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א .יואנס פוקאס וה'תיאור הקצר' :היכרות ראשונית
בסוף המאה השתים–עשרה ישב יוֹ ַאנ ֶס פוַֹקאס ,איש כרתים ,חייל לשעבר ונזיר באותה עת ,במנזר
אשר באי פטמוס וכתב אל חברי קהילתו את רשמי מסעו כעולה רגל לארץ הקודש; זהו הטקסט אשר
לפנינו1.
על המחבר איננו יודעים כמעט דבר :במספר מילים אשר הוספו בשולי כתב–היד נאמר כי הטקסט
נכתב בידי יואנס פוקאס איש כרתים ,שהוא — כאביו מתאוס לפניו — נזיר במנזר אשר ב ַפּטְמוֹס.
הערות אלו נרשמו בידי בנו של יואנס פוקאס ,אשר שמו נחתך משולי הדף 2.בפרק כד כתב פוקאס כי
שירת בצבאו של הקיסר מנואל הראשון קוֹ ְמנ ֶנוֹס ליד 'ים אטליה' ,הלוא הוא מפרץ אנטליה שבדרום
אסיה הקטנה ,לחופו של הים התיכון .פוקאס לא היה אם כן נזיר כל חייו הבוגרים ,שכן היה לו בן,
ומן הסתם היה נשוי ,ונוסף על כך שירת בצבא הקיסר .נראה כי מתוך הטקסט עצמו ניתן ללמוד עוד
מעט על מחברו — על השכלתו ,אמונותיו ונאמנויותיו ,ואעסוק בכך בהמשך.
מסעו של פוקאס לארץ הקודש התקיים בסביבות שנת  3.1177מסלול המסע — על פי תיאורו —
החל באנטיוכיה )כיצד הגיע פוקאס לשם איננו יודעים( ,משם המשיך דרומה לאורך ערי החוף
עד עכו ,ושם החל להיכנס לפנים הארץ .פוקאס כתב על ביקורו בנצרת ובהר תבור ,משם המשיך
לשומרון ולירושלים ,ולאחר מכן ערך ביקור מקיף במנזרים האורתודוקסיים אשר במדבר יהודה
ובאזור יריחו .משם שב פוקאס לירושלים ולסביבותיה ,המשיך לכנסיית המולד בבית–לחם ,והשלים
את מסלול ביקורו בדרכו מערבה וצפונה דרך רמלה ,קיסריה והר הכרמל; שם מסתיים סיפור
המסע.
הטקסט אינו ארוך במיוחד :כ– 10,000מילים ,המחולקות במהדורות המודפסות לשלושים ושניים
פרקים .פוקאס הכיר היטב הן את המסורות היווניות לתקופותיהן השונות והן את המסורות הנוצריות
שבבסיס הכתיבה הביזנטית .החיבור נפתח בפרולוג — מבוא במיטב המסורת הביזנטית — שבו הסביר
פוקאס באמצעות דיון היסטורי ,דתי ופילוסופי את מניעיו לכתיבת הטקסט .ובסוף הטקסט הוסיף
פוקאס כיאות אפילוג ,סיום קצר בנימה אישית.
בתיאורו השתדל פוקאס להחיות לעיני קוראיו את המקומות שבהם ביקר ,וזאת באמצעות
התייחסות לפרטים ותיאור מדוקדק של נופים ,מבנים ,חפצי קודש ויצירות אמנות .מאחר שכתב את
·¯ˆÂ˙¯ÊÚÂ Â˙ÈÈÁ‰ ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ‚ÂÁ‰ ÔÓ È·˜ÚÈ „Â„ ßÙÂ¯ÙÏ ·Ï ·¯˜Ó ˙Â„Â‰Ï ÈÂ
ÔÂÎÓ‰ ÔÓ È‚Ò È„ ‰‡Ï ¯¢„Ï ÔÎÂ ¨ÔÏ‰Ï„ ËÒ˜ËÏ ‡Â·Ó‰Â ˙Â¯Ú‰‰ ÌÈÒÒÂ·Ó ‰ÈÏÚ˘ ¨ÍÓÒÂÓ‰ ˙„Â·Ú ˙·È˙Î· ˙Ú¯ÎÓ‰
Æ˙·˘˜‰ ‰ÊÂ‡Â ‰·ÂË‰ ‰˙ˆÚ ÏÚ ¨˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰È‚ÂÏÂ‡Î¯‡Ï
1
2
3

Ivánnou toû Fóka, ^Ekfrasiw en Sunócei tôn apÉ Antióxeiaw méxriw Ierosolúmvn, kai XQrvn,
Suríaw, Foiníkhw, kaì tônkatà Palaistínhn Agívn Tópvn (ed. J.P. Migne, PG, CXXXIII, Paris 1864,
 .(cols. 927–962להלן :מהדורת מיניה.
מתוך ההקדמה של אלטיוס ,אשר הוציא את כתב–היד לאור בשנת  .1653ראוL. Allatius, ‘Leonis Allatii Praefatio’, :
מהדורת מיניה ,טורים .926$923
ראו הדיון בתיארוך החיבור להלן ,סעיף ב של המבוא.
˜˙„¯‰
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תיאור מסעו כעולה רגל עבור חבריו לקהילת הנזירים ,שם פוקאס דגש על אתרים החשובים לנצרות
בכלל ולנצרות האורתודוקסית בפרט .נוסף על אתרים אשר קדושתם נובעת מכתבי הקודש ,בולט
בחיבורו תיאור הביקור במנזרי מדבר יהודה ,שבו ביקש להתחקות אחר ההגיוגרפיות המפורסמות של
אבות המנזרים ולפגוש פנים אל פנים מתבודדים קדושים.
הטקסט מורכב מסוגות שונות :מדריך לעולי רגל ,יומן עולה רגל ,כתיבה הגיוגרפית ,תיאור
)אְֶקפְַרסיס( של יצירות אמנות ועוד ,אולם הסוגה המרכזית בו היא יומן עולה רגל — עולה רגל שביקש
להציג לקוראיו את נקודת ראותו ,להמחיש את האתרים אשר ראה בעיניו ואת המאורעות המכוננים
שבגללם התקדשו .פוקאס עסק באתרים שונים בצורה שונה לחלוטין ,ועלה בידו לבטא בדבריו את
התרגשותו ממקומות מסוימים ואת יחסו הקריר כלפי מקומות אחרים.
מורשת תרבותו היוונית ליוותה את פוקאס בכל צעד ושעל של כתיבתו :הוא ראה את המרחב
מנקודת ראות יוונית–ביזנטית ,עסק בהרחבה בעברם הקלסי של מקומות בעלי מורשת יוונית
כאנטיוכיה 4,ונעזר בתיאוריו במקורות ובהקשרים יווניים במובהק .הוא נסמך למשל על הרומן
היווני של אכילס טַטיוּס ,הסופר האלכסנדרוני בן המאה השנייה או השלישית לסה"נְ' ,קל ֵיטוֹפוֹן
ול ֶאוִּקיפֶּה' 5,שאל תיאורים נרחבים של יצירות אמנות מספרו של כוֹריקיוּס ג ַז ֵאוּס ,רטוריקן נוצרי
מהעיר עזה בן המאה השישית לסה"נ' ,לַאוַֹדטיוֹ מְַרִקיוֹנ ִיס' 6,וכן הסתייע בספרו של פלוויוס יוספוס
'מלחמת היהודים' ,שנכתב ביוונית7.
פוקאס לא הזכיר את השלטון הצלבני בארץ–ישראל ,ומנגד ביטא נאמנות ופטריוטיות לאימפריה
הביזנטית .הוא הדגיש את יחסו החם לקיסר מנואל קומננוס והילל את הקיסר כמה פעמים כמגן
המקומות הקדושים וכתורם נדיב לשיקום ולפיאור של כנסיות ואתרים נוצריים קדושים בארץ8.

ב .תיארוך החיבור
רמזים טקסטואליים :פוקאס הזכיר פעמים רבות את הקיסר הביזנטי מנואל קומננוס ,ששלט בשנים
 ,1180$1143ואין בדבריו שום רמז לכך ששליט זה כבר מת .על כן מסתבר שכתב את חיבורו לפני
שנת  ,1180שנת מותו של מנואל .פוקאס אף תיאר את דיוקנו של מנואל התלוי בכנסיית המולד
בתודה על תרומתו לעבודות שיקום הכנסייה ,ומכאן שביקר במקום לאחר שנות השישים ,אשר
4
5
6

פרק ב )מהדורת מיניה ,טורים .(929$928
פרק ו )מהדורת מיניה ,טור  .(932בשורות הפותחות של הרומן מתוארים צידון ונמלה .וראו להלן ,הערה .118
פוקאס השתמש בתיאורי הפסיפסים של גזאוס בתארו את כנסיית הבשורה בפרק י )מהדורת מיניה ,טור  (936ואת
כנסיית המולד בפרק כז )מהדורת מיניה ,טורים  .(960$957על 'לאודטיו מרקיוניס' ראוR. Foerster & E. Richtsteig :
 .(eds.), Choricii Gazei: Opera, Lipsiae 1929, pp. 1–47פוקאס לעתים העתיק מילה במילה ולעתים שאל מוטיבים
תיאוריים מספרו של גזאוס )שפירוש שמו :מן העיר עזה( וראוH. Maguire 'Truth and Convention in Byzantine :
Descriptions of Works of Art', DOP, 28 (1974), pp. 112–140, esp. p. 116

7

8

פרק יד )מהדורת מיניה ,טור  .(941יוספוס אומץ בחום על ידי אבות הכנסייה ,ובעקבותיהם על ידי כלל הכנסייה
האורתודוקסית ,כמקור מהימן המאשר ,ממחיש ומרחיב את הכתוב בברית החדשה .פוקאס ראה ביוספוס חלק בלתי
נפרד ממורשתו הביזנטית .וראו את השימוש אשר עשה בפרק יד בתיאור פרי עטו של יוספוס על מנת ליצור בקרב
קוראיו תחושת עליונות תרבותית על הצלבנים.
ראו בפרקים על אודות ירושלים ,השממה הקדושה ובית–לחם .וראו על הקיסר להלן ,הערה .180
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במהלכן נעשו העבודות 9.עוד נקודת אחיזה טקסטואלית היא תיאורו של פוקאס את כנסיית הבשורה,
המעיד כי שוקמה — לפחות ברובה — מרעידת האדמה שהתחוללה בשנת  10.1170על כן ניתן להניח
כי הביקור התקיים לאחר שנות השבעים המוקדמות של המאה השתים–עשרה.
על סמך עדויות טקסטואליות אלו מקובל במחקר המודרני לתארך את החיבור לשנת  ;1177כך
קבע אנדראס קילצר במחקרו על עולי הרגל היוונים ,וכך צוין ב'מילון אוקספורד לביזנטיון' ,לצד
תיארוך אפשרי נוסף בשנת 11.1195
עדות חיצונית :בנו של פוקאס תיארך את החיבור בהערה שהוסיף בשולי כתב–היד לשנת xilíouw
 ,rpeדהיינו  ,1185אולם הערה זו מאוחרת מזמן כתיבת הטקסט )שנים ספורות עד עשרות שנים
אחריה( ואינה בהכרח מדויקת .מכל מקום על סמך הערה זו תוארך החיבור — בסוף המאה התשע–
9

D. Pringle, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus, I, Cambridge 1998–2009, pp. 139,
141, 154

 10שם ,ב ,עמ' .119

A. Külzer, ‘Konstantinos Manasses und Johannes Phokas – Zwei Byzantinische Orientreisende des 12. 11
Jahrhunderts’, X. Von Ertzdorff & G. Giesemann (eds.), Erkundung und Beschreibung der Welt zur Poetik der
Reise- und Länderberichte. Vorträge Eines interdisziplinären Symposiums vom 19–24 Juni 2000 an der JustusLiebig-Universität Giessen, Amsterdam & New York 2003, p. 185; A. Kazhdan & A. Talbot (eds.), The Oxford
)’ .Dictionary of Byzantium, New York & Oxford 1991, p. 1667 (‘Phokas, Johnלא ברור לי על מה נסמך התיארוך

של  ,1195אלא אם כן זוהי טעות דפוס אשר החליפה את ההשערה בדבר התיארוך ל– ;1185ראו מיד להלן בגוף המאמר.
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עשרה — בידי ה'חברה לכתבי עולי הרגל לארץ–ישראל' ) (Palestine Pilgrims’ Text Societyלשנת
12.1185
ביקור הפטריארך לאונטיוס — השפעה אפשרית על תיארוך החיבור :בשנת  1177ביקר בארץ–
ישראל פטריארך ירושלים האורתודוקסי לאונטיוס בניסיון לממש את תפקידו 13.פוקאס לא רמז
לביקור ,וסביר היה כי יעשה כן אילו ביקר בארץ באותו הזמן או מעט אחר כך ,מה גם שלפני מינויו
לפטריארך ירושלים היה לאונטיוס אב מנזר יוחנן התאולוג בפטמוס ,אותו מנזר שבו היה פוקאס נזיר,
ואשר אל חברי קהילתו כתב את חיבורו .לאונטיוס הגיע לעכו באוגוסט  14,1177כך שניתן לקבוע
בוודאות יחסית כי ביקורו של פוקאס קדם לקיץ  ,1177והתקיים באביב של שנה זו או שנה$שנתיים
קודם לכן — אך לא לפני כן )ראו לעיל העדויות הטקסטואליות( .פוקאס לא התלונן על החום בארץ
למעט במנזר כוזיבא ,ששם יכולה הטמפרטורה לעלות — גם בשרבים אביביים — לרמה גבוהה מאוד
ולהיות בלתי נסבלת למי שאינו מורגל בכך .התיאור המפורט למדי של שדות המנזרים ליד הירדן
עשוי לרמז על תקופת סוף האביב .תיאור מבני הכנסיות האורתודוקסיות ומצבן עשוי לרמז כי מסעו
של פוקאס וכתיבת חיבורו היו כעין הכנה לביקורו של הפטריארך ,אולם זוהי השערה נסיבתית בלבד.

ג .מסירת כתב–היד ,מהדורות ותרגומים
כתב–היד היחיד של הטקסט הגיע לידיו של לאו אלטיוס ,מלומד יווני–קתולי אשר היה איש אמונם
ושליחם האישי של כמה אפיפיורים במאה השבע–עשרה ,ואשר שקד על קירוב הכנסיות — הקתולית
והאורתודוקסית — ועל הצלת המורשת היוונית–הביזנטית .לאחר שקרא את הטקסט בכיוס וז ְכרוֹ
לטובה ,הצליח אלטיוס לקבלו לידיו במשלוח עם כתבי–יד נוספים 15,והוציא מהדורה מודפסת שלו
בשנת  .1653בשנת  1669הגיע כתב–יד זה עם  233כתבי–יד נוספים מעיזבונו של אלטיוס לרומא,
לספריית וליצ'ליאנה ) ,(Vallicellianaושם הוא שמור עד היום.
מאז פרסומו הראשון שב ונדפס החיבור באוספים ובכתבי–עת ,והדפסותיו המחודשות התבססו על
עריכתו והגהתו של אלטיוס ,אם כי לעתים הוכנסו בהן תיקונים קלים16.
בתרגום הנוכחי הסתמכתי בעיקר על מהדורתו של ז'ק פול מינייה ב'פטרולוגיה גרקה' משנת ,1864
ובמספר מקרים נעזרתי במהדורת 'פרבוסלאווני — פלסטינסקי סבורניק' )Pravoslavnyj – Palestinskij
 (Sbornikלשם השוואה ואימות.
The Pilgrimage of Joannes Phocas in the Holy Land, trans. A. Stewart (PPTS, V, 3), London 1896 12
D. Tsougarakis, The Life of Leontius Patriarch of Jerusalem, Leiden 1993, pp. 127–139, 201–205 13

 14שם ,עמ' .201
 15אלטיוס )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .926$923
 ;A. Külzer, Peregrinatio Graeca in Terram Sanctam, Frankfurt a.M. 1994, p. 21 16קז'דן וטלבוט )לעיל ,הערה
 ,(11עמ'  .(‘Phokas, John’) 1667וראו ;Venezianer Corpus der byzantinischen Historiker, Venice 1733 :מהדורת
מיניה )לעיל ,הערה RHC: Historiens Grecs, I, Paris 1875; J. Troickij, Pravoslavnyi Palestinskii Sbornik, ;(1
XXIII, St. Peterburg 1889; K.M. Koikylides and J. Phokylides, Arxaia Latinika, Ellhnika, Rvssika
 .kai Gallika tina odoiporika h proskunhtaria thw agiaw ghw, Jerusalem 1912כמו כן יצאו לאור
שני תרגומים לאנגלית ,ללא הטקסט ביוונית :תרגום סטיוארט )לעיל ,הערה J. Wilkinson, J. Hill & W.F. Ryan, ;(12
Jerusalem Pilgrimage 1099–1185, London 1988, pp. 315–336
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ד .האתרים המרכזיים שתיאר פוקאס ,חשיבותם בנצרות האורתודוקסית ומצבם בעת הביקור
ד  .1 .א נ ט י ו כ י ה

פוקאס פתח את תיאור מסעו במזרח באנטיוכיה ובסביבותיה .עצם ההחלטה להתחיל את הטקסט
במקום מסוים מקנה למקום זה חשיבות בחיבור .פוקאס לא פתח באנטיוכיה במקרה או משום שהייתה
זו תחנתו הראשונה במזרח; למעשה איננו יודעים את מסלולו עד אנטיוכיה .מכל מקום מסתבר כי
בחר להתחיל באנטיוכיה מפני שראה בה שער למזרח .בחירה זו אינה מתמיהה בהתחשב בעובדה
שפוקאס היה ביזנטי אורתודוקסי ,שהרי אנטיוכיה היא אחת מחמש הפטריארכיות שמהן מורכב
עולמה של הנצרות האורתודוקסית :אלכסנדריה ,ירושלים ואנטיוכיה במזרח ,קונסטנטינופוליס ,בירת
האימפריה ,ורומא ,מקום מושבם של האפיפיורים יורשי פטרוס .לאנטיוכיה הייתה חשיבות יתרה
לאחר שהאימפריה הביזנטית החזירה אותה לחיקה בשנת  968מידי שליטיה הערבים ,איבדה אותה
לתורכים הסלג'וקים בשנת  ,1084ונאבקה עשרות שנים במהלך המאה השתים–עשרה להשיבה מידי
הצלבנים לשלטונה או לכל הפחות לחסותה .אנטיוכיה היא בעלת מסורת תרבותית יוונית למן ייסודה
בידי סלווקוס הראשון ניקטור בשנת  300לפסה"נ ,וחשיבותה הדתית נובעת גם מהיותה ביתם של
כמה ממייסדי הנצרות וראשיה :על פי המסורת הנוצרית פטרוס ייסד את הפטריארכיה של אנטיוכיה
ועמד בראשה במשך שבע שנים; יואנס כריסוסטומוס ,מאבות הכנסייה ,פעל בה במאה הרביעית;
וסימאון סטיליטס ) (459$389מאנטיוכיה היה לקדוש המפורסם שהתבודד על עמוד ,וששמו יצא
לתהילה ברחבי העולם הנוצרי.
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אנטיוכיה אם כן הייתה עיר חשובה מבחינה דתית ,מרכז תרבות יוונית מאות בשנים ובעלת
חשיבות גם מבחינה פוליטית .ואכן כבר במשפט הראשון כינה אותה פוקאס  ,Yeoúpoliwהיינו עירו
של האל .תואר שיש בה חזרה — במודע או שלא במודע — על השם שהעניק לעיר הקיסר יוסטיניאנוס
לאחר שקומם אותה מהריסותיה בעקבות רעידת האדמה שאירעה באזור בשנת  528לסה"נ.
ד  .2 .נ צ ר ת

כנסיית הבשורה
כנסיית הבשורה הוקמה במקום שבו על פי המסורת הנוצרית התגלה המלאך גבריאל למרים ובישר
לה על הולדתו הצפויה של ישו 17.הכנסייה נבנתה לראשונה בתקופה הביזנטית ,במאה החמישית18.
כאשר הגיעו הצלבנים בראשות טנקרד לנצרת בשנת  ,1099הם מצאו שם את שרידיה של כנסייה
זו ,והקימו במקום קתדרלה גדולה בהתאם לחשיבות המקום 19.הקתדרלה הייתה כנראה בנויה
בשנים  ,1108$1106כאשר ביקר במקום הנזיר דניאל 20.קודם לשנת  1129הפך הבישוף של נצרת
לארכיבישוף עם סמכויות על הגליל כולו21.
בשנת  1170התרחשה במקום רעידת אדמה הרסנית ,ולאחר מכן החלו עבודות לשיקום הכנסייה22.
פוקאס תיאר בפירוט את המזבחות ,המערות ,צלבי האבן ועבודות השיש בכנסייה ,ועל פי תיאורים
אלו נראה שבעת ביקורו במקום כבר הייתה הכנסייה משוקמת ברובה.
כנסיית גבריאל הקדוש
עולי הרגל עד ימי הצלבנים סיפרו על שתי כנסיות בנצרת :כנסיית הבשורה וכנסיית גבריאל הקדוש,
על שם המלאך גבריאל 23.כנסיית גבריאל הקדוש היא כיום כנסייה יוונית–אורתודוקסית ,ונראה כי
לאחר הכיבוש הצלבני המשיכו רק האורתודוקסים להחזיק במסורת שחילקה את הבשורה לשני שלבים
נפרדים ,שהראשון מהם התרחש באתרה של כנסייה זו .על פי מסורת זו ,שמקורה בפרוטו–אוונגליון
של יעקב )אחי ישו( ,מרים יצאה מביתה לשאוב מים מן הבאר ,ושם הופיע לפניה לראשונה המלאך
גבריאל 24.מרים חזרה מבוהלת ומבולבלת לביתה ,ורק שם ,בביתו של יוסף ,שמעה את הבשורה
במלואה וקיבלה אותה בהסכמה .כבר הנזיר דניאל הזכיר בשנת  1106את קיומה של כנסייה באתר
זה 25.ומסורות לטיניות קשרו את המעיין הנובע במקום לסיפורים על ילדותו של ישו26.
 17לוקס א ,כו.

J. Folda, The Nazareth Capitals and the Crusader Shrine of the Annunciation, University Park, PA & London 18
1986, p. 9

19
20
21
22
23
24
25
26

פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .118
האב דניאל ,פרקים ) 93$89וילקינסון ,היל ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ'  .(164$163תיאור המסע של האב דניאל מופיע
שם בעמ'  .171$120התיאור גם תורגם לעברית .ראו :י' רבא ,ארץ–ישראל בתיאורי נוסעים רוסיים )המאות י"ב$י"ז(,
ירושלים תשמ"ז ,עמ' .71$26
פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .118
שם ,עמ' .119
שם ,עמ' .116
שם ,עמ' .141$140
האב דניאל ,פרק ) 93וילקינסון ,היל ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ' .(164
פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .141
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הר תבור מזוהה במסורת הנוצרית עם ההשתנות )מטמורפוזיס ביוונית( ,שסופר עליה בברית החדשה
בשלוש גרסאות 27.להשתנוּת מקום מרכזי בתאולוגיה הנוצרית ,והיא בעלת חשיבות יתרה בנצרות
היוונית–אורתודוקסית :ההשתנות של ישו על הר תבור בישרה את השתנותו המלאה — מגוף אדם
בחזרה למהותו האלוהית — עם עלייתו מקברו השמימה ,ואף נחשבת אות נבואי החוזה את השתנותם
העתידית של כל המאמינים הנוצרים עם ביאת המשיח באחרית הימים; גופם הארצי של המאמינים או
שרידיו יהפכו לצורת 'גוף' מואר ,לא חומרי ,דוגמת זה אשר אליו נשתנה ישו על הר תבור28.
לבד מן ההשתנות — המעניקה לתבור את עיקר חשיבותו וקדושתו — נקשר בשמו של ההר עוד
אירוע בעל חשיבות במחשבה הנוצרית :ברכת מלכיצדק לאברהם .מסורת נוצרית הנשענת על הכתוב
בבראשית יד ,יז$כ ,רואה במלכיצדק מתבודד קדוש שהעניק לאברהם את ברכתו בטקס שבישר את
המיסה הנוצרית.
29
בשנת  348זיהה קיריליוס מירושלים את הר תבור כמקום ההשתנות .העדות הראשונה לקיומה
של כנסייה על ההר מצויה במכתבו של היירונימוס אל מרסלה משנת 30.393$392
במקורות מסוף המאה השישית עד תחילת המאה התשיעית מסופר על שלוש כנסיות ,אחת
שהוקדשה לישו ושתיים שהוקדשו למשה ולאליהו .במקורות אחרים מאותה תקופה מסופר על כנסייה
אחת .ייתכן כי למעשה הייתה בהר כנסייה מרכזית אחת בעלת שני אגפים משניים ,שהוקדשו למשה
ולאליהו 31.במקורות מן המאה התשיעית דווח כי בהר גרים באורח קבע בין שנים–עשר לשמונה–עשר
נזירים ובראשם בישוף יווני 32.על חשיבותו של ההר בנצרות הביזנטית מעיד הסיפור — בין שהיה
ובין שלא היה — על ביקורו של הקיסר יואנס צימיסקס בהר בשנת  ,975במהלך מסע המלחמה שלו
בארץ–ישראל33.
במאה האחת–עשרה ניתנה לאב המנזר בהר תבור סמכות של ארכיבישוף 34.עם בואם של הצלבנים
לארץ–ישראל העניק טנקרד נסיך הגליל את המנזר והכנסייה לנזירים מן המסדר הבנדיקטיני ,ונוסף
על כך ניתנו להם מענקי קרקעות גדולים באזור .הכנסייה שופצה והוגדלה ובוצרה בחומות 35.אב
המנזר הלטיני החליף את קודמו האורתודוקסי כבישוף ,ובשנת  1103הוענק לו מינוי של ארכיבישוף
מטעם האפיפיור 36.האורתודוקסים ,אשר נושלו מן הכנסייה המרכזית ומן המנזר הצמוד אליה ,הקימו
 27מתי יז ,א$ט; מרקוס ט ,ב$י; לוקס ט ,כח$לו.

 28קז'דן וטלבוט )לעיל ,הערה  ,(11עמ' Andreopoulos, Metamorphosis: The Trans- ;(‘Transfiguration’) 2105$2104
figuration in Byzantine Theology and Iconography, Crestwood & New York 2005, pp. 17–19
 29קז'דן וטלבוט )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .(‘Tabor, Mount’) 2004

30

31
32
33
34
35
36

פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9א ,עמ'  .63מרסלה הייתה אלמנה רומאית עשירה שביתה היה מרכז לפעילות נוצרית ברומא,
ושהייתה לימים לקדושה נוצרייה.
שם ,עמ' .79
שם ,עמ' .64
שם.
קז'דן וטלבוט )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .(‘Tabor, Mount’) 2004
פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .65$64
שם ,עמ' .64
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את כנסיית אליהו הקדוש בצדו הצפוני של ההר .כנסייה זו נזכרת כבר בכתבי סייוולף ,עולה הרגל
מאנגליה ,שנתחברו בסביבות השנים 37.1103$1101
מעמדה הכנסייתי של נצרת הסמוכה התחזק אט אט על חשבון מעמדו של אב מנזר התבור עד כי
בסופו של דבר )קודם לשנת  (1128הוכפף בישוף התבור לארכיבישוף של נצרת38.
בשנת  ,1113לאחר תבוסה צלבנית ,פשטו מוסלמים על הר תבור ,החריבו את המנזר והרגו את
כל הנזירים .אולם עד  1115כבר חודשה קהילת הנזירים על ההר .בשנת  1163התגוררו במקום
לפחות עשרים נזירים ועוד כעשרים 'אחים' שאינם נזירים .יש עדויות על כך שהחל מן המחצית
השנייה של המאה השתים–עשרה החזיק המנזר חיל מצב להגנתו .האורתודוקסים הקימו — בסמוך
לכנסייתם — את כנסיית המערה של מלכיצדק ,לזכר מה שנתפס כמיסה הראשונה39.
עוד אתר קדוש אשר צוין בהר — אם כי לא ידוע אם הייתה בתוכו קפלה — הוא מערת נימיני
דקסטיריס ) ,(Nemini Dextirisשבה ישבו על פי המסורת ישו והשליחים לאחר ההשתנות ,ובה ציווה
עליהם ישו שלא לגלות לאיש את דבר המחזה40.
37
38
39
40

שם ,עמ' .81
שם ,עמ' .65$64
שם ,עמ' .66
שם ,עמ' .85
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כאשר בא פוקאס לירושלים בשנת  1177הייתה העיר מלאה המון רב ,בני עדות ולאומים שונים ,שעלו
אליה לרגל ותרמו לכלכלתה ,וכ– 30,000$20,000תושבי קבע .ירושלים הייתה במאה השתים–עשרה
עיר גדולה למדי ,בסדר הגודל של עכו ,פיזה ופירנצה באותה התקופה 41.גבולותיה היו דומים לגבולות
העיר העתיקה כיום ,וקטנים במידת מה מגבולות ירושלים הביזנטית .הר ציון ועיר דוד היו — כמו
היום — מחוץ לחומות ,ושטח העיר הגיע לכ– 860דונם 42.מרכז השלטון של הממלכה הצלבנית היה
אזור מצודת דוד — שם שהה מרבית חיל המצב ,בצמוד לארמון המלוכה ,אשר שכן במקום שבו הוקם
לימים הקישלה ,תחנת המשטרה כיום 43.מלכי הצלבנים עברו לארמון זה לאחר שבשנים 1118$1104
D. Pringle, ‘Crusader Jerusalem’, idem, Fortification and Settlement in Crusader Palestine, Aldershot & 41
Burlington 2000, p. 106

 42שם.
 43ד' בהט' ,הטופוגראפיה והממצא הארכאולוגי — התקופה הצלבנית' ,י' פראוור וח' בן–שמאי )עורכים( ,ספר ירושלים:
התקופה הצלבנית והאיובּית  ,1250$1099ירושלים תשנ"א ,עמ' M. Benvenisti, The Crusaders in the Holy ;69$68
Land, Jerusalem 1970, p. 54
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שכנו במתחם מסגד אלאקצא 44.לאחר שפינו את המתחם ,הוא ניתן — יחד עם חלקו הדרומי של
הר הבית — למסדר הטמפלרים ושמו הוסב למקדש שלמה ) .(Templum Solomonisבמקום הוקמו
בנייני מנהל ,מרחצאות ,גנים ואורוות תת–קרקעיות הידועות בשם אורוות שלמה 45.כיפת הסלע
הוסבה למקדש האדון ) ,(Templum Dominiהסלע הקדוש למוסלמים כוסה רצפת שיש ועליה הוצב
מזבח ,הקירות כוסו בפסיפסים ובכיתובים לטיניים ,ומנזר אוגוסטיני הוקם בצמוד לכיפת הסלע
מצפון46.
מוקד חשוב נוסף בעיר היה רובע הפטריארך — בתחומי הרובע הנוצרי של היום — שבו היו כנסיית
הקבר ומצפון–מערב לה ארמון הפטריארך .הרובע היה נתון לניהול הפטריארך ולשיפוטו הכנסייתי,
והייתה לו אוטונומיה מנהלית ושיפוטית 47.עד בוא הצלבנים היה הרובע מרכז הפעילות והמגורים
של הקהילה היוונית–אורתודוקסית בעיר ,אך ראשי הצלבנים העבירוהו לרשות אנשי הכמורה
הלטיניים ולניהולו של הפטריארך הלטיני 48.מרכז הפעילות היוונית–אורתודוקסית 49עבר למטוכיון
)אכסניה( — מערכת מבנים בשולי הרובע הארמני של היום 50,שהיו שייכים למנזר מר–סבא ,ושכללו
כנסייה ,מנזר ואכסניה לעולי רגל אורתודוקסים .באכסניה זו לנו בעת שהייתם בעיר הן הנזיר
דניאל והן פוקאס 51.ראש מנזר מר–סבא היה למעשה הסמכות היוונית–אורתודוקסית הגבוהה ביותר
שנכחה בממלכה הצלבנית ,שכן הפטריארך האורתודוקסי היה על פי רוב בגלות בקונסטנטינופוליס52.
למותר לציין כי בכל הכנסיות החשובות בעיר ,ובראשן כנסיית הקבר ,נדחקה הכמורה היוונית–
אורתודוקסית ממעמד הבכורה שהיה לה קודם לכן והוחלפה בכמורה לטינית .מספר כנסיות נותרו
בידי קהילות נוצריות אחרות ,כגון כנסיית מרים המגדלית של היעקוביטים ,כנסיית יעקב הקדוש
של הארמנים וכנסיית מריה הקדושה של האבירים הטווטונים ,ששימשה מרכזם של עולי הרגל
הגרמנים בעיר.
מוסלמים ויהודים נפקדו כמעט לחלוטין מן העיר ,לאחר שרבים מהם נטבחו עם הכיבוש הצלבני,
וחזרתם של יהודים ומוסלמים לעיר נאסרה בצו שהוצא חודשים מעטים לאחר מכן .אמנם יש
בידינו עדויות כבר משנות העשרים של המאה השתים–עשרה על תושבים סרצנים ,היינו מוסלמים,
ספורים בעיר 53,ובשנת  1170לערך ציין בנימין מטודלה כי בקרבת מגדל דוד דרים ארבעה צבעים
 44פרינגל )לעיל ,הערה  ,(41עמ' .107

Theodorich, Peregrinationes Tres (ed. R.B.C. Huygens [CCCM, 139]), Turnhout 1994, pp. 164–165 45

46
47
48
49

50
51
52
53

בהט )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .106$101
י' פראוור' ,האדמיניסטראציה של ירושלים הצלבנית' ,הנ"ל ובן–שמאי )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .158$157
ר' רוז' ,קהילות הנוצרים המזרחיים בירושלים בתקופה הצלבנית' ,שם ,עמ' .183
הקהילה היוונית–אורתודוקסית הונהגה על ידי יוונים ,אולם היו בה נוצרים אורתודוקסים מקומיים ,דוברי סורית–ארמית
וערבית .ראו :שם ,עמ' .181
בהט )לעיל ,הערה  ,(43עמ'  .108המטוכיון ,השלוחה של מנזר מר–סבא בירושלים ,ניצב כנראה באזור רחוב סנט–מרק
של היום ,בסמוך למסגד שיח' יעֻקב אלעג'מי )אליעֻקבּיה ,לשעבר כנסיית יעקב המנוסר(.
פוקאס ,פרק יד )מהדורת מיניה ,טור  ;(944האב דניאל ,פרק ) b$1וילקינסון ,היל ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ' .(121
דניאל ציין במפורש כי לן שם; פוקאס רק הזכיר את האכסניה ,אולם האזכור הוא יוצא דופן די הצורך להניח כי אכן לן
במקום.
רוז )לעיל ,הערה .(48
בנבנשתי )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .40
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יהודים54.

