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בצל אשור
היערכות חזקיהו לקראת מצור סנחריב



 ימי פילוג

עם פילוג הממלכה בימי רחבעם ©∏≥π לפנה¢ס® הקיץ הקץ על הממלכה המאוחדת. במקומה 
נוצרו שתי ממלכות, יהודה וישראל, אשר נחשפו לפגיעתן הרעה של הממלכות השכנות, ולעתים 
אף נלחמו זו בזו. קרנה של ירושלים ירדה פלאים. השבטים הצפוניים הפנו עורף למקדש והקימו 
מרכזים דתיים בבית אל ובדן. במקום ירושלים בחרו להם מלכי ישראל מרכזים מדיניים בשכם, 

בפנואל ובתרצה ולבסוף בשומרון, כל שושלת על פי צרכיה.

בצל אשור

מרחבעם עד חזקיהו
מלכות יהודה נותרה קטנה ודלת אמצעים לעומת אחותה 

הנציבויות  מ-12   11 נפלו  ישראל שבחלקה  מלכות  הצעירה 

שהקים שלמה. הממלכה הגדולה לבית דוד הצטמצמה לדרום 

במת ההר עם שוליים צרים במזרח ובמערב. שטחי עבר הירדן 

המזרחי, דרכי המסחר החשובות וערי המבצר שבנה שלמה 

- הגורמים שהביאו לידי שגשוג כלכלי והקנו לירושלים את 

חוסנה הביטחוני - נעלמו. עתה חדלה ירושלים להיות מרכז 

החיים המדיניים והכלכליים של ארץ ישראל כולה.

ישראל  לבין ממלכת  יהודה  בין ממלכת  האחים  מלחמת 

פתח  ופתחה  מאוד  אותה  החלישה  שנה,  כ-60  ארכה 

דמשק.  וארם  מצרים  כגון  מבחוץ  כוחות  של  להתערבותם 

שישק  מצרים.  מלך  שישק  היה  בירושלים  לפגוע  הראשון 

אחר  במרחב  כוחו  את  להגדיל  הפנימי  הסכסוך  את  ניצל 

תקופה ארוכה של שקיעה. רחבעם )911-928 לפנה"ס( ביצר 

את ממלכת יהודה, אך כבר בשנה החמישית למלכותו עלה 

ואת אוצרות  ה'  "ויקח את אצרות בית  ירושלים,  שישק על 

בית המלך ואת הכל לקח" )מל"א יד כו(. מלך יהודה אחר, 

נזקק כעבור שנים מספר גם הוא  )867-908 לפנה"ס(,  אסא 

לאוצרות המלוכה והמקדש בעת פלישת צבא זר. אסא שלח 

אותם כופר לבן הדד מלך ארם דמשק כדי שיסיר מעליו את 

בעשא מלך ישראל שאיים לכבוש את ירושלים )שם טו יח(. 

מלכות יהודה ספגה מכה אחר מכה אך על אף נחיתותה לא 

נבלעה במלכות ישראל הגדולה והחזקה. היא הצליחה לשמור 

ואף שיפרה עם הזמן את מצבה האסטרטגי  על עצמאותה 

כנגד מלכי ישראל.

בימי יהושפט )846-867 לפנה"ס( פסקה סוף-סוף המלחמה 

המדיניים  קשריו  את  חיזק  ויהושפט  הממלכות,  שתי  בין 

והכלכליים עם ממלכת הצפון ובעקיפין גם עם צור. יהושפט 

אף יצא למסעות מלחמה משותפים עם אחאב מלך ישראל 
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ברמות גלעד, ואחר כך עם בנו של אחאב, יהורם, נגד מואב. 

הִמנהליים  והתיקונים  יהושפט  בימי  הממלכה  התרחבות 

שעשה בתחום ריכוז השלטון ומערכת המשפט החזירו את 

יהושפט  נלחם  אסא  כאביו  לירושלים.  הכלכלי  השגשוג 

את  טיהר  ואף  בעיר  אחיזה  שביקשו  נכריים  בפולחנים 

אולם  האלילות.  מן  השדה  ערי  ואת  המקדש 

הידוק הקשרים עם התרבות הפיניקית ועם בית 

אחאב, ובכללם נישואי בנו של יהושפט יהורם 

עם עתליה, בתם של אחאב ואיזבל, הביאו ככל 

הנראה כבר בסוף ימי שלטונו לידי התחזקות 

גורמים אלו. אחר מות יהושפט נאלצה ירושלים 

להיאבק שוב על דמותה הרוחנית.

קודמיה  מכל  יותר  לכת  שהרחיקה  מי 

בהחדרת האלילות לעיר הייתה עתליה, המלכה 

עד  )והאחרונה  ירושלים  בתולדות  הראשונה 

שלומציון המלכה שמלכה במאה ה-1 לפנה"ס(. 

ואחזיה לפנה"ס(   843-846( יהורם  של  שלטונם  בתום 

עתליה  עלתה  יהושפט,  צאצאי  לפנה"ס(,   842-843(

והביאה לשיא את עבודת  )836-842 לפנה"ס( לכס המלכות 

ה'  היכל  של  בצדו  עמד  שלטונה  שנות  שש  במשך  הבעל. 

מבנה פולחן נוסף - "בית הבעל" )אל נכון בית בעל שמים 

וההשפעה  סולק  הזר  הפולחן  וצלמיו.  מזבחותיו  על  הצורי( 

הכוהן  יהוידע  שחולל  במהפכה  הופסקה  ושומרון  צור  של 

הגדול. יהוידע ונאמניו סילקו את עתליה והעלו את יואש )בנו 

הקטן של אחזיה שהם הסתירו מפני עתליה( לכס המלוכה.

הרפורמה שחולל יהוידע )שהיה עוצר המדינה במשך ימי 

נערותו של יואש( בבירה ובדק הבית הנרחב שנעשה במקדש 

בימי שלטון יואש )798-836 לפנה"ס( )מל"ב יב יב-יג( העלו 

שוב את מעמד בית המקדש, והוא היה למרכז החיים ביהודה. 

ככל  חשש  יואש  הידרדרות.  חלה  יהוידע  מות  לאחר  אולם 

והוא  הגדול,  הכוהן  מן  ובייחוד  הכהונה  מהתחזקות  הנראה 

המהפכה,  מחולל  של  בנו  את  ה'  בית  בחצר  להורג  הוציא 

יואש  של  סופו  כא(.  כד  )דבה"ב  יהוידע  בן  זכריה  הכוהן 

הפאר  את  לפרק  שנאלץ  לפני  לא  אך  עבדיו  בידי  שנרצח 

מלך  לחזאל  ככופר  ולשלחו  המלך  ולבית  למקדש  שהביא 

ארם כדי שיסור מעליו )שם כה-כו; מל"ב יב כא-כב(.

 769-798( אמציה  בימי  פרץ  אחים  מלחמת  של  גל  עוד 

לפנה"ס(. שלטונו החל בסימן הרחבת גבולות הממלכה לכיוון 

דרום. אך עקב הצלחותיו הצבאיות באדום והשגשוג הכלכלי 

שזכה לו, התגרה אמציה גם במלכות ישראל. 

בבית  ניגף  יהודה  צבא  יפה.  עלה  לא  ניסיונו 

שמש בפני צבא ישראל, ויהואש בן יהואחז מלך 

ישראל לקח את אמציה בשבי. מלך ישראל אף 

הצפונית  החומה  את  ופרץ  ירושלים  על  עלה 

של העיר "בשער אפרים עד שער הפנה ארבע 

מאות אמה" )מל"ב יד יג(.

עוזיהו  בוודאי  עשה  בחומה  התיקונים  את 

ימי  במשך  לפנה"ס(.   733-769( אמציה  בן 

שתי  בין  היחסים  השתפרו  הארוכים  מלכותו 

הממלכות, ולשתיהן היה זה זמן של התחזקות 

גבול  ועד  אילת  עד  הגיע  יהודה  גבול  גבולות.  הרחבת  ושל 

מצרים. עוזיהו ביצר את חומות ירושלים והקים בה מגדלים 

"על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם" )דבה"ב 

כו ט(, וכן "חשבנות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל 

הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות" )שם כו טו(. בנו יותם 

עוזיהו  כשחלה  השלטון  את  לידיו  נטל  לפנה"ס(   743-758(

בצרעת ופרש ל"בית החופשית", והוא המשיך בחיזוק העיר 

ובנה את "שער בית ה' העליון" )מל"ב טו לה(, "ובחומת העפל 

בנה לרב" )דבה"ב כז ג(.

בבניית  יותם הם שהחלו  ובנו  בנימין מזר שיער שעוזיהו 

שכונות )פרוזות( מצפון מערב לעיר דוד כגון המכתש )צפ' 

ועוד(  יד  כב  )מל"ב  והמשנה  המרכזי  הגיא  לאורך  יא(  א 

אלו  פי ששכונות  על  זאת אף  הגבעה המערבית,  שבמרומי 

נזכרות במקראות הדנים בתקופה מאוחרת יותר.

הסתבכות עם אשור
תפנית חדה בתולדות ירושלים חלה בראשית מלכותו של 

אחז בן יותם, עם עליית צלה המאיים של אשור בדרכה להיות 

שבר ידית קנקן שבו מוטבעת 
הכתובת "למלך ממשת"

האימפריה השולטת בכיפה. הריקוד המסוכן עם האימפריה 

המתעצמת אירע כאשר בימי אחז, אביו של חזקיהו, החלה אשור 

לכבוש את ממלכות האזור "כאסף ביצים עזבות" )יש' י יד(.

באותה עת התארגנה ברית הגנה נגד אשור בראשותם של 

רצין מלך ארם ופקח מלך ישראל. השניים החליטו לכבוש 

את ירושלים ולהדיח את אחז שסירב להצטרף לברית. הנביא 

יצא  אחז  של  סבו  מימי  עוד  ירושלים  את  שליווה  ישעיהו 

אל אחז אל "קצה תעלת הברכה העליונה 

והפציר  ג(  ז  )שם  כובס"  שדה  מסלת  אל 

האודים  זנבות  מ"שני  לפחד  שלא  בו 

הזהיר  הנביא  ד(.  ז  )שם  האלה"  העשנים 

שכן  לעזרה  לאשור  לפנות  שלא  אחז  את 

עזרתם  תמורת  האשורים  שיגבו  המחיר 

יהיה יקר מנשוא ויעלה על יהודה את "מי 

אשור  מלך  את  והרבים  העצומים  הנהר 

שעה  לא  אחז  ז(.  ח  )שם  כבודו"  כל  ואת 

אשור  מלך  פלאסר  תגלת  עלה  ולבקשתו  ישעיהו,  לדברי 

בשנים 732-733 לפנה"ס על ארם דמשק והפך אותה לפחווה 

אשורית. אחר כך עלה על ממלכת ישראל, קרע ממנה חבלי 

ארץ בגליל העליון, הגלה את תושביהם והחליף את המלך 

פקח בן רמליהו בהושע בן אלה. יורשיו, שלמנאסר החמישי 

הצפון,  בירת  שומרון  את  סופית  תבוסה  הביסו  וסרגון, 

ולאחר מצור של שלוש שנים נכבשה העיר והוגלו תושביה. 

כך החלה גלות עשרת השבטים )722 לפנה"ס(, ובכך הקיץ 

הקץ על מלכות ישראל. אבל האשורים לא ידעו ׂשבעה, והם 

לטשו את עיניהם למצרים, לחופי הים התיכון וגם לממלכת 

יהודה עצמה.

חזקיהו
במלחמות  כוחה  את  ישראל  ממלכת  שהתישה  בזמן 

ולבסוף נמחקה מדפי ההיסטוריה, נתחזקה ממלכת יהודה. 

את  הרחיב  הוא  לפנה"ס.   727 בשנת  לשלטון  עלה  חזקיהו 

אביו בשפלה  בכבשו את השטחים שנקרעו מאחז  שלטונו 

ובדרום.  בצפון  השפעתו  תחום  את  והרחיב  החוף  ובמישור 

ערי הממלכה, ובעיקר ירושלים, זכו לשגשוג כלכלי ולתגבור 

של אלפי גולים שנמלטו מממלכת ישראל הקורסת.

חזקיהו פתח את השערים לשארית הפלטה ועודד אותה 

השקיע  מיוחד  מאמץ  דוד.  ובית  ה'  מקדש  לחיק  לחזור 

נוסף  המקדש.  של  קרנו  ובהעלאת  האלילות  נגע  בטיהור 

על סילוק הפולחנים הזרים שחדרו ליהודה, הסיר חזקיהו, 

בצעד חסר תקדים, את הבמות לעבודת ה' הפזורות ברחבי 

הממלכה וייחד את המקדש למקום פולחן 

ב"לב  עלו  רבבות  ישראל.  לאלוהי  בלעדי 

יב( לחוג את חג החירות  )דבה"ב ל  אחד" 

בירושלים. דומה כי חזקיהו, נצר לבית דוד 

שעת  זיהה  א(,  יא  )יש'  ישי"  מגזע  ו"חטר 

להרחיב את  ליושנה,  להחזיר עטרה  כושר 

האומה  שארית  את  ולאחד  הארץ  גבולות 

וירושלים כבימי הזוהר של  סביב המקדש 

"ביקש  חז"ל:  אמרו  כך  על  ושלמה.  דוד 

הקב"ה לעשות חזקיהו משיח" )בבלי, סנהדרין צד ע"א(.

הצלחותיו של חזקיהו חיזקו את רוחו, והוא לא נרתע אף 

מלמרוד באימפריה האשורית. הוא כרת בריתות עם מצרים 

ועם בבל, וכשנהרג סרגון מלך אשור במפתיע בשדה הקרב 

)705 לפנה"ס(, הניף חזקיהו את דגל העצמאות אל מול פני 

הכובש הגדול והוביל את עמי הסביבה למרד.

הכנות למרד
סנחריב עלה לכס המלוכה עם מות אביו סרגון ולא התפנה 

שפרצו  המרידות  את  תחילה  לדכא  נאלץ  הוא  מיד.  להגיב 

עם  עלה  שסיים,  ברגע  אבל  הבבלים.  בראשות  במזרח, 

)701 לפנה"ס(. חזקיהו לא ישב בחיבוק  יהודה  צבאותיו על 

ידיים. התנ"ך מזכיר את ההכנות שערך לקראת המערכה - 

ייצור כלי נשק וביצור חומות ירושלים )דבה"ב לב ה(. קנקנים 

ברחבי  שנתגלו  "למלך"  חותם  טביעת  ובידיותיהם  רבים 

יהודה ובירושלים עצמה מעידים כנראה על גיוס מסים מיוחד 

למטרות אלו. אולם המפעל שרישומו נחרת יותר מכול היה 

מפעל המים בירושלים.

טביעת חותם ממקור בלתי ידוע, הנושאת 
את שמו של חזקיהו בן אחז מלך יהודה

בצל אשור
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הישג שהדהד לדורות

ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת 
התעלה ויבא את המים העירה הלא הם כתובים על ספר 

דברי הימים למלכי יהודהÆ ©מל¢ב כ כ®

וישרם  העליון  גיחון  מימי  מוצא  את  סתם  יחזקיהו  והוא 
 Æמעשהו בכל  יחזקיהו  ויצלח  דויד  לעיר  מערבה  למטה 

©דבה¢ב לב ל®

זיכרון מפעל המים בכתובים מראה כי הוא היה בעיני העם 

הישג כביר הראוי לפאר בו יותר מכול את זכר המלך חזקיהו. 

הד למאמצים הגדולים שהושקעו בו אנו מוצאים עוד בימי 

הבית השני בדברי ישוע בן סירא הירושלמי:193 "יחזקיהו חיזק 

ויחסום  צורים  כנחושת  ויחצוב  מים.  תוכה  אל  בהטות  עירו 

הרים מקוה" )בן סירא מח כב-כג(.

תפקידה הביטחוני של הניקבה
מדוע השקיע חזקיהו מאמצים רבים כל כך במפעל המים? 

על שאלה זו המקרא עונה בבירור: "וירא יחזקיהו כי בא סנחריב 

לסתום  וגבריו  שריו  עם  ויועץ  ירושלם.  על  למלחמה  ופניו 

רב  עם  ויקבצו  ויעזרהו.  לעיר  מחוץ  אשר  העינות  מימי  את 

ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמר 

למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים" )דבה"ב לב ב-ד(.

הקרבה  המלחמה  ביטחוני.  היה  הניקבה  לחציבת  המניע 

עם אשור אילצה את המלך לפתור את בעיית המים, נקודת 

התורפה של העיר. הפתרון נחלק לשניים. סתימת "כל המעינות 

ואת הנחל השוטף בתוך הארץ" )שם לב ד(,194 ובכללם מעיין 

הגיחון עצמו,195 נועדה למנוע ממלכי אשור לרוות את צימאון 

חייליהם ב"מים רבים" שנבעו בסביבה. עקב פעולה זו יצאה 

מכלל שימוש גם תעלת השילוח שאליה, ככל הנראה, רומז 

הכתוב במילים "הנחל השוטף בתוך הארץ". החלק השני של 

המפעל היה מורכב יותר: יצירת נתיב חלופי לזרימת המעיין 

והבאת המים אל תוך העיר.

ההיגיון שבחציבת הניקבה
עד החפירות שנעשו בשנים האחרונות, היה מקובל להסביר 

מעיין  של  הנחות  במקומו  חזקיהו  של  במפעלו  הצורך  את 

שמי  ברור  היה  לחומות.  מחוץ  המדרון  בתחתית   - הגיחון 

הטיית  רק  נפשו.  את  יסכן  מצור  בשעת  אליו  לצאת  שיעז 

המים למקום מוגן יכלה להבטיח את שלום השואבים. אולם 

באזור המעיין התברר שהמעיין  בחפירות האחרונות שנעשו 

לא היה תמיד נעדר הגנה כפי שסברו בעבר. מגדל איתן עמד 

ומבוצרת  חצובה  בריכה  לתוך  הוזרמו  המעיין  ומימי  מעליו, 

שאליה הוביל מעבר מוגן - מערכת פיר וורן. כל זאת שנים 

ידע  ולבטח  אלו  ביצורים  הכיר  חזקיהו  חזקיהו.  לפני  רבות 

שאם ישפץ אותם, יוכל להעניק הגנה למי המעיין בהשקעה 

חדש.  מפעל  לבניית  שנדרשה  מההשקעה  בהרבה  פחותה 

מדוע אפוא התאמץ כל כך?

חוקר המקרא הרב יואל בן נון הציע196 שהמטרה של חציבת 

במקום  השואבים  על  האיום  את  לסלק  הייתה  לא  הניקבה 

השאיבה )שהיה מוגן בביצורים באזור הבריכה( אלא לסלק 

את הסכנה שארבה לכל מי שירד בדרכו מתוך העיר לשאוב 

מים. הקשתים והקלעים האשורים שניצבו בגובה ההר ממול 

יכלו לירות מעל החומה אל תוך עיר דוד כך שכל מי שירד 

מתוך העיר למעיין נכנס לטווח הירי של האויב. הדרך היחידה 

לפתור את הבעיה הייתה לשנות את המצב מיסודו ולהעביר 

הדרום  לאזור  במזרח  התורפה  ממקום  השאיבה  מקום  את 
מערבי של העיר, הרחק מהר הזיתים המאיים.197

הסבר אחר למאמצים שהשקיע חזקיהו בבניית מפעל חדש 

קשור להתפתחות המואצת של העיר בימיו. הירידה הצפופה 

והאפלה במבוא מערכת פיר וורן הייתה פתרון הולם לשעת 

חירום בימים שירושלים הייתה עיר קטנה. בעקבות התרחבות 

העיר וריבוי תושביה בימי חזקיהו נדרש פתרון חדש המאפשר 

גישה לאנשים רבים הבאים מחלקים שונים של העיר. הניקבה 

למרגלות  ידיים  ורחבת  פתוחה  לבריכה  המים  את  הביאה 

הגבעה המזרחית ובקרבה רבה ככל האפשר לגבעה המערבית 
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שאליה התפשטה העיר.

בחציבת  העיקרי  שהשיקול  נראה  אלו,  הסברים  אף  על 

הניקבה היה למנוע את המים מהאשורים, וזאת היה אפשר 

לעשות רק בהעתקת הזרימה של מי הגיחון לנתיב חלופי. לפני 

העוברת  השילוח  בתעלת  הגיחון  מי  זרמו  חזקיהו  של  זמנו 

מחוץ לחומות באזור לא מוגן.198 אלמלא הסיט את המים, הם 

היו משתלטים  והם  האשורים,  ידם של  בהישג  נשארים  היו 

באמצעות  העירה  המים  הכנסת  מימיה.199  ועל  התעלה  על 

הניקבה מנעה את תפיסתם בידי האויב. המקרא עצמו מדגיש 

שזו הייתה בעצם תכלית המפעל:200 "למה יבואו מלכי אשור 

ומצאו מים רבים" )דבה"ב לב ד(.

הסבר זה עולה בקנה אחד עם האמור במקרא ועם הממצא 

חציבת  לשאלת  ממצה  תשובה  לתת  עשוי  והיה  בשטח 

במדרון  ושוקרון,  רייך  שגילו  נוספת  תגלית  אולם  הניקבה, 

המזרחי, מאיימת להפוך את הקערה על פיה. ב-1998 חשפו 

רייך ושוקרון201 קו ביצור נוסף כ-115 מ' מדרום למעיין. החומה 

נתגלתה  חזקיהו  לימי  לייחסה  שיש  ייתכן  אשר  החדשה 

ממזרח לתעלת השילוח, סמוך מאוד לאפיק הקדרון. פירוש 

הדבר הוא שתעלת השילוח הייתה בתוך חומות העיר, מוגנת 

חזקיהו  טרח  אפוא  מדוע  אשור.  השתלטות  של  ניסיון  מכל 

מים  לתעלת  תחליף  שהוא  במפעל  מאמצים  להשקיע 

קיימת ומוגנת?

