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מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים
לזנרו של אל " מ ד " ר חיים שהם ,
רופא וחוקר הימים  ,לוחם ואוהב האדם

פרק א  :המשבר במחקר התקופה ודרכים לתיקונו
בשער המאמר  :שעון
שמש מתקופת
הורדוס שנמצא
במתחם הר

הבית.

מסתבר ששימש
לקביעת זמני העבודה
במקדש  .בצידו

האחורי של השעון
הקוקה מנורת שבעת
הקליפ וכן נראות
מגרעות  ,כנראה
לקיבוע השעון לקיר
( צילום  :זאב

רדובך )

 . 1ההתעניינות הציבורית בתקופה לעומת הפיחות הכמותי והאיכותי במחקר
תקופת הבית השני תפסה במאה העשרים  ,ועוד קודם לכן  ,מקום מרכזי בהתעניינות הציבורית

.

ובמחקר של תולדות עם ישראל ההתעניינות הרבה של יהודים בתקופה נבעה בראש ובראשונה מן
ה ' רלוונטיות ' שלה ומכך שהיבטים שונים שלה נראו אקטואליים  :התחייה הלאומית ושיבת ציון לאחר
פרק זמן של גלות וחידלון ; מפעל ההתנחלות וההתיישבות ספונטני וגם יזום ברחבי ארץ  -ישראל ;

מאבק ההישרדות מול אוכלוסייה מקומית עוינת ; מעמדה המיוחד של הארץ במערך הגאו  -פוליטי
וכזירה למאבק בין המעצמות הגדולות ; ה ' תמרון ' המדיני של היהודים בין המעצמות וההתנגשויות
הצבאיות עמן ; המאבק לעצמאות שאליו התלוו כיבושי שטחים וסיפוחם ולאחר מכן

' התכווצות '

בדפוס

טריטוריאלית ; ההתמודדות בין דת למדינה והמאבקים הפנימיים בין ' נצים ' ל ' יונים '  ,בין ' שמרנים '

של כתבי
הראשי (בל 554ב,
יוספוס

ל ' מתייוונים '  ,בין הכתות הדתיות למיניהן  ,בין קבוצה קטנה של עתירי הון ונכסים להמון האיכרים

אפיוף ,
המכיל' נגד
שתי
חלק מגרסתנו
העוננת של מ ע על

הזעירים והפרולטריון העירוני ; ההשפעה של מכלול המאבקים האלה על יכולת העמידה של היישוב

ברקע  :עליד

הע מצרים " .

העלאוגרפיה דומה לזו
~
של שוגבי  -היד ( מוגדל

"

האוהדת את היישוב היהודי בארץ  -ישראל ותומכת בו בכספים ובשדולה פוליטית ; הפלורליזם הדתי
של יהדות הגולה שגם סיגלה לעצמה את הלשון והתרבות של הסביבה ; ההתמודדות המתמדת עם

ספרות השטנה האנטי  -יהודית  ,ולעומתה תופעות של אהדה ואף הערצה כלפי

(p$

בעמוד השמאלי
( ובהמשך המאמרך

מטבע נשף מעכו ובו
דמותו של אפולון
יושב על ' אומפלוס '
( שנחשב כסבור

הארץ).

היהודי מול אויביו ועל גורלה של המדינה היהודית ; קיומה של גולה יהודית גדולה ורבת השפעה ,

הכתובת  :של

המלך אנטיוכוס

אפ ,פאני

(

ס

האל

המתגלה ) '  .אנטיוכוס

היהדות ; ומלבד זאת

מאורעות שהפכו לסמלים ופרדיגמות ונקלטו בתודעה היהודית במשך הדורות ובמיוחד באתוס

.

הציוני  ,כגון גבורות החשמונאים  ,פרשת מצדה ועוד כהנה וכהנה בעולם הנוצרי זכתה תקופת הבית
השני מאז ומעולם למקום מרכזי במחקר תולדות ישראל  ,משום שהייתה הרקע ההיסטורי להופעתו

ולפעילותו של המשיח הנוצרי ולראשית הנצרות  ,בעוד שתקופות אחרות ( חוץ מתקופת המקרא

נעשו טפלות לה  ,תוארו באופן גורף כתקופות של התאבנות וניוון ,

)

ומשום כך משכו תשומת לב

מעטה.

הרביעי ,
עצמו
עם'הרשע'  ,זיהה ההתעניינות הציבורית בתקופת הבית השני לא חלפה בדור האחרון וגם בימינו אנו  ,ודומה שהיא אך
האל אפיק,
גברה די אם נזכור כי פריצתן של מנהרות מימי הבית השני והתמודדות על שליטה על מונומנטים
כמו גט עט זאוע

.

מקודשים מן התקופה גורמות להתפרצויות אלימות ומציתות סערות מדיניות חובקות עולם  ,והסכם
השלום עם הפלסטינים קם ונופל  -לפחות כלפי חוץ  -בעיקר על שאלת הריבונות וההסדרים בשטה

.

עליו נכון הבית השני וחצרותיו ההתעניינות הציבורית הרחבה מוצאת את ביטויה גם במישור הפופולרי
של חובבי ידיעת הארץ  ,בהעלאה חוזרת ונשנית של הקבלות והיקשים אקטואליים מצד פוליטיקאים
קתדרה
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מנחם  -אב

תשס " א ,

עמ

,

164 - 121

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

ואנשי תקשורת  ,וגם בספרות ובאמנות  .בשנה האחרונה בלבד הועלו על במותינו שני מחזות שעניינם
פרשיות מימי הבית השני  ,ושהושם בהם הדגש על ההיבט האקטואלי  ' :הורדום ' ו ' מלתמת

אחים /

ועוד

אנו מצפים למופע בלט על יוסף בן מתיתיהו ומלחמת היהודים ברומאים .

והנה למרות כל אלה איבדה תקופת הבית השני את מעמדה המרכזי במתקר ההיסטורי המתנהל בארץ .
הדבר ניכר בראש ובראשונה באיכותם של המחקרים ( למעט אי  -אלו חריגים ) ,

ובהשוואה לתקופות

אחרות  -במספר החוקרים המתמקדים בהקר התקופה ובמספר התלמידים לתארים מתקדמים ,
החוקרים הפוטנציאליים ומורי האוניברסיטאות והמכללות לעתיד  ,ההולך ומידלדל משנה לשנה ,

ומספרם מאפשר בקושי לקיים מניין כהלכתו .
קביעה זו אינה תקפה למחקר מגילות קומראן  ,שהפך לענף בפני עצמו  .העיסוק במגילות לא פחת ,
והוא אף הולך וגובר בשנים האחרונות בארץ ומחוצה לה עקב פרסומן המואץ  ,ומגיע לכמויות

.

שהחוקר המצוי מתקשה לעקוב אחריהן למחקר המגילות מוקדשת סקירה נפרדת בחוברת זו מפרי

.

עטו של מגן ברושי  ,ולכן אני רואה עצמי פטור מלדון בו עם זאת אעיר לעניינו של המחקר
ההיסטורי כי רובו של מחקר המגילות נתון בידי בעלי דיסציפלינות אחרות  ,בעיקר מקרא  ,לשון

.

עברית  ,ארכאולוגיה  ,מדע הדתות ותלמוד  ,ולאחרונה גם מהשבת ישראל כל אלה חשובים מאוד
כשלעצמם  ,ויש בהם כדי לסייע למחקר ההיסטורי וגם להיבנות ממנו  ,ואולם למרות השפע של

המקורות והתרומה המדעית במקצועות הנלווים ,

מספר המחקרים שכתבו היסטוריונים ישראלים

על כת המגילות ורקעה נמצא בטל בשישים לעומת הפעילות הכוללת במחקר המגילות ( להוציא
תרומתו של דוד פלוסר  ,שנלקח מעמנו

לאחרונה .
)

ניתן אולי לתרץ  -ולא להצדיק  -זאת בכך

שאף על פי שהמגילות מלמדות אותנו הרבה על סוגיות מרכזיות בתחום הפולחן והרות ( וגם

בנושאי חברה וצבא )  ,הרי בסופו של דבר מדובר בכת קטנה  ,שפרישתה למדבר לא נתפסה כנראה

.

כמאורע רב משמעות בתודעה של בני התקופה עצמם פרסום מגילות קומראן הביא לעומת זאת
לעלייה ניכרת ברמת ההתעניינות ובעיסוק המהקרי של היסטוריונים מן העולם הנוצרי לא רק
במגילות עצמן  ,כי אם גם בסוגיות ובפרקים נוספים של תקופת הבית השני  ,הרבה מעבר

.

לניסיונות למצוא זיקה בין המגילות לראשית הנצרות במסגרת מאמר זה לא אתעכב על המחקר
בעולם הנוצרי ועל מצבו של מחקר הבית השני בקרב יהודים בתפוצות ; הם ראויים לסקירה

נפרדת .
תהיה זו שטחיות יתרה לפטור את המשבר במחקר ההיסטורי של תקופת הבית השני בארץ בקיומן

של ' אופנות ' במחקר או בהתגברות ההתעניינות בתקופות מאוחרות יותר בהיסטוריה היהודית ( כגון
תולדות הציונות

והשואה .
)

בולטת העובדה שמחקר תקופת המשנה והתלמוד זוכה בדור האחרון

.

לגידול כמותי ניכר  ,ושמספר תלמידי המהקר של תקופה זו נמצא בקו עלייה מתמיד ומדובר
בתקופה שההשלכות האקטואליות שלה  -למעט אפיזודות ואירועים כמו פרישתו של רבן יוחנן בן

זכאי ליבנה ומרד בר  -כוכבא  -אינן רבות  ,והיא נופלת  ,ככל הידוע לנו  ,במידת הדינמיות של
ההתפתחויות והדרמטיות שבה לאין ערוך מתקופת הבית

השני .

גם הירידה המתמשכת במספר

תלמידי התואר הראשון בחוגים להיסטוריה של עם ישראל וארץ  -ישראל באוניברסיטאות אין בה
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בצלאל בר  -כוכבא

משום הסבר ; ענייננו בשינוי שחל בהתפלגות החוקרים ותלמידי המחקר בין התקופות השונות  ,שעה

שהמספר הכולל של אלה עלה לאין שיעור בהשוואה לדור הקודם .
 . 2גורמי המשבר  :התהוות המחסום הלשוני והתרבותי וההשלמה עמו בדור האחרון
לפני שאנסה לפרוש בפני הקוראים את הסיבות למשבר ואציע דרכים לתיקון  ,ראוי להבהיר שקהל

היעד של מאמרי אינו מתי מעט ההיסטוריונים של תקופת הבית השני  .הסיבות למשבר והאמצעים
המתאימים לתיקונו מוכרים פחות או יותר למקורבים למקצוע  ,אם כי יש מהם שיפעילו את מנגנוני

ההכחשה מסיבות כאלו או אחרות  .דברי מכוונים לדור הצעיר  ,לתלמידים תאבי דעת שיש להם עניין
מיוחד ומשיכה טבעית לתקופת הבית השני  ,בהם גם ברוכי כשרון וחוקרים בפוטנציה  .אלה מגששים

.

את דרכם באפלה ותוהים מהן דרכי ההכשרה הנאותות למחקר התקופה האם בוגר בית הספר התיכון
הישראלי המגיע לאוניברסיטה לאחר שנות השרות הצבאי  ,ולאחרונה גם מאוחר יותר  ,מסוגל לרכוש
לעצמו את הכישורים

הדרושים ?

מהן המסגרות האוניברסיטאיות המתאימות לצורך

זה ?

ושאלה לא

פתות חשובה  :מהם הנושאים הדוחקים והיעדים המחקריים שניצבים עתה לפנינו  ,ומהן הסוגיות שיש
בהן כדי לשמש הכנה מתאימה להוראה בדרג האקדמי בשלב המעצב של דרכם

כחוקרים ?

בה בשעה דברי מכוונים גם לאותן רשויות אקדמיות עליונות שיש בכוהן להתעלות מעל שיקולים
אינטרסנטיים צרים של עמיתים ומחלקות ולראות בשמירתה ובקידומה של הרמה האקדמית שיקול

.

עליון המנתה את החלטותיהן אך טבעי הוא לצפות שיהודים החיים במדינת ישראל הם אשר יובילו
את המחקר על תולדות היהודים בתקופה שקדמה לאלפיים שנות הגלות  ,תקופה שלה השיבות

מרכזית להכרת זהותנו ולחינוך הדורות הבאים  .יתרה מזאת  ,לא יהלוך ממנו דבר אם תרומתנו
להבנת לשונות דרום  -מזרח אסיה או איי מיקרונזיה לא תתעלה לפסגות  ,ואם נפגר אחר אומות
העולם בחשיפת צפונות האצטקים והאינקה או בתקר ההיסטוריה והספרות של עמי סקנדינוויה בימי -
הביניים ; ואולם אם נשתרך מאתור במחקר תקופת הבית השני תהיינה לכך השלכות הרבה מעבר
למיקומנו ב ' מפת ' המדע

הבין  -לאומי  .די אם אזכיר את פולמוס הדורות עם העולם הנוצרי על

האחריות לצליבתו של ישו ועל מעמדה ההיסטורי והתאולוגי של היהדות  ,ואת המאבק האקטואלי
עם האסלאם על זיקתנו לארץ  -ישראל ולירושלים בכלל ולהר הבית בפרט  .למידת האמינות ולסמכות
המדעית של חוקרי התקופה יש חשיבות גם בביתנו פנימה  :כבר נמצא לאחרונה היסטוריון ישראלי
שטרת וגילה את אזננו כי הצירוף ' ארץ  -ישראל '  -מונח בעל משמעות הלכתית המופיע לכל הפחות
מאות פעמים במקורות מאז תקופת המקרא  -הנו המצאה של התנועה הציונית  ,ובאמתחתו עוד

פסקי הלכה לא שערום אבותינו .
הירידה בהיקף ובאיכות של הפעילות המחקרית של חוקרים ישראלים על תקופת הבית השני נובעת

.

מן הפיחות הגדול שחל בידע הלשונות הקלסיות חלק הארי של המקורות לתקופת הבית השני נמצא

.

בידינו בלשון היוונית לשון זו על הדיאלקטים שלה וספרותה רבת ההיקף והגוונים שלטה בכיפה

בעולם התרבות מאז כיבושי אלכסנדר ועד הכיבוש הערבי ( וחשיבותה רבה גם כמקור לתולדות

האימפריה הפרסית ובעקיפין גם לחקר תקופת השלטון הפרסי בארץ  -ישראל .
)

אורחות המחשבה של
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מתקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

היוונים  ,אמונותיהם ודעותיהם  ,דפוסי ההיים שלהם  ,דרכי הלחימה שנקטו בהן והמושגים הפוליטיים
שטבעו  ,וכן המורשת הספרותית והאמנותית היוונית  ,השפיעו עמוקות על תרבות המזרת במשך

.

למעלה מאלף שנים ועיצבו אותה במידה רבה להתפתחויות הפוליטיות והצבאיות הסוערות שליוו

את הממלכות ההלניסטיות נודעו השלכות ישירות ויום  -יומיות על ההיסטוריה היהודית של תקופת
הבית השני  .בצד הלשון היוונית והתרבות וההיסטוריה היוונית וההלניסטית השפיעו במידה לא
מבוטלת על ההיסטוריה היהודית בתקופה זו הלשון הלטינית והתרבות הלטינית  ,ויותר מכן

ההיסטוריה של העם הרומי  -מוסדותיו המדיניים  ,הצבאיים  ,הדתיים והפיסקאליים ובעיקר דרכי
שלטונו האימפריאלי  .על השליטה בלשונות הקלסיות הנדרשת מן החוקרים יש להוסיף גם את הצורך
ביכולת קריאה רהוטה בארבע הלשונות האירופיות שהן  ,בתוקף מעמדן המסורתי המיוחד של
הלימודים הקלסיים במערכת ההשכלה והתרבות האירופית  ,גם לשונות המתקר של הלימודים
הקלסיים  :גרמנית  ,אנגלית  ,צרפתית ואיטלקית  ,ובנושאים אחדים -

גם יוונית מודרנית .

כתוצאה מכל אלה אין אפשרות להגיע להבנה אמיתית של תקופת הבית השני ולמחקר בעל משקל
ללא שליטה מוחלטת בלשונות הקלסיות ובלשונות המחקר וללא ידע הולם  ,לרבות יכולת מחקר

.

עצמאי  ,בהיסטוריה ובתרבות של יוון ורומי משחר התהוותן חוקר ימי הבית השני חייב להיות בן

בית בעולם הקלסי ובמקורותיו בלשונם אם ברצונו לפענח את צפונות התקופה  .ליקוט שברי מידע
מקוטעים ותלושים מן ההקשר מתוך הספרות המחקרית על העולם הקלסי  -בלשון אירופית

מודרנית אחת או שתיים  -והישענות על מקורות שנקראו בתרגומים כדי להאיר סוגיות בתקופת
הבית השני  ,סופם להחמיץ את שורשי הדברים ועיקריהם ולהביא לטעויות חמורות ולשיבושים שאין

הדעת סובלתם  .ועוד אחזור לעניין זה ביתר פירוט .
הדורות הקודמים של תלמידי המהקר והחוקרים במוסדות האקדמיים ומחוצה להם הגיעו ברובם

מארצות אירופה והם שולטים בשתי הלשונות הקלסיות או לכל הפחות באחת מהן  ,אותן רכשו בגיל

.

צעיר  ,בלימודיהם התיכוניים ואף קודם לכן  ,ועליהן נוספו לשונות אירופיות מודרניות כתוצאה מכך
נוצר בשעתו באוניברסיטאות מאגר גדול יחסית של תלמידים בעלי הכשרה לשונית מתאימה שהיו

.

להם נטייה ורצון להעמקה בהיסטוריה ובספרויות של יוון ורומא ובתקופת הבית השני ממאגר זה

יצאו נשכרים גם מקצועות קרובים  ,בעיקר תלמוד  ,ארכאולוגיה ומקרא  .מציאותו של ציבור יודעי
הלשונות קבעה את הנורמה הרווחת והביאה לכך שגם ילידי הארץ או חובשי בית המדרש לשעבר
שהגיעו מן הגולה הישר אל הלימודים האקדמיים  ,ושעיקר עניינם היה בתולדות ישראל בימי הבית
השני ובתקופת המשנה והתלמוד  ,עשו מאמץ עליון  -גם בגיל מאוחר  -להשלים את החסר על ידי
לימודן של השפות הקלסיות  ,חלקם לא רק במסגרת של מכינות ולימודי השלמה  -שהן בבחינת
אתחלתא בלבד  -אלא בלימודים סדירים ומלאים במסגרת החוגים ללימודים קלסיים שהיו קיימים

בשעתם באוניברסיטה העברית בירושלים ( יוונית  ,רומית  ,היסטוריה של יוון ורומי ולימודים קלסיים

)

או בחוג להיסטוריה כללית  ,שגילה במשך שנים רבות פתיחות מיוחדת להעמקה בלימודים הקלסיים .
בין התלמידים שהשלימו את השכלתם בדרך זו ניתן למנות כמה וכמה מגדולי החוקרים של מדעי

היהדות בדור הקודם .
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מאז שלהי שנות השישים חל בארצות אירופה פיחות הדרגתי במעמדן של הלשונות הקלסיות  ,אשר
שימשו בעבר יסוד לחינוך ההומניסטי  ,ולימודן הלך והצטמצם לבתי ספר תיכוניים ' מסורתיים ' או

.

אקסקלוסיוויים דלדול זה פגע קשות במחלקות ללימודים קלסיים אפילו באוניברסיטאות האנגליות ,
ואלו נאלצו בדלית ברירה לפתות את שעריהן בפני תלמידים הסרי ידע לשוני ולהכשיר אותם

בתהליכים מזורזים  ,לרבות 'אולפנים ' אינטנסיוויים לפני פתיחת הלימודים ובמועדי

החופשות .

כתוצאה מכך כמעט ולא זכינו להתברך עוד בצעירים עולים מן הסוג שהגיעו בעבר מארצות אירופה
אל המהלקות ללימודים קלסיים ותולדות ישראל ( למעט אחד מעיר

ושניים ממשפתה .
)

עובדה זו ולחצים פופוליסטיים של עסקני סטודנטים וגם של מרצים שכפו הפחתה עד למינימום
של לשונות החובה הנלמדות במחלקות ללימודי היהדות במסגרת התואר הראשון והשני  ,הביאו
לדלדול פוטנציאל המועמדים המתאימים ללימודים לתארים גבוהים בהיסטוריה של תקופת הבית

.

השני בד בבד השאיפה להגדלת מספר תלמידי המחקר והדאגה להמשכיות ההוראה הניעו את
הגורמים הקובעים בכל הקשור לקבלת תלמידי מחקר ולאישור הצעות מחקר להתפשר עם
המציאות ולהסתפק כתנאי לכתיבת דיסרטציה בתקופת הבית השני בלימוד הלשונות והרקע

היווני  -הרומי במסגרת של מכינות ולימודי השלמה בלבד ( לרוב רק באתת משתי השפות הקלסיות
ולעתים רק בשנת לימודים

אחת .
)

לא אחת נדחות ההשלמות החיוניות לשלב הכנת הדוקטורט

עצמו  ,והתלמיד אף אינו נבחן עליהן  -די בנוכחות פסיווית בקורסים או בהערכה הנשענת על

.

