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המידע.התשמונאיםמדינתעליוספוסשלהסיפוריםבמסכתהסבוכיםמןהוא(275-283,יג)'היהודים

והיחידהעיקריהמקור,'היהודיםקדמוניות'שלעשר-הארבעההספרובראשיתעשר-השלושהבספר

,אהיהודיםבמלחמתהתקצירמןלבד)החשמונאיםהשליטיםשללתולדותיהםשבידינוהרצוף

על'היהודיםקדמוניות'בספרהפרקיםמכלביותרהבעייתיאוליכשלעצמוהוא,(לושקדם,50-158

שלזהבחלקופרטפרטכלמדוקדקתבדיקהלבדוקישלפיכך,השניהביתימישלהמשנהתקופות

אחרלהתחקות,וסעיףסעיףוכלופרקפרקכלהורכבשמהםהמקורותאתלזהות,יוספוסשלחיבורו

אחדכלשלהמטרותואתהמאפייניםאת,התכונותאתולבררמקורותאותםשלהמידעמקורות

להסתמךשניתןמועטהיסטורימידערקלעתיםשמותירה,קלהלא'כירורגית'מלאכהזו.מאלה
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והוא,משקולותומספרהרודיותהחותמותמןבעיקר,ההלניסטיותהעריםוהרסהחשמונאיםהכיבושיםמהלכי
.ההיסטוריוניםשלמרביתלבלתשומתראוי
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שלמקורותיומהם:בעקבותיושעולותהשאלותמקצתאמנה,שומרוןהעירכיבושלסיפוראשר

והסתירותההזרות,הכפילויותפשרמה?החומרובעיבודבמסירתמעורבותומידתומהלפרשהיוספוס

?שאן-ביתעלהורקנוסבנישלההשתלטותבתיאורהפרשהשולבהמדוע?הסיפורברצףהפנימיות

,277-278,283,יגהיהודיםקדמוניות)לעזרהלוקראוהנצוריםשומרוןשאנשיאנטיוכוסאותומיהו

כדיבהורקנוסהמלחמהאתשניהלוואפיקרטסקלימנדרוסהםמי?(65,אהיהודיםמלחמתלעומת

שימשהאשרהעילהשלטיבהמה?(279-280,יגהיהודיםקדמוניות)המצוראתלהסיראותולאלץ

מה?שומרוןאנשיידיעלשהותקפו'מריסנים'ההיומי?שומרוןעלהמצורלפתיחתהורקנוסאת

עלשבידנובנוסחהמוגזמיםהנתוניםנוצרוכיצד?סמאריהתושבישלוהחברתיהאתניההרכבהיה

שלוהמוחלטתהיחסיתהכרונולוגיהמהי?(276,שם)לעירסביבהורקנוסשכונןהמצורמערכתממדי

אתלהרוסהורקנוסבהרבההמיוחדתהדרךמהי?שומרוןנכבשהומתי,השוניםלשלביהםהאירועים

התגוררמי?והנומיסמטיהארכאולוגיהממצאאתשומרוןהריסתעלהסיפורתואםמידהבאיזו?העיר

לסיפורהמקורמהו?מחדשהעירהוקמהאימתי?בוהתנהלהפעילותרמתואיזו,הריסתולאחרבאתר

על,הורקנוסהתבשרבדיוקאירועאיזהעל?(282,שם)במקדשהורקנוסששמעהאלוהי'קול'העל

בדברהתלמודייםבמקורותהאמורוביןהנזכרהסיפורביןהקשרמה?'קול'אותומפי,הסיפורפי

ועוד'?המסורותוהשתבשוהתגלגלווכיצד,הקודשיםמקודשיוצאתהורקנוסיוחנןששמע'קול-בת'

הענייניתהזיקהעל,העירלהריסתהסיבותעלובראשונהבראש,היסטוריותשאלותשלשורה

תלמיובביתסלאוקוסבביתהשלטוןעלפוסקיםהבלתילמאבקיםבשומרוןהמערכהשביןוהכרונולוגית

במדינתהפנימיותולהתפתחויות(לתירוסתלמילבנההשלישיתקלאופטרהביןההתמודדותלרבות)

.כלשהולדיוןאוהולםלעיוןזכושטרםנוספיםוטופוגרפייםפילולוגייםקשייםוכן,התשמונאים
יוספוסשלההסבר:ישראל-ארץחוקריאתמעטלאשהביכוסוגיותבשתיאתמקדזהבמאמר

,עקרבאבהבלהיהודיהיישובשלהתפתחותושאלתמסתעפתממנו,הורקנוסידיעלהמצורלהטלת

4.אהרתבמסגרתהדיבוראתאייחדהשארכלעל.הורקנוסבידיסמאריההעירהריסתותיאור

המצורלמתיחתהעילה.א
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וגםהיהודיםשל(מתנהלים,מתיישבים)'אפאויקים'(היותםבשל)היואשר,'מריסנים'ב[...להרעו]שפגעועל

.(סוריהלמלכי[...עםמתואמים;...שלציפיותיהםאתממלאים]מצייתים(שומרוןאנשי)כשהם,[שלהם]בריתבעלי

כמכווןראשוןבמבטשנראה,Marisjoiהשם.רביםחוקריםבעיניכמוזרהנתפסהדלעילההנמקה

מבהינהמאודמוקשה-יהודהשבשפלתהמעטירהפיניקית-האדומיתהעיר-מרשהלתושבי

ובשוליושומרוןבהרלאתריםאותולקשורשונותמהצעותהצעותהועלוכךמשום.היסטורית

כלשהויישובשלתיאור,יהאאשרהזיהוייהא.היד-שבכתביהנוסחלתיקוןאו,דומהצלילשלשמם

שאינולמיתמוהנשמע'[שלהם]בריתבעליוגםהיהודיםשל"אפאויקים"'מכמורכבשומרוןבהר

מדובראם:עצמואתסותרלכאורההמשפט.היווניתהקולוניזציהתנועתשללטרמינולוגיהמודע

.יהודיםשאינםהרי-היהודיםשל'בריתבעלי'הםואם,יהודיםהםהרי-היהודיםשלבמתיישבים
החוקריםאחדדבריבהבאתואסתפק,במחקרזהבענייןשנאמרוומשוניםשוניםדבריםעלאפסה

ומשום,יוספוסשלההנמקהבדבריהמופיעההיווניתהטרמינולוגיהעםמסוימתהיכרותעולהשמהם

:בהםלעייןראויכך

ובעלימתישבים'בהואהמדוברכלומר,כמשמעופשוטוהטקסטמלשוןלהסתברצריךהנכוןהפיתרוןכידומה

הכיבושבאיזורויושבושבאידומיאהמרשהמאיזורהורקנוסיוחנןידיעלשהובאו'היהודיםשלבריתם
וראוי,עצמובעדמדבר(מתיישבים=)4"01"01המונת.בוההפזמונאיתהאחיזהאתלחזקמנתעלבשומרון

הנראהככל;שלהםלמטרופוליןמחוץאלהיגרואשר,'מהגרים'שלבמשמעותיותרבמדויקלהתפרשהוא

6.שבאידומיאההחדשיםהמתייהדיםמחוגיזהבמקרהבאו

,'המטרופוליס'אילו.היוונייםוהמסורתהמינוחשלביישוםעקביותחוסרלעילבאמורניכרהסףעל

('מתייהדים'לרבות)מקרבהשיצאומתיישבים,מרשההייתהאכן,הנזכרת'אפאויקיה'השלהאםעיר

-המתיישבים-'אפאויקים'הלמשלכך.'היהודיםשלאפאויקים'ולא'מרשהשלאפאויקים'מכוניםהיו

של'אפאויקים'כהוצגולא,ס"לפההחמישיתבמאההרתוקהלקירינימתרהשהגיעוהמתנהלים

נולדובו,הקיקלדייםבאייםאשרתרההאישלאלא,נחשבועליהםהדוריםשללאאפילו,ההלנים

מהלךלאורהאםונבהן,ומינוחהשוואהלדקדוקיקטלרגענניחאך.אפריקהלצפוןיצאווממנו

במובאהשהוצעכפי-מגויריםבאדומיםמדברשהכתובאפשרההיסטוריותוהנסיבותהאירועים

.שומרוןלהרצפונה'שהגרו'ממרשהיהודיםבמתיישבים-אחריםשסבוריםכפי-שמאאו-דלעיל
קדמוניות)הזרועבכוההורקנוסיוחנןבידינכבשוואדוריםמרשהכיבמפורשקובעיוספוס

שעברההמאהשלהתשעיםבשנותבמרשהשנחשפוהמגווניםוהממצאיםהחפירות.(257,יגהיהודים

חשוביםורבעים,מתושביהמחלקהפתותלכלנעזבההעירכיוהראו,אליםכיבושזההיהכיהוכיחו

בהרוהמקדששכםגםונהרסונכבשוקצרזמןכעבור7.ס"לפה112/11%בשנתהוחרבומתוכה

.מעתיקיםשלשגיאותשלפנינוברורהיווניותעתיקםהעבריתבלשוןגאוגרפייםמשמותהנגזרים
.121'עמ,ח"תשמירושלים,השניהביתבתקופתההלניסטיותוהעריםיהודים:וישראליוון,פלשת,כנען,כשר'א6
Hellenisticוטע.Ffellenistic,(.45"):לאחרונהראו7 .Marisa ' , Z.H . Archibald, , Davies01IGoner, 'The Economy..1 ,)
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,שומרוןעלמצורהטיל,צפונהשובהורקנוסיוחנןיצא,מרשהכיבושלאחרשניםכשלוש8.גריזים

להסביריתקשה10,האדומיםשל'מרצוןגיור'בלהאמיןשרוצהמיגם108/107.9בשנתאותהוכבש

עלתהכךשכל,ממרשהתושביםדווקאנבהרובקרבםשישבוהפניקיםמקרבאועשובנימכלכיצד

זאתוכל,השומרוניםדללך-לדחיקתחץראשולשמשהשומרוןבלבלהתיישבכדי,הורקנוסמידילה

התגיירואם-מרשהמבנישלאאדומיםגם.מרשהשלכיבושהלאחרשניםשלושהמאוחרלכל

לקוותויש.כזואשרלמשימהמוקדםכהבשלבנשלחיםהיולא-בכך11מאמיןאניואין,מרצון

ואם.יותרמאוחרשנים180-כ,הגדולהמרדבימיהאדומייםללוחמיםאותםשישווהמייבואשלא

?מולדתםבמחוזלאאםתועלתםהייתההיכן,'פעולהמשתפי'שלבקבוצהמדובר

כיבושהעםבמרשהאחיזהלהםקנואשריהודיםלמתיישביםאלאהכוונהשאיןלומרתמצאואם

לשםלרשותםעמדזמןכמה,הקרובהלסביבתואושומרוןלהרצפונההועברומכןולאחר,והריסתה

ובהרבאדומיאההורקנוסיומנןכיבושישלוהכרונולוגיההאירועיםרצףאתשיבש(ניקולאוסלאוכנראה)שיוספוס
,החשמונאיםמלהמותבספריואחריםהיסטורייםשיקוליםפיעלההפירותלפנישניםכתריסרהערתי,שכם-גריזים

,Bar-Kochva,:הרחבהוביתר,5הערה145'עמ,א"תשמירושלים,המקבייהודהימי Judas Maccabaeus.8

העולםשל'המעגלי'התאוררצףבתוךהיהודיםעלהידיעותפיזור:לשיבושהסיבה,1989Cambridge,קק.562-560
עםיחד,לעייפהופרטיםמידעעמוסשהיה,ניקולאוסשלבחיבורווהאולימפיאדותהשניםמחזוריפיעלהמיושב
.יוספוסידיעלהחומראיסוףשיטות

,'מקדשעיר-גריזיםהר':האחרוןבסיכוםזהלענייןראוגריזיםבהרהחפירותעלמגן'ישלהפרסומיםמבין8
.114-115,118'עמ,(א"תשס)120,קדמוניות

פרטיםעודהעירנפילתשלהמקובללתיארוךהמוסיף,(1הערה,לעיל)פינקילסטין:ראוהכרונולוגיהעל9
.לכיבוששקדמההמערכהשלהשוניםהשלביםזמניעלהשובים

'עמ,ה"תשמירושלים,והרומיתההלניסטיתבתקופההספרועמייהודים:וישראלערבאדום,כשר'אסבורכך10
.מקודמיוכמהבעקבות,50-76

-השניהביתימישלוהיהדות"משהשלהיהדות"',כוכבא-בר'ב:פוסידוניוס-סטרבוןלדבריבהתייחסותראו11
הפניותגםושם,83בהערהבייחוד,325-326'עמ,(ז"תשנ)סו,תרביץ,'סטרבוןשלהיהודיתהאתנוגרפיה
,Goodman::גםעיינו.'מרצוןגיור'התאורייתעלפלדמן'ולשצמן'ישללתגובותיהם Mission and

I

Conversion.4ן

1995the,קע.77-76 Roman Empire, Oflord,0the Religious HistoryשProselytizing.וכן:S .I.D . Cohen , The
.esp,119-110.1999,עקBeginnings of lewishness; Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkeley-Los Angeles

בסוגיהוהרי.(הכפריתלאוכלוסייהבניגוד)הזרועבכוחגוירוואדוריםמרשהשתושביסבורהאחרון.118-117
הדוחה,('האדומיםשלגיורםעל')שצמןישראלשלעטומפרימפורטמאמר.עסקינןמרשהבתושבישלפנינו
רפפורטאוריאלפרופסורלכבודהיובלבספרבקרובאורלראותעומד,'מרצוןהגיור'תאוריתאתוכולמכול

מספרשללמיניהםהאפולוגטייםהמאמציםבמסכתחוליהאלהאינההנזכרתהתאוריה.(שזרזלמןמרכזבהוצאת)

דומה.ההשמונאיםהשליטיםשל(העתיקהמהמציאותהמנותקים,מודרנייםבמושגים)והסודהנאהדמותלעצבחוקרים
ידיעלשבוצעההרסממדיעלההיסטוריוגרפייםשבמקורותהעדויותאתלהכחישהניסיונותמןלחדולהעתשהגיעה

כאלהגםבהם-ההכחשהנסיונותעלקצרהתגובה)ישראלבארץההלניסטיותהעריםמןמעטבלאההשמונאים
the,:ראו-עצמםאתהסותרים lews: Legitimising the Jewish Diaspora0ת'Kochva, Pseudo Fiecataeus-888.ז

סקריםנערכובהםיישוביםשלמשורההנומיסמטיותאו/והארכאולוגיותהעדויות.)1996Berkeley,קק.295-294
,רפיה,עזה,אשדוד,ים-יבנה,שבע-באר,פילוטריה,ממריה,מרשה:למשל.משמעיתחדהיאממששלחפירותאו

