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רומא בירושלים
בשער המאמר:
התאטרון ובתי
הפאר של עשירי
ירושלים בדגם
ירושלים בימי בית
שני במוזאון ישראל

(צילום :ברטולד ורנר)

עד כמה אקזוטית נראתה ירושלים בעיני מבקר נכרי שבא לעיר שבמזרח במאה שקדמה לחורבנה
בידי כוחות רומא בשנת  70לסה"נ? האם הייתה הסביבה העירונית נוחה ומוכרת לו או שמא מוזרה
ומטרידה? האם הביקור בעיר עורר תחושה דומה לזו שאפיינה מסעות אל עמים 'מוזרים' בארצות
נידחות כמתואר בכתבי היסטוריונים וגאוגרפים יוונים או רומאים מאז הרודוטוס? או שמא היה ביקור
זה דומה יותר לבילוי בערים ה'מתורבתות' שבמזרח אגן הים התיכון שהיו נתונות בשלטון רומי,
מקומות שאורח חייה של העילית החברתית העירונית בהם היה דומה ,וההבדל בין מקום למקום ניכר
רק במנהגים מקומיים מסוימים — לרוב מנהגים דתיים — שהפטריוטיזם המקומי חייב לאמצם?
על מנת להשיב על השאלות הללו ,מוטב להתחיל בדברים שאמרו רומאים ויוונים על העיר לפני
שנת ' .70לפני שנת  70לסה"נ' הוא ציון בעל משמעות לעניין הנדון .כיבוש ירושלים היה אחד
היסודות לתעמולה שניהלה השושלת הפלווית בחברה הרומית כדי להצדיק את זכותה לתפוס את
סמכויות הקיסר בעקבות מלחמת אזרחים עקובה מדם ,ומרכזה של העיר רומא עוצב מחדש באמצעות
קשתות ניצחון ומקדש השלום כדי להזכיר את הניצחון על היהודים 1.בנסיבות אלה התבקש מטבע
הדברים לתאר את ירושלים כעיר מפוארת וכמעט בלתי ניתנת לכיבוש — אספסיאנוס וטיטוס לא יכלו
להצדיק את השתלטותם על רומא בניצחונם על ירושלים אילו הייתה זו עיר נידחת ושולית שלא עניינה
איש .באותו זמן ,בין שנת  70לשנת  ,79כתב פליניוס הזקן (שנהרג בהתפרצות הר הווזוב בשנת )79
על פלאי הטבע באזור יהודה ובהם ים המלח .הוא כינה את ירושלים 'העיר המפורסמת לאין שיעור
במזרח ,ולא ביהודה בלבד' 2.כתובת שהוצבה בשנת  81על קשת ניצחון בקירקוס מקסימוס ,הזירה
הגדולה לבידור המונים ברומא ,שיבחה את טיטוס על הצלחתו להרוס את 'העיר ירושלים ,שהותקפה
לשווא על ידי מנהיגים ,מלכים או עמים לפניו ,או שכלל לא התקיפוה' 3.טקיטוס ,שכתב בראשית
המאה השנייה לסה"נ על המצור על ירושלים בשנת  ,70ציין ,לפני שתיאר את ימיה האחרונים של
העיר ,כי הייתה 'עיר מפורסמת' 4.ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו ,שסיפר על המלחמה שנים אחדות
לאחר שהסתיימה ,כתב במפורש ,במתקפה על סופרים קודמים ,שהעצמת העם שהובס ,שהוא עצמו
השתייך אליו ,שירתה את עניינם של המנצחים:
אף על פי כן הם מעזים לכנות 'היסטוריה' את חיבוריהם המלאים שיבושים; ולדעתי אף מחטיאים את מטרתם־
הם .שכן רצונם להציג את גדולת הרומאים ,אך הם מזלזלים דרך קבע במעשי היהודים וממעיטים בערכם.

תרגם מאנגלית :מיכאל גלצר.
