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 ?הורדוס על היהודיים המקורות לרשימת תוספת
 יוספוס של היוחסין אילן

 מוסטיגמן רז

 פנימיות יהודיות עדויות: "הנושא על שנשאתי בדברים זה מאמר של תחילתו
? היה משל או, שהיה מה"שכותרתו הייתה:  עיון ביום" הורדוס מלכות על

 בעיקר תי אזהתמקד הדברים מטבע". היסטורי כמקור התלמודית הספרות
 בין האפשרי הקשר על הצבעתיעם זאת, בחתימת ההרצאה  .ל"חז בספרות

 תגובותעוררו  ודברי אלה ,יוספוס של היוחסין אילן ובין הדיון נושא
ארחיב את הדיון בדבר הקשר הזה  לפיכך 1.בכתב וגם פה-בעל והתייחסויות

 בחלקו השני של המאמר.

 הבבלי והתלמוד יוספוסא. 

המבקש למצוא בתלמוד הבבלי עדויות יהודיות פנימיות אותנטיות על הורדוס 
נפש, ולא בכדי. הרי המסורות המובאות בתלמוד -עלול לנחול מפחומלכותו 

הגיעו לידי גיבושן הסופי לכל הפחות כחמש מאות שנה לאחר מותו, 
ומלכתחילה קשה לראות בהן מסורות אותנטיות המעוגנות במציאות של ימי 

בחינה מדוקדקת יותר עשויה להביאנו למסקנה שמדובר לא רק . הבית השני
רות, אלא גם בכך שמקורן, ככל הנראה, בעיבוד כלשהו של במסורות מאוח

הגרעין  2תיאוריו של פלאוויוס יוספוס, שהגיעו בדרך עקיפה אל אמוראי בבל.

 
 תל באוניברסיטת ישראל התקיים עם של ולהיסטוריה לתלמוד לחוגים המשותף העיון יום  1

 היוחסין לאילן, "שוורץ דניאל ביחס לתגובות שבכתב ראו למשל:. 20.2.2779 בתאריך אביב
 פירוש, תרגום, מבוא, יוסף חיי(: מתתיהו בן יוסף) יוספוס פלאוויוס: בספרו", יוספוס של

 .5' הע, 161' עמ, ב נספח(, ח"תשס ירושלים)
הדמיון בין שורה של ידיעות המובאות אצל יוספוס ובין ההד שהשתמר להן בתלמוד הבבלי,  2

אבל לא בתלמוד הירושלמי, אינו יכול להיות מקרי. על הדוגמאות המובאות במאמר זה ניתן 
להוסיף כהנה וכהנה. ראו, למשל, את הדמיון בין הסיפור על המפגש בין אלכסנדר הגדול 

(, ובין גרסת בבלי, יומא, 430–473ז )–, יא, ח, אקדמוניות היהודיםפוס, והכהן הגדול אצל יוס
סט, ע"א והמקבילות. קיימים אמנם הבדלים מהותיים בפרטים שונים בין שני הסיפורים, החל 
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ההיסטורי הבולט והראוי לציון בהן הוא עובדת שימורן של דעות ורגשות 
אדומי גם ממרחק של מאות קילומטרים ומאות -עוינים כלפי המלך היהודי

 מקום והזמן שבהם הוא פעל.שנים מן ה
 ניסיונית סינופטית מהדורה. יוספוס אל כל-קודם לפנות עלינו לפיכך

 הספר ראשיתאת ו עשר הארבעה הספר המשווה את, לתלמיַדי שכתבתי
 יוספוס של יותר המוקדמת עדותו עם היהודים קדמוניות של עשר החמישה

 
בשמו של הכהן הגדול ששירת בימי אלכסנדר וכלה במקום ההתרחשות, אבל שני הפרטים 

הדדי שרחשו שני הצדדים אלה לאלה, משותפים החשובים ביותר: עצם הפגישה והכבוד ה
לשני המקורות. שניהם נוסחו בגולה. יוסף בן מתתיהו הכהן היהודי, שהפך לטיטוס פלאוויוס 
יוספוס הרומי )ראו: ורנר אק, "לשמו הרומי של יוספוס: פלאוויוס יוספוס, לא יוספוס 

ב יכולתו לגשר על התהום (, עשה כמיט164–162, נספח ג, עמ' שםפלאוויוס", אצל שוורץ, 
–103הפעורה בין העולם היהודי ובין העולם הפגני )לדוגמה: קדמוניות היהודים, טז, ו, ח )

כולו ובמקומות רבים אחרים לאורך כל חיבוריו(.  נגד אפיון(, שלא לדבר על החיבור 101
"מלחמת , התלמוד הבבלי נוקט בדרך דומה ַבכלל "דינא דמלכותא דינא" )ראו: יהושע אפרון

אופנהיימר אהרן הארצישראלית כנגד הבבלית", אצל:  –כוכבא לאור המסורת התלמודית -בר
 02)ירושלים תשמ"ד(, עמ'  מחקרים חדשים – כוכבא-מרד בררפפורט )עורכים(,  וריאלאו

(. סיפור כזה לא ייתכן בתלמוד הירושלמי. אדרבא, אותו "אלכסנדרוס מקדון" 127והערה 
ושלמי, בבא מציעא, פ"ב, ה"ו, ח, ע"ג, בביקורו אצל "מלך קצייא", כמלך עצמו מתואר ביר

מרושע שאינו שופט משפט צדק שאפילו אינו ראוי שתזרח עליו השמש או שירד גשם בארצו. 
לספירה לערך,  377פגנית העולה מן הירושלמי אפילו בעת חתימתו בשנת -האווירה האנטי

שנה מאז שספר דניאל הציג את אלכסנדר בין  677מעוררת השתאות, כאילו לא חלפו כמעט 
השאר כצפיר עיזים עם קרן חזות, הבא מן המערב, המתמרמר אל האיל )מלכות פרס(, משבר 

שנה מאז שהוצג בספר  977(, או 0–9את שתי קרניו, משליכו ארצה ורומסהו )דניאל ח, 
רבות, שכל מה שיש  לב, השוחט מלכי ארץ ומולך על ארצות-חשמונאים א' כמלך יהיר וגבה

(. כל 5–1לו לומר עליו ועל צאצאיו הוא שהם הרבו לעשות רעות בארץ )חשמונאים א, א, 
ישראליים. דוגמה נוספת לדמיון בין שני החיבורים שנוסחו -שלושת החיבורים הללו הם ארץ

בגולה, דהיינו בין יוספוס ובין התלמוד הבבלי, ניתן להביא מן הסיפור על מלחמת האחים 
(, מספר על 21–29, יד, ב, ב )קדמוניות היהודיםהורקנוס השני ואריסטובולוס השני. יוספוס, ב

ההונאה שהונו אנשי הורקנוס, שצרו על אריסטובולוס ואנשיו בירושלים, וגם הבבלי, מנחות, 
סד, ע"ב )השוו: בבלי, סוטה, מט, ע"ב; בבא קמא, פב, ע"ב( מספר על הונאה דומה שננקטה 

וע. אלא שהבבלי שינה פרט מהותי בהונאה וייחס לאנשי הורקנוס, כהן גדול באותו איר
חשמונאי, את מה שהירושלמי, תעניות, פ"ד, ה"ח, סד, ע"ג )השוו: שם, ברכות, פ"ד, ה"א, ז, 
ע"ב( מייחס ל"מלכות הרשעה הזאת" )רומא(: העלאת חזיר להר הבית! למותר לציין שאין 

"כשצרו מלכי ; רומן וילק, 07–61י. ראו: אפרון, שם, עמ' זכר לסיפור כזה בתלמוד הירושלמ
משלהי , דור לדורבית חשמונאי זה על זה", אצל: אהרן אופנהיימר ואריה כשר )עורכים(, 

)ירושלים  תשנ"ה(,  קובץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון, המקרא ועד חתימת התלמודתקופת 
 .173–55 'עמ



