טיסת סובב ירושלים תמיד מרגשת אותי  ,יש ערים גדולות ממנה (מקסיקו ,מוסקבה  ,לונדון ועוד) ,יש
ערים יפות ממנה (ברצלונה ,סן פטרסבורג ,פרג  ,ועוד) ,אך אן כל ספק שאן ערים יותר מעניינות
ממנה ,בכול קילומטר מרובע טמונה היסטוריה מרתקת של אלפי שנים ,חלקה ידועה וחלקה לא,
היסטוריה מלאה בסיפורים אפיים ענקיים (כגון הקרבת יצחק  ,או הקמת בית המקדש) ,וסיפורים
קטנים ומרתקים (כגון כניעת העיר במלחמת העולם הראשונה ) ,בפרקים הבאים תוכלו לקרא על
חלק קטן מסיפורים אלו.
הפרק הראשון יעסוק בחלק הנוצרי של העיר וסביבותיה ,פרק זה הינו חלק מספר שהפיק חברי הצלם
המוכשר אסף סולומון " . "Sight From Aboveחלק מהצילומים מעטרים מאמר זה(.קישור לספר
כאן )
הספר באנגלית ומיועד לציבור הנוצרי ,הספר זכה להצלחה ולתשבחות רבות ,ספר מומלץ לרכוש
לחברים נוצרים בחו"ל ,

אתרים נוצרים על הר הזיתים
הר הזיתים
במסורת הנוצרית מופיע ההר בשבוע הדרמטי ביותר בחיי ישו :השבוע האחרון לחייו .ביום ראשון של
אותו השבוע רוכב ישו על חמורו מבית פגי ,דרך אזור כנסיית העלייה ויורד בהר .הוא מגיע אל אזור
דומינוס פלוויט הצופה על בית המקדש (השני) ובוכה על חורבן הבית הקרב ובא .משם יורד ישו מן
הר הזיתים ונכנס להר הבית דרך שערי חולדה .בשל סלידתו מהמסחור של הר הבית ,הוא הופך את
שולחנות הסוחרים וחוזר בכל לילה ללון באל-עזריה.
ביום חמישי של אותו השבוע הגורלי נערכת סעודת הפסח – הסעודה האחרונה בהר ציון .ישו יורד
לגת שמנים ,מתפלל ומוסגר לשומרי הסנהדרין .משם הוא נלקח לבית הכהן הגדול "קיפא" הנמצא
במורדות הר ציון – במקום בו ממוקמת כיום כנסיית פטרוס אין גליקנטו.
למחרת ,בבוקר יום שישי ,מוסגר ישו לפונטיוס פילאטוס – הנציב הרומי שישב במצודת אנטוניה ,היכן
שממוקם כיום בי"ס אל עומריה .משם מובל ישו עם הצלב לאורך הויה דולורוזה (דרך ייסורים) אל
אזור כנסיית הקבר בו הוא נצלב ומת.
קפלת העלייה
הקפלה ניצבת במקום הגבוה ביותר בהר הזיתים ,ממנו לפי המסורת עלה ישו השמימה ,ומוחזקת ע"י
המוסלמים כבר משנת  .1187במבנה הקפלה נראית אבן ועליה תבנית כף-רגל שהיא ,לפי המסורת,
כף רגלו של ישו.
ֹלהים.
ימין אֱ ִּ
הבשורה על פי מרקוס ,ט"זְ " :19-20 ,לאַ חַ ר ֶׁש ִּדבֵּ ר אֲ לֵּ יהֶׁ ם נִּ ָּׂשא הָּׂ אָּׂ דֹון הַ ָּׂש ַמי ְָּׂמה ְוי ַָּׂשב ִּל ִּ
ׂשֹורה ְבכָּׂל ָּׂמקֹום ,וְהָּׂ אָּׂ דֹון פָּׂ עַ ל ִּע ָּׂמהֶׁ ם ו ְִּא ֵּשר אֶׁ ת הַ ָּׂדבָּׂ ר בָּׂ אֹותֹות ֶׁשנִּ ְלוּו אֲ לֵּ יהֶׁ ם".
הֵּ ם יָּׂצְ אּו ו ְִּהכְ ִּריזּו אֶׁ ת הַ ְב ָּׂ
נִּשא
מעשה השליחים מופיע בתיאור הבא במעשי השליחים ,א'" :9 ,אַ חֲ ֵּרי ֶׁשאָּׂ ַמר אֶׁ ת הַ ְדבָּׂ ִּרים הָּׂ אֵּ לֶׁ ה ָּׂ
יטים הַ ָש ַמי ְָמה בַ עֲ ִליָתֹו ,ו ְִּהנֵּה ְשנֵּי
עֹודם ַמ ִב ִ
ֵיהםָ .
עֹודם ִּמ ְס ַתכְ לִּ ים ,וְעָ נָן נ ַָטל אֹותֹו ִמ ֶּנגֶּד עֵ ינ ֶּ
ֵּמ ֲעלֵּ יהֶׁ ם ְב ָּׂ
ּומ ְס ַתכְ לִּ ים אֶׁ ל הַ ָּׂש ַמיִּם? יֵּשּועַ
עֹומ ִּדים ִּ
בּושי לָּׂ בָּׂ ן נִּ צְ בּו ְלי ָָּּׂׂדם .וְאָּׂ ְמרּו“ :אַ נְ ֵּשי הַ גָּׂלִּ יל ,לָּׂ ָּׂמה אַ ֶׁתם ְ
אֲ נ ִָּּׂשים ְל ֵּ
יתם אֹותֹו עֹולֶׁ ה לַ ָּׂש ַמיִּם"".
זֶׁה אֲ ֶׁשר נִּ ָּׂשא ֵּמעֲלֵּ יכֶׁם הַ ָּׂש ַמיְמָּׂ ה  --בֹוא יָּׂבֹוא ְבאֹותֹו אֹ פֶׁ ן ֶׁש ְר ִּא ֶׁ

כנסיית אבינו שבשמים (פאטר נוסטר )Pater Noster -
"פטר נוסטר" = "אבינו (שבשמיים)" הינה שמה של אחת התפילות החשובות בנצרות ,ממנה קיבלה
כנסייה זו את שמה .בכניסה לחצר הכנסייה בולטים לעין עשרות לוחות הקרמיקה עליהם נכתבה
תפילת "פטר נוסטר" בשפות השונות.
