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3

סיתות מסגרת כאינדיקטור לקביעת תקופת בניה של מתחמים ומבנים
מקובל על החוקרים ואנשי המסורה ,כי חרם אל שריף (מתחם המוריה ) בירושלים ,הוא מתחם
הר הבית וסיתות המסגרת המופיע בכתלים ,הוא סיתות הרודיאני פרי יוזמתו של הורדוס.
(תשריט )0

9

כיון שסיתות מעין זה נמצא בחברון ,בחרם אל חליל (מתחם המערה) המזוהה כמערת המכפלה,
נקבע שאף מבנה זה הוא מעשה ידיו של הורדוס( .תשריט )9

3

תשריט  - .2מתחם המערה בחברון .סיתות מסגרת

תשריט  - .1מתחם המוריה בירושלים .סיתות מסגרת

במאמר זה יבחנו מחדש הנחות אלו .

4

סיתות מסגרת מאפיין מספר מבנים וחומות שנמצאו בארץ ישראל וסביבותיה .מאפייני הבניה
של הכתלים כוללים מלבד סיתות מסגרת ,שימוש באבנים גדולות שהונחו בשורות ישרות ללא
שימוש בחומר מליטה והנחת האבנים כך שכל שורה נסוגה מהשורה שתחתיה.
לדוגמה:
חומת מתחם בעל בק בלבנון( .תקופה רומית מאוחרת ) (תשריט )3
מתחם חרם אל שריף (מתחם המוריה ) מזוהה כהר הבית( .תשריט )4
שרידי מתחם באכסניה הרוסית בירושלים( .תקופה רומית מאוחרת ) (תשריט )5
שרידי חומה מתחת למלון אימפריאל בשער יפו( .תשריט )6

תשריט  - .4סיתות מסגרת בחרם אל שריף (מתחם המוריה )
המזוהה כהר הבית

תשריט  - .3חומת מתחם בעל בק בלבנון

תשריט  - .5סיתות מסגרת באכסניה הרוסית בירושלים
5

תשריט  - .6סיתות מסגרת בחומה במלון אימפריאל שער יפו
שער שכם הרומי בירושלים( .תקופה רומית מאוחרת ) (תשריט )7
חלקלקה במגדל פצאל במתחם מגדל דוד( .תקופת צלבנית ) (תשריט )8

תשריט  .7סיתות מסגרת בשער שכם

תשריט  .8סיתות מסגרת במתחם מגדל דוד
6

שרידי החומה השלישית מצפון לשער שכם( .תקופה רומית מאוחרת ) (תשריט )9
מתחם חרם אל חליל (מתחם המערה ) מזוהה כמערת המכפלה( .תשריט )00

תשריט  .9סיתות מסגרת בחומה השלישית צפונה לשער שכם

תשריט  .11סיתות מסגרת בחרם אל חליל (מתחם המערה ) המזוהה כמערת המכפלה

7

מתחם ראמת אל חליל בקרבת חברון( .תשריט )00
קבר אום אל עבד ,ירושלים( .תשריט )09

תשריט  .11סיתות מסגרת בחרם ראמת אל חליל( .מתחם ממרא )

תשריט  .12סיתות מסגרת בקבר אום אל עבד .ירושלים
8

קציר אל עבד .ארץ בני טוביה בעבר הירדן( .תקופה חשמונאית) (תשריט )03

תשריט  .13סיתות מסגרת בקציר אל עבד .עבר הירדן

חלק מהמבנים מזוהים כבני תקופה החשמונאית ,חלקם כבני תקופת הורדוס ,חלקם בני
התקופה הרומית המאוחרת וחלקם מזוהים כבני התקופה הצלבנית .
מסקנה:
סיתות מסגרת בלבד ,לא יכול לשמש כסמן (אינדיקאטור) לקביעת מועד בנית מבנים אלו.
יוסף בן מתתיהו ערך רשימה של הפרויקטים שבוצעו על ידי

הורדוס.

4

5

בכל הפרויקטים המופיעים ברשימה ,אשר נחשפו בחפירות ארכיאולוגיות ,אין סיתות מסגרת.
במצדה ,בהרודיון ,ביריחו ,בקיסריה ,בסבסטיה ,במבצר אנטיפטרוס ובקיפרוס אין סיתות
מסגרת כדוגמת מתחם המוריה( .תשריט )04

9

תשריט  .14במצדה ,הרודיון ,יריחו ,קסריה ,סבסטיה וקיפרוס אין סיתות מסגרת  .סיתות מסגרת אינו אופיני לבניה ההרודינית

לא ניתן לטעון כי סיתות מסגרת מאפיין את האדריכלות ההורדוסית .
ואין לקרוא ל"סיתות מסגרת"" ,סיתות הרודיאני ".

10

חרם אל שריף (מתחם המוריה) איננו מתחם הר הבית .
ההנחה שמתחם חרם אל שריף (מתחם מוריה) הוא מתחם הר הבית ,מעוררת שאלות ותמיהות.
אורך חומות מתחם מוריה אינו תואם את דברי המשנה ואת עדותו של יוסף בן מתתיהו.
על פי המשנה במסכת מידות ,הר הבית היה מתחם ריבועי ומידותיו חמש מאות על חמש מאות
אמה 6.קביעת אורך האמה העסיקה רבים ולא כאן המקום לעסוק בכך .אולם ניתן לקבוע
לצורך הדיון שאורך האמה כחמישים סנטימטר.

7

כלומר מידת מתחם הר הבית כ  950מטר על  950מטר ושטחו כ  69דונם.
לעומת זאת מתחם המוריה הנראה לעינינו הוא מלבן טרפזואידי ,מידותיו כ  300מטר על 480
מטר ושטחו כ  045דונם.
צורת המתחם לא תואמת את דברי המקורות ושטחו של מתחם המוריה גדול פי )250%( 9.5
ממידות הר הבית במקורות( .תשריט )05

תשריט  .15שטח מתחם המוריה גדול פי  2.5משטח הר הבית על פי מסכת מידות

11

כדי לפתור את הסתירה בין הממצאים ודברי המקורות לגבי גודל במתחם ,יש חוקרים,
המשערים כי היו שני מתחמים ,הר הבית המקודש והר הבית המורחב( .תשריט )06

8

תשריט  .16הר הבית המורחב וחומת הר הבית המקודש עלפי הצעת שיק

12

בכל התאורים של בן מתתיהו אין תאור של מערכת כפולה של חומות ושערים .בתאור הקרבות
במרד הגדול ,בן מתתיהו מתאר בפרוטרוט את קצב התקדמות הצבא הרומי ממתחם למתחם
ומדבריו ,לא ניתן להבחין במערכת חומות נוספת המגדירה את הר הבית המקודש.

9

חוקרים אחרים טוענים שהיה סימון בריצוף במעבר בין מתחם למתחם .אולם אין עדות לכך
במקורות .המעבר מירושלים למתחם הר הבית המקודש היה על ידי חומות ושערים ולא על ידי
סימון ברצפה.

00

החוקרים הטוענים כי הר הבית הורחב ,מצטטים את דברי יוסף בן מתתיהו שכתב שהורדוס
הרחיב את החצר שסביב המקדש פי שנים.

00

אולם ציטוט זה לוקה בחסר.

בן מתתיהו קובע שההרחבה היתה לכוון צפון בלבד ולדעת החוקרים הממקמים את קודש
הקודשים בכיפת הסלע יש להניח כי ההרחבה היתה לצפון ,לדרום ולמערב ,דבר שאיננו מופיע
בכתובים( .תשריט )07

09

תשריט  .17הרחבת הר הבית מצפון ומדרום מנוגדת לתאורו של בן מתתיהו

13

בניגוד לדעת החוקרים ובניגוד לדברי המשנה ,יוסף בן מתתיהו קובע שמידות הר הבית בימי
היו ריס על ריס שהם  087על  087מטר ,כ 35דונם .מידות אלו הן המידות לאחר

הורדוס

03

ההרחבה.

שטח מתחם המוריה כיום גדול פי

 )400%( 4משטח הר הבית על פי בן מתתיהו.

(תשריט )08

תשריט  .18שטח מתחם המוריה גדול פי ארבע משטח הר הבית על פי בן מתתיהו

יוסף בן מתתיהו מתאר את הסטיו המלכותי הסמוך לכותל הדרומי כפרויקט יחודי של הורדוס.
יוסף בן מתתיהו קובע שאורך הסטיו המלכותי היה ריס אחד כ 087מטר והוא נמשך מצד אחד
של העמק לצד השני של העמק כלומר מנחל קדרון לעמק עושי הגבינה.

04

כיום הכותל הדרומי של מתחם המוריה אורכו כ  985מטר כלומר הכותל הנראה לעיננו ארוך פי
 )160%( 0.6מתאוריו של בן מתתיהו .
על פי רוב ,נחשד יוסף בן מתתיהו במתן נתונים מוגזמים .לא ניתן להבין מדוע לגבי מידות
המתחם הוא נוקב במידות קטנות?

05

אם אכן המתחם הגדול הנראה לעינינו היה קיים בימי

יוסף בן מתתיהו ,מדוע בן מתתיהו לא דווח על כך.
בכל האימפריה הרומית ,במאה הראשונה לפני הספירה ,לא היו מתחם כה גדול .
רק במאה השניה לספירה ,נמצאו מתחמים כה גדולים .לדוגמה ,מקדש יופיטר בדמשק (095
דונם)( .תשריט )09

תשריט  .19מקדש יופיטר בדמשק בהשוואה למתחם המוריה.
רק במאה השניה לספירה נבנו מתחמים כה גדולים
14

יוסף בן מתתיהו מתאר ,כי בנית בית המקדש עצמו ארכה כשמונה שנים ,אולם השלמת הר בית
התארכה עד ימי אגריפס השני ומספר שנים מועט לפני פרוץ המרד הושלמה בנית הר הבית.
 08,000פועלים נשארו ללא תעסוקה ורק לאחר התלבטות רבה וחשש מתגובת הרומאים ,אישר
אגריפס את העסקתם בריצוף חוצות ירושלים.

