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אתר לימודי יהדות ורוח
vvvnv.(Saabllc.ll

ספר ראשון
מגזרת אנטיוכוס עד מות הורדוס
~ ע ת '1א תקו'א עד תשנ'170-1

ער  4לפני סני,

אכהן

את הספר במהדורה
פתיחה .א ,מדברי המחבר כאן אנו למדים ,כי עוד קדם
כתב
י החרבן) כבר נכתבו
(בין  75ובין  79למנין הנהוג -בין שנת ה' לשנת ט' אחרי
מיחמת היהודים על-ידי סופרים (יונים ,רומאים) .רק שם האחד נודע
ספרים אחרים
לנו  -הוא מרקום אגטוניוס י  1לינ 1ס ,מי שהיה נציג בארץ יהודה בשנת חרבן ירושלים
ונמצא במחנה טיטוס בשעת מצור העיר .המלמד האשכנזי שלטר בא לידי השערה מוזרה,
כי ספר "מלחמת היהודים" שך יוסיפוס אינו אלא ספרו של יולינוס ,שהכניס איי
ו יוסיפוס
קצת שנויים והוספות (בספרו . (ieschichte E)al~st. 1893ט  tZur Topographieעמוד .)1~9-97
באמת אין ידעת עד-כמה השתמש יוסיפוס בדברי הסופרים הקודמים- .ב.מיד היהודים
התחיל עוד קדם מלחמות האחים ברומא והמרידות
הלניטים והגרמנים ,אולם מכיון
שנמשך המרד הזה שנים אחדות ,ובינתים התחוללו גם המהומות הנזכרות ,הביא המחבר את
המאורעות האלה בקשר יחד- .היהודים הרבים שישבו מעבר לנהר פרת היו נימים ההם
גורם מדיני חשוב ,בכל ארם-נהריה (ביחוד באדמה ובנציבין) ישבו יהודים בהמון ,ובארץ
נהר חדקל ,במקום מדינת אשור העתיקה (בתחום שני הנהרות הנקראים
)(Adiabene
בשם זב) הפיצו היהודים את דתם בקרב העם היושב שם ,והמלכה הילני ושגי בניה המלכים
איזט ומונבז התיהדו ,ואתם יחד רבים משרי המדינה .לכל היהודים והגרים האלה נשאו
לוחמי-החרות שביהודה את עיניהם ,ובאמת הגנו בני איזט מלך חדיב ואחיו על ירושלים
 .בפרשה זו
וחזקו את ידי הקנאים עד בוא הקץ (עין להלן ,ספר ששי ,פרק ששי ,ד)- .ה
מלגלג הסופר על סופרי היונים
זמנו ,שהתעצלו יחקור את המאורעות שהיו בזמנם בכל-
דיוק ,וטפלו בדברי ימי-קדומים ,בהעתיקם את דברי הסופרים הקודמים בשנוי לשון וסדר,
וכסו בלהגם ובמליצתם על חסר-מקוריותם- .ן
 .כנראה ,התכון המחבר בפרשה זו לדברי
התורה והנביאים ,ויחס את תרגומם אנית ליונים!  -ז -י"א .תכנית הספר בראשי מרקים,
ובתכנית זו הזכיר המחבר גם דברים שנגע בהם בספר רק כלאחד-יד ("מקצת מנהגי המועדים,
שבע הטהרות ,עבודת הכהנים המשרתים בקדש וכו'") .ואויי כתב ומחק אחר-כך את הפרשיות
מחמת ~סר ענינן לקוראים נכרים - .בכלל לא דיק כאן הרבה בישונו .ככה כתב ,כי אנטיוכום
אפיפנס כבש בחזק-יד את ירושיים ומשל בה שלש שנים וששה חרשים-,והלינה אינה כאן
לממשלתו בעיר ,כי-אם לבטול עבודת-התמיד ,כמבאר להלן ,פרק א ,א.
הפרקים הראשונים ,המספרים על-דבר החשמוגאים ,נכתבו בחפזון ובלי דיוקו יש בחם
סתירות בפרטים לדברי שני כפרי הסיבים (ביחוד ,הראשון) ,שהשתמש בהם המהבר אחר-כך
(פתיחה)
!ענין הספר
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בספרו *קדמוניות היהודים" .המקור הראשי לדבריו הם ,כנראה ,ספרי' ניקולאוס איש
דמשק .אולי מהמקור הזה הכניס יוסיפוס את היסוד האנקדוטי ,שהוא מרבה .כאן לפי הערך,
ביחוד חבב המחבר את הספורים שיש בהם חמר דרמטי (מעשה איעזר אחי יהודה המכבי,
י אחיו
מצור יוחנן-הורקנוס תלמי גיסו ,המיסר את אמו לעיניו ,רצח אנטיגנוסעי-יד
הרוצח וודויו).
אריסטובויוס הראשון ,וקצו המר

