תיידות

תעד

מלחמת היהודים

הנזכר- .רינ וקורורה היא הגבול בץ פלשתים ובץ מצרים (עלן למעיה; ,ק י"ר,
י נח 5מצרים .מוצם נסע טיטוס א 5ר פיח' ,שהיא ע 5דעת יוסיפוס ראשית גמל סוריה.
מ
ערפית נסע טיטוס יארך שפת הים עד קיסריה .הצבא שהוליך עמו טיטוס היה ,כנראה,
רק חי-5מלואים ,כי שלשת הלגיונות הרומאים (שהפחתו ע-5ידי זה שהבדיל מהם אספסינוס
מוציגוס) חנו בקיסריה ובאמאוס ובבית-שין (ועלן למטה ,ה ,א ,ו).
רבים ושיחם
ב)

אי

ספרחמישי

מציר ירושלים וכבוש החומה הראשונה והחומה השניה והעיר החדשה.
ק על העיר ומצוקות הרעב
בנין הדי
(מיאשים נפן עד

ראש חיש

תסו ת"ל ,הקיץ של שית )70

פרק ראשון- .א
" .מעשה המספר כאן קרה עוד בחרף ד' תת"ל ,כמבאר כאן,
אלעזר בן שמעון מן הכהנים,
חדשים אחדים קדם הפסח- .
ימעלה (ב ,כ ,גן ד ,ד ,א) .הקנאים שהתקוממו ליוחנן בן 5וי תפשו את חומת בית ה'
חפנימית  -כלומר ,את חומת העורה .השערים והזכרו כאן הם שערי העזרה ,שהיו עשרה
 .יוחנן מגוש-חיב ,שמשל
במספר (עלן ימסה ,פרק ה ,ב-ג) .בלשכות "עזרה נמצא לחם ירב
בחלק העיר התחתונה ,שלט גם בחצר בית ה' החיצונה (בהר-הבית) ובידו היתה החומה
עבריו ,אולם איעזר בן שמעון ואנשיו נמצאו
החיצונה .הוא צר ע 5איעזר בן שמעון
במקום גבוה יותר ,כי החצר הפנימית המיכתיה למעלה מן ההצר החיצונה-.ג .כיי-הקיע
הרומאים ,חצר בחומת
ויתר מכונוה-המלחמה ,שנפלו נידי לוחמי-החרות אחדי נצחונוהיהם
החצר החיצונה (5מע5ה ,ד ,ט ,י"ב) ,ועי-כן נשארו בידי יוחנן מגוש-חיב .אבני-הקיע,
שהמטירו אנשי יוחנן
הקנאים ,עפו ממעליחומת העזרה א 5החצר הפנימית והמזבח- .
ד .בכורי הקדש ,שנפלו בידי הקנאים אשר בעזרה ,הם בכורי האדמה ותרומות הכהנה שהיו
מנחות בלשכות האוצר שבמקדש .ע-5דבר שרפת אוצרות-התבואה שבירושלים בשעת מלחמות-
ה ,י"ב) כותב;
האחים ספרה גם הגמרא (גיטין ,ניו ,ע"א) ,וגם טציטוס (בספרו
~Historiae
מלחמה ונכלי-רצח ומאכלת-אש עברו בין י91בי ירושלים ,ולחם רב נשרף- .-ה .הכהניםהגרויים והעם נמנו וגמרו להרים את בית-המקדש עד שיהיה גבחו מאה ועשרים אמה ,כמו
ונאחר-כך שקע בקרקע כעשרים אמה) .הדבר הזה החלט בימי הנציבים
שהיה בימי
רדוי
האחרונים .הו
י בתנאים באלה
אמנם
דבר שקיעת הבנין באדמה עשרים אמה הוא ספור מוזר וכ
ב5י-ספק היה ההיכף נהפך ונהרס) ,אך ע-5כי-פנים שמענו ,כי החליטו בזמן ההוא יהלים
את הבית עשרים אמה .אגריפס השני נתור המשגיח הראש ע 5בית-המקדש צוה להביא עצים
מן הלבנון ,ובודאי נערמו בהצר המקדש ההיצוגה ויוחנן השתמש נהם לצרכי מיחמתו עם
הקנאים המוררים בו .האכסדרה שבמערב של חומת העזרה וחומת החצר הפנימית היתה
המקום המסכן ביותר בשביל יוחנן ,כי שם היתה החצר החיצונה צרה מאד ומעבר יחומה
החיצונית נמצא הגשר המוליך אל העיר העליונה ,שהיה כנראה בידי אנשי שמעון ,עד-כן
נמצא יוחנן כאן במצר בין שני אויבים .עוד מקקם בנה במקום הזה שישה מגדיים נשקמים
אל העיר כנגד שמעון (למעיה ,ד ,ט ,י-ב ,בהערה) ,ועכשו רצה לבנות עוד מגדיים (הפעם
טגדיי-עץ) סונים לצד החצר המנימית1- .
 .חיל טיטוס היה גדול בלגיון אחד (השנים-
(ספר ד ,פי"א,ה .ספר ה ,מר"א ,א-ו) שסע טיטוס .התחזקות מיחמת-האחים בירושלים

ב.

מנהיג הקנאים ,כבר הזלל

עי

עי

"ירית

תעה

ובאורים

לעמת-זאת ,כנראה ,לא
עליתו על
(למעלה ,ג ,ד,
כשר) מחיל אכמסימס
בשעתדודים שטווהגעל
לייצבא אספסינוס ,עי-כל-פנים לא הודיע אותנו
נמצאו בידו שמונה-עשר הג
ראת לחשב ,שגם עכשו הט
המחבר את הדבר וגם לא פרש את
מספר הצבא הרומאי
לטיטוס לכ-5הפהות קרוב לששים אלף איש מחיל מלכי הברית והערים
מלבד עבדי
הצבא והעבדים המשחררים' ,שבמצור עיר גדולה בהקפא ,כמו ירושלים ,הביכ
הללג"ם 5הס תפקיד
העוב - .טי ב ריו ס  1ל ו ס א ל כ סנ ד ר  1ס עזב את נציבותו במצרים ויצא עם טיטוס
יעמוד בראש הצבא .הוא היה המפקד הראשי במעשה ,וטיטוט  -מפני הכבוד ומפני אהבת

ב"

י י

יצבא אליו.

