מלחמתו של המלך ינאי בערים ההלניסטיות
באספקלריה של כתבי יוסף בן מתתיהו
אריה כשר

פתח דבר
כתבי יוסף בן מתתיהו הם למעשה המקור העיקרי לתולדות ארץ  -ישראל בימי המלך אלכסנדר ינאי

(  76 - 103לפני  -הספירה ) .

די לעיין בחטף בעדותו כדי להתרשם שסקירת העובדות עצמן המובאות

על  -ידו מבולבלת למדי  ,לוקה בחסר

רב  ,קטועה מאוד ומעוררת תמיהות ופליאות רבות בהגיונה

הפנימי  ,וכוללת מגרעות אחרות  .כך  ,למשל  ,מצטייר מלך חשמונאי זה כמפסיד ברוב מלחמותיו

;

אך ראה זה פלא  ,דברי הסיכום של יוסף בן מתתיהו עצמו על השגיו מלמדים על התפשטות

טריטוריאלית והרחבת גבולין בשיעור שלא היה כמותו בעבר  .המעיין בכתביו אינו יכול
להשתחרר מהרושם  ,כי הוא דלה את ידיעותיו ממקורות נוכריים עוינים  ,וליתר דיוק מן
ההיסטוריוגראפיה ההלניסטית  -רומית  ,ששקדה על השחרת דיוקנם של החשמונאים  ,וינאי

בראשם .

למסקנה זו הגיעו זה כבר מלומדים אחדים  ,שמביניהם בולטים במיוחד החוקרים

הישראלים י ' אפרון ומ ' שטרן  .המקור העיקרי של יוסף בן מתתיהו היה ניקולאוס איש דמשק ,
ההיסטוריון הרשמי של המלך הורדוס ויועצו המדיני הבכיר  ,אשר קולמוסו שירת בנאמנות רבה

את אדוניו  ,כדי לחפות על הטראומה החשמונאית הקשה שהעיבה על כל חייו  .עמדותיו המדיניות
הבסיסיות של ניקולאוס איש דמשק והשיכתוב ה ' הרודיאני ' של ההיסטוריה החשמונאית פרי עטו
תאמו מאוד את המגמות ההיסטוריוגראפיות הרומיות גם בימי חייו של יוסף בן מתתיהו עצמו ,

קרי  :ימי המרד הגדול נגד רומא  .ראוי לזכור בהקשר זה  ,כי המורדים היהודים  ,אשר כונו בידי יוסף
בן מתתיהו ' ליסטים ' ו ' טיראנים '  ,נחשבו בעיני עצמם ובעיני הרומאים ליורשיהם של החשמונאים

;

מה עוד  ,שגם החשמונאים כונו בהיסטוריוגראפיה הרומית  ,ואפילו בכתבי יוסף בן מתתיהו ,

באותם הכינויים עצמם  .ראוי על  -כן שנתייחס בהקשר הזה אל עדותו כאל מקור המשקף נאמנה את

מגמותיה הבסיסיות של ההיסטוריוגראפיה ההלניסטית  -רומית  ,ויאה לו כאן יותר שמו הרומי
יוספוס פלאביוס  .להלן ננסה  ,כמיטב יכולתנו ועד כמה שניתן הדבר  ,לדלות מסקירותיו הקלושות ,
הקטועות והעוינות  ,את האמת ההיסטורית הנראית לנו נכונה וסבירה יותר  .המגבלות הרבות
שעדותו ההיסטורית מציבה על דרכנו  ,מאלצות אותנו במקרים לא  -מעטים להעלות השערות
והצעות  ,שאין להן יסוד ודאי

בכתובים .
ן

המערכות נגד

פתולמאיס ותלמי לאטירוס

( 102 - 103

לפני  -הספירה

)

עלייתו של אלכסנדר ינאי לכס השלטון עמדה מלכתחילה בסימן של תנופת כיבושים גדולה
ומלחמת  -חרמה בעריה ההלניסטיות של

ארץ  -ישראל .

המערכה הראשונה כוונה נגד עכו -

~

אריה בשו

פתולמאיס (  103לפני  -הספירה ) והיתה למעשה פועל  -יוצא מכיבוש הגליל זה מקרוב  .י

ראוי לציין

בהקשר זה  ,כי לחשמונאים היה חשבון היסטורי נוקב עם עיר זו מאז ימי הרדיפות הדתיות של
אנטיוכוס הרביעי אסי9אנס  2 ,מה עוד שהיו לה שאיפות התפשטות מזרחה  ,לעבר תחומי הגליל

היהודי  .חלק מהחורה ( = הארץ ) שלה נכבש כבר בידי יוחנן הורקנוס בתנופת המערכה הגדולה נגד
שומרון  ,בשנת

107

לפני  -הספירה  ,והכוונה לשטחי פנים הכרמל ומורדותיו  .התכנית לכבוש את

העיר לא רק שנועדה לחסל את הבסיס ה9לבקי החשוב ביותר בארץ  -ישראל  ,אלא גם לנתק ולאגף

את ערי החוף שמדרום לה  -דור ומגדל  -סטךאטון  -כשלב בדרך לכיבושן וסיפוחן לממלכתו .
במקביל הטריד ינאי גם את העיר עזה  ,באופן שרמז על תכניותיו גם לגבי אזור זה  .תחילה הוא
3

ביקש לשבש את הקשרים בין שתי הערים הגדולות והחשובות האלה  -יתולמטיס

ועזה  -כדי

לקעקע את צבת הלפיתה האסטראטגית שלהן ברצועת החוף  .כיבוש פתולמאיס היה מפתה מאוד

גם מן הבחינה הכלכלית  ,שכן היא היתה הנמל הטבעי לאזורי הגליל  ,עמק  -יזרעאל ועמק בית-

שאן

;

ומשנכבשו כל אלה בידי החשמונאים  ,התעורר הצורך לכבוש את החוליה המשלימה של

המוצא הטבעי אל הים  -התיכון  .הנסיבות המדיניות לפתוח ביוזמת כיבושים מחודשת היו נוחות
מטבע של ינאי המלך
(  76 - 103לפני  -הספירה ) :

מימין  -תמונת עוגן ,

ומשמאל  -בין קרני
הכוכב  ,כתובת בעברית :

ומפתות ביותר  ,כיוון שהממלכה הסלבקית היתה שרויה עדיין בעיצומה של מלחמת הירושה

הפנימית בין אנטיוכוס השמיני ריפוס  ,שמשל במחוזות הצפוניים של סוריה  ,לבין אנטיוכוס
התשיעי קקי2נוס  ,ששלט

בדרום~ -סוריה .

4

בשלב הראשון הביס ינאי את המיליציה העירונית המקומית בקרב פתוח

' יהונתן המלך '

בכך להכניע את העיר  ,ולכן נאלץ להטיל עליה מצור

הדוק .

5

;

אלא שלא היה די

תקוותם של אנשי פתולמאיס לעזרה

מן הערים ההלניסטיות הסמוכות  ,דור ומגדל 9 -טראטון  ,נכזבה  ,משום שאלה השתחררו זה מקרוב
מעול הסלבקים והיו עסוקות מדי בעצמן  .הן שקדו אז על ביצור מעמדן תחת שלטון הטיראן

זואילוס ולא יכלו לשגר לפתולמאיס אלא כוח  -סיוע זעיר בלבד .
את כל מבטחם בתלמי התשיעי לאטירוס ( סוטר השני ) .

6

מסיבה זו שמו אנשי פתולמאיס

הלה הודח זמן קצר לפני  -כן מכס מלכותו

במצרים על  -ידי אמו ושותפתו למלכות  ,קליאופטךה השלישית  ,התבסס באי קפריסין וארב
להזדמנות נאותה לכבוש את מצרים  .בתבונה רבה הזמינוהו אנשי פתולמאיס לפלוש לארץ  -ישראל
והציגו בפניו תכנית מפתה  ,לפיה יצטרפו אליו בברית יחד עם הערים עזה  ,דור  ,מגדל  -סטראטון

וצידון  7 ,באופן שיוכל להקים לו בסיס יבשתי וראש -גשר לכיבוש מצרים  .אולם בפתולמאיס עצמה

לא היו הכול שלמים עם התכנית  .אחד המנהיגים המקומיים בשם דסאןנטוס  ,שהיה מנאמניה
המובהקים של מצרים התלמיית  ,פחד מכשלון התכנית ומעימות בלתי  -נמנע עם קליאופטרה
1

על העיתוי ראה

:

כ ' קנאל  ' ,הערות לכיבושי ינאי בחבל החוף '  ,תרביץ  ,כד

( תשט " ו )  ,עמ '  ; 13ג '

פוקס  ' ,על

אמינותה של ידיעה אחת אצל יוסף בן מתחיהו '  ,א ' רפפורט ( עורך )  ,יוסף בן  -מתתיהו היסטוריון של ארץ ישראל ,
ירושלים
2

12

 , 1982עמ '

. 132

מקבים ב  ,יג כה .

. 334

3

קדמוניות  ,יג ,

4

שם  ,שם , 325 ,

5

יש טעם והגיון רב לקשור את הטלת המצור על פתולמאיס עם הידיעה של סי 2לוס ) Georgius Syncellus ,

. 327

 . 599ק  [ , 1 ,תת ( Chronographia [ed . 80על תקיפת

הוא נקט גם במערכה על עזה ( וראה בעניין זה

קדמוניותו יג . 326 ,
שם  ,שם .329 ,

ינאי את תחומי העיר צור~  ,שכן בשיטה אסטראטגית כזו

להלן ) .

המלך ינאי וכתבי יוספוס

השלישית  ,מה גם שחשש מפגיעה אפשרית במעמד האוטונומי של עירו עקב ההשתלטות הצפויה
של תלמי לאטירוס עליה  .במאבק על דעת הקהל המקומית עלה בידו לשכנע את אזרחי העיר  ,כי
כדאי להסתכן ב ' מלחמת  -שעה ' נגד אלכסנדר ינאי  ,בתקווה שהמצב ישתנה לנוכח התערבותה
הוודאית של

קליאופטרה .

8

אלא שתלמי לאטירוס לא נסוג מן התכנית המקורית של אנשי

פתולמאיס  ,חרף השינוי בעמדתם

;

ולכן נחת עם חיילותיו בשקמתה  9 ,כך שיכול היה לתמרן את

פעולותיו והנעת כוחותיו  -אם צפונה לעבר פתולמאיס כדי לחזק בה את ידי תומכיו לעבור
לצדו  ,ואם דרומה לעבר בעלי הברית בערים דור  ,מגדל  -סטראטון

ועזה .

בנסיבות החדשות נאלץ ינאי להפסיק את המצור על פתולמאיס  ,כדי לעמוד מקרוב על כוונות

.

תלמי לאטירוס ולהגיב על יוזמותיו התוקפניות האפשריות ביודעו את להיטותו ושאיפתו של הלה
לכבוש את השלטון במצרים  ,הציע לו ינאי בעורמה לכרות ברית -ידידות  .כמו  -כן הציע לו תשלום

של

400

כיכר ( טאלנט ) כסף תמררת סילוקו של הטיראן זואילוס וסיפוח הערים מגדל  -סטראטון

ודור לממלכתו .

10

לנשר ביד

זאוס כתובת

ב גיסב

פיניקית ' המציינת את

מוקדון

תלמי לאטירוס עט על ההצעה כמוצא שלל רב ומיהר לבצע את חלקו בעיסקה ,

בתקווה כי זו תסייע לו רבות להגשים את מטרתו במצרים  .מדברי יוספוס ניתן להתרשם  ,כביכול ,
כי ארצו של זואילוס נפלה לידי ינאי בלא

קרב ורק מכוח ההסכם עם תלמי לאטירוס .

ן!

ברם  ,רושם

זה מוטעה  ,משום שידוע לנו  ,כי נאמני זואילוס והעיר עזה סבלו זה כבר מנחת זרועם של

. 331 - 330

8

שם  ,שם ,

9

האתר מזוהה עם תל א  -מסך  ,השוכן למרגלות קצה הרכס הצפוני של הכרמל ובעברו המערבי ( ראה  :מ ' אבי -

יונה  ,גיאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '  , ) 148שאינו צופה למפרץ  -חיפה ועכו  .ייתכן ,
10

שהנחיתה שם נועדה להיות חסויה מעיני אנשי פתולמאיס מטעמי בטחון  ,לנוכח השינוי
קדמוניות ,יג . 335 - 334 ,

11

מנוסח הכתוב בקדמוניות  ,יג ov - 335 ,

בעמדתם .

S (bl
( 60ז - XUPoYaa

לא ברור אם הוא הסגיר את זואילוס לידי
ינאי  ,אם הרגו או עצרו  .כך או אחרת ~ ,התוצאה המדינית היתה אחת  :סיפוח הערים מגדל  -סטראטון ודור
לממלכת החשמונאים  .על האופי האפולוגטי של עדות זו ראה להלן .

( מימין  -ראש  -חרס של
אלה  ,משמאל  -ראש -

שיש של

13

הרמס )

אריה כשר

היהודים 2 .י לא ידוע לנו כיצד נפלו הערים הללו לידי המלך החשמונאי  ,אך אין להעלות על הדעת ,

כי היה זה ללא התנגדות מצד תושבי המקום  .לכל היותר ניתן לחשוב  ,כי ההתנגדות

לא היתה

חזקה  ,אם בגלל בידודן ללא עזרה מן החוץ ואם בגלל בעיות ומאבקים פנימיים  .מכל מקום ,
לכיבושה  ,סיפוחה וייהודה של מגדל  -סטראטון יש הד במגילת תענית לי " ד בסיוון  ,לרבות הביאור

( היכוליך

)

המאוחר ומסורת התלמוד הבבלי 3 .י

חרף מדיניות הייהוד של ינאי בשטחים הכבושים  ,אין לחשוב כי כל התושבים הנוכרים גורשו
4ן

ממגדל  -סטראטון ודור

;

מה גם שהמימצא הארכיאולוגי אינו מורה על חורבן

מלא .

אכן קשה

להניח  ,כי לימים החזיר להן שאביניוס את הצביון ההלניסטי יש מאין ( וראה בהרחבה להלן )  .סביר
 זוויתיותר לחשוב  ,כי נשאר בהן גרעין נוכרי  ,שאך נדחק מבחינה פוליטית וחברתית לקרן

בעקבות הכיבוש היהודי  .רק כך נוכל להסביר  ,כיצד חזרו הגויים בן  -לילה לשלוט בערים האלה
בתקופת הכיבוש הרומי  .לדעתנו  ,מדיניות הייהוד של ינאי לא היתה טוטאלית בקיצוניותה  ,כפי
שהתעמולה העוינת ניסתה לצייר  ,אלא הוא הסתפק ככל הנראה בנקיטת הצעדים הבאים

:

א.

