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של ניקום קוקינוס הוא מהדורה מורחבת של עבודת הדוקטור

~

שכתב בהדרכת פרופ' פרגוס מילד מאוניברסיטת אוקספורד ושנשלמה בשנת . 1993

במבוא מציין קוקינום כי למרות שפע המהקרים על הורדוס ושושלתו  ,לא נערך עדיין מחקר מעמיק
של ההיסטוריה החברתית והמשפחתית בנושא ( עמ '

, ) 26 - 24

עד כה ריתקו את תשומת הלב רק

.

הדמויות הראשיות  ,בעוד שהדמויות המשניות נדחקו לקרן זווית לדבריו אהד הגורמים שדרבנו אותו
לעסוק בנושא היה טענתו של גלן בוארסוק לחוסר איזון במתקר על הורדוס  ,שבולטת בו העדפת
המקורות הספרותיים ו ' השתעבדות ' לתדמיתו השלילית העולה מהמקורות היהודיים

והנוצריים .

1

המהבר מצהיר כי גישתו היא של היסטוריון קלסי וארכאולוג שספג בעת שבתו במצרים השכלה

יוונית  -שמית

) ( Graeco-Semitic

.

של הברה אתנית מעורבת והסרת פניות הוא מציין כי הוא מודע

לכך שבתזה החדשה שלו על מוצאו האשקלוני של הורדוס ( להלן ) יהא עליו להתגבר על מחסום
פסיכולוגי של מלומדים יהודים  ,בפרט ישראלים  ,העלולים לחשוש כי מהקרו ' יגזול ' מההיסטוריה

1

סבורני כי ראוי היה לקוקינוס שיסתייג מ ' רגישותו ' של גלן בוארסוק  ,שהרי הלה לא נרתע מעוינות אנטי -
ישראלית מופגנת באהד ממאמריו  ,ראו Bowersock, ~ Palestine: Ancient History and Modern Politics ' , :
45 . ( , Blaming the Victinu: Spurious Scholarship and the Palestinian Questionט )  ) . Hitchensש E .W. Said
G. E .
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.

שלהם דמות מרשימה כל כך תחושת ה ' גזילה ' יכולה אולי להתעורר בלב ארכאולוגים אחדים  ,אך

.

בשום פנים לא בצורה גורפת  ,מה עוד שבעניין הגדולה הלוקות מאוד הדעות אמנם הורדוס מצטייר
כבנאי הגדול ביותר של ימי הבית השני  ,אך גם כמגלומן  ,שבניית ראווה הייתה לו צורך אישי יותר

מצורך ממלכתי אובייקטיווי .

2

מאחר שהעם היהודי לדורותיו נטה לראות בהורדוס שליט נכרי מרוב

.

הבחינות  ,החשש ל ' גזילה ' של מלך גדול מההיסטוריה היהודית טעון לפחות הסתייגות רבה לדעת

קוקינוס מורכבות ההברה בארץ  -ישראל בימי הבית השני ניתנת להדגמה בדמותו רבת הפנים של

הורדוס  :פניקי ( אשקלוני ) לפי מוצאו האתני  ,הלניסטי לפי תרבותו  ,אדומי לפי מקום הולדתו  ,יהודי

.

לפי דתו הרשמית  ,ירושלמי לפי מקום מגוריו ורומאי לפי אזרחותו ברם בעיני המסורת היהודית היה

הוא מלך נכרי  ,עריץ  ,אכזר ושנוא ביותר .
בפרק הראשון  ' ,מאדום לאידומאה '  ,קוקינוס סוקר ומנתה את תולדות האזור שמדרום לפחוות והד

מאז התקופה הנאו  -בבלית ועד הכיבוש ההלניסטי  ,אזור שהיה לפות בין היישוב היהודי מצפון ובין

שבטי הערבים מדרום  ,על פי המידע ההיסטוריוגרפי הדל והממצא הארכאולוגי והנומיסמטי מתרשם

.

קוקינוס כי בעידן הפרסי עדיין לא הוגדר אזור זה כיחידה מנהלית מובחנת המפה האתנית שהוא
משרטט ( עמ '

) 51

.

מלמדת על התיישבות מעורבת של יהודים  ,אדומים  ,פניקים וערבים כבר בשלב

זה של מחקרו קוקינוס חותר לאתר את משפתת הורדוס במגזר הפניקי  ,שבו הוא מתמקד במיוחד .
בפרק השני  ' ,אידומאה בתקופה ההלניסטית המוקדמת '  ,המחבר קובע  ,על סמך מקורות הלניסטיים ,
כי ייסוד אידומאה כיהידה מנהלית הל בין כיבוש עזה בידי אלכסנדר מוקדון

עזה בימי הדיאדוכים

( 312

( 332

לפה " ס ) לבין קרב

לפה " ס ) ; ואמנם הכתוב ב ' איגרת אריסטאס ' מלמד לדעתו שאידומאה כבר

הייתה יחידה מנהלית מובחנת בשנת
( בשם הקטאוס איש אבדרה

)

301

לפה " ס .

3

מקובלת עליו כאותנטית גם הידיעה ב ' נגד אפיון '

על ' חזקיה הכהן הגדול של היהודים ' שהיגר מצרימה לאחר קרב עזה .

4

קוקינוס מתרשם בצדק מפפירוסי זנון ( אמצע המאה השלישית לפה " ס ) כי אידומאה השתלבה היטב
במארג הרחב של הכלכלה

התלמיית .

5

לדעתו ניתן להתוות בדיוק רב את גבולות אידומאה ,

שהשתרעו על פני ריבוע התחום בפריפריות של הפולייס עזה אשקלון ואשדוד מצד מערב  ,קו
עזקה  -קעילה  -בית  -צור  -תקוע בצפון  ,ים המלח במזרה והוואדיות מאזור עזה עד באר  -שבע ומלתתה

בדרום .
תשומת לב מיוחדת מייחד קוקינוס למרכז במרשה  ,שבעידן ההלניסטי המוקדם חלו בה שינויי שלטון

שקידמוה למעמד פולים  .לדעתו היא זכתה לכך בגין תפקודיה הצבאיים והמושבה הצידונית שבתוכה .
עקב דלות המידע על הערים אדוריים וימניה ( יבנה ) אין קוקינוס מסיק מסקנות דומות לגביהן ,

למרות דיונו החשוב באפשרות הקמתם של יישובי לוויין צבאיים בסביבתן .
2

להדגמת דילמה זו ראו  :א ' נצר  ,י ' לוין  ,מ ' ברושי וי ' צפריר  ' ,מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או

צורך אישי '  ,קתדרה ,
3

איגרת אריסטאס

12

.

15

( ניסן תש " ם ) ,

עמ ' 67 - 37

.

. 187 - 186

4

נגד אפיון א ,

5

הבל שבניסיון לאפיין את כלכלת אידומאה לא נדרש קוקינוס למחקר :
New York 1997
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קווים לדמותה ולמוצאה של השושלת ההרודיינית

דמות הממשל הצבאי באידומאה התלמיית לוטה כידוע בערפל  ,ולא ברור אם נשלטה ישירות

.

מאלכסנדריה או שנתמנה בה נציב מיוחד לדעת קוקינוס מינוי דיוישטס לניהול כלכלתה רומז כי

הופקד עליה במקביל גם סטרטגוס ( נציב ) ,

ויש לכך אישוש גם מן המידע על התקופה הסלווקית .

מספר אוכלוסי אידומאה בתקופה התלמיית נאמד לדברי קוקינוס

ב 200 000 -

,

נפש  ,וזאת על יסוד

השוואה למקורות מאוחרים ובשים לב לממצא הארכאולוגי מכמה יישובים שבהם נערכו חפירות

מסודרות ; ברם הוא עצמו מודה כי האומדן הוא ספקולטיווי .
ההרכב האתני המנומר של אוכלוסי אידומאה מוכח לדעתו מעדויות ספרותיות 6וכן מכתובות

.

ומפפירוסים השיבות רבה שמורה לפפירוסי זנון  ,שבהם נזכרים אנשים מקומיים שהועסקו בשירות

מנהל משרד האוצר התלמיי במסעו לארץ  -ישראל

( 259

לפה " ס .
)

הפסיפס האתני כולל אדומים ,

ערבים  ,יהודים  ,פניקים ויוונים  ,לפי הלוקה ברורה למדי של ריכוזיהם  :פניקים ויוונים במרשה

.

ובימניה  ,יהודים במזרה  ,אדומים וערבים בדרום עם זאת השם אידומאה יכול ללמד כי האדומים

בלטו שם במיוהד  ,שאלמלא כן לא היה נקרא האזור בשמם .
אשר להלניזציה קוקינוס מציין  ,בהתאם לדעה המקובלת  ,כי היא החלה בארצות המזרה עוד לפני

.

אלכסנדר מוקדון וכי רק התעצמה אחריו ברם מאחר שקמו עוררין על מידת ההשפעה ההלניסטית לאחר

ימי אלכסנדר  ,הוא בותר עמדת פשרה ( בעקבות מרטין הנגל ופרגוס מילר ) המבליטה את הפולחן העממי

.

המקומי הנשקף משפע הצלמיות והמזבחות בסביבה בפתת דיונו ( עמ '

) 80 - 79

הוא מצביע על מקורות

ספרותיים המשקפים גם ביקורת קשה של עמי המזרח נגד אלכסנדר  ,כמו ' חזון הסיבילות '  ,שבו הוא
מתואר כאיש חסר אמונה  ,פרא אדם  ,רשע  ,רברבן ומתנשא  ,כובש אכזר  ,הורס ומשחית וכיוצא באלה

7,

חבל שנעלמו מעיניו בהקשר הזה פסוקי הפתיחה של ספר מקבים א  ,שגם בהם מוצג אלכסנדר בצורה

השלילית ביותר  ,וכן ההתייחסות אליו בספר דניאל ובספרות התלמודית הארץ  -ישראלית .

8

הפרק השלישי  ' ,אידומאה בתקופה ההלניסטית המאוחרת '  ,מפתיע בשמו  ,שהרי עיקר עניינו בעידן

החשמונאי  ,הדבר ' מסגיר ' את עמדת המחבר כחוקר האסכולה הקלסית המבקש להציג את ראשי
האדומים כפניקים מיוונים שהגיור נכפה עליהם בכוח הזרוע  ,כבר בהקדמה לפרק קוקינוס מדגיש
כי בכוונתו להוכיח שבני המשפתה ההרודיינית  ,המכונים ברגיל אדומים  ,היו למעשה פניקים

.

מיווונים ממערב אידומאה לשם כך הוא סוקר בסעיף הראשון של הפרק את התקפות היהודים על

.

אידומאה מאז ימי יהודה המקבי ועד יוחנן הורקנוס הראשון הוא מבקש להוכיח כי הגיור נכפה על
האדומים בכוח  ,וזאת בהסתמך על מקורות הלניסטיים ומבלי להשוף את אופיים המגמתי והתעמולתי

.

האנטי  -יהודי דווקא סטרבון  ,בן זמנו של יוחנן הורקנוס הראשון מגייר האדומים  ,לא ציין דבר על
גיור כפוי  ,אלא הסתפק באמירה סתמית שהאדומים ' נתחברו אל היהודים והשתתפו עמהם באותם

.

החוקים עצמם '  9 ,דבר שיכול להתפרש כי הם התחברו אל היהודים מרצון קוקינוס  ,השולל רעיון זה ,

6

למשל  :סטרבון  ,גאוגרפיקה טז , 2 ,

ואילך .

2

.

7

חזון הסיבילות ג ,

8

למשל  :ירושלמי עבודה זרה ג  ,א ( מב ע " ג ) ; שם בבא מציעא

9

סטרבון  ,גאוגרפיקה טז , 2 ,

388

54

.

ב ,ה

( ח ע " ג ) ; במדבר רבה

יג  ,יג

(
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)
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סבור כי יש להבחין בין

מתקופת המקרא ,

Edomites

ל-

' [dumaeans

f

הכינוי הראשון אמור לדידו באדומים נימולים

ואילו השני מגדיר את מוצאם של תושבי אידומאה ההלניסטית בלא זיקה למילה.

