
 ירושליםקדמוניות

 חולדהשערי

מאת

 לוריאב"צ

 , כתלנו אחר עומד זה הנה . . . לצבי דודי דומה ד-ה רבה, השירים שירמדרש
 לעולם. חרב שאינו הקב"ה שנשבע ? למה המקדש. בית של מערבי כותל"אחר
 אנו לכך השלמה הקב"ה"  שיחדשם 3ר לעולם חרבו לא חולדה ושער הכהןושער
 טיטוס בידי המקדש בית שריפת יום על המספר בן-מתתיהו, יוסף אצלמוצאים
 טעם אין בלהבות שהמקדש עכשיו , ואומרים בלבם דנים היו "הרומאים : 1וחייליו
 הסטוים שיורי את כולם, את והציתו ועמדו אותו, הסובב-ם הבנינים את עודלכבד

 שבדרום". והשני שבמזרח האחד : משנים חוץוהשערים,
 שער שגם ברור י לסיפא המדרש של הרישא בין סתירה לראות שאיןנעיר
 "עד : המדרש אומר ולכן המקדש בית שרפת בשעת בפגמו חולדה ושערהכהן

 הקב"ה".שיתדשם
 להכיר עלינו אלה בנינים שלושה חרבו לא מדוע המדרש דברי את להביןכדי
 שנצטבר מה כל את בדמיוננו לחשוף עלינו כך ולשם הבית, הר של הטופוגרפיהאת
 שנה. אלפים שלושת במשך ההרעל

 שהיא כפי ההר, בראש השתיה אבן היתה המקדש בית את שלמה שבנהלפני
 טבעיים, מורדות במקום ; להכירם שאין במידה שונו ההר מורדות אבלכיום,

 מפלסים שני כיום מוצאים אנו ודרומי-טעדבי, דרומי-מזרחי בכיווןהמשתפלים
 מרובים שבניניו התחתון והמפלס הסלע, כיפת בעיה שעליו העליון המפלס 1ישרים
 ה- מטעם ו-וזרן  וילסון של ההפירות  לאור  אל-אקצה. מסגד  הוא שביניתםוהחשוב

 ואת נבחה היבוסי. ארונה גורן רק כשהיה ההר פני היו מה יודעים אנו פ. א.פ.
 נקודות.בשלוש
 הים. פני מעל מ' 743 של בגובה שהיא השתיה, אבן תהיה המוצאנקודת

 שער של מקומו הבית, הר של הדרומית-מנדחית לקרן ועד השתלה מאבן1
 הסלע, על המונחים החומה' ליסודות עד ההירידה מ' 300 הוא המרחקהכהה

 - 4694 עד )מ-743 49ט'.
 מ' 2150 היא והירידה מ' 240 הוא המרחק ולדה לשערי ועד השתוה מאגןב(
 719.50(. עד )מך743 ,,
 ברקלי,  לשער מתהת הרחבה, בקצה  המערבי, לכותל ועד השתיהמאבןג(

 707(. עד )מ-743 מ' 36 'היא והירידה מ' 200 הואהמרחק

 ה ו', מלחי1
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 לוריאב"צ4

 התשל את הפכו שני בית בימי אבותינו למדי. תלול הבית הר היה זהלפי
 אדמה שפכו הקמורים על וקצורים. קשתות ובנו ואומנות עמודים הציבו הםלמישור.

 בדרום 1א, וישר גדול אחד משטה כך ידי על ויצרו אבן לוחות הניחו האדמהועל
 ממסגד שלמה" "אורוות בימם אלה קמורים לנו ידועים ובדרום הבית הר שלמזרח

 השף לא המעהבי, הכותל מאחורי שבמערב, הקמורים את אל-קדימה"."אל'-אקצה
 בבנין שנעסוק מכיון ואולם העתיקה. ירושלים לחוקרי סוד בגדר עודם והםאדם

