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החיילים היהודים של 
טיטוס ושל יורשיו, 

קיסרי רומא
שירות צבאי יהודי בצבאות האימפריה הרומית*

חגי אולשניצקי

היהודית  ההתגייסות  תופעת  של  האפשר  ככל  מלאה  תמונה  לגבש  מנסה  זה  מאמר 
לצבאות רומא. המאמר יבחן ממצאים מכל תקופות האימפריה, בניסיון לאתר סממנים 
ביחידות  שירתו  יהודים  האם  השאלות,  ייבחנו  עוד  התופעה.  של  לרציפותה  וקווים 
ייעודיות, והאם יהודים ששירתו בצבא, יכלו לשמור על מצוות הדת היהודית, או לקיימן 

כפי שמצאו זאת לנכון. 

נהרגו  מכן  שלאחר  השנים  בארבע  ברומא.  הגדול  המרד  ביהודה  פרץ  לספירה   66 בשנת 

עשרות ואולי אף מאות אלפי יהודים, ובסיומן הוחרב בית המקדש – מרכז החיים, התרבות 

והדת היהודיים – בידי טיטוס, מצביאה של רומא ולימים קיסרה. בעקבות האירועים הללו 

התקבעה בעם ישראל התפיסה כי האימפריה הרומית היא אימפריה רשעה,א וכי אין רשע 

מטיטוס קיסרה.ב בעשורים שלאחר מכן, היחסים בין שני הצדדים היו רוויי טינה ועוינות, 

המאמר הוא הרחבה של עבודה פרו־סמינריונית שנכתבה באוניברסיטת בר־אילן בקורס "דת, עבודת אלים   ∗

ופולחן אלילים ביוון וברומי" בהנחיית פרופ' יוסף ליברזון בשנת הלימודים תשע"ד. 
 .http://www.yeshiva.org.il/midrash/637 ,"ראו פירוש הרב דוד חי הכהן לשיר "מעוז צור ישועתי א 

באשר ליחסם של חז"ל כלפי טיטוס ראו: משגב )2012(, עמ' 29.
בתלמוד הבבלי נאמר: "יצא קול מהשמים ואמר לטיטוס: 'רשע, בן רשע בן בנו של עשו הרשע'". גיטין, נ"ו,  ב 

ע"ב.
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שהגיעו לשיאן בשתי נקודות: במרד התפוצות, ב־116 לספירה, ובמרד בר כוכבא, ב־132 

כוכבא שהביא  בר  חיסול מרד  כבד בעת  כולל טבח  דוכאו באכזריות,  לספירה. המרידות 

קץ לקיום יהודי משמעותי ברחבי ארץ ישראל, והטמיע בקרב היהודים לדורותיהם שלילה 

של כל הקשור לקיסרות הרומאית. מבחינה מעשית, תפיסה יהודית זו הייתה אמורה לגרום 

במוסדותיה,  תפקידים  ממילוי  ולהתרחק  לרומא  מסייעת  יד  מלהושיט  להימנע  ליהודים 

ובמיוחד משירות בצבאותיה. אולם מתברר שתפיסה זאת לא הייתה גורפת. יהודים שירתו 

אף  על  בדיכויו.  וכשותפים  במהלכו,  גם  אלא  הגדול,  המרד  לפני  רק  לא  רומא  בצבאות 

הבאים,  גם בעשורים  רומא  חלק מצבאות  היו  יהודים  הרומאים,  בידי  בית המקדש  חורבן 

כולל בשעת מרד בר כוכבא ודיכויו, ואף לאחר הריגתם או הגלייתם של רבים מהיהודים 

תושבי הארץ. 

לפני שנדון בסוגיה הכללית יש לבחון את ספרות המחקר כדי למצוא את החסר ולהבין 

את הבעיות שבה. הכתיבה הקיימת מתחלקת לשני סוגים: מאמרים הדנים בתופעה באופן 

כללי, וניתוחים פרטניים של כתובות וממצאים ארכיאולוגיים. המאמרים הכלליים מבקשים 

יהודי אכן התקיים, אך מסתפקים בהבאת מקורות ספורים בלבד כראיה  להוכיח ששירות 

ולרוב מזכירים ממצאים  לכך. הניתוחים הארכיאולוגיים מתייחסים אל הכיתוב במצבות, 

ספורים נוספים, אך אינם מתארים את התופעה במלוא היקפה. מאמר זה ינסה להיות מקיף 

בהרבה מבחינת קשת המקורות שיביא, וגם להוכיח דבר שלא נבחן קודם במחקר – רציפות 

בשירותם של יהודים בצבא הרומאי.

א. יהודים כשכירי חרב בעולם העתיק

ֵשרותם של יהודים כשכירי חרב היה נפוץ מאוד בעת העתיקה, מאות שנים לפני שרומא 

התגבשה כמעצמה וכאימפריה. אחד האופנים של שירות צבאי יהודי בעת העתיקה בצבאות 

לא יהודיים היה המושבה הצבאית. דוגמה מובהקת לכך הייתה הקהילה היהודית הצבאית 

בֵיב )אי בנילוס המצרי, בקרבת אסואן(. המגילות של ֵיב שנמצאו בסוף המאה ה־19 מלמדות 

כי ֵחיל המצב של העיר היה על טהרת היהודים. ישנו ויכוח האם אותו חיל מצב יהודי התקיים 

שם רק אחרי חורבן בית ראשון, או אף לפניו. אולם אין עוררין על כך שחיל המצב בעיר היה 

יהודי וֵשרת את מלכי מצרים; ובנפול מצרים בידי פרס, המשיך לשרת את השלטון הפרסי 

עד לכיבוש פרס בידי אלכסנדר הגדול, בשנת 333 לפנה"ס. יהודי יב לא היו היוצא מן הכלל 
בתקופה הפרסית, אלא העידו על הכלל.1

יש גם עדויות על יהודים בשורות חילותיהם של אלכסנדר הגדול ושל יורשיו. העיקריות 

בספרו  לדוגמה,  המכבים.2  ובספרי  יוספוס(  )להלן   מתתיהו  בן  יוסף  אצל  מופיעות  שבהן 
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אלכסנדר  של  בצבאו  ששירת  משולם  בשם  יהודי  ת  ַקּשָׁ על  מספר  יוספוס  אפיון",  "נגד 

של  שזכויותיהם  מצהיר  הוא  הרומאים",  עם  היהודים  "מלחמת  שלו,  אחר  בספר  הגדול.3 

יהודי אלכסנדריה הוענקו להם בתמורה לשירות בצבאו של אלכסנדר הגדול.4 לאחר תקופת 

הדיאדוכים יורשי אלכסנדר, והקצאת שטחי שליטתו של אלכסנדר לממלכות שלא פסקו 

מללחום זו בזו, נמצאו יהודים בצבאות שני הצדדים הלוחמים זה בזה – התלמיים והסלווקים. 

היהודים נחשבו שכירי חרב מעולים ונאמנים, ולפיכך גם בית תלמי וגם בית סלווקוס רצו 

וליכולתם הייתה משמעות מיוחדת במרד שחולל מתתיהו  בשירותם. להכשרתם הצבאית 

167 לפני הספירה ואילך.  בארץ ישראל נגד אנטיוכוס אפיפנס הסלווקי וגזירותיו, משנת 

אנטיוכוס אפיפנס לא היסס לטבוח ביהודים בעקבות התקוממותם נגד העבודה הזרה שנכפתה 

ובכוחותיו. הצלחת מרד החשמונאים  מזוין במלך הסלווקי  ואילו הם פתחו במרד  עליהם, 

נבעה בחלקה מהתנסותם האישית בדרך המלחמה ההלניסטית בכלל, ובזו הסלווקית בפרט.5 

אולם מתברר כי העוינּות והאיבה לא מנעו שיתוף פעולה: יוספוס מספר כי עוד בטרם קיבלו 

עצמאות מלאה בשנת 142 לפני הספירה סיפקו החשמונאים חיילים לצבאות בית סלווקוס, 
והמשיכו לעשות זאת גם לאחר שזכו בעצמאות מוחלטת.א

ישראל  שבארץ  לאחר  גם  רבים,  דורות  במשך  התלמיים  בצבא  שירתו  יהודים  כאמור, 

יהודית עצמאית, ממלכת החשמונאים. באחד האירועים החשובים השזורים  קמה ממלכה 

רב־חשיבות,  תפקיד  היהודים  לחיילים  היה  התלמיים  כבתולדות  החשמונאים  בתולדות 

המלמד על הצלחתם וקידומם בצבא זה. מתברר שיהודים שירתו לא רק כחיילים מן השורה: 

בשנת 103 לפני הספירה, מינתה קלאופטרה השלישית מלכת מצרים שני יהודים לגנרלים 

הבכור  בנה  התשיעי,  תלמי  נגד  במלחמתו  חשמונאי  לבית  לסייע  אותם  ושלחה  בצבאה, 

שפלש לממלכתם. הגנרלים סייעו בפתרון שלוש בעיות: הם הביסו את הבן המורד, ִאפשרו 

לאלכסנדר ינאי לבצר את עצמאות ממלכתו, והניאו את קליאופטרה מלנצל את המצב כדי 
להשתלט על ארץ ישראל.6

כשם שיהודים שירתו בצבאות הסלווקים והתלמיים, אין זה מפתיע למצוא מאוחר יותר 

עוד  מופלג  דת  חופש  ליהודים  אפשרה  רומא  שהרי  רומא,  של  צבאותיה  בשורות  יהודים 

בתקופת הרפובליקה המוקדמת, כאשר נתקלה בהם לראשונה.ב 

יוסף בן־מתתיהו מראה שהורקנוס סיפק סיוע ואף הצטרף אל הסלווקים במסע המלחמה שלהם נגד הפרתים.  א 

ראו קדמוניות היהודים, 13, 250–251, כרך ב', עמ' 96 ]להלן: קדמוניות[; מנדלס )1997(, עמ' 179–181.
ראו בהמשך את הפרק על יהודים בצבאות רומא. ב 
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ב. יהודים תחת שלטון רומא 

