מדוע הועברו הנגב  ,סיני ואדום
מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה
בסוף המאה השלישית לספירה

?

יורם צפריר
זאב רובין
ישראל רול

33

הדיון נערך בירושלים  ,על  -ידי המרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי
והאוניברסיטה העברית  ,ירושלים  ,בט ' כסלו תשמ " א ( ) 17 . 11 . 80

?.4
יורם צפריר

,
..

ו

ל
.
:

קן"

"

 .ניל

.ומנ

;

""

תני

הפרובינקיה ערביה במפת פטולמאיוס  ,שיחזור  -עם כתובות ביוונית  -מן המאה הט " ו על  -פי
בניפוק קו
 . Fischer , (Tlaudii Prolemaei Geog~ uphiae . Leiden -Leipzigנ ) ~ .ןנלויבו
פישר 1930

,

המפריד בין הפרובינקיה ערביה  -פטריאה שמדרום ( מתחת
( ממערב )

לקו ) ,

לבין הפרובינקיה פלסטינה

והפרובינקיה של סוריה ( ממזרח )  .בקצה הימני למטה  ' -ערב המאושרה '  .למעלה

משמאל  -אגיפטוס ( מצריים ) .

שים לב לרכס של הר  -סיני המצוין בקו כהה ועבה בחלק השמאלי של ערביה ; משני עברי סיני -
המפרץ הערבי ( מפרץ  -סואץ ; משמאל ) והמפרץ ה ילניתי ( מפרץ  -אילת) מימין  .בקצה הדרומי של

"

חצי  -האי  -סיני מצויה פארן  .בקצה הצפוני  -מערבי של ערביה אבודה ( = עבדת )  .בקצה הצפוני
מזרחי לערביה  -הבירה

34

בצרה .

וראה גם הדיון להלן .

-

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר הירדן וסיני
מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה
בסוף המאה השלישית לספירה

?*

יורם צפריר

נותרתו של דיון זה מציגה שתי קביעות ושאלה אחת  .הקביעה הראשונה היא  ,שאכן שטחי
הדרום עברו מתחומה של פרובינקיה אחת לפרובינקיה אחרת בתוך גבולות האימפריה
הרומית

;

הקביעה השניה היא שמאורע זה חל בסוף המאה השלישית לספירה  ,היינו בימי

הקיסר דיוקלטיאנוס  .השאלה הנובעת מן השתים היא מדוע חלה העברה זו ומדוע חלה

בתקופה האמורה  .לבירורן של שתי הקביעות ולנסיון תשובה על השאלה ' מדוע ' מוקדש
דיוננו

זה .
ייסודה ותחומיה של הפרובינקיה ערביה

א.

נאשר סיפח הקיסר טראיאנוס בשנת

106

לספירה את ממלכת הנבטים לאימפריה הרומית ,

הוא הקים במקומה את הפרובינקיה הרומית ' ערביה '  .פרובינקיה חדשה זו ירשה את שטחי
ממלכת הנבטים וכן שטחים בצפון עבר הירדן בחורן ובבשן  ,שקודם היו בידי השליטים

מבית הורדוס  .שטחים אלה נוהרו ללא שליט חוקי משנסתלק מן העולם אחרון המלכים
מבית הורדוס  ,הוא אגריפס השני  ,סמוך לשנת
הקמתה של

100

לספירה  ,כלומר שנים ספורות לפני

ערביה .

על פרשת הקמתה של הפרובינקיה אנו שומעים בפי המחברים הקרובים לתקופה רק
הערות

מעטות .

המקור העיקרי הוא דיו -קאסיוס  ,במאה השלישית לספירה  ,המספר

שקורנליוס פאלמה נציב סוריה תפס את שטחי ערביה שליד פטרה וכפפם

לרומים .

1

כמו כן

מוצאים אנו משפטים מסכמים אחדים אצל אמיאנוס מרקלינוס במחצית השנייה של המאה

הרביעית .
*

2

במסגרת תיאור הממלכה  ,לאחר שהוא מספר על הפרובינקיות של סוריה ושל

מאמר זה מבוסס על הרצאה שהושמעה במסגרת דיון חוקרים שנערך ביד יצחק בן  -צבי בירושלים ביום
 . 17 . 11 . 1980הדיון נערך מטעם המרכז המשותף של יד יצחק בן  -צבי והאוניברסיטה העברית  ,והשתתפו
בו גם זאב רובין  ,וישראל רול  .ישב ראש אברהם נגב  .חלק מן הדברים האמורים כאן התפרסמו לאחר
זמן  ,כצורה מצומצמת  ,בפרקי  ' :הפרובינציות בארץ  -ישראל  -שמות  ,גבולות ותחומי מינהל '  ,בספר

:

1

ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א ' ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  . 386 - 350צ
' ברם ,
ש ' ספראי  " ,צפריר ומ ' שטרן ( עורכים )  .רקע גיאוגראפי היסטורי כללי
לדברים הנאמרים כאן יוכל
הקורא למצוא כפרק זה ולהלן  :צפריר ,
הפרובינציות] .
14 , 5

2

Dio Cassius LXVIII
 Ammanus Marcellinus , xivt 8 , 13וראה גם התרגום לעברית בידי שרה דבורצקי  ,אמיאנוס

.

.

מרקלינוס  ,דברי הימים  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

. 21

וקן:

דרך רומית סלולה בלג ' ה שבחורן  ,דרומית  -מזרחית למיסמיה  .תצלום  -אוויר

מ 1927 -

פלסטינה הוא מזכיר את ' ערביה הגובלת מצידה האחד בארץ הנבטים העשירה בסחורות
למיניהן וגדושה מבצרים חזקים

ומצודות . .

 ' .אשר ' שם פרובינקיה ניתן לה  ,מושל הוקצה

לה  ,ציות לחוקינו נכפה עליה ביד האימפראטור טראיאנוס  ,אשר פעמים הרבה שבר את גאון
תושביה בעת אסרו מלחמה עם סדיה ועם הפארתים ' ( תרגום שרה

דבורצקי ) .

יתר הידיעות שבידנו הל ממקורות עקיפים  :מימצאים אפיגראפיים ופאפירולוגיים -
 3וכלה בכתובות
החל בפאפירוס המכיל מכתב פרטי של חייל לאביו בשנת  107לספירה
 4למרבה השמחה ,
המציינות את מניין שנות הפרובינקיה  ,בנבטית  ,ביוונית וברומית .
המימצאים מן הסוג האחרון הם מרובים ביותר  ,ואכן כיום יש בידנו מחקרים רבים  ,הדנים
בתולדות ערביה ויישוביה  ,בראש וראשונה על פי המימצא האפיגראפי  .ראש וראשון
למחקרים הוא ספים המונומנטאלי של ברינוב ודומאשבסקי על הפרובינקיה ערביה -
3

36

' Une source nouvelle sur l ' annexion de l ' Arabie par Trajan : les papyrus de
23 - 129ן  .קק 5 ) 1950 ( ,

4

ראה להלן הערות , 9 - 5

ישראל ועתיקותיה  ,כז

42

.

Phoibos

ובנוסף

( תשכ " ג ) ,

:

"

 466ח Michigan 465

Preaux ,
1

א ' נגב  ,כתובות נבטיות מעבדת ( ב ' ) ידיעות החברה

עמ '

; 157 - 145

י ' ידין  ,ממלכת הנבטים  ,הפרובינציה ערביה  ,פטרה

גדי לאור התעודות מנחל חבר  ,ספר אילת  ,הכינוס הארצי השמונה עשר לידיעת הארץ  ,ירושלים
[ להלן  :אילת ]  ,עמ '

. 167 - 149

.ם

לחקירת ארץ -

ועין

תשכ " ג

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

במיוחד הדיון ההיסטורי בחלק השלישי משנת

באוארסוק ,

נגבל

6

ואחרים .

1909

5

די ון

וכלה במחקרים המודרניים של

8

החוקרים מדגישים במיוחד את תפקידה המיוחד של ערביה להיות אזור ח "ן בין מרכזי
היישוב שבפנים האימפריה לבין שבטי המדבר חסרי המנוחה  ,הסמוכים לגבול האימפריה
מבחוץ  ,כלומר ממזרח ומדרום  .שבטים אלה היו לעתים מונעים בידי אויבי רומא הגדולים

 הפרחים ולאחר מכן יורשיהם הסאסאנים  -מן העבר המזרחי של המדבר  .אך בעיקרנבעה ההטרדה מעצם פשיטותיהם של השבטים הערביים המורעבים תדיר  ,אשר חמדו את
עשרן של ארצות

המזרע .

9

על שטחה של ערביה אנו למדים בראש וראשונה מתיאורו של הגיאוגראף קלאודיוס
פטולמאיוס  ,מאמצע המאה השנייה

לספירה .

0ן

מקור זה הינו קרוב יחסית לזמן הקמתה של

הפרובינקיה  -ואת דבריו אפשר לבחון ולאמת גם בעזרת כתובות  ,תפוצתן של מטבעות
וכן על פי אזכרות של מקורות מאוחרים .
פטולמאיוס חיבר ' מדריך גיאוגרפי '

( 11סוז7ף9פ 1ז

מפות  ,שבמקורו היה נספח למפה מפורטת של
מפה

זו

כללה

איתור

מדויק

"
ה ' עולם

ספר עזר לעשיית

( - ) ] 80

1שבק7

המיושב ' כולו  -ה ' אויקומנה '

;

של הפרובינקיות השונות ושל היישובים המרכזיים

בקואורדינטות אורך ורוחב המצוינות במעלות ודקות  .לצערנו  ,לא שרד כל עותק של המפה
מן התקופה הרומית  ,אלא הספר הנלווה בלבד  ,שעל פיו נעשו שחזורים של המפה  ,החל
מראשית העת

החדשה .

על הערך העצום של החיבור כמקור ללימוד מצבה של ארץ ישראל ,

] ן

מעידה העובדה

שפטולמאיוס לא הקפיד למיין את מקורותיו על פי זמנם  .על כן מוצאים אנו בספרו ערבוביה

של שמות ומושגים  ,הלקוחים ממקורות המייצגים מצבים שכבר בטלו מן העולם  -דוגמת
תיאוריו

של

בן

יוסף

מתתיהו .

מסיבה

זו

הקים

לתחייה

פטולמאיוס

חבלים

אדמיניסטראטיביים שכבר לא התקיימו בזמנו  ,אפילו אם שימשו בחלקם בלשון הדיבור ,
כגון הדקאפוליס  ,הגליל  ,השומרון יהודה
 . 247 -קק 111 , Strassburg 1909 ,

מושגים אלה משמשים במקביל

ואדומיאה .

 Domaszewski , .Die ProvincaArabaתסע .

)

ע ש
)

R . E . BrUnnov

362
 Garrison of Arabia ' , JTeitschrfr fUrעח ] תthe 1

Bauersock , ' The Annexation and

G.W.

 Arabia Provincia ' ,ת Report 0וע '  . 37 -47 ; idem ,קק Papyrologie und' Epigraphik , 5 ) 1970 ( ,

.

 . 219 - 242 , esp . 228 ff .קק Studies 61 ) 1971 ( ,

Journal of

 Aufstieg und Niedergang derי ' Negev , ~ The Nabateans and the Provincia Arabia

 .קק 1977 ,

York

5 . ( , 11 , 8 , Berlin-נט )  . Hasseיי

New

)

ש

Temporini

.

.א

R mischen Welt

 [ 520 - 586להלן . [ANRW :
ראה להלן הערות , 9

) .ע
~

. 72 - 67

"

על פעולות השבטים הערבים ועל דרכי התגובה הרומיות באזורי המדבר הסורי ראה  , ' The :ת48ן  .ג  .נ
 . 508 - 533 ; D . F . Graf, ' The Saracens and theקק 11 , 8 ,

ANR

Principat ' ,

Frontiers of

ofrhe American Schools of ~Oriental Research
Arabian Frontier' , Bulle
Defence of
 . 1 - 26קק  229 ) 1978 ( ,ושם ביבליוגראפיה מפורטת ; ום E . E . Peters , ' Romans and Bedouin
 . 315 - 326קק Eastern Studies 37 ) 1978 ( ,

Southern Syria ' , Journal of

Ptolemaeus , Geographia, ed . C . F . A . Nobbe , Leipzig 1843 - 1845
; ) 1966 Hildesheim

וראה גם מהדורת מילר Miller , Paris ,

1883
על כך ראה צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ '

. 358 - 354

ץנ ?1

.ם

.ם

( מהדורה מצולמת

Ptolemaeus , Geographia, ed .

:

)2 .

