
 ירושליםקדמוניות

 הבית הרפוקי

מאת

 לוריאנ"צ

 הגולהבור

 עוד שחי 1, הראקען יעקב גן אלעזר לא' מתות מסכת את מ"חסש התלמודחנטי
 עו,2מר כוהן היה אמו, אחי הרדודו, מספר הוא עיניו. ממראה אותו ותיאר הביתבזמן
 לאתרים המתייחסות משנקות בכמה דיון תוך שניוכח כפי אולם, 8. המקדשבבית
 האברון בדור המקדש בית את )לתאר יעקב בן אליעזר ר' בא לא הבית, גהרשונים
 המצב תיארר פני על עתיקה מסורת העדיף לפעמים ; צ'לם של כמעשה ההררבןשלפני
 רחמנו המקדש, במת בחצר אהד במקום הדנה עתיקה, משנה נלמד להלןבזמנה

 צען. שבי ,של הראשונים לימיהם השייך אתר החררכן, לפני שנה מאותכחכחי
 היה שם 8, נערלה "לשכת : בדהום( מוכה שהמשנה הלשכות לבין ד ה',מידות

 העזרה". לכל מים מספקים ומשם עליו נתון ההגלגל )קבוע( הגולהמור
 ; מעתרת ההש 'כאילו בסוגרים, "קבהע" התיבה נתונה המשנה של המצויבנוסח
 ע'ליו". נתון והגלגל קילוע בור היה שם הנולה "לשכת : קוראים אנו אלבקבמהדורת

 את להעלות גלגל גס,לע. חצוב כוים בבור מדרבר 'והרי ו 1 קבוע בלתי ביר יתכןוכי
 הטלה, "לשכת להיות צריך שהנוסח נראה ,לכן הצורך, כפי ולהסיר, ,לקבוע גיתןהמים
 וכו'. תליו" קבוע וגלול הגולה בור היהשם

 ; הבית בהר הזה המקום של הנכונה הקרטה בדבר הדעות נחלקו הימיםמשכבר
 8סמיית* ולית עליית ~לת כמו הגילה, ותוסיו"ט-בור הגולה בור קוראהרע"ב
  4עיי5.ני

 : במקורותינו פעורם כמה עוד נזכר הגולהבור
 באהרלותן חייב הטלה בור עד : אומר יילודה "ר' : )11( 100 צוק. פ"א, בכוריםתוס'
 : במשנה נמצא זו לבריתא ההסבר את באחריותן". חייב אינו וכילד הגולהמבאר

 העב. פ"ע, יומא יהוש, ע"ב ט"ז, יושא2
 ב/ א/ מידות2
 משמשת. היתה מה נאמר ולא ,במקורותינו אחת פעם רק נזכרה זו לשכה3
 סו. א', שופטים יט, ט"ו, יהושע4
 רמזים מביא 264, הערה 351, ע' בספרותנו יהושלים הורוביץ, ז. י. יב. ד', השירים שיר5

 היא )הגביע(, של-טס לבין הגילה בור בין קשר מחפש והוא הגולה בור הקריאה לחזוקנוספים
  ,בסמוך נמצא חל-כס הבית. ש,בהה למסגדים הבאים המוסלמים של רגליהם לרחיצת העגולההברכה
 העתיק האתר עם קשר כל לו ואין תוש מבנה הוא הבית, הר של התחתון בשטח אקצה, אללמסגד
 המשנה. דנהשעליו
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 לוריאב"צ4

 מבש - שנטמאו או אבדו נגנבו, כמקו, נבזזו, בכורים. "הפריש : הע--ט' א',,בכורים
 שהוא ומנין . . . קורא ואינו 6 כיפף בעזהה- נטמאו קוהא. יאינו תחתיהםאח'הים
 בית תביא אדמתך בכורי "האשית :  הבאמר  הבית, להר שיביא עד באחהיותןחייב
 '"14אפ1 אלהיך".ה'

 תחתיהם. אחרום להביא הצליו בובתו ידי יצא לא - החיל לפני הבכנרים נטפלואם
 ה' לבית נחשב החיל מן לפנים : התחום היה הגולה, לשכת נבנתה ויעלקו המלה,בהר
 בור על-יו כאז, התוהה. מן מצוה קיום לגבי ה' כבית נחעוב לא לחיל מחוזןאבל

 ה' בית "תביא הכתוב 2ל מסתמכת המשנה הבכורים. את מקבל הכוהן ה"ההגרלה,
 להיכנס ישאי ה"ה לא מיימהאל איש שהרי הבית, מכתלי לפנים הכתנה ראיןאלהיך",
 לאותה לא אבל המקדש/ בית ,לחצר היא הכוונה ,להיכל. שכן 'כל ולא הכוהנים,לעזהת
 כפי המקדש לחצר אלא אותה, שההתדבו לאחר כיום, רואים שאנו כפי גדולה,חצר

