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החרבת בית מקדש שומרוני בידי מלך יהודה: בין יאשיהו 
ליוחנן הורקנוס הראשון

יוסי המי 

תקציר

בהיסטוריה הסבוכה בין היהודים לשומרונים בעת העתיקה ניתן לזהות כמה אירועים מכוננים 
מקדש  בהחרבת  קשורים  מהם  שניים  הקבוצות.  שתי  בין  היחסים  מערכת  על  שהשפיעו 
שומרוני/ישראלי בידי שליט יהודה: האירוע האחד הוא החרבת המקדש הישראלי/שומרוני 
החרבת  הוא  השני  והאירוע  לפנה"ס;  השביעית  המאה  בסוף  יאשיהו  המלך  בידי  אל  בבית 
המקדש השומרוני שבהר גריזים בידי יוחנן הורקנוס בסוף המאה השנייה לפנה"ס. אף שבין שני 
האירועים חלפו יותר מחמש מאות שנים, ניתן למצוא קווי דמיון רבים: בשני המקרים מדובר 
בתקופת עצמאות ראשונה ביהודה לאחר שנים רבות של שלטון זר; בשני המקרים מדובר על 
שליט יהודה שערך רפורמות דתיות מכוננות בארץ ישראל; בשני המקרים מדובר על שליט 
יהודי שהרחיב את גבולות ממלכתו; בשתי התקופות ישנה התעוררות לאומית. קווי הדמיון 
הרבים בין שני האירועים הקשורים להשמדת המקדש השומרוני, בולטים עוד יותר בראייה של 
'הממד הארוך', אשר בוחן תהליכים בהיסטוריה לאורך מאות בשנים. אולם לצד קווי הדמיון 
הרבים מצאנו כי ההשלכות לאירועים היו שונים בתכלית: בעוד מטרתו של יאשיהו הייתה 
כנראה לקרב את האוכלוסייה השומרונית ליהודה, יוחנן הורקנוס התייחס אל השומרונים כאל 
יריבים. בעוד השמדת המקדש בבית אל הצליחה כנראה לקרב חלק מהאוכלוסייה השומרונית 
המלך,  יאשיהו  של  מטרותיו  את  מילאה  כנראה  ובכך  בירושלים,  ולמקדש  יהודה  לממלכת 
השמדת המקדש השומרוני בהר גריזים והפיכת המתחם המקודש לשומרונים לעיי חרבות היוו 
כנראה את קו המשווה בכל הקשור למערכת היחסים בין היהודים לשומרונים, ומכאן ואילך 
החלה הידרדרות קשה במערכת היחסים עד כדי פגיעה פיזית של ממש ערב חורבן בית שני. 
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לא  וגלשה  ביותר,  מורכבת  הייתה  העתיקה  בעת  לשומרונים  היהודים  בין  היחסים  מערכת 
הקבוצות  בין שתי  היחסים  הארוכה של מערכת  בהיסטוריה  פיזית של ממש.  לפגיעה  פעם 
היחסים  שמערכת  לכך  שגרמו  מכוננים  אירועים  כמה  לזהות  ניתן  העתיקה  בעת  הקרובות 
בשני  יעסוק  זה  מאמר  שרטון.  על  עלתה  כ'ישראל',  עצמן  את  הרואות  הקבוצות  שתי  בין 
אירועים מכוננים שתוצאתם עיצבה את מערכת היחסים הזו. שני האירועים קשורים בהחרבת 
מקדש שומרוני: אירוע אחד התרחש בבית אל במאה השביעית לפנה"ס, והוא פועל יוצא של 
של  בסופה  גריזים  בהר  התרחש  השני  והאירוע  יאשיהו;  המלך  שהנהיג  הדתיות  הרפורמות 
המאה השנייה לפנה"ס, והוא פועל יוצא של כיבושיו הנרחבים של יוחנן הורקנוס )הראשון(, 
השליט החשמונאי העצמאי הראשון. שני האירועים קרו בהפרש של יותר מחמש מאות שנים, 
אולם יש ביניהם קווי דמיון לא מעטים, קל וחומר בכל הקשור להשפעתם על מערכת היחסים 
בין יהודה לשומרון בעת העתיקה. כיוון שמדובר בשני אירועים שהתרחשו לכאורה לפני הרבה 
יותר מאלפיים שנה, הדרך הטובה ביותר להשוות ביניהם הוא ברקע הספרותי שלהם, כלומר 
כיצד הם מוצגים במקורות. תחילה נערוך ניתוח מקיף לסיפור הראשון בציר הזמן ההיסטורי, 
יאשיהו המלך במאה השביעית לפנה"ס. לאחר מכן  בידי  סיפור השמדת המקדש בבית אל 
ננתח את הסיפור על השמדת המקדש בהר גריזים בסוף המאה השנייה לפנה"ס, ולבסוף ננסה 
מדובר  או שמא  דומים,  אירועים  בשני  מדובר  אם  המרכזית שהועלתה,  את השאלה  ליישב 
בשני אירועים השונים במטרתם ובהשלכותיהם על מערכות היחסים בין היהודים לשומרונים 

בעת העתיקה.

סיפור השמדת המזבח בבית אל ביד יאשיהו מלך יהודה במאה 
השביעית לפנה"ס 

א. סיפור השמדת המזבח בבית אל במקורות
סיפור החרבת המזבח בבית אל ביד יאשיהו מלך יהודה מופיע בספר מלכים ב פרק כג, ובו 
ֵבית-ֵאל,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַח  ְזּבֵ ֶאת-ַהּמִ "ְוַגם  יהודה:  מלך  יאשיהו  שביצע  המכוננות  הרפורמות  תיאור 
ָמה,  ַח ַההּוא ְוֶאת-ַהּבָ ְזּבֵ ם ֶאת-ַהּמִ ָרֵאל ּגַ ר ֶהֱחִטיא ֶאת-ִיׂשְ ן-ְנָבט ֲאׁשֶ ה ָיָרְבָעם ּבֶ ר ָעׂשָ ָמה ֲאׁשֶ ַהּבָ
ָרה" )פס' 15(. יאשיהו מלך יהודה, שעליו מעיד  ַרף ֲאׁשֵ ָמה ֵהַדק ְלָעָפר, ְוׂשָ ֹרף ֶאת-ַהּבָ ׂשְ ָנָתץ; ַוּיִ
ֹמאול" )מל"ב  ִוד ָאִביו, ְוֹלא-ָסר, ָיִמין ּוׂשְ ֶרְך ּדָ ָכל-ּדֶ ֶלְך, ּבְ ֵעיֵני ְיהָוה; ַוּיֵ ר, ּבְ ׁשָ ַעׂש ַהּיָ הכתוב כי "ַוּיַ
כב, 2(, ערך רפורמות דתיות מכוננות. במסגרתן נהרסו ונאסרו במות ומקדשים ברחבי ממלכת 

יהודה, והפולחן רוכז למקדש בירושלים.
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וביקש להרחיב את שליטתו מחוץ  ניצל את נסיגת השלטון האשורי בארץ  יאשיהו המלך 
לגבולות יהודה, אל שטחי ממלכת ישראל לשעבר )נאמן תשמ"ט; Romer 2017(, ביניהם בית 
ָרֵאל ְלַהְכִעיס--  ר ָעׂשּו ַמְלֵכי ִיׂשְ ָעֵרי ׁשְֹמרֹון, ֲאׁשֶ ר ּבְ מֹות ֲאׁשֶ י ַהּבָ ּתֵ ל-ּבָ אל ומקדשה: "ְוַגם ֶאת-ּכָ
מֹות  ל-ּכֲֹהֵני  ַהּבָ ח ֶאת-ּכָ ְזּבַ ַוּיִ ֵבית-ֵאל;  ה ּבְ ר ָעׂשָ ים, ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ָכל-ַהּמַ ַעׂש ָלֶהם--ּכְ ַוּיַ הּו;  ּיָ ֵהִסיר, יֹאׁשִ
ם" )שם כב, 19–20(. צעד  לִָ ב, ְירּוׁשָ ׁשָ רֹף ֶאת-ַעְצמֹות ָאָדם, ֲעֵליֶהם; ַוּיָ ׂשְ חֹות, ַוּיִ ְזּבְ ם, ַעל-ַהּמִ ר-ׁשָ ֲאׁשֶ
קיצוני זה של יאשיהו המלך כלל לא רק השמדת מזבחות מקודשים אלא שריפה של עצמות אדם 

 .)Leuchter 2016( שנועדו לטמא את המקום, כחלק ממדיניות דתית פונדמנטליסטית
על פי הסיפור בספר מלכים, המקדש בבית אל הוקם בידי ירבעם בן-נבט לאחר פילוג 
הממלכה ברבע האחרון של המאה העשירית לפנה"ס. הסיפור על השמדת המקדש בבית אל 
יאשיהו המלך התרחש לכאורה בשליש האחרון של המאה השביעית לפנה"ס, בחלוף  בידי 
למקדש  להתייחס  ניתן  אם  ראוי לשאול  כן  על  ישראל.  מנפילתה של ממלכת  שנים  כמאה 
היא  לכך  התשובה  לדעתי,  שומרוני.  במקדש  מדובר  או שמא  ישראלי,  כמקדש  אל  שבבית 
שבהחלט מדובר במקדש שומרוני בעל שורשים ישראליים. ראשית יש לזכור כי בתקופתו של 
יאשיהו המלך היו תושבי השומרון צאצאי ממלכת ישראל וצאצאי הגולים שהובאו בידי מלכי 
אשור. בחלוף מאה שנים בהחלט ניתן לקבוע כי החל הליך האקולטורציה בין שתי הקבוצות 
שחיו בשומרון זו לצד זו, כך נוצרה הישות השומרונית, והדת, התרבות והמסורת הישראלית 
היו למנצחות במפגש בין שתי התרבויות )על כך ראו למשל מור-קרוס תשס"ג; לוין תשע"ג; 
Knoppers 2007; 2013(. רמז נוסף לכך הוא שבספר מלכים ב פרק יז מתואר כי במקדש בבית 
ְֹמרֹון,  ר ִהְגלּו ִמּשׁ ֹבא ֶאָחד ֵמַהּכֲֹהִנים, ֲאׁשֶ אל עבדו השומרונים, שהיו לשיטתו צאצאי הגולים: "ַוּיָ
ֵבית  יחּו ּבְ ּנִ ים, ּגֹוי ּגֹוי ֱאֹלָהיו; ַוּיַ ְהיּו ֹעׂשִ ֵבית-ֵאל; ַוְיִהי מֹוֶרה ֹאָתם, ֵאיְך ִייְראּו ֶאת-ְיהָוה; ַוּיִ ב, ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ
28–29(. )על כך  ם" )שם,  ׁשָ ִבים  ֹיׁשְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ָעֵריֶהם,  ּבְ ּגֹוי  ּגֹוי  ְֹמֹרִנים,  ַהּשׁ ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ מֹות,  ַהּבָ
שהמקדש השומרוני היה קשור למסורות צפוניות ראו Bergsma 2019(. כלומר בסוף המאה 
השביעית לפנה"ס ראוי לראות במקדש בבית אל מקדש שומרוני, לפחות מבחינה גיאוגרפית. 
ולהקמתו קשורות מסורות רבות  אומנם המקדש בבית אל הוקם עוד בימי ממלכת ישראל, 
עוד מימי האבות, אולם לאחר נפילת ממלכת ישראל, קל וחומר כעבור כמאה שנים, שימש 
של  תערובת  כלומר  'שומרונים',  ככולם  רובם  היו  אשר  השומרון  אזור  תושבי  את  המקדש 

צאצאי ממלכת ישראל עם צאצאי הגולים הנוכרים. 

ב. "הקאזוס בלי" להשמדת המזבח בבית אל במקורות
מן המקורות הספרותיים היהודאיים הקרובים למאורעות, ניתן ללמוד על הרקע לנקיטת 
לכל  ללמוד  נוכל  המקורות  מתוך  ה'.  לעבודת  מקדש  השמדת   – שכזה  קיצוני  צעד 



יוסי המי 244

הפחות על הלך הרוח והנרטיב כלפי השומרונים ומקדשם בקרב אנשי יהודה )או לפחות 
בחוג השלטון(. 

סיפור הרפורמה הדתית המכוננת
לזכור  יש  לישראלים  שנים  רבת  דתית  מסורת  בעל  מקדש  להחרבת  הרקע  את  להבין  כדי 
אחרים  ומזבחות  מקדשים  המקראי(  הסיפור  פי  )על  הרס/השבית  המלך  יאשיהו  כי  תחילה 
הרפורמה  במסגרת  היחידה  המטרה  הייתה  לא  אל  בית  כלומר  יהודה.  ממלכת  בשטחי  גם 
הדתית, אלא הייתה חלק מתוך מכלול של מקדשים ומזבחות. בסיפור המקראי שבספר מלכים 
מֹות  א ֶאת-ַהּבָ מתואר כי יאשיהו המלך הרס וניתץ מזבחות ומקדשים רבים ברחבי הארץ: "ַוְיַטּמֵ
7(. מטרתו של המלך הייתה  ַבע..." )מל"ב כג,  ׁשָ ֵאר  ַעד-ּבְ ַבע  ִמּגֶ ַהּכֲֹהִנים,  ה  ּמָ רּו-ׁשָ ִקּטְ ר  ֲאׁשֶ
לרכז את הפולחן בירושלים ולהופכו למונותאיסטי, בניגוד לפולחן הסינקרטי שהונהג בשתי 
המזבחות  כמו  אל,  בבית  המזבח  להחרבת  הסיבה  כלומר  ראשון.1  בית  בתקופת  הממלכות 

האחרים בממלכת יהודה, היא בראש ובראשונה דתית. 

