הקרנ  raתלמי
לת רוס לאלכסנדר

נצלאל נר  -כוננא

'

ינאי בבקעת הירדן ,
השאלת ומנה של
,

,,

(

,

,

,

,:
,

, ,

,

,

י

מללת מלחמת בם אור

'

,

מן ההתמודדויות הצבאיות הרבות שניהלו שליטי השושלת

ההשמונאית נגד מלכים ומצביאים
בלבד  ,הוא סיפור המערכה

הלניסטים ונגד ערים ועמים בסביבה הגיע לידינו תיאורו של קרב אחד
בשנת
בין אלכסנדר ינאי לתלמי לתירוס שניטשה בעמק הירדן המרכזי
ממערכות מצור ) נשתיירו ידיעות
קדמוניות היהודים יג  ) 344 - 338 ,על קרבות שדה אתרים ( להבדיל
לוחמים והרכבם הלאומי
כלליות ביותר  ,כמו מקום הקרב ותוצאותיו  ,ובמקרה הטוב  -מספרי
צפון הוא לפיכך מקור
( למשל  :שם  ; 391 - 390 , 379 - 378 , 376 - 375 , 318 , 280 ,יד  ) 85 ,תיאור קרב
ההשמונאים ועל דרך לחימתו
המידע היחיד שיש בו כדי ללמד על החימוש וההרכב הטקטי של צבא
ובעיקר להבהרת חימושן ודרך פעולתן של
בימי אלכסנדר ינאי לעיון בשאלות הרבות שהוא מעורר
וההיסטורי של אחת
היחידות היהודיות שבמרכז החזית יש השלכות גם על קביעת הזמן והרקע הצבאי
אור בבני חושך
היצירות הכתתיות המופלאות של ימי הבית השני  -מגילת מלתמת בני
 ,שהגיע מקפריסין ונחת בחוף
להתנגשות הצבאית בין הצדדים קדמה הפלישה של צבא תלמי לתירוס
שלה וכן תיאור הקרב
שקמונה פרשת הפלישה  ,סיבותיה  ,מהלכיה המדויקים והכרונולוגיה
המקורות הרשלני ( לרבות
ותוצאותיו מעוררים תמיהות וקשיים לא מעטים ; אלה נובעים מעירוב
מכך שקיצר וקטע את לשון
כפילויות ) שנעשה בידי יוספוס  ,ממשפטי הגישור המטעים שהוסיף וכן
103

לפה " ס ( יוספום ,

.

.

.

.

.

הקרן הלאומית
המאמר נכתב במסגרת מחקר מקיף באס

"

וספת על מדינת דחשמונאים '  ,הנתמך על ידי

קתדרה

, 93

תשדי

תש " ס

,

עמ '

- 7

,

5

למדע .

בצלאל בר  -כוכבא

המקורות שעשה בהם

שימוש .

1

במאמר זה אדון רק בתיאור הקרב עצמו ובמהלכים בשטח הסמוך

שקדמו לו .
עם זאת ראוי להקדים מספר משפטים על הרקע הכללי החיוניים להבנת הדיון  ,מבלי להיכנס לפרטים

.-

בהם .

ולשאלות הסבוכות הכרוכות

*

( שם ,

2

ן. .

תלמי לתירוס  ,ששימש כקורגנט לצדה

גן נ;)
היהודים יג , 278 ,

) 287

.

,

2נ

"

קלאופטרה  ,שהייתה נתונה להשפעתם של המפקדים

משתמע שחילוקי הדעות בשאלה זו תרמו  ,אם לא גרמו במישרין  ,לסילוקו

) 278

של לתירוס

מן הממלכה .
1

על המקורות ושילובם ראה ביתר פירוט להלן

עמ ' 13 - 12

והערות

22 - 19

.

אשר לצעדים של תלמי לתירוס לפני

הקרב עם ינאי ואחריו  ,אמנה למשל את האזכורים הכפולים של מצור עכו  -פטולמאיס וכיבושה ( סעיף
 , 336וכן  ; 350 , 347ודוק ההערה ' כפי שגם הבהרנו במקום אחר ' [ סעיף  , ] 347שנלקחה כמות שהיא מן המקור שבו

השתמש יוספום -

533

ההצעות האחרות להסברת ביטוי חוזר זה אינן עולות יפה ) ; ניסיון הפלישה של תלמי לתירוס

המילה י411

מפעם נוספת ' ] היא תוספת גישור של

יוספוס ) ; מסעות המלחמה

למצרים ( סעיף
של אלכסנדר ינאי בעבר הירדן  ,באנתדון וברפית כאשר תלמי לתירוס נמצא עדיין לכאורה בעזה
351

לעומת

; 352

%

.

עוד כפילויות ואי  -התאמות הנראות פחות בעין בלתי מזוינת לעניין הקיטוע ראה להלן ,
2

לעומת

( ; ) 358 - 356

עמ ' 27 - 26

והערה

ויש

. 61

סיפור האירועים בספרות המחקר הספציפית והכללית חוזר פחות או יותר על דברי יוספוס ,
פרשנות היסטוריים  ,מדיניים וגאוגרפיים  ,מבלי להפריד בין הידיעות מן המקורות השונים ולנסות לשחזר מה

בתוספת דברי

.

שנאמר בכל מקור לעצמו ראה למשל :
 . 119 - 121קק 1971 ,

 the Age oflesus Christ ,חן

the:

People

,

0

. SchErer, The History

]

 1 . Millar, Edinburghש  . Vermesם  ; 1 , eds .א ' כשך ,
ההלניסטיות באספקלריה של כתבי יוסף בן מתתיהו '  ,קתדרה  ( 41 ,תשרי תשמ " ז )  ,עמ '  ; 16 - 11הנ " ל  ,כנען ,
פלשת  ,יוון וישראל  :יהודים והערים ההלניסטיות בתקופת הבית השני  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '  ; 144 - 134מ '

' מלחמתו של אלכסנדר ינאי בערים

שטרן  ,מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ ' , 120 - 114
פורסמו לראשונה בשנת תשמ " א ותשמ " ה ) ;

הנ " ל  ,יהודה החשמונאית

.

142 - 139

( המאמרים שם

בעולם ההלניסטי  :פרקים בהיסטוריה

,

מדינית  ,ירושלים תשנ " ה  ,עמ '  185 - 173אוסף מועיל של מחקרים המתרכז ברקע החיצוני ובידיעות החיצוניות
The
( בעיקר ממצרים התלמית ) מאותן שנים ראה 0 103 - 101 :
45 . ( ,ט )  81 .וט ] . van't Dack
-Syrian con ict
 8 . ] . , Brussels 1989מקצת מן המבוכה הנגרמת לחוקרים עקב המיזוג הרשלני של המקורות בידי יוספוס משתקפת

.

~

בחילופי תגובות של ג ' פוקס וא ' כשר  ' ,דברים על דיוקם ' ו ' תשובה " לדברים על דיוקם " '  ,קתדרה  ( 47 ,ניסן
תשמ " ח )  ,עמ '  . 188 - 187 , 184על הצורך בהפרדת המקורות כדי להגיע למשל לתארוך כיבושה של עזה ראה :
1996 ,
 the Iews' : Legitimizing the:ח ) '  -Kochva Pseudo-Hecataeus :ע8 . 8
~Dhspora , Berkeley - ] 05
293 - 294 :

,

.

 .קק הצעה לקשר את מסע לתירוס לקטע מפשר ישעיהו א שנתגלה במערה

 tumran Commentaries ) 41161 ; 41169 ; 41תן 8 . ] .

51:ז] 1

4

.

בקומראן ראה  . Amusin , :ם  .ן

'The Reflections Of Historical Events of

 . 123 - 134קק  , 166 ( HUCA 48 ) 1977 ( ,וכן  :ח ' וא ' אשל  ' ,התפילה לשלומו של יונתן המלך  ,מזמור קנ " ד והפשר
לישעיה י '  ,תרביץ  ,מז ( תשג " ח )  ,עמ '  . 129 - 127בסקירה להלן אתרכז בפרטים הבסיסיים שהיו כנראה בכל אחד

"

משני המקורות ששימשו את יוספוס ואמנע מלעסוק בבעיות המורכבות של מהלך האירועים הנובעות מן
הכפילויות והסתירות שבדבריו כל אלה הם עניין לדיון נפרד
T .C .
על פרשה זו והכרונולוגיה שלה ראה  . 15 - 16 ; T.B . Midord , :קק 1954 ,

.

.

, London

Koenen , ' IGeopatra,
75 - 76

 .קק

].

Skeat, The:

;  . 104 - 124קק Studies , 79 ) 1959 ( ,

(~: o
the .Ptolemies
' Helinos , Governor of
'cyprus
, lournal of

זמו

111 8 ] 5 Pries
: sterin des Alexanderkultes ' , Zeitschrift

Papyrologie und Epigraphik , 5 ) 1970 ( ,

ובקיצור  :שטרן  ,יהודה החשמונאית ( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ ' 138

139 -

.

 ,ז,
הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

תלמי לתירום עבר לקפריסין  ,שהייתה כבר מקודם בידי התלמים

 ,ביסס את שלטונו באי  ,ותכנן

להכשיר את הקרקע

.

לחזור למצרים  ,להדיה את אמו ולהשתלט על מלכות בית תלמי במסגרת זו ניסה
האוכלוסייה המקומית
לפלישה למצרים דרך ארץ  -ישראל באופן שיבטיח לו את העזרה המתבקשת של
שהחשמונאים נהנו
וימנע הפרעה של הגורמים השולטים במישור החוף ובסביבתו הקרובה מאחר
שונים בארץ
מתמיכתה  -הפסיווית לכל הפתות  -של אמו  ,טיפח תלמי לתירוס קשרים עם גורמים
החוף האיץ
שיחסיהם עם החשמונאים היו מתוהים  .המשך מלחמות הכיבוש של החשמונאים במישור

.

ל ;ןל
,

נתיב
להירום מכום נכבד גזל

החוף ההלניסטיות .

4

400

כיכר כסף וכרח 37מו בריח של שיתוף פעולה  ,שפירושה היה תמיכה

הסכם זה בא לקצו כאשר נודע לתלמי לתירוס דבר ' המשחק הכפול '

של ינאי .

שלהן ראה :
4

על התפתחות תופעת הטירניה בערים ההלניסטיות בארץ  -ישראל והשפעתה על מדיניות החוץ
אפלבאום  ' ,ערי ארץ ישראל ההלניסטיות  -בחינות חדשות '  ,ב ' בר  -כוכבא ( עורך ) ,

ק

התקופה הסלווקית בארץ

ישראל  ,תל  -אביב תש " ם ,

עמ '

. 288 - 277

מסעו של

ץתדרה

10

בצלאל בר  -כוכבא

תלמי לחירום פנה בתגובה לפעולה צבאית ישירה נגד ינאי  ,שהיה בעיניו מכשול עיקרי להכנת

.

.

הפלישה למצרים הוא פתח במסע לגליל התחתון  ,ופעל בעיקר באזור בקעת בית נטופה לתירוס
פגע פגיעה קשה ביישוב

336ב 338 -א .

Asochis

( שיהין )  ,וגם התגרה בציפורי  ,אך זאת ללא הצלחה יתרה ( שם ,

פעילותו בגליל התחתון כרונה ככל הנראה למשוך את ינאי לקרב הכרעה נגדו  ,מחשש

)

שינאי ישתמט מקרב כזה או יעדיף להתיש אותו במלחמת מצור על ירושלים  ,עד שתבוא קלאופטרה

.

לעזרתו ואולם ינאי לא חש לעזרת תושבי הגליל ,תלמי לתירוס פנה משום כך דרומה  ,דרך בקעת

.

הירדן  ,מתוך כוונה לפלוש משם ללבו של היישוב היהודי בהר יהודה ינאי ניסה לחסום את דרכו ליד

ושם נערך הקרב החזיתי בין הצדדים .

מקום הנקרא בשם צפון ,

א  .יוספוס ומקורותיו
לאחר שמסר על פעולות ההתגרות שביצע תלמי לתירוס באסוכיס  -שיתין ובציפורי כותב יוספוס
כדלהלן :
( ש) 33

5

[ תלמי

לתירוס ] הלך להילחם

למקום הנקרא צפון ,

5

7

באלכסנדר .

אלכסנדר יצא לקראתו קרוב לנהר הירדן ,

לא הרחק מנהר הירדן  ,והקים את המחנה קרוב

לאויב .

( ) 339

6

בסמיכות

ובכן היו לו שמונת

בנוסח של הקטע בכתבי  -היד היווניים מצויים מספר שינויי קריאה  ,ביניהם כאלה שיש להם השלכות על הבנת

העניין והמהלכים  .להלן אדון בשינויים האלה ( הערות , 13 - 12 , 9 - 6

. ) 18 - 16

אקדים ואומר בקצרה כמה דברים

עקרוניים הצריכים לענייננו על המהדורות השונות ועל השיטות להכרעה בין הנוסחים של כתבי  -היד המכילים
את הספר השלושה  -עשר של ' קדמוניות היהודים '  .ניזה במהדורת ה -

זעפת ! editio

משנת  , 1892המכילה גם את

האפראט הרחב ביותר  ,אימץ את הנוסח של כ " י ע ( פלטינום )  ,שהוא הקדום ביותר ( מן המאה העשירית ) ולדעתו

גם המהימן ביותר  .לעומתו בקר (  ) 1856ונבר (  ) 1892קיבלו בדרך כלל את נוסח כ " י ג ( אמברוזיאנוס )  ,שמן המאה
האחת  -עשרה  .במהדורה המקוצרת של ניזה ( ללא אפראט )  ,שראתה אור אף היא בשנת  ( 1892ה ~, ( editio minor -
שולבו בטקסט מאות קריאות המבוססות על ג  ,ואולם בקטע שלפנינו לא סטה ניזה במאומה מן הנוסח של ק
שבמהדורתו הגדולה  .מרקום בהוצאתו הדו  -לשונית
ה ~ editio maior -של

( ) 1943

נקט שיטה מעט אקלקטית  :בדרך כלל הלך בעקבות

ניזה ( דהיינו כ " י ע )  ,אבל במקרים שבהם היה סבור שנוסחו של כ " י ג עדיף אימץ נוסח

זה .

בקטע שלפנינו קשה לקבל חלק מן ההכרעות של מרקוס  .עקרונית נראה שיש צורך לנקוט שיטה אקלקטית רחבה
הרבה יותר ולבחור בין הגרסאות לא רק ? ל פי שיקולים לשוניים  ,אלא גם על פי נתונים היסטוריים וגאוגרפיים
( שלא עמדו לנגד עיניו של מרקוס ) לכך יש להוסיף את העולה מהתפצלות משפחות כתבי  -היד ומן הזיקה שלהן

.

לתרגום הלטיני  ,בן המאה השישית  ,שקדם לכל כתבי  -היד היווניים שבידינו ( אף שכתב  -היד הקדום שלו  -כ " י

פריז  -הוא מן המאה

העשירית .
)

להלן הפניות למהדורות השונות שהזכרתי :

185 - 186 ; 8 . Niese , Flavii Tosephi Opera 111 , Berlin

 .קק

Opera

Flavii loseph

. Bekker,

]

Omnia, fV, Leipzig 1856 ,

 S . A. Naber , Flavii losephi Operaי4 - 175ו . 1קע , 111 , 2 , Berlin 1892 ,
15 :ן  . 214 -עע 1892 ,
 Englishחם
ז) קidem . , Toseph 0
 . 205 - 206 ; % . Marcus , losephus withקק Omnia (post Immannuelem Bekkerum) , 111 , Leipzig 1892 ,

"

עי

י9ל 96 -ל .
 Cambri e , Mass . 1943 ,ש  , Translation , vilf Londonשליט בתרגומו העברי דבק לפי כל הסימנים
בטקסט של מהדורת ניזה ( דהיינו כ " י ק )  ,ראה  :א ' שליט  ,קדמוניות היהודים  ,ג  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '  . 104על

~

הדרך האקלקטית כשיטה הנכונה בשחזור הספר ראה גם :
114

.ק

Leiden 1977 ,

יק "

,

יז

 FlaviusעTextkritische Untersuchungen 2

6

במקור :

7

על מקום זירת הקרב .
בכ " י  ,ה  :עפיש . 40בכ " י  LAMWכתוב עפש

זס %

תע54ק10

'

 npoלדתם ' 5

~

'

ואולם במקרה

Schrekenberg, Reseptionsgeschichtliche und

.א

זה יש להעדיף את נוסח ן,

) 0תזע

"

 . 1מילת היחס

61ק %

.

במשמ ? של קרוב ראה להלן בדיון

'  ,וזה היה גם הנוסח שעמד בפני המתרגם הלטיני

 40בשל הצורה הצברית
ולא"רק

' צפון '

הידועה מן המקרא

)

. Asaphon

( יהוש ?

(

יג ,

בז ;

khomenoi

תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

איתם

s(prom

אלפים לוחמים של השורות הקדמיות

)

,

נהג

לכנותי בשם

מברונזה .

' לוחמי

kh

hekt

)

12 ( pro

(

שהשתמשו במגינים ' דמויי דלת '

lo

של תלמי היו מגינים עגולים

.1 ,
ביותר אל ימול פני ] הסכנה .

(

0שזץ()) י1

יעשו

) (aspides

יים ] גם

של

11

המאה

הקדמית

ולחיילי המערכה
מברונ זה  13 .למרות זאת

הם

ינאי ] הם

קרבו בזהירות הרבה

י % 0לוי )  ,מאחר שמבחינות אחרות תיילי תלמי היו נחותים
4מצבאו בהם לא מעט אומץ  ,כשדרבן אותם
הטקטיקן 14החדיר

(

( ) 340

ברם פילוסטפנוס

 היד  AMMהם משפחה לעצמה ,השווה  :במדבר כו  ,סו )  ,אלא גם משום שנוסח זה נמצא בשתי משפהות של
כתביהלטיני  ,הקודם כאמור לכל כתבי -
התרגום
 1משפחה אחרת שתואמת לעתים את ע ולעתים את  ) 4על אלה נוסף
יוספוס ; ראה למשל ' שיחין ' שהפכה
 . Schlatter, ' Einige Ergebnisse aus Niesesג
היד היווניים שבידינו  .התוספת ג לשמות מקומות ואנשים ידועה אצל

-:

;

"

.

.

, ZDPV

ין4ס ( ;4קדמוניות היהודים יג ) 337 ,
ל exic -
hebr ischen .Namen beiifosephus
,
idem , Die
5ז
~ 3,
~ bei Flavius losephus , Freiburg
וז חזם . 95 ; ] . Hefeli , 5ק
4 Perdaח
 . 94ק 1913 ,
הפרטיקיפיום promakhomenoi

2 :
"~

"זבם ,

על התופעה הלשונית ראה :

'

;  . 224ק , 19 ) 1896 ( ,

"" "

;Ausgabe des

(מילולית  :הנלחמים

ביחסת האקוזטיווס ~ ע0ע4ק " % 0ק0ק  . %המובן של צורת
 promakhoiהמייבל בספרות ההלניסטית לציון
בשורות הקדמיות )  ,אינו זהה במקרה זה למונה הצבאי הספציפי
הצדדים שניצבו בקרבות לא
המתגרים  ,דהיינו הכוחות הקלים  -הקשתים  ,הקלעים וזורקי החניתות  -של שני
למחצה של הכוה הנזכר אצל יוספוס

8

מעטים בקדמת ההזית ופתחו את הקרב במטח ירי הדדי  .תיאור החימוש הכבד

.

במרכז המערך על הסיבה והרקע

מורה שלא מדובר במתגרים  ,כי אם בעיקר כוהו של הצבא היהודי שהוצבהיהודיים ראה להלן  ,עמ '
לדחיקת המתגרים ולהצבת יחידות כבדות למחצה בקדמת החזית של הכוחות
 promakhoiבריי מתכוון לכוחות של
לציין שבתיאורי מערכות מצור בימי המרד הגדול משתמש יוספוס במונח
המסתער ( מלחמת היהודים ג  ; 270 ,ה ) 288 ,
' מתאבדים ' המנהלים קרבות פנים אל פנים לבלימת האויב
(בירה  ,דהיינו צורת האהוריסט המציינת עבר מוחלט וכך גרס ניזה  ,ומהקוס בעקבותיו  .מובנה
yopeuoev :PFL
xpoa
בכ" י
לכן ) בכ " י וכתגן ,הנמנים כאמור
בהקשר הנתון יהיה ~ :
קודם
להם
היה
שלא
נתן להם ( אז  ,בפעם הראשונה ) את השם הזה (
ממושכת או חוזרת ( נהג לכנות ) כך

. 52

מעניין

.

.

"

9

.

על משפחה אחת  ,כתוב עשמ8ק70ף05ק  , %צורת האימפרפקטום  ,המשמשת לפעולה

גרס נבר  ,אשר דונדיף כדרכו את נוסחת כ " י .4
10
11

12

לאור העניין יש לקבל במקרה זה את

הקריאה של כ " י .4

והערה . 64

לפירושו של הצירוף ראה הדיון להלן  ,עמ '
 ,סוטה ה  ,א ; שבת ו  ,ד על השימוש במילה
אם לנקוט לשון חכמים  ,ראוי לתרגם  :תריסיו ; ראה למשל  :משנה
בכלל ניבי הארמית  ,תל  -אביב
בתרגומים הארמיים ראה  :א ' טל  ,לשון התרגום לנביאים ראשונים
ומעמדה ,עמ ' . 85
ט
30 - 27

.

;

תשל " ה  ,עמ '  ; 211 , 119ר ' וים  ,התרגום הארמי לספר איוב  ,תל  -אביב תשל "
הפרטיקיפיום האקטיווי  ,שהיא לגיטימית
בצורת הדטיווס  . npoiaxo~ alהכתוב נוקט לשם גיוון הסגנון את צורת
כשהיא באה עם הקידומת ) 6 ( praeverbiumק  , %ולא את הצורה
הרווחתגלגולי המקורות הייתי נמנע
המדיאלית  ,מחמת
).

_

יותר  ,שבה השתמש במשפט

הקודם (( שהיא הנכונה כאשר הפועל מופיע בגפו  ,שלא בקומפוזיטום
המק
5ס
8ל1דד

13

.

ייי :מ,:::צ :ב :: :2:נ:נ::::

.

.

.

סו
 %ז 1י0י  aav 54 1ת חף ) " א  51והזיקה שלו למשפט
1. 4
ר
של שני הצדדים ( ברונזה ) ולא
קודם מורים שהדגש במשפט הוא על ההשוואה של החומר שממנו נעשו ~
המגינים
באחד משלבי המסירה וראה ביתר

.

.

ל צורתם העגולה לדרך הניסוח יש השלכה על הערכת מידת הקיצור שנעשה

פירוט להלן  ,עמ '
תיאור מפורט של תפקידי המפקד
מילולית  :מי שעורך את הכוחות  ,מסדרם ומכוונם בשדה המערכה .
ההתייצבות בהתאם להתפתחויות ,
כטקטיקן ראה  :כסנופון  ,הינוכו של כורש  ,ה  . 15 . 5 ,הצבת המערך  ,שינוי צורת
שבהם נוכחותם היונית  ,האצת הקצב
מעבר למבנה של שדרת מסע  ,פיצול כוחות בשעת הצורך והחשתם למקומות
כורש  ,המשמש כדגם למפקד צבא אידאלי
27 - 26

14

והערה

. 61

י
העליון
,

ן

 כל אלה מוטלים על פי המתואר שם על המפקד העליון  ,הלוא הואומכונה בשם  ( taktikos an rגבר בעל כשרון בענייני טקטיקה )  .חלק מן הפעולות הנזכרות

.

לעיל מופיעות בתיאור

מספר פעמים

(י,

.

 [ 10 4פעמיים ] ;

~
מהלך הקרב בצפון ' טקטיקוס ' ככינוי מחמיא למפקד מופיע גם אצל סטרבון ומתיאור מהלך הקרב ניתן לכאורה
אלה
מכל
.
56
,
ב
לארטיוס
דיוגנס
אצל
עצמו
כסנופון
על
גם
וראה
, ) 33 . 3 ,
לתירוס לא פיקד עליו ישירות

:

להסיק שפילוסטפנוס שימש כמפקד העליון של הצבא התלמי בקרב זה  ,ושתלמי

האכזריות שבוצעו בכפרי

מסיבה זו או אחרת  .לעומת זאת תלמי נזכר במפורש בסעיף  345כמי שהוביל את מעשי
מחמיאה על פילוסטפנוס  ,כגון
יהודה לאחר הקרב משום כך ייתכן שאצל ניקולאום ( או במקור שלו ) נוספה הערהששימש כמפקד עליון בקרב

.

זה .

שהיה  rtaktikos an rאו שכינויו היה הטקטיקן  ,ואם כן אין ללמוד מכאן בהכרח
תכונותיהם  ,כשרונותיהם ואפילו את
ידועים ~לנו כינויים שנספחו לשמות מפקדים הלניסטיים בכירים והביעו את

מתדרה

בצלאל בר  -כוכבא

1 12

ש1דייוריש סיימו פזר ןירן לכן %ת

D1
לצלוח ות וואלtrt 15 ,
ימוין ות ומחבר ,שנך ושב ומם

יזיל
ליריי נךירהן ומחרכו.
מירין רבה

י

ינקית

על

.

,

המהצי ומלהחן יווילבמורר והליס ולן

יעל ועליי ללביד את ייייב ,יל

תייצנז לרב] בטוויל בנ מ,

לו)% 4

"בתיילי ביישו ימ1מ  -4בום"

%

 Y1Dויוי% 1ל אויש ,ווהצררי, 1

1%יי%יל = %להיפית לכל

U 'AS 1

וב-בו רבעית בפירוד,
יבייר
 /llrYiוברי ידם מלתביי ילימ1רר ,תילן פיליממפ1ימ %ת היוו ברורי וייגה ין%ון%%ו 'מיומנות וב%
הייהות ךגמייי .1י 1% 41ומבייון שאית -לי יפ לאיית יחלן י1מייון = הלן ,אגף ) ילהיהירים שגעך
 , wxiךהו %ך צייתה פךמ גיחי ,בל %ש1ךורו יפילו על ירי ךבוהין 1ךיךירייתן הןריבים יליהמ ענטלז

ישי

~

ידיי הרי רב בבלנדר משוי הדביות.

~

שהיייי תלמי 3יי ית ומפי  1% 4%1 ianDינן
ךמ 1ולן י1%ימה ,בייר
 ,לידי יה1ימי %יתם כולם,
ליורייך ויריהמ הוחיו .ך3 1% 44ל בלירפי 1יהריהש ופתם ייייימ וביסף
ילבמיי
פ1י l eto 1ייליי רבבות יכריס יז
ריבית ,

הס רדפו

יוריו

גיהורימ,

3ר אקר הבדול ערך ל מ
נהדגז  ,ומימו1מ
DK

למוסוה מייריך.1

~
ומלטיי
ומכיו השיר הלן הלקדי בשבי ,יבלן

!

"

המי

~

.

ראשית לכול  ,על המקורות שבהם השתמש יוספוס כמו על מרבית האירועים הקשורים בממלכת
החשמונאים מצא יוספוס מידע על הקרב הן ב ' היסטוריות ' של ניקולאוס איש דמשק והן ב ' זיכרונות

.

היסטוריים ' של סטרבון איש אמסיה יוספוס נהג למזג את דברי המקורות הללו מעשה פסיפס כשהוא
צורתם החיצונית

(

למשל  :פוליביוס ה . 79 ,

;5

יח ,

24

.

.

 , ) 10בדומה לפולקלור הצבאי הרווח גם בימינו יחד עם זאת ,

המונח ' טקטיקוס ' משמש גם ליועץ לתכנון צבאי ( כך

ב excerpta -

של פוליאנוס ,

כס ,

.6

 ; 4לוקיאגוס  ,זאוקסיס ,

ט )  .יועץ כזה היה יכול גם למלא תפקיד פיקודי חשוב בקרב עצמו  ,וגם זו אפשרות להבנת מעמדו של פילוסטפנוס
אשר לכינוי ' טקטיקום ' שיוחד לסופרים שכתבו על עניינים צבאיים  ,אם
אינני טועה הוא נספח לשמם רק בתקופת
הרנסנס  .כך למשל הוא נוסף לשמו של איניאס
בהוצאה של קאזובון ( פריז  , ) 1609מן הסתם על פי שמו של הז ' אנר
( takbka -

.

.

ראה בפתיחה לספרו של אריאנוס  ,אומנות הטקטיקה ) דומה שמבין המקרים האחרים שבהם נזכר
טקטיקן בספרות היוונית ( למשל  :דיוגנס לארטיוס ד  ; 5 15 ,פלוטרכוס  ,מוראליה  ) 6 1 650 ,אין מקרה שבו ניתן

.

.

להצביע בבירור על מחבר של ספרי טקטיקה חלק מן השמות של הטקטיקנים שבידינו נלקחו מתוך חיבורים בשם

י0קמע , 6 4שהם רשימות של אנשים בעלי שמות זהים שהחיבור בא להבחין ביניהם על ידי ציון מקצוע  ,מוצא
וכיוצא באלה .
יש לתרגם  :נחל  ,ולא נהר  ,משום שאין מדובר גמשפט זה על הירדן ( ראה בדיון המפורט להלן  ,עמ

"

15

16

' . ) 19 - 15

 potamosמשמשת הן לנהר והן לנחל.

המילה

בכתבי  -היד 81 :ך6אטש85
 14 vavן8ק מס ( מילולית במקום שהם חנו במרכזו ) זהו השיבוש הבולט
ביותר בקטע הנוסח "
0ךםקזס 4שכן שני הצדדים לא חנו במרכז הגחל ניזה ומרקום ( לעיל  ,הערה  ) 5גתנו
שגוי בעליל ,

.

"

.

.

.

.

~
הנוסח מרקום אף ניסה להציע לראות ב 14 -
דעתם על הקושי אבל לא שינו מן

".

אבסולוטי
הלטיני הגורס
גגטיווס
בתרגום
ן8ק 0 %
( בהשמטת 01דע , ) 5ראה  :מרקוס ( שם )  ,עמ '  , 397הערה ; ואולם המשפט נותר פגום

( אשר מעליו הם הציבו את המחנה שלהם ) אין תמורה ל % -

super quem casta sua posuerant

.

.

בו
ומדוברשיש
התרגום
זפק ,
טעויות
רק על המחנה של ינאי התרגום הלטיני קדם כאמור לכל כתבי  -היד היווניים למרות כל "
בו  ,גם במקרה זה ראוי ללמוד ממנו נראה לפיכך להציע שהמילה 4מ

.

