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אֹוָפֶנס המוודה  ( 760-817)תֵּ

מחבר. נזיר והיסטוריון, אריסטוקרט ביזנטי
Χρονικά"(קורות )"–ההיסטוריה הביזנטית



סקה'פרנצדלה פייטרו

614מלחמת כוסרו בהרקליוס 









הוא היצירה האפוקליפטית העברית  ספר זרובבל 

המגובשת והשלמה ביותר שעברה מהעת העתיקה אל 

והשפעתה על עיצוב דמותו של קץ הימים  , ימי הביניים

בתודעה היהודית בימי הביניים ובראשית הזמן החדש  

הייתה גדולה יותר מאשר כל טקסט אחר
80עמוד 2000ירושלים , אפוקליפסה אז ועכשיו,יוסף דן–

שליט יהודה האחרון מבית  , אל זרובבל בן שאלתיאל( מטטרון, מיכאל)בסיפור המסגרת נגלה מלאך 

.  הספר הוא תשובת המלאך. זרובבל מבקש ממנו שיגלה לו את אשר יתרחש באחרית הימים. דוד

-שר הצבא של משיח בן, שם אמו חפציבה. עמיאל-המשיח הוא מצאציו של זרובבל ושמו מנחם בן

מצביא  "הוא נחמיה בן חושניאל כלומר הוא משיח בן יוסף כלומר דמותו של ( עמיאל-מנחם בן)דוד 

ולמות בה ועל ידי כך לפנות  " המלחמה האחרונה"שנועד ללחום את , במיתולוגיה העברית" המשיח

כלומר מלחמה של אומות  , בתקופת הספר מתחוללת מלחמת גוג ומגוג. מקום לביאת המשיח

אולי השטן  , בליעל)ארמילוס הוא בן לאב שטני . המלך הנוכרי הגדול מכולם הוא ארמילוס. העולם

אחריו יתעו כל העמים  . ראשו צר ועיניו עקומות, שיערו ירוק. ולאם שהיא פסל שיש יפהפה( עצמו

.למעט ישראל

במלחמה העצומה נהרג נחמיה בן חושניאל אך חפציבה ממשיכה להנהיג את היהודים הנאמנים  

לבסוף מנצחים היהודים ומנחם מוכתר למלך  , הנותרים למלחמה אחרונה עם ארמילוס וסיעתו

.המשיח





הערביםוניצוראבתימיוס
יתרהבכוונהשהתפללואחריאליהםירד,אבתימיוס"

.בריאהקימו,הצלבסימןאתטרבוןעלוהתווה
כך-כלהגדולהשנוילמראהבתדהמההוכוהברברים

אתזרקוכולם:במשיחוהאמינו,יאמןהלאוהנס
.המשיחחותמתאתלקבלובקשוהקרקעעלעצמם

נובעתבמשיחאמונתםכיהנסבעלאבתימיוסהבין
קטן(בפטיסטריום(מקווהלעשותוהורהלבםמעומק
בשםאותםהטביל,אותםשלימדואחריהמערהבפינת

אספבטוסשלשמואת.הקדושהוהרוחהבן,האב
הטבילכך-אחר,ראשוןהטבילאותו:לפטרוסשינה

."הנותריםואתטרבוןאת
10, חיי אבתימיוס, קירילוס מסקיתופוליס•



הסרקניפטרוסאתממנהיובנאליס
:לאפיסקופוס

יישובםאתוהרחיבומאדשהתרבואחרי,וכך"
מכתבשיגראבתימיוסהגדולאבינו,מחנותלמספר

מינויבדברירושליםפטריארךליובנאליס
,הפטריארךהבטחתאתובקבלו,עבורםאפיסקופוס

המתאיםכמועמד,טרבוןאביפטרוסאתאליושלח
הוכתרלראשונהוכך.לישועהנפשותלהדריךביותר

.פטרוס(פרמבולי('מחנות'האפיסקופוסבפלסטינה
באיםסרקניםברבריםהמונילראותהיהואפשר

ולומדיםהטבילהאתומקבליםהגדוללאבתימיוס
."לאלולהשתחוות

• 15, חיי אבתימיוס, קירילוס מסקיתופוליס



יוליאנוס ממנזר תיאודוסיוס מטרופוליטס של  

:בוסטרה בירת ערביה

אבאעללנוסיפר,הארכימנדריטגיאורגיוסאבינו"
שהואשאחרי,סוטרהשלהאפיסקופוס,יוליאנוס

."בוסטרהשלאפיסקופוסונהיההמנזראתעזב
94, מוסכוס•

שהיה תלמיד של תיאודוסיוס  , יוליאנוס המבורך"
,                          ברצון האל, זכה בכבוד, הגדול