התיישבות יהודית מאסיבית ככל שהשיגה ידו  ,במטרה לשנות את המפה הדמוגראפית במקום
בצורה משמעוהית ; ב  .החלת החוק היהודי בשטחים הכבושים ; ג  .ביטול תוקפם של חוקי
 15אין ספק  ,כי
הממלכה הסלבקית וחוקות הערים ההלניסטיות ; ד  .ביעור עבודה זרה ומניעתה .
כיבוש מגדל  -סטראטון ודור  ,שהיה ראשון במסכת כיבושיו של אלכסנדר ינאי  ,העמיד אותו בפני
המפורטים
הצורך לקבוע דפוסי  -מדיניות קבועים ומוגדרים שיופעלו בעתיד  .נראה  ,כי הצעדים
 ,אם
לעיל היוו את התשתית לאותה מדיניות  ,שעליה נוספו במשך הזמן עקרונות ואמצעים אחרים
12
13

לעיל  ,הערה

.3

מגדל צור

ראוי להביא בהקשר זה גם את דבריה של מגילת תענית וגם את ה9כוליון  ' :בארבעת עשר בסיון אחידתהיו יכולים
 -היא קיסרי בת אדום היושבת בין החולות  ,והיא היתה יתד תקועה לישראל בימי יון  ,מפני שלא

לכבשה מה שהיו כה גיבורים  .וכשגברה יד בני חשמונאי כבשוה והוציאום משום והושיבוה ישראל  .יום

א
. Lichtenstein , ' Die Fastenrolle' ,, HUCA
.
שכבשוה עשאוהו יום טוב '  .ראה  . 281 - :קק , 8 - 9 ) 1931 /2 ( ,
צפניה
 . 282 , 327משלימה את הסכוליון המסורת של הבבלי  ,מגילה ו ע " א  ' :אמר רבי אבהו  " :עקרון תעקר ( " . . .
וכשגברה
ב ג )  -זו קיסרי בת אדום שהיא יושבת בין החולות והיא היתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים  ,במסורות
מלכות בית חשמונאי ונצחום היו קורין אותה אחידת מגדל שיר [ שור  ,שר  ,שד ] '  .על חילופי השמות

התלמודיות השונות  ,עיין  :נ "צ הילדסהיימר  ' ,גיאוגרפיה של ארץ  -ישראל  ,גבולות הארץ  -מחקרים ( תרגם ח '
קבלת
בר  -דרומא )  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '  24ואילך ; " אפרון  ' ,מלכות חשמונאי כבמעון בן  -שטח '  ,חיבור לשם
שאמינותה

התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ ' 2נ33 - 3נ  .ראוי להדגיש בהקשר זה ,
ולבטח נתגלגל
של המסורת הזו המיוחסת לר ' אבהו  ,עומדת במבחן הביקורת  ,משום שהוא מוכר כאיש קיסרין  ,אחידת מגדל
לידו מידע מקומי מהימן  .מסיבה זו בלבד יש לדחות את דעתם של החוקרים המבקשים לזהות את '
11 . ) 3 ] 214 Geschichte
צור ' עם כיבושה של בית  -צור בדרום  -יהודה  ,כמסופר בספר מקבים א  ,יא מה  -סו  .עיין :
 7 .ת . 559קק 111 , Leipzig 19055 ,
Derenbourg , Essai
4ן  ge'ographie deש /ש

,

~ ur l'histoire
 . 437 ff.קק  Yalestine , Paris 1867 ,ע " ן

עוד

'

 . 63 ff.קק  , 12/, 24 ) 1974 ( ,ע0 * 0ז ליכטנשטיין  ,שם  ,עמ '

של מגדל  -סטראטון  .וראה עוד להלן  ,הערה
14

1 *1

15

~

בנושא הכיבוש

- 258 - 257

ושם דיון נרחב וממצה

. 15

 סטראטון ראה :לוין ,

על דור ראה  :א ' שטרן  ' ,דור ההלניסטית'  ,קדמוניות  ,יד ( תשמ " ב )  ,עמ '

לעיל  ,הערה

. .נ

] Levine , 'The Hasmonaean Conquest of

s

:

,

der

. 13

. 104 - 103

על מגדל

מובהקים של אתרים כבושים  ,ובייחוד אלה

כמו  ' :מגדל -

סביר להניח  ,כי הכובש החשמונאי נרתע משימוש בשמות פאגאניים

שהיה להם צליל פאגאני צורמני ברור  .אפשר מאוד  ,כי המרת השם ' מגדל  -סטראטון ' לשם

עברי (
עשתורת ' אם אמנם

שרשן '  ' ,מגדל  -צור ' או ' מגדל  -שר ' ועוד ) נעשתה מסיבה זו ; כיוון ש ' סטראטון ' משמעו ' עבד
ההלניסטית  .ראה  :תוספתא ,

כך היה הדבר  ,הרי שניתן לראות בשינוי השם האמור פן נוסף לייהודה של העיר
שביעית ד יא ;

ש ' ליברמן  ,תוספתא כפשוטה ( שביעית)  ,ניוארק תשכ " ב  ,עמ ' , 181

. 534

המלך ינאי וכתבי יוספוס

5
ש _~ *
K- Fn

ב

החרגי המלך ינאי במחסור החוף בימי הפליטיה של רקמי התשיעי לאטירוס

(  102 - 103לפני  -הספירה )

על רקע נסיבתי או על רקע מקומי ספציפי  .מכל מקום  ,אין לדבר על השמדת אוכלוסים מכוונת ולא

על גירוש טוטאלי של התושבים הלא  -יהודים  ,וכן לא על גיור כפוי בכוח  ,סוגיות שעוד נדון בהן

להלן .

סקירתו ההיסטורית של יוספוס מגלה  ,כי בסופו של דבר ינאי הוליך שולל את תלמי לאטירוס ,
כיוון שבמקביל התקשר מאחורי גבו עם קליאופטרה השלישית ,אמו  ,והזמינה לתקוף את בנה

;

זאת לאחר שהתברר  ,כי הלה עשה בינתיים את עזה בסיס קדומני לפלישה מצרימה 6 .י משגילה
לאטירוס את דבר ההתקשרות החשאית הזו  ,ביטל באחת את כל הסכמיו הקודמים עם ינאי ופתח
במתקפה גדולה על ארצו  ,ובמקביל הורה לאחד משרי צבאו להטיל מצור על פתולמאיס הסוררת
16

קדמוניות  ,יג  . 358 , 352 , 348 ,ראה בהרחבה  :מ ' שטרן  ' ,היחסים שבין ממלכת החשמונאים ומצרים התלמית על
רקע המערכת הבינלאומית של המאות השנ = ה והראשונה לפסה " נ '  ,ציון  -ספר היובל  ,נ ( תשמ " ה )  ,עמ ' 96

ואילך .

15

אריה כשר

ולכונ! 21 :ק .

17

ונסעך הצבאי מזרחה ( דרך ערי הגליל היהודיות שיסק וציפורי  ,עמק  -יזרעאל  ,עמק
המזרחי )

בית -שאן ומשם אל עבר  -הירדן

נועד כנראה ליצור קשר עם הערים ההלניסטיות

המזרחיות ואולי אף עם הנבטים  ,כדי להכות יחד את ינאי ולמוטט את הקואליציה החשמונאית-
תלמיית  ,דבר שהיה תנאי הכרחי ליצירת סדר מדיני חדש באזור 8 .י
משלמדה קליאופטרה השלישית על הצלחותיו הצבאיות של בנה נגד ינאי  ,היא הבינה כי אכן
נשקפת סכנה ממשית לשלטונה ,

9ן

ומשום כך חשה לצאת למערכה גדולה נגדו בתחומי ארץ -

ישראל עוד בטרם יהא סיפק בידו להיערך לפלישה מצרימה  .בגלל השתלטותו על עזה נאלצה
המלכה התלמיית לתקוף דרך הים  ,בעומק האסטראטגי של המערך הצבאי של בנה לאטירוס ,

מחשש פן יילכד צבאה בחצי  -האי סיני  ,בין

ילוסיום לעזה  .מסיבה זו היא השליכה יהבה על הצי .

החלטתה המבצעית הראשונה היתה לתקוף את פתולמאיס  -חוליה רופפת למדי במאחז הצבאי

של לאטירוס  .כיבוש נמל זה והנמלים הפיניקיים השכנים נועד לנתק את בנה הסורר מבסיסיו
העורפיים שבקפריסין

ואמנם הישג זה של קליאופטרה קבע למעשה את גורל

;

לאטירוס .

בפתולמאיס הכבושה תואמו לראשונה המהלכים הצבאיים המשותפים בין קליאופטרה השלישית
לינאי ,

מהלכים שסללו את הדרך לכריתת ברית מדינית של ממש ביניהם  .זו נחתמה ב קיתופוליס

20

( בית  -שאן )

הספירה .

21

כאשר המלכה המצרית שהתה שם עם צבאה במחנה  -חורף  ,בשנת

~ נ10
/2

לפני -

כתוצאה מהברית הזו ובתיאום מלא עם התלמיים  ,פתח ינאי במתקפה שלו בעבר  -הירדן

המזרחי (  102 / 1לפני  -הספירה )  ,במטרה לבטל את הישגיו של לאטירוס באזור זה ולהשתלט על
אחד הקטעים החשובים ביותר של דרך המלך  ,שעליו שלטו העיר ושה ומבצר חמתא ( ראה להלן ) .

העיתוי לכך היה נוח מאוד מבחינתו  ,שכן באותו הזמן ממש ניסה~ תלמי לאטירוס להערים על אמו
בנסיון לפלוש מצרימה ( חרף המתקפה שלה

בארץ  -ישראל ) ;

אלא שהדבר לא עלה בידו  ,והתקפתו

על פלוסיום נכשלה  .קליאופטרה נאלצה לחזור על עקבותיה ולהתייצב בשערי ארצה ( בפלוסיום ) ,
וביחד עם בנה האחר  ,תלמי האחד  -עשר אלכסנדר ( שותפה אז לשלטון )  ,הצליחה להביא לנסיגת

לאטירוס .

22

הלה לא יכול היה עוד להשתמש בעזה כראש  -גשר לכיבוש מצרים  ,מה עוד שחשש

לאבד את שליטתו בקפריסין לאור הצלחות הצי התלמיי  .לפיכך הוא נטש את עזה וחזר ( כנראה
באביב

 102לפני  -הספירה )

אל מעוזו הקפריסאי .

23

בינתיים הצליחה קליאופטרה לכרות ברית

מדינית עם אנטיוכוס השמיני ? ריפוס  ,כמשקל  -נגד לברית של תלמי לאטירוס עם אנטיוכוס
התשיעי
17

18

קיןישנוס .

24

קדמוניות  ,יג  . 347 , 336 ,מלשון הכתוב אצל יוספוס ניתן להבין  ,שכיבוש העיר התרחש עוד לפני צאת לאטירוס
למסע המלחמה נגד ינאי  ,אלא שאין כל רמז לזמנו המדויק של האירוע .
נושא זה ראוי לעיון מיוחד ובזיקה למערכת היחסים עם

בנבטים '  ,ציון  -ספר היובל  ,נ
19
20

21
22

הנבטים  .עיין

קדמוניות ,יג  .348 ,עיין
שם  ,שם . 353 ,

( תשמ " ה ) ,

שם  ,שם ; 355 ,
עיין על כך בהרחבה

. 120 - 107

עוד מ ' שטרן ( לעיל  ,הערה

שטרן ( לעיל  ,הערה
:

עמ '

 , ) 16עמ '

:

א ' כשר  ' ,מלחמות אלכסנדר ינאי

, ) 16

עמ '

100

ואילך .

. 102

מ ' שטרן  ' ,הרקע המדיני למלחמותיו של אלכסנדר ינאי '  ,תרביץ  ,לג ( תשכ " ד )  ,עמ ' , 32
,

ושם פרטים נוספים  .אין זה מן הנמנע  ,כי היה זה שר  -הצבא היהודי חלקיה ( אחד מבניו של חוניו
מראשי המפקדים של ' ארץ חוניו '  ,שעצר את תלמי לאטירוס והדפו חזרה לעזה  .לדברי יוספוס ( קדמוניות  ,יג ,
 , ) 351מת הלה במרדף אחרי תלמי לאטירוס בחילת  -סוריה ( ולא ברור אם כקרב אם לאו )  ,במסעד קרוב כלשהו
הרביעי )

1 6

לנסיגתו

מפלוסיום .
. 15

23

עיע פוקס ( לעיל  ,הערה

24

ראה  . 257 ; idem , The House of :ק 11 , London 1902 ) 1966 ( ,

 , ) 1עמ ' , 134 - 133

והערה

,

Bevan , The House of' ,

.ע

המלך ינאי וכתבי יוספוס

כיבוש עזה ובנותיה

( 00ו 99 /

לפני  -הסמירה

)

בנסיבות הללו החליט ינאי להטיל מצור על עזה  ,כדי לכבשה ולספחה לארצו  ,וזאת לאחר פירעון
של חוב  -נקם במשתפי הפעולה עם תלמי לאטירוס בעבר  -הירדן המזרחי ( ראה
הופקרה עזה לגורלה ,

25

להלן ) .

למעשה ,

ולא עוד אלא שניתן לראות בשיבת קליאופטרה למצרים מעין הסכמה

בשתיקה לכיבוש העיר בידי ינאי  .ההתייחסות הכרונולוגית למועד הטלת המצור עומדת בזיקה

ברורה לשיבת תלמי לאטירוס לקפריסין ולשיבת קליאופטרה למצרים  .לפי חשבון זה יוצא  ,כי
כיבוש העיר נסתיים בשנת

.

רצתו הנחוש של עאי להשתלט

עליה ועל סביבותי נבע כמובן בראש וי
הדרומי ועל ממלכתו והחוליה הדרומית ' טל דרך  -הים  .אך אק

של
,
שלמה
י
,
כלומר ,לאחר שנה
,
הספירה ,לערך ,
י
,לפני  -י

99 / 100

ן

מעיקולם

%ו11ן

בטחונים  ,הנתעים להגנת הגבול

מצור .
] ן

26 ,

ספק  ,כי גורם מדרבן לכיבוש היה האפשרויות הכלכליות הגלומות בו  ,שהרי עזה נודעה כנמל

המוצא החשוב ביותר לסחר

מטבע העירעזה מימי
הדרסתם

בשערו שצבים ס ? נאס

סן

הערבי .

תחילה ביקש ינאי לכבוש את הערים השכנות  ,אנתידון ורפיח  ,כדי שעזה תילפת בצבת המצור

מצפון ומדרום בעת ובעונה אחת .דומה  ,כי המשימה לא היתה קשה במיוחד  ,אף  -על  -פי שנאלץ
.

היה להפעיל נגדן כוח ניכר  ,שבעטיו נפגעו השתיים בפעולות הרס וחורבן .
מגיני העיר עזה הנצורים את חרתת השני מלך הנבטים  ,שבו שמו אז את

המקווה בוששה לבוא  ,כך שטבעת המצור נתהדקה עוד יותר ובאין

בצר להם הזעיקו

27

מבטחם .
מפריע .

28

אך העזרה

מפקד העיר

אפולודוטוס ניסה לפשוט על מחנה הצרים בראש אלפיים שכירים ומיליציה עירונית שמנתה רבבת
אזרחים  .במחנה היהודי נזרעה מבוכה זמנית  ,כיוון שחשבו בטעות כי תלמי לאטירוס חזר במפתיע
לעזה וכי הוא התוקף

הפושטים

נמרצות .

אותם .

