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 אנו הדבר, יפלא לא כי לשונם, שמרו לא אשר האנשים לעון לסלוחממנו
 מתבונהד נבערים וצעירים אחדים עזי-נפש אנשים כזה רב בהמוןנמצא
 והוא אשמתו על איש כל נחם כבר כי הסטאים, את להבדיל לאל-ידםואין
 את. לחזק ובתמים באמת דורש )פלורוס( הוא ואם עשה, אשר בדברמכחש
 לרבית לב לשים עליו הרומאים, למען העיר את ולהציל העם בקרבהשלום
 העם כל את להרגיז ולא המעטים עון את בגללם ולהעביר מאשם.הנקיים
 אחדים. נבזים באשמת שלום הרודףהגדול

 אנשי-הצבא: אל בקול וקרא מאד פלורוס אף חרה האלה לדבריםט.
 שמחו בצעם באהבת שם. הנמצאים כל את ולהמית העליון השוק אתלבז

 פרצר וגם אליו נשלחו אשר המקום את ובזזו הנציב לפקדתאנשי-הצבא
 לברוונ האנשים נחפזו העיר ברחובות יושביהם. את ושחטו הבתיםבכל

 הרומאים עשו לא אשר ורצח שד היה ולא חמה, באכזריות נרצחווהנתפשים
 אל אותם והביאו אוהבי-שלום אירחים תפשו אנשי-הצבא ההוא.ביום

 ומספר צלבים. על ולהוקיעם בשוטים בשרם את לדוש צוה והואפלורוס
 ושש אלפים שלשת היה והטף, והנשים האנשים ההוא, ביום הנהרגיםכל

 לא' אשר הרומאים, אכזריות עוד הגדילה הפרענות סאת ואת א(.מאות
 איש עוד עולל לא אשר דבר, לעשות פלורוס נועז כי כמוה, עודנראתה
 ולהוקיעם' הרוכבים ממעמד אנשים הבימה לפני להלקות צוה הואלפניו:
 הרומאיפל בקרב כבוד משרת נשאו האלה היהודים האנשים כי אף צלבימ,על

 חמשה-עשרפרק
 ח51ם שקעה, המרד אש לחנם. היהודים ע5 פורום א5 התחננהברניקי

 מחדש. אותה הפיחפ5ורוס

 לברך. שמה נסע כי באלכסנדריה, אגריפס המלך נמצא ההיא ובעתא.

 להיות ידו את ומלא מצרים אל נירון אותו שלח אשר ב(, אלכסנדרוסאת
 חלל ולבה בירושלים אז היתה אגריפס אחות ברניקי אולם לנציב.שם

 אשוט  הרוכבים שרי את  שלחה בפעם פעם הצבא. רשעת  למראהבקרבה

 אולש המרצחים. ידי את יאסף כי פלורוס, את לבקש  ראשה שומרי  ואתלה
 אשר. האשה, למעלת ולא הגדול הנרצחים למספר לבו שם לאפלורוס

 ולא; עיניו, את לטש בצעו אל רק כי עליהם, רחמים לבקש אליושלחה

 ושיטיס. מאות שש : ניס ובהוצאוה הישנות, ההוצאות בכ5 כנהא(
 א4. י"ב, פרק ; ו י"א, פרק )5עי5, ביהודה נציב מקהם שהיה א5כסנדרוס, טבריוסב(



 היהודים מיחמתתולדותקלו

 בעיניהם היה ונקל המלכה על גם נתכה אנשי-הצבא זדון וחמת לקולה..שמע
 נפש הכו אותה גם כי לעיניה, אותם ולשחוט הנתפשים ביהודים'להתעלל
 עם יחד הלילה כל ישבה ושם המלך הצר אל לברוח קדמה לולאנמעט,
 ירושלים אל באה היא בבית. אנשי-הצבא יפרצו פן בפחדה ראשה,שומרי
 ממחלה בשלום יצאו אשח לאנשים, הוא ph כי לאלהים, נדרה אתלשלם
 את יביאו בטרם יום שלשים כי בנדר, עליהם לקבל אחרת, מצרה או.רעה

 נדרה את ברניקי ובשים א4 שערם את יגלחו ונלא[ היין מן ינזרוקרבנם
 לא פלורוס אך עמה[, .על פלורוס אל והתחננה הבימה לפני יחפהעמדה
 מנגד. לה תלואים היו חייה וגם מפניה,.בוש

 וממחרת )א"ר( ארשמיסיוס לחלש בששה-עשר נעשו האלה הדבריםב.
 גדולה בזעקה ההרוגים על והתאבל העליון השוק אל העם כל מהר.היום
 את יראו העם וראשי פלורוס. כנגד ההמון מפי נזרקו רבות וקללות,ומרה
 והתנפלו בגדיהם את וקרעו הגדולים הכהנים עם יחד ויצאו מאד הזה)הדבר
 עד פלורוס חמת את יעלה לבל כעסו, את לכבוש בו והפצירו העם.לרגלי
 נפתה ההמון מצאתהו. אשר הרעה כל על חדשות צרות יוסיף ולאלהשחית
 המפילים האנשים פני את נשא כי האלה, הדברים אחרי למלא.במהרה
 רשע. לעשות פלורוס יוסיף לא כי בטה, וגם תחנוניהםולפניו

 לו ובקש המרד, אש כבתה כי בראותו לבו, אל התעצב יפלורוםג.
 העם ולחשובי הגדולים לכהנים לקרא שלה הוא מחדש. אותה להפיח,עצה
 יצאו אם מרד, מעשי העם יוסיף לא כי מופת, יתנו בזה רק כי להם,יואמר
 גדודים שני עוד כי מקיסריה, הבאים אנשי-הצבא פני את בכבודולקבל

 אחרי .למלא העם את מזעיקים ירושלים טובי בעוד משם. עלו)קוהורטות(
 לבל הגדודים, בשני אשר שרי-המאות אל פקדה פלורוס שלה הנציב[דברי
 אם בחרב, עליהם ויתנפלו לברכם לקראתם  היוצאים  ליגורים שלום'ידברו
 ובקשו בהר-הבית העם את אספו הגדולים והכהנים בפיהם, אותו*חרפו
 טרם בברכה הגדודים פני את ולקדם לשלום הרומאים לקראת לצאתשוותו
 ואחרי בקולם לשמוע מאנו המרד שוחרי אולם נוראה. רעה עליהם.תבוא
 האלה. מרי-הלב על העם יב נספח בירושלים.הרצח

 כלי את לפניהם ונשאו ה' בית  ומשרתי  הכהנים כל יצאו אזד.
 והמנגנים בקדש, משרתים היו בהם אשר הכסנה, בגדי ואת"מקדש

 לרגלי התנפלו וכלם השיר כלי את אתם לקחו במקדש אשריהמשוררים
Dyntפתחון- תת ולבלי בידיהם אשר הקדש כלי על לשמור פניו את וחלו 
 הכהנים מראה היה נורא מה בית-האלהים. אוצרות את לבי לרומאים%ה

 היוני. המקור ש5 הנכרים המעתיקים ע5-ידי כנראה נשתבש הדבר"(
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 סגור את ובחשפם בגדיהם את ובקרעם ראשם על עפר בשימם'"גדולים
 התחננו וגם מהם, אחד כל שם בנקבם הידועים האנשים אל קראו הם ;יבם
 עיר את יסגירו ולא בעיניהם קל הזה הקטן הדבר יהיה לבל העם, כל%ל

 הרומאים, לאנשי-הצבא יהיה בצע =מה להחריבנה: הרוצים בידיקדשם
 פני את בכבוד תקדמו אם אולם הזהו כיום פניהם את לקבל תצאויא אם מצאתכם/ אשר מהרעה לכם יונח ובמה ץ כבוד היהודים להם יתנולאשר
 להקדיש תאנה לו המבקש. פלורוס, פי את בזאת תסתמו הלא כמשפט,"באים
 מכאובות. לשבוע תוסיפו ולא לשלל עירכם לכם תהיה וככה מלחמה,עליכם
 ריב מחרחרי בקול כזה גדול עם ישמע כאשר יהיה, נורא כסל מעשההן

 הרבים". לדברי להודות אותם לשקץ תחתמתי-מספר,
 השקיטו וגם העם לב על הגדולים הכהנים דברו האלה כדבריםה

 במנוחה העם בראש יצאו ואחרי-כן וכבושים, אימה בדברי הנרגנים רוה)את
 לשלום. אותם ברכו אליהם קרבו וכאשר אנשי-הצבא, את לקדםיבקדר
 והדבר צעקה. קול הרימו ומריבי-פלורוס לברכתם ענו לא הרומאים%ולח
 והכו ההמון את אנשי-הצבא הקיפו מיד : לרומאים הנתון האות היההזה
 נפלו רבים סוסיהם. בפרסות ורממום הבורחים אחרי רדפו וגם במקלות.אותו
 לרגלי למרמס היו מאלה ועצומים ורבים הרומאים ממכות ההואביום

 את לעבור אחד כל רצה כאשר העיר, בשערי הדחק היה נורא כי%היהם.
 מות גם היה ונורא הבורחים. כל את עצר הזה והדבר ולהמלט,"ברו

 לא אשר עד אחריהם, האצים ברגלי ונרמסו נחנקו כי במנוסתם,הכושלים
 זה כי קרוביו בו ידעו אשר אחד חלל אף נשאר ולא פניהם עודיכרו
 העיר בשערי יהד הפליטים עם פרצו ואנשי-הצבא אבותיו. עם לקברוהוא,
 המגרש דרך ההמון את ולחצו בידם נפלו אשר האנשים את הרף מבלייהכו
 הר-הבית את ולכבוש דרך להם לבקוע ובקשו העיר אל א( ביזיתא"נקרא
 הוציא ועל-כן ללכדם, התאוה פלורוס כי יחד. אנטוניה( )מצודת הבירהום
 הרעה מזמתו אולם הבירה. אל להבקיע ונסה המלך מהצר אנשי-צבאואת
 אחור. ימינם את והשיב אנשי-צבאו לזמת לקרב העם התיצב כי קמה,לא

 הרומאים, ראשי על אבנים משם והמטירו הבתים גגות על עמדורבים
 לפלס ידם קצרה וגם ממעלה הקלע אבני ממטר אלה נפש עיפהוכאשר
 אחור נסוגו ירושלים, רחובות את סגרו אשר האנשים, המונות ביןדרך
 המלך. בחצר אשר מחנם מקום אלישבו

 ויכבוש הבירה דרך הפעם עוד פלורוס יעלה פן יראו, והמתקוממיםי.
 הר- את המהברים האולמימ את ולהרוס לעלות מהרו ועל-כן הר-הביתן%ת

- -
 בצעתא. ביציתא, התלמודית בספרותא(
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 כי בצעו. ואהבת פלורוס תאות התקררה הזה ובדבר הבירה, אלהבית
 להבקיע נפשו השתוקקה ועל-כן בית-המקדש, אוצר את לבי היתה מזמתוכל
 הגדולים. לכהנים לקרא שלה האולמים נהרסו אשר ואחרי המצודה.אל

 בה וישאיר העיר פני את יצא כי להם, ואמר )הסנהדריה(ולמועצת-העם
 לאל-ידם אשר ככל יעשו כי הבטיחו, הם בעיניהם. כטוב אנשי-צבאמספר
 )קוהורטה(, גדוד להם ישאיר אם המרד, עצת את ולהפר המנוחה אתלהקים
 העם כל נפש עליו מרה כי ביהודים, נלחם אשר הגדוד את .לא רקאחד,
 את. למלא אחד גדוד להם הבדיל ופלורוס לו. עולל אשר הצרותעל

 קיסריה, אל הילו שארית עם ושבמשאלותיהם

 ששה-עשרפרק
 ביהודה. שקרו המעשים את לחקור שר-האלף 84סוליטנוס את שלחצסטיוס

 המרד. מחשבת את להפר היהודים לפני נאום נשאאגריפס

 ירושלים בשערי מלחמה להביא אחרת דרך לו בקש פלורוסאי
 כי עליהם, והתגולל היהודים מרד על-דבר כזבים מלא מכתב צסטיוסאל ושלח~

 להם., הוא עשה אשר הרעה, יצאה מהם כי ספר, וגם מלהמה, אתוהתגרו
 - 94ט"יט אל לכתוב מהרו כי ידיהם, את חבקו לא ירושלים ראשי גםאולם

 בירושלים. פלורוס עשה אשר התועבות כל על - אתם יהדוברניקי
 שרי את נועץ היהודים דברי ואת פלורוס דברי את צסטיוס קראוכאשר

 יעשה- למען ירושלים, על צבאו עם צסטיוס יעלה כי החליטו, והםצבאותיו,
 את. יחזק או מרד, שם פרץ כי הדבר, יאמן כאשר במתקוממים,שפטים
 לשלוה~ בחר צסטיוס אך בבריתו. נאמנים נשארו אם היהודים, עםהשלום
 רוח את ויסכן בירושלים היו אשר המעשים את יחקור למען ממבריו,אחד

 יהודה. ארץ אל שלח על-כן דבר-אמת, אותו ויודיע שם היושביםהיהודים
 אגריפס את הזה הציר פגש יבנה בקרבת משרי-האלף. אחד 2שפו-יט13ס,את

 הדבר. סבת ועל משלחתו על-דבר לו וספר מאלכסנדריה בשובוהמלך
 המלך לקראת יצאו והמועצה היהודים וראשי הגדולים והכהניםב.
 אותם מצאו אשר האסונות על באזניו התאוננו כבוד לו תתם ואחרילברכו,
 האלה, לדברים נרגז אגריפס אמנם פלורוס. של האכזריות מעשה את לווספרו
 בבקשו בלבבו, עליהם חמל אשר היהודים, על אפו את פקד בתחבולותאולם

 כי בלבם, יאמרו פן נקמה, מחשבת כל מהם ולהרחיק רוחם אתלהשפיל
 רודפיי היו וכלם העם, בחירי היו האלה האנשים בידם. עון לא עלסבלו
 הטובה המלך מחשבת את הבינו ועל-כן רכושם, על עינם חסה כישלום,
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 אגריפס פני את לקבל העיר מן ריס כקשים יצא ירושלים עם גםעליהם.
 תמרורים, בכי בקול ההרוגים נשי עברו ההולכים ולפניונאפוליטנוס,

 לעזר לו להיות אגריפס אל והתחנן מספד העם כל קשר יכלתןולשמע
 פלורוס, להם עשה אשר הרעה כל על נאפוליטנוס אל צעק וגםבצרתו,
 ההרוסים, הבתים ואת ההרב השוק את העמ להם הראה העירהובהגיעם

 אהד עם לעבור נאפוליטנוס את אגריפס בעזרת היהודים פתו זאתואחרי
 לפני נכנעים היהודים כי בעיניו, יראה למען השיה, עד העיר בכלמעבדיו

 אשר הגדולות תועבותיו על שונאים הם בלבדו מלורוס את ורקהרומאים,
 באמת כי לדעת, ונוכח העיר בכל סבב נאפוליטנוס זדון. בעברת להםעשה

 הקהיל  ושם הר-הבית אל עלה  ואחרי-כן השלום, את  אוהביםהיהודים
 עליו העתיר וגם לרומאים, רוחו אמון על אותו להלל והרבה העםאת

 בעזרת לאלהים התפלל יאת ואחרי השלום, את לשמור והעירהודברים
 צסטיוס. אל ושב א(הנכרים
 אותם ובקש הגדולים הכהנים ואל המלך אל פנה היהודים יטמוןג.
 אם הלא כי פלורוט, מעללי על  להתאונן נירוק, הקיסר אל ציריםלהלזה
 היה באמת כי בהם, לחשוד יתנו כזה, נורא רצח למעשה היהודיםיחרישו
 הדבר יראה בהם, להתגרות החל מי להוכיח ימהרו לא ואם בקרבם,מרד
 אל העם ישוב לא כי היה, גלוי מתערה. ההרב את הם הוציאוכאלו

 לבו, אל שם אגריפס הצירים. את משלוה איש אותם ימנע אםהמנוחה,

 על שטנה לכתוב האנשים ידי את ימלא אם יקשב, ואויב צר לאישכי
 מתאות-המלחמסן עיניו את יעלים אם יהיה, טוב לא כי הבין, וגםפלורוס,
 נ( לשכת-הגזית אל להאסף לעם קרא על-כן היהודים. בקרב פשתהאשר

 ממעל הבנוי החשמונאים, ארמון לפני אחותו על-יד רואים במקוםועמד
 לשכת ~ל המקדש את הבר וגשר - העליונה, העיר לעברללשכת-הגזית

