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מהחלק הראשון של הספר "דורות

';1חא.1הכרךהשיישי11'1ייי.אתי"תקופהה"41תינש'2:4קגימה1ם
יימי.

ועד

;1יבי רומא" ,היא"2"-בר וצהל טעצטר בוהה כשס"ה אתתכירי"המנשי,

הכולל את התקופה מאחרי התורבן צר תתימת' המשגה ,הבוא הסתבר בעצמו לדפוס
כתב-ידו גמר "רב ד-ר שימה במברגה זצ-ל
רק בדיקה
"
המצב)הב"ש%נט
בשנת תרע"ת ,כפאירבע שנים אחרי פטירת המחבר .כנראה גרם 'את
ות
המלחסג',העולמית והראשונה לאהור ההדפסה. .
והנה בין התקופות הנכללות בשני הכרכים האמורים חכר היה פרק-זמן
על
חשוב של עשרות השגים האתרונות לפני החורבן .כתבי-יד שונים של המחבי
הזמן הגרון מצאתי בבית הגברת ד"ר הלוי ,אלמנת בנו ד"ר שמואל הלוי זצ"ל,
בפתח תקוה .משעיינתי בהם נתברר לי מדוע לא הדפיסם המחבר לפני הכרך
החמישי .הס היו טעונים עדיין עריכה יסודית ,אלא שהמחבר דחה בזמנו ,כדי
להקדים ולהוציא את הכרך ההמישי .הוא ראה צורך להקדים את הוצאת הכרך
הוה של צילרתיופת המשנה ,להשלים על-ידו את המפעל הענקי של מחקרו על
הטשנה ושני התלמודים ותקופת הגאונים; שהרי כבר בשנת תרנ"ז הוציא את החלק
השלישי של ספר "דורות הראשונים" ,הכולל את זמן חתימת התלמוד עד סוף
ימי הגאונים ,ובשנת תרס"א הוציא את החלק השני ,הפקיף את דברי הימים
מסוף ימי המשנה עד חתימת התלמוד.
כנראה קיוה למלא אחר-כך את החסרון ולחבר עלידי הוצאת הכרך הרביעי
את התקופה מתחלה ימי הנציבים עד החורבן אך לא זכה לזה.
בכתב היד לכרך וה  -הרביצי .במצאו פאמרים על רבן גמליאל הרקן ועל
רבןיוחנן בןזכאי בזמן הבית ,מאמרים אשר לפי תוכנם הם שייכים למחקר המשנה.
הם היו מעובדים ע"י המחבר יוהר מאשר החלק ההיסטורה כאן מורגש מאד
שהמחבר כתב את הקירותיו ואת השקפותיו על-מנה לסדרן ולערכן אחר כך.
פעמים אף רשם על הגלית ,כי פרק או קטע מסויים מקומם בפרקים הבאים.
א' יראת ,ראית' צורד ישזות יפעמיט את סדר הפרקיט וגם
קטעים שאינם אלא חזרה 'של פרקים קודמים .בהרבה מקומות שניתי את התרגום
של יוספוס "לקדמוניות" .השתמשתי בטכסט הלטיני של דינדורף ובתרגומו הגרמני
של קלמנץ ,לטפר "מלתמת היהודים" ,רובו ככולו בתרגום העברי של שמחוגי
על-פי הטכסט היוני.
פעמים שניתי גם ,את סגגת המחבר ,ונפרט אי אלה בט'451מ"-ךיטיט;
: .
 rין
ת שבהם הואישבלר;?עיא"4ם'של'יהיסטיריוביט)אחרימך-א
במיויי

ועי

ידיגעי
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בגלל הצורך במדה ניכרת של שינוים מסוג זה' היססתי לקבל פלי את
עיבוד הכרך הזה .אך כאחד מתלמידי המחבר ראיתי מחובתי להתמסר לעבודה
זה בגינו ובגת האמת "היסטוריתו).
תבזנה חדשה הומן האחיון
ו המעבר
ביצירתו"נפיא נותןינ
יכמות ,שפעמים רבות הן משסילרת
,ס
צו
"שסופדת הרבה רעותזמ
שלפני החורבן ,תמוכה
את כבוד עמנו ,עקב אמונה עיורת לספורי יוספוס.
עומד לפנינו גאון ליטאי ,היסטוריון מעמיק ,ומוכיח לנו מדברי יוספוט עצמו
כיצד סותרים הם לוה ,איד הואמסיף את ימעשיפ וגם בודההנקריב ,העוברים
ז"
ורשתית יסופרי ימי עקל.
'כמפלה מידבקת ת
החקופה'
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"
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ה
השני
אג' תקוה בי
הסופרים הבאים ,להביו מי ומה היו הגורמים
דבריו
תשפי?
,יאסוננו ומ'קוהריואי"אנשיםופיאשר באותם הפד האסוו הנורא יאבד,
האומהכויה.
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מדור ראשוז

ונקירה על התקופה האחרונה
לפני חורבן בית-שני-
פרק א',

יחס הרומאים ליחורים

..:

הורדוס ,העריץ והאכזר מת .בצוואתו הורה לחלק את השלטתביז

שלושת בניה את ארץ יהודה הוריש לבנו א,רנילאוס .ברם תושבי ארק
יהודה התנגדו לכך ובקשו למנוע את ביצוע הצוואה .משלחת שהורכבה
מנציגי העם התייצבה .בפני הקיסר אוגומטוס ובקשה ממנה שלא יאשר
את הצוואה ,אלא ימסור את השלטוז המדיני בארץ בידי נציב רומאי.
תוך מתן זכות שלטון אבטוגומי לסנהדרין .יוסיפוסי) המביא את נאום
שלוחי העם בפני הקיסר מספר-,כי בסיכום דבריהם אמרו" :בקצרהן
חפצים אנולהסיר מאתנו את עולה של הממשלה הזאת .תסופח ארץ יהתכו
לסוריה ויעמדו שניהם תחת שלטונו של נציב רומאי .אז יוכל הקיסר
לראות ,אם אורכי התקוממות ומהפכות אנה או אנשים שקטים ושלוים":
אוגוסטוס לא נענה לבקשת העם ואישר את צוואת הוו17מ .ארכילאוס
הפך להיות מושלה של ארץ יהורה .תשע שנים מלך ארכילאוס,
י חששותיו של העם מפניו היו מוצדקים ,שגות
ובשנים אלו הוכיח ,כ
שלטונו לא נבדלו בהרבה מימי האימה של עריצות אביו .הדברים
י
לנטוףלידי כך ,שאף הקיסרהכיר בחומרתהענין,
עמ
יי
גג
הו
שגת השומר
נצטרפו ליהודים בתביעה להדיח את ארכילאוס;) ,הגלה אותו אוגוטטומ
לצרפת ,החרים את רכושו ,ועל ארץ יהודה מינה כשליט נציב רומאי .כך
הפכה יהודה ,כשישים שנה לפני חורבז הבית ,להיות חלק רשמי של

יאחר

האימפריה הרומאית.

הצדקו ראשי העם בבקשתם זו ? ההיה בשלטונה של רומא בשעה וו,
,
משום טובת העם ,או היה זה צעד מוטעהז

