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מוקדש לזכרו הברוך של אהוד נצר

מבוא ותאור המצבה
המונומנט הקרוי "יד אבשלום" הוא אחד מן השרידים הקדומים הידועים ביותר בירושלים.
מצבה זו היא מיוחדת וחריגה באופייה בכל עיר הקברים הירושלמית של ימי הבית השני.
מצבת יד אבשלום ממוקמת בצדו המזרחי של נחל קדרון במקום שבו אפיק הנחל הוא הצר
ביותר ,ומורדותיו תלולים ביותר .המצבה נחצבה ממצוק של סלע ֶמלֶכֶּה שבו נחצבו גם מערת
קבר הכוהנים מבני חזיר ומצבת "קבר זכריה" הסמוכים לה מדרום .יד אבשלום מצויה מול
פינתו הדרומית-מזרחית של הר-הבית ,במרחק של כ 130-מ' ממנו .חציבתו של המונומנט
דווקא במצוק סלע המלכה הנוקשה היא משמעותית; הסלע שנבחר הוא מאיכות מעולה ,בעוד
רבות ממערות הקבורה ,ואף חלק מן המפוארות שבהן ,נחצבו במסלע רך יותר ,בעיקר של
תקופת הסנון ,שאיכותו ירודה יותר.
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החזית המערבית
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מצבת יד אבשלום עשויה חמישה חלקים עיקריים:
מסד (פודיום) מוגבה;
קומה קובייתית חצובה בסלע ומעליה מבנה מרובע;
מבנה עגול דמוי תוף;
גג חרוטי קעור;
קישוט דמוי פרח בראש הגג.
חזית המצבה פונה מערבה לכוון הר-הבית .חלקה התחתון של המצבה נחצב כולו מן הסלע
והוא מופרד מן הסלע שסביבו משלושה עברים באמצעות מעברים חצובים בינה לבין
המצוק שממנו נחצבה .קירות הסלע המקיפים את המצבה מדרום ,מצפון וממזרח מסותתים
ומוחלקים למלוא גובהם  8 -מ' ומעלה.
החלק התחתון החצוב בסלע עשוי כמונולית המופרד מן הסלע מכל עברו ומחובר אליו רק
בבסיסו .רעיון חציבת המונולית קיבל את השראתו ללא ספק מן המצבות המונוליתיות של
ימי הבית הראשון ,שעדיין ניצבו בימי הבית השני במלוא פארן ,בצפונו של כפר השילוח של
ימינו .המצבה המפוארת ביותר מן המונוליתים הללו היא זו הידועה בכינוי "קבר בת פרעה",
ובסביבתה ידועים לנו כיום שרידי שלוש מצבות מונוליתיות נוספות מימי הבית הראשון
(אביגד  ;36-9 :1954אוסישקין  ,237-236 ;184-165 ;152-143 ;62-47 :1986ברקאי .)2013
חלקה העליון של מצבת יד אבשלום נבנה בשמונה נדבכים של אבני גזית מוחלקות ומפוארות,
והגג החרוטי הקעור נעשה ברובו מגוש אבן יחיד גדול.
בפינה הצפון-מזרחית של המעבר החצוב המקיף את המצבה נחצבה חזית מפוארת ומעוטרת
בגמלון מגולף המובילה למערת קבורה .במערה זו היו כנראה תשעה חדרים .מערת הקבורה
הזו ידועה בשם "קבר יהושפט" .היא מכילה כוכי קבורה ומקמרים (ארקוסולים) ואף חדרים
ללא כל מתקני קבורה ,שבהם הקבורה היתה כנראה בארונות אבן (סרקופאגים) ניידים.
מערת קבר יהושפט תוכננה ונחצבה כיחידה אחת יחד עם מצבת יד אבשלום.
גובהה הכולל של מצבת יד אבשלום הוא  19.70מ' ,וייתכן שבעבר גובהה היה רב יותר (להלן).
מעל מסד האדן התחתון ישנו סטילובאט ,והקומה המרובעת שמעליו מעוטרת בכל צד בשני
חצאי עמודים ובשני רבעי עמודים עם בסיסים וכותרות של המערך היוני .בפינות נחצבו
אומנות-פינה שאף להן בסיסים וכותרות .מעל לכותרות העמודים נחצב ארכיטרב ,ומעליו
אפריז של מטופות וטריגליפים של המערך הדורי .המטופות מעוטרות בסדרה של מגנים
עגולים השונים זה מזה בפרטיהם .מעל לאפריז הדורי נחצב בסלע כרכוב מצרי העשוי ּכַי ִר
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(אובולו) וקערור (קאווטו) ,שכמותו נמצא גם בקבר בת פרעה שמימי הבית הראשון ואף בקבר
זכריה ,שמימי הבית השני .הכרכוב המצרי נחצב מן הסלע הטבעי ,ומעליו מתחילה בניית
הגזית .הקומה המרובעת הקובייתית מסתיימת ב ּכַי ִר (קימה) ומעליו באה הקומה העגולה
הבנויה גזית ,שאף היא מסתיימת בכיר .בבסיס הגג החרוטי הקעור עובר סביב המצבה עיטור
מגולף דמוי חבל שזור .בראש המצבה מצוי עיטור דמוי גביע בצורת פרח מסוגנן (שושן?
לוטוס?) העשוי עלעלי גביע אנכיים .בראשו של עיטור זה חצוב שקע תושבת ,שנועד לקביעתו
של פריט נוסף החסר כיום (להלן).
בתוך החלק העליון של הקובייה החצובה בסלע ,נחצב חדר קבורה פנימי .פתח החדר בנוי אבני
גזית ,והוא מצוי בצד הדרומי .הגישה אליו היתה באמצעות גשר עץ זמני ,שנמתח מן המצוק
הדרומי של המעבר המקיף את המצבה .מן הפתח ירדו אל חדר הקבורה במדרגות חצובות בסלע.
בקירות הצפוני והמערבי של חדר הקבורה נחצבו שני מקמרים (ארקוסולים) ,שנועדו כנראה
להצבתם של שני ארונות קבורה (סרקופאגים) ,וכן כוך קטן נוסף .במעלה הקירות של חדר
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מבט למזרח .שרטוט של נ' אביגד.
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הקבורה הפנימי נחצב כרכוב במפגש הקירות והתקרה .במרכז התקרה השטוחה גולף בתבליט
ריבוע ובו עיטור של פרח דמוי כוכב בעל שמונה קרניים וסביבו ארבעה עיגולים .לפי תכניתו,
חדר הקבורה נועד לקבורה חד פעמית ולא לקבורה משפחתית רב-דורית .מעל לכניסה של חדר
הקבורה שבתוך יד אבשלום נתגלתה כתובת יוונית מן התקופה הביזנטית המזכירה את השמות
זכריה ושמעון (פואש וזיאס  .)2003אל תוך חדר הקבורה נפרץ בתקופה מאוחרת חור אמורפי
גדול של שודדים ,שיתכן שהיה חלון של הנזירים הביזנטים שישבו במקום .פתחו מצוי בחזית
החיצונית המערבית .חור זה פגע בעיטורים של חזית המצבה .החלק העליון הבנוי של המצבה
סוגר על חלל פנימי אנכי המצוי במבנה העגול ובתחתית החלק הפנימי של הגג החרוטי הקעור.
פתחו ומיקומו של חדר הקבורה הפנימי של יד אבשלום תוכננו ללא ספק על מנת להסתירם
ולהקשות על הגישה אליהם.
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איור  .3יד אבשלום ,חתך
המראה את החדר הפנימי
ואת מבנה-העל הבנוי ,לפי
נ' אביגד .מבט למערב.
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איור  .4תכנית מצבת יד אבשלום ומערת יהושפט ,לפי נ' אביגד.

