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 601–38 פס' ,אריסטיאס גרתיבא יהודה תיאור

 הוניגמן סילבי

 1.בפרדוקס שרוי( א''א להלן) "אריסטיאס איגרת" החיבור אודות על המחקר
 המוצהרת זו אינה המחבר זהות כי הודי הומפרי קבע עשרה השבע במאה עוד

, ולכן(, הדובר של מזהותו שונה המחבר שזהות אומרים היינו כיום) בטקסט
 הדורות בכל וחוקרים כבדוי החיבור נתפש, מאז 2.אמין אינו החיבור, לשיטתו

 הוא הלא, בו המסופר המרכזי הסיפור של ההיסטורי ערכו כלפי ספקנות הפגינו
, השני תלמי המלך בתקופת השבעים תרגום של יצירתו נסיבות סיפור

 מסוימים קטעים, ירודים למוניטין זכה כמכלול החיבור בעוד, ברם. ובפקודתו
 להם לייחס נכונות הראו מעטים לא וחוקרים, דווקא כריאליסטים נתפשו ממנו
 לנסיבות המתייחסות, 61–62 פסקאות, למשל כך. ממש של היסטורי ערך

 שולבו, הראשון תלמי בימי מלחמה כשבויי למצרים היהודים של הגעתם
 של במעמד מכובדים מחקר ספריב ואף לימוד ספרי של השוליים הערותב

 במיוחד ניכרת תיעודי ערך בעלי קטעים א''בא למצוא הנכונות 3.היסטורי מקור

 
מר שהופיע בצרפתית בשם מאמר זה הוא תרגום וגרסה מעודכנת של החלק הראשון של המא  1

"La description de Jérusalem et de la Judée dans la Lettre d’Aristée", Athenaeum, 92 

(2004), pp. 73–101 ;M. Hadas, Aristeas to Philocrates (New York: Harper & 

Brothers, 1951); repr. New York: Ktav, 1973.להלן הדס .) 
 S. Jellicoe, The Septuagint:אצל נמצא החיבור של המודרנית קבלתו תולדות של טוב סיכום  2

and Modern Study (Oxford: Clarendon P., 1968), pp. 30–35. 
 D. J. Thompson:למשל ראו יהודית בהיסטוריה ספציפית העוסקים הספרים מלבד  3

Crawford, Memphis under the Ptolemies (Princeton U. P., 1988), p. 86, nn. 17, 20; 

M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques (Paris: de Boccard, 1951), vol. 

1, p. 543, nn. 2–3; M. M. Austin, The Hellenistic World from Alexander to the 

Roman Conquest. A Selection of Ancient Sources in Translation (Cambridge U. P., 

, השני תלמי בפקודת היהודיים העבדים שחרור על המספרים א''א מתוך קטעים מביא (1983
 Cl. Préaux, Le(;שלו העתיקים המקורות באוסף 212' מס) אמינים תיעודיים כמסמכים

Monde hellénistique (Paris: Presses Universitaires de France, 1978), vol. 2, p. 481 ,
 בתקופה מאלכסנדריה המצרים האיכרים לגירוש יחידה כאסמכתא 660 א''א את מביאה

 .ההלניסטית
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 מוצק פנימי או חיצוני מידע כל עדריבה. החיבור את לתארך באים כשחוקרים
 פרטים, החיבור בתוך שונים בפרטים להיאחז רבים חוקרים ביקשו, זה בדבר

 גישה. החיבור של עריכתו למועד אמינים סימנים, כביכול, שסיפקו
 עתיקות ספרותיות ליצירות להתייחס ניתן כי, ביסודה מניחה זו מתודולוגית

 חוקרים, כלומר. הספרותי מטיבן ולהתעלם פשוטים תיעודיים מסמכים כאל
 בהקשר התחשבל מבלי, יבשות היסטוריות עובדות מהטקסט להפיק ביקשו

 המחבר בחר מדוע להבין לנסות בלימו, המחבר בכוונת או הרחב הנרטיבי
 יצירות של הנרטיבי לטיבן רגישות, ואולם. אחרת ולא כך העובדות את להציג

 פעם לא, למעשה, עוותו תמימים הנראים פרטים כי מגלה עתיקות ספרותיות
 הרצף אחר להתחקות מומלץ לכן. הסיפור של הפנימי להיגיון והותאמו
 כאל שבחיבור' הקטנים פרטים'ל שמתייחסים לפני המחבר גרסת של הנרטיבי
 .מוצקות היסטוריות עובדות

 מספק, א''א של 620–38 בפסקאות( יודאיה) ויהודה ירושלים של התיאור
 ארכיאולוגים. לעיל שצוינה המתודולוגית לבעיה דוגמאות ספור אין

 רבים ניסיונות ועשו זה בקטע רב עניין גילו בירושלים העוסקים והיסטוריונים
 המופיע, המבצר אזכור. הארכיאולוגי הממצא לבין בינו להצליב וחוזרים

. החיבור תיארוך אודות על לדיונים ושוב שוב גויס, 601–600 בפסקאות
 אף, התיאור של האמינות סוגיית עם זו סוגיה במפורש שקישרו, חוקרים
 של התיאור, כן אם. לירושלים לרגל המחבר עלה האם בשאלה התנצחו
 של יותר הכללית השאלה להעלאת מצוין בוחן מקרה מהווה ויהודה ירושלים
 שנתפשים, א''א מתוך הקטעים של התיעודי הערך ושל ההיסטורית האמינות

 .גרידא אינפורמטיבי צביון כבעלי אחת לא
 על להצביע ניתן אם אף: כאן שיוצג הדיון את ינחה אחד בסיסי עיקרון

 לקטעים ביחס א''א מתוך אחר או זה לפרט ביחס, תיעודי-היסטורי גרעין
 בחיבור שולבו קטע או פרט אותו מדוע להסביר כדי בכך אין, מתוכו שלמים
 לא עצמן בפני ההיסטוריות העובדות. לפנינו שהם כפי מוצגים הם ומדוע
 בדפוס לשלבן היה יכול שבה במידה רק אותו עניינו הן. המחבר את עניינו

 שאובים, א''בא לזהותם שניתן, הספרותיים הדפוסים מן חלק. מסוים ספרותי
. השניים של שילוב הם וחלקם, המקרא מן שאובים אחרים, היוונית מהספרות

. עצמה בפני ערך אין בטקסט הנמצאת' היסטורית עובדה' לשום, מכך כתוצאה
 בהסתמך א''א של חיבורה תאריך את לקבוע הניסיונות כי, היא הדבר משמעות

, כן כמו. בעליל שגויות למסקנות להביא עלולים' היסטוריות עובדות' אותן על
 של או היסטורי אירוע של לקיומו לטעון כדי אמין כבמסמך א''בא השימוש
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 הראויים המתודולוגיים הסטנדרטים עם אחד בקנה עולה אינו, מסוים מוסד
 .האקדמי במחקר כיום והמקובלים

 עלייתו לסוגיית רב משקל ייחסו, ירושלים בתיאור שהתמקדו ,החוקרים
, שלא ובין עיניו במו העיר את המחבר שראה שבין, אלא 4.א''א מחבר של לרגל

 ירושלים תיאור האם, לשאלה התשובה על השלכה שום זה ביוגרפי לפרט אין
 ביותר לאמינים כיום הנחשבים העתיקים הגיאוגרפים. לאו אם ריאליסטי א"בא

' קרקע' את, בעיקר, פקדו הגיאוגרף ותלמי הזקן פליניוס, סטראבו כגון
 מרחבי את פקדו ולא, שברומא אלה את במיוחד, זמנם של הגדולות הספריות
 קודמיהם כמו, הקיסרות מתקופת גיאוגרפים אותם 5.שתיארו הארצות

 בעריכת הסתפקו, עבודתם שיטת את להם שהנחילו ,ההלניסטית מהתקופה
 נחשבים חיבוריהם, אולם. קודמים מחיבורים מידע ששאבו, מקיפים סיכומים
 של מהקטעים מרבים בהרבה אמינים נחשבים הם, מקרה בכל 6.למדי לאמינים

 על המבוססים לתיאורים כלומר(, autopsia' )עצמית עדות'ל שטוען, הרודוטוס
 משטר" שחיבורו הרי ממושך זמן בספרטה חי שכסנופון אף ,כך 7.עיניו מראה

 במילים. הספרטנית החברה של למדי אידיאלי תיאור כולל "הלאקדיימונים

 
 L. H. Vincent, "Jérusalem:הנמנ בירושלים ביקר אכן המחבר כי שטענו החוקרים על  4

d’aprés la Lettre d’Aristée", Revue Biblique 5 (1908), pp. 520–532; 6 (1909), pp. 