שהשתרבבה
בחייליו לעבור את
האיץ פרשנית
פילוסטפנוסגלופה
ן8ק אינה אלא
מדוע
לטקסט  ,דהיינו הערת שוליים של מהדיר  /מעתיק שרצה להסביר "
הגהר יש לגרוס 81ד6אמם85
במקום [ שהיהודים ] הקימו קודם לכן את המחגה
5 e4
DKOre
המילים[ ( 04
~ eraib] fiaav
0ךםקןס ) שעה ] )
[ שלהם  ,והוא ניצב מולם " באותה
הן צירוף פריפרסטי
GaV i~ rparone
 ( = i5המשווה למשפט את
)( asparone ebtaalv
המשמעות הפרפ קטית שלו
ע  :עפז4

.

17

.

.

"

.

הלטינימ - :ח
בתרגום הסתם
הושפע מן
עפך4וםוכן
עפק5ענ ,
שכתב
: Ak
המעתיק
לעומתו ~
הלטיני
;
התרגום

18

טזסלע
011ן4
!

.

.

~

הנוסח האחרון עדיף  ,גם בשל ההתאמה עם

.

" שבמשפט הקודם ראוי לשים לב גם להדגשה
של הריגת נשים וילדים דווקא בסעיף העוקב ( ) 345
בכ " י  5 , aWeblew : PFLבכ " י  : AMWEעם847ש ניזה השאיר בטקסט את הנוסח של ע  ,אבל באפראט
רשם את
התיקון ע781עשס , 51ונראה שיש לקבל את התיקון  :מבנה המשפט ,

.

ן

.

הפעלים הקודמים

) & noeweiv

%

;1

" עף8יךג
הדרך לנס גה

)

מציאת פרצה לבריחה וכדומה

קע

13

הקרב בין תלמי לווירוס לאלכסנדר ינאי

מעתיק או ' מעבד ' אותם  ,ולעתים הביא קטעים המוסרים על אותה פרשה זה בצד זה  ,משל היה מדובר
באירועים נפרדים ( בלא לנסות לשלב אותם לכדי תיאור רציף )  ,דבר היוצר כפילויות

וסתירות .

19

בקטע שלפנינו מצויה עדות מפורשת לשימוש ביותר ממקור אהד  :בפירוט מספר החללים היהודים
בסיום הקטע נמסר שעל פי מסורת אחת נהרגו

. ) 344

,

30 000

יהודים  ,ואילו על פי טימגנס -

( סעיף

50 , 000

כיוצא בזה מניין הכות היהודי הנזכר לפני תיאור הקרב ( סעיף  : ) 337לפי מקור אהד , 50 , 000

לדברי אחרים

. 80 , 000

לאחר סיפור הקרב  ,בתיאור מעשי האכזריות שביצעו חיילי תלמי לתירוס

בכפרי יהודה ( סעיפים  , ) 347 - 345יוספום מזכיר במפורש את סטרבון וניקולאום כראיה לדבריו  ,ולא

כמקור .

20

אולם אין לטעות בעניין

זה .

תלותו המוחלטת של יוספוס בספר השלושה  -עשר של

.

' קדמוניות היהודים ' בתיאורים של ניקולאוס וסטרבון כבר הוכחה יוספוס מזכיר את מקורותיו לעניין
מעשי הקניבליות של חיילי לתירוס לאהר הקרב  ,כדי שהדברים לא יישמעו כהפרזה יתרה ויזכו ליתר

.

אמון מצד קוראיו גם סופרים הלניסטים אחרים נהגו כן  ,והביאו בהזדמנויות בודדות כתנא המסייע
מקור אהד או יותר  ,מסיבות כאלו או אחרות הנובעות מן ההקשר  ,מבלי לציין שאותם מקורות

.

משמשים אותם לאורך כל הדרך או לחלופין רק לגופה של הקביעה הנדונה כך עושה גם יוספוס

במקומות רבים אתרים .
המקורות הנזכרים במפורש אצל יוספוס הם סטרבון  ,ניקולאוס

וטימגנס .

את טימגנס איש

.

אלכסנדריה הכיר יוספוס באמצעות סטרבון ( יג  21 ) 319 ,סטרבון הביא דברים מחיבורו של טימגנס
התלמים 22בצד מידע
' על המלכים ' לגבי פרשיות שונות הקשורות ביחסי החשמונאים עם השליטים

משל עצמו .

.

יהד עם זאת עיון בתיאור הקרב אינו מצביע על עירוב מקורות יש בו רצף ברור ואחידות  ,ואין בו
גיבוב וכפילויות הנובעים
בהכרה של יוספוס

משילוב מקורות ' .

עצמו .

) 24

2

לעומת זאת ניכרת בו מידת הקיצור והקיטוע ( שאינה

מהו אם כן המקור של

בתקציר לימי מלכות החשמונאים

יוספום ?

ב ' מלחמת היהודים '  ,שבו השתמש יוספוס אך ורק בניקולאוס  ,אין תיאור של הקרב  ,ויוספוס נוגע

19

דברים אלה הראה כבר הלשר בראשית המאה  ,ראה :

"

Zeit von

Exil bis zum j ~ dischen K
 . 12קק . riege , Leipzig 1904 ,

 -פרק בהיסטוריוגרפיה של מדינת החשמוגאים '  ,ציון  ,מא

20

ם

( תשנ " ו ) ,

עמ '

21 - 13

.

אסתפק בכמה הפניות לאזכור דברי סטרבון וניקולאוס כראיה לאירועים בימי מלכות החשבונאים ובראשית
המאבק נגד הרומאים  :קדמוניות היהודים יג ,

מעשי גביניוס
21

שיש , ,

H~ lscher, Die Quellen des losephus

.ם

וראה גם במאמרי ' אנטיוכוס " החסיד " והורקנוס הטיראן

318 ; 287 - 284 ; 251 - 249ב ; 319 -

יד

; 35 - 34

, 68 - 64

104

( וסיפור

בארץ הקודמים לסעיף האחרון .
)

על טימגנס כמקור לסטרבון ראה בין השאר  :מ ' שטרן  ' ,טימגנס מאלכסנדריה כמקור לתולדות מלכות בית

חשמונאי '  ,י ' גפני וא ' אופנהיימר ( עורכים )  ,יהודים ויהדות בתקופת הבית השני  ,המשנה והתלמוד ; ספר היובל
לשמואל מפראי  ,ירושלים תשנ " ג  ,עמ '  ; 15 - 3וכן  Alexandria , :הסח [ . Kaerst, Untersuchungen fiber Timagenes
1063 - 1071
22

 , 1,]4, cols .עא  Alexandria ) 2 ( ' ,תסע . Gotha 1913 ; 1. Laqueur, 'Timagenes

בעיקר ראוי לשים לב לקטעים הבאים  :קדמוניות היהודים יג ,
; 355 - 353 ; 351 - 348

23

280 - 278א ;

318 ; 287 - 284ב ; 319 -

; 336 - 324

. 364 - 358

לכאורה ניתן לטעון לכפילות בסעיף  ' : 342ומכיוון שאיש לא הש לעזרת החלק של היהודים שנטה לאחור ,
התוצאה הייתה שהם ברחו  ,בלא שנעזרו אפילו על ידי הכוחות [ היהודיים ] הקרובים אליהם שנטלו

[ אף המן חלק

.

במנוסה ' ברם קריאה זהירה של הכתוב משווה לו היגיון ורציפות ,
24

ראה להלן עמ '

27 - 26

והערה  , 61וכן עמ ' , 19

37

.

ץתדרה

14

בצלאל בר  -כוכבא

בו אך במילים ספורות ( א ,

תיאור הקרב מניקולאוס .

26

25 , ) 86

אף על פי כן לפי מספר סימנים אני נוטה להניח שיוספוס נטל את

בתיאור הקרב נזכרים אנשי תלמי לתירוס פעמיים בשם ' האויב ' ( בצורת

הרבים שכמוה כיחיד  ,סעיפים . ) 340 , 338
מהיסטוריה תלמית  .כך ניתן לצפות מסופר

יתרה מזאת  ,הדברים מוצגים כחלק מהיסטוריה יהודית ולא

היסטוריה אוניוורסלית .
)

החצר של הורדוס ( הגם שהדברים נכללו בחיבור על

סטרבון לעומת זאת מסר את התיאור מטבע הדברים במסגרת היסטוריה

.

תלמית ( שאף היא נכללה בחיבור היסטורי אוניוורסלי ) הזדקקותו של סטרבון להיסטוריה של טימגנם
איש אלכסנדריה והבקיאות הרבה בענייני ההצר התלמית המשתקפת בקטעים מדבריו של סטרבון

שנכללו אצל יוספוס אך מחזקים קביעה זו  .אין זה מקרי שבשני קטעים אחרים של סטרבון ששיבץ

יוספוס במקום אחר נקראים דווקא היהודים בשם ' האויב ' ( יג , 359 , 280 ,

. ) 360

27

המסקנה שניקולאוס  -ולא סטרבון  -שימש כמקור לתיאור הקרב מוסיפה לו מידה

של אמינות .

טימגנס איש אלכסנדריה  ,המקור המסתבר של סטרבון לפרשה  ,נטה  ,בהיותו נואם במקצועו ,
לתיא ורים פתטיים וסנסצי ו ניי ם

.

ניקולאוס  ,עם כל מגרעותיו  ,היה רחוק מכך ומאחר שמדובר

28 ,

באירוע טראומטי בתולדותיה של מלכות החשמונאים  ,אין

זה מן הנמנע שפרטים על מהלך הקרב

.

ועל הרכבו של הכוה היהודי הגיעו אליו גם ממקורות יהודיים ולא רק ממקורות הלניסטיים יחד עם
זאת אין לצפות ממנו לתיאור מדויק של שדה המערכה בבקעת הירדן  ,דבר שהצריך הכרה מדוקדקת
של שדה הקרב ושל סביבתו הקרובה ,

שהיו מורכבים וסבוכים למדי .

ב  .דרכו של תלמי לתירוס ושדה המערכה
התיאור הקצר יחסית של יוספוס מעלה על הסף שאלה מרכזית  :מטרתו של תלמי לחירום הייתה
להכין לעצמו בדרכים צבאיות ודיפלומטיות קרש קפיצה בטוח בדרך מישור החוף לעבר

מצרים .

מדוע הסתבך אפוא במערכות מצור נגד יישובים יהודיים בגליל התחתון  ,ומדוע בחר דווקא בדרך
עמק הירדן כדי להגיע ללבו של היישוב היהודי בהר

במישור החוף היו ערים הלניסטיות

יהודה ?

שתמכו בו  .על מקצתן הדברים נאמרים במפורש ( דור  ,מגדל סטרטון ועזה ) ,
25

,

הרישא נוגעת למצור אסוכיס  -שיתין קדמוניות היהודים יג ,

) 337

ואחרות יכול היה

.

ואילו הסיפא לקרב ליד הירדן יוספוס ' דוחס '

.

את דברי ניקולאוס כדרך שהוא עושה פעמים רבות בתקציר בהמשך דבריו הוא אף פוסח לחלוטין על מעשי

,

האכזריות של חיילי לתירום  ,שעליהם קרא כאמור לפי עדותו הוא בספרו של ניקולאוס שם ,
26

בניגוד לדעתו של הלשר הסבור שהתיאור הוא ' מעורב '  .ראה  :הלשר ( לעיל  ,הערה , ) 19

27

על השימוש של סטרבון במילה ' האויב ' ככינוי ליהודים העיר הלשר
ההפוך אצל ניקולאום  ,אם כי הוא מציין שניקולאוס השקיף

28

(

שם .
)

. ) 347

עמ ' 15

.

אולם הוא לא נתן דעתו על השימוש

על הנעשה מנקודת מבט יהודית .

דבר זה מוצא ביטויו בין השאר במספר המופרז של החללים היהודים שמסר טימגנס  , 50 , 000 ,לעומת המקור האחר
 -בוודאי ניקולאום  -שמסר על

,

30 000

( יוספוס  ,קדמוניות היהודים יג ,

) 344

.

מספר הלוחמים המיוחס לצבאו של

ינאי על ידי 'אחדים '  ( 80 , 000 ,שם  , ) 337 ,נלקח אף הוא מסטרבון  -טימגגס  ,והוא מוצג לעומת המספר הקטן יותר ,
 ( 50 , 000שם ) על פי רצף הקטע המספר הנמוך יותר נלקח מניקולאום על האופי הסנסציוני של כתיבתו של טימגנס

.

.

העירו רבים בספרות המחקרית  ,וכבר עמד על כך סטרבון  ,גאוגרפיקה ד ,

1

.

; 13

טו ,

1

. 57 .

הדברים משתקפים

בכתיבתו של פומפיוס טרוגוס  ,שנטל ממנו ( כפי שניתן לראות במה שנשתייר מפומפיוס טרוגוס באמצעות התקציר
של יוסטינוס )  ,ובקטעים אחרים המיוחסים לטימגנס  .על שאלת הזיקה בין טימגנס לפומפיוס טרוגוס ראה )( . Seel , :

.Die Prae(atio des Pompeius Trogus , Erlangen 1955

הפניות לדיונים על טימגנס ראה לעיל  ,הערה

. 21

הקרב בין תלמי לווירוס לאלכסנדר ינאי

 ,ומדוע התקדם דרומה

.

להעביר לצדו תוך ניצול איבתן לאלכסנדר ינאי מדוע אפוא השתהה בגליל
 מבצר אחד שגילה עוינות כלפיבציר המקביל  ,המרוחק ממישור החוף  ,ציר שלאורכו נמצא רק יישוב

.

במסעו המתוכנן למצרים או לסכן אותו בשעת נסיגה רצון זה
להביא להכרעה מחוץ למישור התוף ובהירת הדרך לאחר מכן בעמק הירדן דווקא יש
על קשיים או חששות מסויימים שהרתיעו את תלמי לתירוס מפני תנועה

בהם כדי לרמז

והתקדמות במישור החוף .

מאחר שיוספוס מוסר לרוב רק על מהלכים  ,ומעט מאד על שיקולים שקדמו להם

 ,לא נותר אלא
הגרעין ' של

לנסות לשער מה מנע מתלמי לפלוש בדרך הקצרה והמהירה לעבר הר יהודה  ' ,מדינת
קלאופטרה עד
אלכסנדר ינאי  .ניתן להניח שתלמי לתירוס ניסה להשהות בדרך זו את מסע הנגד של
 ,היתה עלולה
להכנעתה של המדינה היהודית  .התקדמות ישירה בדרך מישור החוף  ,לעומת זאת
התקדמות
להתפרש כאיום מיידי על מצרים ולהביא לאלתר למסע נגד של קלאופטרה לעומת זאת
של ינאי ,
בעברו השני של הירדן היה עשויה גם לעורר את עמי עבר הירדן המזרחי  ,שחששו מפניו

.

.

ולהעבירם לתמיכה פעילה בצידו של לתירוס  30דרך דומה במידה מסוימת נקט אנטיוכוס השלישי
הירדן דרך
במלחמה הסורית הרביעית (  217 - 219לפנה " ס ) שעה שדילג תחילה מהעיר צידון לעבר

למסע התגובה

הגליל  ,ורק לאחר מכן חזר למישור החוף ( פוליביוס ה  79 , 71 - 70 ,ואילך )  ,דבר שהביא
 31כן ניתן לחשוב על נסיון להפתעה אסטרטגית על ידי

של תלמי הרביעי ולקרב ההכרעה ליד רפיח .

32

תנועה בדרך הפתות צפויה לליבו של הר יהודה ,

תוך כדי עקיפת מכשולים צבאיים וקרקעיים

אפשריים  :יתכן שצבא יהודי התעכב בדאר ובמגדל סטרטון אשר הועברו זמן קצר קודם

.

לכן לשלטונו

של ינאי ( קדמוניות יג  , ) 335 ,ופעל לביסוס שלטונו בסביבה כן אין זה מן הנמנע שכבר

באותה שעה

33

היה קיים קו של הגנה כזה או אחר במעבר אפק  ,שחסם את המעבר במישור החוף .
29

30

על עמתוס ראה להלן  ,עמ '

21 - 20

.

המערכת הבין

על השיקול האהרון ראה  :מ ' שטרן  ' ,היחסים שבין ממלכת החשמונאים ומצרים התלמית על רקע
וישראל ;
לאומית של המאות השניה והראשונה לפנה " ס '  ,ציון  ,נ ( תשמ " ה ) עמ '  , 100 - 99וכן א ' כשר  ,אדום ערב

יהודים ועממי הספר בתקופה ההלניסטית והרומית  ,ירושלים תשמ " ח ,
31

עמ ' . 84

ט  ,עמ '

- 22

, 24

על מסעו של אנטיוכוס השלישי ראה א ' גלילי  ,מערכת רפית שנת  217לפנה " ס  ,ירושלים תשנ " . 72 - 57 ,
וביתר הרחבה  :הנ " ל  ' ,כיבוש הארץ על ידי צבא הסלווקים '  ,מערכות כ " א  /כ " ב ( תשי " ד ) עמ ' 53 - 39
8 . Bar-Kochva , ludas Mc
laccabaeus
השווה לדרכו של בקכידס להר יהודה ( מקבים א  ,ט  ,ב ) כפי ששוחזרה על ידי ,, :

,

32

552 - 559
33

 .קק

1989 ,

, C4e
ambri

וכן למסעו של פומפיוס  :קדמוניות היהודים יד ,

. 48

המקביל שבנה

אפשר שניתן להסתייע בסיפור של יוספוס על ' קו ינאי '  ,דהינו ' התעלה העמוקה ' וקו הביצורים

.

בנושא זה ,

לדבריו אלכסנדר ינאי לאורך הירקון מאנטיפטריס ( אותה שעה אפק  -פגי ) ועד הים דבריו של יוספוס

שנלקחו מניקולאוס איש דמשק ( קדמוניות היהודים יג ,

; 390

מלחמת היהודים א  , ) 99 ,מעוררים שורה של

קשיים

טטידכמה

מכסף

שהוטבעה בפפוס

שבקפייסיו

16

בצלאל בר  -כוכבא

ומן השאלה הכללית לשלוש שאלות ספציפיות יותר הנוגעות למהלך הקרב  ,והן קשורות זו בזו  :מהו

ציר התנועה שבו התקדם הכוח התלמי לעבר שדה הקרב ? היכן נמצאת צפון שלידה נערך

הקרב ?

ומהו הנחל שחצץ בין המחנות  ,ושמילא תפקיד חשוב במערכת השיקולים של שני הצדדים
ובמהלכיהם ?

יהא אשר יהא מקומה המדויק של צפון  ,כפי שנראה בהמשך הדיון אין למעשה חילוקי דעות על כך
שהייתה בעברו המזרחי של הירדן  ,באזור הגור  ,הוא השטח המישורי שממזרח לגאון הירדן  ,באתר
כזה או אחר במרחב שבין ואדי כפרנג ' ה

( כ 25 -

ק " מ מדרום לבית  -שאן ) ובין מירוצו של ואדי רג ' יב ,

הנמצא שלושה קילומטרים וחצי מדרום לוואדי כפרנג ' ה  ,או באחד התלים הסמוכים שמדרום לוואדי

רג ' יב ' .
4

לפיכך ניתן לקבוע בביטחון שהצבא התלמי הגיע לשדה הקרב מכיוון צפון בדרך שהובילה

.

לאורך השטח המישורי ( הגור ) שממזרח לירדן אין להעלות על הדעת התקדמות מכיוון צפון לדרום
ממערב לירדן  :הדרך המובילה בצדו המערבי של הירדן מסביבת ואדי אלמלח שבקצה עמק בית  -שאן

ועד סביבת היישוב ארגמן ( לא הרחק ממעבר אדם  -דמיא והכניסה לוואדי אלפרעה ) ,

מרחק של

כ 20 -

.

ק " מ  ,מסוכנת ביותר למעבר צבא בסדר הגודל המסתבר ובהרכב הטקטי של הצבא התלמי ברצועה
שרוחבה חצי קילומטר עד קילומטר ממערב לירדן ( והמשכה במזרח

)

נמצא השקע ( במונחים

.

כרונולוגיים וגאוגרפיים  .אין זה המקום לדון בפרשה זו כשלעצמה אומי רק שדבריו של יוספוס על המסע של

אנטיוכום הי " ב דיוניסיוס דרך מישור החוף לעבר ' ערביה ' ( בראשית שנוה השמונים של המאה הראשונה לפה " ס ) ,
בהם נכלל המידע על ' קו ינאי '  ,תמוהים במידה רבה לאור המצוקה שנה היה אותו מלך סלווקי נתון בבירתו
דמשק  ,ולנוכח זמן שלטונו הקצר ( השווה לדברי הפקפוק של שטרן [ לעיל  ,הערה
ועמ '  190הערה

, 53

. 31
)

,2

תשנ " ה ]  ,עמ '

117 - 116

הערה

משום כך גם לא מתקבל על הדעת שינאי כונן את מערך הביצורים המורכב במישור

החוף מלכתחילה נגד אנטיוכוס דיוניסיוס ; סביר יותר כי מערך זה היה קיים כבר קודם לכן  ,ואולי עוד לפני ימי

.

ינאי תיאור ' הקו ' עצמו בעייתי עוד יותר  ,וכך מחזק את הפקפוק במידע הכרונולוגי  :על פי שילוב דברי יוספוס
ביקדמוניות היהודים ' ו ' במלחמת היהודים ' עולה שינאי חפר תעלה עמוקה ממרגלות ההרים שליד אנטיפטריס ועד
חוף הים ביפו  ,ולא זו בלבד אלא שהוסיף חומה גבוהה לצד התעלה שחוזקה על ידי מגדלי ry
משטחים
של הירקון
וביניהם
לירי ארטילרי  .מפעל ביצורים במימדים ואורך כזה היה מיותר לחלוטין לנוכח המחסופ 'היעיל
וביצותיו  ,והיתה לו הצדקה רק בנקודת התורפה שממזרח למירוצו של הירקון  ,כלומר במעבר המישורי בן ארבעת

.

הקילומטרים שממורדות הר שומרון ליד מגדל צדק ( מגדל אפק ) של ימינו ועד אנטיפטריס אם מעבר אפק אכן
היה חסום למעבר כבר בראשית ימי ינאי  ,יש בכך כדי לתת טעם נוסף להימנעות של תלמי לתירוס ממסע לעבר

.

הר יהודה דרך מישור החוף אוסיף ואומר כי הנסיונות השונים של י ' קפלן לזהות מצודות של ינאי באזור תל -

אביב  ,עליהן יצאו עוררין מסיבות ארכאולוגיות  ,אין בהם כדי להקנות אמינות לעיקר דבריו של יוספום על

,

חפירת התעלה מן הים ועד ההרים ובוודאי שלא לאשר את התיארוך על הממצאים בסביבת תל  -אביב עיין  :י '
קפלן  ,חפירות קו ינאי  ,ידיעות החברה לחקירת א " י ועתיקותיה טז

[ תשי " א ]

וההיסטוריה של תל אביב  -יפו  ,תל אביב תש " ט  ,עמ '  , 86 - 84וכן אחא " א  ,ד ,

עמ '

; 23 - 17

הארכאולוגיה

. ) 1581 - 1580

יוספוס כדרכו

עמ '

העתיק באופן בלתי ביקורתי או בלתי מדויק מידע שמצא אצל ניקולאוס  ,בלי לבדוק כהלכה את ההגיון הגאוגרפי

ניסה להאדיר בדרך זו את אחד ממלכי עיר מולדתו .

.

והכרונולוגי שבו אפשר שניקולאוס ( או המקור שבו השתמש )
דוגמא בולטת  -והיא אינה היחידה  -לרשלנות ולחוסר הביקורתיות של יוספוס בקביעות כרונולוגיות  ,ראה

בסיפור על כיבושי הורקנוס באדומיאה ובשומרון ( קדמוניות יג  , ) 258 - 254 ,המשולבים על ידו למסגרת סיפורית
הקודמת ב  16 -שנים לערך לזמנם האמיתי של אותם כיבושים  .לענין אחרון זה ראה  :בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה , ) 32
עמ '  , 562 - 560והדברים מצאו ביסוס בממצא הנומיסטי והארכאולוגי ; ראה סיכום החומר אצל  . Barag, 'New :ס
1 - 12
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'

התעתיק של שמות המקומות הערביים שיובא להלן נמסר על פי המקובל במפות הישראליות ( בקנה מידה של

,

) 1 : 50 000

ובמפות הבריטיות מתקופת המנדט (  , ) 1 : 20 , 000ולאו דווקא על פי הכללים המדויקים

השמות הערביים  .אני נוקט דרך זו כדי למנוע בלבול מן הקורא המצוי .

של תעתיק

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

,

גאולוגיים  :פרוזדור הסחיפה ) של גאון הירדן

(

' הזור '  ,המכוסה צמחייה סבוכה .

35

,

1

השקע ( ' שקט הנהר

')

)

מוצף במי גאות הירדן בעונת החורף  ,והקרקע שלו הלקלקה וטובענית במשך פרקי זמן ארוכים לאחר

:,:מור
) 1 : 50 000

.

עונת ההצפות גאון הירדן מתוהם במערבו ( כמו במזרתו ) במתלול הזקוף של חוור הלשון  ,המבותר

35

גזיי עקרב

עדות עקיפה למציאותם של קני סוף בגאון הירדן בעבר ניתן למצוא בשיטות הבנייה ובחומרי הבנייה שרווחו

.

באזור כך למשל בתל א  -מעידיה  ,שארחיב עליו את הדיבור בהמשך  ,נמצאו קני סוף במבנה ההלניסטי הגדול בין

ואין
ירמיה. 94
נדבכי הלבנים לנדבכי האבן  .ראה  :ר ' הסטרין  ' ,חפירות בתל א  -סעידיה '  ,קדמוניות  ,ב ( תשכ " ט )  ,עמ '
יב  ,ה ;
צורך להכביר מילים על המקורות המקראיים על הסבך  ,חיות הטרף וקשיי התנועה בגאון הירדן
מט  ,יט ; נ  ,מד ; זכריה יא  ,ג ) .

,

( מפת

בצלאל בר  -כוכב

בערוצים רבים  ,ובהם הרבה ' שטחים מתים '  ,והתנועה בו מוגבלת לערוצים מעטים  .נוף הבתרונות
הזה משתרע עד לשיפולים המזרחיים התלולים של צפון הר שומרון והוא מותיר שטח צר ביותר

.

למעבר  ,לעתים כדי עשרות מטרים בלבד כות מקומי יכול היה לחסום דרך זו בנקל ולעשות שמות

.

בכוח המתקדם אילו היה צבאו של תלמי לתירוס נע בדרך זו  ,ינאי היה לבטח ממתין לו ממערב

.

לירדן ולא ממזרח כל זאת בניגוד לקור שממזרח לירדן  ,שרוחבו מגיע עד לשני קילומטרים ומחצה ,

.

והוא נוח יחסית לתנועה ולהתפרשות יתר על כן  ,כפי שנראה מהמשך צעדיו  ,וגם נאמר במפורש ,
מטרתו של תלמי לתירוס הייתה להגיע ליהודה ה ' קטנה '  ,דהיינו ללבו של היישוב היהודי ( להבדיל
מן המדינה החשמונאית המורחבת )  ,וינאי ניסה לבלום אותו ולמנוע ממנו לעשות כן ; האם ניתן
להעלות על הדעת שבתנאים אלה נע הכוח התלמי ממערב לירדן וינאי המתין לו

במזרח ?

מסקנה זו מקדמת אותנו באופן חלקי לפתרון השאלה בדבר מכשול המים שחצץ בין שני הצדדים ,

.

ושתלמי לתירוס חצה אותו לנגד עיניו של ינאי שחנה מעברו האחר אם תלמי נע בגור  ,שממזרח
לירדן  ,וינאי המתין לו אף הוא ממזרח לירדן  ,הנהר או הנחל שמדובר בו אינו יכול להיות

הירדן .

יתר על כן  ,אם מסע מצפון לדרום ממערב לירדן היה בו משום נטילת סיכון בלתי סביר  ,במעבר
הירדן ממערב למזרח בקרבת שדה המערכה היה משום מעשה התאבדות  ,מה גם שעל פי הכתוב עבר

.

הכוח התלמי את מכשול המים כשינאי היה ערוך מולו בסמוך בדומה למבנה השטח במערב כך גם
ממזרח לירדן משתרע ברצועה שרוחבה חצי קילומטר עד קילומטר ומחצה גאון הירדן הסבוך  ,לאחריו
מתרומם המצוק המבותר של חוור הלשון שרוחבו דומה  ,ורק ממזרח לו נמצאת המדרגה המישורית

.

של הגור  ,הנוחה יחסית לתנועה ולהתפרשות קרבית בנוסף על כך התקדמות מן הירדן מזרחה

מחייבת לעלות כמה מדרגות  ,במקרים אחדים מצוקים
העלייה מן הירדן עד לגור כדי

זו ( בוודאי כוח ' כבד

')

100 - 75

שגובהם עד

50

מ' ,

ובסך הכול מסתכמת

מ ' לערך לאורך דרך של כקילומטר ומחצה  .מי שעובר בגזרה

.

חשוף לכל סכנה אפשרית  ,לרבות מרדף במורד התלול לירדן כיום רוחבו של

ערוץ הירדן שקיימת בו זרימה אינו עולה על

15

מ '  .אולם בעבר  ,כאשר זרמו בירדן מים רבים ( מי

הירדן והירמוך כאחד  ,שהזרימו כמות הגדולה פי עשרה מזו של היום )  ,היו רוחב הערוץ ותלילות

.

המדרונות גדולים במידה ניכרת דבר זה משתקף היטב בצילומי אוויר מראשית שנות

הארבעים .

מעבר צבא גדול בגזרה זו מן הירדן אל הקור המזרחי  ,כשאויב ממתין לו במזרח  ,אינו מתקבל אפוא

על הדעת  ,והקביעה שינאי נמנע מלתקוף את האויב בשעה שעבר את הנחל ( סעיף
אפשרות זו

מכול וכול .

) 340

מבטלת

36

מן האמור לעיל מסתבר שהמכשול שהפריד בין הצדדים לא היה הירדן  ,כי אם אחד מנחלי האיתן

.

שגלשו מהר גלעד וחצו את עמק הירדן המזרחי בדרכם לירדן בהמשך הדיון נראה באיזה נתל מדובר ,
וכיצד תנאי השטח תואמים את דבריו המפורשים של יוספוס על שיקולי הצדדים ותנועותיהם שנבעו
56

איזידור לוי הציע לתקן את הכתוב אצל יוספוס מ 1 -תי51ק ( ' 10ירדן ) ל -
133 - 136
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 les Iuifs ' , HIJCA , 23 , 2 ) 1950- 1951 ( ,ם . Lathyre

הדרך המתאימה והמקובלת יותר ,

תע ןקס' 1

( ירקון .
)

ראה LEvy, ' PtolEmEe :

1.

סבור שפלישה להר יהודה ממערב הייתה
הוא ~ ~

והיה בה גם כדי לשמור על קשר אספקה עם קפריסין  ,הבסיס של תלמי לתירוס .

שטרן כבר העיר שהצעה זו נופלת בשל אזכורה של צפון כמקום המערכה  ,ראה  :שטרן  ,מחקרים בתולדות ישראל
לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  , 141הערה 71

,

.