עי

שי

פרק ראשון.א" .וניו הנרדף על-ידי בני טוביה נהפך כאן לרודףן וכנראה ,ערב
וגרש אותו
י מנלאוס ,ואחר-כך
אותו המחבר באחיו יסון ,שגרש בתחיה ממורתועי-יד
~ff
לזמן קצר (ע1ן מבגים ב ,ה) .חוניו שברח אל מלך מצרים הוא בנו של ה-ניו הנזכר
(קדמוניות ,י"ג ,ג ,א) - .המספר של שיש שנים וששה חדשים ,שקבע המחבר כאן לזמן בטול
י,
ב
התמיד ,מתנגד לדברי מכבים א (פר ד,
התמיד נמשך
יפקוס כאנן"ד)הםומכבים ספר(פרדקניאל (הט) ,שכב
י *וחצי השבוע
ו:
ט)
"ז
שלש שנים בדיוק .יסוד מספר יוס
דגרי
ישבית זבח ומנחה" .לעמת-זאת תקן את המספר על-פי ספרי המכבים ב"קדמוניות" ,י"ב ,ח,
ו ,ושם הודיע בפרוש ,כי בזה נתקימה נבואת דניאל ,ולא שם לב להבדל
חצי שנה- .
עלה על ירושלים אלא בימי דימיטריוס ,כשכבר
ב .גם כאן ערוב פרשיות ,כי בכחידס
בטלה גזרת אנטיוכוס (מכבים א ,ז ,ח) .ובכיל כל הפרק אינו מדיק.
פרקשני.ב .יפו נכבשה עוד בימי יונהן מכבים א ,ייב ,י"ג-ל-ד) על-ידי
שמעון - .ד ,מעשי יוחנן-הורקנוס נכתבו על ,ספר דברי ימי הכהנה הגדולה שלו" (מכבים
א ,ט-ז ,כ"ד) .אין אנו יודעים ,אם נמצא ספר זה בידי יוסיפוס ,או שהשתמש בדברי סופרים
 .אנטיוכום השביעי לא יצא להלחם עם ה מ דיים ,כי-אם עם
(ניקולאוס איש דמשק ואחרים)1- .
 .ה מ ל ח מ ה הנזכרת
ה פרתים ,שמשלו בארצות המדיים הקדמונים (קדמוניות,י.ג ,ח ,ד)- .ז
כאן אינה אלא המריבה שבין יוחנן ובין הפרושים לקדמוניות ,י"ג,י ,ה-ו) שהוכרה גם בת"מוד
(קדושין ,ט"ו ,ע-א ,ושם בא "ינאי המלך" במקום יוחנן הורקנוס) .סוף הפרק מתאים מלה
במלה לסוף -קדמוניות ,-ספר י-ג ,מרק י ,וכן גם הפרק הגא.
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פרק שלישי .קנז הפרק הזה דומה בתכנו וגםבישונול"
י"א-.
א .במקום המספר "ארבע מאות ושבעים ואחת" ,נמצא ב*קדמוניות"- :ארבע מאות שמונים ואחת".
 .ב-קדמוניות ,-ספר י"ג ,פרקים י*ב-ט"ו ,הרחיב המחגר את הדבור על
פרקרגיעי
איכסנדרוס (ינאי) - .ג; פיסידיה וקיליקיה הן שתי מדינות בדרום-מזרח אסיה הקטנה- .
 .רצח הפרושים וגס חכמי התורה הזכר גם בספרות התלמודית ("כדקטלינהו ינאי מלכא
1
לרבנן* .סנהדרין ,ק"ו ,ע"ב .נשמט בדפוסים) .לפי מסרוס היהודים היה יהודה בן סבי קאו
יהושע בן פרחיה רבו) אחד החכמים שברחו אל אלכסנדריה
מצרים מפחד המיך- .
י בית-סיליקוס שמשלו
ז .אנטיוכוס דיוניסוס ,הוא אנטיוכוס ה ש ני ם-ע שר ,האחרון ביןמיס
מכח עצמם .יוסיפוס אינו חושב לפי-זאת למלך את אנטיוכוס השלשה-עשר (הנקרא אסיטיקוס)
פומפיוס הרומאי לזמן קצר .המעשה המסער כאן קרה בשנת  84או  83קדם
הימ
יה .העיר אנטיפטרס נקראה כאן בשמה המאחר ,שנתן לה הורדוס (ענן להלן ,פרק
כ-
ןליא
ונ
מ
כ-א ,ט) .לעמת-זאת קרא בספר "קדמוניות" לי"ג ,ט"ו ,א) למקום הזה וכפר-סבא* ,בשמו
העתיק ,שהיה לו בימי ינאי- .ה .תלמי-מינאי ,או תימי בן מינאי (מיניאוס) ,המושל בכלקיס
אנטיוכוס דיוניסוס ,אולם יושבי העיר
אשר בלבנון ,כבש את דמשק אחרי מפיתו ומותו
גרשוהו והמליכו את תרתת הערבי (מלך הערבים הנבטיים אחרי עבדת הנזכר לעיל ,פרשה ד),
ובונת  83יצא טיגרנס מלך ארמניה ולקה את ששק מידו .ובזה השתמש ינאי המלך
יהרחיב את גבויו בצבר הירדן.
ז ר ת אנט יוכוס והחש מונ אי ם
שפר ג פח א-ה
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הערות ובאורים

