המגעים הראשונים בין יהודים ויטורים בתקופת החשמונאים
(  104 - 146לפני  -הספירה )

היסורים  ,אשר שמם נגזר מ ' יטור '  ,שמו של אחד משנים  -עשר בניו של ישמעאל ( בראשית
כה סו ; דברי הימים א  ,א לא )  ,מכונים בכתובות מלכי

אשור ובבל ' ערבים ' )  Aribiוכיו " ב ) .

הדבר מלמד  ,כי היה זה הכינוי העצמי שלהם מקדמת דנא  ,כינוי אשר ללא ספק נועד לייחדם
ולהגדירם בבירור מבחינה

אתנית .

בספרות ההלניסטית  -רומית הם נזכרים פעמים כ ' ערבים '

ן

ופעמים כ ' סורים '  2 ,כינויים שיש ביניהם זיקה אתנית אך מבחינים הם אבחנה גיאוגראפית
ברורה  .למעשה  ,כבר המקורות המקראיים מספקים לנו את נתוני היסוד ההשובים ביותר

ההלניסטית .

להבנת ההיסטוריה של היטורים בדורות הבאים  ,עד לתקופה

כל האיזכורים אודותם במקרא טבועים בחותם של אורח  -חיים נוודי  -שבטי  ,הקשור

בצאן וגמלים  ,ישיבת -אוהלים  ,חצרים וטירות  ,קשתות  ,שלל

וביזה .

3

ארגונם השבטי היה

במסגרת ' אומה '  ,המקבילה למסגרת ' בית האב ' העברי  4 ,שהם הכינויים המתאימים למונח

הערבי השגור כיום  ' ,חמולה '  .ראשיהם נקראו ' נשיאים לימתם ' ( בראשית כה

יג ) ,

הידועים

 ,כך בתרגום השבעים ובמקורות של התקופה ההלניסטית '.
בכינויים  % 01ק
1טש
כידוע  ,אזור מחייתם של בני ישמעאל בכלל השתרע במרחב המדברי שבין סוריה  ,ארץ -

"

ישראל ומצרים  ,ונרמז פעמים אחדות במקרא  ,כגון מסעות הסוחרים הישמעאלים מהגלעד

1

עיין  :י ' אפעל  ,הנוודים בספר ארץ  -ישראל בתקופת האימפריות האשורית  ,הבבלית והפרסית  ,חיבור לשם

קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '  172ואילך  ,ובמיוחד עמ '
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I.

מכיוון שדיוננו מצטמצם ביחסי

היטורים והיהודים בלבד  ,לצורך הגדרת זהותם האתנית ואיתור מרחב מחייתם  ,נסתפק באיזכורם של
המימצאים והדעות המוסכמות והעדכניות במחקר
2

ראה

בפירוט

:

.נ

)

.

42 the Age ofJesus Christ ed .

 . 562ק ] . Millar , 1 , Edinburgh 1973 ,
3

ראה

למשל

:

ישעיהו כא יז

השירים א ה ועוד  .ועיין

:

;

מב יא

;

:ש

המודרני .
ofthe Jewish People

Vermes

[ להלן

'Scharer, The

].

שירר] .

ס ז ; ירמיהו מט כס  ,לא  -לב ; יחזקאל כז כא

;

תהילים קכ ה

;

שיר

אפעל  ,שם  .ה ' חצרים ' הם יישובי  -קבע שחדלו להיות מחנות  -נודדים  ,אך טרם

התפתחו לכדי יישוב עירוני מבוצר בחומה  .ה ' טירות ' היו תחילה כפרים קטנים וארעיים למחצה  ,ומאוחר
יותר התפתחו לכדי עיירות
4
5

קטנות .

ראה  :נ " ה טור  -סיני  ,ערך ' ישה
Geographica . XVI ,
ראה  ,למשל

אמות '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,א ,

2 , 10 :

ירושלים

 [ Strabo ,להלן  :סטראבון ]

ועוד .

 , 1955עמ '

. 422 - 421

יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית

15

מצרימה (בראשית לז כה  ,כז -כח  ,לו ; לט א )  ,מלחמות גדעון נגד שבטי מדיין  ,עמלק ובני -
קדם ( שופטים ו  -ח )  ,מלחמת שאול בעמלק ( שמואל א  ,סו ב  ,ה  -ט)  .כבר בתקופה המקראית

ידוע על פעילותם של היסורים בתחומי הגלעד  ,הבשן ועד להר  -חרמון ושניר

בצפון עבר -הירדן המזרחי  ,סביבות דמשק ומורדות  -החרמון  ,הר  -הלבנון

;

כלומר ,

ובקעת  -הלבנון .

6

בעת כיבושיו של אלכסנדר מוקדון ידוע על נסיונם למנעו מלגדוע עצים לבניית רפסודות
ומגדלים לצורך הטלת המצור על צור  ,עד כי הוא נאלץ להכניעם במסע צבאי קצר  ,שבו חדר
לעומק

בקעת  -הלבנון עד רכסי הר מול  -הלבנון .

7

פעילות היטורים בדורות הבאים התרכזה בעיקר באזור הלבנון  ,ורק בימי הורדוס חזרו
לפעול במישנה מרץ ובתוקפנות גם באזורים הסמוכים לדמשק  ,לרבות הטראכון

והחורן .

הידיעה הישירה הראשונה הנוגעת ליחסי יהודים ויטורים היא מימי יונתן החשמונאי ,
בזיקה לאירועי שנת

146

לפני הספירה  ,אך לא מן הנמנע כי ידיעות עקיפות מורות אף על

מגע קודם  .לא ברורה  ,למשל  ,זהותם השבטית של הערבים שהתאגדו תחת פיקודו של
טימותיאוס  ,הסטראטגוס הסלווקי של הגלעד ( גלעדיטיס )  ,אשר בהם נלחם יהודה המקבי

במסעו לעבר  -הירדן המזרחי כדי לחלץ את היהודים הנרדפים שם

( 163

לפני  -הספירה ) .

על -

פי אתרי הלחימה שמצפון לנהר הירמוך  -בצרה  ,בצר  ,עלמה  ,חספין  ,מקדה  ,קרנים
ורפון

8

-

אפשר להניח  ,כי היו אלה שבטים קטנים  ,שהזדהו פוליטית עם קבוצות מסוימות

של שבטים יטוריים נאמני הסלווקים  .מנגד  ,מלחמתו הממושכת של יהודה המקבי  9 ,הרחק
מגבולות ארצו ובתנאים קשים  ,שדרשו חציית שטחים צחיחים והרריים  ,מחייבת את
המסקנה  ,שהוא זכה לשיתוף  -פעולה מקומי ולסיוע לוגיסטי משמעותי ונדיב  ,ולא רק למתן

מידע .

10

סיוע כזה יכול היה לבוא מצד הנבטים עצמם או מצד שבטים ערביים קטנים אחרים

אנטי  -סלווקיים  ,שאין אפשרות לקבוע אם היו מסונפים למשפחת הנבטים או היטורים .
מסקנה זו מוצאת חיזוק בעובדה  ,שהיה על יהודה לכבוש מקומות מבוצרים היטב  ,שהצריכו

מן הסתם הפעלת מכונות  -מלחמה  ,פעולות  -סיוע לבניית סוללות  -מצור  ,אספקת בהמות -

משא לגרירה  ,קליעי  -אבן  ,חיצים וכד '  .אין להעלות על הדעת שהוא יכול היה להתמודד

בכוחות עצמו עם בעיות כאלה  ,ללא עזרה ממשית של גורמים מקומיים  .לפי מיקומם
הגיאוגראפי סביר להניח  ,כי המבצרים האלה שימשו חגורת  -ביטחון סלווקית לשמירת
דמשק ומוצאי הדרכים המובילות אליה מדרום  .זו הסיבה שטימותיאוס ניצח על הגנתה

6

השויה  :דברי הימים א  ,ה ט  -יא  ,יח  -יט  ,כג  .שניר מזוהה עם מול  -הלבנון  ,עיין  :י ' אהרוני  ,ערך ' חרמון ' ,
אנציקלופדיה מקראית  ,ג  ,ירושלים

 , 1958עמ '

. 295

מאז תקופת ההתנחלות של שבטי ישראל ( בני ראובן

וגד וחצי שבט המנשה )  ,ובעיקר מאז ימי שאול המלך  ,נדחקו כנראה היטורים יותר ויותר צפונה  ,אל
האזורים שמצפון לדמשק  ,לרבות
7

ראה

24 ; :

24 , 3
8

בקעת  -הלבנון .

, . Historiae~ Alexandri
.
, , 2 , 18 ,י,iMagnL 1

.

Plutarchus , Alexander

מקבים א  ,ה כו ואילך ; מקבים ב  ,יב י  -כו ; יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות היהודים  ,יב ,

המקומות ראה ad loc (pp . 96 ff. , 435 ff. ) :

. 344 - 335

על זיהוי

P . F . M . Abel , Les Livres des' Maccabe'es, Paris 1949 ,

[ להלן  :אבל  ,ספרי המקבים ] ; וראה להלן  ,הערה
9

;11 , 20 , 4 - 5 ; Curtius

,

Arrianus ,, .

.9

קשה להעריך כמה זמן שהה יהודה המקבי בעבר  -הירדן המזרחי  ,אך לבטח המדובר הוא בחודשים אחדים

לפחות  .פרטים נוספים על מערכה זו ראה  :ב ' בר  -כוכבא  ,מלחמות החשמונאים  -ימי יהודה המקבי ,

ירושלים תשמ " א  ,נספח ו  ,עמ ' . 357 - 353
10

כמסופר במקבים א  ,ה כה .

מפת כיווני התפשטות היסורים  ,החשמונאים והנבטים  ,מאה שנייה  -ראשונה לפני  -הספירה .

באופן אישי  ,וזו גם הסיבה שהנבטים היו מעוניינים כל  -כך לפררן אותה  .נראה אפוא  ,כי
לנבטים ולשבטים ערביים מקומיים אחרים ( אולי יטוריים )  ,שלא קיבלו את המרות

הסלווקית  ,היה עניין לשתף פעולה עם יהודה המקבי ; ואלמלא עזרתם  ,ספק רב אם היה הוא

מצליח למלא את משימתו הלאומית  -חילרן קהילות  -ישראל הקטנות והנידחות בצפון

עבר  -הירדן

המזרחי .

החולשה שפקדה את הממלכה הסלווקית  ,בעקבות מלחמות הירושה על הכתר בין
דמטריוס הראשון לאלכסנדר באלאס ובין דמטריוס השני לטריפון  ,הביאה לחיזוק הכוחות

המדיניים המקומיים במרחב הסורי  -ארץ  -ישראלי ועודדה אותם לפעולה נמרצת במטרה

יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית

21

לזכות בהשגים מיידיים  .על רקע זה מגיעות אלינו הידיעות הישירות הראשונות על יחסי
יהודים

ויטורים .

האירוע החשוב הראשון נעוץ במיפנה הדראמטי של שנת

146

לפני  -הספירה  ,כאשר

פקעה הברית בין שליט מצרים תלמי השישי פילומטור לבין אלכסנדר באלאס  ,חתנו  .בגלל

התקדמותם של גייסות תלמיים לאורך החוף הארץ  -ישראלי  -פיניקי ובשל מגמות עריקה

אלכסנדר באלאס מיפלט לנפשו ' ויברח אל ערביה כדי להסתתר שם ' " .

ובגידה מבית  ,ביקש

אין השימוש במונח ' ערביה ' צריך להטעות ולהוביל לזיהויו עם ארצם של הנבטים  ,כיוון

שבהמשך נאמר  ,כי ' זבדיאל הערבי הסיר את ראש אלכסנדר וישלחהו אל תלמי ' .

2ן

קשה

לאתר בוודאות את אזור פעילותו של אותו זבדיאל  ,אם היה במרחבי מדבר תדמור  ,כפי
שנטו מלומדים אחדים להציע  ,או אם בבקעת  -הלבנון  ,כנטיית הרוב  .האפשרות השנייה

מפתה מאוד  ,בשים לב לאירוע אחר ( שיידון עוד להלן ) הקשור במלחמת יונתן בערבים
הזבדיים מדרום לנהר האלוותרוס ( נהר אל  -כביר  ,מצפון לביירות )  ,שנערכה בסמיכות -

זמן ,

אך אפשרות זו איננה ודאית  .השם ' זבדיאל ' מוכר מעדות פוליביוס  ,המספרת על

!3

קרב  -רפיה  ,בו נסתייע המלך הסלווקי אנטיוכוס השלישי הגדול במנהיג ערבי הנקרא
זבדיאל  ,שעמד בראש יחידה של
כולו ,

5ן

10 , 000

קשתים 4 .י שכיחותו של השם הזה במרחב הערבי

לרבות מרחב המחייה הנבטי בדרום והמדבר הסורי בצפון  ,מונעת מאתנו להכריע

בוודאות היכן פעל זבדיאל דנן  ,אם בסביבות תדמור  ,באמסה או
בשנת

לפני  -הספירה שוב

145

בבקעת  -הלבנון .

מעורבים ערביי סוריה והלבנכן בגורל הממלכה הסלווקית .

טריפון  ,מבחירי מפקדיו של אלכסנדר באלאס  ,בא בקשרים עם ולאלצו
8ט 0ג א1י ) הערבי  ,שהחזיק בידיו את אנטיוכוס

טסאו א , 51או

(1

השישי בן אלכסנדר "באלאס ",

" "

6ן

וביקש

ממנו למסור לחסותו את הילד כדי למשול בשמו ולהפר את עצתו של דמטריוס השני

.

לתפוש את המלכות ימאלכו הלז נקרא אצל דיודורוס בשם ןאמבליכוס ( 11% 01קא, ) ' 14
שהוא התעתיק היווני המוכר לשם הערבי הנפוץ והנודע

מליכוס .

7ן

יש המבקשים לזהותו

כבנו של זבדיאל שנזכר לעיל ( מי שהרג את אלכסנדר באלאס )  ,דבר המסביר את מציאות

11

מקבים א  ,יא טז  .התרגום העברי הוא של א ' כהנא  ,הספרים החיצונים  ,כרך שני  ,תל  -אביב תש " ך  .כל

הציטוטים שלהלן מספרי המקבים הם על  -פי תרגום זה .
12

שם  ,שם

יוסף בן מתתיהו ( קדמוניות  ,יג ,

טז .

 ) 118קורא

לו זאבילוס ומכנהו

"

רז 40ט , 5כלומר  :ראש -

. .

מקציניו  ,הליאדס וקאסיוס  ,והוא
שבט  ,או מנהיג  .דיודורוס הסיקילי מספר  ,כי הוא נרצח על  -יד שניים
~

מכנהו בשם דיוקלס ( אולי שמו
 ( 9 - 11להלן
13

:

3

,

:

אבל  ,ספרי המקבים  ,עמ '

. 26

 , 79 ,ר ' . Polybius ,לפי עדות ליוויוס

השלישי גם בקרב מאגנסיה

( 190

15

עיין בפירוט

16

17

~

במיוחד .

"

; 131

דיודורוס הסיקילי ( לעיל  ,הערה

) [ Syracus Liber (Syriacaלהלן  :אפיאנוס ,

ראה  ,למשל :

קדמוניות  ,יג ,

F.

ושטיהל] .