סיפור חנוכת המזבח בבית אל בימי ירבעם בן נבט
סיפור רקע נוסף התרחש, לכאורה, שלוש מאות שנים קודם לימי יאשיהו )סוף המאה השביעית 
לפנה"ס(, לאחר פילוג ממלכת ישראל לשתי הממלכות: ישראל ויהודה )סוף המאה העשירית 
שני  להקים  החליט  המפולגת,  ישראל  ממלכת  של  המייסד  מלכה  נבט,  בן  ירבעם  לפנה"ס(. 
מקדשים בקצות ממלכתו: האחד בבית אל הדרומית; והשני בדן הצפונית, כתחליף לבית המקדש 
שבירושלים וכדי למנוע מהעולים לרגל את ההזדהות עם ממלכת יהודה וירושלים. מסופר כי 
במקדשים הללו הציב ירבעם שני עגלי זהב אשר היו לסמל לעבודת ה' )מל"ב יב, 25–29(. ירבעם 
המשיך לחטוא ומינה למקדשים כוהנים אשר אינם משבט לוי, כפי שהיה במזבח בירושלים. 
נוסף על כך קבע ירבעם לוח שנה חדש, ולפיו יש לחוג את חג הסוכות בחודש השמיני )חשוון( 
ולא בחודש השביעי )תשרי(. במעמד החג ש'המציא' ירבעם, הוא עצמו עלה על המזבח להקטיר 
)שם, 31–33(. הדעה הרווחת היא שסיפור זה נכתב כסיפור משלים לסיפור על הרפורמות שביצע 
יאשיהו המלך, ומכאן שמלכה הראשון ומייסדה של ישראל היה ההפך הגמור מן המלך הצדיק 
יאשיהו, והפולחן שהתנהל בה היה חטא מתמשך, ומכאן שפגע בלגיטימיות של הממלכה )הרן 

.)Wray-Beal 2013; Ash 1998 ;145–144 :תשע"ד: 23–32; גליל תשנ"ט

המקדש,  מבית  בודדים  קילומטרים  של  מרחק  ביהודה,  שהתנהל  הסינקרטי  לפולחן  מובהקת  דוגמה   1 
הוא המקדש הגדול במוצא, שם נתגלו כמה צלמיות אנתרופומורפיות )קיסלביץ' תשע"ד(. 
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המשכו ושיאו של הסיפור בפרק יג היו עם הגעתו של הנביא מיהודה לבית אל ובפיו נבואת 
2(. הנביא ניבא כי בעתיד יהרוס מלך מבית דוד בשם  תוכחה נגד המזבח ונגד המלך )שם, 
יאשיהו את המזבח הבלתי לגיטימי ויטמא אותו באמצעות שריפת עצמות אדם. וכדי לאמת 

את הנבואה הוסיף הנביא מופת וניבא כי המזבח ייקרע, והדשן שעליו יישפך. 
את  והחטיא  בחטאותיו  ירבעם המשיך  והמופתים שהתגשמו,  הנבואות  כל  למרות  אולם 
ַעׂש ִמְקצֹות ָהָעם, ּכֲֹהֵני ָבמֹות-- ב ַוּיַ ׁשָ ְרּכֹו ָהָרָעה; ַוּיָ ב ָיָרְבָעם ִמּדַ ה, ֹלא-ׁשָ ָבר ַהּזֶ הרבים: "ַאַחר ַהּדָ
ִמיד,  ית ָיָרְבָעם; ּוְלַהְכִחיד, ּוְלַהׁשְ את ּבֵ ה, ְלַחּטַ ָבר ַהּזֶ ּדָ א ֶאת-ָידֹו, ִויִהי ּכֲֹהֵני ָבמֹות; ַוְיִהי ּבַ ֶהָחֵפץ ְיַמּלֵ
ֵני ָהֲאָדָמה" )שם, 33–34(. חטאו של ירבעם הוא זה שבסופו של דבר יוביל לאובדנה של  ֵמַעל, ּפְ

 .)Pakkala 2002 ממלכת ישראל )על כך ראו גם
סיפור הקמת המקדשים בבית אל ובדן בידי ירבעם בן נבט ונבואת התוכחה נחשבו בעיני 
רבים במחקר כהוכחה לקיומה של הרפורמה של יאשיהו הלכה למעשה בשומרון בכלל ובבית 
אל בפרט )הרן תשע"ד: 23–32; גליל תשנ"ט: 144–145(. הרעיון העומד מאחורי סיפור בית 
אל הוא שהמזבח שהקים ירבעם, כמו שאר המזבחות בערי השומרון, הוא בלתי לגיטימי מיום 
היווסדו, ולכן עתיד ה'להשמידו. מי שהגשים את הנבואה לאחר כשלוש מאות שנים לערך הוא 

המלך יאשיהו, וזאת בלא יודעין )עד לגילוי הקבר המשותף לנביאים(. 
המזבח בבית אל אשר נוסד בידי ירבעם בן נבט, פעל תקופה של כשלוש מאות שנים, גם 
ניתן אולי ללמוד על נוכחות ישראלים  לאחר איבוד עצמאותה של ישראל וכיבושה. מכאן 
באזור לאחר הכיבוש האשורי ועל חשיבותם בעיני המלך יאשיהו בביצוע הרפורמות המכוננות 
ובקירובם לחיקו. הריסת המזבח העתיק בידי יאשיהו והפעולות הקשות הנלוות של שריפת 
הישראלית/שומרונית  האוכלוסייה  בקרב  רבה  בהתנגדות  נתקלו  ודאי  עליו,  אדם  עצמות 
האשורי.  הכיבוש  עם  אשורית  לפחווה  להיות  שהפך  השומרון,  בשטחי  לגור  שהמשיכה 
האשורים שלטו בארץ יותר ממאה שנים, ויאשיהו המלך לא היה יכול לבצע פעולה כזו כל 

זמן שהאשורים שלטו באזור ביד רמה. 
אולם לאחר נסיגת השלטון האשורי ניצל המלך חלון הזדמנויות זה להתפשטות ממלכתו 
לישראלים.  המקודשים  והמזבחות  הבמות  מכל  ולטיהורה  ישראל  ממלכת  לתחומי  צפונה 
ידי  על  וזאת  ה',  כרצון  אותן  להצדיק  צורך  היה  המלך  לפעולות  לגיטימיות  להעניק  כדי 
הנבואה שנמסרה בפרקים יב–יג. שהרי יאשיהו המלך אינו אלא שליח ה' המבצע את נבואתו, 
יאשיהו  בית אל הוכחה לרפורמה שביצע  ומכאן שיש לראות בסיפור  ידיעתו.  ואפילו בלא 
אל'  בית  "'סיפור  וטוען:  מסכם  הרן  כך.  אחר  שנים  מאות  שלוש  ישראל  מממלכת  באזור 
 כמוהו כתיאור הרפורמה הפולחנית במלכים ב' כב, ג-כג, כד, הוא הריפורמה של יאשיהו" 

)הרן תשע"ד: 31(.



יוסי המי 246

סיפור חורבן ממלכת ישראל והתיישבותם של "השומרונים" – מלכים ב יז
סיפור רקע נוסף שנועד להצדיק את השמדת המזבח בבית אל, מופיע במל"ב פרק יז המתאר 
את החורבן והגלות של ממלכת ישראל. חציו הראשון של הפרק מתאר את כיבוש הממלכה 
לגולים  מוקדש  הפרק  של  השני  חציו  הממלכה.  תושבי  והגליית  האשורית  האימפריה  בידי 

שהובאו בידי מלכי אשור במקומם של הישראלים שגלו: השומרונים. 
במקומם  שהתיישבו  הזרים  העמים  בני  קורות  את  סוקרת  הפרק  של  האחרונה  החטיבה 
ָעֵרי  ּבְ ב  ַוּיֹׁשֶ ּוְסַפְרַוִים,  ּוֵמֲחָמת,  א  ּוֵמַעּוָ ּוִמּכּוָתה  ֶבל  ִמּבָ ּור  ֶמֶלְך-ַאּשׁ ֵבא  "ַוּיָ ישראל:  תושבי  של 
ָעֶריָה" )שם, 24(. כלומר לתפיסתו של  בּו, ּבְ ׁשְ ְרׁשּו, ֶאת-ׁשְֹמרֹון, ַוּיֵ ָרֵאל; ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ַחת ּבְ ׁשְֹמרֹון, ּתַ
המחבר, תושבי אזור השומרון לאחר הכיבוש האשורי רובם ככולם הם תושבים נוכרים ממוצא 
בשטחי  כלומר  ישראל.  בערי  והתיישבו  האשורי  השלטון  ידי  על  הובאו  אשר  מסופוטמי, 
השומרון אין ישראלים כלל )על הדיסוננס בין הנרטיב הספרותי ביהודה לאורך הדורות לבין 

המציאות שבה נותרו בשטחי ממלכת ישראל לא מעט ישראלים, ראו המי תשע"ט(. 
התושבים הנוכרים קיבלו עליהם לעבוד את ה' בהתאם "למשפט אלוקי הארץ" )פס' 26( 
רק לאחר שה' שלח נגדם אריות שפגעו בהם. כתגובה הם ביקשו ממלך אשור שישים עליהם 
כוהן ישראלי שיורה להם כיצד לעבוד את ה'. אולם למרות כל זאת, עדיין המשיכו הגולים 
ר  מֹות, ֲאׁשֶ ֵבית ַהּבָ יחּו ּבְ ּנִ הנוכרים במקביל לעבוד לאלוהיהם בכל הבמות שבערי השומרון: "ַוּיַ
ם.}...[ ֶאת-ה', ָהיּו ְיֵרִאים; ְוֶאת-ֱאֹלֵהיֶהם, ָהיּו  ִבים ׁשָ ר ֵהם ֹיׁשְ ָעֵריֶהם, ֲאׁשֶ ְֹמרִֹנים, ּגֹוי ּגֹוי ּבְ ָעׂשּו ַהּשׁ
ִטים ָהִראׁשִֹנים"  ּפָ ׁשְ ּמִ ים, ּכַ ה ֵהם ֹעׂשִ ם; ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ָ ר-ִהְגלּו ֹאָתם ִמּשׁ ט ַהּגֹוִים, ֲאׁשֶ ּפַ ִמׁשְ ֹעְבִדים, ּכְ
)שם, 29–34(. כלומר לתפיסתו של המחבר, הפולחן המונהג בערי השומרון בכלל ובמקדש 
בבית אל בפרט, הוא פולחן סינקרטי של עבודת ה' ועבודה זרה שיובאה על ידי הגולים הנוכרים. 
אף  יאשיהו:  בידי  אל  בבית  המקדש  להחרבת  בלי"  כ"קאזוס  זה  בסיפור  לזהות  אפשר 
שהשומרונים אולי מציגים אותו כמקדש ה', הרי שמדובר במקדש לעבודה זרה, שהשמדתו 
עולה בקנה אחד עם הרפורמה הדתית שבימי יאשיהו המלך שהחריב את המקדשים הפגניים 
ִסיֵליֶהם, ָהיּו  ה, ְיֵרִאים ֶאת-ְיהָוה, ְוֶאת-ּפְ ְהיּו ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ )והסינקרטיים( ברחבי ארץ ישראל: "ַוּיִ
ה" )שם, 41(. כלומר  ים, ַעד, ַהּיֹום ַהּזֶ ר ָעׂשּו ֲאֹבָתם ֵהם ֹעׂשִ ֲאׁשֶ ֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם, ּכַ ם-ּבְ ֹעְבִדים; ּגַ
במזבח בבית אל התקיים פולחן סינקרטי, כמו במקדשים אחרים ברחבי יהודה, ועל כן יאשיהו 

המלך החריב אותו. 

ג. העדות הארכיאולוגית למקדש בבית אל
אחד הכלים החשובים במחקר כדי להשלים את הסיפור המקראי על המקדש בבית אל הוא 
הארכיאולוגיה. ברם, בבית אל טרם נעשו חפירות מקיפות, ודאי לא בשנים האחרונות, ואף 
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שאלת מיקום המקדש נותרה בלתי פתורה. את שרידי בית אל המקראית יש לזהות בכפר ביתין 
)ראו למשל 1968Albright ; Finkelstein and Singer-Avitz 2009(. בביתין נחשף יישוב 

משלהי תקופת הברונזה הקדומה ועד שלהי תקופת הברזל.
המקדש  מיקום  על  מחלוקת  ישנה  אל,  בית  העיר  מיקום  על  היחסי  לקונצנזוס  בניגוד 
המקראי. חוקרים רבים סבורים כי יש לזהות את האתר הפולחני מחוץ לעיר בית אל, אולם 
לא הגיעו להסכמה היכן בדיוק. לפני כמה שנים הציע אהרן טבגר לזהות את המקום באתר 
המכונה נ.ג. 914, שנמצא ממזרח לבית אל המקראית )טבגר תשע"ה; 2021, וכן ראו שם הדיון 
הנרחב על מיקום האתר הפולחני של בית אל(. אולם בהיעדר חפירה ארכיאולוגית מקיפה 

סימני השאלה בעניין מיקום המקדש נותרו בעינם. 