פרק חמישי (קדמוניות ,ספר י"ג ,ט-ז) .בהרצאתו על-דבר מלכות אלכסנדרה בספר
*קדמוניות" השתמש המחבר במקור היסטורי הקרוב לרוח
לאשה תמימה ורכה ,כי-אם לרודפת-כבוד ושואפת-שלטון, ,שיא דבקה בה חלשת-מינה",
ותלה בה את סבת כל הפגעים שמצאו את העם אחרי מותהן גם הפרושים מנהיגי העם
מתארים שם ברוח איבה וגלעי ,בבחינת -הצבועים שמעשיהם כמעשה זמרי ודורשים שכך
עדות
הפרושים,
י אשתו סיעה ידועה
כפינחס" -כפי שסמן אלכסנדר-ינאי ידנ
התימוד (סוטה ,כ"כ ,ע"ב) .על-דבר המריבות שבין הפרושים ובין הצדוקים בימים
ההם נמצאו גם זכרונות אחדים בדברי חז"ל ,ושם מבאר ,כי מנהיג הפרושים באותו
זמן היה שמעון בן-שטח ,אחיה של המלכה שלמינון (אלכסנדרה) .מדברי חז"ל יוצא
גם ,כי שמעון בן-שטח הרבה לדין דיני-נפשותן והמשנה מספרת עליו ,שהלה שמונים
נשים כשפניות באשקלון (סנהדרין ,ו ,ו) .עי-כן לא יללא בעינינו ,כי מנהיגי הפרושים
בימים ההם הרבו להנקם בשונאיהם- .ג ,קלאופטרה הנזכרת כאן נקראה גם סיליני,
היא אשתו של אנטיוכוס העשירי ואמו של אנטיוכוס הי-ג ,שבקשה להמויך את בנה
על ארץ סוריה והתבצרה בעיר עכו ,וטיגרנס 3ר עליה ,וב"קדמוניות" באר המחבר את
הדבר.
(קדמוניות ,סמר י"ר פרק א  -עד ד ,פרשה ב) .בספר_קדמוניות" נמצאו
ק
ר
פ
שש
י על מלחמת האחים החשמונאים ,ושם גם המעשה על-דבר החזיר ששיחו
ספורים מפרטים יותר
אנשי הורקנוס לאנשי אריסטובולוס ישם קרצן ,שהובא בתימוד ,וכמו-כן גס הספור היפה
(י-ד ,א ,ב) נעשה הורקנוס
על-דבר חוני המעגל- .א
 .לפי דברי *קדמוניות-
לכהן-גדוי
ם
י
א
קולא למלךו כנראה ,רצה בזה להפיס את דעת הפרושים ,שחשבו את החשמונ לעושקי
המיוכה הראויה רק יבית-דוד) נשנת ג' לאולימפידה קע"ז ,היא שנת ג"א תרצ-ד  67 -לפני
מנין א-ה .ב"קדמוניות" ,ספר ט"ו ,פרק ד ,מבאר ,כי הורקנוס משלנפישה חדשים ,עד שגרשהו
אריסטובולוס ונעשה עמיך (כי נשען על הצדוקים שהכירו ברעיון המלוכה החשמונאית)- .
ר יחוט משפחת אנטיפטרוס (שנקרא גם אנטיפס ,כשם אגיו ,שהיה אדומי מלדה
ב.עי-יב
הנציבות באדום) כתב יוסיפוס ב"קדמוניותק י"ס ,א,
ובימי אלכסנדר-ינאי ואלכסנדרה היתה
ג ,ושם (ד) מבאר גם ,שהבטיחו הורקנוס והחמשהר לחרתת הערבי להשיב לו שתים-עשרה
ערים אשר כבש אלכסנדר-ינאי מידי הערבים ,בעוד אשר כאן לא הביא המחבר את הדבר,
כי ,כנראה ,לא מצא אותו בספר ניקולאוס איש דמשק ,שכתב את ההיסטוריה ברוח חנף
 .גם בפרשה
ימשפחת הורדוס וכסה על הבגד המדיני הזה של הורקנוס ואנטיפטרוס- .ד
הזאת נכר חותם ניקויאוס איש דמשק (הורקנוס ואנטיפטרוס באו רק בטענות-צדק ולא
בשחד) ,ועל-כן לא הזכרו כאן צירי היהודים שבקשו את פומפיוט לגרש את שני האחים
יחדו לקדמוניות ,י-ד ,ג ,ב) ,כי ניקולאוס עבר עליהם בשתיקה .בסמר *קדמוניות" השתמש
ת הורדוס.
יוסיפוס עוד במקורות אחרים ,שלא החניפו יבי
פרק שביעי (קדמוניות ,י"א ,ד ,ב ,עד סוף המרק) .הפרק הזה חשוב מאד יברור
דיני התורה .מפרשה ג רואים
העקמתנו על הצדוקים ,בגי סיעתו של אריסטובולוס ,ויחוסם
אנו ,שהצדוקים לא ותרו בשום אפן על קדשת השבת ,אפילו בשעת הדחק של המלחמה ,ויא
מצאו שום תחבולה כהגיר את חלול השבת ,כדי להפר את עבודת המצור של הרומאים -
מפני שבאותה שעה לא היה משום פקוח-נפש .ממרשה ד אנו למדים ,כי הכהנים
הקרובים לצדוקים חשבו שגם פקוח-נפש אינו דוחה את עבודת-בית-המקדש .מזה יש להוציא,
חמר ,אך כנראה לא הוציאו שום הלכה למעשה
כי שמרו הצדוקים על מצוות ה תו ר ה
ית שפרת איהים עם בית-דוד לבד ,וחשבו את
כי
בר
מדברי הנביאים ,ועל-כן לא הודו בב
זשלטין החשמונאים
(ספר א ,פרק ה-ז)

הצדוקים ,ולא שם את המיכה
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ימי
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ת1לד1ת

מלחמת היהודים

החשמונאים למלכים כשרים .מכל-מקום אין צריך להעלים עין מזה ,כי
בתור סיעה מצמצמת ,חזקו את ידי מגני בית-המקדש ,כי-אם גם כל אוהבי-הח"ש
העם .ב"קדמוניות" ,י"ד ,ה ,ג ,ספר יוסיפוס ,כי על יראת-האלהים הגפיאה היהודים
לא ה-צדוקים" לבד,

שבקרב

יים היונים
שר
והמנוחה שהלכו בה לקראת המות בשעת מצור הר-הבית וכבושו העירו הסופ
ן אולם הסרי ניקויאוס אבדו
טטרבון ,ניקולאוס איש דמשק וגם הסופר הרומי טיטוס ייויוס
התקופה שאת .ובספר
 ,המדברים
כלם ,וכמו-כן גם ספרי-ההיסטוריה של היטוס ייויוס
(פומפיוס) כבש (את עיר
סטרבון (גיאוגרפיה ,ספר ט"ז ,פרק ג ,פרשה ג) נמצא:
ירושלים) ,כמו שאומרים ,בשמרו את יום הצום (השבת!) שבו היהודים שובתים מכל מלאכה,
 .ב"קדמוניות" ,י"ד ,ר,
ומלא בו את החריץ והקריב (אל החומה) את המלמים והגשרים"- .ז
ן (בעבר הירדן ,מקומה גדיוק 5א נודע),
ה ,הזכרה בין פח 5ובין שמרון גם העיר דיו
שקרע אותה פומפיוס מעל גבול יהודה ,המעשים האלה היו בשנת ג' תרצ"ח .63-

_הואעי

(קדמוניות ,י"ד ,פרק ה-ז ,סוף פרשה מ) .ה .גגיניו 0מלא את רצון
פרק
טובי העם ליסד שלטון אריסטוקרטי בארץ יהודה ,ולהשאיר להורקנוס רק אוז הכהנה הגדולה;
וכנראה ,נמשך המצב הזה עד שבא ציזר ומסר להורקנוס שוב את השלטון המדיני בעם
 .עי-דבר הנביה שעשה קרסום בבית-המקדש ספר המחבר בפרוטרוט ב"קדמוניות",
(אתנרכיה)- .וו
ספר י"ד ,ז ,א .המעשה הזה היה בשנת ג"א תש"ח  53 -לפני מנין א"ה.