1
2
3
4

F. Millar, ‘Last Year in Jerusalem: Monuments of the Jewish War in Rome’, J. Edmondson, S. Mason & J.B.
Rives (eds.) Flavius Josephus and Flavian Rome, Oxford 2005, pp. 101–128
פליניוס ,חקר הטבע ( )Naturalis Historiaה.70 ,
CIL, VI, 944 = ILS, 264
טקיטוס ,דברי הימים ה( 1 ,2 ,תרגום ש' דבורצקי ,ירושלים תש"ע ,עמ' .)200
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שכה של המלחמה,
אינני מבין כיצד ייחשבו גדולים מי שמנצחים קטנים .הם גם אינם מעריכים כראוי את ִמ ּ
את גודל הצבא אשר לחם בה במאמץ רב ,ואת גדולת המצביאים שבעמל רב צרו על ירושלים; אני סבור כי
בהמעיטם בהישגיהם הם גורעים מתהילתם5 .

שרידים ארכאולוגיים מאשרים שמבחינת ההתפתחות העירונית ורמת השגשוג הגיעה ירושלים
לשיא תפארתה בדיוק לפני פרוץ המרד בשנת  66לסה"נ ,אך הרומאים ככל הנראה לא ייחסו לעיר
חשיבות רבה .קיים פער גדול בין הרטוריקה הרומית אחרי שנת  70על חסינותה של ירושלים וגבורת
כובשיה ובין מידותיו הקטנות של חיל המצב ביהודה עד שנת  — 66קוהורטה אחת נחשבה אז כוח
מספיק לשלוט על ירושלים בדרך כלל ,וקוהורטה נוספת גויסה לטיפול בהמוני עולי הרגל שבאו
לעיר בשלושת הרגלים ,ובסך הכול הוצבו שלוש קוהורטות בארץ כולה 6.כאשר התייחסו רומאים
לירושלים לפני שנת  ,70הם התמקדו בבית המקדש :ליוויוס טען שפומפיוס 'כבש את היהודים
ושבה את מקדשם [ ]fanumירושלים ,שמעולם לא פלשו לתוכו לפני כן' 7.ראוי לציין שהספקת המים
5
6
7

יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים א( 8‑7 ,תרגום אולמן ,עמ' .)85
M. Goodman, Rome and Jerusalem: The Clash of Ancient Civilizations, London 2007, pp. 416–417
ליוויוס ,תקצירים ).(Periochae 102
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תבליט של תהלוכת
החיילים הרומים
הנושאים את כלי
המקדש ,שער
טיטוס ברומא
(צילום :אמנון רמון)
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מחוץ לעיר באותו הזמן (שנת  63לפסה"נ)
הייתה מוגבלת למדי .בירושלים סמכו על
מעיין הגיחון ,שמימיו הוזרמו לתוך העיר,
אך מחוץ לירושלים לא היה מעיין אלא
במרחק מספר קילומטרים ,ומבחינה זו היה
לצרים על העיר קשה יותר מאשר ליושבי
העיר הנצורים.
דומה שלפני שנת  70נטו רוב הרומאים
לראות בירושלים לא מרכז פרובינקייה
בעלת ָעצמה אלא עיר אגדית במזרח
המיתי למחצה :לפי סווטוניוס ,שכתב בימי
אדריאנוס ,כאשר הבטיחו האסטרולוגים
לקיסר נרון שליטה במזרח ,ציינו מקצתם
במפורש את מלכות ירושלים 8.נראה
שהיוונים והרומאים לא ידעו דבר על
סיפורי ייסוד העיר בידי דוד המלך .במאה
הראשונה לפסה"נ כתב דיודורוס סיקולוס
שירושלים נוסדה בידי משה ,וכדור אחד
מאוחר יותר טען סטרבו מאמסיה ש'משה
שכנע אנשים חושבים לא מעטים והוביל
אותם למקום שנמצא בו היום היישוב
ירושלים' 9.בדיווחו על ראשיתה של
ירושלים למען קוראיו הרומאים בספרו
'תולדות מלחמת היהודים ברומאים' ,ייחס
דגם ירושלים בימי יוסף בן מתתיהו את ייסוד העיר ל'מלך צדק' ,ש'היה הראשון אשר שירת את אלוהים ככֹהן ,והראשון
בית שני במלון
־ש ֵלם" [ירושלים]',
יארוֹ ָ
"ה ֶ
"ש ֵלם"ִ ,
הולילנד ,מבט מצפון שבנה את בית המקדש ,וקרא את שם העיר ,שכונתה עד ימיו ָ
(ארכיון מיכאל אבי־יונה,
ומסתבר שבכוונה לא ציין את השם מלכיצדק ,מפני שהשם לא היה ידוע לקוראים הרומאים10.