 : העמו זלפני אגריפס דבר אשר הדברים ואלה -הגזית.
 ולא ברומאים להלחם נפשכם את נושאים כלכם כי ראיתי, אלוי.
 באתי לא בשלום, הבוחרים ומסכמים, ישרים אנשים בכס יש כיהכרתי,
 הוא למותר כי הזאת. העצה את לכם לתת לבי את ערבתי ולאאליכם
 נבערה, בעצה יחד כלם נוסדו אשר אנשים, באזני הישרה הדרך עללותר
 הכירו לא אשר בני-נעורים, הם כי ביניכם, הנרגנים את רואה אניוהנה
 נבערה תקוה לבס לקמה אשר אנשים או המלהמה, חלאות כל אתעוד

 החלשים בעשק שכר למצא האומרים אחדים, בצע אוהבי וגםלסרות,

 15. המיר המקדש במקום ביונית:"(
 ~tEoatb "סוקטיס, ביוניתב(



 היהודים מלחמתהוידיתקמ

 מדרכם ויחובו בעה האלה האנשים יקנו ולמען הארץ. סדריבהתמוטט
 למשפט חשבתי הנה הנבערה, האלה המעטים בעצת הטובים ייפו ולאהרעה
 ירים ואל לבבי. עם כאשר לכם לטוב באזניכם ולדבר כלכם אתלאסוף
 ממנו יבצר אשר האישן הן לאזניו. דברי יערבו לא אם שאון, קול מכםאיש

 עצתי. אחרי גס בדעתו להחזיק יוכל בלבבו, אשר המרד תשוקת אתלכבוש
 ישקטו לא אם להקשיבם, הרוצים בקרב גם לדברי שכר יהיה לאלעמת-זאת

 את א( בשפת-יתר ממנים מכם רבים כי יודע, אני הנה מסביב. העומדיםכל
 אבוא טרם ועוד לחפש. שירי-תהלה ומשמיעים השליטים הנציביםרשעת
 ארג את לנתק רוצה אני להלחם, אומרים אתם ובמי אתם מילחקור,

 לכם למה רוצים, אתם  הרשעה מפני נפשכם על להגן רק אםטענותיכם.
 לשאת כחכם קצר כי חושבים, אתם  ואם  שפתיכטו על  האפש אתלרומם
 אם גם כי הנציבים/ על תלונותיכם כל הן למותר הלא העבדים, חייאת
 בשני התבוננו-נא תמיד. לחרפה העבדות לכם תשאר אנשי-צדק, אלהיהיו

 על אדבר לראשונה המלהמה. שרש רפה מה וראו יהדו האלההדברים
 את לעורר ולא הרשות את לכבד עליכם ?טל הן הנצ~בימ. נגדטענותיכם
 רק הנה קשים, בגדופים עליהם באים אתם קלים עונות על אםרגזה!

 לכם עשותם ותחת חרפתם, אשר האנשים רשעת את מגלים אתםלרעתכם
 ! השמש לעיני שואה עליכם מביאים הם מעתה ובבושה, במסתרים לפניםרעה

 במנוחה עלבונם את הנושאים והעלובים המכה, כח את מרפה הסבל רקכי
 הם הרומאים פקידי באמת אם אולם אחור! עולביהם זרוע אתמשיבים
 הרומאים כל לכם הסאו במה הנה סבלכם, כח קצר אשר עד קשיםנוגשים
 בא במצותם לא הן ? מלחמה להתגרות אומרים אתם בהם אשרוהקיסר,
 המעשים את המערב יושבי יראו לא מרחוק כי לכם, להציק נבלאליכם
 והן פה, האמורים הדברים את משם לשמוע להם נקל לא ואף במזרח,אשר

 תצאו קטן דבר ועל הרבים על האחד עון את תפקדו אם עשות,תסכילו
 עליו. שמתם אשר החטאת דבר את גם ידע לא אשר כזה, רב בעםלהלתם
 בקרבנו י?אר לא הזה הנציב הן לתלונותינו. שכר קרוב בזמן יהיהואולי
 ואם ממנו. טובים אנשים יבואו במקומו כי לחשוב, לנו וקאות הימיםכל

 להאריך לא וגם ממנה לשבות לכם יקל לא המלחמה, את הפעםתעוררו
 - החרות. באהבת לשגות הזמן עבר גם ואמנם ופגעים. אסונות בליאותה
 הוא ומר רע כי מידינו, תלקח לבל עליה להלחם עלינו ?טל היהלסנים
 האיש, אולם יבוא. טרם בו להלחם הדבר וישר נאה ועל-כן העבדים,גורל

 הנציבים לרשעות מזמורים )קוראים( "מזמרים, במבטא פה משתמש המחבר"(
ויחרות-.
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 הלא צואריו(, מעל ?לו את הסיר ולמען התקומם ואחרי-כן פעם נכנעאשר
 הארץ, על פומפיוס עלה אשר בימים אז, אפש. אוהב ולא הנהו מתפרץעבד
 בשעריה. לבוא לרומאים תת לבלי כחותיהם כל את לחגור היהודים עלהטל
 הרבה וטובים גדולים היו אשר בהם, המושלים והמלכים אבותינו אבותאולם
 חלק- בפני לעמוד כח עצרו לא נפשם, ובאמץ בשרם ובכח בעשרםממנו
 קטן ואשר הסבל את מאבותיכם ירשתם אשר ואתם, הרומאים. מחילמצער
 התחשבו - לראשונה, לסבול שכמם את שהטו אבותיכם, מהסן באכםודל

 האמונים, גם הן הרומאים? ממשלת אקף כל בפני לעמוד ובתמיםבאמת
 עליהם ובצאת היונים, סרית למען באש עריהם את לפנים שלחואשר

 ברגל ועבר היבשה בדרך באניות נסע אשר היהיר, )ק?רקיס(אחשורוש
 מהכיל צרו א( הערב ומרהבי לשאתו כח עצרו לא הים ומי ימים,ארחות
 מלטיס על-יד הגדולה אסיה קרן את )האתונים( שברו העצום, חילואת
 אחריו- רדפו והם אחת אניה עם מפניהם המלך ברח אשר עד הקטן,האי
 ארצות-?ון בכל לפנים משלה אשר והעיר לרומאים, עתה עובדים הםגם

 אשר הלקדימונים, וגם איטליה. מארץ הבאות הפקדות את שומרת)סיס(
 טוטי?אוס מלכם עם יפרצו עילזה יעל-יד ט?מיילי על-יד גבורותעשו
 הרואים והמקרונים, האלה. האדונים על תחת באהבה נכנעו אסיה, ארץבלב
 הימים זכרונות מעיניהם משו לא ועוד פיליפוס, תמונת את במחזה היוםעד

 גם - עולם ממשלת להם ליסד יהד אלכסנדרוס עם פשטו כאשרהראשונים,
 אליהם אשר האדונים, את ועובדים הגורל חליפות את דומם נושאיםהם
 כל על הדרור אהבת מלא לבם אשר לאין-מספר, עמים ועוד מזלם.עבר

 לכם לחרפה כי תחשבו, לבד אתם ורק הרומאים, לפני התרפסו -גדותיו
 והנשק, הצבא ומה ? תחתיהם העולם כל נכנע אשר האדונים, אתלעבוד
 הים את בו תכבשו אשר האדיר, הצי ואי במלחמה1 עליהם תבטחואשר
 על כי התחשבו, ? צרכיכם את יספקו אשר האוצרות, ואיה 1 הרומאיםמידי

 גיל את תראו הטרם למלחמהו יוצאים אתם הערבים על אוהמצרים
 כשל לא והאם 1 לחכם ~צר מדת את תדעו לא והאמנם ? הרומאיםממשלת
 הרומאים ממשלת ואולם - השכנימ, העמים עם במלחמתנו בפעם פעםכחנו
 גדולות להם לבקש מוסיפים הם ועוד ז העולס מרחבי בכל נמוטהלא

 ב( טיסשרוס ונהר במזרח פרת נהר ממשלתם, גבולות בעיניהם קטנו כימאלה.
 אשר ג( וגךירה המדבר, קצה עד אותה תרו אשר בדרום, לוב וארץבצפון,

 אירופה."(=----
 )דונוי(. דנוביוסנ(
 *?ס(. הרומאים בפי ופליקס, )עכשו בספרד אשר ,~ff היא'(



 ם דו היהו מת מלח דות ל ותקמב

 והביאו אוקינוס לים מעבר חדש עולם להם בקשו אשר עד --במערב
 היום עד שמם את איש ידע לא אשר הבריטנים, גבולות אל מלחמהחרב
 מהגרמנים וגבורי-כס מהגלים אתם עשירים האמנם ? עשותו ותוכלו ומההזה.

 תבטחו מה ועל הארץו גויי מכל ועצומים ורבים מהיוניםוחכמים
 מנשוא! העבדות על קשה : מכם איש יאמר הן ? הרומאים עםבמלחמתכם

 נמצאו אשר העמים בכל הנדיבים ליונים, הדבר קשה מכם יותר הןאולם
 לשש כורעים הם ובכל-זאת - ידים רחבת בארץ והיושבים השמשתחת
 לבקש מכחכם כחם יפה אשר המקדונים, עושים וככה א4 שבטיםאידות

 מבלעדי גם הלא  ב( בעסיהו אשר הערים מאות חמש דבר ומההיי-דרור.
 אדבר ומה ג(, השופטים ולשבטי אהד לאדון משתחוים הס בקרבםחיל-משמר

 והעמים טביספ4ר4ים על הסורים, משפחות ועל והקו?כים הס4*4ייםעל
 לשמוע הסכינו לא לפנים הן ץ ד( ייוטיס ולים פונטים לים מסביבהיושבים

 אנשי-צבאן אלפים לשלשת עובדים הם ועתה מאחיהם, מושל בקולאף
 לפנים אשר הזועף, בים השלום את להכין מספיקות אניות-מלהמהוארבעים

 יושבי החרות על-דבר לנו לספר יוכלו ומה בו. לעבור אדם יכוללא
 מס משלמים כלם אך ן ה( והקי?יקים והלוקים 95סיליה עם )קפידקיא,באוניה
 רחבה אשר בארץ היושבים הארכים, הנה ? מה ועוד חרב-מלחמה.מבלעדי
 מארצכם וחזקה קשה והארץ ימים, שבעה דרך וארכה ימים חמשהדרך

 נכנעים הם  וגם  הארץ, על  הבאים האויבים בעד עוצר הגדול והקרההרבה,
 בין על-ידם היושבים וה~ילירים, הרומאים. משמר מצבא איש אלפיםלפני
 רומאים לגיונות שני תחת נכנעים אינם האם - י( ולטשה וגבול חיקטרוסנהר

 התנערו רבות פעמים אשר והך?טטים, ? הדקים רוה את לבצור בידםועוזרים
 להתקומם, וגבורה כח מחדש חגרו ומגפה מגפה כל ואחרי חרותם עללהלחם
 אם אבל ? בארצם נמצא אהד לגיון רק כי אף תחתיהם, עתה ישקטוהטרם

 ארצם- במשגבי מחסם את בשימם באדוניהם, למרוד שונים עמיםיתעוררו

 ממעלת שניה, ממדרגה )נציבים ובאכ*ה במקדון הנציבים של הממשלה סמןא(
 שנטים. חידות שש היההפרטוריס(
 פרגמוס. הקטנה, אטיח מערב:(
 ממעלת ראשונה, ממדרגה היה הקטנה אסיה נציב )הקונסויריס(. הקונסולים:(
 )הקונסויים(. הראשיםהשופטים
 הנזכרים. העמים ישבו שם האזובי. הים מיוסיס- השחור. -הים פונטוסי(
 הקטנה(. )אסיה שסיה במורה ישנו כלםה(
 הול42יי חצי-האי נצפון ישבו האיה העמים כלי(
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 הטבע עליהם הקים אשר הגלימאג מן עתר הזה הדבר יאות למייעה
 רימס, הנהר ומצפון הטלפים הרי עליהם סוגרים ממזרח כיומבצרי-חלן.

 מצודות לגלים נמצאו כי ואף ממערב, וים-אוקינוס הפילויים ההרים.מדרום
 ואף שבטים, וחמשה מאות שלש לו אשר ועצום, גדול עם והם כאלהמעוז
 ובתבואת מבית בארצם נמצאו - האומר יאמר כאשר - הברכה מקורות,כי

 לסביל שכמס נוטים הם בכל-זאת העולם, כל את לכלכל יוכלו הרבה.אדמתם
 באהבתם ולא ארצם. מגד בכל לשלוט להם ונותנים מט לרומאים.ומשלמים

 שנה שמונים הן - הדבר את הגלים עושים ממדך-לב או השלוםאת
 מזלם, את וגם הרומאים עצמת את מיראתם חרותם-רק בעד בהזק-יד_נלחמו
 ומאתים לאלף עובדים הם ועל-כן לזם. מחרב להם לעזור הפליא.אשר

 במעט. עריהם ממספר קטן הוא הזה המספר כי אף רומאים,אנשי-צבא
 להם היה לא וברומאים[ חרותם על להלחם ב( הטלרים בצאת גם,הן

 ובין ארצם שבין הגדול המרחק ולא ארצם מאדמת חפרו אשר הזהב,להועיל
 ג(, והו4ט4ריס הלוסיט4ים שבטי גבורת ולא היבשה ובדרך הים בדרךארומאים

 המקוס יושבי גם אשר ארצם, את המציף ים-האוקינוס לא ואף הקרב/בעת
 עמודי את מלחמה בחרב עברו הרומאים כי מאד. משבריו אתיראים
 הפירניים ההרים את המבסים העבים בין נתיבות להם ופלסו י(סרקלס
 גבורי-החיל. על לשמור אחד ללגיון לו ודי האלה. העמים כל אתיהעבידו
 ו הגרמנים המונות על אזנו שמעה לא אשר איש, בכם הנמצא האלה.,הרחוקים

 כי האלה, והחקנים הגדולים האנשים את בפעם פעם ראיתם בעיניכםהן
 האלה, הרבים העמים והנה אסיריהם. את הרומאים שולחים מקום כלאל

 קומתם, מדת על עוד עולה גבורתם עז ואשר ארצם לגבול קץ אין.אשר
 - מהיתו-טרף ואכזרים נוראים הם ובחמתם למות בזים הם רוחם בכאכי
 בידי נפלו אשר ושבטיהמן רינוס הנהר על הרומאים בצרו רוחם את.גם

 בהומת ואם המנצחים(. שפני ונמלט ברח העם ויתר לעבדים, להם היו'הרומאים,
 ים- הן הבריטנים: מעוז מבצרי אל התבוננו - מחסכם תשימוירושלים
 נופל אינו יושבים, הם עליו אשר והאי, עבר מכל עליהם מקיףאוקינוס
 אותם ושמו באניות הרומאים באו עליהם וגם עולם-הישוב, מכלבגדלו

 להרבות עלי והעוד הזה. הגדול האי על שומרים לגיונות וארבעהלעבדים,
 בעמים הרודה גבור-מלחמה, גוי הסךתים, כי לבכם, על ולהעלותעוברים

 צרפת. בארן שישבו הגלים-ה"5טיס,א(
 בספרד. שישבוב(
 ובצפונה. ספרד במערב1(
 )גשי *קרזלי ים מצר עכוזו הצידוגיס(, )בפי מלהךת שערי( )או עמודיי(

 איטאיק(.
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 אל בני-תערובות שולחים הם גם -- חילה לצבאות קץ ואיןאין-ממפר
 עובד הקדם ארצות מלכי זרע את איש כל רואה איטליה ובארץהרומאים
 משהושית השמש תחת העמים כל כמעט והנה השלום! למעןלרומאים
 אל תשימו הטרם ? בהם להלחם כח תעצרו לבדכם אתם והאם -לרומאים,
 הגדול גבורם בםס??ל התגאו אשר א(, קרתחדשת אנשי אחרית אתלבכם

 גבורת תחת וכרעו - )הפיניקים( הצידונים מגזע מוצאם בכבודוהתימרו
 הלקלים, מזרע יצאו אשר קירייי, יושבי וגם )מציפיו(. סקייוןימין

 פחדם את נתנו אשר והסירסים, המדבר, קצה עד היושב השבטוהסרסרידים,
- ב( לאין-מספר הנודדים ועמי והסורים והנשפונימ שמם, שומעי כלעל  
 הארד כל את גם הן הרומאים. גבורת בעד לעצור כח עצרו לאכלם

 העמים את למנות הוא קל ולא הישוב, עולם שלישית היא אשרהגדולה,
 ובין הרקלס ועמודי האטלנטי הים גבול בין אשר הארץ היא בה,היושבים
 הכושים שבטי הם יושביה, על הרומאים כבשו סוף(, )ים האדםהים

 כלכל די אדמתם תבואת חלק ומלבד מספר. להם אין אשר)הלסיופים(,
 מסית ומד משלמים הם בשנה חדשים שמונה רומא העיר יושבי כלאת