שמיני

תשיעי

(קדמוניות ,י"ד ,פרק ז ,פרשה ד ,עד פרק ח ,סוף מרשהג) .ההרצאה
פרק
התועלת שהביאו היהודים לרומאים ולציור היתה רק
היא כאן על-פי ניקויאוס איש דמשק:
מעשה אנטיפטרוס .לעמת-זאת הביא המחבר ב"קדמוניות" (י"ד ,ח ,ג) מאמר סטרבון שבשם
אסיניוס פוליון הרומאי" :כאשר נסע מחרדת יחד עם הכהן הגדול היהודי הורקנוס אל חרץ
מצרים" .מכאן ראיה ,כי הורקנוס היה אז ראש המדברים .ולא מחסדי אנטיפטרוס וכמו
שכתוב כאן בפרשה ה) חזק ציזר את הממשיה בידו.
פרק עשירי (קד%ניית ,י"ד ,ח ,פרשה ד ,עד כוף פרק ט ,גם י"א ,פרשה א).
י ניקולאוס איש דמשקן  -R~Wששם הוסיף המחבר את
גם ב"קדמוגיות" הדבר מספרעי-פ
המסות הלאמית על-דבר משפט הורדוס בסנהדריה ,כי כל חברי בית-הדין פחדו מפני
הנדון ,מלבד השופט הצדיק ש מ עיה ,אחד מראשי הפרושים ,שנבא ,כי הורקנוס
וחברי הסנהדריה יענשו למיתה על-ידי הורדוס ברבות הימים ,ונבואתו קמה- .ח .עי-פי
ניקולאוס מספר כאן ,כי הורדוס מצא חן בעיני העם - ,והכונה ,כמובן ,לסורים היושבים
מסביב לארץ-ישראל ,ופדה אותם הורדוס מאימת 4השודדים" היהודים .בספר 4קדמוניוה"
(י"ד ,ט ,ה) מוסיף המחבר ,כי את משרת שר-הצבא (או נציב-משנה) בארץ חילת-סוריה קנה
הורדוס ב כ ס ף מאת סקסטוס ציזר .בספר "קדמוניות" מרבה המחבר לדבר על הזכיות
 ,א-ח ,הוא מביא שורה של פקדות ששלח ציזר
שנתן ציזר ליהודים ,ובספר י"ד ,פרק י
ליושבי צור ,צידון ואשקלון בדרישה לחרות אוהן ע 5לוחות נחשת ולהציב את הלוחות
במקדשי הערים ,וכמו-כן פקדה אל היונים יושבי פרוס .בכל התעודות האלה הזכר שם
הורקנוס בן אלכסנדרוס הכהן הגדול לבד.
דברי המחבר ב"קדמוניות"
פרק י"א (קדמוניות ,י"ד tR~S ,עד טוף פרשהו) .ב.
 .ב"קדמוניות" מבאר המחבר,
פדה הורקנוס (ולא אנטיפטרוס!) את נפש מליך במאה ככר! -ג
 .ב"קדמוניות"
כי מליך התכון להמית את אנטיפטרוס לטובת הורקנוס ,כדי לחזק את שלטונו- .ד
מהלל המחבר את אנטיפטרוס על צדקתו ,ישר-יבו ואהבתו לארצו ,אולם אינו כותב כי
סמך את שלטון הורקנוס! -ה .ב"קדמוניות" לא כתב המחבר כלל על התרגזות ה ע ם לשמע
מות אנטיפטרוס ,רק על כעס פצאל והורדוס.
זהורקנוס ואנטיפטרוס
חפרות פרקז"-א)
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( :קדחתניות ,י"ד ,י"ב ,ב  --עד פרק י"ג סוף פרשה ח .בספר
פרק י"נ
"קדמוניות* כתוב שתי פעמים על-דבר המתנות שנתן הורדוס לאנטוניוס .היהודים קוו עכשו,
י ינצלו משלטון בני אנטיפטרוס ,שנתנו אחרי מות ציזר את ידם לקסיוס .אולם הורקנוס
כ
והורדוס הבינו למשך אייהם את חסדי אנטוניוס ,בהראותם על הצרות שעברו עליהם
משלטון העריץ קסיוס-ועוד יותר בכסף רב ,שהיה דרוש לו כדי ישלם לאנשו-צבאו
בגרם באנשי-שלום ציזר ועור הכיר טובה
המנצחים .מפני זה מחל 5הם אנטוניוס את
להם ושלח מקדות א 5ערי היונים להוציא לחפשי את היהודים שמכר קסיוס לעבדים
(קדמוניות ,י"ר ,י"ב ,ג-ה).
פרק י"ג (קדמוניות ,י-ד ,י"ג ,ב ,עד סוף הפרק) .המאורעות הנזכרים כאן היו
נשנת ג' תשכ'א  40 -לפני מנין א"ה .אנטוניום גמלא אז נמצרים ,ובארצות-המזרח התקוממו
שרידי המפלגה הרומית הרמוב5יקנית ופנו לעזרת הפרחים ,וכגשו יחד אתם את כל ארץ
 .ארמון המלוכה הנזכר כאן הוא בלי-ספק ארמון החשמונאים.
סוריהוחיק אסיה הקטנה .ג
 .הרומאים הקימו את
פרק י"ד (קדמונ-יות ,י"ד ,י"ד ,עד סוף פרשה ה) .ד
הורדוס למלך בשנת ג' תשב-ב -ראשית שנת  39לפני מנין א"ה.
 .ב,קדמוניות",
פרק ט"ו (קדמיניות ,י"ר ,י"ד ,ו ,עד פרק ט"ו ,סוף פרשה ג) ,ה
שאנטיגנוס צוה לקרא מחומת העיר אל סילון ,כי לא יאות לרומאים
יעד ,ט-ו ,ב ,מבאי
יהקים את הוירוס על כסא-המיוכה ,באשר הוא הדיוט ואדומי ו"חצי-יהודי" ,ועי-פי.חקי
היהודים רשות המלוכה רק לבני משפחת-מלכים ,הם החשמונאים.
 .המעשה על-דבר גבורת הורדוס
פרק ט"ז (קדמוניות ,י"ד ,ט"ו ,ד-ט).ז
מלכות קומחי (קומגיני)
נהר פרת העליון (מצפון
על-יד המוסטי ,העיר הראשית
לסוריה) ,שמלך שם בימים ההם אנטיוכוס הראשון .מצור העיר היה בשנת ג' תשכ-ג.38-
 .מכיון שהורדוס הוקם למלך
פרק י"ז (קדורניות ,י"ד ,ט"ו ,י ,עד סוף הפרק) .ה
בראשית שנת  ,39הנה עברו שלש שנים לימי מלכותו בראשית שנת  .36בדבר הזה סותר
יוסיפוס את דברי הסופרים הרומאים ,שמהם אנו מכרחים להוציא ,כי מצור ירושלים
וכבושה על-ידי הורדוס היו בשנת ( 37כי אז שמשו הקינסויים מרקום אגריפס וקגיניוס גלום,
שאוחס הזכיר יוסיפום ב"קדמוניות" ,י"ד ,ט-ז ,ד ,על שנת כבוש ירושלים) .ואמנם יש לנו עוד
חשב יוסיפוס שהיה כבוש ירושלים בשנת  ,36מכיון שהודיע כי מכבוש
ראיה שניה ,כי
פומפיוס עד כבוש הורדוס עברו כ"ז שנה בדיוק (כלומר ,משנוו 3ט עד  36לפני מנין א"ה).
סתירה שניה אנו מוצאים ברברי יוסיפוס (להלן ,פרק ל"ג ,ח) עי-דבר מספר שנות מלכות
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הורדוס.

