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האדומים בהר חברון ומערת המכפלה
נעם ארנון
מבוא
העיסוק בנושא זה התעורר בעקבות הצעה שהעלו כמה חוקרים לקשר בין מבנה מערת
המכפלה לאדומים :לוריא ושגיב טוענים שהמבנה נבנה בידי האדומים 1.לא מצאנו לנכון לדון
במפורט בהצעות אלו במסגרת מאמר זה ,אך נציין כי לדעתנו אין כל אפשרות סבירה להניח
שהאדומים בנו את המתחם בתקופה שלפני הורדוס; המושג “אדריכלות אדומית” בהקשר
לתקופה הזו – אינו בנמצא 2.שרידי ההתיישבות האדומית הקדומה ,שהתגלו בכמה אתרים
בנגב ,תוארכו החל מהמאה ה 7-לפסה”נ והלאה 3.גם בתקופה זו לא הניחו האדומים שום יצירה
אדריכלית של ממש; גם אתר שמגליו זיהוהו כ”מקדש אדומי” אינו מוסיף כל מידע רלוונטי.
הוא התגלה בחורבת קטמית בנגב הצפוני ,כעשרה קילומטרים מדרום לתל ערד .נתגלתה
בו קרמיקה שזוהתה כאדומית מהמאה ה 7-לפסה”נ ,הכוללת צלמיות ופסלים 4,אבל שרידי
המבנה המעטים והסחופים ,המוקדמים במאות שנים לתקופת הנידונה ,לא הותירו חותם
אדריכלי כלשהו ואינם רלוונטיים לדיוננו.
גם העיר האדומית העיקרית מתקופת הבית השני – מרשה – איננה מוסיפה כל מידע משמעותי,
שכן השרידים העיקריים שהתגלו בה הם קברים 5.במרשה לא התגלה מפעל אדריכלי אדומי
העשוי להעיד על יכולת אדריכלית וביצועית בתחום הבנייה המתקרבת לאיכות התכנון והבנייה
של המבנה שמעל מערת המכפלה .תהיה זו השערה מרחיקת לכת ואף בלתי-סבירה לייחס
לאדומים את בניית מבנה זה – המעיד על יכולת גבוהה ביותר בתכנון ,בארגון ובבנייה – מאחר
שלא הותירו כל שריד אדריכלי ניכר אחר.
לעומת זאת ד”ר יצחק מגן ,חוקר בעל מוניטין והתמחות בהר יהודה ושומרון ,טוען שאמנם
הורדוס בנה את המבנה אך ייעודו היה מרכז פולחן אדומי .מגן הרחיב את היריעה לדיון מקיף
בכל הסוגיה האדומית ,ומאחר שהצעתו היא חריגה ומרחיקת לכת ,לדיון בה יוחד מאמר זה.
כאמור ,מגן סבור כי המבנה נבנה בידי הורדוס כמרכז פולחן אדומי .הצעתו קשורה להשקפתו
1
2
3
4
5

לוריא ,תש”ל; שגיב ;1981 ,שגיב ;1 1985 ,שגיב ;2 1985 ,שגיב ;1988 ,שגיב.1995 ,
כשר ,1988 ,עמ’ .4–3
תקופת הכיבושים האדומיים בנגב .ראו בית אריה ,1987 ,עמ’ . 8–7
בית אריה ,תשמ”ה ,עמ’  ;45בית אריה ,תשמ”ז ,עמ’  ;25–22 ,8–7בק ,תשמ”ז ,עמ’ .81–79
רונן ;2003 ,קלונר ואחרים.2010 ,
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הכוללת בסוגיית האדומים ,שנפרסה בהרחבה בכמה מאמרים שכונסו בקובץ  6.JSP 6לדעת
מגן ,הורדוס בנה את שני המתחמים המקודשים בחברון – מערת המכפלה ואלוני ממרא –
כמרכזי פולחן אדומיים 7.לדעתו “אין ספק שאלוני ממרא נבנה בימי הורדוס או סמוך לזמנו
בידי האדריכלים שבנו את הר הבית ואת מערת המכפלה [ ]...שני האתרים נועדו לספק את
8
צרכי הפולחן של האדומים ,וכל המקורות היהודים מתעלמים מהם”.
מגן סובר כי אוכלוסיית הר חברון הייתה ונשארה אדומית-פגנית לאורך כל תקופת בית שני,
ולמענה נבנה המתחם המפואר שמעל המערה בידי הורדוס .לדבריו ,בנייה בסדר גודל כזה
ובסגנון שבו נבנו שלשת האתרים – הר הבית ,מערת המכפלה ואלוני ממרא – מעידים בבירור
כי “בוניהם למדו באותו בית ספר לאדריכלות” 9,וכי הבונה לא היה אלא הורדוס ,אך המבנה
נועד לשמש מרכז פולחן אדומי.
כדי להתמודד עם השקפה זו נעסוק להלן באדומים בתקופת בית שני בהר חברון ובנכונות
טענותיו של מגן.

ראשיתה של “אדומאה”
חברון נמצאת בלב האזור שבמרכז דיוננו ,מרכז יהודה ודרומּה ,הנקרא במקורות החל מהתקופה
ההלניסטית “אדומאה” .מועד תחילת הגדרת האזור כ”אדומאה” אינו ברור; הנוכחות האדומית
באזור החלה אחרי חורבן בית ראשון והמשיכה בתקופה הפרסית ,אך שם זה אינו נזכר במפורש
10
בתקופה זו.
העדות הקדומה ביותר לקיומה של יחידה מנהלית זו מובאת אצל דיודורוס מסיקיליה ,והיא
מוזכרת גם בפפירוסים של זנון באמצע המאה ה 3-לפסה”נ .לפי אזכורים אלו ואחרים היא
מילאה תפקיד בכלכלה ובפוליטיקה בתקופה ההלניסטית עד לכיבושה בידי יוחנן הורקנוס
בסוף המאה ה 2-לפסה”נ 11.על פי אבי יונה ,כללה יחידה זו את דרום הר יהודה עד באר שבע,
12
בלי שפלת החוף ,ובירתה הייתה לכיש ,מרשה או חברון.
לא מזמן הציע עמוס קלונר להקדים את זמנה של “אדומאה” לתקופה הפרסית 13.על פי קלונר,
6
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מגן.4–1 2008 ,
מגן ; 1991 ,מגן ,1 2008 ,עמ’  ;17–16מגן ,2 2008 ,עמ’  ;90–85מגן ,3 2008 ,עמ’ .113–112
מגן ,1991 ,עמ’ .55–53
מגן ,3 2008 ,עמ’ .111–109
ראו למשל ספראי ,תש”ם ,עמ’ .72
ראו אצל קלונר ,תשע”ה.
אבי-יונה ,תשכ”ג ,עמ’ .22
קלונר ,תשע”ה .השערה זו סבירה אך טרם הוכחה; היא נסמכת על אוסטרקונים מהמאה ה 4-לפסה”נ ועל
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בסוף המאה ה 20-נראו בשוק העתיקות יותר מ 2,000-אוסטרקונים בארמית הכוללים הנהלת
חשבונות וכמויות מוצרים ,הקשורים בעיקר לאוכלוסייה כפרית ,ולפי התאריכים שעליהם הם
נכתבו במחצית השנייה של המאה ה 4-לפסה”נ .הרוב המוחלט של השמות המופיעים בהם
הוא שמות אדומיים וערביים ,והם מייצגים ישות דמוגרפית שנוצרה במשך יותר מ 100-שנים,
כלומר מאמצע המאה ה 5-לפסה”נ .שמות ערביים ואדומיים עם המרכיב התאופורי “קוס”
התגלו גם באתרי צפון הנגב ,והם שייכים לישות דמוגרפית ותרבותית משותפת ,שהתגבשה
בתהליך ארוך .לדברי קלונר ,החדירה האדומית לדרום יהודה החלה כבר בסוף תקופת הברזל,
מהמחצית השנייה של המאה ה 7-לפסה”נ .תהליך החדירה האדומית לנגב המשיך גם בעת
השלטון הבבלי ובמחצית הראשונה של התקופה הפרסית ,וסביר להניח כי “המרכיב האדומי”
הקים יישובי קבע במחציתה הצפונית של אדומאה ,ואילו “המרכיב הערבי” שמר על אורח
חיים נוודי – והתיישבותו ביישובי קבע הייתה אטית יותר .לדעת אפעל ,השמות הכתובים
באוסטרקונים מייצגים את תהליך חדירת האדומים לתחום אדומאה בסוף תקופת הברזל,
ואילו הערבים הופיעו מאוחר להם 14.האוכלוסייה באדומאה כללה מרכיבים אתניים ,דתיים
ותרבותיים מגוונים בתקופה הפרסית וההלניסטית; השמות במרשה הם בעיקר אדומיים
וערביים ,וכן פיניקיים ומעט מצריים ויהודיים .בראשית המאה ה 3-לפסה”נ מופיעים שמות
יווניים עם הלשון היוונית .היוונית רווחה במרשה במאה ה 3-לפסה”נ ,והייתה לשפת המנהל
והמסחר העיקרית במאה ה 2-לפסה”נ ,אחר הכיבוש הסלווקי .האדומים הפכו יהודים אחר
כיבוש יוחנן הורקנוס בשנת  111לפסה”נ.
לדברי קלונר ,המקרה של אדום הוא דוגמה חריגה להעברת שם מטריטוריה שהייתה קיימת
בעבר הירדן המזרחי בתקופת הברזל – לשטח בדרום הארץ ,ממערב לים המלח והערבה,
בתקופות הפרסית וההלניסטית .השימוש במונח “אדומאה” להגדרת טריטוריה בדרום יהודה
אינו יכול להתקבל כאימוץ מאוחר של שם או כאנכרוניזם בתקופה ההלניסטית במנותק מאדום
של תקופת הברזל ,היא אדום המקראית.
גבולה הצפוני של אדומאה נמשך מעמק האלה ועבר בין בית צור לחברון .מצפון לקו זה הייתה
פחוות “יהד” .עין גדי השתייכה ליהודה ,ומצדה – לאדומאה .לא ברור היכן עבר גבולה המערבי
של אדומאה; הגבול המזרחי נמתח מעין גדי לאורך ים המלח והערבה הצפונית .שטחה השתרע
על  2,500קמ”ר לערך ,וכלל את מרחב באר שבע וערד.
הממצא הארכאולוגי באדומאה מתאפיין בצלמיות חרס משלשה טיפוסים ייחודיים – גבר
עומד; אישה וילד; פרש רוכב על סוס או על גמל .כמו כן התגלו דגמי פאלוסים נימולים.
ממצאי חפירות מרשה.
 14אפעל.2003 ,
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קלונר מציע שההיפארכיה “אדומאה” הוקמה על ידי הפרסים בסביבות שנת  400לפסה”נ,
וכי שמה משקף את המרכיב האתני והדתי הדומיננטי באזור .יחידה מנהלית זו משתקפת
באוסטרקונים וייתכן שגם במטבעות שהוטבעו ושימשו אמצעי תשלום מקומי כמו בפחוות
השכנות – יהודה ,שומרון ופלשת 15.קלונר אינו מקבל את האפשרות שההיפארכיה הוקמה רק
בתקופת הכיבוש המקדוני בסוף המאה ה 4-לפסה”נ (סביב שנת  ,)312–332אחר כיבוש עזה
בידי אלכסנדר .לדבריו ,הממצאים משפלת יהודה מצביעים על חשיבות “המרכיב האדומי”
באזור כבר במאה ה 5-לפסה”נ ,שלא נפל מ”המרכיב הערבי”.
מול הצעה זו ניכר היעדר השמות “אדום”“ ,אדומים” או “אדומאה” בפרק הזמן המרכזי של
התקופה הפרסית ,מאמצע המאה ה 6-עד סוף המאה ה 5-לפסה”נ .יש פער במידע על הנוכחות
האדומית בין תקופת הברזל ,במאה ה 7-לפסה”נ ,ועד למחצית הראשונה של המאה ה6-
לפסה”נ ,ובין המידע הקיים בסוף התקופה הפרסית וההלניסטית ,במאה ה 5-עד ה 2-לפסה”נ.
הסבר אפשרי לכך הוא שהתיישבות האדומאים – האדומים לשעבר – בדרום יהודה נבלעה,
נטמעה ונעלמה באזכורים של ערבים ֵוקדרים .אין הסבר הגיוני לוגי או היסטורי העשוי להסביר
את היעלמות השמות “אדום” ו”אדומיים” ואת הופעת הישות הטריטוריאלית והאתנית החדשה
ששמה “אדומאה” על תושביה האדומאים לאחר הפסקה של  200שנה .לדברי קלונר ,ההנחה
כי “אדומאה” הופיעה יש מאין בסוף המאה ה 4-לפסה”נ אינה תואמת התפתחויות דמוגרפיות
מקובלות ואף נעדרת מקבילות היסטוריות .סביר להניח כי האדומאים היו המרכיב החשוב
בקבוצה האדומית-ערבית .בסוף המאה ה 5-או בראשית המאה ה 4-לפסה”נ היוו האדומים
והערבים את תשתית האוכלוסייה של הישות הפוליטית היישובית ששמה “אדומאה”.
השימוש במונח “אדומאה” כטריטוריה בדרום יהודה אינו יכול להיות מוסבר באימוץ מאוחר
של שם ,באנכרוניזם ,בנוסטלגיה או בכל הסבר אחר המנתק אותו מהשם המקראי “אדום” .אין
דוגמאות להעתקת שם של אזור לאחר פער של מאות שנים ביישובו ולשימוש בשם העתיק
בלא הקשר דמוגרפי ורצף אוכלוסייתי ,ועל כן הסבר סביר להופעת שם זה הוא הופעת היחידה
16
הטריטוריאלית “אדומאה” כבר בתקופה הפרסית.