תשובה אפשרית היא שחזקיהו לא סמך יתר על המידה על 

הביצור שהוסיף בעמדה הנחותה בתחתית המדרון. הוא ידע 

שהחומה החלשה יחסית המִגנה על תעלת השילוח והמשמשת 

כלי  בלחץ  רב  זמן  לעמוד  שלא  עשויה  קדמי  הגנה  קו  רק 

המצור של האשורים. חציבת הניקבה התת-קרקעית החדשה 

הייתה חיונית להזרמת מים בטוחה אל תוך העיר.

התוואי החדש
חזקיהו ביקש להזרים את מי הגיחון אל מקום מוגן בתוך 

נחוץ מאגר גדול בתוך החומות הנמצא  העיר. לשם כך היה 

במפלס נמוך דיו כדי שהמים יזרמו לתוכו.202 דווקא התפשטות 

העיר לגבעה המערבית וביצור הגבעה שהתרחשו בימיו זימנו 

דגם המראה חתך במפעלי המים של עיר דוד

חמרה(  אל  ת  ְרּכֶ )ּבִ הישן  המאגר  הנדרשים.  התנאים  את 

שבמוצא הגיא המרכזי נכלל עתה בתוך חומות העיר, ובפעם 

הראשונה מאז נוסדה ירושלים, נמצא בתוכה אזור נמוך ומוגן 

שהיה יכול לשמש מאגר מים לשעת חירום.

אל  הגיחון  מן  מים  להובלת  מוגנת  מנהרה  חציבת  אולם 

אותה  לחצוב  הכרח  היה  קטן.  לא  אתגר  הייתה  הגיא  שפך 

)ראו  הטכניים  הקשיים  בצד  רב.  ולמרחק  האדמה  בעומק 

בהמשך( עמד חזקיהו בפני קושי אחר, פוליטי. הניקבה הייתה 

מפעל נועז, הראשון מסוגו בארץ ואולי בעולם כולו.203 סיכויי 

הצלחתה לא היו לגמרי מחוורים. נוסף על כך, שינוי מסלול 

המים הביא לידי ייבוש מפעל ההשקיה של חלקות השלחין 

לעורר  עשוי  היה  והדבר  קדרון,  שבנחל  השילוח(  )תעלת 

התנגדות. אולי משום כך נזקק המלך לאישור בעלי ההשפעה 

מלכי  יבואו  "למה  הביטחוני  הטיעון  וגבריו".  "שריו  בחצרו, 

אשור ומצאו מים רבים" שכנע כפי הנראה את הציבור והוא 

נרתם למשימה.

המקרא איננו מתאר איך חצב חזקיהו את הניקבה, ולשם 

כך עלינו לפנות אל המחקר המנסה לפענח את חידות הניקבה 

זה יותר מ-100 שנה.

חקר הניקבה
על אף התיאור המפורט במקרא, כנראה נשתכח מקומה של 

ניקבת חזקיהו במרוצת הדורות, ושנים רבות היא נותרה עזובה 

הוא  דרג',  אל  אום  עין  את  הכירו  הסביבה  תושבי  ומוזנחת. 

ת סילואן  ְרּכֶ ּבִ )"מעיין הבתולה" בפי האירופים(, ואת  הגיחון 

הניקבה,  שבקצה  )הביזנטית(  השילוח  בריכת  היום  המכונה 

אבל אין עדויות שהקשר בין השניים היה ידוע. המעבר בניקבה 

והאשפה  היה כמעט בלתי אפשרי. בשל הסחף  אורכה  לכל 

שהצטברו על קרקעיתה, הצטמצם הרווח בין תקרת הניקבה 

לבין רצפתה, עד כדי כך שרק בזחילה על ארבע ופעמים על 

הבטן ממש היה אפשר לעבור בה. עלייה פתאומית של מפלס 

לידי מותו של  הייתה עשויה להביא  המים מהמעיין הפועם 

ההרפתקן שניסה את מזלו בחציית המנהרה.

אורכה  לכל  בניקבה  לעבור  הראשון  המתועד  הניסיון  את 

כמה  הצליחו  ומאז  לערך,  ב-1625  יוליוס  פאטר  הנזיר  עשה 

אירופים הרפתקנים לחזור ולבצע את המשימה. בשנת 1838 

המדידות  את  רובינסון  אדוארד  האמריקני  החוקר  בה  ערך 

הראשונות. אבל הראשונים לחקור ביסודיות את הניקבה על 

כל פיתוליה ושיפועיה היו צ'ארלס וורן הבריטי ועוזרו הנאמן 

הנרי בירטלס.

וורן חוקר את הניקבה
הניקבה  תוך  אל  הבריכה  מכיוון  וורן  נכנס   1867 בדצמבר 

כשהוא מצויד במצפן, בעיפרון, במחברת ובנר. תחילת הדרך 

אך  מאוד,  גבוהה  זה  בחלק  הניקבה  שכן  למדי  קלה  הייתה 

כעבור כ-138 מ' התקרה נמוכה הרבה יותר. וורן מספר:

"]...[ וכאן החלו צרותינו. בתחילה זחלנו על ארבע וסברנו 

שאנו מתקדמים יפה שכן עומק המים היה רק שמונה ס"מ204 

ולא נרטבנו מעל למותנינו. ואז החלו קלחי כרוב לחלוף על 

צפינו  לא   ]...[ עולה  המים  שמפלס  לב  שמנו  ולפתע  פנינו, 

רק  עלה  כבר  שהוא  משום  המים  מפלס  עליית  את  מראש 

כשעתיים קודם כניסתנו.

אחרי 260 מ' ירד גובה הניקבה ל-55 ס"מ, דבר שגרם לנו 

קשיים מרובים. המים זרמו בעצמה רבה בגובה של 30 ס"מ, 

צוואר.  עד  בהם  שקועים  כשאנו  גחונינו  על  זחלנו  ואנחנו 

יד אחת מכורח הנסיבות  די מביך:  מצאתי את עצמי במצב 

רטובה ומלוכלכת, והאחרת אוחזת בעיפרון, במצפן ובמחברת; 

הנר נעוץ רוב הזמן בפה.

כעבור עוד 15 מ' הגענו לנקודה שבה הזרם הגואה הקשה 

עלינו עד מאוד שכן התקרה ירדה לגובה 40 ס"מ ונותר לנו 

מרווח של 10 ס"מ בלבד לנשימה עד שהתקשינו מעט לסובב 

את ראשינו. כשביקשתי להתבונן מסביב שקע פי בתוך המים 

]...[ בדיוק פה בלעתי בלא משים חלק מעיפרון העופרת שלי 

הגענו  מ'   505 או שתיים. אחרי  דקה  נחנקתי במשך  וכמעט 

וורן[.  ]פיר  העופל  לפיר  המוביל  המעבר  הוותיק,  ידידנו  אל 

הנרות  ]הגיחון[.  הבתולה  למעיין  הגענו  מ'   15 עוד  וכעבור 

שלנו עמדו בדיוק לדעוך, ולכן לא יכולתי למדוד במדויק את 

שלוש הזוויות האחרונות. כשיצאנו שרר חושך ונאלצנו לעמוד 

בצל אשור
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רועדים כמה דקות עד שהביאו את בגדינו; שהינו במים כמעט 
ארבע שעות".205

החוקרים שחקרו את מפעל המים המרשים החצוב בסלע 

עיר  לגבעת  הגיחון במסלול מפותל מתחת  מי  והמוביל את 

דוד לאורך 533 מ' יכלו רק לשער מי יצר אותו ומתי. אולם 

השילוח,  כתובת  נתגלתה  וורן  של  ביקורו  לאחר  שנה  כ-12 

לאחת  והייתה  החידה  של  ברור  פענוח  לידי  הביאה  והיא 

תגליות  כמו  בירושלים.  החשובות  הארכיאולוגיות  התגליות 

רבות אחרות, גם כתובת השילוח נתגלתה לגמרי במקרה.

גילוי הכתובת
החליט  אליהו  יעקב  כשילד ששמו  ב-1880,  התחיל  הכול 

לבדוק עם חבר אם אפשר לעבור לכל אורכה של הניקבה. 

ונפל  סלעים  על  החליק  מהבריכה  מטרים  שישה  במרחק 

אילו  הניקבה.  דופן  על  באותיות  הבחין  כשהתרומם  למים. 

היה יעקב ילד מן השורה, ייתכן שהיה הדבר חולף בלי לעורר 

תשומת לב מיוחדת, אך יעקב היה תלמיד בבית ספרו של לא 

אחר מאשר החוקר והאדריכל הגרמני הנודע, תושב ירושלים 
קונרד שיק.206

בעקבותיו  חזר  שראה,  את  תלמידו  מפי  המורה  כששמע 

תקווה  רק  לי  "הייתה  התגלית:  על  מספר  שיק  לניקבה. 

קלושה שאי פעם נדע פרטים על זמן חציבתה של הנקבה. אך 

אירע עתה מקרה שבגללו מאמין אני, כי יש סיכוי שתעלומה 

מתלמידי  אחד  עבר  קצר  זמן  לפני  פתרונה.  את  תמצא  זו 

בנקבה, ובצד הדרומי שלה הוא דרך על סלעים שהיו במים 

בסימנים  הבחין  כשהתרומם,  המים.  לתוך  בעצמו  ונפל 

הדומים לאותיות בדופנות הנקבה. יצאתי לבדוק את התגלית 

מצאתי  מדוקדקת  בדיקה  ולאחר  הדרושים  המכשירים  עם 

הכניסה  מן  רגל   25 במרחק  מאד  חלק  קטע  הסלע  במזרח 

ממולו   ]...[ מסגרת  בצורת  הסלע  נשאר  וסביבו  )הדרומית( 

בצד מערב, חצוב כוך לתוך הסלע, ששם הציב מי שחצב את 

הלוח את מנורתו. על הלוח מצויה כתובת בת 8 או 10 שורות 

]כתב  פניקיות  הנן  האותיות  לשפוט  שיכולתי  כמה  עד   ]...[
עברי קדום[".207

דרמה חקוקה באבן
התגלית הכתה גלים בעולם כולו. תוכן הכתובת החקוקה 

)סוף  הראשון  הבית  ימי  לשלהי  האופייני  קדום  עברי  בכתב 

 - המוביל  המרשים  שהמפעל  מוכיח  לפנה"ס(  ה-8  המאה 

- את מי הגיחון "מערבה לעיר  בדיוק כפי שהמקרא מתאר 

חזקיהו,208  של  ידיו  מעשה  אלא  אינו  ל(  לב  )דבה"ב  דויד" 

ומכאן כינויו בימינו "ניקבת חזקיהו". בעקבות הגילוי לא נותר 

גרעינה   - דוד  עיר  אכן  היא  המזרחית  הגבעה  כי  ספק  עוד 

הקדום של ירושלים.

מחצי  יותר  של  לאורך  החצובה  הניקבה  אל  חטוף  מבט 

קילומטר במעבה הסלע מעורר פליאה אצל כל מבקר ומסביר 

זכרו של  זה להנציח את  דווקא במפעל  מדוע בחר המקרא 

שהוסיפו  פרטים  עוד  תרמה  הכתובת  אבל  חזקיהו,  המלך 

שעשו  הפועלים  לתחושות  מרתקת  הצצה  ואפשרו  לפליאה 

בעוד  הנקבה.  דבר  היה  וזה  הְנִקבה.  ]תמה[   ]...[" במלאכה: 

אמֹת  שלש  ובעוד  רעו  אל  ִאש  ה[גרזן  את  החֹוְצִבם  ]מִנִפם 

לִהנק]ב נשמ[ע קֹל ִאש קֹרא אל רעו, כי היֲת זדה בֻצר מיִמן 

ומ]שמ[אל. וביׂם הנִקבה הכו החְֹצבים ִאש לְקַרת רעו גרזן על 

ואלף  במאתים  הברכה  אל  המוצא  מן  המים  ו]י[לכו  ]ג[רזן. 

אמה. ומ]א[ת אמה היה גֹבה הֻצר על ראש החְֹצִב]ם[".

שחזור האירועים על פי הכתובת מציג את התמונה הבאה: 

בחציבת  אחת  ובעונה  בעת  עסקו  פועלים  קבוצות  שתי 

באה  והאחרת  ה"מוצא",  במעיין,  התחילה  האחת  הניקבה. 

במעבה  זו  לקראת  זו  התקדמו  הקבוצות  הבריכה.  מכיוון 

האדמה.

מתוך תיאור הכתובת של הרגעים האחרונים של החציבה 

אפשר לחוש במתח שקינן בלב החוצבים אחרי ימים ארוכים 

של עבודה קשה. האם יצליחו להשלים את המשימה? האם 

ייפגשו הקבוצות? התרגשות מיוחדת חולפת בעושים במלאכה 

עם שמיעת "קול איש קורא לרעו" )קולות החוצבים מהעבר 

השני( והופעת ה"זדה" )סדק?( "בצור מימין ומשמאל". סוף-

עומדים  ושהם  היו לשווא  לא  סימן שמאמציהם  קיבלו  סוף 

כפסע מקו הסיום. במאמץ קדחתני הכו החוצבים איש לקראת 

רעהו גרזן על גרזן עד המפגש. התוצאה - והיא גם שיאו של 
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]...[ ]תמה[ הנקבה. וזה היה דבר הנקבה. בעוד ]מנפם החוצבם את ה[גרזן אש אל רעו ובעוד 
שלש אמת להנק]ב נשמ[ע קל אש קרא אל רעו, כי הית זדה בצר מימן ומ]שמ[אל. ובים הנקבה 
הכו החצבים אש לקרת רעו גרזן על ]ג[רזן. ו]י[לכו המים מן המוצא אל הברכה במאתים ואלף 

אמה. ומ]א[ת אמה היה גבה הצר על ראש החצב]ם[.

כתובת השילוח שמורה היום 
במוזאון הארכיאולוגי באיסטנבול



העתק של כתובת השילוח מוצב היום במוצא הניקבה

ה"  "הנִקּבָ היא   - הכתובת  חוקק  של  מבטו  מנקודת  הסיפור 

)כך מקובל לקרוא בכתובת(, כלומר פריצת הנקב של המפגש 

שאפשרה את זרימת המים מן המוצא עד הבריכה. השלמת 

המפעל ההנדסי המורכב במרחק גדול כל כך ובעומק רב כל 

כך מתחת לאדמה הייתה הישג כביר.

 øכתובת מלכותית
והסגנון  המוקפד  העיצוב  תמיהות.  כמה  מעלה  הכתובת 

אינם  המקרא209  מספרי  מאחד  כביכול  הלקוח  הרשמי 

שלא  אולם  ממלכתית.  בכתובת  מדובר  כי  ספק  משאירים 

כדרכן של כתובות מלכותיות אחרות במזרח הקדום שמטרתן 

העיקרית היא פיאור שמם של המלכים, בכתובת השילוח אין 

כל אזכור של מלך או של אישיות רמת דרג אחרת. מדוע אין 

חוקק הכתובת מזכיר אפילו במילה את שמו של חזקיהו כפי 

שעושה המקרא? שאלה אחרת שהטרידה את החוקרים היא 

מדוע נחקק "שלט ההנצחה" בקצה מנהרה חשוכה שעל פי 

רוב אין רגל אדם פוקדת אותה.

אפשר להציע פתרונות אחדים לשאלות אלו: ייתכן שחלק 

הושחת  שבתחילתה,  למלך  ההקדשה  שורות  מהכתובת, 

ליד הבריכה,  ואולי עמדה כתובת אחרת בחוץ  במשך הזמן. 
ובה התנוסס בגאון שמו של חזקיהו.210

אפשרות אחרת היא שכתובת זו אין מטרתה לפאר את המלך 

שהשתתפו  לפועלים  המלך  הערכת  את  לבטא  להפך:  אלא 

 - נדיר  גילוי  כאן  יש  הדבר,  כן  אם  כך.  כל  המורכב  במבצע 

נדיר בהחלט בקרב מנהיגים - של ענווה של מלך המעניק את 

הכבוד לעושים במלאכה ומוותר על האדרת עצמו!

גניבת הכתובת
את התשובות המוחלטות לשאלות אלו לא נדע. התהפוכות 

העבר,  שרידי  את  השחיתו  הניקבה  מוצא  אזור  על  שעברו 

ואפילו הכתובת עצמה כבר איננה במקומה. עשר שנים אחר 

גילויה ניסה סוחר עתיקות יווני מירושלים לגנוב את השריד 

יקר הערך וניתק את הכתובת מקיר הסלע. בעבודת החציבה 

נשברה הכתובת לחלקים. למרבה המזל, קונרד שיק הכין עוד 

המקורית.  צורתה  על  השומר  הכתובת  מן  העתק  לכן  קודם 

השלטונות העות'מאניים עלו על עקבותיו של הסוחר, החרימו 

באיסטנבול,  הארכיאולוגי  למוזאון  והעבירוה  הכתובת  את 

שם היא שוכנת עד היום. למרבה הצער הכתובת אינה מוצגת 

כמובן  הוא  הכתובת  של  הנכון  מקומה  לציבור.  קבע  דרך 

נענתה  לא  טורקיה  ממשלת  אולם  בירושלים,  גילויה  מקום 

אפילו  אליו  הכתובת  את  להעביר  ישראל  מוזאון  לבקשת 

בהשאלה, לרגל החגיגות של 3,000 שנה לירושלים שהתקיימו 

בשנת 1996.

øהחידה ≠ איך הם עשו זאת
החוקרים  ידיהם,  ממעשה  התפעלו  הניקבה  חוצבי  אם 

התפעלו שבעתיים. ככל שהתפתח המחקר התברר עד כמה 

מופלא מפעל המים. אורך הניקבה הוא 533 מ', והפרש הגובה 

בין תחילתה לבין סופה הוא כ-30 ס"מ בלבד.211 פירוש הדבר 

היה אפסי! איך הצליחו   - 0.06 אחוז   - כי השיפוע הממוצע 

אבותינו לפני כ-2,700 שנה לחצוב בכלי עבודה פרימיטיביים 

מנהרה שאורכה יותר מחצי קילומטר במעבה האדמה החשוך 

בעת  התקדמו  החוצבים  כך?  כל  רב  בדיוק  ועוד  והמחניק 

שנדרשו  משום  )כנראה  הניקבה  קצות  משני  אחת  ובעונה 

להשלים את המערכת בזמן לקראת המצור הממשמש ובא(, 

ועובדה זו מוסיפה לפלא: קשה להבין כיצד הצליחו הקבוצות 

ללא  האדמה  בבטן  המתוכנן  המפגש  למקום  עצמן  לנווט 

שימוש במצפן.

שאלה זו משתלבת עם עוד שאלה שהטרידה את החוקרים: 

המרחק בין המעיין לבין הבריכה בקו ישר הוא 320 מ' בלבד, 

של  לאורך   S האות  בצורת  מתעקלת  עצמה  הניקבה  אך 

ארוך  תוואי  הקדמונים  בחרו  מדוע  קילומטר!  מחצי  יותר 

ומפותל כל כך?

קתלין קניון טענה כי תוואי הניקבה הוא פרי שיטת ניסוי 

וטעייה שהשתמשו בה החוצבים. קלרמון גאנו הציע הסברים 

מקומיים לפיתולים הגדולים. הפיתול הדרומי נועד לעקוף את 

עיר  של  הדרומי  בחלק  עמדו  המלכותיים שלדעתו  הקברים 

דוד שכן קרבת הניקבה אל פני השטח באזור זה הייתה עלולה 

להסב להם נזק. הפיתול הצפוני נועד לחבר את הניקבה אל 

באר משוערת )שלא נמצא שום אישור לקיומה( בתוך תחום 

החומות. ריימונד וייל שיער כי אנשים שעמדו למעלה על גבי 

המדרון האזינו לקולות נקישת הגרזנים וכיוונו את הפועלים 

לפיהם.

שהתבררה  וככל  התקבלו,  לא  הספקולטיביים  ההסברים 

רמת השכלול של המפעל, הבינו החוקרים שיש לחפש שיטה 

במלאכת המחשבת של המהנדסים הקדומים.

היא  הגיאולוגיה  כי  טענו  הקר  מרדכי  ואחריו  ונסאן  לואי 

שכיוונה את החוצבים שעקבו אחרי שכבות המסלע הנוחות 

לחציבה. הפיתולים, על פי דעה זו, הם ניסיון להיצמד לשכבות 

ה הנוחה לחציבה ולהימנע מחציבה במסלע הקשה.  אבן הֶמֶלּכֶ

אולם מחקר גיאולוגי מקיף שערך דן גיל גילה כי תאוריה זו 

בטעות יסודה שכן הניקבה עוברת כולה בסלעים קשים מסוג 

מיזי אחמר ומיזי יהודי בלבד.

ה¢זדה¢ 
ייתכן שהמפתח לשאלה מצוי במונח הסתום "זדה" בכתובת 

הבריטי  של  השערה  בעקבות  הציעה212  עמירן  רות  הניקבה. 

בסלע  טבעי  אינה אלא סדק  ה"זדה"  כי   )1929( סאלי  הרמן 

שעבר מהמעיין עד הגיא המרכזי עוד לפני חציבת הניקבה, 

מאופיו  אולי   - הבינו  העיר  בני  דק.  מים  קילוח  זרם  ודרכו 

המגיח - כי מקור הקילוח בגיחון213 ושעל ידי הרחבת הסדק 

יוכלו להסיט את מי המעיין כולם לגיא. הביטוי "גחון עליון" 

שהכתוב מזכיר מחייב את מציאותו של "גחון תחתון" שהוא, 

לדעת עמירן, מקום נביעת הסדק באזור הגיא.214 

מחילה טבעית
סיפק  הטבעית  המחילה  לתאוריית  יותר  מקיפה  גרסה 

המבנה  של  מחודשת  בחינה  לאחר  גיל  דן  הגיאולוג 

הגיאולוגי של הניקבה. גובהה המופרז ואופייה הלא מעובד 

והפיתולים המיותרים  של תקרת הניקבה במקומות שונים 

בצל אשור
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לאורכה מוכיחים לדעתו כי עיקרה של המחילה הוא טבעי 

)קרסטי( ושהמחילה הייתה קיימת שנים רבות לפני חציבת 

הניקבה. הסברו של גיל נתן מענה לשאלה מנין הגיע אוויר 

התת-קרקעיות  המחילות  בתוך  עבודתם  במהלך  לחוצבים 

הדחוסות, שאלה שעומדת במלוא חריפותה לנוכח העובדה 

את  המחמירה  נרות  בתאורת  בוודאי  השתמשו  שהחוצבים 

מצוקת החמצן. גיל מסביר כך את השתלשלות העניין:

אולי   - הטבעית  המחילה  את מסלול  הקדמונים  כשגילו 

ילד זחל לאורך המעבר הצר וגילה אותו - הבינו כי אפשר 

הקדמון  המהנדס  נתקל  כאן  אולם  מים.  למעבר  להכשירו 

שלא  היה,  המקורית  הטבעית  המחילה  שיפוע  בבעיה: 

צורך לעצב אותה מחדש כדי  והיה  כבימינו, מדרום לצפון, 

הכתוב  כוונת  זו  גיל,  לדעת  הנכון.  בכיוון  יזרמו  שהמים 

"וישרם למטה מערבה לעיר דויד" )דבה"ב לב ל(, כלומר יישרו 

את רצפת המחילה כלפי מטה וכך הפכו את נטייתה לכיוון 

דרום לעבר הבריכה בגיא.

