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גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס כמציאות היסטורית

מאת

בצלאל בר־כוכבא

 S. Honigman, Tales of High Priest( לאחרונה ראה אור ספרה עב הכרס של סילבי הוניגמן 

 and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion against Antiochus
IV, Oakland, California: University of California Press, 2014 ]להלן: הוניגמן, סיפורים[ (1 
הקובע כי הגזרות ורדיפות הדת של אנטיוכוס אפיפנס לא היו ולא נבראו.2 במידה ידועה תאוריה 

לפי דברים ורמזים  זו היא המשכה של אסכולת קופנהגן–שפילד הניהיליסטית בחקר המקרא.3 

של המחברת מתברר כי השלב הבא, שכבר מצא לו תומכים, יהיה הכחשה של הקרבות שניהלו 

יהודה המקבי ואחיו.4 

 ‘The Religious Persecutions as a Narrative Elaboration of a Military במאמרה:  גם  עיינו   1

 Suppression’, M.-F. Beslez and O. Munnich (eds.), La mémorie des persecutions: Autour des
livres des Maccabées, Paris 2014, pp. 59-76. לווריאציה מרוסנת יחסית שקדמה לספרה של הוניגמן 
 J. Ma, ‘Relire les Institutions des Séleucides de Bickerman’, S. Benoist (ed.), Rome, a ראו: 

 City and its Empire in Perspective: The Impact of the Roman World Through Fergus Millar’s
Research, Leiden 2012, pp. 77-82 וחיבורים אחרים של אותו מחבר.

 ‘a proper literary analysis […] shows that there were :אסתפק בשלושה משפטים מראשית הספר ומסופו  2

 no religious persecutions’; ‘I argue that this so-called “prohibition of the Jewish religion” has no
 basis whatsoever’; ‘The second premise that must be discarded is the notion of “prohibition of

’”the Jewish customs )הוניגמן, סיפורים, עמ' 3, 22, 398(.
 P. Wajdenbaum, ‘In Search of Platonic Israel’, E. Pfoh and K. W. אצל:  כוונות  הצהרת  ראו   3

 Whitelam (eds.), The Politics of Israel’s Past: The Bible, Archaeology, and Nation Building,
Sheffield 2013, pp. 28-48, וכן במקומות רבים בספר. וייטלאם, עורך הקובץ, כותב במפורש בספריו כי 
 N. P. Lemche, :מטרתו לקדם עמדה פוליטית. עיינו גם בספרים של שתי הדמויות הבולטות של האסכולה

 The Israelites in History and Tradition, Louisville 1998; T. L Thompson, Early History of the
 Israelite People: From the Written Archaeological Sources, Leiden 1992; idem, The Mythic

.Past: Biblical Archaeology and the Myth of Israel, New York 1999
השתמש  א  מקבים  ספר  שבעל  מאחר   .167–166 הערות   426 עמ'  וכן   44  ,32  ,18 עמ'  סיפורים,  הוניגמן,   4

במטבעות לשון ובסגנון מקראיים ויש בספר אסוציאציות לאירועים מן המקרא )ההתנגשות עם אפולוניוס, 
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הספר מחייב דיון מפורט, משום שכל כולו מאמץ בלתי נלאה לשלול לחלוטין את המציאות   

לדורותיו,  ישראל  עם  בתולדות  ביותר  והמונצחים  המכוננים  האירועים  אחד  של  ההיסטורית 

אירוע מתמשך בן מספר שנים, אשר שינה במידה רבה את מהלך ההיסטוריה של העם היהודי, 

מתבקשת  התגובה  בכללותה.  המערבית  והתרבות  הנצרות  התפתחות  על  חותמו  את  ושהטביע 

גם מפני שהספר, שראה אור באחת ההוצאות היוקרתיות והסלקטיביות ביותר בעולם האקדמי, 

עורר הד רחב ואף זכה להערכה )ולהסכמה( בחוגים ידועים מעבר לים, והוא כבר מצוטט לא מעט 

כמחקר סמכותי.5 לא אדון בנושאים צדדיים רבים הפזורים בספר לרוב, כאלה שאינם מעלים או 

קרב בית חורון והטקס במצפה(, קובעת הוניגמן כי סיפורי המלחמות של יהודה המקבי הם המצאות ספרותיות 

הנשק, המערכים הצבאיים  כלי  על  מה  הבית הראשון. אבל  מימי  תיאורי מלחמות מקראיות  על  המיוסדות 

ההלניסטית  התקופה  של  הלוחמה  את  וההולמים  א,  מקבים  בספר  המפורטים  הרבים  הטקטיים  והמהלכים 

אפיפנס,  אנטיוכוס  בימי  שעבר  והשינויים  הרפורמות  לרבות   – הסלאוקי  הצבא  על  שבידינו  המידע  ואת 

המורכבים  התמרונים  על  ומה  הראשון?  הבית  ימי  של  הלוחמה  את  ולא   – זכריה  בית  בקרב  והמשתקפים 

כל הקבלה  להם  ושאין  מן הקרבות,  בכל אחד  המגוונים  פני השטח  בשדות המערכה התואמים במדויק את 

רחב,  בעמק  והתקדמותו  הסלאוקי  הכוח  התפרשות  את  למשל  אציין  המקרא?  ימי  של  המלחמות  בתיאורי 

וכן את סנוּור הכוח היהודי באמצעות מִגנים  ולאחר מכן שינוי המבנה לקראת פריצה ותנועה במצר הרים, 

בהתאם לזווית השמש בעונה ובשעה שבהן נערך הקרב בבית זכריה; את ההתאמה של תנאי השטח המגוונים, 

המרחקים ולוח הזמנים בתנועת ההטעיה ובהתקפה המורכבת על המחנה הסלאוקי ליד אמאוס )לפרטים ראו: 

 B. Bar-Kochva, Judas Macabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids, Cambridge 1989,
pp.153-170, 219-274, 291-346, 508-515(; את העיקוף והאיגוף המפתיעים מכיוון המדבר באחד מקרבות 
יהודה המקבי בעבר הירדן המזרחי )ה 28(; את צליחת הנחלים בעבר הירדן ובעמק איילון )ה 39–45; טז 4–7(; 

 )52–46 )ה  הדרך  את  לחלוטין  החוסם  יישוב  דרך  הירדן  מעבר  חזרה  במסע  ההתקדמות  מסלול  פריצת  את 

ועוד ועוד – האם בעל מקבים א ערך סיורים מוקדמים ארוכים וקפדניים בשטחי הקרבות 'הדמיוניים' בהר 

הארי של אתרי הקרבות של  על חלק  ומה  סיפורי הקרבות?  המזרחי בטרם המציא את  הירדן  ובעבר  יהודה 

יהודה המקבי שאין להם זכר בשום קרב מקראי – אמאוס, בית צור, בית זכריה, כפר שלמא, חדשה ואלעשה 

ועוד אתרים לרוב בעבר הירדן המזרחי? אמאוס ובית זכריה, שני אתרי הקרבות המפורטים ביותר, וכן כפר 

שלמא אינם מופיעים במקרא כלל, ואילו בית צור וחדשה נכללות בקבוצת מקומות שכוחי אל שנזכרו פעמים 

בודדות בלבד ברשימת הנחלות, ואלעשה – אתר הקרב שבו נפל יהודה המקבי – נזכר רק פעם אחת ברשימת 

יחס זניחה בספר דברי הימים. כיוצא באלה כמעט כל שמות האתרים הנזכרים בדיווח על המסע של יהודה 

המקבי בגלעד )מק"א ה 26, 37, 46(. במקום אחר קובעת הוניגמן כי סיפורי מערכות המצור שערכו יהודה 

 המקבי ואחיו על החקרה, מבצרה הסלאוקי של ירושלים, גם הם המצאה בדיונית. ראו על כך להלן עמ' 315 

ובהערה 63. על ניסיון סרק קודם בכיוון זה ראו: ב' בר־כוכבא, 'תיאור קרב בית זכריה: המצאה ספרותית או 

מציאות היסטורית?', קתדרה, 86 )טבת תשנ"ה(, עמ' 7–22. וראו עוד להלן בהערה הבאה.

אסתפק בהפניה לפרסומיהן של ארכאולוגיות אמריקניות בכירות המקבלות את ספרה של הוניגמן כמחקר   5

 A. Berlin and Sh. Herbert, ‘Kadesh of the Upper Galilee’, :האולטימטיווי על ספרי מקבים. ראו למשל

 D. A. Fiensy and J. R. Strange, Galilee in the Late Second Temple and Mishnaic Period, II,
ומאמרים  והחלטיות בהרצאות מוקלטות, ראיונות  וביתר פירוט   ,Minneapolis 2015, p. 435 and n. 19
של אנדראה ברלין הנמצאות במרשתת. הראיה של ברלין ושל הרברט מן החפירות בקדש הגלילית לחוסר 

מהימנותו של בעל מקבים א בנושאים צבאיים משוללת כל יסוד. לטענתן החפירות בקדש מוכיחות שהעיר 

לא נכבשה בידי יונתן, ומכאן שתיאור הקרב והניצחון של יונתן בעמק חצור )מק"א יא 67–74( הוא המצאה 
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מורידים לשאלה העקרונית אם הוטלו גזרות דת אם לאו.6 כמו כן אתעלם מטיעונים וקביעות 

כוללניים כגון שמרידות בהיסטוריה מעולם לא פרצו מסיבות דתיות.

המאמר הנוכחי אמנם עוסק בספר אחד, ספרה של הוניגמן, אבל יש לו השלכות לא רק על   

הסוגיה הספציפית הנדונה בו. חוקרי ההיסטוריה היהודית העתיקה נתקלים לא אחת בקריאות 

'לרענן' את המחקר הקיים באמצעות דיסציפלינות ושיטות מחקר חדשניות. ספרה של הוניגמן 

הוא דוגמה מובהקת לפרשנות חדשנית השוללת מכול וכול את ערכם של הישגי המחקר בעבר, 

ומשתמשת בביטויים חריפים למדי כלפיהם. משום כך להתמודדות עם התיזות המועלות בו יש 

משמעות לעניין שיטות המחקר הראויות בחקר ההיסטוריה היהודית הקדומה.

*

על  דת  גזרות  הטיל  לא  אפיפנס  אנטיוכוס  כאחת:  שכמותן  מסקנות  לשלוש  להוביל  אמור  הספר 

היהודים, יהודים לא נרדפו בגין שמירת המצוות, ואיש לא ניסה לאלצם לסגל להם פולחן ומנהגים 

זרים. כל אלה אינם אלא המצאות של מחברי המקורות היהודיים, ספר מקבים א וספר מקבים ב. 

שניהם, סופרי חצר חשמונאים שפעלו בירושלים, שאפו להלל את השושלת החשמונאית ולהעניק 

לחשמונאים לגיטימציה כמִגני הדת ומצילי המקדש, הזכאים בשל כך לשלטון ולכהונה גדולה.

זו  הייתה  דתי־תרבותי.  מאבק  היה  לא  בירושלים  הפנימי  בספר, הריב  המוצגת  התיזה  לפי   

התמודדות כוחנית על השלטון בעיר, שהואצה בעיקר על ידי הטלת ִמסים על המקדש והכבדת 

עול המסים בכללותם מצד השלטונות הסלאוקיים, צעדים שהחלו כבר עשר שנים קודם לכן. 

אנטיוכוס העניק את השלטון בעיר לתומכיו מקרב התושבים, שבראשם עמדו יאסון ומנלאוס. 

כדי לחזק את השלטון החדש ולתת לו מסגרת משפטית־פוליטית יציבה, וגם כדי לזכות ביתרונות 

ידועים, קיבלה ירושלים מעמד של פוליס.

של  הכושל  המסע  בשעת  תגובה.  ללא  עברו  לא  בירושלים  הפוליטי  והשינוי  המסים  לחץ   

אנטיוכוס אפיפנס למצרים, בשנת 168 לפסה"נ, פרצו בירושלים פעולות אלימות נגד הסלאוקים 

ותומכיהם. בתגובה נכנס אנטיוכוס עם כוחותיו לעיר ונקט פעולות עונשין נגד מתנגדיו. ברם 

מעשי הדיכוי שבוצעו בעיר לא חרגו מן המקובל בתקופה ההלניסטית בנסיבות דומות. במסגרת 

זו גם הופקעו קרקעות, ובחקרה, מבצרה של ירושלים, נוסדה מושבה צבאית )katoikia(. החיילים 

ידוע בעולם ההלניסטי בשם  זכו לקרקעות המוחרמות ושולבו במסגרת הפוליס בתהליך שהיה 

synoikismos )איחוד יישובים(. 
 – הוניגמן  כך   – היו  לא  אליהם,  והמתלווים  מנלאוס  יאסון,  בעיר,  החדשים  השליטים   

שנועדה לרומם את קרנו של יונתן. ואולם במקבים א לא נאמר כי יונתן כבש את קדש בעקבות אותו קרב, 

ולאור ההתפתחויות הפוליטיות של השעה גם לא הייתה לו כל סיבה לעשות זאת וליטול על עצמו סיכון מיותר.

אנטיוכוס  מסעות  של  הכרונולוגיה  המשומם,  השיקוץ  זיהוי   ,philanthrōpa basilika המונח הוראת  כגון   6

למצרים, הקביעות של המחברת שספר מקבים ב אינו תקציר, שסיפור המרטירים נכתב בירושלים, ועוד כהנה 

J. J. Collins, JJS, 60 (2015), pp. 205-209 :וכהנה. על מקצתם ראו במאמר הביקורת של קולינס
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יוונית,  ולא שאפו להמיר את מנהגי היהודים המסורתיים בתרבות או בדת אחרת,  הלניזטורים 

מול  אל  אפיפנס  באנטיוכוס  תמכו  הם  וממון  שלטון  תאבי  כאנשים  סינקרטיסטית.  או  מזרחית 

מתנגדיו, והוא סייע להם בתמורה. ייסוד הגימנסיון, המפעל העיקרי שיוחס להם, לא היה צעד 

הלניזטורי. בגימנסיון, שהוקם כמקובל בכל יישוב שזכה למעמד של פוליס, לא הונהגו טקסים 

היהודים.  של  והמנהגים  החוקים  את  שנגד  דבר  היה  לא  בו  שנערכה  ובפעילות  אלילי,  ופולחן 

הזרים בחקרה בלבד, שעבדו איש איש את  נחלתם של המתיישבים הצבאיים  היה  הזר  הפולחן 

אלוהיו. 

כיוצא בזה – לפי הפירוש המוצע בספר – יחסם של השליטים החדשים ופטרוניהם הסלאוקים   

למקדש. אמנם כתוצאה מדיכוי ההתקוממות של שנת 168 נפגע גם המקדש בדרך זו או אחרת, 

אבל כעבור זמן לא רב חזרה עבודת הקודש לִתקנה כבימים ימימה בהנהגת מנלאוס ככוהן גדול. 

הוא העניק  היפוכו של דבר:  היהודים.  אנטיוכוס אפיפנס לא פגע בשום צורה בפולחן לאלוהי 

למקדש כספים, מתנות ושכיות חמדה, וחלק כבוד רב לאלוהי ישראל, אף יותר מאשר ל'אלוהי 

אבותיו'. הפולחן במקדש לא היה בגדר עבודה זרה. הוא תואר בצורה כזאת על ידי סופרי החצר 

משום  רק  לא  השמיצו  אנטיוכוס  את  הפוליטיים.  מתנגדיהם  בידי  שהופקד  משום  החשמונאית 

שתמך במתחרים של החשמונאים, כי אם גם משום שאימץ לו את אלוהי היהודים. מחברי ספרי 

מקבים ראו בכך חדירה אסורה לטריטוריה של אנשי ירושלים. לדעתם רק הם היו רשאים לעבוד 

לאלוהי ישראל, כמקובל בדתות המזרחיות, שהעניקו לעמיהן בלעדיות על פולחן האל המקומי. 

סלע המחלוקת היה למי שייך אלוהי ישראל, לאנטיוכוס או ליהודים.

לסיכום דברי המחברת: המאבק הפנימי על השלטון בהשתתפות השלטון הסלאוקי ובעיקר   

ההכבדה הגדולה של עול המסים הם שהביאו למרד המיוחס ליהודה המקבי, לא גזרות דת ולא 

רדיפות דת. מחברי שני ספרי מקבים הראשונים, אשר שירתו את השושלת החשמונאית, סילפו 

את מהלך האירועים: הם העלימו את הסיבות האִמתיות למרד ולהתקוממויות הספורדיות שקדמו 

לו, דהיינו הכבדת עול המסים ומאבק פנימי על השלטון, וטפלו על אויביהם הפוליטיים כי חתרו 

גזרות הדת כסיבה למרד החשמונאים.  ובעיקר: המציאו את  להלניזציה של הקהילה היהודית. 

הסיפור על רדיפות הדת היהודית נועד לסלול דרך להצגת המרד כתגובה על דיכוי דתי. מרד 

על רקע דתי, כמקובל בספרות הבבלית, שיווה יוקרה מיוחדת למנהיגיו והעניק גושפנקה ממעל 

לשושלת שהקימו.

א. עיקר הטענות והראיות

הדת  גזרות  של  ההיסטורי  הממד  לשלילת  המחברת  של  המרכזיות  הראיות  את  אציג  זה  בפרק 

ואגיב עליהן. בפרק השני יובאו המקורות על הגזרות, הנוספים על שני ספרי מקבים הראשונים, 

מקורות שדי בהם כשלעצמם כדי להכריע את הכף.
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החשמונאית החצר  ב – סופרי  ומקבים  א  מקבים  1. מחברי 

לדברי הוניגמן את שני המקורות הראשוניים המפורטים על גזרות הדת, ספר מקבים א וספר 

הייתה  מטרתם  כל  החשמונאית.  החצר  מטעם  שהועסקו  סופרים  בירושלים  כתבו  ב,  מקבים 

א  ספר מקבים  על  ומתחריה.7  מתנגדיה  מול  אל  לגיטימציה  לה  ולהעניק  השושלת  להלל את 

החשמונאית  בחצר  נכתב  אכן  שהספר  בטוח  אני  אין  זו.  ברוח  מעטים  לא  חוקרים  כתבו  כבר 

4–15(. מסופר  ושמחברו היה סופר חצר מקצועי )למרות שיר התהילה לשליט החשמונאי, יד 

חצר אפשר אולי לצפות למעט יותר מן הכתוב במקבים א, ויש בספר התבטאות חוזרת שנראית 

בעייתית מצד סופר חצר )יד 14; והשוו: ד 46; ט 27(. זהיר יותר לומר כי המחבר תמך בשושלת 

יהודה  ולכהונה גדולה מכוח פועלה בעבר להגנת תושבי  ובזכותה להנהגת העם  החשמונאית 

והדת היהודית. 

החידוש של המחברת הוא בקביעה שגם ספר מקבים ב נועד לשרת את השושלת החשמונאית.   

בלשונה, 'ניתוח ספרותי מודרניסטי' העושה שימוש ב'צפנים )codes( סמנטיים' מוכיח כי הספר 

נכתב בידי סופר החצר החשמונאית שחי ופעל בירושלים בימי יוחנן הורקנוס. הספר אינו בגדר 

חיבור דתי, כפי שרבים מתארים אותו, כי אם חיבור תעמולתי־פוליטי שנועד להצדיק את תפיסת 

דתית  הילה  החדשה  לשושלת  ולשוות  החשמונאים,  משפחת  בידי  הגדולה  והכהונה  השלטון 

וגושפנקה דתית כמושיעת העם היהודי ודתו. לשם כך העלים המחבר את הסיבות האמתיות למרד 
והמציא את גזרות הדת.8

*

והן לחיבור האבוד של  הן לתקציר שבידנו  )הכוונה  ב בלבד. הספר  אתייחס כאן לספר מקבים 

יאסון איש קיריני( אינו חיבור שושלתי, הוא לא נכתב בחצר החשמונאית, וגם לא בירושלים או 

במקום אחר בארץ ישראל. מקבים ב אינו מתאר את עליית השושלת, אפילו לא את ימי שלטונו 

של יונתן, ואף אינו מזכיר את השושלת בשום צורה. גם מתתיהו אבי המשפחה אינו נזכר. הוא 

סוקר את הרקע לגזרות, את הגזרות ואת המרד של יהודה המקבי, 'העשירי' שבראשוני המורדים 

)ה, 27(, עד הניצחון על ניקנור שהביא לחידוש שלטונו של יהודה המקבי בירושלים לזמן קצר, 

בידי  )אפשר שחוברה  ננעל בהכרזה חגיגית  ב  160 לפסה"נ, המסיים את הספר. מקבים  בשנת 

המקצר ולא הייתה חלק מחיבורו של יאסון(, ולפיה הייתה ירושלים נתונה בשלטון יהודי כל העת 

מאז הניצחון על ניקנור )טו, 37(. זהו מידע מטעה שגם מעלים מעיני הקורא במחי יד את הישגיהם 

השוואה:  )לשם  יהונתן  אחיו  ושל  החשמונאית,  וה'חצר'  השושלת  מייסד  שמעון,  של  הגדולים 

30, המשתדל מאוד להצדיק  יונתן נזכר לשבח בכתב המינוי של שמעון החשמונאי במק"א יד, 

הוניגמן, סיפורים, עמ' 2, 6, 9, 22, 38, 43, 68–69, 433 הערה 23 ועוד ועוד.  7

 ‘basically, this alternative identification :שם, עמ' 6, 38, 65–94, 433. אצטט לדוגמה משפט אופייני  8

 eschews the modernist delineation of the semantic fields of religion and politics, and places the
’temple within the realm of dynastic history )שם, עמ' 67(.
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את שלטונו של שמעון, בעוד שמו של יהודה המקבי נפקד לחלוטין(. במציאות, יהודה המקבי 

נפל בשדה הקרב שנה אחת בלבד אחרי ניצחונו על ניקנור, והשלטון המלא על ירושלים חזר לידי 

הסלאוקים. העיר שבה ושוחררה רק תשע שנים מאוחר יותר, בידי יהונתן, בעוד עצמאותה של 

ארץ יהודה הושגה רק שמונה עשרה שנים לאחר מות יהודה הודות למפעלותיו של שמעון. אשר 

למידע שלבטח נמסר גם בחיבור המקורי האבוד של יאסון איש קיריני, בשום מקום במקבים ב 

לא נזכר שמעון לשבח. לעומת זאת בולט היחס העוין של הספר כלפיו. העוינות של מחבר הספר 

לשושלת החשמונאית הודגשה כבר בספרו של אברהם גייגר משנת 9,1857 וחזרו על כך מספר 

חוקרים בדורות האחרונים. אוסיף על דבריהם כמה היבטים, שכן על מסקנותיו של גייגר יצאו 

עוררין פה ושם.10 

בצורה  ואפילו  כלפיו  שלילי  יחס  מובע  בספר  שמעון  של  האזכורים  שלושת  מתוך  בשניים   

בוטה. אזכור נוסף של שמעון, בצוותא עם שאר האחים )ח 22(, הוא חטוף וסתמי. במקרה אחד 

'אנשי שמעון' )או 'שמעון ואנשיו'(11 קיבלו שוחד ואפשרו לכוח הנצור של האויב להימלט )י 19(. 

בכך הם שמו לאל את מעשי הגבורה של יהודה המקבי באותה מערכה )י 16–17(. במקרה השני, 

בקרב הראשון עם ניקנור )יד 15–20(, שמעון עצמו 'כשל' )ἐπταικώς( לאחר שניהל את אנשיו 

מהיר,  במהלך  אותו  הפתיע  וזה  האויב,  מול  מגושמת(  בצורה  בכבדות,   ,βραδέως( 'בִאטיות' 

הסתם  מן   –  )17 יד   ,διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν ἀντιπάλων ἀφασίαν( ומשתיק־משֵתק  מפתיע 

מדובר בתקיפה מן המארב או במהלך טקטי אחר, כגון איגוף מטעה או הופעה מפתיעה של כוח 

נוסף מכיוון בלתי צפוי, מוסתר ומוסווה היטב, מסוג הפעולות שיהודה המקבי התעלה בהן על פי 

22(. רק הפחד מפני יהודה המקבי מנע  1, 5–7 ועוד( וידע להישמר מהן היטב )יד  מקבים ב )ה 

מניקנור לנצל את הצלחתו ולהכות ביהודים מכה ניצחת )יד 17–19(. והרי אלה התבטאויות חמורות 

 – שחיתות  לו  המייחסות  לאחיו(,  הנרמזת  ההשוואה  בלא  )גם  צבאי  מנהיג  כלפי  קיצוני   באופן 

או לפחות אבק שחיתות או רשלנות בבחירת אנשיו ובפיקוח עליהם – חוסר כישרון מוחלט בניהול 

מערכה, הלם וכמשתמע איבוד שליטה על הלוחמים לנוכח הפתעה טקטית. אין זה מקרה שבעל 

14–23(, למרות הפירוט  מקבים ב לא אמר דבר על המסע המוצלח של שמעון בגליל )מק"א ה 

הרב על המסע שערך יהודה המקבי באותה עת בעבר הירדן המזרחי. שמעון מוצג אפוא כחדל 

אישים. מה יכול להיות הרסני יותר לתדמיתו של מייסד שושלת הטוען לזכאותו לשלטון אזרחי, 

A. Geiger, Urschrift und Übersetzungen der Bibel, Breslau 1857, p. 220  9

59. אפרון הביע את  26, 38, הערה  ראו למשל: י' אפרון, חקר התקופה החשמונאית, תל אביב תש"ם, עמ'   10

'סברות  הזה כל איבה כלפי השושלת';  'אין בטפלול  גייגר';  'שיטתו העקושה של  הייחודית:  דעתו בלשונו 

כאלה בנויות על הבל ותוהו'; כל זאת מבלי להתמודד עם ההתבטאויות הקשות שבספר מקבים ב כלפי אבי 

השושלת.

הרבות  ִהקרויותיו  פי  שעל  אידיומטי  צירוף   ,οἱ δε περὶ τὸν Σιμων-כ השוחד  מקבלי  מוצגים  בפסוק   11 

במקבים ב פירושו 'אנשי שמעון' או 'שמעון ואנשיו'. לאור שימושיו ביוונית הספרותית של התקופה )כגון 

פוליביוס( ניתן היה גם להבין בקריאה מרפרפת שהכוונה לשמעון לבדו. המשכיל נרמז בכל מקרה.
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צבאי ודתי גם יחד, בשל יכולת הנהגה, הישגים צבאיים ויושר וצדקה כלפי אלוהים ואדם )כאמור 

בכתב המינוי של שמעון, מק"א יד, 27–47(?

גם חיבתו הרבה של בעל מקבים ב לחוניו הכוהן הגדול די בה כדי לדחות את הדעה שהספר   

נועד למטרות שושלתיות חשמונאיות. על פי הספר חוניו מילא תפקיד מרכזי בשמירה על קודשי 

סופו שהוצא להורג  ושוב.  וצדקתו מודגשים שוב  ו'חוקת האבות'. מידותיו התרומיות  המקדש 

יהודה המקבי לקרב השני  בדפני שבאנטיוכיה, הבירה הסלאוקית. אפילו בהיערכות הכוח של 

שוב  הזדמנות  ובאותה   ,)14–12 )טו  הלוחמים  את  ועודד  שמימי  בחזון  חוניו  הופיע  ניקנור  עם 

למצרים  נמלטו  חוניו  של  שבניו  למדים  אנו  יוספוס  של  מדבריו  הנעלות.  סגולותיו  מודגשות 

אשר  הירושלמי,  למקדש  תחליף  להיות  היה  שאמור  מקדש,  וגם  צבאיות  מושבות  שם  והקימו 

נשלט – לפי שיטתם – בידי אוזורפטורים. מדוע מצא בעל מקבים ב לנכון להרחיב במיוחד על 

חוניו ועל מעשיו? מדוע לא השאיר אותו אנונימי ולא הסתפק בסיפור מעשיהם של יריביו, יאסון 

ומנלאוס? כיצד כל אלה משרתים את השושלת החשמונאית? הייתכן שסופר חצר חשמונאי רצה 

להלל את מייסד השושלת של מנהיגי בית חוניו וכוהני המקדש שבמצרים? 

