
 

 סיפורו של צילום

 שטאובר ידידיי אסף סולומון ומשה פרי עמלם של המשרד עוטר במספר רב של צילומים 

 .רי הצילוםוחאחת לתקופה אספר את הסיפור מא

 החפירה  כאן תתחיללעזוב כי מ ע כללי זה הזמןוהב היסטוריה או ידלמי שלא א אזהרה

   ונתחיל בצילום המעטר את הכניסה

 

 כל אין. ונטושה עלובה מזרחה המובילה הדרך נראית, ליריחו לכניסה מצפון מעט ,90 בכביש לנוסע

 בשנה מועט ימים מספר במשך כיצד רמז שום. הדרך מובילה שאליו האתר חשיבות על המעיד סימן

 .ממש של אקסטזה לכדי עד ,לפעילות עמוקה מתרדמה קיצוני באופן זה אתר מתעורר

 דומהויותר  ,נהרכ מלהראותהירדן  מאוד רחוק זה בפיתול .הירדןנהר  מפיתולי אחד על מצאנ האתר

למרות שלאורך  .כמעבר המקום שימש שנים במשך ואכן – רגלית לחציה הניתנת רדודה לתעלההוא 

הוא  שהוציא את שם המקום למרחקיםהדבר , כאן שקרו אירועים מעט לאמוזכרים  ך"התנ ולרוחב

 לעולם בחשיבותו כשניהאתר  את המציבבמקום,  יוחנן ידי על ישו טבילתאירוע דווקא האזכור של 

 .ירושלים לאחר הנוצרי

 מצרים ,אתיופיה ,תורכיה ,מיוון אורתודוקסים צליינים 20,000-כ לכאן מגיעים ,בינואר 18-בכל שנה, 

 בבוקר ההמונית הירידה ".האפיפניה חג" הלועזי בשמו או ,ההתגלות חג את לחגוג מגיעים הם .ועוד

 וססגונית מרשימה הירדן אל החג

 יהוד-אלקאסר 

 ך"לתנ הקשורים אירועים שלושה הנוצרית המסורת פי על מקדש הירדן נהר שעל זה קדושה מתחם

 החדשה. ולברית



 הטבילה אתר מסורת –האירוע הראשון 

" הרוחנית לידה"ה היה זה אירוע כי מצוין החדשה בברית .יוחנן את ישוהטביל כאן על פי המסורת 

 חשיבות בעל אתר הינו הטבילה אתר, כן על. לחם בבית שארעה הגשמית ללידה בניגוד, ישו של

 בבית המולד כנסיית לאחר הנוצרי לעולם בקדושתו כשלישי ונחשב ,הנוצרי בעולם ביותר רבה

 .בירושלים הקבר וכנסיית לחם

 :ומתי סאלוק האוונגליונים בגרסתבברית החדשה  נכתבו, למיקומה ורמז, המפורסמת ההטבלה

ְיֵמי, ֵעת אֹוָתּה" ים בִּ ֲהנִּ ים ַהכֹּ ים ְדַבר ָהָיה, ְוַקָיָפא ָחָנן ַהְגדֹולִּ ְדָבר ְזַכְרָיה ֶבן יֹוָחָנן ֶאל ֱאֹלהִּ  יֹוָחָנן ָהַלְך. ַבמִּ

ַכר ְבָכל יז ַהַיְרֵדן כִּ ְכרִּ יַלת ֶאת ְוהִּ יַחת ַהְתׁשּוָבה ְטבִּ ְסלִּ ים לִּ  לאורך באתר מדובר .(2 ,'ג ,סאלוק) "ֲחָטאִּ

 אתראו  מקוםשל  שם מזכירה יוחנן של גרסתו .זה לאתר מתאיםה תיאור ,יריחו ובקרבת הירדן נהר

יל יֹוָחָנן ֶׁשָהָיה ַבָמקֹום, ַלַיְרֵדן ֵמֵעֶבר ַעְנָיה ְבֵבית ָקָרה ֶזה ָכל": "עניה בית" בשםידוע  לא  ,יוחנן) "ַמְטבִּ

 אלה אזכורים שני. ההיא בתקופה למעבר ששימשה" אניה בית"ב מדוברלפי הכתוב,  .(28 ,'א

 מארץ לירדן מעבר בימינו גם ישנו ליריחו ממזרח שכן, יהוד-אל קאסר של זה לאזור מתאימים

 =" מעטס אל" בשמו הידוע היסטורי אתרשל הנהר,  הירדני ודיבצ ,ליריחו ממזרח קיים בנוסף .ישראל

 י"ע ישו של הטבלתו כאתר( לספירה 4-ה מאהה) הביזנטית בתקופה כבר זוהה שכנראה ,"ההטבלה"

