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גתעורר'מחדש-הויכוח הישוננושן; על הנושא:

"יו%פוס פלבי ."91נתקיים אפילו משפט
פומבי על',וספוי
ולמרות כל המאמציט מוכרתני להודות,כי לא מצאתי בהט שום דבר
חדש ,איוו מלה חדשה על דבר האישיות הזאת .ויש להדגיש כי
תהיינה השקפותינו על האיש פלביוס ומעלליו כאשר תהיינה ,ואפילו
יחסנו אליו הוא רחוק מאהדה ,אף עלפי כן ,אי אפשר להיות
כפוי-טובה כלפיו גשל ספריו ,שבהם השקיע עבודה היסטורית רבה.
ועלינו להודות בפה מלא ,כי אלמלא ספריו ,מי יודע אם לא היינו
מגששיט באפלה בדברי ימי תקופת בית שני .אלמלא ספריו ,מי
יודע כמה מאורעות חשובים רבים מאותה תקופה סוערת היו
נעלמים וסתומים מאתנו בתכלית ההעלם.
אגב ,ארשה לי בזה נימה אישית .כותב הטורים האלה עסק
רב"ת בספרי פלביוס ולמד הרבה מהם תהם ועל-ידם בא להבנת
המשנה והגמרא במקומות רבים ,ובודאי משנה ענין ותפך אני מוצא
בקורות ימי חייו ,הלך-רוחו ותכונת-נפשו  -ולכן עקבתי תמיד
בעיון רב ,אחרי דברי המחייבזם ומוכים של יוספוס פלביוס והפולמוס
הגעול שנוצר מסביב לאישיותו בספרי ההיסטוריונים החדשים ,בנוגע
לעבודתו ועמדתו בתור מצביא ראשי ,בימי מלחמת הבית השני,
מהם שדנו אותו לכף חובה ,כבוגד ממדרגה שפלה ביותר ,כדברי עצמו
באוטוביוגרפיה שלו ,ומהם שלמדו עליו סניגוריה ודנו אותו לכף זכות.
1
אבל האמת ניתנה להאמר ,שעם ריבוי הדברים ,אי אפשר
להציל מהם דבר ברור אודות מהותו ומעשיו .גם המשפט הפומבי
והויכוחים לא הבהירו אפילו כמלוא נימה את החידה "מלבי"ס".
כלן הדברים שנשמעו עכשו ,חט בבחינת קמחא טחינא ,חזרה על
י ההיסטוריונים שכבר דשו בזה וגם הם העלו חרס בידם .סוף
דבי

פלביוס

אם,
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דבר !'-האישיות_ פלביוס' ,היא עדיין ,בגדר חידה סתומה .אוהב
עמו ולוחם מלחמת הגנה על כבודו וקניניו הרוחניים ,או ::בוגד
ומכשיל עמו ,כמו שהוא מודה-בגלוי לב על מסירת מבצרי הגליל
לידי האויב הרומאי ומתודה בפומבי על עזרתו לכיבוש ארצו ושיעבוד
עמו .ואליבא דאמת ,אין להתפלא כלל על המשתתפיט במשפט זה,
כי לא'ו,צליחו לפתור את הבעיה המעורפלת הזאת ולא הצליחו
להוציא משפט ברור המתקבל על הדעת  -כי הרי תהום עמוקה,
של קרוב לאלפיים שנה ,מבדילה בינינו וביג הנאשם .ומי יודע
כעת לחשוף מהתתוב -הזאת את כל -הצפונות והנסיבות ,הגורמים
והמקרים_,שגרמו להתנהגות פלביוס בימי המלחמהו ומי וודע את
ההשפעות ותנאי השעה שהשפיעו עליולאחרי המלחמה בזמן כתיבת
ספריו ,ואולי היה אנוס מחמת פשות לבחור בסגנון זה או אחר.
כי הרי סוף סוף היה שבוי מלחמה בידי הרומאים וכלל גדול אצל
חז"ל,, :אין אדם משים עצמו רשע?, , ' ....: . . .
. .
ובכן ,אם,אישיותו של פלביוס ,גם אחרי .המשפט והויכוחיט
העכשוויים ,נשארה בלתי-נפתרת ומכוסה במשאון הזמנים ,ככל שהיתה
.-4הרי זו הופעה שסדרי .החיים-וההגיון' מחייבים אותה ..להיפך
ש להתפלא על השופטים  -וביניהם אנעים ישרים וחשובים ,
י
על גישתם .למשפט הזה:,כנראה מתוך רצינות גמורה .על איזה יסוד
.משפטי עשו.זאתו ועל סמך.מה.בססו את.השערותיהםו
' ',ברור בלי ספקן כי לפי חוקי התירה',משפט כזה בל יתואר
כלל ,ובתורה מפורש" :על פי שנים עדים.יקום דבר" .ודין ערוד
הוא בחוי'מ כ"ח "אין דנים על פי כתב העדים" "ואין דנזם שלא
צפיו"( ::ואם ישנם .פרטים יוצאים מכלל החוקית האלה .,הרי אין
תהם שייכות'לנידון דידן כמבואר בחו"מ'שט.ן  -אלא גם לפי חוקי
הקודקס האירופי ,שאםכי אין אני'בקי בו כל-כד ,בכל.זאת אחשוב,
כי .משפט כזה;..שבו הנאשם.והעדים כבר שיוכים להעבר הרחוק
.שלפני-.אלפנים שנה,,אין בו .בסיס חוקי כלל .לדעתי להושיב את
"לכיוס על כס המש,פט,ז בתור מצביא ומשוח ,מלחמה ,אחרי עבור
.
,שר
;
וה דורות  -הוא מהדברים המביאיםלידיגיחוך :.-.י? '
.
'
צרם :א6יש להאשים את פלביוס.,אין זה לפי מעשיו כמצביא
ראשי',כי 'אם לפילמעשיו בתור סופה היסטוריון .והספרים שחיבר,
שעם,
כל ערכם.יזתיעטורי הגדול כאמול:יש .:בהט' בסגנונם ,נוסחתם
לעט'
,
,
ל
א
ר
ש
י
יוהרצאת .הדצריטה משום .נזק .רב.
גס-מבחינה..דתית
ד.שז
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וגם מבחינה לאומית ,באופן שספק גדול הוא

בהבגדם.

אם לא יצא

שכרם

.

האשמה על ספריו היא.כבדה ,מאחר.שקשה למצוא סניגוריה
כלשהי לדבריו .האשמות נוגעות לענינים. ,שלא היו אודותט דין
ודברים בין היהודים והרומאים כל עיקר .ולכן לא היה שום טעם
ונחיצות להשחיר פניהם של ישראל ולעורר קטרוג בגוים ,על לא דבר.
ועל זה בפרקים הבאים.
יודגש בזה ,כי אין כוונת דברים אלה לשמש הערכה מליאה
על ספרי פלביוס לכל פרטיהם ,כי זוהי עבודה הצריכהיספר שלם.
ברצועי רק לציין בקוים כלליים חטאו של פלביוס בכתיבת ועריכת
ספריו ,מתוך השקפה דתיה ולאומית כאחת.
..

,
ן

ב..

 .בסרם נבוא לדיון על טיב ספרי יוספוס פלביוס ,נעמוד קודם
אישיותו נעצמו  -אס היה יהודי דתי או לא .ולכאורה,
על
הרי ,שוב אותו הדבר ,מה דהוה הוהז מה מעניינתל אותנו השאלה
הזאת ואיזה עסק יש לנו עם שובן עפר ,אשר זה עשרות דורות מאז
כבר נמסרדינו לשמים? ברם לאמיתו של דבר ,שאלה זאת ותשובתה,
י אם נעמוד על הלך הרוחות והשקפות
יש לה ערד רב בשבילנו .כ
עולמו של פלביוס נעמוד גט על סגנון עריכת ספריו ,המשונה והמוזר,
ועל.ידי זה נמצא גם פתרונים לכמה פליאות ,המבצבצות ועולוה

ע"ב

הידידי

קריאת ספריו.

 .והנה מה שנוגע ליתיותו של פלביוס ,זה נעלה מעל כל ספק
שהוא מעיד על עצמו בספרו חיי-יוסף ,ואין לנו
שהוא היה דתי ,נפי
והוכחה שלא להאמינו .והרי זה .מהמושכלות הראשונים
שום
שסופר ,המגן במרד ועוז על כבוד עמו ,דתו ואמונתו .,מנהל פלמוס
עז וחרוץ עם כל אותט סופרי דברי בניונ. ,המעיזים לקטרג על
תורה משה ,מראה ומוכיח בראיות מוצקות ,כי כל_ גדופיהם,
עלילותיהם ודיבותיהם ,מסתמכות על בורות ועם-הארצות ,על ויזף
ושקק ,וכל דבריהם בכלל אינם אלא הבל ורעות רוח .פלביוס מרומם
את שיאי ישראל על פילוסופי יון ,המפוארים וכותב" :חכמי יון
כבשוין את נפשם ודיעותיהם המזוקקות מפני העם ,מיראתם אותו
ונביאי ישראל לא ידעו כל פחד ויכריזו את .דברי האמת בקולי
קולות ,ואל הרעה אשר תמצא אותם ,לא הביטו ולא שתן אל לבם"

.נימוק

שח
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אפיון) ,.סופרי סניגור,-כזה- ,שהסניגוריה שלו אינה
'(בספרו
גי
כי אם מקורית טבעית -אין ספק שהוא היה דתי ומתרח
ג,
מלאכותית
היה להיות דתי ..אלא ,השאלה היא אחרת :אט היה פלביוס דתי,
מבית מדרשם של הסופרים ,התנאים והאמוראיט ,מאמין בעקרי הדת,
ככל שלומי אמוני ישראל ,או שהיה דתי ,מבית מדרשם של המתיונים
האלכסנדריים ,מטיפוס.בני גילם של פילון היהודי (פילון בעצמו היה.
(במדה ידועה טוב מהם) .שברגלם אחת עמדו בתחום התורה וברגלט
שניה עמדו בתחום תרבות היונים .וכל מאמציהם ועבודתם היו רק,
איך להתאים חכמת חתורה עם החכמה היונית ,למזג האחרונה עם
הראשונה ולמצוא את;הצדדים השוים שבשניהם .הם השתדלו ביצירתם
הספרותית ,להראותיופי התורהבפניהיונים ולמשקעליה חוט של חן,
לפי' הטעם היוני. .היהודים האלכסנדריים כה הרחיקו לכת מדרך
התורה ,עד,שבעצמם,לא שיערו שההתבוללות.הכתה שרשים בעומק
נפשט וחדרה לתוך ;תוכם. . .
.
 .י
 ..ויש לנו ידים'מוכיחות ,כ? פלביוס השתייך לאותט היהודים
'

האלכסנדריים.

!..

.