איור  .5תוכנית משוחזרת וחתך של חדר
הקבורה הפנימי ביד אבשלום ,לפי אביגד.
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איור  .6יד אבשלום ,חלקה העליון של המצבה ופירוט חלקי העיטור.

איור  .7תכניתה המקורית המשוערת
של מצבת יד אבשלום ,לפי נ' אביגד.
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איור  .8חדר הקבורה הפנימי ביד אבשלום ,מראה
למערב לפי נ' אביגד.

איור  .9חתך איזומטרי משוחזר של חדר הקבורה
הפנימי ביד אבשלום ,מבט למערב ,לפי נ' אביגד.
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תולדות המחקר
מצבת יד אבשלום והמונומנטים הקדומים האחרים של נחל קדרון הסמוכים לה ,היו חשופים
לעין במשך הדורות ולא נתכסו מעולם בעפר .הם נזכרים על-ידי עולי רגל ונוסעים כבר למן
התקופה הביזנטית .האיזכור הקדום ביותר של מצבת יד אבשלום הוא בכתביו של הנוסע
האלמוני מבורדו ,משנת  .333נוסע זה שם לבו לאופייה החריג של המצבה ,וייחס לה קבורה
מלכותית .הוא ראה בה את קברו של חזקיהו מלך יהודה .עולה רגל אחר ,ארקולפוס ,שהגיע
ארצה ב 695-כינה את יד אבשלום "מגדל יהושפט" ,ונראה שזיהה בו את קברו של המלך
יהושפט .בנימין מטודלה היה הראשון שכינה את המצבה בשם "יד אבשלום" ,בשנת ,1173
כלומר ,הוא זיהה אותה עם המצבה שהכין לעצמו אבשלום בן דוד ,כפי שמסופר במקרא
(שמואל ב יח ,יח) .כינוי זה של המצבה נתקבע בקרב עולי הרגל היהודים למן המאה ה.15-
בורכרד מהר ציון זיהה את המצבה ב 1280-לערך ,כקברו של המלך יהושפט .המצבה מופיעה
במאה ה 14-במפת ירושלים של מרינו סאנודו .הציור הראשון של המצבה פורסם סביב 1700
בספרו של הפלמי קורנ ֵי לה בֶרן .במסורת העממית הערבית מכונה יד אבשלום בשם "טנטורת
פרעון"  -כובעו המחודד של פרעה .הייחוס העממי "הפרעוני" מופיע גם בקשר לקברי הכוהנים
מבני חֵזיר שכונה בפי הערבים "דיוואן פרעון"  -חדר הארוח של פרעה ,וגם בקשר ל"קבר
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זכריה" הקרוי "ג'וזת פרעון" -
אשת פרעה ,וגם בקשר לקבר
בת פרעה הסמוך .חלק מנחל
קדרון מכונה במסורת הערבית
ואדי פרעון  -נחל פרעה.
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המחקר המדעי הרציני הראשון
של המצבה נעשה ב 1852-בידי
השוויצרי טיטוס טובלר .לאחריו
ראוי לציין את מחקרו המפורט
של הצרפתי פליסיאן דה-סוסי
ב .1854-ב 1871-ניקה החוקר
הצרפתי שארל קלרמון גאנו את
החדר הפנימי שבתוך המצבה.
מן הראוי לציין כאן את אחת
מפעולותיה הראשונות של
החברה העברית לחקירת ארץ-
ישראל ועתיקותיה שנוסדה לפני
 100שנה :בשנת  1924נעשו ביד
אבשלום ובמצבות נחל קדרון,
עבודות חפירה וניקוי בהנהלתו
של נחום סלושץ מטעם החברה.
איור  .10יד אבשלום ,ציור דמיוני מהמאה ה .17-שימו לב לערימת האבנים בעבודות אלו הוסרו גלי אבנים
בחזית המצבה ולאנשים המיידים אבנים במצבה.
שנהגו מבקרים להשליך על
המצבה ,לגינויו של אבשלום שהרים ידו כנגד אביו .חפירתו זו של סלושץ ,שהשתתף בה גם
יצחק בן-צבי ,היתה המפעל הארכיאולוגי הראשון בארץ ישראל שממנו נשתמרו כמה דקות
של סרט שצולם בידי יעקב בן-דב מחלוצי הקולנוע הארץ-ישראלי.
בשנים  1947-1945ערך במקום נחמן אביגד מחקר מעמיק ומקיף כולל מדידות מדוייקות של
המצבה .מחקרו פורסם ב 1954-בספרו "מצבות קדומות בנחל קדרון" .היה זה אחד הספרים
המפורטים הראשונים על הארכיאולוגיה של ירושלים שיצאו לאור בלשון העברית (קדם לו
רק דו"ח חפירות החומה השלישית ,פרי עטם של סוקניק ומאיר ב.)1931-
עבודות ניקוי נוספות נערכו ביד אבשלום על-ידי אגף העתיקות הישראלי לאחר מלחמת ששת
הימים ב .1969-בשנים  2001-2000נערך במקום מחקר נוסף על-ידי דן בר"ג ,שעיקרו הוקדש
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לקבר הכוהנים מבני חֵזיר ולקבר זכריה,
וכמעט שלא נגע בלימוד המצבה של יד
אבשלום .ב 2003-נתגלתה הכתובת
היוונית מעל לפתח שבחזית הדרומית
של המצבה ופורסמה בידי אמיל פואש
1
וג'ו זיאס (.)2003