מקבים א  ,יא לט  .והשווה  :קדמוניות  ,יג ,
68

, ( Livius

השתתפו ערבים בצבאו של אנטיוכוס

8 ! 1) . Stiehl ,, DieAraberi
.
 . 279 , 296 ,קק  der alten Welt, 1 , Berlin 1964 ,ן

(  .מ )  [ 356להלן  :אלטהיים

.

, 206

, 212 - 211

 ; 226קירר ,

א  ,עמ '

, 183

וראה עוד

לפני  -הספירה )  ,בהיותם מאורגנים ביחידות של רוכבי  -גמלים וחמושים

כקשתות ענקיות ובחרבות גדולות
:

( 12

- 40 ,

,

,

!

הסיקילי ) .

מקבים א  ,יב ל  -לא  .וראה
להלן  ,הערה

14

דיודורוס

המיוון ) ,

ראה

:

XXXII , 9 ,

,.

;Diodorus

; 131

יד ,

; 370

ועיין

:

, ) 12

לג ,

4

א ; Appianus ,

סיריאקה] .
שירר  ,א  ,עמ '

, 183

הערה

25

ושם פרטים

נוספים .

אריה כשר

22
ילדו הקטן של באלאס בידיו ,

ונראה הדבר מאוד  .יוסף בן מתתיהו מוסיף על המידע של

18

ספר מקבים א הערה  ,כי תחילה לא רחש ימאלכו אמון לטריפון  ,ורק לאחר פעולת שידול

ארוכה ניאות לשתף עמו פעולה  .ייתכן  ,שהתיאור המשלים הזה נשאב על  -ידי יוסף בן
מתתיהו ממקור חיצוני בלתי  -תלוי במקבים אדי ומשום כך אין לדחותו כבלתי  -מהימן  .לפי
מקבים א ( יא מ )  ,שהה טריפון זמן רב למדי במחיצת ימאלכו  ,עד אשר הצליח לבסס את

מעמדו הפוליטי והצבאי וכבש את אנטיוכיה  .העובדה כי דיודורוס הסיקילי ( לג 4א ) קובע

את מקום שבתו ( דהיינו  :בסיס פעולתו) באזור כאלקים  ,יכולה אולי לסייע באיתור ארצם של
זבדיאל וימאלכו

באזור בקעת  -הלבנון

בנו ( ? )

דווקא .

בנסיבות ההן היו אפוא היסורים

( לפחות חלקם אם לא רובם ) והחשמונאים במחנות פוליטיים מנוגדים  :היטורים בעלי  -ברית
לטריפון ואילו החשמונאים בעלי  -ברית לדמטריוס השני  .מסיבה זו ערך יונתן את מסעו אל
אנטיוכיה  ,לסייע לדמטריוס השני ,

בתנועה לאורך חוף  -הים הפיניקי  ,שהיה בשליטת

20

דמטריוס  ,ולא בבקעת  -הלבנון  ,שהיתה בשליטת היטורים  ,אויבי דמטריוס אז  .י2
ברם  ,המציאות הפוליטית היתה דינאמית מאוד  ,ובעקבותיה גם חלו תמורות קיצוניות

ביחסי העמים באזור  .משהתנכר דמטריוס ליונתן  ,פנה לו הלה עורף והצטרף אל מחנה
אויביו בראשות טריפון

( 144

לפני  -הספירה )  ,שבו נמצאו גם היטורים  .הברית הזו הניבה פרי

מדיני מיידי  ,שהיתה לו השפעה חשובה על גורל אזוריה הצפוניים של ארץ  -ישראל ; דבר
שהתבטא במינוי שמעון החשמונאי לסטראטגוס על רצועת החוף מסולמה של צור ועד
גבול מצרים

,

2

על רקע זה התרחשה המערכה הצבאית בבקעת  -חצור שליד קדש הגלילית ,

23

שבסיומה סיכל יונתן את תכניות העיר הפיניקית צור להרחיב את תחום השפעתה באזור

השני .

ההוא  ,תוך שיתוף  -פעולה הדוק עם דמטריוס

מגמות ההתפשטות של הערים

24

ההלניסטיות מזה וההתגודדות הפוליטית הפנימית בממלכה הסלווקית מזה יצרו את

18
19

ראה ,
על

למשל

:

אכל  ,ספרי המקבים  ,עמ '

ולעיל  ,הערה

, 212

מקורותיו החיצונחם של יוסף בן מתתיהו עיין

תשכ " ה ,

עמ ' 22

עמ ' 25

ואילך  ,ובמיוחד

:

. 13

מ ' שטרן  ,התעודות למרד החשמונאים  ,תל  -אביב

נלהלן  :שטרן  ,תעודות]  ,ועיין עוד בהרחבה  :י ' גפני ,

שימושו של יוסיפוס בספר מקבים א '  ,ציון מה ( תש " ם )  ,עמ '

קדמוניות  ,יג ,

נ. 95 - 8

. 142 - 134

20

מקבים א  ,יא מג  -נא

21

השווה  :מ ' אבי  -יונה  ,אטלס כרסא לתקופת בית שני המשנה והתלמוד  ,ירושלים
[ להלן

:

;

אבי  -יונה  ,אטלס

כרסא ] .

על שליטת דמטריוס בציר החוף עיין of ::

 . 227 - 228קק  [ Seleucus, 11 , London 1966 ,להלן  :ביוואן  ,בית
22

מקבים א  ,יא נט ; קדמוניות  ,יג . 146 ,
 . 176 fr.עק 11 , Manchen 19642 ,

 23מקבים א  ,יא סג  -סד  ,סו  -עד
24

;

' לדרכי

, 1966

Bevan , The Jiouse

2 . %.

סלווקוס ] .

פרטים על המיוסרה ראה שטרן  ,תעודות  ,עמ '

,

מפה

 , 49עמ ' 34

; 90 - 89

והשווה 11 . :

ושBengston , Die Strategie 14 der hellenistisches 2

קדמוניות  ,יג ,

, 154

. 162 - 158

קדש היתה  ,כידוע  ,בתחום השפעתה של צור  .ראה  :יוסף בן מתתיהו  ,מלחמות  ,ב ,
התפשטותה לעבר הגליל בימי הורדוס ראה

:

שם  ,א ,

; 238

קדמוניות  ,יד ,

, 298

 ; 459ד  ; 104 ,על

מגמות

. 322 - 313 , 305 - 304

על

תחומה של צור עיין  :מ ' אבי  -יונה  ,גיאוגראפיה היסטורית של ארץ  -ישראל למן שיבת ציון ועד ראשית
הכיבוש הערבי  ,ירושלים תשכ " ג ,
du monde

עמ ' 148

~111 , Histoireיי  .ש

[ להלן  :אבי  -יונה  ,גיאוגראפיה היסטורית] ;  . Hoehner ,יו

;  . 3 , 5ת  . 283 - 284 ,קק Cambridge 1972 ,

.

8.

,

HerodAntipas

 . 340 - 342קק  . Aellenistigue 11 , Nancy 1967 ,זיקתה של קדש הגלילית לצור באה לידי ביטוי פולחני
לפחות עד ימי הקיסרים הנאורים  ,כפי שמוכח מן המימצאים הארכיאולוגיים
)8ע '  1 . % 011 ,ש
; altar
from the Roman emple ~ 81 Kadesh ( upper
 . 155 - 158קק 49 ) 1982 ( ,

,

,

'

~

'

Teitschrift fdr Papyrologie und

2

האחרונים .

ראה

:

4 .ג

Fischer, /) . Ovadiah

Galilee ) ' ,

יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית

23

התנאים לשיתוף  -פעולה בין החשמונאים לערכיי הלבנון  ,אך בה במידה גם הניחו יסוד
לחיכוכים תחרותיים ביניהם

בעתיד .

על רקע הפיצול השבטי הערבי  ,כנתון בסיסי של המירקם הפוליטי באזור  ,נוכל להבין

טוב יותר את היחסים המורכבים האלה  ,שהיו מיוסדים  ,חליפות  ,על שיתוף  -פעולה ויריבות .
הדבר בא לידי ביטוי מאלף כבר בימי יונתן  ,בשני האירועים הבאים
הערבים הזבדיים ,

לפני  -הספירה ,

27

25

שאת שללם מכר בחוצות דמשק

;

:

א  .מסע יונתן נגד

ב  .המסע ל ' ארץ חמת ' בשנת

26

שנועד להדוף את צבאות דמטריוס השני צפונה

143

אל מעבר לנהר אלוותרוס .

פעולות הריגול המוקדמות שערך יונתן בשטת במסגרת מסע המלחמה הזה וההיערכות

הצבאית לתקיפת מחנהו של דמטריוס השני מלמדים  ,כי היו לו בעלי  -ברית בסביבה ; שהרי
מבחינה לוגיסטית ואסטראטגית  ,אי  -אפשר לתאר פעולות כאלה ללא עזרה

מקומית .

28

מסעות  -לחימה מנוגדים אלה יכולים להסתבר  ,רק אם נביא בחשבון את חוסר אחדותם
המדינית של ערביי לבנון באותם ימים ואם נניח שהיתה יריבות  ,לפחות בפרק הזמן ההוא ,

כאלקים .

בין שבטי הזבדיים לבין שכניהם בסביבות

מעניין לציין בהקשר זה  ,כי המסע ל ' ארץ חמת ' נועד למנוע מדמטריוס השני לחדור אל
ארצו

של

) ) 811 TnV XePav aOToD

יונתן .

מנוסח הכתוב יכול להתעורר הרושם  ,כי

29

מנקודת מבטו של יונתן חפף הגבול הצפוני נבל ' ארצו ' את הגבול המקראי והגיע עד לבוא -

חמת .

30

ברם  ,רושם זה עלול להטעות ; שכן לפי האמת המדובר הוא בקו הגבול המדיני של

חילת  -סוריה בימים ההם  ,שנמתח לאורך נהר האלוותרוס .
ליווה את תלמי השישי פילומטור בשנת

146

חשוב להדגיש  ,כי יונתן עצמו

31

לפני  -הספירה ( כלומר  ,שלוש שנים

עד לקו הגבול הזה ממש  .סביר להניח  ,כי בשנת

143

לפני  -כן )

לפני  -הספירה נודעה לקו זה חשיבות

25

מקבים א  ,יב לא .

26

קדמוניות  ,יג  . 179 ,בגירסת יוסף בן מתתיהו נתחלף שם הזבדיים בנבטים  .ייתכן  ,שהיתה זיקה בין הערבים
הזבדיים לשליט זבדיאל ( הנזכר לעיל )

;

ראוי לציין  ,כי בבקעת  -הלבנון נמצאים
 .קק Paris 1972 ,

.

ואם כך  ,הרי שניתן לאתר את מקום שבתם בבקעת  -הלבנון דווקא .
לפחות שלושה יישובים ששמותיהם מתקשרים לשם ' זבד '  .עיין :

 me'die'valeח Syrie antigue

"

% . Dussaud , Topographie historigue de 1

 ; 203 - 204השווה  . 295 - 296 :קק Neubauer, Ge'ographie du Talmut Paris 1869 ,

 .ג  .קשה להעריך

מי היו אדוניה של דמשק באותו הזמן  ,שבחוצותיה נמכר שלל הזבדיים ; אך סביר להניח  ,כי היא נהנתה

.

ממעמד של פולים וכי הגתה אמונים לטריפון על יישובים הקשורים בשם ' זבד ' והשוכנים על כתף החרמון

ראה  :ש ' דר  ,החרמון ומרגלותיו  ,תל  -אביב
27

מקבים א  ,יב כה ; קדמוניות  ,יג . 174 ,
המקראית ( עיין
; 418 - 416

אודותיה :

' אוץ חמת '

) aeiTLV XePav

, 51

 ( ' Aמזוהה

בדרך  -כלל עם לבוא  -חמת

~
אנציקלופדיה מקראית  ,ד  ,ירושלים
כ ' מזר  ,ערך ' לבוא חמת '

ב ' מזר  ,ערים וגלילות בארץ  -ישראל  ,ירושלים

אטלס כרטא  ,מפה
28

 , 1972עמ ' , 63 - 62

. 143

. 35

עמ '

 , 1975עמ ' , ) 181 - 167

השווה אבל  ,ספרי המקבים  ,עמ '

למסקנה דומה הגיע גם דר ( לעיל  ,הערה

 , ) 26עמ '

 , 1962עמ '

ראה  ,למשל אבי  -יונה ,

. 225

. 143

29

מקבים א  ,יב כה .

30

על הגבול המקראי הזה ראה  ,למשל  :במדבר יג כא ; כד ז  -ט ; מלכים א  ,ח סה ; יחזקאלמז סו  -ת ; עמוס י ב
ועוד

31

עיין

:

;

וראה גם לעיל  ,הערה

. 27
; 111 - 108

מ ' שטרן  ' ,ארץ -

לפני  -הספירה ) '  ,היסטוריה של ארץ  -ישראל  ,הנ " ל

התקופה

א ' צריקובר  ,היהודים בעולם היווני והרומי  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '

ישראל בתקופה ההלניסטית

( 160 - 332

ההלניסטית ומדינת החשמונאים  ,ירושלים

 , 1981עמ '

. 46

( עורך ) ,

אריה כשר

24

ומשמעות מדינית רבה יותר בעיני יונתן  ,לרגל מינוי אחיו שמעון לסראטגוס מסולם צור ועד
גבול מצרים

,

3

יש גורסים  ,כי התבוסה שהנחיל יונתן לערבים הזבדיים לאחר המסע לחמת נרמזת
במגילת תענית לג ( לי " ז באדר )  ,ככתוב  ' :בשבעה  -עשר ביה קמו עממיא על פליטת ספריא
במדינת כלקים ובית זבדי והיה

פורקן [ לבית ישראל] ' .

העדות מפתה לחשוב  ,כי נשתמר בה

הד עמום לתושייתו של יונתן בהצלת פליטים יהודים שחיו במרחב היסורי של בקעת -

הלבנון  ,בבקשם מסתור מן הסלווקים מאז ימי גזירות השמד של אנטיוכוס אפיפאנס  .דומה ,
כי היריבות הפוליטית שהתפתחה בין יונתן לזבדיים על רקע מלהמות הירושה על הכתר

הסלווקי  ,הביאה לרדיפת היהודים  ,שבעקבותיה בא מסעו של יונתן  .מדיניות כזו של

היחלצות להצלת יהודים רדופים בארץ  -ישראל וסביבתה  ,נקט כבר יהודה המקבי .

33

אך

למרות ההשוואה המאלפת והסבירות ההגיונית של הפירוש ההיסטורי המוצע  ,אין לראותו

בחזקת פיתרון בטוח .

34

גיור ופיטורים בימי יהודה אריסטובולוס הראשון
(  103 - 104לפני  -הספירה )
מאז

ימי יונתן החשמונאי ועד ימי יהודה אריסטובולוס הראשון

(  103 - 104לפני  -הספירה )

אין כל מידע על יחסי יהודים ויסורים  ,על אף שחלפו למעלה משנות דור  .מימי שלטונו
הקצרים של יהודה אריסטובולוס הראשון שרדה רק עדותו המקוטעת של טימאגנס  ,בן

המאה הראשונה לפני -הספירה  ,שהובאה על  -ידי יוסף בן מתתיהו כציטוט מכלי שני -
הגיאוגראף הנודע

סטראבון .

