פרק ז – הורדוס :מלך בחסות רומא
פלישת רומא לארץ ישראל שינתה את המצב בה מן היסוד .הממלכה החשמונאית חדלה
שטחה של יהודה צומצם והיא הפכה למדינת־חסות רומאית ,בראשותו של
מלהתקייםִ .
מלך ממוצא אֲדֹומִי – הֹורְ דֹוס.
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עליית הורדוס וחיסול השושלת החשמונאית
הידעת? בלימודי
ההיסטוריה אנו
מתמקדים באימפריות
המרכזיות שהשפיעו על
תולדות העולם באופן
ניכר ,ובפרט על תולדות
העולם המערבי וישראל.
חשוב לזכור שזה לא כל
מה שקרה בהיסטוריה.
למשל ,אפשר לקבל
את הרושם שבתקופה
שבה עוסק הפרק (לפני
כאלפיים שנה) הייתה
בעולם רק האימפריה
הרומית – אך למעשה
שלטו בחלקים נרחבים
של העולם אימפריות
גדולות נוספות:
האימפריה הפרתית,
שאותה פגשתם כאן
ׁשל ֶת הָאן
בפרק; ׁשֹו ֶ
הסינית ,שבשיאה שלטה
באזור סין ,קוריאה,
וייטנאם ,מונגוליה
ומרכז אסיה; ממלכת
המָ אי ָה ,שהשתרעה
על פני אזורים נרחבים
במרכז אמריקה,
באזור מקסיקו ,אל
סלוודור ,בליז ,הונדורס
וגואטמלה; ממלכת
טִיו ָואנ ָאקּו ,באזור צ'ילה,
פרו ובוליביה; קיסרות
ַאקְ סּום ,ששלטה באזור
אתיופיה ואריתריאה;
באזור קוריאה ומַ נ ְצ'ּוריה
היו שלוש ממלכות
גדולות – קֹוגּוריֹו,
פּקְ צֶ'ה וסָארֹו; ובאזור
ֶ
מרכז אסיה צמחה
בתקופה זו אימפריית
ׁשאן ,שבׂשיאה
קּו ָ
השתרעה על פני
טג'יקיסטן ואפגניסטן
והסביבה ,עד לים
הכספי.
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מּפֵיּוס לארץ ישראל בשנת ג'תרצ"ז ( 63לפנה"ס) ביטלה את
פלישת המצביא הרומאי ּפֹו ְ
ממלכת החשמונאים העצמאית ,ואף צמצמה מאוד את שטחה :רק שני שטחים הוגדרו
כמדינת־חסות יהודית – אזור ההר ואזור הגליל .לאזורים האלה לא היה מֹוצָא לים ,ולא היה
רצף גאוגרפי ביניהם (ראו את האזור הכתום במפה שבהמשך הפרק).
פומפיוס העניק להֹורְ קָ נּוס ה־ ,2בן השושלת החשמונאית ,את הזכות למשול באופן זמני,
כמושל מטעם רומא .אך שלטון זה לא נמשך זמן רב .תחת הכיבוש הרומי התחזק מעמדו
ּפטְרּוס האדומי ,בן למשפחה שהתגיירה בעקבות הכיבוש החשמונאי באזור אדום.
של ַאנְטִי ַ
בשנת ג'תשי"ג ( 47לפנה"ס) מּונּו שני בניו של אנטיפטרוס למושלים על שני חלקיה של יהודה:
צאֵל מונה למושל ירושלים ,והֹורְ דֹוס – למושל הגליל .הורקנוס נותר כ'מֶ ל ֶך ְ ּבּוּבָה' ,ללא
פ ָ
ָ
השפעה של ממש.
צאצאי בית חשמונאי ותומכיהם לא ויתרו בקלות על הממלכה החשמונאית העצמאית .פרצו
כמה מְרִ ידֹות ,אך הן נכשלו; המרידה הגדולה והמוצלחת מכולן פרצה בשנת ג'תש"כ (40
ּתתְי ָהּו־ַאנְטִיגֹונֹוס ,שנעזר באימפריה הּפַרְ תִית
לפנה"ס) ,בהנהגת בן השושלת החשמונאית מַ ִ
כדי להשתלט על ארץ ישראל .במהלך הקרבות נהרג פצאל ,והורדוס נמלט מהארץ .מתתיהו־
אנטיגונוס חידש את ממלכת בית חשמונאי לשלוש שנים ,ואף שימש כוהן גדול .בתגובה למרד
מינו הרומאים בשנת ג'תשכ"ג ( 37לפנה"ס) את הורדוס למלך יהודה ,שימלוך בחסות רומא.
לאחר קרבות ומצור על ירושלים שנמשך כמעט חודשיים ,המרד דוכא ומתתיהו־אנטיגונוס
הוגלה לרומא – אך הוצא להורג בדרך .משערים כי הורדוס רצה למנוע את הגעתו לרומא,
כדי שלא יוכל לטעון לכתר ,כנֵצֶר לבית חשמונאי.

