מתוך" :זר לגבורות" ,קובץ מחקרים בתנ"ך מוגש לר' זלמן שז"ר ,נשיא מדינת ישראל ,הוצאת קרית ספר ,ירושלים תשל"ג
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ה

.בשרפרקים משתלבת תדמור בתולדותישראל :בראשיתה שלעיר"מיהות
שבמדבר הסורי ובסופה ,סמוך לחורבנה .הפרק הראשתשיךלימי שלמה,
השני-לתקופתהתנאיםוהאמוראיםslw :הפרקיםעשוייםלהרחיב אתדעתנו:
הראשון  -במקראסתום,השני-במקורותתלמודיםהמחייביםהבהרהניספח
; :ן-

ם.

פרק'ץ7:ק'ל7במדב,7בארץ .,-

_1,

נלכאורהשוניםשני המקורות שלהלןעל,הב-נייה של שלמהושזני מדזמה.זה
גרם לסילוף דמותה של המדינה שהוריש דוד.לשלמה בנו ,ואלה המקראות:
דבהי"ב ח' ,ג-ד:
מל"א י.ט' ,יז-יט:
"' .
?ן
,- ,.י :1
בע' :, .וו
".ויי
4.וא.ת--סקלתואחמיסר
ן וילך.שלמה חמת צובה ויחזק,עליה.
איבדן שלמה..במדברבארץ.ואתכלעריהמסכנות ויצן אתמדאר במדבר ואת כלערי
המסכנות אשרבנהבחמת.
אשרהיו לשלמה...

חוקרי המקרא מעדיפים את נוסח הכתוב שבמל"א ,מבטלים את הערך
ההיסטורישל ההקבלה בדבה"יומזהים אתת.לר עם תמרבדרומה שליהודה.
עלידי כך הם מבטלים את המסקנה הנובעת מדבה"י על שלטונו של שלמה
בארצות ארם ובתדמור במדבר.אילויכולנו לנהות את בעלת המוזכרתלפני
ת.מרהיהזהיכוללשוקאותנולקראתזיהויהשלת.מר ,שלםנםכענין געלת
אנועומדיםבפניחידהן.ניתן לאמרכי בעלה או בעלת הוא שםכנענילישוב
 .1קריהימר ,וכך גם בהרגום השבעים.
 ,2בעלה אובעלתהוא שםנפוץ בארץ; את בעלהליהושע ט"ו,ט-י,ודבהי"אי-ג,ו) מזהה כתוב
עםקריתיערים;עירשגיה בשםבעלהמוזגיהבדרומהשליהודה יחד עםעיים ועצםיכנראה שמקומה
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21ן
תדמור במדבר
.
,
ו
מ
ש
שבוהיה מקדש לבעלוהישיב נקרא על ומקומות כאלההיורבים

בארץ

' וכשם שיש מספר מקומות בשם בעלה ובעלת כן "ם מטפר(מקומות בשם
תמר -על שם עץהתומר.ומכיתשיש כמהסוגים של עץזה,מצויים.מקומות
הנושאים את שמותיו השומם של העץ; כמן :תמר קאו תדמר בניב הארמי;
שתורגםלפלמירה)יצנהודקלה .,נאמר עלכן שתמראו תדמרהוא שםגיאו-
גרפי טצף ,כמונבע :רמה'ושוכה .ואם אנו רוצים לעמוד על פירושם של
הכתוכיםהמספרים במעשושלשלמהעליתלדתעליהםלאור המצב המדעה
כיבשתושלדוד; .
עיסוקיו של המלך והמצבהמדיניבארצות ארםאחרי
ולפנילכן-עלעו להפריך את טע!ותיהם של החוקרים הרוויים את הבניה
.י .- "-ל.,
, .י..
.
הזאתשלשלמהבתמרשבדרום-':
""
ם
ה"יי אומרים שכוונת
ו
ש
ירו .
פ.
.ב-
לרב.
מונטגומרי בפירושו למלכים 4ו.קרטי-
.
ח
"
מ
ו
א
י
ה
ו
ל
א
ק
ז
ח
י
ב
ש
תמר
הכתוב לתמר בדרומה של יהודה
ההסבר
מ"ז
שבדה :;:האומר- :וילד שלמה חמת צובה ויחזק עליה ...ואת כל ערי
המסכנות אשר בנה בחמת" .-כל זה חסר בס' מלכים ,זוה' השלמה מידי
2יפנדבה שביקשלהסביר את הקרי'תדמר' .גריי) אףהוא מחזיק בדעה
שהכוונה לתמר שבדרום ,כיק שאי! בידינו כל ידענה אחרת שתאמת את
.שלמהבארציתארם
...נות
ימרחיב.אתה!רשא,ובעקבותיוהולךגם
פעילותושל.
.
לדעתם ~
מבחעה היסטורית כל ההערה שבדה"י בטעות יסודה.
רודולף,,
לנבידירם לאהנהמאחשובכי אם כיצדהניע סופרדבה:י להערה מטעהזה
המקור על פעילותהבנייה של שלמה הוא בס' מלכום ושם מדובר על תמר

י

'

.

וחגיגות נאר-שגע מתשע-ם'הגי); נעםשיישית הוא שט הר-נשפית"חוף נסמוךליננאיש

ש,
יננה י=מיהושע ט-ו.,א);עיר גשם נעלההית"גנני"
.
"ורומיש",איץמוקא ,מ,1-ים) !",הנולפ,סילוקה"ימיוניה
 .1המר עיר
 ג!גו",ונהגני
ון ,גגונךלפיתקה וננהון

~

!היאות שגסיישר בפי;iWm(-מ,"-גה);"נצון תמר)-יר ממורי בסמוךישוההעמיקי
(בראשיתי"ז ,ז) שבעל
תידבהףב (כ' ,ב) מזהה אותה (במעות) עםעין-גדי; כעל תמר -מקום בארץ
בגימיל ,סמוך לגבע (שומטים כ,,לג); צנה-עיר בגבולה הדרומי של הארץ (במדבר ל-ב ,ד) ושל
ט"ו ,ג) שהיאזיהה עם המר שביחזקאל; ודקלה  -שם מקום במדבר ערב,מקום
גאלתיהוד
שלהבנ(ייהיוקשטין (תלוךי' ,בו ודבהי-א א',כא) . .י.. : - ):' . -,
[,
מושבם
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ב?צ י1ריא

נ]3

שבדרומן סופר דבה"'החליף את תמר בתדמרולזההוסיף הערה עלכיבוש
חמת צובהובארץזוהואחיטש אתתדמור .ואמנם,בימיושל סופרדבה"יכלל
1הוא
מחוז ארםצובהגם אתתדמור.הנימוקשמביאיםנות.ורודולף לתוספת,
שסופר דבה"י ביקש לפאר את שלמה ולהרבות בגדולתו ,וכידוע שתדמור
;' ב
היתה מרכזמסחרי חשוב בדרךהשיירותלמסופוטמיה.
לא נשאל מדוע מקורהיסטורייחיד,שאיןלו הקבלה אואישור במקורשני;
א פסול כשמדובר בפסוקמן המקראואינו פסול כלל כשמדובר בכתובת
"ו
התפארות של פרעה או אחד ממלכי אשור או בבל .נאמר רק שהווסת של
התפארותמצוי במידה גדושה במקורות החיצונים ואצו  111Uebשל המקרא.
נכון .שסופר דבה"' משמיט מתולדות דוד ושלמה מרקיחיים שאינם לשבח
להם! ,אבל מכאןעודאיןלהסיק שהואמוסיףתהילות ותשבחות מכוחדמיונו:

.
האםהיהשלטעישראלי בתדמור ,ומתץ
"
פשמו"ב ח/גי' מטופרכיצד הסתבכהעמון במלחמה עם דודוכיצד סבכה
במלחמהזו את ארצותארם.ביןשכיריעמוןמונה הכתוב את ארם בית רחוב
ואת הדדעזר מארם צובה .כאשר ארם דמשק ראתה את הסכנה המתקרבת
יצאה לעזור להדדעזר .דוד כבש את דמשק ושם בה נציבים .הוא המשיך
לרדוףאחריהדדעזר והקרב המכריע נערךבחילם(או חלאם) מקוםזה לא
נזכריותר בם-רא אבלאנומוצאיםאותובתרגוםה-ע'')ICH~taVכתיאורהנבול
הצפוני מזרחי שביחזקאל (מ"ז ,טז) אחרי סברים .את סברים אוזפרון אנו
מזהום עםקריתיןיו שהוא הישובהקיצוני בדרך דמשק-תדמור .כאשר כבש
דוד את דמשק ואת חילם היתה פתוחה לפכו הדרך לתדמור ,כדי "להשיב
ידו על נהר פרת"!ן .נאמר שבזמן שדוד שלט על המדעות הארמיות  -ארם
דמשק ,ארם צובה וארםבית רחוב ,הוא שלטנם על תדמור.
 .בקטעהחוף שלנהר פרתשבוהחזיק דודידועהלנוהעיר תפסח,היוםדבסי.
מדרום-מזרח לחלב ,שגם אליה מובילה הדרך מתדמור.
'.הארץ שדודהוריש לשלמה השתרעה "מתפסח ועד עזה"זן וכל הממלכות
מן הנהר ,כלומר -ארצות ארם ,מנישות לו מנחה.אין ספק שכשנות שלטונו
הראשונות שלט שלמה  QSבתדמור .ממלכתו של שלמה כללהגם את המדבר

.י

)1965( .9
.19

~lacob M.Myers,
Cbronicles,.
b
i
 Bזססתג טןל1

בפסוק טזחילם ובטסוק יז-חלאם.
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השור ,במובר
.
:
ת
ר
פ
תדמור שששה בסיס
והדרכים החוצות.אותו,עלפני תדמור אלחופי
צבאי ממנויכלואנשי שלמה לשמור על תנועתהארמיםושבטי המדבר,וכפי
שנראהלהלןהיתהלתדירהחשיבותמיוחדת במערכתהמסחריתשלשלמה'י.
אין ספר מלכים מספר.מתי ברחרזוןבן אלידעמפני הדדעזר.מלך צובה,גרש את הנציב של-שלמה והקים מחדש את מדינת ארם דמשק :שלמה מלך
בירושל-ם '37שנים (,)92*-965יתכן שהשפע הכלכלי ששרר בירושלם הביא
להרפית המתח הבטחוניויש מקום לסברה שהמפנה לרעה ופריקת העול של
העמים המשועבדיםמימי,דוד בא במחצית השניה שלימישלטונו של שלמה:
נאמהעלכן שבמשך המש עשרה -עשרים שנה המשיך שלמה לשלוט בירושה
הגדולהשהורישלודוד:כלומר:באהצותארםובדרך המדברהעוברתעלפני
תדמור .אתהלתוכיםעלהבנייהשלערימסכנות בהמתובתדמורנייחס,איפוא,
.-'T-f
'
ם .
לתקופהזו - .-".י
"-
אצנר סובר שבניעי שלמה בארצות ארם היו בעיקר ב"ע-ל_אופי צבאה
'',
דומהשעניץזהמחףבהסבהשתה:.
:,
-: .בש
1הסוחרט שהיויוצאים.בימי קדם עם סחורותיהם אל,ארצות רחוקותהיו
זקוקים,להגנה ,במיוחד כשהיה עליהם לעבור במדבר,בין שבטיערבישלא
היונתוניםלשלטוןכלשהו.הסוחריםיכלולקנות אתבטחונםהאישיואתשלמות
סחורתם עלידי תשלום לשבטי המדבר שכארצם עברושירותיהם,אושיכלנ
להשיגזאתע"י הבת מלכם .מתעודות מאכדומאונרית.אנולמדיםכי:סוחרי
המלך"נהנו מחסות מלכיהם בעת שהותם בארץזרה ובשכרזההיוהמלכים
שותפים לעסקיהם.לפיזה.הי,מלכי קדםגםסוחרים .גם שלמה המלך עסק
במסחרוהז סוכנים מסחר-ם שהכתוב קורא להם'בש7ישה שמותlmlR :
התהים ,הרוכלים וסוחרי המלך .מה היה תפקידם ומקצועם המיוחד של
התרים והרוכלים אץ אנגיודעים; הכתוב מספר רק על סוחרי המלך(,שקנו
סוסים ומרכבות במצרים ובהוה" ומכרו אותם למלכי החתים ולמלכי ארם.
שלמה סחרגם עם ארצות שמעברלים ,ואףזה בשותפות ,אבל לא עםנתיניו
כי אם עם חירם מלךצור.הצי המסחרי המשותףהיה מפליג עם סחורותיהם
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י
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אתת לשלוששניםמעציץ-נברלאופיר" . .
' .':
על עיסקה מסחריתנוספתנוכל ללמודמן הממוסר על ביקורה.של מלכת
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ב"צ__י1ר'א

51ן

:

שבא.אצל המלך שלמה .ספק אם המלכה טרחה לבוא:ל,רושלים רק'כדי
לנסחו בחידות" .ודאי היתה לה שליחות מדינית ,וליתר דסק_-שליחותמדינית בעלתאופימסחרי'.אולםתחילהעלינו.לברר מאץ באה מלכתשבא.
כבה עמדו על כך חוקר .,המקראת ,שהכוונה לשבט שבא הנמנה עםבני
קטורה ,שישב במדבר סוריה ,ולא בדרום ערב .לפי.בראשית ב"ה ,ב היה
מקום מושבוסמוךלמרץ .את הכתובבאיוב (א',סו) -ותפל שבא ותקחם (את
אץ לפרששזוהיתה התנפלות
הבקרואתהאתונות)ואתהנעריםהכו
לפיחרב-
שלשבא שבדרוםערב .הסמיכות לעםהשני שבסדר המאורעותבחייאיוב -
הכשדים; מעיד .על שבט מורחי ,ולא דרומו .הכשדיב שבמקרא.הם כובשי
בבלויתכן שקודם לכןהיונודים במדבר:הסורי ,ואץ לאתה אותם בדרומו
של מדברעיב בזמןמןהזמנים .דריוורוגריי" מסתמכים על הקרבה.שבץ
ובץ שבא לתימא !,ובאים לכלל מסקנה שבאיוב מדובר על
שבא לדדן,י
ו .-
' :'. . -
שבא'משבצטץי!. ' .
כסיוע להשקפהזו על שבא בצפקנביא אסמכתא משתי מתובותאשוריות:
תולת טלאסר" מסטה!!כי לאחר שהמליך את הושעבז אלה בשמרת וצא
להלחם מד שמשי מלכת ערב .הוא הכניע אתההגבי משא ,תימא,בני שבא;
סנרה ,בדן חתיה ועוד עמים מארץ מערב ומשם הלך.למצחים .משא
תרטבי
ותימא הם נאות מדבר ידועים בצפונו של מדבר ערב .מסתבר שכל שבטי
ערב שמזכיר מלך אשור שיכים לאותה סביבה ,למדכה סוריה ,נלא לתימן
'