באדיבות יורם צפריר)
יוסף בן מתתיהו המשיך וכתב ש'דוד מלך היהודים גירש את בני כנען והושיב בה את עמו',
וש'מימי דוד המלך ,שהיה היהודי הראשון אשר מלך בה ,ועד לחורבן העיר בידי ִטיטוּ ס עברו
אלף מאה שבעים ותשע שנה' 11,אך גם השם דוד לא היה ידוע לקוראיו .האזכור היחיד של דוד
 8סווטוניוס ,חיי שנים עשר הקיסרים ,חיי נרון ( 2 ,40תרגום א' שור ,תל־אביב תשכ"ו ,עמ' .)207
 9דיודורוס סיקולוס ,ביבליותקה היסטוריקה  ;3 ,1 ,35‑34סטרבו ,גאוגרפיה .36 ,2 ,16
 10יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ו( 438 ,תרגום אולמן ,עמ' .)561‑560
 11שם ו( 440‑439 ,תרגום אולמן ,עמ' .)561
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במקור יווני או לטיני פגני לפני שנת  70לסה"נ הוא כנראה הערה של ניקולאוס איש דמשק בסוף
המאה הראשונה לפסה"נ על מלחמה שלחם נגדו הדד שליט דמשק (שבסופו של דבר נוצח ,לפי
ניקולאוס ,בקרב ליד הפרת) — אך לא ברור אם הסיפור נקשר לסיפורי המקרא על דוד והדדעזר ,או
אם טענות יהודיות נוצריות על מוצאו של המשיח מבית דוד עשו רושם על נכרים שלא שמעו על
דוד מלכתחילה12.
לא ידוע כמה רומאים מאיטליה ביקרו בירושלים בעשורים לפני החורבן ,אך אין ספק שהיו מבקרים
כאלה .מרקוס ויפסניוס אגריפה ,שותף קרוב של אוגוסטוס ,ביקר את הורדוס בירושלים בשנת 15
לפסה"נ 13,ומרקוס קווינטיליוס וארוס ,בהיותו מושל סוריה ,נסע לירושלים על מנת להשליט סדר
בעקבות מות הורדוס 14.רוב הנציבים שמשלו ביהודה עד שנת  66לסה"נ — אבל לא כולם — היו
ממוצא איטלקי 15,אף שרוב חייליהם באו מסוריה או ממקומות אחרים במזרח הקיסרות 16.צאצאי
הורדוס ,כגון אגריפס הראשון ,אגריפס השני ,ברניקי ודרוסילה ,כולם דמויות מוכרות בעיר ,היו
אזרחי רומא — אך כולם היו יהודים כמובן ,ותפיסתם את ירושלים הייתה מורכבת עקב נאמנותם
הכפולה17.