פרק י"ח (קדמיניוח ,ספר י"ד ,ט-ז וכו') .בספר "קדמוניות" האריך המחבר
בתאור ההתנגדות העצומה של היהודים בירושלים לרומאים ולהורדוס בשעת המצור--.
 .הבוז לאנטיגנוס המבטא בסוף הפרשה הזאת לקוח מדברי ניקולאוס איש דמשק .בספר
ג
קדמוניות" מרמר המחבר ע 5אנטיגנוס  -בשם מקור אחר  -בלשון ש 5כבוד ,ביחוד בספר ט"ו,פרק א ,ב ,ששם הוא מוסר בשם טטרבון עי-דבר האהבה היתרה
היהודים לאנטיגנוס- .
ך .מכאן ואילך אין עוד סדר הדברים בספר "מלחמת היהודים" מקביל לסדר הדברים
בספר "קדמוניות היהודים" (מראשית ספר ט"ו ולהלן) ,כי בספר "קדמוניות" מצא 5ו המחבר
מקור אחר ,ששם המעשים מסדרים באפן אחר ,והשתמש נעקר במקור הזה ,בעוד אשר
ב"מלחמת היהודים" המשיך את כתיבתו ע-5פי ניקו5אוס איש דמשק .ע-5כן נמצאו ב"קדמוניות",
דברים רבים ,שיא ~זכרו כלל כאן .המעשים המספרים כאן נמצאו בשנוי-נוסחה ב"קדמוניות",
ט"ו ,פרק א ,ב ,ושם ,פרק ד ,א .קליאופטרה המיהד את אחיה הצעיר תישי ואת אחותה
[הו רקנוס ,אנ טיגנו ס והו רדו ס
(ספר א ,פרק י"ב-י"ח)