קריטריונים בלתי מוגדרים לא מצינו שמידת יכולתו של תלמיד לקריאה רהוטה בשתי הלשונות
הקלסיות ולניתוח פילולוגי של טקסט עתיק נבחנת בשלב המועמדות לדוקטורט  ,תוך כדי כתיבת
הדוקטורט או כתנאי להענקת

התואר .

הבחינה בעל פה

) ( viva

מעולם לא הייתה קיימת

באוניברסיטאות בארץ  ,וה ' הגנה על התזה ' בוטלה לפני שנים רבות  .יתר על כן  ,בדיקה כזו אינה
נעשית אפילו בשלב הדיונים לקבלה להוראה אוניברסיטאית  ,ולא אחת מתקבלים למחקר ולהוראה
תלמידים שעברו את הבחינות במכינות הלשוניות בציון המינימום  ,אינדיקציה ברורה להיעדר
יכולת

לשונית .

ראוי להבהיר כי לא בכל מקרה התוו את המדיניות ואת הגישה המקלה שיקולים אינטרסנטיים

.

ואישיים ( וכאלה היו גם היו  ,ומכל הסוגים ) או קלות דעת בעלמא מקצת בני הדור הקודם של

החוקרים  ,שגלויים היו לפניהם אורחות העולם הקלסי כשבילי מקומם  ,ושגילו אחריות עליונה למילה

הכתובה  ,הניחו כמובן מאליו כי ממשיכי דרכם השקיעו את כל הדרוש לרכישת אותם כישורים וידע ,
וגם חשבו בתמימותם שאם טרם עשו זאת  ,יגלו את המצפון המדעי הדרוש  ,ילכו בדרך הקשה ,

וישלימו את החסר  ,גם אם הדבר יעכב באורה ניכר את התקדמותם במסלול האקדמי .
הנורמות החדשות שהותוו ביודעין ושלא ביודעין בשנות השבעים  ,קיבלו יתר תוקף ואף גושפנקה
רשמית והרף הונמך עוד יותר בשנות התשעים  ,כאשר האתריות להנחיית הדור החדש של תלמידי

.

המתקר הופקדה בידי הדוקטורנטים של שנות השבעים והשמונים הפיכת מספר הדוקטורנטים שאיש
סגל מדריך לקריטריון לקידום  ,לאמצעי לרכישת השפעה ותקציבי מהקר  ,ואפילו לאמתלה ולצידוק

.

להענקת קתדראות ל ' מקורבים '  ,זירזו אף הם את פריצת הגדרות ועיוות הנורמות הבסיסיות לאחרונה

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

~

.

נוסף ' מענק הקריטריונים '  -גורם מוטיווציה לא מבוטל  -להגברת ה ' גמישות ' חיזיון נפרץ הוא
למצוא כיום מנחים ( או מנחים משותפים ) של עבודות דוקטור על ימי הבית השני שאינם יודעים כלל

את הלשונות הקלסיות או שמתקשים בקריאת משפט בלשונות האלה בכוהות עצמם .

.

המצב הקיים זוכה בשנים האחרונות גם לצידוקים ' אידאולוגיים ' ו ' מעשיים ' יש המכריזים בניסוחים
ובווריאציות שונות כי ידע הלשונות ויכולת פילולוגית אינם חיוניים  ,שכן מטרת המחקר להגיע אל
ה ' רעיונות הגדולים ' או אל ה ' גישה ההיסטורית '  ,ואם יש לו לחוקר בעיה לשונית או בעיה ספציפית
הקשורה ברקע היווני  -הרומי ישאל בעצתם של אנשי הלימודים הקלסיים ; יש הטוענים כי ריבוי
המידע  ,מקצועות העזר והדיסציפלינות הנלוות למקצוע ההיסטוריה בתקופתנו מצריכים ' עבודת

צוות '  ,וזו מבטלת את הצורך בכך שכל היסטוריון יתמצא בלשונות ובתרבות הרקע ; יש הקובעים כי
תקופת הבית השני היא חלק אינטגרלי מן ההיסטוריה היהודית  ,והצורך בהכרת ההיסטוריה היהודית
לתקופותיה ומקורותיה  ,יתד עם הבקיאות המתחייבת בתולדות היהודים בתקופת ההתמחות  ,הופכים
את הדרישה לשליטה מקבילה בהיסטוריה ובתרבות הכללית של התקופה  ,על לשונותיה  ,למשימה

בלתי אפשרית  ,שהיא למעלה מיכולת אנוש ; ויש האומרים ביתר פשטות כי עלינו להתחשב במציאות
הישראלית המיוחדת  ,ואי אפשר לדרוש בדורנו כישורים ויכולות שהיו מנת חלקם של

רבותינו ,

במילים אחרות  ,כל ענפי המדע ראוי להם שיצעדו קדימה  ,ואילו במחקר ההיסטוריה של תקופה

.

מרכזית בתולדות ישראל נגזר עלינו לסגת אחור על משקל ההסברים האמורים ניתן לדרוש למשל
שלנוכח הירידה במספר הלומדים במחלקות לכימיה  ,תונהג ' גמישות ' מקבילה  ,והתלמיד ישוחרר

.

מחובת הידיעה או הלימוד של מתמטיקה ההבדל הוא שאם תהיה ' הגמשה ' כזו או אחרת במקצוע

.

הכימיה  ,מעבדות יתפוצצו ובניינים יעלו באש היכלי השן של המחלקות להיסטוריה של עם ישראל
ומדעי היהדות תמיד יישארו על מכונם ,

ועולם כמנהגו נוהג .

חידושים מתודולוגיים ו ' מעשיים ' מן הסוגים שצוטטו לעיל אינם נאמרים רק ב ' שיתות

מסדרונות ' .

ניתן למצוא כדוגמתם כהנה וכהנה גם במחקרים ובהתייחסויות לתקופות ולדיסציפלינות אחרות ; הם
מוצהרים במפורש או מיושמים בכתבי עת ובפרסומים מדעיים  ,וכן בפרוטוקולים  ,בדוחות ובהחלטות
ועדות של גופים אוניברסיטאיים ואקדמיים אחרים  ,בין השאר על ידי כמה וכמה מבין ' המוציאים

.

והמביאים ' במדעי היהדות הם אף נמסרים בריש גלי בייעוץ לתלמידים במסגרות פורמליות ובלחי

.

פורמליות באוניברסיטה הגדולה ביותר בישראל וגם אם במקומות אחדים הדברים לרוב רק נלחשים
בצנעה או נרמזים בדרכי עקיפין  ,הם הולכים ומתווים יותר ויותר את הקו הכללי  ,חרף מחאותיהם

של אי  -אלו

' חריגים ' המוקעים בדרך כלל כקפדנים מרושעים התלושים מן המציאות .

מהי ההשפעה המעשית של המצב המתואר על בחירת תקופת ההתמהות בידי תלמידים לתארים

מתקדמים ? תלמידים מוכשרים  ,שיש להם נטייה ושאיפה להתמסר לחקר תקופת הבית השני  ,מודעים
היטב למחסום הלשוני והתרבותי העומד בפניהם במחקר

התקופה .
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מערכת הלימודים לתארים

מתקדמים ודרכי הבהירה של סגל צעיר להוראה במחלקות להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטאות

.

אינן מקלות עליהם או מעודדות אותם לעבור מחסום זה בדרך המתאימה והיעילה מרביתם פונים
לנושאים שבהם ניתן למצוא מפלט  -למראית עין  -ללא השכלה קלסית של ממש  ,כגון סוגיות
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הקשורות בכתבי כת מדבר יהודה ובמסורות תלמודיות מאוחרות  ,בענייני הלכה והמקדש או

בגאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל  ,וכן בנושאי ' אורך ' שעיקר עניינם למעשה בתקופת המשנה

.

והתלמוד סימפטומטית למצב זה העובדה שלאחרונה נכתבו ונכתבות שלוש עבודות דוקטור במסגרת

.

תקר תקופת הבית השני על אגדות החורבן בתלמודים ובמדרשים ועל נושאים נוספים כגון אלה כך

נהיו מעשיות קמצא ובר  -קמצא לגופי תורה שהופכים ודשים בהם במחקר ההיסטורי ( גם זאת בלא

הכשרה תלמודית  -פילולוגית מתאימה )  ,בשעה שבידינו שפע יחסי של מידע בן הזמן שטרם זכה לעיון

.

מחקרי תלמידים המגלים אחריות רבה יותר למקצוע מוצאים את מקומם במחקר תקופת המשנה
והתלמוד  ,שעליה יש בידינו מקורות ארמיים ועבריים מרובים  ,ושניתן לכאורה להתמחות בה בלא

כלים מלוטשים יתר על המידה של התרבות הקלסית ; ומי מביניהם אשר מבין כי ללא לימודים סדירים
ומלאים בחוג לתלמוד ( להבדיל ממכינות ולימודי השלמה ) לא ניתן לעקוף את החסרים בלשונות
ובתרבות הקלסית  ,פונה לעסוק באותם נושאים בתקופות מאוחרות יותר בתולדות ישראל  ,בהם ניתן
להעמיק תקר  -ואף זאת שוב רק למראית עין  -באמצעות מקורות הכתובים עברית וספרות

מחקרית בלשון האנגלית ובעזרת ידיעה ' מקרטעת ' בלשון אירופית נוספת או באחת מ ' לשונות

.

היהודים ' ובכדי למנוע אי הבנות  :האמור לעיל אינו מכוון כלפי אותם תלמידים שעניינם מלכתחילה

בפרקי זמן שלאחר החורבן  ,אלה מביניהם הממיתים עצמם באזילה

של תורה לרכישת הכישורים

הלשוניים והאחרים הדרושים למחקרן של אותן תקופות .
 . 3התנאים הבסיסיים למחקר  :שליטה בלשונות הקלסיות ולשונות המחקר ויכולת מחקר עצמאית
בהיסטוריה ובתרבות הקלאסית
הדרישה להשכלה קלסית מלאה כתנאי מוקדם למחקר תקופת הבית השני אינה בחינת שמרנות או

.

פורמליזם לשמם את המקורות לתקופת הבית השני ואת המקורות הקלסיים הזורים עליהם אור יש

.

לקרוא בלשונם המקורית ולא בתרגומים דברים אלו  ,שהיו מובנים בדור הקודם  ,ושהם מובנים
מאליהם לחוקר האקדמי הישראלי של ההיסטוריה האנגלית והצרפתית למשל  ,אינם מובנים משום

מה די הצורך למתעניינים ולשולחים את ידם בחקר העת העתיקה  ,ואני נאלץ משום כך להרחיב בהם .
על הסף יש להבהיר כי המקורות הספרותיים שתורגמו לשפות האירופיות המודרניות וללשון העברית
כוללים פתות משליש מן הספרות היוונית והלטינית לדורותיה  ,שלא להתעכב על החומר האפיגרפי

.

והפפירולוגי הרב שכלל לא תורגם  ,וחלקים ניכרים ממנו מטבעם לא יהיו מובנים בתרגום אשר

לתרגומים הקיימים של המקורות הספרותיים  ,גם אילו היו אלו תרגומים מצוינים ( תרגומים
' מושלמים ' און

)

-

ורוב התרגומים ה ' רלוונטיים ' אינם כאלה  ,ויש בהם גרועים ללא תקנה  -הם

.

אינם יכולים להוות תחליף לקריאה בלשון המקור גם תרגום טוב יש בו כדי להסתיר מן הקורא את

סגנון המקור  ,את כוונותיו המוצנעות ודקויותיו  ,את גווניו וגוני גווניו  ,ובעיקר  -אפשרויות שונות

.

להבנת הכתוב יתר על כן  ,הרקה משפה אחת לאחרת ( במיוהד מלשון עתיקה למודרנית ) עלולה
להביא לעתים קרובות לפרשנויות הנובעות מהניואנסים של שפת התרגום שאין להם אחיזה בלשון

.

המקור ויש מקורות ספרותיים  ,כגון פרקים ב ' על השמים ' לאריסטו וחיבוריו של פרוקלוס  ,הפילוסוף

חררה
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גתובת הקדשה
ביוונית ובארמית ,
תרגום הכתובת  ' :לאל
אשר בדן שלו נדר
זואילוס

נדר ' .

זהותו

של האל אשר בדן
אינה ידועה  ,תחילת

,

המאה השנייה לפה " ס
ציל [ כ  ,זאב רד [ ב [ ן

שולחן מדידה לנחלים
העשה אבן גיר
קרטונית  ,בחזית
השולחן כתובת ביוונית ,
ותרגומה  ' :שנת 170
[ למניין הסל11קי ] ,

השווקים ,

הממונים על

אנט . . .

בן

...

דורוס

ואריסטודמוס בן

אריסטונניקוס ] ' ,
מרשה  ,התקופה
ההלניסטית

,

( 142 / 143

לפה " ס )
צילוכ  ,ק '

כתובת בארמית בכתב העברי

העתיק ' אנה אבה בר כהנה א
לעז בר אהרן רבה אנה אבה

מעניה מרד פה ( גה ? ) די יליד
בירושלם וגלא לבבל ואסק
למתתי בר יהוד וקברתה
במערתה דזבנת בגטה ' .

תרגומה :

בן הכוהן אלעזנר ] בן
הגדול,
אהרן אבה
' אני ,
אני אבה המעונה
והנרדף ( או  :המעונה המרוד ,

כעין עני מרוד ) שנולד בירושלים
וגלה לבבל והעלה את
בן יהודיה ]

מתתינה ]

וקברתיו במערה

שקניתי בשטר '  ,גבעת המבתר

עמית )

~,-
ןן.
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*
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למעלה  :צמד ברכות שחייה
שנחשף בארמון החורף של
החשממאים ביריחו  ,שנבנו
בימיו של אלכסנדר ינאי
עילום  ~ ,אב רדובן )
משמאל  :דגם של

ארמון

החורף של החשמונאים

ביריחו  .הדגם מעשה ידי
רחל לואיס
קילוסי ובי

לרון )

.

: .ןט -

.

=

~

,.
נ

(

[ל

1לש
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ירושלים ,ה ' אומנה'
( ובה ארבעה תאים -
חנויות ) של ' קשת

רפינסון '  ,שליד
הפינה הדרומית -

חדרה 32
~

ירושלים  ' ,הבית
השרוף ' ב ' עיר
העליונה ' ( הרובע

היהודי )  ,ערמה של
חפצים מנתצים
וחרשים כתוצאה

כתובת משעבת
בכתב עברי

ארמי :

פינחס כהן אחיו
הכהנים
' בן

',

הר גריזים
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מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

האתונאי הניאו  -אפלטוני בן המאה החמישית לספירה  -הרלוונטיים כל כך להתפתחותה של

.

המיסטיקה היהודית והתיאולוגיה הנוצרית  -שכמעט ואינם ניתנים לתרגום ועוד לא הזכרנו את
הקשיים הרבים הכרוכים למשל בהבנת לשונם של פוליביוס וטאקיטוס  ,שתי דמויות דומיננטיות

בהיסטוריוגרפיה של העולם ההלניסטי והרומי ( ואני מונה אותם דווקא משום שהם אמורים להיות
מוכרים היטב לתלמידים ולחוקרים של

התקופה .
)

על כל אלה יש להוסיף את בעיות הנוסח החמורות

שבהן לוקה כל הספרות העתיקה בשל גלגולי המסירה ומסיבות אחרות  .גרסאות שונות הנמצאות

בכתבי  -היד או תיקונים הכרחיים מציבים בפני המתרגם קושי נוסף  ,שהרי עליו לבתור בין נוסחאות

וגרסאות שונות שבטקסט המקורי  ,גם אם אין הוא בטוה איזו מהן נכונה  .די להציב זה מול זה שני
תרגומים של אותו חיבור  -אף אם שניהם טובים  -כדי להיווכח עד כמה שונים הם זה מזה  ,וכיצד

ההסתמכות על אהד מהם עלולה להביא למסקנות שונות בתכלית מן השימוש בזולתו .
דעת לנבון נקל כי הרגלי לימוד וקריאה שלא בלשון המקור מרחיקים את התוקר מן התחושה

הפילולוגית האמתית  ,גם אם הוא נוהג ' להיוועץ ' בלשון המקור באותם קטעים ( או משפטים

)

.

ה ' רלוונטיים ' לנושא מחקרו ההסתייעות לצורך זה במילונים  ,בקונקורדנציות ולאחרונה בתוכנות
מחשב ובסורקים למיניהם יש בה רק עזר מעט  ,ולעולם אינה יכולה לשמש תחליף לקריאה מתמדת
של הספרות הקלסית במקורה  ,שאך בה יש כדי להקנות תחושה מתאימה לכוונתם של מילים ,

.

ביטויים  ,צירופים ומבנים תחביריים  ,ובעקבותיהם להבנה נכונה של הנקרא מה נאמר על מחקרים
על המגילות הגנוזות או על ספרות חז " ל המבוססים על קריאה בתרגומים והיעזרות בקריאת משפטים
בודדים מן המקור העברי או הארמי בסיוע מילונים ואמצעי

עזר ?

.

יתרה מזאת  ,הספרות היוונית והלטינית אינה משהו ' היצוני ' למקורותינו לתקופת הבית השני אותם
מקורות  ,שנכתבו ברובם יוונית בידי יהודים שתרבותם יוונית  ,הם חלק מן הספרות היוונית של אותה
תקופה ; הם כפופים למסורות לשוניות וסגנוניות שהתגבשו בתוך הספרות היוונית  ,והם רוויים

אסוציאציות לשוניות וענייניות ליצירות קלסיות ו ' מודרניות ' יווניות מהומרוס והסיודוס ועד

.

למשוררים  ,נואמים  ,היסטוריונים ופילוסופים בני דורו של המחבר היהודי ההלניסטי מי שקורא
אותם מקורות יהודיים בתרגום  ,ובמקרה הטוב  -במקור  ,ואינו מצוי כהלכה אצל הספרות היוונית
שמחבריהם חונכו עליה  ,מהמיץ את דקויותיהם וכוונותיהם  ,וסופו שיגיע לידי מסקנות מוטעות ,
וכמוכח לאחרונה -

גם מגוחכות .

הלשונות היוונית והלטינית אינן נרכשות

בנקל .

בשל מבנן הדקדוקי המיוחד והנוקשה  ,ריבוי

הדיאלקטים היווניים והיעדר חשיפה לשפת דיבור  ,הן מציבות קושי מיוחד למי שלא רכש אותן

.

בנערותו  ,ומחייבות התמודדות של שנים לא מעטות והמשכה בקריאה רבה ועקבית מי שאינו מוכן

לאתגר הזה  ,מוטב לו שימשוך את ידיו ממחקר תקופת הבית השני  ,עם כל הצער הכרוך בכך .
בהקשר זה אי אפשר שלא ליחד את הדיבור על התרגומים מיוונית ומלטינית ללשון האנגלית בסדרה

הדו  -לשונית

Loeb Classical Library

( לרבות תרגומי החיבורים של פילון

ויוספוס .
)

סדרה זו הפכה

.

' קנונית ' בארצות הברית  -לאו דווקא באוניברסיטאות העילית  -ובמידה רבה גם אצלנו ואתה
מוצא מובאות מתוכה ( ללא שיפור כלשהו

)

במחקרים של חוקרים ישראלים בלשון האנגלית ,

ץתדרה 134

בצלאל בר  -כוכבא

ותרגומים מן האנגלית ( ולא מן המקור הקלסי ) במאמרים ובספרים הרואים אור בעברית  .אין מדובר

.

במקרה בודד אלא בנוהג שהולך ומשתרש לעתים קרובות כל עיקרו של הדיון המחקרי  ,המסקנות
ושאר חידושי תורה במחקר תקופת הבית השני ובמקצועות נלווים של מדעי היהדות במקומותינו
ה 'LCL -

מבוססים על טעויות שבתרגומי

( או על טעויות בהבנתם של אותם תרגומים )  ,ואפילו על

כמה תרגומים עבריים  ,משובשים ללא תקנה  ,של אחדים מכתבי יוספוס ופילון ( שגם הם לא תמיד

נעשו מן המקור  .והלב נחמץ למראה .
)

נוסף על האמור לעיל על הקלקלה שבשימוש בתרגומים בכלל  ,דומה שהגיעה העת להבהיר את
המגרעות הספציפיות של סדרת

לצרפתית של . Collection BudE
(

LCL

( שגם נופלת באיכותה ברוב המקרים מסדרת התרגומים

.

מטבע הדברים מאות כרכי הסדרה אינם בעלי איכות זהה קיימים

.

פערים גדולים ברמת התרגום בין הספרים השונים יש חיבורים שתורגמו בכוונה תחילה באופן
' חופשי ' למדי כדי שיהיו קריאים לציבור הרחב האנגלו  -סקסי  ,ולשם הקריאה השוטפת ויתרו
המתרגמים לעתים על הדיוק המילולי והענייני ; יש יצירות שתורגמו ברבע הראשון של המאה
העשרים לשפה שאוצר המילים שלה שונה במידה לא מועטה מזה של האנגלית בימינו  ,דבר שיש
בו כדי להטעות את הקורא שאינו מודע להתפתחויות שחלו בלשון האנגלית ; בחלק מן התרגומים

ניכר מאמץ לעשות שימוש במילים אנגליות המיוסדות על מילים לטיניות ויווניות  -מן הסתם

כדי לשמר את האווירה הקלסית  -ואולם המובן האנגלי הרווח שונה מזה של המילה המקורית
ומשבש את כוונת הכתוב ( דוגמה אחת מני רבות  :המונח הפילוסופי  megalopsykhosתורגם על פי

מרכיביו  -בעקבות הלטינית -

.