רומאים שסיירו במאה הראשונה לסה"נ במזרח היווני של הקיסרות ,אזור שהעצמה וההשפעה של
רומי הושתתו בו על דפוסים קיימים של עיור מתוחכם ,יכלו לצפות למצוא ברוב ערי הפרובינקיות
כמה מאפיינים מוכרים 18.ברוב הערים ניצבו שפע של פסלים ועל בסיסם כתובות הקדשה לגיבורים
מקומיים ולקיסרי רומא ולמושלים .אמות מים שנמתחו בשדות העידו על יתרונות ה'שלום הרומי',
שהבטיח הספקת מים סדירה גם לאזורים השחונים ,ועודדו את המרת הגימנסיון היווני במרחצאות
מפוארים 19.תספורות הנשים חיקו את אפנת החצר הקיסרית 20.תושבי הפרובינקיות אימצו את
הסגנונות החדשים של ציורי קיר ,אמנם באיחור מסוים לעומת רומא וסביבותיה 21.מופעי בידור
רומיים ,כגון קרבות גלדיאטורים או קרבות בין חיות פרא ,נפוצו במזרח היווני ,לעתים כחלק מן
החגיגות של חגים דתיים לכבוד רומא וקיסריה 22.מקדשים בסגנון רומי שהוקדשו לפולחן הקיסר
נעשו חלק קבוע מן הנוף העירוני בערים שמקדשים ישנים היו מבני הציבור המרכזיים בהן :בתיאור
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ניקולאוס מדמשק ,מצוטט בתוך :יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים ז( 101 ,תרגום שליט ,עמ' .)235‑234
שם טז( 13 ,עמ' .)206
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב( 40 ,תרגום אולמן ,עמ' .)216
E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), I, revised & edited
by G. Vermes et al., Edinburgh 1973, pp. 455–470
שם ,עמ' .363‑362
M. Goodman, ‘Titus, Berenice and Agrippa: The Last Days of the Temple in Jerusalem’, B. Isaac & Y. Shahar
(eds.), Judeaea-Palestina, Babylon and Rome: Jews in Antiquity, Tübingen 2012, pp. 162–165
M. Goodman, The Roman World, 44 BC– AD 1802, London & New York 2012, pp. 162–165
A.T. Hodge, Roman Aqeducts and Water Supply, London 1992; J. Coulton, ‘Roman Aqueducts in Asia Minor’,
S. Macready & F.H. Thompson (eds.), Roman Architecture in the Greek World, London 1987, pp. 72–84
E. Bartman, ‘Hair and the Article of Roman Female Adornment’, AJA, 105 (2001), pp. 1–25
על ציורי קיר בפרובינקיות ראוJ. Wacher (ed.), The Roman World, I–II, (London 1987; R. Ling, Roman Painting, :
Cambridge 1991
L. Robert, Les Gladiateurs dans l’Orient grec, Paris 1940
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ממצאים שהתגלו בפרוור ההרודיאני ברובע היהודי בירושלים.
מימין :פסיפס רצפה
משמאל :ציור קיר בסגנון פומפיי
(צילום :אבי דרור)

של יוון פרי עטו של פאוסניאס המקדשים המקומיים הרבים בכל עיר היו ציוני דרך מרכזיים שהעניקו
לכל עיר את אופייה המיוחד23.
לפחות חלק מציוויליזציה רומית זו היה המבקר הרומאי פוגש בירושלים בראשית המאה
הראשונה לסה"נ .ציורי הקיר שנמצאו בבתים שנחפרו ברובע היהודי של היום ,לא רחוק ממקומו
של בית המקדש ,מלמדים שהיסודות הבסיסיים של עיטור פנימי שנמצאו בפומפיי דור אחד
לפני כן אומצו על ידי יהודי ירושלים האמידים ,אך ללא דמויות אדם או בעלי חיים 24.כפי
הנראה לא היה בירושלים גימנסיון למן התקופה שקדמה מעט למרד החשמונאים ,אולי בגלל
ההתנגדות לגימנסיון בתעמולת החשמונאים נגד הכוהנים הגדולים שקדמו להם ולהצדקת שלטונם
ביהודה 25.אך היו בעיר מרחצאות מפוארים ,לכל הפחות במצודת אנטוניה ,כפי שתיאר יוסף בן
K. Arafat, Pausianas’ Greece, Cambridge 1996 23
S. Rozenberg, ‘Wall Painting Fragments from Area A’, H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old 24
City of Jerusalem: Final Report, II, Jerusalem 2003, pp. 302–328
 25על סבירות ההשערה שלא היה גימנסיון ראו :שירר (לעיל ,הערה  ,)15ב ,1979 ,עמ' .55‑54
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מתתיהו 26,ובמקום שעתיד היה להיות ארמון הנציב הרומי ,ושהיה לפני כן ארמונו של הורדוס (בין
המצודה לרובע הארמני של ימינו) ,היו גנים בסגנון איטלקי 27.פרטים רבים באדריכלות של בית
המקדש כפי שעוצבו מחדש בתקופת הורדוס ,ובהם סטווים ,עמודים וקמרונות ,ודאי נראו מוכרים
למבקר הרומאי ,אף על פי שהמידות המדהימות של המתחם היו חסרות תקדים ובלתי מוכרות לו28.