 E. J. Bickerman, "Zur Datierung des Pseudo-Aristeas", ZAW 29: גם ראוו ;575–555

(1930), pp. 280–298 = Studies in Jewish and Christian History, vol. 1 (Leiden: Brill, 

1976), pp. 109–36 .את לצטט הדס מרבה א''א את לתרגומו הנלווה בפירושו Février ,שראה 
 ואילו, 608, 11–11, 15–12, 16 :לפסקאות ביאוריו ראוו ,רגל עולה של אישית עדות בחיבור
 שהמחבר האפשרות את ששללו החוקרים מבין. הפוכה דעה הדס מביע(, 688' עמ) 31 בפסקה

 F. Parente, "La Lettera di Aristea come fonte per la storia del:העיר את הכיר

giudaismo alessandrino durante la prima metà del I secolo a.C.", Annali Sc. Norm. 

Pisa, Serie III, vol. 2/2 (1972), pp. 549f; O. Murray, "The Letter of Aristeas", in B. 

Virgilio, Studi ellenistici, vol. 2 (Pisa, 1987), pp. 15–29. 
 .2.1, ראשון ספר, ספריה היסטורית, סיקולוס דיודורוס: ראו  5
 C. Jacob, Géographie:ראו אלכסנדריה מספריית המלומדים שפיתחו הביקורתית טהיהש על  6

et ethnographie en Grèce ancienne (Paris: A. Colin, 1991), pp. 102–124 .תלמי על 
 .P:למצרים קשורים היו שמחבריהם גיאוגרפיים חיבורים על. 686–621' עמ, שם :הגיאוגרף

M. Fraser, Ptolemaic Alexandria (Oxford: Oxford Clarendon Press, 1972), vol. 1, pp. 

520–553. 
 .C:ראו הרודוטוס אצל זו סוגיה על. 11-ו 21, שני ספר ,היסטוריה ,הרודוטוס, למשל ראו  7

Dewald and J. Marincola, "A Selective Introduction to Herodotean Studies", 

Arethusa 20 (1987), pp. 9–40 .היווניים ההיסטוריונים אצל' העצמית העדות' על:J. 

Marincola, Authority and Tradition in Ancient Historiography (Cambridge, 1997), 

pp. 63–86. 
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 של האישית היכרותו בין: ההיבטים שני בין בקפדנות להפריד עלינו, אחרות
 .התיאור של והאמין הריאליסטי צביונו לבין המתואר המקום עם המחבר

 נראית האחד הצד מן. ביניים עמדת לאמץ היותר לכל ניתן, א''לא בנוגע
 יצירה זה בחיבור ראו אשר ,המודרניים החוקרים של מדי עמדתם קיצונית

 על נשען א''א מחבר כי, האפשרות את מראש לשלול אין, אכן 8.גרידא בדויה
 כי לשער ניתן אולם, אחדים במקרים לפחות, ריאליסטים גיאוגרפיים פרטים

 ביצירות השתמש שהוא הבחינו מזמן הרי. קודמים מחיבורים העתיקם
 את לכאורה' ניצל' וכי, ירושלים של התיאור עריכת לשם שונות ספרותיות

 בעובדה להכיר יש, שני מצד. לירושלים אחרים רגל עולי של מסעותיהם
 של הטופוגרפיה של סטראבו נוסח מפורט סיכום לערוך ביקש לא המחברש

, ההערה תשמש לכך כהוכחה. יהודה של הגיאוגרפיות התכונות ושל העיר
 בתיאור מציאותי תיעוד לחפש שאין ברור. הירדן גאות אודותעל , 661 בפסקה

 הירדן את ולהעמיד לנילוס ערך כשווה הירדן את להעמיד מכוון התיאור וכי זה
 הירדן על הנאמר. למצרים הנילוס שמעניק מה את ליהודה המעניק כנהר

 בכללותו התיאור את לקרוא ניסיון בכל מראש, כן אם, מחבל 661 בפסקה
 .ריאליסטית קריאה

 לציין ניתן, הריאליסטית הגיאוגרפית בסוגה המחבר של העניין חוסר מלבד
: הנכון הוא ההפך. וכולל מקיף בתיאור, כביכול, הצורך כלפי אדישותו את גם

 נואפיי גיאוגרפי מרכיבש או שתכונה בכך די לא בעבורו. הפרטים את מסנן הוא
 :השאלה נשאלת, כן אם. בתיאור אותו לכלול כדי יהודה את או ירושלים את
 ?החיבור לתוך דרכם שמצאו, הפרטים בבחירת אותו שהנחו העקרונות הם מה

, לעיל כאמור. בטקסט הגלומים הספרותיים האזכורים עניין את מעלה זו שאלה
 שניתן ככל. א''א על שונות ספרות יצירות של השפעתן מכבר זה הובחנה
 אלא, בזה זה שולבו לא התיאור לכתיבת השראה ששימשו הקטעים, להבחין

 של רצף על עומדות מסוימת מסוגה המושפעות היחידות רוב. זה לצד זה נשזרו
 זמן מזה, למשל. יותר ארוכות הן בודדים ובמקרים פסקאות ארבע או שלוש
 ציטוט הוא 11–11 בפסקאות הגדול הכהן בגדי שתיאור, כך על חוקרים עמדו

, כן כמו 9.כט–כח פרקים, שמות ספר של השבעים תרגום מתוך קטע של חופשי
, ירושלים את הקטאיוס-פסאודו של התיאור השפעת ניכרת 38–31' בפס

 ,FGH)= 611–615, ראשון ספר, "אפיון נגד"ב, יוספוס פלאביוס אצל המובא

 
 (.1 הערה, לעיל) F. Parente O. Murray, כמו  8
 ,O. Murray, "Aristeas and his Sources", Studia Patristica 12, T.U. 115: בידי השאר בין  9

(Berlin, 1975), pp. 123–128: 124. 
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264, F 21.)10 ביחס עצמאותו את א''א מחבר הדגיש, זו אחרונה הבדוגמ 
 נראה. במקור שצוינו והמידות המספרים כל את בעקביות ששינה בכך למקורו
 .לזמנו אופיינית הייתה זו ִשכתוב ששיטת

 הנמצאים ,מאלכסנדריה יהודים ולמחברים השבעים לתרגום האזכורים
 כל, למעשה כי דיו הודגש לא, ברם. בהרחבה ונדונו מכבר זה אותרו א''בא

, לפיכך. ספרותיים מאזכורים מורכב, 620' לפס ועד 38' מפס, כולו הקטע
 יצירות של והשכתובים האזכורים, הציטוטים כל של וממצה מקיף איסוף

 תהא מטרתו. מבורך מעשה יהיה, הקטע את המרכיבים קודמות ספרותיות
 א''שבא ויהודה ירושלים תיאור של ריאליסטית קריאה כי סופית לשכנע

 תדמית בחיבורו לעצב ביקש הלה. המחבר של כוונתו את כליל מחמיצה
 יהודי מקרב חוגים אותם של לתפיסתם שתתאים, היהדות של מסוימת

 הם. עצמו המחבר השתייך ושאליהם גבוה חינוך בעלי שהיו, אלכסנדריה
 הכפול החינוך בטיב התחשב הוא הדברים ומטבע שלו היעד קהל את שהיוו
 ,פרשנותו ועל השבעים תרגום על המבוססת, יהודית השכלה אחד מצד: שלהם
 היהדות תדמית. היוונית הספרותית ובמסורת בתרבות רחבה השכלה שני ומצד

 אינני. הזו המעורבת התרבות את היטב משקפת אכן א''בא המחבר שמציג
 כוונת. מתייוונת יהדות מציג א''א חיבור כי הנדושה לקביעה בכך מכוונת

 קהל אצל העלו הספרותיים שהאזכורים ובהנחה במידה: יותר מדויקת הדברים
 הללו ההקשרים אותו שימשו, מוכרים להקשרים קונוטציות שלו היעד