 את חושבים ואינם הממשלה, לצרכי תרומתם את חפצה בנפש ונותניםשונים
 בקרבם. חונה אחד לגיון רק כי אף לדבר-חרפה, - אתם כמעשכם -פלדותיה

 הנה הרומאים, עצמת את לפניכם ולתנות דברים להרבות עוד עליואם
 עד. משתרעת היא אשר אלינו, הקרובה מצרים ארץ על-דבר אתכםאזכיר
 היושב העם ומספר הדו, ארץ בואכה )תימן( המישרה ערב וארץ כושארץ
 מעידה הזה המספר על - אלכסנדריה יושבי מלבד רבוא וחמשה שבעלםבה
 הרומאים. ממשלת את חושבת אינה היא וגם - הגלגלת מס מכסתלנו

 המון. בגלל אלכסנדריה בעיר גדול מרד ג( מרכז לה נמצא כי אףלכ?מה,

 נופל אינו ורחבה ריס שלשים ארכה הן - עשרה וחטן הרביושביה
 אתם. אשר המס ממכסת אחד בחדש לרומאים לשלם מרבה והיא -מעשרה

 בלהמ, רומא עם כל את מנהלה היא הכסף ומלבד מלאה, בשנהמשלמים
 הזאת, הארץ את מבצרים מקיפים עבר מכל והן בשנה. חדשיםארבעה
 נהרות או נמלים בלי ימים או אדם, רגל בו תדרוך לא אשר שממה,מדבר
 ובשני' הרומאים מזל בפני עמדו לא האלה המשגבים כל אולםולצות.
 מצרים ארץ בכל רודים הם )אלכסנדריה( בעיר השוכנים המצבלגיונות
 יו" חזקה אשר ואחרי הגאיונים, המקדונים רוח את ובוצריםהרחבה

 טוניס(. )בקרבת אפריקי בצפון (Carthago) קר1145 קרכידון,"(
 למצרים. ממערם הצפונית גאפריקי ישבו אלה כלב(
 ביוניה, 14?רי1ו(

 עסק?עש~
(centrum) . 
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 האם, במלחמתכם, עוורים לכם תבקשו איפה עמי-הארץ, כל עלהרומאים
 לנהר. מעבר ישועה למצא מכם אחד יקוה אולי או לא-נושבות?בארצות

 1 בקרב עמו יצאו )אדיסיני( אדיב בארץ היושבים אחיו כי יאמין, אופרת
 גם( ואם ונוראה, קשה במלחמה עצמם את יסכנו לא כזה קטן דבר עלהלא
 כי רצונם, להפיק הפרחים אותם יתנו לא הזה, הרע כדבר לעשותייעצו
 אחד- יצא וכי הרומאים, עם המנוחה ברית את להכין מאד שוקדיםהם

 לצ. הזאת. הברית תופר הלא ברומאים, להלחם תחתיהם הנכנעיםהעמים
 מחזו, הוא גם הן אולם' אלהים, בישועת מחסכם לשים רק לכםנשאר
 להקיפי לאל-ידם היה לא אלהים עזרת בלעדי כי הרומאים, ידיאת

 מצות.. כל אחרי למלא מכם יקשה כי לבכם, אל השיבו כזאת. אדירהממשלה
 ולכן - הלשים, אויבים עם למלחמה תצאו אם גם וכדין, כדתהאלהים
 לישועת. מצפים אתם בגללם אשר והמצוות, הסקים על לעבור עליכםיהיה

 את תשמרו אם הן מכם. פניו הסתירו עד תרגיזוהו הזה ובדבראלהים,
 מלאכה, כל בה תעשו ולא השבתףקי

~bs 
 על-נקלה, אויביכם בידי תפלו

 אשר בימים המצור עבודת את בחזקו פומפיוס בידי אבותיכם נפלוכאשר
 ישאר לא הן במלחמה, התורה סקי את לחלל תאמרו ואם ממלחמה.שבתו
 . הוא ויגיעכם עמלכם כל הנה הזאת. למלחמה תצאו למענו אשר דבר,לכם

 להלחם' לאלהים תקראו ואיך אבותיכם, מתורת קלה מצוה על תעברולבל
 בוטח למלחמה היוצא איש כל ואולם עבודתו. סקי על תעברו בנדון אםלכם,
 תקותו' אבדה ואם אלהים. בישועת או האדם בעזרת אלה: משתיבאחת

 אויביו., בידי נפשו את להסגיר בחפצו רק לק~ב, יוצא אינו יחד,לשתיהן
 את. המוקד על ולהעלות ונשיכם טפכם את בידיכם להמית בידכם מוחהומי
 - לפעלתכם שכר יהיה כזה מעשה-תעתועים בעשותכם הלא ? תפארתכםעיר
 האניה בהתכונן הדבר, ויפה טוב הן אויביכם. לפני המפלה מחרפת תנצלוכי

 ולא. לגלים לטרף פתאם תהיה לבל החוף, מן תצא טרם עוד העתידהלסערה
 אשר האיש נפש על לרחם לנו נאה גם ואמנם הימ[. ובזעף תחתיותתרד
 אשר. האנשים לעסת נלעג לעג הן אולם הדעת, בהסח פתאם בצרהנפל

 . יאמין אשר , תמים איש בכם הנמצא צלולה. בדעה נפשם על שואההביאו

 ידם( ובהיות אתם[, ושתעשו חווה על-פי בכם ילחמו הרומאים כיבנפשו,
 יתר בערי כמעשיהם הקדש עיר את ישרפו ולא חסד לכם יטו העליונהעל

 ימצאו לא בכם הנותרים גם והן ? זרעכם כל את יכריתו לא ואףהעמים,
 לבד- עליכם ולא כל. על-פני ופחדם ~כל מושלת הרומאים יד כימפלט,
 אין הלא ומדינה. עיר בכל היושבים היהודים על גם כי רבה, רעהתביאו
 ~rwh למלחמה, תקראו ואם אחיכם; פזורי אליו נדחו לא אשר בעולם,עם

 ו(ן היהודיםמלחמת



 היהודים מיחמתתולדותקומך

 ועיר עיי בכל ישפך מתי-מספר אנשים מעטת ובעון כלם את אויבינו'ישחטו
 הזה הדבר יעשה לא אם ואולם יאשמו. לא שופכיו וכל כמים, היהודיםדם
 בצאתכם עשיתם, עול דבר כי לבכם, אל תשימו שום היהודים( דם י?פך)לא

 באזניכם תעלה לא גם ואם כאלה, אשר ארכי-אפים אנשים עללמלחמה
 האולמים ועל זאת אבותיכם עיר על חמלו אנא ובניכם, נשיכםצעקת

 יהיה לא כי קדשיו. עם ההיכל על ושמרו מקדשנו על חוסו.הקדושים,
 קדשינו, על לחמול יוסיפו ולא עליכם ידם תגבר לעת הרומאים לרוחמעצור
 מלאכי ואת קדשיכם כל את בי מעיד אני והנה טובתם. כפותכם,אחרי
 מכם מנעתי לא כי ?לנו, לנפשות היקרה אבותינו עיר ואת הקדושיםואלהים
 למען בשלום, להחזיק אם בדבר, הועצו ואתם הסכנה, מן להצילכםובר
 ונפשי - בעצמכם ולספן קנאתכם אש אחרי ללכת או - עמכם ידיתהיה
 בסודכם". תבוא'לא

 אחותו וגם דמעות' עיניו זלגו האלה הדברים את אגריפס וככלותה.
 קול, הרים ההמון העם. חמת את לשכך בידם עלה ובדמעותיהם עמו,בכתה

 רעה. לו עשה אשר לבד, בפלורוס ורק ברומאים להלחם הפצו איוכי
 על מלחמה הקדשתם כבר הן במעשיכם "אולם : אגריפס ענה האלה.ולדברים
 אולמי את הרסתם וגם לקיסר המס את לשלם הוספתם לא כיהרומאים/
 האולמים את תחדשו כאשר המרד, אשמת את מכם תסירו בזה ורקהבירה.
 משלמים אתם לו ולא הבירה בעל הוא פלורוס לא כי המס. אתותשלמו

 המס".את

 י2בעה*עשרפרק
 מנחס. על-דבר ברומאים. להלחם החלוהיהודים

 אל ברניקי ועם המלך עם יחד ועלה האלה לדברים שמע העםא.
 ואנשי העם וראשי ההרוסים. האולמים את לבנות וההל:וןר-הבית
 קצר ובזמן המסים, את לגבות בכפרים נפוצו )הסנהדריה(המועצה
 את אגריפס דחה ככה לשלם. עוד נשאר אשר כמספר ככר, ארבעיםאספו
 תחת להכנע העם לב על לדבר הפעם עוד ונסה קצר, לזמן המלהמהסכנת

 האלה לדברים אולם במקומו. אחר נציב הקיסר ישלח אשר עדפלורוס/
 ואחדים העיר, את יעזוב כי אליו/ שלח וגם המלך את וחרף העםהתרגז
 לא כי לראות, המלך נוכה וכאשר אבנים. בו להשליך גם נועזו המורדיםמסוד
 החרפות כל את לשאת ונלאה המרד, חלצי רוח את לבצור בידו עודיעלה
 יבהר כי פלורוס, אל לקיסריה וגדוליו העם ראשי את שלח עליו, נשפכו.אשר
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 מלכותו. ארץ אל שב והוא הארץ, בקרב המסים את לגבות אנשיםמהם
 לעורר כחם כל את חגרו אשר אנשים, יחד נוסדו ההיא יבעתב.

 פתאם אותו ולכדו )סעדה( מצדה הנקרא המבצר אל ומהרו המלהמה,את
 אנשי את במבצר תמורתם והושיבו אנשי-המצב הרומאים כל אתושחטו
 אלעזר, ושמו עז-פנים בחור יצא הזה הדבר את עושים הם בעודשלומם.

 את והסית ההיא/ בעת בבית-המקדש פקיד והוא הגדול, הכהן חנניהבן
 היה הזה והדבר הנכר, בני מידי זבחים יקבלו לבל המשרתים,הכהנים
 קרבן את האלה במעשים היהודים בטלו כי ברומאים, המלחמהראשית
 לבל לבם, על לדבר העם וחשובי הגדולים הכהנים הרבו כי ואףהקיסר.
 לקולם, האנשים שמעו לא המושלים, לשלום זבחים להקריב החק אתיפרו

 ידיהם, את הזקו המרד חיצי מקהל risn גבורי כי המונם, בגדלבבטחם
 בראשם. העומד אלעזר אל נשואות היוועיניהם
 הפרושים, השובי גם ויתם הגדולים, והכהנים העם גדולי נאספו אזג.
 החליטו והם קצה. מרום עד הרעה הגיעה כי הסכנה, בדבר יחדלהןעץ
 שער לפני העם את והקהילו המורדים לב על לדבר הפעם עודלנסות
 את ליסר הרבו ולראשונה קדימה. הפנימית ה' בית מחצר הפונה.הנחשת
 נוראה מלחמה ולהביא למרד לבם מלאם כי רוחם, עזות עלהנאספים
 טענותיהם על בדברים אותם הוכיחו ואחרי-כן אבותיהם. עירבשערי

 הנכר בני במתנות ההיכל את לפאר הרבו אבותינו "הן ואמרו:הנבערות,
 לבעט לבם על עלה ולא זרים עמים נדבות ברצון מקבלים היו הימיםלכל

 לכבד הוסיפו ועוד - גדולה חטאה הוא הזה הדבר כי - ואיש אישבזבחי
 בבית-המקדש לאלהים, הקדישו אשר מתנותיהם, את בהעמידם הנכרים,את

 חרב את להוציא רוצים ואתם הזה. היום עד %ל לעיני נשארו ושםסביב,
 הדשים לקים וגוזרים מלחמה בהם להתגרות תואנה ומבקשים מתערההרומאים
 על חטאת מביאים אתם המלחמה סכנת עם ויחד הנכר. בני קרבנותבדבר
 לבן-הנכר אסור בלבד היהודים בקרב רק אשר הדבר, ישמע כיהעיר,
 אחד-העם על כזה חק מכם אחד גזר וילו אליו. ולהתפלל לאלהיםלהקריב
 ועתה הבריות. שנאת הוא הדבר כי באמרכם עליו, קצפתם קצוף הלא)הדיוט(,
 פן  יראים, אנו אולם  והקיסר.  הרומאים ברית הופרה כאשר מהשים,אתם
 גם להקריב והקיסר, הרומאים לשלום הזבחים את בטלו אשר האנשים,יינעו
 תחכמו לא אם עירנו, ברית את גם הממשלה תפר ופן הם, זבחיהםאת

 ראש מעל החרפה את ולהסיר מחדש הזבחים את ולהקריב מוסרלקחת
 לנעלבים". הדבר יידע בטרםהרומאים
 הראשונים הדורות ימי יודעי הכהנים את הביאו האלה לדבריםד.

 אולם הנכרים. קרבנות את תמיד מקבלים היו אבותיו כי לעם, בארווהם
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 העירו אשר א(, המשרתים והכהנים לדבר. אזנו הטה לא המרד מחשציאיש
 לא כי העם, טובי וכראות מעמדב(. באותו היו לא המלחמה, סערתאת
 לראשונה, ראשם על תחול הרומאים סערת וכי המרד את לעצור עודיוכלו
 את ובראשם פלורוס אל צירים ושלחו מעליהם האשמה את להסירשקדו
 ואנטיפס שאול את ובראשם אגריפס, אל אחרים וצירים חנניה, בןשמעון

 עם למהר ואגריפס פלורוס את בקשו הם בית-המלך. קרוביוקוסט1בר,
 מאד. הדבר יקשה בטרם המורדים, את ולהכניע ירושלים אלצבאותיהם
 המלחמה אש את להפיח ובאמרו פלורוס באזני הדבר היה נחומיםכבשורת

 הרומאים, על וגם היהודים על חמל ואגריפס דבר. הצירים את ענהלא
 היהודים עם השלום את לרומאים להציל ורצה מלחמה, הקדישו עליהםאשר

 תהיה לא לו גס כי בדעתו, תפארתם, עיר ואת מקדשם אתוליהודים
 רוכבים ג( אלפים שלשת לעזרה ירושלים לעם שלח ועל-כן להועיל,המלהמה
 ופיליפוס שר-הרוכבים דריוש פקדת תחת ארגב וחבל והבשן חורןמארץ
 שר-הצבא. יקיםבן

 עמם ויחד ל4 טובי-העיר החליפו ירושלים אל הזה הצבא ובבואה.
 העליונה. העיר את וכבשו העם, בקרב אשר אוהבי-השלום וכל הגדוליםהכהנים
 אלה נלחמו הרף מבלי המורדים, התחזקו ובהר-הבית התחתונה בעיראולם
 יצאו ולפעמים רוחות, משתי חצים עפו העת וכל ובמיני-קלע באבניםואלה
 באמץ לעשות הפליאו והמורדים פקים. אל פנים להלחם קטניםגדודים
 לכבוש כח וחגרו הקרב בדעת עליהם עלו המלך חיל אנשי אולםרוחם,
 תחת המורדים קמו ולקמתם ההיכל, מחללי את ממנו ולגרש הר-הביתאת

 אשר העיר הלקי על העליונה העיר את גם בחיק-יד לתפוש אלעזרפקדת
 מחלקי משו לא ואלה ואלה ברצה ביניהם נלחמו ימים ושבעה בידם.נמצאו
 לכדו. אשרהעיר

 להביא העם כל נהג בו אשר ד(, העצים קרבן חג היה השמיני והיוםי.
 הימים. כל תכבה ולא לאש-התמיד טרף יהמר לבל המזבח, אלעצים

 בני עם יחד בעבודת-אלהים. חלק לקחת ריבם לאנשי נתנו לאוהמורדים
 נקראו הזה בשם - המיקריים מן רבים הר-הבית אל נמשכו החלשיםהעם

  המוררים ספחו ואותם  בגדיהם, כנפי תחת קצרות הרבות הנושאיםהשודדים

 בהוצאת אך המשמר. כהני ~אמר, הישנה, בהוצאה כן [70קט0ז((ג. 1יט1ר11י,א(

 השורריסי -  (%0(קזיף'ג,  1י9?ייקיק :שיזה
 זעו(.  ונא קמו )לא  הובר אל שעו לא : גיזה בהוצאהי(
 אלעיס. שגי : גיזהי(
 באב.  חמשה-עשר יום הואי(
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 לפניהם, נגפו המלך צבא ואנשי שונאיהם, על להשתער כח והחליפואליהם
 העליונה. העיר את לעזוב ונלחצו רוחם, ובעז במספרם מהם נפלובי

