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מצדה
 מצרהצוק

 ההרים כמדרגת יהודה, במפכר תלול צוק על עזכנתמצדה
 הצוק של לניתוקו גרם גיאולוגי שבר ים-הסלח. שלרגליהאחרונה

 תהומות. ומוקף עבריו מטל מבודד והוא' שמאחוריה ההריםמן
 תלולים, מורדות נמצאו מאד וגבוה רחב-תייש סלע עברי-מכל
 תעבזר ולע לעומקז חקר איז אשר תהומות, חוך אל למטההשוקעים

 ושם מעט. הסלע משופע מקומות בשני רק ,חיה. כל רגלבהו
 האיה, הדרכים שתי רחבים. לא הם וגם אליה משעוליםנמצאים
 יותר ונקל ממערב, והשנייה ים-המלח, מעבר שמש, ממורח עויהאחת
 צרה היא כי .הנחשי. בשם נקראה הראשיה הדרך בה.לעבור

 סוגרים הגבוהים הצוקים ראשי כי כנחש,, הרף בליומתעקלת
 מתארכת היא כן ואחרי רבות, פעמים לאהור פונה והיאעליה.
 להתחזק צריך הזאת. בדרך העולה לקצה. בקושי ומתקרבתמעט
 באשר לקראתו, נשקף המוות כי חליפות, מרגליו באחת עמדועל

 מראיהז ולאימת פיהן את עמוקות תהומות פוערות עבריומשני
 איש-חיל לב גם יעמודלא

 בקרבו-
 כמלחמת מתתיהה בן )יוסף

 ג(. ח, "היהודים-
 )ואדי מצדה נחל הצוק את מקיף ודרום טערב צפון,מצד
 נמרה )ואדי בן'יאיר גיא לרגליו עובר צפון-מערב מצד יסבה(
 1 ינחלים מעי ומעיה מטרים 300 מתנשא הצוק כבריתה(. ואריאו

 ואינו הצוק גובה פוחת ננחלים, שני שבין בשטח במערב,רק
 בו בחרו גם )ולפיכך לסביבתו מעל מטר ל-70-60 אלאמגיע

 הסוללה(. לשפיכת המצור בנמוהרומאים
 וצר והולך  במרכזו רהב הוא לאנוח. לצורתו דומההצוק
 מטר. 100 המנמימלי רוחבו מטה aoo אורכו וצפת. רדוםליבן
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 המקראי: ;בסיפור אנו נזכרים ושוב קדם. בימי למצדהביותר
 ומעשהו במעון"ואיש

 בכרמל-
 ב(. כה, )שמ"א

 הודויו ור(ההבה בראש המבצר, לבניית נבחר מצדה שלמקומה
 אדיר למבצ;' בנקל המקום את להפוך המניה והאיתן, הטבעילביצורה

 האספקות פבעית נבעה המבצר של העיקרית מגבלתוורחב-ידיים.
 מבעוד האספקה את להכין היה ההכרח מן המים, מבעיתובעיקר
 שטחים למצוא איז הסמוכה בסביבה כי ממרהקימ ולהביאהמועד

 . המים. בבעית כאמור, טמון, היה הקושי עיקר אולם ניכרים.מעובדים

 סי-חגשמים  ןגירח פל-ירי אם שתות,  בררכימ נפתרה  זונעיה
 משייו שום נמצא לן  שכו  השטפונות, מי ניצול יל-ירי ואםהמעמים
 צאלים, בנחל נמצאים יסוים מעיינות  במת שצמה. מצרהבקרבת
  מצפי a~p כ-4המרותק

 גיצאימ יוהרי פיירים מיינות  למצרה1
  כעיז-גדה או למצדן מררות ק"מ 13 הנמצאת בעירבוקק,רק

 במלאי מצויד המבצר כשהיה אולם לה. מצפת ק"מ 17השוכנת
 בחייבם כוחה את המדבר תנאי האדירו ומזוז טים שלמספיק
 ממרחקינג. מים, לרבות אספקה, להביא האהבאת

 לבחירתה השנייה הסיבה היו מצדה בקרבת "עוברותהדרכים
 יטה-חברת, בכיות אחדים שבילים עולים טמצדה המבצר.כמקום
 דרך לסדום. מעיז-גדי ים-המלח, חוף לאורך ממנה יורדת אחתודרך
 שמדרום מצד-בוקק, על-ירי הרומאית בתקופה מוגנת היתהזו

 ממצדה, דרומה קצת ים-המלח את חצתה אחרת דרךלמצדה.
 מול רדודים ים-המלח מי )כרך(. לקיר-מואב הלשת דרךועלתה
 קושי בלי בהם לעבור היה אפשר עדיין שנה מאה ולפניהלשת,
 ניכרים הלשון פני על שעברה הדרך שרידי .גמלים. על או.ברגל
 משנית חשיבות תסיד היתה אלה דילים של חשיבותז אולם היום.עד

 ערך-מה להג שהיה הגם מצדה, מבצר נבנה בזכותן ולאבלבד'
 היה מצדה נוני של בשיקולים נוסף גורס המקום. לבחירתבשיקולים
 צורך ובשעת יהוסה, של הדרומי-מזרחי בקצה שוכנת שהיאהעוברה,
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 דרום מכ'חן מצדהצוק

 מכל יהיה, אשר - הרומאים לידי יטבת של הגנת-הגבורהאחר
 ישראל עם של דברי-הימים הצלת על תודה לו להכיר עלינומקום
 על גם דבר יודעים היינו לא וכתביו, הוא אילולא תקופה..באותה
  הנאמן תיאויו את נקראנו מצדה.מלחסת

~tStDfil 
 אחריתנו על

 מפשהו. של כבפרה אולי דמו, בתמצית אלו  שורות כתב בינדמה
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 העיקריים ממבצריו לאהד מצדה את הפר לפסה"נ, 4-37בשנים
 פאר. ובניינ' אדירים ביצורים בה ירקים עיקרא מפלטולמקום

 42 בשנת המלכתו, לפני כבר הורדוס על-ירי נכבשהמצדה
 א(. יב. א. )סלח' יהודה מבצרי מכל כחזקה נודעה אז וכברלפסה"נ,
 וביהודה הפרחים, בידי ירושלים משנכבשה לספייה, 40בשנת

 מירושיים יהימיט הורדוס הצליח הורקנוס, אחי בן אנטיגונוס, הומרד'
 ושם ארוסתו, החשמונאית ומרים אמו ביניהם משפחתו, בנ'עם
 האנשים כל את מלהכיל צר המקום היה כמצרה למצדה. פעמיואת

 אחיו (וסף בהשגחת איש 800 רק בה השאיר לכו אליוןשנתלוו
 לפטרה, בדרכו המשיך עצמו הוא לאדומיאה. שלח מאנשיוו-9000
 י לרומא. מצרים, דרךומשם,
 על מצור אנטיגונוס שם הם "בימים מספרי מתתיהו בן יוסף.