 במצא הגולה. בור את חצבו בבל שעולי בימים ציון, שיבת בימי כהאשובה,שהיחה
 בראשוניע המקדש בית חצר של תחומה את' לציין כדי בה יש הנידונה'שהמשנה
-לפחות  

 לציון ורום בצד בהרה כשביוחא 'יתכן הגולה. בנר הנא והציון אחד, מצד
 אל העמר מן לבוא ההם בדוהות הרגה שפו הצד היה זה כי המקדש, בית חציגבול
 ברובה היתה ציון שבי ושל ראשון בית של "רושלים בי לזכור "ש המקדש.בית

 ז. הר-הבית של ומדהום-מערב מדרום התחתונה, ,ובעיר בעופל :בדרום
 נושא הבמורים מביא המשנה לדעת המשנה. מן וותר מתמירה שהבריתאמתבהר
 לפגים : כלומר ,הגולה, גור עד - הבריתא ולדעת הבית להר וביביא עדלאחריותן

 חכם של משיטתו שהיא או המשנה מן יותר עתיקה כנראה, היא, הבהיתא ההיל.מן
 התורה. מצית בקיום הפרודיים מן -ותר  שמהנים ,שהי הצדוקים,מן

 הקר ומבאר בשבת הגדול ומבור הגרלה מביר וממלבין י"ר: י',עייובין
 טוב.בקום

 ע"ב: ק"מ,עירובין
 זו אלא התירו הקהות הבורות כללא

 ונבי- עלזה חנו הגולה בני וכשעלובלבד
 בביאים ולא להן, הליהו וגביניהןאים

 בלדקהם. אברתם מבלג אלאשביסיהן

 הי"ג: פ"י, עייוביןיררש'
 ביום בגלגל הקר מבור ממלין מהמפני
 הגילה מן ישראל שעלו בשעה אלא 1טיב
 עמהן'נבואים והתנו הבאי אותה עלהנו
 לא בי"ח. בגלגל הקר מביר ממליןשיהו
 הבאר אותה אלא התלהו, חקר הבגיהותכל

 בלבד. עליהשחנו
 שבה באר 'לבין ג"שמים מי לאגורת בסלע חצוב בור בין מבדקלים אנו ימינובלשון
 והסוטה באר, ופעם כור פעם נאמר אולפנינו המקוהות בשלושת חיים. מיםעוועים
R?n.לכור, 

 רק יודעת והיא מידית מסכת היא ואתריו הבית הר על והמהימן העתיקהמקור
 יבבבב'לק הקר ומהבור נאמר על-כן הגולה, בור והוא גלגל קבוע שעליו אחדביה

 הפירות. מן הסל את שם מגער - נופף6
 קמה החדשה העיר כי צפון, ,ומצד מעהב מצו החומות ש'בין העיר אל לבויו רגילים אגו היום7

 שני. בית בימי העיר של החומות בין כיולים היו שיא חדשים, בשטחיםוהתפתחה
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5 הכית הרפרקי

 אלה כל .-- ראובת בית משי לזהותו ידעו ציח 'כבי זןבין ,םהזקגים איהגולה ע"י .שבץ הבבסים התירו אותו ימבלתש' הגלגל עם הקי הבי , הילה בני הנועלי
 הגולה. לצורמתכוובים
 "שעבוש את קבעו ציון שבי עם שהיו שהנביאים השבירוש', הנוסח את נקבלאם
 ונגור ברור - בידיהם אבותם שמנהג הבבלי, של הנוסח את נקבל ואם הגולה,בבור
 בא זה ואף ציון, שבי של מקמיהם הבית בהר הראשון הבור הוא עתיק, הואהגולה
 הגולה. מן השבים של בורם הוא הגילה כור הקריאה אתלאשר

 ידי על והושלמה ונלסון ידי על בהרבה נעשתה הבית בהר המים בורותחקירת
 חקירותיהם תוצאות את ארץ-ישראל. לחקירת הבריטית שמשלחת אנשי וקינדר,וזרן

 8. 1884 בשנת יתלהם בדו"חפרסמו
 הוא אף בירושלים, הטורקי להילטון מהנדס-לועץ זמן באותו ששימש שיק,קונרד
 בית בספרו תוצאותלו את ופרסם הבפת בהר המים מאגרי של ומדידות 'חקיקותערך

 כסביהה-קש לנו נהא"ת הי"ט-והיא כמאה לרושלים חוקרי לדעתאל-מקדשי.
 והרי 10. א-יומאסו ניר העיבים בפי המכונה הגחול הבור עם הגילה בור אתלזהות
 : 11 הבורתיאור
 לעוגן דומה צירתו העליון. הכמוטח ומל הדרומית-מזרחית בפינה נמצא הגולהבור
 הצפוניות ורועותיו שתי ; מ' 4.60 ורחבו נו' 54.50 - ארסו נשברה.  האחתשזרועו
 הזיוע מ', 4 ורחבה ש 14 הדרומית הוהוע אררך מ'. 10 והשמה 'מ' 9 האחת :ארוכות
 %. 17 ארכה מזהת, לצד קצת מתעקמת והיא דרום לצד וצר הלוך ההלכתהמערבית