,סטרטוןבמגדל.(טיפולוגיותרקהןהאחרונותהדוגמאותשתי)גריזיםוהרשכם,ציידאבית,סקיתופוליס,פלה
לבנייתהכהכנההורדוסידיעלשנעשוהמאסיביותההרספעולותמשוםלבדיקהניתנתאינההשאלה,קיסריהלימים
פעולותרוב.המאוחרתהבניהשלההרםמחמת,אפולוניהבזהכיוצא.בשעתוגביניוסקומםאותההעירשלמהדש

בעניין.ינאיאלכסנדרידיעלמיעוטןורק,הורקנוסיוחנןידיעלדווקאלפועלהוצאולעילשנמנוהעריםשלההחרבה
עלהיבורובמסגרתמקריםבכמהלמסורניקולאוסשלהמובנתהנטייהבשל,כמסתבר,המקורותשגוזהאחרון

החשמונאיםמעשיאת.בהןולהסתפקמסכמותרשימותרק-הכיבלאוהיקףרחבשהיה-האוניברסליתההיסטוריה
.זמננובניאבסולוטייםוערכיםלבמשאלותפיעלולא,ונסיבותיההתקופההווישלבפרספקטיווהלראותיש
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פעםלעקורלהםלאפשר,'מריסנים'השםאתלהםלהקנותהספיקשגם,במרשהכזוהתיישבות

-שומרוןאנשימצדהתנכלותשללמוקדלהפוךואף,שומרוןבהריולהתיישבממקומםנוספת

להועילכדישכזהתפוזבמעברהיהובמה?מבסטיהעלהמצורהטלתלפניעודזאתוכול?סבסטיה
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וחבליהגלילכיבושלפניוהאם?האדומיהאזורבלבטריזתקיעתמאשריותרהיהודייםלאינטרסים

מאזורמתיישביםלפנותאותושאילץכזה,אדםבכוהממחסורהורקנוסיוחנןסבלהמזרתיהירדןעבר

12?חדשותהתנחלויותלאיישכדי,נכבשמקרובשזה

.יהודיםעבורספריואתכתבלא-הנדון13לסעיףיוספוסשלהמקור-דמשקאישניקולאוס
,רומי-יוונילקוראמכווןשהיהמינוח,הקלסיתהמורשתעלהמבוססיווניבמינוחהשתמשהוא

היווניהמינוחכךעלמעידים;שהםכמותדבריואתזהבמקוםהעתיקיוספוס.אותוהביןזהושקורא

שיווניכפיהכתובאתאפואלפרשיש14,אהריםסימניםעםיהדגווניובכלוהדיוקהמדיני-המנהלי

המנהליים-המשפטייםוהתיעודוהמינוחהיווניתהקולוניזציהשלהמורשתלאור,אותומביןהיה

.בעקבותיהשהתפתחו
:מילוליתral)oikiaלפיכךהואיישובם.apoikoiבשםמכוניםשומרוןהעירשהתקיפההמקוםבני

.חדשבמקוםוהתנחלו,ממולדתםבצוותאשיצאואנשיםשייסדויישוב:לאמור,מהביתמרוחקיישוב
ונמשך,השביעיתבמאהבעיקרתאוצהצבר,דנאמקדמתהיווניבעולםשהחל,'אפאויקיות'הייסוד

שלתקופות-כלכלייםקשייםובראשונהבראש:ומגווניםשוניםהיולכךהגורמים.מכןלאחרגם

הים,מסוימיםזמןבפרקיאוכלוסייהשלניכרגידול,לעיבודראויותבקרקעותמחסור,בצורת

,פנימייםפוליטייםמשברים,יםויורדימדייגיםיקרמחירשגבההיוונייםלאייםסביבוהאכזרהגועש

שלהממצאאתלהסבירמנסה,48-49'עמ,(1הערה,לעיל)פינקילסטיןרלד'ג:נוספתהצעהגםלהזכירראוי12
מרשהשבהשנה,ס"לפה108משנת,מוקדונימגןובהןיווניותמשקולותשתיובעיקר,רודיותחותמותשתי

כיבושהלאחרבמרשהיהודיםמתנחליםהושיבהורקנוס:נועזתתאוריהבאמצעות,חרבהלהיותהייתהאמורה
נתנהזופעולה.סמאריה-שומרוןתושבימוקדונים-היווניםידיעלהותקףהצעירהיישוב.112/111בשנת

ולהקיםעליהלהשתלטמרשהשללתוקפיהאפשרלמצורהורקנוסשלריתוקו.סמאריהעללצורעילהלהורקנוס
מאדקשהברם.המאריה-שומרוןעירםנפילתבעקבותאותהלנטוששנאלצועד,הלניסטי-יווניבסגנוןמנהלבה

ראו,ושכםגריזיםהרכיבושלאחרביתםסףעלהתדפקהההשמונאיתהסכנהאשר,שומרוןאנשיכילהאמין
באופןולגרועלהסתכןשההינוכךכדיעדישראל-ארץברחביההלניסטיתהתרבותשללהגנתהמחוייביםעצמם

שעמדהאדםכוחמפוטנציאלשיעורלאיןממילאשנפל,מולדתםעירשלמטבעוהמוגבלהמגןמכוחמשמעותי
אתלקומםכדי,שבתווךיהודהלמדינתמעברבדילוג,הרחוקהלמרשהרגליהםוכתתו,הורקנוסלרשות

המצורשלשבעיצומואלא,בלבדזוולא.בכךהכרוכהוהמעשיתהצבאיתהסבירותוהוסרהקושיכלעל,חרבותיה
.במקוםהלניסטיומשטרמוסדותבכינוןטרחוואף,מרשהאתכבשו,בהרפתקאההמשיכומולדתםעירעלהכבד
,האחוריתשבחצרםהשומרוניםמרכזיאתכבשהורקנוסיוחנןכאשרדומהבדרךהגיבולא,משלדרך,ומדוע

אתניתזיקהגםלהםהייתהוכמסתבר,מעטיםלאדורותמשךהדוקפעולהשיתוףקיימותושביהםשעםיישובים
.למדיצנועהשכמותוגםמה,שונהלהסברקוראבמרשהשהתגלה108משנתהחריגהארכאולוגיהממצא?עמם

הדמיוןמתוךעולה(העירהריסת)281ולסעיף(והמצורהעילה)275-277לסעיפיםכמקורניקולאוסשלזיהויו13

כיוגמרונמנווכבר.(64-66,א)'היהודיםמלחמת'ביוספוסשלהמקוצרתלגרסתוהבולטוהלשוניהענייני
התייחסות.יחידכמקורבניקולאוסהשתמש'היהודיםמלחמת'בההשמונאיםמדינתימיעליוספוסשלסיפורו

vom:ראוהנדוןהקטעשללמקורוקצרהספציפית Exil bis zum))2ם

.

dieים,lscher, Die

~

uellen des: fosephustf0.ם

1904rj,קק.16,13

~

dischen Kriege, Leipzigבאנטיוכוס(אספנדיוס)גריפוסאנטיוכוסהחלפתעלגםושם

סעיפים),שאן-ביתכיבושסיפורנספחאליו,'היהודיםקדמוניות'בבכללותובשומרוןהמלחמהסיפור.קיזיקנוס
דנןבמקרה.יוספוסאתהמאפיינתמקורותקטעישלהרשלניתהשילובלעבודתמאלפתדוגמהמציג(275-283

ובלאהנכוןברצףשלא,פנימייהודיומקורסטרבון,מניקולאוסומשפטיםסעיפים,רצעןמעשה,לזהזה'נתפרו'
מפריטפליםקישורומשפטימטעיםהרמוניזציהדברי-ובתווך,(וכפילויותסתירותלרבות)ענייניתהתאמה

.עצמויוספוסשלעטו
.60הערה,30'עמ,להלןראו14
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רצהמעשי,השלטוןירושתעלמחלוקות,עצמןלביןובינןהשליטותהמשפחותבקרבמריבות

בשאיפותכרוכותשהיוצבאיותמטרותגם-והרביעיתהחמישיתובמאה,היטהרותשחייבו

15.ובראשונהבראשאתונה,יווניותעריםכמהשלהאימפריאליות

התקופהכמנהגמרביתה,ענפהספרותזמןבסמיכותהתפתחה,היווניתהקולוניזציהתנועתסביב

ואולם16,'קצובהפרוזה'שנקראבמהאו,בפרוזהולעיתים,יהדגםולירייםאפיים,שירייםבטקסטים

שאובהיווניתהקולוניזציהראשיתעלשבידנוהתקופהבןהמידעועיקר,מעטאךשרדאלהמכול

יהדגםוהמאוחרותהקדומותההתנהלויותעלהמידעמרובהזאתלעומת.הארכאולוגיהמחקרמן

,(ותוקידידסהרודוטוסבעיקר)היסטוריוניםאצל,ואילךהחמישיתהמאהשמןספרותייםבמקורות

נודעמיוחדערך.פילוסופיםואפילומיתולוגיהסיפוריכותבי,ביוגרפים,גאוגרפים,אתנוגרפים

-פגומהבצורהלרוב-שנשתמרו,'ייסוד(תוזי)הסכמי'בשעתםשכונוכפיאו,'ייסודהכרזות'ל

זמן'בשנכתבו,אלותעודותגםואולם,הקרובהבסביבתןאו'אפאויקיות'בשנתגלוכתובותבמספר

,('אקלסיה'ה)העםאסיפתכהחלטתמנוסחותהן.ס"לפההחמישיתלמאהקודמותאינן,'אמת

עלההתנחלותמעשהסיפור:שבהםהעיקריים.מגווניםמרכיביםשבהם,שוניםלטיפוסיםונחלקות

'האפאויקיה'ביןהיתמיםמערכתהגדרת;הראשונותההתארגנותפעולותלרבות,השוניםשלביו

17.וכהנהכהנהועוד,המייסדיםשהתקינובסיסייםחוקיםמספראוהמקוםחוקת;'מטרופוליס'ל

לגלוריפיקציההנטייהבולטת,למיניהםהייסודיםעלובדיווחים,'הייסודספרות'ב

המפקפקיםישכךמשום.ומפעלותיו'המייסד'דמותשלובעיקר,הייסודמעשישלולסכמטיזציה

,ואילךהחמישיתהמאהשלהספרותייםהמקורותמןהמצטיירתהתמונהשלההיסטוריתבאמינות

מחלוקתגם,השארבין,קיימת18.להשקדמוהמאותשלהקולוניזציהמהלכילגביהפחותלכול

כדיבהםשישהספריםמןלמקצתרקאפנה.יםמנירחבהעליוהביבליוגרפיה,היווניתבהיסטוריהמסוגונושאככל5נ
colonisationש!1de":החשובותהסוגיותמןיותראואחתלמצות grecque de I'Italie m

~

riodinale1ם,Birard.]

colonisation grecques ,; jusqu'aux"1!שidem,

.

,

L

'
expansion;1941ligende, Paris1ש!ס

~

Sicile

~

dans l'antiquith l'histoire

,Sakel~ariouמשמ10,ש,Roebuck.];1958Athine,ת10,הס La migration grecque.4%;1960
~

uerres midiques, Paris

idem, 'The;1964Manchester4ל)]Graham , Colony

~

and .' Mother.1.];1959וז0ץTrade and Coloni~ation, New

,Idem;159-82.1982,עקCambridge,3,111,Greece' , The Cambridge Ancient Historyl01Colonial Expansion

antica Grecia, Torino'זאת

,

terre4ו

~

Asheri , 'Distribuzioni.11;2001Greek Coloni~ation, Leiden0ת~Collected .:

Papers

Leschhorn , GrQnder der

,

Staat: Studien zu einem.,14;1980Boardman, The Greeks OverseasJ , London.(;1966

,Isaac,ת The Greek Settlements.8;1984politisch-religiosen Phenomen der

grieschischen

Geschichte, stunvft

,Ancient Greeceח,Colonizationש"!Malkin,,

Religion

and.1;1986תיעשן,the .' Macedonian Conquestז"ז"(שאטמע Dougherty, The.];1990Colonists and

.

Native

.

'

Populations

, Oiordש

~

"תט19874;ן-ק.Descoeudres(4ט.),7
]

The Greek,(.4ט)G .R . Tsetskhladze;1993Archaic Greece, Oflordמ,Textשיש]Colonization: From,0Poetics

ג"esp(1998Stuttgart4.קע.68-7)

.

the Black Sea,0Colonization

,Schmid.(1947:בעיקרראוזוספרותעל16 Studien Eu griechischen Ktisissagen, Freiburg (switz.8.וכן,ע:
.שם,דוהרטי

.40-70'עמ,('מקובציםמהקרים',15הערה,לעיל)גרהם:הכתובותמןהעוליםהנתוניםי2להסיכוםאתראו17
?01Name;ואילך115'עמ,(15הערה,לעיל)מלבין:למשלראו18 The Eponymous Founders8ת,Malkin, '~lhat's.1

,'Colonial Originsאתטתטיחן-Re84ח

;

Braund, 'Writing.63(985ן),קק.130-115;מ,Greek Colonies' , .,

Athenaeum

קע.296-287

.