ברור שראשי העם הכירו היטב ב-נוסח" שלטוז הרומאים(.:נוסח.
שאף הוגדר באירוניהעל-ידי הקיסר טיבריוס') כאשר נשאל ,מלוע משאיר
הוא את הנציבים על כנם זמו כה רב.ואינו מחליפם ,והוא ענה :משל
לאדם שותת דם שהזבוביםהיו מוצצים את דמו והוא לא נקף אצבע לגרשם
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מעלפניו .באמרהכי הללו כבר רוו מדמו לשובע ,ואילו אט יגרשם יבואו
עתרים רעבים .במקומם ויגבירו את יסוריו)1 ,בל דוקא בשל התנהגותו
זו של השלטון הרומאי בכרו אתה על פני שלטון  _senשל משפחת
האדומים .מז הנסיון ידעו ,כ' אם ימלאו את תאות-הבצע של הנציבים ,לא
,תערבו הללו בעניניהם",פנימייםי.וישאירו אותם ביד:-הסנהדרין .במסירת
השלטון לידי הנציבים:,ראו אפשרות לאוטונומיה,מלאה בעניני דת ורוח,
דבר שלא ניתז להםבימי שלטון משפחת האדומים.
רוב חוקרי התקופהציירו תמונה אחרת של אופי היחסים בין ממשלת
לודא ובין היהודים .ברם ,תמונהיזאת איננה נכונה ואינה משקפת את
המציאות כפי שהיתה .נביא כאז.את דבך,הם.ונוכיח ,כי איו להם על מה
להתבסס.
' 1.שיררן) כותב,,.:ארץ יהודהלהיתה ,נתונה עכשיוותחת שלטונה של
י הדברים .בארץנשתיק'הורדוסוובניו( עם כל אהבתם_לרומאים,
יומק,יפנ
מיכשרים להבין את:השווי:שבין ישראל.,לעמים:,ולרוב גם נזהרו
לטעמים פוליט-ם ,מלפגוע ברגשות העם(לעומת זאת חסרו.לרומאיםידיעות
אימנטריות:על המהות המיוחדת שלועפלשראל .הרומאים לאהיו מסוגלים
"תפוס,כי עם שלם ימסוה.את נפשו על ענינים ,שבעיניהם היו מחוסרי
הגיון~.ואילו אצל,היהודים שררה השקפה הפוכה..גם את,פעולות הרומאים
או)-לפגיעה..בערכי דת-ולאום ,כמו ,שומת
~לא היילמכיינות
הנכסים שנערלה בראשית ימ.2שלטון,הרומאים ,ושבאה מטעמים נוהליים;
כהתנכלות מכוונת וזדונית.גזכויות האומה .מיום-ליום נוכחו:היהודים
 ,כי השלטון:תרומאי,שבקשו ,אינו.יכול.להיות .חואם.את .קדושת
,ראות
דיתם .וכתוצאה מכל זה צמחה השנאה,תתלבו המריבות והקטטות בין שני
הצדדים ,שג.9אילוןרצג,בכלל לבם לחיות.יחדיו כשלוהי,לא.היו ,כולים
לדגשים שאיפה.כואת.,משום ההבדל התהומי שביז.,השקסותיהט".- -.
גדי-גס,.גרץ') נתפס .להשקפה דומהל ואומר,בדברו על גורמי המרד:
;,שורש המחלה הזאת לא:היה:באנשימיהרעים-אשר.במקיה מלאו ,את
ל,פק'ק:הנציבימ והמושלים ,כי ,אם בתורת.המדינה ,במגמה,הכללית ועל
.רומא.באותו:זמו:,שהיתהןלהשפיל' את היהודים בתכלית השפלות;
ממשלת
ועיד יותר מזה השפיעה כאז תהומיות ההבדלים בין..שגי_ העמים ,שהש
לחוקים זה מזה -בכל עניניהם ומהותם ,מרחק רב ועצום .גם'אם היו.נציבי
רומא נוהגים בכל מעשיהם בצדק ובימםה',חרדיםיעל שלום הארץ ויושביה
ויורשים את טובת העם ,לא'היו.יכולים למנוע תקריות של פגיעה בקדשי
העם'הרגיש:לכל נגיעה קלה נקדשיו ,שעלולותהיו להגרם,על-ידי,חיילי
צבאותיהם:ושכיריהם;,בהחלפת,הנציבים:נלבד:,מבלי.לשנות את מדיניות
.;.
 ' 4השלטת:-יא היתה תקוה להיסגב את.המצב בוהקיה.-
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דבריו של שירר,כי "לרומאים לא היתה ידיעה אלמנטרית על מהותו
המיוחדת של עם ישראל" איו להם כל בסיס ,שהרי מתוך כמה מפקודות
הממשלה המרכזית ברומא נראה ,כי צירי הסינט והקטרים ברומא' ,דעו
והכירו את מנהגי ישופעל המיוהדים ואף התחשבו בהם.יוליוס קיסר הורה
בפירוש)) ,שבשנת השמיטה לא ימסרו להורקנוס את מיסי התבואה
והאילנות .פקודות אחרות של הממשל-הרומאי מצוות במקרים רבים על
שחרורז) היהודיםמחיבת הצבא .משום ששם לא יוכלו לשמור את השבת
ולהזהר מלהתגאל'במאכלי טריפה .ואף קירר עצמו מדגיש ,את ,יחסם
המיוהד של הרומאים ,לבתי המשפט היהודיים')" - .דבר גדול הוא,
_סמכות מלאה לדון ולחוקק על-פי דיני ישראל :מלבד
שלסנהדרין היתה
עונש המות שהיה זקוק לאישורו של הנציב ,וגם הוא נידון מתזך השקפה
ישראלית" .יחם זה למערכת השיפוט היהודי - ,שהיה מיוחד במינו ולא
היה קיים בשום מדינה רומאית אחרת ,מעיד ברורות שהר!מאים הכירו
והעריכו את מהותם המיוחדת שלהיהודים .גם פקודתם שלהנציביםשלפני
פילטוס לצבאותיהם ,ההוריד את צלמי הקיסר
בכניסתם
לירושלים - ),שהיתה כמעט פגיעה בכבוד הקיסר  -מבהירה ברורות,
שהרומאים העמיקו להביזי את חוקיהם המיוחדים של ישראל ואף למדן
להוקירמ ',ולא רק בתקופה ז 4ובר היה'אופיים המיוחד של הישראלים
ידוק לכל .אלא שעוד מאה שנה קודם לכן ,היו חוקי )שראל י14עים
.ם
"י
בארצות הים התיכוו המזרחי ,ואף נכר
ו).
..,
ג.
רבים נה.
נ.ה.ג,י ישראל,, .
טענותיו של גרץ ,שכאילו רצו מושלי רומא להשפיל את היהודים,
אין להם)חיזה מציאותית .עדלימי פונטיותפילטוס לא גורע ,מלבד שומת
הנכסים של.קוירינוט ,)',על .כל תקיעה שהיא מצד הנציבים .ליהודים
לרם אמנם Y
Itlb,גדש :בשל שמירת.שגד) הכהן הגדול  1~1לחגבידי
ה4;11םובש הזכות למנות ולפסה את"כהניף הגדולים שהיתה מסורה
בידם - ,ברם פעולות אלו.לא היו חידושמ.של":ןציבים',צלא מסורת
שירשו מבית הורדוס ,ואין'לראות בכך התגרות ופגיעה אופייניות לשל~וד
:
:
:י
"
הנציבים").
מסיכום הדברים אנה למדימ',כי.אמנם.-וכלו.ה,הודים .לשמוה על
אוטונומיה מלאה,נכל עניניהם ,אלאישהיה עליהם לספק:את תאוות הבצע
שלהנציבים,כדי שהללו לא יתערבו באמתלאות שונותביניניהםהפנימיים:
ומשום כדהעדיפו,נציגי העם לבחור בשלטון:הנציבים,
אפשרהיה
ל,,הסתדרך; ,מאשר בעריצות משפחת האדומים ,ששלטה באכזריות ולא
.ן  -- .--ר_..
,.,
נתנה מקוס ואפשרות להידברות.
על הסיבות .שמנעו את התגששת)1ייםל -תק11ת אלו נעמוד להלן;
לכשנעסוקי ב.אוצר המקדש" ובעיד עניכם אחרום-השייכים-לנושא,זה..

ע""%דגים
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אוצר צית-המקדש  -כגורם מדיני

.