 מצו נכנסים זה לבור מ/ 11.80 ההיל ואצל מ' 15 העליונה העזרה מפני הבורעומק
 כדי רהבות במדרגות יורדים וממנו עפר, בערמת כולו נמעט הקבור פתח דרךמזרה
 הבור קרקע עד יורות משם ס~, של אסקופה עד מער'בה ב9 5,25 הנמשכות מ'1.40
 צפונה. נוטה ההיא מ' 1.80 יחמה מ" 5.30 של בעומק בסלע, החצובהמסבה
 למעלה, האחד לבור, שאיבה פתחי עוני מ'. 0.40 'שעבדו בסלע חצוב 'מעקהלמסבה
 יש ש,שם המערבי, בצד ביחור "ותר, רחבים פיות עוד היו לפנים לה מחוצהוהשני
 הפתחים כל סתומים הקום גדול. שאיבה גלגל עמד ממנו ב1' 6.50 של ובמגהקכוך

 12.האלה
 בקצה דוקא בחרו ומדוע זה בור לחציבת רבה כה עבודה ציון שבי השקיעו'למה
 1 השתהה 'לאבן סמוךהמלע,

 המים שמקור הכרחי ה"ה אותם טמאה לא ז'רה שיי במים להשתמש שכדימסתבר
 והלויים. הכוהנים של והשגחתם בפקוחם תמיד יהיה למען יקודש ביותר סמוךימצא
 הכניסו המקדש, בית בבניין מלהשתתף הכותים את דהו כאשר דור, שבאותוידוע

 Jerusalem, Palestine, Western of Surwey ןWarrem Charles Sir )101. 5 4תן8
 .Conder) Reignie Claude .Cap .קע217-225

972-87 8. 18871 Jerusalem א-~Makdas, Beit : 504ש .Conrad 
 לשם ואין הי"ט, במאה בקרבתו שגדל רמון עץ שם על כגרור; הרמון, בור - א-רומאנה ביר10
 היסטורי, ערךזה

 28. במספר אותו מסמן שיק 15 במספר ובדו"ח בתכניות אותו מסמנים קונדר - וורן11
 201. ע' בספרותנה ירושלים הורוניץ: הלוי ז. י. לפי הבור תיאור12
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7 הבית הרפרקי

 המים. מקורות את גם לטמא לנסו,ת יכלו הם המקדש, את ,טמא-"צשיה-לע"הה-גדי
 לא והאדומים, הכותים - ישראל שבפנאי מקום למזבח, בסבצך זה בור חצבולכן
  בו. לפשעיוכלו
 הערערה מעלה שאבי-יונה-sa העליון. המשטה מי_גשמיפ-מן (דבו%ה_נתמלא-בור
 ביזע לחצר נכנסה המים ונאמת ידוע מעיטם. שבאה המים לאמת שייך הלה זהשבור
  עם הבור את  יקשור היה אפשר אי לכן הבור, מקרקעית יותר נמוך במפלסהמקדש
 המים.אמת

 הראוי רמן מושגים, לבלבול גרם פלה עולי של בור והמושג הגילה" "בורהשם
 שבינלהם. ההבדל עללעמוד
 אותה אנשי כרגלי - העיר אנשי ושל היחיד, כרגלי יחיד של "בור : ה' ה',ביצה
 הבעולא". כרגלי - בבל  עולי ושלהעיר,
 : בורות של סוגים שלוווה אל זו ממשנה לומד 14 צייטליןש.
 ברטיתו הם ומימיו הפרטי רכושו והחי בחצרו הבית בעל שחצב יחיד, של בורנא(
בלבד.
 החצר דרי לכ'ל שייכים מהמיו - דיירים כמה בה ש"צ בחצר בור לכך בדומה)ב(
 של מים ברכות או בורות הם מים מאגרי של דומה סוג צרכו. יי שהאר אחדיכל
 היתה מימיהם את לשאוב והזכות ציבורי בשטח והותקנו נחצבו כאלה בורותהעיר.
 הבורות מן מים לשאוב וציירות ובעלי אורח  מעוברי למנוע יכלו העיי.-הס אנשי%ל

 15. תמורה ללאוהברכות
 אורח עובר וכל המדינה רכוש שה-ו בדרכים, ובארות ברכות בררות, גם הנו)ג(
 עולי  "של  נקרא  זה כגון בור  במ.מיהם.  'להשתמש כשאים הוו  השיהזה בני כלאו

 מותרין . . . חרם עליך "הריני : ד'-ה' ה', נדרים : המשנה דנה זה כגון בור עלבבל".
 והבור והעזרות הבית הר : כמן ? בבל עולי של דבר ואיזהו בבל. עולי שלבדבר

 הדרך".שבאמצע
 המקדש, ביזע שבחצר הרבים הבורות בין ידוע בור בהאשונה שהיה  הגילה"מוו
 ווכוח יחיד של נדרו שאין הכלל,  רכוש לציז שבא משפטי, למושג הזמן במשךהפך

