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 אגריפס של גירושך לאחר, איהע:בעיה איר; את,"17--"ירפוסממשידיומתאר
 הינה מצד.יומפוסי מצטיירת ההתרחשויות-יכפ,.שהיא גרם,'.תמונתימשח.

 ,לטשטשךבכונה ביקש יוספוס כי רצ,ניי להשד מקוק ונותנת ביותכ מתמתהו

 'והכהנים אגריפס מעשי לחפות-על כדי, האמיתיתל המאורעות השתלשלתןואת

 ד.(,- ",- .י"-- ומקורביהמרמ4,הגדוליה
 ס'-...

 ir~r ,: - ה.-

 נעמוי את"דבליו, נביא(כאן-?זך
 שבהם: המכוונת עלזהסילוף'-וההתעיה.

 -שפיץ -במרד אשם : באמת ומ, בירושלים., ' או יאירי- להבהיה,.מה ונשתדל.
 ,-ילד" י: י4":היה 4.,,ןה.ובחורבנה,,..;

 ,ז -נ! "( :'.' .--,
 מספי: הוא.(1 שלןאגריפסןמירוללים, גרושו את תיאר שיוספוס. כלאחר-.

 'מכדה.והרגו הצוילעורהימלחמהיאת:המבצר אנשי-יאשה לכדוויבעתלההוא
 עושנם הם :בעוד ניוספוס': אגשי,הפביר";.בסמוך:לוהךמספר,את.-הרומאים,

 הידול הלהג פניש.ךשמניאלעוהו'בוהחנניה, עז בחור יצא הזה, הדבראת

 את,הכ"נים'ה%שרתים ההיאי:והס,ת פקידיבבית-המקדן,בעת והוא לשעברוי
 ראשיתיהמל"מה ' :היה הזה והדבר' - נכר; "-בני. .יקבלדךקרבנות,ימידי-לבל

 ,1.ש, הקיסר"ן' האלו1.אה,:קרבו למעשים כטלה'היהחיה כיגברומאים,(י
 נימו העם, הגדילים-וחשוביי הכהנים כיצד ממויך.,להאר; ,(יוספוס

 .קרבנות היומיל"לקבל '*תיק 'המנהג את שלא,להפר. הכהנים אתרלשכנע

 ומרבי דעתם על והכהנים,דמשרתים אלעזר עמדו וכיצד,מהנכלים,
 להקהיב

 הכהנים העם"," - -גדולי ן או י התייעצו ,וספוק לדברי - 'הנכרים. קרבנות - את:
 שעה , ליד י לאתיפה .העם -את לקךוא - ',הפרושים,;והמליטו וחשוריזהג17לינ1

 -קרבנות לשימ:;ולקבל הסכמתןהעם אינ' .לקבלי המקדש,יקמטרה של,בתחושת

 :להוציא ,רוצים ~אתם' אמה: העם בפני, . הנואמים1שדבר י -אחד מהיכתם.ו
 .וגוזרי,! להתגרות,;בהם,,מלחמח תואנה ומבקיים מתערה הלומאימ חרבאת

 ,נאשה?הופרה אתמלזגחשים ועתה נכלתי בנ,, 7בדבה:הרבנ1ן,"חוקים.-הרשים
 .',"מו, ר,"-ריי" ??"t- והק,סך,שךבודת,ההומאים

 ה" -ז?,"
 זס.זזק
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 לקבל העם של רובו הסכיל לא הנאומים לאחר גם כי מספר,יוספוס
 לתוקפה נוגס הזרים קרבנות דהית בדבר החדש והחוק מנכלים,קרבנות
 ז במשגמתם הצליחו שלא הזאת, האסיפה יוצאי אותם כל הגיבוכיצד
 את להזכיר מבלי העם" "טובי של תגובתם. על רק מספריומפוס
 האלו העם" 1,,טוב' הפרושים". החשוכי את לא וכמובן הגדוליםהכהנים
 : '( ממשיך יוספוס ! בבגידה - זרים קרבנות להקריב העם סירוב עלהגיבו
 הרזמאיפ סערת וכי המרד, את לעצור עוד יוכלו לא כי העם טובי'"כראות
 צירים, ושלחו מעליהם האשמה את להסיר שקדו לראשונה, ראשם עלותחול
 את להכניע צבאותיהם עם לירושלים לבוא . למהר ואגריפס פלורוס,אל

 י 2 מאד". הדבר יקשה בטרםהמורדים
_ 

 היא ואולם, יוספוס. ע"י מצטיירת שהיא כפי המאורעות תמונת זוהין
 ליצור, יוספוס שמנסה הזה המבויים בברל"קשר מעיקרה.' ומופרכה'מסולפת
 המגמתיות את מגלה במסרה, שאזרע מה יבין בירושלים שהתרחש מה,לין

 היה ולא. מסדה, מתקיפי את שלחו ירושלים אנשי לא שהיי,שבדבריו.
 אות משום בכך היה אילו שכן כלליתו מרד הכרזת משום. מסדה!,,בכיבוש
 בהן '"מלים. מזו: עתירה במפורש. ואת מדגיש יוספוס היה כזה,,למרך
 שקופה, -:כוונתן ההיא" .בעת מסדה כיבוש על ספורו את יוספוסן,פותח

 דחיה כי החשש את לעורר העלול דבר הנכרים, קרבנות דהיתן,לקשר'את
 על ולהצביע מסדה, על ההתנפלות עם הקיסר, קהבז על גם חלה,זו

 למרוד רצה לא' העם כי קודמי סיפר יוספום'עצמו אכל מאורגו.ו,מרך,
 המיסים אח שלמו המקדש, אולמות ."ת ובנו חזהו אף היהודים, וכי ,ברומא,'

e~wntlkשיגרו פלורות, את להחזיר דרש אגריפס כאשר ורק כנוו על חזר 
 . . -'. . . העיר. את שיעזוב בדרישה שליתשליו

-- 
 הקרבנות שדחיית ההנחה וגם הדבריםי שני ביז קשר היה למעשה'לאן(
 מתוך זאת עשה יוספוס מפוקפקת. הקיטה קרבז כבטול תתפרש הזריםושל

 שליחים ששלחו העם-, .טובי של הגדולה הבגידה %ת להצדיקלצונו
 קרבנות את לדתות וחבריו, אלעזר של החלטתם כי היא, האמת -, . הקיסר". כבור על 1-להגז צבאו עם לחזור':לפלורוס
 על ולא סתם, גבר בני שהקדישו ,הנדבות הנדרים על רק חלההנכרים,

 שגורש.אגריפמ לאחר רק זאת וגם י "צבור'( מכספי שהובא;קרבז:הקיסר
 קודם להם שהיתה ההשקעה ואת למקדש הכניסה, את ליהדותם, תשרג,ש יהודים או נכרים מקצתם שהיו אנשיו, בפני לחסום מטרה ומתוך-לשייהלים,

 למנוע הסמכות היתה ובידו המקדש על ה"משגיח" היה כשאגריפסמכה
 -- ! הכהו.הגדול'(. את?"פטר

- 
 ך.: ' .: .

 לא הנכרים,- ' של .הקרבנות לבטול' שהתנגדו, הגדילים. . ..הכהניםו,('דגם
 לענתם'איגה-רק כל בקימה במרר המשרתיך והכהניט אלעזר אתאשימ.
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 ( המלחמה סכנת תגבה בני;נכר "קרבנות.של אודות הדיים ידלחוקים.שעל:

 הדבר 'שמע כי העיר, :על, חטאתותביאו
 אשר-

 יהיה,דים.בלבד: בקרב רק
 שעל'ן הנהירו לבסוף ולהתפלל.אלוו".-ורק לאלוקים. להקריב ,נכר לבזאסוה

 מ,. .. . ": גהוציה-ברית"הרומאים.והקיסר".  והידי

-. 
"'; : , 

 שהנואמים.'באסיטה טבק גלויה4"'ו:  בי.וזהביות-מרר. היתהאילו
 אומה אינו יוספוס על'כך..גם היו.מתריעים הנחושת שליד:שערהגדולה

 ' הכהנים את הסית רקן,ש"אלעזר אלא בוטל, הקיסרבמפורש..שקרבן

 ' המלחמה, ראשית ה~ה:היה והדבר נכר. מבני קהבנות יקבלו לבלהמשרתים

 הקיסר קרבן תיטיל היה ואם-כז הקיסר". קרבן את האלה במעשים בטלוכנ
 ולאה הנכרים, קרבנות: לגבי .כללית מהחלטה כתוצאה רקיכול.,לבוא

 המרד כתחילת הקרבנות דחית .את לפרש רוצה שיוספוסהסיבה
 וטיטום, לאכפסינוס  ובפרט  לרימאים, להוכיח ניקש שהוא בכך,נעוצה
 כי אט ; אגריפס נגד ולא נגדם מכוונת היתה מראשיתה המלחמהכי

 לתור הרומאים את שהכניס הוא אגריפס להלן. שנראה כפילמעשה,
 בימי ניותר הגדולה אולי ושהיתה ידב, על שנגרמה הדמיםמערבולת

 אדמתו. על ישראלשבת
 לדתית החוק לביטול שהאסיפה יוספוס, של סיפורו כי  מסתבר,אמנם
 שהתנגדות אלא הוא, נכון הפרושים חכמי ע"י גם נקראה הנכריםקרבנות

 מ.ותר תורה דין פי על בקיסר; מרד כאילו בה שראו מתוך באה לאזו
 התורה וחכמי '(, הדורות בכל נהגו גם וכך נכרים של קרבנותלהקריב

 אלא החדש, לחוק התנגדו כן ועל זה, עתיק מנהג לבטל לנכון מצאולא
 להם. להשמע סרבו והכהניםושאלעזר
 למהה וביקשום אגריפס ואל פלורוס אל שנסעו "צירים" אותם היומי
 שמעוז : בשמם אותם קורא יוספוס ? הגדולה המגידה שליחי היו מי ?מאד" הדבי יקשה "בטרם המורדים את להכניע צבאותיהם עם לירושליםלבוא
 עוד היטב לנו מוכרים אלו וקוסטובר שאול וקוסטובר. שאול חנניה,בן
 ,(. מהם החלשים של רכושםאת לבוי שודדים של כנופיות לו שכר מהם אחד כשכל אלבינוס, הנציבמימי

 שהעם לאחר עתה, יצטרכו שמא חששו, אלו אנשים כי יפלאלא
 היו מעדיפים פשעיהם. על התן את לתת ואגריפס, מפלורוסנשתחרר
 לדין. בעמידתם או עושרם, בהפסד להסתכן ולא אתים למלחמת לגרוםאפילו

 יומסיס שציצו. מכפי שונה תגובתו היתה פלורוס, אל השליחיםכצובאו
 את להפיח ובאמרו ניחומים. כבשורת הדבר היה פלורוס .באזני :מספר
 י(. דבר" הצירים את ענה לא המלחמהאש

 הענינים התפתחות על שמח שפלורוס יוספוס, כדברי אמנםמסתבר
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 .שלו;ביהודים; הנקמה לרגשות מה סיפוק נתנה'לו שוו משוםנירושליס,
 :מוכה מסיפיר,,זהגבל

 בעליל,,שעדייי
 רומא גלוי.נגד- מרד. פרץ לא

ך. רישל4
 טוען .היה לול.2אשר נסלחים היו מהעבר פשעיו וגם המרד, אתדכא

 הודיעה שניאופוליטאנוס משום כן, לעשות היה.יכיל לא שמלורום אלא -; י . : לבוא;. העתיד המרר מנץ.נגד פעיל,ת אלק ייכאילי'ה
 ההתקוממות כל. וכי לקיסר, ונאמנה ירושליטנשקטה כי לצסטיומ,"בר

 . . ); פלורוס, נגד רק"כוונת
 :,, 2 -ז ., ':_

 דחזית_קרבנות( את פירש יוספוס כי .מדום, אנן מסכום-הדבךימן.
 בעקבות'1,1' הבאים ברם ואישיים, פוליטיים נימוקיה, מתוך כמרד,הנכרים
 ,ן היסטורית. כאמת ין דעתו את קבלו אחרים, וחוקרים גרץבגון

_; 
1) 

-.-
 (,1... 7' ג .. .. ן , ., "... הי.

 נ,.:5- ... .,.; .ן.
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...... ,

 ב'.פרק

- . . בירושליםהקרבות
 ,..; י'

 פלורוס את מהעיר לגרש שהצליח העם, שקט. עתה שרר 'בירוקליקי,
 יחזור לא שהמצב כל'סיבה, עוד היתה לא סיפוקו. על עתה באואגריפס,
 בריב התערב לא וגם הותקף, לא בעיר שנשאר הרומא' הגדודלקדמותו
 . להודיע לקיסר, לפנות איפוא יכלו ירושלים תושבי הייפויים, שביןהפנימי
 את לגרש אותם שהביאו המניעים את להסביר לרומא, נאמנותם~לו,,על
 כשבא קודם, שהיה כפי; בשלום, מקומן על בא היה והכל מהעיר,.אגריפס

ן . צמטיוס. כשליחות לעירניאופוליטאנוט  . . . ן נ. -, 
 ואגריפס פלורוס את כשהזמינו השפלה, בבגידתם העם" שרטובי אלא.

 שביטיה; מרה, מלחמת.אחים לידי הביאו צבאותיהם, עםלחזור,לירושלינ4 -
 ..:- , , - ,. .. ~ . החורבן. מלחמת באהובהמשכה

 הדבר היה אילו ,ההמ11. מצד אלימות מעשי כל סבלך לג העם" .טוב'".
לקרואת הצדקה כל היתה לא זאת. מלהזכיר נמנע יוספוסכן,..לא-היה

 אמנם,ו יוספוס מלחמת.אחים. לידי העיר את ולהביא זרים ~באותלעלטך
 המעשים; עצם ברם נמנהזעליהם, הוא שגט העם" "טומי לחפות,עלמשתדל,

 , ~ . השקפתו. ונגד נגדו מעידם על,ידוהמסופרים

- 

 ,י :,
 לחזות, זה ברגע פלורוס לאוהסכים הקודר, בפרק שכבו~הזכרנו כפי-

 ושלח העם" "טובי לבקשת נעתר אגריפס ואילו שלה מנימוקיולירושלים,
 ג?רושלים שעוללו מה כי לאחר לגורלם חרדו אשה בעיר,.לעזרתיתומכיו

 זה, מעשהו את להצדיק המבקש יוספוס רוכבים. אלפים שלושת אז,עד
 1, ן( ומכסה,טפחים המגלה,טפח. בסגנון כדרכו, הדבר על ממפר אגריפסשל

 . הקדישו;מלחמה. עליהם הרומאים,איר על וגם היחורים על המל"אגריפס
 ; ועיר מקדשם את היהודים,;וליהודים עם השלום את לרימאים להצילורצה

 האמת, אבל תהיה.המלחמ).להועיל". לו.לא גם כי בדעתותפארתם,
 י והרומאים. היהודם של בטובחו ורצה אגרי~ס..חמל" ובולטח,.כימזדקרת

 ,.ך --%.. ז להועיל".," המלחמה תהיה לא לו "גםמשוק,;קירעוכי

 העיכז טובי מספר.יוספוסו(-"החליפו) לירושלים אגריפס צבא כשבא: ,-ך-
 וכבשו. העם, בקרב הללוק אוהבי וכל הגדולים וןחז,עמם-.הכהניםכוח
 המורדים"י.. התחזקו הבית ובהר התחתונה בעיה אולם ו העליונה העיראת
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ן,
 וללא פוסקת בלתי במלחמה הצדדים שני התמודדו ימים שבעהנמשך
 .(. העצים קרבן חג היה השמיני ביום '(,,כרעה

 להכנס המזויינים למתנגדיו נתן לא המתמרדים מפקד חנניה, בןאלעזר
 להכנס ישות ניהנד, מו1ייז הבלת' לעם אבל המקוש, בבית בחגהשתתף

 לוחמי גם. ויתכן בנים, מיקריים על-יר' נוצלה וו הזדמנות הבית.להה
 ושוד רצח מעשי בעזרת 'בו, והחוירו למקום שנכנסו גליליים,הירות
 קיצונית. קנאות אוירת הרומאים. תומכיויד
 ואת אגריפס חייל' את לגרש אלעזר אנשי הצליחו הללו של בעזרתםו

 "המורדים מספר: יוספוס העליונה. מהעיר הגדולים והכהניםלאבירים

 ובריניקי. אגריפס ארמונות ואת הגדול, הכהן הבניה ,בית את באש4רפו
 להשחית בקשו כי )הארכיון(, הכתבים גנזי בבית גם יד לשלוח יצאו כךגהר
 אחריהם למשור אמרו בכך י הכספים גב.'ת את ולהשבית החובות שטריגת
 למען לענייט חופש ולקרוא ,בחובות השקועים הרבים האנשים ליבותגת

 הציתו והמוררים נפשם על נמלטו הארכיון פקידי העשירים. עלותקוממו
 המנהרות אל יידו הגדולים הכהנים ומז העיי מטונז' רגימ באש.גזתו

 אשה המלד חצר אל אגריפס, המלר עם.צבאל ברחו ורבים שם,,הסתתרו
 גם היו ביניהם השערים. את בעדם לסגור ומיהרו העליונה העירמעל
 אגריפס". אל נשלחו אשר והצירים אחיו 1ה1,'הו הגדול הכהןחנניה

 מצודת עמדות: שתי מלבד, הקנאים, ביד עכשיו ניהנה כולההעיר
 הנציבים, בימי שמתפקידו המצב, חיל נשאר במצודה המלד. וחצראנטוניה,
 ומגיניה המצודה נכבשה קרבות ימי שני המקדש.~לאחר על לשמור*יה,

 הגדוד של ריכוזו מקום אגריפס, של הגדולה החצר עוד נותרה עתהנהרגו.
 ועוד אגריפס דיילי עתה נמלטו לשם בעיר. פלורוס שהשאירגרומאי,
 החצר את הפכו מגודרים ומגדלים חומות העליונה. מהעיראבירים
 איתנית.;מבצר
 אנשיו עם שבא הגלילי, מנחם עתה המהער המבוצרת ההצר עלן

 במכונות מצוייד היה לא מנחם במלחמתם. לקנאים לעזור כדילירושלים
 על- השתמשו מנחם אנשי המבוצרת. החצר את לכבוש לו שיאפשרו4צור
 של ליסודותיו מתחת עד מנהרה מרחוק חפרו הם מקוריות: בדרכיםלן

 והוא המגדל את הנושאות הקורות את באש הציתו שם המגדלים;אחר
 שסתמה חדשה, חומה לבנות הנצורים הס.פיקו בינתים אד ונפל.נתמוטט

 וכאשר נתעייפו, הצדדים שני המגדל. התמוטטות עם שנוצרה הפירצהאת

 מהעיר, לצאת אליהם, שנמלטו וליהודים להם 'נתז כי אגריפס חיילי4קשו

 נהשנ 'וטפוס שלדברי הרומאים. לחיילים פרט הנצורים, הצרים.4סנימ1
 הרומא.ים החיילים העיר. את יצאו היהודים, לפני להתחנז לחרפהבעיניהם
 והתבצרו שם, מעמד להחזיק יוכלו שלא לראות, נוכחו בחצרגנותרו
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 הרומאים את לחצר'והרגו פרצו מנחם אנשי: מגדלים: 'בשלושה ברובםאיפוא,
 והעמידו המחנה את. .שרפו מכן 'לאחה למגדלים. להמלט הספיקושלא

 משם. להמלט ' הלכודים הרומאים יוכלה לבל המגדלים, סביבמשמרוה
 חזקיה; אחיו ואת חנניה הגמל הכהן את מנתמ אנש. גילולמחרת'(

 וביבוש אל. רציחות- נהרגה ושניהם הארמון, של המים בצנורשהסתתרו
 מעתה עצמו את ראה והוא' גדול, לנצחוז מנחם נחשבו-בעיניהמחנה
 אל המ,ויינים,נכנס אנשיו ובראש מלכות בבגדי ירושלים. שלכמושלה
 ;., - המקדש.בית

 המקדרו לבית כשנכנס העם. של זעמו את עוררה מנחם של זוהופעתו
 מנחם כשראו אבנים. בו ידה אף וההמון אלעזר. אנשי עליוהתנפלו
 רובם אבל להימלט. פנו הנסער, ההמון בפני לעמוד יוכלו לא כיואנשיה
 רק למוות. .עונה נתפס אבל ,צר, זמז המחתר עצמו מנחם ונהרגו.נתפסו
 למסדה. ונמלטו העיר את לעזוב הצליחו מאנשיואחדים

 למרון קץ ישים מותו כי בתקוה, מנחם את ההמון הרג '( יומפוסלדברי
 בהריגח כוונתם אלעזר אנשי ואילו לירושלים. ישיב והשלום רומאנגד
 ברומאים, מלחמתם את להגביר שיוכלו כדי : הפוכה היתהטנחט

 היתה ואנשיו אלעזר מטרת אם מאד. מתמיהים יוספוס של אלודבריו
 למנחם לעת-עתה להניח צריכים היו הרומאים, על ההתקשה אתלהגביר
 להורגו ולא במגדלים, הנצורים. החיילים נגד בפעולותיהם שימשיכוואנשיו
 הרומא,ימ: שהוכנעו לפני עתה,דוקא