AASOR
.
Age
ifesu
~
Tourdain

,

הקרב בין תלמי לווירוס לאלכסנדר ינאי

19

אומר שאותו מכשול היה הירדן  ,והקורא

.

מכך שהנחל האמור חצץ תחילה בין המחנות יוספוס אינו

של שדה הקרב ושל האתר צפון ,

מתרשם כן רק משום שהירדן נזכר בראשית הקטע לשם איתור כללי
הדברים באזכורים של הקרב בסקירות
שלידו התנהלה ההתנגשות בין הצדדים וכך נתקבלו
 37אין לשלול את האפשרות שיוספוס  ,ואולי כבר
היסטו ריוח ובמתקרים גאוגרפיי ם  -היסטו ריי 0
להבין שהדבר אינו אפשרי היה
ניקולאוס  ,המקור שבו השתמש  ,אמנם הניחו שמדובר בירדן כדי
הגזרה המרוחקת והמבודדת יחסית כמה
צורך בבקיאות רבה בתנאים הספציפיים המורכבים של
הגוונים של השטח הנזכר  ,למרות תנאי
מחובבי הארץ המובהקים בימינו מכירים את כל הגוונים וגוני
נלין על ניקולאוס ויוספוס שמסרו
הניידות הנוחים והמהירים העומדים לרשותם ? ומה לנו כי
( לעיל הערה  ? ) 33בכל מקרה לא
במקומות אחרים על כרית תעלה בידי ינאי מאנטיפטריס ועד הים
ציין זאת במפורש בין אם לאו ראוי לתת את
זו הייתה כוונת המקור הראשוני למהלך הקרב  ,בין אם

.

.

.

.

.

נמצא קטע המפרט את החימוש של

הדעת על כך שבין אזכור הירדן לבין אזכור הנהל שבו מדובר
ומאחר שמבהינות
הצדדים על יתרונותיהם וחסרונותיהם ( ומניסות הדברים ' -
יותר ) 38עם סיומו של אותו קטע יכול היה המקור לומר למשל ,
שבמקור הראשוני קטע זה היה מפורט
הפריד בין הצדדים  ,ולאחר מכן אולי
במשפט לעצמו  ,שנהל  -בלי ח " א הידיעה ובלי לנקוב בשמו -
בו כדי להטעות את יוספוס  ,וכאמור
גם לפרט את שיקולי הצדדים בקשר לנחל תיאור כזה די היה
אהרות ' וגו ' -

ברור

.

.

גם את ניקולאוס .
מכאן לשאלת זיהויה של צפון  ,שלידה ניטש הקרב  .זיהויו של

המקום נדון לא מעט מאז ראשית המאה
הועלו הצעות מהצעות שונות ,

39

במחקר הגאוגרפיה ההיסטורית של תקופת המקרא  .במשך השנים
98ל וויליאם פ ' אולברייט זיהו את צפון
ומהן נותרו  ,לאחר תהליך של ' סינון '  ,שתי הצעות  .האב פ " מ
 ,על הגדה הדרומית של ואדי כפר ג' ה  ,בקצה
עם תל א  -סעיד1הי הנמצא כקילומטר וחצי ממזרת לירדן
המתלול של הרי
 ,המסמנת את סוף
~
המערבי של הגור המזרחי וכשני קילומטרים מן העיירה כריטה
של כהמישה קילומטרים מדרום  -מזרח
הגלעד  40 .נלסון גליק זיהה את צפון בתל קוץ ( נ " ג  , ) 128במרחק
0 . H lscher, 'Bemerkungen zur Topographie

37

;י" יה. ,י:ן:ג  .ב :יע::;:י ::: 1: . :ייי"":יי:נ:ן

ראה למשל במאמרו של שלטר ( לעיל  ,הערה , ) 7

 :1יבשים

; Palistinas ' ,ZDPV,

וכן :

עמ ' ; 222

44זע ,

רינג ' ה '  .ראה  :שטרן  ,יהודה ההשמונאית ( לעיל  ,הערה , ) 2

שוורץ  ' :מכל מקום נזכר " נהר הירדן " במפורש בסעיף

:

' 338

.

עמ ' 177

 ,הערה

,
3

ערר

Christi

ואולם הגיב על כך המהדיר ,

ד'

כפרנג ' ה .

.

ק " מ מדרום לבית  -שאן ראה דברי
des; dischen

Schdrer, Geschichte

.

~
eitalter
אצל  . 7 ; :ת  . 278ק 1 , Leipzig 19013 - 4 ,
להימצא ממזרח~ לירדן  ,מצפון לסוכות ( תל
 . 29ק  . ~homsen , Loca Sancta , Leipzig 1907 ,ק ואולם צפון חייבת
 ( 20הצעת הזיהוי של
ר עלא )  ,כפי שעולה מיהושע יג  ,בז על כך העירו  :הלשר ( לעיל  ,הערה  , ) 37עמ ' - 19
לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 94
בהינה ) ; הפלי (
לשר עצמו  ,מצפון לוואדי אלמאליך  ,אינה מתקבלת על הדעת משום
בירושלמי  ,ראה להלן עמ ' 22 - 21

:

.

.

,

RBעל סמך
על ניסיונות הזיהוי של צפון עם תל אמתה  /עמתוס וסביבתו
40

10

 ys nלמשל לזהותה עם ח ' רבת אם סבוני שבגדה המערבית של הבקעה
Volkes
? 2מ

6

'

נראה כי אכן הכוונה לוואדי

בהמשך הדיון

"

י

~

ראה  Palestine , :ש

 . 415 ; idem , Giographie deק , 7 ) 1911 ( ,
,,

,
,4.

חן

Valley

 . 448 ; W. F. AJbright, 'The lordanק 11 , Paris 1938 ,
idem , 'Two Little Understood .Amarna Letters

~the Bronze
; ] . 451קק 6 ) 1924 - 1925 ( ,
om the MidSe Tordan Valley' , BASOR

ל,

ו.ע

; 16

27 - 28

דק

 .קק

89 ) 1943 ( ,

, 91 ) 1943 ( ,

'

.

הזיהויF. M. Abel , ' Exploration de 18 vallie
:ט4

"
וכן י ' אהרוני

; Filson, '~ifhere was Asophon ? ' , 15

 ,ארץ ישראל בתקופת המקראיי ,

ץתדרה

שקדרה

120

בצלאל בר  -כוכבא

.

לתל א  -סעידיה  41תל קוץ נמצא למרגלות הרי הגלעד  ,מצפון למוצא של נחל רג
' יב לגור המזרחי ,
כארבעה קילומטרים וחצי משפך הנחל לירדן את תל א  -סעידיה זיהה גליק עם צרתן המקראית

.

.

שאלת הזיהוי אינה ניתנת להכרעה על פי הנתונים מן המקרא  .היא כרוכה בזיהוי מכלול של מקומות
נוספים בבקעת הירדן הנזכרים במקרא ואתרים הפזורים בשטח ובעיקר בפרשנות של צירופי לשון

.

קשים  ,רמיזות בלתי ברורות ושינויי נוסח באזכורים השונים של צרתן במקרא ההכרעה
בשאלת
זיהויה של
צרתן יש בה מידה רבה של שרירותיות גם אולברייט וגם גליק נזקקו לתיקונים 'אלימים
'
בטקסט
המקראי לעומת זאת דווקא הנתונים שניתן להעלות מתקופת החשמונאים עשויים לסייע

.

.

בקביעת הזיהוי ,

לכל הפחות באשר למיקומה של צפון בימי הבית השני .

את הזיהוי של צפון של ימי החשמונאים עם תל קוץ יש להסיר מעל הפרק בגלל קרבתו היתרה
 כדיחצי קילומטר
 -לתל אמתה  ,ואין סיבה של ממש להטיל ספק בזיהויו של תל זה עם עמתוס  ,שהייתה

עוינת לינא ' .

42

יוספוס מתאר את עמתוס כ ' מבצר הגדול ביותר של תושבי עבר הירדן '  ,ששלט בו הטירן

.

תאודורוס  ,ששמר במקום את אוצרותיו  43המקום נכבש בידי ינאי רק לאחר הסתלקותו של
תלמי
לתירוס מן הארץ
ולאחר חתימת ההסכם בין ינאי לקלאופטרה שהביא לכך שצבאה עזב את תחומי ארץ -

ישראל ( קדמוניות היהודים יג , 356 ,

.) 374

תאודורוס במפתיע על היהודים  ,הרג בהם

המערך הלוגיסטי של המחנה

היהודי .

45

44

באותה הזדמנות מספר יוספוס שלאחר הכיבוש התנפל

,

10 000

איש  ,והשתלט על ה ' מטען '

)

 , ( aposkeuדהיינו על

ומצב היחסים בין הצדדים
לאור מעמדה ועצמתה של עמתוס
~

אין זה סביר שינאי חנה עם צבאו ליד תל קוץ ,

חצי קילומטר מצפון לעמתוס .

התיאור של עמתוס כמבצר הגדול ביותר בעבר הירדן ומעמדה מאוחר יותר כמרכז של אחת מחמש

הסנהדריות שכונן גביניוס בארץ ( קדמוניות היהודים יד ,

.

; 91

מלחמת היהודים א , ) 170 ,

46

אינם עולים

ירושלים תשכ " ב  ,עמ '  178 , 105ההצעה של גליק לזיהוי תל א  -סעידיה עם צרתן נדחתה גם בידי ש ' יבין ,
צררה  -צרתן '  ,ידיעות  ,יד ( תש " ט )  ,עמ ' 110
41

42

43

.

' צרדה -

; ] . 61קע , 90 ) 1943 ( ,
 the:תן 5חועסז
alley : Zarethan, Succoth , Zaphon' BASOR
'Three Israelite
 . 26 - 27 ; idem , The River lordan ,קק . , 92 ) 1943 ( ,
 the lordan Valley ' , 5חthe Site of Asophon 1
 the lordanתן ; idem , ' Some Biblical Sites
, H [JCA , 23 , 1 ) 1950 - 1951 ( ,
alley
 . 155 - 158עע Philadelphia 1945 ,
 ; pp . 1 [ 6 - 117וכן  :הנ

"

'

,,

א
. Glueck,
חidem , ' 0

'

. 237 - 231

" ל  ,מעבך ליךדן  ,תל  -אביב תש " ך ,
העיר על כך בקצרה פילסון ( לעיל  ,הערה  ) 40ועיין עוד להלן  ,ובהערה 47
יש לתרגם  ' :שם החזיק תאודורום בן זנון את [ אוצרותיו ] היפים ביותר והראויים לקגאה ' במלחמת היהודים א ,

.

' bY

.

.

 86נאמר  :עשז קןהמ  " . . .ך" זנ1שן 4ז  .בהמשך  ,בסעיף  , 87נזכרת החזרתם בידי תאודורוס  ,ומשום כך ברור שה -
האמורים אינם שטחים חקלאיים או נכסי דלא  -ניידי ; השווה גם  :קדמוניות היהודים  ,יג  393 ,לפיכך יש
Krq aTU
~

.

~
לדחות את תרגומו של שליט למשפט  ' :ששם היו לתיאודורוס גן זינון נחלותיו היפות והחשובות ביותר '  ,ראה :
שליט ( לעיל  ,הצרה  , ) 5עמ ' 105
על הסתלקותו של תלמי לתירוס מארץ  -ישראל נרמז בפתיחת סעיף  , 356שנלקח מניקולאוס ( והדבר נאמר בצורה

.

44

מפורשת במלחמת היהודים א . ) 86 ,
מעזה לקפריסין  ,נלקח מסטרבון  .השווה לעיל  ,הערות  . 22 , 1ההתייחסות הקצרה לכיבושה של עמתוס בסעיף 374
נראית גם היא כנוסחה כפולה  .היא אינה מופיעה ב ' מלחמת היהודים '  ,ואין בה כדי להעיד על כיבוש שני נגד
דעתו של שטרן  ,מחקרים בתולדות ישראל [ לעיל  ,הערה  , ] 2עמ '  ,הערה . ) 84
המשפט הפותח את תיאור מצור עזה וכיבושה ( סעיף

) 358

ומוסר שתלמי חזר

(

144

45

סיפור ההתנפלות ב ' קדמוניות היהודים ' נותן מקום לחשוב שהיא אירעה לפני כיבוש עמתוס  .ואולם הגרסה

במלחמת היהודים א  , 87 ,מסירה כל ספק  ,ושם גם נאמר שתאודורוס הצליח להחזיר
46

לעצמו את אוצרותיו .

על מעמדה של עמתוס כמרכז מנהלי בתקופת הכיבוש האשורי ראה  :אולברייט  ,עמק הירדן ( לעיל  ,הערה , ) 40
; 45

ועל מצמדה כנסיכות בתקופת אלעמארנה ראה  :הנ " ל  ,שני מכתבי עמארנה

(

לעיל  ,הערה , ) 40

עמ

עמ ' . 17 - 16

'

תלמי לווירוס לאלכסנדר ינאי

על השטת  ,וגם לא עם מציאותו

בקנה אהד עם ממדיו הצנועים של תל אמתה ועם שליטתו המועטה
קילומטר בלבד ממנו משום כך נראה
של תל גדול יחסית  ,תלול ומרשים  ,תל קוץ  ,במרחק של חצי
תלולית בתוך היישוב הגדול
שהמבצר החזק של עמתום אינו אלא תל קוץ  ,ותל אמתה של ימינו הוא

.

47

עמתוס  ,שהשתרע במישור שבין שני התלים ומעבר

להם .

תל קוץ  :ראשית  ,התל נמצא

ואוסיף שלוש הערות שיש בהן כדי לערער עוד את הזיהוי של צפון עם

למרגלות הרי הגלעד והוא מרותק כדי ארבעה קילומטרים וחצי מן הירדן .
יוספוס שהמפגש בין הצבאות היה ליד נהר הירדן  ,וממשיך ואומר

' על

.

רחוק מנהר הירדן ' לאחר שכבר קבע ברישא את המיקום הכללי של

באותו משפט עצמו כותב

אהד הקרוי צפון  ,לא

יד מקום

הקרב בעמק הירדן  ,ניתן היה

לצפות  ,אילו אכן היה מיקומה של צפון בתל קוץ  ,שהמחבר יציין שהיא

הנזכר פעמים לא מעטות במקורות ההלניסטיים  ,שנית  ,תל קוץ נמצא

סמוכה לחבל הגלעד המוכר ,

קילומטר מצפון לנחל רג ' יב ,
 ,כאשר נאמר שהכוח התלמי

ולכן קשה לראות כיצד ינאי תנה ליד תל קוץ ותלמי לתירוס בא מצפון
 ,מדוע לא ציין המקור שינאי הנה
תצה את הנחל בקרבה יתרה למחנה היהודי ( סעיף  ) 340ולבסוף
שמילא מקום השוב בפעילותו של
ליד עמתום  ,היישוב  -מבצר ההלניסטי הידוע והמפורסם בבקעה

.

ינאי לאחר הסתלקותם של הכוחות התלמים

מארץ  -ישראל ?

גליק הביא שתי ראיות מן הירושלמי להצעות הזיהוי שבידו לצפון
ע " ד ) אומר רבי יוחנן שצרתן מרוחקת כדי שנים  -עשר מיל מאדם

.

ולצרתן בירושלמי סוטה ( ז ה  ,כא

העיר ( תל ד א שליד גשר אדם ) ,

אומדן הנופל אך במיל ( רומי ) אחד ( בקו אווירי ) מן המרתק שבין אדם

~ -סעידיה  .בירושלמי
לתל א
מספר חוקרים בעבר

.

שביעית ( ט ב  ,לח ע " ד ) מזוהה צפון המקראית עם עמתום על זיהוי זה הסתמכו
אפשרי הן משום ששתיהן
הרתוק ואימצו אותו כמות שהוא  48ברם הזיהוי של צפון עם עמתוס אינו
האמור לעיל על מעמדה
נזכרות אצל יוספוס בנפרד - 49וברצף של אירועים קרובים  -והן לאור כל

.

של עמתוס ויחסיה עם ינאי  .זיהוי זה  ,כמוהו כקביעת המרחק בין אדם

.

הכמי התלמוד וכבר היו שהעירו שיש לנהוג זהירות רבה

לצרתן  ,אינו אלא השערה של

בזיהויים שהציעו חז " ל  ,שכן הלק מהם

שגויים בעליל  ,בדומה לניסיונות זיהוי ולאומדני מרחקים אצל אוסביוס

 ,בן

תקופתם .

50

צפון לא

Schmitt, 'Topographische Probleme bei losephus' , ZDPV
47

על זיהויה של עמתוס כתבו בדור האחרון :

,

 975 ( ,נ ) 91

50

] ת Mittmann, 'Amathos , 8558 , Ragaba : Drei hellenistische Festungen

stlichen Randbereich

5.

0.
 .קק

; - 54

על כך שהקשים העיקריים
~
 . 51 - 56קק  4 " 5 mittleren Jordangrabens ' , ibid . , 103 ) 1987 ( ,מיטמן אינו נותן דעתו
מעבר להם  ,ושתל קוץ
שהוא מעלה מוצאים את פתרונם בהנחה שעמתוס השתרעה בין תל אמתה לתל קוץ ואףניסיונות הזיהוי של חכמי

.

.

שימש כמעוזה של העיר טענות אחרות המופיעות במאמרו אין בהן ממש

(

ראה להלן עללעמק הירדן .
)

התלמוד )  ,וכיוצא באלה הצעת הזיהוי עם אהד התלים שליד מוצא היבוק ( נחל זרקא
48

ראה :

1881 ,

London

,

(Merill , East o

 % . Graetz, Geschich eי5מ "
(

tersloh
95
49
50

.ק

47

.ע

Hildesheimer, .Beitr~ge zur Geographie' Palastinas,
.
886 ,ן Berlin
der ludder , 111 , 1 , Leipzig

hebr ischen Namen bei fosephus, G
~

~,
1913

 . 249 ; 5 .ק  Talmud, Paris 1868 ,טLa giographie 4

 . Neubauer,א
 . 389 ; 11 .ע

"

לSchlatter , 2

.ג

;3

.ת

126 ,

.ק

1888 ,

עמ ' . 448

י
תולדות חקירת
קלין ,

העיר על כך אבל ( לעיל  ,הערה , ) 40
; וכן  :ש '
שם
והדוגמאות
,
106
?
04
'
עמ
,
)
40
הערה
,
לעיל
ראה למשל דבריו של אהרוני (
 ; 24ז ' ספראי  ' ,הדרשות
ארץ ישראל בספרות העברית והכללית  ,ירושלים תרצ " ז  ,עמ '  , 37 - 14ביחוד עמ ' - 21
 ,הלכה ומדרש ,
הגאוגרפיות כמקור היסטורי '  ,דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות :
ירושלים תשמ " א ,

עמ ' . 92 - 79

ן

בתלמודא  ,ע ע " א .
מחקריםמגילה א
,

וראוי לעיין בין השאר ברשימת הזיהויים שבירושלמי

תדרה

22

בצלאל בר  -כוכבא

הייתה מיושבת בימיהם של חכמי התלמוד  ,כפי שניתן ללמוד גם מן האונומסטיקון של אוסביוס ,

-

ואילו עמתוס הייתה קיימת וידועה .
לא היה

ידוע .

52

.

מכאן הניסיון לזהות את צפון עם עמתוס גם מקומה של צרתן

51

לעצם המרחק של שנים  -עשר מיל שבין אדם לצרתן  ,כל עיקרו אינו אלא מדרש

לפסוק ביהושע ג  ,טז  ,המפרש כי מי הירדן קמו נד אחד בגובה השווה למרתק שבין אדם לצרתן ,
גובה של שנים  -עשר מיל  ,שהוא כשלעצמו מבוסס על מספר שבטי ישראל  ,והוא שקול כנגד גודלו

שנים  -עשר מילין על שנים  -עשר מילין .

האגדתי של מחנה בני ישראל -

53

בתגובה על הצעת הזיהוי של גליק  ,העיר כבר החוקר הפיני פילסון  ,שאין לזהות את צפון עם תל

לינאי .

קוץ בשל קרבתו היתרה לעמתוס  ,שהייתה עוינת

גליק  ,במענה מפורט  ,הציע זיהוי

54

אלטרנטיבי קרוב  -ח ' רבת טויב  ,תלולית שטוחה ונמוכה בת שלושה -ארבעה דונמים הנמצאת

.

כקילומטר מהקצה המערבי של הגור ושני קילומטרים מתל קוץ גליק שיער שהשם צפון  -שהוא

ייחס לתל קוץ  -נדד מעט מערבה בתקופת הבית

השני .

55

ואולם הח ' רבה קרובה כדי קילומטר

.

ממערב לעמתום  /תל אמתה ונמצאת מצפון לוואדי רג ' יב משום כך כל הקשיים שנמנו לעיל נגד

.

הצעת הזיהוי עם תל קוץ כוחם יפה גם נגד הצעת זיהוי זו אוסיף שגם לדברי גליק זיהוי זה אינו

תואם את הנתונים הנדרשים לזיהויה של צפון המקראית .
לאור כל האמור לעיל יש לחזור ולקבל את ההצעה של אבל ואולברייט  -שגם יוחנן אהרוני העדיף

אותה ( ובמשתמע גם שמואל יבין

)

לפיה צפון הייתה בתל א  -סעידיה  ,המרוחק כדי שישה

-

.

קילומטרים מצפון  -מערב מעמתוס  /תל אמתה  /תל קוץ מרחק זה היה בו כדי להקנות לינאי טווח

.

ביטחון מן המבצר העוין שבשליטתו של תאודורוס אם ינאי אכן התייצב לקרב ליד תל א  -סעידיה
פירושו של דבר שהוא הנה מדרום לנחל כפרנג ' ה  ,והנחל הפריד תחילה בינו ובין המחנה התלמי ,

.

כפי שיוספוס מתאר התל מרוחק כקילומטר וחצי מן הירדן  ,ויש
שמקום ההתייצבות היה ' לא הרחק מנהר הירדן ' ( סעיף

) 338

.

בכך כדי להסביר את הקביעה

גליק  -על פי סקר  ,חטוף כנראה ,

שערך במקום  -כתב שבתל א  -סעידיה נראים רק ממצאים מימי הבית הראשון  ,וכן חרסים ' רומיים
51

כותב 40 ' :

".

"

) .1

עיר בבקעה  ,שהייתה

.

של שבט ראובן מסופר שאף היום יש כפר בפריאה התחתונה [ בשם ] עמתוס

לפחל ' .

[ פס 0קקג ' ]  ,המרוחק
 . 22 , 11 . 23 - 25 ; 156 1 . 7עק
~
"
על צרתן ( מלכים א ד  ,יב )
~
ליזרעאל ' ( קלוסטרמן [ שם ] ,
כותב איסביוס  ' :מתחת
זה  :יבין ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ ' 90 - 89

.

52

.

.

על צפון ( יהושע יג  ,כז ) כותב אוסביוס  ' :של שבט גד מעבר לירדן ' ואולם על עמתוס  -חמת ( יהושע יג  ,ה ) הוא
[ כדי ]

עשרים ואחד סימונים [ אבני

Leipzig 1904 ,

.( ,

4ט ) amnn

מיל ] מדרום

53

ראה  :מ ' נאור ,

rh

 . ioא  ,שה0חשזder bib schen 0

.

' יבש

ראה , 111 . 1 : :

Eusebius ,

גלעד  ,אבל מחולה וצרתן '  ,ידיעות  ,יג ( תש " ז ) ,

עמ '

, 160
עמ ' ~

; 99 - 98

"

,

~051ש0ת05 0מ
סן

שורה . 9
)

וראה לעניין

נאור מפנה שם להמשך הכתוב

בירושלמי  ' :מלמד שהיו המים גדושין ועולים כמצד צרתן '  ,וכן בבבלי  ,סוטה לד ע " א  ' :ויעמדו המים היורדים
מלמעלה קמו נד אחד ; וכמה גובהן של מים ? שנים  -עשר מיל על שנים  -עשר מיל כנגד מחנה ישראל ' הערכת

.

גודל זה של מחנה ישראל מיוחסת במפורש לרבי יוחנן בבבלי  ,עירובין נה ע " ב ( שם גם מרחק מופרז בין הירדן
לבית הישימות  -תלתא פרסי [ כשנים  -עשר

מילין ] .
)

וראה לעניין זה גם  :מפראי ( לעיל  ,הערה , ) 50

עמ ' ; 83

ספראי קובע בדין  ' :המרחק שנים עשר מיל אינו אלא דרשה ואין ללמוד ממנה על מציאות גאוגרפית כלשהיי

ומכאן  ,שאין לחפש את זיהויה של צרתן ,

במרחק של שנים  -עשר מילין מאדם ' .

לערכן של ' מסורות ' כאלה ראה

גם בבבלי  ,סוטה ( שם )  ' :מלמד שהיו מים נגדשין עולין טיפין על גבי כיפין יתר משלש מאות מיל עד שראו אותן
כל מלכי מזרח

ומערב ' .

.
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ראה פילסון ( לעיל  ,הערה

55

ראהי נליק אתר צפרן ( לעיל הערה

) 40

) 41

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

וביזנטיים ' .

ואולם החפירות של המשלחת של אוניברסיטת פנסילווניה

בראשותו של פריצ ' רד
מצודה וכן מרכז מנהלי ,

) , )1 . 8 . Prichardשנערכו משך מספר עונות באמצע שנות השישים  ,חשפו
מן התקופה הפרסית כל אלה
שניהם מן התקופה ההלניסטית  ,נוסף על מה שנראה כארמון של מושל

.

56

בחלק הגבוה של התל  .גזרה זו הייתה מיושבת גם בתקופה הרומית .

.

תל א  -סעידיה מורכב משני חלקים החלק הגבוה  ,התלול והגדול יותר

.

מ ' מעל פני הסביבה שטחו

כ 50 -

דונם  ,ופסגתו משתרעת על פני

נמצא במזרח ומתנשא

כ 16 -

,

.

כ 40 -

.

דונם הוא מאפשר תצפית
נמוך מהפסגה כדי

25

מ',

מצוינת למרחקים וגם על ערוץ הירדן ההלק האתר הנמצא בצד מערב
מפרידים בין התל לירדן  ,ובהם
ושטתו כ  11 -דונם סך כל שטת התל כ  61 -דונם כקילומטר ותצי
במורד שבגזרה זו אין גבעות של חוור
שתי מדרגות מצוקיות וירידה של כ  80 -מ ' לעבר ערוץ הירדן
שהרחיבה את שטתו של
הלשון ( הנמצאות מצפון ומדרום לה ) שפך נתל כפרנג ' ה יצר מניפת סחף
בשטה בשר במאה הנוכחית
גאון הירדן עד לקרבת המצוק הסמוך לתל הלק ניכר מן הסבך שהיה
חקלאיים רוחב ערוץ הירדן
אם כתוצאה משרפות ואם בצורה יזומה מטעמים ביטחוניים או לצרכים

.

.

.

.

.

.
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"

צירב לירדן מיטחרץי אזור הבתרונות

בין הצדדים ועל ציר התנועה שבתר תלמי לתירוס בדרכו לשדה הקרב
56

,

 ,ראה E . K. Vogel , Bibliography 0 :
ביבליוגרפיה מפורטת לחפירות של פריצ ' רד  ,הכוללת שנים  -עשר פריטים
העברית במאמר של הסטרין
 . 88 - 89קק 52 , Cincinnati 1974 ,שא Holy Land 5סיכום הממצאים הופיע בלשון
 ,עמ '  , 94וכן  :נ " ב
( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '  94 - 92על המבנים מן התקופה הפרסית וההלניסטית ; ראה שם

.

.

57

.

1128

.

פריצ ' רד  ' ,תל א  -סעידיה '  ,אחא " ח  ,ג  ,עמ '  1125 - 1124וביבליוגרפיה שם  ,בעמ 'אוויר בריטיים מה  14 -באוקטובר
נתון זה וכמה מן הנתונים המפורטים להלן מבוססים על בדיקת סדרת תצלומי מודה במיוחד למר מנהם מרקום
 1941את המדידות עשה בעבורי מר יהושע לוקס  ,מודד מוסמך  ,תל  -אביב ,אני
שעמם התייעצתי בשאלות שוגות

.

.

מהר אדר  ,למר ינון שבטיאל ממושב כהל ולמר שחר שפירא מירושלים
הנוגעות למבנה הגאולוגי של האזור

.

ינ

בצלאל בר  -כוכבא

מבט מתל א  -מעידיה
לכוון מערב  -גאון

הירדן ,ה ' קניון '

של

הנהר  ,גבעות החוור ,
והמתלול המזרחי של
הרי שומרון

ואדי כפרנסה  ,שמוצאו מסביבת העיירה ? קלון ,

ק " מ בקו אווירי מבקעת הירדן  ,מתפתל בין

כ 19 -

.

מורדות הגלעד ומגיע לעמק  -הירדן ליד העיירה כרימה במירוצו העליון הוא עדיין נחל איתן וניזון

.

דרך קבע ממעיינות רבים הנובעים לאורכו בעבר הרחוק הייתה הזרימה בו חזקה הרבה יותר מזו

.

הנראית היום שפע של בוסתנים ומטעים בין עג ' לון לכרימה גורעים עתה כמות גדולה מפוטנציאל

.

הזרימה הנחל מתרחב וגואה בחורף הודות לאגן הניקוז הגדול שלו ולתלילותו הרבה  ,המביאה

להצפות בהמשך מירוצו מערבה בעמק הירדן  .ליד המוצא שלו מן הגלעד לעמק הוטו מימיו לתעלות

.

הזורמות צפונה ובעיקר דרומה להשקיית הבקעה כמה מן התעלות האלה נחפרו עוד לפני שנות

הארבעים  ,והן שוכללו  ,הורחבו ונתרבו מאוד במשך

השנים .

58

כתוצאה מכך ומן השימוש במים

לצרכים חקלאיים בין עג ' לון לכרימה הפך מירוצו התחתון של הנחל  ,לרוחב עמק הירדן  ,לנחל אכזב

.

המתמלא במים רק בימות הגשמים ואולם בהתחשב בכמות המים הרבה שזרמה בנחל ממזרח ובעצמת

הזרימה אין ספק שגם בעמק היה ואדי כפרנג ' ה בעבר נחל איתן לכל דבר .
בדיקת צילומי אוויר של מירוצו התחתון של הנהל מתהילת שנות הארבעים מראה שבמזרח  ,ששם
הערוץ צר יחסית  ,רוחבו נע בין

 7ל 12 -

מ '  ,וכחצי קילומטר ממערב לכרימה הגיע רוחבו

.

ל  15 -מ '

.

לערך בגזרה זו התקיימה זרימה כל ימות השנה בעוד שהיום היא יבשה לחלוטין בקיץ במרכז  -בגזרת
58

בתצלומים הנזכרים לעיל נראות מדרום לכרימה שלוש תעלות השקיה ותעלה נוספת מצפון
התעלות מן הקצה המערבי של הגזרה המצוקית של הנחל ,

.

