌÂÏÁ· ÛÒÂÈÏ
·‡¯¨„ÏÂÓ‰ ˙ÈÈÒÎ· ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙Ï Â·˘˜‰˘ ¯Á‡Ï ¨˙¯ÁÓÏ ÆÔÂ˘ÈÏ Â·Î˘Â ‰Ù˜·Â ·¯Ú ˙ÁÂ
„Á‡ ÏÎ ¯ÊÓ‰ Ò˜Ù· ÂÓ˘¯˘ È¯Á‡ ¨ÛÂÒ·Ï ÆÚ·Â˘Ï Â„·ÂÎÂ ˛ÌÈ¯ÈÊ‰¸ ÌÈÁ‡‰ ˙„ÂÚÒÏ ÂÓÊÂ‰
‡˙ È¯Á‡Â ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰¯ÊÁ Â„Úˆ ¨˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰Ï ÂÓ¯˙Â ‰Ó˘ ÈÂÏÈÚÏÂ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ıÙÁ˘ ÈÓ
˘˘·Æ˘Â„˜‰ ‡ÁÒÙ‰ ‚Á „Ú Â· ˙Â‰˘Ï ı·Â˘ ÂÈÏ‡˘ ¯ÊÓÏ „Á‡ ÏÎ ¨ÌÈ¯ÊÓ‰ ÔÈ· Â¯ÊÙ˙‰ ‰ÈÏ‡ Â
·Â¯ÎÊÏÂ ¨Ï‡‰ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÁÈÏ˘‰ Ì˘ ÏÚ ˙È¯ˆÂ ˙È·¯Ú ‰ÈÈÒÎ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È· Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓ
±≤∏Æ¯·ÂË˜Â‡· ≤≥ ÌÂÈ· ¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙ ‰· ÌÈÈ˜Ó ÈÂÂÈ‰ ÒÂ‡¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰
Â˙Â‡· ‰·˘ ±≤π¨È„·Ê Ô· ·˜ÚÈ ÁÈÏ˘‰ Ì˘ ÏÚ ‰ÈÈÒÎ Â·Â ÏÂ„‚ ¯ÊÓ ÌÈÏ˘Â¯È· ÈÂˆÓ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
¨ÌÈ¯ÈÊ È‡˙ ∑∞∞ „Ú ‰Ê ¯ÊÓ· ÆÒÂ„¯Â‰ Ï˘ Â˙‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÁÈÏ˘ Ï˘ Â˘‡¯ Û¯Ú Â·˘ ÂÓˆÚ ÌÂ˜Ó‰
‡˘‡¯ ˙ÙÈ¯Ú ÌÂ˜Ó· ˙ÂÂÁ˙˘‰ Ì˘Ï ÌÏÂÎÏ ˙¯˙ÂÓ ‰ÒÈÎ‰ ‰˘ÚÓÏ ªÌÈÓ¯‡‰ Â· ÌÈËÏÂ˘ ˙ÚÎ Í
‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰˘ ‰‡¯Â ¨ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÈÒÎ‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ËÚÓÎ ‡È‰ ÂÊ ‰ÈÈÒÎ ÆÁÈÏ˘‰
˘±≥∞Æ˙Á‡ ‰ÈÈÒÎ Ï˘ ‰˙ËÈÏ˘· ˙‡ˆÓ ÂÊ ‰ÈÈÒÎ
‰ÓÓ˘ ¨ÌÈ˘„˜‰ ˘„Â˜ ‰ÂÎÓ‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ÈÙ ÏÚÂ ‰ÓÏ˘ Ï˘ Â˙È· ÈÙ ÏÚ Â¯·Ú˛Â ÂÎ˘Ó‰¸ Ô‡ÎÓ
Ì‡Â ¨ÒÎÈ‰Ï ˘È‡Ï ÌÈ¯È˙Ó ÌÈÎ¯Â˙‰ ÔÈ‡ ÂÊ ‰ÈÈÒÎÏ ÌÏÂ‡ ÆÌÈ¯ÎÂÓ‰Â ÌÈÂ˜‰ ˙‡ ÁÈ˘Ó‰ ˜ÏÈÒ
ÏÚ ¯˙ÂÂÏ Â‡ ˛˙ÈÓÏÒÂÓ‰¸ ˙ÈÎ¯Â˙‰ ˙„‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·˜Ï ·ÈÈÁ ‡Â‰ È¯‰ ¨‚‚Â˘· ‰ÈÏ‡ ÒÎ Â‰˘ÈÓ
ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈ· Â·˘ ÌÂ˜Ó· ¨‰¯Â˘·‰ ÏÚ· ÔÁÂÈ Ï˘ Â˙È· „ÈÏ ÔÂÈˆ ¯‰· Â¯˜È· ÍÎ ¯Á‡ ±≥±ÆÂÈÈÁ
ÌÂ˘ „Ú· ÒÎÈ‰Ï ÌÈ¯È˙Ó ÌÈÎ¯Â˙‰ ÔÈ‡ Ô‡ÎÏ Ì‚ ±≥≤Æ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ÌÈÁÈÏ˘‰ ÏÚ ‰„¯È ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙Ï
ÆÌÏÂÚ·˘ ÔÂ‰
¨˘„Â˜Ó‰ ‡·Ò–¯Ó ¯ÊÓÏ ¨ÌÈÎ¯Â˙‰ Í¯„‰ È¯ÂÓ ÌÚ „ÁÈ ¨ÌÈÈÈÏˆ‰ ÏÎ ÂÎÏ‰ ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Â·ÚÎ
ÂÈÏÚ ÂÓÓÂ ÔÂÈˆ ˜ÓÚ Í¯„ Â„¯ÈÂ „Â„ ¯Ú˘Ó Â‡ˆÈ Æ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÓ ‰ÎÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ ˜Á¯Ó· „ÓÂÚ‰
Í‡ ÆÌÈ¯‚‰ ˙¯Â·˜ Ì˘Ï — ‰„Â‰È È„È· Â¯ÊÁÂ‰˘ — ÛÒÎ‰ ÌÈ˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú· ‰˜˘ ¨ÌÈ¯„˜‰ ¯ÙÎÏ ¨¯‰Ï
 128היום כנסיית יעקב )ג'יימס הקדוש( בצדה המערבי של רחבת הכניסה לכנסיית הקבר .השוו דברי מורביוב' :האגף
של יעקב אחי האדון ] [...בכנסייה זאת ניצבת גם כיום קתדרלת העץ שלו ,במקום שבו רק לא מזמן הפסיקו לקרוא
ב– 22באוקטובר ,ביום הזיכרון שלו ,את הליטורגיה הראשונה ,העתיקה ביותר ,שקבע' )] Sviatye mestaשם[,
עמ' .(198
 129היום קתדרלת סנט–ג'יימס ,הכנסייה המרכזית ברובע הארמני .יעקב בן זבדי )יעקב הבכור( היה אחד משנים–עשר
השליחים ,בנו של הדייג הגלילי זבדי ,אחיו של יוחנן בעל הבשורה .ראו :מתי ד ,כא; מרקוס א ,יטכ .הוא נחשב אחד
מחשובי התלמידים של ישו ,ומת בעינויים בתקופת אגריפס הראשון ,בשנת  .44ראו :מעשי השליחים יב ,אב.
 130ראו דברי מורביוב' :במנזרו הנפלא של יעקב הקדוש מצביעים לא רק על המקום שבו הותז ראשו של השליח יעקב
הקדוש ,אלא גם על מקום קבורת אחי האל ,הבישוף הראשון של ירושלים ,ועל הקתדרה המדומה שלו ,שכולה מוזהבת,
בעוד הקתדרה האמתית ,העשויה שיש ,נמצאת במנזר הפטריארך' )מורביוב ]לעיל ,הערה  ,[57ב ,עמ'  .(253גם כאן יש
עדות לפולמוס יווני–אורתודוקסי עם הארמנים.
 131ביתו של שלמה הוא מסגד אלאקצא של ימינו ,וקודש הקודשים הוא כיפת הסלע .השלטון העות'מאני אסר בתקופה זו
על לא–מוסלמים להיכנס להר הבית .השוו דברי דשקוב' :כל ניסיון היה מעמיד את האירופי בסכנה גדולה ,ואילו הנתין
התורכי ]שאינו מוסלמי[ צפוי היה להוצאה להורג בלתי נמנעת אם לא ישנה את דתו' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה ,[1
עמ' .(29
 132מקום צליחת רוח הקודש על השליחים ,סמוך לחדר הסעודה האחרונה על הר ציון .ראו :מעשי השליחים ב ,אד.

