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בחיבורו ‘נגד ֶקלסּוס' העיד אב הכנסייה אוריגנס שבזמנו ,בשנת  250לסה"נ לערך ,רדפו השלטונות
הרומיים את השומרונים בגין הפרת האיסור על המילה 1.מעדותו עולה כי שומרונים שהפרו את
לרסקריפטּום (צו קיסרי) שהתיר את המילה ליהודים בלבד ,צו שהוציא
האיסור נדונו למוות בהתאם ֶ
2
יותר ממאה שנה קודם לכן הקיסר אנטוניוס פיוס ,ששלט בשנים  161–138לסה"נ .רבים סבורים
שאנטוניוס פיוס ביטל בכך את איסור המילה שגזר קודמו אדריאנוס ,וזאת במטרה לאפשר ליהודים
לחיות לפי חוקי אבותיהם .אולם הרסקריפטום של פיוס נועד גם למנוע את התפשטות היהדות ברחבי
האימפריה ,מאחר שהוא אסר בפועל על גיור3.
באופן תאורטי חוק זה יצר מצב חסר תקדים :בימי דומיטיאנוס ,שהיה קיסר בשנים  96–81לסה"נ,
עדיין שימשה המילה סימן מובהק להשתייכות לעם היהודי 4,אך מאז הרסקריפטום של אנטונינוס
פיוס ,היה צריך להוכיח שאדם הוא יהודי כדי שיותר למּול אותו .סביר להניח שהצו הקיסרי חייב את
הרומאים להבחין בין היהודים לבין שאר הקבוצות שנהגו למול את בניהן ,ובהן השומרונים.
על כן נשאלות מספר שאלות :האם כבר בזמנו של אנטונינוס פיוס נאסרה המילה על השומרונים
או שמא תחילה ניתנה להם הרשות למול אך לאחר מכן נשללה מהם? ואם כן מה היו הגורמים
לשינוי העמדה הרומית כלפי השומרונים בתקופה שבין הוצאת הרסקריפטום של אנטונינוס פיוס
לבין התיעוד של אוריגנס בדבר איסור המילה על השומרונים?
במאמר זה אנסה להוכיח כי רק בימי הקיסרים הסוורים ,בסוף המאה השנייה ובתחילת המאה
השלישית לסה"נ ,החל השלטון הרומי לנהל כלפי השומרונים מדיניות שונה מזו שהנהיג כלפי
היהודים .מטרת מחקר זה כפולה :לעמוד על הסיבות לתמורה במדיניות הרומית כלפי השומרונים,
ולבחון את האפשרות שהרומאים השפיעו בעקיפין על היחסים בין יהודים לשומרונים.
1
2
3

4

) .Origenes, Contra Celsum 2, 13 (PG, 11, cols. 820–821עדות נוספת לכך נמצאת בפירושו של אוריגנס לבשורה
של מתי .ראוOrigenes, Commentaria in Evangelium secundum Mattæhum 17, 29 (PG, 13, cols. 1561–1564) :
)Digesta 48, 8, 11 (A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation, Detroit & Jerusalem 1987, pp. 99–102
חרף לשונו של המשפטן מודסטינוס שהובאה שם ,עולה ממספר פפירוסים שהפריווילגיה למול הוענקה לא רק ליהודים
אלא גם לכוהנים במצרים.
ראו למשל :מ' אבי־יונה ,בימי רומא וביזאנטיון ,ירושלים תשכ"ב ,עמ'  ;56–55א"מ סמולווד‘ ,החקיקה של אדריאנוס
ושל אנטונינוס פיוס לאיסור המילה' ,א' אופנהיימר (עורך) ,מרד בר־כוכבא :לקט מאמרים ,ירושלים תש"ם,
עמ'  .84–71לעומת זאת לדעת גייגר הרסקריפטום של פיוס לא בא לבטל את גזרות אדריאנוס אלא נועד להגביל את
החופש למול .ראו :י' גייגר‘ ,הגזירה על המילה ומרד בר־כוכבא' ,אופנהיימר (שם) ,עמ' .94–85
סווטוניוס סיפר שבימיו של דומיטיאנוס היה עד לבדיקה של ישיש בן תשעים שנחשד בהתחמקות מתשלום המס
היהודי; הבודקים ביקשו לראות אם הוא נימול .ראוSuetonius, Domitianus 12, 2 (M. Stern, Greek and Latin :
)Authors on Jews and Judaism, II, Jerusalem 1980, p. 128
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הרסקריפטום של אנטוניוס פיוס והשומרונים
יש יסוד לסברה שבימיו של אנטוניוס פיוס נכללו השומרונים בהיתר המילה שניתן ליהודים.
כך עולה מן ה'אפולוגיה הראשונה' של אב הכנסייה יוסטינוס מרטיר ( 165–100לסה"נ לערך),
ספר שנכתב בין  153ל־ 155לסה"נ עבור אנטונינוס פיוס ,ושנועד להגן על האמונה הנוצרית.
ואמתיים' יותר מהנוצרים שבאו מקרב
יוסטינוס טען בחיבור זה שהנוצרים ממוצא פגני ‘רבים ִ
היהודים והשומרונים ,וזאת בהתאם לנבואת ישעיהו (ישעיה
לד ,א) 5.הוא הוסיף וכתב כי בעוד ששאר ‘הגזעים האנושיים'
( )γένη ἀνθρώπειαכונו על ידי ‘רוח הנבואה' ‘גויים' (,)ἔθνη
היהודים והשומרונים נקראו ‘שבט ישראל ובית יעקב' 6.יוסטינוס
ביקש להדגיש שאף שדברי אלוהים נמסרו ליהודים ולשומרונים
על ידי הנביאים ,ואף שהם ציפו לביאת המשיח ,רובם לא הכירו
בו כשבא — וכוונתו הייתה כמובן לישו .לעומתם ה'גויים' ,אשר
תחילה לא הכירו את האל האמתי ,ושנהגו לעבוד אלילים ,התגלו
כ'אמתיים' ו'מאמינים' יותר מהיהודים ומהשומרונים .על מנת
להמחיש זאת ציטט יוסטינוס מנבואת ירמיהו‘ :כי כל הגוים ערלים,
וכל בית ישראל ערלי לב' (ירמיה ט ,כה)7.
יוסטינוס נולד בפלוויה נאפוליס שבשומרון ,וסביר שהיו לו
שם מגעים עם שומרונים ,ולפיכך אפשר לייחס לעדותו משקל רב.
אמנם הוא הבחין בין היהודים לבין השומרונים ,אך ניכר ששייך
אותם למקשה אחת ,קרי ‘שבט ישראל ובית יעקב' ,והבדיל אותם
משאר הגויים .מהציטטה שהביא יוסטינוס מירמיה עולה כי בזמנו מלו השומרונים והיהודים כאחד
(‘כל בית ישראל') את בניהם .אם כן אפשר לקבוע לכל הפחות שיוסטינוס התייחס כאן בעקיפין
למילת השומרונים מבלי להזכיר את קיומו של איסור על כך.
ייתכן שבספרות התלמודית יש הוכחה נוספת לכך שהמילה לא נאסרה על השומרונים בתקופת
האמורה .בברייתא המופיעה בתוספתא נדונה שאלת מילת השומרונים ביחס למילת היהודים.
החכמים הסכימו ש'ישראל' ,קרי יהודי ,רשאי למול ‘כותי' ,קרי שומרוני ,אך ר' יוסי ור' יהודה נחלקו
בשאלה אם ‘כותי' רשאי למול ‘ישראל' .ר' יוסי דחה אפשרות זו בנימוק שהשומרונים מלים ‘לשם הר
גריזים' ,ור' יהודה סבר כי אין המילה נפסלת בכך 8.ראוי להזכיר שחכמים אלה פעלו בארץ־ישראל
בדור הרביעי של התנאים ,כלומר בתקופה שלאחר מרד בר כוכבא.
5
6
7
8

