
תטו ובאוריםהערות

 צעירים ארבעים ורק נפשם, על העם כל ברחו הצבא עם המלך שן-צבא בבואכי
 לברוח רצו לא החכמים וגם הצבא, בידי ונתפשו נפשם על עמרו החכמים( שני)מתלמידי
 טובי את אסף ושם יריתה אל ולהוליכם בנחשתים לאסרם צוה הורדוס המיך. אלוהובאו
 כפית-הטובה על אותם מסר עליה שכב אשר המטה מן אליהם יפנה בתיאטרת,העם

 קשה. בענש החיבים את לשפוט והתרצו המלך כעס את יראו והנאספים לה--שנעשתה
 השנק החכם יהודה, מות )על-דבר מתלמידיו אחדים עם מתתיהו החכם את לשרוף צוההורדוס

 בובר קשה משפט ב"קדמתיות" עסיפוס היסיף כאן המספי המעשה על 1. -- דבר(. כאן נמצאלא
 תשנ"ז-- נ"א בשנת הפסח קדם קצר זמן כנראה, היה, הורדוס מות ח. -- המראה. הורדוסאכזריות

 א, ח י"ז, בוקדמוניות", וגם כאן שנמנו הורדוס, מלכות שנות במסחר א"ה. מנין לפני4
 - הקיץ באמצע 36, בשנת למלך הורדוס נעשה כי יוצא שמהם המחבר, לדברי סתירהנמצאה
 נעשה כי יוצא, שמהם הרומאים, טופרי חשבונות לפי או - ה( י"ז, לפרק הערה למעיה,)ענן

 חסרות שנה ל"ג או ל"ב ביהודה מלך הוירוס היה כן ואם 37, בשנת למיךהורדוס
 עיון. צריך זה ודבר אחדים.חדשים

 שניספר
 אספסינוס( מלחמת עד הורדוסיממות

 א'ה[ לממן 67 ער א'ה מתן לכ' תתנע-4 ;'א האטב יאשת עי תשחז ;'אאשנת

 עד- למדים אנו הזאת הפרשה מן ד(. ח, י"ז, )קדחתניות, א ראשון.פרק
 י"ז(, ת"ד, יחזקאי, ז-הו ט"ו, )ירמיה, המת נשמת לכבוד כרה לעשות העתיק, המנהג היהכמה

 שתקנו הכוסות, הזכרו ע"ב( ח, )כתובות, בתלמוד השני. הבית בימי העם בקרבמשרש
 המת הוצאת היתה )שבראשונה המתים כבור של המרבות ההוצאות וגם בבית-האבל,חכמים
 ביתום, משפחת בן יועזר הוא כאן הנזכר הגריל הכהן ב. - ממיתתו"(. יותר יקרוביוקשה

 מחמת ממשרתו תאופילוס בן מתתיה את דחותו אחרי לכאן-גדול הורדוס אותושהקים
 הורדום ידי את הזה הגדול הכהן חזק כנראה, החכמים. על-ידי בבית-המקדש שקמההמהומה
 קדמוניות, )עין מאד העם על נשנא ועל-כן הנשר, את שפוצצו לחכמים עשה אשרבמשפט
 שקדמוניות", ג. - א(. י"ג, י"ז, )שם, מכהנתו ארכילאוס אותו דתה אתר-זמן ה(. ו,י"ז,

 עם יחד  שיצא פופלי, א. - הפרק(. סוף עד ג, ט, י"ז, )קרייניות, שניפרק
 ואת חותמו ואת טבעתו את הורדוס הפקיד שבידו תלמי, ב*קדמוניות". הזכר לאארכילאוס,

 תוספת ואת הצואה את למסור כי-אם ארכייאוס, עי טוב לריר לא רומי אל נסעצואתו,
 ידי את הוא חזק ארכילאוס, אחרי הנוטה ניקולאוס אחי היה כי אף הקיסר. בידיהצואה
 לבית- קרא כי-אם מועצת-הזקנים, אל הורדוס בני טענות את שלח לא הקיסר ד. -אנטיפס.

 צבוע שלאית בן אנטיפטרוס היה עד-כמה ה. - דבר. להחליט ואוהביו משפחתו שלדין
 למעלה, המספר )לפי דרור קראי על ארכילאוס את האשים כי מזה, רואים אנוואיש-מרמה

 אביו-ב*קדמוניות" לאסירי אנטיפטרוס!( של אמו שלמיה מעשה אלא ארכילאוס- מעשה זה היהלא
 - להרג והקרישם ביריחו אשר באצטדין הורדוס שאסר היהודים טובי הם אלה כימבאר
 הרע, וגם הטוב גם - הרגלים. לעניי ארכילאוס שעשה הרצח עי דמעות שפך זאת עםויחד
 הורדוס מותואחרי ב( פרק ב, ל"ג--ספר פרק א,)ספר



 היהודים מיחמתתולדותתטז

 לא באמת --כי כהלכה אותם ענה ניקולאוס לגנוועו שונאיו על-ידי נדרש ארכילאוס,שעשה
 מארכילאוס. טובים הורדוס בני יתרהיו

 א-ג4 ; י"ה )קדמו"ית,  וויייויפרק
 ב"קדמוגיות", המחבר דברי לפי זו. ד-ח4 י, י"ז, )קימיניוה, רביעיפרק

 את המורדים שרפו המקדמוניות", דברי לפי ב. -- המלוכה. את לו לקחת הגלילי יהודהבקקש
 =; )בית-רמתה הרס בית הגרסה אולם הירדן1 נעבר )המת( אמתוט עי-יד אשר המיךארמון

 הדעת. לשקול יותר קרובה היא כאף שנמצאה יוליסג אוייויס
 ט--ק. ק י"ז, )קדורניות, וטמטמיפרק
 בחר *קדמוניות", בספר המספר יפי א. י"א(. י"ז, )קדמוניות, ז2י2יפרק

 )אבטו- ושלטון-עצמי חפש ממנו לבקש הקיסר, אל אותם ושלח זקנים חמשים ם ע ה יכ
 לתת להלן, כמבאר ארכילאוס, אוהב שהיה ורוס, ראה מה הסבה, את ידעת איןנומיה(.
 ארכייאוס. נגד טענותיהם את לפניו ולהרצות הקיסר אי שכת האיה יציריםרשות

 נחלתאת יחלק הקיסר כי הזה, הנציב שהאמין קצת, נראה א( י"א, )י"ז,משקדמוניות"
 בו לשיוט לעם יתן - ירושלים עם - אחד וחלק בניו, בידי יתן וקצתם חיקים, לכמההורדוס
 דרשו רק הממלכה, חלקת על לדבר רצו לא היהודים הצירים הרומאים. חסותתחת

 ב*קדמוניות" נמצאו היהודים טענות 2:. - בית-הורדוס. משלטון היהודים עם כל אתלשחרר
 ממשית של השנה תבואת היתה ד(, י"א, )י"ז, "קדמוניות" יפי ג. - יתרה.באריכות
 הכנסות עם ויהד כאן(, שכתוב כמו מאות, ארבע )ולא ככר מאות ששארכילאוס
 גדור עזה, הערים )מלבד הורדוס נחלת כל תבואת עלתה ושימית יפיייפוסאנטיפס
 היו אגריפס בימי ככר. וששים מאות לתשע יורשיו( גבול מעל הקיסר שקרעוסוסיתא,
 ככר אלפים שהם - )דרכמות(, אדרכמונים רבוא ומאתים אלף הזאת הארץ כלהכנסות
 ב(. ח, י"ס, )קדמוגיות,אטיקה

 בנומידיה מיך היה ייבה ד. וי"ג(. י"ב פרק י"ז, )קימיניות, שביעיפרק
 הצפונית אפריקה בו שנקראה לוב, הכללי בשם זו לארץ קורא )והמחבר באפריקהאשר

 ארכילאוס בעל-כשרון. יסופר גם ונחשב בדורו בהשכלתו מפרסם והיה למצרים(ממערב
 ע5-פי יו ואסורה בנים, שהשאיר אחיו, אשת היתה כי ישראל, כדין שלא גלפירה אתנשא

 אימנת את אנטיפס גם נשא וככה הורדוס. בני הקפידו לא באסור-עריות אולםהתורה.
 יוסיפוס מוסיף האלה המעשים ספורי בסוף הראשון. לבעלה בת ילדה כי אף הירודיה,אחיו

 מצא כי יען ואשתו, ארכייאוס של הנבואיים החלומות עניני את שטפרב*קדמוניות",
 הזה הפרק ראשית עם - האלהים. של הפרטית להשגחה וגם הנשמה לנצחיות מוחש מופתבהם
 דמשק. איש ניקולאוס ספר יוסיפוס, של המקורנפסק

 קויריניוס עי-דבר גם מטפר ב*קדמוניות" א(. י-ח, )קדמוגיות, שמיניפרק
 לשאת הארץ אל יהודה, בארץ שהוקם הנציב קופוניוס, עם יחד שפא בסוריה, אשרהנציב
 צנסוס(. ברומית: אפוגרפי; ביונית: ה. מ י ש ר )לעשות רכושם את ולהעריך התושבים ראשאת

 זמנה את הקדים שכאן אלא א-ה, ב, לוקס, של באונגליון גם הזכרה הזאתהרשימה
 לשם הורדוס(. מיכות ימי בסוף היה הזה המעשה כי יוצא, )מדבריו שנה ייבלערך

 - ברשומים. שם ויעמוד מוידתו( )למקום יעירו איש ללכת היהודים הכרחו הזאתהרשימה
 לפי החרות. קנאי כת צמיחת עם בקשר )ב"קדמוניות"( יוסיפוס הביא הזאה הרשימהאת

 מי דברי עגיהם חזקו אשר עד הנציב, רצון את למלא בתחלה היהודים רצו לאדבריו,
 יהודה אולם הרשימה. עי לעמור כלם התרצו ואז ביחוס, בן יועזר 6הן-גדול,שהיה

 ישיטון להתקומם העם את הסיתו צדוק הפרושי עם יחד גמלא עיר יליו גיהגוי
~ ב-" פח 4שפר

 ם י נ ו הראש יבים והנצ לאוס י כ ר



תת ם י ר ובאו ערותה

הרומאי
  דץ-התורה על עבלה היא במתהה הרומאיט עי קבלת כי יבע את בהעירם

 בשר-  עבדות איו כי היה, האלה התכסיס שגי רעיון  צבדים"ג  ישראל בני לי ל"כיהמפרש
 כמו הגליל, ארץ בן שיהודה נראה, מזה הקנאים. כת היא והאטיים(, הפרושיםהצדוקים, עי )מסף הרביעית" *הכת את יסדו הם שמים. עבדות עם אחת בכפירה להיות יכולהודם
 מרד שהקים הגלילי, חזקיה בן יהודה היה לא הקנאים, כת של המיסד כאן, נקראשהוא

 אחד חכם כי-אם ה(, י, י"ז, קדמוניות, אן ד, פרק )למעלה, ארכילאוס שלטוןבראשית
 או בגייל, היתה שפעיתו מפני כנראה, הגלילי, בשם נקרא וכאן בגתן, אשר גמלאמעיר

 הערך, לפי מועטים היו היהודים שאוכלוסיה מדינה בקרב ישראי שכיה עיר - שגמלא,מפגי
 בן יוסף קבל וכמו-כן - גינוסר, לים שמעבר הגליל ימדינת סניף נחשבה - הגולן,כמו

 אל גמלא העיר את גס שבירושלים, הלאמית הממשלה מטעם בגליל לנציב כשהוקםמתתיהו,
 הצירים מפעלי בספר חדשה" בעברית גם הזכר הגולני!( )ולא י ל י ל הג יהודהמשמעתו.

  הטנהרריה לפטפט וסייטי פטרוס  הנוצרים  ה51יסטולים שעמרי בצצה ל"ז(: פסיק)ה,
 הזקן(,  גמליאל )רבן מורה-החורה- כגמליאל הוא הפרושים, אחד  רגליו על קםבירושלים,

 ה ד ו ה י קם *יאחריו הוסיף: ואחר-כך משיח-השקר. תורס על וספר זכיה, צד להםלמצא

 השומעים וכל נהרג הוא אחרץ, המטה העם את והמריד הרשימה בימיהגלילי
 על-ידי הגיילי יהודה רצח עי-דבר ב*קדמוניות" יא וגם כאן ספר לא יוסיפוס נכוצו".לו

 ב(. ה, כ,  קרחוניה,  ,שזן בניו שני גם נהרגו כמוהו מעצמה מובן הדבר אולםהרומאים.
 יוסיפוס שבאר )כפי הפרושים אחרי הדת עניני בכי נטתה יהודה, שיסד הקנאים,בת

 קשור היה מלכות-ממים רעיון כי הקנאים, שנו בזה ורק א(, פרק סוף י"ח,בקדמוניות,
 הקדושה הלאמית החרות לשם בשר-ודם. מלכות לקבל וסרבו המדעית, החרות ברעעןאצלם

 מקרוביהם רחמיהם הקשיחו וגם ענו"ם, משום מחרו ולא הנסלנות בכל עמדובעיניהם
 מפרשה ב. -- ה. א י-ח, )קדמוניות, העם בחרות לבוגדים בעיניהם אלה כשנראוואוהביהם

 ארבעת בזמש היה חבריה שמספר המיחדה, הכת האסיים, על יוסף מדבר ואילךזו
 )בקרבת יהודה במדבר לאמר, במדבר-- ישבו וברבם הג א, י"ח, )קדמונעה, אישאלפים

 אחד את ושמש מנהגיה ואת הזאת הכת את להכיר עלומיו בימי בקש יוסיפוםעין-גדף.
 לא האסיים בין שבתו ימי אולם ב(. פרשה יוסף, )חיי בנוס ושמו במדבר, היושביםהאסיים

 הגיע שלא מזה, יוצא הפרושים. כת על נחשב כבר שנה תשע-עשרה בן ובהלתוארכה
 את לא ואף סודותיהם אח ידע ולא האס"ם, שבמסדר הגשרים החברים מעלת אייוסיפוס
 האסיים. על-דבר בעדותו ביותר לנו נאמן אינו מבחוץ עומד ובתור על-ברים,מנהגיהם

 וקדמו1יות" ובספר האסיים, לידיעת העקרי המקור הם כאן האמורים הדבריםואף-על-פי-כן
 דבר כבר כי שהעיר, אחרי הזה, המסדר חיי על ומועטים קצרים דברים רק המחברכתב
 ספר יוסיפוס מלבד ב(. א, י-ח, )קדמוניות, היהודים" *מיחמת בספרו ברחבה זהעל
 )ברומית: חורין" בן הוא צדיק כל *כי הנקרא בספרו אלכסנדריה איש סילון גם האסייםעל
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 הובאו ממנו וקטעים שאבד, .אחר, נספר וגם וי"ג, י-ב פרשה

 הסופר גם א. ח, ספר ~Praeparratione, "8סוזם"ת8"ש הנקרא קיסריה, איש איסיביוסבספר

 או יוסימוס, עם אחת בעונה דבריו את וכתב טיטוס, הקיסר בימי שמת פליניום,,הרומי
 ספר הטבע", "תולדות בספרו הזכיר לו,קים

 חמישי
 *הם אלה: בדברים האסיים את י"ו,

 שבקרבו נצחי, עם והוא לו, אין כסף וגס הבשר, מתענוגי נזר והוא נשים גו Rm'1?ם
  עוברים אטט  מכל-מקים טבעק באפן מתרבים האס"ם אץ כי אף )הכונה: נויד* אדםאין
 יושבים שהם עליהם, ספר וגם דוה. בכל עליהם נלוים חדשים חברים כי העולם,מן

 האסיים, ?ם נמצא לא ובתלמוד המשנה בספרות ים-המלח. במערב אשר )יהורה(במדבר
 ם יי והאס הקנאים היהודים ת ו ת" א-ג ק פרק 4שו
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 ם די היהו מיחמת ת ו ד ך ותתיח

 אתר, קאסיא" שם שהזכר זג הלכה ג, פרק יומא, ףרושלמק אחדמלבד--אולי--מקום
 סתם, רופא הוראתו אין זה אסיא כי חושבים, חוקרים וקרת המפרש, השם סוד אתשידע
 -- אאסיא" המלה היא כי שאומר, מי יש חלוקים: החוקרים *אסיים" השם בשרש אסהרק

 הנפשן וגם הגוף לרופאי ונחשבו הצמחים סגלות את האסיים שידעו מפני בארמית,רופא
 האסיים כנוי בתור פילון בספר הנמצא -תרפבטים", השם את גם מביאים הם עם-זהבקשר
 עובדי-אלהים, גם המשרתים, הע1גדים א( הוראות: שתי ביונית -תרפבט-ם* למלה)אמנם
 "חסיד" הסורית המלה היא זו "אסיים* כי שאומר, מי ויש הרופאים(ו ב( עקרית; זווהוראה
 ופילון יוסיפוס דברי יסוד על - "קדושים". שהוראתה היונית(, בלשון ל"א- נהפך)ה"ח"
 ישראל חוקרי הזאת. הכת מקור על-דבר רבות השערות החוקרים בקרב צמחו האטייםבנדון
 ונהגה הפרושים מקרב שהתבדלה מיחדה חבויה אלא אינם האסיים כי ם, חישבבלבם
 אמות- מחוקרי ררים אולם הטהרהן ובדיני השגת בדיני ביחוד הדת, בחיי יתרותחמרות
 מוצאים אלה ליהדות. מחוץ שבאו דעות השפעת האסיים בהשקפות לראות נוטיםהעולם
 בשתי האמונה עם הפרסית מהשקפת-הלוים אליהט שהתגלגלו ודעות, מנהגים האסייםבחיי
 האסיים השקפת מקור את ומוצאים ללכת עוד מרחיקים אלה האורן בשלטון וביחודרציות
 ז, ספר יאיר-להלן, בן איעזר הסיקרי נאום בהרצאת סמוכים )ומוצאים ההדייםבדעות
 האסיים להשקפת מבקשים איה ההדיים(ן מנהגי את היהודים ידעו כי - ז, פרשה ח,פרק
 למופת, יוסיפוס להם היה בזה וגם החדשים, הגרגוריים של מיסודם המיסטיות אוהפילוסופיה שי רעיונות האסיים דעות ביסוד רואים צלר( )ובעקר ואחדים - סורי או מצרימקור
 העברית בספרות גם אם - ד(. י, ט"ו, )קדמוניות, לפתגוריים האסיים את פעם השוהכי

 חבורתם גני עי-דבר זכרונות וגם השקפתם רשמי הנה בשמם, האסיים הזכרו לאהלאמית
 שאנו שונות, דעות באו וסתירות, ספקות המלא *להית-, בספר עוד מקומות. בכמהנמצאו
 השלילית ההשקפה הסופרים(. ושאר יוסיפום דברי )עי-פי האסיים אצי אחר-כך אותןמוצאים

 ף, קהלת במסר גם-כן נמצאה האשהעל
 כ"1"

 האשה". את ממות מר אני *ומוצא
 בים" צוד בי מזה יצא בה". ילכד וחוטא ממנה ימלט האלהים לפניטוב
 שנה בעצמו "קהלת" מחבר המאחרים. האסיים למנהגי דמו שמנהגיהם אנשיט, נמצאוקהית

 -- ס( וק )קהלת, בחגם" חלקך הוא כי אהבת". אשר אשה עם ח"ם "ראה דעתו: אתאחר-כך
 -חסידים *ותיקין", הזכרו המשנה בספרות הפרושים. להשקפת יותף קרובה 11מחשבה
 קוק11,(, הס ?%ג (aTat:: המר31פטיסטים ה: אל ראו נק )ביונית שחרית* -טובלי נים-,הראשו
 הפרושים אצל גם הקבועים. חקיו עם האסיים, של ל-מסדר" המיחד הצד היה הרכוש שסיףג. במנהגיהם.- אליהם הקרובים או האסיים נקראו איה בשמות כי להשערה, יסודויש

 כל-כך. מצק סדרן היה לא שכנראה, אלא "חברים"(, בשם נקראו )ועל-כן "חבורות"נמצאו
 הצום בימות רק לפרושים אסורה היתה הימים, כל עצמם על האסיים שאסרוהסיכה,
 עוד שהרחיקו מהם ויש האסיים, מן הסיכה אסור את קבלו העתיקים הנוצרים)הנזירים
 כתב האסיים בדעות למחצה וכופר למחצה כמאמין במים!(. פניהם את רחצו לא ואףללכת
 יחסר".-- לא ראשך על ושמן לבנים, בגדיך יהע *בכי-עת ח" )ט, "היתנעל
 אורחים הכנסת שתוף-הרכוש. רעיון מתוך מובן אליהם הבאים לאורחים האסיים יחסד.