 .א .טיטיס נטע מקיסריה דרך ארץ שמרון (שבם)-גופנא ,שנכבשה
פרק שני
בשיום על-ידי אביו (למעיה ,ד ,ט ,ט) -.גבע ת-שאול היא לדעת רב החוקרים במקום
רחוק מירושלים לצד צפון .במקום מרחק המקום מירושלים -שלשים ריס -
אלפי'5
בא בספר "קדמוניות" (ה ,ב ,ח) ע ש רי ס ריס (בוהי ,עמוד  ,171גם ט1מ*ן- .)46 ,
ד מגדל פספיגוס ,שהיה בקצה צפון-מערב החומה החדשה (למטה ,ג ,ה; ד ,ג) ,נטה
ב .עי-י
 .סמוך ל שע ר ד מ ש ק של
טיטוס על סוסו לצד מזרח ועבר על מג ד לי הנ*ים
זיננו קפצו היהודים משער הצפון על רוכבי טיטוס .הם התנפלו מן השער אשר למול
שלשיוו פירמידות ,שהקימה הילני מלכת חדיב
 ,כנראה ,זה
מצבת ה לגי
יחייה ושם נקברה אחהרבנ-יכןך היגחר
ד
ויעם בנה איןט המלך .הבנין הזה נמצא במרחק
הגיורת ב
ופלשה ריסים מירושלים בצפון (קדמוניות ,כ ,ד ,ג) ,ורב החוקרים הסכימו ,שמצבת הילני,
וונהרטה ברבות הימים ,היתה נטועה על הכוכים הנהדרים הנקראים עכשו בום "קברות
המלכים" (או *קברי מלכי גיח דוד" ,בטעות) ,שנמצאו בהם פתוחים ופסלים בסגנון יוני-
דומאי - .על הגגורות שעשה טיטוס במיחמת-רוכבים ספר גם סויטוניוס (חיי טיטוס ,ד).
דבריו ,כרע פעם סוסו של טיטוס תחתיו בשעת הקרב ,והוא מהר וקפץ על סוס אחר
ולנפל רוכבו חלל .לפי משמעות הדברים שם נראה ,כי היה זה בועת המצור על טריכי
או גמלא .אלו קרה הדבר בשעת מצור ירושלים,
ספק לא דלג עליו המחבר - .הלגיון
החמישי חגה באמאוס (למעלה ,ד ,ח ,א) ,וכנראה ישב שם כל העת ,ועכשו מהר לצאת
יקראת טיטוס ולהתחבר צם צבאו .קדם נמצא בידי טיטוס רק הלגיון הט"ו ,שעמד בקיסריה,
'והיגיון הי"ב ,שגא מסוריה ,יצא כנראה עם טיטוס יחד מקיסריה .צופ ם כבר הזכר
ס בהצותו על ירושלים ,ושם מבאר
למעלה (ב ,י"ס ,ד) בחור מקום מחנה צסטיוס גיו
שהוא רחוק שבעה ריסים מן העיר (לצד צפון) .המקום הזכר גם במשנה (פסחים ,סוף פרק
ג)* :מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קדש ,אם עבר צ  1פי ם -שורפו במקומו"
(ורש"י פרש ,והוא שם כפר ,אולם התוספות נחלקו עליו על יסוד דברי התוספתא ,שהם
סתומים בכלל .בבלי פסחים ,מ"ט ,ע"א) ,ועוד 5א באו החוקרים לידי הסכם איזה מקום
הרמה הנקראת
מצפון ירושלים ראוי לשם זה ,ודעת הרב היא ,שהוא בקצה הדרום
עכרו אי-שעפאת במרחק קילומטר וחצי מצפון ישער דמשק ,ובפוגה ימקום הזה נמצא על
הרמה המכרת המקום הנקרא לפנים מצפה ,או המצפה (בוהל-- .071 ,90 ,הר הזיתים
(גם *הר המשחה*) ?זכר כבר למעלה תדיר ,הוא הגבעה מעבר לנחל קדרי ,מול הר-
הביח-- .ד--ח .בכונה הטעים המחבר את גבורות טיטוס במלחמה הכפויה על הר הזיתים,
וצברחו בה הרומאים פעמים מפני היהודים.
א .נראה מזה ,שהיתה המלחמה בהר העתים עוד קדם י"ר אסן
פרק
תת-ל (70ג אף כי הקיפו הרומאים את ירושלים מכל עבר ,לא יכלו יעצור בעד עולי
כשנפתחו שערי המקדש
הרגלים מבוא עם כסחיהם לירושלים (עלן למטה ,ה ט,
ג--ד"
ולאשית
המלחמות בסביבות ירושלים
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מקריבי הפסחים מצא יוחנן 'שעת-הכשר יהכניע את שונאיו הקנאים -- ,בכינה ספר לנו
המחבר ,שנלחץ העם אל המזבח ואל המקדש ,כלומר ,אנשי לחנן הכריחוהו לעבור את
היתר יזרים ,ושפכו דם בקדש בשעת הקרבת הזבחים .הקנאים ברחו אל המנהרות,
ה
גבויהמחיות שתחת המקדש (בריתא פסחים ,פ-ה ע"א .מהלה או מסבה אחת הלכה
הן
מבית-המיקד תחת יבירה אל בית-הטבילה ונרות היו דולקים שם .משנה תמייה א ,א;
 .עין "תנין הוא ,כנראה,
מדות ,א ,גה .בזמן החדש נגיתה אחת המנהרות האלה-- .ב
"
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"ברכת
השם העברי של ברכת הנחשים שהזכיר כאן המחבר
בדרום-
מעבר
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המקום מצפון ליר
מערב העיר) .טיטוס ושר אפוא את
לנחי--.
 .מגדלי הנשים ומצבת הילני כבר הזכרו בפרק הקודם .שדה-הקרב בין
ג
היהודים ובץ הרומאים האצים
על העיר היה אפוא ארך שלשה ריסים-- .ה .בשב*
ן עציר בעד היהודים הנלחמים מן החומה ,והרגיים (תחת
שורות סדר טיטוס את צבא ,:ימע
צפוי מגניהם) התיצב .בראש ,בקרבת החומה .תחת חסות הצבא הרב עברה כבודת הרומאים
 ,כנגד קרן החומה
וגם נבגו מצודות למחנה הלגיונות .טיטום חנה מצפון-מערב יציר
החדשה- ,וחיק צבאו חנה ממערב לעיר מול אלפון הורדוס.
פרק
תכנית ירושלים שבפרק הזה עומדת במרכז חקירת קדמוניות ירושליפי
מן הסכרות הגדולה והרחבה שבמקצוע זה ראוי להזכיר ביחוד את הספרים השלמים:
באנגלית:
. Norri~onש Palestine Erplorattons Fund.: The recovert7 of Jeru~alem, ed. byיונדון .1871
ן.1684
The survey 01 Western Palestine: Warren and Conder Jerusalemיונדי
בצרפתיוו:

יפני

כי

יעיות

רביעי.

 De Saulcy: Jiruaalemפריו  Gu~rini Jeruaalem .1882פריז

.1889

בגרמנית:

 Robinsonj Pal~stinaהלי  ,1842-1841חיק א (בסוף) וחלק ב (כמעט כלו).
.1853-34
: Topograpfile von Jerusalemזפ061ז ,שני ספרים.
נדפסי
 Spiess: Das Jeruatlem des Josephusברלין .1881
ספר זה מקדש לחקירת קדמוניות העיר על-פי מחברנו.
 Schick: Baugeschichte der Stadt Jeruenlemהופיע במאסף Zeittchrift des deutach.
 tPal8st.~Vereinesשנה ט"ו ושנה י-ז .מחקר חשוב מאד.
לגד זאת:
 Karlפריבורג .1898
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היא ה מ ע ר ב ת ,והמחבר אומר ,שהיא נקראה בשם
החוקרים- .א .הגבעה הגבוההt:י
*מצודת-דוד" .הדבר הזה גרם קשי רב לחוקרים .יש אשר התעצמו ?_ QtPאת דברי המחבר
ב ,ה ,ז) הוא
או
דוד
ושערו כי באמת מקום מצודת ציון,
מצודתה-מזדרוחדה להעיברהר-הבית (שאמווגזי
הר המוריה ,ויש
הגבעה המערבית ,ובית-המקדש נמצא צפונ
סברת השכל
שסמכו
תוצאות החפירות ,שמצודת-ציון אינה איא הגבעה שבדרום-
מזרח הקרובה יותר אל ההיכי ,שבימי הבית השני נקראה בשם חקרה ) r(Akraהיא מצודת-
הנוגשים של מלכות אנטיוכוס ושלטון המתיונים .החוקרים הנוטים ידעה זו מחליטים ,ש טעה.
המחבר בהגררה הטופוגרפית של עיר-דוד (אם גם דבר זה רחוק מן השכל ,שהרי היה
המחבר בן-ירושיים) ,או שבמשך הזמן נתחלפו שמות המקומות ,וכשקבלה עיר-דוד העתיקה
התחתונה את השם היוני "חקרה" עבר השט "עיר-דוד" אל הגבעה המערבית ,שעליה נמצאה
גם במשגה (שקיים ,ח ,א) ושם מבאר,
העיר העליונה .גבעה זו נקראה בשם *פרוק העליון-
[תכנ תירו ש י מ
(ספר ה ,פרק  4א-ה .פרק ד ,א)

י

עי

ויש חלוקי-דעות רבים בין

ועי

י

י

תעז

הערות ונאורים

שלא היה מקום זה בחזקת טהרה כשאר חלקי העיר ,הש לחשב שישבו שם נכרים רבים
מימי הורדוס (עין גם לעיל ,ב ,י"ר ,ט ,ושם נקרא בשם זה רק חלק העיר העייונחן--
הגבעה השנית ממזרח לגבעה הראשונה היא המצודה חקרה (היא היא מצודת צען או
עיר-רוד לפנים ,על דעת רב החוקרים) ושמה נואר לה גם אחרי שנלכדה עד-ידי
החשמונאים בימי שמעון (נוכבים א ,י-ג ,נ-נ"ב) .לפנים הבדיל עמק רחב בינה ובין
הגבעה השיישית אשר מצפק לה  kevrlהר המוריה  %הר הבית (שבראוה
נמצא לפנים גרן אעוגם או ארגה מקום המזב ,ולהישלג ובתחלה היתה מצודת הינים