העדות נוגעת לנושא הבעייתי של גיור היטורים  ,ומפאת

35

חשיבותו נצטט את דברי טימאגנס כלשונם

' הוא [ יהודה אריסטובולוס הראשון ] היה איש

:

ישר והביא תועלת רבה ליהודים  ,שכן הוסיף ]  [npoasKTTiaaTOלהם ארץ ורכש
[ 0זסס614שש ) חלק מעם היטורים וקשר אותם אליהם בקשר [ מצוות]

המילה ' .

מובאה זו שימשה למעשה אסמכתא טקסטואלית לדבריו המקדימים של יוסף בל מתתיהו

32
33

מקבים א  ,יא נט  .ועיין
מקבים א  ,ה

א  -נד ;

:

 . ! 68ק Oxford 1954 ,

מקבים ב  ,יב א  -לא

;

,

accabees

קדמוניות  ,יב ,

"

0

Commentary

ג

Dancy ,

.ם .נ

. 349 - 327

 34ראה Lichtenstein , ' Die Fastenrolle ' , Hebrew Udon College Annual 8 - 9 ) 1931 - 1932 ( , :
Palestine,

Greifswald

"

2

.

ש

.א

 gebgraphieקן וש  . Derenbourg , Essai sur l'histoireא  . 36 , 293 ; 7 .קק

100 ; [ . Wellhausen , Die Pharisder und die Sadducaer

ביבא -

 . 58ק  ; 18742 ,א ' כהנא  ,הספרים החיצונים  ,ב  ,תל אביב תש " ך  ,עמ ' קנט

;

.ק ,

1867

Paris

אבל  ,ספרי המקבים  ,עמ '  ; 226י '

קלוזנר  ,היסטוריה של הבית השני  ,ג  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '  ; 63שירר  ,א  . ! 85 ' DS ,בניגוד גמור לחוקרים
-

האלה  ,מייחס ב " צ לוריא את העדות שבמגילת תענית לימי ינאי המלך דווקא  ,בהסתמכו על
ראה

:

ב " צ לוריא  ,מינאי עד הורדוס  ,מחקרים בתולדות כיח שני  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '

מגילת תענית  ,ירושלים  , 1964עמ '

. 196 - 194

! ; 32 - 3

הנ " ל ,

שגיאתו ההיסטוריוגראפית הבסיסית היא בהעדיפו את

הסכוליון  ,שנתחבר בימי  -הביניים בבבל  ,הרחק מזירת ההתרחשות הן בזמן והן כמקום  .עיין

בהרחבה  :י '

Greek and

4 .ן

אפרון  ,חקרי התקופה החשמונאית  ,תל  -אביב  , 1980עמ '
35

הסכוליון .

קדמוניות  ,יג . 319 ,

ראה פרטים

:

1,

,

Jews and

. 168 - ! 67

"

Authors
0

 . 222 - 226קק  [ Jerusalem 1974 ,להלן  :שטרן  ,סופרים יוונים

ולאטינים ] .

Stern ,
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.

ש

-..-.-
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יטורים
אריסטובהלוס
השטח שכבש ( או ספח ) יהודה אריסטובולוס הראשון

-

גבול הממלכה החשמונאית בימי יוחנן הורקנוס הראשון

כיבושי יהודה אריסטובולוס הראשון בצפת הארץ  ,בשנת
להתפשטות האפשרית של היטורים

103 - 104

לפני  -הספירה  ,בהם הציב מחסום

עצמו ( שם  , ) 318 ,שאינם אלא דברי פרשנות ולא דברים זהים בתוכנם

הציטטה הבאה

 ' :הוא נלחם ( 1ססהא ג) 10

והכריח את התושבים  ,אם רצונם

"
להישאר

;

ותעיד על כך

ביסורים וסיפח חלק גדול של ארצם ליהודה
בארץ  ,להימול ולחיות לפי חוקי

היהודים ' .

אליבא דיוסף בן מתתיהו  ,היתה זו שיטה מחוכמת להקדים ולהציע את גירסתו בצורה
פסקנית ונחרצת  ,ורק לאחר  -מכן לאששה במובאה מעורפלת ממקור חיצוני  ,שהסתום בה
רב על הנגלה

;

ואולי משום כך בחר לצטט מכלי שני  .מדוע לא ציטט את דברי סטראבון

לגופם  ,שהרי אם נסמך הלה על טימאגנס  ,מן הסתם גם כתב על כך בעצמו ? קשה להשתחרר
מן החשד  ,שדברי סטראבון בסוגייה זו לא היו שונים מדבריו על גיור האדומים מרצון ,
מאח ר

' שהצטרפו

ליהודים והשתתפו עמהם

במנהגיהם ' .

36

חשוב להדגיש  ,כי במ קרה זה

יוסף בן מתתיהו אף לא מצא לנכון להזכיר ברמז את סטראבון ואת דבריו המפורשים בכל
אותן הזדמנויות שבהן התייחס לגיור

 36סטראבון  ,טז , 2 ,
37

קדמוניות  ,יג ,
אור

בעתיד .

האדומים .

37

ומדוע עשה זאת יוסף בן

מתתיהו ?

. 34

; 258 - 257

שם  ,טו ,

; 254

מלחמות  ,א ,

 . 63בסוגייה

זו אטפל בהרחבה במחקר מיוחד שיראה

.

,

,

לי

, ,,

,

מטבע אוד של המלך החשמונאי הראשון  ,כובש הגליל ומגייר היטורים  ,יהודה אריסטובולוס הראשון

103 - 104

לפני  -הספירה )  .צד א ' ( משמאל  -כתובת בכתב עברי עתיק  ' :יהודה כהן גדול וחבר היהודים '  ,מעוטרת זר
עלים  .צד ב ' ( מימין )  -קרני שפע כפולות קשורות יחד בסרט ובתווך פרי הרימון

התשובה ההגיונית היחידה לכך היא רצונו לשלם מס  -שפתיים לאדוניו הרומים ,

שהחשמונאים היו משוקצים בעיניהם כ ' טיראנים ' ואויבי הציביליזאציה ההלניסטית  ,אשר
כפו והשליטו בכוח את אמונתם וחוקי דתם על האוכלוסיה בשטחים שכבשו והטילו פחדם
עליה ( וראה

להלן ) .

מסתבר  ,שיוסף בן מתתיהו הצליח במשימתו ההיסטוריוגראפית

;

והראייה  ,עד לשנים האחרונות שלטה גם במחקר המודרני דעה נפוצה ומקובלת בפרשה זו ,
לפיה היה גיור היטורים  ,כמו גיור האדומים בימי יוחנן הורקנוס הראשון  ,מעשה חד  -פעמי ,
שנעשה מתוך אילוץ וכפייה במסגרת ייהודו של

הגליל .

38

רק בשנים האחרונות יצאו נגד דעה זו חוקרים אחדים והעלו שורה של טיעונים
היסטוריים משכנעים למדי

:

(א)

לפחות ביחס לאדומים  ,עומדת עדותו של סטראבון

בסתירה גמורה לעדות יוסף בן מתתיהו ; ( ב ) רציפותו וקדמותו של היישוב היהודי בגליל
היא עובדה ברורה ומוכחת  ,ולכן עומדת גם היא בסתירה לאפשרות בדבר גיורם הכפוי של
תושביו בתקופה כה מאוחרת ; ( ג ) עדות ספר מקבים א ( ה יד ואילך ) על פינוי יהודים מהגליל

בימי יהודה המקבי  ,מתייחסת רק לגליל המערבי ולא לשאר חלקיו ; ( ד ) העובדה שינאי
התחנך בגליל ,

39

מלמדת על נוכחות יהודית מוקדמת בגליל ואולי אף על שליטה חשמונאית

בחלקים ממנו כבר בימי יוחנן הורקנוס הראשון ; ( ה ) התקפתו של תלמי התשיעי לאתירוס
על העיר הגלילית שיחין

( 102

לפני  -הספירה ) ביום השבת דווקא מוכיחה ,

40

כי יושביה היו

יהודים מסורים מאוד לדתם זה כבר  ,דבר שקשה לייחס לגרים בעל  -כורחם שהתגיירו זה

מקרוב  .י 4על טיעונים אלה יש להוסיף כי המתקפה של ינאי על העיר החזקה פתולמאיס

38

עיין  ,למשל

Jones , 'The Urbanization of the Ituraean Principality ' , Journal of

:

. M.

A. H

 . 265 - 266 ; idem . , The Cities ofthe Eastern Roman ftovinces,קק Roman Studies, 21 ) 1931 ( ,
New York

,

the Talmudic' .

 . Bamberger,,נ  . 253 ; 8 .ק Odord 1937 ) 1971 ( ,

!4

 . 320ק 1 the Time ofJesus, London 1969 ,מ Jeremias , Jerusalem
; 218 - 217

אלטהיים ושטיהל  ,עמ '

; 316 - 315

.נ

;  . 20ק  ; 1968 ,שירר  ,א  ,עמ '

ל " ה פלדמן  ' ,גיור וסיגקרטיזם '  ,מ ' שטרן ( עורך )  ,הפזורה

היהודית בעולם ההלניסטי  -רומי  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ ' . 199 - 198

. 322

39

קדמוניות  ,יג ,

40

שם  ,שם  .337 ,שיחין  ,היא "6 %11
; 203 - 202

41

 : 4בדרום  -מערב בקעת בית  -נטופה  ,ראה  :קליין ( לעיל  ,הערה

, ) 39

עמ '

אבי -יונה  ,גיאוגראפיה  ,עמ ' . 135 - 134

א ' רפפורט  ' ,הערים ההלניסטיות וייהודה של ארץ  -ישראל בתקופת החשמונאים '  ,דורון  -מחקרים

בתרבות קלסית לכבוד ב " צ כץ בנשלום  ,תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '
א  ,עמ '

. 225

; 229 , 219

שטרן  ,סופרים יוונים ולאטינים ,

למעשה  ,זכות ראשונים בעניין זה עומדת לש ' קליין ( ארץ הגליל  ,ירושלים תשכ " ז , 2עמ '

 , ) 18 - 1שרפפורט ושטרן רק חיזקוהו בהנמקות נוספות  .השווה גם א ' שליט  ,הורדוס המלך  -האיש

ופעלו  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ ' , 109 - 107

410 - 409

( הערה

, ) 183

וראה עוד הערה

47

להלן  .דיעה מנוגדת

יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית

27

( עכו)  ,שהיתה במשך דורות בסיס מרכזי לשליטה הלניסטית בארץ  -ישראל  ,אפשר היה
לערכה רק על יסוד תמיכה יעילה של אוכלוסיה מקומית מאסיבית באזור הגליל המערבי

ומסע המלחמה של תלמי לאתירוס נגד שיחין וציפורי מוכיח זאת בבירור  .לדברי יוסף בן
מתתיהו  ,נכבשו לעבדות בשיחין לבדה כעשרת אלפים מתושביה  ,ללמדך על גודל
האוכלוסיה היהודית שם בעת ההיא  .אפילו מוגזם המספר הזה  ,הרי כשלונו של תלמי
לאתירוס לכבוש את ציפורי יכול לרמוז אף הוא על הריכוז הגדול של הכוח

היהודי במקום .

לאמיתו של דבר  ,בחינה דקדקנית של עדות טימאגנס  ,בניגוד לפרשנותו המקדימה של
יוסף בן מתתיהו עצמון 4מוכיחה כי כוונתו היתה לסיפוח הגליל יותר מאשר לכיבושו בידי
יהודה אריסטובולוס הראשון  .מהירות המעשה מדברת בעד עצמה  ,ללמדך שלא היתה שם
התנגדות צבאית ראויה לשמה  ,אם בכלל  .אמנם בקדמוניות יג ,

304

התייחס יוסף בן מתתיהו

למסע  -מלחמה מוצלח  ,ממנו שב אנטיגונוס אחיו עטור תהילה
במלחמות א  , 76 ,שיער מארקוס

שהוא נערך בגליל .

43

;

ועל  -סמך רמז עקיף

ברם  ,אין השערתו לגבי אזור הלחימה

ודאית כל עיקר ; שכן באותה מידת סבירות ניתן להניח  ,כי כוונת הדברים היא למסע צבאי
כלשהו נגד אחת הערים ההלניסטיות במישור החוף  ,כמו מגדל סטראטון  ,בה ציפו כי יפול

חלל .

44

כך או אחרת  ,יוסף בן מתתיהו לא פירש נגד מי נלחם אנטיגונוס והיכן  ,ומכל מקום

לא נראה כי מדובר בהתמודדות רצינית

וממושכת .

דומה  ,כי הצעתו של שמריה נוטמן ביחס לאזור הלחימה של יהודה אריסטובולוס
הראשון נגד היסורים  ,זורה אור נוסף על הסוגייה  .לדעתו  ,חדרו אז בני העם הזה ממרגלות

החרמון אל סביבות פאניאס וצפון עמק  -החולה והגיעו אף לשטחים מסוימים ממזרח
לכנרת  .ההתפשטות הזו מוכחת  ,לפי גישתו  ,גם מן המימצאים הארכיאולוגיים של הסקרים
האחרונים  ,וליתר דיוק מהמימצאים הקראמיים של התקופה ההלניסטית  ,שנוטים לכנותם

היום בשם ' קראמיקה גולנית '  .אליבא דגוטמן ומלומדים אחרים  ,נושאת קראמיקה זו אופי
וצביון אתני יסורי ברור  ,בהיותה אופיינית ומוגבלת למרחב המחייה היסורי  .ברם הואיל
ותפוצתה של קראמיקה זו לא חרגה מדרום לתחום פאניאס וצפון עמק  -החולה ( עד סביבות

תל  -אנפה לערך )  ,סבר גוטמן שיוזמתו הצבאית של יהודה אריסטובולוס הראשון היא
שעצרה את התפשטות היטורים אל מעבר לתחום הזה  ,כדי לא לסכן את השלטון היהודי

הציע ב ' בר  -כוכבא  ,בנסותו לבטל מכל וכל את האמת ההיסטורית הגלומה בכל העדויות האמורות על

קדמות היישוב היהודי בגליל  .ראה
dans 4

1 scaliteוש

 meesג -
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and Internal

;
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', ' Manpower ,,

I1ס71
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8 . Bar-Kochva

(  the Hasmת ]
~ onaean State ' ,

.

 . 191 - 194קק  . monde antique Paris 1977 ,ברם  ,דיעה זו  ,למיטב ידיעתי  ,היא עדיין דעת יחיד  .חרף

טענותיה הנכונות על המגמתיות וההגזמות בחלק מן העדויות לפחות  ,אין היא יכולה לקעקע את המסקנות
המקובלות דלעיל  .לכל היותר יכולה היא להטיל עליהן צל של תמיהות אחדות  ,שהרי ככלות הכל לא הובאו
במקום העדויות הנ " ל תחליפים אחרים  ,שיוכיחו בעליל את פירכותיהן

יורו

את ההיפך  .לא בכדי חזרו

ואישרו מהדירי מחקרו ההיסטורי הנודע של שירר את הדיעה המוסכמת  ,אף לא העלו הסתייגויות כלשהן ,
וראה שירר ( לעיל הערה
42

, )2

ב (  , ) 1979עמ '

. 10 - 8

קדמוניות  ,יג . 319 - 318 ,

8 43

י

 .ת  . 381 ,ק Loeb ) , / 11 ,

) 08 .

Josephus

Marcus ,

.

