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   יונתן ושמעון 
  מפקדים ומדינאים

  

  באו מים עד נפש 

 :הֹוִׁשיֵעִני ֱאלִהים ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש.ב
  ָטַבְעִּתי ִּביוֵן ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשּבֶלת ְׁשָטָפְתִני .ג
 .)ג-.ב.תהילים סט(

בפיקודו של ,הצבא הסלוקי.ם רביםאחרי נפילת יהודה המכבי נראה שהכל טובע במי
הצבא החשמונאי .כבש שוב את ירושלים ושלט בכל שטח יהודה,המצביא בקחידס

ברוח העם .בקחידס לכד רבים מתומכי יהודה המכבי והתעלל בהם.כמעט התפזר
רבים .גם בגלל עייפות ממלחמות וגם משום שבארץ היה רעב גדול,חלה נסיגה

המתיונים אויבי החשמונאים -ריהם מבני ישראלהשלימו עם שלטון הסלוקים ועוז
  )1(.  אלקימוס-הבוגד אליקים' הכהן הגדול'שהרימו ראש בהנהגת 

אבל אין .אך רק במבט לטווך קצר נראה היה שהכל אבוד ומרד החשמונאים נכשל
מדיני או ,כלכלי,היסטורי,להסביר את אירועי מרד החשמונאים לפי הגיון צבאי

לכן למרבה הפלא מרד . זה היו סדרת ניסים גלויים ונסתריםכי כל אירועי מרד,אחר
  .החשמונאים הלך והתעצם גם בשעה קשה זו

  

  :לפני מותו ביקש משה רבינו
   ֱאלֵהי ָהרּוחת ְלָכל ָּבָשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה 'ִיְפקד ה.טז
 ְיִביֵאם ְולא ִתְהֶיה ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר.יז

  .) יז-.טז. במדבר כז(  ַּכּצאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶעה 'ֲעַדת ה
גם בשעה קשה זו שלח מושיע ישראל בחסדו הגדול איש מוכשר חדש על העדה 

אשר ינהל מדיניות חוץ נבונה ויתמרן בין .אשר יוציאם לקרב ואשר יביאם כמנצחים
  .   לטון בממלכתםשליטי הסלוקים שנלחמו ביניהם על הש
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  יונתן

לפי בקשת ,אחיו של יהודה המכבי,בראש שרידי הצבא החשמונאי התיצב יונתן
יונתן ושמעון ומעט אנשיהם נמלטו .ושמעון אחיו היה לו לעזר,נאמני יהודה

  . והסתתרו במדבר יהודה ובעבר הירדן המזרחי
  

צבאית -מערכות  נלחם יונתן בשני סוגי )143 - 161(  שנות מנהיגותו18במשך 
  .בשניה נפל שדוד. בשניהם בהצלחה רבה.מעט ובשניה הרבה-בראשונה .ומדינית

  

  מערכות צבאיות
מרכז הכובד הועתק .יונתן חזר לשיטת מלחמת גרילה כפי שהתחיל מרד החשמונאים

המצביא הסלוקי בקחידס הטיל מצור על מבצר החשמונאים בישוב .למדבר יהדה
בהם קבע חילות , במקביל חיזק שורה של מבצרים . ונכשל)2) (1( בצי  במדבר יהודה

  .הסלוקים לא היו ערוכים למלחמת גרילה. גם בכך נכשל.מצב כדי לשלוט בשטח
  

  .תאור מלחמה עם הסלוקים בשפלת החוף ותוצאותיה
הסלוקים שלחו שוב מצביא בשם אפולוניוס בראש צבא גדול להילחם עם 

ביא פונה ליונתן וחוזר על הטיעון של הדד מלך המצ.) 3(החשמונאים בראשות יונתן 
  .   שנה700ארם ומפקדי צבאו מלפני 

ששניהם נלחמו עם בני ישראל מלחמת ,רב היה המשותף בין הארמים לבין הסלוקים
שניהם היו גדולים  .כולל שטחים בסביבה, שתי הממלכות שלטו בכל סוריה. חרמה