 15מטבע כזה טרם נמצא.
 16ראו גם ארליך ,תשע”ג; ספראי ,תשע”ג ,עמ’ .118

כנס מחקרי חברון ויהודה הרביעי | מדרשת חברון 15

גיור האדומים
לשאלת הזהות הדתית של תושבי הר חברון החל מהמאה ה 1-לפסה”נ השלכה של ממש על
הבנת מבנה מערת המכפלה ,ועל כן נייחד לנושא זה את הדיון להלן .כאמור ,האדומים עברו
תהליך גיור והצטרפות לעם היהודי בסוף המאה ה 2-לפסה”נ .תהליך זה תופס מקום נרחב
במחקר; נסקור להלן כמה מהדעות העיקריות שנכתבו בנושא .המקורות בנושא הם מעטים:
17
לפי סטראבו ,האדומים היו נבטים שהתקרבו ליהדות והיו שותפים להם באותם המנהגים.
לפי פתולמאוס ,האדומים היו פניקים וסורים ,ולאחר שהיהודים גברו עליהם והם הוכרחו
להימול ,להצטרף אל לאום היהודים ולנהוג כמוהם ,הם נקראו יהודים 18.בן מתתיהו דן במצוא
האדומים כמה פעמים בכתביו:
הורקנוס כבש גם את אדוריים ואת מרשה ערי אדום ,והכריע את כל האדומים ,והרשה להם
להישאר בארץ אם יימולו וייאותו לקיים את חוקי היהודים .הללו קיבלו על עצמם ,מאהבת
ארץ אבותם ,גם את המילה וגם להשוות את שאר הליכות חייהם לאלו של היהודים .ומאותו
19
זמן ואילך היו הללו יהודים.
וכן:
קוסגבר היה אדומי לפי משפחתו ,מן הראשונים במעלה אצלם .ומוצאו מאבות שהיו כוהני
קוס; האדומים חושבים אותו לאל .אך הורקנוס המיר את סדר המדינה של האדומים במנהגיהם
20
ובחוקים של היהודים.
הדעה הראשונה שנבחן היא דעתו של ד”ר יצחק מגן ,לשעבר קצין מטה ארכאולוגיה באיו”ש.
דעה זו שונה שינוי עקרוני מדעת כל החוקרים שעסקו בנושא ,ויש לה השלכות ניכרות על הגדרת
21
מבנה מערת המכפלה .כאמור ,דעתו מובאת בהרחבה במקורות מספר ,ובמיוחד בקובץ . 6JSP
בתחילת מאמרו גם הוא מודה שאין שום ממצאים ארכאולוגיים שאפשר ללמוד מהם על
האדומים ועל הגיור :האם היה מלא או חלקי; האם אימצו האדומים מנהגים יהודיים בכל
התחומים 22.בכלל ,אין בכתבי חז”ל אזכור לגיור המוני של אדומים 23,ולדעתו חז”ל לא דנו
בגיור האדומים כי מבחינתם הם נשארו גויים; ובניגוד לשומרונים אין בחז”ל ויכוח דתי עם
17
18
19
20
21
22
23

סטראבו ,1924 ,גיאוגרפיה טז 34 2
שטרן 1974 ,א ,עמ’ .356–355
בן מתתיהו ,תשמ”ה ספר יג ,פסקה .258–257
שם ,טו.254–253 ,
מגן.1 2008 ,
שם ,עמ’ .2
התלמוד דן בסוגיית גיור האדומים כפרטים; לדעת מגן יש בכך סימן שלא התגיירו לגמרי .שם ,הערה .78
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האדומים כי חז”ל ראו באדומים פגנים 24.לדעת מגן ,שני המקומות הקדושים בחברון היו
מקדשים אדומיים ,ומכאן הוכחה שהאדומים לא התגיירו 25.לטענתו ,אין אזכור בחז”ל למערת
26
המכפלה ולאלוני ממרא מאחר שהיו אתרים אדומיים.
מגן שולל את הדעה (של כשר ואחרים) שהאדומים התגיירו מרצון והשתלבו בעם היהודי.
לדעתו לא סביר שאחרי מלחמה קשה האדומים נהיו יהודים בתוך  50שנה ,והוא טוען שזו גם
דעתו של בן מתתיהו 27.לדעת מגן ,בן מתתיהו ראה בהר חברון חלק אורגני מיהודה ,ולכן כתב
שהאדומים נהיו יהודים ,אך בה בעת גם כתב עליהם כעל עם (אתנוס) נפרד 28.ואולם בן מתתיהו
ציטט היסטוריונים שקדמו לו; הוא הסתמך על מקורות רומיים כגון סטראבו ופתולמאוס,
ודבריו נכתבו  200שנה אחרי המאורעות ולא הסתמכו על מקורות יהודיים בני הזמן – כי אין
29
כאלו .איך ייתכן שאין דיון בחז”ל על הנושא הזה?
באשר להורדוס ,מגן טוען שהיה אדומי מוחלט .אנטיפר ,אביו ,נשא אישה נבטית – ולכן מבחינה
הלכתית ילדיו לא נחשבו יהודים .עוד הוא סובר כי הורדוס נהג כמלך הלניסטי שמלכותו נמצאת
במקרה בירושלים ,ובנה גם היכלות פגניים .הורדוס נהג כפגני ,וקיים כמה ממצוות היהדות רק
למראית עין; 30האדומים המשיכו לסגוד לאליל קוס 31,ומגן אף מייחס למרד קוסטובר משמעות
32
לאומית-דתית כלל-אדומית.
גם מגן מודה שאין ממצאים ברורים ואין הוכחה לשום דעה 33,אך הממצאים הארכאולוגיים
עשויים להעיד עדות אחרת 34.מגן טוען שהתגלו מקוואות טהרה בכל היישובים מצפון לבית
צור – אך אין מקוואות מדרום לבית צור ,ולכן בית צור נתפס כגבול בין היהודים מצפון לאדומים
מדרום .בתקופה החשמונאית לא היו מקוואות במרכז הר חברון ,במקום שחיו האדומים
שהתגיירו .לדעתו ,היהודים שברחו להר חברון אחרי המרידות לא בנו מקוואות בגלל החורבן,
שחולל משבר דתי 35.מגן מודה שהתגלו בכל האזור כלי אבן – סממן יהודי מובהק – וטוען שאלו
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

שם ,עמ’ .16
להבנתי זהו טיעון מעגלי – טיעון זה נשען על הנחה המתבססת על הטיעון עצמו.
כנ”ל.
מגן ,1 2008 ,עמ’ .16
שם ,עמ’ .18–17
שם ,עמ’ .20–19
שם ,עמ’ .20–19
לטיעון זה אין כל ביסוס ארכאולוגי.
שם ,עמ’ .22–21
שם ,עמ’ .26
כפי שנראה להלן ,טענה זו של מגן אינה מדויקת .הממצאים בחברון – מקוואות וכלי אבן – משקפים יישוב
יהודי .לא התגלה כל פריט אדומי החל מהמאה ה 1-לפסה”נ.
שם ,עמ’  .31ברם בחברון התגלו שלושה מקוואות“ :ביר איג’דא – חמאם שרה” שהיה ידוע מזה דורות ,ושני
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כלי אבן של פליטים יהודים מהמרד הגדול .לדעתו ,פליטים יהודים ברחו לתל רומדה ,שהיה
36
נטוש מהתקופה הפרסית.
לדעת מגן ,היהודים שיישבו את דרום הר חברון אחרי מרד בר כוכבא הם ממוצא יהודי ולא
ממוצא אדומי .הוא טוען שהאדומים נשארו פגנים ואחר כך התנצרו ,ולא השתתפו במרד בר
כוכבא 37.להימצאות שרידי יישובים יהודיים רבים בהר חברון מצא מגן הסבר :אזור הר חברון
היה מיושב בדלילות כי האדומים נרדפו על ידי שני הצדדים ,היהודים והרומאים ,ופליטים
38
יהודים יישבו אותו רק לאחר החורבן .לדעתו לפני המרד לא הייתה אדומאה מיושבת ביהודים.
מגן טוען כי חז”ל לא כתבו על האדומים 39.אחרי המרידות מופיע בכתביהם המונח “דרומא”,
שהחליף את “אדומאה” .לפיו ,ר’ ישמעאל אמנם מופיע במשנה ,אך המינוח השתנה אחרי
ימיו .מקורות חז”ל התעלמו מהאדומים ודיברו רק על “דרומא” או על דרומים כי האדומים
כבשו חלק מיהודה ,כיבוש שחז”ל לא הכירו בו 40.היהודים בדרום הר חברון שמרו בקפדנות
על מנהגים יהודים; לדוגמה פתחי בתי כנסת היו במזרח כמו במקדש ,הם שמרו על הלשון
העברית ,השתמשו בכלי אבן וקברו בגלוסקמאות כמו בירושלים .השקפתו המקורית של מגן
על האדומים מעצבת את דעתו גם בנוגע לזהות מערת המכפלה ולהגדרתה ,ועניין זה נידון
בהרחבה במאמרו41.השקפתו המקורית של מגן בסוגיה האדומית הביאה אותו למסקנה מקורית
לא פחות באשר למערת המכפלה :לדעתו ,הורדוס (האדומי) בנה את מערת המכפלה ואת
אלוני ממרא כמרכזי פולחן אדומיים בעבור האדומים ,שנשארו פגנים 42.מכל מקום לדעתו
האוכלוסייה האדומית (הפגנית) היא ששימרה את זכר מערת המכפלה במשך  500שנה בהיעדר
יהודים באזור ,ולכן שימור מערת המכפלה ואלוני ממרא וזיהוים בימי בית שני היו פעולה של
43
האדומאים.
ועדיין עולה השאלה מה לפגנים ולמסורת האבות ,ובשלה נאלץ מגן להודות ש”נרטיבים
מהתורה היוו מסורת של עמים רבים שאכלסו את האזור בתקופת בית שני .כל אחד חיפש
שרשים היסטוריים על מנת לחזק אחיזתו באזור ולהוכיח צדקת עברו וזכותו לארץ ולמקומות
36
37
38
39
40
41
42
43