  לגבי כולל לשם הפך בבל"  עזיי יבור או הגילה" "בור על-ו. חלה יחיד  שלבעלות
 שבאמצע  "בור  18:  הבריתא אומרת וכך הכלל. את המשמשים ברכה, או גור,כל

 ; העיר אותה אנשי של וכהוא לך שתיוודע עד בבל, עולי של הוא הרי -הדרך
 בבל". עולי של שהקא לך שתיורדע עד העיר אנשי של היא היי -ושבכרמלית

 409. ע' ירושלים ספר השני, המקדש בית מאמרו: ר'13
 Solomoa. 1111יand Rise The : 281 ושע Vol. State, Judaeaa the  of ,11 .ע 14286
 שמנעו השומרים, מגדלי של שרידים מצויים בנגב כורנוב של העתיקות המים ברכות יד על15
 המים. למקור חפשית גישה אחדמכל
 )14(. 355 צוק. 1', קמא בכא תוס'16
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 לוריאנ"צ8

..--. 
 המערביהשער

 "תמשה- ג המשנה גצנ'ה תלויים על חלה ששמירתם המקומות ואחד ועימהםבין
 את ומציתת הבית שבהר משצרים את מתה 2 חמשנה הבית. הר שערי חמשהעל

 : מהם אחד כל של ותפקידומקומו
 ויציאה. כניסה כשרהטים הדרום, מן הולדה שערי שני1-2.
 ויציאה. כנימה משמש המערב, מן קיפונוס3.
 בלום. בהכמש הוה יא הצפון, מן טדי4.
 יוצאים גגסעדיה, וכל ופרה הפחה, את השורף גדול כהן 17בו . . . המז'רחי 'עיע,ר5.

לתר-המשחה.
 שלמערבו, העליונה, העיר יבין המ"ת הר בין הקשר התקיים כיצד ללמודמטרתנו
 קיפונוס. שער המכתה המצהבי, 'האחד השער איפוא, הוא, ענייננו ; שני ביתבתקופת
 המשבה, של מזה ומונה תימויו אבל הבית, הר שערי את מתאר בן-מתתקהו יוסףגם
 בן- שסף של לשונו וזו במשנה. האהד לעומת ארבעה, הם במערב שעריומספה

 אל שפנע אהל : שערים ארבעה ניצבו החומה של המערביים "'בחלקים : 5מתתלהו
 אל האחרון והשעי הפהבר, אל שנים ; מעבר לשם והנחצה העמק ורך המלךאהמון
  הצמי אי למטה הטירדו( רבות מדרגות על-'ידי )ממנו( ונפרד העירשער

 שוב וממנו
 הבית הי בין הקשר את בן-מתתיהו "וסף מזכיר שמה פעם )הע"ר(". מעלה אללמעלה

 כהוא לקיים רצה הר-הבית את כבש י1טיטוס לאחר בי 4, מספר כשהוא העליתהלעיי
 הגשר על עמד הוא ונמלך. רבארגוון העלירנה בעיר  שהתבצרו המורדים, עםומתן

  הצליובה.  לציר  יהבית  הר אתרלמהבר
 שעיים מזכיר ואינו המעלבית שבהומה הנגערים את יק כשכיר בן-מתתיהונוסף
 ובדהום. בצפון במזרח,אתהים

 דוכסים לארבעה רוחותית ארבע חלק לרושלים( חומות את )אספסקנוס"משכבש
 לעולם. יחרב שלא השככם מן וגזרו ערביה(. לדוכס לפנגר מערב צד ועלה)להתחיבן(

 והביאו שלח שלג את החריב לא והוא שלהם החריבו הללו במעיב.  ששכיבה זלמה
 עשיתך מלכות .של לשבחת חייך, : ,לו אמה 1 שלך את החהבת לא למה : 'שאמר
 : ויאמרו הבריות יושו עכשיר החרבת. מה יחרעין הברצת ק"ו לא החרבתנו,שא"ש
 על שעברת בשביל אלא עשית, יפה : לו אמר 1 החריב מה אמפסינוס, של כחוהאו

- 'תמות ואם ~תחיה, - תחוה אם עצמך. .והפל הגג 'לראש עלהמצותי,  עלה תמות. 
 5. ומת" עצמווהפיל

 את לייצוא עלינו ישלה ובחואי בימהרותיה ; המעהבלת ההומה גחהבה לאכאמור,
 השערים את הר-הבית של המערבית בחומה למנות יכולים אנו כיום קי8ונוס.שער
 : לצפון מדהום -הבאים

 91, ש, מידות1

 ג/ א/ .בגרות2
 צ )תרגום )10א ה' י"א, ט"ו קדם.3

 ב', ו', ו', מלח.4 שליט"
 ל"ב. סימן א/ רבתי איכה5
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ק

 הגית הר של המערבית בחומההשערים
 *קדמוניות*( ומעצמת ועתיקותיה ישראל ארץ לחקירת החברה של הזהיבה)כרשותה

אלול תשכ"ח בית מקרא (לה)

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 לוריאב"צ10

~ ד.=. סחפנה; מים --- רהבימון לקמחן גועל כניסה1. d X -

 "?מעץתפכנ1ם4עש""שיטקיםי~עאמעע(י-ג---*--לנך------(----=-=~-ל___, -ייער-2:.