 יוספוס מכן. לאחר שאירע במה לנו להתבאר 'וכלו יוספוס שלדבריו
 אנשי ממצור יחדלו כי המורדים, את לבקש העם הירבה כי .אףמכפר:
 אנשי אל הדשאים שלחו אשר עד שאת. ביתר 'דפ הכבידו הרומאי,הצבא
 הוה הדבר וחלף לשלל, נפשם את אך להם ולתת ברית להם לכרותאלעזר
 לשסוע מיהרו והיהודים. רכושם. יתר ואת נשקם את בידםלהסגיר
 הצבא שר מטליוס ירד אז זאת. על ונשבעו שיסכימו ושלחו,תחנוניהם

 איש בהם נגע לא נשקם, את עוד חגרו הרומאים אשר העת כל חייליו.עם
 אחר למלא וחרבותיהם מגיניהם את הרומאים מסרו כאשר אבלמהמורדים,

 אלעזר אנש' עליהם. התנפלו רעה, מפחד בטוחים לדרכם ופנו הבריתדברי
 אותם". והמ.תו עבר מכל אותםוהקיפו

 קנאי שהיה '(, למנחם 'ותר יאה היה זה, ומהפיר מגונה מעשה כיברור
 הרומאים, ע"י נצלב אף אביו ואשר לרימא גבול ללא, לשנאה וחונךקיצוני
 לתלות משתדל האישי. שונאו היה שאלעזר יוספוס, אבל לאלעזר.מאשר
 הברית הפרת לפני עוד נהרג שמנחם כתב ולבז באלעזר, הזה הרצחאת
 אלעזר. על תיפול שהאשמה כך הרומאים.עם

 היהודים ,.בעיני : יוטפומ אומר הרומאים רצח את מתאר שהיאלאחר
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 הדברים אהלי כי הפעם, הכירו הם המפלה. לראשית הדגר היהגלמה
 ממלחמה נפשם את למלט ער יוכלוגי")לא

 לסלוח יכולים היו לא שוב הרומאים כי יוספוס, של מסקנתו עצם,'
 י(, אלטיר את זה ברצח האשמתו ברם היא. נכונה  כוה, איוםלקעשה
 האישית הנימה מלבד באה,  ירושלים תישב היה  שלא  מגחם אתבמקום
 האכזריות מעשי את ולהצדיק לטיטיס להחניף כדי גם קודם, עליה4הערנו
 מאלו חייליו נקמת את טיטוס נקם כביכול כאילו ירושלים, תושבי נגדשלו

 ברציחהם.~אשמים
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 בידי נתוו בעיק השלטוז היה וחבריו, מנהם על נצחונם לאחרעתה,
 מעשי שוס 4זכיר אינו יוספוס וגם שקטה, הל-ר ואנשיו. חנניה בזאלעזר
 ,(. מתנגדיהם נגד ואנשים אלעזר של נוספיםאלימות

ב--
 ,למסלולם,. חוזרים החיים כי. היה. דומה שבירושלים בזמז בי אך
 היונים בידי העיר יהודי כל השמדת של איומה טרגדיה בקיסריההתחוללה
 , י פלוריס.וצבא

 ועוף היהודים, של בנפש שונאיהם היונים היו קודמים, מפרקיםכזכור -
 בארץ'ולהביא היהודים של עמדתם את לערער ניסו לכן קודם רבותשנים

 אחתלהשמדתם.
 מהצלחותיהי

 של, האזרח זכויות היתה;.שלילת הגדולות
 שנים בכך..גמשך הסתפקו היונים'לא ברם, נירוה בימי בקיסריההיהודים
 יתקוממו שהיהודים כך, לירי להביא שביכולתם ככל עשו וגם ציפגרבות
 ללא לפעול חופשיים יהיו כזה במקרה כי ידעו. הם הרומאי. השלטוןגגך.

 את להגשים מצויינת שעת-כושר עתה היונים ואמנם_.מצאוהפרעה.
שאיפותיהם.

_. 
. 

_, 
. . 1. 

 המרד,בירושליס אל ואנשיו אגריפס התייחסו אנוכיים אינטרסים מתזך.
 רומא,ןואף.בקשו.מפלורוס נגד מרד זה היה כאילו ונגד'פלורוסנגדו

 המציאת על קפצו לדיכוי.המרד.-היונים צבא לירושלים לשלותואגריפס
 פלורוס של השנאה מדורת שמייעל והוסיפו ברומא, יהודי .מרד"של

 היונים,) לקיסר,,ערכו נאמנותם. בשם כביכול הרצועה. הותרה עתהליהודים.
 .:ס ד זך,-4 י קיסריה.~ ביהודי איום טבח כלגרוסבסייעו,של

-.
 להאר בול לא טיטוסך של בארמונם שהחגורה היהודו המופר יוספוס,'

 כביכול'עעתש:משמימ" של באספקלריה קיסריא יהודי של ההרג:הגדולאת
 ההוא :ביום כותב'(: .הוא מנחם-בירושלים.' הרומאים.בידי הריגתעל

 נ?ש.ה. כאילו. הרומאיםה. -החיילים: .בירושלים נהרגו אשר ההיא,ובשעה

 וליז;המוררים-:.כעיניהם השלום" .,אוהבי ב"ג הבדילי לא שהיונים :אלא. איתם". היושבים ביהודים גדול טבח קיסריה בני_ עשו אלוקים, בגזירתהדבר
 איש: אלף עשרים אחת בשעה -ונשחטו בקיסר: מורדים היהודים כלהיו
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 פלורוס תפס הפליטים את גם כי היהודים, מתושביה שממה קיסריהוהעיר

 בספינות". פרך לעבודת אותםוד1ליל
 היונים של כללי דמים יתיח פתיחה רק היה בקיסריה שאירעמה
 במה בלנד היונים את להאשים רוצה אינו כדרכו, יוספוס היהודים.נגד

 היהודים כאילו מהם, שישתמע כך, תיאוריו את הוא מנכח כן ועלשגירע,
 להצדיק יכול אינו הוא גם כי אם הפתעותי את עצמם על שהניאוה4
 יוספוס קיסריה. יהודי של האיום בטבח היוני הדמים מסע פתיחתא%
 מאד העם כל התעבר בקיסריה היתה אשר הגדולה המגיפה "ולשמע :כנקב
 להחריבם. הקריבות ועריהם הסורים כפרי כל על11~ט
 גרוס ועל חשבך ועל )פילדלפיה( עמרן רבת על התנפלו היהודים,'

 מהן אפדות והרסו הגולו ארץ ירי ועל )הי"וס( סוסיתא ועל )גדרה(גיר על גם כן ואחר )סקיטופוליס( שאז בית ועל )פלה( פלח ועל)גרסה(-

 ובפרים ענה ואת אנתידון את הרסו כן ואחרי באש, שרפן שאריתןוקף
 בידנ( נפלו אשר הגברים כל את והכריתו לבז, אותם ושמו מסביברשים

 היהודים בפני לעמוד יכלו לא ואשקלון סמסטה 1.הערימ DDQ""~לגיז
 באופ אותן' הציתואגר
 רחבי בכל היהודים על והיונים הסורים ההנפלו מדוע "להסביר" וכדיןן

 אשר היהודים מן רב המון המיתו הסורים גם "אבל : '( 'וטפוס כותבהארץ,

ל~

 כמעשיהם הדבר את עשו בלבד משנאה ולא , הם מחלליהם מספרם נפל
 בבואו כאן שגת אלא העתידה". הסבנה את לקרם בבקשה אם כילשים,

 העיקרית שהסיבה מכך, להתעלם יכול אינו הוא היונים את"ל"סביר"
 בהם. שפיעפעה ליהודים השנאה היתה היוניים, הרצחלמעשי

 הארץ רחבי ככל ההפשטותן ועל הדמים מאורעות השתלשלות עלן
 לשני נחלקה עיר וכל סוריה, בארץ קמה נוראה .מהומהמ~פר.יוספומ:

 ימצא משנהו א,ת להרי, בקדמו רק כי חשב, מהנ.ה וכל אויבים.מ~ות
 מאימת' שקטו לא בקהבם היושבים היהודים כל את הכחידם אחיי גם4, בלילה, שנתם נדדה ביום דם לשפוך הסורים הרבו אשר ואחרי והצלה.רנה

 ועירי. עיר בכל אשר המתיהדיםהאנשום

 על הוא מספר טיטוס, של מותו אחרי יוספוס שדיבר .(, תולדותיו בספר"
 "תושב' . : אומר הוא שם עליזים. לקפות שינסה מבלי והיונים הסוריתרשעות
 בקהלם היושבים היהודים את תפסו השכנה, סוריה בגבול אשרהררים

 לא האלה המסכנים כי אשמה, כל בלי וטפם נשיהם, עם יחד נפשוגחום

 כונה מתוך היהודים על התנפלו היונים כי מחברה אלו מתיאורים,,. י. מזימה". כל חרשו לא הסורים. נגד וגם ברומאים, למרדשגפו
 שאר בכל לעשות .זממו גם כך בקיסריה שעשו וכשם להשמידם,גללה

 . רוב. להם היה שבהן האיץעל'
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 הניתן כל את ועשו בצלחת ידיהם טמנו לא שהיהודים מאליומיבז
 ם היתה היונים ערי על ההתנפלות הרעה. פני את לקדם כדיליעשות
 הסמום ביונים. להתנקם כדי וגם איזוה אותו תושבי היהודים אתלהציל
 באה היונים' ערי על ההתנפלות כאילו היהודים", ב"מלחמות כותבאמנם
 וכתוצאה והתגוננות, מנע כפעולות ולא, בקיסריה הרציחות על כנקמהרק
 חייו בתולדות ברם הארז, רהבי 'בכל היונית ההשמד מלחמת באהמכך
 -=!', '.~ זו. להשופה זכראיו

 היתה שבחלקה שאז, בית '( 'הודי של רציחתם היתה מיוחדת טרגדיה.
 נגד במערכה ליונים היהודים נצטרפו .זאה בעיר הם. באשמתם"מנם

 התושבים התנפלו נכשלה, שההתקפה לאחר מבחוץ. היהודיםהמתקיפים-
 אלף עשר כשלושה שחטו היהודים, התושבים על בעורמההיונים
 שאן בית יהודי נוכחו 11, ומאכזבת מרה בשעה רכושם: את ושדדואיש,
 ' נכר. לבני עזור למעז שלהם. אחיהם נגד  שבמלחמתם הפשע אתלהבין

 שונאי מצרים. של לאלכסנדריה גם עברה היונים של ההשמדמלחמת
 מזה-שנים קיוו לו הי61 הגיע כ' לדעת, נוכחו שבעיהישראל-המרובים

 של הגמונה שלה להתגונן, היהודים כשניסו רצח. במעש' ופתחורבות,
 יוספוס:'(' מספר כך על צבאו. א'ת טיבריוס אלכסנדר המומרמצרים,
 מספר, בלי חללים נפלו ,בסוף אד הרומאים, בעד היהודים עצרו רב"גמז

 .שנאתו גדלה כי שיני, ההמוז אחויי) בא' להלחם חיל "צבאזנאשה
 ' - -ליהודים".

' . . 

 שבידה ואגריפס, צסטיומ אלו זועה מעשי התרחשות בזמן היוהיכן
 דבר? עשו לא מדוע ! כנו על ולהחזירו המצב את להציל האפשרותהיתה
 ניסה שאגריפס כפי רומא, נגד היהודים התקוממו אמנם אם : .מזוויתרה
 ולא צסטיום הגיב לא מדוע מהעיה פלורוס ושל שלו גירושו א"לקרש
 יל , - המרדו את לדכאיצא
 מסר העדרו ובזמן לאנטוכיה אגריפס נסע ומז כי.באותו מספר, יוספוס.

 איומות רציחות ל.ביציע סמכותו את שניצל. '(, אחד יוני לידי השלטוזאת
 בששו עוז מצא .לא כך על אגריפס וכששמע אגריפס, .מלכותביהודי
 - האיש". אתלהמית

- 

 ד2

 דבר, כך על מספר אינו יוספוס ! צסטיוס אל אגריפס נסע מהלשם

 ראה לא עצמו צסטיוס מצסטיוס. אגריפס רצה מה לחלוטין ברור לנוברם
 בעיר כי לו מסר ניאפוליטאנומ י ברומא מרד פלורוס נגדבהתקוממות

 מאנטיוכיה יצא. לא כך ומשום כבעבר, לרומא נאמנים והיהודים שקטשורר
 הגדול בנאומו שעוד אגריפס, אלא פרץ. שכביכול .המרד" אתלדכא

 מרד נגדו בהתקוממות לראות שרצה הה2 - .מרד" נגד דיברבירושלים
 בירושלים. השפעתו את השיב למען מבחוץ, התערבות להצדיק כדיברומא,
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 לדכא לצאת צסטיוס את שהסית גם הוא אגריפס כי בכך, ספק,ן..אין
 לאנטיוכיה כשנסע מטרתו עיקר היתה וזו רומא, 'נגדאאך"המרד:

 - זמן.:באותו
 לירושלים, שלו הדמים למסע צסטיוס צאתו-של את שמתאר יוספוסו; - - . - .

 של בהשקפתו. לפתע שחל השינוי את לבאר כיצד דרך מחפשואשר.
 קמה כי צסטיוס "כראות : ,( אלו פטפוט דברי כך על כותב -צ~טיומ
 . . להתמהמה". עח' רצה לא מקום, בכל היהודים עלמיחמה

 להגן צסטיוס של זו מטרה משתלבת כיצר שהרי מגוחכים, ".לו דברים ון,,.
 עצמו שהוא הנועה ומעשי הרככות רצם עם הנרדפים, היהודים עלכליכול.
 שלא משום אז, עד יצא לא שצסטיוס ברור, במסעו. היהודים נגדחושל
 שהוא, כפי ניאפוליטאנוס של הדוווח את קיבל והוא מרד, פוץ כי סבורחג

 בצורך.לצאת ששיכנע.אותו והוא צסטיוס את שהטית הוא אגריפסאלא
 מחשבות על יוספומ מדברי גם מוכח אגריפס של מסרתו היתה זו כיג . . המרד. אתולדכא

 עם הסכמנו עינים "למראית ; ,( עת באותה בירושלים אגריפסמקורבי
 היל בראש צסטיוס יעלה מצער זמז מקץ כי בתקוה עשינו זאתהלורדים.

 . . את'המרר". וידכאגדול
~ . 

 .גם : "י( מספר יוספוס צסטיוס. של ,עוזרו .שותפו עתה היה אגריפסו(
 רגלימ אלפים שלושת )של הזה כמספר רגלים חיל  צסטיוס קיגלמאגריפס
 צסטיוס של הצבא אל בא בעצמו והוא רוכבים. וכאלפים לצסטיומ(שליו

 בדיכוי הם גם לעזור שבאו היונים, גם נצטרפול אלו" ברית -בעל אלן, טובה אותו ולנהל הדרך אתל"ואותו
 היהודים את .(?נאתם, בעוז וגם הקרב, בתאות אולם הצבא. כאנשימ""מה .למודי היו לא והם היוניות הערים מן עוזרים.רבים אליו "נאספו -המרד
 חדשים שכמה מי . להוות. הפך כך - האלה". הלימודים חסרוז אתמקאו
- המקדש, .נית על ה-משגיח" היה כןלפני  הצבא של ומדריכו ליועצו 

 רבות , שמות עשה כבר לשם בדרכו שעוד ירושלים על שעלההרומאי-יוני
 בילה אגריפס, של בעורקיו נותרה שעור החשמונאימ DV שאריתביודים.

 " .  הרצחנק  הארומי, רמר  בריבעתה
- 

!" _' 
- 

). 

 , . , . , ... ץי
. 

 cr~ ,"1 ר-2ח;  ו:-דרת י,":: '-: הח': הן - - 7:ך:"ג"-:

%
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מלהממלחמתיוי
 בשנאה בעיניו שנחשד מי בכל צסטיוס צבא נלחם לירושליםבדרכו
 נשדד  ורבושם הרחרבו עריהם , להורג הוצאו בידו שנטלו אלהלרומא.

 של בהתנפלות זו.' מעין להזדמנות ציפו רבות שנים שזה היונים,בידי
 זכה הגליל רק לירושלים. במסעו עבר בו מקום .בכל צסטיומ עשהוכך .-. . .-,.,,. ז(. וטף נשים אנשים אלפים שמונת נהרגו בלבד, יפו על צסטיוס מצבאחלק
 ע"י שנשלח הלגיון, מפקד נתקבל הגדולות בערים שט יותרו טובלגורל

 ליד עצמוז בהר שהתבצר לוחמיט, של גדול מספר שלום. בברכתצסטיוס, ..-י . =-
 נהרגו. לוחמים יכאלפיים לבסוף הוכנע רב. נזק לרומאים וגרםציפורי
 עריהם את ולהחריב ;הודים להשמיד מתפקידו ראה לא זה לגיוזמפקד
 המקום את עזם בגליל, מורדיף עוד נותרו שלא וכשראה הצדקה.ללא
 ,, , לקיסריה'(.וחזר

~rr 

--:

 של . בכוונתו . שאין לתושב,ה,י הבהיר לירושלים - שהתקרב הדמים מסע.
 כולל.ביהודים: לערוך-מרהז.דמים אלא נלבד, ה.מרד" את~צסטיוס.לדכא

 וקרבה-לעירם, הולכת המלחמה. היהודים,כי .וכראות ן מספר'(יוספוס
 מהעיה הגדול,הגיחו בהמונט בבטחם נשק. כלי נידט ולקחו החג אתעזבו

 ליבם את שמו לא גם וסדר, מערכה בלי מלחמהבתרועת
 למנוח"

 השבת,

 הסיתה אשר העזה החימה אולם תוקף. בכל הזה היום את לקדש נהגו כ,אף
 הם למלחמה. אומוווגבורה להם הוסיפה דתם,את,דעתןיהודים.מקדשי

 לרצו מערכותיהם, את הבקיעו אשר עד ברוח:עוצמה הרומאים עלהתנפלו
 היהודים, . את לסובב, הרוכבים,, מיהרו ולולא. חיליהם, . את . והרגונתובם
 לעזרת המלחמה מכובד עדר נלאה לא מהצבא.אשר הלק -גם- חש1ל11א

 נפלו הרומאים מן במלחמה. צסטיוס צבא כל אבד אז כי השדורה,המערכה
 היהודים כארבע-מאות,רגלים.~מן ומהם חללים; עקר מאות,והמשהחמש

 .'. 1 ן ר.-,, -- : איש.'י' ושנים עשריםכפלוי-רק
 י . " -

 הענר, אל פניט'ולבו פנים'אל הנלחמים היהודים יואחה,אשר'נהדטו""
 חורזן; ברהך.ב,ת הרומאיט:העולים בעורף בו,גיורא שמעוז,התנפל:לפתע

 אותם והוביל סבל בהמות הרבה ממגו ולקח המאסף מצבא גדול חלקהפיץ
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 הספיקו זרז ובאותו חורוז, בבית צסטיוס התמהמה ימים שלושהלירושלים.
 והראו המעברים, בכל משמרות ולהעמיד הער.ם. ראשי את לתפיסאהודים

 מחנם". את להסיע הרומאים החלו כאשר ידים בחיבוק ישבו לאכי

 לאגריפס, עתה הוברר העיר, תושבי כל של לקרב נכוגותמי לנוכחן

 אגריפס היונים. את במסעם אליהם בצרפם' קשות שגו וצסטיוס הואכי
 בכוננותם מאוחדים המושבעים רומא ותימכי תומכיו גם כי לדעת,נשח
 מסע דרך בכל היונייכ, שיעה מעשי בשל ונאת המתקרב, בצבאיתלחם
 ואשה אוהביה, וכין ברומא" .מורדים נין הבחינו שלא לירושלים.לנבא
י, יהודי. הוא נאשר יסודי כלה4מ,17

 יבנה הוא וגם הרומאים את יציל שעל-יר'-כך : אחים במלחמת העיראת
 העיר לתושבי המוכרים שליחים שני לירושלים, אגריפס שלח כד לשם 1.ן,שנדי(.
 להם יסלח ויכנעו, נשקם. את העיר תושבי יניחו שבאם הבטחה,ובידם
 בפרט אלו; מעין הבטחות של טיבו מה היטב ;דעו שבעיר הליקמיםג שלום. ברית אתם ויכרות העבר עלצנטיוס
 שלוות, ערים על בהתנפלו לירושלים, בדרכו צסטיוס עולל אשר כליאחר

 לעשות למסעו שהצטרפו ליונים ובהניחו הרומאים, נגד התקוממושלא
 הלוחמ.ם, על-ידי הותקפו לעיר. אגריפס שלוחי כשבאו כרצונם.ניהויים
 את גתארו יומפוס מרעיה ונמלט נפצע וחבירו נהרג. השלוחיםאחד

 הוא, שסיפר מ" היא שלכח ברם "תועבה"ל לה קורל הזאת,"התנפלות
 בינם היהודים, את לסכסך במטרה העיר אל באו אל. שלוחים .כיששמו,
 ' השליחים. על מההתנשלות ערוד גחולה-לאיז תושבה - עצמם"נין

 לידי הביא בעקיפיז ברם במישרין, בשליחותו אמנם הצליח לאאגריפס
 ולהתקיפה. העיר על לעלות לצסטיוס הזדמנות וגתו כירושלים פנימיק:ב

 ההתנפלות של ה,,תועבה" בגלל .מהומה בירושלים פרצה יוספוס~ברי

 תומכיו עם אחרות בדרכים להתקשר הצליח גם אגריפס השלווים.44
 לדברי ה13פים.. הר אל חורוז מבית צבא,1 את עלה העל": צסטיוס 'ן, אנשיו. בין לקרב הכוננות לתה את ויהודיהשנעיר,
 העיר את בידו ימסרו שהיהודים בתקוה ימיך שמישלש,ה חיכה~ץספוס
 ביום על.הקנאים. יגברו שבעיר רומא שתומכי קיוה הנראה כפי קרב.4א

הרביעי
 התכונו-

 העיר., על לעלות ~מטיוס צבא
 כי שידעו העיר,' מגיני

 שבעיר, .תומכי.רומא תומכיו של הקרב נכונות את לרופף הצליחאגריפס

 הף ואל -.העיר. תוך אל -ונסוגו לחומה שמחוץ העיר חלקי בל. אתנקשו

 היא'היחה שגם מתא, בית ואת החדשה את'העיר מיד שרף צסטייסהבית.
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 גם לו עצמם, את להציל במטרה עתה, ההליטו שבעיר רומאתומכי
 יוספוס צסטיוס. לידי בסתר העיר את למסור לנמות מילדתם. אבדובמחיר
 מטובי רבים נפתו ההיא "ובעת : (( מספר אלו בוגדים על הוא גםשנמנה
 את לו לפתוח ואמרו העיר אל צסטיוס את וקראו יונתו בן חנן לדבריהעם

 הדבה נודע שבינתיים אלא לעזר, להיכנס כבר התכונן צסטיוסהשערים-.