 ומניעה פגיעה משום הזאת  באי-הידיעה אין הבית הר של הדרומי בחלקוהנמצא
 שלנו. הנושאלהכרת
 לבל הבית הר על לשמור היתה 2 הב.רה איש בפני שעמדה העיקריתהבעיה
 בני של להמונים וליציאה לכניסה נוה זאת ובכל יוטמא, לבל רוח, לכל פרוץיהיה

 הבית הר היה שני בית תקופת של האחרונים בדורות הרגל. עולי ושלירושלים
 וקבועת הלכות בעיות, ללבון לויכוחים, גם אלא ולתפילה לקרבנות תקום רקלא

 תלמידיהם בפני תוהותיהם את שם הרביצו שונות מאסכולות הדור הכמידינים.
 לא במורח התפוצות. ומן מיהודה שם מזדמנים שהיו המרובים, האורחיםובפני
 העם. את שימש לא הוא אבל שער, היה כאן אמנם, ; ויציאה כנימה של בעיההיתה
 דעצשחה. להר יוצאים מסעדיה וכל ופרה הפר'ה את השורף גדול כהן זהבשער
 היורד התלול במדרון ממנה, למטה ; העיר חומת גם היתה במזרח הר-הביתחומת
 העברות. היו הזיתים, 'הר של מדרונו על - וממול בתים' היו לא קדרון, נחלאל
 של במקומו - כנראה - שעמד בנימין, בשער נכנס היה מזרח מצד לעיר שבאמי

 הבניסה התקופה. של בסופה רק העיר התפתחה צפון מצד ימינו. של האריותשער
 האנטונלה דרך לעבור היה צריך כי באי-נעימות' כרוכה היתה זה מצדלהר-הבית

 לבוא יהושלים יושבי העדיפו לכן רומי. חיל-משמר ישב שם אבל טדי,ושער
 8 הצורים שבעמק והפרור העליונה העיר ליושבי המערביות. בכניסות הביתלהר

 ומעברים וילסון, וקשת רובינזון קשת בשם ידועים ששרידיהם גשרים, שנינבנו
 *. אל-מטהרה באב שע"י והמעבר וורן שער ברקלי, שער המכוניםתת-קרקעים

 התחתונה בעיר הבית, להר מדרום התגורר ירושלים של מהאוכלוסיה גדולהלק
 משכונתם בהרבה מורם שהיו הבית, להר ישירה כניסה להם לאפשר ובכדיובעופל,
 הנמוך בחלקה שעברו תת-קרקעיות כניס,ות להם בם ביניהם, הפרידה גבוההוחומה
 המשולש השער במזרח, היחיד השער ; בדרום היו שערים שלושה החומה.של

 שערי עם ירושלים חוקרי מזהים הכפול השער את במערב. הכפול והשערבתווך,
 5.חולדה

 מ,. 3 היא שנוצר, החדש בשטח העזרה רצפת שהיא. וחלמה", "אורוות של התקרה עוביוא
 או הבירה איש - הבית הר על והממונה הבירה - כלו הבית הר קרוי המשנה בלוקון2
 הבירה.שר
 טיר.פייין. המשובש היוני בשם ידוע3
 בית-מקרא המערבי, השער מאמרי: ר' אל-מטהרה כאב שע"י המעבר ועל ברקלי שער על4
 11. ע'לה,
 - הי"א פ"ר, ומגילה ת"א פ"א יומא בירושלמי; גם חולדה לשערי זכר שיש יתכן5

 )שבהם הגבעות שבתוך והירים D'p'p1 ממרש: העדה" "קרבן במזוזה". חייבת המולים"הולדת
 שהוראתה 9י:א או טמא מלשון מסביר הוא "מולים" התבה את במזוזה. חייבות אדם( בניגרים
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5 חולדהשערי

 כניסה משמשין הדרום מן חולדה שערי שני י 8 במשנה נאמר חולדה וכעריעל
 "והיא 8 הנביאה חולדה על הנאמר עם הוה השם את קושרים המפרשים י.ויציאה
 "המשנואי ושלם השערים. שני - במשנה : ומסבירים במשנה" בירושליםישבת
 בית ימי בסוף שנוסף העיר מן חלק זהו ; בהרימה ולא העיר .של בצפונההוא