'מלך בובה' הוא כינוי לאדם המכהן בתפקיד בכיר אך נשלט באופן מוחלט על ידי אדם או גוף אחר.
הּפַרְ תִית צמחה מאזור איראן של ימינו (מאמצע המאה ה 3-לפנה"ס) ,ובשיאה התפרסה על פני שטחי איראן,
מּפֶרְ י ָה ַ
האִי ְ
ָ
עיראק וארמניה ,וכן בחלקים מטורקיה ,גאורגיה ,אזרבייג'ן ,טורקמניסטן ,אפגניסטן וטג'יקיסטן .לתקופות קצרות שלטה בשטחים
נוספים ,כמו בסיפורנו – שבו התפשטה עד ארץ ישראל .היא נכבשה ב 422-בידי האימפריה הסאסאנית.

מטבע של מתתיהו־אנטיגונוס .בצד אחד זֵר
וכתובת ביוונית – 'למלך אנטיגונוס'; בצד האחר
קַ רְ נ ֵי ׁשֶ פַע וכתובת בכתב עברי קדום – 'מתתיה
כהן גדול וחבר היהודים'.
מטבע של מתתיהו־אנטיגונוס .בצד אחד מנורה;
בצד האחר שולחן לחם הפנים .מטבע זה הוא
ככל הנראה המטבע האחרון שנטבע על ידי
מנהיג חשמונאִי.
המְׁשֵ כִּיּות
הַציגו ראיות לכך שמטבעות מתתיהו־אנטיגונוס מצביעים על ֶ
הממלכה החשמונאית.
מדוע לדעתכם הוטבעו מנורת המקדש ושולחן לחם הפנים?
מצאו מטבע עכשווי שעליו מוטבע אחד מהסמלים שטבע מתתיהו־אנטיגונוס
במטבעותיו .מהי המשמעות הסמלית של הטְבעת סמל זה על מטבע
במדינת ישראל?
ג ְלֹוסְקָ מָה שנמצאה במערת קבורה
בשכונת גבעת המבתר בירושלים,
ובתוכה עצמות אדם כבן  ,20שעל
צווארו סימן חיתוך במכשיר חד .על קיר
המערה נחרטה כתובת בכתב עברי
קדום' :אני ַאּבָה בן הכהן אלעזר בן אהרון
הגדול; אני ַאּבָה המעּונ ֶה הנרדף שנולד
בירושלים ,וגלה לבבל ,והעלה את מתתיהו בן יהודה
ׁשטָר'.
וקברתיו במערה שקניתי ב ְ
מִצאו תימוכין להשערה שמדובר בקבורתו של מתתיהו־אנטיגונוס ,המנהיג החשמונאי
האחרון .היעזרו באילן השושלת החשמונאית (עמ' .)88
שערו באילו נסיבות גלה ַאּבָה לבבל .מדוע לדעתכם הוא מכנה עצמו 'המעונה הנרדף'?
בזמן גילוי המערה ניכר היה שַאּבָה התאמץ להסתיר את הכתובת ואת הגלוקסמה .באילו
סיכונים הייתה כרוכה העלאת עצמותיו של מתתיהו־אנטיגונוס לקבורה בירושלים?
עבְרִ י קָ דּום ,שלא היה בשימוש
מה אפשר להסיק מכך שהכתובת נכתבה בכְתָב ִ
בתקופה זו?
מדוע לדעתכם מדגיש ַאּבָה כי קנה את המערה בשטר?