כדי לחזק את דעתה שספר מקבים ב הוא חיבור שושלתי, קובעת המחברת באופן שרירותי   

כי הספר נכתב בירושלים, ואפילו אומרת כי יאסון איש קירני חי בירושלים. אפסח על הסימנים 

 הידועים לכך שגם יאסון איש קירני וגם המקצר האנונימי היו אנשי הגולה וכתבו שם את חיבוריהם – 

היה  הספר  לכותב  כי  רק  אומר  ודעות;  ואמונות  הלכה  מידע,  מקורות  יווני,  סגנון  ענייני  כגון 

ידע מעורפל לחלוטין על ארץ ישראל הראלית וכיוצא בזה על ירושלים. תיאורי הקרבות בספר 

תלושים מן המציאות הגאוגרפית. במקרים רבים אתרי הקרבות אינם נזכרים, וגם כאשר האתר 

נזכר בשמו אין בתיאור הקרב מהלכים הנובעים מתנאי השטח, והדברים עשויים להתאים כמעט 

ניסה  שבהם  מקרים  בכמה  טופוגרפית.  מבחינה  מאוד  המגוונת  יהודה,  בארץ  וזירה  זירה  לכל 

המחבר לסייע בהבנת האירועים הצבאיים, הוא שגה באופן בולט: הוא מיקם את בית צור במרחק 

נראו לדבריו  יבנה  5(;12 להבות אש שהוצתו בנמל  )יא  )כקילומטר אחד( מירושלים  5 סטדיות 

בירושלים )יב 9(;13 את יבנה עצמה מיקם במרחק תשע סטדיות מן הריכוז של השבטים הערביים 

בעבר הירדן המזרחי )יב 10(; אחד המהלכים הטקטיים של קרב בית זכריה )שאינו נזכר בשמו(14 

ניטש לפי תיאורו ליד מודיעין )יג 16(, המרוחקת כדי עשרות קילומטרים מזירת הקרב שבגוש 

אין זו טעות העתקה; השוו לפס' 8. יש שתיקנו ל'חמישה ְסכוְינים' )30 ק"מ( על פי שני כתבי יד מינוסקולים,   12

אבל אלה הם אפוגרפים של כתבי היד האונציאליים, ובעל מקבים ב השתמש במקומות אחרים רק ביחידת 

האורך סטדיון. 

 .)34  ,2 )טז,  לה  ירושלים הסמוכה  רואים את  ישראל של סטרבון: מיפו  דומה נמצאת בתיאור ארץ  שגיאה   13

גרסתו האקלקטית של סטרבון, השאובה ממספר מקורות מזמנים שונים, רוויה בטעויות בסיסיות חמורות, 

הנובעות בראש ובראשונה מכך שהכותב לא הכיר את ארץ ישראל. 

השוו לתיאור המקביל במק"א ו 28–47, ושם תואר הקרב ליד בית זכריה בלוויית פירוט טופוגרפי ואונומסטי   14

מדויק.
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בתיאורי  שלהם  וברצף  המקומות  באזכורי  במיוחד  בולט  הכותב  של  ההתמצאות  חוסר  עציון. 

המסעות של יהודה המקבי בעבר הירדן המזרחי.15 

אשר לירושלים, נוסף על הקביעה האמורה שלהבות שהוצתו בנמל יבנה נראו בה, ניכר בעליל   

כי למחבר היה ידע קלוש ביותר עליה. כל התיאורים המורכבים והמפורטים של האירועים בעיר, 

ורצח,  התאבדות  גבורה,  ומעשי  ראווה  מצעדי  אלימות,  התפרצויות  פנימיות,  מריבות  לרבות 

כולם תלושים לחלוטין מהמציאות הגיאוגרפית של העיר. במקום אחד אמנם מצוין האתר שבו 

חוסל אחד המתייוונים, ליסימכוס, אחיו של מנלאוס וממלא מקומו. ואולם האיתור מפוקפק למדי, 

שכן נאמר כי האיש הומת ליד 'האוצר' )ד 42(, נתון שאינו נקשר כהלכה לסיפור ההתקוממות נגד 

ליסימכוס, שהתפתחה בחוצות העיר. באותה תקופה העיר, הלא היא עיר דוד, הייתה מופרדת מן 

המקדש על ידי החקרה. אין זאת אלא שהמחבר רצה ללמדנו שמי שהואשם בבזיזת אוצר המקדש 

הומת ליד האוצר. האתרים המרכזיים האחרים הנזכרים בשמם הם המקדש, החקרה והגימנסיון. 

של  לגרסה  והשוו   ;9–1 )י  טיהור המקדש  בסיפור  לא  אפילו  דבר,  נאמר  לא  על אתרי המקדש 

מק"א ד 36–60, שמופיע בה שפע של אזכורים(. בסיפורים על החקרה אין בספר ולּו רמז למיקומה 

)לעומת מק"א א 33–36; ו 18; ז 33; יג 32–53(. את מקום הגימנסיון קבע הספר 'דווקא מתחת 

12(, קביעה מוזרה, שכן אם הכוונה 'מתחת לחקרה' הרי החקרה, שמעולם לא  לאקרופוליס' )ד 

היכן  להבין  קשה  הבית,  להר  הכוונה  ואם  אקרופוליס,  הייתה  לא  הבית,16  מהר  גבוהה  הייתה 

הוקם הגימנסיון )בנחל קדרון?(. מסתבר כי מחבר מקבים ב דימה לעצמו את ירושלים כפוליס 

יוונית, שהגימנסיון, שהשתרע על שטח לא קטן, נבנה בה לעתים קרובות מתחת לאקרופוליס, 

שבה גם הוקם המקדש המקומי. בפסוק האמור התכוון לרמוז על מקום המקדש כדי להעצים את 

הפגיעה ברגשות התושבים, ומשום כך הדגיש 'דווקא מתחת לאקרופוליס'; על מקומו האמתי של 

הגימנסיון הוא לא ידע דבר.

האמור לעיל על ספר מקבים ב די בו כדי להפריך מכול וכול את התאוריה שגזרות הדת הן   

המצאה ספרותית. אם מצאתי לנכון להמשיך ולהתייחס לטענותיה האחרות של המחברת, הרי זה 

משום חשיבות הנושא לתולדות ישראל והדתות המונותאיסטיות; וכיוון שבעל מקבים ב הכיר 

כי התיאור המפורט של  ולטעון  א,17 עלולים לבוא בעתיד בעלי תריסין  היטב את ספר מקבים 

על קווי המסעות בעבר הירדן המזרחי ראו: בר־כוכבא, יהודה המקבי )לעיל הערה 4(, עמ' 513–514.  15

הגובה  נקודת  סביב  החקרה  של  המדויק  מיקומה  על  גם  מאמר־נספח  ובאותו   .465–445 עמ'  שם,  ראו:   16

בן־עמי  ד'  ראו:  גבעתי.  חניון  במתחם  שנערכו  בחפירות  אישור  לאחרונה  קיבל  האיתור  דוד.  שבעיר   700 

מערכת   :)36 יד  )מק"א,  חקרא"  להם  עשו  אשר  בירושלים,  )אשר(  דוד  בעיר  אשר  ' "...ואת  צ'חנובץ,  וי' 

הביצור הסלאוקית בחניון גבעתי, עיר דוד', חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, ט )תשע"ו(, 

עמ' 313–322, וכן הנ"ל, 'ויבנו את עיר דוד ויקיפוה בחומה גדולה וחזקה והמגדלים חזקים ותהי להם לחקרא', 

מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, תשע"ו, עמ' 19–30. 

בניגוד לדעת המחברת ודניאל שוורץ בפירושו לספר מקבים ב, שהיא דעת יחידים. ראו: הוניגמן, סיפורים,   17

עמ' 6; ד' שוורץ, ספר מקבים ב: מבוא, תרגום, פירוש, ירושלים תשס"ה, עמ' 19. וראו על כך: ב' בר־כוכבא, 

'על יוספוס וספרי המקבים, פילולוגיה והיסטוריוגרפיה', תרביץ, סב )תשנ"ג(, עמ' 127–128, ורבים אחרים.
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)אף  ורווי דמיון של סיפור הגזרות במקבים א  הגזרות בספר מקבים ב הוא עיבוד מורחב מאוד 

שהפרטים המנהליים הרבים הנוגעים לגזרות, והמופיעים בספר מקבים ב בלבד, לרבות שמות 

לא מעטים של הדמויות הפועלות, נראים אמינים ברובם ולא פרי הדמיון( – גם משום כך מן הדין 

שלא לסיים את המאמר כבר עתה.

ומנלאוס ליאסון  המיוחסת  וההלניזציה  2. הגימנסיון 

יאסון ומנלאוס לדברי הוניגמן לא היו הלניזטורים. הם גם לא פגעו בשום צורה בדת ובמנהגים 

היהודיים. העוינות הבוטה של בעל מקבים ב כלפיהם נבעה מסיבות פוליטיות בלבד: הם ייצגו 

ידי החשמונאים. הצגתם כפושעים אמורה הייתה להוכיח כי היה  את השלטון הישן שהודח על 
הכרח להחליף את משפחות הכהונה הוותיקות ולהעלות במקומן את השושלת החשמונאית.18

לטענת המחברת בהקמת הגימנסיון – הנתפסת במחקר כאחד משיאי ההלניזציה – לא היה דבר   

מנוגד למסורת היהודית;19 והא ראיה שבתיאור המפורט של ספר מקבים ב לא נזכר דבר ממשי 

בנוי על הנגדה של הפעילות בגימנסיון לפעילות  כולו  עֵברה דתית. הסיפור  בו  שניתן לראות 

במקדש: הגימנסיון בכללותו הוא ניגוד למקדש; הדיסקוס )הגונג( וצלצולו מנוגדים לכלי הנגינה 

במקדש; הֶּפַטסֹוס, כובעם של הֶאֶפבים )חניכי הגימנסיון הצעירים(, הוא תחליף לבגדי כהונה; 

השמן שבזירת ההיאבקות הוא אנטי־קרבן ועוד ניגודים מסוג זה.20 מטרת ההנגדה: להציג את 

למקדש,  תחליף  מעין  הוניגמן(,  של  כניסוחה   ‘anti temple’( אנטי־מקדש  של  כמייסד  יאסון 

השושלת  של  ללגיטימציה  הדרך  את  ושסלל  וההנהגה,  הכהונה  מן  משפחתו  את  שפסל  מעשה 

החשמונאית.

ניסו להשליט את  ומנלאוס  כי דברי מקבים ב שיאסון  די בכל אלה המחברת טוענת  אם לא   

37(, אינם מכוונים לניגוד  1; יד  21; ח  10( בעוד יריביהם דבקו ביודאיסמוס )ב  ההלניסמוס )ד 

דתי. יש להבינם על פי 'הכללים הבסיסיים של הסמנטיקה ההיסטורית', 'צפנים סמנטיים' ו'צפנים 

הסדר  הוא  יודאיסמוס   .)culturally conditioned narrative codes( תרבות'  תלויי  נרטיביים 

חוזרות  אלו  הגדרות  יאסון.  שיסד  החברתי  הסדר   – הלניסמוס  המקבי;  יהודה  שכונן  החברתי 

להסיר מעל  חייבים  'אנו  פוסקת:  היא  ולסיכום  בווריאציות קלות.  הוניגמן  ונשנות בספרה של 
הפרק את התיאורים של יאסון ומנלאוס כהלניזטורים'.21

הוניגמן, סיפורים, עמ' 20, 21, 64. המחברת אף מכריזה: 'הוויכוח בעניין זה הגיע לסיומו' )עמ' 20(.  18

שם, עמ' 20, 21, 197–228. המחברת מתבססת על מאמר של נג'ל קנל, מלומד שקנה לו שם בחקר מוסדות   19

תרבות יווניים, אבל נמנעת מלהוסיף שקנל חוזר ואומר – ללא התייחסות ספציפית – כי הנעשה בגימנסיון 

 N. M. Kennel, ‘New Light on 2 Maccabees 4. 7-15’, JJS, 56 (2005), :היה מנוגד לדת היהודית. ראו

pp. 10-24
הוניגמן, סיפורים, עמ' 92, 208–209, 212.  20

42, 45, 45, 51–64, 121–180, ועוד הרבה. מצער שהמחברת אינה מתייחסת ולּו לאחד ממחקריו  שם, עמ'   21

הרבים והחשובים של מורנו מנחם שטרן שעניינם ימי אנטיוכוס אפיפנס, אפילו לא למאמריו על חוניו–יאסון–

מנלאוס, הרלוונטיים לדיון הנוכחי, ואף אינה מזכירה מחקרים אלה. ראו למשל: מ' שטרן, 'ייסוד הגימנסיון, 
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הקביעות האלו אין בהן כשלעצמן כדי להוכיח שאנטיוכוס לא הטיל את גזרות הדת, מה גם   

שהגזרות מתוארכות לפרק זמן המאוחר בחמש שנים לייסוד הגימנסיון. ברם הן קשורות לענייננו 

בירושלים שהביאה בתהליך הסלמה להתערבות  בהן הטענה ששרשרת האירועים  שכן מובעת 

של אנטיוכוס אפיפנס ולאחריה למרד המיוחס ליהודה המקבי, לא החלה וגם לא הואצה מסיבות 

דתיות.
*

אשר להנגדה הפיוטית שעורכת המחברת בין העבודה במקדש לתיאור הפעילות בגימנסיון, אעיר 

כי קשה להבין מה הניע את בעל מקבים ב להמציא את הסיפור המורכב על תפקידו המרכזי של 

יאסון בייסוד הגימנסיון וניהולו, כאשר כאמור המטרה לתת לגיטימציה לשושלת החשמונאית 

זרה לו למחבר. מכל מקום אתמקד בשאלה אם בנעשה בגימנסיון – כמתואר בספר  הייתה כה 

כך את  כל  היה לקומם  הוא אמור  ומדוע  היהודית,  פגיעה במצוות הדת  היה משום   – ב  מקבים 

יאסון. כדי להקל על הקוראים אביא תחילה את  הציבור הירושלמי שלא נמנה עם תומכיו של 

ובדומה לפרקים אחרים  נוסח בצורה דחוסה,  7–15(. הקטע  ד  זה )מק"ב  הקטע העיקרי בנושא 

שוליים  הערות  מספר  לטקסט  הוספתי  לפיכך  המקצר.  האפיטומטור,  של  ידו  בו  ניכרת  בספר 

הנחוצות להבנה בסיסית של הפסוקים:

בכוח  השתלט  אפיפנס  המכונה  ואנטיוכוס  מת,22  )הרביעי(  שסלאוקוס  לאחר  ואולם   )7(

)8( בהבטיחו  על המלוכה, השיג יאסון, אחי חוניו, את הכהונה הגדולה באמצעות שוחד: 

למלך בשימוע )ריאיון( שלוש מאות ושישים כיכר כסף, ומהכנסה אחרת כלשהי שישים 

אם  אחרים  ]כיכר[  וחמישים  מאה  אלה  על  נוסף  לרשום  עליו  קיבל  גם  ו ]הוא[   )9( כיכר: 

על(  )להכריז  את  ולרשום  ואפיביון,24  גימנסיון  ב ]תוקף[ סמכותו23  להקים  ]לו[  יתאפשר 

הפיכת ירושלים לפוליס ועלית מנלאוס', ציון, נז )תשנ"ב(, עמ' 233–246; הנ"ל, 'מותו של חוניו השלישי', 

ציון כה )תש"ך(, עמ' 1–16.

במקור כתוב: μεταλλάξαντος δὲ τὸν βιόν )המיר את החיים ]בעולם אחר[ (. מאחר שזו מליצה שהשתחקה,   22

בדומה לביטוי העברי הלך לעולמו )על פי 'ֹהֵלך האדם אל בית עולמו', קהלת יב 5(, תרגמתי בפשטות: מת; 

שהכתיבה  להבהיר  ראוי  זה  אמונותיו. בהקשר  על  או  ב  מקבים  בעל  של  סגנונו  על  מהביטוי  להסיק  ואין 

הפתטית )בהוראה המקורית, מלשון סבל( הידועה של בעל ספר מקבים ב באה לידי ביטוי לא באוצר מילים 

גבוה ובצירופים פיוטיים של מילים )המאפיינים את הסגנון ה'נשגב'(, כי אם בשורה של מאפיינים אחרים: 

בחירת התכנים ועיצובם; דגש על סצנות המעוררות פחד ורחמים, זעם והשתתפות בצער )לעתים גם הרגשת 

סיפוק(; שימוש מרובה בתארים, תואר השם ותואר הפועל, וכן בערך ההפלגה; דברי הלל והערצה מחד גיסא 

וגינויים וחרפות מאידך גיסא; התערבות טרחנית של המחבר ברצף הסיפורי באמצעות דברי הטפה מוסריים 

ודתיים. לעומת זאת אוצר המילים נותר בדרך כלל פשוט למדי, ואינו חורג מן המקובל בפרוזה ההלניסטית 

הממוצעת – לרבות שימוש רגיל במילים ובביטויים שהשתחקו ואיבדו את משמעותם המילולית הראשונית. 

הקשיים הלשוניים בספר אינם רבים, והם נובעים בעיקרם ממעשה הקיצור, ואין כאן מקום להאריך.

כמייסד העיר היה הדבר בסמכותו. יאסון ביקש סיוע נגד ההפרעות ומעשי ההתנכלות הצפויים.  23

במתקני  השתמש  הצעירים,  לגילים  והספורטיבי  החינוכי  המוסד  האפביון,  נפרדים.  למבנים  הכוונה  אין   24

הגימנסיון. רק בערים עשירות במיוחד, כמו מילטוס, אפסוס ותרסוס, הוקם מבנה נפרד לאפבים.
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]בכוח[  תפס  ויאסון  ]לבקשה[ ,  הסכים  שהמלך  לאחר   )10( כאנטיוכים:25  הירושלמים 

יווני:  בסגנון   )kharaktēra( התנהגות  למאפייני  עמו  בני  את  מיד  העביר  השלטון,26   את 

)11( ואף דחק הִצדה את הזכויות )philanthrōpa( המלכותיות שנשמרו ליהודים בזכות יוחנן 

אבי אופולימוס, אשר הוציא לפועל את השליחות לרומאים בדבר ידידות ושיתוף פעולה,27 

)12( שכן הוא  ו ]יאסון[ גם חידש28 מנהגים אסורים, כשהוא מבטל את חוקי הפוליֶטאה:29 

בנה בחדווה גימנסיון דווקא מתחת לאקרופוליס,30 ולאחר שערך את החזקים ביותר מקרב 

האפבים )במסדר( מתחת לפטסוס )כובע שמש(,31 ]הוא[ הצעיד ]אותם בסך[ :32 )13( והיה 

שיא כזה של הלניסמוס והתפרצות ]כזו[ של ַאלֹופיליסמוס )נכריּות, מעשי הגויים( מחמת 

הטומאה המינית )anagneia(33 חסרת הגבולות של החוטא יאסון, לא־כוהן־גדול: )14( עד 

כדי כך הכוהנים לא היו עוד נלהבים ]כמקודם[ לעבודת הקודש במקדש, וכשהם מזלזלים 

אל  הגונג(  )צלצול  הדיסקוס  זימון  עם  ]מיד[  מיהרו  הקרבנות,  את  ומזניחים  במקדש 

ירושלים  אנשי  על  להכריז  האחרון:  בדור  הכול  דעת  על  שהתקבל  צ'ריקובר,  אביגדור  של  פירושו  פי  על   25

אזרחים בפוליס חדשה שתוקם במקום, ושתיקרא אנטיוכיה.

רמז להתנגדות של תומכי חוניו להשתלטות של יאסון על המקדש ולפעולות אלימות משני הצדדים.  26

היה  הקוץ  ממשפחת  יוחנן  בן  אופולמוס  יותר.  הידוע  אופולימוס  של  כאביו  יוחנן  את  לקורא  מציג  המחבר   27

אחד משני השליחים ששיגר יהודה המקבי לרומא )מק"א ח 17( וגם סוֵפר־היסטוריון בזכות עצמו. מן הפסוק 

 ,)200 מסתבר כי אביו יוחנן ניהל בשעתו את המשא והמתן עם אנטיוכוס השלישי לאחר קרב פניאון )שנת 

לדעתי  היה  אופולמוס   .)146–134 יב,  היהודים  )קדמוניות  רבות  להטבות  ירושלים  תושבי  זכו  שבעקבותיו 

המקור למק"ב ג–ו11, לתעודות בפרק יא, ואולי גם לכמה מתיאורי הקרבות הנעדרים ממק"א.

אין הכוונה לחידוש של מנהג ישן כי אם למעשה חדשני.  28

בה  הכירו  הקודמים  הסלאוקים  שהמלכים   ,)patrios politeia( האבות  חוקת  הייתה  שבוטלה  הפוליטאה   29

כסוברנית בארץ יהודה. מכאן ואילך הפכה חוקת הפוליס החדשה למחייבת לכל תושבי ירושלים, אם כי רק 

מיעוט זכה לאזרחות.

לומר  הכוונה  עצמה(.  לאקרופוליס  מתחת  )מילולית:  היווני  הצירוף  של  כהוראה  'דווקא',  לתרגם  יש   30

שהגימנסיון הוקם מתחת למקדש. המחבר בן הגולה לא התמצא בטופוגרפיה של ירושלים ולא ידע למעשה 

היכן הוקם הגימנסיון. ראו לעיל עמ' 302 והערה 16. כוונת המשפט לומר שהיתה זו פרובוקציה.

הפטסוס, כובע שמש רחב שוליים, שימש בין השאר את חניכי האפביון. הוא גם אפיין את האל הרמס, אחד   31

משני הפטרונים המסורתיים של הגימנסיונים. במרחבים מוצלים היה הפטסוס מונח על הכתף.

בפסוק זה, שקוצר באופן נמרץ – כמו הקטע בכללותו וחלקים רבים אחרים בספר – על ידי האפיטומטור,   32

 תואר מסדר היערכות שנערך בגימנסיון לפני יציאה למצעד. במסדר נטלו חלק 'החזקים' – כלומר הייצוגיים – 

מן  הפטסוס  את  המשתתפים  העבירו  טקסית  פקודה  פי  על  אותו.  ניהל  עצמו  ויאסון  האפבים,  מקרב  ביותר 

המצעד  הקופחת.  השמש  אל  היציאה  לקראת  ואם  במצעד  כהלכה  ייצוגיים  להיות  כדי  אם  לראשם,  הכתף 

כי  לדעת  יש  והמתייוונים.  יאסון  של  מתנגדיו  מול  אל  כוח  והפגנת  כאיום  העיר,  בחוצות  כמסתבר  נערך 

עמד  כך  )על  במלחמה  פנים  אל  פנים  למאבק  הכשרה  הייתה  בגימנסיון  ההיאבקות  של  הראשונית  מטרתה 

למשל לוקיאנוס בדיאלוג 'אנכרסיס' שבו מסביר 'סולון' את התועלת הציבורית שבלימוד היאבקות(. פחות 

סבירה האפשרות שהמצעד נערך בסטדיון, בחלקו הבלתי מקורה של הגימנסיון. 

anagnos (agnos) מציין אדם לא טהור מבחינה מינית, להבדיל מטומאה פולחנית בעלמא.  33
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 35 ]khorēgia– הָפַליְסְטָרה )זירת ההיאבקות(34 כדי ליטול ]את[ חלקם בהקצבה ]של השמן

המנוגדת לחוק )או: המנוגדת למוסר, לנוהג; הנפשעת, paranoma(:36 )15( ואת הכיבודים 

נחשבו  ההלניים  ההצטיינות(  ואותות  )הפרסים  הכיבודים  ואילו  ְלַאל,  שמו  המסורתיים 

]בעיניהם כ[ יפים ביותר.

עצם השימוש במילה גימנסיון והקמת מבנה מרשים עבורו, אפשר קרוב למקדש ואולי בקו ראייה 

ממנו, די היה בהם כדי לקומם את קנאי הדת, וגם לא מעט משומרי הדת שבימים כתיקונם גילו 

פחות פעילות. מקבים ב רומז כי יאסון היה מודע לכך שהקמת הגימנסיון עשויה הייתה להיתקל 

בעירום,  פעילות  בו  שהתקיימה  מקום  כשל  הייתה  הגימנסיון  של  תדמיתו   .)9 )פס'  בהתנגדות 

בעיקר תחרויות היאבקות. כך היה מייסודו ביוון העתיקה, בטרם שולבה בו פעילות חינוכית, 

למעט כזו הכרוכה בתרבות הגוף. גם יהודים שלא ידעו יוונית בסיסית היו מודעים מן הסתם לכך 

שהמילה היוונית גימנסיון מקורה במערומים. בכל מקרה הם ידעו היטב כי במוסד זה ניתן מקום 

נכבד לעירום ולהיאבקות בעירום, שכמקובל בתרבות היוונית היו גם הקדמה לאהבת גברים וגם 

מימושה. אין צורך לפרט עד כמה היו כל אלה מנוגדים לרוח יהדות התקופה, לסיפורי התורה 

ולחוקיה ואף למסורת של לא מעט מעמי המזרח.37 מאחר שהכניסה לגימנסיון בירושלים הייתה 

מוגבלת בהכרח לחברי הפוליס, מטבע הדברים נפתח כר נרחב לשמועות על הנעשה בו,38 וכל 

המרבה הרי זה משובח. אזכיר כי בימי הורדוס עצם הָיזמה להקמת תאטרון בירושלים – שלמעשה 

לא פגעה בחוקי התורה )להבדיל מערכים אנושיים( – הביאה למחאה ציבורית ולניסיון להתנקש 

בחייו )קדמוניות היהודים טו, 267–291(. 

ומן התדמית של האירועים למציאות. כאמור המחברת טוענת כי אין במקבים ב דבר קונקרטי   

כפי שניתן ללמוד מגימנסיונים בעולם היווני שנחשפו בחפירות וכן מתיאורים ספרותיים, בעיקר מן התיאורים   34

המפורטים של ויטרוביוס ולוקיאנוס, זירת ההיאבקות הייתה משטח מלבני מֵחמר – שלעתים פוזר עליו חול 

היה לקיים  ניתן  בזירות לא מעטות  והזיעה.  מן השמנים  ולמניעת החלקה  הנפילות  לריכוך   – מעט טובעני 

מספר קרבות בעת ובעונה אחת.

ניתן  היוונית השמן  הכוונה למנת השמן למשיחת הגוף שחולקה למשתתפים בתחרות ההיאבקות. במסורת   35

למתחרים, בבקבוקים או בקנקנים, חינם אין כסף. המממנים של ההוצאות זכו לכבוד מיוחד. ראו פירוט להלן 

הערות 39–40.

משום  אלא  אחדים,  שפירשו  כפי  גויים  של  שמנם  משום  לא  נפשעת  או  לחוק  מנוגדת  השמן  של  ההקצבה   36

תפקידו של השמן בהאצת ההתעוררות המינית של המתאבקים; וראו בפירוט בדיון להלן.

אסתפק בהפניה לספר היובלים ג 31, הרואה בכיסוי ערווה מצווה מן התורה )בר' ט 32; שמות כ 23(, ומציין   37

שמצווה זו מנוגדת לחוקי הגויים. ועיינו לעניין זה: כ' ורמן, ספר היובלים: מבוא, תרגום ופירוש, ירושלים 

189. ואזכיר את ההשוואות הידועות בין היוונים ל'רוב הברברים' המקפידים על צניעות אצל  תשע"ה, עמ' 

182 ג )למעט הברברים הצפוניים, כגון הגאלים־גלאטים, שייחסו להם  10; אפלטון, המשתה  הרודוטוס א, 

ולריבוי  גברים  לאהבת  יתר  נטיית  גם   – במקרה  ולא   , ]30 ה,  דיודורוס   ;28 ב,  ]פוליביוס  בעירום  לוחמה 

מאהבים ]אתנאיוס יג, 603 א[ (.