'

 . .ראשית-,בכל ספריו'
כשהוא ,מוכרח לדבר אודות חוקי התורה,
(הוא מכנה אותם בשם "מנהגי אבות"; או "מנהגי היהודים" ,כאילו
היו רק מנהגים גרידא ,שהנהיגואיזו כתיושבי קרנות .כמו בקדמוניות
שלו (ג .ט':י"ז).בדברו על מצות אכילת מצה -בפסח.',הוא אומר:
"בעת ההיא קרב זמן' החג אשר בו על פי מנהג האבות לא יאכלו
היהודים חמץ" .ובסערו שם ( :1י"ג .י"ז ).בדברו על ארכילוס בנו
של הורדוס ,שנשא אשת אחיו שהיו לו בנים ממנה ,שהוא מאיסורי
עריות החמורים ביותר ,הוא אומד":כי זה דבר מגואל אצל היהודים",
מגואל ותו לא .א ד ם שם על כך.שהקיסר הרומאי קאיוס רצה
להעמיד צלם בהיכלו והיהודיט פשטו צווארם לטבח כדי למנוע זאת,
דבר שעשה רושט עז על הנציב פטרוניוס והוא ,הרומאי סיכן עצמו
להשתדל אצל הקיסר להעביר רוע הגזירה ,לא מצא פלביוס סגנון
יותר מתאים מזה" :ולא .לבדכי נעשה בזה נגד מחוקקי הדת,כי אם
'גם נגד כל .מנהגי אבותינו .אשר' ראו בחוק זה קיום המוסר ומדות".
סגנון לא חם ולא קר כזה.,לגבי איסור עבודה זרה ,שמפי הגבורה
שמענו ,ואשר שורשו'בקיוט המוסר ומדות  -הוא ,הוא .סגגונט.של
היהודיט המתיו(ימו שראו .בכל חוקי ,ההורה רק סמלים .מנהגים
לשיפור .המוסר 'ומידות (.אבל ..למה' להאריך בראיות; הרי בספרו
שט
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יגד,אפיון הוא מבטל במחי יד את' האמונה לעיקר העיקריט
.
היהדות ,אמונה בתורה מן השמים.

של

;,

ואם גט נתאמץ לדון אותו לכף זכות ולתרצו ,כילבספריו אלה,
שנכ4בו ביונית והיו מכוונים בעיקרם כלפי עולט הגוים ,דיבר עמהם
'לפי'!סגנונם ולפי הלל-מחשבתם ,כדי .לשבר אזנם ,כפי שהורגלו
לשמוע .הרי איך נחרץ ונצדיק את התמיהה הגדולה המנקרת במוחו
כל איש משכיל :היאך יכול סופר ,המאמין בקדושה התורה ,להיות
ספוח כל-כך שנאה לגדולי חכמי התורחו איך'יכול סופר המהכבד
בכבוד התורה ,לזלזל כל-כך בכבוד -ראשי התורה ולהעליב באופן
גס לל-כך את נשיאי התורה  1והשנאה הזאה ,היא לא רק שנאה
שבלל; המתבטאת באילו ביטויים בספריו ,כי,אם שנאה המבצבצת
מכל השורות שבספריו .שנאה עזה כמוה המטביעה חותמה על כל
נוסח')ואופן הרצאת הדברי 10שנאה שמקלקלה סגנון עריכת ספריו.
והגרוע מכל זה ,שאת השנאה הזאת אנו מרגישים על עצמנו ובשרנו
עדהיום הזה .היא היהה לאבןלגף וצור מכשול לכל חוקרי ההיסטוריה
שמקרב הגוים ולהחוקרים היהודים ,המתאבקים בעפר רגלי חכמי
הגוים :היא נתנה להם פתחון-פה 'לקטרג ולטעון :אם .היסטוריון
ישראלי; לוחם ושעתו מלחמת,עמו .ותורתויעם כל 'שונאי ישראל
שבזמנו ,נתן דופי בחכמי התורה "פרושים" בלשונו ,גינה אותם בכל
מקרה שדיבר אודותם ,בודאי היו לו ; טעמיט 'ונימוקים חשובים

ומכריטיס .בודאי שביסס דבליו על מעשים שראה ושמע ,ובודאי היה
לויסק .לזה .הסגנון המעליב הזה ,הוא שהיה'לקו לכל ההיסטוריונים
'הגויים והוא שהיה גם בעוכרי כמה מחוקרי.ישראל ,שעל פיו כיוונו
כל חגירוהיהם~.חזיון זה הוא עגום ומעציב עד מאד .שגאת' פלביוס
לחכמ ',התורה שאמרנו ,עוברת כחיט שני דרך כל.ספריו ,גם מבחינה
שליליך ,גם מבחינה חיוביה .ובירור ,הדברים' בשרקיט הבאים.

,

,.

.

.
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מבחינה שלילית כיצד?

שנאה פלביוס לראשי חכמי התורה
' , .ובנוהג שבעולם ,כל היסטוריון הכותב
כל אומה איזו שהיא ,אט ספר היסטוריה ברוח -לאומי או אפילו
'ברוח מדעי  -יודע ,כי מחובתו'.הראשונה 'להיות זהיר במלאכתו
מבלי להשמיט שום שם מגדולי האומה ,שיצאו .להם מוניטין בחיי
האומה :ביחוד שמותיהם של -אותת -האישיס' המזהירים ,שיצרו

את דברי הימים
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ופעלי!בתהוט!השהזימות -והשתכללות:האומה ברוח ,ושפעולתם-הובתיה
צהצלחה.:גדולה.זלאי-יט :אגה",הוא צריך להקדיש הפרקים.רבים,
קורות;דברnי ימי?הם
b
i
tבאשה
לחודיע'בפרטית מעשןהם'וקורותן
הריהם קורות דבר;,ימקהאומה עצמה; ואם.כותבי.דברי הןקים לשאר
האומות,חמתט כד-,ונותב דגרי ימי,האומה"הישראלית.,שתעודתה
להיוה הגוי קדוש'".והפאיהה,היא על~ענקי-הרוח שלה(?צירוהיהם
הנשגבותרעל:אחת כמהווכמה ,ובאמת כד נהוגובישראל,עוד מקדמת

דנאן'לרשום'בספרל לא הק:שמוה.הגדויים שבאומה ,,אלא אף ,שמזה
הכשרים'והטובים!שתצטיינו:באןזה .מפעל טוב בשעתם ,כלשוה "מדרש:
המשנה,
הלשעבר,אדם עושה מצוה'הוביאלכותבהץ;:והר-1לפנינו ספי
שכולו רק ספר הכולל" :חוקי התורה,ימצוהזה' ומשפטוה".ואין בו
אפילו! דרראידהיסט1ריה ,בבל זאת,כמה משניות.באו.,שתוכנן רק
(הזכרה:שמוה 'אלה שעסקג"באמונהןבצרכי.,הקודש .והמקדש( ,.ראה
Q-:t??W1 ,
,ן??ביז.,
מ'1,
'ים_בשקליסן
(,כשהאדוה ודור
,
,י-,ח) ,.ק!,
"
.
שתוכן.ספרנ",.
""ן ד ואפילו,סופר,תןיוני.עתיק בישהאל כבן,יירא-- ,
הק
עצובו ןשרות ,מנהגים ,מוסריים ,ונימוסים ,אנושןים, ,ואיג"לק.:שום
מגע ,ומשא ;עם.היסשוייה .,בכל-זאתקגסוף יפרו..הוא כותב" ,:ואף
תהלת,אנשי! שט.ויקק,אבותינו אזכירה איש.איש.בדורו" ומייחד,שבעה
:פרקים לרשימה כל-,פרנסים הטובים,שבישראל.עד.יזמנו-.
"  ,ואילו',אצל 1,,ספו'19פלביוס דנן;_הכוהביספרים היסטוריים
הגדולים
ענקייטלואנו .רואים ההיפך.הקיצוני 'מכל,זה .כל
'האשכולותי
'שעמדו להם:לישראל,מימי,עזהא הסופר עד זמנו ,כל ,אלה
חכמי
,התורה.ונשיאי)הבי"ןדין',הגדול'-.נברובם,לא !הוזכרו אצלו אפילו
ראש-יפוריו
.בימזי:ואותם מעטי"ישזכו .להזכר ,הוזכרו רק בדיך אגב .בס
טיפוטנ האבירים-,,היו להט
הרביםיעל מעשי,המושלזם וכל
מיג?-אי התורה,ו.הוא .אמנם מזכיר
ם
(חיכוכים. ,מחלוקות :ומריבות,ע נשי
את ,שמות האחיונ;ם,ן אבל:,רגן,נשמוהם*גרידא ,בלן ,שום (תוארן
,הכבוד.,כדילוןלתאל,אותם הגבורים,חביבי,
רואים,
נפשו ,ואני
' הזכרת,השמות,הללו,היא:עלמאפו.,וחמתו,,בבחינת,כפאןרשן.
:כי.
,לשוא ?.חפש' הק
ונר1עס.בכל.,ספהי'.פלביוי)איזהקדיבוה ,קל על)נשיאי
יהסנהדרין::אנטיג איש:סוכו,יוס
 ,בן,יועזה איש צרידא .המכותה
יהושע בה פרחיה? ,היה
:בשם ;;חסיד! שבכהונחץ:בספרות
ההלמודזת"
שדרווק'האומה ,עק שכשלא-רצה לקבלועלןו
.כה,אהוב

'??
י'.ה"ף
.ימא'.פ'.גז
באג,לקנות..)'.
ל

ל9י
הייי"ש_

.
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'

.
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משרת נשיא הסנהדרין ,מיראתו מאלכסנדר 'ינאי אשר חרג את
החכמים וברח מירושלים לאלכסנדריה ,לא ויתרו בני ישרא.ל על
ההתמנות הזאת שהציעו לו ,ושמעון בג שטח שלח ליה.בשם ראשי
ירושליםעיר הקודש לד אלכסניריא של מצרים אחותי,
האומה" :מני
בתוכך ואני יושבת שוממה" (סוטה) .שמעיה ואבטליון
בעלי' שרוי
ראשי' הסנהדרין בזמנם ,שלשמט וזכרם חרדה נפש כל האומה ,עד
יוה"כ, :אכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש
כי פעם אחת במוצאי
עלמא בתריהכיון דחזינהו לשמעיה ואבטליון שבקוהו
והוו אזלי כולי
בתר שמעיה ואבטליון" (יומא ע"א) כל אלה ושאר
לדידיה ואזלי
חבריהם הנשיאיט וראשי אבות בי"דאין להם  QIWערדבעיני פלביוס

וכאילו לא היו כלל בישראל.
' ,זילזול זה מורגש גם כלפי אלה שהוזכרו בספריו.
הלל ,הזקן נשיא ישראל ,מיסד הש(שלהא של הנשיאים ,שנמשכה
בישראל בחוט זהב מאות בשנים ,שנשיאותו כה היתה מבוססת
קסם כל לבות בית ישראל ,עד
משרעל ,כה משכה אליה בחבלי
אפילו הורדוס המלך בזמנו ,זה המחבל העריץ ,היה מוכרח שלא
כי
שמספר פלביוס ,בעצמו" :אבל כאשר
רצונ
ב
 .להתחשב עמה ,כפי
למשל,

רצה הורדוס להכריח על זה גם את הפרוש הלל ושמאי ואת סייעתם
יקבעו לו גם הם (שבועה אמונים) ההנגדו לזה בכל כח ועוז,
כי
הלל לא עשה להם הורדוס דבר מכל אשר עשה
בכל זה בנשאו פנ
ייות ט"ו ,ד') .העריץ האכזר הזה(,שנציגי בית ישראל
האחריט" (קדמונ
כנחו בשט "חיה טורפת" ושבאמת טרף,
בעמדם לפני הקיסר הרומאי
שום זיק חמלה כל מי שהעיז לעבור על דבריו ורגש
דרס ורמס
הרחם-ם היבהליכה מוזר לו ,עדכי בנים עוון קל ,בשביל כמה בטויים
עזים'"נגדו ,הוציא להורג את אשהו האהסה עליו גם בניו ועוד
הורדוס המשחית הזה היה מוברח הפעם
רבים ,מבני משפחתו -
בוד הלל הנשיא ,בידעו כי חביב הוא על
לעבור',על מידותיו לכ
.כל העם כולו כבבה-עינם ואם יפגע בו יקומו כל ,העם כאיש אחד
.נגדו,.לל הזקן הזה ,שהורדוס נשא לו פנים ,לא זכה לנשיאת פנים
מצד פלביוס ובקדמוניות היהודים שלו אין לו למסור לקוראיו אודות
הלל ,שלאורו ילכו כל בית ישראל וכל המתוקנים שבאומות עד היום,
הלל ושייעלו לא רצו לישבע שבועת,אמונים
כ אט' רק זה ,שהפרישי
יהורדוס .זה כל מה שיודע פלביוס לספר אודות האישיות המזהירה
' 'ל
שאין דוגמתה בכל אומה ולשון .וכמה עלובה היסטוריה

הזאתי'שיב
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כזו וכמה קטנות-דמואין מבצבצת מבין שורותיה ,ועם זה כמה צער
ועלבון היא גורמת לקורא הרואה,כי איש המתימר להיות אוהב עמו
'
יורק וריקה נמבזה בפומבי בפני עמו- '_ . ...
;

- .......,,

-

.