 משלשלת; ששר אל-סלסלה,ש באב3.

 ; ~,rtlnD שער או אל-מטהרה באב4.

 ; הכותנה סוחרי ,?ער או אל"כתאנע באב5.

 ; הברזל שער או אל-תדיד באב6.

 ; הכלא  קוצר או "-נד'יר באב7.

 א-סרי. באב או עיאנם, בני שער ע'נאנישה, אל ננשב8.
 העתיקים, אצבעת את לאתר השערים, שמונת של עתיקותם מידת את לבחוןעלינו
 קיפונוס. שער ביותר, העתיק את ,ומביניהם בן-מתתיהו, יוסףמימי
 אחת,  עובדה צל  בציר  המצרביימ  השעהימ תולדות את ללמוד שנעבוהלפני
 שערים, חמשה לו והוו מקדש היה לב ליהודי : מאד רחוקה - לכאורה -שנראית
 -ממתכת הצירים אבן, בנויים היו הנגערים משקופי ; ארז עץ עשוי וגגעמודים
 שערים חמשה בעל מקדים העתיק ונמזרח בכל שאין מעיר ' זכאו 8. מעץ -והדלתות
 מירושלים. המקדשמלבד

 לו והולך יוצא המוקד( בבית שישנו הכהנים 3מן מהם באחד קרי "ארע : 8שנינו
 לבית מגיע שהוא עד ומכאן, מכאן דולקים והנהות הבירה, תחת ההולכתבממכה
 בא המדורה. כנגד ונתחמם לנסתפג עלה וטבל ירד . . י שם היתה ומדורההטבקיה.
 בטדי". לו והולך יוצא נפתחים..  שהננערים עד  -הכהביס אהע אצל לווישב
 ב'תוד מערבה בכוון הבית מהר צבעים שמימיו א-שפע, המם ההא הטבילת.בית
 המתאימה ברכה בצורת מתרחבה היא החוצה לחומה מע'בר מגיעה וכשהשהנקבה,
למבישך.
 "טדי : האומרת א' א' מידות למשנה קדומות א. א', ותמיד ט' ,א', מידותהבהרבית

 לכניסה ישמש שלא שצר בנו יפלא לכל בהור  גוהרי כלום", משמש הלה ,לא הצפוןמן
 קיפונוס, וכשער חולהה כמיערי ויציאה, ,לכניסה שיכה? שלבתת"לה מסתברויציאה.
 כאשר 'לימים, קרי, 'לו שארע כוהן  נפל  ליצשתו מוקדמת נוקר  בשע'ת שימש כןוכמו
 המשמר  השתקע שבאנטוניה ולאחר האנטונ"ה  %ת  הצבייה הבירה על הורדוסהקים
 קצהו זה היה לאנטונים הרומאים בוא שלפני בשנים בו. מלהשתמש פסקוההומי,
 "?ל הצפוני בחלקה שערים היו לי והעזהות. מהחיל בקדושתו ונפל הבית הרשל

 היה לא ואם ורכם. לצאת הכמע היה יכול צפונה, הטבילה מבית המערבית'ההומה
 הטבילה. יבית מצפון שערים אז  הי שלא מסתבר - טדי שער דרךיוצא
 אל-כתאנין, באב את המערב שערי עתיקות על דיון מכלל להוציא עלינו זהלפי
 ) אל-עיואגיבעק. ובאב א-בדייר באב אל-חדיד,באב

 ; רובינזון לקשת ונמעל השער )א( : הם 'בן-מתתיהו נוסף מדבר שעליהםהערערים

679 8. ElephaJltine, 1ח Juden der Geschichte zut Anneler: .8. 
1,Sachau 5נלר. ע"י מובא 
 א'. א', תמיד ט; א', מידות8
 העתיקה, ירושלים של המים אספקת לתילדות במאמרי: ר' המבילה הבית הנקבה על פרטים9
 ט/ ע' תשי"א, תשריסיט,

פפפפאפחפפא-
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א הבית הרפרקי

 אלה ממינעל מבין .א.-מטהההך )דג,באב ( השלשלת שער )ג( ; ברקלי שערלב(
 קיפונוס. 'שער את לזהותעלינו
 החוקרים ע"י המסומן בור מוצאים אנו ידו על ; מאוחי בניין הוא ,אל-מטהרהבאב
 של בריחוק מתחיל זה בור ביי. כאית שביל ביר נקרא והוא העהבים בפי 30,במספר