); 1

השווה  :רפפורט ( לעיל  ,הערה

 , ) 39עמ ' ; 230

הנ " ל  ,היסטוריה של אוץ  -ישראל  ,התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים  ,ירושלים  , 1981עמ '
44

מלחמות  ,א ,

; 80 - 79

 . 65ק . 24 ) 1974 ( ,

קדמוניות  ,יג ,

 , 313 - 312והשווה Conquest 0 ] :

'The Hasmonean

Strato 's Tower' , Israel Explorarien Journal

. 220

1 . ] . Levine ,

אריה כשר

28
המתחדש

בגליל .

45

גיור היסורים בחבלי הספר הצפון  -מזרחיים של הגליל העליון ( בין אם

מרצון או בכפייה  ,ועל כך נדון עוד להלן ) נועד  ,לפי תפישה זו  ,לחזק את השלטון היהודי
בגליל ולשים סכר לחדירת השפעות

אחרות .

השגיו של יהודה אריסטובולוס צריכים להסתבר אפוא כפעולות הנוגעות לביסוס
הסיפוח הסופי של הגליל למדינה החשמונאית והעומדת בסימן של החלת המרות המדינית
החשמונאית שם  ,לרבות חוקי

היהודים .

עם זאת  ,אפשר וסביר  ,שמעשה הסיפוח לווה

בפעולה מלחמתית מוגבלת  ,שנועדה לסכל נסיון יטוסו להוסיף ולחדור ואולי אף להשתלט

על חלקים מהגליל  ,הגם שבעדות טימאגנס עצמה אין כל התייחסות מפורשת לכך  .כך או
אחרת  ,יש לדחות מכל וכל את הדעה כי

ב 103 -

לפני  -הספירה כבש יהודה אריסטובולוס

הראשון את ארץ היטורים הלבנונית עצמה וכפה את הגיור על יושביה ,

46

משום שמלכי

היטורים בדורות הבאים נהגו כשליטים ריבוניים  ,ואין אף שמץ של עדות על כפיפותם

המדינית לממלכת החשמונאים  .סיפוח הגליל וייהוד תושביו ( ברובם יסורים ) היו ככל
הנראה סופו של תהליך הדרגתי וממושך ( כפי שטען אוריאל רפפורט זה כבר ) ,

47

לאחר

דורות של השפעה ואולי אפילו של תעמולה יהודית  .היה זה סיום של תהליך  -התקרבות בין
שני עמים מזרחיים  ,שאיבה משותפת היתה להם לפולייס ההלניסטיות על שהתנכלו להם

מבחינה תרבותית  -דתית ומדינית ואיימו להתפשט לחבלי פנים הארץ שברשותם  .מדיניות
העיור ההלניזאטורית המוגברת של המלכות הסלווקית מאז אנטיוכוס הרביעי אפיפאנס רק
החישה את התהליך  ,בהחריפה עוד יותר את תחושת הניכור החברתי והקיפוח האזרחי
והמדיני של עמי המזרח  ,שהיתה קיימת בלאו הכי לכל אורך התקופה ההלניסטית והיתה
אופיינית כל  -כך לאוכלוסיות הילידים המקומיות

;

מה עוד  ,שנחיתותן היתה מעוגנת

מלכתחילה גם בחוק ובמשפט של המשטרים האימפריאליים

ההלניסטיים בארצות המזרח .

אין ספק  ,כי העמידה האיתנה של היהודים נגד מזימות השמד של השלטון הסלווקי עשו
רושם
45

כביר על כל עמי הסביבה .

48

הצלחותיהם בשדה הקרב והיקף כיבושיהם  ,שזכו להכרה

ראה  :ש ' נוטמן  ' ,דיון מחודש בזיהוי מקומה של גמלא '  ,ש ' דר

תל  -אביב  , 1973עמ '

; 205 - 204

( עורך ) ,

הנ " ל  ' ,ארץ היטורים '  ,מבפנים  ,לה

התקופה הרומאית בארץ  -ישראל ,

( תשל " ג ) ,

עמ '

143

ואילך ; ק ' אפשטיין

וש ' גוטמן  ' ,הסקר ברמת הגולן '  ,יהודה  ,שומרון וגולן  -סקר ארכיאולוגי כשנת תשכ " ח  ,ירושלים
תשל " ב  ,עמ '

; 250

ש ' דר  ,החרמון ומרגלותיו  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ '

121

ואילך  ,ושם פרטים

ביבליוגראפיים נוספים  .זכות  -ראשונים לאיתורו של האזור הכבוש מידי היטורים בתחומי רמת  -הגולן של

ימינו עומדת ל ~4 . Jones -א  .א  ( 1 .לעיל  ,הערה  . ) 41ראוי להדגיש עוד בהקשר זה  ,כי התפוצה של ' הקראמיקה
הגולנית ' באזור המשתרע למרגלות החרמון  ,בתחומי פאניאס וצפון עמק  -חולה ובצפון רמת  -הגולן של
ימינו  ,אינה חורגת מהנתונים הגיאוגראפיים של יוסף בן מתתיהו על הטטרארכיה של ליסאגיאס וזנודורס ,
שכללה בנוסף לכך גם את מחוזות הטראכון  ,הבשן והחורן ( והשווה  ,למשל  :קדמוניות  ,סו ,
מלחמות  ,א ,
46

400 - 398

ועוד ) .

על דעה זו ראה  :ב " צ לוריא  ,מינאי עד הורדוס  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ ' ; 233 - 231 , 227
היהודית '  ,המדור העברי  ,עמ ' כד  College Annual 52 ) 1981 ( ,אס ] אט  J ebrewעלהונחותיו של לוריא

הנ " ל  ' ,יטור

בדבר יהדותם של שליטי יטור ופירכותיהן ראה להלן  ,הערה
47

, 364 - 343

עיין בהרחבה רפפורט ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ '

223

. 90

ואילך  .ראוי לציין בהקשר זה את דעת סמית  ,שגיור

הגליל הושלם למעשה עוד בימיו של יוחנן הורקנוס הראשון .
 . 3ת  . 416 ,ק Holy Land, London 1931 ,

~

of

ראה Smith , The Historic :

.

G. A

 ,השווה עוד F . X . Malinowski , :

.

תת the Writings off[avius Josephus Dissertation, Duke University , /4או Galilean Judaism

 . 80 - 81קק Arbor 1974 ,

 48ראה  :מקבים א  ,ג ט  ,כה  -כו ; ה  ,סג ; יד כס ועוד .

יחסי יהודים ויסורים בתקופה החשמונאית

29

בין  -לאומית ( מצד רומא  ,ספרטה ומצרים  ,ומדינות אחרות בעקבותיהן )  ,התפרסמו אף הם ,
ולא זו בלבד שהעלו את קרנם של החשמונאים  ,אלא אף הפכו אותם למעשה לחוד החנית

במאבק נגד השלטון הסלווקי ובעלי  -בריתו  ,הערים

ההלניסטיות .

אך טבעי הוא  ,כי

ההשפעה היהודית של היסורים בגליל גברה והלכה  ,שהרי ככלות הכל היו הם עם קטן
ומפוצל  ,שלאורך ימים לא היה לו סיכוי לשרוד במאבק נגד העולם ההלניסטי הסובב

והמאיים לחסלו  .אין להתפלא על כן  ,שנצחונות החשמונאים סללו בהדרגה ובעקביות את
הדרך לקירוב  -לבבות וליצירת רגשי  -הזדהות מצד היסורים  ,דרך שגם הובילה רבים מהם

להתיהדות גמורה מרצון  .אכן  ,הסבר זה יש בו כדי לבאר בצורה משכנעת יותר את מהירות
כיבושו וסיפוחו של הגליל אל ממלכת החשמונאים בידי יהודה אריסטובולוס הראשון  ,כפי

לעיל .

שצוין

ברם  ,השערה סבירה ביותר היא  ,שיסוד הכפייה הכרוך בתיאור גיורם של היטורים  ,לא
היה פרי אמצאתו של יוסף בן מתתיהו  ,אלא שהוא קלט אותו ממקורותיו ההלניסטיים -

רומיים

;

ונקל לשער  ,שהמקור הראשי היה ניקולאוס איש דמשק  .היה זה וודאי תיאור

תעמולתי מעיקרו  ,שנועד לשרת את המגמות האנטי  -חשמונאיות של ההיסטוריוגראפיה

ההלניסטית  -רומית ולתרץ בדרך אפולוגטית ותעמולתית  -ביקורתית גם יחד את גודל
ההישגים

היהודיים .

מן המפורסמות היא  ,שהצלחתה של ספרות תעמולתית תלויה במידה רבה בשימוש

מתוחכם וערמומי בחצאי  -אמיתות  ,ובמקרה הנדון ניתן

להצביע על מספר חצאי  -אמיתות .

הבולטת בהן  ,שהקלה מאוד על התעמולה ההלניסטית  -רומית  ,היתה נעוצה בעובדה ,
שייהודם של כל השטחים המסופחים למדינה החשמונאית היה כרוך בראש ובראשונה

בחיסולה של עבודה זרה  .בעיני החשמונאים  ,היה הדבר צו מקראי מחייב ; לכן הקנאות

לתורה והרעיון כי גאולת הארץ תלויה בטהרתה ( מגילולי הגויים  ,כמובן ) ליוו את כל
מלחמותיהם  ,ולכן שימשו להם פנחס ואליהו דמויות  -מופת והשראה  .כך  ,למשל  ,שימשה
פרשת מודיעין דוגמה ליהודה המקבי כבר במלחמותיו בצפון עבר  -הירדן המזרחי ( כגון
בקרניים ) ובפשיטתו אל אשדוד ( לאחר המערכה

במרשה ) .

בדרך זו הלכו גם יונתן  ,ששרף

את מקדש  -רגון באשדוד  ,ושמעון  ,שגירש את התושבים הפאגאנים של יפו וטיהר את גזר
מטומאה

אלילית .

49

ניתן להעריך על נקלה  ,לפחות בעיני סופרים הלניסטיים  -רומיים  ,את

המלחמה בעבודה זרה ככפייה דתית  ,שהגיור בכוח הוא אחד

מגילוייה .

חצי  -אמת אחרת  ,שגם היא הקלה על התעמולה ההלניסטית  -רומית להציג את ייהודה של

ארץ  -ישראל בתקופה החשמונאית כמעשה כפייה  ,היתה נעוצה בעצם גיורם ההמוני של
קבוצות גדולות  ,שהתרחש בבת  -אחת  .חשוב להבליט ולייחד מביניהן את אלה שנכבשו
לעבדות בעקבות מלחמות

החשמונאים .

הללו טופלו ככל הנראה על  -פי הציוויים

המקראיים וההלכתיים האמורים ב ' עבד כנעני '  ,באופן שנימולו ונטבלו ולכן גם נחשבו

49

ראה  :מקבים א  ,ב כה  -כו  ,מד  -מז ; ד מג  -מד ; ה מד  -סח ; ו ז ; י פד ; יא ד ; יג מז  -מח ; השורה שמותכג כד ,

שם כח ואילך ; לד יג ; במדבר לג נב ; דברים ז ה ואילך ; יב ג
 . 279 - 281קע Stuttgart-~ Berlin 1922 ,

.

; שופטים ו כה

Ursprung und Anfdnge des Christentums

בארון  ,היסטוריה חברותית ודתית של עם  -ישראל  ,א  ,רמת  -גן תשכ " ז  ,עמ '
, ) 39

עמ '

ועוד  .עיין

בהרחבה Ed . :

 ; 227 - 226י ' אפרון ( לעיל  ,הערה  , ) 34עמ ' , 54 - 19

; 36

ובמיוחד עמ '

,

; זן '

א ' רפפורט ( לעיל  ,הערה

. 53

אריה כשר

30
ליהודים מן הבחינה

הדתית  -לאומית .

אין תימה אפוא  ,שבכך ניתן בידי הסופרים

50

ההלניסטים  -רומים נשק תעמולתי מוצלח ביותר לדמות את החשמונאים לעריצים גמורים ,

שמלו בכוח את האוכלוסיה הנוכרית הנכבשת לעבדות .
זהו פן אחד של הגיור הקבוצתי  ,ואילו הפן השני שלו אמור בהצטרפות או בהתקשרות
מרצון אל העם היהודי  ,שנדונה כבר לעיל  .עתה נבחן רק את אופיו הקולקטיבי של הגיור

כדי להבין איך הפך בעיני סופרי יוון ורומא מגיור רצוני לגיור כפייתי  .כך  ,למשל  ,קובע
ס טראבון שהאדומים ' הצטרפו ליהודים והשתתפו עמהם במנ הגיהם ' ,

51

והוא מוסיף וקובע

ביחס ליסורים  ,בשם טימאגנס  ,כי יהודה אריסטובולוס ' היה איש ישר והביא תועלת
ליהודים  ,שכן הוסיף להם ארץ ורכש 52חלק מעם היסורים בקשרו אותם אליהם בקשר
[ מצוות ]

המילה ' .

53

תיאור זה יכול להסתבר היטב  ,אם נניח שהגיור הקבוצתי של יסורים

אלה בא בעקבות גיורם של מנהיגיהם  ,דבר אופייני מאוד לחברות שבטיות וסגורות ממין
זה  .ככל הנראה  ,כך היו פני הדברים גם ביחס לגיור האדומים  ,שרובם הלכו ( מן

בדרך מנהיגיהם  ,בני משפחת אנטיפאטרוס .

54

לשם השוואה  ,נזכיר גם מקרים אחרים  ,כגון

התגיירות רבים מבני ממלכת חדייב ( אדישונה
50

עיין כהרחבה  ,לרבות פרטים ביבליוגראפיים

:

)

שהלכו בדרך

Source for :Social History ofthe Period of the Second Temple ,
Studies

מלכיהם .

:

באופן זה יש

55

א " א אורבך  ' ,הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית

כימי הבית השני וכתקופת המשנה והתלמוד '  ,ציון  ,כה ( תשכ " ד )  ,עמ '

of the Institute of

הסתם )

Papers

; 189 - 141
; as 8

Urbach , 'The

::

E.E.

;Laws

 . ( ,טס )  . )[ . Weissנ the Mishnah and Talmud ' ,

 the Time ofJesus, Londonא . Jeremias , Jerusalem 1נ ;  . 1 - 94קק London, Jerusalem 1964 ,
4 . Stern , ' Aspects ofJewish ociety : The Priesthood ;and Other Classes ' ,נ ;  . 345 - 351קק 1969 ,
11 , Assen-Amsterdam

1976 ,

,

 the .Firsr Cenח ! 5 . ( , The Jewish Peopleטם )

1 8 ] .ם

5 . Safrai

 . 624 - 630קק
 51סטראבון  ,טז , 2 ,
52

. 34

 ' e10ואחת ההוראות המקובלות של הפועל ~  OiKtlOהיא לעשות אדם לקרוב
KSleaa
ביוונית -
Englishאשגע) ) 1) . 50017 ,ש  . Liddellנ) 1 .י
xicon
 . ( make 8 person kinsmanראה Oxford :

( 10

,

 . 1202ק  . 1968 ,ושם מצוינות גם הוראות אחרות היכולות אף הן לשרת את עניינו ברוח המוצעת לעיל ,

באופן שגיור היטורים יסתבר כפעולה שנעשתה ברוח ידידותית ומרצון  .לאור זה ראוי היה לתרגם כך

:

' ועשה לקרובים חלק מעם היטורים בקשרו אותם אלבום בקשר [ מצוות] המילה '  .נראה  ,כי בצורה זו יובן

המשפט טוב יותר ותהיה זיקת  -גומלין ברורה יותר בין מרכיביו  ,באופן שהסיפא  -קרי  ' :מצוות המילה '

 -מסבירה את הרישא  -קרי

:

' עשה לקרובים

וגו " .