ג ְלֹוסְקָ מָה (מיוונית :קופסה) היא תיבה שאליה אספו את עצמות האדם לאחר שנה מקבורתו .צורת קבורה זו הייתה נפוצה בימי הבית השני.
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מינויו של הורדוס לשליט מטעם רומא סימן את קִ יצו של השלטון היהודי בישראל .הורדוס
זכה באהדתה של האימפריה הרומאית ובתמיכתה ,בעיקר בשל קִ רבתו הרבה לתרבותה:
הוא טיפח קשרים הדוקים עם דמויות משפיעות ,ובניו התחנכו ברומא .מדיניותו הייתה
נאמנה באופן מוחלט לטובת האימפריה ,ועל כן במהלך השנים ניתן לו אישור להרחיב את
עבֶר לכך.
תחומי ממלכתו ,ובהדרגה הוחזרו לרשותו שטחי הממלכה החשמונאית ,ואף מֵ ֵ
כמלך בחָסּות רומא ניתנה לו האפשרות לנהל את ענייני המדינה הפנימיים כרְ אּות עיניו ,וכן
להחזיק צבא משלו .אך צבא זה היה מיועד לשמירה על הסדר בממלכתו ,ולא הייתה להורדוס
אפשרות לנהל מדיניות חוץ עצמאית או לצאת למסעות כיבוש על דעת עצמו.

ממלכת הורדוס
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הורדוס זכה לאהדת הרומאים ולתמיכתםּ .בַססו עובדה זאת על הנתונים המוצגים
במפה.
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בראשית ימיו של הורדוס המלך האדומי עוד לא ּדָ עֲכּו התקוות להשבת מלכות בית חשמונאי
לגדולתה .אחת מבנות חשמונאי ,אחותו של מתתיהו־אנטיגונוס ,ניהלה מרד נגד מלכות הורדוס
באזור מדבר יהודה (במבצר הֹורְ קַ נ ְי ָה – ראו במפה) .לא ידוע מה היה שמה
סנ ְדְרָ ה) .לאחר כשלוש שנים המרד נכשל ,והנסיכה
(ייתכן שנקראה ָאלֶּכְ ַ
המורדת נהרגה בשנת ג'תשכ"ט ( 31לפנה"ס).
הורדוס עמל לְדַ ּכֵא את השאיפות הלאומיות להשבת מלכות החשמונאים:
ׁשמֹונָאִית ,כדי להעניק לֵג ִיטִימַ צְי ָה (הכרה
ח ְ
ה ַ
הוא נשא לאישה את מִרְ י ָם ַ
בזכות) לשלטונו .הנישואין היו ּכְפּויִים ,ומרים הפגינה בגלוי את השנאה והבוז
שרחשה למלך הזר .מרוב חשש לאיבוד ממלכתו ,הורדוס לא הסתפק
בנישואיו לבת חשמונאי ,אלא רצח בזה אחר זה את כל קרובי משפחתו
שהיו בני השושלת החשמונאית.
מסע הרציחות הזה החל לאחר שמינה את אחיה הצעיר של מרים,
ָארִ יסְטֹוּבּולּוס בן ה־ ,17לכוהן הגדול .האהדה שרחש העם לכוהן הצעיר
ויפה־התואר הובילה את הורדוס להטביע את אריסטובולוס בבריכת ארמונו
שביריחו (נטען שזו הייתה תאונה); לאחר מכן הוא רצח גם את סבּה של
מרים ,הֹורְ קָ נּוס ה־ ,2שתחת מלכותו התפתח הורדוס עצמו לכדי מלך;
ולבסוף אף את אשתו מרים ,אף שלפי התיאורים נראה היה שאהב אותה.
בהמשך רצח הורדוס גם את אימּה של מרים ,אלכסנדרה ,ואף את שני בניו
ממרים ,אריסטובולוס ואלכסנדר – שגם בהם ראה אִיום על שלטונו מכיוון
שהיו צאצאי בית חשמונאי (חפשו את כל הדמויות המוזכרות כאן ב'אילן
היוחסין' של בית חשמונאי ,עמ' .)88