תאריך המצבה

איור  .11יד אבשלום ,ציור של פרו ושיפייה מן המאה ה .19-שימו
לב לעפר המכסה את בסיס המצבה.

המאפיינים של הארכיטקטורה היוונית-
הלניסטית אינם מאפשרים את ייחוס
המצבה לזמנו של אבשלום בן דוד במאה
העשירית לפסה"נ .המצבה המקורית
של יד אבשלום הנזכרת במקרא ,היתה
עדיין מוכרת בימי הבית השני ונזכרת
בכתביו של יוסף בן מתתיהו (קדמוניות
ז )243 ,ואף במגילת הנחושת ממערה
מס'  3בקומראן ,אך לפי מרחקה
מחומות העיר ,המצויין על-ידי יוסף
בן מתתיהו  -שתי סטאדיות ( 370מ'),
ברור שאין לזהותה עם המצבה הידועה
כיום כ"יד אבשלום".

הניתוח הארכיטקטוני-סגנוני המעמיק של אביגד ,הביא למסקנה שיש לתארך את יד אבשלום
לתחילת המאה הראשונה לסה"נ (אביגד  .)130 :1954עמוס קלונר ובועז זיסו העלו בחיבורם
על הנקרופוליס של ירושלים בימי הבית השני ,כי ניתוח הפרטים הארכיטקטוניים של המצבה
משייך אותה לסגנון הפרובינציאלי האקלקטי של התקופה הרומית הקדומה .סגנון זה מתוארך
לימיו של הקיסר אוגוסטוס ולימי הקיסרים מן השושלת היוליו-קלאודית  31 -לפסה"נ ועד 68
לסה"נ .הם מדגישים את הופעת המקמרים (ארקוסוליה) בחדר הקבורה הפנימי של המצבה,
המתוארכים למאה הראשונה לסה"נ ,עד חורבן ירושלים בשנת ( 70קלונר וזיסו .)243 :2007
לפיכך יד אבשלום היא מונומנט שנחצב במאה הראשונה לסה"נ.