 מכליהם, אזלו המים "כל הנצורים. בידי נמצא לחם די אמנםמצדה.
 )לארז ביתו בני עם לברוח הורדוס, אחי יוסף. בלבו יעץ בזועל

 לולא המבצר, את לעזוב מחשבתו את ייסף מילא וכמעטהנבטים(.
 מיאן המים מקוף וכל לדרך. לצאת אמר שבו בלילה הזק גשםירד
 לברוח". צורך עוד היה ולא גדיתיהםעל

 את באטתהתו נושא כשהוא מרומא, הורדוס הזר שנהכעבור
 את לשחרר חש ומיד הרומאים, על-ידי המאושר יהודה. מלךתואר
 כמצדה. הנצורים משפחתובני

 מציה, של החשובים האסטרטגיים ביתרונותיה שהכירהורדום.
 ניגש מכורתו, אדום - אדומיאה בגבול שוכנת בהיותהובמיוחד
 - : לביצורהבהקדם

 המקום. את לחזק רבים ימים הורדוס המלך שקד כן.ואחרי
 )ריס- אורכה ריס שבעה ההר, לראש מסביב חומה הקיםהוא

 שתים-עשרה קומתה לבנה, אבז עשויה כולה מ'(, מ-180למעלה
 על ובנה אמות. שמונה ועוביה בקירוב( מטר תצי - )אמהאמה

 אמה, המישים בגובה מגדלים ושבעה שלושים מלמעלההתומה

 י1
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 והיהודים פשיטה, בפעולת נהרגו איומאי חי5-"מצב שישיהמלחם".
 נוצל זה מצב ב(. ת, ב, )מלח' אנשיהם מקרב משמר תחתםהפקידו
 הוא הקנאים. מראשי אחד .הגלילי, יהודה בז מנהם על-ידיבמלואו

 כליץ חילק הורדוס, של מחסן-הנשח את בחוזק-יד פתח למצדה,בא
 והתייצב לירושלים חזר בו וחמוש אחרים, וללוחמים לאנשיונשק
 ח(. ין, ב, )מלח' היהודי הכוח בראש המלחמה של הראשוןבשלב

 למצדה סיעתו מאנקי הנותרים ברחו מנחם של מפלתואהד
 בימי מצדה של מפקדה שהיה שאר-בשרו, יאיר, בן אלעזרוקיניהם
 אנשי - המיקריים למרכז מצדה nbDn מעהה ט(. י1, ב, )מלח/חמצון
 בלטינית הנקרא - הפגיון שם על כך הקיצונית,'שנקראוהסיעה
 הגיחו ממציה אדם. מעיו סמף גופם. על שנשאוהו -מיקה

 האוכלוסיה על מיראם את הטילו יהודון של שונים לאזוריםהסיקריים
 כיצד. בפרוטרוט מתאר מתתיהו בו יוסף ונשק. גידה - סללולקחו

 מצפת ק"מ 17 השוכנת עין-גדי, על בלייה' הסיקרייםתתנפלו
 יפירות ומחוץ להימלט, הצליחו שלא אנשים כ-700 ב" הרגולמצדה,
 לאנשי הצטרף הזמו במשך ב(. ג ד, )מלח' הכל- השמידו אתםשלקחו
 מתתיהו בן יוסף הכהז. מחנני אז שנמלט בר-גיורא, שמעון גםמצדה
 לחלקו רק הכניסה לו הותרה 1 מצדה אנשי בו חשדו שתחילהמספר,
 ישבו שבו העליות לחלקו הכניסה ואילו המבצר. שלהתחתון

 ש5 מבצרה היה שלמעשה )מאחר עליה נאסרה עצמם.הסיקרתם
 עליון חלק בו היה ולא ההר, ראש על כולו בנוימצדה

 ברור ולא מתתיהה בן יוסף של להגדרתו פתרון נמצא לאעדיין ותחתוני
 הסיקריים בו נתנו מהרה על אולם בתחילה(. בר-ליורא ישבהיכן
 את להטוח בידו עלה לא .אך במסעותיהם. אתם יצא והואאמון
 וחששו במבצר לשבת התרגלו כבר כי מאלה, גדולים לדבריםלבם

 עזב הכהן חנני מות עם ג(. ט. ד, )מלח' 9סתרם4 ממקוםלהרחיק
 הלוחמים בראש התייצב זרז-מה וכעגור מצדה. בר-גיורא'אתשמעוז

בירושלים.
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 באש שרופה החומה כי ובראותו כה לעשות מאנשיו לאחדלהניח

 עיני! לנגד שיווה גנזרה, עצת וכל ישועה דרך כל ממנו נבצרהוכי
 _כשתגבר ולטפם ולנשיהם ולאנשיו לו הרומאים יעשו אשר כלאת
 אשר הנפש בעלי את הקהיל הוא למות. בנפשו וגמר עליהם,ידם
 : לאמור אליהם בדהרו המעשה, את לעשות אותם ועורר חבריובקרב

 את עבוד לבלתי עלינו קבלת אז מני הן ! חיל גיבורי אנשים-היי,
 רק כי לבדו. האלהים את זולתי אחרים, אדונים לא וגםהרומאים,

 באס" האדם מושלהוא
 עלינו המצווה השעה הגיעה והנה ובצדק.