מקוואות נוספים שהתגלו בחפירות  .2014ראו להלן.
שם ,עמ’  .33ברם הממצא בתל חברון מוכיח בדיוק את ההפך ,ונדון בכך להלן.
שם ,עמ’ .38
שם ,עמ’ .41–40
שם ,עמ’ .44–43
נדון להלן בכמה מקורות הסותרים טיעון זה.
מגן.2 2008 ,
מגן אינו מסביר מדוע אוכלוסייה פגנית אמורה להעריץ את קברי אבות האמונה המונותאיסטית ,ומדוע היה
הורדוס עשוי לחשוב שהקמת מונומנט מעל קברים אלו תסייע לאוכלוסייה זו.
מגן ,2 2008 ,עמ’ .71
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הקדושים” 44.גם מגן מעלה את השאלה“ :איך נוצרה הזיקה לאבות היהודים ולהר חברון? האם
המסורות האלו היו נפוצות ביניהם?” – ועונה – “אלו שאלות שאין להם תשובה פשוטה ושייכים
לזמן כתיבת ספר בראשית” 45.אכן אין תשובה פשוטה לשאלות אלו ,המערערות את שיטתו
כולה ,ולכן מגן מציע אפשרות נוספת :האדומים החזיקו בפולחן קוס וקלטו גם מסורות יהודיות
46
ובהן הערצת האבות .השיתוף אפיין את האדומים ,ועליו התבססה עצמאותם הדתית והלאומית,
לכן שאפה התנועה הבדלנית האדומית לבנות מרכז פולחן חלופי 47.לדעתו ,מרד קוסטובר מבטא
48
תנועה רחבה של חזרה לזהות האדומית ,שהורדוס בה סכנה לשלטונו ולכן הוציאו להורג.
חוקרים רבים רואים בעובדה שבשנת  63לפסה”נ לא ניתק פומפיוס את אדומאה מיהודה
הוכחה כי האדומים כבר היו בעת ההיא חלק אורגני מהעם היהודי ,ומגן מעריך:
ההיפרדות הפוליטית והדתית לא נוצרה ביום אחד אלא מיד אחרי כיבוש פומפיוס .יתכן שרק מעטים
קיבלו את הדת היהודית כשהרוב המשיכו לעבוד את קוס .ההבדל בזמן בין כיבוש יוחנן הורקנוס לזה
49
של פומפיוס הוא סה”כ  50שנה –  – 63–112זמן קצר מכדי להתבולל לחלוטין בתוך דת אחרת.
לכן מצא מגן הסבר רב-השראה:
לאחר חיסול קוסטברוס הורדוס שיחזר את הסטטוס קוו הפוליטי והצבאי אך התקשה להפסיק את ההשתוקקות
לדת האדומית .הוא לא יכול לחייב אותם לחזור ליהדות ולקיים את מצוותיה מאחר שהוא עצמו לא היה יהודי,
אך הוא הבין שההתנזרות האדומאית מהיהדות פירושה אימוץ מחדש של פולחן קוס ,מה שהיה מוביל לניתוק
פוליטי מיהודה ובכך יתרסק חלומו לייסד מדינה גדולה שכוללת את אדומאה ,יהודה ושומרון .לאחר מינויו
כמלך יהודה קונפליקטים של אינטרסים עם האדומאים החלו לצוץ .בזמן שהאדומאים רצו מדינה נפרדת הורדוס
שבעצמו היה אדומי רצה לייסד מדינה גדולה שהם היו רק חלק ממנה ומרכזה היה ירושלים .להיות מלך של
היהודים וירושלים היה יותר מכובד ויוקרתי מהיותו מלך רק של אדומאה בדרום הרי חברון .הורדוס שבעצמו
היה אדומי ולא יהודי הבין שהאדומים עלולים להיפרד ,הוא רצה להיות מלך גם של יהודה וגם של אדום ,לכן,
כדי למנוע פילוג ,הורדוס החליט לבנות שני אתרים באדומאה שיהיו קדושים גם ליהודים וגם לאדומאים ויהוו
50
גשר בין הדתות.
44
45
46
47
48
49
50

שם ,עמ’ .86
שם ,עמ’ .87
שם ,עמ’ .88
מעבר להיות עצם קיומה של תנועה או מגמה כזו בגדר השערה מרחיקת לכת וחסרת בסיס ,השאלה שיש
לשאול כאן היא כמובן מדוע הורדוס ,שרצה לשלב את האדומים בעם היהודי ,הקים בעבורם מרכז פולחן
נפרד ,שינציח את היבדלותם?
אם כך ,למי היה אינטרס לבנות מקדש אדומי במערת המכפלה?
אם כן ,מדוע לא ניצלו האדומים את כיבוש פומפיוס כדי להיפרד מיהודה? האם ההיפרדות החלה אחרי
פומפיוס – אם כן מתי כן היוו האדומים חלק מהעם היהודי? האם היה זה בזמן הקצר שלפני כיבוש פומפיוס?
נטענת כאן טענה והיפוכה.
מגן ,2 2008 ,עמ’  .88האם כדי למנוע פילוג העמיק הורדוס את ניתוק האדומים מירושלים והקים מקדש
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לדעת מגן ,הורדוס – שסבל רבות עקב מוצאו האדומי – ייחס חשיבות גדולה לקשריו ולקשרי
האדומאים עם האבות ולהצגת מוצא שיוכל להתגאות בו .לכן היה אך טבעי שהורדוס הדגיש
את קדושת מערת המכפלה ,שהייתה חלק מהמסורת היהודית והאדומית ,ובנה שני אתרים
51
שייכים לאבות היהודים והאדומאים – מערת המכפלה ואלוני ממרא.
אם כך ,האם הורדוס תמך בזהות הדתית הנפרדת של האדומים או בחיבורם למסורת היהודית?
על כך שוב עונה מגן בהסבר מפותל:
בצעד הזה [בניית שני המקדשים] הוא רצה למנוע הזרה דתית שלגביו היוותה סיכון פוליטי,
ורצה לחזק את הדת היהודית אצל האדומאים .הורדוס היה מלך מדינה יהודית מתפשטת,
אמנם היה מזוהה עם הדת והתרבות האדומאית במיוחד עם התרבות ההלניסטית וגם היה
בעד עצמאות דתית אדומאית .אך גם כתומך עצמאות דתית אדומאית לא היה הורדוס יכול
52
להרשות לעצמו זאת מסיבות פוליטיות.
תאוריה זו ,על כל חלקיה ,היא מרובת סתירות פנימיות כפי שהראיתי לעיל ,ונסתרת גם באמצעות המקורות
וגם באמצעות הממצאים הארכאולוגיים .סתירות אלו מחייבות המצאת הסברים מפותלים ,שרק שכנוע פנימי
עמוק יכול לאפשר לקבלם .כאמור ,מגן העלה תאוריה זו גם באשר לאתר המקודש השני בחברון – אלוני
53
ממרא:
אחרי חורבן בית ראשון האדומים אימצו את המסורת היהודית .הורדוס בנה את שני האתרים כאתרי פולחן
אדומים .היהדות אסרה הערצת קברים כי הם מקור לטומאה .לא יתכן שיהודים בנו אתר מקודש פרט להר
הבית .שתיקת המקורות היהודים ויוספוס מראה שהפולחן שם היה אדומי .האדומים שמרו על זהות דתית
54
ולאומית נפרדת בתוך החברה היהודית.

לדעת מגן ,הורדוס היה אדומי ולכן רק לאגריפס נכדו – דור שלישי למתגיירים – אמרו נתיניו
היהודים “אחינו אתה” 55.משטר הורדוס נשען על גויים ,והוא בנה את שני האתרים בעבור
האדומים 56.כאן מגלה מגן עובדה מפתיעה – שלמרבה התמיהה עולה כבדרך אגב ,בלא כל
פירוט ,צילום או הפניה; הוא טוען שהשם “קוס” התגלה בתחתית מזבח אבן באלוני ממרא,
עובדה המעידה על פולחן אדומי במקום .כאמור ,בהיעדר פרטים אי אפשר לעסוק בגילוי זה,
אם אמנם קיים .בהחלט ייתכן כי פריט מהמאה ה 2-לפסה”נ הנושא את השם “קוס” נמצא
במקום; אך אין בו כדי ללמד דבר על פולחן אדומי במאות שלאחר מכן.

51
52
53
54
55
56

חלופי? יש בכך סתירה פנימית.
שם ,עמ’ .89
שם.
מגן.3 2008 ,
שם ,עמ’ .112
על פי המשנה ,סוטה ז ,ח.
שם ,עמ’ .113
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מכל מקום לדעת מגן נבנו שני האתרים כתגובה לדרישות דתיות של האדומים; שניהם
מקושרים לדת האדומית ,שהגיעה לשיא התעוררות בימי קוסטובר .לסיכום כתב מגן“ :בהעדר
חפירות רחבות היקף בהר חברון נותרו האדומים ,תולדותיהם ודתם בערפילי מסתורין” .אין
57
ספק כי קשה לחלוק על סיכום זה.
מול דעתו של מגן עומד למעשה רוב עולם המחקר ,ונביא להלן דעות עיקריות של חוקרים מספר
שעסקו בנושא .שאלת גיור האדומים זכתה למגוון התייחסויות .חוקרים נגעו בשאלה האם הגיור
נעשה בכפייה או שנבע מתהליך רצוני של האדומים .לדעת קוכמן ,האדומים היו בעצם יהודים
במוצאם שחזרו ליהדות 58.דעה דומה היא דעתו של קלויזנר; לדעתו חלק ניכר מהאדומים היו יהודים
שנעשו אדומים בעל כרחם בלחץ מיעוט אדומי שחדר לאזור בתקופה הפרסית 59.מולם עומדת דעתו
של שצמן ,כי הגיור נעשה בכפייה“ :לפי המידע שבידינו המסקנה ברורה :יוחנן הורקנוס הכריח את
60
האדומים להימול ולהתייהד .אלה שסירבו להיכנע לכפיה זו נאלצו לגלות מארצם”;
אפשר שהיו כמה גורמים שהקלו על האדומים לקבל את הדרישה להתגייר ,כגון שמנהג המילה לא היה זר להם,
שהוצע למקצת ראשי המשפחות או מנהיגים לשתפם במנהל החשמונאי או שנמצאו כאלה שראו בכך מפלט
מהשתלטות הייוונות והמתייוונים .ואולם בעיקרו של דבר כפה הכובש את הגיור על האדומים ,כפי שמדווחים
61
יוספוס ופטולמאוס ,ואין לחשוב שהם היו מתגיירים מרצונם לולא נכבשה ארצם.

כך או כך ,כל החוקרים סבורים שאחרי הגיור היו האדומים ליהודים גמורים .אפשטיין מוכיח
כי זו גם דעת חז”ל :המונח “אדומי” הפך מילה נרדפת ל”דרומי” – ושינוי זה אפשרי רק מפני
62
שהגרים האדומים נחשבו יהודים במלוא מובן המילה.
לעומתם ,הדעה הרווחת בקרב רוב החוקרים כיום היא שהאדומים היו קרובים קרבה תרבותית
ואתנית ליהודים ,והגיור שימש צעד פורמלי שהשלים תהליך התקרבות עמוק ורחב .זו היא
63
דעתו של אוריאל רפפורט:
התושבים האדומים קיבלו על עצמם את עול היהדות והפכו לחלק מן העם .אמנם הורקנוס תבע זאת מהם
באיום של גירוש ,אך אין זה ממעט מן העובדה שהם ניאותו להתייהד ,שהם התמידו ביהדותם ושבכך הם נבדלו
מתושבי הערים ההלניסטיות בכלל ומתושבי מרשה ואדוריים בפרט .ודאי שבכח הכפיה בלבד לא היה מעשה זה
64
נושא פירות .האדומים היו מוכשרים להתייהדות ,וכיבוש אדוריים ומרשה רק השלימו את התהליך.
57
58
59
60
61
62
63
64