)above15.ח)Tsetskhlad~eמהקרים',15הערה,לעיל)גרהםשלתגובתואתראולעומתם.חן
.7'עמ,('מקובצים
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זו,ביותרהמפורטתהיסודמהכרזותאחתשלאמינותהעצםלגבי-מוצדקתבלתי-מתמשכת

ולהעריךלאתרכדי.הנוכחיהדיוןשלבהקשרמענייננואינםאלודעותחילוקיואולם19,קירנישל

ההתיישבותתנועתשללתדמיתלהתוודעעלינו,כוונתםואתיוספוסדברישלמקורםאתנכוןאל

ההלניתהתרבותיתהמורשתמןלחלקהפכווהמסורותהסיפורים.התהליךשללראליהולאהיוונית

שלעיצובםעלגםהשפיעוהם.המאוחריםהדורותבנישלבתודעתםהשתקעווכך,המשותפת

באשרההלניסטיתהתקופהבניאתנוגרפיםשלבכתביהםאתנוגרפייםואקסקורסיםחיבורים

20.היהודיםשללרבות,עמיםשלוהתפתחותםלראשיתם

עתיקתמסורתיתמתכונתפיעלהתנהלוההתנחלותמבצעי,והמוסכמתהמקובלתהתדמיתפיעל

אורגנה,האםעיר,'מטרופוליס'ה,היווניתהעירשלביזמתה:(24,2איתוקידידסשלכניסוחו)יומין

,היטבמתוכנןאםכימאולתרהיהלאהמבצע.חדשיישובולכונןלצאתכדיצעיריםשלקבוצה

זכתהוכך,המבצעשלההצלתהסיכוייבדברבדלפיאשרבאורקולוםנועצההעירוניתוהמנהיגות

אוכלוסיןדלילאוריקבשטחלרוב,מראששנקבעליעדיצאההקבוצה.דתיתלגושפנקהההתנחלות

כזוצבאיתבפעולהכרוךההתנחלותמעשההיהאחתלאזאתעם.מבטיחכלכליפוטנציאלבושהיה

.וחזקהותיקהמקומיתבאוכלוסייהמיושביםהיוסביבתואועצמושהיעדבמקרהוזאת,אחרתאו
איטליהבדרום,השחורהיםשלהחופיםבמרחביכגון,האם-מעירמרוחקיםהיוההתנחלותהבלי

magna-'הגדולהיוון'לימיםשכונתה) Graecia(,במקרים.אפריקהבצפוןואפילו,בסיקיליה

בשםשכונהמנהיגעמדהמבצעבראש.האם-לעירמה-בסמיכות'אפאויקיה'ההוקמהיחסיתמעטים

5165;11"(65)'המיישב'או'המייסד'

~

ונעטפהמיוהדתלהילההשניםבמרוצתזכתהדמותו.(01

הפעולותכללהיוחסובספרות.לזכרהאתלטייםומשחקיםפולחןכוננוואף,אגדהשלבמעטה

אואפשריתהתקפהמפניהתגוננותלשםצבאילכוחהתושביםארגון:עירשלבייסודההכרוכות

,ומנהלשלטוןדפוסיקביעת,צבאייםומתקניםחומותבניין,עליהםפיקודוגםכיבוששלמבצעים

.הדתיבתהוםיזמותוגם,ההדשליישובחוקיםומערכתחוקהמתן
ביןהגדולהמרחקמחמתמהרהעדשנוצרהמעשיהנתקעלמצביעוהספרותיהתיעודיהחומר

,האם-עירובין,דברלכל'פוליס'כלהכרהאחתלאוזכתההוכרזהאשר,'אפאויקיה'ה

עלבשמירהרק-משותפיםמזיכרונותלבד-ביטויהאתמצאההזיקה,למעשה.'מטרופוליס'ה

כאליםכללבדרךנתקבלו-האם-עירשלהפטרונים-האלים.'מטרופוליס'השלוהפולחןהדת

זיקהבהכרהנשמרההאם-לעירבסמוךשנוסדו'אפאויקיות'בואולם.ההתנהלות-המושבהשל

אזרחות-ימינושלבמונחים,'סימפוליטאה'ו'איסופוליטאה'בדברלהסכמיםשהביאהקרובה

אף,ולאזרחיהןרתוקותלמושבותגםלעתיםהוענקכזהמעמד.בהתאמהכפולהואזרחותמשותפת

שמירת:עיקרהצבאייםההסכמיםהיוהאם-לעירהסמוכותבמושבות.מעשיערךלוהיהשלא

הייתהביווןשכרגיל,האם-בעירהצבאיתותלותההאם-לעירהחדשההמושבהשלהנאמנות

.83-112'עמ,שם,גרהם:עיינו19
הייסודספרותשלברוחהישראלבנישלההתיישבותולתיאור'אפאויקיה'כמייסדמשהשלדמותולעיצובהשוו20

-בר:כךעלראו.(3,1-8,מדיודורוסאצלנשתמר)אבדרהאישהקטאיוסשלהיהודיבאקסקורסוסהיוונית
.30-33'עמ,(11הערה,לעיל)הקטאיוס-פסאודו,כוכבא
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באמתחתההיו-נוספותגדולותעריםופעמים,אתונהכמו-או,שכנותיהעםתדירמסוכסכת

שהתייתםידידותשל)sunfxaph~(חוזהנחתםכאלובמקרים.לכתמרחיקותאימפריאליותתכניות

צבאיתלעזרההתחייבותלאמור,(יחדיומלתמה:מילולית;summakhia(צבאיתלבריתבמפורש

באויבימלתמוךולהימנעאפשריתדרךבכללזהזהלסייעהצדדיםשניעצמםעלנטלושבההדדית

בעלי'אפואהיו'אפאויקיה'השלהתושבים.צבאיתבדרךואםפוליטיתבדרךאם,האחרהצד

21.במפורשכךכונואחתולא,'מטרופולים'השל)summakhoi('ברית

אנרים'זבכמהכותואתושהראה,שורשיתיווניתהשכלהבעלשהיה,דמשקאישניקולאוס

בשיעורהלניסטיסופרככל-בהכרההכיר,(ופילוסופיתביוגרפית,היסטוריתכתיבה)ספרותיים

הנהליםמערכתעלאתריםאנרים'בזהפזורותהמסורותואת'ההתנתלויותספרות'את-קומתו

שלהמעשיתמשמעותה:כןעליתר.היווניתהקולוניזציהתנועתסביבשהתפתחווהמושגים

הנוגעים'מעודנים'ההמונחיםלמשלכך.בימיוהעולםמןועברהחלפהלאהעתיקההטרמינולוגיה

בתקופתהרומאיםידיעלאומצולנשלטשולטביןוהצבאיתהפוליטיתוהתלותהזיקהליחסי

אם-היווניתההתיישבותתנועתשלהמינותבעקבות,המתאימיםבשינויים,והקיסרותהאימפריה

כאלהאו,וסאלייםונסיכיםמלכיםשלמעמדםאתלהגדירכדי-הישירהבהשפעתובהכרתלאכי

פטרונו,הורדוסשלהרשמיתוארוגםהיהכזה.('הרומיהעםשלבריתובעלידיד')ידםעלשהוכתרו

אתששמשוהמונחיםעללהתעכבצורךאיןכיודומה22.רומאשלדברהועושהניקולאוםשל

.במזרהשנוסדוהרומיותהקולוניות
טריזלתקועכדישנשלחההתיישבותעל,פה-בעלאובכתב,מידעהיהניקולאוסשלברשותו

ששאפו,שכניהשלידםמתגרתסבלהכךומשום,שומרוןהרבשוליהנוכריהיישובתחוםבתוך

אנשי.צפונההיהודיתההתקדמותאתלבלוםשרצובאנטיוכיהבריתםבניבעידוד,המקוםמןלעקרה

מערכתפיעל;'[שלהם]בריתבעליוגםהיהודיםשלאפאויקים'ידועלהוגדרוהזוההתיישבות

האזוראוהמקוםבנישל'בריתובעליאפאויקים'-כמותוסופרשלהלשוןומטבעותהמושגים

מלבהשבאו,ומלידהמבטןיהודים,אפואאלההיו.יהודהבהרהיהודיהיישובשלדהיינו,באושממנו

ממניעים,כמסתבר,למשימהונרתמו,התשמונאיםשלביזמה,היהודית'הגרעיןמדינת'של

על.יהודהשבהרהרביםהקרקעחסרי,'האוכלוסייהעודפי'עלשנמנומשוםאו/ואידיאולוגיים

.קודמיםבמאמריםהצבעתיכאלהאוכלוסייהעודפישלקיומם
,והלמניםהאמבריםשלהמשתמעתההגדרהאתלמשללהזכירראוילענייננוהרלוונטייםהרביםהמקורותמתוך21

העזרהותנאיהבריתואת(5.1,גשם)האם-עירשלsummakhoi~-כ,(57.2,זתוקידידס)אתונהשל'אפאויקים'
בשערבריחמעיןלשמששנשלחההחמישיתהמאהמןאתונהשל'אפאויקיה',בריאהשלהיסודבחויההצבאית
1(1946Oaord,1,52"0,:שלבאוסףראו)תראקיהמערבשמול

~

57"1Selection ofGreek .Historicalנ,Tod.א.א

המלהמהפרוץערבלקרקירהאפידמנוסאנשילפנייתהרקעאתגםלהביןניתןכך.(0ת.5,44טת17-1311
מלחמהאותהשלבעיצומהלקורינתוססירקוסיאנשישלהמשלחתולשיגור(24.6,אתוקידידס)הפלופונסית

במפורשמוגדרותשהןכפי-'אפאויקיות'כולמנוסאמבריהשלשמעמדןלהעירראויזאתעם.(88.7-10,ו,שם)

כאיבויהמושבותדהיינו,'קלרוכיות'אלאהיושלאהמשעריםויש,במחלוקתשנוי-תוקידידסידיעל
.(נכונהאכןזוהגדרהאם)אתונהשלתהומהעלנחשבושמלכתחילה

'עמ,ך"תשירושלים,המלךהורדוס,ל"הנ;5-11'עמ,ז"תרצירושלים,ישראלבארץהרומיהמשטר,שליט'א:ראו22

85-94)summakhos=socius(.(246,יזהיהודיםקדמוניות:כגון)יווניתהכתוביםהורדוסעלבמקורותגםכך.
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וראשיתוזיהויו-המותקףהיהודיהיישוב.ב
.יהודהשבשפלתבמרשההנזכרים'מריסנים'השל(מוצאםאו)מקומםאתלזהותכאמורניתןלא

נראותמרשההמילהאתמזכירשמםשצלילים'שיהובקבריבחורבותמקומםלזיהויאחרותהצעות

בשמותולהיאחזלנסותישראל-ארץשלההיסטוריתהגאוגרפיהבמחקרנטייהקיימת.מופלגותדי

הדעתאתליתןבלא,היהודיתבהיסטוריהנכבדתפקידשמילאויישוביםלזיהוינידחיםאתריםשל

,ההיסטוריתההתאמהמידתועלשבוהארכאולוגיהממצאעל,המוצעהאתרשלממדיועלהצורךדי

למדי'פרועים'חלקם-כאלהאשרלזיהוייםדוגמאות,במקורותלמסופרשלווהצבאיתהגאוגרפית

23.זולקטגוריהשייכיםהנדוןלמקוםשהוצעוהזיהוייםמרבית.המתקרבספרותבשפענמצאות-

אתלתקןיונה-אבימיכאלשלהצעתואתלקבלשישנראהוהאפשרויותהנתוניםשקלולמתוך

רקלאבהתחשבמזעריהתיקון24.('גריסנוס')[0עף10קם(1-ל('מריסנוס')0עת10קם4ן(1הנוסח

שנפלוהרביםבשיבושיםגםאלא25,יוספוסכתבישעברוהקשיםהמהילותובגלגוליהמסירהבבעיות

שלוריחוקםוהמסירהההעתקהמשיטותכתוצאההעתיקהבספרותמקומותשמותבמסירתקבעדרך

טובהעדותמהווה,יהושעספרשלהתרגוםבמיוהד,השבעיםתרגום)הטופונימיהרקעמןהמעתיקים

קטעבאותונזכרניקולאוסאצלואם,(העברילמקורהרביםהשמותשלההשוואהאפשרותבשללכך

,'מריסנוס'לכתובהיבורושלהמעתיקיםאתגררכשלעצמוזהשדברייתכן,מרשהשלכיבושה

בשיבושמדובר,כןהדבריםהיולאאםגםואולם.שהואכמותהמוטעההנוסחאתהעתיקויוספוס

לשכםמזרח-שמדרוםגרש-גרסהתושבי,יונה-אבישהציעכפי,כמסתברהיו'גריסנוס'.הנפוציםמן

26.(ריש'גוהערביהכפרהיום)

עלבדלילותמיושבהיההצחיחטבעושמחמת,עקרבאחבלשללמחצההמדבריבאזורשכנהגרש

שלהמזרחיבאגףיהודיתלהתיישבותגשרכראשנבחרהמקום.נוודיםידיעלרקואולישומרוניםידי

פנוישהיהמשוםהסתםמן,גריזיםוהרעיבללהרשמדרוםהגדולהשומרוניהיישוביהריכוז

ריבוי,השטחשלהמבותרלמבנההודותולמילוטלהגנהטובותאפשרויותשהציעמכיוון,להתיישבות

עלהשומרוןמזרה-שבצפוןהשומרוניהיישובמןמנותקשהיהומכיוון,הנישאותוגבעותיושבוהמערות

שהסתייע,המקוםבנישללעתיםוהנמהרהאגרסיוויאופיים.אלפארעאואדישלהקרקעיהמכשולידי

מצא,באזורהקשיםוההישרדותהחייםמתנאיכתוצאהההתיישבותלאחרושהתגבש,המיוחדבטבעו

Marisi(224'עמ,ט"תרצאביב-תל,יהודהארץ,קליין'ש:ראו23

~

nous-שבבקעתממרסיאסשמוצאםיהודים
בתולדותפרקים,ל"הנ,'נברכתאערי',ל"הנ:וכן;32'עמ,ז"תשיירושלים,יהודיתספר,גרינץמ"י;(הלבנון

פיעלהממוקם,מרוסמהכפרמוצאם:8-9'עמ,[ו"חש]יב,ציון=)21,34'עמ,ט"תשכירושלים,שניבית
,זרטל'א:ובעקבותיו;דותןלעמקמזרח-שמדרום,אלמחרונהרבת'חעםומזוהה,מסבסטימילין25אוסביוס

זרטל;51'עמ,ם"תש,אביב-תלאוניברסיטת,מוסמךעבודת,'שלמהשלהשלישיתוהנציבותחפר,ארובות'
לאורהחשבונאיםמדינתבתולדותפרשיות:תעניתמגילת,לוריאב"ב;(היישובשלהקטניםממדיועלהצביע
.(אלגרביהלבקעהמצפוןמ"ק3,מיסרשייךרבת'ה)123-124'עמ,ד"תשיירושלים,קדומהמשנה

וירושליםאביב-תל,הארץבידיעתומהקריםמסות,ל"הנ,'ג"יקדמוניותלפי"מראשה"ושומרון',יונה-אבי'מ24
.(29-31'עמ,[ב"תשי]טז,ועתיקותיהישראלארץלחקירתהחברהידיעות=)295-297'עמ,ד"תשכ

.144-149'עמ,(2הערה,לעיל)מחקר,כוכבא-בר:ראוהטקסטשלהמסירהבעיותעלקצרהסקירה25
'עמ,(ס"ת)יז,ספרקרית,(ביקורת)'"יהודהארץ",קלין',שלם'נ:ראווריש'גהכפרעםגרששללזיהויה26

.141-152'עמ,(ז"תשמ)נב,ציון,'גרסהאישגיורא-ברשמעון',פוקס'ג;172-173
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השהביתימישלההיסטוריהבמהלךאחדותפעמיםביטויואת