 הזאת בשעה נעסה ואי נפשנו. משאת את כפינו בפועייהשיים
 לא סכנה, בה שאיו בעבדות .נפשנו בחלה אשר ואחרי עלינו.קלון
 יהיה זה והן - נוראים שפטים עם עבדות חיי הפעם לנוגבתך
 היינו אנחנו הנה כי בידיהם. היים ניפול אם הרומאים, מאתהלקנו

 בהם. להילחם האחרונים נאנחנו,נשארנו בהם, יד להריםהראשונים
 למות בידינו בתתו אלהים אתנו עשה צדקה כי חה~ב, אניוהנה
 באה אשר אחינו, יד לאל יהיה לא כאשר חוריו, בני. גיבוריםמות

 אך אידנו יבוא מחר כי לפנינו וידוע גיוי והנה כחדף.מפיתם
 יה4. עינינו ומחמדי אנו גיבורים. טות כבחזר ינו נתונההרשות

 חפצם כל כי אס ואת. עצתנו את להניא האויבים מז "בצרהן
 כן על נמלהמה, אותם לנצח נבצר מאתנו וגם חיים!לתפשנו
 טעם מעמו בסרם בנינו. נא ימותו נטמאו, בטסם נשינותמותנה
 ומה טוב ומה גיבורים. חסד לרעהו איש נגמול כן ואהריעבדות.
 באש נשחית מותנו ולפני קבר, אלי חרותנו את בנשאנו יהיהימה
 אל הרומאים ותעצבו כי נכונה, אני ויודע המבצר. ואת הרכושאת
 את רק שלל. למצוא מתקוותם ויבושו חיים, יתפשונו לא אםלבם,
 ספנו לא כי מותנה אחרי לעדה תהיה למען להם, נשאירהצידה
 קיבלנו כאשר עבדות מהיי במות בחרנו אם כי ובמחסור,ברעב
 מראש.עלינו
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 תקע חץ עוצם ובכל המלך, ארתת פינות ל% אש הצית מתהבים
 ששביו. על מת ונפל הניצב עד בנשרו חרבואת

 חיה נפש אחריהם השאירו לא כי באמונה, כולם מתו-כבה
 אחת זקנה אשה מפניהם נסתרו זאת ~כל הרומאים. בעוללמשוך
 בתבונתה הנשים יתר יל  שילתה  אלעזר, ממשפחת אחרתואשה

 בצינורות. התחבאו כי ילדים. חמישה עוד' יחד ואתז~השכלתה,
 כל את שמו דרושים יתר אשר בעת העיר. אל המים אתהמוליכים

 קרוביהם. את לשחוטלבם
 והטף והנשים נפש וששים מאות תשע היה ההרוגים.-ומספר

 קסנהיקוס לחודש עשר בחמישה נעשה הזה הנורא מדבר~כלל.
)ניסן(.

 את ולבשו מלחמה, להם תהיה עוד כי בנפשם, אסרו-והרומאים
 בין אשר המעברות על גשרים והקימו השחר עלות לעתנשקם

 איש אין כי ובראותם העיר. אל והבקיעו החומה פרצי וביןהסוללות
 מסביב, ודממה הארמון בקרב נורא שממון ורק האויביםמקרב
 כאילו שאוה קול הרימו ולאחרונה המעשה, דבר. את להביזנלאו
 עלו  הזה, משאוז את הנשים שמעו ובאשי קלע. אבז לשלוחאמרו
 השניית והתשה המעיה, כל %ת לרומאים ומיפרד המנהלותמן

 נקל לא אך לפרטיו. המעשה את ולתאר הכל את  לבחרהיטיבה
 הלב לאומץ להאמין יכלו לא כי דבריה, את  להביו לרומאיםהיה

 בקרבה דרך להם בקעו ובמהרה האש את לכבות פנו הם הזה.הגדול
 ההרוגים, המון אח שם מצאו וכאשר . המלך. ארמון אל בואםעד
 השתוממו אם כי באויבוהט, עינם ראתה אשר על הפעם שמחולא

 שבק ולא צחקהילמוות .אשר הנאדרת, ועצתם הנדיבה רוחםעי
 הזה. הגדול מהמעשהאחור

 הצבא שר בו איר הזאת בדרך המבצר נכבש אשר.אחרי
 ואילד(. ה, ח, ג )מלחמות קיסריה" אל צבאו עם ושב משמרחיל
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 יסודימהקר
 4נ ,הרומאיים' המחנות הוקר במצדה ערך יותר_

 הקדיש הוא שבועות. ארבעה במשך 1932 במרס בה ששההשולטן,
 את פירסם 1933 ובשנת הרומאיים, המחשת לחקר, מאמציו רובאת

 ובמשך פעמיים, רק טצדה בראש שביקר אף המדויקות.תכניותיהם
 הבנינים.(, רוב של מרשם להכין הספיק בלבד, ספירותשעות
 עבודת ראשונית, תכנית אלא זו אין כי מצייז, עצמו שהואאלא
 דבריו את 'מסיים הוא אחריה שיבואו. לחוקרים שתסייעהכנה

 עבודתו ב11 יקנאו כי ראוי לבוא העתיר המבצר -חוקרבאומרו:
 לעמלו". גמול יהיו וקסמו הנוף ועצם ומעניינת, מגוונתתהא

 הישראלים. הארכיאולוגים בעיקר איפוא, זכו, מצדהבחקירת
 נוהגות שנה חמש-עשרה שטזה הניער. הבורות רק אותםהקדימו
 לפינות ומגיעות הצוק, ראש אל מפרר מסע כדי הוךלהעפיל
 כיניהם נכרי. הוקר של לרגלו כף בהן דרכה לא שמעילםנשכהוה.

