
 
     

              
             ]132–107 'עמ, )ג"תשע(רוקם - לגלית חזן  ,פולקלור  ספרות  תרבות: ִמְרָקִמים[

      
  'הרעש בבקעת ארבל'

      שי- עודד עיר

על מסורת אפוקליפטית יהודית גלילית : 'הרעש בבקעת ארבל'
  משלהי העת העתיקה והקשריה ההיסטוריים והליטורגיים
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- גלית חזן' פרופ, במוקדה של ההערה שאני מבקש להביא כמנחה לכבודה של בעלת היובל

עומדת מסורת אחת מתוך הספרות האפוקליפטית היהודית של שלהי העת העתיקה , רוקם

וככל הנראה אף מקום , מרכזה של מסורת זו. הקשרים ההיסטוריים שהיא נתונה בהםוה

וחשיבותה הרבה נעוצה בהפנותה , שהיה ועודנו ממוקדי עיוניה של גלית,  הגליל–התגבשותה 

ıהגבולות הכרונולוגיים של הדיון . זרקור למקומו של הגליל במפה המרחבית של תרחישי הק

שעליה נוסיף קורטוב רמזים אפוקליפטיים מן הפיוט של אותה , הזוהיסטורי במסורת - הספרותי

נמתחים למן מחציתה השנייה של המאה השישית ועד לאמצעה של המאה השביעית , עת

שבה , תיחום זה נובע בראש ובראשונה מכוח המציאות המדינית הפוליטית והקיומית. בקירוב

ıולמעשה יהודי המרחב הביזנטי כולו, ישראל בכלל ויהודי הגליל בפרט- נמצאו יהודי אר ,

כיבושי ,  דעיכתה של ביזנטיון–' עידן של חילופי מלכויות'לנוכח מה שניתן להגדיר בוודאות 

ושוב דחיקתה , שיבתה של המלכות הביזנטית לפרק זמן קצר, הסאסאנים- הבזק של הפרסים

  1.הכול בפרק זמן של כשלושים שנה, בידי הערבים לגבולות מצומצמים למדי

       
שקריאתם הביקורתית ותובנותיהם , דוד עמית ועוזי ליבנר, ברצוני להודות לרעיי אורה לימור  *

שהרבה מחכמתו , במיוחד ברצוני להודות לרעי אלחנן ריינר. החשובות סייעו לי בעיצובו של המאמר
ואשר אף הוא נזקק לה , יה הנדונה כאןשלל שיחות ודיונים שניהלנו על הסוג; ועצתו משוקעים כאן

לטיפולוגיה של סיפור ייסוד : חצור היא מרון, י"יהושע הוא רשב'מהיבטים שונים ומגוונים במאמרו 
הם שסייעו  ,218–179' עמ, )ב"תשע(פ , תרביı', )עוד פרק בעולמו הדתי של היהודי הגלילי(גלילי 

 .צריך לומר ששגגות שנפלו במאמר הן שלי בלבדאין . בידי בעת הורתו ולידתו של המאמר שלפניכם
. גם לנפילתם של הישמעאלים הייתה מנת חלקם של היהודים והנוצרים כאחד) הציפייה(התהייה   1

שחובר בעשורים האחרונים של , מתודיוס- האחרונים הטיבו לתאר זאת בחיבור הסורי הנוצרי פסידו
אך ורק את שליחותם בידי האל ועל פיו הצלחתם של הערבים שיקפה , המאה השביעית
סופם של הערבים אף הם ליפול ולהיות מסולקים בקרב , ברם. הביזנטים-להענשת היוונים

 P.#J. Alexander, The: ראו. שניצחונו יהיה הכנה לקı הימים, אחרון בידי מלך היוונים
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' הגאוגרפיה המשיחית'מועד כניסתו של הגליל או מרחבים מסוימים בו למה שניתן לכנות 

השייך מבחינה מהותית לאמיתות שניסח , עם זאת היה בעובדה זו בלא ספק חידוש. אינו מבורר

יפה לפני למעלה מדור פאול אלכסנדר בדבר הדינמיות של החיבורים או המסורות 

רובם סמוכים על מה שהיה ועל מה שהווה ורק , רים התאמות מתמשכותשעוב, האפוקליפטיות

 וכך בעוד המסורות הקדומות נתנו דעתן בעיקר 2.מיעוטם על מה שעולה בראשם של מחבריהן

       
Byzantine Apocalyptic Tradition, D. de F. Abrahamse (ed.), Berkeley, CA 1985 ; ובתרגום

 A. Palmer, S. Brock and R. Hoyland, The Seventh Century in the: המוער של סבסטיאן ברוק

West-Syrian Chronicles (Translated Texts for Historians 5), Liverpool 1993, pp. 222–242 . התוכנית
ב באופן מובלט באפוקליפסה האפוקליפטית הנוצרית המכילה את המרכיב של המלך האחרון עולה שו

וברקעה של אותה , היווני לזירת האחרית-שם מובא תיאור שובו של המלך הנוצרי. מתודיוס-פסידו
מרכיב זה . בהן התכתשות עולמית בין מלכויות שונות, חזרה ההתרחשויות המסעירות של אותה מאה

והיו , א לגמרי ברוריםושורשיו ל, בראייה האסכטולוגית הנוצרית היה במידה לא מבוטלת חדש
 ,B. Leadbetter: לדיון מעניין בסוגיה זו ראו לאחרונה. ששיערו שמקורה ברסיסים מן המסורת היהודית

‘A Byzantine Narrative of the Future and the Antecedents of the Last Emperor’, J. Burke et al. 

(eds.), Byzantine Narrative: Papers in Honour of Roger Scott, Melbourne 2006, pp. 368–382 . מן
אשר הוא עצמו טעון עדיין מהדורה ביקורתית , הדיון הזה נעדר עד כה עיון במרכיבים שבספר זרובבל

ואף שרבים מן . סוגיה נוספת ומאד בעייתית לפתרון נוגעת לזמנו של החיבור. וביאור של ממש
בין שלטון פרס לימים שלאחר שובו של הקיסר הרקליוס החוקרים נוטים לתארך את חיבורו לתקופה ש

העניין עדיין , מסקנה שכותב שורות אלו נוטה לאמı במסגרת הערה זו, הביזנטי לזירה) ?ארמילוס(
 J.#C. Reeves, Trajectories in Near: ון ריבס'וראו לפי שעה את הערותיו של ג, זקוק לעיון גדול

Eastern Apocalyptic: A Postrabbinic Jewish Apocalyptic Reader (SBLRBS 45), Atlanta, GA 2005, 

p. 47 , 15להלן הערה , ומנגד את קביעותיו הנחרצות של משה גיל, 48והערה.  
2  P.#J. Alexander, ‘Medieval Apocalypses as Historical Sources’, American Historical Review 73 

(1968), pp. 997–1018 .באותו הקשר של תמורות זעירות בשיח האפוקליפטי המעידות על כמדומה ש
רומא 'יש לראות את העתקת איבתו ונקמתו של האל באחרית הימים מרומא ההיסטורית ל, שינויי הזמן

שהפכה בעיני יושבי המזרח הנוצרי ובהם גם היהודים ליורשתה של , היא קונסטנטינופוליס', החדשה
די להציı בתרגום המיוחס ליונתן על הפסוק בספר במדבר . י המקדששממנה יצאו מחריב, זו הקדומה

הדבר . כדי להיווכח בתמורה',  קונסטנטינופוליס–היא קרתא חייבתא ', 'והאביד שריד מעיר'): 19כד (
) עקב אי שקט פוליטי מתמשך(נבע בין השאר משקיעתה של זו הקדומה במהלך המאה החמישית 

ראו הערתו הארוכה של מרקלינוס . נ" לספה476ידי הברברים בשנת ולבסוף בשל נפילתה של רומא ב
מכבש דימויים . לא בכך היה הדבר נעוı, אולם. בכרוניקון שלו לאותה שנה, )מאה שישית(הקומס 

הוביל לקיבועו ) קונסטנטינופוליס(עצום שהובל על ידי זרמים אינטלקטואלים שפעלו בבירה הצעירה 
אלא שבהקשר של , ולא זו בלבד. ואבדן הגמונותה) רומא(ת של הבכירה של הדימוי על ירידתה הסופי

במיוחד בימי (מאבק האיתנים בין היהדות לנצרות הפכה קונסטנטינופוליס במהלך המאה השישית 
 ,P. Magdalino: ועל כך כעת במיוחד אצל, למעין חלופה חיה לירושלים החרבה) הקיסר יוסטיניאנוס

‘The End of Time in Byzantium’, W. Brandes and F. Schnieder (eds.), Endzeiten: Eschatologie in 

den monotheistischen Weltreligionen, Berlin 2008, pp. 119–133 ,125–121' עמ, ובעיקר שם.  
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נתגבש לו אט אט ולא ברור , שבהן ראו את המרחב המשיחי האולטימטיבי, ליהודה וירושלים

גלילי שהפך אף הוא למוקד ולעניין בשל - ישראלי- משנה אפוקליפטי ארı- מרחב, אימתי

האם . שממנו אמור היה להיפתח התרחיש המשיחי ולהתגלגל עד למיצויו בירושלים, העובדה

שבגליל ישב , של חוליה חדשה זו בתרחיש המשיחי נעוצה הייתה בעובדה) 'התאמתה'(לידתה 

שורשי נוכחותו של או שמא היו ? רוב מניינו ובניינו של העם במאות שלאחר מרד בר כוכבא

ובחלקם אולי אף נוצרו מתוך תגובה למסורות , המרחב הגלילי במפה האפוקליפטית קדומים

חילופי 'מתברר כי בעידן ,  מכל מקום3?)ועוד נשוב לשאלה זו בסיום דברינו(נוצריות קדומות 

של מפנה המאה השישית נמצא הגליל במוקדו של השיח האפוקליפטי של אותה ' המלכויות

ועם שכללה . 'ספר זרובבל'כפי שניכר הדבר למשל ממסורות החיבור האפוקליפטי הידוע , עת

ברצוני להצביע בקצרה על מרכיבים שונים , של סוגיה זו עדיין זוקק ברור מקיף לכשעצמו

ıרעש האדמה , בשיח האפוקליפטי הגלילי הזה בהתמקדות במסורת אחת הנוגעת לאותות הק

  .ה בהקשרה ההיסטורי הליטורגי הרחב יותרולנסות למקמ, בבקעת ארבל
3  
4 

קרי , אף שעיקר מעיינינו בהבנת ִפשרה ומקומה של מסורת אחת מתוך המכלול הגלילי

עדיין זקוקים אנו להציג בקצרה מספר רמזים נסיבתיים המורים את , הרעש שבבקעת ארבל

.  אינה מבוטלתהרמז הראשון אמנם נפתל מעט ועקיף למדי אך חשיבותו. דרכנו אל הגליל

מצליח את קווי תיחומו של ' במסורת ידועה מן המאה העשירית ניסח פרשן המקרא הקראי סהל ן

ıוזו . ישראלי האלטרנטיבי לירושלים החרבה וסימן את מוקדיו ובהם טבריה- המרחב האר

ככל הנראה מספר [נשאר יתר מחמש מאות שנה ] ירושלים[ואחרי עזבם למקום ': לשונו

והיו היהודים . לגלים מעון תנים ולא היה אחד מישראל יכול לבוא] ?ו שמא לאטיפולוגי א

] על שם משמר הכהונה ששכן בה, היא טבריה [אשר במזרח באים אל מדינת מעזיה

היו ] מן הדרום, היינו[ואשר בארı הנגב , ואשר במערב היו באים אל מדינת עזה, להתפלל שם

ש מקום לתהות על טיבה של מסורת יחידאית זו  אף כי עדיין י4.'באים אל מדינת צוער

ניתן , וגם אם לא הייתה זו עדות אלא התרשמות, ונוסחתיותה הנעדרת לכאורה כל אסמכתה

ישנן ראיות מוצקות לקיומה של רגל , שכן. לשער שקיפלה בתוכה גרעין היסטורי של ממש

ת קבורה עבריות משלל כתובו. רגלי ששרטט סהל בדבריו- אחת מן המבנה הגאוגרפי התלת

לדרומו של ים (וארמיות משלהי העת העתיקה שנתגלו בנקרופוליס הגדול של העיר צוער 
       
מסורת שהיו בה עירוב של מסורות , כמו למשל זו שראתה את מוצאו של האנטי כריסטוס בשבט דן  3

 ,C.#E. Hill: ועל כך. ושעמדה במרכזו של שיח פולמוסי של אבות הכנסייה עם היהדות, ריותיהודיות ונוצ

‘Antichrist of the Tribe of Dan’, JTS 46 (1995), pp. 99–117 
המליı טו , 13מספר , מצליח פורסמה בידי אברהם אליהו הרכבי במאסף נידחים' איגרתו של סהל ן  4

שרידי פירוש דניאל לדניאל אלקומיסי , 'בן שמאי' ח: דניאל אלקומיסיוראו הערת ; 640' עמ, )1879(
אבלי ציון , ארדר' י: ועוד בקצרה. 305' עמ, )א"תשמ(שלם ג ', כמקור היסטורי לתולדות ארı ישראל

 .113–112' עמ, 2004תל אביב , לתולדות חלופה ליהדות הרבנית: הקראים ומגילות קומראן
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שניקז אליו , ניכר כי המקום שימש מעין אתר חלופי, הנזכרת כאמור ברשימתו של סהל, )המלח

לא רק את קבורת המתים וציון תאריכי קבורתם אלא גם את תקוות הגאולה העזות של אלו 

מראשית המאה השישית (וכך במאוחרות שבכתובות הנקרופוליס מצוער . בקבורתםשעסקו 

 לכאורה אין די בנוסחה 5.היינו המקדש', יהי רצון שייבנה': מופיעה הנוסחה הזו) ומלקראת סופה

. מעין זו כדי להצביע על נטיות הלב והתקווה של בני המקום ושל מנסחי כתובות הקבורה

רובן , ישראליות מתוארכות הן חיזיון נדיר ביותר- ף כי כתובות ארıאם מוסיפים לכך שא, אולם

, המכריע של אלו שבצוער נושאות מניינים על פי לוח השמיטין ועל פי המניין לחורבן הבית