שעל גבעה זו גבלהה מחומת בית-המקדש ,עד שהכרח יהודה המכבי להרים את התומה
מדרום למקדש ,כדי שיא יעמדו היונים ישטן לעבורת-האלהים המחדשה ומבבים א ,ד ,ט),
ואחרי שכבש אותה שמעון הרים עוד יותר את חומת המקדש (שם ,י"ג ,נ"ב) ,ומני-אז
שמו החומונאים את לבם להשפיל את גבה המצודה ועדרו את ראש הגבעה וגם מחמו את
העמק שבינה וגין הר-הבית - .עמק ט 1רופ 1ון החותך את העיר הישנה אינו עובר
ישר מצפון ידרוס ,כי-אם נוטה מזרחה ומגיע עד מעין ה ש (גיחון ,שנקראבפי הנוצרים
קדרון וגיא-בן-הנם המגיע
בשם ומע
ברכתין מריס") קא-ו הבנרקכרתו-תעיןה-עתמניקןו,ת עמכצשדוי הבעריכרת ההןסויטנןח)י
- .ב .החומה הישנה היתה
עד
הנחשימי
"ימת כבר בחלקה (בלי ספק) קדם כגוש ישראל .בתקופת תל-אל-אמרנה היתה ירושלים
עיר-תימה ,ורק בקשי כבש דוד אח מבצר היבוסי  -מצודת ציון (שמואל ב ,ה) .דוד
ושלמה  1prnאת החומה ואחר-כך הרבו מלכי יהודה לבצר אותה ,ביחוד יותם (על-פי ספר
דבריהימים ,במלכים נזכר רק שער בית ה' העליון) וחזקיה (ישעיה ,כ-ב ,ח) ומנשה (רה"י ב,
ל"ג ,י"ר) .בימי הבית השני בנה נחמיה את חומת העיר ההרוסה ואחריו חזק אותה שמעון
הצדיק (בן-מירא ,נ ,ד-ה" :אשר בימיו נבנה קיר ,פנות מעז בהיכל מלך .הדואג לעמו מחתף
ומחזק עירו מצר") .החומה הישנה הזאת הקיפה את שתי הגבעות (העיר העליונה והעיר
י בית
התחתונה או חקרה) ובצפון הפרידה בין העיר הישנה ובין העיר החדשה של ימ
ראשין ("המשנה") .תחלתה היתה על-יד מגדל הסיקוס (עין להלן ,פרשה ג) ומשם נמשכה
יארך הצפון עד הגיעה אל מצודת הר-הגית המערגיח ,ולארך המערב עברה על בית
 13א (במקומו
זה התחבטו החוקרימן על-כל-פנים הוא רחוק משער האשפות) והגיעה
אל שע ר ה א ס ם ,שהוא מעין ציר חומת העיר בדרום-מערב ,משם נמשכה יחרך
הדרום (צפונה לגיא בן-הג )6עד מעין השלח ומשם נמשכה למזרח ירושלים ועברה
ברכת שימה והגיעה עד העפי .עפל הוא סתם' קיר מצודה עם מגדל ,וגיחוך נקרא
בשם זה חיק המצודה ממזרח לירושלים ,שהגן כנראה על הזוית הצפונית-מזרחית של חקרה.
בספר מיכה ,ד ,ח~ ,זכר "מגדל עדר עפל בת-ציון" בישעיה ,ל"צ ,י"ד ,הזכר ,עפל
י יותם המלך בנה בחומת העפל (כ"ז ,ג) rl~rln1
ובחן" ובספר דברי הימים ב הובא ,כ
התומה
בן-חזקיה חזק והגביה חומה זו (י"ג,
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הבית המזרחית .הנה כי כן נשענה משני קצותיה על חומת הר-הבית - .החומה השנית
נשענה בקצה האחד (הדרומי-המערבי) על החומה הראשונה ,ובקצה השגי (הצפוני-מזרחי) על
מצודת ה בי ר ה (אסטוניה) שמצפון ימקדש ,ועברה מצפון יחומה הישנה (בנטיה
מררום-
מערב לצפון-מזיח) .כנראה ,נבנתה גם היא בימי בית ראשון וסוככה על החלק החדש
-- .שער גנת נמצא,
העיר ,הנקרא בשם הס שנה (מלכים ב ,כ"ס ,י"דן צפניה ,א ,ק.
העיר החדשה
כנראה ,מדרום לשער יפו וי 5זמננ
ואולי היה פונה צפונה
שערו,הפונמהז.רחההגרסה הישנה ,וחומה שניה זו(
או המשנה) ,ויש אומרים שהוא
אה
יקיפה את רוח
הצפון של המצורה
אינה מובנה .ואולי במקום אאקרה* צריך היה להיות שם
)~hkra
(ספר ה ,פרק ד ,א-ג)
זח כנ ית ירוש ם
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תולדות מלחמת

היהודים

*ארקטוס" ,כלומר ,הקיפה מרוח צפון את החלק הצפוני של העיר) ובהוצאת נהה נשמטו
(ואפשר כי אינן אלא כפל-כתיבה (דיטוגרפיה) - .ההומה השלישית..
המלים "של
המצודה-
נבנתה בימי אגריפס הראשון (אמנם גם קדם היו שם נסיונות לעשות מצודה ,אך לא
קדמוניות ,י-ט ,ז ,ב) .מערות הפיכים נמצאו ממזרח ל"מגדלי הנשיפ" ,קצתן
הצליחו.
מבית יחומה וקצתן מחוץ לחומה .מג ד ה 8נה כאן בצפון-מזרח העיר החדשה ,ומשם
פנתה ההומה לצד דרוס .מצבת הכו נס או הר וג 5נמצאה גס היא בקרן צפונית-מזרחית
י הבית
לעיר .הגבעה הרביעית ב ז ת א או ביציתא (ששם נמצאה העיר ההדשה של ימ
השני ,צפונה ל,משגה )-אינה אלא המשך הגבעה שעליה נמצא המקדש (הר המוריה) וגבוהה
קצת ממנה ואין נחל מפריד ביניהן .על-כן הכרחו היהודים יעוות חריץ מלאכותי בין
יקל לכבוש את המצודה הזאת מצד צפון .פרוש השם.
גבעת ביזיתא ובין הבירה ,כדי
"בי-זיתא" - -עיר חדשה' תמוה מאד ,ויש מתקנים בי-חדתא ,אוים קשה
את התקון
הוה .על-דבל בנין ההומה השייפית נידי אגריפס הראשון ספר המחבר ב*קדמוניות" ,י-ט,
ז ,ב ,ושם באר גם את סבת הדבר שלא יכול המלך להשלים את מעשהו -כי קפץ עליו
רגזו של הנציב הרומאי שבסוריה ויביוס מרסוס ,אשר חשד בו ,כי הוא בונה את החומה
י החומה השלישית והרוח שביגיהס נכנסה
בכונה מסתרת ימרוד ברומאים - .במסמרמגדי
טעות אוי גוזמה .אם נחשב את חרך יסוד המגדל עשרים אמה ואת הרוח שבינו ובין המגדל
הקרוב אליו מאתים אמה ונכפיל את נכום הארך הזה בהשעים (לפי מספר המגדיים) -יפאר
כעשרים אלף אמה בקרוב ~רך ההומה השלישית ,ואם נוסיף על החרך הוה עור את
בו כארבעים מגדלים ומששים
חלק החומה הראשניה המשלים אח הקף העיר ונשפר בי נמצאי
הנזכרים על התומה היונה ,אם נגרע אפילו עשרים מגדלים בשביל כתל החומה הצפוני
החותך את העיר) ונחשב גם את המגדיים האיה וארך יסוד
אחד ואחד והרוח שבין
הקרובים כמספר הנ"ל ,יצאו לנו עוד כבשעת איפים אמה ,באפן שכל הקף החומה;
שני
מסביב לעיר היה יכל-הפחות קרוב לכ"ט אלף אמה -או כחמשה-עשר קילומטרים ,שהם

יו

עין

י

יי

שיא

יקבי

ג.

ינו

כי

עי-כל-פנים יותר משבעים וחמשה ריס -בעוד אשר לפי דברי יוסיפוס היה ארך הקף
החומה לא יותר משלשים ושלשה ריס (והמדה הזאת היא קרובה אל האמת ,כפי שנתגלה
ן יש מתקנים במקום מ א תי ם אמה:
על-פי החפירות והמדידות הארדיכל שיק) .עי-כ
ש ש ם או שבעים אמה רוח בין שני מגדיים -ועדין הדבר צריךציון - .המגדל פ ס פינ  1ס
נמצא בקצה צסון-מערב (עלן יעיל) בקרבת הבנין הנקרא בזמננו קיעת ג'אלות (טירת
"ן?ת) .שם באמת המקום הגבוה ביותר שבכל ירושלים (בזמננו  790מטרים) ומראש המגדי.
כל קצות נחלת העברים עד הים"
היו משקיפים בשעת עלות השמש 4יל-פני ארץ ערב
וכן צריך יהיות בפנים) ,הכונה ,כמובן ,לים הגדול התיכון .המראה מראש מגדל פספינוט
למערב ולדרום דמה אפוא למראה מראש פסגת הר נבו (דברים ,ל"ד ,ב).
 -המגדיהחומה הישנה והשלישית ,נמצא,
העיר הישנה ,הציר
הפיק וט בקצה צפון-המערב
שיק ויתר חוקרי ירושלים ,על-יד שער יפו ,ונשמר עד היום הזה (כי לא
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לדעת החוקרים היה כבר המגדל הזה בימי הבית הראשון ,ונחתיה גנה אותו מחדש וקרא
בשם מגדל התנורים (נחמיה ,ג ,י"א) ,והורדוס חזק ובצר אותו ביתר שאת וקרא לו
על שם ידידו :הפיקוס .וראוי עוד להוסיף ,כי בשם הזה והמגדל פיקוס") קרא הרגום
הנביאים המיחס ייונתן בן עזיאל את מגדל חננאל הנזכר בכה"ק (ירמיה ,ליא ,י"חן זכריה,
*,ד ז) ורבר זה צריך עיון ו"מגרל חננאל" הזכר גם בספר נחמיה ,ק א ,ואינו מגדל
(גם הוא נוסד ,על דעת שיק ,עוד בימי עזיה מלך יהודה) נשאר
ההנורים) - .מגד ל פ
י
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צ
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הירות ובאורים