רק  לא  וזאת  בתחומה,  היהודים  מספר  את  הגדילה  רומא  של  בשליטתה  השטחים  הרחבת 

לארץ  מחוץ  היהודים  לתפוצת  האימפריה.  רחבי  בכל  אלא  ישראל,  וארץ  יהודה  בשטחי 

ישראל היו גורמים רבים, ובהם: ההגליות המוניות של יהודים מארץ ישראל בשל כיבושים 

יהודה  ממלכת  וחורבן  הספירה,  לפני   721 בשנת  ישראל  ממלכת  )חורבן  ונשנים  חוזרים 

בשנת 586 לפני הספירה הובילו לגדולות ולזכורות שבהגליות(; עבדים ששועבדו ונשלחו 

מקובל  שנעשה  תחום   – למסחר  ופנו  שהוגלו  רבים  יהודים  התיכון;7  המזרח  כנפות  לכל 

יהודים  לכך,  נוסף  התיכון;  הים  אגן  רחבי  בכל  התפזרו  עיסוקם  ובשל   – היהודים  בקרב 

שנותרו בארץ ישראל, וסבלו לא אחת כאשר הארץ לא יכלה לספק את צורכיהם הכלכליים 

והחקלאיים, חיפשו את מזלם במקומות אחרים.א 

תחת  שונות,  הערכות  ולפי  המּוּכר.  העולם  משטחי  בכרבע  רומא  שלטה  כוחה,  בשיא 

קיסרי רומא חיה ומתה עד רבע מאוכלוסיית תבל כולה. במאה השנייה לפני הספירה אסיה 

הרומאים.  בידי  שלל  נפלה  הגדולות  היהודיות  קהילותיה  על  היום(  של  )טורקיה  הקטנה 

ימינו,  של  ובלבנון  בסוריה  שליטתה  לבסס  רומא  סיימה  הספירה  לפני  הראשונה  במאה 

שבהן חיו יהודים רבים. ב־63 לפני הספירה ניצל פומפיוס את מלחמת האזרחים בממלכת 

החשמונאים כדי להגדירה אדמת חסות של רומא. בארץ ישראל חיה אז הקהילה היהודית 

הגדולה ביותר. גם במצרים, שנפלה בידי גאיוס יוליוס קיסר בשנת 47 לפני הספירה, הייתה 

קהילה יהודית גדולה. לא זו בלבד שעיקרו של העולם היהודי נשלט בידי הסנאט הרומאי, 

אלא שהיהודים היו אחוז ניכר מכלל תושבי האימפריה. ההערכות באשר לשיעורם בכלל 
אוכלוסיית האימפריה מגוונות, והן נעות בין 5 ל־15 אחוזים.ב

לא מעטים מבין היהודים הללו בחרו לשרת בגייסותיה של רומא. מניע חשוב לצעד זה 

היה השיקול הכלכלי: שכר החיילים ברומא היה טוב יחסית, וחיילי האימפריה המשוחררים 

קיבלו פעמים רבות חלקת אדמה כִגְמלה על שירותם ויכלו לפרנס את משפחתם מעיבודה.8 

העדיפו  הספירה  לפני  השנייה  המאה  בסוף  מריוס  גאיוס  שערך  הצבאיות  הרפורמות  מאז 

הרומאים לבסס את צבאם על גיוס מתנדבים מקרב האזרחים, ולא לכפות גיוס חובה. אולם 

של  המשתנים  והצרכים  במהלכן  הנפגעים  של  הרב  מספרם  המלחמות,  של  הרחב  היקפן 

דוגמת  נוספים  מכותבים  הן  מהסיבילה,  הן  ציטוטים  שליט  מביא  היהודים  לקדמוניות  לתרגומו  במבוא  א 

עמ'  א,  כרך  היהודים,  קדמוניות  מקום.  בֹכל  יהודים  למצוא  ניתן  בזמנם  כי  המציינים  ויוספוס,  פילון  סטַרּבון, 
מקגינג  ראו:  היהודית,  ובפזורה  ובמצרים  ישראל  בארץ  להתקיים  היכולים  האנשים  במספר  לדיון   ;LXXVI

)2002(, עמ' 88–106.
על הקושי לקבוע את שיעורי האוכלוסין בעת העתיקה, ועל הערכות אחדות של מספר היהודים בתקופת  ב 

האימפריה ושיעורם באוכלוסייה הרומית הכללית ראו: מקגינג )2002(, עמ' 88–106. ישראל מעריך, כי מספרם 
של היהודים בתקופה הרומית היה בין 4.5 לשבעה מיליונים, שרובם המוחלט תחת שלטון רומא. ראו: ישראל 

 .)2002(
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האימפריה אילצו אותם, ברוב התקופות, להפעיל את חובת שירות החובה הצבאי החלה על 

אזרחים;9 אף כי בחלק מן התקופות אזרח היה יכול לפדות עצמו בכסף מחובת גיוס – אך לא 

כל אדם וקהילה יכלו להרשות זאת לעצמם, או רצו בכך.10 השירות בלגיון הרומאי נשמר 

לאזרחי הרפובליקה והאימפריה הרומית בלבד. מי שלא היה בחזקת אזרח, כולל רבים מיהודי 

האימפריה, היה יכול לשרת רק בֵחילֹות העזר. שירות צבאי של עשרים וחמש שנים בחיל עזר 

ִהקנה אזרחות רומית, ניידּות חברתית, ועתיד טוב יותר לילדיו של החייל המשרת, בקבלם 

 Constitutio( "אזרחות בזכות השירות הצבאי של אביהם.11 הצו "קונסטיטוטיו אנטוניניאנה

מאחר  לגמרי,  המצב  את  שינה  לספירה   212 בשנת  קרקלה  הקיסר  שפרסם   )Antoniniana

שהוא העניק אזרחות רומאית לכל תושבי האימפריה, להוציא עבדים. בעקבות כך חל גיוס 

החובה על כלל התושבים שהפכו לאזרחים, כולל אותם התושבים היהודים שלא הייתה להם 

אזרחות עד אז.12 

ג. "מיהו יהודי", וכיצד לזהותו בקרב חיילי הצבא הרומאי?

יהודים  כי  שידוע  ואף  באימפריה,  משמעותי  אוכלוסייה  פלח  היו  שהיהודים  אף־על־פי 

גויסו והתגייסו לכוחות המזוינים של רומא, הניסיון לברר את שיעורם בצבא הרומאי נתקל 

בקשיים רבים. ראשית, האימפריה הרומית חרבה לפני כ־1500 שנים; מקורות רבים אבדו 

במהלך השנים, בין במלחמה ובין עקב הנוהג העתיק לכתוב שוב ושוב על אותם פפירוסים 

אחד  שהן  רבות,  במצבות  פגמה  קברים  שוד  של  הרווחת  התופעה  שנית,  קלף.  ואגרות 

משופעת  הייתה  הרומית  האימפריה  שלישית,  הרחוק.  העבר  ללימוד  העיקריים  המקורות 

במשרות ציבוריות, ולעיתים שימש אותו מונח להגדרה של כמה תפקידים, חלקם צבאיים 

של תפקידים  ובשימושם  חלו שינויים במהותם  השנים  גם שבמהלך  מה  אזרחיים,  וחלקם 

ושמותיהם. מכאן, שבמקרים לא מעטים קשה לקבוע אם האדם המדובר נושא משרה בעלת 

אופי אזרחי־מינהלי, או ממלא תפקיד צבאי. לפיכך גם אם נזהה את ממלא התפקיד כיהודי, 

יש  נוכל לקבוע בוודאות אם היה איש צבא. רביעית, בנוסף לאובדן מצבות וקברים,  לא 

שכן,  רומא,  של  בצבאותיה  ששירתו  יהודים  לחיילים  ומצבות  כתובות  של  בייחוסן  קושי 

מאז כיבוש ארץ ישראל בידי אלכסנדר מוקדון ב־333 לפני הספירה ועד נפילת האימפריה 

שמות  לעצמם  נטלו  רבים  יהודים  מכן,  לאחר  ואף  לספירה,  ב־476  המערבית  הרומית 

יווניים ולטיניים.13 על החוקרים הוטלה אפוא מלאכה קשה לנסות לקבוע, מבין כל האישים 

והכתובות של העת העתיקה, מי היה יהודי ומי לא. במקרים רבים הדבר איננו אפשרי כלל. 

סוגיה חמישית וחשובה במיוחד המקשה גם היא על הזיהוי היא סוגיית "מיהו יהודי" בעידן 

הרומאי. 
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השאלה מיהו יהודי היא שאלה קשה למעֶנה. בתקופת בית שני ולאחר החורבן התקיימה 

יותר. התנ"ך  ואף  וזרמים, בדיוק כמו בימינו אנו  בדת היהודית קשת נרחבת של אמונות 

אּוגד ונחתם בשלהי ימי בית שני, וחתימתו לוותה בוויכוח על הרכב הספרים שייכללו בו. 

הוויכוח בדבר המצוות והמסורות שיש לשמור היה יום־יומי. כיתות שונות, דוגמת האיסיים, 

כתבו לעצמן ספרי קודש שאינם כלולים כיום בתנ"ך ושמרו באדיקות ובהחמרה על מצוות 

ואימצו  יוון  בתרבות  נטמעו  אחרים  ישו.  את  לאמונתם  הוסיפו  יהודים־נוצרים  הכשרּות. 

