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 יוספוס והנבטים

 גדעון פוקס

ליוספוס,  1חוקרים מעטים עדיין דנים מפעם לפעם בשאלת מוצאם של הנבטים.
למעשה, רוב הזמן מכנה יוספוס את הנבטים בשם  2בן התקופה, לא היו ספקות.

)להלן  פעם אחת ויחידה ב"מלחמת היהודים" נזכרים רק  Ναβαταῖoιערבים.
)להלן  יד של "קדמוניות היהודים"-, ושמונה פעמים בספרים יבמלחמת(

בכל שאר המקרים, והם רבים, שבהם מתייחס יוספוס לנבטים, הוא  3.קדמוניות(
שלוש דוגמאות יש בהן כדי להראות עד כמה רגיל  Ἄραβες.4קורא להם בשם 

יוספוס לזהות את הערבים עם הנבטים. בספר הראשון של "קדמוניות 
היהודים" מתאר יוספוס את שנים עשר בניו של ישמעאל, ומוסיף את ההערה 

עד הבאה: "אלה ]בניו של ישמעאל[ התיישבו בכל הארץ המשתרעת מן הפרת 
כלומר, כאן קורא יוספוס  5." )תרגום שלי(Ναβατηνήכינוה ו ריְתִריהים הא  

לאזור נרחב ביותר, שבו הייתה נוכחות של שבטים ערביים שונים, בשם ארץ 
הנבטים. המקרה השני מדגים שוב, כיצד יוספוס מזהה ערבים עם נבטים: 

 
 .J. F. Heally, "Were the Nabataeans Arabs?", ARAM, 1/1 (1989), pp. 38–44; D. Fראו:  1

75–, 2 (1990), pp. 45IbidGraf, "The Origin of the Nabataeans",   שניהם מגיעים(
 F. Millar, "Hagar, Ishmael, Josephus andוראו: ,למסקנה שמוצאם של הנבטים היה ערבי(

the Origins of Islam", JJS, 44 (1993), pp. 27, 33–34. 
הספר (; אפיאנוס, 777) 14, 8, טז, גיאוגרפיה; סטראבו, 1, 84וראו גם: דיודורוס, ב,   2

 .101, המיתרידטי
 A. Schalit, Namenwörterbuch zu Flavius Josephus, in: K. H. Rengstorf, Aראו:  3

Complete Concordance to Flavius Josephus, Supplement 1, Leiden 1968, s.v. 
Ναβαταῖoι .הם נקראים  171יג,  וניותבקדמηνοίΝαβατ. 

הדעת על כך שלא כל ראוי כמובן לתת את  Ἄραψ, Ἄραβες(, 3ראו: שליט )לעיל, הערה   4
הערבים המופיעים אצל יוספוס הם נבטים. ערבים שאינם נבטים מופיעים בסיפור המקראי כפי 

י של קדמוניות. ערבים בני שבטים אחרים מופיעים –שהוא מובא אצל יוספוס בספרים א
 .71–77; כ, 348, 114, 14יג,  וניותבקדמ

 :L. H. Feldman, in: S. Mason (ed.), Flavius Josephus. וראו:221א,  וניותקדמ  5

Translation and Commentary, III, Leiden-Boston-Köln 2000, ad loc. וכן: מילאר ,
 .38(, עמ' 1)לעיל, הערה 
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מתאר יוספוס, הנסמך כאן על מקבים א, את עלילותיו של  171יג,  וניותבקדמ
א נאמר שיונתן נלחם בערבים הקרויים  מקביםשב עודאחי יהודה; אך ב יונתן,

(. ייתכן כי τοὺς Ναβατηνoύς)כותב יוספוס כי יונתן נלחם בנבטים  6זבדיים,
יג,  וניותבקדמ 7א היא שבלבלה את יוספוס. מקביםהמלה "ערבים" המופיעה ב

נבטים מביא יוספוס את הזיהוי לידי שלמות, כשהוא קורא להם בשם " 10
 ערבים".

לפסה"נ לבין שנת  113הנבטים היו שכני יהודה מדרום וממזרח, ובין שנת 
לסה"נ, השיקו קורותיהם מפעם לפעם לאלה של תושבי יהודה. האם נוכל  70

לזהות יחס מיוחד מצדו של יוספוס כלפי הנבטים? כדי לברר שאלה זו עלינו 
 לסה"נ. 70בשנת  לבדוק את העדויות אצל יוספוס עד לחורבן ירושלים

 ההקשר "המקראי" א.

כותרת סעיף זה מטעה במקצת ולכן נתונה המילה "המקראי" בין מירכאות. 
כידוע, על פי העדויות שבידינו, מופיעים הנבטים לראשונה על במת 

אולם  8(.311–312-ההיסטוריה רק לקראת סוף המאה הרביעית לפסה"נ )ב
 Ναβαιώϑηςכאשר כותב יוספוס על בניו של ישמעאל, הוא מזכיר תחילה את 

כך, כפי שכבר ראינו, הוא מציין את האזורים שבהם התיישבו -ואחר 9)נבית(,
פי שיוספוס אינו מציין במפורש -על-אף Ναβατηνή.10-צאצאיו של ישמעאל כ

 11מעצמו. , הקורא יכול להבין זאתΝαβαιώϑης-נגזר מΝαβατηνή שהשם 
לפחות בעקיפין,  יתרה מזאת: הקורא את דברי יוספוס בעניין זה יכול להבין,

זמנו של יוספוס מוצאם מישמעאל ולפיכך גם מאברהם. זאת -שהנבטים בני
ועוד: קצת לפני הקטע שבו אנו דנים, אומר יוספוס שהערבים ָמִלים את בניהם 

 
על הערבים הזבדיים  . ἐπὶ τοὺς Ἄραβες τοὺς καλουμένους Ζαβαδαίους:31יב, בים א מק  6