 המשנה את לאתר נוכל בימינו השניה. החומ'ה לבין הראשונה החומה ביןראשון,
 הנביאה חולדה של שמה כי מסתבר 9. שכם שער ועד הבד בית ורחוב הגיאברחוב
 בית מלכי קברי הנביאה' של קברה הולדות לקבר ממוכים שהיו משום לשערים)ניתן
 שהיו הקברים כל את פינה כה"ג שיוחנן  ,בשעה פונו לא הנביא ישעיהו וקברדוד

 10.בירושלים

 וכדי אל-אקצה, למסגד מתהת העובר והמעבר הכפול השער את נתארלהלן
 חולדה. שערי - שבמשנה המושג את חופף זה שאין נדגיש טעות לכלל לבוא.שלא

 לשער קוראים הם כניסות: שתי בעל לשער שמות שני לקרוא טהגיםהערבים
 אל-סלסלה באב היא שמדרום הכניסה - שמות בסוני קיפונוס שעי במקוםהעומד
 שער של הדרומית לכניסה קוראים הם וכן אס-סלם. באב - שמצפוןוהכניסה
 בשם כנראה, קראו, חז"ל א-סאובה. באב - הצפונית ולבניסה אר-רחמה באבהזהב
 והשער דמשולש השער היחיד, השער : שבדמום הפתחים לשלושת חולדהשערי

 לשכה שם "והיתה ואומר: למשנה פירושו את משה" "פני מסמיך לעומתו גבעה.בארמית
 במזוזה. וחייבת היא, דירה וכבית בתוכה, המילה כלי מצניעין שהמולים המולים, הולדתונקראת
 רבי ופרקי ט' הלכה י"ס, פרק סופרים מסכה חולדה: שערי של תפקידם על מספרתהמסורת
 בנה המקוש בית וכשבנה המקום לפני גדולה חסדים גמילות רומיות שלמה "ראה י"ז:אליעזר
 בין ויושבין בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנווים. לאבלים ואחת לחתנים אחת שעריםשני
 בבית השוכן לו: אומרים והיו חתן שהוא יודעין' היו' חתנים בשער והנכנס הללו ;השערים.שני
 אבל שהוא יוועים היו אז מכוסה שפמו והיה אבלים בשער והגכגס ובבנות. בבנים ישמחךהזה
 או מכוסה שפמו היה ולא האבלים בשער והנכנס ינהמך. הזה בבית השוכן לו: אומריםוהיו
 לחבריך שתשמע בלבבך ויתן ינחמך הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו מנודה שהוא יודעים.היו

 שבמורח: הרחמים לשערי זה סדר מיחס י"ז ע' ו', פרק ופרח, כפתור הפרחי, אשתורי ר'ויקרבוך.
 חולדה. בשערי קשורה לראותה עדיף - זו במסורת היסטורי גרעין וישבמידה
 ג/ ומ, מידות6
 הו 6ר!נ Jerusaiem around .ק 302 הנוברז

~Yalks 
Ha.nouer: Canon .ע"א. 

 מהשלוח, חמים ניסוך של התהלוכה בשנה שנה עולה היתה אלה שבשעריםמשער
 ,אבל ט' ד', סוכה , במשנה לפרטיה המתוארת התהלוכה, נכנסה השערים מ-ג' שבאחדסביר

 הנזכר המים שער ידוק לא - הכפול בשעת או המשולש בשער היחיד, בשער היה זהאם
 י(. ו', שקלים )ר' שבמקדש בעזרה שהיו השערים מי"ג אחד אם כי הבית הר בחומת אינו וובמשנה

 כ"ב. ל"ד, ודבהי"ב י"ד ב"ב, מל"ב,8
 צרים מסדרונות הם התת-קרקעים המעברים 202: ע' הגרבר, מביא מביר פחות עוד הסבר 9"