הפלגיואחדמנהיג,גיורא-ברשמעוןאתאזכיראםדי,המאוחרים

מתומכיוורביםשהוא,הרומאיםנגדהגדולבמרדהמיליטנטיים

מלחמת)עקרבאשבאזורגרשהכפרמןלירושליםובאוהתקבצו

,שם)ומסתורמקלטבקרבתואובומצאוולעתים,(503,דהיהודים

508-3%5).27

שומרוןאנשישללהתקפותהרקעאתנכוןאללהעריךכדי

שלוהמעשיתהצבאיתהתכליתואתדווקאגרשאנשיעל

בגרשהיהודיהיישובהיהאםלהבהירראוי,כאלההתקפות

שבאהיהודיתלהתיישבותחלוץתילבבחינתאךשעהבאותה

שאזוראו,שומרוןהרכיבושהשלמתלאחרבעקבותיו

.ממששליהודיהתיישבותהבלאזהיהכברעקרבא
היהעקרבאשאזורהדעהאתהביעוחוקריםוכמהכמה

האחיםבימיכברבושלטושהם,ביהודיםמיושב

רשמיתסופחיהונתןשלמנהיגותוושבימי,התשמונאים

המלכים,זודעהבעליפיעל.מחוזותיהעלונמנהליהודה

לעזרתושנזקקושעההסיפותמעשהאתאישרוהסלאוקים

שלראשיתואתוקבעולכתהרתיקושאףהיו.יהונתןשל

לימיליהודההאזורסיפותואתבעקרבאהיהודיהרוב
י ,,28.הגדולאלכסנדר

אינהשבמקורותוהתעודותהמידעשלזהירהבחינה
,,

האזורוסיפוחיהודישלטוןבדברלתאוריהמסייעת

בידישומרוןהרשלהמלאלכיבושושקדמהבתקופהליהודה
מצבהפייידקחייל

עתה,מצידון
הארכאולוגיבממאון

שכירים.באיסטנבול
הקטנהאסיהמצני

ינאיבצבאשירתו
היהודיםקדמאיות)
וכמסתבר,(374,יג

בצבאשימשו
עודהחשמונאים

לכןקודם

הסיפותאתלייתםהניסיונותעלאפסח,בתבלניכריהודייישובשללקיומולאגם,הורקנוסיוחנן

29.בלבדלבמשאלתבבהינתוהם,המקורותשלביקורתיתבקריאהעומדיםאינםאלה;לאלכסנדר

.אמקביםספרשלובתעודותהסיפוריבחומרשנמצאהרלוונטיבמידערקנעיין

נאחזומדוע',רגב'א:לאחרונהראונוספיםזמןבפרקיעקרבאהבליהודישלהמרדנית-הצבאיתפעילותםעל27
וארץירושלים,(עורכים)ואחריםשוורץ'י,'עקרבא-אלכסנדריוןבמבצרבנוואלכסנדרהשניאריסטובולוס

.למקצתהמפנהשרגבענפהספרותגםוקיימת.123'עמ,ס"תשאביב-ותלגן-רמת,א,קינדלרספר:ישראל
",6(1837),קע.52-51:כברשיערכך28

Graetz, 'Simon der Gerechte und seine Zeit' , MGM.גרינץ:וכן;א,

יהודהמדינתגבולות,לוריאצ"ב;13-15'עמ,(23הערה,לעיל)פרקים,ל"הנ;87'עמ,(23הערה,לעיל)יהודית

.43-49'עמ,ג"תשכלציון-ראשון,המלךינאיימיועדציוןשיבתמימי
ארץשלסיפוחהבדבראבדרהאישלהקטאיוסהמיוחסיםהדבריםעללמדימפותלתבדרךנשענוכןהמשערים29

הדרומייםלמחוזותהכוונהכיוקבעו,(43,ב,אפיוןנגד,יוספוס)'ממספטורה'אלכסנדרידיעלליהודהשומרון
מסוףמזויףיהודיהיבור,'היהודיםעל'בספרבמקורהשנמסרההידיעהשלהאנכרוניסטיטיבהעל.שומרוןהרשל



~

כוכבא-ברבצלאל18חדרה

יצא,ס"לפה163שנתשל'הבינייםתקופת'ב,המקדשוטיהוראפיפאנםאנטיוכוםמותלאחר

מתגרתישראל-ארץרחביבכלמבודדיםיהודייםוריכוזיםיישוביםלחלץמירושליםהמקבייהודה

אלינווהגיעעבריתשנכתבהיבור,אמקביםשבספרהמוקשיםהפסוקיםמןבאחד.שכניהםשלידם

:(3,ה)נאמר,ליווניתבתרגומורק
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~

חדרה

סרטבא

פיגה:מימיןלמעלה
מדרוםבמבטהגבעה

המבצרחומה:ברקע

:משמאללמטה

מןפינהעמודי
ההלניסטיהמבצר

במכתםהתצלומים)

(ארלידזאב:העמודים
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המעלה:משמאל

שומרוןלפסגת
(עיטיה)

(אלבטרוס:צילום)

מקדש:למטה
בשומרוןאוגויטוס
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1~0,viv.1~T

~

V 'AKpueu,19"150הד'קעHcat EV1ע0ן1ע10ע

~

npo1"
81'5מ10

"
018%8KUl

כי,עקרבתיניאת,[אדומיאה]באדוםעשובנינגדיהודהוילחם)18%ק8"0זעף8םע0ךקס1"1ת
(ישראלעלצרו30

שהם,('בינוניות'השבאותיותהיד-כתבי)האונקיאלייםהיד-כתבימשלושתאחד,אלכסנדרינוסי"בכ

חוקרים.('באדום')'םקע150(םבמקום('ביהודה')'ataI5ouנכתב,היד-שבכתביוהמהימניםהעתיקים

ושהתנכלו,עקרבאלאזורשהצפינובאדומיםמדוברכיוהניחו'ביהודה'הקריאהאתקיבלומעטיםלא

שלהיווניהתרגוםמןמוכרים'10~5"ם1לבין'קע150"םיביןנוסחחילופי31.סמוךיהודיליישוב

מעתיקבידינעשהשהשינוילהנחהמקוםלכאורהישדנןבמקרה32.(29,61,ד)אמקביםספר

לתחומיםהפרסיתבתקופהשהצפינואדומיםאלו-איעל.לוהקודם'עשובני'האתניהשיוךבהשפעת

להוסיףוראוי".דליה-אשבוואדיהפפירולוגיהממצאמןלמדנוהשומרוןודרוםיהודההרשבצפון

'4.יישובמקומותולאמחוזותמאפיינת(-ויעף)עקרבתיניהשםשלהסיומתכי
ניכרמספרעקרבאבאזורהיההמקבייהודהשלבזמנושכברלכאורהעולהשלפנינוההצעהמן

נחשבהכיצד:גדולבקושיכרוכהזומסקנה,ליהודההמנהלילשיוכוהביאושהדבר,יהודיםשל

לוד,עפריםשלסיפוחםאושריהונתןבימירקאםיהודהתחוםעליחסיתוהרתוקההמבודדתעקרבא

יתר?עמםנזכרתאינהועקרבא,ליהודהעקרבאביןשחצצושומרוןשלהדרומייםהמחוזות,ורמתיים

בקשתולעומת,עקרבאשלסיפוחהאתהסלאוקיםהשלטונותמןביקשלאכלליהונתן,כןעל

היו.(הדיוןבהמשךלהלןראו)להשמדרוםהמחוזותשלושתשלמעמדםשינויבדברהמפורשת

שהקביעהבהנחההמנהליתהמסקנהאתדחואבל,בעינוהאירועשלהגאוגרפיהאיתוראתשקיימו

זמנומציאותאתמשקפת(אלכסנדרינוסי"כשלגרסתופיעלכאמור)אמקביםשבספר'ביהודה'

,ובמלכים;בז,סואמלכים;האקוזטיבוסביהמת,לא,טשופטים)'עלצרו'לתרגםישהשבעיםתרגוםפיעל30
התיישבו':(האטימולוגיהמןגםהעולה)הרווחתההוראהשל-'קוינה'בשהתקבל-מובןגלגולזהו.(%1,-כה

.(1%ק8הקידומתעםאוישיראקוזטיבוסעם)כז,טואמלכים;21,22,23,יא;24,ואמקבים:גםראו.'מסביב
.%ק0110"זש01התקניהאטיבפועל,לא,טלשופטיםבתרגוםלהשתמשהעדיףאלכסנדרינוסי"שכמעניין

,idem:ראו31 'Bermerkungen;169.?,1903Berlinט2,וH~lscher, Paldstina ," der ,' persischen und

,

hellenistischen.0

F .M . Abel, 'Topographie des campagnes;131-130.29(1906),קק,ZUT Topographie Pal~stinas' , ZDPV

ן"1

:

Das Institut',1[1949,?.89;ג.גidem .

.

Les

.

Liwes ~:

desMaccabies

. Paris;512.32(1923),ק,Maccabiennes' , .RB

New Translation with htroductionג.:T ~A. Goldstein,

MI

accabees;110.?,1935,Paldstinaiahrbuch"
1934Jahr

1976rand,ק.294

~

Commentary. New Yorkההשמונאיםמרד',ל"הנ;296'עמ,(24הערה,לעיל)יונה-אבי:וכן

אביב-תל,ההלניסטיתהתקופה:ישראלעםשלההיסטוריה,(עורך)שליט'א,'בסוריםהמקבייהודהומלהמות
-תל,שניביתבתולדותמחקרים:חשמונאיביתמלכי,לוריאצ"ב:אצלראומשונהסברה;111'עמ,ג"תשמ
.121'עמ,ו"תשמאביב

.H.A,גConcordance:השבעיםבתרגום'אדום'ו'יהודה'תעתיקיביןהרביםלחילופיםהשוו32 Redpathשftatch.8

suppl,1897Oiord,11,the.ק?.85,77 Septuagint0)

B',?.4ת.FriedmanשGreenfield.7(45ט.),:ראו33 .C . from

Wadi

Diliyeh,זטזתט]Papyri ofthe Fourth',7055].F .M

,Archaeologyוזסץ1969,קק.47" New,הו5,5"(םNew Directions;אצלהתעודותאוסףוראו:,D .M. Gropp

,dissertation(4855ג.),1986 Harvard University, Cambri

~

e.וק.ם,D~ liyeh-4טThe Samaria Papyri from Wadi'

Acrabatena,(70,ההטבעחקר,פליניוס:ישראל-מארץדוגמאותבכמהלהסתפקאם.הלשוןממבנהמתחייבהדבר34

Iopica , Thamnitica, Gophnitica , Betholephtephene(;56,גהיהודיםמלחמת)"
fU

~

llTIK;קדמוניות:והשוו

עקרבאמחוזדווקאמופיע(55,גהיהודיםמלחמת)יוספוסשלהטופרכיותברשימת.(113,יההיהודים
AKpa(511,דשם:ראואולם,:4"ן8ק4ק"-כ

~

aqvfi'(1-551)

"
TOWVITIK.קץ4ו"4עהזטק).
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בתחומיהבוודאינכללעקרבאשמחוזשעה,ינאיאלכסנדרבימיאוהורקנוסיוחנןבימי,המחברשל

המשימהמןפנההמקבייהודה:החילוץמסעשלהגאוגרפיהרצףמןעולהאחרקושי.יהודהשל

לעמוןצפונהומשם35,מידבאלידשישבו'בעוןבני'אתלהכותכדיהנזכרת

שמנגדעקרבאבאזורתחילהשפעללמימעטמוזרמהלך-ולגלעד

.לגלעד
היד-כתבישנישלהנוסחשגםמניחואני,דלעילהקשייםמןמקצת

הכתוביםהידכתבי)המיניסקולייםהיד-כתביכלכמעטושלהאונקיאליים

'אדומיאה'-אדוםהנוסחאתלקבלאחריםחוקריםהביאו,('קטנותבאותיות'

לדעתויש36.עקרביםמעלהבתחוםכלשהובאתר'עקרבתיני'אתולזהות

ולשונייםעניינייםלתיקוניםנוטה,'ביהודה'הגורס,אלכסנדרינוסי"ככי
פינהלאבןהפכהזוהצעה37,האהריםהיד-כתבימאשריותרעצמומשל

שאיןאלא.ובערבההנגבבהרהיהודיהיישובהתפשטותבדברבתאוריה

הנתוניםוגם,מרוחקכהבאזוריהודייישובשללקיומותומכתעדות

.לסייעכדיבהםאיןהארכאולוגיים
בסוגיהתיקושלתוצאהלפסוקישכיייתכןוההתלבטויותהקשייםלאור

נטייהעם,תסהliquetבבחינתאותהולהשאיר,הפסוקבהבנתהכרוכה

'עקרבתיני'שלהסיומתבשלבעיקר)'צפונית'הלתאוריהמסוימת

הקושישליסודו.(העבריבמקורהייתהאכןאם-היד-כתביבכלהמופיעה

אולי)הלניסטישליט
,הראשוןדמטריוס

לנפילתושהביאמי
המקבייהודםשל

(אלעשהבקרב

בווניכרת,וביחסותהיחסבמילותוהשימושהתחבירמבהינתבעלילפגוםהפסוקשנוסחבכך

במקורכברנמצאובעקבותיהשנפלוהשיבושהמעורבותאםלדעתאין38.מאותרתידשלמעורבות

שלתוכנובעצםגם-מגמתיתאולי-זרהמעורבותהייתהואם,היווניבתרגוםרקאוהעברי

בפסוקאיןעדיין,לשכםמזרח-שמדרוםבעקרבאמדוברכינניחאםאפילו,כךוביןכךבין.הפסוק

תחת,הגדולהשומרוניהיישובשלבאגפו,הזההצחיחבחבליהודיםשלגדוללריכוזראיהמשום

;89-90'עמ,(31הערה,לעיל)מקביםספרי,ל"הנ;515'עמ,(31הערה,לעיל)טופוגרפיה,אבל:למשלראו35

עלהמבוסס,גולדשטייןשלהדיון.31'עמ,(10הערה,לעיל)כשר;23,74,206'עמ,(23הערה,לעיל)קליין
שלהטענה.294-295'עמ,(31הערה,לעיל)גולדשטיין:ראו;מסקנהלאותהבהכרחמביא,יוספוסשלגרסתו

אינה,(111'עמ,[31הערה,לעיל]יונה-אבי:ראו)אדוםשללתחומיהמחוץהיהעקרביםשמעלהיונה-אבי
.אדומיאהשלהדרומייםגבולותיהעלממשייםנתוניםבידינואין:מכרעת