 ח 1 ת פ ביתך ,יהי למד: יוחנן בן יוסף הפרושים. בהשקפת גדולה למצוה גםנחשבה

 והשלמתו: זה מאמר יסוד על ה(. א, )אבות, ך* ת י ב - י נ ב ם י י נ ע ויהיו ה, ח 1 רי
 מצא ובכלל י, ס א ל בן-יוחנן יוסף את בשעתו ילינק חשב האשה" עם שיחה תרבה"אל

 תשובה היא הזאת הפרשה "תחלת ה. - האסיים. של מיסודם דעות הרבה קבותבמסכת
 זמננו. חוקרי בין מחלקת לידי שהביא השמש, אל האסיים ביהם נוגעת היא. כימאד,

 ם י י ס א זה ב-ה( ה, פרק ב,)ספר



טס ם י ר ובאו ירותה

 מי ייש החדשיה. המתרגמים רב אחרי היכתי בתרגומי מדיקת, אינה כאן יוסיפוס שלהלשון
 כבוד-אלהים יה נותנים השמש, את מעריצים האטיים היו כי ראיה, מזה להוציאשרצה
 הזאת האמונה 1מ1 האלהים, שכינת את נשמש ראו הינה -- ובתפלות, בברכות אליהופוט
 השמג אור את לשיט שלא חוץ, בצאתם נזהרים האסיים שהיו למנהג סמוכיםדרשו

 יה"ש ישראל: )מחכמי האור עובדי .הפרסיים אמונת עקבות בזו מצאו שוניםוחוקרים

 הגדול בספרו שיהר אצל המזכרים אלה הנוצרים מחוקרי 15ן עמוד ה, סמרב"החלוץ",
Chr.Jes. Zaitalter ,פ Volkes 15א .א. eeschichfe שט, בעצמו, המחבר וגם -474 573 0ג 
 במקום שהיו -אבותינו בבית-המקדש: המים נסוך בשעת הכהנים מאמר גם 84ט.עמוד
 שהובא עינינו*, ליה ואנו לשמש קדמה ומשתחוים קדמה ומניהם ההיכל אל אחוריהםהזה,

 ה; ה, )סכה,במשנה
 בבבלי

 מבטא בתור אחדים חוקרים על-ידי נדררש בג עמוד נ"א, דף

 מן קציו אשר בתפלות היומני אל פונים -הם יוסיפוט: מדברי אולם האסיים. כנגדמכון
 יש במקור, בדיק הזכר שיא בכנוי---"הם", אבי "מאבותיהם"ן תרגמתי: )בפנים אבותה
 האס"ם-- שי מאבותיהם רק מ"בלוח האיה התפלות הע כאיו ההבנה, את לערפלכדי
 -ילעלות" פניו את מחלים הם כאלו דוקא(, לאו ביונית א,גר בעוד היהודים, משארולא
 אסורעל ועוברים לשמש פניהם את מכונים האסיים שהיו ברור, דבר להוציאאין
 הנוצרים, החוקריפ של חשוב היותר המקור הדברות. בעשרת אפיין שהזכר שבתורה,"מור

 הדעות עי בספרו אפיפניס דברי הם האסיים, שי עבודת-השמש עללהראות
~(Haeresets) 

 כ,
 בשמאיים התערבו רק יהודים, עוד אינם (OaGaLWV') האוסיימ ,שארית כיק

~Sampaites) 
 )המיח(". המות יים מעבר תחתם היושבים השמש(, את עובדת שהיתה נראה שמעמהכת

 דברי זאת ומלבד האוסיים, יבין )זסעיססת'( האסיים בין הבדיל בעצמו אפיפנ?סאולם
 על מפיו נזרקו רבים ודברי-שטות כיל, נאמנים אינם חחמישית, במאה 'שחי הזה,הטופר

 האס"ם תפלות בין כי לחשב, קרוב להם.---יותר מאמין איש למיניהם--ואיןהפרושים

 שמע )קריאת התפלות את קציו ואלה אלה גדולים. הבדלים היו יא הפרושים תפליתובין
 האס"ם, נבדלו ובזה מאבותיהם, שמע( שיפני רבה ואהבה לאר, המאיר אור, יוצרוברכות

 בזה השביעו וכאלו השמש, צאת לפפי המאורות לעצר והודו החמה הנץ ,לרם השכימוכי
 ולפי --- היהודים החוקרים רב דעת היא זאת המחבר. זאת יבטא כמו -- לעלות השמשאת
 שמע קריאת גומרים שהיו ע"ב(, ט, )ברכזה, בבריתא שהזכרו ה"ותיקין* הם האסייםזה
 ברורה, ראיה אין בתפלוח" החמה אל .פונים האסיפם שהיו במבטא אפייו החמה. הנץעט

 בשעת הפנים את יכון י"א-- ת דניאל, בספר המזכר -- היהודים יתר ממנהג משניםשהיו
 בכלל עולה. השמש שמשם מזרח, לצד פניהם והיפכים ובית-המקדש, ירושיים לצדהתפלה
 על שכתב מכיון גרידא. האסיים מנהגי דוקא לבקש אין האסיים תפלות על יוסיפוטבספור
 פשוטים שנראים דברים להם ספר יהודים, שאינם קוראים בשביל ודעותיהם היהודיםמנהגי
 דעו" על ובדברו בעינינו,מאד

 והמנהגים הדעות את גם השמיט לא ומנהגיהם האסיים
 -מדברי י"א. י, לפרשה בהערה ועין הפרושים, ביחוד היהודים, כל עם להםהמשיפים
 יתפלה, טובלים היו ולא יבד, ידים בנטילת האסיים הסתפקו בהשכמתם כי נראה,יוסיפוס

 בבריתא, )האזורים שחרית טובלי הם שהאטיים בברור, להחליט קשה לפי-זה הסעדה. לדםרק
 בשחרית השם את מזכירים שאתם פקושימ, עליכם, אנו *קובלים לפרושים: שאמרו ידים( מסכתסוף
 במעדותיהם הבקר. למעדת היא כאן, המזכרת הראשונה, הטבילה עיון. צריך זה דבר טבילה*.בלא
 )עין הקדש טהרת או תרומה טהרת עי החלין את האוכלים הכהנים כמנהג האסייםנהגו

 הפרושים, החברים, מן רבים וגם ל"ג-ל"ה(. דף חולין, גביי, זן .ו, ב, ב, פרק טהרות,משניות
 בן יוחנן כמו כהנים, היו לא כי אף ע"ב(, ל, בכורות, )יין בטהרות את-לצמםהרגילו
 ם י י ס א ]ה ה( ח; פרק ב,)טפר
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íג╞זהגה י1ú ú╞םú ú1לחםל

גי  ו╞ד╞זד ¢יסלה הדקלá ,הדגדח) óזñ ÷¢ף .(í áגגñוה íג¢הךלה-íגקז¢ףהז íג¢יס╨ה ,זáקח
,ז╨ם  כחםקה הלז╞ חáסלם גץ) ╞זםג ק¢╞ל ÷זñףה ¢ףáñ ,םו÷סחג ,ו"ל כ(á"י ¢áחלהז ¢ףñל
םיק  גí áג╨היה íגוג÷áה úזיגהם ה¢הך זגה íגי¢דל גץ .כחגקה "úזגדזל╞÷*á ,¢וáל

.íג╨הי  íג÷ñזץה גי¢פá ה╞ץñה ú¢זáחí áגגñוה - גםזוז íד íג╨ללה íהםק םםיá - זגה
,ו¢÷גז)  íד úגúקá כגגה ,זדה╨ ,הו¢╨י íגגñוה ,¢זñו הזפלי םץ íג╨היה úץקúí á╞זáץ

í╨גוק"
 ,ו-ג ,(ך כי-םץ גúלד¢ú כוי ם¢ץק 8כ'óץקכסק ז :÷זג╞á) úזחיףה" ,("úג╞גלúה

úקך,  íגúזק כגג ."íםזץם óו גי ג¢÷זח כלסה ק╞חה גלגל íזגםזם ז¢ףáñ) ק55ךח51חזך5
:ñזףגñזג  ╞זלץ 65 ('זיז זםגךה ÷ףá╞á¢ ñ זפ¢ז וגáהם הגו¢ גץ טףהה óזñל ךףקלה םק

╞זץ  íהז" íג╞╞זל úו íגיול úíגúקז הסá) ק÷ñ áזגפזג úזו¢ם ו÷ז╞ -,כגג óו גי זגה
ץז╞גה  ."ץáק ¢ףזñ הגñ╨יה úג¢פז╨ה

 íג÷קל ,íג╨זק í╨גוק ,íג¢יקל (םו¢קג-Σ¢וá ÷¢ ג╞י
(áñז¢ף  ñזלגדז¢גה וגפזה ג¢á╞ל ñזףגñזג ,הםו גי ז¢גסה íגגñוה íלפץ-úו כל כגגה כלז ¢קáה

,ו  ,ח"ג
 ,"úזג╨זל╞÷*

╞á¢ג גñוס גץ ╞זú וú ╞¢ק 
 ,הו¢╨י

 ╨ñץ1ח81"ך"ג ,4וץךזá, 5"5 ,(╞ץג
וגפזהם  ,ה וםק זגה íגגñוה íגחםזק úז╨á¢÷ םו ,ק╞÷לה-úגú ¢÷ áז╨úל .╞áם - הסל כגו

,כגגה  ,ךףקל גי זץ╨ל╨ íגגñוה úגúקל הזפל-כגג םץ) úץ╞ . .(íגקז¢ףה ¢זñוú -áגúק
ה╨גו  ,הו¢╨י. זסחו íגגñוה גי¢╞í áג¢גס╨ה .íגáי¢הז החז╨לה- úץקá ה╞ץñה íד וגה

-,¢╞ñה  ה÷גúק גי-,ה¢זלד קז¢ףá ץג╞זה ,¢áחלה גגק ╞חו כú╨ ז¢áחם ¢á╞ם גף-גץ.
úה¢ז ╞á¢ז .טזל╨ גליח ה╨קלה זק¢╞ ¢לום גá÷ז םזáיá╞-¢קו áלúז╨גú ╞áו-גד ¢זí 
הסה  úץקז╨ .ה╞ץñה - .ט ¢זñו הץזáקה íד וזה ╞חו ג¢÷ץל úף÷קה .íגגñוה úלúל ¢זñוה
íד  זץ╨ל╨ ץáקהםל úץזáק íג╨זלו ñז╞¢זהם ,úזג╨זל╞÷) ,ז"ך ,ג (╞ כי-זליזכ זךלúקה
- áקáו הץזñגקז¢ףה וג זדה╨ ¢זí ו גיó - קל זסáו גולקז הץזáגקז¢ףה כזגםךí גדגה╨ל 
םק  ,הו¢╨ד ג╨ףל וםק זםיג ¢גיהם úו ñז╞¢זה םו¢קג-טםלם םץ ╞זñג כג╞ה ק¢ףלה

,הו¢╨י  טגחו íגקú טגםץ ,-טםל ,íג¢á╞ ,ח"ג .כז"ך ñáú ¢זñו הץזáקה ,הגה
 á¢÷ל_

 :ה¢זúה
úזל  ק¢╞ל :÷זñףה ום* וקú úו íק 'ה טגהםו -וזקם ,úזלק) ,י (ס זו á÷ז╨ז* íק 'ה

íגוגá╨ה  .(ז"ך גי םיá הץזáק , íקá) ('ה הגה קקח .וזק-úץזáק
 *úלזג ,ו¢÷גז) ,╞"י

גזךáם áקה 'הáו הץזú קחáזגגףוז ז áקáזץזú, ה¢áזהגל¢ג (םו÷סחגז ז (áג╨זל╞÷ה ╞זחגí 
.(ח"ג  ,הגץקג ,ñ"ג

 ג¢÷ץה םק ה╨זלוה 'הá ,כםץ) ,םקלם ,הגל¢ג ,ז"ך זז-ך-╞-ג ,╞"ל 11"י
-גץ  ¢áהל -גיוםל" ק¢ז╞ ךףקל ÷¢ םגáקú áץזáק ¢÷ק ,ד) .(ה íץףá ה╨זקו¢ה ז╨ץלק
כ¢ילז  הץזáק ד"ו¢ג

 ץáק╨ה" ¢קוי
 ¢áז ╞¢╨ הץזáקם ¢ףú áñםה÷ ,ך) ך

חáזסםז  טלñ╨ק הס íגדה╨לם íג¢חו íגץז╞גה ז╨ם úף÷קהל íגגñוה ¢זהךם) ,ולךםז
,וזהה áי כלסá¢ וה זגחñגגí גג╨חז¢ה םקí וáזúהגí ז ,גזםד-- גיáקוםז ז╨גו ס (ח¢ 

זגה  ,הו¢╨י כי-גץז ום
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,¢ץק  םז╞דה ,úגס╨יקוá ÷םח ,ד סגגפ ג הופזהá) ,(úגקגםק זו á*ג הופזהá) .(úגץגá¢ ק"הג

╞זלםúה)  הגה íד וזה ╞חו íגגñוה
 "íגף╨י

áץקגםו* םץ áקí זדה "ג÷╨ה ו¢÷╨קó ,áםץ áג 

íגגñוה,  ¢ףá, (ñ ÷¢ף ,ח (ס-ה



תכא ם י ר ובאו ערות"

 ולהלן(. 15 עמוד ה, -החלוץ", עין א. עמוד מ"ט, שבת, הזה. הכנוי הוראה את הבין לאכבר
 י"ג(, כ"ג, )דברים, בתורה המזכרת היתד היה האסיים, טהרת סמל הקטה )המעדר(הגרזן

 במחנה )הנוהג החורה דין את דרשו הם הצאה. את לכסות כדי חוץ, בצאתם בהשהשתמשו
 דומות האסיים חבורת אל הנכנסים בשביך הכחינה שנות מקום. ובכל זמן בכלישראל(
 אלא לעיי(, עין בכורות. בגלי, דמאי; )תוספתא, ה,חברים" ש5 הבחיגה לימיבמקצת
 כי למדים, אנו כאן יוטיפום -מדברי יותר. קצרה הימים מדת היהה ה,חברים"וא?5

 היא גמורים, לחברים נעשו טרם החבורה, אל בהכנסם שגימעו האסיים, שי היחידההשבועה
 מבלעדי שלטון אין )כי לממשלה ההכנעה את גם בקרבה כללה לחבורה, האמוןשבועת
 דברת ועל שמר מלך פי "אני ב: ח, בקהלת, גם אולי, נמצא, יזה רמז אלהים(.רצון

 ואף-על- - ב( ג, )אבות, הכהנים סגן חנינא רבי דעת גם היא זו ואמנם אלהים-.שבוצת
 כאן כמבאר הרומאים, ובין היהודים שבין במיחמת-החרות האסיים גם השתתפופי-כן
 יוצא זאת מלבד ד(. כ, פרק )למטה, המורדים מנהיגי שחד היה האסי ויוחנן י,בפרשה
 -שנא שמעיה: בפתגם לזה נגוד יראות יש )ואולי השררה מן האסיים התרחקו שלאמכאן,
 מיחדה, תורת-סוד כנראה, היו, האסיים של הסודות - לרשות"(. תתודע ואל הרבנותאת
 והאבנים הצמחים סגלות ידיעת גם ואולי מרכבה", "מעשה או בראשיה" -מעשהמעין

 שלא האסיים, דרישת הסוד. תורת אל נכנסו ו, פרשה בסוף שהזכרו בהם,ודרכי-הרפואה
 בן אליעזר רבי דברי את במקצת מזכרת ישון, בשנוי תורתם דברי את אדםימסור

 חושבים, יש ע"א(. כ"ח, )סכה, מעולם" רבי מפי שמעתי שלא דבר אמרתי וולאהורקנוס:
 וגם מיה, דברים, ובספרי, בירושלמי שהזכרה הסידים", "משנת או חסידים" -מגלתכי

 - בספר-חנוך. רב במספר הזכרו המלאכים שמות האסיים. מתורת היא שונים,במדרשים
 תחת או כהנים )בידי ה"דש טהרת על שגעשו המאכלים את רק לאכול מתר היה לאמייםח.

 לאכול ~כרח נדרו את ישם והרוצה חבורתם את העוזב כל היה ומפני-זההשגחתם(,
 במשפטי חותך ושלשה עשרים של בית-דין המשנה דין על-פי ט. - בלתי-מבשלים.דברים
 לא גדולה(, מסנהדריה אפילו )הגדול מאה של בית-דין האסיים שדרשו הדבר, סבתנפשות.
 היריקה אסור רבנו. משה את למחרף שנעשה משפט-מות, nao גם וכמו-כן בברור. לנונודעה
 חברו". בפני הרק זה אמר: שמואל נעים... כל )"ע5 בתלמוד גם הזכר אדםבמעמד
 ההלכה יתקנוה לבם שמו לא וכנראה, מאד, האסיים החמירו שבת בדיני ע"א(. ה,חגיגה,

 גם דרשו ממקומו" איש יצא *אי הפסוק את והיציאה. ההוצאה אסור על להקלשהתכונה
 בקדשה אחדות מדרגות הזכרו שני, פרק סוף חגיגה, במשנה, גם '. - חוץ". "בצאתךבמובן
 תרומה, אוכלי פרושין, הארץ,)עם

 ,אוכליי
 לא הגבוהות המעלות חטאת-בשיש אוכלי קדש,

 את ישיב האלהים כי האמונה, - וכו'(. תרומה טהרת על האוכלים כי-אם דוקא,כהנים
 בה שהחזיקו תחית-המתים אמונת היא זו בלבד. לאמיים מיחדה היתה 5א לגויות,הנשמות
 - י"ר. בפרשה יהרן, וענן דניאל. ספר בסוף הנזכרים הדברים יסוד עי העם ורבהפרושים
 סתירה בה יש המות( אחרי הנשמה חיי )"השארת-הנפש", הנשמה בנצחיות האמונהי"א.
 והנשמה וכלמה, בושה מיא לכלי נחשב הגוף אם )שהרי המתים. תחית לרעיוןפנימית

 - היהודים האמינו השני הבית ימי בסוף אולם שנית(. אותם לחבר צרך איןלבת-השמים,
 בספר כבר נמצאו השארת-הנפש רעיון דמדומי בזו. וגם בזו גם - בלבד האסייםו5א

 האלה הרעיונות את יוסיפוס הכניס לחנם כ"א(. )ג, ספק בו מטיי שמחברו איאקהלת,
 ז( ח, ז, ספר ה; ח, ג, ספר )להלן, והקנאים הפרושים גם כי לאסיים, שקבעבמדור
 הנזכרות החמה, הגץ עם השחר תפלות כי שוה, גזרה מכאן יימדד יש )ואולי בהם.האמינו
 יחיי הנשמה עבדות הם הזה עולם חיי כי הרעיון, גם לאסיים(. מיחדות היו לאלמעלה,
]האסיים ז-י"א( ח, פרק ב,,ספר



 היהודים מבחמתתולדותתכב

 משנה ד, פרק באבות, יעקב רבי מאמר )עלן לפרושים לנחלה היה העקר, הם הבאעולם
 א: )ז, המציאות מחיי טובים המיתה אחר ,והחיים רמז, נמצא בקהלת וכברכ"א--כ"כ(,

 לראות יש ואולי קצת(, פרדוכסית בצורה מבטא זה ששם הולדו",, מיום המות ויום*טוב."
 ציור -- הזה. הרעיון את ט י"ס, )שם, נתנה" אשר האלהים אל תשוב "והרוח במאמר;גם

 זה בפרשה יוסף שנתן )גיהגוסג הרעות הנשמות ימקום )גן-עדח הטובות הנשמיחמדור
 ימי סוף שי היהודים בדמיון שהצטירה כפי הפא, העולם תמונת לידיעת מאדחשוב
 כדי התמונה את מעט ששנה החדשים, החוקרים בעעי חשוד המחבר כי אף השנקהבית
 היונית המטולוגיה לספורי הזאת הפרשה מסמיכת היוני,---כנראה הקורא אזן אתלשבר
 שנדונו הזדים חבריהם ונשמות המאשרים באיי השוכנות העתיקים הגבורים נשמותבדבר

 מלך העתיק, הגבור סיזיפוס בשם הזכיר הוא היונים. של הגיהנום הוא בהים,ליסורי-נצח
 ועל-כן האלים, סודות את גלה וגם וחמס שד מעשי האגרה דברי לפי שעשהקורינתוס,

 מתגלגלת היא למעלה עולה שהיא ועד ההר, ראש על אבן הימים כל לגולי בהרסנדון
 לשבת ונכבד האדם, מבנות ואשה האלים אבי נוס בן האגדה לפי היה טנטיוס למטה.תכף
 בגו את זבח וגם סודותיהם, את גלה לנסותם וכדי שלחנם, על ולסעוד האליםבסוד
 מבלי במים צואר עד לשחות בשאול חלקו מנת ועל-כן להם, בשרו את והקריב5ייפס
 יהשקיט כדי הפרות את יקטוף כח באין עץ-פרי לפניו ולראות צמאונו את יהרוותיכלת

 כל קשור להיות בהדס ונדון זום אשת הירה את לפתות נסה הסליה מלך אכסיוןרעבונו,
 האיים אם ?יטו, את לענות בקש הענקים, אחד טיטיאוס, החוזר. גלגי-של-אש אלהימים
 לפץ. למאכי תמיד המתחרש בשרו את לתת בהדס עליו נגזר ועי-כן וארטמיס,אפולון
 ואפלטון סוקרטס גם שעשו כמו - אותם דורש כי-אם אלה, ברברי-אגדה מאמין אינויוסיפוס
 האמורים הדברים את י"ב. - החיים. בשביל מוסר-השכל כילי מהם יהוציא בדרך-משי -וסיעתם
 ספר האסיים נבואות עי ג(. ח, ג, ספר )להלן, עצמו על גם יוסיפוס ספר האסיים עיכאן

 ב, )ספר הקודם ובפרק יהודה(, האסי )נבואת ה ג, א, ספר למעיה, בספריו: שוניםבמקומות
 אחר. במקום שמענו יא הנשואים, את שהתירה האסיים, של השנית הכת על-דברי"ג. - להורדוס(. האסי מנחם )נבואת ה י, ט"ו, ב"קדמוניות", וכמו-כן האסי(, שמעון נבואת ג,ז,

 חלק לקחת להן ונתנה חבורתה אל הנשים את גם הכניסה הזאת הכת כי אנו,רואים
 מקומות בכמה יוסיפוס לנו ט5ר העם על והשפעתם הפרושים על-דבר -י"ך..בטבילות.
 גדול בצמצום חיים *הם כי עליהם, כותב הוא ג, א, י"ח, בספר "קדמוניות".בספרו
 מכל ויותר שקול-דעתם, אותם שלמד היורה, המדה אחרי הולכים רק ?!צר, נכנעיםואינם
 מכבדים הם הזקנים ואת בינתם, רוח אותם הוכיחה אשר הדברים עי ישמור בעיניהםנחשב
 ההשגחה( )הידיעה, הגזרה על-פי כי היא, ודעתם פיהם. את להמרות פנים מעזיםואינם
 מעשיו אח לקבוע האדם רצון ברשות כופרים אינם זאת עם ויחד הדברים, כלנעשים
 יסתימו יחד האדם וברצון נרצונו אשר אלהים, משפט הוא זה כי באמרם חפשית(,)בחירה
 "הכל עקיבא: לרבי המזחסים י"ס, ג, אבות, המשנה, לדברי מתאים )זה והרע הטובמעשי

 וכי כייון, עליה ישיט שלא היא הנשמה מגית כי מאמינים, והם נתונה"(, והרשותצפוי
 הזה(, )בעולם בחיים היו אשר והרצ הטוב למעשי ושכר ענש יש המות( )אחרי האדמהתחת

 )לקץ לתחיה לקום תזכינה הטיבות והנשמות למאסר-עתם, נשלכות החוטאות הנשמותוכי
 לאמר, - רבים בלשון כתוב )בפנים הצבור על נזאד הם נאמנים הזה הדבר ובגללהימים(.