±∏≥±≠±∏≥∞ ÌÈÏ˘Â¯È ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÏ ÔÂÈÙ¯Ò Ï˘ ÂÚÒÓ

Ï˘ ÌÈÓ‰ ÏÎŸÓ ÈÙ ÏÚ ÂÙÏÁ ÍÎ ¯Á‡ ÆÔÂÈˆ ¯‰· ‡Ï‡ ±≥≥¨ÌÈ˙Ó‰ ˙‡ Ô‡Î ÌÈ¯·Â˜ ÌÈ‡ ÌÈÂÂÈ‰ ˙ÚÎ
ÈÚÏÒ ‡Â‰˘ ¨‡Î·‰ ˜ÓÚ ‰ÂÎÓ‰ ˜ÓÚ‰ Í¯„ Â„Úˆ ¨‡È‚· ˙¯·ÂÚ ÂÊ Í¯„ ±≥¥Æ„Â„ Ï˘ Â˘Ù ·Â‰‡ ¨·‡ÂÈ
·¯˘ÈÈ‰ ÂÒÎÂ‰ Â‡Â ¨ÌÈ¯Ú˘‰ ÂÁ˙Ù ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ¨ÔÂÓÚÙ· ÂÏˆÏˆ ¯ÊÓÏ Â·¯˜˙‰ ¯˘‡Î ±≥μÆ¯˙ÂÈ
ÌÈ‡˙‰ ÔÈ· Â˜ÏÂÁÂ ÌÈÁ‡‰ Ï˘ ·¯Ú‰ ˙ÁÂ¯‡· Â„·ÂÎ ˙È·¯Ú· ÂÙ˙˙˘‰˘ ¯Á‡Ï ª˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙Ï
Á·ÊÓ‰ ÍÂ˙Ó Â‡ÈˆÂ‰ ÔÓÂÈÒ·Â ¨‰È‚¯ÂËÈÏ‰ ‰È¯Á‡Â ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ‰ÏÁ‰ ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡Ï Æ‰ÈÏÏ
˙ÌÈÁÎÂ‰ ÏÎ ÂÓÊÂ‰ Ì‰Ï Â˜˘˘ È¯Á‡ ±≥∂¨ÂÈ‡ˆ‡ˆ Ï˘Â ˜È„ˆ‰ ÔÂÙÂÒ˜ Ï˘ Ì‰È˘‡¯ ‰·Â ‰·È
·Æ‰„ÂÚÒÏ ‰ÈÈÒÎ
ıÂÁÓ Ï‡ Â‡ˆÈ ÂÎ¯„ ¨ÌÈ¯˙Ò Á˙ÙÏ ‰ÏÈ·ÂÓ‰ ÏÊ¯· ˙Ï„ Ï‡ ÂÏ·Â‰ ‰„ÂÚÒ‰ ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘Î
ÌÈ¯ÈÊ È‡˙ Â· ÌÈÈÂˆÓ˘ È„‡ÂÂÏ ÂÚ‚‰ ˙Â‚¯„Ó ≤∏∞ ¯Á‡Ï ¨˙Â‚¯„Ó Ì¯‚· ‰ËÓ Â„¯ÈÂ ¯ÊÓ‰ ˙ÓÂÁÏ
˘˙˜‡·Ò Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙ ˙Â·˜Ú· Ú·˘ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÔÈÈÚÓ Ì¯ÂÊ ‰ÓÂÁÏ ˙Á˙Ó ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈ˜È¯ ÌÈ˜È˙Ú ÌÈ
È„È· ˙È˘È˘‰ ‰‡Ó· „ÂÚ ÚËÈ˘ Ï˜„ ˙ÂÓÏ˘· ·ˆÈ ¯ÊÓ‰ ÚˆÓ‡· ÆÌ‰Ó ÂÈ˙˘ ÂÏÂÎÂ ±≥∑¨˘Â„˜‰
‰Ê ¯ÊÓ· Â˙ÈÈ‰˘ ˙Ú· ±≥∏Æ‰Î¯·Ï ÌÈÈÈÏˆ‰ ÏÎÏ ÌÈ˙Â ‰Ê Ï˜„ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ÙÓÂ ¨ÂÓˆÚ ˜È„ˆ‰ ‡·Ò
ÂÈ‰ ˜È„ˆ‰ ‡·Ò Ï˘ ÂÈÈÁ· ÆÌÈÏ˘Â¯È· Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓ Ì˙Â‡ ÏÎÏÎÓÂ ±≥π¨ÌÈÁ‡ ¯˘Ú–‰Ú·˘ Â· ÂÈ‰
·Â˜ÏÁ·Â ˙ÈÚ·Ë ‰ÓÂÁ Â˜ÏÁ· Û˜ÂÓ ‡Â‰Â ¨‰ÏÂÚÓ ‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡ ÏÚ·Â ÔÈÂˆÓ ÈÂ· ¯ÊÓ‰ Æ˘È‡ ±¥¨∞∞∞ Â
ÌÈ¯ÈÊ‰ ÌÈÎ¯ÂÚ ‰·Â ¨‰¯ÚÓ ‰·ÂˆÁ ¨¯ÊÓ‰ ˙ÓÂÁÏ ‰„ÂÓˆ‰ ‰Ú·‚· ¨ÌÈÏ˘Â¯È „ˆÓ Æ˙‚ÂÒÓ ‰ÓÂÁ
˙ˆ¯Á‡Ï ¨Ô¯Â˙‰ ÈÊ‡ ¨ÔÂÓÚÙ· ÌÈÏˆÏˆÓ Ì‡Â ¨¯ÊÓ‰ Ï‡ Â‰˘ÈÓ ·¯˜ ‡Ï Ì‡ ˛˙Â‡¯Ï¸ ¨¯Â˙‰ ÈÙÏ ˙ÂÈÙ
 133כפר הקדרים הוא שדה היוצר ,נקרא גם שדה הדם בעברית )מתי כז ,זח( או חקל דמא בארמית )מעשי השליחים א,
יט( .היום אזור מנזר אונפוריוס בגדה הדרומית של גיא בן–הינום .השוו' :דמי הדם' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'
' ;(191שדה הדם' )אנונימוס ,מסע ]לעיל ,הערה  ,[7ב ,עמ' ' ;(65אדמת הדם' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ'  .(255וראו
את תיאורו של נורוב' :מול ציון מצביעים על שדה היוצר )כפר הקדרים( ] [...זה הוא שדה הדם! זה הוא המקום הנורא
ביותר בירושלים! לעתים נדירות מאוד דורכות כאן רגלי אדם .המשוטט על צלעות הסלעים החשופים ,מועד כל העת
לסדקים של מערות קבורה ] [...הקיסרית הלנה השיבה את שדה הדם לייעודו המקורי — קבורת הגרים' )נורוב ]לעיל,
הערה  ,[4ג ,1 ,עמ' .(323
 134כנראה ביר–אַיוּב )באר אִיוֹב( כיום ,שזוהתה בטעות עם יואב ,שר צבאו של דוד המלך.
 135עמק הבכא — שם העמק הנמשך מראשית נחל קדרון לים המלח ,ושבו נמצא מנזר מר–סבא .על פי המסורת חלקו
העליון ,המכונה עמק יהושפט ,הוא המקום שבו יקומו המתים לתחייה לפני יום הדין .ראו :תהלים פד ,ז; יואל ד ,יב.
 136קסנופון ובניו ארקדיוס ויוחנן היו קדושים ביזנטים מהמאה החמישית והשישית .מורביוב סיפר כי 'שני הבנים הפליגו
יחדיו מקונסטנטינופול ומצאו עצמם ,בעקבות טביעת האנייה ,בחופים שונים של סוריה; האב ,שסירב להינחם ,חיפש
אחריהם זמן רב עד אשר השיבם המקרה זה אל זה ,כאשר הפכו לנזירים ,ומנזר המערות חיבר אחר שנים רבות ,במקלטו
השלו ,את מי שהופרדו על ידי סערת החיים' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(155
 137סבא הקדוש ) (532439נולד בקפדוקיה ,ומגיל שמונה חי במנזר .לימים התבודד במדבר קרוב לירדן ,ובשנת  484ייסד
שם את המנזר המפורסם ,הוא מנזר מר–סבא.
 138השוו דברי מורביוב' :מצביעים על דקל גבוה יחיד שניטע על פי המסורת בידיו של סבא הקדוש ,ולידו נשות הערבים
באות להתפלל לפריון נישואיהן' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(154
 139מורביוב ציין את אותו המספר ,שבעה–עשר איש ,והוסיף 'שמחציתם רוסים .כולם בגיל מופלג' )] Sviatye mestaשם[,
עמ'  .(154גם הנוסע הצרפתי שביקר במקום בשנת  1840ציין כי נמצאים בו 'שבעה–עשר אחים ,שמהם חמישה
רוסים' )אנונימוס ,מסע ]לעיל ,הערה  ,[7ב ,עמ'  .(42על פי עדותו של א' אומנייץ ,שביקר בירושלים ביולי  ,1843היו
במנזר סבא הקדוש שני נזירים רוסים ,קוזמא והארכימנדריט ארסנטי .ראוA. Umanez, Poezdka na Sinai (1843), :
 .II, St. Peterburg 1850, pp. 269–270אומנייץ ציין שלדברי המטרופוליט מלטיוס הנזירים בני הכנסייה היוונית–
אורתודוקסית בירושלים 'החל מהמטרופוליט ועד פרח הנזורה ,ממאה ועד מאה ועשרים איש ,ובכל ארץ הקודש לא
יותר ממאתיים איש' )שם ,עמ' .(252