)Justinus Martyr, Apologia prima pro Christianis 53 (PG, 6, cols. 405–408
אפשר לתרגם משפט זה גם‘ :שבט היהודים ושבט השומרונים נקראים ישראל ובית יעקב'.
יוסטינוס ייחס את הנבואה הזאת בטעות לישעיהו.
תוספתא ,עבודה זרה ג ,יג (מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .)464ראו גם :ירושלמי ,שבת יט ,ב (יז ע"א; מהדורת האקדמיה
ללשון העברית ,טור  ;)445שם ,יבמות ח ,א (ט ע"א; טור  ;)866בבלי ,עבודה זרה כז ע"א; מסכת כותים א ,ט (מהדורת
מ' היגר ,שבע מסכתות קטנות ,ניו־יורק תר"ץ ,עמ' סג).

דיוקנו של יוסטינוס
מרטיר ,כנסיית
מנזר סטוורוניקיטה
( )Stavronikitaבהר
אתוס ,יוון (המאה
השש־עשרה)
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הברייתא ,בדומה לטקסט של יוסטינוס ,התייחסה אל מילת השומרונים בימיהם של ר' יוסי
ור' יהודה כאל תופעה קיימת מבלי להזכיר כל איסור על כך .ר' יוסי ור' יהודה דנו באפשרות שיהודי
ימול שומרוני חרף המגבלה שברסקריפטום ,שהתירה ליהודים למול את בניהם בלבד .ברם יש לנקוט
כאן משנה זהירות מכיוון שדיון זה עשוי להיות תאורטי בלבד .עם זאת נראה כי השומרונים אכן
נכללו בהיתר המילה שהעניק אנטונינוס פיוס.

שינוי המדיניות הרומית כלפי השומרונים בימי ספטימיוס סוורוס
אימתי נשללה מהשומרונים הזכות למול? בכרוניקה השומרונית ‘כרוניקת אבולפתח' נאמר כי לאחר
מות ‘קומודיס' ,קרי הקיסר קומודוס ,ששלט בשנים  192–180לסה"נ ,עלה לשלטון מלך הקרוי
‘סיארוס' ( — 9)Siyyarusוקרוב לוודאי שהכוונה לקיסר ספטימיוס סוורוס ,ששלט בשנים 211–193
לסה"נ 10.על פי הכרוניקה סוורוס רדף את השומרונים ,אסר עליהם למול והציב שומרים על מנת
לאכוף איסור זה ,ואף מנע מהם לבצע פולחני טיהור ,הקים מזבחים פגניים ‘בכל מקום' ,והטיל מס
על שמירת השבת.
הבעייתיות שבהתבססות על כרוניקות שומרוניות כמקור לחקר ההיסטוריה ידועה היטב :זמן
חיבורן המאוחר יחסית והיסודות האגדיים הרבים ששוקעו בהן מעמידים בספק את ערכן כעדויות
אמינות 11.על כן כתבים אלה אינם יכולים לשמש מקור היסטורי בלעדי .עם זאת סימוכין ממקורות
אחרים עשויים לאשש את המסופר בקטע הנדון ב'כרוניקת אבולפתח'.

