
הרודיון
בין ביקורו של מרקוס אגריפה ובין מותו של 
הורדוס,לאור החפירות החדשות על מדרון ההר

דומה כי לאחרונה אתר ההרודיון עלה שוב על המפה בזכות גילוי מקום קבורתו של 
הורדוס, לאחר שנים רבות של חיפוש. גם מבנהו יוצא הדופן של האתר ידוע עתה לרבים 
– מן העבר האחד ההר המלאכותי שבולט למרחקים, האוצר בתוכו בניין עגול ומרשים, 

שילוב של ארמון מבצר ומונומנט - ומן העבר השני, בעמק שלרגלי ההר - הרודיון תחתית: 
ארמון ענק שבמרכזו בריכת שחייה ענקית, מוקפת גן נוי, עשרות עמודים ואולמות 

מלכותיים. סביב הבריכה והגן התפרסו אגפים שונים לאירוח המוזמנים הרבים ובנייני 
שירות ומגורים )לצוות הקבוע ששימש גם כמינהלת בירת המחוז(. אתר הרודיון בכללותו 
הוא אתר מלכותי, מתוכנן להפליא, שנבנה בעקבות נדר שנדר הורדוס להיקבר כאן, לאחר 

אירועים שהתרחשו ביום אחד, בשנת 40 לפסה"נ, בטרם הפך למלך. קברים מן הסתם 
נבנים בסביבות ערים או יישובים. כאן התהליך היה הפוך, מכלול מלכותי נבנה לשמש 

סביבה שבה יוקם, בבוא העת, קברו של הורדוס. 

כתבו: אהוד נצר, יעקב קלמן, רועי פורת, רחל צ'אצ'י
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שני  ידי  על  בפועל  נחשף  הרודיון  אתר 
צוותי חופרים. הצוות הראשון היה מורכב 
מנזירים פרנציסקניים מאיטליה, בראשות 
היה  ישיבתם  שמקום  קורבו,  האב 
בירושלים העתיקה. צוות זה חשף בשנים 
העגול  הבניין  מן  חשוב  חלק   1967-1962
)ארמון מבצר ההר(.  שהיה על ראש ההר 
הצוות השני, בהנהלתו וביזמתו של אהוד 
נצר מן האוניברסיטה העברית בירושלים, 
החל את עבודתו בשנת 1972 והיא נמשכת 
עד עצם היום הזה. בשנים שבהן התקיימו 
עבודה  התנהלה  לא  האינתיפאדות,  שתי 

באתר עצמו.

תחתית  בהרודיון  העבודה 
את  לאתר  ניסיון  גם  כללה 
הורדוס  של  קברו  מקום 
זאת  האתר,  של  זה  בחלק 
בעקבות מבנים שנחשפו כאן 
נועדו לשמש  ולדעתו של נצר 
במחצית  הקבר.  אחוזת  את 
שנת 2006, לאחר שלא נמצא 
עבר  עצמו,  הקבורה  מקום 
צוות החופרים לעבוד במדרון 
כאן,  ההר.  של  הצפון-מזרחי 
נחשפו  בהמשך,  שיתואר  כפי 
המאוזולאום  שרידי  רק  לא 
גם  אלא  הורדוס  נקבר  שבו 
מבנה ציבורי חשוב. כמו כן נחשפו עדויות 
שלא  מה  המדרון,  על  נוספים  לבניינים 

נצפה בשנות המחקר הקודמות.