כדעת  מים,  קילוח  במדויק  הנחו  החוצבים  את  אם  ברם 

את  להבין  יש  כיצד  גיל,  כדברי  טבעי,  חלל  או  עמירן, 

התיקונים הרבים בקרבת נקודת המפגש הנראים כתיקון של 

אף  הטבעי  ההסבר  ההתחלתי?  התכנון  מן  וסטיות  טעויות 

המתועדת  החוצבים  להתלהבות  מתחת  הקרקע  את  שמט 

בכתובת השילוח: מדוע הכתובת מדגישה את הרגע המרגש 

החוצבת  הקבוצה  גרזיני  הלמות  את  החוצבים  שמעו  שבו 

ממול אם כבר קודם יכלו לצעוק זה לזה ואולי אף לזחול 

לאורך המחילה הטבעית?

בשנים האחרונות הצטברו עדויות גיאולוגיות המעמידות 

לאורך  סדק  או  רצופה  מחילה  שהיו  ההנחה  את  בספק 

יותר:  מורכבת  השחזור  תמונת  כי  מתברר  כן  על  הניקבה. 

נפרדים  טבעיים  חללים  כמה  איתרו  שהקדמונים  ייתכן 

נעזרים  שהם  תוך  הניקבה,  את  ליצור  כדי  ביניהם  וחיברו 

בחבריהם העומדים למעלה על גבי המדרון ומכוונים אותם 
על ידי הקשות )ה"זדה"?( בסלע.215

הגדול  הקושי  על  מעיד  כאן  המובאים  ההסברים  ריבוי 

של  הפלא  את  להבין  בבואו  המודרני  המחקר  בו  שנתקל 

חציבת הניקבה הקדומה. דומה כי סוד הניקבה טרם פוענח 

הכישורים של  מול  נדהמים  לעמוד  אלא  לנו  ואין  במלואו, 

הנדסי  מפעל  מהווה  "הנקבה  מסכם:  מזר  עמיחי  אבותינו. 

העתיק  בעולם  תקדים  לה  אין  הקדום.  בעולם  במינו  יחיד 
וכמעט ואין בנמצא מפעלים דומים לה".216

סנחריב מול חזקיהו
מרתק לדעת כי המפעל היחיד שהתחרה באותה תקופה 

במפעלו של חזקיהו היה אמת המים לנינוה, פרי יצירתו של 

"שני  אשור.  מלך  סנחריב  המר  ויריבו  חזקיהו  של  דורו  בן 

מפעלים אלו", קובע מזר, "של ירושלים ושל נינוה שבוצעו 

בדור אחד הם מן הקדומים והמשוכללים בסוגם".217 אירוני 

לשני  השונות  ההנצחה  כתובות  בין  ההבדל  הוא  במיוחד 

המפעלים, הבדל המבליט את השוני הרב בין שתי הדמויות 

פותחת  בנינוה  הכתובת  עולמם.  בהשקפת  ההבדלים  ואת 

ומלך  העולם  "מלך  עצמו  המכנה  סנחריב  של  רהב  בדברי 

של  שמו  כלל  נזכר  לא  הניקבה  בכתובת  ואילו  אשור", 

חזקיהו.

בעקבות החוצבים
הניקבה  מכמני  את  אחר  אדם  מכל  יותר  שגילה  החוקר 

היה לואי ונסאן שהצטרף למשלחת פארקר הבריטית בשנים 

1911-1909. פארקר חסם את זרימת המים, ייבש את הניקבה218 

וניקה אותה. כך היה יכול ונסאן, כמו בלש מנוסה, לבחון כל 

את  לפענח  כדי  בתוואי  סטייה  וכל  הצרים  בקירות  סיתות 

העבודה.  בעת  רוחם  מצב  את  ואפילו  החוצבים  מחשבת 

השחזור שלהלן מתבסס בעיקר על תגליותיו ומסקנותיו.

הכניסה לניקבה
את תחילת המנהרה המוליכה כיום מן המעיין מערבה לתוך 

בטן ההר חצבו כנראה הרבה לפני חציבת הניקבה. קטע זה 

להזרים  היה  שתפקידה  הזנה  כתעלת  ונסאן(  )לדעת  נחצב 

את המים מהמעיין לתחתית פיר וורן.219 בימי חזקיהו הגביהו 

סימני  כיצד  לראות  אפשר  היום  ועד  התעלה,  תקרת  את 
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החציבה הגסים על הדפנות, סימני הפטיש והאזמל הקדומים, 

מתחלפים בסימנים העדינים המאפיינים את גרזן החוצבים 

של חוצבי הניקבה. כ-20 מ' מהכניסה מצוי "צומת" מנהרות. 

מימין חצובה מנהרה ללא מוצא, וממול, במקום שאור בוקע 

חוסם את  בנוי קטן  )קיר  וורן.  פיר  בסיס  בו מלמעלה, מצוי 

זרימת המים אל תחתית הפיר(. מצד שמאל הניקבה נמשכת 

הפתלתול  במסלולה  מערבה, 

קטע  נוספים.  מ'   512.5 לאורך 

זה נחצב כולו בימי חזקיהו. 

שתי הקבוצות פתחו בראשית 

הדרך בחציבת פיתולים ארוכים 

דמויי קשת:220 קשת אחת מכיוון 

מכיוון  כפולה  וקשת  הגיחון 

בסלע  סימן  המהנדס  הבריכה. 

והפועלים  הסיתות,  קווי  את 

בפטיש  הסימון  את  העמיקו 

ובאזמל, ואחר כך בגרזן חוצבים 

חצבו מלמעלה למטה את החלל 

לאור  עבדו  הפועלים  כולו. 

בגומחות  שהוצבו  שמן  נרות 

שחלק  מלבניות  או  משולשות 

מהן נראות בדפנות גם היום. על 

חלק מהקירות נמצא קו אופקי 

חרוט ששימש כנראה למדידת השיפועים במהלך העבודה.

רוחב הניקבה, כ-60 ס"מ, היה רחב דיו למעבר נוח לאדם 

אחד, אך גובהה של הניקבה אינו אחיד. בשני קצות הניקבה 

התקרה גבוהה מגובהו של אדם: בדרום ליד הבריכה תקרת 

ובתחילת  מטרים,  חמישה  של  לגובה  מתרוממת  הניקבה 

הקטע הצפוני מכיוון הגיחון גובהה מגיע לשני מטרים. אך ככל 

שחדרו הפועלים אל פנים ההר, הורו המהנדסים על צמצום 

ובמקומות  בעקביות לקראת המפגש  יורדת  הגובה. התקרה 

אחדים מגיעה עד לגובה של 1.45 מ' בלבד! )היא מתרוממת 

מעט שוב לקראת נקודת המפגש(.

הנראה  ככל  נבעה  הניקבה  גובה  את  להנמיך  ההחלטה 

לזרז את העבודה. העושים במלאכה הרגישו היטב  מהצורך 

את המתח. בדמיונם ודאי שמעו את פרסות הסוסים של צבא 

בעת  הצדדים  משני  חצבו  כך  משום  הרי  המתקרב,  סנחריב 

ובעונה אחת. עם זאת קצב החציבה נקבע על פי הספקו של 

פועל אחד, הראשון בכל קבוצה, שכן רק אדם אחד היה יכול 

מאחוריו,  עמדו  האחרים  הקטן.  החלל  בתוך  קדימה  לחתור 

בסלים  קיבלו את שברי הסלע 

והעבירו אותם בשרשרת לאחור.

ßבמרחק ∞≤ מ
הפיתולים  שלב  אחרי 

הקבוצות  התקדמו  הרחבים 

זו  ישר  כמעט  בקו  היסוס  ללא 

לקראת זו. במרחק 30 מ' זו מזו 

כבר שמעו בוודאי החוצבים את 

הקבוצה  של  הגרזנים  נקישות 

זאת  בכל  אך  ממול  הבאה 

 - מטעה  תהודה  בשל  אולי   -

מתפתל,  התוואי  בניווט.  טעו 

ושתי הקבוצות החלו להתקדם 

נוצרה  מקבילים.  במסלולים 

על  זו  יחלפו  שהקבוצות  סכנה 

פני זו. בשלב זה הורה המהנדס 

הראשי לנטוש כמה התחלות חציבה לא מוצלחות כדי לחזור 

לכיוון הנכון.

במרחק שישה מטרים
בדרמה  האחרונה  המערכה  נפתחה  הסטיות  תיקוני  לאחר 

של חציבת ניקבת חזקיהו. הקבוצות "שוברות" שמאלה )כל 

מתעקל  התוואי  המפגש  ועד  ומכאן  שלה(,  לשמאל  קבוצה 

ימינה ושמאלה בזגזגים קטנים כדי ליצור מגע. בשלב זה אין 

מנהלי העבודה מקפידים עוד על סיתות עדין ומהוקצע. הזמן 

דוחק, והחוצבים משני הצדדים מניפים את גרזניהם לכל כיוון 

בשאיפה לחבור אל חבריהם.

התחלה מוטעית של חציבה בניקבת חזקיהו

במרחק שלוש אמותÆÆÆ המפגש° 
החוצבים  שומעים  בלבד  מ'(  )כ-1.5  אמות  שלוש  במרחק 

את קריאות עמיתיהם מהצד האחר. שתי הקבוצות ממשיכות 

בהתלהבות עד שסוף-סוף נפער חור בסלע, והמפגש המיוחל 

אלא  הניקבה  באמצע  בדיוק  התרחש  לא  המפגש  מתרחש. 

במרחק של מעט פחות מ-300 מ' מהכניסה הדרומית. העובר 

בתקרת  יראה  הניקבה  בתוך 

היורדת  "מדרגה"  המנהרה 

המדויקת  בנקודה  ס"מ  כ-30 

המנהרות  שתי  התחברו  שבה 

שונה.  תקרותיהן  גובה  אשר 

המבקר יוכל להבחין גם שסימני 

מהכניסה  אותו  שליוו  החציבה 

הצפונית עד נקודה זו משתנים, 

לכיוון  נוטים  הם  ואילך  ומכאן 

ההפוך.

¢ויישרם למטה¢ ≠ 
שיפוצים אחרונים

להתרשם  שאפשר  אף 

שהמים  השילוח  מכתובת 

מיד,  בניקבה  לזרום  החלו 

היה  לא  עדיין  במציאות  הרי 

אנשי  נוכחו  המפגש221  לאחר  זו.  לזרימה  מתאים  השיפוע 

הקבוצה הדרומית לדעת שהם חצבו במפלס גבוה ממפלסה 

כדי  הרצפה  את  הנמיכו  כן  ועל  הצפונית  הקבוצה  של 

שימת  בלי  במהירות  נעשתה  העבודה  רצוף.  שיפוע  ליצור 

לב להיבטים אסתטיים. התיקון הגדול ביותר נדרש בקצה 

הדרומי, שם היה צורך "ליישר למטה" את מפלס הניקבה 

משום שחציבתה החלה במפלס הגבוה, בכשלושה מטרים 

היום  בניקבה  העובר  היום.  הנראית  הניקבה  רצפת  מעל 

רואה את גובהה העצום באזור זה )חמישה מטרים( ביחס 

לשאר הניקבה ומבין כמה עבודה נדרשה כדי להנמיך את 

הרצפה. גם כאן נעשתה העבודה בחפזה וברישול. עם סיום 

כדי שני  דופנות הניקבה בטיח אטום למים  כוסו  החציבה 

ונסאן, בחציבת הניקבה  שליש מגובהן. על פי אומדנו של 

הוסרו כ-650 מ"ק סלע במשך 250 ימי עבודה מאומצת.

¢והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון 
העליון¢ ©דבה¢ב לב ל®

חציבת  שהושלמה  לאחר 

המלך  פועלי  הטו  הניקבה, 

מאחר  תוכה.  אל  המים  את 

במפלס  נחצבה  שהניקבה 

מטרים  בכשלושה  הנמוך 

נמוך  ומעט  השילוח  מתעלת 

יכלו  עצמה,  הנביעה  ממפלס 

המים לזרום לתוכה ללא קושי. 

פעולה זו של הטיית מי המעיין 

החדש  לתוואי  ממסלולם 

והסתרתם כלפי חוץ היא, ככל 

מימי  מוצא  סתימת  הנראה, 

הגיחון העליון שמתאר הכתוב. 

לדעת רות עמירן, "גיחון עליון" 

הוא מקום נביעת המעיין עצמו 

להבדילו  מטרתו  זה  )ושם 

מערב  מדרום  המים  מטפטוף 

לעיר דוד לפני חציבת הניקבה שלדעתה כינו בשם "גיחון 

פירושו פתח מפעל  עליון"  גיל הציע ש"גיחון  דן  תחתון"(. 

תעלת השילוח שכאמור היה גבוה מהכניסה למפעל החדש 

בכמה מטרים.

הסיום של המפעל הגדול צוין בוודאי בהסרת הלוט מעל 

ואולי מעל  הניקבה,  הכתובת שנחקקה בקצה הדרומי של 

להעלות  יכולים  אנו  שרדו.  שלא  אחרות  הנצחה  כתובות 

בדמיוננו את סיומו של אותו טקס רב-רושם, כאשר אורחי 

שאון  לקול  הכתובת  פני  על  זה  אחר  בזה  עברו  הכבוד 

המים ולאור נר השמן שעמד בגומחה ממול וקראו קריאות 

התפעלות על ההישג הגדול.

עמודי אבן מודרניים מוצבים על פני השטח מעל 
מקום מפגש החוצבים בתוואי ניקבת חזקיהו
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π±±≠±π∞π±∫ בעקבות האוצר האבוד משלחת פארקר¨ 

צופן  באקראי  המגלה  תמהוני  פיני  מקרא  חוקר 

 øשלמה אוצרות  של  מחבואם  מקום  את  המתאר 

לחפש  פרימיטיבית  לארץ  המפליג  בריטי  הרפתקן 

אחר המטמון שערכו נאמד במיליוני דולריםø שיחוד 

ובריחה לילית בספינה ללב  פקידים¨ חפירות סודיות 

יכולים  אלה  כל   øמתפרע מוסלמי  המון  מול  אל  ים 

העובדה  אבל   Æהוליוודי לסרט  מרכיבים  לשמש 

לאחת  העלילה  את  היוו  שהם  היא  המפתיעה 

החפירות הארכיאולוגיות המשונות והחשובות ביותר 

Æשהתקיימו מעולם בארץ ישראל

הסיפור מתחיל בחוקר מקרא אקסצנטרי מפינלנד 

≠ וולטר הß יובליוס שמו ≠ שהאמין כי בין השיטין של 

ארון  של  מחבואם  מקומות  מוצפנים  המקרא  פסוקי 

ברית הß ואוצרות בית המקדש הראשוןÆ שעה ששקד 

יחזקאל  יובליוס על פסוקים מעותק קדום של ספר 

צופן  לגלות  שהצליח  סבר  הוא  בקושטא¨  בספרייה 

אוצרות  של  הימצאם  מקום  את  במדויק  שתיאר 

להר  מתחת  במערה  החורבן¨  מאז  הגנוזים  שלמה 

הבית שמנהרה סודית מובילה אליהÆ כ≠∞¥ שנה קודם 

לכן גילה צßארלס וורן מערכת מחילות תת≠קרקעיות 

המנהרה  שפתח  השתכנע  יובליוס   Æהגיחון באזור 

לגייס  יוכל  רק  ושאם  מקום  בקרבת  נמצא  הסודית 

את האמצעים למשלחת נוספת¨ יתעשרÆ המאמצים 

עשויה  הייתה  שלטענתו  להרפתקה  משקיע  למצוא 

להכניס מיליוני דולרים ותהילת עולם עלו בתוהו¨ עד 

Æפארקר ßשנפגש עם מונטגיו ב

ובנו   ≥∞ כבן  הרפתקן  בריטי  צבא  קצין  פארקר¨ 

לירות   ≤∞¨∞∞∞© הכסף  את  גייס  ממורליי¨  הרוזן  של 

סטרלינג® ושיחד שני פקידים בכירים בקושטא לעזור 

בגבעת  השטח  וברכישת  חפירה  רישיון  בהשגת 

למפקחים  מהאוצר  אחוז   µ∞ הבטיח  הוא   ≤≤≤Æהעופל

העותßמאני  מהחוק  עין  העלמת  תמורת  המושחתים 

 Æלמדינה שייך  ארכיאולוגי  ממצא  כל  כי  הקובע 

עוד  עם  ידיד  של  ביכטה  מאנגליה  הפליג  פארקר 

 Æכמוהו הרפתקנים   ≠ אריסטוקרטים  חברים  שלושה 

עמם הפליגו יובליוס וידידו ≠ ¢קורא מחשבות¢ דני ≠

של  העתק  עמו  שהביא  מהנדס  הצטרף  ואליהם 

וורן בחפירותיו במקוםÆ המשלחת  התכניות ששרטט 

קבעה את מגוריה ברוב הדר באוגוסטה ויקטוריה בהר 

הזיתים ונהגה לרדת מדי יום אל האתר בליווי צי קטן 

של משרתים¨ טבחים¨ פועלים ושומרי ראשÆ≤≥≥ בתוך 

זמן קצר עוררו ¢הארכיאולוגים¢ המשונים את חשדה 

של הקהילה האקדמית שחשה כי הסודיות הקנאית 

חמושים  שומרים  בעזרת  הנאכפת  וורן  פיר  באזור 

Æאינה עולה בקנה אחד עם חפירה מדעית

צירף  בקושטא  לממשל  נמרצות  תלונות  בעקבות 

כמפקח  ונסאן  לואי  האב  את  למשלחת  פארקר 

ירושלים¨  תושב  צרפתי  דת  כוהן  ונסאן¨   Æארכיאולוגי

עמד בראש המכון ללימודי מקרא במנזר סנט אטיין 

©École biblique® ונודע כחוקר יסודי ואמיןÆ התלונות 

מהקהילה המדעית שככו בעקבות המינוי¨ ורק יהודי 

ירושלים השמיעו קול זעקה נגד מה שדמה בעיניהם 

כי  ושלמה שהיו מי ששיערו  דוד  כבודם של  לחילול 

הם קבורים באזורÆ המשלחת המשיכה לעבוד במשך 

אתו  שהביא  משוכללות  מכונות  בעזרת  במרץ  שנה 

פארקר מאנגליה¨ אבל אוצרות הוא לא מצא¨ ובחלוף 

הזמן איבדו הפקידים מקושטא את סבלנותם והסירו 

את חסותםÆ באותו זמן מצאו היהודים פטרון בדמותו 

בצל אשור

24 קפטן מונטגיו פארקר )משמאל( באחד 
החללים התת-קרקעיים ליד הבריכה הכנענית



של הברון אדמונד דה רוטשילד שרכש אדמה סמוכה 

בקשה  הוא  אף  והגיש  פארקר  של  החפירות  לשטח 

Æלערוך חפירה במקום

העותßמאנים דרשו מפארקר לסיים את עבודתו עד 

גילתה  לא  המוגבר  אף המאמץ  על  אבל   ¨±π±± קיץ 

אותם  סודית שתוביל  סימן למנהרה  המשלחת שום 

 Æהבית להר  מתחת  אל 

פארקר  נקט  הזמן  בלחץ 

שיחד  הוא   Æמסוכן מהלך 

 ßאת מושל העיר ואת השייח

הבית  הר  על  הממונה 

במקום  לחפור  שיוכל  כדי 

שנים  מאות  שבמשך 

לכל  הכניסה  אליו  נאסרה 

בלילות   Æמוסלמי שאינו  מי 

פארקר  התגנבו  הבאים 

וחבריו בלבוש ערבי אל תוך 

תחילה   ≠ וחפרו  הבית  הר 

שבדרום  שלמה  באורוות 

מזרח ההר ואחר כך מתחת 

Æלבניין כיפת הסלע עצמו

לילה אחד ירדו החופרים 

שמתחת  למערה  בחבלים 

 Æהשתייה אבן  של  לסלע 

שהם  סבורים  היו  הם  שכן  בחזקה  הלמו  לבותיהם 

 Æלהם שיחק  לא  מזלם  אבל   Æהמיוחל לאוצר  קרובים 

באותו  ללון  החליט  שבמקרה  ההר  משומרי  אחד 

לילה במסגד שמע קולות מוזרים וכשבא לבדוק את 

 Æמקורם¨ ניצב בפני האנגלים המחופשים והמופתעים

נזעקו  בטרם  ועוד  נגמר¨  שהמשחק  הבין  פארקר 

ההמונים לקולות השבר שהשמיע השומר נוכח חילול 

אך   Æליפו חבריו  עם  ונמלט  כליו  את  אסף  הקודש¨ 

השמועה הקדימה את בואו¨ ופקידי המכס ניסו לעכב 

את יציאתו מהארץÆ רק בעזרת כישוריו הדיפלומטיים 

ולפני  המכס  פקידי  על  להערים  פארקר  הצליח 

ונמלט  היכטה  עוגן  את  הרים  בעדו¨  למנוע  שיכלו 

בחזרה  בו  רוחו  עוד  כל 

נמשכו  בירושלים   Æלאנגליה

הוצף  והעולם  המהומות¨ 

חילול  אודות  על  בחדשות 

לא  אבל   Æהאסלאם קודשי 

נולדה  לסרט  עלילה  רק 

הרפתקה  אותה  בהשראת 

העת  אותה  כל   Æמוזרה

שבה חיפשו פארקר וחבריו 

שקד  דמיוניים¨  אוצרות 

חשוב  מטמון  על  ונסאן 

ירושלים  חקר   ≠ פחות  לא 

ביסודיות   Æהמקראית

את  ונסאן  מיפה  מופלאה 

ניקבת חזקיהו לאחר שהיא 

ועד  מתחילתה  נוקתה 

הניקיון  ©בעקבות   Æסופה

המים  כמות  הוכפלה 

שזרמה בניקבהÆ® הוא חשף מחדש את פיר וורן ותיעד 

מערות קבורה ושרידי ביצורÆ מחקריו היוו פריצת דרך 

לכל  מעבר  התברר¨  ובעקבותיהם  ירושלים¨  בחקר 

התיאורים   Æהעיר של  הקדום  הגרעין  מקום  ספק¨ 

והשרטוטים המדויקים של הניקבה מהווים עד היום 

Æאת הבסיס לכל מחקר בעניינים אלו

מחילה ליד הגיחון בעת חפירות פארקר

התנגדות ליזמת חזקיהו

ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו ותקבצו את מי הברכה 
הברכה  למי  החמתים  בין  עשיתם  ומקוה   ˛ÆÆÆ¸  Æהתחתונה
 Æראיתם לא  ויצרה מרחוק  ולא הבטתם אל עשיה  הישנה 

©ישß כב ט≠יא®

הנועז  במפעל  כאמור  תמכו  חזקיהו  של  וגבורו"  "שריו 

אך לא כן הנביא ישעיהו. דברי הביקורת החריפים שמתח 

ישעיהו מכוונים ככל הנראה למפעל המים החדש.224 בדברי 

חז"ל מצויה ביקורת מפורשת על מפעלו של חזקיהו: "ששה 

ועל שלשה  לו  הודו  דברים עשה חזקיה המלך על שלשה 

לא הודו לו ]...[ סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו" )משנה, 

ד, ט(. מאחר שהמניע למעשיו היה הצלת נפשות,  פסחים 

קשה להבין מדוע ביקרוהו על סתימת הגיחון, והרי כלל ידוע 

הוא ש"אין סומכים על הנס".225 פרשנות המקרא לדורותיה 

הציעה הסברים אחדים לביקורת על חזקיהו.