 .. .נ':.
 .: .' ' :'-י'
ולאיץשבאשבדרום.
 .סרקו השני" מספריי שענש את שבא ,תמוד ,אכדידי ,מרשימת.,סנרה
והערבים שהיו .הרחק .במדבר :פרעה מלך מצרים ,שמשי מלכת ערב.
~'

אמ'ע"רה ,השבאים  -כל אלה מלכי,חוףהים והמדבר.,מהם קבל .מתנות.של
. .
זהב בצורת עפרות,אבניםיקרות,שנהבים ,בשמיםוכיוב'..' .
. ..
,.-.. .- .. ,.4
גיה מקח נחליה
ור' ממרי- :נרגא
1 .ן .מינסנומרינעייושו מיגים
1קיטוי-
(",::0.
ה"נ-ו ."!'1
1
.
)
:
)
ג
'
"
,
אסג
ה
ר
ז
ג
נ
ס
ש
ו
ר
י
" :ן5.R.Dri~r, &G.B.Gray .ג"
חן,

- -.

י".

=תי

ז אח שנא
!ו .בראשיה ב' ,ו:וגני רעמה שגא 111ן; נ-ה ,ג (גם קדוד") ,,rv~tt
ינוקא,
הרשיש.
יג
שנאגו
.
ידסדוןארהותהמא"ל5,תשגאקוו-ימו).
:,יס:ה
אעגו'

וידיי

,"-,

'

'

"!.
,שגס שנא אוענףש ,שנטזה שוזת וושהקע גורופעיב.
 ..21!1יחנןשיג
-44ז11וויע="".ס.
3ג 284 .ן

."4

P

,

ג 705-72לפנותם.
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מרנת עלה עלמצריםוכלילהבטיח את עצמומפניהפתעותמנבו ,כבש את
כלהארצותשבדרכוואתהדרכיםשחצו אתהמדברוהות-לו אלמסופוטמיה,
אבל לערב שבדרום הרחוק לא הלךכלל-. , '" .ץ י';--.
ביקורה:של מלכת שבאו;(!ועד להבטיח את.הלקה במכסים מן השיירות
שעברו ב"דרך הבשמים"(בתחומי ארצה עד שהניעו אל תחומי שלטונו.של
שלמה .נם בביקורזהיש לראות מו"מ בשותפות מסחרית ,כמו השותפות עם
' י' ,
,1
חירםועםסוחרי.המלך.. . :- .-.קג-,.,- .
י'-.
:שלמהריכזבידו אתרובושל,ההסחר;וכדילהבטיח את שלומם שלסוחרי
המלך',סוכניו המסחריים או שותפיו:,צריך היה-להקים-תחנות.במדבר,
והחשובהשבהןלגבי המסחר עם מסופוטמיההיתהתדמור .מכאן עברה דרה
קצרה מערבה אל חמת;כאןבנה המלך אתעהי.המסכנות ,אלה הםהמחסנים
וההא!ים .מכאןיכולהיה להפ!ות את הסחורותשקיבלמן המזרה הרחוק אל
שווקי דמשק ,לעריפיניקיהונמליהןולשווקי'רושלים.בימיוהיוסוהרי המלך
עוברים עלפני הארצות השכפת בשלום ובשלוה ,ללאפגיעות בשףוברכוש.
הרווחשהביאולאדונםבירושליםהיה רב מאד,מכאןנבץ אתהכתוב:י;:ויהי
. ,.
משקלהזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת ששמאותוששיםוטש ככרזהב:

;.._..-

.

'-

תפרקב' -תדמור בתקופת התנאים והאמוראים

'הדיתבץחכמיהתלמוד אםמותרלקבלנריםמתדמורואםלאועשוילהוליה

אותנולהבנת הפרקהשני,זבו משתלבת תדמור בתולדותההראל .ה. , ' :
דיוןזה מובא פעמיםבירושלמי :קידושץ ט"א',ח"אויבמות.יפ"א ,ופעמיםבבבלי:יבמותטןז ע"אונדה נ" ,1ע"ב;נדתתחילהביריש'קידושין.:ב.'-- .
.סרב נחמן,בר.יעקב מקבליןגרים מןהקורדויץ;,ומן התדמורים .ר'אבהו
בשםיוחנן מתניתא אמרה כןשנירי תדמורכשריו דתנינן תמן; כל הכתמים
הבאץ מרקםטהורים ,האנירי תדמור כשרץ.ה :נעקב בר אחא אמרשמועתא:
ר'.חנינא רבי'יהושעבן.לוי חדמכשיר וחד מקבל,מאן דמכשיר גמקבל,מאן
 .28מונטגומרי (ר' הערה )4מצייןכי המקורות האשוריים מהמאה השביעית והששית מזכירים
חמש פעמיםמלכית בראש שבטי צפון ערבן מלכות מוזכרות גם בכתובות המינאיות שנצפון ערב
.-"1,
י.
ובכתובותלחיאניות,_; .ז ,,,- :י..ז"-.
-,.
 .א',.,, ,
קל

וש .מל"א ף,סו.

~יי

..

 .28יושבי אזור קרדוניהבאריגיההדרומיה,: .י"'.י
4

,

'.-
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71ן

ב"צ לוריא
,
:
ל
ב
ק
ת
אתהדיוןהוהלפי סדרהומניםי
',
:
אםנערוך
(.א) ר' חנעה ,תנא בן הדור השלישי,מחכם .יבנה נמכשיר קבלת גרים
מתדמור ומקבלם לקהלישראל.
(.ב) ר' יהושע בן לוי ,אמורא ארץ ישראלי:בן הדור הראשון  -סובר ש"ס
לקבלגרים מתדמור ,אבלאין לקבלם לקהל ישראל; כלומר :לא בזכויות
ן

,1.,

גדולאמוראי ארץישראל בדורהשני-מכשיר.
שר''~Vm
(ד) ר'יעקב בר אחא,אמוראארץישראלי בדורהשלישיוהרביעי,תלמידו
של ר''.וחנן'-ודע שוהי מסורת מדורות קודמים ,כך נהנו ,קבלו נרים
'י-
'. " ,
מתדמור '.י
(ה) ר'נחמן בריעקב ,אמורא בבלי בדורהשני והשלתם -אומר שמקבלים
.~ .
'1
נריממתדמור..
'
',
"
(ה ר' אבהו ,אמורא בבליבדורהשלישי-מביא בשםר'יוחנןשגירי תדמור
.