ריבוי השמועות שרחשו בירושלים באותה תקופה משתקף במק"ב ג 6, 10, 15; ד 4, 33, 39; ה 4, 11.  38
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החוזרות  באמירות  הסתפק  לא  ב  מקבים  בעל  ואולם  היהודית.  במסורת  שפגעה  פעילות  על 

שהנעשה בגימנסיון היה מנוגד לחוק ולמנהג היהודי )ד 11, 13, 17; ה 8(, כי אם כינה אותו במילים 

'הטומאה המינית חסרת הגבולות' )ד 13(. מאחר שהכניסה לגימנסיון נאסרה בתכלית האיסור על 

נשים, ברור כי הכוונה ליחסי מין בין גברים. אשר לפירוט המעשים, המחבר רמז והמבין הבין, 

בפרט לאחר ההגדרה הבוטה דלעיל. יתרה מזאת: המחבר ממחיש אותה באמרו  שכוהני המקדש, 

במקום להשקיע את מרצם בעבודת הקודש, מיהרו לזירת ההיאבקות עם הישמע צלצול הגונג כדי 

 לקבל את חלקם ב'הקצבה' )ד 14(. על פי הקבלה לדברים דומים של קיקרו )על הנואם ב, 5, 21( 

והכוהנים מיהרו לקבלה מתוך  הייתה בהכרח מנת השמן,  הנזכרת  נוספים, ההקצבה  ושיקולים 

נזכרת בכתובות  ביום.39 אספקת השמן לצעירים  בו  ההיאבקות  ליטול חלק בתחרויות  להיטות 

מהעולם היווני כמשימה העיקרית של פטרוני הגימנסיונים.40 די היה במשיחת הגוף בשמן, מה 

בעצם   – הכול  ועל   ,)190 אנכרסיס  )לוקיאנוס,  בשמן  זה  את  זה  וקרצפו  עיסו  שהמתחרים  עוד 

מעשי ההיאבקות, כדי לשמש זרזים או מימוש של פעילות מינית בין גברים )אלא אם כן נאמין 

שמדובר במין קפוארה או בהיאבקות של 'שומרי מגע'(. לא מקרה הוא שמכל הפעילויות הרבות 

בגימנסיון, כגון ריצה, מירוץ לפידים, הטלת דיסקוס וִאגרוף, נמשכו הצעירים הירושלמים )ואלה 

בירושלים  כי  נניח  אם  )גם  בפליסטרה  השמן  נוטפת  להיאבקות  דווקא  קיקרו(  דיבר  שעליהם 

התקיימו התחרויות בלבוש מלא או בעירום למחצה בסגנון ִאִדרֶנה(.41 אוסיף כי השמן החלקלק 

קיצר מאוד את השלב המקדים, הארוך והמייגע של תפיסת ידיים )המקובל במה שנקרא בימינו, 

שלא כהלכה, היאבקות בסגנון יווני־רומי(, והמתאבקים עברו חיש מהר למגע גופני מלא.

גם   – אותם  נטש  הגימנסיון  ברחבי  לפילוסופים  המאזינים  קהל  כי  רגיל  כמעשה  סיפר  )'קרסוס'(  קיקרו   39

בשמן  גופם  את  למשוח  כדי  לפליסטרה  ונהר  הדיסקוס  צלצול  הישמע  עם  מיד   – הפילוסופי  הדיון  בשיא 

קיקרו  מדברי  מובנת.  אנושית  מציאות  אלא  ספרותי  טופוס  זה  ואין   .)unctio( ההתאבקות  לקראת 

בתור  הקודם  כל  ולכן  מוגבלת,  הייתה  הכללית  היומית  השמן  הקצבת  כי  להבין  ניתן  ב  במקבים  ומהפסוק 

 khorēgia שהמילה  לכך  הלב  תשומת  את  הסב  קנל  יום.  באותו  המתאבקים  לרשימת  להיכנס  זכה  לשמן 

מתוק,  יין  שמן,  כגון  בפעם,  מפעם  הגימנסיון  מבקרי  שמקבלים  שונות  למתנות  משמשת  ב  שבמקבים 

 ,)19 הערה  )לעיל  חדש  אור  קנל,  ראו:  שמן,  בחלוקת  רק  מדובר  לא  ולכן  כסף,  ואפילו  נשק  כלי   בשר, 

ולכן מדובר בהקצבה מסוג אחד בלבד, ובמקרה שלפנינו הכוהנים  יחיד,  ואולם הכתוב נקט לשון  עמ' 18. 

למתאבקים,  שמן  חילקו  שבה   – לגימנסיון  כללי  באופן  ולא   – ההיאבקות  זירת  לפליסטרה,  דווקא  מיהרו 

ושלידה היה אולם שיוחד לאחסון שמנים בלבד. יתר על כן, בפסוק העוקב נאמר כי 'הכיבודים ההלניים נחשבו 

בעיניהם היפים ביותר'. קנל הראה כי מדובר בפרסים שחולקו למצטיינים בפעילות הגימנסיונית. ראו: קנל, 

אור חדש )שם(, עמ' 19. הפרסים בוודאי לא חולקו על לקיחת מזונות וכספים כי אם על הצטיינות בתחרויות 

שנערכו בפליסטרה, לאמור: תחרויות היאבקות. ונזכור את ההתבטאות החריפה בפסוק 7: 'הטומאה המינית 

)anagneia( חסרת הגבולות של החוטא יאסון', ואת הגדרת ההקצבה כמנוגדת לחוק )כלומר מנוגדת למוסר; 

 A. Wilhelm, Neue :נפשעת(. וכבר אמר אדולף וילהלם, האפיגרף המהולל, כי הכוונה להקצבת השמן. ראו

Beiträge zur Griechische Inscriftenkunde, V, Wien und Leipzig 1932, pp. 45-47
כך למשל בכתובת הפרגמינית המובאת במאמרו של קנל, אור חדש )שם(, עמ' 12–13, שורות 33–34.  40

 J. A. Goldstein, II Maccabees, Garden City, :היה מי שטען כי אנשי יאסון כיסו את מבושיהם בלבד. ראו  41

NY 1983, p. 230 et passim
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בוודאי  היו  הירושלמי  הגימנסיון  באי  בין  מלא.  בעירום  היאבקות  זו  הייתה  דבר  של  בסופו   

במושבה  צבאיים  מתיישבים   – בדין  שלא   – המחברת  של  )לדעתה  הסלאוקי  המצב  חיילי  גם 

שהתמזגה עם הפוליס הירושלמית42(. האם אזרחי הפוליס היהודים הדירו אותם מן הגימנסיון כדי 

למנוע היאבקות בעירום – אף שאנשי חיל המצב שבחקרה היו בסיס כוחם הצבאי ואליהם נמלטו 

ימי עירום, המכונים  אירופי של  ימים מיוחדים, בסגנון המרכז  יוחדו להם  או שמא  בעת צרה? 

Textilfrei? ועוד, במקבים א )א 15( נאמר לאחר אזכור הקמת הגימנסיון כי המתייוונים עשו להם 
ערלה, מן הסתם כדי להסתיר את מילתם בשעת הפעילות בגימנסיון מעיני מדריכים יוונים ואנשי 

חיל המצב הסלאוקי. לא ניתן אפוא לטעות בזיהוי המעשים המיוחסים ליאסון ולאנשיו.

עם זאת כפי שכבר העירו רבים, מסתבר שבגימנסיון הירושלמי לא התקיימו טקסים בעלי אופי   

 אלילי מובהק, ושלא הוצבו בו פסלים של הרמס והרקלס, פטרוני הגימנסיונים. לאנשי יאסון – 

אם לא ליאסון עצמו – היו מעצורים שעיכבו אותם מלחצות את הקו האדום. כך נראה מן הדיווח 

הוקדשו  שהמשחקים  אף  לצור.  הירושלמית  הפוליס  של  המשקיפים־הצופים  של  המשלחת  על 

להרקלס,43 נמנעו הנציגים מלהקדיש כספים לקרבן ההמוני לכבוד הרקלס, מופע השיא של טקס 

הפתיחה )ד 20(. אילו היה מתקיים פולחן אלילי בגימנסיון, לא היה בעל מקבים ב נמנע מלציין 

זאת, והמשקיפים לא היו מחפשים תחליף לקרבן הרקלס. אין לדעת אם חל שינוי בגימנסיון עם 

עלייתו של מנלאוס לשלטון.

על  בלבד  ברמזים  להסתפק  טובות  סיבות  לאפיטומטור  או  ב  מקבים  לבעל  היו  זאת  לעומת   

היהודית־ההלניסטית  בספרות  וכן  המקראית  בספרות  בה.  הכרוך  וכל  בגימנסיון  ההיאבקות 

רווחה המסורת של לשון נקייה ושמירת צניעות )למעט הלשון החושפנית של הושע ויותר ממנו 

יחזקאל(. כבר הסיפור המקראי הרומז על הפגיעה של חם )כנען?( בנח ועל הצלת כבודו על ידי 

שם ויפת, ממחיש בעליל את המאמץ לשמור על לשון נקייה – חרף המטרה השקופה להטיל דופי 

בחם ובצאצאיו, ובפרט בכנען – וספר היובלים, שלא כדרכו, לא הוסיף על כך דבר )ז 70–73(. 

ספר צוואות השבטים, הגם שהרחיב לא אחת בענייני אישות )כגון מעשה ראובן בבלהה(, נזהר 

מן  הכנענים  גירוש  את  להצדיק  מאוד  שהשתדל  שלמה,  מזמורי  בעל  אפילו  בלשונו.  הוא  אף 

הארץ על ידי פירוט חטאיהם האמתיים והמדומים, גילה ריסון בענייני אישות, בניגוד להרחבה 

 על מעשיהם האחרים )יב 3–7; והשוו: יד 23–31( ולמרות רשימת 'תועבות אנשי הארץ' שבתורה 

 )וי' יח 6–30(. התיאורים של עינויי המרטירים במקבים ב )פרקים ו–ז( מקפידים על צניעות הפרט – 

ולעניין זה לא משנה אם נכתבו במקורם בידי מחבר הספר. כיוצא בזה פיתוח הסיפורים בספר 

ואין בה  4( מרוסנת  )ו  זונות במקדש  מקבים ד. אפילו ההתייחסות של מקבים ב לפעילותן של 

ניבול פה. אפשר גם שמשום כך לא הזכיר בעל מקבים ב, שכאמור הכיר היטב את ספר מקבים א, 

את משיכת הערלה. לא בכדי נמנע המחבר מלציין כי מדובר במנת שמן והסתפק במילה הקצבה; 

ראו להלן עמ' 315–319.  42

על המשחקים בצור וזיקתם להרקלס ראו: שטרן, הגימנסיון )לעיל הערה 21(, עמ' 243 והערה 35.  43
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בעל מקבים ב דומה למי שנותן עיניו בכותל כל אימת שהוא נתקל במעשה שהוא לדעתו תועבה 

היטב  משתקף  בפליסטרה  להתרחשויות  יחסו  עברה.  לדבר  המסייעים  ובחומרים  באביזרים  או 

במילים הבוטות 'הטומאה המינית חסרת הגבולות' )ד 13(.

כוונותיו. המילים דלעיל  יעמוד על  לא  סיבה לחשוש שהקורא  הייתה  לא  ב  למחבר מקבים   

והמשפט על שאיפתם של הכוהנים להגיע לפליסטרה כדי לקבל את מנתם הבהירו היטב ליהודים 

בני התקופה את פשר הדברים. ספר מקבים ב נכתב בתפוצה ההלניסטית, שבה הכול היו יודעין 

מן  כי  אם   – ישראל  בארץ  גם  וכך  יתרה.  ובהתלהבות  לגימנסיון,  נכנסים  למה  צעירים  גברים 

הסתם בדיוק פחּות וביתר הגזמה. לעומת זאת הוא לא היסס למסור לקורא על מצעד האפבים. 

ככל  שהתנהלה  סיעתו,  ובני  יאסון  של  הפרטית  המיליציה  של  מאיימת  כוח  הפגנת  זו  הייתה 

את  להשיג  כדי  שנקטו  והאלימות  ההפחדה  אמצעי  את  המחישה  והיא  העיר,  בחוצות   הנראה 

מבוקשם.

הקמת הגימנסיון והפעילות בו היה בהם אפוא כדי לקומם את הציבור הירושלמי השמרני ולּו   

רק משום שבעצם הפעילות בעירום ובזיקה שלה ושל משחק ההיאבקות למשכב זכר הייתה פגיעה 

חמורה בחוקי התורה ובמסורת היהודית. בעל מקבים ב אכן התייחס לכך בביטויים בוטים בצד 

פרטים המסתירים טפחיים. אמנם ההיסטוריונים והפרשנים של ספרי מקבים בדורות הקודמים, 

שבהם נותרו נושאים מסוימים מעבר לקו האופק של עיון מחקרי, לא עמדו על ההיבטים המיניים 

של ההתרחשויות בפליסטרה ובסביבתה, ורק פה ושם היה מי שהעיר על עצם העירום – לרוב 

כהסבר למשיכת הערלה – ובלא להדגיש את השפעתו המכרעת על התגובה החריפה של החוגים 

השמרניים.44 ואולם, חוקרים הפועלים בדור שבו ענייני מגדר תופסים מקום נכבד בסדר היום 

האקדמי, חייבים להיות זהירים במיוחד לפני שהם קובעים כי הקמת הגימנסיון לא פגעה בדת 

מן  שמנים,  וחלוקת  התאבקות  עירום,  של  משילוב  להתעלם  ניתן  כיצד  היהודית.  ובמסורת 

הפרדה  על  המקפידה  בחברה  ההתבגרות  בגיל  החיים  מעובדות  המינית',  'הטומאה  ההגדרה 

מגדרית, ומאיסורי העריות שבתורה )שהיו במרוצת הדורות ל'יהרג ואל יעבור'(?

לא פחות תמוהה ההתעלמות מן המקורות הספרותיים והאמנותיים היווניים והרומיים. מקורות   

של  ההוויי  בין  נמנעת  והבלתי  הטבעית  הזיקה  על  בעקיפין  או  במישרין  עמדו  רבים  קלסיים 

הגימנסיון־אפביון ובמיוחד של הפעילות בפליסטרה לאהבת נערים ולאהבת גברים. די אם אזכיר 

ניתן להניח כי ההתמקדות היתרה במשמעויות הפוליטיות הפנימיות, המנהליות־המוניציפליות והתרבותיות   44

הכלליות של ייסוד הגימנסיון גם היא הסתירה מעיני החוקרים את הסיבה הספציפית העיקרית להתקוממות 

הציבור הירושלמי, דהיינו התנאים המיוחדים שהפכו את הגימנסיון בהכרח לזירה לפעילות הומוסקסואלית. 

אשר לעירום, שטרן היה בין המעטים שהתייחסו אליו, וגם הוא מנה אותו בקיצור רב כאחרון בשורה של סיבות 

להתנגדות לרפורמה ההלניסטית: 'נאמני המסורת היהודית התרשמו לרעה גם ]ההדגשה שלי[ מהופעתם של 

המתחרים בעירום מלא, נוהג שהיה זר לכלל תושבי המזרח' )שטרן, הגימנסיון ]לעיל הערה 21[ , עמ' 237(. 

 לעומתו היו שאמרו במפורש כי בפעילות הגימנסיונית לא הייתה כל פגיעה במסורת היהודית. ראו למשל: 

K. Bringmann, Hellenistische Reform und Religionsverfolgung, Göttingen 1983, p. 68
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את קיקרו, שהרחיק לכת עד ששיער )וטעה( כי הומוסקסואליות נוצרה מראשיתה ב'גימנסיון של 

)שיחות בטוסקולום  'האהבות החופשיות' של גברים  ורווחו  היוונים', מקום שבו לדבריו הותרו 

יחסים  )הבושה; לאמור  'ראשית חרפה  כי  ֶאִניּוס על שאמר  33(. הוא אף שיבח את המשורר  ד, 

 .)flagiti principium est nudare inter civis corpora( 'חשיפת הגוף בין אזרחים – )בין גברים

קיקרו ראה אפוא בעירום את הגורם העיקרי להתפתחות אהבת גברים בגימנסיון. על מקומה של 

הפליסטרה בקידום 'האהבה היוונית' יעידו דבריו של אתנאיוס )דיפנוסופיסטאי 602 ג(, שסיפר 

כי הטירנים היוונים – בדומה לרודנים ידועים במאה העשרים ובימינו – שאהבת נערים נגדה את 

האינטרסים שלהם )להסבר: אפלטון, המשתה 182 ג(, אסרו עליה, וכמה מהם אף שרפו והרסו עד 

היסוד את הפליסטרות )בלא להתייחס לגימנסיונים עצמם(. ואכן כל המתבונן בסצנות היאבקות 

שבאולימפיאדות  חופשית'  'היאבקות  עם  תאילנדי'  'בסגנון  אגרוף  של  )שילוב  ופאנקרטיון 

מטבעות  אגרטלים,  קיר,  ציורי  תבליטים,  בפסלים,   – היוונית  באמנות  המופיעות  המודרניות( 

ובמתח המיני הבולט  מיד בממד ההומו־ארוטי  – מבחין  ותבליטים בקברים  ואפילו בתמשיחים 

שהשתלט על רבים מן המתאבקים. ולא הייתה זו מניירה אמנותית; כפי שניתן לשפוט מן הממצא 

וכותבי  האינטימיים,  איבריהם  גודל  את  להחשיב  נטו  לא  יוונים  גברים  בכללותו,  האמנותי 

קומדיות כמו אריסטופנס לגלגו לא פעם על חריגות פיזיולוגיות מאותו הסוג. 

הומוסקסואלית  לפעילות  מרכז  למעשה  שהיה  מוסד  שכינון  הדעת  על  להעלות  ניתן  האם   

ולעירום פומביים בתוככי ירושלים התקבל ללא תגובות אלימות במיוחד מצד בני הקהילה שניהלה 

את חייה מאז ימי נחמיה באדיקות על פי חוקי התורה? המחאה נגד הנעשה בגימנסיון תפסה מקום 

נכבד בין שלל הסיבות והעילות למעשי האיבה ולהתקוממות החוזרת ונשנית בירושלים בשנים 

שמסוף ימיו של סלאוקוס הרביעי )שנת 176 לפסה"נ( עד להטלת גזרות הדת על ידי אנטיוכוס 

 אפיפנס )שנת 168 או 167(. 'האהבה היוונית' והמצעדים המתריסים של ה'חושקים' וה'נחשקים' – 

יותר מאשר העירום בפרהסיה – יחד עם בזיזת המקדש, נתפסו בהכרח בציבור היהודי השמרני 

כחמורות ביותר מבחינה דתית. בימינו מיותר לעמוד על עצמתן של התפרצויות שמונעות בעיקר 

על רקע דתי; העולם העתיק ידע רבות כמותן.

תואמות  אינן  הן  ויודאיסמוס.  הלניסמוס  למונחים  המחברת  של  המקוריות  בהגדרות  אסיים   

את ההקשר שבו מופיעים המונחים. הלניסמוס מופיע פעם אחת: 'והיה שיא כזה של הלניסמוס 

והתפרצות כזו של ַאלֹופיליסמוס מחמת הטומאה המינית חסרת הגבולות' )ד 13(; ובהמשך מסופר 

על נהירת הכוהנים לקבלת השמן בפליסטרה; האומנם התכוון המחבר לסדר החברתי? יודאיסמוס 

למטרה  סיכום  מעין  הוא  היודאיסמוס'  'שמירת  הצירוף   )1 )ח  אחת  פעם  פעמים.  שלוש  מופיע 

לשם  והסבר  האבות,  חוקי  על  לעבור  שלא  ובלבד  נפשם  את  שהקריבו  המרטירים  של  ולהישג 

 מה עורר יהודה המקבי את האיכרים יושבי הכפרים למרוד בשלטון הסלאוקי. ההיקרות השנייה 

נאמנותו  בגלל  כי  עליו  שנאמר  רזיס,  הזקן  של  השם  קידוש  סיפור  בפתיחת  מופיעה   )37 )יד 

ללמוד  ניתן  לא   )21 )ב  המונח  של  השלישי  האזכור  מן  היהודים.  אבי  נקרא  הוא  ליודאיסמוס 

למונח  משלו  הוראה  ושיווה  יודאיסמוס  המונח  את  טבע  אשר  הוא  ב  מקבים  בעל  לענייננו. 
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הלניסמוס, שפירושו המקורי: דיבור וכתיבה בלשון יוונית תקנית; כיצד אפוא אירע לו למחבר 

)הליכה  ַאלֹופיליסמוס  של  פירושו  ומה  ההקשר?  את  תואמת  שאינה  בדרך  במונחים  שהשתמש 

בדרכי הגוים( בפסוק על ההלניסמוס?

מקבים בספרי  מסופוטמיים  טופוי  3. אימוץ 

על  שנבנתה  המצאה  הוא  הגזרות  סיפור  כי  מוכיח  אינטרטקסטואלי'  'מחקר  המחברת  לדברי 

יסודות של טופוי ידועים. בתעודות מלכותיות מסופוטמיות רווחות דמות המלך הרשע, הפוגע 

ומחזיר  מחדש  אותם  המכונן  הצדיק,  המלך  דמות  ולעומתו  מסורתיים,  ובמנהגים  במקדשים 

בטקסטים  ונשנים  החוזרים  טופוי  הם  לשניהם  המיוחסים  המעשים  לקדמותו.  הישן  הסדר  את 

וחסות  לגיטימציה  משווה  הצדיק  המלך  ידי  על  ובחוקים  בקדשים  הפגיעה  ביטול  הבבליים. 

הספרותית  המסורת  את  הכירו  ו־ב  א  מקבים  ספרי  מחברי  שיסד.  החדשה  לשושלת  אלוהית 

המרד  לפרוץ  הכלכלית  הסיבה  את  לצורכיהם.  שימוש  בה  ועשו  במזרח  שנפוצה  המסופוטמית 

העלימו מן הקורא, ובמקומה הסבירו אותו כתגובה על חילול הקודש ועל פגיעות בדת היהודית. 

כך מוצגים החשמונאים כמִגני האל, ולכן זוכים ממנו להכרה כראויים לשלטון ולכהונה גדולה. 

כל אחד מן המעשים הרעים שספרי מקבים מייחסים לאנטיוכוס אפיפנס אינו אלא טופוס ספרותי 
שראשיתו בספרות המסופוטמית.45

*

כי  מוכיח  מסופוטמיות  בתעודות  ומעשיו  הרשע  המלך  דמות  לעיצוב  )לכאורה(  הדמיון  האם 

אנטיוכוס אפיפנס לא פעל באופן דומה?46 האם דרך משל מציאותם של מעשים אחדים המאפיינים 

את המלך הרשע בסיפורים על נבו־נאיד מפריכה את האמינות ההיסטורית של אותם סיפורים?47 

והאם העובדה שהצעדים שבכתובת הגליל של כורש מאפיינים את המלך הצדיק מוכיחה שכורש 

הוניגמן  של  דומות  לטענות  ובקשר  הבבלים?  כלפי  לב  ברוחב  נהג  ולא  אלה  צעדים  נקט  לא 

דניאל  בספר  הרווחים  השני  ישעיה  של  ה'  עבד  משירי  לשון  מטבעות  האם  אחרים:  בנושאים 

שימוש  והאם  אפיפנס?48  אנטיוכוס  מימי  אירועים  על  באמצעותם  שנמסר  המידע  את  פוסלים 

הוניגמן, סיפורים, עמ' 38, 39, 60, 68–69, 78–80, 96–106, 117–146, 241, 249, 251, 254. המידע שמביאה   45

 S. Witzman, ‘Plotting Antiochus Persecutions’, JBL, המחברת על הטופוי הבבליים נלקח ממאמרו של

pp. 219-234 ,(2004) 123. ויצמן עצמו הדגיש לא אחת כי אין בהקבלות כדי לשלול את המידע שאנטיוכוס 
 הרביעי הטיל על היהודים גזרות דת, ושכל כוונתו להצביע על טופוי משותפים. ראו: שם, עמ' 230, הערה 19, 

עמ' 233–234, והשוו בעמ' 230 על נבו־נאיד.

השוו: קולינס, ביקורת )לעיל הערה 6(, עמ' 209.  46

 P. A. Beaulieu, ‘An Episode in the Fall of Babylon’, JNES, 52 (1993), :על אמינותם הכללית ראו  47

pp. 241-261
על ההשפעה של שירי עבד ה' ראו בין השאר: אפרון, חקר )לעיל הערה 10(, עמ' 111–139.  48
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במטבעות לשון מקראיים )מהם שעברו שינוי והתאמה לסיטואציה הספציפית( בספר מקבים א 
מוכיח שתיאורי הקרבות הם בגדר המצאה?49

המחברת מתבססת על תעודה שנאמר בה על מלך כשדי שכבש את בורסיף הבבלית, כי הכניס   

כֵרשה )מין בצל ממשפחת השושניים( למקדש אזידה )Ezida( והאכיל בו את הכוהנים הבכירים.50 

הוניגמן סבורה שזהו טופוס שעל פיו טפלו ספרי מקבים על אנטיוכוס את האיסור על מאכלים 
כשרים וכפייה של מאכלות אסורים, במיוחד בשר חזיר.51

ההקבלה הזו בעייתית מאוד והמסקנה מופרזת ביותר. הכרשה גדלה בשפע על גדות הנהרות   

ימים בשנה המועדים  )רשימות של  נפוצה בבבל. בהמרולוגיות  ואכילתה הייתה  במסופוטמיה, 

השומרים  הגבוהה  החברה  לבני  הומלץ  ורפואיים  דתיים  ובטקסטים  לכישלונות(  או  להצלחות 

על בריאותם ולאיסטיניסים )כגון המלך אסרחדון( להימנע מכרשה משום שהיא גורמת לגירוי 

עיניים ולהכהיית הראייה. המלצות דומות ניתנו על שורה ארוכה של מזונות פופולריים מן החי 

ומן הצומח, כגון סוגים אחרים של בצלים, שומים, שורשים ועלים של ירקות מסוימים וכן דגים, 

בשר בקר וחזיר,52 כל אחד מסיבות משלו. ברם אכילתם נאסרה רק במספר מקדשים, מהם בימים 

מסוימים בלבד, מהם בכל עת ומהם רק על קבוצה מסוימת וקטנה של כוהנים. מדובר אפוא בטאבו 

מוגבל למדי, ואותו מלך כשדי הפר אותו בכפיית אכילה על הכוהנים הבכירים בלבד,53 ולא על 

כל הכוהנים, על באי המקדש האחרים ועל הציבור הרחב – על אלה לא נאסרה אכילת כרשה, לא 

באותו מקדש ולא בשום מקום אחר, והם הרבו באכילתה. אף אין כל דיווח מטקסט בבלי על כפייה 

של אכילת כרשה על הכוהנים הבכירים במקדשים אחרים.54 האם ניתן אפוא לכנות את הכתוב 

כפיית  על  ונשנים  החוזרים  הסיפורים  נוצרו  פיו  שעל  ולקבוע  טופוס  בשם  המצוטטת  בתעודה 

היהודים לאכול בשר חזיר? אחזור ואבהיר: אכילת בשר חזיר רווחה בבבל באלף הראשון לפסה"נ 

ומעולם לא נאסרה על הציבור הרחב.55 

 ,)4 הערה  )לעיל  המקבי  יהודה  בר־כוכבא,  זה:  לעניין  וראו   .32 עמ'  סיפורים,  הוניגמן,  שקובעת  כפי   49 

כדי  המקראיים  לביטויים  א  מקבים  בעל  שיצר  הווריאציות  על  ושם   ,437–432  ,321–319  ,316–313 עמ' 

להתאימם לאירועים המתוארים על ידו.

התעודה נדפסה אצל ויצמן, רדיפות אנטיוכוס )לעיל הערה 45(, עמ' 234, ושם הפניות קודמות.  50

הוניגמן, סיפורים, עמ' 254.  51

 S. W. Cole, ‘The Crimes and Sacrileges of Nabû-šuma-iškun’, ZA, 84 (1994), p. 241 and ראו:   52

nn. 42-43
ה־ērib bīti )מילולית: באי המקדש( שהאכיל המלך הם בני השכבה העליונה של הכוהנים, ונקראו כך משום   53

שרק הם היו רשאים להיכנס לכל חלקי המקדש. אני אסיר תודה לפרופ' רן צדוק על הבהרה זו ועל שטרח ובדק 

עבורי את החומר הרלוונטי בטקסטים המסופוטמיים האחרים. 

 S. Ermidoro, ‘Food Prohibition and Dietary על סוגי הטאבו שהיו מקובלים בבבל ועל תחולתם ראו:   54

 Regulations in Ancient Mesopotamia’, Aula Orientalis, 32 (2004), pp. 79-91; M. J. Geller,
 ‘Speiseverbot’, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, XII, Berlin 

2009-2011, pp. 640-642
 A. von Driesch, ‘Schwein’, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, :כך  55
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המלך  שגזר  מוחלט  איסור  הנזכרת(  בתעודה  )או  המסופוטמיות  בתעודות  אין  לכך  בדומה   

הרשע על שמירת המנהגים של אחד האלים. גם אין בהם כפייה של השתתפות בתהלוכות לכבוד 

אל שזה מקרוב בא, גזרה מקבילה לאיסור על מילה או התהוללות עם זונות במקדש. המחברת 

המילה  על  איסור  חזיר,  בשר  אכילת  של  כפייה  כי  בהחלטיות  קובעת  ואף  אלה  מכל  מתעלמת 
והתרועעות עם זונות במקדש שבירושלים 'אינם אפשריים מבחינה היסטורית'.56

בעניין בשר חזיר הוניגמן מנמקת את דעתה כדלקמן: 'עבור היהודים ועבור היוונים המעשה   

של נטילת נתח מן הקרבן הגדיר את חברותם בקהילה. מכאן שנכרי לא הורשה ליטול חלק בקרבן, 

אני מבין  ורצונו של זר לעשות זאת – שלא לדבר על כפייתו לכך – נחשב כחילול הקודש'.57 

יוונים. אך מה על כפיית  שהמחברת מתכוונת לכפייה ליטול חלק פעיל בטקס הקרבה שערכו 

 )23 ב   ;46 א  יהודים להקריב בעצמם בשר חזיר ולאכלו )מק"א  בשר תאווה? והאם כפייה על 

לא היה בה כדי לסמל את חברותם בקהילה החדשה של מתייוונים? יתרה מזאת, על זבח במקדש 

הירושלמי וזיהום הספרים הקדושים בחלבו נמסר במקורות הלניסטיים־סלאוקיים שלא היה להם 

הסלאוקית  בהיסטוריה  היטב  בקיאים  היו  ושמנגד  אותם,  הכירו  ושלא  מקבים  לספרי  קשר  כל 

לפרטיה.58 כמו כן בידינו שני מכתבים ששלחו השלטונות הסלאוקיים ליהודים, מכתבים שאינם 

חשודים בזיוף, והמזכירים במפורש את הגזרות הנוגעות למאכלות.59 האם גם המקורות האלה 

אימצו להם את הטופוס המסופוטמי – אם בכלל היה זה טופוס ולא אירוע ספציפי – של כפיית 

אכילה של כרשה, ירק שהיה מותר ופופולרי במקומות של חולין, על קבוצה קטנה של כוהנים 

הכשרים  המאכלות  כל  על  גזרה מקיפה  זה  טופוס  פי  והמציאו על  באחד המקדשים הבבליים, 

היהודיים ובייחוד על כפייה של אכילת בשר חזיר?