 ואת הגדול הכהן חנניה בית את באש ושרפו אותה הבקיעווהמורדים
 הכתבים גנזי בבית גם אש לשלח יצאו ואחרי-כן וברניקי, אגריפסארמונות

 את ולהשבית הלוים לכל שטרי-החובות את להשחית בקשו כי)הארכיונות(,
 השקועים הרבים האנשים לבות את אחריהם למשוך ואמרו הכספים,גבית

 אוצר- פקידי העשירים. על יתקוממו למען לעניים, עפש ולקראבחובות
 המקום את שרפם ואחרי באש, אותו הציתו והמורדים לנפשם נמלטוהכתבים
 ומהכהנים העם מטובי רבים באויביהם. למלחם יצאו העיר, עורק הואהזה,

 המלך צבא עם יחד ברחו ורבים שם והסתתרו המנהרות אל ירדוהגדולים
 השערים, את בעדם לסגור ומהרו העליונה לעיר מעל אשר המלך חצראל

 אל נשלחו אשר והצירים אחיו וחזקיה הגדול הכהן חנניה גם היווביניהם
 ובשרפה בנצחונם הסתפקו כי מהם, המורדים הרפו ההוא וביוםאגריפס.
 שרפו.אשר

 א(, )אב( לואוס לחדש חמשה-עשר יום הוא המחרת, ביום אולםז.
 אנשי-הצבא על מצור ולשום )אנטוניה( הבירה על לעלות המורדיםמהרו

 האנשים את תפשו השלישי וביום הבירה על צרו ימים שני עליה.השומרים
 בחצר לסלחם עלו זאת ואחרי באש. שלחו המצודה ואת חרב לפיוהמיתום
 ונסו ראשים לארבעה ונפרדו אגריפס, חיל אנשי שמה ברחו אשרהמלך,
 לצאת נפשו את איש ערב לא מבית העומדים ומקרב החומה. אללהבקיע
 הצנות על עמדו ועל-כן עליהם, הקם הגדול ההמון עם בשערולהלחם
 לא והמלחמה חללים. נפלו רבים ושודדים בצריהם משם וירווהמגדלים
 כאשר מישועה, הנצורים יואשו אשר בטחו, המורדים כי ויום, לילהשבתה
 המלהמה. מלבד עליהם הצרים ייעפו כי קוו, והנצורים מכליהם, הלהםיאזל

 המקנה יהודה בן והוא - מנחם ושמו אחד איש יצא ההיא ובעתה.
 הם כי היהודים, את קויריניוס בימי ויסר ב( גדול חכם היה אשרהגלילי,
 ועלה ומןדעיו רעיו את עמו ולקח - האלהים על-פני הרומאים אתעובדים

 והוציא הורדוס למלך אשר בית-הנשק את בחנק-יד פתח ושם מצדהעל
 אותם ושם אחרים ולשודדים לעם-הארץ אותם וחלק כלי-הנשק אתמשם

 לנהל המורדים בראש והתיצב ירושלים בשערי בא ובראשם כליולנושאי
 את לערות יכלו לא וגם מכונות-מצור היו לא למורדים אך המצור.את

 העצים(. קרבן חג )ממחרת עשר הששה ביום : כאן פתיות צייר כנראה"(
 חכם הוא מגחם גם א. ח, פרק למעוה ועין מאד-. נורא )סיפיס~ס( "חכם:(
 להלן. כמבאר)סופיסטס(,



 היהודים מנהמתתולדותקנ

 אשיות תחת מרחוק חתרו על-כן בהם, היורים הנצורים לעיני החומהיסודות
 הקורות. את הציתו זאת ואחרי עץ קורות על אותם וסמכו המגדליםאחד
 המגדל נפל למאללת-אש, הקורות היו וכאשר ההוא. המקום את ועזבובאש
 צפו הנצורים כי חדשה, בנויה חומה נראתה לו מבית אולם פתאם,תחתיו
 חתרר אשר בעת המגדל התמוטט כבר ואולי המורדים, מזמת אתמראש
 אמרו כבר אשר והצרים, שניה. מצודה עליהם לבנות מהרו ועל-כןתחתיו,
 בהסח. בא אשר הזה, למראה נבהלו בכפם, האויבים את תפשו כיבלבם,
 8תם לכרות המרד ראשי יתר ואל מנחם אל שלחו הנצורים אבלהדעת.
 וליהודים, המלך לאנשי-צבא ברית כרתו והמורדים בשלום, ולצאתברית
 הרומאים רק נשארו ובמצודה לדרכם. וללכת בשלום לצאת להם ונתנובלבד
 ההמון בקרב בהזק-יד דרך להם לבקוע כח עצרו לא כי בקרבם, נפלהורוחם
 ברית אתם יכרתו כי היהודים, אל להתחנן בעיניהם היה ולחרפה הזההגדול
 עזבו על-כן אותה. בכרתם הברית את יקימו כי בהם, האמינו לא וגםשלום,
 אל ונמלטו על-נקלה, לכבשו השונאים[ של ולאל-ידם היה אשר המחנה,את

 מנחם ואנשי ומרים, פצאל ססיקוס/ בשמות הנקראים המלך, ארמוןמגדלי
 אן והמיתו הרומאים, אנשי-הצבא ממנו ברחו אשר המקום, אלהבקיעו

 הצבא כבודת את ובזזו להמלט, קדמו לא כי בידם, נפלו אשרהנחשלים,
 )אלול(. גורפיחיוס לחדש בששי היו האלה והמעשים באש. המחנה אתושרפו

 המים, בצנור הסתתר אשר חנניה, הגדול הכהז נתפש היום ולמחרתט.
 והמורדים אחיו. חזקיה עם יחד השודדים בידי והומת המלך, לחצרמסביב
 מאנשי-הצבא., אהד משם יברח לבל משמר, עליהם ושמו המגדלים אתהקיפו
 רמו הגדול הכהן חנניה את והמית המצודות את מנחם כבש אשרואחרי
 לעמוד יוכל לא איש כי בלבו, אמר הוא מאד. גדלה ואכזריותועיניו
 את לשאת הרבים כח קצר אשר עד עריץ, לשליט והיה בממשלתו, לולשטן
 בצע, "מה : רעהו אל איש ונדברו מנחם על התקוממו אלעזר ואנשי?לו
 חרותנו את נפקיר אם בלבנו, אשר הדרור מאהבת ברומאים מרדנוכי

 הרעים מעשיו מבלעדי גמ הן ? לראשנו אדון אותו ונשים אחינו מקרבלאיש
 הממשלה, בראש אדם להעמיד עלינו ~טל ואם ממנו, בגבורתו נופלהוא
 בעזרת.. עליו והתנפלו יחד נוסדו הם לו". ולא אדם לכל המשרה מאותהנה

 בגדי בפאר בהדרו כלול ה' לפני להתפלל שם עלה כאשרבית-המקדש,
 אלעזר, אנשי אליו רצו וכאשר המ?ינים. הקנאים את אחריו ונהלמלכים
 בהד ורגם אבנים והוציא מנהם, על אפו בחרון העם, יתר גם אליהםנלוה
 ומד המרד. לכל קץ יבוא הזה האיש במות אשר האמין, כי א(, החכםאת

 הקודמת. בהערה קז"(
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 משתער ההמון כל כי בראותם, אולם נפשם, על מנחם אנשי עמדוקצר
 נפוו' מפו נתפשו אשר והאנשים לברוח, יכול אשר אל איש ברחועליהם,

 בנוסם( ממות נפדו מתי-מסמר רק המתחבאים. עקבות אחרי גם התחקהוהעם
 מנהם, למשפחת קרוב איש יאיר, בן אלעזר יחד ואתם מצדה אלבסתר

 ושם עפל, הנקרא המקום אל ברה ומנחם במצדה. למושל היהואחרי-כן
 וענו ממחבואו והוציאוהו אויביו אותו לכדו אשר עד לבו, במוךהסתתר
 ולאבשלום,. לשרי-צבאו גם נעשה הזה וכדגר קשים. ביסורים מות עדאותו

 העריץ. עבדי בכלהחשוב
 יונת בזה כי בהאמינו, הזה, לנובר העם עזר כי אמרתי/ כבר והנהי.

 קץ לשים בשקדם מנחם את המיתו לא אלעזר אנשי אולם ולו. מהמרדלו
 העש כל סרבה כי ואף שאת. ביתר להלחם יוכלו למען כי-אםלמלחמה,
 עליהם הכבידו הרומאים, אנשי-הצבא ממצור יחדלו כי המורדים, אתלבקש
 היה הוא כי - קטי?י4ס אנשי רוח קצרה אשר עד שאת, ביתר ידםאת

 ולתור ברית להם לכרות אלעזר, אנשי אל ושלחו - לרומאים,שי-הצבא
 נשקת את בידם להסגיר אמרו הזה הדבר וחלף לשלל, נפשם את רקלהם
 את. אליהם ושלחו תחנוניהם לקול לשמוע מהרו והיהודים רכושם/ יתרואת
 ?כרות יונתן, בן יהודה ואת ב( צדוק בן חנניה ואת א( ניקומיוס בןגוריין
 אנשי-. עם מטיליוס ירד הברית ספרת ואחרי להם. ולהשבע בריתאתם
 מן איש בהם נגע לא ,נשקם את הרומאים עוד חגרו אשר העת כלצבאו.

 מגניהם את כלם מסרו כאשר אבל הרעה, מזמתו על גלה ולאהמורדים
 רעה,. מפחד בטוחים לדרכם ופנו הברית, דברי אחרי לסלאוחרבותיהם,

 רם" בקול אותם הזכירו ורק רחמים, מהם בקשו ולא נפשם על עמדולא והרומאימי ז אותם והמיתו עבר מכל אותם והקיפו אלעזר אנשי עליהםהתנפלו
 נתנו, לבד לו כי מטיליוס, מלבד ?לם נשחטו ככה השבועה. ואת הבריתאת

 ולמול להתיהד אותם ובהבטיחו אליהם בהתחננו לשלל, נפשו אתהיהודים
- ? לרומאים נחשב במה הזה האסון והנה ערלתו. בשראת  מהמונהג הלא 
 הדבר נדמה היהודים בעיני אולם מתי-מספר. רק נפקדו והעצוםהרב

 עוד' יוכלו לא האלה הדברים אחרי כי הפעם, הכירו הם המפלה.לראשית
 כזון בתועבה נטמאה קדשם עיר כי לבם, אל ושמו ממלחמה נפשםלמלט
 נקמהן מהם הרומאים וקהו לא אם גם אלהים, במשפט תלקה לאאשר
 השלום; מאוהבי אחד וכל מבוכה, מלאה והעיר העם בקרב קם גדולוחבל

- - - - -
 הידוש: גוריון, בן נקדימון את מזכיר הזה והשם ייקידמ4ס, בן : הרומי בתרגום"(

 ההגמוד. מןינו
 צדוקי. בן זיזה:ב(
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 נעשה " גם ימה "מיידי" עת את ישא "יא גם. כי ביעתי ושה סר,"לך
 את עובדים הם בו אשר ליהודים, מנוחה יום הוא השבת, ביום"רצח

 טובים, ובמעשים בקדשה,אלהיהם

 יטמונה"עשרפרק
 המקומות. בכל הרצח ומעשי היהודיםצרות

 - אלהים בגזרת הדבר נעשה כילו - ההיא ובשעה ההוא וביוםא.
 גם כי היהודים, מיושביה שממה קיסריה והעיר ויותר, איש אלף עשרים)אחת בשע"  נשחטו כי עד אתם, היושבים ביהודים גדול טבת קיסריה בנייעשו
 בספינות. פרך לעבודת בנחשתים אותם והוליך פלורסס תפש הפלטים..את

 על ופשט מאד העם כל התעבר בקיסריה, היתה אשר הגדולה/ המגפה,ולשמע
 רבת- . על התנפלו היהודים להחריבם. הקרובות ועריהם הסורים כפריעל

 בית- ועל )שזה( פתל ועל )קריה( גרש ועל חשבון ועל )פילדלפיה('עמון
 ועל )עפים( סוסיתא ועל )נורה( גדר על גס ואטרי-כן )יקתיפ51יס(,שאן
 פנו ומשם באש שרפו שאריתן ואת מהן אחדות והרסו הגולן ארץערי
 קיסריה ואל גבע ואל )פטיזטייס( עכו ואל לצורים אשר )שסה( "ךשאל

 בפני לעמוד יכלו לא ואשקלון )שמרון( 949טי הערים וגם אש, בהן.לשלח
 עזה ואת שהידין את הרסו ואחרי-כן באש, אותן הציתו אשר,"יהודים,
 נפלו אשר הגברים כל את והכריתו לבז אותם  ושמו מסביב רביםוכפרים
 אין-מספר. עד.בידם

 ממספר נפל לא אשר היהודים, מן רב המון המיתו הסורים גם אבלב.
 משנאה ולא בידם, הנופלים היהודים את בעריהם שחטו כי הם,,"לליחם
 הסכנה את לקדם בבקשם גם כי-אם לפנים, כמעשיהם הדבר, את עשוובלבד

 לשני נסלקה עיר וכל סוריה ארץ בכל קמה נוראה מהומה כי,העתידה.
 ~ות ימצא משנהו את להכריע בקדמו רק כי השב, מחנה וכל אויביםמחנות
 בלילה. שנתם נדדה ביום דם לשפוד ]הסורים[ "רבו אשר ואחרי,והצלה.

 מאימת שקטו לא בקרבם היושבים היהודים כל את הכחידם אחרי גם.כי
 להמית לבם את ערבו לא כי ועיר/ עיר בכל אשר המתיהדיםהאנשים

 וגם מעדה. יהודים היו כאלו מהם וחרדו ביניהם אשר האלה החשודיםאת
 בצעם באהבת הפעם נתעו לפנים, שלום לרודפי נחשבו אשרואנשים,
 ואספו פה פוצה באין הנרצחים רכוש את בזזו כי במריביהם, טבחילעשות
 המרבה האיש ועם במלחמה. הנופלים שלל כאסוף בתיהם אל הבזה:את

 מלאות היו והערלם רבים. נצח אשר חיל, גבור כשם מהלל היה שללהאסוף
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 עךמות נשים פגרי גם וביניהן ועוללים זקנים נבלות קובר, באין אדםסגרי
 ונוראה ואניה, תאניה מלאה )סוטיה( הנציבות וכל מבטן. צאתן יום'כבעצם
 על הרעות השמועות אימת היתה ומקום מקום בכל אשר הרצחממעשי
 יקשו. עוד אשרהדברים
 אולם הנכר, בני עם רק ליהודים קרבות היו ההיא העת עדג.
 להם נהפכו היהודים אחיהם גם כי בעיניהם, ראו בית-שאן עלבהצותם
 יושבי עם יחד במערכה התיצבו שאן בבית אשר היהודים כילאויבים.
.העיר

 והנכרימ~
 להלחם ויצאו אחים ברית זכרו לא לעירם שלום ובדרשם

 מהם, ופחדו רוחם בנדיבות האמינו לא בית-שאן אזרחי אולםבבני*עמם.
 יתרצו למען נוראה, שואה עליהם ויביאו מבית בלילה עליהם יקומופן

 על הנכרים! נהאזרהימ צוו ועל-כן בגדם, עון את לכפר אחיהם, אלבדמם
 בזה כי העיר, בקרבת אשר החישה אל ביתם בני כל עם לרדתהיהודים
 נכרים. אנשים עם לבם נאמן כי מופת, ויתנו אתם השלום ברית אתיחזקו

 במנוחה בית-שאן בני ,ישבו ימים ושני בתם-לב הדבר אחרי מלאוהיהודים
 תרו השלישי ובלילה לדבריהם. יאמינו למען שולל, היהודים את'והוליכו

 שנתם- נמו מהם ורבים שומרים להם שמו לא כי וראו, היהודים מחנהאת
 רכושם. כל את ובזזו איש אלף שלשה-עשר במספר שלם אתושחטו

 אחד שמעוה בן שאול את מצאה אשר הרעה את פה לזכור נאהד.
 אלה ובשני ובע,-רוחו, בשרו בכח איש-מופת היה הוא בעיר. הפניםנשואי
 רבים והמית השדה אל ביומו יום, מדי יצא כי עמו, בני לאחיו רעותעשה

 הכריע לבדו והוא כלם את הניס אשר ויש בית-שאן, על הצריםמהיהודים
 כאשר אחיו. רצח על לו יאחה אשר פלדתו, עת באה ועתה שלו. הקרבאת
 חרבו את האיש הוציא בהם, וירו בארשה היהודים את בית-שאן בניכתרו

 ועצום רב המזנם את ראה כי שונאיו, על בה התנפל לא אךמתערה,
 את מידכם מקבל אני ! בית-שאן "אזרחי : לבו כאב מעדר צעק רקממנו,
 בדם ואמונה אהבה אות לכם נתתי אשר אחרי מעשי, על לי הנאההגמול