 שיזם נען, מקיבוץ נוטמן שמריה את וראשונה בראש לצייןיש
 בלתי סיורים של ~fi1DIS שנים ובמשך למצדה. ההעפלה רעיתאת

 התגליות שתי את לזקוף יש ל:כותז "מובהק. לחוקרה הפרפוסקים
 הורדוס. וארמוז המים אספקת מפעל במצדה: ביותרהחשובות
 משלחות בארו היהודיים המחקר מוסדות שיגרו תגליותיולאור
 אבי- מ. אביגד, נ. של בראשותם הראשונה, המשלחת להר.מדעיות
 et~bn שהתה איה, טורים וכותב דוניבסקי מ. גוטמה ש.יונה,

 הנחש שביל את הצבא הכשיר 11 למטרה 1955. במרסשבועיים,
 לעליית הזה השביל של הגדול חלקו DNfiln כן נוחה.לעלייה
 הסתיים השביל בה גם לעלות למצדה המעפילים החלי מאזפרדות.

 לצבא, הודות במנוה. הציוד % העלו ומשם הפסגה. לסני מטר20
 הראשונים המשלחת חברי היו. להר. נוחה-יחסית עליהשאיפשר
 קורת של בקורטוב לאמור ואפשר קדם. ימי מאז מציה בראששגרו

 בספין בעביית פורספו מתכניותיו ופיק שגיסן שי מסקנותיו תמצית*(
 סביב.. סביב המלה .ים )בדסיבסקי( ברסיסי י. שי.

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 - מצדהשרידי

-השכילי.  משעולים 1ש1'נמצאים מעט, הסלע משופע מקומות בשני.רק
 ממזרח עולה' אחת. האלה, הדרכים שתי רחבים. אינם הם וגםאליה
 בה. לעבור יותר ונקל ממערב, והשנייה ים-המלת, מעברשטס,
 בלי ומתעקלת היא צרה כי "הנחש", בשם נקראה הראשונההדרך
 פונה והיא עליה, סוגרים הגבוהים הצוקים ראשי כי כנחש,הרף

 בקושי ומתקרבת מעט מתארכת היא כן ואההי רבות, פעמיםלאהור
 מרגייו באחת עמדג על להתחזק צרוך האת בדרך העולהלקצה.
 fi1-PID עבריו משני באשר לקראתה נשקף הטוות כיחליפות,

 איש יב גם יעמוד לא מראיה: ולאימת פיהו, את עמוקותתהומות
 ראש עד מגיע הזאת בדרך ריס  שלושים ההלך בקרבו.חיל

 ,י ג(. ח, ז, )מלח'הגבעה"

 לראש שבילים שני רק איפוא עלו מתתיהו בן יוסף דברילפי
 נוחה היתד המערבית הדרך ממזרח. והשני 'ממערב האחד :מצדה
 עד יותר. ומסוכנת קשה - המזרחית הדרך ואילו יחסית,יותר
 המערנית, הדרך בזיתי קושי שאין החוקרים רוב סברו האחרוןלומן

 במקום המבצר. לראש והגיעה הרומאית -הסוליה באיזורשעברה
 הב.ונטית. התקופד שנבנה הרוסה, קשת בעל שער שריד עדייוניצב
 הרומאיה. הסוללה לאורך רק לעלות נהגו האחרונות לשניםעד

 :ה שריל של העליון הקטע לראשימצדה. עד נוח כשבילוממנה
 מדרגות חציבת אחרי ירק אדמה. ברעידת 1927, בשנת כאמור,נהרס.
 למעבר. שוב הוכשר חבלים וקשירת יתדות תקיעתאחדות,

 הדרך עברה כאז אמנם אם הוא רב ספק דבר, של לאמיתןאולם
 .נוצר לא זה שביל של רובי כי לנכור. עלינו הקדומה..המערבית

 הוחל א, שרק מאוד יייחכו הרומאית. הסוללה שפיכת עםאלא
 זמך' במצודה שנשאה .הרומאי, היל-המצב על-ידי אם בההשימוש
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 ההר, לפסגת מתחת מ/ כ-מ15 כלומר אמה, 300 נמצאתש-הלבנה"
 מתתיהו בן יוסף גברי שעל-פי מאחר כהעבה. קבע מקומה שאתאף
 ההר, לראש מתהת מ/ כ-500 כלומר אמה, כאלף המגדלנבנה
 אולם מצדה. של לצוק מחוץ ל-לבנה", כעבר החוקרים אותוחיפשו
 נוסף כלשהו, לשביל זקר ואין שרידים שום נמצאו לא זהבמקום
 יש ביעילות, המערבי המדרון על להגן שכדי להיווכח, נקל כךעל

 בתחתיה הבנוי מגדל מתהתיוו ולא עליה הביצורים אתלבנות
 המצודה. עי להגן עטף אינוהמדרון

 בציון כנראה, טעה, מתתיהו בז שיוסף למסקנה, מוליך 1הניתוח
 אין יבדרך-כלל כי לציין. )יש ההר, ראש אל המגדל מזהמרתק
 שהמספרים או מרחקים(, או גובה בציוני דיוק על מקפידהוא

 הצוק של במדרון הסנדל את לחפש ויש הם, משובשיםהמובאים
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 בו. לתמוך כדי שנבנו אבנים. ברבדי אלה בקטעים להבהיזואפשר
 יאורכה כנראה, עלה, והוא כיום, הרוס השביל של האחרתהקטע
 הנמצאת ומטויחת, גדולה לבריכה מים שהוליכה תעלת-המים,של
 לאחרונה הוכשר .זה אחרון קטע ההומה. לראש מתחת מ'כ-30

 יתדות. תקיעת ועל-ידי אאדים פיצוצים על-ידי נו"למעבר
 5,5 כלומר ריס, 30 הוא מתתיהו בן יוסף על-פי השבילאורך

 כמובן, מאריכים, הרבים הפיתולים אר מוגזמת, 11 הערכהק"מ.