 על- נחתכים הדת( )חיי הקלשה מעשי וכל לאלהים התפלות וכל היהודים(, קהיות כלעל
 מונהג על עדות נותנות היהודים( )ערי הערים כל כי הגדולה, מעלתם היא וזאתפיהם.
 גם מעידה בחייהם הפרושים שנהגו הצמצום זעי תורתם- ובדברי חייהם בהליכותהטובה

 ם י ש ו ר פ ה ם. י י ס א זה י"א-י"ד( ח, פרק ב,)ספר



תכג, ם י ר ובאו ערותה

 תלמידי הליכות על ד( ו, )אבות, תורה" "קנין שבפרק מאד( ישן בודאך )שיסודה,הבריתא
 הארץ ועל תשתה, במשורה ומים תאכל, במלח פת תורה: ש5 דרכה היא "כךהחכמים:
 אשריך יך: וטוב אשריך כן, עושה אתה אם עמ5. אתה ובתורה תחיה, צער וחייתישן,
 היו *הצדוקים נמצא: חמישי, פרק נתן, דרבי ובאבות הבא". יעולם יך וטוב הזה,בעולם

 מסרת אומרים: שהיו אלא עליהם, גסה דעתם שהיתה יא זהב, וכלי כסף בכלימשתמשים
 כיום!"ן. להם אין הבא ובעולם הזה, בעולט עצמם את מצערים שהם הפרושים בידהוא

 בימי כבר היתה כתות לשיש היהודים התפלגות כי יוסיפוס, ספר ט, ה, י"ג,ב"קדמוניות",
 הפרושים שביניהן: חלוקי-הדעות את ובאר החשמונאים. לבית הראשון הגדוי הכהןיונהן

 חלק כי כים, יא אבל )ההשגחה(, הגערה עי-פי נחתכים האדם מעשי קצת כיאומרים,
 האדם מעשי כל כי אומרים, והאטיים מהם. להמנע או לעשותם האדם בידי נתןהמעשים
 כופרים והצדוקים חפשית. בחירה עי-פי כיום עושה הוא ואין ההשגחה, על-פי מראשנגזרו
 מידינו על-כן בידינו. נתנו המעשים וכל במציאות, אינה כי באמרם בכלל, )בידיעה(בגערה
 המחבר: כתב ו, י, י-ג, ב*קדמוניות", - הרע. מעשה יוצא ומסכלותנו הטוב מעשההוא

 מאד גדול וכחם היהודים, בקרב השקפה( שיטה, - )"הירסיס" אחת ישיבה הם"הפרושים
 נאמנים דבריהם - הגדול, הכהן או המלך כלפי מטיחים שהם בשעה ואפילו - ההמוןבקרב
 ענשים, בדיני מקלים מטבעם הפרושים כי דעתו, גלה ו, בפרשה ושם, העם". בעינימיד

 האלה והחקים מאבותיהם, בירשה אולט שקבלו חקים יעם מסרו הפרושים כי לספר,והוסיף
 האיה בחקים כופרים והצדוקים שבעל-פה(, לתורה יהיכה, )הכונה משה בתורת נכתבולא

 ורק ומחלקת, וכוחים דברי ואיה איה בין יש וע5-כן האבות, מסרת את שומריםואינם
 כתב יעמת-זאת - העם. כי תומך הפרושים בידי חולם הצדוקים, אחרי נוטים 5בדהעשירים
 י-ז, ב_קדמוניות-, הגשים( עי ביחוד גדולה )שהשפעתם הפרושים ע5-דבר קצת בז5זו5המחבר

 כי משפט, והוציאו הפרושים, א5 יוסיפוס ביחס הזאת הסתירה את הרגישו והחוקרים ד,ב,
 דבריו את יוסימוס שהעתיק זר, ממקור נלקחה הפרושים בגנות המוברת הזאתהפרשה
 המקור: דברי את תרגמתי דמשק(. איש ניקו5אוס מדברי 5א כנראה, גם, )אםכלשונם

 היטב-. באר החקים את לבאר יודעים חכמים שם 5הם יצא אשר האנשים הם"הפרושים
 הנחשבת היהודים בקרב חבורה הם הפרושים ב: ה, א, ספר למעלה, המחכר כתבכמו-כן
 חושבים, יש דיוק". וביתר החקים את מבארים הם וגם העם, מיתר האלהים ניראתיגדויה
 הוראתו הזה הדיוק כי לאמר, אין לתורה. החכמים שעשו לסיגים כאן יוסיפוסשהתכון
 והפרושים לעצמן, כשהן התורה במצוות מחמירים היו שהצדוקים ידענו, כן כי יתרה'למרה
 - המצוה. כא את החלישו רבים במקרים גם כי-אם החמירו, תמיד 5א שיהה השגיםעם
 במשפטו גם ככה פתגורס(, מישיבת לפילוסופים אותם )שהשוה האסיים ע5 בדבריוכמו
 נתן הוא - היהדות תחום א5 זרה רוח הכנסת על במקצת יוסיפוס השוד הפרושיםעל

 כדי א5א עשה 5א זה וכ5 המקורי, טעמן את ?גה ובזה פילוסופי, טעם הדתיותלכתות
 הנכרים. הקוראים שכי אל אותה ולקרב היהדות של יפיה" את והשרים העמים,להראות
 לפילוסופים דומים הפרושים כי שגזר, עד דעתו נתקררה 5א ב, פרק סוף יוסף",ב"חיי
 ל כ כי הפרושים, אמונת את המחבר כאן הטעים ביחוד - ה. א 1 ט ס ה מישיבתהיונים
 יקומו הצדיקים רק )לאמר: לגויות תשובנה הטובים נשמות ק ר אוים נפסדות, אינןהנשמות
 בגיהנום. אשר בנחיתם תשארנה רק לתחיה, תזכינה לא הרשעים ונשמות המתים(בתחית
 עפר אדמת מישני "ורצים ב: י"ב, בדניאל, הכתוב ש5 לפשוטו סתירה מעין מכאןיש

 יצרף רוצה הזאת הדעה ואולי עולם", לדראון לחרפות ה 5 א 1 עוים לחיי ה ל א ו, צ י קי
 השארת-הנפש - פרשיות עריב כאן יש בכלל כ-ד. ט"ו, ישעיה, דברי עט דניאי דבריאת

 ם י ש ו ר פ זה י"ד( ח, פרק ב,)טפר



 היהודים מלחמתתולדותתכד

 בספרות גם אך ותחית-המתים. ובגיהנום( בגן-עדן המיתה שאחרי וענש לשכר המהבר שקורא)כמו
 הישנה המשנה בדברי סמוכים מוצאה כאן יוסיפוס דעת זה. ערוב נמצא והתלמודיםהמשנה

 חיטאים יצאו הבא יעוים חלק 5הם שיש ישראל מכיל כי א-ב(, ,חלק", פרק)סנהדרין,
 חשכה קרן היא הבא* "העולם תורת בכלך, הדת. בעקרי הכופרים - מינים מכמהופושעים
 המחבר מדברי גם מבארת הצדוקים השקפת - השני. הבית ימי סוף של היהדותבתורת

 שלאחר והענש השכר עם ובהשארת-הנפש בהשגחה כפרו חם למעלה. שהובאוב"קדמוניות",
 יא והכתובים הנביאים ודברי שבכתב, בתורה אלה נזכרו לא )כי המתים בתחית וגםמיתה
 החיים כל ואת שבעל-פה, בתורה גם וכמו-כן הקיים(, לענינים הצדוקים בעינינחשבו
 הבחירה את פשוטן. יפי במצוותיה והחמירו ודקדקו שבעי-פה, התורה עד סמכוהדתיים
 י"א-כ(, ל, )דברים, שבתורה הפרשה מאותה הצדוקים הוציאו בודאי האדם שיהחפשית
 ואהבת- אהבת-הבריות היהדות. על והרמב"ם גאון סעדיה רב להשקפת אבן-הפנה גםשהיתה
 ורודף שיום אוהב אהרן: שי מתלמידיו *הוה היי: מפתגם לנו ידועות הפרושים שךהולום
 "לקבי צוה הקפדן שמאי גם י"ב(. א, )אבות, לתורה" ומקרבן הבריות את אוהבשלום,
 ביחסם והצדוקים הפרושים שבין הנגוד ט"ו(. משנה )שם, יפות" פנים בסבר אדם כ5את
 שהיה המעשה עד-דבר ע"ב, ע"א, יומא, שבבבלי הארמית בבריתא מתקר הבריותא5

 לאחיהם קשים הצדוקים כי קצת, הנפרז המשפט )הצדוקי(. הגדול הכהן עם ואבטליוןלשמעיה
 ב"קדמוניות", נמצא פרט(, איזה על שנבנה כלך וכנראה, לחבריהם זועמים פניםומראים
 רבותיהם דברי על המחיקת אח ישרה למדה חושבים והצדוקים צורה: בשנוי ד, א,י-ח,

 מדה יוסיפום ראה בזה - רבותיהם, בפגי הלכה מורים לאמר: - תורתם" את אותםהמימדים
 בפני דברו ולא פיהם את המרו ולא הזקנים את שכבדו לפרושים בנגוד ואיבה,כעס

 נחלת היא הצדוקים תירת כי שם, הוסיף המחבר ובמנין. בחכמה מהםהגדולים
 5א ממש בו שיש דבר ושום ועשיריו(, העם )טובי במשרה הראשונים אייםמועטים,

 ע5-כרהב, הם לשיטוי, מגיעים וכשהם הדתית(ן היצירה )בעולם הצדוקים עד-ידינעשה
 בהם תקוץ שלא כדי משפט(, )בעניני הפרושים דעת מפני דעתם מבטלים האנס,מחמת
 העם.נפש

 הזה הקצר הפרק ז(. פרק סוף עד ב פרק מראשית י'ת, )קדמוניות, תשיעיפרק
 עד 6 - ת"ת עד תשס"ו ג"א )משנת שנה וארבע שלשים אריח תקופה ימי דברי ינומספר

 נמצאו שלא הדבר, גלוי מקטעות. ידיעות בשתים-שלש אותם וכיל - איה( ימגין10
 שום קבל לא המסרת ומן הזאת, בתקופה היהודים לתולדות ספרותיים מקורות שוםלמחבר
 נלקחו, וטיבריוס אוגוסטום מלכות שנות מספר עי-דבר המדיקות הידיעות לזכרון. הראוידבר

 בנין עי-דבר הידיעה הראשונים(. הקיסרים ש5 )האגלים רומא מלכי ימי מדבריכנראה,
 הנציבים מן ההם. שבימים המפרסמות מן היא פיליפוס( של קיסריה טבריה, )יו5יס,הערים
 בפרק שהזכר קופוניוס, הראשון הנציב )מלבד המחבר כאן הזכיר יהודה בארץששמשו
 רשע היה פילטוס האונגליון. מספרות גם לגנאי המפרסם הוא יבד, פילטוס את רקהקודם(
 6נ(, עד )26 תשצ"ו עד תשפ"ו ג' משנת נמשכה נציבותו יקליה, נשאר ושמומפרסם
 קישת את המחגר שמע בודאי תשצ-ח-38(. בשנת )שהיתה יוסיפוס ללדת קרובכלומר,
 לדברי קלות סתירות כאן יש ואף-על-פי-כן מעמד, באותו שהיו מעדי-ראיה פילטוסמעשי
 בדברי המחבר האריך ב,קדמוניות" ספרותיים. מקורות יסוד עי שנכתבו ב"קדמוניות",המחבר
 ובזה כאן נזכרו שלא רבים פרטים והביא פרקים, בששה אותם וכלל הזאת התקופהימי
 מן רחוק ממעין .לירושיים מים להספיק התכון פילטוס ד. - ההיסטורי. החלל את?5א
 י"ח, ב"קדמוניות", "ריס"(. גמקום "טרסה" בטעות נדפס התרגום )בפנים ריס ארבעיםהעיר
 הראשונים והצדוקיות-הנציבים ]הפרושים ד( "ד-ט ח, פק קחפר



תכה ובאוריםהערות

 -- גוזמה. בודאי וזהו ריס, מאתים מירושלים רחוק היה הזה המעין כי כתוב ב,ג,
 שמטרת נכתב, לא )ושם יתרה בפרטות "קדמוניות" בספר מתארת רומא אל אגריפס נסיעתה.

 הקיסר בעיני אנטיפס וגיטו דודו ריח את להבאיש היהה רועץ אל 11 , בנסיעתואגריפס
 אחריו n'ff מקליגולה, מלוכה לבקש רומא אל אגטיפס כשנסע מאחר, בזמן ורקטיבריוס.
 חיי פרשת גם וכמו-כן הזהרן החרטו הקיסר לפני בלשון אותו להכות אחד ציראגריפס
 כסא-מלכותו על ישב קליגולה )קיום( גיוס ן. -- לשלום. ויציאתו ומאסרו ברומאאגריפס
 גלות למלך. אותו וקרא פיליפוס נחלת את לאגריפס נתן בשנה ובה )37( תוטצ"ז ג'בשנת
 בשנה "קדמוניות", דברי לפי היתה, בגיזה אשר חטין( )עכט1 לוגדומם עיר אל אגטיפסהורדוס

 )פריה(. ועבר-הירדן הגליל את גם נחלתו על אגריפס קבל ובה ת"ת-40( )ג' לקליגולההרביעית
 קליגולה, גיוס הקיסר גזרת עי-דבר ב-ט(. ח, י"ח, ספר )קדמוניות, עשיריפרק

 גיוס", אי "המלאכות בספרו אלכסנדריה איש פילון גם ספר בבית-המקדש, צלמו אתלהציג
 את אלכסנדריה יהודי הוציאו אשר על הקיסר כעס היה לדבר הסבה ולהלן. ל,פרשה

 )פייון הרעימם ימען העיר יושבי היונים אותם הציגו ששם מבתי-כנסיותיהם, תבניתוצלמי
 המזבח, הריסת גם וכמו-כן א(, ח, י"ח, קדמוניות, הנזכר. ובספר פלקוס", "נגדבספרו
 המלאכות, )פילון, המקום יושבי היהודים על-ידי הקיסר, לכבוד יבנה בעיר היוניםשהקימו
 הוללותו מעשי על-דבר ט(. ה, Hhto~ae )בספרו הזאת הגזרה את הזכיר טציטוס גםשם(.
 )פרשה קליגולה" ב"חיי סויטוניוס לספר הרבה לאלהים, את-עצמו בשימי קליגולה,קל

 והקדושים הנפלאים האלים פסלי את יון מארץ להביא פקדה גתן "הואכ-ב(:
 אביר- ידי )מעשה באולימפיה אשר זום של הידוע הפסל את ובכללם הרבים,בעיני
 פעם נכנס הוא ראשו. תבנית את עליהם ולהציג ראשיהם את ולקצץ פידים(,הפסלים

 לקהל וצוה האחים-האלים שני בין לו וישב ופולוקס( )קסטור הדיוסקורים שי המקדשאל
 לבנות צוה ברומא גם לסיום". אלהי "ןפיטר בשם נקרא וגם לו, להקטיר המקדש אלהבא
 - מיחדים. כהנים עליה ולהפקיד עבודת-התמיד שם ולהקים אלהותו לכבוד מיחדמקדש
א,

 ב"קדמוניות-
 גם כי יותר, נכון שם והמספר לגיונות, שני פטרוניוס עמו לקח כי כתוב,

 על-דבר ב. - 178(. הערה 503, ראשון, חלק הגדוף, בספרו שיתר )ענן הזה כדבר מספרפילון
 מספר, טציטוס גם הזכוכית(. לעשית מאד טוב היה הזה הנהר )חול שם הזכוכיתתעשית עי גם וכמו-כן שונים, במקומות הרומי פליניוס גם ספר עכו בקרבת בליאוס או בלהנהר

 כאן, הנזכר ממנון, ז(. ה, ).151א לראשונה הזכוכית את הצידונים גלו ההוא במקוםכי
 בקשו היונים טר1יה. במלחמת שהשתתף העתיקים, כוט מלכי לאחד חיוגים במסרתנחשב
 הטבעית ההופעה הזה. הגגור תבנית את מצרים בארץ שונים )קולוסים( בפסלי-ענקיםלראות
 במקום גדול החם היה כנראה, בזמננו. עוד נכרת אינה עכו שבקרבת בככר-הזכוכיתהנפלאה
 ב"קדמוניות" מספרת הזאת הפרשה -ג-ה. לזכוכית. החול את להתיך כדי עדההוא

 בין היהודים. ובין פטרוניוס שבין המשא-ומתן בהרצאת שנוי קצת שם ויש יתרה,בפרטות
 אריסטובולוס, גם נחשבו הקיסר, מצות את ימלא שלא בפטרוניוס שהפצירו היהודים,טובי

 המעשים - לנציב. אחר-כך אגריפס אותו הקים אשר "הגדול", וחלקיה אגריפס, המלךאחי
 40. שנת סוף תת"א, ג' שנת בראשית היוהאיה

 48(. עד 41 תת"א-תת"ת, )ג' שנים שבע ש5 זמן מקיף הזה הפרק י"א.פרק

 ספר - ילדותו בימי שיזרו למאורעות - הזאת הקצרה לתקופה המחבר הקדישב"קדמוניות"
 והכניס ב(, ה, פרק עד )כ אחריו הבא הספר של אטדים פרקים ועוד י"ס( ספר )הואשלם
 - אותם. המוצאות כל ואת ישראל, דת את שקבלו חדיב, מלכי פרשת את גםשמה
 ושמונה ירחים-במקום: וששה שנים שלש )קליג1לה( גיוס שמלך בפנים, נדפס בטעותא.

 וקליגולה 'אגריפס או ד.-י-א, ק פרק ב)ספר



 ם די היחו מלחמת דות ל ותתמ

 לעמת-זאת ה. ב, י-ט, ב,קדמוניות", גם נמצא הזה המספר המתקע היוני שבמקורירחים,
 )קליגולה, ימים ושמונה חדשים ועשרה שנים שיש משל הזה הקיסר כי הרומי, סויטוניוסספר
 חדש שי הקלנדה לפני בתשיעי תת"א( )ג' 41 שנת בראשית נהרג הוא נ"ט(.פרשה

 בשעת אגריפס ותפקיד הקיסר על-רצח הספור מ"ח(. פרשה )שם, ינואריוס 24 =פברואריוס
 בספר הובא קיודיוס אל הממשלהמעבר

 -קדמוניות-
 הארצות עי-רבי 1;. - יתרה. נפרטות

 ??ם *הוא א(. ה, )י"ס, ב"קדמוניותי יוסיפוס כתב אגריפס למלך קלודיוס הקיסרשנתן
 היו אשר ושמרון יהודה כל את עליה הוסיף ועוד גיוס לו נתן אשר הממשלה אתבידו
 קלודיוס אולם הירשה. חק על-פי אגריפס קבל האלה המדינות את אביו, אבי הורדוסבידי
 לפנים, ליסניס נחלת היתה אשר מגי-הלבנון( לרגלי )אבילה, אבל את משלל עוד לונתן
 הקיסר שנתן כאן, מהמובאה יותר גאה הזאת הנוסחה הלבנון". בהר אשר הארץואת

 שנתן חורן וארץ טרכון את עליה והוסיף 1 י ת ו ב א ת 1 כ ל מ ל "כ את לאגריפסקלודיוס
 ראשית היו האלה המדינות והנה - אבותיו! נחית הן אלה גם )אם-כן להורדוס"אוגוסטוס
 לעיני היתה לא נחשת, יוחות עי שנחקקה הקיסר, פקדת קייגולה(. בימי אגריפסמלכות
 יתר בכלל אותה הכניס ולא יקדמוניות", ספר את כתיבתו בשעת גם ברומייוסיפוס
 מאד כאן קצר המחבר ן. - ולהלן. ה, י-ט, ב"קדמוגיות", שפרסם ההוא הזמן שלהתעודות

 ומהר לטרח הארך ההיסטורי המבוא לו היה כבר כנראה, כי, אגריפס, מלכות ימיבדברי
 ב"קדמוגיוה", אגריפס ממיכות פרטים הרבה לנו מסר לעמת-זאת הספר. ענין גוף אליעגור
 אשה כי מבאר, ושם ד, ה, י-ח, ב"קדמוניות", גם נמצאו אגריפס משפחת יחוסי י"ט.ספר

 ושמה בת לו וילדה )אמסה(, חמת מלך שמשיגרם בת יוטפי היתה אגריפס אחיאריסטובולוס
 פצאל )בן פצאל בת היתה קפרוס, אגריפס, המלך של אשתו חרשתן והיא יוטפיגם-כן

 אשתו החשמונאית. ממרים הורדוס המלך בת )סלמפסי( שלום-ציון מאשתו הורדוס(אחי
 יוסף )גן יוסף בת מרים היתה אגריפס(, )אחי כיקים מלך הוני, הורדוס שלהראשונה

 אלכסנדרוס בני השמרונית. מלחקי מאשתו הורדוס בת אולימפיס מאשתו הורדוס( המלךאחי
 שעזב וטיגרנס, )הצעיר( אלכסנדרוס היו גלפירה מאשתו החשמונאית( ומרים הורדוס)בן
 הצעיר, אלכסנדרוס בן השני, טיגרנס גם וכמו-כן בארמניה, למלך ונעשה ישראל דתאת
 אגריפס, מות אחרי הראשונים הנציבים על-דבר - דתו. את ועזב בארמניה למלךהיה

 כתב 48, עד 44 תת-ח, עד תת-ד טענת ששמשו אלכסנדר, יוליוס וטיבריוס כדוסקוספיוס
 ה. ופרק א פרק כ, ספר ב"קדמוניות", והאריך מאד, מעט כאןיוסיפוס

 במוצאי ההרוגים מספר את א. ו(. פרק סוף עד ג, ה, כ, )קימיניות, י"בפרק
 גיזה בהוצאת היהודים". "מלחמת ספר של הישנה ההוצאה על-פי בפנים מסרתיבית-המקדש

 מכיון אלף. שרים ע -- ג( ה, )כ, ב-קדמוניות" אלף, שללשים מגזם, מספרבא
 -- שבהם. הקטן את לי בחרתי במספרים, להפרין נטיה תמיד מרגשת אלה מעיןשבמאורעות

 אשר הנכר ובני היונים מן ברבם היו יהודה בארץ הסדרים על השומרים אנשי-הצבאב.
 גם הראו ליהודים שנאתם את היהודים. ובין ביניהם שלטה ואיבת-עולם ובקיסריה,בסבסטי
 גדולות נא13ת ועשו ושכרו ותו כי הראשוה אגריפס מות דבר בהודע להם שעשובעם-סובב

 הנכר מבני למפרע פדוס קוספיוס הנציב על צוה קלוריוס הקיסר ובנותיו. אגריפסבצלמי
 המקומות בני הצבא פקודי את ולהגלות האלה, מעשי-הנבלה על ובקיסריה בסבסטיאשר
 הבינו החיבים אולם יהודהן ארץ אל אחר צבא תמורתם ולהביא רחוקה ארץ אלההם
 משנאתם ליהודים, רבות רעות עוללו ושם יהודה, בארץ ונשארו הקיטר פני אתלכפר

 לידי והביאו פלורוס בימי היהודים את שהרגיזו הגדודים גם היו ומהם להם,הגדולה
 יצא הזה הצבא מן ט(. פרק י"ט, )קדמוניות, יהודה מארץ אותם הגלה אספינוסהמרד.
 שאחריו והנציבים זאגריפס ב( 3-רג, רן פרק ב,יפר



המ ם י ר ובאו ערותה

 המחבר לשון ממשמעות ג. - התורה. ספר את שקרע וחברו המקדש, כבוד אתעזאיש(שנבי
 בחיבים משפט ויעשות הגליל אל ילכת קומנוס את בקשו השמרונים טובי כי יוצא,יבאן

 א( ו, )כ, ב-קדמוניות" לעמת-זאת עולי-הרגיים!(. את שהמיתו עצמם, בשמריניםימינו'
 מידי הנהרגים .אחיהם דם את יגאל כי יבקשו, קומנוס אל פנו הגליי שטובי'מבאר,

 הזאת ההרצאה היהודים. לדברי שעה ולא מהשמרונים שחד יקח קומנוס אוים:השמרונים,
 היהודים צירי בראש שעמד הגדול, הכהן ן נ ה ן ב ן ת נ 1 י - לאמת. קרובה יותרהיא

 גדול כהן שהיה מי כי-אם המשרת, הכהן היה לא צור, לעיר קודרטוס הגצים אללסובאו
 א"ה(, ימגין 37-36 תשצ-ז, ג"א בשנת אגריפס, מלכות קדם ויטייוס, הנציב )בימייפנים
 את שלח קודרטוס ן. - ממשרתו. שנדחה אחרי גם יהודה בארץ ההשפעה מגדולי אחד'יהיה

 אל חא בנו ואת נדכאי בן חנניה המשרת הגדול הכהן ואת יונתן גדול כהן שהיהמי
 ו, כ, ב,קדמוניות-, קלודיוס. הקיסר למשפט לעמוד השמרונים וראשי קומנוס את וגם.רומא,
 נחשב ולא בבית-המקדו, הפקיד )כנראה, הראש וחנן הגדוי הכהן חנניה רק הזכרו.ב,
 רק אם התברר )ולא בנחשתים שנאסרו אנשיהם, עם הגדול( הכהן חנניה של כבגושם

 שם השמיט המחבר רומא. אל ונשלחו Qan1 הגדול הכהן גם או נאסרו, אליהם:הקרובים
 הכהן שיונתן מבקר, ה( ח, )כ, ב"קדמוניות" אחר במקום אולם הגדול, הכהן יונתןלאת