 רב מספר גייס הוא זה לצורך. עצמו שלו לטקסט משמעות להענקת כאמצעים
.  לקוראיו מוכרות שהיו שונות ספרותיות לסוגות המשתייכים, טקסטים של

 טקסטים כללו אלו; יווניות יצירות הן השבעים תרגום הן' גויסו' הזה לתהליך
, הקטאיוס כגון הלניסטיות יצירות, אריסטו כגון קלאסיים מחברים של
 בהסתמכו: שוב יודגש. אוטופית גיאוגרפיה של וחיבורים, הקטאיוס-אודויפס
 אין כי אם, ידע של דקדקנית להפגנה המחבר התכוון לא אלה טקסטים על

 .שלו לדבריו משמעות כך להעניק שביקש אלא 11,זה בהיבט לזלזל

 
10   O. Murray, "The Letter of Aristeas", p. 21(1 הערה ;)O. Murray, "Aristeas and his 

Sources", p. 124 (קודמת הערה.) 
 הרומית האצולה שבני, לחברים מכתבים של מהסוגה, למשל, היטב לנו מוכר זה היבט  11

 כפי, והרומית היוונית מהספרות ציטוטים שפע שולבו מכתב בכל. לזה זה שלחו תהמתייוונ
 המכתב שולח: כפולה הייתה' משחק'ה מטרת. חבריו לבין קיקרו שבין התכתובת שמראה

 השכלתו את הפגין והנמען; הספרותית הכשרתו מצוינות הציטוטים את בריבוי להפגין ביקש
 .בזיהויים
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 כל. 620–38' שבפס הגיאוגרפי התיאור קטע את מרכיבים חלקים שלושה
 מהדפוס השונה בסיסי ספרותי דפוס באמצעות עוצב החלקים משלושת אחד

 את מהחלקים אחד לכל מעניקים הללו הבסיסיים והדפוסים, למשנהו ששימש
 אליו נשוב) לירושלים מוקדש, 601–38' פס, הראשון החלק. הדומיננטי צביונו

 את למדי מוצלח באופן מתמצת, 620–662' בפס, יהודה תיאור(. הדיון בהמשך
 בתקופה שרווחה, אוטופית גיאוגרפיה של הסוגה של העיקריים הנושאים

 בין השוואה שובצה, 666–605' בפס, אלו קטעים שני בין. ההלניסטית
 התרגילים מן ישירות השראתה את שאבה השוואהה .אלכסנדריה לבין ירושלים

, לעיל כאמור 12.לימודיו במהלך אז בהם הורגל משכיל אדם שכל, הרטוריים
 בנויה יחידה וכל, ספורות פסקאות בנות, משנה יחידות משולבות חלק כל בתוך
 אחר ממצה באופן להתחקות המקום כאן לא. משלה ספרותי אזכור סביב

 מקדימה כתרומה. א''בא ויהודה ירושלים תיאור של הספרותי העיצוב תהליך
 למרבה אך כללי באופן שצוין, אחד במקור הנוכחי הדיון יתמקד, מקיף לפירוש

, ירושלים תיאור. לאריסטו' הפוליטיקה' והוא, דקדקנית לבדיקה זכה לא הפלא
 של, עשר אחד פרק, התשיעי הספר מתוך קטע אחר עוקב, 601–38' בפס

 זה קטע כי לומר שניתן עד צמוד כה המעקב(. b31–1130a34' )הפוליטיקה'
 .הדומיננטי צביונו את ירושלים לתיאור מעניק אריסטו מתוך

 א''א מחבר של הכשרתו על מילים כמה להוסיף רצוי, לפרטים שניכנס לפני
 לקבוע המאפשרים, מפורשים סימנים כמה בטקסט יש. היוונית בספרות
 זמנו בני הסופרים את הן, היוונית הספרות את הכיר אכן המחבר כי, בוודאות

 הקטאיוס. ס''לפנה והרביעית החמישית מהמאות הקלאסיים הסופרים את הן
(Hekataios )זה שם שבהזכירו להתרשם וניתן, 86' בפס במפורש מוזכר 

 מצרים על ספר שכתב, אבדירה איש הקטאיוס היווני לסופר המחבר התכוון
; היהודים על חיבור שכתב, הקטאיוס-פסאודו הקרוי היהודי למחבר וגם

 בשמם מצוינים, הקטאיוס מלבד. בטקסט ניכרת היצירות שתי של השפעתן
 ותיאודקטס( Theopompos) תיאופומפוס: הקלאסית מיוון נוספים סופרים

(Theodektes )של משוכתב ציטוט לזהות ניתן, 666' בפס. 861-ו 861' בפס 
 13.אריסטו של ספרו לבית המיוחס חיבור, "האתונאים מדינת" מתוך 61' פס

 
 S. Honigman, The Septuagint and:ראו א''בא שילובם ועל הרטוריים התרגילים על  12

Homeric Scholarship in Alexandria: Study in the Narrative of the “Letter of 

Aristeas” (London & New York: Routledge, 2003), pp. 14–25. 
 .601' לפס הערה, 611' עמ, הדס  13
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 לזאת נוסף. א''א מחבר של השכלתו רוחב על מלמדות אלו דוגמאות
 הוא לעולם, מוריי אוסווין שציין כפי. רבה רטורית במיומנות המחבר הצטיין

 ואף אחרות ספרותיות מיצירות הלקוחים, שלו הציטוטים את בקפדנות עורך
 לסגנונו להתאימם כדי כתבִש  בסיפורו המשולבים הרשמיים המסמכיםאת 

 רחוקה הייתה זו כתיבה טכניקת, אגב 14.שלו בטקסט קולח באופן אותם ולשבץ
 האופיינית היוונית הרטורית ההכשרה את משקפת היא, להפך. ייחודית מלהיות

, מראים אכן בידינו שהשתמרו הרטוריקה של הלימוד ספרי. המחבר של לזמנו
 שעליהם הבסיסיים מהתרגילים אחד היה ידוע מסופר ציטוט של כתובוִש  כי

 .היוונית העלית בני התחנכו
 הכתיבה לשיטת מובהקת דוגמה מהווה ירושלים שתיאור אף, זאת ובכל
. חריגה תופעה בולטת הנדון הקטע בעריכת, ההלניסטית בתקופה שרווחה
 שלנו המחבר אין "הפוליטיקה" מתוך אריסטו של פרקו של כתובהִש  בעבודת
 וכפי, הרטוריים בתרגילים שנהוג כפי זוטא-ובתיקוני הסגנון בשינוי מסתפק

דו, כאמור, הוא גם שנהג -אודויופס השבעים תרגום כגון, אחרים מקורות בַעבְּ
 כיוון את ממש ופיתח המחבר המשיך "הפוליטיקה" של במקרה. הקטאיוס
 כנקודת מניח האידיאלית הפוליס אודות אריסטו של דיונו. אריסטו של חשיבתו

 לפחות שהתנסחה, היוונית הפוליטית ההגות של הבסיסית האקסיומה את מוצא
 המתאימים משטרים של סוגים לשלושה החלוקה: אריסטו לפני שנה מאה

 יחיד אדם עומד שבראשו זה: הם המשטרים שלושת, כידוע. היוונית לפוליס
 המשטר(; מעוות יחיד כשלטון טיראניה או חיובי יחיד כשלטון מלוכה)

 הרוב משטר ולבסוף(; אוליגרכיה או אריסטוקרטיה) מיעוט עומד שבראשו
, אוכלוקרטיה או דמוקרטיה; אריסטו של לשיטתו דמוקרטיה או' פוליטיה)'

 סכמה יסוד על(. יותר המקובלת הגרסה פי על, האספסוף שלטון, דהיינו
 ירושלים את א''א מחבר מציב, אריסטו עליה שמנהל הדיון יסוד ועל זו בסיסית

: ליהודים כייחודי שמוצג, רביעי מסוג משטר של האידיאלית כהתגלמותו
 לדיון, בהמשך, נשוב) תיאוקרטיה כלומר, גדול כהן עומד שבראשו משטר
 אריסטו שמייחס התכונות את המקדש אל מסב הוא, כך כדי תוך(. זה במושג
. שונות כתיבה שיטות שתי, למעשה, המחבר משלב זו בדרך. בכללה לפוליס

 טכניקת' לכנות שניתן ממה גם מושפעת כתיבתו, המקור שכתוב מלבד
 מצרים תיאור על בדיונו בפרוטרוט זו טכניקה תיאר מוריי אוסווין'. הפרשנות

