ברכת השילוח
ועבודת המקדש בימי הבית השני

טל חניה

"ושאבתם מים בששון..
דאמר רב נחמן מצוה חשובה ,ובאה מששת ימי בראשית" (סוכה נ ע"ב)
"...מאיכן את מודד מן החומה או מן הבתים
תני שמואל מן השילוח ושילוח היה באמצע המדינה( "...ירושלמי ,חגיגה ג):

מבוא
רכת השילוח שנתגלתה בעשור האחרון בעיר דוד בידי רוני רייך ואלי שוקרון
היא אחד המונומנטים הארכיאולוגיים המרשימים ביותר שנשתמרו מתקופת
הזוהר של ירושלים בשלהי הבית השני .המדרגות היפות ,מידות המתקן והממצא
המפואר בסביבותיו רומזים על מתקן מים בעל תפקיד ציבורי.
מדריכים רבים נוהגים לספר באתר המפואר את סיפורם של עולי הרגל לירושלים .הרחוב
הגדול ,המטבעות מימי המקדש והעושר שמסביב מציפים בזיכרון ההיסטורי את קולותיהם
של עולי הרגל אל ירושלים .אך לתחושתי טרם הוקדשה תשומת לב מספקת לשאלת הקשר
הקונקרטי בין הברכה לבין חוויות עולי הרגל בימי המקדש.
האם עולי הרגל אכן טבלו בברכה זו לפני עלייתם למקדש ,או שמא מדובר בברכת שחייה
ציבורית או מתקן מים לשתייה או לחקלאות? האם לברכה הניזונה ממי השילוח היה תפקיד
דתי הקשור לעבודת המקדש? ואם כן ,כיצד השתלבה הברכה במסעו ובחוויותיו של עולה
הרגל לירושלים?
במאמר זה אבקש לקשור בין הממצא הארכיאולוגי ובין המקורות ההיסטוריים .אטען כי
ברכת השילוח הייתה אתר בעל משמעות ציבורית דתית הקשור במיוחד לעולם המקדש
ולעולמם של עולי הרגל .העיון באזכורי הברכה במקורות השונים הוביל אותי למסקנה
כי בברכת השילוח באה לידי ביטוי תופעה משמעותית בימי הבית השני :שיתוף ההמון
בחוויית המקדש.
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ברכת השילוח  -סקירה ארכיאולוגית
גילוי הברכה

במהלך תיקון צינור ביוב בשנת  2004בכביש הצר שחיבר בין ברכת שילוח הביזנטית (סמוך
למוצאה הדרומי של נקבת חזקיהו) לכביש נחל קדרון התגלו שרידי מדרגות קדומים .לאחר
פינוי שכבת סחף בעובי של שלושה מטרים שהצטבר במקום ,נחשף הצד הצפוני-מזרחי
של שקע רבוע ,מלא באדמת סחף ,המכונה 'ברכת אל חמרא' ,אשר זוהה בעבר על ידי חלק
מהחוקרים כברכת השילוח מימי בית שני .אורך צלע הברכה בצד הצפוני-מזרחי שלה שנחשפה
1
במלוא אורכה הוא כ 50-מ' .החפירה והחשיפה נעשו בניהולם של רוני רייך ואלי שוקרון.
תיאור הברכה

במהלך החפירה נחשפו מדרגות היורדות אל קרקעית הברכה בקצב קבוע של חמש מדרגות
היורדות אל מדרך צר וארוך .במקום התגלו שלוש מערכות של מקצב זה .ייתכן שהסיבה
הפונקציונלית לבניית מדרגות הברכה בצורה זו היא לאפשר מרווח עמידה נוח בסמיכות
למפלס המים המשתנה .כך כאשר המים נמצאים במפלס נמוך יורד האדם אל המדרך הנמוך,
וכאשר המים במפלס גבוה הוא נשאר באחד המדרכים הגבוהים .מערך כזה של מדרגות נמצא

ברכת השילוח מימי הבית השני ,דרום עיר דוד ,מבט לדרום-מזרח .בתמונה ניתן להבחין במדרגות בעלות השלח
הצר והרחב.
1
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גם במקטע הקטן שנחשף מן הפאה הדרומית והפאה הצפונית .נראה שכל הברכה סביב הייתה
מעוצבת בצורה כזו והשתרעה על כל השטח שנמצא בחלק הנמוך ביותר של הגבעה לפנים
מהחומה ,ומידותיה המשוערות היו כ 60*50 -מ' (כשלושה דונם).
לאחר חשיפת חלקה המזרחי של
הברכה התקדמה עבודת החשיפה
אל עבר החלק הצפוני .מצפון לברכה
התגלתה רחבה כשהיא מכוסה במפולות
אבנים ,חרסים ,שברי כלי אבן שנפלו
כנראה מבתי המגורים שניצבו על
המדרון המזרחי של הר ציון ומטבעות
מימי המרד הגדול ברומאים.
רחבת הברכה הכילה אלמנטים
ארכיטקטוניים הדומים לאלו אשר
נמצאו ברחוב ההרודיאני לאורכו של
הכותל המערבי; ריצוף הרחבה עשוי מלוחות אבן מסותתים ,בדומה לזה שנמצא ברחוב .נוסף
על כך ,נמצאו כותרות אבן בסגנון דורי ,הדומות לאלו שנחשפו בקצהו הצפוני של הרחוב .על
הרחבה נמצאו חוליות עמודים הנושאות סממנים אדריכליים המייחסים אותן בבירור לימי
בית שני :בליטות רבועות קטנות שנועדו להקל על הנפת האבנים למקומן ו'תווי סתתים' -
חוליית עמוד שעל פניה נמצאו חקוקות אותיות עבריות (חי"ת ,צד"י ושלושה קווים מאונכים).
במקום אפשר להבחין בסטילובאט הבולט כ 10-ס"מ מעל לרחבה המרוצפת .סטילובאט זה
נשא את טור העמודים שחוליותיו היו פזורות בשטח .ייתכן שמדובר בסטיו צר וארוך ומקורה
בגג שנמשך לאורך שוליה הצפוניים של הברכה ושסיפק מסתור מפני גשם לאלו שעמדו
בחלק הצפוני של הברכה .אפשר שטור זה של עמודים והרחבה שעליה עמד היו חלק מטיילת
ציבורית שהייתה בחלק הצפוני של הברכה והתחברה לקצה הדרומי של הרחוב המדורג.
שחזור רחבת העמודים מצפון לברכת השילוח