 ולחטא לפשוע הרבינו כי הנכרים, בגד את בברכה לקדם עלינו הרבים..אסי
 יאות לנו לא כי בכפינו, נפשותינו את בטרפנו נמות, ארורים מותלאחינו.
 שפכתי אשר הדם על לכפר הזה הדבר לי והיה שונאינו. בחרבלנפול
 הכריעני כי להתפאר, מאויבי איש יוכל ולא גבורתי מהלל אתולתנות
 אל יחד וזעם חמלה בעיני הביט דבריו וככלותו - למפלתי" והריע.בחרבו
 הוא בימים. באים הורים וגם לו היו ובנים אשה כי מסביב, משפחתוגני
 את שחט זאת ואחרי בחרבו, אותו ודקר שיבתו בשערות אביו אתמשך
 וכמעט ובניו אשתו את המית אלה ועל באהבה, המות את קבלה אשר)אמו,
 השונאים. ישחטום טרם למות שקדו כלם כי ברצון, חרבו על אחד כלנפל



 היהודים מנהמתתו5ד1תקנך

 רואים, במקום החללים על התיצב ביתו בני כל את שאול המיתוכאשר
 החרב את בבשרו בתקעו עצמו/ את ושחט כל לעיני למעלה ימינו אתוהרים
 בצדו אולם רוחוו ואמץ גופו חטן עם הזה לעלם ינוד לא ומי הנצב.עד
 לבני-נכר. לבו אמון חלף עונו אתנשא

 אשר היהודים על העריס יתר יושבי קמו בבית-שאן הרצח ואחריה.
 רצחו עכו ויושבי איש מאות וחמש כאלפים המיתו האשקלוניםבקרבם.
 ורבים גדול במספר יהודים המיתו הצורים במאסר, רבים ושמו אישאלחים
 עשו וגדר סוסיתא ויושבי השמר. עליהם והפקידו בנקשתים אסרומהם
 החלשים. על משמר ושמו בנקשתים עזי-הנפש היהודים את והמיתוכמוהם
 את שנאו ועיר עיר כל אורחי כי סוריה, ערי יתר יושבי עשווככה

 על חמלו ואפקיה וצידון אנטיוכיה אזרחי רק אותם. יראו אוהיהודים
 מאסר, עליהם שמו לא וגם למות אותם נתנו ולא בקרבם היושביםהיהודים

 זאת עשוואולי
 יקומו פן פחדו ולא המונם בגדל בטחו אשר יען נהנכרימ~

 אשר האנשים, על רחמו כי חושב, אני מזה יותר אולם היהודים.עליהם
 ליהודים: רעה עשו לא )גרסה( גרש בני גם מרד. מחשבות בהם הבירולא

 את לעזוב רצו אשר היהודים, את הגבול עד שלחו וגם בתוכםהיושבים
עירם.
 המלך. בנסוע היהודים. על רעות עלילות קמו אגריפס במלכות גםי.

 נוער, ושמו מרעיו אהד בידי ממשלתו את עזב גלום, צסטיוס אללאנטיוכיה
 הבשן מארץ אליו באו והנה א(. שוהים המלך למשפחת קרוב היהאשר

 היהודים טובי בכל והנבונים הידועים והם במספר, כשבעיםאנשים,
 לבצור. לאל-ידם יהיה למען אנשי-צבא, להם לתת ממנו ובקשו שם,היושבים

 בלילה אליהם שלח ונ1אר בגבולם. מרד יפרוץ כאשר הקושרים רוחאת
 הזה, הדבר את לעשות נועז הוא כלם. את והמית המלך מארמוןאנשי-צבא

 והשיאה לאין-גבול גדולה היתה בצעו תאנת כי אגריפס, פי את שאלמבלי
 ועוד המלוכה. על אשם ולהביא לאחיו נוראה תועבה דבר לעוללאותו
 הדבר, את אגריפס שמע אשר עד לבו, בזדון לעם רעה לעשותהוסיף
 מצא לאוהוא

 ע~
 לקח אולם לשוהים, כבוד בתתו האיש, את להמית בנפשו

 אשר קפרוס, הנקרא המבצר את כבשו והמורדים - המשרה, אתמידו
 היסוד. עד החריבו המצודות ואת חיל-המצב את ושחטו ליריחו,ממעל
 מאת ודרש )מכירוס( במכור היושבים היהודים המון גם קם ההםובימים

 בחלק )טטררכוס( נסיך היה Sohaemus) ברומית 51זם, בערבית )כנראה שמיםא(

 יוסף- ב"חיי ק5ודיוס. בימי עוד ומת בלבנון, אשר היטוריםארז
 מאר כי מבאר, יא פרק

 נגדו. את ענש ו5א המת לזכר כבוד אגריפס נתן וכנראה שמים, נכד היה מרוס( נקרא )שטות



קנה. ז-ח ק, פרק הספר

 פן יראה והרומאים בידם, ולמסרו המבצר את לעחב הרומאים המצבאנשי
 לצאת להם יתנו כי ברית, היהודים עם וכרתו בהוק-יד, מהם המבצרילקח

 היהודים, בידי המבצר את הרומאים מטרו האינה/ נכרתה וכאשרלשלום,
 משמר. חיל בה ושמו המצודה על השתררו מכורובני

 כל המקוס יושבי ובין היהודים בין ריב היה אלבטנדריה ובעירז.
 המתנדבים היהודים פני את נהגדולו אלכסנורוס נשא אשר העת למןהימים,
 הזכות את אמון-לבם חלף להם ונתן המצרים עם במלחמתו ידיו אתלחזק
 )הד2דוכים( יורשיו ובימי נהאזרחימ~. היונים עם אחד ומשפט בעירלשבה
 למען למשכן, מקום המלכים להם חלקו וגם הזאת, הזכות ליהודיםנשארה
 נתנו זה על ונוסף הנכר, בבני יתערבו ולא דתם סקי על לשמוריוכלו
 הזאבן הארץ את הרומאים כבשו וכאשר מקדונים. בשם להקרא רשותלהם
 לגרוע אחריו, קמו אשר השליטים אחד לא ואף הראשון, ציזר נתןלא

 היהודים בין הקטטות אולם אלכסנדרוס. להם נתן אשר היהודים,מזכיות
 משני רבים יום-יום לענוש הנציבים הוסיפו וכאשר חדלו, לא היוניםובין

 פרעות בפרוע ההם, ובימים ביתר-שאת. המריבה אש התלקחה יהד,העמים
 ופעם למרום, באלכסנדריה הלהבה עלתה הארצות, ביתר היושביםביהודים
 ויחד נירון אל צירים משלוח בדבר להןעץ לאספת-עם האזרחים קראואחת
 אנשי אותם וכראות רבים. יהודים גם האמפיתיאטרון אל נהרו היוניםעם
 ואחרי צפוניהט, את לרגל אליהם באו שונאים כי גדול, בקול צעקוריבם
 שלשה אולם ונמלטו. נפוצו היהודים לב יד. בהם להרים עליהם קפצוזאת

 וכל חיים, לשרפם אותם סחבו אשר היונים, בידי נלכדו מהםאנשים
 ואחרי- ביונים אבנים השליכו לראשונה נקמתם. את לנקום התעוררוהיהודים

 כי היונים, על והגזימו האמפיתיאטרון אל ומהרו בידיהם לפידים תפשוכן
 לולא דברם, אחרי ילאו וכמעט בו. אשר העם כל על הבית אתישרפו
 ללמדם רצה לא לראשונה רוחם. את אלכסנדרוס למריוס העיר נציבבצר
 לבקשם, נשואי-הפנים האנשים את אליהם שלח ועל-כן שלופה, בחרבמוסר
 הנרגנים אולם הרומאים. צבא המת את עליהם יעירו פן מריב, ישבתוכי

 את. וגדפו הרפו וגם השלום עצת את בנפש בשאט דחו ביניהםאשר

טבריוס.
 שלה המורדים, ישקטו לא קשה ענש מבלעדי כי טבריוס, ובראותח.
 א( אלפים חמשת אתם ויהד בעיר אשר הרומאים לגיונות שני אתעליהם

 להם ונתן ולאסונם, היהודים לשבר לוב מארץ אז באו אשראנשי-צבא,
 ואנשי- בתיהם. את ולשרוף רכושם את לבש וגם היהודים את להמיתרשות

 אלפים. שני : זיזהאן



 היהודים מלחמתתולדותקמ

 שכתת היתה '?ם כי אג- דלתא הנקרא המקום אל ללכת מהרוהצבא
 ז?פך- בלי בידם עלה לא הדבר אולם הנציב. פקדת את ולמלאהיהודים,

 בקרבם אשר המזינים ואת נפשם, על לעמוד יחד התחברו היהודים כידם.
 פנו כאשר אולם הרומאים, בעד עצרו רב וזמן במערכה לפניהםשלחו
 אלה : עברים מכל נורא היה והמטבח לאין-מספר. חללים נפלולרף,
 על עלו ושם בתיהם אל נדחפו ואלה אויביהם, בחרב )בחוץ( בשדההומתו
 שללם, כל את הוציאם אחרי הבתים את עליהם הרומאים שרפו כיהמוקד,
 משכלת בחרב ובערו שיבה, מפני בושו ולא ויונקים עוללים על חמלוולא
 ובה למצולת-דם המקום כל נהפך אשר עד גדול, ועד מקטן העם כלאת

 לולא אובד, עדי היו הנשארים היהודים וגם חללים, רבבות חמשנערמו
 עליהם חמל )טפריוס( ואלכסנדרוס נפשם. על רחמים לבקש פניהם אתשמו
 לשמוע מנהגם היה אשר ואנשי-הצבא, מהם. להרפות הרומאים אתוצוה
 אלכסנדריה בני המון אולם הראשון, לאות ידם את אספו מצוה,לקול

 הפרידו במזק-יד ורק ליהודים, שנאתו גדלה כי להשקט, יכול לא)הנכרים(
 הפגרים. מעל הרומאיםאותם

 וכראות באלכסנדריה. היהודים את מצא אשר האסון דבר היה זהס.
 להתמהמה. עוד רצה לא מקום, בכל היהודים על מלחמה קמה כיצסטיוס,
 איש אלפים ואלפים ?לו השנים-עשר הלגיון את מאנטיוכיה עמו לקחהוא
 להקות וארבע רגלים )קוהורטות( גדודי ששה ועוד הלגיונות ליתרבחור
 רגלים, אלפים ושלשת רוכבים אלפים לקח ב( ומאנטיוכוס רוכבים,)8לות(
 וכאלפים הזה כמספר רגלים חיל קבל מאגריפס וגם קשת, רוביכלם

 שלישיתם אישן אלפים .ארבעת עם ג( שהים אליו נלוה אלה ומלבדרוכבים,
 נאספו ושם צסטיוס בא הזה הצבא ובראש קשת. רובי ושאריתםרוכבים
 כאנשי-הצבא, מלחמה למודי היו לא והם הערים, מן רבים עוזריםאליו
 הלמודים חסרון . את מלאו היהודים את שנאתם בעץ וגם בתאות-הקרבאולם
 בעצה אותו ולנהל הדרך את להראותו צסטיוס, אל בא אגריפס וגםהאלה.
 הגליל מערי אחת על להלחם ויצא מצבאו חלק עמו לקח צסטיוסטובה.

 היהודים ארץ גבול והיא כבול(, היא - חבולון : )נ"א ובלון ושמההבצורות
 ההרים- אל יושביה נמלטו כי - מאדם עזובה העיר את מצא הוא עכו.מול

 העיר שלל את להוציא אנשי-צבאו על צוה וצסטיוס טוב. כלומלאה
 כדמות נבנו בתיה אשר העיר, ליפי השתומם כי אף באשן אותהולשרוף

 היונית: דלתא היא עתיקה, עברית כדית שמראהו נילוס, יאור קצה"(
 ג(, יא, ה, ספר )עין קומגני או "מתי, מיך:(

 )אמסה(. חמת מלך עזיז בן כי-אם למעלה, הנזכר שהים זה אין:(



יז א יט, פרק ב,ספר
 את ובזז הארץ בכל פשט זאת ואחרי ובבארות. ובצידון בצור אשרהבתים
 וכאשר עכו. אל ושב באש מסביב הכפרים את ושלח הקרובים המקומותכל

 היהודים ערבו לבז, הארץ את לתת - בארות בני ובראשם - הסוריםנפוצו
 והתנפלו הארץ, את צסטיוס עזב כי בשמעם ממחבואם, לצאת לבםאת

 איש. כאלפים בו והמיתו שם הנשאר הצבא עלפתאם
 לפניו שלח הצבא חלק ואת קיסריה אל והלך מעכו יצא וצסטיוסי.

 פתאם, לכבשה בידו יעלה אם בעיר, משמר להציג עליו וצוה יפו עיראל
 ליושבי בואו דבר יגלה אם חילו, כל עם הוא יעלה אשר עד לחכותאו

 מדרך בא האחד החלק רוחות, משתי העיר על פשט השלוח הצבאהעיר.
 לא ויושביה על-נקלה העיר נככשה ועל-כן הים, מדרך והשניהיבשה
 הרומאים מהרו כי במערכה, נפשם על לעמוד לא וגם להמלטהספיקו
 ההרוגים ומספר והטף. הנשים עם חרב לפי אותם והמיתו עליהםלהתנפל
 קיסריה בקרבת אשר נרבתא מחוז אל גם מאות. וארבע אלפים שמונתהיה
 גדול חלק והכריתו הארץ את השחיתו אשר רבים, רוכבים צסטיוסשלח

 באש. שלחו הכפרים ואת רכושם את ובזזומיושביה
 השנים- הלגיון מפקד גיוס/ ?יסגייס את צסטיוס שלח הגליל ואליא.
 בארץ. היושב העם רוה את לבצור כדי במספר, רב חיל בידו והפקידעשר,
 וגם שלום בברכת ציסניוס פני את קדמה הגליל ערי בכל הבצורהוצפורי
 בגליל אשר והשודדים המורדים וכל ושקטו. הטובה כעצתה עשו העריםיתר
 הנקרא הוא צפורך על-פני והנשקף הארץ בטבור הנמצא ההר, אלשרדו
 נמצאו אשר העת וכל בהם. להלחם חילו את הוליך וגלום עצמון.הר

 העולים הרומאים בפני נפשם על לעמוד להם נקל היה במרוםהמורדים
 ההר את הרומאים סבבו כאשר אולם איש. כמאתים מהם המיתו וגםעליהם
 ולא נשק להם היה לא כי במהרה, לפניהם המורדים כרעו לעמוד,והגביהו
 לא מנוסתם ובדרך המזינים. אנשי-הצבא מלחמת פסד את לשאת כחעצרו
 נשכחים מקומות אל נמלטו מעטים רק הרוכבים. סוסי מפני להסתתריכלו
 חללים. נפלו ויותר איש ואלפים רגלמני

 תשעה"עשרפרק
 המצור. את פתאם ועזב ירושלים ט5 צר הוא יהודה. בארץ צסטיוסתעשי

 במנוסתו. מצאוהו אשרהתנאות

 עם הפך הגליל, מארץ המורדים תמו כי גלום/ נציסניוס[ יכראותח.
 אנטיפטרס על להצות ועלה צבאותיו כל את סבר וצסטיוס קיסריה. אלצבאו



 היהודים מיחמתתוידותקנח

 גדול, בחיל היהודים התלקטו אפק, הנקרא אהד, )מצודה( במגדל כיובשמעה
 נפוצו והם היהודים, על נפל הזה הצבא פחד לסלחם. שמה צבאשלח
 מאדם שומם המהנה את מצאו הרומאים פנים. אתו התראו טרםעוד

 ותפש לוד על צסטיוס עלה מאנטיפטרס הקרובים. הכפרים את באשושלחו
 הלכות חג את לחג ירושלים אל עלו העם כל כי מאדם, הריקה העיראת
 ונסע שרף העיר ואת בחרב אותם והמית צסטיוס שם פגש איש חמשיםורק
 אהד במקום וחנה בית-חורון דרך עבר הוא ירושלים. על לעלותמשם
 מירושלים, ריס חמשים במרחק גבעה( )או גבעהנקרא

 הראשה העיר אל וקרבה הולכת המלחמה כי היהודים, וכראותב.
 הגדול בהמונם ובבטחם נשק, כלי בידיהם ולקחו חגם את עזבו)המטרופולין(,

 לבם את שמו לא וגם וסדר מערכה בלי מלהמה בתרועת העיר מןהגיחו
 אולם תקף. בכל הזה היום את לקדש תמיד נהגו כי אף השבת,למנוחת
 אמץ ,להם הוסיפה דתם, מקדשי היהודים דעת את הסיחה אשר העזה,ההמה
 הבקיעו אשר עד עצמה, ברוה הרומאים על התנפלו הם : למלחמהוגבורה

