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תקציר

תוארך זמן ההרס לימי מרד החורבן ( 71–66לספירה) ויוחס
למורדים עצמם1.
מתיאוריו של יוסף בן מתתיהו עולה כי בראשית המרד
השתלטו יהודים ממוצא אדומי ("אדומים" בכתבי יוסף) על
ארמון־מבצר ההר בהרודיון והחזיקו בו במהלך המרד .עם זה,
מהנתונים הסטרטיגרפיים והנומיסמטיים שנמצאו ב"מתחם
הקבר" עולה כי ההרס המכוון של המאוזולאון נעשה רק
לקראת סופו של המרד (בשנת  69לספירה בקירוב) — בפרק
הזמן שפעלה באזור סיעתו של שמעון בר גיורא ,שהותירה
בו הרס רב.

במהלך החפירות של משלחת אהוד נצר ז"ל להרודיון נחשפו
ב"מתחם הקבר" שבמדרון הצפוני־מזרחי של ההר שרידי
מבנה מאוזולאון מפואר והוא זוהה עם קברו של הורדוס (ראו
למשל :נצר ואחרים  ;2013 ;2010 ;2009פורת ,קלמן וצ'אצ'י
 ;2013איורים  .)4–1עדויות שונות שנמצאו בשטח ,כגון
סימנים על־גבי אבני המפולת של המבנה ופריסת האבנים,
לימדו כי המבנה ,וכך גם ארונות הקבורה ,נהרסו במכוון ,כאילו
להשמידם .על־פי הממצא הנומיסמטי וממצאים נוספים,

איור  :1שרידי המאוזולאון
שזוהה עם קברו של הורדוס
(מסומן בחץ) בתוך "מתחם
הקבר" שבמדרון הצפוני־
מזרחי של הר הרודיון (צילום:
תצפית).
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מכך מסיבות אתניות ,גאוגרפיות והיסטוריות ,ובהן ידון
המאמר.

הרודיון בימי מרד החורבן
על־פי הממצא הארכאולוגי שעלה בחפירות האתר ,במהלך
מרד החורבן ישבו המורדים בארמון־מבצר ההר וכן ב"מתחם
הקבר" שבמדרון (קורבו  ;1989 ;1967שטיבל  ;2003נצר
ואחרים  ;2011פורת ,קלמן וצ'אצ'י בדפוס) 2.הממצא בארמון־
מבצר ההר מתקופת המרד מלמד על התיישבות של אוכלוסייה
לא קטנה ועל חלוקת שטח הארמון ליחידות מגורים שהותקנו
בהן מתקנים שונים (ראו למשל :גרוסברג ואחרים .)2011
המנהרה התלולה ,היורדת ממבנה ההר אל מאגרי המים
התחתונים ,נחצבה כפי הנראה במהלך מרד זה ,כדי לאפשר
גישה נסתרת ובטוחה אל מקורות המים (נצר וארזי.)1985 ,
בסופו של המרד ,עם השתלטות הרומאים בראשות
באסוס על הרודיון ,חרב מבנה ההר בחלקו .וכך מתאר יוסף
בן מתתיהו את סוף המרד" :בינתיים נשלח לוקיליוס באסוס
לארץ יהודה כלגט ,קיבל את הפיקוד על הצבא מידי קראליוס
וטיליאנוס והשתלט על מבצר הרודיון ועל חיל המצב שבו"
(מלחמת היהודים ז ,163 ,תרגום אולמן) .סביר כי בשלב זה
התרחשו קרבות במקום עד שהמורדים נכנעו (וראו שטיבל
 2003ולהלן) .שרידים שונים ,בהם הרס ושרפה בשער המבצר,
וכן קיר הגנה עבה בהרודיון תחתית שנועד לעצור אבני דרדור,
הם אולי עדות לקרבות ולמצור בסופו של מרד זה3.

עיון במקור ההיסטורי
ב"מלחמת היהודים" (ד ;554 ,520–518 ,ז )163 ,מתאר יוסף
בן מתתיהו באופן מוגבל את פעילותם של המורדים בהרודיון
במהלך המרד .מתיאוריו עולה ,כאמור ,כי המורדים שהשתלטו
על הרודיון בשנת  66לספירה היו "אדומים" ,והם אלו שישבו
בארמון־מבצר ההר .יש להניח כי הם גם אלו שהותירו את
עיקר השרידים הארכאולוגיים שנמצאו במקום.
תיאורו המפורט של יוסף בן מתתיהו את השתלטותם של
שמעון בר גיורא וסיעתו על אידומיאה (מלחמת היהודים ד,
 )537–503מלמד על המאמץ הרב שריכז תחילה בר גיורא
בגבולה הצפוני־מזרחי של אידומיאה ,באזור הרודיון ,בניסיון
כושל לכבוש את מבצר הרודיון מידי ה"אדומים" (איור :)5
איור  :2שחזור מבנה המאוזולאון (איור :רחל צ'אצ'י)