 הקטאיוס נצמד, העובדות לתיאור באשר. אבדירה איש הקטאיוס מאת

 
14  O. Murray, "Aristeas and his Sources" (1 הערה, לעיל.) 
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 החיל מקורותיו לו שסיפקו העובדות ועל; נאמן באופן שלו המצרים למקורות
 15.זמנו בת היוונית הפילוסופית ההגות את ישירות ששיקף, פרשנות של דפוס

 פי על האידיאלית הפוליס של השונים במרכיבים משתמש א''א מחבר גם כך
 של( עשר האחד מהפרק בעיקר) השביעי בספר אריסטו של תיאורו

 הפרטים את ומתאים, הנלווית הפרשנות את משנה אך, "הפוליטיקה"
 אותם מעביר הוא .לעצב מבקש שהוא התיאוקרטיה למודל העובדתיים

 השונים בקטעים יעסוק דבריי המשך. למקדש אותם ומייחד מהפוליס
 שלושה אחר הדיון יתחקה מהם אחד לכל ביחס. הזה התהליך את הממחישים

 הממצאים לבין בתיאור המובאים הפרטים בין האפשרי הקשר( א) :היבטים
 למקביליהם הללו הפרטים שבין הזיקה( ב); בירושלים הארכיאולוגיים

 שמקבלים החדשה המשמעות( ג); האידיאלית הפוליס את אריסטו של בתיאורו
 16.א''בא אלו פרטים

 (16–33' פס) יןיוהמע קרקעיים-התת המים בורות .6

 המים בורות הן, לירושלים המים הספקת למערכת מתייחסת הראשונה הדוגמה
 .החי יןיהמע הן קרקעיים-התת
 הספקת מערכת תיאור כי, וינסן האב טען, העשרים המאה בתחילת (א)

 מאז 17.בשטח הארכיאולוגיים הממצאים את תואמת אכן א"בא למקדש המים
 בהר שנתגלו הבורות תיארוך את ויאקובסון גיבסון של מחקריהם חידדו, וינסן
 קדמו אכן מהבורות חלק כי, העלתה הסטרטיגרפיה בדיקת. ובקרבתו הבית

 ניתן אף מהם שניים 18.הורדוס בידי שבוצעו המקדש של ההרחבה לעבודות
 אזכור וינסן ראה בוש(, 31' פס) למעיין באשר 19.ההלניסטית לתקופה לתארך

 
15  O. Murray, "Hecataeus of Abdera and Pharaonic Kingship", J.E.A. 56 (1970), pp. 

141–171, 150–169. 
( bold) מודגשות באותיות המובלטים הקטעים, א''וא אריסטו מתוך בציטוטים כי יצוין  16

 המובלטים והקטעים, הדסקריפטיבי במישור א''א לבין אריסטו בין הקבלה על מצביעים
 .הפרשנות במישור ההבדלים על מצביעים( spacious) האותיות בין מוגדל במרווח

17  L. H. Vincent, Revue Biblique 6, pp. 559–562 (1 הערה, לעיל.) 
18  S. Gibson & D. M. Jacobson, Biblical Archaeologist 57/3 (1994), pp. 150-160; Below 

the Temple Mount in Jerusalem (BAR International Series, 637), 1996, pp. 231f. 
 ציור = ואילך 653' עמ .B. A מתוך, S. Gibson & D. M. Jacobson של במפה 61-ו 65 'מס  19

, המקדש של השנייה בחצר ממוקם היה אחד בור(. קודמת הערה ראו) 280' עמ, בספרם 601
, עשר חמישה ספר, היהודים קדמוניות, יוספוס פלאביוס) בסורג גויים בפני נחסמה והכניסה

 מתחם את, Jacobson של לדידו, תאמה זו חצר(. 611, חמישי ספר, היהודים מלחמתו, 165
 .הרודיאני-הקדם המקדש
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 20 ,עובדתית מציאות משקף ן הפסוקאי להערכתוו, א מז, יחזקאל מתוך לפסוק
, במציאות אחיזה יחזקאל מתוך זה לפסוק מייחסים ויאקובסון גיבסוןהרי ש

, הראשון המקדש בית בתחום בורות של להימצאותם כעדות אותו מפרשיםו
 את מזכיר טאקיטוס הרומי המחבר גם 21.ממש מעיין של לקיומו כעדות ולא

 והבריכות קרקעיים-התת הבורות בצד המקדש בית בתחום מעיין של נוכחותו
 על טיטוס שהטיל המצור תיאור במסגרת, הגשמים מי את שקלטו המלאכותיות

 למערכת טאקיטוס של לבו תשומת(. 62, חמישי ספר, "היסטוריה") ירושלים
. תיאורו של הצבאי הרקע בשל למדי צפויה מצור תחת העיר של המים הספקת

 ניתן לא. הרלוונטי המידע את שאב מניין השאלה פתוחה נשארת זאת עם
 הבכיר הפיקוד של הצבאית המערכה יומני על שהסתמך בוודאות לקבוע
, הנמנע מן לא. מבחינתנו ביותר אמין מידע מספק שהיה מקור סוג, הרומי

 בידי שנכתבו, ביוונית ספרותיים בתיאורים להשתמש התפתה שטאקיטוס
 בלי 22,המקדש בית של המים הספקת מערכת תא מזכירים מאלו רבים. יהודים
 או בימיהם אותה שהכירו כפי לעיר מתייחסים הם אם בוודאות להבחין שניתן
 מופרך טאקיטוס של תיאורו, וכה כה בין. מקראי למקור הם מתייחסים שמא
 את תואם איננו גם שלו והמידע, העדכניים הארכיאולוגיים הנתונים בידי

 .א''בא המוזכר
 תיקון של במחיר, למעיין הנוגעת לקושיה אחר פתרון להציע ניתן אולם
 לחלופין או הגיחון למעיין התכוון א''א מחבר כי, הנמנע מן לא. קל טופוגרפי

 באמצעות דוד עיר של החומות מתוך נגישה שהייתה, השילוח לבריכת
, ס''לפנה 506 בשנת זו מנהרה נחצבה, כידוע 23.המלך חזקיהו של המנהרה
 נפילת עם והוזנחה, העיר על יטיל סנחריב כי פוישצ המצור לקראתכהכנה 
 חזרה המנהרה כי, חשפו דוד בעיר רייך רוני של חפירותיו. בישראל המלוכה

 שיפוצים זו לתקופה לתארך ניתן: החשמונאים בתקופת כבר שימוש לכלל
 שהגישה, יןיהמע הן הבריכה הן כי הנמנע מן לא, כן אם. במנהרה שנעשו רבים
 הספרותיים בתיאורים אוזכרו, חזקיהו של בתקופתו נחסמה לחומה מחוץ אליו

 
 תיאור: זו פרשנות לחזק שעשוי, נוסף פרט על מצביע( אתר על 681' עמ) הדס. 551' עמ, שם  20

 של בחזיונו מוזכר זה ופרט, כיוונו את כלל מציין אינו שלמה המלך שבנה המקדש בית
 .א מז, יחזקאל

21  Below the Temple Mount, p. 229 (63 הערה, לעיל.) 
 .85-ו 85, תשיעי ספר,  .Preparatio Evangelica, אוסיביוס; 8, חמישים ספר, סירא בן ראו  22
 .העתיקות מרשות פינקלשטיין רלד'ג ר''ד לי הציע כך  23
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 וזו, ס''לפנה השנייה המאה של השנייה במחצית שנכתבו ,ירושלים של
 .א''א נכתבה במהלכה כי שנראה התקופה

 מחבר גילה מדוע להסביר כדי הארכיאולוגיים בנתונים די אין, זאת עם (ב)
, יוספוס פלאביוס. המקדש בית של המים הספקת במערכת רב כה עניין א''א

 ולבית עירל הקדישש הארוכים םבתיאורי המים סוגיית על בכלל מדלג, לעומתו
 תתברר זו לסוגיה לב תשומת א''א מחבר הקדיש שבגללה הסיבה 24.מקדשה

 את אריסטו תיארכש. דווקא היוונית הספרותית למסורת נפנה אם קלות ביתר
 שעיר רצוי כי הפילוסוף דגישה, שלו האידיאלית הפוליס של העירוני הגרעין