עם תחילת החפירה במקום התגלתה ראשיתו של הרחוב העולה לאזור הר הבית מברכת
השילוח .בתחילת החפירה התגלו שלוש מדרגות האבן הדרומיות ביותר של הרחוב .למדרגות
היה מקצב מסוים שאופייני לגרמי מדרגות שנמצאו במבנים משלהי ימי בית שני; מקצב של
מדרגה צרת שלח ומדרגה רחבת שלח ,בדומה לאלו שנמצאו סמוך לשערי חולדה בדרום הר
הבית ובקברי המלכים .רחוב זה שהמשכו נתגלה בשנות התשעים בסמוך לכותל המערבי
2
הוא הרחוב הראשי בירושלים בימי שלהי בית שני.

2

רייך ושוקרון ,רחבה ורחוב.
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תארוך הברכה

בברכה ניתן להבחין בשני שלבים זה מעל זה:
השלב הקדום  -מדרגות עשויות אבני גוויל המטויחות בטיח האופייני לשלהי הבית השני
והשלב המאוחר  -בשלב הזה צופו המדרגות המטויחות באבני גזית.
במהלך בדיקת מדרגות הברכה על ידי גלאי המתכות נמצאו בתוך המלט של המדרגות
שמהחלק הקדום מטבעות מימי אלכסנדר ינאי  -ממצא שמעיד על כך שהברכה קיבלה את
עיצובה המדורג בשלהי ימי בית שני במאה הראשונה לפני הספירה .על גבי הריצוף התגלו
3
מטבעות מימי המרד הגדול  -מה שמלמד שהברכה שימשה עד חורבן הבית.
תפקיד ברכת השילוח בימי בית שני

יוסף בן מתתיהו בתיאורו את הטופוגרפיה של ירושלים כותב" :והגיא הנקרא בשם טירופויון,
אשר אמרנו עליו כי הוא מפריד בין העיר העליונה ובין הגבעה התחתונה ,משתרע עד השילוח
בשם זה אנו קוראים למעין מים חיים" 4.יוספוס מגדיר את השילוח כ'מעיין מים חיים' בעוד
שאנו יודעים כי המעיין בתקופת המקרא מכונה 'גיחון' והשם 'שלח' שייך לברכה ולתעלה.
גבי ברקאי מסביר כי לאחר מפעל הטיית מי המעיין בשלהי המאה השמינית לפסה"נ אל
רגלי הגבעה המערבית בגיא המרכזי נסתם מקומו של המעיין ,ומשום מכך נשתכח שמו של
המעיין .מקום הופעתם של המים בקצה הדרומי של המנהרה נחשב בטעות למקום הנביעה
ועל כן כונה 'מעיין השילוח' 5.על פי הממצאים בשטח אין ספק כי מדובר באחד ממפעלי
הבנייה המרשימים בירושלים בימי בית שני .פארו ומעמדו הציבורי של המתחם ניכרים
במספר פריטים ארכיטקטוניים שנשתמרו בשטח שאותם סקרנו לעיל (רמת הגימור של אבני
הגזית במדרגות הברכה ,העמודים וכותרותיהם ,גודלו יוצא הדופן של המתחם [ 3דונם] ועוד).
מכל אלה יש להסיק כי הברכה הייתה מתקן מפואר לייעוד בסדר גודל ציבורי-המוני.

רייך ושוקרון ,לעיל הערה 1
3
יוסף בן מתתיהו ,מלחמות ה' ד' א' [מהדורת שמחוני ,עמ' ]140
4
ברקאי ,מילון מושגים .הערת עורך :בשנים האחרונות נחשפו ממצאים מימי הבית השני (קמרון ומקווה טהרה)
5
בסמוך ובמחובר למעיין הגיחון .ייתכן כי בשל כך יש לשקול מחדש את עמדתו של ברקאי .אמנם ,במאמר זה נשען
הכותב על עמדתו של ברקאי בין השאר בשל העובדה כי תיאורי הטקס המתייחסים אל ה'שילוח' מתאימים למרחב
ציבורי ומפואר הקשור אל הרחוב המרכזי העולה להר הבית.
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תפקידה ושימושה של ברכת השילוח