לה ; מוצאן של

דהיינו כקילומטר ממערב לכרימה  .ליד התעלות נראים

בבירור שטחים מעובדים המפה הבריטית בקנה מידה של

,

1 : 20 000

משנת

1933

מצביעה אף היא על כמה מן

הנתונים האלה  .מאז גדל פי כמה מספר תעלות ההשקאה המושכות ממי נחל כפרנג ' ה  ,והשטח בכללותו ( בעיקר

.

בדרום ) הפך למשבצות של שטחים חקלאיים ותעלות הדבר מסומן במפות

הטופוגרפיות החל משנות השישים .

הקרב בין תלמי לווירוס לאלכסנדר ינאי

הגור  -התרחב הערוץ עד

ל 20 -

25

מ '  ,ואולם עמקו הגיע לכדי מטר ומחצה עד שלושה מטרים בלבד ,

והיתה בו זרימה רק בעונת הגשמים  ,ואולם מן האמור לעיל עולה שהערוץ היה עמוק בעבר הרחוק ,

.

.

ומים זרמו בו כל העת בצילומי האוויר אף ניתן להבחין שהתמלא בסחף במשך השנים ואכן קרקעיתו

של נחל כפרנג ' ה לכל אורך מירוצו התחתון ' מרופדת ' עתה בחלוקי נחל גירניים מאזור עג ' לון ,

.

המעורבים באדמת טרה רומה  ,חרסית וחוור הלשון שלושת המרכיבים האלה יוצרים בבואם עם מים

.

עיסת בוץ אטומה  ,שמנונית וחלקלקה  ,שהמעבר עליה בלתי אפשרי נוסף על כך קיימת סכנה של
הילכדות בשקעים שונים שהתהוו באפיק הנחל  ,ושהצטברה בהם רחופת בוצית בעומק של כמה

.

עשרות סנטימטרים תכונות אלה השפיעו בהכרח על שיקולי הצדדים לא פחות מאשר עוצמת

הזרימה  ,רוחבו של הנהל ועומקו  .להשלמת התמונה אוסיף שלמרגלותיו הצפוניים של תל א  -מעידיה
נובעים מספר מעיינות שהזינו במימיהם בהתמדה בשנות הארבעים את המשך מירוצו של הוואדי

במורד שמתל סעידיה עד לירדן  ,אולם בימינו גם זרימה זו דלילה למדי .
ואדי כפרנג ' ה הוא אפוא ביסודו נתל איתן לכל אורכו  ,וכך היה בעבר  ,לפני פעולות ההטיה והפיתוח

.

החקלאי של האזור  ,גם במירוצו לרוחב הגור במרחב שבין העיירה כרימה לתל א  -סעידיה לא הייתה
(

נהר  -נהל .

הלשון היוונית אינה מבחינה בין נתל איתן לנהר  ,ואפילו נחל אכזב נקרא ביוונית

potamos

שום מניעה לכך שהמקור היווני הראשוני על סיפור הקרב יכנה אותו בשם

kheimarrhoos

( נחל של

חורף .
)

potamos

)

כפי שנראה להלן בדיון על המהלכים המוקדמים של הקרב  ,פני

השטת  ,מירוצו של ואדי כפרנג ' ה וממדיו ומיקומו של תל א  -סעידיה יש בהם כדי להסביר את הכתוב

על השיקולים של שני הצדדים קודם להתנגשות הצבאית .

קתדרה

בצלאל ב

ג  .הכוחות היהודיים הקדמיים במרכז החזית ומגילת מלחמת בני אור
סיפור הקרב  ,שהוא בעיקרו סכמטי ו ' אליפטי '  ,ואף קוצר באהד מגלגולי המסירה של המקור
הראשוני  ,אינו שונה עקרונית מסיפורם של קרבות רבים אחרים מן התקופה ההלניסטית  ,וניתן

.

לשחזר אותו בקווים כלליים על פי מקבילות הידועות מן הספרות הצבאית של התקופה משום כך
עיקר ענייננו בקטע אינו דווקא בהתפתחויות הצבאיות שהתרחשו בשדה המערכה  ,כי אם בהכרת
מבנה הצבא היהודי וחימושו בראשית ימי שלטונו של אלכסנדר ינאי  ,דבר שיש בו כדי להוסיף נדבך

משמעותי למערכת השיקולים בדבר תארוכה של מגילת מלחמת בני אור בבני חושך .
הכתוב אינו מוסר פרטים מלאים על הרכבו של הכוה היהודי ודרך היערכותו  .בכך

 -לרבות

.

בקיטוע  -אין משום חריגה מדרכי הדיווח של רוב סופרי התקופה  ,למעט הטובים שבהם הוא
מתעכב רק על היחידות הרגליות הכבדות והכבדות למחצה של שני הצדדים שהוצבו כמקובל

במרכז זירת המערכה .

59

כדי שיקל להבין את דבריו על הרכב הכוח היהודי שבמרכז  ,ראוי להקדים

ולעסוק בחיילים התלמים שבמרכז הזירה מנגד  ,אשר חימושם ודרך לחימתם ברורים

יוספוס מוסר שהיחידות התלמיות שבמרכז היו חמושות במגינים עגולים

) ( aspides

יותר ,

מברונזה  .בוודאי

אין הכוונה להופלון ( ת10קסא )  ,המגן העגול הגדול יחסית של ההופליטים היוונים שמן התקופה

.

.

הקלסית לוחמת ההופליטים חלפה ועברה מן העולם מאות שנים לפני ימי אלכסנדר ינאי המילה
aspis

שפירושה המילולי מגן עגול בעלמא  ,ציינה גם את מגיני

המונה הספציפי יותר .

60

היו נחותים [ מצבאו של

יתר על כן  ,הכתוב אומר  ' :למרות זאת  ,מא  ,ור שמבחינות אחרות חיילי תלמי
ינאי ] ' וכו '

(

סעיף . ) 339

קביעה זו  ,המורה בעליל על קיטוע הנוסח המקורי ,

.

מופיעה מיד לאחר תיאור החימוש של העוצבות הקדמיות של הצבא התלמי תוכן המשפט  ,לרבות

מערך מאלנקם

..

הפתיחה ( ' בכל זאת  ,מאחר  , ) ' ,מרמז

הלניסטי חמוש

במגינים ורמחים
ארשים ( ' סריסות ' )
בתנופת

1

פאלנקס  ,בדומה ל ' , peltE -שהוא

..

הסתערות

יי

,

1

א
59
60

על פירושם של המונחים  promakhomenoi -' 1 promakhountesראה לעיל  ,הערות , 8
על הפלטה ראה  :בר  -כוכבא לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  , 7הערה  , 4וכן עמ '  , 11 ( 574שם

,

12
)

.

הקרב בין תלמי לווירוס לאלכסנדר ינאי

שבמרכז  ,כשהם לבדם

במפורש שללוחמי היחידות התלמיות הקדמיות

היהודיים הקדמיים שבמרכז .
 .תהא אשר תהא המסקנה
61

 ,הייתה עדיפות על הכוהות

על הכוחות היהודיים הקדמיים אומר יוספוס

) ( thyreoi

27

שנשאו מגינים מוארכים

בדבר מקורם של המגינים היהודיים ודרך

.

לחימתם של אותם

שניצבו במרכז עמד

כוחות  ,ברור שמדובר ביחידות כבדות למחצה מאחר שהקרב בין העוצבות
 ,כי המרכז של חיילי תלמי
להיערך בשטה מישורי  ,ניתן ללמוד גם מן ההתייחסות ליתרונם התיאורטי
כ  300 -שנים אם
לתירוס היה מורכב מחיילי פאלנקס לכל דבר  ,בהתאם למסורת התלמית שנמשכה
נוספות ( כגון מציאותה
מתעלמים מיכולת התמרון של הצבא בכללו ומגיוון אפשרי של השטח בגזרות
הפאלנקם התלמי  -ואני חוזר ,
של גבעה הולשת באגף  ,הלא היא תל א  -מעידיה )  ,אכן היה ליחידות
התקופה  ,לרבות על
כשהן לעצמן  -יתרון בשטח מישורי על שיטות הלתימה האחרות בנות
הידועה שלו בין
הלגיונרים הרומאים וכך גם מסתבר לאור ההערכה הכללית של פוליביוס בהשוואה
 62אציין גם שהשטח שמעבר לוואדי כפרנג ' ה
לוחמת הפאלנקס ללוחמת הלגיונרים ( יה ) 32 - 28 ,
למבנה מכונס כמו
משתפל במתינות דרומה  ,דבר שהיה בו כדי להקנות יתרון נוסף של תנופה

.

.

.

פאלנקס

(

בניגוד למדרון הריף  ,שבו הוא מתקשה לפעול .
)

אשר לכוח היהודי  ,הסתבר מתעכב כאמור רק על עוצבות הדרג הראשון

.

החזית אלה נקראו על ידי אלכסנדר ינאי  ,לדברי הכתוב  ,בשם
והיו מצוידות במגינים מוארכים

) ( thyreoi

מברונזה

)

. epikhalkoi
(

הכבדות למהצה שבמרכז

hekatontamakhoi

השילוב

של הכינוי ' לוחמי

ושל צורת המגינים  ,יחד עם שיקולים נוספים  ,מרמז על הסבה של יחידות
לחימוש רומי

ולשיטת הלחימה הרומית .

( לוחמי המאה ) ,
המאה '

נבחרות בצבא היהודי

63

לשונית גרידא הצירוף  ,שהוא

הכינוי ' לוחמי המאה ' כשלעצמו נשמע לכאורה מוזר למדי  .מבחינה
להתפרש באחד משני אופנים  :לוחמים שכל
יחידאי בספרות היוונית לדורותיה שהגיעה לידינו  ,יכול
 64האפשרות הראשונה
אחד מהם היה בכותו לגבור על מאה אנשים או לוחמים בפורמציה של מאה איש .
מגינים עגולים
61

הקיטוע ניכר גם בניסוח המשפט הקודם  ' :ולחיילי המערכה הקדמית של תלמי היו
 [ D ~ 1 eYlגם הם מברונזה '  .הדגש מושם על הדמיון בשימוש במגיני ברונזה על ידי שני

) ( aspides

הצדדים  ,אולי כהקדמה
ההטעמה המתבקשת

לתיאור אפקט הסנוור של מגיני שני הצדדים בשמש הלוהטת של עמק הירדן  .אולם
חסרהשהם אשר הקנו יתרון
,
ההתקפי
ולהלן  ,עמ ' 37
של עצם השימוש במגינים העגולים ( לעיל  ,הערה  , ) 13ואולי גם אזכור של הנשק ,
תאורטי לעוצבות התלמיות אשר במרכז  .על מידת הקיצור ראה גם לעיל  ,עמ '  19לפורמציה הצפופה של מערך

.

62

63

וראה גם דבריו המפורשים על יתרון אהד האגפים של פיליפוס ההמישי הודות
הפאלנקס וכובדם של כלי הנשק  :פוליביוס יח 3 - 2 , 25 ,

.

לדברי לוריא ' ינאי ארגן צבא קבע  ,ולא לפי המתכונת ההלניסטית  ,אלא לפי סדרי
בתולדות בית שני  ,ירושלים תשל " ה ,
דרכי הביצור ואופן הלחימה ' ראה  :ב " צ לוריא  ,מינאי ועד הורדוס  :מחקרים
היה מאורגן על פי
Hasmonaeans
. theהחשמונאי
הצבא
andלעומת זאת ' :
עמ '  26ואין אני יודע כיצד ומדוע הגיע למסקנה זו שצמן כותב
Shatzman , The Armies

.

.

קווים הלניסטיים ולא רומיים ' ; ראה :

נ
64

הצבא הרומי שממנו למד את

31

.ק

.

Herod: From Hellenistic

"

 Roman Framework~ , TUbingen 1990 ,ש

; צ" ל

1.

1% 01ק men (iKUTOVTa -

 ( : S7בצורת היחיד
המילון היווני של לידל  -סקוס  -ג ' ונס כותב בערך  " % 01ק KU OVTU -
 rable 10 fight 100ומפנה ליוספוס כמקור יחיד של הצירוף וכך גם כתב שטרן  ,בלוויית סימן

.

שאלה  ,ראה  :שטרן ,

לצורת הרבים

יהודה החשמונאית ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  . 177ואולם זו רק אפשרות פרשנית אחת
שהמרכיב השני שלו
 rhekatontamakhoiשהיא אשך מופיעה אצל יוספוס ( ולא צורת היחיד ) לפנינו קומפוזיטום  :לוחמים שכל אהד
הוא פועלי ביסודו )  . ( adiectivum verbaleבמקרה כזה ניתן להבין אותו באחת משתי צורות הראשונה המרכיב
מהם מסוגל להילחם נגד מאה  ,או  :לוחמים המאורגנים ביחידות של מאה על פי האפשרות

.

.

קתדרה

בצלאל בר  -כוכבא

אינה מתקבלת על הדעת מכמה טעמים  :מן הכתוב משתמע כאמור כי לכוחות התלמים הקדמיים

הייתה עדיפות על  ' 8 , 000לוחמי המאה ' היהודים  ,בעוד לכוח היהודי בכללותו היה יתרון על הצבא
התלמי  ,וקשה לחשוב כי דווקא אותם

לוחמים יהודים  ,הנחותים בעליל מאויביהם  ,היו בעלי

,

8 000

מוניטין כה רב בגבורתם עד כי כל אחד מהם נחשב כשקול למאה לוחמים ( גם אם תואר כזה ניתן
להם
הגם

על ידי מפקדם .
)

יתר על כן  ,מנוסח הכתוב נראה כי לפנינו מעין כינוי טכני קבוע ליחידה

-

.

שהוא מכוון להחמיא מפקד יכול היה להתהדר ביכולתם של לוחמיו  ,אבל התהדרות מן הסוג

.

של ' כל לוחם שקול כנגד מאה ' עדיין אינה הופכת לשמה של יחידה גם אין לנו שום הקבלה
כזה או
דומה לו בספרות היוונית או בספרות העברית העתיקה  .כינויים וסיפורים מופרזים בשבח

לכינוי

גבורתם של לוחמים ויכולתם לגבור על מספר רב של אויבים נוגעים ליחידים ולכל היותר לקבוצות
קטנות ,

65

לא לעוצבה המונה  8 , 000לוחמים .

אולם

השני מצריך את המרכיב הראשון כמושא ; השווה - 56 % 01 :
6701

,

""

קק

]%

"

,

( אוסף זרעים ;

iKU
~ OVSU

 ( & 5 elvoKTbvoהורג אחין ) ; 04

( מי שמקבל  ,מכיל  ,דהיינו ' תופס '

מאה ) ;

של
הראשון
איסוף
המרכיב
שבה~ ( & veo
השנייה oyia ,
הורג הו12ר ) ;
הפרשנית
( ~ avpoKTOV
יש דוגמאות רבות התומכות באפשרות
פרחים )  ,וכדומה  .לעומת זאת ~
הוא משלים נשואי

) ( praedicativum

של המרכיב השני  ,הפועלי  ,למשל :

",

מי ששולט על יחיד ] ) ; ועם המרכיב %01

44

 % 01ק

,

..

4ק0ץ0מי
( לוחם יחד עם %"01 ; ) .ע6ק (

ולא
יחיד [
(ששולט
בקרב
בתורלוחם
גלדיאטור ,

יחיד  ' ,דואל ' ) ; 4 % 01ק7מ  ( %לוחם בעזרת " % 05 : - 1
bnlo
אגרופים  ,מתאגרף ) ;
( לוחמים עם מגן
&xol
( לוחמים רגליים ) ;
 ( nuplo dXolלוחמים מתוך מגדל ) ; י% 0 4 % 0
(~ לוחמים מתוך חומה ) לעומת זאת הצירוף
01
ז
נגד פילים ( דיודורוס ג  , 1 . 26 ,לעומת סטרבון
4 %ק0זע"  % 89פירושו ~גם לוחמים על גבי פילים וגם לוחמים
טז ; 15 4 ,
iKOVO al
והשווה  % 10 4 % 01 :ק [ % 0משמיד עקרבים ] ;
 [ e04לוחמים נגד אקונות ] )  .ראוי לשים לב כי
במקרים רבים
במשמעות של תואר הפועל ( אם כי לא מספר ) צירוף
תואר
שם
והראשון
פועלי
הוא
השני
המרכיב
~
זה רווח ביותר בשמות פרטיים  ,כגון 0 4 % 01 :
]  ( 4לוחם בצורה מטילת אימה ) ;  ( ' Aplaro &XoGלוחם בצורה הטובה
ביותר ) ;  % 01ם  ( 7 ] % 4לוחם מרחוק )
 ( k4עם מקום למאה מרכבות )
KaTOVrdKl
לענייננו יש משמעות גם לצורות vo
ו-
~
01ןםקדקםזעסזם  %ו ( מעורב ממאה דברים )  ,אף שהמרכיב השני הוא תואר השם ולא שם עצם  .ההכרעה בין שתי
האפשרויות הפרשניות של  EKaTOVTa &Xolכרוכה אפוא בשיקולים אחרים הטרמינולוגיה הצבאית הנוגעת

,

.

,

,

"

,

.

"

,

,

עגול ) ; 40 4 % 01

.

"

%

.

"

,

.

ששרדה בידינו אינה מספקת כשלעצמה הקבלות וודאיות לצירוף דלעיל מבחינת
ליחידות בנות מאה לוחמים
~

הזיקה התחבירית בין שני המרכיבים  ,אך ניתן להעלות כמה צירופים דומים ,
hekatonarkhos

( מפקד יחידה של מאה לוחמים =

כגון השם :

קנטוריון .

rhekatonarkhes

)

אם להתייחס לרובד העממי של הלשון ( שהוא אף נחות מן ' הקוינה ' )  ,ראוי להוסיף שהמילה
-

יחסת הקריאה  ,פגייה של מספר היחיד ) מופיעה

ככינוי לאל כלשהו  .ראה
. 169

~.

voca

vus ) SKaTOVSO aXS

פעם אחת בקמע מאגי ממצרים השמור במוזאון~ הבריטי ( מס '
1950 ,

 Arbor-Odordחשן

.

,

Chiefly Graeco-Roman

ע באותו קמע מופיע בצורה משובשת ביותר גם כינוי נוסף ,

,

) 56127
~

Bonner, Studies

].

!

שיש כנראה לשחזרו כ" , -
]%

6קע

 ( KEV ~ UUponOVEלוחם נגד הקנטאורים או  :הורג הקנטאורים  -בונר  ,שם )  .על פי המובן "
או
הקמע
זי% 8
של
המסתבר "
כשלעצמו ,
OUPO
וכינויים של אלים אחרים המופיעים בקמעות דומות ( כגון :
 מוחץ הנחשים ;ITU
avTOXGVSOp
 V1אי םון4קסז 1%עת0ןעם - 717מכניע כל הגיגנטים ;
Kla
~

.

כהנה
על לשון
אריות ,זהועוד
מקמעות מסוג
מללמוד -מכניע
ישיק0זע0יג
להיזהר
וכהנה )  ,ברור שבמקרה זה הכוונה לאל הנלחם נגד מאה ואולם יש "
~
הספרות הן נכתבו לרוב על ידי אנשים שלא ידעו כהלכה את הלשון היוונית ודקדוקה ( ראה למשל את השגיאות
הרבות במילים שהובאו לעיל  ,לרבות שגיאת כתיב במילה הנדונה עצמה  ,וכן צירופים מוזרים מבחינה דקדוקית

.

.

עליהם הצביע בונר במקומות רבים בספרו ) תכופות אף נכתבו בקמעות צירופי הברות חסרות כל משמעות  .יחד
עם זאת אין זה מן הנמנע שהמילה  hekatontamakhoiהופיעה בשתי הוראות במקורות שונים ו  /או בלשון הדיבור
( בדומה ל ~ elephantomakhoi -הנזכר לעיל )  ,או שהיה הבדל בהוראה בין צורת היחיד והרבים  .בכל

את הצירוף שאצל יוספוס על פי ההקשר .
65

מקרה יש להבין

השווה למשל למעשה שמגר בן ענת במלמד הבקר  ,לסיפורי שמשון  ,לאמרה ' הכה שאול באלפיו ודוד

לסיפורי האגדה של נסטור ב ' איליאס ' על גיבורי העבר ,
למרימי הסלעים האדירים ויחידים המכים את הרבים ,
לסיפורי הרקלס  ,ובניסוח
כללי  :דברים לב  ,ל ; יהושע כג ט כל אלה מדברים במעשים מופלאים של יחידים בלבד

ברבבותיו ' ,

.

.

בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

פירושו המילולי של הצירוף בהקשר שלפנינו הוא אפוא לוחמים המחולקים

29

ליחידות בנות מאה איש .
טקטית  -ארגונית ליחידות

בצבאות יהודיים בתקופת המקרא וגם בימי הבית השני הייתה נהוגה חלוקה
 66ואולם צורת הצגת הדברים על ידי יוםפוס  -ניקולאוס ,
של עשרה לוחמים  ,חמישים  ,מאה ואלף
אינם מאפשרים
שידעו על דרך ארגונם של צבאות יהודיים  ,ובעיקר נימת הדברים המיוחסים לינאי
המסורתית על כל
לקבל כי בכנותו את היחידות בשם ' לוחמי המאה ' התכוון ינאי לחלוקה היהודית
ולא ' לותמי ההמישים '
הכרוך בה מבחינת הימוש  ,היערכות וניהול הקרב ( ומדוע דווקא ' לוחמי המאה '
יש להבין כלוחמים בתוך
או ' לוחמי האלפים ' ? ) משום כך מסתבר שאת המונח המחמיא ' לותמי המאה '
 67אין אנו יודעים כיצד בוטא הצירוף בעברית  ,שכן
קנטוריה  ,היינו כדוגמת הקנטוריות הרומיות
ננקט המונח הלטיני ,
לפנינו תרגום יווני של כינוי שנאמר בעברית ואין זה מן הנמנע כי מלכתחילה

.

.

.
.

ולא תרגומו העברי .

,

הקנטוריה הרומית שימשה עוד מתקופה קדומה כיחידת היסוד הארגונית של הלגיון

במאה השנייה

שלטונו

והראשונה לפה " ס  ,עד לרפורמה של מריוס ( שנת  106או  - ) 102 - 104דהיינו עד סמוך לימי
המניפולוס לאחר מכן
של אלכסנדר ינאי או בראשיתם  -פעלה הקנטוריה כיחידת ארגון במסגרת
קנטוריון ( וכמוהו סגנו ,
אורגן הלגיון בקוהורטות  ,אולם מפקד המניפולוס הנבהר הוסיף להיקרא
 ,כמסגרת מנהלית
המפקד ' הממונה ' ) גם לאחר מכן  68גם הקנטוריה הוסיפה להתקיים לאתר הרפורמה

.

.

בתוך הקוהורטה  ,אך חשיבותה פחתה  .לינאי הייתה סיבה כזו או אחרת

.

לקרוא לחייליו לוחמי
הייתה הקנטוריה

הקנטוריה ( ולאו דווקא לוהמי המניפולוס ) ייתכן שבגרסה היהודית של מבנה הלגיון

.

גם יחידת היסוד הטקטית להלן נראה שהיהודים סיגלו לעצמם את דרכי

הלחימה הרומית בשינויים

ווריאציות .

יוספוס ניתן למצוא

הקבלה טיפולוגית מעניינת  -אם לא למעלה מזה  -לפרטים העיקריים שבדברי
כמורכב בעיקרו מחיילים
ב ' גרמניה '  ,החיבור האתנוגרפי של טקיטוס צבא השבטים הגרמנים מתואר

.

רגליים  ,ועל היחידות הקדמיות נאמר :
את אותם נבהרים
הם היו מאה

(ן

) (delecti

" ""

.

המספר שלהם מוגדר :

מכל הדור דוצעיר הם מציבים לפני חזית המערכה וגם

שש מכל מחוז

)  , (pagusיבשם

(בין הגרמנים )  ,ומה שהיה

זה עצמו הם נקראו ביניהם

בתהילה [ ציון של ] מספר  ,הינו כבר [ עתה ] שם ו [ ציון של ] כבוד ( ו ,

)6 - 4

.

הקמע עורר לא מעט שאלות במתקר  ,בעיקר עקב מיעוט הידיעות הממשיות

.

על הרכב הצבאות

הגרמנים ברם בפני טקיטוס עמד מקור טוב  Bella Germanica ,של פליניוס הזקן

 ,ששירת בגרמניה

.

כמפקד פרשים והכיר את ההווי הצבאי הגרמני מקרוב משום כך מייחסים היום יתר

מהימנות לתיאור
חשך ( מהדורת ידין

66

שמות יח  ,כא ; דברים א  ,סו ; מקבים א ג  ,נה ; יב מז ; טז יט ; מגילת מלחמת בני אור בבני

.

; 17 - 15

סרך היחד ( מהדורת ליכט )  ,ב ,

; 22

מגילת המקדש ( מהדורת ידין ) ,

עמ ' . . 58

אין לדעת כמה הכילה
יש לזכור שהקנטוריה הרומית במאה השנייה כבר לא כללה  100לוחמים אלא  60בלבד
ואולם אם המספר
קנטוריה יהודית כפי שנראה להלן היהודים לא חיקו כלי נשק ומבנים רומיים בצורתם המלאה פנימית זהה  ,ייתכן

4

67

.

הכולל של

8 , 000

.

לוחמים מורה על חלוקה לשני לגיונות ( ראה להלן  ,עמ '

שגם קנטוריה יהודית מנתה
68

)

כ 60 -

איש .

על ארגון המניפולות ומפקדיהן ראה בעיקר  :פוליביוס ו ,

24

.

) 37

ועל חלוקה

קתדרה

וקתדרה

בצלאל

30

בר  -כוכבא

הצבא הגרמני בכללותו בספרו ( שם  ,סעיף ו )  ,בניגוד לדעות מן העבר שלפיהן טקיטוס עיצב את

דמותו של צבא השבטים הגרמניים בהתאם לאידאלים המוסריים  -החברתיים שלו או למושגים שהיו

לו על הצבא של הרומאים הקדמונים .

69

בין כך ובין כך בולט הדמיון בין תיאורו של טקיטוס לאמור

על היחידות הקדמיות של ינאי  :בשני המקרים מדובר על חיילים מובחרים שהוצבו בקדמת

החזית ;

היחידות נקראות בשם מאה ; מספר הלוחמים בפועל בכל יחידה אינו מאה ; ובעיקר  -שם היחידה

.

הפך להיות ציון של כבוד ויוקרה עם זאת השאלה אם השפיעה הקנטוריה הרומית על שמן של

היחידות הגרמניות הקדמיות ועל דרך לחימתן שנויה במחלוקת ואין לה פתרון לפי שעה .
ההנחה בדבר המבנה הרומי של יחידות ' לוחמי

.

היחידות האלה המגן המוארך המיוחס להן

הלגיונרים הרומאים

) , ( scutum

המאה ' של

ינאי מסתברת גם מתיאור חימושן של

אינו אלא המגן המלבני הארוך והקמור של

) ( thyreos

המונח  ~ thyreosשפירושו המילולי דמוי דלת  ,משמש אמנם גם לציון

המגן ' הגלאטי ' המוארך והשטוח  ,בעל הצירה הסגלגלה  ,שאומץ בעיקר על ידי עמי אסיה הקטנה .

70

אולם בה בשעה הוא משמש ביוונית כתרגום מילולי יחיד לסקוטום  ,שצורתו התאימה יותר למובן
המילולי של

, thyreos

הרומי ?

האם מדובר בטקסט שלפנינו במגן ' הגלאטי ' או בסקוטום

הפעלת

עוצבות של לוחמים כבדים למחצה מן הטיפוס ההלניסטי דווקא בשטח מישורי שבמרכז שדה
המערכה מול פאלנקס היה בה משום רגרסיה בצבא שבו הופעלו כבר יחידות פאלנקס לכל הפחות

החל מימי יהונתן  ,שני דורות קודם
כדרכם ביחידות כבדות

למחצה .

73

לכן ,

71

ושנכללו בו גם שכירים פסידים וקיליקים ,

72

שנלחמו

ואם הדברים זקוקים להבהרה נוספת  :צבא שיחידות פאלנקס

תפסו בו את מרכז החזית כבר עשרות שנים קודם לכן לא היה מפקיד את חזית המרכז בידי יחידות
כבדות למחצה בסגנון ההלניסטי המסורתי  ,בשטח הנותן מכל הבחינות יתרון מכריע לכוחות
הפאלנקס שמנגד ,

69

מה גם שינאי יכול היה לכפות על האויב זירת קרב אחרת .

מבין הדיונים הרבים על צבא השבטים הגרמנים  ,ועל ' גרמניה ' של טקיטוס בכללותה  ,ראה הפירוש האחרון והעדכני :
0 . Perl , Tacitus, Germania (Griechische und lateinische CLue~len zur FrOhgeschichte Mitteleuropas
152 , 237
bis

  . 150קע  . Herrmann) , Berlin 1990 ,ן  . 2 . , 11 , ed .ט  ~ zur mitte des 1 . Iahrtausendsושם במקומות נוספיםעל המידע הצבאי  .לגישה בדבר האידאליזציה ראה במיוחד  TaciOJs :ח . wolff, ' Das Geschichfliche Verstehen 1ת

 .קק

121 - 166

70

 , Hermes , 69 ) 1934 ( ,י8מ08ח

תשי'  ".ז  ,עמ ' , 108
גרמניה
ירושלים
הצבאיים ב '
הפרקיםחושך ,
אור בבני
בניעל
142
מלחמת
בעמ ' - 140
ושםמגילת
ידין ,
כך סבור למעשה ביחס ללוחמים של ינאי  ,י '" . 0

.

הערה 12
ט  , ) 1 ,ראה

המגן הסגלגל כונה על ידי פאוסניאס במפורש בשפ גלאטי ( ח ,

54 . Launey, Recherches .sur
, 5)1 ,

; 43 - 79

 .קק

76 , 307 - 319 ; 25 , 2 ) 1927 ( ,נ 138 -

, ~ Menas ' Inscription and

.

8.

;.

498

 .קק

 .קק

Revue archiologique , 25 , 1 ) 1927 ( ,

les armies hellEnistiques , 11 , Paris 1949 ,

Bar-Kochva
'
, 16
 . 18 - 19קק  ; 1 ) 1974 ( ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' - 15
ראה  :בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  ; 80 - 76וכן  Tonathan's Campaign :ח  -Kochva, 'Hellenistic Warfareא8 . 8
 ,לגבי ימי יונתן  ,קיבל שצמן את דעתי  ,במאמר שעוד יוזכר להלן פעמים
, SCI
near
 . 83 - 96קק 2 ) 1975 ( ,

"

. 583 - 581 , 574

71

.