.-

ברם. ,בהתעלמות זו של 'פלביות מנשיאי התורה ,שתורתם
--.

בלבד היתה אומנתם;' לא נתמלאה עוד סאת שנאתו .הוא עוד הגדישה
השלטון היושביט ראשונה במלכות ,הקרובים
בזה ,שגט אלה ,מרבי
עד,-מאד ללבו של פלביוס ואשרל לקורות ימיהם .הוא מקדיש רוב
ספריו ,בכל-ז"ת,אם במקרה היו,אלה גם ראשי חכמי התורה,
חלקי
פלביוס 'מלבוא -בקהל .המושלים ואבדו
גבר נפסלו על-ידי-זה בעיני
' .. .
עד שאין הם בדאים ,אפילו להזכר .בספריו.
ערכם-
,:
"הגת דתמאות אחחתד
"..בימיו.ואיחיה של שלסיט-
ן
". -שמעון בן שטח נשיא הסנהדרין'מסרה
המלכה ,האשה הגדולה הזאת ,בהיותה יראתד'.עד
י
א
י
ל
פ
ה
ל
את כל ממשלת הארץ בעי ;הפורשים ותצו לכל העם לשמח בקילט
יוק שט המלכה יקרא על "מחשלה ,אבל ,בעצם "דבר היה כע
מוסרות השלטון רק בידי הפרושים ורק על פיהם ישק הארץ"
(בקדמתיות,של פלביוס י"ג ט"ז ( )1הם חכמי ישראל ,או הפרושים
הלשתו של פלביוס ,ברוב חכמתם השכילו לקבוע סדרים טובים בארץ,
המדינה'ויארגמ כוחות הצבא ,עדבי כל המדיסת
ייצרו את,מבצרי
כנמשלת שלמינון :,הציקו לבני ישראל והכבידו
י
מ
י
השכנות שלפני
.ידם על ארץ יהודה נאלצו עכשיו -לבקש שלום ולשלוח בניהם
לירושלים :בתור.ערובה-,כי לא ימרדו'בה.ימי ממשלת שלמינון
י
י
ה
האושר שבכל תקופת הבית השני ,עד שפלביוס בעצמו בכל
,מי
הפרושים הוכרח בעל כרחו להודות בהישגיהם
י הבלע שלו
י
:דב
י
פ
ל
כ
כל אדם באה! למנוחה" .באותם ימים יבהם היה
בזמן הזה.
י
כ
,
;
שמעון במשטח ראש .הסנהדרין ואחיה .של המלכה ,מובן מאליו
הוא היה .הרוח החיה בכל המעשים הגדולים האלה ,הכל נחתך
כעי
ל:פיו .זבל העוביגא מידו .הוא.היה המושל חבלתי רשמי .ובאמת
רבותינו חז"ל ,שכל ובריהם מזוקקים ככסף צרוף'וגם שיחותיהם
תויה-חיא שללמוד אנו צריכים ,כשהם .מגירום הימים חייבים
!הילו מזכירים אותט! גם על שם שמעוג ב"ש( ,בספרי בחוקותי:
,,,מעשה.בימיימעין ב"שבימי שלמנציה המלכח שהיו גשמים יורדים
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מלילי,,שבת ללילי שבת עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני
זיתיט,ועדשים כדינרי זהב" .הרי -כאשר .חז"ל מדברים ממח שאירע

בימי שלמנציה המלכה יאמרו" :מעשה בימי שמעון ב"ש בימי
שלמנציה המלכה" שכן שמעון ב"ש היה אז המושל בפועל .ואילו
רק שהוא אינו מזמר פעולות שמעון ב"ש הברוכות,
פלביוש;
שנאת פלביוס לחכמי .התורה.
~לא:אפילר את שמואינומזכיר .זהו
י
ר
פ
ך
מה שעובר.כל חוק'ויוצא לגמרי מגדר הנימוס האנושי,
הוא הנחס המוזר של פלביוס לשמעון הצדיק.
 rfcישמעון הצדיק היה אחד האישים הבולטים ביותר בתקופת
הבית,.שני .הוא זכה לכל הכתרים :כתר תורה  -משיירי אנשי
,,כנסת!הגדולה' וראש הסנהדרין ,בזמנו" :כתר כהונה  -כהן גדול
וכתר מלכות  -הואיל ובתקופתו היה הכהן הגדול גם השליט הרשמי
כלפי חוץ יגש האחראי כלפי כל פקידי המדינה ,הרי ממילא היה
 %1המ)של'בפועל',ועל כל -הכתרים הללו עלה שמעון הצדיק בכתר
שם .שוב!,שלו; ייצאישמו כל-כך לתהלה בקרב ישראל עד שהוסיפו
לו תאן" :תצדיק" ,חזון בלתי נפרץ בעם ישראל ,שלא זכו לו לא שרי
,דש.שללניו ולא הסופרים שלאחריו (ראה לגמרא יומא ל"ט מהגדולות
אודותיו). :) .
",נפל%וה
ע ), ,'-לא:רק חז"ל מנושבחי,כי אם גם הסופר בן.סירא שהזכרנו,
גם.הואןמייחד פרק שלם לכבודו ומדבראודותיו בהירגשות ובהתפעלות
כה עזה ,עד שמתאר גם כן את תאר פניו ,ובפרק נ' יאמר,; :שמעון
ין)ח11יו" כה"ג "זק צימיו את בדקי הבית ואת היכל ד' כפלים
,הגביה,סודם .ואת ההיכל הקיף יציע.גבוה ...כגבר עמד בפרץ עמו,
ן הקהל'בצאתו מבית לפרוכתן כהילל בן שהר
:ממפה!',מוב מראהובי
י כזית הודו"',יאהרי שכל
'מעיץ'יענן ,בירח כמלאת .תפארתו ויה
י מלכות פרס כשליטים מדיניים נזכרים באריכות'אצל
"כק"גישבימ
(פלביוס ,,הרי'שמעון.הצדיק
על אחת
וכמה היה צריך
'להזכר ~אותו הסגנך לא פחות ממה שאחריםכמ
נז
יכרים .אולם יוספוס
'הרי :הוא'יוס"וס! הוא נאמן לשטה .שנאתו ולפיה הוא מזכירג לא
:ב~נ ,עצ16כי אם בזרך'אגב ,בדברו על הכה"ג שלפניו 1שלאחר 11הוא
'מבליע נה,מלים אודותיו; ובדברו על אלעזר אחי שמעון בקדמוניות
(קוב ,י"מ) יאמר" :אלעזר הגיע למשרה כה"ג באופן זה ',אחרי מוח
חתיו היה 'במקומו' שמעון ,שמיראתן את ד' ואהבתו את האדט
-נקיא ~שם'':שמעון הצדיק ,ולאשיי מת הלת צנו חוגיו ילד קטן
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,יכהן.אלעזל-תחעין!''ושיב 11",כר.,שמע 11הצדיקי-אצלו"בדברו:על
בימי;הכהר הגדול,חונינ-כי.במותיאלעזר היה
בנו
-,ואחרי .מוחו-היה אחהיו,כה"ג חוניו:בנו של
אחיי
ן".הל:ה'"גגזהי,נהשיה"
שמעון תצדיק ,שמלון'זי.כפי 'שהזכרנוזהיה אחי;לאלעזר" .עיניכם
'ההורת.,כי שמעון הצדיק,
"14א,ת ,עד היכן מגיעה שנאתו לחכמי
עטרת תפארת ישרא.,4שבו'ישראל'יתפאה עד'היוסלהואבעיגי'פלביות
5.לי שט.כלל. -,נחוץ'לציונו כיזהיה-אתי,אליי
 ,הואיל,.ובזכות
עצמויאייןכדאי-לייזבר;=-יודאייהיה סגנון5:וה מבדח,ומביא ללדן
5ל'כךי,דומני;כי.לכתיבת היסטוריה-כזו
גיטין
שוט,אוכח.עוצלישי
'אלמלא חיא,מ
לא'זכיה'
ון,.אין ,למשל היה,.העם הצרפתו.מגיב.על
שפר של.היטטוריוי'.עך לבלר ,ויילג,.עלןכל מעשי נפוליון.בונפרטו
אגיוליט ,והיח,שזכ,רו,רק דיד'אגב;'תוד-ציון(,יחוסו שהוא.אחייונף,
ל3.פוליון'5אוז'לו ,המלוכה הזאת 1בודאי,יה?ה
שלך,טפיל'.,שמ1דו,ש
גוער בהיסטוריון זק בנזיפה והיה דן את ספרו לגניזה ,ואילו אצלנו
בני ישדאל':אין.כל ,תגובה-על-זהיןולא ,עוד (אלא.ישנם-היסטוריונים,
'הנכוניט -לח 1(10על) מעשי-הבגידה! הפוליטית-לך לפי ,השקפתם
'-
בזכותי ספדיו"י17זי~טורייבז":אבל .זה גורלנו למעט -דמותגו',ולבזוה
את-עצמנוח,ואל(-.עלה-על דעתך,,כי פלביוס' קצרן-,הוא,בספריה
אקמץ.ובדבריםי"ודא'-גרמה ,לשתיקתו' .:לא דולא'.,לחיפד; ..הוא
אי-כ1דיועק)מדי; ירבה)וסיפורים"וסיפורים'.מעל 'לסזפורים,אפילו
באלה.שאין '.להם שייכות .לקדמוניות;יהיהודים ומלחמוהיהם .כך
למשל,,הוא מקדיש עשרותועמודים יב"מלחמות".וב;,קדמוניות"-שלו
לדברי ימי'הורדו-12ומוסר.לנו כל.פרטייימי.חייו ,בניו ,נשיו ופלגשיו,
ויודע,אפילו'
כמה הית-גבוי"מד ,וכי-הרג..ארבעים חזירי
יער-בציד.אחד,=,דבר,שמעניין.בודאי,נלןאיש'בישראל....גרם ,מכיון
שהגיע'להלל-הנשיא שחי באותם)הימים'1פתאום נאלם דום ;,נשתתקה
ידי' ולא"יכול ,ל~ציא':,מאומה ,מתחתקעטו.-אויותיוי"0רקיס ,רבים

"וריי

צי

וב.

"

לסי.