 היה כי שניה, ראיה ומכאן - ביהודה ינגיב פליכס את להקים הקיסר את בקשהגדול
 הקיסרו אשת אגריפינה נעזרת כי יוסיפוס, ספר ב"קדמוניות" והנה שעה. באותהגרומא
 כי עוד, להוסיף יש - במשפטם. זכאים היהודים יצאו לפגיה, חסד הצעיר אגריפסשנשא
 - ופליכם בשמרון, נציב קומנוס היה בפרק בו כי כתב נ"ך, י"ב, tAnnales בספרטציטוס
 בשפיכות אשמים היו הנציבים ושני השמרוגים, ובין היהודים בין מריבה פרצה ואזבגליי,
 רב הדינים. אחד להיות נבחר ופליכס למשפט, הקיסר אל נשלח קומנוס שרק איא;הדם,

 ג"א )בשעת ההם למאורעות ער-ראיה שהיה יוסיפוס, להרצאת נותנים דברי-הימים.חוקרי
 רצח כי לחשב, יש הבכורה. משפט את ארבע-עשרה(, בן אז היה יוסיפוס 52, -"תי"ב

 היהודים שבין והמלחמה )51(, תתי"ב חג-הסכות בזמן היה השמרונים עי-ידיעולי-הרגלים
 אחרי בחג-המצות ירושלים אי כא קודיטוס )2-51ט, תהי"ב ג"רף היתה הממדונים'ובין
 לנציב פליכס הוקם ואז )52(, תתי"ב באביב היה המשפט רומא. אל הצדדים שני אתשלחו
 הקיסר גתן 53( שנת ראשית - )תתי"ג הבאה ובשנה ועבר-הירדן, והגליל יהודה ארץ.בכל

 כלקיט את ממנו ויקח בעבר-הירדן אשר ואבק וטרכון הבון ממשית את השני.יאגריפס
 ספר ביהודה פליכס נציבות על-דבר ה. - תת"ח-48(. )משנת שנים ארבע מיך שםשהיה
 "בעצם כי עליו מעיד הוא ששם ט, ה, rH~sforiae ובספרו הנזכר במקום טציטוס גם'ינו

 סויטוניוס גם ימיוכה(". )המגיע עבד של בגסות-רוח מלכים משפט עשה ומשובתואכזריותו
 אותו והקים לפליכס רב כבוד נתן כי הזה, הקיסר עי כותב כ"ח, פרשה קלודיוס",:ב-חיי
 שלש לנשים נשא והוא יהודה, ארץ עי לנציב אותו והפקיד רוכבים ולהקות גדודים'יראש
 אנטונזוס שי נכדתו היתה האחת לנו, נודעו פליכס נשי שתי רק מלכים(. )בנותמלכות

 אגריפס המיך בת דרוסילה והשנינו )טציטוס(, מצרים מלכת קליאופטרה אהובתו'מורע
 י-ג - אוקטובר של לאידים השלישי ביום ימלכותו י"ר בשנת מת קיוריוס -הראשון.
 מאד. מדיק כאן התזכר מלכותו ימי מספר 54. שנת,אוקטובר

 פייכס שעשה הרעות על-דבר ח(. ח, פרק עד ז, סרק כ, )קדמוניות, י"גפרק
 עשה כי לנו ומסר הדבור את הרחיב ב*קדמוניות" בפרוטרוט, כאן יוסיפוס לנו ספר.יא

 את להמית אותם הסית וגם העשירים, את לנצל כדי השורדים, עם יד-אחת לפרקים,הגצים
 טציטוס עדות עיינו נאמנה וגם אכזריותו. מעשי על אותו הוכיח אשר יונתן, הגדולונכהן
 קלודיוס בימי !הנציבים ב-"מ ר4 פרק ק"מן



 ם די היחו מלחמת דות י ותתכח

-------------

.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  המעשים את כנראה, יוסיפוס, חשב גדול היותר לעין פליכס. 1ff ואכזריותו רשעו.על
 הזכרה הנציב של אהבת-הבצע השעה. מצרך מעשהו את הצדיק גם אם קיסריה, בעיףשעשה
 השליה את הנציב המית לא כי מם9ר, שם ולהלן. כ-ד, פסוק כ-ד, השליחים", ב,מפעייגם

 רצין את למיא בנחשתית, אותו ?ם רק ולנביא-השקר(, לבעלי-הנסים שעשה )כמו9ויוס
 את ג. - יהודית. היתה דרוטילה אשתו שגם היהודים, לאוהב פייכס נחשב ושם -היהודים,
 סיקריימ המיה סתם. לסטים בשם ב"קדמוגיות" יוסיפוס קרא פליכס זמן שלהמיקריים

 Slcarii חרש. רוצחי שי עקום סכין מאכלת, 5108 המלה הוראת רומית. כי-אם יונית,אינה

 "סיקריקון" בצורת במשנה גם נמצאה המיה חרש. רוצחי ביחוד רוצחים, בר"מיתנקראו
 ושודדים. רוצחים במעשי הנוגעים הענינים והוראתה: הרומית( המלה מן שנגזרה יונית)צורה
 דינאי, בן אלעזר של סיעתו בני לראשונה, המזכרים מהשודדים האלה השודדים נבדלובמה
 ונביאי-השקר, במדבר בעלי-הנסים גם וכמן-כן ואלה, אלה באמת המחבר. לנו גלהלא
 בתקופת ורב הלך שמספרם ואוהבי-החרות, מלכות-שמים חולמי שך שונות סיעות קלא היולא

 בנסים האמונה ד. - בארץ. השערוריה והחרבות הזדון כח התחזקות עם השניה,הנציבות
 גכייון- חכה הנביאים בדברי המאמין והעם זו, מלכות-רשע בתקופת מאד התחזקהובנפלאות
 התקוה עולם אל נכנסו התקימו שלא הנביאים דברי כל בדרך-נס. הבאה לגאלהעינים

 זה במעמד הגנוזים. ובספרים דניאל ספר בסוף שבאו ונפלאות נסים המון ועודהמשיחית,
 התאמרו אלה אתריהם, העם את והתעו בהלומות ששגו בעלי-הזיה, אנשים הרבהנמצאו
 שחשבו מי גם והיו הגואל, ביאת את לקרב חשבו ואלה ובארץ, בשמים מופתיםלעשות

 הזה, הנציב קדם כבר כי פליכס, בזמן התחילו יא המשיחיות המהומות לגואיים.את-עצמם

 ירושלים, אל אחד רמאי" בא 46(, או 45 - תת-ו או תת-ה ג' )בשנת פרוס קוכפיוסבימי
 )כמעשת מי-הירדן את לבקוע יעם והבטיח לנביא עצמו וקרא (Theudas), תודוסושמו
 ;ירדן. עו אחריו והלך רכושו כל את אתו לקח בו המאמינים וקהל ואלישע( אליהויהושע,
 המון והמית במלכות, למורדים בעיניו שנחשבו האלה, מאמיני-הנפלאות על צבא שלחפרום
 כאן א(. ה, כ, )קרמוניוה, ירושלים אל והביאי ראשו את וכרת בשבי לקח תודום ואתרב

 שפדות ו(, י"א, פרק )למעיה, דבריו מכלל אולם הזה, המאורע ספור את המחברהשמיט
 בקדשיו- נגעו ולא ובמנוחה בשלום העם את נהגו איכסנדרוס טיבריוס אחריו הבאוהנציב
 אלכסנדרומ לטיבריוס חשב וכמו-כן הזה, במעשה פדוס כח את יוסיפוס !שר כי אנו,שומעים
 ב"קדמוניות" ק. - הגלילי. יהודה בני ושמעון יעקב אוהבי-התרות ראשי את שהמיתלצדקה,

 כארבעת היה פייכס, בידי ההרוגים המצרי, בנביא המאמינים מספר כי מספר, ! ו( ה,)כ,
 בקיסריה היושבים )הסורוהלנים( היונים שי הטענה ז. - בשבי. נלקחו ומאתיםאלמים,
 זמן כבר אולם - העיר את בנה הורדוס אמנם נוסחה: בשנוי ז( ח, )כ, ב-קדמוניות"באה

 יהודי. רגל כף שם דרכה בטרם מגדי-סטרטון, סורית עיר מקומה על נמצאה הורדוסרב1.קדם
 סררה ואלה איה בין - הזאת. בעיר האזרחים זכיות על-דבר אפוא נחלקו והיוניםהיהודים
 עי-העליונה, היתה היהודים יד אוים הצדדים, משני גפיו וחללים העיר בחוצותמיחמה
 הפקדה, את למלא היהודים וכשסרבו תחתם, ישקוט מהם ודרש בדבר פליכם התערב אשרעד
 רכושם. את ובזזו מהם אחדים המיתו ואלה אנשי-צבא עליהםשלח

פר"
 היה קסטוס א. הספר(. סוף עד ט, ח, כ, קדמוניות, - א-ג )פרשיות י"ד

 את לבער לגו את שם הוא 62(. עד 60 )תת-ך-תתב-ב, שנים כשתי יהודה בארץנציב
 מבקר, ט, ח, כ, ב"קדמוניות", המחבר. בפי ישבח זכה ומפני-זה הארץ, מן "השודדים-כל

 על להתאונן כדי רומא, אי צירים לשלוח ליריייי נתן יהודה ארץ אל בואו אחרישתכף

 נירון הקיסר בפני שייו המליץ פליכס אחי פלס אוים בארץ, פייכס שעשה השדמעשי
 גו 1 ט ס פ 1 ס כ י ל פ ם י ב י צ נ 1ה א( י"ג-י-ד, פרק ב,)ספר



תכש ם י ר ובאו ערותה

 הקיסר, ופל וסופרו מורו בורוס, את שחדו קיסריה אזרח ם הסור ר וצ אותו. ענש,ילא
 מיהודי ושלל האלה לדברים נפתה והקיסר העיר, יושבי היהודים ריח אח בעיניו.להבאיש
 מתעתע בימיו שקם - אחד רק יוסיפוס . מס פסטוס ממעשי - האזרחים. משפט אתקיסריה
 ואת אותו הכריע והנציב הגאלה, את לו ולהבטיח המדבר אל העם את להוליך ובקשחדש
 ורצח. ישר כלה מלאה והיא בארץ המיקריים נגע פשה יעמת-זאת לטבח. בו המאמיניםגל

 למעשה. אות" וחשב המחבר לו חס ש והטובה", הכונה את בשלמות אפוא מלא לאפסטוס
 על ממנה והציץ החשבונאים ארמון על-גבי גדולה עליה השני אגריפס הקים פסטוסבימי
 יעשה, *א אשר מעשה הוא הזה הרבת כי חשבו, והעם ירושלים וטובי בית-המקדש,עבודת
 החצר את הסתירו ובזה בית-המקדש, של המערבי האולם עי גבוהה חומה הקימו,ועל-כן
 בימי-מועד. בית-המקרש עבודת על המשגית הרומאי הנציב מעיני וגם המלך מעיניהפנימית
 שלתו היהודים אך התומה, את להרוס וצוו הזה הדבר על מאד כעסו הנציב וגםהמלך
 אוצר על אשר חלקיה, ואת פיאבי בן ישמעאל המשרת הגדול הכהן את ואתם ציריםעשרה

 פופיה ספיגה מכינה. על החומה אוו להשאיר ?ירשה הקיסר את לבקש רומא אלהמקדש,
 - חלקיה ואת ישמעאל את עכגה אולם היהודים, רצון את למלא אותו עוררה נירוןששת
 כנראה, היה, הזה הדבר ח(. פרק סוף כ, )קדמוניות, רומא. בעיר - בגי-תערובוהבתור
 הדברים מספרים כ"ה-כ-ו, פרק השליחים", ב"מפעלי פסטוס. למות קרוב תתכ"ב-62,בשנת
 תתכ"א או תת"ך בשנת קיסריה, בעיר הסרסי פולוס השליח ובין הזה הנציב ביןשעברו

 ב,קדמוניות" 64(. )סוף תתכ"ה עד )62( תתכ"ב משנת שמש אלבינוס הנציב - 01(. או)60
 בבואו קי וכתב, הזה, הנציב על כאן שהוציא גזר-הדין, את הרבה המחבר המתיק ב( ט,)כ,
 להמית וצוה סדרים בה ולהקים בארץ השלום את להשיב כחותיו בכל השתדל ירושליםאל

 וקרובי הגדולים הכהנים ויתר חנניה גדול כהן שהיה מי אולם מיקריים. של גדולהמון
 את תפשו ואלה הסיקריים, את והרגיזו בארץ וחמס שד הרבו ושאול קוסתובראגריפס

 כפר- לפדות אביו את והכריחו ואסרוהו אלעזר, סופר-המקדש את גדול, כהן חנניה שלבגו
 קדם ג(. פרשה )שם, אלבינוס ידי תחת אסורים שהיו חבורתם, מבני אנשים עשרהנפשו

 העצורים -השורדים" מנהיגי את להמית איבינוס צוה משרוס לגסיוט הנציבות אתמסרי
 נפשם, פדית כסף בקבלו קלים, עוינות עי שנתפשו "השודדים* כי את ולשחרר.בבתי-כלאים

 - ה(. פרש, )שם, ורוצחים שודדים מלאה הארץ כל אולם בתי-הכלאים, נתרוקנוובזה
 ואשתו ממירנה(, מעיר רחוק )לא הקטנה באסיה קלזומיני עיר יליד היה פלורוס גסיוסב.

 למשרת הגיע ועל-ידה נירון, הקיסר אהוגת גופיה, סגינה של ירידתה היתהקליאופטרה
 את אוהבת-היהודים פופיה סבינה הביאה כן כי הנה א(. י"א, כ, )קדמוניות, ביהודהנציב
 תתכ"ה(, )ג' 64 שנת בסוף לנציב נעשה פלורוס יהודהן ארץ על והנוראה הגדולההצרה
 פרשה גירון-, ב"חיי סויטיניוס דברי )יפי פופיה סביגה מתה תתכ"ה-65( )גי הבאהובשנה
 ככל זדון מעשי לעשות יכול ופיורוס הרצועה, התרה ואז בידיו(, הקיסר אותה המיתר"ה,

 צסטיוס - ב.קדמוניות". המאורעות הרצאת את יוסיפוס כפל עד-כאן ג. - רוחו. עלהעולה
  )5נ!טחתגן טציטוס מדברי כנראה )63(, תתכ"ג ג' בשנת עוד בסוריה לנציב הוקםגלום

 אזנו הקשיבה כנראה, כי, )66(, תתכ"ו לחג-המצות ירושלים אל בא הוא ס"ה(. ט"ו,ספר
 דברי יפי ד. - אחריו. לבקר יהודה ארץ אל ונסע פלורוס מעשי על דבר-תיונהשמץ

 )הסורים( הקנים כח את ליפות כתב-פקדה קיסר נירון הוציא ט, ח, כ, ב"קדמוניות",יוסיפוס

 אולם תת"כ-60(, )בשנת פליכס לפטורי סמוך העיר בגי היהודים על-פני קיסריהיושבי
 באמצע, אוהבת-היהודים הקיסרית יד היתה ואולי - שנים לשש קרוב נעצר הזהדבר-ההדה

 ח~ - הכתג. פתשגן את להשיג הסורים בידי סוף-סוף עלתה מותה אחריאבל
 מי יש

 ופוורוס אלביגוס פסטורן ,נציבות א-ה( "ה יק ק)~ר
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 שבקרב: המצרעים כמנהג קרבן-עוף, בהקריבם היהודים את להרעים היונים התכונו כישחושב,
 היהודיפ כי היונים, חשבו המצרי מגיתון )מימי מצרעים בני שהם להם, רמזו ובזהישראל,
 בירושליפ, הראשונות והפרעות הזה המעשה מצרים(. מארץ המנדים המציעים מגזעיצאו
 הורדותי ארמון כנראה, הוא, פיורוס ין שבו המלך ארמון ןן. - )66(. התכ-ו איר בחדשקרו

 בעיני הוא גם כנראה, נמצא, העליון השוק ט. - העליונה. בעיר החשמונאים לארמוןממערב
 הזקן. (טון שם על הנקראים החקים עי-פי - העיר. עשירי מושב מקום והיההעליונה,

Porciae)(leges המקומות.. בכל רומאים אזרחים ולצלוב להלקות הרומאים לנציבים אסור היה 
- הזה בחק הנציבים הקפידו לא כמובן, גלות. עקש היה החק על-פי המהר היחידהענש  
 מעמד ברומא. מלהמות-האחים מימיביחוד

 "הרוכבים-
(e~uites) במעלתו לשני ברומא נחשב 

 פסי-ארגמן. עם ושמלה טבעת-זהב נשאו הם (senatores), חברי-המועצה הזקניםימעמד

 angusticlavia) ,(tunlcaצרים

 הגדודים,. שני פני את לקבל המשנה, בדרישתו פלורוס כונת כל ה. ט"ו.פרק
 בינתיט: שיוכל כדי ממנו, ירושלים עם דעה את להסיח רצה הוא זו. פרשה מתוךמתבררת
 וחביב. האוצר, אוו ולשלול בית-המקדש על המלר, בארמון עמו שנמצא הצבא, עםלהתנפל

 הנבלה את תשכיח מחדש, העיר אל הבאים הגדודים, ובין העם בין שתפרוץ הקטטהכי
 היר הר-הבית ואל הבירה אי שנדחקו היהודים כי בידו, הצליח יא חפצו אולםשעשה.
 הצפוד מן צדדים, משני עליהם המהנפלים הרומאים בעד לעצור כדי עד גמספרם,רבים

 הבירה, את המחברים האויבים את עוד הרסו בטחון וליתר המלך(, )חצר המערב ומן)ביזיתא(
 הר-. אל לבקוע יוכל לא הבירה את בתפשו גם כי לראות, פיורוס כשנוכח הר-הבית.עם

 הרצח, על לענש צפוי והוא הסאה את גדש כי פלורוס, הבין עכשו מחפצו. נואשהבית,
 העם. דעת את להפיס נסה ועי-כן בירושלים,שעשה

 עמ' להתאונן הקיסר אל צירים לשלוח אגריפס רצה שלא הסבה, ג, ט"ז.פרק
 למעשה-איבה- נחשב כזה דבר כי כותב, יוסיפוס בברור. לנו נודעה לא ומיד, תכףסלורוט
 אשר. גלום, צסטיום יוציא אשר עד הדבר את להחיש אגריפס רצה לא כנראה, מי?כלפי

 במעמד פלורוס עי היהודים שתיינות המר, הנסיון גם משפטו. את פלורוס, סרלמשמעתו
 ינסר. אשר עד לחכות אותו הכריח הזאת, הפרענות כל לידי הביאו ג( ט"ו, )לעיל,צסטיוס
 בצורתר אגריפס שי הנאום ד. - להרשיע. עוד יוכל ולא הקיסר על-ידי ממשמרתופלורוס

 עוד כי שחושב, מי יש להיות-. היה *שצריך כמו ונכתב המחבר, יצירת כנראה, הוא,זו
 עמי-המזרה. על הרומאים מורא את להטיל - הזה בנאום ליוסיפוס היתה אחרתמטרה

 במהדורה גם כי בידינו, ברי ויהיה בתנאי צודק, הוא הזה )המשפט ספרו אתהקוראים
 הרבוד אולם כאן(. שנמצאה בצורה אגריפס נאום את הכניס ספרו של - הארמית -הראשונה
 ובצורתו. בתכנו קרוב כאן, מסוף שהוא כפי הנאום, כי וחושבים, אחרת לדעה נוטיםחוקרים

 איש-תהפוכוה. אחד מצד היה הזה המלך מעמד. באותו שנאמרו כמי השני אגריפסלדברי
 נוצד אולם קדמוניות(, בספר ממנו המספרים הדברים עלינו עושים זה )רשםורודף-תענוגים

 בידיעת לגדיי גט בדורי נחשב הוא העולם. בהליכות פרק ויודע משכיל איש גםשני
 פנה: השייח פויוס כי מספר, ב-ג( )כ"ו, השליחים" ב"מפעלי והלכותיה.תורת-היהודים

 אגריפס, מלכי לפניך, יעמוד שזכיתי חלקי ואשרי אלה: בדברים תת"כ-60( שנת )בערךאליו
 בכל. אתה גדול חכם הנה כי היהודים, עלי שהוציאו האשמה דברי כל על להצטדקכדי

 והיה רומי העיר את רבית פעמים בקר אגריפס הדת(". )שאלות ושאלותיהם היהודיםמנהגי
 יריעה: שידע לחשב, יש ולפיכך בעיניהם. ונכבד ונירון, קלוריוס הקיסרים שגי יחפרקרוב
 אונ. דרחוקים, הגיאוגרפיים גבולוהיה את הזאת, הגדולה הממשלה הליכות כי אתברורה

 ר נ ש ה ס פ י ר ג א ם ו א ס.-נ 1 ר 1 י פ ש ו ר זג ד( ה.-ט"ז, י"ר, פרק ב,)ספר



חלא ם י ר ובאו ערותה

 על לשמור ומדינה מדינה בכל השוכן הצבא ג4ל את עריהה ומספר הרבותמדינותיה
 הנמצאות הממשיות הידיעות ירומאים. לשלם אחת כי ע5 שהוטל השונים המסים ואתהסדר,
 דברי-הימים וחוקרי והליכותיו, שלטון-הרומאים ליריעת חשוב מקור הן הזהבנאום

 כ"ז בפרק וצידון צור קדמוניות חוקרי שהשתמשו )כמו בהן להשתמש הרבווהארכיאולוגיה
 במעשה אלה ידיעותיו את אגריפס הריק באמת אם היא, אחרת שאלה יחזקאל(.שבספר
 למשל, ההיא. השעה מצרך להסבירם קצת שקשה זה, בנאום דברים נמצאו ואמנםההוא.