; 1 50

השווה פלוטארכום  ,פילופוימן ,

עליו 1 Romains ' , :ט  . Couissin , ' Les armes gauloises figurEes sur les monurnents grecs , itusquesק

,

לא מועטות  ,ראה  :י ' שצמן',
( עורכים )  ,היהודים

,

'

' על הצבא במגילת מלחמת בני אור בבני

חושך '  ,א ' אופנהיימר ,

י ' גפני וד ' שוורץ

בעולם ההלניסטי והרומי  :מחקרים לזכרו של מנחם שטרן  ,ירושלים תשנ " ו  ,עמ '

72

73

קדמוניות היהודים יג  ; 374 ,מלחמת היהודים א . 88 ,
בצבאו של ינאי עוד לפני דיכוי המרד הפנימי .

130

 ,הערה . 90

על פי הניסוח ב ' מלחמת היהודים ' ברור ששכירים אלה שירתו
עמ '

על החימוש ודרכי הלחימה של הפסידים והקליקים ראה  :לוני ( לעיל  ,הערה , ) 70
של לוחמים פסידים ראה בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '  , 582 - 581וראה להלן האיור

. 480 - 471
בעמ '

. 36

תמשיחי מצבות

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינא

*

*

*

במסקנה דלעיל קיים לכאורה קושי  :המגינים של ' לוחמי המאה ' היו על פי הכתוב מברונזה  ,ואילו

.

הסקוטום הרומאי של התקופה היה עשוי מעץ לשם התרת הקושי ניתן להסתייע במגילת מלחמת בני

אור בבני חושך ותוך כדי כך גם להוסיף נדבך לחקר שאלת הזמן והרקע של המגילה  .כדי להעריך

כהלכה את משמעות ההקבלה לענייננו ראוי להקדים דברים על מהקר החלק ה ' צבאי ' של המגילה .
בשנות המתקר הראשונות של המגילות קבעו אנדרה דיפון  -סומר ויגאל ידין כי בני אור שבמגילה

.

נלחמים רק בפורמציות ובכלי נשק רומיים  ,וכמעט כל החוקרים קיבלו קביעה זו על פיה אף

וגיאו כי  ,למגיו  : , ,וגיא "

טמון

כק כן

ש

 ,סו בקי בשקן

,

; ן

""

מלחמה מת" ב הכרה מקרוב של הלחימה הרומית  ,ויהלי

ארץ  -ישראלי היה מסוגל להגיע לרמה כזו של פירוט

,

 41%ל
'

שנמצא במערה

1

יי14
.

י :,

ההרודיאנית .
אשור ' ו ' מלך

יי ' : -

המגילה .

,

יר"''4

תי ;

ן

,

(

: %,

,

 .י:ו

,

.

הסלווקים ולא עם הרומאים כן נתגלו במערה

.

'

קטעים של המגילה

-

,

,

"זיוך
,

סילי

י :

' יי

;

,.

? 4 :ל

""

ק

כיתיים ' במהלך האירועים  ,ואלה זוהו מסיבות שונות עם
4

*

,

,

ואולם במרוצת השנים הועלו ראיות לקדמותה של

בעיקר ציינו את התפקיד המרכזי של ' כתיי

;

ין4

ל

.

.

"" -

 ' ,.י4
?2
' י :.
ע4היקצ144ןזי
ן:
ייייייש4 %ל"ץלי:שי
ן כשק  ,י4ץן " י ' (
,
 .ץ

בקביעה הפלאוגרפית שלפיה העותק הגדול של המגילה ,
בקומראן  ,נכתב בתקופה

,
י1

כי

' ,

'  4.,ילנ
;

:-

שגי"

,

, ,טען
"

.

בידי המהדיר למחצית הראשונה של המאה הראשונה לפה " ס לכל אלה הצטרפו מהקרים שהצביעו

.

על הימצאותן של כפילויות ואי התאמות בטקסט כתוצאה מכך החלו לפקפק באחדותה של המגילה ,
והועלו השערות שונות על דרך היווצרותה וגלגוליה  ,במסגרת רוב ההשערות האלה מקובלת ההנחה
שהחלק הצבאי קיבל את גיבושו הסופי בתקופה הרומית  ,או שהוא מעיקרו מעין נספח מאוחר מן

.

התקופה הרומית וכיוצא באלה עם זאת עדיין נשארו רבים וטובים הדבקים באיתורה של המגילה

.

מעיקרה מכל מקום בגלל מסקנותיו של ידין על הרקע הצבאי של המגילה רק מעטים יחסית

מאמינים שהמגילה כולה  ,על קרביה ועל כרעיה ,
74

74

סקירות על ההצעות הרבות שהועלו במחקר  ,בלוויית ביבליוגרפיה נבחרת  ,ימצא הקורא במאמרו של שצמן
מס 4 , 1 ) War Scroll from Qumran ; 1 StructureתP . R. Davies , 10
( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ '  , 109 - 105וכן ראה :

,

lewish Writings
0

"

 ; ] . Sch rer, The HistoryתVermes , 1

4 . Goodman~, Edinburgh 1986 ,ן

 . 398- 406עי

"

4 . ( ,ט ) 4 . Stoneן Dimant, ' Qumran Sectarian Literature ' ,

על n

ש

0.

; 515 - 517

Millar

.ע

 .קק

.ם

; 11 - 20

 1984 ,תטthe ,Second Temple, (CRI, Section 11 , 2 ( , 455

45 . 0 . Vermes ,ט lesus Christ , 111 ,

 40493 ywראה להלן בהערה . 128

 .קק "

,

) 0

,

History
 1977 ,טוכסך ,
'

" the 18

0

! the laNish People

מבין הדיונים הרבים בנושא אציין מאמר שנשכח זה מכבר

מגילת המלחמה וזמן היבורה '  ,י ' ידין וא ' רבין ( עורכים )  ,מחקרים במגילות
של מ " צ סגל ' ,
~

.

.

'

הקודמים מבחינה פלאוגרפית לעותק ממערה  , 1ובהם נוסח שונה באופן

התהוותה בתקופה התשמונאית .

. .

הגנוזות ; ספר זכרון

י

השקשרו
1

בקומראן

ולחנות

בצלאל בר  -כוכבא

במאמר פורץ דרך שראה אור לא מכבר  ,דן ישראל שצמן בפירוט וביסודיות בחלק הצבאי של המגילה

.

 -כלי הנשק  ,היחידות ודרך פעולתן שצמן הגיע למסקנה הנראית בעיני כפתרון העקרוני היחיד

.

האפשרי לשאלת זיהוים של אמצעי הלחימה ודרכי הלחימה שבמגילה פתרון זה מסייע לפלס דרך

.

חדשה בשאלת זמנם של התיאורים הצבאיים להלן קטעים מדברי הסיכום של שצמן הרלוונטיים
לענייננו בשלב זה של הדיון :
בחינת כלי הנשק  ,היחידות וגודלן  ,ההיערכות הטקטית לקרב וגיל הלוחמים מראה  ,שהצבא המתואר
במגילת
המאה

' מלחמת

הב ' לפני

בני אור בבני חושך ' אינו זהה  ,מבחינת כלל ההיבטים האלה  ,לא לצבאות הלניסטיים של

סה " נ  ,לא לצבא הרומי של תקופת הרפובליקה המאוחרת ולא לצבא הרומי של תקופת

הקיסרות המוקדמת  .אף אחד מהצבאות האלה אינו יכול להיות מודל בלעדי של צבא ' בגי אור '  .יש במגילה
השפעות מקראיות שונות  ,וגמקום אחד אף נוכרת  ,כמו במקרא  ,הירארכיה פיקודית של שר אלף  ,שר

.

מאה  ,שר חמישים ושר עשרה אולם הירארכיה כזאת יכולה להתאים גם לצבא הלניסטי  ,חשמונאי ובמידת
מה אפילו לצבא

רומי .

זאת ועוד  ,במגילה נזכרים כלי נשק שאינם מופיעים במקרא ( ה ' זרק ' וכנראה

היכידן ' ) וכל שיטת המלתמה אינה יכולה להתאים לשום תיאור מקראי

. ..

אחדים מהמאפיינים הצבאיים

לסוגיהם המופיעים במגילה סתמיים או כלליים ( כגון הקשת הקלע וה ' זרק ' ויחידות החיילים הלוחמים בכלי
הנשק האלה וכן מבני התקיפה ) ויכולים להתאים  -או לא להתאים  -גם לצבא הלניסטי וגם לצבא רומי

זה או אחר  .מאפיינים אחרים אינם הולמים לא את הצבאות ההלניסטיים ולא את הצבא הרומי לגלגוליו

...

השונים

אולם יש מאפיינים אחדים ההולמים באופן בלעדי את הציוד ושיטת הלחימה שנהגו בצבא

הרומי  :המגן של חיילי

...

מערכת הפנים ,ואפשר של שני ' רגלי הביניים '  ,הדומה להפליא לסקוטום רומי

מן הדברים האלה עולה שהתיאור של צבא ' בני אור ' ומלחמתו הוא אקלקטי וכולל יסודות מקראיים

ב "ב ].

והלניסטיים  ,רומיים ומקוריים וההדגשות שלי ,

75

על הזהות שבין המגן של חיילי ' מערכות הפנים ' לסקוטום הרומי הצביע כבר ידין בשעתו  ,אך הוא

לא הסביר כהלכה את ההבדל בתומר של המגן .
המגן שבמגילה גודלו

 113א 69

76

הזהות מוצאת את ביטויה בממדים ובצורה המלבנית :

ס " מ והסקוטום  -לכל הפחות בתקופת הרפובליקה  -ממדיו

ס " מ לערך .
הלשון המקראית לא הבחינה בין נחושת לברונזה . 78זוהי אפוא גרסה מקומית
כ ' מגיני נחושת ' .
 120צ 75

77

(5

לאליעזר

ברם המגינים במגילה  ,כמוהם כמגינים הנזכרים בקרב צפון  ,מתוארים

;4

)

ליפא סוקניק  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '

- 11

. 18

המאמר מדגים מקצת מן ההתלבטויות שהתעוררו זמן קצר

.

לאחר פרסום ספרו של ידין סגל סבור ש ' כתיי אשור ' הם הסלווקים  ,וה ' כיתים במצרים ' הם התלמים  ,ומשום כך

הוא קובע את זמן היבור המגילה לימי יוחנן הורקנוס  .אשר לתיאורים הצבאיים  ,אומר סגל  ' :ידין . . .
השפעה מכריעה מצד הרומאים  . . .ובכן שייכת המגילה לתקופה הרומאית . . .

הסיק שיש בהם

כמובן לא ייעז הדיוט כמוני להביע

.

דעה בענין צבאי טכני אך יש לשאול האם לא יכלה ההשפעה הרומאית לחדור ליהודה עוד לפני כיבוש

הלא הצבא הרומאי היה פעיל במזרה הקרוב והתיכון גם לפני בואו של פומפיוס לירושלים ' ( שם ,
75
76

שצמן ( לעיל  ,הערה , ) 71

עמ '

שמפיוס ?

עמ ' . ) 17

. 131 - 130

לעיל  ,הערה  , ) 70עמ ' . 112 - 107

ידין
של חלק מגדודי העזר הספרדיים של פומפיוס  ,ומפנה לספר הראשון בחיבורו ניל יוליוס קיסר ' מלחמת האזרהים '
(

בעמ '

110

( ובהערה

26

שם ) משווה ידין את מגיני המתכת שבמגילה למגינים

.

ואולם ההשוואה אינה ממין העניין שכן את המגינים המתוארים במגילה נושאים אנשי ' מערכת הפנים '  ,המקבילים
ללגיונות  ,ואין אנו יודעים דבר על המגינים של ' דגלי הביניים '  ,המקבילים לחילות העזר ( ראה להלן  ,עמ ' . ) 41
77

ראה  :פוליביוס ו ,

. 23
.

;1

מגילת מלחמת בגי אור בבני חושך . 9 - 4 . 5

נתונים אלה מוצאים אימות  ,פחות או יותר ,

בממצא הארכאולוגי עיין בדיונים בספרות הנזכרת להלן בהערה  , 81וכן  :ידין

78

ובעמ '  107על צורתו המלבנית של המגן ; שצמן ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ '
ראה לעניין זה  :בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  325וכן עמ ' 316

( לעיל  ,הערה  , ) 70עמ ' , 109 - 107

. 116 - 115

 ,לעניינם של המגינים הסלווקים בקרב בית  -זכריה .

33

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

עתדרה

מימין  :הסקוטום מדורא ארופוס
( שחזור )  .בקצהו השמאלי העליון

חתך במבנה הפנימי של שכבות
העץ  .ה ~ umbo -חסר
נמרכז  :צדו הפנימי של המגן
( שחזור )
למטה  :המגן המקורי שנמצא

בגיורא ארסוס

לסקוטום הרומי  ,שצמן  ,שלא עמד במקרה זה
על ההבדל ,

79

הגדיר במקום אחר כהלכה את

טיבם של כלי הנשק הרומיים שבמגילה  ' :במגילה ניכרים ידע של כלי נשק רומיים
מובהקים והשפעה רומית  ,אך אין לדבר על העתקה או חיקוי עיוור של הדוגמא

הרומית ' .

80

.

מדוע לא הועתק הסקוטום כמות שהוא ? מורכבות ייצורו של הסקוטום  ,שהיה בכללו מלאכת מחשבת ,
יש בה כדי להסביר מדוע נמנעו גורמים זרים מלחקות אותו בשלמות ולהשתמש בחומרים ובמבנה

הפנימי המיוחד שהיו מקובלים בצבא הרומי  .אקדים ואומר שאף על פי שנכתב לא מעט על
הסקוטום ,

ן8

עדיין נותרות שאלות לגביו שלא נפתרו כהלכה ( או אף לא

לענות בסקירה

79

,

)

דלהלן .

שצמן לתיל  ,התרה , ) 71

.

עמ '

. 116 - 115

80

שם  ,עמ '

81

על המגן הרומי לתקופותיו ראה :

171

הועלו .

על כמה מהן אנסה

56 - 70 , 142 - 144 , 157 - 158 ,

Veith , Heennresen und Kriegfihrung der Griechen

 0.ש

 .קק

~.

Couissin, Les armes romaines , Paris 1926 ,

Kromayer

.ו

.ק

; וע 237 - 248 , 318 - 324 , 393 - 394 , and pis . 1 -

.

u8
 81 .ע 4 . Rostovzeffג  . 324 - 325 , 522 - 523 ; F . E . Brown , 'The Painted Shield ' ,קע nd R mer M~ nchen 1926 ,
 Excavations 01שלץ  5 . ( ,ש )
'Dura Europos:
;  . 461 - 462קק  . 456 - 466 , esp .קק  , New Haven , 1936 ,לן

,

 bis zur Zeitתשאח

"

תג Schildform von dem

Die Entwicklung einer italisch -etruskischen

"

4 . Eichberg, Scutum :ג

 ' ? 1 Caesars , FranWurt 1987בוד של ? בודת דוקטור ; אף שהספר אמור להקיף את הנושא  ,תועלתו מועטה למדי ) ;
Mainz

 arch ologischen Experiment,זחן

 . 174 - 179קק

1994 ,

~

mische Solda

4 . funkelmann , Die Legionen des Altgustus: Der rג
~

ץתדרה

34

בצלאל בר  -כוכבא

פוליביוס  ,שדבריו הם הרלוונטיים ביותר לימי החשמונאים  ,מוסר שהסקוטום של תקופתו
קמור והורכב בעיקרו מ -

קש15ע ס עמ51 % 10

( פוליביוס ,

. .

) 3 23

את המילה

"
"
; קשה קש15ע 0ס ניתן להבין מן השימוש בה בהקשר של בניין אניות ועל פי
המבנה"של המגינים שנתגלו בדורא ארופוס ובקאסר אלחרית אשר בפיום .
)

82

הכוונה לשלוש שכבות של רצועות עץ שהוצמדו בדבקים מיוחדים אלו

לאלו .

הרצועות בשכבה הראשונה והשלישית הונחו בצורה אופקית  ,ואלה שברצועה

המרכזית  -בצורה אנכית  ,בדומה למבנה של עץ לביד בתעשיית העץ

המודרנית  .מדברי פוליביום מתברר שהסקוטום שהיה מוכר לו היה מורכב
מ-

קש15ע)0ס

כפולה ( ע  , ) 51% 10 %דהיינו משתי מערכות שכל אתת מהן

"
הכילה שלוש שכבות ,

ושתי המערכות הודבקו זו לזו .

מבנה העץ של הסקוטום כוסה מלפנים ומאחור בבד ועליו מעטה של עור עגל

( על פי הממצא הארכאולוגי  -רצועות של עור )  ,והיה מוגן משני צדדיו
במסגרת מתכת ברוחב כולל של כ  8 -ס " מ  ,אשר הקנתה לו יציבות ומנעה פגיעה

.

בעץ במהלומות בקצוותיו הפגיעים  83במרכזו של המגן נפרצה מסגרת מלבנית
 .הותקן בה מלבן מתכתי ובאמצעו זיז מתכת גדול ועגול )  ( umboשבלט כלפי

.

זוץ והיה פתוח כלפי צדו הפנימי של המגן לרוחבו ולאורכו של הצד הפנימי של

.

מגן הותקנו מוטות חיזוק אחד מהם  ,זה שלרוחב פתח הזיז  ,היה עטוף בעור ,

.

קו המרכזי  ,שהיה מחוזק במיוחד  ,שימש לאחיזת המגן כף היד של הלוחם הייתה

.

בחלקה בתוך מגרעת הזיז  ,שהיה פתוח כאמור כלפי הצד הפנימי של המגן דבר
תמגן מקאסר
אלחרית

( פיוס ) :

במרכז ה ~umbo -
1ה ~spina -

.

 82על פירוש המילה ראה בראון ( שם )  ,עמ '  461ובהערה
 85פוליביוס ו  . 4 - 3 . 23 ,שאלת עוביה של מסגרת הסקוטום ( שם  ) 3 ,עוררה התלבטויות רבות בין המהדירים
והפרשנים בגלל לקונה בולטת בטקסט סקירה קצרה בעניין זה ראה F . W . Walbank , 4 Historical Commentary :
 . 704ק  Polybius , 1 , Oiord 1957 ,ת . 0הקריאה המקובלת שהוצעה במהדורת  ( Bfittner-~Wobstטויבנר ) ונתקבלה בדרך
65

.

כלל  ,היא :
palaistiaios

1 na alarlaiovםץ

4 % 01 ( 1 ~ 1

)%

6 54 4 % ' rwoן  ,דהיינו  ( ' :והעומק

)

בשולים [ היה ] ובנוסף על כך

~
~
בנוסח זה בולטים שלושה קשיים  ( :א ) הצירוף
אצבעות = כ  8 -ס " מ ) ' .
( ארבע

KUl

מוזר ; ( ב ) אין בהצעה הסבר להתהוותה של הלקונה ; ( ג ) ובעיקר  :עוביו של הסקוטום הגיע
להלן  ,והערות

. ) 85 - 84

 1 ~ 1אינו במקומו ונשמע

.

ל2 - 1 5-

ס " מ בלבד ( ראה

ההתרשמות שלי היא כי הכתוב מכוון למסגרת המתכת שהקיפה את קצות הסקוטום משני

.

עבריו  .כדי לאמוד את רוחבה הכולל יש להוסיף לעובי הסקוטום את רוחב מסגרת המתכת שמשני עברי המגן מן
החומר האילוסטרטיווי והארכאולוגי מסתבר שרוחב המסגרת בכל צד עמד על

4-2

.

ס " מ כך למשל נמצאו פסי מתכת

.

ברוחב הנזכר על גבי חלקו החיצוני של מגן שנתגלה באורמיץ ( ט1חחט ) שליד קובלנץ  ,על גדות הריין לכך יש להוסיף
את הרוחב של המסגרת המתכתית שהקיפה את הקצוות בחלקו הפנימי של המגן  .הרוחב הכולל של המסגרת דומה
אפוא לאומדן שמסר פוליביוס  .יש להשלים את המשפט לפיכך במילה 01ז  % 1רוחב ) ולא %01ם  ( %עומק ) בתיקון זה

"

]

,

.

יש גם כדי להסביר את מציאותן של המילים 1םץ  1 ) 1ואת היעלמותה של המילה החסרה מן הטקסט 01 :ד4ן  %הופיעה

.

בכתבי  -היד האונקיאליים כמקובל בצורה מקוצרת בלי הסיומת ( בלוויית סימן זעיר כאינדיקציה ) קיים דמיון פלאוגרפי
בין  fDIATלבין  ( TIKAIת-4 ; 71-א ;  . uu -47נראה ש  ftAAT -הועתק בטעות כ  KUl ) TIKAI -ח )  ,וכדי לתת לו

.
מובן ' תוקן ' בשלב מאוחר יותר ל -
אפוא 01 % 14% 01 na alalaiov :מי 6 51 4 .ד .והרוחב [ של המתכת ] בשולים [ עמד על ] . (palaistiaios
KUl

 , 1 ) 1או שכך נכתב כבר בשלב הטעות המקורית הקריאה שאני מציע היא

%

~
ראה :
המגן מאורמיץ

(

Kreis Mayen-Koblenz: zu Herkunft

Scutum aus Urmitz,

" ROmisches

על שרידי

Bockius , ' 21

.

"

und Verbreit
 Archdologischesחזקנה  Gebiet Ndrdlich derתע טitung Spindelf rmiger Schildbuckelbeschl1 8
~
 . 269 - 270קק Korrespondenzblatt Urgeschichte, R merzeit, FrUhmittelalter , 19 ) 1989 ( ,

"

"

~

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

מכרעת

זה פשר ללוחם שליטה טובה במגן בכללותו ובייהוד בתמרון הזיז הבולט  ,שנודעה לו חשיבות
(

להלן .
"
)

ויש מגינים שלאורכם נוספה שדרה מתכתית בולטת

( 8ת1ק) 5

.

)  ,דקות

הממצא מדורא ארופוס מצביע על כך שרצועות העץ בכל שכבה היו צרות יחסית

.

(2- 1 5

הוא

מ"מ

.

10 - 2 5

)

וקלות במיוחד .
ס " מ ועוביין

84

3-2

(8-3

ס"מ

המגן שנתגלה במצרים שונה מעט במבנהו הפנימי  :רוחב רצועות העץ
 85בניגוד למגן שמתאר
מ " מ  ,והמגן כולו היה מכוסה במעטה של לבד

י

.

הסקוטום בעל שתי המערכות ( שש שכבות

) -

שלא היה אחיד לכל אורכו  -יחד עם כיסוי הבד והעור

.

( למעט רצועות החיזוק הפנימיות מעץ ובליטת הזיז ) הגיע ל  2 - 1 5 -ס " מ  .הודות לדקותו הצטיין הסקוטום
 86מדברי
במשקלו הנמוך יחסית ומשום כך לא הכביד על הלוחם יתר על המידה ואפשר לו ניידות טובה

.

.

פליניוס עולה שלייצור הסקוטום התאימו רק עצים מעטים מאוד  ,שהיו קלים  ,גמישים וחזקים מדבריו
מתברר גם שרצועות העץ עצמן עברו עיבוד מיוחד  ,כנראה על ידי השריה בשרף עצים ו  /או חומרים
נוספים שהפכו אותן לעמידות בפני חדירת להבים של כלי נשק התקפיים

למיניהם ' .

8

המבנה המיוחד והמורכב של שכבות העץ  ,העיבוד שעברו  ,הגנתן במסגרת מתכת וכן מלבן המתכת

.

והזיז שבמרכז  -כל אלה הקנו למגן כושר ספיגה ויכולת התנגדות תשוב במיוחד היה הזיז -

כ -- -

. umbo

מגן עם umbo
( שחזור סכמטי )

התייל תמרן את המגן כך שהזיז המתכתי הבולט בלם את מהלומות הסריסות הארוכות של חיילי
84
85

86

.

ראה  :בראון ( לעיל  ,הערה  , ) 81עמ ' 457
ראה פרטים נוספים אצל  :יונקלמן ( לעיל  ,הערה , ) 81

יש מי שהעריך את משקלו של המגן מפיוס
13

.ק ,

[ 198

.

London

 ) War ,ם , and Rome

ב 10 -

עמ ' 175

.

176 -

.

ע

ק " ג לערך ראה בפרסום פופולרי למחצה :

וחזך על כך יונקלמן ( שם )  ,עמ '

176

.

Greece

. Connolly,

בדומה לרבים אחרים  ,אני מטיל ספק

בהערכה זו מכל מקום המגן בעל שתי המערכות לא היה בהכרח כבד יותר  ,שכן עובי העץ יכול היה להיות כזה שבגיורא

ארופוס  ,שהוא קל יותר ודק בהרבה מזה שנתגלה בפיום  ,על סוגי העץ של שני המגינים שנתגלו ראה להלן  ,הערה .88
87

כך אומר פליניוס :

 ideo scutis faciendis aptissima quorum plaga contrahit se protinusא 'lentissima autem

4 contumacius tramittit ferrumן "1 05
vitex,
 quo sunt genere [vitistl vitex, salix , 1 ! ! 18 ,חן ,
salix ideoque utilissimae ; omnes autem ad

'  ( cistas quaeque flexili crate constent habilesעל

 vitisו ~. sabucus -
(

cluditque suum vulnus

 ! 5ן betulla , sa~ m ) bucus , popalus utraque . levissimae ex

 Mayhoffת, 18
פי הוצאת

; 1967

הוספתי סימונים הכרחיים לגבי
( scllta

תרגום  :אך  [ atsynlהגמישים ביותר  ,הם משום כך המתאימים ביותר לייצור מגינים

)

r

.

אלה אשר פגיעה בהם מתכווצת ומיד סוגרת את הפצע  ,ובגלל זה מקשה על הדירת ברזל עם סוג זה נמנים
[ הגפן  ' ] ,שיח אברהם ' )  ~ ( vitexערבה  ,טיליה  ,שדר  ,ס ( מזבוקוס ושני סוגי הצפצפה ( הצפצפה הכספית והצפצפה
השחורה הידועות מאירופה )  ,הקלים ביותר מתוך אלה הם ' שיח אברהם ' והערבה  ,ומשום כך השימושיים ביותר ;

כולם מתאימים ל [ תעשיית ] סלים וחפצים המכילים

מעשי קליעה גמישים .

אם הזיהוי של העצים המקובל בידינו נכון ( ואין ביטחון לגבי כמה מהם  ,ויש לשקול גם גורמים אקלימיים ואת השוני

בתכונות בין המינים שנקראו בשמות אלה באירופה למקבילים להם במזרה )  ,התכונות העיקריות  -גמישות  ,משקל
קל וחוזק  -הולמות חלק מן העצים הנזכרים  ,בעיקר מינים אחדים של הערבה ואת שני סוגי הצפצפה לגבי שניים
מן הרשימה ( ' שיח אברהם ' ]  [ vitexוסמבוקוס ) קיימים ספקות בעניין תכונות כאלה או אחרות והתאמתם לצרכים
בעייתית במיוחד הקביעה בדבר ה ' התכווצות ' מסגירת הפצע ' המקשות את חדירת ברזל זו תכונה שאינה מתאימה

.

.

.

.

לעצים הנזכרים אלא רק לעץ כמו האורן  ,שהפרשת השרף שלו יכולה ליצור אפקט דומה אם אין לפנינו שיבוש

טקסטואלי  ,ואם אנו מבינים אל נכון את לשון הכתוב  ,ייתכן שפליניוס ,

שקרא כאלפיים חיבורים לשם כתיבת ספרו

הקומפילטיווי  ,פירש שלא כהלכה מידע שהיה בידו בדבר השריה מוקדמת של גזרי העץ בשרפים או בחומר דומה
במטרה להקנות להם כושר התנגדות  ,בלימה וגמישות

.

(

בדומה לגומי .
)

ייתכן שגם הבד והעור עובדו בחומרים מסוג

זה אני מודה לפרופ ' אברהם
על המידע הרב שמסרו לי על העצים הנזכרים ותכונותיהם הקטע של פליניוס עדיין טעון מהקר בוטני  -הנדסי  -צבאי
מדוקדק וכן בירור טקסטואלי מחודש של נוסח כתבי  -היד

פאהן מן האוניברסיטה העברית וכן לד " ר זהרה יניב וד " ר אברהם וינשטין ממכון וולקני

.

.

,

ץתדרה

36

בצלאל בר  -כוכבא

הפאלנקס וכן מטחי אבנים וחצים כבדים תלולי מסלול פוליביום י . ) 5 . 23 ,
על הצורך בידע  ,במיומנות ובניסיון רב לשם ייצור הסקוטום  .התקנה חובבנית

כל הפרטים האלה מורים

(

של המגן הייתה

מביאה לקריסתו המידית בשעת מבחן .
ניתן להניח שלרשות היהודים לא עמדו החומרים  ,הטכנולוגיה והמיומנות שנדרשו לייצור הסקוטום

בנוסח הרומי .

88

הגרסה היהודית של הסקוטום הייתה אפוא מגן מברונזה  ,ואפשר

.

שהיה זה מגן מצופה ברונזה כדי למנוע הכבדה יתרה עצם השימוש בווריאציה
אינו מפתיע במקרה זה גם משום שהסקוטום ששימש את החיילים הרומאים
עצמם היה נתון לשינויים ואלתורים לא מעטים שנבעו מתנאים מקומיים
ומאפשרויות מקומיות וכן ממסורות של אומנים שונים  ,אם כי העיקרון הבסיסי

המקרים .

נשאר זהה בכל

89

בהשתמשם במגיני ברונזה או במגינים מצופים

ברונזה המשיכו היהודים את המסורת ההלניסטית של מגיני הברונזה  ,בעלי
הצורות והגדלים השונים  ,שהחזיקו הכוחות הכבדים והכבדים למחצה בסביבה ;
מגינים אלה היו מבריקים ונוצצים והרשימו את האויב

שמנגד .

כך גם

90

מתוארים במגילה מגיני ' מערכות הפנים '  ' -נחושת מרוקה כמעשה מראת
הפנים '

(5

.

)5 -4

.

91

למגינים אלה היה לכאורה יתרון פסיכולוגי על הסקוטום

הרומי  ,ואולם מבחינה מעשית הם נפלו ביעילותם ממגיני העץ הרומיים :
הסקוטום הרומי היה קל יותר לנשיאה  ,ואף על פי כן בעל התנגדות רבה יותר
למהלומות ולפגיעות של כלי נשק התקפיים ( על יעילותו ראה למשל  :קיסר ,
מלחמת האזרחים ג ,

. ) 53

בהעדר החומרים  ,הטכנולוגיה והמיומנות המקצועית ,

לא נותר ליהודים אלא להסתפק באימוץ ממדי הסקוטום  ,וכמסתבר גם צורתו

הקמורה  ,שהקנו הגנה מקיפה יותר מזו שנתז המגן הסגלגל המסורתי והשטוח
כמעט ,

ששימש את הכוחות הכבדים למחצה .