ל ; magnanimous -

ואולם פירושו אינו

' נדיב ' וכדו ' .
)

יש תרגומים

שעשו מומתים לסופר או ליצירה ספציפית  ,והמתרגם שילב בכתוב פרשנות משלו  ,השנויה
במחלוקת ; ויש מקרים הפוכים  ,שבהם המתרגם  -הגם ששלט בלשונות הקלסיות כהלכה  -לא
התמתה במחקר הסופר המתורגם ולא התמצא כהלכה בלשונו הספציפית ובטרמינולוגיה המיוחדת

שלו או של הנושא הנדון ( בעיקר כאשר מופיעה טרמינולוגיה פילוסופית או צבאית  ,שהיא בבחינת
' חכמה נסתרת ' למספר לא קטן של פילולוגים
שבסדרת

LCL

והיסטוריונים .
)

ולבסוף  ,לא מעט מן הכרכים

מבוססים על הוצאות ישנות של הטקסט המקורי  ,ואינם כוללים את הגרסאות של

כתבי  -יד ופפירוסים שנתגלו מאז פרסומן  ,ושהושקעו בהוצאות ביקורתיות מאוחרות
האפראט של גרסאות ותיקונים לטקסט בכרך הממוצע של
תועלתו

ה 'LCL -

יותר .

הוא כשלעצמו מזערי  ,ולרוב

מועטה .

עיסוק ברמה נאותה בתקופת הבית השני מחייב כאמור גם יכולת מחקר עצמאי בספרות  ,בראליה
ובהיסטוריה של יוון ורומא  ,והכרה טובה של המקורות הבסיסיים הרלוונטיים לתחומים אלה  ,ושוב

.

בלשון המקור כאשר חוקר מנסה להאיר סוגיה בתולדות הבית השני באמצעות אירוע מקביל או

תופעה מקבילה מן העולם היווני  -הרומי ( והוא אמור לעשות זאת על כל צעד ושעל )  ,עליו להיות
מסוגל להעמיק ולחקור את החומר ה ' חיצוני ' בכוחות עצמו  ,שאם לא כן לא ידע לשאול את השאלות

.

המתבקשות יש גם להטיל ספק אם מי שמתבסס על קריאה בספרות המחקר בלבד מסוגל להבין לפני
ולפנים את כוונות החוקרים ורמיזותיהם  ,להיות מודע למגבלות ולחסרים הנובעים מן ההיקף ומן
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מפקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

המסגרות הבסיסיות שאותם חוקרים הציבו לעצמם  ,וכן לעמוד כהלכה על השפעת הרקע המדעי ,

.

הרוחני והפוליטי שפעלו בו הסתפקות בהפניה למראה מקום בספרות המהקרית יש בה משום ההמצה
כפולה  :מחקר עצמאי של החומר ה ' חיצוני ' עשוי לגלות בו פנים חדשות ולשנות מן המסקנות

שבספרות המחקר  ,לעתים בהשראת הנתונים העולים מן הסוגיה ה ' יהודית ' .
המתאימים בין הנתונים ה ' פנימיים ' ל ' תיצוניים ' הם אשר יקבעו את המסקנות  .כך יצאו נשכרים

השקלול והאיזון
גם

ההיסטוריה הקלסית וגם ההיסטוריה היהודית העתיקה .
הסתמכות על קביעה כלשהי בספרות המחקר בלי לחדור לעובי הקורה של אותה קביעה  ,יש בה

.

כשלעצמה שרירותיות לא מעטה כדרכו של מדע במקרים רבים קיימים חילוקי דעות בסוגיות

.

הנדונות  ,וגם כאשר שוררת תמימות דעים  ,עדיין אין בכך ערובה לאמת המדעית על מי ועל מה
יסתמך החוקר הנשען רק על קביעות בספרות

המחקר ?

על אותה דעה התואמת את התזה שקבע

לעצמו או שנראית לו מתאימה לעניינה של הסוגיה ה ' יהודית '

שלפניו ?

על מה שנקרא בכינוי

הבעייתי ' רוב החוקרים ' ? על חוקרים שלא אחת אך חוזרים כמצוות אנשים מלומדה על קביעה של
אחד

מקודמיהם ?

בעל הדעה

על ' יוקרתו ' ו ' שמו הבין  -לאומי ' ( שאינם נובעים בהכרה מהישגים מדעיים ) של

המצוטטת ?

רק יכולת פילולוגית הולמת ושליטה באמצעי המחקר ה ' תיצוני ' ובנכסיו

בכוחם להביא את הקורא  -ההוקר להבנה מלאה וביקורתית של הספרות המחקרית על תרומתה
ומגבלותיה

(

ולהעריך נכוחה אם הוא רשאי להעזר בה או להסתמך עליה .
)

ומי שסבור שכותב שורות

אלה מפריז בדרישותיו  ,יפנה נא לכתביהם של הטובים בחוקרי תקופת הבית השני מן הדור הקודם
( וגם של אחדים בימינו ) וימצא כי היו מעורים היטב בכל פרטי הסוגיות ה ' חיצוניות ' הרלוונטיות
לנושאים

ה ' פנימיים ' שעמדו במרכז

.

מחקרם  ,וגילו מעורבות מחקרית פעילה באותן סוגיות יתר

על כן  ,חוקרים אלה ' חוו ' את העולם העתיק על כל צדדיו  ,ולכן עלה בידם להעריך בפרספקטיבה

.

הנכונה של העת העתיקה את התופעות של אותו עולם מי שחסרה לו פרספקטיבה כזו יראה
באריסטו למשל ברברי אכזרי וחסר לב מחמת תפקידה של העבדות במשנתו המדינית  ,וישפוט
בדומה רבים מאמרותיהם וממעשיהם של בני תקופת הבית השני ושל הכמי ישראל שלאחר חורבן
הבית  .אין זה מקרה שרוב העבודות התשובות ובעלות המשקל האיכותי על נושאים בתחומי המהקר
של ימי הבית השני שנכתבו בארץ בחמישים השנים האחרונות הן מפרי עטם של מלומדים שנמנו
או נמנים עם אנשי החוגים ללימודים קלסיים והיסטוריה כללית או של מרצים להיסטוריה של עם
ישראל בוגרי החוגים ללימודים קלסיים וכאלה שעבודת הדוקטורט שלהם יוחדה לנושא מן

.

הלימודים הקלסיים בלא תשתית פילולוגית מוצקה  ,המלווה בחשיבה יצירתית וביקורתית  ,אין
' גישה היסטורית ' ואין

' רעיונות גדולים ' .

 . 4הדרך לתיקון  :שינויים מנהליים ומעשיים בהכשרת תלמידי מחקר וחוקרים לעתיד
האם ניתן לשפר את המצב הקיים  ,לבלום את ההידרדרות ולהחזיר עטרה

ליושנה ?

לכאורה ניתן

לאמץ את ' תכנית הלימודים האישית ' הנהוגה באוניברסיטה העברית  ,ואולם ניסיון העבר מורה
שתכניות מסוג זה אינן חסינות מפני פרצות ומעקפים  ,ולא הביאו להצלחות גדולות בהכשרת חוקרים
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.

של תקופת הבית השני משום כך דומה כי הדרך הבטוחה והאמינה ביותר הניצבת בפנינו היא להולל

שינויים מבניים  -מנהליים שעיקרם שניים  :לחייב את כל המתמחים בתקופת הבית השני המייעדים
עצמם למחקר ללמוד לימודים מלאים וסדירים בחוג ללימודים קלסיים  ,בשלב

המ " א לכל

הפחות ,

ולהקנות לחוג ללימודים קלסיים מעמד שווה לזה של החוג לתולדות עם ישראל בכל הקשור ללימודי
התואר השני והשלישי של התקופה ( לרבות מנחים משותפים משני החוגים ) וכן בתהליכי המינויים

.

והקידום האוניברסיטאיים המאוחרים יותר תהיה זו תמימות יתרה להאמין כי הצעה כזו תזכה לאהדה
ישראל ; מטבעם של

יתרה בקרב רוב עמיתי  ,חוקרי תקופת הבית השני ואנשי המחלקות לתולדות

.

גופים אוניברסיטאיים שהם שומרים בקנאות יתרה על שלמות הטריטוריה שניכסו לעצמם עם זאת

.

יש תהליכים מחויבי המציאות שלא ניתן לעכב בעדם עד לאין סוף הנזק המצטבר יהיה בלתי

הפיך .

אם המערכת האוניברסיטאית הגרמנית הנוקשה והמאובנת ידעה להתנער בשלב מסוים  -בעקבות

לחצים מגבוה  -ולמצוא פתרון לרעות החולות שאפיינו את תהליכי הקידום האקדמי ( יחסי תלות
והשתעבדות מוחלטים ל ' אב המנתה '  ,לרבות מתן שירותים אישיים מן הסוג הנקלה ביותר  ,תופעות
של העדפות סקטוריאליות וכיוצא באלה

)

על ידי צעדים דרסטיים ללא תקדים ( כגון הסימת

האפשרות למינויים תקניים ולקבלת קביעות באוניברסיטת האם ואפילו מניעת קידום כלשהו באותה

אוניברסיטה  ,והטלת החובה לעמוד במכרז  ,אף לדרגות הגבוהות ביותר  ,באוניברסיטאות אחרות ) ,
לא פסה התקווה שהמערכת הצעירה יחסית שלנו תתגבר על המכשולים ותבצע את השינוי המתבקש
בהכשרת תלמידים וחוקרים של תקופת הבית השני  ,בבחירת סגל צעיר  ,ובהליכי הקידום האקדמי

בשלבים מאוחרים יותר .
כדי להבין את מהות השינוי המוצע יש להבהיר פרטים אחדים על המסגרת של לימודי תקופת הבית

.

השני כיום ואת התמורות שחלו בה במרוצת השנים האוניברסיטה העברית יצרה בשעתה מסגרות
מחלקתיות נפרדות להיסטוריה של עם ישראל  ,להיסטוריה וללימודים הקלסיים

(

בשמותיהם השונים .
)

.

אחריה החרו החזיקו האוניברסיטאות החדשות שנוסדו החל משנות החמישים בשלב מאוחר יותר חלה

התפתחות נוספת  ,שראשיתה באוניברסיטת תל  -אביב  :לימודי ההיסטוריה של עם ישראל הוכרו ,

.

בואריאציה כזו או אחרת  ,כמסגרת לימודים חד  -חוגית שדי בה כדי להקנות תואר אקדמי בלימודי
התואר הראשון המשיכו תלמידים רבים לקבל על עצמם מרצונם עולו של חוג נוסף  .ואולם בשלב
המ " א מוכרים רק לימודים

חד  -חוגיים .

את לימודי התואר השלישי מנווטים המנחה והגורמים

הקובעים במחלקות להיסטוריה של עם ישראל  ,גם אם ההליכים חייבים לעבור בדיקה ואישורים של

.

ועדות למיניהן גישתו ורצונותיו של המנתה  -המדריך ומעמדו ( לאו דווקא המדעי ) וכוהה ה ' פוליטי '

.

של המחלקה הם שיכריעו בסופו של דבר ויגברו על כל הסתייגות וערעור אם לנקוט מונחים
מעשיים  ,מדובר בבירור כישורי המועמדים  ,בקביעת הנושאים לעבודות המחקר  ,בבדיקת הצעות

המחקר  ,במינוי המנחים  ,בהטלת לימודי השלמה  ,בהענקת מלגות  ,באיוש ' הוועדה המלווה ' ( הקיימת
רק באוניברסיטה העברית )  ,בבחירה ( לרוב מגמתית ומכוונת ) של הבוחנים ובאישור הזכאות

הילכך דמותו של החוקר לעתיד של ימי הבית השני מעוצבת ברוח

.

לתואר .

ה ' גמישות ' השלטת מכבר במחקר

התקופה  ,ועל פי הדגשים המקובלים בו יתר על כן  ,תלמידי המחקר הם המאגר לסגל המורים

,

כ

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

העתידי ( חרף קיומם של ' מכרזים פתוהים '  ,אם הם נפתחים

)

.

~

כך נגזרת מראש גם רמתו המתקרית

מ ;:

דלדון במאמר זה בסוגיה הנדושה אם יש הצדקה להפרדה בין המחלקות להיסטוריה של עם
המסגרת הקיימת של
ישראל להיסטוריה כללית בלימודי התואר הראשון  ,ומה מידת ההשפעה של
בהיסטוריה של עם
הלימודים לתארים מתקדמים על הדגשים ועל מצב המחקר בתקופות אחרות
 ,לייחודה בתולדות
ישראל  .אומר רק כי כל מי שמודע למשמעות ההמשכיות של ההיסטוריה היהודית
מחלקות להיסטוריה
העמים ולערך החינוכי והלאומי של לימודה ראוי לו כי יתמוך בהמשך קיומן של
לתארים מתקדמים ,
של עם ישראל ( אם כי לא כמסגרת ללימודים חד  -חוגיים ) עם זאת ללימודים
תקופה ותקופה
שבהם מושם הדגש על הכנה למחקר  ,אין מסגרת זו מתאימה לצרכים אמנם כל
 ,ואולם דומה שלא יימצא
ראויה לדיון לגופה  ,ולא בכל מקרה דרוש שינוי מוחלט של המצב הקיים
 ,לכל הפחות במידת הנגישות
מי שיחלוק על כך שתקופת הבית השני שונה מכל התקופות אחרות
שפת רוב המקורות
של המקורות  :בחלק ניכר מן התקופות שפת האם של התלמיד הישראלי היא

~

.

.

ה ' פנימיים ' ( גם אם יש צורך בהכשרה מיוחדת להבנתם )  ,ואילו בתקופות

.

' למצוא מפלט ' במספר לא קטן של מקורות בעברית ובאנגלית לא כן
( למעט מגילות קומראן  ,שהפכו כאמור לענף מחקר

אחרות ניתן לכאורה

הדברים בתקופת הבית השני

נפרד .
)

הופכים את

הכישורים הלשוניים הנחוצים  ,הרקע ההיסטורי והתרבותי  ,והזדקקות למקצועות העזר
 ,ואי אפשר לעסוק בו
מחקר תקופת הבית השני  ,ברובו הגדול  ,לחלק מלימודי העולם היווני והרומי
הראשון שיש להם
ללא הכשרה קלסית מלאה ומעולה לפיכך עלינו להמליץ בפני תלמידי התואר
מלאים בחוג
עניין מהקרי בתקופת הבית השני ליטול על עצמם כבר מראשית דרכם לימודים
הקלה של
ללימודים קלסיים במקביל ללימוד ההיסטוריה של עם ישראל  ,במקום לבחור בדרך
המ " א  ,שבו
לימודים חד  -תוגיים לא רבים יעשו זאת  ,מחמת הוסר בהירות לגבי עתידם אולם בשלב
תלמידים המתעתדים
יכולתו וכוונותיו של התלמיד לעתיד נהירות יותר  ,מן הדין להטיל על
ללימודים
להתמחות בתקופת הבית השני חובת לימודים מלאים בחוג ללימודים קלסיים במקביל
חד  -חוגיים למ " א
בחוג להיסטוריה של עם ישראל פירושו של דבר חריגה מן העיקרון של לימודים
והשגרתית של
והזרה למבנה הדו  -חוגי שמים לא יזועו וארץ לא תרעש אם תיפרץ המסגרת האחידה
הבסיסית אומר
לימודי המוסמך מוטב לגלות גמישות מנהלית מאשר ' גמישות ' אקדמית בהכשרה
הבית השני לתלמיד
את הדברים בצורה הגלויה והברורה ביותר  :הענקת תואר דוקטור בהיסטוריה של
אקדמית  ,עושים
שלא סיים לכל הפחות תואר אחד בלימודים קלסיים  ,וגרוע מכך  -מינויו להוראה
 ,אך דומה שגם הם תדלו
את המקצוע פלסתר  .קביעה זו אינה תופסת לגבי אוטודידקטים יחידי סגולה

.

.

.

.

.

.

.

מן הארץ .
.

היתם אליהם

מכינות ללימודי הלשונות ולימודי השלמה בחוג ללימודים קלסיים אינם פתרון
סדירים מלאים
ומידת המחויבות של התלמיד בהם נופלים לאין ערוך מן הנדרש בלימודים
כלשהן התלמיד נקלע
לימודי ההשלמה לתואר השלישי אף אינם כרוכים בבחינות ובעבודות
 ,לימודי ההשלמה
ללימודי ההשלמה לעתים ללא רקע מתאים ומהמיץ את עיקרם  .יתר על כן

.

קן

בחוג .
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מוגבלים לקורסים הנראים במבט ראשון ' רלוונטיים ' יותר מאחרים להיסטוריה היהודית  ,כגון
מבואות לספרות הקלסית  ,קורסים בהיסטוריוגרפיה ובתקופות היסטוריות מקבילות ורק לעתים
ובנומיסמטיקה ; ואולם כמה

רחוקות קורסים באפיגרפיה  ,בפפירולוגיה

פילולוגיים מעמיקים שעניינם פלאוגרפיה  ,בדיקת נוסח וקריאת
ב ~prose composition -

תלמידים נשלחים לקורסים

אפראט ?

מי מהם עובר קורסים

ביוונית ובלטינית הכוללים בין השאר תרגום מעברית לשפות הקלסיות -

אמצעי בדוק לקבלת תחושה נכונה של הלשון

ובעיותיה ?

וכמה מהם נשלחים לקורסים

בפילוסופיה  ,ברטוריקה ובשירה לענפיה ( לרבות במטריקה )  ,הנראים למי שאינו בקיא ברזי
המקורות ' בלתי רלוונטיים ' ? וכמה דוקטורנטים וחוקרים פעילים מסוגלים לעמוד בבחינות הגמר
של החוגים ללימודים קלסיים  ,הכוללות קריאת טקסט ואפראט ללא הכנה וניתוחו מכל

ההיבטים ?

רוב ענפי המחקר של התרבות הקלסית נשארים כספר החתום ותלמיד המחקר  ,כמוהו כמורה
המנחה  ,ניצב חסר אונים לנוכח סוגיות החשובות לא פחות מן הענפים הנראים
טקסטים

' רלוונטיים ' להבנת

יהודיים ולשחזור התמונה ההיסטורית  ,ופונה ללקט פירורים תחת שולחנה של ספרות

ה ' רלוונטיים ' .

המחקר ( כפי שהוא עושה לרוב גם בענפים

)

האם ה ' החמרה ' הנדרשת תביא לדילול נוסף במספר תלמידי המחקר והחוקרים ? נהפוך הוא  .תלמידים
נסוגים מכוונתם להתמחות בתקופת הבית השני כאשר מתבררים להם בשלב מאוחר של הלימודים
הקשיים הפורמליים  -המנהליים הכרוכים ברכישת כישורים מלאים לחקר התקופה  .בסופו של דבר
ההצעה דלעיל על כל מרכיביה אין בה כדי לגרום לעומס יתר על זמנו של התלמיד מעבר למוטל

עליו בלאו הכי בלימודי המוסמך החד  -חוגיים ( ואני מתכוון לתלמידים שמטבעם ישקיעו הרבה גם

בלימודים החד  -חוגיים .
)

מכסת השעות בלימודים דו  -חוגיים לקראת התואר הראשון אינה עולה על זו

של לימודים חד  -חוגיים  ,וכך היה גם בעבר כאשר התקיימו לימודים דו  -חוגיים לקראת התואר
ומה על עבודת הגמר למ " א ( על כינוייה החלופיים באוניברסיטאות השונות

)?

השני .

הייתי מצפה מן

הרשויות באוניברסיטאות לחרוג מן המסגרת התקנונית האחידה והנוקשה ולוותר על עבודת גמר

.

לתלמיד שנטל על עצמו לימודים דו  -חוגיים הקדשת מלוא הזמן לרכישת המיומנויות במקצוע כה
מורכב ותובעני מועילה בשלב זה יותר מכתיבת עבודת גמר מקיפה  ,המכלה כדי מחצית זמנו של
התלמיד ,

וברוב המקרים אינה אלא פרי בוסר שאינו זוכה לפרסום ונדון לגניזה על ידי המחבר עצמו .

יכולתו של התלמיד לגלות גישה מחקרית תתפתח ותיבחן ממילא באמצעות העבודות והתרגילים

.

האחרים המוטלים עליו אליהו ביקרמן  ,אביגדור צ ' ריקובר  ,יוחנן לוי ועוד רבים אחרים בדור הקודם
לא כתבו עבודות גמר למ " א  ,ולא מצינו שיכולתם המחקרית נפגעה כתוצאה מכך  .עבודת גמר למ " א
כשלב מקדים והכרחי לעבודת דוקטורט אינה נהוגה עד היום באוניברסיטאות העילית הבריטיות ,

שמרבים להציגן אצלנו כדוגמה ומופת .
מספר התלמידים הפונים לחקר התקופה עשוי לגדול גם כתוצאה משילוב מתבקש של לימודי הבית
השני כאחד המקצועות התקניים בחוגים ללימודים קלסיים  ,מבלי לפגוע במעמדם במחלקות

.