‘מלחמת היהודים והשומרונים'
ביצירתו של אב הכנסייה אוסביוס ה'כרוניקון' (שנשתמרה רק בתרגום הלטיני של היירונימוס) נזכרה
‘מלחמת היהודים והשומרונים' ( )Iudaicum et Samariticum bellum motumבשנה החמישית
לשלטונו של סוורוס ,דהיינו בשנת  197לסה"נ 12.שאלת משמעותו של משפט מעורפל זה טרם
הוכרעה :לדעת חלק מההיסטוריונים השומרונים והיהודים נאבקו יחד נגד הרומאים 13,ולדעת אחרים
9
10
11
12

13

P. Stenhouse, The Kitab al-Tarikh of Abu ’l-Fath, Sydney 1985, p. 170
ראו למשלB. Hall, ‘From John Hyrcanus to Baba Rabbah’, A.D. Crown (ed.), The Samaritans, Tübingen 1989, :
p. 52; R.T. Anderson & T. Giles, Tradition Kept: The Literature of the Samaritans, Peabody 2005, p. 187
להערכת סטנהאוז הכרוניקות השומרוניות הקדומות ביותר נתחברו במאה העשירית .ראוP. Stenhouse, ‘Samaritan :
’ ,Chroniclesקראון (שם) ,עמ' .265–218
) .Eusebius, Chronicon, Olymp CCXLIV (PL, 27, cols. 635–636מלחמה זו הוזכרה גם בכתביהם של כרונוגרפים
סורים .ראו :מ' מור ,משומרון לשכם :העדה השומרונית בעת העתיקה ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  .189ברם לדעת
היסטוריונים רבים האזכורים האלה הם רק פרשנות לדברי אוסביוס .ראו :ג' אלון ,תולדות היהודים בארץ־ישראל
בתקופת המשנה והתלמוד ,ב ,תל־אביב תשל"ו ,עמ'  ;101י' גפני‘ ,היחסים בין היהודים והשומרונים בתקופת המשנה
והתלמוד' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשכ"ט ,עמ'  ;108מור (שם).
ראו למשלK. J. Neumann, Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian, I, Leipzig 1890, :
p. 156, n. 1
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שתי הקהילות לחמו זו בזו .החוקרים שסברו כי היהודים והשומרונים לחמו אלה באלה ,הסתייעו
בפסקה ב'היסטוריה אוגוסטה' — אוסף ביוגרפיות של הקיסרים הרומים מאדריאנוס ,ששלט בשנים
 138–117לסה"נ ,עד קארינוס ,ששלט בשנים  285–283לסה"נ; זהו חיבור מן המאה הרביעית לסה"נ
שמהימנותו ההיסטורית מוטלת בספק .בביוגרפיה של ספטימיוס סוורוס נכתב שבעקבות רציחתו
של קומודוס ,בשנת  192לסה"נ ,פרצה מלחמת אזרחים בין שלושה מנציבי פרובינקיות האימפריה,
קרי סוורוס ,קלאודיוס אלבינוס ופסקניוס ניגר .נאמר שם עוד כי לאחר שסוורוס ניצח את ניגר הוא
‘נטל מבני נאפוליס של פליסטיני את משפט העיר ,לפי שימים רבים נלחמו לצד ניגר' 14.לעומת זאת
לערים אחרות בפרובינציה ,כגון סבסטי ,אלווטרפוליס (בית־גוברין) ודיוספוליס (לוד) ,העניק סוורוס
זכויות יתר15.
על סמך עדויות אלו הסיקו חוקרים שתושבי ארץ־ישראל התפלגו בין המתמודדים שנאבקו
על כס הקיסר ,ועל יסוד מסקנה זו טענו מספר חוקרים כי ‘מלחמת היהודים והשומרונים' שהזכיר
אוסביוס התחוללה על רקע מלחמת האזרחים בין סוורוס לבין ניגר 16.לדעתם תמיכתם של תושבי
נאפוליס בניגר מוכיחה שהשומרונים צידדו בו .ולפי אותה הגישה ,העדויות על יחסים טובים בין בית
הסוורים לבין היהודים מלמדות שיהודי ארץ־ישראל נלחמו לצד סוורוס .אם השערה זו נכונה ,ייתכן
שהמדיניות האנטי־שומרונית שיוחסה לסוורוס ב'כרוניקת אבולפתח' הייתה פועל יוצא של תמיכת
השומרונים בניגר .אולם אני סבור שאי אפשר ללמוד מתמיכתם של בני נאפוליס בניגר על עמדת
השומרונים .בהקשר זה ציין יצחק מגן על סמך ממצאים ארכאולוגיים שרוב האוכלוסייה בנאפוליס
בתקופה הנדונה הייתה נכרית ,ולפיכך אין לקשור את השומרונים להחלטת מועצת העיר להיאבק
בסוורוס17.

מדיניותו הדתית של סוורוס
לדעתי הסיבה לרדיפת השומרונים נעוצה במדיניות הדתית שהנהיג סוורוס .כפי שציינו מספר
חוקרים ,אנטוניוס פיוס נכשל בניסיונו למנוע את התפשטות היהדות ברחבי האימפריה באמצעות
הרסקריפטום ,אשר כאמור התיר את המילה ליהודים בלבד 18.מקורות שונים מעידים שתנועת
14
15
16
17