".בכס הארכיאפיסקופאלי של בוסטרה
81, תיאודורוס, חיי תיאודוסיוס•



וכך לראשונה הוכתר  
בפלסטינה אפיסקופוס  

.         פטרוס' מחנות'ה
ואפשר היה לראות  

המוני ברברים  
באים  סרקנים 

לאבתימיוס  
ומקבלים  הגדול 

את הטבילה  
ולומדים ולהשתחוות  

".לאל



410–הויזיגותיאלאריך

452–אטילה ההוני 

455–הונדליגייזריך

546–הגותי טוטילה

ALBOIN568–הלומברדי









הערביםוניצוראבתימיוס
יתרהבכוונהשהתפללואחריאליהםירד,אבתימיוס"

.בריאהקימו,הצלבסימןאתטרבוןעלוהתווה
כך-כלהגדולהשנוילמראהבתדהמההוכוהברברים

אתזרקוכולם:במשיחוהאמינו,יאמןהלאוהנס
.המשיחחותמתאתלקבלובקשוהקרקעעלעצמם

נובעתבמשיחאמונתםכיהנסבעלאבתימיוסהבין
קטן(בפטיסטריום(מקווהלעשותוהורהלבםמעומק
בשםאותםהטביל,אותםשלימדואחריהמערהבפינת

אספבטוסשלשמואת.הקדושהוהרוחהבן,האב
הטבילכך-אחר,ראשוןהטבילאותו:לפטרוסשינה

."הנותריםואתטרבוןאת
10, חיי אבתימיוס, קירילוס מסקיתופוליס•



(גירסת אגפיוס)יוספוס פלביוס  

אך אלה שהיו תלמידיו לא זנחו את  , פילאטוס גזר עליו צליבה ומות

. שהופיע להם שלושה ימים אחרי צליבתו ושהיה חי, והם סיפרו. תורתו

".אשר אמרו עליו הנביאים נפלאות, ואולי הוא המשיח



אליעזר בן דמא  ' מעשה בר

יעקב  ישמעאל שהכישו נחש ובא ' בן אחותו של ר

ישמעאל  ' ולא הניחו רלרפאותו איש כפר סכניא 

.ל אי אתה רשאי בן דמא"א

ל אני אביא לך ראיה שירפאני ולא הספיק להביא  "א

.ראיה עד שמת



ישמעאל ' אמר ר

אשריך בן דמא שיצאת בשלום מהעולם

ולא פרצת גדירן של חכמים

שכל הפורץ גדירן של חכמים סוף פורענות בא  

.עליו

.ופורץ גדר ישכנו נחש( קהלת י)שנאמר 









http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Yafa_an-Naseriyye_synagogue_remains_1950.jpg