דוד" (ממזרח ימגד
הצפון
היום והוא הנקרא כשם
גם הוא
ליוהופביחקסונסו.גסכתמי
ובן הלו
של החומה הישנה) והוא מפליא גם בז*ממנגנדוי את כל הרואים בגד
בשני המגדלים האלה ידי הדורות המאחרים ,שהזקו ובצרו אותם (בתקופות שלטון הרומאים,
הקרבים ,נוטעי-הציב) .מקום מג ד ל מ רי ם לא נודע בברור .שלשת המגדלים חאלה אשר
בחומה היו סמוכים יארמון הורדוס הנשען על החומה .דברי יוטיפוס ,שבראשית המרד יצאה
אש מן הבירה ואכיל את עליות ה"גדלים ,נוגעים ,כנלאה ,בטלחמות שבין המורדים ובין
הרומאים אשר בירושלים (ב ,י"ג ,ו) .כמובן רק חלק העץ 9ל המגדלים נשרף ,ועל-כן
י החרות ,לא בנו את העליות האלה מחדו,
יכיו עוד הרומאים להתבצר 9ם זמן-מה- .יוחמ
אף כי שמש מגדל לפיקוס למקום מושב לשמשון בן גיורא -כנראה ,לא היה צרך בדבי;
כי
שמשו העייות אלא לנוי-.
פרק חמישי .פרשת מעשה בית-חמקדש בפרק הזה היא היסוד למחקר צורת
הגית השני ,שניה לה היא פרשת בית-המקוש ב.קדמוגיות 4לט"ו ,י-א ,ג-ה) .בין שתי
הפרשיות יש סתירות קלות .מיבד זאת יש בחן דברים משלימים -ועוד יותר מאלה :דברים
סותרים  -את תאור בית-המקדש במשנה (מדות) - .אמנם תאור בית-המקדש במשנה נצשה
בעקרו על-פי השמועה והמטרת ,מכל-מקום יש שם פרטים חשובים ,ורבים מהם מסכימים
לדברי יוסיפוט ,וגם בסקופ המחל"ת לא תמיד שקול-חדעת מכריע כדברי מחגרנו- .
מעשי הדורות "ראשונים .כי ראש הר "מוריה היה
א .בפרשה מסחר המחבר בגאון
צר וקא יכ51ז
י השאה אפליו את המיבח עם החיכי ,אולם בעבודת דורות רבים השכילו
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היהודים להרחיב את המישור
על-ירי
בשפוצי
הגבעה התלולים ,עד שבנו מסביב למזכת ולהיכל את העזרה הגרולה עם אולמיה הרבים ,ומלבד
זאת חצנו בשפוע ההר וסתמו במקומות רנים עד שהצליחו לטיול עוד מישור רחבךמתחת
לראשון ,שיו נמצאה חצר בית ה' החיצונה עם החומה הגדולה המקפח עליה ,וככה נעשה
הר המוריה לבנין ענקי ונהדר העשוי מדרגות .יסוד חומת בית-המקדש הגיע מצד מזרת
לגבה אר בע מ או ת אמה (קדמוניות ,ח ,ג ,ט; כ ,ט ,ז) ,וזה היה עוד בימי ש מהו
האנגלים (בהנהלת חפזזאקע) ,שגלו
החוקרים התתעטו בשאלה קשה זו ,אוים החפירות
מקצת ישרות המקדש ,הראו את הגלה הענקי של בנין בית-המקדש ,שהתרומם בראש סל?
גבוה (עין ביחוד נספרו של הארדיכל שיק tDie StiftshUtte :עמור - .)321-315מכיון
שנסתם העמק בחלקו הדרומי והמערבי ,נשאר פתי עבורה היהודים ,שנמשכה דורות רגימ,
 .האולמים הגהררים של חומת החצר החיצונה היו כפולים ,מלבד האולם
חבוי באדמה- .ב
הדרומי שנקרא בשם אוים-המלך והיה משלש (קדמוניות ,טיו ,י"א ,ה) .מדת החומה
מסביב (ההקף) של הר-הבית אצל יוסיפוס היא קטנה ממדתה האמתית .ב"קרמונית* הודיע
צד (ט4ו ,י.א ,ג) ,וכאן
המחבר ,כי הקף הר-הבית היה ארבעה ריסים ,ריס
אחד.מכי
דברי המשנה
לעמת זאת,
חשבון הקף הבירה (אנטוניה)
הוסיף עוד שני ריסים
חמש מאות אמה  -כסומר ,כל עבר הוא
(מדות ,ב ,א) ,הר-הבית הוא חמש מאות אמה
ש
יר-הבית מתאים יתחום הככר הקדושה עכשו
דקת רב החוקרים ,תחום ה
ריס וחצי.
למסלמים  -הנקראה בשט חרט אלשריף ,והקף הככר היאת הוא כדי ש מונ ה ריסים .ויש
הושגים ,כי תפש לו יוסיפוס כאן מדת ריס משנה וגדולה יותר טן הביגונית ,והחוקרים
התחבטו הרבה בדבר - .הס 1רג היה גבוה ,לפי דברי המשנה ומדות ,ב ,ג) ,עשרה טפחים.
ספק אם היה מכל ארבעת הצדדים ,או רק משישה צדדים (ולא במערב ,ששם לא נמצא
שער אל העזרה) .בשנת  1571מצא המלמד הצרפתי קלרמון-גגו (טחפחחטם1-חםחוזפ1ם) אחת
הסורג הזה בלשון יונית וזה תכנה* :שוט נברי יעכול
הכתבות תהיתה לפגים
אי
משניח ירושליק בירהמקדש
מחר ה פח ה ג יק ה "-ט
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מלחמת היהודים

מבעד הסורג של המקדש והחומה ,ואם !תפש יתחיב בנפשו כי מות יומת" - .במקום ארבע-
עשרה המעלות מבעד יסורג עד ראש ה חי ל באו במשנה ) (QVשתים-עשרה מעיות .בשם
) נקרא השטח הגבוה לפני החומה (בלשון המלתמה בזמננו  (Glacisוהמיה שכרה
ח ל (חי
בכתבי-הקדש (שמואל א ,כ ,ט"ו; ישעיה ,כ"ז ,א ,ואיכה ,ב ,ח ,בצרוף עם חומה- .ובלי
ספק גם בנחום ,ג ,ח; אשר חיל ים מים חומתה ,וגתהיים ,קכ"ב ,ז :יהי שיום בחילך שיוה
בארמנותיך) ,מישור עשוי בידי אדם ,שכסה את תחתית ההומה .הוא נמצא ,כנראה ,גם-כן
משישת עגרי העזרה .מדתו היא גם במשנה עשר אמות .ההבדל בין החתית החיל ובין
רום קרקע העזרה חמש-עשרה אמה (ארבעים פחות חמש ועשרים) ,שנחלקו לתשע-עשרה
מעלות וארגע-עשרה ער ראש החיל והמש משם עד העזרה) ,אינו מריק .מצלות אלה הן
מעלה היה
הצי אמה ,ומכיון
גדולות מן המדה  -ובמשנה (שם) מבאר ,כי יום
שהמשגה מונה רק שתים-עשרה מעלות -היה ההיל גבוה שש אמות מאהר,הבית' סתם או
החצר החיצונה .בזמננו זח הבדל גגה החצף הפנימית והחצר החיצונה הוא שמונה אמות,
ומזה נראה כי צדקו דברי המשנה מדברי יוסימוס ,כי שתי האמות הנותרות עולות
חששן חמש חמעיות מראש החיל אל העזרה ,שיא הזכרו במשנה .מבית לחיל נמצאה
הצזרה ,או בית-המקדש הפנימי העקף חומה .לפי דברי המשגה (%רות ,ב ,ו; ה ,א),
היה ההיק המזרחי של העזרה "עזרת-נשים" מרגע ש 5קב"ה אמה על קל"ה אמה ,ומערבה
לו נמצאה העזרה סתם ,שכילה גם את ההיכל ,וארכה (ממזרה למערב) קפ"ז אמה ורחבה
(מצפון לררום) קי"ה אמה .אם כן ,היה הבית הפנימי שמ"ב קייה אמה .ועל זה צריך
עוד להוסיף את  ~ayהחומה ואת רחב החיל משלשה צדדים .עכשו המישור העליון של

י

כי

ר"

עי

עי

חרם אישריף אינו מרבע שוה הצלצות .הצלע הקצרה (הדרומית) ארצח קרוב למאתים
ושבעים אמה ,והאיבה (המצרבית) קרוג ישלש מאות וחמשיפ אמה והצלעות בצפון ובמזרח
י דברי המחבר
הן קצרות מזו מעט .מספר שערי העזרה (ועזרת נשיםבכיי) היה עשרה.יפ
עזרת נשים (אחד ממזרח ,אחד מצפון ואחד מדרום) ושבעה א5
כאן ,מהם שישה