 באורך מעהבה ישר ונמשך המעהביות המדרכות מול העליון, המשטח מקיר כף22
 הלאה ונמשך הבית וזר להרננת מתחת עובר הוא מ'. 5.50 של וברוחב מ' 30.25של
 מתחת מ' 11 היא הבור קרקעית מ'. 3.75 כדי רחבו מצטמצם כאן אולם מ',4.40
 הצרב שלו המזרחי שהכ'ותל יתכן בנוי. כולו הוא הבור הבית. הר 'של הקרקעלפני
 בצורת מקומרת היא התקרה מטויח. זה שכותל משום זאת ,לבדוק קהוה אולםבסלע,
 10. בינ"הן טיח ללא יפה, מסותתות גדולות אבנים עשתה והלא חביתחצי

 הר אל תת-קרקעי מעבר ויה זה מים, כמאגר לכתחילה נבנה ולא נכרה ,לא זהבור
 בן- יוסף מדבר ומעלההם המערביים השעהים ארבעת מבין הצפוני ההא ;הבית

 של  בטור  הבית  בהר  השטח פני אל עולים היו התת-קרקעי המעבר מןמתתיהו.
 'תת- במעבר כמו אלו, שמדרכות להניה יש זה.  מעבר  נסתם  שכיום אלאמררגות,
 מדרום הבית הר לפני והגיעו ימינה ישרה בזוית פנו ברקלי, שער המכונהקרקעי
 שבימינו. ביי כאית שללרהט

  שגילה השער הוא  ברקלי, לשער  ונעבור השלשלת שער פני %ל שעה, לפינדלוג
 שהוא כפי התגלית תיאור להלן 1848. בשנת ת.ברקלי י. ד"ר החוקרהמסזנר
 : 1ג עליזהמספר

  12. חולרה לשער הרומה עתיק, מע'בר  הר-הבית של ,המערבית בחומה"גילמתי
 גם יתביונ הר חומת של דרומית  המירבית במפיגה  '1 מ' 82 של במצחק נמצאהוא
 סתום".הוא

 ולפי כרקלי שגילההמשקוף
 489(. ע' הג"ל,ספרו

 Makdas 01 Beit Schick: .Conrad .8 77 ; -116 שיק ק. של תיאורו לפי10
  .3 .קד :king, great the of city The Barclay .ק 11487
 תת-קרקעי. מעבר הוא כלומר-אף12
 המידות את הישבתי הקורא על להקל וכדי ואינטש פוט גירד, המידות את מביא ברקלי13

במטרים.
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 לוריאבקץט

 התחתוז להלון מתחת והוא הזה השער 12על המשקוף  של חלק מהאההצנור
 המהלוך הרחוב עובר 12שלע לקימור החת נתון המשקוף מן חלק שבחומה.המסורג
 וייא המוגרבים לנגער נותחת בדיוק הוא השער . . . שבהר-הבית המוגרביםלשער
 המשקוף של הגלוי ההלק של ארכי . . . אפנדי סעוד אבו ימל ביתו ידי עלמוסתה
 מ' 6,10 מרא הבתיקוף המשקוף. כמחצית רק שזה מסתבר מ/ 207 ורה,בו כו' ב6.7הוא

 הבית. בהר הק'רקע לפנימתהת
 מדידותע לפי הבית. להר הזאת הכביסה עול החקלרה את השלים שיקקונרד
 ; מטר משני -'למצלה כלומר הכוהל, ימל נדבכים שני 'של בגובה הואהמשקוף
 לותר איננו זה שיר של הסף ; מ' %70 ההא שמתחתיו . הפתח הוחב ; מ' 60.דארכו
 המשקוף. מן למטה בז' ונהר נוהלה מגוערים אבל גבהו, היה 'מה בדיוק יקברע קווהולכן
 הדר'ומי- מחלקר הגאים המים זרימת את ,עיסב שהוא משום עומר, בימי הוסרהסף

 מעל ה'מערבי. הכותל 'לרגלי העוברת לתע'לה להגיע הנו ושצריכים הבית 'הר דגלמערבי
 עתיקים. נדבכים יותר איןלמשקוף

 העיקרי הגורם הזה. המעבר את שיגזמו הדורות במשך הבית בהר שח'לוהשינויים
 המוסלמים הרגל עולי 'לצרכי המקוש וחצר מים מאגרי ,ליצהר הצורך היוןלכך

 בסוף כנראה מעיטם, המים אמת נתחרבה לאחר עצינה. בירושליםולאוכלוסיה
 כי '1, החוץ מן מים אספק'ת על לרושלים אנשי וותר סמכו לא הביזנטית,התקופה
 טעמים גם היו עליהם, להתגבר הצליחו לא שהעהבים הטכניים, הקשייםמלבד

 המוסלמים, מהשליטים משערים מבחוץ. מים אספקת על לס,מוך שלאבטחוניים
 הקימו התת-קרקעיים, המעברים מן חלק ניצלו הבית בהר המסגדים אתשהקימו
 מים. למאגרי אותם ,והפכו וקמהות מחיצותבהם