סיכום הפרק הקורם .הבהיר לנו את החש-צות העצומה שנודעה
ל-כסף" באותט ימים גורליים ,ברור על כן .כי כל מי שלפקודתו עמדו
מקורות כספיים גדולים ,היתה לו השפעה מכרעת על קורות התקופה .את
של היהדות היווה "אוצר המקדש" .באוצר זה,
המכשיר הכספי המרכזי
נתרכזו סכומים עצומים של כסף .כל יהודי באשר הוא שם ,באיץ אז
בתפוצות הגולה ,תרם מדי שגה בשנה את .מחצית השקל" ,ובנוסף לכך
נדב תרומות נדיבות לבדק הניתן) .אם רצוננו לעמוד על גודל הסכומים
שזרמו לבית-המקדש ,תספיק לגו העובדה ,כי מבבל בלבד ,נשלחו לארץ
סכומים כה עצומים ,עד שהיה צורך ללוותם במשמר של אלף איש ,כדי
גנת סכנות שודו) .יוסיפוס אף מספר ,שלא רק יהודים מכל קצווי תבל
תרמו לאוצר .אלא גם רכים מבין הגויים ,באסיה ובאירופה שכבדו את
אלוקי ישראל ,תרמו לו ביד נדיבהג).
ן האוצר שימש ,בנוסף לתפקידו כמכסה הוצאות המקדש ,גם למימון
התקציבים שנצרכו לאחזקת חומות העיה ומגדליה ,לצרכי.העיר האחרים,
ולהוצאות אחזקת מנג'וז המדינה (משכורות הדיינים ועוד) .),אוצר
בות המקדש ,היווה הקופה הציבורית היחידה שהיתה ליהודים באותה
לנו כסף צבויי ,כי אם אוצר
,קופה') ,יוסיפוס .אף כוהם במפזרות:
שקופה זו היתה נתונה תחת שליטתו ,היו בידו אפשרויות
בזת ד'" ,ומי
גלות ,להשפיע 1לכ11ן את מהלך הענינים.
כשהודח ארכילאוס ובמקומו.נתמנה לשליט נציג רומא' ,נמסר השלטון
י
הלנימי לידי הסנהדרין ,ובכך גם חזר אליהם האוצר העצום של בית-
הלקדש ,שהיה נידם מעתה ובסמכותם ,הסנהדריז דאגה לכל סדרי המדינה
אוחה
הפנימיים ללא כל התערבות מבחוץ .ובמידה והיתה כזאת,בניימי
"מתת כסף" מכספ' האוצר .לבית הורדוס שוב.לא היתה כל
על ידי
 .לשני בניו האחרים של הורדוס ,שעדיין שלטו בגליל
 nPD~fiבארץיהירה
ובעבר הירדן ,לא היתה כל אפשרות של התערבות,בעניניה הפנימיים
של ארץ יהודה .תחת שלטוו הסנהדריז ,ארץ יהורה שקטה יחסית למשך
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ומז קצר וחזרו אליה השלום .השלוה והבטחון ,שוה זמן רב נעדרו ממנה.
ד' היה עמם ,ובכל אשר פנו הצליחה י
אך לאסון העם ,שב בית הורדוס וקם בארץ יהודה .בימי אגריפס
הראשון .הקיסר קלאודיוס ,מינה את ידידו אגריפס ,בן אריסטובלוס ,נכד
הורדוס ,למלך על יהודה ,ושוב חזר המצב לקדמותו ,והשפעתם של
ההורדוסים הזרה במלוא עוצמתה .אמנם אגריפס עצמו השתדל בכל כחו
לפעול לטובת העם ,אך תקופת שלטונו היתה קצרה ,ולא ארכה יותר
משלש שנים .ולכשבת ,ואחיו ,הורדוס תלד כלקים ,קיבל מהקיסר את זכות
.ההשגחה" על בית-המקדש (שכללה את השלטון על היאוצר" ,ואת הזכות
למנות ולפטר את הכהו הגדול) ,החלה התקופה המרה ,שהביאה לבסוף
לשואה ,לידי חורבן הבית ואסון האומה .ההורד01ים והמקורבים להם
השתלטו על כל עניני הארץ ,ומן הסנהדרין וראשי העם נבצר לעשות
דבה שוב לא היתה בידיהם הקופה הציבורית היחידה .האוצר" .וממילת
הוצאו מידיהם ,גם כל שאר הזכויות והאפשרויות שהיו להם קודם ,לחלוש
עלעניני המדינה הפנימיים.
לאחר מותו של הורדוס מלך כלקיה ,נמסרה "ההשגחה" לאגריפס
השני ,בנו של אגריפס הראשוו' שני שליטים אלו היו קרובים .כרוחם
ובמנהגיהם .יותר ליונים מאשר ליהודים ,ותוצאות קרבת רוח  11נחרתו
עמוק בקורותיה הטרגיים של התקופה .את אוצרות בית-המקדש ניצלו
השליטיה הישנימןחדשים ,להאדרת שלטונם והשפעתם .כספים רבים חולקו
על ידם לתומכיהם ולעוזריהם מחוגים שונים ,ברובם צדוקים ,ואלו שחדו
גם את הנציבים.
דוגמה בולטת להשפעת ה-כסף" על הנציבים ,הוא הספור שמספר
יוסיפוס') ,על מה שאירע בסביבות כפרניניה ,כעשרים שנה לפני החורבן.
 .בנ' הגליל ,בעלותם לרגל ,נהגו לעבור דרך תחום מושב השומרונים.והללו לא הסכימו אדם .באחת מהעליות לרגל ,התנפלו תושבי כפה גיניה
השומרונים על העולים והרגו רבים מהם .לכשנודע הדבר לתושבי הגליל,
מיהרו להתלוגז על כך  ~1DSהנציב הרומאי קומאנוס ,אך זה שקיבל שוחד
כסף הגון מהשומרונים ,לא עשה מאומה .הגלילים בראותם  P~eדורון
%ת דינם זה ,עשודיו לעצמם והתנפלו על כמה כפרים שומרונים והעלוט
באש .הנציבגייס צבא ויצא להתקיף את היהודים ,אך הללו התגוננו בעוז.
על אף אבידותיהם בהרוגים ושבויים ,ולא נכנעו .נכבדי ירושלים שחששו
פןיביא קרב זה ליץ התקוממות כללית ,העלולה להביא לחורבן ירושלים,
שלחו משלחת אל המתגוננים ,ובקשום להפסיק את הקרב ולהניח את
נשקם .רובם של הגליליים נענו לבקשה  11וחורו לבתיהם ,אך מנותרים,
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ובראשם.אלעזה בן דינאי ,המשיכו ללחום .עברו'להרים,והחלו בפעולומ
פרטיזניות נגד הרומאים ".יוסיפוס טועו,כ
 ,בהמשך הזמן.,גרמו:פעולות
ן אלו להתלקהויות.שונות .שהיה להם חלק
.
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י ברור.,שאילו היהד הקופה הציבורית בידי ראשי העם ,לא היו
מתרחשים הדבריםכפי שהתרחשו,ואנשיירושליםהיו משחדים הנציב,
כשםשעשו_זאת השומרונים .,תכל היה בא על מקומו בשלום..
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הסדרים בארץ בתקופה האחרונה לימי הבית השני ,החלו להתערער
ענד בימיו של הורדוס .הורדוס חי
ה הראשון שנטל לעלמו את השות
למנות ולפטר את.הכהנים הגדולים ,ולאחריו עשו בז כלושמושיים .נציבי
רומא ניצלו זכות זו לתועלתם הפרטית ,ומסרו את הכהונה הגדולה למי
ששמשאלנכון או לכדאי להם.
"-הזז '-בהתערבות - -:, --הי
" -,," - ,
.
-"-4הונך הגדולה
נע.פנימי ונעלה ככ
 --אך אם אמנם היה זו בעמשום פגיעה והשפלת כבח' המשרה ,הרי לא היה בה כדי לפגוע בהמוני
העם ,ולא כדי לערער את כל שאר המדרים הפנימיית במדיגה .כל עניני
הפנים התנהלו תחת פיקוחה של הסנהדרין ,שאוצהבית המקדש שימש לה
כמקור מימון לפעולותיה .מלבד במקרים יוצאים מהכלל לא התערבו
הנציבים בפעולות הסנהדריז ואף לא התעניינו בהם .הם גבו את המיסים
הקיסריים ,וגם גבו כספים לטובת עצמם ,ובכך הצטמצמה בדרך-כלל
התערבוהמ בעניני הפנימן).
שינויקיצוני וגרוע מאד החל להסתמן לאחר מותו של אגריפס הראשנן.
אוצר כ"ת המקדש שהיה עד עתה תחת פיקוח הסנהדריז ,הועבר לפי
פקודתו של הקיטר קלא~דיוס לידי הורדוס מלך כלליס ,שנתמנה להיות
ל,,משגיח ביה"מ" ;):ומאז החל האסון .הורדוס וגם בנו ארכילאוס לא היו
זקוקים לכספי האוצרו הם היו השליטים הרשמיים וכספי המיסים נכנסו
לקופתם ,ובמידה ונזקקו לכסף נוסף ,על מנת לחלקו למקורביהם ,יכלו
להטיל מיסים נוספים .הורדוס סלד כלקיס לא היה מלך בארץ 'הודה ולא
היו לו שם שום מקורות כספיים ,והוא הדין המשגיח שלאחריו ,אגריפס
השני ,שני המשגיחים השתלמו על בו על האוצר כליל וניצלוהו לתמיכה
במקורביהפו) ,ואלו ,כפי שיתואר להלן ,הביאו את הארץ למצב אשר
במקום צדק ומשפט .שלטו בו משפח ותוהו ובוהו') .בצדק מסכם יוסיפוס
את המצב שנשתרר אז בארץ במילים אלו" :ועריצים רבים רדו בזדון,
ואז הושלך זרע החורבן העתיד אל האדמה.)',
טעו איפוא גרץ וחוקרים ),אחרים שראו את שורשי המחלה הממארת
*
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שהביאה את החורבו "כהבדל הגדול ביק שני העמים הרחוקים זה מזה
במערכיליבם ,תכונות נפשם והלך רוה מרחק רב ועצום"  -שהרי בתקופת
הנציבים הראשונים ,שגם הם לאהיוצדיקים ,בתקופה בההיה אוצר המקדש
תחת השפעת הסנהדריז' לא ארעו כל תקריות יסודיות ,ובאם אירעו כאלו
ידעההסנהדרין לעמור בפרץולהחזיר את המצם עלכנו,כפי שיתוארלהלן.
מדוע איפוא התדרדרו הענינים עד לתהום דוקא בימי הנציבים
האחרונים? ברור שאחת הסיבות העיקריות לכך ,היתה ,בהזצאת המכשיר
הכספי הציבורי היחידי מידיה של הסגהדריז ומסירתו לידי אנשים ,שלא
ו כיאות וכדרוש - ,אלא גם עשו בו שימוש
 11נלבד שלא השתמשו נ
.,
כל
; ..,לנציבי רומא ולהענקת כספים לי
לעניניהם הפרטיים ,למתן שוחד
י מי
שתמר בהם למעז יוכלו למשול בעם ולשעבדו לצרכיהם,
היתה זו אחת הסיבות העיקריות ,אך לא הסיבה היחידה :אל
המשתלטים ה.מתיונים" על אוצר המקתל שחיבלו במצב מבפנים ,נצטרפו
יונים ממש שתקפו את עם ישראל מבחוץ ,מראשית התערערות המצב
בארץ ועד לחורבו הגדול .על פרטי הדברים נעמוד בפרקים הבאים.
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 ..שלטונו של הורדוס הערלץ ,ולאחר מכן של בנו ארכילאוס ,נחשב
בעיני היהודים ,לתקופת הסבל הגדולה ביותר שעברה אי-פעם על האומה
הישראלית מיום היווצרה') .היא אשר גרמה במישרין ובעקיפין= ,
להשפלה ורריפת היהודים ,עלידי היונים בארץ ובחו"ל .מתקופה זו ואילה
נתגברה השנאה ליהורים בארצות תפוצותיהם ,ומעמדם החברתי בעולם
כולו .הלך ונתדרדר .):לפני הורדוס ,התייחסו הרומאים ליהודים ,לדתם
..
..
ומארצם ,במלוא הכבוד והדרך-ארץ .היהודים .ולא רק תושבי ארץ ישראל,
,
ם
ה
י
נ
י
ע
ב
 לאחד העמיםהראשוניםו בתפוצות ,נחשבו
אלא גםאלו.ש.שב
והנכבדים במעלה בסולם האומות .הממשל הרומאי היה מוכן בכל עת ,להגן
בכל האמצעים שבידו') על.מוסדותיהם האבטונומיימ ,הדתייםוהציכיריים
של היהודים ,ואה עויניהם הפרטיים .על דעת הרומאים לא עלה מעולם,
להשפיל או להבדיל לרעה את היחורים ,לא היתה כל סיבה שגישה 11
תופסק או תשתנה,,; ..ר. . ,

.