השימוש הראשון העולה בדעתנו למאגר מים הניזון מהגיחון הוא כמובן מי שתייה .אמנם,
נראה לי כי לאור ההשקעה האסתטית הרבה בארכיטקטורה של הברכה לא סביר כי תפקידה
של הברכה הצטמצם במאגר מי שתייה .הפאר ,הגודל והיופי מלמדים כי מדובר במקום בעל
תפקיד ציבורי כלשהו.
יואל אליצור הציע כי ברכת השילוח היא הברכה המוזכרת אצל יוספוס כ'ברכת שלמה' .לדעתו,
המראה המפואר של הברכה ,השטח הפתוח ,ואיכות המים מלמדים כי הברכה נועדה להיות
ברכה ציבורית לשחייה ולרחצה של תענוג .אליצור מוסיף עוד כי זיהוי זה הולם את התקופה
6
ההרודיאנית שבה פיאר הורדוס את ירושלים במיטב מאפייני התרבות הרומית של זמנו.
לדעתי ,הצעתו של אליצור ,אף שהיא הולמת את הנתונים הארכיטקטוניים של הברכה,
מתעלמת ממספר נתונים:
מקור המים — מקור המים של הברכה הוא מי הגיחון .מי מעיין הם המים הטובים ביותר
לטבילה 7.סביר כי בחברה אשר ההקפדה על הטהרה תפסה בה מקום מרכזי (ראו מאמרו של
א' ספיר בחוברת זו) ישמשו מי מעיין לטבילה .השערה זו מתחזקת בשל זהותו הספציפית
של המעיין שממנו ניזונה הברכה .חשיבותו הסמלית של מעיין הגיחון עולה ממקורות רבים.
כך לדוגמה מדרש חז"ל מייחס את הטבילה הראשונה וכו' למעיין הגיחון:

בא' בשבת נכנס אדם במי גיחון העליון עד שהגיע המים עד צווארו ונתענה
שבע שבתות ימים ,עד שנעשה גופו כמין כברה ,אמר אדם לפני הקב"ה
רבון כל העולמים ,העבר נא חטאתי מעלי וקבל את תשובתי( ...פרקי דרבי
אליעזר פ"כ מז).

8

נראה לי סביר כי מעיין שהיה סמל של טהרה שימש גם באופן מעשי לצורך טהרה.
מיקום הברכה — ברכת השילוח נמצאת בפתחו של הרחוב הגדול העולה למקדש 9.כאמור,
אליצור "מיקם" את הבריכה בקונטקסט של מבני הפאר ההרודיאניים .לדעתי ההקשר של
הברכה הוא דווקא המקדש .הברכה נמצאת על פתח דרך עולי הרגל העולה למקדש ומתקבל

אליצור ,ברכת שחייה.
6
ראו משנה מקוואות א .ובניסוחו הבהיר של הרמב"ם" :המעיין שמימיו מים חיים בהן בלבד טובלים הזבים
7
הזכרים ..מה בין מעיין למקוה ?..המעיין מטהר בכל שהוא" (מקוואות ט ,ח)
מעלתו המיוחדת של המעיין מתבטאת במקור חשוב נוסף" :אם יהא שרץ בידו של אדם ,אפילו טובל בשילוח
8
ובכל מי בראשית אינו טהור לעולם .השליך שרץ מידו ,עלתה לו טבילה בארבעים סאה ,וכן הוא אומר 'ומודה ועוזב
ירוחם'( ...תוספתא ,מסכת תענית א ,ח)
רייך ושוקרון ,שרידים.
9
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על הדעת בעיניי כי השימוש בה יהיה קשור אל המיקום הפיזי שלה .זיקה בין השילוח לעלייה
למקדש נמצאת בירושלמי:

"...מאיכן את מודד מן החומה או מן הבתים תני שמואל מן השילוח ושילוח
היה באמצע המדינה( "..ירושלמי ,חגיגה ג):
הקריטריון הקובע לדעת חכמי המשנה את הגיל המחייב ילד בעלייה לרגל הוא יכולתו 'לעלות
לרגל' כשהוא אוחז בידי אביו .הירושלמי שואל ועונה – מהי הדרך שאותה צריך לעבור ילד
זה ,ובלשונו" :מאיכן את מודד" .תשובתו של הירושלמי "מן השילוח" מייצגת תפיסה כי עלייה
לרגל מתחילה בשילוח ונגמרת במקדש.
לאור האמור לעיל ,לא נראה סביר בעיניי לזהות את שימושה של ברכה המצויה במיקום ייחודי
כל כך ,בנויה בצורה מפוארת וניזונה ממי מעיין הגיחון כמאגר מי שתייה או כברכת שחיה
בלבד .בשל נתוניה סביר כי הברכה שימשה בעיקר לטבילה .יתרה מכך ,בשל מיקומה של
הברכה בפתחה של הדרך המרכזית העולה למקדש אפשר להציע ,לדעתי ,כי הברכה שימשה
כתחנה פיזית ורוחנית של המונים בדרך לפני העלייה להר הבית .הצעה זו הולמת את פארה
של הברכה המשמשת שער כניסה לעולי הרגל ,נותנת תפקיד למי השילוח הנקווים בתוכה ואף
10
מתאימה היטב לממדיה .להלן אראה כי הצעה זו עולה מתוך מקורות חז"ל ואחרים.

ברכת השילוח במקורות חז"ל
ניסוך המים והשילוח

נסוך המים כיצד ,צלוחית של זהב מחזקת שלשת לגים היה ממלא מן
השלוח .הגיעו לשער המים ,תקעו והריעו ותקעו .עלה בכבש ופנה
לשמאלו ,שני ספלים של כסף היו שם .רבי יהודה אומר ,של סיד היו,
אלא שהיו משחרין פניהם מפני היין .ומנקבין כמין שני חטמין דקין ,אחד
מעבה ואחד דק ,כדי שיהו שניהם כלין בבת אחת .מערבי של מים ,מזרחי
של יין .ערה של מים לתוך של יין ,ושל יין לתוך של מים ,יצא .רבי יהודה
אומר  ,בלוג היה מנסך כל שמונה .ולמנסך אומרים לו ,הגבה ידך ,שפעם
אחת נסך אחד על גבי רגליו ,ורגמוהו כל העם באתרוגיהן (סוכה ד ט)