להיסטוריה של עם ישראל יתרה מזאת  ,המספר המצטבר של תלמידי מחקר בחוגים ללימודים
קלסיים עולה על זה של תלמידי המחקר של תקופת הבית השני  ,אולם התקנים המוקצים בהם

ית השני -

הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים
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למסגרת

להוראה מעטים וגם הולכים ופוחתים  .ניתן לצפות שהפיכת החוגים ללימודים קלסיים
מן החוגים
משותפת להכשרת תלמידי מהקר ואנשי סגל לעתיד לתקופת הבית השני תדרבן תלמידים
מיוחדת
ללימודים הקלסיים להתמחות בתקופת הבית השני  .מדוע יגלה תלמיד ישראלי נטייה נפשית
הקטנה  ,ויעדיף
לעסוק דווקא בתולדות מלכות הבוספורוס או בנאומיו של אריסטידס איש אסיה
ברומאים ?
אותם על ימי מלכות החשמונאים או על חקר ה ' נאומים ' המיוחסים לימי המרד הגדול
גמרא  -הלשון
הכרה ראויה של הרקע היהודי ובעיקר של המקורות התלמודיים והיכולת לקרוא דף

והבסיס המשותף של מדעי היהדות  -השובים לא פחות  .אולם חזקה על תלמיד החוג

ללימודים

קלסיים המבקש לעסוק בימי הבית השני  ,שאם לשון האם שלו עברית  ,חינוכו עברי והוא

מתורגל
אלה

בחשיבה פילולוגית  ,לא יתקשה יתר על המידה לרכוש לעצמו את הידע הדרוש בתחומים
הנושאים את
במכינות ובלימודי השלמה  ,ואף ימשיך להעמיק בהם ( דברים אלה כותם יפה לתלמידים
 ,המחייבת מטבעה
עיניהם למחקר ימי הבית השני בלבד  ,ולא למחקר תקופת המשנה והתלמוד
התלמוד
לימודים לתואר אהד לכל הפחות בחוג לתלמוד ) המציאות כיום במה שנוגע ללימודי
מצוידים
ויסודות היהדות אינה מרנינה בלאו הכי רוב תלמידי המהלקות להיסטוריה של עם ישראל
באוניברסיטאות
היום רק במעט מכל זאת  :שלוש מבין חמש המחלקות להיסטוריה של עם ישראל
המוגמר '
בארץ אינן מחייבות את תלמידיהן בשום שלב של הלימודים במכינה לתלמוד הימוצר

.

.

.

במקרים רבים אינו אלא עם הארץ בעל

סמיכות .

כדאי ליתן את הדעת גם על מסלול הכשרה שונה  ,שהוכיח את עצמו בעבר אצל גדולי

החוקרים של
ישירה או

התקופה  :כתיבת העבודה לתואר השלישי בנושא מתחום הלימודים הקלסיים שיש לו זיקה
הדוקטורט ,
עקיפה לנושא מרכזי בהיסטוריה של הבית השני  ,כך שהעיסוק בנושא ה ' כללי ' בשלב
בעתיד ,
שהוא השלב המעצב והמונחה  ,יפלס את הדרך למחקר מבוסס הרבה יותר בנושא ה ' יהודי '
הגדולים של
כאשר התלמיד יהפוך לחוקר עצמאי צ ' ריקובר  ,שאני רואה בו אהד משני החוקרים

.

הבית השני במאה האחרונה ( בצד ביקרמן )  ,כתב את עבודת הדוקטור שלו בברלין בהדרכת

אולריך

וילקן  ,הפפירולוג הנודע  ,על המושבות היווניות שקמו ברחבי המזרח בתקופה ההלניסטית
עבודה מוקדמת זו קשה לדמיין את כתיבת ספרו הקלסי ' היהודים והיוונים בתקופה

.

בלא

.

ההלניסטית ' לא

ארחיק לכת אם אומר כי בלעדי ספרו הראשון ולימודיו אצל וילקן לא היה בא לעולם גם

מפעלו

השלישית והשנייה לפה " ס  ,ירכוש לעצמו את הכלים לכתיבת היסטוריה מבוססת היטב של

ישראל בתקופת הדיאדוכים והשלטון התלמי והסלווקי ; מי שיכתוב על סוגיה כלשהי בתולדות
הרומי בתקופת הקיסרות או באומנות המצור ההלניסטית  -הרומית יהיה מסוגל לגלות

ארץ -

הצבא

פנים חדשות

בפרשיות צבאיות מימי המרד הגדול  ,ולכל הפחות לפתוח לעצמו צוהר למחקרם ; הוקר

צעיר
יוכל

שעבודת הדוקטור שלו תיוחד למאבקים הפנימיים באנטיוכיה בימי השקיעה של בית סלווקוס
ויצירתו של
לזרות בעקבותיה אור הדש על מהלכי האחים והשליטים החשמונאים ; מתקר על חייו
החשמונאים
ניקולאוס איש דמשק ייצור תשתית מתאימה למחקר של ההיסטוריוגרפיה של מדינת

דרה

"

בצלאל בר  -כוכבא

ומלכות הורדוס  ,ויקדם את מחקרם יותר מעשרות המחקרים על התקופות האלה המדשדשים במקום ;
מי שיחקור כהלכה את כתביו של אחד מן הגאוגרפים ההלניסטיים או הרומיים בפני עצמו ( לרבות

את משנתו הספרותית ו  /או הפילוסופית )  ,יראה בהכרח באור שונה את התיאורים הגאוגרפיים של
ארץ  -ישראל בספרות התקופה  :מי שיתמסר לחקר יחסם של יוונים ורומים לשכניהם האלבנים
והאילירים למשל ( שלא לדבר על המצרים ) עשוי למצוא את הפרספקטיבה הנכונה להערכת טיבם
של הסיפורים שטפלו על היהודים למן התקופה ההלניסטית ואילך ; עבודה על משנתו הפילוסופית
של הוגה דעות בעל משקל מן האסכולה הסטואית תצייד את החוקר לעתיד לא רק בכלים ההכרחיים
להסברת מחשבתו ודרכו של פילון אלא גם להתמודדות עם חיבורים כגון ספר מקבים ד  ,חכמת
שלמה ואיגרת אריסטאס ואפילו עם ספר מקבים ב ; ומי שירחיק וייטול על עצמו סוגיה בתולדות

הפיתגוראים יגיע לתפיסה רחבה יותר של הטיפולוגיה של כת מדבר יהודה ( ואין בכוונתי לרמוז על
קשר ישיר ואפילו לא על השפעה ) ; מחקר יסודי על תולדות חייו  ,אישיותו ומשנתו ( שממנה נותר

יחסית לא מעט ) של נומניוס איש אפמאה  ,הפילוסוף הפיתגוראי ממבשרי הנאו  -פלטוניזם ובן הדור

של מרד בר  -כוכבא  ,יקדם אותנו בהבנת יחסו המיוחד של נומניוס ליהודים ( ' מי הוא אפלטון אם לא
משה המדבר

אטית ? ' )

.

מכאן גם השלכות על יחסי יהודים ויוונים בסוריה ( ולכך יש עדויות נוספות

)

.

ועל תגובות מנוגדות של אינטלקטואלים יוונים ורומים על העימותים הקשים של אותם ימים וניתן
להעלות על הדעת עוד כמה תריסרים של דוגמאות לנושאים ' חיצוניים ' מסוג זה שבכוחם להביא
לפריצות דרך משמעותיות בחקר סוגיות

' פנימיות ' .

חוקר ההיסטוריה של הבית השני אשר ירכוש לעצמו יכולת למחקר עצמאי בשלב הפורמטיווי של
לימודיו בשטחים מקבילים של התרבות הקלסית או בכאלה שיש להם השלכה ישירה על חקר תולדות
ישראל  ,חזקה עליו שיישם את הכישורים ואת היכולת שקנה לעצמו גם בהמשך דרכו האקדמית  ,כאשר

יפרוש את כנפיו גם לעבר נושאים בתולדות ישראל המרוחקים מאלה שבהם התמקד בראשית דרכו .
פרק ב  :תחומים  ,שיטות ויעדים
בפרק הראשון עמדתי על התחושה המלווה את התלמיד בעל המצפון המדעי כי הוא ניצב למעשה
בפני קיר אטום  ,וכי לעולם לא יעלה בידיו להגיע לרמה נאותה במחקר תקופת הבית השני מחוסר

.

כלים מתאימים לתחושה זו מתלווה גם ההתרשמות שהנושאים החשובים כבר הגיעו לידי מיצוי ,

ושיש כאלה שדשו בהם שוב ושוב ,
לתרום למחקר של
כמאתיים

שנה ?

.

ושהחוקרים הגיעו בהם למבוי סתום לכאורה מה ניתן עוד

תקופה שעמדה במרכז המחקר היהודי והנוצרי של תולדות ישראל במשך

שאלה זו הוזרת ונשמעת לא רק מפי תלמידים אלא לעתים גם מפי עמיתים

במקצועות אחרים של מדעי היהדות  .להלן אנסה לפרוש בפני המתעניין והלומד כמה דוגמאות של
תחומי מחקר שלא זכו עד כה לעיון כלל או שלא זכו לעיון הולם ושל כאלה הזקוקים לעיון מחודש
ולרוויזיה לנוכח הצטברות מקורות וחידושי מחקר בתחומים נלווים או בעקבות האפשרויות
שנפתחו להיעזר באמצעים טכנולוגיים

חדישים .

גם התפתחותם של מדעים ' צעירים ' יחסית

מהקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

( במונחים של הדיסציפלינות האקדמיות המסורתיות )  ,כגון סוציולוגיה  ,אנתרופולוגיה ,
פסיכולוגיה ומדעי התקשורת  ,שלא שולבו בעבר בחקר תקופת הבית השני  ,פותחים אופקים
חדשים למחקר ; כך עשתה למשל  ,החל משנות השישים  ,האסכולה הסוציולוגית של קימברידג '

לתולדות יוון ורומא  .יתר על כן ,

על כל דור ודור מוטלת התובה לבחון מחדש את דברי קודמיו .

השתחררות מאידאולוגיות וממתודות של העבר  ,השראה שניתן לשאוב ממאורעות אקטואליים

ומהתפתחויות חדשות  ,ניסיון החיים והאישיות היוצרת של החוקר ,

נוסף על המידע המצטבר

ואמצעי המהקר והדיסציפלינות שצוינו לעיל  ,כל אלה בכוחם להביא לפריצות דרך גם בתחומים

שדומה עלינו כי המחקר מיצה אותם עד תום  .ובכלל  ,גם בשטחים שכבר נדושו עד זרא לעולם יש
מה לחדש אם שואלים את המקורות שאלות חדשות  ,ולא בהכרת שאלות הנובעות מדיסציפלינות

.

חדשות די אם אמנה מן העבר את המהפכות שהולל הקר המקורות של המאה התשע  -עשרה במחקר

הספרות ההומרית ובעקבותיו בחקר המקרא והברית התרשה  -לאחר מאות שנים של עיסוק
אינטנסיווי בטקסטים

אלה .

בסקירה להלן לא אתעכב על מפעלים משותפים מונומנטלים של חוקרים ישראלים  -רובם ככולם

אנשי הלימודים הקלסיים והמחלקות לארכאולוגיה  -העוסקים בתחומים הנוגעים לתקופת הבית

השני ( ויותר ממנה לתקופת המשנה והתלמוד )  ,והנמצאים בשלבים מתקדמים של הכנה או ביצוע ,
כגון קורפוס הכתובות מהתקופה ההלניסטית  ,הרומית והביזנטית שנמצאו בארץ  -ישראל בלשונות

היוונית  ,הלטינית  ,העברית והארמית  ,ואף בלשונות נוספות ( בנימין איזק  ,חנה כותן  ,עדה ירדני
ואחרים ) ; ה ' אונומסטיקון ' של ארץ  -ישראל וערביה על פי המקורות היווניים והרומיים שיכיל את כל

המקורות  ,המידע וממצאי המהקר על יישובים  ,עצמים גאוגרפים  ,יחידות פוליטיות  -טרטוריאליות ,

גאוגרפיות ואתניות ( יורם צפריר  ,לאה די סני ויהודית גרין ) ; וכן ה ' אונומסטיקון ' של ארץ  -ישראל
בתקופת המשנה והתלמוד על פי המקורות העבריים והארמיים ( ישראל

ל  .לוין .
)

כדרכו של עולם

המחקר קרוב לוודאי שפרסומם של מפעלים אלה יאיץ גל של מחקרים חדשים באותם תחומים  ,כמו
כן אין בדעתי להקיף בסקירה את כל הסוגיות הראויות לעיון אלא רק להדגים את הבעיות ודרכי
המהקר המתבקשות בחצי תריסר תחומים מגוונים ושונים זה מזה הנראים לי חשובים במיוחד בשלב

.

הנוכחי אני מניח שהדוגמאות שיובאו יהיה בהן כדי לתת בידי התלמיד והחוקר  -ההיסטוריון

המתחיל כיווני חשיבה והשראה גם בתחומים אחרים  ,אולי חשובים לא פתות  ,ולהציע תשתית
להעמקה גם

בדיסציפלינות אחרות כגון מהשבת ישראל ומדע הדתות .

 . 1התקופה הפרסית
מחקר התקופה הפרסית ' נופל בין הכיסאות '  -מחקר המקרא יצא

ואל תקר תולדות ישראל לא בא .

בניגוד למחקר הרב שהצטבר במשך השנים על הספרים המקראיים של התקופה הפרסית  -ועל כאלה
שנחשבו כיצירות התקופה  -בראש ובראשונה בשאלות של חקר המקורות  ,אידאולוגיה והתפתחות

האמונה והפולחן  ,נשארה התמונה ההיסטורית מעורפלת  ,בעיקר בתהום הפוליטי  ,המנהלי  ,הדמוגרפי

.

והחברתי והא בהא תליא  :חסרים אלה פוגמים מצדם במחקר המקורות הספרותיים וביכולת לגלות

פתיי "
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פנים כהלכה בתחום חיי הדת והרוח נוסף על דלות המקורות החיצוניים הישירים מכביד עד מאוד

מגוון הלשונות  .כדי להתמודד עם המקורות המקראיים ועם השאלות ההיסטוריות נדרש החוקר
למקורות חיצוניים  -לרוב עקיפים  -שהשתמרו בכמויות מרשימות במספר גדול של לשונות

ודיאלקטים  :ארמית  ,אכדית  ,יוונית  ,עילמית  ,פרסית עתיקה  ,מצרית ( בעיקר דמוטית )  ,לשונות
אנטוליות ( לודית  ,ליקית וקארית

)

.

וכן דיאלקטים צפון  -ערביים למיניהם ואתה מוצא בימינו רק

חוקרים ספורים השולטים בכל הלשונות האלה או אפילו במקצתן  .מכאן נגזרת גם ההכנה הדרושה ,

.

שהיא מבהינה זו מורכבת יותר מן הנדרש למחקר התקופה ההלניסטית  -הרומית בכורח המציאות אין
לנו אלא להסתפק בשתי קבוצות של לשונות או בשלוש בלבד ,

הכול בהתאם לתהומי המחקר .

ה -עצם היום הזה אין באפשרותנו למסור  ,ולו גם תמונה בסיסית כלשהי  ,על מהלך האירועים בשני
פרקי הזמן הארוכים ביותר מתוך כמאתיים שנות השלטון הפרסי בארץ  :לא על שישים השנים בקירוב
המכונות בשם ' יום קטנות '

( ) 458 - 516

.

ולא על תשעים השנים שקדמו לכיבוש אלכסנדר כיוצא בזה

שאלות יסוד הנוגעות לתקופה הפרסית בכללותה  .כך לא נהירים לנו עדין די הצורך ההייררכיה של

השלטון הפרסי ושל המנהל הפרסי ואיושם בסטרפןה ( הנציבות ) החמישית  ,שבה נכללה ' מדינת ' יהד ,
וכן החלוקה המנהלית  -הגאוגרפית של הסטרפיה ומרכזיה והטרמינולוגיה הרשמית  .פועל יוצא של

הערפל הכללי הוא חוסר בהירות בשורה של עניינים  :מעמדה של יהד  -יהודה וגבולותיה  ,סמכויות

הפחית

ומוצאם הלאומי  ,מעמדם במערך השלטון האימפריאלי והרצף והכרונולוגיה של ימי

ההרכב  ,העצמה והפרישה של כוחות הצבא והשיטור ביהודה
ומשמעותה המעשית של החלוקה

שלטונם ;

ובסביבתה ; חלוקתה של יהודה לפלכים

הזו  ,זיהוי מרכזיהם ותחומיהם של הפלכים ובירור הלוקתם

הפנימית  ,ואפילו שאלת מעמדה הרשמי של העיר ירושלים ; כיוצא בזה זיהוי מרכזי השלטון והמנהל

.

של העמים השכנים התמונה אינה בהירה יותר בשורה של נושאים היסטוריים  ,מדיניים ודמוגרפיים :

הכרונולוגיה והרקע של העליות השונות ( לרבות מספר גלי העלייה והיקפם ) ; התמורות ביחסים בין
השלטונות הפרסיים ליישוב היהודי  ,במיוחד משברים כגון זה שהביא להשבתת העבודה במקדש במשך

שבע שנים ( יוספוס  ,קדמוניות היהודים  ,יא ,

"

עמדתם של היהודים במרד תניס

(  5חתש) 7

מלך צידון ; הידיעות והתימוכין הבעייתיים בדבר הגליית יהודים מארץ  -ישראל על ידי

הפרסים ;

; ) 301 - 297

גבולות ההתיישבות היהודית וכן הנסיבות  ,התהליכים והכרונולוגיה של התפשטותה מעבר לתחומי
יהד  ,לרבות בעבר הירדן המזרחי ובמיוחד מצפון ליבוק ; ההרכב האתני של האוכלוסייה בגליל ,
בשומרון  ,בהר חברון ובצפון הנגב והתפתחות מערכת היחסים עמה  ,במיוחד עם האדומים

והערבים ;

הזיקה בין רשימות היחס שבספר דברי הימים למהפך האתני שחל קודם לעריכתן  ,במיוהד בהר יהודה ,
בדרום השומרון ובתחומי ההתיישבות שיוחסו לשניים וחצי השבטים בעבר

הירדן ; הקשרים עם יהודי

מצרים  ,שהם למעשה תעלומה מוחלטת ( למעט המשתקף משתי תעודות שנתגלו

ביב .
)

חקר יהודי

התפוצה העיקרית  ,הלוא היא יהדות בבל  ,נמצא אף הוא בהיתוליו למרות הריבוי היחסי של המקורות
ומקורות חדשים ההולכים ומתגלים במרתפי מוזאונים ברחבי העולם וכתוצאה מהפירות וסהר עתיקות

.

המאורגן בחשאי על ידי שליטי עיראק מעל לכול יש חשיבות מיוחדת להסברת הרקע להתהוות הפער

החברתי הגדול בקהילה היהודית בארץ  -ישראל כבר בשלב מוקדם של שיבת ציון ולבירור החריגות
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בית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

מן הנורמות הדתיות ( במושגים של היהדות השמרנית )  ,שעמדו בניגוד גמור

לאידאלים המוסריים -

.

החברתיים והדתיים שטופחו בגלות בבל  ,ושכיוונו את דרכם של העולים ואת שאיפותיהם

הסבר

המשבר

ההתפתחות החברתית והדתית בתקופה הפרסית עשוי להעמיד אותנו גם על שורשיו של
אנטיוכוס אפיפנס ,
החברתי והדתי החריף שהביא בתקופת השלטון הסלווקי את גערות הדת של
ושעקבותיו ניכרים גם בתהליכים חברתיים ודתיים מאוחרים יותר במרוצת ימי

הבית השני .

בדור האחרון התרחב עד למאוד המידע על האימפריה האכימנית  ,חוקרים בני עמים שונים
)

נכבד ביביהם תפסו  ,מסיבות פוליטיות ודמוגרפיות  ,מלומדים מברית  -המועצות לשעבר
מהקרים ומונוגרפיות על נושאים חשובים כגון  :דרכי המנהל האכימני באיראן  ,באסיה

( מקום
כתבו

הקטנה

ובמחוזות המזרחיים הרחוקים של האימפריה ; מעמדם של העמים הגדולים בממלכה ומצבם

של

-

מיעוטים לאומיים בתוכם ; החצר הפרסית  -סמכויות המלך  ,מעמד החצרנים  ,ההווי והטקסים היומ
יומיים ; מערך היחסים המורכב בין השלטון המרכזי למופקדים על האוטונומיה המקומית בכמה

אזורים ; הדת של מלכי בית אכימנס  -מקורותיה  ,עקרונות אמונה  ,טקסי פולתן ומנהגים וכן הזיקה
,
הבעייתית למגים  -כת הכוהנים המדית  -ומעמדם המיוחד ; הצבא הפרסי  ,חימושו  ,דרכי לחימתו

עצמתו המספרית והרכבו הלאומי והטקטי  ,והמהלכים של מלחמות פרס  -יוון ושל המערכות נגד
הסקיתים ; פרשיות מתקופת השלטון הפרסי במצרים  ,בעיקר היחס לאוכלוסייה המקומית ולפולחן
מצד כמה ממלכי פרס ; חיי הכלכלה  ,שעליהם מצוי חומר רב בעיקר מבבל  ,מעילם וממצרים ; מערכת
הדרכים ואמצעי התקשורת שהיו מפותחים יחסית ; הפרוסופוגרפיה של עמי איראן ושל שאר עמי

האימפריה ( בעיקר לאור רבבות התעודות מערי המקדש הבבליות ) ; מעמד האישה ( בלי להתייחס

.