 .יוחנן

 טקס" את המזרחיותהנוצריות  עדותבמקום זה ה חוגגות, בינואר 19-ל 17-ה בין, לשנה אחת

 האחד: מנצרת ישו של בחייו חשובים נוצריים אירועים שני מסמל חגה .ההתגלותטקס , "האפיפניה

 של בהתגלותו והכירו ישו של הולדתו במהלך לחם בבית שביקרו החכמים שלושת של ביקורם הוא

 .המטביל יוחנן בידי ישו של הטבלתו יום, הירדן בנהר הנחגג ,והשני, המשיח

: נכתב ,16-17, 'ג ,מתי פי על בבשורה. גרסאות במספר ההטבלה סיפור מתואר החדשה בברית

י" ְטַבל ַכֲאֶׁשר ַוְיהִּ ם ַוַיַעל ַוְיַמֵהר ֵיׁשּועַ  נִּ ן־ַהָמיִּ ֵנה מִּ ם ְוהִּ ְפְתחּו־לֹו ַהָׁשַמיִּ ים ֶאת־רּוחַ  ַוַיְרא נִּ  ְכיֹוָנה יֹוֶרֶדת ֱאֹלהִּ

ֵנה ָעָליו׃ ְוָנָחה ם קֹול ְוהִּ ן־ַהָׁשַמיִּ י ֶזה אֹוֵמר מִּ י ְבנִּ ידִּ י ְידִּ יתִּ  ". בֹו ֲאֶׁשר־ָרצִּ

 לבושים אתיופים נזירים .ושווה ביקור וססגונית מרשימה הירדן אל החג בבוקר ההמונית הירידה

 לקול וריקודים שירה תוך הנהר לכיוון יורדיםה אתיופים צליינים באלפי יםומלו, המסורתיים במדים

בתופים  ,חלילים ניגון מרובת בתהלוכה הראשית השיירה יורדת אחריהם מיד. התופים הלמות

 מרהיב מחזה – צעירים ועשרות בנזירים מלווה אורתודוכסי-היווני הפטריארך ובראשהובשירה, 

 .ביותר

 הצליינים אלפי. צדיו משני עבותה וצמחייה זורמים מים – במיטבו הירדן נהר את כאן לראות מרתק

 הפטריארך מגיע לפתע. המסורתי הטבילה בטקס מטרים עשרות כמה ממרחק צופים הישראלי בצד

 של הירדני שבצדו הכנסייה פעמוני נשמעים הירדן גדת אל בהגיעו. דקל ענפי מחזיקו מלוויו עם

 הטבלתו אחרי היונה הגעת את המסמלות, צחורות יונים שלוש זו אחר בזו משחרר הפטריארך. הנהר

 . רומניתף וא, רוסית, יוונית – ושפות קולותבמספר  בשירה עונה והקהל, ישו של

 "המנזרים ארץ"

 קאפלות של שרידים ישנם", המנזרים ארץ" המכּונה אזור, הירדן עמק של ישראלי-המערבי בצדו

 הטבילה למקום סמוךב הוקמו הביזנטית בתקופה כבר. השנים עם שננטשו רבות נוצריות וכנסיות

 בעיקר, קשים נעשו לרגל העלייה תנאי כאשר. הטבילה מקום את להנציח שנועדו ומנזרים כנסיות

 נוהג הצטמצם כאשר ולם,א .לצליינים והגנה אכסון למקומות המנזרים הפכו, המוסלמי השלטון תחת

 לירדן הרגל עולי למסעות חסותם את העניקו התורכים והשלטונות ,המזרחית לכנסיה הטבילה

. כתוצאה מכך קשיםהמחיה  תנאי היו בהם הללו במנזרים צורך עוד היה לא, בו הטבילה ולטקסי

 .בהדרגהננטשו המנזרים 



 התחדשה, לארץ המעצמות וכניסת באזור הביטחון תנאי התחדשות עם, הבריטי המנדט בתקופת

 . במקום חדשים מנזרים נבנו . כתוצאה מכךהטבילה ולאתר ליריחו התיירות

 אירעה 1965 בשנת. ומנזרים קפלות, כנסיותשרידי  פזורים מ"ק 1.5-כ לאורך, הטבילה לאתר מדרום

מוקש  70-יותר במהלך שנות ה מאוחר. אלו ממבנים בחלק שפגעה חזקה אדמה רעידת במקום

 "(.המרדפים ארץ)" מהאזור מחבלים חדירות בשל ל"צה בידי האזור

 
 צילם : אסף סולומון

 הירדן את ישראל בני של חצייתם מקום –האירוע השני 

נון את  ןיהושוע ב חצה כאן ממש ,מסורתה פי על. "היהודים מבצר" הינו" יהוד-אל קאסר" השם מקור