 1על תולדות מחקר המצבה ראו גם :אביגד  ;8-3 :1954בר"ג  ;107-106 :2003וילנאי .335-334 :1985
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יד אבשלום כקבר מלכותי
צורתה המיוחדת והחריגה של מצבת יד אבשלום מחייבת לזהותה כמקום קבורתה של דמות
מרכזית וחשובה של המאה הראשונה לסה"נ .במונומנט זה הושקע מאמץ תכנוני וביצועי רב.
גם המיקום המיוחד והקרבה היתרה להר-הבית מחייבים להניח כי הנקברים במקום היו
בעלי מעמד נעלה ומיוחד .יד אבשלום הוא הקרוב ביותר להר-הבית מכל הקברים של ימי
הבית השני ,שמהם ידועים לנו עד עתה למעלה מאלף .כבר הנוסעים ועולי הרגל הקדומים לא
ראו באופייה המיוחד של מצבת יד אבשלום אפשרות אחרת מלבד ייחוסה לקבורה מלכותית.
לאור זאת הם זיהו את המקום כקברם של אבשלום או של יהושפט וחזקיהו.
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"קברי המלכים" שמצפון לירושלים ,הם קבריה של משפחת מלכי חדייב (אדיאבנה) ,מצפון
מסופוטמיה ,שבראשה עמדה המלכה הלני .מתחם קבורה מלכותי מפואר זה הנזכר במקורות
הקדומים ,כלל בין השאר שלושה מבנים דמויי פירמידות שעליהם מעיד יוסף בן מתתיהו
(קדמוניות כ .)95 ,כמה אבנים מעובדות שנמצאו במקום בידי קונרד שיק מרמזות לדעת
מקסימיליאן כהן שלפירמידות אלה היה גג חרוטי קעור דומה לזה של יד אבשלום (כהן :1947
 .)79-74זמנה של המצבה המפוארת של קברי המלכים הוא סביב אמצע המאה הראשונה
לסה"נ ,כזמנה של יד אבשלום .הקבורה בקברי המלכים היתה בארונות ניידים עשויים אבן
שאחד מהם נשא כתובת מלכותית של מלכה בשם צדן (או צדה) (פרסטר .)265 :2013
הקבר הידוע ביותר בפטרה ,בירת הנבטים ,מצוי בכניסה לאתר ,ומכונה "ח'זנת פרעון"  -אוצר
פרעה .למצבה זו החצובה מן הסלע האדמדם של פטרה ,יש חזית מפוארת ,העשוייה בדמות
חזית של מקדש רומי בעל שישה
עמודים ,כשמעל לגמלון נחצב
מבנה עגול (תולוס) מוקף עמודים
בעל גג חרוטי קעור .מעליו נחצבו
כותרת קורינתית ואורנה (עיטור
דמוי כד קבורה לאפר המתים) .גם
קבר הדיר בפטרה (מס'  )462עשוי
במתכונת דומה ,ובקומתו השנייה
הוא כולל תולוס שמעליו יש אפריז
דורי עם מגנים עגולים במטופות,
שמעליו מתנוסס גג חרוטי קעור
שבראשו כותרת נבטית ומעליה
אורנה .שתי מצבות קבורה אלה
של פטרה תוארכו בידי החוקרים
איור  .12מבני תולוס קדומים ,מקבילות ליד אבשלום ,לפי נ' אביגד.
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למאה הראשונה לסה"נ .חוקרים רבים סברו ,בצדק ,שהמועמדים להיות בעליהם של קברים
מפוארים אלה הם מלכי הנבטים חרתת הרביעי ( 9לפסה"נ  40 -לסה"נ) ורבאל השני (106-70
לסה"נ) .הקשרים הצורניים והסגנוניים בין הקברים המפוארים בפטרה לבין יד אבשלום הם
רבים ובולטים ,ורבים עסקו בהם .קשרים אלה מעידים על השראה ארכיטקטונית משותפת
שמקורה אולי באלכסנדריה שבמצרים.
המקבילה הנאה ביותר למצבת יד אבשלום היא המאוזוליאון המפואר של הורדוס מלך יהודה
שנתגלה ב 2007-בידי אהוד נצר בהרודיון .אהוד נצר נהרג בתאונה מצערת בסמוך לקברו של
הורדוס ב .2010-קברו של הורדוס בהרודיון ממוקם כמו יד אבשלום במיקום מובחר  -על
המדרון הצפוני של ההר ,שנצפה מכיוון ירושלים .הקבר שבנה לעצמו הורדוס ,זמן קצר לפני
מותו (בשנת  4לפנה"ס) ,ניצב שם במשך כשבעים שנה ,עד שנהרס לחלוטין ונופץ לרסיסים
בידי הקנאים בימי המרד הגדול נגד רומי בשנות ה 60-של המאה הראשונה לסה"נ .המסד
של מצבת קבר הורדוס נשתמר ,ואילו החלקים של מבנה-העל ,שפוזרו סביבו אפשרו לרחל
צ'אצ'י ,מצוותו של נצר ,לשחזר את מבנה הקבורה שעמד מעליו (צ'אצ'י .)259-254 :2013
המבנה של קבר הורדוס כלל חמישה חלקים:
מסד (פודיום) מדורג מוגבה;
קומת אמצע מרובעת עם עמודים דוריים שמעליהם אפריז דורי עם מטופות וטריגליפים;
קומה שנייה עגולה (תולוס) עם  18עמודים יוניים;
גג חרוטי קעור עם שש אורנות סביב כרכובו.
כותרת קורינתית ואורנה בראש הגג החרוטי.
גובהו הכולל של המונומנט של קבר הורדוס הגיע כנראה לכ 25-מ' ,בדומה לסדר הגודל של
הגובה של יד אבשלום.
קבר הורדוס היה מבנה מפואר שהושקע מאמץ רב בתכנונו וביצועו .הוא היה בנוי אבנים
קשות מסוג ֶמלֶכֶּה שנחצבו במרחק רב מאתר הבנייה .מראה מבנה הקבר שוחזר ,כאמור,
במלואו על-ידי צוותו של נצר לפי החלקים הארכיטקטוניים שנתגלו בסביבתו.
מן השברים שנמצאו באתר שוחזרו גם שלושה ארונות אבן (סרקופאגים) ,שהיו במקורם בתוך
מבנה הקבר .מהם אחד העשוי אבן גיר אדמדמה קשה (מיזי אחמר) ,שיוחס להורדוס (פרסטר
 .)275-265 :2013חלקים מקבר הורדוס הובאו לאחרונה למוזיאון ישראל ,ושם גם שוחזר
התולוס ,שבו היה חדר הקבורה ,בתערוכה מיוחדת שהוקדשה לדרכו האחרונה של הורדוס.
כמו כן שוחזר בתערוכה חלק מן הגג החרוטי הקעור של הקבר מן האבנים המקוריות עם אחת
האורנות והתושבת שלה (נצר ואח' .)252-244 :2013
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לפי השיחזור המוצע ,חדר הקבורה של הורדוס היה בקומת התולוס העגולה שמוקמה מעל
הקומה המרובעת .הקבורה היתה בחדר העגול שהיה מקורה בכיפה .הגישה אל חדר הקבורה
היתה נסתרת ונועדה להקשות על שודדים ,והיא היתה כנראה בעזרת פיגום עץ זמני ,שפורק
לאחר הקבורה .נצר וצוותו שיחזרו פתח גם בקומה התחתונה של המאוזוליאון .לדעתי המקום
הכיל רק חדר קבורה יחיד בקומה העליונה ובו הונחו שלושת הארונות .לפי תפיסתי החלק
התחתון היה אטום ,בנוי וממולא ללא כל חלל או פתח ,בדומה ליד אבשלום ובדומה לרבים
מן המגדלים של הורדוס שבסיסם היה אטום וממולא .כך היה במגדלי המצודה במגדל דוד,
וגם במגדל הצפוני העגול של ארמון מבצר ההר בהרודיון ובאתרים נוספים.