במאמר זה נציע כי שמעון בר גיורא ואנשיו ,הידועים
כקיצוניים מבחינות רבות ,הם שהרסו את מבנה הקבורה
המיוחס להורדוס ולא ה"אדומים" ,שכן יש להניח שהאחרונים,
שהיו מתונים יחסית ,אילו רצו בכך היו הורסים את המבנה
כבר בשנות המרד הראשונות .נראה כי ה"אדומים" נמנעו

כעבור זמן קצר יצא שמעון מחדש לתקוף את ארצם
בכוחות גדולים מבראשונה ,ולאחר שהקים את מחנהו
בכפר הנקרא תקוע שלח את אלעזר ,אחד מרעיו לנשק,
אל חיל המצב של הרודיון ,הנמצא בקרבת מקום ,כדי
לשדלם למסור לידיו את המבצר .משהשמיע את המילה
"כניעה" שלפו את חרבותיהם ורדפוהו עד אשר ,מאין
אפשרות להימלט ,הטיל את עצמו מן החומה אל הגיא
למטה ונהרג בו במקום… (מלחמת היהודים ד.)520–518 ,

?"סודרוה רבק" הנבמ תא סרה ימ
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איור  :3שחזור "מכלול הקבורה וההנצחה של הורדוס בהרודיון" ,הכולל את ההר המלאכותי הענק (מעין נפש מונומנטלית) ,את המאוזולאון במדרון,
את מונומנט ארמון־מבצר ההר ואת גרם המדרגות המונומנטלי המקשר ביניהם (איור :תכלת רום ,סטודיו )Y

איור  :4שרידי הפודיום באתרו
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לזמנו של הרס המאוזולאון
הממצא הנומיסמטי מ"מתחם הקבר" כולל מטבעות מהשנים
ב'-ד' למרד הראשון 70–67 ,לספירה (אחיפז בדפוס) .מטבעות
אלו נמצאו בתוך שכבת מפולות ברורה ומוגדרת של מבנה
המאוזולאון ,וכן מתחתיה ומעליה ,דבר המלמד כי חורבנו
התרחש במהלך מרד זה (איור  .)6ועוד זאת :מציאותם של
מטבעות מהשנים ג' ו־ד' למרד ( 69/70 — 68/69לספירה)
בתוך שכבת המפולות וכן בבסיסה מלמדת על אפשרות
שפעולת ההרס העיקרית לא נעשתה בראשיתו של המרד אלא
דווקא לקראת סופו (פורת ,קלמן וצ'אצ'י בדפוס) ,בפרק הזמן
ששמעון בר גיורא פעל באזור.

איור  :5מפת מרחב הפעילות של שמעון בר גיורא במזרחה של
אידומיאה

את המשך דרכו של בר גיורא לאחר שכבש את חברון מתאר
יוספוס כך:
מכאן עבר שמעון דרך אידומיאה כולה ,ולא זו בלבד
שהחריב כפרים וערים אלא אף שם את הארץ לשממה
[ ,]..מקומות אחדים נשרפו ,אחרים נהרסו עד היסוד
[ ,]..כללו של דבר ,בכל מקום שעברו בו לא נשאר סימן
למה שהיה בו לפני שנחרב( .שם.)537–534 ,
לאחר מסע הכיבוש של קריאליס אל אידומיאה ,פנה בר גיורא
שוב "אל שיירי אידומיאה [שטרם נכבשו בידי הרומאים]
והציק להם מכל עבר ,עד כי אילץ את רובם לברוח לירושלים"
(שם.)556 ,
מתיאורים אלו עולה כי בשנת  68/69לספירה 4כבש בר
גיורא את אידומיאה ופגע קשות בכפריה .גם אם ישנה הגזמה
בדברי יוספוס (העוין את בר גיורא) ,מכלול הדברים תומך
בסבירות גבוהה באפשרות שבר גיורא חזר אל הרודיון וניסה
לכבוש את ארמון־מבצר ההר ,כפי הנראה ללא הצלחה .תיאורו
הקצר של יוסף בן מתתיהו בדבר ה"השתלטות" של הרומאים
על הרודיון בסוף המרד ,בניגוד לקרבות ולמצור במכוור
ובמצדה ,עשוי ללמד כי האדומים ,הידועים כמתונים ,הוסיפו
להחזיק בראש ההר עד כיבושו.