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˘·ÂˆÁ ‰ÓÂÁ· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÆÌÈ¯Ú˘‰ ˙‡ Á˙ÂÙ ¨ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈ¯ÙÂÎ‰ Ï˘ ‰Ù˜˙‰· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ ÁÎÂ
˙¯Âˆ· ‰Ê Í¯ÂˆÏ Â˙Â‡ ÌÈÈÎÓ˘ ÌÁÏ ¯ÊÓÏ ÍÂÓÒ· ÌÈÈÁ‰ ÌÈ·¯ÚÏ ÌÈ˙Â ÂÎ¯„Â ¨ÏÂ„‚ ‡Ï ÔÂÏÁ
±¥∞ÆÈÒÂ¯‰ ‰¯ËÈÏ‰ ÌÁÏÓ ÈˆÁ ÔÏ„Â‚˘ ˙ÂÈÓÁÏ
·˙ÚÎ ªÌÈ¯ˆÂ ÂÈ‰Â ¯ÊÓÏ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·¯Ú‰ Â˙È ˛ÌÈËÊÈ·‰¸ ÌÈÂÂÈ‰ ÌÈ¯ÒÈ˜‰ Ï˘ ÌÂËÏ˘ ÔÓÊ
ÌÈÈ„È ˙·Á¯ ‰Ï¯„˙˜ Ô‡Î ˘È Æ¯ÊÓ‰ ÏÚ ÌÈ„È·ÎÓ ˜¯ Ì‰˘ ÍÎ È„Î „Ú Â·¯˙‰Â ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÏÂÎ Ì‰
·˜È„ˆ‰ ‡·Ò ‰˘Ú ‰·Â ±¥±¨‰¯ÚÓÏ ‰ÓÂ„· ‰ÈÂ·‰ ˙¯Á‡ ˙Á‡Â ¨‰ÏÂÚÓ ‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡ ˙ÏÚ·Â ¯˙ÂÈ
‡˙ ‰¯ÚÓ ‰ÈÂˆÓ Ì‰Ó „Á‡ ˙ÈÙ·Â ¨¯˙Â‰Â È„ ÌÈÙ‚‡ ÌÈÈÂˆÓ ˙ÂÈÒÎ‰ È˙˘· ÆÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈÈÁ ÏÎ
˘·ªÚÏÒ· ·ÂˆÁ ¨˜È„ˆ‰ Ï˘ Â¯·˜ ‡ˆÓ ‰·Â ¨˙¯Á‡ ˘È ‰È˙Á˙ÓÂ ¨˛ÌÈ¯ÈÊ‰¸ ÌÈÁ‡‰ ˙‡ ÌÈ¯·Â˜ ‰
¨‚¯ÂÒ È¯ÂÁ‡Ó ¨˛‰¯ÚÓ‰ Ï˘¸ ¯Á‡ ˜ÏÁ· ÂÏÈ‡Â ±¥≤ª‰ÈˆÂ È· ÂÁ˜Ï ÂÈ„È¯˘ ˙‡˘ ÔÂÂÈÎ ˜È¯ ‡Â‰ ˙ÚÎ
¯‡˘±¥≥Æ˘Â„˜‰ ‡·Ò ¯ÊÓ· ÌÈ‚¯‰‰ ¯‡˘Â ÒÂÈ˜È¯ËÙ ÒÂÈ‚¯Ò ¨ÔÁÂÈ ∫ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â·‡‰ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ
Æ˘„Â˜ ˙‡¯È· Ì‰Ï Â˜˘Â ¨‚¯ÂÒÏ ıÂÁÓ ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ˘‡¯ ‰˘ÂÏ˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Ó
‡ÂÓ¯˙Â ˙ÂÓ˘ ÈÂÏÈÚÏÂ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ¨ÂˆÙÁÎ „Á‡ ÏÎ ¨Ò˜Ù· ÂÓ˘¯ ¨ÏÂÎ‰ ˙‡ ÂÈ‡¯˘ È¯Á
ÆÌÈÏ˘Â¯ÈÏ Â·˘ ¨¯ÊÓ‰ ˙ÏÎÏÎÏÂ ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ÈÙÎ
¯Ú˘ Í¯„ ¯ÈÚ‰Ó Â‡ˆÈ ÆÚ·˘ÈÏ‡Â ‰È¯ÎÊ ÌÈ˜È„ˆ‰ Ï˘ Ì˙È·· ¯˜·Ï ÂËÏÁ‰ ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Â·ÚÎ
„˙·Á¯ Â· ‰ÈÈÒÎ‰ Æ¯˙ÂÈ· ˙Â‰Â·‚ ÂÈ˙ÂÓÂÁ˘ ¨‰·ÏˆÓ‰ ¯ÊÓÏ ÂÚ‚‰ ‰Ú˘Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï ¯Â·ÚÎÂ „Â
Æ˙ÂË˜ ˘È˘ ˙ÂÎÈ˙Á ˙ˆ·Â˘Ó ‰Ùˆ¯‰Â ¨È„ÓÏ ‰‡ÏÙ ‰˙ÂÈÓÈÙ ÂÏÈ‡Â ¨‰ÙÈ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÏÚ·Â ÌÈÈ„È
ÌÂ˜Ó‰ ªÁÈ˘Ó‰ Ï˘ ·Ïˆ‰ ‰˘Ú ÂÓÓ˘ ıÚ‰ ˙¯Î Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ Ô‡Î Á·ÊÓÏ ˙Á˙Ó
ÏÎ· ÂÓÎ Ò˜Ù· ÂÓ˘¯˘ È¯Á‡Â ¨‰Ù˜· Â„·ÂÎ ‰ÈÈÒÎ‰Ó Â‡ˆÈ˘Î ±¥¥Æ·‰ÊÂÓ ÛÒÎ ·È·ÒÓ ‰ÙÂˆÓ ÂÏÂÎ
±¥μÆÌ¯Î–ÔÈÚ Ï‡ ‰‡Ï‰ ÂÎ˘Ó‰ ¨¯ÊÓ‰ ˙ÏÎÏÎÏ ÂÓ¯˙Â ‰Ó˘ ÈÂÏÈÚÏ ÈÓÂ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ÈÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó‰
 140ליטרה רוסית היא מידת משקל 409.5 ,גרם .ההמשך מכאן בכתב–היד השני — ראו בהקדמה לטקסט.
 141על פי המסורת סבא הקדוש סילק מן המערה לביאה והתיישב בה )ראו] Sviatye mesta :לעיל ,הערה  ,[1עמ' ,154
ובתיאור ביקורו השני במזרח כבר כתב על 'מלך המדבר ,אריה פראי' ]הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(57ב ,עמ' .([98
 142מורביוב דייק שהדבר קרה 'בזמן הצלבנים ,כעת מצביעים שם על קבר מרוקן בלבד ] [...וגם עתה קוברים את הנזירים
תחת רצפת האבן של ציון הקבר' )] Sviatye mestaשם[ ,עמ'  .(154בשנת  ,1965בזמנו של האפיפיור פאולוס השישי,
הושבו שרידיו של סבא הקדוש למנזר ,אולם בימינו הם נמצאים לא בתוך הציון אלא בקתדרלה.
 143קדושים אלה נהרגו ברדיפות שהתחוללו במאה השביעית.
 144יש מספר גרסאות באשר למועד ייסוד מנזר המצלבה הקדוש .כיום מקובל שהמנזר הוקם בתקופה הביזנטית — האזכור
הראשון שלו הוא מן המאה השישית .הוא נחשב המנזר הגאורגי הגדול ביותר מחוץ לגבולות גאורגיה .במאה השתים–
עשרה שהה במנזר ,כנזיר ,שותא רוסתוולי ,והוא נפטר כאן ,ובמנזר נותר ציור קיר ובו דמות דיוקנו )ניזוק בשנת .(2004
בסוף המאה השבע–עשרה עבר המנזר לידי הכנסייה היוונית .מורביוב טען כי המנזר נוסד במאה האחת–עשרה' ,על פי
המסורת הוא ניצב על גבי שורש העץ שנכרת למען צלב המושיע ,כאילו הוא יכול היה להיות ידוע ] [...מנזר המצלבה
מוקף עמודים גבוהים ובו מרפסות רחבות ידיים ,שמחברות את כל חלקי הבניין ונמשכות סביב לחומות ,מעט מתחת
לקצה העליון המשונן ,על מנת להגן על החיילים .יש די תאים ואולמות ואולם כעת הכול ריק; גרים שם רק שני נזירים,
וכאשר מגיעים לעתים רחוקות צליינים ,לרוב מבין הארמנים והגאורגים ,המנזר מתעורר לחיים .מתחת למזבח מצביעים
על שארית השורש מעץ הצליבה מצופה כסף .כל האיקוניות מעשי אמנות גאורגית קדומה ] [...אולם יותר מכול ראויה
לתשומת לב רצפת הכנסייה :כולה מצופה פסיפס זעיר ,עשוי אבנים עגולות צהובות ולבנות ] [...בשום מקום במזרח לא
ראיתי פסיפס דומה .מנזר זה יכול היה להיות אחד הנהדרים ביותר בפלשתינה ,אילו היוונים ,השולטים בו עתה ,היו
מסוגלים לתחזק אותו' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(214213
 145הכפר זוהה ,החל מן התקופה הביזנטית ,עם 'העיר ביהודה' ,ראו :לוקס א ,לט .זהו המקום שבו התגוררו זכריה ואלישבע,
הוריו של יוחנן המטביל ,שנולד בכפר .זהו גם המקום שבו התקיימה הפגישה המפורסמת בין שתי האימהות ,מרים

