בעקבות המסורת האבודה
מאת ד"ר ארי גרינספן

המקדש
תעלומת מנורת ִ
המקדש
היא היתה ענקית ,עשויה ִמ ְק ָׁשה אחת זהב טהור ,ושוויה  -הון תועפות .לאחר חורבן בית ִ
המקדש ,אך החיפושים אחריה לא חדלו מעולם
נעלמו עקבותיה של מנורת ִ
״כאשר הלכתי לרומא ראיתי את המנורה״ ,העיד רבי שמעון,
כחמישים שנים לאחר חורבן בית המקדש.
המקדש היא אחד הכלים המעניינים והשימושיים ביותר
מנורת ִ
המקדש .היא היתה ענקית ,עשויה ִמ ְק ׁ ָשה אחת זהב
שהיו בבית ִ
טהור .היא היתה שווה הון תועפות ,וככל הנראה ,לאחר חורבן
הבית השני על ידי הרומאים ,היא נשדדה ונלקחה לרומא.
מאז לא חדלו התהיות באשר למקום ִהימצאה ,והיעלמותה
המסתורית ִּפרנסה אינספור אגדות והשערות .אז מה באמת
קרה למנורה יקרת הערך? לאן נעלמו עקבותיה? האם הועברה
לקיסר ברומא? אם כן ,היכן היא כיום? האם יש סיכוי
מקיסר ֵ
ֵ
שביום מן הימים נזכה לראותה חזרה בירושלים? האם נכונות
השמועות כי המנורה קבורה ֵאי־שם במרתפי הוותיקן ,מרכז
הנצרות הקתולית ,ברומא?

תחנה ראשונה :רומא
ראשית ,כמה עובדות :לאחר חורבן בית שני ,בשנת  70לספירה,
הגיעה המנורה לרומא .את זה ניתן להסיק ,בין היתר ,מכתביו
של יוספוס פלביוס
– יוסף בן מתתיהו -
שכתב כי ראה אותה
מגיעה לרומא.
המנורה מופיעה על
״שער הניצחון״ שהוקם
לכבוד טיטוס הקיסר

אבני הכותל במרתף הארמון .שימו לב
למנורה הקטנה הטבועה באבן – חתימתו
של האמן היהודי שסיתת את האבן

המנורה באבן –
בהגדלה .במרתף
הארמון מצאנו
 13אבנים כאלו,
בנות  1,700שנה

ברומא ,בשנת  – 81רק  11שנים לאחר החורבן .על השער
(המכונה גם ״שער טיטוס״) ,שניתן לראותו עד היום בפורו
רומאנו ,יש תבליט של עבדים יהודים המחזיקים את המנורה
(וכלי ִמקדש נוספים) עם כניסתם לרומא כגולים ,לאחר חורבן
ירושלים.
רבי שמעון ,שהגיע לרומא כחמישים שנה לאחר החורבן,
בפומבי ,והעיד על כך (כפי שקראנו
ֵּ
ראה את המנורה מוצגת
בתחילת הכתבה).

חקירה בקרואטיה
לפני כמה חודשים (״אותיות״  ,11התשס״ט) סיפרתי כאן על
מסע מרתק שערכתי בקרואטיה ,על מנת לאסוף את החלזונות
שמהם מייצרים את צבע התכלת לציציות (בקרוב  -כתבה
בנושא) .באותה נסיעה ביקרנו בקברו של הרב משה דנון,
שעל פי מסורת היהודים במקום ,היה אחראי ל״נס פורים של
סרייבו״ .הוא נפטר בהרי סרייבו בדרכו לעלות ארצה .ההרים
למדי (באחד הבקרים ,במהלך
הללו הם מקום ִּפראי ומסוכן ַ
ביקור בכפר קטן ,ראינו כיצד זאב ענק נורה למוות ,לאחר
שתקף חיות בכפר) .לא הרחק משם חיה קהילת דוברובניק
שבקרואטיה ,על שפת הים האדריאטי.
קהילת דוברובניק ידועה משנת  .1352ברחוב היהודים בעיר
יש בית כנסת יפה ,שהיה למרכז של מגורשי ספרד עם הגיעם
לדוברובניק בשנת  .1492גם בספליט ,עיר נמל חשובה אחרת
(המוכרת לישראלים בעיקר בשל קבוצת הכדורסל שלה) ,היה
בית כנסת מרכזי לקהילת מגורשי ספרד.
המקדש היו רק
אם נציץ במפות העתיקות ,נראה כי בתקופת ִ
שתי אפשרויות לקיים את ִמצוַ ות העלייה לרגל לירושלים
מחוץ לארץ :או בהפלגה באונייה ,שהיתה יקרה מאוד ,או
ברכיבה מאיטליה דרך היבשה לאורך אגן הים התיכון .אחת
מעיירות המעבר ששכנה על אם הדרך היתה ספליט ,ואנו
יודעים על קהילה יהודית עתיקה ואף על בית כנסת פעיל
בעיר בתקופה שלאחר החורבן.
בשנת  – 301כ־ 231שנים אחרי החורבן – בנה לעצמו הקיסר
דיוקלטיאנוס ארמון ענק ומפואר ,שבמרכזו ֵהיכל שיכול היה
להכיל כ־ 9,000בני אדם .אחד מקירות בית הכנסת בספליט
כיום הוא קיר מארמון דיוקלטיאנוס.