06

הממצאים שנגלו בכותל המערבי של מתחם המוריה מציגים תמונה שונה לחלוטין.
במפולת האבנים שלמרגלות הכותל המערבי באזור קשת רובינזון נראות אבנים שסיתותן לא
הושלם( .תשריט )90
ככל שמצפינים במנהרת הכותל ניתן לראות קטעים שלמים ללא סיתות מסגרת .יש מקומות
שהסלע הטבעי פורץ את מישור החומה .הסלע לא סותת ונשאר בצורתו הגולמית( .תשריט )90
באבן אחת ניתן לראות שהסתת התחיל בעבודת הסיתות ולא שב להשלמת הסיתות עד היום.
(תשריט )99

07

תשריט  .20מפולת האבנים למרגלות הכותל ,אבן שסיתותה לא הושלם .
על פי עדותו של בן מתתיהו הר הבית הושלם לפני חורבנו

תשריט .21
הסלע פורץ את חומת הכותל המערבי ללא עיבוד

תשריט  .22אבן בכותל המערבי.
סיתות פנים המסגרת החל ולא הושלם עד היום
15

גם הרחוב שתחילתו בדרום ושרידיו נראים באזור קשת רובינזון ,לא הושלם בחלקו הצפוני.
הסלע הטבעי חוסם את תוואי הרחוב ונראה שעבודות החציבה ,הפילוס והריצוף הופסקו לפתע.
(תשריט )93

08

תשריט  .23הרחוב למרגלות הכותל לא הושלם .
עבודות חציבת הסלע בהמשך הרחוב הופסקו לפתע

ממצאים אלו שונים לחלוטין מתאוריו של בן מתתיהו אודות הר הבית שבנייתו הושלמה לפני
חורבנו.
הן מאורך הכותל וממצבו של הכותל המערבי וסביבתו הקרובה ניתן להסיק כי הכותל איננו
הכותל של הר הבית.

חרם אל חליל (מתחם המערה) איננו מערת המכפלה
כאמור לאור הדמיון שבין סיתות המסגרת שבמתחם המוריה המזוהה כמתחם הר הבית וסיתות
המסגרת במתחם המערה המזוהה כמערת המכפלה ,הניחו החוקרים ואנשי המסורה ,כי אף
מתחם המערה נבנה על ידי הורדוס

09

אולם גם מסקנה זו עומדת בסתירה לעדויות הכתובות .
יוסף בן מתתיהו ערך רשימה ארוכה ומפורטת של הפרויקטים שהקים הורדוס ברחבי המדינה
ומחוצה לה.
הרשימה כוללת בנית ערים חדשות ,ארמונות ,מצודות ,מקדשים ,רחובות מקורים ,שווקים,
גמנסאות ,תאטרות מבני אמפיתאטרון ,אמות מים ונמל .
16

הרשימה כוללת אתרים שונים בארץ וברחבי האימפריה הרומית ,הורדוס בנה בירושלים,
בשומרון ,במקורות הירדן ,ביריחו ,בקיסריה ,באנטיפטרוס ,בקיפרוס בהרודיון ,במצדה,
בטריפוליס ,בדמשק ,בעכו ,בגבל ,בבירות ,בצור ,בצידון ,באשקלון ובאנטיוכיה ,ובכל הרשימה
הזו לא מוזכרת מערת המכפלה שבחברון .

90

גם בבואו לתאר את חברון הוא מציין ש"מצבות האבות העשויות שיש ,נראות עד היום" .אולם
הוא לא מציין שהורדוס בנה מצבות אלו ואין הוא מתאר כלל את המתחם הגדול ,התוחם את
קברי האבות .

90

יתכן שבזמנו של יוסף בן מתתיהו מתחם המערה לא היה קיים .
תאור מערת המכפלה לאורך הדורות מחזק טענה זו .
במאה השלישית מבקר רבי בנאה בקבר אברהם כדי לציין את הקבר בפני הטומאה.

99

על פי ההלכה אין מציינים קברים שיש עליהם מצבה וציון .חיפוש מערות קבורה וציונם נעשה,
רק במקום שיש ספק להמצאם של קברים .כגון שדה שנחרש או מקום שאבד בו ציון הקבר.
ניתן להסיק מכך שבמאה השלישית מצבות קברי האבות נהרסו והיה צורך לציינם מחדש.
אולם אם נניח שמתחם זה הוא מתחם מערת המכפלה והוא נבנה במאה הראשונה לפני הספירה
מה טעם היה לציין את הקברים ,הרי המבנה נשאר בשלמותו עד היום הזה?
שאלה זו כבר נשאלה על ידי האשתורי הפרחי במאה הארבע עשרה .
"הרי סביב המערה מרובע גדול חומה גבוהה  ...ואם כן למה היה צריך לציין?"

93

יתכן שרבי בנאה ציין מקום אחר  ,שהיה מזוהה כמערת המכפלה  .מקום שנהרס וצוין מחדש על
ידי רבי בנאה .
תאודוסיוס בן המאה השישית מציין שהמרחק בין מערת המכפלה וחברון  9מילין .שהם כ3
ק"מ ולא בתוך חברון כפי שהדבר נראה היום.

94

יתכן ומערת המכפלה זוהתה במקום אחר במאה השישית .
בשנת  570לסה"נ מתאר הנוסע הנוצרי אנטונינוס מפלקנטינוס כדהלן:

מבית לחם אל אלוני ממרא עשרים וארבע מילין שם קבורת אברהם יצחק יעקב ושרה וגם
עצמות יוסף קבורות שם ויש שם בזיליקה בת  4שורות שדרות עמודים באמצעה אטריום לא
95

מכוסה מחולק על ידי מחיצה מצד אחד נכנסים נוצרים ומצד שני יהודים.
על פי תאורו מערת המכפלה נמצאת באלוני ממרא ולא בחברון .

בשנת  670לספירה מתעד הבישוף הצרפתי ארקולפוס את מערת המכפלה כדלהלן:

אין הם קבורים כאשר רגליהם פונות מזרחה כנהוג באזורים אחרים בעולם ,אלא כלפי דרום
וראשיהם פונים צפונה .מקום הקברים מוקף גדר אבן נמוכה מרובעת .קבר האדם הראשון
נמצא לא הרחק בקצה הצפוני של גדר האבן המרובעת הוא קבור באדמה מכוסה עפר האבות
האחרים מכוסים עפר גם הם .לארבעה קבריהם מצבות קטנות המוצבות עליהם מסותתות

17

ועשויות מאבן אחת בצורת בסילקה .גם את שלושת המצבות הגסות והקטנות יותר של שלוש
הנשים שרה רבקה ולאה הקבורות באדמה ראה שם ארקולפוס.

96

ארקולפוס לא ראה את חומות המתחם הגבוהות אלא גדר אבן נמוכה בלבד הוא זהה את מקום
קבורתו של האדם הראשון .אין זיהוי של מקום קבורת האדם הראשון במתחם הנוכחי.
על פי תאורו המצבות מונחות על העפר ולא על רחבה מרוצפת מימי בית שני כפי שהדבר נראה
היום.
מערת המכפלה שראה ארקולפוס שונה מהאתר המזוהה כיום כמערת המכפלה .
במפת מידבא ,מהמאה השביעית ,מצוינים שני אתרים בקרבת חברון ,טרבינטוס ואלוני ממרא.
מערת המכפלה לא מוזכרת כלל( 97 .תשריט )94

תשריט  .24במפת מידבא אין איזכור של מערת המכפלה וחברון

18

רק מהמאה העשירית ואילך אנו מוצאים תאורים המתארים את מערת המכפלה כפי שהיא
נראית כיום:
מוקדסי הגאוגרף המוסלמי מתאר בשנת  985לסה"נ:

באמצע המבצר העשוי אבני גזית מסותתת מתרוממת כפה מוסלמית ומתחתיה

קברו של

אברהם ,זה של יצחק לפני החלק המכוסה של המסגד זה של יעקב בחלק האחורי מול כל נביא
נמצאת אשתו.

98

ר' בנימין מטודלה (:)0073 -0065

ושם הבמה הגדולה שקורין שנט אברהם ועשו שם ששה קברים על שם אברהם ושרה יצחק
ורבקה יעקב ולאה

99

ר' פתחיה מרגנשבורג (:)0075-0064
והלך לחברון והנה על המערה היכל גדול שבנה אברהם אבינו ויש בו אבנים גדולות.

30

ר' עובדיה מברטנורא (:)0488-0490
ופה בחברון על קבורת האבות בנין ישן נושן מאבנים גדולות לא תאמינו כי יסופר.

30

רחל ינאית בן צבי (תשי"ט):

בהתקרבנו אל מערת המכפלה נתקבלות עינינו בחומה גבהה ,החומה בנויה אבני גזית והיא
מהלכת עלינו אימה סתומה ,היא מתרוממת מעל בנין המסגד שבתוכה וסוגרת עליו כעל בית
כלא.

