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זיהוי האויב בפשר ישעיה א ( )4Q161קטעים :6–5
אפשרות היסטורית שלא נשקלה
מבוא
בשער המאמר :פשר המגילה המכונה פשר ישעיה א ( )4Q161היא אחת מתוך חמש מגילות ממערה  4בקומראן המכונות
ישעיה א ()4Q161
פשר ישעיה ( .)4Q161–165נראה כי הן מייצגות יותר מחיבור אחד ,אבל לא ניתן לקבוע בכמה
קטעים 6‑5
(דימות צבע :שי הלוי,
העתיקות) חיבורים שונים מדובר 1.מבין חמש המגילות פשר ישעיה א זכה למרבית תשומת הלב המחקרית,
באדיבות רשות
וזאת בשל התיאור המשיחי בקטעים  ,10–8שו'  ,24–11הפושר את הפסוקים הראשונים של פרק יא
ברקע :מערות
קומראן ,מדבר יהודה בספר ישעיה.
(צילום :יהודה אחי־מרים)
פשר ישעיה א מתוארך מבחינה פלאוגרפית לתקופה ההרודיאנית ,קרי בין  30לפסה"נ ל־30
לסה"נ 2.עשרת הקטעים ששרדו ,ושכוללים חלקים של שלושה טורי טקסט ,מעידים על פשר על
ישעיה י ,כב – יא ,ה לפחות .קטעים  4–2פושרים את ישעיה י ,כב–כז; קטעים  — 6–5את ישעיה
י ,כח–לב; וקטעים  — 10–8את ישעיה י ,לג – יא ,ה; חלקם הראשון של שלושה קטעים אלה (על
ישעיה י ,לג–לד) עוסק בנפילתם של הכיתיים ('הכתיאים' בכתיב של הפשר) ,והחלק השני הוא
התיאור המשיחי המבוסס על ישעיה יא ,א–ה.
במאמר זה אעסוק בעיקר בקטעים  ,6–5שנראה כי בעל הפשר תיאר בהם מסע מלחמה .חוקרים
העלו הצעות שונות לזיהויו של מסע זה ,ובכוונתי לסקור ולבחון בקצרה את ההצעות הללו ,ולהציע
זיהוי אפשרי שנעלם מעיני החוקרים עד כה .אפתח בדיון בנוסח הטקסט.

מחקר זה הוצג בקצרה בכנס הבין־לאומי של מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה בשנת  .2013אני מודה לפרופ'
מנחם קיסטר ,שהזמין אותי להציג את הדברים שם ,וכן למשתתפי הכנס על הערותיהם המועילות .כמו כן אני מודה
למורי פרופ' דניאל שוורץ וכן לד"ר שני צורף ,לפרופ' מיכאל סיגל ,לפרופ' אלישע קימרון ולפרופ' קיסטר ,אשר הקדישו
מזמנם לשוחח על הנושא או לקרוא ולהעיר על גרסאות קודמות של המאמר .אני מודה גם לקוראים מטעם כתב־עת
זה על הערותיהם המועילות.
1

2

G.J. Brooke, ‘Isaiah in the Pesharim and Other Qumran Texts’, C.C. Broyles & C.A. Evans (eds.), Writing and
Reading the Scroll of Isaiah: Studies of an Interpretive Tradition, II, Leiden 1997, pp. 618–619; A.P. Jassen, ‘Rereading 4QPesher Isaiah A (4Q161) Forty Years after DJD V’, G.J. Brooke & J. Høgenhaven (eds.), The Mermaid
and the Partridge: Essays from the Copenhagen Conference on Revisiting Texts from Cave Four (STDJ, 96),
 .Leiden 2011, p. 57, n. 1גם מגילה אחת ממערה  )3Q4( 3הוגדרה כפשר על ישעיה ,אבל מהמעט שנותר בה אי אפשר
לקבוע בוודאות שמדובר בפשר .כל שש המגילות הללו מובאות במהדורה החדשה של א' קימרון ,מגילות מדבר יהודה:
החיבורים העבריים ,ב ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .275–262
יאסן (שם) ,עמ' M.P. Horgan, ‘Pesharim’, J.H. Charlesworth et al. (eds.), The Dead Sea Scrolls: Hebrew, ;58
Aramaic, and Greek Texts with English Translations, 6B: Pesharim, Other Commentaries, and Related
Documents, Tübingen & Louisville 2002, p. 83
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נוסח קטעים  6–5של הפשר
ואלו דברי המגילה כפי ששרדו ,רק עם ההשלמות הוודאיות כמעט:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

[
]◦ ◦◦[
[
]ב̊ שובם ממדבר הע[מים ]
̊
]נשיא העדה ואחר יס[ו]ר
[
מעלה[ם ]
] vacat
[
[
]ב̊ א אל עיתה עבר [במגרון] למכמ[ש]
[יפקיד כליו עברו ] ̇מעברה ̊
גבע מלון למו חר[דה הרמה גבעת]
[שאול נסה צהלי] ק̊ ולכי בת גלים הקשיב[י לישה עניה ענתות]
[נדדה ̇]מדמנה ישבי הג̊ ב̊ ים ה̊ עיזו עוד [היום בנוב לעמד]
]
[ינפף ]י̊ דו הר בת ציון גבעת ירושלים [
]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



פשר ישעיה א
( )4Q161קטעים
 .6‑5האות המסומנת
זוהתה על ידי אלישע
קימרון כאות שי"ן,
אך לדעת המחבר זו
האות קו"ף או למ"ד
(דימות צבע :שי הלוי,
באדיבות רשות העתיקות)

קתדרה
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10
11
12
13

[
[
[
[

ה]פתגם לאחרית הימים לבוא ◦[
]ד̇ ה בעלותו מבקעת עכו ללחם בי/פ◦[
]ר̇ /ד̇ ה ו̇ אין כמוה(ו) ובכול ערי ה◦[
]ועד גבול ירושלים[

]
]
]
]3

הערות על ההשלמות והצעת קריאה
א .במהדורתו החדשה לחיבורים העבריים שבמגילות קומראן הציע אלישע קימרון קריאה חדשה של
קטע זה .החידוש המרכזי בהצעתו נובע מהצירוף של קטע  1של המגילה בצד שמאל של קטע  .5וזו
הקריאה של קימרון לשו'  ,13–10בעקבות צירוף הקטעים:
10
11
12
13

[פשר ה]פתגם לאחרית הימים לבוא פ̊ [רעה] אל ̇א[רצ
[ יהו]ד̇ ה בעלותו מבקעת עכו ל̇ לחם ב̇ י̇ ̇שראל .היא [עת]
[צ]ר̇ ה ואין כמוה ובכול ערי ̊
הה[ר ע]לו אנשי חילו ופר̇ [שיו
ובכ]ו̊ הכוהנים כיא היא[ה]4
ועד גבול ירו̇ שלים[ הגיעו

החיבור בין שני הקטעים נסמך במידה רבה על טענתו של קימרון שבשניהם שרדו שני הקצוות של
האות שי"ן של המילה 'בישראל' בשורה הממוספרת כאן  27( 11אצל קימרון) .אכן בקטע  1ניתן
לזהות חלק ממה שנראה כמו האות שי"ן ,וגם סביר לקרוא כך בשל האותיות הברורות יותר הבאות
לאחריה ('ראל') ,אך בקטע  5נותר רק שריד מזערי של הקצה הימני העליון של אות כלשהי ,וקשה
מאוד לפענח איזו אות זו .בבחינה מקרוב של תמונות חדשות ואיכותיות של הקטע שצילמה רשות
העתיקות ניכר ששריד זה מעוגל ,בדומה לסימן  .,לעניות דעתי בהשוואה לצורת האותיות של הכתב
הקומראני ,ובפרט לאותיות מגילה זו עצמה ,נראה ששריד זה איננו יכול להיות של האות שי"ן .מנגד
נראה שזו עשויה להיות דווקא קו"ף או למ"ד 5.לפיכך נשמט הבסיס העיקרי לחיבור בין שני הקטעים.
ב .סוף שו'  10קטוע ולא ברור מי או מה אמור לבוא .קימרון השלים 'לבוא פ̊ [רעה]' .השלמה זו נובעת
מהזיהוי ההיסטורי שהוא קיבל ,ושאדון בו בהמשך .אך חשוב לשים לב שבקטע עצמו שרדה בקושי
נקודה מהאות הראשונה ,ושלמעשה אי אפשר לזהותה כלל ,כל שכן את המילה כולה .לאור תקדימים
מקראיים ניתן אולי להציע את ההשלמות 'לבוא [חרב' (על פי יחזקאל כא ,כד ,כה) או 'לבוא [גוג' (על
פי יחזקאל לח ,יח) — אפשרות העשויה להתחזק מהופעתו של 'מגוג' בהמשך הפשר (קטעים ,10–8
שו'  25[ 20במהדורת קימרון]).
3
4
5