–b1, 66 פרק, שביעי ספר, "פוליטיקה") מים מבורות הן טבעי ממעיין הן תהנה

12 0666:) 

 מן ליציאה נוחה דרך להיות חייבת, מלחמה בעת לפעולות באשר
 העיר אל לגשת הן קשה להיות חייב, לאויבים ואילו(, לתושבים) העיר

. ממעיינות במיוחד, משלה מים של רבה כמות צריכה העיר. ללכדה הן
 מי הקולטים גדולים בורות בהתקנת( המים להספקת לדאוג) יש – ולא

 מהם כשיימנע מים לתושבים יחסרו שלא כזו במידה, גשמים
 לבריאותם לדאוג במיוחד חיוני .מלחמה בשל לשדות לצאת

, איכותי במיקום העיר של בבנייתה ישיגו זאת את, התושבים של
 לתת יש כך על. בריאים ממים הנהנהו המתאים הרוחות לכיוון הפונה

 .ראש בכובד הדעת את

 שגילה העניין בעצם ניכרת א''א מחבר על אריסטו של השפעתו (ג)
 ההערות את המקדש בית אל הסב א''א מחבר, זאת עם. המים הספקת במערכת

 :האידיאלית הפוליס של העירוני לגרעין אריסטו שכיוון

 כולה הרצפה. המערב אל כשעורפו, המזרח אל פונה המקדש[ 33]
 הנקודות אל הפונים, בתוכה ערוכים ושיפועים, אבן בבלטות מכוסה

 הרי. הקורבנות דם את השוטפים המים לניקוז המיועדות
 זרימת[ 31. ]חג בימי להקרבה מובאים בקר ראשי של רבים רבבות
 וישנם, טבעי באופן שם הנובע שופע יןימעל הודות, מתמדת המים
, דמיון כל על העולים, פליאה מעוררי קרקעיים-תת בורות לכך בנוסף
. המקדש יסודות סביב אצטדיונים חמישה של במחוג לי הראו אותם

[ 10. ]עבר מכל אליהם זורמים והמים, צינורות ספור אין מהם אחד לכל

 
 .615–681, חמישי ספר, היהודים מלחמת ראו  24
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, לכל נסתרים כשהם, המזבח בבסיס מכונסים פתחיהם כי לי הראו]...[ 
 מטוהרת אחד שברגע כך, הקודש עבודת את המבצעים לאלו פרט
 25.מהקורבנות הנאספת האדירה הדם כמות כל

 מערכת של לייעוד בנוגע, א''א לבין אריסטו של חיבורו בין ההבדל בולט
, צבאי לביטחון תרומה: תפקידים שני להספקה מייעד אריסטו. המים הספקת

 בריאות ועל ההיגיינה על ושמירה, גיסא מחד מצור בעת ההספקה הבטחתו
 עבודת לבין המים הספקת בין קושר, לעומתו, א''א מחבר. גיסא מאידך הציבור
 החיים של התקין בתפקודם עסוק שאריסטו בעוד, אחרות במילים. הקודש

, פולחני בהיבט  ועוסק בצד אלו עניינים א''א מחבר מניח, בפוליס הציבוריים
 .למקדש הקשור

 (601–605' פס) ירושלים רחובות של תיאורם .2

 פלאביוס אצל שהשתמרו הקצרים הקטעים מתוך, לדעת ביכולתנו אין (א)
. העיר את כשתיאר ירושלים לרחובות התייחס הקטאיוס-פסאודו אם, יוספוס

 דופן יוצא דבר שום אין, פניו על. אליהם התייחס שלא נותנת הסברה אולם
 לנכון מצא לא יוספוס גם. אליהם להתייחס סיבה כל אין ולכן, ברחובות
 .כלשהי הערה לרחובות להקדיש

 ברחובות א"א מחבר עוסק מדוע גם מסבירה לאריסטו שהזיקה נראה( ב)
 העיר בענייני אריסטו עוסק(, 1330b 21–31) 66 בפרק, השביעי בספר. ירושלים
 : כדלקמן

 בעבור יותר ופראקטי יותר לנעים נחשב המגורים בתי מערך
 הנקראת זו, החדישה השיטה פי על בנוי הוא אם, השונים העיסוקים

 דווקא מועיל מלחמה בעת לביטחון אך 26,היפודמוס של שמו על
 זה שמערך מפני זאת. בעבר נהגו שבה בשיטה המיוסד, ההפוך המערך
 את למצוא המתקיפים על ומכביד, פנימה להיכנס זר צבא על מקשה
 .השניים בין לשלב העיר צריכה לכן. דרכם

 
התרגומים של קטעים מתוך אריסטו וא''א שלי. התרגומים מתוך א"א מושפעים משני   25

 A. Pelletier, Lettre d’Aristée à Philocrate, Sourcesתרגומים אחרים. האחד מאת:

chrétiennes, 89; Paris, Cerf, 1962. והשני מאת ,Laurence Vianèsשעתיד להתפרסם ב ,-A. 

Caquot and M. Philonenko .(eds.), Ecrits intertestamentaires II, Paris: Gallimard  
 .גיאומטרית תכנית פי על כלומר  26
 הנוסח היווני אינו ברור. א65
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( Hippodamos) היפודמוס דעות של הלכת מרחיקת ההשפעה בעקבות, בכלל
 הדעת על להעלות אין, היווני בעולם האורבנית התפיסה על מילטוס איש

 התייחסות תחסר אחריו שבאו הסופרים בידי אידיאלית עיר של שבתיאורה
 .הציבוריים הבניינים ולמיקום  המגורים ובתי הרחובות להיערכות

 אריסטו אצל המופיע התיאור בין משמעותי פער ניכר הפעם גם, ברם( ג)
 :א''בא נאמר כך. הדברים של הרעיוני להקשר באשר, א''בא המופיע זה לבין

 עד, אצטדיון כארבעים והיקפה, ראויה במידה התפשטה העיר[ 605]
 נראים האלה הרחובות, כתיאטרון ערוכים המגדלים. לשער שניתן כמה

 כי אותם החוצים מעברים וביניהם א21,כנהוג תחתוניםאלה וה, עליונים
 אל מובילות מדורגות עליות[ 601. ]תלול והשיפוע הר על בנויה העיר

 הולכים האחרים ואילו, למעלה דרכם את העושים שיש כיוון, הרחובות
ים אלו בגלל במיוחד דרכם את מפצלים הם .מתחת  שמצוי
 דבר עם מגע לידי לבוא שלא ונזהרים, טהרה של במצב

 .בו לגעת אמורים שאינם

 ביטחון ושל אסתטיקה של בסוגיות עוסק אריסטוש בעוד, לראות שניתן כפי
 האופיינית, הגיאומטרית התוכנית לבין' הישנה' השיטה בין ומשווה צבאי

 להיערכות עיקרי כטעם ומציג א''א מחבר מחדש, היפודמוס של לשיטתו
 .ליהודים הייחודי הטהרה עניין את בירושלים הרחובות

, אריסטו של "פוליטיקה"ל השביעי שבספר עשר השנים בפרק קריאה
 השמיט היהודית העיר מתיאור: האיגרת בעל לבין בינו נוסף הבדל מעלה
 בפרק. אידיאלית עיר של טיפוסי בתיאור המקובל ,חשוב נושא א''א מחבר

, הציבוריים המרחבים סוגי את, לאחד אחד, אריסטו מפרט עשר השנים
 להתכנסויות רחבה: יוונית בפוליס החיים של התקינה להתנהלותם החיוניים
 של התיאור. קודש ובנייני גימנסיון, ולמסחר לעסקים רחבה, פוליטיות
 הציבוריים והמרחבים הבניינים על בשתיקה עובר, זאת לעומת, ירושלים
 ובכל המקדש בבית מתמקד הוא. המקדש בית על מלבד כולם על; השונים
הוא , עליה המופקדים והכוהנים הקודש עבודת כגון הסדיר לתפקודו הקשור

 זו מסקנה. התיאוקרטי למשטר, כמובן, יאה זו בחירה. לו ותו אלהמתאר את 
 .המבצר אודות על הקטע את בעיון כשקוראים מתחזקת
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 (601–600' פס) המבצר .8

 אצל ספור אין דיונים שעוררו א"בא מהפרטים אחד, כאמור, הוא המבצר
 את לזהות יהיה ניתן שאם ההנחה הייתה למחלוקת הרקע. המודרניים החוקרים