 ,J. A. Goldstein, I Maccabeesא, ירושלים תשס"ד, על אתר. וכן: מקביםראו: א' רפפורט, 

New York 1976, ad loc.; F. M. Abel, Les livres des Maccabées, Paris 1949, ad loc. 
 R. Marcus, Josephus (LCL), VII, London-Cambridge MA 1943, p. 314, note d ראו:  7
 E. Will, Histoire politique du monde hellénistique2, I, Nancy. השוו:18דיודורוס, יט,   8

1979, p. 61801-לפנה"ס ב 251הזמן הם מופיעים לראשונה בשנת -. במקורות בני ,PSI מן ,
, 11(, עמ' 1. ראו הנספח לגרף )לעיל, הערה Ἀναβαταίουςהארכיון של זנון, ושם הם נקראים 

73. 
 .13. השם נבית מופיע בבראשית כה, 220א,  וניותקדמ  9

 .220א,  וניותקדמ  10
, הקובע שסופרים של 111, הערה 43(, עמ' 5אני מסכים לחלוטין עם פלדמן )לעיל, הערה   11

פי שבלשנים מודרניים דוחים -על-העת העתיקה היו עשויים לראות קשר בין שני השמות, אף
 קשר שכזה.
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]האתנוס[ שלהם היה "כיוון שישמעאל, המייסד ]כלומר, האב[ של האומה 
 12נימול".

מוצא משותף וברית המילה אצל הערבים, אף  דברשל יוספוס בטענתו 
הביאו את ראג'אק לטעון כי דברי יוספוס מרמזים על קרבה מסוימת בין 

יוספוס אכן היה מודע לקשרים  13הערבים בכלל והנבטים בפרט לבין היהודים.
העולים מן המקרא בין הערבים לבין היהודים, אולם אינני יכול להסכים עם 

 14דבריה של ראג'אק, שיוספוס סבר שדווקא הנבטים קרובים יותר ליהודים.
אחרי שהציג את הערבים, ובעקיפין גם את הנבטים, בספר הראשון של 

ים בספרים נוספים של קדמוניות עד קדמוניות, מתייחס יוספוס מדי פעם לערב
הם תמיד  ם הוא מתייחסהיאלשערבים הלספר העשירי ועד בכלל; אלא ש

 15ערבים של התקופה המקראית, ואין הם הנבטים שבהם אנו דנים.

 התקופה ההלניסטית ב.

הנבטים עצמם מתחילים להופיע בקדמוניות רק בתקופה ההלניסטית. השאלה 
מוסר יוספוס, כי אחרי ההתנגשות האלימה  221, יב וניתהיא רק ממתי. בקדמ

, שם .חיו, פרש הורקנוס לעבר הירדןשל הורקנוס בן יוסף בן טוביה עם א  
נלחם כל העת בערבים, הרג רבים מהם ולקח רבים אחרים בשבי.  לדבריו,

מאוחר יותר מוסר יוספוס כי עם עלייתו של אנטיוכוס הרביעי לשלטון התאבד 
 16ד פן ייענש בידי המלך החדש בגין מה שעולל לערבים.הורקנוס משום שפח

אולם, מי היו ערבים אלה? האם היו אלה נבטים או שמא מתייחס כאן יוספוס 
 לשבטים נוודים אחרים ממוצא ערבי?

 
 .85–23(, עמ' 1. על כל העניין ראו: מילאר )לעיל, הערה 218א,  וניותקדמ  12
13  T. Rajak, "Ethnic Identities in Josephus", in: idem, The Jewish Dialogue with Greece 

and Rome, Boston-Leiden 2002, p. 138. 
עם הנבטים.  ראג'אק )שם( טוענת, כי יוספוס זיהה באופן מוחלט את הישמעאלים הנימולים  14

 אין לה כל אחיזה בטקסט של יוספוס. ,אולם פרשנות זאת
15
משה "בא אל מקום בארץ  – 42ד,  וניותא( קדמ) .ישנם רק שני אזכורים היוצאים מכלל זה  

א (, ועכשיו שמו Ἄρκην) ערב, שהערבים חשבוהו למטרופולין שלהם. לפנים נקרא ערק 
ם. לעיר, שנקראה על שמו, 111ד,  וניותב( קדמ)פטרה";  ק  : "]המלך המדייני החמישי היה[ ר 

נודעה החשיבות הגדולה ביותר בארץ ערב והיא נקראת עד היום בפי כל העם הערבי על שמו 
(, ובפי ההלנים פטרה". ההקשרים של שני אזכורים Pεκέμης ) של המלך המייסד בשם רקם

קום עם פטרה ההלניסטית והרומית, ואף יודע את אלה הם מקראיים, אך יוספוס מזהה את המ
 (, על אתר.5שמה הנבטי )רקמו(. ראו פלדמן )לעיל, הערה 

 .231יב,  וניותקדמ  16
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 17חוקרים מעטים יחסית התייחסו לעניין זה והם חלוקים בדעותיהם.
רים, ארנסט ויל, שחפר לאחרונה דנו בעניין זה שני חוקרים נוספים. אחד החוק

אמיר, מקום מושבו של הורקנוס בין יוסף, סבור שמדובר כאן -בעראק אל
לדבריו לא יעלה על הדעת שהמלך הסלווקי ירצה להעניש את  18בנבטים.

הורקנוס על פגיעה בשבט של נוודים. ויל סבור גם שהיחסים בין הנבטים לבין 
ות ליחסים כאלה, ובריחתו של אנטיוכוס הרביעי היו טובים. אולם, אין כל עד

יאסון, הכהן הגדול לשעבר, מירושלים הסלווקית אל חרתת "הטיראן" של 
לעומת ויל סבור חוקר שני,  19הנבטים מעמידה את השערתו של ויל בספק רב.

מוריס סארטר, שהורקנוס נלחם בשבטים ערביים, שהיו בעלי בריתם של 
 20הסלווקים.