18

)Historia Augusta, Septimus Severus 9, 5 (LCL, 1, Cambridge, MA & London 1921, p. 392
בעניין זה ראו למשלF. Millar, The Roman Near East 31 BC – AD 337, Cambridge, MA & London 1993, p. 375 :
ראו למשל :אבי־יונה (לעיל ,הערה  ,)3עמ' E.M. Smallwood, The Jews under Roman Rule: From Pompey ;50–49
to Diocletian: A Study in Political Relations, Leiden 1976, pp. 488–489
י' מגן‘ ,השומרונים בתקופה הרומית־הביזנטית',א' שטרן וח' אשל (עורכים) ,ספר השומרונים ,ירושלים תשס"ב ,עמ'
 .220יש קושי נוסף בטענה הנזכרת לעיל :אוסביוס תיארך את ‘מלחמת היהודים והשומרונים' לשנת  197לסה"נ ,ואילו
ניגר הובס ונהרג בשנת  194לסה"נ .אבי־יונה ניסה ליישב את הסתירה הזאת באמצעות אנלוגיה לעיר ביזנטיון ,אשר
נותרה נאמנה לניגר עד שנת  197לסה"נ ,כשלוש שנים לאחר נפילתו .ראו :אבי־יונה (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .50
סמולווד (לעיל ,הערה  ,)3עמ' M. Simon, Verus Israël: Étude sur les relations entre chrétiens et juifs ;80–79
dans l’Empire romain (135-425), Paris 1964, pp. 327–328; A.M. Rabello, ‘The Attitude of Rome towards
Conversions to Judaism (Atheism, Circumcision, Proselytism)’, A. Gambaro & A.M. Rabello (eds.), Towards
a New European Ius Commune: Essays on European, Italian and Israeli Law, Jerusalem 1999, pp. 45–46

11

12

יונתן בורגל

ההתגיירות לא פסקה במהלך המאה השנייה לסה"נ .המחשה מובהקת לכך יש בכתבי ההיסטוריון
הרומי קסיוס דיו ,מתחילת המאה השלישית לסה"נ ,שהשם ‘יהודים' ( )Ἰουδαῖοιציין בהם לא רק
אנשים ממוצא יהודי אלא גם אנשים מ'אומות אחרות' ( )ἀλλοεθνεῖςשדבקו במנהגי היהודים ,וקסיוס
דיו הוסיף שאף בקרב הרומאים יש יהודים .לדבריו ‘אומה'
( )γένοςזו ,קרי היהודים ,אף שדוכאה תכופות ,גדלה עד כדי
כך שקיבלה אישור לקיים את מנהגיה19.
ממספר מקורות עולה שסוורוס ייחס חשיבות רבה לטיפול
בסוגיית ההתגיירות .מעניין שמדיניותו כלפי היהודים
התאפיינה במאמץ כפול :מחד גיסא הוא ביקש לשמר את
זכויותיהם ,ומאידך גיסא החמיר את האיסור על הגיור.
ב'היסטוריה אוגוסטה' נכתב שכאשר שהה סוורוס בארץ־
מטבעות זהב
ישראל ,בשנת  199לסה"נ ,הוא חוקק חוקים רבים שנועדו לתושבי הפרובינקיה פלסטינה (,)Palaestinis
שהנפיק ספטימיוס
20
ואחד החוקים אסר על ההתייהדות וקבע עונשים כבדים למפירים את האיסור .הדבר עולה בקנה אחד
סוורוס בשנת 193
לסה"נ לכבוד הלגיון עם חוק הנמצא ב־ ,Sententiaeחיבור המיוחס ליוליוס פאולוס ,אחד המשפטנים הדגולים והמשפיעים
הארבעה־עשר,
ביותר בימיהם של ספטימיוס סוורוס ושל בנו קרקלה 21.לפי חוק זה אזרחים רומאים שמלו את
שהכתירוֹ לקיסר
עצמם או את עבדיהם בהתאם למנהג היהודי ( )Iudaico rituהיו צפויים לגירוש ולהחרמת רכושם,
הרופאים המוהלים היו צפויים לעונש מוות ,ויהודים שמלו את עבדיהם שהשתייכו ל'אומות
אחרות' ( )alienae nationisהיו צפויים לגירוש או לעונש מוות 22.כפי שהדגיש מרטין גודמן ,לפי
נוסח החוק הזה לא נמנו היהודים עם האזרחים הרומאים 23.הדבר אינו מתיישב עם חקיקת הקיסר
קרקלה ( ,)Constitutio Antoninianaשהעניקה לכל תושבי האימפריה בני החורין אזרחות רומית.
ה־ Constitutio Antoninianaמתוארכת לשנת  212לסה"נ ,זמן קצר לאחר עליית קרקלה לשלטון24,
ולכן סביר לייחס את החוק שב־ Sententiaeלקודמו ,סוורוס 25.כמו כן סביר להניח שחוק זה היה
19
20
21