39

על פי תאורי הנוסעים ,ניתן להבין כי עד המאה השביעית מערת המכפלה נהרסה ושוקמה מחדש.
חומה נמוכה הקיפה את מצבות הקברים ורצפת האתר היתה מכוסה עפר.
בתקופה מסוימת ,מערת המכפלה זוהתה באלוני ממרא או במקום אחר המרוחק מחברון
כשלושה קילומטר.
רק לאחר הכיבוש הערבי ישנה התאמה בין תאורי הנוסעים והממצאים בשטח.
עד המאה השביעית ,מערת המכפלה זוהתה במקום אחר.
מענין לציין שבספרות הערבית יש ספקות והתלבטויות לגבי זיהוי מתחם המערה כמערת
המכפלה .
אבו עסאכיר ( )0903מוסר בשם כאב אל אחבאר (:)656

ויהי כאשר השלי ם שלמה בן דוד את בנין בית המקדש בירושלים נגלה אליו אללה ויאמר לו ,בנה
לי בית על קברו של ידיד אברהם בנין לתהילה ותפארת .ויצא שלמה ויבן בנין במקום הנקרא אל
ראמא ,ויגלה אללה אל שלמה ויאמר לו לא זה המקום אשר ביקשתי שא עינך אל האור השופע
מן השמים אל האדמה וישא שלמה עיניו וירא והנה אור יורד מן השמים אל בקעה מבקעות
חברון וידע שלמה כי זה המקום ויבן את המבנה אשר על מערת הכפלה.

33

המספר הערבי הבחין ששלשת המתחמים ,מתחם אלוני ממרא ,מערת המכפלה ומתחם המוריה
דומים בעיצובם.
19

כיון שעל פי המסורת היהודית שלמה המלך בנה את בית המקדש ,מספר הערבי יחס את שלשת
המתחמים לשלמה המלך.
אולם המספר הערבי התלבט כיצד קיימים שני מתחמים דומים באזור חברון .
כך נוצרה האגדה כי שלמה המלך טעה בזיהוי מקום מערת המכפלה וזיהוי מקום המערה נדד
ממקום למקום.אמור ,נדידת זיהוי מקום מערת המכפלה באה לידי ביטוי גם בספרות הנוסעים .

אפיון תקופת בנית המתחמים על פי הפילסטרים
כאמור על סמך אבנים גדולות ,בעלות

סיתות מסגרת ,לא ניתן לזהות את תקופת בנין

המתחמים כיון שסיתות מסגרת היה נפוץ בבניה מנומנטלית לאורך תקופה ארוכה .
בחלק מהמתחמים בעלי סיתות מסגרת נמצא מרכיב נוסף היכול לסייע בידינו בקביעת תקופת
בנית המתחמים .
הפילסטרים :
הפילסטרים ,אומנות ,הם עמודים דקורטיבים ,על פי רוב בעלי חתך מלבני ,הצמודים לחומה.
פילסטרים הם אלמנט מקובל באדריכלות ההלניסטית רומית מוטיב זה הועתק גם בתקופות
הנאוקלסיות( .תשריט )95

34

תשריט  .25דוגמאות של פילסטרים
בעולם
לפילסטרים במתחם המוריה ,במתחם המערה ובמתחם ממרא

יש

מאפינים יחודיים.

הפילסטרים מתרוממים ממפלס הרצפה הפנימית כך שמסד הבנין אינו כולל פילסטרים.
בין הפילסטרים יש נסוגות וחלקן התחתון מתלכד בשיפוע עם מישור המסד.
הפילסטרים אינם עמודים מנותקים אלא עשויים מאבנים עם סיתות מסגרת כדוגמת כל חלקי
20

החומה( .תשריט  .)96אין לפילסטרים במתחם המערה כותרות כפי שניתן לראות באדריכלות
רומית או נבטית( .תשריט )97

תשריט  .26הפילסטרים אינם עמודים נפרדים אלא חלק מהחומה
וכוללים סיתות מסגרת כדוגמת כל אבני הכתלים

תשריט  .27פילסטרים עם כותרות בתרבות ההלניסטית נבטית
במתחם המכפלה מכלול הפילסטרים נראה בשלמותו ,כיון שחומות המתחם לא נהרסו( .תשריט
 )98בחומות מתחם המוריה ששרדו ,לא נראים לעין פילסטרים .אולם באבני המפולת שלמרגלות
הכותל המערבי ,בקרבת קשת רובינזון ,נמצאו אבנים בעלות פאות אופיניות

לפילסטרים

(תשריט )99

תשריט  .29אבנים בעלות פאות של פילסטרים .למרגלות הכותל המערבי
תשריט  .28מתחם המערה -נותרו פלסטרים
שלמים לכל אורכם

21

באזור הצפוני של הכותל המערבי בסמוך לאמת המים החשמונאית ,גילה קלוד קונדר במאה ה-
 , 09חדר שקירו המזרחי הוא חלק מהכותל המערבי .בחדר זה ניתן היה להבחין באבנים בעלות
סיתות מסגרת ,פילסטרים ונסוגות .הנסוגות מעוצבות כך שחלקן התחתון משופע ומתלכד עם
מישור המסד ,כדוגמת העיצוב במתחם המערה .
החדר חסום כיום ואין אליו גישה( .תשריט )30

35

תשריט  .31החדר של קונדר  -פילסטרים בכותל המערבי

ניתן ללמוד מכך שגם חומות מתחם המוריה היו מעוצבות עם פילסטרים בחלק העליון של
החומה .
מאז תגליתו של קונדר כל השיחזורים של הר הבית עוצבו כך ,שבהקף החזית של חומות הר
הבית יש פילסטרים בחלק העליון.
אולם ,בכל תאוריו של יוסף בן מתתיהו אין תאור של פילסטרים בחזית החיצונית של הר הבית.
הוא מדווח על עמודי סטווים הצמודים לחומה .אולם העמודים הם בחזית הפנימית ולא בחזית
החיצונית.

36

22

בסמוך לחברון באתר אלוני ממרא נמצא מתחם מרובע' ,חרם ראמת אל חליל' (מתחם ממרא).
בתקופה הביזנטית הוקמה במקום כנסיה כדוגמת הכנסיה הביזנטית שנבנתה במתחם המערה.
בניגוד למתחם המערה מתחם ממרא הרוס וחרב.

37

מידותיו  65מטר אורך ו 49 -מטר רוחב .חלק ניכר מאבניו מסותתים בסיתות מסגרת .יש
למתחם קומת מסד נמוכה ומעל למסד ניתן לראות פילסטרים מלבניים.
בין הפילסטרים יש נסוגות ,ובחלק ניכר מהנסוגות חלקן התחתון משתפל בשיפוע לעבר המסד
כמו במתחם המערה( .תשריט )30

תשריט  .31מתחם ממרא -פילסטרים ונסוגות
החוקרים ,מזהים מקום זה כיריד הבוטנה ששמש כמקום עבודה זרה.
יתכן כי למקום זה ,הובלו שבויי ירושלים לאחר מרד בר כוכבא בימי הקיסר אדריאנוס.

38

קביעת מועד בנית המתחמים על פי הפילסטרים במתחם מקדש אפרודיטה בירושלים
ברחבי האיפריה הרומית לא נמצאו דוגמאות של פילסטרים מעין אלו.
אולם ,בגזרה הצרה שבין ירושלים וחברון קיימת דוגמא נוספת של מתחם שעיצובו זהה לעיצוב
החזיתות של מתחם המוריה ,מתחם המערה ומתחם ממרא.
בירושלים העתיקה ברובע הנוצרי ,קיים מתחם ששרידיו נמצאים באכסניה הרוסית בסמוך
לכנסית הקבר( .תשריט )39
23

תשריט  .32שרידי חומת הפילסטרים באסניה הרוסית משולבים בכנסית הקבר בתקופה הביזנטית

באתר ניתן לראות שרידים של קירות העשויים חלקם ,מאבנים בעלי סיתות מסגרת .ניתן לראות
פילסטרים ונסוגות ביניהם .החלק התחתון של הנסוגות משתפל בשיפוע לעבר חומת המסד
שאיננה כוללת פילסטרים ,כמו בשלשת האתרים ,מתחם המוריה ,מתחם המערה ומתחם ממרא.
(תשריט )33
24

תשריט  .33החלק התחתון של הנסוגות משתפל לעבר חומת המסד.
מתחם המוריה ,מתחם המערה ,מתחם ממרא ומתחם האכסניה

לדעת החוקרים ממצאים אלו הם שרידים של האטריום של מקדש אפרודיטה שנבנה על ידי
אדריאנוס במאה השניה לספירה לאחר מרד בר כוכבא( .תשריט )34
25

תשריט  .34מקדש אפרודיטה בכנסית הקבר שמו לב לשחזור הפילסטרים בחומה
למרות הדמיון הצורני של כל ארבעת האתרים הם שונים זה מזה.

39

בטבלה מס ( 0תשריט  )35ניתן לראות את המידות השונות של המתחמים.