אי

העזרה (עזרת ישראל והכהנים) ומהת שלשת שישה מצפון ומדרום ואחד ממזרח ,ובמערב
לא היה שוט  ~fitDסתירה לזו נמצאה בדברי המחבר ב"קדמוגיות( -ט"ו ,י"א ,ה) ,כי בחומת
המקדש הפנימי היו שלשה שצרים בצפון ,שלשה בדרום ,ואחד במורח ,שבו היו נכנסים
היהודים הטהורים עם גשיהפ .את הסתירה הזאת מישחים החוקרים בצחק ,באמרם בי  -מסבה
פיתי ידועה -חשב יוסיפוס ב,קדמוגיות" רק את שערי עזרת ישראל בלבד ,ואת עזרת
הנשים לא מנה על המקדש הפנימי ,והנה השגי המספרים של יוסיפוס גם-יחר נמצאו
סמוכים במשנה (שגם בה שלטו חלוקי דעות) .פעם אחת הזכרו שבעה שערים בעזרה ,הלא

הם; שצר נקנור במזרח ,שער הניצוץ ,שער הקרבן ושערן 3ית-המוקר בצפון ,ושער הדלק
ושער הקרבן (שגי) ושער המים בדרום (מדות ,א ,ד-ה) ,כמו בספר קקדמוגיית" (והנה גם
המשגה מבדייה בין עזרת הנשים וגין העזרה סתם" .כל העזרה" -שם ב- 1 ,אינה כוללת
את עזרת הנשים ,כמבאר שם ,ה ,א .ולפיכך אפשר ,שלא מנה את שערי עזרת הנשים
כאן) .ובפעם השנית הזכרו ארבעה שעריס בצפון העזרה ,ממערב למזרח :שצר יכניה ,שער
הקרבן ,שצר הנשים ,שער השיר ,ובדרום העזרה ממצרב למזרח גם-כן ארבעה שעיים :שער
העליון ,שער הדלק ,שער הבכורות ושער המיט (שם ,ב ,ו) .אולם המשנה הזאת השנויה
משקליט ,ו ,ג-ד מוסיפה עוד שער משיש (הוא שער נקנא) במזרח ושני שערים
במערב .קשה לדעה את
במערב ,בעוד שיוסיפום הודיע בפרוש ,שלא היה
שוםןשעי
אשר להיכל -או שער העורה
הדבר כהויתו מן היריעות הסותרות הללו- .ג ,השער החיצו
החיצון ממזרח נקרא בפי המחבר תשער קורינתי* סתם ,מפני שהיה מצפה נחשת מקורינתוט,
(בית-ה מ ק ד ש ,העז ח
ספר ה ,פרק ה ,ב-ג)

י

"

י

ערות ובאו ר ם

כלומר,,ניעת מערבת נזהב ובכסף ונוצצת מאד.יפי

עיי

תפא

זה יאות

וכל השערים נשתנו יהעת

לחשוב ,שהוא מא 'שער

המשגה:
ניקנוו; שהעידה
שגעשה בהן נס ,ויש אומרים מפניי 'שנ ח ש תן מצהיב%( -דות ,ב ,גג ממש כמו המחבר.
הנס שנצשה ידלתות שצר גקנור הזכר ברמז במשנה ,יומא ,ג ,ק ובפרטות בתוספתא ,יום-
הכפורים ,ב ,וכבבלק יומא ,י"ח ,ע-א .אוים קצת סתירה ידבר נמצאה במשנה ,סוטה ,א,
ה" :שערי מזרח (או :המזרח) שע 5פתח שערי נקנור" ,ורש"י פרש שם מ ,ע"א) ,כי שער
השזרה הוא החיצון להיכל והוא ממול שיר נקנור ,שהוא שצר העייון
 .ואולי יש לישב,
ורש-י טצה ושערי המזרח שעל פתח שער גקנור הם שני הפשפשים הנזכרים במשנה ,מדות,
ב ,ון  'Q,,pffו ,ד- .מדת כל שערי העזרה (באין יוצא מן הכלל) היא במשנה גבה
צפרים אמה ורחב עשר אמות ,ויש בזה סתירה כפולה לדברי המחבר ,שהוא מגזים במדת
חבריו .בנוגע למדה יש חושבים ,שהמחבר
כל השערים ומוציא מכללם ונער אחד הגדול מכי
מגה כאן אמות קטנות מן המדה הרגייה .והסתירה השניה תומדת בתקפה .השער אשר
אמעל ושער הקורינתי הוא מעזרת הנשים העזרה ,נקרא במשנה ,סכה ,ה ,ד ,בשם "שער
העליון" נכבר בבית הראשון נמצא וער העליון ,שנבנה על-ידי יותם ,מלכים ב ,ט"ו,
תשעת השערים (בפנים כתוב עוד בטעות :הנותרים) העלה אלכסנדרוס
לעה) .את צפוי הזהב
אבי המומר טיבריוס יוליוס אלכסנדרוס המצר לישראי ,הוא אחי פילון איש איכסנרריה,
פי והיה אלברכוס או ארברכוס (משרה רמה הקשורה בעשירות מפיגה) במצרים וידידו
של הקיסר קיודיוס ומחתנו 9ל המלך אגריפס (קדמוניות ,י"ס ,ה ,א) .האב קשט את בית-
המקדש ,והבן היה מפקד-הצבא 9ההריב את נית-המקדש! חמש-עצלה המעלות מעילת הנ9ימ
אל העזרה (על-יד שער העליון) הזכרו במשנה (מדות ,ב ,ה; סכה ,ה ,ד) ומבאר שהיו
כנגד ט"ו שירי-המעלות ועייהן צמדו היויים בכנורות ובנגלים ושרים ,ומעלות איה
היו -טרוטות" ,איא מקפות כחצי גרן עגלה קרבנו שמשון משגץ בפרוש המשגה שער ,כי
היו הרעיות האיה קטנות יותר מיתר המעיות -כמו שכתב יוסיפוס)- .ך" .כין האולם
למזבח" היו י"ב אמה ובי"ב מעלות עלו משם אל האולם של ההיכל (מדוה ,ג ,ו) .לפי
דברי המשנה היה האולם מאה אמות גבה על מאה אמה רחב (מצפון ידרום) וההיכל
מאחוריו מאה אמות גבה (מבחוץ) ע 5ש בעי ם אמה רחב ועצמון ירום) וכתפות האולם
היו חמש-עשרה אמה האחת (מדות ,ד ,ז); ויש בזה סתירה לדברי המחבר ושמנה ושים אמה
אחת מכתפות האולם) .פתח השער הראשון הוא .התחו של
רחב ההיכל ועשרים אמה לכ
ירי המשנה היה גבהו ורחבו כפלים על מדת שערי העזרה,
אולם" (שם ,ג ,ז) ,ולפי דב
ארבעים אמה על עשרים אמה ,ושוב רואים אנו גוזמה אצל המחבר ,ואולי השתמש במדה
 .ז) י-א אמה,
אחרת של האמה .עמק האוקם (ממזרח למערב) היה לדברי המשנה (שם ,ד
ועבי כתלו החיצון חמש אמות ,ועבי הכאל המבדיי בינו ונין ההיכל יש אמות  -בסך-
לפגי,
הכל כ-ב אמות .השער שבפנים הסיכי (במובן כילי) ,המביא מן האולם ההיכי
נקרא בצדק בשם פתח (פתחו של היכל) במשנה (מדות ,ד ,א) ,ומדתו היתה כמדת שצרי
י זה המסמרים של המחבר הם גם פה מפלגים.
העזרה ,עשרים אמה על עשר אמות -יפ
גמשנה מבאר ,שהיו לשער זה ארבע דלתות ,שתים לצד האולם ושתים יצ
ד ההיכי ,והדבר
הזכרה במונה,
(שש אמות) ,הפרכת התיויה מבעד לפתח זה
מובן
מצדתעבי ה
כתיהמשנה (שם ,ג ,ח) :וגפן של זהב היתה צומדה על פההו שך היכל
מספרת
לעמת זא
מביא ותולה כה".
ומודלה על-גבי כלונטות ,כל מי שהוא מתנדב עלה או גרגיר או אשכוי
אחד התנאים ספר,כי פעם נמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותה ,והאמוראים הרגישו ,כי
נהו לשון הבאי (חולין ,צ ,צ"ב; תאיי ,כ"ט; ע"א) .כמובן ,גם ה-האשכלות כקומת איש"
(ספר ה ,פרק ה ,ג-זק
שערי העזרה ההיכי