גג חרוטי
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תולוס
(קומה
עגולה)

קומת
אמצע
מרובעת

מסד

איור  .13המבנה המשוחזר של קבר הורדוס בהרודיון
לפי נצר וצ'אצ'י.

במאוזוליאון של קבר הורדוס מיוצגים
שלושת המערכים של הארכיטקטורה היוונית
הקלאסית :הדורי ,היוני ,והקורינתי ,המופיעים
בהתאמה זה מעל זה ,כשבראש המונומנט
ניצבה כותרת קורינתית בודדת .בשיחזור הקבר
בולטות חריגות מן המקובל בבנייה הקלאסית,
כשהפרט הברור ביותר הוא הופעתם של
בסיסים לעמודים הדוריים שבקומה המרובעת
התחתונה ,בעוד שלפי המערך הדורי על
העמודים להיות חסרי בסיסים והצבתם היתה
ישירות על-גבי המסד .לאחר גילוי קברו של
הורדוס בהרודיון היה ברור ומובן שהמקבילה
הקרובה ביותר למאוזוליאון של הורדוס היא
מצבת יד אבשלום בירושלים.
המבנה בהרודיון שזוהה כקבר הורדוס וגם
ארונות הקבורה שהיו בתוכו הם חסרי כתובות.
זהו קבר אנונימי אך העדות הנסיבתית ברורה.
הורדוס נקבר בהרודיון לפי כתביו של יוסף בן
מתתיהו (קדמוניות יז .)199-196 ,באתר ידוע
מקום קבורה אחד בלבד ,ומלבד הורדוס אין
כל מועמד אחר שיכול היה להיקבר במקום.
זאת ועוד ,אופיו המונומנטאלי של המאוזוליאון
מתאים אך ורק לקבורה מלכותית .מן הראוי
לציין שיוסף בן מתתיהו אינו מזכיר ואינו
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מתאר את קברו של הורדוס ,אלא רק מתאר את הלווייתו וקבורתו בהרודיון .אך עם זאת,
זיהוי הקבר והנקבר בו ,נתקבלו במחקר ,ומקובלים על רוב החוקרים.
לאור המקבילות שצוינו כאן ,ולאור מקבילות נוספות בעולם הרומי ,נראה שהמונומנט של יד
אבשלום שימש אף הוא לקבורה מלכותית.