ְשֵאי ּוְכבֹוא" :וכבשּה יריחו על עלה גדול צבא ובראש העם אל שב, טוב כי ראה, בארץ ריגל ,הירדן  נֹּ

ים ְוַרְגֵלי, ַהַיְרֵדן-ַעד, ָהָארֹון ֲהנִּ ְשֵאי ַהכֹּ ְטְבלּו, ָהָארֹון נֹּ ְקֵצה נִּ ם בִּ ל, ְגדֹוָתיו-ָכל-ַעל ָמֵלא, ְוַהַיְרֵדן; ַהָמיִּ  ְיֵמי, כֹּ

יר ם ַוַיַעְמדּו .ָקצִּ ים ַהַמיִּ ְרדִּ ְלַמְעָלה ַהיֹּ ד ַהְרֵחק, ֶאָחד-ֵנד ָקמּו מִּ יר( ֵמָאָדם) באדם ְמאֹּ ַצד ֲאֶׁשר ָהעִּ , ָצְרָתן מִּ

ים ְרדִּ ְכָרתּו ַתמּו, ַהֶמַלח-ָים ָהֲעָרָבה ָים ַעל ְוַהיֹּ יחֹו ֶנֶגד, ָעְברּו ְוָהָעם; נִּ ים ַוַיַעְמדּו .ְירִּ ֲהנִּ ְשֵאי ַהכֹּ  ָהָארֹון נֹּ

ית ְשָרֵאל-ְוָכל; ָהֵכן--ַהַיְרֵדן ְבתֹוְך, ֶבָחָרָבה ְיהָוה-ְברִּ ים, יִּ ְברִּ ר, ַהגֹוי-ָכל ַתמּו-ֲאֶׁשר ַעד, ֶבָחָרָבה עֹּ -ֶאת ַלֲעבֹּ

 בארץ המובטחת. הקבע התיישבות לקראת ראשוןה דצעזהו היה ה(. י"ז-ט"ו, 'ג ,עויהוש) "ַהַיְרֵדן

 שבירת ש"ע – היהודים , כלומר "שבירת"יהוד-אל" קצר" כי מקור השם הוא אומרת נוספת גרסה

 מרתקת בצורה מתאר יהושוע ספר .נשברו כלומר ,"נכרתו" המים יהושוע בספרלעיל  כמוזכר .המים

 .שנים 40חר אל המובטחת הארץ אל ישראל בני חציית את

יא ָבֵעת" ישראל עם לכל" מילה אוידו" יהושוע מבצע הירדן חציית לאחר עַ -ֶאל ְיהָוה ָאַמר, ַההִּ , ְיהֹוׁשֻׁ

ים ַחְרבֹות, ְלָך ֲעֵשה רִּ ל ְוׁשּוב; צֻׁ ְשָרֵאל-ְבֵני-ֶאת מֹּ ית, יִּ עַ  לֹו-ַוַיַעש .ֵׁשנִּ ים ַחְרבֹות, ְיהֹוׁשֻׁ רִּ ל; צֻׁ ֵני-ֶאת ַויָּמָּ  בְּ

ֵאל רָּ ַעת-ֶאל, ִישְּ לֹות ִגבְּ ֲערָּ עַ  ָמל-ֲאֶׁשר, ַהָדָבר ְוֶזה .הָּ ֵצא ָהָעם-ָכל :ְיהֹוׁשֻׁ ם ַהיֹּ ְצַריִּ מִּ ים מִּ ל ַהְזָכרִּ  ַאְנֵׁשי כֹּ

ְלָחָמה ְדָבר ֵמתּו, ַהמִּ ם, ְבֵצאָתם, ַבֶדֶרְך ַבמִּ ְצָריִּ מִּ י .מִּ ים-כִּ לִּ ים ָהָעם-ָכל, ָהיּו מֻׁ ְצאִּ ים ָהָעם-ְוָכל; ַהיֹּ ֹּלדִּ  ַהיִּ

ְדָבר ם ְבֵצאָתם, ַבֶדֶרְך ַבמִּ ְצַריִּ מִּ ֹּא--מִּ  באתר שנערמו העורלות ,מתוארכ(. ה'-'ב ,ד' ,יהושוע" ).ָמלּו-ל

 את בטבילה רואה הנצרות". העורלות גבעת" אטרקטיבי כך כל הלא בשם שכונה באתר רוכזו



את  תואמת זה באזור" העורלות גבעת" של ומיקומה, היהודים של המילה לברית המקבילה

 .היהדות את , וממשיכהמגשימה, משלימההיא זו אשר  הנצרותהשקפתה הכללית כי 

 השמימה ועלייתו מאלישע הנביא אליהו של פרידתו מקום – האירוע השלישי

 :השמימה האש במרכבות ועלייתו מאלישע אליהו של פרידתולמקום הוא הנוסף המיוחס  האירוע

ַקח" ָיהּו ַויִּ ְגֹלם ַאַדְרתֹו-ֶאת ֵאלִּ ם-ֶאת ַוַיֶכה ַויִּ י .ֶבָחָרָבה, ְׁשֵניֶהם ַוַיַעְברּו; ָוֵהָנה ֵהָנה ַוֵיָחצּו, ַהַמיִּ , ְכָעְבָרם ַוְיהִּ