ולכן יש בה , נדמה שדווקא הנוסחה האחרונה נשאה על פי מסורות חכמים אופי משיחי מובהק

מה של -  נמצא כי למסורת היחידאית והסתומה6.מיתכדי לשקף את ייחודה של האווירה המקו

, שרק כשלושים מהן פורסמו עד היום, והכתובות, מה במציאות- מצליח הייתה אחיזה' סהל ן

ממחישות בדרך , )כמו מממלכת חמייר(ושכללו גם את אזכורם של יהודים מן התפוצות 

ת הלב האסכטולוגיות ולטעמי גם את נטיו, מסוימת את עצמת היסוד החלופי שהתממש בצוער

באופן טבעי היו עשויות לצמוח שאיפות כאלו גם במוקד חלופי מעין , של המקומיים והמבקרים

' ועדיין מכלל ספק לא יצאנו והמסורת האניגמטית שבפי סהל ן(כמו טבריה , זה ובחלק ממקביליו

  7).מצליח טעונה פשר של ממש

       
, בבלי: שנות החורבן בהתאמה עם המניין המקראי של גלות מצרים ראועל חשבון הגאולה המונה ל  5

: ועל נוסחאות הציפייה לבנין המקדש בכתובות עמדה לאחרונה יעל וילפנד, ב"ע–א"סנהדרין צז ע
Y. Wilfand, ‘Aramaic Tombstones from Zoar: Jewish Conceptions of the Afterlife’, JSJ 40 

(2009), pp. 510–539 ,530–528' עמ, בעיקר שםו.  
אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה , אמר רבי חנינא': ב"עבודה זרה ט ע, בבלי  6

שהיא קı הגאולה ותקבı להר הקודש ': י על אתר"ורש', שווה אלף דינרים בדינר אחד לא תיקח
א לאחר ארבעת אלפים במתניתא תנ': שם, ובסמוך בתלמוד. 'לנחלת אבותיך ולמה תפסיד הדינר

] א"רצ: ויש גרסה אחרת , נ לערך" לספה470, היינו[ומאתיים ושלושים ואחת שנה לבריאת העולם 
הינה נדירה , יש לציין כי מסורת קדומה זו הסמוכה על מניין בריאת העולם. ''אם יאמר לך אדם וגו

שבונות הקı הנוצריים וראו מה שהערתי על מסורות אלו ועל קרבת חשבונות הקı הללו לח. למדי
בקרבה ניכרת (' לקı'ועל כן ,  לבריאת העולם6000שהיא שנת , נ"לספה) 508 (500סביב שנת 

): 'שית אלפי שני הווי עלמא וחד חרוב']: שם, עבודה זרה, בבלי[למסורת שנתגלגלה גם בקרב חכמים 
O. Irshai, ‘Dating the Eschaton: Jewish and Christian Apocalyptic Calculations in Late Antiquity’, 

A.#I. Baumgarten (ed.), Apocalyptic Time, Leiden 2000, pp. 113–153 ,153–147' עמ, ובמיוחד שם .
 לחורבן הבית שפרסם יוסף נוה 390בהקשר זה מעניינת ואולי תוססת במיוחד היא כתובת משנת 

... תנוח נפשו של יהודה הכהן '): 623' עמ, ]ס"תש[תרביı סט ', שבע מצבות חדשות מצוער'(
שנאסף בשלושה בחודש כסלו בשנה החמישית של השמטה שהיא שנת שלוש מאות ותשעים שנים 

על פי (' ויתעורר לקול משמיע שלום] שהרי בכהן עסקינן[לחורבן בית המקדש יאחז במזבח 
  .)תרגומו של נוה

 30-כ( הנקרופוליס בצוער שפורסמו עד כה מן) בארמית(התאריכים על רובן של הכתובות היהודיות   7
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5  

, המפה האפוקליפטית אלא התנהל בוכפי שנראה להלן ניצב הגליל לא רק במרכזה של 

שינק מן התמונה המתגבשת של , גם שיח משיחי ער, באותה עת ממש של מפנה המאה השישית

השיח התקיים במקצת ממרכזיו . המסורות האסכטולוגיות ושמא בה בשעה אף הזין אותה

, )לייםנוצרים ואלי, יהודים(על הרוב במרכזים מעורבים מבחינה אתנית ודתית , העירוניים

כשהוא ניזון מן הרעיונות והפרטים שהרכיבו את תרחישי הקı שבמחנות , ובזיקה לאותו מפגש

מקרב יהודים מן הערים ) ככל הנראה לפי תומם(על כך מעידים רשמיהם של מ◊יחים . השונים

שסופם שהמירו ודבריהם נתקבצו לחיבור האפולוגטי הנוצרי , טבריה וקיסריה, שקמונה, עכו

שחובר ככל הנראה סביב , )Doctrina Jacobi nuper baptizati(' עקב המומר מקרובתורת י'

 למקצתו של השיח הזה נמצאו מקבילות בכרוניקות ביזנטיות דוגמת זו של 8.נ" לספה634שנת 

 9. של גאורגיוס מפיסידיהHexameron- תאופילקטוס סימֹוַקטה וגם מעט מאוחר יותר ב

היות הגליל בית , בעצם חשיפתה אלא במשמעות הנלווית להחשיבותה של עובדה זו היא לא 

והיותם של בני הגליל גם צרכניה המיידיים של התסיסה שעוררו או , גידול של השיח המשיחי

שהיהודים הציתו בה כנסיות בשל שעת כושר , כפי שאירע הדבר למשל בעכו, נגררו אליה

קליפטית הקשה שחוו בחזיונותיהם והאווירה שנשתררה בעקבות הכיבוש הפרסי והחזות האפו

משיחית זו של אותן קבוצות שנהו אחר חזיונות -  תסיסה חברתית10.הליליים בעקבות כן

       
ורק מקצתם מאוחרים , נ"נעים בין שלהי המאה השלישית לשלהי המאה החמישית לספה, )במספר

: ראו, )לחרבן בית מקדשה] ת(=[ ? 369/368על כתובת הקבורה של הנפטר מחמייר משנת . לעידן זה
כי היה זה תושב צוער , ל נוה שםקצת קשה לקבל כפשוטה את הנחתו ש. 625–624' עמ, שם, נוה

בעיקר לאור העובדה שחמיירים קבורים גם בנקרופוליס של בית שערים בצדם של , שנפטר בחמייר
 .אחרים מבני התפוצות

 ,’G. Dagron and V. Déroche, ‘Doctrina Jacobi): תרגום לצרפתית והערות, ובה מבוא(ראו במהדורה   8

Travaux et Mémoires 11 (1991), pp. 70–219 .אמנם היו . להלן יוצעו הקטעים הנוגעים לדיון שלפנינו
ראו לאחרונה . ניסיונות להמעיט מאד בערכו של חיבור זה בתור מסמך היסטורי אך הם נשללו

 ,W. Kaegi, Muslim Expansion and Byzantine Collapse in North Africa, Cambridge 2010: בקצרה

pp. 34–35 
 M. and M. Whitby, The History of Theophylact: ראו. שלו' היסטוריה' השמיני של הבעיקר בספר  9

Simocatta: An English Translation with Introduction and Notes, Oxford 1986, pp. 222–225; 

Hexameron, 9 (lines 1800–1860), L. Tartaglia (ed. & Italian trans. and notes), Carmi di Giorgio di 

Pisidia, Torino 1998, pp. 418–423 . ועוד על גאורגיוס מפיסידיה שצפה ותיעד בכתיבתו את המאבק
 J. Howard-Johnston, Witnesses to World Crisis: Historians: ראו כעת, על הישרדותה של ביזנטיון

and Histories of the Middle East in the Seventh Century, Oxford 2010, pp. 16–35 ,ובעיקר שם ,
  .25–20' עמ

ח "ירושלים תרצ, ספר היישוב א, )עורך(קליין ' ש; 183–181' עמ, )8לעיל הערה (דאגרון ודרוש   10
 ).28' מס', עכו'ערך  (120' עמ, )ח"תשל, מהדורה מצולמת(



    
      
      
  6[  שי- עודד עיר  
       

              
]112[  

   

 אשר תכיפות הופעתם לבטח הוזנה מן 11,)שאין אנו יודעים בוודאות את מקורם(אקוטיים 

ן הסתם שלוו מ, מדיניות חריפות- ההוויה רבת התהפוכות של אותם ימים של טלטלות פוליטיות

. זכתה לניסוח מהוקצע יותר גם אם עדיין אניגמטי בספרות התקופה, בחוסר ודאות קיצונית

הודגש מקומו החשוב , שהורכב מפיוטי התקופה ומחיבורים אפוקליפטיים, במעגל ספרותי זה

, עכו ובקעת עכו, היא טבריה, מעזיה(הגליל ואתריו השונים . של הגליל במפת המרחב המשיחי

מגמה . הוצגו כזירה המכינה של האחרית ששיאה בירושלים) ליון או קדש עיר נפתליהגליל הע

ıשעל פי יוסף יהלום ', באותו היום'כמו למשל בפיוט האלמוני , ישראלי- זו עולה גם בפיוט האר

והוא ככל ', ספר זרובבל'ניתן לראות בו מעין מהדורת תקציר של , שההדירו לפני זמן מה

  12.ותר בזמן חיבורוהנראה הקרוב אליו בי
6  

עלינו לזכור כי בין הגליל לירושלים התקיימה שניות ברורה שאפיינה את מקומם היחסי 

וכך בהקשר להגשמתו של אות הזמן האפוקליפטי לבוא המשיח בדמות . בדרמה המשיחית

הרי שהגליל על התמורות התכופות של מעבר הגייסות בו שימש ' המלכויות המתגרות זו בזו'

מסד תוסס אך מקדים בלבד למהלך החותם שעתיד היה , שלא לומר מינורי, מוגבלבאורח 

עיר זו נתפסה כזירה האולטימטיבית של עידן הקı ועקב כך הייתה מחוז . להתרחש בירושלים

ובה נחוו המהפכים השונים בגורלה של האומה באורח נחרı וחריף , חפצם של הכובשים השונים

לא נעצרה עם הכיבוש ,  שגם הנוצרים היו שותפים לה,קı ראייה זו של תרחיש ה13.יותר
       
 מאוריקיוס ראו למשל סיפורו של יעקב בן העיר עכו על מפגש שהיה לו בנמלה של עכו בימי הקיסר  11

ובו , כי כהן היהודים בטבריה ראה חיזיון גדול בחלומו בלילה, עם יהודים שסיפרו לו) סוף מאה שישית(
או . והוא יילוד הבתולה ויעיר את עם היהודים, נמסר לו שלסוף שמונה שנים יבוא המשיח מלך ישראל

כינויים של (אים מסורת שנמסרה מעט מאוחר יותר בעיר שקמונה על הופעת נביא בקרב הסרק
, )שם(קליין : על מסורות אלו ראו. שבישר את בואו של הגואל המושיע שכבר בא) השבטים הערביים

  .ובמקומות נוספים בחיבור, 209, 193' עמ, )שם(דאגרון ודרוש ; 148, 121' עמ
, )ט"תשל (11קתדרה ', על תוקפן של יצירות ספרות כמקור לבירור שאלות היסטוריות, 'יהלום' י  12

קינה על הרג ביהודי ארı , 'פליישר' ע: ועוד על מצוקות הזמן וביטוין בפיוטי הזמן. 133–125' עמ
חילופי מלכויות בארı , 'יהלום' י, ושוב. 227–209' עמ, )ז"תשמ(שלם ה ', ישראל בימי הרקליוס קיסר

 .22–1' עמ, )ב"תשנ(שלם ו ', ישראל על פי תפיסתם של פייטנים ודרשנים
התגרויותיהן של המלכויות זו בזו ובעיקר אלה של ,  הגאופוליטי הרחב יותר של התקופהבהקשר  13

של , פסיבי במהותו, עוד מן המאה השלישית, נשאו עימן ניחוח מוקדם יותר, הפרסים בביזנטים
דוגמת הדברים על ניצחונם של , כמובא במסורות חכמים, תרחיש ארצי לנפילת רומא בידי פרס

יהושע בן לוי אמר רבי ' אמר ר': א"יומא י ע, בבלי,  המקדש על צאצאי מחריביוצאצאי בוניו של
יהודה ברבי אלעאי עתידה ' יוחנן משום ר' אמר רבה בר בר חנה אמר ר... עתידה רומי ליפול בידי פרס 

אשר לחילופי המלכויות בירושלים בראשית המאה השביעית . ''קל וחומר וגו, רומי שתיפול בידי פרס
אולם , והפרסים אכן טבחו בלא מעטים מקרב נוצרי ירושלים, שהמציאות הייתה אמנם קשה, צייןיש ל

והעיר ככלל נותרה על עומדה על שלל , הדיווחים של ראשי הכנסייה המקומית היו מופלגים ביותר
 G. Avni, ‘The Persian Conquest of Jerusalem (614 CE): An: עמד על כך לאחרונה. כנסיותיה
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שכן לפחות על פי . האחרון בשרשרת התהפוכות למן ראשיתה של המאה השביעית, הערבי

נביאם - כניסתם של הערבים בהנהגת משיחם, הציפיות וביטוייהן השונים במסורת הנוצרית

אפיזודה , ב הנוצריםבעיקר בקר, לתמונה ההיסטורית הייתה בעיני השחקנים הראשיים

עתידים עוד לשוב ולהיות בעלי הבית על הארı , הנוצרים, והם, משיחית ככל הנראה חולפת

 הרוח הזו בדבר ארעיותה של הנוכחות הערבית פיעמה בליבם של 14.שנתקדשה בעבורם

כעולה בבירור מדבריו הבוטים של בעל , הנוצרים במזרח עוד בשלהי המאה השביעית

והם אך מוסיפים לשניות המתוארת ', פסידו מתודיוס'רית הנוצרית הידועה האפוקליפסה הסו

בשרטוט קווי האחרית כמדומה שהגליל היה המוקד הפעיל והמקובע . בזה בין הגליל לירושלים