לן ן אי  יוספוס של היוחסי

50 

 את לעין ובולטת חזותית בצורה מוכיחה 3היהודית המלחמה אודות על בספר
 עליית ימי של ההיסטוריה בכתיבת יוספוס של דרכו על שטרן מנחם שכתב מה
 העדות רוב: לגדולה אנטיפאטר בית של עלייתו ימי ושל ונפילתו חשמונאי בית

-הפרו ההיסטוריון של קולמוסו פרי על מבוססת המלחמה בספר המוקדמת
 המאוחרת במקבילה ואילו, דמשק איש ניקולאוס חשמונאי-והאנטי הורדוסי

 דבריב הרחבה ניכרת של השימושב החל, נוספים מקורות יוספוס שילב יותר
 סטראבון בולט שבהם) נוספים יווניים ממקורות שנשאבו עדויותבו ניקולאוס
 ביחס עצמו יוספוס של ומעטות מזדמנות ביקורת הערותב ַהמשך 4(,מאמסיה

 יהודיים במקורות דופן יוצא בשימוש וכלה 5,שלו" החצר סופר"ול מלךל
 .פנימיים

, בתיאור היהודים קדמוניות בספר מצויה כזה פנימי יהודי למקור הדוגמ
 כאן. הספירה לפני 36 בשנת הנראה ככל חלש, הצעיר הורדוסשל  משפטה

 דמשק איש ניקולאוס של האוהדת המקורית עדותו את ומערבב יוספוס משלב
, כך. המלחמה בספר זכר לו שאין מקור, הורדוס למלך ביותר עוין מקור עם

 בירושלים שערכו ההפגנות על קוראים אנו היהודים בקדמוניות רק, למשל
 את שזירזו הפגנות, משפט ללא בגליל הורדוס שהרג המורדים של אימהותיהם

 על שומעים אנו בקדמוניות רק. לדין הורדוס את להעמיד השני הורקנוס

 
, יוספוס פלאוויוס של תיאורו פי-על הספירה לפני 40–60 בשנים ישראל ארץ, מוסטיגמן רז  3

 בשנת לאור יצאה הראשונה המהדורה) 39–1 'עמ(, 4ט"תשס אביב-תל) סינאופטית מהדורה
 Tamar Landau, Out-Heroding Herod: Josephus, Rhetoric, and the:השוו(. ט"תשנ

Herod Narratives (Leiden 2006), pp. 225–243. 
 הבית בימי ישראל בתולדות מחקרים: בספרו", היהודים  על סטראבון דברי, "שטרן מנחם  4

 לתולדות כמקור דמשק איש ניקולאוס, "ל"הנ; 333–322 עמודים(, א"תשנ ירושלים) השני
 מוקדש נרחב מקום. 363–339 עמודים, שם", חשמונאי ובית הורדוס בית בימי ישראל

 Menahem Stern, Greek and Latin Authors on:המונומנטאלי בחיבורו גם אלה לסופרים

Jews and Judaism, vol. I (Jerusalem 1974), pp. 227–315 .בהרחבה התייחס שטרן 
 כמו .הזה העניין על המחקר תולדות בהצגת כאן להאריך טעם אין ולפיכך, לו שקדם למחקר

 ליוספוס מייחסות שרובן ,החוקרים בקרב שונות לעמדות נרחבת התייחסות למצוא ניתן כן
 ,.Landau, ibid:אצל ,נוספים מקורות ועל ניקולאוס על הישענות של אחרת או כזאת מידה

passim .וגם, והשתבח הלך שרק ,ויצירתי מיומן היסטוריון היה שיוספוס סבורה עצמה לנדאו 
 לצפות אפשר אי, שלהם כתיבה בטכניקות לו והשתמש שקדמו היסטוריוניםמ נתונים שאב אם

 ..ibid., pp. 187 ff: ראו. מודרנית היסטורית כתיבה של לסטנדרטים ממנו
 מעניינת השנייה ההדוגמ(. 119–114) א, ז, טז, שם(; 5) ג, א, יד, היהודים קדמוניות: הלדוגמ  5

 עליו הביקורת את מעט לרכך יוספוס מנסה ניקולאוס על הביקורת מתיחת לאחר. במיוחד
 כך. חצר כסופר ניקולאוס ובין בינו הדמיון על עמד שהוא משום אולי(, 116 סעיף, שם)

 .110 בסעיף יוספוס של המתפתל הניסוח מן משתמע לפחות
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 את ילטשה, ברצח הנאשם על לקטרג שקם, ַחת ללא העשוי הצדיק סאמיאס
 6.הדין-בית חברי כל על מוראו

 הבבלי התלמוד אל נודעת לא בדרך התגלגל הזה הסנסציוני המשפט
 בבבלי הנאשם. המתדיינים של שמותיהם שינוי תוך( ב"ע–א"ע יט סנהדרין)

 הוא הקֵטגור(, בקדמוניות העדות כלשון" )המלך" סקנוהור ולא המלך ינאי הוא
 הרוצח אבל(, 7אבטליון של זוגו בן, שמעיה הוא) סאמיאס ולא שטח בן שמעון

 במקום הורדוס של כינויו את מזכיר הז צירוףו", מלכא דינאי עבדא" קרוי שם
 בפרטים(. ב"ע ג בתרא בבא" )חשמונאי דבית עבדא: "הבבלי בתלמוד אחר
 של הכיבושין דברי ,הדיינים של מוראם: העלילות שתי בין הדמיון בולט רבים

 8.ליבם-מורך על נענשו הפחדנים שהדיינים ההערה ואפילו המקטרג החכם
 וגם יוספוס של לסיפוריו בזיקה גם לבבלי אופייני התקופות בין כזה שיוט

 אלכסנדר בין הפגישה סיפורכך ב 9שנזכרו לעיל. אחרים לאירועים בהתייחסותו
 שיוספוס ,הגדול ידוע הכהן :הבבלי התלמודבגרסת  הגדול הכהן ובין מוקדון

 11,מכן לאחר שנה 147-כ שחי הצדיק הפך לשמעון 10,במפורש בשמו נקב
-מ יותר של למרחק 12,תענית במגילת הנזכר", גריזים הר יום" זחוה כך ובתוך

 
, ט, יד, היהודים קדמוניות גרסת ובין( 219–271) ט–ד, י, א, היהודים מלחמת גרסת בין השוו  6

 בין התאמות-האי ועל הסתירות על. 11–19' עמ(, 4' הע, לעיל) מוסטיגמן(; 113–196) ה–א
 Ralph Marcus, Josephus, Jewish Antiquities ("The Loeb,השאר בין העיר הגרסאות

Classical Library", vol. VII, 1933), pp. 540–541, n. a בית, שלום בן ישראל: גם ראו 
 שניתן ההיסטוריות למסקנות; 215' עמ(, ד"תשנ ירושלים) רומי נגד הקנאים ומאבק שמאי

 .20–26' עמ, שם, שלום בן מתייחס הזאת ההדוגמ מן להסיק
 בקדמוניות שליט אברהם שתרגם כפי, בשמאי כאן מדובר אין. ועוד י"מ, א"פ, אבות, משנה  7

, 3' והע 10' עמ, שם, מוסטיגמן: ראו. בהמשך שלו נוספים ובאזכורים( 102) ד, ט, יד, היהודים
 אביב-תל) החשמונאית התקופה חקרי, "המלך וינאי שטח בן שמעון, "אפרון יהושע: סמך על

 .110' בעמ 261' והע 167' עמ(, 2ד"תשמ
 מחקרים, מנטל דב חיים; 110–116' בעמ 201–237 הערות; 162–191' עמ, שם, אפרון  8

 .469–490' עמ(, ט"תשכ אביב-תל, )הסנהדרין בתולדות
 .2 בהערה  9

 שנזכר האחרון הגדול הכהן, השני ידוע של נכדו הוא. השלישי בידועכאן  מדוברש נראה  10
", הפרסית בתקופה ביהודה הגדולים הכוהנים, "מור מנחם: ראו(. 22-ו 11, יב, נחמיה) במקרא