 של שונות בתקופות בירושלים קיימים שהיו המבצרים אחד עם הזה המבצר
 הכתיבה מועד לתיארוך אינדיקציה החוקרים בידי תהיה אזי, ההלניסטי העידן

 זו לא. מקרוב לבחון שרצוי יסוד הנחות על הושתת ויכוחוה. כולו החיבור של
 צולבת לבחינה נתון הוא מכך וכתוצאה למציאותי נחשב א''בא שהתיאור בלבד
 מראה של ישיר לתוצר גם נחשב שהוא אלא, ארכיאולוגיים לממצאים ביחס
 את לבטל בכדי, אחר ממחבר הועתק שהתיאור נניח אם די. המחבר של עיניו
, התיאור יכול כזה במקרה, א"א של הכתיבה מועד לתיארוך כאינדיקציה ערכו
 .החיבור כתיבת לתאריך terminus post quem לספק, היותר לכל
 שונים מבצרים שני, כאמור. הארכיאולוגיים בנתונים, כן אם, נתחיל (א)

 האחד. ההלניסטית התקופה של שונים זמן בפרקי ירושלים עלימשו לשמירה ש
 מבצר אותו. "הבירה" הסתמי בשם, ב ז, ח ב נחמיה בספר לראשונה מוזכר
, 1–5' פס, חמישי ובפרק, 23–25, 62' פס, רביעי פרק, ב מקבים בספר מופיע
 מיקומו אותר אף וכעת, למקדש צפונה עמד זה מבצר. "אקרופוליס" בכינוי

 במקומו, יוספוס פלאביוס לפי. הסלווקי השלטון בתקופת נהרס הוא 27.המדויק
  החדש המבצר גם כונה תחילה. מגדלים בעל חדש מבצר החשמונאים בנו ממש
 שמו את הורדוס שינה כך ואחר(, ביוונית "באריס") "בירה" הסתמי בשם

 בידי ס''לפנה 615-ב נבנה השני המבצר 28.אנטוניוס מרקוס לכבוד, "אנטוניה"ל
 מיקומו 29.החשמונאי שמעון בימי ס"לפנה 616-ב ופורק הרביעי אנטיוכוס

 .במחלוקת שנוי עדיין
: ביוונית למדי סתמי בשם הוא גם מכונה א''בא המוזכר המבצר (ב)

 אינם בטקסט המצויים הפרטים הכללי צביונם בשל(. חקרה) "אקרה"
 של החוזרים מאמציהם למרות, המדויק מיקומו את לקבוע מאפשרים
 עם בוודאות לזהותו ניתן לא כי הוכיחו החוקרים בין ויכוחיםוה 30.החוקרים

 את ולהאשים כך על להצטער במקום. ההלניסטיים המבצרים משני אחד

 
 (.לעיל 63 הערה) S. Gibson & D. M. Jacobson של בתכניתם חמש' מס הוא  27
 חמישה ספר, היהודים קדמוניות; 663-ו 55, ראשון ספר, היהודים מלחמת, יוספוס פלאביוס  28

 .12–16, עשר שמונה וספר, 108, עשר
 תרגום, מבוא, א מקבים ספר: לאחרונה וראו. 68–62' עמ, הדס אצל מובאים השונים המקורות  29

 .666–601' עמ(, 2001) ד"תשס ירושלים, רפפורט אוריאל ופירוש
 .552–518' עמ(, 1 הערה, לעיל) Vincent של מאמציו השאר בין  30
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: פשוטה למסקנה להגיע עדיף, נפתל כתיבה ובסגנון דיוק בחוסר המחבר
 כל של בהנצחה עסק ולא, לתייר מדריך לערוך המחבר התכוון לא מלכתחילה

 מאוחרים מחברים שעשו כפי 31אינוונטר עורך של בקפדנות ומונומנט מונומנט
 המוקדמת הקיסרותבתקופת ו המאוחרת הרומית הרפובליקה בתקופת יותר

 המבצר של המדויק המיקום רישום לא(. ופאוסניאס סטראבון כדוגמת)
 שכן שהמבצר הכללית העובדה את לציין שרצה אלא, אותו עניין המתואר
 דווקא הרי(. 601, 600' פס) עליו להגן ונועד( 600' פס) המקדש בקרבת

 הפרטים בבחירת לראות נכון זה ויהיה, לדבר מאריך הוא הללו בהיבטים
 :לכוונותיו אותות שבטקסט

. צפינו ומשם, הצמוד מבצרב עלינו, מהכול להתרשם כדי[ 600]
, רבים מגדלים  באמצעות מוגן הוא. מאד גבוה במקום נמצא המבצר
 נועד הוא, לנו שמסרו וכפי;  לראשיהם עד רחבות אבנים הבנויים

 של יםשבמקר כדי זאת[ 606. ]המקדש שסביב האזור על להגן
 איש יוכל לא, אויבים פלישת או( מבית) מהפכה, תקיפה
 על. המקדש בית את שסובבות, המגודרות החצרות אל דרכו את לעשות

, אחרים מסוגים מכונות וכן חצים המשגרות מכונות מוצבות המגדלים
 בידי  המגדלים נשמרים, כן כמו[ 602. ]החצרות אותן על חולש והמקום
 זה מבצר כי[ ]...[ 601]...[. ] מרבי בביטחון עליהם לסמוך שניתן אנשים

 להבטחת כראוי דאג מייסדו. מקדש על היחידה ההגנה היה כולו
 .האמורים המקומות

 אצל האידיאלית הפוליס בתיאור, נוספת פעם, מצוי זה קטע לפירוש המפתח
 (:1330b 17–21, 66 פרק, שביעי ספר, "הפוליטיקה") אריסטו

 לכל המתאים, אחד מערך אין – המבוצרים האתרים אודות על
 אוליגרכי למשטר יפה( akropolis) גבוה אתר( ביצור, )כך. המשטרים

 למשטר ואילו(; ומפורז) מישורי שטח, דמוקרטי למשטר; ומונרכי
 .מבוצריםאחדים  אתרים אלא, זה לא וגם זה לא, אריסטוקרטי

 
 .C:האנגלי בתרגום, )C. Nicolet, L'Inventaire du monde של ספרו מכותרת שאוב זה ביטוי  31

Nicolet, Space, Geography and Politics in the Early Roman Empire [Ann Arbor: the 

University of Michigan Press, 1991]. ,)בשלטון האימפריה מרחב למיפוי והכוונה 
 .אוגוסטוס
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, לפוליס הרצויה ההגנה למערכת בנוגע חשובה תובנה אריסטו מציג זה בקטע
 בטריטוריה המבצרים עריכת לבין בפוליס השורר המשטר סוג בין זיקה יוצרו

 הגנה מערכת, כלומר, "ולמונרכיה לאוליגרכיה יפה אקרופוליס", כך. שלה
 גם כמו אחד אדם בידי המרוכז לשלטון מתאימה אחד באתר המרוכזת צבאית

 או ,המלך של ביתו בקרבת יימצא זה שאתר ורצוי, מגובש מיעוט בידי לשלטון
 על המבוססת מערכת. האוליגרכים של הפוליטי המרכז בקרבת, לחלופין
 שמספר מסתבר ובמשתמע, לאריסטוקרטיה תתאים"אחדים"  מבצרים

, בשלטון חלק הנוטלות האריסטוקרטיות המשפחות כמספר יהיה המבצרים
השונות  המשפחותהנשלטים בידי  מהמחוזות אחד בכל ייבנה אחד ושמבצר

 .הפוליס של בטריטוריה
 משלושת אחד אף בדיוק תואמים אינם א''בא המובאים הפרטים (ג)

 את שהנחה והעיקרון, חדש דגם יוצרים הם. אריסטו אצל הנדונים הדגמים
 הגיון ועל עקרונותיו על, מובהק באופן, מבוסס זה דגם בעיצוב המחבר

 לזה ביותר הקרוב האריסטוטלי הדגם. "פוליטיקה"ב אריסטו של מחשבתו
, אחד באתר המרוכזת הגנה מערכת כלומר, האקרופוליס הוא א''בא המוצע

, ההגנה צרכי מתנקזים שאליו המוסד א''בא, אולם. למונרכיה המותאם
 מקום אינו( 606' פס" )אויבים בפלישת או במהפכה תקיפה של מקרה"ל