איור 1: החפירות באתר בבית אל )באדיבות ד"ר אהרן טבגר; צילום: יבגני אהרונוביץ(

ד. מדוע החריב יאשיהו מלך יהודה את המקדש בבית אל
למניע הדתי ישנה חשיבות רבה. יאשיהו המלך פצח בשורה של רפורמות מכוננות שנועדו 
יהודה  את  ששימשו  הרבים  הפולחן  מקומות  שלילת  ידי  על  בירושלים,  הפולחן  את  לרכז 
ובהמשך גם את ישראל בתקופת המלוכה ואולי אף קודם לכן. בית אל לא היה המקדש היחידי 
שנהרס כתוצאה מהרפורמות. הסיפור המקראי מתאר את פעילותו של יאשיהו ברחבי ממלכת 

יהודה ומחוצה לה )ועל כך ראו סעיפים ב ו-ד הדנים בנושא זה(. 
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מאחורי השיקול הדתי עומד שיקול אחר נוסף וחשוב – מדיני. את הפרשה המספרת על 
מעלליו של יאשיהו בבית אל יש לראות גם כניסיון של מלך יהודה להתפשט אל מחוץ לתחומי 
ממלכת יהודה, אל תוך שטחי ממלכת ישראל לשעבר )שהפכו להיות פחוות אשוריות(. צעד זה 
התאפשר הודות לנסיגת השלטון האשורי בארץ ולקיצם של יותר ממאה שנות שלטון אשורי 
האשורי  השלטון  התפוררות  לאחר   .)1991 נאמן   ;37–28 ליפשיץ תשס"ד:  )מלמט תשל"ה; 
ניסה יאשיהו המלך להשליט את מרותו/השפעתו לכל הפחות באזור השומרון, במקום שבו 

ישבה שארית הפליטה הישראלית, השומרונים )ויינפלד תשכ"ד; תשנ"ד(. 
עדות אפשרית להצלחת )במידה מסוימת( השפעתו של יאשיהו בשטחי השומרון ניתן 
למצוא בספר ישעיהו בחטיבת הפרקים כד–כז. הייאס )Hays( העניק פרשנות אחרת לפרקי 
יאשיהו  של  לימיו  כלומר  לפנה"ס,  השביעית  המאה  לסוף  אותם  ותיארך  הללו,  הנחמה 
המלך. לטענתו, ארבעת הפרקים הללו נכתבו בתקופתו של יאשיהו, וזאת על מנת להצדיק 
את מאמציו של המלך היהודאי לקרב את שארית הפליטה הישראלית בשומרון לירושלים 
ולבית דוד, ומכאן עדות לניסיונות לקשור בין תושבי השומרון לתושבי יהודה לאחר נסיגת 
ַקע  ּיֹום ַההּוא, ִיּתָ השליטה האשורית בארץ ישראל. הפסוק החותם חטיבת פרקים זו: "וָהָיה ּבַ
ַהר  ּבְ ַליהָוה  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ִמְצָרִים;  ֶאֶרץ  ּבְ ִחים  ּדָ ְוַהּנִ ּור,  ַאּשׁ ֶאֶרץ  ּבְ ָהֹאְבִדים  ּוָבאּו  דֹול,  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ
ם" )שם כז, 13(, ממוען לשארית הפליטה הישראלית בשומרון, וקורא לכל  לִָ ירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש, ּבִ
לירושלים  לעלות  בשומרון  וכמובן  מצרים  בגלות  אשור,  בגלות  ישראל,  ממלכת  צאצאי 

 .)Hays 2009; 2013(
)בעיקר מאמצע  נוקב על גבולות ממלכת יאשיהו: בתחילת המחקר  ויכוח  במחקר קיים 
בארץ  נרחבים  חלקים  על  כמי שהשתלט  ביאשיהו  רבים שראו  חוקרים  היו  המאה שעברה( 
ישראל. הראשון שהעמיד את הטענה בדבר מלכות יאשיהו המורחבת היה אלברט אלט. הוא 
מדובר  לשיטתו,  ואילך.  טו  מפרק  יהושע  בספר  ישראל  שבטי  נחלות  רשימות  על  התבסס 
ברשימה המתוארכת לימי יאשיהו, והיא מלמדת על גבולות ממלכתו בעזרת עיון ברשימת 
גבולות שבטי יהודה, שמעון, בנימין ונפתלי. לטענתו, הרשימה הייתה במקורה אחידה, ונמנו 
וחילק  לצרכיו  ברשימה  השתמש  הספר  שעורך  אלא  יאשיהו,  בימי  יהודה  ממלכת  ערי  בה 
אותה לשבטים )אלט תשכ"ה: 102–106(. חוקרים נוספים אשר צידדו בדעה התומכת בממלכת 
כי  סבר  גרפינקל  )תש"ך(.  וקלאי  )תשנ"ב(  ויינפלד  )תשמ"ח(,  אהרוני  הם  הרחבה,  יאשיהו 
תפרוסת היישובים הרחבה ביותר ביהודה מאז הקמתה הייתה בסוף המאה השביעית, כאשר 

אזור מזרח מדבר יהודה וים המלח הפכו להיות חלק חשוב בממלכה )גרפינקל תשע"ב(. 
השלטון  נסיגת  שלאחר  במחקר  התפיסה  האחרונות  בשנים  רווחת  אלו  חוקרים  לעומת 
האשורי הרחיב יאשיהו המלך את גבולות ממלכתו רק במעט, זאת בשל העובדה כי את החלל 
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וסילברמן  פינקלשטיין  תשס"א;  ולישפיץ  )קוך  מצרים   – אחרת  אימפריה  תפסה  השלטוני 
של  הטריטוריאלית  ההתפשטות  כי  סבור  נאמן   .)1991 תשמ"ט;  נאמן   ;280–278 תשס"ג: 
הממלכה לא הייתה כה נרחבת, בניגוד לרפורמות הדתיות המכוננות שביצע המלך בגבולות 
יאשיהו המלך,  כי את החלל שנוצר במרחב הארץ-ישראלי לא מילא  נאמן סבור  ממלכתו. 
אלא מצרים, בעלת בריתה של אשור. מלך מצרים, פסתמיך הראשון, עלה לשלטון בתמיכה 
 אשורית, וקיבל תמיכה במאבקו בשליטים מהשושלת הנובית. מכאן שהנסיגה האשורית במרחב 
הסורי-ארץ ישראלי נעשתה בתיאום עם מצרים, אשר תפסה את מקום האימפריה המתפוררת 
של  הצפוני  גבולה  כי  סבור  גליל  אשור.  שפינתה  לשטחים  יורשת'  'מדינה  למעין  והייתה 

ממלכת יהודה היה באזור השומרון )גליל תשנ"ב: 70(. 
שבשנים  אף  הוכרע,  טרם  יאשיהו  ממלכת  של  גבולותיה  אודות  על  במחקר  הוויכוח 
האחרונות הדעה הרווחת נוטה לצמצם את התפשטות ממלכת יהודה בימי יאשיהו )על כך 
ראו בהרחבה המי תשע"ט: 398–415(. ברם, למרות המחלוקת הבלתי מוכרעת נראה כי אין 
חולק על כך שבאזור בית אל ודרום השומרון אכן התרחשה התפשטות יהודאית בימי יאשיהו.
בשני אתרים בדרום השומרון נמצאו ממצאים יהודאיים: האחד בחורבת בני פאדל )נמצא 
ששכנו  האתרים  בשני  א-נג'מה.  בחורבת  והשני  אפרים(;  למעלה  מערבית  וחצי  כקילומטר 
יהודה  כלי חרס המאפיינים את ממלכת  נמצאו שברי  ישראל לשעבר,  בשטחה של ממלכת 
בשלהי ימיה. הממצאים עשויים ללמד כי במאה השביעית לפנה"ס בחלקו הדרום-מזרחי של 
השומרון הייתה התיישבות בעלת אופי יהודאי. שני האתרים נמצאים צפונית לבית אל, מה 
שיכול ללמד על התפשטות ממלכת יהודה בימי יאשיהו המלך צפונית מבית אל, אל לתוך 

פחוות שומרון )פלג תשע"ב(, או לפחות על השפעה של הממלכה בשטחי השומרון. 
עדות טקסטולוגית העשויה ללמד על התפשטות יהודאית לשטחי ממלכת ישראל ממזרח 
בנימין-אפרים  שבגבול  מ'נערתה'  לירושלים  משלוח  תעודת  היא  לפנה"ס,  השביעית  במאה 
)לשעבר בשטחי ממלכת ישראל(. בפפירוס נכתב: "...מת המלך מנערתה נבלים יין ירשלמה" 
)אחיטוב, קליין וגנור תשע"ז(. ייחודו של הפפירוס בכך שהוא עדות טקסטולוגית חוץ מקראית 
מתקופת המלוכה המכילה את שמה של ירושלים. מדובר בתעודת משלוח מקורית המעידה על 
זו. בתעודה מפורטים מעמדה  תשלום מיסים או העברת סחורה למחסנים בירושלים בתקופה 
של שולחת המשלוח )אמת המלך(, שם היישוב ממנו נשלח המשלוח )'נערתה'(, תוכן הכדים 
)'יין'(, מספרם או כמותם )'נבלים'( ויעדם )'ירשלמה'(. התעודה מתוארכת למחצית השנייה של 
המאה השביעית לפנה"ס, וייתכן כי נכתבה בימי יאשיהו המלך. תעודה זו עשויה לשמש כעדות 
לשליטה יהודאית באזור הגבול שבין בנימין לאפרים – תחומי ממלכת ישראל לשעבר; שליטה 
הבאה לידי ביטוי בשליחת מס מהיישוב האפריימי לעבר ירושלים )אחיטוב, קליין וגנור, תשע"ז(. 
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הימים.  דברי  בספר  בהרחבה  מסופר  ישראל  ממלכת  בשטחי  יאשיהו  של  פעילותו  על 
למלכותו  בשנה השמינית  כי  מסופר  יאשיהו,  המלך  תולדות  את  בהרחבה  הסוקרת  בפרשה 
גילויי העבודה הזרה, אולם מלאכתו של יאשיהו לא  טיהר המלך את תחומי ממלכתו מכל 
בתחומי  הרפורמה  את  המשיך  המלך  יאשיהו  אלא  יהודה,  ממלכת  לתחומי  רק  הצטמצמה 
ַחְרֹבֵתיֶהם(,  ִלי, בחר בתיהם )ּבְ ְמעֹון, ְוַעד-ַנְפּתָ ה ְוֶאְפַרִים ְוׁשִ ֶ ממלכת ישראל לשעבר: "ּוְבָעֵרי ְמַנּשׁ
ע,  ּדַ ּגִ ִנים  ְוָכל-ַהַחּמָ ְלֵהַדק,  ת  ּתַ ּכִ ִסִלים  ְוַהּפְ ִרים  ְוֶאת-ָהֲאׁשֵ חֹות,  ְזּבְ ֶאת-ַהּמִ ץ  ַוְיַנּתֵ  ָסִביב; 
ם" )דה"ב לד, 6–7(. כלומר על פי גרסה זו, הרפורמה של  לִָ ב, ִלירּוׁשָ ׁשָ ַוּיָ ָכל-ארץ-ישראל;  ּבְ
יאשיהו פעלה "בכל ארץ ישראל" וכללה את תחומי ממלכת ישראל לשעבר החל מאזור ההר 
המרכזי והשומרון )אפרים(, העמקים והגליל התחתון )מנשה( וכלה בגליל העליון )נפתלי(. 
כלומר מחד גיסא השפעתו של יאשיהו הגיעה עד לאזור הגליל העליון, ומאידך גיסא באזורים 
אלו חיו ישראלים אשר היו )בין אם ברצון ובין אם בכפייה( לחלק מהרפורמה של יאשיהו 

המלך )על כך ראו גם לוין 2017: 386–444(. 
ספר דברי הימים אשר נכתב במאה הרביעית לפנה"ס, מציג השקפה ייחודית ביחס לשומרונים.2 
בניגוד לדעה הרווחת, בספרי המקרא )כגון ספר מלכים, ספר עזרא ונחמיה( הרואים בשומרונים 
ישראל,  זיקה היסטורית לממלכת  וללא כל  בידי מלכי אשור  נוכרים שהובאו  גולים  כצאצאי 
ספר דברי הימים סבור כי תושבי השומרון לאחר חורבן ממלכת ישראל הם שארית הפליטה 
לתושבי  פייסני  מסר  להעביר  מבקש  הספר  מחבר  ליהודה.  לקרבם  מבקש  והוא  הישראלית, 

ירושלים ושומרון כאחד )על כך ראו יפת תשנ"ה; לוין, תשנ"ד; קנופרס 2005; 2007; 2013(. 
ישראל  נפילת ממלכת  לירושלים לאחר  רגל של תושבי השומרון  עדות כתובה לעלייה 
מופיעה בספר ירמיה, בסיפור על אודות המשלחת משומרון שבדרכה לירושלים לאחר רצח 
ֵחי ָזָקן ּוְקֻרֵעי ְבָגִדים, ּוִמְתּגְֹדִדים;  ֹמִנים ִאיׁש, ְמֻגּלְ ְֹמרֹון, ׁשְ לֹו ּוִמּשׁ ִ ֶכם ִמּשׁ ְ ים ִמּשׁ ֹבאּו ֲאָנׁשִ גדליה: "ַוּיָ
ית ְיהָוה" )ירמיה מא, 5(. הפסוק הוא עדות אפשרית לקשרים  ָיָדם, ְלָהִביא ּבֵ ּוִמְנָחה ּוְלבֹוָנה ּבְ
שבין יושבי השומרון לירושלים בסוף תקופת בית ראשון. ייתכן כי תושבי השומרון, לאחר 
חורבן המקדש בבית אל, עלו לרגל לבית המקדש בירושלים עד לחורבנו, ולאחר חורבן בית 

המקדש נשלחה משלחת אבל מטעמם לירושלים )הובסון 2010(.

ישראל  לממלכת  היחס  את  בחנתי  המחקר  בעבודת  תשע"ט.  המי  אצל  ראו  זו  בשאלה  נרחב  דיון   2
והשומרונים בספרות היהודאית בעת העתיקה: החל מספר מלכים ועד התוספתא, כלומר תקופה של 
כאלף שנים. אחת המסקנות היא כי היחס לממלכת ישראל ברובם המוחלט של הכתבים הוא שלילי, 
ולתפיסתם של המחברים היהודאים, ממלכת ישראל גלתה, ואת מקומם בזזו גולים נוכרים. ספר דברי 
הפרסית כשארית  בתקופה  בתושבי השומרון  ורואים  לזו,  הפוכה  מציגים תפיסה  זכריה  וספר  הימים 

הפליטה הישראלית ומבקשים לקרבם. 
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לסיכום העדויות המקראיות והארכיאולוגיות נראה כי יאשיהו המלך ניצל את התפוררות 
השלטון האשורי בארץ ובלבנט, ופעל להתפשטות ממלכתו בחלק משטחי ממלכת ישראל, 
במיוחד באזור השומרון או לכל הפחות בדרומו. כפועל יוצא של הרפורמות לריכוז הפולחן 
המתחם  נהרס  השומרון,  אזור  על  המלך  יאשיהו  השתלטות  ושל  בירושלים  המונותאיסטי 
פי  ישראל. על  נפילת ממלכת  גם לאחר  הפולחני בבית אל, אשר שימש את תושבי האזור 
כחלק  יהודה  ברחבי  אחרים  ומקדשים  מזבחות  עוד  הרס  המלך  יאשיהו  המקראית,  העדות 
להרוס את המקדש  רק  הייתה  לא  יאשיהו  כלומר מטרתו של  המכוננת.  הדתית  מהרפורמה 
שבבית אל, אלא המקדש היה עוד אחד מאותם מקדשים שלשיטתו של בעל הספר פעל בהם 
הפולחן הנותאיסטי. הפגיעה במקדש בבית אל, כמו במקדשים אחרים ברחבי יהודה, נועדה 
לאפשר את ריכוז הפולחן בירושלים בהתאם לרעיונות של האסכולה הדויטרונומיסטית. זאת 
שארית  השומרון,  תושבי  את  לקרב   – נוספת  מטרה  הייתה  המלך  ליאשיהו  כי  נראה  ועוד, 
הממלכה  של  הזוהר  לימי  ולחזור  דוד  ובית  ירושלים  אל  הישראלית/השומרונים,  הפליטה 
וריכוז  יוצא של הרפורמות הדתיות  המאוחדת. כלומר החרבת המקדש בבית אל היא פועל 
שארית  וקירוב  ישראל  ממלכת  בשטחי  יהודאית  להתפשטות  ניסיון  וכן  בירושלים  הפולחן 

הפליטה הישראלית ליהודה. 

