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קונסטנטינופול-בבלכרנייכנסיית מרים 



הקתיסמהכנסיית 



'לספ626–הסינקלוסתיאודור 

וכי לאיזה מקום אחר ניתן לקרוא טבור  " –46פרק •

העולם זולת לעיר הזאת בה קבע האל את הבירה  

הרי נגד עיר זו ...האימפריאלית של הנוצרים

ועל כוחם של אלה  , עמים ואומות, התאספו שליטים

ִיְרּפּו  -ַאל, ִצּיֹון: "גבר האל באומרו לציון

ְךֱאֹלַהִיְךְיהָוה יז.ָיָדִיְך " יֹוִשיעַ ִגְֹּור,  ְְִּקְרְּך

(16' צפניה ג)



:529–יוליאנהאניקיהכתובת ההקדשה של 

בהקימה  , עלתה בחכמתה על שלמה המהולל..היא לבדה "
".  מקדש לאל



קונסטנטינופול-סופיה ההאגיהכנסיית 





('לספ550סביב )הבניינים אודות על , פרוקופיוס

אוהבובוודאי , אינו יכול להיות רחוק מכאןהאל "

".במיוחד לשכון במקום זה בו בחר

(:'לספ568) קוריפוס•

"עתה תיאור מקדש שלמהידום"

(:9מאה )תיאור בניינה של כנסיית סופיה הקדושה •

!"ניצחתיך שלמה"



('לספ562אחרי )מלודוסרומנוס

נמלא  .. שלמה החכם מכל המקדש שבנה "בעוד ש•
הרי שניתן , שוקםבהריסותיו ולא נותר , גאווה ונהרס

".  נצחאת חסדה של כנסייה זו המציעה חיי לראות 

אך לנו במקומו יש עתה , ישראל נושל ממקדשועם "•
שנתנו  כנסיית התחייה הקדושה ואת ציון את 

שנה אחרי הנפילה  250קונסטנטין והלנה לעולם 
ההאגיהאת יש לנו "אך עוד יותר מכך  , ("חורבן)

". הכס האלוהי, המחקה את השמיים"סופייה



שחזור-כנסיית הקבר בתקופה הביזנטית 



אלמקדסבית אאל'פצ, א'אלמרגאבן 

:  הוא מצא כתוב באחד הספרים, אלאחבארמכעב•
אלמקדסוהיא בית [ אירושליים]ירושלים [ התבשרי]

[:  היכל-אל]ויש קוראים לה ההיכל [ רה'צח]והסלע 
והוא יבנה אלמלכאני אשלח אליך את עבדי עבד 

ואני אשיב לירושלים את שלטונה . אותך ויקשטך
. ואכתיר אותה בזהב וכסף ובפניניםכבראשונה

ואציב על הסלע ( לקי'ח( )עמי)י ַברואואשלח אליך את 
ודוד מלך , אני הוא האלוהים הריבון, את כס כבודי

. ישראלבני 

(כפרי-לבנה' תר)•



'תאריח, טברי-אל
אלאחבארלכעבמסורת המיוחסת 

ניצחו אותם , תקפו את בני ישראל( רום)הביזנטים
אך לא  , לאחר מכן זכו בניצחון נוסף. וקברו את המקדש

הפרסים  . טיפלו במקדש עד שהותקפו על ידי הפרסים
את  הביזנטיםלאחר מכן ניצחו . דיכאו את בני ישראל

והאל שלח  . לאחר מכן נמסר השלטון לידיך. הפרסים
,  "שלםאורי",שמחי: בזבל ואמר[ עיר הקבורה]נביא ל

.  יבוא אליך וינקה אותך ממה שבך( עמר" )=פארוק"ה



.  קונסטנטינופולנשלח את [ נביא אחר]

הוי  : הוא עמד על אחת מגבעותיה ואמר
,  החריבוך? מה עשו אנשייך לביתי, קונסטנטינופול

בניגוד  [ את הכתובים]ופירשו לכסאידימו אותך 
גזרתי עליך שיבוא יום וחומותיך (. עליתאוולו)לרצוני 

,  לא יחסה אדם בצלך, (לחאא'ג)תהיינה פרוצות 
".וודדאן, סבאא, ר'אלקאדבנו [ י"חומותיך ייפרצו ע]



Map of Constantinople, 1597 
from: Giacomo (Jacomo) Franco (1550-1620), 
Viaggio da Venetia a Constantinopoli per Mare.

צור וקונסטנטינופול



אלמקדסבית אאל'פצ, א'אלמרגאבן 

כיווןהמקדשביתחורבןעללאידשמחהקונסטנטינופול

.(?ירושלים)אותה(?)חמדו[בניה]ש

החצופה"האללהוקראוהתייהרההתגאתה,התנשאההיא

ביתחורבןעללאידבשמחתהשאמרהכיוון"והגאוותנית

המיםעלהנוהאלוהיםשכס(אלמקדסבית)ירושלים/המקדש

האלעליהוכעס.המיםעל[היושבת]היאהלאכיופירשה

הו,נשבעתי":יתעלה[האל]להואמרלהענישהוהבטיחיתעלה

עבדיאתאליךאשלחמצוותיאתשהפרתעל,גאוותנית

האריותכלבותלבבותיהםאתואאמץארץמקצוויהמאמינים

.היערמןהיוצאים



.  האלאז אחריד את לבות בני עמך בחרדת מחללי שם •
בגדי משייך , עדייךמעליך את אחר כך  אפשוט 

אללי "לא יקרא איש  . ומחלצותייך ואותירך עזובה
עליך שלוש אז אוריד . וביצי יונייך לא תבקענה"  לך

ואש אספלט ואש נפטא  , אש זפת: אשים מן השמיים
כי כבר  . עירומה וקרחת(  לחאא'ג)ואותירך שוממה 

בי אשרכו)שותפו בקרבך אלים אחרים לצדי זמן רב 
לכן לא . והלעיזו עלי, על פניאחרים ונעבדו, (פיכ

הו , ואת הרי לא תזדרזי, אכירך עד יום תשובתך
.אך רצוני ייעשה לבסוף, גאוותנית