מלכות אגריפס ,מותו וקבורתו
מרקוס יוליוס אגריפס הוא אגריפס הראשון מלך יהודה ,נולד בשנת  10/11לפסה"נ ,שנה
אחת לאחר מותו של המשנה לקיסר אוגוסטוס ,מרקוס ויפסניוס אגריפה ,ונקרא על שמו.
אגריפס היה בנם של אריסטובולוס בן מרים החשמונאית והורדוס ,ושל אשתו ברניקי .הוא
עלה למלוכה בשנת  34לסה"נ ושלט על הטטררכיות ,שטחי מלכותם של פיליפוס ואנטיפס,
בניו של הורדוס .כשבע שנים לאחר מכן ,בשנת  41לסה"נ ,לאחר רצח הקיסר קליגולה הוא
הומלך גם על יהודה ,ובזה השלים את שלטונו על כל ארץ ישראל ,ושלט בשטח ממלכתו של
סבו הורדוס .אגריפס מת בספטמבר  43לסה"נ (שוורץ  )218-214 :1987או בראשית שנת
 .44לפי יוסף בן מתתיהו אגריפס מת לאחר שבע שנות מלכות .לפי המניין במטבעות שטבע
אגריפס הוא הגיע לשנת מלכותו השמינית (משורר  .)93-92 :1997הוא היה בן  54במותו.
יוסף בן מתתיהו מספר על מותו הפתאומי של אגריפס במילים הבאות:
וכבר מלאה שנת שלוש למלך אגריפס על כל ארץ יהודה .והוא בא לעיר
קיסריה...והמון אנשים שהגיעו לגדולה התכנסו בה .ביום השני של המחזות
לבש אגריפס בגד עשוי כולו כסף מעשה אורג נפלא ובא לתיאטרון בתחילת
היום...מיד קראו החנפים...קריאות...וכינוהו בשם אל...אך כשנזדקף כעבור
זמן קצר ראה את האוח יושב על איזה חבל מעל לראשו .מיד הבין שזה
מלאך מבשר רעות...והוא חש כאב בלבו .מיד ניעור בו גם מיחוש במעיים
שהתחיל בחזקה...הוא הובא איפוא בחיפזון אל הארמון ,ונפוצה השמועה
בקרב כל האנשים שאגריפס עתיד למות בוודאי כעבור זמן קצר...חמישה
ימים רצופים התייסר בכאב מעיים והוציא את נשמתו בשנת החמישים
וארבע להיוולדו ובשנה השביעית למלכותו (קדמוניות יט.)350-343 ,
תאור דומה של מותו של אגריפס מצוי גם בברית החדשה (שם הוא מכונה הורדוס) ..." :ויכהו
מלאך ה' פתאום עקב אשר לא נתן כבוד לאלהים ויאכלוהו תולעים וימת" (מעשי השליחים
יב 23 ,תרגום דליץ') .שני המקורות המספרים על מותו של אגריפס שאבו כנראה מאותו מקור.
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מותו של אגריפס נגרם ,לפי תיאורים אלה ,כנראה בשל מחלה ,אך אין להוציא מכלל אפשרות
גם הרעלה מכוונת.
יוסף בן מתתיהו אינו מספר דבר על קבורתו או על מקום קברו של אגריפס.
תולדותיו של אגריפס סוכמו בביוגרפיה מפורטת פרי עטו של דניאל שוורץ ( ,)1987ובה
נידונו ההיבטים השונים של תקופת שלטונו והרקע ההיסטורי המלא .הקיסר טיבריוס ראה
באגריפס יורש ראוי לדמותו של סבו ,הורדוס; ונראה שהוא עצמו ראה את עצמו כממשיך
דרכו של הורדוס .במינוי הכוהנים הגדולים בירושלים ,ומינוי שר הצבא (סילאס) ,נראה
שאגריפס נטה להמשיך דגמי שלטון וסדרי ממשל שהיו נהוגים בימי סבו (שוורץ .)81 :1987
בדיקת תולדות חייו של אגריפס מגלה מגמות נוגדות של חיקוי הורדוס מחד ,ושל התרחקות
מדמותו מאידך.
מיד עם התמלכותו החל אגריפס במפעלי בנייה מלכותיים ,בדומה לסבו .מפעלי הבנייה
היו בערים שונות בממלכתו .בין השאר בנה מרחצאות ,תיאטרון ואמפיתיאטרון בבירוטוס
(ביירות) (קדמוניות יט.)335 ,