זהב חוץ משער נקמר מפני

אי

עי

יא

אי

יא

ת1יד1ת מלחמת היהודים

תפב

 .החלק התחתי של ההיכל -הוא החלל היותר נמוך שיו ,שהגיע רק
הוא לשון הבאי- .וו
לגבה ששים אמה מבפנים (כי היתה עליה גבו) .לפי דברי המשנה הבדיל ט רקסין
של אמה בין ההיכל הפנימי ובין קדש-הקדודים .התאים מסביב לצלעות ההיכל השיימו את
רחבו למצפון לדרום) עד ששים אמה .רהב התאים משני הצדדים עם עבי הכתלים היה בטך-
הכל ארבעים אמה .החלק העליון של ההיכל היה צר יותר ודל יותר .והמחבר לא הסבור
לנו למה שמש .לפי דברי המשנה (מדות ,ד ,ג) היו גם ימ
תאים שונים
עלהוחממןשהההיכי
ומספר כל התאים שמצדי ההיכל ועל גבו *חמשה ע-5גבי חמשה
גביהן" מצפון
 .במדת
ומדרום ושלשה על-גבי שישה ושנים צל גביהפ ממערך ומאחורי קדש-הקדשים- .),ן
י המשנה (מדות ,ג ,א),
אבני ההיכל הדייג המחבר ,וכמו-כן גם במרת המזבח המריז כיפ
ושהמזבח היה ל-ב על ל"ב  -ושוב חושבים כי מדד המחבר באמה אחרת וקצרה יותר (ולפי
!ה היו
שתי מדות שונות במדידת בית-המקדש ,שהרי במדת האולם הסכים לדברי
המבדלת
דברי המשנה -בין עזרת
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המשגה)
ישראי
ובין עזרת הכהנים ,ונעשתה מאבנים קטנות (פספסין ,רבוי המלה היונית פסיפוס  -אבן
קטנה) ועל-כן נקראה בשם ,ראשי פספסין" (מדות ,ב ,ו) .ידעת רבי אליעזר בן יעקב
היתה שם מדרגה קטנה של מעלה אחת גדולה ושלש מעלות קטנות  -בגבה שתי איות
המעלה הגדייה היה "דוכן* הכהנים ,שממגו ברכו אח העם (שם) .המחיצה הזאת
וחצי ועי
נקראה במשנה (זבחים ,ה ,הו ו ,ב ועוד) שקלעים" ,שהוראתם ,כנראה ,אגנים (עין דברי
הימים ב ,כ"ו ,יעד ועוד) ,ולא כפי הפרוש המקב (שהקלעיםהיו רק במשכן והם יריעות)-.
י מחיב לעסוק בעבודה רק ביום-הכפורים
 .על-פי המשנה לזומא ,ב % ,היה הכהן הגדול
ז
ובשבעת הימים שלפניו .ביתר הימים (בשנתות וכו') היה הדבר רשות ולא חוגה ,אולם
כנראה היה מנהג קבוע לכהנים הגדולים יעסוק בעבודת הקרבנות במועדי השנה ולהראות
לעיני העם בבגדי זהב (ע2ז משנה יומא ,סוף פרק ז)-.ה .הבירה ומצודת אנטוניה)
היתה סמוכה יהר-הבית ונחשבה על גבלו ,ויש מתיקת בדבר ,אם נגעה באולמי הר-הבית
או חברה אליהם על-ידי פרוזדור .גם היא לא נבנתהיכתחיה על-ידי הורדוס ,כי כגר היתה
אותה
את יפיה .המגדל בדרום-מזרח נעשה בכונה לשמש
מקצדםפהזמנו,הורה-המבליךת.הזהדחבזרקי המחבר,וכלי
העיר,
שגבעת בי-זיתא היתה גבוהה מיתר הגבעות
אינם נכונים .היא היתה רק גבוהה מחר-הבית.
פרק ששי .א .בפרשה הזאת מוסר לנו המחגר מספרים חשובים מאד .ומדבריו
אנשי-המלחמה המגנים על ירושיימ לא הגיע עד עשרים וארבעה אלפים,
יוצא ,כי מספר
כל-כר לחלשי הקנאים במלחמות-האחים .החומה הגדולה היא ,כנראה ,החומה השיישית
אינו מחור ,כי מכיון שהיתה בידי שמעון העיר
(החדשה) .המבטא" :חלק החומה
הישנה-
העייונה ,הרי היה לו רב החומה הישנה .מונבז מלר חדיב -הזכר לברכה במשנה יומא,
ג ,סו ובתוספתא פאה ,פרק ד ,מספר על מעשהו הטוב שעשה בשנת בצרת ועל פתגמו
היפה* :אבותי גנזו אוצרות למטה ,ואני גנזתי אוצרות למעלה" (ע2ן יבא בחרא ,י"א,
ג~
חובב ירושלים כאמו
ע"א) .מכאן אנו רואים ,כי מונב! המלר היה נאמן בדת ישראל ו
בית או ארמון בירושיים ,שלא
המיכה הייני וכאחיו איזט ,שנקברו בירושלים ,והיה
י 1חנן כהן-גדול היתה ,כנראה ,מצפון לחומה הישנה
נודע מקומו - .תיבת-הזכרון
ולא רחוק ממנה ,ונמצאה בפנה ,ששם התקרבו קצות כל שלש החומות .המחבר שגה כאן
גמספרים הסדוריים של השמות וקרא יחומה החדשה (השלישית בזמן) בשם הראשונה (במקום),
ולחומה הישנה (הראשונה בזמן) בשם השלישית (כמקום ,הרחוקה ביותר מהרומאים ,הבאים
על העיר מצד צפון)- .נ קנ1ר ,שנגש עם יוסף לדבר שלום אל יושבי ירושלים ,הוא בלי-
[ההיכל ,המזבח והבירה
"פר ה ,פרק ה ,ה .,-פרק ה א-ב)
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הערות ובאורים

ספק שז-האלף שנשלה מאספסימס יפנים ידבר שלום אל שסף ,כשישב זה במערה בעדסת
 .מדברי המהבר יודא ,שנמשכו עוד מריבות האחים כל העת
(למעלה ,ג ,ח ,ב--ד--4ג
תעסקו הרומאים בעבודת הסוללות ,ויוחנן פחד יעזוב את הר-הבית ולהדהם ברומאים ,פן
ישתמש שמיץ בן גיורא בזה ~ WDnאת הר-הבית .כשנגמרו הסוליות ,הכריחה הצרה
המשתפת את שגי האחביא להתחגר כנגד השונא אשר מחוץ (להלה פרשה ד 4המחבר
ה 5נו את המקומוה ,שבהם שפכו הרומאים את שלש הסוללות ע 5החומה החדשה .חומה
גי
המורדים ,היתה על-כי-פנים חזקה צד
י אגריפס ונשימה בחפזון
 ,1,שנוסדה עי-יד
כדי לעצור את ה5ם הכרים זמן-מה-.ה .גם סויטוניוס מספר (חיי טיטוס ,ה) ,שהמית
טיטוס בקשת שנים-עשר יהודים במלחמה ע-5יד ירושלים- .יו חנן ראש האדומים לא
לעמת-זאת בא שמו למעיה ,ד ,ד ,ב
הזיר בראשית הפרק הזה בין שרי צבא
אן בתחלת הפרק ,הוא ,כנראה ,אותו יעקב,
מ~
יו
זד
הא
ומבאר שם ,שהיה אחי יעקב בן סומא המ
רמיכ
 ,ד ,ט.)1 ,
שבגד בחבריו וכרת ברית עם שמעון בן גיורא (ימעיה
.מכיון שלבה החומה הראשונה (החדשה)
(נבוש החומה הראשונה)- .א
פרק
היה כ"ה אמה (5מע5ה ,ד ,ב) ,התרוממו מגדיי הרומאים הגבוהים חמשים אמה עליה
הרבה- .ב .מחמת רחוק החומה הראשונה מן העיר לא חגרו היהודים את כחותיהם לימור
עייה .יוצא מזה ,שמגרש בי-זיתא ,וביחוד חלקו הצפוני ,לא היה אז מקום ישוב,
וכנראה 5א הספיקו היהודים לבנותו מחדש אחרי ששרף אותו צסטיוס גלום (ימעלה ,ב ,י-ט,
י גם בימי צסטיוס הפקירו היהודים את המגרש ,כנראה ,מפני שלא נשלמה
ד) .אפס כ
חומתו .בעקר עזבו היהודים עכשו את המגרש ,מפני שלא רצו לפזר את כחותיהפ
עז
יגנה ע 5החומה הרחוקה הארכה ,אולם בהפקירם את החומה חתמו גם את גזר-דין החומה
בה
השניה ,שלא היתה חזקה ביותר - .מסוף הפרשה יוצא ,כי מנה המחבר את התחית מצור
ירושיים מיום ב"ב ניסן ,אוים 5ה5ן ,י"ג ,כ ,כתב ,כי חנו הרומאים לפני העיר ביום י"ר
ניסן ,ולמעלה ,פרק ב ,ד-ג ,א ,מנאר ,שהמלחמות בהר הזיתים היו עוד קדם היום הזה.
גהק כי כאן חושב יוסיפוס את התחלת המצור מיום ששם טיטום את מחנהו במרחק
שגי ריסים מירושלים (למעלה ,סוף פרק ג) ,וזה היה אפוא בכ"ב ניסן - ,מחנה האשורים
הוא ,כנראה ,המקום שבו חגה לפנים רבשקה שר צבא סנחריב ,בעלותו ע 5ירושלים ,והוא
 n~ya,sהברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס" (מיכים ב ,ייח ,י"ז) .חושבים שברכה זו
היא ברכת מ מ ל או מ מי ל ה (של ימי-הבינים) אשר ממוץ לשער יפו ,היא המפרסמת
על-ידי המסבה הגדוף שערכו בה המרסיי לנוצרים בשעת כבוש ירושלים בשנת  614יסנין
תוך העיר מצפון ישער יפו ,והיא
א"ה .התעלה המוליכה מן הברכת הזאת נמשכה
כנראה תעית חזקיה (מלכים ב ,כ"א ,כ) .מחנה האשורים היה אמוא בקצה המערב של העיר
החדשה .מצבת המלך א כ סנ ד ר1ס (ינאי) היתה כגראה פצפון-מזרח לתר-הבית .ה ש ער,
רחוק במברכת חזקיה" ושהזכרה גם
שמום באו המים אל מגדל הפיקוס ,היה כנראה
במלכים ,שם) .יוצא מזה ,שטיטוס עלה ע 5ירושלים מאותו צד שעלה עליה רבשקה לפנים.
עכשו התחילו מיחמות קשות בין היהודים ובין הרומאים יפגי החומה השניה .הרומאים
השתדלו לכבוש חומה זו ברעש מלחמה ,כי לא רצו להתמהמה (5פי עדות טציטוס בספרו
דברי-הימים ,ה ,י"א ,חשקה נפש טיטוס למהר אל רומי ויהנות מממשיחו החדשה ולהתעלס
בתענוגים ,ועי-כן רצה לכבוש את העיר מיד ,כדי שיא ידחות את מאוייו לארך
ימים) .על-כן לא שפכו סוליות ושזו עבודה קשורה בהפסד זמן) ,רק נגשו א 5החומה
בכל תקף ,בדעתם שלא
תכף עם כלי-המפץ ,והיהודים התעוררו להניא את עצת
הרומ
א" לגרש את מנגחי החומה
תוכל החומה השניה להתעודד בפני כרי הברזל ,ועל-כן רצו
"צור החומה הראשונה וכמושח
ק פח ה ב-ה .פרק ק א-ס
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תולדות מלחמת היהודים