 .60–62' עמ(, ח"תשל) (ב"עכ"ג ), מקרא בית
 ,George Foot Moore:והמסכם המפורט המחקר פורסם מאז. רבים מחקרים קיימים זה לעניין  11

“Simeon the Righteous”, Jewish Studies in Memory of I. Abrahams (New York, 

1927), pp. 348–364 הזאת הקביעה את ,אחריו שכתבו ,החוקרים רוב מקבלים. 
 'עמ, בכסלו א"כ(, ד"תשס ירושלים) תולדותיהם, פשרם, הנוסחים: תענית מגילת, נועם ורד  12

 .262-ו 177
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 קרובה יותר הרבה להיות שאמורה בתקופה, גם כך 13.הנכון ממקומו שנה 277
 קיסר אדריינוסמוחלפים שמות הקיסרים שטבחו המוני יהודים. , בבל לאמוראי

 בכרך"ו( טריינוס במקום) באלכסנדריה יהודים המון שטבח מתואר כצורר
 14(.במקום אדריינוס) קיסר אספסיינוסכך מתואר " ביתר

 על אחרת באגדה למצוא ניתן יוספוס של לתיאוריו נוסף קלוש קשר
 למעט כולם את מחסל הוא זו באגדה. חשמונאי בבני המורד העבד, הורדוס

 הוא שאותה – החשמונאית המשפחה מן הפליטה שארית –" ינוקתא ההיא"
 לעבד נישואין פני על המוות את מבכרת הנערה 15.לאישה לשאת מבקש

 הם: ממעשיו מרוצים אינם החכמים גם. ומתאבדת באדוניו שבגד אוזורפאטור
. כשר יהודי אינו שהוא משום לכתר הטוען של השלטון תפישת על מוחים

 בן בבא למעט החכמים כל את קוטל הוא :ואכזרית מהירה הורדוס של התגובה
 ניחם שבה ,הורדוס ובין ששרד החכם בין שיחה מתנהלת מה זמן לאחר .בוטא
-בית את לבנות כיצד החכם מן עצות בתמורה ומקבל הרעים מעשיו על המלך

 הייתה הסופית התוצאה. הרומי השלטון של זעמו את לעורר מבלי המקדש
 בנין ראה שלא מי"ש עד ,מוצלח כך כל והיה במהירות נבנה אכן שהבית
 ".מימיו נאה בנין ראה לא הורדוס

 אחדים שיבוש תוך, מיוספוס התלמודית המסורת שנטלה הנתונים לקט
 חשמונאי בני את ששירתה למשפחה בן היה אכן הוא: ביותר מרשים, מהם
 מרים את לאישה נשא הוא; חורבותיה ועל חשבונה על לשלטון ועלה

 חברי כל את, יוספוס של טענתו לפי, הרג הוא; למותה והביא החשמונאית
 בני גם נזכריםשל הורדוס  מתנגדיו בין; אחד חכם למעט, אותו שדן הדין-בית
 הסתייעות תוך, יחד הנתונים שצירוף אלא. המקדש-בית את בנה אף הוא .בבא

 מאוד דומה החכמים טבח) שונים לזמנים השייכות אחרות תלמודיות במסורות
 תלמידו, בוטא בן בבא של אזכורו; הורדוס לפני שפעל המלך לינאי למיוחס

 הפך(, הנכון במועד אינו הוא אף, הורדוס לאחר דור שפעל, הזקן שמאי של

 
 אפרון: ראו. א"ע סט יומא, הבבלי על כאן הנסמך, תענית למגילת המאוחר הביאור גם וכן  13

 שניתקו חוקרים של ארוכה שורה של אזכור. 151' בעמ 496 הערה וכן 160' עמ(, 0' הע, לעיל)
' עמ, שם, נועם ורד אצל מובא הגדול והכהן אלכסנדר מעשה ובין המגילה מועד בין קשר כל

 .5–1' הע, 264
 ד"פ, תעניות, לירושלמי מקבילה זאת. 17' עמ(, 2' הע, לעיל) אפרון; ב"ע נז, גיטין, בבלי  14

 למשמעותו: אימר ועד המשחה מהר, "מוסטיגמן רז: ראו, בבבלי שהשתבשה, ד"ע סח, ח"ה
", הירושלמי בתלמוד 'רתבית ונלכדה' סוגיית בתוך חורבן מסורות קובץ של ההיסטורית

 .129' עמ(, ו"תשס אביב תל אוניברסיטת) דוקטור עבודת
 .א"ע ד – ב"ע ג בתרא בבא, בבלי  15
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 אבל, דרמטיים, פיקנטיים בפרטים מלווהה 16,היסטורי ערך חסר לתבשיל
 שהורדוס הטענה את אלה בתיאורים למצוא ניתן אחד מצד: בנליים גם לפעמים

 מצוי שני ומצד 17,המתה החשמונאית של גופתה על הבא ֶנקרופיל בעצם היה
 דעתו את לשמוע כדי שם בעילום העם אל היורד המלך של הנדוש המוטיב כאן

 בחברה האדומים להשתלבות קלושים הדים כאן למצוא ניתן היותר לכל. עליו
 18.היהודית
 של כתביו שחרטו, העז השלילי הרושם את להחמיץ אפשר אי, כן כי הנה
 שחלפו לאחר גם נמחק לאהרושם השלילי  .היהודי הציבור בזיכרון יוספוס

 ההיסטורי הזיכרוןו, ההיסטוריה במת מעל הורדוס ירד מאז דורות כעשרים
 על שהעתיר התשבחות. מכבר זה דעך להם והקרובים דורו בני של האותנטי

 החשוב המעשה גם כמו יוספוס של במיצועו דמשק איש ניקולאוס הורדוס
 בית של המפוארת בנייתו 19,ישראלית-ארץ יהודית מבט מנקודת שלו החיובי

 לפני הראשונה המאה שבסוף העובדה את לטשטש הצליחו לא, המקדש
 בעיני להיחשב היה יכול שלא מי ישראל-בארץ היהודי העם על שלט הספירה
 מבני רבים גם והרג פוליטיים אויבים חיסל הורדוס. סדרתי רוצחכ אלא הציבור

 אחראי היה הרי הוא: החשמונאית השושלת בני כולם כמעט, משפחתו
, דודּה של 20;השני הורקנוס, מרים רעייתו של הישיש סבה של לחיסולם
 אריסטובולוס, אחיה של; השנייה אלכסנדרה, אמּה של; אנטיגונוס מתתיהו
 .)!(בניו גם שהיו ואלכסנדר אריסטובולוס, בניה ושל עצמה מרים של; השלישי

 של ארוכה שורהו אנטיפאטר חשמונאי-הלא)!( בנו את להוסיף יש עליהם
 להורג הוצאו אבל, משפחתו בני על נמנו שלא, וחכמים נכבדים ביניהם, נתינים

 מינויו את חייב היה שהוא העובדה בצירוף, הזאת הקשה התמונה. בפקודתו
 במרחץ לוותה בפועל לשלטון שעלייתו העובדה ובצירוף, הרומי לכובש כמלך

 
 שם הצביע גם הוא. 257–215; 170–176' עמ(, 6' הע, לעיל) שלום בן ישראל של בספרו עיינו  16

 לכך המובאה" )למלכות כניעה של גלותיים סממנים ספוג: "הזה הסיפור היות על( 176' עמ)
 (.עמוד באותו 161' בהע מוצגת

–164' עמ(, 2770 וירושלים חיפה) ורדוף רודף מלך, הורדוס, ויצטום ואליעזר כשר אריה: ראו  17
 .392' בעמ 43 והערה 163

 התגבשות, "רונן ישראל; 69–63' עמ(, 1511 ירושלים) וישראל ערב, אדום, כשר אריה  18
 .217–275' עמ, שם", האדומים של היהודית לאומיותם