למרות עדויות אלו ברור כי ירושלים הייתה בשנים  1187$1099עיר נוצרית כמעט

לחלוטין.
מרכיב נוסף של האוכלוסייה בירושלים — לבד מתושבי הקבע ועולי הרגל — היו ראשי הממלכה
הצלבנית ואציליה ,אשר החזיקו נכסים ובתים בירושלים ואף התגוררו בהם ,לפחות לסירוגין,
כדי להיות קרובים למרכזי השלטון ולמוקדי קבלת ההחלטות בארמון בית המלוכה .אצילים
אלו ועמם חייליהם ומשרתיהם — נוסף על הארמון ,חייליו ומשרתיו ,חיל המצב אשר במגדל דוד,
 300האבירים ההוספיטלרים שעל הר הבית ,ואצילי המסדרים השונים אשר התגוררו בעיר — היוו
נוכחות שלטונית וצבאית מורגשת ביותר 55.בהיכנסו אל העיר לא יכול היה פוקאס שלא להרגיש
כי נכנס לעיר הבירה של הממלכה הצלבנית ולמרכזה השלטוני .התעלמותו מכל סממן שלטוני
של הצלבנים בירושלים — למעט אזכור יחיד של 'ארמון המלכים' שליד המטוכיון — היא בגדר
שתיקה רועמת.
ד  .5 .ה ש מ מ ה ה ק ד ו ש ה

למדבר יהודה מעמד מיוחד בנצרות בכלל ובנצרות הביזנטית בפרט .למדבר זה ,אשר כונה מדבר
ירושלים ,המדבר של העיר הקדושה ,השממה הקדושה ועוד 56,הייתה חשיבות רבה במיוחד עבור
הנזירים ,באשר בו נצרפו לראשונה אורחות החיים הנזיריים :החל בדוגמאות תנ"כיות ,המשך בברית
החדשה וגמור בנזירי התקופה הביזנטית ,אשר תולדות הקדושים שבהם היו בעיני הנוצרים המשך
נאמן לסיפורי הנביאים הגדולים57.
בספר מלכים מסופר כי אליהו הנביא הסתתר מפני המלך אחאב בנחל כְּרית שבסמוך לירדן,
ועורבים הביאו לו את מזונו מדי בוקר וערב 58.בעיניים נוצריות זוהי דוגמה מבשרת לאורח החיים
הנזירי :הנביא ,נושא דבר האל ,פורש מן החברה ,יוצא אל המדבר ,מתגורר במערה ומשליך יהבו
על האל אשר יספק את מזונו .לאחר מכן עלה אליהו בסערה השמימה בסמוך לירדן 59.יורשו של
אליהו ,אלישע ,שהה במדבר בחברת בני הנביאים .כאן יש כבר מעין קהילה קדושה הפורשת אל
המדבר ובראשה מנהיג ,נביא בעל כוח ,אשר ביכולתו לדאוג למחסורה של קהילתו תוך עשיית
54
55
56
57

58
59

בנימין מטודלה ,ספר מסעות של ר' בנימין ז"ל ,מהדורת נ' אדלר ,לונדון תרס"ז ,עמ' כג; י' פראוור' ,היישוב היהודי
בירושלים בתקופת מסעי הצלב' ,הנ"ל ובן–שמאי )לעיל ,הערה  ,(43עמ'  ,203$200וראו שם בייחוד עמ'  ,201הערה
35ב ,על מספר היהודים.
פראוור )לעיל ,הערה  ,(47עמ'  ;153$152על כ– 300אבירים טמפלרים בעיר ראו :בנבנשתי )לעיל ,הערה  ,(43עמ'
.66$65
י' הירשפלד ,המדבר של העיר הקדושה :מנזרי מדבר יהודה בתקופה הביזנטית ,ירושלים תשס"ב ,עמ'  .360 ,6פוקאס
כינה את האזור כולו השממה הקדושה בפרק כח )מהדורת מיניה ,טור .(960
.G. Frank, The Memory of the Eyes: Pilgrims to Living Saints in Christian Late Antiquity, Berkeley 2000, p.11
מלניה הצעירה ,בתחילת המאה החמישית ,ראתה בקריאת ביוגרפיות של אסקטים קדושים הרחבה של קריאת כתבי
הקודש .היא יצאה בעקבותיהם למסעה במזרח התיכון ,תחילה למרכזי הנזורה במצרים ,אשר היו בזמנה מפורסמים
ומפותחים מאלו של מדבר יהודה ,ורק לאחר מכן לירושלים.
מלכים א יז ,ב$ח.
מלכים ב ב ,א$יד.
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קהילתו60.

נ ִסים :אלישע שינה את טיבו של תבשיל רעיל כך שיהיה בר מאכל ,ובדרך זו הזין את בני
יוחנן המטביל הטביל מבני ישראל בנהר הירדן ,הוכיחם והחזירם בתשובה .בעיני הנוצרים היה זה
מעשה מודע של הליכה בדרכי הנביאים ובעקבותיהם אל המדבר .יוחנן אף הושווה אל אליהו — אשר
כאמור יצא אל המדבר — ונחשב ממשיכו; ואכן הכוהנים והלויים שבאו לתהות על קנקנו שאלו
אותו' :האם אתה אליהו?' 61.ישו בא אל אליהו שני זה כדי שיטביל אותו ,ויוחנן היה הראשון שהכיר
במשיחיותו .בעת הטבילה בירדן נשמעה העדות הדרמטית של האל' :זה בני אהובי אשר בו חפצתי'62,
ומרגע זה החל ישו בשליחותו עלי אדמות .מבחנו הראשון היה במדבר' :אז הובילה הרוח את ישוע
אל המדבר להתנסות על ידי השטן' 63.אחרי ניסיון זה ,שבמהלכו צם ישו ארבעים יום וארבעים
לילה על ההר הידוע בשם קרנטל או דוקה 64,ניסה אותו השטן בשני מקומות נוספים ,ולאחר מכן
החל ישו בפעילותו .המדבר הוא אם כן ערש לידתה של ההכרה הנוצרית :כאן קיבל עליו ישו את
שליחותו ומכאן התחיל לפעול; מכאן גם יצאה הטבילה ,וכל הנוצרים נטבלים כחיקוי לטבילה
הראשונית של ישו בירדן ומתוך הזדהות עם טבילה זו .בעקבות קורותיו של ישו במדבר יהודה
ועלילות הנביאים התנ"כיים התקדשו כמה אתרים באזור זה .עם זאת כוח משיכתו של המדבר
נבע בעיקר מן האפשרות שהעניק לנזירים מתבודדים לפרוש מן החברה ,להכניע את תאוות גופם
60
61
62
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64

שם ד ,לח$מא.
יוחנן א ,כא .הציטטות מן הברית החדשה כאן ולהלן מבוססות על מהדורת החברה לכתבי קודש בישראל ,ירושלים
.1995
מתי ג ,יז.
מתי ד ,א.
הירשפלד )לעיל ,הערה  ,(56עמ' .24 ,22
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ולרסן את צרכיהם ,וכן לנצח את הדמונים ,השוכנים — לפי אמונתם — במדבר 65,ולהפכו למקום
קדוש 66.המילה הרמיט ,נזיר מתבודד ,מקורה במילה היוונית  ,erêmowמדבר.
עוד רובד של קדושה וחשיבות דתית והיסטורית הוסיפו למדבר יהודה מרכזי הנזירות הגדולים
אשר צמחו באזור ,החל בהתחלות צנועות במאה הרביעית ועד שיא השגשוג וההשפעה במאה
החמישית ובעיקר במאה השישית ,בתור הזהב של השלטון הביזנטי בארץ .בתקופה זו נבנו הכנסיות
החשובות בארץ–ישראל ,ונקבעו המסורות והאתרים הנוצריים החשובים .חריטון ,אשר נחשב מייסד
נזירות מדבר יהודה ומעצב אופייה 67,לא יכול היה ל ִצפות בתחילת המאה הרביעית כי שלושת
המנזרים אשר ייסד 68,ואשר היו לא יותר מהתאגדויות מצומצמות של נזירים אסקטים שהתבודדו
במערות בלב המדבר ,יהפכו במרוצת השנים לקהילות של עשרות מנזרים שקיימו ביניהם קשרים
כלכליים ורוחניים ,ושבגדולים שבהם היו יותר מ– 200נזירים 69.ראשי מנזרים אלו ,אֶוּתימיוס,
מרטיריוס ,סבאס ואחרים ,זכו לתמיכה ולהערצה מן הגורמים רמי המעלה ביותר בקיסרות ,כמו
הקיסרית אֶוּדוקיה במאה החמישית 70,ולסבאס ,שביקר בקונסטנטינופוליס ,הייתה השפעה על
חצר הקיסר בעיר הבירה 71.יתר על כן ,בעמידתם על הקו הכלקדוני ובפעילותם התקיפה כנגד
המונופיזיטים קנו להם נזירי מדבר יהודה שם של מג ִני האותודוקסייה הכלקדונית 72,ומלבד הערכה
הקנה להם הדבר השפעה מעשית על מנזרי האימפריה .רבים מן המנזרים באימפריה אימצו תקנון
)טיפיקון( שקבע את אורח החיים וכן את הליטורגייה ואת עבודת הקודש במנזר על פי הדגם של
המנזרים הגדולים של מדבר יהודה ובעיקר מנזר מר–סבא 73.למנזרי מדבר יהודה יצא מוניטין
גם בזכות פרסומם של מנהיגיהם בתור קדושים ועושי נסים בשם האל .מעשיהם של אלו הופצו
באמצעות ההגיוגרפיות על אודותיהם ,ביניהן ההגיוגרפיות החשובות מאת קירילוס מסקיתופוליס
)'חיי אותימיוס'' ,חיי תאודוסיוס'' ,חיי סבאס' ועוד ,אשר נכתבו במאה השישית(' ,חיי חריטון' מאת
65
66
67
68
69
70
71
72

קז'דן וטלבוט )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .(‘desert’) 613
סופר על סבאס הקדוש שטיהר גבעה במדבר משדים ששכנו בה על ידי תענית הלנט אשר ערך באותו המקום ועל ידי
פיזור 'שמן הצלב' ,וכך הכשיר את המקום לבניית מנזר .ראו :קירילוס מסקיתופוליס ,חיי אבינו הצדיק סבאס ,פרק כז
)קירילוס מסקיתופוליס ,חיי נזירים במדבר יהודה ,תרגמה ל' די סגני ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .(161$160
הירשפלד )לעיל ,הערה  ,(56עמ' .20$19
מנזר פארן נמצא בעין–פרעה שבוואדי קלט ,מנזר דוקה הוא הקרנטל ,ומנזר סוקה הוא הלאורה של חריטון בנחל תקוע.
ראו :שם ,עמ' .26$24 ,22 ,20
מספר הנזירים לא היה גדול בתחילה והוגבל לכמה מערות התבודדות ,אשר השביל המרכזי של הלאורה חיבר ביניהן.
חריטון חיבר תקנון ,והנזירים היו נפגשים בימי שבת וראשון לתפילה ולחלוקת מצרכי אוכל וחומרי גלם לעבודה.
במאה השישית היו במדבר יהודה כשישים מנזרים .ראו :שם ,עמ'  ,98 ,21$20 ,4הערה .35
קירילוס מסקיתופוליס ,חיי אבינו אותימיוס שבין הקדושים ,פרק ל )תרגום די סגני ]לעיל ,הערה  ,[66עמ' .(109
קירילוס מסקיתופוליס ,חיי אבינו הצדיק סבאס ,פרקים עא$עד )תרגום די סגני ]שם[ ,עמ' .(208$203
ל' די סגני' ,מבוא' ,קירילוס מסקיתופוליס )שם( ,עמ'  .38$37 ,23 ,20די סגני ציינה שם כי בימי מחלוקת כלקדון,
סביב שנת  ,451רק מיעוט מקרב הנזירים ,בראשות אותימיוס ,נותר נאמן לתורה הדיפיזיטית ה'אורתודוקסית' .אולם
התעקשותו וניצחונו של אותימיוס ,פעילותם של סבאס ותאודוסיוס במאה השישית ,אשר ארגנו אלפי נזירים להפגנת
כוח כנגד ניסיון הקיסר לכפות פטריארך מונופיזיטי ,גירוש חיילי הנציב ואילוץ הפטריארך לנקוט עמדה כלקדונית
)שנת  — (518$517כל אלו הקנו לנזירי המדבר את שמם כמג ִני האורתודוקסייה.

T. John, ‘The Imprint of Sabaitic Monasticism on Byzantine Monastic TYPICA’, J. Patrich (ed.), The Sabaite 73
Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, Leuven 2001, pp. 73–83
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נזיר אנונימי )נכתב במאה השישית( ו'חיי גאורגיוס הקדוש מכוזיבא' מאת אנטוניוס מכוזיבא )נכתב
במאה השביעית(74.
לפיכך כאשר ירד פוקאס מגת–שמנים מזרחה והחל את מסעו אל המדבר ,הוא נסע לא רק אל
הנופים התנ"כיים של אליהו ואלישע או אל מקומות קדושים מחיי ישו ,אלא לא פחות מכך אל
מקומות התרחשותן של ההגיוגרפיות המפורסמות .הוא ביקש לבקר במקומות פעילותם ובקבריהם
הקדושים של מייסדי המנזרים הגדולים ,וציפה לראות את הקדושה חיה ופועלת ולחזות בהגיוגרפיות
קמות לתחייה.
בזמן הכיבוש המוסלמי נותר במדבר יהודה גרעין קטן של נזירים ומנזרים יווניים–אורתודוקסיים,
ובתקופה הצלבנית הם שבו והתחזקו ואף היה בכוחם לשקם וליישב מנזרים נטושים ,והם החיו את
מנזרי המדבר .בתוך כך נשמרה במדבר יהודה הדומיננטיות היוונית–אורתודוקסית ,ושלא כבאזורים
אחרים בארץ ,כמו הר תבור וכנסיית הקבר ,לא ששו הלטינים להשתלט על הכנסיות והמנזרים באזור
זה .פירוט המנזרים במדבר יהודה במאה השתים–עשרה ממחיש בבירור שהאזור היה מרכז יווני–
אורתודוקסי75:
 74הירשפלד )לעיל ,הערה  ,(56עמ' .13
 75ראו ,D. Pringle, ‘Templar Castles on the Road to the Jordan’ :הנ"ל )לעיל הערה  ,(41עמ'  ;149ראו גם :הנ"ל )לעיל,
הערה  ,(9א ,עמ'  ;252ב ,עמ' ) 221חריטון() 258 ,מר–סבא() 271 ,תאודוסיוס(.
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מנזרים יווניים–אורתודוקסיים

מנזרים לטיניים

בין ירושלים לצפון ים המלח ויריחו:
אותימיוס
תאוקטיסטוס
כוזיבא
מדבר תקוע ממזרח לבית–לחם:
מר–סבא
חריטון
תאודוסיוס
מנזרי הירדן וסביבות יריחו:
יואנס כריסוסטומוס
יואנס פרודרומוס )המטביל(
'קלמון'
מנזר על שם המלאך מיכאל
גרסימוס — נטוש במשך תקופות ארוכות ,פוקאס דיווח על סטיליט במקום

קרנטל

הקרנטל — המזהיר בבדידותו כמנזר הלטיני היחיד בסביבות מדבר יהודה — היה חשוב ללטינים ,שכן
שימש מרכז התארגנות והגנה על עולי הרגל שבאו לטבול בירדן .מספרם של אלו הגיע לעתים לאלפים
ואולי אף לעשרות אלפים .גם אם דיווחו של תאודוריך על כ– 60,000משתתפים באירוע טבילה בירדן
אינו מדויק מבחינה מספרית ,הוא מעיד על קיומם של אירועי טבילה המוניים בהשתתפות אלפי בני
אדם76.
מדוע הותירו הלטינים על כנה את הדומיננטיות האורתודוקסית במדבר יהודה והסתפקו בהגנה
על הדרכים באזור ועל מקום הטבילה? עשויות היו להיות לכך מספר סיבות :סיבה כלכלית — מאחר
שזהו אזור לא פורה לא משך המדבר את הלטינים להשתלט על המנזרים ועל אדמותיהם; 77סיבה
ביטחונית — מדבר יהודה היה אזור ספר ,והיה חשוף לפשיטות של מוסלמים ממזרח לירדן; 78סיבה
פוליטית — השלטונות הצלבניים ביקשו להימנע מהתנגשות מיותרת עם האימפריה הביזנטית ,ומה
 76תאודוריך ,פרק ל )מהדורת הויגנס ]לעיל ,הערה  ,[45עמ'  .(177המספר של  60,000עולי רגל באירוע טבילה אחד
נראה כהגזמה בהתחשב בגודל האוכלוסייה הנוצרית בארץ–ישראל כולה ,אשר בתקופת השיא שלה ,ממש לפני קרב
קרני–חטין ,לא עלה בהרבה על  120,000איש ,ואף מספר זה הוא בגדר הערכה .ראו :בנבנשתי )לעיל ,הערה ,(43
עמ' .27
 A. Jotischky, ‘Greek Orthodox and Latin Monasticism around Mar Saba under Crusader Rule’, 77פטריך )לעיל,
הערה  ,(73עמ' .93
 78פרינגל )לעיל ,הערה  ,(75עמ' .151$150
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שלא נלקח בכוח בשנים הראשונות לכיבוש נותר על כנו 79.נוסף על שלוש סיבות אלו ציין אנדרו
ג'וטיצ'קי כי הלטינים רחשו כבוד למסורת המדבר ,שהייתה מפורסמת למן העת העתיקה המאוחרת,
וחלק מפלגי הנזורה הלטיניים הושפעו מבחינה תרבותית מן ההתיישבות האורתודוקסית במדבר
ושאפו ללכת בדרכה :לבד מן ההתיישבות בקרנטל ,שהמשיכה את מורשתם של אבות המנזרים
האורתודוקסים במדבר ,יש עדויות על נזירים פרנקים במנזר מר–סבא ועל מתבודדים לטינים שיצאו
אל המדבר ברוח ההגיוגרפיות והמסורת האורתודוקסית80.
עם זאת אין לתלות את פריחתם של מנזרי מדבר יהודה רק בכך שהלטינים לא פעלו נגדם.
פיתוחם ושגשוגם — החל משנות השישים של המאה השתים–עשרה — נבעו בראש ובראשונה
מחסותו ומתרומותיו הכספיות של הקיסר מנואל קומננוס למנזרים אלו ,לבנייניהם ,למחייתם,
לרכושם ולספריותיהם 81.תרומות אלו ,אשר התאפשרו בין השאר עקב ההתקרבות הפוליטית בין
ממלכת ירושלים הצלבנית לאימפריה הביזנטית בתקופה זו 82,סייעו לקיסר להאדיר את דמותו כמגן
האורתודוקסייה והעמים האורתודוקסיים ברחבי העולם 83.יש עדויות על קשרים בין קהילות מקומיות
לשלטון הביזנטי המרכזי ,ולעתים המקומיים הם שיזמו את הקשר הראשוני ואת בקשת התמיכה מן
החצר הקיסרית 84.אם כן חסותה של האימפריה הביזנטית ,בהגנה פוליטית ובתרומות כספיות ,היא
שהביאה לשגשוגם של מנזרי מדבר יהודה ,אף שהבסיס ההכרחי לשגשוג זה היה הביטחון היחסי
אשר שרר באזור בשנות השישים והשבעים של המאה השתים–עשרה בשל פעילותם של המסדרים
הצבאיים 85.בנוסף על הקדושה שנקשרה בו ,ראה פוקאס את מדבר יהודה כאחד המרכזים העתיקים
והחיוניים ביותר של הזהות הביזנטית.
ד  .6 .ב י ת – ל ח ם

קדושתה של בית–לחם בדת הנוצרית נבעה מהיותה בעת ובעונה אחת מקום הולדתו של ישו ואחת
ה'הוכחות' החזקות ביותר למשיחיותו .זיקתה של בית–לחם לבית דוד והמסורת היהודית הגורסת
כי המשיח יהיה מצאצאי בית דוד ,קישרו את סיפורי הולדתו של ישו לעירו של דוד ולדמותו של
המשיח .המסורת הקושרת את המשיח ,שהוא מצאצאי בית דוד ,לבית–לחם באה לידי ביטוי בפסוק
'ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יֵצֵא להיות מושל בישראל ומו ָצאֹתיו מקדם
מימי עולם" )מיכה ה ,א( .לאור מסורת זו המשיח — גם אם גדל בבית משפחתו בנצרת — חייב היה
להיוולד בבית–לחם86.
79
80
81
82

ג'וטיצ'קי )לעיל ,הערה .(77
שם ,עמ' .95$93
פרינגל )לעיל ,הערה  ,(75עמ' .150
התקרבות זו התבטאה בראש ובראשונה בנישואי בלדווין השלישי מלך ירושלים ואחייניתו של מנואל ,תאודורה .ראו:
P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180, Cambridge 1993, pp. 69–70

83
84
85
86

ג'וטיצ'קי )לעיל ,הערה  ,(77עמ' .86
על שיקום מנזר הנביא אליהו )מר–אליאס( בסמוך לירושלים עקב פניית סורי–אורתודוקסי מקומי אל הקיסר ראו להלן,
עמ'  ;56פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .224
פרינגל )לעיל ,הערה  ,(75עמ' .150
סיפור הלידה ראו :מתי ב; לוקס ב ,א$כ ,ושם בפסוק לט על החזרה לנצרת.
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לידתו של ישו באה להמחיש באופן בלתי ניתן לערעור כי התגשמות האל בבשר הייתה מושלמת,
וכי ישו היה אכן אדם ,ילוד אישה .הנצרות מבוססת על הטענה כי ישו לא היה אל שהתחפש87
אלא דבר האל ,הלוגוס 88של האל ,אשר הפך אדם ממש .התגשמות האל בבשר ,בחומר ,ואפשרות
השתתפותן של תופעות פיזיות שונות באלוהות הן — יותר מאשר הצליבה — יסוד יסודה של האמונה
הנוצרית–אורתודוקסית עד היום 89.רק באמצעות ההתגשמות בבשר והפיכתו לילוד אישה ,יכול היה
האל להיראות למין האנושי ולתת בידו אפשרות לאמונה ולגאולה 90.ההסברים התאולוגיים ניתנים
כמובן לפיתוח וליתר הסבר ופרשנות ,אך זוהי תמציתם — בעיני הנצרות האורתודוקסית ה'ראשונית'
הלידה היא ההוכחה להתגשמותו האמִתית של האל בבשר ולאנושיותו .דומה שיש בכך להסביר את
תגובתו הרגשית העמוקה של פוקאס בבואו לבית–לחם ואת אדישותו היחסית אל מול אתרי הצליבה.
כנסיית המולד נחנכה בשנת  91339והייתה אחת מארבע הכנסיות הראשונות — לצד כנסיית הקבר
והאלאונה על הר הזיתים וכנסיית ממרא צפונית לחברון — אשר נבנו בארץ–ישראל על ידי השלטון
הביזנטי .כקילומטר ממזרח לכנסיית המולד קודש אתר שדות הרועים :במקום יש מערה אשר נאמר
עליה כי בה קיבלו הרועים את בשורת המלאך על הולדת ישו 92.מסורת אחרת קובעת כי מספרם
של הרועים היה שלושה ,וכי הם נקברו במערה 93.בשנת  356לערך כוסתה רצפת המערה פסיפסים
והוקמה מעליה הכנסייה.
כנסיית המולד המקורית ,שנבנתה כאמור במאה הרביעית ,חרבה בתחילת המאה השישית ,כנראה
בעקבות המרד השומרוני בשנת  .529הקיסר יוסטיניאנוס שיקם את הכנסייה והרחיבה ,והכנסייה
היוסטיניאנית היא העומדת במקום — בשינויים מסוימים — עד היום הזה .על פי המסורת הנוצרית
נתן הח'ליף ע ֻמר כתב ערבות לשלומה של הכנסייה בשנת  .638הסדרי התפילה בתקופה המוסלמית
הקדומה קבעו כי גם מוסלמים יוכלו להתפלל במערה ,אם כי באופן אישי ולא כציבור וללא הקריאה
הפומבית לתפילה 94.בשנת  ,1099כאשר התקרבו הצלבנים לירושלים ,גירשו המוסלמים את תושביה
הנוצרים של בית–לחם .לאחר שמשלחת חשאית נוצרית נפגשה עם הצלבנים באמאוס ,נשלחה
קבוצה של כ– 100אבירים לבית–לחם ,כבשה אותה והובלה בתהלוכה חגיגית אל כנסיית המולד95.
הצלתה של כנסיית המולד ו'שחרור' בית–לחם על ידי חיל החלוץ הצלבני הקטן היו תחילתו
J.R. Willis, A History of Christian Thought, New York 1976, p. 360 87
 88לוגוס הוא מושג בפילוסופיה היוונית ,אשר לא ניתן לעמוד כאן על כל טווח משמעויותיו .הנצרות שאבה מושג זה מן
הפילוסופיה ויישמה אותו במסגרת תאולוגית .הן ישו והן רוח הקודש הם 'לוגוי' )לשון רבים( של האל .הבשורה על פי
יוחנן מתחילה במילים' :בראשית היה הלוגוס' )בכמה מן התרגומים תורגם 'מילה' במקום 'לוגוס' ,אולם במקור היווני
נכתב 'לוגוס'( .למשמעויותיו של הלוגוס במסגרת התאולוגית הנוצרית מתחילתה ראוJ. Meyendorff, Byzantine :
Theology, London & Oxford 1974, pp. 131–134
M. Cunningham, Faith in the Byzantine World, Downers Grove, IL 2002, p. 167 89
M. Wiles, The Christian Fathers, New York 1982, pp. 84–86 ; Athanasius, De Incarnatione Verbi Dei (trans. & 90
ed. C.S. Lewis), On the Incarnation, New York 2003, pp. 54, 93

 91פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9א ,עמ' .137
 92לוקס ב ,ח$טו.
 93פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .315
G.S.P. Freeman-Grenville, The Basilica of the Nativity in Bethlehem, Jerusalem 1993, p. 19 94
 95שם ,עמ' .21
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של קשר מיוחד בין השליטים הצלבנים לבית–לחם .ראשוני מלכי הצלבנים ,אשר ביקשו לקשור
את שושלתם בשמו של בית דוד ,הומלכו בבית–לחם .גוטפריד מבויון לא הוכתר מעולם למלך,
אולם יורשו ,בלדווין הראשון ,הוכתר בבית–לחם על ידי פטריארך העיר ירושלים בשנת  1100למלך
ירושלים ,וכמותו הוכתר בלדווין השני בשנת  .1122חשיבותה הדתית של כנסיית המולד וקשריה
המיוחדים לבית המלוכה הולידו מענקים שונים ורכוש רב שניתנו הן לכנסייה והן למסדר האוגוסטינים
הקנוניים אשר הוקם על מנת לשרת בה ,והם צברו נכסים ונחלות לא רק בארץ–ישראל ,אלא גם
בצרפת ,איטליה ,צרפת ואף סקוטלנד .הנזירים האוגוסטינים בנו למשכנם מנזר צמוד לכנסייה96.
הצלבנים החליפו את הכמורה היוונית בכנסיית המולד בכמורה לטינית ,אם כי הארמנים והיוונים
הורשו לקיים את טקסיהם בחלקה הדרומי של הכנסייה 97.לבקשת בלדווין הראשון מינה האפיפיור
פסחל השני בשנת  1110את בישוף כנסיית המולד לבישוף העיר בית–לחם כולה וכן לבישוף אשקלון,
כשזו תיכבש 98.כך הוענק לכנסיית המולד מעמד של קתדרלה ,אשר שיקף את החשיבות שייחסו לה
מלכי הצלבנים ,והיא זכתה למקורות הכנסה מכובדים בהתאם למעמד זה .סביב הכנסייה היוסטיניאנית
נוספו מספר מבנים חדשים ,ובהם — מלבד המנזר האוגוסטיני אשר מצפון לבסיליקה — מגדלי פעמונים,
ויש להניח כי הוקמו במקום גם אכסניה או בית חולים לעולי רגל עניים .עם זאת התרומה הצלבנית
העיקרית לכנסייה הייתה בקישוטים ,בציורים ופסיפסים המפארים את פנים הכנסייה99.
בשנת  ,1158כאשר נישאו בלדווין השלישי ותאודורה ,אחייניתו של הקיסר הביזנטי מנואל
קומננוס ,החלו עבודות שיקום ושיפוץ נרחבות של הפסיפסים ורצפת השיש שבתוך הכנסייה100.
 96שם ,עמ' .22
 97בנבנשתי )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .160$157
 98פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9א ,עמ' .138
 99בנבנשתי )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .160
 100פרימן–גרנוויל )לעיל ,הערה  ,(94עמ' .23
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˙¯˘ ÒÙÈÒÙ‰ Ï˘ ÌÈבכתובת כפולה ,בלטינית וביוונית ,המתוארכת לשנת  1165או  ,1169והנמצאת באפסיס הכנסייה,
ÈÓÂ¯„‰ ¯È˜‰ ÏÚ
נכתב כי שיפוץ הפסיפסים בתוך הכנסייה בידי הנזיר אפרים הסתיים בזמן שלטונם של המלך הצלבני
˘˙ÈÈÒÎ ÌÏÂ‡ Ï
˙ÂËÏÁ‰ ∫„ÏÂÓ‰
אמלריק ושל הקיסר הביזנטי מנואל קומננוס .נישואי בלדווין ותאודורה אפשרו לצלבנים להשיג
˙ÈÓÂ˜‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
 Â˘È Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ‡‚‰Âמימון ביזנטי לשיפוץ הכנסייה ,ולקיסר מנואל — להפגין את חסותו על המקומות הקדושים ואת
·˘˙ÈÂÂÈ‰ ‰Ù
תמיכתו בהם .המזבח במערת הלידה שופץ גם הוא בשנת  101.1165נוסף על הכתובת שצוינה בה
©·‡„®¯ÏÈ˘ ÈÏ‡ ˙Â·È
חסותו של הקיסר הביזנטי מצויה בידינו עדות יחידה ,עדותו של פוקאס ,על תמונת הקיסר מנואל
שצוירה מעל מערת הלידה ,אם כי מיקום התמונה אינו ברור כל צורכו102.
בית–לחם לא הייתה עיר מרכזית ובירה כשכנתה הגדולה ירושלים .עם זאת היא הייתה אתר מקודש
וקרוב ללבם של השלטונות הצלבניים ,והם טיפחו את העיר הן על מנת להאדיר את מעמדם מכוח
הזיקה של בית–לחם לבית דוד ,והן כדי להפיק תועלת כלכלית מיתרונותיו של אתר כה מרכזי בעולם
הנוצרי .תרומתו של הקיסר מנואל לשיפוץ הכנסייה והכתובת הדו–לשונית המעידה על השלמתו,
משקפים את חשיבותה של בית–לחם בעולם הנוצרי וכן את רצונם של שליטים כאמלריק ומנואל,
המצוינים בכתובת ,לקשור את שמם וחסותם אל עיר הולדתם של דוד וישו.
 101פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9א ,עמ' .154 ,141 ,139
 102פוקאס ,להלן ,עמ'  ;57פרינגל )שם( ,עמ' .141
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ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ¯Â‡È˙ ¨Ò‡˜ÂÙ Ò‡ÂÈ

ı¯‡‰ ÈÏ·ÁÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ¯Â‡È˙
‰È˜ÈÙÂ ‰È¯ÂÒ Ï˘ ¨ÌÈÏ˘Â¯È „ÚÂ ‰ÈÎÂÈË‡ ÔÓÏ
‰ÈËÒÏÙ· ¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘Â
‚ÂÏÂ¯Ù Æ±
‡ ˜¯Ù
Ï‡‰ ÏÚÙ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙‡ ÂÈ‡¯ ¯˘‡Â ¨Â‚Ú˙‰ ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â‡¯Ó‰ ÏÚ ¯˘‡ ¨ÂÁ‡ Ì‡‰ ÔÎ·Â
ÌÈÓÚ ‰Î‰ ‰˜ÊÁ „È·Â ÌÈ˙ÙÂÓ·Â ˙Â˙Â‡·Â ¨ÌÈ¯ˆÓÓ ËÈÏÙ ÌÃÚ ‰˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ÈˆÂ‰· ¨Ì„˜ ÈÓÈ·
·È˘Â‰ ‰ÈÂË ÚÂ¯Ê·Â ¨ÔÚÎ ÈÎÏÓ ÏÎ ˙‡Â Ô˘·‰ ÍÏÓ ‚ÂÚ ˙‡Â È¯ÂÓ‡‰ ÍÏÓ ÔÂÁÈÒ ˙‡ ¨Ì‰ÈËÈÏ˘Â
È„È ÏÚ Ï‡‰ ÛÂÒ·Ï ˘„È˜ ¯˘‡ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ì˙Â‡ — ˘„Â˜‰ È·˙Î ÌÈ¯ÒÂÓ˘ ÈÙÎ ¨ÂÏÈ„‚‰Â ¯Ê ÌÚ Ì˘
— Â˙ÏÂ‡‚ Ï˘ ‡ÏÙÂÓ‰ ‰˘ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ÍÎ·Â ¨„ÈÁÈ‰ Â· Ï˘ ¯˘·· ‰˘Â„˜‰ Â˙ÂÓ˘‚˙‰
ø‰ÂÂ‡˙ ÈÏÎ‡Ó Ï‡ ÌÈ¯‚¯‚ Ï˘ ÌÒÁÈ ˙‡ ÌÈ˜ÁÓ ‡ˆÓÈÂ ¨„·Ï· ÂÓˆÚÏ ÂÊ ‰Î¯· ¯ÂÓ˘ Ì‡‰
ÂÚ·Ë ¯˙«Ó ¯˘‡Â ¨‰·‰‡· Í¯Âˆ‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ ‰ÂÂÁ‡‰Â ÛÂ˙È˘‰ Â‡¯ÈÈ ÔÎÈ‰Â
øÌ‰· ÔÈÈÙ‡˙Ó È˘Â‡‰
ÌÈ¯·„‰ ˙‡Â ¨‰ÂÓ˙ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ÂÓÎ ‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ËË¯˘Ï — Â˙ÏÂÎÈ ÏÎÎ — ˙ÂÒÏ ÂÈÏÚ ÔÎ·Â
ÆÏ‡‰ È·‰Â‡ Ï˘ Ì‰ÈÈÚ „‚Ï ·Â˙Î‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ◊Â¯ÙÏ ¨ÈÚˆÓ‡ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÂÈ‡¯ ¯˘‡
˙‡ ˙Â˜ÁÏ ‡È‰ ‰·È˙Î‰ ˙¯ËÓ Ì‡ È¯‰˘ ¨¯˙ÂÈÓÎ ÈÏÓÚ ‰‡¯ÈÈ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙‡ Â‡¯ ¯˘‡ ÂÏ‡Ï
ÂÊÓ ‰˙ÂÁÙ ‰ÁÓ˘ Ì‰Ï ˜ÈÚ‡ ÈÎ ¯·„‰ ¯Â¯· — È˘ÓÓ‰ ÔÓ ¯ÒÁ ‡ˆÓ ÈÂ˜ÈÁ ÏÎ˘ ¯Á‡ÓÂ — ‰‡¯‰
øÈ¯Â·ÈÁ ˙ÈÏÎ˙ È‰Ó ÔÎ Ì‡ ÆÌÈÈÈÚ ‰‡¯Ó Ì‰Ï ˜ÈÚ‰ ¯˘‡
˘ÈÁÓÈ ¨‰ÏÚÓ‰ È·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ÂÚÓ˘ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ÌÏÂ‡ ¨Ì‰ÈÈÚ· Â‡¯ ‡Ï ¯˘‡ ÂÏ‡Ï
ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÂÏ‡ Ï˘ Ì‰È¯ÂÙÈÒ ¯˘‡Ó — ¯Â·Ò È‡ ÍÎ — ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯Âˆ· ÌÈ¯˙‡‰ ‰‡¯Ó ˙‡ ¯Â·ÈÁ‰
¨˙ÓÈÂÒÓ ‰‡‰ ˜ÈÚÈ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙‡ Â‡¯ ¯˘‡ ÂÏ‡Ï Ì‚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂÂ Æ˜ÈÂ„Ó È˙Ï· ÔÙÂ‡· Ì‰È˙Â„Â‡ ÏÚ
ÆÌ˙Â‡¯Ï ‚ÂÚ ‰È‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó È¯Â‡È˙Ï ‰·˘˜‰· ‚ÂÚ ÈÂˆÓ ÔÎ‡ Ì‡