למגילת אסתר )  ,ועוד נושאים שיקצר המצע למנות אותם כן נכתבו שני ספרי סיכום  -סינתזה עבי
כרס ובהם סקירות מקיפות ורשימות ביבליוגרפיות ממצות  -האחד מאת שני מלומדים ' סוביטים '

שהתמהותם בלשונות המזרה ובתרבותו החומרית ( מוחמד דנדמייב וולדימיר לוקונין  , ) 1989 ,והאתר
מאת מלומד צרפתי שהכשרתו בלשונות הקלסיות ( פייר בריינט  , ) 1996 ,ונקודת הכובד של ספרו היא
בהתאם בניתוח המקורות בלשון היוונית המשמשים לו שלד לנרטיב ההיסטורי  .חלוקה זו מדגימה

שוב את הקושי שברכישת שליטה מלאה בכלים הדרושים למחקר תקופת מעבר זו  .בין כך ובין כך ,
שני הספרים גם יחד ממעטים לגעת בנושאים יהודיים

וב ' מדינת ' יהד .

הקר התקופה הפרסית בארץ  -ישראל בידי חוקרים ישראלים מתנהל לרוב בעצלתיים

ו ' במעגל סגור ' .

המהקרים ההיסטוריים המתרכזים בהתפתחויות הפנימיות  ,ברשימות היחס  ,במערכת היחסים עם
השכנים ועם השלטונות וכן בשאלות מנהליות  ,גאוגרפיות ויישוביות  ,מנותקים למעשה מן הרקע

.

הפרסי והמזרחי הכולל שבו התרחשו האירועים  ,משל שכנה ארץ יהודה באי רחוק ומבודד מכלל זה
יש להוציא מהקרים אחדים  ,בעיקר של פילולוגים ובלשנים שעיסוקם בתקופות אחרות או בתחומים
אחרים  :מאמרו של ישראל אפעל על מעמדם המנהלי המיוהד של המיעוטים האתניים ' המערביים '
ושימור זהותם הלאומית בימי גלות בבל  ,דבר שיש בו כדי להסביר את הישרדותם הלאומית של גולי
יהודה שאפשרה את שיבת ציון ; מחקרו של חיים תדמור  -בכיר ההיסטוריונים של המזרח הקדום -

על הרקע להצהרת כורש ; המהקר של שאול שקד  -מי שתרם רבות להקר הדתות והלשונות

*%4

.

.,

בצלאל בר  -כוכבא

האיראניות כשלעצמן  -על השפעות הדת האיראנית על הדת היהודית וזרמיה ( אף שעניינו בעיקר

בהשפעות שניכרו בפרק זמן מאוחר יותר ) ; מאמרו של רן צדוק על הפרוסופוגרפיה היהודית ,
השומרונית והאדומית ; ומחקריו של מיכאל הלצר על כמה הקבלות בין תעודות ואירועים חיצוניים

.

ובין המקרא לאחרונה ראה אור אוסף האוסטרקאות האדומיים הרבים מאדום  -אדומיאה ( הר חברון

וצפון הנגב )  ,שזמנם מוצאי התקופה הפרסית וימי הדיאדוכים ( ישראל אפעל ויוסף

נווה ) ,

בסמיכות זמן

.

ראה אור אוסף מקביל שהוציא הצרפתי אנדרה למר פרסומים אלה  ,הממצאים שפרסומם לא הסתיים
וכן האוסטרקאות מערד ומבאר  -שבע שפרסמו לפני כימי דור יוחנן אהרוני ויוסף נווה  ,אוסף החותמות
שפענה ופירש נחמן אביגד ומטבעות שמרין ויהד שפרסם בעיקר יעקב משורר  ,יחד עם הפפירוסים
מוואדי דליה שחשיפתם ופרסומם נזקף לזכותם של פרנק מור קרוס ותלמידיו מאוניברסיטת הרווארד

( המהדורה האחרונה  :דגלם גרופ  , ) 1986כל אלה יש בהם כדי לפרנס לא מעט מחקרים  ,כגון על ההרכב
האתני  ,הכלכלה והמנהל של הר יהודה  ,הר חברון  ,צפון הנגב והשומרון  ,על מערכת היחסים בין
היהודים  ,האדומים והשומרונים  ,ועל ההגנה המרחבית של ספר האימפריה ( התחלות אצל קנט הוגלונד
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על המחקר הארכאולוגי של התקופה בארץ  ,שיש לו השלכות היסטוריות רבות ,

אני נאלץ לפסות  ,שכן הוא חורג מן המסגרת הדיסציפלינרית שהוקצתה

למאמרי .

תקופת השלטון הפרסי חשובה לנו כגשר בין תקופת הבית הראשון לתקופת הבית השני  ,כמעבר בין
התקופה שבה שלטה התרבות המזרחית בכיפה לתקופת ההגמוניה של תרבות יוון  ,ובעיקר כתקופה
שעיצבה במידה רבה את דמותה של מה שמכונה  ,בפי חוקרים ישראליים  -למורת רוחם של

עמיתיהם האמריקנים  ' -היהדות

הנורמטיווית ' של

ימי הבית השני  ,או ליתר דיוק  ,את זרמיה

העיקריים  ,ושבה החלה להתגבש סופית עיקרה של הספרות המקראית וכנראה גם קיבלה תוקף

.

מחייב בכוחה לזרות אור על התפתחויות ותהליכים מכריעים לכל אורכה של תקופת הבית

השני .

מאמץ מיוחד נדרש כדי להגיע לחקר צפונותיה  .הקשיים והכישורים הנדרשים כאמור מורכבים

.

ביותר  ,וספק רב אם נצליח להגיע בדור הקרוב לידי כתיבת סינתזה אמינה ואולם שומה עלינו
להתחיל לצבור את אבני הבניין  ,שאם לא כן תלך התקופה הפרסית ותהפוך יותר ויותר ל ' חור שחור '

בספר ההיסטוריה היהודית .
 . 2הנוסח של כתבי יוספוס
המקור הרצוף והמפורט היחיד על ימי הבית השני הגיע אלינו בנוסח משובש למדי  .השיבושים ניכרים

.

לעתים קרובות גם בעין בלתי מזוינת אסביר בקיצור האפשרי את מקור השיבושים והקשיים בקביעת
הנוסח המקורי  ,והקורא  -הלומד יוכל להבין מכך באופן כללי גם את הבעייתיות של המסירה של
חיבורים וקטעי חיבורים אחרים בלשונות הקלסיות  ,בתוכם חיבורים של יהודים  ,שהגיעו אלינו מן

העת העתיקה  ,ועל מקצת שיטות הההדרה והעריכה המקובלות היום  .סקירה כזו מתבקשת בראש
ובראשונה משום שהדיון הטקסטואלי במקומותינו בכתבי יוספוס  -אם הוא מתקיים  -מתנהל
בשיטת ' תפוס ככל יכולתך '  :מצד אחד  -יחס של חרדת קודש לנוסח שהדפיס ניזה ( למעשה  ,מסיבות

שהשתיקה יפה להן  ,לנוסח המשופר מעט בהוצאה הדו  -לשונית של תקרי ואחרים ב ' , (LCL -ומצד אחר

מחקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטרזן ריעדים

 -העדפה מפעם בפעם של גרסה כלשהי הרשומה באפראט או תיקון שרירותי של הטקסט ללא צורך

.

ובלי סימוכין בכתבי  -היד  ,במקרה שיש בכך כדי לסייע לתאוריה היסטורית כזו או אחרת כל זאת
בלא ליתן את הדעת על המתחייב מתולדות מסירת הטקסט ועל העובדה שבשטח זה קיימת
דיסציפלינה בעלת היסטוריה ארוכה  ,ואין אדם רשאי

לעשות בכתוב ככל העולה על רוחו .

כתבי יוספום  -בדומה לחיבורים אחרים שזכו לתשומת לב מיוחדת  -עברו ידיים רבות של

מעתיקים ומהדירים  -פרשנים שקדמו לכתבי  -היד ששרדו  ,כולם מן המאות העשירית עד החמש -

.

עשרה כתוצאה מכך התהוו נוסף על שיבושים  ,השמטות והערות שוליים שהשתרבבו לתוך הטקסט

( גלוסות )  ,גם שינויי נוסח משמעותיים בין

כתבי  -היד .

לכל אחד מחיבוריו של יוספוס בעיות טקסטואליות משל

עצמו .

כך כתבי  -היד של ' קדמוניות

היהודים ' מתחלקים ל ' משפחות ' אותן ניתן לאבחן על פי שגיאות משותפות לכל משפתה שאינן

.

מופיעות ב ' משפחות ' האחרות בעבר נחלקו חכמים בשאלה איזו ' משפחה ' או ' משפתות ' עדיפות
(

ועוד נראה שחשיבותה של שאלה זו פחתה במחקר הפילולוגי העדכני .
)

לעומת זאת הנוסה של ' נגד

אפיון ' הגיע אלינו למעשה באמצעות כתב  -יד אחד בלבד  ,הלוא הוא כ " י פירנצה  ,בן המאה האהת -
עשרה

(]

-

' לאורנטיינוס ' )  ,בעוד שכתבי  -היד היווניים האחרים מאוחרים לו ואינם אלא העתקות

.

( אפוגרפים ) שלו  .ואולם דא עקא שהנוסה הקיים של ' נגד אפיון ' משובש ביותר בדפוס הראשון
( בעריכת ארנולד פרקסילוס ארלניום  ,בזל

) 1544

בולטים סימנים לשימוש בכתב  -יד רב ערך

שהועתק ממקור שונה מזה שעמד ביסוד כתב  -היד היווני הלאורנטיני  ,ובו שינויי נוסח לא

מעטים .

כן עומד לרשותנו התרגום הלטיני מן המאה השישית שנעשה בידי נזירים בסיציליה ביזמתו של

.

קסיודורוס  ' ,ראש המזכירות ' של תאודוריך הגדול בכתב  -היד הקדום ביותר שהגיע אלינו מתרגום

.

זה  ,בן המאה העשירית ( כ " י פריז )  ,יש הבדלים אין  -ספור לעומת הנוסת שבכתבי  -היד היווניים לא
בכל מקרה ניתן לזקוף את ההבדלים לחובת חוסר ההבנה העניינית או הלשונית של הנזירים

.

המתרגמים או להסבירם בכתבי  -יד משובשים שאולי עמדו לרשותם ואם אין די בכל אלה  ,פרקים

מספר מתוך ' נגד אפיון ' ( ב ,

) 113 - 52

חסרים לרוע המזל בכתבי  -היד היווניים והם הגיעו לידינו רק

באמצעות התרגום הלטיני  ,ביניהם כמה מן הקטעים החשובים ביותר בספר  ,לרבות התיאור המפורט
של עלילת החמור ועלילת הדם ודברי ההפרכה של יוספוס ( שם ,

. ) 113 - 79

בדפוס הראשון ובתרגום

.

הלטיני ניכרים שינויי נוסח לא רק ב ' נגד אפיון ' אלא גם בחיבוריו האתרים של יוספוס כן הגיעו

לידינו ציטוטים מכתבי יוספוס אצל סופרים מן התקופה הרומית והביזנטית ( ביחוד אצל אוסביוס ) ,

.

ובהם שינויי נוסח משמעותיים מצב המסירה של הטקסט של ' מלחמת היהודים ' ושל ' חיי יוסף ' אינו
טוב יותר ,

ושחזור תהליך המסירה של כל אחד מן החיבורים האלה צופן בחובו מכשולים משלו .

מאז הוצאת הדפוס הראשון  ,באמצע המאה השש  -עשרה  ,זכו כתבי יוספוס למהדורות רבות  ,גם

.

בתקופת הרנסנס ה ' צפוני ' וגם לאחריה רובן ככולן אינן אלא העתקות של הדפוס הראשון  ,וגם

ההוצאות המדעיות  ,אפילו זו של עמנואל בשר ( ברלין  , ) 1856 - 1855הפילולוג  -המהדיר בעל הניסיון
הרב והחוש הלשוני המעולה  ,אינן עומדות בקריטריונים הקפדניים שהיו מקובלים התל מן המאה

.

התשע  -עשרה בהוצאה לאור של כתבי יד המהדורה הטובה ביותר עד כה  ,שהפכה למעשה ליקנונית '

כי1
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בצלאל בר  -כוכבא

בזכות הפירוט הרב של האפראט שבתוכה  ,ראתה אור בשבעה כרכים בברלין  ,בשנים

1895 - 1885

.

המהדיר  ,יורגן אנטין בנדיקטום ניזה  ,תלמידו של אלפרד פון גוטשמיד  ,מי שהשאיר אחריו פירוש
( לא גמור ) ל ' נגד אפיון '  ,ההל לפרסם את מפעלו בגיל צעיר

( ) 35

וסיים אותו תוך פרק זמן קצר

.

יחסית כל זאת אף ששרת שלוש שנים מלאות בחיל קרבי ולאחר מכן המשיך לשרת תקופות ארוכות
בחיל המילואים  ,וכן מלא תפקידי הוראה מיגעים וכתב בעת ובעונה אחת עשרות מחקרים שונים
ומגוונים על

קיקרו ,

כ 1500 -

שנים של ספרות והיסטוריה יוונית  ,רומית וביזנטית ( מהומרום  ,עבור דרך

צף סטפנוס איש ביזנטיון  ,בן המאה השישית

לספירה .
)

כדי למסור את הטקסט של יוספוס

וללקט אבני בנין לאפראט התופס במהדורתו כמחצית מכל עמוד ועמוד ( ולעתים אף יותר )  ,היה על
ניזה לקרוא כתבי יד יווניים שהיו פזורים בספריות ובמנזרים בעיקר באיטליה  ,באנגליה ובצרפת וכן
את הדפוס הראשון והוצאות של התרגום הלטיני ושל אוסביוס שהיו קיימות אותה שעה  ,ולהשוות
את הקריאה של כל אות  ,מילה ומשפט  .יש לזכור כי כתבי  -היד ואפילו הדפוס הראשון מכבידים על
קריאה רהוטה בשל דחיסות המילים  ,שילובי אותיות ומערכת קיצורים מגוונת השונה לעתים מכתב -

.

יך אחד למשנהו  ,כמקובל בפלאוגרפיה של התקופה ניזה עשה את המלאכה למעשה בכוחות עצמו ,
ונהג אך להתכתב ולהתייעץ תכופות עם ספרנים

ועמיתים במקומות בהם נשמרו כתבי  -היד .

המידע דלעיל על דרך עבודתו של ניזה  ,על התנאים המיוחדים והקצב שבו נעשתה  ,על גילו הצעיר
ועל היעדרם של אמצעי מחקר הן בכוח אדם והן בעזרים טכניים מודרניים  ,מעורר השתאות  .אולם

.

יחד עם זאת יש בו כדי לעורר גם ספקות באשר למידת האמינות של הטקסט שהתקבל כ ' קנוני ' ויש
סימוכין

להרהורי הספק :

ה 'reditio minor -

לסבר את האוזן אציין כי כבר במהדורה הסרת האפראט ,

כדי

שהוציא ניזה לאור בשנים  , 1895 - 1888תוך כדי פרסום המהדורה הגדולה  ,הוכנסו

בגוף הטקסט מאות שינויים לעומת הנוסח הראשון

(

ה ~. editio maior -
(

במקביל למהדורתו של ניזה

ראתה אור מהדורה מלאה של כתבי יוספוס מאת הפילולוג ההולנדי סמואל אדריאנום נבר ובה אפראט
קצר  ,השונה באופן ניכר מן הנוסח של ניזה

(

ברובו מבוסס על מהדורת בקר .
)

ההוצאה המעודכנת של

התרגום הלטיני ל ' נגד אפיון ' על פי כתבי  -היד ראתה אור רק לאחר פרסום ההוצאה של ניזה ( קרל

בויסן  , ) 1898 ,והיא מערימה קשיים רבים נוספים על שחזור הנוסח היווני  ,מלבד אלה שנרשמו
באפראט של ניזה בעקבות ההדפסות הסטנדרטיות הקודמות  .השריד הקדום ביותר מכתבי  -היד של

חיבורי יוספוס  -כמה סעיפים מתוך ' מלחמת היהודים ' ( ב , 579 - 576 ,
גרועה דוויתי פפירוס מן המאה השלישית לספירה  ,ושפורסמו בשנת

) 584 - 582

1939

שנשתמרו באיכות

בידי ההוקר האוסטרי האנס

.

אלכר  -יש בו כדי להצביע ביתר שאת על הבעייתיות הרבה שבהוצאת ניזה בשנים

1956 - 1954

ראתה

אור בברלין המזרחית דאז מהדורה מדעית של החיבור היווני המונומנטלי של אוסביוס הידוע בשמו
הלטיני

Praeparatio Evangelica

.

( ' הכנה לבשורה הטובה ' )  ,מהדורה שהכין קרל מרס והנה מתברר

ממסורת כתבי  -היד של אוסביוס שבציטוטים שלו מכתבי יוספוס מצויות גרסאות רבות שלא היו

.

ידועות לניזה בשעתו בשנת

1958

ראתה אור הוצאה מדעית של ' תרגום קסיודורום ' לחמשת הספרים

הראשונים ב ' קדמוניות היהודים ' בעריכת הלטיניסט הדני פרנץ בלאט  ,ובה בולטים אותם מאפיינים
שאובחנו כבר בתרגום הלטיני של ' נגד אפיון ' ( המפעל לא בא לידי סיומו מחמת מחלתו של העורך ,
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מסקר תקופת הבית השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

ועד היום אין בידינו הוצאה מדעית מלאה של התרגום הלטיני )  .יתר על כן

.

 ,המעיין באפראט של ניזה
לדפוס הראשון -

יגלה כי למרות היקפו הגדול יחסית הוא חלקי או סלקטיווי בלבד די בהשוואה
שהייתה מקובלת על רוב
המצוי בספריות מרכזיות  -כדי להיווכח בכך ובעיקר  ,ניזה נקט שיטה
 ,מתן עדיפות לאחת
המהדירים בני דורו  :בדיקה השוואתית של ההבדלים  ,סיווג כתבי  -היד ל ' משפחות '
אותו כתב  -יד מסר בגוף
מן ה ' משפתות ' ובחירת כתב  -היד המועדף מתוך אותה ' משפהה ' את הנוסת של
למסקנה שיש
הטקסט  ,ורק במקרים נדירים שילב בו שינויים כלשהם  ,גם אם באפראט עצמו הגיע
האתרים  ,בדפוס
צורך בתיקונים מטעמים דקדוקיים וכדומה את חילופי הנוסחאות בכתבי  -היד

.

.

.

.

הראשון  ,בתרגום הלטיני ובעדויות הנוספות הביא באפראט  ,כאמור באופן סלקטיווי
הוצאת כתביהם של
מאז ימי ניזה עברה הפילולוגיה הקלסית כברת דרך  ,בראש ובראשונה בעקבות
המאה העשרים
סופרים לטיניים בידי המלומד האנגלי אלפרד אדוארד האוזמן ברבע הראשון של

האיטלקי

( בעיקר ההוצאה של לוקנוס וההקדמה של האוזמן לאותה מהדורה )  ,וכן הודות לספרו של
ג ' ורג ' יו פסקואלי על תולדות מסורת הטקסטים

( ) 1926

.

בימינו נהוג

להבחין בין שתי קטגוריות
לתפוצה רבה

.

עיקריות של מסורת כתבי  -יד האחת  ,המכונה מסורת סגורה  ,כוללת ספרים שלא זכו
לוקרטיום וכמה מחיבוריו
בימי  -הביניים ( כגון שירי קטולוס  ,הפואמה הקוסמולוגית  -פילוסופית של
כתוצאה מכך
העיוניים של קיקרו ) ולכן כתבי  -היד שלהם שהגיעו לידינו הם מאותרים ומעטים יחסית
) שהיה המקור של כל
ניתן לחלק אותם ל ' משפחות ' ולשחזר את כתב  -היד האבוד ( הארכטיפוס
פופולריות במיוהד בעת
ה ' משפהות ' עם הקטגוריה האחרת  ,מסורת פתוחה  ,נמנות יצירות שהיו
( למשל
העתיקה ובימי  -הביניים גם יחד ביצירות אלה הרבו להשתמש בבתי הספר או בפולחן הדתי
 ,הסטירות של יובנליס ,
ספרי הרודוטוס  ,כמה ממחזותיו של אוריפידס  ,ה ' אינאים ' של וירגיליוס
אלה ) כתוצאה
יצירתו האפית של לוקנוס  ,ספרי הברית ההדשה למעט כמה מן האיגרות  ,ועוד כגון
העתיקה ) מבוססים
מכך הן הועתקו פעמים רבות  ,וכתבי  -היד שלהן שהגיעו לידינו ( בהם גם מן העת
שונות  ,ויש
לעתים קרובות על עירוב נוסחאות מכמה כתבי  -יד ואף מכאלה שהשתייכו ל ' משפחות '
זיכרונו בחיבורים
גם שהסופר שילב נוסחאות שלא העתיק מכתב  -יד שעמד לפניו  ,אלא הסתמך על
שבהם  ,מסוף
מקטגוריה זו לא ניתן עוד לחלק את כתבי  -היד הקדומים ל ' משפהות ' ( רק את המאותרים
 היד  ,ובדרך כלל גם אי אפשרימי  -הביניים והרנסנס )  ,וליצור סטמה ( אילן יוחסין ) של התפלגות כתבי
הפתוחה לדלתא של
להגיע לכדי שחזור ארכטיפוס אחד או אפילו שניים היו שהמשילו את המסורת
גם מקרים
הנילוס  ,שבה זרועות ופלגים זרמו בימי קדם אלה לתוך אלה והתערבבו זה בזה יש
 ,בלא שתהיה
קיצוניים שבהם המירב שניתן לעשות הוא להגיע לשני נוסחים קדומים השונים זה מזה
מהם ) שתזור
בידינו אפשרות להעדיף אהד מהם ( כגון באחדים מספרי תרגום השבעים או בחלקים
בשחזור חיבורים מן
דברי המחבר מצריך לפיכך מלאכה מסובכת ועדינה לאין שיעור מזו הכרוכה
השלבים
הקטגוריה של מסורת סגורה  ,מחמת המורכבות הרבה של הנושא לא אכנם כאן לתיאור

.