תשריט  .35טבלה מס 1 .השוואה בין המתחמים

קיימים הבדלים באורך האבן הארוכה שבכל אחד מהמתחמים .יש הבדלים בגובה הממוצע של
האבנים ומידת רוחב הנסוגות שונה מאתר לאתר.
גם רוחב הפיסטרים שונה בין מתחם למתחם .למעט הדמיון ברוחב הפילסטרים שבין מתחם
האכסניה ומתחם ממרא השווים ברוחבם .
למרות ההבדלים ניתן לראות כי יש יחסים דומים ואף זהים בין מידות .
היחס בין הרוחב לאורך של מתחם המוריה זהה ליחס שבין האורך והרוחב של מתחם המערה .
היחס בין רוחב הפילסטר לרוחב הנסוגה הוא זהה בכל המתחמים והוא בערך  0:9עם סטיה של
עד . 20%
אי אפשר לטעון שהמבנים הם בשימוש משני .
אבני מתחם ממרא לא שמשו את בוני מתחם המערה ואבני מתחם המוריה לא שמשו את בוני
מתחם האכסניה .
בכל אחד מהמתחמים יש מידות שונות של אבנים אולם עיצוב דומה .
26

התחושה של הצופה כי המתחמים דומים נובעת מעקרון תכנוני של שמירת פרופורציות זהות.
פרופורציות אלו אינן תואמות את האורדר היוני ,הדורי או הקורינטי שהיה מקובל בעולם הרומי
והם יחודיות למתחמים אלו בלבד( .תשריט )36

40

תשריט  .36השוואה בין האורדרים ההלניסטים ובין האורדר במתחמים

ניתן לשער כי מתכנן אחד תכנן את ארבעת המתחמים .
לגבי מתחם האכסניה ,אין ספק שהמתחם נבנה על ידי אדריאנוס כמקדש

לאפרודיטה .ניתן

להניח ששלשת המתחמים האחרים ,מתחם המוריה ,מתחם המערה ומתחם ממרא נבנו אף הם
בתקופת אדריאנוס ויורשיו.
על פי המקורות הספרותיים ,הקיסר אדריאנוס היה קשור לכל אחד מהאתרים אלו .
בחברון היה יריד הבוטנה לשם הביא אדריאנוס את שבויי יהודה ויתכן ומתחם המערה ומתחם
ממרא נבנו על ידו.

40

מקדש אפרודיטה נבנה על ידי אדריאנוס ,במקום שלימים זוהה כמקום קברו של ישו.

49

27

ומקדש יופיטר הוקם על ידי אדריאנוס במקום המקדש היהודי לאחר מרד בר כוכבא במאה
השניה .

43

ניתן לשער כי מתחם חרם אל שריף -מתחם המוריה -הוא הטמנוס של המקדש הרומי שכיסה
וסגר את הר הבית היהודי שהיה קטן במימדיו יחסית למתחם הנראה לעינינו.
יוסף בן מתתיהו לא תאר את מתחם המוריה ומימדיו הגדולים ,הוא גם לא תאר את
הפילסטרים החיצונים במתחם המוריה כי המתחם הגדול והפילסטרים המקיפים אותו לא היו
קיימים בימיו.
הוא לא תאר את מתחם המערה ומתחם ממרא .כי אף אחד מהמתחמים האלה לא היה קיים
בזמנו.
שתי כתובות חשובות נמצאו למרגלות הכותל הדרומי בחפירות בנימין מזר .
על אבן ,המעוצבת כאבן עליונה בחומה נכתב :
לבית התקיעה להכ( 44 .....תשריט )37
על אבן גדולה ,כדוגמת אבני הריצוף ,נמצאה

כתובת כתובה בלטינית ,מעוצבת באותיות

מונומנטליות .הכתובת מספרת על השלמת פרויקט בזמנו של הקיסר ספטימיוס סוורוס בתחילת
המאה השלישית( 45 .תשריט )38

תשריט  .37הכתובת העברית שהתגלתה למרגלות
הכותל "לבית התקיעה להכ"...

תשריט  .38הכתובת המונומנטלית הלטינית מהמאה השניה
שהתגלתה בארמון האומאי למרגלות הכותל הדרומי

28

לדעת החוקרים ,הכתובת הראשונה היא מתקופת בית שני ומקומה בחלק העליון של החומה
והשניה היא מהתקופה הרומית המאוחרת בשימוש משני של אבני הבית שני.
לאור מסקנות מחקר זה ,אולי ,יש להפוך את יוצרות ולקבוע כי האבן ובה הכתובת העברית
שמשה בשימוש משני את בוני הטמנוס ,מתחם המוריה ,במאה השניה.
לעומת זאת הכתובת הלטינית נכתבה על ידי בוני הטמנוס.
יתכן והכתובת המונומנטלית מתיחסת להשלמת הטמנוס ,מתחם המוריה ,בראשית המאה
השלישית.
יש לציין כי מקור נוצרי מאוחר מספר שאדריאנוס בנה את המרובע " -הקוודרה" .אולי הכוונה
למתחם המוריה.

46

הדמיון בין מתחם המוריה ומקדש יופיטר בבעל בק
במתחם המוריה יש שימוש באבנים ענקיות שחלקן מגיעה ל 450 -טון .בכל הפרויקטים של
הורדוס ברחבי הארץ ,אין שימוש באבנים כה גדולות( .תשריט )39
הארכי טקט הרומי וטרוביוס בן תקופתו של הורדוס מתאר את טכנונולגית הבניה בזמנו והוא
מתפעל מהיכולות לשנע אבנים במשקל של כ 50 -טון .הוא לא הכיר יכולת שינוע של  500טון
ויותר.

47

במאה הראשונה לפני הספירה לא היתה שום יכולת לשנע אבנים במשקל כה רב .
לעומת זאת במאה השני ה לספירה אנו מוצאים דוגמה של יכולת מעין זו בבעל בק בלבנון .נמצאו
שם אבנים במשקל של למעלה מאלף טון( .תשריט )40

תשריט  .41אבני רבא בבעל בק בלבנון
תשריט  .39אבני רבא שהתגלו בחומת
הכותל המערבי
29

יתר על כן ,עיצוב האבנים בבעל בק דומה לעיצוב האבנים בחומת מתחם המוריה.
לאבנים בבעל בק יש סיתות מסגרת( .תשריט )40

תשריט  .41סיתות מסגרת בבעל בק בלבנון ובמתחם המוריה בירושלים
האבנים בבעל בק מונחות שורות שורות כך שגובה כל שורה אחיד .מידות אורך

האבנים

משתנה .אבנים גדולות מאד ,אבני רבא ,משתלבות בין שורות האבנים .כפי שנעשה הדבר
בירושלים( .תשריט )49

מתחם המוריה

בעל בק
תשריט  .42אבני רבא משולבות בחומת המתחמים בירושלים ובבעל בק
30

הדמיון בין מתחם המוריה ובין מתחם בעל בק לא מצטמצם רק בעיצוב החיצוני של החומה .
השוואה בין תכנית מקדש יופיטר ,בבעל בק ובין תכנית כיפת הסלע ומסגד אלאקצה ,מראה כי
יש דמיון רב בין המבנים .
בשני המקומות קיים מבנה מלבני ,בחזיתו הצרה חצר ,מול המבנה בציר הסימטריה יש מבנה
בעל צורה ריכוזית.
כיפת הסלע המתומנת דומה למשושה בבעל בק ,המשמש כפרופילאה .
ומסגד אלקצא דומה למקדש יופיטר בבעל בק( .תשריט )43

48

תשריט  .43מקדש יופיטר בבעל בק בהשואה למסגד אלאקצה וכיפת הסלע

תכנית מסגד אלאקצה אינה דומה לתכנית מסגד טיפוסי .השדה המרכזי רחב יותר לעומת
השדות הצדדים כמקובל בבסיליקה רומית( .תשריט )44
31

תשריט  .44תכנית מסגד אל אקצה בהשוואה למסגד טיפוסי ולבסיליקה טיפוסית .מסגד אלאקצה הוא מבנה רומי

נראה שמסגד אל אקצה וכיפת הסלע הוקמו על שרידים של מקדש רומי .
גם המקורות הספרותיים מעידים ,כי מקדש רומי הוקם בירושלים במקום המקדש היהודי.
דיו -קסיוס במאה השלישית ,מתאר כי אדריאנוס רצה להקים מקדש ליופטר במקום המקדש
היהודי החרב.
היהודים התנגדו לכך וזו הסיבה העיקרית למרד בר כוכבא .המרד נכשל .היהודים הורחקו
מירושלים ,שם העיר שונה לאילה קפיטולינה .והמקדש ליופיטר נבנה.

49

ניתן לשער כי מסגד אלאקצה וכיפת הסלע נבנו במאה השביעית ,על יסודות מקדש יופיטר,
כדוגמת מקדש יופיטר בבעל בק .כותלי המתחם הנראה לעינינו הם כותלי הטמנוס של מקדש
יופיטר שנבנה על ידי אדריאנוס ויורשיו( .תשריט )45

תשריט  .45מקדש יופיטר בירושלים  -הצעת שחזור

32

מן הראוי לציין כי אדריאנוס היה מעורב גם בבניה במקדש יופיטר בבעל בק .
מסקנה:
מתחם המוריה ,מתחם המערה ,מתחם ממרא ומתחם האכסניה נבנו במאה השניה והשלישית
לספירה על ידי אדריאנוס ויורשיו.

הממצאים הארכיאולוגים ומסקנות מחקר זה
מסקנות מחקר זה עומדות לכאורה בסתירה לממצאים הארכיאולוגים.
השטחים למרגלות הכתלים נחקרו על ידי צרלס וורן ,קתלין קניון ,בנימין מזר ועוזרו בן דב וכן
על ידי רוני רייך ויעקב ביליג בדיקות נוספות נעשו על ידי רוני רייך ויובל ברוך בכותל הדרומי.

50

נמצאו ממצאים מהן ניתן להבין שהריצוף למרגלות הכותל הדרומי הוא מתקופת הורדוס .
נחשפו כלים ,מתקופת בית שני ,בחנויות של האומנה בקשת רובינזון ועל הריצוף של הרחוב,
נמצאו מטבעות מתקופת המרד.

50

לעומת זאת הממצאים מהתקופה הרומית המאוחרת הם דלים.

59

לכאורה נראה שהמתחם נבנה והיה בשימוש בתקופת בית שני ולא בתקופה הרומית המאוחרת,
בניגוד למסקנות מחקר זה.
אולם ניתוח הממצאים מחייב עיון ובדיקה מחודשים.