ולפעמים

תוך התנגשות בלתי נמנעת עם

וערביה פטריאה

) ( Palaestina

) Petraea

מושגים שהיו תקפים בימיו  ,פלסטינה

. ( Arabia

למרות קושי זה אפשר לעקוב אחר

תחומיהן של שתי הפרובינקיות .עניננו  ,כאמור  ,מצטמצם לאזורים הדרומיים והמזרחיים

בלבד ובמיוחד לתחומה של ערביה .
בערביה עוסק הפרק

ה 17 -

( לפי מהדורת מילר הפרק

ה ) 18 -

מן הספר החמישי ; ראשיתו

כמקובל במבוא כללי והמשכו ברשימת היישובים של הפרובינקיה :
מצב

( סייס

)

ערביה פטריאה

ערביה פטריאה נתחמת במערב על ידי החלק של מצרים שכבר תואר ; מצפון  -על

ידי פלסטינה  -יודיאה ( = יהודה ) ועל ידי החלק של סוריה  ,לאורך הקווים שלהן שכבר

הוגדרו ; מדרום  -ראש המפרץ של המפרץ הערבי 2 ,י אשר ב
ועד המפרץ

ההרואופולישני ,

פארן4י והוא במעלות אלו
של המפרץ שהיא
אל8ה ,

6ן

3ן

מן הגבול לכיוון מצרים שכבר תואר ועד הכף של

280 - 650 :

ב- 660

630

' - 30

290

' , 50

30 ' 280

'  , 30מן המפרץ השילניתי ששם ועד הזוית
פארן5ן ב 40 ' 280 - 650והכפר

וכן הכפר

אשר בראש המפרץ של המפרץ הקרוי באותו השם

בס- 40 ' 65

290

' ; 15

ממזרח  -לאורך הקו היוצא לכיוון הגבול המזרחי של סוריה  ,שכבר נרשם  ,לצד
ערב המאושרה ~

ן

ועד הקטע של אותו הקו  ,אשר הוא

המדבר הערבי ועד קצה

ב300 - 700

'  30ולאורך

הקו .

באותה הארץ 8י מצוי חבל ההר הקרוי 9לאנה 9 ,י

מראש המפרץ של פארן ועד יהודה .

וממערב להרים אלה שעל יד מצרים נמצאת סראקהי ומתחת לה מוניכיאתיס  ,ומתחת
לזו  ,לכיוון המפרץ  ,נמצאים הפראניתים

ועל יד ההרים של ערב המאושרה הואיטנים .

התיאור  ,אף שהוא מנוסח בצורה קשה להבנה ומבוסס בחלקו על קווי גבול שתוארו בפרקים

אחרים  ,מבהיר באופן כללי את תחומי הפרובינקיה  .רשימת היישובים של ערביה מוסיפה
על ידיעתנו

:

ואלה הערים והכפרים בפרובינקיה שבתוך הארץ

אבודה

( = עבדת )

.

ימליאתה

ולגואיה

13
!4

38

15

16
17

18
19

15 ' 650

30 ' 300

' 45

30 ' 30

650

20 ' 66

ליסה

650

' 50

גובה

650

' 45

30

גיפסאריה

40 ' 650

45 ' 29

' 30

30 ' 29

650

מפרץ אילת  ,בהמשך יכונה המפרץ האילניתי .
מפרז סואץ ; על שם העיר סרואינפוליס ( = עיר הגבורים ) שבראש המפרץ .
הכוונה כפי הנראה לראם מוחמד  ,בקצהו הדרומי של חצי האי סיני .
ביום נווה  -פיראן בוואדי פיראן  ,היישוב העיקרי באזור ההרים של דרום סיני .
היא אילה -

אילת .

ערב הדרומית  ,בשטח ערב הסעודית כיום ) ' Apapia ; Arabia Felixע ~ א ) ם) 865
חצי האי

פירושו

300

' 30

15 ' 30

גרסה
י -י

12

:

סיני .

' ( ההר ) השחור' .

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן ( סיני מן הפרובינקיה ערביה

פטרה

660

כרכמובה

( כרך  -מואב )

300 300

10 ' 660

ניארה
?

' 45

עסה

אדרו

300

' 10

40 ' 290

45 , 660

50 , 290

660

' 55

670

290

צוער

20 ' 670

30 ' 300

תאנה
.- -

30 ' 670

30 ' 300

קלה

670

' 30

15 ' 300

קלטארו

670

' 50

20 ' 300

מוקה

670

' 50

300

' 10

50 ' 680

310

' 55

310

~

לסברתה

( = חשבון )

זיזה

680

די ון

מגוזה
-

680

מידבלל

680

לידיה

690

300

ובאתמום ( = רבת מואב ) 9ן *

30 ' 680

30 ' 300

פניתה

40 ' 680

15 ' 310

צוראתטה

15 ' 690

10 ' 310

בצרה לגיון

45 ' 690

10 ' 310

מסדה
י יז

690

' 25

310

' 20

אדרה
 -יז

40 ' 690

310

' 20

קיכלי

680

310

'5

45 ' 300

45 ' 300

' 30

' 40

מרשימת היישובים יחד עם ההקדמה עולה שערביה ( המכונה כאן ערביה פטריאה  -על
שם הבירה העתיקה

בירתה בצרה שכנה
ערביה המדבר -

פטרה )  ,השתרעה על פני מרכזו ומזרחו של עבר הירדן עד גבול המדבר .
בבשן  ,בחלק הצפוני מזרחי של הפרובינקיה  20 .במזרח היה גבולה של
קו גבול שאי אפשר להגדירו באופן מדויק

;

במערב היא גבלה

בפלסטינה  ,אשר השתרעה על פני בקעת הירדן המזרחית ועל פני החלקים המערביים של

הגולן  ,הגלעד ומואב  .אזורים אחרונים אלה היו כידוע אזורי ' עבר הירדן היהודי ' ( פריאה

בית  -שני .

 (ft paiaונודעו כחלק מיהודה עוד בימי
~
מדרום למואב נסגר גבולה של ערביה אל ים המלח ; צוער ( א  -סאפי )  ,בשפך נחל זרד ,
כבר נמנית בין ערי ערביה  .בדרום מגיע גבול ערביה עד אילה = אילת ומפרץ אילת ( המפרץ

הערבי או המפרץ האילניתי בלשון פטולמאיוס ) והיא כוללת בשטחה את הר אדום כולו עם

 * 19במהדורת מילר מופיעה הצורה המתוקנת .
20

ק) ,3

מעבר הבירה ( המטרופוליס ) של ערביה מפטרה לבצרה חל כפי הנראה זמן מה לאחר הקמת הפרובינקיה
ערביה  ,ולא מיס עם הקמתה
שהתעודה

ראה  :ידק

ב . 106 -

בתעודה משפטית משנת

הוצאה בפטרה  ,המטרופוליס של ערביה .
( לעיל ,
הערה א בעיקר עמ ' . 157 - 156

)

124

לספירה שנתגלתה בנחל חבר מצוין

4 ' Apapiaתז
~

0 % 6קזחק  ftiTpaע) . . . 4

81
~

בצרה  ,בירת

מבנייני

פרובינקיה ערביה

:

קשת מונומנטאלית בעלת שלושה פתחים  ,מן התקופה

הרומית

פטרה  .עם ערביה נמנה עיקר שטחו של הר הנגב עם העיר

עבדת .

21

בערביה נכלל מרכזו

ודרומו של חצי האי סיני עם הכפר פארן  ,כיום נווה פיראן  .אזור זה  ,הריק מיישובים  ,מתואר
בהרחבה בהקדמה הכללית של תיאור

ערביה .

פטולמאיוס מציין שערביה גובלת במערב במצרים וכוונתו ללא ספק לגבול מצרים בסיני
שעבר בקו אלכסוני מדרום מערב לצפון מזרח  .עם מצרים נמנה החוף של צפון סיני כולו עד

צפונה מאל  -עריש  ,והגיע לנקודה במחצית הדרך בין אל  -עריש לרפית שממנה החלה
פלשטינה  .כמו כן היתה במצרים קלסמה  ,כיום סואץ  ,בראש מפרץ סואץ  ,או בלשונו של

פטולמאיוס ' המפרץ הסרואופוליטני '  .החלק של מצרים היה מעין משולש דמיוני שקדקדו

21

"

בודה  -עבדת נזכרת בראש הרשימה של ערי ערביה ואחריה עוד שש ערים שזיהוין אינו ידוע  .שמינית

ברשימה היא פטרה  .דומה שכאן נזכרות תחנות בדרכי הנגב וראה על כך  ,ז ' משל וי ' צפריר  ,הדרך

הנבטית מעבדת לשער רמון  ,ירושלים תשל " ד  ,עמ '

107

62 - 54

וכן

Tsafrir , ' The :

,

.ץ נ

2 . Meshel

Nabataean Road [rom Avdat 10 Sha 'ar Ramon ' , Palestine Explorarion Quarter/y ,

 . 3 - 21קק  . 103 - 1 18 ; 108 ) 1975 ( ,קק  . ) 1974 ( ,וראה גם  :ז ' משל  ' ,דרכי הנגב לפי תיאורו של פתולמיוס
ומפת פויטנגר '  ,חפירות ומחקרים ( ספר ייבין )  ,תל  -אביב  , 1973עמ '

ג

ק) *

. 209 - 205

התחנות הנבטיות מיסודן

אולי כבר לא התקיימו בחלקן בעת שכתב פטולמאיוס את ספרו  ,אלא הוא העתיקן

על שיוך מחנה הצבא שבעבדת לתקופת הפרובינקיה ערכיה ראה
, ' 1977

קדמוניות  ,יג ( תש " מ )  ,עמ '

46 - 44

ר ' כהן  ' ,החפירות כעבדת בשנת

בניגוד לדעת א ' נגב הרואה במחנה מחנה צבא נבטי  ,שכבר היה

עזוב באמצע המאה הראשונה לספירה  ,וראה לאחרונה

. 85 - 83

:

ממקור נבטי כלשהו .

:

א ' נגב  ,אדוני המדבר  ,ירושלים  , 1983עמ '

,

 11111נ _ -

מבנייני בצרה  ,בירת פרובינקיה ערביה

:

מקדש עם עמודים קורינתיים

האחד בסואץ  ,קדקדו האחר בפלוסיון ( כיום תל פארמה סמוך לבלוזה  ,ממזרח לפורט
וקדקדו השלישי בנקודת הגבול בין אל  -עריש

ורפיח .

סעיד )

27

היתר של אותו משולש דמיוני עבר בקו אלכסוני בין סואץ לנקודת הגבול  .קו זה אפשר
למתחו על פני מפה אך במציאות לא התעניין איש במהלכו המדויק  ,כיוון שעבר באזורי

המדבר של מרכז סיני וצפונו  ,אזור ריק מיישובים שרק נוודים מעטים התקיימו בו .
בדרומה של ארץ  -ישראל עבר הגבול בין ערביה לפלסטינה בדרום בקעת באר  -שבע

וחבל ערד  ,בקו דמיוני המחבר את נקודת הגבול שמדרום לרפיח עם ים המלח  .קו זה הוא
גבול טבעי יישובי  .מצפון לו עדיין עולה ממוצע הגשמים השנתי על

200

מ " מ לשנה ואפשר

לקיים חקלאות בעל  .מדרום לו האקלים הוא מדברי ואין אפשרות לקיים חקלאות  ,אלא
בערוצי הנחלים המושקים במי
22

על

השטפונות .

23

נקודת הגבול  ,כסביבות שייח ' זוויד ( או ימית

קו גבול זה היה בעבר גבולה של ממלכת
לשעבר ) -

סמוך למקום הקרוי בפי אוזביוס ביתפו ,

ולאחר מכן סמוך לעיר ביתוליון  ,ראה צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ '
23

, 364 - 363 , 355 - 354

. 374

חריגות הן מפס ( היא ממפסיס = כורנוב  ,כיום ממשית ) וחלוצה  ,שתי ערים כצפון הר הנגב  ,שהן נבטיות

מיסודן ומקומן הטבעי בין ערי ערביה  .ערים אלו אינן נמנות על ערביה אלא על ' אידומיאה

שביהודה ' .

אם אמנם ' העברה ' זו לא בטעות יסודה  ,ייתכן שיש כאן עדות למצבו של הר הנגב במאה השנייה
לספירה  ,כאשר רוב יישוביו ידעו שלב של דלדול ושקיעה בעקבות ירידת ממלכת הנבטים והתקפותיהם

של שבטי המדבר  .חלוצה העיר הצפונית וממשית אשר ישבה על ציר הדרך העיקרי לדרום  ,היא דרך

' מעלה עקרבים ' הרומית  ,ידעו אז פריחה מיוחדת  ,בניגוד לשאר ערי הנגב  .וראה על מצב ממשית
בתקופה

זו Israel Explorarion :

' 8 Arabia

"

תועסץע Negev , ' Oboda , Mampsis and the

/) .

141

הנבטים

מצפון לו שכנה יהודה  ,וחבל אדומיאה שביהודה  .לימים יהפך קו זה לרצועת

;

הביצור של

המפריד בין הארץ המיושבת לבין תחום

' גבול פלסטינה ' ) , ) 117005 palaestinae

הנודדים .

שלטונם של השבטים

24

בגלל מעמדו האוטוריטאטיבי של פטולמאיוס בהתוויית החשיבה הגיאוגראפית

העולמית  ,נטבעה החלוקה הפטולמאית בתודעה הגיאוגראפית  -הפוליטית עד התקופות
המאוחרות  .המשלחת המדעית של נפוליאון במצרים  ,דרך משל  ,חילקה את סיני לשני

חלקים  :מצרים ( אגיפטוס ) וערביה פטריאה  ,על פי מפת פטולמאיוס  .לימים יאשר חלוקה זו
מוחמד עלי בפירמאן המתווה את אזור ההשפעה

המצרי  ,לעומת האזור השייך לחג ' אז

העות' מאנית  .גישה זו עלתה אפילו במהלך הדיונים על גבול מצרים וארץ  -ישראל  ,בין
הבריטים והתורכים  ,בראשית המאה

העשרים .

זכרון ערביה הגדולה נשאר בתודעתם של ההיסטוריונים בני התקופה הביזאנטית  ,אשר
ידעו

על

האדמינסטראטיביות

התמורות

שינויי

ועל

הגבול .

פרוקופיוס

מקיסריה ,

ההיסטוריון הידוע מימי יוסטיניאנוס מתאר את הר  -סיני כהר המצוי בחבל המדברי באזור
ש ' קודם נקרא ערביה ועכשיו הוא קרוי פלסטינה

השלישית ' .