עי

 .שלטונ ,של:הורדים שינה ,את התמונה כולה ,והביא לידי משטמה
עזה שלגויים ליהודים ,שהלכה וגברה והתפשטה בכל רחבי תבל .ה,רדוק
הקיף עצמו בעוזרים ומקורביםיו"ים .הם היו יועציה,הם היו.בניבית,.
והם גםהיו שרי צבאו ומבחר צבאותיו .וכתוצאה מכל זה:,היו הם למעשה,
הלוולטים ,בארץ שלטון ללא מצרים ,וחיי היהודים ורכושם היו בידם.
ףיונים ניצלו האפשרויות הללו .שניתנו להם ע" ,הורדוס ,ודכאו :ורדפו
את היהודים ללא רחם .המשלחת היהודית שהתייצבה לפני הקיסר לאחר
טות הורדוס אמרה(,:ולבד המיסים אשר שט על כל אחר ואחד ,ואשר
געייתם נעשתה ב"בזריות ,היו היהודים נאלצים לתת לו עצמו ,לקרוביו.
לידידיו ולמוכסים מתנות גדולות .כי רק במתנות זהב,וכסף יכלו להציל

' ' ,הורדוס .גם השתדל בכל כוחו( להגדיל ולפאה את ערי היונים ולתת
אדוני הארץ והיהודים 'עבדיהם .יוספוס מספר:
להם ההפגשה ,כי
:עהים'של בני נכה'פאר-בכל פאר ..באחת מרחצאות.תיאטראות,

"פ

באחי"
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יהודית אחת ,אף בדבר היותר קל ,ולא לתת מתנות של ערך כלשהו
לצרכי הציבור".
הגויים שראו כיצד האיש הנושא את התהגר הרם "מלך יהורה",
מזלזל בעמו ,מדכאו ומשתדל .בכל יכולתו להשפילה הסיקו מתוך כך
שהותרה הרצועה ,ושוב איו כל חשיבות להייהם וכבופט של היהודים.
לקדמוניות ממפר יוספוס')" :בעת ההיא סבלו היהודים באסיה ונלוט
מאד'.בעוד אשר המלכים אשר'
יבקורינה ,וכן .בעוד ארצות שונות; מאד
נשלו באותן ערים לפני כן ,אשרו ליהודים את כל זכויותי"ם ,הנה מעתה
;
.
ו..מהם את הכסכים המיועדים לבית המקדש,
~ tp'Pלהם היונים מאה גזל
והזיקו ליהודים גם בעסקיהם הפרטיים .כאשר לא חדלו מעשי האכוריות
שלהיינים ,שלחו היהודית אל הקיסר לבקש עזרתו .הואקיים להם את כל
זכויותיהם בכל תוקפה ושיגר פקודות בנידון זה למדינות השונוחף
כך הפך הורדוס להיות נושא הדגל של עקרון חדש ,שעד ימיו .לא
היה מקובל ונפוץ בקרב גויי העולם :כי היהודים ,בכל רחבי הקיסרות
הרומאית ואף בארצם שלהם הינם אזרחים ממדרגה שגיה.
ביטוי לעוצמת הדעה שנגרמה ע"י הורדוס בארץ יהודה ניתז בפי
הלשלחת היהודית לקיסר ,לאחר  lfilDשל הורדוס ן) ;,גם בימי קדם
על יהיהימיםרעים ואסון לכל האומה ,גםגלינו מארצנו;
גי 1,שאו בני
בכל ,את לא היה לנו אסוז כאורר הגיע לנו בימי הורדוס ,ודברי הימים
לא ראו כזאת ,ולא ימצא שוב דוגמתו"  -מעשי הורדוס אלו ,נמשכו
גם בימי בנו ארכילאוס ,והוסיפו לחזק את התופעה האיומה
ללא שינוי
של עליונותם של היונים על היהודים במיץ ובתפוצות ,על כל התוצאו.ת
ה~ורליות שהיו לכך באותו דור ,ו
ילאחר מכה
הגדע של הורדות נתפזר לאחר מותו .רובו עבר לצד היהודים,
חילו
אך מבחר חילו') עבר לפקודת הנציבים הרומאים ונועד להוות את חיל
הלצב שמתפקידו לשמור על סדרי הארץ .יוספוס כותב" ),רובחיילי המלד'
למורדים ,אבל החלק החוק ביותר של החיל ת"ת רופוס וגראטוס,
עברו
ש14שת אלפים מהבסטה ,נשאר 5צד הרומאים".חיילי מבסטה אלו שנתחנכה
הורדוס לשנאת היהודים ,להשפלתם ולדיכויים ,היוו זרוע ניצוע
עודמימי
מ~ינת ליענים שהורגלו עוד מימי הורדוס וארכילאוס להיות .אדוני
הלרץ" ,וניסו בכל ינולתמ לשמור על מעמדם ,הי).
אמנם ליהודים באותה  nD1~fiלא הצליחו היוונים להתנכל הרבה:
הסנהדריז שהשלסוז הצנימי היה מסור בידה ,ידעה לעמוד במרץ ולסכל
ולצנוע כל התפתחות של סכנה או רדיפה .גם הקיסר אוגוסטוס ,לא נתן
לפנים להשתלט'על היהודים ,לא באהץ ולא בתפצות ,ובפקודות.חמורות

5צ שם לב לפאר אף עיה

..

,
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ציוה;על,שמירה מלאה של זכויות היהודם ומתז הגנה'מלאה לעניניהמן
יחס הנציבים ליהודים היה בדרך כלל לארע ,ועד.לימי פונטיוס פילטוס
שהחגרה בכונה ביהודים .וסולק ,עד מהרה;'לא ארעו בעטיף כל תקריות
ממשיית של שנאת היהודים .דיכויו .האכזרי _2,ל המרד .הגלילי נגד,
הששה,י) ,בימי .הנציב קוירינוס ,היה.הניון רגיל של "דיכוי רומאי של

 .הדבר שהעיב על התקופה אותו זמן היה ,שמירת בגדי:הכהן הגדוליי)
בידי הנציב הרומאי .מרגל לרגל ,וכן הזכות שנשמרה בידו ,למנות ולפטר
את הכהו הגדול .ברם ,אף על פי,שזכויות אלו היוילנצ)בים מקורילא'
אכזב להתעשרות והשפילו את'ידמותה וכבודה של המשרה ,הריל'לא 4געו
באומה כולה ,וכל עצמה של ההתערבות הזאת בענין טגימי של היהודים,
לא היתה פרי יוזמתם של הנציבים הרומאים ,אלא "ירושה" מימי'הורדוס
וארכילאוס שנטלו לעצמם זכויות אלו .במקרים היחידים שנוצרו..בעיות"
עם הנציבים ,הרי אוצר בית המקדש שהיה בידי הסנהדרין ענה על כל
התביעות וסתם את .כל הפרצות.
~ .כשמת אוגומטום קיטר ,וטיבריוס עלה על .כסאו ,החל מסתמן~.שינוי:
ביחסה של רומא ליהודים ,אעפ"כ עדיין לא היה ביכולת היונים 'לערעה
את .עמות היהודים כליל; עדיין היו.קיימות.פקודותיו החמורות של
אוגוסטוס ,שנתנו הגנה מלאה לזכויותיהם של .היהודים וגזרו עונש תמוה
על.מפיריהן .כל.שהיה בידי היונים לעשות היה ,לסכסך בין היהודים.
ולבין הנציצים וליצור במדינה מצב של _מהומה שתצדיק את התערבותה
של הממשלה הרומאית ,ברם רובם של הנציבים לא נטו להתפתות ולהגרף
לאוירת המדנים שגרזנים ניסז ליצור .נם הסנהדרין שעמדה בכל עת על
המשמר ,עשתה ככל'שביכולתהכדי לשמור על יחסים תקינים ימלהנציבים
והממשלה המרכזית ברומא.
שינוי במצב זה חלבימי שלטונו הקצרים שלהנציב,פונטיוס פילאטוס:
נציב זה היה מטבעו רשע וגס רוח שנהנה מהתעללות כחלשים ממנה מיד
עם תחילת כהונתו הפגין את רשעותו וזדונו .עד לימיו נוהרו כל הנציבים
שהיו לפגיו ,מתוך הבנה לרוח היהדוה ,שלא להכנס לירושלים יחד עם
פסלי הקיסר שהיו מחוברים .לכל דגל רומאי 1פונטיות החליט להכעיס את
העם ולהכניס הדגלים כמו שהם ,מבלי להסיר את הצלמים .ביודעו היטב
שלאור היום לא יוכל לעשות כזאת מבלי שפיכות דמים,גלויה .נכנס לעיר
בסתר בלילה והעמיד את העם בפני עוגיה מוגמרת .יוספוס מספה:וי)
"כאשר .שלח הנציב פילאטוס את הצבא מקיסריה-לירושלים לשהות שם.
ה למעז הראות לכל כי ההר מגלול בחוקי היהודים;
במשך החורף;איי
להביא ,את הדגלים עם פסלי הקיסר אל העיר ,אף כי חוקינו אוסרים
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'את:הפשולים..ועל,,כן.צווו הנציבים הקודמים לשאת.דגלים.בלי שסנליט,
ה להכניס אח
בכנוסת החיל.,אל".עיה. :פילאטוס היה הראשון אשר"יו
הפס,י,ם בלילה .בלי ידיעת העם ,והעמודם:בעיר .כאשר נודע הדברייצאי'
:היהורין בהמון ,רב לקיסריה והתחננו .גמשך כמה ימים לסגי פילאטומ
שיוציא את הפסילים מירושלים פילאמוס,סירב באומרו',כי בזה:יפגעו
בכבוד הקיסר .היהודים לא פסקו מלבקש ,וביום השישי ציוה לחייליו,
מיד הביתה ,אבל הם
להקיפם ואיים-על.היהודים ,להרגם,באם לא
ילשיו
ב.
ם.
ו על האדמה ופשטו את צוארם אל .ההיע
"באומרם,,כי .טוב .להם
,,שכב
למות .מאשר..ליאות בחלול הקודש .מסירות נפש 11 .של הכהודים בעי.
שמירת חוק,המ השפיעה ,על פילאטוס .,והוא צינה ,להוציא .את הפסילים
היה במזימות.היונים שידעו..
מירושלום"..יש לשער שגם .תקריתזו
 ,את חומר,אימור,הפסילים אצל היהודים,מ
ונ
קב
'ו
ן
רצ"לם ,את השעותו של פילאטוס:
לעורםמהומוה..
יעצו להשתמש באמתלא המצייינת.של כבוד הקיסר,
כתי
י פילאטוס בגלל .א.וצה בית-המקדש":
'  :שערוריה ,נוספת.נגרמה עליד
פילאטוס הוציא מקופת המקדש מבלי להתייעץ או לבקש .רומות .מראשי.
מים לירושלים:,העם
העם ,ככפים.מרובים ,למימוז ,חפירת תעלה
שחובי"
ראה בכד ,ובצדק,נסיו
ן להשתלטות על קופת המקדש. ,
 .יוספוס מספר")" ,:ואחר הדברים האלו ,עורר..פילאט~ס מהומה.,.שנ!ה,
.
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בפזרו את כסף הקדשים ,הנקרא בשם ,קרבן; לחפור תעלת,מים :ממרחק:
ארבעים פרסאות .הדגר .הזה עורר .את כעסו של העם,..בבא ,פ1לאטימ
ו .קול צעקה(
לירושלים הקיפו בנ'העיר ,את הבימה (אשר עליה ישב)יקרימ