על פי הדווח של מאיר בן דב לא היה שימוש משני באבני הכתלים בתקופה

הביזנטית כך

שהביזנטים ראו חומות שלמות ,כן נמצאו מטבעות וכלים מסוף התקופה הביזנטית ,מתחת
לאבני המפולת .דבר המוכיח כי החומות הן מתקופה מאוחרת וההרס של החומה איננו
מתקופת מרד הגדול.


53

נמצאו מטבעות מתקופת אגריפס מתחת לריצוף של הרחוב שלמרגלות הכותל המערבי
המוכיחים שהריצוף איננו מתקופת הורדוס.
גם מטבע בודד מתקופת המרד נמצא מתחת לריצוף באזור "חתום" המוכיח לכאורה
שהריצוף נעשה לאחר המרד.



54

במחקרו טוען הגאולוג איתמר פרת כי הכותל המערבי בנוי מאבנים בשימוש משני .נמצאו
בכותל אבנים ,בסמוך האחת לשניה כשהפרש שנות הבליה בין אבן לאבן מגיע לתשע מאות

33

שנה.

55

בדיקה מדויקת של

הליכי הבליה עשויה

לסייע לקביעת מועד הנחת

האבנים

המאוחרות ביותר .


רוב הכותל המזרחי

בנוי לדעת כל החוקרים מחומה קדומה לימי הורדוס ואף יוסף בן

מתתיהו מאשר ממצא זה( .תשריט )46

56

תשריט  .46הכותל המזרחי .הקטע הצפוני לתפר הוא כותל הקדום לימי הורדוס
יתכן שקטעי ם

מהכתלים האחרים

מבוססים על

יסודות של חומה מימי בית שני ,כך

שלמרגלות קטעים אלו נמצאו ממצאים מימי בית שני .אולם אין בכך להוכיח מי בנה את כל
המתחם.


על פי רוב ,האבנים מתחת למפלס הריצוף של הרחוב ,עשויות כך שהמסגרת הפנימית של
האבנים איננה מעובדת ומסותתת .אי ן צורך בסיתות זה כי אף אחד לא ראה את האבנים
מתחת לריצוף.
אולם נמצאו קטעים בהם האבנים מסותתות בסיתות מסגרת הקפי .גם המילואה הפנימית
מסותתת בסיתות עדין ונאה למרות שקטעים אלו מעולם לא נחשפו לעין המבקר ,כיון שהיו
מתחת למפלס הרחוב המרוצף( .תשריט )47

57

34

תשריט  .47כותלי מתחם המוריה .סיתות גס ועדין מתחת למפלס הרחוב

יתכן שקטעים אלו הם אזורי ההרחבה של אדריאנוס ובהם השתמשו באבני הכותל היהודי
בשימוש משני.
האבנים ,המסותתות למשעי ,היו זמינות והרומאים השתמשו בהן ,גם אם לא היה צורך
באבנים כה מהודרות ,מתחת לריצוף .
בדיקת הממצאים בסמוך לקטעים אלו ,תסייע בהבנת הליך הבניה של הכתלים ותארוכם.


החלוקה לתקופות ארכיאולוגיות היא על פי רוב מלאכותית ונועדה להקל על החוקרים.
התקופה הרומית האלילית מסתיימת והתקופה הביזנטית נוצרית מתחילה אולם לא ניתן
לקבוע מועד מדויק של חילוף התקופות.
העולם הרומי התנצר בהחלטה אדמינסטרטיבית של קונסטנטינוס .לא היו קרבות ולא היה
35

חורבן במעבר בין התקופות .האוכלוסיה המשיכה לחיות באותה תרבות חומרית .וכך וניתן
למצוא באותו מקום ממצאים השייכים לכאורה לתקופות שונות בהגדרה.

58

יש מקרים שהחלוקה היא חד משמעית .
המעבר בין מרד בר כוכבא לתקופה הרומית המאוחרת בירושלים הוא חד משמעי הן על פי
המקורות והן על פי הממצאים

הארכיאולוגים ,היה גרוש מלא

של היהודים מיהודה

וירושלים ונדידה צפונה לגליל ומעבר לים .וזאת עקב החלטתו של אדריאנוס אולם גם
בתקופה שלאחר מרד בר כוכבא ,יתכן והיו יהודים בירושלים.

59

המעבר מתקופת המרד הגדול למרד בר כוכבא היא מורכב יותר.
התקופה שבין המרידות היתה קצרה ,כשישים וחמש שנה בלבד.
נראה שיהודים רבים המשיכו לחיות בירושלים.אחרי המרד הגדול .יתכן שהכמיהה להקמת
המקדש פעמה בליבם,בצפיה למקדש שיבנה במהרה.
החלום התנפץ בימי בר כוכבא ולא דעך עד תקופת יולינוס הכופר במאה הרביעית.

60

קשה להניח שתפיסת עולמו של רבי יוחנן בן זכאי ,היוצר יהדות ללא מקדש ,התקבלה באופן
מידי על ידי הציבור.
יתכן

והיו רבים שהמשיכו לחיות בטהרה .טבלו במקואות ,השתמשו בכלי אבן ובכלים

ששמשו אותם לפני החורבן ושמרו באמתחתם את מטבעות המרד וציפו לבנית המקדש גם
לאחר מרד בר כוכבא.

60

מכאן שהממצאים ארכיאולוגיים מימי בית שני אינם בהכרח עדות לפעילות עד שנת שבעים
לספירה יתכן שהם היו בשימוש עד מרד בר כוכבא ואף מאוחר יותר.
יתכן שכח האדם לבנית המקדש ליופיטר בירושלים בימי אדריאנוס התבסס על האוכלוסיה
היהודית שנותרה בירושלים ובסביבתה.

69

חיילי הלגיון לא חיו יחד עם האוכלוסיה היהודית כך שמכלול התרבות החומרית היהודית
היה קיים במקביל למכלול התרבות הרומית.
ולא ניתן ללמוד מממצאים בני בית שני ,אודות תארוך הכתלים הצמודים לממצאים.


הממצאים הרומאיים מימי התקופה הרומית המאוחרת המוגדרת מהמרד הגדול עד תקופת
קונסטנטינוס דלים בהקפם .ובעיקר נמצאו רעפים עם חותמת של הלגיון העשירי.
מעוט הממצאים מפתיע לאור העובדה שהלגיון העשירי שהה בירושלים כ 900 -שנה יותר
מכל תקופת החשמונאים לדוגמה .
נראה שהסיבה למעוט הממצאים נובעת מכך שהלגיון העשירי עזב את ירושלים ,איליה
קפיטולינה ,בצורה מסודרת .במאה הרביעית.
הלגיון לא נכנע בקרב וחייליו לא ברחו במנוסה .לא היתה התפרצות געשית שכסתה על
חיילי הלגיון וציודו .הם עזבו את ירושלים בנוהל צבאי ,ניקו את המקום פינו את הכלים,
אספו מטבעות שנפלו במקרה ,לקחו אוצרות אישיים ולא השאירו לארכיאולוגים ממצאים
ועקבות המאפשרים לזהות את בוני מפעלי הבניה הגדולים בירושלים.
לעומת זאת יהודים נהרגו וגורשו מירושלים וכליהם נשארו מתחת לחורבות.
זו הסיבה לפער שבין הממצא היהודי העשיר בכמותו לעומת הממצא הרומי הדל בהקפו.
36

מיעוט הממצאים הרומים מקשה על זיהוי נכון של בוני המבנים והמתחמים בירושלים.


הכותל המערבי נמצא בתוך עמק עושי הגבינה (הטארופאון)

בין הר המוריה עליו נבנו

המקדשים היהודי והרומאי ,במזרח ובין העיר העליונה היום הרובע היהודי ,במערב.
במצב טופוגרפי זה עשויה להווצר סטיטגרפיה הפוכה.
על שכבה מאוחרת למשל מהתקופה הרומית המאוחרת יכולים להמצא ממצאים מבית שני
שהתדרדרו מהרובע היהודי בתקופה מאוחרת .ממצאים אלו עלולים להטעות ולהביא
למסקנות שגויות כאלו הרצפה היא מתקופת בית שני.
הטופוגרפיה של האתר ,שיטת הבניה הרומית ששלבה חומות ישנות בבניה חדשה ,דלות
הממצאים מהלגיון הרומי בתקופה הרומית המאוחרת והמשך הנוכחות היהודית ,החיה בטהרה
גם בתקופה הרומית המאוחרת ,יתכן ויצרו מייצג שגוי כאילו מתחם המוריה נבנה בתקופת בית
שני.

סיכום:
מתחם המוריה ,מתחם המערה ,מתחם ממרא ומתחם האכסניה הם בני אותה תקופה .
יוסף בן מתתיהו לא תאר מתחמים אלו כיון שהם לא היו קיימים בזמנו.
ניתן לשער שמתחמים אלו נבנו בימי אדריאנוס ויורשיו.
הממצאים הארכיאולוגים שנמצאו למרגלות הכותל הדרומי והמערבי סותרים ברובם מסקנות
אלו.
ההסברים המוצעים להבנת סתירות אלו מחייבים בחינה מחודשת של הממצאים ארכיאולוגים.
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רשימת תשריטים ומקורם
תשריט מס- . 0 .

מתחם המוריה בירושלים  -סיתות מסגרת.
הרב זלמן קורן ,ועשו לי מקדש ,עמ' 39

תשריט מס.9 .

-

תשריט מס. 3 .

-

מתחם המערה בחברון -

סיתות מסגרת.