לפי התרשמותו מעדות פטולמיום ההיסטוריון  ,רוב תושבי אידומאה ההלניסטית היו פניקים
מיוונים ,

10

לדעתי אין בידינו ראיות לכך  ,מה גם שאין כל מידע סטטיסטי על מספר האדומים שחיו

במסגרות עירוניות מיווונות  ,ושזנחו את מנהג המילה  ,ועל מספר האדומים שהמשיכו להיות

.

במסגרות שבטיות פטריארכליות  ,ושקיימו את מנהגי אבותיהם מה היסוד להערכה שכל ( או רוב

האדומים בעידן ההלניסטי זנתו את

המילה ?

)

אדרבה  ,נראה כי הגיור הקולקטיבי המהיר נותן יסוד

למחשבה שדווקא המגזר השבטי היווה רוב באוכלוסי אידומאה  ,שהרי לא הייתה קמה סערה גדולה

.

בגלל גיורו של מיעוט קטן אסור שנסית דעתנו גם מהארסיות התעמולתית של תיאור הגיור
באמצעות המילה דווקא ,

11

כי היא נחשבה בעולם היווני  -הרומי לנוהג ברברי המטיל פגם בשלמות

האסתטית של גוף האדם .
אשר לפטולמיוס ( הגרמטיקון )  ,אין ספק שמוצאו האשקלוני יכול וצריך ללמד על עמדתו העוינת

.

ליהודים  ,שלפיה נחשבו התשמונאים טירנים ואויבי התרבות היוונית העובדה כי באשקלון טופחה
איבה מיוחדת כלפיהם  ,לפחות מאז ימי ינאי המלך ,

12

הזו .

יכולה לאשש עוד יותר את המסקנה

קוקינום פשוט מתעלם מהתעמולה של הספרות ההלניסטית נגד הגיור  ,תעמולה שעשתה שימוש

בחצאי אמיתות  ,וטשטשה לחלוטין את כנות המעשה מתוך רצון והסכמה.

13

טענתו של קוקינוס לאיחור האסמכתא ההלכתית האוסרת גיור בכפייה אינה רלוונטית  ,כיוון שהיא

מעוגנת כבר במקראן גיור מיראה מודגש במקרא בדחיית השומרונים ( מלכים ב יז  ,כד ואילך )  .כינוי
הגנאי כותים  ,שדבק בהם אצל יוספוס ובמסורת התלמודית  ,נועד לשמר בתודעה היהודית את מוצאם

.

הפגני אגב  ,הטיעון המתודולוגי הפוסל עדות מאותרת יכול לשמש חרב פיפיות גם נגד קוקינוס

10

.
אוכלוסייה זו מסתברת  ,לדעת קוקינוס  ,מעדות הרודוטוס ב  , ,אבל זו אמורה במפורש רק בחלק מהפניקים .
על זהות פטולמיוס ראו  . 355 - 356 :קע ,5 andludaism , 1 , Jerusalem 1974 ,ה 78ת4 . Stern, Greek and Latin Authors 0י.

פטולמיוס מדבר על פניקים וסורים  ,כינויים היכולים לרמוז על פסיפס אתני מנומר למדי ההשפעה היוונית על
) 104

(

להלן .

נגד

דעה זו ראו לאחרונה  :ג ' פוקס  ,עיר רבת ימים  :אשקלון בתקופה ההלניסטית והרומית  ,ירושלים תשס " א ,

עמ '

קוקינוס נטה לזהותו עם הגרמטיקון מאשקלון וכך לעשותו בר סמכא לעניין מוצאו של בית הורדוס
67 - 66
11

ושם פרטים נוספים .

ככלות הכול לא היה די במילה לבדה כדי להצטרף אל העם היהודי  ,ראו :
119 - 125

12

 .עק

,

0

(

)

Sh . T~ D Cohen, The Beginnings

fewishness, Berkeley 1999 ,

עמ '  ; 145 - 144וכן  :י ' אפרון  ' ,מעשה אשקלון

עיינו  :א ' כשך ( עורך )  ,כנען  ,פלשת  ,יוון וישראל  ,ירושלים , 1988
של שמעון בן שטח '  ,כשר  ,שם  ,עמ '  . 320 - 298על יחסי אשקלון והיהודים ראו לאהרונה  :פוקס ( לעיל  ,הערה , ) 10
עמ ' 145 - 122

.

13

על דעות בכיוון זה ראו  :ש ' קליין  ,ארץ יהודה  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '
ב  ,תל  -אביב  , 1958עמ '  ; 73השוו  :א ' רפפורט  ' ,הערים ההלניסטיות ויהודה של ארץ  -ישראל בתקופת
החשמונאים '  ,ש ' פרלמן וב ' שימרון ( עורכים )  ,דורון  -מהקרים בתרבות קלסית  :ח " י מחקרים מוגשים ליום
; 75 - 74

הולדת הששים לפרופ ' ב " צ כץ בנשלום  ,תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ ' , 219

כשר  ,אדום  ,ערב וישראל  ,ירושלים , 1988

 ; 225א '
]551

 .קע

1996 ,

s.c .

.

Columbia,

 422 - 424קק 409 - 430 , esp .

, 24 - 23

119 - 110

.

 .קק

,

עמ '

229

ועוד ; שטרן ( לעיל  ,הערה , ) 10

the fews and ; 77 - 50

 ; Friend ofthe' .השוו :

 Gentilesןל

; according ) 0 Josephus' , HTR , 80 ) 1987 ( ,

ש ' דובנוב  ,דברי ימי עם עולם ,

,

עמ '

 . Richardson . Herod King 0ק
 . Cohen, iRespect forלו  . 1 .ן5
'

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' , 18 - 17
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מאותרות !

.

העובדה שגיור האדומים בכפייה לא נזכר במקורות התלמודיים גם היא אומרת דרשני הן אילו היה
הדבר נכון  ,לא הייתה האגדה התלמודית קושרת כתרים ליוחנן הורקנוס הראשון כמי שזכה  ,בדומה
לשמעון השני הצדיק  ,לשמוע בת קול ולהקריב פרה אדומה פעמיים בימי כהונתו  ,דומה כי נטיית

קוקינוס להמעיט בערך המקורות התלמודיים  ,בהשוואה למקורות הקלסיים  ,סחפה אותו להתעלם
מהגרעין ההיסטורי הגלום בהם  ,טענתו כי מילת האדומים בכוח ביזמת יוחנן הורקנוס הראשון הייתה
ראקציה לאיסור המילה על ידי אנטיוכוס אפיפנס

( עמ '

) 92

היא בגדר השערה נושנה שהציע כבר
אייזיק הירש ווייס ,

,

14

אלא שאין היא

ץ

--יי-

ן

ק

'de

*שש9

~

.

נתמכת בשום מקור וראוי לדחותה הוא

/

ץ

הדין לגבי פירושו של קוקינוס לעדות

' " " יי
5

"

עיי

מיוקש

מ" 4

פירוש הנשען לכל היותר על חצי אמת  ,כי אין העדות
מייחסת לכל האדומים את קבלת המילה ומנהגי

.

מלעבודת אלילם קוס  ,יכולה לדבר בעד עצמה גם

כתובת אדומית

מקרה קוסטובר מוכיח כי לא כל הנשארים בארץ התגיירו  ,שאלמלא כן לא היה נקרא הלה בשם

בחורבתשנמצאה
' לקוס ' קטמית

האליל קוס  ,ולא היה סובר כי ' לא נאה להם לאדומים לשים את חוקי היהודים ( תחת חוקיהם ) ולהיות

כפופים להם ' .
הורדוס  .יתר על כן  ,הוא שירת בתפקיד הרם של מושל אידומאה ועזה  ,תפקיד שניתן בעבר לאבותיו
של הורדוס עצמו  .לכאורה סביר היה לצפות כי אדומי פגני שכמותו יהגה שנאה לחשמונאים  ,אך
16

אמונתו הפגנית אפילו לא עמדה לו למכשול כאשר נשא לאישה את שלום אתות

ראה זה פלא  ,דווקא הוא חירף את נפשו בימי הורדוס לשמור להם אמונים בהסתירו באחוזותיו במשך

שתים  -עשרה שנים את נאמניהם בני  -סבא  ,שייתכן מאוד כי היו אפילו צאצאי גרים אדומים .

17

אין להעלות כלל על הדעת שמינוי אבותיו של הורדוס למושלי אידומאה היה אפשרי אילו לא קדמה

.

לו מסורת של שיתוף פעולה עם החשמונאים לדעתי התייהדות האדומים הייתה תהליך הדרגתי וממושך
14
15

א " ה ווים  ,דור דור ודורשיו  ,א  ,וילנה תרע " א  ,עמ '

קדמוניות היהודים יג ,
שם סו ,

- 257

. 258

. 177

. 255
עמ '  64ואילך ; י ' רונן

הללו נודעו כנראה במסורת התלמודית כבני בבא ; פרטים ראו בספרי ( לעיל  ,הערה , ) 13
' התגבשות לאומיותם היהודית של
) 180

מקבל את האפשרות הזו .

האדומים '  ,כשר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' , 205

210 - 209

.

גם קוקינוס עצמו ( עם

הסמוכה

לערד,

בחפירות שניהל
יצחק בית  -ארית

אריה

ץתדרה 170

כשר

של התקרבות אל העם היהודי  ,תהליך שהגיע לכלל סיום בגיור מלא ומוסכם בימי יוחנן הורקנוס

.

הראשון היה זה גיור קולקטיבי מרצון של חברה שבטית פטריארכלית אשר קיבלה כדרכה את ההלטת

.

ראשיה ללא עוררין דוגמאות דומות ניתן לראות בגיור הקולקטיבי של ממלכת חדייב שבמסופוטמיה ,
ממלכת חמייר שבדרום הצי האי ערב וממלכת כזריה שבערבות הוולגה והדנייפר  ,גם ניצחונות

.

ההשמונאים נגד הסלווקים הביאו לידי הזדהות האדומים עם שכניהם היהודים זו התבססה על קרבה
טבעית בין הברות אוריינטליות וכפריות שהתעמתו עם הברה פניקית מייווונת ועירונית  ,בעלת

.

תם של הסלווקים נוסף ? ל כך הייתה ליהודים ולאדומים לשון משותפת  ,קרי העברית ,

דבר המשתמע בבירור מהממצא האפיגרפי של הפירות קטמית בנגב ( המאה השביעית -

השישית לפה

.

" ס ) 18

בסעיף השני של הפרק השלישי עוקב קוקינוס אחר לידתה הפוליטית של
השושלת ההרודיינית מאז מינוי אנטיפס למשרת הסטרטגוס של אידומאה ועזה

בידי המלך ינאי .

19

בהמשך הוא מגלה את סגולתו כחוקר פרוסופוגרפי בהתחקותו

אתר תולדות המשפחה מתוך רסיסי המידע המצויים בכתבי יוספוס .
בסעיף השלישי הוא מתיימר לחשוף את המוצא האשקלוני של המשפחה ,

".

ב ::

בהנחה כי המידע האצור במסורות הנוצריות ובעיקר אצל סקסטוס
יוליוס אפריקנוס ( להלן ) הוא קדום  ,וכי יוספוס בהר להתעלם

.

. ., . , .

במתכוון  .ניסיונו של קוקינוס לפרש את דברי אמיל שירר

נת

ממנו
הפוסלים
( עמ '  , ) 104הוא בגדך ניסיון :לרבע את המעגל , 1בפרט שאין הוא

היושא כתובת
אדומיין 'לשובנקוס '

מיד ?

זה בטענה להמצאת שמועה כוזבת מגמתית

.

מביא שום ראיה חותכת לטענתו בניסיון לאתר את המקור
,

הראשוני המלמד על מוצא המשפחה הוא מצביע על חיבורו של
יוסטינוס מרטיר ' דיאלוג עם טריפון '  20 ,וקובע כי ברומא ידעו על

4י

/

'ץ"

-444-4

י

המוצא האשקלוני של הורדוס לפני

135

לספירה  ,מועד כתיבת החיבור  .לדידו

האזרחות של יוסטינוס בעיר פלוויה נאפוליס ( שכם )  ,שהייתה בעידן ההלניסטי מושבה צידונית

.