 ערך את מאר שהקטינה הרומאים, הנציבים על הטענות את לבטל העם, כלפיהתוכחה
 הם הרשות את יכבד שתחת היהודים, עי התרעמת עם - פלורוס שעשה הרעיםהמעשים
 מוזרה היא - עולבים שאינם נעלבים להיות ומסרבים קיים עוינות על גטרוניה עמהבאים
 קנאים היו לא שבכללם הרבים, פלורוס חללי על הגולך נסחם בטרם מעמר, באותוקצת
 היו ולכאורה הרוכבים, מעמד בני רומאים אזרחים וסוגי-העם, נכבדים גם כי-אסבלבד,
 קל יותר כונתי. הפך את ולהשיג אגריפס דברי רשם את להחליש עלולים האלההדברים
 השקפה - השקפתו פרי הספר, מחבר של מליצי קשוט בהם לכשנראה אלה, דבריםלהבין
 החרבן, קדם הרומאים ובין היהודים שבין היחסים עי ומחשבותיו - לאחור המאורעותעל

 - יה. שקדמו והרעות הנוראות כי בפניה בטלו הגדולה לפרענות המאחרת באספקלריהכי
 זרה היא מתפרץ, עבד אלא אינו צואריו מעל עלו את להסיר המתקומם המשעבד שהעםהטענה,
 וגם הרומאים, עם השלום רודפי ומנהיגיו העם טובי חוח לפי היתה בודאי אולםבעינינו,
 בנס תבוא אשר אלהים לישועת בתקוה הארץ שלטון תחת יהכנע שדרשו הפרושים,ברוח
 ממנו, ומאשרים טובים היו העם של אבותיו שאבות הרעיון, אדם. בכח ולא השמיםמן

 - כמלאכים ראשונים )"אם הראשונים הדורות את להעריץ שהסכינה היהודיה, לנשמתקרוב
 ומפרטה אשנה ימי מדברי המשלים כתמירים"(. אנו - כאנשים ראשונים ואם כאנשים,אגו

 מושכים לפנים אוהבי-החפש שעמים ליהודים, להראות כדי אגריפס בהם שהשתמש)לקידימון(,
 ייחנן- הנדוי הכהן בימי ככר היהודים. למשכילי ידועים בודאי היו הרומאים, בעיבמנוחה
 יפות, פנים בסבר שם ונתקבלו סוחרים בתור יהודה ארץ אי אהמה בני גאוהורקנוס
 העיר. למיטיבי כמעשיהם זר-זהב היהודי הכהן-הגדול לכבוד ההיכו והעם אתונהומועצת
 חלק הגדול, בספרו קירר ועלן ה. ח, י"ד, )קדמוניות, אגתוקלס הארכון בימי היההדבר
 ספר-המכבים דברי לפי במשא-ומהן, היהודים באו ספרטה בני עם בהערה(. 43, עמודשגי,

 זמן )דם המסרת-עוד ולפי התשמונאיפו ושמעון יונתן בימי י"ד(, ופרק י"ב )פרקהראשון
 ירושלים אי ספרטה מיך אךיוס צירי באו )השיישי(, הגדש הכהן חוניו בימיהחשמונאיס,

 יון ארץ אל אחשורוש מסע על-דבר המספרות הגוזמאות )שם(. היהודים עם בריתלכרות
 המושלת היתה אתונה העיר - הרודוטס. של והיונים הפרסים מלחמת ימי בדברינמצאו

 )במאה פלופוגיסוס שבטי עם המלתמה עד הפרסים על הנצחונות אחרי היוניםבערי
 יפני 480 )בשנת ליאונידס ספרטה מלך הראה הרמופייי על-יד - א"ה(. מנין -יפניהחמישית

 ביון אשר )בביאוטיה פלטוה ועל-יד מרומי-שדה, על חלל ונפל גדולות גבורות א"ה(מנין
 עם חדר ספרטה מלך אגסילאוס 479. בשנת הפרסים את פ~סניס ספרטה מלך נצחהתיכונה(

 יון שבטי ויתר האתונאים אולם מא"ה(. קדם 395-396 )בשנות הקטנה אסיה יב אלחילו
 לנצחונותיו. היה לא ושכר עליהם השנואים הלקידימיגיים קרן את לשבור יחדהתחברו
 ובזה יון ארצות כל את הכניע כי המקדוניים, גדלת את המיסד הוא המקדוגיפיליפוס
 הבוז - ואפריקה. אסיה בארצות הרבים  לכבושיו הבסיס את הגדול אלכסנדרוס לסגוהכין

 בית-תלמי מלכי ממשלת האלה. העמים שני של המדינית בשפלות יסודו ולערביםימצרים
 בארץ היושבים הנבטיים הערבים א-ה. מנין לפני השלישית הפאה מסוף מאד ירדהבמצרים
 השני אגריפס ונאום ד( ט-ז, פרק ב,)ספר



 היהודים מלחמתת1לד1תתלב

 היהודים עם נלחמו שלפגים ובעבר-הירדן, פטרה( - -הסלע" הראשה העיר יעם העתיקהאדום
 בכל עזר צבא להם ושולחים לגמרי לרומאים משעבדים עכשו היו שתים, ולא פעםלא

 קצה היה טונא( גם דונא, ימי-הבינים ש5 בעברית דנוביוס, )גם איסטרוס נהרמיחמותיהם.
 טר,נוס בימי רק ההוא. Tnrn של הגיאוגרפים הבנת לפי - מצפון הרומאים ממשיתגבול

 )רומיניה סךקים ארץ את וכגשו הזה הנהר את הרומאים עברו ע"ה( ימגין 98 שנת)אחרי

 לעמוד יכולה בריה שום אי1 הזה ינהר מצפון כי חשבו, העתיקים -היונים זמננו(.שי
 חרכיה שבארץ הגדול הקרה את נאומו במשך הזכיר אגריפס גם )הרודוטס(. הקרמחמת
 עולם-הישוב.- קצה כאן שאין ידעו, כבר הרומאים כל-פנים עי הזה(. ינהר מדרום)שהיא
 הגדול המדבר קצה עד למצרים ממערב הצפונית אפריקה ארץ כי נקראה לוב ארץבשם
 שנסע ציזר, יוליוס על-ידי הראשונה בפעם מיתה בריטניה ארץ )סחרה(. צחראהנקרא
 בימי התחיל הזאת הארץ כבוש מעמד. שם החזיק לא אך פעמים, שתי חילו עםשמה

 מעולם, הרומאים כבשו לא הקפי בכל האי את אספסינוס. בימי - מאחר בזמן ונגמרקלודיוס
 הקטנה(, )אסיה עמיה ארץ במדתם. להפריז ונטו עי-בתם גגוניו את ידעו לאועל-כן
 במספר יהודים גם ישבו הרבות בערים מאד. באוכלוסים מרבה היתה המערבי, תיקהוביהוד
 ההניוכים מאד. גדולה היתה ההיא הארץ מן יבית-המקדש התרומות ומכסתגדול,

 וטיגרן פונטוס מלך מחרדת מסלת אחרי לרומאים נכנעו השחור הים עמי ויתרוהקולבים
 בזעפו ידוע היה השחור הים אתריו. והבאים פימפיוס בימי ביחוד ארמניה,מלך
 ובישון איכסינוס( )פונטוס אורחים" "השונא הים בשם נקרא ועל-כן הקדם, בימיעוד

 קלודיוס, הקיסר בימי נשים החרכים כבוש )איכסיגוס(. אורחים" מכניס "יםסגי-נהור
 כאן שחבר ?ק:ה, בארץ לה, מצפון-מערב נמצאו הארץ ע5 השומרים הרומייםהלגיונות
 בימי נכנעו הזה, היום עד שמם ע5 הנקראה בארץ שישבו הדלמטים, איייריה. עםהמחבר

 כל אצל שוה אינו וחמשה( מאות שלש )כאן השיים של השבטים מספר קיסר.אוגוסטוס
 נעשו ויושביה הארץ שקטה אז מגי ציזר, יוליוס בימי היה "Q~t)A כנגש קץהסופרים.

 הסתפקו ועל-כן מרידות(, עוד פרצו ובלגיה, לטביה בארץ הצפון, בקצה )רק שלוםלאנשי
 העיר היא )ליאון(, לוגדונום בעיר שחנו איש ומאתים א5ף מאד, קטן במצב הרומאיםשם

 אחרי הרומאים לבני נכנעו פורטוגל, עכשו הנקראה בארץ שישבו הלוסיטנים,הראשה.
 בימי - הפירינאי חצי-האי בצפון אשר הקנטברים מא"ה, לפני 137 בשנת קשותמלחמות
 ורוס של המפלה )אחרי ריסוס הנהר ההם בימים היה גרמניה גבול אוגוסטוס.הקיטר
 שעמד הלגיונות )הס כאן הזירו  שלא לגיונות ארבעה חנו ושם אטה(, למנין 9בשנת
 כי הרומאים, לנתיני כאן נחשבו השרתים גם לקיסר(. אחר-כך שנקרא מי ויט5יוס,בראשם
 את וקבל רומא אי חרדת הפרתי המיך בא היהודים, מרד לפני שנים שלש 63,בשנת
 מס ושום בלבד, חיצוני דבר אלא היתה יא הזאת ההכנעה אמנם קיסר. כירון מידיהנזר
 הבכור סקיפיון אינו הענין ממשמעות כאן המזכר סקיפיון - לרומאים. הפרחים שלמו5א

  הצפיר סקיפיון כי-אם  מא"ה, לפני  20% בשנת זמה על-יד הניבעל את שהכה)אפריקגוס(,
  יושביה שבל אחרי  לתל-שממה, קרחחדשה העיר את שהפך  נומנטינום( גם )הנקיאאמילינוס
 הדורי. השבט מן היו בקיריני היושבים היונים - גיא-ה. יפני 146 בשנת ובחרב, באשנפיו
 על אוגוסטוס נצחון אחרי שם. התישבו רבים ויהודים ארצם, את כבשו בית-תלמימלכי

 המרמרידים הרומאים. יד החת קיריגי עם יחד מצרים ארץ נכנעה וק5יאופטרה,אנטוניוס
 ונסמונים שרטונים( )= סירטים בשם אוגוסטוס. בימי גם-כן ונכנעו 5קיריני מדרום-מערבישבו
 מאד עמק הים ושם )טונים(, קרתחדשת ארץ ובין קיריני שבין הים לחוף הארצותנקראו
 הים עד הצפונית אפריקה מערב קצה יושבי הם המורקגים או המורים לאניות.ומסכן
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תלג ם י ר ובאו ערותה

 חוף שבין הצפוית אפריקה כל היא הישוב" ע51ם "שלישית הגדולה, בארץהאטלנטק
 להם קוראים בזמננו )אתיופים(. "כושים" כולל בשם כאן נקראו ויושביה המדבי, וביןהים

 )בהערות(. ב פתיחה, ראשון, ספר עין חדיב בארץ אשר היהירים עי-דבר -"??ערים".

 ברצון ת15י ארצי שלטון כל כי ההשקפה, - הפרחים. סמיכי נכנעים היו חדיבמלכי
 - בשעתו. הנביא ירמיהו השקפת גם זוהי לפרושים. וגם לאטיים היתה ובגזרתו,האלהים

 כבר מצאו באמת שומעיו. של רגש-הדת על גם להשפיע אגריפס השתדלבלשון-ערומים
 היה )שמאי במלחמה השבת חקי כנגד להערים תחבולות הקנאים ידעת הנוטיםהחכמים
 לחשב בעיניהם היה נקל שלא אלה, ידעת כון אגריפס בשבת"(. אפילו רדתה, "עדאומר:
 הגולה ארצות בכל היהודים כי אגריפס, ש5 האיום - למלחמת-מצוה. החרות מלחנתאת
 מן רואים שאנו כפי יסוד, מחסר היה 5א בארץ-ישראל, המורדים אחיהם בענןוספו

 בארץ- החרות לוחמי כי אנו, שמדים במצדה יאיר בן אלעזר של מנאומו הבאים.הפיקים
 מובנה והסבה הרומאים, על משנשנאו יותר הגולה יהודי רב עי שנואים היוישראל
 מלחמת בשעת יהודי, מלך בתור מאד, קשה במצב נמצא בעצמו אגריפס גם -מאייה.
 הישוב, ערי ובכל העמים כל בקרב נמצאו היהודים פזורי כי אגריפס, דברי ברומאים.אחיו
 )י"ר, "קדמוניות" בספר ההוא. הזמן של מקורות בהרבה מצאנו דוגמתם חזוק. צריכיםאינם
 יותר שמת קפודקיא, איש סטרבון הידוע היוני הסופר מדברי קטע יוסיפוס הביא ב(ז,

 שם שהגיעו ובקיריני, במצרים היהודים ישובי ע5-דבר היהודים, מרד קדם שנהמארבעים
 בכל כמעט נמצאו "היהודים דבריו: ונכלל להתיהד, הארץ מעמי רבים והמריצו ממשלהלתקף

 גם נמצא כמו-כן בתוכו". שרוי הזה העם שאין בעולם, מקום למצא וקשה האדמה,ערי

 מכל אלהים( )יראי יראים אנשים יהודים היו ירושלים "ויושני ה: ב, השליחים",ב*מפעיי
 גירון שי רבו )הוא היהודים צורר מנקה, הרומאי הפילוסוף כתב גדול בצערהעמים-.
 אמנם הארצות. בכל נתקבלו אשר עד מאד, הצליחו כי היהודים, על על-ידו(, ונהרגקיסר,
 היו ביותר הצפופים האוכ5וסים - במספרם מרבים ישראל אוכלוסי היו מקום בכל5א

 ב"מיאכי העם השבעת - פרת. לנהר מעבר וגם - הקטנה ובאסיה בסוריה ובקיריני,במצרים
 אלהים" "מלאכי בודאי השני. הבית ימי בסוף היהודים אמונת את מסמנת הקדושים"האלהים
 ושל הפמליה כי-אם ט"ו-ט"ז(, ל"ו, ב, הימים, נדברי עוד שהיו )כמו הנביאים אינםכאן

 תאמר ,ואל י-ם: )ה, האלהים ובין האדם גין למתוך המלאך נחשב בספר-קהלת עודמעלה.

 עוד טעות-סופר(. כאן "המלאך* כי חושבים, יש אמנם וכוי-. היא וגגה כי ך א ל מ הלפני
 חביבה היתה זו אמונה בספר-חניך. ומה-גם בספר-דניאל, במלאכים האמונה מפתחתיותר
 אותה יצמצם השתדלו כנראה, כי, אף - אחריה נטו הפרושים גם אולם האסיים, עלבעקר
 אגריפס מדברי ח. - ממנה. התרחקו שהצדוקים בעוד - היחוד, ולאמונת הדת לטהרת סכנהמחמת
 היהודים שסרבו והוא, - הספורית בהרצאה המחבר אותו שהשמיט אחד, פרט למדים אנואלה
 י"ד, פרק, )למעלה, פלורוס שי ההיכי שד קדם עוד האם מתי? לממשלה. המסים אתלשלם
 את לשלם היהודים חדלו פלורוט יציאת אחרי או הנזכר, בסרוב קשור השד ולפי-זהו(,

המסים?
 כשדרש פסיכולוגי. בהכרח כאן באו ותוצאותיו והשפעתו אגריפם באום א. י"ז.פרק

 ועדין הנמרצות לטענותיו קשובות אזנים עוד מצא בכלל, הרומאים יד תחת הכנעהאגריפס
 את גם המלך כשהזכיר אוים המלך. לרצון ולהטותו בעם לעצור כח טובי-ירושלים בידיהיה
 מצאו ועכשו - לגמרי חלף דבריו ורשם פיה על הקערה את הפך מיד הארור, פלורוטשם

 אגריפס המיך. על רגזי שקפץ העם, כל את אחריהם למשך שעת-הכשר החרותשואפי
 של המדיק הזמן את לנו הודיע יא יוסיפוס העיר. את לעזיב והכרח העם בעינינחשד

 ס פ י ר ג א ם 1 א ונ א( י-ז, - ה. ט"ז, פרק ב,)ספר



 היהודים מלחמתתוידותתלד

 היו מי לגק באר לא המחבר ב. -- טען. חדדש לחצי סמוך היה שזה לח"הע ראוי אךהדבר,
 העסיקריים"( )או הקנאים היו שאלה נראה, ה' פרשה מן הרומאים. מידי מצדהכובשי
 מעשה במצדה הרומאי המצב רצח היה על-כל-פנים הגלילי. יהודה בן מנחם שלמסיעתו
 בבית- מקיד שהיה הגדול, הכהן ה י נ נ ח ן ב ר ז ע ל א המרד את התחיי בירושליםמרר.

 התחברות ביותר. ההשובות אחת היתה ומשרתו הכהנים מטובי אחד היה הבית פקידהמקדש.
 ויושבי המןחסים הכהנים מן רבים בלי-ספק עברו עמו כי מכריע. מאורע היא לקנאיםאיעזר
 לכתחלה היה יא איעזר בירושלים(. פלורוס רצח )תוצאות המורדים אל האמידיםירושלים

 כפרו דרשו אשר הקנאים, בידי נתפש איבינוס הנציב בימי להפך, - הקנאים, בריתמבני
 וענן ג, ט, כ, )קדמוניות, בכלא הנציב שהושיב חבורתם מבני אנשים עשרה פדיוןמאביו
 להשתמש רצינו איו הקנאים. ולחלק למיקריים איש-מלחמה היה אחר-כך גם בהערה(.למעלה
 מאנשי יאחד חנניה בן אלעזר את לחשב עלינו היה הצרפתית, המהפכה מתולדותבמשלים

 עשה ובזה הקיסר לשלום זבח-התמיד את בטל בבית-המקדש פקיו בחורה,ג'ירונדה".

 בלשון- מספר בירושלמי( גם ע-ב, נ"ו, )גיטין, בתלמוד הרומאים. עי לפריקת גדולפמבי
 אמפיקלוס בן זכריה בוראי הוא אבקולס, בן ה י ר כ ז נקרא הקיטר קרבן שמבטיאגדה,
 י* התלמודית המסרת הקנאים. ראשי אחד בתור א( ד, ד, )ספר להלן שהשר הכהניםמן
 הזאת. בתקנת-המרד חלק גם-כן הזה הקנאי לכהן היה בוואי כי היסטורי, ערך אפואלה

 שהתנגדו הגדולים, הכהנים בראש ג, - ה'. היכל אל גם המרד חדר בזהעי-כל-פנים
 בן חנניה או הכהן-הגדול, חנניה הוא עצמו, אלעזר של אביו עמד הזה, הנמהרלמעשה
 לכהן-גדול, כלקים מלך הורדוס על-ידי הוקם הוא ו. י-ב, בפרק יעיל, כבר שהזכרנדבאי,
 כהן- שום זנה שלא ]מה 59 - תתי"ט שנת עד במשרתו ימים והאריך 48, - תת"ח בשנתכנראה,
 אחריו, ותאים פיאבי בן לישמעאל משרתו את שמסר אתרי גם ההם(. גדורות אחרגדול
 ראש-המדברים חנניה היה אלבינוס הנציב בימי בירושלים. מאד מיעה השפעה בעלהיה

 עשו ועבדיו כסף, אוהב היה הוא הצם. טובי ועם הנציב עם להלוך והביןבירושלים
 אוצר אל הגרנות מן המעשר את להוציא כדי ובעלי-זרוע, חמסנים מיני כל עםקנוניה

 עשו כמוהו אחרות. הכנסות להם היו שלא הפשוטים, הכהנים חק את גזלו ובזהאדוניהם,
 הכהנים את וקפחו וחמס שד ירושלים את ומלאו ההם בימים הגדולים הכהניםגם-יתר
 מהם נהרו כי פלא, ואין הגדולים, לכהנים האלה הכהנים שנאת מובנה זה מצדהעניים.
 התקיפים אחיהם ומידי הרומאים מידי להושיעם אותם שהבטיחו הקנאים, מחנה אלרבים
 עיניו להעלים יכול -לא ולנושאיה הגדויה שכהגה יוסיפוס שרחש הכבוד כל עםיחדו.

 ב- ט, כ, ב"קדמיניות-, ושרק כחי בלי אותם ותאר נדבאי גז חנניה של המגניםמהמעשים
 )פסחים, בבריתא האזכר נדבאי בן יוחנן הגדול הכהן הוא זה חנניה כי שמשער, מי ישד.

 שצוחה הצוחות על-דבר עממית אגדה היא הזאת הבריתא ע"א(. כיח, כריתות, ע"אונ"ז,
 כרסו וימלא פינקאי של תלמידו נדבאי בן יוחנן וינגס שערים "פתחו וביניהן:העזרה

 אל כבוד של יחס כאן אנו רואים - הזה שבפתגם הסטירי העקץ כל עם שמיס"מקדשי

 כפר איש וליששכר עלי לבני שעשתה כמו העזרה, אותו גרשה שיא הנוכר, הגאיהכהן
 הזה, הרעבתן הגדול הכהן של יח-האכילה על נפלאות ספרו הזפת הבריתא מפרשיברקאי.
 בעל- זקן הרומאי, לשלטון קרוב אדם בתור בעזרה. נותר נמצא לא ימיו שכל אמרו,ועליו
 אחד הגדול הכהן חנניה כמובן, היה, גחל, עשיר גתור וגם הליכות-עולם ויודענסיון

 אלעזר, בנו ובין בינו גדול נגוד צמח ועכשו ירומאים, שיום הדורשת המפלגהמראשי
 קמחית, בן יוסף היו בירושלים, אז שנמצאו הגדולים, הכהנים שאר הקנאים. עםשהתחבר

 הכהן תאופילוס, בן ומתתיה גמליאל( קעו גמלא בן יהושע דמנאי, בן יתשע חנן, בןהנן
 הראשונים ומנהיגיו "מרד מ הק פרק 4שפר



תלה ובאוריםחירות

גדול, לאסון הקיסר יחיי הקרבן בטוי את וחשבו בשלום רצו כלם המשרת,הגדול
 חנניה, בן איעזר למעשה הפרושים גם התנגדו עמם יחר מאד. קשות תהוונהשתוצאותיו

 לנגוד זכר נשאר בתלמוד מתוצאותיה חששו וגם המקבל המנהג כנגד שהוא דבר בו ראוכי
 נ"א. )גיסיה אבקולס בן זכריה ובין הפרושים( )החכמים "רבנן" שבין המחיקת בספורזה

 בן שמעון רבן ובראשם בית-הלל, מתלמידי היו האיה שהפרושים לחשב, הראוי מןע"א(.
 בית-שמאי מתלמידי אנשי-המעשה הפרושים היו לעמת-זאת בן-זכאי יוחנן ורבן הזקןגמליאל
 יותר קרובים בבית-המדרש( חרב ונעצו גרון בן חזקיה בן חנניה בעלית שהתאספו)אלה
 לגרוס: עלינו חזקיה בן חנניה במקום כי גרץ, יה,שערת יסוד אין גפ אם הקנאים,אל

 שאבי במרוש, הודיענו יוסיפוס )כי המירדים ראאש איעזר והוא חזקיה, בן חנניה בןאלעזר
 חננית בן שמעון היה מי לדעת, אין ד. -- נדגאי(. בן והוא הגדול הכהן חנניה היהאלעזר
 שזהו שמשער, מי יש ואנשי-שיומם. הקנאים נגד עזרתו לבקש השונא פלורוס אלשנשלח

 להלתם אחיו נפש זעום הרשע לפיורוס הזה האיש קרא ולפי-זה .-- הגרוי, הכהן חנניהבן
 נודעו כבר אגריפס המיך קרובי וכוסתובר 'טאול לקבל. קשה זו השערה אבע. בןבאחיו
 פוחזים גדודי על-ידי איבינוס הנציב בימי בירושלים 'טעמו והחמס ה11ד ממעוטיינו

 נהפכו עכשו ד(. ט, כ, )קדמוניות, טובי-העיר חשבון עי להעשירם בכסף להםשנשכרו
 מבית- הוא גם היה אנטיפט ירושלים. שלות ולדורשי השיום לעמודי האלה הגסיםהחמסנים
 שתי הזה בספר הזכר ועוד הנזכרים, קרוביו משני לטובה נבדל במדותיו אולםהורדוס,
 גם כנראה, היה, הרוכבים שר דרויש - ד(. ג, ד, סטר להלן, ענן מזהו )על-דברפעמים
 בארץ בשעתו הורדוס אותם שהושיב פרת(, נהר מעבר )הבאים הבבליים היהודים מזרעהוא

tT~anאת להם נתן וגם שם, היושבים הרבים בני-הנכר בפני ממשלתו את שיחזקו כדי 
 חשוב היה הוא האיה. הבבליים מזרע בודאי, היה, יקים בן פיליפוס ינחלה. בתיראעיר
 שלמה פרשה לו הקדיש יוסיפוס והגולן. הבשן בארץ צבאותיו ומפקר אגריפס בעינימאד
 עם ישבה אחותו גם גמלא. במבצר ישיבתו על-דבר שם וספר )י"א(, יוסף" "חייבספר