. הפולחן את המרכז הקדוש האתר, המקדש אלא, כמובן, המונרך של מושבו
 היהודים על באקסקורסוס במפורש תואר, שכזו הגנה מערכת התואם המשטר

 פי על. 8' פס, "ארבעים ספר", סיקולוס דיודורוס אצל שנמסר, הקטאיוס מאת
 בראשם עומד גדול שכהן אלא, מלך בידי נשלטו לא מעולם היהודים, הקטאיוס

 מכתבו מופנה שאליו, יהודה אנשי של הקהילה ראש, א''בא(. 8.5' פס-תת)
 המניח, ממש זה משטר(. 16' פס) גדול כהן אכן הוא, תלמי המלך של הרשמי

 נגד"ב, יוספוס פלאביוס יכנה, מלך בידי ולא גדול כהן בידי השלטון את
 של דבריו להיגיון בהתאם 32."תיאוקרטיה" בשם, 615' פס, שני ספר, "אפיון

 מבצר היא לתיאוקרטיה המתאימה ההגנה מערכת כי לסכם ניתן, אריסטו
 .א''בא שנאמר כפי בדיוק; המקדש את המאבטח

 
 :Y. Amir, "Theocratia as a Concept of Political Philosophy:ראו זה ןלשו חידוש על  32

Josephus’ Presentation of Moses’ Politeia", SCI 8/9 (1985–88), pp. 83–105 וגם:T. 

Rajak, "The Against Apion and the Continuities in Josephus’ Political Thought", in S. 

Mason (ed.), Understanding Josephus. Seven Perspectives, Sheffield Academic 

Press, 1998, p. 222–246: 229–231. 
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 לא מדוע להסביר בקלות ניתן, כאן המוצעת הפרשנות פי על. זו אף זו
 בניגוד(, 620–662 'פס) יהודה ארץ בתיאור מבצר אף המחבר הזכיר

 נוספים מבצרים של אזכור היעדר(. להלן ראו) לנמלים המפורשת להתייחסותו
-פסאודו: ספק ללא היטב הכיר שאותה, הספרותית למסורת בניגוד עומד

 שבו מדבריו בקטע, ביהודה המפוזרים המבצרים את הזכיר, למשל, הקטאיוס
 33.אחר עניין בעבור ישירות א''א מחבר משתמש

 (665–661' פס) הנמלים .1

 אך, ירושלים לתיאור ולא יהודה לתיאור אומנם שייכת הנמלים סוגיית (א)
 הספר של השפעתו ניכרת בה שגם מפני, הנוכחי בדיון אליה להתייחס ראוי

 אזכור גם המבצר על לקטע בדומה. לאריסטו "הפוליטיקה" של השביעי
 את לתארך מודרניים חוקרים של למאמציהם אחיזה כנקודת שימש הנמלים

 ותלמאיס עזה, יפו, אשקלון נמלי: נמלים ארבעה מוזכרים 665' בפס. א''א
–615 השנים בין נכתבה א''א כי, ביקרמן אליאס טען, זו רשימה סמך על(. עכו)

 לממלכה החוף אזור סופח שבמהלכו הזמן טווח שזה מפני ס''לפנה 625
 א''בא הכלול שהתיאור, כמובן, הייתה ביקרמן של היסוד הנחת 34.החשמונאית

 .האזור של תייםהאמ האדמיניסטרטיביים הגבולות את בהכרח משקף
 בעצם עניינו. לגמרי אחרת המחבר של כוונתו כי למדי ברור, ברם (ב)

 סכמה. לנמלים ביחס העיר של מיקומה בציוןו נמליםה לבין העיר בין החיבור
 ההשראה. בנמלים הדנות הפסקאות עריכת את, ספק ללא, הנחתה תיאורטית

 מורכב האחד הקטע. אריסטו מתוך קטעים בשני נתונה א"בא הנמלים לתיאור
, יותר ומפורט ארוך, והשני(, 1330a 34–36) עשר האחד בפרק שורות ממספר

 של בשליטה אריסטו עוסק אלו בקטעים(. 1327a 11–40) השישי בפרק מצוי
: בפרק האחד עשר נאמר: נמלים על האידיאלית שבפוליס העירוני הגרעין

 של) הטריטוריה ולכלל לים ,ליבשה מחוברת להיות העיר צריכה כיצד"
 פרק, שביעי ספר, "פוליטיקה") "לעיל( כבר) נאמר, שניתן כמה עד( הפוליס

66 ,1330a 34–36):בפרק השישי נאמר . 

 
 אכן מבצרים כמה כי, להזכיר צורך כל אין. 615, ראשון ספר, אפיון נגד, יוספוס פלאביוס אצל  33

' א ראו, החשמונאית ההתרחבות טרםב ביהודה כולל לדיון. ארכיאולוגית מבחינה מתועדים
 ירושלים, לחידוש מסורת בין: ההלניסטית בתקופה ישראל-ארץ של הארכיאולוגיה, טל

 .615–611' עמ, ז"תשס
 .1 הערה לעיל, Bickerman ראו  34
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ן בכך יש האם, חריפה מחלוקת קיימת, לים החיבור לגבי  יתרו
 שמא או, מתוקן חוקים ממערך הנהנות, הפוליס לחברות

 תחת שגדלו, זרים של הגירתם כי, האומרים יש. להן מזיק הדבר
י גם וכך, מתוקן חוקים למערך יפה אינה, אחרים חוקים  ריבו

, מתרחשים אינם אלה דברים שאם, ברור ואכן. ]...[. האוכלוסייה
 של הנוחה ההספקה לצורך הן ביטחונה למען הן, לעיר מוטב

 כדיש כיוון, לים קשורים יהיו החקלאי ושטחה שהיא, חיוניים מוצרים
 טובה להגנה התושבים זקוקים לשרוד וכדי בקלות מלחמות לנהל
, החיוניים המוצרים מבין ]...[. מהים גם כמו מהיבשה,  הכיוונים משני

. מייצאים הם בעודף אצלם שנמצא ומה, מייבאים הם אצלם שחסר מה
. אחרים למען ולא, עצמה למען במסחר שתעסוק, כן אם, לפוליס יאה
 לא. הרווח לשם זאת עושים לכול שוק כמקום עצמם המציעים אלה
 באתר ושתחזיק, שכזו בצע בתאוות תשתתף שפוליס, זאת לעומת, ראוי

 (.1327a 11–40, 1 פרק, שביעי ספר', פוליטיקה]...[. )' שכזה מסחרי

 פי על "היהודים פוליס" את פרטים בפרטי לעצב מעוניין א''א מחבר
 לפוליס שחיוני מאחר. האריסטוטלית האידיאלית הפוליס של התבנית

 את, העניין לצורך, לירושלים' מספח' הוא, לנמלים מחוברת שתהא האידיאלית
 ממשיים-ההיסטוריים והאדמיניסטרטיביים הפוליטיים הגבולות. החוף נמלי כל
 .זה קטע בכתיבת וליובשיק ביותר זניח פרט היו

 באזכור ראייה זווית שינוי אמנם מורגש, לעיל שנדונו למקרים בניגוד( ג)
 בתיאור שילב א''א מחבר: למדי טריוויאלית לכך הסיבה הפעם אך, הנמלים

 מעין שיקולים. האוכלוסייה של הכלכליים לצרכים המתייחסות הערות שלו
 :חי הוא שבו ההלניסטי לעידן אופייניים אלה

 והעיר, למסחר גם נוחה היא אך, לחקלאות טובה זו ארץ אומנם[ 661]
 לא הים מן המובאים המוצרים מן ודבר, מלאכה בתי גדושה
 יפו, אשקלון נמלי, להספקה טובים נמלים לה הרי[ 665. ]לה יחסר

 35בין בתווך שוכנת והיא, המלך יסד אשר תלמאיס כן וכמו, ועזה

 
 התואר שמות כי מבינה Vianès(. 25)לעיל הערה  Vianès של תרגומה את כאן מאמצת אני 35 

 בניגוד זאת'. ארץ'ל ולא, הקודם במשפט' העיר' לאזכור מתייחסים היווני בנוסח נקבה בלשון
 את מאשרת אריסטו מתוך הטקסט עם ההשוואה(. 25 הערה לעיל) Pelletier של לסברתו
 .הראשונה הבחירה
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, שפע בכל פורייה האדמה. מהם אחד מאף רחוקה ואינה, הללו האתרים
 .היטב ומוגנת עבר מכל מים מקבלת והיא היות