היו שטענו שהביקורת הייתה על המאמץ הרב שהושקע 

באלוהים  הביטחון  מיעוט  לעומת  הביטחוני  בפרויקט 

ובישועתו. הידוע לנו היום על המורכבות הגדולה של חציבת 

הניקבה מחזק סברה זו שכן הניקבה סימלה הישג טכנולוגי 

שהמלך היה יכול להתפאר בו. 

נוסף על כך, מפעל הניקבה פגע בכמה נכסי צאן ברזל 

הקדום.  הדרה  ואת  נופה  את  באחת  ושינה  ירושלים  של 

המים הרבים שזרמו בתעלת השילוח לאורך מדרון עיר דוד 

והשקו את חלקות השלחין ואת גני המלך שבנחל קדרון לא 

הנוי שירושלים כל כך התהדרה  וגני  עוד. החקלאות  זרמו 

בהם נפגמו. מפרש המשנה רבי ישראל ליפשיץ, בעל פירוש 

"תפארת ישראל", טען שהחכמים לא הסכימו עם חזקיהו 

על סתימת הגיחון משום ש"לא היה לו להשחית נחלת ה' 

מפני ישוב ארץ ישראל" )משנה, פסחים ד, ט(.

עצמו  בגיחון  הפגיעה  מפאת  ההתנגדות  נבעה  ושמא 

חרגה  הגיחון  של  חשיבותו  השטח?  פני  מעל  והיעלמו 

משיחת  מקום  היה  זה  המעשי:  לשימושו  מעבר  כזכור 

למעיין  כי  האפשרות  על  הצבענו  אף  קודם  המלכים. 

עדן  מגן  היוצא  הגיחון  לנהר  הזיקה  בשל  קדושה  יוחסה 

להשקות את העולם.

לעם   Æהעברית בתרבות  עמוקים  שורשים  למים 

מרחפת  בצורת  שסכנת  ארץ  וירש  במדבר  שנולד 

להתחדשות  לטהרה¨  סמל  המים  היו  תדיר¨  מעליה 

ולחיים עצמםÆ מסורות קדומות מבשרות כי באחרית 

 Æהימים יפרוץ שטף מים מהמקדש ויחיה את המדבר

הנביא יחזקאל חזה∫ ¢והנה מים יצאים מתחת מפתן 

ומזה  מזה  שפתו  על  יעלה  הנחל   ˛ÆÆÆ¸ קדימה  הבית 

לחדשיו  פריו  יתם  ולא  עלהו  יבול  לא  מאכל  עץ  כל 

פריו  והיה  יוצאים  המה  המקדש  מן  מימיו  כי  יבכר 

יואל  בספר   Æ®א≠יב מז   ßיח© לתרופה¢  ועלהו  למאכל 

נאמר∫ ¢ומעין מבית הß יצא והשקה את נחל השטים¢ 

יצאו  ההוא  ביום  ¢והיה  זכריה¨  הנביא  לדברי   Æ®יח ©ד 

מים חיים מירושלם חצים אל הים הקדמוני וחצים אל 

הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה¢ ©יד ח®Æ וספר תהלים 

משכני  קדש  אלהים  עיר  ישמחו  פלגיו  ¢נהר  מתאר∫ 

Æ®עליון¢ ©מו ה

מעייני הישועה∫ מים בירושלים
ושאבתם מים בששון ממעיני הישועהÆ ©ישß יב ג®

בצל אשור
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אתחלתא דגאולה
במאה ה≠π± עורר כל גילוי של נביעת מים חדשה 

והיא  היהודית¨  בקהילה  גדולה  התרגשות  בירושלים 

לראשית  סימן  בכך  ראתה 

הגאולהÆ צßארלס וורן מספר 

על הביקורים התכופים של 

באתרי  ירושלמים  יהודים 

ששמעו  לאחר  חפירותיו 

באחד  ועלו  בצבצו  מים  כי 

Æהפירים שחפר

במאה  העיר¢  ¢מהנדס 

פיירוטי  ארמטה   ±π≠ה

חפר  שכאשר  מספר 

ביסודות מנזר ¢אחיות ציון¢ 

 ®±∏∂∞© דולורוזה¢  ב¢ויה 

וגילה נביעת מים¨ התרגשו 

¢כאשר  מאוד∫  היהודים 

גילוי  על  השמועה  פשטה 

נהרו  בירושלים¨  חיים  מים 

את  לראות  ירושלים  אנשי 

היו  הבאים  מבין   Æהתגלית

ביותר¨  הסקרנים  היהודים 

משתוקקים  כשהם  המים  מקור  עד  נדחקו  הם 

מן  לטעום  הקילוח¨  נובע  שממנו  בסלע  לגעת 

או  למשמרת  קטן  בכד  מהם  מעט  לקחת  או  המים 

הראשי  הרב  מן   Æלכאן לבוא  יכלו  שלא  למי  להביא 

בשמחה  המעיין  אל  באו  כולם  הזקנות¨  הנשים  ועד 

רבים   Æבצהלה זאת  והביעו  ושמחו  ששו  כולם  רבה¨ 

מהם התרגשו עד דמעותÆ כל ההתרגשות באה להם 

מעיינות  יתגלו  שכאשר  האומרת  עתיקה  ממסורת 

בית   Æובא מתקרב  שהמשיח  האות  יינתן  בירושלים¨ 

תפארת  תשוב  ישראל  ולעם  מחדש  ייבנה  המקדש 
≤≤∂Æ¢גדולתו כמקודם

מים  מקור  גילוי  אם 

גאולה¨  למבשר  נחשב 

מעיינות  סתימת  הרי 

להיפוך  להיחשב  עשויה 

מוסבר  בקבלה   Æזו מגמה 

עליון¢  ¢גיחון  שסתימת 

בידי חזקיהו הייתה החמצה 

לגאולה∫  הזדמנות  של 

עלמא  תחילת  ¢רחבעם 

הפירוד˛  ¸עולם  דפירודא 

ונחלק המלכות ונסתם מ¢ם 

 ßיש© המשרה  למרבה  של 

עד  דלתותיה¨  בשני  ו®  ט 

חז¢ק  שהוא  חזקיהו  שבא 

 ˛ÆÆÆ¸ יה¢ו והיה רוצה לפותחו

להיות  זכה  לא  ובעוונות 

משיח¨ ולזה נסתם מי גיחון 

ירושלים לבל ישתו  שבתוך 

והחיצונים  הקליפות  ויהנו 

הליקוטים¨  ספר  ויטאל¨  חיים   ßר© אשור¢  מלך  מצד 

Æ®דף עז

גלגול נשמת חזקיהו
פתיחת מעיין הגיחון מחדש נחשבה משום כך אות 

מביא  זה  בהקשר  מעניין  סיפור   Æהגאולה לתחילת 

הרב חיים יוסף דוד אזולאי ©החיד¢א¨ ¥≥∑±≠∂∞∏±®

על נסיבות עזיבתו הנמהרת של המקובל רבי חיים 

חוליות עמודים מימי הבית השני בבריכת השילוח

ויטאל¨ תלמידו של האר¢י הקדוש¨ את העיר לאחר 

שדר בה רק זמן קצר∫

הקודש  עיר  זקני  מרבני  שקיבלתי  מה  ¢אגלה 

מפני  ע¢ה  המלך  דחזקיה  ידוע   Æת¢ו ירושלים 

ששי  יום  היום  ועד   Æגיחון מי  את  סתם  סנחריב 

כל  כי  ירושלים  שערי  פתחי  שנסגרים  בחצות 

הרבים˛  ¸בעוונותינו  בעו¢הר  הולכים  הישמעלים 

לבית המקדש¨ נשארה העיר כמעט ריקנית¨ ועל כן 

וההולך שם אצל שער אחד הוא  סוגרים השערים 

סמוך למגדל שומע קול מים רבים שהולכים מתחת 
≤≤∑Æלארץ

ויטאל˛ היה בעיר  ¸רß חיים  ובזמן שהרב מהרח¢ו 

אבו  הנקרא  תקיף  אחד  שר  בא  ירושלים  הקודש 

ושאל  גיחון¨  מי  סתם  ישראל  שמלך  וידע  סיפין 

אם נמצא היום מי שיוכל לפותחו¨ ואמרו לו הגויים 

ודאי  ויטאל¨  חיים   ßר ושמו  אלוקי  שהוא  חכם  יש 

יום השישי ואמר  שהוא יכול לפותחו¨ ושלח אחריו 

לבית  ¸השר˛  הוא  שהולך  שבעוד  עליך  גוזרני  לו∫ 

המקדש פתוח תפתח הנהר הזה שסתם מלך שלכם 

והוא נצרך הרבה לעיר¨ ועליך מוטל לפותחו ואם אין 

והלך  הדרך  קפיצת  עשה  ומהרח¢ו   Æבראשך דמך 

ובחלום  זצ¢ל  האר¢י  רבינו  אליו  ובא  לדמשק¨ 

גלגול  היה  השר  זה  כי  עשות¨  הסכלת  בו∫  ידבר 

נקרא אבו סיפין שבערבי פירושו אבי  וכן  סנחריב¨ 

והייתה  ניצוץ חזקיה המלך¨  החרבות¨ ואתה יש בך 

שעת הכושר לתקן ולפתוח מי גיחון¨ כי שלא ברצון 

מהדברים  שהוא  ע¢ה¨  המלך  חזקיה  עשה  חכמים 

Æשלא הודו¨ ובזה הייתה אתחלתא דגאולה

בשמות  להשתמש  רציתי  לא  מהרח¢ו∫  והשיבו 

לבוא  נשתמשת  לא  אלו  האר¢י∫  לו  ואמר  הקודש¨ 

דמשק החרשתי¨ אבל מאחר שנשתמשת לזה היית 

 Æותיקון גדול ßיכול להשתמש לפותחו¨ והיה קידוש ה

 Æאמר לו המרח¢ו∫ אם כן אחזור לירושלים לפותחו

¸עברה  הוא  זימניה  ולאו  שעתא  חליף  לו∫  אמר 

הגדולים¨  שם  ©החיד¢א¨  זמנו˛¢  זה  ואין  השעה 
≤≤∏Æ®מערכת כט

טבילת רבי ישמעאל כוהן גדול 
ואתר טבילה מימי הבית השני

הגיחון  שימש  בתש¢ח  העתיקה  העיר  נפילת  עד 

היה  כינויו   Æטהרה מקווה  היהודי  הרובע  לתושבי 

הכוהן  שם  על  גדול¢  כוהן  ישמעאל  רבי  ¢טבילת 

הגדול מימי הבית השני שעל פי המסורת¨ טבל בו∫ 

¢קרוב לשם יש מערה אחת יורדים בו מדרגות מלאה 

מים זכים¨ וקבלה שהיא טבילת רß ישמעאל כהן גדול 

וכל פעם שאנו חוזרים מבית החיים אנו טובלים בו¨ 

עיניים¨  לכאב  סגולה  והם  מאד¨  הם  קרים  והמים 

לרפואה¢  בה  טובלים  הגויים  ואף  ומנוסה¨  בדוק 

©מובא בשם רבי משה בתוך∫ משה בן מנחם מנדל 

Æ®ריישר¨ שערי ירושלים¨ שער ח¨ לג

המוליך  המדרגות  גרם  שמעל  במיוחד  מעניין 

על  המעיד  השני  הבית  מימי  קמרון  מצוי  למעיין 

האחרונה  בעת   Æתקופה באותה  במקום  פעילות 

לגרם המדרגות מפתן פתח מאותה  נתגלה מתחת 

מטיב  ובבנייה  בסיתות  גזית  אבני  הבנוי  תקופה 

הדלת  של  הציר  ממתקן  ©שחלק  הפתח   Æמעולה

אבן  מדרגות  לגרם  צפונה  מוליך  שרד®  בו  שהייתה 

זו  אולי   Æהמים עבר  אל  מערבה  הפתח  מן  שירד 

בימי  במקום  לטבול  לבאים  מוסדרת  כניסה  הייתה 

Æהבית השני
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¢מן המוצא אל הברכה¢∫ אורך הניקבה
הניקבה  כתובת השילוח מוסרת את המרחק המדויק של 

"מן המוצא אל הברכה", אך במבט ראשון אין הוא דומה כלל 

לאורך הניקבה במציאות. כיצד ייתכן, שאל הארכיאולוג דוד 

מדידות  פי  על  מ'   533  - הניקבה  אורך  את  כי  אוסישקין,229 

החוקרים - אמדו הקדמונים ב-1,200 אמה שהם כ-630 מ' )אם 

מאורכה  יותר  מ'   97 כלומר  ס"מ(,   52.5 היא  מניחים שאמה 

בפועל?

התשובה שהציע אוסישקין הייתה מהפכנית: קצה הניקבה 

כיום אינו הסיום המקורי. לדעתו הניקבה נמשכה בקטע נוסף 

בנחל קדרון. קטע  לבריכה  עודפי המים  להזרים את  שנועד 

הזרימה  שכיוון  השילוח  קטן מתעלת  חלק  בדרכו  מנצל  זה 

בו הותאם לצרכים החדשים. מצירוף אורך הניקבה ל"תעלת 

יותר  הקרוב  לערך, מספר  מ'  ל-643  אורכה  מגיע  העודפים" 

לנאמר בכתובת.

ההצעה החדשה הניבה מסקנות חדשות: אם ניקבת חזקיהו 

מסתיימת בבריכה הנמצאת בנחל קדרון שמחוץ לחומות, הרי 

תכליתה, סבר אוסישקין, לא הייתה ביטחונית. המערכת כולה, 

טען, שימשה אמצעי השקיה לגני נחל קדרון. רוב החוקרים 

רק  כך  כל  עצומה  השקעה  שכן  החדשנית  הגישה  את  דחו 

כדי להזין בריכה הנמצאת בסך הכול במרחק 300 מ' מהמעיין 

מהנדסי  יכלו  רצו,  אילו  שהוא:  היגיון  כל  משוללת  נראתה 

באמצעות  לבריכה  היישר  הגיחון  מי  את  להזרים  חזקיהו 

תעלת השילוח. נוסף על כך, בעת האחרונה הוצע כי "תעלת 

העודפים" אינה מימי הבית הראשון  ולא נועדה כלל להזרים 

עודפי מים; היא תעלת הזנה מימי הבית השני שהזרימה את 

מי הגיחון אל בריכת השילוח שבשפך עמק טירופויאון.

ייתכן שאת הפתרון לחידת אי-ההתאמה בין אורך הניקבה 

המצוין בכתובת לבין אורכה בפועל יש לחפש במידת האמה 

סוגי  בשני  שימוש  עשו  הראשון  הבית  בתקופת  המקראית. 

ניכר  הדבר  קצרה.230  ואמה  ארוכה  מלכותית  אמה  אמה: 

 1 מספר  מערה  אטיין.  סנט  מנזר  בחצר  הקבורה  במערות 

המלכותית  המצרית  האמה  של  התקן  לפי  ונחצבה  תוכננה 

תקן  לפי  נחצבה   2 מספר  מערה  ואילו  ס"מ,   52.5 שאורכה 

45 ס"מ. 1,200 אמה לפי האמה  האמה המצרית הקצרה של 

הקצרה הם 540 מ', מידה הדומה מאוד לאורך הניקבה שמדדו 
החוקרים בפועל.231

מקום הבריכה בימי הבית הראשון
מבריכה  בחלק  להבחין  אפשר  הניקבה  במוצא  היום 

שרידים  שם  נמצאו  לא  אך  הביזנטית,  בתקופה  שהותקנה 

של הבריכה שהתקין חזקיהו. מכאן הסיקו חלק מהחוקרים 

שמפעלו של חזקיהו לא הסתיים במוצא הנוכחי של הניקבה, 

היום   - חמרה  אל  ת  ְרּכֶ בּבִ לשם  מדרום  מטרים  כמה  אלא 

בקצה  בריכות, אחת  הטוענים שהיו שתי  אף  יש  פורח.232  גן 

ת אל חמרה. ְרּכֶ הניקבה והאחרת בּבִ

במידה  המשלבת  גישה  הציע  מזר  עמיחי  הארכיאולוג 

מסוימת את ההשערות השונות: "במקומה של בריכת השילוח 

לגשת  העיר  לתושבי  שאפשר  בנקבה  פתח  היה  הנוכחית 

למקור מים זורמים מעין מעיין של ממש. המים שלא נשאבו 

והעודפים  חמרה  אל  ת  ְרּכֶ לּבִ גשמים  ניקוז  עם  יחד  נאגרו 

ייתכן  להשקיה".233  לקדרון  חזרה  העודפים  דרך תעלת  זרמו 

ת אל חמרה בימים אלו ממש יפיצו  ְרּכֶ שהחפירות הנעשות בּבִ

אור חדש על סוגיה זו. בשוליה המזרחיים של בריכת השילוח 

מימי הבית השני )עליה נרחיב בהמשך( נתגלה, במפלס תחתון 

יותר, קיר סכר שייתכן שזמנו ימי הבית הראשון. אם כך הדבר, 

ייתכן שזהו מקומה של הבריכה מימי הבית הראשון גם כן. 

לעת עתה אין לדעת עד היכן השתרעה הבריכה. אפשר לשער 

הבריכה  שטח  כל  את  כיסתה  ואולי  מאוד  גדולה  שהייתה 

של ימי הבית השני. בעת האחרונה גילו החופרים שהניקבה 

נמשכת מטרים מספר אחרי הבריכה הביזנטית, וגם זה מחזק 

השערה זו. 

¢מעיין¢ השילוח
גם בימי הבית השני היו מי השילוח גורם חשוב בחיי העיר 

- הן כמקור למי שתייה הן לטקסי קודש הקשורים למקדש. 

החוצה  והגיחו  חזקיהו  בניקבת  שזרמו  המים  שימשו  לאלה 

הרחב  לציבור  נגיש  היה  לא  הגיחון  מעיין  העיר שכן  בדרום 

מדרגות האבן בבריכת השילוח של סוף ימי הבית השני מכסות על מדרגות קדומות יותר המתוארכות לימי החשמונאים

בצל אשור

2930



ההר  מתוך  הנובע  המים  קילוח  מראה  בשל  ימים.  באותם 

נביעה של  שזו  לחשוב  ירושלים  תושבי  טעו  הניקבה  בקצה 

מעיין ועל כן כינוהו "מעיין השילוח" )מלחה"י ה, ד, א(.

הבריכה בימי הבית השני
בקיץ 2004 הזדמן הארכיאולוג אלי שוקרון לאזור השביל 

הצר המחבר בין בריכת השילוח הביזנטית לכביש נחל קדרון 

בשעה שעובדי עירייה שיפצו קו ביוב שנזקק לתיקון. בשטח 

שנחשף בעבודות הבחין שוקרון במדרגות המבצבצות על פני 

השטח. שוקרון עצר מיד את העבודות והזעיק את שותפו רוני 

רייך. רייך הגיע בריצה, וברגע שראה את המדרגות, צהל: "אלו 

בוודאי המדרגות שירדו לבריכת השילוח בימי הבית השני!"