הקולקטיבית של יהודי הארı באותה עת ועל כן היה גם - יותר בהוויה ובתודעה ההיסטורית

  .ה הגאוליתהמרחב ששירת יותר מכול את הציפיי
7 

השניות המשורטטת על ידינו בין ירושלים לגליל סייעה גם ליצירתו של התרחיש המשיחי 

נחמיה בן חושיאל בן (האחד משיח מבית יוסף , מונהגים בידי מנהיגים שונים, בן שני השלבים

בעת , הלוחם והנופל במלחמתו נגד שירוי הפרסי, )המתגלה בטבריה(הוא המשיח הגלילי ) יוסף

, שבה הוא מסיים את תפקידו ההיסטורי, הוא מוביל את המסע המשיחי מן הגליל ליהודהש

 המשיח האחרון המחייה הפועל בעיקרו 15,)מנחם בן עמיאל וחפציבה(והאחר משיח בן דוד 

       
Archaeological Assessment’, BASOR 357 (2010), pp. 35–48 ,ובעקבותיו ראו גם :G. W. Bowersock, 

Empires in Collision in Late Antiquity (The Menahem Stern Jerusalem Lectures), Waltham, Mass., 

2012, pp. 41–48.צופה מעידן רווי מתח ובניגוד למ, מסקרים שונים שנעשו במרחב כולו,  ולא זו בלבד
, עירונית ככפרית, מסתמנת דווקא תקופה זו כתקופה של התמד בצמיחה כלכלית יישובית, ואלימות

 ,A. Walmsley: אך לפי שעה ראו. שהשפעתה הישירה על האווירה המתוארת כאן טעונה עדיין עיון

‘Economic Developments and the Nature of Settlement in the Towns and Countryside of Syria-

Palestina, ca. 565–800’, Dumbarton Oaks Papers 61 (2007), pp. 319–352 . ועוד בהקשר לשניות
ıישראל התמונה - שבין הגליל וירושלים יש לציין כי באשר למידת הפגיעה של הרקליוס ביהודי אר

חות מאלו שהיו ביהודה ורגליים לדבר שיהודי הגליל סבלו ככל הנראה פ, אינה חדה כל כך
- כך לכאורה עולה מלשונו של רבי אלעזר הקלירי בפיוט הקינה על ההרג ביהודי ארı). בירושלים(

מקומו של הגליל בדברי הפייטן הוא מצומצם בהרבה , שכן). 12לעיל הערה (ישראל שפרסם פליישר 
ıביחס לשאר חלקי האר.  

 ,R.#G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian: ועל כך  14

Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam (Studies in Late Antiquity and Early Islam 13), 

Princeton, NJ 1997, pp. 55–58  
יבה שורשיה של הגנאלוגיה הזו אינם מבוררים דיים אך אפשר להצביע על זיקתו של עמיאל לחפצ  15

מסורת ). שזוהה בכמה מקומות עם נתן הנביא(כחלק משלשלת היוחסין שהשתלשלה מנתן בן דוד 
וספדה הארı משפחות ': 12יחידאית זו נרמזת גם בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל לזכריה יב 

.. .דוד ] דבית[גבריהון לחוד ונשיהון לחוד זרעית שלמה מלכא ... ויספדון דיירי ארעא ', 'משפחות
מקורות (תוספתות תרגום לנביאים , כשר' ר: ראו. 'בית נתן נבייא בר דוד גבריהון לחוד ונשיהון לחוד
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ורק בעקבות כן מביא , בירושלים אף גם הוא מתחיל את מסעו הגאולי בבקעת ארבל שבגליל

  16.יהודהבכנפיו את הגאולה הסופית ב
8 

ניצבים במרכז מרחב , שבהם נדון בהרחבה, בקעת ארבל והאות האפוקליפטי החזוי בה

 העולם 17.פעילותם של משיח בן דוד אולם בראש ובראשונה בזו של משיח בן אפרים בן יוסף

היסטורית - מצוי בזיקה גנרית מיתית, כפי שהראה יפה אלחנן ריינר, הגלילי של משיח זה

  18.יהושע מנחיל הארı וישוע המושיע הנוצרי, ות הגליליות החשובותהדוקה לשתי הדמוי

ארבל   בקעת 
9 

לבקעה זו על פי מסורות קדומות אצל חכמים יש תפקיד סמלי מטפורי של מקום שצופים ממנו 

שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל ' דלמא רבי חייא רבא ור': אל התהליך הגאולי

שמעון בן חלפתא ביריבי כך היא ' ר חייא רבה לר"א. ר שבקע אורהבקריצתה וראו איילת השח

       
) נ"המאה השלישית לספה(יוליוס אפריקנוס . 224' עמ, ו"ירושלים תשנ, )2לחקר תרבות ישראל 

גיה הציעו מסורת יהודית יחידאית זו על הגנאלו) נ"המאה הרביעית לספה(ואוסביוס מקיסריה 
: ועל כך. המשיחית לפתרון הקשיים בגנאלוגיה הבעייתית של ישו כפי ששורטטה באוונגליונים

R. Bauckham, Jude and the Relatives of Jesus in the Early Church, Edinburgh 1990, pp. 347–354 .
כפי , חורואפשר אולי שהמצאה של מסורת מעין זו גם בספר זרובבל מלמדת על קדימותו ולא על אי

 M. Gil, ‘The Apocalypse of Zerubabel in Judaeo-Arabic’, REJ 165: שטען לאחרונה משה גיל בלהט

(2006), pp. 1–11 ,וכבר העלה ישראל קנוהל דברים בזכות קדמותן של . 10–9' עמ, ובעיקר שם
" בן האל"ל ע': ראו מאמרו. המסורות שמשוקעות בספר זרובבל בעניין ארמילוס ומשיח בן יוסף

 .37–30' עמ, ושם,  ואילך13' עמ, )ט"תשנ(תרביı סח ', ומשיח בן יוסף, ארמילוס
פרקי : מדרשי גאולה, אבן שמואל' י: ראו. אלו כמדומה שני השלבים הנחשפים בספר זרובבל  16

ירושלים ותל אביב , 2האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי
סובלת מבעיות רבות , שהיא נגישה, יש לזכור כי מהדורתו של אבן שמואל. 80, 78–77' עמ, ד"תשי

ולכן יש להעדיף את הנוסח שפרסם ישראל לוי בראשית , בשל אופייה האקלקטי והבלתי ביקורתי
 ,I. Lévi, ‘L‛apocalypse de Zorobabel et le roi de Perse Siroès’, REJ 68 (1914): המאה העשרים

pp. 129–160 (Text and Translation); 69 (1919), pp. 108–121 (Date and Characteristics) . השלבים
גופו בין אם ממסורות ' ספר זרובבל'הנזכרים עולים גם ממסורות הפיוט השונות בין אם אלו ינקו מ

לו כפי שנשתלש, מעניין לראות את גלגולי המסורות על המשיחים מבית יוסף ומבית דוד. משותפות
, ד"חיפה תרצ, אוצר הגאונים ו, ראו המקבı שקיבı בנימין מנשה לוין. למסורותיהם של הגאונים

 .75–70' עמ, מסכת סוכה
בצד בקעת ארבל נציע בסוף דברינו בסקירה קצרה מקצת מסורות שנקשרו בשמו של המוקד הגלילי   17

  .53הערה , ראו להלן. הלא היא טבריה, המרכזי בשיח המשיחי
', )פרק בעולמו הדתי של היהודי הגלילי(מסיפור מקראי למיתוס מקומי : בין יהושע לישוע, 'ינררי' א  18

  ).לעיל הערת כוכבית(ל "הנ, ולאחרונה; 317–281' עמ, )ו"תשנ(ציון סא 
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 זהו תיאור 19.'גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת

הנסמך בוודאי על הנראה והנחווה בעולמם של הגליליים במאה השנייה , לכאורה מינורי

שעל פיו כאמור לבקעה זו מעמד ,  גדולאך כפי שמתברר הוא טומן בחובו רז, והשלישית

ıמה שמוצע במסורת התלמודית באופן מינורי למדיי,  שכן20.אימננטי בהפצת בשורת הק ,

עם שעניינה של איילת השחר הזו , מקבל במסורת הזוהרית של ימי הביניים מובן רחב ומפעים

ה לך שכך היא גאולתם בוא וארא: חזקיה לרבי יוסי' ר'נעוı בחיבור שבין החושך והאור כמאמר 

 21.'בעת שיאיר להם שמש הגאולה תבוא להם צרה אחר צרה וקדרות אחר קדרות, של ישראל

מעתה מכוחה של השניות שבין התגלות הגאולה והקדרות הנלווית לה בשלביה השונים מתבאר 

באחת מהן . היטב מקומה של בקעת ארבל בסכמה המשיחית ובסצנות החזוניות שבספר זרובבל

מנחם בן עמיאל יבוא פתאום ויעמוד בבקעת ': יע המלאך הדובר בזרובבל ומספר לו כימופ

ויצאו אליו כל חכמי ישראל הנשארים ] בן יהוצדק הכהן: א"נ[ארבל אשר ליהושע בן הנשרף 

,  מנחם בן עמיאל הוא הוא על פי ספר זרובבל ומסורות חכמים רבות אחרות משיח בן דוד22.''וגו

ישנה מסורת אחרת , ואולם. והנה הוא המתגלה בבקעת ארבל, ל האחרוןהיינו המשיח הגוא

הסמוכה בזמנה לספר זרובבל והיא בפרקי דרבי אליעזר ועל פיה מנחם בן עמיאל הוא מבני 

ועליו , רוחות העולם' כך מנחם בן עמיאל בן יוסף קרנותיו גבוהות מכל בהמה ומנגח לד': יוסף

וישראל שבארı בצרה ... ו הדר לו וקרני ראם קרניו בכור שור) בברכתו ליוסף(אמר משה 

בקעת ארבל ,  כך או כך23.'ותבט עיני בשורי' ורואין במפלתן של שונאיהם שנאמ... גדולה 

כמוצע בפיוט המיוחס , על בהיותה מקום התגלותו של המושיע בן יוסף או בן דוד- זוכה במעמד

ובגדי נקם /  בבקעת ארבל יצמח טובו /משיח פתאום יבוא ': 'בימים ההם ובעת ההיא'לקליר 

 – בתווך ובמקביל עולים בקשר לבקעה זו אזכורים הנוגעים לבן יוסף אחר 24.'ילבש בחיטובו

       
 .ומקבילות) 3' עמ, מהדורת האקדמיה ללשון העברית; ג"ב ע(א , ברכות א, ירושלמי  19
 Y. Elitzur, Ancient Place Names in the Holy: וניות ועל זיהויו ראועל שמו של המקום במסורות הלש  20

Land: Preservation and History, D. Louvish (trans.), Jerusalem 2004, pp. 57–60 . שורשי המסורת
כמו , ונעשו כבר ניסיונות לאתרן בספרות בית שני, הגאולית על בקעת ארבל אינם כה מבוררים

: ועל כך ראו הערותיו של עוזי ליבנר, יש לנקוט כאן משנה זהירות, אולם). ט, לד(בספר היובלים 
U. Leibner, Settlement and History in Hellenistic, Roman, and Byzantine Galilee: An Archaeological 

Survey of the Eastern Galilee, Tübingen 2009, pp. 252–264 ,132, 122בעיקר הערות , ושם. 
פעולתה של . א"ח ע, ג"דפוס קראקוב שס, מאמר בראשית ברא, בראשית, זוהר חדש והמדרש הנעלם  21

פולחן , איילת השחר ותפקידה כמסמלת את האחרית נתבארו לאחרונה יפה בספרו של יהודה ליבס
 .156–152' עמ, א"ירושלים תשע, יחס הזוהר לעבודה זרה: השחר

וראו הדיון הנרחב אצל ריינר ; 83' עמ, )16לעיל הערה (דרשי גאולה מ, אצל אבן שמואל, ספר זרובבל  22
  .ובהערות הסמוכות, 290–284' עמ, )18לעיל הערה (

  .ב"דף מה ע, )ל"רד(מהדורת דוד לוריא , יט, א"פדר  23
 .113' עמ, )16לעיל הערה (מדרשי גאולה , אבן שמואל  24



    
      
      
  10[  שי- עודד עיר  
       

              
]116[  

   

ıאולי קרני חיטין(בבקעה זו ולמעשה בהר הגעש . יהושע מנהיגם של ישראל ומנחיל האר ,

שעלינו להזכיר שוב אלא . ביניימיות- נקבר יהושע על פי מסורות ימי) המצוי באחד מקצותיה

שהן בוודאי חורגות מן הסיפר , שמסורות מאוחרות אלו סמוכות על קדומות מהן, את הידוע

  25.המקראי בדבר קבורתו של יהושע בנחלת אפרים שבשומרון
10  

ıכמו 26,ישראליים מאותה עת- והנה בקשר לדמותו של יהושע צוינו בלוחות הצומות האר 

סם עזרא פליישר ואשר שימשה מעין נספח לספר שפר, יהודית- למשל ברשימה בערבית

באייר צמו '): על פי תרגומו של פליישר(שבה הובאו הדברים הבאים , זרובבל האפוקליפטי

 נמצא שבזיקה לאזכור מותו או קבורתו של יהושע אוזכר 27.'והיה בו רעש, ח בגלל יהושע"בי

על ידי שנתעצלו ישראל ': אך האם היה זה אכן הרעש המיתי שנזכר במסורת חכמים. גם רעש

ויקברו אותו בגבול "הדא היא , ה להרעיש כל העולם כולו"לעשות גמול חסד ליהושע בקש הקב

       
כמו מן המסורת ) 30כד ' יהו(' אשר בהר אפריםבתמנת סרח ': כמובן בשונה מן המסורת המקראית, זאת  25

  , ]18לעיל הערה [ריינר (הנוצרית הביזנטית שעל פיה נמצא קברו בתמנה שמצפון לרמאללה 
ביניימית בדבר קבורתו באזור הארבל נמצאת במילואה בתיאור המסע של -המסורת הימי). 285' עמ

... ורחוק ממנו ניתאי הארבלי בארבל .. .והר געש גבוה מאד '): בקרוב, 1180(פתחיה מרגנסבורג 
ובנוים היכלות ... וההר עשוי מעלות שעולין בו ובאמצע ההר יהושע בן נון קבור ואצלו כלב בן יפונה 