 113ל יוספוס ועוסקת במאורעות שנת המופיעה אצ ,ביחס לידיעה הבאה
א, כי יהודה  מקביםלפסה"נ, אין לנו ספקות. יוספוס מוסר לנו, בהסתמכו על 

מזרח עבר -שהותקפו בצפון ,המקבי ויונתן יצאו למשימת הצלה של יהודים
לאחר מסע של שלושה ימים בעבר הירדן פגשו יהודה  21הירדן בקרבת בוצרה.

להם מידע על מצבם של אחיהם הנתונים בצרה. מסרו ואלה  ,ויונתן בנבטים
יוספוס מוסיף כאן שהנבטים עוררו את יהודה ויונתן למהר ולהציל את אחיהם. 

א. התיאור החיובי של הנבטים,  מקביםמידע אוהד זה על הנבטים אינו מופיע ב
שם נאמר כי יונתן  .10יג, וניות א, מתגלה גם בקדמ מקביםשיוספוס שאב מ

אחיו אל הערבים הנבטים, אשר היו ידידי היהודים, כדי להפקיד  שלח את יוחנן
 22ידי.יבידיהם למשמרת נכסי דנ

מופיעים לפתע הנבטים כאויבי יונתן, והוא מתקיף  171יג,  וניותבקדמ
 32–31יב,  מקבים אאותם, שודד אותם ומוכר אותם לעבדות. אולם מבט ב

 
יהודים  –אדום, ערב וישראל ראו הדיון אצל א' כשר,  1144לסיכום מצב המחקר עד לשנת   17

, עמ' 1144, ירושלים (לסה"נ 70לפסה"נ עד  332ועממי הספר בתקופה ההלניסטית והרומית )
. כשר סבור, כי מדובר כאן בשבטים אחרים ממוצא ערבי בעוד שעם הנבטים היו 27–28

 להורקנוס בן יוסף יחסים טובים.
18
  .E. Will and F. Larché, ΄Iraq al Emir – Texte, Paris 1991, p. 30 
19
 .4ה,  בים בעל בריחת יאסון אל חרתת ראו: מק  
20  M. Sartre, D'Alexandre à Zenobie, Paris 2001, p. 331 סארטר אינו מתייחס אל הנבטים .

 .בהקשר זה
–35(, עמ' 17(. וראו: כשר )לעיל, הערה 27–28א ה, בים )בעקבות מק 331–335יב,  וניותקדמ  21

34. 
22
 τοὺς, בשינוי קל. בעוד שבמקבים א כתוב:35א ט, בים יוספוס מסתמך כאן על מק  

Ναβαταίους ,:הרי שאצל יוספוס כתוב .τοὺς Ναβαταίους Ἄραβας 
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קור שלו, מוסר כי יונתן א, המ מקביםמבהיר לנו כי יוספוס טעה כאן, שכן 
 23ים, שאין לערבב בינם לבין הנבטים.נודדנלחם נגד הערבים ה

כפי שאפשר לראות עד כה, יוספוס אינו מגלה לנו את רחשי לבו באשר 
פי המקורות שבהם -לנבטים. נראה שהוא מתארם בכל מקרה ומקרה על

כך  א. מקביםבענייני הנבטים שאותם שאב מ בולט במיוחדהשתמש, והדבר 
הדבר גם באשר ליחסים העוינים בין אלכסנדר ינאי לבין הנבטים. המקור 
העיקרי של יוספוס למלחמותיו של ינאי היה ניקולאוס איש דמשק, שלא אהב 

ולפיכך בתיאור המלחמות שבין ינאי לנבטים אין  24במיוחד את המלך היהודי,
פלה קשה בגולן כל התייחסות עוינת כלפי הנבטים. כך הדבר כאשר ינאי נוחל מ

לפסה"נ, ומאבד "את  10מידיו של המלך הנבטי עבדת הראשון, בערך בשנת 
כך הדבר גם כאשר נאלץ ינאי להשיב לנבטים  25כל צבאו" לפי דברי יוספוס.

את הערים אשר כבש מידיהם בגלעד ובמואב, כדי לקנות את רצונם הטוב 
 26כשעסק בדיכוי המרד כנגדו.

נבטים ויהודים, המתוארת אצל יוספוס, קשורה יחסי באשר להפרשה הבאה 
למלחמת האחים החשמונאים, אריסטובולוס השני והורקנוס השני, בין השנים 

לפסה"נ. כאן משֵחק אנטיפטרֹוס, אביו של הורדוס, תפקיד מרכזי.  15–17
תחילה הוא משכנע את הורקנוס השני לברוח אל חרתת השלישי מלך 

את המלך הנבטי לסייע להורקנוס לשוב כך הוא משכנע -ואחר 27הנבטים,
כאן, לראשונה, מתגנבת נימה של זלזול  28ולתפוס את כס המלוכה בירושלים.

 
 .1וראו לעיל, הערה    23
דמשק כמקור לתולדות ישראל בימי בית הורדוס ובית -ראו: מ' שטרן, "ניקולאוס איש  24

 .818–810חשמונאי", מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני, ירושלים תשנ"א, עמ' 
, השמיט יוספוס את אובדן כל הצבא. לפי מ' שטרן, "הרקע 375. בקדמוניות יג, 10מלחמת א,   25

, התבוסה בגולן אירעה 338המדיני למלחמותיו של אלכסנדר ינאי", תרביץ, לג )תשכ"ד(, עמ' 
 E. Schürer, The History of the Jewish People in the Ageלפסה"נ. אולם ראו:  10בשנת 

of Jesus Christ (175 B.C.–A.D. 135), revised and edited by G. Vermes and F. Millar, 

I, Edinburgh 1973, p. 577 לפסה"נ. 13, לפיו נחל ינאי את התבוסה בסביבות שנת 
ירוס א. לפי שטרן קרה הדבר בסמיכות לפלישה של דמטריוס השלישי אוק342קדמוניות יג,   26