 יהודי לטובת הורדוס של לפעולותיו מודעים היו היהודים ישראל-ארץ תושבי אם ספק  19
 לש המינוי את כולל, אליהם ההתקרבות את יפה בעין ראו שהם בטוח לא, כן ואם, התפוצות

 .תפוצותיהודי ה מקרב הגדולים כוהנים
 .הרציחות סדר לפי ולא, הדורות סדר לפי הורדוס של קרבנותיו את להציג בחרתי  20
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 בני בעיני שלטונו חוקיות-אי 21.לגיטימי לא למלך אותו הפכו, בירושלים דמים
 סירוב; בבא בני פרשת: שלטונו בימי שאירעו שונים באירועים כבר בלטה זמנו

 נשר פרשת(, אוגוסטוס לקיסר וגם) להורדוס אמונים שבועת להישבע הפרושים
 שלא וכמובן פנימי יהודי במקור הסתם מן שמקורה, ההאשמה; הזהב

 להרוג ציווה שהוא 22,המלחמה ספר בגרסת גם מובאת שהיא אף, בניקולאוס
", וארוס פולמוס" וכן; בעם אבל שישרור כדי מותו לאחר היהודים נכבדי את

 היהודי הציבור בין שנצבר הרב המתח על מעידאבל  מותו לאחראמנם  שפרץ
 ואני, המפורסמות מן הם האלה הפרטים כל: מלכותו בתקופת, הורדוס ובין

 שמניתי מה לכל למקורות הפניות של בשפע הקורא את מלהלאות אפילו נמנע
, האחרונות השנים מן חדש למחקר הקורא את להפנות די. הזאת בפסקה
 להיבטים שהאחראי, הללו באירועים בהרחבה ומטפל עצמו בעד המדבר

מוקדש  זה שספר הפרופסור אריה כשר, מאשר אחר לא הוא שלו ההיסטוריים
 23.לזכרו ולכבודו

 בה שעסקו אףש, הזמן בת, נוספת מפתיעה עדות למצוא ניתן שלדעתי אלא
 על אמצעי בלתי באופן ממנה ללמוד שניתן החוקרים הבחינו לא עתה עד, רבות

 פנימי יהודי במסמך, זאת. הורדוס של שלטונו של בלגיטימיות הכרה-איה
 מגילת, לענייננו קשר לו להיות שעשוי לדעת מבלי הנראה ככל, מזכיר שיוספוס

 
 שמבחינה משום, האדומי מוצאו את שלו הלגיטימציה לחוסר הסיבות בין מניתי לא במתכוון  21

 הורדוס של הנחיתות רגש...': ימלוך כי עבד, "'כשר אריה: ראו. ביהדותו פגם היה לא עקרונית
 מחקרים, שלום אוהב(, עורכים) זאב בן ומרים גרא דב: אצל", ופועלו חייו על והשפעתו

. 110–114' עמ(, ה"תשס שבע-באר) לגבורות בהגיעו שלום-בן פרידמן ישראל של לכבודו
 משום ולא, זרה עבודה עובדי עם שלו הפעולה שיתוף בגלל עלו מוצאו בדבר הטענות

 בעדותו לאוגוסטוס המיוחסת בהלצה נחתם כשר של מאמרו. כיהודי נחשב לא שמלכתחילה
" בנו מאשר הורדוס של חזירו להיות מוטב"ש, החמישית המאה מן מאקרוביוס של המאוחרת

 מצביע שעליו, ביוונית המילים משחק של שמקורו לחלוטין ברור(. 134' והע 224' עמ, שם)
 הייתה הורדוס על שהביקורת . מכאןיהודי להיות יכול אינו ,לחזיר ההשוואה ובייחוד, כשר

 הצגתו גם. קנאיות-יהודיות-לאומיות-דתיות מסיבות רק נבעה ולא, ואוניברסלית אובייקטיבית
 היטב משתלבת, לחם-בית בתינוקות הטובח מודרני פרעה כמין, 16, ב, מתי פי-על באוונגליון

 .הכוללת בתמונה
 (.667–695) ו, לג, א  22
 :בספרו שליט אברהם בהן שהחזיק לאלו הפוכות בהשקפות מחזיק כולו הספר. 10' הע, לעיל  23

 התכחש לא שליט שגם יודגש. 432–441' בעמ למשל(, ך"תש ירושלים) המלך הורדוס
 ועוול היסטורי צדק חוסר בכך ראה שהוא אלא, אהוד היה לא הורדוס של ששלטונו לעובדה
 בין ההתנגשות מסלול על העלייה הייתה, ראויים ממשיכים לו היו שאילו, למלך שנעשה

 .לגמרי אחרת נראית לרומא יהודה
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 24.ה שלוהאוטוביוגרפי בתחילת המובאת, עצמו שלו המשפחתית היוחסין

 יוספוס של היוחסין אילן .ב

 שכיהן בזמן חי הוא". המגמגם" גם הנקרא שמעון היה שלנו רבה הסבא
 ששמו הגדולים הכוהנים ראשון, גדול כוהן שמעון של בנו גדול ככוהן

 המכונה מתתיהו ובהם ילדים תשעה היו המגמגם לשמעון. הורקנוס היה
 הראשון) גדול כוהן יונתן של בתו את לאישה נשא הלה". הפאיוס בן"

 25(,גדול כוהן שמעון של אחיו, גדול ככוהן ששירת חשמונאי מבני
 לשלטונו הראשונה בשנה, "הגיבן" גם המכונה מתתיהו – בן לו ונולד

; אלכסנדרה של לשלטונה התשיעית בשנה יוסף נולד לזה. הורקנוס של
, ואני; ארכלאוס של למלכותו העשירית בשנה מתתיהו נולד ליוסף

 יש, לי ואשר קיסר גאיוס של לשלטונו הראשונה בשנה למתתיה נולדתי
 של לשלטונו הרביעית בשנה נולד, הבכור, הורקנוס: ילדים שלושה לי

 בשנתו – ואגריפס; השביעית בשנתו – יוסטוס; קיסר אספסיאנוס
 26.התשיעית

-סב-באבי החל: משפחתו בני של דורות שבעה נזכרים הזה היוחסין באילן
 בימיו שחי, הראשון הדור בן השושלת אבי ימי בין. בבניו וכלה יוספוס של סבו
 יוספוס של הולדתו שנת ובין(, ס"לפנה 173–149) הראשון הורקנוס יוחנן של

 שנים מספר 28,שנה וששים כמאה חלפו, השישי הדור בן(, 27לספירה 41–40)

 
 עבודת", פלאביוס יוספוס של האוטוביוגרפיה, יוסף חיי, "שטרן פנינה: ראו יוסף חיי על  24

 על שנכתבו למחקרים נרחבת ביבליוגרפיה מובאת ושם(, ו"תשס חיפה אוניברסיטת) דוקטור
' עמ(, 1' הע, לעיל)  שוורץ אצל יוסף לחיי במבוא גם עיינו; לאור הדיסרטציה צאת עד הספר

4–14. 
 .המאמר ובהמשך הבאה בהערה עיינו. שוורץ במהדורת, במתכוון, כך  25
, לעיל כאמור. 69–63' עמ(, 1' הע, לעיל) שוורץ של בתרגומו( 9–4) א, יוסף חיי, יוספוס  26

 זאת המתרגם שלדעת משום, במכוון כך הוצג הטקסט שבגוף בסוגריים התחום המשפט
 .ומוטעית פרשנית תוספת, למסמך יוספוס של תוספת

 עשר השמונה ובין לספירה 40 בשנת, בספטמבר עשר הארבעה בין נולד שיוספוס קבע שירר  27
, 11.4.40 ביום לשלטון עלה קאליגולה שגאיוס כך על מבוסס החישוב. 41 בשנת במארס
 בסוף עצמו על העיד יוספוס, גיסא ומאידך, 10.4.41 ביום הסתיימה לשלטונו הראשונה והשנה