אני נוקט כאן את מספור של שורות הקטעים הללו גרדא ,כמו פרי וטוב .ראוD.W. Parry & E. Tov (eds.), The Dead :
 .Sea Scrolls Reader, II: Exegetical Texts, Leiden 2004, p. 52למספור חלופי ראו בהערה הבאה.
קימרון (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .263קימרון הציע מספור אחר של השורות כי הוא חיבר את הקטעים השונים לשני טורים
רציפים ,ולכן אצלו אלו שורות .29–26
אני מודה לד"ר דניאל שטוקל בן־עזרא על סיועו בעניין זה.
קתדרה
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ג .ראשיתה של שו'  11קטועה ,והאותיות הראשונות הניכרות הן דל"ת או רי"ש ואחרי כן ה"א.
קימרון השלים 'יהו]דה' ,השלמה סבירה ביותר לאור צירוף הקטעים שהציע .אף אם איננו מקבלים
את צירוף הקטעים זו השלמה אפשרית אך כבר לא הכרחית .יש היגיון רב גם בהשלמה 'חר]דה' 6,שכן
מילה זו מופיעה בפסוקים הנפשרים (פסוק כט ,שו'  6בפשר) ,וסביר שהמחבר שילב בפשר מילים
מהפסוקים הנפשרים ,במיוחד במקרה כזה ,שבו מוטיב החרדה בהחלט מתאים לתוכן של הפשר —
איום משמעותי של אויב על ירושלים 7.אפשרות זו מתחזקת לאור הקשר בין פסוקים אלה בישעיה
לפרק ל בספר ירמיה ,שאעמוד עליו להלן.
ד .בסוף שו'  11הקטע נקטע ולא ברור במי בא האויב להילחם .רק האות בי"ת שרדה בבירור ,ואחריה
יש שריד של האות יו"ד או האות פ"א .לפיכך הציעו רבים לקרוא 'בישראל' ,וכך כאמור קרא גם
קימרון ,שחיבר בין הקטעים על סמך מה שנראה לו כשרידים של האות שי"ן ממילה זו בשניהם.
אולם כפי שציינתי נראה ששרידי האות בקטע  5אינם של שי"ן ,אלא דווקא של למ"ד או קו"ף.
חוקרים אחרים הציעו לקרוא 'בפלשת' 8.מבחינת האותיות הצעה זו אפשרית בהחלט ,אולם לעניות
דעתי מבחינת תוכן הדברים זוהי קריאה קשה למדי .הן המקור המקראי והן הפשר עוסקים בבירור
במסע מלחמה נגד ירושלים ,ועל כן מוזר שבעל הפשר ידבר על עליית האויב להילחם בפלשת .נראה
לי שאפשר בזהירות להציע השלמה אחרת' :בפליטת בית יעקב' ,לאור הביטוי 'פליטת בית יעקב',
המופיע מוקדם יותר באותו פרק בישעיה (י ,כ) או 'בפליטת בית יהודה' (לאור ישעיה לז ,לא = מלכים
ב יט ,ל)9.
ה .גם ראשיתה של שו'  12קטועה .האות הראשונה ששרדה היא דל"ת או רי"ש ,ואחריה באה האות
ה"א .השלמות רבות אפשריות ,אבל נראה לי שיש לתת עדיפות להשלמה '[עת צ]רה' ,כדעת קמרון.
השלמה זו עדיפה בעיניי לאור ההמשך' ,ואין כמוה(ו)' ,לאור הקשר ,שהצביע עליו קימרון ,בין הפשר
לטור א של מגילת המלחמה ( ,)1QMוכן בשל קשרים ,שאעמוד עליהם להלן ,בין הנבואה הנדונה
בספר ישעיה ,דברי הפשר עצמם ופרק ל בספר ירמיה.
אשר לקשר עם מגילת המלחמה ,מלבד התוכן המלחמתי שמחבר בין פשר ישעיה א לספרות
המלחמה מקומראן ,הרי בשתי נקודות ַּבקטע יש דמיון מילולי לטור א של מגילת המלחמה ,כפי
שהעיר קימרון במהדורתו .בשו'  2של הפשר נאמר]' :בשובם ממדבר הע[מים ]' ,ביטוי המזכיר
מאוד את שו'  3בטור א של מגילת המלחמה' :בשוב גולת בני אור ממדבר העמים לחנות במדבר
ירושלים'; ובטור א של מגילת המלחמה יש ביטוי המזכיר את 'ואין כמוה(ו)' שבפשר ,ולפניו מדובר
6
7

8
9

כמוצע על ידי פרי וטוב (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .52
לדוגמאות לתופעה של שימוש במילים או שורשי מילים מתוך הפסוקים הנפשרים בדברי הפשר עצמו ראו :פשר נחום,
קטעים  ,4–3טור ב ,שו' '( 2–1כחש') ,שו' '( 6–3לא ימוש'' ,פגר'' ,ואין קץ'' ,חלל'' ,גויה'' ,כשל') (קימרון [לעיל ,הערה
 ,]1עמ'  .)284אני מודה לד"ר שני צורף ,שהפנתה אותי לדוגמאות אלה.
ח' אשל ,מגילות קומראן והמדינה החשמונאית ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  ,88על פי קריאתו של סטרגנל.
ל'פליטה' השוו :ברית דמשק ב ,יא (קימרון [לעיל ,הערה  ,]1א ,תש"ע ,עמ'  .)7אפשרות תאורטית אחרת היא 'בפקודי
[ ,']...אך אפשרות זו נראית סבירה פחות ,כי הבסיס המקראי שלה איתן פחות.
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על 'עת צרה'' :והיאה עת צרה ע[ ]ל עם פדות אל ובכול צרותמה לוא נהיתה כמוה' (שו' ;12–11
השוו :דניאל יב ,א).
אולם אני סבור כי יותר מאשר מגילת המלחמה ,שימש ירמיה ל מקור השראה לבעל הפשר .הביטוי
'(ו)אין כמוה(ו)' ,המופיע בשו'  12בפשר ,מופיע במקרא פעמים ספורות ,ורק פעם אחת במשמעות
מאין כמֹהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יִ ָ ּו ׁ ֵשע' (ירמיה ל,
דומה לזו של הפשר' :הוי כי גדול היום ההוא ַ
'מאין כמֹהו' ,אך זהו ביטוי קשה ,ובתרגום השבעים הוא תורגם כ'ואין
ז) .אמנם הביטוי בירמיה הוא ַ
כמוהו' ( ; )καὶ οὐκ ἒστιν τοιαύτηבתרגום השבעים לז ,ז) ,וכך גם בתרגום הארמי' ,ולית דכוָ תיה'.
סביר מאוד שבעל הפשר שאל ביטוי זה מירמיה ,ולפיכך יש היגיון רב בהצעת ההשלמה' :היאה עת
צ]רה ואין כמוה'.
האפשרות שבעל הפשר שאל ביטוי זה מירמיה ל מתחזקת אם מביאים בחשבון את היסודות הרבים
המשותפים לנבואה הנפשרת מספר ישעיה ולפרק ל בספר ירמיה .היסודות המשותפים הם בחלקם
צוארך',
ועלו מעל ָ ּ
שכמך ֻ
במישור המילולי( :א) בישעיה י ,כז נאמר' :והיה ביום ההוא יסור ֻסבלו מעל ֶ
צוארך' .המוטיב של עול על
אשבֹר ֻעלו מעל ָ ּ
ּ
נאם ה' צבאות
ובירמיה ל ,ח נאמר' :והיה ביום ההוא ֻ
הצוואר מופיע במקרא מספר פעמים אבל זהו המקום היחיד שבו הוא מופיע בספר ישעיה ,והביטוי
המדויק הזה מופיע רק פעם אחת מלבד שני פסוקים אלה (בבראשית כז ,מ)( .ב) המילה 'חרדה'
מופיעה בישעיה י ,כט כפועל ,וכאמור ייתכן שהיא מופיעה גם בשו'  11בפשר .אך מילה זו מופיעה
גם כשם עצם בירמיה ל ,ה ,וזו ההיקרות הנוספת היחידה של מונח זה במקרא בהקשר דומה( .ג)
המילה 'אדיר' מופיעה בישעיה י ,לד ,ופסוק זה מצוטט בהמשך הפשר (קטעים  ,10–8שו'  )2–1ושוב
כשהוא נפשר (שם ,שו'  ,)8–7ובירמיה ל ,כא מופיעה המילה 'אדירו' .שני הפסוקים הללו הם שתי
ההופעות היחידות של המונח 'אדיר' במקרא במשמעות של מושל עתידי של ישראל ,ואף חז"ל גזרו
גזרה שווה בין שתי ההיקרויות הללו של המונח10.
אולם נראה כי ההשראה מפרק זה בספר ירמיה נבעה לא רק ממספר מילים וביטויים דומים או
מאזכורה של ענתות ,עירו של ירמיהו ,בישעיה י ,ל ,אלא גם מהדמיון הענייני והמבני בין הנבואות.
שתיהן מתארות מצב שבו אויב מהווה איום רציני ביותר על יהודה .אויב זה הוא שלוחו של האל,
שמוטל עליו להעניש את עמו החוטא .אבל האיום מוּ סר ברגע האחרון והעם זוכה להצלה נִ סית מאת
ה' .כפי שבישעיה יא מתואר בואו של בן דוד ('חֹטר מגזע ישי') בסמיכות לאחר אותה הצלה ,כך
בירמיה ל ,ט נאמר מיד לאחר הסרת עול האויבים' :ואת דוד מלכם אשר אקים להם' .ואחרי האזכור
של בן דוד יש בשתי הנבואות חזון של קיבוץ גלויות (ישעיה יא ,יא–יב; ירמיה ל ,י–יא ,יח) .על כן
נראה שאכן יש להשלים '[(ו)היא עת צ]רה ואין כמוה(ו)' ,וקשר זה בין שתי הנבואות עשוי להיות
משמעותי להצעת השלמות נוספות בפשר11.
 10בבלי ,גטין נו ע"ב .רבן יוחנן בן זכאי דרש שם את הפסוק מישעיה י ,לד באופן הפוך מן הפשט ומההבנה של הפשר.
לדבריו זוהי נבואה על נפילת המקדש ('הלבנון') בידי אספסיאנוס (ה'אדיר') .על שתי הפרשנויות הסותרות הללו של
הפסוק ראו :מ' קיסטר' ,ביאורים באגדות החורבן באבות דרבי נתן' ,תרביץ ,סז (תשנ"ח) ,עמ' .517–512
 11יש לציין גם שהביטוי 'אחרית הימים' ,המופיע כאן בפשר בשו'  ,10וכנראה גם בקטעים  ,10–8שו' '( 17באח[רית
הימים') ,מופיע גם בירמיה ל ,כד.
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אני מציע אפוא להשלים את שורות  13–10כך:
10
11
12
13