אולם עם הנץ החמה  ,משנתבררה האמת  ,התעשתו והיכו את

אף  -על  -פי  -כן  ,טרם הוכרע גורל העיר  .לדברי יוספוס  ,רק לאחר שנתגלע

29

,

 . 330 -קק London 1927 ( Chicago 1968 ( ,
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יש כאלה הנוטים דווקא להסמיך את הכיבוש למות אנטיוכוס השמיני גךיפוס  ,בשנת

הספירה  ,בהסתמך על האמור בקדמוניות  ,יג ,

. 365
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תו Judea and her Neighbors

השווה

שטרן ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ '  333והערה
 . 88ת  . 40 ,ק ' TheJerusalem Cathedra , 1 ) 1981 ( ,
: AlexanderJברם  ,הביטוי ' לערך באותו הזמן '
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 18lNabatine' , ~,א  . Starcky, ' Pitraנ

'
) . Negev , ~ Thtע ; 905

ש_Nidergang der rdmischen 5,

( סקיתופוליס ) בתקופה ההלניסטית והרומית  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

ראה קדמוניות ,יג  ; 395 , 357 ,מלחמות  ,א . 87 ,
, ) 166

54 .

'

Nabataeans and the Provincia Arabia' , Aufstieg

 . 535ק [ =ANRe , 11 , 8 ) 1977 ( ,

Stern ,

 , D leיוון

001 .

 , 7 ) 1960 ( ,ש3162

בארץ  -ישראל

:

"

בית שאן2

. 135 - 133
~

העובדה שןאכיניוס נאלץ לשקמן ( קדמוניות  ,יד ,

; 88

מלחמות  ,א ,

מאשרת את דבר הפגיעות כהן  ,אך קשה להעריך מה היו שיעורי הנזקים  .מעדותו הלאקונית של יוספוס על

ימי גאביניוס עולה הרושם  ,כי החורבן היה טוטאלי ; אבל העובדה שנמנו בה גם ערים שידוע לנו בבירור כי לא
נחרבו כליל ( כמו אשדוד  ,יבנה

וסקיתופוליס ) ,

מעוררת ספקות ומעלה את החשד  ,כי התיאור הוא מגמתי ומוגזם

בעוינותו .
28

קדמוניות ,יג . 360 ,
27

29

כידוע  ,עזה נסתייעה כבר בעבר ככוחות ערביים להגנתה  ,כגון בימי אלכסנדר מוקדון ( ראה

6 , 7 sq . Arran , Anabasis , 11 , 26 ,

קדמוניות  ,יג . 359 ,

ר

ע

"

רנ

Rufus, Historae Alexandri Magni ,

:

. ( olftius

סביר להניח  ,כי אפ1לודוטוס היה סטראטגוס שמינה תלמי לאטירוס  .מסיבה זו הצליח מן

הסתם להטעות את אנשי אלכסנדר ינאי  ,כי לאטירוס אדוניו חזר העירה  ,וכך ביקש להכניס מורך

בלבבם .

:

מקדת  ,אשר

.
נ

(

אריה כשר

סיכסוך פנימי בין מפקד העיר לבין אחיו  ,שבו אף מצא הראשון את מותו  ,הצליח ינאי

להבקיע

ולחדור אל מעבר לחומות  ,כשהאח הבוגדני משתף עמו פעולה  .תחילה נכנסו ינאי וחיילותיו
בשקט אל תחומי העיר  ,אך משניתנה לחיילים הרשות לקחת נקם  ,פרצו קרבות קשים ועקובים

מדם  .רבים מן העזתים ביכרו להתאבד יחד עם משפחותיהם  ,ובלבד שלא ליפול בידיהם של

היהודים ; אף העדיפו להעלות באש את בתיהם ורכושם  ,כדי שלא יהיו שלל לחיילי ינאי האכזריים .

מועצת

לפי המסופר  ,בעט המלך היהודי בכל חוקי הקודש המקומיים ולא חס על חמש מאות חברי
פולו המקומי 30 .
הבוליי העירונית  ,שביקשו מחסה מן הפורענות בין כותלי מקדש
המידע של יוספוס על המערכה נגד עזה  ,כמו על ימי שלטונו של~ינאי בכלל  ,שאוב ממקורות
לא אמונו
ואיש
היסטוריים נוכריים ועוינים  ,שהבולטים בהם הם כתבי ניקולאוס איש דמשק  ,יועצו
בכדי
3,
של הורדוס  ,אשר ביקש להבאיש את ריחם של החשמונאים בכלל  ,ושל ינאי בפרט .

הובלטה גבורתם ותושייתם של מגיני עזה  ,ואילו מפלתם הוסברה אך ורק בבגידתו של אחי
שפייידיטוס ,

32

בלי לציין את כשרונו של ינאי כמצביא ואת מעללי גבורתו וגבורת חייליו באותה

מערכה  .בכתבים אלה מוצג המלך היהודי כעריץ נורא וצמא  -דם  ,שהוליך שולל את אנשי עזה

באמצעות הסכם  -כניעה כוזב  ,כיוון שלאחר  -מכן התכחש לו בבוגדנות וטבחם באכזריות  .תיאור
שעותיה האחרונות של העיר מלא אהדה לתושביה הגיבורים ואצילי הנפש  ,שהעדיפו  ,כאמור ,
לטרוף נפשם בכפם ,

33

ובלבד שלא יתמסרו לידי היהודים השפלים והבוגדנים  .הסיפור כולו רווי

משטמה לכלל היהודים  ,ולבית חשמונאי ואלכסנדר ינאי במיוחד  .מופיעים בו מיטב הסממנים
הספרותיים של טראגדיה יוונית ,והסגנון הפאתטי שלו נועד לעורר רגשי הזדהות עם גיבוריו
הטראגיים מזה ורגשי פלצות ותיעוב כלפי אויביהם

מזה .

לאמיתו של דבר  ,הפקרת עזה על  -ידי קליאופטרה למען אלכסנדר ינאי אינה צריכה להסתבר רק
על רקע מלחמתה בבנה הסורר תלמי לאטירוס  ,אלא גם בשל התמורות שחלו באזור

בעקבות

המדיניות הנבטית  .כידוע  ,בסוף המאה השנייה לפני  -הספירה  ,כשגברה מלחמת הירושה על שטחי
 האי -הממלכה הסלבקית המתפוררת  ,שאפו הנבטים להשתלט על דרכי המסחר שהובילו מחצי
ערב אל מצרים  ,דמשק וערי פיניקיה  .מנגד  ,ביקשו אז התלמיים לצמצם את תלותם בתיווך הערבי

וחיפשו דרכים ליצירת מגעים ישירים עם המזרח  -הרחוק ( תת -היבשת ההודית

בפרט ) .

להתפלא אפוא  ,כי ניגודי האינטרסים הביאו לידי קרע גלוי בין הצדדים  ,שנתן את אותותיו

אין
גם
,

בהתנגשויות צבאיות אחדות ובמעשי פיראטיות  34.הדברים התבטאו גם במדיניות של העיר עזה
עם
שביקשה לקחת חלק פעיל בשידוד המערכות הפוליטי  ,עקב החלל המדיני שנוצר באזור
מתוקנת  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '

141

עייז בהרחבה  :י ' אפרון  ,חקרי התקופה החשמונאית  :שבע סוגיות  ,מהדורה
ואילך  ,ובמיוחד עמ ' . 144
דור
המגמתיות האפולוגטית בולטת מאוד מתירוץ זה  ,ויש להסמיכה לשורה של תירוצים דומים  ,כמו נפילת יס
ומגדל  ? 99 -אטק אחרי שהוסגר הטיראן זואילוס על  -ידי תלמי לאטירוס ( ראה לעיל ) ; וכן הסגרת 9קיתו% 9

).

בימי יוחנן הורקנוס הראשנן כשל בגידת אחד המפקדים הסלבקים ( קדמוניות  ,יג 281 - 280 ,
על מוטיב הגבורה בהתאבדות מסוג זה  ,כפי שהתבטא בספרות ההלניסטית -רומית ראה  :מ ' שטרן ' ,
על
של אלעזר בן  -יאיר ואנשיו במצדה ו " הפילוסופיה הרביעית " '  ,ציון  ,מז ( תשמ " ב )  ,עמ ' 97 - 367נ  .יש להוסיף
התאבדותם
המקרים המובאים במחקר זה גם את התאבדותם של אנשי עזה לעת כיבוש עירם בידי ינאי וכן את
של אנשי ולה מפחד עונשו של הורדוס ( קדמוניות  ,סו . )358 ,

התאבדותם

ניגודי האינטרסים בין התלמיים לנבטים בעניין זה הגיעו לעימות צבאי ראשת כבר בימי תלמי השני
כידוע ,
~
פילאדלפוס  ,אך לאחר  -מכן חלה רגיעה ארוכה למדי.

ן
המערכה של המלך ינאי נגד עזה

,

מקרא

שטחי ממלכת ינאי לפני ב
שטחי כיבחר עזה ובנותיה
תחומי העיר אשקלל
ציר מסעו הצנתי של ינאי
עיר הלמסטיני

(  99 - 100לפני  -הספירה )

הידרדרותה הגוברת של הממלכה הסלבקית .ככל הנראה מסיבה זו פתחה העיר את שעריה לפני
תלמי לאטירוס והתנכרה לקליאופטרה השלישית  ,ובנוסף לכך גם בגלל קשריה המיוחדים עם

הנבטים  .אולם תכניותיה של עזה לזכות מן ההפקר עלו בתוהו  ,מה עוד שבמדיניותה ההרפתקנית
הביאה על עצמה את אסון הכיבוש של ינאי ואת

חורבנה .

ממדי ההרס בעזה היו גדולים מאוד ; אלמלא כן  ,לא היה צורך לבנות את ' עזה החדשה ' ( או
המשוקמת ) בימי גאביניוס  ,מדרום לאתרה של ' עזה

הישנה ' .

35

אף  -על  -פי  -כן  ,אין העדויות על

חורבן העיר נקיות ממוטיבים תעמולתיים עוינים ומוגזמים ביותר  .לאמיתו של דבר  ,אין גם במקרה
זה לדבר על חורבנה הכללי של העיר  ,שהרי אם כך קרה  ,לא

ניתן היה בכלל לחדש את החיים בה .

כך  ,למשל  ,נתקשה לבאר את העובדה  ,כי כבר אנטיפאס האדומי ( סבו של הורדוס ) יכול היה
להמשיך ולטפח את ידידותו עם תושביה ,

36

אם אמנם העיר כולה הפכה תל  -חרבות וכל תושביה

הוגלו או נטבחו לפי חרב  .דומה אפוא  ,כי אין להימלט מן המסקנה  ,שעדות יוספוס על גורלה של
עזה אינה נקייה מתעמולה ארסית ועוינת ,שיש בה גם לא מעט סתירות
35

פנימיות .

37

עם זאת יש

על חורבן עזה ראה קדמוניות  ,יג  ; 364 ,מלחמות  ,א  : 87 ,סטראבון  ,גיאוגראפיקה  ,ט " ו  , ) 759 ( 302 ,ועיין K . B . :
; שירר ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ ' 101
 . 499 ff.קק Gaza und die philistaeische Kuste , Jena 1852 ,

,

,

 Jews andJudaismמס 4 . Stern, Greek andLatin Authorsן ; שטרן ( לעיל ,
והערה  . 293 - 294 ; 77קק 1 ,
הערה  ' - 26קתדרה ' באנגלית )  ,עמ '  , 40הערה  ; 88א ' כשר  ' ,ציוני דרך בהיסטוריה של העיר עזה בימי בית

שני '  ,קתדרה  ( 15 ,תשרי תש " ם )  ,עמ '
36

קדמוניותן

37

חידתי

.

. 32 - 30

יד . 10

נתונה ליהושע אפרון  ,שהעירני על כך  .על מדיניות השיקום של ינאי עצמו ראה

להלן .

13

אריה כשר

להודות  ,כי עזה היתה אחת הערים שסבלו יותר מאחרות מפגעי המלחמה נגד ינאי  .נראה גם כי
אזרחי הערים הסמוכות  ,רפיח ואנתדון  ,לא נאלצו להתגייר בכפייה  ,שכן לא מצינו לכך כל זכר

במקורות  .מסקנה זו מתחזקת על  -ידי הצלחתם של פומפיוס וגאביניוס לחדש בהן במהירות את
אורח החיים הפוליטי והתרבותי

ההלניסטי .

38

כיבוש עזה בא לידי ביטוי מעשי בסיפוחה המינהלי לאדומיאה  ,כך שהיתה נתונה למרות
הסטןאטגוס של החבל כולו מטעם המלכות החשמונאית  .הדבר יכול להמחיש את התמורה

המדינית היפלינה שחלה בגורלה  ,שכן בזאת חוסלה האוטונומיה שלה כפולים  .ינאי מינה
למישרה

האמורה את  ? 5טייאס

האדומי  ,אבי 5

טי ? אירוס

וסבו של הורדוס  ,שהמשיך בכהונתו גם

בימי שלומציון אלכסנדרה  .המינוי נעשה מן ~
הסתם משיקולים של תועלת כלכלית ופראגמאטיזם
39

הדגשת

מדיני  ,בשל קשריו המצוינים של אנטיפאס עם הנבטים ועם עזה ואשקלון גם יחד .
יוספוס  ,כי הלה כרת ברית -ידידות עם הערבים ועם שתי הערים האמורות  ,וכי קנה את לבם במתנות
רבות וגדולות  -מסתברת על רקע הנסיבות שקדמו לכיבוש עזה ; שאלמלא כן  ,לא היה צריך

לקנות את לב אנשיה במתנות  .מינוי אנטיפאס נועד ככל הנראה לרכך את הגלולה המרה של
הכיבוש החשמונאי ולהחזיר עד כמה שניתן את הפעילות הכלכלית באזור למסלול הקודם  ,דבר
 40אין
שאפשר היה לעשותו רק על  -ידי מינויו של אדם המקובל על כל הצדדים מימים ימימה .
להתפלא אפוא  ,כי לאחר מות אנטיפאס ירש אותו בנו אנטיפאטרוס בתפקיד הסטראטגוס של
אדומיאה

ידידות

ועזה .

ועוינות לאשקלון

אשקלון  ,לעומת שכנתה הדרומית  ,נמלטה מגורל הכיבוש החשמונאי בזכות בריתה וקשריה
המדיניים ההדוקים עם

התלמיים .

ן4

אדרבה  ,כבר בשנת

104 /3

לפני  -הספירה  ,ובמקביל לעליית

ינאי לכס המלכות  ,זכתה העיר להשתחרר מכל תלות מדינית שהיא בסלבקים ; דבר המשתקף
  -ירוקי ,י
י

טטראדרכמה של
אנטיוכוס השמיני
מאשקלון  :תמונת נשר
ומשמאלו יונה ( מסמלי
העיר
לפני -

אשקלון ) 5 ( ,ס 1

38

למסקנה זהה בתכלית הגיע כבר שירר ( לעיל  ,הערה

הספירה )

?0

הערה  , ) 26ב  ,עמ '  , 107 - 106והערות

, 102

. 104

, ) 26

ב  ,עמ '

6

המלך ינאי וכתבי יוספוס

היהודית.