וזו היא שדרך , כך ניכר, ואצל היכל אחד נכרת פסיעה אחת כאדם הפוסע בשלג... נאים אצל הקברים 
  , שם(ריינר ). ע"ע, הדגשה שלי(' עונתגעש ארı ישראל לאחר מות יהושבה המלאך 

בדמות משמר הכוהנים (מוסיף למרקם המסורות מסביב השם יהושע גלגולים נוספים ) 301–295' עמ
) 298' עמ(שם לאחת מן המסורות המוצעות ]). יהוצדק[או דמויות נוספות כיהושע בן הנשרף , ישוע

יש ) 75- ו71' עמ, נויבאור' מהדורת א; מיוחס למאה התשיעית(' סדר עולם זוטא'באמצעות אזכור ב
ושכיב שכניה ועמד אחריו ... בשנת מאה ושישים ושש לחרבן ': נגיעה לדברינו כאן ולהקשר המשיחי

ישראל בגבעת ארבאל אשר ליהושע בן נשרף הכהן במזרח -ושכיב חזקיה ונקבר בארı... חזקיה בנו 
למסורת . שהתפארו בייחוסם לבית דוד, המשותף לשמות אלו הוא היותם ראשי הגולה בבבל. 'העיר

בדבר קבורתו של ראש הגולה חזקיה בארבל יש אולי מקום לייחס משמעות משיחית גם בשל 
בן (על אודות מנחם ) 146' עמ, ]1914[לוי (שלפחות באחת מן הנוסחאות של ספר זרובבל , העובדה
וונה לחזקיה מלך יהודה שאשתו ומובן שהכ(' מנחם בן חזקיה'הקם בבקעת ארבל צוין שמו כ) עמיאל

  ).הייתה חפציבה
מגילת ? למה צמנו, ועתה יש לנו ביאור מפורט להם ולמקורותיהם בספרה החשוב של שולמית אליצור  26

, ז"ירושלים תשס, )11מקורות לחקר תרבות ישראל (תענית בתרא ורשימת צומות הקרובות לה 
  .ע בן נון בפיוטים קדומיםושם על מותו של יהוש, 172'  ודיון בעמ19–18' עמ

תרביı נג ', פולמוס ושברו: חדותא-הדותהו-הדותא, 'פליישר' ע: ראו. בנספח על ספר זרובבל  27
ח באייר צוין גם בפיוטיו של "אזכור שמו של יהושע על י. 96–92' עמ, ושם,  ואילך71' עמ, )ד"תשמ(
, )דיון (241–240' עמ, ד"ירושלים תשס, פנחס הכהן' פיוטי ר, אליצור' ש: ראו. פינחס הכהן מכפרא' ר

אייר' קידוש ירחים' מתוך פיוטי –טקסט  (693 צום יהושע / פסוח וגנון טמאים בישבו ': לחודש 
לעיל הערה (אליצור : ראו. ו ניסן"עם זאת מסורת אחרת מציינת את פטירתו בכ). 'עשר בובשמונה 

 . 172' עמ) 26
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חזרנו על כל המקרא ולא : יהושע בן לוי' סימון בשם ר' ברכיה ור' ר". נחלתו מצפון להר געש

 חסד לפי שנתגעשו ישראל מעשות גמילות? ומהו הר געש. מצאנו מקום ששמו הר געש

ותתגעש ותרעש "א "כמד, ה להרעיש את כל העולם כולו על יושביו"ובקש הקב... ליהושע 

ıה את מזימתו לפועל" האם הוציא הקב28?)ומקבילות, פתיחתא ב, מדרש רות רבה(' "האר ?

שמקומו נקבע במסורת הגלילית , מכל מקום שמו של יהושע. לשון המדרש אינה מבארת

בין , גם בכמה מנוסחיו של ספר זרובבל גופו, והנה. לשהונתקשר ברעש כ, בבקעת ארבל

מופיע , האותות העתידיים המצוינים על פי חודשיהם בשבוע האחרון שעל סיפה של הגאולה

ח באייר הנזכר "על הרעש בי. אך גם בשמונה עשר בסיוון, ציון של רעש בשמונה עשר באייר

סביר מאד לומר שאחד ': ליישר כיטען פ, ערבית הנזכרת לעיל- ברשימת הצומות היהודית

ומצא רעש נזכר , ח באייר"שראה רעש אמיתי ביממעתיקיו הקדומים של ספר זרובבל 

כך היה הנוסח המקורי לפי , בסיוון [את הכתוב' תיקן, 'ח בסיוון"בספר זרובבל בי

במיוחד אם ,  קביעה זו היא סבירה לחלוטין29).ע"ע, הדגשה שלי(' על פי המציאות] פליישר

כדברי פליישר ועל פי מה שהעלינו כבר לעיל בשמו של , מעצביה של המסורת האפוקליפטית

מתקנים ומשנים , פאול אלכסנדר בדבר דרך עבודתם של מחבריהם של חיבורים אפוקליפטיים

שהוא על פי פליישר , ח בסיוון"הקושי הקיים נוגע דווקא לי. חזיונותיהם לאור המציאות

', החדש'הוסיף להתקיים בנוסחים שונים שלו לצד זה , האפוקליפטיהתאריך המקורי בחיבור 

במיוחד מכיוון שתאריך זה בהקשר לרעש כלשהו אינו , קביעה זו קשה לאמı. ח באייר"בי

שרעשי אדמה הפכו להיות חלק מתמונת , ויותר מכך לאור העובדה שתתברר להלן, ידוע

ıאינם אך פרי הדמיון של מחברי ו, שהיא חלק מן המתארים האפוקליפטיים, אותות הק

היה 'ח באייר שפליישר העלה כי "ועדיין עלינו לנסות ולאתר את הרעש של י. האפוקליפסות

  ?האם בידינו לזהותו. 'חזק דיו כדי שיכלל ברשימת הצומות
11  
12  

, כי ייתכן שיש בידינו לזהות רעש ידוע מתאריך זה גופו, לפני כמעט שני עשורים הצעתי

פריסתו ,  שככל הנראה התקבע בזיכרון הקולקטיבי המקומי בשל עצמתו,ח באייר"י

וכוונתי לרעש שתועד בצורות שונות ומגוונות , הגאוגרפית ובעיקר בשל תוצאותיו הקשות

בה תואר (בספרות ההיסטוריוגרפית הנוצרית ובאיגרת שיוחסה לקירילוס בישוף ירושלים 

הכול בעקבות ובמהלך הניסיון הכושל , )יבתהישראל ובסב-  ערים באר21ıלפרטים חורבנן של 

עד לאחרונה הייתה עצם עובדת .  לספירה363לחידוש המקדש בימי הקיסר יוליאנוס באביב 

הגם שראוי לציין , התרחשותו של הרעש תלויה במידה רבה באותן מסורות ספרותיות

ıיבתה ישראל ובסב- שהממצאים החומריים ממספר אתרים ארכאולוגיים לא מבוטל באר

       
 ).18לעיל הערה (כן ריינר   28
שנתגבש על פי , )1לעיל הערה (וראו כעת גם בנוסח המתורגם של ריבס ; )27לעיל הערה (פליישר   29

  ]).ח אייר"י [62, 51–50' עמ, שם(כמה נוסחאות וקטעי גניזה 
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הקרובה הובילו את החוקרים לתלות את החורבות והממצאים שנתגלו בהם ברעש האדמה מימי 

תיארוכו המדויק של הרעש בימי יוליאנוס נשען אך ורק , ועדיין עם כל מה שנחשף. יוליאנוס

. עובדה שהעצימה את הספקנות בנוגע למסורת, קיריליאנית- על עדותה של המסורת הפסידו

נתאשרו באופן המפורש והבהיר ביותר לא רק עצם קיומו של רעש אדמה קשה לאחרונה , אולם

וזאת מכוח אזכורו בסדרת כתובות ביוונית מן הנקרופוליס של , זה אלא גם תאריכו המדויק

 יש להדגיש כי לרעש אדמה הרסני במיוחד זה ולעיתויו 30).שנזכר כבר בהרחבה לעיל(צוער 

       
שככל הנראה נכתבה מאוחר יותר ושמחברה ניסה לשוות לה מבע של (האיגרת המיוחסת לקירילוס   30

פורסמה בידי ) בישוף ירושלים בעת ההתרחשות, וסדחיפות ומיידיות ביחסו את חיבורה לקיריל
 S.#P. Brock, ‘A Letter Attributed to Cyril of Jerusalem on the Rebuilding of: סבסטיאן פאול ברוק

the Temple’, BSOAS 40 (1977), pp. 267–286 .י סורי "האיגרת נמצאה בכ)Harvard Syriac 99( ,
שבאותה שנה חפף , ט באייר על פי הלוח היוליאני"י' ש הוא יום בוהתאריך הנקוב בה להתרחשות הרע

העבודות לייסודו המחודש של ). 268' עמ, ברוק שם(ט באייר על פי הלוח העברי "במדויק את יום י
ברוק (ט אירע ככל הנראה הרעש "ח לי"באותו לילה שבין י, ברם. ח באייר"המקדש החלו אכן ביום י

שלל ). עוד באשר לתאריך בכתובות צוער ראו מטה; ]תרגום [276' עמו] איגרת [270' עמ, ]שם[
המקורות הנוספים העוסקים ברעש גופו נידונו בהרחבה בצירוף ספרות נלווית בקטלוג רעשי האדמה 

 E. Guidoboni et al. (eds.), Catalogue of: על פי המקורות ההיסטוריים שפרסמה עמנואלה גווידובוני

Ancient Earthquakes in the Mediterranean Area up to the 10th Century, B. Phillips (trans.), Rome 

1994 (ET), pp. 264–267 . וראו מה שהערתי בדיסרטציה שלי על זיקתו של התאריך הזה למה שהעלה
היבטים : יהודי מסביב לכנסיית ירושלים במאה הרביעית-הפולמוס הנוצרי, 'שי-עיר' ע: פליישר
. 52הערה , 97–96' עמ, ג"תשנ, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת דוקטור, ב' ייםהיסטור

שנתגלו בנקרופוליס שבצוער מאשרות עתה בלא כל ספק את ) נוצריות(כתובות הקבורה היווניות 
-Y.#E. Meimaris, K.#I. Kritikakou: ראו. נכונותם של הפרטים באיגרת שפרסם ברוק

Nikolaropoulou, Inscriptions from Palaestina Tertia, Ia: The Greek Inscriptions from Ghor Es-Safi 

(Byzantine Zoora) (Meletemata 41), Athens 2005, pp. 116–121 (Nos. 22–24); idem, The Greek 

Inscriptions from Ghor Es-Safi (Byzantine Zoora) (Supplement), Khirbet Qazone and Feinan 

(Meletemata 57), Athens 2007, pp. 127–129 (No. 51)) ובה שמות של , הכתובת המצוינת באחרונה
). ברם ישנם סימנים הקושרים גם אותה לרעש האדמה, היא מסופקת בשל היעדר תאריך, בני משפחה

ואם , אב ובתו ממשפחה אחת(התאריך הנקוב בכתובות הבלתי מסופקות לזכרם של חלקי משפחות 
 בחודש 28-הוא יום שני בשבוע ה) ἐν τῷ σιζμῷ(' ברעש האדמה'שמתו ) תה ממשפחה אחרתוב

 18-היינו יום ב ה, )נ" לספה106שראשיתו בשנת ( למניין הפרובינציה ערביה 258ארטמיסיוס בשנת 
קיריליאנית שפרסם ברוק חושפת פער של יום בין -ההשוואה לתאריך באיגרת הפסידו. 363במאי 

ח "י( במאי 18-אם כפי דברי האיגרת הרעש אירע בלילה המפריד בין ה, ברם. במאי 19- ל18-ה
אפשר . נדמה שהכול בא על מקומו בשלום) ט באייר"י( במאי 19-ל)  בחודש ארטמיסיוס28-ה, באייר

וזאת , ) במאי19(ט באייר "גם שאצל רושם הרשומות באיגרת נפלה טעות של יום בייחסו את הרעש לי
ותמיד אפשר לתלות הדבר בקיומם של רעשי , בר בין המאורע לחיבורה של האיגרתבשל הזמן שע

מכל מקום לפנינו . המתרחשים בהפרשי זמן קצרים עד קצרים מאד בסמוך לרעש הגדול, משנה
במובן הגאוגרפי , כלשון המדרש(' נתגעשה ורעשה הארı'היינו לכאורה , אישור לרעש אדמה
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שעל פי סופרים , ודי אם נזכיר את העובדה, טיותהוענקו כמעט מיד משמעויות אפוקליפ

 ,שבעטיו היה הרעש, נוצריים בני הזמן ומאוחרים להם הושוותה דמותו של יוליאנוס קיסר

  31.וכך הוענק לרעש ממד אסכטולוגי מובהק, האנטי כריסטוס, לדמות אחרית הימים הנוצרי
13  