מיוונת  ,יכולה לחזק את התזה שלו  ,שהרי אשקלון דמתה לפלוויה נאפוליס קוקינוס מעלה באותה
הזדמנות את האפשרות כי מקור המידע של יוסטינוס עשוי היה להישען על כתבי יוסטוס מטבריה ,
אלא שהוא סותם דבריו בעניין זה ( עמ '

) 105

.

לטעמו בימי יוסטינוס מרטיר רוותה המסורת על המוצא

האשקלוני של הורדוס בחוגי נוצרים בארץ  -ישראל  ,ומאוחר יותר נפוצה גם במרכן הנוצרי באפסוני
שבאסיה הקטנה  ,וממנה השלים יוסטינוס את המידע שלו ממקורות פניקיים  ,כידוע העדות המאותרת

של סקסטוס יוליוס אפריקנוס מספרת על מוצאו השפל של הורדוס כהקדמה לסיפור הכתרתו כמלך .
"

)נ

,

 the Biblicalמ  Edomite Shrineמג Qitmit :

18

ראו :

19

קדמוניות היהודים יד ,

21

דיאלוג עם צריפון . 5 , 52
עדות זו מובאת אצל  :אוסביוס  ,היסטוריה כנסייתית א , 7 ,

20

258 - 268

 .עק 1 Aviv , 1995 ,טז ,
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קווים לדמותה ולמוצאה של השושלת ההרודיינית

171

אנטיפטר אביו מתואר שם כבנו של עבד מקדש אשקלוני שנקרא הורדוס  ,בעודו ילד נלקח הלה

.

בשבי על ידי ליסטים אדומים שפשטו על אשקלון ועל מקדש אפולו שבתוכה מאחר שאביו העני

לא יכול היה לשלם את כופר נפשו  ,הוא נשאר בחזקתם  ,גדל וחונך על פי מנהגיהם ונעשה אדומי .
.

אך כאשר כפו החשמונאים על האדומים את הגיור היה ליהודי הסיפור מצא מאוחר יותר מסילות
לכתבי אפיפניוס

לספירה )  ,ונוספו לו קישוטים אחדים  ,כמו פדיון אנטיפטר ובנו מעבדות

( 403 - 320

ושיבתם למולדתם  ,דבר המסביר את כינויו של הורדוס בתארים אדומי

ואשקלוני .

אליבא

דאפיפניוס  ,אנטיפטר התגייר כאשר נתמנה למושל אידומאה  ,ואז מל את עצמו ואת בנו הורדוס .

22

קוקינוס עצמו מודה כי קשה להגן על סיפור מבולבל שכזה  ,אבל באותה מידה גם אין לדידו סיבה
הכרתית לדחות את הגרעין ההיסטורי המונח ביסודו ( עמ '

% 08

ואילך .
)

כך  ,באחזו את המקל בשני

קצותיו  ,הוא מבקש לאשש את המסורות הנוצריות בפתרונות מאולצים של שתיור היסטורי מסופק

של קורות המשפחה  .כך צמחה לה גניאלוגיה הרודיינית הדשה  ,המתיימרת לתקן אפילו את יוספוס .
אין להתפלא כי לא פעם קוקינוס מתלבט בהשערותיו  ,ואפילו מודה בחצי פה שאי אפשר לעתים

להוכיחן .
בסעיף הרביעי של הפרק השלישי  ' ,תרבותה של אשקלון ובית הורדוס '  ,מבקש קוקינוס לחשוף את

.

הקשרים המיוחדים של המשפחה עם אשקלון לצורך זה הוא מבליט את הסיוע שהגיש אנטיפטר
ליוליוס קיסר ב ' מלחמה

האלכסנדרונית '

( 47 - 48

לפה " ס )  ,ושיצא מאשקלון

23 ,

לטעמי יש להסביר את

ההיערכות במקום זה על רקע הקשרים המסורתיים של העיר עם מצרים התלמיית  ,ולא בשום סיבה

אתרת .
בהזדמנות זו מתאר קוקינוס בפירוט את מפעל הבנייה הגדול של הורדוס בעיר 24ומבליט במיוחד את

.

הקמת הארמון המלכותי  ,שכמוהו לא בנה הורדוס בשום עיר הלניסטית מחוץ ליהודה הוא גם מפליג
בהשערה כי ביזמת הורדוס נעשתה אשקלון למרכן המנהלי של אידומאה  ,שהרי מרשה לא יכלה למלא

תפקיד זה מאז חורבנה בידי החשמונאים ( עמ ' , 100

. ) 113

לטעמי יש להסתייג מכך  ,לא רק מהטעם

שאשקלון הייתה מחוץ לגבולות הריבוניים של יהודה  ,אלא גם מפני שהכובש החשמונאי יצר מעזה

.

ואידומאה יחידה מנהלית חדשה  ,והגיוני יותר להניה שעזה יכלה לשמש לה מרכז מנהלי לחיזוק
הצעתו מבקש קוקינוס להסתייע בהגהה טקסטואלית של ' קדמוניות היהודים ' שתוכיח כי ציון ישיבת
משפחת אריסטובולוס השני באידומאה
והערה

) 94

.

(  % ) %קמ25 ) ' 150

מכוונות למרכזה המנהלי באשקלון ( עמ '

לטעמי הגהה זו  ,הנסמכת על וריאנט טקסטואלי אחד  ,היא מלאכותית  ,מה עוד שהיא

חייבת לגרור אחריה הגהה מקבילה של גרסת ' מלתמת היהודים ' ,
22

114

.

26

דבר שאין לו שום בסיס

 Epiphanius , Panarion , 1 , 20 , 1 , 3 - 5על שלילת ערכן ההיסטורי של המסורות הנוצריות כבר עמד  :א ' שליט ,
הורדוס המלך  :האיש ופעלו  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '  , 346הערה  17וראו פרטים נוספים אצל . Fuks ,
' ; פוקס ( לעיל  ,הערה , ) 10
, Ifst
: Ashkelon , Tudaea, and the:
Antagonistic:
 . 49 - 50קק 51 ) 2000 ( ,
עמ '

.

'

. 129

23

מלהבת היהודים א ,

; 187

24

מלהבת היהודים א ,

; 422

25

קדמוניות היהודים יד ,

26

מלהבת היהודים א ,

97

174

.

קדמוניות היהודים יד , 139 , 128 ,
וראו  :פוקס  ,שם  ,עמ '

.

. 128 - 127

; 197

.

ראו עוד  :פוקס  ,שם  ,עמ '

"

. 40 - 39

"

חדרה

אריה

קתדרה 172

כשר

טקסטואלי ,

27

קוקינוס עצמו מודה כי מסקנתו בדבר שליטת הורדוס על אשקלון אינה נתמכת על ידי

שום מקור ( עמ '  , ) 116אבל הדבר אינו מונע ממנו לטעון כי השפעתו החזקה בה נשאה אולי גוון
רשמי כלשהו ( עמ '

116

והערה

28 , ) 102

בהמשך קוקינוס מבקש לחשוף את עולמה התרבותי הדתי של אשקלון מאז התקופה המקראית ועד

ימי הורדוס  ,ולשם כך הוא מלקט מידע רב ערך ומבליט במיוחד את פולחן אסטרטה  -עתרגטיס -
עשתורת -אפרודיטה  -דרקטו  ,שהיה החשוב ביותר בעיר

(

עמ ' . ) 120 - % 16

תמוה בעיני כי בכל הסקירה

ייבתו7

התשובה הזו לא מצא לנכון להתייחס אל ' מעשה אשקלון של שמעון בן ' nww

במסורת התלמודית ,

29

את הדיו

אפשר שהוא המעיט מחשיבותו בגלל איתור המקור והמוטיבים הלגנדריים

שבו  ,אבל לא ראוי להתעלם ממנו  ,בפרט שיש בו מידע רב על הפולחן הזה שמתאים להפליא לזה

.

של הספרות הקלסית תמוהה אף התעלמותו של קוקינוס מהמחקר המקיף של יהושע אפרון בפרשה
זו  ,בפרט שגרסתו בלשון האנגלית הייתה מוכרת לו ואפילו נכללת בביבליוגרפיה

שלו .

30

הדבר

מתמיה גם מכיוון אחר  ,שהרי הפרשה יכלה לכאורה לחזק את טענתו בדבר כפיפות אשקלון ליהודה.
אכן טענות ממין זה הועלו במתקר  ,אך נדתו בצדק על הסף  ,כי לא הוטל ספק במעמד אשקלון כעיר
חופשית ואוטונומית בחסות מצרים  ,וכנראה מעשה שמעון בן שטת לא הרג מגדר פשיטה חסידית

קנאית לצורך ביעור עבודה זרה מארץ  -ישראל .

31

אשר לפולחן אפולו  -קוס באידומאה  ,אין לי אלא הסתייגות אתת מדבריו של קוקינוס על קוסטובר

( עמ '

) 121

.

נכון כי בתורת עובד לאל קוס הוא תתר להחזיר את פולתנו לאידומאה  ,אבל בה בעת צריך

לזכור כי הוא הסתיר באחוזותיו במשך תריסר שנים את בני סבא ( או בני בבא )  ,ממקורבי המשפחה

החשמונאית.

32

הצעתו של קוקינוס כי הורדוס קיבל את חינוכו היווני במרשה או באשקלון ( עמ '

) 124

היא אפשרות

הגיונית  ,אבל לא פתות סביר להניח שהוא התחנך בבית אביו על ידי מורים פרטיים שאולי נשכרו
מאשקלון  ,לשון אחר  :הסבירות שאשקלון הייתה מקום חינוכו הישיר ( או העקיף ) היא גבוהה  ,לא רק
27
28

ברוב כתבי  -היד נכתב

' l8a
oD a

.

עיינו עוד  :פוקס ( לעיל  ,הערה , ) 22

עמ '  48והערה

. 51

על הולשת טיעונו ניתן ~
להתרשם אפילו מהערתו 5 possible then that the city belonged 10 fterod (he owned :ן ' 11
the palace there) , and
 . 101 ( , or perhapsת  lease (see aboveת1 0ן  may have heldטן 01 unconditionally ,ת

"

' 5 supervisionא only been assigned with
29
30

משנה  ,סנהדרין ו  ,ד ; ירושלמי  ,הגיגה ב  ,ב ( עז ע " ד  -עת ע " א ) ; שם  ,סנהדרין

,

1 Eretz-Israel

318 - 341

31

 .עק "

 ' fews and Hellenistic Citiesה4ם ) Kasher

ו ,ט

(

כג ע " ג .
)

 .ג  Ascalon ' ,תן  , ' The Deed 01 Simon ben Shatahת7 . 1 0

"

T bingen 1990 ,

ראו  :אפרון ( שם ) ; והשוו ~ :
פוקס

( לעיל  ,הערה , ) 22

עמ '

; 46 - 45

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

) 10

 ,עמ ' . 126 - 125

וראו עוד

לאחרונה  :א ' דבורז ' צקי  ' ,חגיגות המאיומאס באשקלון בתקופות הרומית והביזנטית  " -נעשה בכרכי הים מה

שלא נעשה בדור המבול " '  ,א ' ששון  ,ז ' מפראי  ,נ ' שגיב ( עורכים ) אשקלון עיר לחוף ימים  ,המכללה האקדמית
אשקלון תשס " א  ,עמ '  ; 134 - 119ט '
עמ ' ; 146 - 135
( עורכים )  ,שם ,
32

אילן  ' ,ציד מכשפות באשקלון '  ,א ' ששון  ,ז ' מפראי  ,נ ' שגיב ( עורכים )  ,שם ,

ע ' פרידהיים  ' ,הפולחנים הפגניים של אשקלון בתקופה הרומית '  ,א ' ששון  ,ז ' ספראי  ,נ ' שגיב
עמ ' 147

174 -

.

ראו  :קדמוניות היהודים סו , 258 - 253 ,

266 - 264

.

אם באמת התייחס בבא בן בוטא אל בני בבא  ,אזי ניתן לשייכם

אל אסכולת בית שמאי הקנאית והאויבת המובהקת של בית הורדוס ; ראו  :י ' בן  -שלום  ,בית שמאי ומאבק הקנאים
נגד רומי  ,ירושלים תשנ " ד  ,עמ '

290

 .למרבה הצער קוקינוס לא הכיר מהקר השוב זה .