אמות מים הובילו לעיר שפע מים ממרחק 29.יוסף בן מתתיהו זיהה את ההיפודרום כנקודת ציון
מפורסמת 30,אף שלא בטוח שהיה בשימוש במאה הראשונה ,וכמוהו התאטרון המפואר שנאמר כי
הורדוס בנה בעיר ,לצד אמפיתאטרון 'במישור' עבור משחקי גלדיאטורים וקרבות עם חיות פרא.
הדבר עורר לדברי יוסף בן מתתיהו התנגדות חריפה בקרב הציבור היהודי' ,שכן כחטא מפורש
נראה (להם) הדבר להשליך בני אדם לחיות לשם הנאתם של בני אדם (אחרים) ממראה (עיניהם)'31.
מכל הבחינות האלה הייתה ירושלים נראית לתייר רומאי דומה למדי לערי פרובינקייה אחרות
במזרח הקיסרות .תושבי ירושלים ,בדומה לתושבי פרובינקיות אחרות במזרח ,דיברו יוונית כשפה
עיקרית לתקשורת עם מבקרים מבחוץ ,אך שמרו על לשונותיהם ,ארמית ועברית ,לשימוש מקומי32.
למיטב ידיעתנו לא היה דבר בולט בלבוש או במאכלים של היהודים ,חוץ מבגדיהם האקזוטיים
של הכוהנים (ובמיוחד הכוהן הגדול) 33והאיסור היהודי על אכילת חזיר ,שהיה מוכר היטב בעולם
היווני והרומי 34.משוררי רומא שציינו כי יהודים מעדיפים לאכול בשבת דג התכונו כנראה בעיקר
לקהילה היהודית ברומא ,שהיה שם שוק דגים גדול ,ולא ליהודי ירושלים 35.פליניוס הזקן ציין
ששלד של מפלצת ימית שהוצג ברומא בתקופת הרפובליקה המאוחרת ,ושהיה קשור לסיפור פרסאוס
ואנדרומדה ,הועלה לחוף ביפו 36,אך מבקר היה מחפש לשווא מזכרת מקומית 'מיתולוגית' כזאת
מירושלים.
לצד כל המוכר היו בירושלים ללא ספק מראות ,קולות וריחות שהיו מכים בתדהמה את המבקר
הרומאי ונראים לו אקזוטיים במיוחד .העיר ודאי הייתה נראית בעיניו ערומה ללא פסלים ,בסיסי
פסלים ומזבחות ברחובותיה ובצמתיה .לא היו בה מקדשים ששימשו נקודות ציון מקומיות ,כך שיוסף
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ה( 241 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)470על מרחצאות בבתים פרטיים ראוR. Reich, :
‘The Hot Bath-house (balneum), the Mikweh and Jewish Community in the Second Temple Period’, JJS, 39, 1
(1988), pp. 102–107
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ה( 181 ,תרגום אולמן ,עמ' .)461‑460
D.W. Roller, The Building Program of Herod the Great, Berkeley 1998, pp. 176–178
D. Amit, Y. Hirschfield & J. Patrich (eds.), The Aqueducts of Israel, Portsmouth, RI 2002
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב( 44 ,תרגום אולמן ,עמ' .)217
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים טו( 276‑268 ,תרגום שליט ,עמ'  ,)188‑187הציטטה שם( 275 ,שם ,עמ' .)188
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יד אבשלום ,מצבת
קבר מימי הבית
השני ,תצלום
משנות העשרים של
המאה העשרים
(אוסף התצלומים של
המושבה האמריקנית,
ספריית הקונגרס,
וושינגטון)

בן מתתיהו היה צריך לתאר אותה לקוראיו באמצעות ציון של ארמונות וקברים ואזכורים מעטים של
מבני ציבור — מלבד בית המקדש — כמו ההיפודרום 37.קירות התמך העצומים של הר הבית חלשו
על העיר ,שלא היו בה מקומות מפגש להמונים פרט לחצר המקדש ,לעומת אזורי הפורום המעוצבים
בקפידה באיטליה ,שכללו כיכרות ורחבות ציבוריות לרוב ,והשווקים המקבילים להם בערי המזרח.