נמצא שלאורך כל הדורות ,למן ר' חנינה ועד לר' .אבהו ,חשבו חז"ל
שמקבליםגרים מתדמורוכי הם כשרים לבוא בקהלישראל,היחידי שפקפק
בדברהיה ר'יהושעבןלוי.
ההלכה שמקבליםגריםמן התדמוריםהיא קדומה ,כמסופר בבבלי ,יבמות
ט"ז ,ע"אמפ'ר'דוסאבןהרכינם,בןדורושלרבןיוחנןבןזכאי ,שאמראותה
בפנישלויה תלמידים ,גדולי הדור -ר' יהושע ,ר' אלעזר בן עזריה ור'
עקיבא.זה היה-כנראה -ברור שלאחרהתורכן..ולא כלבר שר' רומא
רן בכך לקולא ,כבית מדרשו של הלל ,אלא שהממיך את רעתו עלאחרתי
הנבטיים ,וכך אמר להם; "מעיראניעלישמיםוארז שעל מחכהזו"2ב.חני
הנביא ואמר שלושה דברים :צרת הבת אסורה ,עמת ומואב מעשרין מעשר
"
'
עניבשביעיתומקבליםגריםמןהקורדייםומן התרמודים".
לימיםנשתנה היחס; כפישאנו,למרים ביבמות ט"ז ,עלא:רמי בר יחזקאל,
אמורא:בבלי.בדור השני ,לומד שאץ מקבלים גרים מן הקרתויים,נ והוא
מסתמך על דעתהציבור :כדאמריאינשי -קרהויםפסולים .אזנט נתעוררה

י

ן

,

""'ומ'י'"'גוי;שרניהי"
י.י'יי""נישית"י"ייע
"ו .ספק אסאמשייונייני'םאהי
שס
"הי
ני

הנוימפוווא שהניאי.5רוד

עפ

י'

מאמר :.ראשיתופויסוגין שגי"נחה ,שומרומםמ,
~

"ו .קרתויים הסקרווייס.נזיוןע,קייה

נרים נורגת הגמרא אתשניהעמים.
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תדמור במדבר

ספקות אם פסק רבייוחנןלחיוב או לשלילה ולבסוף מביאה הגמרא שרבי
יותנזינ וסביאת שניהם בדעה שאע מקבלים גרים'מן התדמורים ,אבל הם
חלוקת בהסבר :האחד אומר משום "עבדי שלמה" .והשני-משום "בנות

ירושלים"י

-.

'

,

י-

מהו הטעם שב"עבדי שלמה"ז ממרשים:בני תדמורשהיו
י
עבדישלמה,ה
עשירים ובנות ישראל נישאו להם בגלל'עושרם ודרו עמהם .עובד כוכבים
ועבד הבא על בתישראלהולד הוא ממזרולאיבוזז בקהלישראל.
'. .
מה מסתתר מאחורי פירושאגדיזה לאידוע .לעומת זאת מטבנימוק השגי:
משום "בעת ירושלים" רמז על מאורע השטורי .הגמרא מביאה הסכר בשם
'.,
רבה בר גר חמה ,אמוראבן הדורהשלישיותלמידושל ר'יוחנן,:
"שזים עשה אלףחילים ושדיו ששת אלפים קשתים פרצולירושלים .הכל
נפנולשדוד כסף תהב והםנפנו עלבנותירושלים ,שגאמר;א "נשםבצית עם
', 4
.-.ן..
בסלתבערייהודה".
.
מתיהיההדברו '". -
,
 ,ח ---'.הפסוק באיכה ה',יא מדבר עלחורבזביתהאשת..ברורשבימינבוכדנאצרלאהיתה תדמור מעצמה צבאיתויחד עם זאתמדינת חסותשל רומס לאהיה
לה אלפי קשתים ,כי באותם הימים היתה רק נוה מדבר חסר כל חשיבות
בךוחדת ,רקמרכזלשבטיעהבשבאזור;' , . ' . .
; 7-.
כאשר פרץ המרדהגדול עדרומייצאקסטיוס,הנציבבסוריה ,לדכאאותו.
הוא לקחעמו אתהלניתהשנים עשרבמלוא שצמתוואלפייםחיליםמובחרים
מכל.אחד משאר הלג-תות:ן.ומלבד זה היו לרשותו חילות עזהשהעמידו
המלכים-הוסלים לרשותו:ואלו הם1מאנטיוכיה אלפים פרשים.שהצתאלפים
חיל רגלי במספר הזה ואלפים
רגלים ,כולם קשתים ,מאגריפס.יבצי
פרשימו מסואמוס (מאמסה) באו ארבעת אלפים איש ,ומהם שליש'פרשים
''

ישל

:,.

'
ורובמקשתים!!, . . ' :
'
.בין כל אלה אע זכר.לתילים מתדמור ,הם לא השתתפובנסיונו הכושל של

קסטיוסלדכאאתהמרדביהודה.

.

~ .

"- .

.

. -.

"

זג ירוש'הטית פ"ר ,ה-ה.
 .32והזקנים .,אבל.מלשון הכתוב נאמרי הרמיהם משתמע שזהו שמו של הכח .ר' התגמאן,
חולדות-הנאיםואמוראים ע'סביב.
 .33לפי דעה שגיה וביניהם ששתאלפים קשתים.
.'.
.
'
 .34איכהה,.יא. .
 .. ~::י
 .35מלח .ב',י"ח ,ס (8-499ס- .)5
- 1
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ג"צ:יוריאי

]91

..חז"ל.ספרו"-.:שלהג!שנים ומלצה הקיף א~פסינוס אתירושליםוהיו עמו
אהבעהדוכסין :דוכס דערכיא',דוכסדאפניקה(פיניק'ה)עדוכס דאלכסנד-
"":ג4 ),
רה,דוכסדפלסטיני" . : -. .ם '.:, :
לידיעהזויש לנו הקבלה בפייוסף בן מתתיהו,נ המספרכי לרשותו של
אספסינוסהיושלושהלגיונות :ץ ,ץ,זהת,ו23-קוהורטות .לצבא זהנוספו
הילות עזר של הנסיכיםממדינות ההסות הסמוכות והם.:אנטיוכוס ,אגריפס
ר"מ-
וסואמוסן כל אחד העמיד אלפים קשתים ואלף רגלים ומלכוס.הערבי שלח
- .,.,וו ,.ג: .
אלף פרשים והמשת אלפים רגליסורובםקשתים.
: 4 -.,'.
:דוכס.דערביאהואאבנראב(אוקילוס)-. : : :.
 ,- ,7(. .,ב
דוכסדפיניקיה-א,טיוכוס-., . ,-1
'-

-,.
דוכס"דאלכסנדריה-כנראה המומר טיבריוס אלכסנדר.,נציב מצרים

_!