±∏≥±≠±∏≥∞ ÌÈÏ˘Â¯È ˘„Â˜‰ ¯ÈÚÏ ÔÂÈÙ¯Ò Ï˘ ÂÚÒÓ

‡±¥∂ÌÈÈ„È ˙·Á¯ Â· ‰ÈÈÒÎ‰ ÆÌÈ˜¯Ù‰ Â· ÌÈËÏÂ˘ ˙ÚÎ˘ ¯ÊÓ‰ ÍÂ˙Ï ÂÒÎ Ì¯Î–ÔÈÚÏ ÂÚ‚‰˘ È¯Á

¨‰„Â‰È ¯ÈÚÏ ‰‡Â·· Ú·˘ÈÏ‡ ˙‡ ÌÂÏ˘Ï ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì‡ ‰Î¯È· Â·˘ ˘ÓÓ ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡· ‰ÈÂ·Â
Ì‡ ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Ó‡Â ÏÂ„‚ ÏÂ˜· ‰‡¯˜ ˘„Â˜‰ ÁÂ¯· ‡È‰Â ª¯·ÂÚ‰ ‰ÓÁ¯· ˘¯˙˘‰ ˙Ú‰ ‰˙Â‡·˘Î
ÂÎ˘Ó‰ ‰Ê ˘Â„˜ ÌÂ˜Ó· ÂÈÂÂÁ˙˘‰˘ È¯Á‡ ±¥∑ÆßÍË· È¯Ù ÍÂ¯·Â ÌÈ˘· ˙‡ ‰ÎÂ¯·ß ∫ÌÈ‰ÂÏ‡‰
·„¯ÔÓÊ· ¯˘·Ó‰ ÔÁÂÈ ‰˜ÂÈ˙ ÌÚ ‰˜È„ˆ‰ Ú·˘ÈÏ‡ ‰¯˙˙Ò‰ ‰·˘ ‰¯ÚÓÏ Â·¯˜ ‰Ú˘ ¯Â·ÚÎÂ ¨ÂÎ
ÔÈÈÚÓ ÌÂÈÎ Ì‚ Ì¯ÂÊ ‰Ê ¯‰Ï ˙Á˙Ó ±¥∏ÆÒÂ„¯Â‰ ÍÏÓ‰ Ï˘ Â˙„Â˜Ù· ‰˘Ú˘ ÌÈÓÈÓ˙‰ ˙Â˜ÂÈ˙‰ Á·Ë
ואלישבע ,לפני לידת ישו ויוחנן .השוו התיאור של נורוב' :ההר ,עיר יהודה מהבשורה ,נמצא מירושלים במרחק של
שעה ורבע נסיעה ] [...הוא נקרא עתה כפרו של יוחנן הקדוש ] [...הוא ממוקם בגיא רחב ,במורד התחתון של ההרים,
באמצע גנים פורחים ושדות מעובדים' )נורוב ]לעיל ,הערה  ,[4א ,עמ' .(320319
 146הכוונה כנראה לכנסיית יוחנן בהרים ,הנמצאת היום בלב הכפר עין–כרם .הכנסייה הפרנציסקנית נבנתה על היסודות
של שתי כנסיות עתיקות יותר ,כנסייה ביזנטית מהמאה החמישית וכנסייה צלבנית מן המאה השתים–עשרה .השוו דבריו
של נורוב' :הכנסייה מפוארת ,בטעם אירופי ,ומתוחזקת נפלא .האמנות של כל האיקוניות טובה מאוד; יש כאן תמונה
מיוחדת פרי מכחולו של מוריליו המתארת את יוחנן המטביל במדבר .השיש מפוזר בשפע על הקירות והרצפה .כנסייה
זו נבנתה בשנת  1621מתרומותיהן של המעצמות הקתוליות' )נורוב ]שם[ ,א ,עמ' .(321
 147לוקס א ,מאמד .האירוע מונצח היום בכנסיית הביקור ,שמזוהה עם בית הקיץ של זכריה ואלישבע ,אולם בניית
הכנסייה הפרנציסקנית המודרנית באתר זה החלה רק בשנות השישים של המאה התשע–עשרה.
 148הכוונה כנראה למערה ולמעיין הנמצאים במנזר יוחנן במדבר ,סמוך למושב אבן–ספיר כיום .מסורת נוצרית מזהה את
המערה כמקום שבו הסתתרו מרים ויוחנן מפני חייליו של הורדוס לאחר שציווה — בדומה לפרעה — להמית את הבנים
הזכרים 'התמימים'.
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ÆÌÈÒ‰ ÏÏÂÁÓÂ ÁˆÓ‰ ¨ÒÂÈ‚¯Â‡‚ ‰ÂÚÓ‰ ˘Â„˜‰ ¯ÊÓ
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 149יש הבדלים בין תיאוריהם של נוסעים שונים ,אפילו אלה שביקרו בעיר באותה עת או בפער זמנים קטן ,בשמותיהם
של שערי ירושלים ובמספרם .הווישניקובים ציינו בשנת  1805ארבעה שערים :שער דוד ,שער דמשק ,שער ציון ושער
גת–שמנים .ראו :וישניקוב )לעיל ,הערה  ,(5עמ'  .9998נוסעים אחרים מאותה התקופה וכן המילון של ברוקגאוז
ואפרון )משנת  (1894ציינו שבעה שערים .וראו גם את המדריך לעולי רגל N.F. S-kii (ed.), Opisanie Ierusalema, :
 Sv. Zemli: Putevoditel’ po sviatym mestam Vostoka, VII, Moscow 1907, p. 8ושם נזכרו רק שישה שערים .השוו
למשל דברי מורביוב' :שער הצליינים או שער דוד ]שער יפו כיום[ נושא מלבד שם זה עוד שלושה שמות אחרים ,על
פי כיוונן של שלוש דרכים :הדרך המרכזית מיפו ] [...הימנית המוליכה לדמשק ] [...השמאלית לבית–לחם ולחברון';
'שער ציון או שער דוד' )שער ציון כיום(; 'השער הקטן אלמֻגרבי או השער המערבי' )שער האשפות כיום(; 'ממול מסגד
עמר המרכזי חסום בחומה שער כפול ] [...ושמו שער הזהב או השער היפה נשמר גם כיום' )שער הרחמים כיום(; 'שער
גת–שמנים ,הנקרא גם שער מרים וסטפנוס ,קרוב למערת הקבורה של אם האלוהים ומקום הוצאתו להורג של הקדוש
המעונה הראשון' )שער האריות כיום(; 'שני שערים נפתחים לצפון ירושלים .הקטן שבהם נקרא שער הורדוס ,בסמוך
להריסות ארמונו של הטטררכוס ,תמיד סגור ]] [...הכוונה לשער הורדוס או שער הפרחים כיום[; אולם השער הראשי
הוא שער אפרים או שער דמשק ]שער שכם כיום[' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ' .(206203
 150ברכת הצאן )או ברכות בית–חסדא( — ליד שער האריות כיום.
 151ברוך בן נריה ,היה סופרו של הנביא ירמיהו ורשם את נבואתו )ירמיה לב ,יבטז; לו ,דיט ,כו ,כז ,לב( .יוחסו לו שלושה
ספרים חיצונים :ספר ברוך ,חזון ברוך א )חזון ברוך הסורי( וחזון ברוך ב )חזון ברוך היווני( .ייתכן שסרפיון הכיר את
אחד הספרים בתרגום לרוסית .ראו .Hebrew Encyclopedia, III, St. Peterburg 1908–1916, pp. 822–825 :מורביוב
איחד בתיאור מסעו השני לארץ–ישראל את מערת ברוך עם מערת ירמיהו )המזוהה כיום עם 'חצר המטרה' ,בקרבת
התחנה המרכזית הערבית הישנה ,ליד שער שכם(' :עליתי ] [...על חומות העיר הגבוהות מצפון וצעדתי על החומות
אפילו עד שער דמשק הנהדר .הגבעה של בית–חסדא התנשאה לפני ,ובה נראית המערה העמוקה של ירמיהו או של
ברוך החצובה בסלע' )מורביוב ]לעיל ,הערה  ,[57ב ,עמ' .(264
 152הכוונה לכנסיית קבר מרים בגת–שמנים ,למרגלות הר הזיתים .המנזרים אחרים המצוינים ברשימה נמצאים כנראה
בתחום חומות העיר העתיקה של ימינו.
 153בדרום תורכיה כיום.
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ÆÁÈ˘Ó‰ Â˘È ÂÂ„‡ Ï˘ Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ¯ÊÓ
ÆÔÂ„‡‰ ÏÈ·ËÓ ¨¯˘·Ó‰ ‡È·‰ ÔÁÂÈ ÏÏÂ‰Ó‰ ˘Â„˜‰ ¯ÊÓ
Æ˘Â„˜‰ Ì‰¯·‡ „ÈÒÁ‰ ¯ÊÓ
±μ¥Æ‰˘Â„˜‰ ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì‡ Ï˘ ˘‡¯‰ ÈÂÒÈÎ ¯ÊÓ