ר "בלוגיסטיקה ועוצמה רבה בחי, גיהבאסטרט,היה להם ידע רב בטכנולוגיה.ועשירים
  .ובשריון

  

  טיעון צבאי שיסודו בתפיסת העולם האלילית של מפקדי מלך ארם 
ְוַעְבֵדי ֶמֶלְך ֲאָרם ָאְמרּו ֵאָליו ֱאלֵהי ָהִרים ֱאלֵהיֶהם ַעל ֵּכן ָחְזקּו ִמֶּמּנּו ְואּוָלם .כג

  ִנָּלֵחם ִאָּתם ַּבִּמיׁשֹור ִאם לא ֶנֱחַזק ֵמֶהם 
ַיַען ֲאֶׁשר ָאְמרּו ' ִּיַּגׁש ִאיׁש ָהֱאלִהים וַּיאֶמר ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל וַּיאֶמר ּכה ָאַמר הוַ.כח

ְולא ֱאלֵהי ֲעָמִקים הּוא ְוָנַתִּתי ֶאת ָּכל ֶהָהמֹון ַהָּגדֹול ַהֶּזה ְּבָיֶדָך 'ֲאָרם  ֱאלֵהי ָהִרים ה
  .)כח. כג. מלכים א כ  ('וִיַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה

  

ון צבאי שיסודו בתפיסת העולם האלילית של המפקד הסלוקי טיע
   אפולוניוס

אם איש גיבור אתה רד אלי אל המישור ?ולמה תראה את כוחך רק על ההרים
וכי תשאל מה כוחי ועוצם ידי וכוח העם . ונתראה שם בקרב כי אתי כוח הערים

לא .בארצםשעמי תדע כי לא תוכל לעמוד לפני אלו אשר הכו את אבותיך פעמיים 
תוכל לעמוד נגד החיל העצום הזה שלו סוס ורכב במישור הרים וצוקים וסלעים 

  .)מכבים א י( .  לנוס ולהסתתר שם
  

דבר הנביא למלך ישראל במלחמתו עם הארמים נתקיים גם ביונתן 
באשדוד .לפני יונתן נכנעו ישובים שהיו בידי האויב. הצבא הסלוקי קרס.החשמונאי

ששבו בקרב ' לשם הביאו הפלישתים את ארון ה, ש האליל דגוןשרף יונתן את מקד
ושם התעללו ,בקרב זה נכשלו בני ישראל. שנה900שנוהל לפני  )4(אבן העזר

  .   )5(הפלישתים בגולגולתו של המלך שאול שנפל בקרב 
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  יונתן החשמונאי

כל מאמציו של המצביא הסלוקי בקחידס לחסל את החשמונאים נכשל כשלון ,כללית
מחוסר ברירה . ומתוך תיסכול שפך את חמתו על המתיונים בעלי בריתו,חרוץ

החליט לבוא לידי הסכם עם מנהיגי החשמונאים יונתן ושמעון וחזר לארצו בבושת 
החשמונאים ניצלו את המצב והשתלטו על הכפרים ועל ערי השדה של  )1 (.פנים
רום הר בית אל על המטה הכללי של החשמונאים הועבר למכמש ששכנה בד. יהודה

במקום זה חנה צבא המלך שאול במלחמתו עם .גבול המדבר לכוון בקעת יריחו
יונתן החשמונאי הפך בפועל לשליט יהודה ונלחם עם אויביו  )6 (.הפלישתים

  . המתיונים בפנים
ויכרת את הפושעים . וישב יהונתן במכמש וישפוט את העם.שבתה החרב מישראל"

  .)מכבים א ט(  .מישראל
  

 ששכן בדרומה ובמזרחה של - שבט ערבי-בנבטים, יונתן מצא בני ברית גם בסביבה
אמנם השלטון היה בידי חיל המצב . כחמש שנים היה המצב ביהודה יציב. הארץ