 מעמדותיהם. גורשו החומה שעל והבוגדים,למגינים
 הצלחה. ללא הענר את תקף.צכטיוס ימים שישה 'שבמשךלאחר"(

 מאסף אחרי לרדוף החלו צסטיוס, בנסיגת שהוו המגינים לסגת.החליט

 הר שעל הרומאי הצבא כל החל מנוחה ליל לאחר מהם. רבים והמיתוהצבא

 ,בעורף היתה "ידם התקפתם. את מהדשים כשהיהודים לסגת,הצופים

 יכלו לא הכבד ובנשקם ושה, מזה הדרכים שבילי את הקיפו ביאויביהם,
 על המטירו היהודים במרוצתם. הקלים המתקיפים נגד לעמודהרומאים
 הרומאים ניגפו הדרך אורך ולכל הערים, מראשי ואבנים חיציםהרומאים
 הצ.בא הגיע רג בעמל צבא. שרי גם ביניהם שדודים, נפלו מהםורבים

 וגם הכבד נשקם את השליכו רבים חיילים להר. עליתו לפני מחנהולגבע
 אבל בגבע, הצבא גה ימים שני היהודים. ביד עזבו המשא של גדולחלק

 מלאה הסניבה וכל ליום מיום וגדל הולך היהודים שמספר שראהצס,טיוס
 לבית מיד לשוב ציוה להימלט, דרך לו איו עוד יתמהמה QNT~מתקיפים.
 רק עתה שהיה מה כל את להשליך ציוה, המנוסה את להחיש וכדיחורן.

 הקלע כלי את נשאו אשר מאלו חוץ נהרגו הסבל בהמות כללמשא.

 המישור את עבר היבא אשר בועה הרודפים. ביד' תיפולנה פן1המכ11ות,
 ושם ההרים בין הדרך את לחסום מיהרו אך כך, כל היהודים הציקוולא

 ועוד נפשם.., על לעמיד מקים מצאו ולא נבוכו הרגלים גם מות.המטירו

 ויללת שבר זעקת קול והרימו התקוה אפסה לכולם הרוכבים. נבהלויותר
 בא לולא נצחון. וקול ימחה תרועת היהודים הריעו לעומתםהנואשים.

 היהודים מעט, הרומאים נחו הלילה בחשכת איש. מהם נמלט ולאהלילה
 האויב. מחנה את לשמור שומריםהציבו

 יוכ" עורמה בתחבולות ורק רמה, ,ביר לצאת יוכל לא כי ראהצסטיום
 המחנה לפני אשר החיל על איש מאות ארבע העמיד בלילהלהימלט.

 נמצא ששם יחשבו שהיהודים. כדי המחנה, דגל את שם להניף להםוציוח

 הבוקר עד ללכת וימהר לילה באישון התחמק מחנהו יתר עם הצבאל.כל

 התנפלו ריק, כמעט שהמחנה היהודים הכירו אז לק ריס. שלושים שלדרך

 כבה אשר הצבא אחרי לרדוף ומיהרו נשארו, אשר מאות הארבעעל
 הכבדות. המלחמה מכונות כל את הרומאים השליחו במנוסתם ללכת.הרחיק

 כאשה אנטיפטרוס, עד האויב אחר רדפו היהודים היהודים. ,בידי נפלווהם
 לבו תודה וקול זמרה ובשירי השלל כ, את אספו שם, עוד אותו מצאולא
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 ועוזריהם הרומאים מן. אבל מעט, רק הזאת במלחמה נפלו מצידםלירושלים.

 י. . . רוכבים". ושמונים מאות ושלוש רגלים אלפים כחמשתנתו.
 של .לדעתם בניגוד -- בעליל מתברר יוספוס של זה סיריומתור.
 זעום חלק ' רק לא כי - בעקבותיו ההולכים היסטוריונים וכמהוספות
 .תומכיהם את להוציא .העם, של רוכו אלא .אויקנאים,. "שו,בבים"של

 וסדיר. מאורגז רומאי צבא להניס הצליה קנאים מאות כמה שלגט, קומץ כי יתכו לא שהרי - ברומאים לחמו ורומא, אגריפס שלהמושבעים

 - .,,.ין

 ,,, . ..ן(,,:

ש,
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 צטטיוט על- הנצחון לאחר' ..י

 בדעת.ראשי הנה לא מירושליטן ומנוסתו צסטיוס מפלתגם.לאהר
 פרצ" ההתקוממות שרומאך למרודהעם.

 של האישית רשעותו רקע על
 הרוך"; הנציב על אגריפס של חיפויו בגלל מכו, לאחר ונמשכהפלורוס
 ברם, ביהודים. צסטיוס מלחמת של הרצהנ' צופיה בגלל יותרונתחזקה

 קטל מבין.הלוה"ים שרבים ברור למרד. נטיה בעם עתה,.לא,היתהגם
 העם של רובו ברם רומא, של משיעבודה לחלוטין להשתחרר הזמובמשך
 אלא השלום. "" וביקש אדירה כה בקיסרות שבהתעיות הטלנה את 'הבין

 יעביר לא נירון כי היטב, ידעו רומא, של המושבעים תומכיה גםשכולם,
 %רושלים,' צבאו מנוס", חרפת עלבשתיקה

 ויש"
 לדכא יותר חזק צבא

 הקימר א'ת לשכנע יצליחו ואמנם יתכן כי כן, כמו ידעו הם המרי.את
 מלקמת אלא היה לא עתה עד שהתרחש שכל האלת, את לו,להבהיר
 כי מראש היה ידוע זה. על לסמוך ~ין אבל הקיסר, נגד מרד ולאהתגוננות

 הקרבות את יתאר. עשה אשר כל להצדיק,את שיחצוצסטיוס'ואגריפט,
 על להגנה ויסודיות,. מידיות בהכנות צורך כן )ל היה ברומא.כמרד

 מלחמה תהי" כי ידעו, הכל ההתקפה.הצפויה.ירושלים':ועל'הארץ'מ"ני
 ' ' והאויב. מיהודים התושבים ,גין למות אולחיים

' 
? 

 לאחל בקיר הרוחות מצב .את ייסטוס מתאר היהודים" נ.מלחמות-'
 משכו ירושלים, צסטיוס-אל "רודפים-אחרי .,,ובשוב : י( צסטיוטממלת
 בחוזק אלה את הרומאים, בברית נאמנים היו עדרן אשר ~חיהם אתאליהם
 ברצון". אלה ואתיד

 אחדות כמעט, כעת, נשתררה בעיר כי ,( לכאורה, מסחבה זהמתיאור
 בפנינו יוספומ מעלה חייו בתולדות ברם הענינים. בקשר.לכל גמורהדעות
 "אחרי : ,( המרד לתומכי רומא חסידי של להצטרפותם אחריםמניעים
 יש המורדים ולחגריהמ לשודדים כי ירושלם, נכבדי נוכחו צסטיוסמפלת
 נשק-. כל חסרי הם בהיותם בידיהם, יפלו פן לפחד והתחילו נשקשפעת
 התאחדות זו היתה אמת והסכמת משותף רצון מאשר יותר כי נראה,מכאן
 המעושה הזאת. האחדות התכה ואמנם עין' למראית רק או פחדמתוך

 לרועץ.והמלאכותית,
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 תומכי כל כי להאמין נטההעם
 הענינים בכל עמו פעולה לשתף מעתה יחלו בו, ורדו מהעם התבדלו עתה,'
 יעשו שביכולתם וככל ובאה, הממשמשת הסכנה פני בקידושהקשוריםן
 הגדול. מעושרם ההוצאות ולמימוז העירלניצורן

 ענין כל להם היה לא אחרות. היו העם" .טובי של כונותיהםברם.ן
 כבעבר : היה מזה ההיפך לעם. שלהם בהצטרפותט שכן כל ולאבהתאחדות,

 הפנים העמדת כל אחריהם. ההמון את ולגרור הענינים על לגשטלט)שאמו
 את לגנוב כדי אלא באה לא העם, שעושה למה והסכמה" .אחדותשל
 '(. החדש בשלטון מפתח עמדות לעצמם לרכוש להם ולאפשר ההמוגיםדעת

 המדומה "האחדוה,' הועמדה הקרבות, פרוץ עם מכן, לאחר כאשרואמנם
 הארץ. על ההגנה ארגון לשם הבית, בהר נתכנסה גדולה עם אסיפת,, והחורכן' השואה באו ובעקבותיה לרסיסים נתנפצה במב.חן,,הזו
 אמנם כי בתום-לב האמין ואשר בעבר, ומשעבדיו לרודיו עתה שסלחעם

 בחר - והגנתה העיר של לביצורה לב בכל אגריפס תומכי עתהמתמכרים
 כממשיח עתה נהאתה האחדות גבוהות". למשרות מכיניהם .רביםון,גם

 גבוח.כמבטיחה
 העיר, חומות של מחדש ביצורן היה הפרק על שעמד הראשון הצורךן

 מינהל כל של מחדש בארגון צורך גם היה וצסטיוס. פלורוס ע"י,שנפרצו
 ותומכי הנציבים ידי על לכן קודם שנים עשרות כבר פה שעורערי~מדינה
 בפני להגנה הארץ מאזורי איזור לב. מחוזיים צבאות גם אורגנו,אגריפס.

 נתמנה מחוז לכל אפשרית. רומאית התקפה מפני ולכוננות והסוריםהיוניי
 משלה:מפקד
 חנן. בן חנז הגדול והכהו ,( גוריון בן יוסף לשליטים נתמנו בירושלים1

 מאד קשה וכאיש הצדוקים, מראשי כאחד לכן מיודם עוד לנו ידוע'"גן
 "עיר. לשליט להיות עתה נבחר אלו תכונות שבזכות ויתכן '(. מרץ:בעל
 מרצו ומלוא כוחותיו מיטב את עתה יקדיש זה איש כי לכאורה, היה'נראה
 האיץ. והגנת העם,ןלטובת

שי,4"
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 ר. פרק-

 הגליל צבא כשר צחירתו על יוסיפוט שלציפורו

 הממשלה ע"י נתמנה כאילו יוספוס, מספר י( היהודים"'ב.מלחמת
 והתחתון. העליון הגליל אזורי של הצבאי למפקדם .בירושלים,המרכזית,(

 לגליל נשלחו אנשים שני "ועוד הוא כי הוא, כותב ,( הייו בתולדותברם,
 לנבגדי נשקם שפעת את למסור המורדים. וחבריהם השודדים עלל"שפיע
ירושלים".

 את שבכותבו בכך. מתבארת עצמו, על יוספומ של בסיפוריוהסתירה
 השתדל ובעיניהם בחיים, ואספסינוס טיטוס היו עדיין היהודיםמלהמות
 את כשפרסם ואילו עצמם. היהודים ע"י לכך שנבחר צ,בא, כשרלהופיע
 דומיטיאנוס, אחיו גם וכן בחיים, וטיטוס אספסינומ היו לא כבר חייותולדות
 כבלתי מאד רבים. לאנשים ידועים שהיו ד'ברים, לכתוב טעם עוד היהולא

גכונימ'(.
- 

-
 בספרו. מאשר יותר מהימנים חייו בתולדות כי,דבריו על-כן, מסתבר
 הגליל כי להם, נודע "הנה : כותב הוא חייו בתולדות היהודים"..מלדמות

 אותי שלחו אז השלום. על עוד שומר ממנו וחלק ברומאים. כולו מרדטרם
 נדבה למען יהודה ואת יאיר את הכהניס, מזרע ישרים. אנשים aw~ועוד
 נכבדי. בידי להסגירו יותר טוב כי נשקם, את יתפשטו כי הפושעים לבעל

 . . הגליל". אל איפוא' באתי זו בשליחותהעם,

 השלטון מטעם שליחות של מוגבל .תפקיד ליוספוס היה זה תיאורלפי
 אמ' כי לבדו, בא לא גם הוא לאיזוו: צבאי מפקד של סמכות ולאהמרכזי,
 את בתארו עליו מספר עצמו שהוא דבר שלושה, של משלחת מתוךכאחד
 השלטון מאת נשלחנו ומלוי "אני טבריה: העיר מועצה להברי אמראשר

 אנטיפס. הור'רום בנה אשר הארמון חת להרוס. בדרישהבירגשלימ
 חורתני'". חוקי נגד וזה חיות, בצורת מקושט הוא כי בטבריה.הטטראכוס

 האיזיר. כמפקד משמש הנו שהוא לכך, רמז כל בדבריו כאן נזכרלא
 ,(. לא ותו המשלחת כחבר עצמו על מדברהוא

 בסיפוריו ניתנת,לנו הגליל, למפקד נתמנה לא יוסיפוס כי יסך,הוכהה
 נכנע ביצה הוא, מתאר בהם אשר המשלחת, מעשי על יוסיפוס שלהאחרים
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 מפקד באמת היה אילו לרצונו. בנינתי האחרים המשלחת חברילדעת
 המכרעת. היתה לא שדעתו ייתכן לא"גליל,

 עבור תנואה אוצרות נאצרו שם חלג, בגהה אירע "ראשוןהמקרה
 כשהגיעה צסטיומ. ממלת לאחר גם שם, ונשארו הרומאיתהממשלה
 להשתמש לו להתיר העיר, ראש יוחנן ביקש '(, חלב לגוש"משלחת
 התנגד יוטפוס העיר. חומות בניו את בהם לממו כדי הללהבאוצרות
 עמדתו את לחזק אפשרות ליוחנן לתת רצה שלא משום ין,לבקשה

 יוספוס יוחנן,-ואף לבקשת הסכימו המשליתיהאחרים חברי ברם."ולו. בגלי"
 בהיותי נוצחתי -אני "אך : מתאר עצמו שהוא כפי להסכים, נאלץ;,המפקד"

 מחסום""(. ל' ושמתין,חיד,.נכנעתי
 עולל .יוחנן מספרי(: יוספוס חלב. בגוש היה הוא גם השניהמקרה

 ,י( פיליפוס של קיסריה תושבי היהודים כי סיפר הוא אאר. .שע מעשה714
 לעבור יאלצו ולא להם המסר טחול שמן להם לספק עליו יטול בינקשותו

 אשר השמן כל. את הוציא הוא בצע. מאהבת אלא אלוקים מיראת לא"ת שאמר ברור יי(. היונים ידי על שהוכן בשמן ולהשתמש התורה מצוותל
 העין, להראית רק וממני המשלחת, חברי מיתר רשיון קחתו אחר במקום,היה

 פז ההמוז את מיראתי אס כי רשות, לו נתתי הטוב מרציני לאשי
 לפניו" מעצור אשים אם נ;(;~וייני
 וארוס, של מעלליו על לירושלים שהודיע מכן, לאחר מספר יוספוס1

 יוספוס'נשאה לדברי אבל לבטחונו. ולדאוג בגליל להשאר המשלחת"ל כי ונענה לעשות, מה הוראות וביקש ,י(, בגליל אגריפס שליוקידו
 הוא הדברים בתוך לירושלים. חולו למשלחת חבריו ואילו בגליל. הוארק
 במצודת בתירא יהודי בתחילה התבצרו וארוס, מעשי בגלל ' כי מספי,גם

 שר לפיליפוס במצודה הפיקוד את למסור הסכימו מבז לאחר אבלנא,
 היהודי.צבא

 הוא חלב, מגוש 'וחגן וביז בינו שאירע מה מהאר שיוספומלאחר
 געשה 'י(, לירושלים למשלחת חבריו שני שחרו אחרי .כי ומספרוסיף
 - . .- הגליל. למושל בהדרגהוא

 כשם חשודה, בעעעו הנהגתו נראית נגליל פעולתו תחילת עם גמד4
 סיפתץ לאחר מיד אב של בירושלים מכבדים רבים בעעי חשודה4",תה

 נשק להכנת לבי את "שמתי : 'י( יוספוס אומר לירושלים חבריו שוב4

 נוכחתי השורדים, ביז את-האמיצים שמנתי אשה אחר העייפ.יבצור
 הנשק., את לה~ציא,מידם ניכולתי שאיןלדעת

 העם את איפוא פתיתי
 עד גבולי אל יבואו לא כ( הלבעתי השודדים את משכורת. להם)קבוע

 -- השכנים". על ולא הרומאים על לא יתנפלו""ל הזהרתים גם המשכורת. את לשלם יחדלו הגליל שאנשי או יקראו,אשרב1
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 לשכור היתה, בגליל ןוספוס של מעשיו ראשית כי יונא, זה סיפור ..לפי
 צבן ואחזקת למיסה הכספים לפקודתו' היעמוד שודדים של צבאלעצמו
 מקוס יש ' אבל י יוספוס שטוען כפי' הגליל אנשן משל היו ואמנם ייתכן.זה,

 ואולי פעל, שלטובתם אגריפס, מקורני ,די על לו מופק זה יסף כילחשוך
 להמנע לשודדים, יוספוס של המפורשים אזהרתו עצמו. אגריפס ידיאף.על
 .תואמת המושבעים, ישראל ותונאי היונים, והסורים הרומאים עםמחגרות

 שעוללו מה. כל לאחר עתה, שגם ומקורביו, אגריפס של רוחם הלךאת
 מלקרבם חדלו לא מסעו, ובשעת צסטיוס של מסעו לפני ליהודיםהיונכם
 - . וההשפעה. הכבוד מקום את להםומלתת

- 
- - 

 בגליל. שעשה במעשיו לזווגם מתגלה יוספוס של האמיתי1.,~פרצופו
 כשבעים בגליל, הפקידים ראשי "ואת יוטפומ: מספר פרק נאותו מכן.לאחר

 היתה: זאת 1 במסעותי לויתי לבני ידידות מתיך כאלו מיניתיאיש.במספר,
 איתם התייעצתי תערובות. כבני בהם להחזיק חפצתי באמת כיתחבולה,
 בוא.לידי לבלתי הדין, פסקי היצאתי'את פיהם ועל. המשפטבכ~.עניני

 : שוחד": אשמת מכל חף היות ולמען הצדק, מדרך לנטות,בחופזינסיון,

-,.
 הגליל, ונכבדי ראשי את להטעות שהצליח יוספוס, מתפאר בעוות-מצח
 והוא ליועציון אותם מינה כן ועל כיקרמ.ובכבודם, רצהכאילו'כניכול

 כבני,תערובותן בהם להחזיק היתה כ,נתו,האמיתית כן לגלות, בוש,אינו
 שלו. הפרטייפ והכרעותיו לפסקיו כוללת באחריות כנושאים בהםולהשתמש

 את לגלות לעצמו יוספוס מרשה תולדות.חייה את בסטרו כאן, אבל.
 ב"מלחמת הרי ליועציו, הזקנים שבעים את -במנותו האמיתייםהניעיו

7היהודים",  ,גודל: את לכל ולהראות להתפאר כדי. בעיקר כתב ששם 
 : אחרש( כאור הזקנים שבעים מינוי את הוא מתאר -7 ותבונתו"חכמתו
 הארץ, יושני כל בעיני חן למצוא ביקש הגליל ארץ אל בואו אחר"ויוסף
 נבונים אנשים העם על עליו בשימו העם, כל את אליו 'משוך כי ראההוא

 העם מזקני חכמים, אנשים, שבעים לו בחר כן על הארץ, מנכבד'וידועים
 שופטים שבעה שט ועיר עיר ובכל הגליל. ארז בכל למושלים אותםושם

 הנפשות דיני ואת הקשה הדבר ,את אבל קטן. ריב דבר כל אליהםלהביא
 עמו". אשר הזקנים שבעים' .אל אליולשלוח

 ערך מעשיו לכל למוזת ~olaol, על מגמתו היטב ניכלת זהבתיאור
 ואת והזקנים השופטים מינוי את לתאר מעיז אף והוא ונכבד;עליון

 צורת על בתורה מסופר בו סיגנוז באותו כמעט שלו, הצדק""משפטי
 הללו .הזקנים" מנוי כל כי ברור ברם, הבינו. משה אצל ul~'mnמינהל
 בתולדות יוטטוס שמספר כפי הגליל, על השתלטות לצורד אלא באלא
 ברכישת הצלחתו תיאור לאחר מיד הזקנים מינוי על סיטורו בא ששםחייו,

 השלטון. השגת לקראת הראשון צעדו שהיה דבר שודדים,כנופיות
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 האמור וביז היהודים" יב,,מלהמת יוספוס דברי בין נוססות סתירות,,.',
 כביכול. הקים שהוא הגדול" .הצבא בעניו למצוא אפשהבתולמת-חייו,

 - בוש שהיה משום כלל"את,.צבאו", מזכיר אינ.ו הוא בתולדות-חייו1
 נבראו; ולא היו שלא דברים היהודייט, לקוראיו לספר - שמסתבר5פ.