‰ÈÎÂÈË‡ Æ≤
· ˜¯Ù
˙Â‡¯Ë‡˙· ‰˙‡‚˙‰ ÒËÂ¯Â‡‰ ˙Â„‚Ï ¯˘‡ ÒÂÎÂÈË‡ Ï˘ ±∞≥˙È‰ÂÏ‡‰ Â¯ÈÚ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ÔÎ‡
¨ÌÈ¯È˘Ú ˙Â¯ˆÂ‡·Â ‰ÏÂ„‚ ÌÈÁ¯Ê‡ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¨Â„ÒÂ ¯˘‡ ˙ÂÈÒÎ· Ì‚ ¨ÌÈ‡ ÌÈÂÂËÒ· ¨ÌÈÏÂ„‚
ÌÂÈÎ Ì‚ ˙‡Ê ÌÚÂ Æ‰¯˘Â‡ ˙‡ ÂÁÓ È¯·¯·‰ „ÈÂ ÔÓÊ‰ ÌÏÂ‡ ¨ËÚÓÎ Á¯ÊÓ‰ È¯Ú ÏÎ ÏÚ ‰·¯‰· ‰˙ÏÚÂ
ÏˆÙ˙Ó ¯‰‰ È¯‰˘ ¨‰˙Â‡ ÌÈ··ÂÒ‰ ÌÈÓ‰ Ï˘ ÔÚ¯‰ ÍÂÙÎÙ·Â ‰È¯ˆ·Ó ˜ÊÂÁ· ¨‰ÈÏ„‚Ó· ˙¯‰ÂÊ ‡È‰
ÆÌ·È·Ò Ï˙Ù˙ÓÂ ÂÈÓ¯Ê· ‰ÈÏ„‚Ó ˙‡ ÛËÏÓ ¨‰˙Â‡ ÛÈ˜Ó ¨¯ÈÚ‰ ·È·Ò
.1. סוף סעיף ד, במבוא, ראו לעיל103

Ï˘‡ È˘
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ÔÈÈÚÓÓ ¯˜ÈÚ· ÌÈÚ·Â‰ ÌÈÓ· ‰ÈÎÂÈË‡ ˙È˜˘ÂÓ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
˙ÂÏÚ˙· Ì¯ÊÂÓ ¨¯ÈÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜Ó‰ ÂÓ¯Ê ˙‡ ÁÏÂ˘ ¯˘‡ ¨‰ÈÏËÒ˜
·ÁÂ¯·Â Â„È ˙Â·È„· ÆÂÈÓÈÓ· ‰˙Â‡ ÛËÂ˘Â ‰È˜ÏÁ ÏÎ Ï‡ ˙Â·¯
„Ú ÌÈ¯‰‰ ÔÓ Ï·Â‰Â ÂÈ˙ÂÈÈÚÓÓ Ì¯Ê‰ Ì˙¯ ¯ÈÚ‰ „ÒÈÈÓ Ï˘ Â·Ï
Æ¯ÈÚ‰
ÌÈÁÓˆ· ¯ËÂÚÓ ÈÙ„ Ï˘ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ¯ÂÂ¯Ù‰ ‡ˆÓ Ì˘Ó ‰‡Ï‰
±∞μÆ‡ÏÙÂÓ‰ ÔÂ‡ÓÈÒ ·˘È ÂÈÏÚ ¯˘‡ ‡ÏÙÂÓ‰ ¯‰‰ Ì‚Â ±∞¥¨‚ÂÒ ÏÎÓ
Ì‰· Â˘ÙÈÁ Ì„˜ ÈÓÈ· ¯˘‡ ±∞∂¨ÒÂÏÙÂ˜Ò‰Â ÒÂ¯Â‡Ó‰ ¯‰ ÂÏ ÌÈÎ˘
ÌÈ˘‡ Ì˘ ˘È ÌÂÈ‰ Ì‚Â ÆÂ‡ˆÓ Ì‚Â Ï‡‰ ˙‡ ÌÈ·¯ ÌÈ˘Â„˜ ÌÈ˘‡
Ï˘ ˙Â˘¯ÂÁ· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó Ì‰Â ¨ÂÚ˘Â Ì‰È˙ÂÓ˘ ¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜
ÆÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÈÙÂÈ Ï‡ ÌÈÎ˘Ó Ì‰ È¯‰˘ ¨ÌÈ¯‰‰ Ì˙Â‡
‡Â‰ ÆÌÈÏ ‰ÂÙ‰ ¯‰‰ ÈÏ‚¯Ï ¨ÌÈ¯‰ È˘ ÔÈ· Ú·Â ‰ÈÏËÒ˜ ÔÈÈÚÓÂ
¨¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚ ÂÈËÒ ‰‡¯ ÂÈÏÚÓÂ ¨ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ ÌÈÓ ÛË˘ ÂÁ˙ÙÓ ‡ÈˆÂÓ
‰ˆÂÁ‰ ÌÈÓ‰ ÌÈÙˆÂ˘ ÔÈÈÚÓ‰ ÔÓ ÆÔÈÈÚÓ‰ ÈÓ¯Ê ÏÚÓ ‚‚Î ˘Ó˘Ó‰
˙Â‰·‚ÂÓ ÌÈÓ ˙ÂÓ‡· ÏÚÂ˙Ó Ì‰Ó „Á‡ ∫ÌÈˆÂ¯Ú È˘Ï ÌÈ˜ÏÁÂ
ÛÈˆÓ ¯Á‡‰ ªÔÈÓÈÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ··ÂÒ‰Â ¨¯ÈÂÂ‡· ÈÂÏ˙‰ ¯‰Ï ÍÙÂ‰Â
¨ÈÙ„ Ï˘ ˙Â„˘‰ ÏÎ ˙‡ ‰˜˘Ó ¨ÔÈÈÚÓÏ Ï‡Ó˘Ó˘ ˙ÂˆÈ·‰ ˙‡
ÆÒËÂ¯Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÏ‡Ó˘‰ ÂÈÓ¯Ê Ï‡ Û¯ËˆÓ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
‡ˆÂÈ ¯·„ ‡Â‰ ¨ÌÈ‰ ÔÈ·Ï ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ÌÓÂ¯˙Ó‰ ¨‡ÏÙÂÓ‰ ¯‰‰Â
ÂÈ„„ˆ È˘ÓÂ ±∞∑¨ÂÒÂ¯·Â ¯ÈÚ· Ï·Â‚ ‡Â‰ ÆÔÂ·˙Ó‰ ÈÈÚÏ ‚ÂÚ˙Â ÔÙÂ„
Ì¯ÂÊ ÒËÂ¯Â‡‰ ¯‰Â ±∞∏ÆÒÂÒ˜Â‡˜ ‡¯˜‰ ¯‰‰Â ÒÂÏÙÂ˜Ò‰ ÌÈ‡ˆÓ
¯‰ Ï˘ Â˙‚ÒÙ· ÆÌÈ‰ Ï‡ ÍÙ˘Â ¯ÂÙÒ ÔÈ‡ ÌÈÏÂ˙ÈÙ· ¯‰‰ ÈÏ‚¯Ï
¨‰ÏÚÓ Â·Ï ÔÂÂÈÎÂ ÌÈË˜˘ ¯Â‰¯‰ ÈÈÁ ‡Â‰‰ ÏÂ„‚‰ ˘È‡‰ ÈÁ ‰Ê
Ô·Ï ÍÂÙ‰Ï ÂÙÂ‚· Â„ÂÚ· ˜·‡Â ¨¯ÈÂÂ‡· ÈÂÏ˙ ˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰ ÂÙÂ‚· Ì‚
‰Ê‰ Ò˜Â„¯Ù‰ ˘Á¯˙‰ „ˆÈÎÂ ÆÌ„‡‰ È·Ï Ï‡‰ ÔÈ· ˙ÂÈ‰ÏÂ ¯ÈÂÂ‡‰
Æ‰˙Ú ¯ÙÒ‡ ‡Â‰‰ ˘Â„˜‰ ˘È‡‰ È„È ÏÚ
. ק"מ מדרום–מערב לאנטיוכיה; הוא התפתח ליד מקווי מים שופעים וחורשות טבעיות9– הפרוור של דפני נמצא כ104
.הפרוור ויופיו התפרסמו עד כדי כך שאנטיוכיה כונתה לעתים אנטיוכיה הסמוכה לדפני
.1. סעיף ד, במבוא, המפורסם ממנו; ראו לעיל, הוא כונה צעיר בהשוואה לסימאון סטיליטס.(592$521)  סימאון הצעיר105
 מכונה כך על שם מעשי הנסים של, ק"מ ממערב לעיר30– כ, הנמצא בין שפך האורונטס לאנטיוכיה,ההר המופלא
. על שם אותו סטיליט, והוא נקרא כיום מר–סימאן,סימאון הצעיר
 היינו, ידוע כיום בשם חינזיר בורון, סקופלוס — קצהו של רכס האמנוס. בשם הר המאורוס כינה פוקאס את הרי אמנוס106
. ראש החזיר, או ראס אלחינזיר,אף החזיר
 במעבר ההרים שבין קצה הרי האמנוס לים, לא רחוק מסלווקיה,( רוסו הוא היישוב המכונה גם קפלוריון )קצה ההרים107
D.E. Gershenson, ‘Coryphaion, Cephalorion, Rhosos’, JQR, 89 (July–October 1998), pp. : ראו.'ולרגלי 'אף החזיר
.7 ' עמ,(12  הערה,; סטיוארט )לעיל127–130
. ג'בל אוקרה, שיבוש של הר קסיוס108

¨˘Â„˜‰ ÔÂ‡ÓÈÒ
„„Â·˙Ó‰ ¯ÈÊ‰
ÍÂÓÒ· „ÂÓÚ‰ ÏÚ
— ‰ÈÎÂÈË‡ ¯ÈÚÏ
¯ÊÓ· ¯È˜ ¯ÂÈˆ
‰Ïß‚Á–¯È„
®˘Â„˜‰ ÒÂÓÈÒ¯‚©
ÂÁÈ¯ÈÏ ÍÂÓÒ
®ÔÂÓ¯ ÔÂÓ‡ ∫ÌÂÏÈˆ©
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ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ¯Â‡È˙ ¨Ò‡˜ÂÙ Ò‡ÂÈ

¯È˙Â‰ ÂÚˆÓ‡·Â ¨„ÈÁ‡‰ ÚÏÒ‰ ÍÂ˙Ó ¯ÊÓ „ÒÈ ¨ÚÏÒ‰ ÍÂ˙· ˜ÂÓÚ ÌÈ‡· ˙¯ÊÚ· ·ˆÁ˘ ¯Á‡Ï
Ú·˜ ¨˘„Â˜‰ È·˙Î ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÈÙÎ ¨Ô·‡‰ ÏÚÂ ¨˙Â‚¯„Ó ÂÎÂ˙· Ú·˜ ¨˙ÈÚ·Ë‰ Ô·‡‰ ÔÓ ÈÂ˘Ú‰ „ÂÓÚ
¨ÂÈ„ÈÓÏ˙ ˙‡ ÒÈÎ ‰ÎÂ˙Ï ¨Ï‡Ï ˙˘„˜ÂÓ‰ ¯˙ÂÈ· ‰‡ ‰ÈÈÒÎ ˘Ó˘‰ ˙ÁÈ¯Ê ÈÙÏÎ „ÒÈÈ ‡Â‰ ±∞πÆÂÈÏ‚¯
ÂÚÈˆ‰ ¨‰ÈÈÒÎ‰ ÍÂ˙· ÌÈ„ÓÂÚ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ Í˘Ó· ¯Á‡ „ˆÓ Ì‰Â ¨ÁÂ˙Ù‰ ¯ÈÂÂ‡· „Á‡ „ˆÓ Â˙ÂÈ‰·Â
ÆÌÈ˘Â„˜Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ÌÈ‰ÂÏ‡ ˙„Â·Ú Ï‡Ï

ÂÎÚÏ ‰ÈÎÂÈË‡Ó Æ≥
‚ ˜¯Ù
‰˙ÏÂ„‚· Ì‚ ÔÓÊ‰ Ï·ÈÁ Ì‡ Û‡ ¨ÌÈ˘‡ ˙·Â¯ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ¯ÈÚ ¨‰‡˜È„Â‡Ï ˙‡ˆÓ ‰ÈÎÂÈË‡ÏÂ ÂÏ‡Ï ¯·ÚÓ
±±≤Æ‰ÒÂË¯ÂË Ì‚ ‡¯˜‰ ¨‰„¯Ë‡‰ ¯ˆ·Ó ÔÎÓ ¯Á‡Ï ±±±ÆÏ·Ê ‡È‰ ‡ÂÏ‰ ¨Ï·‚ ˙‡ˆÓ ‰È¯Á‡Ï ±±∞ÆÂÊ Ï˘
¯˘‡ ±±≥¨ÏÂ„‚ ÒÎ¯ ‡˘˙Ó ı¯‡‰ ÌÈÙ· ÌÏÂ‡Â ¨ÈÏÂÙÈ¯Ë „Ú ÛÂÁ‰ Í¯Â‡Ï ˙ÂÂ˘ ˙Â„ÂˆÓ ˙Â¯ÂÊÙ ÍÎÂ
¨„ÓÁ‹Ó ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‚‰Â ÂÈ‡ Û‡Â È¯ˆÂ ÂÈ‡ ¯˘‡ ¨Èˆ¯Ò ÌÚ ÆÌÈÈ˘È˘Á ÌÈ‡¯˜‰ ÂÏ‡ ÌÈÎÂ˘ Â·
Â˙ÂÂˆÓ· ÆÏ‡‰ ÁÈÏ˘ ÌÈ‡¯Â˜ Ì‰ Ì˘‡¯· „ÓÂÚÏÂ ¨Ï‡· ÌÈ¯ÈÎÓ Ì‰ Æ˙È„ÂÁÈÈ ˙È˙„ ˙Î ‰ÂÂ‰Ó ‡Ï‡
‰Ú˙Ù‰· Ì˙Â‡ ÌÈÙÈ˜˙ÓÂ ÌÈÈÎÒ· Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏÙ˙Ó ¨ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÈÏ˘ÂÓ Ï‡ ÌÈÎ‡ÏÓ ÌÈÁÏ˘
ÆÌÈ·¯‰ È„È· ·¯Á· ÌÈËÚÓ‰ ÌÈ„·Â‡ ÌÓÓÊ ˙‡ ÂÚˆÈ·˘ ¯Á‡ÏÂ ¨Ì‰ Ì‚ ÌÈ„·Â‡ ‰ÏÂÚÙ· Æ˙ËÏÁÂÓ
±±¥ÆÁˆ ÈÈÁ ˙‚˘‰ÎÂ Ï‡‰ Ì˘ ˘Â„È˜Î Ì‰ÈÈÚ· ·˘Á ‰Ê ‰˘ÚÓ
„ ˜¯Ù
Ï‚¯ ÛÎÓ ¨¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚ ÒÎ¯ Æ˘„Â˜‰ È·˙Î· ˜„ˆ· ÏÏÂ‰Ó‰Â ¨¯˙ÂÈ· ‰‡‰ ¨ÔÂ·Ï‰ ‡ˆÓ ‰Ê ÒÎ¯ ¯Á‡Ï
‡Â‰ ÔÎÂ ¨˘Â¯··Â Ê¯‡·Â Ô¯Â‡· ¯ÚÂÈÓ ‡Â‰ ÆÌÈÏ˙Ï˙ ¯ÂËÚÎ ¨‚Ï˘ Ï˘ ‰ÓÈÏ‚· ‰ÒÂÎÓ ‡Â‰ ˘‡¯ „ÚÂ
‰ÂÙ‰ Â„ˆ·Â ¨ÌÈ¯ˆÂ ÌÈ·˘ÂÈ ÌÈÏ ‰ÂÙ‰ Â„ˆ· Æ˙Â¯Õt È‡˘Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó·Â ÚÙ˘· ¯„‰˙Ó
ªÌÈ‰ „Ú ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯È¯˜Â ÌÈ‡ ÌÈÏÁ ÌÈÓ¯ÂÊ ÂÈ˙ÂÈ‡‚Â ÂÈ˜Âˆ ÍÂ˙Ó ÆÌÈˆ¯Ò ÌÈÎÂ˘ ·¯ÚÏÂ ˜˘Ó„Ï
¯˘‡ ¨ÈÏÂÙÈ¯Ë ˙‡ˆÓ ÔÂ·Ï‰ ÈÏ‚¯Ï ÆÁ¯˜Î ÌÈÂˆ Ì‰ÈÓ¯ÊÂ ¨¯È˘Ù‰ ‰˙Ú ‰Ê ¯˘‡ ‚Ï˘‰ ÔÓ Ì‡ˆÂÓ
ÆÌÈ‰ ÍÂ˙ Ï‡ ÔÂ˘ÏÎ ˙ÒÎÂ ˙ÏÙ˙˘Ó ÔÂ·Ï‰ ÔÓ ‰Ë˜ ‰ÁÂÏ˘ ÔÎ˘ ±±μ¨È‡ ÈˆÁ ÏÚ ‰˙Â‡ ÌÈ˜‰ ‰„ÒÈÈÓ
‰Ë˜ ¯ÈÚ‰ Æ‰ÈÙ‰ Ô·‡ ˙‡ ¯ÈÚ‰ „ÒÈÈÓ Ú·˜ ‰ÈÏÚ ª‰Ú·‚ È„ÎÏ ‰˘·È‰ ÔÂ˘Ï ˙ÓÓÂ¯˙Ó ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰„ˆ·
ÆÌÈ‡‰ ‰ÈÈÈ··Â ˙Â‰Â·‚‰ ‰È˙ÂÓÂÁ· „Â‡Ó ‰ÙÈ ‡È‰ ÌÏÂ‡ ¨‰ÁË˘· ¯˙ÂÈ·
.( ג, 'ויעלני מבור שאון מטיט ַהיָּו ֵן ויקם על סלע רגל ַי כונ ֵן אשָֻׁרי' )תהלים מ: על פי109
. לאודיקאה — כיום העיר לטקיה שבסוריה110
. גבל — כיום העיר ג'בלה שבסוריה111
. כיום העיר טרטוס שבסוריה112
. כיום בתחומי סוריה, ג'בל אנסריה שמצפון להר הלבנון113
B. Lewis, The Assassins: A Radical Sect in Islam, New York 1967 : אודות החשישיים ראו114
 שלוש: שהוראתו, ושמה ביוונית, מייסדה אינו ידוע. טריפולי — כיום בלבנון — היא עיר עתיקה מן האלף השני לפסה"נ115
 מעיד כי במסורת היוונית לא יוחסה בנייתה, על שם שלושה יישובים פניקיים קדומים שמהם הורכבה העיר,ערים
 פוקאס השתמש כאן בתבנית ספרותית )טוֹפּוס( נפוצה המייחסת למייסדה של עיר את יצירת מאפייניה.לאדם אחד
.המרכזיים

˜˙„¯≥∞ ‰

˘Ï˘‡ È

‡¯‰‡Ó· ÔÂ·Ï‰ ÈÊ
‰¯˘Ú–Ú˘˙‰

‰ ˜¯Ù
˙ÓÒ¯ÂÙÓÂ ÌÈ·Á¯ ˙Â„˘ ˙Ù˜ÂÓ ¨ÌÈ˘‡ ˙·Â¯ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ¯ÈÚ ¨˙Â¯ÈÈ· ‰È¯Á‡ÏÂ ±±∂ ËÏ·Ê ˙‡ˆÓ ‰È¯Á‡Ï
·È˘·Â ¨¯ÈÚ‰ È„È ÏÚ ¯‰Ò ˙¯Âˆ· Û˜ÂÓ ‡Â‰ ∫Ì„‡ È„È ‰˘ÚÓ ‡Ï‡ ÈÚ·Ë ÂÈ‡ ÏÓ‰ ÔÎ˘ ¨‰‡‰ ‰ÏÓ
˜ˆÏÚ ˙¯‚ÂÒ‰ ¨˙¯˘¯˘ ‰ÁÂ˙Ó ¯Á‡‰ „Ú „Á‡‰ Ï„‚Ó‰ ÔÓ ÆÌÈÏ„‚Ó È˘ ÂÓ˜ÂÓ ¨ÌÈÈ¯˜Î ¨¯‰Ò‰ ˙Â
Æ‰È˜ÈÙÏ ‰È¯ÂÒ ÔÈ·˘ ÏÂ·‚‰ ‡È‰ ˙Â¯ÈÈ· ±±∑ÆÌ‰È˘ ÔÈ· ÏÓ‰ ÍÂ˙· ˙ÂÈÙÒ‰
Â ˜¯Ù
ËË¯˘ ÂÓÂ˜ÈÓ Ï˘ ¯‡˙Ó‰ ÈÂÂ˜ ˙‡ Æ¯È˘· ÏÏÂ‰Ó‰ ¨‰Ï ¯˘‡ ßÏÂÙÎß‰ ÏÓ‰Â ÔÂ„Èˆ ˙‡ˆÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï
·ˆÔ‚ÚÓ‰ Ô‰Â ÏÓ‰ Ô‰ „ˆÈÎ ˙Â‡¯Ï ÔÎ‡ ÏÎÂ˙ ÌÂ˜Ó· ‰‰˙˘˙ Ì‡ ±±∏Æß‰ÙÈ˜Â‡Ïß‰ ¯·ÁÓ ‰ÏÂÚÓ ‰¯Â
˘È ¨‰ÓÓ ˙˘˜ ˙ÂÈ¯È ˘ÂÏ˘ ˜Á¯ÓÎ ¨¯ÈÚÏ ıÂÁÓÂ ÆÌÈ·Â˙Î· Ì¯Â‡È˙ Í¯„Î ˘ÓÓ ÌÈ‡¯ ÈÂˆÈÁ‰
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÍÎ — ‰ÈÏÚ˘ ¨˙Ú·Â¯Ó Ô·‡ ˘È ÒÈÒÙ‡‰ ÍÂ˙·Â ÆÍÂ¯‡ ÂÈËÒ· ‰È„„ˆ ÏÎÓ ‰ÓÂÁ˙‰ ‰ÈÈÒÎ
±±πÆÌÈÂÓ‰‰ ˙‡ „ÓÈÏÂ ÒÂËÒÈ¯Î ÌÏÂÚ‰ ÚÈ˘ÂÓ „ÓÚ — ÌÈ˘‡‰
 116כיום היישוב ג ְ'בַּיל שבין ביירות לטריפולי ,מצפון לנחל אִבראהים.
 117ההרחבה בתיאור הנמלים של ביירות ,צור וצידון יוצרת את הרושם שפוקאס הגיע עד עכו בשיט בספינה לאורך ערי
החוף ,ומפעם לפעם ירד לחוף וסייר בפנים הארץ ,כפי שעשה ככל הנראה באזור צור ,ועל כן היטיב לתאר את מבנה
המעיין ומערכת השקיית השדות שם .ראו להלן ,פרק ח.
 118על הרומן היווני 'קליטופון ולאוקיפה' ראו לעיל ,ליד הערה  .5ולתיאור ראוAchilles Tatius, Book I, chap. 1, (trans. :
S. Gaselee [LCL]), London 1917, p. 2

 119כנסייה זו הוזכרה בכמה מקורות נוספים בני התקופה אך מיקומה אינו ידוע .ראו :פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .321
בברית החדשה מסופר על ביקורו של ישו באזור צור וצידון ועל כך שהוציא שם שד או רוח טמאה מבתה של אישה

ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ¯Â‡È˙ ¨Ò‡˜ÂÙ Ò‡ÂÈ

‰¯„˙˜ ≥±

¯Âˆ Ï˘ Ë˜Â„ÂÂ˜‡‰
·‰¯˘Ú–Ú˘˙‰ ‰‡Ó

Ê ˜¯Ù
‡È·‰ Ï˘ ‰ÈÈÒÎ ˙‡ˆÓ ·Â˘ÈÈ‰ ÍÂ˙· ÆÌÈ‰ ÛÂÁÏ „ÒÂ ¯˘‡ ¨‰˙Ù¯Ò ¯ˆ·Ó ‡ˆÓ ÔÂ„Èˆ ¯Á‡Ï
‡±≤∞ÆÂ˙Â‡ ‰Á¯È‡ ¯˘‡ ‰ÓÏ‡‰ Ï˘ ‰˙È· ‰È‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÈÂ· ¨Â‰ÈÏ
Á ˜¯Ù
ÈÏÂÙÈ¯Ë Ï˘Î ‰˙ÈÎ˙ È¯‰˘ ¨‰È˜ÈÙ È¯Ú ÏÎ ÏÚ ËÚÓÎ ‰ÈÈÙÂÈ· ‰ÏÂÚ‰ ¯ÈÚ ¨¯Âˆ ˙‡ˆÓ Ì˘Ó ‰‡Ï‰
Æ‰ÈÈÈ· ÈÙÈ· ‰ÓÓ ÔÁ ˙·¯Â ‰Ï„Â‚· ‰·¯‰· ˙·Á¯ ‡È‰ Ï·‡ ¨‰ÓÂ„ È‡ ÈˆÁ È·‚ ÏÚ ‰ÈÂ· ‡È‰Â
ıÂÁÓÂ ÆÂÈÏ„‚Ó ‰·Â‚· ÂÈÏÚ ‰ÏÂÚÂ ÂÓÓ ‰‡Â ÏÂ„‚ ‡Â‰ ÈÎ Ì‡ ¨˙Â¯ÈÈ· ÏÓÏ ‰ÓÂ„ ÈÂˆÈÁ‰ Ô‚ÚÓ‰
ÌÈÁÈÏ˘‰ ˙‡ ÁÏ˘ ¯˘‡Î ÒÂËÒÈ¯Î Á ‰ÈÏÚ˘ ‰ÓÂˆÚ Ô·‡ ˘È ¨‰ÓÓ ˙˘˜ ˙ÂÈ¯È È˙˘Î ˜Á¯Ó· ¨¯ÈÚÏ
ÂÎÏ‰˘ ¯Á‡Ï ÆÌÁÏ ¯Á‡ ˘ÂÙÈÁ· — ˘„Â˜‰ È·˙Î ÌÈ¯ÒÂÓ˘ ÈÙÎ — ¯ÈÚ‰ Ï‡ ÔÁÂÈÂ ÒÂ¯ËÙ ÌÈ˘Â„˜‰
ÌÚ „ÚÒÂ ·˘È˘ ¯Á‡Ï ¨Ì˘ ª„Á‡ ÏÈÓÎ ˜Á¯Ó· ¨·Â¯˜‰ ÔÈÈÚÓ‰ Ï‡ ÚÈ˘ÂÓ‰ ÌÚ ÂÈ„ÁÈ ÂÙ Â˙Â‡ Â‡È·‰Â
±≤±ÆÔÈÈÚÓ‰ ˙‡ ÚÈ˘ÂÓ‰ Í¯È· ¨ÌÈÓ‰ ÔÓ ‰˙˘Â ÌÈÁÈÏ˘‰
פניקית אשר התחננה לישו כי ירפא אותה .ראו :מתי טו ,כא$כח; מרקוס ז ,כד$ל .אך פוקאס לא הזכיר סיפור זה אלא
מסורת אשר אינה מופיעה בברית החדשה ,על כך שישו לימד את הקהל.
 120סרפתה — צרפת המקראית ,עיר פניקית בין צידון לצור .חורבות סרפתה מצויות כיום בקרבת העיר הלבנונית סרפנד.
סיפור אליהו והאלמנה ראו :מלכים א יז ,ח$כד .אשר לכנסייה של הנביא אליהו ,היירונימוס כתב בתחילת המאה
הרביעית כי פאולה נכנסה להתפלל בסרפתה בחדרו של אליהו ,ובמאה השישית הייתה במקום כנסייה .פוקאס יוצא
דופן בין עולי הרגל בכך שהזכיר במפורש קיומה של כנסייה במקום במאה השתים–עשרה .העיר נכבשה בידי הממלוכים
לאחר  .1260מאה שנה לאחר פוקאס כתב בורכרד מהר ציון כי העיר הרוסה למעט שבעה$שמונה בתים .כיום ניצב
באתרה הקדום של הכנסייה מסגד .ראו :פרינגל )שם( ,ב ,עמ' .282$281
 121בברית החדשה מסופר על אודות ביקורו של ישו באזור זה .ראו לעיל ,הערה  .119עם זאת המסורות על שליחת פטרוס

˜˙„¯≥≤ ‰
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ÌÈ˜˘ÓÂ ˙Â„˘‰ ·Ï· ÂÈÓÈÓ ÌÈÚÙÂ˘ „ˆÈÎ ¨Â¯‡˙Ï ‰˘˜˘ ‰ÊÁÓ ‡Â‰ ÔÈÈÚÓ‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú ˙Ó‡·Â
‡Æ˙È˙Á˙ ¯ÒÁ ÔÈÈÚÓ‰ ÈÎ Û‡ ¯ÙÂÒÓÂ ÆÌÈÏÈÈËÓ‰ Ï˘ Ì˘Ù ˙‡ ·È˘ÓÂ ‰‡ÈÏÙ ¯¯ÂÚÓ‰ ¯·„ ¨Ì˙Â
Â‰ÂÙÈ˜‰ ¨‰Â˘‡¯· ÂÈÏÚ ÂÏÓÚ ¯˘‡ ÔÈÈÚÓ‰ Ï˘ ÌÈˆÂ¯Á‰ ÂÈÂ· ∫ÂÏ‡ Ì‰ Â˙ÈÎ˙Â Â·È·Ò ¯˘‡ ‰·Ó‰Â
·ÏÚ ˙ÂÏÚ˙ ¨‰„˘‰ Í¯Â‡Ï ¨ÂÁ˙Ó ÂÈ˙ÂÈÙ ˙Âˆ˜ÓÂ ¨ËÚÂÓ ‡Ï ‰·Â‚Ï ÂÓÈ˜‰ Ï„‚Ó‰ ˙‡ ÆÔÓÂ˙Ó Ï„‚Ó
‚·ÌÈ·¯‰ Ì‰ÈÓ¯Ê· Â˜˘‰Â ÛË˘· ÂÏ‡ Âˆ¯Ù ¨ıÁÏ· ˙ÂÏÚÏ ÌÈÓ‰ ˙‡ ÂÏÚÈ˙˘ ¯Á‡ÓÂ ¨˙Â‰Â·‚ ˙Â˙˘˜ È
‡˙ ¨ÚÚÂ˙Ó‰ ‰ÂÂÏÚ‰ ÌÈ ˙‡ ˜ÂÁ¯ÓÏ ‰‡Â¯ Ï„‚Ó‰ ˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â ÆÔÈÈÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ··ÂÒ‰ ˙Â„˘‰
Æ‰˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ ‰˜˘ÂÓ ·È·ÒÓ˘ ˙Â„˘‰ ·Á¯Ó ÏÎ ÌÂÈ‰ È¯‰ˆ· ÂÏÈÙ‡Â
Ë ˜¯Ù
˙‡ Æ˙Â¯Á‡‰ ÏÎÓ ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ˙·Â¯ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ‡È‰ ÂÊ ¯ÈÚÂ ÆÂÎÚ ‡È‰ ‡ÂÏ‰ ¨ÒÈ‡ÓÏÂËÙ ˙‡ˆÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï
ÔÈ·Â ‰˘·È· ÚÈ‚‰ Ì‡ ÔÈ· ¨‰˙Â‡ „˜ÂÙ Â˘È ÔÚÓÏ „„Â‰ ÌÚ‰ ÏÎÂ ¨‰ÈÏ‡ ˙Ï·˜Ó ‡È‰ ‡˘Ó‰ ˙ÂÈÙÒ ÏÎ
‡˙ÂÓ¯Â‚Â ˙Âˆ¯Ù˙Ó ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÁÓ ¨ÌÈ¯˜·Ó‰ ÈÂÓ‰ Ï˘ Ì‡Â· Ï˘· Ì‰ÂÊÓ Ì˘ ¯ÈÂÂ‡‰Â ÆÌÈ‰ Í¯„· Ì
±≤≤Æ¯ÂÊÓ ‰Ï ÔÈ‡Â ¨ÂÊ ¯ÈÚ Ï˘ ‰ÏÂÁ‰ ‰Ú¯‰ È‰ÂÊ Æ¯ÈÂÂ‡· ‡˘ÈÂ Ì‰Ó ‰ÏÂÚ ‰Áˆ ÁÈ¯Â ¨Ì·¯˜Ó ÌÈ˙ÓÏ
±≤≥ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰Â ÏÈÏ‚‰ È¯ÂÊ‡ ‰Ï‡Ó˘ÓÂ ¨‰ÈËÒÏÙ Ï˘ ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÎÂ ÏÓ¯Î‰ ‡ˆÓ ‰Ï ÔÈÓÈÓ