 הרוכבים מהרו ולולא חלליהם, את והרבו בתוכם ופרצו מערכותיהםאת
 מפלד עוד נלאה לא אשר הצבא, חלק גם חש ולולא היהודים אתלסובב

 צסטיוס צבא כל אבד אז כי השדודה, הרומאים למערכת לעזרההמלחמה,
 כארבע ומהם חללים וחמשה-עשר מאות חמש נפלו הרומאים מקרבבמלחמה.
 ושניס עשרים רק בחרב נפלו ומהיהודים רוכבים. ושאריתם רגליםמאות
 מלך מונבז קרובי שני חיל לעשות הפליאו היהודים מכל ויותראיש.
 הירדן עבר איש ניגר גם עמם ויחד )קנדיאוס(, וכנדאי מונבז "(,חדיב
 אל ועבר אגריפס המלך במחנה לפנים שרת אשר הבבלי, )סילם(ו?י?א

 פנים, אל פנים הרומאים עם הנלחמים היהודים, נהדפו אשר ואחרהיהודים.
 בדרך העולים הרומאים, בערף גיורא בז שמעון התנפל העיר, אלושבו

 בהמות-סבל הרבה ממנו ולקח המאסף מחיל גדול חלק והפיץבית-חורון,
 והיהודים בבית-הורון, צסטיוס התמהמה ימים שלשה ירושלים. אלוהוביל
 כי והראו, הארץ מעברות על משמר ושמו ההרים ראשי את לתפושהספיקו

 מחנם. את להסיע הרומאים יהלו כאשר ידים, בחבוק ישבולא
 הרב, השונאים מהמון הדומאים פני נגד רעה כי ראה, ואגריפסג.
 אולי היהודים, עם בדברים לבוא גסה ועל-כן ההרים, ארץ את כבשאשר
 אוהבי הנבערים את לסכסך או מהלחם, יחדלו כי כלם, את לפתות בידויצליח
---- - 

 חדיב מעד איזט של ויורשו ואחיו המלכה( )הילני הלני שי בנה היה מונבז"(
 מקרוביהם רחים וגם בירושלים. קנך ואחות נחלות להם וקנו ישראי דת את קאווכלם

 החפש. במלחמת חלק ולקחו בירושליםהתישכו
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 אנשים שני ירושלים יושבי אל שלח על-כן השלומו. ורודפי בצריהםלהריב
 והבטיח שיפנס ואת )בורקיוס( ~רקאי את מאד, להם וידועיםונשואי-פנים

 פשעיהם, לכל יסלחו והרומאים עמם שלום ברית צסטיוס יכרות כיאותם,
 יעבור פן יראו, והמורדים אליהם. ויעברו מעליהם נשקם כלי את יפרקו.אם
 את להמית מהרו ועל-כן עונו, יעפר כי בהאמינו אגריפס, אל העםכל

 ?מה ולאקאי פיו את פתח טרם עוד נפש שיפנס את רצחו הםשליחיו.
 הזהו, התועבה מעשה נעל העם כל כעס וכאשר להמלט. הצליח אך-בפצעים,
 העיר. תוך אל אותו וגרשו ובעצים באבנים והכוהו המורדים עליוהתנפלו
 לו מצא ירושלים, יושבי בקרב קמה אשר הזאת, המהומה בעצםד.
 אחרי ורדף צבאו כל את שמה והסיע העיר על להתנפל שעת-הכשרצסטיוס
 הנקרא במקום מחנהו את ושם ירושלים שערי עד מפניו הנסוגיםהיהודים
 על השתער לא ימים שלשה העיר. מן ריסים שבעה במרחק )סקיפוס(צופים
 אנשי-צבא ושלה - בידו, יושביה אותה יסגירו כי האמין, ואוליהעיר/
 יום הוא הרביעי, וביום לירושלים, מסביב אשר הכפרים את לבי.רבים
 לעלות מלחמה במערכות הצבא את הציג )תשרי(, השרוט,אוס לחדששלשים
 אל יפול ולבל בעיר היושב העם על עיניהם שמו המורדים אולם העיר.על

 העיר חלקי את ועזבו מערכות-הרומאים סדר למראה נבהלו הם .הרומאים(.
 נסע וצסטיוס הר-הבית. ואל העיר תוך אל אחור ונסוגו לחומה מחוץאשר

 א( החדשה" "העיר וגם )ביזיתא( ביציתא הנקרא העיר הלק את ושרףאחריהם
 המלך. ארמון מול וחנה העצים( )שוק הקורות" "שוק הנקרא המקוםיאת

 אז כי העיר, חומות את בחזקת-יד להרעיש ההוא ביום צסטיוס רצהולי
 טור~ייס מחנהו ראש אולם למלחמה, קץ שם וגם מיד ירושלים את.לכד

 לבל אותו ופתו פלורוס מידי שחד לקחו לו אשר הרוכבים שרי ולבפריסקוס
 היהודים על ונגור מאד המלחמה ארכה הזה הדבר ובגלל העיר. עלישתער
 הקץ. בוא עד נוראות צרות עודלשאת

 וקראו יונתן בן חנן לדברי העם .מטובי רבים נפתו ההיא ובעתה.
 לא אפו בגדל אולם שעריה. את לפניו לפתוח ואמרו העיר אל צסטיוסאת
 המורדים שמעו אשר עד האלה, לאנשים האמין ולא האלה לדברים לביצמ

 בתיהם אל אותם ודחפו החומה מעל ואנשיו חנן את וגרשו הבגדעל-דבר
 משם וירו המגדלים בראשי עמדו ואחרי-זאת אחריהם. באבניםוסקלו

 החומה את להרעיש הרומאים נסו ימים המשה לעלות. המעפיליםבשונאים

 החשמונאים בימי שנבנו ירושלים, בצפון המגרשים הם ה. סו, לעיל שנזכרהא(
 נקוא שאת החדשה העיר חלק כי יבאר, ד, יב, ה, ובספר העיר, התגדלה כאשרוהורדוס,

 התחתונהא. החדשה "העירנשם



 היהודים מנהמתת91ד1תקם

 מבחורי רבים צמטיוס לקח הששי וביום עליה, להלחם יכלו ולא צדמכל
 נלחמו- והיהודים צפון מרוח הר-הבית על והשתער הקשת רובי ואתצבאו
 קרבו אשר האנשים את גרשו רבות ופעמים )האסתוניות( האולמים מןבהם
 אשר. עד הקלע, ואבני החצים המון עליהם תקף לאחרונה אך ההומה,אל

 ראשונה העומדים הרומאים צבא אנשי כי החומש מעל וירדו אחורנסוגו
 בשורה. העומדים הדביקו ואחריהם החומה אל מגניהם את סמכובמערכה
 הצבא, שורות יתר גם עשו וכמוהם הראשונים מגני אל מגניהם אתהשניה
 סצמ כל נרתעו וממנו א(, "צב" בפיהם הנקרא הסוכך, את הקימו אשרעד

 תחת לחתור הפעם יכלו ואנשי-הצבא ריקם. ושבו קלעם ואבנישונאיהם
 הר-הבית. בשער אש לשלה התכוננו וגם להם, סנה לא רע וכלההומה,
 מתוך. לברוח מהרו מהם ורבים המורדים את אחזה נוראה פלצות1.
 נפתו למשיב היה הזה הדבר אויביהם, בידי במהרה תפול כי בחשבםהעיר,
 הוסיפו כן החומה, מעל יהמלט המורדים הוסיפו וכאשר ירושלים,ליושבי
 כפני צסטיוס פני את ולקבל אותם לפתוח ואמרו השערים אל להתקרבאלה
 לכד. או כי מצער, זמן עוד המצור את צסטיוס האריך ואלו וגואל.מושיע
 את: אלהים הסתיר הנבלים בעונות כי אני, מאמין אך מהר. חיש העיראת
 ההוא. ביום למלחמה קץ יבוא כי נתן לא ועל-כן ממקדשו, גםפניו

 למחשכת. לא וגם הנצורים למפה-נפש לבו את שם לא צסטיוס כיז.
 נואש. ומכה פגע ובלי אנשי-צבאו, את פתאם אליו ואסף אליו הטובההעם

 לדבר חכו לא אשר והשודדים, העיר. מן מחנהו את להסיע ונואלמתקותו
 לרומאימן אשר המאסף אחרי ורדפו צסטיוס מנוסת למראה עז לבשוהזה,

 במקום צסטיוס חנה ההוא ביום והרגלים. הרוכבים מחיל רביםוהמיתו
 חזק ובזה משם עלה המחרת וביום צופים, בגבעת אשר הראשון,תחנותו
 עברי לשני התיצבו וגם המאסף צעדי את מאד הצרו והם שונאיו רוחאת

 את. להפנות נועז לא לרומאים אשר והמאסף הצבא. אגפי על וירוהדרך

 רודפיו. למספר קץ אין כי בחשבו, מאחור, בו ירו אשר שונאיו, מולפניו
 עבריהם, משני עליהם המתנפלים רוח את לבצור כח הרומאים מצאו לאוגם
 ובעיניהם: המערכה, שורות את ינתקו פן ויראו לעלפה משא עמוסים היוכי
 נטלו לכן במרוצתם, קלים והם שכמיחם על ומשא סבל אין כי היהודים, אתראו

 ארך-- לכל לשונאיהם. גמול לשלם יללת מבלי רבות, צרות לסבולעליהם
 ההרוגים ובמספר מערכותיהם מתוך שדודים נפלו ורבים הרומאים נגפוהדרך

 ושר שר-האלף ול1וגיטס הששי הלגיון מפקד יריסקוס גם היוהעצומים
 מקונו אל הרומאים הגיעו עמל בדי יוקונדוס. ושמו האיסילית הרוכביםלהקת

 ttCStUdo מרומית"(
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 הנשק כל את בדרכם השליכו מאנשי-הצבא ורבים בגבע, אשר לפניםמהנם
 השלישי' וביום עצות כאובד והיה ימים שני צסטיוס התמהמה בגבעמעליהם,
 לרעתו כי והבין יהודים, מלאים מסביב המקומות וכל שונאיו ~צמו כיראה,

 שונאיו. על רבים שספו מעט עוד יחכה ואם הזה במקוםהתמהמה
 הדברים כל את להשליך צסטיוס צוה הצבא מנוסת את החיש למעןח.
 והחמורים, הפרדים כל את הרומאים המיתו על-כן מסעו. בדרך לטיח הםאשר

 כי המלהמה, ומכונות כלי-הקלע את הנושאה הבהמה מלבדובהמות-המשא,
 היהודים, בידי יפלו פן פחדון כי גם ומה ערכם, לגעל החזיקו האלהבכלים
 בית- אל צסטיוס אותם הוליך ואחרי-כן - פניהם, מול אותם יהפכואשר
 נדחקר כאשר אך המישור, בארץ להם להציק סרבו לא והיהודיםחורון.

 עליהם סגרו אלה : אותם היהודים קדמו ההר, במורד צרה בקעה אלהרומאים
 וכל הבקעה. תוך אל אותם ולחצו אחריהם רדפו ואלה הבקעה, מוצאאת

 את.. וכסה למסלה ממעל אשר התלול ההר במרום התיצב הגדולההמון
 מצאו ולא נבוכו הרגלים גם ואבני-קלע. חצים בברד הרומאיםמערכות
 כי מהם, נוראה בצרה עוד נמצאו והרוכבים נפשם. על לעמודתמבולה
 לעלות יכלו לא וגם אבני-הקלע מטר תחת בסדר לדרכם ללכת מהםנבצר

 נמצאר השני העבר ומן שונאיהם. את ולהדוף הסלעים צוקי עלבסוסיהם
 אבד ומנוס רגליהם, מעדו כאשר הרומאים, שמה נפלו אשר ופחחים,תהומות
 זעקת. קול הרימו צרתם ומגלל נפשם. על לעמוד תקוה כל ואפסהמהם
 ותרועת גבורה ענות קול היהודים ענו נאקתם ולקול נואשים. ויללתשבר

 צסטיוסי חיל כל את היהודים השמידו וכמעט אחיו. את איש בחזקםנצחונם,
 בית-חורון. אל להמלט הרומאים הספיקו ובהשך הלילה, עליהם עסהלולא

 הבקעה. מוצאי על ושמרו מסביב עליהם חנווהיהודים
 רמה. ביד לדרכו משם לצאת יוכל לא כי לראות, נוכה וצסטיוסי.
 כארבע, הצבא מן בחר הוא ~במסתרים[. האויב מפני לברוח תחבולהובקש
 וצוה מחנהו[ לפני נאשר המל על אותם והציג אמיצי-לב אנשיםמאות
 להאמין היהודים יתעו למען המחנה, משמרת דגלי את נס על להריםעליהם
 והקדים במסתרים הצבא שארית את עמו לקח והוא הצבא. כל נמצא שםכי

 המחנה. מקום כי , היהודים הכירו הבקר לאור ריס. שלשים דרךללכת
 והמיתר שולל, אותם הוליכו אשר, האנשים, מאות ארבע על והתנפלוריק,
 בלילה הספיק הוא אולם צסטיוס. אחרי ורדפו במהרה בקציהםאותם

 השליכו ופחד בהלה ומרב מנוסתו, את החיש וביום רב מהלךלהקדימם
 ואש הבליסטראות ואת הברזל( )אילי מכונות-הרעש את בדרךאנשי-הצבא
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 עם בהן נלחמו ואחריותן לשלל אותן לקחו והיהודים המלחמה, מכתותשתר
 הדביקו לא וכאשר אנטיפטרס עד הרומאים אחרי רדפו היהודיםהרומאים,

 את ופשטו מכונות-המלחמה את ואספו מעליהם נטו ההוא במקוםאותם
 כי תרועה. בקול ירושלים אל לשוב ומהרו השלל יתר את וקבצוהחללים
 מתו יחד עוזריהם עם ומהרומאים מספר מתי חללים רק נפלומהיהודים
 הדברים רוכבים. ושמונים מאות ושלש רגלים מאות ושלש אלפיםכחמשת
 נירוה לממשלת שתים-עשרה שנת )מרחשון(, דיוס לחלש בשמיני נעשו.האלה

 עשריםפרק
 בתוכם. אשר היהודים אוו הרנו דמשק יושבי נירון. אל צירים שלחצסטיוס

 למלחמה והתכוננו ?עירם ושכו צסטיוס אחרי ?רדוף חדלובני-ירושלים
 בגליי, יוסף מעשי מקצת הספר. כותב את וביניהם רבים שרי-צבאוהקימו

 היהודים מנכבדי רבים עזבו צסטיוס את קרה אוצר האסון ואחריא.
 יחד ושאול ק5סט45ר5ס האחים גם ביס. טובעת לאניה דמתה אשר העיר,:את
 העיר מתוך נמלטו המלך, לאגריפס ראש-מחנה שהיה יקים, בן פיליפוסעם
 המלך בהצר יחד אתם לפנים היה אשר אנטיפס, רק צסטיוס. אל)ובאו

 המורדים, בידי נהרג ואחרי-כן ההם, בימים העיר את לעזוב מאן,במצור,
 אשר האנשים ואת שאול את שלח צסטיוס ולמטה:. נספר מותו דברואת
 אשמת את ולשים מצוקתם על-דבר לו לסיר נירון, אל יקלה לארץ.עמו

 יעיר כאשר לו, העתידה מהסכנה, לו יקל כי ובטח, פלורוס/ בראש.המלחמה
 הזה. האיש על חמתו כל את.הקיסר

 והתעוררו הרומאים מגפת על דמשק יושבי שמעו ההיא ובעתב.
 אזרחי חשדו ההם הימים לפני עוד בקרבם. היושבים היהודים את'להמית
 היה ועל-כן משמר, עליהם ושמו א( הגמנסיון אל אותם ואספו ביהודים.,העיר

 ?לן-מלבד אשר נשיהם, מפני פחדו הם אולם מזמתם, את לבצע להם נקל.
 מהן להסתיר fy בכל שקדו ועל-כן - היהודים, בדת דבקו - אחדות.נשים

 ולא צר במקום צפופים ישבו אשר היהודים, על התנפלו הם הדבר. את,
 מאות וחמש אלפים עשרת במספר אחת בשעה ?לם את ושחטו מנינים,"יו
 בידם. מחה לא ואיש ב(,.נפש

 אליהם משכו ירושלים, אל צסטיוס אחרי הרודפים היהודים ובשובג.