25

דבריו אלה של פרוקופיום ,

מאמצע המאה הששית  ,הם עבורנו נקודת מוצא לבירור תאריכו של השינוי שחל במעמד
חבלי הדרום וסיני  ,כאשר עברו מתחום ערביה לתחומה של

ב.

פלסטינה .

חבלי הדרום וערביה במאה השישית  -סיומו של תהליך

דברי פרוקופיוס שנזכרו למעלה  ,מאמצע המאה הששית לספירה  ,על הר  -סיני שעבר מתחום
ערביה לתחום פלסטינה השלישית הם נקודת המוצא של דיוננו על התמורות המינהליות
שחלו בדרום הארץ  .את התמונה המלאה ביותר של תחומי הפרובינקיות השונות בתחום

עבר הירדן וארץ  -ישראל במאה הששית לספירה אנו מוצאים בשתי רשימות מינהליות -

רשימת סיירוקלס מל המחצית הראשונה של המאה ורשימת גיאורגיוס קפריוס ( איש

קפריסין ) מסוף המאה .

26

רשימת גיאורגיוס הינה הרחבה והעשרה של רשימת היירוקלס ואנו

נזקקים לה לעניננו רק בפרטים בודדים  ,אמנם רבי

חשיבות .

היירוקלס מביא את רשימת הערים בשלוש הפרובינקיות של פלסטינה ובפרובינקיה

ערביה .

התפרסותן של ערים אלו מאפשרות לנו ללמוד את החלוקה הגיאוגרפית שבין

הפרובינקיות  .בפלסטינה הראשונה היירוקלס מונה

[ = IE

 . 121 - 124קק , 17 ) 1967 ( ,

הפרובינציות  ,עמ '
24

. 355

22

ערים בחבל החוף וחבל ההר המרכזי

 . Journalוכן הדיון אצל משל  -צפריר  ,לעיל הערה

21

ואצל צפריר ,

~

וראה על הלימם  ,לעיל מאמרו של י ' שצמן כחוברת

' 01 . . .אחק piv 2סק , % 6מע

זו .

ט10סא  TpiTeמע ] ז ] 0ס1ס ' Apapi , v v 54 ] 1ע4

] ס% 61

מז ען ' . . .

25

, , 8 , 1י

26

 . 41 - 43 ; Georgiusקק Hierocles , Synecdemus 712 - 723 , ed . 1 . Burckhardt , Leipzig . 1893 ,

42

 . 51 -55קק g 1890 ,

גם

""

Procopius , de Aedeiiciis

Gelzer, Leip

~

~

"

 .א , . Descriptio Orbis Romani. 997- 1093 , ed .

.

וראה

~  , Le Synekdfimos d'#ierocle;'s et'oposcule gerographigueתתב1881ח] . 110
de George de :

Chypre, Bruxelles 1939

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

די ון

של ארץ  -ישראל  .בסוף הרשימה הוא מציין את ביחולה  ,היא ביתוליון  ,תחנת הגבול הידועה

בין מצרים וארץ  -ישראל

,

2

גיאורגיוס מוסיף לידיעתנו גם את קיומה של האחוזה

( גררטיקי  ,גרר ) היא גם

באר -שמע .

28

( עשז161

 ( Saltus ,הוך4יטי

המדובר הוא קרוב לודאי ברצועת הלימם שממערב

לבאר  -שבע  .סביר להניח שבאזור זה נמצאה גם אחוזה אחרת הנזכרת על ידיו היא ה ' אחוזה

זו .

של קונסטאנטינוס '  ,אך אין אפשרות לאמת הנחה

חשובה מאד היא התוספת שגיאורגיוס מביא על דבר קיומם של חבל

וחבל קורה ( היא גדור

שבגלעד )

29

( עמ878ק )

ליוו  :אס

בתחום פלסטינה הראשונה  .תוספת זו מראה שלא חל

שינוי בשיוכם המסורתי של בקעת הירדן המזרחית וקצהו המערבי של הגלעד לתחומי

יהודה ) .

פלסטינה ( וקודם לכן לתחומי

בפלסטינה השנייה היירוקלס מונה אחת עשרה ערים משני עברי הירדן  .המזרחיות שבהן
הן פלה

( = פחל )

שבבקעת הירדן המזרחית  ,היפנס

( = סוסיתא )

שבגולן  ,גדרה  ,אבילה

וקפיטוליה ( = בית רישא ) שבצפון מערב הגלעד  .גיאורגיוס מוסיף על ערים אלו את תחומו
של ' מחוז הגולן '

בפלסטינה

(  4ק16טם ]

~
השלישית

4ע. )111

מונה היירוקלס עשר ערים

:

פטרה
אוגוסטופוליס
ארינדלה
ז

;

-

סרכמובה ( כרך

מואב )

4ייאופוליס ( רבת

מואב )

צוער
המפסיס
ביתארוס
חלוצה
סלטם

על אלו מוסיף גיאורגיוס  ,בין היתר  ,את באר  -שבע ואלס (  , ) ' ] 154היא קרוב לודאי

אילת .
תחומה של פלסטינה השלישית עולה בבירור  :היא כוללת את אילת בדרום  ,שפטולמאיוס
בזמנו הזכיר כקצה גבול ערביה  .ברמת אדום אנו מוצאים את פטרה ( גיאורגיוס מפרט
ומזכיר שהיא הבירה  -מטרופוליס  -של הפרובינקיה )  ,את אוגוסטופוליס היא א  -טפילה
שמדרום לנחל זרד וארינדלה ( ע ' רנדל  ,מדרום

צוער ובמואב  ,דרומית לארנון כרכמובה

מזרח לטפילה ) .

ואריאופוליס .

בצפון מזרח התיצב לפיכך לאורך ערוצו של נחל

בדרום מזרח ים המלח נזכרת

גבולה של פלסטינה השלישית

ארנון .
4 :י

לעיל  ,הערה . 22

27

ראה

28

זיהויה המקובל של באר שמע כחר ' אל פאר  ,מדרום לקיבוץ אורים  ,וראה גם  ,צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ '
368

29

והערה

. 50

הזיהוי עם גדור שבגלעד ( ליד א  -מאלט ) הוא הסביר  ,כיוון שהעיר הידועה גדרה ואף שטח בקעת הירדן
שמדרום לה נכללו כפלסטינה

השניה .

~

יורם צפריר

בחלק המערבי של הפרובינקיה  ,בתחום הנגב  ,אנו מוצאים רק את חלוצה וממפסיס ( כיום
ממשית ) ,

שפטולמאיוס ציין בשעתו כערים של ' אדומיאה שביהודה '  ,וכן את באר  -שבע  .אין

ספק שהר  -הנגב שהגיע לפריחה יישובית במאות החמישית והששית נמנה עם פלסטינה
השלישית  ,אף דומה שבאר  -שבע ובקעת באר  -שבע הועתקו מפלסטינה הראשונה אל תחום

השלישית .

פלסטינה

ענין מיוחד לנו בתחומי ערביה  .מבחינת ההירארכיה מעמדה גבוה והוא משתווה לזה של
הראשונה

פלסטינה

( KOVaOU

aplOU
~

praeses

שתיהן

:

נשלטות על ידי נציב מן המעמד הקונסולארי

פלסטינה השניה והשלישית נשלטות בידי הגמון

( ע1

78ת )

"

(6 6

הוא ה -

שדרגתו נמוכה יותר  .היירוקלס מונה בערביה שבע עשרה ערים" וכפרים .
)

(

30

בצרה
נילקומי ( כפר
לדרה

דיה

נילה )

( = אדרעי )

( = דיון )

אכגקומ  :ה קומי ( כפר ששת

הכפרים )

מידבא
גרסה
מאיודוס
פילאדלפיה
.ניאפוליס
- .

ה ראפוליס
פיליפיפוליס
~
פאינה
י
י

קונסשאנטיה
דיוגיסיאס
קנותה
אורסוס
 -גיאורגיוס מוסיף על רשימה זו  ,בין היתר  ,כמה מקומות המחזקים את ידיעותינו על מהלך
הגבולות

:

בדרום הוא מוסיף את 5סבוס  ,היא חשבון וקרוב לודאי גם את מכוור  .י 3בצפון

הוא מזכיר את נווה

שבבשן .

גבול ערביה במאה הששית השתרע  ,לפיכך  ,על פני עיקרה של רמת עבר הירדן  -עד
החבלים שמדרום לדמשק  ,על פני החורן והר הדרוזים ועד הגבול הבלחי ניתן להגדרה של

המדבר הסורי במזרח  .לאזור זה שייכים אולי כמה מן הכפרים הבלתי מזוהים על ידנו ,
הנזכרים ברשימת גיאורגיוס וכן ההכללה שהוא מביא בסוף רשימתו ' מחוז של המזרחיים
והמערביימ '

.(K

) iVa & VaTO lKeV Kal 5 uavCv

במערב מוגבלת ערביה על ידי גבול

~

~

44
צוין שהיירוקלס מביא למעשה רק

30

כרשימה כפי שהבאתי בפרקי ' הפרובינציות '  ,עמ '

31

והשמטתי שלא בצדק את העיר פילדלפיה  .כל זה טעון תיקון .
על השיבוש מן השם מכוור ( 1שק קם  %ם ) לכפר חברם ( = קומי חמוס

"

"

, 378

:

Xapipa

~
והערה
נכונות בכתבי היד השונים  ,ראה צפריר  ,הפרובינציות  ,עמ ' 380

. 78

תק) 1) 4

16

ערים ,

ועל גרסאות

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

פלסטינה הראשונה  ,בקצה המערבי של רמת הגלעד  -על פי הקו שכבר הזכרנו

די ון

למעלה .

בדרום אנו מוצאים את היישובים חשבון  ,מידבא ומכוור  ,כולם מצפון לערוצו של נחל
ארנון .

ג.

חבלי הדרום וערביה במאות הרביעית והחמישית

על תהליך השינוי שחל במעמד ערביה והקטנתה מאז ימי פטולמאיוס במאה השנייה ועד
למצב הסופי שמציינים מקורות המאה הששית  ,אנו למדים ממקורות המאה החמישית

והרביעית .

מקורות אלה מראים גם כפועל יוצא  ,את תהליך גידולה והתפשטותה של

פלסטינה כלפי

דרום .

מקור בעל חשיבות עליונה הוא ' ספר המשרות הנכבדות '
האימפריה

הרומית .

32

) ( Notitia Dignitatum

של

ספר זה הוא מעין ספר שנה המתאר את מצבת הפקידות הגבוהה

ופרישת יחידת הצבא ברחבי האימפריה  .הספר אינו מתוארך אך רוב החוקרים תמימי דעים
שאין לאחרו הרבה משנת

400

לספירה .

ענייננו הוא בשני הפרקים המונים את יחידות הצבא שתחת פיקוד המפקדה הצבאית
הדוכס

)

(

של פלסטינה והדוכס של ערביה  .בפרק

יחידות  ,החונות במצודות שלהלן

ה 34 -

נמנות בפלסטינה שלושים

:

תחת פיקודו של דוכס  -פלסטינה  ,ויר ספקטביליס

פרשים דלמטים אילירים  ,בניסבה

( = באר  -שבע )

( = מנואים )

פרשים אילירים נבחרים  ,מנוכלה

פרשים אילירים נושאי מגן  ,כרמולה

פרשים מאורים אילירים  ,איליה

(=

איש רם

מעלה )

( = כרמל )

( = ירושלים )

פרשים חמודים אילירים  ,בירסמה ( באר שמע

?)

פרשים נבחרים ילידי הארץ  ,סבאיה
פרשים נבחרים ילידי הארץ ,

צידושתה

פרשים קשתים ילידי הארץ  ,חנאנה

( = תוארה )

פרשים קשתים ילידי הארץ  ,צוער
פרשים קשתים ילידי הארץ  ,רובתה
פרשים הראשונים במעלה קשתים ילידי הארץ של פלסטינה  ,סבורה או וטרושאריה
פרשים קשתים ילידי הארץ  ,מואחילה

מפקד הלגיון העשירי פרטנזיס ( לגיון המיצרים ) אילה
ואלה הועברו לכאן מרשימה משנית
האלה ( פלוגת

אלה אנטנה
32

פרשים )

(=

Seeck , Berlin 1876

:

הראשונה של יחידת האלף של סבסטי  ,אסואדה

אנטוניאנה

.כ

( = אילת )

?)

של רוכבי הגמלים  ,אדמתה
45

) .

ed

. Notitia Digniratum ,

צל מקור זה ראה הדיון w

.

Jones , The

A.H.M.

 . 1417 - 1450קק La er Roman Empire Norman 1964 ,
זה גם הדיון הכללי על
 .וראה בהקשר ~
~
 Regionalג K . C . Gutwein , Third Palestine
התחנות בדרום הארץ אצל  Byzantine :מן Study
 . 5 - 40קק Washington D . C . 1981 ,

.

.

(/rbanization

Arabae

DIIX

Dux Palaestinae

י2

1

 Chennula .א

Birsamil

"

4

"

,,

1

.

4 Tricomia .

% Zodocatha

.

9 Sab~ia .

,

12
-

. ~ .
6

, 4י

Spelunci~ .

batha

3 Animotha .
4 Areol ) olis .

adda

8

.