 לעומת המערבת המעלה מן יותר הרבה מייגע זה שביל הדרך.את
 מטר מ-250 למעלה לעלות יש מערב, מצד לעלוה ~ry בקירוב מ'80

 הפיתולים אולם הצוק. לראש ועד מזרה שבצד הרומאי הד"קמסביבת
 למצדה הבאים עולים דבר של ובסופו העלייה, על מקיליםהרבים
 את המחבר בשביל למצדה מהעולים ונוחיות מהירות ייתרממורח
 הסוללה. בשביל ובהמשכו והעליונים. התחתונים הרומאייםהמהנות

 אף ואולי הנוכחי, מהשביל נוח פחות לא ודאי היה העתיקהשביל.
 המתאר מתתיהו. בן יוסף דברי במקצת תמוהים ולכן 'ותר,נוח
 לא מתתיהו בן שיוסף אלא זה, אין ביותר. ומסוכן כמייגע 1השביל
 למצדיק מעודו עלה לא שבכלל ואפשר הנחש, בשביל מעולםעלה
 למבצר. לעלות הרומאים השומרים ודאי הניהוהו לא כאמור,שכו'

 שביל את הראשונה. בפעם ובראותנו מצדה, לרגלי בעמדנו עתה,גם.
 נבין ולא ' חלחלוג תאחונו התהום, מעל הצוק על המתפתלהנחש

 מז מצד מצדםצוק
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 הבריכות. שי  העייר בטור אמת-המיםשריו.
~alaותה רחבה אעת-המים היתה מצוה פקר' 
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 מצדה צוק במרומי D'Dבריכת

 בשתי מיד מבהיו מערב מצד למצדה העולה לארמון"..מסביב
 הצוק. של הצפונית-מערבית בצלע מרובעים. פתחים שלשורות
 ובהם כוכים, כמה מצרים מצדה של הדרומי שבצדה -מכיווןאולם
 החוקרים סברו הביזנסית, התקופה מן מתבודדים של וכתובותצלבים
 הינם אלה שפתחים הוברר, יהנה נזירים. כוכי אלא אינם אלהשגם

 טורים, כשגי בסלע הבצובות ענקיוחנ מים כריכוך שלפתחיהן
 התהלת ובטור בריכות, 8 חצובות העליון בטור למשנהו. מעל,אלד
 לבריכה בגודלן מתקרבות אלה שבבריכות הקטנות בריכות.4

 קיבולן וכושר ממנה, גדולות אף ורובו לעיל, שהוזכרההגדולה
 הצובות הן בצורתו. לוו וו דומות הבויכזת כל ממ"ע. 4009 עלעולה
 כולן ההציבה. סימני ניכרים הסית טהן שנתקלף ובמקומותבסלע,
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 "70ךנ1ת שד.7. עו ;יצג "א.ש הפנ.11. פירפור טווה שן הסים שברזותאתה
 לבריכההמוויכוח

 השכילו ו"ם אלה, שטפונות מי ניקוז היא למצודות הקינהמים
 צר, במקום שנבנה סכר על-ידי מפליאה. כצורה תכניתם אתלבצע
 הזרימו שנאגרו המים ואת מוצאה את חסמו נחל-מצדה,לרוחב

 אמת- שרידי אך כליל, כיום הרוס הסכר לבריכות.באמת-מים
 הרוטאי היייק nxan שבו במקום בדיוק נבנה הוא כי מעידים,המים
 )אקוורוקט(, באמת-מים המים את הוליכו זה ממקום נהל-מצדה,את

 אמת-המיט שרידי העליות הבריכות טור אל אחיד, בשיפועשנבנתה
 הסוללה באיזור כמובן, נעימה הם אך הסכר, בקרבתניכרים
 מעל קמרת בצורת הבנוי גשר, נמצא הסוללה אחרי אותם.'המכסה
 מגיעים הגשר אחרי מיד אמת-המים. עברה שעל-פניו תלול,לשרוץ
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 לתקרה חמך קיר ובה העניון, מהטור ngalJ מיםבד'כת

 הורדוס שייהם הרבה החשיבות את ממחיש הוא דוגמתה למצואקשה
 עוצמתהו את 1כ1 בבנייה שהשקיע הכבירים המאמצים אתלמצדה,.

 יהודה. שבמבצרי לחזק נחשבהבצדק
 ..- המצודה ותנייניהחומה2

 הזה במקום מבצר לראשונה שבנה הוא הגדול הכהן.-יונתו
 לחזק רבים ימים הורדוס המלך שקד כן ואחרי מצדה, לווקרא
 אורכה, ריס שבעה ההר, לראש מסביב חומה הקים הוא הלקום.את
 שמונה ועוביה אמה שתים-עשרה קומתה לבנה, אבן עשויהכולה
 בגובה מגדלים ושבעה שלושים' בנה מלמעלה ההומה עלאמות.
 הבנויים הבתים אל מבוא היה האלה המגדלים ומז אמה,חדישים
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 כולו. הבגייו תכנית לגבי יוצא-דורן הוא שכן החשמוגאים,בימיי4

 הקיר במיוהד ומחצר. סמוכים הזרים ממספר ממגדל, קירנב"מש
 המהסנים בניין לפני נבנה כאילו בראה והאלכסוני, הכפולהמזרחי,ן
 כבר נוספים, בניינים גם ואולי אלה שבניינים איפוא, ייתכןכולו.ן.

 ודאי. הדבר א,1 אד החשמונאי, יונתן על-ידינבנו
 כפי - נבנו והביצורים הבניינים שרוב ספק, אין שנימצדץ
 מ' l~oo הצוק כל סביב אורכה. לסוללה. (וצפוו נמצא יפהוקטעע רבים, בקטעים נשתמרה סביב, ההר כל את שהקימה הסוגרים(, ן,- )הומת הכפולה ההומה הורדוס. על-ידי - מתתיהו בו יסף דשמעה

 ריס(. )7 מתתיהו בן יוסף של לעדותו מידה/המתאימהבקירוב,41
 למגורים מספיק מרחב היה הארוכה החומה שבתוך הרבים'בתדריםע
 ההר. על נוססים רבים בבניינים צורך היה לא ולכןולאחסנה,רל

 מ'(, )4 אמות 8 החומה רוחב היה מתתיהו כן יוסף-לדברי

 מידות גובהם. מ' 25  מגדלים. ון בה והיו מ'(, )6 אמות 12גובהה
 רחבה אף היא קטעים ובכמה החקירה. לתוצאות מתאימותהחומה

 אפשר היום עד הדעתי על מתקבל המגדלים גם-מספרייתר.וי
 סנדלים. 37 בחומה היו אם מגדלים. 17 של בשרידיהםלהבחין.
 נראה המגדלים גובה מ'. 35-30 למגדל מגדל בין המדחקהיה1?