שי

תיב

תולדות מיחמת היהודים
-ככהבבכו=-

ארסינואי ,וגם את ליסניט (בן תלמי מינאי) מושל כ5קיס (שהזכר לעיל ,פרק י"ג ,א) ועוד
אחדים מנסיכי -סוריה ע-5ידי אנטוניוס - .ה (קדמוניות ,ט"ו ,ד ,א-ד) ,ארתבז המזכר
כאן לא היה מלך הפרתים ,כי-אם מ5ך ארמיניה ,שבו נקם אנטוניוס את מפלתו לפני
הפרתים ,בשנת ג' תשכ"ה  .36-בשנה זו נתן גם 5קליאופטרה את חלק נחלת הורדוס,
ביהוד את עמק יריחו.
 .הנאום שק הורדוס עפני אנשי-צבאו נמצא
פרק י"מ (קדמוניות ,ט"ו ,ה) .ד
ב*קדמוניות" (ט"ו ,ה ,ג) בשון אחרת ובסדר אחר ,והזכרו שם פרטים שונים ,שיא הובאו
כאן (על-דבר מאתים ככר ,ששלם הורדוס לקלאופטרה בעד הערבים ועוד).
 .המעשה המספר כאן עד פרשה ג הובא גם ב"קדמוניותן ,ט"ו ,ו,
פרק כ .א
ו-ז .ומלדם ,בפרשיות א-ה ,מספר שם על-דבר רצה הורקנוס בידי הורדוס (עלז למטה,
פרק כ"ט ,א) ,ומבאר כי המית הורדוס את הזקן ,השריד האחרון יבית החשמונאים ,ק"מ
אהבתו לאנטוניוס וימית
אל אוקטוינוס ,מפחד שמא יפקוד עליו המנצח הזה את
י ויקים במקומו למושל בארץ יהודה את החשמונאי ,שהיה ראוי יממשלה מחזקת
הו
כת
לו
א
אבותיו ,וגס כבר היה נשיא בארץ מטעם יוליוס טיזר ,אביו-אימנו
אוקטוינוס .שם
הביא יוסיפוס את ספור-המעשה על-פי ספר *דברי הימים (או הזכרונות) למלכות הורדוס,-
משא-ומהן שהיה בינו ובין מלכו מושל הערבים הנבטיים,
כי המית המלך את הורקנוס
איש-מלחמתו של הורדוס ,בראותו בדבר הזה מעין בגד מדיני .ואחר-כך הוסיף ,כי כל
הבגד הזה אינו אלא שמועת-שקר ,שהפיץ הורדוס ,כדי להצדיק את מעשה-הרצח ,ובאמת
עשה מה שעשה אלא מפני הקנאה בחשמונאי האחרון ומפני הפחד .אולם כאן השתמש
המחבר ,כנראה ,בדברי ניקולאוס איש דמשק ,שרצה לכסות עד מעשי הרשע של הורדוס,
והשמיט את ספור-המעשה הזה כאן ,במקומו ההיסטורי ,והביא אותו כלאחר-יד במקום אחר,
והמחבר ,ששמר את סדר גיקולאוס ,הכניסו בקצרה בפרק כ"ל ,א- ,כי המית הורדוס את
הורקנוס בטענה שהתנכל לנפשו .ובדעתו כי היתה זו טענת-שקר ,הוסיף על דברי ניקולאום,
כי לא ההתנקשות היא הספה ,רק פחד הורדוס מפני הזקן ,אשר לו משפט הממשיה- .
ג .מתנות אוקטוינום-קיסר להורדוס הנזכרות כאן הובאו ב-קדמוניות ,-ט"ו ,ז ,ג- .
 .המתנות שגתן הקיסר להורדוס מנחלת זנודורוס ,שמשל בארץ קיסניס (כיומר ,במדיגות
ך
שבעבר הירדן שסרו למשמעת ממשלת כלקים אשר בלבנון) ,הזכרו ביקדמוניות ,-ט"ו,י ,א-ג.
בקור הקיסר בסוריה בשנת עשר למלכותו ח 5בשנת יעז למלכות הוררוט ,כמבאר
ב"קדמוגיות" שם ,הינו ,בשנת ג"א תשמ"א -היא  20קדם מנין א"ה .במדינת טרכון וגבשן
הושיב הוידום באחרית מלכותו יהודים שבאו מעבר לנהר-פרת ,אנשי מיחמה רומי-קשת,
ויסד 5הם בארץ-הבשן מבצר מיחד הנקרא ונתירא (קדמוניות ,י"ז ,ב ,א-ב) .אגריפס
הנזכר כאן הוא מרקום ויפסניוס אגריפס ,ידידו ואיש-ימינו
הקיסר אוקטוינוס-
אוגוסטוס ,ובעל בתו יעיה .ב"קדמוניות" ,ט"ז ,פרק ב ,מספר על בקורו של אגריפס בארץ
יהודה ושם ,וגם בפרק ו ,ע 5הטובות אשר עשה בהשתדלות הורדוס ליהודים היושבים
בארץ יוניה ,אסיה וקיריני .המהלל של הורדוס בסוף הפרק הוא עי-פי ניקויאוס.
פרק כ"א .עי-דבר בנין המקדש של הורדוס ,שהזכר לשבח גם בתימוד ,דבר
יוסיפוס כאן רק מעט ,כי לא מצא ,כנראה ,יותר בדברי ניקולאוס .לעמת-זאת הרחיב את
הדבור ב,קדמוניותו ,ט"ו ,פרק י"א .במקום מספר השנה ,ט"ו למלכות הורדוס ,המובא כאן,
נמצאת שם שנת שמונה-עשרה להורדוס (ג' תשמי 19-קדם מנין איה) ,ומן קשר
הדברים בספר "קדמוניות" ,ששם באו כל מעשי הורדוס בסדר המקדם והמאחר ,יוצא ברור,
שהמספר הנזכר שם הוא הנכון-.ב .העיר מבסטי נבנתה בתחום עיר שמרון העתיקה
בלכות הורדוס ובניניו
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ונקראה על הכוי שי הקיסר (אויסטוס==הנערץ ,הנאור) בתרגומו עוית (סבסטוס==)6זכבק"2ג
ט ("שמרון שקרא לה הורדוס בשם סבסטי" 4וענן *קדמומות,-
כמו שבאר גם סטריי
~lffU
ח .ה--.ג .ההיכל שבנה הורדוס לכבוד הקיסר (.קיסריון") בפניאס הזפר גם ב"קדמוניות"
(
י קרם מנין א-ה--4
דס"ה ק ג) ,ושם מבאר שנבנה תכף לבקור הקיסר בארץ סוריה (בשנת9
 .מצודת קפרוס הזפרה להלה בפרשהט--.ה--ח .על-דבר בנק קיסריה מספר ב*קדמוניחד/
ט"ו ,ו ,ושם מבאר כי בנין העיר נמשך שתים-עשרה שנה .אולם במקום אהה (*קדמוניות",
ט"ו ,ה ,א) כתב המחבר ,כי גמר המלך את בנין קיסריה בשנה העשירית ליסודה ,ועשה
את חנפת העיר בשנת כ"ח למלכותו (נ"א תשנ"א  10 -קדםמנין א"ה) ,והיא באויימפידה קצ"ב
(כמו שהובא גם כאן בפרשה ח) .יוצא מזה ,כי תחלת בנין קיסריה היתה בשנת ג-א
תשל"ט ( )22או תשם-א  ,20 -כלימר ,סמוך לבקור הקיסר אוגוסטוס בארצות המזרח- .
ט" .אנטיפטריס" הזכרה כבר למעלה בימי אלכסנדר-ינאי ,ובספר "קדמוניות" מבאר כי
נקראה לפגים כפר-סבא - ,כל הפרשה הזאת נמצאה כמעט כצורתה ב-קדמוניות" ,ט"ז ,ה ,ב,
ושם מבאר כי בבנין עיר פצאליס בערבות הירדן הפך הורדוס את הנחיה השוממה ההיא
ימקום-ישוב- .מבצר הירודיון בגבול שבין ארץ יהודה וארץ הערבים הנבטיים הובא רק
כאן ,ומקומו נורע בדיוק .לעמת-זאת הזיר המבצר השני ,הירודיון בקרבת בית-יחם,
שנבנה במקום ששם הכה לפנים הורדוס את היהודים המתנפלים עליו בעת מנוסחו מפני
 .על-דבר הבנינים,
אנטיגנוס (יעיל ,י"ג ,ח) ,גם בסמר "קדמוניות" (ט"ו ,ט ,ד)- .י"א
שהקים הורדוס בערי היונים ,דבר המחבר ב,קדמוניות" ,ט"ז ,ה ,ג ,ושם
פרט את
חסדיו לכל הערים הנזכרות כאן ,מלבד בנין היכל פיתיון ,שהקים ברודוס (כדמות היכל
אפויון שבדלפי) ,ובניניו בניקופוליס והאוימים אשר באנטיוכיה ,והפרסים בשביי משחקי
אולימפיה אשר באליס .הנה בעיר אתונה נמצאו במאת-השנים האחרונה לוחות-אבן שהקימו
יושבי העיר לזכר חסדי המיך הורדוס אוהב-הרומאים והטיבה אשר גמל לאזרחי אתונה ,וכן
נמצאו כתבות לכבוד נכדיו אגריפס ובהניקי (שהזכר שבחה ,כי היא מלכה בת מלכים
 .הפרשה הזאת ,עם השבח הגדול שבסופה ,נכתבה כלה
גדולים ועושי חסד לאהונאימ)- .י"ב