·ÒÂ‡¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡ ˙ÂÙˆÓ· Ò˜Ë‰ ˙‡ ÈÂ¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰ ÌÈÚˆ·Ó ÔÂ„‡‰ ¯·˜Ï ÍÂÓÒ· ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ
±μμ‰˜Â‡ÏÓ˜ Â˘‡¯Ï ˘·ÂÁ ‰‡ÏÓ ˙˘Â·Ï˙· ˘Â·Ï Â˙ÂÈ‰· ÒÂ‡¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰ Ì˘˘ ¨‡˙Ï‚ÏÂ‚ ¯‰ ‡ÈˆÂ‰Ï
·ˆ·ÒÂ‡¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡Ï Ì‚ È¯‰ ¨ÌÈˆÂ˜ ¯˙Î ˘Â·Á ‰È‰ ÁÈ˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÌÈ˘¯ÙÓÂ Æ‰ÂÂÚÏ ÏÓÒÎ ¨¯ÂÁ˘ Ú
‡Ï ÌÏÂÚÓ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÍÏÓ Â˙ÂÈ‰· ±μ∂¨„È¯ÙËÂ‚ ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ¨˙¯‡ÂÙÓ ˙ÙˆÓ Â˘‡¯Ï ˘Â·ÁÏ ÈÂ‡¯ ‡Ï
±μ∑ÆÌÈˆÂ˜Ó ¯Ê ÁÈ˘Ó‰ ˘·Á Â·˘ ÌÂ˜Ó· Â˘‡¯Ï ¯˙Î ˘·Á
·–≤¨Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ¯È˙‰ ¨ÌÈÈÎ¯Â˙‰ ˙ÂÂËÏ˘‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ¯Á‡Ï ¨±∏≥± ˙˘ ÏÈ¯Ù‡· ±
ıÙÁ‰ ÏÎÏÂ ˘„Â˜‰ ¯ÈÚ È·˘Â˙ ÏÎÏ ¨ÌÈ¯ÈÊ‰ ÏÎÏ ¨ÌÈÈÈÏˆ‰ ÏÎÏ ¨ÁÈÏ˘‰ ÒÂ¯ËÙ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓ
·˘ÂÓÁ ‰È‰˘ ¨·¯ ‡·ˆ ÌÚ Ì˘Ï Â˙Â‡ ‰ÂÂÈÏ ˛¯ÈÚ‰ Ï˘ÂÓ¸ ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÌÈÏÒ‰ ÆÔ„¯È‰ ¯‰· ¯˜·Ï ÍÎ
Â˘È˘ ÌÂ˜Ó· ¨Ô„¯È‰ ÈÓÈÓ· ÏÂ·ËÏ ÌÏÂÎÏ ÚÈÈÒ Ï‡‰ ÆÌÈ¯ÙÂÎ‰ ÌÈ·¯Ú‰ ÈÙÓ ÌÈ¯ˆÂ‰ ÏÚ ‰‚‰ Í¯ÂˆÏ
˜ÊÁ Ì¯Ê‰ Í‡ ¨ÂÏÂÎ ¯‰‰ ˙‡ ‰ÈÈÁ˘· ÂˆÁ Û‡ ÌÈ„Á‡ Æ¯˘·Ó‰ „ÈÏ ˙Á˙Ó Â˘‡¯ ˙‡ Â· ÔÈÎ¯‰ ÁÈ˘Ó‰
‰ÈÈÁÓˆ ˘È Ô„¯È‰ ˙Â„‚ È˙˘· Æ‰„‚Ï ÍÂÓÒ· ÌÈÓÏ ÌÈ„¯ÂÈ˘Î ÂÏÈÙ‡ „ÓÚÓ ˜ÈÊÁ‰Ï ‰˘˜˘ ÍÎ ¨È„Ó
‡ÏÓÏÂ ˙Â¯ÂÈˆ Ì‰Ó ÌÓˆÚÏ ÔÈÎ‰Ï ¯˙Â‰ ÍÎ· ÌÈˆÙÁ‰ ÏÎÏ ¨ÌÈ·¯ ÛÂÒ È˜ ÌÓˆÚ ÌÈÓ‰ „ÈÏÂ ¨‰·Â¯Ó
 154הווישניקובים מנו את המנזרים היווניים בשנת ' :1805אחד–עשר מנזרי גברים ושני מנזרי נשים' )וישניקוב ]לעיל ,הערה
 ,[5עמ'  .(9493דשקוב ציין בהערה 'מספר מנזרים של גברים ושל נשים ,שמהם ראויים לציון :מנזר יוחנן המבשר
בגין יפי הכנסייה והמבנה כולו; מנזר ניקולאוס הקדוש ,ששם הוקם בית ספר עבור הערבים; מנזר גאורגיוס הקדוש,
שבו בית חולים ובית זקנים ואחרים' )] Sviatye mestaלעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(28מורביוב ציין 'שנים–עשר מנזרים
יווניים' ,ש'בדלותם מעידים כעת על מצב הדברים השפיר הקודם של הכנסייה האורתודוקסית בפלשתינה .כמעט כולם
משמשים אכסניות לצליינים ] [...כמעט אין בהם אחים ]נזירים[ ,חוץ משניםשלושה מנזרים; הנזירים כולם הצטופפו
בפטריארכיה ] [...רק ההגמונים נותרו כשומרים בודדים בין החומות הריקות ] [...מנזרי אברהם ומלאכי השרת ,בהיותם
הגדולים ביותר ,נבחרים תמיד למגורי הצליינים .שניים מוקדשים לגאורגיוס הקדוש ,ואחד מהם משמש בית חולים.
שלושה צמודים לגמרי זה לזה :המנזר של הקדוש המעונה אֶוּתמיוס ,המנזר של קטרינה הקדושה ומנזר אם האלוהים —
שני האחרונים מיועדים לנזירות ,אולם הן כולן עברו לגור במנזר אחר — זה של הבתולה הטהורה ,הידוע בשם פנגיה
הגדולה ]] [...כיום בתחומי הפטריארכיה היוונית–אורתודוקסית[ .יתר המנזרים — של ניקולאוס הקדוש ,דמטריוס
המעונה ,תאודורוס הטירון ושל בזילאוס הגדול — אינם ראויים לתשומת לב מיוחדת' )שם ,עמ'  .(198197בחיבורו של
הנוסע הצרפתי האנונימי נאמר' :יתר המנזרים היווניים ]חוץ ממנזר הפטריארך[ ,מספרם שנים–עשר לכל היותר] ,הם[
ריקים ברובם .הם מתעוררים לחיים רק בזמן הפסחא' )אנונימוס ,מסע ]לעיל ,הערה  ,[7א ,עמ' .(122
 155קמלאוקה היה במקור כובע עשוי צמר גמלים )ביוונית  (kamelosשחבשו במזרח על מנת להגן על הראש מהשמש.
מאוחר יותר שימש חלק מהתלבושת של כוהני הדת וקיבל צורה מוגדרת — צילינדר ללא שוליים המתרחב בקצה העליון
— והחלו לעשותו מאריג יקר יותר.
 156גוטפריד מבויון ) (11001061היה אחד ממנהיגי מסע הצלב הראשון .כוחותיו נכנסו ראשונים לעיר עם סיומו של
המצור הצלבני .תוארו היה 'מגן קבר האדון' ,ויורשיו אימצו להם את תואר המלוכה.
 157מורביוב נתן הסבר שונה :הנזר נפל מראשו של הקיסר הרקליוס ) — (641575מנצחו של המלך הפרסי כוּסרו השני
ומשחרר צלב האדון — 'כאשר הוא נשא בחגיגיות את הצלב ששוחרר על ידו לגולגלתא; מזה נובע המנהג ,הנשמר
בקדושה על ידי הפטריארכים גם כיום ,לעולם לא לשרת בקודש במצנפות על הגולגלתא הקדושה' )מורביוב ]לעיל,
הערה  ,[57ב ,עמ' .(226
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±μπÆ˙ÂÓÈÚ È‡ ÂÏÈÙ‡ Â‡ ÔÂÒ‡ ÌÂ˘
„ÂÓÚ‰ ÈÂˆÓ Â·˘ ÂÓˆÚ ˘¯‚Ó‰ Â˙Â‡· ¨‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÎÏ ÍÂÓÒ· ¨ÏÈ¯Ù‡· ±∂–‰ ¨ÏÂ„‚‰ È˘ÈÓÁ ÌÂÈ·
Ï˘ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ Ï‡È„ Â· ‡ÏÈÓ ÁÈ˘Ó‰ ÌÂ˜Ó ˙‡Â ¨ÌÈÈÏ‚¯‰ ˙ˆÈÁ¯ Ò˜Ë ÌÈÈ˜˙‰ ¨ÈÒ ÔÙÂ‡· Ú˜·˘
‰„Â‰È Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ˙‡Â ¨ÒÂÈÙÂ˜Â¯Ù ÛÂ˘È·ÈÎ¯‡‰ ‡ÏÈÓ ÒÂ¯ËÙ ÁÈÏ˘‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ÂÏÈ‡Â ¨˙¯ˆ
‰¯˘Ú Â‡ÏÈÓ ÌÈÁÈÏ˘‰ ¯˙È Ï˘ ÌÓÂ˜Ó ˙‡Â ¨ÒÂÈËÏÓ ËÈ¯„ÓÈÎ¯‡‰ ‚ˆÈÈ ¨Â˘È· „‚·˘ ¨ÁÈÏ˘‰
¨„ÒÁ‰ ˘‡ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ˙Â¯ Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓ· Â˜ÏÂÁ ‰Ê ˘Â„˜ Ò˜Ë Ï˘ ÂÓÂÈÒ· ±∂∞ÆÈÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰
ÔÓÊ· „ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎ ÆÌÈÁÎÂ‰ ÈÙ· ˙Â¯·Â„Ó‰ ˙ÂÂ˘Ï· ÂÒÙ„Â‰˘ ¨ÌÂÈÒ‰ ˙ÂÏÈÙ˙ Â˜ÏÂÁ ÔÎÂ
±∂±ÆÒÓÂ˙ Ï˘ ÚÂ·˘‰ „Ú ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ· ‰Ê ¯ Â„È·Â ‰ÏÈÙ˙‰
¯˙Â‰ „Á‡ ÏÎÏÂ ¨‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ˙‡ ÌÈÎ¯Â˙‰ ÂÁ˙Ù ¨ÏÂ„‚‰ È˘È˘ ÌÂÈ· ¨ÏÈ¯Ù‡· ±∑–‰ ¯˜Â··
≤∞¨∞∞∞ „Ú ¨˙ÂÈÒÎ‰ ÏÎÓ ·¯ ÔÂÓ‰ Ô‡Î ÛÒ‡˙‰ ÍÎÈÙÏ ÆÒÓ ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏÂ ÌÈÏÂ˘ÎÓ ‡ÏÏ ‰ÈÏ‡ ÒÎÈ‰Ï
Æ‰¯ÈÎÓÏ ÔÂÊÓ ÈÎ¯ˆÓ ÈÈÓ ÏÎ ‰ÎÂ˙Ï ÌÈ¯ˆÂ‰ ÌÈ·¯Ú‰ ÂÒÈÎ‰ ¨‰ÈÈÒÎ· ÂÏ ÌÏÂÎ˘ ÔÂÂÈÎ Æ˘È‡
˙‡ ˙¯‡˙Ó‰ ‰·ÂË‰ ‰¯Â˘·‰ ÍÂ˙Ó ‰‡È¯˜Ï ÂÈÊ‡‰Â Â„ÓÚ ¨˙ÂÙÈÙˆ‰ ÔÈ‚· ¨·Â¯‰ ÂÏÈ‡Â ¨Â˘È ÌÈ„Á‡
±∂≤ÆÌÈÒÂ¯‰Â ÌÈÂÂÈ‰ ÌÈ¯ÈÊ‰ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡¯˜˘ ¨ÁÈ˘Ó‰ È¯ÂÒÈÈ
È„È· ˘‡ ÔÈ‡ ¨ÌÈÎ¯Â˙‰ ˙„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ ¨˙È¯Á˘ ˛˙ÏÈÙ˙¸ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ¨¯Â‡‰ ˙·˘· ¨ÏÈ¯Ù‡· ±∏–·