 10לכאורה קיימת בעיה טכנית בזיהוי הברכה כמקווה בשל היעדר תנאים בסיסיים השומרים על צניעות הטובל.
אמנם ,בעיה זו אינה ייחודית לשילוח שהרי נמצאו מקוואות טהרה נוספים במקומות פתוחים .ייתכן כי השקעים
שנמצאו בחלק מאבני הריצוף של הבריכה שימשו עבור כלונסאות למחיצות עבור טבילה .כמו כן יש לציין כי אין
בעיה הלכתית לטבול עם בגדים לא צמודים.
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בכל שבעת ימי החג היו מנסכים מים על גבי המזבח בשעת הקרבת קורבן התמיד .לצורך
שאיבת המים היו יורדים לברכת השילוח .בשילוח היה אחד הכוהנים שואב מים באמצעות
כלי מיוחד ומשם בליווי תרועות והמוני אנשים עולים לאזור להר הבית.
במסגרת מחקר מקיף על המשמעויות השונות של חג הסוכות עמד יעקב נגן על הקשר
הסמלי ורב המשמעות בין מי השילוח למצוות ניסוך המים .11.נגן הציע כי הכינוי של המעיין,
מעיין מים חיים ,מקביל לתיאור של הקב"ה בהקשר לעבודת המקדש כ'מקור מים חיים':
"מקווה ישראל ה' כל עזביך יבשו...כי עזבו מקור מים חיים את ה'" (ירמיהו
יז ,יב-יג)

נגן הראה כי בעיני חז"ל הירידה אל מעיין השילוח ושאיבת המים החיים מהמעיין הם בבחינת
פגישה עם השכינה שבה נוכח העם כולו .תפיסה כזו ניתן למצוא בירושלמי:

אמר רבי יהושוע בן לוי למה נקרא שמה בית השואבה ,שמשם שואבים רוח
הקודש על שם ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה ..יונה בן אמתי מעולי
רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש (ירושלמי
סוכה פה ,נה ע"א)

הירושלמי קושר בין שמחת בית השואבה לפסוק המתאר את התגלות ה' וישועתו.
דומה כי משמעותם הסמלית של המים מחייבת את השאיבה דווקא מהשילוח 12 .ייתכן
שהחשיבות הרוחנית של שאיבת המים כפי שנתפסה על ידי חכמים ורוב העם היא זו
שנתנה משנה תוקף למצוות ניסוך המים על גבי המזבח .נוכחות העם בטקס השאיבה והזיקה
העממית אליה יכולים להסביר את חשיבות טקס השאיבה ,טקס שהוא למעשה הכנה למצווה
בלבד ולא מצווה בפני עצמה.
שאיבת המים מהמעיין משלימה את העבודה במקדש ויוצרת מפגש ציבורי עם נוכחות
השכינה .משום כך אני מציע לראות את טקס השאיבה כאירוע מכונן בחוויה הדתית של עולי
הרגל .עולה הרגל בא אל המקדש כדי 'לראות את פני ה'' (שמות לד ,כד) .ייתכן כי התפקיד
הדתי של ברכת השילוח כמקום טבילה ,מקום שאיבת המים ,ואף מקום מפגש עם השכינה,
גרמו לחז"ל להגדיר 'עלייה לרגל' כעלייה מברכת השילוח למקדש:

 11נגן ,חג הסוכות.
 12למקור נוסף על הקשר בין רוח הקודש לבין הירידה אל השילוח ראו בבלי סוכה מח ע"ב .וראו גם" :ד"א וירא
והנה באר בשדה זו ציון ,והנה שם שלושה עדרי צאן אילו שלש רגלים ,כי מן הבאר ההיא ישקו שמשם היו שואבין
רוח הקודש ,והאבן גדולה זו שמחת בית השואבה ,אמר רבי הושעיא למה היו קורין אותה שמחת בית השואבה
שמשם היו שואבין רוח הקודש( "..בראשית רבה ,ויצא).
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...איזהו קטן? כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים
להר הבית ,דברי בית שמאי .ובית הלל אומרים :כל שאינו יכול לאחוז בידו
של אביו ולעלות מירושלים להר הבית (משנה חגיגה ,פרק א).
המשנה קובעת כי ישנו מסלול מינימלי המגדיר עלייה לרגל .מסלול זה נפתח ב"ירושלים"
ומסתיים ב"הר הבית" .הר הבית הוא מונח גיאוגרפי ידוע וברור .בעוד שירושלים הוא שם
כללי לעיר כולה .הירושלמי נחלץ לפתרון הבעיה ומגדיר את מדידת המסלול כך:

"מאיכן את מודד מן החומה או מן הבתים? תני שמואל מן השילוח ושילוח
היה באמצע המדינה( "..חגיגה ,ירושלמי ג)
המסלול המינימלי שעולה רגל צריך לעבור מתחיל בברכת השילוח ומסתיים בהר הבית .ברכת
השילוח ,אפוא ,היא התחנה הפותחת את מסלול העלייה לרגל למקדש.
כאמור לעיל ,אני מבקש לקשור בין האופי הציבורי של ברכת השילוח לבין התיאורים
ההמוניים במקורות חז"ל כלפי 'שילוח' ולומר כי כאשר חז"ל מדברים על שאיבת המים
ועלייה לרגל הם מתייחסים אל אתר ציבורי זה .ברכת השילוח שנחשפה לעינינו יכולה להכיל
כמות גדולה של עולי רגל השותפים בטקס שאיבת המים ,והרחוב המדורג העולה ממנה
מתאים לתיאורה כנקודת מוצא עבור עולי הרגל למקדש הנכנסים אל ירושלים ,טובלים
בברכה ומייד מתחילים במסעם למעלה.