 ירושלים אל אגריפס חיל ביאת ה. - א(. פרק סוף ד, )להין, הזה במבצרמשפחתה
 התחזק הקנאים ובין חנניה( )ביחוד הגדולים הכהנים בין הנגוד מלחמות-אחים. לידיהביאה
 השוכן הרומאי והגדוד אגריפס חיל עם יחד התחזקו העם וטובי הגדולים הכהניםמאד.
 - הזאת מלחמת-האחים הבית. מהר ואנשי-שלומם הקנאים את לגרש ובקשובעיר

 בפרשה להלן הבא מהחשבון שמתבאר כפי החלה, - ברומאים הגדול המרד בשעתהראשונה
 מכונות, שניט ארבע נכומר, )תתכ"ו-06(, אב יחדש השביעי?( )או השמיני גיום וז',1'

 המקדש, חצר אל וחדר העזרה חומת את לנגח איי-הברזל את טיטוס ששלחקדם
 לבו שם יא פרענוח, בהם שהכפיה הימים את להטעים אהב אשר יוסיפוס, כי הדבר,נפלא
 מדיניים לצרכים באספות-הקדש להשתמש הרבו ואוהבי-החפש הקנאים ן. - הזה.לדבר
 את המוער בשעת תמיד הרומאים חזקו ועל-כן אחרים(, ובמקומות א, פרק למעלה, למשל,)עין
 חשדנות לידי הביאה הדתית ההיכל ונקדשת המדינית המעילה )בבירה(. בירושלים אשרהמצב
 - מחדש. לבנותו נתנו ולא בית-ההקדש יחרבן גדיעבד ששמחו הרומאים, מצדגדולה
 עמד שבראשם ירושלים, מיקירי אוהבי-החרות בידי המרד הנהגת היתה הראשוניםבימים
 שהתיחסה המיקריים, הקיצוניים, הקנאים אליהם ניון אחר-כך חנניה. הגדוף הכהן בןאלעזר
 ובעלי- נקשים אנשים היו ברבם כי ובפחד; באיבה אלעזר של סיעתו כנראה,אליהם,
 יחד, אותם חבר להם המתנגדים בפני ההכרח הרשש. לבעלי נמרצים ושונאיםזרוע

 העליונה העיר את יעזובשהכרח אגריפס, חיל על נצחון לידי הביאה הזאתוההתחברות
 הרומאי הגדוד נמצא ששם הורדוס, ארמון מצודת אי - המלך חצר איולהמלט
 הראשונהזמיחמת-האחים ג-ו( י"ז, פרק ב,,ספר



 ם די היחו מלחמת דות ל יתתלד

 מרחוק האלה הרומאים כנראה, עמדו, )עד-עכשו בירושלים פ5ורוט שהשאירהו)הקוהורטה(
 הקיצוניות, הסיעות לגדלה עכשו עלו ומהפכה, מרידה בכל כמו אולם, האחים(.למלחמת

 בדעת, המישבים את נצח הגס ההמון התכלית. א5 המביאים אמצעים משום נבהלושלא
 חנניה בית ושד. הריסה מעשי לירי הביאה העשירים אל העניים של המעמדיתוהשנאה
 העם. של הגדולה השנאה מזבח על לקרבן נפלו ובירניקי אגריפס וארמנות הגדולתכהן

 לפי שמים" "מיכות של טעם מגוחן היה 5ה שגם חברתית, מהפכה לידי הביאההמרידה
 משכו הזה בדבר החובות. יהפקעת כונה הארכיונות שרפת הקיצוניים. הקנאיםהשקפת
 הפרץ את להרחיב הוסיפו אולם - בחובות השקועים וכל דית-העם את הקנאיםאליהם
 מן ידיהם את ומשכו האלה המעשים ממני גבהיו העם טובי בעלי-הרכוש. וביןשביניהם
 רק ה"סדר". אוהבי הרומאים, יעזרת עיניהם את נשאו ובמסתרים - תחתם ושקטוהריב
 והכרח המורדים עם להשלים דרך מצא יא מאד, תבשייו את שהקדיח הגרוי, הכהןחנניה
 גדולים. סכסוכים בהכרח עכשו קמו לוחמי-החרות בקרב גם אולם המלך. צבא עםלברוח
 וכל אביו, נפש את גם לחציי יכול ולא השפעתו, את לפי-שעה הפסיד חנניה בןאיעזר
 אגריפס חיל ע5 הנשתין אחרי ז. - והמיקריים. הקיצוניים הקנאים לידי עברה המרדהנהגת
 מאחור. עליהם ויתנפל בידם שימחה מי עוד נמצא לא כי הבירה, על להיחם הקנאיםפגו

 ראשית ה, - ינו. התברר לא - אגריפס חיל אנשי או רומאים אם - הבירה מגני היומי
 אפוא היה מנחם למעלה(. )1!ן ב' פרשה של הפתיחה כפל א5א כנראה, אינה, זופרשה
 הנשק את להם ולקחו שם, הרומאי המצב את ושחטו מצדה את שכבשו הקנאיםראש
 לפי )בתורה(, גדול" "חכם שהיה מי הגלילי, יהודה בן היה הוא במבצר. הורדוסשטמן
 בשנת היתה ובהערה( א ח, פרק למעיה, )עלן הגלילי יהודה שהופעת מכיון יוסיפוס.דברי

 למיסד בן-זקונים ביי-סמק מנחם היה שנה, כששים עברו הזה המעשה ובין ובינה rn~a למנין6

 כתר- נושא אדם כלומר, -חכם", בשם נקרא מנחם גם הרוחני. ומנהיגה כת-הקנאיםשי
 הקנאים נקרב ליוכבד יו עמדו ומדותיו וחכמתו יחוסו בעל-מעשים. זאת עם ויחדתורה,

 אנשי בין פרוד להקים עלה בידיו מאד. בן-חנניה אלעזר השפעת את ויהחלישהקיצוניים
 נתן הוא הנכר. בני הרומאי, הצבא אנשי ובין הבשן, מארץ יהודים שהיו אגריפס,צבא

 לבדם נשארו והרומאים הבשן, ארץ אל בשיום וישוב העיר מן בשיום יצאתליהודים
 הגדול הכהן חנניה את הן - הזה הדבר את מנחם עשה היהודים מאהבת יא הורדוס.בארמון
 תתכ"ו ג, אלול בז' יוסיפוס, דברי לפי נעשה, חנניה הגדול הכהן ?צח ט. - לטבח!הכריע
 הכהן ייונתן פליכס נציבות בשית כן עשו כבר כי כזה, ממעשה פחדו יא הקנאים)66(.

 לשונאי בעיניהם שנחשבו וקרוביהם, ידידיהם את גם להמית היה מהר שיטתם לפיהגדול.
 הום, רב עי שנוא היה חנניה הגדול הכהן ו(. א, ד"ח, )קדמוניות, המדיניתהחרות

 נושא בשתתו הנרצח היה הן כי בירושלים, גדולה התרגזות הזה הרצח עוררומכי-מקום
 בני כל גם כי-אם בלבד, וטובי-העם אוהבי-השלום רק לא - גיותר! הקדושההמשרה
 לשופט שם עצמו והקים עיר-הקדש א5 שבא בן-הגליי, מנחם, על מאד התמרמרוירושלים

 והקנאים בן-חנניה אלעזר השתמשו הזה הטבעי בנגוד גחל! כהן שהיה מי מרצח נבהלולא
 המרד. הנהגת את ידם מתהת הוציא אשר המסכן, ממתנגדם להפטר כדי בימינו,המחזיקים

 בקרב מריבות-אחים לידי להביא בידם שעיה ושמחו, בידו עזרו שבירושליםאוהגי-השלום
 הרומאים. עם ברית-שלום ויכרתו ואלה אלה את יחלישו זה שעי-ידי וקוו החרות,יוחמי
 ואת החכם את ולהמית מנחם אנשי את לנצח הצליח ירושלים ועם אלעזר סיעתבידי

 בשם ולסיעתו למנחם המחבר קרא לא והקודמת הזאת הפרשה בכל כי נפלא,מתי-סודו.
 א(, ח, )פרק ז' בספר שמענו זאת לעמת סתם. שמורדים" "שודדים", כשם רק"מיקריים",
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חט ם י ר ובאו ערותה

 יוסיפוס משתמט לוחמי-ההרות של השונים בכנויים -מיקריים". הם האלה הקנאיםכי
 בקרב השונות המפיגות חלקת על-דבר ברורות מסקנות מזה להוציא ואיןבערבוביה,
 ביתושיים, המנהיגים לראש חנניה בן אלעזר שוב נעשה מנחם רצח אחרי י. --המורדים.

 על-ידי ביתו ושרפת ומשפחתו אביו רצח וגט הקנאים וטל הנוראים המישים גםאולם
 לצד בחשאי הדברים את ולהטות המרד מן להואש אותו העירו יא הקיצונייםלוחמי-החרות

 שרשים המדיני השחרור רעיון הכה עד-כמה מבהק אות .כאן הוי הרומאים. עםהשלום
 הסיקריים תעתועי אפילו כי -- הצעירים, בקרב ביחוד בירושלים, היוטב העם בקרבחזקים
 חנניה בן אלעזר וגם החרות, אוהבי כל נשתוו לרומאים בשנאה להחלישה נקז עצרו5א

 את לחלל התיר התורה, במצוות להקפיד צריך היה מיטפחתו ומסרת מעמרו שלפיהכהה
 ימים כמה אתם! הכרותה הברית את לחלל לבבו את ?רב וגם ברומאים, הנקמה לשםהשבת
 נודע יא העיר- מן האויגים שארית את לוהבי-החרות בערו אשר עד באב ט"ו מיוםעברו
 צסטיוס נלחם כבר תשרי בראשית הרי כי הרבה, הימים ארכו לא עי-כל-פנים נברור.לנו
 על רשום במגלת-תענית 5וד. העיר את לכבש הספיק הטפות בחג כי הגייל, בארץגיוס
 מיהודה רומאי -אתנטילו אלול: יעז ועל וירושלים", מיהודה דימתנאי *אתנטילו סיון:כ"ח

 כי בידינו, יצא חנניה, בן אלעזר למעשי מכון האחרון המאמר כי נחשב, אםומירושלים".
 ליום-זכרון, שלו הנצחון יום את וקבעו כחו את ןשרו בית-שמאי( )זקני החכמים מןרבים
 אחרי שקרו הרבים המאורעות זמן מאד יצטמצם על-ידי-זה אולם בו. להתענותשאין

 הבא. הפרק בתהלת המפרטים הזה,המעשה
 אשף ה-הודים שהמיתו ביום בו שקרה בקיסריה, היהודים ךצח א. י"ה.פרק
 היונים בראות כי המרידה. ויל ישרה תוצאה היה הרומאי, המצב שארית אתבירושלים
 ישטן לעמוד יוסיפו לא והרומאים בפלורוס, היהודים שנבאשו בקיסריה היושביםהסורים
 היהודים )גלות בקרבם היושבים היהודים עי הרעה מחשבתם את למלא מהרו נקמתם,למעשי

 שלהם, בית-הכנסת העתקת רק כנראה, היתה, לא - ה, יעד, פרק לעיל, המזכרת כרבתאאל
 איש אלף עשרים רצח הזה, הנורא המאורע את פטר יוסיפוס היונים(. אותו טמאואשר

 תמיד יוצאים היו שעד-עכשו היהודים, נסו אם אותנו, הודיע ולא מועטות במליםמישראל,
 בקיסריה החונה הרומאי הצבא גם כי מובן, נפשם. על לעמוד היונים, כנגד רמהביד
 האמורא גם יצא ומשם בקיסריה, חדשה יהודית קהלה צמחה מאחר בזמן -ביריוניים. ממיתי על כעסו מרב הזאת העיר יהודי דם את פיורוס שהתיר אחרי הזה, במטבח ליוניםעזר
 אשר ליהודים, לסמל-שנאה נשארה הזאת העיר אולם יוחנן. רבי תלמיד אבהו, רביהידוע
 הנזכר אבהו רבי ישראל! אוכלוסי את ושכלה ארץ-ישראל גבול את שהסיגה תמיד,זכרו
 היתה והיא החולות, בין יושבת שהיא ם, ו ד ת-א ב י ר ס ק זו - תעקר "ועקרון עליה:דרש
 "קמרי דעתו: גלה אחר חכם ע"א(. 1, )מגיה, י:נים' בימי ל א ר ש י ל ה ע 1 ק ת ד תי

 חרבה תאמן! אל - שתיהן ישבו תאמן! אל - שתיהן חרבו אדם: לך יאמר אםוירושלים,
 אם החרבהן אמלאה שנאמר: האמזן - קסרי וישבה ירושלים חרבה ירושלים, וישבהקסרי
 שעשו הנקמה, מעשי על יוסיפוס דברי )שם(. זו" חרבה - זו מלאה זו, חרבה - זומלאה

 לא כאן הנזכרות מהערים אחת אפילו כלי. מדיקים אינם שבארץ-ישראל, הינים בעריהיהודים
 על עומדות בתור מחדש ברבן האלה הערים נפרטו ה' בפרשה - היהודים ע5-ידינהרסה
 האלה המאורעות אחרי מאד קצר שזמן לדבר, וראיה - עזה העיר נחרבה לא בודאי -תלן

 העיר לא ואף 88(, עמוד ו!, שירר, עין למא-ה.  75-09 ובשנים מפגעות זו עירהטביעה
 צבא אחדים חדשים אחרי לשלוח היהודים הצרכו יא הרי כך, היה שאלמלי -אשקלון,

 גדולה, היתה יא האלה בערים השרפה גם ב(. פרק ג, ספר יהון, )עין בה להזהםגרוי

 והפרעות ןהמרידה א( י"ח, ט--ה--מרק '"1, פרק ג,ספר



 היהודים מלחמתתולדותתלח

 עצרו 5א אולם לערים. מסביב אקור המקומות את רק והחריבו באש היהודים שלחוכנראה,
 ימי מראשית עוד גדולה היתה ליהודים הסורים שנאת ב. - חומותיהן. את להרעישכח

 לקבל מהם רבים נמנעו לא ואף-על-פי-כן - יותר קדומים מימים ואולי -החשמונאים
 )(9זע0(!י08ל]( "מתיהדים- גם היהודים מלבד סוריה ערי בכל נמצאו על-כן ישראי. תורתאת

 פעמים כמה שהזכרו הגוים", מקרב ה' "יראי בשם גם שנקראו גרים-למחצה גדול,במספר
 הגרים- בקרב הז"י. נדברי שהובאו הסידי-אמות-העולם הם הם ואולי האונגייונים,נספרות
 המאורעות הנצרות. תורת את שם להפיץ רחבה בקעה פולוס השליח מצא האיה5מחצה
 המרד שנת של באיום היהודים, מרידת על-דבר לשמועה סמוכים היו בודאי, כאן,הנזכרים

 ויצאו נשק חגרו ובעבר-הירדן בגליך בירושלים, היושבים היהודים וגם 66(. קיץ תתב-ו,)ג'
 המעשה ג-ד. - הנכרים. של והכפרים הערים על ולהתנפל אחיהם דם את לנקוםבגדודים
 הוא המחבר. שי הדרמטי יחוש ענין ששמש מפני באריכות, כאן מספר בבית-שאןשהיה
 הוא המחבר: של הכללית להשקפתו מתנגדת כאן המבטאה ההשקפה אלהים. מוסר כאןראה
 חרפות עליהם להמטיר נלאה שלא אחיהם, כנגד היונים עם ברית שכרתו - ביהודיםרואה

 מפני-זה דוקא אחים. ברית שהפרו בוגדים - והמוררים והלסטים ה*שודדים" נגדוגדופים,
 הרומאים היו כשלא מעשה, לו נזדמן כאן פיויוס. יוסיפוס נשמת לחקר מאד חשובה זופרשה
 רגשותיו על כסה ולא לבבו, עם אשר ככל לדבר רשות בידו נתנה ועל-כן בדבר,נוגעים
 פחות יא המחבר שנא בארץ-ישראל היושבים הסורים היונים את כי אנו, רואיםונטיותיו.
 לנו ספר שלדם בערים, ביהודים פריות על המחבו. מספר פה ח. - הקנאים.מששנאופ
 בני ההיסטורית! בהרצאה דיוק חסר זה א(. פרשה למעיה, )עלז נהרסו או נשרפו כיעליהן,

 מועטות שנים כעבור ומציקים לאויבים להם נהפכו היהודים, על עכשו שהגנואנטיוכיה,
 או נואר, של הרעים מעשיו על-דבר הספור 1. - ה(. ופרק ג פרק ז, ספר להלן,)?2ז
 בארוח, לעיר גלום צסטיוס אל שנסע בשעה במלכותו לנציב אגריפס אותו שהפקידנרום,
 הכתוב מן כל-צרכו. מובן אינו ta~v פרשה יוסף", בשחיי וגם מרבה, במדה סתוםהוא
 יוסף" ב"חיי בלבו. היו תועבות שבע כי אף לגר, או ליהודי נואר שנחשב קצת, נראהכאן

 של קיסריה היא אגריפס, של הראשה !העיר יושבי לסורים להחניף רצה כימבאר,
 הים, שפת שעל בקיסריה אשר מהסורים פחות יא היהודים את שונאים שהיופיייפוס,

 נואר בלב תקוות נתנו וגם היהודי אגריפס ממלכם ?חיצו היהודים מרד לרגלי כיוקוו
 הבבלים היהודים במעשי למזמות-רשעתו סכנה הזה האיש ראה כנראה, למלך. להםשיהיה
 הוא שטן. במחשבת עליהם ובא אקפתנה(, בשם זו עיר נקראה יוסף- )ב*חיי בתיראיושבי
 קיסריה. אל בדרך בלאט להמיתם ופקד אתם, אשר מנשואי-הפנים שבעים אייו לקראצוה

 המבצר את להחריב המורדים ראו -מה ממשרתו. אותו הסיר לאגריפס, הדברכשנודע
 על- - לנו נודעה לא הסבה הרומאים? מירי אותו כבשם אחרי הירדן, בערבות אשרקפרוס,
 אלכסנדריה אזרחי היונים ז. - הרומאים. בפני למשגב אחר-כך להם שמש לאכל-פנים
 פניו את לבקש אמרו הנראה, כפי - נירון-קיסר אל צירים ישיוח בכונה לאספת-עםקראו
 הקיסר שעשק הידיעה, אליהם הגיעה אשר אחרי אזרחי-העיר, זכיות את מהיהודיםלקחת
 בארץ- היהודים מרידת כי להם, משחקת עכשו היתה השעה קיסריה. יהודי זכיות אתהזה

 את גם יהביז קל מפני-זה הרומאים. על בני-הגולה אחיהם את גם השניאהיוראל
 ופתאם שנים מאות בשלוה זו בעיר שישבו אלכסנדריה, יחורי של הגדולהההתרגזות
 המחבר רצה הקודמת ונפרשה זו בפרשה ה. - והחברתי. המדיני מצבם בהתמוטטותהרגישו
 יוייוס טיבריום באלכסנדריה, הרומאי הנציב של הנוראים מעשיו על סנגוריה במקצתללמד

 חנ!שים רצח על צד-זכות שום ימצא יכולים הקוראים אין כי - בידו, עלתה ולאאלכסנדרוס,

 ה הגול ביהודי עות ר!פ ה - א "ה פק קשי



תלש ם י ר ובאו ערות"

 לבקש עלינו הסבה את הסדרים. על המשגיח הרומאי השליט מטעם אלכסנדריה יהודיאלף
 מי באלכסנרריה, היהודים ראש בן בעצמו שהיה הזה, הנציב של המיחד במצבכנראה,
 לעשות היה צריך ועל-כן - זהב בית-המקדש שערי את וצפה לעמו נאמן יהודישהיה

 הרומאים. שלום את רק דורש והוא חפצה ונפש נאמן בלב עמו את שעזב לדבר,פמגי

 הנוראה ההועבה את הזה המומר עשה - ליהודים גמשא-פנים אותו לחשד יבואו שלאכדי

 הפילוסוף שדודו מצרים, של במטרופולין היושבים ליהודים כמוהו עוד היה שלא ~nauוהכין
 הקיסר כסא לפני היונים עם בריבם להצדיקם כדי לפנים, בכפו נפשו את שםפילון

 עליתו ההגיוני. הצד מן מחור אינו הקודמות ובין הזאת הפרשה בין הקשר ט. -קליגויה.
 אלול(, בחדש עוד )ואולי תשרי בראשית המאחר לכל החלה יהודה ארץ עי גיוס צסטיוסשל

 כי המתגר, של הכבושה התוכחה יסוד הוא מה בירושלים. המורדים נצחון אחרי קצרזמן
 יוסיפוס התרעם כנראה, להתמהמה? עוד רצה יא ביהודים הפרעות עי-דבר שמעי אחרירק

 היהודים, בעניני מירושלים, פלורום צאה אחרי הכף לכרמלה, התערב שלא גלום, צסטיוסעי
 גם היה באמת השלום. אוהבי וליהודים בצרה הנמצא הרומאי לגדוד עזרה שלחולא

 לטענות כראוי לבו את שם לא כי בירושלים, שקרו במאירעות האשמים מראשי אחדצסטיוס
 יתבע פן הזה, הנציב פחד ולפיכך הפסח. בחג ירושלים אל שסר בשעה פלורוס, כנגדהעם
 תלה, הלז אשר בעוד - בפלורוס האטריות כל את לתלות והשתדל למשפט, הקיסראותו

 בירושלים העם שלב ידע, כי אף עזרה, לו לשלוח מהר ולא בצסטיוס, הקלקלה אתכנראה,
 מסמר את המשת. את לתקן בבואו הזמן את הנציב אחר כי גזר, יוסף גם והנהסוער.
 ההם בימים על-הרב היה הרומאי הלגיון בקרוב: לשער אפשר גיוס עמו שלקההצבא

 שהיתה בסוריה, החונים הלגיונות (auxllia). חיל-העזר מלבד אנשי-צבא, אלפים ששתבן
 ד, אניים, )טציטוס, במספר ארבעה היו הפרתים, גבול פרת, נהר עד המגיעהמדינת-הספר

 הלגיונות אחד לכל איש אלפים ועם שלם לגיון עם ימיחמה יצא הנציבה(.
ששה עמו לקח ומיבד-זאתהיגיינות, בחורי איף שנים-עשר עם לאמר,הנשארים,
איש. אלפים לששת קרוב -רוכבים להקות וארבע חיל-עזר )קוהורטות(גדודים

 חיל את אייו משך הרומאיהצבא על נוטף רומאים. אנשי-צבא היו איהכל
 אלפים מחמשת יותר וביניהם במספר, איש אלף כארבעה-עשר העוזרים,המלכים
 איש, אלף ושנים שקשים למספר גלוס צסטיום 11י הצבא הגיע לפי-זהרוכבים.
 נשמטו אלה תבות )שתי 1 כ ע ל א צסטיוס בא הזה החיל כל עם הצבא. עבודתמלבד
 בארונו. בני ביחוד סוריה, מערג רבים עוזרים אליו נאספו ושמה בפנים( בספרבטעות

 שפת לארך מסעו את להמשיך מהר הגליל, ארץ על לפשט צבאו את צסטיוס ששלחאחרי
 הגליליים מרדו יהודה, ארץ אל צסטיוס הגיע כאשר יפו. אל פנה ומשם קיסריה, אלהים
 הרצח י. - סוריה. ערי חלוצי ברבו - שם שהשאיר חיל-המצב את ונגפו צבאובערף
 חנינה תת לבלמי שעוררם היהודים, כנגד הגדול כעסם על מוכיח ביפו הרומאיםוהעשו
 בגליל, צבאו את היהודים שנגפו המגפה על-דבר צסטיוס כשמוע י"א. - ולזקנים.לנשים
 אין עצמון. הר ייד היהודים עם נלחם וזה גלוס, צסניוס פקדת תחת חדש חיל שמהשלח
 כי-אם צפת, בקרבת ג'רמק, ג'בל בשם עכשו הנקרא ההר הוא הגליל, הרי בכל הגבוהזה
 ימעלה שנוכרו המערות, אל כנראה, נמלטו, המוררים כאן. כמבאר צפורי, בקרבת אחדהר

 ד(. ט"ז, א,)ספר
 הראשונה גמחצית היו בגליי צסטיוס מלחמות כי יחשב, הראוי מן י"ס.פרק

 הגיע לוד אל א. - 65(. שנת ספטמבר-אוקטובר )בחדש תתכ"ז ג' שנת תשרי חדששל
 חדלה לא לרגל העליה לרגל. ירושלים אי העיר יושבי כשעין פידוח, חג בעצםצסטיוס

 ם ו 5 ג ס 1 י ט ס צ ס ו מ ל 1זפ א( י"ט, - י"א. - ח י"ח, פרק ב,)ספר



 היהודים מלחמתתולדותתמ

 את איש יחמי "ולא הכתוב: בדברי העולים בטחו כנראה, ומלתמהן חרום בשעתגם
 )ואולי הקנאים חכמי לרם התירו ובודאי רגלים, עולי מלאה היתה ירושלים ב. -ארצך".