 עולה מכאן(. 14.5.53–13.5.54) לדומיטיאנוס 14 בשנת 96 בן היה שהוא, היהודים קדמוניות
 Emil Schürer, The History of: ראו. 41 שנת בתחילת או 40 שנת בסוף נולד שיוספוס אכן

the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.–A.D. 135), revised and edited 

by Geza Vermes, Fergus Millar and Matthew Black, vol. I (Edinburgh, 1973), p. 43, 

n. 2. 
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 בהיוולד, לדור שנה 42) הנזכר הדורות למספר סביר בלתי ולא בהחלט אפשרי
 המקובל המספר מן במקצת גבוה הוא כי אם(, 167 -ה בשנה השישי הדור בן

 שלושת את כשבוחנים בהחלט מסתבר 42 המספר 29.שנה 29, דורות לחישובי
 41 בן היה כשהלה, מתתיהו, לאביו נולד יוספוס: בשושלת האחרונים הדורות

 סיבה שום ואין 46,30 או 49 בן בהיותו הבכור בנו את הוליד עצמו הוא, 42 או
 מנע לא אחד אף הרי. המלחמה במוראות רק יחסית המאוחר הגיל את לתלות

 או, הגדול המרד פרוץ בשנת 25-ה לשנתו הגיעו לפני בן מלהוליד מיוספוס
 שגם ונראה. יודפת על למצור שקדמו בחודשים, 47-ה שנתו בראשית אפילו

 לחייו השלישי העשור של בעיצומו היה שכבר, הורקנוס, יוספוס של הבכור בנו
 מיהר לא 31,"יוסף חיי" החיבור נכתב שבה התקופה, דומיטיאנוס ימי בסוף

 היה לא שיוספוס להניח סביר, כזה היה אילו. ראשון נכד ליוספוס להעמיד
 אשר. שלו היוחסין באילן השמיני הדור על המשמח המידע את מאתנו חוסך

 היו יוספוס של שאבותיו נאמר לא מקום בשום, הראשונים הדורות לארבעת
 מתתיהו על – השני בדור במיוחד בולט הדבר) לאבותיהם בכורים בנים כולם

 שמעון, אביו שהוליד ילדים מתשעה אחד רק היה שהוא נאמר" הפאיוס בן"
 של היעדרן הרי, בכורים זכרים בבנים מדובר היה אילו גם: ועוד(. המגמגם

 
 באופן עתה לעת בחרתי ולפיכך, אפשרית היא ס"לפנה 173 לשנת 149 שנת בין שנה כל  28

 .הראשון הורקנוס של שלטונו מחצית הסתיימה שבה השנה היא, 127–115 שנת את שרירותי
 בקשר הזה הכלל את המאמר בהמשך דוחה והוא, 91' עמ(, 17 הערה, לעיל) מור: ראו  29

 .191' עמ, שם, שוורץ; הפרסית בתקופה הגדולים לכוהנים
 השני הבית ימי בשלהי נישואים, בראם ונקבה זכר, שרמר עדיאל בחר השנייה באפשרות  30

 דוגמאות מובאות, 57' בעמ, בהמשך. 15' עמ(, ד"תשס ירושלים) והתלמוד המשנה ובתקופת
 .צעיר בגיל נישאו שלא לאנשים נוספות

' עמ(, 23' הע, לעיל) שטרן פנינה אצל מובאים זה לתיארוך השיקולים וסיכום המחקר סקירת  31
 קדמוניות כתיבת סיום לאחר אמנם התחבר שהספר מסיקה היא 07' בעמ ושם, 07–61

 הנזכר האחרון שהקיסר בלבד זו לא. 56 בשנת דומיטיאנוס של הרצחו לאחר לא אך, היהודים
 דומיטיאנוס של יחסם את מתאר הוא שבה שהדרך גם אלא, דומיטיאנוס הוא יוספוס בכתבי

 היו אך. בחיים עדיין אז היו שהם מעידה(, 325 ו"ע ,יוסף חיי) כלפיו, דומיטיה, אשתו ושל
 שהספר שסברו החוקרים לרשימת. שם עיינו, יותר מאוחר נתחבר שהספר שסברו חוקרים

 Solomon Zeitlin, "A Survey of:ראו. צייטלין את להוסיף יש דומיטיאנוס ימי לאחר נכתב

Jewish Historiography: From the Biblical Books to the Sefer Ha-Kabbalah with 

special emphasis on Josephus", The Jewish Quarterly Review, NS, vol. LX (1969–

1970), p. 40 (= "A Survey of Jewish Historiography: Josephus Flavius and John of 

Gischala", Studies in the Early History of Judaism, vol. I (New York 1973), p. 378) .
 המאה בתחילת רק לעולם בא יוסף חיי שהחיבור צייטלין של בטענתו ממש יש אם, מקום מכל

 .47-ה לשנתו הגיעו לפני בן הוליד לא יוספוס של הבכור בנו שגם הרי, השנייה
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 אנטיותברל-לא נחשבו שהן כך על הסתם מן מעיד היוחסין מאילן נקבות
. הזכרים ממספר נפל לא שמספרן להניח שלא אפשר אי אבל, יוחסין לרשימות

 מן 97%-סטטיסטית בכ לדחות אמור בכורות בנות של האפשרית לידתן
 אין האלה הנימוקים כל עקב. במשפחה הבכור הזכר של לידתו את המקרים

 השישי לדור הראשון הדור בין המסתמן השנים בהפרש ספק להטיל סיבה שום
 .יוספוס של היוחסין באילן

 הדור בן: קשות כרונולוגיות מכשלות שתי לפנינו מוצגות שבתווך אלא
 של אחיהם, יונתן הוא לכאורה) החשמונאי יונתן בת את לאישה נושא השני

 הדור בן את ומוליד( ס"לפנה 132–167 בשנים ששלט, ושמעון המכבי יהודה
 שבן בשעה, הראשון הורקנוס לכאורה שהוא, להורקנוס אחת בשנת השלישי

 במילים. הראשון הורקנוס של דורו כבן מלכתחילה הוגדר הראשון הדור
. דור אותו של ימיו לתחילת ואפילו, אחד לדור התכווצו דורות שלושה, אחרות
 בן: במיוחד ארוכה במתיחה הכיווץ מתחלף הבאים הדורות בשני, זאת לעומת

 נולד זה לפי(. שלומציון לכאורה) לאלכסנדרה תשע בשנת נולד הרביעי הדור
 זה שחגג לאב נולד יוספוס של אביו ואילו, 61 בן היה כשאביו יוספוס של סבו

 קשישים על, לפעם מפעם, שומעים אנו אמנם! 04-ה הולדתו יום את עתה
 במקרה שגם בפסקנות לקבוע לקלוזנר שגרם מה, טריים לאבות שהפכו

, הבריא ההיגיון אבל 32,"בן יוליד 04 בן שזקן הנמנעות מן זה אין" שלפנינו
 הראשונה במאה שהתקיימה החיים תוחלת ועל שלנו החיים ניסיון על המבוסס
 ממש בה שאין כסברה הזאת הקביעה את לדחות לנו לגרום אמור, לספירה
 .היום סדר מעל אותה ולהסיר

, שלו היוחסין אילן תיאור ואחרי לפני יוספוס שכותב מה וכן אלו בעיות
 ובאמינות יוספוס של הטיעונים באמינות לפקפק החוקרים מן רבים הניעו

 כבר במוצאו שפקפקו מי שהיו מספר הרי עצמו יוספוס 33.מוסר שהוא הנתונים
 לטענתו ביחס הספק במיוחד בולט החדשה העת בני החוקרים ובקרב 34,בימיו

 
 השני הבית וחורבן הגדול היהודי המרד: חמישי כרך, השני הבית  של היסטוריה, קלוזנר יוסף  32

 Tessa Rajak, Josephus: The Historian and:גם השוו. 1' הע, 166' עמ(, 9י"תש אביב-תל)

His Society (London 2002
2
), p. 16. 