˙¯ˆ Æ¥
·∫ÏÂÓÓ „ÂÓÚ
˙¯ˆ· ÌÈ¯Ó ÔÈÈÚÓ
·‰‡Ó‰ ÛÂÒ
¨‰¯˘Ú–Ú˘˙‰
˙ˆÏ˘ ÌÂÏ
ÒÈÙÂ· Ò˜ÈÏÙ

È ˜¯Ù
„È¯˘ Û‡ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ˙ÒÏÎÂ‡Ó È˙Ï· ˙ÈÏÈÏ‚ ¯ÈÚ ¨È¯ÂÙÓÒ ‡È‰ ÒÈ‡ÓÏÂËÙ ¯Á‡Ï ‰Â˘‡¯‰
Ô˙È˘ ÈÙÎ ¨¯˙ÂÈ· ÔË˜ ¯ˆÂ·Ó ·Â˘ÈÈ ¨‰˜ ˙‡ˆÓ ‰È¯Á‡Ï ±≤¥Æ‰‡¯ ÂÈ‡ ÌÈÓÈ‰ ¯·Î˘Ó ‰‚Â˘‚˘Ï
±≤μÆÔÈÈÏ ÌÈÓ‰ ˙‡ ÚÈ˘ÂÓ‰ ÍÙ‰ Ì˘ ¨ÌÂÈ‰ „Ú Â˙Â‡¯Ï
ויוחנן בחיפוש אחר לחם ועל האבן שעליה נח ישו אינן מופיעות בברית החדשה ,ממש כמו המסורת הצידונית על ישו
שלימד את הקהל .ראו לעיל ,הערה  .119מוטיב הלחם בסצנות אלו מקורו בשימוש בלחם כמשל במסגרת תשובתו של
ישו לאישה הפניקית ,ואין המדובר בכיכר לחם ממשית .ראו :מתי טו ,כו$כז; מרקוס ז ,כז$כח .פוקאס לא הזכיר כנסייה
אשר הייתה קיימת במקום ,ואשר נבנתה סביב האבן המקודשת שנאמר כי ישו ישב עליה .נראה כי גם שאר המסורות
שהביא פוקאס בפרק זה מקורן בכנסייה זו ובמסורות המקומיות אשר התפתחו סביבה .עדויות נוספות מן המאות
השתים–עשרה והשלוש–עשרה מספרות על המעיין ,מגדל המים והאקוודוקטים היוצאים ממנו .ראו :פרינגל )שם( ,ב,
עמ' .221$220
 122עכו הייתה בתקופה הצלבנית שער הכניסה לארץ–ישראל והמרכז הכלכלי והמסחרי החשוב ביותר .לאחר נפילת
ירושלים ולאחר שחזרה עכו לידי הצלבנים ,בשנת  ,1191גדלה העיר והתפתחה עוד ,שכן הייתה גם למרכזם
השלטוני של הצלבנים ,עד נפילתה בשנת  .1291ראוD. Jacoby, ‘Society, Culture and the Arts in Crusader Acre’, :
 .D.H. Weiss & L. Mahoney (eds.), France and the Holy Land, Baltimore & London 2004, pp. 97–137בפרק
קצר זה באה לידי ביטוי לראשונה הסתייגותו של פוקאס מערים הומות ,ממרכזי אוכלוסייה לטיניים או משילוב של
שניהם .גם ביחסו אל ירושלים ניכרת קרירות מסוימת בהתחשב בחשיבותה הדתית.
 123כאן מתחיל תיאורו המעגלי של פוקאס את אתרי ארץ–ישראל ,תיאור המסתיים בכרמל ,קודם לשובו לעכו.
 124סמפורי ,או ספורי כפי שהייתה ידועה יותר במאה השתים–עשרה ,היא ציפורי שבגליל התחתון .בתקופה הצלבנית
הוקמו על ראש הגבעה במקום מצודה וכן כנסייה שהוקדשה לאנה ,אִמהּ של מרים ,שכן על פי אחת המסורות כאן
היה ביתם של אנה )חנה( ויהויכין הוריה של מרים .על פי מסורות מתחרות היה מקום מגוריהם בנצרת או בירושלים
)כנסיית סנטה–אנה( .פוקאס התעלם מן המצודה ומן היישוב הקטן שהיה סביבה .בציינו את שגשוגה של ציפורי התכוון
לפריחתה בעת העתיקה ובתקופה הביזנטית ,וייתכן שראה במקום חלק מן העתיקות מאותן התקופות .מכל מקום הוא
ביכה את ירידתה של ציפורי בשל חשיבותה בתקופה הביזנטית.
 125יוחנן ב ,א$יא .קנה — כיום כפר כנא ,השוכן למרגלות הרי נצרת מצפון.
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ÆÌ‰Ó Ú·Â‰ ÏÁ‰ ıÂ¯Ú· ˙ÎÂ˘ ‡È‰Â ¨˙¯ˆ ¯ÈÚ‰ ˙‡ˆÓ ÌÈ¯‰ ‰ÓÎ ÔÈ· ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
·ÌÈÏÂ„‚‰ ÂÈÓÁ¯· ¨Ï‡‰ ˙„ÏÂÈ ‰ÏÂ˙·‰ Ï‡ Ï‡È¯·‚ Í‡ÏÓ‰ ·¯ È„È ÏÚ ÏÂ„‚‰ ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ¯ÒÓ ˙¯ˆ
Æ¯˘·· Â˙ÚÂ˘È ÔÚÓÏ Ì˘‚˙‰ ¯˘‡ ¨ÒÂËÒÈ¯Î ÂÈ‰ÂÏ‡ Ï˘ ÌÈ·È„‰Â
∂≤±
·Ï‡Ó˘ÓÂ ÆÏ‡È¯·‚ Í‡ÏÓ‰ ·¯Ï ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰ÈÈÒÎ ˘È ÂÊ ‰¯ÈÈÚ Ï˘ È˘‡¯‰ ¯Ú˘· ÍÒÎÈ‰
Ï‡‰ ˙„ÏÂÈ ‰‚‰ ÂÓÓ ÆÏÂÏˆ Ì¯Ê ‡ÈˆÂÓ‰ ¨ÔÈÈÚÓ Ú·Â ‰·Â ¨‰Ë˜ ‰¯ÚÓ ˙È‡¯ ‰ÈÈÒÎ‰ Á·ÊÓÏ
ÌÂÈ È„Ó ·Â‡˘Ï — Â˙ÂÒÁ· ‰˙ÈÈ‰Â ±≤∑˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈÏ ÌÈ˜Ê‰ È„È ÏÚ ‰¯ÒÓ ¯˘‡Î — ÏÂÎÓ ‰ÎÊ‰
¨ÏÈ‚¯Î ÌÈÓ ·Â‡˘Ï ÌÈ¯Ó ‰„ÓÚ ¯˘‡Î ±≤∏¨ÒÂÓÂ¯„Â¯Ù ÔÁÂÈ Ï˘ ÂÓ‡ ˙Â¯·Ú˙‰Ï È˘È˘‰ ˘„ÂÁ·Â ÆÌÈÓ
˜ÛÒÂÈ Ï˘ Â˙È· Ï‡ ‰¯ÊÁ ¨‰¯ÂÓ‚ ‰Ó‰„˙ ‰˙ÎÂ‰˘ ¯Á‡ÓÂ ¨Ï‡È¯·‚ È„ÈÓ ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰ ˙‡ ‰Ï·È
‡Æ‰„Ú¯ ˙ÊÂÁ
ÈÏ È‰È ¨ß‰ ˙ÁÙ˘ È‰ß ÂÏ ‰·È˘‰Â ¨ß„ÒÁ‰ ˙ÎÂ¯· ¨ÈÁÓ˘ß ˛‰¯Â˘·¸‰ ˙‡ Í‡ÏÓ‰ ÔÓ ‰ÚÓ˘ Â·Â
ÍÙ‰ ÛÒÂÈ Ï˘ ‰Ê ˙È· ±≥∞ÆÏ‡‰ ¯·„ ˙‡ ¨‰ÓÁ¯ ÍÂ˙ Ï‡ ¨··¯Ó È˜‰ ÍÂ˙ Ï‡ ‰Ï·È˜ Ê‡ Â‡ ±≤π¨ßÍ¯·„Î
˜ÓÂÚ Ï‡ ‰ÂÙ ÂÈ‡ ‰Á˙Ù ¯˘‡ ¨‰¯ÚÓ ‰· ˘È Á·ÊÓÏ Ï‡Ó˘ÓÂ ±≥±¨¯˙ÂÈ· ‰ÙÈ ‰ÈÈÒÎÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï
ÆÔ·Ï ˘È˘ ¯ËÂÚÓ ‡Â‰Â ¨ÁË˘‰ ÈÙ ÏÚ ‰‡¯ ‡Ï‡ ¨‰Ó„‡‰
ÆÌ‡Ï ‰ÎÙ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯˘‡ ¨ÏÚ·‰ ˙¯ÒÁ „ˆÏ „¯ÂÈ‰ ÛÂÎÓ Í‡ÏÓ ÔÓ‡ „È ‰¯ÈÈˆ Á˙Ù‰ ÏÚÓÂ
¯‡Â˙Ó ‡Â‰Â ±≥≤Æ‰ÈÈÂÂË‰ ÏÚ ˘‡¯ „·ÂÎ· ˙„˜Â˘ ‰„ÂÚ· d˘‚ÂÙÂ ‰·ÂË ‰¯Â˘·· ‰Î¯·Ï ‡· ‡Â‰
ÂÓÓ ‰ÂÙ ¨ÈÂÙˆ È˙Ï·‰ ‰‡¯Ó‰ ÔÓ ‰Ï‰· ˙ÎÂÓ ¨‡È‰ ¯Á‡ „ˆÓÂ ¨‰ÓÚ ÁÁÂ˘Ï ‰ÂÙÎ „Á‡ „ˆÓ
·¨‰˘È‡· ˙˘‚ÂÙ ‡È‰ ¯„Á‰ ÔÓ „ÁÙ· ‰‡ˆÈ· ¨‰„ÈÓ ËÓ˘ ÔÓ‚¯‡‰ ËÂÁÂ Ú‚¯ „ÂÚ ∫‰˙ÎÂ·Ó· ‰ÊÙÁ
·±≥≥ÆÌÈ·‰Â‡ ÌÈ˜Â·ÈÁ· ‰Î¯·· ‰˙Â‡ ˙Ó„˜ÓÂ ¨‰˙¯·Á
 126כנסיית גבריאל הקדוש היא כנסייה יוונית–אורתודוקסית הקיימת עד היום .פוקאס ציין את הכנסייה היוונית–
אורתודוקסית לפני שציין את כנסיית הבשורה ,החשובה ממנה ,אשר לאחר הכיבוש הצלבני הוחלפו בה הכמרים
האורתודוקסים בלטינים .ראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד.2.
 127על פי הפרוטו–אוונגליון של יעקב ז$ט מרים נמסרה על ידי הוריה לכוהני המקדש בגיל שלוש ,שכן הוענקה להורים
העקרים על ידי האל — ממש כסיפור שמואל — ושם גדלה .משהגיעה לגיל שתים–עשרה מסרוה הכוהנים לידי יוסף,
אשר עלה בהגרלה שנערכה בין כל אלמני ישראל .ראוApocryphal Gospels, trans. B.H. Cowper, London & :
Edinburgh 1867, pp. 9–11

 128יוחנן המבשר ,הוא יוחנן המטביל .אמו הייתה אלישבע .במקור היווני היא לא הוזכרה במשפט זה ,אולם בעברית אין
כל דרך לציין את ההתעברות או ההיריון ללא אזכור האם.
' 129שמחי ,ברוכת החסד' — לוקס א ,כח; 'הנני שפחת ה' ,יהי לי כדברך' — שם ,לח.
 130דבר האל — ביוונית :הלוגוס של האל .ישו — כמו רוח הקודש — הוא לוגוס של האל .ראו תיאור הטבלת ישו בירדן
והשימוש במונחים אלו להלן ,בפרק כב ,וראו להלן ,הערה .235
 131כנסיית הבשורה נבנתה לראשונה במאה החמישית ,אולם המבנה שראה פוקאס היה קתדרלה גדולה אשר הקימו
במקום הצלבנים .קתדרלה זו הייתה מקום מושבו של בישוף ולאחר מכן של ארכיבישוף .פוקאס לא ציין מי הקים את
הכנסייה ה'יפה ביותר' והסתפק בביטוי הסביל כי הבית נהפך לכנסייה .ככלל נטה להמעיט בדברים על שליטתה של
הכמורה הלטינית במקומות הקדושים ,לאחר שתפסה את מקומה של הכמורה היוונית–אורתודוקסית ,ולא רצה להלל
את השלטון הצלבני בארץ על בניית הכנסייה.
 132על פי הפרוטו–אוונגליון של יעקב ביקשו כוהני המקדש לעשות בבית המקדש מחיצה מבד .הם זימנו שבע נערות
בתולות לחלק ביניהן את המלאכה ,ובחלקה של מרים נפלה טוויית הארגמן ,צבע מלכותי המעיד על מוצאה מבית דוד
ועל בנה העתיד להיוולד .ראו :הפרוטו–אוונגליון של יעקב י )תרגום קאופר ]לעיל ,הערה  ,[127עמ' .(12
 133תיאור זה לקוח ברובו מתוך 'לאודטיו מרקיוניס' לכוריקיוס גזאוס .ראו לעיל ,הערה  .6ולמקור הדברים ראו :מהדורת
פרסטר וריכטסטייג )לעיל ,הערה  ,50$48 ,I ,(6עמ' .15$14
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' 134לאחר ששמע כי יוחנן' וכו' — פוקאס ציטט מן הזיכרון ובצורה חופשית את האמור במתי ד ,יב$יג )גם השימוש בפעלים
ביוונית אינו זהה לכתוב בבשורה על פי מתי במקורה היווני( .נוסחם העברי של הפסוקים' :כאשר שמע ישוע כי הסגירו
את יוחנן יצא אל הגליל .הוא עזב את נצרת ובא לגור בכפר נחום ליד הים ,בחבל זבולון ונפתלי'.
 135על פי לוקס ד ,כט$לא ,הלך ישו לכפר–נחום לאחר הניסיון להשליכו מהר הקפיצה.
 136על חשיבות הר תבור במסורת האורתודוקסית ראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד.3.
 137לאחר תיאור קצר של מיקומו הגאוגרפי כינה פוקאס את הר תבור — 'גן עדן ]מילולית :השמים[ עלי אדמות'
) .(o epígeiow ouranòwיש לשים לב כי תואר זה אינו מכוון למציאות הפיזית של הר תבור :הר תבור ,אשר בני תמותה
)שני השליחים( יכלו לראות בו חיזיון אלוהי ואולי גם משהו ממהותו של האל ,הוא שער בין העולם הארצי לעולם
האלוהי .הביטוי גן עדן עלי אדמות הוא גם רמז להבטחה האלוהית — המגולמת בהשתנות — כי מאמיניו של האל
ההולכים בדרכו יזכו לחיות במלכות השמים ,בגן עדן המובטח שבאחרית הימים ,וראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד .3.לאור
הבטחה זו וחיזוק האמונה בעקבות מעמד ההשתנות כינה פוקאס את ההר מיד בהמשך' :משוש הנשמה' ,ולאור המוטיב
החזותי החזק שבהשתנות — 'גאוות עיני האנשים האורתודוקסים'.
 138עם הגעתם של הצלבנים לארץ–ישראל העניק טנקרד נסיך הגליל את כנסיית ההשתנות לנזירים מן המסדר הבנדיקטיני,
והאורתודוקסים ,אשר נושלו מהכנסייה ומן המנזר הצמוד אליה ,הקימו את כנסיית אליהו הקדוש בצדו הצפוני של
ההר.
 139פוקאס הפגין סובלנות ראויה לציון כלפי הלטינים בהדגישו את אחדות המטרה של שני המנזרים — עבודת האל .עם
זאת הימצאותם של נוצרים אורתודוקסים במקום הייתה חשובה מאוד בעיניו :ההר מקדש אותם ,והם ,בעבודת האל
שלהם ,מקדשים את ההר.
 140כנסיית ההשתנות.
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˜‰¯Â˘·‰ Ï˘ ¯È
ÌÈ¯ÓÏ
˙ÈÈÒÎ ∫Ï‡Ó˘Ó
‡–˙ÈÂÂÈ‰ Â‰ÈÏ
‡¯‰· ˙ÈÒ˜Â„Â˙¯Â
˙·≤∞∞∏ ¨¯Â
©ˆ®¯È˘Â˜ ‰‡Âß‚ ∫ÌÂÏÈ
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ÌÂ˜Ó‰ È·‚ ÏÚ Æ˙Î˙Ó ˙Â¯„‚ È„È ÏÚ ·È·Ò ·È·Ò ÌÂÁ˙ ‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó‰Â Æ·˜ÚÈÂ ÔÁÂÈÂ ÒÂ¯ËÙ ¨ÌÈ¯Á·‰
˘·¨ÔÂ„‡‰ ·Ïˆ ËÈ¯Á˙ ÛÏÂ‚Ó ÂÚˆÓ‡· ¨ÔÈËÂÏÁÏ Ô·Ï ¨ÔË˜ ±¥±Ô«ÈÏÙÓ«‡ ‰‡¯ ÔÂ„‡‰ ÈÏ‚¯ Â·ˆÈ Â
ÆÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÁÈ¯‰ ˘ÂÁ ˙‡ ‚ÚÓÂ ¯‡Â˙È Ï· ÁÂÁÈ ÂÓÓ Ë˘Ù˙ÓÂ
ÏÈËÓ ÒÈÊÂÙ¯ÂÓËÓ‰ ¯Á‡Ï ÔÂ„‡‰ ÒÎ ‰ÈÏ‡ ¯˘‡ ‰Ë˜ ‰¯ÚÓ ˘È ¨Ô·‡ ˙˜È¯Ê ˜Á¯ÓÎ ¨¯ÊÓÏ ıÂÁÓ
ÆÌÈ˙Ó‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ ¯˘‡ „Ú ‰ÊÁÓ‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˘È‡Ï ¯·„ „È‚‰Ï ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ‰ÂÂÈˆÂ ¨‰ÓÈ‡‰
·ˆ„ È„È ÏÚ ˙·˜ÂÓ ‰¯ÚÓ‰ Æ¯Â˜È·Ï ‰ÈÂ‡¯ ÔÎ‡ ‡È‰Â ¨˜„ˆÈÎÏÓ ˙¯ÚÓ ˙‡ˆÓ ¯‰‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰
ÔÂÎ˘Ï ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎÂ ÌÈÈÚ˜¯˜–˙˙ Ô‰Â ÌÈÂÈÏÚ ÌÈ‡˙ Ô‰ Ì‰· ÌÈÓÈÈ˜ ¯˘‡ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÏ„‚· ÌÈÁ˙Ù
·˙·¯˜· ±¥≤Æ˙Â˘È¯Ù‰ Í¯„· Ì‰· Â„Úˆ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ˘Â„˜‰ ÔÓ ÌÈ·¯ ¯˘‡ ÌÈ„„Â·˙ÓÏ ÌÈ‡˙Â Ì‰
 141אומפליון ) — (omfálionמילולית :טבור ,מרכז; לוח שיש עגול המציין בכנסיות ביזנטיות את מיקומו המדויק של
מקום קדוש ,על פי רוב המקום שבו התרחש האירוע שהוא מקור הקדושה העיקרי של הכנסייה והסיבה להקמתה .עם
הזמן עשוי היה האומפליון עצמו להיחשב מקור קדושה פעיל — כמו במקרה זה — ולא רק נקודת ציון לאירועי העבר.
 142פוקאס לא תיאר כלל את כנסיית אליהו האורתודוקסית .הכנסייה עמדה על תלה בזמנו כשמונים שנה ,וייתכן כי היה
זה פרק זמן קצר מכדי להקנות לה חשיבות דתית .ייתכן גם כי מרכז הפעילות האורתודוקסית על ההר התמקד בנזירים
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Â˙Â‡ Í¯È· ¨·¯˜‰ ÔÓ ¯ÊÂÁ‰ Ì‰¯·‡ ˙‡ ˜„ˆÈÎÏÓ ˘‚Ù Â·˘ ÂÓˆÚ ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡· ¨‰ÈÈÒÎ ˘È ÂÊ ‰¯ÚÓ
±¥≥ÆÁ¯Â‡Î ÂÏ·È˜Â
˘Â„˜‰ Ï˘ ıÂ¯Ú‰ ˙‡Â ˙ÂˆÈ·‰ ˙‡ ‰‡¯˙ ±¥μ¨ÔÂ˘‡¯‰ Á¯ÊÓ‰ ÈÙÏÎ ±¥¥ËÈ·˙ ¯˘‡Î ¨‰Ê ‰Â·‚ ¯‰Ó
˘·È˘ ˙‡Â ‰Á¯ÊÓ ÌÈÂÙ‰ ÔÂ·Ï‰ È˜ÏÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ¨¯˙ÂÈ „ÂÚ ÍÈÈÚ ıÓ‡˙˘ ¯Á‡Ï ÆÔ„¯È‰ ∫˙Â¯‰
‰È¯·Ë ÌÈ ˙‡ ‰‡¯˙ Ô„¯È‰ ÔÓ ‰Ï‡Ó˘ ËÚÓ ÍÈÈÚ ËÈÒ˙˘ ¯Á‡Ï Æ˜˘Ó„ ˙ÎÂ˘ Ì‰ÈÈ· ¯˘‡ ÌÈ¯‰‰
··ÌÈÓÁÏ‰ ˙‡ ÚÈ˘ÂÓ‰ Í¯È· ‰· ¯˘‡ ‰Ú·‚ Ï˘ ‰Ï˜‰ ‰˙ËÈÏ· ˙È‡¯ ¯Á‡‰ Â„ˆÓ ÆÈ˘Â˜ ‡ÏÏÂ ˙Â¯È‰
Ï˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÚ „ÁÈ ˛Ì˘¸ „ÚÒ ‰ÓÈÓ˘‰ Â˙ÈÈÏÚ ¯Á‡ÏÂ ±¥∂¨ÌÈÙÏ‡‰ ˙˘ÓÁ ˙‡ Ì‰· ÔÈÊ‰Â
˘˙ÂÈ„ËÒ ±≤–Î ˜Á¯Ó· ¨¯Á‡ ÌÈ¯‰ ÒÎ¯ ¯Â˘ÈÓ‰ ˙‡ ÛÈ˜Ó ¯‰ Â˙Â‡ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ „ˆ· ±¥∑ÆÌÈ‚„‰ ±μ≥ ÏÏ
‡±¥∏Æ‰ÓÏ‡‰ Ï˘ ‰· ˙‡ ÌÈ˙Ó‰ ÔÓ ¯ÈÊÁ‰ ÔÂ„‡‰ ‰· ¯˘‡ ¨ÔÈÚ ¯ÈÚ‰ ˙‡ˆÓ ÂÈ˙Â„¯ÂÓ·Â Æ¯˙ÂÈ Û‡ Â
¯˘‡ ±μ∞¨ÔÂ˘È˜‰ ÏÁ Ì¯ÂÊ ¯Â„–ÔÈÚÏÂ ÔÈÚÏ ¯Â·˙‰ ÔÈ·Â ±¥π¨¯Â„–ÔÈÚ ÌÂ˜Ó‰ ‰‡¯ ¯ÈÚ‰ ‰˙Â‡Ï Á¯ÊÓÓÂ
±μ±Æ¯Â„–ÔÈÚ· Â„Ó˘ ÆÔÂ˘È˜ ÏÁ· ÔÈ·ÈÎ ‡¯ÒÈÒÎ ÔÈ„ÓÎ Ì‰Ï ‰˘Ú ∫„Â„ ¯Ó‡ ÂÈÏÚ

∂ÔÂ¯ÓÂ˘‰ Æ
·È ˜¯Ù
Û¯Ú Ì‚ ‰·Â
„Â·ÎÏ Í¯¯ËË‰ ÒÂ„¯Â‰ Ì˜È˘˘ ¨ÈËÒ·Ò ¯ÈÚ‰ ˙‡ˆÓ „Á‡ ÌÂÈ Ô· ÚÒÓ ¯Á‡Ï
±μ≥Æ‰˘È‡ È„ÂÏÈ ÏÎÓ ÏÂ„‚‰ ¨ÏÈ·ËÓ‰ ÔÁÂÈ Ï˘ ı¯Ú‰ Â˘‡¯ ˙‡ ‰˙˘Ó‰ Â˙Â‡· ßÔË˜‰ß ÒÂ„¯Â‰
˜±μ≤Æ¯ÒÈ

המתבודדים במערת מלכיצדק ,הסמוכה לכנסייה ,ולאו דווקא בכנסייה עצמה .מכל מקום ניכר בדבריו של פוקאס כי
חיפש גם כאן אחר מתבודדים קדושים ,חיפוש אשר שיאו בפרקים על מדבר יהודה.
 143על חשיבות ברכת מלכיצדק לאברהם ראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד.3.
 144אופן תיאור התצפית מהר תבור ,כמו היה הקורא נמצא עמו במקום ,מסב את ראשו כה וכה על פי הוראות מדויקות,
נועד לגרום לקורא להרגיש כאילו הוא רואה בעיניו את מה שראה עולה הרגל אשר אכן היה שם .עולה הרגל משמש
כעיניים ל'עולי האוזן' או 'צלייני הכורסה' ,אשר לא ערכו את המסע.
' 145המזרח הראשון' — קצת צפונה מן המזרח .ראו :וילקינסון ,היל ורייאן )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  ,321הערה .1
 146על נס הלחם והדגים בטבחה ראו :מתי יד ,יג$כא; לוקס ט ,י$יב; יוחנן ו ,א$יד.
 147יוחנן כא ,א$יד.
 148לוקס ז ,יא$טז .העיר נעין — כיום הכפר נין שלרגלי גבעת המורה מצפון.
 149מעיין עין–דור שמצפון–מזרח לנין.
 150בין התבור לנין ולעין–דור זורם נחל תבור ולא נחל קישון .יובלי הקישון נמצאים ממערב ומדרום לנין .פוקאס קשר את
נחל קישון לעין–דור בשל סמיכותם בפסוק המקראי שציטט בסמוך ,וייתכן כי תיארו לפניו למרחוק את מיקומו של נחל
קישון בעמק יזרעאל.
ֲ ' 151עשֵׂה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון .נשמדו בעין ֹדאר היו ֹדמן לאדמה' )תהלים פג ,י$יא(.
 152סבסטי — כיום הכפר הערבי סבסטיה ,כ– 10ק"מ מצפון–מערב לשכם .פוקאס בלבל כאן בין הורדוס המלך להורדוס
אנטיפס .הורדוס המלך ייסד את העיר וקראה על שם הקיסר אוגוסטוס ,אשר תרגום תוארו ליוונית :סבסטוס .אוגוסטוס
היה אחיינו של יוליוס קיסר ,ויוליוס קיסר אימץ אותו לבן ,ועל כן נהוג לכנותו לעתים בשם משפחתו בלבד ,קיסר.
הורדוס אנטיפס הטטררך היה בנו של הורדוס אשר קיבל מידי אוגוסטוס את השלטון בגליל ובעבר הירדן היהודי לאחר
מות אביו ,כמו כן ניתן לו לשמור את התואר טטררך ,אשר נתן לו אביו.
 153מתי יד ,א$יב; מרקוס ו ,יד$כט .הורדוס 'הקטן'' ,שר רבע המדינה' )מתי יד ,א( ,הוא הורדוס אנטיפס ,בנו של המלך
הורדוס .יוחנן ביקר את הורדוס אנטיפס על שנשא לאישה את אשת אחיו ,ועל כן הוצא להורג .בברית החדשה לא צוין
היכן הוצא יוחנן להורג והיכן נקבר .יוסף בן–מתתיהו סיפר כי ההוצאה להורג התקיימה בארמון במכוור ,כיום מֻקויר
שממזרח לים המלח .ראו :קדמוניות היהודים יח ,ה ,ב) 119 ,תרגום שליט ,עמ'  .(292מסורות מאוחרות יותר מיקמו
אירועים אלו בסבסטיה.

∑≥ ˜˙„¯‰

˜˙„¯≥∏ ‰

˘Ï˘‡ È

·ÆÂ˘‡¯ Û¯Ú Ì‚ Â·˘Â ¨‰È„Â¯Â‰ „‚Î ÂÈ˙ÂÁÎÂ˙ Ï˘· ÍÏ˘Â‰ ÂÈÏ‡˘ ‡ÏÎ‰ ‡ˆÓ ÂÊ ¯ÈÚ Ï˘ ‰ÊÎ¯Ó
ÌÂ˜Ó· Á·ÊÓ ·ˆÈ ÂÚˆÓ‡·Â ¨ÂÈÏ‡ „ÚÂ Ú˜¯˜‰ ÈÙÓ ˙Â‚¯„Ó ÌÈ¯˘Ú ¨‰Ó„‡Ï ˙Á˙Ó ‡Â‰ ‰Ê ‡ÏÎÂ
˘·˙¯Ó˘ Â·˘ ÔË˜ ÔÂ¯‡ ˘È Á·ÊÓ‰ Â˙Â‡Ï ÔÈÓÈÓ Æ¯Ó˘Ó‰ ÏÈÁ ˘È‡ È„È ÏÚ ÔÁÂÈ Ï˘ Â˘‡¯ ¯ÒÂ‰ Â
‚Ú·˘ÈÏ‡ Ï˘ ‰˙ÙÂ‚ ˙ÁÂÓ Â· ¯˘‡ ¯Á‡ ÔÂ¯‡ ÂÏ‡Ó˘ÓÂ ¨¯˘·Ó‰ Ï˘ ÂÈ·‡ ¨˘Â„˜‰ ‰È¯ÎÊ Ï˘ Â˙ÙÂ
ÏÚÓ Æ¯˘·Ó‰ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÂÏ‡ ÔÎÂ ÌÈÂ˘ ÌÈ˘Â„˜ È„È¯˘ ÌÈÓËÂÓ ‡ÏÎ‰ È„ˆ È˘· ÆÂÓ‡ ‰˘Â„˜‰
Ï˘ ÛÂ¯˘‰ ÂÙÂ‚ ¯Ù‡ ‡ˆÓ ÈÓÈ· ÆÔ·Ï ˘È˘ ÌÈÙÂˆÓ ¨˙ÂÂ¯‡ È˘ ÌÈ¯Ó˘ ‰· ¯˘‡ ‰ÈÈÒÎ ˘È ‡ÏÎ‰
¯˘·Ó‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡Ó˘‰ Â„È ˙‚ˆÂÓ ÂÈÏÚÓ ÆÚ˘ÈÏ‡ ‡È·‰ Ï˘ ÂÙÂ‚ ‡ˆÓ ¯Á‡·Â ±μ¥¨ı¯Ú‰ ¯˘·Ó‰
·˙‰ÈÏÚ˘ ¨‰Ú·‚ ˙‡ˆÓ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ ‰˜ÏÁ· Æ¯˙ÂÈ· ‰ÙÈ ‡È‰Â ¨·‰Ê ‰ÏÂÎ ‰ÙÂˆÓ ¨·‰ÊÂÓ ÈÏÎ ÍÂ
¨‡È‰‰ ˙˙Á˘ÂÓ‰ ‰¯Ú‰ ‰„˜¯ Ì˘Â Æ‰˙˘Ó‰ ÌÈÈ˜˙‰ Ì‚ Â· ªÒÂ„¯Â‰ Ï˘ ÂÂÓ¯‡ Ì„˜ ÈÓÈ· „ÓÚ
Ï˘ ‰ÈÈÒÎ‰ ±μ∂¨ÈÓÂ¯ ¯ÊÓÏ ‰Ê ÌÂ˜Ó ÍÙ‰ ÌÂÈÎ ±μμÆÏÈ·ËÓ‰ Ï˘ Â˘‡¯ ˙‡ ‰„Â˜È¯ ÏÚ Ò¯ÙÎ ‰Ï·È˜Â
‡ÏÚ ÁÂÓ‰ ˘È˘ ±μ∑ÔÂÈÏÙÓÂ‡ ‰‡¯ Â·Â ÔË˜ ‡˙ ˘È Á·ÊÓ‰ Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ·Â Æ‰ÙÈÎ· ‰¯»˜Ó ¯ÊÓ Â˙Â
‚·¯·˜ ¯˘‡ — ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÈÙ· ÏÏÂ‰Ó — ¯˘·Ó‰ Ï˘ ı¯Ú‰ Â˘‡¯ ‰Ï‚˙ ÂÎÂ˙· ¨„Â‡Ó ˜ÂÓÚ ¯ÈÙÁ È
˘±μ∏Æ‰È„Â¯Â‰ È„È· Ì
‚È ˜¯Ù
‰‡¯˜ ¯˘‡ ¨ÌÈÂ¯ÓÂ˘‰ Ï˘ ÒÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ¨¯ÁÈÒ ˙‡ˆÓ Ì˘Ó ˙ÂÈ„ËÒ ±μ–Î Ï˘ ÍÏ‰Ó ¯Á‡Ï
ÆÌ‰È˘ ˙ÂÂ¯„Ó Í¯Â‡Ï ÌÒÈÒ· ÔÓÏ ˙ÒÙËÓ ¨ÌÈ¯‰ È˘ ÔÈ· ˙Ú¯˙˘Ó ‡È‰ ±μπÆÒÈÏÂÙ‡Õ  ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó
˜ÁˆÈ ˙‡ ˘¯„Â Ì‰¯·‡ Ï‡ Ï‡‰ ¯·È„ Â· ÈÎ ÌÈÂ¯ÓÂ˘‰ ÌÈ¯ÙÒÓ ÂÈÏÚ˘ ¯‰‰ ‡Â‰ Ì‰ÈÈ·Ó ÈÓÈ‰
¨ÌÈÁ◊ Ì‰ ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â ±∂±ÆÁ·Ê‰ ˙‡ ±∂∞Í¯‡È¯ËÙ‰ ÚˆÈ· Ì˙Ò¯‚ ÈÙ ÏÚ Â·Â ¨Ô·¯˜Î
 154שלוש גופות קדושים אשר זוהו כאלישע ,עובדיה ויוחנן המטביל ,הוצאו מקברותיהם בימי יוליאנוס הכופר ונשרפו.
 155בתה של הורודיה .הורודיה הייתה אשת פיליפוס ,אחי הורדוס הטטררך ,ויוחנן התרה בהורדוס כי אל לו לקחתה
לאישה.
 156במקום עמד מנזר לטיני.
 157אומפליון — ראו לעיל ,הערה .141
 158בשנות הארבעים של המאה השתים–עשרה התגלו שרידי גופותיהם של יוחנן ,אלישע ועובדיה ,תגלית אשר סייעה בידי
הצלבנים לגייס באירופה מימון לשיפוץ הכנסייה .בשנים שלאחר מכן הועברו חלק מן השרידים הקדושים שנתגלו
בסבסטיה לצרפת ולאיטליה.
 159סיחר נזכרה פעם אחת בברית החדשה כעיר אשר בה עצר ישו לנוח בדרכו מיהודה לגליל וביקש מאישה שומרונית
כי תשאב בעבורו מים מן הבאר )יוחנן ד ,ה( .העיר תוארה כנמצאת 'על יד חלקת השדה שנתן יעקב ליוסף בנו ,ושם
הייתה באר יעקב' )שם ,ה$ו( .היו שזיהו את סיחר עם שכם בטענם כי השם סיחר הוא שיבוש מעתיק או כינוי גנאי עברי
לשכם השומרונית )סיחר — שיבוש יווני של הגיית 'שיכור' או 'שקר'( .עם זאת יש בסיס לסברה כי סיחר הייתה יישוב
קטן לצד שכם .נאפוליס )ביוונית :עיר חדשה( היא העיר הרומית שייסד אספסיאנוס ממערב לשכם העתיקה לאחר
המרד הגדול )סביב שנת  72לסה"נ( .פוקאס זיהה הן את סיחר והן את נאפוליס עם שכם המקראית .בבשורה על פי
יוחנן הוזכרה סיחר כעיר שומרונית ,ושכם הייתה למן התקופה הפרסית המרכז הדתי השומרוני ,שכן היא סמוכה להר
גריזים ,המקודש להם ,ועל כן כינה אותה פוקאס המטרופוליס של השומרונים .בימי הצלבנים הייתה בשכם אוכלוסייה
שומרונית ניכרת — כ– 1,000בתי אב — כפי שסיפר בנימין מטודלה )לעיל ,הערה  ,(54עמ' כב$כג.
 160הפטריארך — אברהם.
 161הר גריזים ,ההר המקודש לשומרונים .על פי אמונתם זהו המקום שבו התרחשה עקדת יצחק ,והם מזהים אותו כארץ
המוריה וכן כבית אל .על פי מסורת נוצרית הר המוריה מזוהה עם גבעת הגולגולתא ,מקום צליבתו של ישו ,כפי שטען
פוקאס בפרק זה.

ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ¯Â‡È˙ ¨Ò‡˜ÂÙ Ò‡ÂÈ

‰¯„˙˜ ≥π

·‡¯ ¯ÊÓ‰Â ·˜ÚÈ
ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡–ÈÂÂÈ‰
ÌÎ˘ ¯ÈÚÏ ÍÂÓÒ

©ˆ®ÌÈ¯Ó–ÈÁ‡ ‰„Â‰È ∫ÌÂÏÈ

˘ÆÚÈ˘ÂÓ‰ Ï·Ò‰ ˙‡ ÌÏÂÚ‰ ÚÈ˘ÂÓ Ï·Ò Ì˘ ¨‡˙ÏÂ‚ÏÂ‚‰ ˙Ú·‚ ‡Â‰ ‡Â‰‰ ˘Â„˜‰ ¯‰‰ È¯‰
Ì˘ ±∂≥Æ·˜ÚÈ Â˙Â‡ Ï˘ ¯‡·‰ Ì‚ ˙‡ˆÓ Â· ±∂≤¨Â· ÛÒÂÈÏ ·˜ÚÈ Ô˙˘ ÌÂ˜Ó‰ ‡ˆÓ ¯‰‰ ÈÏ‚¯Ï
¯‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ±∂¥Æ¯ÙÒÓ ˘Â„˜‰ ÔÂÈÏ‚ÂÂ‡‰˘ ÈÙÎ ¨˙ÈÂ¯ÓÂ˘‰ ÌÚ ÁÁÂ˘Â ¨ÛÈÈÚ ‰È‰ ¯˘‡ ¨ÔÂ„‡‰ ·˘È
˙ÂÚˆÓ‡· — Ì„‡‰ È· ÏÎ ˙‡ „ÓÈÏ ÔÂ„‡‰Â ±∂μ¨ß‰Ê ¯‰· ÂÂÁ˙˘‰ ÂÈ˙Â·‡ß ÔÂ„‡Ï ‰˘È‡‰ ‰¯Ó‡ ‰Ê
±∂∂Æ˙ÂÂÁ˙˘‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ˙Ó‡·Â ÁÂ¯· Ï‡Ï ÌÈÂÂÁ˙˘Ó‰ „ˆÈÎ — ‰ÈÙÏ ‡˘ ¯˘‡ ‰˘¯„‰

∑ÌÈÏ˘Â¯È Æ
„È ˜¯Ù
ÁÈÁˆ ‰Ê‰ ¯ÂÊ‡‰ ÏÎÂ ÆÔ·‡ ÂÏÂÎ ÛˆÂ¯Ó Ô‰· ¯·ÚÓ‰ ¯˘‡ ¨˙ÂÈ„ËÒ ∏¥ ˘È ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÓ
±∂∑ÆÌÈˆÚÂ ÌÈÓ¯Î ÚÙÂ˘ ‡Â‰ ˙‡Ê ÌÚÂ ˘·ÈÂ
 162בראשית מח ,כב.
 163באר יעקב אינה מוזכרת בתנ"ך .המסורת הנוצרית מבוססת על הסיפור על אודות ישו והאישה השומרונית; ראו ההערה
הבאה .סביב הבאר נבנתה עוד במאה הרביעית כנסייה ,והיא נבנתה מחדש בתקופה הצלבנית ,אך פוקאס לא הזכיר אותה.
 164יוחנן ד ,ה$מב .פוקאס חזר בתיאור המקום על מילות האוונגליון' :הוא בא לעיר בשומרון ,שכם שמה ,על יד חלקת
השדה שנתן יעקב ליוסף בנו ,ושם היתה באר יעקב .ישוע ,שהיה עיף ממסעו ,ישב לו ליד הבאר .השעה היתה השעה
הששית בערך .והנה באה אשה משומרון לשאוב מים .אמר לה ישוע" :תני לי לשתות"' )שם ,ה$ז(.
 165שם ,כ .בשורות הקודמות הזכיר פוקאס את טענת השומרונים כי העקדה התקיימה בהר גריזים ולא בירושלים ,אותה
טענה שהביעה השומרונית בשיחתה עם ישו .פוקאס ניסח במילותיו שלו את טענות שני הצדדים וצידד כמובן בעמדה
הנוצרית ,התואמת את העמדה היהודית בדבר מקום העקדה.
' 166אולם תבוא שעה ,ועתה היא ,שעובדי האל האמתיים ישתחוו לאב ברוח ובאמת ,כי עובדי אל כאלה מחפש לו האב'
)שם ,כג( .ישו בישר לאישה את בואה של עבודת אל חדשה ו'אמתית' יותר ,המתעלה על המחלוקת בין יהודים
לשומרונים ,אם כי ישו הדגיש את אמִתוּת האמונה היהודית .ראו :שם ,כב.
 167פוקאס תיאר את הדרך העליונה ) (via superiorשלאורך גב ההר ,לעומת הנתיב החלופי שעבר לאורך מישור החוף

˜˙„¯¥∞ ‰

˘Ï˘‡ È

¯ÈÚ‰ È¯‰˘ ∫‡ÈÏÙÓ Â‰˘Ó ‰· ˙ÂÂ·˙‰· ˘ÈÂ ¨ÌÈ¯‰Â ˙ÂÈ‡‚ ‰ÓÎ ˙ÂÈ· ˙ÎÂ˘ ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰
˙ÂÚ·‚Ï ÒÁÈ· ¨˙Ó¯ÂÓ ‡È‰ ‰„Â‰È ¯ÂÊ‡Ï ÒÁÈ· ÆÚ˜¯˜Ï ‰·Â¯˜Î Ì‚Â ‰È˙Â·È·ÒÓ ˙ËÏ·˙ÓÎ Ì‚ ˙ÈÓ„
˘·˜¯·˙Æ‰ÎÂÓ ‡È‰ ‰
‰Ù˜È‰ ¨‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ ˙·ˆÈ ÈÓÈ‰ ¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ÍÂÓ‰ Â˜ÏÁ ÏÚ ∫ÌÈ¯ÂÊ‡ È˘Ï ˜ÏÁ ‰Ê ˘Â„˜ ÌÂ˜Ó
¯ÈË¯Ó–ÂËÂ¯Ù‰ Ï˘ ‰ÏÈ˜Ò‰ ‰˘Á¯˙‰ Ì˘ ¨ÌÈÓ¯Î ÂÏÂÎ ‰ÒÂÎÓ ‰ÓÓ ‰Â·‚‰ ÁË˘‰Â ¨‡È‚‰ „Ú ÚÈ‚Ó
ÔÂ„‡‰˘ ¯Á‡ÓÂ ¨ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰ ‡ˆÓ ˜ÓÚ‰ Ï˘ ¯Á‡‰ Â„ˆÓÂ ‰Ê ÌÂ˜ÓÏ Ï‡Ó˘Ó ±∂∏ÆÒÂÙËÒ ˘Â„˜‰
‡Â˙ÈÈÏÚ È„È ÏÚ ÛÂÒ·ÏÂ ¨ÂÈ˙Â˘¯„· ¨ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙· ‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ ˘„È˜ ¨˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ Ì˘ ÔÂÏÏ ·‰
ÆÂÈ·‡ Ï‡ ˙ˆ¯Ú‰
¨˙ÂÈÒÎ‰ Ì‡ ¨‰˘Â„˜‰ ÔÂÈˆ ∫‰¯‡˙Ó Â‰ÊÂ ¨‰Ï ÔÈÓÈÓ ¨˘„Â˜‰ ¯ÈÚ ÈÙÏ ˙·ˆÈ ‰˘Â„˜‰ ÔÂÈˆÂ
¨ÌÈ‡‰ ‰È¯Ú˘· Ì„‡ ÒÎ˘Î ±∂πÆ‚‚Î ‰Ï ‰ÙÈÎÂ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ‡È‰ ÂÊ ‰ÈÈÒÎÂ ¨¯ˆ·Ó ÍÂ˙· ˙‡ˆÓ
¨‰ÈÈÁ˙‰ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÈ· ‰˘Â„˜‰ Ï‡‰ ˙„ÏÂÈ ‰˙‰˘ Â· ±∑∞ª‚ÂÏÂ‡˙‰ ÔÁÂÈ Ï˘ Â˙È· Ï‡Ó˘Ó ‡ˆÓ
‰¯ÒÓ Â· ¯˘‡ ¨‰Ê ÌÂ˜Ó·Â ¨ÏÊ¯· ¯„‚· ·È·Ò ·È·Ò ¯„Â‚Ó ¨ÔË˜ ‡˙ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ˘ÈÂ Æ‰Ó„¯ Ì‚ Ì˘Â
˜ÏÁ‰ ÔÂÂÈÎ· ¨ÂÊ ‰ÈÈÒÎ ÔÈÓÈ· ±∑±Æ‰ÈÏÙÓÂ‡ È˘ ÌÈÓÈÈ˜ ¨Ï‡‰Â Ô·‰ È„È· ‰˙Ó˘ ˙‡ ¯˙ÂÈ· ‰˘Â„˜‰
˘È È¯‰˘ Æ˙Â‚¯„Ó ˙Á‡Â ÌÈ˘È˘ ‰ÈÏ‡ ‰ÏÂÚ‰ Í¯„· ¯˘‡ ¨‰ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ˜‰ ˙‡ˆÓ ¨Á·ÊÓ‰ Ï˘ ÈÓÈ‰
·‰ÓÈÈ˜˙‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ‰‡¯ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ˜‰ Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· Æ‰ÙÈÎ ÈÏÚ· ÌÈÏÏÁ ‰Ú·¯‡ ÂÊ ‰ÈÈÒÎ
ÂÊ ‰ÈÈÒÎÏ ˙Á˙Ó ±∑≥ÆÌÈÁÈÏ˘‰ Ï‡ ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ˙„È¯È ‰˘Á¯˙‰ ‰·‚ÂÓ‰ ÒÈÒÙ‡·Â ±∑≤¨ÔÂ„‡‰ ˙„ÂÚÒ
˙Â˙Ï„‰ „ÂÚ· — ÂÈÏ‡˘ ˙È·‰ ‰È‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈÒÎ ˘È ÂÊ ‰ÈÈÒÎ ÏÂÓÓÂ ±∑¥Æ‰ˆÈÁ¯‰ ‰˘Á¯˙‰
ועלה מיפו לירושלים .על דרך זו בתקופה הצלבנית ראו :וילקינסון ,היל ורייאן )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  .64$61דניאל
הרוסי התלונן בתחילת המאה על אותה הדרך עצמה כי היא קשה להליכה ,טרשית ויבשה ,ולא הזכיר גידולים חקלאיים
באזור .ראו :האב דניאל ,פרק ) 70וילקינסון ,היל ורייאן ]שם[ ,עמ'  .(155$154ייתכן כי השוני נעוץ בהתפתחות
החקלאות הצלבנית בגב ההר בשבעים השנים שעברו ממסעו של דניאל ,וייתכן כי המדובר בהבדלים בהסתכלות
האישית של כל אחד מעולי הרגל .האזור דל מאוד בגשמים ,אולם פוקאס התפעל בכל הזדמנות ממפעלי חקלאות,
כרמים ובוסתנים .והשוו למשל את התפעלותו ממפעל ההשקיה ליד צור )לעיל ,פרק ח( ומגידולי המנזרים ליד הירדן
)להלן ,פרק כ(.
 168כנסיית סטפנוס הפרוטו–מרטיר )המרטיר הראשון( עמדה מחוץ לעיר ,מצפון לשער שכם ,אשר נקרא אז שער סטפנוס
הקדוש .סטפנוס הובא למשפט לפני הכוהן הגדול ונסקל מחוץ לעיר בשל תוכחותיו את העם ואמונתו בישו .לפני שמת
העיד כי רואה הוא 'את השמים פתוחים ואת בן–האדם עומד לימין האלהים' )מעשי השליחים ז ,נו( ,ובכך הפך לעד
)יוונית :מרטיר( הראשון ,אשר מת בשל דבקותו באמונתו .ראו :שם ו ,ח; ז ,ס.
 169פוקאס כינה את כנסיית הגיה–ציון שעל הר ציון :אם הכנסיות ,תואר אשר ניתן לה מפני שנחשבה הכנסייה ומקום
ההתכנסות של הקהילה הנוצרית בראשיתה .בתקופה הצלבנית נבנתה במקום ,על יסודות כנסייה ביזנטית ,כנסייה
גדולה בסגנון רומנסקי בשם 'גבירתנו של הר ציון'.
 170יוחנן השליח ,כותב הבשורה על פי יוחנן ,ולא יוחנן המטביל .על שמו המנזר בפטמוס שבו היה פוקאס נזיר בעת שערך
את ביקורו בארץ.
 171אומפליה — צורת רבים של אומפליון ,ראו לעיל ,הערה  .141מוקדי קדושה אלו נקבעו רק במקומות החשובים ביותר
והם מעידים על חשיבות האירוע :על פי המסורת הנוצרית מרים לא מתה אלא רק נרדמה ,ונלקחה לשמים שלמה בגופה
ובנפשה .היא נרדמה בהר ציון ,נקברה בעמק יהושפט ,סמוך לגת–שמנים )שם כנסייה המציינת את קברה( ,ולאחר מכן
עלתה לשמים.
 172הסעודה האחרונה .ראו :מתי כו ,יז$ל; לוקס כב ,ז$ל; מרקוס יד ,יב$כו; יוחנן יג ,כא$ל.
 173בשבועות )לאחר הפסח שבמהלכו נצלב ישו( ירדה רוח הקודש אל השליחים ,והם החלו לדבר בשפות אשר לא הכירו
לפנים ולהפיץ את תורת ישו .ראו :יוחנן ב ,א$מב.
 174רחיצת רגלי השליחים בידי ישו .ראו :שם יג ,א$כ.
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ÏÚ ¯·ÚÂ‰Â ÒÂÙËÒ ¯ÈË¯Ó–ÂËÂ¯Ù‰ Ì˘ ¯·˜ ‰ÏÈ˜Ò‰ ¯Á‡Ï ±∑μÆÌÈÁÈÏ˘‰ Ï‡ ÁÈ˘Ó‰ ‡· — ˙Â¯Â‚Ò
±∑∂Æ¯Á‡ ÌÂ˜Ó Ï‡ Ï‡ÈÏÓ‚ È„È
Ê¯ÎÂÓ Ï„‚Ó‰ Ì‡ Ì‚Â Æ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚ Ï„‚Ó‰Â ¨¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ‰„ˆ· ‡ˆÓ „Â„ Ï„‚Ó ‡¯˜‰ Ï„‚Ó‰Â
‰¯È·Ò ‰·ÈÒ ˘È — ¯Â·Ò È‡ ÍÎ — ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¨„Â„ Ï˘ Ï„‚ÓÎ ˙Á‡ ‰Ú„· ÌÈÏ˘Â¯È È·˘ÂÈ ÏÎ È„È ÏÚ
ÌÈÏ„‚Ó‰ È˘Â ˘„˜Ó‰ ÔÎÂ ¨‰·Ï ˙˜¯ÂÓÓ Ô·‡Ó ‰· Ï„‚Ó‰ ÈÎ ¯ÙÒÓ ÒÂÙÒÂÈ È¯‰˘ Æ¯·„· ˜Ù˜ÙÏ
˙Â‡¯Ï Ô˙È ‰Ê Ï„‚Ó Ï·‡ ÆÌÈ¯ÓÂ Ï‡ˆÙ Ì˘ ÏÚ Â‡¯˜˘Â ¨ÒÂ„¯Â‰ È„È ÏÚ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Â·˘ ÌÈ¯Á‡‰
ÍÂÓÒ· ±∑∑Æ„Â‡Ó ˜È˙Ú‰ Ï„‚Ó‰ ˙Â„ÂÒÈ ÏÚ ˘„ÁÓ ‰· ÂÈ˘ÎÚ ‰‡¯˘ ‰Ê ÈÏÂ‡Â Æ‰ËÂ˘Ù Ô·‡Ó ‰· ÈÎ
¨ÈÓÈ‰ ‰„ˆ· ¯˘‡ ¨‰·Á¯ Í¯„· „ÚÂˆ ‰˙‡ ÂÎ¯„ ÍÒÎÈ‰·Â ¨¯ÈÚ‰ ÍÂ˙ Ï‡ ÍÈÏÂÓ‰ ¯Ú˘ ˘È Ï„‚ÓÏ
·±∑πÆ‡·Ò ÂÏ˘ ˘Â„˜‰ ·‡‰ Ï˘ ÔÂÈÎÂËÓ‰ ‡ˆÓ ±∑∏¨ÌÈÎÏÓ‰ ÔÂÓ¯‡Ï ÍÂÓÒ
‰˙¯Âˆ ¯˘‡ ¨ÔÂ„‡‰ ¯·˜ Ï˘ ˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ˙‡ ‡ˆÓ˙ ıÁ ˙ÈÈ¯ÈÎ Ï˘ ˜Á¯Ó Í˙ÎÏ·Â
˙ÏÚ· ‡È‰ ÔÂ„‡‰ ÛÂ‚Ï ¯·˜Î ‰˘ÓÈ˘ ¯˘‡ ‰¯ÚÓ‰Â ÆÌÈÂ˘ ÌÈ·˙ÂÎ È„È ÏÚ ˙¯‡Â˙Ó ‡È‰˘ ÈÙÎ ˘ÓÓ
˘¨ÔÂÙˆÓ ¨¯Á‡‰ ˜ÏÁ·Â ¨Ô·Ï ˘È˘ È„È ÏÚ ˙‚ÂÓÂ ·È·Ò ‰ÙÂˆÓ ¨Á˙Ù‰ Ô·‡ ˙·ˆÈ „Á‡· ∫ÌÈ˜ÏÁ È
ÌÈÈÁ‰ Ô˙Â ÁÂ‰ ‰ÈÏÚ˘ — ‰Ùˆ¯‰ ÁË˘Ó ÏÚÓ ˙Á‡ ÚÂ¯ÊÎ ˙‰·‚ÂÓ ‡‰˙˘ ÍÎ ‰·ˆÁ ¯˘‡ — Ô·‡‰
¨ÈÎÏÓÂ ÈÂ„‡ Ï˘ ‰ÂÓ‡‰Â ‰·‰‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Â‰Ë ·‰Ê ‰˙ÙÂˆ˘ ÈÙÎ ‰˙Â‡¯Ï Ô˙È ªÌÂ¯ÈÚÂ ˙Ó
±∏∞ÆÒÂÓÂ˜ ÒÂËÈ‚Â¯ÈÙ¯ÂÙ Ï‡ÂÓ
 175מתי כח ,טז$כ; מרקוס טז ,יד$יח; לוקס כד ,לו$מט; יוחנן כ ,יט$כג.
 176סיפור קבורתו של סטפנוס על פי פוקאס :הסקילה הייתה מצפון לשער שכם ,הקבורה בהר ציון )מרכזה של הקהילה
הנוצרית בראשיתה( וקבורה שנייה בנחל קדרון ,במקום שמצוי בו בימינו מנזר אורתודוקסי על שם סטפנוס .למן
המאה השתים–עשרה הלכה והתבססה מסורת אורתודוקסית שעל פיה סטפנוס נסקל ונקבר בנחל קדרון .פוקאס עדיין
פסח על שתי הסעיפים וניסה לחבר את שתי המסורות .בברית החדשה לא צוין מי קבר את סטפנוס אלא רק כי 'אז
אספו אנשים יראי שמים את סטפנוס וספדו עליו מספד גדול' )מעשי השליחים ח ,ב( .המסורת על אודות גמליאל היא
מסורת אורתודוקסית מאוחרת; ייתכן כי יסודה במסופר במעשי השליחים ה ,לד$מ — בסמיכות לסיפור על סטפנוס
בפרק ו — על הגנתו של 'מורה תורה מכובד' 'מן הפרושים' בשם גמליאל על השליחים.
 177הכוונה למגדל הבולט אשר שרד עד היום )ראו תמונה בעמוד הבא( ,מימין לכניסה למצודה מתוך העיר העתיקה,
הוא כנראה מגדל היפיקוס ,אם כי בעבר סברו כי זהו מגדל פצאל .על מגדל פצאל ראוC.N. Johns, ‘The Citadel, :
Jerusalem: A Summary of Work Since 1934’, idem, Pilgrim’s Castle (Atlit), David’s Tower (Jerusalem) and Qal’at

.ar-Rabad (Ajlun): Three Middle Eastern Castles from the Time of the Crusades, Aldershot 1997, pp. 121, 166
על מגדל היפיקוס ראו :פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ג ,עמ'  .88על המגדלים ראו :מלחמת היהודים ה ,ד ,ג$ד183$156 ,
)תרגום חגי ,עמ'  ;(245$243על אבני המקדש הלבנות ראו :שם ה ,ה ,ב) 190 ,שם ,עמ'  ;(245קדמוניות היהודים טו ,יא,
ג) 392 ,תרגום שליט ,עמ'  .(199ציטוטיו של פוקאס מיוספוס הם מדויקים ,אולם חלק ניכר מחלקו התחתון של המגדל
הוא הרודיאני )עד היום( ,יוספוס הטעה את פוקאס בשל הערתו על האבן הלבנה שממנה נבנו המגדלים .ייתכן כי אבן
זו הייתה רק ציפוי ,וייתכן כי שולבה רק בחלקם העליון של המגדלים ,אשר לא שרד עד המאה השתים–עשרה .פוקאס
ראה לפניו את המגדל הצלבני ,אשר היה גבוה מן המגדל הנראה כיום ,ואשר כדבריו נבנה בתור תוספת על המגדל
העתיק )אם כי המגדל העתיק היה חלקו התחתון של המגדל ולא רק בסיס אשר אין העין רואה( .לשימוש של פוקאס
בדברי יוספוס ראו לעיל ,הערה .7
 178ארמון המלכים — זהו האזכור היחיד של שלטון צלבני בטקסט .ארמון המלכים הצלבנים היה צמוד למצודת דוד מדרום,
באזור תחנת המשטרה )הקישלה( כיום.
 179המטוכיון של סבא היה מרכז הפעילות האורתודוקסית בירושלים :מרכז דתי ואכסניה של מנזר מר–סבא; המנזר עצמו
נמצא כידוע במדבר יהודה .נראה כי פוקאס התארח במקום .כשבעים שנה לפניו התארח שם נוסע אורתודוקסי אחר:
הנזיר הרוסי דניאל .ראו :האב דניאל ,פרק ) 1וילקינסון ,היל ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ' .(121
 180מנואל פורפירוגניטוס קומננוס הוא הקיסר הביזנטי ששלט בשנים  .1180$1143קומננוס הוא שם משפחת הקיסרים
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¯‡˘˙ÂÙÎ Ï˘ ÔÂ
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Æ‰ÈÏÚ ÂÏÙ ¯˘‡ ÔÂ„‡‰ Ï˘ Ì„‰ ˙ÂÙÈËÂ ±∏±Ì„‡ Ï˘ Â˙Ï‚ÏÂ‚ Â· ¯˘‡ ¨ÚÏÒ· Ú˜˘ ˘È ˜„ÒŸ Ï ˙Á˙ÓÂ
˙Á˙Ó ¨ÂÊ ‰ÈÈÒÎ ˙·¯˜·Â Æ‰ÙÈÎÂ ˙ÂÂ¯Ó˜ ‰Ú·¯‡ ˙ÏÚ· ‡È‰ ‡˙ÏÂ‚ÏÂ‚‰ ÏÚÓ ¯˘‡ ‰ÈÈÒÎ‰Â
±∏≤ÆÁÈ˘Ó‰ ÔÂ„‡‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ Ô˙ÂÂ ı¯Ú‰ ·Ïˆ‰ ‡ˆÓ ‰· ¯˘‡ ‰ÏÂ„‚ ‰ÈÈÒÎ ˘È ¨‰Ó„‡Ï
ששלטה בביזנטיון בשנים  .1183$1081פורפירוגניטוס פירושו :נולד בארגמן ,דהיינו נולד בארמון המלכותי כבנו של
קיסר מכהן .מנואל קומננוס חיזק את קשריו עם המדינות הצלבניות באמצעות קשרי נישואין בשנות השישים והשבעים
של המאה השתים–עשרה .במסגרת התקרבות זו אף תרם לשיפוץ אתרי דת רבים בארץ–ישראל וביקש לממש בכך את
התפיסה הביזנטית הרואה בקיסר את מגן המקומות הקדושים והנוצריים האורתודוקסיים בכל מקום שהוא.
 181הכוונה לאדם הראשון .התאולוגיה הנוצרית רואה במותו של ישו על הצלב כפרה על החטא הקדמון של האדם הראשון
ומכאן אזכור טיפות הדם של האדון שנפלו על גולגולתו של האדם הראשון.
' 182נמצא הצלב' — לשון עבר ולא הווה .הכנסייה התת–קרקעית היא קפלת הלנה הקדושה ,ובמפלס התחתון שלה נמצאת
קפלת מציאת הצלב ,שבה על פי המסורת מצאה הלנה אם הקיסר קונסטנטינוס את הצלב .הלנה ביקרה בארץ–ישראל
במאה הרביעית ונתנה גושפנקה רשמית ותמיכה שלטונית לייסודן של כנסיית הקבר ,כנסיית המולד ,כנסיית אלאונה
שעל הר הזיתים וכנסיית ממרא שמצפון לחברון.
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±∏∂ÆÏÂ„‚‰ ˘„˜Ó‰ Ï˘ ‰˜È˙Ú‰ ‰Ùˆ¯‰ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ È‡ ¯Â·ÒÂ ¨·È·Ò ·È·Ò
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¨‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰ ˙‡ „È¯ÙÓ‰ ˜ÂÓÚ ‡È‚ ÚˆÓ‡· ¨‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ¯ÈÚÏ Á¯ÊÓÓ ¨‰ÊÏ ¯·ÚÓ
¨¯˙ÂÈ· ‰˘Â„˜‰ Ï‡‰ ˙„ÏÂÈ ¨Â˙¯È·‚ Ï˘ ¯·˜‰ ‡ˆÓ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÆÌÈÓ˘–˙‚ ‡¯˜‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡ˆÓ
¯˙ÂÈ· ˙ÈÏ‡Ó˘‰ ÂÊ Æ˙ÂÈÒÎ ˘ÂÏ˘ Ì˘Â ¨ÂÈ„ÈÓÏ˙ ˙¯·Á· ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÂÚÈ˘ÂÓ Á Â·˘ Ô‚‰ ÔÎÂ
¨˙Î¯‡ÂÓ ‰ÙÈÎ ‰ÏÂÎ ‰ÒÂÎÓ ÂÊ ‰ÈÈÒÎ ±∏πÆÏ‡‰ ˙„ÏÂÈ ¯·˜ ‡ˆÓ ‰·Â ¨ÈÚ˜¯˜–˙˙ ÏÏÁ ·È·Ò ‰ÈÂ·
¯·˜‰ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ‰ „ˆ·Â Æ˙ÂÙÈÎ Ú·¯‡ ÏÚ· ÔÈÈ· ˙¯Âˆ· Ô·‡‰ ÔÓ ·ÂˆÁ ¨‰¯·˜ ·ˆÈ ¨‰Ó·Î ¨‰ÚˆÓ‡·Â
Ï‡‰ ˙„ÏÂÈ Ï˘ ¯Â‰Ë‰ ‰ÙÂ‚ ÁÂ‰ ‰ÈÏÚ ªÔ·Ï ˘È˘ ‰ÙÂˆÓ ¨Ô·‡ ‰˙Â‡Ó ‰·ÂˆÁ ¨‰ÎÂÓ ‰ËÈÓ ÔÈÚÎ ˘È
±π∞ÆÔÂÈˆÓ ‡·Â‰˘ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÈ· ‰˘Â„˜‰
ÌÈÚ¯ÎÂÓ — ÌÈÁÈÏ˘‰Â ¨ÔÂ„‡‰ ˙ÏÈÙ˙ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‰· ¯˘‡ ‰¯ÚÓ· ¨˙¯Á‡ ‰ÈÈÒÎ ˙‡ˆÓ ‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ
— ‰·Â ¨˙È˘ÈÏ˘ ‰ÈÈÒÎ ˘È ¨Ô·‡ ˙˜È¯Ê ˜Á¯Ó· ¨ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰ ÈÏ‚¯ÏÂ ±π±ÆÂÓ„¯Â Â·Î˘ — ˙ÂÙÈÈÚ‰ È„È ÏÚ
Â˙ÚÈÊ ÈÎ „Ú ¨ÏÏÙ˙‰Ï ·Â˘ ÍÏ‰ ¨Ì˙ÂÏˆÚ ÏÚ ÌÈÁÈÏ˘‰ ˙‡ ÔÂ„‡‰ ÁÈÎÂ‰˘ ¯Á‡Ï — ÔÂÈÏ‚ÂÂ‡‰ ÈÙ ÏÚ
 על. ובצמוד לה מצפון נבנה מנזר למשמשים בקודש, במבנה כיפת הסלע הקימו הצלבנים את כנסיית מקדש האדון183
.17 ' עמ,כנסיית מקדש האדון ראו לעיל
.ל$ כב, הבשורה על פי לוקס ב. מצוות פדיון הבן אשר באו יוסף ומרים לבצע בבית המקדש184
. לה, מתי כג185
. מעניין שפוקאס אינו מזכיר את מרכזם של האבירים הטמפלרים ששכן באזור מסגד אלאקצא של ימינו186
, וראו לעיל, מסורות מתחרות קשרו את לידת מרים לנצרת. במקום היה גם מנזר בנדיקטיני לנזירות. כנסיית סנטה–אנה187
.124 הערה
. בֵרכות בית–חיסדא188
.171  הערה, ראו לעיל. על פי המסורת מרים לא מתה אלא שקעה בתרדמה ולאחר שנקברה נישאה למרומים, כאמור189
על כן אין המדובר בקבר במובן המקובל אלא — בדומה לקבר בנה — בקבר ריק המסמן את מקום התרחשותו של אירוע
. לכן נקראת כנסיית קבר מרים בעמק יהושפט כנסיית העלייה לשמים של מרים.נסי שעיקרו התגברות על המוות
. מהר ציון190
 על תפילתו של ישו בגת–שמנים ועל. מדרום–מזרח לכנסיית קבר מרים,( המערה בגת–שמנים )נקראת גם מערת היגון191
.מו$ לט,מב; לוקס כב$ לב,מו; מרקוס יד$ לו, מתי כו:השליחים אשר הוכרעו על ידי השינה ראו
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ÒÙ˙ ÌÈ„Â‰È‰ Ï‰˜Â ¨‰Ó¯Ó· ÔÂ„‡‰ ˙‡ ˜˘È ‰„Â‰È ¨‰„È‚·‰ Ì‚ ‰Ú¯È‡ ‰Ê Ô‚· ±π≤ÆÌ„ ˙ÂÙÈËÎ ‰¯‚È
‡‰ÈÏ‡˘ ‰¯ÚÓ ‰È˙Á˙ÓÂ ‰ÈÈÒÎ ˙‡ˆÓ ¨ÔÂÈˆ ¯‰Ï ·Â¯˜‰ ‰Â·‚ ÌÂ˜Ó· ¨Ô‚‰ Ï˘ È„‚‰ Â„ˆ· ±π≥ÆÂ˙Â
Æ¯ÂÈˆ· ¯‡Â˙Ó Â˙È˜· ÁÈÏ˘‰Â ±π¥Æ‰¯Ó ‰Î·Â ·˘È ¨˙Â˘ÁÎ˙‰‰ ¯Á‡Ï ÒÂ¯ËÙ ÒÎ
ÏÚ ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ¨È˙¯Ó‡˘ ÈÙÎ ¨„¯ÙÂÓ ¨ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰ ‰‡¯ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÈÈÒÎÂ ÌÈÓ˘–˙‚ ÏÚÓ
¯‰ ÔÎÏ Æ¯ÈÚ‰ ÔÓ ‰Ó ˙„ÈÓ· ‰‰Â·‚ ¨‰Ú·‚ ÔÎ Ì‡ ‡Â‰ ÌÂ˜Ó‰ Æ‡Î·‰ ˜ÓÚ ÏÁÂ ËÙ˘Â‰È ˜ÓÚ È„È
ÏÂ„‚ ‰‡¯ ËÏÁ‰· ‡Â‰ ±πμ‰ÈÚ–˙È·Â Ô„¯È‰ ÔÂÂÈÎÓ ÌÏÂ‡ ¨¯ÈÚ‰ ÔÂÂÈÎÓ ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚ ‰‡¯ ÂÈ‡ ÌÈ˙ÈÊ‰
·Æ¯·„Ó‰ „Ú ÂÏÈÙ‡ ÂÈ˙ÂÂ¯„Ó· ÏÙ˙˘Ó ‡Â‰Â ¨¯˙ÂÈ
·¯Á‡ÏÂ ¨Â˙ÈÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÂÈ„ÈÓÏ˙ Ï‡ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÚÈ˘ÂÓ‰ ‰Ù Â· ¯˘‡ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ¯‰‰ ˙‚ÒÙ
‰·˘ ‰¯ÚÓ ˘È ‰Ê ÌÂ˜ÓÓ ‰ËÓÏ ËÚÓ ±π∂Æ‰ÓÈÓ˘‰ Â˙ÈÈÏÚ Ï˘ ‰‡¯È‰ ¯¯ÂÚÓ Ò‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ÔÎÓ
 192כנסיית גת–שמנים ,ידועה כיום גם בשם כנסיית כל האומות' .זיעתו ] [...כטיפות של דם' — על פי' :וכבוא עליו חבלי
ָמו ֶת התפלל ביתר חזקה וזעתו היתה כנטפי דם יורדים על הארץ' )לוקס כב ,מד( .אם כי שם מסופר על תפילתו לפני
שהוכיח את תלמידיו שנרדמו.
 193מתי כו ,מז$נו; מרקוס יד ,מג$נ; לוקס כב ,מז$נג; יוחנן יח ,ג$יב
 194כנסיית פטרוס גליקנטו במורדותיו הדרומיים של הר ציון )גליקנטו — קריאת התרנגול ,אשר בטרם נשמעה התכחש
פטרוס שלוש פעמים לישו( .ראו :מתי כו ,סט$עה; מרקוס יד ,סו$עב; לוקס כב ,נו$סב; יוחנן יח ,כה$כז.
 195הכפר בית–עניה המוזכר בברית החדשה מספר פעמים; בו החיה ישו את לזרוס )אלעזר( )יוחנן יא ,א$מד( ,ובו גם
נמצאים קברו של לזרוס ומספר כנסיות המציינות את האירוע ואת מקום הקבר .כיום זוהי השכונה הערבית אלעזריה,
והדמיון לשמו של אלעזר אינו מקרי.
 196כנסיית העלייה לשמים ,כיום מסגד .על העלייה לשמים ראו :מרקוס טז ,יט; לוקס כד ,נ$נא; מעשי השליחים א ,ט$יא.
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‰ÓÓ˘‰ß