כל האזור סביב בית המקדש בירושלים ודאי הדיף ריח רע חזק בגלל הבהמות הרבות שהובאו למכירה
באזור הסטיו המלכותי ,ושנועדו לקרבנות .בכל הערים הקדומות בעולם הרומי היה ודאי ריח רע
חזק בגלל הבעיות שהיו כרוכות בטיפול בהפרשות בני אדם ובהמות .מערכת הביוב שבנה הורדוס,
ושהזרימה את השופכין מאזור הר הבית אל עבר עיר דוד 38,הייתה תלויה בגשמי החורף כדי לפעול
בצורה יעילה ,ולא יכלה לטהר את ירושלים ביעילות כמו נהר הטיבר והקלואקה מקסימה ברומא,
מערכת הביוב העירונית הגדולה שהייתה רחבה די הצורך להעביר את מרקוס ויפסניוס אגריפה
לאורכה בסירה עד הטיבר בשנת  33לפסה"נ39.
ברם מה שעשוי היה להרשים את המבקר הרומאי יותר מכול ,אם בא לירושלים בעיתוי הנכון,
היה המראה המדהים של ההמונים הנלהבים שעלו לרגל באחד משלושת הרגלים .המספרים של עולי
 37ציוני קברים ראו :יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ה( 119 ,תרגום אולמן ,עמ' ( 134 ,)452שם ,עמ' ( 304 ,)454שם,
עמ' ( 506 ,)478שם ,עמ'  ;)500ארמון ראו :שם( 253 ,שם ,עמ'  ;)472ההיפודרום ראו :שם ,ב( 44 ,שם ,עמ' .)217
R. Reich, ‘The Second Temple Period Central Drainage Channel in Jerusalem: Upon the Completion of the 38
Unearthing of its Southern Part’, City of David: Studies of Ancient Jerusalem, 6 (2011), pp. 67–95
 39דיו קסיוס מט ;1 ,31 ,פליניוס ,חקר הטבע מו.105 ,
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מצפון לברכת
השילוח ותעלת
הניקוז מתחת
למרצפות הרחוב

(צילום :ולדימיר נייחין,
באדיבות משלחת
החפירות של רוני רייך
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הרגל היו יוצאים מהכלל ,כפי שהדגיש יוסף בן מתתיהו בספרו לקוראיו הרומאים על תוצאות המצור
על ירושלים בשנת  70לסה"נ:
מספר האנשים שנלקחו בשבי במשך כל המלחמה היה תשעים ושבעה אלף ,ומספר הנספים במצור מראשיתו
עד סופו היה מיליון ומאה אלף .רוב הנספים היו יהודים ,אם כי לאו דווקא בני העיר ,כי לחג המצות נאספו
[אל ירושלים] מכל [קצות] הארץ ופתאום סגרה עליהם המלחמה .תחילה גרמה הצפיפות הרבה בעיר למוות
ממפקד העם בימי ֶק ְסטיוּ ס ברור שהעיר יכולה
במגפה ,ואחר כך הביא הרעב [על האנשים] מוות מהיר יותרִ .
ֵ
להכיל המון [אדם] כמספר הזה :שכן ,כאשר רצה ֶק ְסטיוּ ס להוכיח לנֶ רוֹ ן — אשר בז לעם [היהודי] — את שגשוגה
לכֹהנים הגדולים [לבדוק] אם יש אפשרות למנות את מספר האנשים [אשר] בה .והנה הגיע החג
של העיר ,קרא ּ
הנקרא פסח ,שבו זובחים זבחים מן השעה התשיעית של היום עד השעה האחת־עשרה וסביב כל זבח נאספת
מעין חבורה של לא פחות מעשרה איש ,ויש שמספרם מגיע גם לעשרים ,שהרי אסור לאדם לאכול בגפו.