1901Leipzig,1,4-Eeitalter,ע.211,ת.2:ראו36

fesu

Christisמ"Schfirer

,

Geschichte

~

:

desi

~

dischen Volkes.קליין;ש
English,ודן,Londonש:וכן;23,74,206'עמ,(23הערה,לעיל) TranslationהםMarcus, fosephus, with.1
Cambridge(855א.),1943,ע.170ת.(

.30הערה,לעילהשוו37
עךע:הפסוקאתלתקןהציעגולדשטיין38

"
KUTU'קזג"ק"יז vhv%"1"150הן'קעrivותרגם:Idumaea of

the

'חן

'Akrabattene(294'עמ,[31הערה,לעיל]גולדשטיין:ראו).באדומיאה':ל"וצ,שגוילאנגליתהתיקוןשלהתרגום
דבריאתדמסייעכתנאמביאגולדשטיין?עקרבאלאזורהשחייכהאדומיאהאיזואולם.'עקרבאבאזוראשר

ץ"01ז,HcaEou'1:אומריוספוס.עיניולנגדעמדהמקוריהנוסהכיוטוען,(328,יבהיהודיםקדמוניות)יוספוס
עוז'קזג"ק"עתעהי

'

Ka~aע

~"
'קמ150",%4011י%ן

~

VIOi('עקרבא[אזור]בעשובניהאדומיםעלוהתנפל').איןאולם
.בימיומורדיםשלמעוז,עקרבאאזוראתשהכיר,יוספוסשלפרשנותאלאזו
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מציאותאתלשקףיכול-זוקריאהלקבלישאם-'ביהודה'השיוךכאמור:סלאוקוסביתשלטון

.ליווניתהמתרגםשלזמנואתרקלאאם,אמקביםמהברשלזמנו
151משנתבתעודה.המקבייהודהשלאחיו,יהונתןשלהנהגתומימיהמלכותיותלתעודותמכאן

בשמותיהםלנקובמבליליהודהמחוזותשלושהשלסיפוחםאתהראשוןדמטריוםמזכירס"לפה

)דמטריו

,ביהודההחקלאיתהתוצרתמןמסיםגבייתעללוותרהמבטיח,הראשון

,מביהואבכך.המחוזותמשלושתגםהמסיםעללוותרמתחייב
שלסיומואתלהביןגםוניתן,הסיפוחלמעשהעקיפההסכמה

ששלחלתעודההאקדמהבדברי.ישירהכהסכמההפסוק

נמסרס"לפה145/46%בשנתליהונתןהשנידמטריוס

שלושתואתיהודהאתממיסיםלשחררביקששיהונתן

אתהשנידמטריוסמאשרעצמהבתעודה.(28,יאשם)המחוזות

,עפרים-בשמותיהםאותםמונהוגם,המחוזותשלהסיפוחעצם
שלטטרדרכמה
.הראשוןדמטריוס
אלה,טיבי-מימין
של':תכתובת.המזל
,דמטריוסהמלך
באנטיוכיהנטבע

,עקרבא.שומרוןלהרייהודההרישבין'תפר'הבמרחבהיוהמחוזותשלושת.(34,שם)ורמתייםלוד

האבדמטריוסשלבתעודותהןהחוזר-שלושה-המחוזותמספר.נזכרתאינה,להםמצפוןהשוכנת

ניתןכשלעצמןהאלההתעודותמשתי.מקריתהשמטהזושאיןמורה,יהונתןשלבבקשהוהןבנוושל

עדיין-השניהביתבימייותרמאוחרותבתקופותיהודהמחוזותעםשנמנה-עקרבאשמחוזלהסיק

וויתורסיפוחואתמבקשאינושיהונתןהעובדהמן,כןעליתר.שעהבאותהיהודהבתחומינכלללא

שהיהממששליהודיתהתיישבותעדייןהייתהלאעקרבאבחבלכימסתבר,ממנוהנגביםהמיסיםעל

.כזובקשהלהצדיקכדיבה
שלמכתבעלמסתמכיםיהונתןבימיכברליהודהסופתעקרבאאזורכיהסבוריםהחוקרים

,(57,יא)בלבדמשפטיםשניאמקביםבספרמובאיםשממנו145משנתליהונתןהשישיאנטיוכוס

למןיהודהשלהצפונייםגבולותיה,קלאי'ז;205'עמ,(23הערה,לעיל)קליין:למשלראו,רביםעמדוכךעל39
,(23הערה,לעיל)פרקים,גרינץ;99-105'עמ,ך"תשירושלים,ההשמונאיםימיראשיתועדההתנחלותתקופת

,הערביהכיבושראשיתועדציון-שיבתלמןישראלארץשלהיסטוריתגיאוגרפיה,יונה-אבי'מ;6והערה13'עמ
ההפניותגםוראו.105'עמ,ה"תשכאביב-תל,החשבונאיםלמרדהתעודות,שטרן'מ;38'עמ,ג"תשכירושלים

והיו,מיהודהלסלקפקסודהאותםהפכההמחוזותבשלושתיהודירובהתהוותכיששיערוהיו.28בהערהלעיל
בימיהסלאוקייםהשלטונותשלפורמלילאישורזכההסיפותמעשהוכי,החשמונאיםידיעלסופחוכישסברו
יהודהשלבתהומיההיוהמחוזותששלושתקלאישלדעתובמיוהדלציוןראויההנוספותהגרסאותבין.יהונתן
הפיקוחהידוקלשם)עונשיןשלכצעדשיוכםאתביטלוהסלאוקייםושהשלטונות,החשמונאיהמרדלפניעוד
מקורותאתלהקטיןכדי-מוסיףוקלאי;שלולפריפריההיהודיהמרכזביןלהפרידכדי;היהודיהיישובעל

לימיהסיפוחהקדמתזולת)האפשריבגדרהןההצעותכל.104-105'עמ,(שם)קלאי:ראו;(המקדששלההכנסה
אלאבאלאהראשוןדמטריוםידיעלהמחוזותסיפוחשלשהאשרורהנמנעמןזהאיןזאתעם.(הגדולאלכסנדר
,יאמקבים)יהונתןאלבלסאלכסנדרשלמכתבו:לכןקודםמהזמןבלסאלכסנדרידיעלסיפוחםעלבתגובה

הסממניםואת,'המלךידיד'התוארהענקתאת,גדוללכוהןיהונתןשלמינויואתרקומכילבעלילקטוע(18-20
בתמורותבהתחשבהטופרכיותסיפוהעלהוכרזהתעודהבהמשךכיאפשר.למעמדושנתלווהטקסיים

שלקודמותהבטחותעלכתגובהבאכשלעצמוזהמכתב.(יהונתןאתלרצותוכדי)בהןשהתהוללוהדמוגרפיות
.הפסוקיםבשניששרדואלועלנוספותהבטחותבוהיומקרהובכל,(15,שם)הראשוןדמטריוס
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ואתגדולככוהןיהונתןשלמעמדואתהמלךמאשר-חוקריםאותםשלפירושםלפי-ושבהם

:במכתבנאמרוכך.'הנומיםארבעת'בשםשמכונהמהשלתהומיהם

~&v TECCUpev vo~&v KUl ilVUl OE TeV1%4eE
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eotק%4עתע01שק18 rnv)
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(המלך'ידידי'מתהיהוגם'נומים'הארבעתעלאותךמציבוגםגדולכוהןאותךממנהואני)9(ן(ענפסךק(((1ע%ש4

:(145,יגהיהודיםקדמוניות)המחוזותענייןעלכותבלתעודהשלובפרפרזהיוספוס

a

~

ev xpocErEe

"
cav5~&v 'Ioe"401תז%קvo

~

&v18%קם81%קKUl ~&v TECCUpev(עללווויתר

.(היהודיםלארץהתווספואשר'נומים'הארבעת

התעודותשמןומכיוון,מחוזותארבעהשלסיפוחםאתאישרהשישיאנטיוכוסכיהניחוהחוקריםרוב

ביןהשתלטשיהונתןשיערו,בלבדמחוזותשלושהשלסיפוחםעלידועוהשניהראשוןדמטריוסשל

אנטיוכוסידיעלרשמיתאושרזהשלושסיפוחו,נוסףמחוזעללבין

הצעותהועלו,המשוערהרביעיהמחוזשללזיהויואשר.השישי

היהודיההתיישבותאזור,הפראיהאועקרון,עקרבא:שונות

40.עמוןבניוארץהגלעדבמורדות

.להיראותעלוליםשהםכפיפשוטיםאינםהדבריםאולם
היחידהמידעמקורשכן,עצמאיערךאיןיוספוסשללגרסתו

יוספוסשעשהוכל,אמקביםספרהיהלפניושעמדיהונתןלימי

יוספוספירשדנןבמקרה41.לכתוביםופרשנותפרפרזהאלאהיהלא .השנידמטריוט
ועלזאפ-מימין

אלת,ניקיידוכף
:היהובה.הניצחון

,למטריותהתלדשל' נטבעהמנצחההאל

י138/13בשנתבעכו
שילוקולאחר,צ"לפה
העירמןטריקושל

ולא,השנידמטריוסשלוזוהראשוןדמטריוסשלזו,הקודמותהתעודותשתיסמךעלהפסוקאת

ניכריםבפרפרזההבולטיםהחופשיוהעיבודהדיוקהוסר.'הנומיםארבעת'שלטיבםבשאלתהתייגע

ושלושת':כותביוספוס.(30,יא)השנימדמטריוסיהונתןשללבקשתויוספוסשלבגרסתוגם

מיליםלהכבירצורךשאיןודומה.(125,יגהיהודיםקדמוניות)'וכו'והגליליפושומרוןשלהמחוזות

.בכללותההפרפרזהשלהמוגבלוערכהאיכותהעל
מןששרדוהבודדיםבמשפטים,עצמואמקביםבספרהשישיאנטיוכוסשלבתעודהלאמוראשר

הענקתעל,גדוללכוהןיהונתןמינויעלמכריזההתעודה.מחוזותשלבסיפוחםמדוברלאהתעודה

42,המלכותיתבמועצהחברותמסוימיםזמןבפרקישהקנהאצולהתוארשהוא,'המלךידיד'התואר

,vol,1938Palestine.2,ק.135:עקרבא40 Paris20Abel , GEographie de.עקרון;ע.א:Kahrstedt, S]"ische.ט
Territorienש2,ו1926Berlin,ק.66 ," hellenistischer(?אינושםהכתובאבל;102,יגהיהודיםקדמוניותפיל

ישראל-בארץושלטוןגבולות,מפראי'ז:וכן,52'ועמ,1הערה38'עמ,[שם],יונה-אבי:ראו;אנכרוניזםאלא
,שליט;38,260'עמ,(שם)יונה-אבי:(דיר?)הפריאה;(18,162'עמ,ם"תשאביב-תל,והתלמודהמשנהבתקופת
.107,110'עמ,(22הערה,לעיל)הורדוס

והנוסח,העבריבמקורהשתמשלאשיוספוסמאחר.יוספוסעלהסתמך,38'עמ,(31הערה,לעיל)יונה-אבי41
יוספוסהסתייעהאםלשאלה.גרידאפרשנותאלאמקורבבחינתגירסתואין,בספקמוטלאינוהפסוקשלהיווני
,(ג"תשנ)סב,תרביץ,'והיסטוריוגרפיהפילולוגיה,המקביםוספרייוספוסעל',כוכבא-בר'ב:ראוהעבריבמקור

.115-117'עמ
1902London,11,E,קע.280-276;ג.Spendel,:למשלראוזהתוארעל42 . R. Bevan , The House of

~

Seleucus
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,(58,שם)העוקבהפסוקמןגםעולההאמורמשמעות.'הנומיםארבעת'עליהונתןשלהפקדתוועל

בכלילשתות'הרשותאתלוונתן,ומשתהסעודהאבזריושארזהבכליליהונתןשלחהמלךלפיו

ואישיםאוטונומייםמושליםלגביכמקובל)'זהב(%ק%6ף)תכשיטלוולהיותארגמןוללבוש,זהב

,יהונתןאחי,שמעוןאת:לענייננויותרעודאולישתשובומה,(סלאוקוס43ביתבמלכותמרכזיים

אפואמדובראין.(59,שם)'מצריםגבולועדצורמסולם'(ואזרתיצבאימושל)'סטרטגוס'למינה

יהונתןשלמינויועלאלא,ליהודהסיפוחםאישורעלאו'הנומיםארבעת'שלסיפוחםעלבתעודה

למינויובדומה,בכךהכרוכיםהסמלייםוהמשתההלבושסממניכלעל,עליהם(?אוטונומי)למושל

.החוףמישורשל'סטרטגוס'לשמעוןשלולמינויוגדוללכוהן
בסעיפיםלהןנוספוהסתםמן.השישיאנטיוכוסשלהאלהלהכרזותמעשיתמשמעותלייתםאין

שלבתעודותשנמנומאלהיותרעודמופרזותוהבטחותאישוריםהמקוריתהתעודהמןשרדושלא

של('סטרטגיה')פאלאנקסחטיבתמפקדלשעבר,טריפון

כל.בסוריהאשרבאפמיאההמוקדוניםהצבאייםהמתיישבים

בדמטריוסבמאבקומיהונתןמיידיסיועלקבלהייתהכוונתו

טריפוןאותו.באנטיוכיההואשלטונואתשיבססעד,השני

חסותובןאתקצרזמןכעבורלהרוגהדרךאתמצא

למלחמהיצא,למלךעצמואתהכתיר,השישיאנטיוכוס

והרגושוואהבטחותבאמצעותבערמהאותולכד,ביהונתן

.השישיאנטיוכו9אשליותליצורכדימלכתחילההנזכרתהתעודהאתשיגרטריפון.(31,יג;39,יבאמקבים)
,רפועלישיבולת.למלכודתיהונתןאתלגרורשנועדהטעיהמעשהאלאהייתהלאוהיא,מפליגות

ולהבהירלהקדיםהדיןמן,'הנומיםארבעת'הצירוףשלהטריטוריאליתהמשמעותעללעמודכדי
למשיגיםימיאיש

הנערשלולפיכחים

שלחיותובןשהיהלבעיותשהתוודעמילכלמוכריםוהדברים,התעודהשלהמקוריהנוסהשלהמסירהשלביאתבקצרה

במקדשמקצתןושנשמרו,ביווניתבמקורןשנכתבוהמלכותיותהתעודות.אמקביםספרשלהנוסת
טריפיףהעיצר

של':הכתובהיין

'המלדאנטיוכוס.מקראיתללשוןהספרמחברבידיתורגמו,החשמונאיםבארכיוןהסתםמןומקצתן(72,ידאמקבים)

וממוגרמהי
.עכושל

בשנתנטבע,שוניםבאופניםיווניתמילהאותהתרגםאתתולא,מגווןהיהשימושעשהשבוהעבריהמיליםאוצר

"יפה43ג/144שלכדרכם.אלכסנדרונייהודיבידיהנראהככל,ליווניתתורגם,לידינוהגיעשלא,העבריהנוסה
ס

אמקביםספרמתרגםנהג,'השבעיםתרגום'בשםהמכונהבאוסףהנכלליםהספריםשלהמתרגמים

.יווניותמיליםשללמגווןעברייםמונחיםותרגם,לקסיקוגרפיתבגמישותהואאף
'נומוס'.עברייםמונחיםשלבתרגוםהגמישותבעלילבולטת'נומוס'המילהשלבהקרויות

מכוניםאמקביםובספר,(ב,יטישעיה)'ממלכה'למילהכתמורהאפילוהשבעיםבתרגוםמופיעה

,יא;30,י)'נומוי'ופעמיים(28,יא)'טופרכיות'פעםיהונתןבימיליהודהשסופתוהמחוזותשלושת

929Corradiן, , Studi

.