 : חלקים שלועות כיום לש ברקלה בשער המתחילבמעבר
 מ' 6,40 ורחגל מ' 8 ארכו כרקקי .לשער הממוך המעבר, של הקדמי חלקו3א(

 490(. ע' ברקלי, של הנ"ל ספרו תפי המעבה של הקדמיהחלק

 העתיקה. המים אמת את לחדש ניסיונות וכמה כמה נעשו כי אם14
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ט הכית הרפרקי

 נחהטת,~ק~פי  טבצת  חליה  זיו  הדהומי  הכותל על אל-בורק.והוא,נקרא"מסגד
 כצבה בלילה בהלם במסעו הזעמתי סוט את מוחמד כאן קשר העהביגהממהרת
 וניט להר הכמסה "4ל יהעיק ומקני  ההלס שיו להפח ?W צי. הקלמסגד
 ביר כעם הת המעבי של התיטן חיקו)ב(

~3aw 
 ומק אצל סעח:.המסוש אבו

 הזרוע אורר ישרדא זוית כעין ז'רהשות, שתי זה יבור פ.א.פ.( לפי 19 )או 10.במס'
 מ' 11.50 "לדרום הנטויה הזרוע ואורך בוז, 5.25 ורחבה בה 11.40 למזרח ממערבהנטווה
 השביי. בנוי ועליה חבוי פי ובה תבית הצי דמויה תקהה הזרוערת 'שתי על מ'. 5ורחבה
 20 )או 10 במס' שיק אצל המס'ומן בור, כיום הוא המעבר של האחהון תלק'ו)ג(

 מ', 17 ארכו מאבנים. בנוי ההובע בור גהו בסלן, חצוב אינו .הרא גם פ.א.פ.(.לפי
 עמהרים. שני ידי ע'ל נתמכת כיפתו מ/ 12רחבו
 ידי על הבים שינויים בו כוחלו כיוון בדיוק, הזה המעבר את כיום לשחזרקווה
 יוחלקו ,להנחה, יסוד יש אילם מים. למאגרי בשמנו גדול חלק שהפכו הקיהות,בניית
 כי לאמר נוכל זה ,לפי הקדומה. בצררתו נשתמר אל-בוהאק, ממגד המכונההדהומי,
 ישרה בזוית הפונה כיוונו את  מעונה הוא כאן מ'. ב-25 מזרחה ישר נמשלהמעבר
 החלק של רצפתו מ'. כ-17 ונמשך הבית, הר של המעהבית להומה במקבילדרומה,
 בור ידי על התפוס וב'שטח בערך, .4%, כדי במעט, עולה 19 כב' בור ידי עלהתפוס
 להגיע כדי מ' 10 של הגובה את לעלות ה"ה אפשר גובהן מדרגות כנראה, הלו, 20מס'

 מס'ומנת וצבורית וגגי ירך העובר לרוום, מצפון ההיעבר של בחתך הבית. הרלשטח
 18 - המדרגות את 20 מס' בבור וביחז'ר פרגסון ו,ללסון. של השערתו בפיהרצפה,

 השני. במהלך מדרגות 18 ועוד מאמהרית התחתון, במהלך מדיגות.

 19 20 80 5040ןן

 ו-20 19 בבורות לירום מצפוןהתך

 Jews, the of Temples The Fergusson: (Ja~aes .ק 86 פרגסון; שלספרו

 מתאימים זה ומעב'ר זה שער הבית הר א,ל העיר מן 'ההמעברים השערים כלמבין
 אל להטה  רבות במדיגות וורדים "ממנו בן-מתתיהו יוסף אצל שמצאנולתיאור
 להעיר(. מעלה" אל למעלה שוב ועוליםהצמק
 עומדים שהם כיוון בספק, מוטלת אינה שעתיקותם קךער'ים, שני עוד לנונוחרו
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 לוריאב"צ14

 מגליהם: שבשת על כיום וידוע?ם הגית' מימי הידועים עתיקים, גשרים "2לבקצה
 ? קיפונוס שער ואיזהו יותר עתיק מהם מי אילם וילסון. וקשת רובינזוןקשת
 ארמונם היה בראשונה 15. המלך לינאי ייחסנו הרבינזון, קשת הדהומי, הגשראת
 גדול כוהן עהנן שמעון, ישבו שם 16, הבית להר שמצפון בבידה חשמונאי ביתשל

 ששימש מכיוון הבית. הר של למערבו חדש ארמון בנה ינאי הראשון.ואריסטובלוס
 הארמון מן ג'שר בנה טהרה, בענייני מאד שהקפיד קצוני, צדוקי והיה גדולהבמהונה

 טמא בדבר מלשהי נגיעה מפני שישמר הגדול לכוהן נועד הזה 'והגשר הבית הראל
 זה גשר על תפקידו. את למלא המקדש לבית ההולך כהונה בגדי לבושכשהוא
 למעלה מהן מעלות, יש "למעברית : 17 אריסטיאס באגרת רמז ,בידינו יש,ותכונתו