המסתמן  והמראה  הבריכה,  בחשיפת  המשיכו  החופרים 

היום הוא של בריכה מרובעת גדולה שהשתרעה על כל שטח 

הבוסתן הסמוך ושמידותיה המשוערות היו כ-50מ'×60מ'. אל 

זה  הנפרדים  קצרים  מדרגות  גרמי  שלושה  יורדים  הבריכה 

מזה במשטח ביניים. מדרגות האבן מקיפות את הבריכה מכל 

עבר, וחלק מהן בוודאי כוסו במי הבריכה. זמנה של בריכה זו 

נתגלו  ימי הבית השני, אך מתחת למדרגות האבן  הוא סוף 

מדרגות שנבנו מתערובת טיח ואבנים קטנות השייכות לשלב 

קדום יותר של הבריכה, ככל הנראה מהתקופה החשמונאית, 

וזאת על פי ממצא מטבעות הנושאים את שמו של אלכסנדר 

ינאי )76-103 לפנה"ס(. 

מקווה לעולי רגל
ניסוך  בטקס  השני  הבית  בימי  השילוח  מי  של  חשיבותם 

המים על מזבח בית המקדש בחג הסוכות ובהכנת מי החטאת 

מהמקורות.  ידועה  מתים  בטומאת  שנטמא  מי  את  לטהר 

מהמבנה המיוחד של הבריכה שיערו החופרים שלמי השילוח 

היה תפקיד נוסף - במים אלו טבלו עולי הרגל וטיהרו עצמם 

בטרם יעלו לבית המקדש בשלוש הרגלים. רוני רייך שהתמחה 

בחקר מקוואות קדומים רואה דמיון בין הבריכה מימי הבית 

השני למקוואות טבילה בני התקופה שנתגלו בחפירות הכותל 

הדרומי וברובע היהודי. המבנה המיוחד של מדרגות הבריכה - 

מדרגות מימי הבית השני היורדות אל בריכת השילוח. הבריכה הקטנה משמאל שימשה כנראה לשתייה
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חמש מדרגות רגילות ולאחר מכן מדרך רחב - אפשר טבילה 

מלאה,  הבריכה  כשהייתה  בחורף,  השנה.  עונות  בכל  בטוחה 

והיה  הבריכה  עומק  אל  ולרדת  להסתכן  הטובל  נזקק  לא 

יכול לעמוד על המדרגה הרחבה הגבוהה ביותר. בעונת הקיץ, 

יותר.  נמוך  למדרך  לרדת  אפשר  היה  המים,  מפלס  כשירד 

פרנסי העיר דאגו בוודאי לשמירה על פרטיותם של הטובלים 

האבן  במדרגות  המצויים  הרבים  שהנקבים  וייתכן  בבריכה, 

החזיקו מתקנים שנועדו לשמור על צנעת הטובלים. 

הרחבה המרוצפת ≠ ¢הטיילת¢ הצפונית
מהבריכה עולה גרם מדרגות תלול לרחבה גדולה מרוצפת 

אבן הצופה על הבריכה. בגבולה הדרומי של הרחבה, ליד קצה 

עמודים  מוגבה.  משטח  גבי  על  עמודים  טור  עמד  הבריכה, 

הילכו  נעימה אשר  "טיילת"  מעין  נוצרה  כך  בגג.  אלו תמכו 

בה תושבי העיר להנאתם והשקיפו על בריכת השילוח. ליד 

הרחבה עומד כיום ציור קיר גדול ממדים שציירה הציירת יעל 

קילמניק.234 הציור משחזר את הבריכה ואת סביבתה בסוף ימי 

הבית השני. 

מכסה פתח תחזוקה משולב בריצוף מימי הבית השני ליד בריכת השילוח שחזור מראה בריכת השילוח בימי הבית השני, על פי רייך ושוקרון. הריצוף בציור ממשיך את ריצוף הטיילת שנחשפה בחפירות. ציור: יעל קילמניק
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הרחובות העולים להר הבית ≠ ¢קומו 
ונעלה ציון¢ ©ירß לא ה®

ליד בריכת השילוח  וכאן  נכונה  אם השערתם של החופרים 

חנו רבבות עולי רגל, הם בוודאי נזקקו לדרך נוחה לעלות בה 

אל המקדש עצמו. הממצא הארכיאולוגי מאפשר הצצה נוספת 

להמשך מסלולו של עולה הרגל לאחר שסיים לטבול.

הרחוב המערבי משלהי ימי הבית השני ≠ 
דרך עולי הרגל

המרוצפת,  הרחבה  של  מערבי  הצפון  בקצה  הבריכה,  ליד 

ושהוביל  גדולים  אבן  בלוחות  המרוצף  מדורג  רחוב  נתגלה 

מהבריכה צפונה לעבר הר הבית ובית 

מדרגות   - המדרגות  מקצב  המקדש. 

מדרגה  ומעליהן  צר  שלח  בעלות 

לבנייה  להפליא  דומה   - שלח  רחבת 

הגדול  המדרגות  בגרם  ההרודיאנית 

הר  בדרום  חולדה,  שערי  אל  העולה 

זו ומטבעות רבות מימי  הבית. עובדה 

מותירות  אינן  באתר  שנתגלו  המרד 

של  ראשי  ברחוב  מדובר  שאכן  ספק 

אם  השני.  הבית  ימי  ירושלים משלהי 

החוקרים צודקים וזה המשכו הדרומי 

קשת  ליד  בעבר  שנתגלה  הרחוב  של 

רובינסון,235 הרי לפנינו הדרך שבה טיפסו עולי הרגל אל משאת 

נפשם - הר הבית ובית המקדש.

הרחוב המזרחי
בלבד  אחד  רחוב  לא  כי  נתגלה  החופרים,  של  להפתעתם 

הוביל מאזור הבריכה צפונה. מתחת לחלקה המזרחי של הרחבה 

המרוצפת עקבו החופרים רוני רייך ואלי שוקרון לאורך כ-40 מ' 

אחר תוואי של תעלת ניקוז למי גשמים שנטייתה צפון מערב. 

מתוך התעלה, שאפשר ללכת בה הליכה שפופה, הבחינו מעל 

לראשיהם בריצוף לוחות אבן של עוד רחוב. השניים עלו למפלס 

הרחוב וחשפו קטע ממנו. גם הרחוב המזרחי, כמו שכנו ממערב, 

בנוי בנייה מדורגת. בחלקו הדרומי נחשפו פתחי חנויות שעמדו 

בצד הרחוב. החנויות עצמן נאטמו במפולות החורבן ובסחף של 

שנים ארוכות וטרם נחפרו.

מדוע נזקקו תושבי ירושלים לשני רחובות היוצאים ממקום 

החופרים  אך  בינתיים,  משכנעת  תשובה  זו  לשאלה  אין  אחד? 

רחובות אלא  אין מדובר בשני  ולפיה  נוספת,  מעלים אפשרות 

ברחוב אחד שבחלקו הדרומי היה רחב מאוד וככל שעלה צפונה 

נהיה צר יותר. 

דרמה בתעלת הניקוז
תזכורת  נוספת,  הפתעה  לחופרים  נכונה  המזרחי  ברחוב 

המרד  של  האחרונים  מימיו  דרמטית 

הגדול. בחמישה מקומות במעלה הרחוב 

את  שחשפו  ברצפות  פרצות  נתגלו 

שלא  מאחר  הניקוז שמתחתיהן.  תעלת 

נתגלו אבני מפולת גדולות שהיו יכולות 

להסביר פרצות אלו, היה ברור כי הן נעשו 

בכוונת מכוון. עוד ממצאים - סירי בישול 

לספירה  ה-1  למאה  טיפוסיים  שלמים, 

מהשנה  רובן  גדול,  מטבעות  ומצבור 

 - למרד  והרביעית  השלישית  השנייה, 

סיפקו רמז נוסף לפתרון התעלומה: ככל 

מפלטם  זו  ניקוז  תעלת  הייתה  הנראה 

האחרון של אחרוני המורדים שביקשו למלט בה את נפשם. 

וכך מספר יוסף בן מתתיהו: "עוד צל תקווה נשאר לעריצים 

ולחבר השודדים ]הכוונה למורדים[ אשר איתם, כי יעלה בידם 

להימלט דרך המנהרות: הם בטחו, כי לא יוכלו הרומאים למצאם 

יחריבו  אשר  עד  שם,  להתחבא  בנפשם  ואמרו  שמה,  בבורחם 

הרומאים את העיר כליל ויסורו מעליה, ואז יוכלו גם להימלט 

על נפשם. אולם תקוותם זאת הייתה חלום" )מלחה"י ו, ז, ג(. 

בן מתתיהו מוסיף כי הקנאים ברחו אל "העמק אשר מתחת 

סביר  במנהרות.  להסתתר  נאלצו  ושם  ה(  ח,  ו,  )שם  השילוח" 

להניח שהכלים שנתגלו שלמים בחפירה היו אלה שלקחו אתם 

המורדים למחבוא שכן ייתכן שהיו נאלצים להמתין שם זמן רב.

סירי בישול שנמצאו בתעלת הניקוז 
שמתחת לרחוב מימי הבית השני

פרצה בריצוף הרחוב מימי הבית השני חושפת את תעלת הניקוז 35
שבתוכה הסתתרו אחרוני מגיני ירושלים בשנת 70 לספירה



בריכת השילוח בדגם ירושלים של תקופת בית שני של מיכאל אבי יונה

מלחמת  את  ששרד  "מי  רייך:  רוני  הארכיאולוג  כותב  וכך 

האחים, את המצור הרומי על ירושלים ואת החורבן, ולא נקטל 

בידי הרומאים מיד עם פריצתם לעיר, שם יהבו בתעלות הניקוז 

למצוא  קיווה  ובאמצעותן  שבהן  והנסתרות  התת-קרקעיות 

מקלט עד יעבור זעם. היו מי שהביאו עמם לשם מעט מן המזון 

שנותר להם בסירי בישול של חרס מן הטיפוס האופייני לתקופה 

הזו. יתירה מכך, מערכת הניקוז הזו הובילה את מי הנגר שאספה 

אל מחוץ לעיר, ופליטי החרב דימו לעשות בה שימוש יעיל כדי 

למלט את נפשם בהסתר אל אזור בריכת השילוח ומעבר לכך 

אל עבר נחל קדרון".236 

של  המר  סופו  את  מספרות  הריצוף  באבני  הפרצות 

הסיפור: "ואחרי אשר המיתו הרומאים חלק האנשים היוצאים 

האנשים  את  למצוא  חקרו  בשבי,  לקחו  ואת שאריתם  אליהם 

גבן  על  וקרעו את שכבת האדמה אשר  במנהרות  המסתתרים 

ואת כל הנופלים בידם הכו לפי חרב. ובמנהרות נמצאו כאלפיים 

ורובם  פגרים, מהם פגרי אנשים, אשר טרפו את נפשם בכפם 

חללי רעב" )מלחה"י ו, ט, ד(.

סופה של בריכת השילוח
הבריכה מימי הבית השני חרבה במרד הגדול ברומאים בשנת 

מפינות  באחת  שנתגלו  מטבעות  מעידות  כך  על  לספירה.   70

הבריכה, כולן מימי המרד. המאוחרת שבהן זמנה השנה הרביעית, 

החורף  גשמי  שטפו  החורבן  שלאחר  בשנים  לספירה.   69 שנת 

את סחף הגבעות במורד הגיא אל תוך הבריכה, והיא התמלאה 

במקומות  ארבעה מטרים  )עד  בשכבה אחר שכבה של אדמה 

אחדים( עד שנעלמה כליל מפני השטח. בסוף התקופה הרומית 

או בתחילת התקופה הביזנטית הותקנה בריכה חדשה במעלה 

הגיא במוצא הניקבה.

הבריכה הביזנטית והכנסייה
הנוצרים, בראשית התקופה הביזנטית, קראו בלשונם לבריכה 

שבקצה הניקבה "סילואם" - שיבוש המילה העברית "שילוח". 

סילואם התגלגל בשפה הערבית לסילואן, ומכאן שמה של הבריכה 

ימינו. עד  המקומיים  הערבים  בפי  הסמוך(  הערבי  הכפר  )ושם 

רחוב  הביזנטית.  בירושלים  כבוד  של  מקום  תפסה  הבריכה 

בצל אשור

38
תעלת ניקוז מתחת לרחוב ההרודיאני שליד בריכת השילוח



מדורג ומרוצף שנמשך לכל אורך הגיא המרכזי הוביל אליה.

מפוארת  בריכה  מתאר  לספירה(   333 )שנת  מבורדו  הנוסע 

ורחבת ידיים שהייתה מוקפת שדרות עמודים מארבעת צדדיה. 

ומעליו  הטבעי,  בסלע  נחצבו  מ'(   22.5 צלע  כל  )אורך  הדפנות 

הייתה בניית גזית. באמצע הבריכה עמדה מחיצה להפרדה בין 

גברים לנשים.

)460-443 לספירה(, אשתו  לימים הקימה הקיסרית אודוקיה 

של הקיסר תאודוסיוס השני, מעל הבריכה את כנסיית השילוח 

בבריכה  כיום  הנראות  העמודים  )חוליות  חולים.  בית  ולידה 

הכנסייה  משני.(  בשימוש  כאן  ומצויות  השני  הבית  מימי  הן 

בשימוש  הייתה  הבריכה  אך   ,)614( הפרסי  הכיבוש  עם  חרבה 

נפלו שדרות העמודים  הימים  גם בתקופה המוסלמית. ברבות 

חזרה  לא  ונשנים  חוזרים  תיקונים  אף  על  והדפנות התמוטטו. 

הבריכה לפארה הקודם.

הבריכה  קיבלה  ואז   ,1879 בשנת  נעשה  האחרון  התיקון 

)פחות מחמישית( מהבריכה  בהרבה  - קטנה  היום  צורתה  את 

המקורית237 ונעדרת כל הדר. כשגילה בליס ב-1896 את בריכת 

ארבעת הסטווים ואת שרידי הכנסייה, הזדרזו המוסלמים להקים 

מסגד במקום לבל ינסו הנוצרים לחדש את בניין הכנסייה.

היעלמותו של הגיחון
עד לא מכבר היה מקובל לחשוב שהגיחון סיים לשמש מוקד 

שאיבה כאשר סתם חזקיהו את מוצאו והטה את מימיו לדרום 

העיר באמצעות הניקבה. למעשה כבר מאות שנים קודם לכן לא 

הייתה הנביעה עצמה נגישה לציבור הרחב שכן הביצור הכנעני 

)מגדל המעיין( הקיף אותו מכל עבר.

ימי הבית  ימי הבית הראשון לשלהי  בשנים שחלפו משלהי 

השני, נשכחה הזיקה שבין המעיין לבריכה שבדרום העיר. עדות 

לכך שאיש לא פקד עוד את המעיין בתקופה זו היא המחסור 

הקדומה  וההלניסטית  הפרסית  התקופה  מן  בחרסים  המוחלט 

ליד המעיין.

רק בשלהי ימי הבית השני נפתחה החסימה ושבו להשתמש 

במי המעיין במקום נביעתם. רוני רייך משער שהדבר אירע בשל 

בצורת קשה שפקדה את העיר ושבעטייה ביקשו תושבי ירושלים 

להגדיל את ספיקת המעיין על ידי הרחבת מוצאו. )אמנם פעולה 

זו מתאימה למעיין שכבה, אך במעיין פועם דוגמת הגיחון אין 

בתוספתא:  מוצא  רייך  לכך  הסימוכין  את  תועלת.(  שום  בה 

"רבן שמעון בן גמליאל אומר: 'שילוח היה מוצא ]=מוציא[ מים 

ונתמעטו  והרחיבוהו  מימיו,  שירבו  כדי  נרחיבנו  אמרו:  כאיסר, 

מימיו וסתמוהו וחזר לתחילתו'" )תוספתא, ערכין ב, ו(; ובדבריו 

של יוסף בן מתתיהו: "הלא תדעו כי לפני בוא טיטוס דללו מי 

השילוח ויתר המעיינות אשר בקרבת העיר, עד כי הוטל עליכם 

את  נותנים  האלה  המקורות  כל  ועתה  במשורה.  מים  לקנות 

מימיהם לרוויה לאויבכם" )מלחה"י ה, ט, ד(.

)זהו הקמרון הפנימי  באותם ימים נבנה מעל המעיין קמרון 

בימינו(, וכן הותקן פתח קטן בנוי אבני גזית עם גרם מדרגות 

שיורד למעיין. ייתכן שזו הייתה כניסה מיוחדת למקווה טהרה 

ששימש אנשים רמי מעלה.

היעלמות  לידי  ההזנחה  הביאה  השני  הבית  חורבן  לאחר 

סכר  בניית  בשל  התרחש  הדבר  בשנים.  מאות  למשך  המעיין 

פשוט של אבנים ועפר בערוץ הקדרון. גשמי החורף נקוו מצפון 

לסכר ושנה אחר שנה השקיעו טין באפיק הנחל. במשך השנים 

הקמרון  ואפילו  שהמעיין  עד  כך  כל  רב  לגובה  המשקע  נערם 

שמעליו נעלמו כליל כאילו בלעה אותם האדמה.

¢מציץ מן החרכים¢ ≠ שובו של הגיחון 
לא ידוע מתי בדיוק הגיח שוב הגיחון ממחבואו. ייתכן שהדבר 

קשור לקריסת מבנים שהיו בבריכה שבקצה הדרומי של הניקבה, 

בחורבות  הניקבה  מוצא  את  לחסום  עשויה  שהייתה  קריסה 

ולאלץ את מי המעיין לחפש מוצא דרך מצבורי העפר והאבנים 

נבנו  הממלוכית,  בתקופה  ה-14,  במאה  המעיין.  על  שנערמו 

הקמרון )החיצוני(238 שמעל המעיין, וכן גרמי המדרגות היורדים 

אליו, ועל שמם הוא נקרא בערבית עין אום אל דרג'. סביר להניח 

)גומחת  המחראב  המעיין.  נתגלה  זו  לתקופה  סמוך  בזמן  כי 

התפילה המוסלמית( שבקיר משמאל )כיוון דרום( למשטח, בין 

שני גרמי המדרגות, מעיד על ההערצה של המוסלמים למקום.239 

אזכור ראשון בשמו - מעיין הגיחון - לאחר הופעתו המחודשת 

קיים בספר "יחוס אבות" שכתב אורי בן שמעון בשנת 1537.

קטע מבריכת השילוח )סילואם( הביזנטית. חוליות העמודים 3940
המציצות מן המים הן מימי הבית השני ומצויות כאן בשימוש משני



אבן  של  וכוסות  גביהן  על  יושבין  ותנוקות  דלתות 

על  וישבו  ועלו  ומלאום  ירדו  לשלוח  הגיעו   Æבידם

Æ®גביהן¢ ©משנה¨ פרה ג¨ ב

מקום  על  המסורת  את  הזכרנו  כבר  טבילה∫ 

 Æהגיחון גדול במי מעיין  כוהן  ישמעאל  רבי  טבילת 

של  רוחנית¨  נוספת¨  טבילה  על  מספר  המדרש 

נשמות הצדיקים לפני עלייתן לשמים שהתקיימה 

בן  רבי אלעזר  להורג את  במי השילוחÆ כשהוציאו 

אותו  שאלו  מלכות¢¨  הרוגי  מ¢עשרת  אחד  שמוע¨ 

ÆÆÆ˛ אמר להם∫ בני¨   ̧øתלמידיו∫ ¢רבינו מה אתה רואה

רואה אני עוד¨ שנשמת כל צדיק וצדיק מטהרת את 

עצמה במי השילוח כדי ליכנס היום בטהרה בישיבה 

אייזנשטיין˛¨   ßמהד¸ המדרשים  ©אוצר  מעלה¢  של 

Æ®תלט¨ ד¢ה ואחריו הוציא את ßעמ

לזכים  נחשבו  השילוח  מי  רפואה∫  צורכי 

הנביא  תוכחת  את  מתאר  המדרש   Æומתוקים

ירמיהו לגולי בבל שבעוונותיהם ניטלה מהם הזכות 

אילו  לישראל∫  ירמיה  ¢אמר  מסגולותיהם∫  ליהנות 

שילוח  מי  ושותין  בירושלים  יושבים  הייתם  זכיתם 

הרי  זכיתם¨  שלא  עכשיו  ומתוקים¨  נקיים  שמימיו 

עכורין  שמימיו  פרת  מי  ושותין  לבבל  גולים  אתם 

וסרוחין¢ ©איכה רבה יט®Æ על סגולתם הרפואית של 

לאכול  מרבים  ¸הכוהנים˛  ¢כשהיו  כי  מסופר  המים 

בשר הקדשים היו שותים את מי השילוח ומתעכל 

נתן  דרבי  ©אבות  מתעכל¢  שהמזון  כדרך  במיעיהן 

Æ®נ¢א לה

מי השילוח בימי הבית השני

לצרכים  השילוח  מי  שימשו  השני  הבית  בימי 

מיוחדים∫

בית השואבה  חגיגת שמחת  ניסוך המים בחג∫ 

שלא  שמי  המשנה  אומרת  שעליה  הסוכות¨  בחג 

ראה אותה ¢לא ראה שמחה מימיו¢ ©משנה¨ סוכה 

ה¨ א®¨ קשורה לטקס המיוחד של ניסוך מי השילוח 

של  צלוחית   øכיצד המים  ¢ניסוך  המזבח∫  גבי  על 

זהב מחזקת שלושה לוגים היה ממלא מן השילוח¢ 

Æ®משנה¨ סוכה ד¨ ט≠י©

התלמוד מבאר שהחובה לשמוח בעת השאיבה 

מהשילוח נלמדת מהפסוק ¢ושאבתם מים בששון 

פרץ¨  רבנו  ומסביר   Æ®ג יב   ßיש© הישועה¢  ממעייני 

מקום  ¢שמאותו  הביניים∫  בימי  התוספות  מבעלי 

לישראל¢  לעד  צומחת  ישועה  השילוח˛  ¸מעיין 

Æ®תוספות רבינו פרץ¨ לבבלי¨ סוכה מח ע¢ב©

מי חטאת∫ את המים ל¢מי אפר פרה אדומה¢ ≠ 

המת  טמאי  טוהרו  שבהזייתם  חטאת¢  ¢מי  אותם 

המים  שבמקורות  מהטהורים  לשאוב  צריך  היה   ≠

כדי   Æהשילוח מי  נבחרו  זו  למטרה   Æ¢חיים ¢מים   ≠

נהגו  בדרך¨  היטמאות  מסכנת  המים  את  לשמור 

בירושלים  היו  ¢חצרות  יתירה∫  הקפדה  חכמינו 

קבר  מפני  חלול  ותחתיהם  סלע  גבי  על  בנויות 

שם  ויולדות  עוברות  נשים  ומביאים  התהום 

ומגדלות שם את בניהן ומביאים שוורים ועל גביהן 

בצל אשור

4142

מראה כללי של אזור בריכת השילוח בשלהי ימי 
הבית השני על פי רייך ושוקרון. ציור: יעל קילמניק
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הישועה הגדולה
מפלת סנחריב מול חומות ירושלים



התפשטות העיר וביצורה בימי חזקיהו 

ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את המלוא עיר דויד ויעש שלח לרב 
ומגניםÆ ©דבה¢ב לב ה®

לבצר  הבתים  ותתצו  ספרתם  ירושלם  בתי  ואת   Æהתחתונה הברכה  מי  את  ותקבצו  רבו  כי  ראיתם  דוד  עיר  בקיעי  ואת 
החומהÆ ©ישß כב ט≠י®

הגישה המקובלת במחקר בימינו מייחסת את יישוב הגבעה 

המערבית ואת ביצורה למאה ה-8 לפנה"ס. סיבת ההתפשטות 

מוסברת, בין השאר, בהגירה מסיבית שחדרה לעיר בתקופה 

זו. במהלך המאה ה-8 לפנה"ס הגיעו לממלכת יהודה ולבירתה 

בזמן  תחילה  וגדלים,  הולכים  במספרים  פליטים  ירושלים 

ביד  יהודה  ערי  נפילת  ואחר כך עם  ישראל  קריסת ממלכת 

צבאות סנחריב. הפליטים התקבלו בחום, אך גבולות העיר היו 

מצומצמים מדי להכיל את מספרם הגדול והחלה ההתיישבות 

מחוץ לחומות. בהכנותיו לקראת העימות עם סנחריב השקיע 

חזקיהו מאמץ רב בביצור העיר ובשכונות שנתווספו לה.