אלי שילר מערת המכפלה  0979עמ' .99

חומת מתחם בעל בק בלבנון
דו" ח המשלחת הגרמנית ששחפרה בבעל בק

תשריט מס- . 4 .

סיתות מסגרת בחרם אל שריף (מתחם המוריה) המזוהה כהר הבית
דן בהט ,מנהרות הכותל המערבי ,עמ' . 89

סיתות מסגרת באכסניה הרוסית בירושלים .

תשריט מס.5 .

-

תשריט מס.6 .

-

תשריט מס.7 .

-

סיתות מסגרת בשער שכם .

תשריט מס.8 .

-

סיתות מסגרת במתחם מגדל דוד .

תשריט מס.9 .

-

סיתות מסגרת בחומה השלישית צפונה לשער שכם .

טוביה שגיב

סיתות מסגרת בחומה במלון אימפריאל שער יפו .
דן בהט  ,ירושלים מבחר תכניות.עמ' .99

J.A.T. fig.35

תשריט מס- .00 .

סיתות מסגרת בחרם אל חליל (מתחם המערה) המזוהה כמערת
המכפלה.
אלי שילר  ,מערת המכפלה  , 0979 ,עמ' . 99

תשריט מס- .00 .

סיתות מסגרת בחרם ראמת אל חליל( .מתחם ממרא )
Yizhak Magen, Judea and sammaria .p.99,101.
Madar ,1957 plan 1

תשריט מס- .09 .

סיתות מסגרת בקבר אום אל עבד .ירושלים .
דן בהט  ,ירושלים מבחר תוכניות עמ' 003
אביגד ,ספר ירושלים ,ציור .09 ,00

תשריט מס- .03 .

סיתות מסגרת בקציר אל עבד .עבר הירדן .
Architecture in Syria ,H.C.Butler . Leyden 1907 p.2- 21

תשריט מס04 .

-

במצדה בהרודיון יריחו קסריה סבסטיה וקיפרוס אין סיתות
מסגרת .סיתות מסגרת אינו אופיני לבניה ההרודינית

תשריט מס05 .

-

שטח מתחם המוריה גדול פי  9.5משטח הר הבית על פי מסכת
מידות .
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תשריט מס- 06 .

הר הבית המורחב וחומת הר הבית המקודש עלפי הצעת שיק .
Condrad Schick Die Stiftshutte der Temple in Jerusalem 1896

תשריט מס- .07 .

הרחבת הר הבית מצפון ומדרום מנוגדת לתאורו של בן מתתיהו .
Jerusalem .Hershel Shanks .N.Y.1995,p.66.

תשריט מס- .08 .

שטח מתחם המוריה גדול פי ארבע משטח הר הבית על פי בן
מתתיהו .

תשריט מס- .09 .

מקדש יופיטר בדמשק בהשוואה למתחם המוריה .
רק במאה השניה לספירה נבנו מתחמים כה גדולים .

תשריט מס- . 90 .

מפולת האבנים למרגלות הכותל ,אבן שסיתותה לא הושלם .
על פי עדותו של בן מתתיהו הר הבית הושלם לפני חורבנו .

תשריט מס- .90 .

הסלע פורץ את חומת הכותל המערבי ללא עיבוד .
דן בהט  ,מנהרות הכותל המערבי ,עמ' . 008

תשריט מס.99 .

-

אבן בכותל המערבי ,סיתות פנים המסגרת החל ולא הושלם עד
היום.
דן בהט .קדמוניות .

הרחוב למרגלות הכותל לא הושלם .עבודות חציבת הסלע בהמשך
הרחוב הופסקו לפתע.

תשריט מס- .93 .

הרב זלמן קורן ,ועשו לי מקדש .עמ' . 906

תשריט מס- .94 .

במפת מידבא אין איזכור של מערת המכפלה וחברון .
מ .אבי יונה .מפת מידבא ,תרגום ופרוש,
ארץ ישראל במפת מידבא ,אריאל ,0996 ,דף ח' .

תשריט מס- .95 .

דוגמאות של פילסטרים בעולם .

תשריט מס- .96 .

הפילסטרים אינם עמודים נפרדים אלא חלק מהחומה וכוללים
סיתות מסגרת כדוגמת כל אבני הכתלים .

תשריט מס- .97 .

פילסטרים עם כותרות בתרבות ההלניסטית נבטית .
אברהם נגב ,אדוני המדבר ,0983 ,0983 ,עמ' .77

מתחם המערה -נותרו פלסטרים שלמים לכל אורכם .

תשריט מס- .98 .

א .שילר מערת המכפלה 0979 ,עמ' .03

De Vogue ,Le Lemple de Jerusalem
תשריט מס- .99 .

אבנים בעלות פאות של פילסטרים .למרגלות הכותל המערבי .

תשריט מס- .30 .

החדר של קונדר  -פילסטרים בכותל המערבי .
Ch. Warren .Jerusalem Excavation .1867 1870 pl .xv pl. xxxvii

תשריט מס.30 .
תשריט מס- .39 .

-

מתחם ממרא  -פילסטרים ונסוגות .
Yitzhak magen .Judea and samaria .2008.p.104 .
שרידי חומת הפילסטרים באסניה הרוסית משולבים בכנסית
הקבר בתקופה הביזנטית
דן בהט  ,אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים  .0994.עמ' .64
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תשריט מס.33 .

-

תשריט מס- .34 .
בחומה.

החלק התחתון של הנסוגות משתפל לעבר חומת המסד .
מתחם המוריה ,מתחם המערה ,מתחם ממרא ומתחם האכסניה .
מקדש אפרודיטה בכנסית הקבר שמו לב לשחזור הפילסטרים
דן בהט אטלס כרטא ירושלים עמ'  . 60ע"י ריטמאייר .

תשריט מס- .35 .

טבלה מס 0 .השוואה בין המתחמים .
שגיב טוביה

תשריט מס- .36 .

השוואה בין האורדרים ההלניסטים ובין האורדר במתחמים .
ויטרוביוס .על אודות האדריכלות ,תרגם רוני רייך .0997 ,עמ' .75

תשריט מס37 .

-

תשריט מס.38 .

-

הכתובת העברית שהתגלתה למרגלות הכותל "לבית התקיעה
להכ"...
האינציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל .0999 ,עמ' .659

הכתובת המונומנטלית הלטינית מהמאה השניה שהתגלתה
בארמון האומאי למרגלות הכותל הדרומי .
מיכאל אבי יונה כתובת רומית בחפירות הכותל הדרומי של הר הבית
בנימין מזר .חפירות ארכיאולוגיות בירושלים העתיקה ,סקירה ראשונה .תשכ"ח.
לוח י"ב .

תשריט מס- .39 .

אבני רבא שהתגלו בחומת הכותל המערבי .
דן בהט ,מנהרות הכותל המערבי 9003 ,עמ' . 94

תשריט מס- .40 .

אבני רבא בבעל בק בלבנון .

תשריט מס- .40 .

סיתות מסגרת בבעל בק בלבנון ובמתחם המוריה בירושלים .
דו"ח המשלחת הגרמנית ,ציור של וילאם ברטלט .

תשריט מס- .49 .

אבני רבא משולבות בחומת במתחמים ,בירושלים ובבעל בק .
דן בהט ,מנהרות הכותל המערבי ,עמ' .88
דו"ח המשלחת הגרמנית שחפרה בבעל בק .

תשריט מס- .43 .

מקדש יופיטר בבעל בק בהשואה למסגד אלאקצה וכיפת הסלע.
הרב זלמן קורן .ועשו לי מקדש עמ' . 095

תשריט מס- .44 .
תשריט מס- .45 .

תכנית מסגד אל אקצה בהשוואה למסגד טיפוסי ולבסיליקה
טיפוסית .מסגד אלאקצה הוא מבנה רומי .
מקדש יופיטר בירושלים  -הצעת שחזור .
טוביה שגיב

תשריט מס- . 46 .

הכותל המזרחי .הקטע הצפוני לתפר הוא כותל הקדום לימי
הורדוס.
דן בהט ,אטלס כרטא ירושלים ,עמ' .40

תשריט מס- . 47 .

כותלי מתחם המוריה .סיתות גס ועדין מתחת למפלס הרחוב.
Ch. Warren .Jerusalem Excavation .1867 1870 pl .xv pl. xxxviii
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ספרות
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים( ,תרגום אברהם שליט ,ירושלים תשכ"ג).
להלן :קדמוניות (שליט)
יוסף בן מתתיהו ,תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים ( ,תרגום י.נ .שמחוני,ת"א תשי"ט),
להלן :מלחמת (שמחוני).
ויטרוביוס ,על אודות האדריכלות ( .תרגם רוני רייך ,ת"א . )0997
משנה ,מסכת מידות ( .להלן :מידות)
שמואל יבין ,מלחמת בר כוכבא .ירושלים תש"ו.
ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי .עורכים :ד .ברס ,ש .ספראי ,י .צפריר ,מ.
שטרן ,ירושלים ,תשמ"ב
ספר ירושלים התקופה הרומית והביזנטית .עורכים :י .צפריר ,ש .ספראי ,ירושלים 0999
מיכאל אבי יונה ,בימי רומא וביזנטיון ,ירושלים ,תש"ו
מאיר בן דב ,חפירות הר הבית בצל הכתלים ולאור התגליות ,ירושלים 0989
דן בהט ,אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים0994 .
ארץ ישראל במפת מידבא ,אריאל  .006תשנ"ו
דן בהט .מנהרות הכותל המערבי ,ירושלים9003 ,
ספר חברון ,עורך :עודד אבישר ,ירושלים ,תש"ל.
אורה לימור .מסעות ארץ הקודש .ירושלים ,תשנ"ח
זלמן קורן ,ועשו לי מקדש ,ירושלים9007 ,
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הערות ומקורות
 .0מאמר זה הוא המשך והרחבה למאמרים שפורסמו בעבר .