 גדול צבא להקמת פעולותיו על יוספוס כותב 'י(, היהודים" ב,,מלחמת~רם

 .חמש. אלפים ארבעת רוכבים, וחמישים מאות שלש רגלים, אלף שישים4י
 ראשו. כשומר' חיל בחורי מאות ושש שכירים,~אות

 אותו לימד הרומאי, הצבא כדוגמת את.צבאו ערד ממפריכי4..הוא

 הצבא כדוגמת היא אף תנקה, משמעת בו החדיר ובעיקר קרב,תכסיסי

 ואספסינוס, טיטוס של בכבודם לטגוע שלא זהירות ניכרת ברםשכימאי,

 הרומאים כח "כי : האלה הדברים את על'נפעליו" לסיפורו מקדים, שהואפכך
 ובגינוני הטובה, במשמעת 'סודו בפניו, 'עמוד לא איש אשר,גדול

 אנו יכולים יוספוס. של ' הגדול" "צבאו אודות האמת. עלן, לדם-. אשדקמלחמה
 להיווכ"

 את לדכא במטרה הגליל דרך לארץ בא כשאספסינוס בעתיד,מהקורות
 כתב, ובו בירושלים המרכזית לממשלה 'י( מכתב או שלח oleo11למרד.

 בפניהם. לעמוד מתאים צבא לו שישלחו או לרומאים, להכנע לו שיורוג
 יוספוס מספר עליהם מאות'השכירים, וחמש האלפים וארבעת 'יתכןן, לטבריה. ברח. 1,,המפקד" היה, כלא ונעלם'ן( ברח הגדול""ייצבא
 להניח ויש במלחמות-היהודים, לעיל הנוכרים השוודים אותם אלאינם
 לר,בבה הגיעו שאולי נוספים, חיילים זה לצבאו נצטרפו הימים במרוצתכ,

 פעולות למערכה". .מוכו צבא היו לא הללו אבל רבבות, כמה אפילו%
 את לקבל שסרבו יהודית אותם נגד ברונן מכוונוה היו יו0פןס שלוקרב
"רותו.

www.daat.ac.il



., . .. .

.' - 
 כירהטלים .השלטון :.

 הברי: שני עם כשבא כי לתולדותיו, יוספוס מספר קודבל שהזכרנו כפיג
 לאחה. הראשיו בזמן שם אירע אשר את ושמע לגליל האחריםהמשלחת

 וקבל לעשות, עליו מה ושאל: בירושלים ל"סנהדרין כתב צסטיוס.מפלת
 ,- ' י לבטחונו". ולדאוג בגליל להשארפקודה

 ט: .

 גדולי-התורה; של האמיתית הסנהדרין האטם זאת. היתה.סנהדריןמי

 הסנהדרין עטרת חזרה ההם בימים כי ספק "אין 1( : באמרו גרץ, שטעהכפי
 הגדול דין הבית בידי היו בעם אחר שלטון ובאיו הראשוז' ולכבודהליושנה
 נחתכים. היו השלטוז במערכות ההנהגה דברי וכל המדינית, והמשרההעוז
 הרביעי הדור הזון גמליאל בז שמעון רבן היה הסנהדרין פיה:נשיאעל

 ' , - , הזקן".להלל
~. 

 התורה.חכמי של זו היתה לא סנהדרין אותה כן. הדבר ~'ברור'שאיו.
 בירושליםאז שהוקמה המדינית המרכזית הממשלה אם כיוגדולי.הדורן

 ואנשי' ויהושע חנן הגדולים והכהנים אגריפס תומכי בעיקר נמנוושעליה
 שרבז'שמעון. אפשר הנציבים. בימי בהגה'השלטוו החזיקו אשהשלומם,

 שגת ואפשר המרכזית, הממשלה חברי עם זו חירום בשעת נמנה גמליאללז
 בלבד. אישיותו מצד השפעה בעל שהיה אלא לא,זה
 עמד שבראשה זו האמיתית. הסנהדר'ז נשיא אטנם היה שמעון רבן ''
 המדיני. השלטוז ראש היה בודאי,שלא אבל ראב"ד, זכאי, בן יוחנןרבן
 אחה סיפור גם זה, דבר מתלים יוספוס היה לא השלטות ראש אמנם היהלו
 ) ו( שלטונית סמכות היתה לא גמליאל רבו בידי כי מאשר יוספוסשל

 ממנו לנקש גמליאל, בן שמעון רבן אל לירושלים שלח חלב מגוש"יוחנן
 אילו כגליל". את'השלט.1 ממני לקחת בירושלים השלטונות יפתה'אתכי
 שלו דעתו באשר בהשפעתו, צורך היה לא השלטון, ראש שמ111 לבןהיה
 רבה השפעה לו היתה אבל השלטון, ראש הזה לא שמעון רבן. " -- ' ' מכרעת. שהיתההיא

 הפרושים. של המוכר מנהיגם היותו בשל הצדוקים, אצל גםבירושלים,
 רעו היא .הוא כי שמעון רבן על המותג יומפיט גם ב.. להתחשבשנאלצו
 להודות נאלץ שלם" לבו היה לא ועמי מכבר; מגוש-חלב יוחנן שלומיודעו
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ז
 מוצא ולמצוא הדורים לישר בחכמתו וידע ונבון, הבם איש היה "הוא4

 מסובכים". בעניניםג"
 בגליל, מתפקידו להדיחו יוחנן בקשת תוצאות על יוספוס שלמסיפורו

 : האמיתיתו( הסנהדרין אינה עליה, מדבר שייספוס ה.סנהדרין" כיהכח
 לא ביוספוס, תומכים השלטון חברי של שרובם שמעון רבן ראהגכאשר
 וחבריה לחנן שוחד לתת לאהיוישל.יוחנן לייעץ אם כי אחרת, דרך(דע
 אלא מהגליל, יוספוס להרח:ץ,את הכסךנוהחליטת את קבלו אמנםואלו

 מנע כך ידי ועל יומפוס, של לאביו ההחלטה את מסר גמלא בז,שיהושע
 להלחם מוכו והיה. ק היטב, .התכונן. באשר;,יוספופ : :ביצועה, אה,ממנון

 הך"ךט" מ,"-r:"r -,-'4ז 7-- ו,י 4 ד,.4 מ. cjrrיעלי(עמדתו."-,ה
 מכון ולאחר בצעךכסהל בעד ' דץקמ - '-את :שינו כאז -ol~wlnan_ האנייד. !1

 .יתכן( ההחלטה,;;ולא .ביצוע בעק,פין.א" ומנעו השוחד בנותני בגדוגם
 בסנהדרין, לשבת חיה ראוי התלמוך' לפי הסנהדרין. חברי שהיו,אלה;איפוא
 ט '( פוסק הרמב,"ם ואילו ; '( הימנו" נוחה הבריות ודעת גרך ושמל ;,חכםרק

 חכמים אנשום. כקטנה,?אלא ; ביז בגדולה: בין 'בסנהדרין, מעמידים-אין.

 :מוחלטת, בסתירה עומת תבר?.הסנהדרינ ~Lb -התנהגותם יוספוס,אנר1ת, :שממפהי מה . כל מרובה.:.( דעה התורה,:בעלי, בחכמת מופלגיםונבונ,מי

 "(ח( האמיתית:זח היתה לא זו ש.סנהדרין" הנותנת והיא הנ"ל, לתנאים'
 גשר יוספוס., של, הדחתך על ההחלתה: ,שמסר,,את 'גמלא, יהושע:בןן,.

 הגיולים, הכהנים מן הבים גם ומיודעיי. כ.רעי של;:וספוסמפורק.ביבןמו
 הבן, עם, :בשיחתו חנן .שאמק כפי נזוספוס, לצדוישל היו, _Tt~n-,ומראשי

 הוא;לתהילה. שראוי על,יוספוס, להעיד וכ%.םוהמ כי בהגמליאל,שמעוט
 המדד,.לפני;מסעו: בחח-לת עת: על;אנשים;אלו.אומר,יומפוס מפקד.כאיש
 ומכאב הפרושים", וטובי הגדולים הכהנים .התהלכתי.'עם צסטיוס:של

 גם בו ושתמכו בגליל שפקדונעליג,להשאךי ראשי,.הסנהדריז(משמע,..כי
 וברור. נגד_אגריפס, להתקוממות שהתנגדו-בזמנו הם:הללולאחל;מכן,,הם

 חורה. לא שלטונם כלפשעם האמיתית. הסנהדרין חברי היו לא אלושאישים

 אגריפס. מקורבי הקודם. ההילטון. שאנשן: אלא : ליושנה, -,הסנהדריןעטרת
 שינו. כאילו פנים להעמיד רךג1'געם,!השכילו:עתה אשר, הגדוליקוהכהנים

 כל: ולתפוס'את מלשוב בעדם מנע שלא העם ועי"כ;לרמות-את דעתם,את
 של; ומקויי.לשובם מצפים אלה הוו בסתר.לבם השלטוניות;;ברםעמדותיהט
 " " והד.כוו... החרס במעשי להמשיך יכלו חסותם תחת באשרהרומאים,

'cr,.בשם החדש-תישך: השיט11" "נשי,- - -ת 1 לכנות 'וטפוס, שלוג מניעת 
 והרומאים,: הזונימ; קוראיו אזני: את, לשבך -ברצונו מקורם"סנהדרין",
 כי,:ןוג ידעה לא והם הסנהדרין, העליוןל המומד:המדיני 'היהשבעריהם

 ,ן-frrii -: ;;ח. :-:..., דתיזם,.מ-פטיים. אחרים, תפקידים גםלו
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 אין שבירושלים, הגדול בית-הדין את האמיתית. הסנהדריזאת
 מזכיה אינו גב יוספוס קוראיה התענינו לא שבו משום כלל, מוכיתיוספוס
 ואילו י ההוא שבדור התורה חכמי גדול זכאי, בו יוחנן רבן אודותדבר
 רמת למשפחה בן ירושלים, יליד -שהיה באומרו הוא מסתפק רשכ"ג.על
 הסנהדרין, נשיא היה ימעון שרבן מזכיר אינו הוא הפרושים". מכתהיחס

 בית- ולא המדינית הממשלה נחשבה':לס5;דריןן והיונים הרומאים געיגיכי
 "-- הגדול.הדין

 "ר-ח-וא .-ן :,--ן.,

 כ?... 4,ם , ד; .,ת -ך,:-,ם -.ש4ש,
 חי -ח הסוס 'ץ':בה -

 12, . נ,;-enr ס,"שיו( r:~f"ץ":)י
 -ן:א"

ק ז נ '  חיא -*VT :ד 
 Kr]'-זג י'-סד ;,-cri :7' , 7- (;.7: 5-ע.,,דקק?,.(.

 '4-.( 'ם rr~c 4, '4-' י1 יקשח ז--

-.)-" 
 ~fieli י יון -גן,ו 1"

 - ;:aG 7"--דו4 י4.נ.
 ,ס'י-ח -ccr: 1 'ר -די -(ך: -,.- ..

 -:י ך';-- 'זרדי ,שיוףינ
 ןת"ז:

- 

 זד.יחנ-- ..ג., r~r4c: :r?-4 .ן מןס'.
;:4 

 ;(' 1 .ס'4;- 4,-"1 ס, 4קו. ן,(17.ד
 CCrCft 2.=4 כזח -(: .

 .:, י ' . כוי-:ר 'ב, ט זה 'ז-יזה-.קדם
 'י"-; 1( הך1 -ה""

 ??c ך:;-,-,:,סכיי(1

 '," r'? ג'ו:4ם
 r-Jctd ך;ס .יח

.'-. 
C'rt-. rF'y' ' יי4 ז ס-ן 

ב1:'ש,-

 .:ף ' ניו rrcfI-J :4 ה.--- ;:דת . . ט 1' י'ץ(ה ;ום-, -י

 11-- תא ך,:גם,ר','4ש
 "א ?? '2 זם '. -סך -"ומ ס,]:,. .
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 ה'. ק רפ

 שגליל יוסיפוס שלאורחותיו

 מטרתו שכאילו יוספוס כותב שם י(, היהודים" ב"מלהמת שטחיתיריאה שנראה כפי ברומאים. להלחם התכוונו האמנם ? לשם ששלהוהואיה ושל שלו כוונותיו היו ומה כגליל, יוספוס של תפקידו באמת היה מה,ן
 דרך הארץ על יעלו הרומאים כי בידעו הגליל, את ולבצר לחזקהיתה
 צסטיומ של מפלתו לאחר כי 1(, יומפוס מספר חייו בתולדות הלאהלליל.
 מלעשות לעת-עתה להמנע ביניהם, נמנה שהוא העם", "נכבדיההליטו
ן, ז הרומאים של לתגוגתם ולהכותדאר

 נציגם היה יוספוס כי מסתבר, בגליל יוספזס של התנהגותו מכל
 הללו, שבירושלים, ומקוהביו אגריפס תומכי העם" "טובי שלושליחם
 ,(, חלב מגוש יוחק גם לרבות בירושלים, וגם בגליל מעם לרובבניגוד
 בדרכי המלחמה את לסיים, צסטיוס. על הנצחון לאחר עתה גם4אפו
 מעונינים היו - נגדו היתה לא. המרידה כי הקיסר את ולשכנעשלום
 לחזור שיוכיו מנת על ברומא, כמרידה באגריפס, המרידה אתל~ר
 אגריפס של עמדתם על שם לשמור כדי לגליל, כן על נשלח יוספוס, בעיר. מעמדם אתמבצר

 ברומאים, להלחם במטרה לגליל בא לא שיוספוס בלבד זו לא' למעשה,,ן הענינים. מהלך על ההשפעה מידם תישמט שלא לכך ילדאוגול'קורגיו,
 הוכן ולא בוצר לא שהגליל לכד, העיקרית האשמה מוטלת שעליואלא

 שזמן כזה, למגב מהלך-העניגימ את שהביא הוא : מזו היתירהלהלחמה.
 עד שהגיעו פנימיות, ומחלוקות מזימות לתככים, בוזבז מאד עדיק4

 הגליל בכשלון מכריע חלק ולו מרובה, דמים ושפיכות אחיםלהלחמות
 של פנים להעמיד הזו בעת השכיל בירושלים, כשולחיו שיתפוס, אלא, אספטינוס. נגדבמלחמה
 תמיכתם, את לרכוש הצליח זו העמדת-פנים ובכות רומאים, ושונאקשי

ש~
 שליחותו מגמות את להסוות יוספוס הצליח תמיד לא כן פי על אףן לפעול. בא. למעשה שנגדם, אנשים,
 לאגריפס, נוטה הוא כי הקנאים, חשדות את עורר רבות ופעמיםהאמיתית,

www.daat.ac.il



 על אך כונותיה שעמדו.על עם-אלה קשים סכסוכים לידי באומתוך-כד
 של לבואו עד' בשלטוז ולהחיק בשלום לצאת תמיד הצליח הכל,אף

 הסבוכה השתלשלות-הענינים את נתאר להלן הגליל. ונפילתאספטינוס
 כל על השלטון, את .גדיו החזק למען יוספוס, תמרוניו.ומעשיו'שלשל

 . .' ', -: - "חורבה בקורות להם שהיו העגומותהתוצאות

 כדואג' להיראות כדי יכולתו במיטב יוספוס עשה ככל.אשרד'
 בהזדמנויו, להסתיר יכול היה' לא ברובאים, להילחמה .להכשרתוהגליל לבילוי

 .המשלחת חבר בהיותו ומקורביו. אגריפס לחוגי נטייתו . 'אתשונות
 להרוס המרכזיים השל"ונות~ בשם המשלחת דרשה לגליל'(הירושלמית
 חיות עם..צורות שנבנה בטבריה,ל הכלקיט הורדוס שלאת--ארמונו
 להרבה. התנגד אגריפס תומכי ראש קפלה, תורה. דיו פי עלהאסורות

 הבנין אח להרוס ומיהרו המשלחת לתגובת חיכו לא אגריפס מהנגדיאכל
 השלל, את לידיו למסור אז דרש יוספוט בו. שהיה מה כל אתולבוז

 אגריפס. בשביל שישמרהו על-מגת לקפלה, החויהן לווכשנמסר
 וקנאים אגריפס. אנשי שיירה'של כשעברה:בגליל אחה'(ו במקרהגם
 "שלל את לו לתת יוספוס אותם הכריח רכושה, את ושדדו עליההתנפלו
 לאגריפס על-מנתילהחזירהו הגליל, מנכבדי אחד בידי לשמירהומסרו
 - ן . י -- . -. הבושו:בשעת
 ה6 בחריפות. שללם על.החימ, והגיבו אק,אים עוד שתקו לא הפעם.

 מחומכיה6 היא יכי לעצמה השלל א" לקח שיוס"וס הגלילפרסמו-בכל
 י!:.ן ': .-ו לידיהם: את.הגליל ובדעתי,להסגיה הרומאיםשל

-.. 
- .  

 .ג. -,,. . ..
 ניכר אחוז היוו אשר טריכי, לאנשי יוספוס קרא עצמו את להצילכדי
 חומות לבנית מיועד היה שהוחרם השלל כי להם, והודיע הרוגז,מההמוז
 "גליל. "ושבי כל בין אותו יחלק כך, על מוותרים הם אם אך עירק,סביב

 לא  יוספוס.יבכל-זאת לי1.6 מיד עברו טריכי ואנשי הצליחה 11תחכולה'
פסקו

 ,עוד-חשרותיהי
 תתעירנה חזרו  DYD -ומרי ביוספוס הגלילים של

 מפהק יותר לו, וכניו :הכפרים אנשי אך שא".ביתר
 י' המבריו.אמיתית מהכלי מאשר *ליריי

 -. י ' .
 ו.--,.-.י "- '--

..,. ,.-..., 
 יחסו היה, נגרו לחשדות נרחב מקום שנחו יומפומ של ממעשיואחד

 מקלט, לבקש אליו שבאו אגריפס,ן, מצבא שרי-צבאייייים שניאל

 'מאילות בפנים -אותם קילל יומפוס מלכמו מצבא שערקובאמרם
 וכד, שהמימרגלימ: בנם "שר העם נרם, נדיבה: גיד צרכ(אם את-כללהם ןומי6י

 ל"1צי64 דרל'.העם להימיני.-51שסרבה מהם דרש כונותיהם אתלבחון
 יאות "כי באמרו -ההמוז, את להרגיע יוספוס-השתדגל כמרגלים.;להורג
 אמהו "אנשים:אקר. )כי, ,תפז לא: :גם מאונס. ולאן מרצח: אלגקיחלעבוהו
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 הוא אד שעהן לפי הושלו באהריתם":.דבריו ,ינחמו .מחסה בתוכםלמצוא;
 לטעון חדל; לא העם כי להציל.צת,השרים, ימים.יוכל לאורך שלא4
 והצורה לברוח, להם לעזור איפוא החלים יוטפוס למות. ודינם .מרגליםועלם
 ע"י אשר,'נשלחו מרגלים; ,אלה. החשד,שהיו יאת' זאתןמצדיקה עשה,ב4

 של בידיעתואגריפס
 יוספוסי'עי

 המשטמה יומפוס:ר:כאשה מספר כך
 כינרת. הגית'עקיאגם מז האדמה במעבה מנהרה חשרתי, אחריהם.*ת את וסגרתי עמן' אהדימ ואנשים השרים הקצף.:באתי.לבית למחם.4עה

 למחוז ועברנו עמס: סיר"-ררדתי,לתוכהזיחד ציויתי,;להביאאירי,.כן
 פתאום במנוסת להעבידם יכולתי לא אשה סוסיהם, מחיר , את גםסן6יתא.
הלאת,

 מממה~לאחה יוספוס אותם..,". בעודדי מהם ונפריתי .שלמתי:להטי

 להורג יוצאו שמא אצלו-מקלט, שביקשו לאותמ~השרים, דאגתומיג.עי
 בגידתם,בגלל

 וכדו_
 ניצלו הם .אולם מסיים; הוא קוראיו את .לנחם"

 'ם-. 1, .: .- .! ., סלח.להם".. כי,המלך.אגריפסקומות,

 בין קשר היו-קציני מרגלים. אלה שרים לא.היו אמנםמסתבה.שאם
 ה,,עריקה".מסתתרת שמאחורי הגלילים וחשדותיהם'של לאגריפס,ווירוס
 1 ; י ,.. י " . להתבסס. מה להמיעל היומומה,