הרודיון  של  ההקמה  עיתוי  על  הידוע  כל 
בן  יוסף  לנו  שהביא  במידע  מצטמצם 
היהודים  קדמוניות  בספרו  מתתיהו 
בתו  מרים,  )עם  חתונתו  "כשנסתיימה 
מבצר  בנה  הכהן(  ביתוס  בן  שמעון  של 
נוסף באותם המקומות, שבהם ניצחו את 
מירושלים  מרוחק  זה  מבצר  היהודים... 
כשישים ריס...". נישואין אלה, לדעת חלק 

 28/29 בשנת  אירעו  ההיסטוריונים,  מן 
לפסה"נ, ולדעת אחרים בשנת 23 לפסה"נ. 
בחייו  נוספים  משמעותיים  אירועים  שני 
כל  ללא  בהרודיון  הקשורים  הורדוס,  של 
ספק, מתוארכים על פי יוסף בן מתתיהו 
ביקורו  אחרים(:  ממקורות  אף  )והראשון 
של מרקוס אגריפה בממלכתו של הורדוס 
לפסה"נ,   15 בשנת  בהרודיון  ביקור  כולל 
לפי  לפסה"נ.   4 בשנת  הורדוס  של  ומותו 
הרי  גבוהה  בסבירות  להעריך  שניתן  מה 
להרודיון  אגריפה  מרקוס  של  בואו  בעת 
ההרודיון  באתר  מכונם  על  עמדו  כבר 

המבנים הבאים:
ו-30  קוטרו  מ'   63( ההר  מבצר  ארמון   *
מ' גובהו( שהיה מוקף כ-45 מ' מחוצה לו, 

בקיר גדר או חומה משופעת.

* מערכת של שלושה בורות מים, סמוכים 
זה אל זה, החצובים בסלע, על גבי המדרון 

מצפון מזרח להר.

)הראשונית,  ההר  אל  עלייה  מערכת   *
אשר  ומדרגות(  שבילים  בוודאי  ששילבה 

עדיין איננה נהירה לנו.

* כל המערך של הרודיון תחתית.

1. מבט ממעוף הציפור על ארמון מבצר ההר. ההרודיון - פרויקט מונומנטלי שנבנה על ידי הורדוס כנראה כדי לקיים את נדרו להקבר במקום.
2. גוף הסרקופג הלבן המעוטר. )צילום המכסה בעמ' 87(

3. אהוד נצר לצד הסרקופג האדמדם, שהוא ככל הנראה ארונו של הורדוס. לדבריו, תגלית ארונו של הורדוס היא עבורו פסגת הקריירה המקצועית.

2

3



מסלול  את  שכלל  )השני(  הקבורה  מערך 
הטרקלין  את  מ',   350 שאורכו  ההלוויה 
מקווה  פירמידלי(,  גג  בעל  הנראה  )ככל 
טהרה גדול, ומבואה למערת קבר עתידית 
עם פורטיקו מעוצב להפליא שכלל אפריז 
כלל  שבדרך  הקורה,  שמעל  )החלק  דורי 
לציין  חשוב  התבליטים(.  עליו  מופיעים 
בעת  שפורק  הראשון,  הקבורה  מערך  כי 
ובצדו  מבואה  מבנה  כלל  השני,  שנבנה 

מקווה טהרה.

ממדים  רחב  בניין  הגדול,  הארמון 
מצפון  שהוקם  גודלו(  מ'   55X130-כ(
מ'  כ-90  העגול,  המבצר  לארמון  ומתחת 

למרגלותיו.

אל  הראשונית  העלייה  מערכת  אם  גם 
בחפירות  הרי  ברובה,  נעלמה  עדיין  ההר 
האחרונות נתגלה קטע ישר של קיר השייך 
המשוער  )שרוחבו  מדרגות  לגרם  כנראה 
המגדל  אל  מכוון  שהיה  מ'(,  כחמישה 
גרם   – לו  צפונה  מעט  או  העגול  המזרחי 
מדרגות שהיווה חלק ממערכת עלייה אל 
ההר, שונה וקדומה מן המערכת המוכרת 

)המדרגות המונומנטליות(.