53

אצל יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות  ,יג . 319 ,

54

סבירותה של מסקנה זו עולה מן העובדה שאנטיפאס  ,סבו של הורדוס  ,נתמנה על  -ידי ינאי לסטראטגוס על
אדומיאה כולה ( קדמוניות  ,יד ,

. ) 10

על אנטיפאטרוס  ,אבי הורדוס  ,כותב יוסף בן  -מתתיהו במפורש  ,כי

' הוא היה אדומי מלידה  ,ובגלל ייחוש אבותיו  ,עושרו ויתר כוחו נעשה ראש לעמו ' ( מלחמות  ,א ,

והדברים מדברים בעד
55

עיין

עצמם .
 ieitalterאון 11 . Schfirer , Geschichte des Jddichen Volkes

Christi, 111 , Leipzig 19094 , :

Biblical

'

,

; ) 123

ק Neusner , 'The Convertion of Adiabene 10 Judaism ' , Journal

.

.נ

;  . 169 - 172קק

 . 60 - 66 ; [ . Teixidor , 'The Kingdom of Adiabene and Hatra ' ,קק Literature, 83 ) 1964 ( ,
 . 1 - 11קק 17 ) 1967 / 68 ( ,

;

" גפני  ,גיור מלכי חדייב ( אדיאבנה ) לאור הספרות התלמודית  ,ניב

המדרוגיה  ( ,תשל " א )  ,עמ '  ; 212 - 204ש ' הכהן וינגרטן  ' ,מונבז המלך '  ,סיני  ,פ ( תשל " ז )  ,עמ '

קנה  -קנח .

לאחרונה ראה  :י ' שיפמן  ' ,גיור בכתבי יוסף בן  -מתתיהו '  ,א ' רפפורט ( עורך )  ,יוסף בן  -מתתיהו  ,היסטוריון

של ארץ  -ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '
נרחב

נוסף  .אפילו

, 265 - 247

ושם פירוט ביבליוגראפי

אם נגרוס כמותו  ,שמספר המתגיירים בחדייב היה מוגבל רק לשבכת  -עילית דקה  ,הרי

יחסי יהודים ויסורים בתקופה החשמונאית

31

להסביר גם את גיורו של היסורי עזיז מלך חמת  ,לרגל נישואיו עם דרוסילה  ,אחות אגריפאס
הראשון ,

שלבטח עמד גם הוא בסימן התיהדות של מספר ניכר מקרב נתיניו  ,שהרי אין

56

להעלות על הדעת גיורו של מלך לבדו  ,ללא פמליה של משרתים  ,בני  -משפחה ונתינים  .כך
גם ביחס לפולמון מקילקיה ,

57

אלא שהוא חזר בו מיהדותו לאחר זמן  ,וכנראה הלכו

בעקבותיו גם אלה מנתיניו שהתגיירו עמו בתחילה  .לא מן הנמנע  ,כי בהכירו את המיבנה
החברתי השבטי של החברה הערבית  ,היו גם להורדוס תקוות  ,שעם גיורו הצפוי של

סילאיוס הנבטי ( לרגל התניית נישואיו עם אחותו שלומית )  ,יתגיירו גם ערבים  -נבטים רבים
בעקבותיו  .גיור קולקטיבי במאה הראשונה  ,כנראה של ערבים ממוצא נבטי ( ? )  ,נרמז גם

במשנה .

58

זו זכרה

את ושם

בעבר  -הירדן המזרחי כמקום מושבם של גרים  ,אלא שאין אנו

יודעים את נסיבות גיורם ומניעיו  ,ואולי משום כך היו כאלה שהטילו ספקות ביחס לידיעתם

בקיום המצוות  .גיור דומה ולא רחוק בזמן אמור כנראה גם בשךדויים ( יושבי ארץ
ובשךתויים ( יושבי אזור הררי

במדי )

59

אררט )

ובתדמורים ; ועליו נתעוררה מחלוקת בין חכמי בית

הלל לחכמי בית שמאי  ,שהראשונים הכירו בו והאחרונים

פסלוהו .

60

בכל המקרים האלה

מדובר בקבוצות  -גרים שלמות  ,שהיו מרוכזות באתרים או בתחומים גיאוגראפיים מוגדרים
למדי ; ללמדך על טיבו הקולקטיבי של הגיור  ,המסתבר היטב גם לפי אופיים החברתי  -שבטי
של יושבי המקומות ההם  .לימים התגיירו באורח קיבוצי וחד  -פעמי גם בניה של ממלכה
ערבית אחרת מחיג ' אז שבצפון חצי  -האי  -ערב ( במאה השלישית או הרביעית )  ,וכמוהם גם

בני ממלכת חמיר שבדרום חצי  -האי ( סוף המאה החמישית )  ,ובראשם אבו  -כריב אסעד ,
אביו של יוסף דו  -נואם

הנודע .

ן6

גם אז ' מדובר היה במעשה חד  -פעמי וקבוצתי  ,שנעשה בעקבות הדוגמה של בית המלוכה  .כך או אחרת ,
העובדה כי נמצאו מבני חדייב כאלה שהתנדבו להילחם בירושלים בימי המרד הגדול  ,מלמדת
שהמתגיירים לא היו בהכרח
56

קדמוניות  ,כ ,

57

קדמוניות  ,כ ,

58

נידה ז ג .

59

עיין

:

מתי  -מעט .

. 139
. 146

ערכים ' קרדו '  ' ,קרדניא '  ' ,קרתו '  ,ב " צ אשל  ,ישובי היהודים בבבל בתקופת התלמוד  ,ירושלים

תשל " ט  .השווה  :ערכים ' כרדו '  ' ,קרדו '  ' ,קרדן '  ,ערוך השלם  ,ניו  -יורק תרל " ח  .עיין עוד  :י ' גפני ,

' גרים

וגיור בבבל הססאנית '  ,מ ' שטרן ( עורך )  ,אומה ותולדותיה  ,א  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '  , 203ושם פרטים

נוספים  .ראה לאחרונה

373

the Talmudic

"

, Judaica

) . Oppenheimer, aft . Qardu , Qartu ,ע

~

 60ירושלמי  ,יבמות א  ,ג  ,ע " א  -ע " ב ; בבלי  ,שם  ,טז ע " א  -ע " ב
61

עיין  ,למשל

:

ועוד .

ח " ז הירשברג  ,ישראל בערב  ,ירושלים חש " ו  ,עמ '

בקרוב מחקר  ,שיפיץ אור חדש על מוצאם של יהודי יחריב

'

.

 . 363 - 366 ,קק Periodr TUbingen Atlas des Vorderen Orients, Wiesbaden 1983 ,

48

ואילך  .בנושא זה עתיד להתפרסם

( מדינה ) of the Jews :

 , kTheעל) 4 .י

:

 , ofJathribוהוא יראה אור באחד הגליונות הקרובים של ה : Arabs ~andlslam -אס , Studies
'

תופעות דומות ידועות גם

.

מימי  -הביניים  ,כגון  :גיורם האגדי של שבטים ברבריים בצפון  -אפריקה כסוף

המאה השביעית  ,בעקבות מלכתם כהי7א ( דה  :א  ,או דמ  :א או דהבא ) המתייהדת  ,כעדות הסופר הערבי
אבן  -חלדון ( ראה
, ) 1 10 - 106 , 67 - 61

:

ח " ז הירשברג  ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית  ,א  ,ירושלים  , 1965עמ '

, 54 - 53

וגיורה של ממלכת הכוזרים בעקבות מלכה בולאן ( כעדות רבי יהודה הלוי )  .לאמיתו של

דבר  ,התאסלמותו של העולם הערבי עצמו נערכה בצורה דומה למדי והיתה חזיון היסטורי מדהים

במהירותו ובהיקפו המספרי  .גם במקרה זה ניתן להבחין  ,זה בצד זה  ,במוטיב הכפייה  ,הנמשך מרעיון
מלחמת המצווה

( ג ' יהאד ) של

' דין מוחמד בסיף '  ,ובנכונותם של השבטים והעמים הערביים  ,על

מנהיגיהם  ,להתאסלם מרצון ולעתים בדרך של משא  -ומתן  .מחקר חדש של זאב רובין  ,המלמד על

אריה כשר

32

מאידך גיסא  ,יש לזכור  ,כי ברוב המקרים האלה לא נעדרו גם גילויי  -סירוב נמרצים
ומאבקים נגד הגיור בקרב ההנהגות של השבטים המתגיירים  ,ולפחות כך בעת העתיקה  .כך ,

למשל  ,מדגיש יוסף בן מתתיהו  ,שהיה מאבק  -כוחות בין קבוצת  -נכבדים מחדייב לבין

איזאטס מלכם על דבר המילה  ,ולמעשה על עצם רעיון הגיור .
מאמציו של קיסטובר ( קוסגבר ) להכשיל את הגיור ועל נסיונו לחדש את מנהגי אבותיו
62

במקום אחר הוא מספר על

הפאגאניים  ,ובראשם פולחן האל קוס (שכינויו היווה את אחד ממרכיבי שמו עצמו) .
שהיו לו לקוסטובר תומכים בקרב האדומים ולא הכול נהו אחר בית אנטיפאטרוס .
63

מכאן ,

מעניין

לציין בהקשר זה גם את טיעונו של סילאיוס הנבטי נגד התניית נישואיו בגיורו  ,כפי שהעלה
בפני הורדוס  .לדבריו  ,עלולים היו אחיו הערבים לרגמו באבנים  ,בהתנגדם למעשהו

ובמחאה על נטישתו את מנהגי אבותיו .

64

אין להעריך את הטיעון הזה רק כאמתלה חמקנית

מהורדוס  ,אלא יש בהחלט יסוד סביר להניח  ,כי היתה גלומה בו גם אמת  ,וכי גיורו האפשרי
של סילאיוס לא היה עובר ללא מחאות וללא התנגדות של קבוצות ומנהיגים בקרב בני
שבטו  .ככלות הכל  ,גם לפי תפיסתו של רפפורט  ,לא היה גיור האדומים מעשה חלק ,

שהתקבל ברצון על  -ידי כל תושבי אידומיאה  ,והוא עצמו מבדיל לצורך זה בין יושבי הערים
המיוונות והעוינות ליהודים  -מרשה ואדוריים  -לבין יושבי הפריפריה הכפרית הנוחים

להתיהדות .

והנוטים

65

של שליטי החשמונאים בתואר ' טיראנים '  ,הנקוט

כינויים

בהיסטוריוגראפיה ההלניסטית  -רומית העוינת  ,עולה בקנה אחד עם המגמות התעמולתיות
של אותה ספרות  ,שתיארה את הגיור כמעשה כפייה ועריצות  .העובדה  ,שבכינוי ' טיראנים '
זכו גם מנהיגי שבטים מתגיירים  ,כמו סילאס היהודי ודיוניסוס מטריפולי  ,המזוהה בדרך -

כלל עם באכחיוס יודאיוס ( היהודי ) ,

66

אומרת דרשני  .לפי ההגיון התעמולתי הזה  ,מתוארת

כפייה כפולה  :גם זו של ' הטיראן ' החשמונאי עצמו  ,וגם זו של ' הטיראן ' המתייהד  ,משום
שגיורו

בבחינת

היה

נורמה

מחייבת

מרעיתו ,

לצאן

כמתחייב

מאופיה

השבטי

והפטריארכאלי של חברתו  .גילויי  -התנגדות פנימית שהיו לגיור באותן חברות ( כאמור

לעיל )  ,אך מחוקים את המסקנה הזו .
בתארה את הגיור כמעשה  -כפייה של עריצים ( ' טיראנים ' )  ,נשענה ההיסטוריוגראפיה

ההלניסטית  -רומית העוינת על חצאי  -אמיתות  ,במטרה לזכות ביתרונות תעמולתיים  .האמת

ההיסטורית היתה ככל הנראה אי  -שם באמצע ,

לאמור :

התיהדות היסורים היתה תהליך

הדרגתי של התקרבות שנמשך דורות אחדים  ,אך צבר תנופה גדולה  ,שהגיעה לכלל סיום
מהיר עם

השלמת כיבושו וסיפוחו של הגליל לממלכת החשמונאים בידי יהודה

אריסטובולוס

הראשון .

התנצרות קולקטיבית של שבטים ערב = ם בדרומה של און  -ישראל בעקבות מנהיגיהם  ,מוכיח למעשה את
אותו עקרון  ,הנובע מעצם אופיה השבטי של החברה הערבית  .מחקר זה הוגש לפירסום ב ' קתדרה '  ' ( .על
מאוויה מלכת

הסאראקנים ' ) .
ואילך  ,במיוחד

62

קדמוניות  ,כ ,

63

קדמוניות  ,סו  ,עמ '

17

. 257 - 255

38

ואילך

; 75

ואילך .

גילוים אופוזיציונרים פנים  -אדומיים לבית אנטיפאטרוס מצד ההנהגה

המקומית באו לידי ביטוי גם בנסיונות החתירה של מאליכוס וקנוניית הקשר הקטלני שלו נגד
אנטיפאטרוס  ,אבי הורדוס ( קדמוניות  ,יד ,

; 293 - 280

מלחמות  ,א . ) 235 - 227 ,

. 225

64

קדמוניות  ,טז ,

65

רפפורט ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '

66

ראה  :קדמוניות  ,יד ,

; 40 - 39

. 228

סטראבון  ,טז , 2 ,

18

(  , ) 755ועיין עוד

להלן .

יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית

33

היטורים בימי המלך ינאי והמלכה שלומציון

( 03ו  67 -לפני  -הספירה )

מימי ינאי המלך אין לנו  ,למעשה  ,ידיעות ישירות על יחסי יהודים ויטורים  .הנסיון למצוא
בספרות התלמודית הד כלשהו לעימות צבאי ביניהם באותם ימים תלוי על בלימה  ,משום
שאין כל יסוד לזהות את כלקים עם ' כוחלית שבמדבר '  ,הזכורה במסורת התלמוד הבבלי
כאחד מיעדי כיבושיו של ינאי במסע מלחמתי עלום  ,שהסתיים בכיבוש ' ששים כרכים '

בסביבתה .

אדרבה  ,יש יסוד לסברה  ,כי בימי ינאי היו דווקא יחסי היהודים והיטורים

67

טובים למדי  ,ונראה כי שתיקת המקורות יכולה ללמד על כך  .לא מן הנמנע  ,כי לעת חינוכו

של ינאי בגליל בימי ילדותו ( קדמוניות  ,יג

היטורים .

להלן ) .

) 322

נרקמו יחסי הבנה וידידות בינו לבין

יחסים שהניבו גם פירות מדיניים בימי בנו  ,יהודה אריסטובולוס השני ( ראה

ינאי ניצל היטב את המצב הפוליטי החיצוני והמבוכה הכללית באזור  ,שיצרה פלישת

טיגראנס הארמני למרחב הסורי

(  83לפני  -הספירה ) ,

והשלים במהירות את כיבוש הגלעד ,

הגולן ועמק החולה וסיפוחם לממלכה החשמונאית
היסורי הצעיר תלמי בן מנאיוס

( 80 - 83

לפני  -הספירה ) .