' Ellenistic

~

Torino.1915,ק.17;םUntersuchungen zum

_

I

~

eerwesen der .' Diadochen, Breslau

,1938Bickerman,קק.50-40 Institutions des SEleucides, Paris.];343-318.קק
.58,יאאמקבים:השוו.42-44'עמ,(שם)ביקרכן:ראו43
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הםיונתןשלבקשתואתהמציגיםהראשוןדמטריוסשללתעודהההקדמהבדברי,כןעליתר.(34

44.(34,יא)'נומוי'-עצמהבתעודה,בלבדאחדיםפסוקיםוכעבור,(28,יא)'טופרכיות'מכונים

לצייןכדי'הזקן'פליניוסואצליוספוסאצלמופיע(המקוםשלטון:מילולית)'טופרכיה'המונח

הרשמיבמונחשמדוברמכיוון45.בהתאמההגדולהמרדוערבהורדוסבימייהודהשלמחוזותיהאת

העולםמןועברהחלפהכברהתלמיתהממלכהשבהןבתקופותמקובלשהיהמונה-התלמיבמנהל

שגורהיהשהמונהמסתבר-ישראל-בארץששלטהלאחרשניםומאות

בוודאי,התלמיהשלטוןמתקופתהחליהודהארץשלהמנהליתבחלוקה

נוספיםמרכיביםלאימוץלשוניותראיותקיימות.החשמונאיםבימי

א
%

ארץ-עצמההתלמיתבמצרים46.ישראל-בארץהתלמיהשלטון,,

המנהליתהעל-יחידתאת'נומוס'המילהציינה-המונחשלהמוצאך

פעםמקוםבסמיכותשהשתמשמי47.'טופרכיות'לברגילשהתחלקה

טיבעלמעיד,מחוזותאותםלציון'נומוס'בופעם'טופרכיה'במונה :הכתובה.טריפון

,טריפוןהמלךשל' שליט]אוטוקרטור

wlשנת,[יחיד
~

W/.
בשנהבעכונטבע

ס"לפה140/139

.וכוונותיוהמקורבלשוןוהבנתועבודתו
.והשניהראשוןדמטריוסשלבתעודותאמקביםבעלנקטשבוהעבריהמונחמהולדעתאין

בוודאותלהסיקמאפשרהיווניבתרגוםלזובסמוךזולחלופין'טופרכיות'ו'נומוי'במיליםהשימוש

,לעתיםעושהשהואדבר)עבריבתעתיקהיווניהמונתאתדנןבמקריםמסרלאהעבריהמהברכי

שאפשרה(?פלכים?מחוזות?גלילות)כלשהיעבריתבמילהאלא,(48'פאלנכס'ו'גימנסיון':למשל

לאורמתייםלוד,עפרים.ומטעהטועההיווניהתרגוםמקוםמכל.'גמישות'בלנהוגהיוונילמתרגם

/טופרכיות'אלא'נומוי'היו

שלהתעודהמןששרדולמשפטיםהיווניבתרגום'נומוי'במונחבשימושניכרתדומהבעיה

בתרגוםהעבריבספרשהופיעהטריטוריאליהמונתהיהמהלדעתבידינואין,השישיאנטיוכום

בתרגוםהמופיעההמילהפיעללאמלכתחילהלהביןישהכתובכוונתאת.המקוריתהיווניתלתעודה

,האצולהותוארגדולהלכהונההמינוי-בתעודההמופיעותההטבותמכלוללאוראלא,היווני

.לשמעוןשהוענקהמיוחדוהמינוי'נומוי'העליהונתןהפקדת,להםהנלוויםהטקסייםהלוואיסממני

,'טופרכיות'ואילו,הרשמיהמונהשעהאותהעדייןנותרבתעודותהמופיע'נומוי'המונהכימכאןהסיקשטרן44
שטרן:ראו;מאוחרתטרמינולוגיהפיעלאמקביםמחברידיעלנוסף,ליהונתןהמיוחסתהבקשהבדבריהנזכר

מחייבהתלמיתממצריםהמנהליהמינוחשלמקורו:להולמהקשהזודעה.107-108'עמ,(39הערה,לעיל)

שלההמשנהיחידותעםנמנתהשיהודההגדולההתלמיתהפרובינציה-'ופניקיהסוריה'שלהמשנהשיחידות
,(אחרבשםלאאם)'נומוי'בשםמלכתחילהנקראו-('ופיניקיהסוריהקוילה'הסלאוקיםידיעלשכונתהזו)

.(פירוטביתרלהלןוראו)'טופרכיות'כונו-משנהיחידותאותןהתחלקולהםהקטניםהמחוזותואילו
.253-255'עמ,א"תשנירושלים,השניהביתבימיישראלבתולדותמהקרים,שטרן'מ:ראו45
1971Oflord,t1he,:ראו46 Eastern Roman Provinces,0The cities,(.4ם)תסן"5.Avi-Yonah, 'SyTia

,

A.H.M.4ג

באחדעמוןבניארץלגביifisהאופייניתהתלמיתבסיומתהשימושודוק.??.1918450-449,240-239
Cambri[4ג"55.],1957,ק.119:אצל)זנוןשלהפפירוסים

~

e,1,

fudaicarum

1Tcherikover, Corpus:

Papyrorum

.ח,.
,Thomas':ראו47 'Eapt.0.7,ענפהביבליוגרפיהושם,295-301,469-472'עמ,(שם)ונס'ג:בתוך.
.436-437'עמוכן,29הערה77'עמ,(7הערה,לעיל)כוכבא-בר:זהלענייןראו48
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האינטואיציהבדרךשיערוהעשריםהמאהמראשיתאנגליותוקרגרמניםחוקריםשני
מבלי,

מדרוםאליהשנספחוהטופרכיותשלושבתוספתליהודההכתובכוונתכי,הנזכרותבבעיותלהתעמק

השישישאנטיוכוס-לעילהאמורלאור-דברשלפירושו,דעתםאתנקבלאם49.השומרון

הטופרכיותשלושושליהודהארץשלאוטונומילשליטיהונתןאתמינה(טריפוןכאמורלמעשה)

טריטוריה,כולהיהודהאתהןלצייןכדיאחדמנהליבמונתבשימושהואזובהנחההקושי.החדשות

.אליהשנספחוהצפוניותהטופרכיותמןאתתכלוהן,טופרכיותמספרשהכילה
מראשהתוףאזורלמושלתעודהבאותהכאמורמתמנהשמעון.אחרבכיווןנראההאפשריהפתרון

ממילאלטריפון.('היםליד'=)'הכלה'בשםנקרארובואושכולואזוראותו,אלערישואדיועדהנקרה

בודדיםיישוביםלהוציא,(24-33,יב;60-62,יאאמקבים)החוףברצועתאחיזהשעהבאותההייתהלא

בעזרתושדוכא,נגדומרדפרץהבירהבאנטיוכיהאפילו,(25,סושם?דור)בותמכואזכברשאולי

הןאףכיסויחסרות-ההבטחותשלערכןעלמכךללמודניתןלאהאם.(44-50,יאשם)יהונתןשל

,(האפרכיהאו)'מריס'הלתחומימעברהרבההיהודיהשלטוןתחומילהרהבת-
המנהליתהיתידה50

ההיסטוריתישראל-ארץלשטתיהכוונהכימסתבר,כךאם51?יהודהבהרהיהודיהיישובאתשהכילה

ויהודהישראלמלכישלהטריטוריאלייםההישגיםשלבשיאם-המקראלפי-שהיוכפי
ארץתבלי)

לשטחיםבערגהעיניהםנשאוההשמונאים.(יחסיתקטניםבממדיםיהודיתהתיישבותבהםשהייתה

אחישמעוןהכריז,ס"לפה139בשנת,השישיאנטיוכוםשלהתעודהשלשיגורהלאתרשניםשש.אלה

,סידטסהשביעיאנטיוכוסשלשליחועםהדיפלומטיוהמתןהמשאבמסגרתשהתנהלבוויכוח,יהונתן

שמדוברמכיוון.(33-34,טואמקבים)ישראל-ארץתלקיכלעלהיהודיהעםשלההיסטוריתזכותועל

שאליה)שומרון,אדומיאה,ליהודהשהכוונהנראה,טריטוריאליותיחידותארבעעלהנדוןבפסוק

אתגםושכלל,ניכריהודייישובבושהיה)והגלעד(30,יאמקבים:שעהאותההגלילהשתייך

,מעצוריםהסרואוזורפטורערמומירוצה,טריפון.('9כאיה'ה
על-עיןלמראית-להכריזמוכןהיה52

וכלכלייםאסטרטגייםבאינטרסיםכרוךהיהעליהשהשלטוןארץרצועת,התוףמישורכמושלשמעון

ביתשללעתידובהםשהסכנהורגישויותאינטרסים,ותרבותיותאתניותוברגישויותבמעלהראשונים

.ובאדומיאהבשומרון,בגלעדהשליטהעצםמאשרשיעורלאיןגדולההייתהבמרחבוליציבותסלאוקוס
ארץחבליעליהונתןשל'הגמוניה'ב-ולחוץהשפהמן-מהכרהנרתעלאהואכילהניהישלפיכך

.הגלעדארץעלוגםהגלילשלהצפוניגבולוועדהנגבמן
,1900Tfibingen,1,קק.68,46;:ראו49

Apok

?yphen und' Pseudepigraphen des AIten Testaments:"
(1,Kautzsch.2

,1903Oflord,1,Charles,ע.83 The

Apoctypha

and'

Pseudoepigrapha

,(31הערה,לעיל)פלסטינה,הלשר;5.1.

.74'עמ
the:ראולתריסאפרכיהביןלחילופים50 Arab Conquests0)Land (rom the Persianש0אAvi--Enah, The.א

1966Historical,ע.45 Geography, Grand Rapidsןא:ג.A .D36י8.[ש
משווהוהוא,'בשליטתוהיהלאחלקולפחותאשרשטהעליונתןאתמינהטריפון,דברשללגומיתו':כשרלדברי51

אותהנתונהשהייתה,עכו-פטולמאיסעלהשלטוןאתליהונתןלהעניקהראשוןדמטריוסשללהבטחהזהמינוי
,זהבענייןעמוהדין.95'עמ,(6הערהלעיל)כשר:ראו.(39,יאמקבים)בלםאלכסנדרשלשלטונותחתשעה
.הקשרבאותוהמובאותאחרותבקביעותלאכיאם

Histoire"עmonde.223-235'עמ,ב,(42הערה,לעיל)בוואן:ראוטריפוןשלשלטונוימיעל52

,

:

politique

Ed.111עע,

1993hellinistiquez,קק.344-340 , Nancy
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,'אפרכיות'עלאו'מרידס'עלבהשדובראפשר?המקוריתהיווניתבתעודהשהופיעהמונחמהו

מונחים,יחסיתגדולותאתניות-גאוגרפיותליחידותהסלאוקיבמנהלשימשמהםאחדשכלמונחים

שייתכןמונח,'נומוי'עלבתעודהדוברואולי.הצורךדיברוראינובהםהשימושומשךשראשית

מהזמןלמשךושרד,התלמיהשלטוןבתקופתישראל-בארץאומץ,ממצריםהגיעהואאףכי

שניתןלפני,(הדיאדוכיםבתקופתשנשתמרההפרסית'פהוה'לבדומה)הסלאוקיתבתקופה
מקביםמחברהביןואם.החדשלמינוחבמקבילאו,הסלאוקי,החדשהמינותהאתניותלטריטוריות

?'מדינות'?'ארצות'?בתמורהשנקטהעבריהמונחמהו,לאשורההיווניתהמילההוראתאתא

מן.והתלמודהמשנהותקופתהשניהביתימישלבמקורותרווחיםכולםאלהמונהים?'גלילות'

תרגםאם.טריטוריאלי-מנהליעברימונחשלמדויקלתרגוםלצפותאיןהאלכסנדרוניהמתרגם

ארץשלהפנימיתההלוקהשלבמושגיםהפחותלכלהמטרהאלקלעהרי,'נומוי'דנןבמקרה

ידאלאזושאיןנראה,הטופרכיותשלושלציון'נומוי'במילהבשימושובהתחשבאך;מצרים

.המקרה
לפנישניםיהודיתטופרכיההייתהכברעקרבתיניאם:נוסףהרהורלהעלותראויהדיוןלסיום

שמושעל,עקרבאביישובוכמקובלבהכרחהיההטופרכיהשלמרכזה,שומרוןהעירכיבוש

ולא,עקרבאשממולהגבעהשעל,וריש'ג-לגרשדווקאשומרוןאנשינטפלומדוע53;נקראה

תושביאםגם?בחבלהיהודיהיישובושלהשלטוןשלמרכזואזכברהייתהאכןאם,עצמהלעקרבא

שלהמסתברתהמטרהלאורהולםמענהלספקכדיבכךאין,למגננהכהלכההתארגנוטרםגרש

.התוקפים
יהודייישובהייתהגרש-שגרסהההנחהלצדהכףאתמטההנתוניםששקלולעולהלעילהאמורמן

נראה.עקרבאשלהשומםבחבל-שםזעירפהזעירקטנות'התנחלויות'לונוספושאולי-מבודד

ואולי,התשמונאיםהאחיםבימיאחראוזהזמןבפרקשומרוןהרשללמזרחונשלחוגרששמתיישבי

סבלהגרש.האזורעלעתידיתיהודיתלהשתלטותחץראשליצורכדי,הורקנוסיוחנןבימירק

בהרביותרוההזקהגדולהיישוב,שומרוןהעירבניושלהשומרוניםשלונשנותחוזרותמהתנכלויות

ראואלה.צבאיתהכשרהבעליהיו,המוקדוניםהצבאייםהמתיישביםצאצאיבהם,שאנשיו,שומרון

,כלכליערךחסרהיהשהשטחהגם-הסמוכההיהודיתבהתיישבותהצפונההפוטנציאליתהסכנהאת

ההלניסטיותהמעצמותכלפיהמצורלהטלתכאמתלהאלהבהתנכלויותהשתמשהורקנוסיוחנן

שלבעיצומהעשושאכןכפי)בסביבהבנעשהפעילהמעורבותולגלותלבחוששהוסיפו,ופלגיהן

לכיבושכהצדקה,מכךיותרועוד,(274,277-279,יגהיהודיםקדמוניות-שומרוןעלהמערכה

אובדין-התייחסתושביהשלהגרעיןהפחותשלכל,מוניטיןבעלתהלניסטיתעירשלולהריסה

.הגדולאלכסנדרחייליעל-בדיןשלא

פליניוסשאצלהורדוסמימיהטופרכיותמרשימות,נחמיהמימיהפלכיםשלהשונותהרשימותמןמסתברכך53

שלהכיבושמסעשלהתיאורמןבמפורשעולהוכך,יוספוסאצלהגדולהמרדמימיהרשימהומן,'הזקן'
ממצריםלרשותנועומדזהבענייןיותררחבמידע.גמליטקילמחוזגמלאביןהזיקהומןביהודהאספסיינוס
.מרכזיהןשםעלהטופרכיותנקראושבה,התלמית
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54(281,יגהיהודיםקדמוניות)