שם .הגם שמגן עצמו אינו נוהג כך ,שהרי הוא פיתח תאוריה מרחיקת לכת בלא כל בסיס עובדתי.
קוכמן ,תשמ”א.
קלוזנר ,תש”י ,עמ’ .88–87
שצמן ,תשס”ו ,עמ’ .229
שם ,עמ’ .241
אפשטיין ,תר”ץ ,עמ’  ,70וראו גם להלן.
רפפורט ,תשכ”ה.
שם ,עמ’ .80–79
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במאמר אחר העלה רפפורט את השאלה כיצד בפועל התבצע הגיור 65.לדעתו ,לא סביר שמוהלים
יהודים מטעם החשמונאים עברו בהמוניהם מיישוב ליישוב למול את האדומים – שכן הלכות
מילה טרם נקבעו .למרות זאת ,עובדה היא שתהליך הגיור הצליח הצלחה מרשימה 66.הערעור
היחיד על הגיור בא מצד קוסטובר ,אך הוא היה בן למשפחת כהני קוס ואין להסיק ממנו על כל
האדומים .רפפורט מגיע למסקנה כי פקודת ההתייהדות של הורקנוס הייתה שלב הסיום של
תהליך הסתפחות היהודים לאדומים 67,וכי כיבוש פומפיוס היה הזדמנות לאדומים להתנתק
מיהודה ולחזור לדת אבותיהם; אך עובדה היא כי הזדמנות זו לא נוצלה .האדומים היו נכונים
להיענות לצו הגיור של הורקנוס כאל משהו שציפו לו וניאותו לציית לו 68.כמו כן האוכלוסייה
האדומית דיברה לשון קרובה לעברית ודיברה גם ארמית ,שרווחה בקרב היהודים .בלוח השנה
האדומי שמות החודשים זהים לשמות שבלוח היהודי ,וגם הם נהגו לעבר את השנה באמצעות
הוספת אדר שני 69.גם מנהגי הנישואין היו קרובים :במרשה התגלתה כתובה אדומית כתובה
70
ארמית ,המראה קרבה במנהגי הנישואין בין היהודים לאדומים.
לסיכום ,אין להפריז בהבדל בין האדומים של בית ראשון לאדומאים של בית שני 71,וכן יש
קרבה תרבותית בין היהודים לאדומים בלשון ,בלוח השנה ובמנהג המילה ,מאחר שבמקביל
“תרבות” יהדותי .אדומאה ,הסמוכה ליהודה
ל”תרבות” ההלניסטי התקיים בארץ ישראל גם ִ
ִ
72
ותושביה קרובים ליהודים בלשון ובמנהגים ,היה זירה לשני תהליכי התרבות האלה .לפחות
בקרב חלק מן האדומים התחזקה השפעת היהדות כדת וכתרבות המייצגת שלטון חדש;
האוכלוסייה שהזדהתה עם התרבות ההלניסטית ולא הצליחה להשלים עם השינוי – גלתה
מארצה.
חלק נכבד מתושבי אדומאה מילאו את פקודת הגיור של הורקנוס ,קיבלו עליהם את דת ישראל
ונשארו נאמנים ליהדותם וליהודי ארץ ישראל בימים טובים ובימים רעים ,ובעצם נטמעו בקרב
יהודי הארץ .רפפורט סבור שההתייהדות נעשתה ע”י ראשי החמולות 73.הוא דוחה את דעתו של
74
קוכמן וקובע כי דעתו אינה מקובלת על דעת רוב החוקרים ואינה תופס מקום בשיח בנושא הזה.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

רפפורט ,תש”ע ,עמ’ .62–61
שם ,עמ’ .64
שם ,עמ’ .65
שם ,עמ’ .67
שם ,עמ’ .68
ראו קלונר ואשל ,תשנ”ד.
רפפורט ,תש”ע ,עמ’  ,69הערה .36
שם ,עמ’ .70
שם ,עמ’  .71זו היא גם דעתו של כשר.1988 ,
רפפורט ,תש”ע ,עמ’  ,71הערה .37
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דעה דומה היא דעתו של כשר 75.הוא מציין כי גיור כפוי הוא מנוגד להלכה ,דן בהרחבה בעניין
ומביא דעות רבות 76.לדעתו ,העמידה האיתנה של היהודים בהנהגת החשמונאים נגד מזימות
77
השמד של השלטון הסלווקי ובעלי בריתו בערים ההלניסטיות עשו רושם כבר על עמי הסביבה.
הצלחותיהם בשדה הקרב ,ממדי הכיבוש הגדולים וההכרה הבין-לאומית הקנו לחשמונאים
פרסום רב ועשו אותם לחוד החנית במאבק נגד השלטון הסלווקי .אך טבעי שההשפעה
היהודית על השכנים האדומים גברה והלכה; אם נביא בחשבון אפשרות של תעמולה יהודית
שניזונה מהשראת התלהבות מנצחים נבין בנקל את מידת ההשפעה היהודית שהחישה את
תהליך ההתקרבות .ניצחונות החשמונאים סללו בהדרגה ובעקביות את הדרך ליצירת רגשי
הזדהות מצד עממים אלו ,דרך שהובילה רבים מהם להתייהדות גמורה מרצון ובלא כפייה .כשר
78
סובר כי חלוקת פומפיוס היא הוכחה להצלחת הגיור – מזרח אדומאה הוכר כחלק מיהודה.
לו היה גיור מאונס הייתה משלחת אדומית באה לפומפיוס לתבוע חזרה את זכותם על השטח;
79
טמיעת האדומים מעידה על השתלבותם במרד.
באשר לסוגיית הגיור כשר טוען כי האדומים נהגו למול מקדמת דנא; בהנהגת המילה היה חידוש
מנהג אבות עתיק יומין שלהם .לדעתו ,גיור האדומים נעשה בהסכמה מצד ראשי השבטים לאחר
שניצחונות החשמונאים עוררו רגשי אהדה והזדהות מצד העמים שהיו תחת הכיבוש ההלניסטי,
והאדומים העדיפו להתחבר ליהודים ולמזג את עתידם עמם .מיזוג זה עמד במבחן בזמן כיבושי
פומפיוס ( 63לפסה”נ) ,כאשר ניתנה ההזדמנות לעמים השונים להתנתק מהמדינה היהודית,
ובמבחן קשה הרבה יותר בזמן מרד החורבן ,כאשר היהודים שנמנו על צאצאי האדומים היו בין
80
הלוחמים העזים ביותר נגד הרומאים וסבלו קשות מתוצאות המרד עם שאר היהודים.
בהתייחס לדעתו של שצמן קבע כשר כי גיור בכפייה עמד בניגוד גמור להלכה היהודית כבר
מימי המקרא .גם שתיקת המסורת התלמודית בעניין זה אומרת דרשני ,ללמדך כי לדעה על
הגיור הכפוי לא היו שורשים בספרות חז”ל ,ובכלל יש לכפור בדעה המיושנת שגיור האדומים
נעשה בכפייה ולא מרצון אף על פי שלמרבה הצער יש מלומדים המעדיפים לדבוק בדעה
שהגיור נכפה על האדומים בכוח 81.לפי פשט הכתוב אין כל פסול ביהדותו של הורדוס האדומי.
במשנה (יבמות ח ,ג) נקבע כי מצרי ואדומי אסורים לבוא בקהל עד שלושה דורות 82.קיפרוס,
75
76
77
78
79
80
81
82

כשר ,1988 ,עמ’ .54–53
שם ,עמ’ .76–48
שם ,עמ’ .58
שם ,עמ’ .63
שם ,עמ’ .64
כשר.1993 ,
כשר ,תשס”ה ,עמ’ .184
שם ,עמ’ .185
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אמו של הורדוס ,התגיירה ,ומוצאה לא צוין לגנאי בשום מקום ,אלא רק מוצאו האדומי של
אביו 83.שניים מאחיו של הורדוס ,יוסף ושלום ,נקראו בשמות עבריים .אם כן ,הדופי שהוטל
בהורדוס אמור במפורש בייחוסו הנחות ולא בדתו; “יהודי למחצה” הוא מושג אתני-גאוגרפי
ולא מושג דתי 84.טענת שירר ,שהאריסטוקרטיה היהודית ראתה את היהודים כאדומים למחצה
בגלל גיורם הכפוי היא רעועה .מבחינה רשמית לא היה שום פגם דתי ביהדותו של הורדוס לא
מצד אביו ולא מצד אמו .ההלכה הפוסלת גרים מלהיות ממונים על הציבור ולשאת כתר מלוכה
85
התחילה להתגבש רק עם עליית הורדוס לשלטון.
גם בספר “עליית משה” לא נמצא פגם בדתו של הורדוס אלא במוצאו הנחות – שלא היה
ממשפחת כהנים 86.הכתרת הורדוס למלך הייתה סטייה מהמדיניות הרומית המקובלת ונבעה
87
מצורך השעה – הפלישה הפרתית והסיוע שהגיש להם מתתיהו אנטיגונוס.
דעה דומה בנוגע להורדוס היא דעתו של באומגרטן 88.בן מתתיהו מספר על קשר הפרושים נגד
הורדוס לטובת אשת פירורא (אחיו הקטן של הורדוס) 89.הפרושים מבטיחים להם שהמלכות
תעבור אל האישה ואל פירורא ובניהם 90.מכאן ברור שהפרושים לא ראו פסול עקרוני בהורדוס
כמלך ולא ראו את הורדוס כפסול למלוכה בגלל היותו בן גרים .כמו כן טענת הפסול לא הועלתה
91
בחיי הורדוס ולא עם מותו.
אמנם דעתו של אלון שונה; הוא סבור שהפרושים פסלו את הורדוס למלכות מפני שלא היה
מזרע ישראל ,וכי פוסלי הורדוס למלוכה כללו את רוב מניין האומה ואת רוב בניינה .לטענתו,
92
הורדוס היה הדיוט ואדומי ,כלומר יהודי למחצה.
דעה דומה – בגוון שונה – מציע רונן ,ולפיה האדומים במאה ה 1-לסה”נ היו יהודים לכל
דבר ,נאמנים לירושלים ולמקדש ומעורבים עד מאוד בתנועת המרד נגד רומא .ברם למרות
השתלבותם בחברה היהודית בכלל ובחוגים המיליטנטיים בפרט הם שמרו על ייחודם כקבוצה
אתנית-גאוגרפית ,ודבקו בארגונם העצמי .לחברה האדומית היה אופי שבטי-חמולתי ,וזה היה
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

שם ,עמ’ .186
שם ,עמ’ .188
בן שלום ,1993 ,עמ’ .284
כשר ,תשס”ה ,עמ’ .191
שם ,עמ’ .192
באומגרטן ,תשנ”ג.
אולמן ,2009 ,א  ,571קדמוניות יז . 41–45
אולמן ,2009 ,א .181
כשר ,תשס”ה ,עמ’ .193
אלון ,תשכ”ז ,עמ’  ,40-41וראו :קדמוניות יד .404 – 403
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הדבק המלכד ביניהם להתארגנות עצמית מובדלת 93.הוא מציע אפשרות כי באזורים שנכללו
בעבר באדומאה – הר חברון והשפלה הדרומית – התקיימה אידאולוגיה קנאית אדומית-
94
דרומית עוד מימים ימימה ,והיא מצאה ביטוי גם במרד בר כוכבא ,שלבו היה באזורים אלו.
לפי הממצאים ,הייתה קרבה במגוון עניינים בין האוכלוסיות השמיות בארץ ישראל .גיור
האדומים היה סיומו של תהליך התקרבות ממושך בין קבוצות אתניות שמיות .על פי חז”ל
הזהות האדומית כבר נמוגה דורות רבים לפני התקופה שאנו עוסקים בה“ :וכי עמונים ומואבים
95
במקומן הן? כבר עלה סנחריב ובלבל את האומות” (משנה ,ידים ד ,ד).
הוכחה להצלחת הגיור הוא כיבוש פומפיוס בשנת  63לסה”נ .העיקרון של פומפיוס היה צמצום האומה
היהודית בתוך גבולותיה; מזרח אדומאה נכלל ביהודה ,מכאן שנחשב שטח שלו אופי יהודי מובהק.
אי-שיבת האדומים כקבוצה אתנית לזהותם הקודמת ולפולחן אבותיהם מעידה על השתלבותם
בחברה היהודית ,וכן מעידה על כך השתתפותם הפעילה של האדומים במרד הגדול ברומאים ובייחוד
96
במלחמה על ירושלים .הזהות אדומית נעלמה לחלוטין מן המקורות במאה ה 1-לסה”נ.
גם נירה רונן ערכה דיון מקיף על גיור האדומים ,וקיבצה את דעות החוקרים ,ובהם כמה
שהובאו לעיל 97.לדעת כשר ,תהליך התקרבות שנמשך כמה דורות והושלם אחרי כיבוש האזור
וסיפוחו הובל על ידי המנהיג 98.לפי אבי-יונה ,האדומים התגיירו כי היו מבודדים ולא יכלו
לקבל עזרה מהמלכים הסלווקים ,ולכן קיבלו בעל כרחם את הדת היהודית .הטמיעה הושלמה
99
במזרח אדומאה – באדוריים ,אך פחות במערבה – במרשה; ולהבדל זה היו תוצאות מאוחרות.
לדעת שטרן ,גיור האדומים היה גיור של של אתנוס שלם .האדומים הפכו לחלק בלתי נפרד
מהאומה היהודית 100.לפי רפפורט ,מרבית האוכלוסייה האדומית גוירה ,ובכללה אנשי מרשה
ואדוריים ,וחלק קטן מהאוכלוסייה העירונית שהתנגד עבר לממפיס במצרים 101.לדעת קוכמן,
האדומים לא גוירו כי היו יהודים – הגיור היה אקט פורמלי המסמל את חידוש הקשר בין יהודה
102
האותנטית לדרום יהודה.
 93רונן ,תשמ”ח ,עמ’ .225
 94ראו גם רונן תשס”ג.
 95שם ,עמ’ .128
 96שם ,עמ’ .129
 97רונן ,1988 ,עמ’ .160
 98כשר ,תשמ”ה ,עמ’ .32–29
 99אבי-יונה ,תשכ”ג ,עמ’ .44–41
 100שטרן ,תשכ”ט ,עמ’ .210
 101רפפורט ,תש”ם ,עמ’ .271–263
 102קוכמן ,תשמ”א ,עמ’ .189–178
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לסיכום ,אסכולת כשר-שטרן – ובמיוחד רפפורט – 103מדברת על סופו של תהליך התקרבות
בין העמים .לפי רונן עצמה חלק משמות החודשים של האדומים היו עבריים 104,והיא מסכמת:
האדומים הסתגלו ליהדות והשתלבו באצולה הירושלמית כבר בימי ינאי .קשר קוסטובר ,מושל
עזה שחתר תחת שלטון הורדוס ,היה היוצא מן הכלל המעיד על הכלל ,ובכל אזור אדומאה לא
נמצא בתקופה ההלניסטית פסל או כתובת הקדשה לאליל קוס .הקשר היה פוליטי ,והאצטלנ
דלו הייתה דתית ,אך הסתרת הקשר מהורדוס במשך שמונה-תשע שנים מלמדת שלרעיון
הרפורמה הדתית לא היו תומכים .ספק אם שלושה דורות וחצי אחרי הגיור עוד נותר מי
שתמך בפולחן קוס – שכן לאחר שהעם הפשוט התגייר מרצונו והאצולה השתלבה באצולה
הירושלמית ,אם נשארו אדומים שנשארו מאמיני קוס הם עברו כאמור למצרים 105.הגיור הצליח
באדום ,שכן היה שם פרי תהליך ממושך ,ודוגמה להתקרבות בין היהודים לאדומים לשעבר
היא נישואי בתו של שמעון עם תלמי בן חבובו 106.אחרי מרד בר כוכבא שימשה האוכלוסייה
האדומית “רזרבה דמוגרפית” חשובה להמשך קיום העם.