[ פשר ה]פתגם לאחרית הימים לבוא ̊ח[רב
[ חר]ד̇ ה בעלותו מבקעת עכו ללחם ̊
בפ ̊ל[יטת בית יעקב? ]
]
[(ו)היא עת צ]ר̇ ה ו̇ אין כמוה ובכול ערי ה◦[
[ ]ועד גבול ירושלים[
]
]

ההצעות במחקר להבנת המסע המתואר בקטעים 6–5
כאמור הטקסט ששרד בקטעים  6–5של הפשר מפרש את הפסוקים בישעיה י ,כח–לב ,המתארים את
מסעו של אויב נגד יהודה .האויב בא מצפון וכובש מספר יישובים שעל הדרך מצפון־מזרח לירושלים,
אך מסעו ייעצר כשיגיע כמעט לירושלים עצמה ואף ינופף ידו לעברה .הפסוקים הבאים ,לג–לד,
מתארים לכאורה את הכאתו של האויב ,ולאחר מכן מתוארת הגעתו של משיח בן דוד בפסוקים 'ויצא
חֹטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה' וכו' (ישעיה יא ,א–ה) ,פסוקים שכאמור הפשר עליהם בקטעים
 10–8נמצא במוקד המחקר.
במקרא מסע האויב המתואר בישעיה י ,כח–לב ,ממקום הנקרא ַע ַ ּית ועד סמוך לירושלים,
הוא מסעו של סנחריב מלך אשור לירושלים בשנת  701לפסה"נ 12,מסע שלפי המסופר במקרא
הסתיים בסמוך לעיר באופן נסי ,על ידי הכאת המוני צבאו בידי מלאך האל (מלכים ב ,יח ,יג–יט,
לז = ישעיה לו–לז).
הטקסט בקטעים  6–5מקוטע מאוד ועל כן אין כל ודאות בהבנת כוונת המחבר ,ובמחקר הוצעו
מספר הצעות שונות להבנת המסע המתואר בפשר על פסוקים אלה .ניתן לסווג את ההצעות הללו
לשתי תפיסות כלליות :לפי תפיסה אחת המסע המתואר הוא מסע שהמחבר חוזה כי יתרחש אי פעם
בעתיד ,כלומר מסע אסכטולוגי ,ולפי התפיסה השנייה הכוונה למאורע שמנקודת מבטו של המחבר
כבר התרחש בעבר.

מסע אסכטולוגי־עתידי?
במסגרת התפיסה שמדובר במסע עתידי־אסכטולוגי הוצעו שלוש הצעות .ג'ון מרקו אלגרו הציע
שהמסע המתואר הוא מסעו של המשיח — הנזכר כאמור בהמשך הפשר — מהגליל לירושלים לאחר
המלחמה האפוקליפטית שאמורה להתרחש בבקעת מגידו 13.אולם כפי שכבר העירו רבים ,מכיוון
 12אמנם היו חוקרים שהציעו כי במקור התייחסו פסוקים אלה למסע של רצין מלך ארם ופקח מלך ישראל נגד יהודה,
ושפסוקים אלה עובדו מחדש ושובצו במסגרת הנבואה נגד אשור .ראוJ.J.M. Roberts, ‘The Importance of Isaiah :
at Qumran’, J.H. Charlesworth (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls, I: Scripture and the Scrolls, Waco
 .2006, pp. 282–286אולם לענייני אין זה משנה ,שכן ברור שבנוסח שלפנינו ,שהיה גם לפני סופרי הכת ,פסוקים אלה
מתייחסים למסע סנחריב ,וכך בוודאי הבינו אותם גם חברי הכת .השוו :בן סירא מח ,יח.
J.M. Allegro, ‘Further Messianic References in Qumran Literature’, JBL, 75 (1956), pp. 177–182; idem, 13
.‘Addendum to Professor Millar Burrows’ Notes on the Ascent from Acco in 4QpIsaa’, VT, 7 (1957), p. 183
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תל עכו והמפרץ,
מבט ממזרח

(באדיבות עיריית עכו)

שהפשר מבוסס על פסוקים המתארים את מסעו של מלך אשור לירושלים ,לא סביר שבעל הפשר ייחס
אותם למסעו של המשיח; יש להניח שאף הוא התכוון לפלישה של אויב14.
מילר בורוז הציע שמדובר במסע עתידי של אויב אסכטולוגי ,גוג ומגוג — הנזכר בהמשך הפשר
(קטעים  ,10–8שו'  — )20לירושלים 15.לעניות דעתי גם הצעה זו איננה משכנעת .נראה כי נקודת
הציון הגאוגרפית 'בקעת עכו' (שו'  16)11משמעותית להבנת המסע שאליו כיוון בעל הפשר ,שכן
בפסוקים בישעיה לא נזכרו עכו או בקעה ,ולא ידועה שום משמעות מיוחדת לעיר עכו (פטולמאיס
בתקופה ההלניסטית) .עכו נזכרת רק פעם אחת במקרא (שופטים א ,לא) ,ובימי בית שני היא הייתה
אמנם עיר חשובה ואף התרחשו בה כמה אירועים היסטוריים משמעותיים — כגון שבייתו של יונתן
החשמונאי (מקבים א יב ,מח) — אבל לא נראה שהיה בהם כדי להעניק לעיר משמעות אסכטולוגית17.