כאשר ספרו את הזבחים הגיע מניינם למאתיים חמישים וחמישה אלף ושש מאות .אם נניח אף עשרה סועדים
בלבד לכל זבח ,היה מספר הסועדים שני מיליון ושבע מאות אלף ,כולם [אנשים] טהורים שהתקדשו [לחג].
כי הרי למצורעים ולזָ בים ולנשים בימי נידתן ולשאר הטמאים אסור לקחת חלק באכילת הזבח ,וגם לנוכרים
הבאים להשתתף בעבודת הקודש — ואכן רב מאוד מספרם של אלה המתכנסים מן החוץ40 .

המספרים שנקב בהם יוסף בן מתתיהו מופרזים כמובן ,אך קסטיוס גאלוס ערך מפקד של עולי הרגל
מפני שאם לא כן לא היו מאמינים למספרים הגדולים שציין .בסוף הקטע המצוטט הדגיש יוסף בן
מתתיהו את נוכחותם של אנשים רבים מחוץ לארץ כתיירים דתיים ,ומחבר מעשה השליחים העיר על
מגוון הלשונות המדהים שאפשר היה לשמוע ברחובות העיר בחג השבועות:
וביום מלאות שבעת השבועות נאספו כולם לב אחד .ויהי קול רעש מן השמים פתאום כקול רוח סערה וימלא
את כל הבית אשר הם יושבים בו .ותיראינה אליהם לשונות מתפרדות במראה אש ותנוח אחת אחת על כל
אחד מהם .ויימלאו כולם רוח הקודש ויחלו לדבר בלשונות אחרות כאשר נתנם הרוח לספר .ובירושלים שכנו
יהודים יראי אלוהים מבין כל גוי וגוי אשר תחת כל השמים .ויהי בהיות קול הרעש ההוא וייקבצו עם רב
ויהיו נבוכים כי כל איש שומע אותם מדברים כשפת ארצו .וישתוממו ויתמהו ויאמרו איש אל רעהו :הנה
המדברים האלה הלא כולם בני הגליל המה? ואיך שומעים אנחנו אותם איש כשפת ארץ מולדתנו? פרתיים
ומדים ועילמים ויושבי ארם נהרים ,יהודה וקפודקיה ,פנטוס ואסיא ,פרוגיא ופמפוליא ,מצרים וחבל לוב
אשר על יד קוריני והבאים מרומי גם יהודים ,גם גרים ,כרתים וערבים ,הנה אנחנו שומעים אותם מספרים
בלשונותינו גדוּ לות האלוהים41 .

לא הייתה בעולם הרומי תופעה מקבילה של התכנסות אנשים רבים כל כך בשום עיר אחרת
בקיסרות פרט לעיר רומא עצמה .ברומא בתקופת הקיסרות היה מפגש כזה קורה רק בנסיבות
פוליטיות — לקבל את פני הקיסר בצורה טקסית במשחקים או בטקס בואו לעיר ( )adventusאו פרדתו
מן העיר ( )profectioבשדה מרס ( ,)Campus Martiusמחוץ לגבולות ההיסטוריים הדתיים של העיר42.
אך בירושלים גדשו ההמונים את לב העיר ,ולא כדי להחניף לשליטם ,אלא על מנת לעבוד את אלוהיהם.
 40יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ו( 427‑420 ,תרגום אולמן ,עמ' .)559‑558
 41מעשי השליחים ב ,א‑יא (תרגום דליטש).
 42על ההמונים ברומא בראשית תקופת הקיסרות ראוZ. Yavetz, Plebs and Princeps, Oxford 1969; D. Potter & :
D. Mattingly, Life, Death and Entertainment in the Roman Empire, Ann Arbor 1999; F. Millar, The Emperor in
the Roman World, London 1977, pp. 31–32
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