ה. תחייה לאומית
תקופתו של יאשיהו המלך מאופיינת בתחייה לאומית דתית ובכתיבה ערה של סיפורים שנועדו 
לעצב את ההווה. ויינפלד טען כי התעוררות הרעיון הלאומי באה בד בבד עם השאיפה לחירות 
התודעה  את  המפתח  הוא  משעבדים  מידי  לשחרור  הרצון  או  השחרור  זרים.  עול  ופריקת 
הלאומית החודרת לכל תחום ותחום מחיי העם ותרבותו )ויינפלד תשכ"ד: 401(. התעוררות 
לאומית כזו אנו מוצאים הן בימיו של יאשיהו המלך, בסוף המאה השביעית לפנה"ס, לאחר 
השנייה  המאה  בסוף  הורקנוס  יוחנן  של  בימיו  הן  הלבנט,  מאזור  האשורי  השלטון  נסיגת 

לפנה"ס, עם נסיגת השלטון הסלבקי מתחומי ארץ ישראל.3
תקופת יאשיהו המלך הגיעה לאחר יותר ממאה שנות שלטון אשורי בארץ והביאה לתחייה 
לאומית ולתודעה עוצמתית של תפיסת העבר. מקובל במחקר כי תקופת יאשיהו היא מכרעת 
סוף המאה השביעית  בירושלים של  הזהות הלאומית.  וליצירת  בכל הקשור לכתיבת העבר 
העבר המשותף  סיפורי  את  לספר  ביקשה  הדויטרונומיסטית אשר  פעלה האסכולה  לפנה"ס 

"הלאום מצין קבוצה אתנית, שיש לה עבר היסטורי משותף, והמטפחת דפוסי חיים המיוחדים אך ורק   3
לה" )ויינפלד תשכ"ד: 396(. 
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ליהודה ולישראל יחדיו, ובכך לעצב את המציאות בהווה )נאמן תשס"ב; פינקלשטיין וסילברמן 
תשס"ג: 271–289; תשס"ו: 165–191; ויינפלד תשנ"ב: 100–188(. 

ו. רפורמות דתיות
יאשיהו מלך יהודה, בדומה לחזקיהו המלך, ערך רפורמות דתיות מכוננות שבמסגרתן נסגרו 
במות/מקדשים רבים ברחבי ממלכת יהודה במטרה לרכז את הפולחן בבית המקדש ובכך לחזק 
את עיר הבירה והמקדש. רפורמות יאשיהו באו על רקע המאבק בפולחן הסינקרטי שהיה נהוג 

ביהודה ובישראל בימי הבית הראשון )ועל כך ראו בסעיפים ב ו-ד(. 

סיפור השמדת המקדש השומרוני בהר גריזים ביד יוחנן הורקנוס הראשון

א. סיפור השמדת המקדש בהר גריזים במקורות
ימי  מסוף  ספרותיים  מקורות  בשני  מופיע  גריזים  בהר  השומרוני  המקדש  החרבת  סיפור 
היהודים".  "קדמוניות  יוספוס  של  בספרו  והשני  "תענית",  במגילת  האחד  השני:  הבית 
יום  ימים טובים האסורים בתענית הקשורים לשומרון/ים:  במגילת תענית4 מופיעים שני 
שני  בכסלו.  בכ"א  גריזים  בהר  המקדש  חורבן  ויום  בחשוון;  בכ"ה  שומרון  העיר  חורבן 
הורקנוס  שיוחנן  בשעה  החשמונאית,  בתקופה  שקרו  למאורעות  מתייחסים  הללו  הימים 
כבש חלקים רבים מארץ ישראל ובכללם את אזור השומרון. הופעת ניצחונות החשמונאים 
הן  שהורכבה  ולאוכלוסייתה  השומרון  לחבל  העוין  יחסה  על  מעידה  במגילה  בשומרון 
מאוכלוסייה נוכרית הן מאוכלוסייה שומרונית. האירוע העומד במרכז הדיון הוא החרבת 

המקדש השומרוני בהר גריזים. 
הרס המקדש השומרוני לפי מגילת תענית – ההרס חל בכ"א בכסלו, בעשרים ואחד בו 
יום הר גריזים )מהדורת נעם, 262(. המאורע הנזכר הוא היום שבו כבש יוחנן הורקנוס את הר 
גריזים, והחריב את המקדש השומרוני בשנת 111 לפנה"ס )Schawrtz 1993(. בל נשכח שבהר 
גריזים עמד על תילו מקדש לעבודת ה' )ועל כך נעמוד בהמשך(. כלומר לא רק שמלך יהודי 

שני.  בית  בימי  החכמים  מחוגי  יצא  אשר  בנמצא,  ביותר  הקדום  הפרושי  המסמך  היא  תענית  מגילת   4
המגילה הכתובה ארמית, היא למעשה רשימה של ה'ימים שנעשו בהם ניסים לישראל' ונאסרו בתענית, 
בית שני,  חי בעשורים הסמוכים לחורבן  ירושלמי אשר  הינו אדם  עורך הספר  ומקצתם אף במספד. 
והמועדים, או לפחות בחלקם נקבעו עוד קודם לימיו. מרבית החוקרים סבורים כי המחבר צירף ימים 
ידועים מכבר יחד עם ימים שתיקנו הוא וסיעתו מדעתם בזמנים מאוחרים יותר )נועם תשס"ב: 17–21(.
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החריב את מקדש ה', אלא בחלוף מאה שנים אירוע זה עדיין "נחגג" ומצוין ביהודה כיום טוב. 
יום חורבן המקדש השומרוני מראה על חשיבותו לפחות בעיני בעל המגילה, סיעתו וקוראיו 
הפרושים. ניצחון המלך החשמונאי על השומרונים קיבל משמעות היסטורית-דתית גם שנים 

לאחר שהשלטון החשמונאי נעלם מהמפה, ואת השלטון בארץ תפסו הרומאים.
הרס המקדש השומרוני לפי קדמוניות היהודים – יוספוס פלביוס )להלן יוספוס( מתאר 
את הרס המקדש השומרוני בידי יוחנן הורקנוס, שהיה למעשה השליט החשמונאי העצמאי 

הראשון, במילים אלה:

ונוסף על כך את שכם ואת גריזים ואת שבט הכותים השוכן סביב המקדש הדומה 
סנבלט  הצבא  לשר  אלכסנדר  הרשה  ואשר  שבירושלים  המקדש  לבית  בתבניתו 
לבנותו בגלל חתנו מנשה אחיו של ידוע הכוהן הגדול, כפי שסיפרנו קודם לכן. קרה 
 256 )קדמוניות היהודים, ספר שלושה עשר,  נחרב לאחר מאתיים שנה  זה  ומקדש 

]תרגום שליט, 97–98[(. 

המקדש השומרוני היה דומה למקדש בירושלים, דבר המעיד על המשותף שבין יושבי יהודה 
יוספוס,  דבריו של  פי  על  כן,  כמו  הדתית-תרבותית.  לפחות מהבחינה  יושבי שומרון,  לבין 
המקדש בהר גריזים נוסד כמאתיים שנה לפני חורבנו, כלומר בסוף המאה הרביעית לפנה"ס, 

בראשית התקופה ההלניסטית בארץ ישראל. 

ב. "הקאזוס בלי" להשמדת המזבח בהר גריזים במקורות
הפולמוס בין היהודים לשומרונים המשיך ביתר שאת גם לאחר חורבן הבית הראשון ובתקופת 
יוחנן  בידי  גריזים  בהר  המקדש  עם השמדת  החשמונאית  בתקופה  הגיע  ושיאו  ציון,  שיבת 
שתי  בין  למאבק  הדים  למצוא  ניתן  החשמונאים  תקופת  של  החיצונית  בספרות  הורקנוס. 
העדות וללמוד בין היתר על היחס הקשה שלהם זכו השומרונים ביהודה, קל וחומר המקדש 
בהר גריזים, אשר היה יכול להוביל לפגיעה בו.5 אולם לצורך הדיון נתמקד במקורות העוסקים 

באופן ישיר במקדש בהר גריזים. 
ספר "מקבים ב" הוא אחד המקורות החשובים שבידינו לתיאור האירועים שקדמו למרד 
 החשמונאים. מסגרת זמן הספר כוללת את תולדות העיר ירושלים מימי ההתייוונות הממוסדת 

ועל חלקם אעמוד בהמשך בהרחבה.   5
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בתקופת יאסון הכהן הגדול, בערך משנת 175 לפנה"ס, ועד לניצחונו של יהודה המקבי על 
המצביא הסלבקי ניקנור באדר של שנת 161 לפנה"ס.6

בספר מקבים ב הסיפור על השומרונים ומקדשם מוזכר בתיאור גזירות אנטיוכוס: 

כעבור זמן לא רב שילח המלך את גרון האתונאי לאלץ את היהודים לנטוש את חוקי 
האבות ולא לנהוג כאזרחים לפי חוקי האל; ולטמא הן את המקדש אשר בירושלים 
ולהסב את שמו ל'של זוס האולימפי', הן את זה שבהר גריזים, כפי שביקשו יושבי 
המקום- )ולהסב את שמו ל( 'של זוסכסניוס' ) שם ו, 1–2 ]תרגום שוורץ, 151–152[( 

)הדגשה – י', ה'(. 

בעל הספר טוען כי בניגוד ליהודים אשר הגיבו )בחלקם( בתקיפות ויצאו למרד נגד גזירות 
הדת מצד היוונים והפגיעה בבית המקדש, השומרונים שיתפו פעולה עם היוונים בניסיון להפוך 
בירושלים  המקדש  חילול  כלומר  אלילי-הלניסטי.  למקדש  גריזים  שבהר  מקדשם  בית  את 
נעשה בכפייה, זאת בניגוד לשיתוף הפעולה והרצון השומרוני להסבת המקדש בהר גריזים 
למקדש הלניסטי. עובדה מעניינת היא כי בעל הספר מזכיר את שני המקדשים בהקשר אחד, 
כלומר לתפיסתו, שני המקדשים ערב גזירות אנטיוכוס היו מקדשי ה'. לאחר הצגת הסיפור 
על הגזירות שנכפו על בית המקדש, מוזכר המקדש האחר לעבודת ה' אשר טומא אך ביוזמה 
לשלטון  מקורב  שהיה  הספר  בעל  של  להשקפתו  כלומר  גריזים.  בהר  המקדש   – שומרונית 
גריזים, שהיה בתחילה מקדש לה', הפך ביוזמתם של השומרונים  החשמונאי, המקדש בהר 

המתייוונים למקדש אלילי בימי גזירות אנטיוכוס. 
מכאן שלתפיסתו של בעל הספר, המקדש בהר גריזים בימיו )ראשית שלטון בית חשמונאי( 
אינו מקדש לה' אלא מקדש לעבודה זרה, וסיפור זה יוכל לשמש כעילה לפגיעה בו. כלומר 
הפיכתו של המקדש למקדש אלילי הסירה את חסינותו מפני הכיבוש החשמונאי, וגורלו כגורל 
מקדשי האליליים האחרים בארץ – חורבן )על תפיסתו של מחבר מקבים ב לשומרונים ראו 

 .)Bourgel 2017: 397–400; Doran 1983 למשל

ניצחון זה עומד בראש מטרות כתיבת הספר בגלגולו המקורי, כדי לבסס את יום ניקנור. נראה שהספר   6
סופר  היה  אחריו   )2 קירני שבמצרים;  איש  יאסון  של  חיבורו  זה  היה  בתחילה   )1 שלבים:  בכמה  נוצר 
 אלמוני שהחליט לקצר את סיפורו של יאסון ולהוסיף עליו חומרים חדשים, דוגמת סיפורי מות הקדושים;
3( במהלך עבודתו של הסופר האלמוני נוסף מקור אחר שסיפק למחבר את מה שכתב בפרק י 9 – סוף 
בירושלים לשלוח את הספר  4( לבסוף בשנים 143–142 לפנה"ס החליט השלטון החשמונאי  יא;  פרק 

לתפוצה היהודית הגדולה בירושלים כדי לעודד אותם לחגוג את חג החנוכה )שוורץ תשס"ה: 13–30(.
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חיבור אחר המתייחס למקדש השומרוני, הוא "תפילת יוסף". התפילה היא חלק מחיבור 
שנתגלה במערה 4 בקומראן, ובו נאספו תפילות המיוחסות לדמויות מקראיות דוגמת יוסף, 
זה.  את  זה  המשלימים  עותקים  בשני  נשתמר  החיבור  מדין.  מלכי  וחמשת  סלוא  בן  זמרי 
מטרותיו ומאפייניו הספרותיים של החיבור אינם ברורים, אולם זמנו של החיבור ברור: עותק 
אחד הוא בן התקופה החשמונאית, ועותק שני הוא בן התקופה ההרודיאנית )אשל תשנ"א; 

Schuller 1990(. הקטע המיוחס ליוסף עוסק בחטאים שלו ושל זרעו – ממלכת ישראל.

