
מאת בי. ה ס-:.

-?.-..,.': 

- 
 ,ך י? ,

 לוריאב"צה

 "מיהות עיר של בראשיתה ישראל: בתולדות תדמור משתלבת פרקים בשר.
 שלמה, לימי שיך הראשת הפרק לחורבנה. סמוך ובסופה, הסורישבמדבר

 דעתנו: את להרחיב עשויים הפרקים slw והאמוראים: התנאים לתקופת -השני

 ניספח הבהרה המחייבים תלמודים במקורות - השני סתום, במקרא -הראשון

 :ן-;
 _,1 -,. פרק'ץ:7ק'ל7במדב7,בארץ ם.

 מדזמה.זה ושזני שלמה של על,הב-נייה שלהלן המקורות שני  שונים לכאורהנ
 המקראות: ואלה בנו, דוד.לשלמה שהוריש המדינה של דמותה לסילוףגרם

 ג-ד: ח',דבהי"ב יז-יט: ט',מל"א
 . "'-".וי 1: -,י ., וו ,: בע'. -- . י4 י. ?ן-יד

 ויחזק,עליה. צובה חמתוילך.שלמה מיסרן ואח סקלת ואת .. . שלמהאבן
 ערי כל ואת במדבר מדאר אתויצן המסכנות ערי כל ואת בארץ.במדבר
 בחמת. בנה אשרהמסכנות . . . לשלמה היואשר

 הערך את מבטלים שבמל"א, הכתוב נוסח את מעדיפים המקראחוקרי

 יהודה. של בדרומה תמר עם ת.לר את ומזהים בדבה"י ההקבלה שלההיסטורי
 שלמה של שלטונו על מדבה"י הנובעת המסקנה את מבטלים הם כך ידיעל

 לפני המוזכרת בעלת את לנהות יכולנו אילו במדבר. ובתדמור ארםבארצות
 געלת כענין נם שלם מר, ת. של זיהויה לקראת אותנו לשוק יכול זה היה מרת.
 לישוב כנעני שם הוא בעלת או בעלה כי לאמר ניתן ן. חידה בפני עומדיםאנו

 השבעים. בהרגום גם וכך הימר, קרי1.
 כתוב מזהה ו( י-ג, ודבהי"א ט-י, ט"ו, ליהושע בעלה את בארץ; נפוץ שם הוא בעלת או בעלה2,

 שמקומה יכנראה ועצם עיים עם יחד יהודה של בדרומה מוזגיה בעלה בשם שגיה עיר יערים; קריתעם
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 במדברתדמור21ן

 בארץ רבים היו כאלה ומקומות שמו,. על נקרא והישיב לבעל מקדש היהשבו

 בשם מקומות ) מטפר "ם כן ובעלת בעלה בשם מקומות מספר שיש וכשם'
 מקומות מצויים. זה, עץ של סוגים כמה שיש ומכית התומר. עץ שם על -תמר

 הארמי; בניב תדמר קאו תמר כמן: העץ; של השומם שמותיו אתהנושאים
 גיאו- שם הוא תדמר או  שתמר כן על נאמר ,. ודקלה צנה לפלמירה(ישתורגם
 של פירושם על לעמוד רוצים אנו ואם ושוכה. רמה' נבע: כמו טצף,גרפי

 המדעה המצב לאור עליהם לדת עלית שלמה של במעשו המספריםהכתוכים
 . - דוד; של כיבשתו אחרי ארם בארצות המדיני והמצב המלך שלעיסוקיו

 הבניה את הרוויים החוקרים של טע!ותיהם את להפריך ולפנילכן-עלעוי

 -.ל,. -" .יהזאתשלשלמהבתמרשבדרום:'-
"" 

 . ' ,י.. .

 . . -. -. .. שכוונת אומרים לרבה"יי בפירושו וקרטים למלכים4 בפירושומונטגומרי
 ההסבר ומ"ח. מ"ז שביחזקאל תמר והיא יהודה של בדרומה לתמרהכתוב

 ערי כל ואת .. . עליה ויחזק צובה חמת שלמה -וילד האומר:שבדה:;:
 מידי השלמה זוה' מלכים, בס' חסר זה -.כל בחמת" בנה אשרהמסכנות
 בדעה מחזיק הוא אף גריי( 'תדמר'. הקרי את להסביר שביקש2יפנדבה
 את שתאמת אחרת ידענה כל בידינו שאי! כיק שבדרום, לתמרשהכוונה
 . . .. ~.. גם הולך ובעקבותיו ה!רשא, את מרחיב י נות ארם. בארצית שלמה שלפעילותו
 יסודה. בטעות שבדה"י ההערה כל היסטורית מבחעה לדעתם ,,רודולף
 זה מטעה להערה דבה:י סופר הניע כיצד אם כי חשוב הנהמא לא דירםלנבי

 תמר על מדובר ושם מלכום בס' הוא שלמה של הבנייה פעילות עלהמקור

 ליננאיש נסמוך "חוף נשפית הר- שט הוא שיישית נעם גי(; מתשע-ם'ה נאר-שגעוחגיגות
 וננהון לפיתקה גגונך ון, גנני" הית" נעלה גשם עיר .א(; ט-ו, יהושע י=מ ש,יננה

~mine: 

 ים( מ-1, מוקא, "איץ ש, "ורומי ג!גו," עיר - המר .1.
 ונהגני

 "ימיוניה סילוקה לפ, נו !",ה

 העמיקי ישוה בסמוך ממורי תמר-(יר "נצון גה(; ;מ-", בפי-)iWm ישרתי שגסי !היאותשי
 בארץ מקום - תמר כעל עין-גדי; עם )במעות( אותה מזהה ב( )כ', דבהףב שבעל ז( י"ז,)בראשית
 ושל ד( ל-ב, )במדבר הארץ של הדרומי בגבולה -עיר צנה לג(; כ,, )שומטים לגבע סמוךבגימיל,
 מקום ערב, במדבר מקום שם - ודקלה שביחזקאל; המר עם זיהה שהיא ג( ט"ו, )יהושי יהודהגאלת
 י,- . כא(. א', ודבהי-א בו י', )תלוך יקטן בני שלמושבם

. ):' 
- - 

 ], י .. :
- 

א .ם.ס.ו )ו95ו(4. ,  0) Books~ 0שם0א סמ=-, , hm~, 

! ה195(5. ) )  ' י Edw~dJ ן :.cw~s *1ז ~800 (0 4אש0עם 

 - '.י..י )א9!(9יש,"8ז0ב6701.
ןי ן.  י, 

ץ -. ז-; -(זג 4- .-,(-,- ':ץ"781937,5.41תהם0א.)  ;.. 