 ביוספוס שעסקה הענפה הכללית לספרות הפניות ראו העשרים למאה שקדם המחקר על  33
 Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im:שירר של הגרמנית במהדורה

Zeitalter Jesu Christi, vol. I (Leipzig 1901
4
), pp. 102–103. 

 (.6' )א, יוסף חיי  34
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 36כוונותיו בכנות ספק, לחלופין או 35,אימו מצד לחשמונאים צאצא שהוא
 של הישירה הצאצאית, מביא שהוא ,הגנאלוגית שברשימה משום בעיקר

-סב אשת, סבו אבי של אמו אלא, עצמו יוספוס של אמו הייתה לא החשמונאים
 שיוספוס העובדה דווקא: הנותנת היאו 37".הפאיוס בן" המכונה מתתיהו סבו

 נתונים בפנינו להביא ניסה ולא הזה הספציפי היוחסין אילן את להביא טרח
 את בעינינו לחזק עשויה, לחשמונאים יותר עוד הדוקה קרבה המוכיחים

 אמנם נכון. כנה הייתה שכוונתו ללמדנו לפחות או, טיעוניו אמינות
 לא אבל 38,סבתא היותר לכל או, אימא רק כלל-בדרך היא  "μητήρ"שביוונית

-ששפת הירושלמי הכהן, מתתיהו-בן יוסף של שתפיסתו אלא; יותר קדומה ֵאם
 להיות עשויים" אימהות"ו" אבות. "שונה להיות עשויה, שמית הייתה שלו האם

 להביא יש כן כמו 39.רבותא בכך ואין רחוקות-מהותיא וגם רחוקים-אבות גם
 40.הביולוגית לאמו התכוון אכן שיוספוס הפשוטה האפשרות את גם בחשבון

 סיבה שום ראה לא שהוא אלא, ממנה ישירות לו להיוודע היה עשוי זה פרט

 
 בקדמוניות גם יוספוס ציין חשמונאי לבית קרובה משפחתו היות על כללית הערה(. 2) א, שם  35

 (.110) א, ז, טז, היהודים
 המאמר של הראשון חלקו זהו) 117' עמ(, 1565–1561) 59 כרך(, 41' הע, לעיל) צייטלין  36

 טיפח שיוספוס טוען שהוא אלא, ליוספוס האמין דווקא(, 25 בהערה נזכרת השנייה שמחציתו
 להניח סביר! רומית בחסות יהודה למלך אפילו אלא, גדול לכהן רק לא להתמנות תקוות

 לא הוא מקום בשום אבל, האפשר ככל גבוהה למשרה להתקדם בצעירותו שאף אכן שיוספוס
 Louis H. Feldman, Josephus and Modern:ראו. צייטלין לו שמייחס מה את במפורש אמר

Scholarship (1937–1980), (Berlin and New York 1984), p. 80. 
 במוצאו הספק הטלת את המציינות דוגמאות בשתי אסתפק. ושוב שוב עולה הזאת הטענה  37

 העשור מן והאחר שנה כמאה מלפני האחד, נפוצים אנציקלופדיים בערכים החשמונאי
 Gustav Hölscher, "Josephus", Paulys Realencyclopädie der klassischen:האחרון

Altertumswissenschaft, vol. IX, pt. 2 (Stuttgart 1916), col. 1935; Irina Wandrey, 

"Iosephus", Brill's New Pauly, Encyclopaedia of the Ancient World, vol. VI (2005), 

col. 920. 
 .5, אגיס, פלוטארכוס  38
 .Max Radin, "The Pedigree of Josephus", Classical Philology, vol:ראדין פי-על כך  39

XXIV (1929), pp. 193–194. 
 אך, ליוספוס במחקרם נרחב מקום שהקדישו, חוקרים של העמדה היא זאת שעמדה לשער ניתן  40

 ראו. הזאת הבעיה על להתעכב מבלי אמו מצד החשמונאי מוצאו את לציין בחרו
 Henry St. John Thackeray, Josephus: The Man and the Historian (New York:הלדוגמ

1967; ed. pr. 1929), p. 6; idem, Josephus: The Life ("The Loeb Classical Library", 

vol. I, 1926), p. 3, n. b .ב ההערה-LCL המונח את לקורא מסביר אקרי'ת: מאלפת 
: גם ראו. vii' בעמ, כרך לאותו במבוא לא גם; בבעיה לדון כלל מתעכב ואינו" חשמונאי"

 .611 טור(, ח"תשכ) יט כרך, העברית האנציקלופדיה", הכהן מתתיהו בן יוסף, "שליט אברהם
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 41.זכרית בשושלת כאן דובר שלא מאחר קוראיו בפני הנתונים את לפרט
 את הפנה שאליהן והרומית היוונית החברות וגם בא שממנה היהודית החברה
 .פטריארכליים חשיבה-ואורח מבנה בעלות חברות היו, כתביו

 תיקונים להציע הוא ביותר הפשוט הפתרון. הכרונולוגית הבעיה עם נותרנו
 יד כתבי בהיעדר משמעית-חד להוכחה ניתן אינו תיקון שכל אלא, בטקסט

 מאשר יותר לא, מסוים בצדק, בו שיראה מי יימצא ותמיד, בכך התומכים
 היא לדור השנים 42 של הממוצע את מאוד שמצמצמת, אחת הצעה. ספקולציה

 סוגר והאחר, השנים 61 של הפער את סוגר האחד, לרשימה דורות שני להוסיף
 של מובילים במחקרים למצוא שניתן הצעה זאת. השנים 04 של הפער את

 הצעה 42.ירמיאס יואכים כמו, האחרון הדור מן יוספוס בחקר העוסקים כותבים
 הרשימה בנוסח תיקונים משני מורכבת 43,שירר אמיל של הצעתו, שנייה

 יונתן אינו ברשימה הנזכר שיונתן ההערכה הוא הראשון התיקון: הגנאלוגית
 השני התיקון. יונתן גם שנקרא, ינאי אלכסנדר אלא, מתתיהו בן החשמונאי

 אם .להורדוס תשע בשנת, שלומציון כלומר, לאלכסנדרה תשע שנת את מחליף
 ישראל-בארץ שפעלו מנהיגים על שבידינו המידע בין התאמה למצוא ננסה

 הצעת לפי היוחסין אילן ובין הקדומה הרומית ובתקופה החשמונאית בתקופה
 בנתונים קושי כל וללא היטב משתלבת הזאת שההצעה נראה, שירר של התיקון

 :הבא הדורות סדר ממנה עולה. שבידינו הכרונולוגיים
 בהיות, לספירה 04 בשנת לרשימה השביעי בדור נולד יוספוס בן הורקנוס -
 .46–49 בן אביו
 בן אביו בהיות, לספירה 41–40 בשנת לרשימה השישי בדור נולד יוספוס -

41–42. 
 .49–43 בן אביו בהיות, לספירה 6 בשנת נולד, החמישי הדור בן, מתתיהו -

 
 לכשרותן מכוונת היא, הנשית השושלת של בדיקה ההלכה פי-על מתבקשת שבו במקרה גם  41

 הבדיקה. ייחוס של לשאלות דווקא ולאו, שבתורה האיסורים על עברו שלא, הכוהנים בנות של
 צורך ואין, המשפחה לבני היטב מוכרים בדורות מדובר דהיינו, אחורה דורות שלושה היא

: ד"מ ד"פ, קידושין, משנה: כזאת לבדיקה הדוגמ ראו. ארוכות יוחסין ברשימות בעיון
 אבי ואם, אמה ואם, אמה. שמונה שהן, אמהות ארבע אחריה לבדוק צריך כוהנת אשה הנושא"

 ".ואמה, אביה אבי אם, ואמה, אביה אם. ואמה, אמה
42  Joachim Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, trans. F. H. and C. H. Cave 