לשנת  עד  הרי  להניח,  עתה  שניתן  כפי 
שני  הורדוס  השלים  לערך  לפסה"נ   20
שלו:  הבנייה  במפעל  חשובים  שלבים 
בשלב הראשון )שהחל בשנת 37 לפסה"נ( 
הארמון  בירושלים,  האנטוניה  הוקמו 

הראשון ביריחו, וקבוצה של מבצרי מדבר 
ומצדה  מכוור  ועד  בצפון  מאלכסנדריון 
בדרום; בשלב השני )לאחר שנת 28 לפסה"נ 
שומרון,  להקמת  הורדוס  התפנה  לערך( 
בירושלים  ציבור  ומבני  המרכזי  הארמון 
השני  הארמון  כמו  נוספים,  וארמונות 
והרודיון  ביריחו, הארמון הצפוני במצדה 

)על פי המערך שסורטט לעיל(. 

לפסה"נ,   20  -  22 בין השנים  לאחר מכן, 
המפעלים  לשני  הבנאי  המלך  נתפנה 
עם  המקדש  בית  שלו:  ביותר  הגדולים 
קיסריה  של  והקמתה  הבית,  הר  הרחבת 
לבנות בשנת  נמלה. את קיסריה החל  על 
20 )או 22( לפסה"נ, ואת הבנייה מחדש של 
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בית המקדש, שנמשכה כשנה ומחצה, החל 
החל  בטרם  זאת  לפסה"נ,   20/18 בשנת 
מפעל הגדלת הר הבית. ניתן לשער כי עד 
להשלמת בית המקדש על העזרה, הלשכות 
עזב המלך  לא  אותו,  והשערים הסובבים 
את גבולות הארץ מחמת האחריות הרבה 
שלקח על עצמו להשלים את המבצע בזמן 

ובוודאי גם ללא תקלות.

התפנה  המקדש  השלמת  עם  כי  דומה 
 16 ובשנת  בחו"ל,  למסעות  גם  הורדוס 
לפסה"נ הצטרף אל מרקוס אגריפה למסע 
שבו  זה  )במסע  הקטנה.  באסיה  ארוך 
יכול היה מלך יהודה להפגין יחס ידידותי 
כלפי הקהילות היהודיות באסיה הקטנה, 
שאנשיהן, כל אחד על פי יכולתו, עלו אל 
בית המקדש בירושלים בשלושת הרגלים(. 

המסע ארך כמה חודשים, ויחסי הידידות 
בין שני האישים היו בוודאי טובים ביותר. 
שגלגלו  השיחות  כדי  תוך  אם  יודע  מי 
בעת המסע לא עמדו על הפרק, בין שאר 
העניינים, גם שני הנושאים הבאים: ביקור 
של  בממלכתו  אגריפה  מרקוס  של  עתידי 
הורדוס; משלוח של צוות מעטרים, כמעין 
המתקנים  מן  כמה  לעיטור  חלוץ,  חיל 

3. שרידי המאוזולאום, במבט לצפון-מזרח. מקום המצאו היה 
בניגוד לכל ההשערות הקודמות, וסימנים מעידים על כך שהוא 

נבנה סמוך לסוף ימיו של הורדוס.
4. מבט ממוחשב על הר ההרודיון והמאוזולאום.

5. תכנית המדרון הצפון-מזרחי של ההר; המאוזולאום משמאל 
והתאטרון מימין.

13

45

1. חדרים סמוכים אל התאטרון, ממזרח ללוג'יה.
2. מראה כללי של הרודיון תחתית, במבט לצפון-מערב.



41 טבע הדברים טבע הדברים 40

)להלן  הנכבד  האורח  יתארח  שבהם 
המעטרים  צוות  כי  אפשרות  גם  נציין 
נשלח להרודיון לאחר ביקורו של המשנה 

לקיסר(.

בשנים 26 - 8 לפסה"נ )הרבה מעבר לתחום 
אירוע  כל  היה  לא  כאן(,  הנדונות  השנים 
אירועים  כמו  המלוכה,  בחצר  טראומתי 
מבני  אחד  במות  שהסתיימו  קודמים 
הענקיים  הבנייה  מפעלי  שני  משפחתו. 
היוו מקור תעסוקה  וקיסריה(  )הר הבית 
כי  להניח  וסביר  האזרחים,  מן  לרבים 
אותה  הן  גם  שגשגו  והחקלאות  הכלכלה 
עת. בשנת 20 לפסה"נ התקיימה ההרחבה 
האחרונה של תחומי הממלכה, עם צירופם 

של הטרכון והגולן לשלטונו של המלך.