חומת העיר במזרח
עד ימי חזקיהו שימשה החומה הקדומה שנבנתה כ-1,000 

שנה קודם לכן על המדרון המזרחי של עיר דוד. חזקיהו בנה 

לחומה הקדומה.  יותר  או  פחות  הזהה  בתוואי  חומה חדשה 

באבנים  הבונים  וחומרים, השתמשו  עבודה  זמן,  לחסוך  כדי 

ובקטעים שלמים מהחומה הישנה.

שרידים מן החומה המזרחית שאפשר לייחס אותם לחומת 

מ'  כ-30  שאורכו  אחד  קטע  מקומות.  בשני  נתגלו  חזקיהו 

נחשף מעט ממערב לחומת הברונזה התיכונה 2 )ימי האבות( 

שגילתה קתלין קניון במדרון המזרחי של עיר דוד. בחומה זו 

אפשר להבחין ברווחים קצובים בין נדבכי האבן. ככל הנראה 

שולבו בחומה קורות עץ )שלא שרדו( ושמטרתן הייתה לייצב 

את חומת אבני הגוויל הגבוהה על ידי בלימת זעזועים ותנודות 

העלולות להביא לידי התמוטטותה. שילוב של בניית עץ ואבן 

היה קיים כבר בימי שלמה: "וחצר הגדולה סביב שלשה טורים 

גזית וטור כרתת ארזים" )מל"א ז יב(, וכן מאוחר יותר בימי 

זרובבל: "נדבכין די אבן גלל תלתא ונדבך די אע חדת" )עז' ו 

ד(.240 במרחק כ-110 מ' מדרום לחומה שחשפה קתלין קניון, 

מצא מאוחר יותר יגאל שילה עוד קטע )שטח E( באותו מפלס 

שאורכו כ-90 מ'. אורך שני הקטעים והמרווח שביניהם )שלא 

נחפר בידי הארכיאולוגים( הוא כ-220 מ'. הקטע שגילה שילה 

בנוי על פי רוב אבני גוויל קטנות, אבל יש והחומה משלבת 

ואפילו קטעים  הגדולים(  )הניכרות בממדיהן  אבנים אחדות 
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החומה  של  המזרחיים  פניה  הקדומה.  החומה  מן  שלמים 

ונסגות  קדמות  בסגנון  ומעוצבים  הסלע  מצוק  לפי  מונחים 

)בצורת שיני מסור(. עובי החומה מגיע לחמישה מטרים.

השכונה המזרחית וביצורה ≠
 ø¢מהי ¢החומה האחרת

ברורה  אינה  לחומות  מחוץ  אל  העיר  התפשטות  תמונת 

דיה. מתי החלה היציאה מן החומות? היכן התיישבו תחילה? 

הצר  השטח  אחרות,  ישראליות  בערים  שכמו  להניח  סביר 

הגידול  בשל  במבנים  במהירות  התמלא  הגבעה  שבמרומי 

הטבעי באוכלוסיית העיר וקליטת תושבים חדשים. יש להניח 

כי כבר בשלבים מוקדמים נאלצו כמה מהתושבים להעתיק 

את מגוריהם אל מחוץ לחומות. על פי הממצא הארכיאולוגי, 

ההתפשטות  ממוקדי  אחד  היה  דוד  לעיר  שממזרח  האזור 

הראשונים. יגאל שילה חשף לאורך המדרון המזרחי של עיר 

דוד רובע מגורים צפוף שרוחבו כ-40-35 מ' )שישה עד שמונה 

חשב  שילה  קדרון.  לנחל  העיר  חומת  בין  ושנדחק  דונמים( 

לא  הוא  פרוז.  נותר  לפנה"ס,241  ה-8  המאה  שזמנו  שהרובע, 

שיער שמישהו יבנה חומה במקום נמוך כל כך הסמוך לאפיק 

הנחל, שלא על פי שום היגיון צבאי.

ואולם ב-1998 חשפו רוני רייך ואלי שוקרון קטע של חומה 

מוצקה שעובייה שני מטרים )שטח J( שנתגלתה לאורך כ-30 

דומה  החומה  ממזרח.  השכונה  על  להגן  כנראה  ונועדה  מ' 

ה-8  )המאה  הראשון  הבית  ימי  משלהי  לביצורים  בסגנונה 

את  שביצר  הוא  שחזקיהו  משערים  ושוקרון  רייך  לפנה"ס(. 
השכונה הפרוזה לקראת המלחמה בסנחריב.242

יגאל  של  תלמידיו  גרוט,  דה  ואלון  אריאל  צבי  דונלד 

שילה, הציעו לפרש מחדש, על סמך התגלית, את הפסוקים 

המתארים את מפעלי הבנייה של חזקיהו. המקרא מזכיר מצד 

אחד שחזקיהו תיקן את החומה הפרוצה: "ויתחזק ויבן את כל 

החומה הפרוצה" )דבה"ב לב ה(,243 אך מצד אחר מזכיר בנייה 

חדשה של "חומה אחרת": "ויעל על המגדלות ולחוצה החומה 

אחרת" )שם(. 

לדעת שני החוקרים, השיפוצים נעשו בחומת העיר הקדומה 

שהקיפה את עיר דוד, החומה שבמורד המדרון המזרחי, ואילו 

שגילו  החומה  היא  מחדש  חזקיהו  שבנה  האחרת"  "החומה 

רייך ושוקרון ממזרח לשכונת המגורים מהמאה ה-8 לפנה"ס. 

ליוונית:  "חומה אחרת"  תרגום השבעים מתרגם את הביטוי 

זה עולה בקנה  ופירוש  "ביצור קדמי",  proteichisma, כלומר 

אחד עם אותה חומה משנית שנבנתה ליתר ביטחון לקראת 

הפלישה של צבא סנחריב.

התפשטות העיר לגבעה המערבית
היישוב  החל  לכן(  קודם  אף  )ואולי  לפנה"ס  ה-8  במאה 

להניח  יש  המערבית.  הגבעה  במעלה  מערבה  להתפרס 

המפולסים  השטחים  את  תפסו  הראשונים  שהמתיישבים 

חלקיה  גם  אוכלסו  קצר  זמן  בתוך  אבל  הגבעה,  בראש 

האחרים. מקובל להניח שהיישוב שהתגבש קיבל את הכינוי 

במקרא  מוזכר  המשנה  לעיר.  משני  היותו  שם  על  "משנה", 

בבד  בד  יד(.  כב  )מל"ב  הנביאה  חולדה  של  מגוריה  כמקום 

אוכלס גם הגיא המרכזי שהיישוב בו טיפס בהדרגה צפונה 

אל חלקו העילי ונודע בשם "המכתש" )צפ' א יא(. לאחר מכן 

)מצפון לרחוב דוד  אוכלסו אזורים מצפון לגבעה המערבית 

הרובע המוסלמי  כיום בתחומי  ולרחוב השלשלת( שכלולים 

הנזכרות  ו"געה"  גרב"  "גבעת  השכונות  אלו  הנוצרי.  והרובע 

בספר ירמיהו )לא לח(, והן נשארו פרוזות.

גודלה  לשיא  ירושלים  את  הביאה  המואצת  ההתפשטות 

העירונית  "ההתרחבות  מציין:  רייך  רוני  הראשון.  הבית  בימי 

של ירושלים בקנה מידה כזה היא תופעה ללא תקדים בערי 

ארץ ישראל בתקופת המקרא. מדדנו את גודל השטחים של 

הן:  המדידה  תוצאות  העיר.  תכנית  את  המרכיבים  האזורים 

הגבעה הדרומית מזרחית )עיר דוד( - 45 דונם; אזור העופל והר 

הבית - 120 דונם; הגבעה המערבית, החלק הרמתי )מקו גובה 

750 מעל פני הים( - 220 דונם; הגבעה המערבית, המדרונות 
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שחזור החומה הרחבה והמגדל הישראלי בשלהי ימי הבית 
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מ'   750 גובה  )מקו  הינום  בן  ולגיא  המרכזי  לגיא  היורדים 

ומטה( - 270 דונם. מנתונים אלה עולה כי מעיר מבוצרת של 

כ-165 דונם )עיר דוד, העופל והר הבית( התרחבה העיר לכדי 
655 דונם של שטח מוקף חומה - גידול פי ארבעה!" 244

חומת העיר במערב∫ 
¢החומה האחרת¢ לזיהוי  אפשרות אחרת 
קטע מן החומה שבנה חזקיהו כדי להגן על הגבעה המערבית 

חשף נחמן אביגד ברובע היהודי. רוחבה המרשים של החומה 

הרחבה"  "החומה  עם  זיהויה  לידי  הביא   - מטרים  שבעה   -

)ג ח(.245 בבסיס החומה נתגלו יסודות  הנזכרת בספר נחמיה 

המערבית  הגבעה  מתושבי  חלק  בנייתה.  עם  שנהרסו  בתים 

של  הביטחון  לצורכי  בתיהם,  על  לוותר  הנראה  ככל  נאלצו 

הכלל, כפי שאפשר להסיק מדברי הנביא: "ואת בתי ירושלם 

ספרתם ותתצו הבתים לבצר החומה" )יש' כב י(. אביגד הציע 

לזהות את החומה שחשף עם "החומה האחרת" הנזכרת בספר 

דברי הימים.

אם כך, מי מהחוקרים צודק ואיזוהי החומה האחרת? לאמתו 

של דבר, העובדה שאריאל ודה גרוט זיהו את החומה האחרת 

עם הביצור המזרחי כפי שנאמר לעיל איננה סותרת בהכרח 

הוא  אחרת"  "חומה  שהביטוי  ייתכן  אביגד:  של  הצעתו  את 

מתוואי  שחרגו  החדשים  הביצורים  כל  על  החל  כללי  ביטוי 

הביצורים הקדומים. הן החומה שגילו רייך ושוקרון ליד קדרון 

הן החומה שגילה אביגד ברובע היהודי עונות על הגדרה זו, 

ואין כל מניעה שהמונח חל במקורו על שתיהן כאחת.

¢בין החמתים¢

ולא  הישנה  הברכה  למי  החמתים  בין  עשיתם  ומקוה 
הבטתם אל עשיה ויצרה מרחוק לא ראיתםÆ ©ישß כב יא®

מפעלו של חזקיהו הביא את המים אל תוך העיר המבוצרת 

חומת  המערבית.246  הגבעה  את  גם  עתה  הקיפו  שחומותיה 

העיר ירדה בימים ההם מן המצוק הדרומי של גבעת עיר דוד 

וטיפסה לעבר הגבעה המערבית כשהיא חוצה את שפך הגיא 

המרכזי וכוללת אותו בתחומה.

בנקודה זו נוצרה בעיה ביטחונית: המיקום הנמוך של החומה 

בעמק חשף את המִגנים להתקפות האויב ובכך החליש את 

ההגנה שהעניקה החומה למאגר המים של העיר.247 כאן נדרש 

ביצור מורכב יותר מן הרגיל - "חומותיים" בלשון המקרא.

חומותיים - שתי חומות - הן תוואי כפול של חומות שמטרתו 

להקשות על פריצת אויב בנקודת תורפה. החומותיים נזכרות 

ארבע פעמים בזיקה לחומת העיר, ובשלוש מהן הכתוב מציין 

את סמיכותן לגן המלך הנמצא כידוע בנחל קדרון:

בין  שער  דרך  הלילה  המלחמה  אנשי  וכל  העיר  "ותבקע 

החמתים אשר על גן המלך וכשדים על העיר סביב וילך דרך 

הערבה" )מל"ב כה ד(.

"ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה 

ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החמתים 

ויצא דרך הערבה" )יר' לט ד(.

"ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה 

דרך שער בין החמתים אשר על גן המלך וכשדים על העיר 

סביב וילכו דרך הערבה" )שם נב ז(.

כאשר הארכיאולוגים פרדריק ג'ונס בליס וארצ'יבאלד דיקי 

חפרו באפיק הגיא )1897-1896(, הם גילו שתי חומות מקבילות 

וסוגרות  מ'  בכ-15  מזו  זו  המרוחקות  לכביש(  מתחת  )כיום 

על העמק. הם סברו כי חומות מסיביות אלו הן החומותיים 

שעליהן דיבר הכתוב. ארכיאולוגים בימינו אינם תמימי דעים 

בימי  נבנו  אכן  השניים  שגילו  הביצורים  באשר לשאלה אם 

הבית הראשון,248 אך קיימת הסכמה כי באותו אזור ממש עבר 

כבר אז סכר ענק ששימש גם חלק מחומת העיר שחצתה את 
האפיק.249

מקווה בין החומותיים
החומותיים  אכן  הן  ודיקי  בליס  שגילו  החומות  אם 

שבכתובים, אפשר שהיה להן תפקיד נוסף. חלק מן החוקרים 

ומכך  מ'(   6.5( החיצונית  החומה  של  העצום  מהעובי  הסיקו 

שהיא  קריסתה,  את  למנוע  כדי  אומנות  בשבע  שנתמכה 

שימשה סכר לבריכה שהייתה ממוקמת ממערב לה, כלומר 

שחזור מראה ירושלים בשלהי המאה ה-8 לפנה"ס, על פי אייל מירון 2006. איור: אורפאן

את  ניצלו  הקדמונים  אלו,  חוקרים  לדעת  החומות.  שתי  בין 

המתחם הגדול והעמוק )עומקו מגיע עד 13 מ'( לאגירת מים 

ובכך יצרו למעשה מעין חפיר פנימי מלא מים ששימש מכשול 

נוסף בפני האויב.

בריכה או מקווה הנמצאים בין שתי חומות - "בין החמתים" -

 מוזכרים בנבואת התוכחה של ישעיהו על מפעלו של חזקיהו 

ערב פלישת סנחריב: "ומקוה עשיתם בין החמתים למי הברכה 

ראיתם" לא  מרחוק  ויצרה  עשיה  אל  הבטתם  ולא  הישנה 

)יש' כב יא(. 

פירושו  אין  "חומותיים"  שהמונח  מסבירה  אחרת  דעה 

החומות המקבילות שחשפו בליס ודיקי אלא החומה הישנה 

שחזקיהו  החדשה  האחרת"  ו"החומה  דוד  עיר  את  שהקיפה 

הקיף בה את הגבעה המערבית ערב המצור. בין חומות אלו 
התקין חזקיהו את מקווה המים החדש, היא בריכת השילוח.250
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ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורהÆ ©ישß א ח® 

חורבן יהודה

העם:  רוח  את  חזקיהו  עודד  למלחמה  ההכנות  כל  אחרי 

שער  רחוב  אל  אליו  ויקבצם  העם  על  מלחמות  שרי  "ויתן 

ואל  תיראו  אל  ואמצו  חזקו  לאמר.  לבבם  על  וידבר  העיר 

תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו כי עמנו 

רב מעמו. עמו זרוע בשר ועמנו ה' אלהינו לעזרנו ולהלחם 

יהודה"  מלך  יחזקיהו  דברי  על  העם  ויסמכו  מלחמתינו 

)דבה"ב לב ו-ח(.

יהודה  על  עלה  סנחריב  צלחה.  לא  המאבק  תחילת  אבל 

הסוררת בשנת 701 לפנה"ס, והיא לא עמדה בפניו, "ובארבע 

עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי 

יהודה הבצרות ויתפשם" )מל"ב יח יג(. 

בפירוט  מתוארים  לפנה"ס   689 משנת  סנחריב  במנסרת 

שמונת מסעות המלחמה של סנחריב ובכללם המסע ליהודה. 

המנסרה, עשויה טין וכתובה בשפה האכדית, נתגלתה בארמון 

בנינוה, ובה מלך אשור מתפאר בלכידת 46 ערים בצורות של 

שהייתה  לכיש  הייתה  בכיבושיו  האחרונה  חזקיהו.  מלכות 

מבוצרת במיוחד: "ואשר לחזקיה היהודי שלא נכנע לעולי על 

ארבעים ושש עריו הבצורות ערי חומה, ועל הערים הקטנות 

לאין מספר סביבותיהן - שמתי מצור ולכדתי אותם ]...[ ואילו 
את חזקיהו כלאתי בירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב".251

קודם  עשורים  שני  האשורים  ביד  נפלה  הצפון  מלכות 

לכן, ועתה הגיע תורה של יהודה. רק ירושלים עוד החזיקה 

מעמד: "ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר 

אשור  צבא  את  המדמה  ישעיהו  נבואת  ח(.  א  )יש'  נצורה" 

ארץ  והרבים השוטפים את  העצומים  הנהר  למי  כבודו  וכל 

יהודה ומותירים רק את הראש מחוץ למים מתארת היטב את 

המצוקה ששררה בעיר באותה עת: "וחלף ביהודה שטף ועבר 

עד צואר יגיע" )שם ח ח(. חזקיהו נאלץ להיכנע ולהעלות מס 

כבד, המס הגבוה ביותר ששילם מעולם שליט כלשהו למלך 

אוצרות  כל  את  חזקיהו  הוציא  המס,  את  לממן  כדי  אשור. 

המקדש ובית המלך ואף קיצץ את דלתות היכל ה' שזמן לא 

רב קודם לכן ציפה בזהב.
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תיאור מצור אשורי על עיר מבוצרת. בחלק 54
התחתון נראה איל מצור תוקף את החומה



רבשקה מול החומות
לגמרי,  מחוור  אינו  ואילך  זו  מנקודה  האירועים  מהלך 

העולים  הקטועים  הנתונים  את  להסביר  דרכים  כמה  ויש 

מהפסוקים. נציע כאן את השחזור הנראה לנו הסביר ביותר.

על אף מאמצי חזקיהו לא הסתפק סנחריב במס הכבד.252 

מלכיש יצאה משלחת רמת דרג מלווה חיל כבד אל חומות 

ירושלים. ב"תעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס" 

)מל"ב יח יז(, המקום שבו שנים קודם לכן הזהיר ישעיהו את 

אשורי  שר  נשא  יגיע",  צואר  "עד  שאשור  חזקיהו  אבי  אחז 

שתוארו היה רבשקה נאום אל העומדים על החומה.

החיילים  אל  במישרין  בעברית  דבריו  את  נשא  רבשקה 

שעל החומה, זאת כדי לרפות את ידיהם. בנאומו הוא הסביר 

נגד  לעמוד  והמבודדת  הדלה  לירושלים  סיכוי  שאין  לעם 

 - אחר  גורם  משום  לעזרה  לצפות  לה  ושאל  הגדול  הכובש 

לא ממצרים, "משענת הקנה הרצוץ" )שם יח כא(, ולא מה', 

לאחר שחזקיהו הסיר את במותיו )פעולה שהיה אפשר להבין 

בטעות כהחלשת הקשר של העיר לאל במקום כמילוי דבר 

שופעת  לארץ  לגלות  ויזכו  בהם,  הפציר  שייכנעו,  מוטב  ה'(. 

כל טוב במקום לסבול חרפת מצור שבו יאלצו "לאכול את 

צואתם ולשתות את מימי רגליהם" )שם יח כז(.

חזקיהו עמד באותה עת במקדש קרוע בגדים ובלבוש שק. 

"יום  לישעיהו:  תחינותיו  את  שלח  הקשים  הדברים  לשמע 

צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכח אין 

ללדה" )שם יט ג(. הוא מבקש מהנביא לשאת תפילה "בעד 

השארית הנמצאה" )שם יט ד(.

לאחר הפוגה קלה שבה נאלץ סנחריב לטפל במרידה בארץ 

כוש, שב האיום כבתחילה. הפעם חזקיהו בעצמו נושא תפילה 

נרגשת לבורא עולם, וישעיהו מבשר לו שתפילתו התקבלה: 

"וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר ה' אלהי 

ישראל אשר התפללת אלי אל סנחרב מלך אשור שמעתי ]...[. 

לכן כה אמר ה' אל מלך אשור לא יבא אל העיר הזאת ולא 

יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפך עליה סללה. בדרך 

אשר יבא בה ישוב ואל העיר הזאת לא יבא נאם ה'. וגנותי 

יט  )שם  עבדי"  דוד  ולמען  למעני  להושיעה  הזאת  העיר  אל 

כ-לד(.