...ובכל זה יוסף מוטל בארצות לא ידע בגוי נאכר ובכל תבל מפצפצים כל עריהם 
ועושים להם במה על הר גבוה להקניא את  יושבים בארצם  ונבלים  שממים מהם 
ישראל וידברו בדברי שקר ופתחו פיהם על בני יעקב וישעירו בדבר פיהם לגדף 
על אהל ציון וידברו דברי שקר וכל אמרי כזב ידברו להכעיס ללוי וליהודה ולבנימין 
בדבריהם ובכל זה יוסף נתן ביד בני נאכר אוכלים את כוחו ושברים את כל עצמיו עד 
עת קץ לו ויזעק וקלו יקרא אל אלגבור להושיעו מידם ויאמר אבי ואלוקי אל תעזבני 

ביד הגויים )אשל תשנ"א: 125–126( )הדגשה – י', ה'(.

את מקומם של הישראלים הגולים תפסו "נבלים יושבים בארצם" – השומרונים. השומרונים 
מכונים נבלים, בדומה לקטע בבן סירא, שם הם מכונים "גוי נבל היושב בשכם" )סגל תשל"ב: 
שמט–שנ(. השומרונים בנו להם מקדש להכעיס ולהתפלמס עם ישראל, והכוונה היא למקדש 

השומרוני שבהר גריזים. 
אשל )תשנ"א( וחמיטובסקי )תשס"ט( סבורים כי הקטע הוא פולמוס אנטי שומרוני מימי 
החשמונאים. השומרונים לא רק שתפסו את נחלתם של ישראל, אלא הוסיפו והקימו להם מקדש 
בתקופה  לשומרונים  היהודים  בין  החריף  לפולמוס  נוספת  עדות  היא  יוסף  תפילת  מתחרה. 
החשמונאית, מסוגה אחרת של ספרות. לעומתם מור סבור כי התפילה התחברה דווקא לאחר 
)מור  ומטרתה להצדיק את המעשה שנעשה  ולא לפניו,  יוחנן הורקנוס  בידי  חורבן המקדש 
תשס"ג: 145–148(. לדעתי, ניתן לתארך את הטקסט על ידי קריאתו כפשוטו: "ונבלים יושבים 
בארצם ועושים להם במה על הר גבוה להקניא את ישראל". כלומר בזמן כתיבת הטקסט עמד 
על תילו המקדש השומרוני שגרם לכעס רב בממלכת החשמונאים. להשקפתו של המחבר, 
חוצפתם  וברוב  אדמתם,  את  שגזלו  אלו  אם  כי  ישראל,  צאצאי  שאינם  רק  לא  השומרונים 
בנו להם מקדש. טקסט זה הוא כלי מפתח להבנת היחסים בין יהודה בימי החשמונאים לבין 
השומרונים ושימש אולי ככלי תעמולה להכנת הרקע להריסת המקדש בהר גריזים, או נכתב 

מייד לאחר הריסתו. 
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ג. העדות הארכיאולוגית לאתר בהר גריזים
יצחק מגן, אשר חפר במשך שנים רבות במתחם, סבור כי על הר גריזים נבנו שני מקדשים: 
הראשון במאה החמישית לפנה"ס; והשני, גדול יותר, בראשית המאה השנייה לפנה"ס. מסביב 
דונם,  מ-400  יותר  ששטחה  גדולה  עיר  הוקמה  לפנה"ס,  השנייה  המאה  בראשית  למקדש, 
ואכלסה אלפי שומרונים, בעיקר כוהנים. עדות מרתקת לקיום הפולחן במתחם היא בהתגלותן 
של כארבע מאות אלף עצמות קורבנות, כולן טהורות. כמו כן, בחפירות נתגלו כשבעה עשר 
אלף מטבעות זהב, כסף וברונזה, אלפי כלי חרס, כלי אבן, כלי נחושת כסף וזהב. במקום נתגלו 
גם כמה כתובות בשפת עברית עתיקה, בארמית, בשומרונית וביוונית המעידות על המתחם 

המקודש שפעל במקום )מגן תשס"א: 81–89(.
העיר והמקדש חרבו בשריפה עזה בסוף המאה השנייה לפנה"ס, דבר המעיד על אמינותו 
והריסת  הורקנוס  יוחנן  ביד  העיר  כיבוש  על  מלחמת(  )קדמוניות;  יוספוס  של  התיאור  של 
המקדש. בכל בית נתגלתה שכבת שריפה עבה ומטבעות רבות של יוחנן הורקנוס ובנו ינאי 

)מגן תשס"א: 118(.
המקדש בהר גריזים, בדומה למקדש בירושלים, היה למרכז הפולחן הדתי של השומרונים 
לא רק בארץ אלא גם בתפוצות, והוא קודש בידי האוכלוסייה השומרונית בשומרון ובתפוצות,7 
הלגיטימי  הפולחן  מקום  שאלת  סביב  מאבק  התנהל  לירושלים  שכם  בין  במצרים.  בעיקר 
לעבודת ה', ובכך להכריע בשאלה מיהו ישראל האמיתי. הוויכוח התיאולוגי על קדושת הר 
גריזים והר המוריה תרם בוודאי למלחמה הקשה בין החשמונאים לשומרונים שבשיאה החריב 

מלך יהודי מקדש לעבודת ה'. 

באי דלוס אשר נמצא במרכז האיים הקיקלידים שבים האגאי, נתגלו שתי כתובות הקדשה מהתקופה   7
ההלניסטית. כתובת אחת נותרה בשלמותה, ומתוארכת לשנים 150–50 לפנה"ס: "הישראלים של דלוס 
יסון איש קנוסוס,  המקריבים קורבנות להרגריזים הקדוש, מכתירים בכתר של זהב את סאראפיון בן 
על תרומותיו להם". הכתובת השנייה נשמרה חלקית, ומתוארכת לשנים 250–175 לפנה"ס, ולשונה: 
 ,169–172 )קראון תשס"ו:  והמקודש..."  גריזים הקדוש  קורבנות להר  )בדלוס( המקריבים  "ישראלים 
189; אשל תשס"ו: Kraabel 1984; 199–198(; שתי הכתובות נמצאו זו ליד זו, במרחק של מאה מטרים 
יהודי. חשיבותן של הכתובות היא בכך שמדובר בעדות לפזורה שומרונית מחוץ לארץ  מבית כנסת 
"הישראלים".   – השומרונים  של  העצמי  בדימוי  הכתובות  חשובות  מכך  יותר  אך  ולמצרים.  ישראל 
השומרונים תופסים עצמם כצאצאי ממלכת ישראל גם מאות שנים לאחר חורבנה. הכתובות באי דלוס 
רודוס,  תאסוס,  לדוגמה:  שומרוניים,  לממצאים  עדויות  נתגלו  בהם  אחרים  מקומות  לעוד  מצטרפות 
אתונה ובסיציליה. חרף המגבלות ישנן ראיות כי במאה השנייה לפנה"ס היה יישוב שומרוני נרחב למדי 

באיי הים התיכון בתחום הדובר יוונית )קראון תשס"ו: 172(. 
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איור 2: מתחם הר גריזים )באדיבות רשות העתיקות; אתר הר גריזים(

ד. מדוע החריב יוחנן הורקנוס את המקדש בהר גריזים 
כמו בסיפור השמדת המזבח בבית אל, גם את הרקע לסיפור החרבת המקדש בהר גריזים 
יש לראות בנסיגת שלטון זר בארץ ישראל לאחר שנים רבות של שלטון – והפעם השלטון 
היהודים  הפכו  הורקנוס  יוחנן  של  בימיו  מהארץ  הסלבקי  השלטון  נסיגת  לאחר  הסלבקי. 
ארץ  של  ולייהודה  הנוכריות  הערים  לכיבוש  למאבק,  שהוביל  ישראל  בארץ  החזק  לכוח 
ישראל. אזור השומרון, אשר היה לגבולה הצפוני של יהודה, היה חלק מן המאבק )רפפורט 
תשע"ג: 248–296; בר-כוכבא תשס"ג(. גורלם של השומרונים לא היה שונה משל תושבי 
הערים הנוכריות – כיבוש והרס או התגיירות – למרות קרבתם ליהודים, לפחות מבחינה 
יוחנן הורקנוס לא חס על המקדש השומרוני אשר היה מקדש לעבודת ה', והחריב  דתית. 
יוחנן  את  שהובילה  הסיבה  על  במחקר  סברות  כמה  עלו  השנים  לאורך  היסוד.  עד  אותו 

הורקנוס לנקוט צעד כה קיצוני נגד השומרונים: 
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במסגרת  ישראל.  בארץ  וכיבוש שטחים  על שליטה  – מאבק  מאבק צבאי-טריטוריאלי 
ההתפשטות של המדינה החשמונאית נכבשו שטחים בכמה אזורים בארץ: אזור אידומיאה, 
 )Kushnir-Stein 1993( באר שבע ,)ובראשם מרשה ואדוריים המיוונות )קלונר תשנ"ב, 2010
הגליל התחתון  אזור   ,)2011 וארליך תשע"ח  )פאוסט  כפריים אחרים  וכן שורה של אתרים 
)Leibner 2009(, אזור עבר הירדן )פרסטר תשמ"א(, וכמובן, אזור השומרון, שבירתו סבסטיה 

נכבשה נחרבה בידי הורקנוס )בר כוכבא תשס"ג(.
ואזור  הורקנוס,  יוחנן  שערך  ישראל  ארץ  כיבוש  ממסע  חלק  היה  השומרוני  המקדש  הרס 
השומרון היה רצועה הכרחית להתפשטות חשמונאית לצפונה של ארץ ישראל. כלומר אם יוחנן 
הורקנוס שאף להתפשט לצפונה של ארץ ישראל, הרי שכיבוש אזור השומרון היה הכרחי כדי 
 Purvis ;130–124 :לאפשר את התפשטותה של המדינה החשמונאית )שצמן תשס"ג; מור תשס"ג
;Mor 1989 ;1981(. כיום ממצאים ארכיאולוגיים שונים מלמדים כי עיקר כיבושיו של יוחנן 
הורקנוס, ובכללם מרשה האדומית והר גריזים, לא קרו בראשית שלטונו של השליט החשמונאי 
כפי שמתואר בקדמוניות, אלא התרחשו דווקא בסוף התקופה, לאחר נסיגת השלטון הסלבקי מארץ 
ישראל באופן סופי. בר"ג התבסס על ממצא נומיסמטי )מטבעות( שנתגלה בכמה אתרים בהם 
מרשה, באר שבע ושכם )Barag 1993(. פינקלשטיין התבסס על עדויות חומריות נוספות, כגון 
כלי אוכל ייחודיים ]בעלי ידיות רודיות שמקורן ברודוס[ ומערות קבורה, ולטענתו, ישנה הוכחה 

 .)Finkeilsztein 1988( חומרית באתרים לכיבושיו של יוחנן הורקנוס בסוף תקופת שלטונו
ראיה אשר עשויה לתמוך בטיעון זה קשורה לממדי ההרס בעיר ובמקדש שבהר גריזים, 
ניתן  והחורבן  השריפה  סימני  ואת  עזה  בשריפה  חרבה  אכן  "העיר  מגן:  יצחק  כפי שמתאר 
למצוא בכל מקום]...[ בעיר נותר חיל מצב חשמונאי עד ימיו של ינאי ואולי גם לאחר מכן 
ששמר מפני חזרתם של השומרונים להר גריזים" )מגן תשס"א: 118(. נוסף על כך, ההתיישבות 
כן  ועל  תשע"ט(,  )רביב  אנטיוכוס  גזירות  לפני  עוד  החלה  השומרון  דרום  בחבל  היהודית 

ההתפשטות לאזור השומרון הצפוני ליהודה הייתה הכרחית כדי ליצור רצף יישובי יהודי.
פולמוס יהודי-שומרוני עתיק יומין – בין שומרון ליהודה התנהל פולמוס בן מאות שנים 
ממלכת  כצאצאי  רב(  )ובצדק  עצמם  ראו  השומרונים  האמיתי".  ישראל  "מיהו  שאלת  סביב 
ישראל שנותרו בארץ לאחר הכיבוש האשורי, ויושבים באדמתם ברצף למרות הגלויות. מנגד 
יהודה ראתה עצמה כ"ישראל" האמיתי לאחר חורבן ממלכת ישראל ומנכסת לעמה את השם 
נאמן   ;135–115 תשס"ו:  וסילברמן  )פינקשלטיין  ישראל  ממלכת  התפוררות  לאחר  ישראל 
2010(. במקורות הספרותיים של ימי בית חשמונאי יש הדים רבים למאבק בין שתי הקבוצות, 
ומהצד היהודאי ניתן להבחין באיבה שרחשו ליושבי שכם בתקופה החשמונאית – השומרונים, 

והתעלמות גורפת ממוצאם הישראלי. 
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אחד המקורות הקדומים אשר נכתבו ערב גזירות אנטיוכוס והמרד החשמונאי, הוא ספרו 
של שמעון בן ישוע בן אליעזר "בן סירא" )סגל תשל"ב: Noam 2018 ;22–1(. בספר מופיעה 
ביקורת ארסית כנגד השומרונים: "שני גויים קצה נפשי והשלישית איננו עם; יושבי שעיר 

ופלשת וגוי נבל הדר בשכם )פרק נ', 25–26( ]מהדורת סגל, לז–לח[( )הדגשה – י', ה'(. 
אין אנו יודעים בוודאות איזה מאורע הביא את המחבר לכתוב דברי ביקורת נוקבים על 
שלושת העמים ובמיוחד על השומרונים, כיוון שבעיני המחבר הם אינם נחשבים כעם, משפט 
גֹוי  ֹלא ָעם ְבּ ַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְבּ ֲעסּוִני ְבּ הלקוח מתוך ספר דברים: "ֵהם ִקְנאּוִני ְבֹלא ֵאל ִכּ
ָנָבל ַאְכִעיֵסם" )שם ל"ב, 21(. בפסוק זה מתואר העונש לישראל מאת האל במידה כנגד מידה – 
בדרך שבה ישראל התנהגו כלפי ה', כך ייענשו: העם הלך אחרי אלוהים אחרים שאינם ראויים 
לכינוי 'אל' אלא לכינוי הבל, ובכך הכעיסו את ה'. במידה דומה ינהג איתם ה' – הוא ימסור 