סמוך לשנת 15 לפסה"נ הוקם על המדרון 
תאטרון  בהרודיון  ההר  של  הצפון-מזרחי 
גודל  סדר  צופים;   750  - ל-650  שנועד 

הרודיון  אוכלוסיית  את  בוודאי  המשקף 
בימי השיא. כ-100 או 200 איש מהם, על 
את  להוות  היו  עשויים  בלבד,  הערכה  פי 
אנשי צוות האתר )צוות הקבע שכלל את 
גם  המתאימות  ובעונות  המחוז,  מינהלת 
שטיפלו  הצוות  אנשי  מבין  הבכירים  את 
היו  יותר,  או  איש,  וכ-400  באורחים(, 
לפרק  שבאו  המלך  של  אורחיו  בוודאי 
או  )כיחידים  שבועות  כמה  של  זמן 

כמשפחות(.

הצפון- ההר  מדרון  על  הוקם  התאטרון 
סמוך  ההיקפית,  לחומה  מתחת  מזרחי, 
שהעלו  המדרגות  לגרמי  או  לשבילים 
המים  בורות  שני  בחזית  וממש  ההר,  אל 
שהתקיימו  הבורות  משלושה  המערביים 
מושבים  מערכת  הכיל  התאטרון  כאן. 
 32 של  בקוטר  למחצה,  עגולה  )קוויאה( 
מצפון  אבן.  ספסלי  שורות  כ-13  עם  מ', 
מ'   13X23-כ הבמה,  מבנה  ניצב  לקוויאה 

אל  הכניסה  בצד  הקוויאה,  בראש  גודלו. 
שני בורות המים שנזכרו לעיל, נבנו כמה 
גודלו  מ'   7X8( ביניהם  שהמרכזי  חדרים 
אל  כולו  פתוח  היה  גובהו(  מ'  וכשישה 
מלכותי(  )תא  כלוג'יה  ושימש  התאטרון 
למלך ולידידיו. חדר זה עוטר בציורי קיר 
יבש(  טיח  על  ציור   - הסקו  )בטכניקת 
באיכות  )סטוקו(,  מכוירים  ובעיטורים 
שעד היום לא נתגלתה בארץ ישראל. סגנון 
מגורים  מבני  תואמים  ורמתו  הביצוע 
מפוארים, בני התקופה, המוכרים מרומא 
וקמפניה שבאיטליה. עם המשך החפירות 
המבנה,  אודות  יותר  נדע  כי  לקוות  יש 
שהבניין  פי  על  אף  הבמה,  אזור  בעיקר 
ההר  הקמת  בעת  מכוונת  בצורה  פורק 

המלאכותי, ערב מותו של הורדוס. 

סטרטיגרפי  קשר  לבסס  עדיין  קשה 
בין  מוכח  וכרונולוגי  שכבתי(  )תיארוך 
רק  שנבנה  המאוזולאום  ובין  התאטרון 

מעבר  אליו,  ממזרח  מטרים  עשרות  כמה 
לקטע מגרם המדרגות המשוער שעלה כאן 
עדיין  זאת, קשה  עם  יחד  ההר.  ראש  אל 
לקבוע באופן מוחלט האם שני הפרויקטים 
הללו תוכננו ויושמו בעת ובעונה אחת או 

האחד קדם לשני. 