14

15
16
17

ובעקבותיוR. Bauckham, ‘The Messianic Interpretation of Isa. 10:34 in the Dead Sea Scrolls, 2 Baruch and the :
Preaching of John the Baptist’, DSD, 2 (1995) p. 204
י' ידין' ,חדשות מעולמן של המגילות' ,י' ליוור (עורך) ,עיונים במגילות מדבר יהודה :הרצאות ביום העיון השלישי (תשי"ז)
לזכרו של א"ל סוקניק ,ירושלים תשי"ז ,עמ' J.D. Amusin, ‘The Reflection of Historical Events of the First ;52–51
 ,Century B.C. in Qumran Commentaries (4Q 161; 4Q 169; 4Q 166)’, HUCA, 48 (1977), p. 126ולהפניות לחוקרים
נוספים שחלקו על אלגרו ראו :שם ,הערות  ;8–5ברוק (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;621אשל (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .90
M. Burrows, ‘The Ascent from Acco in 4QpIsaa’, VT, 7 (1957), pp. 104–105
לביטוי 'בקעת עכו' השוו :מלחמת היהודים ב ,י ,ב–ג( 192–188 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)239וראו שם במיוחד סעיף :192
'המישור שלפני פטולמאיס' (.)τὸ πεδίον τὸ πρὸϚ ΠτολεμαιϚ
על חשיבותה של עכו בתקופה ההלניסטית ראו :א' רפפורט' ,עכו־פטולמאיס והיהודים בתקופה ההלניסטית' ,קתדרה,
( 50טבת תשמ"ט) ,עמ' .48–31
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אדם ואן דר ואודה הציע שמדובר בתחזית למסע מלחמה עתידי של הרומאים ,וזאת מכיוון שעכו
הייתה כביכול נמל הנחיתה הטבעי עבור הרומאים בבואם ליהודה 18.לאחרונה הציע הצעה דומה
אלכס יאסן ,ולדבריו 'סביר כי הבחירה הספציפית בפטולמאיס נבעה מהזיכרון של פטולמאיס כנמל
הרגיל לכניסת הרומאים לישראל' 19.ואולם על אף העוינות של אנשי עכו ליהודים 20,בתקופה
הרלוונטית ידוע רק על תקדים אחד או שניים של מסע מלחמה נגד ירושלים שיצא מעכו .לפיכך
קשה להאמין שבעל הפשר ראה בעכו נמל טבעי לנחיתה של כוחות עוינים ,רומיים או אחרים ,במסע
נגד יהודה .בעת ההיא היו שני נמלים קרובים יותר ליהודה שהיו עשויים לשמש לנחיתה של כוחות
מאיטליה או מיוון :יפו 21ודור .אין ספק שמאוחר יותר ,לאחר שהורדוס בנה את קיסריה ,נתפס נמלה,
שהיה הנמל הגדול ביותר בארץ־ישראל ,כנמל הטבעי שממנו עשויים היו להגיע הרומאים 22.יתר
על כן ,נראה כי רוב הפלישות של כוחות רומיים או אחרים ליהודה כלל לא היו מהים אלא מהצפון,
מכיוון סוריה.
לא זו בלבד שעכו איננה נזכרת בפסוקים מישעיה ,היא לא הייתה עיר בעלת משמעות אסכטולוגית,
ולא הייתה בהכרח הנמל הטבעי לנחיתת כוחות מהמערב ,אלא שההתייחסות אליה גרמה לשינוי
מהותי באוריינטציה הגאוגרפית של הפשר לעומת המקור המקראי .בעוד האשורים על פי המתואר
במקרא באו לירושלים מצפון־מזרח ,בפשר בא האויב מהים והגיע לירושלים מצפון־מערב 23.קשה
להבין מדוע הכניס בעל הפשר שינוי זה אם התכוון למסע עתידי .הרי הוא יכול היה לשמור בקלות
על האוריינטציה הגאוגרפית הכללית של ישעיה ולתאר צבא אויב הבא מן הצפון ,שכן פלישות של
צבא רומי או סלווקי ליהודה היו לרוב — כמו מסע סנחריב — מהצפון ,מכיוון סוריה.
לפיכך סביר יותר שהפשר איננו באמת חוזה פני עתיד ,אלא מתייחס למאורע היסטורי אמתי24,
כלומר למאורע שהתרחש מבחינת המחבר בעבר הקרוב25.

18

19
20
21
22
23
24

25

.A.S. van der Woude, Die messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumran, Assen 1957, pp. 180–181
ואן דר ואודה הפנה למעשי השליחים כא ,ז ,אולם סיפור זה אינו מוכיח שעכו הייתה הנמל הטבעי לנחיתה עבור מי
שרצה להגיע לירושלים שכן היא רק תחנה אחת מבין שלוש תחנות לאורך החוף שפאולוס ופמלייתו עצרו בהן ,צור,
עכו וקיסריה ,והם עלו לירושלים מקיסריה .בתקופת פאולוס קיסריה הייתה בוודאי הנמל הטבעי עבור הרוצים להגיע
ליהודה.
יאסן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .81יאסן הדגיש בהערה שאין הכרח שהאויב היה דווקא הרומאים וייתכן לדעתו שבעל
הפשר חשב על היוונים .על אפשרות הזיהוי של הכיתיים עם היוונים ראו עוד בהמשך.
רפפורט (לעיל ,הערה .)17
קדמוניות היהודים יא ,ד ,א( 78 ,תרגום שליט ,עמ'  ;)9יד ,י ,ה( 206–205 ,שם ,עמ' .)135
מלחמת היהודים א ,כא ,ה( 409–408 ,תרגום אולמן ,עמ'  .)163על פי הנאמר שם הורדוס בונה את קיסריה כנמל כי
בכל המרחב שבין דור ליפו לא היה נמל .ראו גם :קדמוניות היהודים טו ,ט ,ו( 334–333 ,תרגום שליט ,עמ' .)194
השוו :יאסן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .81–80
דייוויס ,שהמעיט בשיעור הרמיזות ההיסטוריות שבפשרים ,כתב בכל זאת' :בכל מקרה שבו מוצג בתוך פרשנות של
טקסט מקראי מידע אשר איננו נובע מהטקסט אלא נראה חסר יסוד ,אזי אותו מידע יכול להיחשב פוטנציאלית כבעל
ערך היסטורי' ()P.R. Davies, Behind the Essenes: History and Ideology in the Dead Sea Scrolls, Atlanta 1987, p. 92
בתפיסתה שלה הכת קיימת ב'אחרית הימים' ,ולכן ביטוי זה יכול להתייחס למאורעות שהתרחשו בעבר הקרוב של הכת
או בהווה ובעתיד ,שמבחינתה היה אימננטי .ראו in the Texts from Qumran’, RevQ, 16 :אחרית הימים‘ A. Steudel,
 .(1993), pp. 225–246ועל פשר ישעיה א בפרט ראו :ברוק (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .623–621
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הצעת עמוסין ואשל :מסעו של תלמי לתירוס נגד ינאי

פסלו של תלמי
(התשיעי) לתירוס
שהתגלה בממפיס
שבמצרים .הפסל
מוצג במוזאון Fine
 Artsבבוסטון

(צילום :קייט שנגילי־
רוברטס)