. מפקדתו במכמש היתה בהסכמת הסלוקים. אך ליונתן ניתן שלטון אוטונומי,הסלוקי
  .ה הקרב לשדה המדיניותלאחר הרגיעה הזמנית עבר המאבק בשלטון הזר משד

  

  מערכה מדינית
  .) ז. משלי טז( ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו 'ִּבְרצֹות ה

ולכן הם זכו לעזרת אלקי צבאות ,מטרת מלחמות החשמונאים היתה קידוש השם
האויב הסלוקי האכזרי לא רק התקפל .מערכות ישראל באופן בלתי צפוי לחלוטין

לשושלת , שלא במתכוון,אלא הפך את בית חשמונאי , ות לחשמונאיםוהעניק זכוי
ממלכתית ששלטה במדינת יהודה שהפכה למדינה יהודית גדולה בשטחה ורבת 

אלא עקב מלחמת דמים עקובה מדם בין , לא מתוך אהבת ישראל עשו כן. עוצמה
  .הנאבקים על כסא המלוכה של הממלכה הסלוקית שהלכה והתפוררה

צה מלחמה על השלטון בממלכה הסלוקית ויונתן התגלה כמדינאי  פר152בשנת 
דמיטריוס הראשון  (מוכשר ביותר כאשר תימרן בין השניים שלחמו על כס השלטון

אחד . צבא החשמונאים אף נלחם לצד אחד המתחרים על השלטון .)ואלכסנדר בלס
שני  . בעכו-מהנאבקים על השלטון אף יסד את בירתו הזמנית בתוך ארץ ישראל

. הנאבקים התחרו ביניהם בהצעות למתן סמכויות שלטון ברחבי יהודה לחשמונאים
נוסף לכך מינה אחד משליטי .זכויותיו של יונתן הורחבו ולמעשה הפך לשליט יהודה

שנת  (ולראשונה הוא התחיל את כהונתו בחג הסוכות,הסלוקים את יונתן לכהן גדול
-הבוגד אליקים ' הכהן הגדול'כי , המקדששבע שנים לא כיהן כהן גדול בבית .)152

  )1 (.)באותה שנה(כנראה מאירוע מוחי , אלקימוס שותק ומת מות פתאומי
י בית דין של "אמנם המנוי לכהן גדול לא היה תקף הלכתית כי המנוי צריך להיות ע

   .אבל מונה כהן גדול יהודי ירא שמים, )7(שבעים ואחד חכמים מחכמי ישראל 
  

יונתן פעילות דיפלומטית ענפה הרחק מארצו כאשר חידש בריתות במקביל יזם 
  - שהיתה אז מעצמה בתהליך התעצמות-עם רומא ,שנכרתו בימיו של יהודה המכבי

 בצפון )8(החריבה את קורינתוס שביון ואת קרתגו ) 146(לאחר שבאותה שנה
  .אפריקה

נעשה בקדמת רומא המשיכה לגלות ענין רב ב.כן כרת ברית עם עם ספרטה שביון
  .אסיה ואף התערבה בנעשה בממלכה הסלוקית
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  יונתן החשמונאי
  על במותיך חלל-יהונתן

יהודה המכבי המצביא נפל .על מנהיגי החשמונאים נגזר ליפול בשדה פעילותם
 - שתימרן בין הנלחמים על השלטון בממלכה הסלוקית -יונתן המדינאי .בשדה הקרב

  .מינו לשיחות ידידותיות בעכושהז,)טריפון(י אחד מהם "נרצח ע
  

  :כה קונן בית ישראל על נפילת יונתן החשמונאי
  ..) יב. מכבים א(" ויהי אבל כבד לישראל. ויבכו את יונתן ואת אנשיו שנפלו עמו בחרב"
  

  :כה קונן דוד המלך על נפילת הנסיך יהונתן בן שאול המלך בקרב
  יְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ַהְּצִבי ִיְשָרֵאל ַעל ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל ֵא.יט
ַאל ַּתִּגידּו ְבַגת ַאל ְּתַבְּׂשרּו ְּבחּוצת ַאְׁשְקלֹון ֶּפן ִּתְשַמְחָנה ְּבנֹות ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן .כ