68

השליט

לפני  -הספירה ) היה טרוד מדי בביסוס מעמדה של

( 40 - 85

השושלת היטורית שבראשותו ; מה עוד  ,שהוא הקדיש אז מאמצים רבים לכיבושים מחונן
לגבולות

בקעת  -הלבנון .

69

כך יצר ינאי עובדה מוגמרת  .אך לאמיתו של דבר  ,אין להוציא

מהכלל את האפשרות  ,כי השניים ( ינאי ותלמי בן מנאיוס ) תיאמו ביניהם עמדות לגבי

מדיניות הכיבושים שלהם  ,במטרה למנוע עימותים וההנגשויות בלתי  -נחוצים .
כידוע  ,בימי המלכה שלומציון  ,אלמנתו של ינאי  ,המאבק על ירושת הממלכה הסלווקית
המתפוררת הגיע לשיאו  .היה זה מאבק של הכול בכול  ,כשהמתחרים מנסים להקדים את
יריביהם כדי לקבוע עובדות
עשר דיוניסוס בשנת

85

מוגמרות .

70

כך  ,למשל  ,מפלתו ומותו של אנטיוכוס השנים -

לפני  -הספירה בקרב כ2ה נגד תרתת השלישי הנבטי  ,סללו את הדרך

לסיפוח דמשק לממלכת הנבטים ,

1ז

אך בה בשעה דירבנו גם את שליט היטורים הצעיר ,

תלמי בן מנאיוס  ,להניח ידו עליה  .מנקודת  -מבט יטורית  ,כיבוש דמשק היה חיוני כיוון

שהיתה חוליית  -קשר חשובה ביותר בין מחוז הטראכוניטיס ( איזור

הלג ' ה ) -

מקום שבתם

של יסורים ושבטים ערביים קרובים להם  -לבין מורדות החרמון ובקעת  -הלבנון ( קרי

 67קידושין סו

ע " א  .עיין

בפירוט אצל אפרון ( לעיל  ,הערה

, ) 34

:

עמ '  , 150שהוכיח כי אין כל בסיס עובדתי

להצעתו של ב " צ לוריא כנידון  .ראה  :ב " צ לוריא  ,ינאי המלך  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '  ; 25הנ " ל  ,מינאי עד

הורדוס ( לעיל  ,הערה

, ) 34

עמ '

31

ואילך  .לעומת זאת  ,זיהוי כוחלית עם אחד האתרים בעבר  -הירדן המזרחי

( מדרום  -מזרח לסמנה ) מתקבל על הדעת הרבה יותר  ,כהצעת ש ' קליין  ' ,עבר הירדן היהודי '  ,מחקרים
ארצישראליים  ,ג  ,וינה תרפ " ה  ,עמ '
 68ראה :

קדמוניות  ,יג ,

. 8 -7

מלחמות  ,א ,

; 394 - 393

את הכיבחר החשמונאי במועד זה  .עיין

)ע -

3 . Fuks , ' Tel-Anfa

)

:

. 105 - 104

"

תייסף

המימצאים הארכיאולוגיים מתל אנפה מאשרים אף

5 . 5 . Weinberg , 'Tel-~ Anafa - The Hellenistic

;  . 97ק  . 86 - 109 , esp .קק Israel Exp[oration Journal, 21 ) 1971 ( ,

 . 179 - 180 , 182 - 184קק Proposed Identiflcation ' , Scripta Classica Israelica , 5 ) 1979 / 80 ( ,

 69על היקף ארצו של תלמי בן מנאיוס ראה  :סטראבון טז  . ) 755 ( 18 , 2 ,הלה העיד עליו  ,כי השיג שליטה על
כל בקעת  -הלבנון ונשא עיניו אל מישור  -החוף הפיניקי  ,כקנותו לעצמו אחיזה בשני נמלים קטנים לפחות
ובאיימו על סביבות ביבלוס
70

עיין בהרחבה

71

מלחמות  ,א ,

:

וביירות .

אלטהיים ושטיהל  ,עמ '

; 103 - 102

קדמוניות  ,יג ,

293

ואילך ,

. 392 - 391

356

ואילך .

וראה להלן  ,הערה

. 73

אריה כשר

34

תחומי שוי 2ה

וכאלקיס )  ,מ

ששם הלכה ונתבססה זה כבר הממלכה היטורית הממוסדת

בהנהגתו  .ברם  ,פלישת טיגראנס מלך ארמניה לסוריה  ,שהחלה עוד

~

ב 83 -

לפני  -הספירה ,

טרפה את הקלפים ושיבשה לחלוטין את תכניות ההתפשטות היטוריות ; מה עוד  ,שאילצה
אפילו את הנבטים לפנות את דמשק

ב 71 - 72 -

לפני  -הספירה

לערך .

מסתבר  ,כי האיום

73

הארמני היה רציני למדי לכל הגורמים באזור  ,לרבות ממלכת ההשמונאים  ,כיוון שהגייסות
הארמניים הגיעו בשנת

69

לפני  -הספירה עד שערי פתולמאיס (עכו ) ממש  ,ואף היו לו למלך

ארמניה תכניות לפלוש דרומה  ,לגבולות יהודה עצמה  .שלומציון השכילה אמנם לקנות

מבעוד מועד את לבו במתנות ובהסכמי  -ידידות  ,אך למעשה לא הוסר האיום הארמני  ,עד
אשר נסוג טיגראנס לארצו בעקבות המתקפה הרומית הגדולה באזור הפונטוס  ,בניצוחו של

המצביא הנודע לוקולוס .

74

הוואקום הפוליטי  ,שנוצר לפתע בעקבות נסיגתו  ,מיקד שוב את

הפעילות הצבאית והמדינית של הכוחות השונים באזור בגורלה של דמשק  ,ובמיוחד עורר
הדבר את תיאבון הכיבושים של תלמי בן מנאיוס  .המלכה החשמונאית היתה ערה  ,מן

הסתם  ,לאפשרות שעיר זו תיפול בידיו ותעודד מגמות התפשטות יטוריות נוספות  .היא
שיגרה לדמשק כוח צבאי בפיקודו של בנה יהודה אריסטובולוס השני

כדי לסכל את מזימת הכיבוש של השליט היסורי
בן מתתיהו  ,דבר ראוי לציון

וחזר כלעומת שבא .

(  69לפני  -הספירה )

75

אולם הכוח היהודי לא עשה  ,לדברי יוסף

76

ייתכן מאוד  ,שיש בדברים הסתומים רמז

עקיף לאיתור הסכסוך היטורי  -חשמונאי בעודו באיבו  ,על  -ידי משא  -ומתן מדיני בין יהודה
אריסטובולוס השני לתלמי בן מנאיוס ( על הקשרים ביניהם נדון

להלן ) .

זאת ועוד  :סביר

לחשוב  ,כי אחת המטרות לשיגור צבא בראשות יהודה אריסטובולוס למסע המלחמה
הדמשקאי היתה רצון המלכה להתגבר על המחלוקת הפנימית בין מנהיגי הפרושים לקצינים
הבכירים מנאמני ינאי המלך  ,בתקווה שהמלחמה תלכד מחדש את השורות ברגשות

פטריוטיים והתלהבות מנצחים  ,כפי שאירע בעיתות  -משבר בימי ינאי .

77

לעניות דעתי  ,היתה

זו היריבות הגוברת בין האחים החשמונאים  ,יהודה אריסטובולוס השני ויוחנן הורקנוס
השני  ,שהביאה לכישלון המסע הצבאי לדמשק  ,שכן יהודה אריסטובולוס ביקש למצוא

ביסורים בעלי  -ברית שיחזקוהו כמשקל  -נגד לבעלי  -הברית הנבטים  ,שבהם נסתייע הורקנוס
השני בתיווכו של אנטיפאטרוס האדומי ( וראה
72

לטיליה

) ( Abilene

להלן ) .

נזוהה עם המקום המכונה היום סוק ואדי 9רדה  ,השוכן בדרום מול  -הלבנון  ,על הקטע

הדרומי של הדרך החשובה דמשק  -ביירות  ,עיין

:

 .עי

~נ

Wissowa

.נ

)

1 . Benzinger, art . 'Abilene ' ,

Kroll ) 065 . ( , Pauly's Realencyclopadie der classischen Altertums Wissenschaft [=REJ , 1 ,

 . 98 - 99קק  . Stuttgart 1893 ,כאלקים מזוהה עם מגדל ען ? ' אר שברכסים המערביים וגל מול  -הלבנון והיא
חולשת על בקעת  -הלבנון כולה  .ראה  :סטראכון  ,טז ,

אלטהיים
73

ושטיהל  ,עמ '  314ושם פרטים

; ) 753 ( 10 , 2

שם ,

; ) 755 ( 18

שם ,

20

(  , ) 756עיין עוד

ביבליוגראפיים נוספים .

הדבר מוכח על  -ידי הנומיסמאטיקה  .ראה פרטים אצל שירר  ,א  ,עמ '

 , 79הערה ; 13

 .298על הטביעה הנבטית בדמשק בשנים  72 - 85לפני הספירה ראה גם . :

coinJ

אלטהיים ושטיהל  ,עמ '

, Nabataean

.

]ך

 . 12 - 16 , 86 - 87קק edem , 3 ) 1975 ( ,
74

קדמוניות  ,יג . 421 -419 ,

75

לדעת ש ' אפלבאום  ,היה מסע המלחמה הזה קשור במאבק על השליטה ב ' דרך המלך ' שהובילה מאילת

השווה

:

מלחמות  ,א ,
~

; 116

בדרום אל ערי הדקאפוליס ודמשק בצפון  .ראה

 . 636ק 1976 ,

 76מלחמות  ,א  ; 115 ,קדמוניות  ,יג ,

מלחמות  ,א ,

; 105

77

 Palestine ' , 5 .מ5 . Applebaum , ' Economic Life 1

 81 . ) 045 . ( , TheJewishlPeopleiא Safrai
.
 thefirst Century, 11 , Assen-Amsterdamא/

. 418

קדמוניות  ,יג ,

:

ועיין בהרחבה אלטהיים ושטיהל  ,עמ '

356

ואילך .

; 394

והשווה עוד

:

קדמוניות  ,יג ,

. 406

יחסי יהודים ויסורים בתקופה החשמונאית

ן3

ימי שקיעתה של ממלכת החשמונאים והיטורים

~

(  37 - 67לפני  -הספירה )

בין אריסטובולוס השני להורקנוס השני אחיו על ירושת הכתר החשמונאי ,

פרוץ המאבק

כאשר שכבה אמם על ערש  -דווי

( 67

לפני  -הספירה )  ,עמד מלכתחילה בסימן הכנות צבאיות

של שני הצדדים להתמודדות אפשרית  .מתברר  ,כי אריסטובולוס ' אסף צבא מהלבנון
ומהטראכון ומן המלכים ' ,

79

והדברים מרמזים לשכירי  -חרב מקרב היסורים ושבטים אחרים

הקרובים להם  ,שאולי היו בהם גם נתיני השליטים המתיהדים כמו סילאס היהודי ודיוניסוס
מטריפולי ,

80

שעוד ידובר בהם להלן  .אין עובדה זו צריכה להתמיה  ,ואפילו אם נניח כי ברקע

לא דעך עדיין לגמרי המאבק החשמונאי  -יסורי על דמשק  .דומה כי אריסטובולוס עשה כל
אשר לאל ידו על  -מנת להשיג תמיכה צבאית מן החוץ ולא לסמוך על כוחות הצבא מבית ,

כיוון שקשה היה לצפות את עמדתם  ,כל עוד היתה המלכה  -האם בחיים  .לא נראה  ,כי
השכירים האלה התגייסו לשירותו על בסיס של התקשרות חוזית אישית וללא מניעים או
תכתיבים מדיניים מצד

שליטיהם .

אדרבה  ,אזכרת ' המלכים ' מוכיחה  ,שלא היתה זו

התקשרות פרטית עם השכירים המגויסים  ,אלא התקשרות מדינית מובהקת  .סביר אפוא
להניח כי אריסטובולוס התקשר בהסכם מדיני עם ראשי היטורים מאחורי גבה של אמו וכי
נתן להם יד חופשית ( ואולי אף סיוע ממשי ) לכבוש את דמשק תמורת עזרה לביסוס מעמדו
כמלך יהודה  ,במאבק הצפוי עם הורקנוס אחיו  .י 8הצעה זו מבוססת  ,בין השאר  ,גם על
אנאלוגיה לדרכו המדינית של הורקנוס

;

כידוע  ,גם הוא הגיע ( ואולי כבר אז )  ,באמצעות

אנטיפאטרוס האדומי  ,להסכם שיתוף  -פעולה מדיני וצבאי עם תרתת השלישי מלך

הנבטים .

82

קשרי אנטיפאטרוס עם הנבטים היו למעשה המשכם של קשרים שנרקמו מאז

מונה אביו אנטיפאס לסטראטגוס של אידומיאה כולה ,

83

תפקיד שאותו ירש ממנו  .הקשרים

באו לידי ביטוי בעובדה המשמעותית שהוא נשא לאשה את קיפרוס  ,בת למשפחה נבטית
מיוחסת 84ומי שילדה לו את ארבעת בניו  :פצאל  ,הורדוס  ,יוסף ופירורא וכן את בתו

שלום .

85

יוסף בן מתתיהו אף הדגיש  ,כי ידידות המלך הנבטי חוזקה ואומצה בעיקר בזכות

אותם נישואין  ,והחישוב הכרונולוגי מוכיח כי הם נערכו בראשית שלטונה של שלומציון

78

להלן  ,בסקירת המאורעות וניתוחם נגביל עצמנו רק לאלה מהם הקשורים באופן ישיר לנושא הנדון  ,ולכן
נפסח או נצמצם עד מאוד את הסקירה בעניינים

79

קדמוניות  ,יג ,
iovaPXev

אחרים .

 . 427למעשה  ,ניתן לתרגם כך  ' :מהלבנון ומהטראכק וממלכיהם ' )
cb Te Al avov Kal
01 Kai Tע (  ) ] % 6 % 0בעדות המקבילה שבמלחמות  ,א  117 ,לא

V

של
צוינו מקורות הגיוס ~
~

אריסטובולוס ~ ,
אלא נקבע כצורה סתמית כי הוא גייס שכירים  .אין הדבר צריך ללמד כי ארץ היטורים היתה

בשליטה יהודית כדעת ב " צ לוריא ( ראה לעיל  ,הערה

. ) 46

. 40 - 39

80

קדמוניות  ,יד ,

81

נקודת המוצא הבסיסית להצעה זו היא עובדת מעורבותו של תלמי בן מנאיוס היסורי בריב האחים
החשמונאים וקשריו ההדוקים עם אריסטובולוס  ,ראה מלחמות  ,א ,

; 186 - 185

קדמוניות  ,יד ,

, 126

ועיין עוד

להלן בהרחבה .