מחיי יוסף.בן טוביה החוכר נכדו,של:שמעון,הצדיקווזה:הבן,המביש

:שהמיט,קלון ושוגה' כהיאיומהו על,עמו.,,חוכר.זה!שהתחבר לגוייט

והכניס מתרבותם לתוך ארצנו והניח בזה יסוד.לכת.המתיונים,,זוכה
שחייו-יתוארג בא~יכות.בצבעים,גהיריםזלכלושרטוטיהם; .אבל כשבא
לשמעון ,הצדיק בעצמו,,כאילו יבא,מלאך.וסטרו:על,פגיויושכח לגמר?
ץ  "-,-..י-ץ
את האישיותיהזאת.זיד" ,י", '-ח .
t~tve
" אמנם עא,נכסהףצמשאוןהגלא,,עתעלם" מהאמת",כי ,מקום

-יי"

".מ,

.שטו
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אחדיש אצל פלביוס היוצא לגמרי מכלל ספריו ,והוא בהאוטוביוגרפיה
ל"ח) מזכיר דרך אגב את רבן שמעון בן גמליאל נשיא
שלו
ישראק:בזמנו וכותבעליו "שמעון זה הוא מעירירושלים והיה ממשפחה
נכבדה מאד מכיתת הפרושים שבנוגע לחוקי אבות (שוב חוקי אבות
ולא חוקי התורה .)...ידקדקו הס לשמרם יותר מאחרים והוא היה
איש מלא רוח חכמה ושכל חריף וגם הדברים היותר מקולקלים היה
יכול בחכמתו להוציאם למרחב" .כל נשיאי התורה שהיו בדורות
שלא היה לפלביוס שוט חשבונות פרטיים עמהם ,לא הוזכרו
ללשפב
חו
ני
ש
,~.רק רשב"ג שעמד לצד מתנגדיו של פלביות ,לצד הגבור הלאומי
,וחנן שגוש חלב ,שפלביוס היה .שונאו המוחלט ובכל ספריו הוא
מגנה את דמוה הגבור הזה בתכלית הגינוי .והנה רשב"ג תמךבידי
יוחנן "שגושי חלב ,הרי ברור שפלביוס היה גם אויביו ,ופתאום
 ,משנה דרכו ומהלל את רשב"ג .הלא חידה סתומה
פלנייס,.מהפלעירי

יפרק

היא.י

"אך פהרון החידה לדעתי כך הוא .ספר האוטוביוגרפיה
ממח -
שהוא ספר אוטוביוגרפי ,הוא כידוע ספר
של פלביוס יותר
הצטדקוה ,מול ספר אישריבו ,יוסטוס מטבריה ,שהכחיש את פלביוס
והאשימו בסרוס עובדות,זיוף המעשים שבספרו "מלחמות היהודים"
וכי פלביוס לא היה אוהב לרומאים כפי שהוא מתפאר בעצמו ,כי
אם שונאם בנפש ,ולשם לימוד סניגוריה על עצמו ערך פלביוס ספר
התולדוה שלו ,בו הוא מתאמץ להוכיח כי כפיו כן לבו ,וכן ספרו
מכל שמץ של אנוכיות ונטיה פרטית ובכל מקום
ה,,מלחמות" נקי
רק האמת נר לרגליו .הוא מביא שם גט עדותם של מיטוס ואגריפס
השני אמאמתים דבריו ,ואחרי שרשב"ג נשיא ישראל בזמנו היה
מפורסם :גט בעולס הרומאי לחכם בנימ גם בהוויות העולם ומדינאי
חריף בעל אופקים רחבים ,והוא פלביוס כשמזכירו בספרו "מלחמות"
אינו מדבר בשבחו מאומה ,הרי זה יכול לשמש בתוף הוכחה בו הוא
היה הפכפכן המטה את ההיסטוריה לצדו ,ברצונו מגנה וברצונו
לתקן מעוות זה ,באו כמה שורות בשבח רשב"ג
מהלל,
.
ההאוטוביוגרפיה שלו. .
-,
'י
' 1 .על כל'פניט ,אם השעלתי הזאת מכוונת לאמת או לא ,הנה
הוא פרט היוצא מכלל ספריו ,ופרט .בודד זה אינו
המקום
מבטל ~כלל אלא מחזקו .כי הרי אגו אמוני התורה-יודעים ,כי
על כל נשיאי ישראל
מא'שההד.יוספוסיעל"ישב"ג

.בכדי
",ה

היה,ילזל-להגיי

שמז
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וחכמי התורה בכלל .שתיקתו משמשת.איפוא עדות ברורה על סלוף
ההיסטוריה במידה גסה ,שאפילו 'אלף עדים כטיטוס,.ואגריפס אין
. .
.
~
בינולתם להכחישה.
 שנאת פלביוס לראשי התורה מבחינה חיובית כיצדז.כל מי שיש לו ידיעת בית רב בדברי ימינו יודע,כי בתקופת
בית שני צצו ורבו הכתות בישראל ככמהין ופטריות .כהות אלו.נבדלו
בינן לבין עצמן בפרצופיהן ,צביונן .וקלסתר פניהן .לא ראי זה:כראי
זה ,אגל הצד השוה שבהן :שכולן נטו מדרך ,הקבלה והמסורה,
התרחקו מהדרך היבושה לישראל מימות משת רבינו והנביאים.ועד
הסופרים שבימיהם .כולן קלטו לתוכן מעט או .הרבה'מתרבוה:הגויים
ומנהגיהם והשקפותיהם .והיו הכתות הללו לקוד ,מכאיב ולסילו,
ממאיר לבית ישראל .ברם בני .הכתות הללו_,בכל ריבויים בטלו ,לא
רק ברוב,כי גם במאה בקרב המוני?.שראל הגדולים ,שנשארו נאמנים
לתורה ונושאי דגלה ,שומעים בקול החכמים וסופרים.,מצייריים
לפקודותיהם ונכונים לבוא באש ובמים למען קיום כל מה שנגזר
על ידיהם .גם אלה :מהשדרות הנמוכות,יהמכונים בשם(,.עמי הארץ",
בלל אשר הזניחו במדת ידועה משמרת'הטהרה.ול~ק עמדן על הגובה
הראוי בשמירת המצוות לכל פרטיהן ודקדוקיהן בכל זאתהיו.בפופים
למשמעת התורה ,מקבלים מרות החכמיסל מתאבקים בעפר.רגליהם
ושותים בצמא אתדבריהם .ואפילו.אלהבעלי גוף ,שותייי
ן והשטופים
בתענוגות ומבלים זמנם בבתי משתאות ,גם הם מפני אימת הסנהדרין
י נבלה כשיר" (ירושלמי סוטה) ויתר:על כן-:אף
"לא אירו יבר
הצדוקיפ ,חיה פתגפ שגור בפיהם "אף .על .פי שצדוקים אנחנו
מתיראים אנו מן הפרושים" עד כדי כך גדלה השפעת'נשיאי,היורה
בתקופת הבית השני .ברם ,משנאתו העזה-של פלב?וס.
דנו לחכמי
'התורה וכבודם הגדול שהיה כעצם בגרותן-התאמץ' בכל:יכולתו
למעט דמותם ולהקטין ערכם ,ולתכלית אד בדה לו מלבו ,כיוחמתי
התורה הפרושים בלשונו  -היו איזו,.כתה בישראל ,כלומר :כתה
שאל זה מחדש יצא טבעה ואך זה מקרוב בנתה .לה במה בפני
עצמה מחוץ למחנה ישראל; כתה .שלא היתה אבר.חי בגוף .האומה,
שנשמת האומה "לויה בה,כי אט כתה ככל,.שאר הכתזת אז.,שהיו
מחוץ לאומה .ובמלחמות .ה-הודים שלו(,יייא,ירד) .בדברו_.על הכתות

=

ד,קיז
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בישראל ,מעמיד הוא את הפרושים בשורה אחה עם כל הכתות

בתקועה זו .ובקדמוניות שלו (י',ג) הוא אומה; "ונחזור לים?ייחנן

הורקנוס ,הצלחתו הגדולה הביאה לו מקנאים בין היהודים ,ביחוד
היו נגדו הפרושים אשר כפי מה שנאמר הנם כתה בתוך היהודים"
ושם (י"ז ב') הוא אומר" :אצל; היהודים יש כתה אשר יחשבו
בנוגע .לידיעות-התורה ידעו הם יותו :מאחתם ויתראו.לאנשים
כי
נאהבים מאת'ד' אלה-הם'הפרושים";.אבל מלבה שדברי .פלביוס אלה,
הם בניגוד' ובסתירה גמורה ,לכל הספרות .ההלמודית ,שמשם .יוצא
לנו,יכ? 'הפרושים בלשונו שלי יוספוס.,היו ,ראשי חכמי התורה (הם
מאולם( לא .היו,כתה נבדלת בישראל ולא היג.להם שום..ענינים
הרי
מיוחדייך ונפרדים אשר לא.עניני האומה כולה.הם .שיפתם ומטרתם
ישראל היתה השתלמות.והשהכילות עט ישראל בתומר
של' חכמי
ובדוח;* והם היו ,המנהיגים הרוחניים-טבעיים.אייום:,האומה-,ד
ילומם~וצערה צערם ,ובכל,נפשם,,,ש~תס ומה(תם.ה?( מסיים
אל ור 4לטובת-האומה .-.,הנה הואן ?ותר גם .את דברי עצמו
במקומות רבים ,וסתירה מניה.וביה.,שהר .באותם המקומות שהוא
לתאר את.הירושים בתור כהה נבדלת ומיוחדת יאמר הוא
משתד*
העם .במעלה גבוהה
,צמו בקרמוניוה שם:
"הפרושיםולע.ודמבדר'יסהםאצי
גם אט ,יאמרו להם נגד
כזו עדןשיאמינו.להם;וישמעו לק
המלן_,או נגד הכהן ודול" .ובקדמוניות_(י?ח מ .ד.).כתוב ".:אמנם
כאשר יקחו הצדוקים בידט משמרת פקודה במדינה אז בהכרח ילכו
הפרושים,כי בלא זה .לא יסבול.אותת העם" .וגם בדבריו
בכל דרכי

~ל המלך אלכסנדרינאי בצוואתו האחרונה(לשלמ,נון.אשתו ,המצ~וה
חותה .למסור ,הממשלה בידי תפרושים ,אומר פלביוס" :אלה
(הפרוש(ם) מתודתם יטו את לבב הע , 0אלה ,כי הם ,יש להס כח
גדול.עליכל עם היהודים והנם יכולים לעשות רעה לאויביהם וטובה
גדולה לאוהביהם ,מפני שהעם ישמעו לכל מלה היוצאת מפיהס,
ואך.על*זה ישנאו אותו כל_ העם.,מפני;כי הוא (ינאי) רצה לעמוד

? . :ומני ,שסקירה מקיפה חודרת לעומק דברי פלביוס הללי,
מבררת ומבהירה לנו,כי שקר ענה-פלביוס בפרושים ,שהם היו איזה
כתה בישראל .לא ולא 1לא מניה ולא מקצתיה .הפרושיםהיו אחחים
ודבוקים בעם כגחלת בשלהבת ,שניהם ביחד התאחדו ,הצטרפו והיו
,קומה .שלמה'של'גוי'קדוש) הפרושים לא היו איזו כתה נפרדת

ישיח
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מהעט ,עילי אם העם עצמון מורי ומחנכ ,העם.,,שחרפו-נפשם בעד
העם והעט חרף נפשו'בעד קיום.דבריהם ,גם:אט:אמרו לו נגד המלך
והכהן הגדול ,בידעוכי אין להם שום נגיעה עצמית פרטית וכל אשר
יצא .מפיהם הוא לטחת העם ,הצלחהו ,וקרומות:, ..-
",:.,
.ן ?:ובודאי נפלא,.דבר .,כי .פלביוס ככותב,היסטוהיה,,,לאן חל,ולא
הרגיש שבקטעים האתרוגים .שלו ,שהזכהנו .על (דבר,הפרושים ,הוא
סותר במידה רבה וגדושה את דבריו הראשונים ..אבל.כך.עונשם של
בדאים ,שבשעה שהם מספרים לתומם מבטלים .בעצמם ובביטול
גמור:את פטפוטיהם-ומכחישים בעצמם את כזכיתם ,.נ;:'.
;  .ן אמנם פלביוס .לא הסתפק :במה שטישטוש צורתם להא4?4ןץ של
חכמי התויה והציגם בתור איזו בזתה" ,לא.עות העליל עליהם.עלילת
.