אולם .צפה מראש אח המהומה וציווה על אנשי:צבא מזויינום להתה"ש

במלבושי.בני ,העם .ולהתערב בין ההמק.והוהיר.אותם ,לבל יוציאו.אח
חרבותיהם ורק:יבו במקלותיהם את היהודים ..הצועקים .יהודים..לרבים
מתו מהמכות ורבים אחרים .נרמסו ברגלי סחיהם בעגומתם""-: .החיילים,
 ,התנפלו על העם.בדיבוריות.גחולה יותר מאשר רצה פילאטוס עצמו ,יחסם
לעם היה .לא כאל אזרחים שלוים ,אלא כלמתקוממום ומורדים. ".
 :,התנהגות 11.זל הרבא מאשית ,את אשה כבה ,נתחוו.ר לנו בפרקן.
קודמים ,שצבא הנציב שהיה מורכב בריבו עוד מימי:.הורדוס.,,מיונ,ן
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,

,

ן
,
,

,
ן
,
ן

.

,

וסורים שונא'..ישראל,,שש תמיד למלא:כי

תפקין שלדיתי ומעשי רש,

נגד היהודים .והוא שהיה אחד הגורואים העיקריים להתקוממות, ,יהבואהל:

'
..
. ,
.
את .מלחמת.האב.111
ראשי הסנהדרין להדייר את
. .על,אף)תקהיות תריפות:אלה
י
ח
י
ל
צ
ה
המצב לכנו, ,וכפו שנראה להלן,,אף _להגיעילהישגים שלא היניבוהיהם.,
לפני כן ,ראשי הע 6החליטו להתלונן על פילאטוס לטני הממונה עליו,
ההגמוז הטיךי:,ייטליוס( ,כתוצאה מתלונה  11שאלוה נתווספה גם תלונת'

:
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השומיונים'י) על:מעש' ,אכזייות שונים של .הנציב',,הודח :פילאטוס
מכהונתו.ונצטווה .לנסוע לרומא ,להצטדק ,שם :על מע1,י 1בפס הק,סרי
מטליים ,שלח.את ידידו!'ברצלומ לקיסריה לשמש:שם'כנצי~,:מגי :זמו
"צר'לאהר:מכן.,הופיע,ויטליוק,עצמו בארץ יהודה,.יוספום מסטר. :אהדו
שציוה.(.פילאטוסן לנסוע.להומא,דגסע.ויטליוס' ליהודה יבא לירושלים
במרעד חג המצות".,"...
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יש רגלים לדבר ,כי רבו גמליאל עצמו שהיה באותו זמן רא?,
הסנהדרין ,נפגש עם ויטליוס ,ודן עמו על ענינים שונים ,ובעיקר על
מעשי פילאטוס .במשנה עדיותי') נזכר" :מעשה ברבו גמליאל שהלר
ליס ,רשות מז ההגמון בסוריה ,שהה לבוא ועיברו את השנה על תנאי
שירצה רבן גמליאל ,וכשבא אמר רוצה אני ונמצאת השנה מעוברת".
ביקור זה אצל ההגמון הסורי לכאורה תמוה הוא; באם זקוק היה רבז
גמליאל להסכמה מסויימת של השלטוז באיזה ענין ,הר' היה עליו לפנות
לנציב הרומא' בקיסריה ,שבידו היו מסורים כל הענינים המדיניים ,ומדוע
פנה לממונהעליו נסוריהן איז זאת אלא ,שרבן גמליאל נסע או לסוריה
ל פילאמוס .ולהמדיר ולבאר את היחכים .פיו היהודים ולבין
להתאונןי
הממשל הרומאי .גם הזמן שבו נסע ,תואם את הזמו שבו .לדברי יוספוס,
הודח פילאמוס ממשרתוע"י ההגמוו הסורי :עיבור השנה חל בחודש אדר
 TNTנערר רבו גמליאל מירושלים ושב אליה רק באדר שני ,משמעlcr ,
קצרלפני חג המצות ,שבו בא ויטליומלירושלים.

כשבא ויטליוס לארץ,י) ערכו לו היהודים קבלת  a'3Dנהדרת .עלפי
בקשתם ניטל את המס הממריר על פירות השוק
דרשו
(שאת בימולי
היהורים פור בימי ארבילאוס ולא נענו) ואף הורה להחויר לכהנים את
בגדי הכהן הגדול ,שעד עתה נשמרו בידי הנציבים מרגל לרגל.
כך הביאה תבונתם של ראשי הסנהדרין להדחתו של פילאטוס ולעוד
הקלות שונות אחרות .ויטל'וס הכיר בכך כי ראשי העם מעונינים ביחסים
תקינים וסדירים עם רומא,ועישים ככל' שביכולתם למנוע ולעכם כל מרד
או התקוממות ,ומכאן תביעתם לסילוק הנציב פילאטוס שהנהגתו המרושעת
סיכנ,ה את השלום ושיבשה את הסדרים בארץ .ויטליוס הניז כי טובת
הקיסרות דורשתיהמ הוגן ונאות ליהודים,ובי הקלות בממשל הם לטובתה
ולטובת השלום.

ים

אפשר לראות בויטליום דוגמה טיפוסית של טקיד רומאי גבוה באותה
תקופה .יש להניח גם ,שהנהגתו חפפה את הקו הרשמי של המדיניות
הרומאית באותם ימים .ברור על כז ,שכל עוד היה רסן ההנהגה בידי
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הסנהדרין בראשותו של רבן גמליאל ,הרי על אף כל התנכלויות היונים
ליהודים נדרכים שונותוניתן היה',לקיים משטרפנימי אבטונומי לחלוטין
גם אם השלטון החילוני היהבידי הנציבים1 ,שלט 11זה נמסר לידם מתוך
חוסר ברירה .הסנהדריז ידעה והבינה,כי אין בכח היהדות בשעה זו ,לנהל
מדיניות חוץ אנטי-רשאית והשלימה,עם הרעלמיעוטו .הסנהדרין חזרה או
" י .
לכבודה הראשון ,שניטל ממנה בימי הורדוס וארכילאוס.
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חיוגים-נימי קליגולה ואגריפס

' -התמונה הורודה שההלהלהצטיירעתה .נתערערה עודלפנישנתייצבה:
שם דין 1השב 11על מעשיו,
פילאטוס לרומא,
עוד לפני הגיעו
ס'
מס
יו
של ועל כסאו-עלה קל
ויקלקולה ,ועם תקופת שלטונו
מת הקיסר טיבריוס
הגיעה ובאה השעה הקשה ,שבה יכלו היונים להוציא לפועל את כל
מזימותיהם ,שמעולם לא מצאו:להם כר כה נוחליעולה ,כמונימי שלטונו
:
של קיסר מטורף זה.
קיום קליגולה ,מרוב גאוות-,ו על מעמדו הרם כשלןיט האימפריה הרומאית
הגדולה דרש ,כמלכים קדמונים במזרח להתייחס אליו כאל "אל" ,לסגוד
לפסלו ,ולערוך לכבודו"ת כל הפולחנים המקובלים בשאר עבודותהאלילים.
שגעון זה של הקיסרנ" 1ליונים שעת-כושר בלתי מצויה לנקום ביהודים.
להם לא היו כל קשיים לקיים את פקודת הקיטו /כי בלאו הכי סגדו
לססילים ,ולא היה "ילפף להט להעמיד גם את פסל הקיסר ולזכות על-
ידי-כך לאהדתו .ברם ליהודים ,שההשתחוות לצלם היתה אצלם מהאיסורים
החמורים ביותר ,ואשר עוד דורות רביםלפני ממרו את נפשם למות
%א לסגוד לאלילים ,היתה גזירה  11קשא מנשואי היא חשפה או"ם
היונים,
כלהב'מצויין לחרבם
הלנהותקנמכתל.ו-ייותוםורמדתיןפות מצד אהואיוגיילהיםת של הקיוסשרי,משה"
יה ליוניםיום בשור",
הפקו
ד"מזה זמו רב יום שבו ניתנה להם האפשרות
יום אשר ציפו וק' 11לו
להתנקם ביהודים בכל רחבי "אימפריה הרימאית.
האסון נפתה בעיר אלכסנדריה שבמצרים ,ומספרעליו הפילוסוףהיהודי
האללסנדרוני פילוןי).ליהודים באלכסנדריה ,היה מעמד של אזרחים בעלי
זכויות מלאות .מעמדם הכלכלי והמדיני שם היה איתן ,והשפעתם וכוחלן
לרובים" .תושבים המקרים ,ויותל מהם ,היונים ,הת-קנאו כל-הימים
מצאו מקום להגולם .כשעבר אגריפס הראשנן
בהצלחתם של היהודים,
באלכסנדריה ,לאחר שידידו הקיסר העניק לו את התואר "מלך יהודה:-
לקחו היונים והמצרים בעיף איזה קיש משוגע והלבישוהו' בבגדי:ארלמן
~"יו'לומ.ימ לבגדי מלכות :ה1ליכוהו בחוצות'העיל וצעקו לפנק :מרז":
האספסוף היוני,מצר,.שנתאטף בשקום ,שבר בשקרה ~התגרייות ועלבונות