ביזנטיים  קברים

שפרעם







יש'ג

אבו סנאן

כפר סמע

טבריה

לטינים

יוונים קתולים

אורתודוכסים





?  של מי–ערביזציה 

מונופיזיטים

מלכיתים

יהודים  

נסטוריאנים







χρονικά 810-815" הכרוניקה"-תאופנס המוודה •

ההיסטוריה של האימפריה הביזנטית

שילוב קטעים מכתבים של היסטוריונים קודמים  

,סוקרטס מקונסטנטינופול, כגון גאורגיוס סינקלוס

סוזומנוס וסופרים ביזנטיים וכתבים של סופרים

והיסטוריונים מוקדמים בלתי ידועים אשר                              

.השתמרו בכרוניקה

הכרוניקה מספרת את ההיסטוריה של העולם                                   

הביזנטי החל מההכתרה של הקיסר דיוקלטיאנוס                         

קיסר                              , עד לנפילתו של מיכאל הראשון284בשנת 

.   813האימפריה הביזנטית בשנת 



תאופנס המוודה  
באותה שנה הגיעו נזירים והדיוטות נוצרים רבים מארץ  

נסים מפגיעתם הרעה של , ישראל ומסוריה לקפריסין

שכן תוהו ובוהו כללי השתלט  , הערבים שאינה יודעת גבול

על אפריקה ועל כלל האימפריה של , על מצרים, על סוריה

,     שדדו, רצחו, שאלוהים איררו, בני העם הזה: הערבים

.  נאפו ועשו פריצות ושאר תועבות אלוהים בערים ובכפרים

המקומות הנכבדים בסביבת עירו הקדושה של ישו אלוהנו    

באותו אופן . חולל–הגולגותא ואחרים , האנאסתזיס–

וסבאסחריטוןהמפורסמות של הקדושים הלאורותנחרבו 

יש שמתו על  . וכן כנסיות ומנזרים אחרים( יהודה)במדבר 

.וממנה לביזנטיון, קידוש השם אחרים הגיעו לקפריסין



בית לחם–כנסיית המולד 







הכניסה לכנסיית המולד





הר ברניקי, כנסיית העוגן





חוזה עומר

כניסה לרחבת  

כנסיית הקבר

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Ahed_omar.jpg


זהו כתב הביטחון שמעניק . בשם אלוהים הרחמן והרחום"
לאנשי איליה , מפקד המאמינים, עבד האלהים ֻעַמר

:(ירושלים)

, לצלביהם, לכנסיותיהם, לרכושם, הוא נותן להם ביטחון
לא ישכנו חיילים מוסלמים  . לכל בני דתם, לחולה ולבריא

לא נהרוס את הכנסיות ולא נגרע דבר מן  . בכנסיותיהם
ולא מכל דבר שהוא  מצלביהןהכנסיות ולא מרכושן ולא 

לא נאנוס את אנשי ירושלים להמיר את דתם . מנכסיהן
.  ולא נפגע בהם לרעה

.                                       שום יהודי לא יגור עימם בירושלים
כפי שאנו  זיה'תושבי ירושלים חייבים בתשלום מס הג

תושבי איליה  . מטילים אותו על תושבי שאר הערים
.  חייבים לסלק מקרבם את הצבא הביזנטי ואת המיליציות



לגופם  , לאנשים האלה אנו מבטיחים ביטחון בצאתם מאיליה

.  עד בואם למקום מבטחים, ורכושם

אבל חלה  , לרוצים להישאר בירושלים אנו מבטיחים ביטחון

לתושבי ירושלים  . עליהם חובת המס כמו על תושבי ירושלים

לפנות את , העוזביםלביזנטיםהרוצים להצטרף בגופם וברכושם 

אנו מבטיחים ביטחון לגופם וגם  , צלביהםכנסיותיהם ולנטוש את 

עד אשר יגיעו למקום המבטחים  , ולצלביהםביטחון לכנסיותיהם 

. ...שלהם

,  ודבר המאמינים,מה שנאמר בספר זה הוא דבר אללה ושליחו.

.  כפי שנדרש מהםזיה'הגבמידה ואנשי ירושלים ישלמו את 

-עבד אל, עאץ–עמר בן אל , ווליד–עדים לכך הם חאלד בן אל 

.  ומועאויה בן אבו ספיאן, רחמן בן עוף

".רה'נכתב בשנה החמש עשר להג





הכנסייה בממשית





:כתובות הכנסייה הצפונית
ובקפלת הבפטיסטריום  , בנרתקס שבין האטריום לכנסיה

אברהם נגב  , משלחת קולט)כתובות קבורה  16התגלו 

.  (איתר ופרסם

!  697-המאוחרת מ582-הכתובת הקדומה מ

,מקראיים-השמות ברובם יוונים

”   סלמאן בן תימוהכומר “: שמיים -חלקם נבטים

”   גיאורגיוס בן סלמןסבינה בת “כולל שמות נשים 





:ארכיון ניצנה

פפירוסים התגלו בעיקר 201

בחדר מדרום לכנסיה  

.הצפונית

קטעים מהספרות  13

בעיקר עותקים של , הקלאסית

;כתבי הקודש

תעודות של פעילות 17

חקלאית ואזרחית של אנשי 

; צבא

תעודות מתעדות נכסים  11

פטריקיוס בן  “ופעילות של 

שהיה כומר וראש  ” סרגיוס

מנזר

תעודות הן של הכנסיה  5; 