בכינוי  שהשתמשו  רבים,  יהודים  היו  רומאיים.  גם  מכן  ולאחר  יווניים,  ומנהגים  שמות 

גנאי, מתייוונים, לתיוג אנשים אלה, שרבים מהם לא שמרו על כשרות ועל מצוות אחרות, 

שנתפסו כיסודיות ביהדות התקופה. מגוון הזהויות היהודיות בא לידי ביטוי בשרידיהם של 

בתי כנסת מתקופת רומא שקיבלו כל עיצוב אפשרי: צנוע וסגפני, מפואר ועתיר עיטורים 

וציורים, ואף כזה המכיל ייצוגים מגלגל המזלות. לנוכח העדויות לגיוון הרב ביהדות, אין 

מנוס מלהגדיר יהודי כמי שמוצא הוריו יהודי, שנולד לקהילה יהודית, או שהתהדר בהיותו 

בן הדת היהודית.14 

יש לציין, כי בתקופות שונות בעת העתיקה היו זרמים ביהדות שעודדו גיור. החשמונאים 

– ובמיוחד אלכסנדר ינאי – הגדילו לעשות בכך שלחצו על לא־יהודים, למשל האדֹומים, 

להתגייר. כוח המשיכה של היהדות, ונכונותן של קהילות מסוימות בימי האימפריה הרומית 

לגייר ולקבל גרים, הרחיבו כנראה מאד את מספר היהודים באימפריה.א גרי צדק )שבחרו 

רבים  הפולחן.  ולצורות  לטקסים  חדשים  גוונים  הכניסו  שבכפייה  וגרים  מרצון(  להתגייר 

לקבוע  החוקרים  על  היא  אף  שמקשה  עובדה  הלא־יהודי;  המקורי  שמם  על  שמרו  מהם 

שייכו  וכתובות  קברים  בדיקת  במהלך  צבא.  אנשי  ובכללם  רבים,  של  הדתית  זהותם  את 

החוקרים בוודאות כתובות מסוימות ליהודים – כאלה שצוין תפקידם בבית הכנסת, ששמם 

האחד  לאל  הקדשה  או  מנורה  דוגמת  יהודיים  סמלים  קברם  על  שיש  או  ספק,  ללא  יהודי 

והיחיד. יש גם קברים וכתובות אשר מיוחסים ליהודים על סמך מוצא גיאוגרפי, נישואין 

של הקבור או קרוביו ליהודי)ה(, או לחלופין ֵשם שעשוי להיות של יהודי, אך לא בהכרח. 

ד. יהודים בצבאות רומא

האימפריה  רצופות.  שנים  מ־700  יותר  במשך  גדולות  יהודיות  בקהילות  שלטה  רומא 

הרומית דיכאה באכזריות את מרידות היהודים במהלך כמה עשרות שנים במאות הראשונה 

העלייה במספר היהודים עוררה בקרב האצולה הרומית תחושת איום מפני היהודים והתפשטות דתם. קאסיוס  א 

היהודים מרומא,  לגרש את  הכוח המניע מאחורי החלטת הסנאט  הייתה  זו  טוען שחרדה   )Cassius Dio( דיו 
בראשית המאה הראשונה לספירה. על כך ראו: רוקח )2014(; ברקלי )1996(, עמ' 415–417.
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היו  אחרים.  מתמרדים  כלפי  מתגובותיה  באכזריותו  שונה  היה  לא  זה  דיכוי  אך  והשנייה, 

אמנם תקופות של התנכלות ליהודים, כמו ההחלטה לגרשם מהעיר רומא ב־19 לספירה, אך 

ברוב תקופת השלטון הרומאי, על כל משטריו והנהגותיו, שררה גישה נוחה כלפי היהדות 
והיהודים, ולא אחת הם אף נהנו מפריבילגיות.15

העידן  בני  בקרב  מקובלת  שהייתה  בתפיסה  מקורו  היהודים  כלפי  הנוח  שהיחס  ייתכן 

ידעו  הרומאים  יותר.  טוב  גם  הוא  יותר  קדום  שמשהו  ככל  כי  הרומאים,  ובהם  העתיק, 

שהיהדות היא דת קדומה, ולכן כיבדו אותה. אפילו טיטוס, מחריב בית המקדש, לא התגאה 

ינציח את העובדה שהמקדש נשרף בניגוד  ודאג שיוספוס פלביוס בן חסותו  זה,  במעשהו 

זה היא שאין להתגאות  ובעיקר באשמת המורדים. הסיבה לכתב הגנה  לפקודת המצביא, 

בהחרבתה של שכיית חמדה עתיקה ומכובדת, במיוחד אם היא יקרה לרבים כל כך מנתיניך.א 

אין ספק שיוספוס, שהיה במידה רבה "קול אדוניו", לא היה חוזר על גרסה זאת שוב ושוב 

אילו טיטוס היה מתגאה בהחרבת המקדש. 

וברוב  הרפובליקה  בכל תקופת  פולחן  חופש  ליהודים  ִאפשר  הרומאים  של  הנוח  יחסם   

תקופת האימפריה. כך למשל הם זכו להקלות מס ולְפטֹור מפולחן הקיסר מסיבות דתיות. כל 

עוד בית המקדש התקיים, דרישתם היחידה של הרומאים בהקשר הפולחני, הייתה שהיהודים 

יחס מועדף  בו קורבן לאל, לתפארת הקיסר. בתקופות מסוימות היהודים אף קיבלו  יעלו 

לוקיוס  הקונסול  פטר  הספירה,  לפני   49 בשנת  צבאי:  משירות  בפטור  רבות  פעמים  וזכו 

 )Dolabella( לנטולוס יהודים מחובת השירות. חמש שנים לאחר מכן הוציא הגנרל דולאבלה

צו דומה, לבקשת הורקנוס השני.ב גם גאיוס יוליוס קיסר ויורשו אנטוניוס, במאה הראשונה 

לפני הספירה, נתנו ליהודים פטור משירות צבאי לתקופות מסוימות.ג עם זאת, כל הפטורים 

היהודים,  גורף לכלל  פטור  היו משום  ולא  זמן קצובים,  ולפרקי  מוגדרות  ניתנו לקהילות 

בוודאי ובוודאי לא לכל בעלי האזרחות הרומית שביניהם. נוסף לכך, את הפטור צריך היה 

לחדש או לאשרר מדי כמה שנים. הפטורים משירות צבאי שיוספוס מזכיר הם מתקופת סוף 

הרפובליקה ומימיהם של יוליוס קיסר ואוקטביאנוס. בזמנם של קיסרים מאוחרים יותר, לא 

הוענקו פטורים דומים.16 

למשל, אמו של קונסטנטינוס תהתה מדוע בנה בחר בנצרות ולא ביהדות, שהרי היהדות היא דת עתיקה  א 

זו הייתה אחת הסיבות ליחסו האוהד של  50; חוקרים רבים טענו שגישה  )1995(, עמ'  ומכובדת. ראו קלינברג 
יוליאנוס כלפי היהודים. ראו: אדלר )1893(, עמ' 595. 

ראבילו )1987(, עמ' 90 הערה 353 ב;. על הפטור שנתן יוליוס קיסר ליהודים ביהודה ראו: קדמוניות, 14,  ב 

204, כרך ג', עמ' 135; על בקשתו של הורקנוס מדולאבלה בעניין פטור משירות של יהודי אסיה ראו: קדמוניות, 
14, 223–227, כרך ג', עמ' 137; על הפטורים שלנטולוס חילק באסיה ובאלכסנדריה ראו: קדמוניות, 14, 230, 

238–236, כרך ג', עמ' 137–138.
קסטריטיוס )2002(, עמ' 58; רוקח )2014(, עמ' 17; על הפטור משירות צבאי שקיבלו יהודים אזרחי רומא  ג 

בסארדיס ראו: קדמוניות, 14, 231–235, כרך ג', עמ' 137–138; על הפטור משירות שקיבלה קהילת אפסוס ראו: 
קדמוניות, 14, 234, כרך ג', עמ' 138.
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העדויות המוקדמות ביותר לשירות יהודי בצבא מצביעות דווקא על כך שיהודים שירתו 

לא רק כיחידים, וכי בתקופות שונות פעלו יחידות "יהודיות", או כאלה שהיו בהן יהודים 

ובו הוא מכיר  בן אלכסנדרוס,  יוספוס מצטט מכתב תודה מיוליוס קיסר להורקנוס  רבים. 

לו  וסייעו  באלכסנדריה  קיסר  של  לצבאו  נספחו  אשר  אנשיו,   1,500 ושל  שלו  בגבורתם 

בלחימתו שם.17 יוספוס גם מספר, כי הורדוס תמך באנטוניוס במלחמת האזרחים ברומא, 

לצאת  מיהר  הורדוס  הספירה(,  לפני   31( אקטיום  בקרב  האחרון  של  תבוסתו  לאחר  אולם 

לרודוס כדי לפגוש את אוקטביאנוס המנצח ולשכנעו להשאירו על כס המלוכה, אף־על־

פי שתמך ביריבו. הורדוס ניסה לשכנע את אוקטביאנוס, בין היתר, באמצעות הטיעון, כי 

תמיד, ובכל תנאי, הוא נותר נאמן למיטיבו, יהא אשר יהיה, וביקש להוכיח זאת בהצביעו 

על הסיוע של חילות העזר )יחידות מצבאו( שסיפק לצבא אנטוניוס. אמנם בצבא הורדוס 

לאנטוניוס  שסייעו  מהחיילים  חלק  לפחות  כי  להניח  אפשר  אך  רבים,  חרב  שכירי  שירתו 

רוב  בדומה להרכבו של  היהודים,  על טהרת  היו  אף שחלק מהיחידות  וייתכן  יהודים,  היו 

הצבא ההרודיאני.א במקום אחר אצל יוספוס, וגם אצל ההיסטוריונים סווטוניוס וטקיטוס, 

מופיעות עדויות לגיוסה של יחידה יהודית גדולה מאזור גיאוגרפי אחר. בשנת 19 לספירה 

הורה הקיסר טיבריוס לגייס 4,000 יהודים תושבי העיר רומא לשרת בסרדיניה. הדבר מעלה 

את האפשרות שיהודים גויסו לעיתים כיחידות מּוְבנות חדשות, או שצורפו ליחידות ותיקות 

שהיו על טהרת חיילים יהודים.18 

יהודים  של  השירות  תופעת  ביהודים.  הרומאים  מלחמות  מימי  מגיעות  אחדות  עדויות 

מתאיוס  הרומאי  החייל  של  השחרור  בתעודת  נחשפת  הגדול  המרד  בזמן  הרומאי  בצבא 

החתומים  מהעדים  ושלושה  מתיאוס  נאפולי.  שבקרבת  בסטביאי  שנמצאה  לספירה(,   68(

כקיצור  לרוב  היהודים,  בקרב  נפוץ  נחשב  מתאיוס  השם  סוריה;  תושבי  היו  התעודה,  על 