כי

י

.עתה
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לתגרות ידים עם ההמון היהודי ,ולהתפרצוירת לבתי כנס.ת מתוך מסרה
,להעמיד שם את פסל הקיסר .הנציב הרומא' במקום ,פלאקוס ,שרצה למצוא
חן בעיני קליגולה ,לא  11בלבד שלא הגן על היהודים הנרדפים ,אלא.
עף הכריז שמעתה שזב איו היהודים אזרחיה של אלכסנדריה .הכרזה זו

נתנה את האות לאספסוף היוני ,והלה מיהר להתנפל על הרובע היהודי.
שדד בתים רבים והרסם ,ופגע למותביהודים רבים .הנציב התייצב לחלוטין
של היונים ,הצדיק את מעשיהם והכריז ,כי ה'"וד'ם מבזים את
כבוד הקיסר בכך שהם מסרבים להציב %ת פסלו .הוא אף ציוה להלקות
לנלושים ו-מונה מנכבד' הקמלה לעיניהם של שונאיהם היונים ,כביכול
כדי .לקוק את עלבונו .של הקיסר".
.

יצרים

.

,
ן

מצג פרוע זה נמשך זמן רג ,עד שהודח פלאקוס ממשרתו ,לא בגלל
הנהגתווו - ,ואפשר גם לומר.על אף הפרעות"  -אלא משום שקליגולה
לא שכח לנ את ידידותו העמוקה והותיקה עם הקיסר הקודם טיבריוס.
הנציב החדש שבא במקומו .דיכא אמנם את ההתקרעויות ,אך :שלילת
זכויות היהודים נשארה בעינה .קליגולה לא היה יכול למלוח ליהודים
לספלו,
את בסניירגוובדם ללתסאגוורדו זה של פילון את הקורות באלכסנדריהבאות
 .זמו,
יוספוס ו)!  -שמשום שרצה לשמור על יחסיו הטובים עם היונים
הברריומא ,תאר באופז עןטת' את כל ההתגוששותבין היונים והיהודים ,כאילו
רק מריבות מנימיות ששני הצדדים אשמים בהם במידה שווה ,ולא
כ"תנכלוי~ת והתגרויות מכוונות של היונים ביהודים ,כפי שהיתה המציאות
לפוגרוםהיוני באלכסנדריה ולכל מה שאירע שם לאחר
באמת  -הקדוז
חושכו
מכן רק שורה אחת" :מריבה פרצה באלכסנדריה,בין
י
ד
ו
ה
י
ה
נין בניכו ובזה סיים את הענין .ברור שלא האורו שלו ,אלאהשיר'ו
זה,של פילון האלכסנדרוני .הוא האמיתי ,וממנו מתקבלת התמונה האמיתית
על מה שאירע.
 : .יי
ן פילון  DAמספר על היתלשלות הענינים לאהה מכן:היונים בעיר יבנה
(שהיתה בתחום אתץ יהדה) קיימו את פקוית הקיסר והקימו לכבודו
מזבח .היהודים שלא יכלו לשאת אוו התוגבה הזאת ,של הקמת מזבה
לכחודו של בשר ודם.באיצם ,הרסו את המתח .הפקיד הרומאי הממונה על
אותו איזור מסר על כד לקליגולה ,והקיסר החליט להתנקם ביהודים.
לאחר מכן ,בפני קליגולה שתי משלחות אלכסנדריוה,
כאקר התייצבו.
האחת 'הול'ת בראשותו של הפילוסוףהיהודי פילון ,והשניהיונית בראשותו
אפונן ,והרצו ,את טענותיהם ההדדיות בפנק
של4הסופהמיוני האנטישמי
ידה_.של המשלחתהיונית .הקיסר שהיה נרתח ונזעם (,על
הקוטר,
"רסו את המזבת שהוקח לכבודו ביהודה ,היטה ,אוזן
שהוהוךים
נברה

היו

'

,לב"
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ההשמצות,ודברי ההרפות שהטיל אפיוז ביהודימ(.שנשתמש בעיקר בטענה
משנה,כן בניגוד,לכל נת'נ'האייפריה הרומית הנשמעים.לפק~דת הקיטה
בדבר הצבת פסלו ,הרי איהודים הם היחידים שאת לדתי המלה.אינם
עושימי) ובכעס ציווה על המשלדת היהודית ועל פילון לעזוב את המקום.
למשלחת היה ברוהכי הקיסה מתעתד להעניש אתהיהודים קשות..אמנם
הטיל הק,סר עליהם  V31Vחמור מאד; עונש שפגע.בכל האומה היהודית
באשר היא שם .קליגולה הורה לנציב הסורי ויטל'וס -ישכפי שכבה
הוכרנו:לעיל ,היה יחסו ליהודים טוב  -לחוור לרומא ,ובמקומו.מינה
לנציב את פטרוניות ושלדו לארץ יהודה בראש צבא חזק):
 .במטרה
להעמיד .את פסלו של הקיסה =.בנית המקדש; ומתזך הוראה מפורשת
לדכא כל נסיון של הבנגרות( ..דבר שהיה קרוב .לודאי) .כר.הועמדו
ה:הודום שובבפני צרה גדולה וקשה.בעטיים.של.היונים ,אשהמשיא יכלו
בימי ויטל,וס להרע ליהודים יארצם;שלהם ובמישרין .עשו ואת בעקיפין
באמצעות
שבאלכסנדריה ובלומא ,שהיו בעלי השפעה_ וקהלכיז
בפוליטיקהאהחרןוה
ן ,. . ..
יית.
מא
נ( - . ..
בשעה גורלית זו היתה עדייו ארץ יהודה ,תחת שלטונה הפנימי של

-.-

הסנהדרין 111 .לחמה נגד הסכנה ההדשה לא בנשק החרב ,אלא בנשק
מוכרי ,בהפגנת מסירותעילאית לתורת ד' ולקדשי האומה .כשבא פטרוניוס
לירושלים ובירו פקודתו המרושעת של הקיסה הצהיהבפניו העם כולו,
י נכון הוא למטור את נפשו להריגה ,ולא לראות בחילול הקודש והמקדש,
כ
פטרוניוס שלמד להביה מתוך הצהרה  11בעליונותו המוסרית
"
והרוחני
של עם ישראל ,כי מוכן היה ללכת למות ולא להניח לחלל את מקדשו
ולבזות את'אלוקיו.,
) .נרתע מלבצע את הפקודה ולא הכניס את הפסל
לבית המקדש = .אם כי סיכז .בכך אתחייו  -ואף שלח לרומא לבקש
מהקיסר; שיבטל אח הפקודה .כשנודע הדבר לקליגולה') ,הורא לטטרזניוק
להתאבד;,ברמ.עד שהגיעה הפקודה לנציב.,נהרג קליגולה ועל כסאו.עלה
הקיסרקלאוד:וס_.
.. .ג
7.
 ,נ ~ . . .י . .
קלאודיוס.היה ידידו הקרוב של 1גריפם .ומינא אותו למלך על כל
שלושת המחוזות שבאדקדישראל ,שקודם לכן היו מחולקים בין בניו של
ק
... ..,
. .ג . ...-_ ,
היוליוס. .
כרבים מצאצאי הורדום,חובך,,נכדו אגריפס ברומא ,כדרך כל .שאה
"אצילים ):ברומץ הלה,חי שם-חיי הוללות .ברומא;נתידד אגריפס עם
קא:וס ,לזגולה ,).שברבות_הימים עלה על כס הקיסרות .נטןילם פע9
:חד :במרכבה ;,אמר ;אגריפס יקאיו
ס :כבר הגיעה העת שהזקן (הקוסם
טיבריוס).,ימות ואתה תירש אח כסאה העגלון ששמע את רבדית,מסרס
לטיבריוס.,ואגה,פס ..הושלך.לכלא):
 .ששמת טיבריוס.וקליגולה עלה';על

--.

_.