שיש מקום לקיים את , ךעל פי דברינו עד כה נדמה שהסבירות ההיסטורית מורה על כ

ıהמסורת הקשורה בכישלון התוכנית היוליאנית ולמקמה במסורת רשימת הצומות האר -

ואף להעדיפה בתור מרכיב היסטורי של ממש בגיבוש המסורת האפוקליפטית בספר , ישראלית

, נדמה שלפנינו במעומעם מסורת יהודית עקיפה, ואשר לגופה של המסורת הזו. זרובבל

שביקשה להעתיק את מרכז הכובד האפוקליפטי , עים אל נכון באלו חוגים התפתחהשאיננו יוד

כפי , של המאורע החריג מימי הקיסר יוליאנוס מייחוסה לדמותו של ישוע המושיע הנוצרי

טיפי של המושיע - לדמותו המיתית של יהושע המנהיג הפרוטו, שתואר הדבר בדברי הכנסייה

את פרקי התהליך שהניב את קיבועו של ,  אף מעבר לכך,ניתן לשער כאן. בן יוסף העתידי

  .גם אם יקשה לקבע באופן מובהק את סדרם המדויק, הרעש ברשימת הצומות
14  

ח אייר הוא אכן בבחינת מסורת קדומה ואולי אף קדומה "ייתכן שתאריך מותו של יהושע בי

, נ" לספה363נת ח באייר ש"שדווקא הרעש שהתחולל אף הוא בי, עם זאת נקל להניח. מאד

הוא זה שנתקבע , והיו לו תוצאות קשות במיוחד על פי המתואר באיגרת המיוחסת לקירילוס

ıחרבו בין השאר , שכן על פי המסופר באיגרת. ישראלית קדומה- זכרו ברשימת צומות אר

, ציפורי כולה, חלק מטבריה וסביבתה, חלק מקיסריה, מחצית העיר לוד, חלקים מבית שאן

שבהם ישבו ללא כל , קיריליאנית- ואלו רק מקצת היישובים ברשימה הפסידו,  יפוחיפה וכל

 די ברשימה זו כדי להניח את מותם של רבים מבני הקהילה ולשער 32.ספק באותה עת יהודים

לכן ניתן להניח כי הערך על יהושע ברשימה שפרסם פליישר . את גודל השבר שנגרם מן הרעש

המשותף , ח באייר"י(אחת נוגעת לתאריך פטירתו של יהושע ה, הורכב משתי מסורות שונות
       

 בצפון ועד אזור פטרה בדרום ולמן חוף הים התיכון במערב ועד לעמק )בניאס(למן פנייאס , )המילולי
כפי שמעידים רבים ממצאי , הרעש היכה ללא רחם והותיר את רושמו הניכר באדמתה. הירדן במזרח

ıנוהגי קבורה בבית שערים , 'וייס' ז: ובעניין זה גופו ראו לאחרונה. החפירות הארכאולוגיות באר
  .83והערה , 287–285' עמ, )ע"תש(ציון עה ',  הנשיאותיותאריכו של בית הקברות

שתלו דוברים שונים במחנה הנוצרי ברעש , על המשמעויות האפוקליפטיות והאסכטולוגיות העמוקות  31
בניגוד , אדמה זה בשל תרומתו המכרעת להפסקת תוכנית הבנייה של מקדש היהודים בירושלים

למקומם של היהודים בתהליך ניכוסה : ב והמנורההצל: ראו בהרחבה בספרי, לנבואתו של ישוע
אמנם אין בידינו מרשמיהם הישירים של ). בהכנה, שם זמני(וניצורה של ירושלים במאה הרביעית 

ıעם זאת. ישראל באותה שעה וכיצד הם ביארו לעצמם את המאורע הכביר והנורא הזה-יהודי אר ,
וקרוב אף להניח כי הוא הוא הרעש , ודעתםקשה להניח שרעש זה עבר ללא הותרת רושם כלשהו בת

- ח באייר ועשה דרכו הן לספר זרובבל האפוקליפטי הן לרשימת הצומות הארı"שנתקבע כרעש י

 .ישראלית
  .276' עמ, )30לעיל הערה (ברוק   32
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ıוהאחרת ובה מסורת על רעש כלשהו 33,)ישראלי של רשימת הצומות- לכלל הענף האר 

: הדיווח הלקוני שאינו יוצר זיקה בין הרעש למותו של יהושע רק מוכיח זאת. שאירע באותו יום

ו של רעש בהקשר של יהושע במסורות נדמה כי אזכור. 'ח באייר בו יהושע והיה בו רעש"בי'

 אינו חורג ממדרש שמות יצירתי לציון המקראי התמוה כמקום קבורתו של 34של אגדת חכמים

אולי , ומניסיון להעניק משמעות אטיולוגית לזיהוי המקראי, )30כד ' יהו(' הר געש'יהושע 

 לגיבושו של מדרש קרוב יותר להניח כי הזרז, עם זאת. באמצעות יצירתו של רעש אדמה מיתי

ıהיה ברעש האדמה האמתי והנורא שהתחולל באר ı363ישראל באביב שנת - שמות זה נעו 

ומחברה של הרשימה שפרסם פליישר או כבר מי ממקורותיו עשה את הצירוף , נ"לספה

אפשר גם שבמקומות מסוימים . והן נתמזגו באופן ראשוני, הראשוני בין שתי המסורות הללו

וללא זיקה כלשהי לדמותו של , ח באייר כמסורת ייחודית"על אודות הרעש בינותרה המסורת 

ואולי בשל כך הפכה להיות חלק ממקבı אותות האחרית כמו שמצינו בספר . יהושע בן נון

 בפרק הבא בתולדותיה של המסורת האחודה על יהושע והרעש כבר עשו בעלי 35.זרובבל

וזהו בית יצירתו של המדרש ,  של יהושע לבין הרעשהאגדה ניסיון ליצור זיקה ברורה בין דמותו

ה ולתוכניתו העתידית "הגם ששם הוצע הדבר כביטוי לכעסו של הקב, הנזכר לעיל ברות רבה

כביטוייה בתיאורו של , מאוחר יותר. לנקום באמצעות רעש על אי כיבודו של יהושע כראוי

צאה ברשימת פליישר שנמ, והזיקה הקלושה, היה הרעש לעובדה, פתחיה מרגנסבורג

, והמפורשת יותר, )שניסוחה הסופי אירע לכל המוקדם במחצית השנייה של המאה השמינית(

, הפכו כבר לעובדה של ממש, שהוצעה במסורותיהם של חכמים בקשר למותו של יהושע

אף שככל , והרעש ומותו של יהושע הפכו להיות מאורע אחד והוצגו כרעש מיתי לכל דבר

 אלו כמדומה 36.ישראל- ירתה של המסורת הזו בהווה ההיסטורי הביזנטי של ארıהנראה בית יצ

הסכמה . פרקי שחזורו של המכניזם ההיסטורי שהוליך לגיבושה של המסורת הגלילית

וכמותן צפו המחברים השונים , האפוקליפטית לפרטיה שזורה במאורעות שכבר התקיימו

 היה מרעשי האדמה הקשים ביותר 363אביב רעש האדמה של , אכן. שעתידים היו עוד להתרחש

ıוהחורבן שהותיר היה עצום עד כי ניתן לראות בו מעין קו פרשת מים , ישראל- שידעה אר

ועל כן אין לדעתי , רישומו של רעש מעין זה בזיכרון הקולקטיבי הוא יותר ממתבקש. היסטורי

  .ת שהובאו לעיללהתפלא על נוכחותו האפשרית גם אם הבלתי מפורשת במסורות השונו
       
בין אם הייתה זו רשימה גרעינית רחבה בין אם מצומצמת הרי שתאריך פטירתו של יהושע בן נון שווה   33

 . ועוד39, 36, 34, 26, 18' עמ, )26לעיל הערה (למה צמנו :  וכך הראתה אליצור בעליל,בכולם
  .ב"שבת קה ע, ובבלי; ז, מדרש שמואל כג; ד, ר ז"קוה; פתיחתא ב, רות רבה  34
 .62' עמ, )1לעיל הערה (ריבס   35
 הצומות נ ורישומו האפשרי בלוח" לספה363ח באייר "לאור מה שהעלינו עד כה בדבר הרעש של י  36

 An‘: 11' עמ, )15לעיל הערה (יש לדחות את קביעתו הנחרצת של משה גיל , ובמסורת האפוקליפטית

earthquake in the month of Iyar is not recorded anywhere’   
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יהודית , נ בתודעה הכללית" לספה363הנוכחות הדומיננטית האפשרית של רעש אביב 

מעיד על עצמתו של , נסיבותיו ופריסתם,  שלל המקורות הנוצריים על הרעש–כנוצרית 

 נעוצה לא במעט בכוחו של רעש כזה או דומים לו להפעים ולהפעיל את הדמיון –המאורע 

קשה להפריז במקומם ובעצמתם של רעשי . של מחברי המסורות הללוהאפוקליפטי היוצר 

אדמה כאלו בזיכרון הציבורי הקולקטיבי כגורם שהניע את התסיסה הקשורה לתרחישי 

בהיות רוב רובם של מרכיבי הסכמות האפוקליפטיות , כל זאת כפי שצוין כבר לעיל. האחרית

רתימתם של אלו לחיזיון המוצע . ובבתסמוכים על הקיים והידוע מן המציאות ההיסטורית הס

נדמה שספק אם יש , אשר על כן. הייתה מעין הצהרה בבחינת כך היה וכך קרוב ועתיד להיות

מקום להמשיך ולהיתלות בקיומו של רעש מיתי כלשהו שאירע בקשר למותו של יהושע 

עלום  אין הרעש הקדום המיתי וה37.כפי ששבה וטענה לאחרונה שולמית אליצור, המקראי

  .מבטל ודוחה את הקרוב יותר בזמנו לחיבור האפוקליפטי שלפנינו
15  
16  

הקטסטרופות הקשות והמגוונות שפקדו את בני העידן של שלהי העת , זאת לדעת, שכן

. העתיקה הפכו מרכיבים חשובים מאין כמותם בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי ומקצב החיים

לו באופן רציף ורחב בכרוניקות בנות הזמן הדברים באו לידי ביטוי באזכור מאורעות א

בעניין זה באים לסיוענו העדויות בדבר מקומם . ובקיבועם בלוחות הליטורגיים של קהילותיהם

אך גם בתור עונשי שמים על חטאי , של רעשי האדמה לא רק כאותות אסכטולוגיים מקדימים

 מקורות שונים ומחקרים 38.ורישומם ככאלו בתודעה הקולקטיבית בחברה הביזנטית, הציבור

כי המודעות לרעשי אדמה בתור מבשריו של הקı בעולם הנוצרי הביזנטי , אחרונים מראים

ויותר מכך לאחר עידן הקı המשוער על פי , עלתה מאד למן שלהי המאה הרביעית) ולא רק בו(

ן ולרבים מה,  לספירה508 או 500הקוסמי הביזנטי שמועדו הגיע בשנת - החשבון ההיסטורי

בשורת ִקצה של , וכך למשל. ליטורגי אם בתהלוכות אם בתפילות- נתלווה גם יישום טקסי

נתלתה , בסיבילה הטיבורטינית משלהי המאה הרביעית, היא קונסטנטינופוליס, רומא החדשה

       
וזאת בדחותה את הצעתי לביאורם של דברי , 89הערה , 241' עמ, )27לעיל הערה (אליצור   37

 .פליישר
שיטפונות , ליקויי חמה ולבנה, רעשי אדמה(שימוש ההיסטוריוגרפי באסונות טבע ראוי לציין שה  38

רומית עשתה בהם -המסורת היוונית. לשם עיצוב דעת הקהל לא היה ייחודי למחנה הנוצרי) ומגפות
שימוש בעיקר כדי לשרטט את קווי השיח בין האלים לבני האדם אם כביטויים של תרעומת מצידם 

במחנה הנוצרי נתפרשו אסונות אלו בדרך שונה , עם זאת. ת לעתיד להתרחששל האלים אם כאותו
כשמרחב הפרשנות לאסונות היה כמרחב ההבנה של אלו (אם כאמצעי להעברת רצון האל , מעט

על . אם כאותות של התממשות החזון האסכטולוגי על ציר הזמן הגאולי) שייחסו להם משמעות
 :M. Meier, ‘Natural Disasters in the Chronographia of John Malalas: תובנות אלו ראו לאחרונה

Reflections on their Function: An Initial Sketch’, The Medieval History Journal 10 (2007), 

pp. 237–266 ,247–237' עמ, ובעיקר שם. 
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ובשל המסורת הנבואית , נ" לספה400ברעש אדמה שפגע קלות בעיר זו בסביבות שנת 

,  במאה החמישית39.ר רושם נכבד בתודעתם של בני הזמןהאפוקליפטית שנקשרה בו הותי

 40.נתקבעו שני רעשי אדמה קשים בלוח הליטורגי הביזנטי המקומי, ושוב בקונסטנטינופוליס

ובמאה השישית עם גבור החרדה מן הקı הקרב היו רעשי האדמה הקשים שפגעו באנטיוכיה 

בקונסטנטינופוליס לבדה (לא אחד ולא שניים אלא שרשרת רעשים , ובקונסטנטינופוליס

זרז , ) שלושה עשר רעשי אדמה מהם קשים ביותר565 לשנת 500תועדו במקורות בין שנת 

כי הפייטן , וכך שוער לא מזמן. לשינויים ניכרים בעולם הליטורגי הביזנטי

שנתחבר ', על רעשי אדמה ושרפות'הקונסטנטינופוליטני רומנוס מלודוס בפיוטו המפורסם 

גיה הַ מלבד שעיסוקו העיקרי היה חידושה של כנסיית , ים של המאה השישיתבשנות השלוש

הוא גם , )נ" לספה531/2- ב(סופיה בידי הקיסר יוסטיניאניוס בעקבות חורבנה במרד הניקה 

       
 :A. Cameron, ‘Oracles and Earthquakes :של אלן קמרון לפרשה היסטורית זוראו ניתוחו המהוקצע   39

A Note on the Theodosian Sibyl’, C. Sode and S. Takács (eds.), Novum Millennium: Studies on 

Byzantine History and Culture Dedicated to Paul Speck, Aldershot 2001, pp. 45–52  
 B. Croke, ‘Two Early Byzantine Earthquakes and: ראו .נ" לספה447- ו438הרעשים אירעו בשנת   40

their Liturgical Commemoration’, Byzantion 51 (1981), pp. 122–147 , ועוד לאחרונה בעניין עיצוב
 P. Van Nuffelen, 'Playing the Ritual Game in: ההיבט הליטורגי בעקבות רעשי האדמה הללו

Constantinople (379–457)', L. Grig and G. Kelly (eds.), Two Romes: Rome and Constantinople in 

Late Antiquity, Oxford 2012, pp. 186–190 .חל 447 בינואר 26- יש לציין כי רעש האדמה שהתחולל ב 
). ה" לפנס753- ב, העתים הרומיעל פי המקובל בחשבון ( לייסודה של רומא 1200בסמיכות רבה לשנת 

נחשב אולי בעיני כמה בעלי , נ" לספה248שכבר חלף בשנת ) האלף השנ(ולא מועד המילניום , מועד זה
הסופר הרומי בן המאה ראו למשל את הערת . מסורת מועד חורבנה המשוער של רומא ההיסטורית

 ,Censorinus, De die natali liber (The Birthday Book) 17, H.#N. Parker (trans. and notes): השלישית