לקשור  יש  התאטרון  הקמת  את  בעוד 
לשנת 15 לפסה"נ, או לזמן קצר לאחר מכן 
אגריפה  מרקוס  של  ביקורו  שנת  פי  )על 
הקמת  את  הקיר(,  ציורי  תיארוך  פי  ועל 
המאוזולאום נכון אולי יותר לקשור לשנת 
החגיגות  תום  לאחר  לערך,  לפסה"נ   10
שנערכו לרגל השלמת בניינה של קיסריה. 
פנויה  אז  הייתה  הלב  שתשומת  רק  לא 
יותר להקמת המאוזולאום אלא גם בנאים 
קיסריה  בהקמת  הועסקו  שקודם  רבים, 
פנויים.  עתה  היו  הבית(,  בהר  גם  )כמו 
נשלחו  מביניהם  שהטובים  מאליו  מובן 

למשימה זו בהרודיון.

הקבר  באחוזת  להיקבר  לכוונה  ההנחה 
על  מבוססת  הייתה  תחתית  בהרודיון 
של  זה  בחלק  שנתגלו  המבנים  ניתוח 
שהיא  כל  קבורה  מערת  אם  גם  האתר; 
שאר  שכל  ומאחר  כאן,  נחשפה  לא 
כי  ייתכן  נחשפו,  הרלוונטיים  המתקנים 
מה  האחרון.  ברגע  ממש  להיחפר  נועדה 
כוונותיו  את  לזנוח  הורדוס  את  הביא 
להיקבר באחוזת הקבר בהרודיון תחתית, 
להקמת  המסוים  המקום  נבחר  ומדוע 
המאוזולאום? על השאלה הראשונה קשה 
יותר לענות; אפשר שהורדוס נחשף במשך 
ואפשר  אחרים,  דומים  לקברים  השנים 
שהשיקול המרכזי היה הרצון שהמונומנט 
)ומן  ירושלים  מסביבות  היטב  ייראה 
הסביבה המידית(. לכאורה, הורדוס הכין 
לעצמו עוד כמה שנים קודם לכן מבנה עם 
למאוזולאום(,  דומה  )בגובה  פירמידלי  גג 
באחוזת הקבר שבהרודיון תחתית. מבנה 
טנטטיבי זה ניצב בקצה מסלול ההלוויה 

וניתן  המונומנטלי/הטרקלין(,  הבניין  )על 
היה לראותו מסביבות ירושלים. אלא שזוהי 
הצעה בלבד וקשה יהיה להוכיחה, בניגוד 
אצבע"  "טביעות  שהשאיר  למאוזולאום 
שהמאוזולאום  ייתכן  כן  כמו  מספיקות. 
שהגישה  קבורה  חדרי  יצירת  אפשר  גם 
אליהם קשה בפועל; זאת בניגוד לפתרונות 
הגישה  שבהם  המוקדמים  השלבים  בשני 

אל חדר הקבורה העתידי הייתה קלה.

נבנה  שבו  המסוים  למקום  בנוגע 
המאוזולאום, ניתן לדעתנו לקבוע קביעה 
נחרצת: המקום חייב היה להיבחר אישית 
רציני,  דעת  שיקול  ולאחר  המלך  ידי  על 
משום שהמונומנט נבנה על המזרחי מבין 
שלושת בורות המים שנחצבו כאן במורד 
מלכתחילה.  בוודאי  לעיל,  וכאמור  ההר, 
לבנות  מפורשת  דרישה  הייתה  לא  אם 
נקודה,  באותה  ממש  המונומנט  את 
הצדה  מעט  אותו  להזיז  בנקל  היה  ניתן 

1. הדופן הצדדית של 
הסרקופג האדמדם. 

צבעו השונה והעיטורים 
המיוחדים שלו הבהירו 

לחוקרים כמעט ללא ספק, 
שמדובר בארון הקבורה 

של הורדוס עצמו.
2. מפולת של אבנים 
מעוטרות שפורקו מן 

המאוזולאום.
3. שברי הסרקופגים 

הלבנים, כפי שנמצאו 
כאילו רוסקו בחמת זעם 

או כצעדי נקם, ליד הפינה 
המזרחית של המאוזולאום.