לשעבר והמצביאהראשי בצבא_טיטוס- .
דוכסדפלססיגי-אגריפסהשני.
מתברר שבהילות העזר של אספסינוס וטיטוס לא השתתף צבא מתדמור,
והדבה_סביר,כי בשנות השבעים של המאה הראשונה עור לא היתה לתדמור
חשיבות מסחרית רבה; המהכז המסחרי העשירןשהחויק'בידו את הסחה עם
ערב,פרתיה,הודווסקהיה_כפטרה. :4 . . .. : ,.
,.
".מסתבר שלאנוכללייחס את התעללותחיילות תדמור.בבנותירושליםלנמי
'. :

'

: .י .

.לפנישנמשיך.בחיפושמתי שעו הכמי ישראל את עמדתם בשאלתגיורם של
התדמורים,עליגו לסקור .תהילה את דרך התפתחותה של תדמור ומה היה
מקומהביןהמדונותשבשכנותה,של ארץיהודה. :' -.ם -- .. : ,.ן')י

נ תדמור.הואנוה מדבר ,שבזכות מספר מעינות מים שטעמם תפלוריח גפרית
בדף מהם ,הפך למקום ריכח של כמה משבסי ערב ,שהתבררו בצפות של
מדכה ערבובתחילההיהכאן כפרקטן ,שהתפרנס .על מסעי תמרים,וליהר
מכן ,כמעם באורחפתאומי ,הסך למעצמה מסחריתשהעולםהקדמון לאידע
סבתי א',לא.
'
",
פב
8נ .חי
יימם הרניי'ס-חפייקא; א .א .הלזי ,שערי ואהיה,
מנט נושנא אפניקא
ו"",,
1V~Db1

" .38נ-א פנגר .ונראה שהנוסח אבגר תדיף ,בי זהו שם מצויבין מלכי הנסיכות קדשה שהיהה
כפומה לרומי ושלתה חיל-עזר לאספמיגוםנימי המצור על ירושלים.
-
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כמותה,כיבעקבותעושרה הפכהגם למעצמה צבאית;'כובשתעמיםעורצות;
בימי שיאה הקצרים השתרעה מדעת תדמור למן גדות:הפרת והמדבהלועד
למרכנה :של אסיהלהקטנה והיא:לללה !ם את ארצותסוריהומצהימיובייט
בהיר אהד בגלל nlHSהשליט ,התמוטטה מדעתתדמור,,נמחקה ונעלמה מעל
מפת,ההיסטוריה 39
 '-. -נcr~r:'- 1,נ- -.-:""-י- -1,
-),ודית ,סלע אדוםבימינו,- .
בספרות התלמ
י.קדמה.לה פטרה,היא רקם
נ-
שבתקופת.ביתשני היתה'סטרה המרכז המטהרי הגדול והחשוב :אליו-.באו
השיירות עם מטענן היקר מארצות דרום ערב והודו .השירות ה!הע לכאן
ב"דרך הבשמים"ומכאן התפצלו הדרכיםצפונה לגרשידמשק;חמתוחלב.
 המאה הראשונה לספירהומערבה ךאלנמליהים התוכת ערהוצור..באמצע
היתה.פטרההנבטית מעצמה מסחריתובוכות עשרההניעהגם לשלטך עלפגו
השפלחוףהים האדום(ועד דמשק,
שטחיםנרחב;6.היא השתרעהמלריק-.קיש
כשהיא-מקיפה ומשאירה בחת את פריאה'היהודית ואת עה;-הדיקפוליס;
ששמרו על עצמאותו .המצבות המפוארות של פטרה ,הארמו!ות'הנהדרים
החצובים בסלע.ובנינים רבים אחרים בעיר-פלאיםזומעידים כמאה עדים
מה רבהיה ששרם שלמוביליהשירותוהסוחרים ה!בטים,שליטיפטרה
..
עליתה":מסחררת.של פטרה באה לה .נמכות מעמדהי לאחר מותו של
אלכסנדר מוקדון החלה האימפריה שלו להתפורה.והעמים הכבושים החלו
להשתחרה'מעול הדיאדוכיםה הדבר,הורגש'במיוחד בממלכת:הסלבקים;
!~כרותהודוהפכועצמאיות:ברמתאירן קמה ממלכתהפרחים; שכלהימים
היתהחדוראשאיפהלכיבושים במערב עדשה!יעה.לגדות הפרתומכאןניהלה
מלחמהבלתי פוסקת עםאנטיוכיה ואח"כ עםרומי'.פרחיה חסמה אתהגבול
1
השירות'שנשאו אתטובהודווהמזרחהרחוק'.באץברירה
המערבי
מובילי:השיירות'לדרך העתיקה:,המכונה ".דרך הכשמים'נ והמובילה-אל
'

f

1

בפג-

"בסופה:של התקופה ה"למסטית אש עומדים בפני!.חדירתם של הערכים
צפונה ,לתחומימדינת הסלבקים :קמוכאן מדעותעצמאיותשבראשןשחולות
9ב .בשבת כ-א ,ע-ב מוזכרים סוחריתימור ,ונראהלי שהפירוש המקובל אינו הולם אותם כלל.
 .ועד נמנ אמר רגם
המ"ת'נרותהנסג") משתשקע םמה עו;תניה מן"שוק,..
צרצו
.מ
יהימוראינלעו רגיו גןתדמור)יגינדר
צורת"ומה אמר ר''מנןעו.
עדוישגגאחיןהישרים"תימורים את  .plmnמפרשים -הרמום Qv:-א שמ,קמ עמםיטיס,
.
:
וה  %םעגים .היפינו  aוגר התדמורים
;מיםווו "רנסתפ'.והס
 rמאד נשוק ש מ ,נםיסm
ס:. .-
:
היוסוהריםעשירים ותושקוע.סנעס,,הם הפורא,ם והכומ"היים

קשי

תגי
שהגי"

וגיאריגיא

שי

בשו-.,

דאג
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במךמ.ר.