Chicago 2007, pp. 39–40)  רומא החדשה'מעניין מה חשבו לעצמם באותה שעה בני העיר שנקראה ,'
והם ששיוועו כל העת , שגאוותם הייתה על כך שהם היו יורשיה האמתיים של רומא ההיסטורית

לעיל , ראו דבריי[וראו בכך מציאות בלתי נמנעת וביטוי לצו השעה ', אמם הורתם'לשקיעתה של 
י הקולקטיבי של אסונות טבע היו ככל הנראה התחלות כבר במאה למנהג הזכירה הנוצר]). 2הערה 

 365בעקבות נחשול הים שהיה תוצאה של רעש חריף בים התיכון באזור כרתים בשנת , כך. הרביעית
ובשיאו נחו אוניות מן הנמל המקומי על ראשי הגגות ( הזה שטף את אלכסנדריה יגל הצונמ. נ"לספה
על אודות נחשול הים ). ישראל לא פגע-אך בארı, איי יוון ועוד(תיכון ועוד חלקים מחופי הים ה) בעיר

 St.#C. Stiros, ‘The AD 365 Crete Earthquake and Possible Seismic Clustering: הזה ראו בהרחבה

During the Fourth to the Sixth Centuries AD in the Eastern Mediterranean: A Review of the 

Historical and Archaeological Data’, Journal of Structural Geology 23 (2001), pp. 545–562 ; ועל
פסטיבל ההצלה שנחוג באלכסנדריה מידי שנה לאחר המאורע ראו עדותו של ההיסטוריון הכנסייתי 

אירוע ראוי לציין כי סוזמנוס ככל הנראה ערבב בשל הסמיכות בין  (2, היסטוריה כנסייתית ו, סוזומנוס
ı43וראו עוד להלן הערה , )ישראל בלבד בימי הקיסר יוליאנוס-זה לרעש הדמה הקשה שפקד את אר 

 ).אמיאנוס מרקלינוס והיירונימוס, עדויותיהם של ליבניוס(
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ביטא את זעקתו על המציאות הקשה בבירה ברוח חזון האחרית והקı הנוצריים כעולה בבירור 

מה נוספת לאימה שחרתו איתני הטבע בתודעה הציבורית  דוג41.גם מכותר הקונטקיון שחיבר

 526- שהתרחשו באנטיוכיה ב, הביזנטית עולה מן המסורות שנקשרו בשני רעשי אדמה עוקבים

  . נשואנ והותירו כמעט את כל תושבי העיר ללא קורת גג ובתנאים קשים ללא " לספה528- וב
17  

באו לפתע ,  נראו ניצני השיקוםכשכבר, נ" לספה540רושמן החריף אף התגבר עת בשנת 

בתיאור מצמרר שנמסר בכרוניקה של תאופנס . הפרסים הסאסאנים והחריבו את העיר שוב

מוצעת התמונה הבאה מאנטיוכיה של שלהי שנות העשרים של , )ראשית המאה התשיעית(

  בשבוע בעשרים ותשעה בנובמבר באינדיקציה השביעית '  ביום דהרעש אירע. המאה השישית
18  

קרסו כל , שנמשך שעה, במהלך רעש זה. שנתיים לאחר הרעש הקודם, )נ" לספה528/9(

מספר ההרוגים . הבניינים ואף החומות ועמם גם המבנים הישנים שלא חרבו ברעש הקודם

בני הערים השכנות פתחו ). ארבעת אלפים ושמונה מאות: ליתר דיוק(התקרב לחמשת אלפים 

ודרו במבנים , ים ברחו מבתיהם לערים אחרות או להריםהניצול. באבל ובתפילות תחינה

, ואז הגיע חורף קשה ביותר במהלכו הלכו הניצולים בתהלוכות. ובצריפים ארעיים

 נראה כי באווירה טעונה זו היה זה רק עניין של 42.יחפים בשלג וזועקים מרה אל השמים

שהרי , יטורגי של ממשזמן שלמאורעות קשים מעין אלו ייוחד גם בקרב היהודים ביטוי ל

'  והנה בסילוק מפורסם פרי עטו של ר43.התשתית ההלכתית הראשונית לכך הייתה קיימת

       
רעב והתפרצויות , שכלל רעשי אדמה, קונטקיון זה שרטט רומנוס בקפידה את מדרג ההענשה האלוהי  41

 .של אלימות
42  C. Mango and R.#D. Scott (eds. and trans.), The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and 

Near Eastern History, AD 284–813, Oxford 1997, p. 270 (AM 6021) ;ולכל העניין ראו בהרחבה :
M. Meier, ‘Perceptions and Interpretations of Natural Disasters during the Transition from the East 

Roman to the Byzantine Empire’, The Medieval History Journal 4, 2 (2001), pp. 179–202, esp. pp. 

וראו עוד בהרחבה התיאור המפורט והמצמרר של רעש האדמה הקשה שפקד את העיר וגם ;  190–188
קיסר יוסטינוס הראשון ואבלם של בני שנתיים לפני כן ואת אבלו של ה) ֵסֵלְוקיה ודפני(את סביבותיה 

אבלו של הציבור , כמו פרשת רעשי האדמה התכופים בשנות הארבעים בקונסטנטינופוליס, חצרו
מאה (דיוניסוס מתל מחרה -הכול בכרוניקה של פסידו, והביטויים הליטורגיים המתמשכים לזכרם

ק מן ההיסטוריה האבודה של יוחנן והמבוססת על חל' הכרוניקה של זוקנין'הידועה גם בשמה , שמינית
-W. Witakowski, Pseudo-Dionysius of Tel: ראו מהדורת תרגום]). נ"המאה השישית לספה[מאפסוס 

Mahre Chronicle, part 3 (Known also as the Chronicle of Zuqnin (Translated Texts for Historians 

22), Liverpool 1996, pp. 44–48, 112–113 .אם על הציר , שר לפירושם של מאורעות אלוא
כפי שאכן הם נתפרשו למצער בעיניו של , על ציר תורת הגמול האלוהית' רק'האסכטולוגי או שמא 

שאירועים , הכרונוגרף מדגיש את העובדה, 260–253' עמ, )38לעיל הערה (מאייר : ראו, יוהנס מללס
  . שנה6000ולוגי של אלו התרחשו לאחר שהעולם חצה כבר את המועד האסכט

אותה העיר מתענה ) רעידת אדמה: אלבק' ח(וכן עיר שיש בה דבר או מפולת ': ד, משנת תעניות ג  43
בתוספתא . 'מתריעות ולא מתענות, רבי עקיבא אומר, ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות
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: מוצעת ברייתא) ב" עכ(בבבלי לעומת זאת . על אתר אין דבר ישיר על מפולת וכן הוא בירושלמי

נדירותם . 'שאינן ראויות ליפול ולא הראויות ליפול, בריאות ולא רעועות) חומות(ר מפולת שאמרו "ת'
, שרובן ככולן מבבל, היחסית של פגעי טבע מעין אלו באה לידי ביטוי בדוגמאות המוצעות בבבלי
 מחיצות וחומות הבנויות ונפילתן של החומות מתרחשת לאו דווקא בשל רעש אלא בשל חולשתן של

ישנו מונח , שהיא תוצאת הרעש, במקביל למונח מפולת. שהמים חותרים תחתיהן, על גדות הנהרות
... על הזיקים ועל הזוועות ': ב, ראו משנת ברכות ט, )שהארı זעה ורועדת(זוועות /זוועה: לרעש גופו
 מתענין ומתריעין –ין על הזוועות תני בר קפרא מתריע'): ג"יג ע(שם , ובירושלמי', ...הוא אומר 

ישראל לנוכחותם של רעשי אדמה -נדמה כי תודעתם של חכמים בארı. ')שם, מ"פ(עליהן 
ויש בכך כדי להעיד בעקיפין על נדירותם היחסית של , ולמשמעותן התאודיצאית לא הייתה כה רבה

, 30לעיל הערה [בוני על פי הרשימות שפרסמה גווידו(הרעשים בתקופה שבה נתגבשו מסורות אלו 
ישראל -המקורות ההיסטוריים מדווחים על שני רעשים מקומיים שפקדו את ארı] 234- ו173' עמ

על , נ שבמסגרתו" לספה130–127הראשון בין השנים : 363לפני הרעש שגרם להרס הקולוסלי בשנת 
קדם לו .  וקיסריה]אמאוס שבשפלת יהודה[חרבו ניקופוליס , פי עדותו של אוסביוס בכרוניקון שלו

ושבעטיו נהרגו ראשי בקר רבים וכשלושים , שעליו מדווח יוסף בן מתתיהו, נ" לפנס31בשנת , אחר
על פי מסורות מאוחרות יותר חרבה באותו . וייתכן שבעטיו ננטש היישוב בקומראן, אלף בני אדם

ייחדו סדרה שלמה , שם, בירושלמי, ולא זו בלבד). 45וראו עוד להלן בהערה . רעש העיר לוד לגמרי
מעניינת במיוחד דעתו של רבי . ָּבאין זוועות לעולם) בשל אלו חטאים(של הסברים לשאלה מפני מה 

ותגעש ותרעש  '8על שמואל ב כב , ש"השווה ילק(' שאין רעש אלא הפסק מלכות'שמואל הקובע 
ıשל מלכות יוליאנוס ברוח אך האם נרמזה כאן אולי בכל זאת סופה, קביעה זו טעונה עוד עיון). 'האר 

נ בנאום ההספד המאוחר שנשא " לספה365בשנת , ליבניוס, קביעתו של הרטוריקן הגדול מאנטיוכיה
 כדי 365- וגל הצונמי הקשה בים התיכון ב363כשיצר חיבור מלאכותי בין הרעש של , על ידידו הקיסר

כסוס . בדה את גיבורנו באבל תואםכי] יוליאנוס[הארı ערה לאבדנה ': לסבר את אוזניהם של מאזיניו
 Libanius, Or. 18, 292(' ...רבות בפלסטינה , המפיל את רוכבו היא החריבה כל כך הרבה ערים

[Selected Works I (LCL)], A.#F. Norman [ed.], London 1969, p. 476–477 .(גם ההיסטוריון בן הזמן ,
ה למאורע ששיתק את חידוש בניין המקדש שרמז בקצר, אמיאנוס מרקלינוס, אף הוא מאנטיוכיה

 365הפליג הרבה יותר בתיאור הצונמי הקשה בים התיכון בשנת , נ" לספה363בירושלים בשנת 
 Ammianus Marcellinus, Historia 21, 1; 26, 10: ראו. שבו ראה מאורע כביר בהרבה, נ"לספה

 ,G. Kelly: אצל,  על רקע אותה עתספרותי של אפיזודה זו-וראו כעת הניתוח ההיסטורי; )בהתאמה(

Ammianus Marcellinus: The Elusive Historian, Cambridge 2008, pp. 88–101 . והשוו גם לדברי
. terrae motu per totum orbem: המתאר רעש אדמה כלל עולמי, 365היירונימוס בכרוניקון שלו לשנת 

 ,Hieronymus, Chronicon, R. Helm (ed.), Die Chronik des Hieronimus2 (GCS 47), Berlin 1956: ראו

p. 244 .תעניות הציבור ודרשות , לעניין המסורת ההלכתית ראו לפי שעה מה שהעיר דוד לוין
על המונח  (55–47, )על המפולת (37' עמ, 2001תל אביב , הלכה ומעשה בתקופת התלמוד: החכמים

ישראל גרמה -נדירותם של רעשי האדמה בארıמכל האמור נראה ש). מתריעין ומשמעותו המעשית
קביעתן של . במידה לא מבוטלת להסרתם מסדר היום הציבורי של חכמים שהנחילו את סדרי התעניות
, ]שם[לוין  (תעניות הציבור בשל עצירת גשמים ובצורת היא שעמדה בראש מעייניהם של חכמים

ינו עד כה כדי לקבע אירועים אלו בלוח ועדיין עלינו לזכור שלא היה בכל האמור על יד). 36 'עמ
מכאן שהיה אולי צורך בסדרת רעשי אדמה קשים בתכיפות . זיכרון קולקטיבי לזמן אם לא לדורות



            
      
      

    ' ארבלהרעש בבקעת'  ]19
         

            
]125[ 

 

צוין בבירור המרכיב , שפרסם וניתח עזרא פליישר', העת לגעור חיית יער'אלעזר בריבי קיליר 

 בעשר': וזה לשונו, של רעשי אדמה כחלק מאותות הקı שיבוא בזעם האל על ראשה של אדום

בהיות משמעו של . 'ובעשר שרפות להפלידם/ בעשר הפיכות להשמידם/ זוועות להרעידם

   ,מדויק של התופעההרי שהפייטן מציע לפנינו תיאור , בלשון חכמים רעש אדמה' זוועה'המונח 
19  
20  

, היינו, ואין כוונתו כאן להפריד בין שלושה סוגי עונשין שונים אלא לציינם כתופעות מקבילות

עשרה רעשי האדמה העתידיים טומנים בחובם עשר , וכך. ת משנה לרעשי האדמהתופעו

ולהם נלווים בדרכו של עולם גם עשר ,  מהפכות וחורבנות הגובים קרבנות רבים–הפיכות 

באמצע ,  וכך גם אירע בעטיו של הרעש הגדול בסופה של התקופה שאנו דנים בה44.שרפות

רעש זה כבר הותיר . 'רעש שביעי'הידוע כ) נ"פה לס749ג בשבט "כ(המאה השמינית בקרוב 

ıבנקודה זו יש להעיר כי 45.ישראלית- את רושמו הברור הן בפיוט הן ברשימות הצומות האר 

       
כדי להסיט את התודעה הציבורית ואת , ותמותה עצומה, שכללו הרס רב) ביחס לעבר(ניכרת בהרבה 

מות החורבן או צומות היסטוריים אחרים זו של חכמים לכיוונו של מפגע טבע מסוכן זה ולקבעו כצו
-דומה שלאור מה שתיארנו לעיל כמתרחש במרחב הציבורי הנוצרי. במסגרתו של לוח צומות כלשהו

- הביזנטי בעקבות רעשי האדמה הקשים לא יהא זה רחוק להניח שלמצער בהקשר הליטורגי הסמלי