מי חטאת ומי השילוח

חצרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע ותחתיהם חלול ,מפני קבר התהום.
ומביאים נשים עברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהן .ומביאים שורים
ועל גביהן דלתות ,ותינוקות יושבין על גביהן וכוסות של אבן בידם .הגיעו
לשלוח ,ירדו ומלאום ,ועלו וישבו על גביהן .רבי יוסי אומר ,ממקומו היה
משלשל וממלא (פרה ג ,ב)
בתארה את אופן הכנת אפר הפרה מספרת המשנה על מקום מיוחד שבו אין חשש של
טומאת מת ובו נשים יולדות ומגדלות את בניהן כך שלעולם לא יקבלו טומאה .את הילדים
הללו היו מושיבים על גבי דלתות החוצצות מן הטומאה ומורידים אותם אל השילוח לצורך
מילוי מים עבור הטקס .חשיבותה של הטהרה בימי הבית השני הפכה טקס זה למשמעותי
בעולם המקדש .ההכנות לקראת הטקס הקצר נערכו שנים רבות — מרגע הלידה ועד רגע
שאיבת המים .ריבוי ההכנות והחומרות השונות לא מותירים ספק באשר לזהירות שננקטה
לגבי מעלת המים שבהם השתמשו לצורך קידוש מי אפר פרה אדומה .ונראה כי הדברים
18
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מלמדים על החשיבות והייחודיות הרוחנית של המקום שממנו נשאבו המים לצורך הכנת
מי האפר.
בשני הטקסים — ניסוך המים ושריפת אפר פרה יש אלמנטים משותפים:
א .טהרה ,רוחניות — בשניהם מדובר על אירוע רוחני בהקשר 'מקדשי' אשר משתתף בו כוהן
או נציג המקדש.
ב .בשניהם יש שותפות של העם .בניסוך המים — העם מלווה את הכוהן ששואב את המים,
וזאת נוסף על שמחת בית השואבה סביב הטקס; וב'מי חטאת' — המעורבות באה לידי ביטוי
'בהתגייסות' נשות ירושלים וילדיהם מגיל צעיר לצורך הכנת מי אפר פרה אדומה.
קשה להבין את הצורך של חז"ל לקשור אותם שני טקסים רוחניים-ציבוריים במהותם
וחשובים למקום שהוא בייעודו רק ברכת שחייה .ומאידך גיסא ,אם ברכה זו נועדה לצורך
רוחני'-מקדשי' הרי שהקשר בין הדברים הרבה יותר ברור.

ריפוי העיוור בבריכת השילוח

מסופר בברית החדשה על פגישה בין ישו לבין עיוור .במהלך הפגישה ישו מצווה על העיוור
למרוח טיט על עיניו ולרחוץ במי השילוח לצורך ריפוי" :אחרי אמרו זאת ירק על האדמה
ועשה טיט מן הרוק; מרח את הטיט על עיני העיוור ואמר אליו' :לך ורחץ בברכת השילוח'.
13
הלך ורחץ ובא כשהוא רואה".
העובדה כי העיוור מצווה לרחוץ דווקא בשילוח ולא במקור מים אחר היא עדות נוספת לקשר
בין השילוח למעלה הרוחנית שמיוחסת למים ,שכן תהליך ריפוי העיוור היה חלק מטקס
היטהרות בדומה לזה של ריפוי מחלות ונגעים על ידי כוהנים .ומשכך ,טבעי הדבר שאת ציווי
הרחצה יעשה העיוור במקום המיועד להיטהרות 14.מקור זה הוא בבחינת עדות חיצונית נוספת
לזהות 'ברכת השילוח' כאתר בעל משמעות רוחנית-דתית.

יוחנן ,ט
13
בשונה מריפוי הנכה על ידי ברכות הצאן,כפי שמובא ביוחנן ,אשר אין בו קשר בין מי הברכה לבין עשיית
14
הנס'" :אדוני ,אין אתי איש שיטיל אותי לברכה בעת תנועת המים .עד שאני בא ,אחר יורד לפני' .אמר לו ישו' :קום,
קח את משכבך והתהלך' .מיד נרפא ,לקח את משכבו והתהלך" ,הרי שאצלנו ממש נעשה נס על ידי מי השילוח
מה שמייחד מקום של משמעות טרנסצנדנטלית למים
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ציבוריות ושיתוף העם בברכת השילוח

חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שבידיהן,
ואומרים לפניהן דברי שירות ותשבחות .והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים
ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר ...קרא הגבר  ,תקעו והריעו ותקעו...
היו תוקעין והולכין  ,עד שמגיעין לשער היוצא מזרח .הגיעו לשער היוצא
ממזרח ,הפכו פניהן למערב ,ואמרו ,אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל
היכל ה' ופניהם קדמה ,והמה משתחווים קדמה לשמש ,ואנו ליה עינינו .רבי
יהודה אומר ,היו שונין ואומרין ,אנו ליה ,וליה עינינו (סוכה פה ,מא)
אירוע ייחודי המתקיים בחג הסוכות בלבד ואין לו תקדים בימי בית ראשון במקדש היה
שמחת בית השואבה .על פי ההקשר הלשוני והכרונולוגי במשנה הבינו מספר מפרשים ,15
שתהלוכת ניסוך המים בדרך לברכת השילוח שהתקיימה בשעות הבוקר ,הייתה המשך לאותו
אירוע המוני של שמחת בית השואבה שארך כל הלילה  16והסתיים לפנות בוקר ,ועל כן
השמחה נקראת על שם השאיבה של המים מבריכת השילוח בשעות הבוקר עם סיום האירוע
17
לצורך קיום מצוות ניסוך המים.
מוטיב בולט בתיאור שמחת בית השואבה הוא ההשתתפות העממית .על פי המתואר במשנה
באירוע זה הייתה הזדמנות מיוחדת לעם לחוות את החוויה הדתית ואת שמחת החג בהר
הבית במקדש .רוח העממיות וטשטוש המעמדות שאפיינה את האירוע באה לידי ביטוי על
ידי המשתתפים ובראשם חכמי ישראל שצמחו מתוך העם ולא ממרום משפחות הכהונה ,ראו
את עצמם כנציגי העם ,ובאירוע נהגו כאחרוני פשוטי העם 18.התוספתא מספרת על מופע
 15רש"י סוכה נד ע"א ,ד"ה ה"ג לגבי מזבח.
' 16תניא ,אמר רבי יהושע בן חנניה :כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו .כיצד? שעה
ראשונה תמיד של שחר...משם לתפלת המנחה ,משם לתמיד של בין הערבים ,מכאן ואילך לשמחת בית השואבה'
(בבלי סוכה ,דף נג ,ע"א).
 17חז"ל הדגישו קשר זה בצורה מפורשת "למה נקרא שמה בית שואבה שמשם שואבים רוח הקודש על שם
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה" ירושלמי סוכה ה"א .אם כן במחקר יש לא מעט חוקרים החולקים על קשר
זה .ראשון החוקרים שחלק על פרוש זה היה א' גייגר אשר פירש את המילה שואבה כלפיד -אבוקה ,על סמך המילה
הסורית 'שובתא' שמובנה לפיד .ועל כן מדובר בשמחת בית האבוקות .דבריו קיבלו חיזוק לאחר שנודע על קיומו
של נוסח שאובה על הנוסחים השונים .ראה :פוקס ,שמחת בית השואבה ,תרביץ נ"ה.
 18מקור חשוב נוסף הנוגע לשיתוף העם בעבודת המקדש נמצא בתיאור טקס הבאת הביכורים" :כל העירות
שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ,ולנין ברחובה של עיר ,ולא היו נכנסין לבתים ..ולמשכים היה הממנה אומר,
קומו ונעלה ציון אל (בית) ה' אלהינו....הגיעו להר הבית ,אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס ,עד שמגיע
לעזרה( .הגיע לעזרה) ודברו הלוים בשיר ,ארוממך יי כי דליתני ולא שמחת איבי לי" (משנה ,ביכורים פ"ג מ"ב-
מ"ה) .ביטוי ידוע לכך נמצא במשמעות ההלכתית של הביטוי 'כל ישראל חברים' ראו דוגמה לטשטוש המעמדות
ולהסרת המחיצות בין מעמדות שונים העובדה שבימי הרגלים כולם בחזקת טהורים .חז"ל קבעו כי בימי הרגלים
עמי הארץ הועלו לדרגת נאמנים על טהרת התרומה בדומה לחברים אשר נמנים על קבוצה אחרת .אותה חזקת
נאמנות שהייתה שמורה עד לא מזמן רק ל'חברים' היא שאפשרה לעולי הרגל חברים ועמי הארץ כאחד לחוש
שווים בעת העלייה לרגל ולטפח קשרי ידידות שוויוניים [בבלי ,חגיגה כו ,ע"א ,ירושלמי שם ג ,ו] .וראו ניסוחו היפה
של הספרי דברים" :ורואים את ישראל שעובדים לאל אחד ואוכלים מאכל אחד..והם אומרים אין יפה להדבק אלא
באומה זו" (ספרי ,דברים שנד) .הוצאת כלי המקדש אל העם על אף החשש להיטמאותם מבטאת אף היא עיקרון
זה אשר היה נתון בפולמוס (משנה ,חגיגה פ"ג מ"ח)
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אקרובטיקה שנעשה על ידי נשיא ישראל לעיני כל החוגגים" :מעשה ברבן שמעון בן גמליאל
שהיה מרקד בשמונה אבוקות של אור ,ולא היה אחד מהן נוגע בארץ וכשהוא משתחוה מניח
אצבעו בארץ על גבי הרצפה ,שוחה ונושק וזוקף מיד" (תוספתא סוכה פרק ד) .תיאור האירוע
אצל חז"ל אינו מותיר ספק באשר לאופיו העממי-ציבורי של האירוע ,שהוא ההפך המוחלט
19
מסדרי העבודה במקדש המתנהלים תחת היררכיה מובנית ומסורתית .
י' נגן עמד על הקשר בין שמחת בית השואבה ואופייה העממי-רבני לבין שמחת העלאת
ארון הברית לירושלים והחגיגה העממית סביבה תחת הנהגתו של דוד המלך .בירושלמי יש
השוואה בין רבן שמעון בן גמליאל לדוד:

אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל שהיה מרקד בשמונה אבוקות של זהב
ולא היה אחד מהן נוגע בחברו וכשהיה כורע היה נועץ גודלו בארץ וכורע
ומיד היה נזקף ...כתיב וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול
לקראתו ...אמרה היום נגלה כבוד בית אבא .אמרו עליו על בית שאול
שלא נראה מהם לא עקב ולא אגודל מימיהם'...ויאמר דוד אל מיכל לפני
ה' אשר בחר בי מאביך..נקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני( ...ירושלמי
סוכה פרק ה ,נה ע"ג)