,דביים,.,עלילת שוא ושקר הגובלת עםisilltw~n..מהמין;הגרוע:,ביותך,
,שהיתה ,יכולה להבןא.יאסון -גדול ,לכל'.:האומהיה?יראלית ..בכללה,
.והוא ,בדברו.על שבועת אמונים,שהכריח הורדוס את כל
אי
ש
רי
ש:
ים
:י
יד
נו
בה
להשגע לו;,הוא אומר בקדמוניות (י"ח ,ב'-,ד),;..אצל_ הי
'כיתה אשר יחשבוכי ,בנוגע לידיעת דרכי התורה,ידעו .זה הם,ן:יותר
מאחרים..;..אלה_הט הפרושים אשר התנגדו בקשיות עורף:נגד המלכים
,יהיו מוכנים .גם לעשות כנגדם וכאשר כל.,עם, :היהויים-זנשןעו
(שבועת.אמונים .לקיסר (הרומי) ולמלכסל(הורדוס) נמנעה הם במספך
ששת אלפים' איש.מלעשות כן"גלוהנה:לו .היה אף קוהייבי.של,אמת
בדבריו ,היתה זו ג"כ מלשי נ1ת.'.גמ ורהל יספה,בספהו:',ה?ועד
'בעיקרו בשביל עולם הגויים בכלל ובשביל הרומאים בפרט_.4כי; מכמ?
'ישראל .התנגדו בקשיות עורף נגד -המלכים.ולא .רצו .להשבע;שבועת
אמוניםךלקיסר:-הרומאי ,במסירה כזו .הרי,
.מסה פלביןס.חרב:,בידי
".רומאים ,הקנאים לכבוד קיסרם ,להתנקם ולעשות..שמות בכליחכמי
ישראל  .המורדים בקיסרם ולא עודיאלא .שמסירה זו..היתה'-יכולה
.להפוך :לרועץ בשביל ,כל עם ישראל;-שהרי,ידןע'.כי .מאחרי :חורבן
'הבית-,
 ,בימי כתיבת ספריו 'של פלביוס'.ך היו:חכמי):ישראל:נציגי
העם היחידי10בפני.נציגיירומא = הגמןנ?סיבלשון!,חז"ל-,:ו שבארץ
ישראל ובסוריה ובפני הממשלה המרכזית ברומא (כמבואר במקומות
.רבים בגמרא ,בירושלמי ,סנהדרין',פ"ז ,במד"ה.ואתחנן -ובסוף :מכות
ועוד) וכבר הוכיחו ההיסטוריונים האחרונים ששתי נסועות'הין ,אחת

בימי הקיסר דומיטינוס והשניה 'בימההקיסר -נרבהןוהצלילנו.מאד

:בנסיעותיהם ,ביחוד בנסיעה השניה = להקל ,סבלםןשל,:ישראל~ .ואם
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'הרומאים היו מתחשבים חלילה. ,עם דברי פלביוס ,בודאי שלא היו
נותנים מדרך כף רגל למורדים הרשמיים ברומ 14בפרט .ובכל מקומות
.
ממשללים בכלל. .
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לדברי
כמה
פלביוס הללו .הם הכירו אותו בכל מדותיו הניחתות ,ידעו
אי אפשר לסמוך על להג דבריו ,ומאידך גימא ידעו ג"כ את רבותינו
ז"ל בכל שיעור קומתם ושיא גובהם ברוח .ובמוסר ,באופן שהדברים
לא  twvשום רושם.
אולם ,אם חטאו של פלביוס היה גדול באם אפילו היתה
המלשינות מתבססת על האמת ,הנה גדול עונו מנשוא ,היות ועצם
(העלילה היא שקר מעיקרה ,כי המעיין בפלביוס בכל דבריו יראה
שלא היה מדובר כלל בשבועה לקיסר הרומאי ,כי אם להורדות,
והקיסר מאן דכא שמיה .המלה "לחקיסר" זוהי רק הוספה שהוסיף
פלבי 41מדעתו,כדי להתנקם בחכמי ישראל שגואי נפשו ,ובדי להסית
את הרומאים שיעשו בהט שפטים .גם דבריו שהפרושים היו תמיד
נגד המלכיס ,אף זה שקר מוחלט .לא רק שהם לא היו נגד המלכים
הישרים והטובים ,כי אם גם ביחס למלכים הרשעים ,מטיפוסם של
הורדוס ,אם ראו כי התנגדותם תביא לידי תוצאות רעות בשביל
הישראלית ותערער שלום .האומה  -השלימו עם המצב
לגמרי,כי "דרכי שלום" שבהם הלכו רבותינו ,היו הדרכים הסלולים
התורה ,ויוספוס בעצמו אומר במלחמות היהודים (י"א
לכל
ח .ין 4,בל בעוד שהפרושים ימיו באחדות גמורה ולטובת הכלל
במרומים דגל האחדותי הגה.זה נגד הצדוקים שהם ברוע פנים
גם נגר גני חבורתם" ,ומה שלא רצו להשבע להורדוס לא היה מצד
נימוק פוליטי ,גי אם מטעם מוסרי .כידוע הקפידו חו"ל מאד שלא
להשפע אפילו שבועת אמת .וגם הורדוס בעצמו ידע זאת ולפיכך לא
הקפיד כל כך עליהם והסתפק באיזה סכום כופר ששילמו בשבילם
נשי חצר מלכותו ,ואם היה נימוק פוליטי ,בודאי שההתנגדות הזאת
היתה מקבלת צורה של רדיפות אחרות אצל הורדוס.
ס
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ד
ר
ו
ה
אדרבא צא ולמד; בגמרא ב"ב דף ג'" :אמר -
מאו,1דריש מקרב אחיך תשים עליך מלך רבנן קם קטלינהו לכלהו
רבנן; שבקיה לבבא בן בוטא למשקל עצמה מיניה ...ונקרינהו לעיניה,
יומא חד אתא הורדוס ויתיב קמיה ,אמר חזי מר האי עבדא בישא
קא עביר ,א"ל מאי 'אעביד ליה נלטייה יקללוהו) ...א"ל וליהוי
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משסבך,אל.תקלל עשיה ולא יהיה אלא
:עשויו בעלמא ונתיבבהדיי
לא תאור'"וכשאנו משוים את דברי הגמרא
נשיא וכתיב ונשיא
פלביוס האומר "כי' הפרושים התנגדו בקשיות עורף לכל
 ayדבהי
,המלכים ויהיו מוכנים לעשות נגדם" .-לא גדע על מה להשהומם
יותר ,אם על שפלות הנפש של פלביוס.דנן.,הזומם להוציא כל חכמי
עלילת.שוא ושקר ,על לא שום.חמס בכפם ,ואם
.ישראגלדלולתה.ורג'ע"י
שלאהרן שסימא הורדוס העריץ.
את
של חז"ל,
על
עיניו -של התנא לזזה ועשהו.למת בחיים,,בכל-זאת כשהתחפש הורדוס
ופנתה אלתו להוציא מפיו בטוי זעם כנגדו ,לא 'אבה שמועי לו.
'בגדלותמיהנפשית הזו,יחידים היו חכמי ישראלבין כל חכמי האומות
ויחידים ישארו עד תקופה ההשתלמות הכללית ש,,באחרית הימים".
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 ..יברם-בעצם ~כנוי' "פרושים":שבו מכנה פלב,וס.את ראשי

חכמי .התורה שבתקופת.בית שני ,כבר נתחבטו בו הרבה-מהחוקרים
האהרוגיס והעלו פלפולים שונים ,אבל,לדברי כילם יוצא כי השם
,,,פרושים" ,הוא.,תואר הכבוד שניתוילהם; אם לפרישתם מטומאת
עמי הארץ ואס לפרישתם 'מהבלי העולם 'הזה.הבוכאל.ל .ברם ,לדידי
-'-nDIWאחרת:בזה ,כי.הכנוי.הזה אצל פלביוס
כנוי של גנאי
ולא של שבח; ואברתיעתיוואביא גם ראיות לחיזוק שיטתי.
.
~ : .קודם"כל אדג,שלכי אינני דן"על.הביטוי הזה,,.פרושים"
גם .בספרות התלמודית במקומות'רבים ,שביאורים רבים
'בכלל',המצוי
יש :לו ומשמש':לכמה;'פנים :להתעלות והשתלמות הנפש ,כלשון
הכתוב:ז,,קדושיםיתהיו"' ובספר .על המקום "פרושים תהיו";
לאוכלי(,חולין בטהרהן כלשון-המשנה ודגיגה פ"ב" :בגדי עם הארץ
מדרס לפרושים" .וב~שנה,,טהרות,פ"ד" :ספק החולין .זו טהרת
פרישות" לפרישה '.מתאוות 'החומר:,הגס- ,שלשון הירושלמי ,סוף
ברכול,; (:פרוש'יראהןכאיוב פרוש-אהבה כאביהם" (יאה גם בבלי
,לוטה כ"ב-באריכותה'.-הנני.דן כעת רק'על הכנוי "פרושים" בפרט
,הלולן לראשי,חכמי 'התורה'בכל ספריו של)פלביוס.,ובזה לא מצינו
יוגמאו בספרות ההלמודית.,כ'.בספרות התלמודית מכינים חכמי
'התורה'בשם'"חברים,
',ולא' נשם'5רושיס בלשון המשנה'דמאי 'פ"ב:.
,;:המקבל.,עליו )להיות,חבר" ,זכתב שם 'הרמצים -במקומו בפירוש-
המשניות שלו "חבר נקרא תלמיד חכם וכן יקראו לתלמידי 'חכמים
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_חבהיט זה לזה חברה נאמנה".,והרי לפנינן.ספר .מתוך מגילת תענית
.הנתתב בתקופת_ הבגת שני על,זדי אחד מחכמי התורה( .,ראה בגמרא
שבת י"ג) והספר הזה היה מהספרים.המצייים בבתי ישראל ,מלשון
הגמרא עירובין ט"ב" :כגון מגילת הענית דכתיבא יומנחא מהו",
והוזכרו בספר הזה שטות כל הכתוה שבישראל אז כגון הצדוקכם
והביתוסים, ,ויכוחיהם עם חכמי ישראל:וטענווניהבז לוזכמי ישראל,
תשובות חכמי ישראל להם נזכרוירק בלשון "אמרו חכמים"
.ואין מקום אחד אפילו שמכונים בשם' "פרושים ',ולהיפך .בספהי
המינים השונים החדורים רוח שנאה עזה לחכמי ,התורה, ,אפשר
.עוד,יותר מפלביוס ,גם הם מזכירים אותם.בשם פרושים.די להזכיר
האמונה הידועה ,אשר ארס .נחש;בשניהס וחמת:עישוב תחת
.ספדי
לשונם ,ביחס לחכמי התורה ,מדברים עליהם בשנאה גלויה ,וגם הם
אין להט שט אחר אלא השם',,,פרושים" ופתגמם השגור בפיהט
הוא" :אוי.יבם פרושים" .דומני כ? זהו'בבה יסוד,מספיק וביסוס
,,.פרוש?ס" .בפי שונאי הבמי .התוהה הוארכנוי..של
שיטת?
ם בווכוחים,
זלזול בכשבכונדיםי .ואל תשיבנוהיי מצינו גם במשנה_סוףייי
.שבין .חכמי ישראל לצדוקים מזכירה המשנה את חכמו התויה בשם
"פ11שים" כמו" :אומרים צדוקים קובלני :עליכם פרושום'! ,,.אומרים
פרושים קובלני עליכם.צדוקים" ,בהם,אין מזה'יוט,סתירה לדברי,כי
שיש לן ידיעת.בית רב בספרות התלמודית:ובכתבי הקודש .שקלסו
מי
-

ובכי

להט יוועכי כלל גדול היה לנביאנו:ורבותינו "דברה .תורה כלשון
בני אדם". ,זאת אומרת שבויכוחים והסברים שבאו בין הנביאים

,

-.