ל"מתתיהו", ואופן האיות של שמו של חייל זה היה מקובל יותר בקרב היהודים, ושונה מן 

המקובל בקרב הגויים. אף שהשתחרר מהלגיון כאזרח, נראה שמתאיוס לא היה אזרח בשעה 

שגויס; הוא השתייך בתחילה ליחידת נחתים, שהשירות בה לא חייב אזרחות, וממנה הועבר 
ללגיון.19

לשעבר.  צבאיות  ממושבות  הרומאים  קיבלו  בארץ  במורדים  במאבקם  פעילה  תמיכה 

מדובר במושבות שהורדוס הקים בזמנו עבור יחידות משמר משרתות, או עבור משוחררי 

שירותם.  סיום  לאחר  רומאים  צבא  ותיקי  עבור  שנוסדו  מושבות  של  במתכונת  צבאו, 

סבסטיה השומרונית והמושבה הצבאית היהודית בתל שוש, לא הרחק ממגידו, הן דוגמה 

לכך. הנאמנות לרומאים עברה מאבות לבנים ולנכדים. ואכן, כשבעים שנים לאחר תקופת 

זהותם  את  במפורש  מציין  יוספוס  אחרים  רבים  במקומות  אך  החיילים,  של  מוצאם  מוזכר  לא  זה  במקרה  א 

יהודים. ראו:  ליוליוס קיסר במצרים, הם  חיילי צבאו של אנטיפטר, שסייע  כי  הוא כותב  היהודית. כך למשל 
מלחמת היהודים, ספר א, פרק כ', א, עמ' 85.
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של   )Auxilia )אוקסיליה,  העזר  ליחידות  חייליו  של  וניניהם  נכדיהם  התגייסו  הורדוס, 

צבאות רומא, ויישוביהם שימשו בסיסי אספקה עבור הרומאים. היישוב תל שוש אף שימש 

את הרומאים למפקדתם בעמק יזרעאל. מושבות צבאיות אלה הוכיחו אפוא את חשיבותן 
לרומאים שנים רבות לאחר הקמתן.20

נוסף לרמת החייל הבודד המשרת, וליישוב הנותן תמיכה לוגיסטית במלחמה במורדים, 

הגייסות  לכלל  והצטרף  ביהודה  החסות  משטר  את  שייצג  יהודי  צבא  גם  מוצאים  אנו 

הרומאיים בניסיון לדכא את המרד הגדול. אגריפס מלך יהודה התנגד למרד ברומא. הוא 

יותר צירף את צבאו לגייסות הרומאיים בפיקודו  ניסה לדכא אותו בעודו באיבו, ומאוחר 

של ססטיוס, ולאחר מכן לצבאות אספסיאנוס וטיטוס בנו, שהגיעו לארץ להמשך המלחמה 
במורדים.א

בצבאות רומא שהיו שותפים לדיכוי המרד הגדול אנו גם מוצאים יהודי בתפקיד צבאי־

פיקודי בכיר ביותר. יוספוס, אשר סיפורו דלהלן נתמך בכתובות נוספות, מגולל את קורות 

חייו של מי שהיה כנראה החייל היהודי המצליח ביותר: טיבריוס יוליוס אלכסנדר, צאצא 

למשפחה יהודית עשירה מאלכסנדריה, שנשא באזרחות רומאית מלידה. האזרחות והכסף 

קיבל  כך  אחר  ורק  בצבא,  שירותו  החל  הוא  רבים  כמו  טובה.  זינוק  בנקודת  אותו  הציבו 

תפקידים אחרים. הוא מונה לנציב יהודה ב־46 לספירה, וכיהן בתפקיד זה במשך שנתיים. 

)Corbulo( במסע המלחמה בארמניה, וב־66  ב־63 מונה למפקד המטה של גנרל קורבולו 

מונה בידי ֵנרון למושל מצרים.21 שם הוא דיכא באכזריות יוצאת דופן את המרד של הקהילה 

היהודית באלכסנדריה, קהילתו שלו.22 המפקד היהודי הציל את העשירים בלבד, עדות לכך 

שתודעתו המעמדית הייתה חזקה מזו היהודית. יוספוס מתאר אותו כיהודי שלא הלך בדרכי 

על  ברומא.  האזרחים  במלחמת  טיטוס  ולבנו  לאספסיאנוס  חבר  יוליוס  טיבריוס  אבותיו.23 

תמיכתו זו קיבל תמורה ומונה לראש מטהו של טיטוס במסע המלחמה לדיכוי המרד הגדול 

יוליוס נקט אמצעים אכזריים כלפי היהודים, אך בדומה  יוספוס, טיבריוס  70. לפי  בשנת 

ליוספוס עצמו, התנגד גם הוא להחרבת המקדש. ייתכן שהתנגדותו נבעה מעצם יהדותו, 

ואולי בשל כך שאביו הוא שתרם את ציפוי הזהב לתשעה משערי מתחם המקדש.24 לאחר 

תפקיד   –  )Praefectus Praetorio( פרפקטוס  לפרטוריאן  מונה  הוא  ביהודה,  המלחמה  מסע 

שבתחום הצבאי הקנה לו מעמד של שני לקיסר בלבד. טיבריוס היה כנראה היהודי המצליח 
ביותר ברומא, ואחד המצביאים היהודים המצליחים מעולם.25

יהודים ניצבו אפוא משני צידי המתרס בימי המרד הגדול. כך היה גם לאחר מכן, בזמן 

מרד בר כוכבא. עדות לכך היא תעודת שחרור של חייל שהן שמו הוא יהודי ללא ספק, והן 

על ניסיון הדיכוי המוקדם ראו: מלחמת היהודים, ב, י"ז, ד–ה, עמ' 170; ו־ י"ז, ח, עמ' 171; על צבא אגריפס  א 

של  הרומאי  תיאור הצבא  על   ;177 עמ'  ט,  י"ח,  ב,  היהודים,  :מלחמות  ראו  ססטיוס  של  הרומאי  החֹובר לצבא 
אספסינוס, כולל צבא אגריפס שמצטרף אליו: מלחמות היהודים, ג, ד, ב, עמ' 198.
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מוצאו הגיאוגרפי מתאים לסברה: זהו בר־שימשו קליסטנס )קליסטנס הוא התרגום ליוונית 

וינדליקורום"  הראשון  "הקוהורס  העזר  יחידת  עם  נמנה  אשר  מקיסריה,  בר־שימשו(  של 

ברומניה  נמצאה  לספירה,   157 משנת  שלו,  השחרור  תעודת   .)Cohors I Vindelicorum(

)דקיה העתיקה(. אם בר־שימשו שירת עשרים וחמש שנים, כמקובל בכוחות העזר בצבא 

הרומאי, פירוש הדבר שגויס ב־132 לספירה, זמן מרד בר כוכבא, בעת שיחידת מילואים זו, 
שמקורה בגרמאניה, חנתה בארץ.26

מן המאה השנייה, לאחר דיכוי מרד בר כוכבא, יש בידינו עדויות טקסטואליות חזקות 

חיבור   ,)Historia Romana( רומאנה"  ב"היסטוריה  קאסיוס,  דיו  בצבא.  יהודים  לשירות 

גרסה  מביא  לספירה,  השלישית  המאה  של  הראשונים  העשורים  בשלושת  עמל  שעליו 

לנאומו של מרקוס אורליוס בפני חייליו, ערב הקרב נגד אבידיוס קסיוס המתמרד )בשנת 

175(. הקיסר דיבר בנאומו על חולשת הצבא הרומאי המזרחי שמולם: "אתם, לפחות, אחיי 

החיילים, אמורים להיות במורל גבוה. ללא ספק, קיליקים, סורים, יהודים ומצרים מעולם 

לא הוכיחו עליונותם עליכם, ולעולם גם לא יוכיחו, גם אם יצליחו לגייס רבבות רבות מכם, 

כפי שהיום הם מעטים מכם" ]תרגום שלי, ח"א[.27 מרקוס אורליוס ביקש אפוא להרים את 

המורל ולהלהיב את חייליו על־ידי הצגת כוח האדם המזרחי, המרכיב את צבאו של אבידיוס 

קסיוס – כולל היהודים שמשרתים בו – כנחות מן הצבא המערבי. גם אם הנאום במציאות 

שהיו  ותפיסות  השקפות  בו  שילב  שהכותב  להניח,  סביר  שבספר,  לגרסה  זהה  היה  לא 

איור 1. תחריט של שער טיטוס לפני שיפוצו במאה ה־19
על  עימם. אפילו בקרב הצבא הרומאי הצר  לזהות את המנורה, שנלקחה מהמקדש כחלק מהשלל שנשאו הרומאים  ניתן 
ירושלים במרד הגדול, היו יהודים, ובראשם ראש מטהו של טיטוס, טיבריוס יוליוס אלכסנדר. אביו של אותו מצביא יהודי, 

תרם את ציפוי הזהב של שערי המקדש, שנים מספר קודם לכן.
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מקובלות בתקופה. עם זאת, נראה שאין הדברים מתארים נכונה את הנעשה בשטח, כי ידוע 

לנו שמרקוס אורליוס העביר יחידות מצבא המזרח אל דקיה ופנוניה )רומניה והונגריה של 

ימינו(, שהיו אזורים מרדניים וקשים לשליטה, מה שמוכיח את אמונו ביכולת הטקטית של 

הצבא המזרחי ואת ההערכה האמיתית שרחש לחיילים ששירתו בצבא זה.28 ואכן, הממצאים 

הארכיאולוגיים בפנוניה מעידים על השתתפות יהודית ביחידות הצבא שם. אמנם באזור לא 

נתגלו ממצאים יהודיים רבים, אך אחדות מהכתובות שנחשפו שם ומיוחסות ליהודים, הן 

של חיילים.29 הממצאים מתייחסים לזמנו של הסיפור לעיל, ולמאתיים השנים שלאחר מכן.