קווים לדמותה ולמוצאה של השושלת ההרודיינית

משום שהיא נודעה כמרכז תרבותי הלניסטי מדרגה ראשונה ,

לאבותיו  ,אנטיפס ואנטיפטר  ,קשרי ידידות מיוחדים עמה .

34

33

 173קתדרה

אלא גם בשים לב לכך שהיו כבר

ברם אין בנימוקים אלה להצדיק מסקנות

.

מפליגות בדבר מוצאה האשקלוני של המשפתה גם שכיתות השמות הורדוס ואנטיפטר בעיר מאז

התקופה התלמיית אינה יכולה להצדיק זאת ( עמ '  , ) % 28 - 127כי שמות יווניים אלו היו מקובלים

.

ונפוצים למדי לכל היותר ניתן לומר כי בגלל קרבת העיר לאידומאה ובגלל קשרי המשפחה
ההרודיינית עמה עשתה המסורת הנוצרית המאוחרת את אחד מאבות הורדוס לעבד מקדש אשקלוני

כדי לשרת טוב יותר את צורכי התעמולה הנוצרית בגנותו .
השאלה ההשובה המנקרת ברקע הדיון היא כמובן מדוע לא נמצאו לכך תימוכין ישירים וברורים
בעדויות יוספוס  ,גם קוקינוס עצמו ער לדבר  ,אלא שהוא מנסה לתרצו בדרך נפתלת  ,הוא טוען
למשל כי יוספום נמנע מכך מתשש פן יפגע בידידו אגריפס השני שעדיין היה בחיים

(

עמ ' . 346
)

לדעתי אילו ידע יוספוס דברים נכותים על מוצאו האשקלוני של הורדוס  ,הוא לא היה נמנע לכתוב
זאת  ,אם לשפוט מביקורתו על ניסיון

ניקולאום איש דמשק ' לתפור ' לו ייחום בבלי .

35

נאמן לדרכו

מעלה קוקינוס על נס את העובדה שבעולם התרבותי של הורדוס בלטו ערכים הלניסטיים מובהקים
מסוג אלה שסופתו באשקלון  ,כלומר פילוסופיה יוונית  ,גימנסיונים ותחרויות ספורט  ,מופעי

תאטרון  ,כתיבת זיכרונות והיסטוריה בסגנון יווני  ,אמנות ואדריכלות יוונית  ,מקדשים ופולחנות

.

יווניים ועוד מבחינה זו  ,הוא טוען  ,אין למצוא להלניזציה שלו את ורע בשום חוג בחברה היהודית

.

של ימי הבית השני לטעמי אף שאפשר להסכים עקרונית לאפיון הורדוס כפילהלן  ,אין מקום
להשוותו למתייוונים מימי אנטיוכוס אפיפנס  ,שתוארו בספר מקבים א ובספר דניאל בביטויים

קיצוניים ביותר כמו ' מושכי ערלה '  ' ,מרשיעי ברית '  ' ,עוזבי ברית קודש '  ' ,בני בליעל '  ' ,פריצים ' ,

.

' רשעים ' וכדומה תרף ההסתייגות היהודית מהורדוס והגינויים הקשים שהוטחו בו  ,לא נאמר עליו

בשום מקור כי הוא משך את ערלתו  ,או כי הוא חילל את בית המקדש וזמם לפגוע בקדושתו  ,אדרבה ,

.

ידוע כי בבנותו את המקדש הוא נקט אמצעי זהירות קפדניים נגד חילול אפשרי הוא אף הציב

.

כתובות אזהרה ובהן איים בעונש מוות על כל זר שיעז לחדור אל התחום המקודש לדעת קוקינוס
הנורמות ההלניות שלו הולמות את אופייה ותפקודה של אשקלון כמרכז תרבותי הלניסטי  ,דבר

.

הרומז על מוצאו ממנה אך כאן עולה שוב ומנקרת השאלה מדוע לא נמצאו לכך תימוכין ישירים

בכתבי יוספוס  ,ותשובת קוקינוס בעניין זה אינה מספקת .
בסעיף החמישי של הפרק השלישי נדונה זיקת מטבעות אשקלון למשפחת הורדוס

(

עמ '  128ואילך .
)

לצורך זה מכנס קוקינוס את המידע הנומיסמטי על התקופה שמאז ימי תלמי הרביעי פילופטור

( ליתר דיוק  ,מאז

2%8

.

לפה " ס ) ועד ימי מלכות הורדוס הוא מיקד את חקירתו בעיקר במטבעות עם

המונוגרמה  , HPוטוען כי זהו קיצור השם
33

ראו :
49 ,

 .עק

ofthe:

'

Edinburgh
1979 ,
~

 ( HPWAHCהורדוס ביוונית )  ,העובדה שהן נטבעו החל

86 - 87 , 102 ; ] . Sch rer, The:

.,ע

)0

~
Millar

.ע

 .עק

and Hellenism , 1 , London 1974 ,

34
35

,

 the: Age o( Jesus Christ , 11 , res~ sed edition 57 0 . Vermes ,מ People

 ; 107 - 108יראן לאחרונה  :פוקס ( לעיל  ,הערה , ) 10
קדמוניות היהודים יד  . 10 ,וראו  :כשר ( לעיל  ,הערה , ) 12

עמ ' - 66

קדמוניות היהודים יד . 9 ,

Hengel,,

.ע

71

עמ '

.
; 144

הנ " ל ( לעיל  ,הערה , ) 13

עמ ' .89

שאדרה 174

אריה כשר

לפה " ס והיו שכיחות בעשור האחרון של המאה השנייה לפה " ס  ,זמן רב

[ 112 /

 .י הולדת הורדוס  ,מתפרשת על ידו כראיה לכך שהממונה על מטבעת אשקלון
יה אחד מאבות המשפחה שקדם לאנטיפס ( סבו של

הורדוס .
)

בלהיטותו

להתחקות אחר עקבות המשפחה קוקינוס אף מציע לזהות במטבעות אחדים את
דיוקנו של אנטיפטר אבי הורדוס וכן את דיוקנות הורדוס עצמו ומרים
ההשמונאית אשתו ( עמ '

.

,, ,

.

..

,י

אוהב הקיסר  ,המפקח על

השווקים , ,

מ

,

 3מנה

.

0

1

ע ' %

"

 , , ,י. . .,
ך'

" יק ,ע

,ך ,

,, ,

'(' ,

- 133

. ) 135

הוא גם טוען

שתאריכי הטביעה הולמים מאורעות שונים
בקורות המשפחה  ,דבר המאשש לטעמו את

".,

ה-

לא פתות האפשרות שהוא נתמנה לתפקיד בגין

עושרו ומעמדו  ,ובעיקר בזכות קשריו ההדוקים עם העיר וכן עם שכניה האדומים  ,היהודים

.

והנבטים בקיצור  ,הצעת קוקינוס  ,ככל שתהיה מצודדת  ,אינה חורגת עדיין מגדר

.

השערה .

י

.

ההלק השני של ספרו של קוקינוס מוקדש לסקירת השושלת ההרודיינית והמבנה ההברתי שלה הלק

זה מחזיק מבחינה כמותית את רוב מהקרו ( עמ '  , ) 400 - 142ובו הוא נותן ביטוי לבקיאותו ולידע

.

המקצועי שלו למרבה הצער  ,בגלל גודש המידע ופרטי הפרטים הקשורים בו  ,אגביל עצמי לבחינת

סוגיות נבתרות בלבד .
בפרק הרביעי  ' ,הערות פרגמטיות '  ,מוצגת המטרה העיקרית של המהבר  -לסקור את המשפחה
ההרודיינית על יסוד קרבת דם וקשרי נישואין  ,תוך התמקדות בהשפעתה על ההברה היהודית בענייני
פנים ותוץ  ,הוא אינו מתיימר להציע מתקר פרוסופוגרפי של בני השושלת  ,אלא מאגר מידע ענייני

.

על קורותיהם לדבריו הוא רצה להתייחס יותר לאלה שידוע עליהם פחות  ,ולהתייחס פחות לאלה

.

שידוע עליהם יותר לדידו יש גם טעם פרגמטי לדבר  ,היינו כמות החומר והיקפו וחתירתו להבליט

את חידושי המהקר שלו בסוגיות משניות .
מתברר כי אחת מנקודות המוצא התשובות במחקרו נוגעת לבחינת אופייה של החצר ההרודיינית ,
שלמרות ההשפעה ההלניסטית החזקה עליה התנהלה בדרך כלל בצביון מזרחי  ,דבר שמצא ביטוי

.

למשל בתופעת ההרמון קוקינוס מדגיש כי מאחר שפוליגמיה הייתה מותרת בימי הבית השני  ,היה

.

ההרמון בגדר הפגנת עושר וכות של שליט מזרחי שרק מעטים יכלו להרשות לעצמם הורדוס נבדל

בעניין זה אפילו מבני משפחתו  ,שרוב הזכרים בה לא נשאו יותר מאישה אהת בו  -זמנית  ,ולכל היותר

קווים לדמותה ולמוצאה של השושלת ההרודיינית

175

אירסו אישה שנייה בעודם נשואים לראשונה ( כמו אנטיפטר השני  ,הורדוס מבלקים ואגריפס

הראשון .
)

אשר לצאצאי הורדוס  ,המידע שבידינו אמור בחמישה  -עשר צאצאים ישירים ( בנים ובנות )  ,עשרים

.

נכדים  ,שלושה  -עשר נינים  ,שמונה בני נינים ושני נכדי נינים קשרי הדם והנישואין שלהם מוכרים
בעיקר מיוספוס  ,הם מתפרשים לאורך תשעה דורות וכוללים

144

.

שמות כדי למנוע בלבול  ,השכיל

קוקינוס לכנסם יחד בנספח פרוסופוגרפי מיוהד ( עמ '  , ) 366 - 363ונוסף על כך הוא מציע ארבעה -
עשר אילנות יוחסין  ,טבלאות ודיאגרמות ( עמ '

, ) 11

כל אלה מקלים מאוד על הבנת מניעי האנדוגמיה

והאקסוגמיה ( כלומר נישואין בתוך העם היהודי ומחוץ לו ) במשפחה ההרודיינית  ,לרבות ההשלכות

.

החברתיות שהיו לכך האנדוגמיה הלה בעיקר על נישואי קרובים ( דודים  ,דודנים  ,אחיינים  ,אחייניות

וכדומה  ,ומתברר כי היא הייתה תופעה שכיהה למדי גם בעולם ההלניסטי עצמו .
)

.

מאחר שיוספוס משמש מקור מרכזי למחקרו  ,קוקינוס מקפיד לנתח את עדותו בדקדקנות רבה הוא

טורה להשוות בין גרסאות ' מלחמת היהודים ' ו ' קדמוניות היהודים '  ,בוהן את סגנונו הספרותי ( כמו

שימוש בהבזקים מן העבר )  ,עורך סינכרוניזציה לאירועים היסטוריים כלליים ( לדוגמה נספח , ) 2

.

חושף שגיאות וטעויות ועוד מבין הדיונים בסוגיות הכרונולוגיות למשל בולטים אלה העוסקים במות
אגריפס הראשון ( נספח  , ) 5במשגיחים האחרונים של פרובינקיה יודאה ( נספת

אגריפס השני ( נספח

לחיוב

) 10

.

)9

ובתאריך מותו של

מן הסתם דעותיו וחידושיו של קוקינוס בסוגיות אלה יעוררו עוד הדים ,

ולשלילה ,

הפרק ההמישי  ' ,דודיו ודודניו של הורדוס '  ,פותה באיסוף מידע על אודות דודו פליון הראשון  ,אחיו
של אנטיפטר אביו  ,אשר נהרג בקרב ליד פפירון  ,מקום המזוהה ברגיל עם

יריהו .

36

) Calamon (Papyron

ליד

הניסיון לקשור את פליון דנן לכתובת על סרקופג מסקיתופוליס הוא מעניין ומצודד  ,אך

כלל אינו ודאי .