על איסור המילה אומרת הוניגמן:  

בתקופה  זהות  כסמן  המילה  את  להגדיר  יש  לאתניות,  בארת  פרדריך  שנתן  הגדרה  לפי 

ההלניסטית. משום כך לא מפתיע שאיסור המילה הפך באותה תקופה להיות סמל לכל צורה 

של לחץ על הקהילה היהודית. יתר על כן, הצפנים התרבותיים של הליטראטים היהודים 

היו זקוקים לנושא מסמל כדי להתייחס למקדש או לברית ]עם האל[ בדרך כלשהי, והמילה 

התאימה לצורך זה. לאור האמור, במושגים היסטוריים, הרעיון שאנטיוכוס אסר על המילה 

הוא לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת.60 

ֶאפימנס  הדריינוס – לא  כי  לי  זכור  ההיסטורית,  הראייה  של  הלוגיקה  לעומק  ירדתי  לא  אם  גם 

)משוגע( כמו אנטיוכוס אפיפנס – אסר על המילה.

XII, Berlin 2009-2011, pp. 322, 325
הוניגמן, סיפורים, עמ' 241, 246, 249, 251, 254, 471.  57     שם, עמ' 254.  56

ראו להלן עמ' 339–341.  58

ראו להלן עמ' 337–338.  59

הוניגמן, סיפורים, עמ' 246.  60
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לבסוף, המידע שמסר בעל מקבים ב על פעילותן של זונות במקדש נראה לא אמין, שכן אין   

לו כל הקבלה בספר מקבים א. היה זה ממין השמועות שהפיצו קנאים יהודים בכל הדורות )ולא 

שהמחבר  עולה   )4 )ד  ב  במקבים  מהפסוק  שונים.  אתרים  ועל  שונות  בנסיבות  בירושלים(  רק 

התכוון לזונות ולא לקדשות, דהיינו לא למין פולחני – שתפוצתו )בדין( ועצם קיומו )שלא בדין( 

שנויים במחלוקת – כי אם לזנות לשמה.61 ואין זה טופוס ספרותי, לא מסופוטמי ולא אחר. גם לא 

התרחשות ש'אינה אפשרית מבחינה היסטורית'. 

המסופוטמי והטופוס  ו־ב  א  מקבים  ספרי  של  4. המבנה 

הטופוס שהמלך הרשע פוגע במקדש והמלך הצדיק מקומם אותו עיצב לדעת המחברת גם את 

המבנה הבסיסי של ספרי מקבים א ו־ב. המחברים כיוונו והובילו את הקורא מנקודת השפל, חילול 

המקדש והשחתתו על ידי אנטיוכוס אפיפנס, אל נקודת השיא והסיום – כינון המקדש מחדש בידי 

זכו לחסותו  ולכן  השושלת החשמונאית. הקורא מבין כי החשמונאים הגנו על אלוהי היהודים, 

וקיבלו ממנו את השלטון. 

לטענת המחברת בספר מקבים ב מייצג יהודה המקבי את השושלת. על פי המסופר הוא הציל   

 ,)8–1 )י  אפיפנס  אנטיוכוס  ימי  בסוף  אותו  וטיהר  עלה  כאשר  אחת  פעם  פעמיים:  המקדש  את 

הספר   .)36–31 )טו  ניקנור  על  הניצחון  אחרי  הבית  הר  על  מחדש  השתלט  כאשר  שנייה  ופעם 

העלה לפני הקוראים דגם של מנהיג המאחד את הסמכות החילונית־הצבאית עם הסמכות הדתית, 

ובכך הכשיר את איחוד הסמכויות בידי השושלת החשמונאית, איחוד  דהיינו הכהונה הגדולה, 

טיהרו  ואנשיו  יהודה  א  מקבים  ספר  פי  על  היהודית.  במדינה  ולמשברים  עמוק  לשסע  שהביא 

זה היה השלב הראשון במעשים הטובים כלפי האל שעשתה השושלת   .)59–36 )ד  את המקדש 

שגולמה בראשית דרכה על ידי יהודה המקבי. בסוף הספר מסופר כי ההנהגה עברה לאחיו שמעון. 

את מקום המקדש תפסו עתה החקרה וארמונו של שמעון. החקרה מייצגת את הטומאה, וארמונו 

של שמעון מייצג את הטהרה. שמעון כבש את החקרה, טיהר אותה מן הטומאה ובנה בה את ביתו. 

טיהור החקרה, שאיימה כל העת על ירושלים, הוא המעשה ששיווה לשמעון הילה מיוחדת ונתן 

הזה בכללותו  בניו על היהודים.62 הטיעון  ושל  וחיזוק לשלטון שלו  לגיטימציה לבניין הארמון 

אמור גם לבסס את דעתה של המחברת שספרי מקבים א ו־ב הם ספרים שושלתיים, וכן שסיפור 

הגזרות הומצא על פי טופוי מסופוטמים.

*

נגד דעתו של ביקרמן. ההנחה שמדובר בפולחן של קדשות סוריות היא נדבך חשוב בשיטתו להסברת הגזרות.   61

הנוסח של כ"י פרמה, פלטינה 2298 )דה רוסי 117; ריצ'לר 1544( למגילת תענית, כ"ג במרחשוון – 'שהושיבו 

בהם זונות' – חסר ערך היסטורי. וראו: ו' נעם, מגילת תענית, ירושלים תשס"ד, עמ' 240–241; וכן מ' קיסטר, 

'על הסכוליה למגילת תענית', תרביץ, עד )תשס"ה(, עמ' 470, הערה 97.

הוניגמן, סיפורים, עמ' 20, 44–45, 99–114, 165, 168, 177, 189, 251.  62



315גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס כמציאות היסטורית  ]21

ויחסו  לא אתעכב כאן על ספר מקבים ב. כאמור לעיל הוא רחוק מאוד מלהיות ספר שושלתי, 

לשמעון שלילי במוחלט. הספר גם אינו גולש מעבר לשנת 161 לפסה"נ, שנה לפני תום ההנהגה 

של יהודה המקבי. אשר לטופוס המסופוטמי ולעיבודו על ידי בעל מקבים א כפי שמציגה הוניגמן:

)א( הספר אינו מסתיים בכיבוש החקרה. אחרי סיפור הכיבוש )יג 49–52(, מתוארות התפתחויות   

רבות, הן באימפריה הסלאוקית והן בארץ יהודה, בעיקר משאים ומתנים ומערכות צבאיות בין 

הצדדים, והספר ננעל ברצח שמעון על ידי חתנו ובניסיון לרצוח את בניו. כיבוש החקרה אינו נקודת 

הסיום של הספר, גם לא נקודת השיא )השנייה(. זו אינה הסֵכמה שעל פיה ערוך החומר המסופוטמי; 

שום  אין  בלבד.  פסוקים  שלושה  א  מקבים  בספר  מוקדשים  ולטיהורה  החקרה  לכיבוש  )ב(   

 ;)1 36 – ה  )ד  פרופורצייה בינם לבין ההיקף והחשיבות ששיווה המחבר לסיפור טיהור המקדש 

שמעון  של  והמינוי  העצמאות  בהכרזת  בשמו  נזכר  אינו  ליונתן,  בניגוד  המקבי,  יהודה  )ג(   

המשולבת בספר מקבים א )יד 27–45(, המסמך הממצה את נימוקיו של שמעון ללגיטימיות של 

שלטונו; 

לשמש  יכלה  לא  שלו  ההנהגה  תקופת  ולכן  גדול,  כוהן  היה  לא  מעולם  המקבי  יהודה  )ד(   

כתקדים וכהצדקה לאיחוד הרשויות בימי המדינה החשמונאית; 

ולהדגיש את המשמעות של  )ה( שמעון לא בנה את ארמונו בחקרה. המחברת מרבה לחזור   

בניין ארמונו של שמעון ורואה בכך הוכחה לדעתה שכיבוש החקרה היה שקול בעיני בעל מקבים 

על  המלחמות  בדבר  הבדויים'  'הסיפורים  כי  קובעת  הוניגמן  מזאת,  יתרה  המקדש.  לטיהור  א 

החקרה נועדו לתת לגיטימציה ויוקרה לארמון של שמעון החשמונאי שנבנה במקום החקרה.63 

48, המזכיר את בניין ביתו של שמעון. ברם לא ִמָּנּה  לראיה היא מפנה את הקוראים למק"א יג 

ְולא מְקצָתּה. הפסוק אינו מדבר בחקרה אלא בגזר שעל גבול מישור החוף. מסופר שם כי לאחר 

כיבוש גזר וטיהורה בנה בה שמעון בית לצרכיו, מן הסתם בית חורף לו ולמשפחתו לפני הפיכתה 

של יריחו למעין בירת החורף )מק"א טז 1, 21(. רק בקטע העוקב )יג 49–52( מדובר על החקרה 

שבירושלים, ואין בו מאומה על ביתו או ארמונו של שמעון.

וביהודה בירושלים  זרה  לעבודה  ומזבחות  בחקרה  צבאית  5. מושבה 

בפירושו של ג'יימס אלן מונטגומרי לספר דניאל הועלתה לראשונה ההשערה שאנטיוכוס אפיפנס 

השערה  התושבים.64  מן  שהוחרמו  אדמות  חולקו  ושלחיילים  צבאית,  מושבה  בירושלים  הקים 

זו התקבלה על דעתם של מספר היסטוריונים וכן של פרשנים של ספר דניאל וספר מקבים א. 

הממצא בשטח די בו כדי לדחות את הקביעה שהסיפורים בדויים. בשרידי החלקלקה של החקרה נתגלו כמויות   63

גדולות של תחמושת שנורתה מן החקרה ואליה – וכן מטבעות רבים של אנטיוכוס אפיפנס ויורשיו עד ימי 

אנטיוכוס השביעי סידטס. לפרסום הראשוני על החפירות ראו: בן־עמי וצ'חנובץ, חקרא )לעיל הערה 16(. 

J. M. Montgomery, The Book of Daniel (ICC), Edinburgh 1927, p. 463. יש להניח כי מונטגומרי   64

הושפע משפע התעודות על ההתיישבות הצבאית התלמית שנחשפו בימיו במצרים. צ'ריקובר וביקרמן קיבלו 

את דעתו.
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הוניגמן מאמצת אותה ובהרחבה רבה,65 בעיקר כדי להוכיח שהפסוקים בספרי מקבים שמדובר 

הקוראים,  את  מטעים  הכפריים66  ובאזורים  בירושלים  זרה  לעבודה  מזבחות  הקמת  על  בהם 

בהתאם למגמתם ליצור את הרושם שהסלאוקים ניסו לכפות על היהודים פולחן ומנהגים יווניים־

הלניסטיים. לדבריה, במציאות היו אלה אתרי פולחן של המתיישבים הצבאיים שהיו להם חלקות 

באזור, ושלהם בלבד, ואיש לא הכריח את היהודים לזבוח בהם או לאכול מן הזבחים.

*

הראיות הטקסטואליות להקמת מושבה צבאית בחקרה אינן עומדות בפני הביקורת:

א. בקינה על מעשיו של אנטיוכוס אפיפנס בירושלים בשנת 168 מופיעה במקבים א המילה   

ובמצרים  בפרס  הקטנה,  באסיה  אך  צבאיות,  מושבות  השאר  בין  המציינת   ,)38 )א   katoikia
בלבד.67 ואולם הספר נכתב עברית, והמתרגם היה בדרך כלל נאמן לאוצר המילים של תרגום 

מופיעה   katoikia המילה  שכן  דומה,  מילה  או  'מושב'  בהכרח  נכתב  העברי  במקור  השבעים. 

לעתים  המתורגמת  בעברית,  'מושב'  למילה  כתרגום  פעמים  עשרה  תשע  השבעים  בתרגום 

תושבי  את  המציין   ,katoikoi התואר  משמש  עצמו  פסוק  באותו  ביוונית.68  אחרות  למילים  גם 

ירושלים היהודים שנפגעו מן הסלאוקים. על פי ההיקרויות של  הקטאויקיות, כמכוון לתושבי 

המילה בתרגום השבעים עולה כי במקור העברי נכתב 'תושבי' או 'יושבי'.69 את הפסוק יש לשחזר 

אפוא כדלקמן: 'וינוסו תושבי )katoikoi( ירושלים בגללם, ותהי מושב )katoikia( נכרים'.

של  העברי  במקור  כי  המחברת  אומרת  בעבר70  שהעליתי  הזה  הפילולוגי  לטיעון  בתגובה   

הפסוק הנדון נכתבה המילה katoikia בתעתיק עברי ובמובן ספציפי של מושבה צבאית, ואילו 

'החופשית',  בהוראתה  דהיינו   ,katoikoi ליוונית  תורגמה  )ירושלים('  'יושבי  העברית  המילה 

כדי להטעים את הניגוד בין המתיישבים הצבאיים הסלאוקים לתושביה היהודים של ירושלים. 

אולם  היווני.  בתרגום  רק  מילה־שורש  באותה  המנוגד  השימוש  נעשה  אפוא,  זו,  הצעה  לפי 

ספק רב אם יש במתרגם של מקבים א ליוונית אפילו ניצוץ של משורר. עיון בתרגום הקטעים 

השיריים המשולבים בספר מורה על כך בעליל. גם קשה להלום את המילה קטאויקיה בתעתיק 

הפיוטיים  ובקטעים  המקראית  בשירה  מצינו  ולא  איכה,  מגילת  בסגנון  קינה  במסגרת  עברי 

 שבספרים החיצוניים ובמגילות הגנוזות ולּו תעתיק אחד של מונח טכני מן הפרסית או היוונית. 

הוניגמן, סיפורים, עמ' 29–32, 44, 232, 281–283, 392, 397, 477, 492, 507.  65

מק"א א 44, 46, 54–55, 58–59; ב 15, 18, 44; מק"ב ו 7, 9, 21; י 2.  66

 B. Bar-Kochva, The Seleucid Army: Organization and Tactics in the Great Campaigns, :ראו על כך  67

Cambridge 1976, pp. 20-47, 54-66, ושם גם על נושאים אחרים הנוגעים להתיישבות הצבאית הסלאוקית.
E. Hatch and H. A. Redpath, A Concordance to the Septuagint, II, Oxford 1897, p. 775  68

שם, עמ' 756  69

 ,507 4(, עמ' 438–439. התגובה של הוניגמן: הנ"ל, סיפורים, עמ'  בר־כוכבא, יהודה המקבי )לעיל הערה   70
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קטע שירי דומה מאוד לקינה הנדונה, ובו הקבלות מילוליות רבות, מופיע במקום אחר במקבים א, 

ומסופר בו שירושלים היא 'שממה כמדבר', המקדש נטוש והעם נתון באבל, וכלי הנגינה שובתים 

ממלאכתם. ועל החקרה נאמר: 'ובני עמים רבים בחקרה מושב )katalyma( לגויים' )ג 45(.

יתרה מזאת: כאמור לעיל, katoikia ציינה מושבה צבאית רק באסיה הקטנה, במצרים ובפרס.   

אינן  לעולם  ישראל,  בארץ  שנוסדו  והמעטות  בסוריה,  שהוקמו  הרבות  הצבאיות  המושבות 

מכונות בשם זה. באיזורים אלה )ובאחרים( למילה הוראה כללית וגמישה למדי. כך עולה למשל 

ב'גיאוגרפיקה', המבוססת על מקורות  ישראל  מההיקרויות שלה בגרסתו של סטרבון על ארץ 

28,2(, ואפילו ערי סדום שמלפני  סלאוקיים: הוא מספר על 'קטאויקיות' יהודיות ליד יבנה )טז 

חורבנן המיתולוגי מכונות על ידיו בשם זה )שם 44; שני האזכורים נלקחו על פי סימנים שונים 

מפוסידוניוס איש אפמיאה, שהוא ומקורותיו הם בבחינת מקורות סלאוקיים(. אעיר עוד כי התרגום 

החוזר ונשנה של המילה 'מושב' ל־katoikia על ידי מתרגמי השבעים, שפעלו באלכסנדריה, אינו 

צריך לעורר תמיהה: המקורות היווניים משתמשים במילה katoikia לציון ישובים רבים במצרים, 

הן בהוראה ספציפית, לאמור מושבות צבאיות, הן באופן חופשי. כך, מספר סטרבון, אשר שהה 

וסייר במצרים מספר שנים, כי הליופוליס הייתה 'קטאויקיה של כוהנים' שעסקו באסטרונומיה 

ובפילוסופיה )יז 29,1(.

ב. בדנ' יא 39 נאמר: 'ועשה למבצֵרי מֻעזים ִעם )צ"ל: ַעם( אלוה ֵנכר, אשר הכיר ירבה כבוד   

צבאית  מושבה  הוקמה  שבירושלים  בדעה  התומכים  ִּבמחיר'.  יחלק  ואדמה  ָּברבים,  והמשילם 

ַעם  'בני  הם  לחיילים,  אדמות  חלוקת  על  מדבר  במחיר',  יחלק  'ואדמה  הפסוק,  סוף  כי  סבורים 

אלוה נכר' המוצבים במבצרים. ואולם התיבה 'במחיר' מופיעה במקרא חמש עשרה פעמים, לרוב 

כמילה נרדפת לכסף מזומן, לעתים בהוראת ערך הכסף ואולי במקום אחד )מש' כז 26( בהוראה 

של תשלום בַעִין )in natura(, ולעולם לא במובן של תמורה בצורת עבודה או שירות. כפי שהראו 

הסלאוקיות  הצבאיות  במושבות  האדמות  זה(,  מאמר  כותב  )וגם  ההלניסטיים  הצבאות  חוקרי 

והתלמיות חולקו לחיילים חינם אין כסף כאמצעי לכלכלתם, כתחליף לתשלום משכורת, ובעיקר 

שירותם  את  ולהבטיח  עליו  להגן  מוטיווציה  ליצור  וכך  במקום  להשתקע  אותם  למשוך  כדי 

באזור לטווח ארוך. הפסוק הנדון עצמו מבהיר כי לא מדובר בחלוקת אדמות לחיילים בחקרה. 

הרישא מדברת ב'מבצרי מעזים' ביהודה, דהיינו בית צור, החקרה וגזר, שבהם הושיב אנטיוכוס 

יכיר', אנשים  זרים.71 הסיפא עניינה בחלוקת אדמות לאנשים 'אשר  'ַעם אלוה נכר' – שכירים 

17( וחילק להם כיבודים ומסר בידיהם את השלטון על הקהילה  שהמלך העדיפם )השוו דב' כא 

רוב  יא את  דניאל  ביטוי המציג בספר  'הרבים',  על  הם שולטים  החיילים.  אינם  היהודית. אלה 

היהודים.  מקרב  הסלאוקי  השלטון  של  תומכיו  אפוא  הם  אלה   ;)34  ,33  ,14 )פס'  ביהודה  העם 

המלכים הסלאוקים נהגו לא אחת להפקיע קרקעות ממתנגדיהם הפוליטיים וממורדים, למכור 

אותן למקורביהם ולתומכיהם במחיר מיוחד ולגבות מהם מסים מופחתים או לפטור אותם חלקית 

על הפסוק ראו עוד להלן, עמ' 336 ובהערה 119 על שלושת המבצרים הסלאוקיים בארץ יהודה.  71
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ממסים, אפילו לצמיתות.72 במקרה דנן נמכרה הקרקע למתייוונים. פרקטיקה דומה נזכרת למשל 

בקטע ממגילות קומראן המתייחס להחרמת קרקעות על ידי אנטיוכוס אפיפנס וחלוקתן לתומכיו 

במצרים: 'ומכר את עפרה',73 והמקביל לכתוב בדניאל – 'ואדמה יחלק במחיר'. 

לעומת זאת, על פי מספר פסוקים בספרי מקבים רק בשלבים מאוחרים יותר איימו הסלאוקים   

להושיב נכרים בארץ יהודה, כנראה גם מתיישבים צבאיים, וזאת רק לאחר שיסלקו את היהודים 

ממקומות מושבם ויבטיחו את שלטונם. כך נאמר כי ערב קרב אמאוס, שנערך בשנת 165 לפסה"נ, 

התכוון המלך 'להושיב בני נכר בכל גבולם ולהנחיל את אדמתם' )מק"א ג 36(. אשר לירושלים, 

במקבים ב מסופר כי בשנתו האחרונה של אנטיוכוס אפיפנס, שנת 164, לפני ההתנגשות בבית 

צור, תכנן ליסיאס להפוך את ירושלים ל'יישוב יווני' )מק"ב יא 2(. בעל מקבים ב, שהתמצא היטב 

במינוח ההלניסטי, כתב oikētērion )יישוב או מושבה(, לא katoikia, דהיינו לא מושבה צבאית. 

אפילו בתקופת הרגיעה המוחלטת בת תשע השנים – 160–151 לפסה"נ – שהשיגו הסלאוקים עם 

נפילתו של יהודה המקבי באלעשה ובריחתם של יונתן ואנשיו למדבר, כאשר בקכידס הקיף את 

יהודה בחגורת מבצרים )מק"א ט 50–53(, לא נאמר דבר על כינון מושבות צבאיות או על חלוקת 

קרקעות לחיילים, לא בירושלים ולא מחוצה לה.

בחקרה  צבאית  מושבה  של  לקיומה  ממש  של  טקסטואלית  ראיה  של  להיעדרה  מעבר   

שלפני  בהצעה  סבירות  כל  אין  זו,  אפשרות  השוללים  טקסטואליים  נתונים  של  ולהימצאותם 

מרד החשמונאים הוקמה בירושלים מושבה צבאית. מושבות צבאיות סלאוקיות נוסדו בשטחים 

חקלאיים מובהקים. כל אחת מעשרות הקטאויקיות הסלאוקיות באסיה הקטנה מוקמה באתר מוגן 

מטבעו, שהיה משופע במים ומוקף בשדות עד קצה האופק )כגון מגנסיה־ָמִניסה והרקֶלאה שליד 

בֵרכות ָפמּוקֶלה המוכרות בימינו כאתרי תיירות ראשונים במעלה(. כיוצא בזה בערים־המושבות 

הצבאי  המרכז  ואפֶמאה(,  אנטיוכיה  )כגון  בסלאוקיס  שנוסדו  הגדולות  הסלאוקיות  הצבאיות 

הסלאוקי בצפון סוריה. דעת לנבון נקל שהמושבות הצבאיות התלמיות, הגם שהיו מוגנות פחות, 

היו מוקפות במרחבים גדולים של אדמות מניבות. הפיכתו של מבצר למושבה צבאית לא נעשתה 

בחפזה בעיצומם של מלחמה או מרד, אלא רק לאחר הרגעת האזור, ולעתים קרובות לאחר עקירת 

התושבים מהסביבה. במצב מלחמה לא היה ניתן לעבד את חלקות החיילים־האיכרים, ומטרות 

המהלך לא היו מתממשות. כל התנאים האלה לא התקיימו בירושלים. החל במסע העונשין של 

אנטיוכוס לירושלים, לאחר כישלונו במצרים בשנת 168, וייתכן שכבר קודם לכן, היה חיל המצב 

בחקרה טרוד כל העת בדיכוי המרידות בירושלים וביהודה; ומאז טיהור המקדש בשנת 164 ועד 

כניעתם של חיילי החקרה בשנת 139 – למעט בשנים 160–151 – היה חיל המצב נתון לסירוגין 

במצור ממושך. בנסיבות כאלה לא היו כל תועלת וכל סיכוי בהקמת מושבה צבאית.

G. A Aperghis, The Seleucid Royal Economy, Cambridge 2004, pp. 99-107 :להסדרים מסוג זה ראו  72

4Q248 )מהדורת א' קימרון, מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים, ג, ירושלים תשע"ה, עמ' 41(; וראו   73

 M. Broshi and E. Eshel, ‘The Greek King is Antiochus :הפרסום הראשון והדיון ההיסטורי בקטע זה

IV (4QHistorical Text = 4Q248’, JJS, 48 (1997), pp. 120-129
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יתרה מזאת, השטחים החקלאיים הסמוכים לחקרה היו מצומצמים ביותר. אין בידינו נתונים   

על גודל החלקות שהקצו הסלאוקים למתיישבים הצבאיים, אולם משפע המידע שהגיע ממצרים 

עולה שחייל רגלי ממוצא אירופי או אנטולי קיבל 30 ארורה, ואילו פרש ממוצא אירופי, אנטולי 

או פרסי־מדי קיבל 100 ארורה )ארורה = 2,736 דונם(. ומדובר בחקלאות שלחין בקרקע שעברה 

מאלה  קטנות  היו  הצבאיים  למתיישבים  הסלאוקים  שהעניקו  החלקות  כי  להניח  אין  השבחה. 

שהעניקו התלמים ומניבות פחות, שכן שתי המעצמות התחרו כל העת על גיוס כוח אדם ממוצא 

אירופי לצבאותיהן והיו מוכנות להשקיע בכך משאבים רבים. השטחים החקלאיים במרחק סביר 

מהחקרה הניתנים לעיבוד ולהשקיה, בדומה לסטנדרד התלמי, מרוכזים בנחל קדרון, מן המפגש 

עם ואדי ג'וז ועד המפגש עם גיא בן הינום. מחמת הפרשי הגבהים ממעיין הגיחון ניתן היה לעבד 

מצפון וממזרח לתחום זה רק שטחים מצומצמים יחסית של חקלאות בעל. שטחי השלחין בנחל 

קדרון היו יכולים לספק חלקות אדמה לכל היותר לעשרות בודדות של חיילים רגלים ולפרשים 

אחדים, לאין שיעור פחות מסדר הגודל הסביר של כוחות השכירים שהוצבו בחקרה. 

המסים ועול  אולימפיודורוס  6. כתובת 

לעניין ההשערה שהכבדת עול המסים הייתה הסיבה האמתית למרד החשמונאים המחברת מרבה 

בשם  סלאוקי  פקיד  של  מינויו  בדבר  בָמֵרָׁשה  בכתובת  שנתגלה  המכתבים'  'תיק  על  להסתמך 

המרידרכייה  נכללה  שבה  הסטרפיה  ופיניקיה,74  סוריה  בקוילה  המקדשים  על  אולימפיודורוס 

הישירה  הסיבה  ועל  היהודי  למרד  שהביאו  האירועים  על  אור  זורה  הזה  'התיק'  לדעתה  יהודה. 

מלמדים  הרביעי,  סלאוקוס  ימי  לסוף  סמוך  לפסה"נ,   178 בשנת  שנשלחו  המכתבים  למרד. 