. 18 - 14

82

קדמוניות  ,יד ,

83

שם  ,שם ,

. 10

84

לא ברור על  -סמך מה זוהתה קיפרוס כאחותו של חרתת השלישי מלך הנבטים  ,כטענת אלטהיים ושטיהל ,
עמ '

85

. 301

מלחמות  ,א 181 ,

;

קדמוניות  ,יד ,

. 121

אריה כשר

36
אלכסנדרה

;

86

ללמדך  ,כי אריסטובולוס כבר ידע במועד ההוא על קיומה של אוריינטאציה

מדינית פרו  -נבטית של החוג האדומי בחצר החשמונאית  .לפיכך  ,אין להתפלא שהוא ביקש

לרסנה או לבלמה על  -ידי טיפוח אוריינטאציה מדינית נגדית  ,ובמיוחד כאשר זמם
אנטיפאטרוס לערב את הנבטים במעשים  ,דבר שאמנם אירע לאחר מות שלומציון

והתפרצות ריב האחים במלוא עוזו (  67לפני  -הספירה ) .
עד המתקפה הנבטית הגדולה והמצור הכבד שהוטל על ירושלים בשנת  65לפני  -הספירה .

הכנותיו המוקדמות עמדו לו לפחות
87

פלישת הרומאים כשנה לאחר  -מכן רק חילצה אותו זמנית מן המיצר  ,כיוון שפומפיוס פנה
לו עורף במהירות  ,לאחר שלמד להכיר מקרוב את רקמת המדיניות המסובכת באזור  .אחד
מקווי היסוד הבולטים במדיניותו של פומפיוס  ,כפי שנתגבשה בעת ההיא  ,בא לידי ביטוי
בשחרור הערים ההלניסטיות מאיומם ומשלטונם של ' טיראנים ' מזרחיים ובמתן הגנה
וח סות לחירותן

הלבנון ,

89

וריבונ ותן .

88

הראש ונים מבין ה ' טיראנים ' שנפגעו על  -ידו  ,היו שלי סי ה ר -

דבר אשר בישר את העתיד לקרות גם ביהודה  .ארצו של תלמי בן מנאיוס הושחתה

מאוד  ,לדברי יוסף בן מתתיהו  ,בעוד שהוא עצמו נפטר מעונש כבד יותר בשלמו כופר  -נפש
על

פשעיו .

90

ה ' פשעים ' היו  ,מן הסתם  ,הפיקוח שהטיל על דרכי המסחר בתחומי ארצו

( ' ליסטות '  ,על  -פי המינוח היווני  -רומי ) ונסיונותיו החוזרים להשתלט על דמשק  .שאר  -בשרו
86

מלחמות  ,שם  ,שם  .בקדמוניות  ,יז ,

לערך

;

אם כך  ,הרי שנולד בשנת

148

75

צוין  ,כי בשעת מותו  ,בשנת

4

לפני  -הספירה היה הורדוס בן שבעים

לפני  -הספירה כקירוב  .לפי חשבון זה יוצא  ,כי נישואי אביו אירעו

בראשית מלכותה של שלומציון או אפילו בסוף ימיו של אלכסנדר ינאי  ,שהרי בכורו אנטיפאס נולד לפחות
שנה קודם  -לכן  .לעומת זאת  ,בקדמוניות  ,יד ,

158

צוין  ,כי בשנת

46

לפני  -הספירה  ,כשהוציא הורדוס להורג

את חזקיה הגלילי  ,מלאו לו רק חמש  -עשרה שנה  .לפי חשבון זה יוצא  ,כי נולד רק בשנת

61

לפני  -הספירה

ואם כך  ,הרי שנישואי אביו היו צריכים להיערך בסוף ימי שלטונה של שלומציון  ,או זמן  -מה

;

לאחר  -מכן .

האפשרות הראשונה נראית סבירה יותר  ,בעיקר משום שקשה לתאר שנער בן חמש  -עשרה נתמנה למישרת

מושל הגליל ( השווה לנימוקי שירר  ,א  ,עמ '

, 275

הערה

) 29

ועוד זכה ליחס רציני ולגיבוי מדיני מאת נציב

סוריה ספסטוס פומפיוס  ,שאף מינהו אז לתפקיד צבאי בכיר נוסף ( קדמוניות  ,יד ,
 . ) 213 - 211לא מן הנמנע אפוא  ,כי בגירסה השנייה נפלה טעות  -סופרים של

; 180 - 178

10

מלחמות  ,א ,

שנים בקירוב  ,באופן

שהורדוס נתמנה באמת למושל הגליל בגיל  25שנה ולא בגיל חמש  -עשרה  .כך ניתן ליישב את הסתירה בין
שתי הגירסות ולדחות את הצעת אוטו

( 18

המעדיפה משום  -מה את הגירסה השנייה

.

 .ק art . 'Herodes ' , RE suppl . 11 , 1913 ,

0,

"

, ) 17 . 0

דווקא .

87

קדמוניות  ,יד . 28 - 19 ,

88

עיין  :א ' שליט  ,הורדוס המלך  ,האיש ופעלו  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '

24

ואילך ,

505

ואילך ( נספח ב ) .

מסיבה

זו רבות הן הערים  ,שאימצו לעצמן מנייני שנים פומפיאניים לציון שחרורן בידי פומפיוס  ,עיין H . M . :

 . Bietenhard ,א
79

,

;  . 25 ff.קק Roman Provinces, Odord 1961 ,

oftheEastern

Pompeius bis Traian ' , JTeitschrift der Deutschen Paldstina-.

(Jities

Jones , The

ת0ץ kDie Dekapolis

 . 33 - 44קק  . 24 - 58 , esp .קק  ; ) 1963 ( ,שירר  ,ב  ,עמ ' , 150 - 149 , 147 , 144 - 141 , 137 , 134 , 126 , 101 , 98

והספרות בנושא זה עוד רבה
89

קדמוניות  ,יד ,

 90שם ,

וענפה .

. 40 - 39

השווה עוד  :סטראכון  ,טז , 2 ,

) 755 ( 18

ועיין  :שירר  ,א  ,עמ '

564

והערה

. 22

במעמדו הרשמי נעשה

תלמי בן מנאיוס לנסיך התלוי תלות מוחלטת ברומי  ,או כפי שכונה במטבעותיו  ' -טטרארך '  .לטענתו של
ב " צ לוריא ( היהודים בסוריה בימי שיבת ציון  ,המשנה והתלמוד  ,ירושלים תשי " ז  ,עמ '  , ) 42 - 41ליהדותו

של תלמי בן מנאיוס אין כל עדות במקורות ולכן יש לדחותה מכל וכל  .העובדה שהוא נשא לימים את

אלכסנדרה בת אריסטובולוס השני  ,לא עשתה אותו ליהודי  .ראייה חותכת לכך היא העובדה שמטבעותיו
נושאות את דיוקן זאוס ( ראה איור )  ,מה עוד שהוא נקרא בהן 864ק % 18ק , 6וברור שאין הכוונה לכהן גדול

במקדש הירושלמי  .הוא הדין כיחס לבנו ליסאניאס  ,שעל  -גבי מטבעותיו ניכרת גם כן דמותו של זאוס

יחסי יהודים ויסורים בתקופה החשמונאית

37

מנישואין  ,דיוניסוס שליט טריפולי  ,לא נמלט מן הגרזן הרומי ; ;  9וגם מבצר ליסיאס  ,אי  -שם
בלבנו7ן 9שהיה בשלטון סילאס היהודי  ,נהרס בידי פומפיוס באותן הנסיבות .

לאחר שהתמסרו לו הערים היטוריות הליופוליס וכאלקים  ,חצה פומפיוס את רכסי
הלבנון והגיע לדמשק  ,בה נתוודע לראשונה באופן ישיר לריב האחים

החשמונאים .

93

בפגישתו עם השניים ביקש המצביא הרומי ללמוד מקרוב את הבעיות לגופן  ,הן במישור
הפנימי של ממלכת החשמונאים והן במישור האזורי הרחב  ,כדי לגבש מדיניות מעשית

ויעילה  ,בהתאם לאינטרסים הרומיים הבסיסיים  .דברי המלשינות והבלע שהשמיעו הורקנוס
ואנטיפאטרוס נגד אריסטובולוס במעמד ההוא  ,נועדו להציגו כאוזורפאטור ,

' טיראן '

ו ' ליסטים ' וכמי ' שחיבל לערוך את הפשיטות על השכנים ואת מעשי השוד בים ' ,
ביקשו להעמידו בשורה אחת עם אויבי רומי

המובהקים .

94

וכך

ייתכן  ,כי גם הקשרים בין

אריסטובלוס ליסורים היו בבחינת התראה לפומפיוס  ,ואולי גם תלונותיהן החריפות של

הערים ההלניסטיות שסבלו מנחת זרועו .
הסידורים המדיניים והטריטוריאליים שערך פומפיוס בשנת

63

לפני  -הספירה חוללו

תמורות מפליגות באזור כולו  ,ובראשן אבדן הריבונות החשמונאית וקיצוץ דראסטי

בשטחים  ,המתואר בלשון יוסף בן  -מתתיהו כ 'צימצום האומה

היהודית בתוך גבולותיה ' .

95

חלק מהשטחים המקוצצים  ,והכוונה לצפון  -מערב רמת  -הגולן ולעמק  -החולה  ,ניתנו ככל

אחרים  ,ראה . :

וסמלים פאגאניים

יי

.

;  . 783 ff.קק B . V. Head , Historia Numorum London 19112 ,

,

 . 279 -קק  the British Museum: Syra, Bologna 1964 ,א Wroth , Catalo ue ofthe Greek coinY

.

~

 . LXIIIק  .ץ1ת280 ; ibid Galatia, 1

 91נוטים לזהותו עם  Bacchius Judaeusששמר נשתמר על מטבע רומית של האדיל אאולח פלאוטיוס

משנת  . 54עחן שירר  ,א  ,עמ '  , 237הערה  . 14מ ' נרקיס ( ' דינר כסף רומאי ריפובליקני לזכר הכנעת אלכסנדר
בן אריסטובולוס השני '  ,תרביץ  ,יא

[ ת " ש ]  ,עמ ' ) 222 - 220

להורג בדיכוי המרד של אלכסנדר בן אריסטובולוס בשנת
( לעיל  ,הערה

 , 90עמ '

. ) 41 -40

55

ביקש לראות את הרקע ההיסטורי להוצאתו
לפני  -הספירה  ,ובדעתו החזיק גם ב " צ לוריא

אך הואיל ואין גם לכך תימוכין במקורות  ,זולת סמיכות התאריכים  ,אין

אפשרות לפסוק דברים נגד עדות יוסף בן מתתיהו  .עיין עוד ' Two republican denarii :

,

 . 53 - 55 ; E . A .קק 2 ) 1951 ( ,

Kindler ,

4.

!

illustrating contemporary events' , Seal's Coin andMedalflulletin

0 . 932ת  . 156 ,ק Sydenham, The Roman Republican Coinage, London 1952 ,
 92כ " צ לוריא ( יטור היהודית [ לעיל  ,הערה  , ]46עמ ' כא ) ניסה לקשור את שמו של המבצר עם המצביא
הסלווקי ליסיאס ,

מי שנתמנה

ב 164 -

הפרת ועד גבול מצרים ( מקבים א
ליסיאס עיין עוד

:

,

tertum

לפני  -הספירה על ענייני המלך אנטיוכוס הרביעי אפיפאנס מנהר

לא  -לב ) ,

אך הדבר מפוקפק ביותר ואף אין לו על מה שיסמוך  .על מבצר

חל 2 . Honigmann , Historische Topographie von Nordsyrien

 . 278מ  . 57 ,ק Leipzig 1923 ,
 93קדמוניות ,

יד . 47 -41 ,

 94שם  ,שם  ' . 43 ,השכנים ' היו  ,מן הסתם  ,הערים ההלניסטיות ( השווה שליט [ לעיל  ,הערה  , ] 88עמ '  , ) ! 6ואולי

יש בדברים גם רמז לנסיונו של אריסטובולוס לכבוש את דמשק  ,בשירות אמו שלומציון ( לעיל )  .לא ברור

לאיזה מעשה הכוונה ב ' השוד בים ' ; מכל מקום האשמה זו קלעה היטב לאחת הנקודות הרגישות במדיניות
פומפיוס  ,שהרי בשנת

67

לפני  -הספירה יצא למסעו הנודע לביעור נגע הפיראטים באגן המזרחי של הים -

התיכון  .ראוי לציין בהקשר זה את מגמות ההתפשטות של תלמי בן מנאיוס  ,בעל  -בריתו של אריסטובולוס
השני  ,לעבר נמלי החוף ( סטראבון טז ,
95

מלחמות  ,א ,

 , 155והשווה :

,2

קדמוניות  ,יד ,

. ) 18
. 74

ש8
דינר כסף רומי של היזיל

( מעין מפקח משטרה והסדר הציבורי בעיר רומא ) אאולוס פלאוטיוס  ,מי שהיה קצין

בצבאו של פומפיוס  .המטבע הוטבעה בשנת

(באכחיוס היהודי ) .

54

לפני  -הספירה  ,לזכר הכנעת ופיטורים ושליטם באכחיוס יודאיוס

בצד הראשון של המטבע ( משמאל  ,בגודל טבעי )  :דיוקנה של האלה קיבלה עטורת כתר דמוי

חומת עיר  .בצד השני של המטבע ( במרכז האיור

בהגדלה ) :

לאות שלוס  ,ובשמאלו אוחז ברסן הגמל  .הבתובת

גבר כוות ברך לצד גמל ; בימינו הוא מניף כף  -תמר

' ( B ) ACCHIVS JVDAEVS ' :

הנראה לתלמי בן מנאיוס היסורי  ,לאחר הסדר עם פומפיוס ( ראה לעיל )  ,בתורת פיצוי
לשטחים שנקרעו מארצו

שלו .

96

מסקנה זו מתבקשת מן הידיעה  ,שלימים נלקחו אותם שטחים משליטת היטורים וניתנו
להורדוס

,

9

ייתכן  ,כי בסידור זה ביקש פומפיוס לתקוע טריז בין נאמני בית אריסטובולוס

לבין תלמי בן מנאיוס  ,כמיטב המסורת המדינית הרומית שהיתה מקובלת על פומפיוס

ונתמצתה בכלל הידוע ' הפרד ומשול ' .
ברם  ,הקשרים ההדוקים בין נאמני אריסטובולוס השני לבין תלמי בן מנאיוס לא נותקו ,
גם חרף ההתנקשות בחייהם של אריסטובולוס ובנו אלכסנדר בידי אנשי פומפיוס בשנת

לפני  -הספירה .

98

49

אדרבה  ,תלמי בן מנאיוס נטל אז תחת חסותו את  .ילדי אריסטובולוס -

מתתיהו אנטיגונוס ושתי אחיותיו  -לאחר שהצליח להפרידם מאמם  ,שמצאה מקלט זמני
עד אז באשקלון  .בנו פיליפיון אף התאהב באחת הבנות ( אלכסנדרה ) ונשאה לאשה  .מאוחר
96

ראה , 1 ,י .
,1 ,
:

6, 1

106 , 499 ; Eutropius , Breviarium ab Urbe Condita

1 ; orosiusi Historiae adversum paganos, 1

. 14 ,

.

Appianus , Mithridhticus' .