43

אפשר להניח  ,כי הוא נהג על  -פי הדין המקראי  ,ועל  -כן נחשב לו

הדבר לצדקה .

44

למרבה הצער  ,לא נאמר לאיזה פולחן עבדו המכשפות ההן  .אפשר  ,כי המדובר באלה איסיס
;

אך סביר יותר  ,כי הכוונה לששארגאטיס ( = עתרעתה ) הכנענית ( או אפרודיטה

היווני ) .

העובדה כי אשקלון נהנתה בזכות מקדשיה האליליים להיות מוכרת כ ' עיר -

' הכבירה ביותר '

בלבושה

45

מיקלט '  ,המוגנת מפני תילול קודשים ,
שכנים

ידידותיים .

46

לעיו"1-71

לא עמדה לה במעשה שמעון בן שטח  .אין ספק  ,כי הדבר

4ע  %ש; ש )1212ננ/1
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מטבע מימי אלגבאלוס

47

(  222 - 218לספירה ) :

כיבוש גדרה ומבצר  .חמתא

( 101 - 102

לטני -

הספירה )

איניית קרב וכתיבת

כשלון תלמי לאטירוס עמד בסימן של חנופת כיבושים נוספת מצד ינאי  ,והכוונה לכיבוש העיר הפומפיאניים
גדרה בעבר  -הירדן המזרחי ומבצר  -חמתא ,

48

שאירע עוד

ניסיון הנפל של פלישת לאטירוס מצרימה ( ראה

לעיל) .

ב 102 / 1 -

לפני  -הספירה  ,וכנראה בזמן להסבת שמה של

העיר גדרה שוכנת במקום אסטראטגי

לכבוד פומפ

מעולה ונודעה כאתר מבוצר מאוד עוד בימי מלחמותיו של אנטיוכוס השלישי הגדול בארץ -

ישראל .
43

49

יתרונה הצבאי הבולט התבטא בשליטתה על צירי הדרכים הראשיות המובילות מעברה

משנה  ,סנהדרין ו ד ; ירושלמי  ,חגיגה ב  ,עז ע " ד ואילך ; סנהדרין ו  ,כג ע " ג ; בבלי  ,שם מה ע " ב ; השווה  :מדרש
לקח טוב  ,דברים ( תרמ " ד )  ,עמ '  . 72ניתוח מלא ומפורט על ' מעשה אשקלון ' של שמעון בן  -שטח ערך י ' אפרון

( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' .288 - 272
44

שמות כב יז
, 364 - 362

:

' מכשפה לא תחיה '  .על יחס המקרא למכשפות עיין  :פ ' ארצי  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ד  ,עמ '

ועל היחס אליהן בימי הבית השני עיין  :אורבך  ,חז " ל  :פרקי אמונות ודעות  ,ירושלים תשל " א , 2עמ '

ואילך  .מעשויו של שמעון

81

בן  -שטח צריך להתפרש כ ' הוראת  -שעה '  ,שדחיפותה הצדיקה אותו  ,ואפילו אין הוא

עולה בקנה אחד עם סדרי המשפט של ימים כתיקונם  .ראה פרטים מלאים אצל אפרון ( לעיל  ,הערה

 , ) 13עמ ' 277

וכן י ' בן  -שלום  ,בית -שמאי ומקומו בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של ארץ  -ישראל במאה הראשונה לספירה ,
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל אביב  , 1980עמ ' .428 - 427

ביבא -

45

על

איזכורה של איסיס באשקלון ראה

 OxyrhynchusPapyri , %שגר
; 1 , London :

הרודוטוס  ,א ,

8.(,

"

ס )  8! .א

(  . 197ק )  . 1898 , 1380ועל ששארואטיס  -שפרודיטה ראה
כבתולת  -ים  ,שחצי  -פלג גופה העליון אישה וחציו התחתון דג  .ראה  :דיודורוס סיקולוס  ,ב , 2 ,
:

14

; ( השווה :

Dea ,

אפיגראפיות  ,למשל

44 -46

 ,י1

Metamorphoses ,

,

5 ,ע! ט] ץ. ) 0

. 105

 . Grenfellע 8 .

אלה זאת נעבדה כאשקלון
Lucian , De ; 4

על פולחנה שם יש גם עדויות

 . 128 -קק  . 186 - 7 111 ) 1884 ( ,ק Bulletin de correspondance helltiiligue , 1 ) 1877 ( ,

:

133 , 488 ;,
 Graecae Insularum (ed .חסצה0 . 89 ; 7ת  . 229 ,ק 0 . 10 ; ( ) 1 ( ) ) 1905 ( ,ת  . 282 ,ק ) 1904 ( ,
0 . 118 ; 1 . ] 0020 , Dieא  ae Gaertringen) ,ח א
40 . 1175 ,ן  . 262 ,ק Grabreliefs , 11 , 1906 ,
 . taf. CCLVIII ; G . A . Cook, Textועיין עוד  :אפרון
ofNorth-SemiticI
 . 32סם , 1903 ,

"

( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '
, )9 - 8
46

על

ושם פרטים ביבליוגראפיים

הכתובת

' ט% 0

שירר  ,שם  ,עמ '
47

279

ואילך ; שירר ( לעיל  ,הערה

פס" 4

( הערות

; )7 -6

שם  ,עמ '  ( 32 - 31הערות

נוספים .

,

 %ק 18עפז ] עש ס

. 106

, ) 26

כ  ,עמ '

31 - 29

)

ס" 11

המופיעה על מטבעות העיר משנת

על יחסי האיבה בין יהודים לאשקלונים בתקופת השלטון הרומי ראה מלחמות  ,ב ,

104 / 3

לפני  -הספירה  ,ראה

 ; 477 , 460ג ; 21 - 9 ,

ראה עוד

:

ירושלמי  ,פאה  ,ג  ,יז ע " ד ; שיר השירים רבה  ,ז ג ( נח ע " ב )  ,ועיין  :א ' כשר  ,המרד הגדול  :הסיבות והנסיכות
לפריצתו  ,ירושלים תשמ "ג  ,עמ ' .60
48
49

קדמוניות ,יג . 356 ,
ראה  :פוליביוס  ,ה ,
Odord 1967

,

; 3 , 71
!

"

טז  = ( 3 , 39 ,יוסף בן מתתיהו  ,קדמוניות  ,יב  ) 136 ,ועיין בפירושיו של W . F .
 . Walbank , . 4האתר שוכן בחורבות אום אל  -קים  ,על
(Jommentary
/

Historical
ביבליוגראפיים מלאים ראה שירר ( לעיל  ,הערה  , ) 26ב  ,עמ '
הר נישא השולט על אזור 0רחב ביותר  .נתונים
, 133 - 132

הערה

58 ; 241

,

 .ק  , Gazetteer ofRoman Palestine , Jerusalem 1976 ,עשת 0ר . 54 . Avi-מונס

.

( [ לעיל  ,הערה  , ]42עמ '  , 455מס ' 9נ ) זיהה בשוגג את גדרה עם גדור של הפראייה ( שמיקומה כאתר א  -תל  ,ליד

א  -מאלט )  ,ואין לזיהוי זה על מה לסמוך  ,ראה עוד פוקס ( לעיל  ,הערה

',

הד

 , ) 26עמ '  , 42הערה

4ל

ים

גדרה

אריה כשר

המערבי של ארץ  -ישראל לעברה המזרחי  ,דהיינו מסקיתופוליס אל ברך הירמוך וצפונה  ,ומאזור

הכנרת והגליל התחתון אל הצירים המתפצלים צפונה ודרומה בעבר  -הירדן
נחשבה העיר עוד בתקופה ההלניסטית לבירת חבל

הגלעדיטיס .

ן5

המזרחי .

לא בכדי

50

ינאי עמד מן הסתם על

יתרונותיה הגדולים והבין  ,כי כיבושה יכול לתת בידו את המפתח להרחבת הכיבושים בעבר  -הירדן
המזרחי כולו  .משום כך הקדיש מאמצים רבים כל  -כך לכיבושה וצר עליה במשך עשרה חודשים
תמימים ,

52

אף  -על  -פי שהיה נתון באחת משעותיו הקשות והגורליות ביותר מבחינה

גווה

בניגוד לעוינותה של

פוליטית.

ליהודים  ,קיימה העיר יחסים וקשרים הדוקים עם האוכלוסיה

ה ' סורית ' בסביבה  ,כלומר עם הערבים  -הנבטים ואולי גם עם היסורים של סביבות החורן

והטראכון .

קשרים אלה יכולים להסתבר היטב על רקע איבה משותפת ( וממילא אינטרסים

משותפים ) נגד המדינה החשמונאית  ,אך בה במידה גם על רקע כלכלי  .יחסי השכנות הטובה של
גדרה עם הסביבה ה ' סורית ' באו לידי ביטוי ספרותי מעניין בשירתו של יליד העיר מלאירוס  ,אשר

נשא בגאווה את מוצאו ה ' סורי ' ואף המשיל את גדרה ל ' שטישה שבסוריה ' .

53

השיבות מיוחדת יש

לעובדה זו בשים לב לכך שימי פעילותו הספרותית של סלט ? רוס קרובים מאוד מבחינה
כרונולוגית

לימי  .מלכותו של

ינאי .

כיבוש העיר גרר אחריו הרס קשה למדי  ,דבר שניתן ללמוד בעקיפין מהדברים שמביא יוספוס

על שיקומה בימי פומפיוס  .העובדה שהחלטת השיקום נתקבלה מתוך ' חסד עם וייריוס
54

איש

שי

פימפייס ] '  ,יכילה אולי לרמוז על מה שעלה בגורל אחדים מתושביה
גדרהי עבדי המשיחיי [
כתוצאה מהכיבוש החשמונאי ; כלומר היו בהם גם כאלה שנמכרו לעבדות בשווקי העולם הרחב .

55

בקשת השיקום של אחד מצאצאיה  ,שהגורל המר להם בשבי ובעבדות  ,יכולה ללמד שפצעי
כיבושה וחורבנה לא הגלידו בלב אזרחיה במשך שני דורות לפחות ; שאלמלא כן  ,יקשה להבין את

המחווה המיוחדת שעשה פומפיוס לעבדו המשוחרר למען שיקום עיר מולדתו  .ייסודה מחדש
כעיר הלניסטית מלמד בעקיפין על אבדן ריבונותה ומעמדה כפולים בתקופת הכיבוש החשמונאי ,

והוא הדין באבדן שליטתה בחורה הכפרית סביבותיה .

56

העובדה שגדרה נודעה כמרכז תרבותי הלניסטי חשוב מאוד  ,נתנה מן הסתם יסוד לסופרי יוון

ורומא להציג את הכיבוש החשמונאי והחורבן בה כמעשה ברברי ואכזרי  ,הראוי לכל גינוי  .אין
להתפלא על  -כן  ,מדוע פומפיוס קצר לימים את פירות התעמולה היוונית וזכה להיחשב ' משחרר '
50

ראה

, Beitrage; zur.

1970 , :
'

 . 133 - 150קק

~ desl
' nordlh
ichen ostLjordanlandes ,,

.2

51

פוליביוס ( לעיל  ,הערה  , )49ב , 71 ,

53

קדמוניות ,יג . 356 ,
פרטים מלאים על מלטורים ראה  . 84 - 85 :קק 1974 ,

52

( לעיל  ,הערה  , ) 26ב  ,עמ ' ; 50 - 49

1 , London

54

? 21נ

55

מלחמות  ,א ,

קדמוניות  ,יד ,

35

4 .ן ; שירר

; 140 - 139

י ' גייגר ,

( ניסן תשמ " ה )  ,עמ '  , 16 - 3ובמיוחד עמ '  . 9 - 7על יחסו

. 75

ראוי לציין בהקשר זה  ,כי הנסיון לכרוך את חייו של מלש ? רוס כצור בגלל הכיבוש החשמונאי של גדרה הוא
בלתי  -מוכח עדין  .עיין שטרן  ,שם  ,עמ '  . 139יש כל היסוד להניח  ,כי הוא הגיע לצור בגיל צעיר והתחנך שם עוד
לפני הכיבוש החשמונאי  .השווה הנגל  ,שם  ,עמ '
על היקף החורה של ? ולה  ,עיין אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

, 84

56

,

ndHellenism
~

Hengel ,

שטרן  ,סופרים יוונים ולאטינים ( לעיל  ,הערה  , ) 26א  ,עמ '

' אתונה דסוריא  :על אנשי רוח יוונים בגדרה '  ,קתדרה ,
העוין של ילשורוס ליהודים ראה להלן .
; 155

Mittman ,

5.

ראה עוד

להלן .

וראה עוד
,)9

עמ '

להלן .

. 160 - 159

על אופיה וייחודה התרבותי של גדרה

המלך ינאי וכתבי יוספוס

,

ו ' מושי נ ' של נאמני התרבות היוונית  ,דבר שמצא ביטוי סמלי מיוחד בתשומת -הלב המיוהדת שלו
לשיקום

העיר גדרה .

57

למרות התיאור הרגשני של המהווה האישית של פומפיוס במעשה הזה  ,אין

.

להתעלם מהמגמה התעמולתית של המקור העוין  ,שעליו נשענה עדות יוספוס לאמיתו של דבר ,
אין ללמוד עדיין מן הממצאים הארכיאולוגיים על ממדי חורבן טוטאלי שנגרמו לעיר באותו הזמן ,
ונראה כי במציאות לא חרגו אלה מגדר פעולות  -הרס מקובלות  ,הצפויות במלחמת כיבוש והבקעת

ערים נצורות  .אפשר לשער  ,שחומות גדרה אכן ניזוקו קשה במצור הממושך  ,וכי גם מקדשיה ,
שבזכותם הוכרה העיר כ  % 01 -טסא

המרחק הוא עדיין

רב .

4קש ]

( מיקלט קדוש )  ,נהרסו

;

אבל מכאן ועד חורבן כללי

58

יוספוס ניסה להסמיך לתיאור על כיבוש גדרה גם את המערכה ללכידת מבצר  -חמתא

; 59

לדבריו  ,השתוקק ינאי רק לשים ידו על הרכוש הרב והמפתה של תיאודורוס בן זנון  ,כאילו לא היו
לו מטרות אחרות  .הנימה העוינת למלך החשמונאי מבצבצת מבין השיטין  ,שהרי לא נאמר באותו
הקשר דבר על זהותו של תיאודורוס דנן  ,משל מדובר היה באיש עשיר ותמים שנפל קרבן

לחמדנותו של ינאי  .אולם הלה היה בנו של לנת

הטיראן מפילאדלפ  :ה  ,בעל בריתו המובהק של

תלמי בל חבובו  ,רוצחם של הנשיא החשמונאי שמעון ובני

משפחתו .

60

האם אין זה הגיוני יותר

להעריך את מתקפת ינאי על אחוזות תיאודורוס כמעשה שנועד לפרוע חוב לאומי ומשפחתי
ישן ? י 6המגמה לפגוע בתדמיתו של ינאי מתבטאת גם בידיעה אחרת על תיאודורוס הלז  ,שערך
פשיטה על כוחות ינאי  ,הרג

10 , 000

איש מתוכם ושדד את הכבודה

שלו .