 ועור(. בחרבות באגרופים, )ההאבקות שונים למשחקים צית-הלמוד"(
 איש. אלמים עשרת : ישנה גהוצאה"(
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ואת בחנק-יד אלה את הרומאים, בברית נאמנים היו עוד אשר אחיהם,את
 לסקר רבים שרי-צבא והקימו בהר-הבית ?לם והתאספו רצון, בדברישולה

 . בכל השליטים לראשי נבחרו חנן הגדול והכהן גוריון בן יוסףבמלחמה.
 אשר שמעון, בן אלעזר ואת ירושלים. חומת את להזק עליהם ונטלוהעיר
 רב כסף וגם מצסטיוס היהודים שלקחו והכסף הרומאים בזת כל היו_בידו
 יהיה היה כי בראותם הממשלה, בראש היהודים שמו לא העם,מאוצר
 זמן- כעבור אולם כליו. נושאי אליו, הנלוים הקנאים בעזרת עריץלמושל
 העם את לצודד אלעזר בידי הצליח והפעם הצבור מאוצר הכסף אזלמצער

 שלטונו. תחת נכנע אשר עדבכשפיו,
 בן יהושע האחד שרי-צבא, שני היהנרימ נתנו אדום ארץ ועלד.

 חנניה. הגדול הכהן בן אלעזר והשני הגדולים, הכהנים מן )סיסס(,.צמא
 עבר-הירדן ארץ מילידי היה אשר ההם, בימים אדום ארץ ראש ניגר,יועל

 תחת לספנע צוו לרזה(, )איש עבר-הירדן" "איש שמה על ונקרא)שרזה(

 אל : דעתם את הסיחו לא הארץ חלקי מיתר וגם האלה. שרי-הצבאשני
 מחוז ואל מנשה, - עבר-הירדן ואל לשר-צבא, שמעון בן יוסף נשלח.יריחו
 ולמפקד בחלקו. נפלו ואמאוס ויפו לוד וגם השסי יוחנן נשלח )תמנתה(תמנה
 ארצות שתי ועל חנניה, בן יוחנן הוקם )עקרבתא( ועקרבים גופגאבהבל
 בכל הבצורה גמלא גם נחשבה שלטונו גבול ועל מתתיה בן יוסף -"גליל

 הזאת. הארץערי
 נדבת כפי עליה, הפקד אשר במדינה, משל משרי-הצבא אחד וכלה.

 חן למצא בקש הגליל, ארץ אל בואו אחרי ויוסף, תבונתו. כה וכפי'רוחו
 רבה/ טובה לעשות יצליח הזה בדבר כי בדעתו הארץ, יושבי כלבעיני
 הארץ טובי לב את אליו ימשוך כי ראה, הוא הדברים. ביתר ישגה גםאם

 ידועים אנשים עליו בשימו - העם כל לב ואת בשלטון, חלק להםבתתו
 העם מזקני חכמים אנשים שבעים לו בחר על-כן הארץ/ מילידיונבונים
 שופטים, שבעה שם ועיר עיר ובכל הגליל. ארץ בכל למושלים אותםזשם

 הנפשות דיני ואת הקשה הדבר את אולם קטן, ריב דקר כל אליהםלהביא
 עמו. אשר הזקנים שבעים ואל אליו לשלוהצוה

 את שם מבית, ועיר עיר בכל צדק משפטי יוסף שם אשר ואחרי1.
 דרך ישראל ארץ על יעלו הרומאים כי ובדעתו, הארץ. את לסיקסניו

 ואת באר-שבע ואת )יוטפטי( יודפת את הארץ, משגבי כל את בצרהגליל,
 תבור הנקרא ההר ואת ב( סיגף ואת ~קה ואת א( כפר-איכו ואת )סלטיו(ז?"יז
-- -- - -  - - 
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 המערות, על חומות בנה אלה ומלבד טבריה/ ואת א( סריסי ואת)"יט4יריון(
 העליון ובגליל התחתון, הגליל הנקרא הארץ בחלק כנרת לים מסביבאשר
 ואת יבנית( )או ימנית ואת ב( צפת ואת ען4?ה סלע הנקרא המקום אתבנה
 לבני רק גמלא. ואת )מוגני( סגנה ואת סיליקיה את הגולז ובארץסרון,
 כי בראותו עצמם, דעת על העיר חומותי את לבנות יוסף נתן בלבדצפורי
 גם בנה וככה עליהם. לציה באין גם למלחמה ונכונים בכסף עשיריםהם
 יוסף טרח לקמת-זאת יוסף. במצות גוש-חלב הומת את בעצמו לוי בןיוחנן
 אסף הוא העבודה. על ונצח מקום כל אל בא כי המצודות, יתרבבנין
 אנשים אלף( )מאה רבבות עשר על במספרו עלה אשר רב, חיל הגלילבארץ
 אותם. ן5ן לאסוף, ידו מצאה כאשר ישנים, כלי-נשק הלק ו95לםצעירים.
 בפניו, איש יעמוד לא אשר הגדול, הרומאים כח כי ראה, ויוסףז.
 השעה מד"ק אמנם להם. אשר המלהמה ג( ובשנוני הטובה במשמעתיסודו
 כי בהכירו, אולם המלחמה[, מלאכת נאת אנשיו את ללמד יוסף יכוללא

  הרומאים כדרך הצבא את סדר הרב, הפקידים במספר תלויה הצבאמשמעת
 שונים, לקבוצים אנשי-צבאו את חלק הוא רבים.  שרי-צבא עליוושם

 שרי- להם וממעלה שרי-מאות ועליהם שרי-העשרות את העמידובראשם
 5מד הוא גדולים. חילות בראש לעמוד מפקדים, הקים ?לם ועלאלפים,
 אותות ואת מלחמה(, )בעת הפקדה סמני את למסור הדרך אתאותט

 המערכה אגפי מעשי ואת הצבא, את לאסוף או המחנה את להסיעהחצוצרות,
 יטה דרך באיזו אותם, הורה וגם אותו, בהקיפם או האויב עלבעלותם
 אנשי- יחזקו ואיך במערכה, הנגף האגף לעזרת לבוא במלחמה המניחהאגף
 הם מה אותם, הראה ותמיד המלחמה. כפד את לשאת אחיו את אישהצבא

 את להם סקנה וביותר הגוף, כח ואת אמץ-הרוה את המהזקיםהדברים
 פרטיהם בכל הרומאים טכסיסי את לפניהם בבארו המלחמה,הליכות
 בחיק-גופם אשר ההיל, בגבורי להלחם עליהם נטלו כי אותם,ובהזכירו

 את ינסו כי להם, אמר הוא כמעט. הישוב עולם כל את כבשוועצם-רוחם
 לחדול כח יעצרו אם ויראו לקרב צאתם לפני עוד במלחמה משמעתםכח

 ולא והעשק/ והגזל הגנבה מדרכי בהם, הסכינו אשר הרעים,מדרכיהם
 הקרובים האנשים בנזק לעצמם שכר יבקשו ולא אחיהם את להונותיוסיפו
 היוצאים הצבא אנשי כל אם המלחמות, לגורל הוא טוב סמן כיאליהם.

 בהערה. ט ח, א, ספר עץא(
 טפף. : במקורי(
 "תרגילים-. קוראים שאגו מהי(
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 בלבד, באויביהם לא מלהמה הבליעל ולבני א(, וישר טהור בלב נלחמיםבהן
 באלהים. גםבי-אם
 העם, ומספר הימים. כל אנשיו לב על לדבר יוסף סרבה ככה".
 ושלש רגלים אלף ששים עד עלה למערכה/ מוכן והיה אליו נאסףאשר
 מאות וחמש אלפים ארבעת לו היו אלה ומלבד רוכבים, וחמשיםמאות
 שומרים היו חיל בהורי מאות ושש בהם. לבטוח "רבה אשר מלחמה,שכירי
 השכירים, זולת האלה, אנשי-הצבא כל את הערים כלכלו ועל-נקלהלראשו,
 המחצית ואת הצבא לעבודת אנשי-ההיל הצי את שלחה ועיר עיר כלכי

 הגרו אלה : העם נחלק ככה צרכיהם. וכל לחמם את להם להמציא -השניה
 לאחיהם שלמו המלהמה ואנשי מלאכה. בכל לעבוד יצאו ואלה'כלי-נשק,

 צרה. מכל עליהם בסוככם להם, נתנו אשר הלהם,על

 . ואהד עשריםפרק

 אריו השיב יוסף מזמותיו. את כהפר יוסף ומעשי ונכסיו גוש-ח31 אישיוחנן
 בו. שמרדו אחדות,ערים

 מעיר איש-מזמות אך הגליל, יושבי את יוסף והביא הוציא ככהא.
 אנשי מכל ונוכל ערום היה הוא לשטן. לו קם לוי בן יוחנן ושמוגוש-הלב
 איש יוחנן היה לראשונה ב(. כאלה נבלה במעשי שם להם קנו אשרהבליעל,
 משכיל היה הוא רשעו, למזמות לשטן האר-הכסף היה רבים וימיםעני

 נחשבה והתרמית כזביו, על האמת הותם את לשים והבין שקרעל-דבר
 ידע הוא היקרים. אוהביו עם בהליכותיו גם נהג ובה טובה, למדהבעיניו
 דם לשפוך לו היה נקל בצעו למען אולם הבריות, אוהב כאישלהתחפש

 עולל משאת-נפשו את השיג ולמען לנפשו, גדולות בקש ותמיד כמים,אדם
 הבר-משחיתים, לו מצא ואחרי-כן יחידי, שודד היה לפנים נבזים. רשעמעשי
 ועינו ליום, מיום ועצמו גדלו אך בתחלה, במספרם רבים היו לאאשר
 ורק על-נקלה, בכף יעפש אשר איש, בסודו יבוא לבל פקוחה,היתה
 אשר עד אליו, אסף ויודעי-מלהמה ואמיצי-רוה גופם בכת הזקיםאנשים

 ועכשו השמיות, בשפות חסר והוא האריוה בשפות הנמצא ב"שג משתמש יוסף"(
 רעה(. או )טובה _תודעה" : עברית אותו לתרגםנהגו

 מכל ונוכח ערום היה "הוא : שתרגם מי ויש פנים. לשני נשמעים המקור דבריב(
 הג5י5 נדוחי מיהל כחומר, האלה", הנכחה במעשי הפנים( נשואי הארץ, )גדולי.אנשי-השם
 ועוד(. .צפיא בן יהושע )יוסטוס, יוסף ש5אנשי-ריבו
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 אשר והכפרים הצורים ארץ פליטי ורבם איש, מאות ארבע אליוהתלקטו
 על פחדו את ונתן חמס הגליל כל את מלא האלה האנשים ובראשבה,

 הבאה. למלחמה באימה חכו אשרהרבים,
 מאלה, בגדולות הלך ועוד )בגליל( שר-צבא להיות בקש יוחנןב.
 אוהב יוסף כי ובראותו, מזמתו. את להפיק לו נתן לא הכסף מחסוראולם
 חומת את לבנות ידו את למלא לבו על ךבר מעשהו, כשרון על מאדאותו
 חבל זאת ואחרי העשירים, את נגש אשר רב, כסף אסף הזה ובדברעירו,
 השמן מן נזהרים בסוריה היושבים היהודים ,כל כי בדעתו, : ערומיםעצת
 אל שמן אליהם לשלוח ]מיוסף1 רשות קבל אחיהם, בידי נעשה לאאשר
 א(, אתיקים ]דרכמונימו ארבעה מחירו אשר הצורים, במטבע שלם הואהגבול.

 ארץ היא הגליל ארץ והנה ההין, חצי זה במחיר ומכר הינים ארבעהלכל
 אל רב שמן שלח לבדו ויוחנן ברכה שנת היתה ההיא והשנה שמן,זבת

 לאין-מספר. עד רב כסף לו אסף ועל-כן מחסור, שם היה אשרהמקומות
 הוא בסחורה. ידיו את לשלוח לו נתן אשר האיש, לרעת מכספו פזרומיד
 הגליל, ארץ על להשתרר בידו יעלה ממשמרתו יוסף את בהורידו כיחשב,
 תרבה למען ושד, המס מעשי להרבות עמו אשר השודדים את צוהועל-כן

 הגליל ראש על המארב מן להתנפל יוכל ואז הארץ, בקרבהשערורה
 יושבי' בעיני ריחו את להבאיש או נפש, ולהכותו הטובלים לעזרתבצאתו
 את ממרחק הפיץ ואחרי-כן השודדים. למעשי לבו את ישים לא אםהארץ,

 עלילות. ועוד הרומאים. בידי הארץ את למסור אומר יוסף כיהשמועה,
 מגדלינו. האיש את להוריד עשה/רבות

 . )ך4רמה(, דבתרתה כפר בני אחדים צעירים יצאו ההם ובימיםג.

 אורב ושמו יזרעאל(, )בעמק הגדול בעמק יוסף הציג אשר הצופיםמן
 הוליך' אשר הכבודה, כל את ממנו וגזלו וברניקי, אגריפס בית נאמןלתלמי,
 זהב, מאות ושש רבים כסף וגביעי למכביר יקרים בגדים היו ובהעמו,
 ליוסף השלל כל את והביאו בסתר ביניהם הגזלה את לחלק יכלו לאהם
 והניח המלך לאנשי שעשו החמס מעשה על אותם הוכיח הוא טריכי.אל
 את. להשיב בלבו ואמר טריכי, יושבי בכל הנכבד חנני, בידי השלל כלאת

 גדולה. רעה יוסף על הביא הזה הדבר אולם הכשר. בשעת לבעליההגזלה
 על קצפו המלקוח, מן חלק יקבלו לא כי לדעת, החומסים נוכחו כאשרכי
 למלכים, כפיהם יגיע את להשיב מחשבתו, את הבינו וגם מאד,יוסף

 כל את והודיעו הכפרים אל בלילה החומסים ברחו על-כן אליהם.להתרצות
 הקרובות. הערים את גם הקיפה והמהומה בהם. יוסף בגד כייושביהם,

 ריקי. של בכסףא(
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 לינקם: טריכי אל מקינים אנשים רבבות כעשר במרוצה באו בקרולפנות
 אשר )היפידרומין(, הסוסים מרוץ במקום נאסף הזה הגדול וההמוןביוסף.
 ממשרתו יוסף את להוריד צעקו אלה : בחרי-אף צעקה קול והריםבטריכי,
 )בן יוחנן עוד חזקו ההמון חמת ואת באש. הבוגד את לשרוף דרשוואלה
 בימים, טבריה העיר ראש )ספפ:ס(, צפיא בן יהושע ושמו אחד ואישלוי(
 אל כלם ונמלטו ההמךן מחמת נבהלו ראשו ושומרי יוסף ואוהביההם.
 נגשו כאשר ונעור שנתו עוד ישן יוסף אנשים. ארבעה מלבדנפשם,
 אולם, לברוח. אותו יעצו הנאמנים עבדיו וארבעת בבית. אש לשלוחהאנשים
 ירא' לא וגם עליו מון באין עזוב נשאר אשר לדבר לבו את שם לאיוסף
 והטה ראשו על אפר ושם בגדיו את קרע הוא הרבים. הקושרים המוןאת
 הזה הדבר ולמראה ההמון. אל וקפץ מגבו חרבו את וקשר לאהור ידיואת
 אשר האנשים ואולם מקלם. יותר טריכי ואנשי ואוהביו קרוביו עליוהמלו
 יוסףן את לשאת יכלו לא אשר הקרובים, האנשים וגם לעיר מחוץבאו

 הצבור כסף את כרגע אליהם להוציא ממנו ודרשו אותו לקללהוסיפו
 מראה אל בהביטם כי בבגד. שונאיהמו Dyl כרת אשר הברית עלולהודות
 את. עשה אשר אחרי בהם, נחשד אשר בדברים יכחש שלא האמינו,יוסף
 את יוסף השפיל באמת אולם לחטאתו* יסלחו למען רחמיהם, לעוררהדבר
 למען באחיו איש בו המתעברים את לסכסך התחכם כי בתחבולה/עצמו
 מעשיו, כל על להודות אותם הבטיח הוא אפם. חרון את העלה אשרהדבר
 רציתי לא הזה הכסף "את אליהם: קרא לדבר, האנשים לו נתנווכאשר
 יללתי לא כי לנפשי, חפץ בו למצא אמרתי לא וגם אגריפס אללשלוח
 לעצמי, לשכר - הכלל נזק ואת לאהובינפשי איש-ריבכם אתלחשוב
 ומח~הי משגב כל לעירכם אין כי בראותי טריכי, בני זאבן עשיתילמענכם
 את יראתי ואמנם הומותיכם. למבנה הוה הכסף את להוציא אמרתיעל-כן

 השלל, אל עיניהם את ילטשו פן הערים, יתר בני ואת טבריהיושבי

 ואמל החומה. את לבנות אוכל למען האוצר, את אצלי להסתירובחרתי

 ואתן' המובא הכסף את אליכם אוציא הוצא בעיניכם, הן הדבר ימצאלא
 בשוחר שפטים ועשו צאו ואתם - עליכם טוב יעצתי אני והנה לבז.לכם
 :" בתכםסו

 אולם' ברכה, בקול יוסף לקראת טריכי יושבי הריעו האלה לדבריםד.