3)1955( Chre~kbUcherI RudoUJI 
~Vfihdm 

י,י. =
- - )  
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נ3[ י1ריאב?צ

 כיבוש על הערה הוסיף ולזה בתדמר תמר את החליף דבה"' סופרשבדרומן
 כלל דבה"י סופר של בימיו ואמנם, תדמור. את חיטש הוא זו ובארץ צובהחמת
 הוא ,1 לתוספת .ורודולף נות שמביאים הנימוק תדמור. את גם צובה ארםמחוז

 שתדמור וכידוע בגדולתו, ולהרבות שלמה את לפאר ביקש דבה"ישסופר
 ב ;' למסופוטמיה. השיירות בדרך חשוב מסחרי מרכזהיתה

 שני; במקור אישור או הקבלה לו שאין יחיד, היסטורי מקור מדוע נשאללא
 בכתובת כשמדובר כלל פסול ואינו המקרא מן בפסוק כשמדובר פסול"וא

 של שהווסת רק נאמר בבל. או אשור ממלכי אחד או פרעה שלהתפארות
 המקרא. של 111Ueb ואצו החיצונים במקורות גדושה במידה מצויהתפארות

 לשבח שאינם חיים מרקי ושלמה דוד מתולדות משמיט דבה"' שסופרנכון.
 דמיונו: מכוח ותשבחות תהילות מוסיף שהוא להסיק אין עוד מכאן אבל !,להם

 ומתץ בתדמור, ישראלי שלטע היההאם
"

. 
 סבכה וכיצד דוד עם במלחמה עמון הסתבכה כיצד מטופר גי' ח/פשמו"ב
 רחוב בית ארם את הכתוב מונה עמון שכירי בין ארם. ארצות את זובמלחמה

 המתקרבת הסכנה את ראתה דמשק ארם כאשר צובה. מארם הדדעזרואת
 המשיך הוא נציבים. בה ושם דמשק את כבש דוד להדדעזר. לעזוריצאה
 לא זה מקום .י חלאם( )או בחילם נערך המכריע והקרב הדדעזר אחרילרדוף
 הנבול כתיאור '(ICH~taV ה-ע' בתרגום אותו מוצאים אנו אבל בם-רא יותרנזכר

 אנו זפרון או סברים את סברים. אחרי טז( )מ"ז, שביחזקאל מזרחיהצפוני
 כבש כאשר דמשק-תדמור. בדרך הקיצוני הישוב שהוא יו קריתין עםמזהום
 "להשיב כדי לתדמור, הדרך לפכו פתוחה היתה חילם ואת דמשק אתדוד
 ארם - הארמיות המדעות על שלט שדוד שבזמן נאמר !ן. פרת" נהר עלידו

 תדמור. על נם שלט הוא רחוב, בית וארם צובה ארםדמשק,

.
 דבסי. היום תפסח, העיר לנו ידועה דוד החזיק שבו פרת נהר של החוף בקטע

 מתדמור. הדרך מובילה אליה שגם לחלב,מדרום-מזרח
 הממלכות וכל זן עזה" ועד "מתפסח השתרעה לשלמה הוריש שדוד הארץ.'
 שלטונו שכשנות ספק אין מנחה. לו מנישות ארם, ארצות - כלומר הנהר,מן

 המדבר את גם כללה שלמה של ממלכתו בתדמור. QS שלמה שלטהראשונות

.9)1965( BibleI טןל1 זססתג Cbronicles,. M.Myers,~ lacob . . - .1 

 יז-חלאם. ובטסוק חילם טז בפסוק19.

 4,!. ע' ור-בנוו, סכר נימית, שי ןש'תי 2ס:נל::)
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 במוברהשור,]4ן

 בסיס שששה תדמור פרת:. חופי אל תדמור פני על .אותו, החוצותוהדרכים
 וכפי המדבר, ושבטי הארמים תנועת על לשמור שלמה אנשי יכלו ממנוצבאי
 'י. שלמה של המסחרית במערכת מיוחדת חשיבות לתדירה היתה להלןשנראה
 צובה, .מלך הדדעזר מפני אלידע בן רזון ברח מתי מספר. מלכים ספר-אין
 מלך שלמה דמשק: ארם מדינת את מחדש והקים של-שלמה הנציב אתגרש

 הביא בירושלם ששרר הכלכלי שהשפע )965-*92(,יתכן 37'שניםבירושל-ם
 של העול ופריקת לרעה שהמפנה לסברה מקום ויש הבטחוני המתחלהרפית
 שלמה: של שלטונו ימי של השניה במחצית בא ,דוד מימי המשועבדיםהעמים
 בירושה לשלוט שלמה המשיך שנה עשרים - עשרה המש  שבמשך כן עלנאמה
 פני על העוברת המדבר ובדרך ארם באהצות כלומר: דוד: לו שהורישהגדולה
 איפוא, נייחס, ובתדמור בהמת מסכנות ערי של הבנייה על הלתוכים אתתדמור.

לתקופהזו."-.
- 

 ' . ים
-" 

- "  

.-'T-f 

 צבאה אופי בעל_ בעיקר היו ארם בארצות שלמה שבניעי סובר ייאצנר
',' ,:דומהשעניץזהמחףבהסבהשתה.:

-' - - 
 :-בש .

 היו רחוקות אל,ארצות סחורותיהם עם קדם יוצאים.בימי שהיו1הסוחרט
 ערבישלא שבטי בין במדבר, לעבור עליהם כשהיה במיוחדזקוקים,להגנה,

 שלמות ואת האישי בטחונם את לקנות יכלו הסוחרים כלשהו. לשלטון נתוניםהיו
 שיכלנ או שירותיהם, עברו שכארצם המדבר לשבטי תשלום ידי עלסחורתם
 :סוחרי כי למדים ומאונרית.אנו מאכד מתעודות מלכם. הבת ע"י זאתלהשיג
 המלכים היו זה ובשכר זרה בארץ שהותם בעת מלכיהם מחסות נהנוהמלך"
 עסק המלך שלמה גם סוחרים. גם קדם  זה.הי,מלכי לפי לעסקיהם.שותפים
 lmlR שמות: להם'בש7ישה , קורא שהכתוב מסחר-ם סוכנים 7" והזבמסחר
 של המיוחד ומקצועם תפקידם ' היה י מה  המלך. וסוחרי הרוכליםהתהים,
 המלך,)שקנו סוחרי על רק מספר הכתוב יודעים; אנג אץ והרוכליםהתרים
 ארם. ולמלכי החתים למלכי אותם ומכרו " ובהוה במצרים ומרכבותסוסים
 נתיניו עם לא אבל בשותפות, זה ואף לים, שמעבר ארצות עם גם סחרשלמה
 סחורותיהם עם מפליג היה המשותף המסחרי הצי צור. מלך חירם עם אםכי

 ' . :' ' " . לאופיר. מעציץ-נבר שנים לשלושאתת

 מלכת של ביקורה. על הממוסר מן ללמוד נוכל נוספת מסחרית עיסקהעל

 )1918( .ק .1447.
~ndlaraelI 

Aratn  lkrae[ing, 11( .י. Emil~ ר
 י . ._

 . , :; ... י DamascuaI 01 Aramaeanc;~ the.  and~ IsraelI Unger,I 5. MefillI' )ד195(  ,ע .1554.
 י,--י רקטנה. שבאסיה קפרוקיה6ג,
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51ן :ב"צ__י1ר'א

 רק'כדי לבוא:ל,רושלים טרחה המלכה אם ספק שלמה. המלךשבא.אצל
 -_שליחות דסק וליתר מדינית, שליחות לה היתה ודאי בחידות".-לנסחו

 שבא. מלכת באה מאץ לברר עלינו. תחילה אולם מסחרי.' אופי בעלתמדינית

 בני עם הנמנה שבא לשבט שהכוונה המקראת, חוקר,. כך על עמדוכבה
 היה ב ב"ה, .בראשית לפי ערב. בדרום ולא סוריה, במדבר שישבקטורה,
 )את ותקחם שבא -ותפל סו( )א', באיוב הכתוב את למרץ. סמוך מושבומקום

 התנפלות היתה שזו לפרש אץ חרב- לפי הכו הנערים ואת האתונות( ואתהבקר

 - איוב בחיי המאורעות שבסדר השני לעם הסמיכות ערב. שבדרום שבאשל
 כובשי שבמקרא.הם הכשדיב דרומו. ולא מורחי, שבט .על מעידהכשדים;

 בדרומו אותם לאתה ואץ במדבר:הסורי, נודים היו לכן שקודם ויתכןבבל

 שבץ הקרבה. על מסתמכים וגריי" דריוור הזמנים. מן בזמן עיב מדברשל
 על מדובר שבאיוב מסקנה לכלל ובאים לתימא,! שבא ובץ לדדן,ישבא

 - ' -. ו ' . 'שבא'משבצטץי!.
. :'. 