62

בציון עובדה זו סתם

יוספוס ( שנית ) ולא יסף  .המעשה נשאר בגדר חידה עלומה  ,ללא רקע נסיבתי הולם וברור ; מה עוד ,
שהוא תואר ברצף אחד עם

כיבושי ינאי ברצועת החוף  ,דבר המעמיד אותו באור מוזר עוד יותר .

ובכלל  ,סדר הזמנים של מלחמת ינאי  ,כפי שהוא מתואר על  -ידי יוספוס  ,מבולבל מאוד ובלתי -
עקבי  ,עד כי קשה להוציא ממנו אמת מבוררת

כיבוש ערי הגלעד והגולן
כיבוש

שושה

( 80 - 83

כלשהי .

לפני  -הספירה

)

ותחומה היה אות לבאות  :כיתורה של קלה  ,שכנתה  ,והשלמת האחיזה והשליטה

האסטראטגית לאורך נהר הירדן  .ברם  ,בעיות  -פנים והסתבכות מלחמתית עם הנבטים ,
57

58

מלחמות  ,א ,

60
61
62

63

. 75

על הממצאים הארכיאולוגיים בגדרה  ,ראה פרטים אצל שירר ( לעיל  ,הערה
עמ '  , 132הערה  . 241בין האלים הבולטים בעיר הזו  ,יש לציין את זיוום  ,הירא ? לס וסיכה  -אפרמרי ? ה ( עיין שירר ,
 , ) 26עמ ' 158 - 157

שם  ,עמ '
59

; 155

קדמוניות  ,יד ,

63

לא

הערה

; 147

שם  ,ב ,

. ) 38

המקום מוגדר על  -ידיו כ ' הגדול כמבצרים המצויים בעבר  -הירדן ' ( קדמוניות  ,יג ,

; ) 356

ואין ספק  ,כי הכוונה היא

לחמתן שמצפון ליבוק וממערב לגך9ה  ,ראה אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , )49עמ ' . 28
קדמוניות ,יג . 235 ,
תודתי נתונה לי ' אפרון  ,אשר הסב דעתי לכיוון  -מחשבה זה .
מלחמות  ,א  ; 86 ,קדמוניות  ,יג .356 ,
בעיות הפנים העיבו על שלטונו של המלך ינאי כשנים

84 - 94

לפני  -הספירה וכמעט שסיכנו את אחיזתו בשטחי

הכיבוש הגדולים  .עדות לכך יכולה לשמש הפלישה של אנטיוכוס השנים  -עשר דיוניסוס בשנת  87לפני  -הספירה ,

שיצא למערכה נגד הנבטים  ,תוך חציית שטחיה של ממלכת החשמונאים לאורכה ולרוחבה  .אמנם ינאי ניסה
לעצרו בקו הביצורים שנמתח מן הגבעות שליד מקורות הירקון ועד ימה של יפו  ,הנודע בשם ' קו ינאי '  ,אך הוא
לא עצר כוח לעשות כן  .על פרשה זו עיין מלחמות  ,א ,

; 102 - 99

קדמוניות  ,יג ,

; 391 - 390

י ' קפלן  ' ,חפירות קו -

ינאי '  ,ידיעות  ,טז ( תשי " א ) עמ '  ; 23 - 17הנ " ל  ,הארכיאולוגיה וההיסטוריה של תל  -אביב  -יפו  ,תל  -אביב , 1959
עמ '  . 86 - 84ברם  ,חולשת יריביו סביב  ,מלחמותיהם זה כזה והפיוס הפנימי בממלכת החשמונאים הצילו בסופו

ו: 2 :

אריה כשר

רחוב ראשי של העיר
גרסה

איפשרו לו לינאי להתפנות לכך עד

80 - 83

לפני  -הספירה  .היתה זו למעשה תנופת הכיבושים

האחרונה שלו  ,שבה נהנה כבר מאמונם של כל הלקי העם

;

64

אך לא ידוע הרבה על מהלכי

המערכה עצמה  ,זולת הדים עמומים  .לראשונה סופר  ,כי הוטל מצור על העיר גך9ה  ,באמצעות
דייק משולש  ,שנסתיים לבסוף בכניעת הנצורים ללא קרב ,

מבעלי  -בריתם

הערביים .

66

65

כנראה משום שאפסה תקוותם לעזרה

גרסה היה כנראה כלכלי  -אם
אחד המניעים של ינאי לכבוש את י -
;

משום שביקש לשים את ידו על אוצרותיו של תיאודורוס בן 7נון קוטולאס ( הטיראן של פילאךלפ  :ה
הסמוכה ) ,

שהוברחו והופקדו למשמרת ,

67

ואם בגלל חשיבות מיקומה בנתיב הסחר הבינלאומי ,

של דבר את מעמדו ושליטתו הצבאית והמדינית של ינאי ברוב השטחים הכבושים  .עיין עוד שטרן ( לעיל  ,הערה
 , ) 22עמ '  33ואילך ; הנ " ל ( לעיל  ,הערה  ' - 26קתדרה ' באנגלית )  ,עמ '

ראה כשר  ,לעיל  ,הערה

. 18

64

השווה מלחמות  ,א ,

65

; 105

. 394

קדמוניות  ,יג ,

שם העיר הופיע בקדמוניות  ,יג ,
זאת ועוד :

. 45 - 41

על מלחמותיו של ינאי בנבטים

393

בצורה משובשת -

יש להעדיף גם את הנוסח הגורס

המקבילה שבמלחמות  ,א ,

, 104

)%

"

 , ' Eaaavוהכול תיקנו בצדק

והגיהו . feppa Iaav
(

ק = ( 4ללא קרב )  ,המופיע בכתבי  -יד אחדים  ,ולהגיע את
ל  ) -ף 4 %ק

באופן שיתוקן הכתוב

ס  ( 5 ) %במקום

) ף 4 %ק

. ) 514

הדבר מוצא

תימוכין כעובדה  ,כי ך9ה אינה נמנית עם הערים שפומסיוס וגאביניוס שיקמו מהריסותיהן  ,כניגוד ל ? ךךה ,
למשל ( קדמוניות  ,יד ; 88 , 75 ,
~
על ממדי ההשפעה הנבטית בגרעה ראה

מלחמות  ,א ,

66

:

, 156 - 155

. ) 166

New Haven

,

Gerasa: city ofthe-

Kraeling ,

.א  .ם

 . 36 -39קק 938 ,נ
67

:24

אוצרות אלה כבר חמקו מידיו בעבר  ,בעת כיבוש מבצר  -חמתא  .עיין מלחמות  ,א  ; 86 ,קדמוניות  ,יג  . 356 ,הם
הועברו לוך9ה המרוחקת יותר  ,אולם הפעם הצליח ינאי לשים ידו עליהם ( מלחמות  ,א  ; 105 ,קדמוניות  ,יג . ) 395 ,

סביר להניח  ,כי האוצרות נצברו מרווחי המסחר הבינלאומי  ,וכי בדרמה לאוצרותיה של פטךה  ,הופקדו גם הם

באחד המבצרים המקומיים או באחד המקדשים  .ככלות הכל  ,גרסה נודעת כ ' קדושה ועיר -מיקלט ' ( = ןס "
 % 01טס, ) 4

הערה

4ק18

ומקדשיה הבולטים היו לכבוד האלים זיוום ואך9סיס  ,שהיתה הטילה העירונית  -עייז קריילינג ( לעיל '

 , ) 66עמ '

 , 33 - 31והשווה שם  ,עמ '

125

ואילך ,

373

ואילך .

המלך ינאי וכתבי יוספוס

' דרך המלך ' .

68

ברם  ,אין להתעלם מן המניע האישי והלאומי  ,זה הקשור בתיאידורוס  ,דבר שהוצנע

משום מה על  -ידי יוספוס  .העובדה שגרסה איפשרה לתיאודורוס לשמור בה את אוצרותיו  ,מלמדת
כי היא שיתפה עמו פעולה ברצון והזדהתה עמו באינטרסים כלכליים ופוליטיים  69 .זאת ועוד
ידוע  ,כי גרסה  -בדומה לערים הלניסטיות אחרות בגלעד  -היתה נתונה להשפעה ערבית-

:

נבטית חזקה  ,דבר המסביר את שיתוף  -הפעולה שלה עם שליטי פטרה  .סביר לחשוב  ,שכניעתה
לבסוף ' ללא קרב ' מנעה ממנה שואת  -חורבן וגירוש  -תושבים טוטאלי  .גם קריילינג  ,חוקרה

]

*4א*

אאק

 ,ן * 4איואש* ,,
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נ
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~
מטבע העיר סוסיתא

המובהק של גרסה  ,סבר שיד היהודים לא הכבידה אכפה על יושבי העיר יותר מדי  ,וכי בסופו של מימי אנטונינוס פיוס

דבר נוצר שם דו  -קיום בשלום
החשמונאית בעת

ההיא .

;

אלא שהוא תלה את סיעת הדבר בבעיות הפנימיות של המדינה

70

י 16לספירה )  :אלת
 (העיר
( 138
טיבי ) מחזיקה
ברסן  -סוס

בהמשך סקירתו מדווח יוספוס בקצרה וללא פירוט על כיבוש הערים פלה  ,גרסה  ,דית  ,גולן ,
גמלא וסלבקיה

והיפרס

אך לפי עדותו המשלימה של סינשלוס  ,יש להוסיף גם את אבילה  ,סילוטר  :ה

;

( = סוסיתא ) .

]7

כיבושים אלה לא היו ' ללא קרב '  ,כפי שאמור במקרה של גרסה  ,שכן ידוע

ביצוריה .

על גמלא  ,למשל  ,שהיא גילתה התנגדות נמרצת ומשום כך נהרסו
המקום הבלחי  -מזוהה ' המכונה בשם תעלת אנטיוכוס ' ,

73

הוא הדין בהרס

72

שיש לאתרו כנראה בסביבתה הקרובה

של גמלא ולהחשיבו כמיצר  -הרים טבעי שנוצל למטרות

צבאיות .

74

גם העובדה כי המלחמה

נמשכה שלוש שנים  ,מדברת בעד עצמה  .אף הדחתו של מושל האזור  ,דמטריוס  ,בשל האשמות
שונות ,

יכולה ללמד  ,כי המערכה באותה סביבה לא חסרה בעיות

75

וקשיים .

עניין מיוחד בהקשר זה מעוררת העיר פלה  ,שנהרסה בידי ינאי ' מפני שתושביה

) Tev

עטז01 06ע ) 1לא הבטיחו ( עשע ) אם  %ס ) 06 % 6 % 0להמיר [ את מנהגיהם ] במנהגי האבות של

היהודים"' .

76

מבין השיטין ניתן ללמוד  ,כביכול  ,כי ינאי ביקש להביאם לידי גיור על  -פי הסכם

68

עיין

69

עיין  . 110 :ק  ) 111 ) 1933 ( ,נ JRS , %

 . 55 - 90 :קק 4 . 1 . Rostovtzeff, Caravan Cities , Odord 1932 ,ן

70

ראה להלן  ,הערה

71

מלחמות  ,א ,

 ,י .ס .ג

 First Centuryפו Fink , 'Jerash

 .0 .א

. 96

; 106 - 104

קדמוניות  ,יג ,

 ; 394 - 393שי7שלוס ( לעיל  ,הערה  , ) 5א  ,עמ ' . 559 - 558

ועיין עוד  :ש ' קליין ,

עבר  -הירדן היהודי מזמן בית שני עד המאה האחרונה של ימי הביניים '  ,מחקרים ארצישראליים  ,ג  ,וינה תרפ " ה ,
עמ '

7

ואילך ; שירר ( לעיל  ,הערה

, ) 26

א  ,עמ '

226

( הערה

228 , ) 25

( הערה

; ) 31

מ ' אבי  -יונה וש ' מפראי  ,אטלס

כרסא לתקופת בית שני  ,המשנה והתלמוד  ,ירושלים  , 1966מפה מס ' . 67
72

קדמוניות  ,יג ,

, 349

והשווה מלחמות  ,א ,

, 166

כגירסה האחרונה נמנית גמלא עם הערים המשוקמות בידי

גאביניוס  ,שאף אוכלסו מחדש  .שמה נשמט משום  -מה מן הרשימה שבקדמוניות  ,יד . 88 ,
ראה בהרחבה

:

 . 54 -71קק  Gaulanitis' ,, ZDPV , 92 ) 1976 ( ,ת ] ' Gamla

,

על מיקומה של גמלא

-Kochvaזש 8 . 8שהעדיף לזהותה

עם תל א  -דךע שליד נהר הרושאד  ,למרגלות הכפר ג ' מלה  ,ולא עם שלוחת א 9 -לאם  ,כפי שמנסים לזהות רוב
המלומדים לאחרונה בעקבות החפירות הארכיאולוגיות שנערכו שם בראשות שמריה נוטמן  .ראה  ,למשל  :ש '

ביבא -

73

74

גוטמן  ' ,דיון מחודש בזיהוי מקומה של גמלא '  ,התקופה הרומאית בארץ  -ישראל  ,תל אביב תשל " ז  ,עמ '
 ; 225 - 199הנ " ל  ' ,גמלא  -הרקע ההיסטורי  ,עונת החפירות הראשונה '  ,תל  -אביב תשל "ז  ,עמ ' . 173
קדמוניות ,יג . 394 ,
המונח

(

 WapayLה

'

מציין ברגיל נקיק  ,ניקרה  ,גיא עמוק או מיצר  -הרים

;

ונראה  ,כי מדובר כאן באתר טבעי ,

שנוצל לצרכים צבאיים בגלל מיקומו האסטראטגי המיוחד כמקום  -מעבר  .אזכרתו ברצף אחד עם גמלא מרמזת

ברוכ -כוכבא [לעיל  ,הערה  , ] 72עמ ' . ) 64
לאפשרות  ,כי היה בסביבתה הקרובה ( השווה אבכ
פוקס  Proposed Identification ' , :ג
מזיהוי המקום עם תל אל  -אנפה  ,כפי שהציע -
 . 178 - 184קק , ) 1979 /80 ( ,
! . Scripta c[assicaהלה הלך בדרכם וטל שלאטר  ,אבי  -יונה וצ ' ריקובר
מסיבה זו בלבד יש להסתייג
 Anafa :בז '  ,נוטע

,י

בנסיון לאתר את המקום בבקעת החולה העילית  ,בסביבות פאניאע ( שם  ,עמ '

הוא " עמק הקיליקים " ? '  ,ארץ  -ישראל  ,כ

[  , ] 1953עמ ' ) 169 - 167

. ) 182 - 181

.

[)

נסיונו של מ ' דותן ( ' מה

לאתרו בסביבות העיר גדרה  ,בין הירמוך

ם

-

211

'

אריה כשר

מרצון ובמסגרת כניעתם לו  ,שהרי הוראתו של הפועל  ~ vlaxviopalמורה בבירור על הבטחה ,

התחייבות עצמית לבצע דבר  -מה  ,להתוודות ולהסכים .