92

באחרית ימיו ראה עצמו אגריפס בעיקר כמלך יהודה ובירתה ירושלים .ייחוסו הכוהני של
אגריפס כנכד לבית חשמונאי מצד סבתו ,נתן לו יתרונות רבים בקרב נתיניו היהודיים.
ירושלים ומקדשה היו חשובים בעיניו והם תפסו מקום מרכזי בהווייתו .עם שובו מרומא,
לאחר מאסרו שם ,הוא תרם למקדש בירושלים ,שרשרת זהב אותה קיבל מן הקיסר קליגולה,
לזכר מאסרו (שוורץ  .)80-79 :1987הוא השתתף באופן מופגן בעבודת המקדש .הוא קרא את
פרשת המלך מן התורה כשהוא עומד על רגליו ,העלה קורבנות ואף קיים את מצוות הבאת
הביכורים .כללית נראה שאגריפס החשיב מאד את תפקידו כמפקח על המקדש.
בתולדות ירושלים ידוע אגריפס בעיקר בזכות המפעל השאפתני של הרחבת גבולות העיר
צפונה עם בנייתה של החומה השלישית (אבי יונה  ,)122-98 :1968שאותה לא זכה להשלים
(מלחמת היהודים ב ;49-48 ,ב .)160-147
לאור חפירותיו של אהוד נצר בהרודיון ,מסתבר כי הורדוס היה עסוק ביותר בשנותיו האחרונות
בתכנון ובבנייה של אחוזת הקבר שהכין לעצמו .ניתן בהתאם להניח ,שגם נכדו אגריפס החל
מיד עם קבלת השלטון על יהודה בהכנת קברו ,והוא עסק בנושא זה עד למותו .לפיכך ,עבודות
ההכנה של אחוזת הקבר של אגריפס נמשכו בשנים  44/43-41לסה"נ .למרות שאגריפס מת
בקיסריה אין להניח שקברו היה במקום אחר מלבד ירושלים .ניתן כמו כן להניח שאגריפס
ירצה להיטמן בקרבת המקדש שתפס כאמור ,מקום חשוב ביותר בתודעתו.
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יד אבשלום  -קבר אגריפס
המצבה הידועה בשם יד אבשלום אינה נושאת עליה כל כתובת מזמן חציבתה בימי הבית
השני .זהו קבר מפואר ביותר אך אנונימי .עד היום לא הוצע במחקר כל זיהוי לשמו של הנקבר
במקום ,בעליה של המצבה.
רק אדם רם מעלה ,מיוחס ביותר ובעל אמצעים ,היה יכול להיקבר במונומנט מפואר וחריג
שכזה .ראינו לעיל שגילוי קברו של הורדוס בהרודיון ,נתן בידינו דגם של מבנה קבורה מלכותי
של התקופה הרומית הקדומה .הדמיון הרב בין קבר הורדוס לבין יד אבשלום מחד ,והעדר
מצבות קברים דומות נוספות מאידך ,ואף הדמיון והקשרים לקברים מלכותיים אחרים
בירושלים ובפטרה ,מחייבים להניח שגם יד אבשלום היא מבנה קבורה מלכותי .מכאן נחוץ
עוד צעד קטן בלבד על מנת להציע כי מצבה זו היא קברו של אגריפס הראשון מלך יהודה.
אם אכן יד אבשלום היא קבר מלכותי ,שעוצב בדומה לקברו של הורדוס ,אגריפס יהיה
המועמד היחיד .מיקומה ואופיה הכללי של יד אבשלום וכן איכות עיבודה ועיצוב הפרטים
הארכיטקטוניים וכן התאריך מתאימים היטב לזיהויה עם קברו של אגריפס.
לפנינו קבר ייחודי ,שנראה לפי מקבילותיו כקבר מלכותי ,ומאידך ידוע לנו על מלך אחד בלבד
מיהודה מאותה עת ,שקברו אינו ידוע .לפיכך לדעתי אין מנוס מן הזיהוי של יד אבשלום
כקברו של המלך אגריפס.
העדר כל כתובת ביד אבשלום ,המחסור במקורות היסטוריים המספרים על קבורת אגריפס
והעדר כל מסורת על קברו במקורות חז"ל מקשים על הזיהוי .מאידך יש לזכור כי גם זיהוי
קברו של הורדוס ,המוסכם כיום על רובם המכריע של החוקרים ,מבוסס על עדויות נסיבתיות
בלבד.
מן הראוי לפרט כאן כמה מן המאפיינים הארכיטקטוניים של יד אבשלום המסייעים לדעתנו
לזיהויה עם קברו של אגריפס.
מלבד הדמיון הכללי בין המאוזוליאון של הורדוס לבין יד אבשלום ,יש לציין שהקבורה
בשני המונומנטים היתה בחדר פנימי המצוי גבוה במעלה המצבה .הגישה אל חדרי הקבורה
בשני המונומנטים היתה נסתרת ונעשתה באמצעות פיגומים שפורקו לאחר הקבורה .לאור
המקמרים שבחדר הקבורה של יד אבשלום ,ניתן להציע שהיו מקמרים דומים גם בחדר העגול
שבקבר הורדוס .השימוש במקמרים (ארקוסולים) החל כנראה במאה הראשונה לפסה"נ
(אביגד תשל"ב.)190 :
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בקבר הורדוס נעשתה הקבורה ,כראוי למעמד הנקברים ,בשלושה סרקופאגים של אבן וכך
היה הדבר כנראה גם ביד אבשלום ,אלא שהארונות הוצאו מן המקום כבר בימי קדם .בשני
המקרים ,אני מניח שהקבר נועד למלך עצמו ולנשותיו .ביד אבשלום יש שני מקמרים שבהם
הונחו שני ארונות ,שנועדו כנראה לקבורתם של אגריפס ואשתו קיפרוס.
בני משפחתו האחרים של הורדוס נקברו ככל הנראה בקבר מפואר שנבנה בטכניקת האופוס
רטיקולאטום ,שהיה מצפון לחומות ירושלים (מלחמת היהודים ה ;507 ,108 ,נצר ובן-אריה
 .)1983בני משפחתו האחרים של אגריפס נקברו ככל הנראה במערה הנאה הצמודה ליד
אבשלום הידועה בשם "מערת יהושפט" ,שכאמור מהווה יחידה תכנונית אחת עם מצבת
הקבורה המלכותית.
אורכם של המקמרים בחדר הקבורה הפנימי ביד אבשלום הוא  2.25מ' .אורך זה מתאים
היטב להצבתם של סרקופאגים מלכותיים מסוג אלה שנמצאו בהרודיון ,בקברי המלכים
ובכמה קברים נוספים בירושלים .אורכו של הסרקופאג מאבן אדמדמה המיוחס להורדוס
הוא  1.98מ'.