ומלמדות גם על פולחן  

;  לקדוש סרגיוס במקום



תעודות דו לשוניות  40

,  ערבית ויוונית

המעידות על שליטה  

מוסלמית על האוכלוסיה  

המקומית לאחר הכיבוש  

.הערבי



,  בתעודות  עדות חשובה של הכבדת עול המיסים

.שכנראה הביא בסוף לנטישת העיר



(72. תעודה מס)דרך למושל-הוראה לספק מורה

!יכולהכלבשם האלוהים “

מניצנהלגיאורגיוס, מושל, ראשידאבו 

.  ’וכו’ וכו, השבח לאל

המוולה של , ירה’מוג-ל-כאשר יגיע אליך אבו

,  עורבה אבן אבו סופיאן

הואל נא ברוב אדיבותך לספק לו אדם מניצנה 

שלם גם את .שידריך אותו במסע אל ההר הקדוש

.שכרו של האיש

-בשנת האינדיקציון השתים, נכתב בירח מארס

.”תיאודורוסבידי , עשרה



החרמה של חיטה ושמן 

(נ”לסה657נובמבר -אוקטובר” הגנזך הערבי“מתוך , 60. תעודה מס)

[  הנוסח הערבי]

בשם האלוהים הרחום והרחמן’

חארית אבן עבד-אלמאת 

חלוץ  -בנפה של אל, במחוז של עזה, נסתאןאל תושבי 

[.חלוצה]=

לעדי אבן חאליד מבני סעד אבן מאליך  ספקו במהירות 

מוחרם וצפר ושני חודשי  -קעדה ואל-את המס עבור דהול

.שבעים מוד של חיטה ואת אותה הכמות של שמן, רביע

54′קעדה של שנת -בחודש דהולאבו סעיד נכתב בידי 



(נ”לסה657” הגנזך הערבי“מתוך , 60. תעודה מס)החרמה של חיטה ושמן 

[הנוסח היווני]

,  אל תושבי נסתאנהאלחארית אבן עבד בשם האלוהים 

לעדי אבן  שלמו במהירות . מחוז עזה, אזור חלוצה

.חודשים5עבור חאליד מבני סעד אבן מאליך 

,  מוחרם וצפר שבעים מודי חיטה-קעדה ואל-דהול[תנו ל]

.שבעים סכסטארי שמן

54בשנת , ’נכתב בחודש נובמבר בשנת האינדיקציון הג

,  פי מנין הערבים-על

מודי  70: הסך הכולל. אלכסנדר בן אמוניוסבידי [ נכתב]

.’סכסטארי שמן70; חיטה

,  ליטר שמן-274ו, ליטר חיטה-600הכמויות הרשומות בתעודה הן כ* 

..שהן כמויות לא מבוטלות בשביל יישוב קטן במדבר כניצנה



.

(75. תעודה מס)מכתב המארגן מחאה על תשלום מסים

אהוב  , ברצוננו להודיעך הוד רוממותך המזהיר ‘

שקיבלנו מכתב מהוד רוממותו האדון  , האלוהים

שהוא מזמין אישית אותך ואותנו בעת ובעונה  , שמואל

אחת על מנת שנפנה אל המושל המכובד מאד על מנת 

כי הוא גורם לנו ולך מצוקה . שיקל מעמנו את העול

.גדולה ואין אנו מסוגלים לשאת בעול של מיסוי כזה

נהיה  . לעזהנבוא, יום שני בשבוע, מחר, שים לב לכן

האם תואיל למהר ולבוא גם אתה כדי  . עשרים איש

לאחר שתקרא מכתב . שכולנו נהיה בעצה ובדעה אחת

[.שיבטה]=לסובטהאנו כתבנו . שלח אותו לניצנה, זה

’!במזל טוב ובריאות טובה לך



Danihl Z :   kai bubli hnewcqhsan ...
והספרים נפתחו(: 10)דניאל ז -

βίβλοι ἠνεῴχθησανצריך להיות 



–דמשק 
הגדולה  הלאורה

(מר סבא)



כיוון ששמעו זאת הקיסרים  "
את דבר מציאת ארונה של מרים  (

,  (אם האלוהים בגת שמנים
ביקשו את יובנאליס  

הארכיאפיסקופוס לשלוח אליהם  
כשהוא חתום  , את הארון ההוא

ועמו את תכריכיה  , ליתר בטחון
.אם האל, של מרים

את הארון שנשלח אליהם שמו  
בביתה המקודש של אם האל  

".  הקדושה אשר בבלאכרניי

)451-444)
)רובין, ז: תרגום(752, דרשות, יוחנן מדמשק•





נזיר מר סבא- 775

על מציאות הבורא והדת האמיתית: חיבור ראשון

אגרת לארמנים בשם פטריארך ירושלים-807
.  מסע לאלכסנדריה וארמניה–808

ויכוח מול נונוס מנציבין בנוכחות המלך הארמני נגד  : בארמניה

המונופיזיטיות
על מידותיה  " תרגום לערבית של החיבור האריסטוטלי : חרן–813

טאהר אבן אל חוסין  , ליף אל מאמון 'למצביא של הח" הטובות של הנפש
ליף עובר בעירו בדרכו  'ליף אל מאמון בשעה שהח'פולמוס מול הח–829