 הכומר גם מחזיק זו גרעה בארסה. החולרה 'שגוברת המחילות את המזכירים באדמהוארוכים
 ירושלים חוקי. ען oaao), (Tempel Der wolff תסי Jerusalem .8 )64 וולף'הבנדיקטיני
 ZDPV Tempels, herodiaaischen des Suedtor Jeremias:. Joacilim ירמיאס.יואכים
 למדידות "המודד" בקונטרס בטמאן פסח יפהק מבש מסורתית, ברוח אחרת, ועה (. .1942 .1128
 בבית רגילה שהיתה הנביאה חולדה ע"ש השערים של שמם ה': ע' תרס"ב, ירושלים הבית,הר

 ישרים. משפטים העם את וללמד נבואותיה שם לקרואראשון
 עזיהו, מצבת מאמרי: ר' - ומתי הקברים את פינה מי פונו, שלא הקברות על המקורות _ 10 .,

 . , 4. 9 ל"ב, מקראבית
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 לוריאב"צ6

 בשם אנו גם נשתמש נוחות לשם רק וליציאה. לכנימה שימשו שלשתם 11יהכפול
 הכפול. לשער חולקהשערי

 שמתחת השטח נחקר 'לא מערבה מכא המשולש. ישער עד הבית הר שלמזרחית הדהומית- מהפינה מ', 100 של באורך משתרעים שלמה" "אורוות המכונים המבנים,
 חלקו עומד שעליהם והקמורים האומנות הם מה ידוע ולא הבית הרלרצפת
 מ' 63 ועמודיהן. ספינותיו ושתי שלו המזרחי הקיר : אל-אקצה מסגד שלהמזרחי

 הפינה מן רתוק תעא הכפול, השער של המעבר מתת?ל המשולש  השערמן
 מ'. 91הדרומית-מערבית

 החומה, בתחתית נפתה לא השער אולם הבית. הר מפני 'מ' 23.50 נמוך והואהים פני מעל מ' 719.50 הוא חולדה, שערי נפתחים ושבה החומה בנויה שעליוהסלע
 זה שער דרך שהכניסה להניח יש לפיכך לסלע מעל מ' 12.50 של בגובה אםכי

 איש עשה 6ה אבץ מדרגות הונחו שעליה סוללה, או אדמה של כבש גבי עלהיתה
 או קמורים בטי זה חלל היה האם מ', 12.50 לבין מ' 23.50 שבין בהפרשהבירה
 החוקר מידי חולתה משערי בידינו שיש ביותר הקדומה בתמונה ? עפרממולא
 וקצר בסיס חסר הוא הגדול העמוד אבל גדולות, אבנים מרוצף המעברדה-ווג'י
 עודנו הגדול ושבצלקו בחלקו רק בתמונה נראה שהו14 מסתבר לעביו.ביחס
 באדמה.טמון

 המערבי ,תלקו כי הכפול, השער של תמזרחי חלקו את רק רואה החוץ מןהבא
 באתרם הם השערים שני של המפתנים אל-חתוניוג הזויה של הבנין ע"ימוסתר
 האומנה המשולשי בשער המפתן כמו הים, פני מעל מן 725.50 של בגובהוהם

 המבנה, של הראשונים מימיו העתיקה, היא הכניסות שתי של כמזוזההמשמשת
 לקלוט 'נועד .והוא ס"מ 25 של בעומק חריץ ניכר בפנים קצותיה בשתי מ'.1.20 - ובפנים מן 1.70 ותא מבחוץ האומנה של רחבה תחתוניה. בתוך לראותהוניתן
 בל שגובה נדבכים, ארבעה בנויה האומנה מוגפת. כשהיא הדלת של עוביהאת

 מסתיימת והיא מ' 3.30 הוא פנימה החוץ מן האומנה אבני אורך מ"י 1.25 הואנדבך
 היו הדלתות שתי שבין לאומנה במקביל מעוגל. חצי עמוד בצורת פניםגלפי
 על לעמד אפשר תף מטויחות הן כלום אבל ומצפון, מדרום המזוזות גםלפנים
 משקופים מונחים הצדדיות והמזוזות האמצעית למזוזה מעל שלהק הבניהפרטי