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המאוזוליאון של הורדוס ,כיאה למעמדו ,היה גדול ומפואר יותר מזה של נכדו .מידותיו של
המסד בקבר הורדוס הן  x 10 10מ' ,בעוד ביד אבשלום מידות המסד הן  x 7.80 7.50מ'.
גובהה הכללי של מצבת קברו של הורדוס היה גדול מזה של יד אבשלום ,כ 25 -מ' לעומת
כ 20 -מ'.
בראש עיטור הפרח שעל הגג של יד אבשלום קיימת כאמור תושבת לפריט נוסף שהוסר ואיננו.
אופיו המדוייק של הגוף שהיה בראש המצבה אינו ידוע ,אך לאור המקבילות נוכל להעלות
כמה השערות על מהותו .פרח דומה לזה שמכתיר את ראש הגג ביד אבשלום נתגלה בקבר
שכונה "קבר בית הורדוס" ,ליד מלון המלך דוד ,ממערב לעיר (שיק  .) 120-115 :1892כבר נחמן
אביגד העלה בזמנו את האפשרות שמעל לפרח שבראש יד אבשלום היתה ממוקמת אורנה
(אביגד  .)117 :1954לאור דמותו המשוחזרת של קבר הורדוס ,שבראשו שיחזרו החופרים
כותרת קורינתית ואורנה (נצר ואח'  ;246 :2013צ'אצ'י  .)255 :2013ניתן לשחזר באופן דומה
גם את ראש המצבה של יד אבשלום .גם בקבר הח'זנה שבפטרה מעוצב בראש הגג החרוטי
הקעור עיטור של כותרת קורינתית ומעליה אורנה .לסידור זה ידועות מקבילות נוספות (אביגד
 .)116 ,113 :1954אם אכן היתה כותרת קורינתית בראש המצבה של יד אבשלום ,הרי לפנינו
השלמה של קיום שלושת המערכים היווניים הקלאסיים ,הדורי ,היוני והקורינתי .אם אכן
בראש יד אבשלום היתה כותרת קורינתית או אורנה ,או שניהם גם יחד ,זה מוסיף פאר נוסף
למצבה ואף מגביה אותה.
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נחמן אביגד שיער בזמנו שהתכנית המקורית של יד אבשלום נשתנתה וכללה מלכתחילה
קומת תולוס עגולה עם עמודים ,שלבסוף לא בוצעה (אביגד  .)188 :1954קומת העמודים שאת
תכנונה שיער אביגד ,נתגלתה בקברו של הורדוס .התכנית המקורית ששיחזר אביגד מראה
דמיון כמעט מושלם לקברו של הורדוס בהרודיון .נראה שבעניין הויתור על התולוס ביד
אבשלום "גברה השפעת הנקודה היהודית על השפעת ההלניזם" (אביגד .)127 :1954 ,העדרה
של קומת העמודים ביד אבשלום ,וההמנעות מעיצובה בדומה לאבות טיפוס הלניסטיים,
תואמים היטב את אופיו "היהודי" של אגריפס ,דבר הבא לביטוי בזכרונות החיוביים שהוא
הותיר בכתב חז"ל .אורית פלג ציינה בדיון על העיטור האדריכלי בקבר הורדוס כי "מצבת יד
אבשלום מבטאת התאמה גדולה יותר של הדגם לרוח ולמסורת האדריכלות המקומית" (פלג
 ,)263 :2013דבר התואם היטב את תולדותיו ודמותו של אגריפס.
יד אבשלום אינה מצבה בודדת ,היא מהווה חלק ממקבץ המונומנטים של נחל קדרון .מאלה,
הקרוב ביותר ליד אבשלום הוא קבר הכוהנים מבני חֵזיר ,שעל חזיתו חקוקה כתובת עברית
המספרת על זהות הנקברים .מן הראוי להעלות כאן אפשרות של קיום קשר משפחתי בין
בעליהם של הקברים הללו ,הסמוכים זה לזה והחצובים מאותו מצוק סלע .אם יד אבשלום
היא קברו של אגריפס שהיה ממוצא כוהני ,יש לבדוק מחדש את האפשרות שבקבר הכוהנים
מבני חֵזיר נקברה משפחת כוהנים גדולים שהיו קרובי משפחה של המלך .בכתובת שנשתמרה
במקום נזכרים שמותיהם של שלושה אחים ,אלעזר ,יועזר ושמעון ,שהם גם שמותיהם של
כוהנים גדולים הידועים בימי הורדוס .זיהוי זה הוצע לראשונה במאה ה 19-על-ידי הצרפתי
מלכיור דה-ווגה והלך בעקבותיו גם שמואל קליין ( .)15 :1920נחמן אביגד הסתייג מזיהוי זה
בטענה שאין בידינו הוכחה שמשפחת הכוהנים מבית ביתוס ,שעליה נמנו הכוהנים הגדולים
בימי הורדוס נמנתה עם משמר הכוהנים מבני חֵזיר (אביגד  .)61 :1954יוסף בן מתתיהו
מספר" :אגריפס העביר את תיאופילוס בן חנן מן הכהונה הגדולה ,ומסר את משרתו לשמעון
בן ביתוס שכינוי הלוואי שלו היה קנתרס .לשמעון היו שני אחים ואב ,ביתוס ,אשר בתו
נישאה להורדוס( "...קדמוניות יט .)298-297 ,מבלי שניכנס כאן לשושלת היוחסין הסבוכה של
הכוהנים הגדולים בימי בית הורדוס ,מן הראוי לשקול מחדש את האפשרות ,שאם יד אבשלום
היא קברו של אגריפס ,הרי הקבר הסמוך עשוי להיות של בני משפחתו ,שהיו כוהנים גדולים.
ראוי לציין שאופייה המונומנטאלי של מערכת קברי הכוהנים מבני חזיר ומצבת "קבר זכריה"
הסמוכה ,נראה ראוי בהחלט לקבורתם של כוהנים גדולים .תאריכה של הכתובת של קברי בני
חֵזיר תואם היטב את ימיו של הורדוס וימיהם של הכוהנים הגדולים שאותם מינה.
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סיכום
במאמר זה הצענו שהמצבה הידועה של יד אבשלום אינה אלא קברו של אגריפס הראשון מלך
יהודה .ההצעה מבוססת על מגוון שיקולים ועדויות נסיבתיות ארכיאולוגיות-היסטוריות,
ועל המקבילות ,ובראשן על קבר הורדוס שנתגלה בהרודיון .ההצעה שנימוקיה הובאו לעיל,
נשארת בגדר הצעה ,ואין בידינו הוכחה של ממש ,אך העדויות הנסיבתיות איתנות למדי.
בעצם הצעת הזיהוי ,כמדומני ,שנסכתי מעט אור על סוגיית מקום קברו של אגריפס ,שעד
עתה המחקר לא עסק בה כלל.
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