זובמסגרתאדוןלאכךמשום.השטתלפניכהלכהמודעשאינומיבפניבעיותכמהמציבהכתוב

אתהכירושלאישראל-ארץמתוקריכמהשלוענייניתטקסטואליתמבחינההאבסורדיתבפרשנות

.להריסתההביאוכךהעירלתוךהמיםאמתאתהטההורקנוסיוחנןכיופירשו,הארץשלנופה
55

עלבלעדיבאופןהתבססואלה.שומרוןהראתהיטבהמכיריםישראל-ארץחוקרילדברירקאדרש

:התרגוםנוסתוהרי.שליטאברהםשלתרגומו

-לנחליוהניהכולהאותהמחהאלאבלבדבזההסתפקולא,שנהעליהשצרלאחרהעיראתהורקנוסכבשוכך

.עירפעםלהיותההסימניםממנהוניטלו,לערוציםשנהפכהכךכדיעדהבקיעהשכן,אותהלשטוףאיתן
56

,כשומרוןעירלהרוםניתןכיצדהשאלהשונותבווריאציותהועלתהשליטשלתרגומויסודעל

תאוריהזותמיההלנוכחשבנהמייש.'איתןנחלי'בהצפתהידיעל,תלולהרבפסגתשמושבה

בשימושהתמיההשלעיקרהכלואולם58.בעלמא'הפרזה'כהמסופראתשפטרמיויש57,דמיונית

,השגויבתרגום

,כלשהםמשמעותייםשינוייםאיןהיד-בכתבי.203'עמ,(5הערה,לעיל)ניזהמהדורתפיעלהיווניהנוסח54
האחרונהלמילהנוגעהיד-כתבישלקבוצותשתיביןאהדהבדל.ניזהשקיבלמהנוסהלסטותסיבהאיןזהובמקרה
וזה.ראשוןאהוריסטשהוא,&aTO5~Eשכותביםומהם,שניאהוריסטשהוא,498(0זט1שגורסיםמהםיש:בסעיף
.מאוחריםמקומייםמשימושיםהנובעיםהמשמעותחסריהנוסהחילופימסוג

Untergange,:ראו55 des

j

~

dischen Staates2חשvon Tode:

fuda

Makkabis bis:111,Graetz, Geschichte

~

der' Iuden.א

,1867Palestin~, Paris10giogruphie deששDerenbourg, Essai sur l'histoire1;567-566.1888,קקLeipzig

ירושלים,ג,השניהביתשלהיסטוריה,קלויזנר'י:אחריהםהחזיקההרה;הענייןממיןאינןראיותיהם.עק.82-70
.150'עמ,(31הערה,לעיל)שליטאצל,'בפריהתוחשמונאיבית':במאמרוכךעלוחזר;89'עמ,י"תש

,שליט'אתרגם,עשרים-עשר-אהדהספרים:ג,היהודיםקדמוניות,(יוספוספלביוס)מתתיהובןיוסף:ראו56
.99'עמ,ג"תשכירושלים

אלאשומרוןשלבכיבושהמדבראינושהכתובלמסקנההגיעלוריא.124-126'עמ,(23הערה,לעיל)לוריא:ראו57
אמות':ותוכם,'הפרשיותאתובלבלמדמשקניקולאוסדבריאתהעתיקמתתיהובןשיוסףלפי'שאן-ביתשל

;נפרדתבתקלהלוריאאצלהנמניםשאן-ביתתלשבסביבתהמעיינות]אלהמעינותשלמימיהםאתשמשכוהמים
עמדהועליההגבעהאלמימיהןאתוכיווןהתעלותאתהורקנוסיוחנןכשפרץ.העירידעלעברומקצתן,[ב"ב

בןיוסףואם.לנהלונפלוהתמוטטומקצתםהעירובנייני,העירלהומתמתחתהמיםחתרו,הנהלבקצההעיר
,מהירכידומה.(126'עמ,שם)'גוזמאלשוןאלאזואין"עירכאןשהיתהניכרהיהלאמעטועוד"אומרמתתיהו

בהןהזרימהשעגמת-מיםאמותלהטותמאשרומשחיתהבקעהכליושארבמכושיםעירלהרוסיותרויעילזול
נתיביםלהןלפרוץ,גםהמחייבדבר,העיר.בנויהשעליההגבעהאל-הכיבלאוגדולהאינהשאןביתבעמק

.אלהכגוןמוזריםהנדסייםרעיונותועודהגבעהבתחתית
ספראי.73'עמrulהערה,לעיל)ואחריםשודרץ'יאצל,'ההשמונאיתישראל-ארץשלייהודה',מפראי'ז:ראו58

מהמקוםוניטלו.איתןבנחליאותהשטףהורקנוסיוחנן,כלילונמהתההעירנהרסה,מתתיהובןלדברי':כותב
שומרוןנבנתהשעליההפסגהאתלשטוףאפשרותכלאיןשכןמופרזבוודאיהתיאור.[...]לישובהסימניםכל

.'מוהלטהרסממנומשתמעאך,מיםבנתלי
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שלבתרגומיםהטובהוא;מונהבמקומוכבודובכללותו'היהודיםקדמוניות'לשליטשלתרגומו

שלהתרגומיםכלעלאוליעולהוהוא,כהעדשפורסמוהעבריתללשוןמתתיהובןיוסףכתבי

,כמוהומאיןושקדןדגולחוקר,שליטואולם.המודרניותהאירופיותללשונות'היהודיםקדמוניות'

,אווירותצלומיטופוגרפיותמפותמעסקימאודמרוחק,הפרטיתספרייתושלאמות'בדספוןהיה

תרגומו:ימינושלמבסטיה,שומרוןהעירשלהמיוחדמיקומהאתעיניובמולראותממנונבצרוגם

בשלטונהנתוןהיהשומרוןשהרשעה,הימיםששתלמלחמתהעצמאותמלחמתשביןבתקופהנעשה

והטופוגרפיההפילולוגיה-אחריםרביםבמקריםכמו-שלפנינובמקרהואולם59.ירדןממלכתשל

.זובלילזולהאפשרואי,כרוכיןירדו
,דמשקאישניקולאוסזההיה:שומרוןשלמיקומהאתהכירהעירהריסתעלהמידעכותב

הטופוגרפיממיקומהובראשונהבראששנבע,העירשלחוזקהאתבפירוטתיארבספרואחרשבמקום

התגדרשבהםביותרהמפואריםהבנייהמפעליעםנמנתהסבסטיה-שומרון:בכךתמהואין60.המיותד

מבצרימשלושתאחתשומרוןהייתהמסויםבשלב.מטיבואוגוסטוסשללשמווהוקדשה,הורדוס

תחילההורדוסידיעלהושקעמיוחדמאמץ,(292,סוהיהודיםקדמוניות)הורדוסשלהמפלט

משוחרריםחייליםידיעלביישובהמכןולאתר,(230,אהיהודיםמלהמת)תושביהביןסדרבהשלטת

בהורדוסהקשוריםעגומיםאירועים.(296,טוהיהודיםקדמוניות)למלכותנאמנהואוכלוסייה

הכירהלא,הורדוסשלההצרסופר,שניקולאוסלהניחקשה61.בההתרחשוהמלכותיתובמשפחה

מלחמת;289,יזהיהודיםקדמוניות)בקרבתהאחוזותהיופטולמאיוסשלאחיוגםמה,מקרוב

לבשימתמתוךלהבינוראוי,טופוגרפייםבנתוניםהכרוךכזהאשרממקורטקסט.(69,בהיהודים

.פירושיםכמהייתכנועצמובפניהכתובלנוסחכאשרבפרט,השטחלתנאימרבית
011קקהמונהבפירושהטעותמוקד

001קק.(62'איתןבנהלי':שליטאצל)%ק81"

%ק81"

,184-189'עמ,(22הערה,לעיל)הורדוס,שליט:ראו,ההרודייניתהעירמבניאתבהרחבהאמנםתיארשליט59
עםהארכאולוגיהממצאשלסיכוםאלאאינושמסרמהוכל,האתרשלהטופוגרפיהעלדברבסקירתואיןאבל
הגרמניהתרגוםהוכןשממנה,הספרשלוהמורחבתההדשההגרסהאתגם.להורדוסהמיוחסיםמבניםעלדגש

(1969Herodes, Berlin61(שח,r (A. Schalit(358-363'עמ,שם:סבסטיהעל)הימיםששתמלהמתלפניעודכתב.
אודותיהעלשיספרומוסיף,מאודהזקהכעירשומרוןהעיראתמציגיוספוס.275,יגהיהודיםקדמוניות:ראו60

יוספוסאולם.(292-298,טו,שם)הורדוסידיעלסבסטיהשלייסודהתיאורבמסגרתזאתעושההוא.אחרבמקום
שהמשפטאלאזאתאין.לכןקודםרבותפעמיםהזכירהשכן,קוראיובפנישומרוןהעיראתלהציגצריךהיהלא

תיאוראתשגםעודלהסיקניתןהנדוןהמשפטמן.ניקולאוסשלמחיבורושהואכמותיותראופחותהועתק
הגירסהעםמהשוואהגםעולהזהדבר.מניקולאוסיוספוםנטל(297-298,שם)הורדוסבימישומרוןשלביצורה

אצלהעירהריסתסיפורשלמקורועל.יחידמקורניקולאוסשימששלה,403,אהיהודיםמלחמתשלהמקוצרת
לעירסביבהורקנוסשהקים'הכפולההחומה'והחפירבממדיהיתרהההפרזהאת.13בהערה,לעילראוניקולאום

היא;יוספוםלפנישעמדניקולאוסשלהידבכתבפלאוגרפיתלטעותליחםנראה(276,יגהיהודיםקדמוניות)

.403,אם?היהודבמלאמתגםנמצאת
החשבונאיתמריםשללהורגהוצאתהלאחרשומרוןבעיר-ונפשיתגופנית-התמוטטהורדוס,המסופרפיעל61

קדמוניות)בסבסטיהימיובערובהומתוואריסטובולוסאלכסנדרוסובניו,(240-246,טוהיהודיםקדמוניות)

,להבדיל,החשמונאיתמריםעםהורדוסשלהנישואיןחגיגת.(550-551,אהיהודיםמלחמת;394,טז,היהודים
מלאזהמוקדםבשלבכברכילהניהקשהואולם.(467,ידהיהודיםקדמוניות)ס"לפה37בשנתבשומרוןנערכה

.הורדוסשלבמחיצתוכלשהותפקידניקולאוס
שלקודמיםבספריםפעמיםכתריסרהמופיעה,'נהר'ו'נחל'השגורהההוראהמןהסתםמןהושפעשליט62
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עםיתדתמידכמעט,השםכתואררקבמקורושימש,01%קק4ק81המקוצרתובצורתו,(1%מ0קק4ק81)

61

""
%ק81"שלצירוףמהווההוא.עצםלשםגםהפךיותרמאוחרואולם,(נהר)07%

(סערה,תורף)

-עצםוכשם,וכדומהשוצף,חורפי,סוער:הוראתוהשםכתואר.(מיםזרם;זרם)601ה-ו
בראש

שלגיםהפשרת,חורףגשמישלהצפה,חורףגשמישלחזקזרם:גםאבל,נחל,נהר:ובראשונה
וכיוצא,

בהוראהלבחורישהשטתתנאילאור.(מיםאמת:וגם,עמק:אפילומשמעותובגלגול)באלה
הנובעת

%811ק45קם"ETUlliCEIV1~(העוקבהמשפט6',תורףגשמישלחזקיםזרמים:האטימולוגיהמןגם
(eCT

"ך8"7(8"ע81הפועל:עצמומשלקשייםלכאורהמציב
:בפשטותגםאבל,צורהשינוילעבור:פירושו

לנוכח.באלהוכיוצא,גיא,נקיק:וגם,נחלשלערוץ:פירושה%ק45קם"והמילה64,להתמוטט,ליפול

בניינישלהאבניםולהידרדרותלסחיפההכוונהכימסתברהמקוםשלוהטופוגרפיההכתוביםהקשר

שנהפכהכךכדיעד'כאמורתרגםשליט.העזיםהגשמיםמןכתוצאהשמסביבהתהומותאלהעיר

,זולפרשנותנטהמדועהשערותכמהלהעלותוניתן,'לערוצים
65

:כולוהסעיףאתלתרגםנראהוכך

אלא,(בכיבושה)בכךרקהסתפקלא,שנה[משךעליה]שצרלאחרהעיראתלכדכאשרהורקנוס,ובכן

החורףשלהגשמיםלזרמי(השופהאותהבעשותו:מילולית)אותהחשףכאשרכלילאותה'העלים'
שהרי;

הסימניםהימנהניטלו,[מסביבאשר]הגאיותאלשקרסהכךכדיעד,(בתיהאת:כלומר)אותהשקעקעלאתר
.עירפעם-אישהייתה

המסייםהמשפט,'שהרי'במיליתהשימושמןבעלילשנראהכפי?הכתובשלהמעשיפירושומה
אלא')קודמואתלבארבא('וגו'הגאיותאלשקרסהכךכדיעדאותהשקעקעלאהרשהרי')

'כיצדלהסבירדהיינו,('החורףשלהגשמיםלזרמיאותהתשףכאשרכלילאותה=העלים"
'נעלמה

מןמעטלאהרסוהורקנוסחיילי?בפועלהדבראירעכיצד.הגשמיםלמיחשיפתהבאמצעותהעיר

בהעתקה-הנדוןבמקרה;עצמויוספוסבדבריענייןלנוישהאלההמקריםבכלאך.'היהודיםקדמוניות'
של

.מניקולאוסשנלקהויוספוסשלבקטעיםמופיעהאינההמילה.ניקולאוסדברי
ספטימיוסשלהמרדףבתאורלמשלכך.בשפעבספרותלמצואניתןזולהוראהוברורותמפורטותדוגמאות63

עלבספרו,'הסורי'הרודיאנוסאצללספירה193בשנתבקפדוקיהניגרפסקניוסשלחייליואחרסוורוס
שלגיםמהמסתכתוצאהשנוצרומיםשלפתאומייםזרמים:(3.7-10,ג)אורליוסמרקוםאחריהרומיתההיסטוריה

באותוחוזרהרודיאנוס.למנוסתםוהביאוניגרשלהייליומקלטמצאובובמבצרהומההבקיעוהטאורוסבהרי
כאמורהעולה,זוהוראה.עברלכולהפורציםההפשרהלזרמיביהם%ק1,81מ0קקהמונחעלפעמיםמספרתאור

ללא,פשוטהפרוזהשכתבוסופריםאצלשגרהדרךהדורותבמשךאפואלשמשהוסיפה,האטימולוגיהמן
.ממנהשהתפתחההמודרניתביווניתששרדההיחידהוהיא,'נהר'ההוראהשכיחותלמרות,מליצות

H:ראו)composita(מורכביםבפעלים)praeverbium(הקידומתהשתחקותעל64 .B. Rosen,

.