 עמודים שני על-ידי נתמכים המשקופים שני שבור, המזרחי המשקוףעתיקים.
 בתקופה בבו למשקוף מעל *ותר. מאוחר מזהן - כנראה שונות, כותרותועליהם
 כתובת עם אבן מעליה יוסטיניאנוס. של לימיו ליחסה שיש קשת-פורקת,מאוחרת

 הפוכה. שעליה כשהכתובת משני, בשימוש אנטונינוס הקיסרשל
 עמוד עומד במרכזו מ"י 22.80 ורחבו מ' 15.24 שארכו חלם, הכפול השערבפנים

 גם סבור וכך ה,. כרך ב"ירושלים" שיק של ספרו בתרגום לונץ מ. א. כד על הע"ר וכבר11
Paton8. Lewis ק 1 1 בספרו. Times Bible the תו .Jerusalem ,הנ"ל, במאמרו ירמשס 
 הוא היהיר השער את המשולש. והשער הכפול השער הם שבמשנה הולוה שערי כי הוא אףסבור
 מונחים אלה שעבים שני של המפתנים כי מעיר הוא לדעתו כהוכחה מאוחרת. לתקופהמייחס
 מפלס.באותו

 מלשון אבל "שעד" - יחיד בלשון - המדרש "שערי", - רבים בלשון מדברתהמשנה
 . , , יחיד. בשער שמדובר להסיק איןהמדרש
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 לוריאב*צ8

 שטוחות, כיפות ארבעה מסתעפת ממנה מקושטת. כותרת ועליו בגדלו עצוםאבן
 שקירות למרות גיאומטריים. בקשוטים 'ומקושטות מסותתות גדולות, אבניםעשויות
 המסוחועת גדישת אבנים בקירותיו ניכרות ומסוידים, חמם פה מטויחיםהאולם
 יסוד על הבית. הר של העתיקה החומה אבני כמרבית מסביב, וזר חלקות פניםעם

 שנויים. בו חלו הדורות שבמשך קדום, בנין שלפנינו נאמר אלהשרידים
 לפי תלתי לפנים דיתה שכאן יתכן גומחה, הכניסה אולם של המערביבקיר
 אהרוני בני לקברות הכניסה זוהי ערביתממורת

 הסותמות האבנים את הסיר 12 וורן
 שהשף החלל וקמורים. בנינים של סממנים שם מצא לא אבל הגומהה'וכמאחורי

 ואדמה. אבנים מלא כולוהיה
 וגבית 2.40 - תחבו מ', 2.60 - ארכו קטן, לחדר המובילה דלת המזרחיבקיר
 קשת ומעליו חדש משקוף לדלת מעל גדולותי אבנים עשויה תקרתו מ'. 2.60-

 אבנים מסביב, זר עם גדולות אבנים בנויים כאן התחתונים הנדבכיםפורקת.
 משני היו שבראשונה יתכן 18. הנביא אליהו על-שם לחדר קוראים העתריםיהודיות.

 השערים, הגפת על ממונים שהיו הלויים-השוערים, של המשמר חדרי השערצדי
 על-יד קטנים חסרים מוצאים אנו המקדש ביה בנין על יחזקאל בחוון גםכי

 אמות ושש מפו אמות טהר והתא . . . אחת אמה התאות לפני "וגבול :השערים
 מהו לברר כדי פרצה פרץ וורן ".מ18=

 הח~
 מאחורי הכפול. המעבר של שלמזרחו

 מסקנה, לכלל ,בא הוא מכאן וצהורות. אדמה שפך מצא מטר, כחצי רק שעביוהקיר,
 שלמה". "אורוות המכונים 'והקמורים העמודים מסדרת הלק אינש הכפולשהמעבר
 בבדיקותיו כי מבנים, היו לא לו וממזרה הכפול למעבר ממערב וורן,לדעת
 של מסקנתו על לערער מקום שיש נראה אולם ואדמון צרורות אבנים, רק שםמצא
 היא וכיום מ' 6 וארכה מ' 1.40 שגבהה אבן נמצאת המערבי כקיר ביוורן'
 מש- בנין אל שהוליך שער, גבי על משקוף אבן זוהי אבל המעבר, לקרקעסמוכה
 מזרח-מערב בכיוון הבית הר של במדרונו שעמד בנין היה שזה יתכןקרקעי.
 משעד משקוף שזהו השערה מעלה שיק עפר. כמוהו החצר את ,ליישר באווכאשד
 15. שלמה שבנה ,הלבנון יערבית