 _"1uבראשות התקופה
מקומיות בסלקים .,בץ??ה ,בץך9ה'וגם
ההלניסטית קמו כאן ערים הלניסטיות רבות -הדיקפוליס ואחרות ,שהיתה
להן עצמאות מרובה בענייני מסחר וכלכלה .התפוררות  11של מדינת
הסלבקים הכבידה על דרכיהשיירות והממהר של פטרה,כי נפגע הבטהע
בדרכיםורבוהרשויותשגבו מסי-מעבר .השלטוןבאנטיוכיההתנות והתפצל

והאנרכיה שקמה בסוריה והריב בע יורשיינאי המלך ביהודה -כל אלה
שימשו רקע שהקל על פומפיוס לכבוש את כל ארצותסוריה .מעתהנכנסו
הסוחריםהנבטים עלשיירותיהם לתחומי השלםהרומי .שלטת חדשזההביא
להרגעה בארצותהיםהתימת,ביחודמימי אומסטוסואילך; ססקו_המלחמות
בין המדינות הקטנות ,באימפריה הרומית כולה עלתה רמת החיים מדל
הביקוש למותרות .היו דברי מותרות שהנבטיםהיו מביאים מערב הדרומית
ומארצותאפריקההמרכזית,לכךנועדה "דרךהבשמים"והגמליםביםהאדום
ובמפרץ אילת ,אבל לסחורות היקרות מהודוומסע לא התאימו דרכים אלו
והגבול במזרחהיהחסום.
למרות כל מאמציה הצבאיים לא הצליחה רומי להכניע את פרתיה,וכדי
שלא לשתק כליל את המסחר עם המזרח הרחוקהיאהגיעהלכללהסכם עם
הפרחים ,שתדמור היא מחוץ למאבק שניניהם הללומה ושלום סוחריה
' ',
ושיירוטה מובטח מכלפגיעה.
בסומה של התקופה ההלניסטית הפך הכפר הקטן שבנוה המדבר למרכז
לשיירות .בתחילה בחסותה של רומי ועד מהרה כמדינה עצמאיתנו'טרלית
בקרומילפרחיהולמרכז המסחרי החשובביותרבעולםהעתיק.להלכההיתה
תדמורכפופהלרומיוישבבהחילמצברומי,אבלשליטיהאיפריההעדיפולתת
למלכי תדמוריד חופשית בהנהותעירם-מדינתם .בימים ההם היתה הדרך
הצפונית ,העוקפת את המדבר ,משובשתבגייסות ,ארוכהובלתי בטוחהואילו
הדרך עלפני תדמור היתה קצרה,זולה ובטוחה ,חאת עלפי הסכם בק כל
המעונינים ברצחים הגדולים ששקט זה עשויהיה להביא להם .בבטחת מלא
יכלו השירות מהודו ומפרםלהגיע למבצר הפרתי המערבי ,דורא-אברופוס
ודרך המדבר אל תדמורומשם לדמשקאו לחמת ,לחלבולעריהחוף.
.
(..בראשית המאה השניה כבש טרינום את פטרה וצרף אותה לפרובינציה
ערביהן הוא ביטל'את כל מדינות החסות הקטנות שבסוריה וצרף אותן
לממלכת רומי הגדולה .רק בתדמור לא עע ,שם נשאר שלטת המלוכה
כמקודם ,אמנם -נתק לחסותה.שלרומי אבלנהנה מעצמאותמרובה.
,
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תדלמ~ר.במדגר

ההיסטוריונים מטפריםכי הנבטים נטשו את עירם ועברו לתדמור .שוכני
הארמתות של פטרה מצאולנכת לשנות את דרכי השירותמןהתווי העתיק
שהוביל לעירם ,אל המרכז החדש ,אל תדמור"!ו .עיקרה של האוכלוסיה
שהביאהלשירונה של תדמורהיוהנבטים .מאל'1מובן שבמרכומסחריעולמי
זה נוספו אנשים מארצות שתות ומנועים שונים ,אבל את הממסד הית מלות
השירותוהסוחריםהנבטים .עדות על כךישלנוגם בספרות חז"ל :כל הדקת
על זכותם של בני תדמור להתגייר מסתמך על המשנה האומרת:ש "כל
הכתמים הבאים מרקם -טהורע .רבייהודה מטמאמפני שהםזרים וטועע".
אץלהטילספק בכךשחכמיישראלידעומהי רקםומהיתדמור ,אבלמבחינה
אתנית לאראו כל הבדל,כיידעושתושביתדמור הםיוצאירקם.
--פרטארכיאולוגימירושליםעשוילהתוות את הדרךלפתרוןהבעיהשלפנינו:
הקברות שבחצרהכנסיה הרוסית במורד הרהזיתיםוהידועים בשם "קברי
הנביאים"ן 4נחקרו בשנות השמונים של המאה הי"ט עלידי קלרמוןגאנום.
זוהי מערתקבריםגדולהובהעשרים וששהכוכיםשהוובשימושומספרכוכים
שחציבתם לא הושלמה .גאנו מוצא שבתחילה היה כאן בור מים ובתקופה
מאוחרת הורחב הבור והפך למערת קברים .אתסימנו של הגור רואהנאנו
בפתחשאיבה שמעל לחדרהכניסה למערה.
!מערותהקבריםבסביבותירושליםחצובים כחדריםיריזויתומערתקברים
זו היא כאן יחידה בתכניתה -היא מהווה כעץ קשת .אע"פ כןזוהי מערת
קברים.יהודיתשכןהיא עשויהכוכים,כוכים .תכנית דומה של מערתקברים
מצאואוש'4פ.א.פ.סמוךלפורדיס.,ירגלי הכרמל :חדרכניסהעגולוהכוכים
חצובים משלושה צדדיםפ.בית שבמקום מערת הקברים.על הרהזיתיםהיה
בתחילה בורמים עגול -יתכן שזה לנחה את החוצבים לבחור בתכנית בלת'
רגילהזו.
נאנו מצאכאן כתובות רבות ,מעל לכלכוך.
ערקות תומור מימי גזעיהן ר'סירו מ,ניוגיקי ). Michalosski, Falmyra,א
ארג.
י
ישן.
ניה
שי
י"4ן) שעמד נתשמשיזהארניאויוניתפו
ov
ע4
"4. :175
 ,אשר
נער" בשב"
" .4נידהו,.ג.

י* .מקומת -קברי "וגשיפ-גמ)עותי"ס עולי יזוויענימי"נעיב
שלקהילתירושלים כגוע אח רכישתם של הקברוהע-יהכנסיההרוסיתר' ואבוילגאי ,מצבות קודש
ן
'.
 ידבארץ ישראל ,תש-ג ע-ע רל"ו-היחיא.
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"לדעת אמרט.א.פ.קבריםאלה הםיהודיים,שלאחרזמןפונוושימשולקבורת

שש

מלתקופת .הקבורה הראשונה שייכות שתי כתובות עבריותך"אחו מעל
ך " :8שלוםבן "...והשניה'-לשלום" ,שנאנומעיר שמצאה ורשמהבטוקסג
לכי
בץהכתובות שלמערהוו ,אבל לאזכר עלאיזהכוךהיתה רשומה, .,.. .

ו .הנהונה.שיוט.שמקום"יא
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תדמור במדבר

,

ולתקופה השניה שיכות מרבית הכתובות'ביוונית,והן מהוותאוסף של שמות
שהיונפוציםלאזורזה ,שמותיווניים-סורייםושמותנבטיוםוכמה מהן כוללות
תארים שלאנשיצבא .עליד מספר.כוכים מצאגאנוסימניצלב .עליסוק:זא
הוא בא לכלל דעה ש-קברי ה!ביאים' ,הם קצרים נוצריים,,ועל פי.צורת
הכתב קבע שהםשייכים למאה הרבצנית שהחמישיתלספירה .דלמז ןחקר
על דעהזון את מצשותןשלהכתיביתהעבריותמסבירגא!ושעולירגליהודים

:.י
:1,:., .