. ראו: מ' שטרן, "יהודה ושכנותיה בימי אלכסנדר ינאי", לפסה"נ 41ליהודה, בערך בשנת 
 ,G. W. Bowersock, Roman Arabia. באורסוק )187(, עמ' 28מחקרים )לעיל, הערה 

Cambridge MA- London 1983, p. 24 סבור שהדבר קרה סמוך למפלתו של ינאי בגולן )
יוספוס ברור שיש לקבוע לפסה"נ(, אולם לפי הטקסט של  13)אותה הוא קובע בסמוך לשנת 

 את החזרת השטחים סמוך לפלישתו של דמטריוס השלישי.
 .11–18; קדמוניות יד, 128–123מלחמת א,   27
 .33–17; קדמוניות יד, 121–125מלחמת א,   28
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על הר מנבטים. יוספוס מתאר את הסרת המצור ל ביחסלדבריו של יוספוס 
לפסה"נ בפקודתו של סקאורוס. למצור היו שותפים אנשיו של  15הבית בשנת 

וכן הצבא הנבטי בפיקודו של חרתת השלישי.  הורקנוס, אנשיו של אנטיפטרוס
אימה -נאמר שחרתת נסוג מירושלים כשהוא אחוז" מלחמת היהודים"ב
(καταπλαγείς.בעקבות איומיו של סקאורוס )בקטע המקביל בקדמוניות  29

מתוארים אנשיהם של הורקנוס ושל אנטיפטרוס כפליטים, ואילו חרתת וצבאו 
 30ינם מתאימים למלחמה".מתוארים כ"המון רב של נבטים שא

אם נצא מתוך ההנחה המקובלת, שיוספוס נסמך בעניין זה על ניקולאוס 
איש דמשק, היסטוריון החצר של הורדוס, נצפה לתיאור חיובי של הנבטים 
בפרשה זאת, שהרי מי ששכנע את הורקנוס לבקש את חסותם ואת עזרתם של 

רדוס; הלה אף היה נשוי הנבטים, הוא לא אחר מאשר אנטיפטרוס, אביו של הו
אולם בפועל,  31לקיפרוס, שבאה מאחת המשפחות הנבטיות המכובדות ביותר.

כאמור, יש כאן נימה של זלזול כלפי הנבטים ואף כלפי אנטיפטרוס, הורקנוס 
המכונים "פליטים". הסיבה לכך אינה ברורה. ייתכן שיוספוס  ,ואנשיהם

ב שצר על בית המקדש, ר-השתמש כאן במקור רומי, שנטה לזלזל בערב
, ואפשר שהעוינות, שלו כאן את פרשנותו ביטאלחלופין אפשר שיוספוס 

שגילה ניקולאוס כלפי הנבטים במהלך הסקירה של ימי הורדוס, חלחלה גם 
 לכאן.

 ימי הורדוס ג.

כאשר אנו מגיעים לפרשת יחסיו המורכבים של הורדוס עם הנבטים, משתנה 
תיאורו של יוספוס מן הקצה אל הקצה. נעלם התיאור החיובי של הנבטים, 

א; נעלם גם היחס הניטרלי המאפיין את תיאור  מקביםשיוספוס שאב מספר 
מלחמות הנבטים באלכסנדר ינאי. המקור העיקרי שממנו שאב יוספוס את 

ידע שלו על מלכותו של הורדוס הוא ניקולאוס איש דמשק, היסטוריון המ

 
 .121א,  מתמלח  29
 .31יד,  וניותקדמ  30
. 14–18יד, ; קדמוניות 121–128על תפקידו המרכזי של אנטיפטרוס בפרשה: מלחמת א,   31

אף נאמר שאנטיפטרוס היה "ידיד מצוין" של חרתת השלישי. על נישואיו  17בקדמוניות יד, 
 N. Kokkinos, The Herodian, וראו גם:121; קדמוניות יד, 141: מלחמת א, ראו לקיפרוס

Dynasty: Origins, Role in Society and Eclipse, Sheffield 1998, p. 95 המשער, אם כי ,
 ירות, שהייתה נסיכה נבטית.בזה
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והנבטים היו אויביו של המלך, ולפיכך  תיאורם כאן נובע  32החצר של הורדוס,
 מעמדה עוינת.

נקודת המפנה לרעה ביחסיו של הורדוס עם הנבטים קשורה בנסיבות 
יו פצאל לאחר שנפלו אח 33לפסה"נ. 80ישראל בשנת -הפלישה הפרתית לארץ

והורקנוס השני בשבי הפרתים נמלט הורדוס מירושלים ועשה דרכו לפטרה. 
לפי דברי יוספוס התכוון הורדוס לגייס כספים מן הנבטים, כדי לפדות את אחיו 

בשני המקורות, במלחמת ובקדמוניות, מוצג המלך הנבטי  34משבי הפרתים.
הנסיבות מאפשרות  מאליכוס הראשון באורח עוין, כמי שבוגד בידידים, כאשר

זאת, בשל תאוות בצע, ושואב עידוד לכך מן האצילים הנבטים, שהיו חייבים 
 35כספים לאנטיפטרוס, אביו של הורדוס.

השלב הבא בהידרדרות היחסים שבין הורדוס לבין הנבטים קשור 
של המאה הראשונה לפסה"נ  30-למזימותיה של קליאופטרה. באמצע שנות ה

שפיע על אנטוניוס להעביר לרשות הממלכה התלמית הצליחה קליאופטרה לה
 36חלקים מהממלכה הנבטית, מממלכת הורדוס, מקוילה סוריה ומפניקיה.

לאחר מכן הניעה את הורדוס לחכור ממנה את אזור יריחו, ואף לקבל על עצמו 
סירובו של  37את הערבות לדמי החכירה, שמאליכוס נצטווה להעלות מדי שנה.