2

7

החיבור
מבצרי הלימם והחלק הדרומי של פלסטינה ( מימין ) ושל מבצרי ערביה ( משמאל )  ,מתוך
' נוטיטיה דיגניטאטום ' מן המאה החמישית  .השרטוט לעיל מועתק ממהדורת  , Seeckברלין . 1876

( ראה את הציור המקורי על  -גבי שערי העטיפה של חוברת קתדרה

זו )

אלה קונסטנטיאנה  ,טילוחה
האלה השניה פליקס ולנטיניאנה  ,ליד פריסידיום
האלה הראשונה של יחידת האלף  ,סקלה
אלה אידיוטה

( ?)

הוצבה

( ?)

שפרי

הקוהורטה השתים עשרה נלריה ,

הקוהורטה העשירית של קרתגנה  ,קרתה
הקוהורטה הראשונה  ,המקושטת בכסף

( ?)

סרקה

הקוהורטה הראשונה הפריגית  ,פריסדיום
הקוהורטה השניה גראטיאנה  ,לחיבו

הקוהורטה הראשונה של הפרשים  ,קלמי4ה
הקוהורטה השניה של הנלטים ,

טרילולה ( = שרישלה

)

הקוהורטה הראשונה פלאביה  ,מוליאתה
הקוהורטה הרביעית של הפלסטיאנים ,

לזינה

(=

תמרה

?)

כרתה  ,ליד נהר הירדן
..
הקוהורטה השניה של
;) ,4

הקוהורטה הראשונה המצילה  ,בין איליה ויריחו

רק חלק מן המקומות הנזכרים ניתנים לזיהוי ודאי או זיהוי סביר  .בין המקומות אפשר
למצוא כאלה בתוך הארץ כגון איליה

=

ירושלים  .כרמולה

בין יריחו ואיליה ' היא  ,כפי הנראה  ,מעלה

אדומים .

=

כרמל  ,סביבות הירדן ו ' תחנה

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

די ו ן

קבוצה אחרת של מקומות מצויה ברצועת הרוחב של בקעת באר -שבע  -אזור רפית ,

אשר שימשה גם כמקום מושבו של הלימם הפלסטינאי ( וראה
מעון ( ? )  ,בירסמה ואולי אף

מוליאתה .

33

להלן ) :

באר  -שבע  ,מנוכיה

=

אבל רוב רובן של היחידות הוצבו ברמת עבר

הירדן הדרומי  ,לאורך הדרך העולה מאילת צפונה  ,או ממזרח לערבה  .בין התחנות שאפשר
לזהות בוודאות ממזרח לערבה יש למנות את טולוחה  ,המזוהה עם חר ' טלאת  ,ואת צוער ,

סמוך לשפכו של נחל זרד  ,מדרום לו  ,בקצהו הדרומי מזרחי של ים המלח .
התחנות האחרות  ,ברובן לכל הפחות  ,שכנו על גב הרמה  -והיו חלק מן המערך העיקרי

של ה ' לימס פלסטינה '  .מקום מיוחד נודע לאילה  -אילת  ,עיר הנמל שחלשה גם על מבוא
הים וגם על מוצאה של דרך רמת עבר  -הירדן ( היא ה ~ . (via Traiana -שם ישב מפקד הלגיון
העשירי

) legionis decimae Fretensis

בערביה אנו מונים  ,בפרק

ה , 34 -

. ( Praefectus

את

21

היחידות שלהלן

:

תחת פיקודו של דוכס ערביה  ,ויר ספקטביליס ( = איש רם

מעלה )

פרשים אילירים נושאי מגן  ,מותה
פרשים אילירים נבחרים  ,טריקומיה
פרשים דלמאטים אילירים  ,זמה
פרשים מאורים אילירים  ,אריאופוליס
פרשים נבחרים ילידי הארץ  ,ספלונקיס
פרשים נבחרים ילידי הארץ  ,מפה
פרשים קשתים ילידי הארץ  ,גדה
מפקד הלגיון השלישי קירנאיקה  ,בצרה
מפקד הלגיון הרביעי מרטיה  ,ביתורו

פרשים קשתים ילידי הארץ  ,דלה  -פנים
ואלה הועברו לכאן מרשימה משנית

( = פאינו )

:

האלה ( = פלוגת פרשים ) התשיעית של יחידת האלף אואתה
האלה הששית של הספרדים  ,גומוחה

האלה השניה קונסטאנטיאנה  ,ליבונה ( = ריבון

?)

האלה השנייה של אנשי יחידת האלף  ,נהר ספארי
האלה הראשונה ואלנטיאה  ,תאינתה
האלה השניה המבורכה

( פליכס ) =

ואלנטיאנה  ,ליד אדיתה

( = אתיתה )

הקוהורטה הראשונה של יחידת האלף התראקית  ,אתיתה
הקוהורטה הראשונה של התראקים  ,אסבאיה
הקוהורטה השמינית אלונטאריה  ,נאלטה
הקוהורטה השלישית של אנשי ערביה המאושרה ( פלורס )  ,על גדות הנהר ואדי -

אפאריס  ,במחנות של הארנון
הקוהורטה השלישית של האלפינים  ,על יד הארנון

47

חלק מתחנות המשמר נמצאות בצפון הפרובינקיה  ,ביניהן בצרה  ,מקומו של מפקד

הלגיון השלישי הקירינאי ואולי פאינו שמדרום לדמשק  .אבל עיקרן ממוקמות במרכז רמת
33

את מוליאתה יש לזהות כפי הנראה עם תל אל מילח ( או חר '

כסיפה )

שממזרח לבאר

שבע .

יורם צפריר

עבר הירדן או בדרומה  .והן מהוות את ציר ביצוריו של הלימם הערבי
, ( limes Arabicus

) ; limes Arabiae

הוא המשכו הצפוני של הלימס של פלסטינה  .ריכוז ניכר מצוי ליד

הארנון ויובליו מדרום לארנון  ,ביניהן ביתורו

הרביעי טארטיה  ,כפי הנראה

) ( Betthoro

מקום מושבו של מפקד הלגיון

א  -לג ' ון ( מדרום מזרח לאריאופוליס

=

אריאופוליס עצמה ואולי מותה  ,היא כפי הנראה אל  -שתה שמדרום לרבת

רבת

מואב ) ,

מואב .

השוני

34

לעומת הרשימות המאוחרות של היירוקלס וגיאורגיוס הוא בולט לעין  .הרמה שבין נחל
ארנון ונחל זרד  -ובמרכזה אויאופוליס

רבת מואב  ,אשר במאה הששית נמצאה

=

בתחומה של פלסטינה השלישית  ,עדיין שייכת בראשית המאה החמישית לערביה  .הגבול
המסומן במאה הששית על ידי ערוצו של נחל ארנון  ,עובר במאה החמישית בנחל זרד  .או

לכל היותר בסמוך לו מצפון  .צוער לבדה היושבת בשפך נחל זרד לים המלח ( אמנם מדרום
לנחל )

שייכת

לפלסטינה .

רשימת פלסטינה אינה מתייחסת לחלוקה הפנימית של הפרוביניקה  ,זאת כיוון שתחת
אחריותו של הדוכס נמצאה פלסטינה על כל

חלקיה .

אך במקום אחר  ,בפרק

35 , 2

ישנה

רשימה המונה את הפרובינקיות כולן  .חלק מהרשימה המונה את חמש עשרה הפרובינקיות
בדיוקזה של המזרח מביא את פלסטינה  ,בראש הרשימה  ,ובהמשכה  ,לאחר פניקיה סוריה ,
קיליקיה  ,קפרוס  -קפריסין וערביה  ,גם את פלסטינה סאלוטאריס ( המבורכה Palaestina ,

 ( Salutarisופלסטינה השניה

 ( Palaestinaאין ספק שפלסטינה סאלוטאריס היתה

) Secunda

זהה בשטחה עם חלק הפרובינקיה הידוע כפלסטינה השלישית

) . ( Tertia

על חלוקת

הפרובינקיה פלסטינה לשלוש  :פלסטינה הראשונה  ,פלסטינה השנייה ופלסטינה השלישית
אנו שומעים במפורש באותן השנים גם בצו קיסרי משנת

אנשי המינהל של הדוכס של פלסטינה .

הדן בזכויות ובחובות של

409

36

בשנת  , 409לפיכך  ,כבר היתה החלוקה שרירה וקיימת  ,אך אין לדעת את תאריכה
המדויק  .דומה שפלסטינה לא חולקה מן ההתחלה לשלוש  ,אלא באופן הדרגתי -
בראשונה

לשתי פרובינקיות בלבד

ובראשה הגמון

) , ( praeses

:

האחת פלסטינה  ,האחרת פלסטינה סאלוטאריס

שדרגתו נמוכה מדרגת נציב פלסטינה העיקרית  .על כך מוסר לנו

באגרותיו  ,כבדרך אגב  ,הקטור ( אמן הנאום ) הידוע ליבאניום  ,שהיו לו ידידים בפלסטינה
ובעיקר בחלוצה

שבנגב ' .
7

אין ספק בעובדה שפלסטינה סאלוטאריס השתרעה מדרום

לפלסטינה הראשונה ועיקר שטחיה היו שטחי הדרום שהועברו מערביה לפלסטינה ולגמים
היא תיקרא פלסטינה

34

מיתה

1ט11600

השלישית .

שבמיאב נזכרת בפרשת כיבוש הארץ על ידי הערבים

;

)

(

ייספת

נזכרת בכתובת

שנתגלתה בצפון עבר הירדן ליד אימתן  ,ממזרח לבצרה ( ראה על שני היישובים ומראי המקום במקורות
אצל

 . 8 ] :ק ( , Jerusalem 1976 ,

,י

Gazerreer ofRoman

( Qedem

יונה  ,בעקבות חומסן  . 90 - 91 -קק 1907 ,

Leipzig

,

4 . Avi -Yonahן אכי -

 . -Thomsen , Loca Soncra ,ע מזהה את מותה

הנזכרת בנוטיטיה דווקא עם האתר הצפוני מבין השניים  ,אך מסדר המקומות בנוטיטיה אין לדחות את
האפשרות שהכוונה היא דווקא למקום הדרומי בין השניים .

ע41

דיגניטאטום ' לעיל  ,הערה

35

' נוטיטיה

36

Codex Theodosianus 1 / 11 , 4 , 30

37

1912

ed . % . Foerster , Leipzig

. 6 -5

 , 32עמ '

,

,

,

 .בעיקר אגרות  , 599 , 354 , 334וראה גם צפריר ,

הפרובינציות  ,עמ '  371והערה  , 60וכן י ' דן  ' ,המינהל הביזאנטי בארץ  -ישראל ' ,

שני ועד הכיבוש הערבי ( לעיל  ,הערת כוכב )  ,עמ '  , 389וביתר הרחבה
 . 134 - 137קק  32 ) 1982 ( ,גןCapital ' , /

( Tertia ) and 115

ארץ מוראל מחורבן בית

Dan , ' Palestilla Salutaris :

.ץ

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

ידיעה על כך אנו מוצאים בפירושו של היירונימוס  ,משנת

בספר בראשית
עד לפני

'. . .

:

388

לספירה בקירוב  ,לפרק כא

בגרר  ,מקום שהיו נמצאות בו העיר באר  -שבע ; זוהי הפרובינקיה  ,אשר

מן לא רב  ,לפי חלוקת הנציבים  ,נקראה פלסטינה סאלוטאריס ' .
~

 grande tempus ex divisione praesidum Palaestina Salutarisת0ת ante

' dicta

דיון

(  %ט' . . . 4

"
provincia

Js est

לפי דעה מקובלת מדובר כאן על ביטולה של חלוקת פלסטינה ( וביטול פלסטינה
סאלוטאריס ) לתקופה קצרה  ,אשר בכל פנים אינה מגעת עד  409לספירה  ,כי אז אנו שומעים
על שלוש

פלסטינות .

39

אבל דומה שיש להעדיף פירוש אחר  :היירונימוס כבר מכיר מצב

שהתחדש זמן מועט לפני חיבור ספרו המתוארך בין
הסתעפה

-

: 392 - 386

במקום שתי פרובינקיות נוצרו בה שלוש

חלוקתה של פלסטינה

פלסטינה הראשונה  ,השנייה

:

והשלישית  .השם האחרון  Palaestina tertiaהוא שהחליף את השם , Palaestina salutaris

כפי שאנו מוצאים בצו משנת  ( . 409אך עדיין היה הכיוני סאלוטאריס שגור
אותו לא רק בנוטיטיה דיגניטאטום  ,כפי שראינו למעלה ,

משנת

: 431

40

אנו מוצאים

;

אלא גם ברשימות הכנסייה

פאינו  ,היא פונון שממזרח לערבה  ,מוזכרת כעיר בפלסטינה

סאלוטאריס ) .

ן4

על כך ששטחי פלסטינה סאלוטאריס ואחר  -כך שטחי פלסטינה השלישית  ,היו בעבר
שטחיה של ערביה אנו למדים גם מן העובדה שמניין השנים  ,שהיה נהוג בערי הנגב ובדרום
עבר הירדן עד ראשית התקופה הערבית  ,הוא מניין השנים המסורתי של הפרובינקיה ערביה ,
שראשיתו

ב 22 -

בחודש מרס

106

לספירה .

42

אך החלוקה הפנימית של פלסטינה ליחידות

משנה  ,חלה בעת שכבר היתה פלסטינה פרובינקיה מורחבת  .דהיינו  ,תאריך העברתם של
חבלי הדרום לפלסטינה קדם לתאריך החלוקה של הפרובינקיות  .כדי לקבוע את תאריך
ההעברה עלינו להקדים עד ספר ה ' אונומסטיקון ' של אוזביוס מראשית המאה הרביעית או

לספירה .