‡Ï˘ ˙Ó ÏÚ ‰˘Ú ¯·„‰ ÆÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈ˙·‰ ÏÎ· ÂÏÈÙ‡Â ÌÈ¯ÊÓ‰ ÏÎ·Â ¯·˜‰ ˙ÈÈÒÎ ÏÎ· ÌÈ¯ˆÂ‰
Û„· ‰ÒÎÓ ¨Ì‰¯·‡ ËÈ¯„ÓÈÎ¯‡‰ ¨‰ÈÏ˜ÂÂ˜‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÍÎ Ì˘Ï Æ„ÒÁ‰ ˘‡ ˙„È¯È· „˘Á ¯¯ÂÚÏ
ÏÚÂ ¨˘‡ ‰¯˙Â ‡Ï˘ ˜„Â· ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ¨ÈÎ¯Â˙‰ ‰¯Ë˘Ó‰ „˜ÙÓÂ ¨ÔÂ„‡‰ ¯·˜ ˙‡ ˜„ ‰˙ÂÎ ¯ÈÈ
ÌÈÊÈ¯ÎÓ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓÂ ÌÁÏ–˙È·Ó ÌÈ¯ˆÂ‰ ÌÈ·¯Ú‰ ÌÈÈ˙È· Æ¯Ó˘Ó ÂÈÏ‡ „ÈÓˆÓÂ ¯·˜‰ ˙‡ ˜ÊÁ Ì˙ÂÁÂ
. ארכימנדריט — ראש מנזר158
; והשוו גם149137 ' עמ,(1  הערה, )לעילSviatye mesta :1830  השוו את תיאור המסע של מורביוב לירדן בשנת159
 מאז, לדברי מורביוב 'זה עשר שנים.164161 ' עמ,(8  הערה, פרתניוס )לעיל:1847 תיאור מסעו של פרתניוס בשנת
10,000  הקימו עד, בשנים קודמות. מיעוט הצליינים לא אִפשר להם לבקר בנהר הקדוש,שהחלה המלחמה היוונית
צליינים מכל גיל ותואר מאהלים בקרבת יריחו ביום השלישי של הפסחא בהנהגתו של מתורגמן הפטריארך ושל הסלים
 תמורת סכום מוסכם; אולם דלותה של הכהונה שללה כעת מן הצליינים, אשר יצא מלוּוה במשמר להגן עליהם,עצמו
,[ ]שםSviatye mesta) ' כולם היו מוכנים אלי קרב ולרשות אחדים מאתנו עמדו משרתים חמושים.מסע מנחם זה
.(137 'עמ
.166165 ' עמ,( פרתניוס )שם: השוו לתיאורו הדומה אך המפורט יותר של פרתניוס160
 הוא נקרא על שמו של תומס השליח המפקפק. השבוע של תומס — השבוע המתחיל ביום ראשון הראשון לאחר הפסחא161
. כדכח, יוחנן כ: ראו.שביקש לוודא שישו אכן קם מן המתים
.(166 ' עמ,[8  הערה, 'את הבשורה קראו שישה ביוונית ושישה ברוסית' )פרתניוס ]לעיל: השוו דברי פרתניוס162
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¨ß°ÂÏ˘ „ÒÁ‰ß ∫‰ÈÈÒÎ‰ ÈÙÏ ˙ÂˆÈ¯Â ÌÈ‚ÂÏÈ„ ¨‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÈÙ˜ ÈÈÓ ÏÎÂ ˙Â˘ÚÂ¯ ÌÈÈÙÎ ˙Â‡ÈÁÓ ÈÂÂÈÏ·
Æ‰‡Âˆ ÈÏÎÂ‡ Ì˙Â‡ ÌÈÎÓÂ Ì‰Ï ÌÈ‚ÚÂÏ ÌÈÓ¯‡Ï Ì·¯˜˙‰·Â
Æ‰˜È˙˘·Â Ë˜˘· „ÒÁ‰ ˙„È¯ÈÏ ˙ÂÙˆÏ Â¯Â‰Â ‰Ê‰ ¯ÊÂÓ‰ ‚‰Ó‰ ˙‡ ÌÈÎ¯Â˙‰ Â¯È˙‰ ‡Ï ±∏±≤ ˙˘·
˙Â·Â¯Ó ˙ÂÏÈÙ˙ È¯Á‡ ˜¯ ‡Ï‡ ¨‰ÓÊ· ‰„¯È ‡Ï „ÒÁ‰ ˘‡˘ ÈÙÓ ¨Ï‡‰ ÌÚÊ ˙‡ ¯¯ÂÚ ¯·„‰ ÌÏÂ‡
¨¯ÎÊ‰ ‚‰Ó‰ ˙‡ ‰˘ È„Ó ˙ÚÎ ÌÈ¯È˙Ó ÍÎÈÙÏ ÆÈˆÁÂ ‰Ú˘Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï ¯Â·ÚÎÂ ˙ÂÚÓ„· ˙Â‚‚ÂÓ˙‰Â
±∂≥ÆÂ· ÌÈÙ˙˙˘Ó ˙ÂÈÒÎ‰ ¯˙È È·Â ÌÈÂÂÈ‰ ÌÏÂ‡ ªÈÁ¯Î‰ Û‡ ‡Ï‡ ÈÂ‡¯ ‚‰Â ˜¯ ‡Ï ·˘Á ¯·„‰Â
Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ±∂¥ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Ú˘· ÂÂÚ˘ ÈÙ ÏÚ ÂÏÈ‡Â ˙ÈÈÓ˘‰ ‰Ú˘·
ÛÂ˘È·ÈÎ¯‡‰ ±∂μ¨ÒÂÈÒÂ„Â‡˙ ÛÂ˘È·ÈÎ¯‡‰ ¨Ï‡È„ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ¨Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ¨ÁÈÏ˘‰ ÒÂ¯ËÙ
ÆÔÂ„‡‰ ¯·˜ ÏÚ˘ ÔÂÈˆ‰ Ï‡ Â‡· ÒÂÙËÒ ÛÂ˘È·‰Â ÒÂ‡˙Â¯È‰ ÛÂ˘È·‰ ¨ÏÈ¯È˜ ÛÂ˘È·‰ ±∂∂¨ÒÂÈÙÂ˜Â¯Ù
Â˘·Ï ÈÂ¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰ ¯˙È ÂÏÈ‡Â ¨ÒÂ‡¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡‰ Ï˘ ˙˘Â·Ï˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˘·Ï Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰
Ì‚Â ±∂∏ÈÏÈÎ¯ËÈÙ‡ ¨˙ÂÓÈÏ‚ Â˘·Ï ÈÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰Â ÌÈËÈ¯„ÓÈÎ¯‡‰ Æ˙ÂÙˆÓÂ ±∂∑‰¯ÂÙÂÓÂ‰ ¨˙ÂÓÈÏ‚
ÌÈ·Ï ÌÈ„‚· ÂËÚ ÌÏÂÎ˘ ¯Á‡Â Æ‰˜Â‡ÏÓ˜·Â ‰‡ÏÓ ˙˘Â·Ï˙· ÂÈ‰ ÌÈÂ˜‡È„Â¯ÈÈ‰‰ ÂÏÈ‡Â ¨˙ÂÙˆÓ
·Ïˆ‰ ˙‡Â ÌÈÒ Â‡˘ ¨ÂÏˆ‡ Ì‚ ‚Â‰˘ ÈÙÎ ¨‰ÎÏ‰Ó·Â ¨‰ÈÈÁ˙‰ ˙ÈÈÒÎ „ÈÏ ˙ÈÒ˜Ë ‰ÎÂÏ‰˙ ‰ÏÁ‰
¨Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯˙Î ˙‡ Â˘‡¯Ï ‰˙Ú ˘·Á˘ ¨Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ÈÙÏ ÂÏÈ‡Â ¨Á·ÊÓ‰ È¯Á‡Ó „ÓÂÚ‰
Â˙Â‡· ‰ÎÂÏ‰˙‰ ‰Î¯Ú ÍÎ ¯Á‡ Æ‰·ÂË‰ ‰¯Â˘·‰ Ï˘ ˘Â„˜‰ ¯ÙÒ· ˜ÈÊÁÓ ÒÂÂ˜‡È„ÈÎ¯‡ „Úˆ
¨ÔÂÈˆ‰ ˙Â˙Ï„Ï ÍÂÓÒ· ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ¨ÛÂÒ·Ï Æ˘Â„˜‰ ¯·˜‰ ÔÂÈˆ „ÈÏ ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ¯„Ò‰
ÈÓÏÒÂÓ‰ ¯ÈÒ‰ ¨„ÒÁ‰ ˘‡ ˙„È¯ÈÏ ÔÓÈÒ — ÔÂÈˆ‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ Á˙Ù‰Ó ¯Ó˙ÈÓ Ô˘Ú ‰‡¯ ¯˘‡Î
¯˙Î‰ ˙‡ ¯ÒÓ Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ÆÔÂÈˆ‰ Ï‡ ˙Â˙Ï„‰ ˙‡ Á˙ÙÂ Ì˙ÂÁ‰ ˙‡ ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÌÈÏÒ
˜ÈÏ„‰ ¨˙Â¯ ¯Â¯ˆ ÂÈ„ÈÓ ˙Á‡ ÏÎ· ÊÁÂ‡ ¨ÔÂ„‡‰ ¯·˜ ˙¯ÚÓ ÍÂ˙Ï ‰ÓÈÙ „ÈÓ ÒÎÂ ÒÂÂ˜‡È„ÈÎ¯‡Ï
„ÒÁ‰ ˘‡ ˙‡ ËÈ˘Â‰ ÈÓÈ‰ ÔÂÏÁ‰ Í¯„Â ÔÂÈˆ‰ Ï˘ ‡Â·Ó‰ ¯„ÁÏ ·˘Â ¨¯·˜‰ ÏÚ ¯ÚÂ·‰ ¯ÈÈ‰Ó Ì˙Â‡
Æ˙ÂÈÒÎ‰ ¯˙È ÏÎ È· ÌÈ¯ˆÂÏ ÂËÈ˘Â‰ ÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÏÁ‰ Í¯„ ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰ ÌÈ¯ˆÂÏ
¯˙È ÏÎÏ Æ‡˙Ï‚ÏÂ‚‰ ¯‰Ï ¨ÒÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˙‡Ê‰ ˘‡‰ ˙‡ Ï‡È„ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ‰ÏÚ‰ ÌÈÈ˙È·
˘Â„˜ ‚‰Ó ÌÈÓÈÈ˜Ó ‰·È·Ò‰Â ÌÈÏ˘Â¯È È·˘Â˙ ÏÎ ÆÌÈ¯ˆÂ ÌÈ·¯Ú ÌÈÁÈÏ˘ ‰˙Â‡ Â¯È·Ú‰ ÌÈ¯ÊÓ‰
ÈÙÏ ÌÈ·ˆÈ‰ ÔÓ˘‰ ˙Â¯ÂÓÂ ˙Â¯‰ ˙‡ ‰· ˜ÈÏ„‰ÏÂ ÔÂ„‡‰ ¯·˜Ó ˘‡ Ì‰È˙·Ï ‰Ê ÌÂÈ· ˙‡˘Ï
‰ÈÈÒÎ‰ ˙ÙÈÎ· Á˙Ù‰ Ï‡ ‰ÈÏ˜ÂÂ˜‰Ó Ô˘Ú‰ ÚÈ‚‰ ÌÚ „ÈÓ ¨ÌÈÂÓÚÙ ¯„ÚÈ‰· ¨ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Æ˙ÂÈÂ˜È‡‰
˙ÈÈÁ˙ Á·ÊÓÏ ÍÂÓÒ· ‰ÈÈÒÎ· ÌÈÈÂÏ˙‰ ıÚ‰Â ÏÊ¯·‰ ¨˙˘ÂÁ‰ ˙ÂÁÂÏ· ˘È˜‰Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ¨‰ÏÂ„‚‰
±∂πÆÒÈÒËÒÂÂ˜È‡‰ ¯Ú˘ ÔÈ·Ï ÂÈ· ¨ÁÈ˘Ó‰
.167 ,139 ' עמ,( פרתניוס )שם: השוו163
 'בשתיים אחר הצהריים על פי המניין שלנו ובשמונה על פי: השוו דברי מורביוב. במזרח מנו את השעות מזריחת החמה164
.(175 ' עמ, א,[57  הערה, מאחר שמונים שם את השעות מזריחת החמה' )מורביוב ]לעיל,המניין המזרחי
.125 ' עמ,(1  הערה, )לעילSviatye mesta : ראו. ככל הנראה הוא נזכר גם בדבריו של מורביוב בתור הבישוף של עזה165
. פילדלפיה היא רבת–עמון כיום. שם: ראו.' ככל הנראה הוא כונה בידי מורביוב 'הבישוף של פילדלפיה166
. הנישא על כתפיים( היא שכמייה שלובש כוהן דת בכיר בעת התפילה: הומופורה )ביוונית167
. אפיטרכילי הוא בגד דומה לצעיף שלובש כוהן הדת הנוצרי על צווארו בזמן התפילה168
.169167 ' עמ,(8  הערה, השוו תיאורו המפורט של פרתניוס )לעיל169