לחזית הביזנטית

+חיבורים בערבית 20חיבר 

כנראה תורגמו מערביתחיבורים ביוונית אשר 43השתמרו 



Writing in Arabic, Theodore Abu Quarrah (ca. 
777–ca. 830) authored this defense of icons in 
800. Greatly influenced by John of Damascus, 
Abu Quarrah argued that images and scripture 
were powerful representatives of Church 
dogma and encouraged Christians to continue 
icon veneration despite Jewish and Muslim 
charges of idolatr





חקר יצירות בערבית קדומה מארץ ישראל

:יצירות בערבית קדומה60•

(  מרטירולוגיה, חיי קדושים, דרשות)ספרי כנסייה •

דיאלוגים פולמוסיים•

השפה הערבית במקורות אלה חושפת נסיון  •

.         להתאים ערבית מדוברת לסגנון ספרותי

נוצרה ערבית נוצרית, במקום היוונית עם יסוד סורי



:הטקסט הנוצרי הקדום ביותר בערבית

על טבע השילוש של אלוהים

אלמלא הייתה דת זאת נתונה  "

,  באמת מאת האלוהים

היא לא הייתה מחזיקה מעמד 

"שנים746בלא שדבר יערערה במשך 

859משנת מסיני–כתב היד המתוארך הקדום ביותר 

מדמשק–כתב היד הבא אחריו 

867" = 253מחודש הרמאדאן "







ארמנים

ארמנים קתולים

נסטוריאנים

כלדאים

קופטים  

קופטים קתולים

אורתודוכסים

יוונים קתולים

סורים

סורים קתולים

מרונים

קתולים-רומים

אתיופים





Mor Hadbesabo Church, Ainwardo, Tur Abdin



Ma’alula, Syria



Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem-
Theophilos III

Bartholomew 
Ecumenical Patriarch in 

Constantinopol



•His Beatitude, Archbishop Fouad Twal, the 

Latin Patriarch of Jerusalem

מישל סבאח











שעור הערבים הנוצרים באוכלוסייה הערבית

ס"נתוני הלמ

1950–20.5%

1990–11.7%

2000–9.74%

2005–8.85%

2010–7.94%

2020–6.77%





אורתודוכסים



כנסיות בירושלים



DEPUTY FOREIGN 

MINISTER 

SKANDALAKIS 

MEETS WITH THE 

NEW PATRIARCH OF 

JERUSALEM

Athens,

13 December 2005 

Greek Orthodox 

Church in 

Jerusalem 

Searching for 

NIS 6.5 Million
Ma’ariv 29 2003-11-



נסראללה  -מאר ( פייר)–הפטריארך המרוני 



מצרים הקופטית

הכנסייה 

הקופטית



מצרים הקופטית





ארכיבישוף ירושלים  

וארץ הקודש

אנבא אברהם

פטריארך  

שנודה

אלכסנדריה



Πέθανε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας των Κοπτών, Σενούντα Γ'

Fallece el patriarca de la Iglesia Ortodoxa copta, el papa Shenuda III





אפרם הסורי

306-373
המנונים  400

:  ההיסטוריון סוזומנוס

מליוני פסוקי שירה3אפרם חיבר 



דף מספר 

מעשי השליחים

כתוב בארמית

,מנזר קסטליון

6-מאה 



הארכיבישוף      

הקופטי

מעניק לסורים  

לחם קופטי



 Syrian Orthodoxסורים אורתודוכסים

70,000

4,000

130,000

70,000

40,000



הסינוד הקופטי באלכסנדריה

דמשק, הסינוד  הסיריאני  בסיידניה







יוונים קתולים= מלכיטים 

תורכיה 

לבנון 

260,000

65,000ישראל 

120,000סוריה 

5,000מצרים  

22,000ירדן 