אותם בידי שבטים של ער -רב שאינם ראויים להתכנות בשם עם. 
את התשובה לשאלה מה הביא את המחבר להתבטא בצורה כה חריפה נגד השומרונים, 
יש אולי למצוא בגוף הטקסט עצמו: "וגוי נבל הדר בשכם" – בשכם נבנתה עיר גדולה סמוך 
המתחם  הקמת  השומרוני.8  המקדש  שודרג(  נכון  יותר  )או  נבנה  וכן  המחבר,  של  לתקופתו 
ובעת  לשומרונים,  היהודים  שבין  ביחסים  מפנה  נקודת  הייתה  גריזים  בהר  והעיר  המקודש 
גורם  שהיווה  זה  והוא  גריזים,  בהר  השומרוני  המקדש  תילו  על  עמד  סירא  בן  של  כתיבתו 
הם  הלא  שכם,  תושבי  הספר,  בעל  של  לתפיסתו  ליהודאים.  השומרונים  בין  ומפלג  מתריס 
השומרונים, לא רק שאינם מהווים חלק מעם ישראל, אלא הם מהגויים הבזויים והשנואים 
ביותר. בעיני המחבר הירושלמי, בראשית המאה השנייה לפנה"ס היו השנאה והיריבות עם 

השומרונים עזות מאוד, והם כונו "גויים נבלים". 
מקור נוסף הוא ספר "היובלים", שזמן כתיבתו בטווח השנים 161–140 לפנה"ס, ראשית 
 .)Vanderkam 1997: 3–24 ;48–44 ורמן תשע"ה:  )סיגל תשע"ח: 3–6;  בית חשמונאי  ימי 
בספר מופיע שכתוב של סיפור מעשה דינה ונקמת שמעון ולוי בתושבי שכם המופיע בספר 
בראשית. הסיפור המוכר מקבל משמעות ופרשנות שונות מהמחבר אשר חי כנראה בשיאה 
של המתיחות שבין היהודים לשומרונים בימי בית חשמונאי. כמו בסיפור בבראשית, לאחר 
שמסופר על אונס דינה בידי בנו של שליט העיר, יצאו שמעון ולוי לנקום את כבוד אחותם 

ולהשיבה אליהם: 

מגן סבור כי במסגרת המאבק בין התלמים לסלבקים תמכו השומרונים בסלבקים, וכפרס על כך קיבלו   8
את תמיכתו של אנטיוכוס השלישי. כך יכלו השומרונים להקים את העיר הגדולה סביב המקדש בהר 

גריזים בראשית המאה השנייה לפנה"ס )מגן תשנ"א: 36–60(. 
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איש  כול  ויהרגו  ויעשו משפט בכול אנשי שכם  ולוי שכמה פתאום,  ויבואו שמעון 
אשר מצאו בה ולא הותירו בתוכה איש. את כולם הרגו במכאובים כי טמאו את דינה 
עליהם  נכתב  בשמים  כי  ישראל  בת  את  לטמא  מעתה  עוד  יעשה  לא  וכן  אחותם; 
משפט כי ישמדו בחרב כול אנשי שכם כי עשו נבלה בישראל; ונתנם אלוהים ביד בני 
יעקב להשמידם בחרב ולעשות בהם משפט למען לא יהיה עוד כן בישראל לטמא את 

בתולת ישראל )ל, 4–6 ]מהדורת ורמן, 408[(. 

הסיפור המורכב שבמקרא הפך בספר היובלים לסיפור פשוט: נוכרים, תושבי שכם, טימאו את 
בת ישראל, ועל כן הם ואנשיהם באו על עונשם. לא רק שהמחבר מצדיק את מעשה הנקמה של 
שני האחים אשר השמידו לפי חרב את כל תושבי שכם, הוא טוען כי עונש זה ניתן משמיים. 
המחבר מתנגד בתכלית האיסור לנישואים עם נוכרים – ומכאן שלשיטתו, יושבי שכם, כלומר 

.)Werman 1997: 1–22( השומרונים, הם נוכרים גמורים
את סיפור מעשה דינה חותם המחבר במילים האלה: "וביום הרוג בני יעקב את שכם עלה 
להם כתב בשמים כי עשו צדק וישר ונקמה בחוטאים. ונכתבו לברכה" )ל, 23 ]מהדורת ורמן, 
409[(. מעשה הנקמה והתגמול הקולקטיבי של שמעון ולוי באנשי שכם, אשר זכה לביקורת 

בספר בראשית מצד יעקב אביהם, זוכה לתמיכה נחרצת משמיים על פי ספר היובלים.
בשני החיבורים: הן בספר בן סירא הן בספר היובלים, מתואר פולמוס ומתח בין ירושלים 
לשכם. הד לפולמוס זה מצאנו גם בספר מקבים ב ובקטע מקומראן שנקרא תפילת יוסף. עיון 
כי הצעד הרדיקלי שנקט הורקנוס  ימי בית חשמונאי עשוי להוכיח  בספרות היהודאית של 
צמח על רקע שנאה מתמשכת וטענות חמורות שנכתבו נגד השומרונים בתקופה ההלניסטית 
ואף קודם לכן. השומרונים הואשמו בספרים השונים בטענות שונות ומשונות, ואלה משמשות 

כאספקלריה למערכת היחסים הטעונה שבין שתי הקבוצות בעת ההיא.
יוחנן הורקנוס, כמו אבותיו החשמונאים,   – מאבק דתי בפולחנים הזרים בארץ ישראל 
ניהל מאבק עיקש בערים הנוכריות בארץ ישראל ובפולחנים האליליים, ועדות לכך מצויה 
בספר מקבים א )רפפורט תשס"ד: Schwartz 1991 ;59–58(, שנכתב לפי רוב הדעות בימיו 
של הורקנוס עצמו )שם: 60–61 וראו הדיון שם(. עדות מוחשית למאבקו של הורקנוס בערים 
הנוכריות מצוי בחבל אידומאיה: בין האתרים שננטשו/נפגעו בתקופה הזו כתוצאה מהכיבוש 
החשמונאי, ניתן להצביע על מרשה )קלונר תשנ"ב; Kloner 2010( וכן על שורה של אתרים 
2011(. כמו כן, שומרון )סבסטיה( העיר  נוספים )פאוסט וארליך תשע"ח;  אדומיים כפריים 

נכבשה ונהרסה בידי הורקנוס )בר כוכבא תשס"ג(.
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בידי  כגויים  נתפסו  גריזים  בהר  ומקדשם  השומרונים  כי  להסיק  מכאן  ניתן  האם  ברם, 
החשמונאים? מחד גיסא לתפיסתו של מחבר הספר מקבים ב, המקדש השומרוני הפך להיות 
מקדש אלילי לאחר גזירות אנטיוכוס וביוזמתם של השומרונים עצמם. כלומר הריסת המקדש 
השומרוני נתפסה כחלק מהמאבק של החשמונאים באלילות שבארץ ישראל, כחלק מהמאבק 
היה  לא  השומרונים  של  וגורלם  בארץ,  הנוכריות  הערים  תושבי  נגד  הורקנוס  יוחנן  שניהל 
בקרב  ההתייוונות  כי  טוען  שוורץ  כנוכרים.  נתפסו  הם  שכן  הדתית,  הקרבה  למרות  שונה 
השומרונים לאחר גזירות אנטיוכוס הייתה שכיחה מאוד, עד כדי כך ששומרונים שחיו באזור 
 .)Schwartz דרום השומרון נטשו את המקדש בהר גריזים, ובמקומו עלו לירושלים )1993 
ברם, למרות האיבה והתעמולה האנטי-שומרונית בספרות התקופה עדיין ניתן לראות כי בין 
שתי הקבוצות רב המשותף על השונה, והשומרונים היו קרובים מאוד ליהודים מבחינה דתית 

)רפפורט תש"ן;Bourgel 2017 וראו הדיון שם(. 
קירוב השומרונים – בהריסת המקדש השומרוני ביקש יוחנן הורקנוס לקרב את השומרונים 
ובכך למחוק או לפתור את השאלה סביב המקום הנבחר. באזור  ולירושלים,  לבית המקדש 
השומרון המשיך להתקיים רצף התיישבותי של השומרונים, למעט העיר שכם שנהרסה כליל 
וכמה יישובים מסביב. אם יוחנן הורקנוס היה מעוניין להדיר את השומרונים מאזור השומרון, 
הרי שהיינו עדים להרס מסיבי באזור השומרון ולא להרס נקודתי כפי שעולה מניתוח הנתונים 
הארכיאולוגי )Bourgel 2016(. מדיניותו של יוחנן הורקנוס נועדה לכפות את השתלבותם של 
השומרונים במדינה החשמונאית על ידי כך שתוביל להקדשתם הבלעדית למקדש ירושלים 
ישראל:  יהודאי בתחומי ארץ  רצף  ליצור  כך  ידי  ועל  הורקנוס(,  )יוחנן  ולכוהן הגדול שלה 
קיום  והמשך  גריזים,  בהר  הנקודתי  ההרס  כך,  על  נוסף  הגליל.  ועד  שומרון  דרך  מיהודה 
היישוב השומרוני באזור הר שכם הם בניגוד מוחלט למדיניות של הרס טוטלי שנקט הורקנוס 

כלפי אזורים שבהם ישבו נוכרים )פאוסט וארליך תשס"ח(. 
סיבה כלכלית – יש לזכור כי יוחנן הורקנוס היה גם השליט במדינה החשמונאית וגם שימש 
ככוהן גדול. הרס המקדש השומרוני והפיכת המקדש בירושלים למקדש ה' היחיד בארץ ישראל 
בארץ  השומרונים  מידי  שהועברו  הרבות  והתרומות  רב,  כלכלי  פוטנציאל  גם  בתוכם  טמנו 
ובתפוצות למקדש בהר גריזים )כדוגמת הכתובת מהאי דלוס(, יועברו לבית המקדש שבראשו 

.)Bourgel 2016: 513–515( עמד הכוהן הגדול ושליט המדינה החשמונאית, יוחנן הורקנוס
מחד גיסא בתקופתו של יוחנן הורקנוס היווה המקדש השומרוני סמל לחיץ בין השומרונים 
יוחנן  ידי הריסתו ופתירת המחלוקת סביב המקום הנבחר קיווה  וייתכן שעל  ובין היהודים, 
הורקנוס לקרב את השומרונים למקדש בירושלים )על כך ראו למשל רפפורט תשכ"ה: 87–88(. 
למקדש  השומרונים  את  לקרב  הייתה  השומרוני  המקדש  הריסת  מטרת  אם  גיסא,  מאידך 
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ולאחדות מקרב  לפיוס  קריאה  לבוא  צריכה  הייתה  כזה  קיצוני  הרי שאחרי צעד  בירושלים, 
תשמ"ג(.  )קלוזנר  אותה  מכירים  איננו  כזו,  אחת  הייתה  אם  וגם  השומרונים,  אל  היהודים 
להפך; במקום קריאה לפיוס ואחדות השורות אנו רואים כי האיבה בי שתי העדות רק הלכה 
והתחזקה, ויום חורבן המקדש השומרוני נקבע ליום טוב בלוח השנה העברי. הלכה למעשה, 
החרבת המקדש השומרוני בהר גריזים הביאה בסופו של דבר רק להחרפת המתח והמתיחות 
בין היהודים לשומרונים, ומכאן אני סבור כי הסיבה להשמדת המקדש השומרוני היא חלק 
ממאבק על שליטה וכיבוש שטחים בארץ ישראל, כשברקע עומד פולמוס רב שנים בין שתי 

העדות, שהלך והחריף לקראת התקופה החשמונאית. 

ה. תחייה לאומית
אם תקופת יאשיהו נחשבת למכוננת בכל הקשור לתחייה הלאומית ולגיבוש הזהות הדתית, 
הרי שלתקופת החשמונאים בכלל, ולתקופת יוחנן הורקנוס הראשון בפרט, חשיבות מכרעת 
היהודי  השליט  הוא  הורקנוס  יוחנן  השני.  הבית  תקופת  סוף  של  היהודית  הזהות  בגיבוש 
העצמאי הראשון מאז חורבן בית ראשון.9 יוחנן הורקנוס פעל בחלל שהותיר השלטון הסלבקי 
תשע"ג:  )רפפורט  העצמאית  ממלכתו  גבולות  והרחבת  שלטונו  התפשטות  את  ויזם  בארץ 
את  החשמונאים  ניצחון  עם  החל  הלאומית  התחייה  הליך   .)26–21 תש"פ:  אשל   ;296–248
הורקנוס  של  מימיו  החל  עצמאית  יהודית  מדינה  כינון  עם  שאת  ביתר  ונמשך  הסלבקים, 
הראשון. הניצחונות החשמונאיים וכינון השלטון היהודי העצמאי לראשונה מאז ימי ממלכת 
יהודה הביאו לגיבוש הזהות היהודית הקולקטיבית ולתחייה של יצירות ספרותיות מעצבות. 
בין היצירות הספרותיות שנכתבו בתקופה זו ניתן למנות בין היתר את ספר "מקבים א" שנכתב 
בימיו של יוחנן הורקנוס )רפפורט תשס"ד: 48–61(; ספר "מקבים ב" שנכתב בראשית תקופת 
החשמונאי  השלטון  בראשית  הוא  אף  שנכתב  "היובלים"  וספר  להלן(;  )ראו  חשמונאי   בית 
)ראו להלן(.10 נוסף על כך, עצמאותה של המדינה החשמונאית הובילה לתהליך שבו הפכה 
היהדות למושג הרבה יותר רחב: משייכות למוצא אתני לדרך חיים. כלומר יהודי הוא לא רק 
ובכך אפשרה את  יהודי,  מי שאבותיו משתייכים לעם היהודי, אלא מי שמקיים אורח חיים 

כניסתם של מתגיירים דוגמת האדומים )רגב תשע"ז; תש"פ; כהן 1999(. 

ואפשר להגיד מאז יאשיהו המלך, שכן המלכים שאחריו היו ואסלים של מצרים )יהואחז ויהויקים( ושל   9
בבל )יהויקים וצדקיהו(. 