 התת- המעיר של האורך מידת גם זוהי מ', 62 'הוא המעברים שני שלהאורך
 לשנים הרוחב מחולק וכיום מ' 12.95 - הרוחב המשולש. בשער המתחילקרקעי
 מ'. 6.10 - שמזרתי ושל מ' 6.85 המעהבי המעבר של רחבו , שוה במידהשלא
 בקיר שחלו שהשנאים אלא  שוים,  ,הן3בריב שני היו שלכתחילה להנחה יסודיש

 ט"מ. 75 כדי רחבו את צמצמו מאוחרות, מתקופות שוטת עבודות פרי שהםהמזרחי,
 החצר לפני המעבר של מקצהו עלו לפנים מ'. 4.50 כדי בהדרגה עולההמעבר
 את כשבנו אל-אקצה. מסגד של החזית כיום שעומדת במקום במדרגות אובכבש
 מכאן המסגד, שלפני האכסדרה לקצה עד מגיע והוא  המעבר .את האריכוהמסגד
 האכסדרה. מן מ' 12 של במרחק לחצר ,מגיע המעבר מן הבא מדרגות. ב-16 עליהקבעו

 הבא למעבר חולדה שערי של המעברים של האורך במידת דמיון שישאמרנו
- בקמחך גם הוא שהדמית נציין המשולש. השערמן  סיומת ובאופן בצורתו 

 ,Jerusalem .PBF .ק 12167
 ב. ז', מל"א15 מ',.י"ב.14 168. ע' הנ"ל13
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9 חולדהשערי

 התת- המבואות בכל הקמורים רבה. בקפידה הוא ועבודן גדולות האבנים ;אבניו
 והמבוא ברקלי, משער במבוא הקמורים הם כאלה : דומים הבית הר שלקרקעיים
 שנים על שנים שעבדו יתכן קצר, בזמן נבנו לא אלה מקומרים מבואות טדי.משער
 מבוא לבנית אחד מבוא בנית בין שנים של הפסקה היתה ואולי אחד, מעבר של הכנתועל
 כולם. הבונים את והדריכה כוונה אחת יד באילו תכנון, באותו נבנו כולם אבלשני,

 את רק .לא משא הוא בגדלו; מדגנים האכסדרה שבמרכז המונוליטיהעמוד
 על אל-אקצה מסגד של המרכזי החלק נשען עליו העזרה, של והרצפההקמורים
 באדמה, טמון  העמוד של גדול שחלק אמרנו הגבוהה, וכפתו האיתניםעמודיו
 אדמה על שכן כל ולא אדמה, על להשעינו אפשר אי וכבד גדול כך כלעמוד
 הסלע. .על להתבסס חייב הוא עליו ההובץ העצום בכובד לשאת כדישפוכה.
 השתיג אבן אל החומה מן בכיוון בהדרגה עולה הסלע וורן של בדיקותיולפי
 עומק יהיה כאן של.העמוד, לאמצעותו נגיע השער מן מ' 12 של מרחק נמדודאם

 רחב, בסיס על עומד שהעמוד לשער ניתן מ'. כ-10 השער לרצפת מתחתהסלע
 יהיה וביחד מ' כ-9 לעין כיום לנו הנראה לחלק להוסיף שיש נמצא כמטר.שגבהו
 מ/ 14.50--15 העמודגובד,

 בן- יוסף מספר שעליו המלך, של המשולש הסטיו של שריד הוא הזההעמוד
 העמודים . . . עצום בגובה סטיו הדרומית החומה לאורך הקים "הורדוס , 16מתתקע
 משולבת היתה הרביעית לאורך,_והשורה שורות באהבע אלה מול אלה ערוכיםהיו