של  מספרם  מאוד  גדל  אכן  ב־212  האזרחות  קבלת  לאחר  כי  עולה  שונות  מעדויות 

היהודים בצבא הרומאי. כך למשל, מסופר ב"היסטוריה אוגוסטה" )Historia Augusta( כי 

החיילים שהקימו מצבה לקיסר גורדיאן השלישי )מת בשנת 244( על־יד מחנם בקירֶקסיום 

)Circesium(א – חלק מפרס דאז – כתבו עליה הקדשות בשפות שהעידו על מוצאם: "והם 

הוסיפו כיתוב על ההישגים הבאים באותיות יווניות, לטיניות, פרסיות, יהודיות ומצריות" 

גולן  ראו  ופרת.  ַחּבּור  הנהרות  במפגש  בסוריה  הנמצאת  היום,  של  בוֶסירה  העיר  כנראה  היא  קירֶקסיום  א 

)2004(, עמ' 122.

 איור 2. קטע מעמוד טריאנוס, המתאר חיילים רומאים הנלחמים במערכה בדקיה,
שנערכה בראשית המאה השנייה לספירה.

 ציודם דמה לזה שעטו החיילים הרומאים במרד הגדול, 66–73 לספירה, 
במרד התפוצות, 116–117 לספירה, וגם במרד בר כוכבא, 132–135 לספירה.
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]תרגום שלי, ח"א[.א אין ספק שיש בכך משום עדות כי מספרם של היהודים בשורות הצבא 

היה רב למדי, שאם לא כן זכות זו לא הייתה ניתנת להם. עדות אחרת, מסוף המאה השלישית 

בבית  קבורה  במערת  הקיר  על  שנמצאה  ארכיאולוגית  עדות  היא  הרביעית,  תחילת  או 

שערים. מדובר בחרותת של אדם, שמניחים כי שירת בצבא, אך הועלתה גם הטענה שהציור 

מעיד שהיה גלדיאטור, ולאו דווקא חייל. שמו של האיש גרמאנוס יצחק התדמורי, ובגלל 

מקום קבורתו ושמו מאמינים שהיה יהודי. באתר הארכיאולוגי עצמו רשּות הטבע והגנים 

מציינת על הקבר כי היה גלדיאטור. אני סבור שהציור שנמצא במערת הקבורה מעיד כי 

מדובר בחייל רומאי, משום שבגדיו מעוטרים בשני פסי רקמה דמויי כותפות שהיו נפוצים 

בשורות הצבא הרומאי המאוחר. יתרה מזו, הוא מצויד בכידון, כלי נשק ששימש את חיילי 
הצבא הרומאי, ובדרך כלל לא אפיין גלדיאטורים.ב

מן המאה הרביעית יש במקורות עדויות גם לשירותם של יהודים ביחידות שהיו על טהרת 

בהם,  המוזכרות  הדמויות  ושל  זאת,  מתקופה  ממצאים  שני  של  ליהדות  זיקתם  יהודים. 

אמנם שנויה במחלוקת, אך עדיין מומחים שונים מזהים באחד מהם, או בשניהם, סממנים 

 )Lucifer of Cagliari( מקאליארי  בלוציפר  קשורה  העדויות  משתי  המוקדמת  יהודיים. 

הוצבה   )Iudaeorum militem( יהודית  צבא  יחידת  לוציפר,  לדברי  קיצוני.  אנטי־אריאני 

בכנסייה  לספירה.   356 בשנת   ,)Theonas( תאונאס  סנט  כנסיית  את  ותקפה  באלכסנדריה 

באימפריה.  האנטי־אריאני  החוג  ראש   ,)Athanasius( אתאנאסיוס  הבישופ  מחסה  מצא  זו 

כתבי אתאנאסיוס מציינים שהוא וחסידיו הותקפו בידי לגיונרים, אך אינם מתייגים אותם 

כיהודים. לוציפר מייחס זהות יהודית ליחידה, אך מדבריו ניתן להבין שהוא־עצמו מפקפק 

לקיסר  מפנה  שהוא  תוכחה  בדברי  הטבח.  את  שביצעו  הם  היהודים  שהחיילים  באפשרות 

נכנסו  שהיהודים  "תוכיח  היתר:  בין  כותב,  הוא  הפעולה  עצם  בדבר  השני  קונסטנטיוס 

לבזיליקה עם הנשק, ושהם הרגו מספר מסוים ]של אנשים[".30 מחד גיסא, אפשר להסיק 

מנוסח הדברים, שלוציפר מרמז, כי יחידה אחרת היא שביצעה את המעשה, וכי אין להטיל 

יוונית, לטינית  יוכלו לקרוא, בשפות  גולן תרגם את הטקסט הלטיני כך: "והוסיפו כתובת באופן שכולם  א 

ובניגוד למקור מחליף   ,)litteris( ופרסית ובעברית ובמצרית, לאמור". תרגומו משמיט את המילה "אותיות" 
בעברית,  הוא  הכיתוב  אם  ברור  לא  הלטיני  המקור  שמן  משום  משמעותי,  הוא  ההבדל  "שפות".  במלה  אותה 
עמ'   ,2 לד,   ,)2004( גולן  ראו:  ליהודים.  ייחוסו  הוא  זה,  בהקשר  שחשוב  מה  שתיהן.  בין  שילוב  או  בארמית, 

138–139; רוקח )2014(, עמ' 28–29; שטרן )1980(, עמ' 634. 
אם היה מדובר בלוחם בזירה, אזי הוא היה יכול להיות אך ורק ונאטור )Venator( – לוחם שהתמחה בלחימה  ב 

בחיות טרף, אשר השתמש בכידון ולבש טוניקה דומה לזאת של חיילים. לציור שעל קיר מערת הקבורה ולהסבר, 
ראו: ספראי )תשס"א(, עמ' 74; לשם השוואה, ראו את הפסיפס פיאצה ארמרינה )Piazza Armerina(, שנמצא 
 Villa Romana Del( שלושה קילומטרים ממקום בשם זה בסיציליה, בחורבות הווילה רומאנה דל קאזאלה 
Casale(. פסיפס זה מתוארך למאה הרביעית לספירה, ובחלקו מתוארים חיילים  הצדים חיות טרף. חלק מהפסיפס 
מופיע על כריכת ספרם של סבין, ון ֵויס וויטבי )2007(; על הצבא הרומאי המאוחר, ראו: סאת'רן ודיקסון )1966(, 
נוספת על הדיון בחרותת,  )2009(, עמ' 45–56; להרחבה  נוסוב  ונאטורים, ראו:  במיוחד עמודים 89–126. על 

בזהותו של הקבור, ובמקצועו ומוצאו, ראו: אולשניצקי )2017(.
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את האשם ביהודים, כפי שהקיסר ביקש כנראה לעשות כדי להתנער מן הטבח. מאידך גיסא, 

ייתכן, שבהדגישו נוכחותה של יחידה יהודית, היה ללוציפר מניע ִנסתר – רצונו לסכסך בין 

אם  גם  זאת,  עם  היהודים.31  לבין  בנצרות,  המרכזי  לזרם  הפכו  שלימים  האנטי־אריאנים, 

היה לדבריו של לוציפר מניע נסתר, אין בהם סתירה לאפשרות שכוחות יהודיים שנכללו 

בצבא הרומאי נכחו באירוע המסוים. וגם אם לא היו באותו מקום, אין בכך כדי לגרוע מכך 

שדברי לוציפר הם עדות לעצם קיומן של יחידות יהודיות בצבא הרומאי, או לשירות יהודי 

בהיקף נרחב בצבא זה. לולא היו בצבא יחידות יהודיות, לוציפר לא היה מעלה את הרעיון. 

גם לשקר נדרש יסוד של אמת. 

הוא  זו,  בתקופה  "יהודיות"  יחידות  של  קיומן  על  למדים  רבים  שממנו  האחר,  הממצא 

)Flavia Optata(. הכתובת על קברה של פלאביה אופטאטה  קברה של פלאביה אופטאטה 

של  הקברות  בבית  נמצא  הקבר  החמישית.  הרביעית־ראשית  המאה  לסוף  מתוארכת 

הרחק  לא  צבא  מחנה   –  )Portogruaro היום  של  פורטוגרוארו   – Concordia( קונקורדיה 

או  אשתו  הייתה  פלאביה  החוקרים,  רוב  לדעת  איטליה.  שבצפון   )Aquileia( מאקויֶליה 

לשם  שהוצעו  התרגומים   .)Regii Emeseni Iudaei( יודאי"  אמסני  מה"רגיי  חייל  של  בתו 

היהודים  המלכותיים  "החיילים  או  מחומס",  המלכותיים  היהודים  "החיילים  הם  היחידה 

ההתקפה  את  לה  ייחס  שלוציפר  יהודית  יחידה  באותה  שמדובר  ייתכן,  אף  חומס".  של 

דיגניטאטום"  "נוטיטיה  בחיבור  זאת,  עם  לספירה.א   356 בשנת  תאונאס  סנט  כנסיית  על 

)Notitia Dignitatum(, המונה את כלל היחידות ששירתו באותם ימים בצבאות האימפריות 

זה החרּות על קברה של  הוא  יחידה ששמה  מוזכרת  אין   – יחד  גם  והמערבית  – המזרחית 

פלאביה אופטטה. אולם מצּוינֹות בו שתי יחידות שמוגדרות כמלכותיות )"רגיי"(, וייתכן 

שאחת מהן היא זו שנזכרת במֵצבה. ייתכן שהסיבה לשינוי שמה של היחידה, או להדרתה 

מן הרשומות, הייתה שה"נוטיטיה דיגניטאטום" נחתמה בשנת 420 לספירה, שנתיים אחרי 

ומחבריה  להלן(,  ראו   ,Codex Theodosianus( תאודוסיאנוס"  "קודקס  והופץ  שפורסם 

העדיפו או אולצו "ליישר קו" עם האיסורים שהקודקס החיל. אפשרות מתקבלת על הדעת 

לא פחות היא שבעקבות החלת הקוד פורקה היחידה לחלוטין, או שהורכבה מחדש ממגויסים 

לא־יהודים, ולפיכך שונה שמה.32 

כי  הגורסים  יש  כיהודית.  הנזכרת  היחידה  של  זיהויה  נגד  משכנעים  טיעונים  גם  יש 