4. ציור נוף דמיוני הניבט 
מתוך חלון שצויר על קיר 

הלוג'יה; מימין מבנה, 
במרכז שני עצים, קלשון 

וכלב נובח ומשמאל 
צוק סלע עם צבאים )או 

יעלים( ומעליו

1
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מיותרות"  ל"הוצאות  מלהיכנס  ולהימנע 
)קירות עבים לשם חיזוק תקרת הסלע של 
מים  מאגר  על  ומוויתור  מבפנים(,  הבור 
בור  כאן  שהתקיים  מידה  באותה  פעיל. 
כולל  נוספים,  מבנים  גם  התקיימו  מים 
מפולסים  ומשטחים  קטן,  טהרה  מקווה 
שהביאו  המסע  בהמות  למנוחת  )אולי 
כך  על  שמצביע  מה  ההר(,  אל  מצרכים 
כי מלכתחילה לא הייתה למלך כל כוונה 
לקבוע כאן את מקום מנוחתו האחרונה. 

השיקולים לקביעת מיקום הקבר כאן היו 
לדעתנו ארבעה:

מסביבות  מופרע  בלתי  ראייה  קו   .1
ירושלים לכאן.

)שהקיף  התחום  לקו  מחוץ  הימצאות   .2
על  מוגדר  היה  ואשר  את ארמון המבצר( 
ידי הקיר המשופע, זאת ככל הנראה מתוך 
רצון שלא ל"טמא" את הבניין שעל ההר 
בו  ולהשתמש  להמשיך  ליורשיו  ולאפשר 

כבארמון לכל דבר.

ראש  אל  העלייה  לדרך  רבה  קרבה   .3
ההר.

כך  ההר,  מבצר  מארמון  סביר  מרחק   .4
ישירה  אדריכלית"  "תחרות  תיווצר  שלא 

ביניהם.

למאוזולאום  מילים  כמה  עתה  נקדיש 
ידי רחל  על  עצמו. שחזורו המלא, שהוכן 
עשרות  לימוד  ידי  על  התאפשר  צ'אצ'י, 
שנמצאו  אדריכליים  פריטים  של  רבות 

בן  במבנה  מדובר  המונומנט.  בסביבות 
 - "פודיום"   - מסד  גבי  על  קומות,  שתי 

שניתן אולי להגדירו גם כקומת מרתף. 

הקומה הראשונה הייתה בתכנית ריבועית 
)כ-9x9 מ' מידותיה(, שקירות החוץ שלה 
דמויי  )עיטורים  פילסטרים  במעין  עוטרו 
ומעליהם  מרובע"(  "עמוד  שהיא  אמנה 
לקומה  מעל  מפואר.  וכרכוב  דורי  אפריז 
ניצב  ונמוך,  עגול  מסד  על  התחתונה, 

בעזרת  שהוקף  תולוס,  דמוי  עגול,  מבנה 
היוני.  בסגנון  )פורטיקו(  עמודים   18
כללה  העמודים  שמעל  הקורות  מערכת 
ארכיטרב )קורה תומכת( שנחלק לרצועות, 
ואפריז )החלק שמעל הקורה, שבדרך כלל 
שאבניו  חלק  התבליטים(  מופיעים  עליו 
גם  ושימשו  יתדות  ובצורת  ארוכות  היו 
היה  מעליהן  כאשר  הפורטיקו,  כתקרת 
בעיטורו. ביותר  מפואר  הכרכוב,  מונח 
ניתן  הראשונה  ובקומה  )הפודיום(  במסד 

לשחזר חדרים ריבועיים שכוסו בקמרונות 
חדר  בוודאי  היה  השנייה  ובקומה  אבן, 
עגול שהיה מקורה בכיפה. בחדר זה עשוי 
אם  הורדוס,  של  הסרקופג  לעמוד  היה 
לא כל שלושת ארונות האבן שנמצאו בין 
מאבן  הסרקופג,  ובצדן.  המבנה  חורבות 
בתחילת  נמצאו  ששבריו  אדמדמה,  גיר 
שטח  בכל  פזורים  )והיו  כאן  החפירה 
מתוך  בוודאי  נותץ  ואשר  המאוזוליאום(, 
של  ארונו  הנראה  ככל  היה  זעם,  רגשות 