 פני את 15דם רב בהמון יצאו והם בשבת, באויבים יהלחס בית-שמאי( תלמידיגם
 היה הדבר אחור. להסוג הכרחו אחר-כך אך רבה, מכה בהם והכו הגבעה אלהרומאים
 צסטיוס התמהמה ימים שישה בשמיני-עצרת(. או סכות, בחול-המועד )כנראה,בשבת

 ראשי את לתפש היהודים הספיקו ההיא ובעת חורון(. בבית בטעות: נדפס )בפנים ה ע ב גב
 לאגריפס, להחניף המחבר רצה כנראה, ג. - בית-תורון(. )במעיה חייו בערףההרים

 הקשה בדרך ההרים ראשי את היהודים הפשו כאשר לרומאים. נפשו מסירת אתבהראותו
 כאן שנקראה בגבעון, ועליון(. תחתון בית-חורון דרך )היא ירושלים אי מלודהמוליכה

 שאול, בימי הפישתים יהושע, בימי האמורי )כמו רבות, פעמים ישראל אויבי נגפו שבו מקום, -גבע
 עברה שבה הדרך, נסגרה כי בסכנה, הרומאים נמצאו פעמים(, המכבי יהודה בימיוהסורים
 בגבעה התמהמה צסטיוס כי לחשב, צריך צסטיוס. יחיל נשקף ומחסור ורעב הצבא,כגורת
 אל במתינות מחנהו את העתיק ואחר-כך )הפרברטיוס( תשרי 5"דש כ-ה או ב"רעד

 יפול והמאסף שורותיו את יפיץ פן להזהר, היה שצריך הרבה, העמוס הצבא מסעצופים.
 צסטיוס בא ואם-כן יומים. או שלם יום נמשך הרומאים, בערף הנלחמים היהודיםבידי
 תקום לב5 זהירותו, מפני גם-בן - ימים שלשה עם וחנה תשרי ב"ו-כ"ז בערך צופיםאל

 את וכבש ירושלים, על להיחם עלה לתשרי השלשים וביום ומאחור. מפנים מלחמהלי
 )ולא מצפון-מערב העיר ע5 עלה צסטיוס עגיה. מהגן היהודים שנואשו החדשה,העיר
 החדשה העיי היתה לפיכך מיוד(, ולא משמרון-שכם, שבא טיטוס כמעשהמצפון,

 יגלה יב5 העיר, את צסטיוס שיכבש רצה לא פיורוס מימיני. העליונה והעירלשמאלו,
 כדי גדולה, למרידה מעויו בכל פלורוס כון יוסיפוס, דעת לפי מאד.- רפה היה המרד כיהדבר
 ו, י"ב, פרק למעלה, הנזכר כנראה, הוא, הזה יונתן' בן חנן ןן. - תועבותיו. כל עללכסות
 ובנו -יונתן - חנן" ובנו וחנניה יונתן הגדולים הכהנים "את במקום לתקן שם ישואם-כן
 כבוש-העיר יום וכנראה, ימים, חמשה ירושלים חומת את הרעיש צסטיוס חנניה". ואתחנן

 חשון, ה' הוא הששי, וביום בכיי, ועד חשון ד' יום עד - אם-כן בחשבון, תשרי( )ליהחדשה
 דברי לפי - ברוחם נפיו שהמורדים אחרי יד, באפס הר-הבית את יכבש בידו עלהכמעט
 צסטיוס מנוסת ז. - הרומאים. לפני העיר שערי את לפתוח בקשו השלום ואוהבי -יוסיפוס

 אותו ת5ה לחנם ולא מאד, מוזר מעשה היא הר-הבית ע5 השתרר שכמעט בעעחבה
 בברור. לדעת אין הטבה את עושים. הרומאים ראשי היו כך 5א אלהים. בגזרתיוסיפוס
 מוזר, יותר עור מאחוריהם. העומדים היהודים מפני מאד פחדו דהרומאים הלחם "!לכנראה,

 שכס, דרך א5 פנה ולא בא, בה אשר המסכנה הדרך את יו לבחיר הרומאי הנציב ראהמה
 המחבר העיים בודאי בית-חורון. מדרך יותר ארכה גם ואם סכנה, בחזקת כי-כךשאינה
 על הצפונית הדרך את שכגרו במדינה, אשר היהודים המורדים ממעשי חשוביםפרטים

 המחרת ביום יצא ומשם צופים אל צסטיוס בא ההוא ביום עוד כי לחשב, צריךהרומאים.
 אגפיו משני וגם אחריו רדמו בירושלים אשר והקנאים גבעון, או גבע אל חשון()ו'

 שרבים אחרי חשון(, וז' )ו' ימים שני גיוס צסטיוס התמהמה בגבע היהודים. עליוהתנפלו

 אל מגבעון הדרך ה. - אחריהם. הרודפים היהודים בחרב נפלו חילו ואנשי צבאותיומשרי

 אל המוליכה הנקרה מתחילה עליון מבית-חורון אולם למדי, ישרה היא עליוןבית-חולון

 קרוב רק הוא שארצח בית-תורון(, )מורד הזאת הצרה והדרך ההר, בשפוע תחתוןבית-חורון
 הספיקו ופה לוד, ובין ירישלים שבין הדרך בכל ביותר המסכן המקום היא אחד,לקילומטר
 להעמיד היהודים הצליחו כמעט הזה הקטן בשטח צד. מכל הרומאים את להקיףהיהודים

1DQ'יק ק 'w"v הרומאים ומפלת גיוס,פולמוס א-ל 



תמא ובאורים"ערות

 בט;- אל נמלטו ובחשך הרומאים, לעזרת הלילה בא אלמלא -- גלוט, צסטיוס חיל כלאת
 ז" בטעות: )בפנים ט -- תחתווהחורון

 בבית-חורון המחנה את לבצר הרומאים הספיקו מת,
 הזמן מן מצודה מעין שם נמצאה כי אפשר לנו. נתבאר לא - בלילה שמה שגאואחרי
 עוברת אגטיפטרס עד תחתון מבית-חורון הדרך גם ירושלים. אי במסעו גלום שםשעבר
 נפל כי ומה-גם אתריו, הרודפים היהודים מפני הרומאי המצביא פחד ועי-כן הרים,בקרב
 כל את והשאיר המנוסה את להחיש צוה וצל-3ן בהם, שהיתה המגפה אחר צבאו אנשילב

 למספרים מתאים - )דיוס( מרחשון לחדש השמיני - היום פרט לאויביו. לשלהמכינות-המלחמה
 המגפה יום הוא בית-חורון, אל צסטיוס מנוסת ליום הפונה זה 3י נחשב, אםהקודמים,
 דרך מנוטתו את המשיך וביום-המחרת מרודמיו להתחמק הצליח הבא ביילההעקרית,

 למנין 65 שנת באוקטובר התחילה לנירון שתים-עשרה שנת - יפו. אל כנראה,אנטיפטרס,
 היהודים הכו שבו מרחשון, בחדש )שנגמרה הזאת השנה בתקופת הזה הדבר היה אם-כןאיה.
 צסטיוס(.את

 היה לא יקים בז פיליפום בי למדים, אנו הזאת הפרשה מן א. עשרים.פרק
 )לעיל, מירושלים בשלום ויצאו מנחם עם הברית את שכרתו אגריפס, יי אנשי-הצבאבסוד
 צסטיוס, מפלת אחרי היתה לא פיייפום מנוסת כי מבאר, )י"א( יוסף" "חיי בספר ח(. י"ז,פרק
 אולם להמיתו, רצה מנחם - בחיים, מגחם עוד שהיה בשעה לה, קדם אחדים חדשיםכי-אם
 וביום ימיט, ארבעה התחבא והוא ממות, פיליפוס את הצילו מאנשי-שלומו אחדיםבבליים

 כאן יש גמלא. אל ופנה מירושלים וברח ראשו על נכרית פאה בשומו התחפשהחמישי
 על ונאמן ;בית-הורדוס( המלוכה ממשפחת שהיה מי אנטיפס, רצח - גלויה. סתירהאפוא
 היו שלפנים אגריפס, קרובי וכוסתובר שאת - ד-ה. ג, ד, ספר להלן, מספר הצבור,אוצר
 שנת בראשית גירון התגורר ששם )יון(, אביה ארץ אל עכשו כשיחו בירושלים, החמסניםמראשי

 על מספר הרומאי טויטוניוס - מעניש. צסטיוס את ולהציל פלורוס עי לפגיו להתאונן67,
 עליהם התשי שאשר dPraepositue הנציב את המיתו כי ד(, פרשה אספסינוס, )חייהיהודים
 הידיעה הגשר. את ממנו ושילו אותו גרשו קונסול, שהיה מי בסוריה, אשר )לגטוס(המשנה
 היהודים המיתו אלו הדבר, את מעלים יוסיפוט היה לא שבודאי מכיון נאמנה, אינההזאת
 לנו נודע לא הגדול, המרד לידי שהביא מי פלורוס, של סופו על-דבר כזה. גדולגיר

 המחבר כלל לא בדמשק היהודים רצח את ב. - ענש-גלות. ניגון אותו ענש כנראה,כלום.
 הזה המאורע שהיה ראיה, מכאן הקודם(. בפרק )שנפרטי ביהודים שהיו הרציחות יתרבתוך
 שדבקו הגוים נשי מרחשון. באמצע כי-אם תשרי, וראשית אלול בחלש 5א - בזמןמאחר

 אלהים* "יראית הנשים על-דבר מספר ככה החדשה". *הברית בספרות גם הזכרובדת-ישראל
 מלאו האלה הנשים נ(. )י-ג, השליחים" ב"מפעלי הקטנה( )באסיה פיסידיה של אנטיוכהבעיר
 כמו-כן ובר-נבא. פולוס השליחים את משם לגרש העיר בני את והעירו היהודים רצוןאת

 )כ11ם: תסל1גיקי שבעיר יראות-האלהים היוניות הנשים על-דבף ד( )י"ז, שםהובא
 הנצחון אחרי היהודים. מרד ימי בדברי המכריע הוא תתכ"ז מרחשון יודש ג. -סלוניקי(.

 ברית את לקנות עכשו יכלו השלים אוהבי הרומאים. בעיני היהודים נבאשו צסטיוסעל
 רבם יכלו לא הזה ולדבר וגלל, הל הלך שמספרם לוחמי-החרות, בדם רקהרומאים
 שני מצד בתוצאותיו. האמינו לא כי אף למרד, ידם את לתת הכרחו בררה מאיןלהסכים.
 לקחת הרומאים, שלום את לבקש עד-עכשו שנטו טובי-העם, השתדלו מדוע גם-כן,מובן
 את יכון וגם ודעת בחשבון הדבר את לעשות יכלו הם רק כי המרר. הנהגת אתבידם

 טובי-העם, כי יחשב, )אין הרומאים עם ברית-שלום לכרות ידם תמצא שבהשעת-הכשר,
 כמעשה משיחיות, בתקוות ושגו בשכרון-הנצחון גם חלק לקחו למרד, ידם את עכשושנתנו
1De)ק יק כק ק - ג - ח  המרד והתחזקות גלוס "פ5ת " 



 ם די היהו ת מ ח מל דות ל ותתמב

 היה בירושליק  ממשלת-העם לראש שנבחר ה  ו י גר ן ב יוסף בנסים(. המאמיתםהקנאים
 ף יום בן גריון הוא שהוא ספק אק ירושלים, מיקירי כנראה, אוהבי-החפש, מראשיאחד

 הוא אולי הקנאימג על-ידי אחר-כך )נהרג א ה וים, ט, ג, ד, בספר אחר-כךשהזכר
 לגריון נהפך כנראה, הוא, שגם התלמוד, מאגדת הידוע גרען בן נקדימון שלאחיו
 ספר )להיה תנן בן היה הגדוי הכהן חגן ה י-ק בפרק כאן ניקומדסג )או ניק1דמוסבן
 המיקריים על-ידי שנהרג הגדול הכהן יונתן של ואחיו גדול, כהן גס-כן שהיה ט(, ג,ד,

 גרוליט, כהנים כשמונה ממנה שיצאו רמה, משפחה בן היה הוא גג י-ג, פרק)למעיה,
 המשפחה האונגליונים, בספרות וגם מקומות, בכמה היהודים" "קדמוניות בספרס?זכיים
 מלחישתן, לי אוי מבית-חנין, לי )אוי "בית-חניך בתימוד נקראההזאת

 ע"א. נ"ז, פסחים, -
 הזאת המשפחה אבי הרומאים(. השלטונות באזני היהודים על *לוחשים" שהיו נראה,מכאן
 הוקם שת( )או שתי בן באונגליון( שמו הוא )6תתג-זה חנה או חנין, אוחנן,
 - תשס"ו ג' )בשנת גליה ארץ אי ארכלאוס הגיה אשי אחרי קויריניוס, על-ידי גדוליכהן

 טיבריוס על-ידי שהוקם גרטוס, הנציב ימי עד במשמרת-הקדש ושמש א-ה(, למנין6
 א"ה(. למנין )15-14 תשע-ה או תשע"ד גי שנת עד לאמר, א-ב(, ב, י"ח,)קדמוגיות,

 שנה רק כהן והוא אביו, בחיי חנן בן אלעזר את גדול לכהן גרטוס הקים קצר זמןאחר
 הגדול הכהן חתן שהיה שם(, (Kajaphas. הקיף יוסף את קצר זמן אתרי ושוב )שם(,אחת
 מראשי ואחד בחיים חנן עוד היה יוסף כהנת בימי י-ג(. י-ח, יותנא, )אונגליון,חנן

 של האונגליון מסרת לפי הנוצרי, ישו נשלח ואליו העם, ובהנהגת בסנהדריההמדברים
 להוציא הנקיף יוסף הכהן-הגדול אי ואחר-כך ולדרשו, יחקרו כ"ד(, פסוק עד )שם,יוחנא
 שנת )למשי, יחדו האלה הגדולים הכהנים ישני השנים את מונים שהיו מי ישמשפטו.

 הגדולים הכהנים שני על נמנתה 29-28, תשפ"ת-תשפ"ט, ג' היא טיבריוס ימלכותחמש-עשרה
 הנציב שבא עד במשמרת-הקדש ימים האריך הקיף יוסף ב(. ג, יוקא, אונגליון, והשקף,חנן
 זה לכהנים-גדויים והקים תשצ"ו-36( ג"א )בשנת ארץ-ישראל אי ויטליוס בסוריהאשר
 מתתיהו תאופילוס. ואת לעיל( )הנזכר יונתן את הגדוי, הכהן חנן בני שני את זהאחר
 כאן הנזכר הצעיר, הבן וחנן הראשון, אגריפס בימי גדול כהן היה יחנן הרביעךהבן
 ונדחה תתכ"ב-02( ד' )בשנת אלבינום הנציב בימי חדשים שישה גדולה בכהנה שמש -ולהין

 האחרון, הגדול הכהן והרומאים. אגריפס הסכמת בלי דיני-נפשות לדין נועז אשר עלממשרתו
 זאת כל עי )ציז חנן(. )בן תאופילומ בן מתתיהו היה השני, אגרימס עי-ידישהוקם

 האלה הכהנים מלבד ז(. ט, שם, אי ט, כ, דן ו, י.ט, גו ה, שם, גו ד, י*ה,בקדמוניות,
 אדמה, פרה נשרפה שנימיו גדול, כהן ה(, ג, )פרה, ~(:ף בן אליהועיני במשניות עודנזכר
 בן אליהועיגי בטעות( - )אם-כן יוסיפוס לו שקרא הגדוי הכהן שזהו חושבים, החקריםורב

 ה, י-ט, ב"קדמוניות", בית-קתרוס( זו משפחה נקראה ע"א, נ"ז, פסחים, )בתימוד,קנתרס
 המאשרים, האנשים לאחד שתי( קבן הגדול הכהן חנן את יוסיפוס חשב על-כן -א.
 ספרה לעמת-זאת א(, ט, כ, )קדמוניות, גדולים כהנים כלם היו בניו וחמשת שהותיען

 בעוד ע"א(, מעז, לזומא, גדולים כהנים כים שהיו קמחית, בגי שבעת עלהבריתא
 את מסרה שהבריתא מכיון קמחית. מבית גדולים כהנים שני על רק ידעוניוסיפוס
 שאצל בעוד אשה, לשם "קמחית" השם את חושבת )היא רחוקה משמועה כנראה,הדברים,
 דעת לפי קמחית. בבית בית-חנן את החליפה כנראה, הנה, זכר(, שם הוא מלמיתוס"יוסיפוט
 את הגדול הכהן חנן העביר ה, בציון סז15101א etc. Pales~ne de בספרודרנבורג
 קדם שנה כארבעים למא"ה(, )30 תש-צ לשנת סמוך ה*חנויות" ז.. הגזית מלשכתהסנהדריה
 נשבת, בבריתא שהזכר כפיהחרבן,

~lffD 
 רב* בשם ובתלמוד ע"א( מ-א, סנהדרין, ע"א,

 חנן בן חנן החדשים שנהיג"העם " ק קהו



תסג ובאורים"ירות
- -

 נקראו ועל-כן ע"ב(. ח, זרה, )עבודה סדר-עולם(, )מחבר אביו בשם יוסק רבי בןישמעאל
 בית- חרבן קדם שנים שללש חרבו האלה והחנויות ן חנן בני "חנויות בשם גםהחנויות
 גדולה מצבה נבנתה הגדול הכהן הנן מות אחרי -- בירושלים. מריבות-האחים בשעתהמקדש,

 פשפחת לוח )עלן ו. ב, י"ב, ה, בספר כאן, הזכרה והמצבה לירושלים( )מחוץ קברועל
 חנן על זאת שמענו ובפרוש הצדוקים, ע5 חנן משפחת נחשבה כנראה, -- הספה. בסוףחנן
 אביר- שהיה )שסג ב"קדמוניות" הזה האייש על ספר יוסיפוס א(. ט, כ, )קדמוניות, חנןזבן
 ב( וק ד, )בספר כאן לעמת-זאת ,יחד, יוקח .5"טג--שהיה )פרשה יוסף" וב"חיי ואכזר;5ב
 הסתירה ההיל. את עליו לגמור יכול ולא מאד מאירים בקוים תמונתו את המחבר 5גוציר
 איש נפ5איס, כשרונות בע5 אדם חנן בן חגן היה עד-כל-פנים מאר. מוזרה היא"זאת
 בעל הרבים, לבות אל מם5ות ומוצא רוח-ההמון את המבין אדם ורב-פעלים, חזקרצון

 בחירתו כי אף בירושלים, הלאמית הממשלה בראש אותו הקימו האלה הכשרונות כלזרעת. בהשכי הצבא ע5 עלתן מפקד משמרת גם ימלא היה יכול בשעת-הדחק נפלא.בשרק-נואם
 היתה,יראש

 בודאי
 נשנא וביחוד של; באהבת-החרות האמינו שלא הקנאים, רוח למרת

 בן אלעזר כמו - מחפתי ונכוו הקודמים במאורעות שם להם עשו שכבר הקנאים, ראשיעי
 - כהנים. ממשפחת הוא גם שהיה גלוס, צסטיוס את שנצחו הקנאים מראשי אחרממעון,

 מהנציבים שלשה יכל-הפחות כהנים". *ממשלת מעין להקים בקשה בירושלים הממשלה(4.
 כנראה, כי-אם, הגדולים", הכהנים ומן היה לא צפא בן יהושע כהנים. היושהקימה
 עם יחד אדום ארץ א5 הזה האיש נשלח כאן, המחבר דברי יפי גדולים. כהנים-ממשפחת
 אותו ושלחה ממנו יהפטר שבירושלים החדשה הממשלה כנראה, )שרצתה, חנניה בןאיעזר

 והוא בטבריה האזרחים ראש צפיא בן יהושע יזכר 4 פרשה הבא, בפרק והנה המדינה(..אל
 שעמד אגיי(, בשם נוסחאות שנויי עוד )ויש שפט בן יהושע ז, ט, שלישי, בספרהנקרא
 נפל וכנראה גרומאים נלחם שם וגם טריכי אל ברח ואחר-כך בטבריה לוחמי-החרותולראש

 לא והמחבר האחרונה, בפעם כאן הזכר חנניה בן אלעזר אחד* איש זה ואוליבמלחמה.
 )5מע5ה, גלוס צסטיוס עם במלחמה הצטין עבר-הירדן איש ניגר סופו. היה מה"וריענו
 א. ו, ד, ספר - הקנאים בירי מותו וע5-דבר ב, ג, ספר להלן, עוד עליו ועין ב(,.י*ט,
 בית-גוברין, אדורה, )מרשה, ארץ-יהודה של הדרומי החלק כל נקרא ארום ארץבשם

 שנשלחו הדבר, נפלא ועל-כן באוכיומיה, מרבה היתה לא הזאת הארץ בית-צור(.חברון,
 בימי שנכבש הר-אפרים, ח5ק עם יחד וירושלים מצפון יהודה ארץ ראשי-צבא: שלשהשמה

 ע5-ידי נחלקה ך, ל מ ה - ר ה בשם והתלמוד המשנה בספרות הנקרא הואהחשמונאים,
 יריתו(: עם הירדן בככר המיתד הפלך )מלבד פלכים לשני בירושלים הודשה'הממשיה
 )עקרבתא ועקרבתא והמזרחי-גופנא ויפו(, ואמאוס לוד )עם הים חוף עד מאמנתהמערבי
 שרי-המדינות שישת על-דבר ד(. ג, ג, ספר יהין, עין ושמרון. יהודה בין הגבולהיתה
 הגדול הכהן ובן חנניה, בן איעזר אחי )אולי חנניה בן ויוחנן מנשה שמעון, בןיוסף

 - ב. פרק ג, ספר למטה, עוד הזמר האסי יוחנן הזה. בספר יותר שמענו לאהנהרג(
 מוסיפון( המאחרת היהודים שנמסרת אלא הזה, הספר מחבר הוא ו ה י ת ת מ ן ב ף ס וי

 בגליף שר-צבא שנעשה עד חייו קורות ועי-דבר א, פרשה יוסףק *חיי בספרו מתתיהובן יוסי פרט אבותיו לבית יחוסו את בירושיים. הממשלה ראש ן, 1 י ר ג ן 3 ביוסףהתחלף
 שבכלל( )הבצורה הגליל מערי לאחת כאן נחשבה א 5 מ ג העיר ולהלן. ב פרשה שם,עין
 בעבר-הירן, א(, ד, ספר למטה, )עלז הגולן באר? הוא כאן הנזכרת א ל מ ג מקום כי.)אף

 עד נחשבה הזאת העיר כי בהערות, א, פרשה ח, פרק יתעלה, בארתי כבר"צפוני.
 בשם ן, ל 1 ג ב אשר הזאת העיר יליד כת-הקנאים מיסד יהודה, גם נקרא ולפיכך"גליל,

 מתתיהון בן יוסף החדשיות זמנהיגרהעם ג-ה ק 4שי



 היהודים ביהמתהולדותתמד

 בבריתא הנזכרת היא גמלא, ושמה ממש בגליל עיר גם נמצאה באמת והנהשהגלילי".
 הישנה ועדפת גוש-חלב של וחקרה צפורי של קצרה כגק בן-נון( יהושע מימי המסרת,יפי חומה" המקפות הערים )כלומר: חומה ערי "בתי על ה ט, ערכיה המשנה, דברי אתהמבארת
 בעבר וגדור בגליי *גמלא לאמר: וירושלים", ואונו וחדיר וגדורוגמלא
 לבין שבגליי גמלא בין להבדיל ידע האמורא ורבא ע"א(. ל"ב, ערכיה )בבלקהירדן"
 בהר החוקרים, דעת על נמצאה, שבגייי גמיא ע"ב4 )שט, אלצות בשאר ש אגמל
 )?2ז צור ומגבול ייטני מנהר רחוק לא העליון הגייל בצפון .ג'מלא ג'בל עכשוהנקרא

 111זא5150ת0א aesch. fUr .ט .א80ח1550וע .א Judenh בכה-ע קיין ש. הד"ר של מאמרו זהעי

 עדותו עלינו נאמנה אוים החדש. במחקר ערבוביה לידי הביא הזה הדבר 139(. עמוד1917,
 אשר העיר היא שבספרו גמלא כי ב, א, ד, ספר ויחלן, יזו הסמוכה בפרשה יוסיפוסשל

 גמלא היתה )ואויי בספריו מקום בשום יוסיפוס הזכיר לא י י ל ג ב ש א ל מ ג אתבטלן.
 חז"ל בספרות הזכרה יא שבעבר-הירדן גמלא ולהפך היהודים(, לגבול מחוץ ההם בימיםזו
 הגיאוגרפי(.- בפרושה טעתה שהבריתא אלא זו, לגמלא רמזה שבערכין המשנה כי נאמר לאקאם
 שהיתת זו מעין שבעים(, )של גדולה סנהדרין דבריו, לפי יוסיפוס, הקים הגליל בארץה.