¢תעלת הברכה העליונה אשר במסלת 
שדה כובס¢

ויאמר הß אל ישעיהו צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב 

 Æבנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת שדה כובס

Æ®ז ג ßיש©

רבשקה  ואת  סריס  רב  ואת  תרתן  את  אשור  מלך  וישלח 

מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו 

ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר  ויבאו  ויעלו  ירושלם 

במסלת שדה כובסÆ ©מל¢ב יח יז®

היכן עמדו רגליו של רבשקה שעה שהטיל את חתתו על 

ירושלים? על כך חלוקות הדעות. מיכאל אבי יונה זיהה את 

הבריכה העליונה שלידה עמד רבשקה במעלה הגיא המרכזי, 

מעבר לחומה הצפונית של העיר, שכן כאן עברה חומת העיר 

ובקלות היה אפשר להחליף דברים עם  באזור שטוח למדי, 

אנשי המשלחת מעל לחומת העיר.

הבית  להר  מצפון  הוא  שהמקום  סבור  בהט  דן  לעומתו 

זיתא, ברחוב שער  בית  "בית חסדא" שבנחל  בריכות  באזור 

האריות )כיום בחצר מנזר סנטה אנה(. בריכות האגירה שאגרו 

מי גשמים נחקרו בסוף המאה ה-19, ובשנית במאה ה-20. על 

פי המשוער, הבריכה הצפונית, מצמד הברכות שנתגלו במקום, 

הבית הראשון.  בימי  כבר  כנראה  ונבנתה  קדומה מהדרומית 

סכר שתפקידו היה לחסום את יציאת המים נתגלה בחפירות, 

ומבסיסו הוזרמו המים דרומה בתעלה חצובה בסלע. לדעת 

בהט, התעלה נטתה בתחילה מעט מזרחה כדי לעקוף את הר 

הבית, חלפה דרך "מגדל העופל" )או "המגדל היוצא"( שגילה 

וורן והסתיימה בצפון גבעת עיר דוד. בהט סבור כי זו "תעלת 

שירושלים  בשעה  הנראה,  ככל  שנבנתה,  העליונה"  הבריכה 

התרחבה ונזקקה למקורות מים נוספים.

ישועת ירושלים

בריכות בית חסדא מצפון להר הבית. חוקרים אחדים סבורים כי כאן עמדה הבריכה העליונה בימי הבית הראשון
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"שדה  גם  היה  התעלה  של  העליון  הקצה  של  זה  באזור 

הכובס"  "מצבת  את  מזכיר  אכן  מתתיהו  בן  יוסף  הכובס". 

באזור הפינה הצפון מזרחית של העיר בימיו.

מחנה אשור
היכן היה מחנהו העיקרי של צבא אשור? בני ירושלים זכרו 

אותו מאות בשנים לאחר האירועים הטראומטיים של מסע 

סנחריב. המקום כונה בפי יוסף בן מתתיהו "המחנה האשורי" 

)מלחה"י ה, ז, ג(, והוצע שהוא היה באזור מגרש הרוסים של ימינו.

מפלת סנחריב מול חומות ירושלים
הכול סברו שבמהרה תצטרף גם ירושלים לרשימת הכיבושים 

רעדו  בוודאי  החומות  שומרי  האשורית.  המלחמה  מכונת  של 

מפחד באותו לילה - שעל פי חז"ל ליל פסח היה - בידעם את 

העיר.  תוך  אל  לפרוץ  יצליח  אם  האכזר  מהאויב  להם  הצפוי 

אבל דברי הנביא עמדו לנגד עיניהם. ובבוקר שלמחרת נשקף 

במחנה  ויך  ה'  מלאך  ויצא  ההוא  בלילה  "ויהי  מדהים:  מחזה 

כלם  והנה  בבקר  וישכימו  אלף  וחמשה  שמונים  מאה  אשור 

פגרים מתים. ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה" 

)מל"ב יט לה-לו(.

הסברים שונים ניתנו לאורך הדורות למכה שספגו האשורים 

על-טבעית:  תופעה  מתארים  חז"ל  ירושלים.  חומות  מול 

"שריפת נשמה וגוף קיים" )בבלי, סנהדרין צד ע"א(, כמו מגפת 

אחרית הימים בנבואת זכריה )יד יב(. יוסף בן מתתיהו מצטט 

היסטוריון קדמון, ברוסוס שמו, המספר שצבא סנחריב הוכה 
במגפה שפשתה בקרב החיילים.253

לנינוה,  פנים  בבושת  לחזור  נאלץ  סנחריב  ברור:  דבר אחד 

ובתבליטי הנצחה שנתגלו בארמונו לא נותר לו אלא להתפאר 

בכיבוש לכיש. התיאור המפורט של המצור המוצלח על לכיש 

עיקר  העובדה המביכה שאת  להסוות את  הנראה,  ככל  נועד, 

מבוקשו - כיבוש ירושלים - לא השיג. הדיווח במנסרת סנחריב 

נאלץ לחרוג מדפוסי התיאור הקבועים של החרבת העיר ושביית 

כלאתי  חזקיהו  את  "ואילו  סתמית:  בהערה  ומסתפק  מלכה 

הרהב  דברי  לעומת  בכלוב".  כציפור  מלכותו  עיר  בירושלים 

הנבובים של סנחריב המנופף "ידו הר בת ציון גבעת ירושלים" 

)יש' י לב(, ישעיהו מתאר את אחריתו: "הנה האדון ה' צבאות 

ישפלו.  והגבהים  גדועים  הקומה  ורמי  במערצה  פארה  מסעף 

לג-לד(.  י  )יש'  יפול"  והלבנון באדיר  היער בברזל  ונקף סבכי 

במקום "ציפור בכלוב" הייתה ירושלים "כצפרים עפות כן יגן 

ה' צבאות על ירושלים גנון והציל פסוח והמליט" )שם לא ה(.

בעיני  פלאים.  ירושלים  של  קרנה  עלתה  ישועתה  בעקבות 

בני הזמן לא נתפסה המלחמה כמאבק בין אשור ליהודה ובין 

סנחריב לחזקיהו, אלא בין אלוהי ישראל, אלוהי עולם השוכן 

בירושלים, ובין אלילי האימפריה האשורית הגדולה, אלוהי עץ 

ואבן. ההצלה הנסית נחרתה בעומק התודעה ובנתה נדבך חשוב 
בדימויה של ירושלים בעיני הדורות.254

חזון ירושלים∫ צדק ושלום
באותם ימים עיצב הנביא ישעיהו את חזונה של ירושלים - 

עיר של צדק: "ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי 

כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה" )יש' א כו( ועיר של שלום: 

"והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא 

לכו  ואמרו  רבים  עמים  והלכו  הגוים.  כל  אליו  ונהרו  מגבעות 

ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו 

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם. ושפט בין הגוים והוכיח 

לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא 

ב-ד(. ב  )שם  מלחמה"  עוד  ילמדו  ולא  חרב  גוי  אל  גוי  ישא 

הנביא  "חזה  ישעיהו:  של  חזונו  את  מזר  בנימין  מתאר  כך 

הירושלמי חזון אוניברסלי על עתיד רווי אור לישראל ולאומות 

תצא  מציון  'כי  ויכירו  הבית  להר  יעלו  העמים  כשכל  העולם, 

ישעיהו  של  האסכאטולוגי  חזונו  מירושלים'.  ה'  ודבר  תורה 

נחרת עמוק בלב העם והיה בו כדי לבסס לדורות את האמונה 

כי באחרית הימים תעמוד ציון במרכז העולם, על שום היותה 

המקום שבו נשמע דבר האל האחד והיחיד של ישראל, השולט 
בכל מכמני ההוויה וגורל האדם".255

והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם 
לכל  יקרא  תפלה  בית  ביתי  כי  מזבחי  על  לרצון  וזבחיהם 

Æ®העמים ©שם נו ז

אצילי יהודה
התפתחה  הראשון  הבית  ימי  של  החיים  לעיר  מסביב 

הר  בשיפולי  קדרון  נחל  של  המזרחית  בגדה  המתים".  "עיר 

הזיתים, בין בתי סילואן ובמחשוף הסלע שמתחתיהם, סקרו 

 )1970-1968( ברקאי  וגבריאל  אוסישקין  דוד  הארכיאולוגים 

המאה  מאמצע  אולי  שראשיתן  קבורה  מערות  מ-50  יותר 

ה-9 לפנה"ס.256 כמה מהמערות מפוארות מאוד, ואין ספק כי 

 - ימים  אותם  של  הירושלמית  האריסטוקרטיה  בהן  נטמנה 

שועי יהודה ואציליה.

ראויה לציון קבוצת קברים אחת הנמצאת במחשוף הסלע 

שמתחת לבתי סילואן ושאפשר לזהות בקלות על פי הפתחים 

אלו  מערות   12 בסלע.  החצובים  חלונות  דמויי  המרובעים 

מעוררות תחושה של פאר על אף ממדיהן הצנועים ומצטיינות 

בפרטים אדריכליים מיוחדים כמו תקרה גמלונית שלא נמצאו 

הקברים  כל  כולה.  ובארץ  בירושלים  עת  מאותה  כמותם 

בקבוצה זו נועדו ליחיד או לזוג, ושלא כמקובל בקברי משפחה 

שנתגלו ביהודה ובאזור ירושלים, לא נמצא בהם )ולא בקברי 

כפר השילוח האחרים( בור חצוב לליקוט עצמות. יש להניח 

שבשל מעמדם הרם של הנקברים נשמר מקומם לעד, והם 

לא פונו ממנו כדי לפנות מקום לנקברים אחרים.

נמצאה  לראשונה,  המאוחרת  קברים,  של  אחרת  קבוצה 

מצפון לשם, והיא מרשימה במיוחד. קברים אלו, מסוף המאה 

ה-8 לפנה"ס, הם מצבות על-קרקעיות החצובות בגוש סלע 

אחד )מונוליתיות( ובתוכן חדרי קבורה. גם קברים אלו נועדו 

ליחידים או לזוגות. ההשקעה הרבה שהייתה כרוכה בחציבתם, 

וכן התצפית הנאה הנשקפת מהם לעבר עיר דוד והר הבית 

אינן מותירות ספק כי טמונים כאן שועים ושרים.

לולא חמדו  זהות הנקברים  על  יותר  יודעים  סביר שהיינו 

הביזנטית  בתקופה  יותר.  מאוחרות  בתקופות  הקברים  את 

התבודדו בהם נזירים נוצרים שלא פעם התאימו את מערות 

הקבורה לצורכיהם, ובמאות השנים האחרונות קברי אבותינו 

ולולי  צאן  דירי  מחסנים,  סילואן  תושבי  לערבים  משמשים 

תרנגולות. בחזיתות של שלוש מארבע המצבות המונוליתיות 

שנתגלו, היו חקוקות כתובות קבורה בכתב עברי קדום, וחלק 

ישראל  בארץ  ביותר  הקדומים  הם  אלו  קברים  שרדו.  מהן 

שבהם נחקקה לראווה כתובת מעל לפתח בחזית הקבר. דוד 

אוסישקין מציין כי סגנון הקברים ומסורות הקבורה שהחלו 

בקברי כפר השילוח )ובקבוצות הקברים המקבילות( הטביעו 

את חותמם בקברים מאוחרים יותר כגון קברי הסלע בפטרה 

והקברים מימי הבית השני בירושלים.

קברי כפר השילוח

"קבר בת פרעה" למרגלות הכפר סילואןפתחי מערות קבורה למרגלות הכפר סילואן

5758

הישועה הגדולה



¢קבר בת פרעה¢
החשוב שבקבוצת הקברים המונוליתיים הוא הקבר המכונה 

בפי הערבים "קבר בת פרעה". הקבר דומה לבית שגגו שטוח 

נחשב  זה  קבר  בחזיתו.  דלת  ללא  ופתח 

המעניינים  האדריכליים  השרידים  אחד 

מתקופת  ישראל  בארץ  שנתגלו  ביותר 

המקרא. בעבר עמדה בראשו פירמידה, אך 

היא הוסרה ביום מן הימים בעבודת חציבה. 

רק כרכוב מצרי המקיף את חלקה העליון 

אולי  עברה.  הוד  את  מזכיר  המצבה  של 

בשל הפירמידה ייחסו הערבים את הקבר 

לבת פרעה אשת שלמה. החוקר הצרפתי 

אינו  טען שהמבנה  סוסי אף  דה  פליסיאן 

פרעה  בת  שבנתה  האלילית  הבמה  אלא 

"בהר אשר על פני ירושלם" )מל"א יא ז( 

"אשר מימין להר המשחית" )מל"ב כג יג(.

ואולם על פי שרידי הכתובת שנחקקה 

קבע  קדום  עברי  בכתב  הקבר  בחזית 

שנים  מאות  כמה  נבנה  הקבר  כי  אביגד 

הנסיכה המצרית. חשיפת  ימיה של  אחרי 

בשל  נמנעה  המנוח  של  המדויקת  זהותו 

בחזית  ביזנטי  נזיר  שביצע  "שיפוצים" 

הקבר. הנזיר קבע במבנה את ביתו, הגביה 

פנימה  הכניסה  על  להקל  כדי  הפתח  את 

ופגע בכתובת שעיטרה את המשקוף. רק 

אותיות מעטות257 שרדו, אך על פי דמיונן 

של  והכתובת  השילוח  כתובת  לאותיות 

היה  )להלן(  הבית"  על  אשר  "]...[יהו  קבר 

נחצבו  המצבות  ששתי  לקבוע  אפשר 

באותו זמן לערך.

קבר ¢¸ÆÆÆ˛יהו אשר על הבית¢ 
קלרמון-גאנו  שרל  הצרפתי  החוקר  גילה   1870 בשנת 

כתובת עברית קדומה של שלוש שורות בחזית קבר הסמוך 

החקוקות  בכתובות  היחידה  הכתובת  זו  פרעה.  בת  לקבר 

שנותרה כמעט בשלמותה, אבל מפאת השתמרותה הלקויה 

זיהה  הוא  במלואה.  לפענחה  הצרפתי  החוקר  הצליח  לא 

שיש  שיער  אולם  "בית"  המילה  את  רק 

על  "אשר  המילים  את  בכתובת  לקרוא 

מפשוטי  באחד  כאן  מדובר  אין  הבית". 

מוזכר  הבית"  על  "אשר  הכינוי  העם. 

של  תואר  והוא  פעמים,  כמה  במקרא 

ויהודה.  ישראל  בממלכות  דרג  רם  פקיד 

על  כאן?  קבור  היה  לשכה"  "ראש  איזה 

פי צורת האותיות נקבע כי הכתובת היא 

בת זמנה של כתובת השילוח, כלומר סוף 

המאה ה-8 לפנה"ס.

באותם  זה  תואר  הנושא  אחד  באדם 

בנבואה  ישעיהו  הנביא  משתלח  ימים, 

צבאות  ה'  אדני  אמר  "כה  דופן:  יוצאת 

לך בא אל הסכן הזה על שבנא אשר על 

הבית. מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך 

בסלע  חקקי  קברו  מרום  חצבי  קבר  פה 

הביקורת  טו-טז(.  כב  )יש'  לו"  משכן 

לאדם  אולי  מכוונת  הנביא  של  החריפה 

לו. התיאור  שחצב את קברו בחלקה לא 

מתאים  נישא  במקום  חצוב  קבר  של 

הכתובת.  נתגלתה  שבו  לקבר  בהחלט 

האם זה הקבר שחצב לו שבנא?

למוזאון  בינתיים  נשלחה  הכתובת 

הבריטי בלונדון, ואולם במשך יותר מ-80 

שנה לא עלה בידי החוקרים לפענחה. רק 

לפענח  אביגד  נחמן  הצליח   1953 בשנת 

את הכתובת בעזרת תצלומים, וזה תוכנה: 

"זאת ]קבורת ...[יהו אשר על הבית. אין פה 

כסף וזהב ]כי[ אם ]עצמתו[ ועצמת אמתֹה 

איתֹה, ארור האדם אשר יפתח את זאת".

שם  בראש  ביותר,  החשובות  האותיות  להרגיז,  כדי  כמו 

לוחית כסף ובה חרוטה ברכת הכוהנים 
המקראית שגילה גבריאל ברקאי 

בקבר מימי הבית הראשון בכתף הינום 

שם  את  להנציח  דאג  לא  גם  פקיד  אותו  נפגמו.  הנפטר, 

היה  לכאורה  הנזכרת.  ה"אמה"  הנראה  כפי  שהיא  אשתו 

ההשערה  את  לפסול  אפשר 

מה  שכן  שבנא  קבר  זה  כי 

"יהו"  הוא  שסיומו  לשם 

לשם שבנא המוזכר במקרא? 

של  המפתיע  גילוין  עם  אך 

הנושאות  עבריות  חותמות 

התברר  שבניהו,  השם  את 

של  מקוצרת  גרסה  אלא  אינו  שבנא  המקראי  שהשם 

נאמר:  בכתובת  כי  ייתכן  ידין,  יגאל  טען  כן,  אם  שבניהו.258 

"]קבורת שבנ[יהו אשר על הבית".

מה בהתנהגותו של שבנא עורר את חמת ישעיהו? הנביא 

אינו מסביר זאת, אך אפשר לשער שלא חשב ששבנא ראוי 

להיקבר בחלקה השמורה לאצולה.259 אפשר שהכינוי "סוכן" 

מעיד על מוצאו הנכרי או הישראלי של שבנא, ואולי הביא 

עמו אותו שבנא ממנהגי ממלכת הצפון המקולקלים. חז"ל 

חמישי"  "גיס  הפוליטי  ובמישור  מידות  פחות  אדם  בו  ראו 

העיר  את  להסגיר  שביקש 

כו  סנהדרין  )בבלי,  לסנחריב 

ע"א-ע"ב(.

ששבנא  מנבא  ישעיהו 

יועבר  הרם  ותפקידו  יודח 

זו  אין  חלקיהו.  בן  לאליקים 

שהנביא  הראשונה  הפעם 

חזקיהו,  במלכות  המושחתת  הפקידות  על  ביקורת  מותח 

ועשה  הנביא  לדברי  שעה  שהמלך  דומה  הפעם  ואולם 

שני  עמדו  רבשקה  נאום  במעמד  הנדרשים.  השינויים  את 

אבל  החומה.  על  המזכיר(  )עם  ואליקים  שבנא  הפקידים 

יותר אליקים בן חלקיהו מופיע בתפקיד "אשר על  מאוחר 

והורד לתפקיד הסופר  נדחק ממעמדו  ואילו שבנא  הבית", 

)מל"ב יח יח(.

טיהור הארץ מאלילות
הוא הסיר את הבמות ושבר את המצבת וכרת את האשרהÆ ©מל¢ב יח ד®

אולם  במקרא,  מתוארת  חזקיהו  שערך  הדתית  הרפורמה 

שחשפה  מערות  בשתי  נותרו  זו  לרפורמה  שעדויות  ייתכן 

בתחום המשוער  הקדומה,  החומה  לקו  קניון ממזרח  קתלין 

קניון שתי מצבות  גילתה  בימי חזקיהו. בחפירתה  של העיר 

ומצבור אדיר של כ-1,300 כלי חרס ושל צלמיות, רובן שבורות. 

את מכלול הממצאים היא תארכה לשנת 700 לפנה"ס לערך. 

בצלמיות היו 429 דמויות אדם, רובן אלילות פריון, וסוסים 

רבים. לחלק מהסוסים היו רוכבים ובחלק מן המקרים חובר 

הוא  הדיסקוס  האוזניים.  בין  שנמתח  דיסקוס  מעין  לראשם 

זה מכוון הכתוב  וייתכן שלדבר מעין  סמל השמש במצרים, 

יאשיהו:  המלך  לימים  שעשה  דומה  רפורמה  על  המספר 

"וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית 

מרכבות  ואת  בפרורים  הסריס אשר  נתן מלך  אל לשכת  ה' 

השמש שרף באש" )שם כג יא(.

פולחני  באתר  מדובר  אם  בשאלה  התלבטה  עצמה  קניון 

אלילי או בשרידים של טיהור העיר מפולחן האלילים. ידועים 

יהודה:  מלכי  שביצעו  עיקריים  טיהורים  שני  מהמקרא  לנו 

)620 לפנה"ס(.  את הראשון עשה חזקיהו ואת השני יאשיהו 

התארוך )הלא סופי( של הצלמיות לשנת 700 לפנה"ס לערך 

קניון העדיפה את  קירב אותה לתקופתו של חזקיהו, אולם 

שכן  פולחני"  "אתר  המערות  שתי  בממצא  הרואה  הפירוש 

נמצאו  לא  שבורות,  נמצאו  מהצלמיות  גדול  שחלק  אף 

ללא  בקפידה  נגנזו  הפולחן  וחפצי  הרס,  אותות  באתר 

סימני אלימות.

הכתובת "]...[יהו אשר על הבית"
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הערות

אף על פי שאיננו יודעים אם הכיר את הניקבה עצמה או רק קרא   193
עליה. 