הממצא הארכאולוגי
לא נוכל להתעלם מדיון בממצא הארכאולוגי בסוגיה זו; הממצאים משני אתרים חשובים באזור
– מרשה וחברון – וכן הממצא מבית ענון מצפון לחברון ,הם יהודיים במובהק .לא התגלה
כל שריד אדומי העשוי ללמד על קיומו של עם אדומי בעל זהות מובחנת מבחינה חברתית,
לאומית או דתית .נביא דעות חוקרים מספר שנגעו בהיבט זה באשר לסוגיה האדומית ,ונביא
להלן גם ממצאים מעודכנים שהתגלו לאחרונה בחפירות תל חברון.
מרשה ,בירת אדומאה ,הייתה העיר האדומית המרכזית בתקופה ההלניסטית ונערכו בה עונות
חפירה רבות; ממצאיה רבי משמעות לחקר התהליכים שעברה החברה האדומית .על ממצאי
מרשה נכתב רבות; ונסקור להלן כמה מקורות רלוונטיים.
לפי רונן ,במרשה נחשפו מתקני טהרה .נראה שבקרב האוכלוסייה האדומית של מרשה רווחו
מנהגי טבילה וטהרה דומים למנהגי היהודים .גם מנהגי הקבורה של האדומים דומים למנהגים
יהודיים :פינוי העצמות וקבורה חוזרת בכוכים – במרשה יש המשכיות למנהגי הקבורה שהיו
107
רווחים ביהודה.

 103לפי רפפורט ,תש”ם ,עמ’  ,270הברית לא הייתה חידוש במנהגי האדומים.
 104רונן ,1988 ,עמ’ .165
 105שם ,עמ’ .168
 106שם ,עמ’ .169
 107רונן ,תשס”ג ,עמ’ .127
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בדעה דומה מחזיק קלונר ,ולפיההממצאים ממרשה מעידים כי האדומים היו נימולים 108.גם
מרשימת השמות נראה כי כבר במאה ה 5–2-לפסה”נ לא דבקה האוכלוסייה האדומית במרשה
באופן נלהב בפולחן קוס :ברשימת השמות יש רק כ 12-שמות עם היסוד התאופורי “קוס”
מתוך  120שמות לערך 109.הדמיון בין האדומים ליהודים בולט בכמה תחומים נוספים .חוזה
נישואין אדומי משנת  176לפסה”נ כתוב בארמית ודומה בנוסחו לכתובה היהודית ,ומוכיח
111
שמנהגי הקידושין והנישואין היו דומים 110.עניין זה עלה גם בהרצאתו של קלונר:
הממצא הארכיאולוגי במרשה מראה אפיון אתני ודתי של האדומים .בין השאר ,חוזה הנישואין משנת 176
מהווה עדות נוספת לקשרים ולדמיון בתחומים דתיים וחברתיים בין יהודים ואדומים במאה השלישית והשניה.
מתקנים לטהרת הגוף ולטבילה – התגלה מתקן מטויח דמוי מקוה .מילה – מסמכים וממצאים מוכיחים כי
תושבי מרשה האדומים היו נימולים .אנ-איקוניות וסכמטיות של דמויוית אלים כולל האליל קוס שיוצג באופן
סכמטי בלבד .מנהגי קבורה – כולל פינוי וליקוט עצמות – בדומה ליהודים.

לסיכום ,בפרטים רבים מצוי דמיון בין מנהגים שרווחו בקרב האדומים לבין מנהגים יהודיים
בני הזמן.
גם עניין ברית המילה אצל האדומים נידון בהרחבה (בליווי תמונות רבות של ממצאים בולטים
וחד-משמעיים) במאמרו של סטרן 112,המוכיח על סמך הממצאים שמנהג המילה היה נפוץ בקרב
האדומים ,עובדה שהבדילה בלא ספק בין האדומים ובין עמים אחרים במרחב ,וקירבה אותם
ליהודים .מסקנתו היא שהזהות האדומית עברה שינויים הדרגתיים בתהליך ממושך לאורך
המאה ה 2-לפסה”נ ,שינויים שהשפיעו השפעות שונות על חלקים שונים בחברה האדומית.
אלו שהזדהו עם התרבות ההלניסטית עברו ברובם למצרים ,בעוד רוב האדומים גילו נטייה
של התקרבות ליהדות עוד לפני המאה ה ,2-והנטייה יושמה במלואה בעקבות מדיניותו של
יוחנן הורקנוס .מקצת האדומים קיימו מנהגים יהודיים בשילוב כלשהו של פרשנות אדומית,
ורק במקרים בודדים גברה הנטייה האדומית והפכה לדומיננטית ,כמו במקרה של קוסטובר.
באשר לרוב החברה האדומית ,אימוץ המנהגים היהודיים לא היווה שינוי דרמטי באורח החיים
וההגדרה העצמית .גם סטרן מייחס משמעות רבה להישארות אדומאה חלק מיהודה גם אחרי
כיבוש פומפיוס ,עובדה המבליטה את הזהות היהודית של רוב אוכלוסיית האזור.
בניית המבנה מעל מערת המכפלה על ידי הורדוס נועדה ,כנראה ,ליצור זהות משותפת יהודית-
 108קלונר ואחרים ,2010 ,תמונה  ,196וראו להלן.
 109שם ,עמ’ .233–231
 110ראו גם קלונר ואשל ,תשנ”ד.
 111בכנס “ארץ לעמים רבים – אתניות וקבוצות אוכלוסין בארץ ישראל ,ימי עיון לחוקרים” ,שנערך מטעם רשות
העתיקות ויד בן צבי ,כ”ה באדר תשס”ד.18.2.2004 ,
 112סטרן.2012 ,
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אדומית ולחזקה ,והקשר לאברהם ולעשיו כדי להעמיק את הזיכרון המשותף – האמתי או
המדומה – ולהעניק לגיטימציה לעבר המשותף המחבר את האוכלוסייה.
מנהגי הקבורה כפי שנחשפו בבית העלמין בבית ענון בצפון העיר חברון ,כארבעה ק”מ מצפון
למערת המכפלה ,מעידים על הזהות היהודית של תושבי האזור .ממצא זה היה אתגר משמעותי
לחופר האתר עצמו – יצחק מגן 113.הממצא כולל שמונה קברים חצובים מימי בית שני .אחד
החדרים השתמר בשלמותו ,והתגלו בו שתי גלוסקמאות מאבן גיר קשה הנושאות כתובות.
אחת מהן השתמרה בשלמותה ,ועליה הכתובת “עמו בר פרוריה” בארמית וביוונית .על האחרת
כתוב “דוסתס בר חוניה” .על גלוסקמה בקבר האחר נכתב ביונית השם  .Selakwsעל שבר
מכסה של גלוסקמה נוספת חרות השם "ישראל" בעברית .הקברים מעוצבים בסגנון שנהג
בירושלים; הגלוסקמאות מאבן גיר רכה ,והכלים נראים כאילו נקנו בירושלים .הגלוסקמה
שחרות עליה השם "ישראל" מרמזת כי במקום נקברו יהודים .בבית קברות זה התקיים הנוהג
היהודי של שימוש בגלוסקמאות וליקוט עצמות .מנהגי הקבורה ביהודה כללו ליקוט עצמות,
שלא כבשומרון ,וכמו כן ביהודה היה נפוץ השימוש בכלי אבן ובגלוסקמאות מאבן גיר .אמנות
יצירת הגלוסקמאות הופסקה בירושלים בסוף ימי הבית השני ,אך נמשכה באזורים אחרים –
בהר חברון ובשפלה מצאנו גלוסקמאות מהמאה ה 3–2-לסה"נ.

שבר גלוסקמה ועליו המילה ישראל מבית הקברות
בבית ענון (באדיבות מוזיאון ארץ יהודה)