 המקורי. גובהם את לקבוע כדי נתינים בידינו אין אולםמוגם.

 הבאים, בפרקים שייתיארו המחסנים, ובניין הורדוסמלבד;רמתי
 : הגאים הבניינים בשרידי במצדה להבחיןאפשה

 וכלל חצרות. שלוש סביב בנוי היה הבניין החומה. אל הנשעןגדול,י בניין שרידי נמצאים אליה וסמוך לסוללה מדרום : 18 מם.בניין*
 ששימשו ארוכים, חדרים כמה היו הדרומי בקצהו י הדרים קל שורה,ע,
 נמצא הדרומית-מזרחית בחצר שנערכה הנסיון בחפירת כמחסנים.(

 עמודים בסיסי של. קישוטים שרידי ובו מעולה, מטויח.בטיחקיר
 השרפה שרידי ופחמים, פיח מכוסה היה הכל לאבנים.וחיקוי
 אותם ממש. כארמון נראה :ה ומפואר גדול מגורים ביתהגדולה.
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 חשבוהו הצוק, של הצפוני שבקצהו הבניין את הכירו שלאחוקרים,
 עתה אולם מתתיהג בן יוסף על-הע המתואר הורדוס, של לארמונו'י
 התיאור פרטי כל זה. בניין תיאר לא מתתיהו בן שיוסף הדבר, ברורז
 כנראה, בנה, "זדדוס הצוק. של 1alD~n שבקצה לבניין רק מתאימיםי

 הצפוני המפואר הבניין את ואילו ואורחיה מל11ו1 בשביל הבנייןאת
 לעצמההועיד
 13 מס' בניין בין נמצאים יותר קטן בניין שרידי : 11 מס.בניין
 וכלל אחת, מרכזית חצר סביב בנוי היה זה בניין המחסנים.ובניין

 הררים, שני ניצלו החצר במרכז חדרים. של שורות ושלוש . שתיםל
 קסרקטין כנראה, שימש, זה בניין פתח. על-ידי בזה זה קשוריםשהיו

 שבמצודה.לחיל-המצב
 האפם.פ בחוך והחלון חמקוטס הטיח בה ניכרים הביזנמית. הננס.יהשרידי

 מורחת הפונה התזבח,)מקום

[%

 .,י
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 פצדח  שב המשמח נצפון הנרחבים הנחסנים בננישרידי

 הארוכים החדרים שורות מעידות כך על הורדוס. .שלהמחסנים
 5 בן שטה על משתרע כולו הנגיין למחסנים. האופיינייםוהצרים,
 אגפים שלושה בו יש מחסנים תדרי של טורים לשני ונוסף 1דונם
 שנבנות 6(, )מס' מגרל , חפירה ללא טיבם על לעמוד שקשהשונים,
 מערבי אגף 1 לעיל( גר' הראשונים החשמונאים בימי כברכנראה,
 הבניינים לשני בדומה הדרים, מזקפת מחצר המורכם ו(,)מס'

 הוא אף 10(, )מס' דרומי-מזרחי ואגף 13(. 11. )מס' לעילשתוארו
 חדרים. מוקפת קטנה מחצרמורכב

 1 רחב מסדרון וביניהם טורים, בשני בנויים עצמםהמחסנים
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=. השר.9ת שר הנהה חר~גן עסת שנר בן ותנשק, מפחסןחוק
 חדרים. אחד-עשר הדרומי ובטור ידרים, המישלמצפתי

 בחפירת הורומה בטור מ' (וצפתיו?ק בטור מ' 20 החדריםאוקם
 רצפת נתגלתה הרדימו בטור טור. בכל אתד חדר נתפרנסוון'קטנה,

 עשוי שהיה  השרוף, הגג שיירי של עבה .לשד ועליה הלקה:טיח
 זאת מלגד מעולה. בטיח כוסו ההדר וטיש,,טורות קנים עץ,.קורות
 מחוץ אחד, קטן הרס אף בה נמצא ויא וכמרש ריקה זו פינההיתה
 ,5 קטן. ברזללשבר
 מכוסים היו והקירות הרצפת הצפונק בטור המצב היה כןלא
 נמצא ולא גסה, יותר הרבה- בצורה קטנות באבנים ומרוצפיםטיט,
 כדי-אמסנה של שברים נתגלו כאן אולם לשריפה. סימן שוםבהם

 שלם. קטן זכוכית בקבוק נמצא ~כןגדולים,
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 1 התחתונה שבמדרגה העמודים אולם1.

 1 האמצעי לאנף התחתון מהאגף המדרגות חדר2.

 1 האמצעית שבמדרגה העגול המבנה3.

 ו העליה לאגף האמצעי האגף מן המדרגות הדר4.
 המגורים. הדרי ובו הארפוף של העייוו היקוש
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 התיאור בנאמנות ספק איו 1כ1 הארמון, של הנכוו מקומו בזיהוי ספק,1.
 מצדה. של הצפוני בקצה בנוי היה הארמון מתתיהו. בו יוסף של4

 לומר, טעות זו איו ולכו חד. בחרטום הצוק מסתיים ~ה בקצהי
 המערבת "במורד בנוי היה שהארמון מתתיהו, בן יוסף שעשהכפי
 מצד רק מלמטה לראותו היה שאפשר גם מה צפון". לצדנשקף

 מהמדרגה מ' ב-20 נמוכה האמצעית המדרגה נוספות. תלולות מדרגוה -~ שתי ישנן הצוק של הצר הצפוני לקצה מתקת לעיל(. )ר' מערבן
 בקירוב מ' ב-10 נמוכה התחתונה והמדרגה הצוק בראש העליונה4'

 במדרגה והשלישי האמצעןח במדרגה השני ,ההר, בראש האחד', אגפים: משלושה מורכב שהיה ארמונו, את הורדוס ננהד התחתונות המדרגות שתי ועל ההר, בראש הצוק, בקצה תהומות.ך עבריהז מטל ומוקפות הן צרות אלו מדרגות האמצעית.מהמסרגה
 נעלמו האהרון לומן. עד אחת. ליחידה חוברו שלושתם "תחתונה. .-'