22
23
24
25

)Cassius Dio, Historia Romana 37, 17, 1 (LCL, 3, London & New York 1914, p. 126
)Historia Augusta, Septimus Severus, 17, 1 (LCL, 1, Cambridge, MA & London 1921, p. 408
לדעת לוי ה־ Sententiaeנכתב בסוף המאה השלישית לסה"נ על ידי מחבר אלמוני ואין לייחסו לפאולוס .ראוE. Levy, :
Pauli Sententiae: A Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law,
 .Ithaca, NY 1945, p. viiiרדין הטיל ספק בהשערה זו בטענה שהיא חסרת סימוכין .ראוM. Radin, ‘Review of Ernst :
Levi, Pauli Sententiae: A Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar
Law. Ithaca, Cornell Univ. Press, 1945’, American Journal of Philology, 67 (1946), p. 185
Iulius Paulus, Sententiae, 5, 22, 3–4 (J. Baviera [ed.], Forttes iuris Romani ante.iustiniani, II, Florentiae 1940,
)p. 407
M. Goodman, ‘The Roman Identity of Roman Jews’, I. Gafni, A. Oppenheimer & D. Schwartz (eds.), The Jews
in the Hellenistic-Roman World: Studies in Memory of Menahem Stern, Jerusalem 1996, p. 88
קרקלה מלך בשנים  217–211לפה"נ.
סמולווד טען שהקביעה שרק על אזרחים רומאים נאסר להיות נימולים או למול את עבדיהם מוטעית ,מפני שלפי החוק
הרומי איסור הסירוס חל על אזרחים ועל לא־אזרחים כאחד .ראו :סמולווד (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .79פתרון לסתירה זו
אפשר למצוא בפירושו של אבי־יונה לחוק הנדון ,שלפיו ‘רמי המעלה' אשר עברו על איסור מילה היו צפויים לגירוש,
ואילו ‘בני העם הפשוטים' שהואשמו באותה עברה היו צפויים לעונש מוות .ראו :אבי־יונה (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .56
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חידוש של האיסור על מילת הנכרים שחוקק אנטונינוס פיוס 26.מלשון החוק ,מן השימוש בביטוי
 ,Iudaico rituניכר שסוורוס היה נחוש לפתור את בעיית ההתגיירות ,על מנת להגן על הדת הרומית27,
ויש סיבות להניח שבזמנו נאכף איסור המילה בקפדנות רבה .בהקשר זה ראוי להזכיר את דברי
המחבר הנוצרי ברדייסן איש אדסה ( 222–154לסה"נ) שהרומאים כבשו ‘לאחרונה' את ארץ ערב
וביטלו את כל החוקים אשר היו שם ובראשם את המילה 28.ייתכן מאוד שיש לייחס מעשה זה למסע
הצבאי של סורווס בארץ ערב בשנת  196–195לסה"נ 29.מעניין הדבר שבאותו הפרק הזכיר ברדייסן
שהיהודים מלים את בניהם ביום השמיני בכל ארץ שבה הם נמצאים.
כדי לאכוף ביעילות את הצו המחודש שאסר את המילה ,היה על הרשויות הרומיות לקבוע בהגדרה
משפטית ברורה מי הוא יהודי .יש להניח שכפועל יוצא נותרו השומרונים מחוץ לקטגוריה המשפטית
של יהודי ,ושמעתה ואילך מנע מהם השלטון הרומי את הזכויות שניתנו ליהודים .כך אני מסיק
שאיסור המילה שהטיל סוורוס ,שלא כמו הרסקריפטום של אנטונינוס פיוס ,חל גם על השומרונים.
לדעתי לא מקרה הוא שלפי ‘כרוניקת אבולפתח' היה סוורוס הקיסר הראשון — מאז אדריאנוס —
שאסר על השומרונים את המילה30.
אני סבור כי מכלול סיבות משולבות גרמו לשלטונות הרומיים להבחין בין מעמדם של היהודים
למעמדם של השומרונים .נראה שלהתפשטות השומרונים אל מחוץ לגבולותיהם הייתה השפעה
עקיפה על ההתפתחות הנדונה .ממקורות חז"ל עולה שהשומרונים יצאו ‘מכפריהם' לאחר מרד בר
כוכבא והתפשטו דרומה ,למרחבים שהיו קודם לכן יהודיים 31,ומערבה ,לאזורים פגניים בשרון 32.לא
בלתי סביר להניח שמהלך זה ,אשר הביא להתיישבות שומרונים בערים הרומיות ,ובראשן בקיסריה,
הגביר את המודעות של הנכרים בכלל ושל הרומאים בפרט להבדלים בין היהודים לבין השומרונים.
במחצית השנייה של המאה השנייה לסה"נ חל שינוי ביחסים בין התנאים לבין השומרונים.
מורכבות היחסים בין קבוצות אלה משתקפת יפה בהלכות חז"ל בדבר ה'כותים' .אמנם ישעיהו
גפני צדק בקביעתו ששינוי היחס לשומרונים לא היה ‘עניין של דור אחד או חכם אחד' 33,אך ניכר
שבתקופת האמורה חלה הרעה ביחסם של חז"ל ל'כותים' .רבים מהתנאים הראשונים ראו בשומרונים
26
27
28