והגבייה  הנטל  של  רבה  הכבדה  ועל  באזור  המסים  במשטר  מקיפה  רפורמה  על  הוניגמן  לדעת 

על המקדשים ועל כל תושבי הסטרפיה. הניסיון של הליודורוס, 'אשר על העניינים' בממלכה, 

להשתלט על אוצרות המקדש בשנתו האחרונה של סלאוקוס הרביעי, שנת 176 )מק"ב ג(, היה 

תגובה על סירוב או השהיה של תשלום המסים המוגדלים על ידי חוניו הכוהן הגדול – או שהוא 

סיפור דמיוני המסווה את האירוע האמתי: ניסיון לגבות מסים בכוח הזרוע. בעיר התחולל מאבק 

בשאלה אם לקבל את השינויים הפיסקליים. מצד אחד ניצבו המקורבים לשלטון הסלאוקי, כמו 

יאסון ומנלאוס ואנשיהם, שתמכו בדרישות של המלכות, ומצד אחר – קבוצות של סרבני תשלום 

השתלבה  האקטואלית  המחלוקת  הגדול.  הכוהן  חוניו  עמד  שבראשם  פוליטיים,  ואינטרסנטים 

במאבק שהתנהל כבר קודם לכן על השלטון בעיר. היא העצימה את ההתמודדות על השלטון 

והוסיפה לעמוד במוקד האירועים בירושלים בראשית שלטונו של אנטיוכוס אפיפנס. המאבקים 

 H. Cotton and M. Wörrle, ‘Seleucus IV to Heliodoros: :על הכתובת המכילה את 'תיק המכתבים' ראו  74

 A New Dossier of Royal Correspondence from Israel’, ZPE, 159 (2007), pp. 191-205; D. Gera,
 ‘Olympiodoros, Heliodoros, and the Temples of Koilē Syria and Phoinikē’, ibid., 169 (2009),
 pp. 125-155; J.-B. Yon, ‘De Marisa à Byblos avec le courrier de Séleucos IV: Quelques données

sur Byblos hellénistique’, Topoi, Supplement 13 (2015), pp. 89-105, וכן: מה )לעיל הערה 1(.
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הפנימיים גררו תגובה חריפה של אנטיוכוס אפיפנס, שחש בכל הכוח לסייע לתומכיו מיד עם תום 

מסעו השני למצרים, והם אשר הביאו בסופו של דבר למרד היהודי. אמור מעתה: לא גזרות דת 

אלא הכבדת עול המסים, בעיקר על המקדש, ומאבקים פנימיים על השלטון בִצדּה היו הסיבות 

האמתיות למרד המיוחס ליהודה המקבי.75 

*

במבחן  עומדות  אינן  היהודי  למרד  מרכזי  כגורם  המסים  של  התפקיד  בדבר  דלעיל  המסקנות 

המקורות. מאחר שכתובת מרשה פורסמה לראשונה לפני פחות מעשור, ומאחר שסדרי המיסוי 

בכתובת  להבהיר:  יש  הסף  על  היריעה.  את  מעט  ארחיב  וממצה,  מקיף  לדיון  זכו  טרם  ביהודה 

ממרשה לא נאמר דבר וחצי דבר על העלאת מסים, לא על עמי קוילה סוריה ופיניקיה, לא על 

מקדשים, לא על נישומים פרטיים ולא על יהודים. לעומת זאת נזכרת ואף מודגשת בה הגדלה של 

המענקים לצורכי המקדשים.76 כך גם בכתובת דומה מימי אנטיוכוס השלישי שמתועד בה המינוי 
של איש מנהל בכיר בשם ניקנור על המקדשים שמעבר להרי הטאורוס.77

'התיק' ממרשה מכיל התכתבות בין המלך לפקידי ממשל סלאוקים הנוגעים בדבר על מינויו   

המקדשים  על  הממונה  למשרת  המלך,  לשכת  כראש  לכן  קודם  ששימש  אולימפיודורוס,  של 

בקוילה סוריה ופיניקיה. שני עותקים של הכתובת נמצאו במרשה, המרכז המנהלי של אדומאה, 

ואחד בגבל שבלבנון. ההודעה על המינוי פותחת בדברים על דאגתו של המלך לביטחון ולניהול 

המקדשים בכל רחבי האימפריה, על רצונו להיטיב עמם ועל החלטתו לאייש את המשרה בקוילה 

סוריה ופיניקיה, כדרך שמקובל בסטרפיות האחרות. מכאן פונה הכתובת לדברי שבח לסגולותיו 

הנעלות של אולימפיודורוס ולתרומתו למנהל הממלכתי בעבר.78 המשך הכתובת שבור. אולי 

הוניגמן, סיפורים, עמ' 3, 40, 316–377.  75

לעניין ההטבות למקדשים ראו בכתובת, שורות 33–36.  76

 J. Ma, Antiochus III and the Cities of Western Asia Minor, וראו:   ,SEG 37 no. 1010 הכתובת:   77

Oxford 1999, pp. 288-292
ראו בטקסט אצל כותן וורלה, סלאוקוס הרביעי )לעיל הערה 74(, שורה 13 ואילך. הכתובת מאריכה בזכויותיו   78

מי ששימש  ניכר במעמדו של  פיחות  היה משום  אולימפיודורוס בעבר משום שבמינוי החדש  ובמעשיו של 

כראש לשכת המלך. כך גם בכתובת המינוי של ניקנור על המקדשים באסיה הקטנה, תפקיד נכבד בהרבה 

מזה של אולימפיודורוס. גם ניקנור כיהן קודם לכן כראש לשכת המלך, ודחה כמה משרות אחרות שהוצעו 

לו. כתב המינוי שלו מאריך לא פחות מכתובת אולימפיודורוס במעלותיו של הממונה החדש. פירוט סגולותיו 

המסים  במערך  לכת  מרחיקת  ברפורמה  מהצורך  נבע  שמינויו  כך  על  אפוא  מעיד  אינו  אולימפיודורוס  של 

ובשיעורם בקוילה סוריה )וביהודה(. בכל מקרה הגברת הפיקוח על המקדשים, משימה לא קלה כשלעצמה, די 

היה בה כדי להצדיק את פירוט כישוריו של הממונה החדש. בהקשר זה ראוי להבהיר גם שניים מן המשפטים 

החשובים בכתובת: 'מאחר שמאומה אינו יכול ליטול מן האושר המזומן )לבני האדם( ללא רצונם הטוב של 

האלים, הסדרנו )המלכים הסלאוקים( למן ההתחלה שהמקדשים )ἵνα μὲν τὰ... ἱερὰ( אשר נכונו בכל שאר 

הסטרפיות יקבלו את הכיבודים המסורתיים יחד עם טיפול הולם, ו)τῶν δέ( מאחר שהעניינים )הניהול השוטף( 
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היה בהמשך פירוט מסוים של הסמכויות שהוטלו על הממונה. מהשוואה לכתובת ניקנור מאסיה 
הקטנה נראה שהיה זה בעיקרו רק ניסוח כללי.79

עצמם,  למקדשים  או  אחרות80  בסטרפיות  המשרה  לנושאי  הנוגעים  אחרים  אזכורים  פי  על   

מסתבר כי על אולימפיודורוס הוטלו תפקידים אלה: לדאוג לביטחון המקדשים,81 למנוע מעשי 

שוד וביזה, לסייע למקדשים בתקופות מלחמה ובעתות מצוקה בהספקת מצרכים ובפעולות בנייה 

ושיפוץ, לתרום לצורכי עבודת הקרבנות בשם המלכות,82 וכמובן לבדוק כמה ראוי לתרום ולוודא 

שלא נעשה שימוש לרעה בתרומות. לעתים גם הוענקו למקדשים קרקעות לעיבוד, והוטל עליהן 

מס מוקטן.83 כן הוטל על הממונה לפקח על הנעשה בתוך המקדשים פנימה. המקדשים היו מעין 

כספות שהצטברו בהן אוצרות וכספים של הציבור ושל גורמים פרטיים, וכתוצאה מכך הם תפקדו 

וגם הלוואות קטנות.84  ודתיות, אשראי ליזמות פרטיות  כעין בנקים למימון הוצאות ציבוריות 

הוסתרו בהם כסף 'שחור' ואמצעים פיננסיים אחרים למימון פעולות חתרניות והמרדה של גופים 

אופוזיציוניים שפעלו בתמיכת מעצמות זרות.85 המקדשים הפיקו הכנסות ניכרות מכל הפעולות 

ניתנו סמכויות הכרעה במחלוקות שהתעוררו בעניין הבעלות על קרקעות  גם  האלה. לממונה 

נבון  זה  יהיה  כי  )ב(ממונה על הטיפול ]ים[ בדברים האלה, קבענו  )נמצאים( חסרים  ופניקיה  סוריה  בקוילה 

 δέו־  μέν הפרטיקולות   .)27–17 )שורות  האלה'  הדברים  של  נאותה  הסדרה  לשם  יתמנה  שאולימפיודורוס 

)שורות 20, 23( אינן מציינות ניגוד כלשהו )'מצד אחד ]...[ ומצד שני'; בניגוד לדעת כותן וורלה, סלאוקוס 

41(, שכן אין ניגוד בתוכן של שני המשפטים. כמקובל לא אחת ביוונית –  198, הערה  הרביעי ]שם[ , עמ' 

ולא רק במחרוזות ארוכות כמו זו שלפנינו – הן רומזות על זיקה מיוחדת בין המשפטים ועל התפתחות שתוצג 

במשפט העוקב. מבנה זה מופיע לעתים גם ללא סיבה נראית לעין, ואפילו כאשר המשפט השני אינו מבשר 

על כל התפתחות מיוחדת. למקרה מן הסוג האחרון ראו בנוסח המלא של הכתובת, שורות 32–33, אצל: גרא, 

אין  כך  משום  בעליל(.  שגוי   ,131 עמ'  שם,  גרא,  של  )התרגום   129 עמ'   ,)74 הערה  )לעיל  אולימפיודורוס 

להסיק מן השימוש בפרטיקולות על כוונות להעלות מיסים או להטיל מיסים חדשים. מטרת הכתוב להצביע 

על רצונו הטוב של המלך כלפי המקדשים בקוילה סוריה ופיניקיה ולהפיג את החששות לנוכח המינוי החדש; 

ואולי התכוון הכותב גם לרמוז שמידע מקרוב על מצב המקדשים יאפשר להגדיל את הסיוע בשעת הצורך. בין 

כך ובין כך, הדובר ניסה לרכך את המשמעויות השליליות האפשריות של הטלת הפיקוח עבור התושבים )ראו 

להלן על תפקידו של אולימפיודורוס(, אבל לא כתב דבר על הטלת מסים או הכבדת נטל המס. על השאלה אם 

הוטלו מסים או אם הוגדל שיעורם אין מענה בכתובת כי אם בנתונים אחרים שיובאו להלן.

ניקנור מופקד )לעיל הערה 77( על 'ההכנסות )של המקדשים( ועניינים אחרים' )שורות 38–39(.  79

 ,)74 הערה  )לעיל  אולימפיודורוס  גרא,  ראו:  האפיגרפיים  במקורות  שנזכרו  המשרה  נושאי  על  סקירה   80 

עמ' 134–137.

שורות 15, 17, ספק אם לפנינו רק דפוס קבוע ושגרת לשון, כדעתם של כותן וורלה, סלאוקוס הרביעי )לעיל   81

הערה 74(, עמ' 196.

כך בכתב המינוי של ניקנור, שורה 33, והשוו בכתב הזכויות ששלח אנטיוכוס השלישי ליהודים, קדמוניות   82

היהודים יב, 140, וכן מק"ב ג 2–3

ראו: אפרגיס, כלכלה )לעיל הערה 72(, עמ' 108–113.  83

שם, עמ' 154.   84

ראו להלן עמ' 327–328.  85
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הממונה  מנגנון  של  השוטפת  הפעילות  מימון  פיקדונות.  על  לכך  ובדומה  המקדשים  שהחזיקו 
הוטל בחלק מן המקרים על המקדשים.86

הממונים הוסמכו לגבות מס מן המקדשים. המס היה נמוך, בשיעור 8–10 אחוזים מן ההכנסה   

השנתית של המקדשים ולא אחת הרבה פחות. היו מקדשים ששוחררו ממסים, מהם רק לזמן קצוב 

והרגישות  והמזרחי  היווני  בעולם  המקדשים  חסינות  של  המסורת  בעקבות  לצמיתות.87  ומהם 

המקומית לכבודם ולזכויותיהם של שכבת הכהונה והאתרים המקודשים, נזהרו הסלאוקים שלא 

מהטלת  לחלוטין  נמנעו  הממון  תאבי  התלמיים  השלטונות  אפילו  העול.  את  עליהם  להכביד 

מסים על המקדשים, ואם נעשה ניסיון כזה, הם חזרו בהם חיש מהר מכוונתם לנוכח התגובה של 

הציבור המצרי. כאשר נקלעו המלכים הסלאוקים למצוקה כספית, הם העדיפו להוציא בחשאי 

נהרג  מקדשים,  עם  שהיטיב  השלישי,  אנטיוכוס  אפילו  במקדשים.  שהצטברו  ואוצרות  כספים 

כאשר ניסה לשדוד מקדש. הייתה זו דרך מהירה להשיג כסף, וניתן היה לטשטש בה את העקבות 

ולהימנע מלעורר עוינות מתמדת. המחאה על הוצאת כספים ממקדשים הייתה לרוב קצרת מועד 

וחולפת, בעיקר משום שמעשים כאלה נעשו אך פעם או פעמיים בדור – למעט בימי אנטיוכוס 

אפיפנס, שהרבה בהם יחסית לקודמיו.

מדי שנה בשנה  בו  נאגרו  הירושלמי משך בהכרח את תשומת לבם של השליטים.  המקדש   

פיקדונות לא רק מיהודה ומארץ ישראל. בין המפקידים היו גם אנשים רבים מארצות הסביבה, 

שבטחו  יותר  הרחוקה  הגולה  יהודי  מקרב  גם  ואולי   ,)11 יד  )מק"ב  טוביה  מבני  הורקנוס  כגון 

יהודים  ששלחו  השקל  מחצית  תרומות  רבות  שנים  במשך  במקדש  הצטברו  כן  כמו  במקדשם. 

מהתפוצות. הייתה זו מן הסתם גם שיטה בדוקה להעברת כספים למטרות סמויות. במקדש נאגרו 

קנסות על עברות דתיות )קדמוניות היהודים יב, 145–146(, ומטבע הדברים גם תרומות להקדש, 

מקצת מתנות כהונה וכן נכסי דלא ניידי מתרומות, מצוואות ומהפקעות שהפכו לרכוש המקדש 

בצורת  שעוצבו  ובכסף  בזהב  הקדש  מתנות  של  ערכן  היה  במיוחד  רב  אלה  מכל  ֵּפרות.  והניבו 

גפנים, שרשראות, שרביטים, כתרים, איברי גוף )בעיקר ידיים ורגליים( ועוד שכיות חמדה. לפי 

'הצהרתו' של חוניו הכוהן הגדול – שלא הייתה בהכרח מדויקת, אבל מן הסתם לא מופרזת – סכום 

ההפקדות במזומן בלבד עמד על 400 כיכר כסף ו־200 כיכר זהב )מק"ב ג 11(. על פי היחס בין 

הכסף לזהב בתקופה ההלניסטית, מדובר בסכום עתק שהיה שווה לכל הפחות ל־2,400 כיכר כסף 

)ואפשר עד כדי 50 אחוז יותר(, כמעט פי שניים וחצי מסכום הפיצויים השנתי שהסלאוקים היו 

אמורים להעביר לרומאים מדי שנה בשנה במשך שתים עשרה שנים, כפיצויי מלחמה לאחר קרב 

מגנסיה. מסתבר כי השלטונות נזקקו למידע מתמיד ועדכני על ההון שהצטבר במקדשים, כדי 

בעותק  ראו  לעיל.  הנזכר  ניקנור  של  המינוי  בדבר  מקומיים  פקידים  שני  בין  מהתכתבות  ללמוד  ניתן  זאת   86

 H. Malay, ‘A Copy of the Letter of Antiochus III to Zeuxis (209 B.C.)’, לפריגיה:  שנשלח 

 H. Heftner and K. Tomachitz (eds.), Ad Fontes! Festschrift Gerhard Dobesch, Wien 2004, 
pp. 407-417

ראו: אפרגיס, כלכלה )לעיל הערה 72(, עמ' 105–113.  87
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שיוכלו להעריך את היכולת הכלכלית של התושבים ולקבוע בהתאם את שיעורי המסים לסוגיהם, 

כדי לאתר מעלימי מס וגם כדי לחשוף התארגנויות פוליטיות. על אלו נוספו בדיקת החובות של 

המקדש כדי לשקלל נכונה את המאזן הכספי, את גובה המסים ואת זכאות המקדש לסיוע. 

מאחר שאולימפיודורוס היה מופקד לא רק על המקדש הירושלמי כי אם על מקדשים רבים   

הירדן  עבר  ישראל,  ארץ  את  שכלל  הגדול  במרחב  דהיינו   – ופיניקיה  סוריה  קוילה  רחבי  בכל 

המזרחי, דרום סוריה והלבנון עד הנהר אלכביר – ועל הגופים האתניים והשבטים הרבים שאכלסו 

מרחב זה, הייתה לו תעסוקה רבה. הוא לא היה ממונה על המסים האזרחיים למיניהם, שאלמלא 

כן היה הדבר מצוין במפורש. על המסים בסטרפיות הסלאוקיות היה ממונה הדיאויֶקֶטס, שנקרא 

לעתים גם 'אשר על ההכנסות'. תפקידו היה תובעני לא פחות, ואולי יותר, ועמד לרשותו מנגנון 

נפרד. משרה זו אוישה לא רק בכל סטרפיה כי אם גם בכל מרידרכיה.88 כך בירושלים הופקד על 

הגבייה איש צבא בשם ססטרטוס )מק"ב ד 29(; ואולי היה זה רק מינוי לשעת חירום.

כדי שניתן יהיה להעריך אל נכון את המורכבות של מערכת המסים שהוטלו על הציבור והיחיד   

ושל גבייתם ולצורך הדיון העוקב, אמנה את סוגיהם:89 )א( פֹורֹוס: ההיטל השנתי הקבוע אשר 

סימל את תלותו של העם או הגוף האתני בשלטון הסלאוקי. האחריות לאיסופו ולפירעונו הוטלה 

על ראש העם, הֶאתנרֶכס, ואצל היהודים – על הכוהן הגדול, שמתוקף תפקידו עמד בראש העם. 

דרך המימון של הפורוס הייתה נתונה לשיקול דעתו של כל אתנרך ואתנרך. שיעור הפורוס השנתי 

6,000 דרכמות כסף( ונשאר יציב   = 300 כיכר כסף )כיכר כסף  ביהודה עמד ככל הנראה סביב 

במשך השנים;90 )ב( מעשרות )dekatai(: מס מן התוצרת החקלאית – פרי האדמה והעץ ומשק 

החי – שהוטל על הכפריים, ושנגבה מהם באופן אישי על ידי חוכרים מקומיים או על ידי מנגנון 

השלטון. השם מעשרות אינו משקף את שיעור המס. ממקומות אחרים באימפריה הסלאוקית ידוע 

על מס תמרים, חרדל, עצי יער, ציד, עבדים, מלאכה ואפילו מס על חגים וחגיגות;91 שיעור המס 

נקבע כל שנה מראש בהתאם ליבול הצפוי; )ג( מסים אישיים בשיעור קבוע )במצרים התלמית 

על הממונים הסלאוקים על המסים ראו: שם, עמ' 226, 295.  88

דיון זהיר במערכת המסים הסלאוקית ביהודה ראו: מ' שטרן, התעודות למרד החשמונאים, תל אביב תשכ"ה,   89

עמ' 98–103. החומר הסלאוקי החדש והמחקרים הרבים על אוסטרקונים ופפירוסים שנתגלו במצרים, בעיקר 

הנתונים הסטטיסטיים שפורסמו בשנים שחלפו, מחייבים לשנות כמה ממסקנותיו. הדיון של אפרגיס במערכת 

שהכוהן  המוטעית  ההנחה  כגון  השורה,  את  מקלקלות  מקביעותיו  כמה  אבל  יותר,  מעודכן  ביהודה  המסים 

הגדול ביהודה היה החוכר של המסים האינדיווידואליים, והקביעה התמוהה שהסלאוקים הטילו מסים מיוחדים 

 ,)72 הערה  )לעיל  כלכלה  אפרגיס,  ראו:   .)35–34 י  מק"א  של  שגויה  )קריאה  והחגים  השבת  שמירת   על 

עמ' 166–171.

מק"א יג 28; מק"ב ד 8; המלחמה היהודית א, 61; קדמוניות היהודים יג, 247; מק"ב ד, 24 מתייחס כנראה   90

לשוחד ולא להכפלת הפורוס. ידיעה ברורה על תשלום קבוע של פורוס שנתי (annuum stipendium) בשיעור 

 .21 ,4  ;17 ,5 300 כיכר כסף ששילמו היהודים לסלאוקים נמצאת אצל סולפיקיוס סוורוס, כרוניקה ב,  של 

לאור ההקשר לא נראה שסולפיקיוס סוורוס נטל את הידיעה מספרי מקבים או מיוספוס.

על סוגי המסים בממלכה ראו: אפרגיס, כלכלה )לעיל הערה 72(, עמ' 153.  91
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על פי אומדן הרכוש(: ביהודה – מס הגולגולת, המקנה, הכתר והמלח; )ד( מכסים – היטלים על 

סחורות שנגבו במעברים טבעיים ובנקודות הגבול בין הסטרפיות וגם בין המרידרכיות, יחידות 

המשנה של הסטרפיות. לא ידוע על מסים שהוטלו על מסחר ושירותים שוטפים, מן הסתם בגלל 

קשיי הגבייה. ברשותנו מידע רב על מסים נוספים שהוטלו במצרים התלמית: מס צמר, מס דגים, 

מס מרעה, מס ברונזה, מס סכרים, מס שוטרים, מס לֵבנים, מס עסקים )על פי חוזים(, מס שירותים 

ועוד כהנה וכהנה. 

האם נוסף על המסים שנמנו לעיל הוטל מס על המקדש הירושלמי? האם הוא הוגדל בשלב   

כלשהו כצעד של ענישה? ומה היה שיעורו? בידינו מספר עדויות ישירות ועקיפות בעניין זה: 

 200 בשנת  יהודה  ארץ  כיבוש  עם  ליהודים  השלישי  אנטיוכוס  שהעניק  הזכויות  בכתב  א.   

כללו  אלה  למקדש.  מופלגות  הטבות  מפורטות   )144–138 יב,  היהודים  )קדמוניות  לפסה"נ 

הקצבות לצורכי המזבח ופטור ממכסים על חומרי בנייה למקדש, ויתור כולל לצמיתות על מסים 

כלשהם לחברי מועצת הזקנים, לכוהנים ולעובדי המקדש האחרים, ואפילו פטור ממסים לתושבי 

ירושלים למשך שלוש שנים ולאחר מכן הפחתה של שליש משיעור המסים המקובל. הוויתורים 

וההטבות לתושבי ירושלים נוגעים למסים שהיו קיימים בתקופת השלטון התלמי, וניתנו כהכרת 

לעזור  וכדי  מעירם  התלמי  המצב  חיל  בגירוש  לסלאוקים  העיר  בני  שהושיטו  הסיוע  על  טובה 

לשיקומה של ירושלים מפגעי המלחמה. אנטיוכוס לא הכריז על ויתור על הפורוס השנתי על ארץ 

יהודה, שכן ההטבות ניתנו רק לתושבי ירושלים, ובוודאי משום שהיה זה תשלום אשר סימל יותר 

מכול את קבלת מרות השליט. משמעותית לענייננו העובדה שאין בתעודה מאומה על ויתור על 

מסים מן המקדש עצמו, בעוד שמפורטים הקצבות לצרכיו ופטורים לעובדיו. משום כך ומאחר 

שהתלמים לא הטילו מס על מקדשים, הכף נוטה למסקנה שאנטיוכוס השלישי מצא לנכון שלא 

לנקוט מדיניות שונה בשל רצונו לקרב אליו את היהודים. תמיכתם הייתה חיונית באותה שעה 

בגלל מעמדה הגאו־פוליטי של ארץ ישראל בין שתי המעצמות ההלניסטיות הגדולות.

ב. זמן קצר לפני מותו של אנטיוכוס אפיפנס בפרס, בשנת 164, איים ליסיאס, העוצר ו'אשר   

על העניינים' בממלכה, כי יטיל על המקדש 'מס כסף כעל שאר מקדשי הגויים' )מק"ב יא 3(. האם 

ניתן ללמוד מכאן כי המקדש היה פטור מכל מס, או שליסיאס התכוון להשוואת שיעור המס לזה 

שהיה נהוג במקדשים אחרים, דהיינו להעלאת שיעור המס? לאור העולה מן הדיון בתעודה הבאה, 

אני נוטה לאפשרות השנייה. מכל מקום ניתן ללמוד מאזכור זה שבימי אנטיוכוס אפיפנס לא חל 

כל מס על המקדש, או שהיה זה מס שנפל משמעותית מזה שהוטל על מקדשים אחרים בסטרפיה 

ומעבר לה, מס שכאמור לעיל היה כשלעצמו נמוך למדי. 

 )45–25 י  )מק"א  יונתן  של  ההנהגה  בימי  ליהודים  הראשון  דמטריוס  ששלח  באיגרת  ג.   

הכריז המלך על ביטול המסים האישיים לכל סוגיהם ופירט אותם: מס הזרע, פרי העץ, המקנה, 

הכתר והמלח. נוסף על כך העניק המלך למקדש את ההכנסות מהעיר עכו ומהסביבה החקלאית 

הרחיק  אף  הוא  לצורכי המקדש.  15,000 שקל  וכן הקצבה שנתית של   )khōraה־( לה  השייכת 
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לכת בנדיבותו וקבע כי המקדש יקבל את ההקצבה הזו עבור כל השנים הקודמות שבהן לא תרמו 

השלטונות כספים למקדש, לאמור: מראשית המרד. מלשון התעודה עולה גם כי המלך ויתר על 

תשלום הפורוס.92 שני פסוקים בתעודה מכריעים לעניין מס המקדש. הדובר הוא המלך דמטריוס 
הראשון )מק"א י 41–42(:93

ועתה הִיְתרה אשר )היהודים( לא העבירו מן החובות94 כפי )שהוטלו עליהם( בשנים   )41(

אלה  על  ונוסף   )42( הבית:  לעבודת  אותה  ייתנו  )היהודים(  הם  ואילך  מעתה  הראשונות, 

חשבון  לפי  החובות{95  }מן  לקחתי  אשר  שקל  אלפים  חמשת  והוויתורים(,  )ההטבות 

שהם  משום  ביטול(  ויתור,  שמיטה,  )מלשון  יישמטו  הם  גם  בשנה,  שנה  מדי  )הערכה(96 

מגיעים לכוהנים העובדים בקודש.

הפסוק השני – שאולי בתעודה המקורית, אשר תורגמה פעמיים, קדם לפסוק הראשון – מבהיר 

5,000 שקלי כסף. הפסוק הראשון  כי השלטונות הסלאוקיים נטלו מן המקדש מדי שנה בשנה 

מתייחס לחובות שהצטברו על מס המקדש בשנים שהסלאוקים לא היו מסוגלים לגבותו. 

שיעור המס הנזכר, 5,000 שקלים כסף )שקל = 2 או 4 דרכמות(97 לאמור 1.66 או 3.32 כיכר,   

דמטריוס  שהציע  השנתית  העזרה  מסכום  שליש  זה  היה  האוזן,  את  לסבר  כדי  זניח.  סכום  הוא 

על הוויתור של דמטריוס על הפורוס ראו: שטרן, התעודות )לעיל הערה 89(, עמ' 98; שטרן הצביע שם על   92

ניסוח הפסוק במק"א י 29.

 (41) καὶ νῦν τὸ πλεονάζον ὅ οὐκ ἀπεδíδοσαν ἀπὸ τῶν χρειῶν ὡς ἐν τοῖς πρώτοις ἔτεσιν, ἀπὸ τοῦ  93

 νῦν δώσουσιν εἰς τὰ ἔργα τοῦ οἴκου: (42) καὶ ἐπὶ τούτοις πεντακισχιλíους σíκλους ἀργυρíου οὓς
 ἐλάμβανον {ἀπὸ τῶν χρειῶν}τοῦ ἁγίου ἀπὸ τοῦ λόγου κατ̓ ἐνιαυτὸν, καὶ ταῦτα ἐφιέται διὰ τὸ

ἀνήκειν αὐτὰ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν
כך יש לתרגם גם בפסוק 42 את המילה τὰ χρεíα. לאור ההקשר התרגום 'צרכים' וכדומה שנקטו המתרגמים   94

סטה  ליוונית  המתרגם  אחרים,  במקרים  כמו  זה,  במקרה  אפשרי.  אינו  השבעים(  פי  )על  לעברית  החדשים 

מאוצר המילים המקראי־היווני, מתוך ידיעה שהוא מתרגם חזרה ליוונית תעודה שנכתבה במקורה יוונית ועל 

χρεíα הוראתו  15, שבו  פי כללי הדיפלומטיקה )=מדע התעודות( היוונית. כך עשה המתרגם גם במק"א יג 

בבירור חובות.