È˜Ò·ÂÓÂ¯ ‰Ï‡

∏∏ ‰¯„˙˜

ÌÈÒÂ¯ Ï‚¯ ÈÏÂÚ
Ò˜ËÏ ˙Â¯ ÌÈÂ˜
‰˘Â„˜‰ ˘‡‰

˙ÈÈÁ˙ Û‚‡· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰È‚¯ÂËÈÏ‰ ˙‡ Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ Í¯Ú „ÒÁ‰ ˘‡ ˙˜ÂÏÁ ¯Á‡Ï „ÈÓ
ÈÙÏ ‰¯È˘Ú ÌÈÈ¯‰ˆ ˙ÁÂ¯‡ ¨ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈÏ˘ÂÓ‰ ¨ÌÈÎ¯Â˙‰ ÌÈ„È˜ÙÏ ‰ÚˆÂ‰ ‰È¯Á‡Â ¨ÁÈ˘Ó‰
ÌÈÒÂ¯Ï — ˘Â„˜‰ ÔÂ„‡‰ ¯·˜Ï ˙ÂÂÁ˙˘‰Ï ‰Ï‡ ÌÈÓÏÒÂÓ Â¯È˙‰ ÍÎ ¯Á‡ Æ˘Â„˜‰ ÔÂÈˆ‰ ˙Â˙Ï„
„Á‡ ÏÎ ‡Ï‡ ˙¯„‚ÂÓ ‰·ÂÁ ÂÈ‡ ‰Ê ÌÂÈ·˘ ¨ÌÂÏ˘˙· ÌÈÂÂÈÏ Û‡Â ÌÈ¯Á‡‰ ÏÎÏ ÂÏÈ‡Â ¨ÌÂÏ˘˙ ‡Ï·
‡ÏÏ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎ ¨˙ÒÙ˙ È˙Ï·‰ ‰˘Â„˜‰ ÏÚ· ¨‰Ê ÌÂ˜Ó· ÌÈÂÂÁ˙˘Ó ¯˘‡Î ÆÂÂˆ¯Î Ô˙Â
¨ÔÂ„‡‰ ¯·˜ „ÈÏ „ÓÚ˘ ¨ÒÂÈÂ¯ÙÂÒ ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰ Æ„·Ï· ÌÈÈ·¯‚ ˘Â·Ï Â‡ ˙ÂÙÁÈ ÌÈÈÏ‚¯· ¨ÌÈÏ„Ò
Æ„ÒÁ‰ ˘‡ ˙„È¯È ÔÓÊ· ¯·˜‰ ÏÚ ‰È‰˘ ‰˙ÂÎ‰ ¯ÈÈ Ï˘ ˙ÂËË˜ ˙ÂÎÈ˙Á ÌÈÈÈÏˆ‰ ˙˘˜·Ï ˜ÏÈÁ
„Ú ËÚÓÎ ˙Â·‰Ï˙‰ È˙‡ÏÓÂ ÒÙ˙ È˙Ï· ÈÓÈÓ˘ ÁÂÁÈ ÁÈ¯ È˙Â‡ ÛËÚ ˘Â„˜‰ ÔÂÈˆÏ È˙ÒÎ ¯˘‡Î
‰„·ÂÚ‰ ÌˆÚ ÌÈ˘ÂÁ‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ËÓ ·¯ Ì˘Â¯ Æ‰ÈÎ˘‰ Ï˘ ˙˜‰·ÂÓ‰ ˙ÂÁÎÂ‰ ˙˘‚¯‰Ó ÌÈ˘ÂÁ Ô„·‡
ÌÚËÓ ÂÓ¯˙˘ ¨˙Â¯ÂÓ ≥¨∑∂∞–· ÔÂ„‡‰ ¯·˜ „ÈÏ ÈÁÓˆ ÔÓ˘ ˜Ï„ ˙ÈÓÈÓ˘‰ ˘‡‰ ˙ÚÙÂ‰ ˙Ú·˘
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˘‡‰ Ò˜Ë
¯ÂÈˆ· ‰˘Â„˜‰
±∏∏∑ ˙˘Ó

¨¯ÏÈ˘ ÈÏ‡ ˙Â·È„‡·©
®Ï‡È¯‡ ˙‡ˆÂ‰

‰ÈÈÒÎ‰ ÏÎ· ÆÔÓˆÚÓ ˙Â·Î Ô‰ ¨·¯ÚÏ ·Â¯˜ ¨Â·˘ ¨ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ÌÂÈÂ ˙·˘‰ ÌÂÈÏ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÒÎ‰
Æ˙Â¯‰ „·ÏÓ ¨˙Â¯ÂÓ ∑¨∞∞∞–Ï ·Â¯˜ ˙Â˜ÏÂ„ ‰ÏÂ„‚‰
ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈÁÈÏ˘‰ ¯˘Ú–ÌÈ˘ Ï˘ ˙ÂÈÂ˜È‡‰Ó ÌÈÈÂ˘Ú ‰˘Â„˜‰ ‰ÈÏ˜ÂÂ˜‰ Ï˘ ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ˙Â¯È˜‰
ÆÁÈ˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÈÈÁ˙ ˙ÂÓ˙Ó ‰ÈÂ˘Ú ˙Ï„‰
˘‡· ¯Ú·˘ ÈÁÓˆ ÔÓ˘ ÂÏ˘ ÌÈÏÎÓÏ Ï·˜Ï ÂÈÎÊ Ì˘ ¨‡˙Ï‚ÏÂ‚ ¯‰· ÂÈÈ‰ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ Ï˘ Â·¯Ú·
‰ÈÈÒÎ‰ È·Ï ˜¯ ÌˆÚ· ¨‰‚¯„ Ï„·‰ ‡ÏÏ ÌÈ‡·‰ ÏÎÏ ÂÓÓ Â˜ÏÈÁ˘Â ¨‰ÏÂ„‚ ‰¯„˜· ˙Î¯Â·Ó
Æ˙ÈÂÂÈ‰
Â˙È· È· ˙Î¯·Ï ˙Â¯ ¯Â¯ˆ Â„È· ˜ÈÊÁ‰ ‰ÈÈÒÎ· ÁÎ˘ ÈÓ ÏÎ ¨„ÒÁ‰ ˘‡ ˙Ï·˜ ÔÓÊ· ¨¯Â‡‰ ˙·˘·
ÌÈ¯˘Ú ¨ÌÈË˜ ˙Â¯ Ï˘ ˙Â¯Â¯ˆ È˘ È˙Î‰ È‡ Æ‰˘Â„˜‰ ˘‡‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈÙ˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï Âˆ¯˘ ÈÓÂ
ÒÂÎÂÓÂ¯ÈÈ‰‰ ˜ÈÊÁ‰Ï ÈÏ ¯ÊÚ ¨‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡Ï ¨Ì˙Â‡Â ¨ÌÈÏÂ„‚ ˙Â¯ ‰˘ÈÓÁÂ ÈÂÈ· Ï„Â‚· ˙Â¯