 אשוריות: מתובות משתי אסמכתא נביא בצפק שבא על זו להשקפהכסיוע

 וצא בשמרת אלה בז הושע את שהמליך לאחר כי מסטה!! טלאסר"תולת

 שבא; בני תימא, משא, ההגבי את הכניע הוא ערב. מלכת שמשי מדלהלחם

 משא למצחים. הלך. ומשם מערב מארץ עמים ועוד חתיה בדן סנרה,תרטבי

 שבטי שכל מסתבר ערב. מדבר של בצפונו ידועים מדבר נאות הםותימא
 לתימן נלא סוריה, למדכה סביבה, לאותה שיכים אשור מלך שמזכירערב

 -':י' ' ' ~' נ.:' .. :.. . -ולאיץשבאשבדרום.
 סנרה מרשימת,. אכדידי, תמוד, שבא, את שענש מספריי השני" סרקו.

 ערב. מלכת שמשי מצרים, מלך פרעה במדבר: הרחק. שהיו.והערבים
 מתנות.של קבל. מהם . והמדבר, הים חוף מלכי, אלה כל - השבאיםאמ'ע"רה,

 . . . '. וכיוב'. בשמים שנהבים, יקרות, אבנים עפרות, בצורתזהב

,.4.. .- ,.-.. - -. - 
.. . 

 מיגים י". נעייושו מינסנומרי 1ן..
",::0.( 

 נחליה מקח גיה 1קיטוי- -נרגא ממרי: ור'
 !". 1'ה"נ-ו

 י - ג(:(.1 נגזרה אסג ,"' .5ג"ירושס ,G.B.Gray R.Dri~r& "ן.:
 חן, =ת שנא אח ,,ז rv~tt קדוד"( )גם ג נ-ה, 111ן; שגא רעמה וגני ו: ב', בראשיה!ו.
 הרשיש. וידיי ודדן שנא יג: ,-",ינוקא,
 ז-. ' ' אעגו',יס:הגיסוארהותהמא"ל,5תשגאקוו-ימו.("!.

 עיב. גורופ וושהקע שוזת זה שנט ש, ענף או שנא ,שגס שיגווע" יחנן11.

 י=".ס. 44-ז11!2.

 ' '., , ~Priclard ן 3284ג.

 , Prichardl .ע 25286. לפנותם. ג4705-72".
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 את כבש מנבו, הפתעות מפני עצמו את להבטיח וכלי מצרים על עלהמרנת
 מסופוטמיה, אל והות-לו המדבר את שחצו הדרכים ואת שבדרכו הארצותכל
 "' כלל. הלך לא הרחוק שבדרום לערבאבל

- 
 -.._..; י'.--; .-ץ ,

 השיירות מן במכסים את.הלקה להבטיח שבאו;)!ועד מלכתביקורה:של
 של שלטונו. תחומי אל שהניעו עד ארצה )בתחומי הבשמים" ב"דרךשעברו
 עם השותפות כמו מסחרית, בשותפות מו"מ לראות יש זה בביקור נםשלמה.

 ..קג. . -' -:חירםועםסוחרי.המלך.-.
 . , י' ' ,.,- -

 י'.-
,1 

 סוחרי של שלומם את להבטיח וכדי ההסחר; של, רובו את בידו ריכז שלמה:
 במדבר, תחנות. להקים- היה- שותפיו,:צריך או המסחריים סוכניו 'המלך,

 דרה עברה מכאן תדמור. היתה מסופוטמיה עם המסחר לגבי שבהןוהחשובה
 המחסנים הם אלה עהי.המסכנות, את המלך בנה כאן חמת; אל מערבהקצרה

 אל הרחוק המזרה מן שקיבל הסחורות את להפ!ות היה יכול מכאןוההא!ים.
 המלך סוהרי היו בימיו 'רושלים. ולשווקי ונמליהן פיניקיה לערי דמשק,שווקי

 וברכוש. בשף פגיעות ללא ובשלוה, בשלום השכפת הארצות פני עלעוברים
 :ויהי י; : הכתוב את נבץ מכאן מאד, רב היה בירושלים לאדונם שהביאוהרווח
 . , זהב:. ככר וטש וששים מאות שש אחת  בשנה לשלמה בא אשר הזהבמשקל

 והאמוראים התנאים בתקופת תדמורתפרקב'-

 להוליה עשוי לאו ואם מתדמור נרים לקבל מותר אם התלמוד חכמי בץ הדית'
 . , ' ה: ההראל. בתולדות תדמור משתלבת זבו השני, הפרק להבנתאותנו
 ופעמים יפ"א, ויבמות. ח"א ט"א,' קידושץ בירושלמי: פעמים מובא זה דיון-

 . --' קידושין:.ב. ביריש' תחילה נדת ע"ב; נ"1, ונדה ע"א טןז יבמותבבבלי:
 אבהו ר' התדמורים. ומן הקורדויץ,; מן גרים מקבלין .יעקב נחמן,בר.סרב
 הכתמים כל תמן; דתנינן כשריו תדמור שנירי כן אמרה מתניתא יוחנןבשם
 : שמועתא אמר אחא בר נעקב ה: כשרץ. תדמור נירי הא טהורים, מרקםהבאץ

 מאן מקבל, ג דמכשיר מאן מקבל, וחד מכשיר חד לוי בן. רבי'יהושע חנינאר'.

 מזכירים והששית השביעית מהמאה האשוריים המקורות כי מציין 4( הערה )ר' מונטגומרי28.
 ערב שנצפון המינאיות בכתובות גם מוזכרות מלכות ערבן צפון שבטי בראש מלכית פעמיםחמש

ל .,- י..ז".- -,,, ;_,ז:ובכתובותלחיאניות. ק  
 . ,.,'י , א, י . ,1"-.

 . ~י .. סו. ף, מל"אוש.
 ד-14''"

 ז '-., "י :,י.' 4 הדרומיה. באריגיה קרדוניה אזור יושבי28.
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71ן לוריא ב"צן

: ', יתקבל:, הומנים סדר לפי הוה הדיון את נערוךאם
 גרים קבלת מכשיר נ יבנה מחכם. השלישי, הדור בן תנא חנעה, ר')א(.

 ישראל. לקהל ומקבלםמתדמור
 ש"ס סובר - הראשון הדור ישראלי:בן ארץ אמורא לוי, בן יהושע ר' )ב(.