 
 .148–143טז,  וניותכפי שיוספוס עצמו מציין בביקורת: קדמ  32
 81( להקדים את תחילת הפלישה לחורף שנת 314, עמ' 31ניסיונו של קוקינוס )לעיל, הערה   33

; 253א,  מתלפסה"נ אינו מוצלח, שכן הוא מחייב שינוי שרירותי בטקסט של יוספוס )מלח
 C. Pelling, "Theחנוכה במקום חג השבועות. על התאריך ראו: –( 337 יד, וניותקדמ

Triumvival Period", in: Cambridge Ancient History2, X, Cambridge 1996, p. 13. 
34
. לפי דברי יוספוס חלק מן הכספים היו הלוואות 373–370; קדמוניות יד, 277–278מלחמת א,   

 הורדוס.שנתן אנטיפטרוס, אביו של 
התיאור במלחמת  עוין אף יותר מן התיאור בקדמוניות, וכן גם תגובתו המילולית של הורדוס.   35

 ἁμαρτήματα , שם מכונים מעשיו של מאליכוס310; קדמוניות יד, 241השווה גם: מלחמת א, 
(, כי הורדוס דרש ממאליכוס גם 31, עמ' 21)עוולות(. טענתו של באורסוק )לעיל, הערה 

ת שטחים, אין לה כל אחיזה במקורות וגם אינה מתאימה למצבו הדחוק של הורדוס החזר
 באותה שעה.

36
על הפרשה הסבוכה של ההענקות לקליאופטרה, ובייחוד על השאלות הכרונולוגיות הקשורות   

 M. Stren, Greek and Latin Authors on Jews andבה, ראו פירושו המצוין של שטרן: 

Judaism, I, Jerusalem 1974, pp. 569–572 ,( כללו הענקות 311. לפי יוספוס )מלחמת א
אלה את חורשות האפרסמון של יהודה בסביבות יריחו וחלק מן הממלכה הנבטית. השווה: 

. וראו גם: באורסוק )לעיל, הערה 5, 32; קאסיוס דיו, מט, 3, 31פלוטארכוס, חיי אנטוניוס, 
–131(, עמ' 17הנבטי שסופח. וכן: כשר )לעיל, הערה  (, המנסה לזהות את האזור81, עמ' 21

 I. Shatzman, The Armies of the Hasmonaeans and Herod: Fromלדיון מפורט ראו: .180

Hellenistic to Roman Frameworks, Tübingen 1991, pp. 287–291. 
 .132, 107טו,  וניותקדמ  37
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שלם את דמי החכירה חולל מלחמה בין היהודים לבין מאליכוס להמשיך ול
 38לפסה"נ. 31–32 שנתהנבטים ב

תיאור התנהגותם של הנבטים במהלך מלחמה זו שחור משחור. הדבר 
במיוחד בנאומו של הורדוס לחייליו ערב הקרב המכריע. נאום זה  מתבטא

 ,371–373א,  מתמובא אצל יוספוס בשני נוסחים: הנוסח הקצר מובא במלח
פי שני הנוסחים מדגיש -על 181.39–127טו,  ניותוהנוסח הארוך מובא בקדמו

הורדוס בנאומו את אכזריותם של הנבטים שרצחו את השליחים היהודיים 
כשאלה באו אליהם בהצעת שלום, בניגוד לנוהג היווני ואף בניגוד לנוהג של 
ת הברברים! הנבטים מתוארים כמי ששחטו את שליחיו של הורדוס כבהמו

בנוסח הארוך של קדמוניות מוסיף הורדוס כי הערבים הם עם ברברי  40לקורבן.
אפשר לסמוך על נאמנותם, וכי הם -ואי ובוגדני, כי הם מתכחשים אף לידידיהם

יש להניח כי יוספוס מצא את עיקרי הנאום אצל  41חסרי חוק וחסרי אלוהים.
את הטקסט של  בעיקרוקרוב לוודאי שהנוסח בקדמוניות משקף  42ניקולאוס,

אולם אני מניח כי כדרכו הציג אותו יוספוס  43היסטוריון החצר של הורדוס.
נראה כי יוספוס הזדהה עם דבריו הקשים של הורדוס על  44בסגנונו שלו.

 הנבטים )וראו בהמשך(.
 

אילך. על פרשת המלחמה בנבטים ראו דיונו ו 104ואילך; קדמוניות טו,  318מלחמת א,   38
(, אם כי אינני מקבל את השערתו שהורדוס 188–132, עמ' 17המפורט של כשר )לעיל, הערה 

יזם את המלחמה בנבטים כדי שלא לקחת חלק בקרב אקטיום. וראו גם: שצמן )לעיל, הערה 
 .211–241(, עמ' 31

 ,H. S. J. Thackeray (trans.):תאקרי על האופי השונה של הנאומים העירו כבר קצרות  39

Josephus (LCL), II, London-Cambridge MA 1927, p. 174, note bוכן מרקוס ,R. 