 א, )סנהדרין, יותר ולא כ-ג בנות לשבטים" *הסנהדראות היו המשנה דין על-פיבירושיים.

 ה, ח, א, )ימעיה, בגליל מיחדה סנהדרין היתה בבר הרומאי הנציב גביניוס בימי וכו'(.א
 שהקים שבעה, של בית-דין - שבעים. של כנראה, ד(, ה, י"ר, בקדמוניות,וביתר-ענין

 תז"ל,- מספרות לנו נודע שיא משפטי, מוסד הוא הגליל, מערי גזת בבל מתתיהו בןיוסף
 הזכרה, צלמון( )או: ן י מ ל צ וכו'. 1 פרק ג, ספר להלן, עין ת פ ד 1 י על-דברן.

 aeogn zur Beitrage .ט aeschichte קלין עין ו(, ט"ז, יבמוה, ט1 ד, )כיאים,במשנה

GalilEarsעכשו: כבול, מעיר רחוק לא התחתון בגליי והיא 89-87, עמוד 1909(, )ייפציג 
 ב"חיל אולם במשנה, המזכר כפר-עכו שהוא חושבים איפו-יש כפר סלמה.כ'רבת

 - ישנה בהוצאה )לעמת-זאת כפרת-קומוס כאן: היא הגרסה נינה, בהוצאת י"ז, פרשהיוסף",
 הוצאה שם, יוסף-, ב"חיי - ף ג י ס ל"א. ז, ג, ספר להין, עלן - ה פ י עיוז. וצריך כאן(,כמו

 מקום, בור- הר-ת בלתי-נודע. מקום כיל. נמצא לא שם גיזה ובהוצאת סיגי'יקנה:

 ח. .א, ד, ספר ימסה, עוד ע2ן ד(, )שופטים, סיסרא עם ישראי במלחמת הגליי שבטיאספת
 בנחלת. אנטיפס הורדוס עי-ידי נבנתה ה י ר ב ט א. י, ג, ספר להלן, ע2ן - י כ י חט

 ספר יוסיפוט רמת. הישנה העיר חרבות עי - היהודים מסרת לפי ים-כגרת, שפת עלנפתלי

ב"קדמוניות-
 ישנים, קברים מקום על - קצהה לכל-הפחות - העיר שנוסדה ג(, ב, )י"ח,

 ועמי אכפסוף ורק ממנה ההרחקו ואניני-הדעת מתים, לטמאי יושביה החזקוויפיכך
 אלה בדברים אולי שם. התישבו שפלי-יוחסין ויתר ספק-עבדים, שהיו וקבצנים,הארץ

 יוסף".. "חיי בספרו גם המבצבצת לטבריה, השנאה היא השורה, את יוסיפוס שנאתקלקלה
 בארץ-הגליל ת ו ר ע מ ה התלמודית. בממרות גם הזכרה טבריה של המקום טמאתאמנם

 נקראו עי-כז 5ךוי' יכפר סמוכות שהיו )ב(, שם ומבאר ד, ט"ז, א, בספר ימעיה' כברמזכיי
 - א ר ב כ ע )?5-5ל(. r?e Beltrage ע"ז ל"ז. יוסף", בטחיי הארבלים" של .המערותגם

 tW~Y ב"ה, דף - ח. פרק ערובין, )ירושלמי, בתלמוד גם הזכרה ת. פ צ בקרבת העליוןבגליל

 אשר !בנה )כשם למניה ל"ז, יוסף", ב"חיי - ת י נ ב י או ת י נ מ י קרוטועין(.בדפוס
 ויהושע, נפתלי גחלת שי הצפוני שבגבול העתיקה ל א נ ב י העיר שזוהי חושביםבשקלה(,
 אבנית, או בנית כירבת עכשו: - יבנאל בשם שבשפלה קבנה גם נקראה וכמו-כן ל"ג(,י"ס,
 בהוצאת מרון-בפנים 70(. עמוד sancta ,Loca בספרו Thm~e לצפת צפונה אחתכשעה
 שטד שנמצא )מירון(, צפת בקרבת הידוע המקום ,שנק1ד(!ול', ל"ז: יוסף., יב-חיי 4(ק~31,ניזה:

~DO)
 בגייי מתתיהו בן יוסף1מעשי ד-ה כ, ב,



תמה ובאוריםהערות

 הגולן שבארץ ומוגני סיליקיה על-דבר עחאה בן שמטן רבי קבר המסרח,יפי
 יוסף*, "חיי עלן סוגנה, ושמו בגליל מקום עוד היה אמנם א. א, ד, יהלה??ז

 או העליון בגליל אם פרש ולא ה, ר ב ג מ ריס עשרים רחוק שהוא מבאר, )שםנ"א-נ"ב
 בנין על-דבר - י(. פרשה )שם, גוש-חיב על החנפיו ויושביו היו(, גברה שתי כי"תחתון,
 בנה כי מוכח, שמשם ל"ת, גם י יוסף-, ,חיי עלן בן-לוי יוחנן בידי גוש-חלב'חומת
 על-פי ולא - יוסיפוס כנגד להשגב מבצר לו שיהיה כדי דעת-עצמו, על החומה אתיוחנן
 הוא נפרז ישן( בכיי-נשק מזינים כלם אלף, )מאה בגליל יטף חלוצי מספר זה. שלו-צונו
 של יתרה נחת-רוח יוסיפוס דברי חוקרי רואים זו בפרשה ז. - החוקרים. רבבעיני
 זכיותיו. סאת את וגדש בגליי שעשה הגדולים הדברים על לעצמו טובה שהחזיקהמחבר,
 להלחם הגליייים את שלמד מתפאר, יוסיפוס במספר. מדת-בקרת כאן לנהוג עלינושודאי
 במריבות טרוד יוסיפוס שהיה בשעה - אחת רני על געשה הזה הדבר וכי הרומאים,כדרך

 שנשלחו הלירים ועם וסיעתו מגוש-חלב יוחנן ועם וצפורי ופריכי טבריה בני עםיבסכסוכים
 טכסיסי- את לדעת יכיל ולא איש-צבא היה לא בעצמו יוסף ממשרתו. להורידומירושלים
 בצבא יפנים ששמשו יהודים, לעזרה לו עמדו אולי הנסיון. מן הרומאים שלהמלחמה
 בדיני שזלזלו עברינים, ורק הרומאי, הצבא אל מהכנס נמנעו האדוקים )היהודיםהרומאים
 אגריפס. בחיי או רב( היה לא אלה ומספר - מקום 09 מצאו מצוות, ובשארהשבת
 ברבם מתתיהו בן יוסף צבא ואנשי במלחמת-התרות, חלק מלקחת השתמטו הגדולות.הערים
 יפי - שהסכינו ומרי-נפש, נקשים ושאר ופליטים בורחים דית-העם, בני רק כנראה, היו,.לא

 - מוסרי חנוך להם לתת השתדל יוסיפוס הרבים. ואונאת וגזל גנבה לדרכי - עצמועדות
 לעת בעליי נראה הזה חנוך-המלחמה של הערך אוים הזה. הדבר על לעצמו טובה.והחזיק
 הרומאים פני את לקדם נועז לא יוסף שאסף הגדול החיל וכל הארץ, אל אטפסינוסבוא
 את סותר אלף( )ששים אנשי-הצבא מספר ח, - המגצר. ערי אל ונמלט מרומי-שדה.על

 ארגעים- כי להחליט, עיינו המחבר, עם ידקדק נרצה ואם ו, פרשה בסוף שהובאהמספר
 לח המלחמה בשעת כי יחסיים, האלה המספרים כל היו נכלל הכלים". על ,ישגואיף
 הקורא. לקוך החלוצים כל.חשו

 טחיי דבריו ובין כאן מגוש-חלב יוחנן על יוסיפוס דברי בין א. כ"א.פרק
 היה יא בן-S7v שיוחנן - לפי-תמו כמסיח - ספר שם סתירה. יחיי יש י, פרשהיוסףן,
 את העיר וגם ם, לו ש ה - י פ ד 1 ר מ 1 גוש-חיב מטובי אחד כי-אם בתחיה, ושורדעגי
 ורק אתם, אשר אוהבי-החרות רה את ולבצור הרופאים עם הברית את ישמור עירובני

 או גוש-חלב, בני את הצרים יהודים אם התבאר, )ולא הסמוכות הערים בניכשהתקבצו
 יעירו יוחנן קנא חומותיה, את והרסו באש אותה ושלחו גוש-חלב על ועלוגני-הנכר(

 עירו חומת את בנה וגם נקמות, בהם לעשות עירו שונאי על ופשט אנשי-חיל גדודואסף
 ואוהב מודע יוחנן היה כי יוסיפוס, ינו הסביר ל"ח, בפרק ושם, מבראשונה. גדולימשגב
 - המחבר כתב י"ג, ג, ד, ספר להלן, וגם - גמליאל בן שמעון רבן הפרושים למנהיג.ישן
 כתיבת בשעת כי שמשער, מי יש נדיביכ. סגני יוחנן אהיה - גפייטת-הקולמוסכאלו

 8חד עוד והמחבר הרומאים, במאסר בחיים יוחנן עוד היה היהודים" *מלחמת אתיוסיפוס
 בקיריני הקנאים משרידי אחד ליוסיפוס שעשה כמו - הרומאים בייני יו יזיק פןממנו,
 וכזב, שקר לרודף אותו לשים וביחוד גגנותו, ידבר הרבה ועל-כן - ג( יקא, ז,ההלן,
 בשעה אולם למפרע. עדותו את לפסוי כדי מעטה-אמת, דברי-נבליו כל על לשיםהמבין
 ועל-כן יוחנן, מת כבר א-ה( ימגין 96 לשנת )סמוך יוסף" .חיי ספרו את יוסיפוסשכתב
 המחבר, עי סנגוריה לימד הרוצה אך האיקית. דמותו את למעט ימחבר לרך עוד היה5א
 מגוש-חלב ויוחנן מתתיהו בןףוסף א ו-ח.-כ"4 ק 8ק ק4פר
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 והזעם הצער עוד היה היהודים* "מיחמת את שכתב בשעה ידבר: אחר טעם ימצאלכל
 עשרים כעבור השורה. את קלקלה )עי-דעתכן החרבן לחיבי המחבר ושנאת הדש, החרבןעל
 עגרה בלא מגוש-ת"ב שחנן עי לדבר נח עצר ולפיכך במקצת, קנאתו יגרה כברשנה
 אנשים בתור מאד, מטמנים היו הגוים, שבערי הפרעות מן שנצלו הפליטים,יתרה.
 מנהלתמד אותם שהטרידו וליונים-הסורים, לרומאים הגדולה ושנאתם ומרי-נפש,נקשים
 הגליל, עשבי את והכריחו המרד שבעסת השאיר עכשו הי הם רגשותיהם, יתר אתכבשה
 עי- מהספור ב. -- נקמה. מהם ולקחת ברומאים להלחם הכנסת-אירחים, מצות בהםיטקימו
 שלמרות יוצא, )66--67(, תתכ"ז ד' הגשמים בימי כנראה, שהיה, יוחנז, שי מסחר-ההשמןדבר
 ארץ- בין המסחר יחסי עוד נפסקו יא סוריה, בערי ביהודים והפרעות ברומאיםהמרד
 השמך את יוחנן מכר י"ג, יוסף", ביהיי המחבר דברי לפי ארצות-השכנים. וביןישראל
 היהודית קהלות אל אותו המציאו כנראה, ואיה, ס, 1 פ י ל י פ י ש ה י ר ס י קליהודי

 ככה השני. הבית ימי בסוף היהודים נקרב נמרץ מנהג היה הנכרים ??l אסורשבסוריה.
 הנכרים בשמן להשתמש רצו שלא ייהודים כי א(, ג, י"ב, )בקדמוניות, יוסיפוס לנוספר
 ה מ ח ל מ ה ובשעת במרחצאות( לסיכה )ששמש הצבור שמן תמורת כסף שונות בעריםנתן
 הנציב אולם הזאת, הזכות את מהיהודים יקחת אנטיוכיה יושבי היונים רצו ה נ ו ר ח אה

 הוספה, )עם הגוים של השמן נאסר ז( שני, פרק זרה, לעבודה במשנה בידם. עכבמוצינוס

 שאותם ראיה, )ומכאן הנאה באסור לא אולם התירוהו(, ובית-דיגו - נשיאה יהודה -שרבי
 סיכה ודרשו המהדרים מן היו המרחצאות, בשמן אסור שנהגו בגויה, היושביםהיהודים
 ע"ב( ל"ו, ע-בו ר"ה, זרה, צבודה )בבלי, והתלמוד נודע, לא האסור מקור אך כשתיה(,שהיא
 שנתחדשו דבר משמונה-עשר היה או דניאל, על-ידי נעשה השמן אסור אם בדבר, ספקהטיל
 ה ת י ב י ג. - ישראל. ברב האסור פשט לא ועל-כל-פנים גרון, בן חזקיה בן חנניהבעיית
 שנקרא המקום - יזרעאי עמק הוא הגדול, בעמק פוגעת תבור, הר בקרבת צפורי,במחוז,

 בבני המעשה ה. י ר 1 ב ד הערבים בפי ועכשו י"ב( י"ט, )יהושע, ת ר ב ד הבכתבי-הקדש
ם כ"ז, פרשה יוסף", ב_חיי מספר ידם מתחת יוסף שהוציא והגזלהדהרתה - י  קצת. 

 המיך על ונאמנים נכבדים אנשים שני לידי האוצר את למסור יוסף מהר כי מבאר,שם
 האנשים, את בכחש וסבב י, ד ו ה י שהיה תלמי, אל הגזלה את להשיב מהם ובקשאגריפס

 האמינו לא האנשים אולם הומותיה. את לחזק ירושיים אל הכסף את לשלוח אומר הואכי
 אז' ישן והוא יוסף, עי להתנפץ טריכי אל הגדול ההמון בבוא כי עוד, מספר שםידבריו.

 עצת לו ונתן שמעון, ושמו ראשו, משומרי ארבעה( )ולא אחד רק יו נשאר לא שנתו,את

 כאן המספר המעשה גם ה. - הסוער. ההמון גידי לנפיל שיא כדי גבורים, מות עליולקצי
 )ט"ז-י"ח, יוסף" ב"חיי מספר הזה המעשה ן. - י(. )פרשה שנויים בקצת יוסף" ב"חיינמצא

 שמם' שעל הידועים, חמי-טבריה הם סגריה מימי דברתה. בגי של nVUb-הגזלה ם דק

 כשגדלה ל"ה(. י-ט, )יהושע, חמת בשם תהום-שבת כדי )ירהת( יטבריה הקרובה העירנקראה
 לפ* ז. - ב(. בריתא ז, פרק ערובין, ותוספתא, אחת לעיר חמת עם יחד חברה טבריההעיר
 מגוש-חיב יוחנן מאחרי לסור הגעיל יושבי את הזהיר )ס-ו(, יוסף" ב"חיי המחבר דגריסדר
 סדר נשתנה שכאן )בצוד בבשת-פגים הירושלמית הממשלה צירי את השיב אשר י ר חא

 יוצאי מעוטם ורק עירו, בני ורבם אנשים, מאות וחמש אלף רק נשארו וליוחנןהפרשיות(,
 שם, יוסף דברי לפי היו, ירושלים אל לוי בן יוחנן ששלח המלאכים - )פליטים(.צור
 רבן עם בדברים באו האלה התירים סיסינה. בן ן ת נ 1 י 1 לוי( )בן ן 1 ע מ שאחיו
 אח להוריד חנן בן חנן את העיר והוא מנעוריו, יוחנן ידיד ל, א י ל מ ג ן ב ן ו ע מש

 הדברים יוסף. מידי השלטון את לקחת הגליל אל צירים ארבעה שלח וחנן ממשרתו,יוסף

 נ ך ש-ח 1 ג מ ן נ ח 1 י 1 ף ס 1 ,י א-ז( כ"א, פרק ב,)ספר



תמז. ובאוריםהערות

 שם תופשים נמרץ, בקצור כאן המספרים בירושלים, הממשלה צירי ובין יוסף ביןשעברו
 יוסף" ב"חיי בשנוי. שם באו הצירים ושמות מ"ר(, - )י"ס פרשיות ש ש ו ם י ר שע

 )ל"ב-ל"ד( יוסף" ב"חיי גאו כאן המספרים הדברים י"א. - ה - בפרוטרוט. הדבר עלכעמור

 ירושלים. צירי עניןלפני
 אחר-כך נפרטו הרעים האותות למלחמה. ההכנות על המחבר כאן ספר בקצרה כ"ב.פרק

 נמצא זיזה בהוצאת )אמנם )ולוטים(, ם י א נ ק השם פה הזכר הראשונה בפעם א. - ה. פרק ו,בספר
 העברית הצורה א. ח, ז, ובספר ולהלן, ט ג, ד, בספר למטה, עוד ועלן ט(, י"ז, למעלה, הזה השםגם
 בקשו ירושלים, את להחריב קיסר אספסינוס *וכשבא ד: פרק נתן, דרבי באבות הזכרה השםשל

 במשנה גם הזכר מדינית( כת במובן לא )אבל "קנאים" השם באש". ההוא הטוב כל לשרוףקנאים
 צסטיוט עם במלחמה גבורתו את הראה כבר גיורא בן שמעון ב. - ט(. פרק סוף)סנהדרין,

 החשכים, מן היה ואולי - מפניו, פחדה בירושלים הממשלה אולם י"ט(, פרק )למעלה,גלום
 מבני כלם שהיו המושלים, טובי-העם בעיני נחשב לא ועל-כן עליו, מעיד אביוושם

 הקיצוניים הקנאים כת אל שמעון עבר על-כן לשר-צבא, אותו הקימה ויא -נדיבים,
 אשר הממשלה שהכרחה עד נחלותיהם, את ויגזול העם טובי עם להלחץ והחלומהשודדים"(
 *היו המיקריים, משגב מצדה, אל גרח הוא הסדרים. את להשיב כדי בו, להלחםבירושלים

 ונדיבי-עם. גדולים כהנים גראשה שעמרו הלאמית, הממשלה שוטני לכתחלהכבר
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 כי א(, כ, ב, ספר לעיל, עלן ):ון, כאביה אז נמצא נירון א. ראשון.פרק
 )קורינתוס(, באיסתמוס בתעלה וישב 66(, )סוף תתכ"1 בראשית או תתכ"ו, בשנת נסעומה
 בקורינתוס שבתו משעת אחת בכתבת היהודים. צירי את גיוס צסטיוס אליו שלחששמה
 1906(, )מינכן ג הוצאה 6ת60ו1ם5א, Gesrhichte ?יזה ??l 66(ן )שנת נובמבר כוח הפרטנמצא

 גם כי אנו, שומעים זו מפרוה ב. - לשנה. קרוב שם התעכב הוא בהערה. 284עמוד
 ס 1 נ י ס פ ס א בפרוטרוט. הדברים ינו נודעו ולא החם, בימים רגזו ליהודים מסביבהעמים
 על פקיד רב זמן שהיה )מי מבינוס פיויוס בן היה וס"סינוס( פלויוס טיטוס הרומאי:)שמו
 שמה נועל פולה ומפסיה ואיתו בישרו( והצטין - הקטנה אסיה היא - עמיה במדיגתהמסים
 דצמבר, ט-ו ביים התיכונה( )באיטליה הסדינים במרינת פלקריני בכפר נולד הואנקרא(.

 מלכות בימי עוד תש"ע(. ג' - א"ה למנין )9 אוגוסטוס הקיסר מות לפני החמישיתבשנה
 ארץ אל ראש-לגיון בתור נשלח קלודיוס ימי ובראשית חשובה למעלה הגיעקייגולה
 שדה- על האויבים עם מעם שלשים נלחם הזאת בארץ בריטניה. ארץ אל ומשםגרמניה
 למשמעת עמד בתחלה עבוטו מעורים ויותר באי, היושבים חזקים, שגטים שני והכניעקרב,
 אספסיגוס של גגורותיו מעשי על עצמו. הקיסר למשמעת ואחר-כך בבריטניה, אשרהנציב
 לשופט נעשה אחר-כך אותות-כבוד. קבל בעצמו ואספסינוס ברומי, יחג-נצחון הקיסרזכה

 שלטוגו את ונהי אפריקה, מדינת אל נציב בתור נשלח זו כהנתן את ובהשיימו)קונסול(,

 ארץ-ישראל אל נשלח 1אספטינוס א-ב( א, פ' ק א-ב.-ספר ז-י-א.-פכ"ב, פכ-א, ב,)ספר