 בזכויות לא כלומר: ישראל; לקהל לקבלם אין אבל מתדמור, גריםלקבל

 1, ., . מכשיר. - השני בדור ישראל ארץ אמוראי גדול 'Vm~ ר'ש

 תלמידו והרביעי, השלישי בדור ישראלי ארץ אמורא אחא, בר יעקב ר')ד(
 נרים קבלו נהנו, כך קודמים, מדורות מסורת שוהי ר'.'וחנן-'ודעשל

 'י- . " ', ימתדמור.'
 שמקבלים אומר - והשלתם השני בדור בבלי אמורא יעקב, בר נחמן ר')ה(

 ~. . " ',נריממתדמור..
' 1' 

 תדמור שגירי יוחנן ר' בשם מביא - השלישי בדור בבלי אמורא אבהו, ר')ה

 חז"ל חשבו אבהו, לר'. ועד חנינה ר' למן הדורות, כל שלאורךנמצא

 שפקפק היחידי ישראל, בקהל לבוא כשרים הם וכי מתדמור גריםשמקבלים
 לוי. בן יהושע ר' היהבדבר

 יבמות בבבלי, כמסופר קדומה, היא התדמורים מן גרים שמקבליםההלכה
 אותה שאמר זכאי, בן יוחנן רבן של דורו בן הרכינם, בן דוסא ר' מפ' ע"אט"ז,

 ור' עזריה בן אלעזר ר' יהושע, ר' - הדור גדולי תלמידים, שלויהבפני

 רומא שר' כלבר י .ולא  התורכן. שלאחר ברור -  כנראה - היה  זהעקיבא.

 אחרתי על רעתו את שהממיך אלא הלל, של מדרשו כבית  לקולא, בכךרן
 .חני "2ב זו מחכה שעל וארז שמים עלי אני "מעיר להם;  אמר וכךהנבטיים,
 מעשר מעשרין ומואב עמת אסורה, הבת צרת : דברים שלושה ואמר "הנביא

ן , התרמודים". ומן הקורדיים מן גרים ומקבלים בשביעיתעני  ' 

יחזקאל, בר רמי עלא: ט"ז, ביבמות למרים שאנו, כפי היחס; נשתנהלימים
 והוא הקרתויים,נ מן גרים מקבלים שאץ לומד השני,אמורא:בבלי.בדור

  נתעוררה נט אז פסולים. קרהוים - אינשי כדאמרי : הציבור דעת עלמסתמך

 הי" שרני גוי; "'ומ'י'"' י"ייע" נישית" יי"" י' שי אי" יני'ם יוני אמשי אס ספק"ו.
 ,שומרומם, "נחה שגי גין ופויסו ראשית מאמר.: י' הניהיס. עפ י5.רוד שהניא ווואהנוימפ מ~

 - , העמים. שני את הגמרא נורגת נרים קייה ע, נזיון קרווייס. הס קרתויים"ו.

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 במדברתדמורוש

 שרבי הגמרא מביאה ולבסוף לשלילה או לחיוב יוחנן רבי פסק אםספקות
 הם אבל התדמורים, גרים'מן מקבלים שאע בדעה שניהם וסביאתיותנזינ
 "בנות משום והשני- שלמה". "עבדי משום אומר האחד בהסבר:חלוקת

 י- , ' .-ירושלים"י
 כוכבים עובד עמהם. ודרו בגלל'עושרם להם נישאו ישראל ובנותעשירים שלמה,הי עבדי שהיו תדמור בני ממרשים: שלמה"ז שב"עבדי הטעםמהו
 .' . ישראל. בקהל יבוזז ולא ממזר הוא הולד ישראל בת על הבאועבד

 השגי: בנימוק מט זאת לעומת ידוע. לא זה אגדי פירוש מאחורי מסתתרמה
 בשם הסכר מביאה הגמרא השטורי. מאורע על רמז ירושלים" "בעתמשום
 . ', יוחנן:, ר' של ותלמידו השלישי הדור בן אמורא חמה, גר בררבה

 הכל לירושלים. פרצו קשתים אלפים ששת יו ושד חילים אלף עשה"שזים
 עם בצית "נשם שגאמר;א ירושלים, בנות על נפנו והם תהב כסף לשדודנפנו

 , '4 .-.ן..בסלתבערייהודה".

 .. '"- ''מתיהיההדברו ,-
-.'- -- ,ח-

-
 נבוכדנאצר שבימי ברור האשת.. בית חורבז על מדבר יא ה', באיכההפסוק

 היהלא רומס של חסות מדינת זאת עם ויחד צבאית מעצמה תדמור היתהלא
חשיבות כל חסר מדבר נוה רק היתה הימים באותם כי קשתים, אלפילה

 רקמרכזלשבטיעהבשבאזור;.בךוחדת,
. ' 

. , ' 7-.; 

 אותו. לדכא בסוריה, הנציב קסטיוס, יצא רומי עד הגדול המרד פרץכאשר
 מובחרים חילים ואלפיים שצמתו במלוא עשר השנים הלנית את עמו לקחהוא

 עזהשהעמידו חילות לרשותו היו זה הלג-תות:ן.ומלבד משארמכל.אחד
 אלפים .שהצת פרשים אלפים מאנטיוכיה 1 הם ואלו לרשותו:המלכים-הוסלים

 ואלפים הזה במספר רגלי חיל  ישל מאגריפס.יבצי קשתים, כולםרגלים,
 שליש'פרשים ומהם איש, אלפים ארבעת באו )מאמסה( מסואמוספרשימו

 . 'ורובמקשתים!!:
. , ' ' :,. 

 של הכושל בנסיונו השתתפו לא הם מתדמור, זכר.לתילים אע אלה כל.בין
 " . .- . -". ~ . .קסטיוסלדכאאתהמרדביהודה.

 ה-ה. פ"ר, הטית ירוש'זג
.32

- 
 התגמאן, ר' הכח. של שמו שזהו משתמע הרמיהם נאמרי הכתוב .מלשון אבל . והזקנים,

 - סביב. ע' ואמוראים הנאיםחולדות
.'. קשתים. אלפים ששת וביניהם - שגיה דעה לפי33.
.' . ה.,יא. איכה34.

- ~::
 י ..

 - 1 - )8-499ס5(. ס י"ח, ב', מלח.35.
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91[ יג"צ:יוריא

 עמו והיו ירושלים את א~פסינוס הקיף ומלצה שנים -שלהג! ספרו":. ...חז"ל
 דאלכסנד- דוכס )פיניק'ה(ע דאפניקה דוכס דערכיא,' דוכס דוכסין:אהבעה

 דפלסטיני".רה,דוכס
 4 :""ג,( ,:.' : ם . : .-

 של לרשותו כי המספר מתתיהו,נ בן יוסף בפי הקבלה לנו יש זולידיעה
 לצבא קוהורטות. ו-23 זהת, ץ, ץ, : לגיונות שלושה היואספסינוס

 ר"מ-
 נוספו זה

 אגריפס והם:.אנטיוכוס, הסמוכות ההסות ממדינות הנסיכים של עזרהילות
 שלח ומלכוס.הערבי רגלים ואלף קשתים אלפים העמיד אחד כלוסואמוסן

 קשתים. רגליסורובם אלפים והמשת פרשיםאלף
-. 

 : . ג -וו., ,.,.
 : 4 .',.- '- : ::דוכס.דערביאהואאבנראב)אוקילוס(.:

 - ,.- .דוכסדפיניקיה-א,טיוכוס1-,
, . ,7(. 

-,. 
 ב , -

 מצרים נציב אלכסנדר,. טיבריוס המומרדוכס"דאלכסנדריה-כנראה
 - _טיטוס. בצבא הראשי והמצביאלשעבר

- 

:' . !_ 
' השני. אגריפס - דפלססיגידוכס

 . י :.