שיפור זה לבדו לא היה בו די כדי להקנות ליחידות היהודיות בקרב צפון את מעמדן

המיוחד  .כבר הזכרתי את משמעות כינוין ' לוחמי המאה '  -לוחמי

הקנטוריה .

הדעת נותנת שחיילי הקנטוריה היהודים בקרב צפון נערכו בצורה דומה

להיערכות הכוחות הכבדים למחצה של הלגיון  ,דהיינו בעומק

88

של שש שורות לכל מניפולה  ,ברווחים

כבר ראינו שאפילו ליחידות הרומיות בקאסר אלחרית שבמצרים ובגיורא ארופוס לא היו כל האמצעים שנדרשו

,

.

לייצור סקוטום מושלם משום כך המגינים שנמצאו הורכבו מ  -ם ש ) 5ע

והעץ שבו נעשה שימוש בדורא ארופוס היה הדולב

) orientalis

העצים האידאליים לייצור הסקוטום ( המגן מפיום עשוי מעץ
89

השדר .
)

.

ראה בהערה דלעיל וכן בדברים שנאמרו קודם לכן על כמה מבין ההבדלים שבין שני המגינים שנתגלו פירוט

נוסף של ההבדלים ראה  :יונקלמן ( לעיל  ,הערה , ) 81
90

בין
שכבות ,
פליניוס
משלוש
ברשימה של
נשגה היינו רק
שאינובלבד ,
( Platanusס ,אחת
~

עמ '

176 - 175

.

על השימוש באפקטים ויזואליים כדי להרתיע את האויב ראה  :בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' ; 327 - 326
הנ " ל  ' ,תיאור קרב בית זכריה  :המצאה ספרותית או מציאות היסטורית ? '  ,קתדרה  ( 86 ,טבת תשנ " ח )  ,עמ ' , 10 - 8
והחרמר האיורי שבאותו מאמר
על מראות ממתכת ראה בפירושו של ידין ( לעיל  ,הערה  , ) 70עמ ' . 287

וכן :

37

הקרב בין תלמי למירוס לאלכסנדר ינאי

.

המתבקשים בין המניפולים ובשלושה קווים בזה אחר זה ( ראה איור בעמי  ) 43יוספוס אינו מזכיר את
הסריסות
כלי התקיפה הרומיים המגוונים  ,ואין להתפלא על כך יתר על המידה הוא גם אינו מזכיר את

.

.

של צבא לתירוס  ,שאורכן הגיע מן הסתם

ל 6 30 -

מ ' כמקובל  ,ושהיו מרשימות ומרתיעות למראה פי

.

.

כמה יוספוס  ,ניקולאום ואפילו המקור שעמד לפני ניקולאוס לא היו זקוקים לכך הקביעה שינאי כינה
(  ,די
( thyreos
scutum = .
את לוחמיו בשם ' לוחמי המאה ' ( = קנטוריה ) ושהם הגנו על עצמם באמצעות
היה בה להבהיר לקורא בן התקופה פחות או יותר למה הכוונה  ,בדיוק כשם שהקביעה שאנשי לתירוס

שבמרכז היו חמושים ב ~ , aspides -והקביעה שהיה להם יתרון תאורטי בשדה הקרב המישורי על המרכז

.

שממול די היה בהן כדי להבהיר לכול שמדובר בחיילי פאלנקס אלו דברים שבני התקופה היו אמונים

.

עליהם והם לא נזקקו לתוספת הסבר בדומה ניתן למצוא מעט מאוד מידע על כלי נשק ודרכי היערכות
רומיים בתיאורי הקרבות שבספרות ההיסטוריוגרפית ההלניסטית והרומית ( להבדיל מהז ' אנר של ספרי

הטקטיקה התאורטית )  ,ואנו נשענים יותר מכול על האקסקורסים הצבאיים של פוליביוס  ,שנכתבו גם

.

לצרכים פוליטיים  -השוואתיים  .הכותבים הניחו בדרך כלל כי הדברים ידועים ומובנים מאליהם יתד
עם זאת אפשר שדברים מפורשים יותר על מבנה הכוח הלוחם והנשק ההתקפי נמצאו במקור הראשוני
ונקטעו בידי ניקולאוס או בידי יוספוס  ,כפי שניתן לראות בעליל לגבי פרטים אחרים שנקטעו וקוצרו
בסעיף הנדון

.

( 92 ) 339

אשר לאומדן הכולל של ' לוחמי המאה '  ,יוספוס מוסר על  8 , 000איש  ,ומן המספר הזה לבדו לא ניתן

.

ללמוד על צורת הלחימה של הכוח הוא עולה בקנה אחד עם ההלוקה היהודית המסורתית לשרי

אלפים  ,ומתאים גם לתקן של עוצבות הפאלנקס ההלניסטי  ,שנחלקו לסטרטגיות בנות  4 , 096לוחמים

כל אחת .

93

ואולם אם נכונות המסקנות דלעיל יש במספר כדי לרמז על חלוקת הכוח היהודי הקדמי

.

שבמרכז לשני לגיונות מצבתו הפורמלית  ,לכל הפחות  ,של לגיון רומי במאה השנייה לפה " ס עמדה

.

על  4 , 200איש  94מעבר לכך לא ניתן לומר דבר על ההלוקה המספרית של יחידות אלו  ,כגון אם
 velites .הרומאים  ,וכן פרשים ,
במסגרת של ' לגיון ' יהודי נכללו גם חיילים קלים  ,במקביל ל  1 , 200 -ה -

שמספרם התקני עמד על

300

( נוסף על התיילים הקלים והפרשים האתרים שנכללו בוודאי במספר

לא מבוטל במערך הכולל  ,כמקובל בצבאות ההלניסטיים והיהודיים .
)

להסבה של כוחות רגליים במרחב המזרחי  -ההלניסטי לשיטת הלוחמה הרומית היה לכל הפחות תקדים

.

אחד כבר אנטיוכוס אפיפנס החל בהסבה של המשמר המלכותי  ,יחידות העלית של צבאו  ,לשיטת
הלחימה והחימוש הרומית

מצבאו ( שם ית ,

. ) 10 . 28

פוליביוס ל . 25 ,

(

, )5

כפי שעשה הרבה לפניו פירהוס מלך אפירוס לחלק

95

כמה מהיחידות של אנטיוכום אפיפנס שעברו הסבה נטלו חלק בקרב נגד

יהודה המקבי ליד בית זכריה

( 162

לפה " ס

והערה  , 61וכן

-

)

כך עולה מאזכור אקראי של חימושן ( מקבים א ' ו

עמ ' . 19

92

ראה לעיל  ,עמ '

93

ראה לעניין זה  :ב ' בר  -כוכבא  ,מלחמות ההשמונאים  :ימי יהודה המקבי  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

94

27 - 26

ראה  :פוליביוס א ,

עמ ' . 120 - 119
95

ראה  . 60 :ק esp .

"

. 16
581

;2

ו,

 .קק

. 20

1976 ,

,9-8

.

 4 , 200 ( 10 - 9 21לוחמים ) ; והסקירה הקצרה אצל שצמן

Cambridge

, 425 , 418 - 417 , 316 - 313 , 127 - 126

431

.

,

'

Bar- Kochva , The Seleucid

; 8.

26 - 23

.

( לעיל  ,הערה

הנ " ל ( לעיל  ,הערה , ) 32

,

),
71

עמ '

הקררה

"

תידה

38

בצלאל בר  -כוכ

לה .

) 96

יחידות אלה הכריעו למעשה את הכף באותו קרב והמחישו ליהודים כיצד ניתן להפעיל

.

יחידות  ,שהן במהותן כבדות למחצה  ,בצורה יעילס אפילו בגאיות צרים ובשטחים מבותרים שמע
יתרונו של הלגיונר הרומי על חייל הפאלנקס ההלניסטי הגיע לאזור  ,לכל הפתות באופן כללי  ,עוד
לפני קרב בית זכריה  :ניצחונות הרומאים על אנטיוכוס השלישי בתרמופילי
( 189

( 191

לפה " ס ) וקרב ההכרעה נגד ממלכת מוקדון ובעלי בריתה היווניים בפידנה

ונרמזים במקורות יהודיים ( דניאל יא ית ; מקבים א ' ח ,

ה -י .
)

לפה " ס ) ובמגנסיה

( 168

לפה

" ס)

נזכרים

הקשרים הדיפלומטיים החוזרים של

היהודים עם הרפובליקה הרומית הגבירו מן הסתם גם הם בצורה זו או אחרת את המודעות לסגולותיו
של הצבא הרומי ,

ואולי אף הביאו להיכרות ישירה עם דרכי הכנתו .

.

איננו יודעים מתי שולבו לראשונה יחידות בסגנון רומי בצבא היהודי בתקופת מנהיגותו של יונתן עבר
צבא החשמונאים מה שנראה כהסבה מלאה לשיטות הלחימה ההלניסטיות  ,ועמוד השדרה של חיל

.

הרגלים שלו היו יחידות שפעלו כפאלנקס לכל דבר המערכה נגד תלמי לתירוס התנהלה בשנה

.

הראשונה או השנייה לשלטונו של אלכסנדר ינאי  ,כאשר היה נתון לטרדות רבות מבית ומבחוץ מסתבר
לפיכך שכבר בשלב כלשהו בימי שלטונו הארוכים של יוחנן הורקנוס

לפה " ס ) בוצעה הסבה

( 104 - 135

חלקית של יחידות העילית היהודיות לדגם הרומי  ,וזאת בצורה שהתאימה לצרכים המקומיים

ולאפשרויות המקומיות ולא הייתה זהה בשלמות למתכונת החימוש הרומי ומבנה הצבא הרומי  ,ראוי
להוסיף שבניגוד לדעות קודמות שתיארו את צבא הורדוס כצבא בעל דפוסי ארגון וחימוש הלניסטיים ,

הרומית .

הראה שצמן כי היחידות היהודיות שנכללו בצבא זה היו ערוכות על פי השיטה
יוספוס בגליל אורגן אף הוא על פי קווים רומיים ( מלתמת היהודים ב ,

) 587 - 577

97

צבאו של

.

מסקנה זו מחזירה אותנו לשאלת זמנה של מגילת מלתמת בני אור בבני חושך  ,וגם בעניין זה ראוי להביא
מדבריו של שצמן  ,מאחר שתרומתו להבנת התיאורים הצבאיים במגילה היא התשובה ביותר מאז מפעלו

.

המונומנטלי של ידין לשם כך אחזור על משפטים אחדים שהובאו כבר קודם לכן  ,ואוסיף עליהם :

,

אחדים מהמאפיינים הצבאיים לסוגיהם המופיעים במגילה ( כגון הקשת  ,הקלע וה רק ' ויחידות התיילים
הלוחמים בכלי הנשק האלה  ,וכן מבני

התקיפו; )

יכולים להתאים  -או לא להתאים  -גם לצבא הלניסטי

וגם לצבא רומי זה או אחר  .מאפיינים אחרים אינם הולמים לא את הצבאות ההלניסטיים ולא את הצבא
הרומי לגלגוליו השונים  :הרומח  ,היעדר קובעים ( ושריון  ,ב " ב ) לחיילים הרגלים  ' ,מערכת הפנים ' ויחידות

.

המשנה שלה  ,יחידות חיל הפרשים וגודלן  ,וגיל הלוחמים אולם יש מאפיינים אחדים ההולמים באופן
בלעדי את הציוד ושיטת הלהיתה שנהגו בצבא הרומי  :המגן של חיילי ' מערכות הפנים '  ,ואפשר גם של
שגי ' דגלי בינים '  ,הדומה להפליא לסקוטום הרומי ; ' הכידן ' שנראה כחרב רומית ; ההיערכות לקרב תוך
השארת מרווחים בין היחידות השונות והנעת היחידות האלה בתוך המרווחים במהלך הלחימה  ,שתואמים
גם את הצבא הרומי שהתבסס על מניפולים  ,אך בעיקר את שיטת הפעלת הקוהורטות מאן המאה הא ' לפני

.

סה " נ גם ההסתמכות הרבה על לתימת ' דגלי הבינים ' ( חיילים קלים והצי  -כבדים ) נראה שדומה למה שקרה

העור . . .

בצבא הרומי משלהי תקופת הרפובליקה עם עליית השיבותם של כוחות

96

97

אחדים מהיסודות הרומיים

ראה  :בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  , 316 - 313וכן עמ ' . 128
י ' שצמן  ' ,צבא ובעיות בטחון בממלכת הורדוס '  ,מלאת  ,א ( תשמ " ג )  ,עמ '  ; 98 - 75הנ " ל ( לעיל  ,הערה , ) 63
 170ואילך ; וכן  :י ' גייגר  ' ,הורדוס ורומא  -היבטים חדשים '  ,אופנהיימר  ,גפני ושוורץ ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ '

עמ '

; 143 - 142

לעומת :

168 - 169 , 699 , 701

 .קק

Berlin 1969 ,

,

nigHe

K

,

A.

39

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

,

.

אינם מיוחדים לזמן מסוים  ,אולם אחדים התקיימו רק מן המחצית השניה של המאה הא ' לפני סה " נ לפיכך

זה פרק הזמן הקדום ביותר שבו היה יכול מחבר תיאורי המלחמה במגילה לכתוב אותם  . . .סביר . . .
הכיר את סדרי הצבא הרומי הודות להתנסות אישית  .מאז הכיבוש של פומפיוס בשנת
כוחות רומיים בארץ בתדירות רבה  . . .אבל  ,אין במידע הצבאי במגילה נתונים היכולים לקשר את התיאור
שהמחבר

לפני סה " נ פעלו

63

.

לפרק זמן מצומצם יותר בתוך התקופה הזאת יכול מישהו לטעון שהיסודות הרומים הם תוספת שעורך

ההלניסטית  -חשמונאית .

המגילה צירף לחיבור שנכתב בתקופה

ומפורטת של הטקסט של המגילה  ,ולכך יהיה ראוי להקדיש דיון

קרור עניין זה מחייב בחינה מדוקדקת

נפרד ' .
8

סיכום הממצאים של שצמן הרלוונטיים לשאלת הזמן מחייב מספר הבהרות ( בעקבות דברים קודמים

.

.

במאמרו ) ומספר דיוקים ותיקונים הנוגעים לכוחות הרגליים אפתח ב ' מערכות הפנים ' הזהות הבטותה
היחידה בין מרכיבים של עוצבות ' מערכות הפנים ' שבמגילה למרכיבים של הלגיונות הרומיים  -אלה

של תקופת המניפולים ואלה של תקופת הקוהורטות  -היא בגודלו ובצורתו של המגן וכן בשימוש

ב ' כידן '  ,שצורתו דומה לגלדיוס

יעומת

.

) ~ (gladius

זאת ' מערכות הפנים ' אינן מוצבות בשלושה

קווים מדורגים בזה אחר זה כמקובל בהיערכותו של הלגיון  ,כי אם בהתפרשות חזיתית לרוחב בקו
1,
אחד בלבד ;  100מצבת כוח האדם של כל ' מערכה ' והחלוקה של כל מערכה לשלושה ' דגלים ' בני 000
 101גם הרווח בין תייל אחד למשנהו
איש כל אחד  ,אינן תואמות את הידוע על הלגיונות הרומיים ;
שונה מן המקובל בלגיון ;  102בגלל השימוש הסכמטי החוזר במגילה במספר שבע  ,הסך הכולל של
 103ולבסוף  ,הרומח
ה ' מערכות ' וכן של השורות שבכל ' דגל ' ( ' סדרי הפנים ' ) שונה מזה שהיה בלגיונות :

לדחיקה  -דקירה של ' מערכות הפנים ' ארוך במידה ניכרת מן הרומח לדקירה

שעמד בתקופת

) ( hasta

המניפולים לרשות יחידות הקו השלישי של הלגיונות )  (triariiושונה לחלוטין מכלי ההטלה
 principes .וה -
ששימשו באותה תקופה את היחידות של שני הקווים הראשונים של הלגיון ( ה -

( 8עק )
' ( hastati

בעמ '

ואומצו גם על ידי יחידות הקו השלישי בתקופת הקוהורטות 0ראה איורים

. 41

,

104

)

יתד עם זאת  ,למרות ההבדל באורך  ,בולט עד מאוד הדמיון  -שהצביע עליו ידין בשעתו  -בין הצורה
 105לפיכך מסתבר
של הרומת במגילה ובין רומח הדקירה )  ( hastaששימש חלק מן הרגלים הרומים

.

98
99

שצמן ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ ' . 131
על ה ' כידן ' ראה  :שצמן ( שפ )  ,עמ '  , 115 - 114בעקבות ידין ( לעיל  ,הערה  , ) 70עמ
בגי אור בבני חושך

100

ידין ( שם ) ,
11 - 17

101

102

11 .

5

.

14 - 11

.

עמ '  ; 161מגילת מלחמת בני אור בבני חושך

13 ,

.ק

4 , 111 ( DID , 7 ( , Odord 1982 ,

שצמן ( לעיל  ,הערה , ) 71

עמ '

- 4

91יף4

אצל :

. 120 - 118

(

6

( אמה והצי

= 66

ס " מ  ,לעומת

30

על מספרי המערכות ראה  :ידין ( שם ) ,

עמ '

.

.

שצמן ( לעיל  ,הערה , ) 71

.

עמ '

5

; 113 - 112

מ ' אורכו המשוער של הרומה הרומי
105

השווה לקטע ממערה
4 .ן

ראה  :ידין לעיל  ,הערה  , ) 70עמ '  ; 156וכן  :מגילת מלחמת בני אור בבני חושך . 5
רגלים =  90ס " מ שבלגיון הרומי  ,ראה  :פוליביוס יה . ) 6 . ,
ומגילת מלחמת בני אור בבני תושך

104

.
.

Baillet, Qumrdn Grotte

3

103

.5

,4 - 3

15

' ; 122 - 116

וכן  :מגילת מלחמת

4-3

; 152 - 151

ועל ' סדרי הפנים ' ( השורות ) ראה  :שם  ,עמ '

ההקבלה שעליה מצביע ידין  ,שם  ,בעמ '

מגילת מלחמת בני אור בבני חושך

) ( hasta

;

עמד על

-2

 2 . 50מ ' .

5

.

10 - 7

161

.

160 - 159

היא מקרית בלבד .

אורכו של הרומח

.

כ 3 20 -

אין מקום להניה שהייתה השפעה כלשהי של מבנה הסריסה של הפאלנקס על הרומח שבמגילה  ,ולא רק משום
שהייתה כפולה באורכה  ,אלא גם בשל הצורה השונה של ה ' להב ' וה ' סגר ' .

ראה את החלקים האלה של הסריסה

בספרי ( לעיל  ,הערה , ) 93

עמ ' . 18

קתדרה

בצלאל בר  -כוכבא

40

שהרומח במגילה אינו אלא גרסה מוארכת של הרומח הרומי  ,שנוספו לו קישוטים כיד הדמיון ו ' אבני

חפץ '  ,אפשר שניתן ללמוד מכאן על הרומח הרומי

) ( hasta

של הקו השלישי של ' לוחמי המאה ' של

.

ינאי וממשיכיהם  ,וייתכן שהוא אשר שימש גם במקרה זה כמקור השראה למחבר המגילה ההבדל
באורך נובע מן הסתם מצרכים מקומיים  :היחידות היהודיות שעברו הסבה ללוחמה הרומית ניצבו
ברוב המקרים מול הסריסה הארוכה של לוחמי הפאלנקס  ,ולכן מצאו צורך להאריך את הרומת הרומי

.

המקורי ברם מדברי המגילה המייחסת את הרומח לכל לוחמי ' מערכות הפנים ' אין ללמוד שכל
' לוחמי המאה ' של ינאי היו מצוידים ברומח רומי ולא רק לוחמי הקו השלישי ; ללא הפעלת חניתות

.

ההטלה ( 8חק ) של שני הקווים הראשונים איבד המערך הרומי את האפקטיוויות שלו לאמתו של דבר
גם רומח רומי מוארך התקשה להתמודד עם סריסה  ,אולם יש לזכור כי יחידות הקו השלישי בצבא

הרומי הופעלו בקרב לרוב רק בנסיבות מיוחדות או כשכלו כל הקיצין ( ליביוס ח ,

8

.

 , ) 11וזאת לא

.

רק בשל גילם המתקדם של החיילים במגילה עצמה משתמשים חלק מ ' דגלי הביניים ' ביזרק '  ,חנית

.

הטלה  ,לשם ' ריכוך ' האויב בהעדר תיאור של ממש אין אפשרות לזהות את ה ' זרק ' עם חנית ההטלה

הרומית )  , (pilumוייתכן שהמחבר ראה לנגד עיניו  ,על פי דרכו האקלקטית  ,דווקא חניתות בסגנון

הלניסטי .
מכל מקום  ,הרומח הרומי

המניפולים .

) ( hasta

שימש כאמור כנשק התקפי של יחידות הקו השלישי בתקופת

הוא הוצא מן השימוש בלגיונות ( למרות כמה חריגים אפשריים שעדיין טעונים

הוכחה )  ,והופיע שוב בכוחות הרגליים בתקופת הקיסרות  ,במרוצת המאה הראשונה לספירה  ,אבל
רק ביחידות מסוימות  ,למשל בחילות
בבני חושך

( 493

העזר .

106

השריד הקדום ביותר של מגילת מלחמת בני אור

 , ) 4שעיקרו תיאור צבאי  ,קודם בלי ספק לתקופת הקיסרות ,

וגם כתב  -היד

107

המלא ביותר של ~המגילה  ,המיוחס על פי הפלאוגרפיה לתקופה ההרודיאנית  ,עדיין קודם לפרק
הזמן שבו נראה שוב הרומח

) ( hasta

בכוחות הרגליים של הצבאות הרומיים במזרח  .יתר על כן ,

.

הרומח שבמגילה משמש רק את ' מערכות הפנים '  ,המקבילות ללגיונות ולא לחילות העזר כל אלה

.

יש בהם כדי לתמוך בהקדמתם של התיאורים הצבאיים שבמגילה לימי החשמונאים לנוכח מידת
הזהות בפרטי הפרטים של ה ' להב ' וה ' סגר ' של הרומח במגילה עם אלה של הרומח הרומי אין זה

106

על השימוש ב ~ hasta -בתקופת הקיסרות ראה  :שצמן ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ '  , 113וביבליוגרפיה בהערה . 35
המקורות הרבים הנוגעים לעניין ראוי להזכיר במיוחד את דבריו של טקיטום  ,אנאלס  ,יב  , 35 ,המוסר במסגרת
תיאור קרב שנערך בימי קלאודיוס בבריטניה כי הלגיונות היכו את האויב באמצעות ה ~ rpila -ואילו חילות העזר

מבין

בכוח

ה ~. hasta -

ועוד חובה לומר שגרסאות שונות של

ה ~hasta -

שימשו את הפרשים ( המעטים ) של הלגיונות  ,את

חיילי המשמר הפרטוריאני ומקצת מלוחמי הצי  ,וכן היו סמל של סמכות בידי מפקדים בדרגות מסוימות  .אבל בכל
אלה אין ראיה לענייננו אם בשל ריחוקם מזירת האירועים ביהודה  ,אם בשל מיעוט מספרם ואם בשל הבדלים

.

בולטים בצורה ובחומר ( לרבות  hastaeששימשו להטלה ולא רק לדחיקה  -דקירה )  ,אין להעלות על הדעת כי דווקא
הם שימשו מקור השראה לבן הכת המתבודדת במדבר שעה שניסה לעצב במדויק את הנשק ההתקפי העיקרי של
' מערכת הפנים '  ,המקבילה שלו ללגיונות הרומיים  .על ה  hasty-כסמל של סמכות  ,ועל השפע הרב של הצורות
' Hasta
( רובן בעלות ערך טקסי בלבד )  ,השונות לחלוטין מזו שבמגילה  ,ראה אצל : :
- Summa Imperii

107

1 - 27 ,

 .קק

1 - 48

figs .

 Rome ' , American lournal o( Archaeology , 63 ) 1959 ( ,חן Sovereignty

) ,ל1 -

 ] 5 .ק  , andוו  -אה במיוחד בלוח מס '

לעניינו של הקטע  ,ראה עוד להלן ,

הערה . 128

)

נ.

,

 . Aleldi ,ג

The Spear as Embodiment 0

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

שחזור הסתערות בשלבים של  princepsאו  hastatusרומי על לוחט פאלנקס

~  pilumהקל ;

תייצב

בשורה :

א.

הטלת ה -

ב  .הטלת ה ~ pilum -הכבד ; ג  .הסתערות לקרב מגע בעזרת החרב  -גלדיוס  .חייל הפאלנקס מחזיק ' סריסה ' ומגן עמל
הכבד הנראה במעופו עומד להינעץ במגן ולהכביד על יכולת התמרון וההתגוננות של חייל הפאלנקס

לכל שמחבר מראשית תקופת השלטון הרומי  ,או מן התקופה ההרודי :
ממידע שהגיע אליו בדרך זו או אחרת על החימוש של יחידות הקו השלי

המניפולים או של מקצת מ ' לוחמי המאה ' היהודים  .כדי להאמין באפשרו
צורך להצביע על מרכיבים צבאיים במגילה שהם בהכרח מאוחרים ל

'

לפה " ס  .כפי שעוד נראה  ,מרכיבים כאלה אינם בנמצא .
אשר ל ' דגלי הביניים ' ( ' אנשי הביניים ' )  ,המתוארים כרגלים ופרשים ק
וכבדים למחצה  ,המגילה אינה אומרת דבר על גודלו וצורתו של המב
שעמד לרשותם  ,ושצמן אך משער שהיה זהה לזה של עוצבות

הפנים ' .

' מערכות

דגל אהד מ ' דגלי הביניים ' נלחם במגן וחרב בלבד  ,ולדברי

108

שצמן צירוף זה היה נהוג רק בקרב הכוחות הכבדים למהצה של

האוקסיליה )  , ( auxiliaכוהות העזר הרומיים ,

109

אולם גם בקרב השכירים

ההלניסטיים הכבדים למחצה היה קיים סגנון לחימה

כזה .

110

החידוש

היחיד היה בשימוש ב ' כידן '  ,בדומה לשימוש בו ב ' מערכות הפנים '  ,וזאת
רק באחד מ ' דגלי הביניים '
דווקא

.

(; 5 6

אם אכן גם במקרה זה התכוון המחבר

לגלדיוס .
)

החומר הצבאי שבמגילה אין בו אפוא כשלעצמו כדי לסתור את הרמזים
שהעלו

והנתונים

חוקרים

בעבר

לתארוכה

של

המגילה

לתקופה

התשמונאית  ,ואין בו כדי להצדיק את איחור ההלק הצבאי שבה לתקופה

.

הרומית היפוכם של דברים  ,אם אכן היו בצבא ינאי  -וכמסתבר כבר קודם לכן

 -שתי חטיבות שהיו חמושות ופעלו בסגנון הלחימה של הלגיון הרומי  ,לא היה למחבר

108
109

110

,

שצמן לעיל  ,הערה , ) 71
שצמן ( שם )  ,עמ ' . 121

עמ ' ; 113

מגילת מלחמת בני אור בבני חושך

.6

5

.

( פלטה ) ה ~pilum -

( או

.

ראה במצבת הלוחם הפיסידי אצל  :בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '  , 582ובאיור בעמוד הבא  ,וכן בפסלים
ובפיסלונים של לוחמים גלאטים המובאים בספרי ( לעיל  ,הערה  , ) 93עמ '  , 301 , 295 , 38ועיין  :פוליביוס ב . 9 . 30 ,

וקתדרה

בצלאל

42

בר  -כוכבא

למחברים ) של המגילה כל קושי לקבל מידע על אי אלו מרכיבים של הלחימה הרומית בת הזמן

.

ולשלב אותם במגילה בדרך יצירתית ומלאת דמיון כפי שנראה להלן  ,לא ניתן להוכיח כי יש במגילה
מרכיבים צבאיים רומיים שהם בהכרח מאוחרים לראשית ימי

י,

11 ,ע

-

ינאק יתר על כל  ,המרכיבים הצבאיים במגילה התואמים
( בשינויים הנזכרים ) בו את המידע על הצבא הרומי נוגעים

-

'

כמעט אך ורק ללוחמי ' מערכות הפנים '  ,דהיינו ליחידות
הכבדות למחצה שבקדמת שדה המערכה ובמרכזו  ,המקבילות
ל ' לוחמי

המאה '

של ינאי .

111

גם בחינת צורתו של כלי נשק

בעל חשיבות מרכזית  -הרומח של ' מערכות

הפנים '

-

ומקורות ההשראה האפשריים שלו מקרבת ביותר אל הדעת

את הקדמתה של המגילה .
שצמן עצמו מאחר את המגילה  -במידה לא מועטה של היסוס

 -לתקופה שלאחר הכיבוש הרומי  ,וזאת משני

נימוקים .

הנימוק האחד  :התפקיד החשוב של ' דגלי הביניים ' יש בו כדי
להזכיר את מעמדם ומשקלם המספרי של כוחות העזר
(ה -

%1118ם) 8

החל מסוף תקופת הרפובליקה  ,כוחות שהיו

.

מורכבים אף הם מרגלים ופרשים קלים וכבדים למחצה ברם
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למחצה נלחם בחרב
ובמגן ( שחזור )
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יחידות מגוונות מן הסוג של ' דגלי הביניים '  ,ובמספרים לא
מבוטלים  ,מילאו תפקידים חשובים בצבאות היהודיים במהלך
קרבות כבר בשלב השני של פעילותו של יהודה המקבי  ,לאחר

ין -

"

;:

-:
:

טיהור המקדש ( ודומה שעל כל איל חילוקי דעות )  ,כמוהם

.

ככוחות הקלים והכבדים למחצה בצבאות ההלניסטיים ולכן

אין מניעה לראות במעמדם של ' דגלי הביניים ' במגילה המשך השילוב של שיטות הלחימה היהודיות -
1

ההלניסטיות עם החימוש המיוחד של

' מערכונן

הפנים ' שבסגנון רומי למחצה  ,ולאו דווקא משום

השפעה רומית  .ואין זו אלא עדות נוספת לאקלקטיות של המגילה  ,ששצמן הצביע עליה בדין .

הנימוק האחר של שצמן לאיחור המגילה לאחר הכיבוש הרומי הוא ש ' השארת מרווחים בין היחידות
השונות והנעת היחידות האלה בין המרווחים במהלך הלחימה תואמים גם את הצבא הרומי שהתבסס

על מניפולים  ,אך בעיקר את שיטת הפעלת הקוהורטות ' .
111

אליבא דאמת  ,העיקרון של הנעת כוחות

וראוי להביא בהקשר זה את דברי הסיכום האינטואיטיוויים של סגל  ,שנאמרו בלא שעמד על ההשפעה הרומית
על הרכב צבאו של ינאי  ' :יותר מתקבל על הדעת

...

שמחבר המגילה לקח את החומר הצבאי שלו מאת הצבא

.