.

.

.

.

.

.

.

השונים וטכניקות השחזור שנתגבשו

במחקר .

נוסף על שתי הקטגוריות העיקריות  ,על הווריאציות שלהן  ,קיימות קטגוריות

ביניים שלהן

מאפיינים אחרים ( כגון רוב כתבי אפלטון ואובידיוס  ,אשר אף על פי שזכו לתפוצה

גדולה

בצלאל בר  -כוכבא

מראשיתם  ,שינויי

הנוסחאות שבהם אינם מציבים קשיים גדולים יתר על

המידה .
)

את יוספוס יש

לשייך לאחת מקטגוריות הביניים  :כאמור לעיל רוב כתבי היד שלו מאוחרים  ,אבל התרגום הלטיני
מוקדם יחסית  ,וכן מצויים בידינו ציטוטים ארוכים מספרי יוספוס בחיבורים מן התקופה הרומית

והביזנטית ( אם כי גם כתבי היד של העדויות האלה הם

מאוחרים .
)

במקרה כזה יש לערוך את הנוסח

 -לאחר רישום הנתונים הטקסטואליים  -בשיטה שונה  ,על פי הסדר כדלקמן  ( :א ) סיווג כתבי -

היד היווניים לימשפחות ' ; ( ב ) שחזור הארכטיפוס של ה ' משפחות ' השונות בדרך של בירור הקשרים
ההדדיים שביניהן ; ( ג ) שימוש בעדויות הנוספות ( לאחר בירור נפרד של מסורת הנוסח

W

ln

(r

על

פי מגוון של אמצעים  ,כדי להגיע בעזרתן לנוסח שקדם לארכטיפוס ; ( ד ) השלב הסופי ~ -ניסיון
להגיע בעזרת התיקונים וההשלמות המתחייבים לנוסח המתקרב לדבריו המקוריים של המחבר
( וכדי למנוע טעות  :אין מדובר במה שמכונה בשם שיטה אקלקטית ,

במובן הרווח של המונח .

כיוון

)

שבתהליך המתואר נעשה שחזור היפותטי בחלקו של נוסחאות קדומות ששוב אינן בידינו  ,הרי

.

התוצאה תמיד נושאת אופי חלקי  ,ולעולם יש מקום לשיפורים דרכו של ניזה בהוצאת הטקסט

אפוא אינה מקובלת עלינו עוד  .עם זאת חסד עשה עמנו ניזה בכך שנקט את השיטה המיושנת ,

שכן בדרך זו הפך הנוסח של כתב  -יד אחד של כל אחד מחיבוריו של יוספום לנגיש ביסודו למשך

פרק זמן של למעלה ממאה שנה .
.

כל האמור לעיל אין בו כדי לגרוע מחשיבות מפעלו של ניזה  ,שהיה הישג מרשים בדורותיו כדי
להעריך אל נכון את היקף המפעל די אם אציין כי המכון הותיק על שם פרנץ דליטש שבאוניברסיטת
מינסטר

) ( MUnster

בגרמניה  ,שנטל על עצמו להוציא לאור מהדורה מחודשת של כתבי יוספוס

( בלוויית תרגום לגרמנית ופירוש קצר )  ,נרתע מהיקף המשימה של בדיקה מחודשת של כל כתבי -
היד  ,והוא מסתפק במהדורה מתוקנת המבוססת מעיקרה על הנתונים הנמצאים באפראט של

ניזה .

כל זאת אף על פי שלרשות המכון עומדים לצורך זה משאבים כספיים  ,כוח אדם במשרות מלאות
ומכשירי צילום ,

קריאה ומחשוב מודרניים

שהמחלקות לתולדות ישראל ולימודים

קלסיים

באוניברסיטאות בארץ יכולות לייחל להם אך בקץ הימין .
פתרונות ביניים מן הסוג שנקט המכון אשר במינסטר יכולים אולי לספק חוקרים שאינם מבני ברית ,
כאלה שבתוך תוכם רואים עיקר

ב 'testimonium Flavianum -

( קדמוניות היהודים  ,יה  , ) 64 - 63 ,העדות

האותנטית או המזויפת על חיי ישו  ,ואת מרבית דברי יוספוס רק רקע לה  .לנו כיהודים וכישראלים
כתבי יוספוס הם הקורפוס החשוב ביותר לתולדות עם ישראל בעת העתיקה  ,בצד המקרא והספרות

.

התלמודית אנו נאלצים להסתפק בנוסח הבעייתי הקיים  ,לכתוב מחקרים על פיו ולהגיע למסקנות

התלויות לעתים על קוצה של יוטה (  ; 1018ואין זו מליצה ) או על היעדרה של מילת שלילה

( 04

"

)4

וכדומה  -ואלו מסקנות שיש בהן כדי להכריע בשאלות היסטוריות שהן גופי תורה ( כגון הבנת
סוגיות במחלוקת

הכתות .
)

אם חיים רוזן המנוח מצא לנכון  ,ובדין  ,להקדיש שנות חיים ארוכות

להכנת מהדורה ביקורתית חדשה של ספרי הרודוטוס המבוססת על כל כתבי היד והעדויות החיצוניות

לנוסת הטקסט  ,אף על פי שספרים אלה כבר זכו בעבר להוצאות ביקורתיות רבות  ,כתבי יוספוס

ראויים גם ראויים למאמץ דומה .

השני  -הכשרה  ,אמצעיה  ,שיטות ויעדים
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לבדוק היטב באופן
עבודות ההכנה הראשוניות הנדרשות לשם ההדרת כתביו של יוספום הן אלה  :יש

בלתי אמצעי את הנוסה של כתבי  -היד היווניים  ,של הדפוס הראשון

 ,של כתבי  -היד של התרגום

הלטיני לרוב ספריו של יוספוס שטרם זכה להוצאה מדעית מלאה  ,וכן את

הציטוטים והעדויות מכתבי

יוספוס אצל אבות הכנסייה ובספרות הביזנטית ( למעט חיבוריו של אוסביוס

נבדקו בקפדנות על ידי מכס  ,אם כי גם הוצאתו זקוקה

לשיפור ) ; מן הדין

כתבי  -היד החלקיים שנתגלו לאחרונה במנזר שעל הר אתוס שבצפון יוון

 ,שכתבי  -היד שלהם

לבחון כהלכה את שני

וכן את כתבי  -היד השמורים

מידע אפשרי

בבולוניה ובאוניברסיטת ויל  ,שלא היו מוכרים לביזה ; ראוי לנסות למצוא כל שבריר
את המלאכה  ,וכן
על מקורותיהם  ,מוצאם וגלגוליהם של כתבי  -היד הקיימים ועל המעתיקים שביצעו
שעבודת ההכנה לקראתו
על כתב  -היד העלום שעורך הדפוס הראשון הסתייע בו כנראה  ,דפוס
) ; יש להיעזר
נעשתה בספרייה פרטית בוונציה ( קיימות דרכים לכך  ,והדבר מחייב מהקר ' בלשי '
שהמלים המקוריות
באמצעי הקריאה האלקטרוניים המתוחכמים כדי להשוף את הכתוב במקומות
היוונית מראשיתה
נמחקו ( כזורות ) ובמקרים שאחרות נכתבו במקומן ; המחשוב הקיים של הספרות
ודקדוקיות של
ועד סוף התקופה הביזנטית עשוי לתרום את תרומתו בסיוע לבדיקות לקסיקוגרפיות

נוסחים מוקשים .

ן

הפילולוגיה

לאחר איסוף החומר ומחשובו יהיה מקום לפנות לניסיון שהזור על פי העקרונות של

החדשה ושלבי העבודה שנמנו לעיל  .יש לתקן את הטקסט אם שיקולים פילולוגיים

מחייבים זאת ,
מאז מפעלו

וכן ראוי לשקול תיקונים מבוססים שהוצעו במחקר במרוצת מאה השנים ויותר שחלפו

,

של ניזה  ,ואף קריאות המסתברות לנוכח ממצאי המחקר המסועף  ,הבלשני  ,ההיסטורי והגאוגרפי

עם זאת כל

של כתבי יוספום ושל סופרים אחרים ולאור הידוע לנו על הראליה של העת העתיקה .
אלה מחייבים זהירות מרבית  ,ועלינו להימנע מתיקון הטקסט כאשר אין בכך

הכרה .

בגלל היקף המשימה קשה לצפות כי עורך  -מהדיר אחד יטול על עצמו להוציא את כל כתבי

יוספוס .
בנפרד

ההבדלים בגלגולי המסירה של ארבעת החיבורים מאפשרים לחקור ולהוציא לאור כל חיבור
חיבור לחוקר
בלא לגרוע כמעט מן השלמות המדעית ניתן לפיכך להקצות את העריכה של כל
( אם כי מפעלים
אחר יש מקום גם למפעל משותף של קבוצת חוקרים לכל החיבורים גם יהד
יהיה
משותפים מסוג זה נוטים להתמשך עד אין קץ ) בין כך ובין כך  ,יפה שעה אחת קודם כאשר
תקופת הבית
בידינו נוסח חדש של כתבי יוספוס עשויות להשתנות לא מעט מן המוסכמות על

.

.

.

.

השני .
 . 3המקורות לתולדות יהודי מצרים  ,ספרות השטנה הפגאנית והספרות היהודית

ההלניסטית -

בחינה אגיפטולוגית
תולדות יהודי מצרים בתקופה ההלניסטית  -הרומית  ,מפרותם וספרות הנגד המצרית

.

 -ההלניסטית זכו

לעיון מרובה במחקר מאז שנות החמישים אוסף הפפירוסים היהודיים שפרסם צ ' ריקובר

( בהשתתפות
מצרים

אלכסנדר פוקס ומנהם שטרן ) וספרו המסכם של צ ' ריקובר מלפני כארבעים שנה על יהודי
שונות הכרוכות
על פי הפפירולוגיה  ,הניבו מונוגרפיות ומאמרים של חוקרים אהרים על שאלות

קתדרה
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בצלאל בר  -כוכבא

במעמדם האזרחי  ,המשפטי  ,והדתי  -אתני של יהודי מצרים ובחיי היום יום שלהם  ,לרבות מגוון
מקצועותיהם  ,עיסוקם בענייני צבא  ,מערכת המשפט  ,החוקים  ,התדיינויות משפטיות וכיוצא

באלה .

מחקר הספרות היהודית ההלניסטית שנוצרה ברובה במצרים החל ברבע האחרון של המאה התשע -

עשרה  ,נמשך כל המאה האחרונה וזכה לתנופה רבה בעיקר מחוץ לתחומי ישראל  .החיבורים הנכללים
בקטגוריה של הספרים החיצוניים  ,זכו למחקרים ולפירושים מפורטים וגם לסדרות שיוחדו

להם ;

הפרגמנטים והעדויות ששרדו מסופרים יהודים אחרים שפעלו במצרים  -מחזאים  ,משוררים ,

היסטוריונים ואתנוגרפים  -נדונו בספרו המקיף של יהושע גוטמן על הספרות היהודית ההלניסטית ,
והוצאו לאור  ,אחד מקור ואחד תרגום  ,באוסף מפורש ומוער היטב של קרל

ס ' הולאדיי ; מחקר פילון

קיבל תאוצה מיוחדת  ,וזה שנים יוצא לאור בהולנד שנתון המוקדש לחקר פילון

האלכסנדרוני .

למרבה הצער חוקרים ישראלים ( להוציא את סוזן דניאל  -נטף ) לא תרמו כמעט מאומה למחקרה של
דמות דומיננטית זו בהיסטוריה ובפילוסופיה היהודית והנוצרית  ,אף על פי שתרגום ופירוש של כתבי

.

פילון רואה אור בהדרגה זה שנים מספר בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מחקר
פילון מצריך שליטה מוחלטת הן בפילולוגיה הקלסית הן בפילוסופיה הסטואית ובכתבי אפלטון והן
ביקבלה ' של פילון בספרות של אבות הכנסייה  ,וכן בקיאות בספרות

חז " ל .

ענף אתר השייך למסכת החיים היהודיים במצרים  ,הלוא הוא ספרות השטנה המצרית או ' ספרות
התגובה ' על סיפורי התורה  ,נחקר ונסקר אף הוא שוב ושוב  ,במיוחד בשנים האחרונות  ,בארץ -
ויותר מכך מחוצה לה  -במסגרת המחקר על חיבורו של יוספוס ' נגד אפיון '  ,שבו שרדו קטעים
חשובים מן הגרסאות של סיפורי השטנה המצריים שהעלו על הכתב גם מצרים וגם יוונים בלשון

היוונית  .ועוד לא הזכרנו את תעודות

ב  ,המקור החשוב ביותר לתולדות יהודי מצרים בתקופה

הפרסית  ,ואת עבודת ההיים של בצלאל ~פורטן  ,שהפך בהן כל אבן וזיכה אותנו  ,יחד עם עדה ירדני ,
בהוצאה הקפדנית

והמלאה של כל התעודות .

מה נותר אפוא לחוקר הצעיר לענות בו בתחום מחקר כה

' צפוף ' ? שאלות לא מעטות הנוגעות

לספרות היהודית ההלניסטית ולחיי הדת של יהודי מצרים לא נחקרו עדיין או שלא זכו למענה

.

מתאים כך למשל איננו מכירים די הצורך את החלוקה הסקטוריאלית הדתית של יהדות אלכסנדריה
ושל תושבי השטח הכפרי של מצרים  ,לרבות מקומן וטיבן של האמונות העממיות  ,אם כי קווי יסוד

למתקר נושאים אלה הוצעו בפרסומים שונים  .גם שאלות לא מעטות הכרוכות בפרשת בית חוניו

.

טרם זכו למענה מעל לכול בולטת העובדה שהחוקרים שעסקו בכל הענפים שנזכרו לעיל היו
מומחים ללשונות ולספרויות של יוון ורומא  -וגם זאת לא בכל מקרה  -ולא ידעו את הלשון
המצרית וכמסתבר לא הכירו את תרבות מצרים די

הצורך .

המקורות הרבים ממצרים העתיקה

וההלניסטית הכתובים מצרית ודמוטית כמעט ואינם ידועים לחוקר המצוי  ,ואם יש מהם הנזכרים
ונדונים הרי זה באמצעות תרגומים  .הרקע המצרי נשאר מטושטש ומעורפל  ,ומבוסם על קריאה
בספרות המתקר האגיפטולוגית  ,לרוב ללא המיומנות הדרושה להבנתה וגם ללא העדכון

המתאים .

האגיפטולוגים מן הדור הקודם היו רובם ככולם בעלי השכלה קלסית הולמת  .ואולם הם מצאו רק

.

עניין מועט בנושאים יהודיים של תקופת הבית השני מביניהם ראוי להזכיר את חיים יעקב פולוצקי ,

השני  -הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

אם כי עבודתו באותם ' שטחי גבול ' הייתה קשורה לגנוסיס ולראשית הנצרות ולא ליהודי
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מצרים .

השילוב של אגיפטולוגיה ולימודים קלסיים חלף כיום כמעט לחלוטין מן העולם  ,וניתן למצוא אותו
נושאים
במקרים בודדים בגרמניה ובארצות הגוש המזרחי לשעבר עתה מתבקשת בחינה מחודשת של
 ,שתעשה בידי
וסוגיות בתולדותיהם ובספרותם של יהודי מצרים  ,וביחוד בספרות הנגד המצרית

.

אגיפטולוגים מקצועיים בעלי הכשרה משולבת  .אסתפק בשתי דוגמאות .

הנמצא

המקור המצרי  -ההלניסטי הראשון  ,החשוב והבעייתי ביותר להכרת הספרות האנטי  -יהודית
השלישית
בידינו הוא הריכוז של קטעים מדברי מנתון  ,הכוהן המצרי בן המחצית הראשונה של המאה
אותם
לפה " ס  ,שהביא יוספוס ב ' נגד אפיון '  .שאלות בדבר האותנטיות של הקטעים  ,היכן מצא
 ,מגמת
יוספוס  ,מציאותן של אינטרפולציות  ,מקורות המידע ודרך שילובם  ,הרקע המצרי העתיק

,

י

הקטעים בכללותם וזיקתם לספרות היהודית בת הזמן ועוד שאלות פרטניות רבות נדונו ונסקרו 9
לפיכך
לעייפה ( למעט אימות הנוסח )  ,והן מעוררות ויכוחים רבים וגישות מנוגדות זה שנים רבות
שמתייעץ
קיימת בתחום זה תחושה של רוויה  ,דריכה במקום וגישוש באפלה פה ושם יש מי

.

.

באגיפטולוגים  .אבל בהתייעצויות מסוג זה נשאלות מטבע הדברים שאלות המונחות על ידי כיווני

.

המחשבה ( ואף התזות הפרלימינריות ) של החוקר  -המתייעץ  .ואין מראים לו לאדם אלא מהרהורי לבו
והתמיהות
רק מחקר של אגיפטולוג  -קלסיקאי מקצועי שיחדור באופן עצמאי לעומקן של הסוגיות
הרבות מתוך בחינת כל שרידי חיבורו של מנתון על תולדות מצרים  ,לרבות אלו שאין עניינם
ביהודים  ,לאור הרקע של מצרים הפרעונית והספרות המצרית העתיקה וההלניסטית  ,יהיה מסוגל
התומר
לפלס את הדרך להתרתן חוקר אשר כזה ראוי שיהיה מסוגל להתמודד בכוהות עצמו גם עם

.

הכתוב דמוטית  ,שפת היום יום בעיקר בתקופה האכימנית והתלמית  ,שהיא ' מחוץ לתתום ' לרוב
האגיפטולוגים

(

ולא רק מחמת קשיי הקריאה של הכתב הקורסיווי .
)

דוגמה אחרת לנושא ראוי למחקר הם ארבעת הקטעים האקצנטריים ששרדו מכתביו של

.
.

הסופר

רוויים

היהודי ארטפנוס  ,קטעים שעניינם קורותיהם של אברהם  ,יוסף ומשה במצרים קטעים אלה
גוטמן כתב
ב ' מידע ' על הראליה המצרית שנשאב במישרין או בעקיפין ממקורות מצריים יהושע

.

מחקר מופת על ארטפנוס מתוך בדיקה מעמיקה של שורשיו הקלסיים והיהודיים ואולם את הקורא
מלווה כל העת תחושה של חסר במקורות מצריים וברקע המצרי  ,ומה שנמסר מהם נמצא רק במשורה
ומבעד לעדשה המטשטשת של תרגומים

וספרות מהקרית .

יש לזכור כי מדובר בגולה היהודית החשובה ביותר של העולם ההלניסטי  ,שנשתיירה ממנה

כמות

מרשימה של מקורות  ,ושבה התהווה לראשונה היחס העוין ליהודים והומצאו סיפורי הגנאי למיניהם
על

אודותיהם .

,

גולה זו יכולה לשמש דגם למציאות הקיום היהודי בגולה גם בתקופות אחרות

ותנועות פוליטיות וזרמים דתיים ביהדות ארצות  -הברית כיום משתמשים בה תדיר כתקדים וכמופת
למצבם המיוחד ולעמדותיהם המנוגדות  .יהדות מצרים ראויה למחקר מקיף באמצעות כל כלי המחקר

האפשריים .
.

ארשה לעצמי לחרוג כאן מרצף הדיון בהערה על תכנון אקדמי הפוטנציאל הגדול הצפון במחקר

האגיפטולוגי לחקר יהדות מצרים והספרות האנטי  -יהודית והאמור לעיל על תפקידם המכריע של

ץתדרה
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מימין  :הנצורים בחורה
וקללת ארס -
שבועה  -קללה שנכתבה

כמסתבר על ידי חיל
המצב הסלווקי הנצור
בחקרה של ירושלים
לאחר יום ניקנור ( י " ג
באדר  ,שנת 161

לפה " ס )  .הנצורים
מאיימים על כוהני
המקדש בשמו של
ארס  ,אלוהי המלחמה.

כדי להמחיש את
עוצמת הנקמה
העתידית  ,נהגו
הנשבעים בארס
להטביל את ידיהם
בדם
( צילום  :יורם

וינברג )

משמאל  :גימנזיסט
יוסי בשלב לימודי
החובה ( אפברק -

גילאי
' פטסהן '

 ) 18 - 14ולראשו

משמאל  :המתחם
המקודש בהר

עיר

גריזים .