ָיהּו יָׁשע-ֶאל ָאַמר ְוֵאלִּ ָמְך ֶאָלַקח, ְבֶטֶרם, ָלְך-ֶאֱעֶשה ָמה ְׁשַאל ֱאלִּ ֹּאֶמר; ֵמעִּ יָׁשע ַוי י, ֱאלִּ יהִּ י ָנא וִּ ם-פִּ  ְׁשַניִּ

ֹּאֶמר .ֵאָלי ְברּוֲחָך יתָ , ַוי ְקׁשִּ ְׁשאֹול הִּ ם; לִּ ְרֶאה-אִּ י תִּ תִּ ָתְך לָֻׁקח אֹּ י, ֵמאִּ ם, ֵכן ְלָך-ְיהִּ ן-ְואִּ ֹּא, ַאיִּ ְהֶיה ל י .יִּ , ַוְיהִּ

ים ֵהָמה ְלכִּ ֵנה, ְוַדֵבר ָהלֹוְך הֹּ דּו, ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש-ֶרֶכב ְוהִּ ָיהּו, ַוַיַעל; ְׁשֵניֶהם ֵבין ַוַיְפרִּ ם, ַבְסָעָרה, ֵאלִּ  .ַהָשָמיִּ

יָׁשע ֶאה ֶוֱאלִּ י ְמַצֵעק ְוהּוא, רֹּ י ָאבִּ ְשָרֵאל ֶרֶכב ָאבִּ ֹּא, ּוָפָרָׁשיו יִּ ְבָגָדיו, ַוַיֲחֵזק; עֹוד, ָרָאהּו ְול ְקָרֵעם, בִּ , ַויִּ

ם ְׁשַניִּ ים לִּ ָיהּו ַאֶדֶרת-ֶאת ַוָיֶרם .ְקָרעִּ ד ַוָיָׁשב; ֵמָעָליו ָנְפָלה ֲאֶׁשר, ֵאלִּ ַקח .ַהַיְרֵדן ְשַפת-ַעל, ַוַיֲעמֹּ -ֶאת ַויִּ

ָיהּו ַאֶדֶרת ם-ֶאת ַוַיֶכה, ֵמָעָליו ָנְפָלה-ֲאֶׁשר ֵאלִּ ֹּאַמר, ַהַמיִּ ָיהּו ֱאֹלֵהי ְיהָוה ַאֵיה, ַוי -ֶאת ַוַיֶכה הּוא-ַאף; ֵאלִּ

ם ר, ָוֵהָנה ֵהָנה ַוֵיָחצּו, ַהַמיִּ יָׁשע, ַוַיֲעבֹּ הּו .ֱאלִּ ְראֻׁ ים-ְבֵני ַויִּ יאִּ יחֹו-ֲאֶׁשר ַהְנבִּ ירִּ ֶנֶגד, בִּ ֹּאְמרּו, מִּ  רּוחַ  ָנָחה, ַוי

ָיהּו יָׁשע-ַעל ֵאלִּ אּו; ֱאלִּ ְקָראתֹו, ַוָיבֹּ ְׁשַתֲחוּו, לִּ  (.ט"ו-, ח''ב פרק, 'ב מלכים) "ָאְרָצה, לֹו-ַויִּ

 עם מכה שאליהו לאחר מיד הנוצרת" חרבה"ה ואת, הירדן מעבר את מזכירמלכים  בספר אוריהת

 בניממש באותה הנקודה בה חצו  המקום לזהות מאוד שמפתה ספק איןעקב כך  .המים על גלימתו

 על מצביעים( הישראלי בצד) יהוד-אל שבקאסר הנטוש" המטביל יוחנן" במנזר. הירדן את ישראל

 המציין מקביל מסורתי אתר ישנו הירדני ובצד, זה במעמד ואלישע הנביא אליהו עמדו בו המקום

 בנצרות נתפס הנביא אליהו שכן, הגשמה מעין זה היסטורי לאירוע מייחסת הנצרות. זה רועיא מקום

 .המשיח על שבישרו כמי המטביל יוחנן עם יחד

  כאן לחץ: לסרטון קישור

 

 זה הוא עד כאן 

 אבי הרטמן 

http://youtu.be/lWexl4coYYw