57

אשר לדודו השני של הורדוס  ,יוסף הראשון  ,מי שהיה בעלה של שלום אחותו ומי שזכה למשרה הרמה

ביותר בחצרו  ' -אפיטרופוס על השלטון ועל ענייני

המדינה '

38

-

קוקינוס מעדיף בצדק את המידע

.

מגרסת ' קדמוניות היהודים '  ,שהוא מפורט ומדויק יותר מזה שב ' מלהמות היהודים ' הדבר בא לידי
ביטוי בעניין הוצאתו להורג באמתלת ניאוף עם מרים התשמונאית בשנת

34

.

לפה " ס אליבא

.

דקוקינוס היו מעורבים בפרשה זו גם מניעים פוליטיים סמויים  ,אלא שהוא אינו מפרטם מכל מקום

הדבר לא מנע מהורדוס לשאת לאישה את בתו ( שמה לא נודע ) ולהסתייע באחיה אהיאב  ,שהיה
מעורב בהוצאת אלכסנדרה אם מרים להורג
36

שם יד ,

; 33 - 32

. Roman

מלחמת היהודים א ,

the Hellenistic

.

130

.

( 28 / 27

אשר לזיהוי המקום  ,ראוי היה להשתמש באונומסטיקון המצוין  . Tsahir ,ז

תן 81 . , Tabula Imperii Romani: ludaea Palaestina - Erets Israel

ם.
 . 96ק Periods , Terusalem 1994 ,
( קרי  :יבש )  ,אלא שהניסיון הוא מלאכותי ~למדי ( עמ '
הביצתי שבו
37

""

קוקינוס נוטה ( בעקבות שליט ) להגיה את שם המקום ל -
147

61קע %

].

"

ן

הערה  , ) 1מה גם שהשם כשירון הולם יותר את האזור

גדלו קני הפפירוס .

השוו להסתייגויות הסבירות של ג ' פוקס  ,יוון בארץ  -ישראל  :בית  -שאן בתקופה ההלניסטית והרומית  ,ירושלים

תשמ " ג  ,עמ '
38

לפה " ס ) ועשה קריירה צבאית מרשימה בשירות

א  . Greenן 1 Segni ,ס

95

 ,אם כי יש להודות כי אינן הכרתיות .

קדמוניות היהודים סו ,

65

.

תדדה
-

עשורה 176

אריה

כשר

הורדוס ואף מנע לאחר מותו

(4

המשפחתי המשוער של שני הדודים

לפה " ס
(

)

.

התלקחות מרד באידומאה בסוף הפרק מוצע האילן

עמ ' . 155
)

הפרק השישי ' ,אחיו של הורדוס  ,אחייניו ואתייניותיו '  ,נחלק לשלושה חלקים  ,הנקראים בשם אחיו

.

של הורדוס פצאל הראשון  ,יוסף השני וקרורא הדיון על פצאל פותח בגילו  ,ולפי חישובי קוקינוס
הוא נולד בשנת

לפה " ס  ,כלומר חמש שנים לפני הולדת הורדוס

77

( 72

לפה " ס .

שיקוליו

)

הכרונולוגיים הם הגיוניים  ,דבר המקנה למחקרו חשיבות  ,בפרט שכרונולוגיה אינה מן הסוגיות

.

הקלות בהיסטוריה העתיקה הוא סבור  ,ובצדק  ,שפצאל הוא שם נבטי  ,שניתן לבן על ידי קיפרוס

.

אמו  ,אך הוא אינו מפרש את משמעותו מתברר כי זהו שם ארמי  -נבטי מקובל שניתן ברגיל לבן
בכור  ,ופירושו  :האל פתת

(

את רחם היולדת .

לפי מנהגי המזרת היה הבכור בעל יוקרה רבה  ,ואכן

)

גם בנו של המלך הנבטי מליכוס השני

( 70 - 40

לספירה

)

נקרא בשם זה .

39

קוקינוס סוקר את קורות

פצאל בהתאם לגרסת יוספוס ומתחבט רק בשאלת מותו  ,אם התאבד או נהרג בידי הפרחים

( עמ '

.

 , ) 159ומבלי לשקול את האפשרות כי הידיעות הסותרות ( כביכול ) משלימות אתת את רעותה בהמשך
הוא מתחקה אחר צאצאי פצאל הראשון  ,שנולדו מנישואי בנו פצאל השני לשלומציון ( בתו הבכירה

של הורדוס )  ,הלוא הם הורדוס הרביעי  ,אלכסנדר השלישי  ,אנטיפטר הרביעי  ,אלכסנדרה וקיפרוס

.

השלישית עניין מיוחד יש בניסיון להתחקות אחר אנטיפטר הרביעי  ,שאת זהותו מבקש קוקינוס
למצוא בדמות המסתורית אנטיפס השלישי  ,קרובו של הטטררך אגריפס השני והממונה על אוצר
הציבור בירושלים במרד הגדול  ,אלא שהספק אינו מניה לו לחרוץ משפט ודאי ( עמ '

המשפחתי מובא בעמ '

) 176

; 163

האילן

.

לדעת קוקינוס יוסף השני אחי הורדוס השיא את אחת מבנותיו להורדוס  ,ללמדך שאשתו זו הייתה

.

אחייניתו אין לבלבלה עם אשתו האתרת  ,בתו של יוסף הראשון ( כלומר בת דודו )  ,ששתיהן לא נודעו
בשמן ( עמ '

) 217 - 216

של ארכלאוס ,

ארכלאוס .

) 41

.

בנו של יוסף השני  ,כלומר יוסף השלישי  ,נזכר כאחיינו של הורדוס וכבן דודו

אבל פעם אחת ציין יוספוס בשוגג כי היה בן דודו של הורדוס ( במקום של

40

דוגמאות אלה מלמדות כמובן עד כמה גרם דמיון השמות לבלבול  ,ולכן ראוי לבחון

בקפידה כל עדות גניאלוגית בלא להיגרר אחר פתרונות

קלים .

יוסף השלישי עצמו נישא

לאולימפיאס בת הורדוס  ,כנראה בהוראת הורדוס עצמו  ,שהרבה ביזמות שידוכין בתוך משפחתו .
לפה " ס לערך  .השם היווני היה מקובל
צעיר אתיו של הורדוס היה סרורא  ,שנולד כנראה בשנת
בחוגי אדומים מיווונים  ,אם לשפוט מאזכורו באחד מקברי מרשה עמ '  . 65פרורא זכה לאימון רב
42

65

)%

(

39

דומה כי גלגולו הערבי המודרני הוא פייצל  ,עיינו עוד :
; 0 . 143ת 308 - 309 ,
Negev , Personal

55

.ע

.ג

 .קע

Oiord 1903 ,

; 19 - 26

 .קק

Hebrew, Phenician, Aramaic Nabataean, Palmyrene, lewish

113 ) 1981 ( ,

42

) 232 - 231

אחיינו של הורדוס  ,ראו  :מלחמת היהודים א ,
היהודים ב ,

41

New Dedicatory Nabataean Inscription' , PE

~ Realm (Qedem , 32 ( , Jerusalem 1991 ,
the Nabatean

( פצאליס ) השתמשו גם לנקבות ( עמ ' , 157
40

ascriptions :

74

.

ראו  :קדמוניות היהודים יז ,
מלחמת היהודים א ,

; 562

294

 Text Book o( North-Semiticן G . A . Cook ,

; 562

.

קדמוניות היהודים יז ,

20

.

"

)

IGlairf ,

. 1 .א

.

 Namesקוקינוס מראה כי בנגזרת של השם

קדמוניות היהודים יז ,

.

:4

"5 "4

410

20

.

בן דודו של ארכלאוס ראו  :מלחמת

 177קתדרה

קווים לדמותה ולמוצאה של השושלת ההרודיינית

מצד הורדוס  ,ולכן נתמנה לאחראי לממלכה והופקד גם על ביטחון המשפחה המלכותית במצדה עד
שיבת הורדוס מפגישתו עם אוקטוויינוס ברודוס

( 30

לפה " ס ) ,

בהסתמך על עדות יוספוס סבור

קוקינוס כי הוא נתמנה לטטררך באזור הפראיה ( בעבר הירדן המזרחי ) בשנת

כליוויאס  /יוליאס ' .

ארמונו שכן בהרמתה  ,שנודעה מאוחר יותר

4

20 / 19

לפה " ס  ,וכי

הקרבה המיוחדת בין האחים באה

לידי ביטוי בנישואי פרורא לאתות המלכה מרים החשמונאית  ,ולפי חישוביו הכרונולוגיים של
 37ל 26 -

קוקינוס הם התקיימו בין השנים

בתככי ההצר שנגעו לירושת הכתר

.

לפה " ס בהמשך הוא חושף היטב את מעורבות פרורא

( 8 - 14 / % 3

לפה " ס .
)

הדמויות המרכזיות בפרשה היו כמובן בניו

.

ה ' חשמונאים ' של הורדוס ( אלכסנדר ואריסטובולוס )  ,אנטיפטר השני ואחות המלך שלום בתוך כך
נדונה גם פרשת אהבתו ונישואיו של פרורא לאחת משפחותיו  ,דבר שהיה לצנינים בעיני הורדוס
והביא לקרע עמוק ביניהם במיוחד לאחר שפרורא העדיף לשאת את השפחה ודחה את בתו של

.

הורדוס בדיונו על כך מותת קוקינוס ביקורת על סברתו של דוד פלוסר כי אותה שפתה התייחסה

במוצאה על בית דוד  ,וכי לדעת הפרושים יכלה על כן להיות אם המשית.
מפתרון הסוגיה  ,כנראה בגין ספקותיו הרבים והנכונים בעניין זה .מכל מקום באחת מהערותיו על
44

קוקינוס נמנע  ,בצדק ,

הפרושים הוא מתייתם אליהם בשוגג כאל גוף מונוליתי  ,מבלי להבחין בין אנשי בית הלל המתונים

והראליסטיים  ,שהסכינו עם אדנות רומא ושלטון הורדוס  ,לבין אנשי בית שמאי הרדיקלים והקנאים ,

ששמרו אמונים למורשת התשמונאים והתנגדו למרות הרומית וההרודיינית ( עמ '  , 171 - 170הערה

; 77

באותה הערה מסתייג קוקינוס בצדק מתאוריה שהעלה יעקב ניוזנר .
)

את הפרק השביעי  ,ואחותו של הורדוס וצאצאיה '  ,מייחד קוקינוס לדיון על שלום  ,שנולדה בשנות

.

החמישים של המאה הראשונה לפה " ס  ,ושהייתה צעירה מהורדוס בכחמש  -עשרה שנים הוא משתעשע

באפשרות כי היא נקראה על שם המלכה החשמונאית שלומציון ( שלום  /אלכסנדרה)  ,בהניחו כי נולדה

.

בדיוק בשנת מותה אבל למעשה הוא אינו שולל את האפשרות כי היא נקראה על שם סבתה  ,אשת

.

אנטיפס הראשון  ,שאין אנו יודעים את שמה אכן שכיחותו הרבה של השם שלום שוללת אפריורית

הכרעות שרירותיות בעניין זה .
מעלליה ונכליה .היא נודעה כבעלת השפעה רבה על אחיה בעניין הוצאתו להורג של בעלה הראשון
45

( ודודה) יוסף הראשון

( 34

בהמשך קוקינוס סוקר את תולדות האישה האינטריגנטית הזו ואת

לפה " ס ) וכן בעניין ההחלטה להשיאה לקוסטובר מושל אידומאה ועזה  ,ובמיוחד

.

ברוב מריבות החצר  ,שבהן ניגנה כינור ראשון מתברר כי שאיפתה להינשא לסיליוס הנבטי עוררה בה
תקווה להיות ביום מן הימים מלכת פטרה  ,אלא שהחתן המיועד סירב בתואנת שווא לקבל את התניית

הורדוס לגיירו  ,כנראה מהשש פן ישמש הדבר תקדים למערכת יחסים תלותית בהורדוס .

46

לא אוכל לפרט במסגרת זו את חידושי המהבר לגבי אילן היוחסין של שלום  ,שניתן לעקוב אתר

ענפיו עד חמישה דורות לפתות  ,הבחנותיו הדקדקניות ' מגלות ' דמויות חדשות ש ' נתבאו ' בסבך
43
44

45

46

ראו  :מלהבת היהודים א ,
37 - 40

 .עק

5 ) 1986 ( ,

; 484 - 483

ג1גOssuary ' , 1

קדמוניות היהודים סו ,

562

.