הצעות אחרות שהועלו במחקר הן שמחבר הפשר חשב על בואו של פומפיוס ליהודה בשנת 63
לפסה"נ או שהפשר נכתב על רקע המרד הגדול של היהודים ברומאים בשנים  73–66לסה"נ .אולם
ההצעה האחרונה איננה אפשרית ולו משום שהפשר נכתב שנים רבות
קודם למרד ,ואת הראשונה יש לדחות משום שפומפיוס פלש ליהודה
מכיוון סוריה ולא מעכו וגם מפני שהוא הצליח לכבוש את יהודה
וירושלים ולא ניגף26.
יוסף עמוסין ובעקבותיו חנן אשל הציעו שהפשר כאן מתייחס
למסעו של תלמי לתירוס נגד אלכסנדר ינאי בשנת  103/2לפסה"נ27.
בחיבורו הראשון' ,מלחמת היהודים' ,התייחס יוספוס למאורע זה
בקיצור נמרץ ופרטיו נותרים עלומים ,אולם ב'קדמוניות היהודים' תיאר
אותו בפירוט 28.אסכם תיאור זה :לאחר שינאי ייצב את שלטונו הוא
יצא למלחמה נגד עכו (פטולמאיס בשמה היווני) וצר עליה .אנשי עכו
פנו בבקשת סיוע לתלמי לתירוס ,אשר הודח על ידי אמו מן השלטון
התלמי במצרים והחזיק באותה העת בקפריסין .לתירוס נענה לבקשתם
והפליג עם צבאו מקפריסין .הם נחתו בשקמונה שליד הכרמל ,אבל
בינתיים שינו אנשי עכו את דעתם והחליטו לוותר על סיועו .אז פנו
אליו זואילוס ,השליט של דור ומגדל סטרטון (לימים קיסריה) ,ואנשי
העיר עזה וביקשו את עזרתו נגד ינאי .דבר זה גרם לינאי להסיג את
צבאו .אחרי כמה מהלכים נוספים ומגעים בין הצדדים צר לתירוס על
עכו ,ואחר כך יצא עם חלק מצבאו נגד ינאי .תחילה הוא נלחם בגליל ,ולאחר מכן התנגשו הצבאות
בעמק הירדן .צבאו של לתירוס גבר ,הניס את זה של ינאי וטבח בבורחים; יוספוס דיווח על עשרות
אלפי הרוגים מצבאו של ינאי .לאחר מכן פשט לתירוס על כמה כפרים ביהודה וטבח באנשיהם .אולם
 26עמוסין (לעיל ,הערה  ,)14עמ'  ,129–127ושם סקירה של דעות אלה ודחייתן .לדעה שהמחבר חשב על פומפיוס ראו
לאחרונהK. Atkinson, ‘The Militant Davidic Messiah and Violence against Rome: The Influence of Pompey :
.in the Development of Jewish and Christian Messianism’, Scripta Judaica Cracoviensia, 9 (2011), pp. 14–15
מאורע צבאי אחר הקשור בעכו היה המצור שהטיל טיגרנס מלך ארמניה על העיר בימי שלומציון המלכה .אולם הגם
שהמלכה חששה כנראה שטיגרנס יעלה על יהודה ,בפועל הוא כלל לא החל במסע כזה ונאלץ לנטוש את האזור במהרה,
מפני ששמע שהרומאים פלשו לארצו .ראו :מלחמת היהודים א ,ה ,ג( 116 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)108קדמוניות היהודים
יג ,טז ,ד( 421–419 ,תרגום שליט ,עמ' .)111
 27עמוסין (שם) ,עמ'  ;134–123אשל (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  .91–82נראה שחוקרים רבים בדור האחרון קיבלו הצעה זו.
ראו לדוגמה :מ' שטרן ,יהודה החשמונאית בעולם ההלניסטי :פרקים בהיסטוריה מדינית ,בעריכת ד' שוורץ ,ירושלים
תשנ"ה ,עמ'  ,181הערה J.H. Charlesworth, The Pesharim and Qumran History: Chaos or Consensus? Grand ;12
 .Rapids, MI 2002, pp. 101–103ובעקבותיהם הלך קימרון (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,263–262וכאמור בשל כך הוא הציע
להשלים בשו' ' 10פרעה' .על פרשת המלחמה בין תלמי לתירוס לינאי ראו :ב' בר־כוכבא' ,הקרב בין תלמי לתירוס
לאלכסנדר ינאי בבקעת הירדן ,ושאלת זמנה של מגילת מלחמת בני אור' ,קתדרה( 93 ,תשרי תש"ס) ,עמ' .56–7
 28מלחמת היהודים א ,ד ,ב( 86 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)103–102קדמוניות היהודים יג ,יב ,ב — יג ,ב( 355–324 ,תרגום
שליט ,עמ' .)105–102
קתדרה
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בינתיים שמעה קלאופטרה השלישית ,אמו־יריבתו של לתירוס ,על אודות הצלחותיו ויצאה בצבא
גדול לכיוונו .לתירוס ניצל את ההזדמנות שנוצרה עקב ההיעדרות של אמו וצבאה ממצרים ,עזב את
יהודה ומיהר למצרים בניסיון לכבוש שם את השלטון ,וכך ניצלה
יהודה.
מכיוון שראשית מסעו של לתירוס נגד יהודה קשורה בעכו,
ובדומה למסע סנחריב בהמשכו הוא היווה איום רציני ביותר על
יהודה ,אבל בסופו של דבר הוסר האיום בלא קרב ,הציעו עמוסין
ואשל שבעל הפשר כיוון למאורע זה29.
מעבר להבנת הפשר עצמו יש להצעה זו שתי השלכות חשובות .כאמור המשכו של הפשר (קטעים
 )10–8עוסק בנפילתם של 'הכתיאים' ובביאת המשיח בעקבות זאת .מכיוון שאשל סבר שמדובר
במסעו של תלמי לתירוס הוא הסיק שהכיתיים הנזכרים במגילה זו הם היוונים ,צבאו של לתירוס,
ולאור הדמיון בין קטעים  10–8של הפשר לקטע  7של ספר המלחמה ( ,)4Q285המבוסס אף הוא על
סוף פרק י בישעיה והתחלת פרק יא ,הוא הסיק שגם שם מדובר ביוונים .בכך מגילה זו מהווה נדבך
משמעותי בטענתו של אשל נגד דעתם של חוקרים אשר הניחו שכיתיים במגילות קומראן הם תמיד
הרומאים .הוא טען שבכתבי קומראן זוהו תחילה הכיתיים עם היוונים — במגילת המלחמה (,)1QM
בפשר ישעיה א ובספר המלחמה — ורק אחרי הכיבוש הרומי בשנת  63לפסה"נ זוהו עם הרומאים,
בפשר נחום ובפשר חבקוק 30.נוסף על כך הזיהוי של הפסוקים מישעיה עם אירוע זה בימי ינאי
ובמיוחד התקווה המשיחית שנלוותה אליו ,מלמדים לכאורה על יחס חיובי מאוד של בני הכת כלפי
מלך חשמונאי זה ,לפחות בראשית שלטונו31.
ברם בהצעה לזהות בפשר את מסעו של תלמי לתירוס יש גם מספר קשיים לא מבוטלים.
ראשית ,כאמור המגילה מתוארכת מבחינה פלאוגרפית לתקופה ההרודיאנית ,בין  30לפסה"נ
ל־ 30לסה"נ .לפיכך ההצעה שהיא מתייחסת למסעו של תלמי לתירוס מחייבת להניח שהמגילה
שבידינו היא העתק של פשר שהתחבר לפחות כשבעים שנה קודם לכן ,ושהעתק זה נעשה כאשר
המאורע המתואר כבר בוודאי לא היה רלוונטי ,שכן לא רק ינאי עבר מזמן מן העולם אלא המדינה
החשמונאית כולה ,וירושלים כבר נכבשה .אמנם אין זו סברה בלתי אפשרית ,אך למיטב ידיעתי
אין במגילה ראיות לכך שהיא העתק ולא אוטוגרף .שנית ,לתירוס החל את דרכו בארץ־ישראל
לא בעכו אלא דווקא בשקמונה שליד הכרמל ,ולנוכח היעדרה המוחלט כמעט של עכו מן
 29אשל ,שאימץ את קריאתו של סטגנל בשו' ' ,11ללחם בפל[שת' ,הציע שאזכור זה מכוון לשלב הראשון במסעו של
לתירוס ,כאשר פנו אליו זואילוס ואנשי עזה וביקשו את עזרתו .ראו :אשל (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  .89–88אולם מלבד
הקושי שבעצם אזכורה של פלשת בפשר שכל עניינו איום על יהודה או ירושלים ,הצעה זו קשה משום שמן המסופר
אצל יוספוס לא ברור שלתירוס נלחם בפלשת .יוספוס סיפר שמחשש שלתירוס ייענה לבקשת הסיוע של זואילוס ואנשי
עזה הסיר ינאי את המצור והסיג את כוחותיו ליהודה .ראו :קדמוניות היהודים יג ,יב ,ד( 334 ,תרגום שליט ,עמ' .)103
יתר על כן ,אף אם אכן נערך מסע לפלשת ,הרי לפי המסופר לתירוס חזר אחר כך לעכו וצר עליה ,ומעכו הוא עלה
להילחם בינאי ,ואילו לפי הצעה זו סדר המהלכים בפשר הוא :עכו ,פלשת ולבסוף יהודה.
 30אשל (שם) ,עמ' .158–145
 31צ'רלסוורת (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .103
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מטבע טטרדרכמה
עשוי כסף ועליו
דמותו של תלמי
(התשיעי) לתירוס,
שנת  109לפסה"נ
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נדב שרון

המקרא ,מוזר שבהתייחסו למאורע זה ציין בעל הפשר דווקא עיר זו ולא למשל את הכרמל,
המוכר יותר במקרא .אך הקושי העיקרי בהצעת זיהוי זו הוא העובדה שבכל התיאור המפורט של
מסע לתירוס אצל יוספוס לא נאמר כלל שהיה איום כלשהו ,כל שכן מצור ,על ירושלים .יוספוס
דיווח על קרבות בגליל ובעמק הירדן ועל טבח במספר כפרים ביהודה ,אך ירושלים כלל לא
נזכרה בתיאורו .אף שאין ספק שמטרתו של לתירוס הייתה ירושלים ,נראה שבפועל הוא לא יצר
איום ממשי על העיר; קשה להאמין שיוספוס או מקורותיו היו שוכחים לדווח על איום רציני על
ירושלים .ואילו סנחריב צר על ירושלים ,ובטקסט הנפשר מישעיה ובפשר עצמו האיום על ירושלים
ממשי ומידי32.

אפשרות שלא נשקלה :מסע הורדוס
אחרי שסקר עמוסין את ההצעות השונות שהועלו במחקר לזיהוי המסע המתואר בפשר ופירט את
הצעתו שמדובר במסע לתירוס ,כתב:
מכל האירועים הידועים הקשורים לעכו־פטולמאיס ,ושהיו בעלי חשיבות לגורלה של יהודה ,רק מסעו של
תלמי [לתירוס] מעכו ליהודה ,שהיה כה מסוכן בראשיתו אבל הסתיים באופן כה חיובי ,יכול היה להיחשב על
ידי בעל הפשר הקומראני כמסר ה'מוצפן' בנרטיב של ישעיה על אודות הסיום הנסי של מסע סנחריב .שום
אירוע אחר המוכר לנו ,והקשור במסע מעכו לכיוון יהודה ,אינו מתאים בצורה כה קרובה ומדויקת לטקסט
הנפשר33 .