אולי מסוף המאה השלישית

ד.

חבלי הדרום בין ערביה ופלסטינה בספר ה ' אונומסטיקון ' של אוזביוס

על תאריכו המדויק של ספר ה ' אונומסטיקין ' ( = ספר השמות ) חלוקות הדעות  ,אך דומה שלא

נטעה אם נניח שחיבור זה מייצג את מצבה של ארץ ישראל סביב  300לספירה  ,כלומר בימי

הקיסר דיוקלטיאנוס .
38

Chrisl
rtian (ol- un
 . 26ק 72 ,

43

( Corpus

]

.

30

=[ Latina

 Libroנון Hieronymus , Hebraicae Quaestiones

Geneseos 21 ,

.

( יראת

גם דיונו של ' Die Rdmische Provinzen :

] . Ndldeke ,ך

 . 163 - 170קק Palaestina Salutaris und Arabia ' . Hermes 10 ) 1876 ( ,

אבי  -יונה  ' ,הנגב בתקופה הביזאנטית '  ,ידיעות החברה לחקירת ארץ  -ישראל

39

ראה

40

ועתיקותיה ב ( תרצ " ד )  ,עמ '
עמ
' . 234 - 233
נוטיטיה דיגניטאטום  ,עמ ' , 5 - 4

למשל דעת מ '

. 49 - 48

41

ed . ] . Schwartz 1 , 2 , 24 , 33

.

 ; 5 - 3נדפס מחדש בספר :

42

ראה על כך במיוחד :

 . 47 - 58קק . esp .

,

derPaldstina Tertia Westlich der

JerUsalem 1981

43

-

1 ) ! 0 Conciliorum Oecomenicorumנ

קק  Leipzig 1921 ,וכן ראה :

1904

ביבא -

מסות ומחקרים בידיעת הארץ  ,תל אביב  ,תשכ " ד ,

. ed . ] . Klostermann , Leipzig

,

Ortsnamen

the~ .

 biblischenישא

.

Griechischen:

/) ] 1 ,

) .ע

Negev , The Greek Inscrip

14 .

 Onomasrikonצפם

,

.

וראה גם תרגומו לעברית של ע
" צ מלמד  ,ספר האונומסטיקון לאבסביוס  ,תרכיל יט ( תש " ח )  ,עמ '
 ; 152 - 129 ; 88 - 65כא ( תש " י )  ,עמ '  - 65 , 24 - 1ך ( 8גדפם גם כחוברת נפרדת  ,ירושלים תש " י ) .

ען2

כידוע אין מחבר ה ' אונומסטיקון ' מביא תיאור שיטתי של ארץ ישראל בת זמנו  .ענינו הוא

בפירוש שמם ואיתור מקומם של המקומות הנזכרים בכתבי הקודש  .אך הידיעות המובאות
כאילו ' בדרך אגב ' מצטרפות ליבול רב כמות ועצום

בחשיבותו .

ה ' אונומסטיקון ' הוא התיאור הקדום ביותר המתאר את חבלי הדרום במצבם החדש ,
דהיינו

:

דרום עבר הירדן  ,כולל פטרה ואילת ועד גבול נהל זרד ( ועמם גם הנגב וסיני  ,אלא

שעליהם אין שום הזכרה ממשית

ב ' אונומסטיקון ' ) ,

לפלסטינה  .בין ערי ערביה אוזביוס מונה את מידבא ,

44

אינם משתייכים יותר לערביה אלא
וחשבון

45

שמצפון לנחל ארנון ואת

אריאופוליס  = ( 46רבת מואב ) שבמואב הדרומית  .אך מדרום לנחל זרד אין הוא מדבר על
ערביה  ,אלא על מחוז אדמיניסטרטיבי הקרוי בשם עתיק 9 :ל או 9ליגי ( ויעהג ח. ) 47 ] 8

"

"

~
שקשור לאדום  ,האזור שעד ימיו
דומה שאוזביוס מצוי במבוכה ובחוטר בהירות במה

היה לב  -ליבה של הפרובינקיה ערביה  ,ובמה שקשור למעמדה של פטרה  ,הבירה העתיקה
ועיר שנתנה בעבר לפרובינקיה את שמה ' ערביה פטריאה '  .במקום אחד אוזביוס אומר
ש ' וקם היא פטרה  ,עיר מפורסמת של פלסטינה '

בפלסטינה ,

49

48

ואולי גם שגיא  ,הסמוכה לפטרה  ,היא

ופעם הוא אומר שרקם היא העיר פטרה של ערביה

שהיא ' עיר בארץ אדום של

50

ועוד הוא אומר על פטרה

ערביה '  .י '

דומה שאוזביוס לא עמד על טיבו  ,ועל משכו הצפוי  ,של השינוי המינהלי שתל בימיו  .על
כן דבריו מציגים את מה שהוא וקהל קוראיו ידעו מימים  ,שפטרה היא עיר הבירה
ההיסטורית של לרביה  ,עובדה שתישאר בתודעה עוד זמן רב לאחר מכן .

52

פתרון נוח מוצא

אוזביוס ללבטיו בכך שהוא משתמש ברוב המקרים לא בשם הפרובינקיה אלא בשם האזור

גבליני .

-

למרבה הצער נשמטה מלה אחת מנוסח דברי אוזביוס על אילה  -אילת  ,אשר היתה עשויה
להקל על ברורנו  .בראש הערך ' עילם ' הוא כותב על אילה שהיא יושבת במדבר הדרומי על
הים

' בקצה '

) iaTl

מסוף המשפט

' :

TXaTOl

(6

"

)

53

אך איז היא מבהיר בקצה מה  .ללא ספק נשמט השם

"
בקצה פלסטינה ' או ' בקצה ערביה ' ואכן היירונימום  ,אשר תרגם את ספר
~

ה ' אונומסטיקון ' כמאה שנה לאחר מכן מיוונית ללטינית גורס  ' :בקצה גבולות פלסטינה '

וכך גם מתקנים החוקרים המודרניים
טקסט יווני שלם " ,אבל"
סביר להניח שלנגד עיני היירונימוס עמד

( extremis finibus palaestinae
4ףע1זס1
] זס ) 55

ג ת

"

" "

.

:

44

45

אונומסטיקון

47

אונומסטיקון  ] 24שורה  65 ] ( 15במהדורת מלמד ) .
ב ' מזר  ' ,גבל '  ,אנציקלופדיה מקראית ב '  ,עמ ' . 404 - 403

46

שורה

408 ( 1

במהדורת מלמד ) .

במהדורת מלמד ) .

48

אונומסטיקון

49

כך גורס תרגום היירונימוס לערך

שורה 13

36

:

) Palaestinae

( 171

' גיא ' ( ) ) 381

אונומסטיקון  63שורה

Gaia , Urbs dicitur ) : 13

אך כנוסח היווני אין השייכות לפלסטינה נזכרת  .אין לדעת אם לפני היירונימוס עמד נוסח

יווני יותר מלא מזה שהשתמר בידנו או שמא התוספת היא פרי

() (2

54

( ) 01ז % 6ס

מלמד ) .

אונומסטיקון

 , 128שורה  675 ( 19במהדורת
, 84

( מ1
ע

50

אונומסטיקון

144

שורה

]5

אונומסטיקון

142

שורה

52

וראה אצל י ' דן  ,לעיל ,

 760 ( 7במהדורת מלמד ) .
 771 ( 7כמהדורת מלמד ) .
הערה 1113 32 ( 37ן.

53

אונומסטיקון

6

שורה

7

במהדורת מלמד ) .

54

אונומסטיקון

7

שורה

. 25

55

ראה הקומנטאר אצל קלוסטרמן ,

( מס '

6

שם .

המצאתו .

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

די רן

ייתכן שלא תרגום יש בדבריו אלא השלמה ביודעין  ,ובמקור אמנם נמנע אוזביוס מקביעת

שייכותה הגיאוגרפית של אילת  .אך שייכותה של אילת  -אילה לפלסטינה מתבררת ללא ספק
ממה שכותב אוזסביוס בהמשך אותו הערך עצמו  ,שבאילה יושב הלגיון העשירי הרומאי
)

51 aOTOel Tayia ' P

1

זף , ) 17160הוא הלגיון השוכן

~ vaiev
"
על ידיעה זו חוזר גם היירונימוס

בפלסטינה .

בתרגומו  ,אך חשוב מכך הוא מה שהיירונימוס כותב

במקור עצמאי משלו  ,שאיננו תרגום דווקא  -אף הוא

מראשית המאה החמישית לספירה .

בפירושו ליחזקאל מ " ז יח הוא מפרש את המושג ' הים הקדמוני '  ' :על הים הקדמוני '  -הוא
ים המוות  ,או כפי שחושבים אחרים לשון הים האדום  ,אשר לחופו שוכנת אילה  ,במקום
שעכשיו שוהה הלגיון ותחנת משמר של הרומאים '

( 1ס  moratur legioשטת . . . Ubi

~ fi . ( praesidium Romanorum

אוזביוס אינו מעיד רק על העברת מפקדת הלגיון העשירי לאילת  .הוא מונה כמה וכמה
מקומות נוספים בעבר הירדן הדרומי ובהם הוצבה תחנת משמר  ,או מצד ( ע ) 0ק06קש או

בתרגום היירונימוס  . ( castellumאלה הם תימן

( ע6

) ) 80

"

57

כפר בסביבות פטרה ( הוא

אולי תמנה  Thamanaהנזכרת בנוטיטיה דיגניטאטום  ,אף על פי שזו אפשרות רחוקה  ,וראה
להלן הדיון על תמרה )  ,קרקריה
(0

"

) ( KapKapia

המרוחקת מהלך יום מפטרה ,

58

רחובות

קשסץ ' ) בגבליני ( היא כפי הנראה  Robathaהנזכרת בנוטיטיה דיגניטאטום )  ,וכן צוער

)  ( ( Zodpaהיא  Zooraהנזכרת ב ' נוטיטיה

דיגניטאטום ' ) .

59

אוזביוס אינו מפרט מה טיבם של ארבעה המבצרים הנזכרים ואם הוקמו לראשונה

בתקופתו .

ייתכן שהן תחנות  -משמר ותיקות שהיו קיימות במקום מימים  ,אך קשה

להטיל ספק בהנחה שאפילו אם לא הוקמו ואוישו לראשונה בימיו של אוזביוס אלא קדמו
לו  ,הרי שולבו בימיו במערך פריסתו של הלגיון העשירי בדרום ארץ ישראל  .על תקפותה
של ההשוואה עם המערך המתואר לאחר יותר ממאה שנים יותר מאוחר ב ' נוטיטיה
דיגניטאטום ' אנו למדים מן העובדה שגם ששת המקומות הנוספים בהם אוזביוס מציין

קיומם של מקומות משמר או מצדים נזכרים רובם ככולם ברשימת ה ' נוטיטיה '  :כרמל  ,בספר
המדבר המזרחי ,

60

באר  -שבע על גבול ארץ המזרע  ,י 6תמרה שמדרום מזרח לה ,

אדומים בספר המדבר ממזרח לירושלים ,

63

ושני המצדים בארנון

שבערביה .

62

מעלה

64

ספר ה ' אונומסטיקון '  ,שחובר בימי שלטון דיוקלטיאנוס  ,מעיד על שני שינויים מכריעים
שארעו בסמיכות זמן זה לזה

:

העברת חבלי הדרום מערביה לפלסטינה והורדת הלגיון

הארץ .

העשירי ויחידותיו לדרום

קשה להעלות על הדעת שאין קשר פנימי בין שני

(  . 734ק Hieronymus , Commentariorum ad Ezechieleem 47 , 18 ( CCSL 74 ,

56
57

אונומסטיקון

 , 96שורה 18

58

אונומסטיקון

 117שורה 17

(  485במהדורת מלמד ) .
(  604כמהדורת מלמד ) .

אולי היא וטרו2ריה הנזכרת ב ' נוטיטיה דיגניטאטום '  ,אף כי התיקון מרחיק למדי .
אונומסטיקון  118שורה  172 ; 5שורה  953 , 661 ( 20במהדורת מלמד ) .
אונומסטיקון  50שורה  227 ( 1במהדורת מלמד ) .

59
60
61

אונומסטיקון  8שורה

62
-

8( 6

כמהדורת מלמד )  ,יש המזהים את המקום עם מצד  -תמר ( קצר אל

ג ' הנייה )

בדרך באר  -שבע מדום  ,ואחרים מזהים בעקבות אהרוני עם עין חצבה שבערבה  .וראה הדירן ומראי
המקומות  :י ' אהרוני  ' ,תמר והדרכים לאילת '  ,ארץ ישראל ה ( ספר מזר )  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '

מ ' גיחון  ' ,החפירות בתמרה בשנת תשל " ג '  ,קדמוניותן ז ( תשל " ה )  ,עמ '
63

אונומסטיקון

24

שורה

64

ארנומסטיקרן

10

שורה

 70 ( 9במהדורת מלמד) .
 181 ( 15במהדורת מלמד ) .

. 117 - 114

; 143 - 129

ו6

גשר בדרך הרומית מעל יובל של נחל זרד  ,סמוך לקלעית אל  -חסה שבעבר  -הירדן המזרחי  .מבט

המהלכים ; להוכחת קיומו של קשר זה ולבירור יחסי הסיבה והמסובב בין שני המהלכים

מוקדש דיוננו להלן .

מדיניות הבטחון בסקר המדבר בימי דיוקלטיאנוס

ה.