בתקופת בית חשמונאי נכתבו ודאי עוד ספרים רבים אחרים. חלקם לא נשתמרו, וחלקם בידינו, והם   10
זמן כתיבתם עומד בספק, דוגמת "צוואת השבטים", "צוואת משה"  חלק מהספרות החיצונית, אולם 

וספר "חנוך". 
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ו. רפורמות דתיות
יוחנן הורקנוס השני ערך אף הוא רפורמות דתיות בארץ ישראל, שמטרתן הייתה לייהד את 
ארץ ישראל שבתחומי שליטתו. בכך המשיך הורקנוס את הקו הלוחמני של אבותיו החשמונאים 
במאבק בעבודה הזרה גם בתחומי הערים ההלניסטיות בארץ )רפפורט תשס"ד; כשר תשס"ו(. 

שיאו של התהליך היה בגיורם של האדומים )רונן תשס"ג; שצמן תשס"ו(.

 שני מלכים יהודאים/ים, שני מקדשים שומרונים חרבים – 
אירועים דומים? 

לקראת סיכום ראוי לדון בשאלה: אם ניתן לראות בשני האירועים בהם מלך יהודה החריב 
ויעידו על כך קווי הדמיון  מקדש שומרוני, גם בחלוף חמש מאות שנים, כאירועים דומים, 
הרבים שמנינו, או שמא למרות הפנים המשותפות לשני האירועים הם שונים בתכלית במטרתם 

קל וחומר בהשלכתם.
המאה  של  האחרון  מהשליש  החל  ישראל  ובארץ  בלבנט  שלטה  האשורית  האימפריה 
ממאה  יותר  כלומר  לפנה"ס,  השביעית  המאה  של  האחרון  לרבע  ועד  לפנה"ס  השמינית 
שנים. בתקופה רבת שנים זו השתנתה המציאות הארץ ישראלית מבחינה מדינית, כלכלית, 
חיה  חורבותיה  ועל  ישראל,  בממלכת  קשות  פגעה  האשורית  האימפריה  ודתית.  דמוגרפית 
שארית פליטה ישראלית יחד עם גולים נוכרים שהובאו בחסות השלטון, אשר בחלוף דור או 
שניים הפכו לראשיתה של העדה השומרונית. יהודה השכילה לשמור על מעמדה כממלכה 
 Pax Assyria-ה ותקופת  המלך  מנשה  של  בימיו  ששיאה  אשור,  עם  אמונים  ברית  וכרתה 
Finkelstein 1994(. בשנות העשרים של המאה השביעית לפסה"נ   ;2014 )טהרני תשס"ט; 
קצה ההגמוניה האשורית בארץ, וזו החלה להסיג את כוחותיה עד להתפוררותה וכיבושה בידי 

האימפריה הבבלית. 
את החלל הזה שבין חילופי השלטון בארץ ביקש לנצל יאשיהו מלך יהודה. כחלק מאותה 
מדיניות ערך מלך יהודה רפורמות דתיות מכוננות שכללו השמדת מקדשים ברחבי ממלכתו 
כדי לרכז את הפולחן לירושלים ולחזק את מעמדה. כמו כן ביקש יאשיהו המלך להרחיב את 
גבולות ממלכתו אל שטחי ממלכת ישראל לשעבר שהפכו להיות לפחוות אשוריות. כאמור, 
באזור השומרון חיה באותה עת אוכלוסייה מעורבת של שארית הפליטה הישראלית וגולים 
נוכרים – השומרונים )אשל תשנ"ד: 8–27; מור תשס"ג: 17–32; קרוס תשס"ב; לוין תשע"ג; 
Knoppers 2007; 2013(. כפועל יוצא של המדיניות הדתית מחד גיסא וההתפשטות המדינית 
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יאשיהו המלך להרוס את המקדש הקדום בבית אל,  גיסא, החליט  לשטחי השומרון מאידך 
שראשיתו עם ייסוד ממלכת ישראל בידי ירבעם בן-נבט, אולם קדושתו טמונה עוד בסיפורים 
המכונן  הדמוגרפי  והשינוי  ישראל,  ממלכת  של  מנפילתה  שנים  מאה  בחלוף  האבות.  מימי 
שערכה האימפריה האשורית בלבנט, ניתן בהחלט לטעון כי המקדש בבית אל שימש יחדיו 
את האוכלוסייה המעורבת שחיה בשטחי השומרון, הן הישראלית הן הנוכרית – הלוא היא 

השומרונית, כלומר מדובר במקדש ישראלי/שומרוני. 
השלטון  לסילוק  דבר  של  בסופו  שהביא  החשמונאי  המרד  החל  לפנה"ס   166 בשנת 
מוקדון.  אלכסנדר  של  מסעו  לאחר  לפנה"ס,   332 בשנת  עוד  שהחל  ישראל  בארץ  היווני11 
ותהליכים מדיניים שקרו בהמשך הביאו בסופו של דבר לנסיגת השלטון  מרד החשמונאים 
הסלבקי בארץ ולהקמת מדינה יהודית עצמאית לראשונה מאז ימי המקדש הראשון. כלומר 
וניסה לתפוס  בדומה ליאשיהו המלך שפעל בחלל שהותירה האימפריה האשורית בלבאנט, 
הסלבקית  האימפריה  התפוררות  את  היטב  ניצל  הורקנוס  יוחנן  כך  בארץ,  ההגמוניה  את 
והפך הלכה למעשה לשליט העצמאי הראשון מאז ימי ממלכת יהודה ולשליט הראשון לבית 
חשמונאי. גם הוא פעל להרחבת גבולות ממלכתו על רקע נסיגת השלטון הזר בארץ, וכמו 
ולמקדשים הפגניים  הנוכריות  סובלנות דתית לערים  חוסר  גילה  אבות אבותיו החשמונאים 
אידומיאה(,  )חבל  לדרום  והתפשטה  שטחה  את  מאוד  הרחיבה  החשמונאים  ממלכת  בארץ. 
למערב )אזור מישור החוף(, למזרח )עבר הירדן( ולצפון )אזור השומרון והגליל(. שומרון היה 
מרכזה של האוכלוסייה השומרונית, במרכזה עמד הר גריזים, שהיה לבית המקדש של העדה 
השומרונית בארץ ובתפוצות, ובמונחים רבים דמה לבית המקדש שבירושלים )ראו למשל את 

הראיות הטקסטואליות והארכיאולוגיות אצל מגן תשס"א: 109–113(. 
אף על פי שמדובר בשתי פרשות שונות, במציאות שונה ובהפרש של יותר מחמש מאות שנה, 
ניתן למצוא קווי דמיון רבים בין שתי הפרשות. מסקנה זו מקבלת משנה תוקף בראייה של "הזמן 
הארוך".12 במערכת היחסים הסבוכה בין היהודים לשומרונים בעת העתיקה ניתן לציין את שני 

שלטון זה כולל בראשיתו את ימיו הקצרים של אלכסנדר מוקדון, לאחר מכן את שליטה של התלמיים   11
ובהמשך של הסלבקים בארץ. 

בראודל  פ'  הנודע  הצרפתי  ההיסטוריון  היה  הזמן"  "משך  או  הארוך"  "הזמן  מושג  את  שהטביע  מי   12
המפורסם: בספרו  התיכון  בים  הימאות  את  שחקר  בעת   ,longue durée-ה המושג  את  הטביע   אשר 

The Mediterranean in the Ancient World. משך הזמן הארוך הוא כשלעצמו מושא של התבוננות 
וגם אמצעי להשגת תובנה היסטורית, ולכן ישנה חשיבות לפרק הזמן הארוך לאורך מאות השנים. בסופו 
של דבר ההיסטוריה נמדדת גם על פי תהליכים הנמשכים לאורך מאות שנים, ומכאן חשיבותו של פרק 

הזמן הארוך הנחקר.
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האירועים של החרבת מקדש ישראלי/שומרוני כאירועים מכוננים שהשפיעו רבות על מערכת 
היחסים: האחד בראשית התהוותה של העדה השומרונית, בסוף המאה השביעית לפנה"ס, והשני 
בסוף המאה השנייה לפנה"ס, תקופה שבה פעל בהר גריזים בית מקדש לה'. בשני המקרים מדובר 
על מלך יהודה שביצע צעד קיצוני – השמדת מקדש ה'; בשני המקרים המקורות הספרותיים 
ובשני  בו;  לפגיעה  הלגיטימיות  נגזרת  ומכאן  אלילי  כמקדש  על המקדש השומרוני  מצביעים 
החרבת  המקרים  בשני  כן,  כמו  יהודה.  מלך  בידי  המקדש  החרבת   – דומה  התוצאה  המקרים 
המקדש הייתה חלק ממדיניות כוללת של ממלכת יהודה, אשר ביקשה לנצל את שעת הכושר 
לאחר נסיגת השלטון הזר בארץ, ופעלה להרחבת הגבולות: יאשיהו המלך הצליח להרחיב את 
גבולות ממלכת יהודה הצרה, לכל הפחות, לאזור השומרון וספר המדבר המזרחי ועל ידי כך 
ממלכת  של  התפשטותה  מידת  על  הגדולה".  ישראל  "ממלכת  לכינון  השאיפות  את  להחיות 
החשמונאים בימיו של יוחנן הורקנוס יש הסכמה רחבה יותר בקרב החוקרים, והשליט החשמונאי 
העצמאי הראשון הצליח להרחיב את גבולות ממלכת החשמונאים הרבה מעבר לאזור השומרון. 
עד כה מנינו את קווי הדמיון הרבים בין שני האירועים ומצאנו כי בין שני האירועים 
היו לא מעט קווי דמיון. ברם, נראה כי הסיבה וההשלכות לצעד הקיצוני של השמדת מקדש 
לקרב  ביקש  המלך  יאשיהו  כי  נראה  גיסא  מחד  בתכלית:  שונות  היו  יהודה  מלך  בידי  ה' 
את יושבי השומרון לירושלים ולבית דוד, ובכך לחזור לימי הזוהר של הממלכה המאוחדת 
שבה שלט בית דוד על ישראל ויהודה. חורבן המקדש בבית אל לא היווה סוף פסוק לאתר 
המקודש. אשל סבור כי המזבח בבית אל נהרס בימי יאשיהו אולם לאחר מכן שוקם והמשיך 
להתקיים עד לתקופה הפרסית )אשל תשנ"ב: 29; תש"ן(; קנאוף סבור אף כי הבמה בבית אל 
היוותה את המרכז הדתי המרכזי בתקופת גלות בבל בעת שבית המקדש חרב. ניתן להבחין 
בהשפעות של ניבים צפוניים שנוספו לשפה העברית היהודאית, ועברו דרך המקדש בבית 
אל בימי יאשיהו. בימי בית שני איבדה בית אל אט אט ממרכזיותה; החל בהקמת המקדש 
ונחמיה עזרא  בימי  לירושלים  )מצפה(  מבנימין  השלטוני  המרכז  במעבר  וכלה  בירושלים 
המקדש  את  החריב  יאשיהו  אכן  שאם  לכך  רבות  עדויות  ישנן  כלומר   .)  )Knauf 2006
השומרוני, צעד קיצוני זה לא נועד כדי לפגוע או כדי להרחיק את השומרונים מיהודה אלא 
להפך. מטרתו של יאשיהו הייתה לקרב את שארית הפליטה הישראלית לממלכת יהודה, 
היחידי  המקדש  היה  לא  אל  בבית  המקדש  כך,  על  נוסף  בירושלים.  ולמקדש  דוד  לבית 
יאשיהו  בידי  שנפגע במסגרת הרפורמות הדתיות, אלא חלק משרשרת מקדשים שנהרסה 

ַבע" )מל"ב כג, 7(.  ֵאר ׁשָ ַבע ַעד-ּבְ המלך "ִמּגֶ
מאידך גיסא יוחנן הורקנוס, השליט העצמאי הראשון לבית חשמונאי, פתח במסע כיבושים 
נרחב בשטחי ארץ ישראל )ומחוצה לה( וביקש להופכה למקום מושבם של היהודים. כפועל 
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ומאידך  גיסא,  מחד  אליליים  ומקדשים  ערים  להחרבת  הורקנוס  פעל  זו  מדיניות  של  יוצא 
גיסא הביא לגיורם בכוח או ברצון של האדומים. אולם נראה כי במקרה השומרוני ה"מודל 
האדומי" לא עמד למבחן, ומטרתו של השליט החשמונאי לא הייתה לקרבם. אין חולק על 
כך שהחרבת המקדש השומרוני הביאה להחרפת היחסים )שהיו גם כך מתוחים( בין היהודים 
לשומרונים. חורבן המקדש בהר גריזים בידי יוחנן הורקנוס היווה סוף פסוק למתחם הפולחני 
השומרוני, ומכאן ואילך הפך המקום להיות לאתר מקודש בלבד )מגן תשס"ו(. ברקע למעשה 
ניצבת ספרות התקופה אשר שזורה בעדויות רבות לאיבה בין היהודים לשומרונים בתקופה 
ההלניסטית, והממצאים הארכיאולוגיים מהר גריזים עצמו מעידים על חורבן מסיבי מוכוון 
מראש. כלומר נראה בהחלט כי יוחנן הורקנוס רחש איבה רבה לשומרונים, והריסת מקדשם 
הייתה חלק ממדיניות של התפשטות יהודאית והריסה של מקדשים אחרים וחלק ממאבק עתיק 
יומין על ההגמוניה הישראלית בין שכם )שומרון( לירושלים. ואכן נראה כי יוחנן הורקנוס 
סתם את הגולל על מערכת היחסים בין שומרון ליהודה לדורי דורות. רפפורט סבור כי הריסת 
המקדש השומרוני גרמה לכת השומרונית להיבדל מהיהדות בדיוק כפי שכיתות אחרות נבדלו 
מהשלטון החשמונאי: "מה גרם לשומרונים לשמור על עצמאותם? ייתכן שמדיניותו הברוטלית 
של יוחנן הורקנוס, שהתבטאה בהריסת המקדש השומרוני בהר גריזים, לא זו בלבד שלא שמה 