 והצבאיים הפוליטיים ההיבטים את ובראשונה בראש שידגמ אריסטוש בעוד
 מבליט א''א מחבר, הכלכליים להיבטים משנית חשיבות ומייחס, הנמלים של
 דהיינו, היבוא לשאלת לב תשומת מקדיש הוא, דיוק ליתר. בלבד האחרונים את

 היוונית הכלכלית החשיבה במסורת אותו ממקם זה פרט. ההספקה לסוגיית
 36.לעיל המובאים עצמו אריסטו של מדבריו להתרשם שניתן כפי, המסורתית

 ישירות קשור הימי ובמסחר בנמלים המחבר של עיסוקו, זה פרט מלבד
 מפוריות נובע כשהשפע, ההספקה ולשפע( autarkeia) הכלכלית לאוטונומיה

 הכלכלי והשפע האוטונומיה. הנוחים הימי הסחר מנתיבי גם כמו השדות
 .620–662' בפס יהודה בתיאור מרכזיים
, לרוב: כדלקמן א''בא ירושלים תיאור של החיבור תהליך את לסכם ניתן

 גם ואולי בירושלים המצוי המבצר כגון, במציאות הקיים מפרט התיאור יוצא
, המעיין הועבר כך. ריאליסטי אינו לכשעצמו התיאור אך, בה המצוי מים יןימע
 אין. המקדש בית חצרות אל דוד מעיר, עובדתי מידע על נסמך אכן המחבר אם

 ועל, מבצר של קיומו עצם לציון מעבר דבר א''שבא ירושלים בתיאור לחפש
 של קיומם לעצם מעבר ריאליה בתיאור לחפש אין, למעשה, משקל אותו

 הנשאלת השאלה. האזור בחופי נמלים ושל מים להספקת מערכת של, רחובות
 רחובות היו שאכן ללמוד כדי א''לא זקוקים אנו מידה באיזו, כמובן, היא

 א''בא המבצר באזכור לחפש אין, כך אם... בחוף נמלים והיו, בירושלים ומבצר
 על משליך המחבר. זה חיבור של כתיבתו למועד סימן אחר פרט ובשום

 "פוליטיקה"ב אריסטו חידד שאותו האידיאלית הפוליס דגם את ירושלים
 כאמצעי משמש המבצר אזכורנראה אם כן, ש. ומרשימה ממצה כה בצורה

 .בירושלים השורר' משטר'ה הגדרת לחידוד
 תיאור את בשלבו המחבר של כוונתו את, יותר כללי באופן, לסכם ניתן כעת
על  בדיון מהותי שינוי חל שבו בעידן נכתב א''א חיבור. ביצירתו ירושלים

. היוונית הספרותית במסורת ביטוי מקבל שהוא כפי, האידיאלית הפוליס אודות
 ביקשו, ואריסטו אפלטון וביניהם, הקלאסית מהתקופה היווניים הדעות הוגי

 מפעל בהעמדת שלהם הראשי המניע. מופשט תיאורטי מודל לשרטט
 את לתקן יהיה ניתן פיו שעל מתאר לספק: למדי מוחשי היה זה אינטלקטואלי

 
 M. M. Austin and P. Vidal-Naquet, Economic and Social History of Ancient:ראו  36

Greece: An Introduction (London, 1972), pp. 131–133. 
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 החברות שחוו לבעיות קץ לשים ובכך, בפועל הקיימות הפוליס בחברות החסר
, הללו המופשטים התיאורטיים לדיונים במקביל. ופוליס פוליס בכל היווניות

. אידיאלית פוליס להציג שביקשו מסות גם, הקלאסית בתקופה עוד נכתבו
 השני בספר, עצמו ואריסטו, זו לסוגה קשור לקסנופון "הלקדאימונים מדינת"

 לשמש היו ראויים שלטעמו משטרים שלושה ארוכות ניתח, "הפוליטיקה" של
 קיימת פוליסמהמשטרים שרר ב אחד כל, האידיאלי המודל לשרטוט כבסיס

 .ביניהן וספרטה
, הגדול אלכסנדר בידי רחוקות ארצות של הנרחבים הכיבושים בעקבות

 מחשבה זרם התפתח, ההלניסטיות בממלכות מכן לאחר נכללו הגדול שחלקן
 ובמקום מופשט באופן האידיאלית בפוליס ולעסוק להמשיך במקום. חדש

 הסופרים החלו, ביותר הטובה היא קיימת יוונית פוליס איזו להתנצח
 הפוליס של הקלאסי המודל אקזוטיות את ארצות על להשליך ההלניסטיים
 הפוליס. הרביעית מהמאה הדעות הוגי אצל מצאו שאותו, האידיאלית
 בארץ, במצרים, בהודו אלא, באתונה או בספרטה עוד מוקמה לא האידיאלית

 למועמדות היו אלהמספר. ארצות  מקומות בעוד ואולי האתיופים בארץ, ערב
 הגיאוגרפי הגודל בסדר ההבדלים. אידיאלית פוליס של לתואר מועדפות

 הבסיסית חברתית-הפוליטית ובהתארגנות( ענקיות לארצות יוונית מפוליס)
 גם, דבר של לאמתו, אולם. הללו ההשלכות בפני מחסום היוו לא כלל

 חדשה הייתה לא, ראשונה במחשבה שתיראה ככל מפתיעה, זו התפתחות
 מלהתייחס נרתעו לא ס''לפנה החמישית מהמאה היווניים הסופרים. לגמרי

 הדבר 37.שלה הפוליטי במשטר דיון לצורך פוליס כאל הפרסית לאימפריה
 יוונים הורגלו שדרכה היחידה המסגרת הייתה שהפוליס מכך, כנראה, נובע

 יהודה את לצרף ביקשו היהודים הסופרים כי נדמה. פוליטיות סוגיות לבחון
 ירושלים תיאור כי, משמעי חד באופן לקבוע ניתן. הזה האינטלקטואלי למפעל
. ההלניסטית האוטופית הגיאוגרפיה של זו בסוגה יפה משתלב א''בא ויהודה
 כפוליס ירושלים של בהצגתה ובראשונה בראש היה המחבר של עניינו

 של בתיאור הקטע כל של והגורפת הישירה התלות. האמתית האידיאלית
 .לכך מובהקת הוכחה היא אריסטו אצל האידיאלית הפוליס
 של או פוליס של תיאורים בהעלאת סמוי תחרותי היבט היה כי, לחוש ניתן

. ההלניסטית בתקופה הן הקלאסית בתקופה הן אידיאלית כפוליס שלמה ארץ
 של בהצגתה הסמוי התחרותי ההיבט של חשוב מרכיב הייתה הקדושה כי סביר

 
 .הפרסים, אייסכילוס; 32–30, שלישי ספרהיסטוריה, , הרודוטוס, למשל  37
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 כי, ספק אין, אמנם. יחיד משטר היא, הכול אחרי, תיאוקרטיה. א''בא ירושלים
 הקונוטציות את יחיד משטר של המושג איבד ההלניסטיות השושלות בעידן

 אינו א''א מחבר, ברם. אריסטו של לזמנו עד בו כרוכות שהיו, השליליות
 היהודית הפוליס לחברת: ירושלים של מעמדה את לקדם כדי בכך מסתפק

, אחרות פוליס חברות פני על יתרון, טיראן ולא מלך לא, גדול כהן שבראשה
 פי על, טוב מלך בידי הנשלטת, ממלכה הייתה מצרים. יחיד שליט שבראשן

 גברה, גדול כהן ידי על הנמשלת תיאוקרטיה בהיותה, יהודה אך, א''א נוסח
 '.אידיאלית פוליס' התואר אל במרוץ עליה

 ללמוד המבקשים ,וארכיאולוגים היסטוריונים יעשו טוב, אלה כל לאור
 הזה התיאור את יוציאו אם, ההלניסטית בתקופה ירושלים של פניה על דבר

 אודות על בדיונים בחשבון להביא שיש הספרותיים המקורות מרשימת
 זה בתיאור העיסוק את שיניחו ומוטב, והארכיטקטונית ההיסטורית הריאליה

 .הרעיונות של ההיסטוריונים בידי



 

 

 

 