י רומי" ,ספר נ"ו ,ד ,עצרו היהודים בתחבולות
(לפי דברי דיון קסיוס ,ב"דברי ימ
שונות את הכרים ,שלא יגיעו עד החומה) .מיחמות קשות אלה נמשכו ארבעה ימים ,עד
שעלה ביד הרומאים להדוף את היהודים- .ך .החומה הוניה היתה מרוח צמון לבד (למעלה,
ד ,ב) ,על-כן נקראה כאן צפונית .מקום המגרל התיכף לא הברר .קם טור נקרא
כאן -גואיטיס" (איש-מרמה ,גם מכושף ,האוחז את העינים .אחיזת עינים היתה קפיצתו
אל האש).
("מיחמות בין ההומה השניה ובין החומה הישנה .הכבוש הראשון
פרק
החשבון ביום י"ב א"ר ,ובו ביום התהיתו הרומאים ישפוך
של החומה השניה היה
סוללות ע 5העיר (לאמר ,על החומה הישנה .עלז להלן ,י"א ,ד) .הסוללות האלה נשפכו
בקצות החומה השניה ,ששם נסמכה לחומה הישנה ,על-יד הבירה ועל-יד מצבת יוחנג' כהן
גדולן לא שבתה העבודה גם בשעת המלחמות ,וספרסליהן המחבר בפרק הזה,כי המקומות תהם
נפתחו לפני הרומאים תכף אחרי כבוש החומה הראשונה (החיצונה) - .החניות ובתי-המלאכה
התברר ,אפ היו לפני החומה השניה מחוץ או מבית .טיטוס
ושוק-הבגדים ,הנזכרים כאן,
י הבית הראשון) בקוותו ,שבדבר הזה יפיל את
מהר להכנס תוך העיר ("המשנה" של ימ
ם ויכנעו תחתיו בשיופ .המורדים השתמשו במצב. ,הקשה של
פחדו על כל יושבי ירושיי
הרומאים המורצים אל העיר ,שנמצאו בין החומותים ,במקום צר ,והתנפלו עליהם מכל צד
והכריחום 15זוב את העיר .כנראה היתה מגמה קשה בצבא הרומאים (דומה למגפה ברחובות
גמיא ,שהזכרה למעיה ,ד ,א ,ד-ה)- .לפי החשבון כאן יוצא9 ,טיטוס כגש את החומה
השניה בפעם השנית כבוש שלם ביום ש"ז איר.
פרק תשיעי( .מנוחה קצרה ונסיון דברי-שלום) .א .הנפש של הצבא נמשך
ארבעה ימים ואם נסמוך אוהו אל החשבון הקודם ,יוצא שהיה זה בימים יעז -כ איר.
ספתו היתה -בודאי ,שלא הספיקו חרומאים להכין עוד את כל חימר הדרוש ישפיכת
הסוליות .על-כן החליט טיטוס להעביר לפני מגני ירושלים את כל צבאותיו ולהטיל אימה
עליהם ,ואחר-כך ,בראותו שהמורדים נלחמים באנשיו ומפריעים את עבודת המצור  -נסה
 .בדברי יוסף נמצאו הרבה נמוקים ,שתשתמש בהם אגריפס
ידבר אייהם דברי שלום- .ג
בשעתו (ימעלה ,ב ,פרק ט"ז) .מובן ,כי השתדל הנואם להמס את לב היוחמים אפילו
בדברים בלתי-נכונים (למשל ,כי החומה הישנה ,שנמצאה עוד בירי המורדים ,היא רפה ודלה
מיתר החומות) ,שהיו עלולים להשפיע באותה שעה .אבל עקר נאמו היה להרוות ,שהמשך
איש ,אם
המלחמה יביא לידי חרבן העיר והמקדש ואבדן העם ,כי טיטומ לא יחמול
יכבוש את העיר בחרג -והכבוש הזה הוא קרוב ,מפני שגם הרעב אשר בירושלים הוא
ו בעוד-זמן.
עוזר חזק ירומאים -אולם יכרות ברית-שיום ,לכשיכנעו בני ירושלים יפני
בלרספק צדק יוסיפוס עי-פי השקפתו הוא ,באמרו שעצתו היתה טובה ונכוחה- .ן
 .בעיני
חקנאים היה יוסף בוגד ושונא-עמו והמשטמה אליו הביאה לידי התולים וגדופים ומעשי
י דרך תהלים ,ע"ח ,ק"ה,
אימות .הוא נסה עוד הפעם להראות בקשיחות מני קדם"נעי-פ
ק-ו ועוד) ,כי אין למורדים שום זכות מוסרית להאמיד את העיר בסכנה .נראה ,כי מופתים
היסטוריים כאיה היו מקבלים בעיני הרבים .גם החשמונאים הראשונים פנו אל ה5וחמיפ
בזכרונות היסטוריים (מכביס א ,ב ,נ ,וכוין מכבים ב ,ח ,ב"ב ,וכו') .כמובן ,קשט יוסף את
ספורי ההיסטוריה ,עד שיהיה להם כח-הוכחה חזק ,ואפילו השתמש במניעים נאמייס היפים
לשעתם (הוא ~שוה את-עצמו לירמיה הנביא ,שדגר בשעתו שלום אל ירושלים  -והראה כי
צדקיהו המלך ,שנתן את הדין ,לא היה משחת כמורדי ירושלים עכשו-שהם רוצים לסתום
את פיו) .הרעיון היסודי בנאם השני הזה הוא,כי לח-ישראל הוא כח-ה ס ב ל ולא הפעלה,
ה ,פרק ז ,ג--ד .פרק ח .פרק ט ,א-ו) יכבוש החומה השניהן נסיון דברי-שיום
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רעיון הקרוב אל רוח הפרושים וגם אל רוח יהודיהגיות .הנואם הטעים ,כי אספסינוס עלה
לגדיה אחרי כבשו את הגליל (*כל המצר לישראל  n~yaראש") וגם טיטוס קבל אות
קום ,התחיל מחדש להזיל מים - ,והנט הזה כבר קרה
השיח,
חסד איהים ,כ
ירומעישןל העיר (הש
י בדבר היא ,שהאלהים עוזר למחריבי ירושלים!)  -מקור
לה
רנ
כו
לנבוכדנאצר בצו
רגשות
המסרת ההיסטורית האחרונה לא נודע .בסוף נאמו דהר יוסף דברים מצוררים
האדם שבמורדים ,וגמר את נאומו בפטום.
י (הציור הראשון של הרעב בירושלים) .הפרק הזה הוא תמונת-בלהות
פרק
המסמנתעשי
 .אנשי הבליעל אשר חרפו את
אתר עצם הכשרון הציורי של יוסיפוס- .ה
נוראה,
גזע העברים הם ,כנראה ,שמעון בן גיורא וסיעתו והאדומים .המחבר לא ספר לנו אתר-
כך ,שהאנשים האיה כחשו בית נפלם בידי הרומאים במוצאם העברי ,ומפגי זה פרשה זו
סתומה .כמובן ,יש גוזמה מפלגה בדברי המחבר ,שהמורדים הבורחים אל העיר העליונה ראו
בשויון-נפש את המקדש הבוער באש ,אולם הגוזמה הזאת מובנה מתוך דעתו הכילית של

אי

יוסיפוס.