קץ לקיום הכיתתי הנפרד של השומרונים, אלא אף חיזקה אותו" )רפפורט תש"ן: 396(. 
לפילוג  שהוביל  בקרע  עוד  ראשיתה  לשומרונים  היהודים  בין  הסבוכה  היחסים  מערכת 
עומדת  המאבק  בשורש  ויהודה.  ישראל  הממלכות:  שתי  של  וליצירתן  המאוחדת  הממלכה 
השאלה מיהו ישראל האמיתי, ולשיאו הגיע עם נפילתה של ממלכת ישראל הבכורה וצמיחתה 
של ממלכת יהודה )Na'aman 2010(. למאבק עתיק היומין בין ישראל ויהודה היו השלכות 
על-תקופתיות, ואף שבין שתי העדות רב המשותף על השונה, רבו המחלוקות שהגבירו את 
ציון  נקודת  היוו  האירועים הקשורים להשמדת המקדשים השומרוניים,  ביניהן. שני  האיבה 
החריב  לפנה"ס,  השביעית  במאה  הדרך,  בתחילת  הסבוכה.  היחסים  במערכת  משמעותית 
הגולל  נסתם  לא  זו  קשה  בפעולה  אולם  אל,  בבית  השומרוני  המקדש  את  המלך  יאשיהו 
מה  והתהדקה.  הלכה  היחסים  מערכת  להפך;  אלא  הקבוצות,  שתי  בין  היחסים  מערכת  על 
פי  על  יאשיהו המלך, אלא  בידי  היחידי שנהרס  ה'  היה מקדש  לא  אל  בבית  גם שהמקדש 
בתקופת  הפעיל.  המלך  בידי  שנהרסו  ביהודה  אחרים  מקדשים  לו  קדמו  המקראית  העדות 
שיבת ציון מערכת היחסים בין שומרון ליהודה הייתה מורכבת ואמביוולנטית, אולם בהחלט 
המקראית  בספרות  המצטיירת  התמונה  אומנם  שרטון.  על  ככזו שעלתה  להגדירה  ניתן  לא 
לחבל  השומרונים  מצד  וניסיונות  מתח  של  היא  ונחמיה(  עזרא  )בעיקר  ציון  שיבת  ימי  של 
 בשיקום ירושלים והמקדש, אולם בספר עזרא מסופר כי השומרונים )"צרי יהודה ובנימין"( 
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ביקשו להשתתף בבניית המקדש בירושלים )ד, 1–3(, וקריאתם נדחתה על ידי ראשי שבי ציון 
)שם, 4(, דבר שהוביל לכתיבת "אגרת השטנה" ולמאבק חריף )שם, 5–24(. אולם, אם ספר 
עזרא אשר עוין את השומרונים ומבקש להתבדל מהם, מעיד כי השומרונים ביקשו להשתתף 
בבניין בית שני, הרי שיש בידיעה זו הוכחה לכך שהרפורמה של יאשיהו הצליחה, וגם בחלוף 
כמאה שנים ראו השומרונים את עצמם מחויבים למקדש בירושלים. בספר נחמיה מתואר כי 
לאחר ששבי ציון החלו לבנות את חומת ירושלים בהנהגתו של נחמיה, הופיע סנבלט, פחת 

שומרון )יחד עם נציגים של השלטון בארץ(, וניסה לחבל במאמצים )שם ג, 33–ד, 8(. 
ברם, ספרי עזרא ונחמיה המתבדלים אינם הקול היחיד של תקופת שיבת ציון. ספר דברי 
עדות  ובקירובם.  השומרונים  עם  בפיוס  הדוגלת  אחרת  גישה  מציגים  זכריה  וספר  הימים 
נוספת ומרתקת העשויה להעיד על מערכת היחסים בין היהודים לשומרונים, נמצאה בתעודה 
בפפירוס יב משנת 407 לפנה"ס. לאחר שחרב המקדש שביב בידי כוהני הדת המצרים, פנו 
ראשי הקהילה היהודית להנהגה בירושלים כדי שתפעל בקרב השלטון הפרסי על מנת להביא 
ובמקביל  לירושלים,  שנייה  פנייה  נעשתה  נענו,  משלא  עבודתו.  וחידוש  המקדש  לשיקום 
נעשתה פנייה לראשי השלטון שבשומרון: "אף כל הדברים באגרת אחת שלחנו בשמנו אל 
]תרגום מארמית[.13 בסופו של דבר נעתר השלטון  דליה ושלמיה בני סנבלט פחת שומרון" 
בירושלים ובשומרון לפנייה, והמקדש שוקם.14 אולם לענייננו, התעודות מיב הן עדות יוצאת 
דופן וחשובה למערכת היחסים הטובה בין שומרון לירושלים בסוף המאה החמישית לפנה"ס 
)על מערכת היחסים האמביוולנטית בין שומרון ויהודה בתקופה הפרסית ראו בהרחבה המי 
דתיות  רפורמות  המלך  יאשיהו  ערך  לפנה"ס  השביעית  המאה  בסוף   .)167–127 תשע"ט: 
מכוננות בארץ ישראל שכללו החרבת מקדשים וריכוז הפולחן בירושלים. כפועל יוצא של 
מדיניות זו החריב המלך היהודאי את המקדש השומרוני בבית אל. כשם שיאשיהו המלך ביקש 
לקרב את תושבי ממלכת יהודה למקדש בירושלים, כך ביקש ביתר שאת לקרב את שארית 
הפליטה הישראלית לירושלים. ישנן עדויות, בעיקר טקסטואליות, לכך שיאשיהו הצליח בכך 

לפחות חלקית.
ברם, כעבור כחמש מאות שנים, בסוף המאה השנייה לפנה"ס, הגיע הפולמוס בין ירושלים 
לשומרון )שכם( אל נקודת האל-חזור לאחר שיוחנן הורקנוס הראשון החריב את המקדש 
השומרוני בהר גריזים, המתחרה למקדש בירושלים. את ההשלכות הקשות לפגיעה בבית 
המקדש שבהר גריזים מהצד השומרוני ניתן לנסות לדמות במונחים של ימינו ביום תשעה 

פורטון תש"פ: 20.   13
שם: 16–26.   14
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באב. ניתן לקבוע כי יוחנן הורקנוס החריף את העימות היהודי-שומרוני, והחרבת המקדש 
המתוחה  היחסים  למערכת  עדות  השנים.  ארוך  בפולמוס  האל-חזור  נקודת  בגדר  הייתה 
ניתן למצוא בספרות של סוף ימי הבית השני, ובתוכה ניתן לראות עדויות על פגיעה פיזית 
על  המפורסם  המשל  נכתב  והשומרונים  היהודים  בין  הגואה  המתיחות  ברקע  ממש.15  של 
"השומרוני הטוב" )לוקס י(, המספר על יהודי המוטל על אם הדרך פצוע וחבול, ויהודים 
שעברו במקום )כהן ולוי( התעלמו ממנו. מי שהגיש לו עזרה היה דווקא השומרוני למרות 

היריבות הקשה. 
לשני האירועים בהם עסקינן חשיבות מכרעת למערכת היחסים הסבוכה בין היהודים 
אולם  האירועים,  שני  בין  רבים  דמיון  קווי  ישנם  כי  מצאנו  העתיקה.  בעת  לשומרונים 
ההשלכות של אירועים מכוננים אלה שונות בתכלית: בעוד יאשיהו המלך הצליח לקרב 
בלתי  היו  הורקנוס  יוחנן  של  פעילותו  תוצאות  הישראלית,  פליטה  שארית  את  כנראה 
מעבר  ואף  השני  הבית  תקופת  בסוף  לשומרונים  היהודים  בין  היחסים  למערכת  הפיכות 
לכך. ניתן להגיד כי יוחנן הורקנוס הראשון שרף את הגשרים שניסה לבנות יאשיהו המלך 

בין ירושלים לשומרון. 

טבלה 1: השוואה בין שני הסיפורים

תקופת יאשיהו המלך )מאה 
שביעית לפנה"ס(

תקופת יוחנן הורקנוס )מאה שנייה לפנה"ס( 

תיאור 
השמדת 
המקדש 
במקורות

ֵבית-ֵאל,  ר ּבְ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ "ְוַגם ֶאת-ַהּמִ
ן-ְנָבט  ה ָיָרְבָעם ּבֶ ר ָעׂשָ ָמה ֲאׁשֶ ַהּבָ
ם ֶאת- ָרֵאל ּגַ ר ֶהֱחִטיא ֶאת-ִיׂשְ ֲאׁשֶ
ָמה, ָנָתץ;  ַח ַההּוא ְוֶאת-ַהּבָ ְזּבֵ ַהּמִ

ָמה ֵהַדק ְלָעָפר,  ֹרף ֶאת-ַהּבָ ׂשְ ַוּיִ
ָרה" ) מל"ב כג, 15(. ַרף ֲאׁשֵ ְוׂשָ

"כ"א בכסלו - בעשרים ואחד בו יום הר גרזים" 
)מגילת תענית(.

"ונוסף על כך את שכם ואת גריזים ואת שבט 
הכותים השוכן סביב המקדש הדומה בתבניתו 

לבית המקדש שבירושלים ואשר הרשה אלכסנדר 
לשר הצבא סנבלט לבנותו בגלל חתנו מנשה 

אחיו של ידוע הכוהן הגדול, כפי שסיפרנו קודם 
לכן. קרה ומקדש זה נחרב לאחר מאתיים שנה" 

)קדמוניות היהודים, ספר שלושה עשר, 256(.

)קדמוניות היהודים, ספר  ידי השומרונים  על כך ראו למשל סיפור טימוא בית המקדש בעצמות על   15
שמונה-עשרה, 29–30(; עימותים בין עולי רגל מהגליל לשומרונים )שם, ספר עשרים, 118(; פגיעה של 
שומרונים במערך המשואות לקביעת החודש )משנה, ראש השנה ב, ב(; ישו מזהיר את תלמידיו שלא 

להיכנס לכפר של שומרונים )מתי י(. 
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תקופת יאשיהו המלך )מאה 
שביעית לפנה"ס(

תקופת יוחנן הורקנוס )מאה שנייה לפנה"ס( 

"הקאזוס 
בלי" 

להשמדת 
המקדש 
במקורות

להשקפתו של מחבר ספר מלכים, 
פעל בבית אל מקדש הינותאיסטי 

בו עבדו צאצאי הגולים: 
ר ָעׂשּו  מֹות, ֲאׁשֶ ֵבית ַהּבָ יחּו ּבְ ּנִ "ַוּיַ
ר  ָעֵריֶהם, ֲאׁשֶ ְֹמֹרִנים, ּגֹוי ּגֹוי ּבְ ַהּשׁ
ם.}...[ ֶאת-ה', ָהיּו  ִבים ׁשָ ֵהם ֹיׁשְ

ְיֵרִאים; ְוֶאת-ֱאֹלֵהיֶהם, ָהיּו ֹעְבִדים, 
ר-ִהְגלּו ֹאָתם  ט ַהּגֹוִים, ֲאׁשֶ ּפַ ִמׁשְ ּכְ

ים,  ה ֵהם ֹעׂשִ ם; ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ָ ִמּשׁ
ִטים ָהִראׁשִֹנים" )מל"ב יז,  ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ

.)34–29

לאחר גזירות אנטיוכוס בהר גריזים פעל מקדש 
אלילי שהוקם ביוזמה שומרונית: "הן את זה 

שבהר גריזים, כפי שביקשו יושבי המקום 
 )ולהסב את שמו ל( 'של זוסכסניוס'" 

)פרק ו, 1–2(.
השומרונים לא רק שתפסו את נחלתם של 

ישראל, אלא הוסיפו והקימו להם מקדש מתחרה: 
"ונבלים יושבים בארצם ועושים להם במה על 

הר גבוה להקניא את ישראל וידברו בדברי שקר 
ופתחו פיהם על בני יעקב וישעירו בדבר פיהם 

לגדף על אהל ציון" )תפילת יוסף מקומראן(.

הסיבות 
להחרבת 

המקדש

א( מניע דתי. יאשיהו המלך 
החריב מקדשים ברחבי ארץ 

ישראל ובשטחי ממלכת יהודה 
וריכז את הפולחן בירושלים.

ב( מניע מדיני. התפשטות 
ממלכת יאשיהו לגבולות ממלכת 

ישראל לאחר נסיגת השלטון 
האשורי.

א( מאבק צבאי-טריטוריאלי. התפשטות המדינה 
החשמונאית לשטחים בארץ ישראל לאחר נסיגת 

השלטון הסלבקי. 
ב( פולמוס יהודי-שומרוני עתיק יומין סביב 

שאלת "מיהו ישראל האמיתי".
ג( מאבק דתי בפולחנים הזרים בארץ ישראל: 

יוחנן הורקנוס, כמו אבותיו החשמונאים, ניהל 
מאבק עיקש בערים הנוכריות בארץ ישראל 

ובפולחנים האליליים. 
ד( קירוב השומרונים לבית המקדש ולירושלים, 

ובכך למחוק או לפתור את השאלה סביב 
המקום הנבחר.

ה( סיבה כלכלית. העברת כספי התרומות 
מהגולה שיועדו להר גריזים, לירושלים.

תחייה 
לאומית 

תקופת יאשיהו המלך הגיעה 
לאחר יותר ממאה שנות שלטון 
אשורי בארץ, והביאה לתחייה 

לאומית ולתודעה עוצמתית של 
תפיסת העבר.

יוחנן הורקנוס הוא השליט היהודי העצמאי 
הראשון מאז חורבן בית ראשון. יוחנן הורקנוס 

פעל בחלל שהותיר השלטון הסלבקי בארץ ויזם 
את התפשטות שלטונו והרחבת גבולות ממלכתו 

העצמאית. 
רפורמות 

דתיות 
יאשיהו המלך ערך רפורמות 

דתיות מכוננות שבמרכזן סגירת 
הבמות ברחבי יהודה והשומרון 

וריכוז הפולחן בירושלים. 

יוחנן הורקנוס השני ערך רפורמות דתיות 
בארץ ישראל שמטרתן לייהד את ארץ ישראל 

שבתחומי שליטתו.

ההשלכות 
למעשה

יאשיהו המלך הצליח כנראה 
לקרב חלק מהאוכלוסייה 

השומרונית ליהודה.

יוחנן הורקנוס סתם את הגולל על התקרבות 
בין השומרונים ליהודים, ומכאן ואילך מערכת 
היחסים הלכה והחריפה עד כדי פגיעה פיזית. 
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