 ביקשה אשר על '(, טבריה בעיר מלחמתו על אמנם מספר' יוספומוו
 יוספוס מעיקרו. ומוזר מעורפל הסיפור כרם אליה, לשוב אגריפסמסמלך
 אביו ואת יוסטוס את גם אגריפס שפנו'אל מועצת,האיר חברי ב-ןמונה

 המלך,ועוררו;את ממתנגדי היו כי עליהם סיפר שבמקום.אחתפהוס,
 כתב שקודם,לכז. קפלה, את מונה איננו זאת ולעומת בו; למרודהעם
 לו לשמור לעם שיעצו ומאלה בעיר, אגריפס של תומכיו ראש היה כיעליו

 ( "רקהזאיקנ'ג
,, 

 ". ..ה ד , . -
 בעית-טבריה.,הו4,כיתבן(, לאחר-מכו שעשת מה סיפורו,על מחפ;גק"ון
 וביניהמ,את טבריה נכחדי רוב את ה?לית,לאסור עורמה בההבולותכק

,oned1?.ידידיתית ובשיחה, לסעודה. והזמינם הוציאם ! מכן :לאחה. ופסטוס 
 הצבא כוחו.ישל ,את,עוצם- "מכוד(;אני הדברים_הבאים: "ת .הם"ל

 גם השודדים. מפני זה על לדבר נמנעתי אמנם הכל, על העולההצומאי
 הכושר". לשעת ולחכות כמוני בז לעשות ופסטום, יוסטוסל4

 משוחח היה לא טבריה תושבי, את להעניש יוספו9::4אמח קרקש, רלי ן1.י

 למראית העיר את יתי11-1תקף לייתר .?ל המועצה. ראשי עם :כזה'בסגנוז
 ושנאו:את הארי.של.צבאו חלק אח שהיוו של;.השודדים", לחצם תחתע,,
 הרומאים.- את מאשה לא,פחותאייפס

_*r'c 
 ן-:- דן ;ן: ו ה,ו ד-ק

 י41פוס נל,ימי'של מתגלה;וווד:יותר בטבריה,ר",'במקרה'אחר,(!'הקשוה
 היהי.15א 5%תביםי'שתוכנט, .צדו11 זעם דוור enf' מגליליםלאגרןפס:1ן:,ד1.
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 לעיה. של:-זה' בואו. על' ראשי"הליר;טבריה'-והשלך'-אגריפס ביוןילת1:
 הביגדל את'"עיה ."להשמיד דרשו-מיוטפוס בהם: בערה שחלתם.מגלילים

 'ן ---'ק כ,והאוהבתאת.המלך":'א
 .-'-:, 2 י ז-

 'ך---
 יה" - די

 פשענבני :-.אח: לגלילים באמרו 11רמת1 כות כל את טיפ-וט2-::יאן'גילה
 לעש-ות ' יאות - אולם . העיר: מלבוז,את ' אעציכ6 גני:ולא :ידעתי-גס"בניה

 אמ15ר ;האשמימ:11ח1 "ת : נכוה וכשי אלף ! עד ' איפוא : חלוזאתן.במש~ט::
 עד.אשד'שככה-המתם'ויל%:להם". *יתה.את,"המ11 ככה גכפכם:כולם
 הורה סטורים ימים לאחר אך המכתבים. נושא את לאסור אז ציוחיוטפוס
 לו "בטיח ואף אגדיפם, אל ולנרוח לשכרה שומרו את להשקות בסתרלו

 אחריו. ירדפושלא
 לחזק המדומה מטרתו את תואם אינו ציפורי לעיר יוספוט של יחמוגם
 בארץ, שלהם הדיכוי למטע יצאו והיונים שצסטיוס בשעה כזכור הגליל.את

 את קידמה ציפורי וגם לגיונותיו ממפקדי אחד את לגליל צסטיוס אזשלה
 בשלום.פניו

 ~יחורי אנשי חרדו הקנאים 1נצח11 צסטיוט מפלח שלאחר מאליומובן
 מכל ציפורי אנשי את חילתצי -אנוכי : מספר:.י( יוספוס ברם,לגורלם.
 בדברים לבוא להם נתתי גם נגדם. המתקומם ההמון את והרגעתיפחד,
 תערובות כבני פיניקיה, עיר בדאר, נמצאו אשר קרוביהם, עם חפצםלפ'
 'ן(. צסטיוס"של

 את שפתחה העיה הגליל": על להגן .שמתפקידו צבא שר נוהגכך
 פחד", מכל "מחולצת היהודים נגד שלהם ההשמד במסע לרומאיםשעריה
 שלטון תחת הנמצאת בעיר קרוביהם אצל לבקר מורשים אףואנשיה
 את המהווה המבוצרת. כעיר ריגול( לפעולות לחשוש מבליהאוייב,
 ממערבי יבוא והאוייב למורה קטו משמר אפילו הוצב לא לגליל,המפתח
 מסכים בעצמם העיר חומות את לבניה מבקהים ציפוריוכשאנשי
 ,באין גם למלחמה לצאת ונכונים בכסף עשירים הם "כי בראותו.המפקד"

 'ו עליהם".מצוה

 היה שיכול מה מכל זו, בשעה נזהרו ציפורי שאנשי אמנ,םברור
 כה אימון נתינת ועד מכאן אבל ולרומא, לאגריפס נטייתם אתלגלות
 שהוא משום כן עשה שיומפוס סרק ואין הדרך, רחוקה עדיין בהםמופרז
 בהשקפתם. תמךעצמו

 האמיתיות. כונותיהם את הוכיחו יי( ציפורי ואנשי הימים ארכולא
 ניצלו חלב, מגוש יוחנן אנשי עם במריבותיו טרוד היה שיוספוסבשעה
 בה ויפקיד לעיר יחזור כי לצסטיוס ושלחו ההזדמנות, את ציפוריתושבי
 בתושבו לנקום מהגליליים למנוע יוססוס עה' יכול לא הפעםמשמר.

10%
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ן,

 הבתיט את ושדדו בתיה את שרפו העיר, %ת לכד. הגליליים,ציפורי.
 דרך יוספתן מצא עתה גם ברם, יותר. החוקה למצהרה ברחו:שתושביהם

 לפקודתו נשמעים אינם הגליליים כי בראותו אגריפס. תומכי אתלהציל
 מתקרב רומאי שצבא שמועה להפיץ למקורביו ציוה. השור, אתיהפמיק

 ראו כאשר "ביחוד ונמלטו, השלל את מיד עובו הגליליים אחר. מצד,~עיר

 האמנתי כאילו פננם העמדתי אשר גזמז כזאת עושה המפקד,ץאני
 בתחבולות' ציפווי אנשי ניצלו כך כמותם.לשמועה
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ן-..:
 -י
 ט'. סרק..-

 יגליל השניה הירהטימיתהמשלחת.

 שהוא ביוספוס קשות השדו שהגליליים מתמרר. לעיל האמור כללאור

 ו( על-ידי במקצת עמדתוו על לשמור הוא הצליח הכל אף שעל אלאבוגד,

 איומים בעזרת ובעיקר שונים, שכנוע ודברי פיתויים עורמה,תחבולות

 הוזהרו מגוש-חלב, יוחנן הגדול מתנגדו לצד שנטו כפרים,גסים..תושבי

 ועל עליהם באש בתיהם את ולשרוף רכושם את לבוז "יצא כיעל-ידו

 האיכרים, רוב ימים". חמישה בעוד יוחנן את יעובו לא אם משפחתם,בגי

 ונכנעו להתבצע. העלולה התראה אס כי סרק, איום .לא זו. באזהרהראו

 .. _,ן . .למרותו.
 ליריבו יכול לא, הגליל, רוב על להשתלט י91פוס שהצלןחלמרות
 באשר הפוגות, %א בו ונלחם לו להכנע תוקף, בכל שסירב יוחנן,העיקרן

 והרומאים. לידי.אגריפם הגליל את להסגיר האמיתייח. את.כוונות'1"כיר

 פעמים לחייו 'וחנן התנכל גם .יוספוס, .בדברי אימוז לתתאם.,אפשך,

 וכיון ; '( חלב גוש מולדתו בעיר נאמניו עם עתה התבצר ,(יוחג,
 שליחים לשלוח ההליט יוספוס, על להתגבר שלו באטצע'1 יוכל שלאשראה

 ,(. להדחתו ולהביא יוספוס, על שם להתלונןלירושלים
נ.

 שיפעיל בבקשה, גמליאל בז שמעוז ,רבן אחיו את ושלח הוא
 יוספוס. את להדיח כדי ברושלים המרכזיים השלטונות עלהשמעתו ג~

 את להדיח במטרה שניה משלחת לגליל לשלוח החליט המרכ,יהשלטון
 יונתן. בשם נכבד אדם עמד ההכריח ארבעה בת המשלדת בראשיוספוס.

 המשלחת, הוצאות למימוז הוקצבו המדינה מקופת כסף שילארבעים

 כבד. משמר לה ניתןולהגנתה
 אלא במשימתה. להצליח סיכויים הירושלמית למשלחת לההיו

 לפני עוד כשלונה את לה כרה והוא לכן, קודם בואה נתע.לברשל'וספוס
 של בואה על שהודיעו'לו הם שבירושלים תומכי,יוספוס לגליל.שהגיעה
 הודיע .והלה יוספוס, של לאביו הדבר את גילה גמלא בן יהושעהמשלחת.

 - - ' -, לבואה.. היטב שהתכונן לבנו:זאת
,':- .' 

 וטונה: ובגיבח מקומות, בשני טספר'יימפום המשלחת קורות-,ן.על!
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 טיטוס לפני עצמי את להציג רצה בו במקום היהודים",במלחמת
 קנאה כמעשה המשלחת בוא את הוא מתאר הגליל", כ,,מפקדאספסינוס
 תבונת בעקב כשלונה, ואת הירשמי"; הצבא שר מתנגדי של,.ותככים
 הצבא-,שר

 לאמת. יותר הקרהבים. דברים הוא, כותב בתולדות-תייו, ברם,_
 את ששיכנע גמליאל, בן שמעון רבן של יזמתו פרי היא המשלחת "(וכאן

 של תככיו בגלל רק בא יוספוס,-וכשלונה את להדיח בצורד,השלטונות
.DIDtt'llמכלל:פעולה. ~רמה:הצליח'להוציאה שבתהנולות 

 ביוספוס, קנאו אשר העם .טובי : יוספוס מספר :( היהודים".ב"מלחמות
 שכירים לאסוף-לו יוחנן אל כסף בסתר *לחו מדאשיךהממשלה,לאחדים
 הצבא, ראש ממשרת אותו להוריד וגמרו נמנו וגם ביוספוס,"הלחם

 וחמש אלפיים שלחו חפצם, את ישיג, ל'א לגד פיהם בגזירה כ'זבראותס
 המללחת -חברי שמות את( כך אחר מזכיר יוספוס מזויינים'/שאות

 להטות ידגר, מטיבת אנשים .כולם : וכותב אחרים( הם חייו"בתולדות
 יבוא כאפור מעשיו, על וחשבון דיו ממנו ולדרוש יוספומ מאחרי העםב

 אוהבי במשרתת להחזיק לבו יקשה אם בו להלחם גם או ברצת,"ליחם
 הדברים שורש את אולם הגליל, אל צבא נשלח כי אליו כתבויוספוס
 יוספוס הקיים לא "ן ועל בסתר, עליו גועצרש,נאיו אשר ללן הודיעוהו.א

 מלחמה, בלי הערים את אליו להכזיב הצליח יוספוס אולם וטבליה.חלב. וגוש- וגמלא ציפורי ' הו יריביו אל ועברו בו פשעו ערים ארבעלהיזהר.
 לשוב אוחם ושלח ,ז החילים שרי אהבעה את בכף תפס עורמהובתחבולות
 להמית רצה והוא להשחית, עד האנשים על בערה העם וחמתלירושלים.

 ' ! ' לברגה".- קדמו "ולא לשלחם אליהם הנלוים כל ואתוקותם

 המשלחת, כל,מעשי את לחתר יוספום, של מגמתו בולטת זהבספור
 העושים מקנאים של כקנוניה. - נגדי .הגליל מער' כמה מרידתימו
 הוא חייו בתולדית בלט הגליל. של הרשמי המפקד נגד בסתר. הםיעץ
 . , .-ל ..".., ברצת.את אתפשט אם מאת.שולתיהם: להם ניתנה "ופקוראי(כותב:

 וסכריה וגמלא ציפורי ולאנש/ בי, להלחם יתכונן כי. ליוחנן מכתב שלחוגם
 הממשלה;המרכזית על-ידי כי.המשלחת.נשלחה מתיאוה.זה.מפורש; ., עי אבי הודיעני האלה הדברים את עזרה. חיל ליוחנו לשלוהציוו

 מיועד היהז ,עמה והכסמ,;שהביאה ,. יוספוס. אח; ך ,ולהדיה גלויה :'ץמטיה
 סמר היהודים". ב;מלחמוו2 שכותב,יוספוס כפי ליוחנן, ולאלצרכיה-שלה,

 כי יוספוסגב;,מלחמוח"היהודים"ף מספר שעליהן הערים כי מתבררכן
 הממשלה בפקודת : זאת 7:;עשו. ' ולמרותו ,רן אזי .עד: וכאילו בו",לפשעו
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 שהצלית'להשיב גס-התפא"וומ מתנגדיו. קנונןה'של בגלל ולאהמרכזית,
 1 ן ,: להלז. נצטט אשר טונ"שים.בתולדותיו, מלחמה: ללא אליואותם

 המשל"ת, להטשיל-את הצליח חייוץ(יכיצד בתילדות מספר יוספוט.
 שמועה, להפרן הקרובים לידידיו ציווה הוא 11-לגליל. באה בטרם)עוד

 למית. הנוטה הזקן אביד לצקשת הגליל יעזוביאת, ימים שלושה;שבעוד
 להסכם הגיע:יוספוס שכזכור משום הכפרים, לתושבי רעה זו.צשורההיתה
 חודשית. משבורת להם ישלם והוא הכפ-ריס,) על יתנפלו' לבל השודדים.,ם

tleiD11-לשורדיטיאת ישלם מי ברור היה ע11ב,-לא שהואעתה,כ,יהודיע 
 ~אלפי עליתם. להתנפל ישובו שהשתלדים החושנים חששומשכורתם,
 בתחינות .יוטפוס, של מושבו לנקזם לנרום החלי וטף נשיםאנשים,
 מפ"ר יוטשוס הקודם. הסדר את' ולהמשיך בגליל להשאר יאות כיובככי~ת

 שיתוספו שדרש אלא להשאר", והסכים הרחמים מידת אל -נטה לחטוףכי
 כנגד.צ"א לו'ילעמוד שאלו'דרושים באמתלה איש: אלפי חמשתלצבאו
 של בפיקודורומא-

 פלאדידוט.-

 צריך היה' לא שלמעשה מסיים יוספוס
 ; צבאו. עוצמת את בראותו נסוג שפלאדידומ משוםלהלחם

--

 "צרוף חזק צבא ההדחה, משלחת של בואה ווספוס-לקראת הכיז :כך
 עתה היה ,ומשלחח של כשלונה הכפרים.' תושבי, מצד אליו";,אהדה
 מראש. מובטחכמעט

 י!"-
 וי '; . - " י

 על לכפות בכחה 'יהיה לא כי מיד, "הבהינה המשלחת :כשהגיעה(
 אתןתושבי לצדה תחילה,'למשוך השתדלה ועליכז את.הדחתהיוספוס
 הפחד בשל יותר אולי .מוחלט, כשלון המשלחת, נחלה :בכפרים'הגליל.
 מאשר עליהם, בתיהם את שישרוף למתנגדיך יוספוס של: הישנה'מאזהרת.
 הגדול יי(,- יפה לכפר המשלחת לשהגיעה שהזכרנו'קודם: השורדים'מפחד

 באנשי יקנאו גלבל בצעקות פניהם:אנשילהכפר את קינלו.שבכפרי-הגליל,
 bb~' יוספוס הכין ואילו.'בכפרלגדרה טוב"- היות-להמימפקדהגליל,.בשל

 עם לשוחח החלה כשהמשלחת טאנשיה מזויינים חילים המשלחת,,ידיעת

 יוסטוס-.תארהילאותי על הכפהאנשי
 אנשי..הכפר ענו.להם רע: כמשקד(

 וקהאו הצדקה, ללשן את'הגלי* לסכסך באים על,להם וגידופים,:בחיהושים
 השלוחיך. את להרוג ביקשו אף ,וספומ לדברי מהמקומי להסתלק:למשלחת

 לירושלים'ויספרו יחזרו באם  Dhi. שימולח גאימרו  הציל-אותמי  שהויאלא
 - -ך בגלול. הטונים מעשיושס.את_האמת-על

. 
 ד,; '"

- 
. , 

 להלחם חלוק,ם:יבדעתט,יאם תושב,.העיה שכנהיו מקום בטברוהין(:ן,;,
 המשלחת נתקבלה - יוספוס א" שנא הגדול ורובם לא, אוברומאים

 על בהשפעה אליו,-יהבטיח;לעןוה-לה אותה העיר.)הזמיזבכבוד...ראש
 .מאזרחים.

 מיהר והוא מאנשיה מרגלים!, באמצעות, ליוספוס נודע' הדבר ' אי
 .יפות פנים אותו'אגשי':הפשלחתזבסבה קיבלו: לדבריו לטבליה.לבוא
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 העיר. את עזב כן ועל לירושלים, לשוב עומדים הם, כי לו והודיעוובברכה
 לרכוש והצליחו התושבים. על המשלחת אנשי השפיעו העדרובשעתי(

 ע"י בזעם. נתקבל הפעם אך למבריה, שוב הזר יוספוס לצדם. רובם אתן.

 יוספוס הציבורו מכספי הוצאותיו ועל מעשיו על דו"ח ממנו שדרש העם,'
 מהכסף ניכר חלק שהוציא משום מלא, כספי דו"ח למדור היה יכול לאן

 סמכותו את תצדיק שזו על-מנת לירושלים. שלו פרטית משלחתלמימון

 כעבור מהעיר. להימלט הצליח רב בקושי והרגזתו, וכמעט אעם, חמת שכמה, לא מכיסה החסה הכסף את להשלים הבטית שיוספוס אף על הירושלמית., ההדחה משלחת של והמוחלט הסופ' לכשלונה ותביא הגליל, מפקד להיות'
 קשה קרב ולאחר העיר, את והתקיף צבא יוספוס גייס מטפרשבועותי(

 לו. להיכנע טבריה תושבינאלצו
 איש מאות חמש בלוויית יצאה לירושלים, יוספוס ששלחהמשלחת

 אומכי מתנגדיו של התנפלות מפני יוספומ חשש הנראה כפימעינים.
 לשמור יוספוס השתדל הגדול המשמר אף שעל אלא הירושלמית.המשלחת

 המשלחת',(. של סודיותהעל
 כי הידיעות את אתם, הביאו מירושלים, יוספוס שלוחילכשחזרו"(

 את ששלחו מפני גמליאל 'בז 1שמע11 וסיעתו חנן על מאד רגז.העם
 הביאו השלוחים השלטת'.. ידיעת מבלי בגליל, עכשיו שנמצאההמשלחת

 לבקשות בגליל שלטונו את ירושלים יקירי אישרו בם) א"ר מכתבים'גם
 לבתיהם". לשוב ימהרו כי פקידה נתנו וחבריו וליונתן הרבות.העם

 אישור את לקנל השליחים הצליחו לא אמנם כי מתברר, זהמתיאור
 אך - הגליל, כמפקד יוספוס של לסמכותו שבירושלים הבוקיתהממשלה

 .רוגז לידי מסויימים אנשים להביא שוחד-כסף בעזרת הצליחו.כפי-הנראה
 הצליחו שוחד--כסף ובעזרת גמליאל, בן שמעון ורבן וסיעתו חנן עלמאד
 יומפום. של שלטונו את המאשרית ירושלים" מ"יקירי מכתבים לקבלגם

 ירושלים", .יקירי של ממכתבם, התפעלו לא שבגליל יוספוס 'י(מתנגדי
 האמת את שם להודיע אנשים, שני בת משלחת לירושלים לשלוח"והחליטו

 להתנפל חייליו על וציה "י( זו משלחת מפני חשש יוספוס המתרחש. על1'
 השלוחים ארבעת את ,באזיקים. כבולים לפניו ולהביאם בדרכם עליהם.
 .חסות" ותחת ערמה בתחבולות ללכוד הצליח הירושלמית המשלחת של'

 מהשארותם שחשש לשער יש לירושלים. שלחם איש מאות המששל
 פעולות את יוספוס .חיסל כך לו. המתנגדים' לאלה לעזר יהיו שמא בגליל,,

המשלחת.
 נגד המרכזית הממשלה של נוספות פעולות על יודעים אנואין1
 שלא ויתכן נוספים, צעדים של ההצלחה מסיכתי שהתייאשו יתכו יוספוס.1

 . י- ' - אספמינוס.' של בואו נשל זמן, עוד. להט,.נוחה
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 .. י,. פרקן,

 יודפת קל אטפםינופ עם, הקרב - המשלחת בשלון_לאחר

 מחוז מלבד הגליל, כל שליט יוסטוס היה שוב המשלחת, כשלן לאחר,
 ונאמניו. יוחנן התבצרו שם,גוש-חל,ב,

 את לדכא ניתז בפקודת שנשלה אספסינוס. לגליל הגיע. בינתים .:
 .האנשיסי : מספרן( והוא לקרב. להתכונן יוספוס של שעתו הגיעההמרד.
 1מ1. ועוד אליהם וקרובה הולכת המלחמה כי שמעו יוספוס, עם חנואשר

י, ראו טרם ועור הראשון. לקרב, חיכו ולא הרומאימי,פנים, עם ויתראומעט
 לגורל מאד יוטפוס ירא כן יל רוח. לכל ונפוצו ברחו בע'1 עיז האויבאת
 ונמלט הנשאריט את עמו ולקח הסכנה, מן. להרחיק וגמר המלחמהכל
 את "להודיעם הממשלה ראשיך אל יוספוס כתב משם טבריה".אל

 ברית לכרות בוחרים "הם אולי .במהרה, לו לענות ודרש לאשורם"הדברים
 השונאים, מפני לעמוד בידו כוח אשר צבא לו לשלוח או הרומאיטעם
 ברומאים". ; להלחם משפטם יגזרואם

 .יותר של הגדול הצבא היה היכן. : השאלה נשאלת זה מכתבלאור
 ומה. לכוו קודם הקמתו על וסיפר התפאר שיוספוס איש, אלףמשישים

 1  עורה משם לקבל קיוה האמנם לירושלים כמכתבו האמיהית כונתוהיתה
 , להתייצב מסוגל היה לא שהגליל בכך, האשם הוא יוספוס כי ספקאין ..