אחד האתרים החשובים בכנסייה היא המערה שמתחת למדרגות ,בה היה ישו מלמד על רזי העולם
וכמובן את תפילת פטר נוסטר .הבשורה על-פי מתי ,ו'" :5-15 ,כַאֲ ֶׁשר אַ ֶׁתם ִּמ ְתפַ לְ ִּלים אַ ל ִּת ְהיּו
אֹומר
ּוב ִּפנֹות ֶׁשל ְרחֹובֹות ְל ַמעַ ן י ֵָּּׂראּו ִּל ְבנֵּי אָּׂ ָּׂדם .אָּׂ ֵּמן ֵּ
בּועים ,הָּׂ אֹוהֲ ִּבים ְל ִּה ְתפַ לֵּ ל ְבעָּׂ ְמ ָּׂדם ְבבָּׂ ֵּתי כְ נֶׁסֶׁ ת ְ
כַצְ ִּ
אֲ נִּ י לָּׂ כֶׁםְׂ ,שכ ָָּּׂׂרם ִּא ָּׂתם .וְאַ ָּׂתה כַאֲ ֶׁשר ִּת ְתפַ לֵּ ל ִּה ָּׂכנֵּס ְלחַ ְד ְרָךְ ,סגֹ ר אֶׁ ת הַ ֶׁדלֶׁ ת בַ עַ ְדָך ו ְִּה ְתפַ לֵּ ל ְלאָּׂ ִּביָך אֲ ֶׁשר
בַ סֵּ ֶׁתר ,וְאָּׂ ִּביָך הָּׂ רֹואֶׁ ה בַ ִּמ ְס ָּׂת ִּרים יִּגְ מֹל ְלָך .כַאֲ ֶׁשר אַ ֶׁתם ִּמ ְתפַ ְללִּ ים ִּה ָּׂמנְ עּו ִּמ ְלגַבֵּ ב ִּמ ִּלים ַכגֹויִּים,
יֹודעַ אֲ ִּביכֶׁם אֶׁ ת צָּׂ ְרכֵּיכֶׁם ְבטֶׁ ֶׁרם ְתבַ ְקשּו ִּמ ֶׁמנּו.
דֹומים לָּׂ הֶׁ ם ,כִּ י ֵּ
ִּש ְמעּו .אַ ל ִּת ְהיּו ִּ
בּורם י ָּׂ
חֹוש ִּבים ֶׁש ְברֹב ִּד ָּׂ
הַ ְ
כּותָך ,יֵעָ ֶּשה ְרצֹונְ ָך כְ בַ ָּׂש ַמיִּם כֵּן
לָּׂ כֵּן כְָּׂך ִּה ְתפַ לְ לּו אַ ֶׁתם' :אָ ִבינּו ֶּשבַ ָש ַמיִם ,י ְִת ַק ֵדש ִש ְמָךָ ,תבֹוא ַמ ְל ְ
חֹוט ִּאים לָּׂ נּו .וְאַ ל
סֹול ִּחים גַם אֲ נ ְַחנּו לַ ְ
ּוסלַ ח לָּׂ נּו עַ ל חֲ טָּׂ אֵּ ינּו כְ ִּפי ֶׁש ְ
בָּׂ אָּׂ ֶׁרץ .אֶׁ ת לֶׁ חֶׁ ם חֻ ֵּקנּו ֵּתן לָּׂ נּו הַ ּיֹוםְ ,
ידי נִּסָּׂ יֹון ,כִּ י ִּאם חַ ְלצֵּנּו ִּמן הָּׂ ָּׂרע'".
ְת ִּביאֶׁ נּו ִּל ֵּ

הר הבית וכיפת הסלע
בספר בראשית פרק כ"ב מסופר סיפור מדהים ודרמטי .סיפור המציג את מערכת היחסים בן אב לבנו
ֹלהים ,נִּ סָּׂ ה אֶׁ ת-אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם; וַּי ֹאמֶׁ ר אֵּ לָּׂ יו,
ולבוראו .וכך מתחיל הפרק" :וַי ְִּהי ,אַ חַ ר הַ ְדבָּׂ ִּרים הָּׂ אֵּ לֶׁ ה ,וְהָּׂ אֱ ִּ
ֹּאמר ַקח-נָא אֶּ תִ -בנְ ָך אֶּ ת-י ְִח ְידָך אֲ ֶּשר-אָ ַה ְב ָת ,אֶּ ת-יִצְ חָ ק ,וְלֶּ ְךְ -לָך ,אֶּ ל-אֶּ ֶּרץ
ֹאמר ִּהנֵּנִּ י .וַי ֶּ
אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם וַּי ֶׁ
ַהמ ִֹּריָה; ו ְַהעֲ לֵ הּו ָשםְ ,ל ֹּעלָ ה ,עַ ל אַ חַ ד הֶׁ הָּׂ ִּרים ,אֲ ֶׁשר אֹ ַמר אֵּ לֶׁ יָך.
ַוּי ְַשכֵּם אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם בַ ב ֶֹׁקרַ ,וּיַחֲ בֹש אֶׁ ת-חֲ מֹרֹו ,וַּיִּ ַקח אֶׁ תְ -שנֵּי נְ עָּׂ ָּׂריו ִּאתֹו ,וְאֵּ ת יִּצְ חָּׂ ק ְבנֹו; ַויְבַ ַקע ,עֲצֵּ י עֹ לָּׂ ה,
ישי ,וַּיִּ ָּׂשא אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם אֶׁ ת-עֵּ ינָּׂיו ַוּי ְַרא אֶׁ ת-הַ ָּׂמקֹום--
ֹלהים .בַ ּיֹום הַ ְשלִּ ִּ
ַוּי ָָּּׂׂקם ַוּיֵּלֶׁ ְך ,אֶׁ ל-הַ ָּׂמקֹום אֲ ֶׁשר-אָּׂ ַמר-לֹו הָּׂ אֱ ִּ
ְנִּש ַתחֲ וֶׁה,
ֵּמ ָּׂרחֹ ק .וַּי ֹאמֶׁ ר אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם אֶׁ ל-נְ עָּׂ ָּׂריוְ ,שבּו-לָּׂ כֶׁם פֹ ה ִּעם-הַ חֲ מֹור ,וַאֲ נִּ י וְהַ נַעַ ר ,נ ְֵּלכָּׂה עַ ד-כֹה; ו ְ
ָּׂׂשם עַ ל-יִּצְ חָּׂ ק ְבנֹו ,וַּיִּ ַקח ְביָּׂדֹו ,אֶׁ ת-הָּׂ אֵּ ש וְאֶׁ ת-הַ ַמאֲ כֶׁלֶׁ ת;
ְונָּׂשּובָּׂ ה אֲ לֵּ יכֶׁם .וַּיִּ ַקח אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם אֶׁ ת-עֲצֵּי הָּׂ ֹעלָּׂ הַ ,וּי ֶׁ
ַוּי ְֵּלכּו ְשנֵּיהֶׁ ם ,י ְַח ָּׂדו.