איור  :6שרידי קירות וטבון שתוארכו לימי מרד החורבן ,בתוך שכבת
המפולות של מבנה המאוזולאון

דיון
המניע להרס :אופיים של השבירה והפיזור של אבני
המאוזולאון ההרוס ,ושל שברי הסרקופג האדמדם ,מלמדים
כאמור על הרס מכוון ,המונע ככל הנראה מזעם רב ,ויש להניח
כי הוא תוצר של מניע אידאולוגי (איור  .)7המבנה והסרקופג,
וייחוסם אל נכון להורדוס ,היו כנראה מוקד סמלי רב־משמעות
למניעי המורדים במלחמתם .הורדוס ,אף שמת יותר מ70-
שנה קודם לכן ,סימל בעבורם יותר מכול שלטון עריץ ,נציג
השלטון הרומי והתרבות ההלניסטית־רומית ,המכביד מסים
ומתעמר בעמו; ועם זה ,בהיותו יהודי למחצה ,הוא מייצג את
הקוטביות ואת הפערים התרבותיים־דתיים־כלכליים בתוך
העם ,שהביאו ל"מלחמת האחים" בין הסיעות השונות במהלך
המרד .מניעים אידאולוגיים אלו באו כפי הנראה לידי ביטוי
ביתר שאת אצל שמעון בר גיורא וסיעתו.
ברצוננו להציע ,אם כן ,כי הרס מבנה המאוזולאון נעשה
דווקא בידי אנשי בר גיורא ,ולא בידי "האדומים" ,שליטי
המקום בעת הזו .מעבר להתאמה בזמן ובמקום ברצף
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האירועים שתואר ,יש לייחס משקל לאופיין של שתי הקבוצות
ומכאן לפעילותן ,כעולה מדברי יוסף בן מתתיהו" .האדומים",
תושבי האזור ,מתוארים בכתביו כמתונים יחסית בין סיעות
המורדים ,בניגוד גמור לסיעתו של בר גיורא ,הבולטת בכתבי
יוסף בתפיסת עולמה ובאופן פעילותה הקיצוניים .כך גם,
מעבר לאינטרס הברור של "האדומים" להגן על המרחב
הטבעי שלהם ,על כפריהם ועל אנשיהם באידומיאה ,אין
להוציא מכלל אפשרות כי מוצאו ה"אדומי" של הורדוס
ויחסיו הקרובים באופן טבעי עם "האדומים" (שהיו ,בין היתר,
הסיבה להקמתה של הרודיון על גבול אידומיאה) ,יצרו מעין
מחויבות של "האדומים" לזכרו של הורדוס ,גם שנים לאחר
מותו .נראה אפוא שקשה לייחס את הרס מבנה המאוזולאון
ל"אדומים" ,ועל כן סבירה ההנחה ,שבמהלך מסעות החורבן
של בר גיורא באידומיאה ,אנשיו הם שהרסו את מבנה הקבורה
שבמדרון5.

► איור  :7אהוד נצר ז"ל לצד שרידיו המשוחזרים של ארון הקבורה
האדמדם ,אשר זוהה כארונו של הורדוס (צילום :גבי לרון)

הערות
 1תיאור מפורט של השרידים מאזור "מתחם הקבר" יובא בקרוב בדוח
המדעי הראשון של חפירות אהוד נצר בהרודיון ("הרודיון  = "1פורת,
צ'אצ'י וקלמן בדפוס).
 2המורדים לא שהו כפי הנראה בהרודיון תחתית ,שכן בחפירות
הנרחבות שנערכו באזור זה נמצא עד כה מטבע אחד בלבד מימי מרד
החורבן.
 3על קיר ההגנה בהרודיון תחתית ראו נצר  .1779 :2008התמונה
הנומיסמטית שעולה מארמון־מבצר ההר מלמדת כי יותר מ60%-
מסך כל המטבעות שנמצאו במקום (להוציא את "מטמון בר־
כוכבא") מתוארכים לימי מרד החורבן .כל מטבעות המרד שנמצאו
הם מברונזה ומייצגים את כל שנות הטביעה בברונזה (שנים ב'-ד'
למרד =  69/70–67/8לספירה) וההתפלגות בין השנים דומה לזו

העולה מאתרי מרד אחרים ,כגון מצדה .בחפירות שערך פרסטר
בחדר הכניסה לארמון נמצא מטמון קטן של תשעה־עשר מטבעות
אשר כולם מתוארכים לשנה ד' ( 69/70לספירה) .המטמון ניזוק
משריפה (פרסטר  .)1969תיאור מפורט של השרידים מימי המרד
הראשון בארמון־מבצר ההר יובא בעתיד ,בכרך "הרודיון  ."IVיש
לציין כי הקושי בהבחנה בין שרידים שונים מימי מרד החורבן ,כגון
קרמיקה וכלי נשק ,ובין שרידים מימי מרד בר כוכבא מקשה על
הסקת מסקנות חותכות בנוגע להתרחשויות בשתי המרידות ,ובנוגע
לעוצמת הקרבות במקום ולאופיים בכל אחת מהמרידות.
 4לזמן האירועים ראו רפפורט  ;53 :1983שצמן .317 :1983
 5כאמור ,נראה שאנשי בר גיורא לא הצליחו לכבוש מידי ה"אדומים"
את המבצר שבראש ההר.
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