Marcus (trans.), Josephus (LCL), VIII, London–Cambridge MA 1963, p. 69, note a.. 
לקורבן. וראו מעוטרות ( כבהמות ςῶμὠנאמר שהשליחים נרצחו באכזריות ) 374במלחמת א,   40

 משתמש יוספוס בפועל 131. בקדמוניות טו, 371במלחמת א,  προθύωבפועל  גם השימוש
ἀποσφάττω.היכול להתפרש גם כשחיטת בהמה לקורבן , 

 נשק בקרב.-. בסעיף האחרון נאמר גם שהם הפרו שביתת181, 131, 138, 130קדמוניות טו,   41
ניקולאוס על כך שלא שילב נאומים ארוכים בהיסטוריה שלו )פרט לפי ואכהולדר, המשבח את   42

לנאומים שלו עצמו(, הנאום של הורדוס לפני הקרב המכריע עם הנבטים הוא כנראה פרי עטו 
 .B. Z. Wacholder, Nicolaus of Damascus, Berkeley-Los Angeles 1962, pשל יוספוס:

80, and note 179. 
43
 ,S. J. D. Cohenטז אצל כהן:–ואה בין מלחמת א לבין קדמוניות טוראו באופן כללי ההשו  

Josephus in Galilee and Rome: his Vita and his Development as an Historian, Leiden 

1979, pp. 52–58. 
. שטרן סבור, כי בחלק מן הנאומים ששם יוספוס 232(, א, עמ' 31וראו שטרן )לעיל, הערה   44

את היצירתיות שלו ואת כושרו הרטורי, ויתרה מזו, שטרן סבור  ביטאים הוא בפי אישים שונ
שאף נאומיו של ניקולאוס עצמו )כפי שהם מובאים אצל יוספוס(, אינם בהכרח דבריו של 
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הפרשה הבאה, העוסקת ביחסים משבריים בין הורדוס לבין הנבטים 
לסילאיוס, האיש החזק שעמד מתוארת אצל יוספוס קשורה קשר אמיץ ו

לפסה"נ, ככל הנראה, ביקש סילאיוס  13בשנת  45מאחורי עבדת השלישי.
בעיקר מנימוקים  ,לשאת לאישה את סאלומה, אחותו האלמנה של הורדוס

דרש מסילאיוס שיתגייר לשם כך. סילאיוס סירב  אולם הורדוס 46פוליטיים.
בודו של סילאיוס הפכה והפגיעה בכ 47להתגייר, תכניות הנישואין התבטלו,

אותו לאויבו המר של הורדוס ועוררה בו את יצר הנקם. סילאיוס לא נדרש 
לפסה"נ, בעוד הורדוס שוהה  12להמתין זמן ממושך למימוש נקמתו. בשנת 

לפסה"נ בידי  23ברומא, פשטה שמועה בקרב תושבי הטרכון, שסופח בשנת 
עקבות שמועה זו מרדו אוגוסטוס לממלכתו של הורדוס, כי הורדוס מת. ב

תושבי הטרכון בשלטון ושבו לעסוק בשוד. מרד זה דוכא בידי מפקדיו של 
מצאו מקלט בממלכת הנבטים  ,הורדוס, אולם כארבעים מן המורדים נמלטו

תחת חסותו של סילאיוס והמשיכו לפגוע בממלכתו של הורדוס ממקום מושבם 
שהורדוס נאלץ לפשוט על החדש. בסופו של דבר נתגלגלו העניינים לידי כך 

המבצר שבו מצאו השודדים מקלט בתחום הממלכה הנבטית. הורדוס קיבל 
ועם זאת הציג סילאיוס, שיצא  48אישור לכך מאת סאטורנינוס נציב סוריה,

לפסה"נ, את מעשיו של הורדוס בצורה מעוותת וגרם לקרע  1לרומא בשנת 
 49חמור ביחסים בין אוגוסטוס לבין הורדוס.

ידי יוספוס כנבל העיקרי וכמי -הפרשה כולה מוצג סילאיוס עללאורך 
שפועל כנגד הורדוס ממניעים אישיים. יוספוס מדווח לנו בהרחבה על הצדדים 

בנאומו של  השליליים באישיותו של סילאיוס, בעיקר כפי שאלה התבטאו
בנאום, המובא אצל יוספוס בדיבור עקיף,  50ניקולאוס ברומא בפני אוגוסטוס.

 
 T. Landau, Out-Heroding Herod: Josephus, Rhetoric and the Herodניקולאוס. ראו גם: 

Narrative, Leiden-Boston 2006, pp. 24–27 המייחסת ליוספוס מידה גדולה של יצירתיות ,
בעיבוד המקורות שמצא אצל ניקולאוס איש דמשק. על הנאום מבחינה ספרותית: שם, עמ' 

137–131. 
על ו ;Stein, PW, Ser. 2, IV (1932), cols. 1041–1044, s.v. Syllaiosעל סילאיוס ראו:   45

 .217–215(, עמ' 31יחסיו עם הורדוס: שצמן )לעיל, הערה 
לפסה"נ, אולם נימוקיו  20–21 מבקש להקדים זאת לשנת 142(, עמ' 31קוקינוס )לעיל, הערה   46

 אינם משכנעים.
 .221–220טז,  וניותקדמ  47
 .245–271שם,   48
 .211–241שם,   49
(, 82לפסה"נ. זה גם התאריך שנותן ואכהולדר )לעיל, הערה  4. כנראה בשנת 350–331שם,   50

 .12מ' ע
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ה ניקולאוס האשמות חמורות כלפי סילאיוס: ראשית, האשימו שרימה את הפנ
שנית, האשימו שלא שילם את  51אוגוסטוס בתיאור מעוות של  מעשי הורדוס;

שלישית,  52שנשבע בטיכה של אוגוסטוס לעשות כך; אףחובו להורדוס 
האשימו שהביא למותם של המלך הנבטי עבדת השלישי ושל רבים מנכבדי 

וכדי להוסיף נופך להאשמותיו טען ניקולאוס שסילאיוס קיים יחסים  53הנבטים;
בתיאור האשמותיו של  54אסורים עם נשים נשואות, הן בערביה והן ברומא.

 55סילאיוס כנגד הורדוס, טורח יוספוס להציג את התיאטרליות של סילאיוס,
בתיאור הפרשה הזו, אין אנו  56ומדגיש כי סילאיוס פעל מתוך כוונת זדון.