29
30
31
32
33

J. Juster, Les juifs dans l’Empire romain: Leur condition juridique, économique et sociale, I, Paris 1914, p. 267,
n. 1
אוסביוס סיפר כי סורווס ניהל מסע רדיפה נגד הנוצרים בשנת  202לסה"נ .ראוEusebius, Historia Ecclesiastica, 6, :
)1 (PG, 20, cols. 521–522); 6, 2, 3 (cols. 523–524
H.J.W. Drijvers, The Book of the Laws of Countries: Dialogue on Fate of Bardaisan of Edessa, Assen 1965,
 .pp. 56–57על מנהגם של הערבים למול כבר בעת העתיקה ראו :יוסף בן מתתיהו ,נגד אפיון א ,פרק כב ,פסקא 169
(Loeb Classical Library: Josephus vol. 1. Ed. H. St. J. Thackeray. Cambridge: Harvard University Press, 1926,
)p. 230
H.J.W. Drijvers, Bardaisan of Edessa, Assen 1966, p. 92, n. 3; P. Schäfer, Judeophobia: Attitudes toward the Jews
in the Ancient World, Cambridge 1997, p. 104
סטנהאוז (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .171
ירושלמי ,יבמות ח ,ג (ט ע"ד; טור .)871
R. Pummer, ‘Samaritanism in Caesarea Maritima’, T.L. Donaldson (ed.), Religious Rivalries and the Struggle
for Success in Caesarea Maritima, Waterloo, Ont. 2000, pp. 181–202
גפני (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .110
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‘ישראל' ,אך בדור שלאחר מרד בר כוכבא עלו קולות נוגדים בעניין ,ונראה שבמרוצת השנים הלכה
והתחזקה מגמה זו .דוגמה מובהקת לכך יש באמירתו הידועה של רבי יהודה הנשיא (להלן רבי)
‘כותי כגוי'; עמדה זו של רבי הייתה מנוגדת לדעת אביו ,רבן שמעון בן גמליאל ,ש'כותי כישראל'34.
רבים עסקו בשאלת טעם התפתחות ההלכה בסוגיה זו .היו שהציגו אותה כתוצאה של המלחמה בין
היהודים לשומרונים הנזכרת בכתבי אוסביוס; אחרים תלו אותה בתופעה שכונתה בלשון החכמים
‘קלקול הכותים' ,דהיינו פרישת השומרונים מן המצוות ומחיי תורה לאחר יציאתם מ'כפריהם'35.
ייתכן גם ששינוי זה מתבאר על רקע ההתחזקות הדמוגרפית והכלכלית של השומרונים ביחס ליהודים
בעקבות מרד בר כוכבא והתחרות שנוצרה בין שתי הקבוצות כתוצאה מכך36.
האם קיים ִמתאם בין שינוי אופי יחסי חז"ל והשומרונים לקראת סוף המאה השנייה לסה"נ לבין
התמורה במדיניות הרומית כלפי השומרונים באותה תקופה? בשלהי המאה השנייה לסה"נ דנו הן
השלטון הרומי והן חז"ל בשאלת הזהות היהודית וביקשו להגדיר מיהו יהודי .כבר נאמר לעיל כי
ייתכן מאוד שסוורוס חידש את האיסור של אנטונינוס פיוס על המילה מפני שזה הפך עד מהרה לאות
מתה ולא מנע את תנועת התגיירות .וכאמור כדי שהחוק המחודש ישיג את מטרתו היה על הרומאים
להגדיר בבירור מי זכאי להיתר המילה ,או במילים אחרות מיהו יהודי .מנגד ,כפי שהוכיח שייע
כהן ,חז"ל חתרו באותה תקופה לקבוע את הגבולות בין יהודים לגויים; 37ובמסגרת זו דנו התנאים
בהרחבה בשאלת מעמדן של קבוצות שונות ,ובהן השומרונים ,ביחס ל'ישראל' .לדעתי קיים קשר בין
ההתפתחויות האלה.
על פי מקורות שונים שררו יחסים טובים בין היהודים לבין שושלת הסוורים בכלל וסוורוס ובנו
קרקלה בפרט .עדות מוחשית לכך היא הכתובת ביוונית שנתגלתה בחורבות בית הכנסת בקציון
שבגליל העליון ,וזוהי לשונה‘ :למען ישועת [שלום] אדונינו השליטים הקיסרים :לוקיוס ספטימיוס
סוורוס החסיד פרטינקס [המחזיק חזק] אוגוסטוס [הנערץ] ,ומרקוס אורליוס אנטונינוס [המכונה
קרקלה] ,ולוקיוס ספטמיוס גֵ יטה בניו ,על סמך נדר ,היהודים [הקדישו הקדשה זו]' 38.ביטוי נוסף
למדיניות האוהדת של סוורוס ליהודים יש בחוק שנשתמר אצל המשפטן אולפיאנוס .אולפיאנוס
כתב שהקיסרים סוורוס ובנו קרקלה התירו ‘למאמיני הדת היהודית' ()iudaicam superstitionem
להגיע למשרות (של פקידות בערים) ‘אולם העמיסו עליהם גם חובות שאינן פוגעות בדת היהודית'39.
לדעת אמנון לינדר ייתכן שסוורוס חוקק שורת חוקים למען היהודים ,ורמז לכך אפשר למצוא
34
35
36
37
38
39

תוספתא ,תרומות ד ,יד (מהדורת ליברמן ,עמ'  .)127לעיון נרחב בסוגיה זו ראו :י' הרשקוביץ‘ ,הכותים בדברי התנאים',
יבנה ב (ת"ש) ,עמ'  ;105–61גפני (שם); L.H. Schiffman, ‘The Samaritans in Tannaitic Halakhah’, JQR, 75 (1985),
pp. 323–350
ירושלמי ,פסחים א ,א (כז ע"ב; טור  .)498וראו :גפני (שם) ,עמ' .105
אלון (לעיל ,הערה  ,)12ב ,עמ' .251
S.J.D. Cohen, The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkeley 1999, pp. 198–238
 .CII, II, no. 972, p. 158תרגום :ל' רוט־גרסון ,הכתובות היווניות מבתי־הכנסת בארץ ישראל ,ירושלים תשמ"ז,
עמ'  .125בהקשר זה ניתן עוד להזכיר את דברי היירונימיוס שסוורוס ובנו קרקלה התייחסו אל היהודים בכבוד רב .ראו:
)Hieronimus, Commentaria in Danielem 9, 34 (PL, 25, col. 570
( Digesta 50, 2, 3, 3מהדורת לינדר [לעיל ,הערה  ,]2עמ' .)104
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'למען ישועת
אדונינו השליטים
הקיסריים',
כתובת הקדשה של
היהודים בקציון
שבגליל העליון
לקיסרים הסוורים