יא

יא

על-פי ניקולאוס מקפד הורדוס .יעמת-זאת ב-קדמוניות" ,ט"ז ,ה ,ד ,גלה לנו המחבר את
דעת עצמו על בניני הורדוס בערי הנכרים ,ודן אותו לתובה על אשר הטיל מסים קשים
על היהודים ולחץ אותם בזדון ,וגם הסביר את דבר נדיבות הורדוס לעמי הנכר וקמצנותו
הגדולה כלפי היהודים ,שאותם הכריח לשים בעד כל החסד שעשה לזרים ,בטעמים
לוגיים נאים ונכונים .בלי-ספק צדקו שליחי עם ירושלים בטענותיהם ובחבריהם הקשים
על שלטון הורדוס (עלן להין ,ספר ב ,ו ,בן.
פסיכו-
מרק כ"ב .א .בפרשה זו ובבאות אחריה מסר המחבר ,על-פי ניקולאוס ,סקירה
כוללת קצרה על מעשי-הרצח של הורדוס לשרידי בית-החשמונאים ,בעוד אשר
ג"קדמוניות-
הפריד בין המעשים על-פי סדר הזמן .עלן לעיל ,בהערה לפרק כ ,א - .גם בפרשה זו
דברי ניקולאוס (למשך; כי בצדק שנאה מרים את הורדוס).
הוסיף המחבר קצת משלז
על-דבר רצח אחי מרים ספר כאן כלאחר-יד .המעשה הזה קדם עוד לרצח הורקנוס,
יבספר *קדמוניות" תאר אותו המחבר בהרחבת הדבור (ט"ו ,ג ,א--ד) - .על-דבר הבגים
אשר ילדה מרים להורדוס עין בשלשלת היחש למשפחת הורדוס בסוף הספר -.הגלים
 .המעשה המטפר כאן נמצא בהרחבת
מזכרים הס שכירי הורדוס השומרים יוואשו- .ד
הדברים ב-קדמוניות* ,ט"ו,ג ,ה-ט (אחרי שהמית הורדוס את אריסטובולוס) ,אולם שם מבאר
אחר-כך ,כי רק את יוסף גיסו המית הורדוס ולא את מרים-.ה .מות-מרים לא היה
ספר *קדמוניות" (ט-ו ז ,א-ז) אחרי ששב הורדוס בשלום מאת אנטוניוס ,כי-אם
ובניני הו.רדוס .רצח החשמונאים
(ספר א ,פרק כ"א-כ"ס)
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תולדות מיחמת היהודים

אחרי שובו מאת פני אוקטהנוס .בו בלכתו אל אוקטוינוס ובפחדו ממשפט-מות ,עשה הורדוס
עוד פעם מה שעשה כבר בלכתו אל אנטונעס --הפקיד את מרים על ידי אחד הקרובים
אליה שומי היטורף ודרק ממנו להמית אותה מיד כשיודע
כי הוציא אוקטוינוס את
דינו למות .וכששב הורדוס אחר-כך בשיום ,שמע ,כי נבלה הסור למרים ,ובנכלי שלמית אחותו
צוה להמית את שומי וגם את מרים דן למות .פרשת הורדוס ומרים מספרת כאן על-פי
ניקולאוס איש דמשק ,שהתשן יהצויק את הורדוס עתיות את כל האשם גמדים וגם
בשלשית .אולם ב"קדמוניות" צנר המחבר את תמונת מרים בכבוד ובאהבה..
אגדת
מותה בדבש שבע שנים (בבא בחרא ,ג,
העם ,טמן הורדוס את מרים
פרק כ"ג (קדמוניותא,חריט"ז ,ג-ד) .ג .ב"קדמוניות (ט"ו ,ד ,ע
ג)
"ב"נמסר כל
הנאום הזה
נאום-הסנגוריה שקרא אלכסנדרוס על עצמו אחיו באזני הקיסר- .ה.
נמסר ב"קדמוניות" בקצרה.
ראוי לחשב ,כי את הספוריה עי-דבר הוררוס ושני בניו ממרים
פרק
החשמונאית לקח המחבר מספר ניקולאוס איש דמשק ,אולם שנה את ההרצאה במקצת ,ועוד
יותר עשה זאת בספר -קדמוניות" ,ט"ז ,ז ,וכו' .ושם (בפרק ז ,פרשה ב) גלה את דעתו
על כתיבת ניקויאוס ,כי האיש הזה ,שחי במלכות הורדוס והיה קרוב למלך ,כתב את
שורת-האמת בכמה מספוריו ,עד
הדברים למצא חן בעיני הורדום ולהחניף לו ועבר
אשר הודיע כי זנתה מרים המלכה באמת וגם שני בניה התנקשו בנפש הורדוס- .
 .המעשים המגנים של פירורא ושלויית מתחרים ברהבה ב*קדמדניות" ,ט"ז ,ז ,ג ,עד סוף
ן
הפרק- .ז-ח"' .קדמוניות" ,טוז ,ח ,א-ד.
פרק כ"ה .תכן הפרק הזה מספר בקצרה (בלי האמצעים הדרמטיים המיחדים
לספר "מלחמת היהודים )-ב"קדמוניות" ,ט"ז ,ה ,ה-ו.
הדרמטי שצו בהרצאת המחבר
פרק כ"ו .גם הפרק הזה הפסיד הרבה
מההכי
בקקדמוניות" (ט"ז ,י ,א-ד).
 ,ה-ז),
פרק כ"ז .א .ב קדמוניות" נמצאה עוד שורה שלמה פרטים (ט"ז ,י
שלא הזכרו כאן- .תכן הפרק הזה נמסר בפרטות יתרה ב"קדמוגיות" ,ט"ז ,י"א ,ובסופו
באה הערכת המעשה הזה על-פי דעת המחבר .הוא שואל ,שמא לא היתה במעשה זה אלא
יד ההשגחה ,ובסוף מוציא את משמטו ,כי היה הורדוס איש אכזרי ושואף-רצח מאין כמוהו.
"9רק הזה
קצת ב"קדמיניית" ,י"ז' פיק א.
פרק כ"ח.
י-לשבי"י
פרק כ"ט (תק~ד7מוניות ,י"ז,נמבסיוג)ב.שני
קדמוניות" ,י"ז ,ב ,ד ,מספר על-דבר
ב.
י בניה יעשו ממשלה
מעשי פרושים אחדים ,שנתנו את ידם לאשת פירורא והבטיחוה ,כ
ביהודה ,וגם פתו אחדים מסריסי המלך .הורדוס צוה להמית את הפרושים וגם את הטריס'ם.
פרק ל (קדמוניות ,י"ז ,ד ,א-ב).
פרק ל"א .א (קדמיניות ,י"ז ,ד ,ג) .אחרית הפרק .בקצרה ,ב"קדמוגיות" ,י"ז,
ה ,א-ב- .ה ,אשתו של אנטיפטרוס היתה בתו של המלך החשמונאי האחרון אנטיגנוס,
(קדמוניות,
ואולי חשב את-עצמו על-ידי כך ראוי לכסא-המלוכה בארץ יהודה מיתר
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שי