 .הציבורי הועתק הדגם מן הסביבה
, )ה"תשמ(תרביı נד ', זמנו ומקום פעילותו של רבי אלעזר בריבי קילירלפתרון שאלת , 'פליישר' ע  44

שקבע את , פליישר). נוסח הטקסט (174–172שורות , 421' וכן עמ, 387' ושם בעמ, 427–383' עמ
זמן חיבורו של הסילוק בדיוק ניכר לחמש השנים שהפרידו בין שובו של הקיסר הביזנטי הרקליוס 

ıלספה629ת ישראל וירושלים בשנ-לאר "ı634ישראל בשנת -נ לבין חדירתם של הערבים לאר 
, את מקומם החשוב של רעשי האדמה) 410' עמ, שם(לא הדגיש כראוי בביאורו המפורט , נ"לספה

וראו דבריי . שהפייטן עושה בו שימוש בסכמת הקı ששרטט בקפידה' זוועה'עניין הטמון במונח 
, )צ"ד(ח "ירושלים תרצ,  ג2בית המדרש, יעלינעק' א, 'פרק משיח'והשוו עוד ב. 43הערה , לעיל
 .336' עמ, )16לעיל הערה (וכן אבן שמואל ; 71' עמ

ראו לפי . על תיארוכו הבעייתי של רעש זה על פי המקורות ההיסטוריים השונים נכתב כבר לא מעט  45
ıשעה סיכום נרחב של הדעות השונות על פי המקורות המגוונים שערך יעקוב קר' :I. Karcz, 

‘Implications of Some Early Jewish Sources for the Estimates of Earthquake Hazard in the Holy 

Land’, Annals of Geophysics 47 (2004), pp. 759–792 ,בעניין הרעש של שנת 787–778' ושם עמ 
ים שלאחר הרפורמה וכולם מן הימ, נדמה שמטמון המטבעות שנתגלה מתחת למפולת בבית שאן. 749

, )749 לאוגוסט 748בין אוגוסט (רה ' להג131-והאחרון שבהם הוא מן השנה ה, של החליף עבד אל מלכ
לשאלת התאריך , 'פרסטר' צפריר וג' י: ראו. 749אינם מותירים ספק באשר למועדו של הרעש בינואר 

זה בפיוט ובצום שניתקן על רישומו של רעש . 361' עמ, )ט"תשמ(תרביı נח ', "רעש שביעית"של 
ישראלי מן -ראו גם שריד מקובı תפילה ארı. 244, 9–4' עמ, )27לעיל הערה (אליצור : בעטיו ראו

, פליישר' ע): מרגליות' בעקבות פרסום קודם של מ(שפרסם וביאר מחדש עזרא פליישר , הגניזה
'ıעל יד ס', ישראליים מן הגניזה-שרידים נוספים מקובצי תפילה אר ıכה(דרה חדשה טו קוב (
ג "ובכ'): היהודית-ובתרגום הטקסט מן הערבית (81 ושם בהערה 18–17, 12–11' עמ, )א"תשס(

וזה מפני שארı ישראל רעשה ונפלו ממנו הרבה ערים , בשבט צום לארı ישראל יקראוהו צום הרעש
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ולא שביעית כפי שסבר מרגליות ', רעש שביעי'כינויו של הרעש האחרון הנזכר על ידינו כאן כ

על פי קטלוג רעשים .  להולמוניתן אולי בכל זאת, ואשר משמעו לא נתפרש לגמרי, תחילה

, שפרסמה עמנואלה גווידובוני, הממצא הארכאולוגי והעדות הגאולוגית, לאורם של המקורות

ישראל או בחלקים ממנה -  שפגעו באר749ı לחורף 363עולה כי סך רעשי האדמה שבין אביב 

ים ביותר הנרחבים והקש, כאשר הבולטים, וגרמו לחורבן ניכר ולנפגעים עולה למניין שבעה

 אפשר שמאן דהו קיים רישום 46).749-  וב363- ב(הם השניים שבשני קצותיה של רשימה זו 

שבמובן האפוקליפטי נתעצמו מאד ,  לאותות אלו47?אותות קı אלו/ כלשהו של רעשי אדמה 

שינוי , בדמות בצורת קשה, התלוו גם קטסטרופות חמורות אחרות, בעיקר במאה השישית

שכיסה לזמן ניכר את עיני , )תוצאת התפרצויות געשיות(ן אבק עצום אקלימי חריף בשל ענ

כל . ישראל- שפגעה גם בארı, נ" לספה541ולבסוף גם מגיפת דבר קשה החל משנת , השמש

  48.אלו יחד נצטרפו לחוויה קולקטיבית קשה ביותר שניתרגמה לעשייה ליטורגית

       
וחתנים וכלות תחת החרבות חכמים וחסידים וצדיקים וסופרים ותלמידים ויונקים ועוללים ובחורים 

" בזעם תצעד ארı"ויש לו רמז במקרא . ואנשים ונשים לאין שיעור ואין מספר ברוך דיין האמת
אלוהי ישראל . בארı ישראל מנין בזעם) הרעש(מזמן שחרבה ירושלים עד זמן שקרה ) יב, חבקוק ג(

 .'ינחם חרבות ציון ואביליה
רשימת הרעשים של דורשי הרשומות ראו לרשימת רעשי האדמה שפרסמה גווידובוני ולמקומם ב  46 

  .הנספח למאמר זה
לעצם קיומו של מנגנון רישום של רעשי אדמה בהקשר דתי ליטורגי ניתן להביא לראיה את   47

שעשה שימוש ברישומיו הכרוניסטיים , )מאה שישית(הכרונוגרף הביזנטי מאנטיוכיה יוחנן מלאלס 
 528וכך צוין הרעש של שנת . לשהו באנטיוכיהברשימת הרעשים העירוניים שחיבר גורם רשמי כ

 ,E. Jeffreysוהערותיה של , θεομηνία( ,Chronography V, 19, 18(כרעש השישי לזעמו של האל 

‘Chronographical Structures in the Chronicle’, eadem, B. Croke and R. Scott (eds.), Studies in John 

Malalas (Byzantina Australiensia 6), Sydney 1990, pp. 155–160  
 ,J. Koder, ‘Climatic Change in the Fifth and Sixth Centuries’, P. Allen and E. Jeffreys (eds.): ראו  48

The Sixth Century: End or Beginning? (Byzantina Australiensia 10), Brisbane 1996, pp. 270–285; 

D.#Ch. Stathakopoulos, Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire: 

A Systematic Survey of Subsistence Crises and Epidemics, Aldershot 2004, pp. 277–288 (Plague, 

541–542 CE), 337 (Heavy Famine and Locusts in Syria and Palestine, 602–604 CE), 347 (Plague 

626–627 CE) .לכאורה די היה באירועים קשים ומתמשכים אלו כדי לחדד את תחושת החידלון , ושוב
לדעת חוקרים אחדים היקפם של המאורעות הללו לא היה כה , ברם. והקı ולעורר תסיסה משיחית

ותיעודם של גלי המגפה והרעב הנזכרים דווקא במקורות , רחב כפי שביקשו מוסרי המסורות לספר
עובדה , הוא קלוש מאד, כתובות קבורה ופפירולוגיה, תיעודה של הראליה בת הזמןהעיקריים ל

את התעלומה סביב נוכחותה של המגפה . המטילה צל ניכר של ספק על התיעוד ההיסטוריוגרפי
הבולע הרבה מן האנרגיה ' חור שחור'הגדולה בעידן היוסטיניאני הגדיר לאחרונה חוקר אחד כ

 P. Horden, ‘Mediterranean Plague in the Age: ראו. ורנו מעט מאד מידעהמחקרית שלנו ומייצר עב

of Justinian’, M. Mass (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian, Cambridge 2005, 
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לא הותירה כל רושם בחברה שקשה להניח ש, המציאות הסובבת, על רקע הדברים הללו

מכל מה שהעלינו עד כה מתבהרות מרכזיותה של . נשוב עתה לעסוק בעולם הגלילי, היהודית

בקעת ארבל בתרחיש המשיחי וזיקתה לדמותו של יהושע ולנרטיב על אודות הרעש שנתגלגל 

) נ" לספה363אביב (מכוחו של המאורע המאוחר , כפי שהצענו, הללו נתגבשו אולי. בעטיו

והוא שנשתמר עם הקונוטציות המשיחיות שנלוו לו בזיכרון , ח באייר"בעיצומו של יום י

התמונה הנשקפת מבקעת ארבל למחברו האלמוני של . שהקיף את כללה של הארı, המקומי

והיא אוצרת בקרבה מזיכרונות , ספר זרובבל מרוחקת היא מן התמונה ששורטטה בידי חכמים

הסובב כאמור מסביב לדמויות העבר כיהושע , מיתוס אזורי, נרכדברי ריי, העבר המזינים

אך בצד אלו אוצרת התמונה בתוכה . ומשמר הכהונה על שמו) בן יהוצדק(ויהושע בן הנשרף 

הנישא על גבי המושיע בן יוסף המתגלה בה ועל גבי אותות , את ראשיתו של פרק גאולי חדש

אך ככל הנראה לא במעט על זה , תיהמושתת אולי על זה מן העבר המי, הרעש העתידי

הקרוב בהרבה להתרחשות הקרובה המשוערת בלבו של עידן חילופי , האפוקליפטי

מפני מה זכה הגליל ,  רשמים אלו שבים ומעלים מחדש את התהייה שבה פתחנו49.המלכויות

  ?באותן קבין של נוכחות אפוקליפטית
21  
22  

יבית והמתמשכת במשך מאות שנים היא האם הראליה של הנוכחות היהודית הגלילית המס

? שהובילה להיווצרותו של השיח המשיחי הגלילי וליצירתן של המסורות המשיחיות המקומיות

- ורק התמורה הדמוגרפית, או שמא היו מסורות אלו מסורות אזוריות קדומות ונטועות בעבר

שר זה עומדים בהק? פוליטית שנתהוותה עם מעברם של היהודים לגליל היא שגרמה לציפתן

 מחקריו מהווים פריצת דרך חשובה 50.דברינו כאן בזיקה הדוקה לעיוניו של אלחנן ריינר

בהבנת תהליכי ההבניה של מערך המסורות היהודיות המקומיות הגליליות בדרך ליצירתו של 

למן שורשיהם בשלהי העת העתיקה ועד לגיבושם , רעיוני אזורי- גאוגרפי, מערך נרטיבי

לתהליך , וכבר העליתי זאת בקצרה במקום אחר, בעיניי. י הביניים התיכונייםהמפותח בימ

       
pp. 134–160 ,המאשש את , בחינה מתודולגיתמראו גם את דיונו החשוב . 157–153' עמ, ובעיקר שם

 A. Arjava, 'The Mystery Cloud of 536 CE: נ" לסה536בשנת ) ?הסייסמי( ענן האבק ענייןבהספקות 

in the Mediterranean Sources', Dumbarton Oaks Papers 59 (2005), pp. 72–94  
בידינו להצביע אולי על הטמעתו הייחודית של ההיבט הגאולי בדבר השיבה לירושלים וחידוש   49

שלהי המאה השלישית (אמצעות ביטוי ויזואלי נדיר כמעין קפסולת זמן בניין המקדש בה ב
שבשוליו , שנתגלה לאחרונה בבית הכנסת שבוואדי חמאם, )והעשורים הראשונים של הרביעית

 U. Leibner, ‘Excavations at Khirbet Wadi: על כך לאחרונה בהרחבה. הצפוניים של הר ארבל

Hamam (Lower Galilee: The Synagogue and the Settlement)’, Journal of Roman Archaeology 

23 (2010), pp. 220–264 ,בנספח של עוזי ליבנר ושולמית מילר על תיאורי הפסיפס , ובמיוחד שם
  .249–241' עמ, ובתוכם סצנת הבנייה

  .18לעיל הערה : ראו  50
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, שברובו התנהל ביהודה ובסביבתה הקרובה, הניכוס הנוצרי את הארı למן ימי קונסטנטינוס

 שהיה בו מעתק של מסורות יהודיות מיהודה או מן השומרון –היה המהלך שתואר בידי ריינר 

שאת ,  משום שרטוטה של מפה חדשה–ת מן הגליל ליהודה ומנגד מסורות נוצריו, לגליל

גיבוש שבמסגרתו '; קולקטיבי- חילוף שטחים רעיוני'תהליך גיבושה ניתן אולי לתאר כמעין 

אך (שנסמכה על הבניה והכלה כלל ארצית , שיקף הגליל היהודי הוויה היסטורית ומיתית

עם זאת דבר אחד יש לקבוע  pars pro toto.51בבחינת ) בעיקר בקשר למסורות מיהודה

שאין התמורות הגלויות והסמויות שחלו בהיבט זה של יחסי היהודים והנוצרים , בפסקנות

ıיש לצרף את התופעה . ישראל של שלהי העת העתיקה סמוכים על מהלך אחד ויחיד- באר

המשקפות את , המתוארת בזה לסדרת אסטרטגיות מגוונות העולות ממסורותיהם של חכמים

מה של - של אלו למציאות שנתהוותה והלכה לנגד עיניהם בתהליך ניצורה האגרסיבייחסם 

ıקוסמוס הגלילי היהודי של אותה עת בלבושו -  נדמה כי בהקשר האמור המיקרו52.האר

  53.זמנו הנוצרי- בן, האפוקליפטי שימש גם הוא מעין סניף חלופי לתרחיש הארצי
       
)  ומקבילות13–1מתי יז (ישוע של ) הטרנספיגורציה(על זיהוי זירת ההתרחשות של סצנת ההשתנות   51

בלכתך מירושלים אל השער אשר '): נ" לספה333(בהר הזיתים ראו תיאור המסע של הנוסע מבורדו 
שם עלה האדון להתפלל ונגלו שם , לא הרחק משם גבעה... משם תעלה להר הזיתים ... כלפי המזרח 

:  נוצרים בשלהי העת העתיקהעולי רגל: מסעות ארı הקודש, לימור' על פי א. '...משה ואליהו 
שאינה טעות כפי ששיערו (מסורת זו . 57והערה , 34' עמ, ח"ירושלים תשנ, תיאורי מסע לטיניים