הלניסטית

שבמרכזה מתחם
שנבנה במחצית
הראשתה של המאה
הה ' לפנה " ס  .במרכז
המתחם היה מקדש
שנהרס עד היסוד
כאשר נבנתה הכנסייה
הביזאנטית למריה
יולדת האל  .באתר
נתגלו אלפי ממצאים
וביניהם למעלה
מארבע מאות כתובות

בכתב העברי  ,הארמי ,
היתני והשומרוני

בצלאל בר  -כוכבא
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הכשרה  ,אמצעים  ,שיטות ויעדים

לחקר התקופה

הלימודים הקלסיים בהקר ימי הבית השני ועל תרומתם של מגוון גדול של לשונות
הרשויות המופקדות
הפרסית ( וכלל לא נדרשנו למתקר תקופת המקרא )  ,חייבים לחזור ולהעמיד את
לפופולריות יתרה
על התכנון האקדמי על חשיבותם של חוגי תשתית ותהומי לימוד שאינם זוכים

בקרב תלמידים  ,כגון לימודים קלסיים  ,תלמוד  ,אגיפטולוגיה ואשורולוגיה

( במובנן הרחב )  ,לשונות

.

שמיות ' מערביות ' עתיקות  ,ואיראנית עתיקה על חוגים ותחומים אלה מרחף כל

העת להט החרב

המתהפכת של צמצומים דרסטיים בתקנים ובהתמחויות ואפילו של סגירה מוחלטת

.

לימודי
הפכו

האשורולוגיה והמצרית  -שבלעדיהם אין תקומה להקר תולדות ישראל בתקופת המקרא -
של
מכבר בפי עיתונאים ושאר מומחים לעת מצוא למשל ולשנינה ולדוגמה ללימודים
לתלמוד באוניברסיטת
שראוי לוותר עליהם לפני למעלה מעשר שנים אף הוחלט על סגירת החוג
בוטל רוע הגזרה
תל  -אביב ( האוניברסיטה היהודית הגדולה ביותר בעולם )  ,ורק במאמצים רבים
לתלמוד ( ואין
חוגים ללימודים קלסיים אינם קיימים באוניברסיטאות חיפה ובאר  -שבע  ,כמוהם כחוג
האחרות ) מי שמנסה
צריך לומר שכמעט ואין מלמדים בהן את הלשונות והתרבויות העתיקות
' מותרות '

.

.

...

.

להתייחס אל הוגים אלה במונחים כלכליים כורת את הגזע שעליו מורכבים המחלקות

והמחקר של
היהדות  ,על

ההיסטוריה של עם ישראל ( ולא רק של העת העתיקה ) וגם של מחלקות אחרות במדעי

כל ההשלכות הנובעות מכך  .ולמותר לפרט תחומים ודיסציפלינות הנמנים עם מדעי

הרות הכלליים .

 . 4דעת סופרים מאומות העולם על יהודים ויהדות
מפעל האיסוף והפירוש החשוב ביותר שנעשה בארץ בחמישים השנים האחרונות במחקר

היהדות של
מנחם

התקופה ההלניסטית  -הרומית  ,בצד ' קורפוס הפפירוסים היהודים ' של צ ' ריקובר  ,הוא ספרו של
 ) 1984 - 1974האוסף הזין והפרה מתקרים
שטרן  Jews and fudaismתGreek and Roman Authors 0
החליט ליטול
פרטניים רבים שראו אור בדור האהרון  .בשעתו שת שטרן המנוח לידידיו ותלמידיו כי
בה יוחנן
על עצמו מפעל זה לא רק משום פנייתו של גרשום שלום להוציא לפועל את העבודה שהתל
השנים הבאות '
לוי  ,אלא גם משום שראה בו מפעל לדורות  ,שישמש את החוקרים ' בחמש מאות
וחשיבותו של
במשאלה זו ניתן לראות מעין צוואה בלתי כתובה של שטרן  ,ומפני כבודו של האיש
ששלושת כרכי הספר
כלי המחקר הכביר שהעמיד לרשותנו מוטל עלינו לעשות את כל הדרוש כדי
למהדורות חדשות
אכן ישרתו דורות רבים של חוקרים  .מפעלים בעלי חשיבות דומה זוכים
אוגוסט נאוק
מעודכנות לדוגמה אביא את אוסף הפרגמנטים של הטרגיקונים היוונים בהוצאתו של
( כולל פרגמנטים
משנת  1888מאז פרסומו התגלו בפפירוסים לא מעט פרגמנטים של הטרגיקונים
) וכן נחשף מידע
המכילים קטעים שלא היו ידועים לנו  ,כגון חלק ניכר ממתזה סטירי של סופוקלס
בחידוש מפעלו של נאוק :
כללי על הטרגדיה ששרד בפפירוסים וגם בכתובות  .מאז שנת  1964הותל
כרכים ,
תהילה יצאה לאור מהדורה מתוקנת ומשופרת בעריכתו של ברונו סנל  ,ולאחריה ארבעה

,

.

.

.

.

שניים המכילים את כל המידע הקיים על הטרגדיה ועל תולדותיה ( סנל , 1971

.

)  ,ושני כרכים

1981

לאוסף שזוכה

של הפרגמנטים של איסכילוס וסופוקלס ( וולפגנג רדט  ) 1985 , 1977 ,דוגמה אתרת
( יוהנס ) פון ארנים
למהדורה מעודכנת היא אוסף הפרגמנטים של הוגי הדעות הסטואים בעריכת הנס

בצלאל בר  -כוכבא

(  ; 1905 - 1903מפתח מאת מקסימיליאן

אדלר ,

. ) 1924

בנושא זה לא התחדש יתר על המידה כתוצאה

.

מממצא הפפירוסים והכתובות אך חקר המקורות שברשותנו על הסטואים התקדם כמה וכמה צעדים ,

ומלבד זאת אחדים מעקרונות העריכה  ,הסידור וההדפסה של פון ארנים שוב אינם

מקובלים עלינו .

בעשרים השנים האחרונות שוקדת קבוצת חוקרים בראשותו של החוקר ההולנדי יאפ מנספלד  ,ראש

.

וראשון לחוקרי הסטואה  ,על הכנת מהדורה חדשה של מפעלו של פון ארנים וניתן להביא עוד
דוגמאות כהנה וכהנה ( כגון אוסף הפרגמנטים הקדם  -סוקרטיים של הרמן דילם  ,אם כי העדכון שזכה
לו מידי תלמידו ולסר קרנץ אינו ממצה  ,והוא קצר מדי מחמת ידו

הקפוצה של המו " ל .
)

בניגוד למפעלים של נאוק ופון ארנים שזכו לעדכון מסור ומכובד  ,אפשר להזכיר את אוסף הכתובות
היווניות מארצות המזרח שהוציא לאור בליפציג וילהלם דיטנברגר בשנים

עודכן במשך הזמן שחלף מאז  ,נם ליחו ,

. 1905 - 1903

מאחר שלא

ועתה קשה להסתמך עליו ויש לפנות לאוספים אחרים

.

ולפירושיהם כיוצא בזה גורלו של אוסף הכתובות מן העולם היווני שפרסם דיטנברגר בשנים

. 1925

- 1913

דוגמאות יפות למפעלים של שימור ורענון שנעשו בספרותנו המדעית ( אם כי לא של אוספי

מקורות ) ניתן למצוא במהדורת חנוך אלבק לספר הקלסי של יום טוב ליפמן צונץ

' הדרשות

בישראל ' ,

ובממדים מקיפים יותר בהוצאה של עזרא פליישר לספריו ( מן העיזבון ) של חיים שירמן ' תולדות
השירה העברית בספרד המוסלמית ' ו ' תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית

ובדרום צרפת ' .

האוסף של שטרן  ,ככל מפעל גדול ומקיף מסוגו  ,זקוק למהדורה חדשה מעודכנת  .האוספים של נאוק
ופון ארנים המתינו שנים רבות לעדכונם כתוצאה מאילוצי הזמן במערב אירופה  ,אך התגברות קצב

.

זרימת המידע החדש בדור האחרון מחייבת לגשת כבר עתה לעדכון מפעלו של שטרן אמצעי המחשוב

.

יגלו מן הסתם מקורות נוספים שעניינם יהדות ויהודים וגם יאפשרו לשפר את מערכת המפתח מקור

ספרותי אחד  ,רב משמעות  ,על היהודים בימי מרד התפוצות או מרד בר  -כוכבא נחשף לא מכבר

באמצעים ארכאולוגיים ( החיבור של דיוגנס מאינואנדה  ,מעריצו של אפיקורוס ,

שפרסם מרטין

.

פרגוסון ממית )  ,ועליו ניתן להוסיף כבר עתה כמה התייחסויות עקיפות ליהודים המחקרים הרבים
שנכתבו בשנים האחרונות על הסופרים הנכללים באוסף של שטרן ועל יחסם ליהודים הוסיפו נדבכים

חשובים למחקר הסוגיות העולות מן הקטעים ( ויש מהם ששינו ממסקנותיו של שטרן  ,כשם ששטרן

עצמו שינה ממסקנות האוסף של תיאודור רנק [  , ] 1895שקדם לו .
)

ומה שחשוב לא פחות  ,את התרגום

האנגלי של הקטעים היווניים והלטיניים לקח שטרן ברוב המקרים ללא שינוי מתוך הסדרה של
ה 'LCL -

.

או מתוך תרגומים בודדים ומסדרות מתורגמות לאנגלית של כתבי אבות הכנסייה ככל הידוע

לי הוא עשה כן בדלית ברירה  ,בשל הלחץ הרב שהופעל עליו לסיים את המפעל  .רק במקרים שבהם
לא נמצא תרגום לסופר המצוטט תרגם שטרן את הקטע בכוחות עצמו  ,ולעולם תרגומו עולה לאין
ערוך על התרגומים מז המוכן שהביא לכתבי הסופרים האחרים  .את דעתי על השימוש בתרגומים
בכלל ובסדרת ה ' LCL -בפרט כבר הבעתי לעיל  ,וכוחה יפה גם לתרגומים מכתבי

אבות  -הכנסייה .

במקרים לא מעטים פירש שטרן את הטקסט היווני או הלטיני בדרך המורה שהתרגום של

ה 'LCL -

.

שגוי מעיקרו  ,והדין עם שטרן בכל המקרים שהצלחתי לעמוד עליהם הקורא שאינו רץ בשפות

הקלסיות נמצא אפוא במבוכה לא מעטה  .לפיכך יש לתרגם מחדש כראוי את הטקסטים ברוח

הכשרה  ,אמצעם  ,שיטות ויעדים
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במשך השנים חוקרים אחרים הן
פרשנותו של שטרן ומתוך שימת לב לחידושים בני קיימא שהעלו

בפירושם ,

בתרגום הקטעים הן

שהוא הבסים לתרגום .

רוב הסופרים המיוצגים

מלבד עדכון האוסף והפירוש של שטרן מתבקש מחקר פרטני של דברי
קביעת הנוסח של הטקסט ( בעיה
באוסף על היהדות והיהודים  .על בהינה כזו לכלול ראשית לכול את
 ,את תולדות חייו של המחבר ואת
סבוכה כשלעצמה ) לאחר מכן יש לברר את מקורותיו של הקטע
לאור שיטתו ההיסטוריוגרפית או
מגעיו עם יהודים  ,ובעיקר לנסות להבין את הכתוב על היהודים
 ,תברה ודת  ,כפי שהן
האתנוגרפית של המהבר  ,השקפותיו הפילוסופיות  ,בעיקר בענייני מדינה
האישיים והאידאולוגיים שניהל
עולות ממכלול כתביו או סמה שנשתייר מהם  ,וכן על רקע המאבקים
פרספקטיבה רחבה של התרבות
עם סופרים אתרים ועם בעלי דיסציפלינות אחרות הכול מתוך

.

.

הקלסית לענפיה ולסיגותיה

הספרותיים .

החקרים במידע שנמסר

לשם הבנת הנסתרות והשלמת

אחרות  ,כגון  :היחס ל ' זר '

במקורות  ,ניתן להסתייע בממצאים ו ' מודלים ' מתחומי מחקר מדיסציפלינות
עליהן  ,תדמיות של עמים
ולאוכלוסיות של מהגרים  ,תופעות של התבוללות והיטמעות והתגובות
בכללותה  ,יחסי כובש ונכבש ,
שכנים  ,דעות קדומות  ,שנאת עמים והפסיכולוגיה של השנאה
לצעירים התרים אחר
מוטיבים פולקלוריסטיים של סיפורי לעג ודיבה ועוד כהנה וכהנה אני מציע
ולטינים מן התקופה
אתגרים למחקר  ,לשקוד על חקר כתביהם של עשרות סופרים יוונים
בכוהו לפרנס מהקר
ההלניסטית  -הרומית שכתבו על העם היהודי או התייחסו אליו כל אהד מהם
דומה של דברי אבות הכנסייה
בפני עצמו  ,ולא מעט מהם  -גם מונוגרפיות מכובדות בחינה
מסוג זה כבר ראו אור
וסופרים ביזנסים חזקה עליה שתתרום היבטים אהרים כמה וכמה מחקרים
של מאמרים מאת
( כגון ספרו של יוחנן לוי ' עולמות נפגשים '  ,מחקריו של לואיס פלדמן  ,וסדרה

.

.

.

.

כותב שורות אלה  ,אולם מתבקשים רבים נוספים .
)

מחקרים פרטניים שיוקדשו לכל סופר וסופר בנפרד יאפשרו לנו להעריך

אל נכון את תוקפן של
 ,הלניסטים ורומים

התאוריות הרבות שהוצעו בעבר להסברת היחס של אינטלקטואלים יוונים
במונח זה ? האם יש מקום
ליהודים  :האם הייתה אנטישמיות בעת העתיקה ? האם רשאים אנו להשתמש
הוותיקה ? היכן נוצרה
למונח החלופי שנאת ישראל  ,שהיה מקובל כל כך על ה ' אסכולה הירושלמית '
היהודים הנראות
לראשונה הספרות האנטי  -יהודית ומה היו גלגוליה ? האם כל ההתבטאויות כלפי
אכן נאמרו לשבח ? כיצד
כעוינות הן אכן כאלה ? והאם כל ההתבטאויות שפורשו במחקר כחיוביות
הסופרים הפגנים ? מה היו המניעים
ניתן להסביר את התייחסויות הנלהבות לעם היהודי מצד כמה מן
היהודים ? באיזו מידה
הספציפיים להתבטאויות השליליות של לא מעט סופרים יוונים ורומים כלפי
מקצועיות ' שהוטלו או

הושפעו הדברים מהתנסויות אישיות שלהם במפגשים עם יהודים  ,ממשימות '
מהשקפותיהם הפילוסופיות או מן
שנטלו עליהם ( למשל כטוענים בבתי משפט ובפני השלטונות ) ,
בשבחם של היהודים ?
היריבות בינם ובין סופרים ובעלי אסכולות ודיסציפלינות מתחרות שדיברו
שמא הייתה זו אך קנאה
האם מוטיב הפחד )  (Iudeophobiaהיה המניע העיקרי בהתייחסות ליהודים או
קהילות ויחידים ? ואולי
הנובעת מייחודו ומכשרונותיו של העם היהודי או מהצלחתם הכלכלית של
בהיסטוריה ? האם היה יחס זה בעיקרו
נבע היחס ליהודים מצירוף נסיבות אקראי  ,כפי שקורה לא אחת
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של דבר תוצאה של ההתפתחויות המדיניות והצבאיות ביחסים עם היהודים בארץ  -ישראל  ,לאמור
אפולוגטיקה תוקפנית על חילול קודשי ישראל על ידי אנטיוכוס אפיפנס ועל היד הקשה של השלטון
הרומי  ,או תגובה על הפגיעה של השליטים החשמונאים במרכזי הדת והתרבות ההלניסטיים בארץ -
ישראל ?

ושמא עורר את העוינות ליהודים עצם קיומה של פזורה יהודית שבלטה בסביבתה בשוני

ובזרויות שלה  ,במנהגיה שפגעו במסורת המקומית ובחוסר הסובלנות שלה כלפי דת

המקום ?

ואולי

נעוץ היחס השלילי ליהודים במעמדם בתפוצות בין הפטיש לסדן  ,כמשתפי פעולה עם השלטון
החיצוני השנוא במערכות הצבא והכלכלה  ,נגד עם הארץ המשועבד

והמדוכא ?

האם ייתכן שיש

להסביר את היחס ליהודים כפריקת התסכול של ההמון הנבער על מצוקותיו החברתיות

והכלכליות ?

ואולי מונחת ביסוד האיבה ליהודים הנטייה הרווחת לתלות בזרים באשר הם זרים את האשם בכל
החלאות של האוכלוסייה המקומית  ,תלאות מידי אדם ומדי שמים  ,ולהפוך את הזרים לשעיר

לעזאזל ?

ומה תרומתה של התפשטות הנצרות לטיפוח היחס העוין ליהודים הן בשל זיהוי היהודים בידי פגנים
עם ראשוני הנוצרים והן כתוצאה מהשפעה של התבטאויות חריפות בספרות של אבות

הכנסייה ?

וכיצד עלינו לדון את היחם של סופרים יוונים ורומים ליהודים ואת העלילות נגד היהודים בהשוואה
לסיפורים על בני המזרח ( בעיקר המצרים )  ,על שכניהם האירופים ( כגון האילירים  ,התראקים ,

הסקיתים  ,המסנטים  ,והדרואידים ) ועל עממי אסיה הקטנה ; האם עלינו לראות בהכרח את דברי הגנאי
כלפי היהודים באור שונה מאשר את הדברים שהוטחו בבני עמים אחרים בעולם העתיק  ,אותם דברי
רכילות שגרתיים בסגנון התקופה שהיו מקובלים כלפי שכנים  -כל זאת שעה שעל עמים שמעבר

להרי חושך ( כמו ההודים והאתיופים  ,ובמיוחד הפנכיאים וההיפרבוראים האגדתיים ) נפוצו בעיקר
סיפורי

נפלאות ?

לא אלאה את הקורא בשאלות ובתאוריות נוספות שהועלו במחקר במשך השנים  .אומר רק שבדיקה
פרטנית של ספרות התקופה ההלניסטית והרומית וכן של ספרות אבות הכנסייה תסלול בהכרח
דרכים חדשות  ,גם אם אפשר שתראה שבכל אחת מן השיטות שהוצעו בעבר  ,במקצתן או במרביתן
יש יותר מקורטוב של

אמת .

 . 5מדינת החשמונאים
פרק הזמן הקצר יחסית של העצמאות היהודית  ,שנמשך קרוב לשמונים שנה

( 63 - 141 / 142

ואשר יותר מכל פרק משנה אחר בתקופת הבית השני מפרנס השוואות אקטואליות ,

לפה " ס ) ,

' ראיות ' וטענות

שכנגד במאבקים פוליטיים  ,חברתיים ודתיים בני זמננו  ,זכה לכאורה לתיאור רצוף  ,עקבי ומפורט

מאת יוסף בן מתתיהו בספרו ' קדמוניות היהודים ' ( ואף לגרסה מקבילה וקצרה יותר ב ' מלחמת
היהודים '  ,ובה שינויים

ותוספות .
)

כתוצאה מכך מוצא הלומד תיאור שוטף של התקופה בספרי היסוד

והמחקר למיניהם  ,החוזרים לרוב פחות או יותר על הכתוב אצל יוספוס בלוויית דברי פרשנות

.

הנסמכים על ידיעות ספורדיות ממקורות נוספים ואולם המידע שנמסר לנו הוא בעייתי ביותר  ,ולא
אפריז אם אומר שמרכיבים רבים שלו תלויים על

בלימה .

לב הבעיה הוא בכך שאנו נסמכים בעיקר על מקור זמין אחד בלבד  -הלוא הוא יוספוס  ,שתיאור

הכשרה  ,אמצעם  ,שיטות ויעדיף
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המשנה האחרים של
ימי מדינת החשמונאים בכתביו נחות מבחינת דרך חיבורו מכל תיאורי פרקי

תקופת הבית השני ( להוציא את אוסף הסיפורים על שלהי התקופה הפרסית

)

.

בתיאור זה משולבות

גרסאות של שני סופרים  :ההיסטוריה האוניוורסלית של ניקולאוס איש דמשק

 ,מאנשי החצר של

הורדוס  ,וחיבורו ההיסטורי  ,בעל המסגרת הכרונולוגית המצומצמת יותר  ,של סטרבון

שבאסיה הקטנה  ,ההיסטוריון והגאוגרף הקומפילטור  ,שגם הוא היה בן דורו של הורדוס .

איש אמסיה
יוספום שיבץ

מעשה פסיפס את דברי השניים  ,והביא מהם זה בצד זה וזה בתוך זה קטעים ופרטי מידע

סותרים או
ליצור את

מקבילים על אותו מאורע עצמו  ,כשהם שזורים בחוטים גסים ביותר ובדרך שמטרתה
מיומן  ,ואפילו
הרושם כי מדובר בתיאור עקבי ורצוף  .וכך אמנם רואה את הדברים הקורא הבלתי
בקיצור של
חוקרים מן השורה בעבר ובהווה  ' .תרומתו ' של יוספוס עצמו מוצאת את ביטויה עתים

.

המקורות  ,עתים בעיבוד קל ולרוב אך בהוספה של משפטי פתיחה  ,קישור וסיום בנליים
נרטיב אמין
כל היסטוריון בר דעת חייב להכיר בכך שמגרסה מגובבת כזו כשלעצמה לא ניתן ליצור
רצון לגבי
של ימי החשמונאים  .גם אם נפעיל אזמל מנתחים חד  -דבר שטרם נעשה בדרך משביעת
לבין דברי
מכלול התיאור של ימי החשמונאים  -ונפריד בין קטעי ניקולאוס לקטעי סטרבון ובינם
מכוונת המקור
הלוואי של יוספוס  ,ואף נצליח לאבחן את ה ' עיבודים ' של יוספוס ( שלעתים משנים

תשתית

שבידו )  ,עדיין ארוכה הדרך לעבודת השחזור ההיסטורי  ,והיא מצריכה שורה של מתקרי
פרלימינריים ההורגים מתהומי ההיסטוריה

היהודית .