בנאמר ב'היסטוריה אוגוסטה' שהקיסר אלכסנדר סוורוס ,ששלט בשנים  235–222לסה"נ‘ ,שימר את
פריווילגיות [ ]privilegiaהיהודים'40.
במסורות תלמודיות לא מעטות סופר על היחסים הקרובים בין ‘אנטונינוס בן אסוירוס' לרבי.
לדעת רוב החוקרים ‘אנטונינוס' — אם בכלל היה קיים — הוא הקיסר קרקלה .הוצע שמסורות אלו
נוצרו על רקע ביקוריו של קיסר זה בארץ־ישראל ,בשנת  199ובשנת  215לסה"נ 41.אף על פי שרבות
מהמסורות הללו אינן יוצאות מגדר אגדות ,יש בהן כדי להעיד על יחסים תקינים בין רבי לשלטון
הרומי .בהקשר זה הדגיש אהרן אופנהיימר שחלק ניכר מעושרו של רבי בא מידי הרומאים 42.לכל
הפחות אפשר להסיק שבימי סוורוס וקרקלה החלו הרומאים להכיר בבית רבי כהנהגה הלגיטימית
של העם היהודי .במרוצת השנים הלכה תופעה זו והתחזקה ,כפי שמעידים דברי אוריגנס — בערך
משנת  240לסה"נ — שכוחו של הנשיא (‘ )ἐθνάρχηςיפה כל כך אצל היהודים ,שכאילו בהסמכת
הקיסר אין הפרש בינו לבין מי שהיה מולך עליהם על העם [ ]...ודבר זה למדנו ובררנו שישבנו בארצם
ימים מרובים' 43.אני סבור שמתוך ההכרה של השלטון הרומי בסמכותם הבלעדית של רבי וביתו על
היהודים ,התפתחה הגדרת הרומאים את היהודים בכיוון שהתוו לה רבי וחז"ל ,ושלאור הגדרה זו
שללו הרומאים מהשומרונים את הפריווילגיות המיוחדות שניתנו ליהודים.

משפטם של השומרונים על פי עדותו של אוריגנס
כיצד נאכף צו איסור המילה על השומרונים? על פי אילו קריטריונים הבחינו הרומאים בין השומרונים
ליהודים חרף הדמיון באורח חייהם? תעודות על פפירוסים מהמאה השנייה לסה"נ מעידות שמצרים
40
41
42
43

לינדר (שם) ,עמ' .107–103
אבי־יונה (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;52סמולווד (לעיל ,הערה  ,)16עמ' .485
א' אופנהיימר ,רבי יהודה הנשיא ,ירושלים תשס"ז ,עמ' 50–43
) .Origenes, Epistola ad Africanum 14 (PG, 11, cols. 81–82תרגום :אלון (לעיל ,הערה  ,)12ב ,עמ' .112
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הכוהנים44.

שרצו להימול חייבים היו להוכיח בפני המושל הצבאי הרומי את השתייכותם למעמד
הליך מורכב זה למתן היתרים אישיים למילה לא היה בר יישום ליהודים .אוריגנס הזכיר בחיבורו
‘נגד קלסוס' חקירות של שומרונים בידי הרומאים .לדבריו שומרונים נדונו למוות לא בגין דתם אלא
מפני שהפרו את החוק שהתיר את המילה ליהודים בלבד .אוריגנס הוסיף והדגיש שלשומרונים,
שלא כמו לנוצרים ,לא ניתנה אפשרות לכפור בדתם ובכך להינצל מהעונש; עצם סימן המילה גזר
עליהם את מותם .אין להטיל ספק במהימנותה של עדות זו :אוריגנס חי בקיסריה שנים רבות ,משנת
 230עד מותו ,בשנת  254לסה"נ לערך ,ובעיר הייתה קהילה שומרונית גדולה; לפיכך סביר שהיה
עד שם למשפטים של שומרונים .בהיעדר מידע נוסף אנו יכולים רק לשער כיצד התנהלו חקירות
השומרונים .מכתבי אוריגנס עולה שלפי החוק הרומי השם שומרוני בפני עצמו ,שלא כמו השם
לעברה על איסור המילה,
נוצרי ,לא גרר עונש 45.מאחר שהנאשמים הועמדו לדין בגין חשד ֵ
סביר שהם נשאלו אם היו יהודים ,משמע אם היה להם היתר להימול .אם הנימול
השיב בשלילה ,הוא היה נדון למוות .אפשר לשער עוד שבמסגרת חקירתם
נסתייעו הרומאים בקהילות היהודיות כדי לברר את זהות הנאשם .עדותו של
אוריגנס עולה בקנה אחד עם כרוניקות השומרונים ,המספרות שהקיסר אלכסנדר
סוורוס ,ששלט בשנים  235–222לסה"נ ,הוסיף לרדוף את השומרונים ואסר
עליהם לקיים את מצוות המילה 46.לפי אותם המקורות הקיסרים גורדיאנוס
( 244–238לסה"נ) ,פיליפוס הערבי ( 249–244לסה"נ) ודקיוס ( 251–249לסה"נ)
נהגו באותה הדרך .עם זאת אף שכבר בתקופת הסוורים החל השלטון הרומי
להבחין בין מעמדם המשפטי של היהודים למעמדם המשפטי של השומרונים ,רק מאוחר
מטבע העיר נֵ אפוליס
(שכם) מן המאה
יותר ,בשלהי המאה הרביעית לסה"נ ,הופיעו השומרונים בחוק הרומי כקטגוריה משפטית בפני
לסה"נ.
השלישית
עצמה47.
על גב המטבע נשר
ומעליו הר גריזים
והמקדש בפסגתו.
טור מדרגות עולה
להר מרחוב העמודים
של העיר
(באדיבות איזדור
גולדשטיין)

השפעת השלטון הרומי על היחסים בין יהודים לשומרונים
נראה שהייתה השפעת גומלין בין שינוי העמדה הרומית כלפי השומרונים לבין התפתחות יחסי
היהודים והשומרונים .הקטגוריה המשפטית של יהודי שיצר השלטון הרומי ,קטגוריה שלא כללה את
44
45