השטחים שנקרעו היו ככל הנראה בחוף

הפיניקי ובמורדות המערביים של הר  -הלבנון  .הם הוענקו לערים הפיניקיות בהתאם למדיניות פומפיוס

שנועדה לחזק עמידתו נגד ' הטיראנים ' המזרחיים  .השווה אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית  ,עמ '
אטלס כרטא  ,מפה  , 75עמ '
97

קדמוניות  ,סו ,

, 360

98

קדמוניות  ,יד ,

; 125 - 124

. 52

. 364 - 363
מלחמות  ,א ,

. 185 - 183

; 51

הנ " ל ,

יחסי יהודים ויסורים בתקופה החשמונאית

35

יותר נשא אותה תלמי בן מנאיוס עצמו  ,אחרי שהרג בגללה את בנו ( בנסיבות בלתי -

ברורות)  ,ומאז נעשה מסור עוד יותר לאחותה

ולאחיה .

99

נאמנות תלמי בן מנאיוס לבית

אריסטובלוס באה לידי ביטוי גם בשנת  47 - 48לפני -הספירה  .הוא לא השתתף ביחידת הסיוע
שנועדה לחלץ את יוליוס קיסר מן המיצר שאליו נקלע במלחמה האלכסנדרונית  ,והסיבה
לכך היתה נעוצה  ,מן הסתם  ,בעובדה שהיוזמה לכך יצאה מאת אנטיפאטרוס האדומי

והורקנוס השני  ,שנואי נפשו  .כוה החילוץ הורכב מחיילים שנשלחו מאת ' ראשי ערב ' ,
' נכבדי סוריה ' ו ' כמעט כל

הערים ' .

00י

יוסף בן מתתיהו אמנם לא פירט מי הם ' ראשי

ערב ' ,

אך לבטח התכוון בראש וראשונה למליכוס הראשון  ,המלך הנבטי  ,שעל עזרתו ליוליוס
קיסר ידוע לנו גם מהמקור הרשמי ביותר על אותה מלחמה  .ן0י שאר ' ראשי ערב ' ו ' נכבדי

סוריה ' היו נסיכים ערבים וראשי  -שבטים  ,ששניים מהם נזכרו על  -ידי יוסף בן מתתיהו  ,הלוא
הם

 ' :הנסיך ( ) תז0

"

עט ) 6 5יאמבליכוס ותלמי בן סיאימוס יושב הר הלבנון ' .

02ן

ייתכן מאוד ,

כי השניים פעלו מתוך שיתוף  -פעולה  ,בהיותם מקורבים לשושלת היטורית של שליטי
אמסה

שמצפון

) ( Emesa

לבקעת  -הלבנון .

03ן

הם לא קיבלו את מרותו של שליט כאלקים

הנמרץ  ,תלמי בן מנאיוס  ,ובגלל היריבות הפנימית באו בקשרים עם הנבטים ואנטיפאטרוס
האדומי

;

04ן

שאלמלא כן  ,לא היה מצליח אנטיפאטרוס לגייסם למשימת החילוץ של יוליוס

קיסר .
הקשרים בין תלמי בן מנאיוס והמשפחה החשמונאית הניבו פירות מדיניים משמעותיים
בשנת

42

לפני  -הספירה  .מתברר  ,כי מאז פרען מלחמת האזרחים באימפריה הרומית  ,לאחר

רצח יוליוס קיסר

והלבנון

;

(  42 - 44לפני  -הספירה ) ,

גברה האנדרלמוסיה המדינית גם באזור סוריה:

דבר שהביא לעלייתם של ' טיראנים ' מקומיים  ,לא מעט בעידודו של קאסיוס

הנודע ( וכנראה תמורת שלמונים )  ,שליטה של סוריה

אז 05 .י

בשנת

42

לפני  -הספירה  ,כאשר

עזב קאסיוס את סוריה על  -מנת להתמודד עם הטריאומוויראט השני בשדות פיליפי  ,ביוון ,

נוצרה הזדמנות לפעולה מהירה שתמלא את החלל הריק שהותיר הלה  .תלמי בן מנאיוס -
שליט כאלקיס  -בא בברית עם מאריון  ,הטיראן של צור  ,כדי לסייע לבן  -חסותו -

99

קדמוניות  ,יד ,

; 126

מלחמות  ,א  . 186 - 185 ,מהידיעה על נישואין אלה אין נובעת בהכרח המסקנה  ,כי ראשי

היסורים הללו אמנם התגיירו ( כפי שסבר  ,למשל  ,לוריא  ,לעיל  ,הערה  . ) 90מכל מקום  ,הדבר מצביע
בבירור על אותה אחווה בין יהודים ליטורים  ,וליתר דיוק לאותה קירבה וזהות  -אינטרסים  ,שסללה את

לגיור .

הדרך  ,בין השאר  ,גם

.

100

קדמוניות  ,יד ,

101

ראה 1 , 1 :

102

קדמוניות ,

; 139 , 129 - 128

מלחמות  ,א ,

. 188 - 187

Caesar , ]Yellum /4llexandrinum

יד  . 189 ,שני השמות הם ערביים טיפוסיים ומוכרים .

השם 1 ) % 01קק  ' 1הוא שם נרדף

"

למליכוס ( 1 % 01גס , ) 14כפי שצוין כבר לעיל ( הערה  . ) 17על מקור השם סואימוס ראה פרטים אצל
אלטהיים ושטיהל  ,עמ '
103

279

והערה

. 82

ראה פרטים מלאים על שושלת זו אצל אלטהיים ושטיהל  ,עמ ' . 372 - 365 , 363 , 358 , 356 , 163 , 155 , 144
ראוי להדגיש בהקשר זה  ,כי מנהיג ערבי יטורי בשם יאמבליכוס נקשר למסע יונתן נגד הערבים הזבדיים
וב ' ארץ חמת ' ( וראה

104

לימים גייס הורדוס

לעיל) .

800

שכירים מהלבנון  ,וכנראה שבאו מאותם חוגים ( קדמוניות  ,יד ,

. ) 329
105

קדמוניות  ,יד ,

1003

; 297

מלחמות  ,א ,

; 239

ועיין

:

,

0

; 452

מלחמות  ,א ,

Rostovtzeff, SocalandEconomicHistory

 .ק the Hellenistic World, 11 , Oxford 1972 ,

4 . 1 .א

אריה כשר

40

מתתיהו אנטיגונוס החשמונאי  -לשחד את פאביוס  -מושלה הרומי של דמשק ,

מגיוס צבא לשירותו במטרה לחזור לשלטון ביהודה .

שיתעלם

! 06

בתמורה זכה ככל הנראה

מאריון להכרה מצד אנטיגונוס ובן  -בריתו היסורי בסיפוח אתרים אחדים בגליל לחורא של
צור  ,על חשבון הורקנוס השני עצמו ומושל הגליל דאז  ,הורדוס  .אנטיגונוס נקט כאן תכסיס
מדיני מחוכם  ,ששימש בשעתו את הורקנוס השני עצמו  ,כאשר ויתר הלה לטובת הנבטים על
שלוש  -עשרה ערים שכבש ינאי בדרום הארץ בתמורה לעזרתם הצבאית נגד אריסטובולוס

השני 07 .י ברם  ,לדברי יוסף בן מתתיהו ( שם )  ,הצליח הורדוס להכשיל את המזימה בכובשו
את שלושת המבצרים  ,שכבר הספיק מאריון הצורי לשים ידו עליהם  ,ואף סיכל את נסיונו

של אנטיגונוס לפרוון דרומה  .המיפנה הגורלי בא מכיוון אחר  :המיתקפה הפרתית הגדולה
נגד הרומים  ,שהחלה בשנת
הולך וקרב

לסיומו .

! 08

42

לפני  -הספירה והפיחה תקוות גדולות כי שלטון רומי באזור

התקוות התממשו כעבור שנתיים

( 40

לפני  -הספירה )  ,כאשר פלשו

הפרתים לתחומי הפרובינקיה סוריה  .תלמי בן מנאיוס מת באותה שנה  ,אך בנו ליסאניאס ,
יורש כס השלטון בכאלקיס  ,המשיך לקיים את הברית עם מתתיהו אנטיגונוס ואף היה
שושבין חשוב בהתקשרות עם הנסיך הפרתי פאקורוס והסאטראפ

( = פחה )

באןאפרנס ,

מפקדי הכוח הפולש לסוריה  .אין ספק  ,כי היתה זו ברית מדינית מובהקת  ,שכל צד ביקש
להפיק ממנה את המירב כדי לספק את מאווייו  .הפרתים היו מעוניינים מן הסתם לחזק את
היסורים והחשמונאים  ,כמחסום מפני מתקפת  -נגד רומית אפשרית מכיוון מצרים  ,ובאופן
זה רצו לאושש את אחיזתם הטרייה

בסוריה .

09ן

מתתיהו אנטיגונוס  ,לעומת זאת  ,ביקש

להשתמש בפרחים כמנוף לחזרתו לשלטון ביהודה ולסילוק בית אנטיפאטרוס מהזירה
המדינית

יטורית ,

הפנימית .

!!0

ואילו ליסאניאס היטורי חלם  ,ככל הנראה  ,על כינונה של מלכות

שתאגד את כל השבטים הערביים של המרחב הלבנוני תחת שלטונו ; מה גם

שסביר לחשוב  ,כי הוא נטר טינה לרומים על שהשביעו את עמו וארצו מרורים רבים מאז
ב 63 -

פלישת פומפיוס ,

לפני  -הספירה .

א . 239 - 238 ,

106

קדמוניות  ,יד ,

107

השווה שליט ( לעיל  ,הערה  , ) 88עמ '  , 362 , 40הערה  . 24על הצעה לזיהוי האתרים כגליל ראה

 ; 298 - 297מלחמות ,

מאלינובסקי ( לעיל  ,הערה
108

על

אווירת השנאה לרומי  ,ששררה בארצות המזרח בימים ההם עיין שליט ( לעיל  ,הערה

והערה
109

, ) 47

עמ '

. 13
, ) 88

עמ '

47

. 72

עדויותיו הסותרות של יוסף בן מתתיהו על פאקירוס  ,שנתפתה כביכול לעזור לאנטיגונוס רק בגלל

שלמוני  -שוחד של אלף טאלנטים וחמש מאות פילגשים ( קדמוניות  ,יד ,
מלחמות  ,א ,

כבודם .

, ) 257 , 248

; 379 , 343 , 330

והשווה

:

חשודות במגמתיות אנטי  -חשמונאית ואנטי  -יטורית  ,שנועדו להכפיש את

לא בכדי המקור  ,שעליו נסמך יוסף בן מתתיהו  ,גינה בעקביות את הפרתים כ ' כרברים '

( קדמוניות  ,יד ,

, 341

, 343

היהודית  -פרחית כבוית של

; 347

מלחמות  ,א ,

' אויבים ' ( קדמוניות ,

, 255

יד ,

, 335

, 257

, 337

, 261

, 264

, 268

) 274

ואת השותפות

; 357 - 356 , 352 , 349 , 342 , 339

מלחמות ,

אין ספק  ,כי עוינותו ומגמתיותו התעמולתית משקפת נאמנה את נקודת המבט ההירודיאנית ,

א . ) 253 ,
דבר שניתן לצפות מסופר כמו ניקולאוס איש דמשק .
110

ראוי לציין בהקשר זה  ,כי ליסאניאס הוא הראשון מבין שליטי היטורים של כאלקים שכתה בתואר ' מלך ' .
ראה , 32 , 4 ; Eusebius , :

XLIX

,

apud ; Cassius Dio ,

Porphyrius , Chronica,

 ; Chronicon, ed . Schoene , 1 , 001 . 170ודומה  ,כי הפרתים סייעו לו בהגשמת

מאווייו .

יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית

41

אחרית דבר
לא ברור מה היה חלקם של היסורים במערכה של הורדוס לכיבוש הגליל מידי נאמני

החשמונאים  .אפשר להניח  ,כי הם המשיכו לשמור אמונים לחשמונאים ; אך לא נראה  ,כי
יכלו להגיש סיוע ממשי  ,משום שכבר

ב 39 -

לפני  -הספירה קיבלו את מרות הטריאומוויר

אנטוניוס  ,שערך בדיוק אז את מתקפת הנגד שלו להדיפת הפרתים והטיל על היטורים
תשלום

מס כבד ביותר .

1י1

בסידורים המדיניים שערך אנטוניוס בשנים

34 - 36

לפני  -הספירה

בהשראת קליאופטרה  ,הוא העניק לה במתנה את רוב שטחי היטורים וכן את ראשו של

,

ליסאניאס י 1המלכה המצרית השאפתנית חתרה לחדש את ימי הזוהר של הממלכה

התלמיית בהקף האימפריאלי של המאה השלישית לפני  -הספירה  .משום כך ביקשה להיפטר
מן השליטים המקומיים בארץ  -ישראל  .עמדתו של ליסאניאס בפלישת הפרתים הקלה עליה
לשכנע את אנטוניוס להוציאו להורג  ,וכך נעשה הוא שותף למתתיהו אנטיגונוס  ,בעל -

בריתו  ,גם

במותו .

המכות הקשות שניחתו על היטורים מידי אנטוניוס וקליאופטרה אילצום לסגת מבחינה
מדינית  ,עד כדי כך שחזרו לגלות את ' חירותם ' בדרך המסורתית הנושנה של ליסטות

של הטראכון והחזרן שמדרום לדמשק .

בדרכים וחיים פרועים בשטחים הצחיחים והסלעיים

היה זה יורשו של ליסאניאס  ,הטטרארך זנודורוס 3,י ן שנקט בשיטות אלה  ,וייתכן שהחל בכך
כבר בסוף מלחמת האזרחים הרומית בין אנטוניוס ואוקטאביאנוס  ,כלומר בשנת

32

או

31

לפני  -הספירה  .מכאן ואילך סבלו ה ' ליסטים ' היטורים  ,כאחיהם לצרה ' הליסטים ' הקנאים
היהודים  ,מנחת זרועם של הורדוס והרומאים  .בדומה לגורלה של יהודה  ,נתפרדה בהדרגה

גם ארצם ליחידות ( טטרארכיות ) שונות  ,שעליהן הומלכו ברצון הרומאים שליטים שונים ,

רובם מבית הורדוס  .במרוצת הדורות בטלו גם שרידי הריבונות האלה  ,והיסורים הלכו
ונבלעו בין שאר נתיניה של הפרובינקיה

סוריה .

4ון

שלא כעמיתיהם היהודים  ,צללו מאז

ואילך בתהום הנשייה של ההיסטוריה  ,וכמעט בלתי  -אפשרית היא המשימה להתחקות על

עקבותיהם .

 , 7 ,ץ 4ן

111

31

112

קדמוניות  ,סו ,

"

עו )

Bella

; 95 - 92

Appianus ,

מלחמות  ,א ,

; 361 - 360

קאסיוס דיו ( לעיל  ,הערה

הכרונולוגית הקשורה באירועים אלה עיין בפירוט  :אוטו ( לעיל  ,הערה
הערה
113

, ) 88

 , ) 86עמ ' ; 45 - 43

 , 289 - 287הערה

שליט ( לעיל ,

.5

רוב המלומדים חושבים אותו לכנו של ליסאניאס  ,אך יש עוררים על כך וקשה להכריע בין הדעות

השונות .
114

נספח ו  ,עמ '

; 514 - 512

שירר  ,א  ,עמ '

565

וכן עמ '

, ) 110

מט ,

. 2 , 53

על הסוגייה

עהן

שירר  ,א  ,עמ '

; 566 - 565

פרטים מלאים ראה שירר  ,א  ,עמ '

אלטהיים ושטיהל  ,עמ '

. 573 - 565

352

( הערה

, ) 338

. 365