שכיום  רוגל  עין  מלבד  מתכוון.  הכתוב  מעיינות  לאילו  יודעים  איננו   194
איננו אלא באר, לא נותר מהם כל זכר. אולי הטיית מי הגיחון פגעה 
בהזנה התת-קרקעית של מעיינות אחרים שהיו באזור בעבר או שמא 
היעלמותם.  לידי  הביאו  אדמה  ורעידות  התהום  מי  מפלס  ירידת 
אלא  אינם  בפסוק  הנזכרים  שהמעיינות  הציע  גיל  דן  הגיאולוג 
"חלונות" ההשקיה שהיו פעורים לאורך תעלת השילוח ושבהם היה 

אפשר להשקות את חלקות השלחין לאורך נחל קדרון.
כפי שמודגש בסוף הפרק: "והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון   195

העליון" )דבה"ב לב ל(.
בן נון, הבריכה והתעלה.  196

הרגיעה  בדברי  ישעיהו  הנביא  רומז  לכך  שאולי  סובר  נון  בן  הרב   19 7
שמלך אשור "לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה 
מגן ולא ישפך עליה סוללה". ירי החיצים הקודם על פי סדר הפסוק 
בהר  האשורים  מהקשתים  לעיר  הנשקף  לאיום  רומז  העיר  לכיבוש 

הזיתים )יש' לז לג; מל"ב יט לב(.
תעלת השילוח שהובילה את מי הגיחון לאורך המדרון לבריכת מאגר   19 8
בדרום העיר עברה מחוץ לחומות שכן תוואי התעלה עובר ממזרח לקו 

חומת העיר שחלקים ממנו גילו קתלין קניון ולאחר מכן יגאל שילה.
המים  עודפי  דבר  של  בסופו  דלפו  מידה  באיזו  לדעת  אין  אמנם   19 9
במפעלו של חזקיהו בחזרה לקדרון. אין לנו נתונים על אודות עצמת 
מקום,  מכל  השונות.  הבריכות  תכולת  ועל  ימים  באותם  הזרימה 

השליטה על זרימת המים בוודאי הקנתה יתרון למִגנים. 
סביר  המעיינות,  סתימת  את  להסביר  נועד  זה  שנימוק  פי  על  אף   2 0 0

להניח שהתקנת התעלה והבריכה היא חלק מאותו מפעל.
רייך ושוקרון, חומה משלהי הבית הראשון.  2 01

בממוצע יש הפרש גובה של 30 ס"מ בין הנביעה לבין המוצא.  2 0 2
סאמוס  היווני  באי  נחצב  חזקיהו  לניקבת  ביותר  הדומה  המפעל   2 03
ניקבת  חציבת  לאחר  שנה   150 בערך  לפנה"ס,  ה-6  המאה  באמצע 

חזקיהו. ראו רייך, מנהרת איפלינוס.

במקור המידות באינצ'ים וברגליים.  2 0 4
וורן וקונדר, סקר ארץ ישראל, עמ' 371-353.  2 0 5

אלמוני.  נשאר  עצמו  הילד  אולם  הכתובת,  כמגלה  התפרסם  שיק   2 0 6
כעבור שנים טענה ברטה ספפורד וסטר, בתם של מייסדי המושבה 
האמריקנית בירושלים, שהוא היה אחיה המאומץ, ילד ממוצא יהודי 

שמשפחתו עלתה מטורקיה והמירה את דתה לנצרות.
שור, מסע אל תוך הניקבה.  2 0 7

 14 פחמן  בדיקת  פי  על  כן  גם  נקבע  הניקבה  חציבת  זמן  תארוך   2 0 8
שנערכה בחומר האורגני בטיח דופנות הניקבה.

יש המשערים שהטקסט שבכתובת הוא פרשה מכרוניקה של ממלכת   2 0 9
למלכי  הימים  דברי  "ספר  בשם  בתנ"ך  המוזכר  הספר  אולי  יהודה, 

יהודה" )מל"ב כ כ; דבה"ב לב לב(.
האב לואי ונסאן מספר שגילה בשני מקומות בדופן החלק הדרומי של   210
הניקבה סימנים להחלקתן של שתי טבלאות נוספות שנועדו לכתובות 
שלא נכתבו. גם בחדר העגול שבבסיס הבריכה הכנענית יש סימנים 

דומים. 
אמנם ונסאן מדד הפרש של 1.88 מ' בין שני קצוות הניקבה, אולם   211
מדידות חדשות שערך יגאל שילה העלו כי ונסאן טעה. בינואר 2007 
ואישר  דיגיטלי(  )דיסטומט  עוד מדידה בציוד מודרני  רייך  רוני  ערך 
מחדש את המדידות של משלחת שילה ואת העובדה שאף שעל פי 
רוב ונסאן דייק מאוד, במדידה זו טעה. וראו רייך, ירושלים של מטה, 

עמ' 78.
עמירן, הספקת מים. הרב בן נון טוען שה"זדה" מימין ומשמאל אינה   21 2
שלילי(  מכוון  מעשה  שפירושו  זדון  מלשון  )"זדה"  הסטיות  אלא 
עמ'  והתעלה,  הבריכה  נון,  )בן  עבודה  במהלך  החוצבים   שביצעו 
40-39(. לפי הסבר זה, המילים "כי הייתה זדה בצור מימין ומשמאל" 
אין מטרתן להסביר כיצד נפגשו הקבוצות אלא לתאר את המכשולים 
הגדולים )התחלות החציבה השגויות( שנתקלו בהם הפועלים בדרך 
מטעימה  הכתובת  אלה,  כל  אף  ועל  המפעל.  את  הכשילו  ושכמעט 

בתרועת ניצחון, ביום הניקבה "היכו החוצבים איש לקראת רעו גרזן 
על גרזן וילכו המים מן המוצא אל הבריכה". 

צבי אבלס מציע שבני העיר חסמו את זרימת הגיחון ותיעלו את מימיו   21 3
לתוך  חדרו  והמים  המפלס  עלה  החסימה  בעקבות   .II תעלה  לתוך 
שם  הגבעה,  של  מערבי  הדרום  הקצה  עד  בו  וזרמו  הטבעי  הסדק 
נבעו. כך הבינו הקדמונים שיש קשר בין הגיחון לקילוח בקצה הדרומי 
מערבי של הגבעה, וכך אפשר להסביר גם את הגובה הרב של דרום 

הניקבה בגובה הסדק הטבעי באזור זה.
עמירן אף הציעה לזהות את הקילוח הדקיק עם "הנחל השוטף בארץ"   214

שנזכר בספר דברי הימים ב, לב ד.
בעת האחרונה הציע הרב יואל בן נון להסביר את התוואי הארוך של   215
מכוונת  מפעולה  חלק  בהיותם  כיוונים  משני  העבודה  ואת  הניקבה 
שנועדה להבטיח שהפועלים אכן יגיעו אל יעדם. אילו חצבה רק קבוצה 
אחת, היא הייתה עלולה לסטות מהכיוון הנכון ולהחמיץ את המטרה 
בלי שיהיה אפשר לגלות את הטעות. העצה של המהנדסים הקדומים 
דמויי  רחבים  בפיתולים  הצדדים  משני  הניקבה  את  לחצוב  הייתה 
קשתות )אחד מצפון ושניים מדרום( שישמשו מעין "רשת ביטחון". גם 
אם תסטה אחת הקבוצות לכיוון מזרח או מערב, הפיתולים שנחצבו 
לרוחב הגבעה הבטיחו שהמפגש יתקיים בכל מקרה בזמן זה או אחר. 
זה גם ההסבר, טוען הרב בן נון, לגובה הרב שחצבו הפועלים בקצה 
הדרומי של הניקבה ולגובה הבינוני בקצה הצפוני. גובה הניקבה שימש 
זו  לחלוף  מהקבוצות  למנוע  שנועדה  הביטחון"  "רשת  מאותה  חלק 
הם  המהנדסים,  של  ביטחונם  כשגבר  שונים.  במפלסים  זו  פני  על 
הורו לפועלים לקצר את אורך הפיתולים ולצמצם את גובה הניקבה 
)ראו בן נון, הבריכה והתעלה(. יש לציין שתקרת הניקבה אינה יורדת 

בקביעות אלא יורדת ועולה לסירוגין. 
מזר, הספקת המים, עמ' 224.  216

שם.  217
פולי, מהשותפים של פארקר, סיפר שבתום העבודות היה צורך לפוצץ   218
VI( בדינמיט.  את החסימה שהותקנה בפתח מנהרת ההזנה )תעלה 
נכנס מוכתר הכפר מצד דרום לבדוק כיצד  כשהמים בוששו לזרום 
אירעה התקלה. פולי מספר שבני הכפר נדהמו לראות איך מנהיגם 
נסחף בשטף המים שפרצו לפתע ושטפו אותו בדרכם. חשוב לציין 
הצפונית  הקבוצה  ומצפון.  מדרום  הניקבה  את  ניקו  קבוצות  ששתי 
 IV נכנסה דרך "החדר העגול" שבתחתית הבריכה ומשם דרך תעלה

לתוך הניקבה.
רייך  המעיין.  לכיוון  הפיר  מתחתית  החלה  החציבה  ונסאן,  לדעת   219
ושוקרון מעריכים שזמן חציבת התעלה מאוחר יותר ורואים בה חלק 
ממערכת החציבות שביצע חזקיהו במסגרת התקנת ניקבת השילוח. 

כדי שמי המעיין לא יציפו את החוצבים וישבשו את עבודתם, התחילה   2 2 0
הקבוצה הצפונית לחצוב במקום הסמוך למעיין ככל הנראה, תעלה 

IV , שבדופן החדר העגול.
אפשר שהחוצבים הצפוניים הבינו שהם עולים גבוה מדי כבר בחציבה   2 21
אך העדיפו להמשיך את מלאכתם לאורך השכבות העולות בידיעה 

שלא יקשה עליהם ליישר את המפלס בסוף הדרך.
בסופו של דבר הופקע השטח לאחר שרבו הטוענים לבעלות עליו.  2 2 2

יותר העתיקה המשלחת את מגוריה למבנה המכונה בימינו  מאוחר   2 2 3
"בית הטירה", סמוך לשטח החפירות.

מביעה  שהיא  או  עצמו  המרד  נגד  מכוונת  שהביקורת  גם  ייתכן   2 2 4
הסתייגות כללית מהאווירה ששררה בירושלים באותם ימים.

עם זאת מקור אחד רואה בחיוב את המעשה: "סתם מי גיחון והסכימה   2 25
דעתו לדעת המקום" )אבות דרבי נתן נ"א ב(. 

פיירוטי, חקר ירושלים, עמ' 294.  2 2 6
באותה עת חיפשו את הנביעה באזור הר הבית, ועיינו ר' יהוסף שוורץ,   2 27
תבואות הארץ, ירושלים תר"ה, עמ' שנג, שזיהה את הגיחון עם מעיין 
)מדומה( אחר, הוא חמאם אל ֵעין הנמצא ליד חמאם אל שפא שבשוק 

מוכרי הכותנה ברובע המוסלמי. 
"ללמדנו כי המהלך הפנימי של מעיין זה, השייך לנהר היוצא מעדן   2 2 8
להשקות את הגן, הוא מושפע ונמשך ישירות משפע החיים הרוחניים 

העליונים, עולם שורשי ההוויות" )תאנה, מעיין השילוח, עמ' 19(.
אוסישקין, תעלת השילוח.  2 29

מזר, הספקת המים, עמ' 223, 259.  2 3 0
בריכת  ווילקינסון,  וראו  מ',   533.1 היא  ונסאן  של  מדידותיו  תוצאת   2 31

השילוח.

של  העירוני  המאגר  עמד  המשוער,  פי  על  שבו,  המקום  אותו  זה   2 32
ירושלים בתקופה הכנענית, מאגר שקיבל את מימיו מתעלת השילוח. 
אם כן הדבר, צריך לפרש שחזקיהו ביצע בבריכה זו "שיפוצים" של 
את  וגם  התעלה  את  גם  עשה  שחזקיהו  במפורש  כתוב  שכן  ממש 

הבריכה )מל"ב כ כא(.
מזר, הספקת המים, עמ' 224. אפשר שבנחל קדרון עמדה עוד בריכה   2 3 3
ואולי הכוונה לבריכת שלמה או לבריכת המלך  זו,  ששירתה מטרה 

הנזכרת בכתבי יוסף בן מתתיהו.
שעוסקת   Cité création הצרפתית  החברה  הכשירה  קילמניק  את   2 3 4
בציור על קירות בניינים ברחבי העולם, והיא שותפה ליצירות השונות 

שציירה החברה בירושלים.
על סמך השוואה זו אפשר לתארך את הרחוב לימיו של אגריפס השני   2 35
שכן זו מסקנת החופרים רוני רייך ויעקב ביליג על אודות זמנו של 
הרחוב שנחשף ליד קשת רובינסון. יוסף בן מתתיהו מספר כי בימיו 
של הנציב הרומי אלבינוס )64-62 לספירה( החלו לרצף את רחובות 
עם  העיר  את  הקשה שפקדה  האבטלה  בשל  לבנה,  באבן  ירושלים 

סיום בניית הר הבית. 
שוקרון ורייך, שרידים חדשים, עמ' 23.   2 3 6

16 מ'×5.6 מ'.   2 37
הכוונה לקמרון המזרחי שבשני הקמרונות שמעל המדרגות היורדות   2 3 8

למעיין. הקמרון הפנימי יותר הוא מימי הבית השני.
סופרים ערבים מספרים כי במימיו של המעיין נהגו להשקות נשים   2 39
בהלכה  דומה  למטרה  המשמשים  סוטה  מי  )כמו  בניאוף  החשודות 

היהודית(.
בסדר  וכן  עץ  ושורה אחת של  אבני שיש  יבנה של  שורות  "שלשה   2 4 0
הזה עד כלות הגובה כי בנין כזה מחוזק ביותר וכן נאמר בבנין שלמה 
שלשה טורים גזית וטור כרותות ארזים" )פירוש מצודת דוד למקרא(.

אף שקיים ממצא רצוף של חרסים מהמאות 10-11 לפנה"ס ועד סוף   2 4 1
המאה ה-8 לפנה"ס, עיקר הממצא הוא מהמאה ה-8 לפנה"ס.

אחרים מציעים שחומה זו היא החומה שבנה מנשה, על פי הפסוק:   2 4 2
"ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא 
בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי חיל בכל הערים 
הבצורות ביהודה" )דבה"ב לג יד(. אם אכן זו חומת מנשה, הרי בעת 
הקמתה השכונה האמורה כבר לא הייתה קיימת שכן היא חרבה בסוף 
הנראה  ככל  מנשה(,  תקופת שלטונו של  )לפני  לפנה"ס  ה-8  המאה 

בידי האשורים.
את המפעל מתאר גם ישעיהו )יש' כב ט(.  2 4 3
רייך, הטופוגרפיה והארכיאולוגיה, עמ' 116.  2 4 4

ייתכן כי שם זה ניתן לחומה כבר בימי חזקיהו.  2 45
לנקודת  קשורה  עליה  לענות  התקשו  שהמצמצמים  הטענות  אחת   2 4 6
הסיום של ניקבת חזקיהו. היה ברור לכול כי הבריכה הייתה חייבת 
להימצא בתוך האזור המבוצר של העיר שכן אין כל היגיון במפעל 
עתיר השקעה כניקבה אם כל מגמתו הייתה להוביל את המים ממקום 
להיאחז  בניסיונה  לה.  מחוצה  אחרת  לנקודה  לחומה  מחוץ  אחד 
בהשקפה המצמצמת, הציעה קתלין קניון תירוץ דחוק: לדעתה בריכת 
השילוח הייתה למעשה מאגר מים תת-קרקעי שעמד מחוץ לחומה. 
הגישה אל הבריכה הייתה דרך פתח שעמד בתוך תחום העיר. מיכאל 
אבי יונה, אף הוא מהמצמצמים, הוסיף בשחזוריו חומה המקיפה את 
הבריכה בלבד ומצרפת אותה לתחום המבוצר של העיר. את החומה 
הזאת - אין לה אחיזה בשטח או בהיגיון הטופוגרפי-אסטרטגי - הוא 
זיהה עם "החומה האחרת" שבנה חזקיהו )דבה"ב לב ב(. את החומה 
שגילו בליס ודיקי )על כך ראו להלן( זיהה אבי יונה עם "חומת ברכת 
בשאלת  הסופית  ההכרעה  כאשר  טו(.  )ג  נחמיה  שבספר  השלח" 
תחומי ירושלים בימי הבית הראשון נפלה לטובת המרחיבים, נפתרה 
מאליה שאלת ההיגיון שבחציבת הניקבה. הגיא המרכזי, על הבריכות 
שבו, נכלל בתוך החומות, ומאגר המים של העיר זכה להגנה הולמת 
מפני האויב )לדיון במחלוקת המרחיבים והמצמצמים ראו לעיל, פרק 

שביעי(.
בטווח הקרוב אין גבעה המאיימת על החומה מלבד הר ציון הנמצא   2 47
כאמור בתוך חומות העיר, אך בכל זאת זו נקודת תורפה, הן משום 
שהחומה אינה עומדת בראש מדרון הן משום שמי הגשמים מתנקזים 

במורד העמק ועלולים להחליש את יסודותיה. 
בחפירותיו של יגאל שילה בשטח A, הצמוד לקטע הצפוני של הסכר,   2 4 8

נתגלתה בנייה שיוחסה לימי הבית הראשון.

החומה החיצונית )המזרחית( מהשתיים שגילו בליס ודיקי פונה בזווית   2 49
לכיוון מערב בדיוק במקום שבו הדרך לבית מיוחס עולה היום. רימונד 
וייל ראה בזווית זו את חלקו הדרומי של מבוא מבוצר שהוליך אל 

"מעלות עיר דוד" )נחמ' יב לז(.
גילוי תוואי החומה המזרחית על המדרון המזרחי של עיר  בעקבות   25 0
דוד בידי רייך ושוקרון בשנים האחרונות, הוצע מקום חדש למקווה 
החומה  לבין  המדרון  במרכז  העיר  חומת  שבין  השטח  חזקיהו.  של 
והולם  חומות,  שתי  בין  נמצא  מגורים  שכונת  על  שהגנה  המזרחית 
אותו השם "בין החומותיים". רייך ושוקרון שגילו את הביצור סבורים 
שהמקווה שעליו דיבר ישעיהו היה כאן ולא במוצא הניקבה. מטרת 
)אולי כדי  המקווה הייתה לאגור את מי העודפים שזרמו מהניקבה 
למנוע אותם מהאשורים(. הביצור המזרחי שהגן על השכונה הגן גם 

על מאגר זה.
קוכמן, מסע סנחריב, עמ' 157.   251

ייתכן שחזקיהו לא עמד בסכום הנדרש או שהפסיק כעבור זמן מה   252
את העלאת המס.

לציין  מעניין  דבר.  למגפת  שהכוונה  שהסבירו  יש  ה.  א,  י,  קדמה"י   25 3
שההיסטוריון היווני הנודע הרודוטוס מספר )היסטוריה ב, 41( שכאשר 
"שכרסמו  שדה  עכברי  במכת  חייליו  הוכו  למצרים,  סנחריב  פלש 
העור  ]חלקי  מגניהם  אחיזת  ואת  קסדותיהם  את  אשפותיהם,  את 

שבציודם[ ]...[ ובהיותם בלי נשק נפלו רבים מהם" ונאלצו לסגת.
האשורים  מידי  ניצלה  שירושלים  שלעובדה  כך  על  עמדו  החוקרים   25 4
בירושלים. מדיניות  היהודי  הייתה משמעות מכרעת להמשך הקיום 
החלפת האוכלוסין שהנהיגו האשורים - יישוב גולים מארצות שונות 
ציון  שיבת  את  מאפשרת  הייתה  -לא  המובסת  האוכלוסייה  במקום 
שירושלים  העובדה  בשל  רק  הבבלי.  החורבן  אחרי  התרחשה  שאכן 
היהודים  שיבת  התאפשרה  הבבלים,  בימי  ושוממה  חרבה  נותרה 
שהסבירו  "בין  תדמור:  חיים  כותב  וכך  הפרסית.  בתקופה  לעירם 
ראציונלי  לחידה פשר  ובין שחיפשו  נס  סנחריב כמעשה  נסיגת  את 
כלשהו, ברור היה לקדמונים - כפי שברור לנו - שבעטיו של אירוע זה, 
שכמעט אין לו אח ורע בתולדות היחסים שבין אשור לבין הממלכות 
המשועבדות לה, ניצלה יהודה מפני גורל אחותה, ממלכת ישראל ומי 
יודע מה היו פני ההיסטוריה אילו גלו בני יהודה ונטמעו באשור, כדרך 
שנטמעו בני 'עשרת-השבטים'. בדורו של יאשיהו, ובעיקר לאחר שתש 
ונשכח  סנחריב,  מסע  שהמיט  ההרס  מעשי  נשכחו  אשור,  של  כוחה 
מכל  העיקר:  נותר  ההיסטורי  בזיכרון  חזקיהו.  שהעלה  הכבד  המס 
שרדה  לבדה  ירושלים  באשור,  שמרדו  הממלכות  בקרב  הבירה  ערי 
מחורבן. אדרבא, היא זכתה לראות בירידתה של אשור ובמפלתה. לא 
ירושלים  ייפלא איפוא, שבמרוצת הדורות הופך סיפור ישועתה של 
המובהקים  הפלא  ישועת  סיפורי  כשאר   - ומשמש  לפרדיגמאטי, 
בקורות עם ישראל - מקור עידוד בעיתות משבר" )תדמור, מלחמת 

סנחריב, עמ' 80(.
מזר, ערים וגלילות, עמ' 38.  255

דוד  של  לספרו  דבר"  ב"פתח  מזר  בנימין  כדברי  לכן,  קודם  ואולי   25 6
אוסישקין "כפר השילוח": "ברם, יש מקום לסברה, המחייבת בדיקות 
דוד,  ועיר  הבית  הר  מול  הזיתים  הר  במורד  ש'עיר המתים'  נוספות, 
קדומה יותר משאר בתי הקברות של ימי הבית הראשון, לבד מקברי 
זה מן הנמנע, שראשיתה של  דוד. אין  עיר  המלכים שבדרום מזרח 
'עיר קברים' זו נעוצה במאה הט' ואולי אף במאה הי' - ימי הממלכה 

המאוחדת" )עמ' ט(.
מן הכתובת נותרו רק אות אחת שלמה - רי"ש - ומחציתה של עוד   257
היא  האותיות  נשתמרו  שממנה  המילה  רי"ש.  היא  גם  אולי  אות, 
האחרונה בכתובת, ואולי יש לקרוא אותה "]א[רר", וזאת לפי הכתובות 
האחרות מכפר השילוח שהיו בהן נוסחאות קללה נגד שודדי קברים 

)ברקאי, קברים וקבורה, עמ' 136(.
למעשה השם שבניהו מוזכר גם במקרא. ראו לדוגמה דה"א טו כד.  25 8

חז"ל ייחסו לשבנא את הכוונה להיקבר בחלקה של קברי בית דוד   259
)בבלי, סנהדרין כו ע"א(.
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