46
47

כפי שכבר הוזכר לעיל ,גם הכוהנים המצרים קיבלו היתר מילה .לפירוט שלבי ההליך למתן היתר המילה במצרים ראו:
J.M. Modrzejewski, ‘Filios suos tantum: Roman Law and Jewish Identity’, M. Mor (ed.), Jews and Gentiles in
the Holy Land in the Days of the Second Temple, the Mishnah and the Talmud, Jerusalem 2003, pp. 117–119
חליפת המכתבים בין הקיסר טריאנוס ( 117–96לסה"נ) לבין פליניוס הצעיר (שהיה אז מושל הפרובינציה הרומית
ביתיניה־פונטס) הותירה בידינו מידע מפורט על חקירות הנוצרים על ידי הרומאים בראשית המאה השנייה לסה"נ.
ממכתבים אלה עולה כי עצם ההזדהות כנוצרי גררה עונש מוות .ראוGaius Plinius Caecilius Secundus, Epistulae :
)10, 96–97 (LCL, 2, London & New York 1927, pp. 400–407
 ;E.N. Adler & M. Seligsohn, ‘Une nouvelle chronique samaritaine (suite)’, REJ, 45 (1902), pp. 85–86סטנהאוז
(לעיל ,הערה  ,)9עמ' .168–165
השומרונים הופיעו לראשונה בחקיקה הרומית כקטגוריה נבדלת מהיהודים בחוק משנת  390לסה"נ .ראו :מ"א ראבילו,
‘השומרונים בחקיקה הרומית' ,שטרן ואשל (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .485–481
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השומרונים ,השפיעה בעקיפין על תפיסתם של חז"ל את ה'כותים' .עד אז הכריעו התנאים בענייני
‘הלכות כותים' מתוך חיי שיתוף עם השומרונים ,ולפיכך חלו בהלכות שינויים בהתאם להשתלשלות
היחסים עמם; משמע הגבולות בין שתי הקבוצות עדיין היו פתוחים ונזילים .ואולם משנשללו מן
השומרונים פריווילגיות אשר ניתנו ליהודים ,הקשה עליהם הדבר לקיים את מצוות דתם ,ובעקבות
זאת השתבשו היחסים בינם לבין חז"ל.
בתלמוד הירושלמי נאמר שדיוקלטיאנוס ,ששלט בשנים  305–284לסה"נ ,גזר עם עלייתו לכס
השלטון שכל האומות ,להוציא היהודים ,ינסכו לעבודה זרה 48.השומרונים ,שלא כמו היהודים ,לא
היו פטורים מהשתתפות בפולחן הקיסר 49,ובהתאם לצו הקיסרי היה עליהם לנסך את יינם לעבודה
זרה .יש לציין שעובדה זו שימשה לחז"ל נימוק להחרים את יינם של השומרונים50.
נדמה שאי הכללתם של השומרונים בהגדרה המשפטית הרומית לקטגוריה יהודי השפיעה גם על
התפתחויות פנים־שומרוניות .סביר
להניח כי ההבחנה בין מעמדם של
השומרונים לזה של היהודים האיצה
את התגבשות הזהות השומרונית
בנפרד מזו היהודית .יתרה מזו,
דומני שדווקא נסיבות קשות
אלה ,אשר חשפו את השומרונים
לרדיפות הן שהביאו לתור הזהב
השומרוני בתקופת מנהיגותו
של בבא רבא 51.על פי מקורות
שומרוניים בבא רבה ,בנו של הכוהן
הגדול השומרוני נתניאל ,התקומם
נגד הגזרות שהטילו הרומאים על
השומרונים .מלבד זאת מסופר כי הוא חולל רפורמה מקיפה בארון העדה השומרונית ,ובמסגרת
רפורמה זו חולקה הארץ למחוזות ומונתה מועצת שופטים להנהגת העם .כמו כן יוחסה לו בניית בתי
כנסת ומקוואות ברחבי הארץ 52.נראה כי התפתחויות מרחיקות לכת אלה היו פועל יוצא עקיף של
שלילת פריווילגיות דתיות שהוענקו ליהודים.
48
49
50
51
52

ירושלמי ,עבודה זרה ה ,ג (מד ע"ד; טור .)1407
דברים אלה נקשרים למציאות המתוארת בכרוניקות השומרוניות שלפיהן בימי דקיוס ( 251–249לסה"נ) השלטון הרומי
כפה בכוח את פולחן האלילים על השומרונים .ראו :סטנהאוז (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .209–208
A.M. Rabello, ‘On the Relations between Diocletian and the Jews’, JJS, 35 (1984), pp. 150–151
אמנם יש מחלוקת על זמן פעילותו של בבא רבה ,אך על פי הדעה הרווחת הוא פעל במאה השלישית לסה"נ .ראו:
’ ,A.D. Crown, ‘The Byzantine and Moslem Periodהנ"ל (לעיל ,הערה  ,)10עמ' P.L. Stenhouse, ‘Baba ;81–55
Rabe’, A.D. Crown, R. Pummer & A. Tal (eds.), A Companion to Samaritans Studies, Tübingen 1993, pp. 37–38
סטנהאוז (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .206–173
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(באדיבות ד"ר יצחק מגן)
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סיכום
במחקר זה ביקשתי להוכיח שבסוף המאה השנייה ובתחילת המאה השלישית לסה"נ החלו הרומאים
לנהל כלפי השומרונים מדיניות שונה מזו שהנהיגו כלפי היהודים ,וכתוצאה מכך נטלו מהם את
הפריווילגיות הדתיות שהוענקו ליהודים .התפתחות זו נבעה ממדיניותם הדתית של הקיסר ספטימיוס
סוורוס ושל בנו קרקלה .המאמץ הכפול של קיסרים אלה להבטיח את זכויות היהודים מחד גיסא
ולשים קץ לתנועת ההתייהדות מאידך גיסא הוביל אותם לקבוע הגדרה ברורה ומוגבלת של יהודי,
שלא כללה את השומרונים .אני סבור שהימצאותם של היהודים ושל השומרונים בקטגוריות משפטיות
שונות ,בעלות זכויות שונות ,הפחיתה במידה משמעותית את הפתיחּות ביניהם ובכך השפיעה רבות
על היחסים בין שתי הקבוצות הללו.
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