≤∞≥ß‰˘Â„˜‰

ÊË ˜¯Ù
‰ÈÂ·‰ ‰¯ÈˆÈ
‡¯˜‰ ‰Ê ·ˆÈ ¨Ì˘Ó ˙˘˜ ˙ÈÈ¯È ˜Á¯ÓÎ ¨ÌÈÓ˘–˙‚ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÔÎ·Â
˙¯Âˆ· ˙„„Á˙ÓÂ ˙ÎÏÂ‰ ‡È‰Â ¨ÈÓÂ„ÓÎ ˙Â˙ÈÁ È˙˘Ó ‰ÏÚÓÏ ‰‰·Â‚ ¨˙Ú·Â¯Ó ‰˙¯Âˆ ¨Ô·‡Ó
˙ÚÂ˘È ÏÚ „˜Â˘ ‡Â‰Â ÂÓˆÚ ˙‡ ¯‚Ò ¯˘‡ ≤∞μÈ¯·È‡ ¯ÈÊ ‡ˆÓ ‰ÎÂ˙· Æ‰ÏÚÓÏ „Ú ‰ËÓÏÓ ‰„ÈÓ¯ÈÙ
Æ‰ÏÂ˙·‰ Ì˘ ÏÚ ˙Â‡¯˜‰ ≤∞∂¨˙Â¯ÚÓ ‰ÓÎ ‰· ˙Â·ÂˆÁ ¯˘‡ ¨‰ÏÂ„‚ ‰Ú·‚ ˘È ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆÂ˘Ù
‰Ê È„‡Â ÍÎ ¯Á‡ Æ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ≤∞∑ÌÈËÈ·Â˜ÚÈÂ ÌÈÓ¯‡ Í‡ ¨ÌÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡ ¯ÙÒÓ ÌÓ‡ Ô‰· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó
ÔÚÓÏ ÔÂ„‡‰ Ï˘ Â¯ÈÁÓ· ˘Î¯ ¯˘‡ ¨¯ˆÂÈ‰ ‰„˘ ‰ÊÏ ¯·ÚÓÂ Æ‡Î·‰ ˜ÓÚ ‡ˆÓ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ·Á¯˙Ó
≤∞¥ÆßÌÂ˜ÓÂ˜ß

 197מערת פלגיה ,בסמוך לכנסיית העלייה ,ידועה במסורת היהודית כקבר חולדה הנביאה .על פי הגיוגרפיות נוצריות
פלגיה הייתה בת לאחת ממשפחות המעמד הגבוה באנטיוכיה במאה הרביעית .היא התנצרה והפכה לנזירה מתבודדת
במערה זו שעל הר הזיתים ,ובה נקברה לאחר מותה .על מערה זו כמקום קדוש במסורות הנוצרית ,היהודית והמוסלמית
ראו :א' לימור' ,קבר פלגיה :חטא ,חרטה וישועה בהר הזיתים' ,קתדרה) 118 ,טבת תשס"ו( ,עמ' .40$13
' 198אבינו' ) ,(Pater Nosterמתי ו ,ט$טו; לוקס יא ,ב$ד .הכנסייה היא כנסיית אלאונה ,במקום עומדת כיום כנסיית פטר
נוסטר ,אשר החלה להיבנות בשנת  1920ולא הושלמה.
 199מנזר הגברים אשר הקימה הקדושה מלניה הצעירה ) (439$383בסמוך לכנסיית העלייה לשמים .במילים 'מנזר רומי'
כוונת פוקאס למנזר לטיני–צלבני שהוקם בצמוד לכנסיית זו )המילה 'רומי עלולה להטעות שכן הביזנטים ראו עצמם
כרומים ,ואולם כאן — כמו במנזר בסבסטי — הכוונה למנזר לטיני(.
 200מנזר סטפנוס האורתודוקסי בנחל קדרון.
 201נחל קדרון.
 202לאורה היא סוג של מנזר :קהילת מתבודדים הנפגשים רק בימי ראשון )לעתים גם בשבת( וחג בכנסייה מרכזית .הקשר
בין חברי הקהילה רופף הרבה יותר מאשר במנזר השיתופי )הקוינוביון( .פוקאס כינה את מנזר מר–סבא לאורה ,אם כי
עוד בתקופה הביזנטית הפך לקוינוביון .מדבר רובה הוא חלק של מדבר יהודה המכונה כך בהגיוגרפיות ביזנטיות על
אבות המדבר ,והוא כולל את אזור מר–סבא ואזורי מדבר יהודה הסמוכים לנחל קדרון.
 203על מדבר יהודה ראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד .5.ועל השימוש של פוקאס בביטוי זה ראו לעיל ,הערה .56
 204קבר בת פרעה או קבר זכריה בגדה המזרחית של נחל קדרון.
 205איברי — גאורגי.
 206מערות מתבודדים באזור כפר השילוח של היום .ראו :ד' אוסישקין ,כפר השילוח :עיר הקברים מתקופת המלוכה,
ירושלים תשמ"ז ,עמ' .299$298
 207יעקוביטים ,או סורים–אורתודוקסים ,הם עדה נוצרית מזרחית מונופיזיטית ,אשר נפרדה כבר בעת העתיקה המאוחרת
מן הפטריארכיה בקונסטנטינופוליס ,עקב המחלוקות המונופיזיטיות .עדה זו הייתה מורכבת בעיקר מנוצרים סורים
ומצרים ,שפת הקהילה הייתה ערבית ,ושפת הפולחן באותה התקופה הייתה יוונית .מרכזה של העדה היה בכנסיית מרים
המגדלית ברובע הצפוני–מזרחי של העיר ,ובראשה עמד בישוף .בין העדה לבין היוונים–אורתודוקסים שררה איבה ,שכן
היוונים–אורתודוקסים ראו ביעקוביטים מינים .ראו :רוז )לעיל ,הערה  ,(48עמ' .185$184
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˜·ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ‰ÓÓ ÌÈÓ¯ÂÊ‰ ÌÈÓ‰ È„È ÏÚ ‰˜˘Ó‰ ¨ÁÂÏÈ˘‰ ˙ÎV· ˙‡ˆÓ ÂÏ ¯·ÚÓ ≤∞∏ÆÌÈ¯Ê‰ ˙¯Â
ÏÚ ·È·Ò ¯ËÂÚÓ ÔÈÈÚÓ‰Â ≤∞πÆÌÈˆÚ ˙ÂÒÂÎÓ ¨¯˙ÂÈ· ˙ÂÏÂ„‚ ‡Ï ˙Â˜ÏÁ ˙Â‡¯ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ÆÁÈÁˆ‰ ¨‰Ê‰
ÆÈÂ ÂÏ ÌÈÙÈÒÂÓ ÔÎ‡ ¯˘‡ ¨ÌÈ·¯ ÌÈ„ÂÓÚÂ ˙Â˙˘˜ È„È
∞≤±
·Á¯˙Ó Ì˘ ÆÔÈÏÈÓ ±±–Î ˜Á¯Ó· ¨Â¯Ó‡˘ ÈÙÎ ‡·Ò ˘Â„˜‰ Ï˘ ‰¯Â‡Ï‰ „Ú ‰Ê‰ È„‡ÂÂ‰ ÚÈ‚Ó ÍÎÂ
Æ˘Â„˜‰ ¯·˜ Ì‚ ¨‰ÈÈÒÎ‰ Ì‚ ¨‰¯Â‡Ï‰ Ì‚ ÌÈ‡¯ Ì˘ Æ˘·ÈÂ ÏÂ„‚ ÔÂÈ˜Ï È„‡ÂÂ‰
ÌÈ‡˘Â‰ ÂÏ‡ ÌÈÎÂ˘ Ì‰· ªÌÈË˜ ÌÈÏ„‚ÓÂ ˙Â¯ÚÓ ˘È ¨˜È˜‰ È„ˆ· ¯˘‡ ˙Â„‚‰ ÏÚ ¨‰¯Â‡Ï‰ ÈÙÏ
‡˙ ÆÌÈÓ˘‰ ˙ÂÎÏÓ ÔÚÓÏ ÂÈ˜ÂÙ˙ÏÂ ÌÏÂÚÏ ÂÊ·˘ ¯Á‡Ï ¨˘Ó˘‰ Ï˘ ˜ÈÚÓ‰ dÓ»Á
≤±±ÆÈÂ·ÈÎÏ Ô˙È È˙Ï·‰ ˙‡ — ÈÂ·Î‰ È„È ÏÚ ¨Ë‰Ï È„È ÏÚ Ë‰Ï‰ ˙‡ ÌÈ·ÎÓ Ì‰Â
·¯˘‡ — È„‡ÂÂ‰ ˜ÈÓÚÓ ¨‡·Ò ˘Â„˜‰ ·‡‰ ¨Ï‡‰ ˘È‡ Ï˘ ¯·˜‰Â ‰ÈÈÒÎ‰ ÌÈ‡ˆÓ Â·˘ ÌÂ˜Ó
˙ÂÈ· ‰· ¨ÔÂÈ˜‰ ‰ˆ˜ ÏÚ ÌÈÏ„‚Ó ˘Â„˜‰ ÌÈ˜‰˘ ¯Á‡Ï ÆÏÂ„‚ ÔÂÈ˜ È„ÎÏ — ‰˘ÂÏ˘Ï ÔÎÏ Ì„Â˜ ˜ÏÁ
ÏÚ ·Â˙Î‰ ¯ÒÂÓ˘ ÈÙÎ ¨‰·È·ÒÓ ‰· ÌÈ˘„Á‰ ÌÈË˜Ò‡‰ È¯Â‚Ó ˙‡Â ¨‰ÈÈÒÎ‰ ˙‡ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏ„‚ÓÏ
‡Æ¯Â‡ ˙‡ÏÓÂ ‰ÎÂ¯‡ ¨¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ¨ÔÁ ˙‡ÏÓ ‰ÈÁ· ÏÎÓ ‡È‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ÔÎ·Â ≤±≤ÆÌÈ‡ÏÙÂÓ‰ ÂÈÈÁ ˙Â„Â
¯ˆÆ‰·¯ ˙ÂÈÂÚ·ˆ·Â ˙Â·Î¯ÂÓ· ·ÏÂ˘Ó ‡Â‰ Í‡ ¨¯·„Ó‰ ÔÓ ‡·Â ËÂ˘Ù ÌÓ‡ ‡Â‰˘ ¨˘È˘ ‰ÒÂÎÓ ‰˙Ù
ÏÚÓ ÁÙËÎ ÌÓÂ¯˙Ó ¨‡·Ò ÂÏ˘ ÏÂ„‚‰ ·‡‰ Ï˘ ¯·˜‰ ‰ÚˆÓ‡·Â ¨Ô·‡ ˙ÙˆÂ¯Ó ¯ˆÁ ˘È ‰ÈÈÒÎ‰ ÈÙÏ
Æ¯˙ÂÈ· Ô·Ï‰ ˘È˘· ‰ÙÂˆÓÂ ‰Ó„‡‰
·˜¯·˙ ¯˘‡ ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â·‡‰ È¯·˜ ÌÈ‡¯ — ‰Ó„‡Ï ˙Á˙Ó Ì‚ ÔÎ‡Â — ÂÏ ·È·ÒÂ ¯·˜Ï ÌÂ˜Ó
˙·¯˜· ≤±≥ÆÌÈ˜È˙Ú‰ ÌÈ¯¯Â˘Ó‰ ¨Ò‡ÂÈÂ Ò‡ÓÒÂ˜ ÌÈ˘Â„˜‰ È¯·˜ Ì‚ ÌÈ‡¯ Ì‰ÈÈ· Æ¯·„Ó· Â¯È‡‰
ÂÁÁÂ˘ ¯˘‡ Ì·¯˜Ó ‰˘È˘‰Â ¨˙È‰ÂÏ‡‰ ‰‡¯˘‰‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Á˘ ÌÈ¯Á·‰ ÌÈÚ·¯‡ È¯·˜ ÌÈ‡¯ ÌÂ˜Ó
¨È¯·È‡ ‰È‰ È˘ÈÓÁ‰Â ¨‰ÏÂ„‚‰ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ‡· ÈÚÈ·¯‰Â ¨ÒÂÏÂ‡ÙÂ ÒÂ¯Â„Â‡˙ ¨ÒÂÙËÒ Ì‰È˙ÂÓ˘Â ¨Ï‡‰ ÌÚ
≤±¥Æ˙È‰ÂÏ‡‰ Â˙ÈÈ‡¯ Ï˘· ÌÒ¯ÂÙÓ È˘È˘‰Â
 208פוקאס כינה את בית הקברות לזרים ,אשר נקנה בכסף הבגידה של יהודה איש קריות ,בשם המופיע במתי כז ,ז ,שדה היוצר
) ,(tòn agròn toû keramévwבהבדלי יחסות; המקום ידוע גם בשם חקל–דמא )מעשי השליחים א ,יט( ,שדה הדם.
 209פוקאס הרחיב במידת מה על אודות ברכת השילוח; הוא ציין את העמק המושקה ממימיה ,כפי שתיאר במקומות אחרים
בטקסט מפעלי השקיה וחקלאות .ראו תיאור המעיין ליד צור )לעיל ,פרק ח( וכן מפעלי המים באנטיוכיה )לעיל ,פרק ב(.
 210הקדוש סבא ,מר–סבא או סבאס ) (532$439היה החשוב שבראשי המנזרים במדבר יהודה .הוא הקים שבעה מנזרים
ובהם מאות נזירים ,והחשוב ביניהם הוא מנזר מר–סבא ,הלאורה הגדולה .מנזר זה השפיע רבות על הנזורה בכל רחבי
האימפריה הביזנטית .סבאס התפרסם עוד בחייו כאיש קדוש ואף זכה להשפעה בחצר הקיסר בקונסטנטינופוליס
במהלך ביקוריו בעיר הבירה .וראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד.5.
 211מכבים את הלהט הפיזי על ידי הלהט הרוחני .על ידי הכבוי ,על ידי מה שהתגברו עליו ,דהיינו צורכיהם הגופניים ,הם
מכבים את הבלתי ניתן לכיבוי ,את היצר המיני המפעם בכל אדם ,או לחלופין את המדבר הלוהט ,המסוכן ,המלא שדים
מדיחים ,ושוב חזרנו ליצר המיני.
 212קירילוס מסקיתופוליס ,חיי אבינו הצדיק סבאס )תרגום די סגני ]לעיל ,הערה  ,[66עמ' .(222$140
 213קוסמאס ) 752$675לערך( ,מחבר מזמורי תפילה אורתודוקסיים וקדוש ,היה נזיר במנזר מר–סבא ובישוף מַיומה שליד
עזה .יחד עם יואנס מדמשק הגן על הערצת האיקונות אל מול האיקונוקלזם .יואנס מדמשק ) 749$675לערך( ,תאולוג
וקדוש ,היה נזיר במנזר מר–סבא .כתב מספר חיבורים תאולוגיים חשובים העוסקים בעיקרי האמונה האורתודוקסית,
בהבהרת מושגים ובפולמוס עם תנועות מינות שונות וכן עם האיקונוקלסטים .כמו כן כתב מספר מזמורי תפילה .מאחר
שקוסמאס ויואנס גדלו וחונכו יחדיו ,ומאחר ששניהם היו נזירים במנזר מר–סבא ולחמו באיקונוקלזם ,הם מופיעים
לעתים קרובות יחדיו ,הן בהגיוגרפיות והן באיקונות.
' 214ראייתו האלוהית' — חזונו הנבואי ,התבוננותו הרוחנית .קברי ארבעים הנבחרים — כפי הנראה הכוונה לקברי ארבעים
וארבעה המרטירים אשר נרצחו במנזר על ידי שבטים ערבים בזמן הפלישה הפרסית בשנת  .614ייתכן כי סטפנוס
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ותאודורוס הם סטפנוס התוומטורגוס ותאודורוס אבו–קורה ,שני נזירים מן המאה השמינית .איני יודע מיהו פאולוס.
העיר הגדולה היא קונסטנטינופוליס .ב'איברי' הכוונה לגאורגי ולא לספרדי .תודה לד"ר לאה די סגני על עצתה .וראו:
J. Patrich, Sabas, Leader of Palestinian Monasticism, Washington, DC 1995, pp. 138–140, 144, 326–327
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ÊÈ ˜¯Ù
·˙ÂÎÂÓÒ‰ ˙ÂÚ·‚‰ ÈÙ ÏÚ ¯·ÂÚ‰ ÏÈ·˘· ‡Ï‡ ¨È„‡ÂÂ‰ Í¯„· ‡Ï˘ ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ¯ÂÊÁÏ Í˙ÂÙ
‰Ê ¯ÊÓ ≤±μÆÍ¯‡È·ÂÂÈÂ˜‰ ÒÂÈÒÂ„Â‡˙ ÂÏ˘ ˘Â„˜‰ ·‡‰ Ï˘ ¯ÊÓ‰ ˙‡ ¨ÂÓÓ ÔÈÏÈÓ ∂–Î ¨‡ˆÓ˙ ¨¯ÊÓÏ
¨˘Â„˜‰ ÈÈÁ ÌÈÏ‚Ó˘ ÈÙÎ ¨Â· ¯˘‡ ‡˙‰ ‡ˆÓ ¨˙˘˜ ˙ÈÈ¯È ˜Á¯ÓÎ ¨ÂÈÙÏ ÆÌÈÏ„‚Ó ‰ÓÎ È„È ÏÚ ¯ˆÂ·Ó
¨‰¯ÚÓ ‰Ï ˙Á˙ÓÂ ¨ÏÚÓÓ ÏÂ‚Ú ‚‚ ‰ÏÂ ‰ÈÈÒÎ ˙·ˆÈ ¯ÊÓ‰ ÍÂ˙· ≤±∂Æ˙ÂÈÂ·Î ÌÈÏÁ‚ Â„È· Â˜Ï„
‡˘¯ ·¯˘‡ÎÂ ÆÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˘Â„˜ È„È¯˘ ÌÈÂÓË Ì‰· ¯˘‡ ¨ÌÈ‡˙ ‰ÓÎ Â˙·¯˜·Â ¨˘Â„˜‰ ¯·˜ ‡ˆÓ ‰
˙¯„ ·„ÈÓÏ˙‰ ÂÏ ¯Á· ‰ÈÏ‡ ÂÒÎÈ‰· ¯˘‡ ¨˙¯Á‡ ‰¯ÚÓ Ï˘ È„„ˆ Á˙Ù ‡ˆÓ˙ ‰¯ÚÓ‰ ˙Â‚¯„Ó
ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Í˘Ó·Â — ß˙Â·‡‰ ÈÈÁß· ¯ÒÓ ÍÎ — ˘Â„˜‰ ‰ÂÂÈˆ˘ ÈÙÎ Â¯·˜ ˙‡ ˘Â„˜‰ Ï˘ ≤±∑È˙ÂÎÏÓ‰
≤±∏ÆÔÂÎ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓÊ· ÌÈÁ‡‰ ÌÚÂ ˘Â„˜‰ ÌÚ ÌÈ¯ÂÓÊÓ ¯˘ ‰‡¯
ÁÈ ˜¯Ù
Ô‚ÂÓ
ÒÂÈÓÈ˙Â‡ ˘Â„˜‰ Ï˘ ¯ÊÓ‰ ‡ˆÓ ¨Ô„¯È‰ ¯·„Ó ˜ÓÂÚ· ¨ÔÈÓÈ ÔÂÂÈÎÏ ‰Ê ¯ÊÓÏ ¯·ÚÓ
ÆÍ¯‡ÂÓÂ Ï‚ÂÚÓ ‚‚ ‰Ï Û‡Â ¨‰ÈÈÒÎ ˙·ˆÈ ‰Ê ¯ÊÓ ÍÂ˙·Â ÆÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÂˆÈ·Â ÌÈÏ„‚Ó È„È ÏÚ ·È·ÒÓ
‡Â‰ Ì‚ ÆÏ‡‰ ˘È‡ ‡·Ò Ï˘ Â¯·˜Ï ‰ÓÂ„‰ ¨ÏÂ„‚‰ ÒÂÈÓÈ˙Â‡ Ï˘ ¯·˜‰ ‰ÎÂ˙·Â ¨‰¯ÚÓ ˘È ‰Ï ˙Á˙Ó
≤≤∞ÆÒÂ‡ÈËÈÓÂ„Â ÔÂÈ¯ÒÙ Ï˘ Ì‰È„È¯˘ Ì‚Â ˘Â„˜‰ Ì‚ „ÁÈ Â· ÌÈÁÂÓÂ ¨Ô·Ï ˘È˘ ‰ÙÂˆÓ
≤±π¨ÏÂ„‚‰

ËÈ ˜¯Ù
˘·˙ÂÏ ¯·ÚÓ ¯˘‡ ÏÁ ¯·ÂÚ ÂÎÂ
˜È˜ ‡ˆÓ˙ Ì˘Â ¨ÔÈÏÈÓ ±≤–Î Ï˘ ÁÂÂ¯Ó ˘È ‰Ê ¯ÊÓ ¯Á‡ÏÂ
È¯‰˘ ¨˙Â‡˙˘‰ ¯¯ÂÚÓ ÔÎ‡ Â‰‡¯Ó ¯Á‡ „ˆÓÂ ÔÓ‡ÈÈ ‡Ï „Á‡ „ˆÓ Â¯Â‡È˙ ≤≤≤Æ‡·ÈÊÂÎ Ï˘ ¯ÊÓ‰ ‡ˆÓ
‚„≤≤±ÏÂ

 215הקויונוביארך הוא מנהיג המנזרים הקויונוביטיים ,המשותפים .תאודוסיוס ) (529$430היה ארכימנדריט )ראש קהילת
הנזירים במדבר( יחד עם סבאס ,והיה ראש מנזרי המדבר הקוינוביטיים )בעוד סבאס שימש כראש הלאורות( .מנזרו של
תאודוסיוס היה הגדול שבמנזרי מדבר יהודה והיו בו במאה השישית כ– 400נזירים .לאחר התקופה הצלבנית דעך המנזר
וננטש ,אך בתחילת המאה העשרים הוקם מחדש על ידי הפטריארכיה היוונית–אורתודוקסית של ירושלים .המנזר מוכר
גם בשמו הערבי דיר–דוסי.
 216הכוונה כנראה לחיבור 'חיי תאודוסיוס' מאת תאודורוס מפטרה )ראו להלן ,הערה .(218
 217המלכותי — משחק מילים על שמו של התלמיד :בסילאוס ,מלך.
 218המקור לסיפור הוא 'חיי תאודוסיוס' .ראוThéodore de Pétra, Vie de Saint Théodosios, 21.25 – 24.20 (ed. A.J. :
Festugière), Les Moines d’Orient, III, 3, Paris 1863, pp. 113–115

 219אותימיוס ) (473$376העניק תנופה ועָצמה פוליטית למנזרי המדבר ,ובתקופתו גדל מספרם משלושה לחמישה–
עשר .אותימיוס עצמו ייסד מנזרים מספר ,ובהם המנזר הקרוי על שמו )היום ח'אן אלאחמר במישור–אדומים( ומנזר
תאוקטיסטוס )על שם ידידו ושותפו( בנחל אוג .הקיסרית אודוקיה ,מתוך הערצתה אותו ,בנתה מגדל )שהפך מאוחר
יותר למנזר סכולריוס( ,ותרמה לבניית מאגר מים גדול וכנסייה לצד הדרך בין יריחו לירושלים באתר קצר עלי .סבאס
ומרטיריוס ,שייסדו מנזרים רבים והיו מאבות המדבר החשובים ,נמנו עם תלמידיו .על פועלו בימי מחלוקת כלקדון
ראו :די סגני )לעיל ,הערה  ,(72עמ' .114 ,109
 220פסריון היה ראש מנזר בהר ציון ומונה בשנת  428על ידי הפטריארך יובנאליס לארכימנדריט הראשון של נזירי המדבר.
דומיטיאנוס היה תלמידו של אותימיוס הגדול ושותף לנדודיו ברחבי המדבר ולייסודם של מנזרים במקומות מספר,
כולל ייסוד מנזר אותימיוס עצמו.
 221ואדי קלט.
 222מנזר כוזיבא הוא כיום מנזר סנט–ג'ורג' .כוזיבא הוא שמו הקדום של המעיין הנובע בקרבת המנזר .בימינו המנזר קרוי על
שם גאורגיוס מכוזיבא ,אשר לא היה מייסדו אלא מתבודד ואיש קדוש אשר שמעו יצא למרחוק באמצעות ההגיוגרפיה
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‡Î ˜¯Ù
‰Ê‰ ¯·„Ó‰ ¯Á‡ÏÂ ≤≤∂Æ¯Â‚ŸÒ ÂÏ ¯·ÚÕÓÂ ¨˙ÂÂÓ‰ ÌÈ Ï˘ „ˆ‰ ‡ˆÓ È˙¯ÎÊ‰ ¯˘‡ ÌÈÒÎ¯‰ È˘Ï ÔÈÓÈÓ ÔÎ·Â
≤≤∑Æ‰¯Â‡Ï‰ Ï˘Â ÒÂÈÓÈ˙Â‡ Ï˘ ∫ÌÈ¯ÊÓ‰ È˘ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ¯Á‡Ï ¨‰·Â¯ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯·„Ó‰ ¯Â¯È·· ‰‡¯
ÂÏ ·Èˆ‰ ¨ÁÈ˘Ó‰ Ï˘ ÌÂˆ‰ ÈÓÈ ÌÈÚ·¯‡ ¯Á‡Ï Â· ¯˘‡ ≤≤∏¯‰‰ ‰‡¯ Í¯„ÏÂ ÌÈÒÎ¯‰ È˘Ï Ï‡Ó˘Ó
≤≤πÆ‰Ù¯Á· ·ÊÚ ÁˆÂ˘ ¯Á‡ÏÂ ¨ÌÈÈÂ˙ÈÙ È˘ Ï„˘Ó‰
C. Houze (ed.), ‘Vita Sancti Georgii Chozibitae, auctore Antonio Chozibita’, Analecta : ראו.שנכתבה על אודותיו
 שנה לאחר מכן חי בו100– וכ,480  המנזר נוסד לראשונה בסביבות.Bollandiana, 7 (1888), pp. 95–144, 336–359