È˜Ò·ÂÓÂ¯ ‰Ï‡

∫‰ÏÚÓ‰ ÈÓ¯ ÌÈ˘‡‰ „Â·ÎÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó È˙Î‰˘ ˙Â¯ È˘ ‰Ó ÔÓÊ Â¯Ú· ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ÆÒËÒÈË˜Â‡˙
Æ‰·Â¯Â„ÈÙ ‰¯„ÒÎÏ‡ „ÒÁ‰ ˙·¯ ˙È¯ÒÈ˜‰ ˙ÈÂ„‡‰Â ßıÈ·ÂÏ·Ù È‡ÏÂ˜È „ÈÒÁ‰ ¯ÒÈ˜‰ ÔÂ„‡‰
¨ÚÂ·˘ ÏÎ ÁÈ˘Ó‰ Ï˘ ‰˘Â„˜‰ ‰ÈËÒÈ¯Î»Œ‡· Û˙˙˘‰Ï ÌÈ¯ÈÊ‰ ÌÈ˘‚È Ô‡Î ‚‰Ó‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎ
˙‡ Úˆ·Ï ÌÓˆÚÏ ‰·ÂÁ Â‡¯ ÌÈÈÈÏˆ‰ Ì‚ È¯‰ ¨‰˘‰ ˙ÂÓÂˆ ÏÎ· ¨‰˘· ÌÈÓÚÙ Ú·¯‡ ¯˙È‰ ÂÏÈ‡Â
„ÈÒÁ‰ ¨ÂÈÚ‰ Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ÈÙ· ˙Â„ÂÂ˙‰Ï Â‡· ÂÏÂÎ ÍÎÈÙÏ ÆÌÈÂ¯Á‡‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰
˙Â‡¯Â‰ ¯˙È ÔÈ· ¨Â˙‡Ó „Á‡ ÏÎ Ï‡˘ ÈÂ„ÈÂÂ‰ ÈÙÏÂ ¨˘Â„˜‰ ÒÂ¯ËÙ ÁÈÏ˘Ï ÈÂ‡¯‰ ˘¯ÂÈ‰ ¨·Ï‰ ·ÂËÂ
È˙˘ Ï˘ ÛÂ¯Èˆ· ÏÏÙ˙‰ Â‰˘ÈÓ ÈÎ ¯¯·˙‰ Ì‡ Æ·ÏËˆ‰Ï ‚‰Â ‡Â‰ ˙ÂÚ·ˆ‡ ÛÂ¯Èˆ ‰ÊÈ‡· ¨‰ÚÂ¯‰
¨‰Ê ‚‰ÓÓ ÌÈÚ·Â˘ ˜Ê‰Â ˙ÂÚË‰ ˙‡ ‰¯Â¯·Â ˙ˆ¯Á ¨˙˘¯ÂÙÓ ÔÂ˘Ï· ÂÏ ¯È‰·‰ ‡Â‰ ±∑∞¨˙ÂÚ·ˆ‡
Æ‚ÂÏÈÙ‰ Í¯‡È¯ËÙ ‰ÂÎ˘ ËÏÓ ÈÓ¯‡ Ï˘ ¯˜˘ ˙¯Â˙Â ˙ÈÓ¯‡‰ ‰¯ÈÙÎ‰ Ï˘ ‰ÈÙÎ ¯ÈˆÈ
Ú„È˘ ‰ÒÂÓ ËÈ¯„ÓÈÎ¯‡ Ïˆ‡ ‰ÙË‰ ÚÂÓ˘Ï ÁÏ˘ ¨‰Ê‰ ˙ÂÚ·ˆ‡‰ ÛÂ¯Èˆ ˙‡ „ÈÓ ‰È˘ ‡Ï˘ ÈÓ
Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓÓ ÁÏ˘ ¨Â˙Â˘˜Ú· ‰Ê È¯Á‡ Ì‚ „ÈÓ˙‰ Â‰˘ÈÓ Ì‡ Æ‰ÈÈ¯Â· ÏÚ ˙ÈÒÂ¯‰ ÔÂ˘Ï‰ ˙‡
ÂÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ¨‰È˙Â¯Â˙Ï ‰ÚÂ˘ ÂÈ‡Â ÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÒÎ· ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡ ÔÈÓ‡Ó ÂÈ‡˘ ÈÓÎ ¨ÈÓ¯‡‰ ¯ÊÓÏ
ÌÈ¯˜Ó· Æ˙ÈÏÂËÒÂÙ‡‰Â ‰˘Â„˜‰ ‰„ÈÁÈ‰ ‡È‰˘ ¨˙ÈÂÂÈ‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ˙Â·‡ ˙ÂÏÈÙ˙· Û˙˙˘‰Ï ÈÂ‡¯
‡Ï Ï·‡˙ÓÂ ‰ÚÂË‰ Ô„·‡ ÏÚ ˜ÂÓÚ ¯Úˆ ÔÈ‚ÙÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ¨¯˙ÂÈ· ÌÈ¯È„ ‰˘ÚÓÏ Ì‰˘ ¨ÌÈ¯ÎÊ‰
Æ‰ÏÎ˘‰ È¯ÒÁ ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÂÏÙË ˙ÂÂÓ‡ Ï˘ ˙Â¯ÂÒÓ ÏÚ ‡Ï‡ ˙ÒÒÂ·Ó ‰È‡˘ ¨Â˙Â˘˜Ú ÏÚ ËÚÓ
„Á‡Ï ¯È˙‰Â Â˙ÏÓÁ ÏÚÂ Â˙Â˘È‚¯ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï ‡Â‰ ¨Â¯Â˜È· ˙Ú· ¨‰ÓÂ„ ‰¯˜Ó·
˜¯ «¯È˙Â‰ ÌÏÂ‡ ¨ÌÈÁÂÂ¯‰ ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È· ¨ÈÂÂÈ‰ ¯ÊÓ· ‰Ó ÔÓÊ ¯‡˘È‰Ï ÌÈ˘˜Ú˙Ó‰
ÆÌÈ¯Á‡Ï ‰Ó‚Â„Î ‡ÏÂ ˙ÂÂÂÚ ˙¯ÙÎÏ
¨ÈÂ¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡ ¯˘Ú–ÌÈ˘ ÌÂ˜Ó‰ ‡ÏÓÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ „·ÏÓ ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ‰Â˘ ÌÈÏ˘Â¯È ˘„Â˜‰ ¯ÈÚ·
ÌÈÁ‡ ‰·¯‰˘ ¨˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Ô‡Î ‰˙ÈÈ‰˘ ˙ÈÏË˜‰ ‰Ù‚Ó‰ ˙Ú· ÌÏÂ‡ ÆÌÈÁÈÏ˘‰ ¯ÙÒÓ ÈÙ ÏÚ
Á˘Ó ¨˙„‰ È‰ÂÎ Ï˘ ¯ÎÊ‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙ÓÏ˘‰ Ì˘Ï ¨ÍÎÈÙÏ ÆÈÂ¯ÈÈ‰ÈÎ¯‡ ‰Ú·˘ ˛ÂÙÒ¸ ¨Ô·¯˜ ‰Ï ÂÏÙ
ÆÁÈ˘Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ˙ÈÈÒÎ· ¨±∏≥∞ ˙˘ ¯·Ó·Â· ≤±–· ÛÂ˘È·Ï ¨Í¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓ Ï˘ ËÈ¯„ÓÈÎ¯‡‰ ¨ÏÈ¯È˜
Ì˘‰ ˙‡ È˙Ï·È˜Â Ï‡˘ÈÓ ËÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ È„È· ¯ÈÊÏ ˛È˙ÎÙ‰Â¸ È˙ÁÏÂ‚ ÌÈ‡ËÁ‰ ·¯ ÈÎÂ‡ ‰Ê ÌÂÈ·
ÛÂ˘È·Ï Á˘Ó ¨‰ÈÈÒÎ‰ ‰˙Â‡· ¨±∏≥± ˙˘ Ò¯Ó· ∏–· ÂÏÈ‡Â ±∑±ÆÍ¯‡È¯ËÙ‰ ¯ÊÓ· ¯ÈÊ — ÔÂÈÙ¯Ò
ÆÌÈÓ˘–˙‚ ˙ÈÈÒÎ ÔÂÓ‚‰ ¨ÒÂ‡˙Â¯È‰

 שהכנסייה הרוסית הפרובוסלאווית הרשמית,' ההצטלבות בשתי אצבעות היא מאפיין של המצדדים ב'פולחן הישן170
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