כאמור ,הגלוסקמאות מתוארכות למאה ה 2-ולראשית המאה ה 3-לסה”נ ,ועיטוריהן מעידים
בבירור על המשך מסורת אמנותית שנהגה בתעשיית הגלוסקמאות מאבן גיר קשה שנמצאו
בירושלים בימי הבית השני.
ממצאי בית הקברות של בית ענון משקפים מנהגי קבורה יהודיים; החופר ,מגן עצמו ,שואל:
 113ראו מגן ,תשס”א.
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“האם דמו מנהגי הקבורה והפולחן של האדומים לאלה של היהודים עד כי אין להבחין
ביניהם?” .בסיכומו של דבר הוא נאלץ להגיע למסקנה כי האדומים אימצו את הנוהג של קבורה
משנית בגלוסקמאות וליקוט עצמות ,וכי “יש איפוא מקום לשער שמסורת זו הובאה להר
חברון ולשפלת יהודה על ידי יהודים לאחר חורבן הבית ואולי אף קודם לכן ואומצה על ידי
האדומים שישבו בדרום הר חברון”.
לדעתו השמות האדומים מעידים כי “האדומים לא נעלמו בעקבות גיורם על ידי יוחנן בן
הורקנוס והמשיכו לשמור על תרבותם ,דתם ושמותיהם” .קשה שלא לראות כאן ניסיון לרבע
את המעגל :הממצאים מוכיחים בבירור כי הנקברים במקום היו אמנם ממוצא אדומי ,אך מנהגי
הקבורה הם יהודיים לחלוטין .היכן רואה כאן מגן שהאדומים “שמרו על דתם ותרבותם”?
הממצא מוכיח שההפך הוא הנכון .עובדה היא כי הן מנהגי הקבורה הן הממצאים בבית הקברות
בבית ענון ,בלב הר חברון ,הם יהודיים .תערובת השמות היהודיים והאדומיים מעידה כי
האדומים – עם אימוץ שמות יהודיים – המשיכו לשמור על חלק משמותיהם גם כאשר מנהגיהם
היו יהודיים לחלוטין; אך טבעי שאוכלוסייה תשמור על שמות גם כאשר מנהגיה השתנו ,כפי
שאפשר למצוא כיום שמות ממוצא מגוון בין יהודים בארץ114.הממצאים ,ובכללם אזכור השם
“ישראל” ,מעידים על אוכלוסייה יהודית שישבה במקום בימי סוף בית שני ואחריו 115.למראה
הממצאים היהודים במובהק שואל מגן האם היו מנהגי הקבורה של יהודים דומים לאלו של
האדומים עד שאין להבחין ביניהם ,או שיהודים שברחו מירושלים התיישבו בהר חברון ולכן
נכללו בממצאים מטבעות מהמרד הגדול ובר כוכבא?
יש לציין שהופעת השם “ישראל” בבית ענון בלב הר חברון היא הופעה יחידאית של שם זה
בכלל השמות הידועים מתקופת בית שני .למעשה זהו השימוש היחיד הידוע בשם “ישראל”
כשם פרטי בתקופה ההלניסטית-רומית .שם זה לא הובא כלל במחקר של אילן 116,והוא מופיע
117
פעם אחת בלבד בלקסיקון השמות של תקופת הבית השני – על הגלוסקמה בבית ענון.
אפשר לראות בשימוש יחידאי בשם זה ביטוי לשאיפתה של אוכלוסייה מגוירת להבליט דווקא
את השתייכותה הדתית והלאומית החדשה ואת היותה קשורה לעם ישראל ,לצד שמירה על
מסורת שמות קודמת.
לסיכום הממצא בבית ענון ,בית הקברות הוא יהודי במובהק .לדעת מגן ,לא ברור אם בתי
הקברות הם של יהודים או של אדומים שהתגיירו; אך למרות הממצא הברור הוא עדיין טוען
שהאוכלוסייה במקום הייתה אדומית.
 114ראו גם מגן.4 2008 ,
 115מגן ,תשס”א ,עמ’ .126
 116אילן ,תשמ”ד.
 117ראו גם אילן ,2002 ,עמ’ .431
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חברון היא העיר המרכזית בהר חברון ,והייתה גם אחת הערים העיקריות באדומאה .לדעת מגן,
היה אזור חברון מאוכלס באדומים שהיו עוינים ליהודים עד כי הגעת יהודים למקום נמנעה
במשך מאות שנים .לדעתו ,דווקא האדומים הם ששימרו את הזהות ,את המסורת ואת הזיקה
למערת המכפלה ,והמבנה מעל המערה נבנה בעבור האדומים כמרכז פולחן .אין ספק כי לו
זו אכן הייתה המציאות ,הדבר אמור היה להשתקף בממצאים הארכאולוגיים בתל חברון .אך
למעשה בכל עונות החפירה בתל חברון לא התגלה כל ממצא אדומי ,וההפך הוא הנכון :הממצא
בתל חברון מהתקופה ההלניסטית-רומית הוא יהודי מובהק.
בתל חברון נערכו כמה עונות חפירה :משלחת אמריקאית בראשות פרופ’ פיליפ האמונד חפרה
בתל בשנים  ;1966–1964ד”ר אבי עופר חפר בתל ב ,1986-ועמנואל אייזנברג ,איש רשות
העתיקות ,חפר בתל ב 1999-ולאחר מכן עונה נוספת ב .2014-חפירת הצלה חלקית התקיימה
118
על ידי יובל פלג ב.1998-
לו אכן היוו האדומים אוכלוסייה שלה אפיונים תרבותיים ודתיים עצמאיים ,שהיוותה את עיקר
יישוב הר חברון מדרום לבית צור (כדעת מגן) ,היה אמור להימצא ממצא אדומי רב בתל חברון,
אחת הערים המרכזיות באזור; אך למעשה כל הממצא הוא יהודי ,ובתל חברון לא התגלה כל
ממצא אדומי .את הממצא מהתקופה ההלניסטית ומתקופת בית שני שהתגלה בחפירות תל
חברון בעונת חפירות  1999מסכם עמנואל אייזנברג כדלהלן:
ממצא קטן המתייחס לשכבה  3הכיל שברי גוף של כלי אבן וכן כלי חרס שרובם הרודיאניים וייצורם נמשך עד
המרד הגדול בשנת  ]...[ 70תושבי חברון המתייחסים לשכבה זו היו כנראה יהודים מצאצאי האדומים שגוירו
בסוף המאה ה 2-לפסה”נ ע”י יוחנן הורקנוס  .1הקביעה הזו מסתמכת על הממצא הקרמי ההומוגני המאפיין את
כל היישובים בארץ יהודה ,אך בעיקר על כלי האבן הייחודיים שהיתה להם דרישה רק בקרב האוכלוסיה היהודית
119
ביהודה ובגליל.

הממצא היהודי בתל חברון שולט גם בחפירות שנערכו ב 2014-בחלקו הדרומי-מערבי של
התל בניהול עמנואל אייזנברג מרשות העתיקות וד”ר דוד בן שלמה מאוניברסיטת אריאל.
לתוצאות החפירה השלכות רבות משמעות על מבנה מערת המכפלה ובעיקר על השאלות
הנידונות בפרק זה – מיהו בונה המתחם ולמען מי הוא נבנה .החפירות התקיימו בשתי חלקות:
חלקה  – 52בצפון-מערב התל ,וחלקה  – 53מדרום לה .בחלקה  52התגלו ממצאים מועטים;
120
הממצא העיקרי הוא ממגורה מתקופת הברזל שהתגלתה מחוץ לחומה.
 118על חפירות תל חברון ראו אייזנברג ונגורסקי ;2002 ,האמונד ;1966 ,עופר ,תש”ן; עופר תשנ”א; עופר,
תשנ”ב; עופר ,תשנ”ד; ענבר ,תש”ן; צ’אדוויק ;1992 ,צ’אדוויק ;2005 ,פלג ואייזנשטט.2004 ,
 119אייזנברג ,תשע”ב ,עמ’ .18
 120תוצאות החפירות טרם פורסמו בכתב ,אך אייזנברג חשף את הממצאים העיקריים ב”כנס מחקרי חברון
ויהודה ה ,”4-שהתקיים בקריית ארבע-חברון ב 5-ביוני https://www.youtube.com/ :2014
 , watch?v=25Qa9pILe6Iוב”כנס מחקרי יו”ש” שנערך באוניברסיטת אריאל ב 12-ביוני .2014
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חלקה  53היא חלקה ארוכה הנמשכת לאורך דרום התל ממערב למזרח .בצדה המזרחי נחשף
המשך החומה מתקופת הברונזה התיכונה שגילתה משלחת האמונד ב 121.1966–1964-חפירות
 2014השלימו את ממצאי האמונד :החומה נחשפה לאורך  120מ’ לערך .התברר שהחומה
המשיכה לתפקד כאלף שנים ,עד סוף ימי בית ראשון .במהלך התקופה הזו היה צורך לתחזק
אותה ,והוסיפו לה אבן ומגדל .השלב האחרון בחיזוק חומה זו היה הוספת חלקלקה משופעת
שהוצמדה לחומה בסוף ימי בית ראשון .נוסף על כך ,כנראה בימי חזקיהו ,נוספו שכבות עפר
אלכסוניות כדי שהמים יחליקו מעליהן וכך תימנע חדירת מים לבסיס החומה .גובה החומה היה
122
בערך  10מ’; ליד החומה התגלה חותם בכתב עברי קדום שפענוחו טרם הושלם.
בצדה המערבי של חלקה  53התגלה ממצא שהחופרים הגדירוהו “מפתיע” – נחשף רובע מגורים
יהודי מהתקופה הרומית הקדומה – תקופת בית שני ,הכולל בתי מגורים ואזור תעשייה ,ובו
בית בד ,גת ובית יוצר לכלי חרס .היישוב של תקופת בית שני החל כבר במאה ה 2-לפסה”נ,
כשהתל נכבש על ידי החשמונאים .השכונה העירונית הצפופה שהתגלתה בדרום התל היא
חלק מעיר גדולה יותר – מהתקופה הרומית הקדומה – ששכנה על גבי התל המקראי .ליישוב
היה אופי עירוני צפוף ומתוכנן היטב ,ובמקביל לבניית רובע זה נבנה מבנה הפולחן במערת
המכפלה .הרובע נבנה במאה ה 2-לפסה”נ ,והתקיים עד שנת  70לסה”נ .לאחר מכן התקיים
במקום יישוב דל עד מרד בר כוכבא.
במרכז שטח החפירה התגלה רחוב מדורג שמשני צדיו בתי מגורים; בחפירות נחשפו שני מבני
מגורים .מבנה מגורים אחד ובו שלושה חדרים נחשף קרוב לפני השטח .בפינת חדר במבנה
התגלו באתרם כלים שלמים שרופים ובהם שרידי שרפה :קנקנים עם חרצני זיתים שרופים,
כלים נוספים ומפתח ארכובה מברזל ,שנמצא בסמוך לפתח עם מסמרי הברזל .כן נמצאו סירי
בישול הרודיאניים ,נרות ,קדרות וספלים מאבן – מהסוג הידוע ככלי אבן שאינם מקבלים
טומאה .רובע זה נחרב כנראה בימי המרד הגדול ,שוקם שיקום חלקי מחדש וחרב שנית ,ככל
הנראה במרד בר כוכבא.
באזור התעשייה שהתגלה בסמוך לרובע המגורים נחשף בית בד חצוב בסלע ,בית יוצר לייצור כלי
חרס חצוב בסלע ,ומערכת ברכות רבועות ומטויחות .מערכת ניקוז מרשימה הובילה את מי הנגר
בתעלות לאורך היישוב; תעלת מים הובילה מים לארבע הברכות ,ששימשו ככל הנראה לסינון החומר
ולטיוב הטין לכלי החרס .מתקנים דומים לתעשיית כלי חרס מאותה התקופה נמצאו בירושלים.
 121ראו האמונד ;1966 ,אייזנברג ;2011 ,צ’אדוויק ;1992 ,צ’אדוויק ;2005 ,האמונד  ;1 1966האמונד ;2 1966
האמונד.1968 ,
 122ראו הרצאה וסיור של אייזנברג ב”כנס מחקרי חברון ויהודה ה ”4-תשע”ד 5 ,ביוני :2014
; https://www.youtube.com/watch?v=25Qa9pILe6I
.https://www.youtube.com/watch?v=OOU2he5GklU
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ליד מתקן זה התגלו בור מים גדול חצוב ומטויח ,וצמד משטחי דריכה של גִ תות .אחד מהם היה
בשימוש חוזר ורוצף בפסיפס לבן בתקופה הביזנטית .מכלול תעשיית הקרמיקה ,השמן והיין
מצביע על אופיו העירוני המתוכנן היטב של היישוב.
כל הבנייה ברובע ,למעט מקום אחד שבו קטע מבנה ביזנטי את המבנה הקדום לו ,היא בנייה
מימי בית שני ,מהמאה ה 1-לפנה”ס ועד שנת  70לספירה .יש ברובע ארבעה שלבי בנייה –
כולם בתקופה הנ”ל.
גם בשטח הסמוך שנחפר ב 1999-התגלו כלי אבן שמאפיינים יישובים יהודיים ,ובכל התל לא
התגלה כל סימן פגני בשתי עונות החפירה .התגלו מעט ממצאים מהתקופה שאחרי החורבן
עד מרד בר כוכבא ,מעט ממצאים מהתקופה הביזנטית – אולי של מנזר או חווה .מהתקופה
הביזנטית והלאה אין ממצאים כלל ,ובתקופה העות’מנית הפך המקום לשטח מעובד עם
123
מדרגות חקלאיות עד למאה ה.20-
אך הממצא היהודי המובהק ביותר מתל חברון ,המהווה למעשה הוכחה ברורה וחד-משמעית
בסוגיה זו ,הוא מקוואות הטהרה שהתגלו באתר בספטמבר .2014