 לבלתי הרבה הדרך מן העליונים( )המעבר,ות :הם ומפוהקים למטה, ואחרים הדרךמן
 דבי'אסור". בכל .הגדול( והכוהן בטההה החייםיגעו

 קיפונוס שער בשם המשנה קוראת שאותו דאחד המערבי שהשער איפוא,נמצא,
 של דוד מגדל במקום שעמד המלך:.)הורדוס, ארמון אל שפניו השלשלת, שערהוא

 ידי על שנחצה  השלשלת( ורהוב דוד רהוב מהיום העמק דרך מגיעים אליויפוינו(,
nwpהומן מן  העתיק,  הו:א 3י וה, אחר  שצי רק מזכיהה המשגה.  ,מצבר.  לשם. וילסון 

 לפני ציון, שבי הנביאים ידי %י 'הטית הר של שטחו נקבע שבו  מהדורהראשון,
 ותת- עליונים משהים לו הלפני"לרוטפו לצפון ואח"כ לדהום שטחו אןשהרחדבו
 ואצה. ת"ק ול ת"ק ,רק היה הבית הר כאשרקרקעיים,
 רומא נציב קופונקוס, שם על נקהא שהשער סובר 18 קליק וברי. שם אינוקיפונוס
 את ומתרם הוא ואולי להושלים ללוהבי טרבות ענוה 'אולי למנינם. 6--9 בשניםביהודה
 הבית הר משערי אחד שקהאו מצאנו עליו. שמו את וקראו כבדוהו ולכן הזההשער
  התורם-שער Dm תל שנקרא עיצר תרומת מצאנו 19, טדי עיצר פרטי- אישע"ש

  המערבי ,השער אבל 'flw1W שער - טובה ,להכרת פאות שער של שם  ומצאנוניקנור,
  'ליורות בהרגה  קדם השלשלת  כשצר אותושאתרגז

~naw  
 הלשון השפעת הדרה

 קיפונוס. יווני- בשם לו קיא'ו בהאשונה שכבר יתכן 'ולא ירושלים יושבי ביןהקונית
ורובבל'ננ_ אחרי דורות ששה הוא שזמנו דבה"י, בספר זו לשאלה פתרון למצוא שניתןדומה

 - עזרא אחרי  חכיות  שלושה או ההבועלת, המאה של ההאשונה במחציתה
 הרגרסית. המאה של בראשיתהכלומר,

 השמירה הופקדה שבידם הלויים משפתות את הכתוב ,מוכה יד-יה כ"ו, אבדבה"י
 20, השלכת שער ושמו  המערבי  השער צל  הופקדו וחסה שפים : הבית הר שעריעל

 העליונה( העיר  אי )'העולה במסלה אהבעה : שעיה  וממרו ימם ; העגלהבמסמלה
 הבית. להר מערב מצפון שטח שד"א הפהבר, לצד -ושנים
 בסופה שנקרא השלגת, שער - במערב אחד משער נותר מזכיר אינו דבהי"אס'
 קיפונוס. שער בשם שני בית תקופתשל

 63-61. ע' המלך ינאי ספרי ר'15
 אנטוניה. לה וקרא אותה שיפץ הורדוס16
 קה. בפסוק גם נזכרים והעליונים התחתונים המעברות קו; פסוק%7
 124. ע' יהודה ארץ18
19Theodos או ~Thaddios 
 הגזית. לשכת שע"י לשער הכוונה אולי הלשכה, שער ה-ע': לפי20
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ט הכית הרפרקי

 השוהשה מתוך בבירור עילה וזה עתיקה, היא זה דלותם 'את פתחנו בההמשבה
 :הבאה

 ג' א',מידות יד-יה כ"ג אדבה"י
 את השורף הגדול הכהן שבו - וכמזרחישער וזכר"הו לשלמותו -מזרתה

 כמסחה. להר יוצאים מסעדיה, וכל הפהההפרה,
 כלום. משכחם רקה לא הצפון, מן טדי זכרההו של בנו -צפונה
 כניסה משכרעים הדחום, מן חולדה ונערישני אדם לעבד -נגבה

ויציאה.
 ויציאה. כביסה משמש המערב, מןקיפובוס ולחסה לשפים -למערב

 . כלומר שבקמינו, תולדה לעוצרי דומים המשנה שמונה הולדה שעהי ששני נגיחאם
 נואנו דהעערים כמספר  שערים, ארבעה מונה שתששנה נמצא 91 כפיל  שער היהזה

 ליחסה ה2 ואולי מאד, קטומה היא שהמשנה ,לשער נוכל לפיכך דבה"י. בס'מוצאים
 דבה"י. ס' בעל של לימז הסמוכים 'לדוהות 22 הקדומה ובצורתהבעיקרה

 א-סלסלה כאב מכונה הדרומי השער כפול: הוא שאף שבימינו, השלשלת שער כווגמת21

 ביניהם. מבדילה אומנה נהק א-סאלם כאבוהצפוני
 כיום. משמש היה לא טדי נאמר לא שאז ודאי22
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