'המקדש טמון בדרום' .



'איתור בית המקדש על פי מבטו של אגריפס'  .תחומין



סלעים ומים לזיהוי מקום המקדש בהר הבית תחומין כ"ח  ,אלון שבות (תשס"ח) עמ' 501 - 471



תחומין

י"ד ,אלון שבות (תשנ"ד) .עמ' .479 – 437
כ"ה ,אלון שבות (תשס"ה) .עמ' 542 - 514

נעלמי הר הבית במשוואות אלגבריות ,ע..מרצבך ומ' קופל (עורכים ) הגיון  5תשס"א

עמ' 140 -130

אני מודה לז'אבו (זאב ארליך) על סיעור המוחות שהתנהל ביננו לאחרונה ובעקבותיו נולד מאמר זה.
לפרופ' רוני רייך שאפשר לי בזמנו להסתובב בין הממצאים בשעת חשיפתם למרגלות הכותל המערבי .
לד"ר דן בהט שסייע לי לנבור במרתפי הקרן לחקירת א"י בלונדון .
לרב זלמן קורן על שיחות רבות שחידדו את משמעות דברי המקורות .
 .9כל החוקרים ואנשי המסורה קובעים כי המתחם חרם אל שריף (מתחם המוריה ) נבנה על ידי
הורדוס.
וורן ,בנימין מזר ,י .צפריר ,דן בהט ,הרב ז .קורן,
ניתוח הנושא בסגנון תורני ניתן לראות בספרו של קורן "חצרות בית ה' " ירושלים ה'תשל"ז',
פרקים א' ב'

 .3מי בנה את מערת המכפלה .
לוריא בן ציון לוריא '.הבנין שעל מערת המכפלה וזמנו' .
ע' אבישר (עורך) ספר חברון .1978 .עמ' . 269-265
ט .שגיב ' .המערה אשר בשדה המכפלה '  ( 1985חוברת בהוצאת המחבר )
ט .שגיב 'מתחם מערת המכפלה מקדש לצלם הקדמוני'
פרקים בנחלת יהודה ז.ארליך (עורך) 1995.עמ' . 200 -175

59-114 Yitzhak magen. Judea and samaria. 2008 .p
 .4סיתות שולים אינו יכול לשמש כאמת מידה לקביעת תארוך המבנה .
מתחם האכסניה הרוסית -תקופה רומית מאוחרת .
מגדל פאצאל  -תקופת הורדוס .
המדרון במגדל פאצאל  -צלבני
החומה במתחם מגדל דוד
החומה השלישית  -ימי אגריפס
ראו דברי דן בהט .אטלס כרטא ירושלים  .עמ' . 14
ארץ בני טוביה  -תקופה חשמונאית.
 .5בכל האתרים המוזכרים בדברי בן מתתיהו שנבנו על ידי הורדוס ונחשפו בחפירות ארכיאולוגיות אין
סיתות מסגרת.
בן מתתיהו .מלחמת  .א' כא א-יג ( .שמחוני עמ' ס-סד)
 .6מידות הר הבית על פי חז"ל 'חמש מאות על חמש מאות אמה'  .משנה .מסכת מידות ב ,א.
 .7קביעת אורך האמה
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 4.44ס"מ

גודל האמה הרומאית אינציקלופדיה העברית ערך מידות כרך כ"ב עמ' 235

 0.48ס"מ

ה"ר חיים נאה שיעורי תורה

 0.50ס"מ

גודל האמה ע"פ צ .וורן  .וורן .ירושלים של מטה .עמ' .67

 0.54ס"מ

ערוך השולחן סי' רא

 0.56ס"מ

גודל האמה על פי מידות שער ברקלי .קורן חצרות בית ה' עמ' 273

 0.57ס"מ

משיב דבר או"ח סי' כד .

 4.57ס"מ

הרב ז .קורן .ועשו לי משכן .עמ' .143

 0.58ס"מ

חזון איש או"ח סי' לט .

 0.60ס"מ

טיקוצינסקי .עיר הקודש והמקדש .ד ,ו.

 3.69ס"מ

חתם סופר או"ח סי' קפא
עיין :אינציקלופדיה תלמודית ערך ':אמה'
טוביה שגיב '.המקדש נתון בדרום' .תחומין י"ד עמ' . 439

 .8ההצעה שהיו שני מתחמים,הר הבית המקודש והר הבית המורחב .לכל מתחם חומות משלו :
הרב זלמן קורן .ועשו לי משכן ..עמ' 130
אדריכל יעקב יהודה .קורן עמ' 145
Conder Schic .Die stiftshutte. Der Temple in Jerusalem 1896
 .9בתאור הקרבות במרד הגדול אין כל תאור של מערך נוסף של חומות
בן מתתיהו  .מלחמת  .ו ,ב-ד,
 .00ההצעה שהר הבית המורחב לא כלל חומות בתחום המקודש :
מודל בית שני  .מוזאון ישראל .
מיכאל אבי יונה '.בית המקדש השני' .ספר ירושלים .תשט"ז .עמ' . 414
De Vogue .Le Temple de Jerusalem.1864-1865 M.
 .00בן מתתיהו .מלחמת  ,א ,כא ,א (שמחוני עמ' ס)
' .חדש הורדוס את היכל ה' והרחיב את החצר סביב לו פי שנים ובנה עליה חומה '
 .09בן מתתיהו .מלחמת ,ה ,ה ,א( .שמחוני עמ' רצ).
' ואחרי כן פרצו בחומת הצפון של העיר והוסיפו על תחום המקדש כמידה אשר היה בה אחרי כן
כדי להקים חומה מסביב לכל המקדש' .
 .03מידות הר הבית על פי בן מתתיהו ריס על ריס
קדמוניות ,טו ,יא .,ג ( .שליט עמ' )900.
 ' .04הסטיו המלכותי אורכו ריס אחד והוא נמשך באורכו מהעמק המזרחי עד העמק המערבי '.
קדמוניות  ,טו ,יא ,ה(.שליט עמ' ) 201
 .05עזריאל הילדסהימר .מידות בית המקדש של הורדוס .ירושלים תשל"ד  .עמ' .73
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מגן .ברושי ',מהימנותו של י .בן מתתיהו'  ,א .רפופורט (עורך) קובץ מחקרים ,יוסף בן מתתיהו
היסטוריון של א"י ,ירושלים ,תשמ"ג עמ' . 27 -21
 .06השלמת בנית הר הבית
' אותו זמן נגמר גם בנין בית המקדש העם ראה איפה שלמעלה משמונה עשר אלף פועלים בטלים'
קדמוניות ,כ ,ט ,ז( .שליט עמ' ) 370
 .07בנית הכותל המערבי הופסקה ולא הושלמה לפני החורבן בניגוד לדברי בן מתתיהו .
מראה הכותל במערבי בצפון ראו:
דן בהט '.תעלת המים החשמונאית ליד הר הבית '.ירושלים העיר העתיקה .
אריאל . 0988. 58 -57עמ' . 15-9
 .08הרחוב נחסם על ידי סלע שלא נחצב .
דן בהט  ,מנהרות הכותל המערבי ,ירושלים  .9003עמ' . 124, 121
 .09הדמיון בין מתחם המערה ומתחם ממרא .
Yitzhak magen Judea and samaria. 2008 .p’59-114
ט .שגיב " ,המערה אשר בשדה המכפלה " תל אביב  ( 0985חוברת בהוצאת המחבר )
ט .שגיב ' ,מתחם מערת המכפלה מקדש לצלם הקדמוני'
ז.ארליך (עורך) פרקים בנחלת יהודה .ירושלים  1995.עמ' . 200 -175
 .90רשימת הפרויקטים שבנה הורדוס .
בן מתתיהו .מלחמת .א ,כא ,א-יא (שמחוני עמ' ס-סג ).
 .90תאור מערת המכפלה על ידי בן מתתיהו .אין הוא מזכיר את הורדוס כבונה מתחם המערה .
מלחמת ד ,ט ,ז (שמחוני עמ' רסג )
 .99רבי בנאה מציין את קברי האבות
בבלי .בבא בתרא נח ע"א
 .93אשתורי הפרחי שואל למה היה צורך לסמן את קברי האבות
אשתורי הפרחי  ,כפתור ופרח .ירושלים תרנ"ן .עמ' ש .
 .94תאודוסיוס קבע שהמרחק מחברון למערת המכפלה  9מיל .
י .צפריר '.המפות שהחזיק תאודוסיוס' .קתדרא ( 00תשל"ט ) עמ' . 76
 .95תאור מערת המכפלה באלוני ממרא ,אנטונינוס מפלקנטינוס
מ' איש שלום ,מסעי הנוצרים לארץ ישראל ,ת"א תשכ"א ,עמ' . 220
אורה לימור .מסעות ארץ הקודש ,.ירושלים ,תשנ"ח  .עמ' . 237
 .96תאור מערת המכפלה  -ארקולפוס .
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T. Wright Early Ttravels in Palestin .London 1848 p’6-7
תרגום ד"ר אורה לימור
 .97חברון -מפת מידבא .
מיכאל אבי יונה ',מפת מידבא-תרגום ופירוש '
ארץ ישראל במפת מידבא ,אריאל , 006תשנ"ו דף ח'
ראה יצחק מגן הערה . 09
 .98תאור מערת המכפלה -מוקדסי
. Palestine Mukaddasi Description of Syria Including
.P.P.T.S. London 1896 v.iii.p’50-51.
 .99תאור מערת המכפלה  -בנימין מטודלה .
מסעות ר' בנימין ,כת"י אדלר לונדון תרס"ד ,יערי ,מסעות עמ' .47-43
 .30תאור מערת המכפלה -ר' פתחיה מרגנשבורג .
יערי .מסעות .עמ' . 55-50איזנשטיין ,מסעות עמ' 56
 .30תאור מערת המכפלה ר' עובדיה מברטנורא .
יערי ,מסעות. 129-125 ,
 .39תאור מערת המכפלה רחל ינאית בן צבי
אנו עולים ,ירושלים
 .33בנית מערת הכפלה ומתחם אלוני ממרא על ידי שלמה
ספר חברון עורך  :ע.אבישר  ,עמ' .327 ,307
 .34הגדרת המושג "פילאסטר "
ויטרוביוס ,על אודות האדריכלות  ,ערך אומנה (.תרגם רוני רייך תל אביב תשנ"ז  ,עמ' .)272
 .35חדר קונדר
Warren –Conder SWP1 .1884 .214
Vincent .1956.544
 .36בן מתתיהו .איננו מתאר פילסטרים בהקף החיצוני של הר הבית .
מלחמת ,ה ,ה ,.ב( .שמחוני עמ' רצא ) .קדמוניות טו ,יא ,ה( .שליט עמ' ) 201
יש לשים לב לתאור המגדלים במערב :
'ונפלא גם גודל האבנים[ .]..והם חוברו אשב אל אחותה עד כי נדמה כל מגדל לעין רואה כבנוי
כולו מסלע אחד [..]...ולא נכרו הסדקים בין האבנים המדבקות' .
מלחמת ,ה  ,ד ,ד( .שמחוני עמ' רפט )
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בן מתתיהו מתאר סגנון בניה המתאפיין בכך שהמבנים נראו כל אחד כגוש אחד ,עשוי סלע
תוך טשטוש הסדקים בין האבנים .
לעומת זאת סיתות המסגרת הנראה לעינינו ,המיוחס להורדוס ,הינו סגנון בניה שונה לחלוטין.
סגנון המדגיש את החריצים שבין האבנים ולא פעם המתכנן חורץ חריצים מלאכותים
משיקולים דקורטיבים בלבד .
 .37אלוני ממרא
-114 95 Yitzhak magen Judea and samaria. 2008 .p
 .38יריד הבוטנה.
ירושלמי עבודה זרה עז  .בראשית רבא סוף מז
 .39מקדש אפרודיטה במקום כנסית הקבר
 .40האורדרים
עמ'