היהודי שבדורו  ,צבא החשבונאים  ,ואפשר שלא הכיר את ציודו ולחימתו של הצבא הרומאי ואם בחומר הצבאי
שלו מופיעה השפעה רומאית  ,לא מחבר המגילה הוא ששאל מהרומאים  ,אלא ראשי הצבא של החשמונאים הם
שלמדו מן הרומאים  ,והם שחיקו את הצבא הרומאי שראוהו והתבוננו בו ובציודו ובתכסיסיו במשך הביקורים
לרומי במלאכות המדינית והצבאית ששלחו השליטים המקבים והחשמונאים  ,ואף יוחנן הורקנוס עצמו '  .ראה  :סגל

( לעיל  ,הערה , ) 74

עמ ' . 18

43

הקרב בין תלמי לסירוס לאלכסנדר ינאי

הכתוב במגילה תואם יותר את תקופת

112

קדימה ואחורה במרווחים היה זהה בשתי

:

התקופות .

קוהורטות רק במה שנוגע לעצמתם המספרית

י,4

ולהרכבם הטקטי ( בעיקר הלגוון של כלי ההטלה

יען

המניפולים עברו במרווחים המניפולים של

והירי ) של הכוחות שעברו בין המרווחים  .בתקופת
 ,, (, velitesשהיו
הקלים )
 . . .ו ]ן וכן הרגלים ,
.
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מבהינת העצמה  ,המספרים ומגוון החימוש לכותית העזר

"

ל

הרומיים  .אולם

של סוגי יחידות

אשנ

,

8נ

4

,

מאתר ששיתופם של ' אנשי ביניים ' במספר גדול ובמגוון רב
הצבאות ההלניסטיים
וכלי נשק ( לרבות כלי הטלה ) מאפיין כאמור את
משום השפעה של תקופת
והיהודיים בני התקופה ניחן לראות בדרך הפעלתם במרתתים

ה טרא ,
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תקופת המניפולים והקוהורטות גם יתד

מתברר מן העובדה שהמגילה אינה מזכירה מרווחים כלשהם

שגשש

ייה

.

י

"

,

יפולים מ ה ווים האדוריים ראה  :שצמן לעיל  ,הערה , ) 71

וההפניות הביבליוגרפיות
עמ ' 126

תדרה

44

בצלאל בר  -כוכבא

~

ה ' מערכות ' דומה לזה שבין המניפולים או לזה שבין הקוהורטות  ,או למרווחים שבין
הלגיונות באחת
מן
התקופות 113

.

ואדי כפרנג ' ה
לעבר הגדה הצפונית

התבלוט משנת 1996

אם לחזור להצבה הראשונית ולכיווני התנועה של ' דגלי הביניים ' במרווחים  :ידין הסב את
תשומת הלב
לעובדה ש דגלי הביניים ' הוצבו במגילה  ,כמקובל ( צ " ל  :כפי שנעשה לא אחת  ,ב " ב ) בצבא הרומי ,

מאחירי

 ,מערכות הפנים '  ,הלוא הן

' היחידות הרומיות '  ,ורק עם תקיעת ' חצוצרות המשוב ' עברו דרך

' שערי המלחמה '  ,היינו במרווחים שבין ' מערכות הפנים ' . ) 4 - 3 . 9 ; 1 . 6 - 15 .
בהמשך לכך כותב שצמן :
ההלניסטיים  ,הוצבו תמיד  -לדעת ידין ואחרים  -בקדמת החזית .

לעומתם הכוחות הקלים

(5

114

במערך הפלנקס של הצבאות ההלניסטיים עמדו החיילים צפופים זה

לזה .

בכל ואת ממליצים מחברים

עתיקים של ספרי טקטיקה על פתיחת מירווחים בתוך הפלגקס כדי שהחיילים הקלים ( קלעים  ,קשתים
וזורקי כידונים ) שפעלו בתחילת הקרב  ,יוכלו לסגת אל עורף מערכת הקרב לפני שחיילי הפלנקס ינועו

לפנים לקרב המגע עם האויב . . .
עורפה
113

[ בהערה מפנה שצמן

יש דוגמאות ברורות שהחיילים הקלים עברו במרווחים בתוך הפלנקס אל

לאונסנדרוס  ,סטרטגיקוס יט ,

;1

.

אפיאנוס  ,סריאקי  ,לה  ,ב " ב ) אולם תנועה

דברי המגילה על המרווחים שבין ' מערכות הפנים ' אינם ניתנים לקריאה בשל הבליה של השורות המתאימות
 ; ) 17 - 16ניסיונות השחזור השונים של ידין הם בחזקת השערה בלבד ,
וגם אין בהם כדי להועיל להכרעה בשאלת
הזמן ראה  .ידין ( לעיל
הערה  ) 70עמ ' 55נ 156
ירץ ( שם עמ ' . 148
(

5

114

"

.

protaxis

בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי

של עוצבות בתוך מערך הקרב אל שטח הלחימה שבין מערכות הקרב וחזרה

45

למקומן לא היתה נהוגה
יכולתו וגמישותו של

.

בצבאות ההלניסטיים שבמרכזם עמד הפלנקס לעומת זאת  ,תמרון כזה הולם את
הקוהורטות  -ואף עוד
הצבא הרומי שהתבסס על הקוהורטות כעוצבות טקטיות עצמאיות במערך של
או השלישי להתקדם
 115שהוצבו בדרג השני
קודם במערך של המניפולים  -היו מירווחים שאפשרו ליחידות

.

לחזית וליטול חלק בלחימה או לסגת מקו ההזית לפי הצורך .

גם על הצבת הכוחות

בניגוד לאמור  ,ה ' טקטיקאים ' שעסקו בדרכי הלחימה ההלניסטיות מוסרים

הקלים והפלטסטים  ,שהם רגלים כבדים למחצה  ,מלכתחילה מאחורי הפאלנקס

ועל פחיתת שורות

( אליאנוס ,

הפאלנקס למעבר הכוחות הקלים  ,ואפילו פלטסטים ופרשים  ,תוך כדי מהלך הקרב
המידע מספרי
תיאוריה טקטית ו  ; 5 - 4 7 ,אריאנוס  ,אמנות הטקטיקה ו  ; 2 9 ,שניהם שאבו את
אסקלפיודוטוס  ,תלמידו
טקטיקה הלניסטיים שקדמו להם ) ראויים במיוהד לתשומת לב דבריו של
פוסידוניוס על ענייני טקטיקה
של פוסידוניוס איש אפמיאה  ,שככל הנראה עשה שימוש בחיבורו של

.

.

.

.

אסקלפיודוטוס מוסר על מגוון צורות הצבה של הכותות הקלים והכבדים למתצה :
שקמים וגם הפלטסטים מוצבים על ידי המפקד על פי הצרכים המתאימים  ,לעתים לפני
ל

הפאלנקס  ,לעתים מאחורי

.

'( ך ,י ?רכות

הפאלנקס  ,פעמים אחרות 1באגף ] ימין וגם ב1אגף ] שמאל וצורת דיבבה ] הראשונה נקראת בשם

קדמית)  ,ואילו השנייה

( דייעיכות מאחור )  ,והשלישית

hypotaxis

ההיערכות ' = היערכות
prosentaxis

( ' תוספת בתוך

.

) 116

.

נההיערכות ] הזו נקראת

אגפית ) ויש גם שדלם משולבים בתוך הפאלנקס וערוכים בצד וכל ] לוחם ( צ " ל  :יחידה
משום שיש בה שילוב של ויחידות ] שאינן
בשם  ( parentaxisמילולית  ' :היערכות בפנים  -ליד ' = היערכות משולביו
)1 ,
זהות  ,כמו של קלים בצד הופליטים ( חיילים כבדים ) ( אסקלפיודוטוס  ,אומנות הטקטיקה ו

,

.

אסקלפיודוטוס מעוגנת

בדיקת תיאורי הקרבות ששרדו מן התקופה ההלניסטית מראה שהחלוקה של
קלסיפיקציות תאורטיות
היטב במציאות הצבאית של התקופה  ,והיא אינה נובעת מן הרצון ליצור
לערוך
( כפי שהוא מנסה לעשות לא אתת במקומות אחרים בחיבורו ) אין בידינו נתונים מספיקים
רק שעל פי
סטטיסטיקה מייצגת של מידת השכיחות של כל אחת מצורות ההיערכות ניתן לומר
רווחת יותר מכל
החומר הקיים אי אפשר לקבוע שהצבת הכוהות הקלים בהזית הפאלנקם הייתה

.

.

צורות ההיערכות האחרות גם יהד .

אם כך היה במערך הפאלנקס  ,על אחת כמה

117

וכמה שכך היה

ביחידות היהודיות שעברו הסבה לשיטת המלהמה הרומית בימי החשמונאים .
115
116

.

שצמן ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ ' 125 - 124
 n5איש אפשרי  :הצבת חייל קל ליד כל חייל פאלנקס הייתה משבשת את המערך
הכתוב ap ' v pa ~ UTTOVTUI
להצבה של יחידות
~
שהכוונה
מסתבר
התקופה
מקרבות
העולה
פי
על
.
שלו
האפקטיוויות
ומבטלת לחלוטין את
 ) 84 ,מאחר שטעות

.

קלות בין היחידות הכבדות בקו אהד ( כך למשל בקרב רפיה  ,ראה  :פוליביוס ה 79 ,
שלא
פירש
שאסקלפיודוטוס
פלאוגרפית אינה נראית במקרה זה ( נוסח נכון היה צ " ל  :תק , ( nap & 4נראה
0ן 0 %ז  " 1 51 Kaiן1478

.

כהלכה ,

"

מסיבה זו או אהרת  ,דברים שמצא אצל פוסידוניום מסקנה זו עולה גם מהמשפט העוקב :
 404. apEveEaעש ) 0קסע14זט '  ] 1 , 51סזע4ק " ן המילה עש ) 0קסע 4מורה שמדובך על
 " 1ז ) גן ' 6ק ת עשג ) ון olov
הוסר אחידות '  ,אלא
הצבת יחידות קלות בין הכבדות  ,שכן שילוב סימטרי של לוחם כבד~ ליד לוטם קל אינו יוצר '
יחידות מסוגים

,

"

.

להפך גם צורת הרבים

"1

ז ) גן6

מרמזת שבמקור שבו השתמש אסקלפיודוטוס דובר על שילוב של

שונים בצורות שוגות זו ליד זו ולא על שילוב של
117

.

יחידים .

בהזית הפאלנקס -

אסתפק בדוגמה אחת לכל צורה של היערכות מן הקרבות המרכזיים של התקופה  :כוחות קלים
 ,ט,
מקבים א
קרב תרמופילי  ,שנת  191לפה " ס ( אפיאנוס  ,סריאקי  ; 83 ,ובמקורותינו  :קרב אלעשה ,
היערכות מאהורי
);
קלים בחזית אחד האגפים  ,ולא בחזית המרכז  -קרב עזה שנת  312לפה " ס ( דיודורוס יט 3 83 ,

י ) ; כוחות

.

ןיןדרה

קתדרה

בצלאל בר  -כוכבא

46

בלוחמה הלניסטית הצבתן של יחידות קלות מאחורי הקווים הקדמיים של הכוחות הכבדים בשעת
ההיערכות והעברתן לקדמת הכוחות לאחר תחילת הקרב נבעו מתנאי השטח  ,מן המהלכים המוקדמים

.

וכיוצא באלה כך בקרב צפון לא הוצבו הכוחות הקלים בקדמת החזית ; אצל היהודים הוצבו בקדמת

החזית היחידות ' הרומיות '  ,ואצל התלמים  -הפאלנקס .

118

אין לדעת מדוע בחר מחבר המגילה דווקא

בווריאציה זו של הפעלת הכוחות הקלים ; אולי עשה זאת בהשפעת קרבות של החשמונאים שצפה
בהם או שמע עליהם  ,ואולי משום שהיה בווריאציה זו כדי לשוות יתר ציוריות וטקסיות ( יהד עם

.

דינמיות של תנועה ) למהלכים הצבאיים מה שחשוב לעניינו הוא שדרך זו של הצבת הכוחות הייתה

וגם קודם לכן .

ידועה ואף שכיחה בארץ בתקופת ההשמונאים

ראיה אחרת של ידין לאיחורה של המגילה היא אזכורה של ' מערכה חליפה ' של ' מערכות הפנים ' או

של ' דגלי הביניים '  ,דהיינו

כוח שהוצב ברזרבה

( 16

.

לדברי ידין ' לפנינו כאן הוכחה ברורה

, ) 11 - 10

על קיום המושג " רזרבה " שנוטים לייחס את המצאתו לצבא הרומאי בכלל ,

ולימי קיסר בפרט ' .

119

ואולם יחידות רזרבה מופיעות  ,כפי שמציין ידין עצמו  ,כבר בתיאור הצבא הרומי אצל פוליביוס ( יח ,

. 32

.

 , ) 6 - 2דהיינו באמצע המאה השנייה לפה " ס יתר על כן  ,באותו הקשר מזכיר פוליביוס קיומו של

כוח רזרבה בקרב כוחות הפאלנקס ההלניסטי ( שם ,

אלכסנדר הגדול בקרב גאוגמלה שנערך בשנת

331

.) 5

דבר זה נאמר במפורש כבר על הפאלנקס של

לפה " ס ( אריאנוס  ,אנבסיס  ,ג  , ) 1 , 12 ,והוא עולה

גם מן התיאור של הקרב שניהל אנטיוכוס השלישי נגד הנציב המורד מולון בשנת

( פוליביוס ה ,

, ) 5 , 53

221

לפה " ס

שימוש בכוחות רזרבה של רגלים ופרשים ( לעתים הצבתם בהסתר או במארבים

נזכר לרוב ב ' סטרטגמטה ' ( ' תכסיסים צבאיים

')

של פוליאנוס ,

)

הסופר  -המלקט המוקדוני בן המאה

השנייה לספירה ששימר אירועים רבים ואנקדוטות רבות מן הלוחמה של השליטים ההלניסטים ובעלי
בריתם  ,והדבר מתברר גם מתוך עיון בכמה מן המקורות לקרבות המרכזיים של התקופה ובספרות

של ה ' טקטיקאים ' .

120

הפאלנקס שבמרכז  -קרב פידנה  ,שנת

168

לפה " ס ( ליביום מד ,

41

.

;2

בנסיבות שנוצרו ,

ה ~rcaetrati -

הפלטסטים ,

שימשו כתחליף לכוחות קלים במערך המרכזי של פרסאיס מלך מוקדון ) וכן בצבא ארכלאוס במלחמת מיתרידטס

.

הראשונה ( פרונטינוס ב  ; ) 17 3 ,כוחות קלים מאחורי האגפים  -קרב גאוגמלה ( אריאנוס  ,אנבסיס  ,ג ,
 ; ) 3 - 2יחידות לוחמים קלים בין יחידות הפאלנקם שבמרכז  -קרב רפיה שנת  217לפה " ס ( פוליביוס ה , 79 ,
ויש שהכוחות הקלים הוצבו בקצה האגפים בקו ישר עם הפרשים  -קרב מגנסיה  ,שנת
; 40

אפיאנוס  ,סריאקי

; 164

. ) 10 - 9 . 52

ידין שלפיה במערך ההלניסטי לעולם הוצבו הכוחות הקלים

המקורות  .ראה  :ידין ( לעיל  ,הערה

) 70

.

כ ~promakhoi -

53

.

)3 - 2

.

ההנחה הקטגורית של

בקדמת החזית אינה עומדת אפוא במבחן

הנחה זו מופיעה בספרים ובמחקרים אחדים  ,וגם כותב שורות אלה חטא

בהכללה זו ; ראה בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ ' , 16 - 15

120

לפה " ס ( ליביוס  ,לז ,

ידועות גם וריאציות גוססות  ,כגון שילוב של יחידות קלות בקרב פרשים

באגף אחד או שניים  -צבא אנטיוכוס השלישי במלחמה נגד מולון ( פוליביום ה ,

119

.) 84

ומאחר שיש ספק אם שני המקורות מסרו במקרה זה כהלכה את דברי פוליביוס  ,אפנה

גם לצבא מולון  :פוליביוס ה ,

118

189

12

.

ראה לעניין זה להלן  ,עמ ' .
ידין לעיל  ,הערה  , ) 70עמ ' . 160

וכן בספרי העברי ( לעיל  ,הערה  , ) 93עמ '

. 35 - 32

52

(

עיין למשל במקורות על קרב עזה ( דיודורוס יט ,

. 82

 , ) 4סלסיה ( שנת

; 222

פוליביוס טז , ) 37 ,

. ) 78

 ; 197פוליביום יח  , ) 3 . 22 , 2 . 21 , 9 , 20 ,ותרמופילי ( אפיאנוס  ,סריאקי ,
שבהצבת כוחות רזרבה נמצא אצל אונסנדרוס  ,סטרטגיקוס  ,כב  . 4 - 1 ,המחבר ,

קיגוסקפלי ( שנת

פירוט מעניין של האפשרויות

יווני בן המאה הראשונה לפה " ם ,
אולם הוא עשה שימוש גם במקורות על

עיבד בספרו בעיקר חומר הנוגע לצבא הרומי ראה בהקדמה  ,סעיף .
צבאות יווניים והלניסטיים שמסרו בין השאר על דרכי פעולה צבאיות שהתגבשו במשך הדורות בצבאות שונים .
(

)8

הקרב בין תלמי לתירים לאלכסנדר ינאי

ואין להקשות על העדר אזכור של הרגלים הקלים

)  Peelitesוה ~turmae -

47

של הפרשים  ,שהיו חלק תקני

של הלגיון בתקופת המניפולים  ,במסגרת תיאור ' מערכות הפנים '  .ראינו ששורה ארוכה של פרטים
הנוגעים לחימוש  ,להרכב ולצורת ההיערכות ולדרך הפעולה של הלגיון  ,אם בתקופת המניפולים ואם
בתקופת הקוהורטות  ,חסרים במגילה מסיבה זו או אחרת או שהם מקבלים צורה שונה

לחלוטין .

במקרה זה אפשר שתפקידם המרכזי של ' דגלי הביניים ' הוא שהפך למיותר את שיתופם במערכה של

הרגלים הקלים והפרשים המעטים של הלגיונות.
לסיום העיון בשאלת זמנה של המגילה  ,מספר מילים על פשר האופי האקלקטי של התיאורים

.

הצבאיים  ,שיש בהם כדי לערבב את דעתנו כמי שאמונים לתור תדיר אחר אחידות היסטורית האופי

.

האקלקטי ניכר בכל דף של המגילה  ,ולא רק בתיאורם של כלי נשק ומבנים צבאיים המגילה גדושה
במרכיבים ופרטים שנאספו מכל הבא ליד  ,מן הספרות של תקופות קדומות  ,ממסורות שבעל  -פה

ומהווי התקופה  ,כדי להרשים ואף להדהים את הקורא במידת הגיוון והייחודיות שבהם  ,וברוב טקס

.

והדר כל זאת כיאה לגודל המעמד ולחשיבותם של אירועים הרי  -עולם בשנות הקץ  ,האמורים להביא

.

לשינוי דרמטי במצבה של הכת  ,של עם ישראל  ,ושל העולם כולו על רקע זה יש להבין את טיבה
של המרקחת המיוחדת שרקח לו המחבר בעיצוב צבא בני אור

ודרכי פעולתו .

ד  .השלבים המוקדמים ומהלך הקרב
מל הדיוז לעיל על אפשרויות התנועה של הצבא התלמי מתברר שתלמי לתירוס

,

שפעל קודם לכן

נגד יישובים יהודיים בגליל  ,עבר את הירדן באחת המעברות של עמק בית  -שאן והתקדם דרומה
בחלק המזרחי של עמק הירדן לאורך מדרגת הקור הרחבה יחסית  ,שבה ניתן היה להיערך לקרב חזיתי

בשעת הצורך  .מטרתו הייתה  ,כפי שנאמר במפורש  ,לכבוש את ' יהודה ' ( יג ,

. ) 336

הכוונה מן הסתם

.

להר יהודה  ,מקור הכוח העיקרי של הממלכה היהודית עם תום הקרב החל תלמי לתירוס לרדוף אחרי

.

כוחותיו הנמלטים של ינאי ולעשות שמות ב ' כפרים אחדים של יהודה ' הדעת נותנת שהמשיך בדרכו

בבקעת הירדן עד ליישובי היהודים שבבקעת יריחו  ,שמצפון מערב למעבר אדם  -ד  %א  ,ואולי אף

מערבה להם .
בשלבים הראשונים של ההיערכות לקרב התייצב ינאי עם צבאו בחלק הצפוני של עמק הירדן
המרכזי כדי למנוע מתלמי לתירוס להמשיך לפעול נגד יישובים יהודיים בבקעת יריחו ובפריאה

 חבל ההתיישבות היהודי הסמוך בעבר הירדן המזרחי  -ומן הסתם גם כדי למנוע ממנו לחבורלשומרונים  ,בעלי בריתו משכבר הימים  ,לקומם אותם ולהשתמש בשירותיהם ובעזרתם למסע

לכיבוש הר יהודה .
.

בחירתו של שדה הקרב דווקא ליד תל א  -מעידיה אינה נראית מקרית בשל גובהו ומיקומו המיוהד

פשר תצפית טובה ורחוקה יותר מכל תל אחר בסביבה לעבר הגזרות שהיו רלוונטיות לתכנון

הוא
~

בקטע הנזכר אצל אונסנדרוס אין דבר הקושר את התיאור דווקא להיערכות הלגיונריפ ( וכדי למנוע סיוע של
שווא  :המילה ' פאלנקס ' המופיעה בקטע מציינת אצל אונסנדרוס גם את המערך הקרבי בכללותו )

.

שתדיק

ץתדרה

48

בצלאל בר  -כוכבא

המערכה וניהולה  :מתל א  -סעידיה ניתן היה לצפות למרחק רב צפונה ולעמוד מבעוד מועד על גודלו
והרכבו הטקטי של צבא האויב כדי לתכנן את המערכה

בהתאם ; הוא אפשר תצפית מערבה לעבר

גאון הירדן  ,הירדן עצמו וגבעות חוור הלשון הסמוכות לירדן שמצפון ומדרום לתל מצד אחד ולעבר
מורדות הגלעד ומוצאותיו שמצפון לנחל כפרנג ' ה מצד אתר  ,כדי לגלות מקומות מסתור של כוחות

רזרבה שיכלו להופיע לפתע מן האגפים ולהכריע את המערכה ; וכמקובל במלחמות הלניסטיות  ,הוא
יכול היה גם לשמש קרש קפיצה להסתערות של פרשים על האגף הימני של הצבא התלמי תוך ניצול
התאוצה ויתרון מסוים של

גובה .

121

.

נחל כפרנג ' ה חצץ כאמור בין הצדדים  ,וגם הוא השפיע על בחירת שדה הקרב בידי ינאי יוספוס מרהיב
מעט על דבר מעבר הנחל בידי הכוחות התלמיים  ,אם כי גם הפעם במקוטע  ,ונחוצה השלמה לדבריו
לאור תנאי השטח  ,הרכב הצדדים  ,ההיסטוריה הצבאית של התקופה וכן האפשרויות הצבאיות

.

המסתברות עוד לפני כן נרמז שלכוחות התלמים הכבדים הקדמיים היה יתרון תאורטי על הכוחות

היהודיים הקדמיים .

122

כפי שכבר ציינתי  ,קביעה זו הולמת את הרכב אותם כוחות ופני השטח השטוחים

.

המשתפלים במתינות דרומה בשטח שכזה יש לפאלנקס כשלעצמו יתרון על כוח כבד למחצה בסגנון

.

רומי  ,כאשר אין מביאים בחשבון נתונים אחרים לנתונים האחרים מרמז הכתוב בהמשך :
למרות

זאת  ,מאחר שמבהינות אחרות חיילי תלמי היו נחותים [ מצבאו של ינאי ] הם קרבו בזהירות אל [ מול פני ]

.

הסכנה ברם פילוסטפנוס הטקטיקן החדיר בהם לא מעט אומץ  ,כשדרבן אותם לצלוח את הנחל  ,במקום ש [ היהודים ]

דיקימו עוד קודם לכן את המחנה [ שלהם ]  .ואלכסנדר דמזליט שלא למנוע את המעבר  ,שכן

חשב שאם [ יתייצבו

לקרב ] כשהנחל בגבם  ,יקל [ עליו ] ללכוד את האויב  ,שלא יוכל לברוח מ [ שדה ] המערכה ( סעיפים

) 340 - 339

.

דברים אלה  ,שנלקחו מניקולאוס  ,משקפים אל נכון את ההערכה של המקור הראשוני  .הקביעה
' שמבחינות אחרות היו חיילי תלמי נחותים [ מצבאו של ינאי ] ' מכוונת מן הסתם ליתרון המספרי הכללי

של היהודים  ,לגודלן ולהרכבן הטקטי של שאר יחידותיהם וליכולתן לתמרן בשטח יהד עם הכוח הרומי .
יש לזכור שהצבא של תלמי לתירוס היה צבא של מורד שבסיס הכוח שלו היה מחוץ למולדתו  ,ושאמצעיו

.

היו בהכרח מוגבלים הקביעה הכללית דלעיל מכוונת בוודאי גם לנתוני השטח שהקנו יתרון ליהודים :

השליטה על תל א  -סעידיה והצורך של צבא לתירוס לצלוח את הנחל שהפריד בין הצדדים .
יוספוס אומר במפורש שהנחל הרתיע את התלמים מלפתוח במערכה  ,אך הוראתו של המפקד -

הטקטיקן התלמי פילוסטפנוס להצות את הנחל נסכה אומץ באנשיו והם הסתערו על היהודים  .ינאי
מצדו החליט שלא למנוע מן האויב לעבור את הנחל  ,ולא להקשות עליו  ,והעדיף לנצל את הנחל

.

כמכשול מעכב במקרה של נסיגת האויב כיצד ניתן להבין את

האמור ?

נחל כפרנג ' ה יכול היה לשמש מכשול אסטרטגי למעבר רק בשיאם של ימות הגשמים  ,כאשר עלה

.

על גדותיו והציף את השטח שמשני עבריו ואולם הצבא התלמי לא היה בוחר מלכתחילה לעבור דרך
121

השווה להתייצבותו של אגף הפרשים הסלווקי השמאלי בפיקודו של אנטיוכוס ' הצעיר '  ,מי שהיה מאוחר יותר

אנטיוכוס הרביעי אפיפנם  ,בקרב פנפון  :פוליביוס טז  .8 , 18 ,ועיין  :ב ' בר  -כוכבא  ' ,גירסתו של זינון לקרב פניאון ' ,
ב ' עודד  ,א ' רפפורט ואחרים ( עורכים )  ,מתקרים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל  ,ג ( תשל " ה )  ,עמ ' . 56 , 53 , 50
122

ראה לעיל עמ '

. 27 - 26

הקרב בין תלמי לווירוס לאלכסנדר ינאי

עמק הירדן בעונת התורף  ,כאשר נחליו חשופים לשטפונות חזקים ממזרח  ,ואילו נקלע

.

כזה לא היה צולח את הנתל בכל מקרה והיה סב על עקביו יחד עם זאת נחל

כפרנג ' ה

במקרה למצב

מציב מכשול

ברמה הטקטית כאשר על הגדה שמנגד ניצב צבא ערוך לקרב  ,שביכולתו למנוע או

לעכב את

המעבר  ,או לשבש את יכולת ההיערכות של הכוח הצולת לתקיפה לאחר המעבר ולהעמיד

מלכתחילה במצב של מגננה .

אותו
שניתן

הספרות הצבאית העתיקה מציגה בפנינו מגוון רחב של אפשרויות לחציית מכשולי מים  .כפי
ברפסודות ,
ללמוד מחיבוריו של יוליוס קיסר  ,כאשר מדובר בנהרות רהבים נבנו גשרים  ,השתמשו

ש

ש

ןןע:::נ ::ךךנ ג  2: :ךבן  ' :ןן:

של נס

'"
;

דוגמה ומופת לחציית נהר לא גדול הציב אלכסנדר בקרב על יד נהר הגרניקוס  ,שרוחבו

המעבר הצרה ביותר המסתברת לא עלה על

20

למדי  .פרשי העילית בפיקודו של אלכסנדר צלחו את הנהר ויצרו ראש גשר על הגדה

.

בנקודת
מצוקיים

שמנגד תוך

ברומא

הממושך על ראש הגשר

והרחבתו אפשר בינתיים לכוחות הרגלים המוקדונים לעבור את הנהר ולהתייצב אל מול הכוהות

הפרסיים .

123

בנהר כמו הירדן ניצלו משהר ההיסטוריה את המעברות  ,דהיינו גזרות שהזרימה בהן דלילה

כתוצאה

.

מהתמוטטויות מקומיות ומפיתולי הנהר ואולם תציית מעברות מחייבת היערכות במערך של טור ולא
נחל
בפרישה רחבה  ,דבר שמעמיד את הכוה במצב של מגננה בעת ההצייה במכשול קרקעי ברוחב של

.

123

על קרב זה נכתבו אין ספור מחקרים  .אסתפק בהפניה למחקר אחד בלבד  ,שהוא
הטוב ביותר ) ובו ביבליוגרפיה כמעט מלאה והפניות לדברי קודמיו :
1974

. Stockholm

68 - 77

( אם כי לא

ביותר
הפרטני
Nikolitsis
, The
אוליBattle
0

.ז  .א

ניסיונו
מבין הפריטים הביבליוגרפיים הרבים שהופיעו לאחר עבודה זו אציין  -ולי רק בשל
א
. 0 . ].

הצבאי העשיר של המהבר  -את סקירתו של :
 .קק

Granicus ,

,

Statesman , London 1981 ,

Alexander the Great: King, Commander and

חצ

" ת נחל על
גשר רפסודות -

מ '  ,עומקו לא היה רב  ,ואולם גדותיו היו

כדי מאבק פנים אל פנים עם הכוח הפרסי שניסה לחסום את דרכם המאבק

ק

Hammond,

גב'

:יםס

50

בצלאל בר -

.

כפרנג ' ה ניתן להעביר כוחות בעזרת חבלים הנמתחים משני עברי המכשול אולם דרך זו אפשרית

.

מסיבות מובנות רק לכוחות מצומצמים בתנאים הספציפיים של נחל כפרנג ' ה הסכנה העיקרית שהציב

.

הנחל עצמו נבעה מקרקעיתו החלקלקה ומן השקעים הטובעניים הפתרון הפשוט במקרה כזה הוא

להטיל גזרי עצים עבים  ,ענפים ושיתים לנחל כדי

' לרפד '

.

את קרקעיתו גזעים עבים לא היו זמינים

.

בקרבת מקום  ,לכן ניתן היה להסתייע רק בצמחייה קלה יותר ואולם זו דרכה להישטף כעבור מספר

.

שעות על ידי הזרם  ,ולפיכך לא היה בה כדי לסייע במקרה של נסיגה  -בריחה נחל כפרנג ' ה היה הופך

למלכודת במקרה של התפתחות כזו  .לאור האמור לעיל ניתן להבין את השיקולים של שני הצדדים .