בתוכם גם קירילוס (הייתה מסורת מקומית חלופית לזו שבידי אבות כנסייה בני הזמן ) חוקרים
 ,P.#W.#L. Walker: ראו). חרמוןתבור או (שזיהו את זירת המפגש הנזכר באחד מהרי הגליל , )מירושלים

Holy City, Holy Places?: Christian Attitudes to Jerusalem and the Holy Land in the Fourth Century 

(Oxford Early Christian Studies), Oxford 1990, p. 214 (n. 43) ;חילוף'ובנוגע למשמעותו של ה '
 ,’O. Irshai, ‘Confronting a Christian Empire: Jewish Life and Culture in Early Byzantium: במאמרי

R. Bonfil, O. Irshai, G.#G. Stroumsa and R. Talgam (eds.), Jews of Byzantium: Dialectics of 

Minority and Majority Cultures, Leiden 2012, pp. 27–28  
 ,J. Levinson:או מאמרו של יהושע לוינסוןלתיאור נרחב של אסטרטגיות אלו בספרותם של חכמים ר  52

‘There’s No Place like Home: Rabbinic Responses to the Christianization of Palestine’ 

(forthcoming) .ראו ıעוד מן העת האחרונה על מאבק הדימויים בין יהודים לנוצרים בירושת האר :
A.#S. Jacobs, Remains of the Jews: The Holy Land and Christian Empire in Late Antiquity, 

Stanford, Calif. 2004 ;ולאחרונה עוד בספרה של חגית סיוון :H. Sivan, Palestine in Late Antiquity, 

Oxford 2008 
, או רקת בשמה התלמודי, המוקד הבולט השני והעיקרי במסכת האפוקליפטית הגלילית היא טבריה  53

לא נוכל לעסוק כאן בפירוט במסורות שנקשרו בשמה אולם נעיר על . ודיבירתו של הגליל היה
על פי המסורת שבספר זרובבל מטה הישועות של הקı חבוי בעיר עד לגילויו בידי האל . מקצתן

, ]1לעיל הערה [ריבס : והשוו; 77' עמ, ]16לעיל הערה [אבן שמואל (ולמסירתו בידי חפציבה אם מנחם 
נתגלגל בין התקופות ובין האישים עד שנגנז , שהיה באוהל מועד, מטה זה. )והערותיו שם, 57' עמ

על פיה בקרקעית . מסורת מעין זו מצויה גם במסורת המוסלמית הקדומה. בעיר רקת שבנחלת נפתלי
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ירדו לעולם בין שלהי המאה השישית נראה כי הרבה קבין של תסיסה משיחית , לסיכום

ומתוכם כפי שניסינו להראות נטל , נ"לסוף המחצית הראשונה של המאה השביעית לספה

  .הגליל הרבה

  
23  

       
המסורת צוינה לאחרונה . ימה של טבריה גנוזים ארון הברית והמטה של משה עד להעלאתם ביום הדין

לקר ' מ, )מתרגם(אמיר ' א, מחקרים בהתהוות האסלאם,  של מאיר יעקב קיסטרמחדש בקובı מאמריו
עלינו , עניין המטה). תודתי לחברי הלל ניומן על הפניה חשובה זו (114' עמ, ט"ירושלים תשנ, )עורך(

וסימולו התגלגל , )Lignum Vitae(סימל במסורת הנוצרית הקדומה את עı החיים של הצלב , לזכור
והרבה אגדות נקשרו , ן הראלי בעı הצלב שנתגלה בירושלים בימי קונסטנטינוסוהוטבע במוב

ומסביב אותו שריד קדושה , המטה הנסי מן המדבר הפך לסמל מרכזי בעולם הנוצרי. בשמו
)Lignum Crucis (ועל כך. מתפתח עולם דימויים שלם :Ch. Milner, ‘“Lignum Vitae” or “Crux 

Gemmata”?: The Cross of Golgotha in the Early Byzantine Period’, Byzantine and Modern 

Greek Studies 20 (1996), pp. 77–99 . היה זה אותו שריד שבעצם ימי גיבושה של האפוקליפסה
נ הושב חזרה " לספה630ורק בשנת , שבספר זרובבל נשבה בידי הפרסים ונלקח לבירתם קטסיפון

. אשר בעצמו שיווה למהלך משמעות אפוקליפטית, הרקליוסלירושלים ברוב הדר בידי הקיסר 
על . W.#E. Kaegi, Heraclius: Emperor of Byzantium, Cambridge 2003, pp. 78, 80, 205–207:ראו

, נעיר, הנושאות משמעות משיחית אזורית, נוצריות מתחלפות בזיקה לעיר טבריה-מסורות יהודיות
העתיקו , תולדות ישו, הידוע' אנטי אוונגליון'מות של הכי רק מקצת המסורות הארמיות הקדו

 S. Krauss, Das Leben Jesu nach jüdischen: ועל כך ראו, מרכיבים מסיפור הפאסיון של ישו לעיר זו

Quellen, Berlin 1902, pp. 43, 76 ; בסמיכות (ועל זמנם המשוער של רבדים קדומים אלו שבחיבור
 H.#I. Newman, ‘The Death of Jesus in the Toledot Yeshu: ראו) םניכרת לתקופה שבה אנו עוסקי

Literature’, JTS 50 (1999), pp. 61–63 .שמשיח , דומני שלאור מסורות אלו ואחרות אין זה יד המקרה
  .עולה ממסתורו בטבריה, הלא הוא נחמיה בן חושיאל שבספר זרובבל, בן יוסף
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  נספח
ı363ישראל בין אביב - רעשי האדמה שפגעו באר   

  1נ" לספה749לחורף 
  

.  גווידובוניישראל על פי- רעשי האדמה שפגעו בארı) מתוך שבעה(להלן רשימה של שישה 

שבו עסקתי בהרחבה בגוף , 363הוא הרעש של שנת , לא רשמתי את הרעש הפותח את הרשימה

  .המאמר
24  

  2.ישראל חרבו ברעש זה- ערים וכפרים רבים בארı – 419שנת   .1

ובבירות קרס רק בית הכנסת של , עכו חרבה וגם צור וצידון – 502 באוגוסט 22  .2

  4.יהושע סטיליטס-  הסורית של פסידו כך על פי הכרוניקה3,היהודים

במיוחד בקיסריה שם היה , ישראל-  הכה גל צונמי גדול בחופי אר551ı ביולי 9- ב  .3

על אף התיארוך השגוי ( ועוד על פי הכרוניקה של דיוניסוס מתל מחרה 5.נזק עצום

הרי שברעש שגרם לגל הצונמי חרבו הרבה כפרים מן הגליל בעבר הירדן , )מעט

  6.ובשומרון

היה זה רעש , על פי הכרונוגרף הביזנטי תאופנס. ירושלים חרבה – 634ספטמבר   .4

ונמשך ממנו ענן אובך שנישא במשך , עז שהותיר את רישומו גם בבית שאן

  7.ולאחריו פרצה גם מגפה, שלושים יום

  .ישראל שפגע בין השאר באזור בית שאן- רעש אדמה עז בארı – 659יוני   .5

  8.'רעש השביעי'הלא הוא ה, 749 בינואר 18  .6

כי קשה עד מאד לדעת איזה מבין הרעשים הנזכרים לעיל נכלל בפועל , האמת ניתנה להיאמר

       
 ).מאמר בגוף ה30לעיל הערה (גווידובוני   1
 .287' עמ, שם  2
  .312–311' עמ, שם  3
 ,F.#R. Trombley and J.#W.#Watt, The Chronicle of Pseudo-Joshua the Stylite: כעת בתרגום אנגלי  4

Liverpool 2000, p. 49 
 H. Dey: לניתוחו הסיסמי של המאורע הזה ראו. 336–332' עמ, )בגוף המאמר 30לעיל הערה (ווידובוני ג  5

and B. Goodman-Tchernov, ‘Tsunamis and the Port of Caesarea Maritima Over the Longue Durée: a 

Geoarchaeological Perspective’, Journal of Roman Archaeology 23, 1 (2010), pp. 265–284 
 .119' עמ, ) בגוף המאמר42לעיל הערה (וויטקובסקי : ראו  6
 .356–355' עמ, ) בגוף המאמר30לעיל הערה (גווידובוני   7
 .370–366' עמ, שם  8
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אם כי , שהרי איננו יודעים אל נכון מתי החלו לתת עליהם את הדעת, בקטלוג המדומיין שלנו

, כמו כן. הוא זה שהועמד בראש המניין, שהיה קשה במיוחד, 363סביר להניח שרעש אביב 

איננו יודעים את היקפם של הרעשים הללו ומה היו הקריטריונים ששימשו את רושמי 

כפי שאיננו יודעים אם הנזקים ומספר הנפגעים בכל אחד מן הרעשים הנזכרים , הרשומות

אולי ניתן להוסיף לרשימה זו רעש , כך למשל. הצדיקו את הכללתם ברשימת הרעשים הכבדים

- במזרחה של ארı, נ" לספה660 לספטמבר 659 בין אוגוסט 9,וידובונינוסף הנזכר אצל גו

בכל זאת ניתן אולי . שאיננו יודעים אל נכון את היקפו המדויק או את נזקו, ישראל באזור יריחו

משנה - אך בה בשעה לראות בו רעש, לצרפו לרשימה בשל מובהקות נוכחותו במקורות הזמן

אם נצרף לכאן גם רעש .  מאירוע אחד בעל אופי מתמשךועל כן חלק,  לעיל5' קרוב בזמן למס

המתארכים אותו משום ( שלדעות ארכאולוגים מספר 10, באזור צור וצידון304/303קשה בשנת 

, בגליל העליון(גרם לחורבנו של השלב הראשון של בית הכנסת בחרבת שמע ) 306מה לשנת 

ברם השימוש .  של רעשיםתימצא בידינו רשימה גדולה יותר, )כמו בזה של גוש חלב

כפי שהעלתה , גאולוגיות הוא בעייתי למדי' עובדות'בהשערותיהם של ארכאולוגים לקביעת 

נ " לספה306 ושמא ניתן לקיים בכל זאת את התיארוך של 11.ודי מגנס ביחס למקרים הללו'ג

נראה מה ש-  כדבר12)15–14, 4(' המרטירים של פלסטינה'לאור תיאורו של אוסביוס בחיבורו 

  ?כצונמי בימה של קיסריה
25  

של דוד , ראסל' כגון אלה של קנת, שרשימות אחרות שהתפרסמו, זה המקום להעיר גם

 הינן בעייתיות מאד בשל נטייתם של מחבריהם לצרף לטבלאותיהם רעשי 13,עמירן ושל ואחרים

, 637, 580, 415- כמו אלו ב, או דמיוניים) נ בחמת גדר" לספה447- כזה מ(אדמה מסופקים 

שאם היה רעש כלשהו בערך באותה עת , נ צריך לומר" לספה447אשר לרעש של . ועוד

ıהיה זה רעש שאירע בטריפולי שבצפונה של פניקיה בימי , ישראל- שהותיר את רישומו באר

 למפולת חמורה רעש משנה שלו גרם אוליואשר ) 455לערך בשנת (הקיסר מרקיאנוס 

, כמצוין בכתובת יוונית שנמצאה באתר, בהם ילדים, רביםבמרחצאות חמת גדר ולמותם של 

       
 .358' עמ, שם  9

  .247' עמ, שם  10
 ,’J. Magness, ‘Synagogue Typology and Earthquake Chronology at Khirbet Shema‛, Israel: ראו  11

Journal of Field Archaeology 24 (1997), pp. 211–220 ,217–216' עמ, ובמיוחד שם. 
 H.#J. Lawlor and J.#E.#L. Oulton [eds. and trans.], Eusebius, Ecclesiastical: ורת תרגוםמהד  12

History and Martyrs of Palestine I, London 1927, pp. 351–352   
13  K.#W. Russell, ‘The Earthquake Chronology of Palestine and Northwest Arabia from the 2nd 

through the Mid-8th Century A.D.’, BASOR 260 (1985), pp. 37–59; D.#H.#K. Amiran, E. Arieh 

and T. Turcotte, ‘Earthquakes in Israel and Adjacent Areas: Macroseismic Observations since 100 

B.C.E.’, IEJ 44 (1994), pp. 260–305 
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איכותו . זה לרשימתנו' רעש'שמא יש להוסיף גם ,  ועל כן14.אף שלא צוין בה קיומו של רעש

ואמינותו של הקטלוג שפרסמה גווידובוני נעוצות בהיותו נסמך בכל מקרה ומקרה על עדויות 

  .היסטוריות ישירות
26  

שברובם היו ניכרים וקשים גם , ישראליים-  על רעשי האדמה הארıצבר העדויות, כך או כך

שפגעו בין השאר גם , המרחבי של אחדים מהם היה מצומצם קמעה- אם היקפם הגאוגרפי

ושוב נדגיש שבשל אי ידיעתנו את . 7סובב על פי הצעתנו סביב המספר , ביישוב היהודי

מה - רי שניתן להניח קיומה של סטייתה', רעש שביעי'ההנחות והקריטריונים שהובילו למניין 

מכל . דווקא בשל המטען המשיחי שנשא, בשל טעות במניין או גם ניסיון מודע לשמר מניין זה

ומן הבחינה העובדתית נרמזה כאן אולי בהקשר , מקום למניין זה הוענקה משמעות קונקרטית

 מעין אלו אירועים אחרלאיזה קטלוג אפוקליפטי של אותות הקı פעילות של מעקב 

וראו בעניין , ישראל והעלאתם על הכתב-  היהודית בארıמטעמם של גורמים בקהילה

אלא ', הצעה בעלמא' אשר לאור דברינו כאן אין לראות בהם אך 15,אחרון זה את הערת אליצור

  .דבר מה קרוב יותר להשתקפותה של מציאות קונקרטית

  

  

  

  

  

  

  

       
ני על הכתובות היווניות שנתגלו במרחצאות סג-לאה די: על פרשה זו ועל כתובת שנקשרה בה ראו  14

 ,Y. Hirschfeld, The Roman Baths of Hammat Gader (Final Report): בספרו של יזהר הירשפלד
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