ח

לכאורה אף ניתן להתרשם  ,כי אזרחי 9לה

ביקשו להערים על המלך החשמונאי בהבטחה כוזבת לדבוק בדת היהודית  ,ובכך קיוו להימלט

מגורל אכזר של מצור ומלחמת  -כיבוש  .רק משנוכח ינאי  ,כי הבטחתם והתחייבותם היתה שקרית ,
שלח ידו בהרס העיר  .להלן נראה  ,כי אין ללכת שולל אחר הרושם הראשון הזה  ,משום שעדות
יוספוס מעורפלת מאוד  ,כנראה על  -מנת לסלף את האמת ולעקמה  .אכן  ,המלים 54

V

TUOT
~

KaWaV

KaTi

עלולות לעורר את הרושם  ,כי העיר נהרסה כליל  ,אולם לאמיתו של דבר אין להפריז

~

בממדי חורבנה  ,שהרי ככלות הכל גם לפי דברי יוספוס עצמו  ,נמנתה פלה עם הערים ' שעדיין לא
הרסון עד

היסוד ' .

מ

סביר לחשוב  ,כי פעולות החורבן היזומות כוונו נגד המקדשים והמונומנטים

הפאגאניים בעיר  ,כפי שאפשר לצפות ממי שנועד לבער ' עבודה זרה ' מאדמת ארץ  -ישראל  .ניתן

להניח  ,שבמסגרת זו נפגעו גם מבני  -ציבור אחרים האופייניים והמסמלים את התרבות היוונית ,
כמו גימנסיון ותיאטרון  ,שלא היו נקיים אף הם מטקסי פולחן פאגאני  .אמנם נקל לשער  ,שעיר
חשובה כמו גדרה  ,אשר נודעה בעולם היווני הרחב כנושאת הדגל של התרבות היוונית  ,נפגעה

מהכיבוש החשמונאי יותר מאחרות ; אך אין צורך לפרש את פגיעתה דווקא במובן הפיסי  ,אלא

יותר במובן התרבותי  -רוחני  .למרבה הצער  ,לא שרדו ידיעות ישירות על כך  ,וכל שנוכל הוא רק
להתרשם על כך בעקיפין ובמרומז  .מלאגרוס איש גדרה  ,למשל  ,שהיה בן הזמן ההוא  -הגם
wapqya

' כ ' בקעה ' או

כנרת  ,הוא מעניין לכשעצמו  ,אך דומה כ מוטעה  ,ולו מן הטעם הפשוט שהוא גורס '
~ F . M . Abel ,
' עמק ' ולא ' מיצר  -הרים '  .אגב  ,זוהי גם טעותם של רוב החוקרים האחרים  ,ועמהם גם אבל )

 . ( Geographie de ,קליין ( [ לעיל  ,הערה  , ] 71עמ ' ) 9
 . 133ק Pa[estine , 11 , Paris 1983 ,
המקום עם זה המכונה ע6 % 5ס  ( Kl lrevקדמוניות  ,יג  ; ) 397 ,אך נראה לנו  ,כי הזיהוי מפוקפק למדי וכי אין

"

"

לו על מה
75
76

לסמוך .

מלחמות  ,א ,

; 105

אף ניסה לזהות את

~

קדמוניות  ,יג ,

. 394

קדמוניות  ,יג  . 397 ,אף שאיזכור העיר פלה נסמך לרשימת ערים מואביות דווקא  ,רווחת בדרך  -כלל הדעה  ,כי אין
הכוונה אלא לעיר הצפונית שבגלעד  ,וכי איזכורה באותו הקשר נועד רק להבדילה מערים אחרות  ,בגלל היחס
הנוקשה שגילה כלפיה ינאי  ,ראה  ,למשל  ,שירר

77

עיין

:

 . 1872 - 1873קע 19739 ,

Odord

ביקש גיזה להשמיט את התיבה
78

מלחמות  ,א ,

. 156

26

Greek-EnglishL

כהסתמכו על

על שרידיה הארכיאולוגיים של פלה

Jordan , 1 , Sydney 1982

חומותיה של העיר ללה

' ' 06 %

,

( לעיל  ,הערה  , ) 26ב  ,עמ '  , 147הערה . 327
ג  1) . scotttוש  . Liddellא  .נ) .

"

 ; Pellaוהממצאים אינם

מסיבה זו

Codex-

ראה ! 8 . Hennessy , :ש
מורים על הרס מיוחד בתקופה זו .

4 . McNicol , R . H . Smith

המלך ינאי וכתבי יוספוס

פאן מנסה לפתות את אפרודיטה  ,וזו
מכה אותו בסנדל  ,בעת שמרוס

( מאחוריה ) מסייע להדוף אותו
לפני  -הספירה

( 100

בקירוב )

שהתחנך בצור עוד לפני הכיבוש החשמונאי (המשיך לחיות בה גם אחר  -כך ובאחרית ימיו שהה
באי

ולוס ) -

נתן בשירתו ביטוי עז ונמרץ לגאוותו על מוצאו הסורי כבן גדרה וכן לחינוכו

הפיניקי  -יווני  .עובדה זו בלבד חייבת היתה להביאו לשנאת יהודים  .מתברר  ,כי יש לכך תימוכין גם
במישור האישי  ,שכן באחד משיריו הוא משמיע טרוניה על אהובתו  ,שנטשה אותו למען מתחרה
יהודי  ,שנגדו הוא הטיח בציניות ובשנאה  ,כי מן הסתם אהבתו בערה בלבו גם בימי השבת

הצוננים  .מבצבצים פה משטמה ולעג  ,המוכרים היטב מספרות השטנה האנטי  -יהודית בדורות
ההם  ,שאחד ממאפייניה הבולטים הוא הוקעת השבת
אשר לגיור  ,אין סירובם של אזרחי

שלה

היהודית.

79

צריך להפתיע כל עיקר  ,שהרי קשה לצפות מאזרחיה

של עיר הלניסטית  ,שיהנהנו באופן דומה לאוכלוסיה כפרית של ילידי המזרח ויוכלו להזדהות
בדרך זו עם האינטרסים החשמונאיים  .אדרבה  ,סביר יותר לחשוב  ,כי אזרחי פולים יוונית יהיו
מוכנים לצאת לגלות ולהפסיד את רכושם  ,ובלבד שלא ייאלצו להתנכר אל מורשתם התרבותית
79

עיין שטרן  ,סופרים יוונים ולאטינים ( לעיל  ,הערה  , ) 35א  ,עמ '  ; 140ראה עוד and :
 . 183 ff.קק the Greek Anthology' , JQR , 23 ) 1932 / 3 ( ,

ש

~ ofJews

 Hebraismוהן לעיל  ,הערה

Bentwich

. 53

.א

?7

והדתית ולהמירה בדת היהודית השנואה עליהם כל  -כך  .גם מבחינה מדינית הם היו עלולים
להפסיד רבות  ,כיוון שבזאת היה מקיץ הקץ על ריבונות עירם  ,כלומר על תמצית חייהם הפוליטית-

הלניסטית  .עובדה זו מעוררת פליאה רבה  :וכי אלכסנדר ינאי עצמו לא היה מודע לכך מראש

?

ובכלל איך ניתן להעלות על הדעת  ,כי יצפה להתייהדותם של אזרחי עיר הלניסטית ? תמיהות אלה
מעלות מאליהן שאלה אחרת  ,הרבה יותר עניינית בהקשר זה
בכלל לאזרחי הפולים
במפורש ל ' תושבים '

ביניהם .

80

( 9לה ) ?

בתשובה לכך ראוי להביא את לשון המקור  .מתברר כי הוא מתייחס

( = 81זע06

לפי הצעתנו ,

"
התאכזב

' הילידים ' בני המזרח ( קרי

:

:

האמנם דברי יוספוס היו מכוונים

01ע) 01 4

ולא ל ' אזרחים '

( =1

"

ז% 0 % 1

]  , ) 0ויש הבדל משמעותי

ינאי במקרה הנדון מכך  ,ש ' התושבים ' הלא  -יווניים של

פלה ,

המיגזר הלא  -אזרחי של הפוליס )  ,סירבו להתייהד מכוח הסכם עם

הכובש החשמונאי  .כנראה  ,שהיו לו למלך היהודי ציפיות ממשיות  ,שכך אמנם יקרה  ,ואולי על -

יסוד מה שקרה ל ' תושבים ' אחרים מן הערים ההלניסטיות בסביבה  .לא ברור מה היה מוצאם של

אותם ' תושבים ' בתחום קלה  ,אם נבטי (בגלל הסמיכות הגיאוגראפית למרחב

מחייתם )

!8

או אחר .

האפשרות הראשונה סבירה מאוד  ,משום שהיא יכולה להסביר טוב יותר את סירובם להתייהד

;

שהרי אם לא נהגו כן  ,היו נחשבים לבוגדים בבני עמם ובבעלי  -ברית לינאי  -אויבו המושבע של
עמם באותם

ימים .

82

דומה כי אין לנו פתרון טוב יותר לסוגייה מוקשה זו מזה המוצע

כאן .

בסוף מסע המלחמה הנדון בתחומי הגלעד נפל ינאי למשכב והתייסר במחלת הקדחת

הרביענית ; הרף מצוקתו הוא לא ויתר על חנופת הכיבושים  ,בעיקר משום שטרם סיים את כיבוש

החורה של גרסה  .היתה זו המשימה האחרונה שנטל על עצמו  ,כי בסופו של דבר הוא מצא את

מותו בעיצומו של המצור שהטיל על מבצר רגב  83ומשימה זו הושלמה על  -ידי אלמנתו  ,שלומציון

אלכסנדרה .

84

העובדה שמבצר זה נמצא בחורה של גרסה  ,עוררה אצל חוקרים אחדים את

המחשבה  ,כי ינאי איבד את שליטתו בעיר עצמה  ,ולחיזוק אף הביאו את אי  -אזכרתה ברשימת
הערים המשוחררות בידי פומפיוס בשנת

 63לפני  -הספירה .

85

לכאורה  ,גם אי  -אזכרת שם העיר

ברשימה המסכמת של כיבושי ינאי 86מחזקת את הרושם הזה של אבדן שליטתו בעיר גרסה בזמן

80

הדבר עולה בקנה אחד עם התיאוריה על קיומן של מגמות ההתייהדות באוכלוסיית הילידים המקומית  ,שבחייה
החברתיים קיימה מסורת שבטית פטריארכלית  ,כמו האדומים והיסורים  .ראה  :א ' כשר  ' ,יחסי יהודים ויסורים
בתקופה החשמונאית '  ,קתדרה ,

81

 the British Museum ,מת
תpractised 1

05 -קק111

, PEQ

? Susita

'

מסיבה זו  ,כנראה  ,סירב לימים גם סילאיוס הנבטי להחגייר  ,כאשר נקט הורדוס יוזמה להשיאו לאחותו שלום
( קדמוניות טז . )225 ,

83

קדמוניות  ,יג ,

84

. 405

:28

'Mesopotamia and

ofArab

;the Greek Coins

Catalogue of

11 1 ,

~
London
~ . Ovadiah , 'Wasג ; 1 . xxxvק 1922 ,
 God Dushara-Dusaresסעי the culi of

 . 101 - 104קק , 113 ) 1981 ( ,
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33

( תשרי תשמ " ה )  ,עמ ' . 41 - 18

על התיישבות נבטית בתחומיהן של ערי עבר  -הירדן המזרחי ניתן ללמוד בעקיפין מהתפשטותם של פולחנות
האלים הנבטים  .ראה  ,למשל וולס )  ( Wellesאצל קריילינג ( לעיל  ,הערה  , ) 66כתובות  ,מס '  . 22 , 19השווה G . F . :

שם  ,שם ,

. 398
אבל ( [ לעיל  ,הערה  , ] 74עמ '  ) 427ובעקבותיו גם אבי  -יונה ( [ לעיל  ,הערה  , ] 9עמ '  ) 102מזהים את

המקום עם הכפר הערבי ואג ' יב  ,השוכן כ  12 -ק " מ מזרחית לירדן  ,ו  22 -ק " מ מערבה לגרסה  ,במעלה נחל ראן ' יב ,
על ציר הדרך שעברה לאורך הפראה והתחברה עם ' דרך המלך ' .
85

86

מלחמות  ,א  ; 157 - 155 ,קדמוניות  ,יד . 76 - 74 ,
( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  42והערה . 48
קדמוניות  ,יג ,

. 397 - 395

עיין  ,למשל  ,ג ' ונס ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '  , 455הערה

 ; 39פוקס

מקרא

א

אאא

*.

9אאא

יק * * *
?..
- T1

]

המסע הראשון ב 1 -

,

102

לפנה  -ס

המסע השני בשנים 60 - 83

המסע האחרון

ב 76 -

.

לפנה ס

לפנה  ,ם

ממלכת ' נאי לפני המסעות שלעד ולגילן
שטחי כיבוש ינאי במסעו הראשון

פ

שטחי הכיבוש במסע השני בשנים

%

עיר הלניסטית

80 - 83

לפנה " ס

מסעוד וכבלחמה והכיבוש של המלך
ינאי בגלעד ובגולן
הספירה )

מן הזמנים ,

8

ברם  ,העובדה שיש לעיר מנתן שנים פומפיאני ,

88

( 76 - 102

לפני -

המעיד על שחרורה מעול היהודים ,

שוללת את האפשרות הזו  .שמע מיניה  :אם אמנם איבד ינאי את שליטתו בעיר  ,היה זה אך לפרק -
זמן מוגבל

בלבד .

גבול שטחי הכיבוש החשמונאי בצפון הארץ הגיע ככל הנראה בימים ההם עד לעמק החולה

הצפוני  .זאת לפי הממצאים הארכיאולוגיים של העיר ההלניסטית הבלחי  -מזוהית שבתל אספה ,
המלמדים על כיבושה וחורבנה זמן קצר לאחר שנת

87

 80לפני  -הספירה .

89

סביר להניח  ,כי המניע

בהתאם לאותו הגיון  ,ניתן אף להציע  ,כי הדבר אירע בשנת  90לפני  -הספירה לערך  ,בשים לב לכתוב בקדמתיית ,
יג ,

382

על מצוקתו הגדילה של ינאי בענייני  -פנים  ,שבעטיה נאלץ למסיר שטחים רבים מאזור מואב והגלעד

לידי מלך הנבטים  .אם אפילו נניח  ,כי יש ממש בסברה זו  ,על  -סמך האנאלוגיה האחרונה  ,הרי שמדובר רק באבדן
שלטון זמני  ,כפי שיבואר להלן .

פרטים אצל שירר ( לעיל  ,הערה

88

ראה

89

ראה 86 - 109 :

 .עע

, ) 26

239נ

ב  ,עמ ' . 150

 -Anafa: The Hellenistic Town ' , 7217 , 21 ) 1971 ( ,שז  ; 5 . 5 . Weinberg , ,פוקס ( לעיל ,

הערה  , ) 74עמ ' , 180 - 179

; 184 - 182

הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

.43 -42

הלה הציע לזהות את העיר עם

טרסינואה  ,הנזכרת על  -ידי 9טי9אנוס הביזאנטי והקרתה ככל הנראה על שם ארסינואה השנהה  ,אשת תלמי
השני פילאולפיס .