מוצאים הכפשה גורפת של דמותם של הנבטים כמו זו שמצינו בפרשה 
הקודמת, בעוד שדמותו של סילאיוס זוכה ל'טיפול יסודי', אולי משום ש'גיבור' 

 57הפרשה כאן הוא סילאיוס ולא הנבטים.
באופן אירוני הייתה לשנאתם של הנבטים כלפי הורדוס השפעה על 

לפסה"נ. עם מותו פרצו ברחבי  8המאורעות גם לאחר מותו באביב של שנת 
 58הממלכה מעשי אלימות ספונטניים, שכוונו בעיקר כנגד אנשיו של המלך.

הלגיון הרומי שהושאר בירושלים לאחר מות הורדוס היה נתון בסכנה, ונציב 
סוריה, וארוס, יצא בראש שני הלגיונות האחרים של סוריה כדי לחלצו ולדכא 

וחות שונים ובהם גם חרתת הרביעי מלך לוארוס הצטרפו כ 59את המהומות.
יוספוס מדגיש את  60הנבטים, שהביא ִעמו כוח גדול של פרשים ושל רגלים.

נראה שהשנאה נבעה משתי  61העובדה שחרתת זה היה מלא שנאה להורדוס.
 

מן הנבטים והחריב את הממלכה כולה, בשעה שלמעשה  2,500סילאיוס סיפר שהורדוס הרג   51
 חיילים נבטים והתקפתו של הורדוס כוונה לכיבוש מבצר אחד בלבד. 25נהרגו רק 

 . הדגש הוא כמובן על הפגיעה בכבודו של הקיסר.388שם,   52
 .331שם,   53
54
 הענישה בעניינים אלה.. אוגוסטוס החמיר את 380שם,   
 .ובוכה בנוכחות אוגוסטוס . סילאיוס לובש שחורים לאות אבל247שם,   55
 .241שם,   56
; 577–575אפילו בפרשת ניסיון ההתנקשות בחייו של הורדוס שתכנן סילאיוס )מלחמת א,   57

ים, (, שבה היו מעורבים שומר ראשו הערבי של הורדוס ושני ערבים נוספ57–55קדמוניות יז, 
אין אנו מוצאים אצל יוספוס דברי גינוי על בסיס אתני. על הפרשה ועל כך שכל השלושה היו 

 .302–301(, עמ' 31כנראה נבטים ראו: שצמן )לעיל, הערה 
, עמ' 17(, מס' 31. ראו גם: שטרן )לעיל, הערה 245–211; קדמוניות יז, 15–55מלחמת ב,   58

זהו קטע מן האוטוביוגרפיה של ניקולאוס איש . 210–251, ופירושו של שטרן בעמ' 258
 דמשק.

59
 .241; קדמוניות יז, 17–11מלחמת ב,   
60
 .247; קדמוניות יז, 14מלחמת ב,   
 שם.  61
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ונראה כי  62לפסה"נ, 1ובשנת  31התבוסות שהנחיל הורדוס לנבטים, בשנת 
יוספוס טורח לתאר בלשון קשה את מעשי החיילים הנבטיים היו שותפים לה. 

האלימות שלהם כלפי היהודים: הם שרפו כפרים יהודיים ללא סיבה מוצדקת, 
וזרעו בכול "אש ושפיכות דמים". שום דבר לא היה בטוח מפני הברוטאליות 

השתוללותם חסרת הרסן כלפי האוכלוסייה היהודית הביאה את  63שלהם.
וותר על שירותיהם של הנבטים ולשלחם וארוס, בעיצומם של המאורעות, ל

בתיאורם של הנבטים בזמן  64חזרה לארצם, דבר המעיד עד כמה הרחיקו לכת.
הפולמוס של וארוס חוזר, אם כן, יוספוס לתיאור השלילי והעוין, שכבר דיברנו 

 לפסה"נ. 31–32עליו בהקשר למאורעות שנת 

 מפולמוס של וארוס עד לחורבן הבית ד.

וארוס חולפות כארבעים שנה, שבהן אין יוספוס מוסר לנו ידיעות מפולמוס של 
לספה"נ אנו שומעים שוב על  31על יחסי הנבטים והיהודים, ואולם בשנת 

מלחמה, הפעם מלחמה בין חרתת הרביעי לבין הורדוס אנטיפס, הטטרארך של 
יוספוס מציג שתי סיבות למלחמה זו: האחת היא  65הגליל ושל הפראייה.

רצונו של אנטיפס לשאת אישה אחרת על פני  בעקבותל רקע משפחתי, סכסוך ע
הנסיכה הנבטית, בתו של חרתת הרביעי, שלה היה נשוי שנים רבות; והשנייה 

פרטי סכסוך הגבולות אינם מענייננו כאן, אך מעניין  66היא סכסוך גבולות.
האופן שבו מתאר יוספוס את המאורעות. התיאור כאן קצר למדי בניגוד 

 תיאורים המפורטים של מלחמות הורדוס בנבטים, שניקולאוס הוא מקורם.ל
תיאורו של יוספוס ניטראלי למדי, אף שבמערכה בעבר הירדן איבד אנטיפס את 
כל צבאו. מצד אחד שולל יוספוס את התנהגותו הנלוזה של אנטיפס כלפי 

 
מנסה להסביר שנאה זו בצורה אחרת, אולם גם הוא  301–300(, עמ' 31שצמן )לעיל, הערה   62

 הקשות של הורדוס בנבטים.אינו שולל על הסף את האפשרות שהשנאה נבעה מהפגיעות 
. לגבי אחד הכפרים, ארוס שמו, אומר יוספוס שנשרף 210יז,  וניות; קדמ70–11מלחמת ב,   63

בגלל שנאתם של הנבטים להורדוס ולידידיו. הכפר היה בבעלותו של פתולמאיוס, ממקורביו 
 של הורדוס.

הנבטים פעלו גם מתוך תאוות . בקדמוניות מוסיף יוספוס כי 211; קדמוניות יז, 71מלחמת ב,   64
 ביזה.