  ַּתֲעלְזָנה ְּבנֹות ָהֲעֵרִלים
  ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ְּבתֹוְך ַהִּמְלָחָמה ְיהֹוָנָתן ַעל ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל .כה

ֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָּת ִּלי ְמאד ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ַצר ִלי ָע
  .)כו. כה. כ. יט.שמואל ב  א( !ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִׁשים 
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         שמעון 

 צואת אביובו קיימו את ,אחרי  רצח יונתן נותר שמעון אחרון האחים החשמונאים
  : מתתיהו הכהן, המשפחה הלוחמת

  ".   הוא יהיה לכם לאב. וחכם ונבון הוא, כי איש עצהשמעו לקול שמעון אחיכם "
  .)ב. מכבים א(

  : שמעון מונה לראש הלוחמים באסיפת עם
צא והלחם את .אתה תהיה לנשיא במקום יהודה ויונתן אחיך:ויענו כולם יחד"

   .)יג. מכבים א(".ונשמע ונעשה ככל אשר תצוה  אותנו. מלחמותינו
היות שמעון נשיא וכהן גדול כל ימיו עד כי יקום וכל היהודים והכהנים הסכימו ל"

  ..) יד. מכבים א( "נביא אמת בישראל

י השלטון "י עדת בני ישראל ולא ע"שלא כבעבר נעשה המינוי לכהן גדול ע
, )7(אמנם המנוי כמו זה של אחיו נעשה שלא לפי ההלכה . ומונה כהן ירא שמים,הזר

  .בואהאך הודגש שהמנוי הינו זמני עד לחידוש הנ
  :ועל שמעון נאמר

ויבער את . ויחזק את ידי שומריה' וידרוש את תורת ה. וצדקה הרבה לעניי עמו"
  ..) יד. מכבים א( הפושעים כליל 

  

הוא הוכיח את .  צרוף לחימה בשטח ומדיניות-שמעון המשיך בשיטת אחיו יונתן
הנהגתו . נתןיכולתו בשני התחום האלו כאשר תיפקד ותימרן יחד עם אחיו יהודה ויו

. אך בהם ביסס את השושלת החשמונאית,)134 - 142(נמשכה שמונה שנים בלבד 
גדלה הצלחת , ככל שמאבק הדמים על השלטון בממלכה הסלוקית נמשך והחריף
בימי נשיאות . החשמונאים  שהלכו מחיל אל חיל בעוד הסלוקים הלכו מדחי לדחי

וזאת ,ה ובחלקים מארץ ישראלשמעון הכירו הסלוקים בשלטון החשמונאים ביהוד
  . ) 142שנת (כאשר שיחררו את יהודה מהעלאת מיסים להם 

שנה ראשונה -ומאז החלו לכתוב בספרים ובשטרות.הוסר עול נכרים מישראל"
  .)יג. מכבים א( ."שר צבא ונשיא היהודים,לשמעון הכהן הגדול

שם לא יזרק י בית הדין של הפרושים כדי ששם ה"במשך הזמן בוטלה כתיבה זו ע
   )9(. יחד עם השטר שנפרע

  

. עברו עשרים וחמש שנים מתחילת המרד ומדינה יהודית עצמאית קמה
  . אבי המרד ובניו שפעלו לא שיערו שכך יהיה

 -שגם הוא לא שיער שמרועה צאן יהפך לראש כמעט,כה אמר דוד המלך
  : מעצמה ולנעים זמירות ישראל

ָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכי כל ַּבָּׁשַמִים  ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּו'ְלָך ה.יא
  ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכל ְלראש 'ּוָבָאֶרץ ְלָך ה

ְוָהעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶניָך ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכל ּוְבָיְדָך ּכַח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך .יב
  .) יב-.יא. ים א כטדברי הימ( .ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלּכל
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  שמעון החשמונאי
  מערכה מדינית

למלכי ) 142בשנת (בעקבותיה פנו הרומאים .שמעון חידש את הברית עם רומא
 שליטים במדינות שונות ודרשו מהם שלא 20והסלוקים והספרטאים ולעוד , מצרים