וכן כתב' :לא נזכרים במקורות הקיימים אירועים היסטוריים אחרים ,חשובים יותר או פחות ,הקשורים
בעכו־פטולמאיס במאה השנייה או הראשונה לפסה"נ' 34 .אולם נראה שאפשרות אחת נעלמה משום
מה מעיניו ומעיני יתר החוקרים ,והיא האפשרות לזהות את המסע המתואר בפשר עם מסעו של
הורדוס לירושלים בשנת  39לפסה"נ35.
ככל הנראה באביב של שנת  40לפסה"נ פלשו הפרתים מעבר לנהר הפרת .הם הצליחו להביס את
הכוחות הרומיים בסוריה ,ויחד עם מתתיהו אנטיגונוס ,בנו של אריסטובולוס השני ,פלשו ליהודה,
כבשו את ירושלים והמליכו בה את אנטיגונוס ,שהיה למלך החשמונאי האחרון .הורקנוס השני,
הכוהן הגדול והאתנרך (ראש העם) ,נשבה והובל לפרתיה ,אך בעל בריתו הורדוס הצליח לברוח
מירושלים ולהגיע לרומא ,ושם ,ככל הנראה לקראת סוף שנת  ,40המליך אותו הסנאט בהובלת
אנטוניוס ואוקטוויאנוס (לימים אוגוסטוס) על יהודה .הורדוס לא נשאר ברומא זמן רב ,ובמהרה
הפליג חזרה לארץ־ישראל .מסעו של הורדוס בארץ מתואר בשני חיבוריו של יוספוס בלי הבדלים
32
33
34
35

השוו :אטקינסון (לעיל ,הערה  ,)26עמ' .15
עמוסין (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .132
שם ,הערה .25
מכל ספרות המחקר שבדקתי רק יאסן הזכיר מאורע זה .ראו :יאסן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .81אבל הוא עשה זאת רק על
מנת להדגים את טענתו שעכו הייתה מקום הנחיתה הטבעי של כוחות העוינים את יהודה .על טענה זו ראו לעיל ,ליד
הערות .19–18
קתדרה
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משמעותיים 36.הוא נחת בעכו (פטולמאיס) 37ואסף שם חיילים רבים .לפי המסופר ,בתחילה הוא
'הלך דרך הגליל לקראת אנטיגונוס' ,ורוב תושבי הגליל נתנו לו את תמיכתם ,אך יש בכך ככל
הנראה מן ההגזמה ,מכיוון שבהמשך הוא נאלץ לשוב ולהיאבק כדי לבסס את שליטתו על הגליל38.
מהגליל רצה הורדוס להמשיך למצדה ,כדי לחלץ את מקורביו הנצורים שם .לשם כך הוא התקדם
לאורך החוף ונאלץ להילחם קודם ביפו ולכבוש אותה .במסעו ביהודה זכה הורדוס לתמיכתם של
ונטידיוס וסילון ,הגנרלים הרומאים שכבר היו באזור לפני כן ,עם צבאותיהם ,לצורך המלחמה
בפרתים .דליוס ,שליחו של אנטוניוס ,שכנע אותם לתמוך בהורדוס .ונטידיוס אמנם הלך להשקיט
'מהומות שפרצו בערים [ככל הנראה בסוריה] בגלל הפרתים' ,אבל סילון וצבאו נשארו ביהודה וסייעו
להורדוס.
לאחר שכבש את יפו יצא הורדוס להציל את מקורביו הנצורים במצדה .הוא חילץ אותם וכבש
גם את ֵרישה 39,ומשם המשיך לעבר ירושלים .בירושלים הצטרף אליו סילון עם צבאו .מיד כשחנו
כוחותיהם של הורדוס וסילון ממערב לעיר החלו שני הצדדים להילחם זה בזה .אולם לאחר זמן מה,
עם בוא החורף של שנת  38–39לפסה"נ ובשל התמרמרות של החיילים הרומאים 40,נאלץ הורדוס
להשעות בעל כורחו את המצור על ירושלים ולשלוח את הכוחות הרומיים למחנות החורף .דרכו של
הורדוס לכיבוש כס המלוכה ביהודה התעכבה ורק לאחר שנלחם עוד שנה וחצי ,שהיו בהן לא מעט
עליות ומורדות ,הצליח לשוב ולצור על ירושלים ,ומצור זה נמשך כחמישה חודשים עד כיבוש העיר
והמקדש.
מסעו הראשון ,הלא־מוצלח ,של הורדוס נגד ירושלים בשנת  39לפסה"נ מתאים אפוא — לכל
הפחות כמו מסעו של תלמי לתירוס ואף יותר ממנו — הן לסיפור המקראי על המצור של סנחריב והן
לדברי הפשר .מסעו של הורדוס בארץ־ישראל החל בעכו ,ושלא כלתירוס הוא אכן צר על ירושלים
(או — אם עבודות המצור לא הושלמו — לכל הפחות איים על העיר באופן ממשי) ,כפי שעשה סנחריב
וכפי שמשתמע הן מן הפסוקים בישעיה והן מדברי הפשר עצמם 41.אמנם אין כאן הצלה מרשימה כמו
ההצלה הנסית ממצור סנחריב ,ובכל זאת מבחינתם של הנצורים ההסרה הבלתי צפויה של המצור —
לא בשל ניצחון בקרב — עשויה הייתה להיתפס כהצלה נסית בדומה לתקדים המקראי ,ובוודאי לא
36
37
38
39
40