.79 ' עמ,(56  הערה, הירשפלד )לעיל: ראו.1878  המנזר המודרני נבנה בשנת.גאורגיוס
 טבעו הקשה והדרמטי של המדבר — שהגיע כאן לשיא — הוביל לשיא חדש בהערכה של פוקאס לאנשים השוהים223
( איש בשר ודם )ולא קבר או זיכרון, במנזר זה פגש לראשונה קדוש חי:במקום ולשלב נוסף בחיפושיו אחר קדושים
.ששוחח ובא במגע עם האל
. זהו המקום היחיד בטקסט שפוקאס ציין בו קושי אישי כלשהו224
. היא ימת אוכריד אשר נמצאת היום בגבול מקדוניה ואלבניה, ימת אכריס225
. מדרום לים המלח, סגור היא צוער התנ"כית226
. מר–סבא227
 אולם פסח לחלוטין, פוקאס אמנם הזכיר מיד בהמשך את צום ארבעים הימים ואת פיתויי השטן. הכוונה להר הקרנטל228
 מאחר, ובכך הסתיר את הנוכחות הלטינית באזור,על אזכור המנזר הלטיני החשוב אשר היה במקום באותה תקופה
.שביקש לצייר את המדבר כאזור אורתודוקסי
.יג$ א,יג; לוקס ד$ יב,יא; מרקוס א$ א, מתי ד229
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„˜ÙÓ ÁÁÂ˘ ‰· ¯˘‡ ‰ÈÈÒÎ ¯‰·Â Æ¯‰ ˘È ¨ÔÈÏÈÓ ∂–Î — ¯Â·Ò È‡ ÍÎ — Ï˘ ‰·¯˜· ¨‰Ê ¯‰ ÏÂÓÓÂ
≤≥∞ÆÔÂ–Ô· Ú˘Â‰È ÌÚ Ï‡ÎÈÓ ÏÈÁ‰
·Î ˜¯Ù
·˜¯·˙ Ï˘ ¯ÊÓ‰ ÆÔÂÓÏ˜ Ï˘ ¯ÊÓ‰Â ÒÂÓÂËÒÂÒÈ¯Î ¨ÒÂÓÂ¯„Â¯Ù ÂÈÈ‰„ ¨ÌÈ¯ÊÓ ‰˘ÂÏ˘ Â· Ô„¯È‰
ÏÚ ¯˙ÎÂÓ‰ ¨ÂËÈÏ˘ Ï˘ Â„È ˙Â·È„Ï ˙Â„Â‰ ¨ÌÂÈÎ ≤≥≤Æ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯· „ÂÒÈ‰ „Ú ·¯Á ≤≥±ÒÂÓÂ¯„Â¯Ù
‰ÏÈ‰˜‰ ˘‡¯˘ ¯Á‡Ï ¨˘„ÁÓ ¯ÊÓ‰ ¯·ÎÓ ‡Ï ‰Ê Ì˜Â‰ ¨ÒÂÓÂ˜ Ï‡ÂÓ ÒÂËÈ‚Â¯ÈÙ¯ÂÙ‰ ¨Ï‡‰ È„È
˘ÆÌÂ˜È˘‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙È¯ÒÈ˜ ÌÈÙ ˙Ï·˜· ÂÓÚ ÁÁÂ
·˙ÂÏÙ˘Â ‰ÂÂÚ ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï ¨Ì˘ ÆÔ„¯È‰ ¨˙Â¯‰·˘ ˘Â„˜‰ Ì¯ÂÊ Ì˘Ó ˙˘˜ ˙ÂÈ¯È È˙˘ ˜Á¯Ó
¯˘È ¨Ì˘Ó Ô·‡ ˙˜È¯Ê ˜Á¯ÓÎ ¨‰„‚‰ ˙·¯˜·Â ≤≥≥ÆÈ˙ÏÂ‡‚ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ˙‡ ÈÏ˘ Â˘È „ÒÈÈ ¨ÁÂ
˘Â·Ï‰ ‰Ê ˙‡ ÌÂ¯Ú ÂÎÂ˙Ï Ï·È˜ ≤≥¥¨Â˜ÈÙ‡ ˙‡ ‰È˘˘ ÈÙÏ ¨Ô„¯È‰ Â· ¯˘‡ ¨‰ÙÈÎ ÏÚ· Ú·Â¯Ó ‰·Ó
·≤≥μÒÂ‚ÂÏ‰ ÏÚ ‰„¯È ‰ÂÈ ˙ÂÓ„· ÁÂ¯‰Â ¨Â˘‡¯· ‰Ú‚· ÏÈ·ËÓ‰ Ï˘ ÂÈÓÈ „È ‰„Ú¯ Ì˘ ÆÌÈÓ˘ ÈÚ
≤≥∂Æ‡Â‰ Â· ÈÎ ÚÈ˘ÂÓ‰ ÈÙÏ „ÈÚ‰ ·‡‰ Ï˘ ÂÏÂ˜Â ¨‰Ï ‰ÂÂ˘‰
‚Î ˜¯Ù
·¯˘‡Î ÚÈ˘ÂÓ‰ „ÓÚ ÂÈÏÚ ¯˘‡ ¨ÌÈÂÓ¯Á „Â‡Ó ‰Ë˜‰ ‰Ú·‚‰ ˙‡ˆÓ Ô„¯ÈÏ ÒÂÓÂ¯„Â¯Ù Ï˘ ¯ÊÓ‰ ÔÈ
≤≥∑ÆÌÏÂÚ Ï˘ Â‡ËÁ ˙‡ Á˜ÈÈ ¯˘‡ „Á‡‰ Â‰Ê ÈÎ Ï‰˜‰ ÈÙÏ ÊÈ¯Î‰Â ÔÁÂÈ ÂÈÏÚ ÚÈ·ˆ‰
 230כנסיית המלאך מיכאל הוקמה במקום שעל פי המסורת הנוצרית הוא הגלגל .שם הקים יהושע גל אבנים לאחר שעבר
את הירדן )יהושע ד ,כ( .במקום זה גם פגש יהושע את 'שר צבא ה'' )שם ה ,יג$טו(.
 231מנזר פרודרומוס ,מנזר יוחנן המטביל ,נבנה לראשונה בסביבות שנת  ,500והיה מרכז עלייה לרגל ומחשובי המנזרים
באזור .תאודוריך תיאר בסביבות שנת  1172טבילה המונית באתר טבילה זה .ראו :תאודוריך ,פרק ל )מהדורת הויגנס
]לעיל ,הערה  ,[45עמ'  .(177פוקאס לא תיאר כאן את טבילתו שלו ,ולא ברור אם טבל במקום .יתר על כן ,למרות
הביטויים המרמזים על חוויה אישית )'גאולתי' ו'ישו שלי'( לא תיאר כאן שיא רגשי ולא השקיע בפסקה מאמץ ספרותי
רב ,כפי שעשה בתיאור נצרת ובית–לחם .הוא אף לא הזכיר את מבצר הטמפלרים אשר היה צמוד למנזר .כל זאת כנראה
מפני שרצה לטשטש את סימני האחיזה הלטינית באזור זה בפרט ואת סימני השלטון הצלבני בארץ–ישראל בכלל.
 232רעידת האדמה אירעה בשנת  1157ופגעה בבניינים רבים ברחבי הארץ ,ביניהם במנזר מר–אליאס שמוזכר להלן ,בפרק כז.
 233המסתורין — סקרמנט הטבילה ,המכניס את היילוד לחיק הנצרות ונותן בידו את אפשרות הגאולה .ישו ייסד מסתורין
זה בהטבלתו שלו על ידי יוחנן המטביל.
 234המבנה שהזכיר פוקאס ,ואשר על פי המסורת הוא המקום שבו טבל ישו ,לא היה במאה השתים–עשרה על שפת הנהר
עקב שינויי הזרימה .נראה כי זו מסורת אורתודוקסית ,הסותרת את המסורת הלטינית על אודות האבן אשר עליה עמד
ישו בעת שנטבל ,אבן שבתקופה הנדונה עדיין הייתה בתוך זרם הירדן .ראו :תאודוריך ,פרק ל )מהדורת הויגנס ]לעיל,
הערה  ,[45עמ' .(177
 235ראו לעיל ,הערה  .88פוקאס הדגיש כאן את ההייררכייה האורתודוקסית באשר לשילוש הקדוש ,ובכך התפלמס במובלע
עם התפיסה הלטינית את אותה ההייררכייה ,ופולמוס זה נוגע לוויכוח המפורסם על אודות הבן ) .(Filioqueפוקאס ציין
כי רוח הקודש ירדה על הלוגוס השווה לה ,דהיינו רוח הקודש וישו הן מהויות שוות ,ושתיהן שואבות את כוחן ממקור
הכוח האלוהי ,האב ,המעיד ומודיע כאן לישו כי בנו הוא.
 236טבילת ישו בברית החדשה ראו :מתי ג ,יג$יז; מרקוס א ,ט$יא; לוקס ג ,כא$כב.
 237גבעת חרמונים לא הוזכרה בברית החדשה .גם הנזיר דניאל הזכיר גבעה זו .ראו :האב דניאל ,פרק ) 28וילקינסון ,היל
ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ'  .(136נראה כי החרמון הועתק לירדן לצורכי עולי הרגל שבאו לירדן ,ושהיו מודעים
לסמיכות הירדן והר החרמון על פי הכתוב שבו גם כונה ההר חרמונים ולא חרמון' :אלהַי עלי נפשי תשתוחח על
כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר ִמצְער' )תהלים מב ,ז( .גם תאודוסיוס ,בתחילת המאה השישית ,הזכיר גבעה
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˘Â„˜‰ ÒÂÓÈÒ¯‚Â
¨‰Ïß‚Á–¯È„ ¯ÊÓ·
±πππ
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Â¯ÊÓ ¨Ô„¯È‰ Ì¯Ê È„È ÏÚ ÂÈ˙Â„ÂÒÈ „Ú ·¯Á ¯˘‡ ¯ÊÓ ˘È ÔÂÓÏ˜ Ï˘Â ÒÂÓÂ¯„Â¯Ù Ï˘ ÌÈ¯ÊÓ‰ ÔÈ·
„ÂÓÚÂ ˙Â¯ÚÓ È˙˘Â ‰ÈÈÒÎ‰ È„È¯˘ ËÚÓÏ ¨ÂÓÓ ¯·„ „ÂÚ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ‡Ï ≤≥∏Æ˘Â„˜‰ ÒÂÓÈÒ¯‚ Ï˘
Â˙˘È‚ÙÓÂ ¨ı¯ÚÂ „ÒÁ ‡ÏÓ ˘È‡ ‡Â‰ Æ„Â‡Ó Ô˜Ê È¯·È‡ ˙Â„„Â·˙‰ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯Ê‚ Â· ¯˘‡ ¨„„Â·˙Ó Ï˘
¯ÙÒÏ ÈÁ¯Î‰ ÈÎ ÌÈ·˘ÂÁ Â‡Â ¨Ô˜Ê‰ ÏÚ ‰¯˘ È‰ÂÏ‡ „ÒÁ ÔÎ‡ Æ„Â‡Ó ÌÈ¯Î˘ Â‡ˆÈ ÂÓÚ Â˙ÁÈ˘Â
ÆÌ˘Ï Â˙Ú‚‰ ÈÙÏ ¯ÙÒÓ ÌÈÓÈ Ú¯È‡ ¯˘‡ ¯·„‰ ˙‡ ËÂ¯ËÂ¯Ù·
∫ÌÈÈ‰ÂÏ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÚ ‰‡‰· ÌÈ‚Ú˙Ó‰ ÂÏ‡ ¯Â·Ú· ¯ÒÓ‰ ¨Ò ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈÎÁÓ ¯ÂÙÈÒ
Ì‰· ª‰Ó„‡ È˘Â‚ — ˙ÂÙˆÏ Ô˙È˘ ÈÙÎ — ÂÓÁ˙ ÌÈÏ·¯Ú˙ÓÂ ÌÈÏ˙Ù˙Ó‰ Ô„¯È‰ ÈÓ¯Ê È„È ÏÚ
È„Ó ‡Â·Ï Â‚‰ Ì‰Ó ˙ÂÈ¯‡ È˘ Æ˙ÂÈ¯‡ ˙ÁÙ˘Ó ‰Î˘Ó ˙‡ ‰Ú·˜ ÌÎÂ˙·Â ¨ÌÈ·¯ ÌÈ˜ ÏÂ„‚Ï ÌÈËÂ
Ï‡ Ì‰È˘‡¯ ˙‡ ÌÈÚ˘‰·Â ¨Ô˜Ê‰ Ï˘ Â˙Â„„Â·˙‰ ÌÂ˜Ó ˙·¯˜Ï ÚÂ·˘
Â·˘ Â‰ÂÏ·È˜˘ ¯Á‡Ï ÆÏÎÂ‡ Ì‰ÈÙ ˙Ú·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˘˜È· „ÂÓÚ‰
˙ÂÈË˜ ‰È‰ ÌÂÊÓÂ Æ¯‰‰ ÏÂ˜ÈÚ· ÌÎ˘Ó ÌÂ˜ÓÏ ‰ÂÂÏ˘· ÌÈˆÂ¯Ó
Æ‰¯ÂÚ˘ Â‡ ÔÂÙÈ˘ Ï˘ ÌÁÏ ˙ÂÎÈ˙ÁÂ ÌÈÓ· ˙Â·Ë¯ÂÓ
¨ÏÎÂ‡‰ ˙‡ ‰ÏÈ‚¯‰ Ì‰ÈÙ ˙Ú·‰· Â˘˜È·Â Â·¯˜˙‰ ¯˘‡Î ÌÚÙ
‰¯˜ ÔÎ˘ ÆÛ¯Ë‰ ˙ÂÈÁ ˙ÚÈ·˙ ˙‡ ˜ÙÒÏ „ˆÈÎ ˙ÂˆÚ „·Â‡ Ô˜Ê‰ ‰È‰
¯·„ ÌÂ˘ Ï·˜Ï ‡Â‰‰ ˘È‡‰ ‰ÎÊ ‡Ï ÌÈÓÈ ÌÈ¯˘ÚÎ Í˘Ó·Â ‰¯˜Ó
˙‡ ˜ÙÒÏ ÂÈ„È· ‰È‰ ‡Ï ¨‡¯Ù ˙ÂÈÁ ÈÂ‰ß ∫Ì‰Ï ¯Ó‡ ÔÎ Ì‡ ÍÎÂ ÆÏÎ‡Ó
‡Ï Û‡ ¨˙ÚÎ ÌÈÓÈ ÌÈ¯˘Ú ‰Ê Â‰˘ÏÎ ÏÎ‡Ó ¯·„ È„È ÏÚ ÂÚ·Ë ˙˘ÏÂÁ
˜ÙÒÏ Ú„ÂÈ‰ ¨Ï‡‰ ¯·„ Â‰Ê ÆÏÈ‚¯Î ÂÏ ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÂÏ·È˜
ıÚ ÂÈÏ‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ¯‰‰ ˙„‚ Ï‡ ˙˘‚Ï ˘È ÈÎ ¨‰ÂÂÈˆ ¯˘‡Î ÔÂ¯˘ÈÎ·
Ï·˜Â ¨˙ÂÎ¯·Î Ï‚¯‰ ÈÏÂÚÏ ˜ÈÚ˘ ÌÈ·Ïˆ‰ ˙‡ ÔÈÎ ÂÓÓ ªÂ‰˘ÏÎ ÔË˜
ÆßÌÎÂÊÓ ˙‡ Ô‰Â ÈÂÊÓ ˙‡ Ô‰ ˜ÙÒ Ì˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘‡ ¨ÌÈË˜ ˙ÂÚ·ËÓ — Ì˙ÏÂÎÈ ÈÙÎ — ‰¯ÊÁ· Ì‰Ó
‰‡¯ — ËÚÂÓ ÔÓÊ ¯Á‡ÏÂ ÆÔ„¯È‰ ¯‰ ˙Â„‚ Ï‡ Â‡ˆÈÂ ÂÚ ‰Â·˙ ÍÂ˙Ó ÂÓÎÂ Â·È˘˜‰ ˙ÂÈÁ‰Â ¨¯Ó‡ ÍÎ
˙ÂˆÈ· ¯·ÚÏ ÔÂˆ¯Ó Â˘¯Ù ¨„ÂÓÚ‰ ÒÈÒ· „ˆÏ Ì˙Â‡ ÂÁÈ‰˘ ¯Á‡ÏÂ ¨ÌÈË˜ ÌÈˆÚ È˘ Â‡È·‰ — ‡ÏÙ ‰Ê
≤≥πÆÔ„¯È‰
Æ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ¯Â‡È˙· ÌÈ˜ÒÂÚ Â‡ ¨ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÙÈÒ· È„ ÌÏÂ‡
 'ייקח את חטאו של.348 '; עמ6  הערה,53 ' עמ,(16  הערה, היל ורייאן )לעיל, וילקינסון: ראו.בשם זה בסמוך לירדן
.( כט, 'הנה שה האלהים הנושא חטאת העולם' )יוחנן א:עולם' — על פי
 אשר בו הוכשרו פרחי נזורה, אשר היה שילוב של קוינוביון, את המנזר455 ( ייסד בשנת475  גרסימוס )מת בשנת238
 הירשפלד: ראו. מנזר גרסימוס מזוהה עם המנזר הפעיל כיום דיר–חג'לא. אשר נבנתה בסמוך, ולאורה,לחיי התבודדות
.52$50 ' עמ,(56  הערה,)לעיל
 פוקאס לא ציין — אולי בהנחה כי לקוראיו הרקע. זהו המקום היחיד שבו שלח פוקאס את ידו בכתיבה דמוית הגיוגרפיה239
התרבותי המתאים כדי להבין את המשתמע מן הסיפור — כי בסיפור זה על מתבודד ה ְמתַקשר עם אריות באורח נסי
 אשר בהגיוגרפיה על אודותיו, מייסד המנזר החרב, מהדהד סיפורו של גרסימוס הקדוש עצמו,בחורבות מנזר גרסימוס
 הסיפור.23  הערה,88 ' עמ,(77  הערה, ג'וטיצ'קי )לעיל: ראו.נאמר כי ריפא אריה ולאחר מכן שְׁמרוֹ עמו כחיית מחמד
^Toû Makaríou Ivánnou toû : ראו.(Pratum Spirituale :הובא בחיבורו של יואנס מוסכוס 'לימונריון' )בלטינית
.eúkrata biblos, h legomévh LeimônÉ 107 (ed. J.P. Migne, PG, LXXXVII, Paris 1865, cols. 2965–2968)
 או שמא מקור החזרה ההגיוגרפית הוא,לא ברור אם פוקאס המציא סיפור זה על מנת לרמוז לסיפורו של גרסימוס
. שהציג עצמו לפני עולי הרגל כמחיה מסורות קדומות,המתבודד עצמו

˜˙„¯μ¥ ‰

˘Ï˘‡ È

„Î ˜¯Ù
‚˙ÏÚ· ‡È‰ ÂÎÂ˙· ‰ÈÈÒÎ‰Â Æ˙ÂÚÂ·¯ ˙Â·ÂˆÁ ÌÈ·‡ ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈÁÈ¯ˆÂ ˙ÂÓÂÁ Â· ≤¥∞ ÔÂÓÏ˜ ¯ÊÓ· Ì
‰ÙÈÎ ˙ÏÚ· ¨˙ÙÒÂ ‰ÈÈÒÎ ÈÓÈ‰ ‰„ˆÓ ˙¯·ÂÁÓ ÂÊ ‰ÈÈÒÎ Ï‡ ÆÌÈ¯ÓÂ˜Ó ÌÈÂ¯Ó˜ ÏÚ ‰ÈÂ·Â ‰ÙÈÎ
Ï‡‰ ˙„ÏÂÈ ˙‡ ˙¯‡˙Ó‰ ‰Â˜È‡ ‰Ï˘ ÒÈÒÙ‡·Â ¨ÌÈÁÈÏ˘‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰˙· ÈÎ ¯ÙÂÒÓ Æ¯˙ÂÈ· ‰Ë˜Â
·˙Â˜È‡ Ï˘ ÂÏ‡Ï ÌÈÓÂ„ ‰È„ÓÓÂ ‰Ú·ˆ ¨‰ÂÓ˙‰ ¯‡˙œÓ ÆÚÈ˘ÂÓ‰ ÒÂËÒÈ¯Î ˙‡ ‰È˙ÂÚÂ¯Ê· ‰‡˘
‰Â˜È‡ ÈÎ — ‰˜È˙Ú ˙¯ÂÒÓ ÈÙ ÏÚ — ¯Ó‡Â ≤¥±Æ˙È¯ÒÈ˜‰ ¯ÈÚ· ¯˘‡ ¯˙ÂÈ· ‰˘Â„˜‰ ‰È¯Ë‚„Â‰‰
ÌÈÚÎ˘Ó‰Â ÌÈÙÂÎ˙‰ ÌÈÒ‰Â ÆÒ˜ÂÏ ˘Â„˜‰ ÔÂÈÏ‚ÂÂ‡‰ ·˙ÂÎÂ ÁÈÏ˘‰ Ï˘ Â„È ÌˆÚ· ‰ËË¯Â˘ ÂÊ
≤¥≤Æ˙ÂÈÓ‡ ¯Ó‡Ï ÌÈ˜Ó ¨‰ÂÓ˙‰ ÔÓ Ë˘Ù˙Ó ¯˘‡ ÊÚ‰Â ˜Â˙Ó‰ ÁÂÁÈ‰Â
¯‚˙Ò‰ ÂÈ¯Á‡Ï ˙˘˜ ˙ÈÈ¯È ˜Á¯Ó·Â ≤¥≥ÆÒÂÓÂËÒÂÒÈ¯Î ¯ÊÓ ‰· ˙ÂÈ„ËÒ μ ˜Á¯Ó· ˙‡Ê ¯Á‡ÏÂ
Â¯Â·È„Â ¨ÌÈËÂ˘Ù ÂÈ‚‰Ó ¨Â‡ˆÂÓ· È¯·È‡ Æ‰ÈÈÓÂ„Ï ÂÈÏÚ ÂÓˆÚ ÔÈ˜˙‰ ÏÂ„‚‰ ˘È‡‰ ¨„ÂÓÚ ÏÚ „„Â·˙Ó
˙‡ ÌÈÏ˘‰˘ ¯Á‡Ï ≤¥¥¨‰ÈÏË‡ ÌÈ ˙·¯˜· ÚÏÒ È·‚ ÏÚ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· ·ˆÈÈ˙‰ ÌÈÙÏ Æ‰‡¯È ¯¯ÂÚÓ
ÒÂ‡ÏÈÒ·‰ ÌÚ „ÁÈ ÂÓÁÏ ¯˘‡Î ¨‰¯˜Ó· ‰Ê Ì„‡· ÂÏ˜˙ Â‡ Ì‚ ÔÓÊ‰ Â˙Â‡· Æ˙ÂÈË˜Ò‡‰ ˙ÂÏËÓ‰
≤¥μÆÈÓÂ˜‰ ÒÂËÈ‚Â¯ÈÙ¯ÂÙ‰ ‰ÏÈ‰˙Ï Ú„Â‰
‰Î ˜¯Ù
˙¯ÚÓ ˙‡ˆÓ ¨˙Á‡ ‰È„ËÒ ˜Á¯Ó· ¨ÌÎÂ˙·Â ¨ÌÈÎ·Ò ‰ÓÎ ˘È ¨‰ÏÈ·Ë‰ ÌÂ˜Ó ÏÂÓÓ
¯·ÚÓ
∑≤¥
ÆÛÂ˜Ê „ÓÂÚ‰ ‰Â·‚ ¯·‚ ÏÈÎ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡Â ¯˙ÂÈ· ‰Ë˜ ‡È‰Â ¨ÏÈ·ËÓ‰ ÔÁÂÈ
≤¥∂¨Ô„¯ÈÏ

 240קהילת מתבודדים ליד מעיין עין–חג'לא ,כקילומטר מצפון–מזרח למנזר גרסימוס )דיר–חג'לא( .המנזר הוזכר החל מן
המאה החמישית ,מקור חשוב על אודותיו הוא 'חיי גאורגיוס מכוזיבא' מן המאה השביעית .ראו לעיל ,הערה ) 222קלמון
הוא צמח הקנה(.
 241ההודגטריה )מורת הדרך ,המובילה ,המכוונת( שבקונסטנטינופוליס הייתה אחת האיקונות הקדושות ביותר בעולם
הביזנטי .היא נשמרה במנזר ההודגון ,שנקרא על שמה ,ומדי יום חמישי נישאה בתהלוכה ברחובות העיר ,כדי שתוכל
להשפיע מנסיה על קהל הבאים לכבדה .על פי המסורת השליח לוקס צייר את ההודגטריה.
 242באמצעות סיפור זה יצר פוקאס אחדות של העולם האורתודוקסי :הוא כרך יחדיו את עיר הבירה הקיסרית ,מרכזה של
האימפריה ,עם הכנסייה הקטנה במחוז ספר שעל גדות הירדן ,על ידי שתי איקונות הודגטריות אחיות ,אשר צייר השליח
לוקס .הוא גישר על המרחק הגאוגרפי בייחסו לשתי האיקונות מקור היסטורי ודתי משותף.
 243יואנס כריסוסטומוס )פה הזהב;  ,(407$347היה אחד מאבות הכנסייה ומקדושיה ,ושימש גם פטריארך של
קונסטנטינופוליס .המנזר על שמו — המצוי באתר הנקרא גם ֻרג'ם אלמַֻר'יפיר ,כ– 2ק"מ מדרום–מזרח ליריחו — נוסד
בשנת  .475המנזר נקרא בשמות שונים :משנת  — 528מנזר הסריסים; במאה התשיעית — מנזר סטפנוס; ואפיפניוס
הגיופוליטס )בין המאה השמינית למאה העשירית( כינה אותו מנזר זוסימוס .ייתכן כי מדובר בכמה מוסדות שהיו
סמוכים זה לזה .במאה השתים–עשרה נודע כמנזר כריסוסטומוס .ראו :האב דניאל ,פרק ) 34וילקינסון ,היל ורייאן
]לעיל ,הערה  ,[16עמ'  .(138לא ידוע מתי ננטש המנזר .ראו :פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9ב ,עמ' .200
 244מפרץ אנטליה ,כיום בדרום תורכיה ,לחוף הים התיכון.
 245פוקאס הדגיש כאן לא את עובדת היותו חייל בצבא ,המשרת באופן כללי את הקיסר ,אלא את העובדה כי היה בצבאו
של הקיסר ויצא למערכה עמו )óte ˆ...˜ hmeîw ˆ...˜ tôi aoideímv basileî kaì porfurogenn}tvi tôi
 .(Komnhnôi sustrateuómenoiמסע צבאי זה התקיים בשנת  ,1159$1158ומנואל קומננוס עצמו עמד בראש
צבאותיו שעלו להילחם באנטיוכיה .ראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד.1.
 246לסיום הזכיר בקצרה פוקאס מספר אתרים אשר כפי הנראה לא ביקר בהם בעצמו ,מפני שהיו מעבר לירדן ,שהיווה חיץ
בין השלטון הצלבני למוסלמי .תיאוריהם הקצרים וחסרי הפרטים של אתרים אלו ,למעט מידותיה של מערת יוחנן,
מאששים את ההנחה כי פוקאס שהה בצדו המערבי של הירדן ,ורק שמע הסברים על כמה אתרים שממזרח לו.
 247המערה נמצאת ממזרח לירדן ,בקרבת ואדי ח'רר .הנזיר דניאל הזכיר את המערה בסמוך למקום עליית אליהו השמימה.
ראו :האב דניאל ,פרק ) 33וילקינסון ,היל ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ' .(53
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˙·Î¯Ó È„È ÏÚ ÛËÁ ¯˘‡Î Â‰ÈÏ‡ ‡È·‰ ÔÎ˘ ‰· ¯˘‡ ¨˙ÙÒÂ ‰¯ÚÓ ˘È ¯·„Ó‰ ˜ÓÂÚ· ‰È¯Á‡ÏÂ
˙Â‡ÏÙ‰ ‰˘ÂÚ Â·˘ ¯·„Ó‰ Â‰Ê ÈÎ ¯Ó‡ Ô„¯È‰ Ì¯Ê ˙Â·È·Ò ÔÈ·Ï ÂÏ‡ ˙Â¯ÚÓ ÔÈ·˘ ¯ÂÊ‡‰ ÏÚ ≤¥∏Æ˘‡‰
Ï‡ ÏÈ·ÂÓ‰ ¯·„Ó‰ ÏÈÁ˙Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯‰Ï ¯·ÚÓ ≤¥πÆÍ‡ÏÓ‰ ˙ÈÂÓ„ ‰ÈÈ¯ˆÓ· ˙ÂÊÁÏ ÈÂ‡¯ ‡ˆÓ ÒÂÓÈÒÂÊ
≤μ∞Æ‰‡¯˙È¯‡ ÌÈÂ Â˙ÈÈ¯Â ÈÈÒ
¯·„Ó‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ È¯ÂÙÈÒÏ ÛÂÒ ‰Ê ‡ ·˘ÁÈÈ

Ì¯Î–ÔÈÚÂ ‰·ÏˆÓ‰ ¯ÊÓ ∫·¯ÚÓ ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÂÊ‡ Æπ
ÂÎ ˜¯Ù
¯ÊÓ „ÒÂ ÂÈ˙Â„¯ÂÓ· ªÌÈÙ‚ ÂÏÂÎ ‰ÒÂÎÓ‰ ÒÎ¯ ˘È „Â„ ‡È·‰ Ï„‚ÓÏÂ ÌÈÏ˘Â¯È ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚÏ ÔÈÓÈÓÂ
˘≤μ≤¨¯‰‰ ¯ÂÊ‡ Ú¯˙˘Ó ÂÏ ¯·ÚÓ ≤μ±Æı¯Ú‰ ·Ïˆ‰ Ï˘ ıÚ‰ ˙¯Î ÂÓÂÁ˙· ÈÎ ÂÈÏÚ ¯Ó‡Â ¨ÌÈ¯·È‡ Ï
‡˘¯ ˙ÂÈ„ËÒ ±¥–Î ˜Á¯Ó· Æ˙ÂÚ·‚‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ È¯¯‰ ‡Â‰ ˙Â·¯ ˙ÂÈ„ËÒ Í¯Â‡Ï È¯‰˘ ¨˜„ˆ· ÍÎ ‡¯˜
‰¯Â‰Ë‰ Ï‡‰ ˙„ÏÂÈ ˙Â¯È‰Ó· ‰ÎÏ‰Â ‰Ó˜ ÂÈÏ‡ ¯˘‡ ≤μ≥¨‡È·‰ ‰È¯ÎÊ ˙È· ‡ˆÓ ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ ÔÓ
 248זוהי אחת משתי מערות אליהו אשר הזכיר פוקאס; המערה האחרת היא על הכרמל )פרק לב( .פוקאס הביא כאן שתי
מסורות בלא להכריע ביניהן .בהזכירו את מערת אליהו בקשר לעלייתו השמימה צירף שתי פרשות שונות :שהייתו של
אליהו במערה בנחל כרית בסמוך לירדן )מלכים א יז ,ב$ז( ועלייתו השמימה ליד גדות הירדן )מלכים ב ב ,יא$יד( .הנזיר
דניאל סיפר על שני אתרים נפרדים :מקום עליית אליהו לשמים )האב דניאל ,פרק ] 33וילקינסון ,היל ורייאן )לעיל,
הערה  ,(16עמ'  ([137ומערת אליהו )שם ,פרק ] 34שם[( .שני מקומות אלו היו בצדו המזרחי של הירדן ,בקרבת מערת
יוחנן המטביל וואדי ח'רר )ראו לעיל ,בהערה הקודמת( .גם סייוולף סיפר על מקום עליית אליהו לשמים בצדו המזרחי
של הירדן ,אולם ברור כי לא ביקר שם ,שכן הוא דיווח על הסכנה הרבה הנשקפת לנוצרים מעבר לירדן .ראו :סייוולף,
פרק כה )וילקינסון ,היל ורייאן ]שם[ ,עמ' .(109
 249אזכור מפגשו של הנזיר זוסימוס עם המצרייה דמוית המלאך נסמך על ההגיוגרפיה על אודות מרים המצרית ,אשר
הפכה לקדושה נוצרית .על פי אחת הגרסאות של ההגיוגרפיה הייתה מרים פרוצה מאלכסנדריה ,והיא הפכה לנוצרייה
ואף ירדה לכפר על עוונות עברה במדבר ,לאחר שכוח מסתורי חסם את דרכה ומנע ממנה להיכנס לכנסיית הקבר,
שבה ביקשה לבקר מתוך סקרנות גרדא .זוסימוס פגש אותה בסמוך לירדן ארבעים ושבע שנים לאחר שירדה להתבודד,
שמע את סיפורה ,וכעבור שנה העניק לה את האֶוּכריסטיה )לחם הקודש( ,לאות כי עוונותיה כופרו על ידי הצומות
וההתבודדות אשר קיבלה עליה .שנה נוספת לאחר מכן שוב ירד זוסימוס לפגשה ,אך מצא רק את גופתה ועליה מכתב
אליו ,שבו כתבה הקדושה — בלילה שלאחר פגישתם הקודמת — כי היא מוסרת את נפשה בידי האל ,לאחר שזכתה
לקבל אוכריסטיה .היא ביקשה ממנו להתפלל בעדה ולקברה .זוסימוס קבר אותה וסיפר את סיפורה ,והסיפור הועלה
על הכתב על ידי סופרוניוס .ראו :קז'דן וטלבוט )לעיל ,הערה  ,(11עמ'  ;(Mary of Egypt’’) 1310ראו גםhttp://www. :
orthodox.net/menaion-april/01-saint-mary-the-egyptian.html

 250ים אריתראה — ים סוף .רייתו — נקודת יישוב בחופו הדרומי–מערבי של חצי האי סיני שממנה עלתה הדרך להר סיני
ולמנזר סנטה–קתרינה.
 251מנזר המצלבה אשר בירושלים ,אשר בינו לבין מצודת דוד ושער יפו מתרומם הרכס )'המכוסה כולו גפנים'( שעליו בנויה
כיום רחביה.
 252פוקאס חזר כאן על מיקומו של בית זכריה באזור ההר ,כפי שכתוב בפתיחת הסיפור על ביקור מרים אצל אלישבע
בבשורה על פי לוקס .גם בהמשך כתב פוקאס את דבריו כפרפרזה על הכתוב שם' :בימים ההם קמה מרים ומִהרה ללכת
אל אזור ההר' )לוקס א ,לט(.
 253פוקאס זיהה בכנסיית יוחנן המטביל שבעין–כרם גם את בית זכריה ,גם את מקום הולדת יוחנן במערה שמתחת לכנסייה —
ובשני המקרים תואם הדבר את המסורות הרווחות כיום — וגם את מקום מפגשן של מרים ואלישבע ,המזוהה כיום
בכנסיית הביקור .יש לציין כי שיוך הביקור לכנסייה זו היה מקובל במאה השתים–עשרה ,וכך סברו גם הנזיר דניאל
ותאודוריך .ראו :האב דניאל ,פרק ) 59וילקינסון ,היל ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ'  ;(150תאודוריך ,פרק לח )מהדורת
הויגנס ]לעיל ,הערה  ,[45עמ'  .(184פוקאס ציין את מקום כנסיית הביקור — ללא אזכור כנסייה אשר הייתה קיימת
במקום — רק בקשר לאבן אשר הסתירה את אלישבע ויוחנן מפני הרג התינוקות ,אבן המוצגת עד היום בכנסיית הביקור.
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ÊÎ ˜¯Ù
Í¯‡È·ÂÈÂ˜‰ ¯ÊÓ Ï‡ ‰ÎÈÏÂÓ‰ ÂÊÂ È¯¯‰‰ ¯ÂÊ‡‰ Ï‡ ‰ÎÈÏÂÓ‰ ÂÊ ¨ÌÈÎ¯„‰ È˙˘ ÔÈ· ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁÓ
˙˜ÁÂ¯Ó ÌÁÏ–˙È· ¯ÈÚ‰Â ÆÌÁÏ–˙È· „Ú ≤μ∑‰˘Â„˜‰ ÔÂÈˆÓ ‰ÎÈÏÂÓ ‰ÈÏÚ˘ Í¯„‰Â ¨‰Ó¯ ˘È ≤μ∂¨‰¯Â‡Ï‰Â
Ì˜Â‰ ¯˘‡ ≤μ∏¨Â‰ÈÏ‡ ‡È·‰ Ï˘ ¯ÊÓ‰ ‡ˆÓ ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ ÔÈ·Ï ‰È·Â ÆÔÈÏÈÓ ∂–Î ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ ÔÓ
·ÌÈ˜‰ Â˙Â‡ Ì‚ ÌÏÂ‡ ≤μπÆ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ·˜Ú ¯ÙÚ „Ú ·¯ÁÂ ¨Ï‡‰ È·‰Â‡ ÌÈ¯·‚ È„È ÏÚ Ì„˜ ÈÓÈ
ÔÈ· ≤∂∞ÆÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ È¯ÂÒ‰ ¯·‚‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡ÊÂ ¨ÈÎÏÓÂ ÈÂ„‡ ¨ÌÏÂÚ‰ Ï˘ Â·ÈËÈÓ ÂÈ˙Â„ÂÒÈÓ
¨‰ÙÈÎ ÏÚ· ÔÈÈ· È„È ÏÚ ‰ÙÂÁÓ ¯·˜‰Â ¨˘ÏÂ˘Ó Â˙¯Âˆ ¯˘‡ ¯ÂÊ‡ ÏÁ¯ ¯·˜ ÌÁÂ˙ ÌÁÏ–˙È· ÔÈ·Ï ¯ÊÓ‰
≤∂±Æ˙Â˙˘˜ Ú·¯‡· ˙ÎÓ˙‰
¯˘‡ ‰¯ÚÓ ‰„˘·Â ¨‰„˘ ‰‡¯ ≤∂≤¨Í¯‡È·ÂÂÈÂ˜‰ ¯ÊÓ ÔÈ·Â ‰È· ¨‰˘Â„˜‰ ÌÁÏ–˙È·Ï Ï‡Ó˘Ó
·ßÏ‡Ï ÌÈÓÂ¯Ó· „Â·Îß‰ ˙‡ ¨ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙¯ÓÊ ˙‡ ¨‰„˘· ÂÏ ¯˘‡Î ¨ÌÈÎ¯Â·Ó‰ ÌÈÚÂ¯‰ ÂÚÓ˘ ‰
ÔÓ ÈÏ˘ Ï‡‰ ˙„ÈÏ ‰˘Á¯˙‰˘ ˙Ú· ˙‡ÊÂ ≤∂≥¨ß‰ÏÂ‡‚ ÌÏÂÚÏÂ ¨ÌÂÏ˘ ‰Ó„‡‰ ÈÙ ÏÚÂÆÆÆß ÂÎ˘Ó‰ ˙‡Â
ÆÏ‡‰ ˙„ÏÂÈ ‰ÏÂ˙·‰
ÔÎÂ ÒÂ·‡‰ Ì‚Â ‰˘Â„˜‰ ‰¯ÚÓ‰ Ì‚ ‰· ÌÈ‡ˆÓ˘ ˙ÈÚÏÒ ‰Ú·‚ ÏÚ ‰ÈÂ· ‰˘Â„˜‰ ÌÁÏ–˙È·Â
‰ÏÂ„‚ ¨‰ÎÂ¯‡ ¨‰¯ÚÓ‰ È·‚ ÏÚ ˙·ˆÈ‰ ‰ÈÈÒÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ≤∂¥Æ‰ÓÓ ˙Â˙˘Ï ‚¯Ú „Â„ ¯˘‡ ¯‡·‰
·ÆÔ·‡ ˙ÙÈÎ ‚‚Î ‰Ï ˙˘Ó˘Ó Á·ÊÓ‰ ¯ÂÊ‡· ÈÎ Ì‡ ¨ÌÈ„ÈÓÚ ÌÈˆÚ· ‰¯Â˜Ó ‡È‰Â ¨·Ïˆ ˙¯Âˆ·Â ¯˙ÂÈ
ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÏÚ — ÈÎÏÓ Ï˘ ‰·È„‰ Â„È ‰ÓÈ˜‰ ¨¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚‰Â „Â‡Ó ‰ÙÈ‰ ¨ÂÊ ‰ÈÈÒÎ ˙‡ Û‡Â
 254המזמור הוא 'אווה מריה' ) .(Ave Mariaראו :לוקס א ,מו$נה.
 255כאמור בכנסיית הביקור בעין–כרם .סיפור זה אינו מופיע בברית החדשה אלא בפרוטו–אוונגליון של יעקב כב )תרגום
קאופר ]לעיל ,הערה  ,[127עמ' .(24
 256מנזר הקויונוביארך הוא מנזר תאודוסיוס ,והלאורה היא מנזר מר–סבא.
 257ציון הקדושה — הכנסייה שעל הר ציון ,שהזכיר פוקאס בפתח תיאורו את ירושלים )פרק יד( .סמוך אליה יצאה הדרך
שהובילה — לאחר המעבר בגיא בן–הינום — על פני גב ההר עד בית–לחם ,בנתיב שבו נמצאת כיום דרך חברון.
 258המנזר הידוע בשם מר–אליאס .נוסד לראשונה בתקופה הביזנטית ,במאה החמישית.
 259רעידת האדמה אירעה בשנת  ,1157והיא החריבה גם את מנזר יוחנן שעל הירדן.
 260הקיסר מנואל קומננוס מימן את שיקום המנזר בשנות השישים של המאה השתים–עשרה .המונח 'גבר סורי' אינו מעיד
כי מוצאו של האיש מאזור סוריה של היום ,אלא על היותו נוצרי מקומי — ולא לטיני–צלבני או נזיר יווני 'מיובא'.
 261המבנה בעל הכיפה אשר הזכיר פוקאס נבנה באמצע המאה השתים–עשרה .אין זה המבנה הניצב כיום מעל לקבר ,ואשר
חלקו העתיק ביותר הוא מן המאה החמש–עשרה.
 262מנזר תאודוסיוס.
 263לוקס ב ,יג$יד ,בשינויים קלים מן הנוסח המקובל היום .ועל סיפור הבשורה לרועים בכללו ראו :שם ,ח$כ.
 264לעניין האבוס ראו :שם ,ז ,טז .לעניין הבאר ראו :שמואל ב כג ,טו ,וראו להלן ,הערה .268

ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ¯Â‡È˙ ¨Ò‡˜ÂÙ Ò‡ÂÈ

˘ÈÈËÏ‰ ‚‰Â‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏÂ‰‰ Ï˘ ‰ÚÂ¯‰Â ÆÌÈ·‰ÊÂÓ ÌÈÒÙÈÒÙ· ‰ÈÈÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ë˘È˜Â — ≤∂μ ÂÂËÏ
·˙‡ÊÂ ¨Â˙Â·È„ ˙ÂÏ„‚ ÏÚ „ÈÓ ÍÎ· ÂÏÓ‚· ¨ËÈÏ˘‰ Ï˘ Í¯Â·Ó‰ Â˜ÂÈ„ ˙‡ ‰ÈÈÒÎ· ·Èˆ‰ ≤∂∂ ‰Ê ÌÂ˜Ó
·≤∂∑Æ‰˘Â„˜‰ ‰¯ÚÓ‰ ÏÚÓ˘ ÂÓˆÚ Á·ÊÓ· Û‡Â ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ
¨‰˘Â„˜‰ ‰¯ÚÓ‰ Á˙Ù ‡ˆÓ ‰ÈÈÒÎ‰ ˘„˜‰Ï Ï‡Ó˘Ó ∫‰Ê ‡Â‰ ¯‡·‰Â ÒÂ·‡‰ ¨‰¯ÚÓ‰ ¯‡˙œÓÂ
È˘ ¯˘‡ ¯‡·‰ Æ˙ÈÁÂ¯Â ˙ÈÙÂ‚ ˙Â˙˘Ï ¨˙Ï˘Â˘‰ „ÒÈÈÓ ¨„Â„ ‰ˆ¯ ‰ÓÓ˘ ¯‡·‰ ‰ÈÂˆÓ Â˙·¯˜·Â
‡‰ÈÓÈÓÓ ÂÈÏ‡ Â‡È·‰ ¨„Î È„È ÏÚ Â·‡˘Â ¨ÌÈ·ÈÂ‡‰ ·ˆÂÓ Í¯„ ÂÚÈ˜·‰˘ ¯Á‡Ï ¨ÂÏ ÌÈ·Â¯˜‰ ÔÓ ÌÈ˘
ÚˆÈ· ÈÎ ÏÚ ÌÂÈ‰ „Ú ÏÏÂ‰Ó ¨Ï‡‰ „Â·ÎÏ ÍÒÎ ÌÈÓ‰ ˙‡ ÍÙ˘˘ ÔÂÂÈÎ ¨„Â„Â ÆÂÂ‡ÓÈˆ Ë‰Ï ˙‡ ˙ÂÂ¯Ï
‡˙ ≤∂∏ÆÌÒ¯ÂÙÓ‰ ‰˘ÚÓ‰
‰ÈÏ‰ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ÔÂÙˆ „ˆ·Â Æ˙Â‚¯„Ó ‰¯˘Ú–˘˘· ‰„È¯È ˘È ‰˙È˙Á˙ „Ú ‰¯ÚÓ‰ ˙ÒÈÎÓÂ
ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰Â ¨¯˘·· Ï‡· ‰˙ÊÁ ‰ÏÂÎ ‰‡È¯·‰Â ÆÒÂËÒÈ¯Î ÁÈ˘Ó‰ ˙‡ ‰ÏÂ˙·‰ ‰„ÏÈ Â· ¯˘‡ ˘Â„˜‰
ÆÈÈÂÚ· Û˙˙˘‰ ÂÈÂÚ·˘ ¯Á‡Ï ¨È¯ˆÂÈÂ ÈÏ‡ Ï˘ Â˙Â‰ÂÏ‡· ¯˘Ú˙Ó ‰˙ÂÓ˙‰ Ô· È‡Â ¨˘„Á ‰˘Ú
Ì„˜ È˘‡ ¯˘‡ ¨Â˙¯Âˆ· ˙ÂÚÏˆ ‰ÂÂ˘ ÚÂ·È¯ Æ˙ÂÈÁ‰ ÒÂ·‡ ‰‡¯ ¨‰ËÓÏ ˙Á‡ ‰‚¯„Ó ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï
ˆÈ˙Ï·‰ ˙‡ ÏÈÎ‰ ¯˘‡ ÒÂ·‡‰Ó ˜ÏÁ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ÂÎ¯„˘ ¨¯Â·ËÎ Í˙Á ÂÚˆÓ‡· Â˘ÚÂ ¨Ô·Ï ˘È˘ Â‰ÂÙÈ
ÒÂ·‡ ÆÌÈÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚ‰ È˜ÏÁÂ ÌÈ‰Â ı¯‡‰ ÔÓ ÌÂˆÚ‰ ‰Ê ˙‡ ¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·Á¯‰ ˙‡ ¨‰ÏÎ‰Ï Ô˙È
ÆÂÏÈÎ‰Ï È„Î· Ì‰· ‰È‰ ‡Ï ÂÏ‡ ÏÎ˘ ÈÓ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯· ÏÈÎ‰ — „ÂÏÈÈ Ï‡‰ ‰È‰ ¯˘‡Î — ‰Ê
‡˙‡ ‰‡Â¯ È‡Â ≤∂πÆ‰˘Â„˜ ‰¯ÚÓ ‰˙Â‡ ÍÂ˙· ‡ˆÓ È‡ È˙ÈÈÂÂ‰ ÏÎ·Â ¨ÂÊ ‰ÂÓ˙ ÍÂ˙ Ï‡ ·‡˘ È
¨Â˙ÂÏ„ ˙‚ÒÙ ˙‡Â ÈÏ‡ ¨‰‡¯È‰ ˙¯¯ÂÚÓ ¨Ï‡‰ ˙·‰‡ ˙‡Â ¨ÒÂ·‡· „ÂÏÈÈ‰ ˙Á‰ ˙‡Â ¨ÔÂ„‡‰ ˙„ÈÏ È·‡Î
˘·ÆÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓÏ ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ‰Ï È‡È·‰ ‰ÁÂÎ
ÒÎ ÏÚ ‰·È˘ÈÎ — ‰ÏÂ˙·‰ Ï˘ ‰˜ÈÁ· ÍÏÓ‰ ˙·È˘È ˙‡Â ¨ÔÂÓ¯‡Î ‰¯ÚÓ‰ ˙‡ ·È˘ÁÓ È‡ ÌÏÂ‡Â
Ï‡ ‰¯Â˘˙Î ÌÈ‚‡Ó‰ Â‡È·‰˘ ˙Â˙Ó‰ ˙‡Â ¨‰¯ÚÓ‰ ˙‡ ÔÙÈ˜‰· ‰‡Â¯ È‡ ÌÈÎ‡ÏÓ ˙ÂÏ‰˜ÓÂ Æ˙ÂÎÏÓ
≤∑±ÆÈ‡ ÁÓ˘ — ÈÂ‡¯ È˙‡ˆÓ „ÒÁ ‰ÊÈ‡Ï ÈÈ·‰·Â ¨¯˘Â‡ ÈÂÂ¯ ˘Á È‡Â ≤∑∞ÆÍÏÓ‰
' 265על כל העולם שלטונו' ) — (kosmivtátonבתרגום מילולי לעברית :העולמי ביותר .בתואר זה ביטא פוקאס את
האמונה הביזנטית כי שלטונו של הקיסר אינו מוגבל לשטח שעליו הוא שולט בפועל בזמן נתון ,אלא נפרש על כל העולם
הנוצרי )ופוטנציאלית — על העולם כולו( ,חוצה גבולות ויבשות וכולל את אזורי השפעתם של כל השליטים האחרים.
 266הרועה של ההולכים אחר הנוהג הלטיני — הכומר הלטיני בכנסייה.
 267על תרומתו של מנואל לשיקום הכנסייה ראו לעיל ,במבוא ,סעיף ד .6.אזכורו של מנואל קומננוס מצוי בין האזכור
הראשון של דוד לבין ההרחבה של הסיפור התנ"כי על באר דוד ודברי שבח לדוד כמלך צדיק .שיבוץ האזכור של הקיסר
בנקודה זו יוצר הקבלה סמויה בין שתי דמויות השליטים ומאציל על מנואל קומננוס מרוחו של דוד ,התגלמות דמות
השליט הטוב ,המולך בחסדי האל ואבי שושלת המשיח.
' 268ודוד אז בַּמצודה ומצב פלשתים אז בית לחם .ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבֹּאר בית לחם אשר בַּשער .וַיּ ִבקעו
שֹלשת הג ִבֹּרים בְּמחנה פלשתים וישאבו מים מבֹּאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבִאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויַסֵּך
אֹתם לה' .ויאמר חלילה לי ה' מֵעשֹׂתי זאת הֲַדם האנשים ההֹלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שֹלשת הג ִבֹּרים'
)שמואל ב כג ,יד$יז(.
 269פוקאס חדל כאן לתאר את מראה עיניו וביקש לשתף קוראיו במה שראה בעיני רוחו ,היינו לתאר את התמונה שהצטיירה
לנגד עיניו לאור האמור בכתבי הקודש .תמונה זו עלתה לפניו אף בשעת הכתיבה ,כאשר הוא נזכר בחוויה שחווה,
ופוקאס גייס כאן את כוחו התיאורי והרטורי כדי לשתף את קוראיו בהתעלות הדתית של עולה הרגל.
 270סיפור המאגים ראו :מתי ב ,א$יב.
 271ההתעלות של עולה הרגל מובילה להצהרת אמונה ,להכרה במלכותו של היילוד המשיח ,ולתחושות אושר וסיפוק,
ורגשות אלה מאשרים ומחזקים את תוקפה של האמונה.
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¯‡Â˙Ó ÒÈÒÙ‡· Æ‰· Â˘Á¯˙‰ ¯˘‡ ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ˙‡ ˙ÓÂÈÓ ÔÓ‡ „È· ¯ÈÈˆ‰ ËË¯˘ ‰ÓˆÚ ‰¯ÚÓ·
˙Á˙ ˙ÁÂÓ ˙ÈÏ‡Ó˘‰ ‰„È ¨‰ËÈÓ‰ Ï‡ ‰ÂÎ¯ ¨‰ÓÏÚ ≤∑≤Ì˘ ˙¯ÈÂˆÓÂ ¨ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰
‰˙ÂÚÈˆ ˙Ù˜˙˘Ó ˜ÂÈ˙· ˙Â·˙Ó ‰„ÂÚ·Â Æ‰ÈÓÈ ÏÚ ‰ÈÁŒÏ ˙‡ ‰ÈÚ˘Ó ‡È‰Â ¨˙¯Á‡‰ „È‰ ˜Ù¯Ó
ÈÙ ÌÈ¯ÈÂÂÁÓ˘ ÈÙÎ ¨‰ÈÙ Ú·Ó ‰˙˘‰ ‡Ï ÔÎ˘ ∫‰ÈÈÁÏ Ú·ˆ·Â ˙ÂÎÈÈÁÓ‰ ‰ÈÙ ˙Ú·‰· ˙ÈÓÈÙ‰
‰ÈÂ‡¯ ‰‡ˆÓ˘ ÔÂÂÈÎÓ Æ‰Â˘‡¯Ï ‰„ÏÈ Û‡˘ ‡Ï‡ „·Ï· ˙‡Ê ‡ÏÂ ¨‰„ÏÈ ‰˙Ú ‰Ê Í‡ ¯˘‡ È‰˘ÈÓ
ÆÚ·Ë‰ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡ ÌÈ·‡Î‰ ‰ÓÓ ÂÎÒÁ È‡„Â ¨Ú·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ˙„ÏÏ

„ÏÂÓ‰ ˙¯ÚÓ
„ÏÂÓ‰ ˙ÈÈÒÎ·
ÌÁÏ–˙È··

®ÌÈ¯Ó–ÈÁ‡ ‰„Â‰È ∫ÌÂÏÈˆ©

Â‰˘ÏÎ ÏÂ˜ Ì‰ÈÊÂ‡ ÂÚÓ˘˘Ó ¯˘‡ ÌÈÚÂ¯‰ Ï˘ Ì¯„ÚÂ Æ˜ÂÈ˙Â ÒÂ·‡Â ¯Â˘ Ì‚ ¨‰Ï ¯·ÚÓ ¯«ÓÁ
ÂÁ‡‰ ·È·Ò ˙ÂÚ¯Ï ˙ÂÏ˘¯· ÌÈÁÈÊÓ Ì‰ Ì‰Ï ¯˘‡ ˙‡Â ¨Ô˘ÙÏ Ô‡ˆ‰ ˙‡ Â¯È˙Â‰ ¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‡¯Â˜
¨ÌÈÓ˘‰ Ï‡ ¨‰ÏÚÓ ÌÈÁ˙ÂÓ Ì‰ Ì‰È¯‡ÂÂˆ ˙‡ Æ¯„Ú‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ·ÏÎ‰ È„È· ÌÈ„È˜ÙÓÂ ¨ÔÈÈÚÓ‰Â
‡ˆÓ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ÈÙÎ ¨˙ÂÂ˘ ˙Â¯Âˆ· ÌÈ„ÓÂÚ ÆÌÚÂ¯‰ ÏÂ˜‰ ¯Â˜Ó ÈÙÏÎ Ì‰ÈÊÂ‡ ÌÈÙ˜ÂÊÂ ÌÈ·È˘˜Ó
‡ÏÏ ÌÈ‡¯ Ì‰Ó ÌÈ„Á‡Ï ¯˘‡ ÌÈÚÂ¯‰ ˙ÂÏ˜ÓÂ Æ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙ÂÁÂ·Â ˙ÂÏ˜· ·È˘˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ÔÂÎÏ
·Â¯· ÂÓÈ„ ÔÎ˘ ¨‰Ó ¯·„ ˙ÏË‰Ï ÂÓÎ ¨¯ÂÁ‡ ˙ÙÂÓ ÌÈÓÈ ÆÌÈÓ˘· ˙ÂˆÂÚ Ì‰ÈÈÚ ÌÈ¯Á‡Â ¨˘ÂÓÈ˘
˙ÂÓÈ‰Ó ÌÈÈÈÚ‰ È¯‰˘ ¨ÛÒÂ ÏÂ˜Ï Â˜˜Ê ‡Ï ÌÏÂ‡ ÆÏÂ˜‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ÍÈ¯‡‰Ï ÂÏÎÂÈ ÍÎ ÈÎ Ì˙Ó‰„˙
ÆÒÂ·‡· ˜ÂÈ˙‰ ˙·ÈÎ˘ ÌÂ˜Ó ˙‡ Ì‰Ï ‰¯ÂÓ Ì˘‚Ù ¯˘‡ Í‡ÏÓ ‡ÂÏ‰ ∫ÌÈÈÊÂ‡‰ ÔÓ Ô‰
, מהדורת פרסטר וריכטסטייג )לעיל: ראו. מכאן ואילך משולבים חלקים מתוך 'לאודטיו מרקיוניס' לכוריקיוס גזאוס272
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ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ¯Â‡È˙ ¨Ò‡˜ÂÙ Ò‡ÂÈ

Ï‡ ˙ÂÂÙ Ô˜ÏÁ ¨ÂÁ‡‰ Ï‡ ˙ÂÎÂ¯ Ô˜ÏÁ ¨Ô˙ÂÓÈÓ˙· ˙ÂËËÂ˘Ó ¨‰ÊÁÓ‰ Ï‡ ·Ï ˙ÂÓ˘ ÔÈ‡ ÏÏÎ Ô‡ˆ‰Â
ÆÏÈ‚¯ È˙Ï·‰ ‰ÊÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÈÚ· ˙ÁÂ· ˙È‡¯ ¨ÌÈ¯Ê ˙ÈÂÚ‰ ‰ÈÁ ¨‰·ÏÎ‰ ÌÏÂ‡Â ¨¯ÎÊ‰ ÔÈÈÚÓ‰
ÌÈËÈ˘ÂÓ Ì‰ ¨‰‡¯È· ¨Í¯· ˙ÚÈ¯Î·Â ¨˙Â˙Ó‰ ˙‡ Ì‰È„È· ÌÈ‡˘ÂÂ ¨ÌÈÒÂÒ‰ ÔÓ ÌÈ„¯ÂÈ ÌÈ‚‡Ó‰Â
‡≤∑≥Æ‰ÏÂ˙·Ï Ô˙Â

ÌÁÏ–˙È·Ï ıÂÁÓ Æ±±
ÁÎ ˜¯Ù
Â¯‰ÊÂ‰ ‰·˘ ‰¯ÚÓ‰ ˙‡ˆÓ ¨Í¯‡È·ÂÈÂ˜‰ ¯ÊÓ ÍÂ˙· ¨ÔÈÏÈÓ ≤–Î ˜Á¯Ó· ‰˘Â„˜‰ ÌÁÏ–˙È·Ï ıÂÁÓ
¨ÔÈÏÈÓ ±≤–Î ˜Á¯Ó· ¨‡È‰‰ ‰¯Â‡Ï‰ ¯Á‡ÏÂ ≤∑¥ÆÌˆ¯‡Ï ˙¯Á‡ Í¯„· Â·˘Â ¨ÒÂ„¯Â‰Ï ¯ÂÊÁÏ ‡Ï˘ ÌÈ‚‡Ó‰
·¨Ì‰¯·‡ Ï˘ ÏÂÙÎ‰ Â¯·˜ ‡ˆÓ ‰ÓÓ ·¯ ˜Á¯Ó·Â Æ˘Â„˜‰ ÔÂËÈ¯Á ¯ÊÓ ‡ˆÓ ¨‰·Â¯ ¯·„ÓÏ ÍÂÓÒ
·≤∑μÆ˘Â„˜‰ ˘ÂÏÈ˘‰ ˙‡ Ì‰¯·‡ Í¯‡È¯ËÙ‰ Á¯È‡ ÂÈ˙Á˙Ó ¯˘‡ ¨‡¯ÓÓ ÈÂÏ‡Â ÔÂ¯·Á
‰ÓÓ˘‰Â Ô„¯È‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ „ÚÂ ÏÈÏ‚‰ Í¯„ ¨ÂÎÚ ÔÓÏ ∫ÂÏ‡ ˙Â„Â‡ ÏÚ ¯ÙÂÒ ‰Î „Ú
∫‰Ê ‡Â‰ Ì¯Â‡È˙ ÛÂÁ‰ Í¯Â‡Ï ¯˘‡ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÂÏÈ‡Â Æ‰˘Â„˜‰

≤ÏÓ¯ÎÏ „Ú ÛÂÁ‰ È¯Ú ¨‰·¯ÚÓ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Í¯„‰ Æ±
ËÎ ˜¯Ù
‡˘¯ ·‡È·‰ ¨Ï‡ÂÓ˘ „ÏÂ ‰
·¯ÈÚ‰ ˙‡ˆÓ ÌÈÏ˘Â¯È ‰˘Â„˜‰ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ÔÈÏÈÓ ∂–Î ˜Á¯Ó
∑∑≤
ÏÚ ˙ÎÂ˘‰ ¨ÒÂ‡Ó‡ ‰ÏÂ„‚‰ ¯ÈÚ‰ ˙‡ˆÓ ¨¯˙ÂÈ Û‡ Â‡ ÔÈÏÈÓ ∑–Î ÍÏ‰Ó ¨ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ Æ‡Â‰‰ ÏÂ„‚‰
¯≤∑∂¨ÌÈÈ˙Ó

 273סיפור המאגים )חכמי המזרח( וסיפור הרועים ,המשתלבים כאן בתמונה אחת ,מצויים בשני אוונגליונים שונים :סיפור
המאגים במתי ,ב ,א$יב ,וסיפור הרועים בלוקס ב ,ח$כ.
' 274לאחר שהֻזהרו בחלום שלא לחזֹר אל הורדוס יצאו לארצם בדרך אחרת' )מתי ב ,יב( .המסורת על המערה שבה לנו
המאגים במנזר תאודוסיוס אינה מוזכרת בברית החדשה והיא מאוחרת יותר.
' 275וַיּ ֵרא אליו ה' בְּאֹלני ממרא והוא יֹשב פתח האֹהל כחֹם היום .וַיּ ִשא עיניו וַיּ ַרא והנה שֹלשה אנשים נ ִצבים עליו וַיּ ַרא
וירץ לקראתם ִמפֶּתח האֹהל וישתחו ארצה' )בראשית יח ,א$ב ,וראו :שם ,א$כב( .שלושת המלאכים שביקרו את אברהם
באלוני ממרא מזוהים בנצרות האורתודוקסית עם השילוש הקדוש.
 276ביוונית ,Armayèm :ארמתם ,הוא תרגום השם רמתיים )באזכור היחיד של שם זה בתנ"ך מופיעה ה"א הידיעה בתחילתו,
דבר המגביר את הדמיון בין 'הרמתים' לבין 'ארמתם'( ,הלוא היא רמתים–צופים ,עירו של אלקנה ,אבי שמואל הנביא
)שמואל א א ,א( והמקום שבו נולד הנביא )שם ,יט$כא( .פוקאס זיהה את רמתיים בנבי–סמואל ,לצד הדרך הצלבנית
מירושלים לשפלה העוברת באמאוס .ראו :ר' אלנבלום' ,הדרך הצלבנית מלוד לירושלים' ,י' בן–אריה ,י' בן–ארצי וח'
גורן )עורכים( ,מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית–יישובית של ארץ–ישראל ,א ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  218$203וראו שם
מפה בעמ' .204
 277פוקאס הזכיר את אמאוס בשל המעשה המסופר בברית החדשה :שניים מחסידי ישו פגשו אותו בהיותם בדרכם אל
אמאוס ,והדבר היה ביום השלישי לאחר שנצלב ונקבר .ברגע שהכירו כי ישו הוא — נעלם מעיניהם .השניים חזרו
לירושלים וסיפרו על כך לאחד–עשר השליחים )לוקס כד ,יג$לה( .בתקופה הביזנטית זוהתה אמאוס עם ניקופוליס
שבעמק איילון .בתחילת התקופה הצלבנית זוהתה עם אבו–גוש ,ולאחר מכן עם הכפר קוביבה ,על הדרך מנבי–סמואל
מערבה .פוקאס התכוון בדבריו ככל הנראה לאמאוס–ניקופוליס ,שכן לדבריו מיד לאחר מכן משתרע אזור רמלה .כינויה
של אמאוס העיר הגדולה משקף את מצבה כמרכז כלכלי ומנהלי בתקופה הביזנטית ,תקופה החיה בזיכרונו ההיסטורי
של פוקאס ,והנוכחת בכתביו לעתים יותר מאשר ההווה ,ולא את מצבה במאה השתים–עשרה .כאשר ביקר פוקאס
במקום עמדה באמאוס )אמאוס–ניקופוליס( כנסייה אשר הייתה שייכת כפי הנראה למסדר ההוספיטלרי ,אשר חכר את
האדמות והכפרים בסביבה .אין כל סימנים לעיר גדולה שהייתה במקום בתקופה הצלבנית .ראו :פרינגל )לעיל ,הערה
 ,(9א ,עמ' .53$52
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‚·‰ÏÂ„‚ ‰ÈÈÒÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È Â·Â ≤∑∏¨‰ÏÓ¯ ¯ÂÊ‡ ÔÈÏÈÓ ≤¥–Î ˜Á¯ÓÏ Ú¯˙˘Ó Ô‡ÎÓ Æ˜ÓÚ ÚˆÓ‡· ‰Ú
·ÔÚÓÏ ˙Â·¯ ˙Â‡Ï˙· ˜·‡Â ¨„ÏÂ Ì‚ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ≤∑πÆÒÂÈ‚¯Â‡‚ ˘Â„˜‰ ÏÂ„‚‰ ¯ÈË¯Ó‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ
ÔÁÏÂ˘‰ ˙Ùˆ¯Ï ˙Á˙Ó ¨ÒÈÒÙ‡·Â ¨˙Î¯‡ÂÓ ‡È‰ ‰ÈÈÒÎ‰Â Æ˘Â„˜‰ Â¯·˜ ‡ˆÓ Ì‚ Ì˘Â ¨‰ÂÓ‡‰
ÆÔ·Ï ˘È˘· ‰ÙÂˆÓ ¨¯·˜‰ Á˙Ù ‰‡¯ ¨˘Â„˜‰
¯·˜ ·È·Ò Â˘Á¯˙‰ ¯˘‡ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ‰ÈÈÒÎ‰ È¯ÓÎ ÈÙÓ ÂÚÓ˘˘ ˙‡ ¯ÙÒÏ ÂÈÏÚ ˙ÚÎ
ÈÙ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ÊÚ‰ ¨‰ÂÓ ‰˙Ú ‰Ê ¯˘‡ ≤∏∞¨ÈÈËÏ‰ ÛÂ˘È·‰ ÈÎ Â¯ÙÈÒ Ì‰ ∫ÔÎ ÈÙÏ ¯ÙÒÓ ÌÈ˘ ˘Â„˜‰
Â˙ÂÒ· ÌÏÂ‡Â Æ˘Â„˜‰ ¯·˜ ‰È˜ÓÚÓ·Â ‰ÏÂ„‚ ‰¯ÚÓ ‰˙Ï‚ ¨Â˙Â‡ ‰ÒÎÓ‰ ˘È˘‰ ÁÂÏ Ì¯Â‰˘ÓÂ ¨¯·˜‰
˙‡Â ¨‰ˆÁÓÏ ÛÂ¯˘ ÌÈ˘‡‰ „Á‡ ˙‡ ‰¯È˙Â‰ ‡È‰Â ¨¯·˜‰ ÔÓ ˙ˆ¯ÂÙ ˘‡ ‰˙‡¯ Â˙Â‡ Ì‚ ÁÂ˙ÙÏ
≤∏±ÆÌÂ˜Ó· ‰‚¯‰ ¯Á‡‰
Ï ˜¯Ù
‰·Â ¨ÌÈ‰ ÛÂÁÏ ˙ÎÂ˘‰ ¨ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ˙·Â¯Ó ¨‰ÏÂ„‚ ¯ÈÚ ≤∏≤¨ÒÂÙÈÏÈÙ Ï˘ ‰È¯ÒÈ˜ ˙‡ˆÓ ‰Ê ¯ÂÊ‡Ï ¯·ÚÓ
‚ÆÂ˙ÈÈ·Ï ÒÂ„¯Â‰ Ï˘ Â„È ‰˜ÙÈÒ ÌÈÚˆÓ‡ Ï˘ ÚÙ˘ ÆÌÈ˘‡ Ï˘ Ì‰ÈÙÎ ˙Â·˙· ÈÂ˘Ú ¨¯„‰ ÏÓ Ì
·‰˙‡ß ∫ÂÏ ‰Ú ÒÂ¯ËÙÂ ¨ßøÌ„‡‰ Ô· ÏÚ ¨ÈÏÚ ÌÈ˘‡‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Óß ∫ÌÈÁÈÏ˘‰ ˙‡ ÒÂËÒÈ¯Î Ï‡˘ ‰
ÆÂ˙·‰‡ Ë‰Ï ˙‡ ‰‡¯‰ ÍÎ· ≤∏≥¨ßÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ô· ÒÂËÒÈ¯Î
 278רמלה הייתה עיר מרכזית ומבוצרת למן ייסודה בתחילת המאה השמינית ,ושמרה על מעמדה גם בשלטון הצלבנים.
פוקאס ציין את 'אזור רמלה' שכן כנסיית גאורגיוס הקדוש ,שבה קברו של הקדוש ,נמצאת בלוד הסמוכה ,אשר שימשה
בישופות ,אם כי המרכז המנהלי ,הכלכלי והצבאי היה ברמלה .לצד הבישוף הלטיני כיהן בלוד מקבילו האורתודוקסי.
 279גאורגיוס היה חייל רומי אשר החזיק באמונה הנוצרית ,ומת על קידוש אמונתו בלוד )דיוספוליס( בימי רדיפות
דיוקלטיאנוס ,בסביבות שנת  .303על פי רוב המקורות היה מוצאו בקפדוקיה ,ומכאן ההדגשה של פוקאס כי גאורגיוס
לא רק פעל בלוד ,אלא אף נולד בה .הקישור בין גאורגיוס לדרקון נבע מקרבתה של לוד ליפו ,שעל פי המסופר
במיתולוגיה היוונית על חופה הציל פֶּרסֶאוס את אנדרומדה מידי הדרקון ,וכן מן העובדה שגאורגיוס היה חייל ,ועל
כן התאים למלא את מקום פרסאוס כגיבור .החל מן המאה העשירית וביתר שאת למן המאה השלוש–עשרה הופיעו
ציורים המתארת את גאורגיוס נלחם בדרקון ומציל עלמה צעירה .לאחר מסעי הצלב הפך גאורגיוס לפטרונן של אנגליה,
פורטוגל ואראגון .קברו של גאורגיוס בלוד תועד לראשונה בסביבות  530על ידי הנזיר תאודוסיוס .עוד בתקופה
הביזנטית הוקמה כנסייה במקום ,והיא שוקמה בתקופה הצלבנית והייתה למרכזה של בישופות לוד.
 280פוקאס הדגיש כאן כי את הפעולה ביצע הבישוף הלטיני ,כפי הנראה על מנת להבהיר כי אין המדובר בבישוף
)אפיסקופוס( האורתודוקסי ,אשר ידוע כי גם הוא שימש באותו מקום .זהו המקום היחיד בטקסט שבו נמתחה במפורש
ביקורת על איש כנסייה לטיני.
 281סיפורים דומים על אודות חפירות ,תגליות מסוכנות ושרידי קדושים אשר אינם חפצים להיות מופרעים ממנוחתם היו
נפוצים בתקופה זו .וראו את סיפורו של בנימין מטודלה על קברי דוד ,שלמה ומלכי יהודה בהר ציון :בנימין מטודלה
)לעיל ,הערה  ,(54עמ' כה$כו.
 282פוקאס טעה בכנותו כאן את קיסריה שלחוף הים התיכון )קיסריה של פלסטינה או קיסריה מריטימה ,היינו הימית( —
קיסריה של פיליפוס .קיסריה פיליפי )בלטינית :של פיליפוס( נמצאת בסמוך למעיינות הבניאס; גם היא נקראה על שם
אוגוסטוס ,אך כדי להבדילה מקיסריה שלחוף הים התיכון — שכבר הורדוס הקדישהּ לקיסר אוגוסטוס — כינוה על שם
פיליפוס בנו של הורדוס .פילופוס הפך את העיר לבירתו ושינה את שמה מפניאס — על שם האל פאן ,שעל שמו נקראים
גם מעיינות הבניאס — לקיסריה .גם הנזיר דניאל טעה את אותה הטעות .ראו :האב דניאל ,פרק ) 65וילקינסון ,היל
ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ'  .(152קיסריה הייתה בתקופה הצלבנית עיר חשובה ,מרכזה של סניוריה ,מקום מושבו של
ארכיבישוף ובעלת מבצר ונמל .הצלבנים שיפצו חלק מן הנמל ההרודיאני והשתמשו בו .הנמל ההרודיאני וכן הביצורים
הצלבניים נראים במקום עד היום .וראו :פרינגל )לעיל ,הערה  ,(9א ,עמ' .183$166
 283אירוע זה התרחש — כפי שכתב פוקאס — בקיסריה של פיליפוס .פוקאס ציטט כאן מתוך מתי טז ,יג$טז .גרסאות דומות
ראו :מרקוס ח ,כז$ל; לוקס ט ,יח$כא.
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' 284הן בכתבים הישנים והן בחדשים' — בברית הישנה ובברית החדשה.
 285מערת אליהו הנביא היא מערה חצובה במורדותיו הצפוניים–מערביים של הכרמל .היה זה מקום פולחן עוד בתקופה
ההלניסטית והרומית .בתקופה הביזנטית הוסב הפולחן לנוצרי והוקדש לאליהו הנביא .אליהו הנביא נקשר לכרמל מפני
שעל פי המסורת התמודד עם נביאי הבעל ושחט אותם )מלכים א יח ,יט$מ( על פסגת המוחרקה ,בקצהו הדרומי–מזרחי
של הכרמל .היו שזיהו בטעות במערת אליהו את מקום המסתור של אליהו בנחל כרית ,אם כי בכתובים נאמר כי נחל
זה נמצא סמוך לירדן )מלכים א יז ,ב$ז( .ראו :האב דניאל ,פרק ) 67וילקינסון ,היל ורייאן ]לעיל ,הערה  ,[16עמ' .(152
פוקאס ייחס את עלייתו של אליהו השמימה למערה זו ,אולם על פי המסופר במקרא התרחש אירוע זה בקרבת הירדן.
ראו :מלכים ב ב ,יא$יב.
 286בתקופה הביזנטית נוסד ליד המערה מנזר )נוסף על מנזר עליון יותר בסמוך למגדלור של היום(.
 287כפי הנראה המדובר באליהו הנביא.
 288במאה השתים–עשרה עדיין הייתה בקלבריה שבדרום איטליה אוכלוסייה יוונית–אורתודוקסית גדולה ,אם כי הנורמנים
כבשו את האזור מידי הביזנטים עוד במאה האחת–עשרה .הקיסר מנואל ניסה בלא הצלחה לבסס בה מחדש את השלטון
הביזנטי ) .(1156$1155נראה כי הנזיר מקלבריה היה יווני–אורתודוקסי וכך גם קהילתו ,ועל כן הזכירם פוקאס.
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 289קבוצת נזירים זו נוסדה עוד בשנת  .1155בנימין מטודלה ציין שנים מועטות לפני כן כי בסמוך למערת אליהו הוקמה
כנסייה המוקדשת לנביא .ראו :בנימין מטודלה )לעיל ,הערה  ,(54עמ' כא .פוקאס ביקש להראות כאן — כבמקומות
אחרים — את המשכיות חיי הרוח היווניים–אורתודוקסיים במקומות הקדושים ,ועל כן ראה בסיפור זה על אודות ייסודו
מחדש של מנזר אורתודוקסי עתיק ,נושא נאה לסיים בו את דבריו.
 290פוקאס התחיל את ביקוריו במקומות הקדושים בפנותו מעכו אל הגליל )פרק י( ,וכנראה לאחר הביקור בכרמל שב לעכו.
לא ידוע כיצד חזר לפטמוס ,אך את המקומות שמצפון לעכו כבר תיאר בדרכו הלוך ,ועל כן סיים את תיאורו כאן .סביר
להניח כי מעכו הפליג בים ,אם בדילוגים בין ערי החוף — כפי שעשה אולי בדרכו הלוך — ואם בהפלגה בלב ים ,דרך
קפריסין.