בימ".הבעים חרתו אותם בשעתביקדה במערה, .יד1 .י.-.-.
.דומה שאץ אחתה לדעהזו - :".ז-: r'cfr .י.-
"'--

"-

'עץ

משילות מדבריהודה למדנו שעל פ' הכתב בלבהאיאפשה לקבועאתזמנו
של הכתוב ,שהרי מאותו פרקזמן מצא!וכתבים בכתב נאהביותהויחק אתם
כתבים בכתב'מרושל.הסימן של צלב המצר בכמה כתובותיכול רקלהעיד
שאלהשנטמנו שם בקשולהדגיש אתהשתייכותם לדת החדשהואת התבדלותם
מן האהרים(ןליע שהיו מועטים,בחברה:של שבד..אלילים'.מכאן ,מסתבר
שהשימוש המשוי בכוכים'אלה'יכול היה להיותכבר במאהלהשנזה-לספירה:
הכתובת'"שלוםבן':;,י-מעידה לא על,חריתה.של עולה,רגל או תירבימי
 .,נ  ,- "1נלך.
הבעיםכי אם עליהודי בשםשלום שנטמןבאותוכוך':
אמרנו שחציבתםשל.מספרכוכים לא הושלמה; מכאן מסתברמזוה ,מערת
קוורוםשעוהלאנוצלה כולהיתכן לאמרשהיא מן.המאה הראשונהלפנה"ס.
מן העובדה-שהקברים של התקופה הראשו!ה קבריהיהודיםפונו" 2ללמוד
ותה,נעשהבימים שלא היתה אוכלוסיה יהודית'בירה2ליםןהיה בה שלטתזר
עשוב!כרי; כלומר -זה.יכולהיהלהיות לאחה מלחמת בהדכוכבא ,כש!וסדה
בירושלים אליה קפיטולעה ,שהאוכלוסיה שלה..היתה!,כרית; עובדיאלילים
:, : .ן רcnc-~r er'-:
וגםנוצרים.
' כברהדגישזאתנא!ושלפנינו לא מערת קבריםמשפחתית.כפי שאחרגילים
למצוא בסביבותירושלים:כי.אץכאן שמות של אבובן תכד ',אץ,שה2לת של
דורותואץ כל קשר משפחתיבין אלה שנקברוכאן ,הםבודדיםשבאו מארצות
שונותי,זהו קברנשל'נכרים שבאו לירושלים ונ~טרג;כאן .לא השלןכו
!ויותיהם.לבור שלקבריגני העם;'אלאהניחום בקברציבורי מלודרלנכרים;
גא!ו מציץ שקברותכגתזה נמצאו ברבותמן הערים הכדולותבעילםהרוס,
וקראו להם  Jpolyandrionאוליישרמולכךצאוהלית א המזכירשדהש!ועד
'
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מייחס אתהכחובותלמאההרביעיתאו החממ4ת
ל"קבוהתהגרים".כיע
a
3
~
המדוברבעולירגsלנוצרים שבeאו
ונותן משקל רבלסימם הצלב ,הואמניחכי
לבקר.את המקומות.הקדושים בירושלים ונפטרו כאן .עולי רגל אלה.היו
נםעשיריםועל קברו אותםבפוליאנדריע. .
- .
כן
נכבדיםואולי
לדברי גאנו ,מט צלבים שהם תוספת של קו מאוזן על קו מאונך של אחת
האותיות של הכתובת.ויש צלבים~ raלהם פסקה,כזושמ2לכתובת עצמה.
נמצאשבשיקולינו על ההשתייכות החברתית-הדתית של הקבורים בכוכים
אלהאיז ליחס ערך רבלסימני הצלב  rK1לאמר שהמאחד את כולם היא
'.
השתיכותם לדתהנוצרית.
;
;
 r~wlבכתובות:
כוך " :3אנטיוכוס מבצרה".זוהי בצרה המורהית השוכנת בדרומו של הר
חורן;היאשימשה ביכתההשניה שלמדינתהנבטיםבימיגדולתה.
בכוך  12נטמן אדם ששמו נמחק כבר ,אבל נשתמר שמה של ארץ מוצאו -
ביתיניה;זהו המחחהצפוני-מערבישלאסיההקטנה.
בכוך 21נטמן אדם בשםנלסיוס .שםזהנמצאפעמיםרבותבכתובותנבטיות.
יתכןשגם אדםזההיהנבטי.
-

'

ן

החשן" .נעילה עירידועהבבשן.
כוך ":27ןי~דיריסמנסי

כוך " :8פלוריאנוס הסטטוס" )(florian-us hastatusפלוריאנוס שרת כחיל,
ואוליכקצין ,בלקוק חמי תשקוהיה רומח hasta -וניתןלוכינוי ע"שנשקו.
כנראה שהשתתך עלפלוגה שלחילרגליםמזועת ברמחים ודרכה בקרבהיה
התקדמות אטית בשורה צפופה כשרומהיהם של החילים מהוים כעץ מכונת
מלחמהדמוי קיסוד .אם פלוריאנוס נטמן בקבר זה משמע שהיה בירושלים
.
בתטקיד מלחמתיונפלבקרב.
כוך ג" :23כאןמונח?נמוטקליווךיוסקך~יוס מטלסיךה" .השם ענ~ס אעו
שם יווני או רומי ,הוא שם נכסי -עגמו ובא כאן בצורהמיוונת .התואר
 clibanariusנטר מ ,clibanus~-זהו טיפוס של מגן עשוי שרשראות .מקורו
של מגן זה הוא בפרס .קליבנריוס הוא הכינר ליחידות צבאיות שונות ע"ש
נשקם .בחילות ה12ר  auxilarii -שהעמידו מדינות החסות במזרח לרשות
במלחמותיה באזור זה הז5060]% scutatiorum clibanariorum; ),
רומי
mites iclibanfarii;;e
t
l .cou
clibanarii;;equites sagitarii clibanari
 .47ר' במפרו של גאגו הנזכר בהערה  ,42ע.308 ,
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) )?( rpuo~ )?( naiVePaGוק2י2קן,א '510265 KITE 'AutUioG
נאן 110פטמה עמוסקייננריוס סרציופ שוטי,אריוס) מס1מ,רה

נ"

אם נסכם את הכתובות הללו נמצא שכאן נקברו אנשים ממקומות שונים,
רחוקיםזהמזה:אישמביתיניהשבאסיה הקטנה,נבטיםמנעילהבבלו,מבצרה
בחורןומפלמירה .לשנים כעויה של אנשי צבא והם לאהיומיחידה צבאית
.אחת ,פלוריאנוס שיך להגל וגלים ושמוסשייך לחיל פרשים.
מסתבר שבראשונה ,בדורות האחרונים שלפניחורבן הבית ,שימשה מערת
קבריםזו ,ככל האהלות שבסביבות ירושלים ,כקבר של משפחה ירושלמית.
לאחר מרד בר ושכנא וחורבנה שלירושליםהיהודית פ11הכוכיםמעצמו,
הנפטרים היהודים ושימשו מחדש לקבורה של אנשי צבא מחילות העזר,
שהשתתפובכיבושירושליםבימיהמרד.
מרד בר כוכבאזעזע אתהאימפריההרומית,כיהיהיסוד לחשששהואעלול
להמיט עליה אסק כבד.גדוליםהיונצחונותיו של בר-כוכבא בשנתיםוחצי
שנותשלטונובירושלים ,רבההיתה ההתעוררות שליהודיהתפוצות;היה חשש
שיווצר קשר עם.יהודי בבל ,שהיו מרובים ובעלי השפעה בארצם ,והקיסר
השש שהםיכולים לגרור אחריהם את הפרחים ,ואלה רקחיכו לשעת כושר
כדי לפלוש לסוריה ולהשתלט על.ארצות המזרח של האימפריה .אץ תימה
שהדריינוס הזעיק צבא מכל הפרובינציות באירופה באפריקה ובארצות
הפרח ושלח להזיתיהודה את הטובים ביותר שבעהמפקדים .הוא גם נזעק
בעצמו  WD11לכל הארצות שיכול היה לנים בהן חיילות עזר .לטשא שלנו
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ב"צ יביא.