ת 8תlusser, 'The House Of David 0

.

אילן מנתה כמה עשרות נשים שנקראו ' שלום ' ראו T bingen :
~
1995

לדעתי הסבר כזה עדיף על הצעת קוקינוס ( עמ '

) 183

.

0.

Graeco-Roman~ Palestine ,

1

"

.

 , fewish Womenת1 118

קתדרה 178

אריה

כשר

.

המידע הגדוש ( והסתום קמעא לפרקים ) של יוספוס מרכזיותה בתככי החצר ההרודיינית זוכה אמנם
לביטוי בולט בספרו  ,אך לטעמי ראוי היה להציע יריעה רחבה יותר באשר למוטיווציה שהנחתה
אותה ואת יריביה  ,מה גם שראוי היה להקדיש עיון מיוחד לפועלן של הנשים בהיי החצר

ההרודיינית .
אנטיפטר השלישי  ,בנה של שלום מנישואיה לקוסטובר  ,הוא דמות שקוקינוס רוקם לה עור וגידים

.

כמעט יש מאין הלה היה מן הדמויות הבולטות במשפתה כאשר נדונה ברומא שאלת הירושה של
ממלכת הורדוס

(4

.

לפה " ס )  ,אך מאז לא נודע עליו דבר יוספוס העיד על בת אחת של שלום ( קיפרוס

הרביעית )  ,אשר נקראה על שם אמה ( קיפרוס השנייה )  ,היא נישאה לאלכסס השלישי הלקיה  ,מי שהיה
כנראה בנו של אלכסס השני שליאס ונכדו של אלכסס הראשון

(

ראו אילן היוחסין בעמ ' . 205
)

יקשה

על הקורא ברהיטות את היבורו של קוקינוס להתמצא בסבך השמות בלא שימוש צמוד באילנות

.

היוחסין בספרו עם זאת אין לוותר על ההפניות אל כתבי יוספוס  ,גם אם לעתים רב בהן הסתום  ,כי
בלעדיהן נבצר להבין את חידושיו וגילוייו

הגניאלוגיים של המחבר .

לא מצאתי לנכון לסיים את הסקירה על הענף המשפחתי הזה בגלל גודש הפרטים בו  .ראוי לציין רק
זאת  ,כי מאז הדחת ארכלאוס ממשרתו כאתנרך ביהודה

(6

לספירה ) ועד עליית אגריפס הראשון

( 36

.

לספירה ) לא נכתב הרבה על בני המשפתה ההרודיינית בכתבי יוספוס קוקינוס חולק על דעת מרטין
גודמן ואחרים כי אלם זה נבע משינוי רדיקלי במדיניות הרומית  ,שהעדיפה להישען על שלטון
אריסטוקרטי כוהני ביהודה במקום על שלטון מונרכי

הרודייני .

47

ברם חרף הסתייגויות צודקות

אחדות הוא אינו מצלית לקעקע את יסודות הדעה הזו  ,בעיקר בגלל הישענותו הרבה על עדויות
נוצריות  ,שמהימנותן אינה מוכחת

(

כמו למשל המסורת של לוקס .

) 48

באהד מענפי אילן היוהסין של שלום ( אחות הורדוס ) בולט הניסיון לחשוף את קשר הנישואין של
העכברכס
  -יייהאלברכס או
י ,--י
מרים השישית ( דור המישי לשלום ואחותו של אגריפס השני ) עם דמטריוס

( קרי המפקח הראשי במצרים על המכסים שנגבו מסחורות יבוא מערביה והודו )  ,שהשתייך למשפחת
פילון האלכסנדרוני ( עמ '

) % 99 - 198

.

מרשים לא פחות הוא הדיון בשני נציגים אפשריים נוספים מענף

אחר באילן היוחסין של שלום  ,הלוא הם קוסטובר השני ושאול ( בני הדור הרביעי )  ,שמילאו תפקיד
מרכזי באירועים הסוערים שפקדו את יהודה לאחר מפלת הנציב הרומי קסטיוס גאלוס

( 66

לספירה .
)

קוקינום מנסה לסלק בצורה מעניינת ומקורית את הערפל העולה מהשוואת ' מלחמת היהודים ' ל ' היי

יוסף '  ,ורעיונותיו בעניין זה יעוררו מן הסתם תגובות שונות בקהיליית החוקרים .
הפרק השמיני  ' ,נשות הורדוס וצאצאיהן '  ,הוא אחד החשובים בספר  ,בעיקר בזכות החומר הרב המוצג
בו והעבודה השקדנית והשיטתית של מיונו וכן בזכות הטבלאות הבהירות והנוחות לשימוש

47

48

דעה זו נסמכת בין השאר על קדמוניות היהודים כ  , 251 ,ושם הדגיש יוספוס כי אטרי הורדוס וארכלאום הוחלפה
המונרכיה באריסטוקרטיה .
לא בכדי קוקינוס מנסה להתמודד עם ספקותיו של פרגוס ודילר  ,כמסתבר מהערה

82

( עמ '

) 196 - 195

.

ראוי לזכור

כי יוספוס היה מצד אמו בן למשפחת כוהנים גדולים מהענף החשמונאי  ,מה גם שעוינותו להורדוס ולארכלאוס
לא הוצנעה בכתביו כל עיקר אין להתפלא על כן כי הוא הוקיר מאוד את האריסטוקרטיה הכוהנית ( למשל  :נגד

.

אפיון ב  , ) 167 - 165 ,דבר היכול

להעיד על עמדתו .
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.

המסייעות לריכוז הנתונים כבר בראשית הפרק מתבררת עובדה מאלפת  :הורדוס נשא את אשתו

הראשונה ( דוריס ) בשנת

לפה " ס וכעבור עשר שנים  ,בשנת

47

לפה " ס  ,שילה אותה מעל פניו

37

ונשא את מרים הראשונה ( התשמונאית ) ולאתר מכן את אחייניתו ( בת יוסף השני אחיו )  ,אשר שמה

.

לא נודע כעבור שלוש  -ארבע שנים  ,כלומר בשנת
דודו יוסף הראשון

(

וגם שמה לא נודע .

לאחר הוצאת מרים התשמונאית להורג

)

נשא שלוש נשים בתוך שנתיים

34 / 3

לפה " ס  ,נשא אישה נוספת  ,את הבת של

( 28 / 7 - 29 / 8

.

השומרונית וקלאופטרה הירושלמית בשנת

16

לפה " ס

)

( 29 / 8

לפה " ס )  ,הוא

מרים השנייה לבית בייחוס  ,מלתקי

-

לפה " ס הוא נשא את שלוש נשותיו האחרונות פלס ,

.

שאידרה ו לפיס  ,בסמיכות זמן לנישואי בניו ממרים ההשמונאית העובדה כי הוא גירש מעל פניו

"

את אשתו הראשונה ( דוריס ) סמוך לנישואיו עם מרים התשמונאית

( 38 / 7

מלמדת על

לפה " ס ,

) 49

.

האופי היזום והמתוכנן של שני האירועים הוא ביקש להוכיח בצעדו זה את הינתקותו מאישה
אדומית 50למען אישה יהודית מיוחסת הדבר מעיד כמובן על רצונו לפצות עצמו על רגש נחיתותו ,

.

.

ולמרבה האירוניה  ,הוא הדגים בגירושי דוריס את הכלל ' הפוסל במומו פוסל ' דוריס ובנה אנטיפטר
השני הורחקו מירושלים והוחזרו אליה רק בשנת

14

לפה " ס  ,ומאז נעשו מעורבים במאבקים על

ירושת הכתר ובמיוהד בפעילות הרוחשת ברומא אתרי מות הורדוס

לפה " ס .
)

(4

סקירת קוקינוס על מרים ההשמונאית ( מרים הראשונה ) פותחת בהשערה כי אנטיפטר אבי הורדוס

הוא שיזם את השידוך באשקלון כאשר הייתה עדיין ילדה ( עמ '  , ) 115 - 114 , 211אלא שאין להשערה

.

זו תימוכין  ,וכנראה היא נועדה לשרת את התזה על המוצא האשקלוני של משפחת הורדוס אשר
למסופר במסורת התלמודית כי מרים התאבדה בקפיצה מגגו של בניין  ,נראה לי כי אין מקום להשוות
סיפור זה לניסיון ההתאבדות של שפחתו  -אשתו של פרורא ( עמ '  , 213הערה  ; 21השוו  :עמ '

הערה . ) 86

, 173

כידוע קפיצה מהגג היא דימוי מקובל בספרות התלמודית להתאבדות  ,ואין לראות בכך

תיאור היסטורי מדויק  .לעניין החניטה בדבש של גופת מרים  ,ראוי להעיר כי אף שנוהג זה תואר

49

מלחמת היהודים א
 . 14ת 49 and

.ק

; 432

השוו :

; Leiden 1981 ,

אולטימטיווית של מרים  ,או
50

במלהבת היהודים א ,

431

241

וכן בספרו של קוקינוס  ,עמ '

עמו

(

209

.

לא ברור אם הורדוס נהג כך בגלל דרישה

שמא היה זה מעשה אלטרואיסטי שיזם הוא עצמו .

מתאר יוספוס את דוריס כ ' ילידת ירושלים '  ,ובסעיף

לעומת זאת בקדמוניות היהודים יד ,

1ע0ע 18פ0ז . ( EK

.

על סמיכות הזמן עיינו :

E . M . Smallwood, The lews under Roman Rule ,

300

449

שם היא מכונה 'אישה פשוטה ' .

מסופר עליה כי הורדוס נשא ' אישה פשוטה '

המילה 11ז6קת 5ראויה להסתבר כאן במשמעות

citizen

( ע1ן6קך5

 ( yovairaמבנות

.

 , fellowכלומר אדומית הוא הדין

בגרסת מלחמת היהודים  ,א  , 241 ,ששם מצוין כי היא ' היתה אישה בת ארצו [ או בת עמו ] ולא בלתי נודעת '
זן
 (iKTOלטעמי ראוי לפרש גם את המילה 1שק ( 4 % 1 % 1שם ) באופן זהה ,
( ע0קך

י

" ז 01ע10קש  4 1 %עלז " " עעל
א ש  . LiddelIם  .א .
ג
Engfish Lexicon , Oxford
השוו  . 674 :ק ,
כלומר שהיא הייתה אדומית
התיאורים מבליטים שני ניגודים  :בין ייחוסה הרם למוצאה הפשוט ובין מוצאה היהודי הירושלמי למוצאה האדומי .
%

t

19739

(

Greek-

. scott

התרת הניגודים תסתבר רק אם נניח כי תיאורה כ ' אישה פשוטה ' ( קדמוניות היהודים יד ,

) 300

)

ציין את מוצאה

האדומי הנחות מנקודת המבט היהודית  ,בעוד תיאורה כאישה ' לא בלתי נודעת ' ( מלהבת היהודים א ,

.

) 241

ציין

את מעמדה הרם מנקודת המבט האדומית למרבה ההפתעה  ,אותם הניגודים אמורים גם בהורדוס עצמו ! ברם

הצגתה כ ' ילידת ירושלים ' ( מלחמת היהודים א ,

) 431

יכולה להתפרש כעניין ' תפור ' על ידי המקור שעליו נסמך

יוספוס ( ניקולאוס איש דמשק )  ,וזאת במתכונת זהה לניסיון ' לתפור ' להורדוס מוצא בבלי ( קדמוניות היהודים יד ,

.) 9

.

אבל תיאורה כ ' ילידת ירושלים ' יכול גם ללמד בפשטות על מגוריה בירושלים לפני נישואיה בדומה לכך

כונה הותנו של הורדוס שמעון בן בייתוס

' ירושלמי '

ובה בעת גם ' אלכסנדרוני ' .

אריה

ץתדרה 180

כשר

בספרות העתיקה כבבלי ,

51

אין ספק כי הוא יוחס להורדוס בכוונה להפלילו בפשע המפלצתי

נקרופיליה  ,שאף נקרא בשמו ' מעשה הורדוס ' .