ֹאמרִּ ,הנֵּה הָּׂ אֵּ ש וְהָּׂ עֵּ צִּ ים ,וְאַ ּיֵּה הַ ֶׁשה,
ֹאמר אָּׂ ִּבי ,וַּי ֹאמֶׁ רִּ ,הנֶׁנִּ י ְבנִּי; וַּי ֶׁ
ֹאמר יִּצְ חָּׂ ק אֶׁ ל-אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם אָּׂ ִּביו ,וַּי ֶׁ
וַּי ֶׁ
ֹלהים י ְִּראֶׁ ה-לֹו הַ ֶׁשה ְל ֹעלָּׂ הְ ,בנִּ י; ַוּי ְֵּלכּו ְשנֵּיהֶׁ ם ,י ְַח ָּׂדוַ .ו ָּּׂיבֹאּו ,אֶׁ ל-הַ ָּׂמקֹום אֲ ֶׁשר
ֹאמר ,אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם ,אֱ ִּ
ְל ֹעלָּׂ ה .וַּי ֶׁ
ֹלהים ,וַּיִּ בֶׁ ן ָּׂשם אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם אֶׁ ת-הַ ִּמזְ בֵּ חַ ַ ,ו ַּי ֲערְֹך אֶׁ ת-הָּׂ עֵּ צִּ ים;
אָּׂ ַמר-לֹו הָּׂ אֱ ִּ
ָשם אֹּ תֹו עַ לַ -ה ִמזְ בֵ חַ ִ ,מ ַמעַ ל לָ עֵ צִ ים .וַיִ ְשלַ ח אַ ְב ָר ָהם אֶּ ת-יָדֹו ,וַיִ ַקח אֶּ ת-
ַויַעֲ קֹּ ד ,אֶּ ת-יִצְ חָ ק ְבנֹוַ ,וי ֶּ
ֹאמרִּ ,הנֵּנִּ י.
ֹאמר ,אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם אַ ְב ָּׂרהָּׂ ם; וַּי ֶׁ
ַה ַמאֲ כֶּלֶּ תִ ,ל ְשחֹּ ט ,אֶּ תְ -בנֹו .וַּיִּ ְק ָּׂרא אֵּ לָּׂ יו מַ ְלאַ ְך יְהוָּׂהִּ ,מן-הַ ָּׂש ַמיִּם ,וַּי ֶׁ
ֹלהים אַ ָּׂתה ,וְל ֹא
אּומה :כִּ י עַ ָּׂתה י ַָּׂד ְע ִּתי ,כִּ י-י ְֵּרא אֱ ִּ
ֹאמר ,אַ לִּ -ת ְשלַ ח י ְָּׂדָך אֶׁ ל-הַ נַעַ ר ,וְאַ לַ -תעַ ׂש לֹוְ ,מ ָּׂ
וַּי ֶׁ
חָּׂ ַׂשכְ ָּׂת אֶׁ תִּ -בנְָך אֶׁ ת-י ְִּח ְידָךִּ ,מ ֶׁמנִּ י".
מעשה זה נחשב במסורת היהודית ובמסורות נוספות למופת של מסירות נפש ושל אמונה באלוהים,
ולניסיון הקשה ביותר מבין עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם על ידי האל ועמד בם.
עם זאת ,כפי שאנו רואים ,אלוהים מבצע ניסויי מחריד באחד המאמינים האדוקים .דבר זה עורר
במהלך השנים לא מעט שאלות כגון :למה בכלל לבצע את הניסויי? למה ללכת להר מסוים ולא לערוך
את העקדה היכן שהוא היה באופן מידי?
במסורת הפרשנית הועלו שלוש סיבות אפשריות שבעטיין דרש אלוהים ביצוע מעשה שכזה:
א .לבחון את האמונה של אברהם באלוהיו ,ולהראות את גדלותו של אברהם לעומת שאר בני
האדם.

ב .מתחת להר הבית יש גיא הנקרא "גיא בן הינום" ,שם בעבר הייתה נהוגה הקרבת בנים לאל
"מולך" .אל זה היה בדמות פרה חלולה שבבטנה הוצתה אש ולתוכה זרקו תינוקות .מסיבה
זו נבחר ההר מעל :להראות כי אלוהים דוחה כל סוג של קרבן אדם .עד היום במסורות
השונות "גיהינום" הוא מקום שריפת הרשעים.
ג .להבהיר את מקום קדושתו של הר המוריה – הוא הר הבית בימינו .על-פי המסורת ,העקדה
התבצעה על אבן השתייה שבהר המוריה.
סיפור עקידת יצחק השפיע גם על מוטיבים ראשיים בדת הנוצרית .בשני המקרים מדובר על מעשה
הקרבה עילאי למען אלוהים .יצחק מתואר כשה התמים שיעלה על המזבח ,ואילו ישו נקרא "שה
האלוהים" ( .)Agnus Deiישנו אף דמיון צורני :ישו נושא את הצלב שעליו נצלב ,בדומה ליצחק
ָשם עַ ל-
שנושא עליו את עצי העולה שאמורים לשרוף אותו ,ככתוב" :וַיִ ַקח אַ ְב ָר ָהם אֶּ ת-עֲ צֵ י ָה ֹּעלָ הַ ,וי ֶּ
יִצְ חָ ק ְבנֹו" (בראשית ,כ"ב ,ו') .אתר ההקרבה של יצחק נמצא במרחק של  600מטר מהר הבית,
במקום המזוהה בתור "גבעת הגולגולתא" .זהו אותו המקום בו נקבר ישו – הממוקם כיום במתחם
כנסיית הקבר.