את המילים 'מן החובות', שאין להן כל מובן סביר סביר בהקשר הנתון, יש להשמיט. הן אינן אלא כפל העתקה   95

של אותן מילים מן הפסוק הקודם. וראו את המילה ἀπὸ המופיעה לאחר המילים ἀπὸ τῶν χρειῶν. העובדה 

שלפנינו כפל העתקה משתקפת ביתר שאת בנוסח של כתבי היד אלכסנדרינוס וונטוס והמינוסקולים התלויים 

41. כתב יד לנינגרד  χρειῶν ὡς ἐν τοῖς πρώτοις ἔτεσιν, הזהה למשפט המלא שבפסוק  בהם, הגורסים: 

לתעודה  יוספוס  של  בפרפרזה  מסתייעות  דלעיל  המסקנות   .χρειῶν […] κατ̓ ἐνιαυτόν גורס:  לעומתם 

)קדמוניות היהודים יג, 55(, המבוססת כמסתבר על נוסח מדויק יותר של מקבים א היווני.

ניתן ללמוד מכאן כי השיעור הרגיל עמד על 5,000 שקלים, אף שמדי שנה בשנה נעשתה הערכה מחודשת   96

של הסכום.

לעניין ערכו של השקל ראו: א' רפפורט, ספר מקבים א: מבוא, תרגום ופירוש, ירושלים תשס"ד, עמ' 259,   97

J. A. Goldstein, I Maccabees, New York 1976, p. 413 והפניות ביבליוגרפיות שם, כגון
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הראשון למקדש; רבע מסכום המענק החד־פעמי שנתן אנטיוכוס השלישי למקדש עבור קרבנות, 

שמן יין וסולת )קדמוניות היהודים יב, 40; והיה זה חלק בלבד מן המענק של אנטיוכוס השלישי 

למקדש(; אחוז זעיר מסכום הפורוס השנתי )כיכר = 3,000 או 1,500 שקל; הפורוס השנתי עמד 

על 300 כיכר ויותר(; והיה זה סכום שהספיק למשכורת שנתית של כשלושים ושלושה חיילים או 

כשישים ושישה חיילים רגלים )לפי תשלום של דרכמה אחת ליום כנהוג – עבור עשרה חודשי 

משכורת בלבד(. מדובר אפוא במס סמלי בלבד.

מאימתי הוטל המס הזה, והאם הוא היה גבוה יותר בתקופה שקדמה לימי דמטריוס הראשון?   

בפרק הראשון של ימי שלטונו של דמטריוס הראשון הצליחו הסלאוקים לדכא סוף סוף את המרד 

במדבר,  מקלט  המורדים  מצאו  שנים  תשע  במשך  מירושלים.  המורדים  את  ולהרחיק  ביהודה 

בהנהגתו של יונתן, בשעה שבמקדש כיהן אלקימוס, נאמן השלטון. ארץ יהודה הייתה מוקפת 

שהחשמונאים  לכך  רמז  כל  ואין  הראשון,  דמטריוס  שהקים  סלאוקיים  מבצרים  של  בשורה 

ותומכיהם הנרדפים סיכנו את ההגמוניה הסלאוקית בצורה כלשהי. האם דווקא בשלב זה החליט 

דמטריוס הראשון להפחית את מס המקדש לשיעור מזערי? קשה לקבל זאת לאור המידע על רצונו 

של ליסיאס להטיל את מס המקדש על היהודים – או להגדיל אותו – לקראת סוף ימי אנטיוכוס 

אפיפנס. אם התכוון ליסיאס לעצם הטלת המס, ניתן ללמוד שמס המקדש הוטל לראשונה בימי 

וקרוב  נמוך,  היה  שהוא  הרי  המס,  בהגדלת  לאיים  רק  ליסיאס  התכוון  ואם  הראשון;  דמטריוס 

לוודאי ששיעורו לא עלה באופן משמעותי על 5,000 שקל כסף לשנה, כבימי דמטריוס הראשון. 

בדרך  לעגן  אולימפיודורוס, שרצה  לכהונתו של  הוטל בשנים הראשונות  אפשר שמס המקדש 

זו את מעמדו כממונה על המקדש הירושלמי, ואולי בתגובה על פרשת הליודורוס, או רק בימי 

אנטיוכוס אפיפנס. אם כך ואם כך, היה זה מס סמלי. לא מס המקדש הוא שהמריד את היהודים נגד 

השלטון הסלאוקי. 

ראוי לעיין עוד בכתובת אולימפיודורוס ובהשלכותיה האחרות. משרת הממונה על המקדשים   

בימי אנטיוכוס  – החל  או בלעדיו  גדול  כוהן  – בצירוף התואר  ידועה מכתובות מאסיה הקטנה 

השני. מדוע אוישה המשרה בקוילה סוריה ובפיניקיה דווקא בשנת 178? כפי שהראו חנה כותן 

ומיכאל ורלה, הראשונים שפרסמו ופירשו את 'תיק המכתבים' ממרשה, בתקופת השלטון התלמי 

בארץ ישראל, במשך כל המאה השלישית לפסה"נ, החזיק במשרה המושל של האזור. המושל 

התלמי האחרון של קוילה סוריה ופיניקיה, תלמי בן דורימנס, ערק משירות התלמים עם הניצחון 

על  להשתלט  הסלאוקי  למלך  וסייע   ,200 בשנת  פניאון־בניאס,  בקרב  השלישי  אנטיוכוס  של 

השטח שמדרום למקורות הירדן עד גבול מצרים. בתמורה זכה ליחס מיוחד והמשיך לכהן כמושל 

בתפקידו  להחזיק  התמיד  וגם  באזור,  הסלאוקי  השלטון  ימי  בראשית  ופיניקיה  סוריה  קוילה 

הנוסף כממונה על המקדשים. כאשר סיים את שירותו, כמסתבר לקראת שנת 178, הופרדו שני 

התפקידים. כמקובל בסטרפיות הסלאוקיות, מונה מושל חדש, ואולימפיודורוס קיבל את משרת 

הממונה על המקדשים. הצורך בשינוי נבע מן הסתם גם מן ההכרה שהמקדשים באזור זקוקים 

177, חל מועד הפירעון הסופי של תשלום  שנה לאחר מכן, בשנת  יותר מבעבר.  יעיל  לפיקוח 



327גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס כמציאות היסטורית  ]33

הכספי  הלחץ   98.189 בשנת  אפמאה  בחוזה  הסלאוקים  על  הרומאים  שהטילו  המלחמה  פיצויי 

אילץ את סלאוקוס הרביעי לתור אחר מקורות מימון חדשים, וכך נוצרה מתיחות עם הכוהנים 

והאוכלוסייה,99 אבל לא בגלל גביית מס זעום – אם אמנם הוטל בשלב זה – כי אם משום שהפיקוח 

ההדוק על המקדש צפן בחובו ליהודים קשיים וסיבוכים מסוג אחר.

המכתבים ממרשה אכן מסייעים להבין את העיתוי של פרשת הליודורוס, שנתיים לאחר מינוי   

אולימפיודורוס לִמשרתו. הממונה החדש, שבניגוד לקודמו היה פנוי לתפקיד זה בלבד, התאמץ 

להצביע על הישגים, במיוחד לנוכח המצוקה הכספית של שלטונות אנטיוכיה, וכרה אוזן לכל 

שמועה ודבר רכילות על הנעשה במקדשים. כבר הראו אביגדור צ'ריקובר וההולכים בעקבותיו 

שצירוף האמור במקבים ב על פרשת הליודורוס לדיווח של יוספוס ב'מלחמה היהודית' על הרקע 

למאבק הפנימי בירושלים בתוספת הסיפור על יוסף בן טוביה ובנו הורקנוס בן טוביה ב'קדמוניות 

היהודים', מאפשר להסביר את פרשת הליודורוס.100 שמעון, ראש הִמנהל של המקדש, אחיו של 

מנלאוס, שנמנה עם בני טוביה – או עם בעלי בריתם101 – גילה לשלטונות כי במקדש מופקדים 

על הזיקה לתשלום הפיצויים לרומא העיר גרא, אולימפיודורוס )לעיל הערה 74(, עמ' 148–149.  98

כותן וורלה ניסחו במדויק את ההשלכות של המינוי החדש, ללא פירוט נוסף: 'לאור המצב החדש עשויה הייתה   99

ההייררכייה של המקדש בירושלים להניח שהאוטונומיה הכלכלית נמצאת בסכנה מסוג חדש, דבר שנתן הן 

לתומכי השלטון הסלאוקי והן למתנגדיו שדה פעולה חדש עבור הבריתות והיריבויות הפוליטיות שלהם' )כותן 

וורלה, סלאוקוס הרביעי ]לעיל הערה 74[ , עמ' 203(.

א' צ'ריקובר, היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית, תל אביב תרצ"א, עמ' 125–129.  100

כי  4(. שטרן סבר, בעקבות צ'ריקובר ואחרים,  ג  שמעון, אחיו של מנלאוס, מוצג כבן שבט בנימין )מק"ב   101

 de tribu הגורס:  העתיק  הלטיני  התרגום  בעקבות  וזאת  אהרן,  צאצאי  על  שהתייחסו  כוהנים  היו  השניים 

Bilgea )משבט ִּבלגה(, לאמור בן משפחת בלגה, הנמנית עם משמרות הכהונה. ראו: שטרן, חוניו השלישי 
)לעיל הערה 21(, עמ' 11–12. כבר העיר שוורץ כי בספר מקבים ב השם הנזכר מוגדר phylē, דהיינו שבט, 

ובדומה לכך בתרגום הלטיני העתיק, בעוד שבני בלגה היו משפחה. ראו: שוורץ, מקבים ב )לעיל הערה 17(, 

היא המועדפת'  יותר  'הגרסה הקשה  ליישם את הכלל  אין  דנן  ואומר שבמקרה  64. אוסיף  וכן עמ'   103 עמ' 

'איזו  )lectio difficilior potior( – שכן יש פנים לכאן ולכאן – כי אם את הכלל הפילולוגי הספציפי יותר 

גרסה עלולה להפוך לאיזו גרסה' )utrum in alterum abiturum erat(. סביר יותר שהתרגום הלטיני העתיק, 

שבגרסאותיו השונות היו מעורבים גם יהודים, מצא לנכון לתקן את הנוסח בהנחה שאדם שלא נמנה עם צאצאי 

אהרן לא היה יכול למלא תפקיד במקדש כאשר חוניו שירת ככוהן גדול, וודאי שאחיו מנלאוס לא יכול היה 

לכהן בקודש, ואילו משפחת בלגה הייתה ידועה לו מספרות חז"ל כמשתפת פעולה עם תנועת ההתייוונות. 

לעומת זאת לא עולה על הדעת סיבה פלאוגרפית או עניינית כלשהי שהייתה עלולה להביא מתרגם או מעתיק 

להפוך את 'בלגה' ל'בנימין'. אזכיר עוד כי לטוביה העמוני הייתה לשכה במקדש )נחמ' יב 4–8(, דבר המעיד 

שמילא בו בשלב כלשהו תפקיד מנהלי בכיר. אם נמנו שמעון ומנלאוס עם בני טוביה הרי ששמעון המשיך את 

מסורת המשפחה. כפי שכבר העירו, אפשר גם שההדגשה של בעל מקבים א שהחסידים האמינו שאלקימוס 

לא יעשה להם כל רע, שכן הוא מ'זרע אהרן' )ז 14( רומזת שמנלאוס, קודמו לתפקיד, לא היה ממוצא כוהני. 

לעומת זאת אין להסתמך על המידע שמסר יוספוס ב'קדמוניות היהודים' על הזיקה בין מנלאוס לבני טוביה 

)יב, 238( לפי שהוא מופיע בקטע אקלקטי שיוספוס יצר בו קשרי משפחה ושמות מלאכותיים בין חוניו, יאסון, 

שמעון ומנלאוס. ובדומה רשימת הכוהנים הגדולים ומניינם בקדמוניות היהודים כ, 235, שבה זיהה יוספוס את 

מנלאוס עם חוניו ומנה אותו עם בני צדוק.
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כספים רבים )מק"ב ג 5–6(, בהם כספים של הורקנוס בן משפחת טוביה )ג 11(, ושכספיו של זה 

נועדו למטרות עוינות. הורקנוס, נשוא ההלשנה, ישב בקרבת רבת עמון, בנסיכות קטנה שהקים 

בחסות התלמים, ומשם הפעיל את קשריו בארץ ישראל וסייע לתלמים בפעולות חתרנות שנועדו 

לקדם את החזרת האזור לשלטונם.102 לא בכדי ברח יאסון לאחר כישלון המרידה שלו דווקא לארץ 

7–10(, מן הסתם בגלל עמדותיו  )ה  ונאלץ להמשיך בבריחתו  ולא בכדי נדחה משם  בני עמון, 

הקודמות הפרו־סלאוקיות. הכספים של הורקנוס שהופקדו במקדש נועדו אפוא, לפחות בחלקם, 

בסכסוך  מעורב  היה  ומקורביהם,  טוביה  בני  כשאר  שמעון,  האמור.  הסוג  מן  פעולות  למימון 

ממושך עם הורקנוס עקב אירועים ומשקעים משפחתיים־כלכליים מן העבר. על פי הכתוב בספר 

מקבים ב שמעון הוסיף להלשנה גם פרטים על אישיותו ועל מעשיו האחרים של הורקנוס )ג 11(. 

לא קשה לשער את תוכנם. סכום הפיקדון של הורקנוס מבני טוביה במקדש נכלל בסכום העתק 

של 2,400 כיכר כסף )ואולי הרבה יותר(, והוא עלה מאות מונים על מס המקדש השנתי – אם מס 

כזה הוטל קודם לכן על ידי אולימפיודורוס. לאפשרות ולתואנה שהזדמנה לשלטונות להחרים את 

הפיקדון הזה הייתה משמעות כלכלית של ממש ולא רק בנסיבות השעה. 

בצד דעתה שהמטרה של הליודורוס הייתה ליטול מסים מן המקדש הוניגמן סבורה כי כתובת   

תיק המכתבים ממרשה מוכיחה שהסיפור על הניסיון הכושל של הליודורוס לבזוז את המקדש 

הוא המצאה דמיונית ששימשה מסווה לאירוע אחר שמטרתו הייתה לגבות מסים בכוח מהציבור 

לא  אולימפיודורוס  כאמור  ואולם  דתית.  הילה  למאורע  שיווה  לפרשה  המקדש  קישור  היהודי. 

היה ממונה על המסים, ואין בכתובת דבר על העלאת מסים כללית. יתרה מזאת, בתיאור הפרשה 

במקבים ב מודגשות סגולותיו הנעלות וצדקתו של חוניו הכוהן הגדול, כמי שעמד בפרץ. חוניו 

היה אבי שושלת הכוהנים של מקדש חוניו במצרים, ובעל מקבים ב הראה על כל צעד ושעל את 

מחויבותו למקדש הירושלמי. מדוע אפוא המציא המחבר סיפור שהבליט כל כך את אישיותו ואת 

תפקידו המרכזי של חוניו בפרשה? האם כדי להקנות יוקרה מיוחדת ולהעניק לגיטימציה למקדש 

חוניו וכוהניו אשר במצרים? 

יאסון  שהציעו  כשוחד  ביהודה  הפורוס  שיעורי  הוגדלו  הרביעי  אנטיוכוס  של  שלטונו  בימי   

ומנלאוס, ולא על פי תביעה מלכותית. התוספת שהובטחה הייתה ככל הנראה חד־פעמית, ומומנה 

על ידי מנלאוס בדרך של ביזה חשאית של אוצרות המקדש )מק"ב ד 32, 39, 43(. אשר למסים 

הראשון  דמטריוס  ששלח  הוויתורים  במסמך  נמצא  שבידינו  היחיד  הנתון  האינדיווידואליים, 

ליהודים ובו הודיע על ביטול מס הזרע, שעמד על שליש מן היבול, ומס פרי העץ, ששיעורו היה 

מחצית היבול. מס כזה נראה לכאורה כנטל כבד במיוחד, ולכן שיערו מספר חוקרים כי אנטיוכוס 

אפיפנס העלה את המסים לשיעור כה גדול כעונש על המרד ביהודה. לדעתם אפוא הייתה זו אחת 

מתוצאות המרד – ולא הגורם לו.

וגם אם הועלו רק לאחריו, מוזר מעט שבתעודות  גם אילו הועלו המסים האלה לפני המרד   

על המשך הפעילות החתרנית התלמית ראו: דיודורוס ל, 1, 2; 11, 15; 17, 1.  102
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החמישי  אנטיוכוס  ובנו  הרביעי  אנטיוכוס  ניסו  שבאמצעותן  האותנטיות  המלכותיות  החנינה 

לשכנע את המורדים להניח את נשקם ולחזור לבתיהם )מק"ב יא 16–33( לא נכתב דבר על הקלה 

המצרים  למורדים  חנינה  על  הכרזה  ובה  הרביעי  תלמי  ששלח  דומה  תעודה  במסים;103  כלשהי 
כוללת הודעה על הקלה משמעותית בעול המסים.104

אנטיוכוס  ימי  לפני  שנהגו  סביר  לא  ולכן  מדי  כבדים  היו  הנזכרים  המס  ששיעורי  ההנחה   

באימפריה  אחרים  במקומות  שנהגו  המסים  שיעורי  ביותר.  חפוזה  כשלעצמה  היא  אפיפנס, 

הסלאוקית דומים על פי הנתונים שבידינו – שאינם רבים – לנטל המסים שהוטלו על היהודים לפי 

התעודה של דמטריוס הראשון.105 ראוי להשוות את המידע שבתעודה זו למידע הרב מאוסטרקונים 

ומפפירוסים ממצרים התלמית, ויש להבחין בין מס התבואה למס היין והשמן. האדמה שהושבחה 

ושיטות ההשקיה היטיבו עם כמות היבול ושיפרו את איכותו, והתבואה המצרית זכתה לביקוש רב 

בשוקי חוץ, בעיקר ביוון וברומא. רווחי החקלאים והמסים שהוטלו עליהם היו גבוהים בהתאם. 

שבו  הדלתא,  מאזור  הנתונים  חשובים  לענייננו  המס.  אחוז  הוגדל  כן  הצפוי,  היבול  שגדל  ככל 

ולכן  המלך,  כאדמת  השדות  רוב  נחשבו  ובָפיּום  העליונה  במצרים  בעוד  פרטיות,  היו  האדמות 

שילמו האיכרים דמי אריסות גבוהים. שיעור המס על תבואה באזור הדלתא השתנה משנה לשנה 

בהתאם להערכה מוקדמת שנעשתה על פי נתוני ההשקיה והקרקע, ונע בין 20 ל־80 אחוז, ובדרך 

כלל עמד על 60 אחוז.106 המס ביהודה על התבואות, שהגיע לשליש, היה אפוא נמוך יחסית. ארץ 

זאת המס על פרי  נועד לתצרוכת פנים. לעומת  והיבול  הייתה ארץ שופעת תבואות,  יהודה לא 

לארצות  דנא  מקדמת  שנשלחו  יהודה,  לארץ  האופייניים  הגידולים  וזיתים,  גפנים  דהיינו   העץ, 

חוץ – לרבות למצרים, כפי שניתן ללמוד מהפפירוסים של זנון – הגיע עד כדי מחצית מן היבול, 

הרבה יותר מן המס שהיה מוטל במצרים. מן השמן גבו התלמים כרבע, ומן היין – עשירית בלבד.107 

ואין ֵּתמה בכך: השמן המצרי יוצר לא מזיתים כי אם משומשמין, ולכן לא ערב לִחכם של יוונים 

ושימש רק לתצרוכת של השכבות הנמוכות במצרים ולא לייצוא. היין המצרי היה באיכות ירודה 

בגלל היובש הרב, בעיות ההשקיה )הגפנים ניטעו על גבעות, לרבות גבעות מלאכותיות, שתעלות 

ההשקיה לא הגיעו אליהן( ועוד פגעים מקומיים. השכבות הנמוכות במצרים צרכו בעיקר בירה, 

לא  למצרים,  יחסית  הסמוכה  ישראל,  בארץ  אפילו  מיובא.  יין  והעדיפו  יין,  שתו  העשירים  ורק 

על התעודות ועל משמעותן המכרעת לאימות המידע על גזרות הדת ראו להלן עמ' 337–338.  103

 B. C. McGing, ‘Revolt Egyptian Style: Internal Opposition to Ptolemaic Rule’, :על התעודה ראו  104

APF, 43 (1997), p. 287
אפרגיס, כלכלה )לעיל הערה 72(, עמ' 139–148, 151, 258.  105

 A. P. Monson, Agrarian Institutions in Transition: Privatization from Ptolemaic to Roman :ראו  106

 Egypt, Ann Arbor 2008, p. 99; idem, Agriculture and Taxation in Early Ptolemaic Egypt: Demotic
Land Surveys and Accounts, Bonn 2012, p. 9

 B. P. Muhs, Taxes, Taxpayers and Tax Receipts in Early Ptolemaic Thebes: Demotic and Greek  107

Ostraca from the Oriental Institute Museum, Chicago 2005, p. 61
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נתגלו קנקני יין מצריים, אלא רק כאלה שמקורם באיים היווניים ובאנטוליה.108 הרווחים ממטעי 

הגפנים והשומשמין במצרים היו לפיכך קטנים, ושומת המס הייתה נמוכה בהתאם.

אין ברשותנו מידע מאימתי הוטלו על היהודים מס התבואה ופרי העץ. ייתכן שהדבר נעשה   

אנטיוכוס  של  והוויתורים  ההטבות  כתב  השלישי.  אנטיוכוס  ידי  על  יהודה  כיבוש  לאחר  מיד 

השלישי עוסק כאמור רק בעיר ירושלים ולא במרחב החקלאי של ארץ יהודה, ואין בו ויתור על 

בהם  הייתה  מן הסתם  המסים האלה,  הטיל את  אנטיוכוס השלישי  אם  מסי התוצרת החקלאית. 

המס  הגיע  אז  כבר  אם  לדעת  אין  החמדנים.  התלמים  שהטילו  התוצרת  למסי  בהשוואה  הקלה 

לשיעורו בימי דמטריוס הראשון, דהיינו שליש מפרי העץ ושליש מהתבואות, או שהמס הוגדל 

בשלב כלשהו לפני ימי דמטריוס הראשון. מכל מקום לא מדובר בשיעור חריג,109 והיהודים ועמי 

הסביבה היו מורגלים במס כבד יותר. ועוד לא הוזכרו המסים הרבים האחרים שהטילו הסלאוקים 

והתלמים על התושבים, ושהסלאוקים לא חייבו בהם את היהודים בארץ יהודה.

לסיכום, מרד החשמונאים פרץ לא בתגובה על הכבדת עול המסים. המס על המקדש – היה   

אשר היה המועד שבו הוטל – היה נמוך ביותר ולמעשה סמלי בלבד. המס של יחידים על התוצרת 

החקלאית לא עלה על המקובל בממלכה, ונפל באופן משמעותי מן המס שנגבה במצרים, וככל 

של  הרצופות  השנים  במאה  יהודה  ובארץ  ופיניקיה  סוריה  בקוילה  האיכרים  על  גם  חל  הנראה 

שייכותה  את  שסימל  הקיבוצי  המס  הפורוס,  לפסה"נ.   200 עד   301 משנת  התלמי,  השלטון 

ומחויבותה של הישות היהודית הטריטוריאלית לאימפריה הסלאוקית, נשאר בעינו ללא שינוי 

מאז שכבש אנטיוכוס השלישי את הארץ.

היווני בעולם  הדתית  7. הסובלנות 

הוניגמן מציגה, בעקבות חוקרים שקדמו לה, את השאלה הידועה: מה הביא את אנטיוכוס אפיפנס 

להטיל גזרות דת על היהודים? הרי גזרות דת ומעשים של כפייה דתית המונית היו זרים לחלוטין 

למדיניות של המלכים ההלניסטים בכלל והסלאוקים בפרט, ואין להם אח ורע בהיסטוריה הארוכה 

של העולם היווני; אמנם החרבת מקדשים ושֵרפתם ידועים מן ההיסטוריה של עמי המזרח התיכון 

למצוא  שניסו  הרבים  לחוקרים  בניגוד  דתית.  רדיפה  לכנותם  אין  אך  ההלניסטית,  בתקופה 

הסברים, איש איש על פי דרכו, המחברת עונה על השאלה בקביעה נחרצת: 'לגזרות אין שום 
יסוד היסטורי'.110

*

 M. Broshi, Bread, Wine, Walls and Scrolls, Sheffield 2001, על ייבוא שמן ויין לארץ ישראל ראו:   108 

pp. 154-156
גם לדעת אפרגיס שיעור המס על פי התעודה של דמטריוס הראשון אינו משקף מס של ענישה. ראו: אפרגיס,   109

כלכלה )לעיל הערה 72(, עמ' 146–147.

הוניגמן, סיפורים, עמ' 9, 20, 43–45, 165, 168, 177, 183, 259–286, 398.  110
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אכן אין בהיסטוריה ההלניסטית הקבלה לרדיפות דת מן הסוג המיוחס לאנטיוכוס אפיפנס. מהלך 

למסקנה  להביא  כדי  הזו  בהתלבטות  אין  ואולם  היוונית.  המסורת  עם  אחד  בקנה  עלה  לא  כזה 

ואירועים מונומנטליים וטראומטיים שלא תאמו את  ולא נבראו. מהלכים  היו  שגזרות הדת לא 

התדמית התרבותית והאנושית של עמים ידועים לנו כהנה וכהנה מן ההיסטוריה האנושית, ומי 

כמונו, בני המאה העשרים, היינו עדים לכך.

יתר על כן, לא הייתה בהיסטוריה הסלאוקית דמות כה אקסצנטרית ובועטת במוסכמות כמו   

אנטיוכוס הרביעי אפיפנס. התיאור המפורט של מעשיו ותעלוליו הפומביים באנטיוכיה הבירה 

במעשיו  מתמקד  ודיודורוס,  פוליביוס  של  הספרים  בשרידי  שהשתמר  כפי  הסמוכה,  ובדפני 

המוזרים ובשיגעון הגדלות שלו. די בתואר שהעניק לעצמו, אפיפנס, האל המתגלה, תואר שלא 

היה מקובל עד אז אצל הסלאוקים, ובכינוי אפימנס )משוגע(, שניתן לו בבירתו אנטיוכיה, כדי 

להורות על כך. בתחום הדתי בלטו המרת אפולון בזאוס כאל הממלכה וכאמור התואר שבו הכתיר 

את עצמו. לכל אלה יש עדויות חד־משמעיות במטבעות, בכתובות ובמקורות היסטוריוגרפיים 

בפרס,  )בבבל,  מקדשים  בשוד   – לקודמיו  יחסית   – ִהרבה  גם  אפיפנס  אנטיוכוס  מהימנים. 

)למשל:  הקודש  כחילול  וההלניסטי  היווני  בעולם  שנחשב  מעשה  במצרים(,  ובעיקר   ביהודה 

פוליביוס ל, 26. 9(. המרחק בין אלה להחלטה להטיל גזרות דת על ציבור המסרב להכיר בשלטונו 

על  מראש  להזהירו  חייבים  היו  יועציו  כי  הטוענים  יש  המידה.  על  יתר  גדול  אינו  ובאלוהותו 

משמעות הצעד הזה; ברם האם קליגולה, חרף שיגיונותיו, לא שמע מיועציו ומאחרים על הקנאות 

הדתית היהודית לפני שגזר על הצלם בהיכל?