לא היה נהוג לתת ליחידות שמות רבים כל כך, ולכן אין זה הגיוני שיוזכרו גם חומס וגם 

יהודים.33 לטעמי, זהו טיעון חלש, שכן המתבונן בנוטיטיה מגלה במהרה את הנוהג לכלול 

)1993, עמ' 8–9( טוען, כי הסברה ההגיונית ביותר היא שהמלה "יודאי" בשם היחידה אינה מורה על  נוי  א 

מקום, אלא על שיוך קבוצתי. שארף )1997, עמ' 354–357( מסכים עם נוי, בתנאי שמפרשים את שם היחידה 
כיחידת יהודים מחומס. וודס )1992, עמ' 404–407( סבור שזו אכן אותה יחידה שתקפה את סנט תאונאס. דעתו 

מוזכרת גם בידי נוי ובלודהורן )2004, עמ' 69(, אך שארף )1997, עמ' 359( טוען שאין מדובר באותה יחידה. 
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שמות רבים בכינויה של כל יחידה, כולל ציון מקום מושבה.34 שנית, ההיסטוריון והאפיגרף 

יודאיורום  למלה   "o" האות  בהוספת  חטאו  שהחוקרים  טוען   )Speidel( שפיידל  מיכאל 

]Iud)a(eoru)m([ הכתובה על המצבה. ללא האות o ההשלמה אינה נכונה, אזי הכתובת אינה 

כוללת את המלה יהודי/יהודית. שפיידל מוסיף ומבהיר כי חיתוך המילים )כולל התוספות 

המקובלות על חוקרים אחרים( המופיעות על המצבה איננו "רגיורום אמסנורום יודאיורום" 

שעל  התיבות  ראשי  של  שונה  חיתוך  וכי   ,])Regi(orum) Emes(enorum) Iud(a)eoru(m[

המצבה היה מביא למסקנה שאין מדובר באישה יהודייה וביחידה יהודית, אלא באשתו של 
חייל מהרגיי "שקנתה לעצמה )את המצבה( בכספי בעלה".35

תנחום,  של  בקברו  מוצאים  אנו  הרומאי  בצבא  יהודי  חייל  של  לשירותו  אחרת  עדות 

שנמצא ביפו ומתוארך למאה החמישית. הכתובת על המצבה היא ביוונית, וכך כתוב בה: 

"תאנום )תנחום( בן סימון )שמעון(, נכדו של בנימין הקנטנריוס )ϰεν|τηναρίου( מפרמבולה 

במקור  נכתבה  הכתובת  בסוף  "שלום"  שהמלה  לציין  חשוב  שלום".   .)Παρεμβολῆϛ(

בעברית. אין ספק אפוא שהקבור היה יהודי, כמו סבו, והסב שירת כנראה זמן קצר לפני 

418.א לאחר הכתובת של תנחום איננו מוצאים עוד עדויות לשירות יהודים בצבא הרומאי. 

אפלבאום )1971, עמ' 182( סבור, שבנימין היה קנטנריוס של הלימס )קו גבול מבוצר( של הנגב. לעומתו,  א 

איור 3. לוח המצבה של פלאביה אופטאטה
  זאת אחת מהעדויות המדוברות ביותר, בשל הטענה של חוקרים רבים כי זו הייתה אשתו

או בתו של חייל מה"רגיי אמסני יודאי" - "החיילים המלכותיים היהודים של חומס".
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שירתו  שיהודים  לכך  ביותר  הטובה  העדות  כנראה  שהוא  במה  נעוצה  לכך  הסיבה  אולם 

גם לאחר מועד זה. העדות נובעת מהיקש על דרך השלילה, שהרי אין אוסרים דבר שלא 

התקיים. 

החקיקה הראשונית והמרכזית האוסרת שירות זה נמצאת בתוך "קודקס תאודוסיאנוס", 

ואושר  ב־438,  השני,  תאודוסיוס  המזרחית,  האימפריה  קיסר  בידי  שנחתם   – הקודקס 

בחתימתו של ולנטיניאנוס השלישי, קיסר המערב, שנה מאוחר יותר – כלל חוקים אחדים 

נגד יהודים, ובהם האיסור על יהודים לשרת בצבא האימפריה. איסור זה נקבע עוד קודם 

דאז,  המערב  קיסר  בידי  ואושר  השני,  תאודוסיוס  קיסר,  אותו  בידי   ,418 בשנת  לכן, 

הונוריוס. בסעיף המדובר נאסר על שומרונים ועל יהודים לשרת בצבא ובמוסדות הממשל 

הרומאיים.א נראה שהאיסור הגורף ב"קודקס תאודוסיאנוס" לא פתר את הבעיה לחלוטין. 

לראיה, האיסור שב והופיע ב"קודקס יוסטיניאנוס" )Codex Justinianus(, ספר חוקים שיצא 

בשתי מהדורות )בשנת 529 ובשנת 534 לספירה( בימי שלטונו של יוסטיניאנוס הראשון, 

קיסר האימפריה הרומית המזרחית. יוסטיניאנוס, אשר יש המסרבים להגדירו קיסר ביזנטי 

ומכנים אותו הקיסר הרומאי האחרון, ִאשרר בקודקס זה חוקים שלא נאכפו בתקופתו ואסר 

שסבורים,  מי  יש  והיהודים.ב  השומרונים  ובהם  רבים,  עמים  על  סוג  מכל  ציבורי  שירות 

)Oppenheimer(, חוקר היהדות באימפריה הרומית, שמדובר  כמו למשל אהרן אופנהיימר 

זה בהכרח נכון, שכן ב"קודקס  יהודים בצבא. אולם אין  בחידוש האיסור על שירותם של 

יוסטיניאנוס", נוסח האשרור אינו מעיד כי מדובר דווקא בשירות צבאי.ג  ניתן להסיק ממנו, 

כי יהודים נמנו עם זרועות שונות של השירות הציבורי עד תקופת יוסטיניאנוס, הגם שהדבר 

נאסר ב"קודקס תאודוסיאנוס". אולי נכללים בכך מקרים בודדים של שירות צבאי, אך אין 

ולו עדות ברורה אחת לשירות כזה לאחר אמצע המאה החמישית לספירה. ניתן אפוא להניח 

המאה  של  השלישי  העשור  מראשית  החל  משמעותי  מלהיות  פסק  יהודי  צבאי  שירות  כי 

החמישית, ונעלם כמעט לחלוטין בתוך עשור או שניים לאחר מכן. 

רומא  של  שלטונה  ראשית  לאחר  שנים  מאות  לתוקף  נכנסו  לעיל  שנזכרו  האיסורים 

החמישית  במאות  ויוסטיניאנוס,  תאודוסיוס  של  הקודקסים  ביהודים.  המיושבים  בשטחים 

 Horbury and( נוי  ודוד  הורברי  ויליאם  ולאחריו   ,)920 132, כתובת  עמ'   ,1952(  ,)Frey( פריי  ז'אן בטיסט 
)1992, עמ' 239–240(, מסבירים שפרמבולה הוא מחנה, כנראה אחד המחנות במצרים, מדרום לאסואן   )Noy

שבנילוס העליון. 
קודקס  ראו:   –  )Sacer Comitatus( קומיטאטוס  הסאקר   – הטטרארכים  במשמר  לשרת  האיסור  על  א 

תאודוסיאנוס, סעיף 16:8:16; על האיסור לשרת בכלל הצבא, ראו: קודקס תאודוסיאנוס, סעיף: 16:8:24.
להודות  ברצוני   .Basilicorum Libri LX, I:1:30 ליברי  בזיליקורום  ראו:  ולהסברו,  החוק  ללשון  ב 

לפרופסור יוסף ליברזון מאוניברסיטת בר־אילן, על עזרתו בתרגום הסעיף ובפירושו.
צבאי",  משירות  פוטרו  "הם  כי  מציין,   )90–89 עמ'   ,1987( ראבילו   .)188 עמ'   ,2005( אופנהיימר  ראו:  ג 

ובהקשר של דבריו נוצר רושם שהוא שואב אותם מתוך "קודקס יוסטיניאנוס". אך אין מראה מקום לטענה זאת, 
ומראה המקום הבא בספרו מתייחס לנובלה 45 של יוסטיניאנוס, וזו אינה עוסקת בנושא. 
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והשישית בהתאמה, מציגים את הפן האנטי־יהודי באימפריה הרומית, אך כפי שהוסבר, הם 

אינם מייצגים את הגישה בכל תקופת הרפובליקה והאימפריה.

ה. שמירת מצוות הדת ואופי יהדותם של המשרתים בצבא הרומאי

סוגיה חשובה העולה מעצם שירותם של יהודים בצבאות רומא היא אפשרות שמירת מצוות 

ספק  ללא  ֵהקלה  אמונתם  על־פי  לפעול  היהודים  של  יכולתם  על  זאת.  במסגרת  היהדות 

של  גודל  בסדר  יהודיות  יחידות  של  קיומן  לדעתי,  היהודים.  טהרת  על  ביחידות  הצבתם 

לגיון, מעלה את האפשרות, אף שאין עדויות ישרות לכך, שבמערכת הצבאית הרומאית 

לדוגמה,  עליהם.  להקל  כדי  בה,  ששירתו  יחידה  בכל  יחדיו  היהודים  את  לרכז  נהוג  היה 

בקוהורטה לא־יהודית אולי אוגדו היהודים לקנטוריה משלהם, ובקנטוריה לא־יהודית הם 

אוגדו למשל לאוהל אחד כקונטוברניום )contubernium( – יחידה בסיסית בלגיון, שמנתה 

כלל  בדרך  היה  ללגיונות,  ובמיוחד  הרומאי,  בצבא  ליחידות  לכך,  בנוסף  חיילים.  שמונה 

הקרובה  היהודית  הקהילה  עם  קשר  ליצור  היהודים  החיילים  על  שהקל  מה  קבע,  מחנה 

ולהקים משפחות. 