52

קוקינוס מגלה עניין מיוחד בנישואי הורדוס למרים השנייה

( 24

לפה " ס ) ,

הכוהן מאלכסנדריה  ,ומנסה להציע אילן יוחסין לבית בייתוס ( עמ '

218

בתו של שמעון בן בייתוס

ואילך ) השונה מהצעות אחרות

( מרי סמולווד  ,דניאל שוורץ ומנתם שטרן )  ,אף שהצעתו מנומקת בלמדנות מעוררת עניין  ,נראה לי

כי טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין זה .
הדיון במלתקי ( עמ '

.

ובמיוחד במוצאה הוא אחד המרתקים בספר קוקינוס מבקש להציגה

) 235 - 223

כצאצאית אפשרית של אתת ממשפחות המתיישבים המוקדונים בממריה  ,אבל נוטה יותר לראותה

.

כפניקית  ,וליתר דיוק צאצאית מיוונת של ' הצידונים שבשכם ' לפי התרשמותי  ,גם השערה זו שורשה

.

בתזה על המוצא האשקלוני של הורדוס ברם מוצאה השומרוני של מלתקי משתמע מ ' מלתמת

היהודים '  ,ששם היא מכונה במפורש ה ' שומרונית '
השומרונים '

( 1מ0ע 16עש

על איסור החיתון עם

ימי עזרא ונהמיה.

54

,

קם

2

פ0ז )

נשים""
נכריות

8ק קם1 1

( 1801

ב ' קדמוניות היהודים ' .

~

53

"

 , )7וכן משיוכה הברור ל ' עם

אין ספק~כי בנישואיו אלה עבר הורדוס

( ושומרוניות בכללן )  ,איסור שהיה תקף כל ימי הבית השני מאז

אין בכתבי יוספוס שום רמיזה כי מלתקי התכתשה למורשתה השומרונית  ,וכי

.

הכירה בעדיפות מצוות היהדות ובהן קדושת ירושלים גם לא צוין כי הורדוס דרש ממנה לעשות כן

.

בגלל התחשבותו בדרישות הדת היהודית מקובלת עלי דעת ארנלדו דנטה מומיליינו כי הנישואין

לה היו בגדר עברה חמורה ומודעת על חוקי היהדות .

55

ודומה כי לא אטעה אם אציע שהייתה בכך

משום התגרות מכוונת של הורדוס בדעת הקהל היהודית  ,שהרי הוא החליף את מרים ההשמונאית ,
51

הרודוטוס א ,

; 198

ראו פרטים נוספים :

.

 4ת 512 - 513 ,

 .קע

943 ,ן Harvard

t

) (LCLובן . Marcus (ed.- ( , Josephus ,א.

העובדה שמסופר כי גם גופת אריסטובולוס השני ( סבה של מרים ) נחנטה בדבש ( קדמוניות היהודים יד ,
52
53

) 124

יכולה

ללמד שבזיכרון הספרותי הקולקטיבי של העם היהודי נשתמר הד עמום על מעשה הניטה כזה במשפחה החשמונאית .
בבלי  ,סנהדרין סו ע " ב ; וראו  :י ' קאהוט  ,ערוך השלם  ,ג  ,ניו  -יורק  ,עמ ' . 241
 . Egger, losephusח
 .עיינו עוד , :
קדמוניות היהודים יז ,
מלחמת היהודים א ,
1878

; 562

Flavius und die Samaritaner

20

Schwartz, 'Iohn Hyrcanus 1 ' 5 Destruc on ofthe Gerizim.

; and

~

 . 4ת  . 20 ,ק lewish History, 7 ) 1993 ( ,

Relations' ,

5.

; 122 - 125 , 170 - 179

 .עק

Freiburg 1986 ,

 ; Iudaean-Samaritanה ' אשל  ' ,השומרונים בתקופות הפרסית

וההלניסטית  :התהוותה של עדה דתית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,ירושלים תשנ"ד  ,עמ ' .235
54

הדבר מוכה למשל בימי אלכסנדר מוקדון מפרשת נישואי מנשה ( אחי הכוהן הגדול ידוע ) לניקסו בת סנבלט

.

השלישי ( קדמוניות היהודים יא  ) 346 - 344 , 340 , 312 - 306 ,ההסתייגויות ממגע עם שומרונים היו תקפות אפילו
בעידן הרומי  ,אם לשפוט למשל מהברית החדשה ( מתי י  ,הן יוחנן ד  ,ט ; ה  ,מח  -מט ) ; עיינו A.H. McNeile , :
 Gospel1השוו  :אגר ( לעיל  ,הערה  , ) 53עמ '  201ואילך
 . 137- 138עק  5 ] 10 " , 1 , Edinburgh 1928 ,ש

.

"

.

רק אחרי חורבן המקדש החל להסתמן שינוי כלפיהם ; עיינו  :י ' הרשקוביץ  ' ,הכותים בדברי התנאים '  ,יבנה  ,ב
( ת " ש )  ,עמ ' עא  -קה ; ג ' אלון  ,מהקרים בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד  ,ב  ,תל  -אביב

, 1958

עמ '

; 352 - 350
55

; 14 - 2

ב  ,עמ '

הנ " ל  ,תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,א  ,תל  -אביב תשי " ט  ,עמ '
; 251 - 248

א " א אורבך  ,ההלכה  ,מקורותיה והתפתחותה  ,ירושלים

 , 1984עמ ' 98 - 96

 . 333ק  . 70 ( CAH , 10 ( , Cambridge 1964 ,לMomifliano , The Augustan Empire, 44 8 . ): - 4 . 1

" tA~ D

.

אלון ביקש

לרכך זאת בהסתמך על התניית נישואי שלום  ,אחות הורדוס  ,עם סיליוס הנבטי בגיורו ( קדמוניות היהודים טז ,

. ) 74 - 73

 ; 225ראו  :אלון  ,מחקרים [ שם ]  ,א  ,עמ '
אותו ( השוו  :מרקום [ לעיל  ,הערה  , 51כרך
קוסטובר הפגני  .לטעמי ראוי להעריך את דרישתו מסיליוס להתגייר רק כתכסיס פוליטי  ,שנועד להדגיש את
עליונותו בקשר המדיני הצפוי עם נישואיו לאחותו ; השוו  :כשר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' . 159 - 158

אולם אין לחשוד בהורדוס כי הנאמנות לדת היהודית הנהתה

ח1ע ]  ,עמ '

 , 299 - 298הערה  , ) 8שהרי הוא עצמו בירך על נישואיה עם
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הנסיכה המורמת מעם  ,באישה שומרונית פסולה לחיתון  ,ממש ההפך ממה שעשה בנישואיו למרים
שהקדים להם את גירושיו מדורים

(

לעיל .
)

מסיבה זו סביר להניח כי נישואי הורדוס למלתקי זכו

להידוק קשריו עמם .

לברכת השומרונים ואף הביאו

לארכלאוס  ,בכור בניה של מלתקי והיורש הראשי של הורדוס  ,מעניק קוקינוס מטבע הדברים תשומת

.

לב רבה יותר מאשר ליוצאי הלציה האחרים אחד החידושים הנוגעים אליו נסמך על פירושו של
קוקינוס לעדות סטרבון ; הוא מעלה את האפשרות כי ארכלאוס לא מת בגליה ארץ גלותו  ,אלא חזר
בימי הקיסר טיבריוס לארץ  -ישראל  ,ואולי אף התגורר בהרודיון  ,ליד בית  -לחם  ,עד מותו בשנת
לספירה לערך ( עמ '

) 229 - 228

.

56

20

חידוש אחר הוא זיהוי מרים אשת ארכלאוס כמרים הרביעית בת

אריסטובולום הראשון ( בנו החשמונאי של הורדוס ) ואתותו של המלך אגריפס הראשון ( עמ ' , 227
 , ) 265 - 264מרים זו אורסה לארכלאוס כנראה בשנת  7לפה " ס ונישאה לו בשנת

1

לפה " ס  ,אלא שהוא

התגרש ממנה בתוך זמן קצר כדי לשאת את גלפירה  ,בת ארכלאוס מלך קשדוקיה ואלמנת אלכסנדר
הראשון ( בן הורדוס ומרים

החשמונאית .
)

הדבר עורר שערורייה גדולה בירושלים  ,בהיותו מנוגד

לדיני הייבום  ,בפרט שגלפירה נישאה לפני כן גם ליוויה השני מלך מאוריטניה .

57

אשר לטטררך הורדוס אנטיפס  ,אחיו של ארכלאוס מאותה אם ( מלתקי )  ,קוקינוס מעלה את הסברה
כי כבר בשנת

7

לפה " ס הלה נישא לבתו של הרתת הרביעי הנבטי  ,במסגרת מאמצי הפיוס והשלום

.

ביניהם אחרי הסתבכותם במלחמה המיותרת שיזם סיליוס אף שתיארוך האירוע אינו מוסכם עדיין
בוודאות  ,ייאמר לזכות קוקינוס כי שיקוליו הכרונולוגיים משכנעים למדי

(

עמ '  , 184 - 183הערה . ) 27

הוא הדין בזיהוי בת המלך עם פצאליס  ,בתו הבכירה של חרתת  ,זיהוי הנשען על ניתוח שנון של
ממצאים אפיגרפיים ונומיסמטיים ( עמ ' , ) 231 - 230

קוקינוס מתלבט לא מעט בדבר זהות הרודיאס השנייה  ,הרקדנית הנודעת בסיפור מותו של יוחנן
המטביל  ,המוצגת באוונגליון של מרקום כבתו של הטטררך הורדוס אנטיפס ( מאשתו

פצאליס ? )

.

.

לדעתו  ,המסורת נולדה בדרך לגנדרית  ,כדי להשלים את עדות יוספוס לשיטתו היא נקראה בשם
המלא הרודיאס  -שלום  ,ונישאה בשנות החמישים לספירה לאריסטובולוס השלישי מארמניה הקטנה

( עמ ' , 233 - 232

- 310

. ) 311

בין שהסברה נכונה ובין שאינה נכונה  ,ניתן לשער שהיא עתידה לעורר

הסתייגויות והסכמות מצד חוקרים שונים .
אשר לקלאופטרה  ,אשתו השביעית של הורדוס ( נישאה לו בשנת

28 / 7

לפה " ס )  ,קוקינוס טוען כי

כינויה ' ירושלמית ' אינו צריך ללמד על היותה בת ירושלים  ,לדידו אם לשפוט לפי שמה היווני גם
היא הייתה דווקא אדומית  -פניקית מיוונת  ,ממרשה או מאשקלון ואולי מאחת הערים של סוריה

.

ופניקיה הכינוי ' ירושלמית ' ציין לטעמו רק את העובדה שהיא התגוררה בירושלים ( עמ ' , 235
 , 209הערה

)3

.

- 208

נראה לי כי פתרון מסוג זה הוא מלאכותי ומאולץ  ,וכי נועד לחזק בדרך ההשוואה

.

את סברת קוקינוס על המוצא האשקלוני של הורדוס אין בשמות היווניים כלשעצמם כדי ללמד דבר

.

קוקינום מעלה אפשרות זו בזיקה לידיעה עמומה ב ' אונומסטיקון ' של

56

עדות סטרבון ראו  :גאוגרפיקה טז , 2 ,

57

היירונימוס עמ '  ,הערה  , )87אך בגלל איחורה ועמימותה ראוי היה שיסתייע בהוכחה טובה יותר .
השיקולים הכרונולוגייים ההגיוניים של קוקינוס פורטו בעמ '  ,הערה . 81
(

46

229

228

"

אריה

חדרה 182

כשר

ממין זה  ,שהרי גם יהודים בעלי תודעה מובהקת נקראו בשמות יווניים  ,וזאת עוד בדורות שלפני

.

מרד ההשמונאים נדירות השם קלאופטרה באונומסטיקון היהודי ( עמ '

) 236

אינה ראיה למוצא לא

.

יהודי של הנושאת אותו אפשר להצביע על שמות אחרים  ,יחידאים אף הם  ,שאין לפקפק בזהות

היהודית של נושאיהם .