הורדוס היה במוצאו ג ֵר אדומי .כיצד התגיירה משפחתו של הורדוס? בפרק
החמישי סּוּפר כי המלך החשמונאי יוחנן־הורקנוס גייר בכפייה את האדומים,
לאחר שכבש את האזור .כך הצטרף סבו של הורדוס לעם היהודי ,בגיור כפוי,
שלא ברור אם היה בעל תוקף ומשמעות .הכנסתם של האדומים בכוח לעם
היהודי ,בניגוד לרצונם ,יצרה בית מלוכה שהתיימר להיות יהודי – אך היה רומי
יותר מכל דבר אחר.
ע אדם אחר להצטרף לעם
ׁשכְנּו ַ
ביהדות ,בניגוד לדתות אחרות ,אין עניין ב ִ
היהודי ,ומובן שאין לִכְּפֹות עליו לעשות זאת .נסו לחשוב מדוע.
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המלך הבנאי
מבְנים רבים שנבנו בימיו של
שנות מלכותו של הורדוס התאפיינו בבנייה בכל רחבי הארץִ .
הורדוס שרדו באופן מעורר התפעלות עד היום .הבנייה נעשתה על פי תוכנית מרשימה,
טכְנ ִיקֹות הבנייה
באבנים גדולות ומסותתות בשוליהן ,ובסגנון רומי .הוא שאב השראה וי ֶדע מ ֶ
החדשניות ביותר של האימפריה הרומית ,אך הוסיף גם הרבה נֹופֶך ְ אישי ומקומי ,שהתבסס
על אהבתו האישית לבנייה ,ועל שאיפתו להותיר חותם בממלכתו ובסביבתה .כך למשל הוא
ניצל באופן מרשים את התנאים הטבעיים של הקרקע ,ויצר מבנים רב־שימושיים – מִבצרים
שבמִתחמם ארמונות פאר מלכותיים ובתי מרחץ מפוארים; ולעיתים הגביה את פני הקרקע
באמצעים מלאכותיים ,בטכניקה ייחודית שלא נעשה בה שימוש קודם לכן בעולם .רבים
מצָדָה
מהמבצרים נבנו באזורים מדבריים ,קרוב לשולי ממלכתו של הורדוס (כמו הֶרֹודְ יֹון ו ְ
שבמדבר יהודה) .חלק מהמבנים שבנה הורדוס הפכו לאבני בניין של התרבות היהודית –
ּפלָה.
מעָרַ ת הַּמַ כְ ֵ
כמו הַּכֹותֶ ל הַּמַ עֲרָ בִי ומבנה ְ

מּבָט אישי של הורדוס ,מחופה ׁשַי ִׁש ,שנמצא בהֶרֹודְיֹון – הארמון שבחר הורדוס לקרוא
ַא ְ
על שמו ,ושבו גם נמצא קברו.
עיינו במפה של ממלכת הורדוס ומפעלי הבנייה שלו (עמ'  .)102מדוע לדעתכם
נבנו רבים מהמבצרים דווקא באזור מדברי ,בשולי ממלכת הורדוס?
אהּוד נֵצֶר טען כי "אין ספק בכך שאישיות דִינ ָאמִית ,נמרצת ורַ ּבַת-מָ עֹוף
פרופ' ֵ
כהורדוס מצאה ביטוי עז במפעלי בנייה ,אשר שימשו לא רק את צורכי הפרט
והממלכה ,אלא גם היוּו עניין אישי של המלך עצמו ,מעין תחביב".
מגַּבִים
אתרו במפה את כלל האזורים שבהם בנה הורדוס ,ובִדקו האם הנתונים ְ
טענה זו (שימו לב גם לאזורים שמחוץ לשטח ממלכת הורדוס).
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הגדול והחשוב שבמפעלי הבנייה של הורדוס היה שיפוץ ּבֵית הַּמִ קְ ּדָׁש .בית המקדש השני,
שנבנה בידי ׁשָ בֵי צִּיֹון כ־ 500שנה קודם לכן ,נבנה באמצעים דלים יחסית (כפי שראינו בפרק
האֲדָרַ ת תחום שלטונו ,וגם כדי לבסס
השלישי) .הורדוס שאף לְ ָפאֵר את בית המקדש ,כחלק מ ַ
את מעמדו כמלך היהודים .לצורך זה הוא הִרחיב משמעותית את הר הבית ויישר את פניו,
באמצעות חציבה ,הצבת קְ ׁשָ תֹות ומילוי באדמה ,וכך יצר את צורתו הקיימת כיום .המבנה
החדש של בית המקדש היה כה עצום ומפואר ,עד שהוא היה למתחם המקודש הגדול
ביותר בכל רחבי העולם בעת העתיקה .חכמי ישראל תמכו בבנייה זו ,שהתבצעה על-פי
כללי ההלכה ,ואמרו" :מי שלא ראה בניין הורדוס – לא ראה בניין נאה מימיו" (בבא בתרא
ד ,ע"א) .רק קרוב למותו של הורדוס (בשנת  4לפנה"ס) הוא עורר מחלוקת בתחום בית
המקדש ,כאשר הִציב בפתחו עַי ִט מזהב ,כסמל לשלטון רומא ולשלטונו .חכמים ותלמידיהם
נ ָתצו את הפסל ,ובהוראת הורדוס נרצחו.