~מתנגדיהם באו הסגנונית לא לפי העובה העצמית הנבואית-התורנית,
כי .אם לפי .ההערכה של אלה התועים והטועים לבמחנה בווננגייהנ).
לד יבר.,יזתר .מעונקך? .מהועב :לדעת
לבושל .,עבודת .אלילים
ממנה ,בכל זהשאיי
כשהוזכרה',בתורה,רנזכרת ..בשם "אלהים
.התורה
אחלים" כלשון המכילתא יתרו" :.אלהזם אחרים_וכי אלהות.הז...
תלמוד לגמר אלהיט אחרים אלא_שאהרים קוראין.אותן אלהות",
וכאלה רבות מאד ,וחבלכי אלה חוקרי דברי~הימים ,לא עמדו על כלל
כן חיינו:נפטרים מהמון:פטפוטי.וגבובי,דברים..שמקויט
זה(,כי .אלמלי
בהעלם כלל הזה .גם רבותינו .התנאים ,אםכי בינם לב?ה.עצמם..נשמרו
"פרושים" ,הרי כשמסרו לנו ויכוחים עם הצדוקים ושאר
מלהזכירכנוי
כתוש המינים ,מסרו.לנו באותו הסגנון שדברו מתנגדיהם..והם ,בשעת
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 . (,ואביא.
ברורה מפורשת המאמתת-דברי ,ראיה 'שאין
(אחריה:תשובהרואהייה
":,בברייתאןהמובאה בגמרא קדושין ט"ו איקא:
א
והמעשהלינאי ,המלך שהלך לכוחלית'שבמדבריוכבש שם 'ששים כרכים
ובחזרתו שמחשמחה ,גדולה וקרא לכל חכמי ישראל ...והיה שםאיש
,אחד -לץ-לבירע -ובליעל'ואלעזר'.ין'פועירה -שמו:ויאמר .אלעזר בן
פועירה,לינאיןהמלך,לבס של.פרושימ עליך ובוה.אעשה להם,הק0
'להס)בציץ,
שמתזקן,אחד ,ויהודה.בן.גדידיהל שמו
שבין.עיניד)י'ה-
רב ללשכתר)מלכוה הנח.כתר כהונה לזרעו של
.אהרן שהיו אומדים' אסג"נשביתי במודיעין-ויבוקש הדבר' ולא ימצא
אל"
רמ
שה
למיינ'אי'
,וואמרנ!:
 ,בזעם;-1:מיד .וחיצץ הרעה על ידי
 .אלעזר בן
וויבדלו':חכ
פ(עיהה)ויהרגג כל:ושכמי ישיאלגהעד)שבא-שמעון בן שטח והחויר
התודהלליושנה ;',וראה זה ~לא עד כמה דייקו.חז"ל-בלישנייהו.
כי
כשהזכירו )דברי והבליעל) הצדוקי דאלע?ר בן פועיהה1',הזכידו 'את'סכמי ישראל כפי נושח הדיבור שלו ',,לבם"של פרושים עליך'י:ברט
;,פרושים".
'בשאד'המקימות בהברייתא דלגו במתכווין,
לשם-
מהכינוי
מגונה הזה' מפיהם,
;,חכמי ,ישהא"".,כד?
שלאולהוציא כנוי
':והכתלוואם.יאיןדייקנותזו מעידה לנויית
ר ממאה עדיט;כי הכנוי "פרושים"
.היה.שם זילזול
של חכמי ישראלו "ט' "-
י עובדהיזו",שבברייתא,קיושיך הנ"ל,
זבד: -ויותר .מענין הוא,
כ
והובאה כמעט-לכל פרטיה  :-זולת בחילופי 'דמות" -בקדמוניות
,ליוספוס.פלביוס (י"ג ,יו"ד ,ה'ז 'ושמיהוזכרו -באמת -חכמי ישראל
:בשם,;-פרושים" ,שבע .פעמיט נזכרו שם בסיפור הזה בשם פרושים
'ואף לא,פעט,אחת,-בתואר'חכמי ישראל .האס'מי שעינים לו לא יראה
.כי,אין מקום לנטות לא,ימין:ולא שמאל מלברינו:,כי כנוי,,.פרושים"
(היה כנוי של גנאי.שצו כנויאותם כל,,הצדוקיס'והחיצוניים למיניהם
;),
,כדי להשפילם ולבטל ערכם.וחשיבותם',בעיני-ההמונים- .
,פושרשו.-של הכנוי הזה,,,פרושים""שבפי .מתנגדי חכמי' התורה,
-,
שבו נתכוונו.לפגוע בכבודם.שלןאב,תיוו:הגדולים'לדעתי כך הוא-:
,.

בכבוים

 -ל

 -,-:כבר-גלמינו ל"יל,שחכמי 'התורה בתקופות -הקדמוניות' נקראו

'בשם,;.חברים" יוהש .6הזהיהולממ,באמתדהיח:נאה להם ומתאים
..הזה מסמןו:התמביות והתאחדות.עם 'כל
'להלד.דוח*ן,כי,.הרי
!חלקי 'האומהך אפיליעם)נמוכי'הרוח;'לכלשיויהכזנוב:י;,ויא,זף .כל
'איש ישראל אל'העיר5.איש"אהד-חביים"י-וכמליצת הגמרא חגיגה
.כ"ו,;':הכתוב עשאן;,לכול..0חבהים',י'
הרי'היה 'לרכס ותכונות
וזהי
,שכג

.
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נפשם של רבותינו חז"ל ,לבלי להתגאות על מי שהוא מלמעלה למטה,
כמאמריהם באבות השגורים בפיהם" :אל תעש התורה עטרה
להתגדל בה" ,,.ואס למדת .תורה הרבה תחזןק טובה לעצמך ,כי
לכך,יצרת".
.
"ומרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה אנן בריה חברי בריה  -עם
הארו חברי ,פרש"י אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה אני
משכים למלאכתי (הוא משכים למלאכתו כשט שהוא אינו מתגדר
אינני מתגדר.במלאכתי ושמא תאמר'אני מרבה
במלאכתו כד אני
והוא ממעיט שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו
לשמים"( .בברכות פ"א) בזכות התנהגות זו היו אהובים .וחביבים,
על ההמונים הרחבים שבאומה ,כולם היו כרוכים אחריהם ושומעים
לקול דבריהם .וכשהיטב חרה להם למתנגדיהם על כך ,מה עשוו
דברו' סרה בחכמי ישראל כי הם כביכול בפרישתם ממגע עם הארץ
מתכוונים להקטינט ולבודד עצמם משאר חוגי העט ,ממש באותו
הסגנון של כל שונאי חכמי התורה מאז ומקדם" :למה .תתנשאו
על קהל ה"' .בשביל ,ה קראו לחכמי התורה בשם "כתה" כלומר:
כת מתבודדת מהעם ,כלשונו של פלביוס עליהם ולאותו הנימוק קראו
אותה גם בשם "פרושים" כלומר :מופרשים מן העם ,כהוראת הבטוי
הזה,,אז על כל הוגים מתבדלים ,כלשון הגמרא .פסחים .עכז" :אסו
שעמא דפרושים ניקו ונפרוש" .והוות ששם "0רישים" הוא גם שם
מתקדשים מתחשדים שאין תוכם כברם כלשון המשנה
נרדחן,לכלמיני
סוטה" :מכת פרושים הרי אלו מבלי עולם" .והגמרא שם חשבה שבע
כתות פרושים שרוח חכמים לא היתה נוחה מה - 0הרי בצירוף
כל אלה ביחד מתגלה לנו טעמם של כל בוזי התורה ,שקראו.לחכמי
התורה בשם "פרושיט" ויוספוס פלביוס כאחד מהם לא שינה בזה
שאר חבריו החיצוניים; רק בזה הרע לנו מהם,כי הם,
כלום ממנהגי
למשל סופרי האמונה הידיעה ,שאס הם מגנים את הפרושים ,הרי
הס .מדברים בשנאה גלויה גם על עם ישראל וגם על תורת ישראל,
וממילא דבריהם אינס מתקבלים ואינם,עושים את הרושט הראוי.
אבל פלביוס שהתימר להיות אוהב אומתו ,פרקליטה ומלמד סנגוריה
על תורת עמו וכדבריו בקדמוניות (א .ה .ח קבל על עצמו התפקיד
ל כבוד עם ישראל ,אם גם הוא מגנה חכמי עמו וקורא אותם
להגן(.ע
בשם,,פרושים  -הרי גרם בזה בכיה 'לדורות,בי הרי נתן אצבע גין
שיני"ם של שונאי ישראל שבכל התקופות לחזור על דבריו.ולהוסיף

,
ן

אי

שכדן
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רעה' הזלה ,שתוצאות
עליהם דברי.ובלע'-כהנהי.וכהנה..וזוהי
'באמי '-,- .. . *". ---
מרות ורעוונ כרוכות בעקבה:
,

"

 : .:,בפרק .הראשון,אמרנו,כי יוספוס פלביוס כשאול חטא נגד עמו
י אם גם מבהינה לאומית .הבה
ישראל ',לא)רק,מב"ינה' דתית כ

י' .
". ,
נסביר דברינו.' .ך .; 1ן:
'-
.
פלביוס מתוך עיון ,ולוא אף'
-,
כשאנחנו"'מעלעלים בספרי
שטחי ,אנו נתקלים בלי הרף במרידות והתקוממויותךמרידות לא'רק

ן

במושלי רומא-יונציגיה כי_Lאם גם 'במושלים' ישראליים .המליםל
" מקיפות מולעינינו עד שאנו מתרשמי0ל
"מרידותי'.ג"תקוממזיות
~יגעם-יש%אל'על טבעו ומהויו הוא עם של מורדים בכל ממשלוך
ם במושלי העם ,כאילן
שלא ההיה ,מורד9יים 'במושל.כם-זרים.מורדי
למרעדה)היתה לתם חוקם ותוכן'חייהם.ן החוקרים האקייט 'כמו
הפרופסור 'מומסן וחבריו ואלה'מחוקרי ישראל.החפשים נושאי'כליה0ן
ינו'
שנ',
"אמה כל יסודות חקירוהיהם שבזמן תקופת בית על דברי
פלביוס אלי. ,והם מאשימים'את בני ישראל;.כי על פי תכונותיהם
הנפשיות הם-אי:צייתנים ולא.מקבלים "רוה שום מלשל; וכי מריות
והתקיממויות"הן מטרתם'האחרונה'.כלומר :ונא מרידה לשם שפור
אטימרידה לשם(מרידה) ,-י
"ל-'-למצב הכלכלי או הפ,ליטי,כי
' אבל עד כמה נשתומם ונהמלא חימה על פלביוס בקראנו את
דבריו בעין בוחנת ,חודרת לעומק המעשים ,עצם המאורעות והעובדות
לאור המציאות ,ובראותנו כי לאמהו של ASi :אשמות המרידות
הללו הן בבחינת :עורבא' פרח! לא.דובים ולא יער! מרידות שאך
בדמיונו של פלביוס נולדו ובדיו שבעטו נתגשמו ונתממשו .כל
י אם גם ממקור
הקטיגוריה שלו מוכחשת לא ןק ~מקורות אחרים
דבריו בעצמו'( :י )",: 1
,כ-
י
פי'
לבסוס דברינו תשמשנה הראיות המכריעות דלהלן:
י המושל,הורדוס_ האחרונים אומר בספרו
 ..פלביוס.בדברו_עלימ

;

'

'

-

-

" "אחדים .מאלה היהודים אשר ,דבריהם נשמעים ביותר:,אצל
העם עשו התקוממות נגדו(.ובספרו".מלחמות" הלשין".:פרצה מרודת
,,, ,-.. .העט")
אשר אחז-דרכו.של.פיןהדברים האלה-,.