לעשאירשראות

?.חייי

:

-

1ד1ן

clibanus

 .יי).,י ,,ז

. .

;

ע.,4
'-,

יי

"41.4ויי

.

גי,

יזענו בשנת  130,31השתהההדריעוס בפלמירה .%כאןהיתהנקודת תורפה
על הדרכ
.ים.המוליכ.ות דרך
והקיסר חיב היה לדאוג שבני תדמור .ישמרו .
המדכת לבל תבוא עזרה שבר-כוכבא מעבר.לנהר פרת .מכאן חיב.היה
הקיסר להקשיב ולבלוש מה מתהווה בפרחיה ,האםהיא מצטרפת למרד או
תשאר שקטהבנבולותיהא" עלנימוקנוסף עמדכברמנדלוואהלמן!) ,האומר
בפלמירה היתה מטרה צבאית חשובה ,שאת ההסבר
כ
ילביקורו של הקיסר...
...
להאנומוצאים בתלמודם:
4
. .
ן

,

;

-

-

 .48על כך מעידה כתובת ארוכה ,ר' המקוווה אסל שירףא ,.ע'  ,680הערה .02
אט .על לוחם יהודי אחד ,שהצרף לצבא בר-כוכבא ,אנו קוראים במכתביו של בר-כוכבא
שנמצאו במערות מדבר יהודה .זע לשץ המבחב- :חת ישוע בר מדמריה תחרץ לשגרץלי באספליה
ולא תמרון למחדית מפא ה עלהן על תעודה נותב ה יחן (ההפושים.אחר בר-כוכבא ,עמ'
.ן דה ן ט 'שעו שנאץ אם עתי ,אהקרמ
מד
שךהד פקו
' .
שניתן להפיק נע המקודה שלא להתרגל בפירוק הרבו %כלע".
.' :.
.

י

"י":

4תא.

שיה

הכנוי בר תדמריה מאשר שהוא בא מתרמור .בראשית המרד בא מהדמור הרתוקה והצטרף
בהתלהבות לצבא בר-כוכבא ברי לשחרר את יהורה מעול רומי .אולם בסופה של המלחמה ,כשראה

שאפסה הקוה-ויסה ישהמם ,לגן שלח "מצביא הידאהיאחזר אוהו.
האגדה ,חלק ג' ,ט' ' .123
 .49מטהרי
ז ואבה רבא פ-ג. .ע ן
6נ ירוש'תענית פ-ד ,ה"הוכן בד"ר י
4.-

ני

.

נ-י;

1
ל

-
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[]18

תדמ1י
"א"ר ' Pmאשרימי שהוא רואה במפלתה של תדמור שהיא היתה שותפת
בחרבןהביתהראשוןובחרבןהביתוי
 :בחרבן ראשת העמידהשמונים אלף
קשטים קשתים)ובחרבןשניהעמידהשמונתאלפים קשתים".
(-
מסתבר שהקיסר  UQ1לפלמ,רה:לרי לגי)סיאיילות מעולים ,הם equites
s
a
g
i
t
a
r
l
i
c
lihanarii
ם
י
ש
ר
פ
יורים בקשת כשהם לובשים שריק שרשראות.
ואחד מאלה בשםענמוס ,קל'בנריוסטרציוס ,שנפל בקרב עלירושלים,נטמן
בכוך ג 23בקברות שבמורד הרהזיתים.

---

כבר עמדם עלכך שאץלייחס אתדבריר'יוחקלחורבןבית ראשקואף לא
לחורבןביתשני .השתתפותם הערה שלהתדמורים במלחמהביהודה כחילות
*זה'לצדלגיונותרומיהותהביס ,מרד בר
רקאוהיתה תדמורמדינה
גדולה.ועשירה.שיכלהלריסחילפרשים =כקישכתביאםימעולים.ד -7 - --ר,
אםנשקול את דברנר'יוחנןעל.תדמוהונוסיף להם .אתדבריתלמידו רבה
בהבר חמה עלחיילי,תדמור שטמאו.אתנשיירושלים,נבין~מה רבההיתה'
המתיחות.בין'שני עמים ומה,,דולה היתה שנאתם של,חכמי ישראל.כלטי
התדהרה ,עדכישקלו מחדש האם ראמים-הם להתקבל לקהל ישראל ,תה
מה שאמררם ,בריחזקאל;שאולילאכך פסקר'יוחנןוסבי.
!וכיאץמקבלים
ע_:
.
זהיםמןהתדמורים;.1:
, 4ן)-ן,:, ,
"
":

..

_,

;'".,'1,

תו"טה:,גשעת

..

ההגה"--:

- :,.-

-.
':--

--7..
:.

;.ן- .4

7.

-,בע'144הבאת..אתהגמיאיבמות ט"ו ,ע"אהמסתיימת במלים-':ומקבלים
גרילמן הקורדיםומןהתרמודים" .הנוסח.בירוש' יבמות ספ"א הוא" :ועל
גירי תדמורשהן' כשרין 'לבא בקהל" :פרופ'ש .ציטלץ העמיד אותי
עלהקושי .שבדבר':שהסי נכרי שנתהה:הופך מיה ליהודיבמלוו! הזכרות
והחובות .למה נאמר :חד .מכשיר וחד מקבל.,מאן דמכשיר =מקבל;-מאן
לא מכשיר"ימהן הספקות שעורר.ר' יהובת בן לוי! "",~ .-א
יבשיחתמ
דמקבל.-.ביררנו את.הבעיה והעלית השערה כי',בעיני חז"ל דינם של
התדמורים כדק כלגר ,וכשרים לבוא בקהלישראל ר'יהושעבן.יף .סבר
שהתדמורים כאדומים ,עליהם אמרה התורה "דור שלישי יבא להם
בקהל ה"' .לפי זה מסמיכה הגמרא את נושאהגרים מתדמור עלהמגעה
"הכתמים הבאים מרקם ושהיא פטרה בהר שעיר) טהוריו .גם ההיסטוריה
של שתי הערים רקם (פטרה) ותדמר(פלמירה) מאשרת השקפהזו של חז"ל.
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