ריקודו של דוד בהעלאת הארון לירושלים הוא בעל משמעות רוחנית-חברתית :השתלבותו
בתוך העם מבטאת את השותפות והשוויוניות של כל שדרות העם בעבודת ה' .זהות הרוקדים
בשני האירועים מחזקת את הקשר ביניהם  -בשני המקרים המנהיגים רוקדים ומתנהגים
באופן האופייני לשמחה עממית שאינה תואמת לכאורה את מעמדם 20.אופייה העממי של
שמחת בית השואבה התקבע בהלכה ולא נשאר בגדר רעיון מדרשי  .21מ' בן ארי עומד
על מספר פרטים נוספים באירוע שמחת בית השואבה ,המבטאים את הצביון העממי של
האירוע:
המסגרת של האירוע היא מלכתחילה נטולת זיקה לעבודת הכוהנים במקדש המאפשרת
להמוני ישראל להשתתף באותו אירוע :האירוע מתקיים בלילה ,בשעות בהן המקדש אינו
 19עוד על ביטוי לאופי העממי-ציבורי של האירוע והיכולת לחוות חוויה רוחנית גם בקרב מעמדות נמוכים בעם:
"אמר ר' יונה :יונה בן אמתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש ללמדך שאין
רוח הקודש שורה לא על לב שמח .מ"ט והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח אלוקים "..ירושלמי סוכה פה ,ה"א.
 20נגן ,חג הסוכות.
 21הרמב"ם פוסק" :מצוה להרבות בשמחה זו ,ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שרצה אלא גדולי חכמי
ישראל וראשי הישיבות ,והסנהדרין והחסידים ,והזקנים ואנשי המעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין
במקדש בימי חג הסוכות ,אבל כל העם אנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע .השמחה שישמח אדם בעשיית
המצווה ובאהבת האל שצווה בהן ,עבודה גדולה היא ..וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול
המכובד העובד מאהבה ,וכן דוד מלך ישראל אמר 'ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני' ואין הגדולה והכבוד
אלא לשמוח לפני ה' שנאמר 'והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'" (הלכות לולב פ"ח הי"ד -הט"ו) מעניין לציין שגם
הרמב"ם קושר בין שמחת בית השואבה לשמחת דוד.
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פעיל ; האירוע מתקיים בעזרת נשים מחוץ לעזרה ,בתחום שבו מותר להמוני ישראל להיכנס,
קרוב למקום המקדש אך לא יותר מדי .היקף המשתתפים מכל שדרות העם כל כך רחב ,עד
שהאירוע הצריך שינויים במבנה ההנדסי של עזרת הנשים על ידי הצבת יציעים על הכתלים,
כך שתינתן תחושה של שותפות גם לנשים באותו אירוע ,מה שלא מצינו בשום אירוע
אחר שאינו מצווה בפני עצמה .על פי המתואר במשנה ,באירוע משתתפים לוויים ,חסידים,
אנשי מעשה ,חכמים ונשים ,אך הכוהנים כמעט שנעדרים מן ההמון 22.הקשר הכוהני היחיד
באותו אירוע על פי המשנה הוא השימוש בביגוד בלאי של כוהנים לצורך פתילות שבהן היו
משתמשים לצורך הדלקת המנורות (סוכה פ"ה מ"ג).
בברכת השילוח הייתה הזדמנות לקחת אובייקט ,במקרה זה מים ממקור מים חיים ,אשר
יש לו ערך רוחני והוא מצוי מחוץ למקדש ,ובעזרתו ניתן לחוות מקרוב את עבודת המקדש
מחוץ לתחום האסור בעזרת כוהנים; בעזרת אותם מים אפשר היה לבצע מצווה המבטאת
יותר את רוח העם מאשר את צורת העבודה המקובלת על פי הכוהנים.
עיקרה של מצוות ניסוך מים היה שפיכת מים בשעת הקרבת קורבן התמיד לתוך ספל שעמד
על גבי המזבח .הספל עמד מעל פתח של צינור ודרכו ירדו המים לתהום .ניסוך המים אינו
נזכר במקרא כחלק מתורת הקורבנות במקדש ,אך המסורת והפרשנות הפרושית גרסה כי
בחג סוכות ,מלבד ניסוך היין בשעת הקרבת קורבן התמיד ,צריך לנסך גם מים על גבי המזבח,
וזאת ,כנראה ,באופן סמלי וסגולי לאמונה בדבר גשמי ברכה לכל השנה ,על ידי ניסוך המים
על המזבח עם פתיחת עונת הגשמים .כמו שדרש ר' עקיבא" :הביא ניסוך המים בחג כדי
שיתברכו עליך מי גשמים" (בבלי סוכה ג ע"ב) .מצווה זו התקיימה בניגוד לדעת הכהונה
שנמנתה על זרם הצדוקים והבייתוסים שלא הודו בעניין ניסוך המים שכן אין לו רמז במקרא.
כמו שמפורט בתוספתא:

"שכבר היה מעשה בביתוסי אחד שניסך על רגליו ורגמוהו כל העם
באתרוגיהן ,ונפגמה קרנו של מזבח ובטלה עבודה בו ביום ,עד שהביאו גוש
אחד של מלח ונתנו עליו כדי שלא יראה מזח פגום (תוספתא סוכה ג ,טז)
"תנו רבנן :מעשה בצדוקי אחד שנסך על גבי רגליו ורגמוהו כל העם
באתרוגיהן ואותו היום נפגמה קרן המזבח והביאו בול של מלח וסתמוהו
וכו'" (בבלי סוכה ,מח ,ב)
מלבד המחלוקת בין הצדוקים לפרושים בעניין התוקף הדתי של המצווה והזיקה הרוחנית של
העם לקיומה של אותה מצווה במקדש בעידודם של הפרושים ,כפי שמשתמע מהתוספתא
והגמרא ,הרי לנו תופעה של קביעת פולחן חדש במקדש ברוח העם ,שלא על דעת הכוהנים,
22
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כמו שמציינת המשנה "...ולמנסך אומרים לו ,הגבה ידך( "...סוכה ד ,ט).
במציאות שבה לעם על אלפיו יש חלק בעבודת המקדש דרך ברכת השילוח ,אפשר להסביר
באור חדש את המונומנטליות שברחבה סביב הברכה ואת גרמי המדרגות שחלק קטן מהם
נחשף עד כה .הברכה שבזמנו הייתה מוכרת כמעיין השילוח ,שממנו יוצאים מים חיים היא
עוגן לכמיהה עזה של המון העם להיות חלק מעבודת המקדש ,ושמחת בית השואבה היא
רגע השיא בתפקיד שהיה לברכה.
מצוות ניסוך המים באמצעות ברכת השילוח היא רק דוגמה מתוך עשרות דוגמות שמשקפות
את תופעת שיתוף העם בחוויית הדתית-מקדשית באותה תקופה.
במשך מאות השנים הראשונות לקיומו של בית המקדש השני הייתה ההנהגה הרוחנית של
העם ,וביתר שאת ההנהגה במקדש ובעבודת הפולחן ,נתונה בידי הכהונה .בימי הרגלים
הסתכמה מרבית עבודת הפולחן בהקרבת הקורבנות ,בהזיית הדם ובהקטרת הקטורת שביצעו
הכוהנים בתוך ההיכל ,אזור שהיה מחוץ לתחום של המון העם .לעם ממילא כמעט שלא ניתן
ביטוי של שיתוף בחוויית העבודה במקדש ,ועל כן מצוות ניסוך המים מלמדת על מציאות
חדשה :קביעת סדרי עבודה במקדש על ידי העם באמצעות נציגיו הרבנים ושותפות ומעורבות
העם בנעשה במקדש  -מציאות שלא מצינו בימיו הראשונים של קיומו של בית המקדש
השני וכל שכן בימי בית ראשון .דוגמה נוספת שמשקפת מציאות זו בחג הסוכות היא מצוות
23
ערבה שעיקרה מדברי חז"ל ויישומה נכפה על הכוהנים במקדש.
תופעת השותפות ומעורבות העם בנעשה במקדש יש בה כדי לתת הסבר למרכזיות האירועים
סביב שאיבת המים וניסוכם .בסופו של דבר ,תחרוג התופעה מעבר לתחומי העיר ירושלים.
לדוגמה ,לקראת סוף ימי בית שני החלו הפרושים להחדיר לפולחן בית הכנסת טקסים
דתיים שמקורם היה במקדש ולבצע כמה טקסי מקדש משניים בבתי הכנסת ברחבי העולם
היהודי  -הדלקת נר תמיד ,תקיעה בשופר ,תהלוכה מסביב לבמת בית הכנסת עם אתרוג
ולולב ,קריאת התורה בציבור ועוד .מנהגים אלו ,ללא ספק ,הרחיבו את קדושת המקדש אל
מחוץ לירושלים ובכך סללו את הדרך לחכמים יורשיהם של הפרושים לשמש כבני סמכא
24
בענייני קדושה.
בגילוי ממדי הברכה הרחבה והנלווה אליה יש חשיפה פיזית להלך הרוח החברתי-דתי בסוף
ימי בית שני ,המרחיב את קדושת המקדש אל מחוץ למקדש וסולל את הדרך להמוני העם
לחוות את עבודת ה' בשותפות.
23
24

ראו פלדמן חווית; קנוהל ,פולמוס.
שם
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סיכום
ברכת השילוח מימי הבית השני שנחשפה בחפירות רייך ושוקרון היא ברכה מרשימה בממדיה,
באיכותה ובמתקנים הנלווים אליה .במאמר זה ביקשתי להסב את תשומת הלב לא רק לפאר
ולאיכות הארכיטקטונית של הברכה אלא למקור מימיה .להבנתי ,העובדה כי ברכת השילוח
קיבלה את מימיה ממעיין הגיחון השפיעה על אופייה ועל תפקידה .למעיין הגיחון יוחסו
מעלות רוחניות הקשורות למימיו המטהרים .לדעתי ,הציבוריות של הבריכה נובעת ממאפיין
זה .דהיינו הברכה נתפסה כמקור מים טהור המחבר את העם אל המקדש .טקס ניסוך המים
שראשיתו בשמחת ההמונים בהר הבית ,שמחת בית השואבה ,וסיומו בשאיבת המים וניסוכו
על המזבח הוא ביטוי למעורבות העם ובראשו הפרושים בנעשה במקדש ,וברכת השילוח
משמשת עוגן משמעותי לחוויה הדתית באופן עממי.
מהבחינה הזו ברכת השילוח ,דרך הממצאים הארכיאולוגיים והמקורות השונים ,פותחת לנו
צוהר להבנת מעורבות העם בהמוניו בטקסי המקדש ופותחת מעגל היסטורי בעל משמעות
חברתית-דתית שנסגר עם חשיפתו אלפיים שנה מאוחר יותר ,כאשר ההד הקדום של אותה
חוויה חברתית-דתית עדיין מהדהד בימינו.
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קנוהל ,פולמוס = י' קנוהל ,פולמוס הכיתות בימי בית שני והאסכולות הכוהניות שבתורה :שאלת שיתוף העם
בעבודת המקדש והכוהנים" ,תרביץ ס (תשנ"א) ,עמ' .146‑139
רייך ושוקרון ,קדמוניות = ר' רייך וא' ושוקרון ,ברכת השילוח מימי בית שני בירושלים .קדמוניות( 130 ,תשס"ו),
96-91
רייך ושוקרון ,רחבה ורחוב = ר' רייך וא' ושוקרון ,חשיפתם של רחבה ורחוב מרוצפים מימי הבית השני סמוך לברכת
השילוח ,בתוך :א' מירון (עורך) ,מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה( 1 ,תשס"ו) ,עמ' .71‑59
רייך ושוקרון ,שרידים = ר' רייך וא' ושוקרון ,בתוך :א' מירון (עורך) שרידים חדשים מן הרחוב המדרוג העולה מברכת
השילוח להר הבית ,מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה ( 2תשס"ז)
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