 מתדמור, צבא השתתף לא וטיטוס אספסינוס של העזר שבהילותמתברר
 לתדמור היתה לא עור הראשונה המאה של השבעים בשנות כי סביר,והדבה_
 עם הסחה את שהחויק'בידו העשירן המסחרי המהכז רבה; מסחריתחשיבות

 . 4: . . .. -." : ,ערב,פרתיה,הודווסקהיה_כפטרה.
- 

. , 

 לנמי ירושלים בבנות תדמור. חיילות התעללות את לייחס נוכל שלאמסתבר

 של גיורם בשאלת עמדתם את ישראל הכמי שעו מתי .בחיפוש שנמשיךלפני.
 היה ומה תדמור של התפתחותה דרך את .תהילה לסקורהתדמורים,עליגו

 י ן'( -- . . : .ם., ': יהודה.- ארץ של שבשכנותה, המדונות ביןמקומה
 גפרית וריח תפל שטעמם מים מעינות מספר שבזכות מדבר, נוה תדמור.הואנ

 של בצפות שהתבררו ערב, משבסי כמה של ריכח למקום הפך מהם,בדף
 וליהר תמרים, מסעי על שהתפרנס. קטן, כפר כאן היה בתחילה ערבומדכה
 ידע לא הקדמון שהעולם מסחרית למעצמה הסך פתאומי, באורח כמעםמכן,

' לא. א', סבתי חיב"8נ.
- 

- 

1V~Db1

 אפניקא נושנא מנט ואהיה, שערי הלזי, א. א. הרניי'ס-חפייקא; פ,ו,,""יימם

 שהיהה קדשה הנסיכות מלכי בין מצוי שם זהו בי תדיף, אבגר שהנוסח ונראה פנגר. נ-א"38.
 - ירושלים. על המצור נימי לאספמיגום חיל-עזר ושלתה לרומיכפומה
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 במדברתדמור]0ג[

 עורצות; עמים צבאית;'כובשת למעצמה גם הפכה עושרה בעקבות כיכמותה,

 והמדבהלועד גדות:הפרת למן תדמור מדעת השתרעה הקצרים שיאהבימי
 ומצהימיובייט סוריה ארצות את !ם והיא:לללה אסיהלהקטנה שללמרכנה:
 מעל ונעלמה תדמור,,נמחקה מדעת התמוטטה השליט, nlHS בגלל אהדבהיר

 - י,1- 39מפת,ההיסטוריה

- 

 נ-':cr~r .-' - -- - . - "": - נ ,(- -,1

 בימינו. אדום סלע התלמודית, בספרות רקם היא פטרה,י.קדמה.לה
 נ-

,- 

 אליו.-באו והחשוב: הגדול המטהרי המרכז סטרה היתה' שני בית בתקופת.ש
 לכאן ה!הע השירות והודו. ערב דרום מארצות היקר מטענן עםהשיירות
 צפונה הדרכים התפצלו ומכאן הבשמים"ב"דרך

- 
 וחלב. חמת לגרשידמשק;

ךומערבה  לספירה הראשונה המאה באמצע וצור.. ערה התוכת הים נמלי אל 
 פגו על לשלטך גם הניעה עשרה ובוכות מסחרית מעצמה הנבטית פטרההיתה.
 דמשק, האדום)ועד הים חוף שפל מלריק.-קישה השתרעה היא נרחב.6;שטחים

 עה-;הדיקפוליס; ואת פריאה'היהודית את בחת ומשאירהכשהיא-מקיפה
 הארמו!ות'הנהדרים פטרה, של המפוארות המצבות עצמאותו. עלששמרו

 עדים כמאה מעידים זו בעיר-פלאים אחרים רבים בסלע.ובניניםהחצובים
 . פטרה. שליטי ה!בטים, והסוחרים השירות מובילי של ששרם היה רבמה

 של ' מותו לאחר מעמדהי נמכות לה. באה פטרה שלעליתה:"מסחררת.
 החלו  הכבושים להתפורה.והעמים שלו האימפריה החלה מוקדוןאלכסנדר
 הסלבקים; בממלכת: במיוחד ' הורגש , הדבר הדיאדוכיםה מעול 'להשתחרה
 הימים שכל הפרחים; ממלכת קמה אירן ברמת עצמאיות: הפכו הודו!~כרות
 ניהלה ומכאן הפרת שה!יעה.לגדות עד במערב לכיבושים שאיפה חדוראהיתה

 הגבול את חסמה פרחיה רומי.' עם ואח"כ אנטיוכיה עם פוסקת בלתימלחמה

המערבי

 בפג-

 11ffii ברירה הרחוק.'באץ והמזרח הודו טוב את השירות'שנשאו

 אל - והמובילה הכשמים'נ ."דרך המכונה : העתיקה, לדרך השיירות' :מובילי

 הערכים של בפני.!חדירתם עומדים אש ה"למסטית התקופה"בסופה:של
 שחולות שבראשן עצמאיות מדעות כאן קמו הסלבקים: מדינת לתחומיצפונה,

 כלל. אותם הולם אינו המקובל שהפירוש לי ונראה תימור, סוחרי מוזכרים ע-ב כ-א, בשבת9ב.

 רגם אמר נמנ ועד .,. . "שוק מן תגי ;תניה עו םמה משתשקע הנסג"( 'נרות המ"ת קשי.מצוות"
ש הרמום-:Qv - מפרשים plmn. את "תימורים הישרים אחין וישגגעד - גינדר תדמור(י גן שי רגיו שהגי" לעו יהימוראינ ריגיא וגיא עו. 'מנן ר' אמר ומה צרצר א  יטיס, עמם מ,קמ 

 התדמורים :. וגר ש, היפינו עגים. %ם יסוה ,נם שמ נשוק מאד ~rma "רנסתפ.'והס ווו;מים
 : בשו,.- מ"היים והכו הפורא,ם נעס,,הם שקוע.ס ותו עשירים סוהריםהיו

-- 
 ס-.

. : 

דאג
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111ן ,, יוריאב"צ

 התקופה בראשות 1u"_ במךמ.ר. וגם בץך9ה' בץ??ה, בסלקים,.מקומיות
 שהיתה ואחרות, הדיקפוליס - רבות הלניסטיות ערים כאן קמוההלניסטית

 מדינת של 11 התפוררות וכלכלה. מסחר בענייני מרובה עצמאותלהן
 הבטהע נפגע כי פטרה, של והממהר השיירות דרכי על הכבידההסלבקים
 והתפצל התנות באנטיוכיה השלטון מסי-מעבר. שגבו הרשויות ורבובדרכים
 אלה כל - ביהודה המלך ינאי יורשי בע והריב בסוריה שקמהוהאנרכיה
 נכנסו מעתה סוריה. ארצות כל את לכבוש פומפיוס על שהקל רקעשימשו

 הביא זה חדש שלטת הרומי. השלם לתחומי שיירותיהם על הנבטיםהסוחרים
 ססקו_המלחמות ואילך; אומסטוס מימי ביחוד התימת, הים בארצותלהרגעה

 מדל החיים רמת עלתה כולה הרומית באימפריה הקטנות, המדינותבין
 הדרומית מערב מביאים היו שהנבטים מותרות דברי היו למותרות.הביקוש
 האדום בים והגמלים הבשמים" "דרך נועדה לכך המרכזית, אפריקהומארצות
 אלו דרכים התאימו לא ומסע מהודו היקרות לסחורות אבל אילת,ובמפרץ
 חסום. היה במזרחוהגבול
 וכדי פרתיה, את להכניע רומי הצליחה לא הצבאיים מאמציה כללמרות
 עם הסכם לכלל הגיעה היא הרחוק המזרח עם המסחר את כליל לשתקשלא

 סוחריה ושלום הללומה שניניהם למאבק מחוץ היא שתדמורהפרחים,
 , ' ' , פגיעה. מכל מובטחושיירוטה

 למרכז המדבר שבנוה הקטן הכפר הפך ההלניסטית התקופה שלבסומה
 נו'טרלית עצמאית כמדינה מהרה ועד רומי של בחסותה בתחילהלשיירות.