 .המחבר השהדל פה לחציל את כבוד טיטוס מן הרשם הרע ,שעשו
פרק י"א ,א
מעשי אכזריותו הממלגה- .כי הרי היה לאל-ידו לשלוח את הנתפשים אל מקומות אחרים.
אולם מכיון שמאן לשחרר אותם ,וגם לא רצה לטרוח בשמירתם  -החליט להפטר מהם
בהוקיעו אותם על צלבים .בתור "כותב דברי הימים לאמתם" לא רצה יוסיפוס להעליפ את
המעשה  -ואנו רואים ,כי הזכות שהוא מימד טיטוס אינה אלא דבר היוצא מן הסה לבד-.
 .באכזריות טיטוס השתמשו ראשי חמורדים  -שחשוב היה בעיניהם כי לא ירבו הבורחים
ב
ו על-ידי-זה מחתה גם על אנשי-הצבא  -והראו ליושבי ירושלים ,שרשעת
מן העיר ולא יפיי
הרומאים גדולה מנוראות הרעב .מקריאת המורדים אל טיטוס מבצבצת השנאה העזה לרומאים,
הקשורה באמוננ-גסים ובתקוה משיחית .העולם כלו (ביונית :קוסמוס) ,המקדש הנעיה בעיני
 .על הפרענות שמצאה אחר-כך את
האלהים מההיכל שבירושלים -הוא ,כנראה,עגי"-הבא- .ג
אנטיוכוס מלך קומתי ספר המחבר להין (ספר ז ,ז ,א-ג)- .ך .אחרי כבוש החומה השניה
צרו הרומאים על הבירה (אנטוניה) משתי רוחוה ,מצפין וממערב .ראוי להשום ,שהסוללות
נשפכו מצד צפון ,מכיון ששתי המוילות יפני הבירה היו קרובות זו לזו ,הספיק יוחנן
לחרטן על-ידי מחתרת אחת .הדבר הזה היה ,כנראה ,בראש חדש סיון ,או ביום שלאחריו- .
 .ש מעון שלח את אנשיו כנגד הסוליות שנשפכו לפני העיר העליונה- .העיר ג רי ס
ה
רחוק מצפורי ,חיתה מקום מחנה יוסף לעת עלות אספסינוס על
או גרסיס שבגליל,
הגליל (למעלה ,ג ,1 ,ג) .מרי ם הנזכרת כאן היא ,לפי ההשערה ,אחוהו של אגרימם
הראשון (קדמוניות ,י"ח ,ה ,ד) ,או בתו השלישית (שם ,כ ,ז ,א זג) - .ברגש כבוד מספר
כאן המחבר על גבורת היהודים הנפלאה ,שהשחיתה את עבודתם הקשה של הרומאים .ראוי
יחשוב ,שהנצחון הזה היה ביום ג או ד סיון.
פרק י"ב( .בנין הדיק והציור השני הרעב) .א .טיטוס נטה בחשאי ,ביי-
ספק ,אחרי עצת הנמהרים בקרי צבאותיו ,שבקשו להרעיש את החומה ביד הזקה .אולם,
כנראה ,לא נועז להוציא פקדה כזאת לאנשי-צבאו בעת מפח-הנפש ששלט אחרי שרפת
הסוללות .על-כן צוה לבנות חל או די ק על העיר  -זהו סכר-עפר גדול ,שהשקעו בו גם
אבנים עם יכודות חזקיכ (שלא ישפך על-נקלה) ומצודות וחרמים של זמורות וענפים -
שהשתמשו בו כבר האשורים והבבלים (יחזקאל ,ב"ו ,ח) ,וגם הרומאים בשעת מצור ערים
גדולות ,כדי להכרית מהן כל משען-יחם .במקומות אחדים  1~Vhגם מגדלים וצריחים להגן
כנגר האויב המתנפל על הדיק להשחיתו- .ב .בנדון המקומות ,שעבר עליהם הדיק ,יש
(ספרה ,פ-ט .1,פר"י,ה .פי"א ,א-ד.פי"ב ,א-ב) זהרעב בעיר.פגעי הפליטיםובנין הדיק

עי

יא

שי

יב

תוידית

תד

מלחמת היהודים

__

חלוקי-דעות רבים .מצבת חנן הכהן הגדוף (הזקח נמצאת מדרום ירושלים ,ומערבה לה
מדרום לגיא בן-קנם* .ההר שחנה בו פומפעס לסנים" הוא הנקרא בפי הנוצרים הר
המשתית או הר העצה הרעה ,על מעשה שהיה - .מקום בית-עדשים לא נודע .ארך הדיק
מתאים למרת הקפה של ירושלים- .הדיק נשלם ,כנראה ,ביום ז או ח סיון .המשמר
שהקים בו טיטוס דאג ,שלא יתגנבו בחשאי פלטיים מן העיר ויקפצו דרך הדיק וימלטו
ינפשם- .ג .הציור השני של הרעב מסמן עליה דרמטית כנגד הציור הראשון (בפרק י)- .
ד .טיטוס קוה ,כי בנין הדיץ :מס את לביושבי ירושלים ויכנעו לפניו ,ולא על צרוח
יצליח בידו לעורר את
הללי הרעב הצטער ,כי-אם
אשר נכזבה תקותו .גראותו ,כי
המורדים לתשובה ,הכרח לשפוך מחדש סוללות על הציר ,אף כי הדגר הזה היה קשור
בהפסח זמן גג*-ח עור מן הראשון .הוא רכז הפעם את כל ארבצ הסוללות מסביג לגירה
(אנטוניח) והרפה ממצור הציר העליונה ,שמגר עליה בדיק .בזה שפנס טיטוס את ארבעת
היגיונות במקום הצרשעי-יד אנטוניה ,רואים אנו ,שחשב עוד,כייצליח בירו להרעיש את החומה
בחזק-יד -אילם הלגיונות שלו לא היו מזמנים למעשה רב כזה ,הקשור באבדות קשות מאד.
מ ת תי ה עין למעיה ,ד ,ט ,י"א - .להלן ,ו ,ב ,ב,
פרק י"ג ,א.
כותב .המחבר ,שבנו הרביעי של הכהן הזה לא ה ק די ם לברוח אל הרומאים ,אלא נמיט
אליהם אחרי מות אביו - .חנן בן בג ד ת נקרא להין (ו ,ד ,ב) חנן איש אמאוס
ועמו יחר הזכר ארכלאוס בן מגרת או בגדת .בני משפחת יוסף נמצאו בירושלים (למעלה,
 .צונץ שער השערה מוזרה ,כי המעשה שהיה
סוף פרק ט) והמורדים הושיבום במאסר:2- .
ביהודה בן יהודה ועשרת אנשיו שמש מעין יסוד לאגדת עשרה הרוגי מנכות )Synagogale
ו בשום מקום עי-דבר המוצאות את
 reoeste 4. Judtnעמוד ויו)- .ג .המחבר לא ספרינ
אבותיו אחרי מעשה זה- .ך .הרומאים הפיצו קול על היהורים הנופלים אליהם ,שהם
משחיתים את המים אצלם וממיתים בלאט רומאי הכא ייד
ם (דיון קסיוס ,ס"ו ,ה)- .
 .דברי המחבר על עשק כלי המקדש בירי יוחנן סותרום במקצת את דבריו למעלה
ן
בפרשה ד ,שהזהב היה כזול בירושלים ועל-כן לא היה צרך כלל למעול בקדשי ההיכל
ולהתיכם (אם לא נאמר ,שגל הזהב נמצא רק בידי בני ירושלים שהתנגדו בחשאי למורדים).
הנתשת שבמקדש ,כדי לעשות מהם נשקו
יותר מובן היה מעשה יוחגן ,אי
ו התיך את
אולם הכלים המפרטים כאן היו ,כנראה ,כלי זהב או כסף .ההתרגזות הגדולה של המחבר
על המעילה כקושי ההיכל (שעל-דעתו היא זוקקת מבול או ענש קרה ואנשיו או מהפכת-
 .מספר
טרום!) מסמנת את השקפת-העולם של הכ ה ני ם ,שעליהם נמנה יוסיפוס- .ז
הללי הרעב שבירושלים (ששים רבוא ,שהשלכו משערי העיר ביבדן) מגזם מאד .לפי דבר'
ת הנשים והטף  -כששים רבוא בשעת המצור
טציטוס היה מספר כ יושבי ירושיים ,יריו
י הרוג  -ובכללם
(51.וא ,ה ,י"ג) ,וכנראה גם המספר הזה נפרז - .מכל-מקום היה מספרחיל
מתי כל התחלואים שבאו בעקבות הרעב  -גדול מאד.
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כבוש העיר וחרבן הבית
(שיאש חלש תטע עי "לול תת'ל)70;-
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 .קשי-חמצת של
פרק ראשון .נכבוש הבירה וראשית המלחמות על הר-הבית ).א
המורדים הכריח את הרומאים להשלים בזעת אפים את הסוללות החדשות .חרגן סביבות
ספרה,פי-ב ,ב-ד .פי"ג ,א-ז .ספרו ,פר"א ,א) 1נוראות הרעבן מעשי  ~ 1 f fהמנהיגים בעיר