(London 1969), p. 214, n. 212 .את פוסלת אינה, 10' עמ(, 42' הע, לעיל) אק'ראג טסה גם 
 .וכל מכל הזאת האפשרות

 בהורדוס אלכסנדרה שהחלפת לציין יש ההגינות למען. 4' הע, 36' עמ(, 20' הע, לעיל) שירר  43
 .שאלה בסימן מובאת
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 בהיות(, ס"לפנה 21–25) להורדוס 5 בשנת נולד, הרביעי הדור בן, יוסף -
 .49–43 בן אביו
 אחת שנת היא, ס"לפנה 64 בשנת נולד, השלישי הדור בן, הגיבן מתתיהו -

 44.השני להורקנוס
, לכן קודם שנה 49-כ או 47-כ נולד, השני הדור בן" הפאיוס בן" מתתיהו -

 שהוא כך, 59 שנת שבסביבות נאמר, ס"לפנה הראשונה המאה של 57-ה בשנות
–06) אלכסנדרה שלומציון של מלכותה בימי ינאי של לבתו להינשא היה יכול

 64–60) השני אריסטובולוס, הכלה אחי של שלטונו בימי או( ס"לפנה 60
 מאוחר להיוולד זה מתתיהו היה יכול עקרונית. 63 משנת יאוחר לא(, ס"לפנה
 לפני ינאי בת את לאישה לשאתיכול היה  ועדיין 45,ס"לפנה 19 שנת עד, יותר
 של מסקנותיו לנוכח וגם, עתה עד המצטברים הנתונים לנוכח אבל 64,46 שנת

 לנקוט שעדיף לי נראה 47,תקופה באותה ישראל-בארץ הנישואין גיל על שרמר
 .יותר מוקדם תאריך

 119 שנת לפני כלשהו בתאריך נולד, הראשון הדור בן, המגמגם שמעון -
 ס"לפנה 129 שנת ואפילו ס"לפנה 127 שנת. הראשון הורקנוס בימי 48,ס"לפנה

 .זה חישובנו לצורך בהחלט מתאימות
, הראשון החלק. שירר של ההצעה חלקי שני בין ממש של הבדל קיים

 סביר הוא, החשמונאי שמעון אחי ביונתן ולא ינאי-ביונתן שמדובר המציע
 שיוספוס היוחסין אילן של בתעודה תיקון שום מצריך אינו שהוא משום, ביותר
 אלא, יונתן השם צוין יוספוס שראה שבתעודה ייתכן בהחלט. לנו מציג

 יונתן על הקודמים בספריו תבשהרי הוא כ השמות שני בין קישר לא שיוספוס
, דמשק איש בניקולאוס בעיקר תלוי היה ינאי-ביונתן בדונו אבל, החשמונאי

 
 בשנה שמדובר שסובר מי. ס"לפנה 64 שנת היא הזה החישוב לצורך השני להורקנוס אחת שנת  44

 את מסבך(, ס"לפנה 06) שלומציון של מלכותה בימי גדול כהן היה הוא שבה הראשונה
 .האפשר בגדר שזה אף, לצורך שלא החישוב

 .ב טבלה, 195' עמ(, 1' הע, לעיל) שוורץ של השחזור לפי כך  45
, המגמגם שמעון עם הבת לנישואי שהכוונה סבור הוא. שוורץ של השחזור לפי שלא הפעם  46

 עם לנישואיה שהכוונה המסקנה אל מוביל יוספוס שבחר בניסוח הטקסט של שהפשט אלא
( 161–167' בעמ 0' הע, שם) עצמו שוורץ הצביע הסגנוני הקושי על. הפאיוס בן מתתיהו
 .ממש של משקל לו יש דווקא דעתי ולעניות

 שני ומצד, העשרה בגיל נישואים על ספציפי מידע שאין מדגיש שרמר. שם, 47' הע, לעיל  47
 .מאוחר בגיל לנישואים דוגמאות מביא

 יאוחר המועד אז כי, ב טבלה, 195' עמ, שם, שוורץ שמציע השחזור את זאת בכל נקבל ואם  48
 .117 לשנת
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 בשם אחת פעם אותו מזכיר הוא 49.אלכסנדר היווני בשמו רק אליו התייחסוזה 
 של שגגתו היא בזיהוי השגיאה 50.יונתן בשם אותו מזכיר איננו פעם ואף ינאי

 .יונתן הוא מי לקורא להסביר כדי, שהוסיף 51המוסגר במאמר יוספוס
 הסבר בשום נתמך שלא, שירר של השני בתיקון עולה העיקרית הבעיה

 אין"; הורדוס" השם ובין" אלכסנדרה" השם בין דמיון שום אין. מוכר פילולוגי
 אזכור שום אין הבאות בשורות גם 52;כזאת החלפה בו שקיימת יד כתב שום

. שוות שורות בין דמיון של השמטה שהיא איזו להסביר היה שעשוי, להורדוס
, שאלה בסימן' הורדוס' ההצעה את סימן, מסוימת מבוכה חש שירר גם לכן

 לפתרון מגיעים אנו כאן '.עיון צריך' בבחינת התיקון את השאיר ולמעשה
 המסמך יוצר אבל, ס"לפנה 21–25 בשנת נולד אכן יוספוס של סבו. המתבקש

 אלכסנדרה של 53לשלטונה התשיעית כשנה הלידה שנת את במתכוון ציין
 !החשמונאית מרים של אמה, השנייה

 יוספוס של סבו של הכוהנים משפחת. טעות כאן אין? השנייה אלכסנדרה
 השלטון שנות את מנתה ולפיכך, הורדוס של מלכותו בלגיטימיות הכירה לא

 הדמות ס"לפנה 21–25 בשנת 54.תקופה באותה שחי הבכיר החשמונאי לפי

 
( 219) ג, ח, ז, היהודים מלחמתב. אחת מפעם יותר הזאת הטעות את עשה שיוספוס נראה  49

 שמועה שמע שיוספוס נראה כאן גם. מצדה את שבנה זה הוא הגדול הכהן שיונתן נאמר
 אותה ייחס הוא, לינאי השמועה את נכונה לייחס במקום אבל, המקום מייסד היה שיונתן
 Karl Heinrich Rengstorf, A:ראו) לינאי התכוון עצמו שיוספוס סבר אמנם שליט. ליונתן

Complete Concordance to Flavius Josephus, Suppl. I: Namenwörterbuch zu Flavius 

Josephus, by Abraham Schalit (Leiden 1968), p.8 ,)האזכורים שבכל העובדה לנוכח אבל 
 אותו. הזאת ההשערה את לקבל אין, בלבד אלכסנדרוס הוא שמו המלחמה בספר שלו האחרים

 .הבאה בהערה עיינו, היהודים בקדמוניות, יותר המאוחרת במקבילה לגמרי כמעט נכון דבר
 שב מכן לאחר מיד". ינאי" השם של היחיד הציון הוא( 427) א, יב, יג, היהודים קדמוניות  50

 .בלבד אלכסנדר בשם ושוב שוב אותו ומכנה יוספוס
 .167' עמ(, 1' הע, לעיל) שוורץ  51
 .Benedictus Niese, Flavii Iosephi Opera, vol. IV (Berlin 1955), p. 322: ראו  52
 . ἀρχή– שלטון במלה במפורש נוקב שיוספוס יודגש  53
 כתוב היה שבמקורהאפשרות האחת היא ( א: )אפשרויות שתי מציע, 161' עמ, שם, שוורץ  54

 זה. ס"לפנה 35 שנת היא, אריסטובולוס בן אלכסנדר כלומר", אלכסנדר של מותו בשנת"
 בטקסט שיבוש וגם( הבאה באפשרות נועיי) לב בתום יוספוס שעשה שינוי גם מחייב