 את. עזבו ואלה אלה ולגומם. אותם להרף ההלו הערים ויתר טבריהבני

 מספר- כי שלומו, אנשי ברבות עתה התחזק ויוסף ביניהם. ורבו לנפשויוסף

 עמם' לדבר הנאספים כל אל פנה והוא אלף, כארבעים היה טריכיבני
 כי. אותם, והבטיח פחזותם על קשים בדברים אותם מסר לבבו, עםכאשר

 ליתרי חסות להמציא לבבו את ישים וגם טריכי חומת את יבנה הנמצאבכסף



 היהודים מלחמתתולדות.קסח

 הכסף, הוצאת בדבר בימיהם שלום עצת תהיה אם כסף, יחסר לא כי"ערים,
 לכסף. מקור להם המוצא באיש ירגזוולא

 אף לביתו, שב ההמון ויל בכחש, האנשים את יוסף סבב וככהה.
 יוסף, על להתנפל אמרו חרב חגורי אנשים אלפים רק וזעף. סר היהכי

 נגד בדברי-אימים. הבית את סבבו והם ביתו, אל להמלט מהר הואיאולם
 והשקיט ביתו גג על עלה הוא חדשה. מרמה עצת יוסף חבל האלההאנשים

 הם מה מבין אינו כי האנשים, אל וקרא ימינו יד בתנופת השאוןאת
 הוא אולם דבר, לשמוע יכול אינו והשאון הקולות בתוך כי ממנו,דורשים
 הבית אל נבחרים אנשים לו ישלחו אם משאלותיהם, כל את למלאנכון

 האנשים טובי הבית אל באו הזה הדבר לשמע במנוחה. עמו לעברפנימה,
 את לסגור צוה ואחרי-כן הבית פנת קרן אל אותם משך והואוראשיהם,

 וההמון מעיהם. נחשפו אשר עד בשוטים, בשרם את ולדוש החצר.שער
 עצומותיהם. בדברי הבית א5 הבאים האנשים האריכו כי וחשב, מסביבעמד

 האנשים את משם ולהוציא ההצר שערי את לפתוח יוסף צוהופתאם
 פחדם את עליו הנותנים האנשים נבהלו הזה ולדבר בדמם.הטובלים
 נפשם, על ונמלטו נשקם את מעליהםוהשליכו
 הפעם עוד טמן והוא יוחנן קנאת עוד גדלה האלה הדברים אחריי.

 לו לתת במכתב יוסף את ובקש חולה כאיש התחפש הוא יוסף. לרגליפח
 פקידי אל וכתב הרעה מחשבתו את הבין לא ויוסף טבריה. במימילהתרפא
 יוחנן צרכיו. כל את לו ולספק בכבוד יוחנן פני את לקבל )טבריה(,העיר
 בדברי העיר אנשי את סמה ימים שני וכעבור יוסף מדהר רצונו אתהפיק
 על לשמור יוסף הפקידהו אשר )סילם(, ושילא ביוסף. למרוד ובשחדכחש
 קבל וכאשר המזמה. מעשה על אליו לכתוב ומהר הדבר את שמעהעיר,
 בא  השחר עלות ולעת  הלילה בל  ונסע ממקומו חיש יצא המכתב, אתיוסף
 כי ביוסף, חשד ויוחנן לקראתו, יצא העיר יושבי המון וכל טבריה,אל

 לו לכחש ממכיריו/ אחד בידי אליו שלה ובכל-זאת העיר/ אל באלמענו
 לצאת יכול אינו ועל-כן במטה, שוכב הוא כי ולאמר, מחלתועל-דבר
 לעבר ונסה האצטדין אל טבריה בני את יוסף הקהיל וכאשר ולכבדהו,אליו
 מזינים אנשי-צבא  שמה יוחנן שלה  לאוניו, הגיעה אשר השמועה עלאתם
 ראה חרבותיהם, את האנשים חשפו וכאשר יוסף, את להמית עליהםוצוה
 ובראותו לאחוריו יוסף פנה הצעקה ולשמע צעקה. קול והרים העםאותם
 על עמד כי - החוף אל למטה קפץ לשחטו השלופות החרבות להבותאת
 הסירות אחת אל מהר וירד - העם . אל משם לעבר אמות שש גבוהתל

 כנרת(. )ים היאור תוך אל ראשו שומרי שני עם ונמלט שםהעומדות
 במבקשי למלחם ויצאו מהר נשקם את לקחו יוסף צבא ואנשיז.
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 תחריב אשר מלחמת-אחים, הזה הדבר לרגלי תתלקח פן פחד, ויוסף.נפשו.
 כי להודיעם, אנשי-הצבא אל ציר ושלח מתי-מספר, בעון העיר כלאת

 ואנשי- הסיבים. מן אחד יחרפו לא גם ימיתו ולא נפשם על להגן רקידאגו
 שמעו מסביב אשר הארץ יושבי אולם למנוחתם, ושבו כמצותו עשוהצבא

 מהר והוא יוחנן, את להכות ונאספו הרע יועץ ועל-דבר המזמהעל-דבר
 רבבות יוסף אל נהרו הגליל ערי ומכל אבותיו. עיר גוש-חלבן אללהמלט
 כל על און החורש ביוחנן, להלחם באו כי בקול, והודיעו מזיניםאנשים
 ויוסף בקרבה. ומחמה מנוס לו נתנה אשר העיר, את עליו ולשרוףהעם,
 כי חמתם, את ושכך אהבתם, אותות את ברצון מקבל הוא כי אותם,ענה
 אשר ואחרי נפש. להכותם רצה ולא בחכמה אוהביו את לכבוש לובחר
 ועיר,- עיר בכל יוחנן עם יחד עליו התקשרו אשר האנשים, שמות לונודעו
 כי להזהירם, צירים אליהם שלח - שמותיהם, את העם גלה חפצה בנפשכי
 משפחתם, בני ועל עליהם באש בתיהם את ולשרוף רכושם את לבש?צא
 יוחנן מאחרי סטה הזה ובדבר ימים, חמשה בעוד יוחנן את יעזבו לאאם
 והניחום כלי-נשקם את ופרקו אליו באו והם איש אלפים כשלשת מהרחיש

 והוא סוריה, מארץ פלטים וקלם - איש כאלצים רק נשארו וליוחנןלרגליו.
 הוא השמש. לעיני לו יכול לא אשר אחרי יוסף, על במסתרים להתנכלשב
 חיל לו אסף כי בלשון, יוסף את להכות ירושלים אל מלאכים בלאטש5ח
 העיר בשערי יבוא ויוסף הימים עוד יארכו לא כי קול, הוציא וגםליב,

 היושב העם משמר. עליו ?סן לא אם עריץ, למושל שם להיות)ירושלים(
 העם, טובי אולם דבריו, אל לב שם ולא יוחנן עלילות את הביןבירושלים

 כסף בסתר שלחו )בירושלים( הממשלה מראשי ואחדים ביוסף, קנאואשר
 להוריד ביניהם וגמרו נמנו וגם ביוסף ולהלחם שכירים לו לאסוף יוחנןאל
 לא לבד פיהם בגזרת כי ובראותם, ראש-הצבא, ממשרת יוסף( )אתאותו
 את ועליהם מזינים אנשי-חיל מאות וחמש אלפים שלחו חפצם, אתישיגו
 יונתן, בני ויהודה שמעון ואת א( צדוק בן חנניה ואת נומיקוס בןיועזר

_ 
 ולדרוש יוסף מאחרי העם לב את להטות - לדבר, מטיבים אנשים?לם
 בו, להלחם גם או ברצון, אליהם יבוא כאשר מעשיו, על וחשבון דיןממנו
 כתבו בירושלים( נאשר יוסף אוהבי במשרתו. להחזיק לבו את ?קשהאם

 יען הודיעוהו, לא הדבר שרש את אולם הגלילן אל צבא נשלח כיאליוו
 ארבע לקזהר. יוסף הקדים לא ועל-כן בסתר. עליו שונאיו נועצואשר

 בן אתעור אנשי הרחשונים, הקנאים בין צדוק בן חנניה נחשב יז, פרק 5?י5,א(
 מנאר, )5ט( יוסף חיי ובספר מטי5יוס(, עם הברית את כרתו אשר הצירים )אחד'חנניה

 נזכר. 5א אביו ושם הפרושים מן היה יוסף א5 הששח חנניהגי



 היהודיפ מיחמתת51ד1תקע

 וגוש-חלב וגברה( : )נ"א וגמלא צפורי והן מריביו, אל ועברו בו פשעועריס
 ובתחבולות מלחמה בלי הערים את אליו להשיב הצליח בידו אולםוטבריה.
 גבורי. עם מירושלים( והשלוחים החילים שרי ארבעת את בכף תפשערמה
 האנשים על בערה העם והמת ירושלים. אל לשוב אותם ושלחסבאם
 לולא. לשלחם, אליהם הנלוים כל ואת אותם להמית רצה והוא להשחיתןעד

 לברוח.קדטו
 גוש-. מחומת יצא ולא יוסף את יוחנן ירא והלאה ההוא היום ומןה.

 ויושביה. פעם, עוד ביוסף טבריה פשעה אחדים ימים וכעבור החוצה.חלב
 למועד לבוא הספיק לא המלך אמנם המלך. אגריפס את אליהם לקראשלחו
 ולדבר ההוא, ביום העיר אל באו מתי-מספר רומאים רוכבים ורקהקבוע,
 על-דבר והשמועה יוסף. עם בריתם את הפרו כי טבריה, יושבי הודיעוהזה
 לאסוף אנשי-צבאו את שלח כאשר בטריכי, יוסף לאזני הגיעה הזההמרד
 עמדו, על להשאר רצה לא וגם המורדים על לבדו לעלות יכול ולאצדה,
 וגם מתמהמה, הוא בעוד העיר בשערי לבוא המלך אנשי ימהרו פןבפחדו
 גמר ועל-כן השבת, יום היה כי המחרת, ליום מעשהו את לדחות יבוללא

 פן טריכי, שערי את לסגור צוה הוא בערמה. הקושרים את ללכודבנפשו
 השטו% הסירות כל את ולאסוף עליו, הקמים לאנשים עצתו מדהר שמץיכלה
 ארבעת היו אחת ובכל סירות ושלשים מאתים שם אז נמצאו כי - כנרתבים

 על וצוה טבריה, אל להפליג יוסף מהר האלה ובסירות יותר. ולאמקסים
 לראותי משם קל היה לא אשר עד העיר, מן גדול במרחק לס?צרהסירות
 חגורי היו לא אשר ראשו, שומרי שבעת עם והוא מאדם, ריקות הןכי

 אותר ראו וכאשר יושביה. לעיני נראה אשר עד העיר, אל קרבנשק/
 מאד, נבהלו חרפות, עליו המטירו עתה זה אשר אנשי-ריבו, החומהמראש
 כלי-נשקת את השליכו הם מזןנים. אנשי-צבא מלאות הסירות כל כיבהשבמ
 העיר. על יחמול כי אליו, להתחנן ענפי-זית,והניפו

 א% מסלים הם אשר על בדברימן וליסרם להפחידם סרבה ויוסףס.
 מעשי ועושים ברומאים, להלחם עליהם שקבלו אחרי אחים, במלחמותכחם

 מבקשיש הם כי אותם, הוכיח זאת ואחרי שונאיהם, נפש לשמחתתעתועים
 שערי את לסגור בושים ואינם ושלןתם שלומם על השוקד האישן נפשאת
 א% ברצון יקבל כי אליהם, אמר וגם חומותיה. את הבונה בפניעירם

 אנשי' לב אמון על ערצה לו ויתנו לפניו להצטדק יבואו אשרהאנשים,
 בני מטובי אנשים עשרה מיד יוסף אל ירדו הזה הדבר לשמעהעיר.
 מרחוק. העומדות הסירות אחת אל להוליכם וצוה אותם קבל והואטבריה

 למעל המועצה, זקני מראשי איש חמשים עוד אליו ירדו כי דרש,ואמרי-כן
 אלי ולקרא להוסיף הדשות טענות לו מצא ועוד ערפתם. את גםיקח



קעא א כב, פרק ב,ספר

 לתפש פקד )הקברניטים( החובלים ואת ברית. 4תם יכרות למעןאנשים,
 בבית-הכלזח אותם ולאסור טריכי אל בחפזון אתם ולנסוע האנשיםאת
 העפ מטובי וכאלפים איש מאות שש העיר יועצי כל את אליו אסףוככה
 טריכי. אל בסירות להוליכםוצוה

 אחד איש הוא המרד מחוללי ראש כי בקול, צעקו האנשים וכלי.
 רצה לא יוסף אולם חמתו. את בו לכלות יוסף את ובקשו קליטותןושמו
 ולקצז החוף אל לרדת וצוחו ראשו, משומרי אחד ללוי, וקרא אישלהמית
 ומאן הרבים שונאיו המון אל לבדו לרדת ירא לוי אך קליטוס, ידיאת

 כאלו בסירה, בהמתו קם יוסף את קליטוס ובראות הדבר. אתלעשות
 להשאיר החוף מן אליו התחנן שפטים, בו ולעשות עליו להתנפל אומרהוא
 ידו את יכרות כי ממנו, דרש אך אליו, נעתר ויוסף ידיה משתי אחתלו

 פחד נפל בה שמאלו. את וכרת החרב את בימינו הוציא קליטוסבעצמו.
 ולקח ראשו שומרי ושבעת ריקות סירות עם יוסף בא ככה עליו!יוסף
 מעטים ימים ואחרי העיר. את אליו והשיב בשבי טבריה עםאת

 את ומסר צפורי, יושבי עם יחד העיר בני עליו התקוממו כיראה,
 השיב האזרחים רכוש כל את אליו אסף וכאשר למשסה. לאנשי-צבאוהעיר
 את ללמד היה חפצו כל כי צפורי, בעיר גם עשה וככה לבעליו.אותו

 את אליו משך כספם את להם ובהשיבו אותם הכניעו אחרי מוסרהאנשים
 מחדש.אהבתם

 ושנים עשריםפרק
 בארץ. שד הרבה גיורא בן ושמעון למלחמה, התכוננוהיהודים

 לריב יושביה חדלו וכאשר הגליל. בארץ המהומות שקטו ככהא.
 ההיא ובעת הרומאים. עם המלחמה לקראת הכל את להכין התמכרוביניהם
 את הרומאים, מאוהבי היו לא אשר העם, וגדולי הגדול הכהן חנןבנו

 צרפו העיר קצות ובכל למלחמה. רבות מכונות והכינו ירושליםחומת
 בני- למדו המונים והמונים ובלי-נשק, קלע מיבי וכל  חציםהיהודים
 ושאון. הילה מלאה העיר וכל סדר, בלי לקרב ידיהם אתהנעורים
 הצרות את מראש לראות השכילו ורבים מאד נבוכו השקטיםוהאזרחים
 ובשמים אז היו ומופתים אותות גם ולמספד. לבכי וקראו לבואהעתידות
 המלחמה אוהבי אולם לעתיד, רע סמן בהם ראו השלום ורודפיובארץ[
 עלות לפני העיר ומראה נפשם. כאנת לטובה אותם ופתרו אותםהפכו

 מעטעמעט להשבית בלבו חשב וחנן למות. נוטה עיר כמראה היההרומאים



 היהודים מלחמתרודותקעב

 ו~סר המורדים לב את יהפוך אולי למלחמה, התכונה את קצר( לזמן :)או
 הוא אך לעם. ייטב למען קנאים, בשם המקנים שיעצו הנבערה, העצהאת
 אחריתו. היתה מה נסקר, הבאים ובדברים רמה, בזרוע שדודנפל

 אנשי-ריב גיורא בן שמעון אליו אסף )עקרבתא( עקרבים ובמחוזב.
 בתי את לבז לשום בעיניו היה ונקל ההמס. אל פניו את ושםרבים

 יהיה כי לדעת, הראה ומרחוק לספים נתן בשרם את גם כיהעשירים,
 לקח בו, להלחם צבא ירושלים וראשי חנן שלחו וכאשר בעמה עריץלרודה
 נרצחו אשר עד ישב ואתם במצדה, אשר השודדים אל וברח אנשיו אתאתו
 גדל וכאשר אדום. ארץ על הימים כל פשט ומשם נפשו, שונאי ויתרחנן

 צבא האדומים ראשי אספו והחמס, השף חדל ולא בארץ ההרוגיםמספר
 אדום. בארץ ההם בימים נעשו אשר הדברים אלה בכפרים. שומריםוהקימו