 היתה להלכה העתיק. בעולם ביותר החשוב המסחרי ולמרכז לפרחיה רומיבק
 לתת העדיפו האיפריה שליטי אבל רומי, מצב חיל בה וישב לרומי כפופהתדמור
 הדרך היתה ההם בימים עירם-מדינתם. בהנהות חופשית יד תדמורלמלכי

 ואילו בטוחה ובלתי ארוכה בגייסות, משובשת המדבר, את העוקפתהצפונית,
 כל בק הסכם פי על חאת ובטוחה, זולה קצרה, היתה תדמור פני עלהדרך

 מלא בבטחת להם. להביא היה עשוי זה ששקט הגדולים ברצחיםהמעונינים
 דורא-אברופוס המערבי, הפרתי למבצר להגיע ומפרם מהודו השירותיכלו
 . החוף. ולערי לחלב לחמת, או לדמשק ומשם תדמור אל המדברודרך

 לפרובינציה אותה וצרף פטרה את טרינום כבש השניה המאה)..בראשית
 אותן וצרף שבסוריה הקטנות החסות מדינות כל ביטל'את הואערביהן
 המלוכה שלטת נשאר שם עע, לא בתדמור רק הגדולה. רומילממלכת
 מרובה. מעצמאות נהנה אבל רומי של לחסותה. נתק - אמנםכמקודם,
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תדלמ~ר.במדגר121[

 שוכני לתדמור. ועברו עירם את  נטשו הנבטים כי מטפריםההיסטוריונים
 העתיק התווי מן השירות דרכי את לשנות לנכת מצאו פטרה שלהארמתות
 האוכלוסיה של עיקרה "!ו. תדמור אל החדש, המרכז אל לעירם,שהוביל
 עולמי מסחרי שבמרכו מובן מאל'1 הנבטים. היו תדמור של לשירונהשהביאה

 מלות הית הממסד את אבל שונים, ומנועים שתות מארצות אנשים נוספוזה
 הדקת כל : חז"ל בספרות גם לנו יש כך על עדות הנבטים. והסוחריםהשירות

 "כל האומרת:ש המשנה על מסתמך להתגייר תדמור בני של זכותםעל
 וטועע". זרים שהם מפני מטמא יהודה רבי טהורע. - מרקם הבאיםהכתמים

 מבחינה אבל תדמור, ומהי רקם מהי ידעו ישראל שחכמי בכך ספק להטילאץ
 רקם. יוצאי הם תדמור שתושבי ידעו כי הבדל, כל ראו לאאתנית

---
 שלפנינו: הבעיה לפתרון הדרך את להתוות עשוי מירושלים ארכיאולוגיפרט

 "קברי בשם והידועים הזיתים הר במורד הרוסית הכנסיה שבחצרהקברות
 גאנום. קלרמון ידי על הי"ט המאה של השמונים בשנות נחקרוהנביאים"ן4

 כוכים ומספר  בשימוש שהוו כוכים וששה עשרים ובה גדולה קברים מערתזוהי
 ובתקופה מים בור כאן היה שבתחילה מוצא גאנו הושלמה. לאשחציבתם
 נאנו רואה הגור של סימנו את קברים. למערת והפך הבור הורחבמאוחרת
 למערה. הכניסה לחדר שמעל שאיבהבפתח

 קברים ומערת זוית ירי כחדרים חצובים ירושלים בסביבות הקברים מערות!
 מערת זוהי כן אע"פ קשת. כעץ מהווה היא - בתכניתה יחידה כאן היאזו

 קברים מערת של דומה תכנית כוכים. כוכים, עשויה היא שכןקברים.יהודית
 והכוכים עגול כניסה חדר הכרמל: לפורדיס,.ירגלי סמוך אוש4'פ.א.פ.מצאו

 היה הזיתים הר הקברים.על מערת שבמקום בית צדדיםפ. משלושהחצובים
 בלת' בתכנית לבחור החוצבים את לנחה שזה יתכן - עגול מים בורבתחילה
 זו.רגילה
 כוך. לכל מעל רבות, כתובות כאן מצאנאנו
 .א ,Falmyra,) Michalosski מ,ניוגיקי שי סירו ר' גזעיהן מימי תומור ערקות עיארג.
 ov נער" אשר פויניה, ארניאויונית משיזה נתש שעמד .4"4"4ן(175:

 בשב"
 ישן.

 ג. ו., נידה"4.

 "נחיתות ועי "נעיב נימי יזוויע רני עולי שי גמ(עותי"ס "וגשיפ- -קברי שי מקומת עיי*.
 קודש מצבות וילגאי, ואב ר' הרוסית הכנסיה ע-י הקברוה של רכישתם אח כגוע ירושלים קהילתשל

 ' יד - רל"ו-היחיא. ע-ע תש-ג ישראל,בארץ

-  

 ן "י- .' .

 Rest~rchesi ו פ ',Palesline .01י 1 .קע 42345-380.
 081[8י

,Atchaeolil Oermofi-)טפפם85ל Charlts 

.*3PEtMcm.np.52 '... . 
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]13ןב"צ:יוריא

8 8 8 8

 - הוגיאים-. 1שו'.קגרי הייתה ביה"מ, הקגיים'עין4 מצרת -א:'ענ~ת ',:,:
 ? ' ק

 לקבורת ושימשו פונו זמן שלאחר יהודיים, הם אלה קברים ט.א.פ. אמר"לדעת

 מעל "אחו עבריותך כתובות שתי שייכות הראשונה הקבורהמלתקופת.
 בטוקסג ורשמה שמצאה מעיר שנאנו 'לשלום", והשניה- בן..." "שלום 8:לכיך
 שש , ,. .. רשומה. היתה כוך איזה על זכר לא אבל וו, מערה של הכתובותבץ

 .שיוט. הנהונהו. " יבוך מעי נטנה גן.... .שיום "נתותהנ.
 ורשם יא שמקום"

 ,,Jetusaalm1 Mem .ע404
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 במדברתדמור,141[

 שמות של אוסף מהוות והן ביוונית, הכתובות' מרבית שיכות השניה לתקופהו
 כוללות מהן וכמה נבטיום ושמות יווניים-סוריים שמות זה, לאזור נפוציםשהיו
 א ז יסוק: על צלב. סימני גאנו מצא כוכים מספר. יד על צבא. אנשי שלתארים
 פי.צורת ועל נוצריים,, קצרים הם ה!ביאים', ש-קברי דעה לכלל באהוא

ן דלמז לספירה. החמישית ש הרבצנית למאה שייכים שהם קבעהכתב  חקר 
 יהודים רגל  שעולי גא!ו מסביר העבריות הכתיבית של מצשותן את ן זו דעהעל

 ,.:,1: .:י. . י.-.- 1 . יד , במערה. ביקדה בשעת אותם חרתובימ".הבעים

 :- r'cfr . ז - - זו.": לדעה אחתה שאץ.דומה
 י-.