- -- - - - -

-

- .

לפיקוד העלתן התלמי היה אינטרס ברור שלא להתמהמה ולחצות את הנחל  ,שכן מרת הגור
שמדרום לו משתפלת במתינות בכיוון ההסתערות התלמית ומתאימה לקרב של כוחות כבדים הרבה

.

יותר מן הגזרות שמצפון לנחל ואולם בתנאים שעמדו בפניהם  -דהיינו יתרון מספרי כולל נראה לעין
של הכוח היהודי ומכשול המים שניצב בחזיתם  -היססו הכוחות התלמיים לעבור את הנחל  ,והיה צורך
בדוגמה אישית מצד מערכת הפיקוד או בתמרון שאין ממנו חזרה  ,והמביא בהכרח להתנגשות  ,כדי

.

.

לגרור את הצבא כולו לקרב כך עשה אלכסנדר בקרב הגרניקוס מעשה דומה מיוחס בספר מקבים א
לשמעון החשמונאי  ,אל נכון ליוחנן בנו  ,בקרב נגד קנדבאיוס בעמק איילון שעה שהתגבר על מבוכת

חייליו בכך שצלח ראשון  -כמסתבר עם פרשיו  -את הנחל שחצץ בין הצבאות הלוחמים
124

(

טז  ,ו . ) 7 -

המעשה מיוחס לשמעון  ,ואולם הדבר עומד בסתירה לאמור מספר פסוקים קודם לכן בספר מקבים א  ,לפיו

124

שמעון

הקרב בין תלמי למירוס לאלכסנדר

ממדיו של נתל איילון  -שלא בעונת הגשמים והשיטפונות  -היו פחות

.

כפרנג ' ה בימים כתיקונם ברוח זו יש להבין את ההוראה החד  -משמעית של

מכשול המים .

מרשימים מאלו של נחל
פילוסטפנוס לתצות את

אם להקיש מן המקבילות דלעיל  ,ייתכן שלפקודה התלווה מעשה

125

הפיקוד העליון או של פילוסטפנוס עצמו  ,מעשה שנסך על הלוחמים רוח

ינאי

51

קרב .

חריג של מערכת

ההצייה של מכשול

המים הייתה מעשה שאין ממנו חורה והיא הובילה בהכרה להתנגשות בין הצבאות  .לעבור את הנחל .
אליבא דאמת לנוכח העדר התגובה של ינאי לא היה צורך לגלות אומץ לב מיוחד כדי
על פי הכתוב לא ניסה אלכסנדר ינאי למנוע את הציית הנחל והעדיף לשים את

מבטחו בשיבוש מערך

.

האויב בשל מכשול העבירות  ,במקרה של נסיגה על פי רות הדברים מסתבר שהיה

מעוניין שהכוח

.

שמולו לא יירתע  ,יעבור את הנחל ויתייצב לקרב משום כך היה חייב בשלב מסוים -

כאשר הבחין

רפיון מכוון

בהירתעות של האויב מלעבור ולהיכנס לקרב  -להתרתק מעט מגדת הנחל ולהפגין
הפרעה ולערוך את
במערך הכוחות שלו בדרך שתאותת לצד שמנגד שיוכל לצלוח את הנחל ללא
במערך התקפי
כוהותיו בצורה מסודרת מן המעט המסופר על מהלך הקרב נראה שהתלמים אכן נערכו
מסודרים כדי למנוע
בצורה מסודרת איתותים מסוגים שונים על נכונות לעריכת קרב בתנאים

.

.

מצדו שאף

.

השתמטות וכדי להביא להכרעה מידית ידועים היטב מן הלוחמה ההלניסטית  -הרומית ינאי
מקום לחשוש
להביא לידי הכרעה במקום  ,אולם מסיבות שונות מאלה שהניעו את האויב  .היה
יהודיים בצפון
שהשתמטות של תלמי לתירוס מקרב מגע עלולה להביא להמשך הפגיעות ביישובים
היה להוביל
הארץ  ,אם בידי תלמי עצמו ואם באמצעות בעלי בריתו  ,ומה שגרוע מכך  :הדבר עלול
לתירוס
לאיחוד של המיליציות של הערים ההלניסטיות העוינות לינאי ולהצטרפותן לצבאו של תלמי
 ,שלא חלף זמן רב מאז
וכן להתקוממות כללית של השומרונים  ,בעלי בריתו  ,ואולי אף של האדומים

של דבר להר

.

גיורם הכפוי ( בשנת  ) 112בעקבות התפתחויות כאלה עשוי היה תלמי לפלוש בסופו
העדיף ינאי למשוך
יהודה בכוחות גדולים יותר ובתנאי שטת נוחים פחות לצבאו של ינאי  ,בתנאים אלה
המכשול הקרקעי של
את הצבא של תלמי לתירוס לשדה הקרב ולוותר על היתרון ההתחלתי שהקנה לו
שניתן להעביר צבא
נחל כפרנג ' ה כפי שניתן ללמוד ממעשהו של שמעון החשמונאי  ,גם היהודים ידעו
שממילא אין בכוחו
דרך נחל או נהר על ידי יצירת ראש גשר ובאמצעים אתרים  ,וינאי יכול היה להבין
נסיגה ; בהוסר
למנוע צליחה שכזו הוא העדיף לפיכך לנצל את היתרון שהקנה לו הנחל רק במקרה של

.

.

היכולת ליצור תשתית ' מרופדת ' ויציבה על קרקעיתו החלקלקה והטובענית של הנהל בתנאי

בריחה

את יהבו על

.

היה כדי למנוע התארגנות מחדש ולאפשר את השמדת הכות הנסוג תלף זאת השליך ינאי
הרומיות ' שבחזית
הגודל וההרכב של צבאו ( לרבות ביטחונו וגאוותו בסגולות המיותדות של ה ' יחידות
 סעידיההכות  ,כפי שהדבר נרמז בכתוב ) וגם על האפשרויות שהקנתה לו השליטה על תל א
ההיערכות שנמסר
תיאור ההתנגשות בין הצדדים סכמטי  ,קצר ו ' אליפטי ' אף יותר מן המידע על

.

הפקיד את ניהול המלחמה בידי בניו
את הקרב
125

(

( טז ,

ג.
)

( הוא הורקנוס ) ניהל
ייתכן שנשמט פסוק שקבע במפורש כי יוחנן

ראה גם בפסוק ט .

 ,הערה

)

לעניינו של משפט זה ראה עוד לעיל  ,הערה
ראה לעיל  ,עמ ' 25 - 23

.

; 16

על מעמדו של פילוסטפנוס ראה לעיל

; 14

ועל פני השטח

קתדרה

בצלאל בר  -כוכבא

.

בקטע כל מה שנאמר הוא שמאבק הכוחות היה שקול עד שהכוח של ינאי הכה חלק מן הכוח התלמי ,

.

בעוד שהתלמים הניסו חלק אחר של הכוח היהודי אבל בשעה שהחלק היהודי המוכה נס על נפשו
ולא קיבל סיוע  ,העביר תלמי לתירוס תגבורות לחלק הנסוג של צבאו וכך עלה בידו לעצור את

.

הנסיגה כתוצאה מכך הצליח הצבא התלמי בשלב מסוים להניס את הכוח היהודי בכללותו ( ' ולבסוף

הניסו את כולו ' ,

סעיף . ) 342

מן המעט הזה ניתן לנסות לשחזר את ההתפתחויות בשדה הקרב בעזרת המידע שבידינו על דרכי

.

הלחימה ההלניסטיות והרומיות  ,דרכי הפעולה הצבאיות המסתברות ופני השטח המחבר אינו

.

מזכיר את הכוחות המתגרים )  , ( promakhoiשהיו מורכבים מלוחמים קלים בקרבות לא מעטים של

התקופה פתחו כוחות אלה את הקרב בירי הדדי בניסיון לשבש את המערכים הכבדים  ,עד שהתישו
זה את זה וכילו את תחמושתם  ,ואז נסוגו אחורה אל מעבר לקו החזית ופינו את הזירה להתגוששות

.

של הכוחות הכבדים והכבדים למחצה יתרה מזאת  ,מהגדרת ' לוחמי המאה ' היהודים והכוחות
הכבדים התלמיים

כ ' promakhomenoi -ך ~promakhountes -

בהתאמה ,

ניצבו בקדמת החזית כבר מראשית הקרב  .הכוחות הקלים  ,שבוודאי

126

ניתן ללמוד שיחידות אלה

לא נעדרו ממצבת כוח האדם של

.

שני הצדדים  ,לא נזכרו מן הסתם משום שהוצבו מאחורי הקווים של הכוחות הכבדים יותר אין לדעת
אם הכוחות הקלים נטלו חלק ממשי במהלך הקרב  ,וזאת בשל תנאי הפתיחה המיוחדים שנבעו ממעבר

.

הנחל בקרבות התקופה יצאו ברגיל שני הצבאות ממחנותיהם למערכה ונעצרו במרחק של כמה מאות

מטרים זה מזה ,

דבר שהותיר מרחב לפעולתם של המתגרים  ,בין אם הוצבו מלכתחילה בקדמת

.

הכוחות ובין אם הוצבו בעורפם מרחב כזה היה הכרחי  :הצבתם או העברתם בקרבה יתרה לכוחות
כבדים שמנגד היו מביאות להנסתם המידית עם התקדמות הכוחות הכבדים  ,ואולם לעתים קרובות

.

נסיבות מיוחדות מנעו את היווצרות המרחב הדרוש בקרב צפון אפשר ינאי לצבא התלמי לעבור

באופן חופשי את הנחל על ידי הסגה קלה של כוחותיו דרומה  .יחד עם זאת שאף  ,כנאמר במפורש
( סעיף  , ) 340לנצל לצרכיו את מיקומו של הנחל בגבו של האויב  .דבר זה חייב אותו שלא להתרחק

.

יתר על המידה ממכשול המים כתוצאה מכך לא נותר עוד מרחב פעולה של ממש לכוחות הקלים ;
הכוחות הכבדים של שני הצדדים ניצבו פנים מול פנים

ופתחו בהסתערות הדדית .

127

המאבק בין הכוחות היהודיים הרומיים ובין הפאלנקס התלמי שבמרכז החזית התנהל כרגיל ללא הכרעה

.

ברורה ואולם באותה שעה התנהלה ההתמודדות בין האגפים של הצדדים  ,שהיו מורכבים  ,כמנהג

התקופה  ,מפרשים ( הנחיתה של פרשים תלמים בחוף שקמונה נזכרת במפורש בסעיף

) 333

.

ההתמודדות

.

וההכרעות בקרבות הפרשים היו מטבע הדברים מהירות יותר אגף יהודי אחד גבר על האגף התלמי

שמנגד  ,והדעת נותנת שהיה זה האגף היהודי השמאלי  ,אותו אגף שהתמקם תחילה  ,כפי שניתן לצפות ,

.

בשולי תל א  -סעידיה  ,דבר שהקנה לו יתרון לא מבוטל באגף האחר לעומת ואת הייתה ידם של התלמים

.

על העליונה התלמים ציפו לתוצאה מעין זו לאור תנאי השטח ולכן הכינו מבעוד מועד תגבורת לעזרת

.

126

ראה לעיל  ,הערות , 8

127

אני אסיר תודה לפרופ ' ישראל שצמן על שהביא אותי בקפדנותו הרבה לחשיבה מחודשת בשאלת העדרם של

12

הכוחות המתגרים וכן להעמיק חקר

ולדייק במספר עניינים אחרים .

הקרב בין תלמי למירוס לאלכסנדר ינאי

המנצה  ,שכבר לא היה לו
האגף הנסוג  ,וזו עיכבה את בריחתו והחזירה אותו להיאבק עם האגף היהודי
 הבריחה המוחלטת של האגףיתרון גובה לאתר ההסתערות על האגף הימני התלמי לעומת זאת הנסיגה
מן האגף של הפרשים התלמים
היהודי האחר הביאה לחשיפת כוחות הרגלים היהודים שבמרכז להתקפה
ברגיל להכרעה
המנצחים  ,ובאותה שעה נמשך המאבק עם הרגלים של היריב התפתחות כזו מביאה
פרשים מן האגף
בקרב כות הרגלים שבמרכז מתקשה להתגונן בעת ובעונה אתת בפני התקפת
 ,ובעקבותיה נסים
וההסתערות של פאלנקם בחזיתו הדבר מביא לדמורליזציה בקרב הלוחמים ולמנוסה

.

.

.

.

גם שארית הפרשים באגף ה ' מנצח '  ,הנותרים מבודדים בשדה הקרב .

תצלום אתיר של
זירת המערכה
מתבה של
רגל

20 , 000

( חיל האוויר

המלכותי הבריטי ,
 14באוקטובר ) 1941

סיכום
הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ינאי שניטש בעמק הירדן בשנת

103

לפה " ס הוא הקרב

היחיד מבין

ששרד

.

המערכות הרבות שהתנהלו בימי המדינה והמלכות התשמונאית שזכה לתיאור במקורות התיאור
קרב נמצא
אצל יוספוס הועתק בקיצורים מן ה ' היסטוריות ' של ניקולאוס איש דמשק תיאור של אותו
קטוע וסכמטי ,
גם אצל סטרבון  ,אולם יוספום נטל ממנו רק מספרי לוחמים ואבדות המידע שנמסר הוא
המיוחדות  ,ידיעותינו
ואף על פי כן ניתן להציל ממנו לא מעט פרטים הכרת שדה הקרב על תכונותיו
ואחריו  -כל
על דרכי הלחימה של הצבאות ההלניסטיים והמידע על המהלכים של הצדדים לפני הקרב

.

.

.

אלה מאפשרים לזרות אור על תיאור המערכה ולהציג תמונה מסתברת של מהלך האירועים

.

תדרה

54
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~

לשם שחזור הקרב דן המאמר בשורה של שאלות  :בעיות וקשיים טקסטואליים בנוסח היווני של
יוספוס שהגיע לידינו ; מקורות המידע של יוספוס לקרב זה ודרכי עיבודם ; השיקולים האסטרטגיים
והטקטיים של שני הצדדים ; ציר התנועה שבו השתמש תלמי לתירוס בדרכו לשדה המערכה ; זיהויה
של צפון שלידה נערך הקרב ; איתורו של הנחל שהפריד בין הצדדים לפני המגע הקרבי ; תכונותיו
המיוחדות של אותו נחל שמילאו תפקיד במערכת השיקולים ובמהלכים של שני הצבאות ; פני השטח
בזירת הקרב והיתרונות שהוא העניק לכל אחד מן הצדדים ; ולבסוף  ,החימוש  ,ההרכב ודרך

ההתייצבות של שני הצבאות ושאלת העדרם של הכוחות הקלים מתיאור המערכה .
מערכת היחסים בין תלמי לתירוס ובין החשמונאים הייתה מראשיתה עוינת למדי  ,בעיקר מסיבות

שנבעו מן הסבך הפנימי בחצר התלמית  .תלמי לתירוס ששימש כקורגנט יחד עם אמו קלאופטרה
השלישית

( 101 - 116

.

לפה " ס )  ,תתר בהתמדה תחת סמכותה קלאופטרה נשענה על תמיכתם של

המפקדים העליונים של צבאה שהיו יהודים  ,ועל יחידות יהודיות שגילו נאמנות ללא סייג לה ולאמה ,
קלאופטרה השנייה  ,כבר בעת המשבר והקרע הפנימי הגדול שחל בתקופת שלטון האימים של תלמי
פיסקון

( 116 - 145

לפה " ס .
)

השפעתם של המפקדים והחיילים היהודים הביאו את קלאופטרה לגלות

.

גישה סובלנית כלפי מגמות ההתפשטות של השליטים החשמונאים עמדה זו  ,ומן הסתם גם הדאגה

לביטחונה העתידי של מצרים  -הביאו את תלמי לתירום לנסות ולהחליש את מדינת החשמונאים

.

על ידי תמיכה ביסודות הלאומיים השונים בתוכה ובקרבתה  ,ובראש ובראשונה בשומרונים על רקע
זה  -ובוודאי גם מסיבות נוספות  -סולק תלמי לתירום ממצרים בשנת

107

.

לפה " ס הוא השתלט

על קפריסין ועל חיל המצב התלמי באי  ,ופתח בהכנות למסע לכיבוש מצרים  ,לשם כך היה עליו

.

להבטיח תחילה אפשרות של תנועה סדירה בדרך היבשה לעבר מצרים במסגרת זו ניהל מגעים עם

גורמים שונים בארץ  -ישראל שהיו עוינים לחשמונאים כדי להעבירם
בשנת

103

לצדו .

לפה " ס  ,בראשית ימי שלטונו של אלכסנדר ינאי  ,נחת תלמי לתירוס עם צבאו בחוף

שקמונה  .הוא זכה לתמיכה מיידית של חלק מן האוכלוסייה המיל נת במישור החוף  .ינאי מצדו ניהל
עמו משא ומתן של השהייה  ,אולם המגעים נותקו כאשר נודע לתלמי דבר המגעים שניהל ינאי

.

במקביל עם אמו תלמי לתירוס פנה עתה לאופציה הצבאית שמטרתה הייתה להכות את צבא ינאי
ולהחליש את צבא המדינה היהודית בדרך שלא יוכלו עוד לעכב או לחבל במסעו המתוכנן למצרים

.

ובמאבק הצפוי עם קלאופטרה פגיעה קשה בינאי היה בה גם כדי להבטיח לו את תמיכת אויבי

היהודים במישור החוף  ,באזור ההר ובעבר הירדן  .תלמי לתירוס החל במצור על ישובים יהודיים
בגליל התחתון כדי למשוך את ינאי לקרב הכרעה בבקעות הגליל בהן ניתן היה להביא לידי ביטוי

.
של ינאי בלבו של הר יהודה .

את יתרונו בכוחות פאלנקס ינאי לא נענה לאתגר  ,ותלמי החליט לפיכך לפלוש לימדינת

הגרעין '

את תמונת המהלכים המסתברים לאור הבירורים שבמאמר ניתן לסכם בקיצור כדלקמן  :תלמי בחר ,
משורה של סיבות  ,לנוע דרומה לא בדרך מישור החוף כי אם דווקא בעמק הירדן  ,בדרך הקור

שממזרח לנהר  .ינאי החליט מסיבות משלו  ,שלא להסתגר בהר יהודה  ,והתמקם מדרום לנחל

.

כפרנג ' ה

ליד צפון  ,שיש לזהותה עם תל א  -סעידיה פני השטח נתנו לכוחות הפאלנקס התלמים שבמרכז החזית

in

הקרב בין תלמי לתירוס לאלכסנדר ' נאי

ככ

הכבדות למחצה  .מצד שני לינאי הייתה עדיפות

עדיפות מקומית על פני היחידות הקדמיות היהודיות
של צבאו  ,מפני שתל א  -מעידיה הקנה לו יתרונות
ללית לכאורה  -בשל היתרון המספרי הגדול
האויב מערך הגנתי  .הצורך בהציית הנחל
מודיעיניים וטקטיים  ,ומשום שהנהל היה בו כדי לכפות על
התלמיים  ,אבל דוגמה אישית שהציבה מערכת
והמערך היהודי שממול גרמו להססנות בקרב הכוחות
 ,נסכה עוז על המערך התלמי ינאי מצדו נמנע
הפיקוד התלמית  ,שחצתה כנראה ראשונה את הנתל

:

:

.

לנצל את היתרון שהקנה לו הנהל ואפשר לאויב

לעבור את הנהל באיל מפריע כדי להניא אותו

לכפות הכרעה מידית  ,ודווקא באותו

.

מלהשתמט מל המערכה שורה של שיקולים הניעו אותו לשאוף
האגף היהודי השמאלי  -כוח של פרשים -
מקום אולם פני הקרב התפתחו בדרר שונה מן הצפוי :

.

שנשען על תל א  -סעידיה  ,היכה את האגף שממול  ,אולם

לא השכיל לנצל את ניצחונו הזמני  ,שכן

הביאו להתחדשות ההתכתשות בין האגפים .

התלמים ההישו עזרה לאגף המוכה  ,עצרו את נסיגתו  ,וכך
והניסו אותו כליל משדה המערכה כוה הרגלים
באגף האתר הכו הפרשים התלמים את הכוח של ינאי
 ,שנאבק כל אותה עת בפאלנקם התלמי שממול ,
היהודי הרומי הכבד למתצה שבמרכז שדה המערכה
 ,נחשף עתה להתקפת פרשים מן האגף  ,בלא
בשטח הנותן מטבע הדברים יתרון למערך של פאלנקס
נפשו .
יכולת להתגונן  ,ונאלץ לנטוש את המערכה ולהימלט על
מלבד עצם היותו שריד יחיד למלחמות
עיקר העניין שניתן למצוא בתיאור הפרשה מבהינה צבאית -
התפתחות מעניינת בצבא התשמונאים  :הצבא
השליטים התשמונאים  -הוא בפתיחת צוהר להכרת
במתכונת של יחידות גרילה קלות חימוש סיגל
היהודי שהחל לפעול בראשית המרד של יהודה המקבי
ההלניסטיים בקרב צפון ניתן לאבחן צעד
לעצמו במהירות יחסית את דרכי הלחימה של הצבאות
הרומיים על ידי הסבת יהידות הרגלים היהודיות
נוסף  :אימוץ תלקי של החימוש ומערכי הקרב
בקנטוריות  ,וכלי הנשק ההגנתי שלהן היה
המובהרות  ,כ  8 , 000 -איש במספר יהידות אלו אורגנו
הלגיונרים  .הדעת נותנת שגם כלי הנשק
גרסה יהודית של הסקוטום  ,המגן ' דמוי הדלת ' של
של הלגיון הרומי אין לדעת מתי
ההתקפיים ודרכי ההתפרשות והפעולה שלהם היו דומים לאלה
יחידות בסגנון הלניסטי לסגנון רומי בצבא
נעשתה ההסבה  ,ונראה שקדמה לימי ינאי  .הסבה כזו של
 ,ויחידות כאלה נראו ביהודה לכל הפחות בקרב
הסלווקי ידועה כבר מסוף ימיו של אנטיוכום אפיפנס

.

.

.

.

בית זכריה  ,אם לא בהזדמנויות

אחרות ,

.

אור בבני חושך חוקרים לא

מעיים

למסקנה דלעיל יש השלכה על תארוכה של מגילת מלחמת בני
המדינה החשמונאית  ,אבל התקשו ליישב את
קבעו את זמנה  ,או תארכו את הנוסה הראשוני שלה  ,לימי
כתואמים את הצבא הרומי משום כך נטו לאחר
ריך הזה עם התיאורים הצבאיים שבמגילה  ,שפורשו
אולם אין בכך כל צורך  128 :לאחרונה הראה
את החלקים הצבאיים שבמגילה לתקופת השלטון הרומי

.

.
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ישראל שצמן כי התיאור הצבאי הוא אקלקטי ורק חלקים מוגבלים ממנו תואמים
את דרכו של הצבא
הרומי והנה מתברר שאותם מרכיבים צבאיים במגילה שאפשר לזהותם כייחודיים לצבאות
הרומיים
דומים  ,ולעתים זהים ,
לכמה מאלה שהיו כמסתבר בצבאו של ינאי ( לרבות הגרסה היהודית המיוחדת של

.

הסקוטום הרומי)  ,ומקורות ההשראה של אחד מהם ( הרומח)  ,קודמים בהכרח לימי הכיבוש
הרומי לעומת
זאת לא ניתן
להוכיח שבמגילה נמצאים מרכיבים צבאיים שהם ייחודיים רק לתקופת השלטון
הרומי
בארץ  -ישראל או לתקופת
הקוהורטות ויש לזכור שגם הרפורמה של מריוס והמעבר לקוהורטות נעשו

.

.

עוד בראשית ימי ינאי  ,או מספר שנים קודם לכן  ,כלומר כשני דורות לפני הכיבוש
129

הרומי .

129

הפתרוז הכוללני הסביר ביותר שהוצע עד כה לשאלת זמנו של סיפור המסגרת של המגילה ,
מקורות ההשראה שלה
וכן אופיה ומטרתה  ,נמצא לעניות דעתי במאמר של דוד פלוסר ,
' היסודות האפוקליפטיים של מגילת המלחמה '  ,א '
אופנהיימר  ,א ' רפפורט ומ
' שטרן ( עורכים )  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי הבית השני  :ספר זכרון לאברהם שליט ,
ירושלים

.

תשמ " א  ,עמ '  452 - 434פלוסר  ,שאינו נדרש לפרטים הצבאיים הספציפיים  ,מבחין בין
שגי שלגים
במלחמות של המגילה  :השלב הראשון  -מלחמה של בגי אור נגד '
כתיי אשור '  ,שהוא מזהה עם הסלווקים המלחמה
תתנהל בשבעה סיבובים ( ' גורלות
' ) ; בשלושה ינצחו בגי אור ובשלושה ' כתיי אשור ' ועמי הסביבה (  ) 13 2לאחר
הסיבוב
השישי ינסו ' כתיי אשור ' להשתלט על מלכות מצרים  ,דהיינו בית תלמי  ,ויתגרו גם ב ' מלכי הצפון
' -
הפרחים והקרובים אליהם (  . ) 6 - 4 . 1אז יבוא הסיבוב השביעי  ,שבו יוכרעו ויושמדו מלך
הכתים וצבאו ביחרב אל '
 בדרך של התערבות אלוהית פעילה במערכה ( 15 ; 6 . 1 ) 11 - 9 19 ; 3 - 2לאחר מלחמה זו יעברו בני הכת
לירושלים  ,ואת השלב
השני של המלחמה האסכטולוגית ( ' מלחמת המחלקות ' ) ינהלו ' ראשי השבטים והעדה ' ולא בגי
הכת בלבד בשלב זה ייכבש העולם כולו על ידי שנים עשר שבטי ישראל ( ב  ) 14 - 6 ,אשר
לשאלת התארוך של
המגילה  ,פלוסר קובע אותה לפרק זמן כלשהו בימי המדינה
החשמונאית שקדם לכיבוש סוריה על ידי טיגרנס מלך
ארמניה ( שנת  83לפה " ס ) התפיסה

.

.

.

.

.

.

.

.

.

הכללית של פלוסר  ,שממנה גם נגזר התארוך  ,מבוססת במידה רבה על השחזור
שלו
לראשית שורה  [ ' 4 1ויבוא מלך ] הכיתים במצרים ' בהתאם לנבואת דגלול ( יא  ,מב  -מג )  ,וכן על
הזיקה של
המשך הטקסט (  ) 6 - 4 1לדברי דניאל ( ש  ,מ  -מד ) השחזור של המשפט
הנזכר ( השונה מזה של ידין ) זכה לאימות
מאוחר יותר בפרגמנט של המגילה
שנתגלה בנפרד ( כפי שבדק בעבורי פרופ ' אלישע קימרון  ,על פי 196
 , 4קטע
 , 3שורה  [ 4באיה ( לעיל  ,הערה  , ) 100עמ '  , ] 58בשילוב עם הטקסט

.

יש לקרוא :

במצרים ' .
)

.

' ולהכרית את קרן

.

.

במגילה ממערה  , 1אין ספק שבשורות 1
~
עת ישועה ' ראיה זו מחייבת לגרוס ב  [ ' : 4 1 -ויבוא מלך ] הכיתים

י
הקושי שהיה קיים  ,על פי שחזורו של ידין  ,בזיהוי הכחיים עם הסלווקים  ,ומקרבת

קריאה זו מבטלת את

[ ש ] ואל

יהיאה

.

5 -4

.

מאוד אל
הדעת את גישתו של פלוסר ( למעט אי אלו פרטים שעליהם ניתן לחלוק וסתומות
מאמרו של פלוסר מספק גם מענה הולם לרוב השאלות וההצעות החלופיות שהועלו בדבר זיהוי
' כתיי אשור ' וימלך
כיתים ' עם הסלווקים ולהשגות בדבר מעמדם של הסלווקים בימי
החשמונאים אוסיף עליו הערה אחת  :מלכות בית
סלווקוס בימי החשבונאים לא נתפסה
בעיני שכניה כ ' שבר כלי '  ,כפי שנוטים לתאר אותה מלכים סלווקים  ,כמוהם
כמלכים תלמים ,
הוסיפו להתערב באופן פעיל בנעשה באזור ולפלוש לארץ  -ישראל מפעם לפעם ( יוספוס  ,קדמוניות
היהודים יג  391 - 389 , 579 - 371 , 355 - 352 , 278 , 274 , 269 - 267 , 253 - 236 ,וגם  ) 392הקשיים הפנימיים

שטרם נתפרשו .
)

.

.

.

שבהם היו
הסלווקים נתונים וצלה המתקרב לכאורה של רומא לא היה בהם
כדי לגרוע ממעמדו של בית סלווקוס כגורם מאיים
עיקרי על החשמונאים  ,במיוחד על רקע
הניסיון הקשה של העבר הלא רחוק כך גם הלחצים שבהם היה נתון צדאם
חוסין לאחר
מלחמת איראן  -עיראק ועמדתן של המעצמות לא שחררו את שכניו מתחושת האימה שהטיל עליהם
לפני
מלחמת המפרץ במגילה אסכטולוגית כזו שלפנינו אכן ניתן לצפות  ,ראשית לכול ,

.

.

לשחרור סופי מן האויב המסורתי ,
הקרוב והמידי שאיים שוב ושוב על עצמאותה של ארץ
יהודה  ,לאחר שהוא עצמו יכה את בית תלמי  ,האויב המסורתי
האחר כל זאת קודם

.

.

לשלב הסופי שבו יוכנעו ויכבשו כל ארצות הגוים יתר על כן  ,דור אחד או שניים לפני הכיבוש
הרומי לא היו לו למחבר משקעים שליליים כנגד המעצמה הגדולה במערב  ,כאלה שהיה בהם כדי להציג אותה
כאויב
הגדול בו יש להילחם תחילה או להעמיד אותה נמרכז חזונו
האסכטולוגי היפוכו של דבר  ,המידע שבידיו על היחסים
בין היהודים לרומאים הצביע רק על
בריתות הדדיות וקשרים הוגנים משום כך הוא גם אינו מזכיר את הרומאים
במפורש
בין העמים שיוכנעו במלחמה האחרונה  ,וכולל אותם מן הסתם בין ' כול ארצות הגוים ' (  ) 7 2ו
' [ כו ] ל בני
יפת (  ; 14 2הקריאה על פי 496ן)  , 4קטע  [ 13באיה ( שם )  ,עמ '  ) ] 60מה שנראה

.

.

.

.

.

להיסטוריון מודרני  ,במבט לאחור ,
כהתפתחות בלתי נמנעת  ,לא היה מחוור
לבני אותו הדור  ,למעט אולי יועצים מלכותיים מנוסים ומעודכנים ,
בוודאי לא לבני הכת

.

שהתבודדו במדבר דברים שאנו רואים מכאן  ,קדמונינו

לא ראו משם .