 אנשים לשלושה שהספיק( )כזה היה  עמוד כל של ועוביו אבנים. בנויהבתומה
 ר~, ושבע עשרים ואורבו אותה לחבק הפרושות בזרועותיהם באלה אלהאחוזים

 16א. בבסיסו" כפול זר שהושםמפני

 נשענים והיו כפולים למעשה היו הסטוים "כל : יג ההיסטוריון אומר המניבמקום
 . . . ביותר לבן שיש של אחת מקשה עיצויים אמנת, כ"ה גבוהים שהיו עמודים,על

 עין". מרהיב חזיון היו ותיאומם שלהם והברק הטבעיהדרם
 ומכיון הדרומית, לחומה במקביל עמדו המלכותי הסטיו של העתידיםשוהות
 העמודים י שוים בלתי העמודים היו פנימה בהדרגה רלה  הסלע אושהקרקע
 העמוד קצרים. היו הפחמית שבשורה ההעמודים גבוהים היו החיצוניתשבשורה
 גבהו מבחינת החיצונית לשורה שייך חולדה שערי של שבאכסדרההמוטליטי
 העומדים העמודים שני את גם לייחס נוכל הפנימיות, לשורותיו זה, לסטיוועוביה
 שהקשוטים יתכן שטיחות. כפות שש הנושאים הרחמים, שערי של הפנימיבאולם
 18. השני חבית מימי הם  0111 העמודים אבל מאוחרות, הן והכפות העמודיםשעל

 ה/ י"א, ט"ו, קוס.16
 .ע Herodes des Halle lIGnigliche Die : Spiess תל ר' המלכותי הסטיו על הסבר16א
2348. 1892. ZDPV Jerusalem, von .Temple 
 איפה 162. היה ה'( י"א, ט"ו, )קדם. יוסמ"מ אומך העמודים כל מספך ב'. ה', מלח.17
 השערה מעלה Researches (Archaeologic~l ח[ Palestine ,1 .ע )250 גגו קלרמון ? כיוםהם
 הביזנתיים בבנינים משני שימוש בהם להשתמש שיוכלו מכדי וכבדים גדולים היו העמוויםזו:
 לאחר בעמווים השתמשו המאוחרים שהבנאים על-כן יתכן הבית. הר על שהוקמו הערבים,או

 ברוחב. וגם באורך גם אותם הקטינו כלומר:עבוד,
 ואם ישראל, תרבות המזכיר שריר לכל המתנכרים העולם אומות מבני החוקרים בין יש18
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11 חולדהשערי

 הטוטפות. לשער מדרום מטר כמאה העיר, בחומת משוקע נוסף עמוד שלשבר
- וקטרו מ' 12 ארכו גדול, אבן עמוד מונח הר61י6בהצר  חצוב מ', 1.60 
 באמצע. נבקע כי נשלם, לא סיתותובסלע.
 גם יהודה' מחנה בשכונת נמצא מ' 1.25 וקטרו מ' 9 ארכו דומה, עמודעוד
 .( 19. פגמים שלושה בו שנמצאו משום נפסק זה עמוד שלעבודו

... ,
.י  מן ירושלים מדריך. מתוך ברסלבי יוסף מביא חולדה .שערי של מעניןתיאור

 הראשון. הצלב מסע לפני שנה כ-150 אותו מייחס שהוא 50, הקהיריתהגניזת
 חולדה, שערי ... שלמה אותו בנה מאז נשאר זה. "...וצד המדריך: לשון.וזו

 ושם הקטנהן "השמש לה ?קראו אבן, ובתוכן הנביא. שערי להם יקראווהערבים
 אמצע( את תשאנה אשר )אונ אמצע אל תולכנה אשר הכיפות באמצעעמול:
 מקום ואותו זרתות:. 'נ"ב העמור( לשל היקפו ישמעאל, יתפללו בו אשרהמסגד,
 במשלח". בירושלים יושבת -.והיא המשנה  שערי לו יקראו)מבפנים(
 ח'וסראו אל נאצר ההיסטוריון מפי הכפול השער על פרטים מביא ברסלביי.