ן

שכה
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,ו "בין היהודים קנו להם שם לדרשנים גדולים.ולראשי יודעי
התורה במידה גבוהה מאד יהודה פאריפהוס ומתתיהו בן מרגלית
ויהיו אהובים מאד אצל העם ,בהיותט גם מורי התורה ותלמידים
וכלמ
 ,אשר נשאו לבו להשתלם לגמרי בלמודים היו מבאי ביתם .כאשר
שמעוןשני אלה כי מחליו אשר חלה המלק (הורדוס) לא יקום עוד,
דברו על לב תלמידיהם להשתדל לבטל את כל הדברים אשר יסד
הורדוס נגד חוקי התורה .הורדוס עשה באמת דברים רבים נגד התורה.
אשר,חוקי התורה .יאסרו זה ...ופתאוםרוהנה יצאה השמועה כי
הוא גם הציג בראש שער הגדול בבית המקדש נשר של זהב גדול מאד.
מת קמלך (הורדוס) וישמעו זה גם המתקוממים .ללבו אל המקדש
1יורי 17משט את הנשר ויראו את הקרעים ,לכל העם העומדים שם.
כאשך נודעו מעשיהט לנציב המלך,נתן לכל זה !ערד יותר גדול
מאשן היה הדבר וימהר ויקח ~סו אתהילו ויתנפל עליהם ,העם אשר
עמדו שט ברחו לנפשט ,אבלשני מור! התורה הם וארבעים מתלמידיהם
נשארו על מקומם והנציב הביא אותםלפני המלך .כאשר שאל הורדוס
אם כן הדבר כי הרהיבו בופשסנלהוריד .הנשר ענו הם את אשה
החליטו לקיים דברי התורה עשו ולא יפלא מאומה אם חוקי התורה
עומדים אצלנו למעלה מפקודותיך ואס גם תמית ,אותנו נקבל את
שכל מעשינו היו .רק מקנאתנו לשמירת התורה,
זה בשמחה ,אחרי
הורדוס צוה לאסור אותם ויאסוף את כל נכבד? העם וירעם עליהם
בקולו קוה מהם כבוק והדר בעד כל מפעליו בבית המקדש ועתה
כי
גם יבוזו אותו ,אבל לא אותו מאסוכי אם את בית המקדש עצמך
ויצו לשרוף חיים את שני מורי התורה ואת תלמידיהם".
ובמלחמת היהודים מוסיף פלביוס ,כי גם שאר בני העם
שהובאו עבור זה לבית האסוריט צוה .ההדוס להרוג אומס.
והנה פלביוס לא בוש לחתום עובדה  11של מסירת נפש
 ntpuלקיום התורה וקדושת המקדש באות קלון של "מרידה'נ

כל מי שיש לו מוח בקדקדו והוא משוחרר
אם כי
ו,,הת
שעובדה זו איןילה שום שייכות
קומומדועתה"יקדומה יענה ויאמר,
משנאה
,
ה
מ
ו
י
מפותחת ומתוקנת היתה
עם מרידה והתקוממות :ואיזו
'

למושלה לעשות בהיכל מקדש הדת שלה מעשים שהם בניגוף

לחוקן אותה הדת; בפרס -להדת המושלת'צמדינהו_,ואם בשאר
מרשי
האומות כד ,מכל שכן עם ישראל שיש'-לו .אזהרה מפורשת,; :כל
איש אשר ימרה את פיך';..יומת ,יכולואפילןןלדברי.תורה תלמוד לזמר
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רק חזק ואמא"( :טנהדוין!מייט) ופתגם'שגורבפי חכמי ישראל "למסים
את אבל למיפלח לצלמא אנת -וכלבא שוים".
וארמומיוה'-מלכא-
והרי'לדברי פלביוס:-יוצא;',כי .גט 'חנניה "ישאל"ועזריה שלא רצו

לשמוע לפנןודת:נבוכדנאצר מושל המדינה1-להשתח11ת לצלם הזהב-
ור"יט ומתקוממים .גם האחים החשמונאים-שסרבו לצו
של,,.היו-נמ_
אנטיו5וס מושל בכיפה בזמנם  -לשקץ מזבח ה' בזבחי מתים לשט
י .שלו עב היוקגם כן .כת-של'מורדים-לדברי פלביוס; וכה
אליל,הזינ
מהפך'ש-לביום במחי אחד' אתעכל-אלה הקדושיט שפשטו צוארט
לטבחי'בשבלל' קדושת ' nilslhב"קופ 51גורות שמד בימי אדרינוס-
' ',..
ובכל-תקופות הגולה ב'4למורדים ומתקוממיטך '
n
' בימי-שwלוותו'יrברי-איתו
)וט'חיא
הורזוס
hשלי
' ',תליזיגט'אז.לא היה.מקום לדבי'על'מרידה והתקוממות .אבל באמת לא
שמצידם 'הפול
כך היה המעשה..רבותינו'.ואצותינו -הגדולים,עד
כמ"
נכונים תמידילמסור'נפשם' עליקדושת-השם; 'הפעם לא רצו לסכן
שלוט'יהאומה-,בהכירם.תיטב אח-הורדוס הערירן  wDnDnתמיד
ישראל ברבבותיהטוהבליגו'
על צערם הרב.,מבלי
אמתלאילהשמידןבני
הגיב'על.מעשה המפלצת.הזו ,כדי שלא להמים אסון ושואה על כלל
האומי ,רק-ברגעיו'האחרוניס-ןכששמעו.כי .מהליו'אשר חלה הורדוס
לא יקום עוד"יו;;יצא*גקול.שכברימת"  -רק אז.זרזו .תלמידיהט
להטיר,הנשר'.הזה-שבשער המקדש;'אמנט'יוספוס.פלביוס -שבכל אשה
יפנה.ירשיע'.את"יטראי ..עמו--,הוא -קורא למעשה -הזה ;,מריד""

י '..-ברם.לא נתקררה דעתו-של פלביוס' באשמה הזו והוא-המשיך
בדרכו,להוציא'דיבה'עלבני עמו כהנה' וכהגה:צספריו הוא מספר,לנו
כי'אחרי מעשה הרצח..האיוםי.הזה נתגברה מחלתו של הורדוס
הולדברי"מגידי ,האמת -אז,הייה התגלרות -המחלה-עונש מן השמיט
על שריפת-החכמים" ,לשונו-של.פלביוס-במלחמות(.א :ל"ג;.ה) =
ואחרי התהפכו .כמה ימים על',משכבו-ביסורים.נוראים' מת -האכזר
הזה .והוריש5.סא'מלכותי:לבנו ארכילאוס.:הצפע .משורש נחש.,המכונה
ארכילאוסי'בהיות-מלכותו צריכה ,אישור .מהקיסר .הרומאי ,כצוואת
אביו'הורדוט,חובפחדו -מהיהודים'.לבל .ישימ.11ברומא'.מכשולים על
דרכו .,התחיל דלהתחנף' אלן,היתנדים--ובתות
הלך לביוב

=,

ימי-

אבלו-
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המקדש והסביר פנים לחשובי  .העם ,נאם דברים' רכים באזניהם
והבטיחם להקל עול הורדוס אביו מעל צואריהם.בני ישראל ,בחשבם
באמת באה להם הרווחה ,וכבר הוקלה המועקה
כי ~יו כן לבו ,וכי
החליטו להספיד כהלכה את חכמי התורה ותלמידיהם שנשרפו
על קידוש השם ,שמפחד העריצים לא יכלו להספיד עד אז .מטבע
הדברים היה זה לא הספד רגיל ,רק הספד בוקע שחקים ,מלווה
י הרי נשרפוחיים על קדושת
בבכיות ,מרעישות ומזעזעותנימי הנפש,כ
התורה ראשי חכמי התורה ותלמידיהם .לא בגולה ,ע"י מרצחים,כי
איש שנשא על ראש( כתר
אם ,בארץ יהודה ובתוככי ירושלים ,על
מללות יהודה .ההתעוררות היתה גדולה והאבל הקיף את כל מחנה
ישואל .עד שפלביוס בעצמו יאמר בספרו מלחמות( .ב .א_:בן "זה
היה לא אטה הספד של חנפים למראית עין כי אם שפכו דמעות
שנאמר הומתו על שמרם חוקי התורה וקדושת
על ואנשים ,שכפי
והנה ידע גם מלגיוס בעצמו טיבו של ההספד הזה ואחרי
ששנאתו לעמו קלקלה שורת בינתו הוא כותב בספרו קדמוניות:
"בת 71זה התאספו יחד יהודים בעלי רוח מרד ויספידו מתוך בכי.
י הורדוס ואשר
ואנקה את מות מתתיהו וחבריו אשר נהרגו עליד
שנענשו על הרסו את נשר הזהב יראו מפני הורדוס לקברם
כי
מפל
יספידם בכבוד הראוי להם" .את המספידים האלה מכנה פלביות
ולה
י די בזה
בכנויי "בעלי רוח מרד" ,ולא בשום תאור אתר .חושבני כ
להעמיד אותנו על הלך רוחו של פלביוס ולדעת מי הם
בלבד כדי
אלה הנקראים אצלו בשם "מורדים" ו,,מתקוממים".
ואם נפשך ללמוד זכות על פלביוס קומר ,כי לא משנאתו
עמו הוציא עליהם שם מורדיםכי אם מאהבתו להמלך אגריפס
לבני
של הורדוס ,שפלביוס עמד עמו בקשרי ידידות = עיקם
הקני,
י
ד
כ
נ
שלא להוציא דבר מגונה מעטו על בית הורדוס;
סגנון המעשים כדי
אבל מה הענה ותמצא זכות לסגנון סיפורי המעשים על המושלים
שלא נחשד פלביוס כלל באהדה אליהט  -שגם שם
החשמונאים -
אתה מוצא הביטויים "מורדים'י "ומתקוממים" במקומות שלא היתה
אלילו בבואה דבבואה של מרידה .הבה נצטט כמה מהם.
בספרו מלחמות היהודים (א .ב. .ח ).אימר פלביוס" :אבל
'
1
הקנאה אשר קנאו העם בהצלחת יוחנן ובניו הביאה מרידות נגדו
(העם התאספו יחד כנגדם ולא נחו עד אשר בא הדברלידי מלחמה
גלויה .אמנם המורדים הוכו אחור" .ואם לא היו לנו מקורות אחרים