איור 4. הקיסר יוסטיניאנוס,
שפרסם את "קודקס יוסטיניאנוס", 
אשר אישרר, במאה השישית, 
 איסורים וחוקים קודמים
שהגבילו יהודים.
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השינוי שחל במערכת הצבאית הרומאית במאה השלישית לא פגע באפשרות זאת. מאה 

זו אופיינה בכך שבעוד שכלל תושבי האימפריה קיבלו אזרחות, רבו קשייה של האימפריה 

בתחום הביטחון, והרומאים נחלו מפלות קשות. התפתחויות אלה הובילו לשורת רפורמות, 

וללגיונות;  לאוקסיליה  עוד  חולק  לא  הצבא  הרומאי.  בצבא  ליחידות  החלוקה  אופן  ובהן 

במקום זה נוצרה חלוקה חדשה: הלימיטאנאי )Limitanei(, צבא הְספר שהוקם כדי לשמור 

על גבולות האימפריה, והקומיטאטנזס )Comitatenses(, צבא השדה הנייד שתפקידו לנוע 

מאחר  הברברים.  על־ידי  בו  נלחצים  שחייליו  מקום  בכל  בלימיטאנאי  ולתמוך  במרחב 

העדיפו  שהיהודים  לשער  אפשר  מוגדר,  במקום  קבע  דרך  ישבו  הלימיטאנאי  שיחידות 
לשרת בהן כדי לשמור על חיי קהילה ואף להקים משפחה.36

אין ספק, שלפחות חלק מהחיילים היהודים שמרו את דת אבותיהם במהלך ֵשרותם הצבאי, 

שהרי אחדים מתוכם היו כנראה רבנים, גבאים, או בניהם של כאלה, שהמשיכו בעיסוקם 

זה תוך כדי הֵשרּות. הדוגמה המפורסמת ביותר לכך, על אף הבעייתיות שבה, היא המצבה 

של יוֵזס )Joses( המיוחסת למאה הרביעית, אשר נמצאה בחפירות באויסקוס )Oescus(, עיר 

)Moesia( שבצפון־מערב בולגריה של ימינו. בלוח שנתגלה, חסר החלק  עתיקה במויסיה 

העליון בשל שימוש חוזר במהלך השנים. השורה החסרה הכילה כנראה את השם במלואו, 

החוקרים  ששרדו(,  מאלה  )הראשונה  השנייה  השורה  לגבי  השם.  של  רובו  את  לפחות  או 

משערים שהסתת המקורי טעה בחישוב המקום הפנוי לכיתוב, ולכן יש לחלק את הכתוב 

ל"יוֵזס" ול"ארכיסינה". במחקר טוענים, שיוזס הוא שם ֵשמי נפוץ, אשר היה מקובל אצל 

היהודים, גם בארץ ישראל וגם בפזורה, בדרך כלל כקיצור לשם יוסף. עוד נטען, כי בשל 

טעות, הסתת השמיט את האותיות האחרונות המציינות את תפקידו של יוזס, ולכן יש לקרוא  

לא  – למרות שההשלמה לארכיסינה  גבאי   – כוונה לארכיסינגוגוס  "ארכיסינה",  בכתוב, 

תיצור תעתיק לטיני  כמקובל לשמו של תפקיד זה. הנחה נוספת של החוקרים היא שתוארו 

ולא  זה לתאר משרה צבאית  )principalis(, שימש במקרה  האחר של הקבור, פרינקיפליס 

פקידותית, שכן, כפי שצוין קודם לכן, ברומא היה שימוש תכוף בשמות זהים הן לתפקידים 

צבאיים והן לִמשרות בֵשרּות הציבורי. החלטת החוקרים להעדיף את האפשרות של תפקיד 

צבאי, נבעה מכך שבאויסקוס ישב המטה של לגיון מספר חמש, 'מקדוניה', אשר בו ֵשרתו 

על  הכתוב  לגבי  שונות  הנחות  שישנן  מאחר  פרינקיפליס.37  בתפקיד  משכילים  אנשים 

ולא לפסוק באופן מוחלט לגבי הכתובת. בכל  זהירות בנדון,  המצבה, רצוי לנקוט משנה 

אופן, סביר להניח, שלאיש היה תפקיד בקהילה היהודית לצד משרה אזרחית או צבאית, 

בשירות הציבורי. 

או  הרביעית  למאה  המיוחסת  בכתובת  מדובר  בציפורי.  התגלה  אחר  רלוונטי  ממצא 

החמישית לספירה, שבה מוזכר גלאסיוס הסכולאסטיקוס )scholasticus(, הקומס המהולל, 



חגי אולשניצקי 24

בנו של ַאייטיוס הקומס.א מסופר שכל אחד מאבותיו )כנראה הסבים שלו(, יהודה וסידוניוס, 

שברור  בעוד  כי  לכתובת,  הקשור  בכל  להיזהר  יש  זאת,  עם  )גבאי(.  ארכיסינגוגוס  היה 

שאבותיו של גלאסיוס היו גבאים, הרי אין ודאות שהוא ואביו היו קומסים במובן של קציני 

לתיאור  בעיקר  הרביעית,  מהמאה  החל  משמש,  סכולאסטיקוס  שהמונח  מאחר  זאת  צבא. 

רטוריקנים ועורכי־דין. בשל כך, גוברת ההנחה שאם הם היו קומסים, אזי ייתכן שמדובר 

במשרה אזרחית בשרות הציבורי, ולאו דווקא בדרגה צבאית.38 

גם אם יש ספק, האם יוזס וגלאסיוס שילבו בין תפקיד בקהילה היהודית לבין שירות בצבא 

הרומאי,  וגם אם אין עדות חותכת כלשהי על אופי שמירת המצוות אצל יהודים ששירתו 

בצבא, אין בכל אלה כדי לגרוע מן האפשרות המתקבלת על הדעת, שיהודים בצבאות רומא 

או  לביטולם  אחת,  עדות  ולו  אין  לראיה,   לנכון.  שראו  בדרך  הדתית  אמונתם  את  קיימו 

להשעייתם של חוקים מוקדמים שפטרו את היהודים מעבודת הפולחן הרשמי־קיסרי. גם 

אין ראיה כלשהי לכך שכפו על חיילים יהודים, בתקופה כלשהי, קיומו של פולחן פגאני, 

או השתתפות בשעת ביצועו בשורות הצבא. לכן נראה, כי יהודים רבים בצבאות רומא יכלו 

לשמור את דת אבותיהם ולקיימה, וסביר שהם אכן עשו כן.

ו. סיכום
נוצריים, מצבות, כתובות,  – כתבים  מבין הממצאים  והבולטים  העיקריים  נסקרו  במאמר 

קברים, נאומים, ספרים וחוקים – העשויים לשפוך אור על סוגיות שונות הקשורות לשירותם 

יהדות  לבין  בינם  שהקשר  רבים,  ממצאים  יש  כי  אף  רומא.  בצבאות  יהודים  חיילים  של 

ויהודים מוטל בספק, גילוָים לצד שרידים שֶהקֵשרם היהודי אינו מוטל בספק, תומך בטענה 

כי יהודים שירתו בצבאותיה של רומא בתקופות שונות. כמובן שיש לנהוג משנה זהירות 

שנבעה  כזאת  או  לאירועים,  מאוחרת  כתיבה  בשל  מחמירה,  בעין  הטקסטים  את  ולבחון 

מאינטרסים נוצריים )כמו למשל, דברי לוציפר(. אולם העושר הטקסטואלי והארכיאולוגי 

מגביר את הסבירות, כי תופעת השירות של יהודים בצבא הרומאי לא זו בלבד שהתקיימה, 

אלא אפילו רווחה, והיא עוברת כחוט שני לאורך כל תקופת שלטונה של רומא באזורי הים 

יהודים  של  שירותם  על  שאסר  תאודוסיאנוס",  מ"קודקס  לכך  טובה  דוגמה  אין  התיכון. 

בצבא, במאה החמישית לספירה – שהרי אין אוסרים מה שאינו קיים.

קומס שימש כשם לשלל תפקידים בפקידות האזרחית, ואף למספר תפקידים צבאיים. לגבי משרת הקומס,  א 

ראו: טרבילקו )1991, עמ' 48(.



25החיילים היהודים של ויווס ושל יורשיו, קיסרי רומא

מראי מקום
1 . ;93–90  ,83–80  ,53 עמ'  )תש"ח(,  קורנגרין 

צ'ומיאק   ;173–170 עמ'  )תשל"ט(,  בוסתנאי 
)2008(, עמ' 144.

צייטלין )1954(, עמ' 174–175.. 2
אפיון[-. 3 ]נגד  היהודים  קדמות  בן-מתתיהו,  יוסף 

חיי יוסף, עמ' לב.
עם . 4 היהודים  מלחמת  תולדות  בן-מתתיהו,  יוסף 

מלחמת  ]להלן   176 עמ'  ז,  י"ח,  ב,  הרומאים, 
היהודים[.

עמ' . 5  ,)1974( הנגל   ;92–85 עמ'   ,)1980( הנגל 
.31 ,18–14

מלחמת . 6  ;99 עמ'  ג  כרך   ,285  ,13 קדמוניות, 
היהודים, א, ד', ב, עמ' 45; דורון מנדלס )1997(, 

עמ' 179; שנפלד )2006(, עמ' 117.
בוסתנאי )תשל"ט(, עמ' 159–162.. 7
פולרד )2006(, עמ' 219–221.. 8
רוקח )2014(, עמ' 15–18.. 9

10 . ,)2005( אופנהיימר   ;6–3 עמ'   ,)2008( צ'ומיאק 
עמ' 184. 

עמ' . 11  ,)2006( שנפלד   ;3 עמ'   ,)1971( אפלבאום 
118; צ'ומיאק )2008(, עמ' 10.