 והחליש שהתיש לאחר לכן ו אספסינוס שהביא הרומא, הצבצ עוצמתנגד
 הגליל בין לקרע שהביא ולאתה שניהל, האחים במלחמות הגלילאת

 כבר וכה כה עד להתגוננן אפשרות לא וגם זמן נותר לא שובוירושלום,
 ,' . לגליל. האויבחדר

 וכאשר הגליל. בארץ המהומות שקטו "ככה .כתב,("כי אמנםיוספוס
 שמ- המלחמה לקראת הכל להכיז התמסרו לריב-ביניהם, יושביהחדלו

 זמנן כבר עבר' שהרי מגוחכים, אלא אינם אלו . דבריו ברם -הרומאים"
 לתקוף, החל,כבר והאויב ההכנות,של

 ' אמפסינוס יכול היה. לא מאוחד, הגליל היה אילו כי מאד,מסתבר

 ערים כמה של התנגדותם בטני גם שהרי כל-כך, בנקל הארץ אתלכבוש
 '(, מכן לאחר ברומא שפלצו דמים מהומות גם עמו: בקלות לאבודדות,

 נלחים: ובתנאים בשלום' המלחמה את לסיים מסייע .גורם להיות היועשויות

1109

www.daat.ac.il



 הקיסרות על בריב להכריע כדי ברומא, לצבאו וקוק היה"ספסינום
 התכוון לא כי העם'. טענת את מקבל שהיה לודאי !קרונ עצמו.,טובת
 מסיים והיה וצסטיוס, אגריפס מפני עצמו על הגן רק אלא ברומא,,מרור
 מרה. במלחמת-דמים צבאו את להתיש במקום המלתמהאת

 שהרי שקומה. כונתו עורה, לבקש לירושלים יוכפוכ של מכתבוגם
 ברומאים, להלחם ומוכן היכול צבא ,בגליל אין כאשר עתה, כי ידע'יטפיס
 חדש, צבא, ')פתאום, לגייס באפשרותם ואין הרבה,, לענוה: : ירושלים בידיןאין

 כך, לידי להביא איפוא, היתה, המכתב כונת כל לקרב. מיד מוכןשיהיה
 מפלת'( מיד:לאחר שעוד העם", מ,,נכבדי יושפע העם.בירושליםמרוב:
 מה ולראות לחכות אלא, כלום, לעשות לא עתה "לעת ההליטוצסטיוס
 "לעשות טבריה העיה לראשי .ביעצו הוא שהתבטא כפי או הרומאים"יעשו
 י ' . . הכושר". לשעת ולחכותכמוהו

 של פירישה היה  וו. 'בשעה מירושלים. חשיכה קיבל לא יוספוס .,
 גשום: לבך המכים לא העם ורוב תגאה ללא כניעה ברית.שלום".-.כריתת

 אף' יל לקרב, יריהם. את בני-הנצורים.  למדו, המתים ((  "המונים כיפנימי
 בלדר .חשב .אשר וקבורתו כחנן ירושלים":. .מנכברי כמה שלדעתם

 - . ) המלתמה". כונת את מצט מפטלהשבית
 לרומאים,  להתנגר נחושה היתה  בגליל  החידות לוחמי שלהחלטתם

 בודדות, ערים. בכמה ההבצרו .הלוחמים מבחוץ. עורה תבוא אם.לאגם
 "אטפסינוס' : מספרי( יוספומ לאויב. וחיכו גוש-חלב, '(. גמלאכיודפתי(,

 מאויניה לתוכה:רבים נמלטו כי בשמעו להשחיתה, לעלות'על'יודפתגמר
 ורוכבים רגלים חיל לסניו שלח הגליל לבני חזק משגב. המקום כיובדעת,
 עבודתם את האנשים כילו ימים ארבעה לקז שמה. העולה הדרר את.לישר.'
 יוספומ החמישי.מיהר וביום. הצבא. אנשי למעבר  רחבה מסילה.ובקפו
 הפליטים: מן אחד עלוהם, נפל תשר היהורים לב אח לחנק. מטבריהלבוא

 האיש נתל כי הנאת, הבשורה את לאספסינום הביא הרומאים אלהנופלים

~TKi
 ומיד' כרה'לו'בידיו. אשר בפחת מכל.שונאיו, בחכמתו נתשב.לגדול

 איש אותו כי הדבר רחוק הדעת. על להתקבל יבול אינו זה סופות,, ממנה". יוספוס ימלט פ, העיר את לסגור אוחם וציוה רוכבים, אלף,,שלח
 שבני, הלוחמים...למסתבר'יותה אתאב לחוק. ליודפת בא מהסכנה",,,"התרחק כרי' לטבריה ונמלט הרעה היהודים אחרית את צפה "כבר.שלדבריו
 כי או ן מקלט  לו) לתת רצי לא יוספוס, את שנאי  מהם רנים אשרנריה,
 .הכריחוהו ברומאים. לוחם הוא כאילו פנים העמיר בפניהם אשרלנטיה
 . ר, , " -. . יודפת. למגיניהצטרף
 ,בחכמתו. לגדול שנחשב שמי ל.בשורה שמח ש.אספסיגומ  דבלייגם
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 בפנ11. פתת. אשר איש, :  בהכמהה ?לגגדול אספ9'נוס בעינ,: , יחשבשכה.מחע.
 הרבו, נכיז אמנם ' ;'אס כולה. האלץ. כיבוש. והקלןעליוראת.. - הגלילאת

 שידע - משום .' זה הוה הרי: . ליודפת, יוספוס שלז לבואן, -מת, ושאקפסינוס
 את,המבצהוההותן הרומאים בידי להסגיר- ששיכלותו ככה ;זק:לעשה אישכן
 ללא היה, היחיךן:שוכן)' .-י.שלמעשה:קיה. יחפתשל'

 .אזל,, ויתכן למרושלים. מסעם אח .ידי:כך; על ולעקור רב זמן! הרומאים,אח ,קרבות:"שים;;לרתיי
 אותו: ;שגם

 .אחד('.הפליטי-

 באו . יוספוס כי . ,לאמפסיעס הנופלים",ן.שהודיע
 שנלוח אגריפס כי אד יוספוס-עצמוי לא:היה.אלא:שליחו?,םללזולפת,

 -על לאספסינוס הוא(אשר"הודיע מתומכיה והוה יוספוסלאספסינוסל:ואשר
 :rcr . 4.. : ' ,מה ,י ;, ליודפק;הגיעת:של,י,ספוס

 ח-

 ,;- .-:ן ' .
 ולכסוף' אמנותיה,; ייודפת,בצולהדכמעט -על את-הקרב .מתאר. יוט16מ:

 לאורך מעמד להחזיק העיר תוכל לא כי לראות עתה נוכח"וספדס
 נבהלו והם העור, בני לכל בודע הדבר אולם ממנה. לברוח העיר טוביDp נ" בז ועל בעיה ישאר אם נעשו את' :להציל לו יהיה' קשה וכ'יניס,
 מהם, כיסה ויוספום אותם, יעזוב לבל פניו את וחילו בהמון והקיפוהואליו

 ץ. -.וו י-" וה-ך -ן ור: 1 - ד"- ד- ,:" ."-ד-ד; כי אוחל והודיע נפשו, את מלט למעז פעמיו, לדרך לשים אומר הואכי
 להמלט בידו יצליח אמ הזה: הדבר את לעשית מבקש היא לסיבתםרק

~ז:המצור,

 הנה,ישקע~
 -ר,ג-:'ליל-ן יושבי א" יאט1ף כי גן, להם1ן11עה

 , העיר". מעל לטור אותם וימשוך הרומאים, על חדשה מלחמה ויביאבמהרה
 : העיר, תושבי כל עם יחד להלחם נאלץ עתה שעד - האיש ניסהכד

 בריחה, תכניות לתכנו - לרוטאים להתמסר לשכנעך הצליח לאבאשר
 ללא התפזר שצבאו לאיש האמינו לא העיר תושבי הצליחו. לא הםשגם
 לצאת רצונו אכן כי לטבריה. ברה עצמו ושהוא הרומאים מפחדקרב

 יוספוס דברי לפי שם. להשאר נאלץ והוא חדש, צבא להקים מנת עלמהעיר
 מעצמו הדחק לבעז זאת עשה כי ומסתבר שאת, ביתר עתה נלחםהוא
 העם. חשדותאת

 הרומאימ יודפת. נפלה מצור ימי ושבעה ארבעיםלאחרי(
 שנטצאי אלה וגם דמיט, מרחץ בעירירכו

 בימי במקים. נהרגו במחביאים
 מספר ואילו נפש, אלף אהבעים בה מתו העיר, כיבוש ובשעתהמצור
 ועוללים. נשים רובם ומאתים, כאלף היה הרומאים בידי שנפלוהשבויים

 שורות ביז התגנב כיצד יוספוס, לנו מספר יויפת טרגדית שלבתיומה
 י שם שהסתתרו איש ארבעים בה ומצא המערות אחת אל וירדהרומאים
 שיח שם, נמצא יוספום שגם להם ונודע המקום את הרומאיםוכשגילו
 מספר יוספוס יצא. אם חייו את לו להבטיח "לף שרי שני אספסינוסאליו
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 האלף שר את אליו שלח אספסינוס אשר עד ,זו, להבטחה האמין,לא
 יהרג". שיא לו שהבטיח לפניט שלומו ואנשי מידועיו "אהדגישור

 אלא' הרומאים של הקרב בסערת נפלה לא העיר כי "(, כותב יוספוסן
 וגילה ללומאים עצמו שהסגיר העיר, מתושני אהד של נגידהבמעשה
 שהשומרים בשעה הבוקר. באשמורת להכנס יוכלו דרכו בחומה מקוםשהם
 יוספוס, סיכר לכן קורם שכו - במקצת מתמיה זה סיפור .ברם, עייפים.יהיו

 'י(. למעלה הרומאים סוללות הגיעו כבר למצור ושבעה הארבעים ביוםכי
 ספורים. ימים של ענין מעתה איפוא, היה, העיר כיבוש העיר.מחומות
 בשעה הרומאים, לידי העיר את להסגיר בוגד אותו נזקק אם-בז,ישם-מה
 כי החשד, את מעוררת זו תמיהה ? בידיהם ליפול וכה כה ביז עמדה,-זו

 הצליח לא וגם לרומאים, העיר את למסור בידו עלה לא עתה שעד,וטפוס,
 אי- בזוזה., בגידה במחיר חייו את להציל עתה החליט משם,-המלט

 והצלחתו הרומאים, של הכנסם אחרי בעיר שטרצו בקרבותהשתתפותו
 ידע יוספוס כי התשד, אח מחזקות מועד, בעוד המחבוא למערת,להגיע
 לעיר. הרומאים יכנסו בו המדוייק  הזמן אתלראש

 מהמערה, צאתו אחרי ליוספוס ואספסינוס טיטוס שגילו הפניםהארת
 לאימון. ראויים ואינם ביותר מפוקפקים בעיניהם, קרנו את הרימו,יביכול שהם לאספסינוס, נבואותיו על יוספוס של הרהב דברי המלאכה.,עת עליהם והקל בידם שסייע מי אלא ומחבל, אויב בו ראו לא הם כ;~עיד,
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ן,

י. .,. ...
.. 

 . "..ד.
- 

 .. ... י"א. .פרק
ץ - -.ר-  - 1' המםלגות'גירושלים 

 מפלגות שתי אז, של בירושלים לראות מבקשים מסויימים היסטורוונים ?1
 איומות היו מפלגות שלהר כי היא האמת צרם, קנאים-ומתוניטיבלבד:

 את להמוניך שרצו מושבעים, רומא ותומכי ' ; מתוגם קנאימ;בירושלים:
 רומא. נציבי בחסות בעם שליטתם של הישוהסדר

 מפלת לאחר בעיף שנתרחשו המאורעות בהבהרת לנו תעזור זו אבחנה1
 -.;. .. ... ,הגלילי.;,..

 גלוי ריב פרץ לא הגליל, חורבן על בירושלים ידוע היה לא עודכל
 הגדולים הכהנים הישן-חדש. השלטון אנשי לביז ברומא המרד תומכיביז

 ולהצטרף להלחם כנכונים עצמם השיאו האחרונים, הללו גםומקורביהם.
 גבוהות משרות לקבל בידיהם עלה זו העמדת-פנים הקנאים;'ובשלאל

 מכרעת. להשפעה הגיעו 'ואף צסטיום. על הנצמוז למחה גםבשלטון,

 ' ,י-, המרכזיה.בממשלה
- 

,, . . 
. 

 4 ' -י .

-
 כמו הצדדים, שני ביז וחילוקי-דעות חיכוכים לכן, קודם גם אבנם, _היו
 בן שמעון כבז בעזרת השתדל מגוש-חלג יוחנן כאשר יוספוס,בפרשת
 אגריפס ומקורבי הגדולים והכהנים יוספוס, של להדחתו להביאגמליאל.
 , .~;- , . גלוי. ריב לכדי הגיעו לא אלו ברם בו;תמכו

 הקודרות השמועות לכשהגיעו מסתמן.מיד החל במצב לרעה ש.נויר;
 בעיני כבודו גדול וגם חי .יוספוס '( כי לו גודע שעתה ההמסז'מהגליל.
 אישים אותם על ומחימה מזעם רתח - השבויים," יתר מכבודהרומאים
 עוד חריטה תפנית השלטון. במוסדות השיקו ושעדךז בזמנו. עליושהגנו.
 _פליטי, של בואם עם נוצרה אחים. למלחמת ~מעט העיר את שהביאהיותר;
 ניכרת תגנורת' עתה ניתווספה הירושלמים הקנאים. אל .לירושלים.הגליל

 של ובמותם יוספוס של בבגידותיו שחזו שבעיניהם; נפש, מרישל.אנשים
 קנאות מות. 1ב1 כביגד היה חשוב .ברומא. תומך כל מאחיהמירבבות
 OIDD1~W נניח אם וגם בעיר. להתפשט החלה מרוסנת בלתיקיצונית.

 מעשים ידם על נעשו אמנם כי לשער יש הקנאים, מעש' את בתארוהגזים
 . יעשו'(. לאאשר

. 
. :' 

 בהגרלה. הגדול הכהן את לבחור היתה הקנאים של, מפעולותיהם .ואחתר
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 אותן מידי "גדולה הכהוגה על המונופוליז את להוציא היתה כוונתם,ייקר
 וכוחם השפעתם את לצמצם ועי"כ מרובות, שנים בהם שהחניקו:"שפחות
 נגד ומתקומם זועם אלו, לחוגים הנוטה יוספוס אגריפס. מקורבי1"ל

 הכהנים ידי את למלא המשפט .את בידם לקחו .אשר : ,( ואומר 11החלטה
 חליפית הגדולים הכהנים נבחרו מהם אשר אבות לגתי בזו הם1"גדולינ4
 את לבחור לעג עוד הוסיפו האלו הנוראים מעשים ועל הירושה.,במשפטי
 למשפחות רק היה אף:כין.משפט.,ירושה גורל,. פי על הגדולים,הכהנים
 את בזאת חשבו ובאמת י(. פי,הגורל על הגדולים הכהנים נבחרו לסנים'עם כי באמרם עתיק, חוק על הזה הרע המעשה את הם,סמכו הגדולים.,הכהנים
 ובחרו העליונה. המשרה את .בידם בהקימם השלטוז את להם ולתפוס,:המנהג
 שמואל. בז פנחס ושמו אחד איש בגורל זכה גדול'בגורל,.ובמקרה כהו,,להם

 הכהונה היא מה הבין לא וגם הגדולם 'מהכהנים יצא לא אשר חבתאשכפר
 מהשדה בעל,.כורחו. סחבו.אותו .הם אדמהךאולם עובד היה כי,!הגדולה,
 ןת אותו והלבישו זרה במסכת אותו קשטו בתיאטרון המשחקים,'וכמעשה

 היו גורל, ידי על הגדול הכהן לבחירת כי להודות, נאלז ידפוס גם -)-,, ס .. מצוא". לעת עבודתו מעשה את אותו ולמדו הקוןש,.,,בגדי
 גורל. ידי על גדול כהז בחירת דבר כי היא האמת במנהג.עתיק.1,"ורשים

 איש,חבתא' פנחס על עליו .אמרו מטופר.(: שם, כהניס, בתורתמפורש
 ומצאוהו ואמרכלים 'גזברים והלכו.אהר'1 גדול. כהן להיות' בגורלו,שעלה
 גמליאל!וכי בן חנניה ר' אמר ,(. והב בדינרי המחצב את עליו ומלאו''חוצב
 עשר 'ושנים '( שנאמר מענין חורש אלא מצאוהו ולא הלוא.:.-היה היה,סתת
 עשר". בשנים לפניו.והוא'צמדים

-, 
: ., : 

 כאז פנחס.הנזכר הינו א'צלליוספוס, הנזכר Dn3D כי.'אותו מסתבר,גל
 הגדול הכהן, בבחירת עול היה'כל לא כי מתברר ואת ולאור ו כהניםבתורת

 שבשיטת משום 'אלא אינו כאן. יוספום של המתכעס. וסגנונו' .גורל.ע"י
 לכן להם].קודם . שהותה השפעה .אגריפס ממקורבי נשללה זובחירות
 : '-: - -,- ר . - המקדש.,בבית

 אינו:)מזכיר:.בעצמו יוספוס גט המקדש. ש,געו~ב.קדושת לא -הקנאים -,1
 מותי יתן "מי - ,( זה בנושא חנן בפי דברים שם, כי אם כך, על,דבר
 האלה,,בטרם,.היד התועבות כל את מלא את.בית-אלוקים עיני ראו'בטקט

 נבגם אלא מרצחים-. לרגלי למרמס זר ע,בר לא אשר הקרושיםהמקומות

 הקנאים עצמו. במקדש שסיכית..דמימ על דבר לא'.נוכר הנואלובדברי
 בזותה בשעות,הטרופות גם להלן, שנראה. וכסי קדושת.המקדש; עלשמרו
 התירו המצות חג וכשהגיע המקרש, קדושת את האחים,.כיבדד מלחמתשל
 ~". ". '. להיכנסי(. הרוצה מילכל

 וגם,אלה את'הסאה, מהקנאים, חלק של מעשיהם הגדישי כן על-פי אף ה.
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 מהצורה הסתייגי ומקורגיו.ן ' גמליאל בן: ' שמע11 כמוורבןשתמכו,בהשקפהם
 בצורך אחרים עם יחהן והסכימו:בה.יפעלומ

 למגר-
 "'.ד- ,ז- ו: כוחם, את

 גמליאלו שמעוף-בו . :,רבו קראו ב,הושלימ, ן:שנקראה באסיפה,,(.-גדולה.ר-
 המטמאים הרוצעים ההירות", ' -שונאי נגד יוסף,ילעמודו נ,)גוריי'

 את)'בו"
 ".:,: :.- ט,:',- - ל %, '. -י- 4זהמקדשי

 .ז--
-.. 

 -.לע. .ע'-ו י
 ב"נאיבל "נאמניורלהלחם:' שמעו רבן היתהקמכינת.-:זברור.ישלא.

 זה:גסן איו הסתייג-ממעשיהם: גם-אם עמהם, היאהירושלמים.,שליבו
 -העיה משחררי קנאים 'כנח.את,אותם שמעון כי,רבן על-הדעת,מתקבל
 הקנאיט' את להעמיד היתה שמעוז כל'מגמת.רבן החירות.. .שונאיבתואר
 באל או, ביניהם;' שהיו דמים: שופכו וסתם המוזקרים את ההכרהללרסזעל
 אינו: ההירות". .שונאי הכינוי לחלוטיז: מאתם להפרד בידם. ,ה יצלחלא

 בין אל שנמתגנו והרוצחים השודדים אספסוף של כינוייםאיפואיאלץ.רק
 שמע,ן' כבז עתה נגדםלקיא העיי.: למגיני להיית- ונתיימרו"ורות'הקנאיס

 תלע :-- "-להלחם.