אריה כשר

העיקרי לכיבוש עמק החולה עד מקורות הירדן היה כלכלי ונועד לענות על צרכיהם של יהודי

הגליל למרחב  -מחיה חקלאי פורה ועשיר במים .
על המגמתיות ההיסטוריוגראמית של יוסמוס ~
עדותו של יוספוס  ,שהיא כאמור המפורטת בעדויות על מלחמותיו של ינאי נגד הערים

ההלניסטיות בארץ  -ישראל  ,אינה מדגישה כל סיבה לאומית או דתית ואף לא חברתית  ,שהניעו

אותו לפעול נגדן  .אדרבה  ,עולה ממנה הרושם  ,כי הכוחות המניעים שלו היו יצר  -כיבושים  ,תאווה
שטנית ופראית לממון ותהילה  ,אכזריות טבעית וצמאון  -דמים שלוח  -רסן וחסר  -מעצורים  .משומ -

מה נעלם כליל זכרן של הסכנות הדתיות והלאומיות  ,שאיימו על היישוב היהודי בארץ  -ישראל ולא
חדלו מאז גזירות השמד של אנטיוכוס הרביעי אסישאנס  .התקפת ינאי על עכו  ,למשל  ,יכולה ליצור
את הרושם  ,שעיר זו היתה קרבן תמים לשרירות לבו של העריץ החשמונאי  ,כאילו לא היה לה חלק
ברדיפות היהודים

בעבר .

ן9

גם אין זכר לסכנות שארבו ליהודי עבר  -הירדן המזרחי מצד הערים

ההלניסטיות השכנות  ,בגינן נאלץ יהודה המקבי לערוך מסע הצלה וחילוץ נועז  .וכי אי  -אפשר
להעריך את מסעות המלחמה של אלכסנדר ינאי באותו אזור  ,בין השאר  ,כנסיון להחזיר את הגולים
והעקורים היהודים ליישוביהם הגזולים

?

אך בפועל תוארו מלחמותיו נגד הערים כולן כמלחמות

פרטיות נגד רודנים מקומיים  -זואילוס ( מדור ומגדל  -סטואטח )  ,מיאודורוס בן נו ( 7מגוסה
ופילאדלפ  :ה ) ודמטריוס

( מגמלא ) -

מצטייר בכתבי
משל היו הם יריביו האישיים ותו לא  .ינאי
~

יוספוס כהרסן וחמסן  ,שלא עשה כמעט דבר חיובי בכל ימי שלטונו

הארוכים .

המגמתיות

ההיסטוריוגראפית בסקירה אודותיו בולטת עוד יותר  ,אם משווים את תיאור יחסיו עם הערים

ההלניסטיות לאלה של הורדוס ; שהרי זה האחרון מצטייר במהופך  ,כמלך  -בנאי  ,השוקד על בנייתן

של ערים הלניסטיות  .מגמתיות זו מסגירה עצמה לעתים בזוטות ובהערות  -שוליים  ,כגון דבר

התמכרותם של היהודים לשוד ימי מנמלי החוף שבשליטתם  ,מאז ימי ינאי .

92

אך דא עקא  ,דווקא

עובדה זו מחייבת את המסקנה ההגיונית  ,אם לא היסודית והפשוטה  ,כי על  -מנתלהיותשודדי  -ים
מסוכנים המפילים חיתיתם על נתיבי הסחר הימי  ,צריכים היו היהודים להיות בקיאים ברזי
הספנות  .האם אין ללמוד מכך בעקיפין על תרומתו ושקידתו של ינאי לפיתוח ענף זה וערי הנמל

היהודיות ? מתיאורי יוספוס עלול להתקבל הרושם  ,כי החשמונאים בכלל  ,וינאי בפרט  ,התכוונו אך
ורק לזרוע מוות וחורבן בערים ההלניסטיות סביבם  .אם אמנם כך היה הדבר  ,מדוע לא הודגמו
ופורטו ממדי ההרס ויעדיו בתיאורים ענייניים של ממש

?

מתברר  ,כי במקרים רבים אין לכך כיסוי

מתאים במימצא הארכיאולוגי  ,וכי פעולות ההרס לא חרגו מגדר פעולות מלחמתיות רגילות ,

האופייניות לכיבוש ערים  ,כגון קרבות -הבקעה וניגוח  -חומות  .אפילו יוספוס עצמו ' כשל ' פעם
אח ת בלשונו  ,כאשר מנה שורה של ערים ' שעדיין לא הרסון עד היסוד '

;

93

ללמדך  ,כי תיאורי ההרס

הכללי הם מוגזמים ונובעים ממקור מגמתי ועוין  .גם העובדה כי יהודים הושבו בערים הכבושות ,

יכולה ללמד שהן לא נהרסו לגמרי  .ככלות הכל הפכו שטחי כיבוש אלה לחלק אינטגראלי מן
הממלכה החשמונאית  ,ויש כל היסוד לחשוב  ,ששליטיה חפצו כי הממלכה תפרח ותאדיר
1 0

90

דברי הסיכום שלהלן מושפעים במידה רבה מדעותיו ומסקנותיו של י ' אפרון  ,שהובעו לראשונה בצורה

מגובשת  ,בהירה ומשכנעת  ,כבר בשנת תשכ " ב ( [ לעיל  ,הערה

~
91
92

93

כוח .

ראה לעיל  ,הערה

קדמוניות ,יד . 43 ,
מלחמות  ,א . 156 ,

.2

, ] 13

עמ '

95

ואילך ) .

המלך ינאי וכתבי יוספוס

של ' יהונתן ' ( ינאי ) המלך

ספר מקבים א  ,למשל  ,מעיד על פעולות בנחה ושיקום  ,שהחלו כבר ביוזמת שמעון החשמונאי ,
בצמוד למעשה כיבושם של יישובים הלניסטיים  ,כמו גזר ויפו ; והשימוש במונח 11סט0ק4עם 4 %
( = שיקום  ,שיפוץ  ,תיקון

וכד ' ) מדבר בעד עצמו .

94

אין כל סיבה הגיונית לפקפק באפשרות  ,שיוחנן

הורקנוס הראשון ואלכסנדר ינאי לא נקטו אף הם בדרך זו  .עדותו של יוספוס אינה מאשרת זאת ,

שהרי אין היא דומה כלל ועיקר במגמותיה ובאופייה למקבים א  .בעניין זה מתעלמת היא כליל
ממפעלי הבנייה והשיקום של השליטים החשמונאים  ,בהישענה על מקורות הלניסטיים

עוינים .

בחפירות הארכיאולוגיות נחשפות יותר ויותר עדויות על גודל היקף הבנייה החשמונאית

בדורותיהם  .אמנם עיקר הממצאים הם לפי שעה בירושלים  ,במדבר  -יהודה ובבקעת  -הירדן  ,אך אין
להוציא מגדר הסבירות כי מפעלי הבנייה והשיקום כללו גם אתרים שבהם נושבו יהודים ואשר היו
לפני כן יישובים הלניסטיים מובהקים  .המלומד דטוויילר הבחין  ,למשל  ,ב ' שרידים אדריכליים
יהודיים קדומים ' בחפירות של גרסה ,

95

ואין זה מן הנמנע כי היו שייכים למבנים מתקופת ינאי  .גם

קריילינג סבר  ,שהכיבוש של ינאי אמנם גרם להפרעה בהתפתחותה של גרסה והביא לתמורות
פנימיות בעיר  .אך לדעתו אין להגזים בכך  ,מה עוד שהוא אף נטה לחשוב  ,כי היהודים השתדלו

לחיות עם תושביה בשלום ; ולראיה הביא את העדות על יחסי הידידות  ,שהתפתחו בין אזרחיה

לבין הקהילה היהודית המקומית בפרוץ המרד הגדול  96 .יש אפוא להעמיד את ממדי ההרס שנגרמו
לערים ההלניסטיות ביחס נכון ולא להגזים מעבר למתבקש מפעולות  -מלחמה רגילות  ,שבהן

תופעות של חורבן והרס הן בלתי  -נמנעות  ,אך לא בהכרח תופעות טוטאליות בהיקפן  .אין ספק  ,כי
רבים מתושבי הערים ההלניסטיות ניספו בקרבות  ,והיו שסבלו מאבדן רכוש עד כדי התרוששות
מוחלטת ,או כאלה שגורשו על  -ידי הכובש היהודי ואחרים שגלו מרצונם החופשי ; אך מאידך
גימא  ,אין יסוד לסברה  ,כי היתה השמדה המונית  ,או כי כל האוכלוסיה הנוכרית נאלצה לעקור
94

מקבים א  ,יג מח

;

יד ה ,

.

לד .

95

 . 10 - 17קק 87 ) 1952( ,

96

עיין קרילינג ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ ' . 33

Some Early Jewish Architectural Vestiges ' , BASOR

ינאי  ,פשוט לא איפשרו מימשל יהודי

Detweiler,

.א .ג

לדעתו  ,הבעיות הפנימיות במדינה החשמונאית  ,שגברו בסוף ימיו של

תקיף .

31

למרחקים  .העובדה המשמעותית כי בימי פומפיוס וגאביניוס הוחזרו הערים ההלניסטיות במהירות
רבה לאזרחיהן הקודמים מדברת בעד

עצמה .

97

ומאלפת מאוד בהקשר זה גם התבטאותו של

יוספוס  ,כי ' המתיישבים נתקבצו ( עשזע886עטס ) בשמחה בכל אחת מהן '
ט ) 0עטס

; 98

שכן השימוש בפועל

יכול להסתבר כהלכה במקרה זה  ,רק אם נניח כי התושבים יכלו להתקבץ מן הסביבה

הקרובה .
דומה  ,כי העדויות העוינות על חורבנן ושממונן של הערים ההלניסטיות ראויות להתפרש
כזווית -ראיה הלניסטית צרה וחד  -צדדית  ,ורק בדרך זו נוכל לבחון את הדברים לאשורם  .מנקודת-
מבט הלניסטית ניתן לטעון  ,כי הואיל וחומותיה של פולים סימלו את מעמדה המדיני וריבונותה ,

הרי הריסתן בידי הכובש החשמונאי נחשבה לחורבנה  .זאת ועוד

:

הואיל ומקדשיה של עיר

הלניסטית ומוסדותיה החינוכיים ( כמו הגימנסיון והתיאטרון ) סימלו את חירותה וצביונה התרבותי
המיוחד  ,הרי חיסולם וסגירתם (בגלל הכיבוש החשמונאי ) נחשבו למעשים שהביאו לשממונה

התרבותי  -דתי של העיר  .זו היתה מן הסתם התחושה של אזרחי הערים ההלניסטיות הפגועות  ,וכך
נצטיירו כנראה הדברים גם בעולם ההלניסטי הרחב  .בפעולות אלה נשמטה התשתית הבטחונית ,

המדינית  ,הארגונית והתרבותית -דתית של חיים עירוניים במתכונת הלניסטית  .זוהי כנראה תמצית
ה ' ברבריות ' החשמונאית  ,וזהו אולי ייחודו של אלכסנדר ינאי  ,אשר יותר מכל שליט חשמונאי אחר
פגע בנושאי הדגל של התרבות ההלניסטית במרחב הארץ  -ישראלי  .השנאה התהומית לבית
חשמונאי היא שהולידה את הדיבה המוסכמת ואת הרושם הקשה  ,כאילו באו שליטיהם לזרוע אך
חורבן והרס בכל יישוב הלניסטי  ,ללא אבחנה  .על רקע זה נקל כמובן להבין  ,כיצד קיבלה
התעמולה ההלניסטית את פומפיוס כ ' משחרר ' ו ' גואל '  ,שהחזיר לערים את גאוותן ותפארתן

השדודות  ,בחדשו את חירותן המדינית והתרבותית  -דתית ובשקמו את

בטחונן .

תהודן של הערים הכבושות
אם נניח  ,כי הכובש החשמונאי נהג באזורים הכבושים על  -פי מצוות התורה  ,נוכל לקבוע בוודאות
כי  ,אף שגירוש עממי הארץ הוצג כאידיאל חשוב ,
מייד

ובבת -אחת .

! 00

99

הרי אין התורה מורה על גירוש כלל התושבים

שמע מיניה  :הציווי המקראי  ,וכמוהו גם מדיניות הכובש החשמונאי  ,הודרכו

על  -ידי שיקולים פראגמאטיים ומציאותיים  ,שעל  -פיהם אין להשאיר את הארץ הנכבשת שוממה ,
וכי לצורך יישובה אפשר להניח לאוכלוסיה הפאגאנית העוינת  ,עד שיבשילו התנאים לטהר את
הארץ כליל מנוכחות הגויים
זאת ועוד
הנכבשים ,

למרות הציווי המקראי המפורש המורה על השמדת כל הנוכרים מעממי כנען

הרי בפועל לא עשו כן יהושע ויורשיו .

97

מלחמות  ,א ,

; 166 - 155

98

מלחמות  ,א ,

. 166

99

2נע:

! 10

:

100
101
102

וגילוליהם .

למשל  ,שמות בג

קדמוניות  ,יד ,

, 76

. 84

! 02

כלומר  ,יש יסוד לסברה  ,כי היתה זו מצווה

וראה לעיל  ,הערה

. 38

כז  -כח .
כב .

שם  ,שם  ,כס  -לו  .השווה  :דברים ז
למשל  ,דברים כ י -יד  ,יז -יח .
ראה  ,למשל  :יהושע טו סג ; טז י ; יז יא  -יג ; שופטים א כא  ,כז  -לו ; מלכים א  ,ט כ  -כא  .א ' בירם סבר ( ' מס עובד ' ,
תרביץ  ,כג [ תשי " ב ]  ,עמ '  , ) 142 - 137כי בפועל נהגו במדיניות של שלום גם בערי הכנענים הנכבשות  ,כמו ב ' ערים
הרחוקות' ( דברים כ טו ) והסתפקו בהטלת מס עובד .

המלך ינאי וכתבי יוספוס

פסל אפרודיטה מהכרמל
( כנראה מדור )

שלא הוגשמה בפועל במלואה כבר בימי  -קדם  ,וכי היתה יותר בגדר הרצוי  .כיוצא בזה גם בימי

בית -שני  ,ותקופת החשמונאים בכלל זה .

! 03

בגואלת הוואלה  ,מה עלה בגורלם של רבבות האזרחים שנשארו לשבת בערים ההלניסטיות
הכבושות ?

! 04

בעדויות ההיסטוריות שנסקרו ונותחו לעיל  ,יש למעשה אך תשובות חלקיות

לשאלה נכבדה זו  ,ואף ניתן לשער כי המצב היה שונה מעיר לעיר  .לדעתנו  ,לא הכול גלו מעריהם ,

ממש כשם שלא ונכול מצאו את מותם בהגנה עליהן  .אין להעלות על הדעת  ,כי כל הערים נעשו
יהודיות טהורות מן הבחינה הדמוגראפית ,וכי לא נשארו בהן קבוצות  -אוכלוסין נוכריות ניכרות ,
המאורגנות כקהילות של מיעוטים  .בהעדר מידע מוסמך ומפורט בנושא זה  ,נשארות ללא מענה
שאלות נוספות  ,כגון באלו ערים הותר לנוכרים להישאר

?