ברקלי )2004(, עמ' 61. . 12
פתאי )1996(, עמ' 22–23.. 13
שורץ . 14  ;131–130  ,93–91 עמ'   ,)2003( לוין 

)2001(, עמ' 291–292.
ראבילו )1987(, עמ' 27–30.. 15
סמולווד )1976(, עמ' 127.. 16
קדמוניות, ספר 14, 190–195, עמ' 134.. 17
רוקח )2014(, עמ' 7–25.. 18
אפלבאום )תשל"א(, עמ' 4–5.. 19

אייזק )1990(, עמ' 328–331.. 20
מלחמת היהודים, ב, ט"ו, א, עמ' 158.. 21
מלחמות היהודים, ב, י"ח, ז, עמ' 177–176.. 22
מודרז'בסקי . 23  ;155–152 עמ'   ,)2008( צ'ומיאק 

עמ'   ,)1998( ויליאמס   ;190–185 עמ'   ,)1995(
 .96–95

מלחמת היהודים, ה, ה, ג, עמ' 303.. 24
25 . ;177–176 עמ'  ז,  יח,  ב,  היהודים,  מלחמות 

מודרז'בסקי   ;155–152 עמ'   ,)2008( צ'ומיאק 
עמ'   ,)1998( ויליאמס   ;190–185 עמ'   ,)1995(

 .96–95
אפלבאום )תשל"א(, עמ' 3.. 26
דיו קסיוס, היסטוריה רומאנה, 72, 25, 3–6.. 27
פטאי )1996(, עמ' 24.. 28
פטאי )1996(, עמ' 22.. 29
בתרגום . 30 עזרתו  על  שפס  דוד  לפרופ'  תודה 

.Patrologia Latina, XIII, 916 :מלטינית
שארף )1997(, עמ' 347; וודס )1992(, עמ' –405. 31

404; קסטריטיוס )2002(, עמ' 60. 
וודס )1992(, עמ' 404–405; שארף )1997(, עמ' . 32

359; שנפלד )2006(, עמ' 123.
שארף )1997(, עמ' 354–357.. 33
שהאיד )1984(, עמ'51–63.. 34
שפידל )1996(, עמ' 164.. 35
צ'ומיאק )2008(, עמ' 2–11.. 36
עמ' . 37  ,)1936( פריי   ;60–58 עמ'    ,)2004( ברקלי 

עמ'   ,)2004( ואחרים  נוי   ;681 מס'  כתובת   ,492
 .34–31

נוי ובלדהורן )2004(, עמ' 7–9. . 38

מקורות
אולשניצקי, חגי )2017(, 'תעלומת הגלדיאטור היהודי', סגולה, 87.

לכתובים  לנביאים  לתורה  החיצוניים:  הספרים  בתוך  פילוקרטס",  אל  אריסטיאס  "אגרת 

ושאר ספרים חיצוניים, )1956( אברהם כהנא )תרגום(, תל־אביב.

)1970(, "שלושה חיילי הצבא הרומאי בעלי המוצא יהודי", בתוך ספר  אפלבאום, שמעון 

זכרון לפרופ' בנציון כ"ץ, מ' רוזלאר וב' שימרון )עורכים(, תל־אביב.

בוסתנאי, עודד )תשל"ט(, 'הגליות המוניות באימפריה האשורית : מטרות ומגמות', שנתון 

למקרא ולחקר המזרח הקדום, ג. 



חגי אולשניצקי 26

)תרגום(,  שמחוני  י"נ  הרומאים,  עם  היהודים  מלחמת  תולדות   ,)1961( יוסף  בן־מתתיהו, 

ירושלים ותל־אביב.

בן־מתתיהו, יוסף )1963(, קדמוניות היהודים, אברהם שליט )תרגום(, ירושלים ותל־אביב.

בן־מתתיהו, יוסף )1968(, קדמות היהודים ]נגד אפיון[־ חיי יוסף, י"נ שמחוני )תרגום(, תל 

אביב.

גולן, דוד )מתרגם( )2014(, הקיסרים החיילים, ירושלים.

טרנקוילוס, גיוס סוטוניוס )1966(, חיי שנים־עשר הקיסרים, אלכסנדר שור )תרגום(, תל־

אביב.

http://lib.cet.ac.il/pages/item. )2002( דמוגרפיה יהודית בת־זמננו: מבוא,  ישראל, סטיב 

.asp?item=7082

משגב, חגי )2012(, 'אל תקרא לי יוסף', סגולה, 27.

ספראי, זאב )תשס"א(, 'בית שערים: יישוב יהודי חשוב בגליל', על אתר, ח-ט.

פלוסר, דוד )תש"מ(, המקורות היהודיים של הנצרות, תל־אביב.

קורנגרין, פ' )תש"ח(, מושבות צבאיות של היהודים בימי קדם, תל־אביב.

קלינברג, אביעד )תשנ"ה(, הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה, תל־אביב.

ראבילו, מרדכי אק )1987(, היהודים באימפריה הרומית בראי החקיקה: בעקבות מחקרו של 

ג'אן יוסטר, ירושלים. 

תלמוד בבלי: מהדורת שוטנשטין )תשס"א(, ישראל. 

Applebaum, Shimon (1971), “Jews and Service in the Roman Army,” Roman Frontier 

Studies 1967.

Barclay, John M. G. )ed.( )2004(, Negotiating Diaspora: Jews Strategies in the 

Roman Empire, London and New York.

Basilicorum Libri )1955(, H. J. Scheltema and N. Van Der Wal )eds.(, Groningen and 

Djakarta.

Castritius, Helmut (2002), ‘Military Service and Militancy among the Jews of Late 

Antiquity,’ Jewish Studies, 41.

Chomiak, Amanda )2008(, Eastern Religious Influences in the Imperial Roman Army 

)M.a. Diss.(, University of Lethbridge. 

Dio, Cassius. Roman History, LXXI. 

Ferrill, Arther )1986(. The Fall of the Roman Empire: The Military Explanation, 

London.

Frey, P. Jean-Baptiste (1936), Corpus Inscriptionum Iudaicarum. Vol 1: Europe, 

Roma.



27החיילים היהודים של ויווס ושל יורשיו, קיסרי רומא

Frey, P. Jean-Baptiste (1952), Corpus Inscriptionum Iudaicarum. Vol 2: Asie-Afrique, 

Roma.

Hengel, Martin )1974(, Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in 

Palestine during the Early Hellenistic Period. Vol 1, Philadelphia.

Hengel, Martin )1980(, Jews, Greeks and Barbarians: Aspects of the Hellenization of 

Judaism in the Pre-Christian Period , Philadelphia.

Horbury, William, and Noy, David )1992(, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman 

Egypt, Cambridge.

Isaac, Benjamin )1990(, The Limits of Empire: The Roman Army in the East, Oxford.

Levine, Lee I. )2003(, “Contextualizing Jewish Art: The Synagogues at Hammat 

Tiberias and Sepphoris,” in Richard Kalmin and Seth Schwartz (eds.), Jewish 

Culture and Society Under the Christian Roman Empire, Leuven. 

Mcging, Brian )2002(, “Population and Proselytism: How Many Jews Where There 

in the Ancient world?,” in John R. Bartlett (ed.), Jews in the Hellenistic and 

Roman Cities, London and New York.

Mendels, Doron )1997(, The Rise and Fall of Jewish Nationalism, Michigan and 

Cambridge [UK]. 

Modrzejewski, Joseph Meleze )1995(, The Jews of Egypt: From Rameses II to 

Emperor Hadrian, Philadelphia and Jerusalem.

Nossov, Konstantin (2009), Gladiator: Rome's Bloody Spectacle, Oxford.

Noy, David )1993(, Jewish Inscriptions of Western Europe. Vol. 1: Italy, Spain and 

Gaul, Cambridge.

Noy, David, and Bloedhorn, Hanswulf )2004(, Inscriptiones Judaicae Orientis. Vol. 

3: Syria und Cyprus, Tubingen.

Noy, David, Panayotov, Alexander, and Bloedhorn, Hanswulf )2004(, Inscriptiones 

Judaicae Orientis. Vol. 1: Eastern Euurope, Tubingen.

Oppenheimer, Aharon )2005(, Between Rome and Babylon: Studies in Jewish 

Leadership and Society, Tubingen.

Patai, Raphael (1996), The Jews of Hungary: History, Culture, Psychology, Detroit.

Pollard, Nigel (2006), “The Roman Army,” in David s. Potter (ed.), A Companion to 

the Roman Army, Oxford.

Rocca, Samuel (2014), “Josephus, Suetonius, and Tacitus on Military Service of the 

Jews of Rome: Discrimination or Norm?” accessed 22 December 2014.



חגי אולשניצקי 28

https://www.academia.edu/4732342/Josephus_Suetonius_and_Tacitus_on_the_

Military_Service_of_Roman_Jews

Sabin, Philip A.G., Van Wees, Hans, and Whitby, Michael, )eds.( )2007(, The 

Cambridge History of Greek and Roman Warfare, Vol 2: Rome from the Late 

Republic to the Late Empire, Cambridge.

Scharf, Ralf (1997), “Ragii emeseni Iudaei: Bemerkungen zu einer spatantiken 

Truppe,” Latous, 56 )2(.

Schoenfeld, Andrew J. )2006(, “Sons of Israel in Caesar's Service: Jewish Soldiers in 

the Roman Military,” Shofar, 24 )3(.

Schwartz, Seth )2001(, Imperialism and Jewish Society: 200 B.C.E. to 640 C.E., 

Princeton and Oxford.

Shahid, Irfan )1984(, Rome and the Arabs: A Prolegomenon to the Study of Byzantium 

and the Arabs, Washington D.C.

Smallwood, E. Mary (1976), The Jews Under Roman Rule: From Pompey to 

Diocletian, Leiden.

Southern, Pat, and Dixon, Karen R. (1966), The Late Roman Army, Yale.

Speidel, Michael P. (1996), “Raising New Units for the Late Roman Army: ‘Auxilia 

Palatina’,” Dumbarton Oaks Papers, 50.

Stern, Menahem )1980(, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. Vol 2: From 

Tacitus to Simplicius, Jerusalem.

The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions.

Trebilco, Paul R. (1991), Jewish Communities in Asia Minor )Cambridge(.

Williams, Margaret )ed.( )1998(,The Jews among the Greeks and Romans: A 

Diasporan Sourcebook, Baltimore.

Woods, David (1992), “A Note Concerning the Regii Emeseni Iudaei,” Latous, 51 )2(. 

Zeitlin, Solomon )ed.( )1954(, The Second Book f Maccabees, New-York.