העברת הלגיון דרומה היתה קשורה קרוב לוודאי בהקמתו של גוף אחר שטיבו אינו לגמרי
ברור  -הוא ' גבול פלסטינה '

) , ( limes palaestinae

אשר נזכר למעלה  ' .הלימס ' הוא חלק

ממערך ההגנה על גבולות האימפריה הרומית וגבולות הפרובינקיות  ,לפחות בחלקן
המיושב  .צירו העיקרי של הלימם באזורנו עלה מאילת עד דמשק  ,לאורך הדרך הראשית
טראיאנוס ' )

( ' דרך

פלסטינה '

שברמת עבר  -הירדן  ,או במקביל

והמשכו הצפוני מנחל זרד ( ולאחר מכן מן

לה .

חלקו הדרומי הוא ה ' לימס

הארנון )

הוא ה ' לימס הערבי ' .

כמו כן מבחינים בקו משני של ביצורים  ,המאוכלס גם בחוות של ' מתנחלים צבאיים '
וסרנים

שיצא מגבול פלסטינה  -מצרים  ,בין רפית ואל  -עריש במערב  ,ועובר

) , ( Iimitanei

דרך מעון  -בירסמה ( באר

שמע )

 -יבאר

שבע  -מלחתה ועד לסך9ל  ,בספר המזרחי של

מדבר יהודה  .מציר זה נמשכו חיבורים עד צוער ודרך טראיאנוס שבעבר הירדן  .מן הצירים

העיקריים של הלימס נמשכו קווי הגנה נוספים לצפון ולדרום  ,בעיקר לאורך הדרכים  .בין
תחנותיו הראשיות של הלימס נבנו כפרים חקלאיים ותחנות משמר
' הלימס הפלסטינאי ' הוא נושא לדיונים רבים וארוכים .

65

משניות .

יש חוקרים  ,דוגמת מ  .גיחון ,

הרואים בו קו מוצק ומאורגן היטב עם מערכת מתוחכמת של ביצורים קדומניים ועורפיים

הקשורים ברשת קשר ואיתות  66 .אחרים  ,דוגמת בוארסוק מפחיתים מחשיבותו ורואים בו
באירופה ,
' דרך מבוצרת ' בלבד  ,אשר בשום אופן אינה משתווה לקווי הלימס הידועים
65

66

6 ,2

ראה מאמרו של י ' שצמן כחוכרת זו ושם ביבליוגראפיה נרחבת  .וכן צפריר  ,הפרובינציות עמ ' . 370 - 365
ראה

כעיקר

הלימס
Tel -

.

:

מ ' גיחון  ' ,הלימס הארץ  -ישראלי כתקופת דיוקלטיאנוס '  ,אילת עמ '

בנגב  ,ארץ ישראל יב ( ספר גליק )  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ ' ; ] 66 - 149

Srudies

; 99 - 86

4 . Gichon , ' The Militaryן

Significance of Certain Aspects of the Limes Palaestinae ' , Roman Fran

 the Limes Palaestinae : /) Stocktaking ' ,מן 91 - 220 ; idem , ' Researchן

w. s .

71 ( , eds .

הנ " ל  ' ,אתרי

.

Inrernational Series

 . 843 - 864קק Keppie , Oxford 1980 ,

.

 .קק Aviv 1971 ,

Frontiers Srudies (British Archaeological Reports

.ע .נ.

] Hanson and

לספירה  ,אשר נתגלתה באזור הסקר

כ  45 -ק " מ

כתובת בנייה לאטינית של בריכת מים  ,משנת

334

ממזרח למפרק שבעבר  -הירדן  .בכתובת מספר

וינקנטיוס  ,מפקד בחיל  -המשמר  ,שבנה את המאגר

בראותו כי משמרות גבול רבים הותקפו מן המארב והומתו מידי הסראקנים בחפשם אחרי מקורות
מים

שלפעמים

היו קווים שנחתמו באופן פיסי ממש דוגמת חומת הדריאנוס בצפונה של

בריטניה  .בצדק הוא טוען שקווי הלימם הפלסטיני והערבי אינם מצויים בקדמת הגבול אלא

במידה רבה בעורפו ועל כן אין הם קוי חזית ממש .
דומה שאין להרחיק לכת לכאן או לכאן  .קווי הלימס באזורנו ( על עצם
67

קיומו של המושג

' לימס ' אין עוררים  ,כיוון שהוא נזכר במקורות יותר מאוחרים מן התקופה הביזאנטית ) היו
עורקי תנועה עיקריים ומוגנים  ,שהבטיחו תנועת כוחות צבאיים ותחבורה אזרחית  .הם עובו
במקומות לא מעטים על ידי יישובם של ה ' מתנחלים  -הצבאיים של הספר ' )  , ( limitaneiוהיוו
מעין עמוד שדרה שאצבעות נשלחו ממנו קדימה לכיוון המדבר

לצורכי

4

הן לצרכי התישבות והן

הגנה .

במשך שנים הפך הלימס הפלסטיני  ,הודות להצלחתו  ,לאנכרוניסטי  .היישובים בתקופה
הביזאנטית התרבו ופרצו אל מעבר ללימס  ,לכיוון פנים המדבר  ,כשהם נשענים על הקו

בערפם .

המוצק של הלימס  ,המצוי

68

במילים אחרות  -מעצם היותו קו נוקשה שאינו בר הזזה הפכה אותו הצלחתו לבלתי

יעיל  .היישוב פרץ אל מעבר לתחומים ' המסורתיים ' של ארץ המזרע  ,שהלימס נועד להגן

עליה ושיטת ההגנה הסטאטית כבר לא ענתה על הצרכים  .היא הוחלפה במידה רבה בשיטה
אחרת

:

פיזור יחידות משמר ויחידות חיילי לימם ביישובי הספר  ,אך בעיקר נהוגה היתה

קניית השקט הבטחוני על ידי כריתת בריתות בתשלום עם חלק מן השבטים הנוודים  .אלה
מונו לשמש כ ' שומרי המדבר '  ,וחלק ניכר מהם אף קיבל על עצמו את הנצרות ולימים
השתלב במערך היישובי
67

 .קק 80 ) 1976 ( ,

הביזאנטי .

,

.

~1 Classical

219 - 229
68
69

69

,

.

Limes Arabicus ' , Harvard Studies

"

'

י ' צפריר  ' ,בעית מבטחון של ספר המדבר בתקופה הביזאגטית '  ,טבע וארץ ץ (  , ) 1975עמ '
ראה

במיוחד

,

G . W ..

. 218 - 213

Meyerson , kThe Desert of Southern Palestine According ] 0 Byzantine :

 . 160 - 172קק 107 ) 1963 ( ,

.

the American Philosophical Society

0

Sources ' , Proceedings

.ק

53

יורם צפריר

אך התהליך שתואר למעלה משקף התפתחות שחלה בהמשך המאה הרביעית ואילך .
בתקופה שאנו דנים בה  ,סמוך לשנת

300

לספירה  ,עדיין היה תהליך קימומה של ההתישבות

בנגב בראשיתו ( על עבר הירדן אין בידינו נתונים ברורים ) ועדיין נודעה חשיבות ראשונה
במעלה לקו הלימם עצמו  .בהקמת קו הלימס היה משום הודאה בחומרתן של פשיטות

הנוודים  ,אשר עלו מן המדבר ותקפו את ארצות המזרע  .אויבים אלה לא היו נחרצים
ומסוכנים כמו הפרתים  ,התדמורים והסאסאנים במזרח  ,או הברברים במערב  ,אך פעילותם
הטרידה מאד את שליטי רומא ולאחר מכן את קיסרי ביזאנטיון  ,עד לכיבוש הערבי  .ההכרה

בחומרתן של פשיטות הנוודים במזרח ( או כפי שנקראו אז ה ' סראקנים ' )  ,במיוחד לאור
האפשרות שהסאסאנים יעמדו בעורפם ויעודדו את פשיטותיהם  ,הביאה את קיסרי רומא
להחלטה על שינוי המערך

הבטחוני .

במקום יחידות עזר מקומיות  ,הוצבו בגבולות יחידות הצבא הסדיר עצמו  .אלו היו
נסיבות העברתו של הלגיון העשירי
על כרחנו אנו מגיעים למסקנה

המסקנה שהעלה אבי  -יונה עוד

ממרכז הארץ אל הגבול הדרומי מזרחי .
שהקמת הלימם  -פלסטינה חלה בימי דיוקלטיאנוס .

ב : 1955 -

שהלימס הוא יציר ' תקופת ההערכות מחדש של

הצבא והמימשל הרומיים בימי דיוקלטיאנוס קיסר '

70

החדשות כגון אלו של גראף י 7שפיידל 72ובוארסוק ,

73

סראקנים

חיזוק .

מקבלת משנה

העבודות

מעידות שאכן היתה פעילות של

באזורי המדבר במחצית השנייה של המאה

השלישית .

חיזוק לתיארוך

הדיוקלטיאני  ,אפשר למצוא גם במסקנות הסקר של פארקר בעבר הירדן  ,אף על פי שהוא
תולה בסקר הארכיאולוגי יותר מאשר זה מסוגל

ו.

לתת .

74

מדוע הועברו חבלי הדרום מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה

לראשונה לאחר תקופת המשבר הארוכה קם דיוקלטיאנוס כשליט חזק
לארגונה מחדש  ,הצבאי  ,הכלכלי והמינהלי  ,של המדינה

הרומית ' .

7

ותקיף  ,שהתפנה

דיוקלטיאנוס הבין

ששורש המשבר הממושך באימפריה היה חוסר יציבותו של השלטון המרכזי וחילופם
המהיר של קיסרים ברומא  ,בגלל מרידותיהם של מצביאים בעלי תביעות בחלקי האימפריה
השונים  .הוא ביקש להקים מבנה מינהלי שתהיה בו גם הקטנה של הסמכויות והכוח הממשי
המצויים בידי מפקדי הצבא בפרובינקיות  ,וגם חיזוק מעמדו של הקיסר כשליט עליון בראש
הפירמידה השלטונית  .לשם כך הוא חילק את הקיסרות לשנים  -מזרח ומערב  -ובכל

70

מ ' אבי יונה  ' ,לשאלת זמנו של הלימם הארץ  -ישראלי '  ,ארץ  -ישראל ה ' ( ספר מזר )  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '

. 137 - 135

54

.9

71

גראף  ,לעיל הערה

72

 . 687 - 730קק  Arabia ' , ANRW 11 8 ,תו M . P . Speidel , 'The Roman Army

73
74

יעיל

.

1 . Parker , ' Archaeological Survey of the Limes Arabicus : /) Preliminary
הערות 67 , 6
Report
'
',

 . 19 - 31קק 21 ) 1976 ( ,
5ד

.

of

the Depariment of

,

0

ראה על כך במירבד 1 18 t (itrarchie 1 , Paris 1946 :ם Seston , Diocleitian

עמ '

. 37 - 36

5.

Annual

 .יל .

ג ' ונס  ,לעיל  ,הערה

, 32

מדוע הועברו הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני מן הפרובינקיה ערביה

חלק הציב שליט בכיר אשר קיבל את התואר ' אוגוסטוס '

) . ( Augustus

די ון

כל אחד משני

החלקים האמורים חולק אף הוא לשניים  ,אחד נותר תחת שלטון אוגוסטוס  ,והאחר תחת

שלטון מפקד הכפוף לו שקיבל את התואר ' קיסר ' ). ( Caesar
בשליטים והיה אוגוסטוס של המזרח  .ארבעת חלקי האימפריה נחלקו למחוזות משנה
שנקראו דיוקסות  .בתחום כל אחד מאלה היו בדרך כלל פרובינקיות אחדות  ,אשר נשלטו ,
כל אחת  ,בידי נציב  .סוריה  ,פלסטינה  ,ערביה ומצרים נכללו בדיוקסה של המזרח שנקראה
 .הפרובינקיות  ,על פי רוב  ,צומצמו בשטחן  ,על ידי חלוקה  ,כדי לייעל את השלטון
ולצמצם את כוחו של הנציב  .הנציבים עצמם הונמכו מבחינת מעמדם האישי ורבים מהם
היו מבני מעמד הפרשים  ,ולא כקודם בני מעמד סנאטורי  .הכינוי הגמון ( ע1
78ת )  ,או

דיוקלטיאנוס עצמו היה הבכיר

"

ברומית  , praesesאשר במקור היה שם דרגתם של הנציבים מן המעמד הנמוך  ,הפך לתואר
כולל של הנציבים בפרובינקיות  ,אפילו אם היו בעלי דרגה אישית גבוהה

יותר .

צעד ארגוני חשוב מזה היה החלטתו של דיוקלטיאנוס ליטול מנציבי הפרובינקיות את
הפיקוד הישיר על לגיונות הצבא  ,אם היו לגיונות תחת מרותם  ,ולמסור את הפיקוד הצבאי
לידי מפקד מיוחד -

דוכס ). ( Dux

לעתים אף לא היתה חפיפה בין תחום שלטונו של הנציב

האזרחי לבין שלטון הדוכס  -אך לא כזה היה המצב בפרובינקיה של

פלסטינה .

לכאורה אפשר היה להסביר את העתקת חבלי הדרום מתחום ערביה לתחום פלסטינה
כחלק מן המדיניות להקטין את שטחי הפרובינקיות ולצמצם את כוחם של שליטי

הפרובינקיות  .אך כמובן שאין הנימוק תקף  ,כיוון שרווח הקטנת ערביה יצא בהפסד גידולה

של פלסטינה ( עניין אחרון זה תוקן כאמור רק כששים שנה יותר מאוחר בעת שפלסטינה
עצמה חולקה לשניים והדרום נכלל במסגרת העצמאית של ' פלסטינה

סאלוטריס ' ) .