"חיו

פרק ל"ב( .קדמוניות ,י"ז ,ה ,ג -ו ,א) .הנאומים של הורדוס
נמסרו כאן באמנות יתרה מאשר ב"קדמוניות" .לעמת-זאת הזכיר כאן המחבר את נאום
ממנו.
הקטגוריה של ניקולאוס רק בקצרה ,תחת אשר ב-קדמוניות" מסר ינ
ו חלק
יבירת הגשר
פרק ל"ג (קדמיניות ,י"ז ,ו ,ב-ח ,ג) .ב-ג .הספור עי-דברנדוש
בא בספר "קדמוניות" בפרטות יתרה ומתאר ברגש-כבוד יחכמיס 1ילתלמידיהם .הוא מספר,
[ע סק מ שפ ח ת הורדוס
(ספר א ,פרק כ"ס-ל"ג)
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אנטיפטרוס

"ערית

ובאורים

תטו

נפשפ ,ורק ארבעים צעירים
כי בבוא שר-צבא המלך עם הצבא ברחו כל העם
(מתלמידי שני החכמים) עמדו על נפשם ונתפשו בידי הצבא ,וגם החכמים לא רצו לברות
והובאו אל המיך .הורדוס צוה לאסרם בנחשתים ולהייכם אל יריתה ושם אסף את טובי
העם בתיאטרוה יפנה אליהם מן המטה אשר שכב עליה הסר אותם על כפית-הטובה
שנעשתה לה--והנאספים יראו את כעס המלך והתרצו ישפוט את החיבים בענש קשה.
הורדוס יוה ישרוף את החכם מתתיהו עם אחדים מתלמידיו (עי-דגר מות יהודה ,החכם השני,
ף יוסימוס ב"קדמוניות" משפט קשה בדבר
לא נמצא כאן דבר)--.ה המעשה המספר כאןהיסי
אכזרית הורדוס המראה--.ח
 .מות הורדוס היה ,כנראה ,זמן קצר קרם הפסח בשנת נ"א תשנ"ז--
י מנין א"ה .במספר שנות מלכות הורדוס ,שנמנו כאן וגם בקקדמוניות" ,י"ז ,ח א,
4יפנ
נמצאה סתירה לדברי המחבר ,שמהם עמא כי נעשה הורדוס למלך בשנת 6ק באמצע הקיץ--
(ענן למעלה ,הערה יפרק י"ז ,ה) --או לפי חשבונות סופרי הרומאים ,שמהם יוצא ,כי געשה
הוררוס למלך גחנת  ,37ואם כן היה הורדוס מלך ביהודה ל"ב או ל"ג שנה חסרות
חדשים אחדים .ודבר זה צריך עיון.

עי

עי

י 'עובי
גונב

(ממות הורדוס עד מלחמת אספסינוס)
י 67מנין א'ה]
נמשש השחזעי יאשה האטב נ"א חתג'ז4-ינ' טין א'הע
פרק ראשון .א (קדמוניות ,י"ז ,ח ,ד) .מן הפרשה הזאת אנו למדים עד-
כמה היה המנהג העתיק ,לעשות כרה לכבוד נשמת המת (ירמיה ,ט"ו ,ז-חזיחזקאי ,כ"ד ,י"ז),
משרש בקרב העם בימי הבית השני .בתימוד (כתובוה ,ח ,ע"ב) הזכרו הכוסות ,שתקנו
Nff1

חכמים בבית-האבל ,וגם ההוצאות המרבות של כבוד המתים (עבראשונה היתה הוצאת המת
קשה לקרוביו יותר ממיתתו")- .ב .הכהן הגדול הנזכר כאן הוא יועזר בן משפחת ביתום,
שהקים אותו הורדוס לכאן-גדול אתרי דחותו את מתתיה בן תאופילוס ממשרתו מחמת
המהומה שקמה בבית-המקדש ע-5ידי החכמים .כנראה prn ,הכהן הגדול הזה את ידי הורדום
במשפט אשר עשה לחכמים שפוצצו את הנשר ,ועי-כן נשנא על העם מאד (ענן קדמוניות,
 .שקדמוניות",
י"ז ,ו ,ה) .אתר-זמן דחה אותו ארכילאוס מכהנתו ) tOWי"ז ,י"ג ,א)- .ג

פרק
(קדמוניות ,י"ז ,ט ,ג ,עד סוף הפרק)- .א
 .פופלכ ,שיצא יחד עם
ארכילאוס ,לא הזכר בוקדמוניות" .תלמי ,שבידו הפקיד הורדוס את טבעתו ואת חותמו ואת
?יאתו ,נסע אל רומי 5א לרבר טוב ע 5ארכי5אוס ,כי-אם למסור את הצואה ואת תוספת
הצואה בידי הקיסר .אף כי היה אחי ניקולאוס הנוטה אחרי ארכילאוס ,חזק הוא את ידי
אנטיפס - .הקיסר לא שלת את טענות בני הוררוס אל מועצת-הזקנים ,כי-אם קרא לבית-
דין משפחתו ואוהביו יהחליט דבר- .ה
 .עד-כמה היה אנטיפטרוס בן שלמית צבוע
ואיש-מרמה אנו רואים מזה ,כי האשים את ארכילאוס על
דרור (לפי המספר למעת,
קראי
לא היה זה מעשה ארכילאוס  -אלא מעשה שלמית אמו שלאנטיפטרום!)לאסיריאגיו-בןקדמוניות"
מנאר כי אלה הם טובי היהודים שאסר הורדוס באצטדין אשר ביריחו והקדישם 5הרג-
ויחד עם זאת שפך דמעות ע 5הרצח שעשה ארכי5אוס לעילי הרגלים - .גם הטוב וגם הרע,
(ספר א ,פרק י"ג-ספר ב ,פרק ב)
זא ח רי מו ת הו ר דו ס
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