 'עץ -" --'"

 זמנו את לקבוע אפשה אי בלבה הכתב פ' שעל למדנו יהודה מדברמשילות
 אתם ויחק ביותה נאה בכתב כתבים מצא!ו זמן פרק מאותו שהרי הכתוב,של

 להעיד רק יכול כתובות בכמה המצר צלב של הסימן מרושל. בכתב'כתבים
 התבדלותם ואת החדשה לדת השתייכותם את להדגיש בקשו שם שנטמנושאלה
 מסתבר מכאן, שבד..אלילים.' ' של : בחברה , מועטים שהיו ליע האהרים)ןמן

 במאהלהשנזה-לספירה: כבר  להיות היה יכול בכוכים'אלה' המשוישהשימוש
 בימי תיר או עולה,רגל על,חריתה.של לא בן',;:י-מעידההכתובת'"שלום

 כוך:' באותו שנטמן שלום בשם יהודי על אם כיהבעים
 י--

 1" נ ,.
 נלך. -,

 מערת מזוה, מסתבר מכאן הושלמה; לא כוכים מספר של. שחציבתםאמרנו
 לפנה"ס.  הראשונה מן.המאה שהיא לאמר יתכן כולה נוצלה לא שעוהקוורום
 ללמוד "2 פונו היהודים קברי הראשו!ה התקופה של העובדה-שהקבריםמן
 זר שלטת בה היה יהודית'בירה2ליםן אוכלוסיה היתה שלא בימים ,נעשהותה
 כש!וסדה בהדכוכבא, מלחמת לאחה להיות היה זה.יכול - כלומר !כרי;עשוב

 אלילים עובדי !כרית; שלה..היתה, שהאוכלוסיה קפיטולעה, אליהבירושלים
 cnc-~r ר:-'er ,:ן : . נוצרים.וגם

 רגילים שאח כפי משפחתית. קברים מערת לא שלפנינו נא!ו זאת הדגיש כבר'
 של אץ,שה2לת תכד,' ובן אב של שמות כאן אץ כי. ירושלים: בסביבותלמצוא
 מארצות שבאו בודדים הם כאן, שנקברו אלה בין משפחתי קשר כל ואץדורות

 "ת השלןכו לא ונ~טרג;כאן. לירושלים שבאו קברנשל'נכריםשונותי,זהו
 לנכרים; מלודר ציבורי בקבר הניחום אלא העם;' גני קברי של!ויותיהם.לבור

 הרוס, בעילם הכדולות הערים מן ברבות נמצאו זה כגת שקברות מציץגא!ו
 ש!ועד שדה המזכיר א והלית צא לכך רמו יש אולי Jpolyandrion להםוקראו

.4549 5. f3elaendbc,t ח1א und~ Jr[usaJem~ Dalman,, ,3. 

 1. נ-1, מהיר..
 , ., מוהמ זמן נצן לנור שבאו יננריפ אס גי ,מהשפ "נוו!" אין - שרים-
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151[ י1ר'אב"צ

 '3ase~ כיע הגרים".ל"קבוהת
 החממ4ת או הרביעית למאה הכחובות את מייחס

 שבאו נוצרים רגל בעולי המדובר כי מניח הוא הצלב, לסימם רב משקלונותן
 אלה.היו רגל עולי כאן. ונפטרו בירושלים המקומות.הקדושיםלבקר.את
 - . . בפוליאנדריע. אותם קברו כן ועל עשירים נם ואולינכבדים

 אחת של מאונך קו על מאוזן קו של תוספת שהם צלבים מט גאנו,לדברי
 עצמה. לכתובת שמ2 כזו פסקה, להם ~ra צלבים ויש הכתובת. שלהאותיות
 בכוכים הקבורים של החברתית-הדתית ההשתייכות על שבשיקולינונמצא
 היא כולם את שהמאחד לאמר rK1 הצלב לסימני רב ערך ליחס איזאלה

 '. הנוצרית. לדתהשתיכותם
- - 

r~wl:ן ;; בכתובות

 הר של בדרומו  השוכנת המורהית בצרה זוהי מבצרה". "אנטיוכוס 3:כוך
 גדולתה. בימי הנבטים מדינת של השניה ביכתה שימשה היאחורן;
 - מוצאו ארץ של שמה נשתמר אבל כבר, נמחק ששמו אדם נטמן 12בכוך
 הקטנה. אסיה של הצפוני-מערבי המחח זהו ;ביתיניה
 נבטיות. בכתובות רבות פעמים נמצא זה שם נלסיוס. בשם אדם נטמן 21בכוך
 - נבטי. היה זה אדם שגםיתכן
 נעילה חשן". מנסיה "ןי~דיריס 27:כוך

- 
 בבשן. ידועה עיר

 כחיל, שרת פלוריאנוס hastatus) (florianus הסטטוס" "פלוריאנוס 8:כוך
 נשקו. ע"ש כינוי לו וניתן hasta - רומח היה תשקו חמי בלקוק כקצין,ואולי
 היה בקרב ודרכה ברמחים מזועת רגלים חיל של פלוגה על שהשתתךכנראה

 מכונת כעץ מהוים החילים של כשרומהיהם צפופה בשורה אטיתהתקדמות
 בירושלים שהיה משמע זה בקבר נטמן פלוריאנוס אם קיסוד. דמוימלחמה
 . בקרב. ונפל מלחמתיבתטקיד

 אעו ענ~ס השם מטלסיךה". קך~יוס קליווךיוס ?נמוט מונח "כאן ג23:כוך
 התואר מיוונת. בצורה כאן ובא עגמו - נכסי שם הוא רומי, או יוונישם

clibanariusנטר ,clibanus~-מקורו שרשראות. עשוי מגן של טיפוס זהו מ 
 ע"ש שונות צבאיות ליחידות הכינר הוא קליבנריוס בפרס. הוא זה מגןשל

 לרשות במזרח החסות מדינות שהעמידו auxilarii - ה12ר בחילותנשקם.
 %[clibanariorum; scutatiorum 5060 הז,( זה באזור במלחמותיהרומי

clibanarisagitarii equites ; clibanarii; efiultes ; clibanarii; .comites 

 308. ע, 42, בהערה הנזכר גאגו של במפרו ר'47.
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 במדברתדמור

naiVePaG)?( rpuo~ )?( וק2י2קן,א) 'AutUioG KITE '510265 
 מס1מ,רה טי,אריוס( שו סרציופ קייננריוס עמוס פטמה 110 נ"נאן

 שונים, ממקומות אנשים נקברו שכאן נמצא הללו הכתובות את נסכםאם
 מבצרה בבלו, מנעילה נבטים הקטנה, שבאסיה מביתיניה איש : מזה זהרחוקים
 צבאית מיחידה היו לא והם צבא אנשי של כעויה  לשנים ומפלמירה.בחורן
 פרשים. לחיל שייך ושמוס וגלים להגל שיך פלוריאנוסאחת,

.
 מערת שימשה הבית, חורבן שלפני האחרונים בדורות שבראשונה, מסתבר
 ירושלמית. משפחה של כקבר ירושלים, שבסביבות האהלות ככל זו,קברים
 מעצמו, הכוכים פ11 היהודית ירושלים של וחורבנה ושכנא בר מרדלאחר