המסורת היהודית מזהה את הר-הבית עם "הר המוריה" – המקום בו התרחשה עקידת יצחק .דוד
המלך קנה את המקום ששימש כגורן מידי היבוסים והקים עליו מזבח ,ושלמה המלך הקים עליו את
בית המקדש הראשון (בשנת  950לפנה"ס לערך) .בין השנים  37-4לפנה"ס ,לאחר הכיבוש הרומי,
מחדש הורדוס את ירושלים ואת הר הבית .הוא בונה עליו את בית-המקדש השני ואת "מצודת
אנטוניה" ,עבודה שלפי הברית החדשה נמשכה כ 46-שנה .בבשורה על-פי מתי ,פרק כ"א,12 ,
מופיע התיאור הבא" :יֵּשּועַ נִּכְ נַס ְלבֵּ ית הַ ִּמ ְק ָּׂדש ְוג ֵֵּּרש אֶׁ ת כָּׂל הַ מֹוכְ ִּרים וְהַ קֹונִּ ים ְבבֵּ ית הַ ִּמ ְק ָּׂדש וְהָּׂ פַ ְך
יתי בֵ יתְ -ת ִפלָ ה י ִָק ֵרא' ,אַ ְך
אֶׁ ת שֻ ְלחֲ נֹות הַ חַ ְלפָּׂ נִּ ים וְאֶׁ ת כִּ ְסאֹות מֹוכְ ֵּרי הַ ּיֹונִּ ים .אָּׂ ַמר לָּׂ הֶׁ םֵ " :הן כָתּוב' ,בֵ ִ
אֹותם.
ָּׂ
ּופ ְס ִּחים ְבבֵּ ית הַ ִּמ ְק ָּׂדש וְהּוא ִּרפֵּ א
הֹופכִ ים אֹותֹו ִל ְמעָ ַרת פָ ִריצִ ים" .נִּ גְ שּו אֵּ לָּׂ יו ִּעו ְִּרים ִּ
ְ
אַ ֶּתם
הֹושע-נָּׂא
אשי הַ כֹהֲ נִּ ים וְהַ סֹופְ ִּרים אֶׁ ת הַ נִּ ְפלָּׂ אֹות אֲ ֶׁשר עָּׂ ָּׂׂשה וְאֶׁ ת הַ יְלָּׂ ִּדים הַ צֹוע ֲִּקים בַ ִּמ ְק ָּׂדשַ " ,
כִּ ְראֹות ָּׂר ֵּ
אֹומ ִּרים?" הֵּ ִּשיב לָּׂ הֶׁ ם יֵּשּועַ " :כֵּן ,הַ ִּאם
שֹומעַ ַמה ֶׁשאֵּ לֶׁ ה ְ
ֵּ
ְלבֶׁ ןָּׂ -דוִּד!" ,נִּ ְת ַמלְ אּו כַעַ ס וְאָּׂ ְמרּו לֹו" :אַ ָּׂתה
אתםִּ ' ,מ ִּפי עֹולְ ִּלים וְיֹונְ ִּקים יִּסַ ְד ָּׂת עֹז'?".
עֹודכֶׁם ל ֹא ְק ָּׂר ֶׁ
ֵּמ ְ
בשנת  70לספירה עמד הר-הבית במרכזו של המרד הגדול נגד הרומאים .בתאריך ט' באב פרצו
הרומים בפקודתו של טיטוס ממצודת אנטוניה ,שרפו את המקדש ולקחו חלק מכליו עימם לרומא.
עם הכיבוש הערבי בשנת  638לספירה ,הגיע הח'ליף עומר איבן-אל חטאב למקום שעל-פי המסורת
האסלאמית משם עלה מוחמד השמימה על-מנת לקבל את חמשת ה"סורות" העיקריות של הקוראן,
וציווה לנקותו ולהקים עליו מסגד.
הצלבנים שכבשו את המקום בשנת  1099זיהו את מקדש "אל-אקצה" כ"-טמפלום-סלומוניס" (מקדש
שלמה) והפכו אותו לארמונם של האבירים הטמפלרים ,ואילו כיפת-הסלע הפכה על-ידם לכנסייה
בשם "טמפלום דומיני" (מקדש האדון).
כיפת הסלע ("כיפת הזהב")
מבנה כיפת הסלע בנוי מעל ל"אבן השתייה" – המקום שבו לפי המסורת היהודית אירעה "עקידת
יצחק" והוקם בית המקדש ,ועל-פי המסורת המוסלמית עלה הנביא השמימה על-מנת להביא את
חמשת ה"סורות" של הקוראן .המבנה הוקם בשנת  691על ידי הח'ליף עבד-אל מאליך מבית אומיה
ששלט מדמשק ,והיה המבנה המונומנטלי המוסלמי הראשון.
כיפת הסלע נראית כיום בדיוק כפי שנראתה בעת בנייתה .היא המבנה המוסלמי העתיק ביותר
שנשתמר ללא שינוי.
הר ציון
המסורת הנוצרית רואה בהר ציון הן את המקום בו הלכה מרים אמו של ישו לישון את שנתה
האחרונה ,ממנה לא התעוררה ,והן את מקומו של "חדר הסעודה האחרונה" המכונה בלועזית בשם
ה"קנקולום" .זהו החדר בו סעד ישו עם  12תלמידיו את סעודת ערב הפסח ובמהלכה ניבא את קיצו
הקרב .מורדות הר ציון מזוהים כמקום מושבו של הכהן הגדול קיפא אשר חקר את ישו והסגירו לנציב
פונטיוס פילאטוס.

המסורות היהודיות רואות במרכז הר ציון את מקום קברו של דוד המלך ,הקדוש גם למוסלמים.
כך מהווה ההר מקום משיכה לתיירות דתית של בני שלושת הדתות.

כנסיית הדורמיציון
כנסיה זו נבנתה במקום התרדמה של מרים בין השנים  .1906-1910שמה" ,דורמיציון" ,פירושו
"תרדמה" ברבות מהשפות הלטיניות ,ובמרתף הכנסייה נמצא פסל של מרים הישנה .מרים עצמה
קבורה בקבר מרים שבנחל קדרון לרגלי הר הזיתים.
הכנסייה מוחזקת ע"י נזירים בנדיקטינים .היא הוקמה על שטח אותו נתן הסולטן עבדול חמיד השני
לקיסר הגרמני וילהלם השני במתנה בעת ביקורו של וילהלם בא"י בשנת  ,1898כאשר הגיע לחנוכת
כנסיית הגואל הפרוטסטנטית.
במקום בו ממוקמת כנסיית הדורמיציון עמדו בעבר כנסיות נוצריות חשובות מהתקופה הביזנטית
ומהתקופה הצלבנית.
חדר הסעודה האחרונה ֶ Cenaculum) Last Supper Room -קנַקּולּום)
לפי המסורות הנוצריות זהו "חדר הסעודה האחרונה" ,המכונה בלועזית בשם ה"קונקולום" ,בו סעד
ישו עם  12תלמידיו את סעודת ערב הפסח במהלכה ניבא את קיצו הקרב.