.

סטרבון היה ביסודו של דבר רק מקור ביניים את דבריו על מדינת התשמונאים נטל

מפיסידונייס
)

איש אפמאה ( לערך

51 - 135

לפה " ס ) ומטימגנס איש אלכסנדריה ( המאה הראשונה

המאבקים ונקודות המגע עם בית סלווקוס ודברי ההסבר על המשברים הפנימיים

לפה " ס
ב ' מלכות

.

סיפור
הצפון '

הפנימיים

מקורם בגרסתו של פוסידוניוס ; המידע על ' מלכות הנגב '  -בית תלמי  -על המשברים
 ישראל וכן עלבהצר המלוכה  ,על מעורבותם של יהודי מצרים במערכות השלטון ועל זיקתם לארץ

.

פעילותם הצבאית והמדינית בארץ יהודה ובסביבתה  -מקורו בחיבורו של טימגנס המידע הבסיסי
השתייכן ועל פי
עוצב בשני מקורותיו של סטרבון בהתאם לאסכולה ההיסטוריוגרפית שאליה
ובעיקר
המאפיינים האישיים שלהם  .במקרה של פוסידוניוס גם בהשפעת נטייתו לכתיבה סטירית
שמקורו
לאור השקפותיו הפילוסופיות בענייני מדינה  ,תברה ודת לכל הפחות על המידע

.

בפוסידוניוס ניתן לומר שהוא רחוק מאוד מן האמת ההיסטורית  ,וגרעיני מידע אותנטיים  -שקשה
שנועדה לשרת
מאוד לחשוף אותם  -הפכו בידיו לחומר גלם למסכת פילוסופית  -ספרותית דמיונית
של
ולהמחיש את השקפותיו בנושאים שונים ומגוונים ועוד מוטל עלינו לאתר את המקורות
( עיון מדגמי
פוסידוניוס עצמו  ,או את מקצתם  ,ולאבחן את מאפייניהם  ,דבר שאינו בלתי אפשרי

.

ראה במאמרי על אנטיוכום השביעי סידטם ויוחנן הורקנוס ,

תשמ " ו .
)

של סטרבון

מאפייני הכתיבה של טימגנס לא נחקרו עדיין די הצורך  ,והוא הדין למידת המעורבות
ההיסטוריוגרפית
בעיבוד החומר שעמד לרשותו בולט עוד יותר חוסר הבהירות באשר לדרכו
זה
ולהשקפותיו של המקור העיקרי של יוספוס  ,ניקולאוס איש דמשק המעט שנכתב עליו  -ובכלל

.

.

.

מונוגרפיה אחת  ,מאת בן  -ציון וכהולדר  -רחוק מלענות על הציפיות אנו מוצאים השכם והערב

בצלאל בר  -כוכבא

במחקרים כי תיאורם של החשמונאים באור שלילי בדברי יוספוס נובע מנאמנותו הרבה של ניקולאוס

לבית הורדוס וכי יש לראותו במסגרת השירותים שהעניק למטיבו  .ביטויים כמו ' השמצות מגמתיות ' ,

' שקרים ועיוותים '  ' ,שנאת ישראל ' וכיוצא באלה הפכו לקלישאות שכיחות במחקר ומשמשים אמצעי

.

לטיהור כל סרבה במעשי החשמונאים ניקולאום איש דמשק  ,שיצא בין השאר להגן על זכויות היהודים

בערי אסיה הקטנה  ,לא היה נגוע בשנאת ישראל ( בוודאי לא במובן המקובל של המושג )  ,וחקר
המקורות מצביע על כך שלא מעט מן התיאורים השליליים שנשתמרו אצל יוספוס מקורם דווקא
בחיבור ההיסטורי של סטרבון  ,אותו סטרבון אשר הותיר לנו ב ' גאוגרפיקה ' שלו ( כדי למנוע טעות ,
חיבור שלא היה ידוע ליוספוס בשום צורה ) את התיאור הנלהב ביותר של היהדות הקדם חשמונאית
מפרי עטו של סופר פגני ( הגם שהועתק על ידו ממקור

קודם .

כדי להעריך אל נכון את טיב המידע

)

.

שמקורו בניקולאוס לא די להצביע על מעמדו בחצר ההרודיינית ניקולאוס איש דמשק היה היסטוריון
'אוניוורסלי ' ופילוסוף לעת מצוא  ,ודבריו על תולדות ישראל בכלל ועל מדינת החשמונאים בפרט

תפסו חלק מזערי במכלול חיבוריו  .היו לו השקפות משלו על כתיבת היסטוריה  ,על דרכי ההיסטוריה ,

.

על תפקידן של האימפריות הגדולות ועל ענייני משטר ומדינה  ,הברה ומוסר  ,דת ואמונה השקפותיו

הובעו בכתביו הפילוסופיים ובביוגרפיות שכתב ( לרבות אוטוביוגרפיה )  ,והן מצאו ביטוי גם ב -
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הספרים של חיבורו הגדול ' היסטוריות '  ,שבו שולבו בין השאר הקטעים על תולדות היהודים ( ועל

החשמונאים .
)

מן החיבור הזה ומן הביוגרפיה של אוגוסטום שכתב שרדו עדויות ופרגמנטים ארוכים

יחסית  ,מהם ניתן ללמוד על דרכו ההיסטוריוגרפית ועל השקפותיו בנושאים הפילוסופיים שהתוו את

.

כתיבתו השרידים מחיבוריו האחרים  ,לרבות הפילוסופיים  ,מעטים  ,אולם גם מהם ניתן ללמוד

לענייננו .
לפי שעה חסרים אנו אפילו כמה מן הכלים הטכניים הבסיסיים החיוניים לבחינת קטעי ניקולאוס
שאצל יוספוס  ,למשל קביעת מקומם המדויק ביהיסטוריות '  ,הקשריהם שם והכרונולוגיה שלהם  ,וכן
לא נתבררו עדיין שאלות כלליות יותר  ,כגון מתי פורסמו ה ' היסטוריות ' ומתי הועלו על הכתב

.

הספרים הרלוונטיים למדינת החשמונאים תשובות על השאלות  -הספציפיות והכלליות  -הללו
יסייעו להתיר קושיות בכרונולוגיה המוחלטת והיחסית של האירועים שנמסרו אצל יוספוס  ,לרבות

אי  -התאמות לממצא הארכאולוגי ,

להבהיר בדרך של הצלבה עם ידיעות ממקורות אחרים ( לרבות

נומיסמטיים ) את הרקע והמניעים להחלטות ולאירועים  ,לאמת או להפריך ידיעות וגם לקרב אותנו
לשיפוט ערכי סביר של מעשי החשמונאים

ומטרותיהם .

ללא מחקר מקיף על ניקולאוס איש דמשק  ,חייו  ,כתביו והשקפותיו ימשיך מחקר מדינת החשמונאים
לדשדש במקום ולחזור על קלישאות בלתי מבוססות  ,וחוקרים ימשיכו לחפש מפלט בסיפורי מעשיות

על ' יוחנן כוהן גדול ' ו ' ינאי מלכא ' מפי חובשי בית המדרש שהיו מרוחקים כדי מאות שנים מימי
החשמונאים ( כבודן של ה ' מסורות ' במקומן מונח  ,אבל ערכן מוגבל לענף המחקר של ' תדמיות
מאוחרות ' ושל ספרות

הפולקלור .
)

מהבהרת דרכו ההיסטוריוגרפית והשקפותיו של ניקולאוס יצא

נשכר גם מחקר ימי הורדוס  ,שגם את תיאורם ברובו הגדול לקח יוספוס מניקולאוס  ,אולם זו פרשה
בפני

עצמה.
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בצד חקר המקורות של יוספוס ומאפייניהם חיוני ליצור תשתית מתאימה להבנת הזיקה
האירועים הסוערים בעולם ההלניסטי לבין התהפוכות וההתפתחויות במדינה

המדויקת בין

היהודית .

אחרות  ,יש לכתוב מחקר מקיף ( וייתכן שיותר ממונוגרפיה אחת ) על השקיעה הסלווקית

.

במילים

 ,שרב בה

 ,בהם

עדיין הנסתר על הנגלה  ,במיוהד במה שנוגע למהלכים ספציפיים המחקרים הקיימים מיושנים
האחרון ( מאת
גם כאלה שנכתבו בראשית המאה  .ספר של איסוף וסיכום שנכתב בראשית הדור
לעשות זאת )
הצרפתי אדוארד ויל ) אין בו כדי לתת מענה על השאלות הרבות ( והוא גם אינו מתיימר
להכריע
מאז ראו אור המחקרים הקיימים נתגלה וגם פורסם הומר נומיסמטי רב ערך  ,שיש בו כדי
פחות -
את הכף בסוגיות חשובות  ,ובדומה כתובות וממצאים ארכאולוגיים חדשים  ,ומה שחשוב לא
התקופה ,
נראה שהגענו להעמקה ידועה בהכרת כמה ממקורות היסוד ההיסטוריוגרפיים של

.

האסכולות שאליהן השתייכן והשפעתן

על עיצוב החומר האינפורמטיווי .

כאשר תהא בידינו התשתית הדרושה להבנת המקורות ששילב יוספוס בחיבורו ולמעקב

אחר

האירועים החיצוניים  -ובל נשכה  ,גם נוסה בדוק מחדש של כתבי יוספוס  ,נוסה מדויק יותר

מקודמיו  -או אז תיפתה הדרך לבחינה יסודית של הסוגיות הרבות הכרוכות בימי מדינת ההשמונאים
ובשחזור תולדותיה  .הדעת נותנת שגם בשלב זה עדיין ייוותרו לא מעט לקונות ותהיות  ,בהם יהיה
) כך גם תיסלל
עלינו לדון בעזרת ' מודלים ' מתחום מדעי ההברה ( ראו ביתר פירוט  -להלן עמ ' 161
וכספר
הדרך למחקר מבוסס יותר מבעבר של ספרות התקופה  ,כגון ספרים חיצוניים כספר יהודית

.

היובלות והקדומות במגילות קומראן  ,וכן של חיבורים מאוחרים יותר שהתייחסו למדינה התשמונאית

או שהגיבו על האירועים הסוערים שהתרחשו בה .
 . 6האירועים הצבאיים בימי המרד הגדול
מחקר המרד הגדול התמקד בגורמים למרד  ,בקיטוב בחברה היהודית  ,באפיונם של הארגונים
הצבאיים המתחרים שפעלו בעיקר בשעת המצור על ירושלים  ,באידאולוגיה שהניעה אותם וכן

.

בבירור מידת זיקתם לכתות העיקריות דרכו ההיסטוריוגרפית ומידת אמינותו של יוספוס בתיאור
האירועים בגליל ובירושלים נדונו בכמה מחקרים  ,ושניים מהם  ,מפרי עטם של יצחק בער ושעיה

.

כהן  ,כמעט ולא הותירו אבן על אבן בדבריו של יוספוס גם על כמה היבטים הנוגעים לאמינותו של
סיפור מצדה יצאו עוררין ( ואין הכוונה רק לנאום שמייחס יוספוס לאלעזר בן יאיר  ,שכמוסכם אינו
במתקר
אלא יצירה ספרותית של יוספוס עצמו ) עם זאת עדיין נותרו נושאים רבים לענות בהם

.

ההיסטוריוגרפי של המרד  ,למשל שאלת זיהוי מקורותיו של יוספוס לתקופה שבה היה נתון בשבי

והערכת אמינותם .

.

פה ושם זכו לדיון הולם גם נושאים מתחום הראליה בעיקר המטבעות שנטבעו בירושלים

.

שנות המרד שאלות אחרות נותרות פתוחות למרות ריבוי הכתיבה המחקרית והפופולרית

בחמש
 ,כגון

זיהוים של אחדים מבין המבצרים היהודיים בגליל ובגולן ואתרי הקרבות והעימותים בשפלה ובהר
 ,עיסוקיו
יהודה  ,מקומות המסתור של המורדים  ,תחומי היישוב היהודי  ,עצמתו המספרית

הכלכליים ותפרושתם על פי אזורים וכן ההלוקות הגאוגרפיות  -המנהליות של הארץ והשלכותיהן

בצלאל בר  -כוכבא

.

המוחשיות גם עמדתם ומעורבותם של הגורמים האתניים השונים בארץ  -ישראל ובסביבתה הקרובה

( לרבות השומרונים ) זקוקים להבהרות

רבות .

אולם מעל לכול יש לזכור כי המרד הגדול הוא סיפורה של מלחמה  ,ויוספוס כתב חיבור מקיף על

.

אותה מלחמה והנה דווקא הפעילות הצבאית לא זכתה למחקר מקיף ראוי לשמו ( למעט סקירה קצרה ,
אך מועילה ומדויקת  ,של ישראל

שצמן .
)

בולט החסר במחקרים מקיפים ומשולבים על העצמה

המספרית ועל שלבי ההתארגנות של שני הצדדים ( אף על פי שיש לכאורה בידינו מידע בדוק על

הרכב כוח המשלוח הרומי )  ,על התכנון הכללי של המערכה  ,על השיקולים האסטרטגיים והטקטיים
שהנחו את אספסיינום בהתקדמותו בגליל  ,בגולן ובארץ יהודה  ,על מהלכי קרבות השדה המעטים
ומערכות המצור הרבות  ,במיוחד על ההתפתחויות הצבאיות בשעת המצור הדרמטי של טיטוס על

.

ירושלים גם באשר להתרחשויות בקרב היהודים המפולגים ובעניין מערכת השיקולים הפוליטיים
והצבאיים של הקבוצות השונות טרם נאמרה המילה האחרונה  .במיוחד חסר פירוש טקסטואלי וענייני
רציף

ויסודי לתיאורי הקרבות ובירור קפדני של מהימנות הכתוב .

בניגוד לתחומים אחרים שסקרתי קודם לכן  ,מחקר האירועים הצבאיים במרד הגדול אינו כרוך
בהכרח בהכנה יתרה של תשתית מוקדמת  ,שכן אורחו ורבעו  ,הרכבו ודרכי לחימתו  ,של הצבא
הרומי בתקופת הקיסרות נחקרו כדבעי ( אם כי מטבע הדברים יש עדיין מקום להעלאת שאלות
רבות נוספות  ,גם בעקבות ממצאים ארכאולוגיים ואפיגרפיים

חדשים .
)

דומה כי להיעדרה של

היסטוריה צבאית מקיפה ומעמיקה של המרד שתי סיבות עיקריות  :ההיסטוריון המצוי נרתע מן

הכמות הגדולה של המידע הצבאי וכנראה גם מן ה ' התמודדות ' עם יוספום עצמו  ,שהיה עד ראייה
למקצת האירועים ולא היה רחוק מזירת המערכה באירועים אחרים  .על כמה ספרים של חוקרים
מודרניים שהציבו לעצמם למטרה לתאר בפירוט את אירועי המרד הגדול ניתן אמנם לומר שיוספוס

עשה זאת טוב יותר  .ואולם דא עקא שלקורא העברי לא קל לקרוא את החיבור ' מלחמת היהודים ' .
התרגום של י " נ שמחוני משנת תרפ " ג  ,שזכה בכורח הנסיבות לפופולריות רבה  ,אינו ראוי לשימוש
משום

בחינה .

הוא כתוב במין שעטנז לשוני

' משכילי ' שקשה

לשאתו  ,ובמליצות שניתנות

לפירושים שונים ומשונים הרחוקים מכוונת המקור  ,ובמקומות רבים ניכר שהתרגום העברי התבסס

.

על התרגום הגרמני יותר מאשר על המקור היווני  ,דבר שהערים שגיאות על גבי שגיאות גם

.

הושמטו בו משפטים בעלי חשיבות מכרעת שהמתרגם התקשה בהם או שעינו דלגה עליהם תרגום

עברי אחר  ,של שמואל חגי  ,נכתב בעברית מודרנית  ,אולם גם הוא רחוק מלשקף כהלכה את לשון
המקור

ודקויותיו .

בצד תקר האירועים הצבאיים של המרד הגדול זקוק אפוא הקורא העברי לתרגום מהימן וקריא של

.

' מלחמת היהודים ' תרגום כזה חייב להיעשות בראש ובראשונה על יסוד בדיקה מדוקדקת של הנוסח

.

של כתבי יוספוס במקרה של ' מלחמת היהודים ' מתבקש גם ניסיון שהזור של המהדורות השונות

.

שכתב יוספוס עצמו לספר לצורך זה יש עניין מיוחד בנוסח הסלווי  ,שכבר שיערו כי אפשר שהוא
משקף מהדורה קודמת

(

.

ארמית ? ) .

מוטב שמלאכת התרגום תיעשה רק לאחר שתהיה בידינו הוצאה

אמינה של נוסח המקור מן הראוי שלתרגום יתלווה גם פירוש מפורט על התחומים הרבים והמגוונים
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הכרוכים בתקר ' מלחמת היהודים '  .פירוש עקבי ורצוף לטקסט בכותו לגלות פנים חדשות גם בשאלות

.

שנדונו כבר במחקרים שיוחדו לתחומים ולנושאים לא צבאיים נקווה שהקורא העברי יזכה להכיר
סוף סוף כהלכה את ' מלחמת היהודים '  -החיבור העתיק המפורט ביותר על פרק זמן כלשהו בתולדות
עם ישראל בעת העתיקה  -לפני שיחלפו אלפיים שנה מאז

פרסומו .

סקרתי בפירוט  -מה שישה תחומי מחקר  ,המסתעפים לנושאי משנה רבים  ,שכל אחד מהם ראוי

לעיון מחקרי רחב היקף  .די אם אציין כי קיים מגוון רחב של נושאים נוספים הטעונים עדיין מהקר
יסודי מהיבטים שונים  ,כגון  :הסיבות למאבק המעצמות ההלניסטיות על ארץ  -ישראל  ,מהלכי

מאבק זה ותקופת ה ' מלהמות הסוריות ' ; הרקע והסיבות להטלת גזרות הדת על ידי אנטיוכוס
אפיפנס ; התפשטות היישוב היהודי בארץ  -ישראל מעבר לתחומי ' מדינת יהד ' של התקופה הפרסית ;
ההרכב האתני של האוכלוסיה הנכרית במישור החוף ובעבר הירדן המזרתי ; המשטר הפנימי בערים
באזורים האלה והיחסים בינן לבין עצמן  ,עם המעצמות ועם היהודים ; תולדות אזורים מנהליים
וחבלים גאוגרפיים ברחבי ארץ ישראל ; תקופת שלטון הנציבים הרומיים ( שכל אחד מהם מצדיק
מונוגרפיה בפני עצמה ) ; מוסדות השלטון הפנימיים ; הגיור של התושבים הנכרים בשדרת

ההר ,

בגבעות השפלה ובצפון הארץ ; מחקר פילולוגי  -היסטורי  -תיאולוגי מחודש של רוב הספרים
החיצוניים ; והקורא

העברי עדיין ממתין בתקווה לתרגום ולפירוש עברי ראוי לשמו של ' נגד אפיון '

.

ליוסף בן מתתיהו ; ועוד שורה של נושאים  ,לרבות כאלה שעניינם יהודי התפוצות לא מעט מן
המפעלים והנושאים האלה מצריכים מחקר מוקדם של הרקע החיצוני והסתייעות במחקרים
ובשיטות מחקר מתחומים של מדעי החברה וההתנהגות ( במדת הצורך  ,בשיתוף פעולה עם מומחים

לתחומים אלה )  ,כגון  :מדעי התקשורת המתפתחים ( ראו לאחרונה  :דורון מנדלם , ) 1999 ,
דמוגרפיה  ,התפתחות של אוכלוסיות  ,הברות של איכרים וחברות עירוניות  ,תורת המשטרים
ומוסדות שלטון  ,ויחסי דת ומדינה  ,האנתרופולוגיה והסוציולוגיה של הפולחן  ,מנהגים וממסדים

דתיים  ' ,אופי לאומי '  ,עלייתן ושקיעתן של ציוויליזציות  ,השפעת הסביבה הפיזית  ,פסיכולוגיה
חברתית  ,מבנה האישיות של מנהיגים ותופעות פסיכופתולוגיות אצל מקצת מהם  ,ועוד כהנה

וכהנה .
אם נלך בדרך הנכונה בהכשרת תלמידים ומורים  ,נעניק את הקדימויות לתהומי המתקר הראויים ,

ונפעיל את השיטות הנכונות  ,יש תקווה כי בגיליון המאתיים של ' קתדרה ' ניתן יהיה לבשר על
התקדמות גדולה ומשמעותית במחקר הישראלי של תקופת הבית השני  ,על כך שמחקר התקופה
והוראתה חזרו ותפסו את המקום המרכזי הראוי להם בין התקופות של תולדות ישראל וגם על
מעמד הבכורה של המחקר הישראלי ( ולא מכוחם של יחסי ציבור יצירתיים למיניהם

.

קהיליית החוקרים בעולם המגלה עניין מיוחד בתקופת הבית השני אם תרצו  ,אין

למתרחש -

- mutatis mutandis

בכמה וכמה תהומים של מדעי

היהדות .

זי

)

בקרב

אלא דוגמה
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