41

מלחמת היהודים א ,טו ,ג–ה( 302–290 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)143–141קדמוניות היהודים יד ,טז ,א–ג( 412–394 ,תרגום
שליט ,עמ' .)154–152
כנראה באביב של שנת  39לפסה"נ .ראוI. Shatzman, The Armies of the Hasmonaeans and Herod: From Hellenistic :
to Roman Frameworks, Tübingen 1991, pp. 151–152
ראו לדוגמה :מלחמת היהודים א ,טז ,א–ג( 307–303 ,תרגום אולמן ,עמ'  ;)145–144קדמוניות היהודים יד ,טו ,ד–ו,
( 433–413תרגום שליט ,עמ' .)155–154
כנראה ח'רבת חוריסה שבאידומיאה שנמצאת כ־ 10ק"מ מדרום לחברון .ראו בהערה על מלחמת היהודים א ,יג ,ח266 ,
(מהדורת אולמן ,עמ' .)137
יוספוס אמנם כתב שסילון יזם התמרמרות זו של חייליו ,משום שקיבל שוחד .ראו :מלחמת היהודים א ,טו ,ו297 ,
(תרגום אולמן ,עמ'  ;)143קדמוניות היהודים יד ,טו ,ג( 406 ,תרגום שליט ,עמ'  .)153אך יש להטיל בכך ספק ,מפני
שהאשמה בלקיחת שוחד שכיחה ,ומכיוון שמהמשך הדיווח ניכר שאכן היה מחסור במזון.
גם הקריאה 'ללחם בפלשת' בשו'  11עשויה להתאים למסעו של הורדוס ,שכן כאמור טרם עלותו לכיוון ירושלים הוא
עבר לאורך החוף ולחם ביפו.
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פחות מאשר ההצלה ממסעו של תלמי לתירוס 42.ייתכן שבעל הפשר ראה בהסרת המצור של הורדוס
והרומאים ללא התערבות אדם שלב בנפילה הסופית של הרומאים וחלק מתכנית אלוהית לאחרית
הימים ולביאתו של המשיח ,המתוארת מיד לאחר מכן.
ייתכן שאפשרות זו נעלמה מעיני החוקרים מפני שאותה הצלה הייתה קצרת טווח .כאמור כשנה
וחצי אחרי שנאלץ להסיר את המצור שב הורדוס וצר על העיר עד שכבש אותה כעבור כחמישה
חודשים נוספים .אכן ַהצעתי תחייב לתארך את חיבור הפשר לתקופה הקצרה שבין הסרת המצור
הראשון לתחילת המצור השני ,קרי בין חורף  38–39לאביב  ,37ואולי אף מיד לאחר הסרת המצור
הראשון.
אם אכן המסע הנזכר בפשר ישעיה א הוא מסעו של הורדוס ,הרי הכיתיים הנזכרים מיד אחר כך,
בקטעים  ,10–8הם הרומאים .כאמור הורדוס מונה למלך ברומא על ידי הסנאט ,ומתוקף מינוי זה הוא
בא ליהודה על מנת לכבוש את כס המלוכה .חלק ניכר מהכוח הצבאי שעמד לרשותו היה כוח רומי,
ולמעשה הוא היה למלך יהודה 'כשהוא נישא על כידוניה של רומא' 43.אם כך אין גם סיבה להניח
שהכיתיים הנזכרים בספר המלחמה ( )4Q285הם יוונים ולא רומאים ,שהרי הסיבה היחידה שהוצעה
לכך היא הקשר של ספר המלחמה לפשר ישעיה .זיהוי זה של הכיתיים מתאים לזיהוי הבטוח למדי של
הרומאים ככיתיים כבר בדניאל יא ,ל וגם בפשר נחום ובפשר חבקוק ,בעוד שאין עדות חד־משמעית
לזיהוי של הסלווקים או התלמים ככיתיים בשום טקסט בן התקופה44.
נראה לי שגם המשכו של הפשר מחזק את הטענה שמדובר במסעו של הורדוס ,ושהכיתיים הם
הרומאים ,יותר מאשר שמדובר במסעו של תלמי לתירוס .קשה להאמין שבני הכת היו משווים את
תלמי לתירוס לסנחריב ואת צבאו לצבא האשורים ,ורואים בו את האויב הנורא אשר נפילתו תביא
את העידן המשיחי .בסופו של דבר היה תלמי לתירוס בסך הכול טוען לכתר התלמי ,במאבק מול
אמו; הוא לא שלט אפילו על מרכז הממלכה התלמית (מצרים) ,כבש רק שטחים מעטים ביהודה,
והיה רחוק מאוד מלהיות ראשה של אימפריה .מנגד סביר היה בהחלט להשוות את הרומאים —
והורדוס מן הסתם נחשב לחלק מהכוח הרומי — אשר שלטו בחלק ניכר מן העולם המוכר ,ושכבר
כבשו את ירושלים והמקדש ,לאשורים ,ולראות בהם את האויב הנורא שנפילתו תביא את העידן
המשיחי.
יתרון נוסף להצעת זיהוי זו הוא שעל ידי כך חיבור הפשר קרוב יותר לתיארוכה של מגילה
ספציפית זו וגם לתאריך המשוער של חיבור מרבית הפשרים הרציפים — מקובל כיום על מרבית
 42ובפרט שכדברי קיסטר 'אין פרשה בהיסטוריה המקראית שהייתה קרובה ללבם של יושבי ירושלים יותר מאשר מצור
סנחריב .קודם כל משום שזהו המקרה היחיד במקרא שבו מציל האל את עירו ,את מקדשו ואת עמו ממעצמה שולטת'
(קיסטר [לעיל ,הערה  ,]10עמ' .)513
 43מ' שטרן' ,הורדוס ורומא' ,מ' נאור (עורך) ,המלך הורדוס ותקופתו ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' .26
 44במקבים א א ,א; ח ,ה ,המונח כיתיים מכוון למקדוניה ובפירוש לא לסלווקים .היו חוקרים שהציעו שהכיתיים הנזכרים
בספר היובלים כד ,כח–כט; לז ,י ,הם הסלווקים ,אולם לכאורה לא נראה שאפשר לבסס זיהוי כלשהו במקרים אלה.
הטקסט הקומראני היחיד שנותר שנטען שהכיתיים בו הם יוונים ולא רומאים הוא מגילת המלחמה ( .)1QMעל שאלת
זיהוי הכיתיים ראו גם מאמרי 'הכתיים והכיבוש הרומי במגילות קומראן' ,מגילות ,יא (תשע"ו) ,עמ'  ,388‑357ושם אני
טוען כי גם במגילת המלחמה סביר יותר לזהות את הכיתיים עם הרומאים.
קתדרה
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החוקרים שפשר חבקוק ופשר נחום התחברו זמן קצר אחרי הכיבוש הרומי בשנת  63לפסה"נ ,ואמנם
תאריך החיבור של יתר הפשרים הרציפים ברור פחות אבל סביר שאף הם התחברו סביב הכיבוש
הרומי 45.אם הצעתי נכונה ,פשר זה אף דוחה בכמה שנים את סוף חיבור הפשרים בקומראן .אם עד
כה נראה היה שבני הכת הפסיקו לחבר פשרים שנים ספורות אחרי הכיבוש הרומי( 46נראה שפשר
חבקוק נכתב לא לפני אמצע שנות החמישים של המאה הראשונה לפסה"נ שכן מדובר בו על כמה
שליטים רומאים שבאו זה אחר זה ,)47הרי לפי הצעתי הם המשיכו לחבר פשרים לפחות עד שנת
 38–39לפסה"נ48.

הקבלה נוספת בין מסעו של הורדוס למסע סנחריב
בהקשר הנוכחי יש לשים לב להקבלה מעניינת נוספת בין הסיפור המקראי על המצור האשורי על
ירושלים לסיפור של יוספוס על המצור של הורדוס והרומאים על ירושלים בשנת  38–39לפסה"נ.
במלכים ב יח ,כח–לו ובישעיה לו ,יג–כא ,מסופר שרבשקה התקרב אל חומות העיר ודיבר בעברית
('יהודית') אל הנצורים ,קרא להם להיכנע ,והכריז כי לא יאונה כל רע למי שייכנע .אולם הנצורים
לא ענו לו' ,כי מצוַ ת המלך היא לאמֹר לא ַתענֻ הו' .והנה בתיאור המצור של הורדוס על ירושלים סיפר
יוספוס שבתחילה הוא שלח כרוזים להכריז סביב החומה שהוא 'בא למען טובת העם והצלת העיר',
וכי הוא אף מוכן למחול לאויביו הנחרצים ביותר .וב'מלחמת היהודים' נאמר שאנשי אנטיגונוס אסרו
על אנשי העיר להקשיב להכרזות אלה או להיכנע49.
אמנם ב'קדמוניות היהודים' לא מסופר על איסור להקשיב להכרזות ,אלא נאמר שאנטיגונוס
ענה לסילון ולרומאים — ולא להורדוס — ואמר שאין זה 'לפי מידת הצדק שלהם גופם [כלומר
של הרומאים] ,אם יתנו את המלוכה להורדוס ,שהוא הדיוט ואדומי ,כלומר יהודי־למחצה ,והרי הם
חייבים לתתה לבני משפחת (המלכות) ,כפי המנהג הנהוג אצלם' 50.לפי גרסה זו אנטיגונוס הוסיף
ואמר שאם הרומאים אינם רוצים לתת לו את המלוכה ,משום ששיתף פעולה עם הפרתים ,הרי הם
יכולים לתת אותה למישהו אחר ממשפחת החשמונאים' ,שהרי הללו לא חטאו במאומה לרומאים,
והם כוהנים ,ואם תישלל מהם המשרה ,ייעשה להם עוול' 51.חשוב לציין שההנחה שהנוהג הרומי
הוא לתת את המלוכה לבן משפחת המלוכה מופיעה ב'קדמוניות היהודים' גם קודם לכן ,ושטענתו
של אנטיגונוס כולה דומה מאוד לנאמר שם בהמשך 52,אבל לשלושת הקטעים האלה אין מקבילות
45
46
47
48

49
50
51
52

באשר לפשר הושע ( ,)4Q166פשר ישעיה ב ( )4Q162ופשר תהלים ( )4Q171ראו :אשל (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .135–131
השוו :אשל (שם) ,עמ' .158–157
פשר חבקוק ,טור ד ,שו'  .13–10ראו גם :צ'רלסוורת (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .112–111
לפי הצעתו של אשל מגילה  4Q386רומזת לרציחתו של פומפיוס בחוף מצרים בשנת  48לפסה"נ ,כך שהיא נכתבה
בסמוך לאחר מכן .ראו :אשל (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  .144–136לפי התאריך שאני מציע פשר ישעיה א מאוחר רק
בכעשור לאותה מגילה.
מלחמת היהודים א ,טו ,ה( 296 ,תרגום אולמן ,עמ' .)142
קדמוניות היהודים יד ,טו ,ב( 404–403 ,תרגום שליט ,עמ' .)153
שם.
שם יד ,יד ,ה( 387–386 ,תרגום שליט ,עמ'  ;)151יד ,טז ,ד( 489 ,שם ,עמ' .)160
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ב'מלחמת היהודים' .נראה אפוא ,כפי שכבר הציע ריצ'רד לקר ,שבשלושת המקרים ,לפנינו תוספות
אנטי־הרודיאניות של יוספוס 53.נוסף על נקודת המבט השלילית על הורדוס ,הדגש כאן על הכהונה
של החשמונאים והרמיזה שבשל הכהונה הם זכאים להיות מלכים עשויים היו להיות מושכים במיוחד
עבור יוספוס 54,שטען שהוא כוהן וצאצא של החשמונאים 55.לכן נראה שיש לתת עדיפות לגרסה של
'מלחמת היהודים'.
אם תיאור הקריאה של הורדוס לאנשי העיר להיכנע ותגובתם של אנטיגונוס ואנשיו כפי שהוא
מופיע ב'מלחמת היהודים' הוא אכן היסטורי ,עשוי היה הדבר לחזק את ההקבלה למסע סנחריב,
וממילא להשפיע על סופרים כגון בעל הפשר לקשר בין שני המסעות .ואם אין אלה עובדות היסטוריות
אלא זו יצירה ספרותית ,ייתכן שמחברה יצר אותה מתוך שאילת המוטיב ממסע סנחריב ,מה שעשוי
להעיד שבני התקופה השוו בין שני האירועים.