המגדל המכונה 'מגדל
דוד' בנוי על חורבות מגדל
שבנה הורדוס ,ובמקור
נקרא 'מגדל פצאל' ,על
שם אחיו.

דגם של בית המקדש ,שנבנה
על־פי התיאורים ההיסטוריים של
המבנה (נמצא במוזאון ישראל).
שימו לב לגודלו העצום :נסו לדמיין
שאתם נכנסים בשעריו ,ורואים את
המבנה מזווית מבטכם.

לצד המקדש הקים הורדוס אזור
מרכזי ששימש למסחר ולמקום
מפגש לכלל הציבור ,בדומה לפורום
שהיה קיים בכל מרכז עיר רומאית.
על מחיצה בין אזור זה לבין המקדש
עצמו הוצבו לוחות אבן ,ועליהם
ּכְתֹובֹות ביוונית ובלטיניתַ" :אל ייכנס
נוכרי לִפְנים מן המחיצה המקיפה את
המקדש ...ומי שייתפס יתחייב בנפשו,
ודינו למיתה" .שניים מלוחות אלה
נמצאו .בתמונה הכתובת בשלמותה,
המוצגת כיום במוזאון באיסטנבול.
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את הנ ָמֵל יצר הורדוס
בטכניקה חדשנית מאוד
לתקופתו ,באמצעות
בניית ׁשֹובְרֵ י ּגַּלִים
מלאכותיים .לאחר כמאה
שנה התמוטטו שוברי
הגלים ,ונמל קיסריה חדל
לתפקד .כאן אפשר
לראות את צללית
שוברי הגלים
ששקעו מתחת
לפני המים.

אחת מהערים הגדולות והחשובות שבנה הורדוס הייתה עיר הנמל קֵ יסַרְ י ָה ,שאותה
קרא על שם הקיסר אוגוסטוס .חלקים רבים מהעיר שרדו כמעט בשלמותם עד
ימינו ,והטיול בה מעלה בדמיון את החיים השוקקים של עיר יהודית־רומית זו.

הִיּפֹודְרֹום שבו
נערכו מרֹוצי סוסים.

שרידי ארמון
הורדוס שנתגלו
על ׁשּונ ִית הבולטת
אל תוך הים ,כולל
ּפסֵיפַס רצפה
ְ
ובריכה שנבנתה
על פני המים.

בתיאטרון הצופה
אל הים מתקיימות
הופעות עד היום .הוא
כה גדול ,עד שאומנים
משתוקקים להגיע לרגע
שבו יופיעו בקיסריה
– וימלאו את שורות
התיאטרון .בתקופת
הורדוס הוא היה
גדול אף יותר ,ומספר
המושבים בו היה גדול
כמעט פי שניים.
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אז איך ייזכר המלך הורדוס בהיסטוריה של העם היהודי? מלך בנאי – או גורם זר ,שהרס
הכול מן היסוד? מלך רודף ואכזר – או רָ דּוף מפחד ,גם מפני משפחתו־שלו? דפים רבים
נכתבו במרוצת השנים על פרק זה בהיסטוריה ,על מלך ּכִלְַאי ִם זה ,שחציו אדומי וחציו יהודי;
שאבותיו הוכנסו אל כנפי היהדות בכפייה על ידי הממלכה החשמונאית – ובכך זרעו במו ידם
את זרעי ּפּורְ עֲנּותָ ּה .לפי כמה מקורות ,הורדוס עצמו קִ יים חלק מהמצוות ,וראה את עצמו
כמלך יהודי .בקרב צאצאיו ,שחלקם היו תערובת של בני הורדוס והשושלת החשמונאית
(מאשתו מרים) ,היו מנהיגים ונסיכים שראו עצמם כיהודים ,והמשיכו את התערובת היהודית־
רומית זו עד לחורבן.