 מעולם ואנשיו:-הס חנו :חנן;-בן של היו.:כ11נותיהם שונות,לחלוטיזל-'
 אלא-למראית-עיןו' החירות ללוחמו נצטרפו לא במרד,-ומעולםלא.תמכו

 יוספוס האמיתיות. דעותיהם מעל המסוה את הזדמנות'להסיה מצאועכשיו
 בלבו חשב ;וחנו: האחיניי(: פרוץ'מלחמת עודילטני חנן על'כותב

 לב-המוררים את יהפוך :אולי למלחמה, התכונה .את מעטלהשביתן.מעט'
 לעש". ייטיב למעז קנאים,' המכונים אלה שייעצו הנבערה, העצה אתויצה

 ובצדק- עינים, אחיזת רק חנן מעשי כל לבז-היו קדדם גם כי מכאזהרי.לנו
- - לרומא: נוסה כי'ה,אחשדו:בו:הקנאים ' -  

' - 
 .." ם - -

 אשף תחת כהו-גדול: שהיה "חנז'מי הכותב: גהץ"( נידי"טעוה-היא

 קרבת לשוחר:שלומךוחטץ נהפר'פתאום החירות, משואפ' היה כהעד
 לא.:שצא עתה שעד, אלא: חומש. שואףל היה לא. מעולם חנו כי.רומא".

 האמית'ותי כונותיו מעל מעט.את.המסוה להסיר יוכל בההזדמנות,נאותה
 הלק להכניע' צורך היה מוצדקות מסיבות כאשר עתה לו ושניתנההזדמנות

ן . - : . הקנאים,'י.,מקיצוני -  

-  

 ; ס, 4( " -.

 הואלתי-לדבק תנן:;.והנה,י( אמר האחים למלחמת הסית בובנאומו
 כי לבי~ג על עלה אשר הדבר את אכסה.מכם ולא הרומאים, עלאליכם
 ג;..לא:"גדל מפ, יצא אשר הדבר ולא.יקום יתן מי = בידיהם נפולגם

 ..,, . - עלינו'האנשימ.האל"".) פורו ?שר מהרעהצרתנו
 כצבוע יוחנן, של האמתית דמותו טשתקפת-לנו דיבור-זה--'מנוסח
 עמדותיו' את ולתפוס -לחזור- מנת על ')הרומאים, של לשובםהמצפה

 כזכוהכאשר שחיתותו: .על מצביעים בעבר אודח41יו' גםהשלטוניות.
 4~(" כסףבצע בגלל יוחנן לטלבת חלב מגוש ויוחנז יוספתן במחלוקתהכריע
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 אדם של התמונה את מאשרים ב"קדמוניות" חנן על יוספוס של דבריו.ן1
 היה והרפתקן. רגזן איש "היה : 'ן( העם לטובת אמת מדאגתהלחוק
 האחרים." היהודים מכל יותר קשוחים אנשים הם אשר הצדוקים,משל

 ולאחר 'ן(. פסטוס של מותו אחר עכשיו, מצא קשיחותו לסימוקהאמנות
 הכהנים: של מעשיהם את לתאר יוספוס שם מוסיף חנן, של זה אישיתיאור
 העניים הכהנים של המעשר את וחמסו שגזלוהגדולים

 ההדיוטוה~
 ורדפו

 בתוך חנן את גם, מזכיר שאינו אמנם ואם עבדיהם, באמצעותא"מ
 לטובת שהיא כל נגד פעולת על דבר מזכיר אינו גם הריה"ומסים.
 חנן .היה אמר: מותוי( אחר עליו שבהספדו האיש אותו שלה~כאים

אן-

 משפחתו מעלת וממרים כמוהו מאץ צדק ורודף מידותיו בכל מופת
 השפלים את אהב העם. כל פני על לו היה אשר והכבוד משרתו.ואיר
 ,בכל ההירית את אהב והוא כערכו אנשים כבוד להם ונתן הנכבדים1~'ת

 מפני טובתו את דוחה היה הימים וכל בדימוקרטיה. מאד השק וגםנרשו
 מפלת לאחר גם כי באמונתו, לחנז זכות צד למצוא שיש יתכןן, הרבים".טובת
 השפעתו, את יאבד לבל לנכון, מצא כד ומת"ד המרד. יצליח לאצ6טיוס

 בתנאים להם לכניעה הזמן במשך להביא מנת ע" ברומא.ם, כלוחםלהראות
 מפננ שלו טובתו את דחה לא יהיו אשר חנן של כונותיו יהיו אךנגים.
 פנים בשום יאותו לא והקנאים תקוותיו שנכזבו לכשראה וכעת ~Dy.זון.של
 בנפש לשונאם היה - לבוגד, להיות בעיניהם הפד הוא ואףל"כנע,
 דבריו כונת גם היתה זו להשמידם. גס אלא להכניעם רק לא1""ליט
 שמעו, רבן לכונות בניגוד הקנאים, נגד שנירושלים, העם באסיפתהגריפים

 הקנאים קבוצות את, לטהר רק היתה מגמתם שכל וכקורניה גמליאלכה
 לא. ותו שבתוכם השפליםמהאלמנטים

 בגלל העיר: על שבא בחוהבן האשמה רבה, במידה מוטלת. חנן על4
 דרך להציע לנסות אף מבלי בקנאים השמד למלחמת הפרועההלתתו
כ, בדעותיהם מנוגדים אחים כאל לא הקנאים אל יחסו ובעקב ושלום. פשרה%

 אנו אין אחרים רבים נכבדים ועוד 'וסק בן גוריון לוי שמעון רבןי שמותיהם את ואנשיהם. גמלא בן ויהושע חנן רק השתתמו זו במלחמה.ן, לחור,בנה. מכן לאבר שהפיאהז", ומתישה מרה אחים למלחמת העיר באה - גמדים אויבים כאל אם
 היה שלא אתים במיתמת להשתתף יכלו לא הם 1 זו מלחמה בניהולמ,צאימ
 בידם יפלו שאם בנימין על שמעון ולא שמעוז על יהודה .לא, משוםבה

 ביותה השנואים כבאויביהם, רחמים ללא' השמד מלחמת אלא "(,ייחמו"
 שני מקדש חרג מה "מפני בחז-ל נזכרי( שעליה ההדדית.השנאה

 .שנאת בו שהיתהמפני
 חנם-

 האמינו, ירושלים .בני : ,ן( יוספוס מתאר

1[6116
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 ממנה. השודדים את יכרתו לא אם בעירם, "שבת עוד יוכלו לאאשר
 על יתגברו לא אם יסורים, מ.יני כל להם עתידים כ' הבינו,והקנאים
 ,, לקרב". לפניהם יצאו והשנאה והכיס שאלה, התנגחו אלהאויביהם.
 הקנאים, על במספרם עלו חנו אנשי הבית. נבהר נטוש הקרבשדד

 הבקיעו חנן אנשי המקדש, בית של החיצונית החומה עד לסגת נאלצווהם
 לחצר להכנם .בכוחם גם היה 'יוטפום ולדברי החיצונית, החצר אלכבר

 כפי יתקדשו,י(, שהפורציט לפנ' מלהכנס נמנע שח4 אלאהפנימית,,(,
 המקדש בית את והקיף הקנאים על שסגר בכך, ביושם והס,תפק התורה,דין

 או הקנאים, יוכרחו במהר" כי קין" TIR איש. אלפי שלישת שלבמתמר
 :4 , - : , ' ,. ין להשמד.,להכנע,או

,ף..,ן...

-ן ...-
.-4,

.,.. 
- 

,,. , ; ...

;יג.. -.,,
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 י"ב פרק,....

 האחים במלחמת הארוריםההערכות

 בזרושלים הראשונים בימיו יוחנן התראה הלב, מגוש יוחנן של בגמש".נאו יוספוס, לדברי נכזבה. הקנאים של המוחלטת !למפלתם חנן תוחלת"
 להיפטה היה קל לא "אולם. כריגול, רבים, בו השדו הזמז בהמשך כיטוען, יוספתי לקנאים. סודותיו כל את מסר זמן ובאותו י(, לחנן מטורכרדיד
 )המועצה הסנהדריה מאנשי ורבים השוכים מקרב יצא לא כיקמנו,

 טוב דורש הוא' כי אותו להשביע יעצו כן על 1 לראשוו( סוככוהלאשית(
 עצתו את יגלה ולא העם את יאהב כי חפיצה בנפש נשבע ויוחנןלגם.
 על לדבר הקנאים אל אמונים לציר אותו ושלחו לאויבים, מעשיווגת
 נידיהם, המקדש את טמא' לבלתי כוחם בכל התאמצו כי מריב, לשביתלעם

 "שעשה מבז לאחר מספר יוספוס מאחיהם". איש דם בו שפוךול,בלתי
 לדבריו '(. העם" לראשי ולא לקנאית אימונים שבועת נשבע כאילומלשה
 שלוחים לשלוח העם את לשדל הצליח שחנז וסיפר לקנאים ישנןנא

 כניעה בין לבחור עתה ועליהם העיר, את לכבוש שימהרלאספכינוס
 מהחוץ. לעזרה מוצא מציאת ולביז אותם, הסאבגשמר
 ששלחו .באיגרת לאדומים'(. שלית לשלוח היתה לקנאיט יוחנןעצת
 העיר את ולהסגיר בעם לבגוד עומד חנן .כ' : '( כתבו לאדומיםהקנאים
 נתקנים הם. ועתה החיררה. בעד להלחם קמו הקנאים הם ם. הרימא?ד

 בידי יפלו לעזרתם, לבוא ימהרו לא האדומים ואם הנית. בהרפלצור
 גייסו ספורים ימים וחוד האיגרת, לשמע מאד עד נרעשו האדומיםן הרומאיש'. לפני תכנע והעיר ששם מבקשי וביד~נו
 את לסגור ציוה לירושלים, האדומים של בואם דבר לחנן לכשנודען לירושלים,(. ועלו איש אלף עשרים בן1צא
 בו יהושע נאם מהחומה, לפנים שהתנשא גבוה מגדל ומעל העירישערי
 כל את בפניהכ גולל בנאומו האדומ.ים. בפני יוחנן של לדעה חברוג~א
 ורצח. שוד במעשי הקודש עיר ,במטמאי להלחם מא'תם הירש הקנאים,לעשי
 לציה יכנסו לפחות לבוא, נקראו שלטובחם באלה להלחט "ם בושים;אם
 מי עם ולשפוט הענינים מהלך על מקרוב לעמוד כדי מזיינים,?לתי
 לחבות עליהם יהיה לכד, גם מסכימים אינם שבאם סיים, ויהושעהצדק.
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'rnD,בוגדים בעיר מצויים אמנם אם עד,שתתברר.האמת' לשערידהעיר 
 ,fc קן בידיהם.. אותם ימסרו יהיו'כאלת ובאם י בהם להלחם צורךשיש
 האדומים, של חקתם %ת עוררה גמלן בן יהושע ש* תק,פה,,ו ~דרישה.:.

 כן הפעם ממנו יפלא "לא : (( האלו בדברים. ליהושע השיב! מראשיהם)אחד,
 סוגרים, אשר אנשים בקרבכם נמצאו כי בהה;'הבית. הדרור לוחמינסגרו

 נ כולש'. היהודים גחלת היא אשר העץ שעלץ את העםבפני
- 

 ,,ן
 חדלו שלא והקור הגשמים בחוץ,,.ועל-או להשאר נאיצוף_-האהומים
 ממקומם. לא.זזוכלההלימה,,

- 
. . . .. 

 ששם מאנשי_המשמר כמה הסתתרו מאד, הסגרירי מזג-האוירמפאת
 לעיה ירדו ההזדמנות, את נוצלו מהקנאים כמה המודש.באולמוונ עלחנן

 לעיר. נכנפו והללו השערים, את האדומיט בקניופתחו
 .,. .4, , . . . ,. י,-י.:.. אחד מצד האדומים ומפנימו מאחור חנז של צבאו עתה,(כהותקףי

 ברחו. יותל עוד ורבים נהרגו הכים שני. מצדוהקנאים
 תוך העיר, על הקיצונים הקנאים עם יחד !( האדומים השתלטועתה

 נתפסו גמלא בן ויהושע חנן גם מרובים. ורצח שוד מעין ביצועכדי
 כי מספר יוספוס לקבורה. ניתנו לא אף יוספוס ולדברי להורג,והוצאו

 :ידוע שאינו מאחר 'בירושלים. ימים -ויריו-באותתש.נים-עשר-4לף-איש
 כי נראה רהקבאים, האדומים בידי גמליאל בן שמעון רבן הריגז עללנו

 החטיף ~עשי עם יא נו" שקזדכי י~עהןש" ביאמקןפטו
 י'ח . .'- " שיטיתימי. את מרסאלא.שאעו

- 
, 

~irrr ן
 : מים האד מיחמו "( האלה האיים מעשי כל לאחר מ כותב סטספ

 גם מספר הוא ; לזרא" להם היו בעיר המעשים כי לירושלים, בואםעל
 מאחם, וביקש העיר, על הביאו אשר  הרעה על הוכרז מהקנאים אחדכי

 לארצם. ישובו לרומאים, העיר מסירת של החשש שסר לאחרשעתה
 לאחר להשאר, מעונינים היו לא האדומים של רובם אמנם כימסתבר
 ממתנגדי רבים כי להניה גם ויש לעזרתם, זקוקים היו לא שובשהקנאים
 הקרבות. במשך אליהם נצטרפוהקנאים
 הקנאים. בידי עתה ניתן והשלטון העיר, את עובו האדומימ!י(רוב
 שהעז מי כל שלהם. האימים במעשי המשיכו הקנאים כי מספריוטפוס
 ללכה קיוו בכך משפט. ללא ונהרג ובוגד כאויב הוקע לשיטתם.להתנגד

 שבעיני ומאחר מהעיר ברחי רבים ברומאים. למלחמה כולם התושביםאת
 מקרב רבים הומתו לבגידה. נחשב בריחה של נסיון כל היההקנאים
 שנתפסההבורחים

 מגוש- ליוחנן יוספוס של הגדולה שנאתו אף על כי לציין, ישכאן
 להיות שנתאוה זאת מלבד אחרות. אישיות טענות כל נגדו מצא לאחלב,

 .ק!ג
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 ) או:מיראה מאהבה 13(, למושל קבלוהו יבים כי מציין והוא;ליט12(-יחיד,

 . 4 "- ' . דבר. נגדו לעשות העזו לא'. אלו,ששנאוהר גםגי

 אל-הקנאים, מתחילה הצטרפו בירושלים, שנשיארו האדומים מקצת.

 לראות שנוכחו. לאחר ברם ; הזמן במשך עליהם להשתלט תקוהתוך

 הצדדים.' שני בין פרצך וקרמות מהם, נפרדו זו לשאיפתם הסיכויים פחתוי

 : .. הבית;" בהר התבצרו ואנשיו ייהנו ואילו בעיר, התפשטואדומים

 למלחמה אנשיו עם לצאת יוחנן .ההכונן מבז לאחר כי מספר,יוספוס
 הקנאים יד תנופת את יראו לא האדומים אמנם בירושלים. והעםאדומים

 היוי
 גבורים.

 פהאומ יתגנבו פן משגעונם, פחיו במלחמה.יגך מהם
 י 1 ' תעיר-. כל את באש וישלחו אותה וימיהן המקדש מניתלילה

 -עם היו מי שהרי ; סופם ועד מתחילתם תמוהים אלו יוספוסדברי

 הזקים האדומים היו אמנם ובאם ? האדומים של לצדם עתה שהיורושלים"
 להפקיד יכלו הרי "האומיתן לילה מהתנפלות פחדו מדוע,הקנאים,

 החשש אח שעורר הקנאים, של שגעונם היה ומה הניתז הר,שמרוה,ליד

 העירז את ישרפו!1
"44. . 

 שארעו מבויימים מאורעות על להאפיל פה רצה יתפח כימסתבלי
 בר שמעוז שבשמנת והאויליות הפשע את קצת ולטשטש בירושלים,זז

4"
 שעדיין ומפלגתמ~י!, הגדולים הכהניה ירושלים" "Dp ידי עי;יות
 בקנאים ולהלחם לבוא אותו, תיאר שיוספוס האימים שלטון למרותטרדו

. . ., . . ".ע,

 . . -, ... . ...וי:..
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 בקנאית מלחמתו - בירושלים גיורא ברשמעון

 שמעון את בהזמינם האדומים ומעט הגדולים ה4נים של השפל הצעד.

 לשיא האחים מלחמת את שהביא הוא בקנאים. ולהלהב לבוא גיורא,בז
 -ין

. 
 הנוטה יוספוס אפילו לחורבן. הסופי הגורם את שהיווה גם והוארתיחתה,

 הגדולים ,(' :הכהנים :- זו הזמנה על הגיולים.אומר הכהנים מפלגתלצד

 ' ' ' ממות". ~רה רפואה להצלתםמצאו

 . .,.י :- ןייו.
 שבתקופה ורוצח, כשידד יד,ע'( היה בקנאים להלחם שנקראהאיש

 בזמן בו לנפשו".' גדולות וביקש עריז ממשל לע14ת "התאוה זומטורפת

שהביני
 עסוק ,יוקא בר שמעלז היה ההתגוננות, לנלחמת את נירושלים

בענינים
 אחרים:-

 - .-י . ." ,ן
ל ,-. . ) .--. -...  

.-
 ריב' אנשי אדום בארץ עקרבים במחת גיורא בן שמעון אליו 3("אסף

 בתי את ולבוז  לשום בעיניו היה נקל לחממן בניו את ושםרנים
 העשירים)'

 י עריץ לרודף יהיה כי לדעת, הראה ומרחוק ל4כים) נתן כשרם את גםכי
 אנשיך את לקח בו4(, להלחם צבא שלחו ירושלים וראשי חנן אשרובזמז

 אל פנה מת'(, חנן כי השמועה אליו ובהגיי במצדה. השודדים אלוברח

 קוי והעביר העריםארץ
 רב שלל 1'"1 לעבדים דהור יקרא כי מסטיב,

 רבים וגם עבר, מכל בליעל אנשי- אליו "תלקטו הזה ולדבר חורין.לבני

 ללכת ונפתה דרכיו. בכל היל עשה והוא ידו עצומה כי ראו העםמגדולי

 נמצאו כי לכד. ושודדים ענדים של אספסוף עוד היה לא וחילואחריו.

 ושליט". מלך כדבר פקודותיו את שמרו אקר רבים אורחים גםבקרבו
 אכזריותו ועל שמעון של והרצח השוה מעשי_ כל על ומספר ממשיךייספוס
 בשערי לבוא הזה האיקנ.הנורא את .ובקשו'( לירושלים: בא כיצדומתאר
 ?ז בשמעכן הפצירו הקנאים מפננ הבורחים ירו-לים פליטי וגם ,העיר
 לקול שמעון נעתר .בעינים.רמות לשובןאל.נחלותיהם. נפשטכלתה

 מהריע כפני בברכה פניו את קידם והעם עליהם. ולהשתרה לבואתחנוניהם
 וגב שלטונז, את להכף. העיר אל חילה עם, _שמע11. בהגיע אולםומגן.