 06 לשנת יוספוס של סבו אבי לידת את להקדים אותנו מחייב גם זה(. לאלכסנדרה מאלכסנדר)
 התעודה בעל בחר למה ברור לא מזה חוץ. 99 בן לאב נולד יוספוס של שאביו ולהניח, ס"לפנה

 מדי ביותר מדובר במצטבר. לשלטון הגיע שלא, אלכסנדר של מותו שנת לפי בתיארוך דווקא
, רב בצדק, שוורץ שמונה והקשיים, סבירה פחות עוד, בינאי שמדובר, רדין של הצעתו. קשיים

 שבמקורהאפשרות השנייה היא ( ב. )יותר עוד הבעיה את מסבכים( 17' הע, שם) הזה בפתרון
 לפי, יוספוס, השנייה לאלכסנדרה הכוונה אם גם". אלכסנדרה של מותה בשנת" כתוב היה
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 זה היה. מרים של אמה, אלכסנדרה הייתה החשמונאים מן ששרדה הבכירה
 השושלת ראשי כל את להורג הוציא הורדוסעד אז . להורג שהוצאה לפני שנה

 המשך את ואישר אקטיום בקרב ניצח שאוקטוויאנוס ולאחר, החשמונאית
, זאת ועם לחלוטין מבוסס היה כבר שלטונו הורדוס של מלכותו

 בלגיטימיות להכיר סרבו בירושלים ששרדו יהויריב ממשמר האריסטוקרטים
, שנים עשרות במשך בכירים חשמונאים עוד יוותרו שלא לאחר רק. שלטונו של

 לא מנהיג של שלטונו שנת את הבא בדור לציין היוחסין אילן כותבי ייאלצו
 שלנוכח יתכן כיצד להסביר נדרש ,אחרת שטוען מי כל(. ארכילאוס) חשמונאי
הסבירה מאוד  המסקנה ולנוכח נ"לסה 6 בשנת נולד יוספוס של שאביו העובדה

 מצוי אינו זה פרט דווקא ,הורדוס בימי לִהיוולד חייב היה שסבו ,מכך נגזרתש
 .ברשימה

 גם. ספק לכל מעבר הזאת ההצעה את להוכיח שניתן לטעון מתיימר אני אין
 שלהצעה סבור אני כן פי על אף 55.המסמך מן העולות הבעיות כל את פתרנו לא

 שהכיר שייתכן, משפחתי מסמך ציטט יוספוס. גבוהה סבירות יש כאן הבאשהו
 זאת עשה והוא, ילדותו מימי עוד היטב אותו וששינן 56פה-בעל אותו

 לא כך,. דיבתו מוציאי של פיותיהם את לסכור כדי במיוחד רבה בדקדקנות
 סבו-סב אבי שבה שושלת לעצמו ימציא לא איש הרי :מביך פרט אף על פסח

 שהיו משום המשפחתית בתעודה צוינו אלה נתונים) גיבן סבו ואבי, מגמגם
 מן העולים המביכים והנתונים הקשיים דווקא(. 57לכוהנים מאוד אנטייםברל
 

 כלומר", אלכסנדרה של שלטונה"ל הניסוח את לב בתום ושינה זאת הבין לא, הזאת ההצעה
 שום מחייב לא שהוא משום, בעיני עדיף מציע שאני הפתרון. בשלומציון שמדובר הבין הוא

 בשעה" אלכסנדרה של מותה בשנת" לכתוב בחר התעודה כותב אם, מזה חוץ. בטקסט שינוי
 .דרשני אומר זאת בכל זה, לעשור קרוב מזה ביהודה שליט כבר היה שהורדוס

 השני הדור בן של לכינויו, למשל, משכנעת הצעה שום החוקרים בקרב נמצאה לא עתה עד  55
 שקיימות אלא, שמעון נקרא אביו שהרי, אביו שם זה שאין ברור". הפאיוס בן" מתתיהו בשם

 Tal Ilan, Lexicon of Jewish Names in Late;63' עמ, שם, שוורץ ראו. אחרות אפשרויות גם

Antiquity, (Tübingen 2002), p. 434 ,בהוראה' בן'ב השימוש על, 36' עמ, שם: גם וראו 
 חיי, שטיין מנחם של תרגומובש לציין יש כן כמו. 13' עמ(, 35' הע, לעיל) שליט גם וכן אחרת
 סימן –)?(" עיפא המכונה מתתיהו: "קו' עמ(, ג"תרצ: ראשונה' מהד; 1561 גן-רמת) יוסף

" עיפא" לתרגם שהרעיון העובדה מלבד. שגוי והוא התרגום בגוף, בצדק, מובא השאלה
 התעלם, בסיס חסר אבל, יפה הוא([, 241) טו, א, היהודים קדמוניות; 3, כה, בראשית: השוו]

 כפי", הפאיוס של בנו" לתרגמו יש ולכן, הגנטיבוס ביחסת מובא שהכינוי העובדה מן שטיין
 לא( הפליוס, אפליוס, אפיליוס) ניזה שמונה היד-בכתבי הגרסאות חילופי גם. שוורץ שתרגם
 .הרבה לנו עוזרים

 .החרבה בירושלים בכתב שרדה כזאת משפחתית שתעודה לשער קשה  56
 .23–16, כא, ויקרא: ראו  57



מוסטיגמן  רז 

117 

 דרךעבור , לדור שנה 47-מ יותר של הממוצעים הגילים בפערי החל, התעודה
 שמקנים לה הם, ממנה הורדוס של בהיעדרו וכלה במשפחה המום בעלי

 של תיקונו שמלבד הוא בהצעתי ביותר המשמעותי היתרון רבה. תואותנטי
 שמעון של אחיו הוא שיונתן בטעות יוספוס העיר שבו, אחד מוסגר מאמר

 .בטקסט תיקון בשום צורך אין, בינאי שמדובר זיהה ולא החשמונאי
 טבע מיוצריו שאחד, הזמן-בן פנימי משפחתי מסמך לפנינו נפרש כן כי הנה

 בחר יוצר שאותו אלא. הורדוס של מלכותו של בעיצומה חותמו את בו
 האישיות את ולהעדיף אדומי-היהודי המלך של מקיומו לחלוטין להתעלם

 מודע היה הורדוס. בנו נולד שבה בשנה פעילה שהייתה הבכירה החשמונאית
 לרדוף המשיך שהוא העובדה את רק לא מסביר זה. האלה הרוח להלכי היטב

 הרבה המרירות את גם אלא, מותו יום עד כמעט החשמונאים בשרו שארי את
 זמן קרה זה. היהודים בראשי שלו התסכול תחושות הטחת בסיפור לו שיוחסה

. החכמים מראשי שניים שחוללו, הזהב נשר פרשת לאחר מיד, מותו לפני קצר
 58:יוספוס לנו מספר וכך

 יכולת מבלתי ספה על שוכב כשהוא, לתיאטרון לאספה כינסם, וכשבאו
-בית בניין ואת למענם( עמל) וכמה תוקפו מעשי את ומנה, לעמוד

 לא חשמונאי שבני בעוד, משלו גדולות בהוצאות אותו שבנה, המקדש
 וחמש ועשרים מאה במשך אלוהים לכבוד כזה מעשה לבצע יכלו

 .חשובות קודש במתנות גם אותו קישט והוא 59,שמלכו השנים

 מה שכל הוודאית הידיעה היא הזאת ההשוואה מאחורי שמסתתר מה
 הורדוס. ממש של להערכה זכה לא היהודי הציבור לטובתהורדוס  שעשה
 המאמצים כל שלמרות משום השאר בין, לגיטימי לא מלך ימיו סוף עד נשאר
 שכחו לא, יוספוס של אבותיו ביניהם, וכוהניה חכמיה, האומה, עשה שהוא

 .החשמונאים זכר את השכיחו ולא

 
 (.162–161) ג, ו, יז, היהודים קדמוניות  58
 (.מ"ר) שלי ההדגשה  59



 

 

 

 