המקוואות
בחודש ספטמבר-אוקטובר  2014התגלה הממצא הבולט והעיקרי בחפירה זו – שני מקוואות
טהרה גדולי ממדים שלהם מאפיינים מיוחדים .מקוואות טהרה הם מאפיינים מובהקים של
יישובים יהודיים 124.גרם מדרגות רחב הוביל מפנים התל ,שהיה מרכז היישוב ,אל המקווה
 123אייזנברג ונגרוסקי ;2002 ,אייזנברג ,תשע”ב.
 124בן שלמה“ .2014 ,המקוואות ,כבתי הכנסת ,הינם מבנים ייחודיים לקהילה היהודית ולכן הם עשויים לשמש
סימני זיהוי מובהקים לאתרים יהודיים .קיומם באתר כלשהו מצביע על יהדותו של האתר גם בהעדר מידע
נוסף כגון מקורות ספרותיים וכתובות .יש מקום להשתמש במפת התפוצה של מקוואות הטהרה בימי בית
שני לצורך לימוד תחומי היישוב היהודי בתקופה זו .דומה שניתן להתחיל בציור מפת תפוצה מפורטת
באמצעות איסוף מידע על מקוואות ההולך ומצטבר בעקבות החפירות” (עמית ,תשנ”ג ,עמ’  .)158עמית
הראה כי מקוואות טהרה הם נקודות ציון (“אינדיקטורים”) ליישוב יהודי .מפת תפוצת המקוואות מראה כי
הר חברון היה מאוכלס בצפיפות ביישובים יהודיים בתקופת הבית השני .אחרי מרד בר כוכבא התרוקן צפון
הר חברון מתושביו היהודים .בתקופה הביזנטית נערכו שינויים במקוואות והם המשיכו לשמש מאגרי מים
(כמובן לא כמקוואות טהרה) ,אך עדיין אפשר להבחין במאפיינים בולטים מהמבנה המקורי של המקווה
(עמית ,תשנ”ז ,עמ’  .)65–62לדעתי ,המקוואות בחברון – הן “ביר איג’דה” הן שני המקוואות שהתגלו לא כבר
– תואמים לחלוטין תהליך זה .במקוואות נערכו שינויים ,נוספו בהם עמודים או קירות ,הם קורו בגג ושימשו
ברכות מים .רייך מסכים לקביעתו של עמית שמקוואות טהרה הם סימן מובהק ליישוב יהודי (רייך ,תשע”ג,
עמ’  .)183הוא מתייחס למחקרו של עמית על מקוואות הר חברון ,ומציין שעמית איתר באזור הר חברון 36
מקוואות ב 22-אתרים .מקוואות נוספים התגלו וממשיכים להתגלות בהר חברון ומרחיבים את הידע לגבי
פריסת היישובים היהודים בתקופת הבית .ראו למשל עמית וזיסו ,תשנ”ט ,המדווחים על מקווה נוסף – בחר’
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המזרחי .מקור המים הוא תעלה העוברת מתחת לריצוף והזינה את הברכה.
בין מפלס הרחוב למקווה המזרחי נבנו  14מדרגות ,שאת חלקן כיסו המים .המקווה הוא ברכה
חצובה גדולה; מידותיה  X 8 4.5מ’ ,ועומקה  3מ’ .בשל גודלה ברור כי מדובר במקווה ציבורי.
לנוחות הטובלים טויחו כל חלקי המקווה – המדרגות ,המעקות והקירות – בשכבות טיח לבן,
מסיבי ,מוקפד ומעוגל ,בדומה למקוואות באזור הר הבית .גרם המדרגות מחולק לשלושה
באמצעות שני מעקות בנויים .ההפרדה במדרגות מקווה מוכרת היטב ,ומטרתה להפריד בין
125
היורד (הטמא) ובין העולה הטהור ,אם כי לא ברור לשם מה חולקו המדרגות לשלושה חלקים.
ג’מג’ום – נוסף על המקוואות שנמנו במאמרו של עמית ,תשנ”ג .על מקוואות כאינדיקציה לתפרוסת היישוב
היהודי גם בארץ בנימין ראו יתאח ,תשס”ב.
 125מקוואות שבהם גרם מדרגות כפול התגלו בתחילה בעיקר בירושלים ,ועל כן כונו “מקוואות ירושלמיים”.
אחר כך התגלו מקוואות מסוג זה בפריסה נרחבת למדי גם בהר חברון .מבנה זה של מדרגות הוסבר על פי
המשנה כמיועד למנוע מגע בין היורדים לטבילה להיטהר ובין העולים ממנה לאחר שנטהרו“ :כל הכלים
הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית הטבילה – טמאין ,דרך עליה – טהורים; שלא כדרך ירידתן עלייתן”
(שקלים ח ,ב) .על גרם מדרגות כפול במקוואות ראו ליברמן ,תשכ”ז-תשכ”ח ,עמ’  ;98–97רייך ,תשמ”א;
רייך ,תש”ן ,חלק א ,עמ’  ,39–34וראו שם עמ’  ,44שהמדרגות נועדו להפריד בין כמה דרגות של טומאה
וטהרה .עניין זה סוכם לא כבר אצל רייך ,תשע”ג ,עמ’  ,67–61שלדעתו המחיצה נועדה להפריד בין היורדים
לטבילה ובין העולים הטהורים .רגב סבור כי גרם המדרגות הכפול מעיד על רמה גבוהה יותר של טהרה,
שהייתה מקובלת בעיקר אצל הכהנים לצורך אכילת תרומה או עבודת המקדש .הוא מסתמך על עליית ריכוז
המקוואות שלהם גרם מדרגות כפול עם קרבת המקום לירושלים .עובדה ראויה לציון היא שבקומראן התגלו
מקוואות שלהם חלוקה כפולה ,במקום שהיה בו ריכוז כהנים גבוה (רגב ,תשנ”ו) .כאמור ,חלוקה כפולה של
גרם המדרגות נמצאה גם בחברון; עד כה טרם נמצא קשר בין כהנים לחברון ,אם כי מעניין לציין שחברון
סווגה כעיר כהנים ביהושע כא ,יג .עמית שלל את הצעתו של רגב וטען כי אין חפיפה בין מקוואות הפתח
הכפול ויישובי הכהנים .בזמן האחרון דנו בעניין קליין וזיסו ,תשע”ג .לדעתם ידועים כיום כ 60-מקוואות
שלהם פתח כפול ,רובם בירושלים ומיעוטם במקומות אחרים בארץ יהודה .הפתח הכפול נועד ,כדעת רייך,
להפריד בין הטמאים היורדים למקווה ובין הטהורים העולים ממנו .אדלר טוען כי מגע בין טהור לדרגת
קדושה מסוימת לטהור לדרגת קדושה פחותה כמוהו כמגע עם אב הטומאה ,ולכן היה צורך למנוע כל מגע
גם בין טהורים בדרגות קדושה שונות ,ראו אדלר ,תשע”א .את ההשערה שההפרדה במדרגות המקווה נועדה
לאפשר רמה גבוהה יותר של שמירה על הלכות טהרה העלו כמה חוקרים ,ראו למשל עמית ,תשנ”ג ,עמ’
 .60–159מקוואות מהטיפוס ה”ירושלמי” ,המעידים על רמה גבוהה יותר של שמירת הלכות טהרה ,התגלו
– ועדיין הולכים ומתגלים – בהר חברון .על פי עמית הדבר מעיד על רמה גבוהה של שמירת טהרה שהייתה
מקובלת באזור זה“ :התגליות בהר חברון מלמדות כי חרף ריחוקם מירושלים ,עד כדי  40ק”מ ,התקיימה
בכפרים ובערים שבהר חברון אוכלוסיה שהייתה נתונה כנראה להשפעתה של עיר זו ,ונהגה בבניית מקוואות
לפי מסורת ירושלמית מחמירה ,שנבעה מקרבת המקדש ומהרצון להקפיד הקפדת יתר בענייני טהרה”
(עמית ,תשנ”ג ,עמ’ “ ;)160סידורי הפרדה במערכת המדרגות ,שהיו ידועים כמעט רק במקוואות ירושלים,
התגלו במפתיע בחלק גדול ממקוואות הר חברון :הם נמצאו בכשליש מתוך  35המקוואות שאותרו בהר חברון
(עמית ,תשנ”ו ,עמ’ “ ;)11לפיכך יש להסביר את מציאותן לא בשיוכם לכהנים אלא בשיקולים תפקודיים
(שם ,עמ’  .)67וראו גם עמית ,1997 ,המוכיח שתופעת המקוואות ה”ירושלמיים” התפשטה הרחק דרומה
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גרם מדרגות מחולק ל 3 -במקווה טהרה בתל חברון
(באדיבות משלחת חפירות תל חברון )2014

גם המקווה המערבי גדול ומרשים ,וגם בו התגלו מדרגות עם קירות הפרדה בחלוקה כפולה.
בעומק הברכה נמצאו פתחים אל חלל חצוב המשמש “אוצר” ,שגודלו  7X7מטר .במקוואות
שנחפרו ביהודה נמצאו הקבלות רבות לגרם מדרגות מחולק ,אך מקוואות עם הפרדה כפולה
וגרם מדרגות משולש הם נדירים מאוד – מקווה דומה התגלה רק בקומראן 126.דהיינו מכל
מירושלים; מקוואות כאלו נמצאו גם בהרודיון ,בשדה הרועים ,באלון שבות ובחרבת הילל ליד בת עין בגוש
עציון .כפי שהתברר אחר כך ,התופעה התפשטה עוד הרחק דרומה ,וכוללת גם את חברון.
 126לדברי רייך ,תשנ”ח ,נחשפו בסך הכול יותר מ 300-מתקני מים מדורגים ,ומהם יותר מ 150-בירושלים .גרם
המדרגות הוא המאפיין הבולט במתקנים אלו ,וכן העובדה שהמתקן כולו טויח בטיח הידראולי בגימור מעוגל.
בחלק ממקוואות הטהרה בירושלים התגלתה מחיצה המחלקת את גרם המדרגות ,ובחלקם גם שני פתחים
להפרדה בין היורד לטבילה – הטמא ,ובין העולה מהטבילה – הטהור .בקומראן לא מדובר במחיצה יחידה אלא
בשתיים-שלוש מחיצות .ייתכן שהותקנו נתיבים נפרדים לחברים בעלי דרגות שונות של טומאה וטהרה או
לבעלי מעמד שונה בכת .המקוואות בקומראן גדולים מאלה שבירושלים .לדוגמה ,צמד מתקנים בקומראן
נפחיהם כ 40-מ”ק כל אחד ,ואילו הגדולים במתקני ירושלים גודלם מגיע עד  20מ”ק .ייתכן שהדבר נועד
לקלוט כמות גדולה של מי שיטפונות בזמן קצר .ייתכן שהמקוואות הגדולים נועדו לאפשר טבילת אנשים
רבים בזמן קצר לפני הארוחה הטקסית המשותפת של תושבי המקום (שנמנו כמשוער על כת בעלת מנהגים
מיוחדים) .ראו גם רייך ,תשע”ג ,המנתח את מאפייני מתקני המים בקומראן ,המאפיינים גם את המתקנים
בירושלים ובמקומות אחרים )1( :גרם מדרגות לכל רוחב המתקן; ( )2מדרגות צרות ורחבות שלח מאפשרות
עמידה על המדרגה; ( )3בחלק מהמתקנים מחיצה מחלקת את המדרגות; בקומראן ישנה יותר ממחיצה אחת;
( )4המתקנים מטויחים היטב ,הטיח מעוגל בפינות ובשולי המדרגות; ( )5המתקנים נעדרים ביישובים פגניים;
ריכוז גבוה נמצא בירושלים וליד שערי הר הבית .רייך חישב את נותני כמויות הרחופת במים המגיעים אל
המתקנים בקומראן וכן את אפשרות איסוף הטין מתוך המתקן ,והגיע למסקנה כי אין כל אפשרות כי מתקנים
אלו שימשו לאיסוף טין לשם ייצור כלי חרס על בסיס תעשייתי .ייתכן שכמות הטין אפשרה יצירת כלי חרס
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שלושת המקוואות שלהם הפרדה כפולה – שניים התגלו בחברון .במקווה המערבי נוסף קיר
מאוחר מהתקופה הביזנטית אשר יצר ברכה מקורה בקשתות מעל המקווה באופן המזכיר מאוד
127
מבנה דומה בחברון – “חמאם שרה” (“ביר איג’דה”) .כן נראה שנוספו מדרגות מהקיר הניצב.