כאשר טיטוס החריב את ירושלים ( 70לספירה) הוא חס על אולם הסעודה האחרונה אשר הפך מאז
לכנסייה לנוצרים הקדמונים .הפרנציסקנים שמרו על המקום עד  ,1552אך התורכים גירשו אותם
והפכו את המקום למסגד .נוצרים הורשו להיכנס למקום רק משנת .1948
במרקוס ,י"ד ,12 ,מופיע תיאור של סעודת הפסח " :בָּׂ ִּראשֹון ְלחַ ג הַ ַמצֹות ,בַ ּיֹום ֶׁשנָּׂהֲ גּו ִּלזְ בֹחַ אֶׁ ת ָּׂק ְרבַ ן
ידיוְ " :לאָּׂ ן אַ ָּׂתה רֹוצֶׁ ה ֶׁשנֵּלֵּ ְך ְונָּׂכִּ ין ְלָך לֶׁ אֱ כֹל אֶׁ ת הַ פֶׁ סַ ח?" הּוא ָּׂשלַ ח ְש ַניִּם
הַ פֶׁ סַ חָּׂ ,שאֲ לּו אֹותֹו ַת ְל ִּמ ָּׂ
נֹוׂשא כַד ַמיִּםְ .לכּו אַ חֲ ָּׂריוּ ,ובַ מָּׂ קֹום אֲ ֶׁשר ִּי ָּׂכנֵּס
ידיו ְבאָּׂ ְמרֹו לָּׂ הֶׁ םְ " :לכּו הָּׂ ִּע ָּׂירה ְוי ְִּפגֹ ש אֶׁ ְתכֶׁם ִּאיש ֵּ
ִּמ ַת ְל ִּמ ָּׂ
ידי?' אֹותֹו ִּאיש
אֵּ לָּׂ יו ִּא ְמרּו ְלבַ עַ ל הַ בַ יִּת' ,כֹה אָּׂ ַמר ַרבֵּ נּו :אֵּ יפֹ ה חַ ְד ִּרי אֲ ֶׁשר אֹ כַל בֹו אֶׁ ת הַ פֶׁ סַ ח ִּעם ַת ְל ִּמ ַ
ידיו ּובָּׂ אּו הָּׂ ִּע ָּׂירה .הֵּ ם מָּׂ צְ אּו הַ ֹכל כְ ִּפי
ּומסֻ ֶׁד ֶׁרת; ָּׂשם ָּׂתכִּ ינּו לָּׂ נּו" .יָּׂצְ אּו ַת ְל ִּמ ָּׂ
י ְַראֶׁ ה לָּׂ כֶׁם ע ֲִּלּיָּׂה גְ דֹולָּׂ ה מֻ צַ עַ ת ְ
ֶׁשאָּׂ ַמר לָּׂ הֶׁ ם וְהֵּ כִּ ינּו אֶׁ ת הַ פֶׁ סַ ח .בָּׂ עֶׁ ֶׁרב בָּׂ א יֵּשּועַ ִּעם הַ ְשנֵּים-עָּׂ ָּׂׂשרְ ,וכַאֲ ֶׁשר הֵּ סֵּ בּו וְאָּׂ כְ לּו אָּׂ ַמר יֵּשּועַ " :אָּׂ מֵּ ן
ּושאָּׂ לּוהּו ִּאיש ִּאיש" :זֶׁה
אֹומר אֲ נִּי לָּׂ כֶׁם ,אֶׁ חָּׂ ד ִּמכֶׁם י ְַסגִּ ֵּירנִּ י  --אֶׁ חָּׂ ד ֶׁשאֹוכֵּל ִּא ִּתי" .הֵּ ם הֵּ חֵּ לּו ְל ִּה ְתעַ צֵּב ְ
ֵּ
אֲ נִּ י?" אָּׂ ַמר לָּׂ הֶׁ ם“ :אֶׁ חָּׂ ד ִּמן הַ ְשנֵּים-עָּׂ ָּׂׂשר ,הַ ּטֹובֵּ ל ִּא ִּתי בַ ְקעָּׂ ָּׂרה .בֶׁ ן-הָּׂ אָּׂ ָּׂדם אָּׂ ְמנָּׂם הֹולֵּ ְך ַככָּׂתּוב עָּׂ לָּׂ יו ,אַ ְך

אֹוי לָּׂ ִּאיש אֲ ֶׁשר י ְַסגִּ יר אֶׁ ת בֶׁ ן-הָּׂ אָּׂ ָּׂדם .טֹוב הָּׂ יָּׂה לֹו ִּאלּולֵּ א נֹולַ ד הָּׂ ִּאיש הַ הּוא" .כַאֲ ֶׁשר אָּׂ כְ לּו לָּׂ ַקח יֵּשּועַ אֶׁ ת
ָתן לָ ֶּהם ְוכֻלָ ם ָשתּו
ּגּופי"  .לָ ַקח אֶּ ת ַהכֹוס ,בֵ ַרְך ְונ ַ
ָתן לָ ֶּהם ְבאָ ְמרֹוְ " :קחּו ,זֶּה ִ
הַ לֶׁ חֶׁ ם ,בֵּ ַרְך ּובָ צַ ע ְונ ַ
אֹומר אֲ נִּ י לָּׂ כֶׁם ,ל ֹא אֶׁ ְש ֶׁתה עֹוד
ִמ ֶּמנָה .אָ ַמר לָ ֶּהם" :זֶּה ָד ִמיַ ,דם ַה ְב ִרית ַהנִ ְשפָ ְך ְבעַ ד ַר ִבים .אָּׂ מֵּ ן ֵּ
ֹלהים".
ִּמ ְפ ִּרי הַ גֶׁפֶׁ ן עַ ד אֹותֹו הַ ּיֹום אֲ ֶׁשר אֶׁ ְש ֵּתהּו חָּׂ ָּׂדש ְבמַ ְלכּות הָּׂ אֱ ִּ
זהו מקום מפגשו האחרון של יֵׁשּו עם תלמידיו .במקום זה סעד עמם את סעודת ליל הפסח,
ִה ְב ָרה אותם בלחם ("זהו גופי") והשקה אותם ביין ("זהו דמי") .מטקס זה נוצר הסקרמנט
המרכזי (טקס נוצרי הנערך על ידי הכומר עבור המאמינים) של הנצרות .זו היתה הפעם הראשונה
שנערך טקס נוצרי.
חדר הסעודה האחרונה ממוקם כיום מחוץ למתחם כנסיית הדורמיציון ,כקפלה נפרדת הממוקמת
בקומה השנייה של מבנה "קבר דוד המלך".