)

וטרוביוס ,על אודות האדריכלות . ,ספר שלישי ,פרק ג ( .תרגם רוני רייך 1997 ,

 .41יריד הבוטנה ,ראה הערה . 38
 .49מקדש אפרודיטה על מקום כנסית הקבר .
דן בהט ,אטלס כרטא לתולדות ירושלים  . 1994,עמ' ; . 61
 .43הסיבות למרד בר כוכבא
דיו קסיוס ,היסטוריה רומית 0.09.69
יעקב משורר .מטבעות אליה קפיטולינה ,ירושלים  1989 ,עמ' .10,9
א .אופנהימר ',מרד בר כוכבא ' ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ,
עמ' .51 - 40
 .44הכתובת 'לבית התקיעה להכ' ......
מאיר בן דב  ,חפירות הר הבית ,
דן בהט  ,אטלס כרטא לתולדות ירושלים , 1994,עמ' . 43
 .45הכתובת המונומנטלית הרומית ..
מיכאל אבי יונה ',כתובת רומית בחפירות הכותל הדרומי של הר הבית' ,
 .בנימין מזר .,חפירות ארכיאולוגיות בירושלים העתיקה סקירה ראשונה של עונת תשכ"ח
ירושלים ,תשכ"ח ,עמ' .16,15
 .46הקוודרא שנבנתה על ידי אדריאנוס  .כרוניקא דפסחא עמ' 254
בנימין איזק ' ,ירושלים מלאחר המרד הגדול עד ימי קונסטנטינוס' .ספר ירושלים
התקופה הרומית ביזנטית  .עמ ' 13 -1
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 .47כושר שינוע של אבנים גדולות בימי ויטרוביוס לא עלה על  50טון .
ויטרוביוס ,על אודות האדריכלות  ,ספר עשירי ב' ( .13תרגם רוני רייך ,ת"א 1997 ,עמ' )
 .48השוואה בין מקדש יופיטר בבעל בק לבין מסגד אלאקצה וכיפת הסלע בירושלים .
טוביה שגיב ,סלעים ומים לזיהוי מקום המקדש בהר הבית  ,תחומין כ"ח ,עמ' .482,472
הרב זלמן קורן  ,ועשו לי מקדש  ,עמ' 194. -195
 .49דיו קסיוס הקמת מקדש ליופטר בעקבות כשלון מרד בר כוכבא .
דיו קאסיוס היסטוריה רומית 12 .69 ,
 .50ב' מזר ".חפירות ארכיאולוגיות בירושלים .העתיקה סקירה ראשונה על חפירות תשכ"ח".
ארץ ישראל ט' ירושלים תשכ"ט .עמ' 161-174
ב' מזר  '.החפירות הארכיאולוגיות ליד הר הבית סקירה שניה עונות תשכ"ט תש"ל '

.

ארץ ישראל י' ירושלים תשלא  .עמ' . 34-1
ר' רייך וי' ביליג  '.חפירות ליד הר הבית וקשת רובינסון בשנים '0996 -0994
קדמוניות )0999( 007עמ' 44 -33

(להלן רייך ,חפירות )

יובל ברוך .רוני רייך '.ממצאים מימי בית שני בחפירות החדשות בעופל מדרום להר הבית '.
קדמוניות  099תשס"ב עמ' . 90 -88
 .50ממצאים למרגלות הכתלים של מתחם המוריה
ראה הערה 50
 .59דלות הממצאים מהתקופה הרומית המאוחרת .
יורם צפריר '.הטופוגרפיה והארכיאולוגיה של איליה קפיטולינה' ',צפריר ש ,ספראי (עורכים).
ספר ירושלים בתקופה הרומית והביזנטית ,ירושלים תשנ"ט .עמ' . 158 - 115
 .53מטבעות וכלים משלהי התקופה הביזנטית מתחת לאבני החורבן.
מאיר בן דב ,חפירות הר הבית בצל הכתלים ולאור החפירות  .עמ' . 186
 .54מטבעות מתחת לריצוף הרחוב
רוני רייך ויעקב ביליג ' ,חפירות ליד הר הבית וקשת רובינסון בשנים . '0996 -0994
קדמוניות  007תשנ"ט .עמ' . 35
 .55אבני הכותל הן אבנים בשימוש משני .
איתמר פרת .' .אבני הכותל המערבי וכותלי הר הבית'
:א.שילר ג.ברקאי (עורכים).הכותל המערבי ..אריאל . 089-080תשס"ו ,עמ' .32-28
 .56התפר בכותל המזרחי
בן מתתיהו  ,קדמוניות כ ,ז,ט(.שליט עמ'

) .בן מתתיהו ,קדמוניות טו יא .ג( .שליט עמ' )900

 .57אבנים המסותתות בסיתות מלא מתחת לריצוף
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מ' בן דב .חפירות הר הבית  ,עמ' . 97 - 96
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הגדרה לתקופות .

 .59יהודים בירושלים עד מרד בר כוכבא
י.מגן .תעשיית כלי אבן בירושלים בימי בית שני , 1988,עמ' .107
שמואל יבין ,מלחמת בר כוכבא ,ירושלים ,תש"ו .פרק א' .
ש .ספראי ',היהודים בירושלים בתקופה הרומית' ,
ספר ירושלים ,התקופה הרומית ביזנטית ,עמ' . 24 -15
 .60התקווה לבנית המקדש
לפני מרד בר כוכבא .
'בימי ר' יהושע בן חנניה גזרה מלכות שיבנה בית המקדש '.
בראשית רבא סד ,הוצאת אלבק .עמ' 712 - 710
מצוות שנובעות מהעקרון ':במהרה יבנה המקדש' .
יום ההנף כולו אסור
איסור שתית יין לכהנים

מהרה יבנה בית המקדש ,בבלי ,רה"ש ל ע"א
מהרה יבנה בית המקדש  ,בבלי ,סנהדרין כב ע"ב.

איסור אכילת ביצה ביום טוב שני  .מהרה יבנה בית המקדש ,בבלי ,ביצה ה ע"ב.
איסור נתינת מום בבהמה

מהרה יבנה בית המקדש ,בבלי ,בכורות נג ע"ב.

הכהנים ממשיכים להקרא על שם משמרתם בבית המקדש .
בתקופת יולינוס הכופר .
זאב רובין ' ,ירושלים בתקופה ביזנטית' ,ספר ירושלים ,התקופה הרומית והביזנטית ,
עמ' 214 209
עודד עיר שי ',כנסיית ירושלים מכנסיית נימולים לכנסיית גויים' ,שם עמ' . 81
 .60שימוש בכלי אבן בקרבת ירושלים לאחר המרד הגדול.
י .מגן .תעשיית כלי אבן בירושלים בימי בית שני ,ירושלים  , 0988פרק ה' .
 .69שימוש בכוח אדם יהודי לפרויקטים רומאים בתקופה שבין המרידות .
'אמר רבי יוחנן בן בן זכאי [ ]....לא רציתם לתקן הדרכים והרחובות לעולי רגלין הרי אתם
מתקנין את הבורגסין ואת הבורגנין לעולי כרכי מלכים ' .מכילתא שמות יט א .
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