1

2
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1. שרידי המאוזולאום, במבט לצפון-מערב. ברקע מסד 
המדרגות המונומנטליות

2. הר ההרודיון, במבט לדרום.
3. סרטוט החזית של המאוזולאום )כל ארבע החזיתות 

זהות בצורתן(.
4. מכסה הסרקופג הלבן המעוטר, ולצדו המשחזרת 

אורנה כהן.
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נעשו  האחרים  הסרקופגים  שני  הורדוס. 
מאבן גיר לבנה, ונמצאו מרוסקים בפינה 
המזרחית של המאוזולאום, לאחר שנזרקו 
ממנו בטרם פורק. אחד מהם היה סרקופג 
מפואר ומעוטר, אשר ייתכן כי שימש ארונה 
של מלתאקי, אשתו השישית של הורדוס 
ואמו של ארכילאוס, יורשו ביהודה, שמתה 
ברומא חודשים ספורים בלבד לאחר מות 
בעלה. מועמדת נוספת לאחד מן הארונות 
)אולי זה שלא עוטר( היא גלאפירה, אשתו 
רק  אלה  כל  אך  ארכילאוס,  של  השנייה 
בגדר השערות, וספק אם אי פעם תימצא 

תשובה מוכחת למי נועדו הארונות.

גג בדמות חרוט  ניצב  על הקומה העגולה 
קעור, בדומה לזה שמצוי מעל יד אבשלום 
קורינתית  כותרת  ומעליו  קדרון,  שבנחל 
)בהקשר  מפוארת  אורנה  שנשאה  גדולה 
למכל  חיקוי  היוו  האורנות  האדריכלי, 
שבו החזיקו הרומאים אפר מתים שגופם 
נתגלו  בחפירה  כי  לציין  חשוב  נשרף(. 
לפחות ארבע אורנות נוספות; אלה הוצבו 
החרוט  הגג  של  לבסיסו  מסביב  בוודאי 

הקעור.

המונומנט בנוי אבן לבנה מטיפוס מלכה, 
נעשה  שבו  בהרודיון  היחיד  המבנה  והוא 
מושלם.  ובעיבוד  זה,  מסוג  באבן  שימוש 
נמצאו  שבו  "הטרי"  המצב  כי  דומה 
הקצר  החיים  פרק  את  תואם  האבנים 
יחסית של המונומנט. המאוזולאום, שהוא 
במסורת  בעיקרו  נבנה  ומרשים,  אלגנטי 
יד  את  ביותר  מזכיר  והוא  הלניסטית, 
אבשלום המתוארך לימיו של הורדוס או 

לראשית המאה הראשונה לספירה.

חשוב לציין כי בשטח שהקיף את המונומנט 
נוי מדורג, זאת תוך כדי בניית  גן  הוכשר 

מאחור,  מילויים  עם  תמך  קירות  כמה 
שכוסו באדמת גן. הצמחייה שהייתה כאן 
לעומת  מיוחדת.  השקיה  מבריכת  נהנתה 
מדרגות  לגרם  עדות  כל  נמצאה  לא  זאת, 
של  העליונות  הקומות  שתי  אל  שהוביל 
המאוזולאום, ועל כן סביר להניח כי לפני 
זמניים  גשרים  כאן  הוקמו  הלוויה  כל 

מעץ.