למסורת  היגיון,  לכל  בניגוד  שפעל  אחר  הלניסטי  מלך  בגפו.  נותר  לא  אפיפנס  אנטיוכוס   

וההישרדות של השושלות היווניות־המוקדוניות היה תלמי השמיני פיסקון  ולשיקולי התועלת 

עד  רדף  פיסקון  ונירון.  קליגולה  של  צירוף  מין  קיצוני,  באופן  מופרעת  אישיות  )הכרסתן(, 

והביא להתרוקנות העיר מאוכלוסייה  היוונית־המוקדונית באלכסנדריה  חרמה את האוכלוסייה 

גם  עת  באותה  בעיר.  המוסיאון־הספרייה  ולהשבתת  האינטלקטואלים  להגירת  וכן   – אירופית 

הועלה באש ביזמתו גימנסיון־אפביון מרכזי באלכסנדריה. פיסקון המוקדוני הקיף עצמו בחיילים 

מצרים ילידים ומסר את הרחוב למעשה לשלטון ההמון המצרי. כל זאת בתקופה שבה השליטים 

היוונית־המוקדונית, כדי  ולהגדיל בכל דרך אפשרית את האוכלוסייה  ההלניסטים דאגו לטפח 

ילידי המזרח. תלמי  בני העמים  להבטיח את שלטון המיעוט האירופי על האוקיינוס העוין של 

התלמי  הניצחון  לאחר  שפרץ  השנים  שלושים  בן  המצרי  למרד  לרקע  היטב  מודע  היה  פיסקון 

בקרב רפיח, בשנת 217 לפסה"נ: אימון ושיתוף של החיילים המצרים ביחידות משלהם במסגרת 

עוצבות הָפלנקס, יחידות המחץ ובסיס הָעצמה של הצבאות ההלניסטיים – בניגוד לשיתופם קודם 

לכן ככוחות קלים של קשתים וקלעים בלבד – נטעו באוכלוסייה המצרית ביטחון עצמי והכרה 

)ייתכן שהתווספו לכך קשיים כלכליים, כגון במחוז תבי, שהתנתק  שבכוחה להגיע לעצמאות 

לחלוטין מן השלטון התלמי בשנים 207–187(. אף על פי כן לא נרתע פיסקון מלתמוך בחיילים 

המצרים ולקדמם.
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וזכור לטוב אביגדור צ'ריקובר, בעיניי אחד משני המאורות הגדולים של חקר תקופת הבית   

השני, שניסה לתת הסבר רציונלי לגזרות ולרדיפות מתוך השוואה להיסטוריה הרומית:111 גזרות 

דת לא נכללו באמצעי הדיכוי שהיו מקובלים באימפריה הרומית, אך כאשר גרמו מנהיגי הדת 

או קנאים דתיים לאי שקט ולהתקוממות, פעלו הרומאים לא אחת בנחישות נגד הדת המקומית 

כך  הדתית.  המנהיגות  הם  הלוא  והמסיתים,  המנהיגים  של  כוחם  את  זו  בדרך  להחליש  בניסיון 

נגד  בתסיסה  הכוהנים  של  המרכזי  תפקידם  על  בתגובה  הדרואידים  דת  את  רדפו  כאשר  עשו 

תיארה  החריגים  הצעדים  את  להצדיק  כדי  הגאלים.  של  החופש  שאיפות  ובטיפוח  הרומאים 

התעמולה הרומית את המהלך כתגובה על מנהג הגאלים להקריב קרבנות אדם ועל מנהגים דתיים 

כי  ַנראה  זה  מאמר  של  העוקב  בפרק  האנושות.  נגד  כפשעים  הציגו  שהרומאים  שלהם  אחרים 

סופרים סלאוקים והלניסטים השתמשו באופן דומה בעלילת הדם בנוסחה העתיק כהסבר להטלת 

הגזרות.112 וכבר הזכרתי את הדריינוס, שהטיל על היהודים גזרות כגון איסור המילה, בתגובה על 

הממד הדתי של מרד בר כוזבא )אחרים נימקו זאת באיסור על סירוס, אבל אין בהכרח אי התאמה 

בין שני ההסברים(. 

אם להמשיך בכיוון המחשבה של צ'ריקובר, אוסיף שהגזרות הוטלו בעקבות סדרת פעולות   

עלייתו של  כבר  אירועים.  כי אם בשרשרת  באירוע חד־פעמי  לא מדובר  והתקוממויות.  איבה 

הקמת  על  בתגובה  ובראשונה  בראש  הדת,  שומרי  של  אלימות  פעולות  גררה  לשלטון  יאסון 

בירושלים  עממית  על התקוממות  במפורש  נמסר  ב  מקבים  בספר  בו.113  הכרוך  וכל  הגימנסיון 

במחאה על בזיזת המקדש על ידי מנלאוס )ד 39–43(. ההתקוממויות פרצו אפוא מסיבות דתיות 

פנימיים  פוליטיים  מטעמים  לשעה  ושותפים  אינטרסטנטים  הצטרפו  הדת  ולשומרי  מובהקות, 

חוניו  נודע על רצח הכוהן הגדול המודח  כי השקט בעיר נשמר כאשר  וחיצוניים. קשה להניח 

השלישי באנטיוכיה ועל ההוצאה להורג של נציגי מועצת הזקנים המסורתית שנשלחו לאנטיוכיה 

כדי למחות על הרצח )ד 30–38, 44–50, בייחוד פס' 50(. כיבוש העיר מחדש בידי יאסון, כאשר 

5(, נועד להחזיר לו את השלטון בעיר, וגם  נפוצה השמועה על מותו של אנטיוכוס במצרים )ה 

בכך היה משום מרד במלכות. 

לאחר  הצעתו,  לפי  האחרון.  באירוע  העוסק  הטקסט  של  חשובה  קריאה  הציע  צ'ריקובר   

שהשתלט יאסון על ירושלים, בעוד מנלאוס ותומכיו מצאו מקלט בחקרה, הוא ערך טבח המוני 

בסופו  בריתם.  ובעלי  הדת  שומרי  של  התנגדות  פעולות  על  בתגובה  בוודאי   ,)6 )ה  בתושבים 

של דבר אלה יצאו להילחם ביאסון והצליחו לסלקו מן העיר. הפרט האחרון לא נאמר במפורש 

מן  עולה  הוא  אבל  הדת,  נאמני  על  תיפול  לא  המאורעות  בהסלמת  שהאשמה  כדי  ב,  במקבים 

תשכ"ב,  אביב  תל  והרומי,  היווני  בעולם  היהודים  הנ"ל,  ובעיותיהם',  אנטיוכוס  'גזירות  צ'ריקובר,  א'   111

 V. Tcherikover, Hellenistic Civilization and the Jews, Philadelphia 1961, וכן:   ;180–156  עמ' 

pp. 186-203
להלן עמ' 339–341.  112

לעיל עמ' 310, וכן עמ' 305, הערה 26.  113
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אנטיוכוס  של  העונשין  מסע  לפני  עוד  מירושלים  לברוח  נאלץ  שיאסון  המחבר  של   הקביעה 

)יד 7–10(.

מאותה השעה ואילך הפכו שומרי הדת, ששלטו בעיר זמן קצר, לאויביו הגלויים של השלטון   

הסלאוקי. אנטיוכוס השתלט מחדש על העיר עם חזרתו מן המסע הכושל למצרים, ונפרע בעיקר 

מן החוגים השמרניים, שומרי הדת. הדעת נותנת כי הכיבוש בידי אנטיוכוס והמעשים הקשים 

מעשי  ואת  המתיחות  את  הגבירו  רק  אנטיוכוס  של  ושמעשיו  רגיעה,  הביאו  לא  אליו  שהתלוו 

האיבה.

התגובה של אנטיוכוס הייתה הטלת גזרות הדת על היהודים. הן לא הוטלו מיד אלא רק כעבור   

שנה ומחצה. בעוד התסיסה ביהודה נמשכת, היה אנטיוכוס נתון ללחצים ולהשפעות מכיוונים 

בירושלים  הצורך להעריך את ההתרחשויות  די  זמן  – עמד  יועציו  ולרשות   – ולרשותו  שונים, 

היציבות  לחוסר  קץ  יושם  לא  הדת,  מנהיגי  של  כוחם  יישבר  לא  עוד  שכל  להבנה  ולהגיע 

וההשפעה של  היהודית, מקור הכוח  נגד הדת  יהודה. המלך בחר לפעול  ולהתקוממויות בארץ 

מנהיגי הדת, ראשי המורדים והמסיתים. 

של  לספקנות  בניגוד  לבדו.  עומד  אינו   – במלואו  לקבלו  שנראה   – צ'ריקובר  של  ההסבר   

צ'ריקובר, דומה שראוי לצרף אליו את ההסבר הישן שתלה את הגזרות בשיגעונו של אנטיוכוס 

ייתכן  כי  ולשער  עליו  להוסיף  לעצמי  מרשה  אני  הדתי.  בשטח  החריגות  ובפעולותיו  אפיפנס 

שאנטיוכוס אפיפנס סבל ממאניה־דפרסיה, שבאה עליו במחזורים. לאחר שסבל מדיכאון בעקבות 

סילוקו המביש ממצרים,114 נתקף כעבור שנה ומעלה במה שנראה כמאניה. כך אפשר להסביר את 

התנהגותו באירועים שהתרחשו באנטיוכיה ובדפני, ושמשתקפים בהם מצב רוח מרומם בצורה 

בחירת  הנורמה.115  מן  מאוד  החורגים  במעשים  ביטוי  לידי  שבאה  יתר,  פעלתנות  עם  קיצונית 

היעד לתגובה נגד ההתקוממויות היהודיות ועוצמתה הרבה יכלו אפוא להיות מושפעות גם ממצב 

מאני, שהביא בין השאר לחיזוק ההכרה העצמית באלוהותו ובכוחו הבלתי מוגבל – כפי שמודגש 

במיוחד בספר דניאל.

30; לפירוש  )יא  וִנְכָאה'  ִּכתים  'ובאו בו ציים  ניתן ללמוד על הדיכאון של אנטיוכוס אפיפנס מספר דניאל:   114

'ונכאה' השוו: מש' טו 13(. שלב המאניה בא לאחר מכן, ושתי התופעות הופיעו כרגיל במחזורים. במקבים א 

נאמר על מצבו הנפשי של המלך: 'התחדשה עליו תּוגה גדולה' )ו 9; השחזור־תרגום היפה של אברהם כהנא 

במהדורתו(.

זהותו  ובהסוואת  פעיל  באופן  הוא השתתף  דיודורוס:  לא של  ובספר  פוליביוס  ו־ל של  כו  כמסופר בספרים   115

עשה  עצמו;  למען  בחירות  מסע  וניהל  בעיר  ציבוריות  למשרות  לבחירה  עצמו  העמיד  המוניות;  בהילולות 

שיחליקו  כדי  המתרחצים  ראשי  על  בושם  כדי  ריקון  כגון  הציבוריים,  במרחצאות  ילדותיים  קונדס  מעשי 

בדפני  הגדול  בפסטיבל  הפומבית  השתטותו  נוספו  אלה  על  מנגד.  מצחוק  גועה  הוא  בעוד  גפיים,  וישברו 

והאזרחי  הצבאי  המצעד  על  המוקדונים:  היוונים  המלכים  כגדול  הישגיו  את  העולם  בפני  להציג  שנועד 

ו/או רוכביהם עטו שריון,  וסוסים אביריים שהם  המפואר, שנטלו בו חלק בעלי חיים מרשימים כגון פילים 

את  שנעלו  אזרחים  אלפי  בהשתתפות  הגדולים  במשתאות  למראה;  עלוב  ּפׂוִני  גבי  על  ישוב  כשהוא  פיקד 

החגיגות, מילא את תפקיד השוער והסדרן גם יחד, ולקראת הסיום התערטל לפתע כשהוא מזמר ומרקד כאחד 

מליצני הרחוב. 
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כמו כן לא הייתי דוחה מכול וכול את ההשערה של אליהו ביקרמן וההולכים בעקבותיו, כגון   

ייתכן שיש  גזרות הדת.116  מרטין הנגל, שהמתייוונים הקיצונים הם שהציעו למלך להטיל את 

זו  הייתה  לא  פנים  כל  על  אותו.  שעודדו  מי  המתייוונים  בין  שהיו  ולהניח  ההשערה  את  למתן 

הסיבה העיקרית לגזרות. בדומה להתפתחויות ולמהלכים רבים בהיסטוריה, הטלת גזרות הדת 

והרדיפות נבעו לא מסיבה אחת ויחידה כי אם מהצטברות של גורמים ומהתפתחות מסוימת או 

ֵמעילה שהכריעה את הכף.

ב. המקורות הנוספים

על  ביותר  המפורט  המקור  ב,  מקבים  שספר  לטענה  הצדקה  כל  אין  כי  הראיתי  הראשון  בפרק 

עוינות  גילה  המחבר  דבר,  של  היפוכו  החשמונאית.  השושלת  את  לשרת  כדי  נכתב  הגזרות, 

על  האחרים  למקורות  אתייחס  הנוכחי  בפרק  ומייסדה.  השושלת  אבי  שמעון,  כלפי  בולטת 

הגזרות, מקורות שלא רובץ עליהם כל חשד של השפעה חשמונאית, ושלא שאבו מידע מספר 

מקבים א או מקבים ב. 

דניאל 1. ספר 

הוא  ליהודים  יחסו של אנטיוכוס אפיפנס  לעניין  ביותר העומד לרשותנו  הישיר הקדום  המקור 

ספר דניאל. אין חולק על כך שפרק יא מוסר מידע מפורט ומדויק להפליא על האירועים בממלכה 

הסלאוקית והתלמית עד שנת 165 לפסה"נ, דהיינו עד השנה שקדמה למותו של אנטיוכוס אפיפנס 

בפרס ולטיהור המקדש )פס' 1–40(. מכאן ואילך אין עוד מודעות לאירועים ההיסטוריים כי אם 

תיאור אסכטולוגי דמיוני של 'עת קץ': תבוסת המלך הרשע – הלא הוא אנטיוכוס הרביעי – על 

הרי ישראל, תחיית המתים ועונשם של הרשעים שלאחריה )יא 40 – יב 3(. מסגרת כרונולוגית זו 

כוחה יפה גם לפרקים ז–ח, אף שהמחבר לא התעכב בהם על פרטי האירועים הפוליטיים והצבאיים 

בעולם ההלניסטי.

לפנינו אפוא עדות ראשונה במעלה של מחבר שחווה את האירועים בשנים הנוגעות לענייננו,   

ולמרות לשון החידות, כוונותיו בדרך כלל שקופות למדי. הדברים נכתבו בראשית ימי פעילותו 

 E. Bickermann, Der Gott der Maccabäer, Berlin 1938, pp. 90-138; M. Hengel, Judentum und  116

384. וראו גם:  Hellenismus2, Tübingen 1973, pp. 473-564. כך פירש יוספוס, קדמוניות היהודים יב, 
7–8(. אולי פסוק זה  4, שם יוחסה למנלאוס ולמתייוונים היזמה להטלת גזרות הדת )והשוו: שם א  מק"ב יג 

הפורמלי של  )או שיתופו(  ב. השתתפותו  ישירות את ספר מקבים  הכיר  יוספוס, שלא  על  השפיע בעקיפין 

27–33(, אינה ראיה  מנלאוס במשא והמתן להחזרת המקדש לידיים יהודיות ולביטול גזרות הדת )מק"ב יא 

לסתור. כפי שכבר העירו, אזכורו של מנלאוס בתעודה אינו אלא אקט פורמלי, שכן המלך נמנע מלשלוח את 

מכתבו ישירות למורדים. עם זאת יש לזכור כי המקדש היה מושבת מאז חילולו, ולאחר מאבק מתמשך של 

ארבע שנים, צריך היה להיות למנלאוס, ככוהן גדול, עניין בחידוש העבודה במקדש ובמציאת דרך להפסקת 

המרידה, ולּו במחיר חנינה כללית. מכל מקום גם בקרב המתייוונים היו גוונים וגוני גוונים.
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הצבאית של יהודה המקבי ושנים רבות לפני שעלה לשלטון שמעון, מייסד השושלת החשמונאית. 

במחלוקת  שנויה  בלבד,  סבילה  בהתנגדות  שדגל  או  במרידה  תמך  המחבר  אם   השאלה 

)על פי יא 32, 34(. בכל מקרה הוא לא הביע התלהבות יתרה מפעולות המורדים, ראה בהם רק 'עזר 

מעט', לא צפה ניצחון ארצי של המורדים וייחל להתערבות ישירה מן השמים בעקבות התנגשות 

על  או  המורדים  מנהיג  על  צורה  בשום  רמז  לא  גם  הוא  ישראל.  אדמת  על  המעצמות  שתי  בין 

משפחתו, ולעומת זאת הזכיר מפורשות את 'נגיד ברית' )פס' 22(, הלא הוא חוניו השלישי.

ְיַמִּלל  ִעָלָיא  ְלַצד  'ּוִמִּלין  הרביעי:  אנטיוכוס  האחרון,  המלך  על  נאמר   26–25 ז  בדנ'  והנה   

הוניגמן  הצורך?  די  ברור  אינו  הכתוב  האם  ְוָדת'.  ִזְמִנין  ְלַהְׁשָנָיה  ְוִיְסַּבר  ְיַבֵּלא  ֶעְליֹוִנין  ּוְלַקִּדיֵׁשי 

מתעלמת ממנו לחלוטין.

10–12 נאמר על אנטיוכוס, הקרן הצעירה, 'ַוִּתגדל עד צבא השמים, וַּתפל ארצה מן  בדנ' ח   

הצבא ומן הכוכבים ותרמסם: ועד שר הצבא )האל היחיד( הגדיל, וממנו הּוַרם התמיד וֻהשלך מכון 

מקדשו'. ולפי חזון אחר באותו פרק )פס' 25( המלך 'עז הפנים' 'ישחית רבים' )בפס' 24: 'והשחית 

עצומים ועם קֹדשים'(, 'ועל שר שרים יעֹמד', לאמור יילחם באלוהי ישראל.

ברית'  'מרשיעי   ,)30 )פס'  ֹקדש'  ברית  ב'ֹעזֵבי  תומך  אפיפנס  אנטיוכוס  כי  נאמר  יא  בפרק    

)פס' 32(, מחלל את המקדש, מבטל את התמיד, מציב במקומו 'ִשקּוץ מֹׁשמם' )פס' 31( ומתגרה 

ב'אל אלים' )פס' 36(.117 את המשכילים הוא רודף 'בחרב ובלהבה בשבי ובִבזה' )פס' 33(. עת צרה 

זו תימשך 'עד כלה זעם' )פס' 36(, עד שיכלה זעמו של אלוהי ישראל על עמו )השוו: מק"ב ח 5(; 

האם כל האמור נכתב כדי להצדיק את שלטונה של השושלת החשמונאית – הרבה לפני שבאה 

לעולם?

הוניגמן מתעלמת למעשה גם מן ההתבטאויות הברורות בפרק יא, אולם מציעה פירוש משלה   

היהודים.  אלוהי  נגד  יצא  לא  אפיפנס  אנטיוכוס  38(. לדעתה  )יא,  הרלוונטיים  הפסוקים  לאחד 

'ועשה כרֹצנו המלך ויתרומם ויתגדל על כל אל ועל אל אלים ידבר  כדי למנוע אי הבנות אבהיר פסוק זה:   117

נפלאות והצליח עד כלה זעם' )יא 36(. המילה נפלאות מופיעה במקרא בדרך כלל בהוראה חיובית. בהקשר 

לפי  לזאוס, ראש האלים האולימפיים,  להיות מכוון  יכול  אינו  'אל אלים'  היא מציבה לכאורה קושי:  הנתון 

 שבסמוך נאמר 'ויתגדל על כל אל'. 'אל אלים' הוא בהכרח אלוהי ישראל )השוו: 'מי כמוך באלים ה' ', שמ' טו 15; 

'ועל שר שרים יעמֹֹד' דנ' ח 25(. לאור תוכן הפסוק, סיומו וכל הקודם לו והאמור לאחריו, אין אפשרות להניח 

כי המשפט מביע הערצה לאלוהי היהודים. יתרה מזאת, האמור מקביל בעליל לכתוב 'וִמלין לצד עלאה ימלל' 

20(. וראו גם:  11(, והוא הולם את תיאור המלך כ'ֻפּם ממלל רברבן' )ז  25( וכן 'ועד שר הצבא הגדיל' )ח  )ז 

'ועל ָמֶרא ְשַמָיא התרומָמת' )ה 23(. אין זאת אלא שבהקשר הנתון המילה נפלאות מופיעה בהוראה שלילית, 

15( וכנראה גם 'עד  24(; 'תשוב תתפלא בי' )איוב י  בדומה לפסוקים 'נפלאות ישחית והצליח ועשה' )דנ' ח 

6(. הוראותיה הנוספות של המילה: מאוד, הרבה, גבוהה גבוהה, רוב גאווה, דברי  מתי קץ הפלאות' )דנ' יב 

התנשאות, דברים בלתי מובנים ואולי גם דברים נוראים. ייתכן כי המחבר בחר במתכוון במילה דו־משמעית, 

בהתאם לדרכו לשוות לדבריו אופי של לשון חידות. ואולי שולבה המילה בפסוק כ־euphemism כלפי האל, 

 ‘and – תופעה שאינה זרה למקרא )השוו: 'יברך', איוב ב 5(. הוניגמן מצטטת את התרגום של קולינס לפסוק

 shall speak horrendous things against the God of Gods’ (J. J. Collins, Daniel: A Commentary on
(.Daniel, Minneapolis 1993, ad loc – ואינה מערערת עליו )סיפורים, עמ' 239(.
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אדרבה, הוא כיבד אותו, העניק לו ולמקדשו מתנות יקרות ונטל חלק בפולחנו. מדוע אם כן גינה 

אותו ספר דניאל? לדבריה בעיני המחבר היהודי חטאו של המלך היה שנטש את אלוהי אבותיו 

והעדיף עליו את האל של ירושלים. התנהגות זו עוררה את חמתם של יהודים שמרנים שראו בכך 

חדירה לתחומם שלהם. היהודים ראו את יהוה כאלוהיהם הבלעדי, אלוהי אבותיהם.118 משום כך 

תיארו את פעולותיו החיוביות של אנטיוכוס כלפי אלוהי ישראל ומקדשו כחילול הקודש.

ידֻעהו  לא  אשר  ולאלוה  ְיכבד  כנֹו  על  מֻעזים  'ְולאֹלה   :38 יא  לדנ'  פירושה  על  נשענת  המחברת   

והוא  ירושלים,  אלוהי  הוא  מֻעזים'  'אֹלה  לדעתה  ובחֻמדות'.  יקרה  ובאבן  ובכסף  בזהב  ְיכבד  אֹבתיו 

המעוז'  המקדש  'וִחללו  נאמר  פרק  שבאותו  ראיה  והא  מבוצר.  היה  שהמקדש  משום  כך   מכונה 

)פס' 31(. והנה לפנינו אנטיוכוס אפיפנס המכבד את אלוהי ישראל ואף מגלה כלפיו נדיבות יתרה. 

כבוד  מתן  על  לבלעדיות  היהודים  של  הרכושנית  קנאותם  בדבר  הקטגורית  לקביעה  אניח   

המחברת  של  ההנחה  הקלסית(.  הנבואה  ברכי  על  אנשים  התחנכו  שבה  )בתקופה  לאלוהיהם 

מהדברים  נתעלם  אם  גם  וכול,  מכול  מופרכת  ישראל  לאלוהי  הכוונה  מֻעזים'  'אֹלה  שבמילים 

לאלוהי  אפיפנס  אנטיוכוס  של  העוינות  ועל  והרדיפות  הגזרות  על  ז–ח  בפרקים  המפורשים 

ישראל ועל התנשאותו עליו. הפסוק הנדון בא כהמשך לתיאור רברבנותו של המלך המתנשא 

על הכול וגם על אלוהי ישראל )'ועל אל אלים', יא 36(. הזיקה שבין הפסוקים מוכחת מן ההקשר: 

'לא  ל'אלהי אבותיו' עליו  36( עובר הכתוב  )פסוק  'על אל אלים'  וכן  אל'  כל  'על  מההתנשאות 

המילה  כן,  על  יתר   .)38 )פס'  יכבד'  אבותיו  ידעוהו  לא  אשר  'לאלוה  ולבסוף   ,)37 )פסוק  יבין' 

מעוז מופיעה פעמים מספר בספר דניאל יא בצורת היחיד והרבים ובהוראות שונות. ביחיד היא 

 ,)31 10( ולמקדש בירושלים )'המקדש המעוז', פס'  ָמֻעּזה', פס'  מכוונת לעיר עזה )'ויתגרה עד 

ואילו בצורת הרבים – למרכזי השלטון הסלאוקי בסוריה )'ְוישב פניו למעוזי ארצו', פס' 19( וכן 

למבצרים סלאוקיים בארץ יהודה, כמו החקרה, בית צור וגזר )'ועשה למבצֵרי מֻעזים ִעם ]צ"ל: 

ַעם[ אלוה ֵנכר', פס' 39(.119 די בצורת הרבים מֻעזים, המופיעה גם בפסוק העוקב בהוראה שונה, 

לאל  אם  כי  הירושלמי  המקדש  לאלוהי  הכוונה  שאין  להיווכח  כדי  הפסוק,  נתון  שבו  ובהקשר 

סלאוקי־יווני.

כפי שכבר פירשו רבים, הפסוק מכוון להעדפה שנתן אנטיוכוס אפיפנס לפולחן זאוס האולימפי   

על פני פולחן אפולון, האל המסורתי של השושלת הסלאוקית מאז ימי סלאוקוס הראשון. זאוס 

נקרא 'אֹלה מֻעזים' הן משום מושבו באולימפוס והן משום שהפך לאל הבכיר במעוזים הסלאוקיים, 

הם המושבות הצבאיות הגדולות שבצפון סוריה, מרכז הממלכה. משום כך נאמר 'אשר לא ידֻעהו 

אֹבתיו'. בידינו עדויות רבות – במטבעות, בכתובות ובמקורות היסטוריוגרפיים – להעדפת זאוס 

ופולחנו. הפסוק הנדון מוסר אפוא כי אנטיוכוס אפיפנס כיבד את זאוס יותר מאשר את אפולון, 

הוניגמן, סיפורים, עמ' 8, 239–241.  118

על גזר ובית צור כמבצרים מלכותיים שהיו מאוישים עוד לפני המרד ניתן ללמוד ממק"א ד 15; ז 45; ט 52,   119

וכן מן החפירות בשני האתרים.
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הפטרון של שושלת אבות אבותיו, והעניק לפולחנו ולמקדשיו מתנות יקרות – כפי שידוע על 

אחדים ממקדשי זאוס ביוון ובאיים.

הסלאוקיות 2. התעודות 

ואחת  סלאוקיות  שלוש  רשמיות,  תעודות  ארבע  של  מקבץ  משולב  ב  מקבים  ספר  של  יא  בפרק 

הסלאוקים  בין  המתן  משא  על  מעידות  התעודות  לפסה"נ.   162–164 בשנים  שנשלחו  רומית, 
למורדים בארץ יהודה ובין הרומאים לסלאוקים על הפסקת פעולות האיבה )פסוקים 16–38(.120

במכתב השלישי )פס' 27–33(, ששלח אפיפנס סמוך למותו, בעקבות משא ומתן על הקלות   

ועל  שבועיים  בתוך  נשקם  את  שיניחו  למורדים  חנינה  על  המלך  הכריז  היהודים,  עם  שנערך 

במאכליהם  ישתמשו  'היהודים  אבותיהם:  חוקי  פי  על  חייהם  את  לנהל  להם  שתינתן  הרשות 

אפוא  נזכרים  היהודים  לחוקי  הכללית  להתייחסות  מעבר   .)31 )פס'  כבראשונה'  ובחוקיהם 

במפורש המאכלות האסורים. 

בתעודה השנייה )פס' 22–26(, שנשלחה כשנה ומחצה אחרי השלישית, לאחר מות אפיפנס,   

של  מוחלט  ביטול  על  ֶאּופטור  החמישי  אנטיוכוס  הודיע  הסלאוקית,  והנסיגה  זכריה  בית  קרב 

גזרות הדת ופירט: )א( ביטול ההחלטה של אנטיוכוס אביו, הנזכר במפורש בתעודה, לכפות 

חייהם  ידבקו באורח  )ב( הסכמה לכך שהיהודים  היוונית;  החיים  דרך  את  היהודים  על 

המקדש  החזרת  )ד(  אבותיהם;  חוקי  פי  על  חייהם  את  לנהל  ליהודים  רשות  )ג(  המסורתי; 

לשלטון יהודי )פסוקים 24–25(. הואיל ויהודה המקבי שלט באותה עת על המקדש, הרי שהסעיף 

האחרון היה אישור פורמלי בלבד למציאות קיימת, וכך גם ביטול הגזרות בפרק זמן שבלאו הכי 

לא ניתן היה לאכפן. 

מצירוף התעודה השנייה והשלישית אנו למדים אפוא באופן שאינו משתמע לשני פנים על   

קיום  על  כולל  איסור  אפיפנס:  אנטיוכוס  לכן  קודם  שנקט  האנטי־יהודיים  הדרסטיים  הצעדים 

חוקי היהודים וכפייה של מנהגים הלניים, בעיקר בתחום המאכלות האסורים, שתאורטית היה קל 

יותר לאכפם בזרוע.