לֹומר לָּׂ כֶׁם
פסוק מספר מעשי השליחים בברית החדשה ,ב' ,29 ,מרמז על כך" :אֲ נ ִָּּׂשים אַ ִּחים ,אֶׁ ְפ ָּׂשר ַ
ְב ִּבּטָּׂ חֹון עַ ל ָּׂדוִּד אָּׂ ִּבינּוֶׁ ,שהּוא ֵּמת ְוגַם נִּ ְקבַ ר ו ְִּק ְברֹו נִּ ְמצָּׂ א ִּע ָּׂמנּו עַ ד הַ ּיֹום הַ זֶׁ הִּ .מכֵּיוָּׂן ֶׁשהָּׂ ָּׂיה נ ִָּּׂביא ְוי ַָּׂדע כִּ י
הֹושיב ִּמ ְפ ִּרי חֲ לָּׂ צָּׂיו עַ ל כִּ ְסאֹו ,בַ חֲ זֹותֹו ֵּמר ֹאש ִּדבֵּ ר עַ ל ְת ִּחּיַת הַ ָּׂמ ִּשיחַ ֶׁ --של ֹא
ֹלהים נִּ ְשבַ ע לֹו ְשבּועָּׂ ה ְל ִּ
אֱ ִּ
ֹלהים ִּל ְת ִּחּיָּׂה וְעַ ל ז ֹאת אֲ נ ְַחנּו ֻכלָּׂ נּו
ּוב ָּׂׂשרֹו ל ֹא ָּׂראָּׂ ה ַשחַ ת .אֶׁ ת יֵּשּועַ זֶׁה הֵּ ִּקים אֱ ִּ
נֶׁעֶׁ זְ בָּׂ ה ִּל ְשאֹול נ ְַפשֹו ְ
עֵּ ִּדים" .ציטטה זו ,מפי קיפא\פטרוס\שמעון – בכיר תלמידיו של ישו ,נאמרה בעת התכנסותה של
הקהילה הנוצרית הקטנה שנותרה מיותמת עם הסתלקותו של ישו לאחר שעלה השמימה.
ההתכנסות התרחשה באותו המקום בו קיימו ישו ותלמידיו את הסעודה האחרונה .לכן ,אם קבר דוד
ממוקם היכן שהמסורת מצביעה על מיקומו ,משתמע מהמסופר בספר מעשי השליחים כי חדר
הסעודה האחרונה ממוקם מעליו.
בקצה המזרחי של הכנסייה נערך "הפנטקוסט" = "החמישים במספר" :ירידת רוח הקודש על שליחיו
של ישו חמישים ימים לאחר חג הפסחא ,לה מוקדש כיום אחד מחגי הנצרות (אשר מקורו בחג
השבועות) .מקרה זה מתואר במעשי השליחים ב'ְ " :1-4 ,ביֹום ְמל ֹאת ִּש ְבעַ ת הַ ָּׂשבּועֹות הָּׂ יּו כֻלָּׂ ם י ְַח ָּׂדיו.
ִּפ ְתאֹום הָּׂ יָּׂה קֹול ִּמן הַ ָּׂש ַמיִּם ,כְ קֹול ַמ ַשב רּוחַ עַ זָּׂ ה ,וְהּוא ִּמלֵּ א אֶׁ ת כָּׂל הַ בַ יִּת אֲ ֶׁשר י ְָּׂשבּו בֹו .אָּׂ ז הֹו ִּפיעּו
נִּמ ְלאּו רּוחַ
ְל ֶׁנגֶׁד עֵּ ינֵּיהֶׁ ם ְלשֹונֹות כְ לַ הֲ בֹות אֵּ שֶׁ ,ש ִּה ְתפַ זְ רּו ְונָּׂחּו אַ חַ ת אַ חַ ת עַ ל כָּׂל אֶׁ חָּׂ ד ֵּמהֶׁ םְ .וכֻלָּׂ ם ְ
הַ קֹ ֶׁדש וְהֵּ חֵּ לּו לְ ַדבֵּ ר ִּב ְלשֹונֹות אֲ חֵּ רֹות כְ ִּפי ֶׁש ָּׂנ ְתנָּׂה לָּׂ הֶׁ ם הָּׂ רּוחַ לְ ַדבֵּ ר" .זהו הנס שאפשר להם לדבר
בשפות שונות ולהפיץ את הדת בעולם.
מאחורי הדלת נמצאת קפלת ירידת רוח הקודש ,הנפתחת פעם בשנה בטקס הפנטקוסט כחלק
מהפולחן הנוצרי.
לאחר התחייה הגיע ישו למקום בעת שהשליחים ישבו בו והראה להם את הסטיגמטות .ישו מעניק
להם את השליחות וכל אחד מהשליחים הופך להיות כהן בפני עצמו.
מדוע דווקא בהר ציון ולא במקום אחר? יתכן שהדבר קשור גם בכך שזהו אזור בו מתגבשת הנצרות
עוד בשלביה הראשוניים ביותר .יש הגורסים שהקהילה הנוצרית הראשונה בירושלים ,זו שהונהגה
עוד לפני פרוץ המרד הגדול על ידי יעקב אחיו של ישו ,מתנהלת באזור שבו התקיימה הסעודה
האחרונה.
עולם הנזירות
נזיר הוא אדם הנוטל על עצמו סייגים הקשורים בתענוגות החיים .סייגים אלה משתנים מדת לדת.
הנזיר בנצרות הוא אדם שנשבע לשמור לא רק על הציוויים של הכנסייה ,אלא גם על ההדרכה
האוונגליונית .הנזירים נודרים נדר נזירות הכולל הימנעות מחיי משפחה (לא מתחתנים ולא מקימים
בית ומשפחה) והקדשת עצמם לאל ולהליכה בדרכי ישו ושליחיו .או במילים אחרות – הנזיר חי כמו
ישו.
המילה "נזיר" בעברית משמעותה "פָּ רּוׁש" ,כלומר – פרישה מכלל הציבור והיבדלות ממנו .כך גם
בלעז ( )Monasticism / Monasticaצורתה נגזרת מהמילה היוונית  – Monosיחיד ,בודד.
הנזירות הנוצרית המוסדית החלה במדבריות מצרים במאה ה .4-מייסדי מוסד הנזירות היו אנטוניוס
הגדול במזרח ,שנחשב גם כאב הנזירות הנוצרית בעולם ,ובנדיקטוס מנורסיה במערב .כנראה

שכבר בתקופה מוקדמת מאוד היו יחידים שחיקו את  40הימים של ישו במדבר וחיו חיי בדידות.