טעמו של השינוי קשור היה במגמה לשמור על כוחו של נציב ערביה  ,ויותר מכך של

דוכס  -ערביה  ,שלא יגדל ולא יסתעף יתר על המידה  .הדברים קשורים באופן ישיר בהעברת

הלגיון והקמת הלימם בדרום  ,צעד שבא כאמור  ,לענות על צרכי הבטחון בדרום מזרח  .לולא
השינוי הטריטוריאלי היתה המעמסה כולה של מלחמה בשבטי הדרום והמזרח  -ואולי
אף הפרחים והסאסאנים שבעורפם  -מוטלת על כתפי דוכס ערביה לבדו  ,שהרי ערביה

כאילו עטפה את פלסטינה בחגורת הגנה מכל צדדיה  .בפלסטינה  ,לעומת זאת  ,ישב הלגיון
העשירי בירושלים  ,עניין שכבר מזמן הפך למיותר  .נטיית היהודים למרוד רגעה זמן רב

קודם לכן  -מאה וחמישים שנה עברו מאז דיכוי מרד בר כוכבא  .גם המשימות האזרחיות

שהלגיון אמור היה לעסוק בהן  :ייסוד ערים  ,התקנת דרכים ובניית אמות מים כבר הושלמו
בעיקרן  .מזה עשרות שנים לא נוסדה אף קולוניה חדשה בתחומי פלסטינה  .במצב דברים זה
היתה שהותו של הלגיון בלב העיר האזרחית משום בזבוז ואפילו מיטרד ופתח

לסכנות .

בתנאים אלה היתה העברת הלגיון דרומה צעד מובן מאליו  .אך אם הועתק הלגיון העשירי
לחזית הדרומית לפני שחבלי הדרום סופחו מפלסטינה לערביה  ,היה עולה הכוח שבפקוד
דוכס ערביה לשני לגיונות  ,השלישי הקירינאי שמרכזו בבצרה  ,והעשירי שמרכזו באילת
( ובשלב מסוים אף לשלושה לגיונות  ,כי הרי ה ' נוטיטיה דיגניטאטיום ' מציינת גם קיומו של
לגיון נוסף  ,הלגיון הרביעי  -מארסיה  -בביתורו )

.

היה זה ריכוז כוח גדול ממה שנטה

דיוקלטיאנוס  ,לשיטתו  ,לאפשר  .הפתרון הפשוט וההגיוני ביותר היתה העתקת חבלי הדרום
מתחום ערביה לתחום פלסטינה  .על ידי העתקה טריטוריאלית זו חולקו העומס  ,האחריות

55

-

ולא במקום אחרון העוצמה הצבאית  ,בין שני המפקדים  .דוכס ערביה היה ממונה על

צפון הגזרה ומרכזה ודוכס פלסטינה על

דרומה .

על ידי צעד זה אף לא ניטלה ממפקד פלסטינה האפשרות לנייד את הלגיון בעת סכנה  ,או

להציב חלק מיחידותיו בנקודות תורפה בגזרות אחרות בצפון  .ואכן ה ' נוטיטיה דיגניטאטום '

מספרת על קיומן של יחידות שונות בירושלים  ,במעלה אדומים ( = בין ירושלים

ליריחו )

וסמוך לירדן .
אם אמנם עומדים הדברים שלמעלה בפני הבקורת  -מסתבר טעמו של אחד השינויים
הטריטוריאלים המפליגים ובעלי ההשפעה לדורות בתולדות הארץ  .לא היה זה שינוי
שרירותי לצורכי ארגון או ייעול סתם  ,אלא מעשה טבעי והגיוני  ,פועל יוצא מתנאי זמנו

ומקומו .

216

הערות על הארגון מחדש בדרום הארץ  ,על גבולה
הדרומי של ערביה ועל אודות מחנה הלגיון העשירי

בעבר  -הירדן

ישראל רול

יורם צפריר מתמודד בצורה מאלפת עם אחת מן הבעיות הקשות הקשורות בתולדות

המינהל של ארץ  -ישראל בתקופה הרומית המאוחרת ; זאת על  -ידי הצגת מכלול המקורות
המתייחסים לנושא  ,ניתוחם והצגת תמונה פרשנית  .בהקשר לדברים
על שלוש

א.

אלה  ,בכוונתי להעיר

נקודות .

ראשיתו של הארגון  -מחדש [ = ריאורגניזציה ]  .אין ספק בכך  ,שאת עיקר

הארגון  -מחדש של המינהל והצבא הרומיים בארץ  -ישראל שלאחר תקופת האנרכיה יש
ליחס לקיסר דיוקלטיאנוס

( 305 - 284

לספירה )  .אולם  ,נראה שהמאורעות המדיניים

והצבאיים שהתרחשו במרחב הסורי  -ארצישראלי ברבע השלישי של המאה השלישית
לספירה חייבו להתחיל בתהליך זה עוד לפני כן  .כידוע  ,בשלב מסוים ניצלו שליטיה של
העיר תדמור ( פאלמירה ) את חולשתו של השלטון הרומי המרכזי  ,השתחררו מעולו והקימו

מסגרת מדינית עצמאית ואף השתלטו על ארצות אחדות  ,וביניהן ארץ  -ישראל  .המערכת
המינהלית והצבאית של הרומים בארצות אלה נפגעה קשות עקב הכיבוש התדמורי ואולי
אף התערערה

לחלוטין  .י

עם נפילתה של תדמור והכיבוש  -מחדש של המרחב הסורי -

ארצישראלי בידי הקיסר אורליאנוס

( 275 - 270

המינהל האזרחי ואת המערך הצבאי במרחב

לספירה ) נוצר צורך דחוף לארגן מחדש את

זה .

2

היות שפעולה מסוג זה מתבצעת כרגיל

בשלבים  ,ובמשך תקופה לא  -קצרה  ,יש להניח שהיא החלה בתקופת אורליאנוס  ,המשיכה
בימי פרובוס

( 282 - 276

לספירה ) ובוצעה בשלמותה בתקופת דיוקלטיאנוס  .בהקשר לדרומה

של ארץ  -ישראל  ,מן הראוי להזכיר את המימצא הנומיסמאטי ממגדל צפית שנתגלה
בחפירות שנערכו ב -

1971

על  -ידי מ ' גיחון ושבהן השתתף גם

המחבר .

3

בשכבה ב ' של

המגדל נתגלו שש מטבעות שארבע מהן תוארכו ; הן שייכות למחצית השנייה של המאה
1

על המציאות בארץ  -ישראל בתקופה זו ראה  :מ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזאנטיון  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '
; 110 - 107

י " ל לוין  ' ,ארץ  -ישראל במאה השלישית '  ,צ ' ברם  ,ש ' מפראי  4 ,צפריר ומ ' שטרן ( עורכים ) ,

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '
2

 - 124ד. 12

בכך דן בהרחבה גראף במאמרו D . F. Graf, ~ The Saracens and the Defense of the Arabian
 . 19ק Frontier ' , BASOR , 229 ) 1978 ( ,

3

.

ראה  the Negev ( Israel ) ' , Saalburg Jahrbuch , 31 :תן burgus

 . 16 - 40קק ) 1974 ( ,

8

4 . Gichon , ~ Migdal Tsafit ,ן

ץ /ענ

ישראל רול

השלישית  ,אך לפני תקופת דיוקלטיאנוס

;

שתיים מהן הוטבעו בימי פרובוס .

4

למימצא זה

חשיבות מיוחדת  ,היות שמגדל צפית שמר על קטע מהכביש הרומי שחיבר את ממפסיס עם

צוער וכרך  -מואב ואשר שימש ציר  -תחבורה מרכזי בין המערך הצבאי הרומי שבצפון הנגב
לבין הלימם

ב.

שבעבר  -הירדן .

5

גבולה הדרומי של הפרובינקיה

ערביה .

הפרובינקיה ערביה לא הסתיים בקרבת אילה

מן הראוי להדגיש  ,ששטחה של
כי אם נמשך הלאה  ,דרומה  ,עד

( עקבה ) ,

מראין  -צאלח ואולי אף מעבר לה  .על כך עמד כבר בזמנו החוקר הצרפתי סייריג  ,אשר פרסם
מימצא אפיגראפי המצביע על כך שיחידות מהצבא הרומי סיירו עמוק בתוך החג ' אז  ,במאות

השנייה  -השלישית

לספירה .

6

חיזוק לכך ניתן למצוא בכתובת  -הקדשה יוונית של חייל

עצמה .

מהלגיון השלישי הקירנאי שנתגלתה לאחרונה במראין  -סלית

7

בתקופת דיוקלטיאנוס הועברו  ,כאמור  ,הנגב ואדום מפרובינקיה ערביה לפרובינקיה

פלסטינה  .השאלה היא  ,מה עלה בגורלו של צפון החג ' אז

?

האם ויתרו הרומים על חבל  -ארץ

זה או שסיפחו גם אותו  ,או לפחות חלק ממנו  ,לפרובינקיה פלסטינה

הדעת .

הראוי לתת עליה את

ג.

?

לפנינו בעיה שמן

הבעיה של אודרוי .

אם ננסה לברר אילו לגיונות שמרו על המרחב של עבר  -הירדן

ודרום  -סוריה  -כלומר על גבולה הדרומי  -מזרחי של האימפריה הרומית  -ואת מקום
הצבתם של אותם לגיונות  ,תתקבל התמונה הבאה

:

הלגיון השלישי הקירנאי  ,אשר הוצב בבצרה

)

,

היא בצרה שבדרום  -סוריה

דהיום ) עוד בשליש הראשון של המאה השנייה לספירה  ,שימש ככוח צבאי עיקרי במרחב

הנידון במאות השנייה  -השלישית לספירה  .הפעילות הענפה והמגוונת של גייסות הלגיון
הזה משתקפת היטב בכתובות הרבות שנתגלו באתרים שונים שלאורך ספר המדבר עד ,

כאמור  ,מדאין  -סליח  .הלגיון העשירי פרטנזיס  ,שמפקדתו חנתה באילת

(  = 14118עקבה )

בסוף המאה השלישית או בראשית המאה הרביעית לספירה  ,הוסיף מימד נוסף למערך

ההגנה הרומי באזור  .יחידותיו ודאי .לקחו חלק פעיל בהגנת דרום עבר  -הירדן וראש מפרץ -
אילת .
בין בצרה לאילת מצויים שרידיהם של שני מחנות  -צבא גדולים אשר שימשו  ,ללא ספק ,

כמחנות  -לגיון

)1 :

לג ' ון  ,המצוי ממזרח

לכרך  -מואב .

)2

אודרוח :הממוקם

מזרחית לפטרה .

8

על  -פי התכנית של מגדלי הפינה שלהם  ,קיימת אפשרות לתארך מחנות אלה לתקופת
4

5

שם  ,עמ '  . 23המטבעות זוהו על  -ידי א ' קינדלר .
136 - 161

6

.

ראה  Judaea ' , The Jerusalem Cathedra 3 ( Jerusalem :תן 011 , ' The Roman Road Systemן 1 .

.ק .

( 1983

 . 218 - 223קק 22 ) 1941 ( ,

" route de Medine ' , Syria .

 . 11 . Seyrig , ' Postes romalnes sur 1חיזוק

לדעתו של סייריג ניתן למצוא במאמרו  Arabia Provincia ' ,מס Report

?
~

ונ

 . 230ק ) 1971 ( ,
7

22

.

י. 6

Archaeologf

Journal ofRoman Studies

' Arabia

"

4נ '

Bauersock ,

G . W.

מ!

T . C . Barger , ' Greek Inscription Deciphlered
(
; Seal Found

 . 139 - 140קק ) 1969 ( ,
8

% . Brdnnow 1 ! A . Von Domaszewski , D
ראה  . :קק . ie Provincia Arabi~ 1 ( Strassburg ] 904 ( ,

 . 24 - 38קק 431 - 463 ; 11 ( Straasburg 1905 ( ,
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1

תכנית המצודה באהדרוח ' שבעבר  -הירדן המזרחי  ,לפי א ' קיליק .

59

ישראל רול

מצודת

אודרוח '

דיוקלטיאנוס .
צויין לעיל

9

-

שרידי מגדל

מס ' 5

בלג ' ון חנתה  ,קרוב לודאי  ,מפקדת הלגיון הרביעי מארסיה כפי שכבר

על  -ידי י ' צפריר .

השאלה היא  ,לאיזה לגיון נועד המחנה

שבאודרוול ?

בנידון  ,והחפירות שבוצעו לאחרונה באתר לא תרמו עד כה

אין בידינו שום רמז של ממש

לבירור סוגיה זו " .

ן

הבעיה היא ,

שגם אין ביכולתנו להצביע על הגורם שאייש את המחנה  .הפתרון הסביר ביותר שניתן
להצביע עליו כרגע הוא  ,שהמחנה הוקם עבור הלגיון העשירי  ,לאחר שזה ירד מירושלים

דרומה  .זמן לא  -רב לאחר  -מכן  ,הועברה היחידה מאודרות לאילה  .יש לקוות שהמשך

החפירות באתר יתרמו להבהרת סוגיה סתומה זו .