אנשי קומראן כתומכים באנטיגונוס?
התנגדות מסוימת להצעת הזיהוי הזו עלולה לעלות משום שמשתמע ממנה שאנשי קומראן היו
מתומכיו של מתתיהו אנטיגונוס .יתר על כן ,לפי הצעה זו יש לומר שבעקבות כישלון המצור של
הורדוס והרומאים על ירושלים ציפו בני הכת לנפילתם הסופית של הרומאים בידי ישראל ולבואו של
המשיח בעקבות זאת ,כפי שעולה מקטעים  .10–8השקפה זו עשויה להפתיע לאור ההנחה המקובלת
שבני הכת התנגדו נחרצות לבית חשמונאי.
ואולם תהיות אלה רלוונטיות באותה מידה להצעה שהמסע המתואר הוא מסעו של לתירוס נגד
ינאי .נוסף על כך התנגדות להורדוס ולרומא לא הובילה בהכרח לאהדה לאנטיגונוס; גם בלי להיות
מתומכיו של אנטיגונוס יכלו בני הכת להתנגד לרומאים ולפרש את מה שנראה כשלב בנפילת
הרומאים — כחוליה בתהליך הגאולה .כפי שאני טוען במקום אחר ,נראה שהכיבוש הרומי בשנת 63
לפסה"נ היה משמעותי ביותר עבור הכת ,ושבעקבותיו התפתחה העוינות העמוקה שלה לרומא56.
עוינות זו באה לידי ביטוי בתפיסה השלילית מאוד של הרומאים בפשר נחום ובפשר חבקוק וגם
במגילת המלחמה — אם אכן נתחברה בתקופה הרומית — שבה הכיתיים הם האויב הראשי .יתר על
כן ,לא בלתי מתקבל על הדעת שההשתלטות של רומא על יהודה גרמה לשינויים בעמדות פוליטיות,
ושבעקבותיה התמתנה העוינות של הכת כלפי בית חשמונאי בכללו ואולי נשכחה במה שנוגע לפלג
של בית חשמונאי שהתנגד לרומא .כמו כן יש לזכור שראשיתה של ה'גאולה' שבה מדובר באה
בסיועם של הפרתים ,שקל היה לזהותם עם הפרסים מן המקרא ,אשר הביאו את הגאולה אחרי גלות
בבל .לבסוף ,ההצעה שהעלה לאחרונה ג'ון קולינס ,לזהות את הורקנוס השני ,יריבו של אנטיגונוס
53
54
55
56

R.A. Laqueur, Der jüdische Historiker Flavius Josephus, Giessen 1920, pp. 197–199
ראו גם :קדמוניות היהודים יד ,ד ,ה( 78 ,תרגום שליט ,עמ' .)124
חיי יוסף ( 2–1תרגום שוורץ ,עמ' .)64–63
שרון (לעיל ,הערה  .)44וראו גםN. Sharon, ‘Between Opposition to the Hasmoneans and Resistance to Rome: :
The Psalms of Solomon and the Dead Sea Scrolls’, J.A. Dunne & D. Batovici (eds.), Reactions to Empire: Sacred
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במגילות57,

ומי ששיתף פעולה עם הרומאים ,עם הכוהן הרשע הנזכר
מתאימה אף היא לאפשרות שבני הכת תמכו
אם כי
לדעתי הצעה זו איננה משכנעת מספיק.
אפשר ְש ַליַ ָחס החיובי של הכת כלפי אנטיגונוס סייעה במידת מה
העובדה שלפחות במטבעותיו הוא ניכס לעצמו כלפי פנים רק את
הכהונה; אמנם הוא היה מלך וכוהן גדול אבל על מטבעותיו הזכיר
בעברית רק את הכהונה ,ואילו את המלוכה הזכיר ביוונית בלבד 59.הבחנה זו עשויה הייתה להקל על
מי שהתנגדו לאיחוד הכתרים — וביטויים כגון 'משיחי אהרון וישראל' רומזים שהכת הייתה שותפה
להתנגדות זו — 60לראות באנטיגונוס כוהן גדול של היהודים ומלך רק כלפי הנכרים שבארץ.
באנטיגונוס58,

סיכום
במאמר זה דנתי בשאלת הזיהוי של מסע המלחמה הנזכר בקטעים  6–5של פשר ישעיה א (,)4Q161
בפשר על תיאור מסעו של סנחריב לירושלים בישעיה י ,כח–לב .הקיטוע של הטקסט איננו מאפשר כל
ודאות בהבנתו ,אבל אין הוא פוטר אותנו מלנסות לפענחו .היו חוקרים שהבינו את הפשר כמתייחס
למאורע אסכטולוגי עתידי ,אך נראה שהצדק עם עמוסין ואשל ,שעמדו על כך שהציון הגאוגרפי
'בקעת עכו' מוכיח שהכוונה למאורע היסטורי ממשי ,מהעבר הקרוב של המחבר ,מאורע שהיו לו
אמנם משמעויות אסכטולוגיות .זאת משום שעכו לא רק שאיננה מופיעה בטקסט הנפשר מישעיה
אלא שהיא נזכרת רק פעם אחת במקרא כולו ואין לה שום חשיבות אסכטולוגית במקרא או בימי
בית שני .נוסף על כך התחלת המסע בעכו גרמה לבעל הפשר לסטות מהאוריינטציה הגאוגרפית
של המקור המקראי שלו ,ואם כוונתו הייתה למסע עתידי לא הייתה לכך שום סיבה ,שכן מרבית
הפלישות ליהודה גם בתקופה הסלווקית והרומית היו מצפון .עמוסין ואשל הציעו שהפשר התכוון
למסעו של תלמי לתירוס נגד ינאי .אולם אף שזוהי אפשרות סבירה ,יש בה כמה קשיים ,ובראשם
העובדה שיוספוס לא דיווח על שום איום ממשי שהציב לתירוס לירושלים ,בעוד שסנחריב צר על
העיר ,והאיום על ירושלים מפורש הן בפסוקים הנפשרים והן בפשר.
57
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J.J. Collins, Beyond the Qumran Community: The Sectarian Movement of the Dead Sea Scrolls, Grand Rapids,
MI 2010, pp. 103–121
על נקודה זו יש להוסיף את הטענה של כמה חוקרים שהקריאה הסבירה של מגילה  ,4Q332קטע  ,2שו' ' :6הורקנוס
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Literature of Second Temple Palestine, Sheffield 1994, pp. 209–211
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נראה שזיהוי אפשרי אחר נעלם משום מה מעיני החוקרים ,והוא שכוונת הפשר למסעו הראשון של
הורדוס נגד ירושלים בשנת  39לפסה"נ .מסע זה החל בעכו והגיע עד שערי ירושלים ,אבל הורדוס,
שמוּ נה ברומא למלך יהודה ,ושנעזר במאבקו בכוחות רומיים ,לא הצליח אז לכבוש את העיר ונאלץ
לסגת .למרות ההבדלים בין מסע זה למסעו של סנחריב אפשר להבין כיצד יכלו בני הזמן לזהות את
מסעו זה של הורדוס ואת כישלונו עם המסע של סנחריב.
מלבד ההתאמה הקרובה לדברי הפשר ,מפני שמסעו של הורדוס החל בעכו והגיע לכדי איום
ממשי על ירושלים ,יש להצעה זו עוד שלושה יתרונות .ראשית ,לפי הצעה זו יש לזהות את הכיתיים
הנזכרים בהמשך הפשר עם הרומאים ,ולא עם התלמים כפי שמחייבת הצעתם של עמוסין ואשל.
בזאת תואם חיבור זה לזיהוי של הכיתיים כרומאים בספר דניאל ובפשרים אחרים מקומראן ,בעוד
שאין בידינו טקסט בן התקופה אשר זיהה באופן ברור את הכיתיים כתלמים או כסלווקים .שנית,
לדעתי קשה להבין כיצד יכלו בני התקופה לזהות בין האימפריה האשורית לבין שלטונו הרעוע של
תלמי לתירוס ולראות בנפילתו פתח לעידן המשיחי ,ולעומת זאת מתקבל על הדעת שהם זיהו כך את
האימפריה הרומית .שלישית ,הצעתי מקרבת בין זמנו של הפשר לתיארוך הפלאוגרפי של המגילה וגם
לתיארוך המשוער של מרבית הפשרים הרציפים .לפי הצעה זו הפשר חובר בין סוף שנת  39לראשית
שנת  37לפסה"נ ,והוא אולי הפשר האחרון שנכתב בקומראן.
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