 העזר, מחילות צבא אנשי של לקבורה מחדש ושימשו היהודיםהנפטרים
 המרד. בימי ירושלים בכיבוששהשתתפו
 עלול שהוא לחשש יסוד היה כי הרומית, האימפריה את זעזע כוכבא ברמרד
 וחצי בשנתים בר-כוכבא של נצחונותיו היו גדולים כבד. אסק עליהלהמיט
 חשש היה התפוצות; יהודי של ההתעוררות היתה רבה בירושלים, שלטונושנות
 והקיסר בארצם, השפעה ובעלי מרובים שהיו בבל, עם.יהודי קשרשיווצר
 כושר לשעת חיכו רק ואלה הפרחים, את אחריהם לגרור יכולים שהםהשש
 תימה אץ האימפריה. של המזרח ארצות על. ולהשתלט לסוריה לפלושכדי

 ובארצות באפריקה באירופה הפרובינציות מכל צבא הזעיקשהדריינוס
 נזעק גם הוא המפקדים. שבע ביותר הטובים את יהודה להזית ושלחהפרח
 שלנו לטשא עזר. חיילות בהן לנים היה שיכול הארצות לכל WD11בעצמו
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1ד1ן יביא.ב"צ

 clibanus -לעשאירשראות

 . : י?.חיי
 יי,.(י

 ע4,. . . ,,ז
-,' 

; 
 גי, . י וי 41.4"

 תורפה נקודת היתה כאן %. בפלמירה הדריעוס השתהה 130,31 בשנת יייזענו
 דרך המוליכות הדרכים על ישמרו תדמור שבני לדאוג היה חיבוהקיסר

ן
- 

. ; . .. , . 
 חיב.היה מכאן פרת. מעבר.לנהר שבר-כוכבא עזרה תבוא לבלהמדכת
 או למרד מצטרפת היא האם בפרחיה, מתהווה מה ולבלוש להקשיבהקיסר
 האומר וואהלמן!(, מנדל כבר עמד נוסף נימוק על בנבולותיהא" שקטהתשאר
 ההסבר שאת חשובה, צבאית מטרה היתה בפלמירה הקיסר של לביקורוכי

...... 
-- 4 בתלמודם: מוצאים אנולה

-
.. 

 '. :.. 02. הערה 680, ע' א., שירף אסל המקוווה ר' ארוכה, כתובת מעידה כך על48.
 בר-כוכבא של במכתביו קוראים אנו בר-כוכבא, לצבא שהצרף אחד, יהודי לוחם עלאט.
 באספליה לי לשגרץ תחרץ מדמריה בר ישוע -חת המבחב: לשץ זע יהודה. מדבר במערותשנמצאו
 עמ' בר-כוכבא, )ההפושים.אחר יחן ה נותב י תעודה על עלהן ה מפא ית למחד תמרוןולא
 מד שיה פקו שךהד 4תא. אהקרמ עתי, אם שנאץ 'שעו ןט דה .ן"י":
 '. %כלע". הרבו בפירוק להתרגל שלא המקודה נע להפיקשניתן

-

 והצטרף הרתוקה מהדמור בא המרד בראשית מתרמור. בא שהוא מאשר תדמריה ברהכנוי
 כשראה המלחמה, של בסופה אולם רומי. מעול יהורה את לשחרר ברי בר-כוכבא לצבאבהתלהבות
 אוהו. יאחזר הידאה "מצביא שלח לגן ישהמם, הקוה-ויסה נישאפסה
 1. ' 123. ט' ג', חלק האגדה, מטהרי49.

 -.4 ן .ע פ-ג. רבא ואבה יז נ-י; בד"ר וכן ה"ה פ-ד, תענית ירוש'6נ
-

 ל
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]18[
 במדברתדמ1י

 שותפת היתה שהיא תדמור של במפלתה רואה שהוא מי אשרי 'Pm"א"ר
 אלף שמונים העמידה ראשת בחרבן וי: הבית ובחרבן הראשון הביתבחרבן
קשטים

-( 
 קשתים". אלפים שמונת העמידה שני ובחרבן קשתים(

 equites הם מעולים, לגי(סיאיילות לפלמ,רה:לרי UQ1 שהקיסרמסתבר
clihanariisagitarli - שרשראות. שריק לובשים כשהם בקשת יורים פרשים 

 נטמן ירושלים, על בקרב שנפל טרציוס, קל'בנריוס ענמוס, בשם מאלהואחד
 הזיתים. הר שבמורד בקברות ג23בכוך

---
 לא ואף ראשק בית לחורבן יוחק ר' דברי את לייחס שאץ כך על עמדםכבר
 כחילות ביהודה במלחמה התדמורים של הערה השתתפותם שני. ביתלחורבן
 מדינה תדמור היתה או רק כיכבאי בר מרד ביס, הותה רומי לגיונות*זה'לצד

 , ר 7- .. - מעולים.ד-- קשתים = פרשים חיל לריס שיכלהגדולה.ועשירה.
 רבה תלמידו דברי את להם. ונוסיף תדמוה על. יוחנן ר' דברנ את נשקולאם
 היתה' רבה נבין~מה ירושלים, נשי שטמאו.את ,תדמור חיילי על חמה ברבה

 ישראל.כלטי של,חכמי שנאתם היתה ומה,,דולה עמיםהמתיחות.בין'שני
 תה ישראל, לקהל להתקבל ראמים-הם האם מחדש שקלו כי עדהתדהרה,

 מקבלים אץ וכי וסבי.! יוחנן ר' פסק כך לא שאולי יחזקאל; בר רם, שאמרמה
 התדמורים;:1. מןזהים

".,'1,'; 
4  ,:, ,ן(-ן, 

-. 

_, 
--7.. 

 :" . " ע:_

תו"טה,:גשעת
 ההגה":--

 .7 - ;.ן4. .: '--: - -.,: ..

 במלים:'-ומקבלים המסתיימת ע"א ט"ו, יבמות הגמיא את הבאת.. 144,-בע'
 "ועל הוא: ספ"א יבמות בירוש' הנוסח. התרמודים". ומן הקורדים מןגריל
 אותי העמיד ציטלץ ש. פרופ' בקהל": 'לבא כשרין ' שהן תדמורגירי
 הזכרות במלוו! ליהודי מיה הופך שנתהה: נכרי שהסי .שבדבר:' הקושיעל

 מקבל;-מאן = דמכשיר מקבל,.מאן וחד .מכשיר חד נאמר: למהוהחובות.

דמקבל.-

 ~,""א -. לוי! בן יהובת ר' שעורר. הספקות מהן מכשיר"י לא
 של דינם חז"ל כי,'בעיני  השערה והעלית את.הבעיהיבשיחתמ.ביררנו

 סבר בן.יף. יהושע ר' ישראל בקהל לבוא וכשרים גר, כל כדקהתדמורים
 להם יבא שלישי "דור התורה אמרה עליהם כאדומים,שהתדמורים

 המגעה על מתדמור הגרים נושא את הגמרא מסמיכה זה לפי "'. ה ל ה קב
 ההיסטוריה גם טהוריו. שעיר( בהר פטרה ושהיא מרקם הבאים"הכתמים

 חז"ל. של זו השקפה מאשרת )פלמירה( ותדמר )פטרה( רקם הערים שתישל
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