 העז לא איש כי במצדה, המסיירים מעיני האחרונים האגפים שנ";=

 א)פ'ו פרשת ע) הטווס ש? ארמוס"ג)."
ר ,.ש

%ע ]1ן,;8נש

/ש  

%,, 
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זי,,י,,.1
 ב3),ס" "שיו-10.4"1

qJH) ערו)" שנשזרע" "אגמוז" 
 הארמון. אל המוביל פתה, קבוע זו חומה של המזרתיבקצה

 בה שהמתינו למבקרים או לזקיף מיועדת שהיתה פינה, נמצאהלידו
 מטויה. אפז ספסל אליה ונשען מטויחת, הקיר פינת כניסה.לרשיה
 מזקף בית גו להכיר שאפשר חרוט, ציור הטיח על נמצא לוסמוך
 השומר. של חלומו אולי שונינג ועצים תמרים עםגז,

 בצורה בנוי בית-מגורים : ההר שבראש העליון לאגף מגיעיםמכאן
 אחר בכל חדרים שלושה : חדרים מתשעה מורכב שהיהסימטרית,

 חדרים ושלושה - וארוך צר ואהד רחבים שניים - האגמיםמשני
 ייתכז 1--ק. בצורת ארוך פרוזדור וביניהט במרכז, יותרקטנים
 וכלל אותו שיכלל והורדוס ההשמונאים, כידי. נבנה זהשבניין
 נמצאו הפירה, נערכה שבהם החיצוניים, החדרים בכל בארמונו.אותו
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 ב.ותר הקדומה הפס.פס רצפת זוהי הורדוס.  של בארמונו פסיפס רצפתשר.ד'
 בארץ כה עד שהתגיחהי

 המדרגה על הבנוי הארמון, של השני לחלקו עתהנעבור
 בתוך האחד מעגלים, שני בנחים זו מדרגה של רובה עלהאמצעית.
 נשתמרו אחדים בקטעים יפים. אבני-חול בלוחות המכוסיםמשנהה
 לא המעגלים כי הוברר, החפירה ובזמן גובהם, במלואהמעגלים

 הסלע. משתפל שבהם מקומות. באותם -רק נבנו הם שלמים,היו
 החיצוני המעגל של הדרומי וחלקו הפנימי המעגל של מחציתוכמעט
 שלמים, מעגלים של צורה להם לשוות כדי אך כלל, בגריםאינם

 שני בין הסלע. בתוך מה בעומק צורתם את וחצבך איתםהמשיכו
 הסלע בגובה ותלוי אחיד, אינו שעומקו ריק, חלל נשארהמעגלים
 מ' ל-5 אחר במקום מ'. ל.3,40 העומל מגיע המזרחי בחלקהטבעי.
בקירו
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 העליון המדרגות חדר כימיו  העגון, המבנה מאחורי בסלע )נישות( גומחות%,1

 והתכסו נפלם במקום מונחים נשארו וחלק לתהומות,התדרדרו
 שב )עתה אהד עמוד-פינה החפירות'נתגלה בשעת עיים.בשפד
 השנים כל במשך נפלו במקום מונח שנשאר באדמה(,ונתכסה
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 זה מצד שר9 משום כנראה משרק. מצי בנוי ma שהארקנואומר
 יוסך של בתיאורו המצך חיהיד הפרס כהלכה. לראותו היהאפשר
 כאשר אולם והמגדלים, החומה הוא בארמון, קיים שאינו מהחיההבן

 תמך קירות בנה ז~רדוס התכוון. למה מיד נבין מבחוץ, בונסתכל
 לבניית הדרושות המדרשת את ליצור כדי התהום, פי עלגבוהים
 גבוהים קירות היום עד לנו נראים מבתוץ, בהסתכלנוהארפון.
 ומגדלים. כחומותאיה

 שבמדרגה העמודים בניין שביו הסלע קיר מעניין: פרטועוד
 זמטו'ח מיושר היה "tfiPS~N שכמורגה העגול המבנה וביןהתחתונה
 בנויה, היתה כולה המדרגה כי איפוא, התרשם מבתוץ המסתכלכולו.
 העמודים, אולם מהווה התחתון חלקו שאת רב, בגובה בניין לפניווכי,
 ההר, לראש עד מכאן מעגלים. באותם מעוטר העליון חלקוואילו
 שגובהו סלע קיר ניצב האדמע, של. השלישי' חלקו עמדשעליו

 מ/20

 מבינים ~שלמותה הורדוס של ארמונו את עתה רואיםכשאנו
 ביותר המפוארים הבנינים אחד 1הו דורו. בני התפעלות אתאנו

 אתרים במקומות ואף 1 ביניהם ביותר והשלם בארץ. כה ידשנתגלו
 כדוגמתה רבים למצואאיו

 הרומאיים והמחנותהדייק
 ובמיקריים באלעזר להילחם חילו עט יצא הרומאים צבא-שר
 והעמיר מסביב, הארז כל את במהרה וכבש במצדה, עמוהיושבים
 לכל מסביב דרס בנה גם י ביוהב המתאימים במקומותחיל-משמר
 על משמרות וקבע להימלט, הנצורים מן איש על יקל פןהתבצר,
 המבצר. על למצור ביותר המתאים במקום קבע את,מחוהוהדייק.
 קשה כי אף ממולו, אשר ההר אל קרובים המבצר סלעי היו שםכי
 לכדו הלהם לא כי הזה, במקום הצבא תצרוכת את לספקהיה
 הדבר, על המופקדים היהודים בידי רבה ביגיעה ממרחקיםהובא
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 )עימיח ו-1, )משמאל( ה' ומחוה מערב בצד הרומאי. הויקשרידי...י

 אחד מגדל זה. קטע להבטחת יחידות מוצבות היו בהם סנה. זהמ'
 א/ למחנה מדרום גבוה במקום ניצבנוסף
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 ואולי כמלחמה, פעיל חלק יהורה מדבר מילא או שגם כיוםיודעים
 את לתפוס האפשרות את היהח-ים טן למנוע כדי במחנההשתמשו
 מהדש. ולבצרהמצדה

 מתנה ~אד ימה השתמר רצה, במירה שנחרב ר. מחנהלעומת
 הלגיון של טיפוסי למחנה נאה דוגמה לשמש כדי בו וישב'.