  )10 (.ינקטו פעולות עוינות נגד היהודים ושלא יתנו מחסה לפליטים מדיניים מיהודה
לשם הבנת משמעות פנית הרומאים רצוי לשים לב לעובדה שארבע שנים לפני 

  .  שהיתה מעצמה)146בשנת (הפניה החריבה רומא את קרתו 
  

  מערכה צבאית
, בתקופת יונתן כבש. שמעון שימש בתפקידים צבאיים שונים ליד אחיו יהודה ויונתן

גדולה ביותר כיבוש בתקופת כהונתו היתה הצלחתו ה.שנית את יפו, בין השאר
לאחר הכיבוש טוהרה מדינת . לאחר מצור ממושך) 11(מבצר החקרה שבירושלים 
 דרש לפנות את - שוב בשם אנטיוכוס-שליט סלוקי.יהודה מחילות הסלוקים

השליט איים במלחמה אם .את גזר ואת יפו ולשלם קנס סכום גבוה,החקרה
  .וותה בהכרזה רבת משמעותתשובתו השלילית של שמעון ל. התביעות לא תיענינה

  

בנוגע לזכותנו על ארץ -כיהודי נאמן לעמו ולארצו-הכרזת שמעון
  :לדורנו ועד סוף כל הדורות, ישראל מהדהדת לדורו

שבנו לרשת את ארץ אחוזת אבותינו ולא ארץ נכריה : ויען שמעון ויאמר"
 אויבנו שדדו את נחלתנו ויאחזו בה.ואין לזרים חלק ונחלה בתוכה.לקחנו

  ".    הצליח את דרכנו ואת נחלת אבותינו לקחנו ונשב בה ' ה. בלא משפט
  .)טו.מכבים א(

  

שמעון . כתגובה ציוה השליט הסלוקי על מפקדיו לפתוח במלחמה נגד החשמונאים
  .  צבא הסלוקים נחל כשלון מחפיר. הטיל את ניהול המלחמה על בניו יוחנן ויהודה

  

  הרחבת שלטון החשמונאים
ונות בשדה הקרב וההצלחות במדיניות הצליחו יונתן ושמעון לצרף עקב הנצח

את דרום השומרון ואת :לממלכת החשמונאים שטחים ברחבי ארץ ישראל
השתלטות :ההישגים הגדולים ביותר היו .עפרים ואזור עקרון,רמתיים,לוד:הפלכים
מה , ) די אויבי יהודה המכבי אך נפל שנית בי"שנשרף בשעתו ע(והנמל שלה ,ללא קרב,על יפו

שהיו בעבר , כן נכבשו אשדוד ואשקלון.וגזר)11(מבצרי החקרה  ועל,שאיפשר מוצא לים
כבשו החשמונאים ישובים שבמישור החוף מסולם צור ,בנוסף.מרכזי הפלישתים

  .   במסעיו הצבאיים הגיע יונתן עד דמשק. שבלבנון ועד גבול מצרים
  

  . שאותו מינה כנציב באיזור זה) 134וב בשנת תלמי בן חב(חתנו י "שמעון נרצח ביריחו ע
י יהודים כמו הרצח של גדליהו בן אחיקם בן שפן שיהודים רצחו "רצח זה בוצע ע

  .)ירמיה פרק מא( .) 586נחרב בשנת ( לאחר חורבן בית ראשון   שנה452אותו לפני 
  

  על תקופת שלטון שמעון
וטוב ורצוי היה . לעמוויעש אך טוב . ותשקוט הארץ ממלחמות בכל ימי שמעון

  .. ) מכבים א יד(" שלטונו כל ימיו
  

  :אך באופן שלטונו הלך בדרכי דוד מלך ישראל,אמנם שמעון לא מונה למלך

  ַוִּיְמלְך ָּדִוד ַעל ָּכל ִיְשָרֵאל וְַיִהי ָדִוד עֶשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו
  .)טו. שמואל ב ח(
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