לעומת זאת ,אנטוניוס הגדול לא רק ייסד מנזר אחד ,אלא חיבר תקנון שעל פיו פעלו מספר מנזרים
ובכך ייסד מסדר שלם .מאוחר יותר תקנון זה היווה את הבסיס למסדרים הנוספים שקמו.
רעיון הנזירות התפשט בכל רחבי מצרים ,משם עבר לרחבי האימפריה הרומית ,הגיע עד לבריטניה,
וכמות הנזירים גדלה במהירות .אנטוניוס הגדול הפך מופת לנזיר מתבודד ושמו הפך לשם מקובל
בעולם הנוצרי.
מנזרים במדבר יהודה
בתקופה הביזנטית היו ברחבי מדבר יהודה כ 64-מנזרים .הם לא היו מנותקים מהעיר (ירושלים)
ומהקיסרות ,אלא הייתה להם השפעה רבה על הנצרות ועל העולם הנוצרי .הם התיישבו בגבולות
האימפריה וסיפקו גם אבטחה לעולי הרגל .מסיבה זו היו המנזרים בנויים כמבצרים .כל מנזרי א"י
מוחזקים על ידי האורתודוכסים.
בארץ שני סוגי מנזרים:
א .מנזרי מצוק כדוגמת סנט ג'ורג' ,מר סבא וקרנטל :נבנו על המצוק כדי להסתתר ולהיות
בלתי נגישים.
ב .מנזרי מבצר כדוגמת דיר חג'לה :מוגן היטב בשל ביצוריו .מנזרים שנבנים במישור היו
מחויבים להיבנות כך.
בשיא פריחת הנזירות במדבר יהודה התגוררו באזור כ 6,000-נזירים ב 100-מנזרים .הנזירים
והמנזרים התקיימו עד שנת  ,614זמן פלישת הפרסים ,אשר החריבו את רוב המנזרים בארץ.

מנזר אותימיוס
אותימיוס (או אבטימיוס  )Euthymius -נולד בארמניה בשנת  377לספירה ונפטר בשנת  .473על פי
המסורת הוא נולד לאישה עקרה שרק לאחר תפילות רבות התבשרה בחיזיון על הולדת בנּה יחידה.
את שמו ,אותימיוס ,קיבל במתנה מאמו ופירושו בעברית – "עודד" .הוא נחשב לאחד מראשוני
הנזירים במדבר יהודה ומהחשובים שבהם ,והיה מייסדם של מספר מנזרים מסוג שיתופיים (קוינוביון)
ומתבודדים (לאורה  /הרמיטים).

אותימיוס התייתם מהוריו בגיל צעיר ואת חינוכו קיבל במוסדות דת נוצריים .בהיותו בן  29הפך לכומר
ונדד לארץ ישראל ,כאן הצטרף למנזר הלאורה שבנחל פרן (ואדי קלט) אותו ייסד הנזיר חריטון.
 5שנים לאחר שהצטרף אל חריטון הקים אותימיוס ביחד עם ידידו תיאוקטיסטוס מנזר בנחל אוג
הסמוך ,וכן מנזר שיתופי נוסף ואף קפלה קטנה במצדה.
אותימיוס זכה לכבוד רב בקרב מאמינים נוצריים וקבע תקנות רבות ,בכללן תענית  40הימים בהם
נהג לצאת אל המדבר להתבודדות כפי שעשה ישו .אחד מתלמידיו הבולטים היה סבאס שהקים את
מנזר מר סבא המפורסם הפעיל עד היום בנחל קדרון.
מנזר אותימיוס נוסד ככל הנראה בשנת  427לספירה כמנזר לאורה .אותימיוס נקבר בטקס מכובד
בשטח המנזר .לאחר מותו ,בגיל  ,94הוקם במקום בידי תלמידיו מנזר שיתופי (קוינוביון).

אכסניית השומרוני הטוב
האתר הארכאולוגי מתוארך לראשית תקופת בית המקדש השני .עקב מיקומו הגיאוגרפי ,נוצר באזור
הצורך בחאן דרכים שיאפשר לצליינים ולבהמות המשא של שיירות הסוחרים מקום למנוחה
והצטיידות במים .בתקופה הביזנטית זוהה המקום עם האכסניה הנזכרת במשל "השומרוני הטוב"
שבברית החדשה .על כן נבנו במקום "אכסניית השומרוני הטוב" וכנסייה אשר שירתו עולי רגל
נוצרים.
במשל המופיע בבשורה על פי לוקאס פרק י' ,25 ,מפרט ישו למאמיניו מי הוא "רעך" בפסוק "ואהבת
תֹורהָּׂ ,קם ִּל ְבחֹ ן אֹותֹו וְאָּׂ ַמרַ " :ר ִּביֶׁ ,מה עָּׂ לַ י לַ עֲׂשֹות כְ ֵּדי לָּׂ ֶׁר ֶׁשת חַ ּיֵּי
לרעך כמוך"ִּ " :איש אֶׁ חָּׂ ד ,בַ עַ ל ָּׂ
תֹורה" :וְאָּׂ הַ ְב ָּׂת אֶׁ ת יהוה
קֹורא?" הֵּ ִּשיב בַ עַ ל הַ ָּׂ
תֹורה? ָּׂמה אַ ָּׂתה ֵּ
עֹולָּׂ ם?" ָּׂשאַ ל יֵּשּועַ ַ " :מה כָּׂתּוב בַ ָּׂ
ּובכָּׂל ִּׂשכְ לְ ָך ,וְאָּׂ הַ ְב ָּׂת ְל ֵּרעֲָך כָּׂמֹוָך ".אָּׂ ַמר לֹו יֵּשּועַ " :יָּׂפֶׁ ה
ּובכָּׂלְ -מאֹ ְדָך ְ
ּובכָּׂל-נ ְַפ ְשָך ְ
אֱ ֹלהֶׁ יָך ְבכָּׂלְ -לבָּׂ ְבָך ְ
ּומי הּוא ֵּר ִּעי?"