 שנק מצד נחל-מצדה ולמורד אחד מצד לדייק 'יקבילושקירותינ כדי וזאת מדויק, מלבו צורת ולא מקבילית צורת למחנההרומאי.
 כיוון בגלל אולי מזרח, לצד אלא למצוה, פונה אזה המחנהחזית
 רהבים, סתתים 4 למחנה ים-המלה לחוף שירדה הראשיתהדרך
 המחנה (Clavicula) עגולה חצי-גורן בצורת חומה- על-ידימוגנים
 : הפתחים לארבעת שהוליכו ראשיים רחובות שני על-ידי חצויהיה
 הוליכה מזרח-מערב. שכיוונה Praeboria) .(Vla המפקדה" .דררא(
 בתיהם לאורך הוליכה צפ11-דרום, שכיוונה Prlncipalis),(Vla החייייס- שרי .דרך ב( י המחנה מפקדת עבר אל הראשי השערמז
 הגיע ורוחבו במחנה, ביותר הרהב היה זה רהוב שרי-החיילים.,של
 '_ ',, למסדרים. הצבא נערך היה בו מ'. 10עך

 תחילה נתקלים במזרח,,אנו הקדמי הפתח דרך למחנה/'להיכנסנו
 שלוש בשש,יחידות. בנויים אלה בתים הלגיון. של ~שיםבבתי

 לפגרךמשמאל
 המפקדה-

 מרכזית, "צר יחידה בכל לה. מימיו ישלוש
 למגורי שימשו שחלקם חדיימ: 5 בני טורים עברהגךשויומשני
 הסוסים. כאורוות וחלקם ומשריניהםהפרשים

 הם גם חיל-הרגלים, של קסרקטינים שני ~צביםאחריהם
 של ארוכים טוריט משני מורכב מהם אהד כל הדרך עברימשני
 בתי מוסיעים אחריהם הצר. וביניהם לדרום. - שצפון הבנשיםחדרים.

 החוצה הרוחב דרך לאורד הבנויים המפקדים. בתי כלומךהטריבונים,
 משמאל בנויים מהם שנים החיילים". שיי .דיר היינ, המחנה.את

חדרים. טורי משלושה מורכבים, וכולם לה מימיו המפקדה",.'ואחדל"דרר
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- א. : רותאחם מחוות שיושהשרידי  ע פמרכג ב.'- מימיו, 
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 משמאל

 הראשונה.בפטם כאי ונתגלו נמצאו שונים ופרטים הרומאק הצבא מחנותלהכרת
הטוללה
 כל ומנע למקום, מסביב דייק בנה הרומאים שמצביא.אחרי
 לפניו ומצא נמצתה במלאכת החל הנצורים, מי טנוסהאפשרות

 על שהגן המגדל מאחורי סוללה. לשפיכת מתאים. אחד מקוםרק
 סלע ביפת נמצאה .ההר, ולראש המלך לארמון ממערב העולההדרך
 קורא-ם מצדה. לראש מתחת אמה מאות כשלוש ובולטת,,רחבה
  וציווה אותה, וכבז עליה עלה- סילוה  (Leuke). "הלבנה"לה
 הצבא אנשי מייאו חפצה בנטש סוללה. שם לשפלי  הצבא אנשיעל

 עדייו היתה הסוללה ואולם בקירוב(. ט' )100 אלה 209 לגובהחזקה

%
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 י יזחר הבהיר בצבעה לעין בולמתהסוילח

 במקצת, מוגזמים הסוללה לגבי מתתיהו בן יוסף שנוקבהמספרים
 ראש לבין מצדה נהל תחתית שבין למרחק התכוון כן אםאלא

 עולה, אינו לחומה הסוללה מרגלות בין בגומה ההפרשהסוללה.
 להעריך אפשר בשיפוע, עולה שהסוללה מאחר מ'. 15 עלכאמור,
 העליון שחלקה מכי111 אולם מ'. ב-30-25 השפוך החומר גובהאת

 שרוחב הסוללה, יותר. גבוהה מעט שהיתה ייתכן מאז, ונהרסנשטף
 הנדסי מטעל הינה מ', 25 היה מתתיהו, בן יוסר לפי העליון,חלוה
 שמוכנים הרומאים, בעיני מצדה של הרבה חשיבותה על המעידכביד,
 הכנעתה. לשם רבים כה מאמצים להשקיעהיו
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 ההפירה בעת שנתגלתה חדשה, תגלית סעניינח זאת עםאולם
 להשתמריתם מסייע יהודה מדבר של היבש האקלים בארמון.שנערכה

 יותר הגשומים הארץ בחלקי זכר להם אין שלרוב כתב. קטעישל
 האחרונות בשנים שנתגלו הגנוזות, המגילות של התגליות)מפורסמות
 נמצאו האהמוו חפירת .בעת יהודה(. מדבר של היבשותבמערות

 פפירוס קטע נמצא פשמעות. רבי אר קטנים. כתב שרידי שניבו
 אוים שחורהי בדיו כתובות אחדות, עבריות אותיות ועליוקטן,
 תוכנו. את להבחין שנוכל מכדי קצרהקטע

 חרס, גבי על אדומה בדיו כתובה נמצאה השנייה הכתובת.
 חרסים על לכתוב היה מקובל הארכיאולוגים. בלשון אוסטרקח,על

 ארמית-עברית, כתובה השורות שתי בת הכתובת .נייר.בהעדר
 בעיקר זה לתקופה מירושלים הידוע העברי לכתב דומהוהכתב

 תוכנה המתים(. עצמות לליקוט )קופסאות הגלוסקמאותמכתובות
 הוא: הכתובתשל

S3snשמעה מן שמעון בר 

 שמצא" קרע. עז נתוב" "זים. נצנע צנריתנהזנת
 נמצרה
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