58

גם העובדה שבנה פיליפוס קיבל טריטוריה יטורית כחלק מהטטררכיה שלו

אינה צריכה לרמוז על המוצא הסורי  -הפניקי של אמו  ,כי חלק ניכר מאוכלוסי הטטררכיה היו

יהודים .

59

אחד מחידושי קוקינוס בקשר לטטררך פיליפום הוא תיקון הידיעה על נישואיו לשלום השלישית
בהצעה כי המדובר בהרודיאם הראשונה אמה  ,אשר התגרשה מבעלה הראשון ( הורדוס השלישי

ונישאה אתרי מות פיליפוס להורדוס אנטיפס ( עמ ' , 237

. ) 267 - 266

60

)

בהקשר זה קוקינוס מבקש

להסיר את הערפל מהעדות ב ' קדמוניות היהודים ' ( על האירועים הסמוכים לנישואי הרודיאס
ואנטיפס ) בהסתמך על המידע המשלים ( לדעתו ) מהברית התדשה ,

61

.

והדבר צריך עוד עיון לגבי אתת

הכתובות הארמיות  -הנבטיות מהתורן  ,שנזכרת בה הגשת תלונה מקומית לקיסר נגד פיליפוס אך לא
צוינו בה לא תאריך  ,לא שם הקיסר וגם לא זהותו של פיליפוס  ,טוען קוקינוס כי התלונה הייתה
מכוונת נגד פיליפוס בן יקימוס  ,ממפקדי הצבא ה ' בבלי ' בטטררכיה  ,ולא נגד הטטררך עצמו  ,כיוון
שהלה זכה רק לשבחים מאת יוספוס ( עמ '

) 239

.

לדעת קוקינום השמות היווניים המובהקים של שלוש נשותיו האחרונות של הורודס פלס  ,פאידרה

ואלפים  -שנישאו לו בשנת

16

לפה " ס ( לעיל )  ,מעידים על מוצאן היווני  ,ולדבריו הן הובאו על ידי

הורדוס בשובו ממסעו ליוון ולרומא

( 17 / 6

לפה " ס .
)

לחלופין הוא שוקל את האפשרות כי כמו דוריס ,

מלתקי וקלאופטרה גם הן היו ממוצא אדומי  -פניקי

ומיוונות .

62

ההתלבטות בין שתי האפשרויות

מזמינה לדעתי סימני שאלה והסתייגות משתי האפשרויות גם יחד .
שני הפרקים האחרונים בספר מוקדשים לצאצאי אלכסנדר הראשון ואריסטובולוס הראשון  ,בניו של

.

הורדוס ממרים החשמונאית לדעתי בשני הפרקים מפגין קוקינוס כישרון רב  ,לא רק בליקוט פירורי

מידע ממקורות שונים  ,אלא גם בשיבוצם לכדי תמונת פסיפס מעניינת ובהירה .
אחת מתרומותיו התשובות של קוקינוס קשורה בסקירה כרונולוגית של חיי אגריפס הראשון

(

עמ ' . ) 273

בניגוד לדעה הרווחת ( למשל סמולווד ושטרן )  ,הוא משער כי אגריפס הראשון לא עזב את רומא בשנת
23

לספירה  ,אלא במועד מאותר יותר  ,כלומר בשנת

29

או אפילו

30

לספירה ( כדעת

שירר .
)

יש

.

להודות כי שיקוליו מעניינים למדי בניסיונו לזרות אור חדש על כמה סוגיות הוא חולק למשל נמרצות
על הכרונולוגיה שהציע שוורץ במונוגרפיה שלו על אגריפס הראשון  ,בטענה שהיא אינה מתיישבת
58

אפשר להתרשם מעיון במחקרה של ט ' אילן  ' ,שמות יהודיים בארץ  -ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה
והתלמוד  :מחקר סטטיסטי '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

קדמוניות היהודים טז ,

יז ,

. 31 - 23

59

מלחמת היהודים ג ,

60

הידיעה על נישואי פיליפוס לשלום השלישית ראו  :קדמוניות היהודים יה ,

61

62

ראו  :שם יה ,

; 58

; 126 - 109

מרקום ו  ,יז ; מתי יד ,

; 285

תשמ " ד .

137

ג.

.

לחיזוק אפשרות זו קוקינוס מצביע על השם פאידרה המצוי בשינוי קל במרשה ( עמ '  , 241הערה  , ) 129אף על פי
שלא נעלמו מעיניו ממצאיה של אילן  ,ראו  the Distribution 01 Tewish Women' s Names :ת , ' Note 0ת . 118ז
 . 197 , nos . 150 , 153ק ; 0 . 42ת 194 ,

.

ק and Mishnaic Periods ' , 775 , 40 ) 1989 ( ,

 the Second.תן  Palestineמ1

קווים לדמותה ולמוצאה של השושלת ההרודיינית

היטב עם עדויות יוספוס  ,טקיטוס ומקורות אחרים ( עמ '

278

ואילך .
)

183

בגלל קוצר היריעה לא אוכל

לבחון כאן את השגותיו של קוקינוס  ,בעיקר משום שהוא אינו מתמודד עם גישתו המתודולוגית

.

הבסיסית של שוורץ בניתוח המקורות ושחזורם סביר להניח כי הוויכוח בין השניים לא יסתיים בזאת ,
וכי תבואנה תגובות ואולי גם תגובות נגד  ,אשר יעוררו עניין רב ויעשירו את המהקר בלמדנות נוספת

.

של השניים הערכת קוקינוס את אגריפס הראשון כמי שהיה מלך הלניסטי יותר מאשר מלך יהודי
וכמי שהושפע בעקיפין מסבו הורדוס ובמישרין מאמו בריניקי  ,אינה נראית לי  ,בעיקר מפני שהיא

אינה עולה בקנה אהד עם התנהגותו האלטרואיסטית הפרו  -יהודית בפרשת גזרת הצלם של הקיסר

קליגולה' .

6

היא אף עומדת בסתירה גמורה להשוואה שערך יוספוס עצמו בין השניים  ,ושלפיה הורדוס

' הודה שההלנים חביבים עליו יותר מן היהודים '  ,בעוד שעל אגריפס הראשון נאמר כי ' היה אציל כלפי

.

בני עמו ורחש להם תיבה יתרה ישיבתו  ,ישיבה של קבע  ,בירושלים היתה נעימה עליו  ,והוא שמר

.

בטהרה את הוקי האבות הוא התנהג אפוא בטהרה גמורה  ,ולא עבר עליו אף יום אחד בטל מקרבן לפי
התוק

' 64 ,

למעט הסתייגות זו אני מוצא לנכון לשבח את תרומת קוקינוס למחקר על מלכות אגריפס

הראשון ( עמ '  , ) 304 - 27 %אך יש להצטער כי הוא לא התייחס במידה נאותה למסורת המשנה ,

65

ולמעורבות אגריפס בסיכול גזרת הצלם ובמאבקם של יהודי אלכסנדריה על זכויותיהם .
סקירת שלטונו של הורדוס מכלקיס

( עמ ' ) 3 % 4 - 304

היא מופת של למדנות המפיקה כמעט יש מאין ;

ועולה עליה ברמתה סקירת שלטונו של אגריפס השני ( עמ '  , ) 340 - 317שלדעתי היא מהתשובות

שנכתבו עד כה .

.

דברי הסיכום של קוקינוס מציעים לקורא סינתזה של החידושים העיקריים המוצעים בספרו לספר

צורף נספח פרוסופוגרפי גדול ( עמ '  , ) 366 - 363הכולל את כל הדמויות הנדונות בספר  ,והאמור

.

לשמש מורה דרך נוח ויעיל לקורא נוסף על כך צורפו עוד תשעה נספחים קטנים  ,שתכליתם
להבהיר סוגיות צדדיות הקשורות בספר  ,למשל באחד מהם מפורטים ציוני הדרך העיקריים
בכרונולוגיה של הורדוס

(

עמ ' . ) 373 - 367

לסיום סקירתי רציתי להביע תמיהה  :מדוע לא נתן קוקינוס את הדעת לכינוי ' הורדוס

הגדול ' ) Herod

 , (the Greatהרוות אצל רבים ( כולל בדבריו שלו )  ,אף שבשום מקור עתיק הוא לא כונה כך

?

66

הכינוי

ה ' גדול ' צורף ברגיל לשמות אישים נודעים מאוד בהיסטוריה  ,כדי לייחדם בגלל חשיבותם היתרה ,
יוקרתם ומורשתם ההיסטורית המרשימה  ,איזו מאמות מידה אלה יכלה  ,לדעת קוקינוס  ,להצדיק את

הענקת התואר להורדוס ? אין לחלוק על העובדה כי הוא היה בנאי מובהק  ,מדינאי רב תושייה  ,בעל

.

63

קדמוניות היהודים יה ,

64

להשוואה ראו  :קדמוניות היהודים יט ,

304 - 289

334 - 328

.

הציטוטים שם , 329 ,

331

והשוו :

294

.

וראו בעניין זה דבריו

המאלפים של מ ' שטרן  ' ,מלכותו של אגריפס הראשון '  ,י ' גפני  ,ת " ד הר  ,מ ' עמית ( עורכים )  ,קובץ מ ' שטרן ,

מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני  ,ירושלים תשנ " ב  ,עמ ' , 221
. 184 - 183 , 181
65
66

משנה סוטה ז ,

; 227

השוו  :כשר ( לעיל  ,הערה , ) 13

תדדה

עמ '

ח.

כבר העירו מלומדים על כך שהתואר ' הורדוס הגדול ' בקדמוניות היהודים יה  , 136 ,המופיע בהקשר גניאלוגי של
סקירת השושלת ההרודיינית  ,נועד להבדיל את הורדוס מנציגים אחרים בעלי אותו שם  ,בחינת  ; the elderהשוו :
סמולווד ( לעיל  ,הערה  , ) 49עמ ' . 60

-

ץתדרה 184

אריה

כשר

קשרים מצוינים ברומא ואפילו איש צבא מוכשר שהרחיב את גבולות ארצו יותר מכל שליט יהודי

.

אתר בימי הבית השני אבל הוא נודע גם כרודן אכזר לעמו  ,כאיש דמים  ,כמגלומן המשועבד לתהילת

.

עצמו ואולי גם כפרנואיד קוקינום פותת את ספרו בציטוט קינה מרגשת על מות אריסטובולוס אתי
מרים התשמונאית  ,שבה הוצג הורדוס כרוצח המגיר דמעות תנין על אבדנו  ,בשעה כשאמו קיפרוס
ושלום אתותו עולצות ברשעותן  ,ובעוד אלכסנדרה אם הקרבן אבלה ביגונה ואחותו מרים מתוסכלת ,

.

מרומה ומיואשת הקינה הפתטית מלמדת כי הורדוס היה ככלות הכול מושא לשנאה גם מצד קוקינוס ,
וייתכן שאותה שנאה הלהלה אל לבו ממורשתו

הנוצרית .

67

מנגד  ,למי שהמסורת היהודית נטועה

בתודעתו  ,סימל הורדוס האדומי את רומא באמצעות המשוואה הנודעת 'אדום היא רומי '  ,היא ' מלכות

הרשעה ' .

67

68

למרות הדברים המאלפים והכנים שכתב במבוא ( עמ '

) 31 - 30

על עמדתו הביקורתית חסרת הפניות כלפי המקורות

הנוצריים .
68

פרטים ראו  :י ' בן  -שלום  ' ,בית שמאי ומקומו בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של ארץ  -ישראל במאה הראשונה

לספירה '  ,עבודת דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  , 1980 ,עמ ' , 333

391 - 390

( הערות

) 161 - 160

.

לא בכדי נקראה

גם קיסריה העיר הגדולה שהוא בנה ושהייתה לימים מושב הנציבים הרומיים בפרובינקיה יודאה  ,בשם הסמלי
' קיסרי בת אדום ' ; ראו למשל  :בבלי  ,מגילה ו ע " א ; הסכוליון למגילת תענית ( ארבעה  -עשר בסיוון ) ( מהדורת
ליכטנשטיין  , HUCA , 8 - 9 ] 1931 - 1932 [ ,עמ ' ) 327 , 258 - 257

.