 .115–101קדמוניות יח,   65
(, עמ' 21; באורסוק )לעיל, הערה 350–388(, עמ' 25ראו דיון מפורט אצל שירר )לעיל, הערה   66

. על זהותה של הנסיכה ראו: קוקינוס )לעיל, 174–172(, עמ' 17; כשר )לעיל, הערה 17–15
 .1, הערה 51(, עמ' 21ראו: באורסוק )לעיל הערה  . לזהות אחרת232–221(, עמ' 31הערה 
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ומצד שני הוא מציין שהיה זה חרתת הרביעי שהחל  67אשתו הנבטית,
אך מעבר לכך אין הנבטים מוצגים בצורה עוינת. יתר על כן:  68מה.במלח

יוספוס רומז כי ייתכן ואבדן צבאו של אנטיפס הוא עונש משמים על רצח יוחנן 
 69המטביל.

ידי יוספוס, אירעה -הפרשה האחרונה ביחסי נבטים ויהודים, שמתוארת על
לספה"נ.  70בשלבים האחרונים של המצור הרומי על ירושלים בקיץ של שנת 

כידוע, בין כוחות העזר הרבים שנתלוו ללגיונות הרומיים בדיכוי המרד הגדול 
מעורבותם של  70היה גם כוח לא קטן של חיילים נבטיים, שעיקרו קשתים.

, ובעיקר בתיאור המצור על אחדות הקשתים הנבטים בקרבות נזכרת פעמים
ככל שגבר הרעב  , והנההנבטים נטלו חלק גם במצור על ירושלים 71יודפת.

בירושלים הנצורה, נתרבו הבורחים מן העיר. לפי תיאורו של יוספוס, נהגו 
לאחר שפשטה  72בורחים לבלוע מטבעות זהב כדי להבריח את כספם מן העיר.

המון של חיילים ערבים, כלומר  השמועה על כך במחנה הרומי, ארב לבורחים
לגיונרים רומיים, ובלילה  נבטים, ועמם חיילים מחילות העזר הסוריים, וכמה

אחד ריטשו הללו את בטניהם של קרוב לאלפיים בורחים, כדי לחפש בהן 
ייתכן  74אין סיבה להטיל ספק בפרטים העיקריים של התיאור. 73מטבעות זהב.

גם, כי ברקע דבריו של טקיטוס על שנאתם הרבה של הנבטים ליהודים בזמן 
 75וס אינו מציין זאת במפורש.עומד גם מעשה זה, אף שטקיט מלחמת החורבן

מעשי אכזריות אלה עשו רושם קשה על יוספוס, שהיה במחנה הרומי. 
ייתכן שראה במו עיניו חלק מן הגופות המרוטשות. בהערה שהוא מצרף 
לתיאורו הוא אומר כי לפי דעתו היה זה מעשה האכזריות הקשה ביותר שסבלו 

די ביכפי שהיא מתוארת  גם תגובתו של טיטוס, 76היהודים במהלך המלחמה.
עם זאת התגובה נועדה  יוספוס, באה להדגיש את עוצמתו של מעשה הנבלה.

 
 , מכנה אותה יוספוס "האישה המסכנה".112יח,  וניותבקדמ  67
 .115שם,   68
 . ובמשתמע הנבטים הם כאן כלי בידיו של אלוהים.111, 111שם,   69
רגלים )בעיקר  5,000-אלף פרשים ו 17. מאליכוס השני שלח באביב של שנת 14מלחמת ג,   70

 ים(.קשת
 .210. וכן גם: שם, ה, 212, 211, 114ראו למשל, שם, ג,   71
 .550; 821שם, ה,   72
 .511–510, וכן: 552–551שם, ה,   73
 .J. J. Price, Jerusalem under Siege, Leiden-New York-Köln 1992, p. 138ראו גם:   74
 .2, 1טקיטוס, דברי הימים, ה,   75
 .552מלחמת ה,   76
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גם לטהר את שמו של הצבא הרומי ולהטיל את מרב האשמה על הנבטים ועל 
הסורים. נאמר שם, כי תחילה היה בדעתו של טיטוס להוציא להורג את כל 

די היחידות המעורבות ונזף האשמים מיד; ואחר כך נמלך בדעתו, כינס את מפק
בהם קשות. בייחוד מודגש כעסו של טיטוס על הנבטים ועל הסורים, שגררו 
חיילים רומיים לאלימות הרצחנית, והוא אף איים עליהם בעונש מוות, אם 

יוספוס טורח לציין, כי למרות הכול המשיכו "הברברים"  77יחזרו על מעשיהם.

 78במעשי רצח כאלה.
יוספוס נשא עמו את הרושם הקשה של מעשי האכזריות של יש להניח, כי 

הנבטים ימים רבים אחרי המרד. אך נראה, שכראוי להיסטוריון המכבד את 
מלאכתו נתן יוספוס דרור לרגשותיו כלפי הנבטים רק כאשר העובדות 
ההיסטוריות אפשרו לו זאת: בתיאורי המלחמה הראשונה של הורדוס בנבטים, 

זמן פולמוס של וארוס, וכמובן בתיאור מעשי הזוועה בתיאור המאורעות ב
שלהם בזמן מרד החורבן. בשאר המקרים שבהם הופיעו הנבטים במהלך 

 79כתיבתו שמר על טון ניטראלי וענייני.

 
 .557–553שם,   77
. כאן נבחרה המלה "ברברים" לא רק בשל היות הנבטים והסורים אחרים וזרים, 510–554שם,   78

 אלא, קרוב לוודאי, גם בשל אכזריותם.
 A. Kasher (inלאחר שסיימתי את כתיבת המאמר הגיע לידי ספרו החדש של אריה כשר:  79

collaboration with E. Witztum), King Herod: A Persecuted Persecutor, Berlin-New 

York 2007  ובו מצאתי, לשמחתי, כי בכמה עניינים שנדונו במאמרי דעתו של כשר דומה
 לשלי.



 

 

 

 

 