Eine

.

Laut- undj' Formenlehre

1962der,עק.172-168 herodotischen Sprachform, ~eidelberg;חוניובניהתיישבות',כוכבא-בר'ב:והשוו
hinab)(-ליוספוסבקונקורדנציהגםבדיןפרשוכך.225'עמ(ט"תשנ)סד,ציון,'פילולוגיותהערות-במצרים

rstdrzenע611):ובמובאות""l" (sc . ThV8staT~C1"5וראו.ש"ז'%811"ק"ק:Complete11,(.4ט)K.H . Rengsdorf

;1973Leiden,111,Flavius,ק.96

fosephus

0)Concordance.להועיליכולהאינהעצמויוספוסשלהלקסיקוגרפיה

.הצורךדימוכראינושלוהמיליםשאוצר,מניקולאוסנלקהוהדבריםשכן
"011קק4למילהתרגומואהדשנגררייתכן65

במהלכםיצרו'איתןנחלי'כיוהבין,הקודםבמשפטהמופיעה,81%

למצבהבעברהעירשלפארהביןלהבדלנוסףביטויבמשפטלמצואשביקשואפשר,נחליםשל'ערוצים'
לאהר

חייבשכשלעצמודבר,צורהשינוישלבהוראההן"8צ"ע4אתפירשולכן,צורתהאתאיבדהכאשרהכיבוש
pa~אתלתרגם

X6

UPU;1]8-'לערוצים'.
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וכיוונוויסתו,עצרושבעבר,הניקוזומערכתהמבנים.('וכו'שקעקעלאחר')העירומבתיהתשתיות

די,האחרונותבשניםהצערלמרבהשלמדנוכפי.בפרץעודעמדולא,הגשמיםשלהמיםזרמיאת

והרסלהצפותלגרוםכדי(לקויההתקנהעללדברשלא)הניקוזבמערכתכלשהן'הסימות'באפילו

אבניאתעמםסחפוגשמיםמישלעזיםזרמים:ההרשלתלילותואתלכךהוסף.בנוייםבשטחים

והשלימו,('הגאיותאלשקרסהכךכדיעד')ההראתהמקיפיםהגאיותאלהאחריםוהמבניםהבתים

.עירבושכנהשבעברהיהניכרולא,צורהכלשאיבדעדהמקוםהריסתמלאכתאתבכך
בנייתהלפניעוד-התקופהכמנהגבהכרחהתהדרה66,פוליםשללמעמדכנראהשזכתה,שומרון

,וספורטחינוך,תרבותובמתקניבמקדשים,מונומנטלייםציבורבבנייני-הורדוסידיעלמחדש

הלקםאוכולם.פחותמפואריםומהםיותרמפואריםמהם,מגוריםבמבניוכן,וגימנסיוןכתאטרון

,לאואםביןהמקוםכלאתההרסהקיףאםבין.שמסביבבגאיותוהתפזרונסחפוואבניהם,התמוטטו

החפירותמןהארכאולוגיהממצאכי,לפרטיםלהיכנסמבלי,אוסיף.לעירעודדמהלאהאתר

לאגם,לאשרכדיבואין,שחלפההמאהשלוהחמישיםהעשריםבשנותבשומרוןשנערכוהחלקיות

את-שעהלפי-מאשרהנומיסמטיהממצאזאתלעומת.המתוארההרסממדיאת,להכחישכדי

ביזמתמהריסותיהןשנבנוהעריםביןסמאריהאזכורעםשלפנינוהסיפורמשילובהעולההמסקנה

68.שניםעשרותכעבוראלאהתאוששהולאתרבההעירלפיה67,(57בשנת)גביניוס

י,

ומרכזאדומיאהעלהשתלטהורקנוסיוחנן:המצטיירתההיסטוריתהתמונהעיקרילהלן,לסיום

.כרצונולפעוללואיפשרשניםבאותןהאזוריותבמעצמותהפנימיהמצב.113-111בשניםהשומרון
תופשאתמסוימתבמידההגבילוסלאוקוסוביתתלמיביתבחצרותמהזמןכעבורשחלותמורות

הטילכןפיעלאף.מבחוץהתערבותשלהסכנהבפניאותהוהעמידו,היהודיתהמדינהשלהפעולה

hellenistischenשלהסקירהראו.מוקדוניתצבאיתכמושבהנוסדהמקום66 Stddtegr

~

ndungen

"
(1,Tscherikover.,ו

1927,עק.74-73

aufdie

.:

R

~

merzeit Leipzig:5שtvon Alexander

~

der

~

Grossenבספרותמצאולסוגיהעדכניתסקירה
G.M:לספרהמשךכרך)אורלראותהעומדבמזרחההלניסטיותהמושבותעלכהןגצלשל . Cohen, Hellenistic

1995Islands, and

.

Asia Minor, Berkeley"ה),Europeת,Settlements(.ועלמסויםבשלבבמעמדהשחלשינויעל
בצורהעיר'כהורקנוסידיעלהמצורלהטלתבקשרמתיאורהללמודאוליניתןלפוליםסמאריהשלהפיכתה
חשובים.עירצורתלהשהייתהעודניכרלאחורבנהעםכיההדגשהמןוכן(275,יגהיהודיםקדמוניות)'מאוד
והקמתןשיחרורןואשר,פוליםשללמעמדזכורובןכילהוכיחשניתן'ערים'בקבוצתשומרוןאזכורייותרעוד

.(העוקבתבהערהראו)ולגביניוסלפומפיוסרשימותבשתימיוחסתהחשמונאיםמלכותנפילתלאחרמהדש
הורה(63בשנת)לכןקודםשעודהעריםברשימת.88,ידהיהודיםקדמוניות;165-166,אהיהודיםמלחמת67

העתיקממנוהידבכתבלאקונהכמסתברנפלה,ניקולאוסידי-עלנמסרהאשר,מהריסותיהןלקומםפומפיוס
ע-במשימושכתוצאה,"%%1ע1-0א"ז,"ז"עידהמיליםבין;156,אהיהודיםמלחמת)יוספוס

""זם"
ז,

"
משנין

ידי-עלמעובדנוסחנמצא75-76,ידהיהודיםבקדמוניות.הרשימהכוונתאתשיבשהאשר,(הלאקונהעברי
.הלאקונהבגללשהוטעה-המיליםאוצרוגיווןהמשפטיםסדרבשינויבעיקר-יוספוס

.1957בשנתהתקיימושבהןשהאחרונותהחפירותמןהארכאולוגיהממצאאתמסכם(58הערה,לעיל)מפראי68
עלמוסרואינו,החשמונאיםמדינתבימיושליטיםתקופותביןמבדילאינוהנומיסמטילממצאהנוגעהסיכום
עלעתהנערכתכזובדיקה.הנומיסמטיהחומרשלוהשוואתיתמדוקדקתבחינהמתבקשת.אבסולוטיותכמויות

מהתרשמות.אביב-תלבאוניברסיטתקלאסייםללימודיםבחוג.א.למגמרעבודתבמסגרת,שחראילןידי
.הראשוןהורקנוסידיעלשומרוןשלכיבושהמאזהמטבעותבממצאשנהכארבעיםשלהפסקהבולטתראשונית

.זהמידעעמישחלקעלשחראילןלמרתודהאסיראני
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צבאיתמסורתבעלתשהייתה,סמאריהשלכיבושה.108/107בשנתשומרוןהעירעלמצורהורקנוס

,המרכזיתההרשדרתעלהיהודיתההשתלטותהשלמתלשםהיוניהיה,הדיאדוכיםימימאזמוקדונית

שלהמוניטיןמהמת.נרחביםושטחיםכפריםכמקובלנכללוהעירשלהשיפוטשבתהוםגםמה

אתשתצדיקלעילההפעםהורקנוסנזקק,המעצמותעםהיחסיםורגישותההלניסטיבעולםסמאריה

.והכיבושהמצור
בגרשהיהודיהישובנגדסמאריהתושבישלוהתוקפנותההטרדה:מהרהעדנמצא6011casus,-ה

של-המאולתרתאוהמתוכננת-ההתפשטותבמערכתחוליההיווהזהישוב.עקרבאבמחוזאשר

דרוםשלהמחוזות,ורמתיםלוד,בעפריםיהודירובניכריהונתןבימיכבר.החשמונאיםהשליטים

המדבריעקרבאמחוזהפךכלשהובשלב.הסלאוקיםהמלכיםבאישורליהודהסופחווהם,השומרון

,ולסיפוחלהתיישבותליעד,לשכםשמסביבהגדולהשומרוניהאוכלוסייתיהריכוזשבשולי,למחצה

ודתתרבות/חינוך/שלטוו-הלניסטיתבעירציבורייםמבניט
(בברליןפרגמוןבמהאוןשחזור,הקטנהאסיהשבמערבפריאני)

;(היאבקותזירת)'פליסטרה'-משמאלאצטדיוןא)'סטדיון'-מימין:הגימנסיון-למטה

לימודוכיתותהרצאותאולמות-המבנהבתוך

שחדריה,המקורההעמודיםשדרת-'סטואה'השלהמגארדהמבנה,מעליה;(השוק)'היאגורה-במרכז
,'בולאוטריון'ה-'אגורה'הבימין;עירוניוכארכיון(העיר'ממשלת')'ארכונטים'הלמשרדישמשוהפנימייט

('בולי'ה)העירמועצתאולם
,אתנההאלהמקדש-משמאל;(העםאספה)'אקלסיה'הכינוסמקוםגסשהיה,התאטרון-הגבעהבפסגת העירפטרונית



כוכבא-ברבצלאל34לקתדרה

שבדרוםהיהודייםהמחוזותעםשלוהטריטוריאליהרצףובשלמאוכלוסייהריקכמעטשהיהמשום

מוטיווציההדוריאנשיםידיעלואוישה,חלוץהילשימשהבגרשהיזומהההתיישבות.השומרון

.שםזעירפהזעיר'מאהזים'עליהשנוספואפשר.יהודהמהרקרקעמחוסריאו/ואידיאולוגית
נתפסה,החשמונאיםשלהטריטוריאליותכוונותיהםעללרמוזכדיבהשהיה,החדשהההתיישבות

גריזיםוהרשכםשלכיבושםעם.פוטנציאליאיוםשלחץכראשהשומרוןוצפוןמרכזתושביידיעל

שלבדרךשנוצרהחדשהמצבעםלהתמודדניסואלה.סמאריהאנשישללפתחםהסכנההגיעה

יחד,המבודדהיהודיהישוב,גרשנגד-מכאיבותכנראהאבל,מטיבןנואשות-תוקפניותפעולות

.הקץאתמעטהרחיקהשאךובאלכסנדריהבאנטיוכיהנמרצתשתדלניתפעילותעם
מוגבליםכוחותבאמצעותרקאולם,סלאוקיתצבאיתלהתערבותהביאהאומנםהמצורהטלת

שלמזהעליהשפרלאסמאריהשלגורלה.העירכיבושאתלמנועכדיבהםהיהשלא,ומפולגים

.החשמונאיםידיעלכלילנהרסואו/וקשהנפגעו-הזמןכמנהג-אשראחרותהלניסטיותערים
ההרבפסגתששכנהבעירהחורבןאתהגבירוההרסמעשילאחרשומרוןבהרשניתכוהעזיםהגשמים

.החשמונאיםמלכותשלנפילתהלאחר,שניםעשרותכעבוררקשוקמהסמאריה.ובמורדותיוהתלול
כאלהבהן,מורכבותסיבותשלשורהידיעלהותוותההחשמונאיםבידיההריסהמדיניות

ריכוזיביןהטריטוריאליוהרצףכולהישראל-בארץהיהודיתהשליטההבטחת:בזוזוהשלובות

לאוכלוסייהביחסדבריםספרחוקיאתלממששתבעומסוימיםהוגיםשללחצים;היהודיהיישוב

יהיהשניתןכדימנעצעדי;השכניםעםביחסיםבעברשנוצרוהקשיםהמשקעים;בארץהנכרית

מצפוןההלניסטיותהמעצמותשלונישניםהחוזריםהניסיונותפניאת,הפרעהללא,בעתידלקדם

העצמאותשלחלקיאו/וזמנילאובדןהביאושמקצתםניסיונות)יהודההרעללהשתלטומדרום

רבהבמידהשעיצבה,היבטיהכלעל,הדתגזירותימישלהגדולההטראומהגם,וכמסתבר;(היהודית

את.גרמןשהזמןומקומייםמישנייםשיקוליםנוספואלהעל.לסביבתםהיהודיםהתייחסותאת

העתיקההעתמציאותשלהרהבהבפרספקטיווהלראותישהיהודיתוהתגובההפעילותעוצמת

.השעהשלהמיוהדותוהנסיבות,בכללותה