ֲׂשה ז ֹאת ו ְִּת ְחיֶׁה ".אֲ בָּׂ ל ֵּמאַ חַ ר ֶׁש ָּׂרצָּׂ ה ְלהַ ְמצִּ יא הֶׁ צְ ֵּדק ְלעַ צְ מֹוָּׂ ,שאַ ל אֶׁ ת יֵּשּועַ ִּ " :
ית ,ע ֵּ
עָּׂ נִּ ָּׂ
שֹוד ִּדים .הַ לָּׂ לּו ִּה ְפ ִּשיטּו אֹותֹו ו ְִּהכּוהּו,
ידי ְ
ירּושלַ יִּם לִּ ִּיריחֹו ְונָּׂפַ ל ִּב ֵּ
ָּׂ
הֵּ ִּשיב יֵּשּועַ וְאָּׂ ַמרִּ " :איש אֶׁ חָּׂ ד י ַָּׂרד ִּמ
אֹותּה הַ ֶׁד ֶׁרְך ,אַ ְך כִּ ְראֹותֹו אֶׁ ת
וְהָּׂ ְלכּו לָּׂ הֶׁ ם ְבעָּׂ זְ בָּׂ ם אֹותֹו מֻ ּטָּׂ ל בֵּ ין ָּׂמוֶׁת ְלחַ ּיִּ ים .ו ְִּהנֵּה כֹהֵּ ן אֶׁ חָּׂ ד י ַָּׂרד ְב ָּׂ
הָּׂ ִּאיש ,עָּׂ בַ ר לַ צַד הַ ֵּשנִּ י ֶׁשל הַ ֶׁד ֶׁרְך .כֵּן גַם ִּאיש לֵּ וִּי ,כַאֲ ֶׁשר בָּׂ א לַ ָּׂמקֹום ו ְָּׂראָּׂ ה אֹותֹו ,עָּׂ בַ ר לַ צַ ד הַ ֵּשנִּ י ֶׁשל
שֹומרֹונִּי אֶׁ חָּׂ דֶׁ ,שעָּׂ בַ ר בַ ֶׁד ֶׁרְךִּ ,הגִּ יעַ אֵּ לָּׂ יוּ ,וכְ ֶׁש ָּׂראָּׂ ה אֹותֹו נִּ ְת ַמלֵּ א ַרחֲ ִּמים .נִּ גַש אֵּ לָּׂ יוָּׂ ,י ַצק
ְ
הַ ֶׁד ֶׁרְך .ו ְִּהנֵּה
ְשם ָּׂדאַ ג ִּלצְ ָּׂרכָּׂיו.
ְהֹוביל אֹותֹו אֶׁ ל פֻנְ ָּׂדק ו ָּׂ
הֹושיבֹו עַ ל ְבהֶׁ ְמתֹו ו ִּ
ִּ
אֹותם .אַ חֲ ֵּרי כֵּן
ָּׂ
ֶׁש ֶׁמן ְו ַייִּן עַ ל ְפצָּׂעָּׂ יו וְחָּׂ בַ ש
תֹוסיף אַ חֲ זִּ יר ְלָך
ֻנְדק וְאָּׂ ַמרְ ' :דאַ ג לֹו אַ ָּׂתה; ְוכָּׂל ַמה ֶׁש ִּ
נְתנָּׂם ְלבַ עַ ל הַ פ ָּׂ
ְל ָּׂמחֳ ָּׂרת הֹוצִּ יא ְשנֵּי ִּדינ ִָּּׂריםָּׂ ,

תֹורה" :זֶׁה
שֹוד ִּדים?" הֵּ ִּשיב בַ עַ ל הַ ָּׂ
ידי הַ ְ
לֹושה הָּׂ יָּׂה ֵּרעַ לַ נֹופֵּ ל ִּב ֵּ
ּובכֵּן ַמה ַד ְע ְתָךִּ ,מי ִּמן הַ ְש ָּׂ
שּוביְ '.
ְב ִּ
ֲׂשה כֵּן גַם אַ ָּׂתה"".
ֶׁשעָּׂ ָּׂׂשה ִּעמֹו חֶׁ סֶׁ ד ".אָּׂ ַמר לֹו יֵּשּועַ “ :לֵּ ְך ַוע ֵּ
המושג "השומרוני הטוב" הפך כיום לביטוי שפירושו אדם המסייע לאחר באופן מידי וללא תמורה.

מנזר סנט ג'ורג'
מנזר סנט ג'ורג' ,הקרוי גם "דיר מאר ג'ריס" ,או מנזר "חוזיבה" הוא מנזר יווני אורתודוקסי הבנוי
בצלע ערוץ נחל פרת במדבר יהודה .זהו אחד המנזרים המרשימים בארץ .מיקומו ,כמו תלוי על צלע
ההר התלולה ,כיפותיו הכחולות ובידודו מהלכים קסם.
ראשית ההתיישבות באזור נעשתה על ידי חמישה נזירים סורים .מאוחר יותר ,במאה החמישית,
התיישב במקום נזיר מהעיר תבי בשם יוחנן שהקים במקום מנזר מסוג קוינוביון .המנזר הורחב
במהלך המאה השישית על ידי נזיר בשם ג'ריס (גיאורגיוס) מכוזיבא ,שעל שמו נקרא המנזר .המנזר
נהרס ונבנה מחדש מספר פעמים והמבנה הקיים נבנה ברובו במהלך המאה ה .19-קומתו העליונה
של המנזר היא מערה עתיקה שסביבה נבנו שלוש כנסיות .הנזירים מאמינים כי במערה זו הסתתר
לא פחות מאשר אליהו הנביא בהגיעו לנחל כרית בעת בריחתו מפני איזבל .כמתואר במקרא ,שם
ניזון מלחם וממים שהביאו עבורו העורבים .במפלס האמצעי מצויים מרבית מבני המגורים של
הנזירים ,שלוש כנסיות ומגדל הפעמונים .המפלס התחתון בנוי מקשתות ובו מחסני המנזר וקבריהם
של הנזירים .על פי המסורת ,במערה זו בישר מלאך לסבו של ישו ,יואכים ,כי אשתו חנה תלד בקרוב
את מרים הבתולה .הפסגות המרשימות שסביב למנזר מוקפות בצלבי ברזל גדולים שהוצבו על ידי
הנזירים במהלך .1967בצוקים שבסביבות המנזר מצויים כוכי התבודדות בהם מתבודדים הנזירים.
תודות :
לאורי הרטמן על העריכה.
ליאנה מרקשייד הטייסת .
לאסף סולומון על הצילומים
עד הפעם הבאה -נתראה!!!
אבי הרטמן

קישור לסרטון :לחץ כאן
המסלול בפורמט  :Google Earthלחץ כאן
המסלול בפורמט עמוד ענן :לחץ כאן
קישור למסלול בעמוד ענן :לחץ כאן
המסלול בפורמט  : gpxלחץ כאן
למזג אויר במנחת מעלה האדומים  :לחץ כאן
למפת  : Googel Mapsלחץ כאן