האם הותר להם להחזיק לפחות בחלק

מאדמותיהם ובתיהם  ,או שמא הם נושלו מכל נכסיהם על  -ידי הכובש החשמונאי

?

ומה על אלה

שהעדיפו גלות  -האם הרחיקו נדוד  ,או רק יצאו לערים ולארצות השכנות  ,בתקווה לשוב
לעריהם בהזדמנות הראשונה

?

בתשובה לשאלות אלה ניתן להציע  ,על  -פי ההגיון ולא על  -יסוד

מידע מתועד ומוסמך  ,כי רוב אזרחי הערים ההלניסטיות לשעבר נושלו מנכסי הקבע שלהם
( אדמות  ,בתים וכד ' )  ,אפילו אלה שלא גורשו או גלו מרצונם  .המגורשים והגולים  ,לעומת זאת ,

ביקשו כנראה ברובם למצוא מחסה קרוב בערים ומדינות שכנות ולא הרחיקו נדוד  .זוהי תופעה
שגורה בנסיבות שכאלה  ,כיוון שיש יסוד סביר להניה  ,כי הם היו חדורי תקווה לשפר את גורלם
בעתיד הקרוב  .אלמלא כן  ,היינו מתקשים להסביר את שיקומן המהיר של עריהם בימי פומפיוס
וגאביניוס  ,דבר שלא יכול היה להתבצע בלא שיבתם המהירה של הגולים
103

עיין  :מ ' ויינפלד  ' ,ירושת הארץ  -זכות וחובה  :תפיסת ההכסחה במקורות מיסי בית ראשון וימי בית שני ' ,
ציון  ,מט

104

;

ללמדך  ,כי באו מן

( תשכ " ד )  ,עמ '

. 133 - 130

השווה  :א ' רפפורט  ' ,יחסי יהודים ולא יהודים בארץ  -ישראל והמרד הגדול ברומי '  ,תרביץ  ,מז

הערה . 17

( תשל " ח )  ,עמ '

,7

33

אריה כשר

הסביבה הקרובה  .דומה  ,כי היחס אל האוכלוסיה הנוכרית שנשארה לשבת בארץ תחת הכיבוש

החשמונאי  ,נקבע על  -פי אמות המידה המקראיות  ,שהיו נערצות על החשמונאים  ,ובמקרה זה
הכוונה לחוקים ולתקנות החלות לגבי

' גר

ותושב ' .

05ן

מימכר עבדים
אחת השאלות הנוקבות ביותר בהקשר זה היא  :האם כיבושי החשמונאים בכלל  ,וכיבושיו של ינאי

בפרט  ,היו מלווים גם במימכר עבדים מקרב אזרחי  -ערים שנשבו  ,או בשיעבודם של קבוצות-
אוכלוסין לשירותם של יהודים

?

מסתבר  ,כי לבד מהידיעה העקיפה על דמטריוס איש גדרה  ,עבדו

המשוחרר של פומפיוס ( ראה לעיל )  ,אין לנו ידיעות ישירות וברורות בנושא זה  .האלם המוחלט
בעניין זה בספרות ההלניסטית והרומית אומר דרשני  ,שכן קשה להעלות על הדעת ששונאי ישראל

מקרב סופרי יוון ורומא לא היו מנצלים זאת לתעמולת  -שיטנה ארסית נגד ההשמונאים  .גם
הידיעות על ' שחרור ' הערים ההלניסטיות בידי פומפיוס אינן רומזות דבר על כך  .שמע מיניה  :אם

היתה קיימת תופעה כזו  ,הרי היתה שולית ומקומית .אמנם יש יסוד סביר לשער  ,כי מימכר עבדים

נעשה בימים ההם חזיון שכיח יותר בתחומי ארץ  -ישראל  ,אלא שצריך לייחס את הדבר לאופי
ההלניסטי של חיי הכלכלה העירונית שהתפתחו בממלכה החשמונאית בעקבות הכיבושים  .ככלות
הכל  ,מימכר עבדים כעיסוק כלכלי היה אחד מסימניה המובהקים של החברה ההלניסטית בארץ -
ישראל מימיה הראשונים  .אך מכאן ועד למסקנה  ,שהכיבוש החשמונאי הביא לשיעבודה של
האוכלוסיה העירונית ולהצפת השווקים בעבדים  ,לשעבר אזרחי ערים בני חורין  ,המרחק הוא רב

מאוד  .שטרן סובר בצדק  ,כי בעקבות הכיבוש החשמונאי נפתחה ארץ  -ישראל היהודית לייבוא
עבדים נוכרים מבחוץ ( ולא משטחים שנכבשו בידי החשמונאים )  ,אבל אין הוא רומז דבר על

שיעבוד אוכלוסי הערים הכבושות לעבדות אצל בעלים יהודים או למטרות סחר  -עבדים  .אדרבה ,
הוא הצביע על גינוי התופעה בספר היובלים יא ב  ,שמנקודת -מבט יהודית  ,הריהי בגדר פשע
ורצח

; 06י

אפלבאום ,

ספק רב אם משקף גינוי זה ביקורת על נוהגים של ינאי והמשק הצדוקי כדעת
07ן

משום שהרקע ההיסטורי לכתיבת החיבור הזה לא ברור די הצורך ושנוי במחלוקת ,

שלא כאן המקום

לבררה .

08ן

כללו של דבר  ,אין בידינו ידיעות בטוחות ומהימנות היכולות להצביע

על שיעבוד אזרחי הערים ההלניסטיות על  -ידי הכובשים החשמונאים או על מכירתם לעבדות .
כאמור לעיל  ,שתיקת המקורות בעניין זה  ,ובמיוחד זו של ההיסטוריוגראפיה ההלניסטית -רומית ,
יכולה ללמד כי תופעה זו לא היתה קיימת כמעט  ,אם בכלל ; מכל מקום  ,היא לא זכתה לגיבוי
חשמונאי רשמי  .דומה  ,כי המדיניות הרשמית של החשמונאים לגבי הערים ההלניסטיות הכבושות
התבטאה בעקירת האלילות  ,גירוש אוכלוסיה פאגאנית ועוינת  ,ביטול החוק ההלניסטי והחלת
105

פרטים על מעמד זה ראה  :י " א זליגמן  ' ,גר '  ,אנציקלופדיה מקראיות ב  ,עמ '

נוסף .
106

1 Priesthoodוד :

other' Classes

. 549 - 546

וצריך הנהמא הזה עיון
Aspects

ש 65 . ( , 7 %ט ) 181 .ט ' . 5 . Safrai
"
 . 626 - 627קק 976 ,נ Jewish People 14 the First Centuty , 11 , Assen/Amsterdam
,

Stern ,,

4 .נ

~ ofJewish

~

107

עיין  :וא ' אפלבאום  ' ,מפעל ההתיישבות של בית  .חשמונאי  :מניעיו ובעיותיו '  ,א ' אופנהיימר  ,א ' כשר וא ' רפפורט

( עורכים )  ,אדם ואדמה בעת העתיקה  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ ' . 78

17 * 4
108

העדות בספר

יהודית ( ח ז ; יב יט ; טז כג ) על עבדים ושפחות  ,שהיו בחזקתה של גיבורת הסיפור  ,אינה זורה אור

על טיבם ומקורם ; ואין שום יסוד להניח  ,כי מקורם בערים הלניסטיות כבושות בימי יוחנן הורקנוס הראשון ,
שלזמנו נוטה רוב החוקרים לייחס את חיבור הספר  .סיפור שושנה ( יט )  ,המציין בהפלגה כי היו ברשותה 500
עבדים ושפחות  ,גם הוא אינו תורם דבר לסוגחה  ,בהיותו חיבור אלגורי  ,שרקעו הספרותי

אינו ארץ  -ישראלי .

המלך ינאי וכחבי יוספוס

חוקי ישראל  ,הפקעת אדמות ורכוש ( להלן )  ,נישול תושבי הערים מנכסי  -דלא  -ניידי אחרים ( כגון

בתים  ,בתי  -מלאכה  ,חנויות וכד ' )  ,פגיעה במעמדם המשפטי  ,צמצום מקורות פרנסתם של תושבים
הלניסטים נשארים

ועוד .

לעניות דעתנו  ,ההימנעות מכיבוש עבדים נבעה מהחשש  ,פן יהיו

העבדים צינור להפצתה של עבודה זרה בחברה היהודית ; שהרי הנכבשים לעבדות טופלו על  -פי
ציוויי המקרא וההלכה האמורה ב ' עבד כנעני '  ,דבר שפתח להם פתח רחב למדי לחברה היהודית
ולהשתלבות בה  .ספק רב בעינינו  ,אם היו החשמונאים מעוניינים בזאת ; קשה לקבל  ,שהלוחמים
המובהקים באלילות יסתכנו בהחדרתה במו ידיהם לתחומי ישראל בדלת

האחורית .
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המקעת אדמות
אשר לאדמות הכבושות  ,לעומת זאת  ,לא ברור אם הן זכו לטיפול על  -פי אמות  -מידה מינהליות
הלניסטיות ; כלומר  ,האם הן נחשבו בגדר ' ארץ כבושה בחנית '

(

"

ק 01 %זףזא1ק 50ף )  ,דהיינו

~
המוקדוני וההלניסטי ) היו קניינו
האם היו שלל  -מלחמה  ,אשר לפי הנוהג העתיק בכלל ( לרבות זה

של המלך המנצח והכובש

?

 ]0ן

האם נהגו שליטי בית חשמונאי בעניין זה כמו מלכים אחרים

בארצות המזרח ההלניסטי  ,כך שעשו מתוקף חוק המלחמה ההלניסטי את שטחי הכיבוש ( והערים

ההלניסטיות בכלל זה ) לרכושם וגם הגדירו את מעמדם המשפטי באמצעות המונח המוכר ' אדמת
המלך '

( הא1 % 1ס

ה

ף או -

ק% 4

1 % 1 %סס

ף7

ף) ?

יי

יש מלומדים שנטו לפרש כך את

" "
העדויות התלמודיות הבבליות על ' עיר אחת שהיתה לו לינאי המלך בהר המלך ' ,

"

רבוא עיירות  ,שהיו לו לינאי המלך בהר המלך '
מלכותיות של ינאי באזור שלם של
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' אדמת

 '.י"
]

]

2ן ן

או על ' שישים

לדידם  ,אלה הן הוכחות ממשיות לקיום אחוזות

מלך '  ,הקרוי בשם המשמעותי ' הר המלך ' .

4ן ן

אולם

ראוי לזכור שוב בהקשר זה את הציווי המקראי  ' -כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך  .לא תכרת
להם ולאלהיהם ברית לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי כי תעבוד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש ' ( שמות כג
לב  -לג ) ,

שלבטח היה בעל משמעות רבה כתפישת העולם החשמונאית  .החשש פן יהיו עממי כנען למוקש

לישראל  ,מובע פעמים רבות כתורה  .ראה  ,למשל  :שמות לד יב ; דברים ז ד  ,ועוד ; השווה גם  :יהושע  ,כג יב  -יג

שופטים  ,ב ג .
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ולאחרונה הוא חוזר על דעה זו גם במאמרו על מפעל

ההתיישבות של בית חשמונאי ( לעיל  ,הערה  ) 107שם  .עיין עוד  :ר ' ינקלביץ  ' ,הר המלך  -הרודיון '  ,קתדרה ,
( תמוז תשמ " א )  ,עמ '

. 28 - 23

הוא רואה ב ' הר המלך ' כינוי להרודיון  .מנגד  ,הסתייג ז ' מפראי ( גבולות ושלטון

בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '
גמולותיו המדויקים של ' הר

20

המלך ' .

) 157 - 156

מהאפשרות המעשית לאתר את

ן:

ג
~

אריה כשר

אפרון הוכיח  ,כי מסורת זו מיוסדת על שיבוש אופייני  ,השגור במסורת המאותרת של התלמוד

הבבלי  ,שייחסה בטעות תיאורי אגדה ארץ  -ישראלית על ימי חורבן הבית ועל תקופתו של ינאי  ,כך
שאין להוציא מהם מסקנות מבוררות

ומוצקות .
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סוף דבר
מגרעותיו של המקור העיקרי להארת ההיסטוריה של ממלכת החשמונאים בכלל  ,וימי אלכסנדר
ינאי בפרט  ,מנעו בעדנו לשרטט תמונה שלמה ומפורטת  ,אך אילצונו מדי  -פעם למצוא מיפלט

בהשערות והצעות שונות  .אף  -על  -פי  -כן  ,נראה לנו כי המסר המרכזי של דברינו נשען על בסיס

מוצק למדי  ,שתכליתו להציג את מלחמות ינאי נגד הערים ההלניסטיות בארץ  -ישראל כפועל  -יוצא
של איבה הדדית ממושכת וארוכת -ימים  ,ולא כפרי  -ביאושים של מדיניות ' אימפריאליסטית '
ושרירותית  ,שתוכננה והוצאה לפועל על  -ידי המלך ינאי  .כיבושי הערים והפגיעות בהן היו על  -כן

באותן הנסיבות מעשה מובן וצפוי מאוד  .מגמתיותם ועוינותם של המקורות מהם שאב יוספוס את
ידיעותיו  ,הן שיצרו את התמונה המסולפת בדבר התוקפנות הברברית החשמונאית נגד נציגיה
המובהקים של התרבות היוונית בארץ  -ישראל  -הערים ההלניסטיות  .המלך ינאי  ,שהיה גדול

הכובשים החשמונאים  ,תואר על  -כן בהיסטוריוגראפיה היוונית -רומית  ,לרבות יוספוס  ,כגדול
העריצים הברבריים  .למעשה העלים יוספוס כליל את המניעים ההיסטוריים האמיתיים למלחמותיו
של ינאי  ,אף לא נתן ביטוי כלשהו לאידיאל המקראי שפיעם בלבבות הלוחמים החשמונאים

באותם ימים  -גאולת הארץ וטיהורה מגילולי הגויים  .הוא גם לא זכר את חלקן הפעיל של
הערים ההלניסטיות ברדיפות היהודים ( מאז גזירות אנטיוכוס אפיפאנס ) ואת התנכלותן הממושכת
למיעוטי היהודים שחיו בקרבן  ,שלא לדבר על מגמות ההתפשטות הטריטוריאלית שלהן על

חשבון המיגזר היהודי  .עדות יוספוס מצטרפת  ,למעשה  ,למסכת שלמה של עדויות אחרות  ,אשר

יצרו את האשליה  ,כי כיבוש הערים ההלניסטיות בידי החשמונאים ( וינאי בראשם ) היה הסיבה

העיקרית לשנאת ישראל בעולם היווני  -רומי  ,משל היא לא היתה קיימת קודם  -לכן 6 .יי
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. 85 - 84

ממילא מסופקות
מסקנות החוקרים הנזכרים בהערה הקודמת  ,הן

וספקולאטיביות למדי .

ראוי לציין כאן את דעתו הנגדית של קרייסינג  ,שגרס כי החשמונאים ניסו לעשות את ההפך הגמור  ,דהיינו לחסל
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את תופעת ' אדמת המלך '  ,ששימשה בסיס לניצול מחפיר של האוכלוסיה המקומית ראה .Die :
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