מקווה טהרה מימי בית שני שהתגלה בתל חברון ב2014-
(באדיבות משלחת חפירות תל חברון)

במקום ,אך לא ייצור תעשייתי .מתקני המים בקומראן – כעשרה במספר – שימשו מקוואות טהרה לטבילה
פולחנית .יש לציין כי בשני המקוואות בתל חברון מערכת המדרגות איננה מחולקת לשניים באמצעות מעקה
אחד ,כמו במקוואות הירושלמיים ,אלא לשלושה ,באמצעות שני מעקות .המקום היחיד בו נמצאה חלוקה כזו
הוא קומראן .האם קיים קשר כלשהוא בין האוכלוסייה היהודית בחברון ובין תושבי קומראן? בשלב זה אין כל
מקור המצביע על כך ,אך אלו נושאים שייתכן שייחקרו בעתיד.
 127ראו עמית ,תשנ”ג ,המונה כ 20-מקוואות; “ביר איג’דה” בחברון הוא הדרומי שבהם .למקווה זה מייחד עמית
תיאור מיוחד ומפורט (שם ,עמ’  .)185–180המקווה חצוב בסלע כחצי ק”מ מדרום לאתר “אלוני ממרא”
בגובה  1000מ’ לערך מעל פני הים .הוא מוזכר בדברי נוסעים רבים .לאחר בדיקה יסודית שערך במקום
בשנת  1993הגיע עמית למסקנה“ :ניתן לקבוע בוודאות ,כי לפנינו מקווה טהרה מימי בית שני בעל מאפיינים
ירושלמיים מובהקים ,שהינו כנראה הגדול במקוואות התגלו עד כה .ממדיו גדולים פי שניים בקירוב מאלה
של המקווה הגדול ביותר שהתגלה בירושלים” (שם ,עמ’  ,181ההדגשה שלי) .עמית מתלבט בשאלה מדוע
הותקן מקווה כה גדול במקום זה ,ומעלה שתי אפשרויות :האחת מתבססת על מרכזיות מקומו של האתר
על אם הדרך בין מערת המכפלה לאלוני ממרא ,שהיו מוקדי ביקור מרכזיים בימי בית שני ,והמקווה שימש
את המבקרים הרבים שפקדו את שני האתרים הללו .אפשרות נוספת היא כי המקווה היה ממוקם בלב שטחי
הכרמים הפוריים של הר חברון ששימשו מקור לאספקת יין משובח לצורכי ירושלים והמקדש ,כך שהבוצרים
והדורכים בגתות יכולים היו לטהר עצמם סמוך לגישתם אל עבודתם (שם ,עמ’  .)185הדמיון בין מקווה זה
למקוואות שהתגלו בתל חברון בחפירות  2014בולט לעין ,והשערתו של עמית סבירה בהחלט גם בנוגע
אליהם.
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המקוואות הציבוריים הייחודיים וכלי האבן מעידים על אופייה היהודי של אוכלוסיית חברון,
ואולי על מנהגי טהרה מיוחדים לאזור .סמיכות המתקנים התעשייתיים למקוואות הציבוריים
128
מרמזת שייתכן שאפשר לשייך מכלול זה לתעשיית יין בכלים טהורים שיועדו לבית המקדש.
ייתכן שאפשר למצוא הסבר לגודלם של המקוואות בחברון באמצעות סיווגם בסיווג נוסף מבין
המקוואות אותם מנה עמית – “מקוואות טהרה לשימוש עולי רגל” 129.מקוואות אלו נועדו
לשימוש עולי רגל שעלו מהר חברון לירושלים במספרים גדולים ,וחפצו לטבול בדרכם .על סוג זה
נמנה המקווה באלון שבות וכן המקווה הגדול בחברון שחקר עמית – “ביר איג’דה” .לדברי עמית,
“גם המקווה בביר איג’דה שבחברון ,שנתוניו דומים למקווה הנ”ל ואף מרשימים יותר ,קשור
130
כנראה לנתיבם של עולי הרגל .כאן הצטרף גורם משמעותי נוסף – הקרבה למערת המכפלה”.
עמית מעלה השערה כי קיים סוג מקוואות נוסף – “מקווה טהרה בקרבת קברים” 131.לדברי
עמית ,בספרות חז”ל אין התייחסות למציאותם של מקוואות טהרה סמוך לקברים ,ובהלכה
הפרושית אין סיבה להקמת מקוואות במיקום זה; אך אסתר אשל (במאמר שטרם פורסם) מצאה
בספרות קומראן אזכורים המבטאים זיקה בין מתקנים אלו ,שאפשר להסיק מהם כי ההלכה
הקומראנית קבעה כי על מי שנטמא בטומאת מת לטבול ביום הראשון ,השלישי והשביעי אחרי
שנטמא .לאור זאת מציע עמית כי המקווה הגדול ב”ביר איג’דה” בחברון יסווג אף הוא כ”מקווה
טהרה בקרבת קברים” 132,והוא קשור – אף כי אינו סמוך – למערת המכפלה.
רייך מסכים לדעתו של עמית כי מקוואות הממוקמים לצדי דרכים שירתו עולי רגל ועוברי
אורח 133,ומציין שההצעה הזאת סבירה ,שכן באזור הזה אפשר להצביע על דרך גב ההר (“דרך
 128מספר מקוואות לא קטן התגלה בסמיכות למתקני עיבוד תוצרת חקלאית – בעיקר גתות ובתי בד .סמיכות זו
העלתה את ההשערה כי קיים קשר תפקודי ביניהם ,וכי התוצרת החקלאית שהופקה במתקנים ההם נועדה להיות
מופקת ומיוצרת בטהרה .רייך דן בסמיכות מקווה טהרה למתקנים חקלאיים כגון גת ובית בד .הוא מסביר זאת
ברצון האוכלוסייה היהודית להקפיד על הטהרה ולייצר בטהרה את התוצרת הנוזלית – היין והשמן – כדי למנוע את
טומאת התוצרת ואיבודה .הוא מביא בהקשר זה את המשנה“ :ביהודה נאמנים על טהרת יין ושמן כל ימות השנה,
ובשעת הגתות והבדים אף על התרומה” (חגיה ג ,ד) .ראו רייך ,תשע”ג ,עמ’  .256–253גם עמית נגע בנושא זה
במחקרו המקיף על מקוואות בהר חברון“ :מה שמאפיין את המקוואות הצמודים למתקנים חקלאיים הם מידותיהם
הקטנות יחסית ,דבר הבולט במיוחד בהר חברון ,שבו המקוואות מהסוגים האחרים הינם גדולים באופן מיוחד .את
ההסתפקות במקווה קטן ,ללא חשש מהצטברות לכלוך במים ,ניתן להסביר בכך שרק אנשים מעטים טבלו בו וכן
בזמן הקצר יחסית – עונת המסיק ,או הבציר – בו הוא היה בשימוש במשך השנה” (עמית ,תשנ”ו ,עמ’ .)49–48
ברור כי קביעה זו איננה ישימה באשר למקוואות בחברון :אלו הם מקוואות ציבוריים גדולים ולא קטנים כאמור.
לכן נראה כי מקוואות אלו יועדו לסוג שימוש אחר ,שייתכן שהשתלב גם בטבילה לצורך ייצור תוצרת בטהרה.
 129עמית ,תשנ”ו ,עמ’ .50–49
 130שם ,עמ’ .50
 131שם.
 132שם ,עמ’ .51
 133עמית ,תשע”ג ,עמ’  ;188–183רייך ,תשע”ג.
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האבות”) שקישרה בין שני אתרים מקודשים :הר הבית ומערת המכפלה .רייך מציין שחשיפת
מתקנים נוספים לאורך הדרך הזאת תבסס את ההצעה 134.ואכן ,דומה שהממצאים החדשים
בתל חברון יתאימו להגדרה זו.
שני המקוואות גדולים וקרובים למערת המכפלה (יותר מ”ביר איג’דה”) .אפשר לבחון גם את השאלה
האם גם המקוואות בתל חברון קשורים למערת המכפלה ואפשרו טבילה אחרי כניסה למבנה.

סיכום

בסקירתו המעמיקה על “ביר איג’דה – “חמאם שרה” עמית מביא את דעתו של יצחק מגן
כי שני האתרים – אלוני ממרא ומערת המכפלה – נבנו בידי הורדוס “לצרכיהם הדתיים של
האדומים” ,והקמתם קשורה במה שהוא מכנה “התעוררות הדתית והלאומית של האדומים
באותה עת” 135.עמית מציין“ :הנחה זו אינה מתיישבת עם מציאותו של מקווה טהרה ציבורי כה
גדול בין שני האתרים; מה עוד שמקווה זה נושא תווי זיהוי של המסורת הירושלמית המחמירה
בענייני טהרה” 136.לסיום מוסיף עמית“ :טיעון זה ,מתחום הארכיאולוגיה ,מצטרף לביקורת
137
הטעונים ההיסטוריים ,שספק אם דברי מגן יכולים לעמוד בפניה”.
דומה שכעת ,עם גילוי שני מקוואות הטהרה המשוכללים וגדולי הממדים בתל חברון ,ביקורתו
של עמית על השערת מגן כבר איננה בגדר “ספק” ,והערתו על השערתו של מגן מוכחת הוכחה
מלאה.הן המקורות הן הממצאים הארכאולוגיים העדכניים בתל חברון מוכיחים כי אין כל מקום
להשערה בדבר קיומו של עם אדומי בעל זהות לאומית נפרדת ודת בעלת מאפיינים פגניים.
אין ספק כי בתקופה רבת אירועים זו ביהודה היה קיומו של עם כזה ,לו היה קיים ושולט בחלק
גדול מיהודה ובעל אינטרסים נוגדים לעם היהודי הצמוד אליו – משתקף במקורות ומתגלה
בממצאים בשטח .היעדר מוחלט של מקורות וממצאים מוביל למסקנה הכרחית כי ישות כזו
לא הייתה קיימת .אדרבה :כל הממצאים ,בעיקר בחברון ,מוכיחים כי היישוב היה יהודי .ממילא
הסברה כי המבנה מעל מערת המכפלה נועד להוות “מרכז פולחן” עבור האדומים היא משוללת
בסיס .גם אבי התאוריה עצמו ,יצחק מגן ,מודה כי אין כל ממצא התומך בדעתו וכי האדומים
“שרויים בערפל” .אפשר לדון באופן השתלבות האדומים ובטמיעתם בעם היהודי ,אך אין
לחלוק על עצם העובדה כי טמיעה כזו התרחשה והביאה להשתלבות מלאה שבאה לידי ביטוי
קיצוני במלחמתם נגד הרומאים בזמן המרד ,כחלק אורגני של העם היהודי .האדומים לשעבר
138
השתתפו השתתפות פעילה בלחימה ואף הצטיינו בה.
 134שם ,עמ’ .256 ,184
 135עמית ,תשנ”ג ,עמ’  ,185הערה .4
 136שם.
 137שם.
 138ראו אולמן ,2009 ,עמ’ .526 ,519 ,484 ,476
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לו היו עם נפרד ופגני לא הייתה כל מניעה מבחינתם להיחלץ בשלום מהמצב חסר המוצא
שנקלע אליו העם היהודי ,והם בכללו .ולכן ,בניגוד לדעתו של מגן ,יש לראות באדומים
לשעבר אוכלוסייה שזהותה היהודית הייתה מאפיין מרכזי באישיותה הקיבוצית והגדרתה
העצמית; ייתכן מאוד שזהו הגרעין שנבט ממנו מרד בר כוכבא ,ששטחו הגרעיני חופף את
שטח התיישבותם.
בהמשך ,בתקופת המשנה והתלמוד ,ממשיכים להופיע בכתבי הזמן הביטויים “אדום” או
“אדומי” ,אך אין להם כל קונוטציה לאומית או דתית .השם הופך לשם גאוגרפי בלבד ,המתאר
את אזור דרום יהודה .לו אכן היה תהליך גיור האדומים תהליך קשה ,ממושך וטראומתי לא
יכול השימוש במונח זה להתקבל בפשטות ובטבעיות במאות השנים שלאחר מכן כציון מקומם
הגאוגרפי של יהודים שהשתייכו לחוגי החכמים או לפריטים הלכתיים שונים .אך לעומת זאת
מקומו של ר’ ישמעאל בכפר עזיז על פי המשנה ,כלאיים ו ,ד (המזוהה עם חרבת כפר עזיז,
סמוך לעיירה יאטה בדרום הר חברון) מתואר כ”סמוך לאדום” (משנה ,כתובות ה ,ח) ,וכך
מוסברת הסיבה שהוא פוסק לכתובת אישה שעורים ולא חטים ,שכן זהו הגידול החקלאי הנפוץ
באזור ספר המדבר בדרום הר חברון 139.מכל אלו ברור ש”אדומי” אינו ציון דתי או לאומי ,וודאי
שאינו כינוי גנאי אלא אזכור גאוגרפי בלבד.

“ 139מהו “סמוך לאדום”? – בדרומה” (ירושלמי כתובות ה ,ט) ,אף על פי ש”שעורים אדומיות רעות הן” (בבלי,
כתובות סד ע”ב); “חומץ אדומי” הוא “בסימא דרומיא” (ירושלמי ,פסחים ג ,א) ,ונזכרים אף “תלמידים
אדומים בבית שמאי” (ספרי זוטא ,אפשטיין ,תר”ץ ,עמ’  ,70וכן שם במבוא ,עמ’  .)52עיינו עוד אצל בן
שלום ,תשנ”ד ,עמ’ .532–231
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