לתארך  ניתן  המאוזולאום  הקמת  את 
לדעתנו לשנים 10- 8 לפסה"נ לערך. נותרו 
פטירתו  לפני  שנים  ארבע  עד  כחמש  עוד 
שררה  לא  כבר  שבהן  שנים  המלך,  של 
כאשר  עתה,  כי  נראה  בביתו.  השלווה 
המתקרב,  בקצו  חש  כבר  בוודאי  המלך 
נתן השליט המזדקן את ההוראה להקים 
המדרגות  גרם  ואת  המלאכותי  ההר  את 
שעבר  תוואי  לאורך  שעלה  המונומנטלי 
)כשהוא  המאוזולאום  אל  מאוד  סמוך 
מכוון אל מרכז ההר(. לא מן הנמנע הוא 
סביב  מלאכותי,  הר  להקמת  הרעיון  כי 
המבנה העגול שניצב על ראש הגבעה, היה 
מלכתחילה.  אפילו  לכן,  קודם  עוד  קיים 
לעומת זאת את גרם המדרגות המונומנטלי 
יש לקשור, ככל הנראה, להחלטה להיקבר 
במערת  ולא  המדרון,  על  במאוזולאום, 
בהרודיון  תחתית.  בהרודיון  קבורה 
עבור  במיוחד  נבנה  מקום,  מכל  תחתית, 
 350 שאורכו  ה"מסלול",  ההלוויה  טקס 
מ' ורוחבו 30 מ', ואשר עשוי היה להכיל 
חלק ניכר מצבאו של המלך, ואולי אף את 

כולו. 

להמשיך  אפשרו  המונומנטליות  המדרגות 
למאוזולאום  עד  הטקסית  ההלוויה  את 
עצמו. ההכוונה המדויקת של גרם המדרגות 
העגול  המבנה  מרכז  אל  המונומנטליות 
אדריכליים  משיקולים  ספק  ללא  נבעה 

בין  הולם  גאומטרי  תיאום   – אסתטיים 
קו המדרגות הבולט לעין כול ודמותו של 

החרוט.

כמבנה,  חיים.  שבק  כמוסד  התאטרון 
הבנאים  צוות  בו  השתמש  זאת,  לעומת 
כמה  לעוד  וההר  המדרגות  את  שהקים 
לשמש  החלו  השונים  החדרים  חודשים. 
קירות  ידי  על  חלוקתם  לאחר  למגורים, 
ואפייה.  בישול  תנורי  והתקנת  דלים 
הקנאים  למגורי  במאוד  דומה  זו  תופעה 
לחלוטין.  שונות  בנסיבות  אלא  במצדה, 
שתי כתובות החרותות על קירות החדרים 
החיים  את  ממחישות  אריגה  נול  ושרידי 
גם  כאן,  שהתנהלו  לכאורה,  המסודרים, 

אם לפרק זמן מוגבל.

הממצאים  מן  החשובות  המסקנות  אחת 
המדרון  על  האחרונות  בשנים  שחשפנו 
הצפון-מזרחי של ההר, היא עצמת הפעילות 
שהתרחשה בהרודיון מאז הקמת המקום, 
אך במיוחד בפרק הזמן שהחל עם ביקורו 
מותו  עם  והסתיים  אגריפה  מרקוס  של 
של הורדוס המלך. החיים באתר המשיכו 
גם  מצומצמת,  במתכונת  בוודאי  לזרום, 
בעשר שנות שלטונו של ארכילאוס. לאחר 
מכן, עם המעבר של הרודיון לידי הנציבים 
הרומאים )הפרוקורטורים(, החיים במקום 
יותר  הרבה  בעצמה  בתכלית,  שונים  היו 
קטנה. לא מן הנמנע כי משהו מהוד העבר 
המעטות  שלטונו  בשנות  האתר  אל  חזר 
 44-41( ביהודה  הראשון  אגריפס  של 
לספירה(, אך העדויות לכך מועטות. אתר 
המרידות  בשתי  לכותרות  חזר  ההרודיון 
המרד  לערך,  לספירה   72-66( ברומאים 
הגדול, ובין השנים 132- 135 לערך, בימי 
מרד בר כוכבא(, אך אלה הן פרשות שונות 

לחלוטין. 8

מבט מגרם המדרגות המונומנטליות אל שרידי 
המאוזולאום, לדרום-מזרח.