9

eo

מגדלי הפינה של אודרוח ' ולג ' ון דומים להפליא לאלה של מבצר קאצר בשיר  ,למשל  ,המתוארך
באמצעות כתובת לתקופת דיוקלטיאנוס ; ראה  ,בריגוב ודומשבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 8כ  ,עמ ' . 59 - 49

הסוגיה כולה  ,בתוספת הקבלות רבות נוספות  ,נידונה על  -ידי בעבודת הגמר לתואר שני והוגשה
e limes de provincia Arabia
לאוניברסיטה של פריז ( סורבון ) בשנת  1965תחת השם :

שהוכנה

בהדרכתו של ג ' פיקארד .
10

ראה  Empire : 1980 and 1981 Seasons , 24 :חב Killick , ' Udruh - The Frontier of

 . 110 - 131קק Preliminary Report ' , Levant, XV ) 1983 ( ,

24 .

העברת הלגיון העשירי דרומה

:

לבטחון הספר הארץ  -ישראלי
או לבטחון דרכי המסחר להודו ואתיופיה

זאב רובין

נאמרו כאן דברים כבדי משקל על אודות הסיבות לסיפוח הנגב  ,דרום עבר  -הירדן וסיני
לפרובינציה פלסטינה בימי הקיסר דיוקלטיאנוס  .יש להדגיש מייד את אופיים ההיפותיטי
של הדברים  ,ואף המרצה  ,נראה שאינו מתכוון להציגם כאמת בדוקה ומוכחת  .דבר זה ודאי
שאינו אפשרי בשל אופיים הפראגמנטארי של המקורות

שבידינו .

מידת תקפותה של ההיפותיזה תלויה ביכולתה להסביר ולבאר בדרך מוצלחת תופעות
תמוהות ומוקשות  ,שעצם קיומן מעורר את הבעיות  ,אשר להן נועדה ההיפותיזה להוות
פתרון  .בכל מקרה אשר בו מוצע פתרון היפותטי לבעיה היסטורית יש לבדוק  ,אפוא  ,האם
לא קיימת היפותיזה חלופית  ,המבארת ומסבירה את העובדות והתופעות הקשות שבבסיס
הבעיה באורח בהיר  ,תמציתי ויעיל יותר  .הנקודות הבאות אינן אלא הרהורים ראשונים
בשולי ההרצאה  ,וברור שהם טעונים בדיקה מפורטת ומדוקדקת  ,ופיתוח מלא יותר  ,בטרם
יוכלו לשמש היפותיזה תקפה  ,הראויה לעמוד כפתרון חלופי לזה שהוצע

א.

כאן .

אין בידינו כל עדויות חדות וחלקות לפעילות מוסכנת של נוודי המדבר בגבולה

הדרומי של ארץ  -ישראל  ,בתקופה שבין מפלת זנוביה

(

)

ובין הפלישות שיזמה

מאותה מלכת הסראקנים ( תאריכן נקבע לאחרונה מצורה משכנעת למדי על  -ידי בוורסוק
לשנת חייו האחרונה של ואלנס  . ) 378 ,תקפותו של ' הטיעון מן ההעדר '
110ת

(ן

Argumentum

"
 ) 511לגבי תקופה  ,אשר אין אנו משופעים במקורות אודותיה  ,הינה יחסית בלבד  .אולם

"
במקרה

שלפנינו יש חיזוק לסברה  ,כי במשך רוב התקופה הקובעת לא זו בלבד ששבטי

הסראקנים בדרום הארץ שמרו על השקט  ,אלא אף קשורים היו בקשרי ברית
רומא  .ההיסטוריון הכנסייתי הארץ  -ישראלי סוזומנוס

) ( Sozomenos

) ( foedus

עם

תולה את הסיבות

לפלישותיה של מאווייה במות בעלה  ,אשר כתוצאה ממנו ' הופרה בריתו עם

רומא ' .

ן

מכאן

אנו למדים  ,כי לפני מותו נשמר השלום כתוצאה מברית זו  .לשונו הסתמית והמעורפלת
של סוזומנוס ( ' הופרה הברית '

הם שהפרו את הברית  ,אלא
' בעלי הברית '
1

; עס
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"
הרומים ,

]ם)

אף מרמזת  ,כי לא הסראקנים

אולי בשל סירובם להכיר במעמד אישה כמנהיגת

). ( foederati

Christlichen

Griechischen

61
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Sozomenos ,

 . ( Schrftsteller der ersבדיון אחר אנסה להוכיח  ,כי

הוא המקור הטוב ביותר העומד לרשותנו בכל הנוגע לפרשת מאוויה .

זאב רובין

ב.

אם נכונה הסברה שהסראקנים במרהבי סיני והנגב שמרו בדרך  -כלל על השלום עם

רומא  ,ואף עמדו בקשרי ברית עמה נגד סכנה פוטנציאלית מפולשים רחוקים יותר  ,יש משום

הנמקה מעגלית  ,החוזרת אל נקודת מוצאה הבלחי  -מוכחת  ,בכל נסיון להסביר את מערכת
הביצורים שבדרום הארץ כקו  -הגנה המכוון נגד פולשים כאלה דווקא  .אם אמנם נפתרה

בעיית האיום של הפלישות על  -ידי בריתות  -הגנה יעילות  ,לא היה עוד צורך בקו  -ביצורים
נוסח

ה ~ limes -של אירופה ,

כדי למנוע איום זה .

ראויה אפוא בכל זאת לתשומת -לב מחודשת העובדה שצוינה על  -ידי המרצה עצמו  ,כי
מערכות הביצורים  ,שנהוג להתייחס אליהן כאל

ה ' לימס פלסטיני ' וה ' לימס ערביקוס ' ,

קשורות קשר הדוק בדרכים הרומיות  .עובדה זו מצדיקה את בחינת ההנחה  ,כי מטרתם של

ביצורים אלו היתה להגן על נתיבים ועל אורחות  -מסחר ; ולא מפני אויבים מחוץ אלא מפני
ליסטים מזוינים  ,אשר לא סיכנו סיכון של ממש יישובים מבוססים  ,אולם היוו איום שאין
להתעלם ממנו על הנעים בדרכים  .לאור הנחה זו  ,ייתכן שתתבארנה אף הריפורמות של

דיוקלטיאנוס בדרום ארץ  -ישראל בצורה בהירה ויעילה יותר מאשר על  -ידי ההיפותיזה

שהציג המרצה .
נראית ומתקבלת
ג.

מאוד על הדעת ההנחה  ,כי השינויים במערך הפרובינציאלי בדרום

ארץ  -ישראל והעברת הלגיון העשירי פוענסיס לאילת הינם שני צעדים הקשורים קשר הדוק
זה

בזה .

אולם העברת הלגיון העשירי לאילת נראית מוזרה מעט דווקא לאור הטענה ,

שהרפורמות נועדו להגן על הפרובינציות פלסטינה וערביה מפני פשיטותיהם של נוודי
המדבר  .האזור הפגיע ביותר לפשיטות כאלה צריך היה להיות  ,מטבע העניין  ,אזור היישוב

בצפון הנגב  .מה היה אפוא הטעם בהעתקת בסיס הלגיון דרומה  ,לאילת המרוחקת  ,כך שכל

האזור הקשה לתעבורה של מרום הנגב חצץ בינו ובין האזור המועד לפורענות ? גם הנסיון
לתרץ נקודה קשה זו על סמך

ה ~ , ' Notitia Dignitatum ' -המעידה על הימצאם של חילות -

מצב בנקודות  -מפתח לאורך נתיבי תעבורה אפשריים מאילת צפונה  -אינו פותר את
הבעיה עד תומה  .העובדה התמוהה  ,שעתודת הכוח הצבאי החשובה בדרום נשארה מנותקת
ממרכזי היישוב החשובים בנגב  ,אינה מעידה על תבונה אסטראטגית יתירה  ,אם אמנם
חשופים היו מרכזים אלו עצמם תדיר לסכנת פלישות ופשיטותי

ד.

נבחן עתה את העברת הלגיון העשירי דרומה לאור ההנחה  ,שלא היישובים היו

נקודות התורפה במערך המגננה  ,אלא הנתיבים עצמם ואלו הנעים בהם  .פגיעותם של אלו
גדולה הרבה יותר  ,ואין צורך להניח קיומה ל סכנת פלישה בממדים של נדידת עמים או
שבטים כדי להבין את הסכנה האורבת להם אפילו מצד קבוצות קטנות  ,פוגעות ובורחות ,
של ליסטים

מזוינים .

חילות  -מצב קטנים  ,מסוג אלה המתוארים ב ~' Notitia Dignitatum ' -

מתאימים ביותר דווקא לצורך מגננתי זה  .אם נניח הנחה סבירה כשלעצמה  ,שחלק ניכר
מהתנועה על צירים אלו היה תנועה של שיירות  -סוחרים  ,יסתבר גם הטעם שבהעברת הלגיון

2ע)

העשירי לאילת  .מפרץ  -אילת היה המוצא הטבעי לתנועת סוחרים כזו דרומה  ,בדרכה
 מוצא כזו  ,שבה נוטות היו להתרכז שיירות רבות  ,ואליהלאת ופיה ומשם להודו  .נקודת
חילות-
הובאו סחורות רבות  ,היתה זקוקה ילהגנתו שלי כוח צבאי מרוכז וגדולן יותר מאותם י

מצב שהוצבו במצדי הדרום  ,כמתואר

לעיל .

העברת הלגיון העשירי דרומה

די ון

תנועת סוחרים דרך מפרץ  -אילת לאתיופיה ולהודו  ,במסגרת מערכת יחסים

ה.

מסועפת של ממלכת

(

)

שבאתיופיה עם הקיסרות הרומית  ,קרוב לוודאי קיבלה

תנופה גדולה בימי הקיסר דיוקלטיאנוס
רופינוס

( 5טתתט2 , ) 1

הכנסייתיים

( . ) 305 - 284

על כך מעיד ההיסטוריון הכנסייתי

ובעקבותיו ( או בעקבות מקורו גלאסיום

סוקראטס

) socrates

3

וסוזומנוס .

4

סיפורם

מקיסריה )

מתייחס

קונסטאנטינוס  .מתאר הוא את מסעם של פילוסוף בשם מרופיוס
בנןו  ,פרומנטיוס

)

)

באותה עת את
כפי שמקובל היה לכנות
~

אמנם

) ( Meropius

ואידסיוס )  , ( Aedesiusל ' הודו הקרובה '

אתיופיה .

ההיסטוריונים
לתקופת
מצור ושני

)Citerior

, ( India

המסע מתואר אמנם כיוזמה חלוצית ,

ששיאה העברת האתיופים אל חיק הנצרות  ,אולם משפט  -מפתח אחד מרמז על הצורך
ביוזמה חלוצית כזו  .המסע נערך שעה שהופרה ברית בין האתיופים לרומים  .הדעת נותנת בי
ברית היתה קיימת בימי דיוקלטיאנוס  ,ואשר במסגרתה שגשגו מן הסתם גם יחסי מסחר עם
אקסום ודרכה  -הופרה בעת מלחמות האזרחים שלאחר פרישתו  .מסע מרופיוס יכול

להתפרש כמסע  -גישוש לחידוש הקשר  .לא כל אשר מספרים המקורות הנזכרים על מותו
ועל השגי בניו בעזרת אלוהי הנוצרים ראוי לאמון ככתבו וכלשונו  ,אולם מסגרת הסיפור
סבירה

מן

ואמינה .

ו  .אסוציאציה אחת מופיעה אצל רופינוס ואצל סוקראטס בתיאור מסעו של מרופיוס .
הראוי להתעכב עליה  ,שכן יש בה כדי לסייע להבנת הרקע למסע מרופיוס לאתיופיה  .שני

המקורות האלה מזכירים מסעו של חוקר בשם מטרודורוס  ,אשר הגיע ל ' הודו המרוחקת ' ,

כלומר להודו עצמה  .לא הרבה ידוע לנו על מסע זה  .הכרוניקון של הירונימוס מזכיר את
השם מטרודורוס

ב , 330 -

אך אינו מזכיר את מסעו  .אמיאנוס מארקלינוס

) Ammianus

תולה בכזביו את אשמת חידושה של המלחמה נגד פרס הסאסאנית  ,לאחר

( Marcellinus

רגיעה .

כארבעים שנות

5

קשה לדעת בדיוק לאלו כזבים מתכוון אמיאנוס  ,אולם הכרוניקאן

הביזאנטי גיאורגיוס קנדרנוס

) ( Cendrenus

מספר על מטרודורוס  ,אשר הביא מהודו

אוצרות נפלאים של שכיות  -חמדה  ,שחלקם נגזל על  -ידי שאפור מלך פרס בדרכו חזרה
מערבה .

דומה  ,שיש כאן רמז למכסים הכבדים שגבו שלטונות פרס הסאסאנית מסוחרי

6

ביזאנטיון .

במאה החמישית נהיה עדים לשורה שלמה של נסונות לנתק את הקיסרות

הרומית מתלות בממלכה הסאסאנית  ,הן בתחום המגננה נגד הברברים והן בתחום

הכלכלי .

לארץ  -ישראל וליישוב בגבולותיה של שבטים סראקנים  ,שהיגרו מגבולות פרס הסאסאנית ,
בגבולותיה  ,נודע תפקיד חשוב בגיבושה של מדיניות זו  .על כך תעדנה הפרשה של ניצור
אספבטוס

וטרבון )  , ( Terebonובייחוד פרשת יישובו של אמורקסוס

) ( Aspebetos

) ( Amorcesos

באי המכונה יוטבה ( כנראה ג ' זירת פרעון  ,סמוך

לאילת ) .

אין זה מן הנמנע שאת ניצניה הראשונים של מדיניות כזו אפשר לבקש כבר בימי
דיוקלטיאנוס

וקונסטאנטינוס .
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