-

www.daat.ac.il

:

כסאו.,שחרה אתאגריפס והמליך אותו על ארץ יהורה .),כבר הוזכר לעיל,
כי כשעבר אגריפס באלכסנדריה של מצרים בדרכו לאמיצה פרצו שם
מהומות .לאחר שובו של אגריפס לרומא גדל כבודו בעיני קליגולה
מיום ליום.
כשפקד קליגולה להעמיד את פסלו גמקדש ,וכאשר לא הועילו כל
י -אומה שלמה nslla
; תחנוניו של פילון והודעותיו של פטרוניוס ,כ
אגריפם,כי לא רק
לההרג ולא להניה להעמיד צלם בבית מקדשה,
 ,דמו של 'הוו'דוס האדומי זורם בעורקיו ,כיהוב
אםי"גם דמה של מרים
,
ההשמונאית .תוך ),חירוף נפש התהנו אגריפס בטני קליגולה שיבטל את
 ,פקודתו ,והצליח .קליגולה בוש לדחות את בקשת ידידו מנוער ,וכתב
לטטרוניוכ ,ששינה את דעתו .יחד עם זאת ,כאמור ,הורה לו להתאבד,
,אלא שעד שהגיע המכתב לפטרוניוס נהרג קליגולה במהומות שפרצו
,ברומא .אגריפס הציל אז אתידידו קלאודיום ,האחרון לבית קיסר ,והביא
לידי העלאתו %ס הקיסרם) .קלאודיום לא שכח לאגריטמ את אשר עשה
,למענו ,ומסרבידו את כל ממלכת הורדוס זקנו .אגריפס שב לארץ-ישראל
כמלךיי).
כשעלה אגריפס על כסא המלוכה ,דומה היה כאילו נפתחה תקשה
ךדשה לעם ישראל ,כאילו זוהר הקדומים של החשמונאים ,שדמם זרם
בעזרק' אגריפס ,עומד לחוור .אגריפס הכיר וידע היטב את מעלליהם
האכזריים של סבו הורדוס ולאחר מבז 11ל דודו ארכילאוס ,אשר הביאו
לידי כך ,שהיהודים עצמם ינקשו להדיחםולהעביר את השלטוזהחיצוני
לזדי רומא .אגריפס השתדלי לתקן את המעוות בכל כוחו וככל שהיה
בוכולתו .הוא ראה עצמו כמלך יהודה( ,ולא כמי שתפקידו לסייע ליונים
לאשתלט על היהודיטן כפי שעשו "מלכי יהודה" קודמיו) ,במשך כלימי
מלכותו הקצרים ,מנע וסיכל את נסיונות היונים להשתלט על הארץ.
בהייו הפרטיים השתדל אגריפס ,לקיים את כל מצוות התורה ולנהוג על
פיהם .הוא התקרב לעם ,והעם התקרב גם אליו ותמך תמיכה פעילה
ימי שלטוש של אגריפס שנית מרובות,
במעכזתו ושלטונו .אילו
יה תקופת שלטונו עשויה ליהפך לתקופת
כת
שי
כשהוא ממשיך בדרכו ,11נמה
זוהר לעם ישראל ,לתקופה של גדולה ושיגשוג  -אלא שמלכותו נפסקה
לפתע ,זמן קצר יחסית ,לאחר עלותו לשלטוז'
 1אגריפס מנע ,כאמוו /את השתלטות היונים על היהדדימ ובשל כך
הפכו אלה להיות שונאיו בנפש .אמנם אגריפס לא דיכא את היונים ולא
נ הוא השתדל בכל כוחו לרכוש גם את אהדתם,קיפחם.
ל
יויות מלא ,הרבה לתת להם מתנות ,השתתף בחריגותיהם ,אף
פכ
היז
להם שקווי
באלו הזרים לרוח היהדותני) ,ועשה הכל כדי שלא יראו בו אויב .ברם

,
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כל זה'לא הועיללו.היוניה ,שלטני תקופתאגריפס דימו לראות את חלום
ההשתלטות'שלהם הולך ומתגשם,וזמו קצר קודםלכ ,נראה להםכיהגיעה
השעה(.שבההיהו"ים בארץ 'ושמדו ,או לפחות ידוכאו לחלוטיז ,והם,היו
האיץ .גובהו לדעת,כי בארץ שולט מלך החפץ בכל ליבו לה-י.ות
לאדוני
יהודי שלם ,וזה ימנע מהם את מאוויהם ,וישים לחל את תקותיהם,וכיוו
שהבינו היטב ,כל עוד.ימלוך אגריפס לא תינתן להם אפשרות פעולה
כי
חופשית ,החליטו לבסוף ,לאחר מעשי התנכלות שונים שנתארם להלן,
'
להגותו מן המסילה.
כוחו והשפעתו של'אגריסס נבעו מכך ,שהקיסר קלאודיוס היה
י
ד
י
ד
י
האישי ,ועל-כן ניסו הענים בדרכים שונות לעהער ידידות זו .פעולתם
הראשונה היתה "צנת פטלו של קלאזדיזס בבית הכנסת שנעיר דבריי).
הפסל ,קיוו
היונים ,שידעו היטר:כיןהיהודים יתנגיו בכל תוקף
להצב"
להציג עלידי כך היהודיםכבוזי הקיסר.
'אגריפס ידע א"
שבאם'יבליחו היונים במזימתם  11בעיר דאר ,יעשו כן
בכל שאר הערים וכתוצאה מכד תפרוצנה מהומות טלליות ,שבהם יוכלו
היונים להצביע על היה,לים כמורדים בקיסר ועל עצמם כתומכיה
אגריפס מיהר על-לז אל ההגמון
שלת.מוריה פטרוניוס ,זה שנימי
,ליגולה'-גילה חומץ ושאר-רוח בהפירו א לקודת הקיסר להעמיד את
ממנו להתערב ולענוש את אותם חמומי-מוחיוניים
פסלו במקדש,
המבקשים לעורר מהומות בזדון .פטרוניוס נענה לאגריפס ושלח מכתב
'
חטיף לראשי העיה דאה בנוסף זה:
בשחצנותם-.
לחטוא נגד פקחית הקיסר קלאודיוס,
"היות ואחדים העיזו
שליהודיט .תהיה הזכות.לחיות.לפי-חיקי אבותי"ם ,והעמידו את פסל
אקיסר בבית הכנטת שלהם הנה הם פגעו לא רק ניהוד'מ כי אם גם
בקיסר .מקום פסלו הוא במקדשוהיא ,אבל לא במקדשים של אחרים ,ובפרט
לא בבית מיועד לכינוסי.עם .והנה דבר טבעי הוא1 ,כ 1מאושר עלידי
הקיסר ,שכל אחד שורה בביתה ולמותר להזכיר את פקודתו בענין זה
אחלי שפקד הקיסרש,ש רשות ליהודים לחיות לפי מנהגיהם ושיש להם
אותן הזכויות האזרחיות כמוליונים .ואלה האנשים עברו על מצות הליסה
"נשגב ,הפרו את  nPDWtnכלפי הממונים עליהם .ולא עשו זאת מדעתם
הם אלא כפי שנודע לי ,עשו מעעי"מכהי למלאות רצון ההמון 1ולפיכך
הריני'מצוה שישולחו,לפניאל'ידי שר 'המאה ויטליוס פרוקולוס .והנני
"זהיה את ראשאעיריה ,לגל תחול אשמה'גםעליהם,כי ימסרו לשר המאה
,גמ
~יעשו הכל כדי-למנועאיזו שהיא מהולהrne :
את שמות'
שליםעי
חוטא
ושי-הפשע.אניוידידי המלך אגריפס רוצימ.למנוע'כל
המ
היתה'מטרת
מהימה-הצד "יהודיה :פן.תהיה' להם .תואנה להתאסף לשם התגוננות

יבייש

י
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 ,ותפרוץ מהומה .ולמעז תבינו עוד יותר דעת הקיסר הנשגר על שיג ןה,
1