 ר . בהם." להלמם נקרא כאנשים:אשר נחשבו.בעזניו לעזרה לוהקוראים

 שמעוז-בהן כי 'קיוו, .משמע,-שהכהניםיהגןולים אלו יוספוס מדברי יי

 כעץ מושלי-.העיר הם,.היות, ישובה נצהלנו. ולאחר ילחם-בקנאים,:גיורא
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 והכהנים האבירים מהעיר, שברחו חבריהם גם קיוו וכמותם ו לפניםכהיו.
 שמעון". במחנה -האזרחים פה הנקפאים;גדולים,
 הצלת על דבר, גיורא בז לשמעוז ההזמנה בדברי מוצאים אנואין

 שמעון גם היה לא למזמינים בדומה כי המתקרב, האויב מפני רושלים,
 להשמדת בו להשתמש התכוונו מזמיניו ואילו בידיו. השלטוז אתייטול אלא היתה לא לירושלים בבואו מטרתו וכל ההירות, מלוחמי'אמוזמה
מקנאים,

 למשול ובחסוהם לרומאים, העול את ?חר-כך ל"סור על-מני
 כדאי לבוא"הרומאים עד כי סברו, הסתם מז האחרונים, הנציבים"בימי
 כי לגמרי, ישכח שלא תקוה מתוך שמעוה של צותו מעי לסבוליקם.
 למושל. נהיהלחסדם

 כונותיהם על. עמד_ גיורא גן שמעון נכינה. ת,חלת,המזמינימ אךש
,_ ., לאויביה הס גם הפכו מהרה ועד נגדם, גם תהבו אתוהניף

 את להשמילן במטרה הר-הבית, על עתה הסתער גיורא בן שמעון
 - - .. - "י :; הבית'(. מהר שגרשוהוישים הבבדות,_לא.יכול אף.התקפותיו. שעל אל? העיר. על.. ולהשתלטהקנאים

. 
 ,בראשותון,של האתך : מחנות,( לשני הקנאים נתפלגו זמןבאותו

 יתכן הירושלמי. הקנאי אלעזר, של בראשותו והשני חלב, מגוש.וחנן
 והגליליט, הירושלמים הקנאים שלין זו.נבעו.מהניגודים מחלוקתשמניעי
 לרציחות התנגד שאלעזר יוספומ.מדגיש ממש. שודדים מהם.היוחלק
 .ץ. , "- , ., ,- . לו. וסירגלהכנע יוחנןאנשי

 יוחנן ואילג והתבצרו.בשעריוו בית-המקדש, על השתלטו ?לעזר אנשיווו
 למעלה' נגד.אלעזר הכיוונים, נלחמ,בשני כשהוא הבית הה ברחבתוכלאר
 "- , . : - - - ר למטה.: העיר על גיורא,'שהשתלט שמיון-בזתגד
 נ5לקו :ככה : י( יוספוס מספר הזאת האיומה המשולשת ומלחמה ' על1

 הקדות בכורי על השומרים אלעזר אנשי מחנות. ירושלימ'לשלושה4כר(
 רות וכאשף צריה עם במלחמתו לטרף העיה היתה לו מט "נשיה%4.ןן והיכו העיר בני את ואנשיויבזזו ויוחנן יוחנן. שכרון-על ברוח*צו

 בלב מ4לחמאם,יהיה.יורר עיפו כי למעלה מצריו,העומדים לליבונןלשה"ש
 צידה המלאים בבתיך אש ושולת ll~DW1i להלהב עם.~רבי6-ומאנשיו4יץ
 עושת שלעוז גם היה הזה וכדבר ימה. פנו העיר.אשר המינימ.בחלק4
 בידם נתקו טובה:לרומאים.כי עשו עזה עיף"(. לעת 5"ינה:העירא"ר הלחם את שניהם השחיתו ככה ; מפניו 'ברחו לעת יוחנז אחר רדפומדי

 וכמעט אש, למאכולת היו הבית לה4 המקו"ותיסביב כל כוחמךכי עורקא"
 ית :' הרעב הסגירך ילאחיונה 6עט. , לא : שניט ילמצוה: תשבי("עיר -4ע את מספקת "שר:היתה הנמצאה':בירושלים:ה,תהןיבעה,;הצידההכהצייה

))
גו

www.daat.ac.il



 ורק,ידי - -כדבל'הזה. כי-יקום האמיז לא איש -.אמנסו בידל'האו.ב:העיר
' זא,ו" והכינו עשוהמורדים

-  
 ן ך. : -.--. -.'

 -הקנאים, את גם . המזוז -משסיתי בתוך הסוללים אלו., 'יתפוסדביי '-
 האחים, מלחמת לפני קדרם.לכז, שהרי משנאה;בלבד,עבעים:ללאיסלק

 בידי הנאגר מזוז השתיתו שהקנאים) כד, על אףיפעם מספה יוספוסאי!
 שמעון של הפראיים גדודיו אלא היו לא המשחיתים כי ברוריריביהם.
 שכן הבר. מהשמדת להפיק;שום.תועלת עשוי. לא.היפ יוחנו?ו..גיורא.

 כדי להר-הבית הקרובים גתים בכמה בהשם-ת.צידה היה זו,לאבשעה.
 גימא, לעיר._ומאידד מחוץ מזוז להשיג שיכנל.היהלהביצ.נזק,,שמעון,

 יושמד. ולא ישאר להר-הבית הסמוך שהיה.מעוגיז,שהמזוז הוא יוחנןדוקא

לפ-

 מהבתים פתע חטיפות ידי על י יאספקה, אחר מקוק לככל היה שלא
 .. להתקיים. היה יכולהקמוכים

- 
, ., ._. .,. 

 על לר"שתלט יוחנן הצלןח מרים קרחות אחרי לבסוף,.ך
 בי"

 המקדרן

 לרעה כנצלו מחפירה: לנבדרך ,1.באה אלעזר.4הצלחה את,אנשייהכגזע
 : 'ן( מספה יוספוס ואנשיו. איעזר של 1.ושרם צדקתםאת

 אלעזר ואנשי ניסוי לחודש יום עשר בארבעה המצות חג מועד"הגיע

 הב-;ם העק ,.גי- שבי-ל-את ייקד-י"ף"נ_"ק:5עץ
!' 

 שמי
 "ק יעבוד

 לשליח הרעה'ושקד למזימתו עינים כסות החג עשה-את ויוחנןאלוקיהם.
 המקדש בית אל למדיהם מתחת הרבות עם אנשיו כקרב ההשוכיםאת

 %ת לתאום יהראו נגדיהם את הפשיטו העזרה 4 "אנשים ובבואלתופסו.

 -עלתה וצעקה המקדש לבית סביב מיד קמה גדולה מהומה נשקם.טלי
 נ16שהץ4חרב עליה6'-לבדם' כי הבינו והקנאתן המרצחים. -לוהבים-כי6 לנפשו" כי "שבה האחים לולחמת' ' לרחוק שעמלו העיר בני כילמרום,

 1נמלט1 השערים, מל מ עזבי.א כ!1
 למקדש[ אשר-,חת: אל.-המנהרות.

 סליחה נתנו הזכאים'והנקיים, באנשים נוראות יוחנן אנשי עשו אשרואחרי

 ושלחולחייבים,
. 

 לחומשי
 1י14'-גת"חצר יפלסו הלנהרות .~1 "יוצגתם ח15 -

 להלאטיבשמעוו: כח והחליפו שם כלן"1שק.הצב41 הפנימית,ואת ד'5ית
 לפנ,רזה אשר המשולשת המלחמה נהמכהככה

 ה~חלגות.; שתי למלחמי

 והקנאית בקדט לטי 'ייי דבויב: -כמהל אנו .למדל אלו יוטטוסיך-מדברי

 בעיניכם; יקהי היה '"מקדש. לבוד אשר . ררים ' -נמצה עדיין 'יוחנקטאנשי
.ן

 עדיין וכי לשורד'ם'סתט; ל;חשוכים": ןיהנ!-זקוק ביצוע.מזימתו:היהולשם
 בה1ומסתבה התערבו ולא האחים במלחמת שישיק שעמדו רבים בעירשרדו
 ה.מתוגיכ",.:;לא. .אלהשהיו

 ראי
 בקנאים

 אף15מי
 ח156 כיי.לא אם'

 *שהית שמייד . -חשוכים. הלקאים, ל,1? ה-ין: . יוספקו לדבריבשיטותיהם.
 מסרת להשתיה:- רשות, להם ניתנה; מהכלל,יאילו: בל""וצא, -הכל.להתנפל-על
 אותםזלחופשי שילח, שהרי אלעזר;. יאניפו- את .להשמידך היתהיוחנון;לא.
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 לוחם אלא רוצח סתם היה לא יוחנן ; מהמקדש לגרשם שהצליחלאחר
 מפוקפקות. היו דרכיו כי אםחירות,

 יי(, קצר לזמן רק ופסקו הפוגה, ללא נמשכו המחנות שני ביןהקרבות
 ברומאים נלחמו יחד המחנות שני ירושלים,. על לצור הרומאיםכשהחלו
 נתחדשו הרומאים נסיגת לאהר מיד אך העיה מסביבות לגרשםוהצליחו
 . .הקרבות.

 החירות, לוחמי לצד בלבם 1ט1 ע"ה שעד "המתונים", נתיאשו זו בשעה-
 בריוני. הנהו בהו .הוו : מסופרי( בתלמוד הרומאים. על לנצחוןמתקוה
 כפנא." והוה ושערי דחיטי אמברי קלנהו קמו מילתא. מסתייעאן, לא רבנו לחו אמרו בהדייהו. קרבא ונעביד ניפוק לרבנן להםאמרו

 החכמים את להוקיע נוכו לא הבריונים כי מתברר, :ה סיפורמתוו
 אשה את מאשר זה דבר ועניני. שקט היה ביניהם והויכוחכ.בוגדים"
 היה עוד כל ברומא: להלחם נוטה היתה החכמים דעת כי לעיל,הוכחנו
 האחים מלחמת בגלל כי לדית, שנוכחו לאחר ורק 1 האפשרות בגדרהדבר
 nloa~1 להציל, שניתז לה להציל החליטו לנצחוז, 'תקוה כל אבדההאיומה
 המסתכר, כפי נצבו, שעליהם הבריונים, שלום. בדרכי המלחמה אתלסיים
 להמשיך וביקשו המסיבות את שקלו לא שמעון, אנשי והן יוחנן אנשיהן

 הכל. אף עלולהלחם
 מצד נקם פעולת היתה לא כא4 הנזכרת החיטים שריפת כי DA,,מסתבר

 מהקרבות תוצאה אם כי לעצמט, גם הזיקו בכך שהרי החכמים, נגדהקנאים
 יוטפוס4;(. שמתאר וכפי האחים, במלחמתשניהלו

 עלה קרבנותיו שממפר כבד, רעב בעיר נשתרר המזון, השמדתלאחר
 של האחרת "נסיון סיטור מובא 'י( בתלמור החרב. חללי מספר עלבהרבה
 בירושלים, חריוני ריש מקרא "אבא העיר: את להציל זכאי יוחנז.בןרבן
 אחא, לגבאי. בצינעת תא ליה שלח הוה. זכאי בז יוחנן דרבי אחתיהבר
 ליה אמר בכפנא. עלמא ליה וקטליתו הכי עבידתו אימת עד ליה,אמר
 לי". קטילו להו אמינא דאי אעמידמאי

 למשא-ומתז שיסכים צחותו, בן על להשפיע קירה זכאי בן יוחנןרבי
 לסיים מעונין אספסינוס היה מסויימת שבתקופה ידע, הוא הרומאים.עם
- ,ו(. שלום בדרכי המלחמהאת  חיכו שניהם 'ן( וטיטוס "אספסינוס 

 המטרפת לאוניה אז דמה הרומאים שלטת כי הממשלה, לעתידותבדאגה
 וחשבו מולדתם ארץ לגורל חרדו כי היחורים, למלחמת לבם שתו ולאבים,
 נכרי". בעט להלחם הכושר שעת עתה איוכי

 דוכו, הצדק,עמ כי אצנם .הבין אחותו נכזבה..בן יוחנן רבן תקות,ברם
 אדבי:על .אעשהיאמ הנואשת:.;מה התשובה את לו להשיבאך,נאלץ,
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 "כי 'י( הפסוק בהם ונתקיים מזה זה ,התייראו הבריונים יהרגוני".שלום
 יהלוך". רכיל רע וכל יעקג עקב אתבל

 אספסינוס,י(, עם להפגש מהעיר, לצאת לדודוןלנסות יעץ מקראאבא
 אספסימס, לפני יוחנן הבן כשבא ירושלימ. להצלת שביכולתו ככלולעשות
 על הבשורה, לאספסינוס הגיעה כבר עת באותה המועד. את אחרכבר

 שם והוא אספסינומ, בידי נכונה הממשלה "וכל :"( רומא לקיסרבחירתו
 יהודה". שארית את להכניע פניואת

 הנאותות המלים את יוחנן רבן מצא לא אטמסינוש, לשניבדבריו
 נחרבה. וירושלים י:(, העיר להצלחשיביאו
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 הי.

 !. י"דפרק

ן
; 

- 
 י,

 המלחמהאחרי .4ח-

 האומה מעמד כי היה, דומה והנוראה, הגדולה החורבן, מלחמתבתים
 איש ממליון יותר לחלוטין. נתערער האומות, בקרב כאומההישראלית

 עם בהאבקויות נספו אלמים וכמה ; לעבדים נמכרו ורבבות במלחמהנהרגו
 במשחקים באחיו איש ובחרב מוקדות-אש, על בהשרפם טרף,היות

 גורלה את לשממה. היה היהודים ארץ של רובה רומא. בקרקט'האכזריים
 "שלח : יוספוס מתאר עת באותה היהודים של והמושפל הנדכא מצבםואת

 בארץ נציב היה אשר המכסימום, ליעריות ואל במוט אל אספסינוסהקיסר
 כי עיר. שם הקיסר בנה לא כי היהודים ארץ כל את למכור עליהםוצוה
 לשמונה למישב נתן אשר המקום ;ולת למענו הארץ כל את השאיראם

 דרך הוא אמאוס נקרא המקום הצנא. מעכוית המשוחררים החייליםמאות
 הקיסר שם מושבותיהם מקום בכל היהודים ועל מירושלים. ריסשלושים

 לקפיטליון תרומה ימימה מימים אותו להרם לגולגולת דרכמונים שנימס
 היהודים מצב היה זה - בירושלים. המקדש לבית לשלם לפניכמשפט
 היהודים אויבי של ושנאתם איבתם גם נוספה זאת על ההם".בימים

 הרומאית. האימפריה רחני בכלשמכבר,
 נין המבוללת המפוזרת, האומה על הרומאים פקחו עיניםבשבע
 ותנסה ראש תרים לבל - ונהרסה נגזלה וארצה נהרס שמקדשההאומות,
 האחרונים המפרים שני ,והרה. כבימ' אחד, מרכז סביב שובלהתאחד
ל"מלחמת

 היהודיפ-

 מצב של מאד עד קוידת תמונה מציירים ייספוס של

 האומה. אוברז מלים: בשתי להגדירה שניתן עת, באותה הישראליתהאומה
 עם של חיוניותו פסקה ולא פעולתו נסתיימה לא זאת, כל אף על.,

 שהרומאים כלי-זייז אותו והסודה הנצתי נשקו בכוח תורתו, בכוחישראל.
 ד' עם גבר - ויכולתו כוחו שפעת את העריכו ולא עוצמתו על עמדו לאן

 חכמי שושלת ונתאושש. החורבן, בעת שפקדוהו והאסונות, התלאת כולעל
 הציבורי לכח והיתה המנהיגות בראש עמדה גמליאל, רבו מביתהתורה
 שם, הוא באשר היהודים עם שלהמאחד

 זכאי בן יוחנן רכז של משאלותיו מוארות זו, השתלשלותלאור
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 רוס באור הנצורה, לירושלים אחרונים שקיעה ימי באותתמאספסינוס,
 והכרעתט. גורליותםערכם,

 ולהציל עמו על לבקש אסטסינוס לפני זכאי בן יוהגז רבןכשעמד
 " נסיוז כל כי לודאי( קרוב שהיה )חשש חשש, להצלה, והניתן האפשראת

 הרומאים שאיפת לכשלון. מראש נידוז הארץ ואת המקדש אתלהציל
 ,. י:-rlirt.r אמר(ם!~גויג. "וחת הנוכחיימיתה-כיבמצב
 , יבנה ומדינית. ציבורית מבחינה על-כל:פנים ממש, של .ערך חסריפעוטים, נראי הרומאים שבעינ' דברים על לבקש כן, ע* החליט 'וחנןריו

 בלתי כבקשות הרומאים בעיני נראו הזקן גמליאל דרבן .שושןלתאוחכמיה,
 ביקד, לא יוחנן רבן צ-בורית. מאשר אישית יותר היא שמגמתןחשובות.

 את לעורר היה יכול שעי"נ משום הצעיר,בפרטות, גמליאל' - רבןעל
 דרבן שוש(לתא פוליטית. מגמה כאן יש ;כאילו 14מאים, שלחשדותיהם
 לבקשות נרעל החולה, צדוק לר' רופא לשגר ן הבקשה בצירוףגמליאל,
 הבן ביקש שושלתו את אשר גמליאל, שרבן עוה ומה בהחלט,אישיות
 ' לבריה. איה יכול שא"פסינום עוברה לרישא, נבעתו היהל נאמד -להציל,יוחנז

 הדור, חכמי וזקן ראש היותו אף על -רבוייוחנה'1
 לא:ייקש'א~

 עטרת
 היאי זה שושלת כי-רק הצעיר,-גידעו, לרבז'גמליאל שלג לעצמההנשיאות

 את להשיב-לסנהדרין ביכולתה ויהא העם" הלקי כל על מקיבלתשתהיה
 תלפיות תל ושואה, מבוכה ימי באותם רבן.יוחנז.יצה הראשך.כבודה
 ותואמת מאוחדת אומה להיות ישראל עם ישוב ידו תצ%.תורה,'ועלשממנו
 (bp! תכליתהאת

 ד,-,י
 ' - 1.י י ..; -

 את יוחנן רכז מצא האלוקית. האומה (2ל גסיטה:מדומה ומי באותם-"

 .,,.דהמה-לתהיהי
 _1 ך"י, ג ., , :_

;-.--:,;..:,...,).-,. -. .. .. 

 .-.ץדי-,:.ע

 ., .. , .ן,י

--- .-- 
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 היו היהודים כי נ'( ר ו; )מלחמת טיטוס דברי על להעיר ראוי א( :.ן, ...., . . :ן.י.,. .( . האחרונימן. לפרקים המחבררשימות
 המקדש. בית לאוצר טיטוס כונת אולי - י( הרומאים מז עשיריםאו

 הרבו הצבא ואנשי : א'( 1' ף )שם הדברים על להעיר וראויב(ן
 והב משקל סוריה בארץ נמכר אשר עד חמס, ידיהם את ולמלא לגזולן

 י(. לפנים לו היה אשר המחירבחצי
 היהודים. את לנצח אנוש בידי היה לא כי עצמו טיטוס של הודאתו ד( .ן, . ,. ג'(. ח' ר )שם קודש כלי מסירתג(
 ט' 1' .)שם כאלה" אשר למגדלים ומכונותיו אדם ידי תעשינה מה"וכי

- א'(ן  ביז מתאימים סדרים היו אילו : לשפוט נוכל זו השקפה לאור 
 . נוצחו. לאהמגינים,

. ג'(. ט' 1' )שם המלחמה לפני היהוןים מספרה(

 גיורא: שמעוז.בן על. מדבריו 'וחנו על ייספוס דברי הם רחוקים1(ן
 כי והטב... הישר דורשי כל את להמית יוחנז( )של בעיניו היה ).ונקלן,
 את -לנבל TU11 אשר כמעשה נוראות נאצות הקודש העיר את .גם מלאן
 והאהבה החמלה חקי את הזה האיש שמר לא כי בעינינו 'פלא לא בז על, הטהרה... חקי את ובטל אסורים, מאכלים עלו שולחנו ועל אלקים, כבוד',

 עשו לא אשר רע דבר הנשאר - גיורא בן שמעוז אחריו ובבוא לרעהו...1'

 הקימו אשר החפשיים האזרחים על הביא שלא וקלוז בוו הנמצא י? ד1
 על צר וטיטולי במצרים עוד היה אספסינזס )כאשר אז היתה כיט(ן, '(. א'( ה' ז' )שם לעריץ...( איתו'ן1
 )שם מרומאים למלחמה הכושר שעת ברומא( מרדו והגרמנים ירושלים1

 ל'. אות עור וע' ר( רו'
 אעד'(. ר ז' )שם מכור המבצר דברי כלכ(ן

1
 דכ,י וטוף המיהמה. סוף עד הזה הורד את יגמור וכה לא זצ"יהמחברן
 עצמו". .המצב בכותרת דמיהמה, שי האהרוניפ לורקיכ רשימות רק ;מצאו11
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 ליבריוס ואל בסוס אל העיסה שלה ההם .ובימים : 1'( 1' ז')שם
 הקימה 4נה לא, כי היהודים ארץ כל את למכור עליהם וצוהמכסימום...

 למושב נתן אשר המקום זולת למענו הארץ כל את השאיר אם כי עיר,שם
 אמאוס הנקרא הוא הצבא. 'מעבודת המשוחררים חיל אנשי מאותלשמונה
 מושבותיהם מקומות בכל היהודים ועל - מירושלים. ריס שלשיםדרך
 לקפיטוליז תרומה אותכ להריב לגולגולת דר~~ונימ שם מס הקיסרשם

 בירושלים". המקדש לבית לשלם לפניםכמשעטם
 כולו העם כל על א'( ח' ז' )שם יוספוס דברי לראות הלב וידאבמ(
 כי ידוע לנו העמים". לעיני כמדום וחטאים לרעים "ויתנומ : ההםבימים
 עצמו יוטפוס מדברי נראה אף וכך ותמימים. ישרים צדיקים היורובם
 האבירים,'( רומא אוהבי התורה(: ללמוד ,כ'.בנוגע י"א כ' קדמוניות)ע'
 .מיוחד(' פרק זה עצמו~)על יוספוס שכותב, החטאים.ן,כפי הרעים שהיוהם

 ולהחניף עמם את לבזות דאז, אבירים של דיכם היתה כזו יוספומולפי
 היו וכאלו הראשונים. המתיונים זאת שעשו כפי בדיוק והיונים,לרומאים

  אלכסנדר  טיבריוס  הקהלות, כראשי שמשו שאבותיהם המומריםשני'
 ענינם(. )לבאר ג'( ג' ז' מלחמת )ע' "אנטיוכיה. ואנטיוכוסבאלכסנדריה,

 יהודים עושר על מיטוס לדברי החורבן. אחר המעמד פרק'מיוחד: נ(~.
 שבוע: כלבא ראב"ע, הרכינם, בן דוסא ר' של עושרם, ע' א'(; או)ע'
 ' - -- : עקיבא.ר'
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