את  תואמות  הן  אותנטיות.  שהתעודות  קונסנסוס  בדין  התגבש  האחרונים  הדורות  בשני   

האישים  שמות  ההלניסטית,   – התעודות  חקר  מדע   – הדיפלומטיקה  של  והנוסחאות  הכללים 

הנזכרים ותפקידיהם הם אותנטיים, והתכנים תואמים את הסיטואציות שהתהוו בזמן שיגורן וכן 

את הפרקטיקה המלכותית ההלניסטית במקרים דומים. על כך נוספות העובדה שמנלאוס, שנוא 

נפשו של המחבר, נזכר בתעודה השנייה כמי שביקש להעניק למורדים חנינה לזמן קצוב, וכן 

השלישית  התעודה  את  שאיחרו  היו  התעודות.  של  המוחלטת  ולכרונולוגיה  לרצף  באשר  התלבטו  רבים   120

גם:  ועיינו   .542–516 4(, עמ'  )לעיל הערה  יהודה המקבי  ראו: בר־כוכבא,   לתעודה השנייה; דעתי שונה. 

ואחרים  מור  מ'  באנטיוכיה',  המלכות  בחצר  היהודים  המורדים  על  המליץ  מקרון,  'תלמי  בר־כוכבא,  ב' 

)עורכים(, לאוריאל: מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה, ירושלים תשס"ו, עמ' 41–56. לגופו של הדיון 

הנוכחי סדר התעודות אינו מעלה ואינו מוריד. 
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המסקנה שהתעודות נמסרו במקבים ב שלא על פי סדרן הכרונולוגי הנכון. אם נחלקו ביניהם 

החוקרים, היה זה רק על הסדר ההיסטורי הנכון של התעודות ועל הרקע המדויק לשליחתן. 

על  לערער  בספרה של הוניגמן נזכרות התעודות לצרכים שוליים פעמיים או שלוש, בלא   

האותנטיות שלהן ואפילו עם הפניה מחמיאה – שהסכמה בצדה – למחקר עדכני החוזר ומאשר 

את האותנטיות של כל התעודות.121 אבל את ביטול גזרות הדת, הכפייה של המאכלות האסורים 

ושל דרכי היוונים וחוקיהם והחזרת המקדש ליהודים, הנזכרים כולם בתעודות – את כל אלה הס 

מלהזכיר.

הוויתורים שיבואו  ועל  החנינה המותנית  כי התעודה השלישית, המכריזה על  לציין  מעניין   

ממועד   – קצר  זמן  לפרק  הוגבלה  חנינה  לקבלת  הזכות  נוסף.  ממקור  לסיוע  זוכה  בעקבותיה, 

והנה מגילת  בו.  ה־30  ועד  למניין הסלאוקי   148 )אדר( שנת  ב־15 בקסנטיקוס  שיגור המכתב 

תענית מונה בין הימים שאין לספוד בהם את כ"ח באדר, היום שבו אושר ליהודים 'דלא יעדון מן 

אורייתא'. לאור המסגרת הכרונולוגית של מגילת תענית בכללותה, הידיעות עליה )להבדיל מן 

הסכוליון( וריבוי האירועים מן התקופה החשמונאית, האירוע היחיד העולה על הדעת הוא ביטול 

הגזרות של אנטיוכוס אפיפנס.122 בדיקת הנתונים שבידינו על לוח השנים הסלאוקי־הבבלי שהיה 

פי השיטה העברית  על  ימי השנה  ושל   – ישראל  יהודי ארץ  ובאופן חלקי בקרב   – תקף בבבל 

מלמדת כי 28 באדרּו של הלוח הבבלי חל ב־30 בקסנטיקוס של שנת 148 למניין הסלאוקי, וכי 

באותה שנה כ"ח באדר היהודי חל גם הוא באותו יום.123 הסינכרוניזציה כשלעצמה מצביעה על 

כך שבמגילת תענית אכן מדובר בביטול גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס ולא באירוע אחר, וכן 

ימי אנטיוכוס אפיפנס, ולא  כי הכוונה לחנינה המותנית המובטחת בתעודה השלישית, שמסוף 

להכרזה על ביטול מוחלט של הגזרות בימי אנטיוכוס החמישי, המופיעה בתעודה השנייה. כמו כן 

ניתן עתה ללמוד ממגילת תענית שבארץ יהודה הבינו – או רצו להבין – כי כתב החנינה מודיע 

על ביטול כולל, סופי ובלתי מותנה של גזרות הדת, וכי ההתניה מתייחסת רק לביטול ההאשמות 

נגד האנשים שיניחו את נשקם ויחזרו לבתיהם, האשמות במרידה ובמעשים הקשורים בפעילות 

הצבאית.124 דבר זה, לצד שיקולים אחרים, הקל על יהודה המקבי לקבל את ההחלטה כי הגיע 

הזמן לטהר את המקדש.

המחברת  התעודות(.  של  הכרונולוגי  הסדר  )על   93–92 החנינה(,  הצעת  )אזכור   18 עמ'  סיפורים,  הוניגמן,   121

 Ch. Habicht, ‘Royal( גם מפנה לדיון של כריסטיאן האביכט, שקיבל וחיזק את האותנטיות של התעודות

)Documents in II Maccabees’, Harvard Studies in Classical Philology, 80 [1976], pp. 7-17
על אפשרויות נוספות שהוצעו בעבר ראו: נעם, מגילת תענית )לעיל הערה 61(, עמ' 312–313.  122

ראו: בר־כוכבא, יהודה המקבי )לעיל הערה 4(, עמ' 278 והערות 4, 6, וכן עמ' 526.  123

יב,  היהודים  )קדמוניות  בשכם  הצידונים  של  התעודה  את  החיצוניות  הראיות  למסכת  מלצרף  נמנע  אני   124 

258–264(, הרומזת לסירובם של היהודים לקבל עליהם את מנהגי היוונים. אף שאין ראיות של ממש לזיופה 

והיא עומדת בקריטריונים הנדרשים, עדיין קיים ספק קל באותנטיות שלה.
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וסלאוקיים הלניסטיים  מקורות   .3

המקורות היווניים והרומיים לתקופה ההלניסטית שהגיעו לידינו עוסקים בהרחבה רק במערכת 

היחסים בין הסלאוקים לרפובליקה הרומית. המידע על אירועים מרכזיים כגון המלחמות הסוריות 

בין בית סלאוקוס לבית תלמי, מלחמות עולם שהתנהלו בכל האגן המזרחי של הים התיכון, לרבות 

באיים האגאיים, הגיע לידינו רק באמצעות קטעים ושברי מקורות )למעט המידע שמוסר פוליביוס 

על המלחמה הסורית השלישית, שהוכרעה בקרב רפיח, בשנת 217 לפסה"נ(. כיוצא בזה המידע 

על המסעות הגדולים של המלכים הסלאוקים – לרבות של אנטיוכוס אפיפנס – לפרס ומדי. על כל 

אלה נמסר בפירוט בחיבורים או בספרים שאבדו לחלוטין, ומיעוטם שרדו רק באופן חלקי וקטוע. 

באספקלריה של יוונים בני הזמן לא הייתה לאירועים שהתרחשו ביהודה בימי אנטיוכוס אפיפנס 

החשיבות שאנו מייחסים להם, ולכן ניתן להניח כי לרוב לא זכו לסיקור רחב במקורות הקלסיים 

כי אם לאזכורים חטופים בלבד. אף על פי כן הגיעו לידינו מקורות היסטוריוגרפיים הלניסטיים 

שהתייחסו לגזרות הדת, ושמידת הפירוט שבהם עולה בהרבה על כל מה שהגיע אלינו ממקורות 

גם על  אירועים רבים אחרים בהיסטוריה ההלניסטית־הרומית.  ועל  כוזבא  בר  רומיים על מרד 

המקורות האלה פוסחת הוניגמן כלא היו.

המקור העיקרי לענייננו הוא פרגמנט מתוך ספר לד או לה של 'הספרייה ההיסטורית' לדיודורוס   

איש סיציליה, בן הדור של סוף מלחמת האזרחים שקדם במעט לימי אוגוסטוס.125 בקטע מסופר 

על התייעצות שערך אנטיוכוס השביעי סיֶדֶטס בשעת המצור על ירושלים בשנת 132 לפסה"נ.126 

חברי פורום 'הידידים' יעצו למלך להשמיד את 'הגנוס' היהודי, והזכירו לו כי אנטיוכוס אפיפנס, 

אחד מאבותיו, למד להכיר את טיבם של היהודים כאשר נכנס למקדש בירושלים וראה פסל חמור 

הכיל מנהגים שהיה בהם משום שנאת  חוקים. הספר  בידו ספר  ועליו דמותו של משה המחזיק 

האדם והפרה של כל החוקים. בעקבות הגילוי החליט אפיפנס לאסור על היהודים את מנהגיהם 

יחסו ליהודים ולקדם את מדיניותו החדשה, הקריב בעצמו חזיר  המסורתיים. כדי להמחיש את 

במקדש, זיהם את ספרי הקודש היהודיים בשומן החזיר, ציווה לכבות את אש התמיד, וכפה על 

הכוהן הגדול ועל כל היהודים לאכול בשר חזיר. 'הידידים' של אנטיוכוס השביעי יעצו לו אפוא 

ללמוד מאנטיוכוס הרביעי, לבטל את חוקי היהודים ולכפות עליהם את דרכי היוונים. בסיפור כפי 

שהביאו דיודורוס בולט חוסר הפרופורצייה בין הסצנה שהתגלתה כביכול לאפיפנס ובין חומרת 

העונש. בהמשך הדיון ִנראה כי האשמות חמורות במיוחד נגד היהודים הושמטו במתכוון באחד 

הגלגולים של הסיפור.

כבר במאה התשע עשרה הוכח, ולא יצאו על כך עוררין, שהספרים לג–לז ב'ספרייה היסטורית'   

הקטע נשתמר בנוסח אמין ב'ביבליותקה' של פֹוטיֹוס, פטריארך קונסטנטינופוליס בן המאה התשיעית, שהביא   125

אותו בשמו של דיודורוס. לאור איכות עבודתם של פוטיוס ועוזריו והאמצעים שעמדו לרשותם, במקרה זה אין 

במרחק הזמן כדי לפגום במהימנות המסירה.

 B. Bar-Kochva, The Image of the Jews in Greek Literature, Berkeley 2010, :על האירוע וזמנו ראו  126

pp. 399-439
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של דיודורוס מבוססים אך ורק על ה'היסטוריות' האבודות של פוסידוניוס איש אפמאה )למעט 

הקטעים על סיציליה(, ושהיה דיודורוס נאמן מאוד למקורותיו. לעומת זאת קשה להעלות על 

הדעת כי הכיר מקורות יהודיים. דבריו על היהודים ועל ארצם המפוזרים בספריו לוקטו ממקורות 

יווניים בלבד )היירונימוס איש קרדיה, הקטאיוס איש אבדרה, פוסידוניוס איש אפמאה ותאופנס 

איש מיטיליני(. מכל מקום דיודורוס דבק בעקרון המקור האחד, ולא דילג ממקור למקור באותו 

נושא – ולרוב גם לא באותו ספר. 

של  ימי שלטונו  בסוף  דהיינו  לפסה"נ,   130 שנת  סביב  באפמאה שבסוריה  נולד  פוסידוניוס   

כבשו  שבה  השנה   ,63 לשנת  סמוך  פרסם  'היסטוריות'  חיבורו  את  סידטס.  השביעי  אנטיוכוס 

הרומאים את סוריה וארץ ישראל. פוסידוניוס גדל וקיבל את השכלתו בעיר ששימשה כמעוז של 

ההתיישבות הצבאית היוונית־המוקדונית בצפון סוריה, מרכז העצבים של צבא בית סלאוקוס, 

סופרים  מדברי  ההודיים.  הפילים  וגם  הממלכה  של  הפלנקס  חילות  ותורגלו  אומנו  שבה  העיר 

עולה  יוסטינוס(   – טרוגוס  ופומפיוס  אתנאיוס  )כגון  מפוסידוניוס  לצטט  שהרבו  והיסטוריונים 

כי סקר בפירוט רב את תולדות בית סלאוקוס, לרבות אירועים אזוטריים הקשורים בחיי מלכי 

השושלת. אין כל סימן לכך שפוסידוניוס הכיר את ספרי מקבים א ו־ב, וגם אין לכך שום סבירות: 

הוא פעל רוב חייו הבוגרים ברודוס, ושם כתב את חיבוריו. די לעיין באקסקורסוס האתנוגרפי 

שלו על היהודים, שנשתמר אצל סטרבון )טז, 2, 35–37(, כדי להיווכח כי המידע שלו על היהודים 

לא נשאב ממקורות יהודיים כתובים. בין כך ובין כך הגרסה להטלת הגזרות שמסר פוסידוניוס 

שונה תכלית שינוי מזו של ספרי מקבים, והדברים על צעדי הענישה שנקט אנטיוכוס הרביעי 

עצמו במקדש אינם במקורות היהודיים, לרבות הקרבת חזיר וזיהום ספרי הקודש בחלבו. בדומה 

שנועדה  המצאה  בהם  לראות  יש  במקדש,  חמור(  ראש  )או  חמור  פסל  של  מציאתו  על  לסיפור 

להעצים את הזעזוע שחש אנטיוכוס אפיפנס למראה הנעשה במקדש.

לענייננו הגרסה של פוסידוניוס מוכיחה שהסלאוקים לא הכחישו את הגזרות ואף שיתפו בהן   

את אנטיוכוס באופן פעיל. מאחר שפוסידוניוס נולד בסמוך לזמן המצור של אנטיוכוס סידטס על 

ירושלים, מובן שהשתמש במקורות סלאוקיים שבכתב על עצת 'הידידים', כדרך שעשה במידע 

ושיקולים  נתונים  על סמך שורה של  בית סלאוקוס.  אירועים אחרים בתולדות  על  הרב שמסר 

כבר הראיתי כי דבריו מבוססים על הביוגרפיה של אנטיוכוס סידטס שכתב סופר חצר בן הזמן 

כמבוא  ששימש  ירושלים  של  גאוגרפי־צבאי  תיאור  השתמר  הביוגרפיה  מן  טימוכרס.  בשם 

127.132 טימוכרס לא נזדקק לספר מקבים א )שגם אינו מספר על ימי  לסיפור המצור של שנת 

ואין שום סבירות שעמד לרשותו חיבור שנכתב  יוחנן הורקנוס ומאבקו עם אנטיוכוס סידטס(, 

עברית סמוך לאחר מות סידטס, ושתורגם ליוונית לאחר מכן. ספר מקבים ב מאוחר ממקבים א, 

וגם סיפורו על האירועים שונה כאמור מזה של פוסידוניוס, לבד מהקביעה שהוטלו על היהודים 

גזרות דת. ומכל מקום, האם יעלה על דעתו של איש שסופרי חצר סלאוקים או כאלה שנשענו 

שם, עמ' 458–468.  127
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עליהם טרחו לתרץ באמצעות המצאות שונות ומשונות מעשים ללא תקדים שיוחסו לפטרוניהם 

על ידי מחברים יהודים בלא לברר אם יש להם יסוד היסטורי?

אפיון שהביא  נמצאת בקטע של  הביקור של אנטיוכוס הרביעי במקדש  סיפור  על  וריאציה   

פוסידוניוס  אצל  הסיפור  את  מצא  הוא  אפיון  לדברי   .)96–89  ,80–79 ב,  אפיון  )נגד  יוספוס 

זו: ראש  )בגרסה  נוסף על פסל החמור  ואפולוניוס מולון. על פי גרסתו אפיפנס גילה במקדש, 

חמור(, חטוף יווני שהיהודים עמדו להקריב לאלוהיהם. המספר הדגיש שהיהודים נשבעים בשעת 

הדם  עלילת  של  גרסאות  שתי  במשולב  ומסר  והנכרים,  היוונים  לכל  שנאה  שבועת  ההקרבה 

העתיקה. יוספוס סיים בכך את הציטוט מאפיון, משום שלא היה זקוק ליותר מכך לעניינו שם. 

ברי שזו גרסה מקבילה לסיפור של דיודורוס ופוסידוניוס על עצת 'הידידים'. היא הופיעה במקורה 

לא במסגרת סיפור מעשיו של אנטיוכוס סידטס כי אם בהתייחסות ישירה לימי אנטיוכוס אפיפנס. 

מכאן ההבדל באזכור החמור וגם שילובה של עלילת הדם. ניתן לשער כי אפיון נטל את הגרסה 

הזו מאפולוניוס מולון בלבד, וששמו של פוסידוניוס – הדמות האינטלקטואלית הבולטת ביותר 

בעולם ההלניסטי במאות השנייה והראשונה לפסה"נ – גויס על ידי אפיון כדי להקנות יוקרה ויתר 
אמינות לגרסה החמורה והבעייתית.128

אפולוניוס מולון, שפעל גם הוא ברודוס, היה בן דורו הצעיר של פוסידוניוס ובר פלוגתא שלו,   

ונודע כאחד הנואמים ומורי הרטוריקה הגדולים של התקופה ההלניסטית. הוא כתב בין השאר 

יוספוס, נלקח בהכרח  חיבור אתנוגרפי עוין על היהודים. הסיפור שהביא אפיון, ושצוטט בידי 

מאותו ספר.129 ואולם לא מולון הוא שהמציא את הסיפור. הרקע השונה וההבדלים מורים כי נטל 

אותו לא מפוסידוניוס או מטימוכרס כי אם ממקור מלכותי סלאוקי אחר.130 לאור האמור לעיל 

ייתכן שהסיפורים על מעשיו של  ודיודורוס, לא  והעקיפים של אפיון  על מקורותיהם הישירים 

אנטיוכוס במקדש נבעו במקורם מרצון לדחות את הלגיטימיות או את הביסוס ההיסטורי לעליית 

שושלת החשמונאים לשלטון; הם היו אפולוגטיקה על פעולותיו הדרסטיות של אנטיוכוס אפיפנס 

נגד הדת היהודית, אפולוגטיקה שנכתבה בסמוך לאירועים.

המרד,  תקופת  בן  ההיסטוריון  פוליביוס,  של  דבריו  ההלניסטיים,  המקורות  סקירת  ולסיום   

על היחסים בין אנטיוכוס אפיפנס ליהודים נכללו בספרים ל–לא בחיבורו, שלא הגיעו לידינו. 

פוליביוס ישב אמנם ברומא בזמן המאורעות אבל היה זהיר מאוד בבדיקת מקורותיו. אחד מהם 

היה ידידו דמטריוס, שברח מרומא )בעזרתו של פוליביוס( ועלה לשלטון באנטיוכיה בשנת 161 

או 160. דמטריוס )הראשון( הביא למפנה במרד כאשר צבאו הרג את יהודה המקבי בשדה הקרב 

ואילץ את המורדים למצוא מקלט במדבר. משום כך יש לבחון כל בדל ידיעה ששרדה מספריו 

האבודים של פוליביוס. והנה בקטע שנמצא בפירושו של היירונימוס לספר דניאל )יא 30( נאמר: 

ביהודה,  האל  נגד  שפעל  רק  לא  הרביעי(  )אנטיוכוס  שהוא  מספרים   ]...[ ודיודורוס  'פוליביוס 

שם, עמ' 440–457, במיוחד עמ' 451–457, ושם גם על יחסו השלילי של פוסידוניוס לשתי העלילות.  128

על אפולוניוס מולון ראו: שם, עמ' 463–516.  129

שם, עמ' 253–279 והסֵכמה של גלגולי הסיפור בעמ' 278.  130
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שבעילם'.  )ארטמיס(  דיאנה  מקדש  את  לשדוד  החמדנות,  באש  לוהט  כשהוא  ניסה,  גם  אם  כי 

מייצגים  הדברים  הרי  מפוליביוס,  אפיפנס  אנטיוכוס  ימי  על  גרסתו  את  נטל  שדיודורוס  מאחר 

כהלכה את דבריו של פוליביוס. עם זאת אין להיחפז ולהסיק מהם מסקנות. אין לשלול לחלוטין 

את האפשרות שאזכור שוד המקדש בירושלים בדברי פוליביוס )על פי יוספוס, נגד אפיון ב, 148( 

הוא שהביא את דיודורוס או היירונימוס לניסוח כוללני בדבר הפעילות נגד 'האל ביהודה' לפני 
האזכור של שוד המקדש שבעילם.131

וף דבר ס

כגון   – אחרות  מדיסציפלינות  והיקשים  דֹוגמות  דגמים,  על  הנשענות  היסטוריות  פרשנויות 

סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחקר התרבות והספרות – ושיקולים העולים מהם באשר להיתכנות 

ולסבירות של אירועים היסטוריים המתוארים במקורות, אינם יכולים לבוא במקום העיון ההתחלתי 

זה ראשיתו בבדיקה קפדנית של כל  המתבקש, דהיינו מחקר פילולוגי־היסטורי בסיסי; מחקר 

הקלסי.  המקורות  חקר  לרבות  כהלכתו,  המקורות  וחקר   – מחלקם  התעלמות  ללא   – המקורות 

הוניגמן עוקפת את הדרישה הזאת ברוב דברים על תוקפן וגבורתן של מתודות חדשניות, ומרבה 

'מחקר  'הבנה מודרניסטית',  'אמצעי מחקר ספרותיים מתוחכמים',  לשאת לשווא את שמם של 

אינטרטקסטואלי', 'אתנו־פואטיקה', 'צפנים סמנטיים', 'קטגוריות סמנטיות', 'שדות סמנטיים', 

'סמיוטיקה סטרוקטורלית', 'צפנים קוגניטיוויים', 'צפנים נרטיביים תלויי תרבות' ועוד מונחים מן 

הגורן ומן היקב במיטב הז'רגון.132 הוניגמן גם אינה מחמיצה שום הזדמנות להתגולל על החוקרים 

'דוגמטית',  כ'אנכרוניסטית',  גישתם  את  ולגנות  וביקרמן(  צ'ריקובר  )בעיקר  'הפוזיטיוויסטים' 

'מיושנת', 'מתעתעת', 'דמיונית', 'לא עומדת בסטנדרטים המחקריים העכשוויים', 'בלתי מקובלת 

במחקר המודרני', 'קונצפצייה אנכרוניסטית', 'בלתי ראויה' ו'עיון בלתי מתוחכם'. מפעם לפעם 

ו'אנו  לקצו'  'הגיע  הסתיים',  'כבר  וצ'ריקובר  ביקרמן  של  בדעותיהם  הדיון  כי  מכריזה  אף  היא 

חייבים להסירו מעל הפרק'.133 ואין אלה קישוטים רטוריים בלבד כי אם ביטויים לעמדה שהיא 

חלק בלתי נפרד ממהות הספר ומאפיינת אותו.

על  לערער  יכול  והרוח  החברה  במדעי  אחרות  מדיסציפלינות  ובדגמים  בתאוריות  השימוש   

הגרסה של פוסידוניוס, גרסתו של מולון או הגרסאות של שניהם גם יחד )ולא של יוספוס( הן שהשפיעו על   131

טקיטוס באמרו שאנטיוכוס התאמץ מאוד להביא כליה על ה'אמונה הטפלה' היהודית ולכפות על היהודים את 

מנהגי היוונים )היסטוריות ה, 9(.

הוניגמן, סיפורים, עמ' 2–4, 34, 39, 42–44, 51–52, 58–63, 67, 89–96, 100, 189–190, 192, 203, 212,   132

231, 233, 263–264, 270, 272, 275, 283–285, 287, 334, 384 ועוד פעמים אין־ספור. המחברת מגדירה 

 ‘using the notions of cultural and narrative codes borrowed from גישתה המחקרית במילים:  את 

’structuralist semiotics )שם, עמ' 192(.
82 ועוד עד  10–11, 14, 16, 19, 20, 22–24, 27, 34, 40–41, 44, 63–64, 204, 484, הערה  כגון שם, עמ'   133 

בלי די.
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האמינות ההיסטורית של אירועים רק כאשר המידע מגיע מצד אחד בלבד של המתרס, או שהוא 

מוטה באופן בולט ומציג את דעתו של אחד הצדדים בלבד, שהיה לו אינטרס מובהק שלא למסור 

עיבודים  וניכרים בהם  מן האירועים  כדי מאות שנים  או כאשר המקורות מרוחקים  את האמת, 

ושרבובים משמעותיים. ואין אני מתייחס במסגרת זו לממצא הארכאולוגי, שעליו חלים כללים 

שאלות  ולבירור  ושחזורם  האירועים  להבנת  לתרום  גם  עשויות  דלעיל  הדיסציפלינות  אחרים. 

פרטניות כאשר אין בידינו מידע מספק על המהלכים או כאשר המידע לוקה בֲחָסרים בולטים. 

בהזדמנויות אחרות בכוחן להעלות שאלות ותובנות חדשות ולחדד ניסוחים שהיסטוריונים מצויים 

אינם מורגלים בהם. בכל מקרה כאשר מנסים להיעזר בדיסציפלינות חיצוניות, חובה לעשות זאת 

בשום שכל, במידה, בריסון ובבקרה מרבית. יתר על כן, ניתן לצפות מן החוקרים שיהיו מעורים 

ייגררו אחר  ניסיון במחקר פעיל134(, כדי שלא  )ורצוי מאוד  ולפנים באותן דיסציפלינות  לפניי 

דעות אפנתיות חולפות או כאלה שלא הוכחו כהלכה, ועל מנת שיהיה לאל ידם לשקלל אל נכון 

את הנתונים והמשתנים. בה בעת מוטלת עליהם החובה הבסיסית להציג לפני הקוראים את כל 

המידע הנמסר במקורות העתיקים בלא להעלים פרטי מידע שאינם תואמים את מסקנותיהם.

*

ובעקיפין  במישרין  המבוססים  המחברת,  של  הטיעונים  כי  הראיתי  המאמר  של  הראשון  בפרק 

)וגם מוטים( לחלוטין, ומלכתחילה לא  על שימוש באותן דיסציפלינות או על יישומן, מוטעים 

היה בהם כדי לדחות את המידע הבסיסי שבידינו על גזרות הדת ורדיפות הדת – למעט פרטים 

מן העת  הדיווחים  ברוב  ורטוריים, כמקובל  ספרותיים  עיטורים  בבחינת  נלווים שהם  וסיפורים 

 העתיקה. בפרק השני הצגתי את המידע הרב )יחסית( שבידינו – נוסף על ספרי מקבים א ו־ב – 

יחד,  גם  והלניסטיים־סלאוקיים  יהודיים  במקורות  שהשתמר  מידע  היהודית,  הדת  רדיפת  על 

שלא גויסו על ידי החצר החשמונאית, לא גילו אהדה כלפיה, ושרובם התייחסו אליה בעוינות. 

וכאלה שהם מאוחרים  זמן האירועים, מהם מרוחקים מהאירועים כימי דור  המקורות, מהם בני 

מעט יותר, לא חסכו במילים. כולם מספרים סיפור דומה: אנטיוכוס אפיפנס אסר על קיום מצוות 

הדת היהודית, רדף את נאמניה, וניסה לכפות עליהם אורח חיים ומנהגים יווניים. הדברים נמסרים 

שאין  יהודי  ראייה  ֵעד  של  פסוקים  במספר  פנים  לשני  משתמעת  שאינה  בלשון  דניאל  בספר 

בדבריו כל סימן של הערצה ליהודה המקבי, ושקדם בהרבה להתהוותה ולכינונה של השושלת 

אותנטיות שנשלחו ליהודים  סלאוקיות  תעודות  החשמונאית; הם נאמרים במפורש בשתי 

במהלך משא ומתן שהתנהל בעיצומם של האירועים; וכן הם נמסרים במקורות הלניסטיים עוינים 

)דיודורוס,  זמן המאורעות  בני  ועקיף על מקורות סלאוקיים  ישיר  באופן  לחשמונאים שנשענו 

מורי סר מוזס פינלי וממשיך דרכו קית הופקינס, שפתחו תקופה חדשה בחקר ההיסטוריה החברתית של יוון   134

ורומא, היו בהכשרתם סוציולוגים מקצועיים, התנסו הרבה במחקר שדה והתברכו גם בהשכלה קלסית מעולה. 

מסתבר שאין קיצורי דרך במחקר. 
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פוסידוניוס וטימוכרס; אפיון, מולון ומקור מלכותי סלאוקי(. לכל אלה אין ֵשם וזכר בספרה של 

הוניגמן.

בעל  שהביא  פרטים,  ופרטי  בפרטים  המשופע  הרחב,  המידע  מתווסף  דלעיל  למקורות   

עוין  יחס  הגולה, שגילה  בן  ב, מידע שעל מאפייניו עמדתי בפרק הראשון: גרסתו של  מקבים 

הפנימיים  המאורעות  על  השושלת(,  אבי  שמעון  כלפי  )ובמפורש  החשמונאית  השושלת  כלפי 

והחיצוניים ועל הגזרות שקדמו למרד, מידע שאינו נשען על ספר מקבים א – להבדיל מתיאורי 

הקרבות המבוססים על מקבים א, ושעברו עיבוד תאולוגי. מה עוד דרוש כדי לקבל את גזרות 

הדת של אנטיוכוס אפיפנס כעובדה היסטורית?
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