 "בלא המסגד את עליהם) הנושאים "הכזפותן ומן 'העמוד" מן המתפעל)1047(,
 אמות. ד' ועביו אמות ט"ו ~בריו, הוא, העמוד גובה כלשהי". פגיעהלהיפגע
 המידה מן בהרבה שונה ?ה ואין מ' .12 הוא .היקפו ח'וסראו אצל העמוד קוטרלפי

 לשון נקטו שניהם אולם מ'. 11.50 שהן זרתות: -נ"ב היהודי-הערבישבמדריך
 שלו והקוטר מ" 0ד.4 הוא בעצמי אותו שמדדתי לפי העמוד של הלקפוגוזמא,
 מ/1.60

 המספר 21, יהוהם בן סלומון הקראי דברי על ברסקני י. מעיר זה לשערבקשר
 להם ומסרו בה ולשבת לעיר להכנס לישראל הרועו ישמעאל מלכות הופיעשכאשר
 הידיעה ישמעאל למלך נמסרה אח"כ מה. זמן שם מתפללים והיו ה/ ביתחצררת
 ושם המקדש, משערי אחד לשער אותם לגרש וצוה .. . .רעות עושים 'שהם

 חרותה 1863 בשנת דה-סולמי שמצא הכתובת היא ההם לימים עדות י . .התפללו
 שכסתח הטיט שכבת את מעליו הסיר כאשר שבאכסדרה,- המונוליטי העמודעל
 1 לשונה וזו שורות 4 בת היא הכתובת 22.שתו

 ישראל שם את להזכיר שלא ובלבד הדברים את מסלפים הם ישראל, שנאת מתוך ואםביודעים
 Prof .7 .א Felskuppel D~e Sepp: Bernh. 1(" und Sepp אומרים: למשל, כך,לסובה.
 התחתון המבנה את לשייך יש לו אולם יוסטינינוס, של בנין שאינו ודאי אל-אקצה שמסגד .1258
 שהשנאה "חוקרים" בשביל הכנענית. מהתקופה כביר עמוד על הנשענות המרובות, סטותיועל

 לביצנץ. כנען בין הזאת בארץ תרבות שום אין עיניהם, אתמסנוורת
19AKallneh-Yehud~ תו Column Monolith Unfinished מג Husseini: 1. 5. 
 1934, בשנת נחשף שהעמוד כותב הוסיני ,Jerusalern .Quarter .ג.ם.ם .%1 'י ,1936 .ע1

 בשעתו לו התקינו ואף לכן קודם רבות שנים ידוע היה הוא בידו. טעות מגורים. בית בניןבשעת
 לאור שיצא "ארצנו", בספרם יהודה שבמחנה העמוד את מזכירים זוטא-סוקניק ברזל.סורג
 תר"ף.בשנת
 69. ע' מאיר( א. ל. )ספר ז' ישראל ארץ ספר20
 20. ע' ב', הישוב ספר21
 136. ע' ד', ציון שנתון הבית, כהר היהודיות הכתובות סוקניק: ל. א. של מאמרו ר'22

תמוז תשכ"ט בית מקרא (לח)

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



 לוריאב"בט

 וו י רן נטגכ 1 רן ג יי

 3 כי"7ושך3י
נ"י*ע. חקי?קיי4?

 כמבתיה יונה1.

 מן אשתו2.

 חזקו ]ס[קייא3.

 במיינם[4.

 סוף מאשר קדומה ייתר לא תקופה על מעידים הכתובת 'נוסח וגם הכתבצהרת
 בארץ. ביצנץשלטון
 להשתטח בש מסיצ'ליא' משאה יהודים, רגל שעולי למדים נמצאנו הבתובתמן

 העתיקים, הכות הר משערי באחד חרות שמם את ודהמאירו המקודשיםבמקומות
 לעצמם. ברכה והוסיפו הלקדש, בית של שונים שרידים בושנשארו
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