הנני מצרף העתק הפקודה הנשלחת לאלכסנדריה .כאשר אגריפס ניקש
1
למרות שהיא כבר ידועה לכל,
ל
ל
ל
' לעתידהגני  nishצו חמור שעליכם למנוע הכל ,אשר ממנו תצאנה מריבות
 ,או מהומות ,וגם לתת לכל אדם את הנכוח לכבד את אלוקים לפ' מצפונה,
מתוכן מכתבו של פטרוניוס ,ובן מהעובדה שהוא מצא לנכוז לצרף
למכתבו גם את פקודתו של קלאודיוס -,שנשלחה בזמנו לאלכסנדריה;
' מתברר ומוכח ,כי הצבת פסלו של הקיסר בבית-הכנסת לא היוותה
 1התמרצות בלתי-מתוכננת,כפי שמתאר יוספוס  -ש,,צעירים שחצנים ,אשר
,בשבילם קיים שום דבר ;דוש .העמידו בבית הכנמת של עיר דאר את
הקיסר ,וזה חרה לאגריפס מאד,כי המעשה היה פגיעה בדתהיהודים"
' -אלא מזימה מתוכננת של היונים להביא לידי מהומית כלליות בעיר
..
,ולשלול את זכויות האזרח של היהודים שם.
למעשה היה בתקרית 11יותר מאשר מזימה שליונית מקומיים לערערו
את עמדתם של היהודים בעירם; היתה  11חוליה נוססת בשרשרת של
'התנכלויות יוניות בלתי פוסקות כלפי היהודים בכל רחבי הקיסרות
הרומאית .בתקופה זו היו גס היונים וגם היהודים כפופים לרומא במידה
~וה .הר,סאים כשלעצמם היו סבלנים לכל דת ולמנהגי האומות של
נתיניהם ,וכן היה גם יחסם ליהודים .גם אם היו כקרב ההמון הרומאי
לאלו ,שמנהגי היהודים נראו להפ ,מוזרים ובלטי מובנים ,הרי לגבי
השלטונותעדייו לאהיה כורותזו ,כל עוד לא סתרה את חוקי רומא ,משום
נימוק מספיק להפלות את היהודימ לרעה.
' לא ימלא איפוא ,שהיונים אשר שאסו בכל-זאת לערער את מעמד
,ן
אלא דרך אחת בלבה :לעורר מהומות דמים
והודים ,לא מצאו
בממדים כאלה ,שלאחריהז יוכלו להצביע על היהודים כמורדים בקיסר
ובויים את כבודו;  111היתה גם מטרתם כשהציבו את פסלו של קלאודיוס
בבית הכנמת של העיר דאר.
י
ן יתכן אולי כי קהי זכותו הגדולה ביותר של אגריפס ,שהוציא את
הלשק המסוכן הוה מירי היונים ומנע מהם "ת האפשרות לחולל מהומות
*ופי בה מכריע.
רקע כהעריו
 .היונים ,שהפעם לא הצליחו במוימתמ ,ידעהכי כל עוד פטרוניוס הוא
הממונה*ל סוריה יצליחו גם בתוכניותיהם האחרות ,ומשום כך הפעילו
את קשריהם והשפעתם "ברומא והביאו לידי הדחתו של פטהוניוס
מתפקידו.י) .במקומו נתמנה להגמון מרסוס .היונים קיוו ,שמרסוס .לא
א יפריע להם במזימותיהם .ואמנם טן,היה,
יקשור יקידות עם אגריפסיל
~,אגרופם ידע שהמצב הנוכחי ,בו.נהנים היהודים מהנגה קיסרית נגל
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ה.ונים ושאר שונאי ישראל. ,היגו -רופף ותלוי על-בלימה ,באשל הוא
קשור בידידותו האישיה עם קלאדיוס ,אשר לא לנצה ישאר קיסר; ועל כן
הקלוט לבצרץ)
ולהפכה למבצר אדיר שיוכל לעמוד נפני
ו"
ני
ושל
ע למרסוס והוא כתב מיד לקלאודיוס,,כי'
רר
יב
,ד
כל":הקטת אויב.אתה
י
התבצרותונ מעוררת חשדות .קלאוריוס ציוח להפסיק ,את הבניה ,ואגרי"מ'
לא הזהו'כול שלא ,להכנע .או לבקש על ביטול הפקודה .מנימוקים מובנים:
. 1במקדה שני.הוכיח,מרסוסבגלוי שהואעויין את אגריפס ומבקש להצר
את,צעדוו בכל ענין")'.אגריפס הזמיןאליו לטבריה כמה ממלכי הסביבה;
שבדומה לוהיו כפופי'מללקיסר .להתיעצויות .האסיפה לא נתכנתה במטרה
למרוד בהומא ,אס כי 'תכן ונועדה לטיכוס עצה כיצד לחוק את עמדתם
בחנר,הקיסר. ,שלא,יוזנקו להיותהלויים יתר על המידה בחסדו רל ההגמזך
הסורי ,ולא יהיו צפויים להפהעות .בלתי צפויות מצה מתנגדיהם בעל"
ההשפעה שברומא .ברם ,מרסוס ,שבסיפה  11היתה למורת רוחו ,הן 'ממעמים
ה של רומא:
אישונם1 ,ה 1משום שכל .עצמה של אסיפה  11נגדה את:מדיניותי
שדגלה ,בפוליטיקה של "המרד ומשול"  -שלח שליחים מיוחדים אל כל
אהד מהנאספים בדרישה תקיפה לשוב הביתה .אגריפס  P1D1לאד ממעשה'
ד ; ,.
וא של מרסוס ומאז היו'היחסים עיניהם מתוחים מאד.
'_,.-על אף יהסי 1אלה'עם ,מרסיסלעדייו היה מעמדו .של אגריפסאיתני
הקיסר קלא~דיוס..לא שכה לאגריפס את' פעילותו ברומא שסייעה (בזמנה'
לבחירתו לקיסר ,והמשיך לתמודבו. .
אשר
,
ס
פ
י
ר
ג
א
בכל הזדמנות
,. :היונים נוכחו לדעת',כי כל,עור..ימלוך
"שתדל,הצגיע על יהדותו ,לא יוכלו להתנכל ליהודים ,הס ראו באגריפס
את היריב' המסוכן .ביותר והמכשול הרציני בזותר להגשמת חלומם,
על שלטוו בארץ; ולביצועו של חלום 1ה בהיי היום-יום .היונים החליטו
עלזכן .לעשות הכל כד' להימטר מהמלה היהודי ,וביקשו הזדמנות להתנקש

.
'

'

בל עוד ישב אגריפס בירושלים ,בתוך עמו הנאמן לו ,היתה כמעש'
כל .תכנית של התנקשות בלתי ניתנת לביצוע ,ברט כשיצא פעם אגריפס.
כדרכו',להשתתף בחגיגוה יוניות בקסמיה ,מצאו היונים מקום לגבות את
חובם .יוסטוס מהפרת')" ,כבר עברו.שלוש שנים לממשלת'.אגריפס על כל

 YD.1אגדיפס כדרכו'לקיסריהן שם ערך הצגת מחו"'
ארץ
שעשועייהם,ו_דלהכ,ביוכדאשהיקיסר ,כי ידע שאז חגגו.שם'-היונים חגיגותלהצלחת.
של)קלאוהיוס .ליליגית':האלה באו גם הרבה יהודים נכבדים ובעלי עמדה
גבוהה מכל הארץ:ביום השליש .השכם בבוקרך בא אגריפס אל'התיאטרון'
בלבוש פאר כולו מרוקם בסף ...לא עבר ומן רב כאשר הרגיש'.כאב.גדיל'
במיציו'.הנתה .ואת:הת'הלהן של'לחלה! ממארת.ן עוד המישה ימיט:',סבל
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כאבים נוראים כמיעיו עד שהמות גאלה בשנת חמישים וארבע של

שני הייה"
ייספי
מ ממשיך ומתאר את תגובתם של היונים לשמע מות המלו.
לתאור זה נראה כמעט בעליל,כי מות המלך בא כתוצאה מהרעלה זדונית
1מכ11נת של היונים ,ולא כפי שיוספוס מנסה להיתמם ולהציג את השמחה
הפרועה שלהיונים על אזרחיקיסריה וסבסטה ששכחו את כל הטוגות,שעשה
להם והתנהגו כאויבים הגרועים ,ניותר .הרפו וגידפו את המלך המת
בגידופים אשראי אפשר להזכירם ,..ועוד זאת .ברחובות העיר עשו משתה
והקריבו קרבנות תודה .ברכו איש את תבירו בכוס מלא מתוך שמחה
(ל מות המלך .ככה שכחו לא רק את הטובות הגדולות אשר חנן אותם
אגריפס,כי אם גם את כל מה שדיטיב להםוקינו הורדוס ,אשר בנה להם
ערים ונמלים וגםהיכלי אלילים על חשבונו הוא".
 ,קשה.להאמין ,כי אמנם סבה יוספוס באמת ובתמים ,שהיונים ,בחיי
אגריפס הכירו לו תודה והעריכו את כל מפעלי בית הורדות למענם ,אלא
שבמותו מיהרו לשכוח ונהגו ככפוירטיבה  -כי הרי לא ,ייתכן שתוך
כמה שעות נהפכה הקערה עלפיה .ברורשהיונים אשר שנאו את אגריפס
שנאת מות בשל היותו המכשול הגדול להגשמת תקוותיהם ,לא הכירו לו.
תורה גם ,בחייה קל וחומר במותו .שמחתם השפלה בהיודע להם דבה
מותו נבעה כעיקר מהעובדה ,שהצליחו במזימתם להרעיל את המלך.
ולהיפטר ממי שעמד להם בדרכם ,ולא בגלל כפיות טובה נלבד.
 ,יוספוס הוכרח אמנם לגנות כאן את תגובתם ,המרושעת של.היונים
באיזו צורה שהיא; ברם ,את המניעים האמיתיים שעמדו מאחורי מעשיהם,
עת הלצון להשתלט על הארץ והיהודים ,כפי שהומרצו ונסתייעו על-ידי
הורדוס הראשון -איו יוספוס מגלה ,בשל אהדתו לצאצאי הורדוס ,אשר
כולם מלבד אגריפס הראשון היו קרובים ברוחם ובמעשיהם יותר ליונים
מאשר ליהודים ,ובשל רצונו לשמור על יחסיו הטובים עם חיוגים תושבי.

1

רומא.
על הקורות לאחר מות אגריפס מספר יוספוס,י)" :בהיודע לקיסר.דבה
מות אגריפס וההתנהגות הנבזה של תושבי קיסריה וסבסטה ,היה אבלו
)ול כמו כעסו על כפויי הטובה .הקיסר החליט לשלות את אגריפס
הצעיר אל ארצו כיורש כסא אביו .לקיים את הבטחתו בשבועה ,אך עבדיו
המשוחררים וידידיו ,אשר השפעתם עלת היתה גוזלה מאד ,יעצוהו לא
לעשות כן ,באומרם שסכנה רבתי,צפויה באם ימסור לנער צעיר מלכות
י היא דורשת את כוחו השלם' של
גדולה אשר אין בכוחו לנהל אותה,כ
מבוגר.
..
..
הקיסר הסכים לכך ומינה את קוססיוס פאדום לנציג בארץ יהודה
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לכל מלכות אגריפס .לא מינה את מרסוס,אויבו של אגריפס ,משום כבהו
תושבי קיסריה ומבטטה
ידידו המנוח .וכז ציגה פאדוס להענישא"
על אשרחיללו את וכר~גריפס .כן הורה לו שישלח את הגדוד של אזרחי
ומבסטה עםעוד המש פלוגות לצבוא צבא נארץ פונטוס ,ובמקומם
סלם"
קי
חיילים סוהלגיונותבסוריה .אכל הגדוד לא יצא,כי האשמים שלחו
יבח
משלחת אל קלאודיוס לנורשות להם להשאר,באהץ יהודה .ובמשך הזמו
גרמו רעות רבות ליחורים"כי הם גרמו למלחמה אשר פרצה בימי הנציב
פלורוס".
כך מגלה יוספוס ,לבלי להתכוון:לכך ,את האמת על השתלשלות
העניניט שהביאה את המרר הגדול ובהורסן שלאחריהכי כאן מדבר הוא
ברורות על אשמתם ולהיוניטכמידשפיץ בימ' פלורוס.
ואמנם מאחרי.מות אגריפסלג.הילוהיוניט לחתור תחת מעמדם של
היהודים בכל הדרכיט .והאמצעים .ואפילו יוספוס אוהדם כותב. -:כק
.: ;,
תוצאה של מעשי היונים".
נאמת המלחמה הנוראה
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