ייי

החידש".
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י בינוי יומונן כהן!
מלבד-מקור פלביוס זה-,נודאי,.היינו ל,סובריבו כ
כדי לפרוק
ו,
היהודים.
גדול ההגייסוי,והזדיינ

המוני
ברבבותיהט;-
מעליהט עול,ממשלתו והמרידה-צעדה-קדימה והתגלגלה עד מלחמה
גלויה.,אד יוחנן'הקושל.גבר במלחמה ויד .המורדים,ויכניעם וישימם
כעפר,לדוש ,ברטי'יש'לנו-על המרידה הזאת עוד מקזרות'אחרים(
הגמרא שלנו ואפילו' ספר קדמוניות של פלביוס בעצמו ,ומשט אנו
כל המרידה והמלחמה שבדה.לו פלביוס-הוא שקר מוחלט
למדי כי
יקורטוב של -אמת כלל ..בספרו' קדמוניות (י"ח ,י"ד ,ה) .אומה
מבלי-
יוחנן .הורקנוס ..הגלחתו' הגדולה הביאה לו
",,1.-.-,נחזור לדברי
מקנאים אצל"היה,דיט-ביחוד ,קנאו יו"הפרושים ;ויתרעמו כנגדו.,י

פעם אחת.קרא אותם,אליו ויכבדם:כיד המלך'ובתוד.שמחתם עמו,
כטוב לבם .שאל-אותם .לאמר אתם ידעתם כי בכל לבבי אחפוץ
ללכת בדרך הטובה והישרה.בדרד התורהיזועל;כן,אולי-ידעתם דרך
עוצב הגידו ואשוב לעשות טוב וישר ,והם כולס ענו לוכי לא
בי
לי
מעשיו טובים והוא 'שמח על זה ,רק איש אחד ואלעזר
ידעו דבר
י
כ
ו
שמו;,הוא השיב אם.תרצה לשמוע .האמת ואם:תהצה' ללכת בדרך
הישרה' עליי)להסתפק בממשלה לבד ולעזוב-משרת כהן גדול'...כי
והנד פסול
כפי הנשמע מפי הזקנים נשבית אמד בימי אנטיוכוי
לכהונה אבל הדבר :היה.שקר כי על כן כעס .עליו יוחנן מאד וגם
כל-הפרושים.כעסו,על זה,.אך-יוחנן'היה-לו אוהב נאמן מהצדוקים
ושמו יונתן והוא הרבה להשתדל להרגיז-את,יוחנן'.על .הפרושים
ולהראות.לו אלעזר לא עגה מלבווכי דבריו היו-מפי כל הפרושים
כי
ף לבאר .ליוחנו'כי 'גם הוא עצמו יוכל לראות
וכולם יחשבו כן,.וייסי
ולבחון זאת על ידי'שישאל'מהפרושים מה העונש:שיטילו,על אלעזר
בשביל.חטאו זה ויוחנן עשה כן ויהי .כאשר השיבוכי יוכה מלקות
על זה ואין לנו משפט מות בשביל.אותו,חטא-,אז-האמין הורקנוס
אלעזר,וימלא,חמה על הפרושים :יונהך.הצדוקי(הוסיף להסיתו
לדבר
ירע.בריתו עם הפרושים ויבוא.בברית,הצדוקים ויוחנן עשה חפצו";
כז יק
עובדה זו .הובאהןגם 'בגמרא קדושין:בשינויים;קטנים והוספות
 '(.'.יאחיות -.וכמה קביו'מצ %נחושחינפלו בגורלו'של'יוספוט פלביוס כדי
לזקוף -יברי..העלבה 'של 'אחד מחלמי.ישראל-על'-חשב,11כל חעט
(לכתוב,בספר ,דבלל הימים.':ן,כי "הקנאת נהצלחת..יוחנן יהביאה
מרידה,כנגדו' ולא גחו אשר בא' הדבר'לידי 'מלחמה גלויה" אףכי

עי
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שכס

משורשן,מסתבר':מהמקורוהכי גם זה האחד מחכמי -ישראל המעליב
כביכול לא)חשב כלל;לפרוק עול ממשלת יוחנן מצואר המם שהרי
אמר בפירוש):העליך להסתפק לממשלה בלבד ולעזוב משרת כהן
גדול"*רי כי רצה' הוא וכל העם שימשול יוחנן על .ישראל הלאה.
אמנם לאמתוי של,דברי' גם להחכם הזה לא היתה שום כוונת
העלבה,,או פגיעה בכבוד המושלןכי אם אחרי 'ששאלם יוחנן אס
יש'.להטקמה להוכיחם.ןאחרי שהתהלכו שמועות בקרב ישראל "כי
אמו'ש'4יוחנן נשלית במודיעיו" (לשון הגמרא הנ"ל) חשב החכט
הזה כי מחובתו עכשו להגיד ליוחנן כי ישנס רבים שלבם נוקפם
מכהונת .הגדולהוועליו להסתפק במשרת מלך ומושל בלבד .ודבריט
צנועים פשוטים כאלה שנאמרו לפי תומם מבלי שוס מגמה פוליטית
_ב?מהפך פלביוס דנן'י,,גולם ',של "מרידה" ו,,מלחמה" וסגנו,ו של
פלביוס כל.כך מזעזע.נפש הקורא עד שהוא איננו יודע אם לצחוק או
לבעות)על ןדברי היסטוריון ישראלי כזה.
'"

לי

,

הזה של .מרידות וr
 cהנוסח .השגור r
התקוממויות ,נמשך rגם
להלן 'אצל פלביוס בדבריו על המושל אלכסנדר ינאי ,בנו' של יוחנן
;
 ,ן
להן:גדול הנזכר.. :. ..,;-.
ס': 1במלחמות היהודים (.א .ד'.ג ).אומר פלביוס" :אחרי אשר
כבש'(א~כסנדר ינאי)'את' כל'הערים האלה'פרץ נגדו מרד מהיהודים

בימיי-הגג".ןלהשקיט את המרד הזה לא היה עולה בידו אם לא
חיה.לו,חיל ננייהגכר מהפזידים 51גי קילקיה ואחרי אשר הרג ששת
אלפים מהמורדים עשה מלחמהן עמ'הערביים" .לולא היה לנו מקור
; בודאי.היינו סבורים:שיש לנו ענין עם מרידה בממד
אחרימלבד,ה
גדוליבהשתתפות כלבני העם; עד שאם לא היה לו צבא.,בני נכר ,לא
היה בידו להשקיטי המרידה הזאת . "'.נ. ' .
חג''-אבל לא.מפי פלביוס שבמלחמות אנו חיים ,כי יש לנו עוד
מקורותןאחרים 'וגס ק,בקדמוניות היהודים" שם ג"כ מובאה עובדה
זו :אולט כאן.הטון נמוך בהרבהן המרידה מקבלת צורה פחות איומה
ואנונוכחים לדעת כי;המ%ידה'הנו; מקומה)לא היה 'בחוצות ירושלים,
כו אםצין כותלי' המקדש  111לשונו .של פלביוס בקדמוניות( :י"ח;
י"ג ,ה;;,).ונשובהולדביי אלכסנדר ינאי בנוגע אלוו.כי הנה מהדו בו
העם)ויקומז עדו..גומי'ה"ג כאשר ,קרב אל המזבח ויחפוץ להקריב

של"
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על,יל.רגמוהו"כל.תעב-צאינרו'גיהם.
ויטראוץלויגן:השבויה .לאמדני'
אינ4'.ח. (1לקבב אל ןהמזבח'ובקצפויעל'זה הרג מהעם כששת אלפי0ן

היאריק

הללו..,בקדמתיות-,כלי4קורא אותם'בעיון:
" צ4ם .,ג6
.:
ובעיף.נוחנה ,סוקית וה1דרתילעומק המעשים':):ירגיש מיצרכי-,הבליש
פלביוט בכאו פרטיט:רבים' מהמא41ע'הז'ה (.שלא' רצה
למסרםגןל.הקודאי
:איתכן ,שעט:
' המ .לחיות,עתןחכם'(ונבון;ןיאר מרידה
כי
תימי
ללד,מלךאדיר-כינאי( שהיה לו צבא גדול:וחזק
ן
כ
ה
י
ה
;
ז
י
ינדיה
לעשיתמ-זמ
.
;
ה
ז
כ
,
ח
ל
צ
ו
י
,
'
א
ל
ם.
רי
וי
לאשר'מצד-אח"'יעמי:1חיילים
כנגדו.צא1פך

ייר"ל

ומצד'השני'יעמדו מורדים נלולביטיואתר1גים)בידיהם 1בלמן החידה:
הזאה-לבר נפה 44עליידי לוהבי דברי..הימיטךהאארונים,שמחליטים:
חחילת,העובדהיהזאת שבקדמוניות%,':ימי,החג כאשר.
פח אחד':יי

קר 4אל שמזבח ~רגמוהו.כל-העם.,באתחגיהם"-אחת:הוא עט' הנאמרו
וי,;-ולמנסך..אומהים-לוי הגבה".ידד"שפעם,אחור
צמשנה.סוכה
דלם
""יהגמוהו ,כל 'העם'באתרוגיהטי.בכן' לא'אלכסנדר;
יו
נסך-אחד.על רג
ינאי :היה:.הגעלב11.,פגע' מצי,בנייעמו.על,ילאךחמס:בכפיו ,כי .אם
להיפך;'הוא.
:הואיהתגרה,נאנשים,שלוים'
"
ה
י
ה
י
ת
ק
ו
ל
ח
מ
ב
י
.
ל
י
ח
ת
מ
ה
.
א
.
,
.
ה
ס
ע
ו
'
ל
1שקטיםילועשהושח:41
מכל .הקדוש,ויקר להסס
ס
' ירקע .המאורע המאציב.הזה היה 'כדלהלן.::ינאי..המלך
היה מכתהצדוקים,שאינםמודים במצוה ניסון'"מים;'עחפצו .כידועי
להראות:
להצדוקים-חבליו 'לי 4וא.ימסורדלהם :ונאמר לשיטתה = זבעלותג
חילל,
על ,חמזבח' בחגקהלוכות.להקריב(י.נסךיהמים.על רגליו
ובזה-
.

"-

בפרהסיה עבודתהקישיפגעברגשי העם.,השבית:שמחתםו שמחת:החגו
הכעיסם.,תמרורים',,ויעטה"עליהם חהפה' וקל-;11כמובןו-שבני.-העצו
הנאספים.במקדש;.ברגע.ההפתעה -הזק צמצאם-עצמם:נעליים'-ונפגעים'
כל-כד.באופן'גס ,נלכם' 'ישראל-,גיזה',תורהםל תורת..שלאלו
בריש גלי = ברגע הוה לא.יכלו! להתחשב כלל:עם.כל התוצאות.הרעות:
שיכולים לגרום לעצמם ולכל בנ?:עמט,בצעד פזיזוכי ברגע-התרגשות.
עזה אין מקום לחשבון קר .הידים מתרוממות מאליהן והאתרוגים

מלי

מוטחים בפניו של.נאי.

).

ועתה,מהעוררת,תמוהה,על.פלביוס,

,
כדיהואיגופו ,של
.ן"9
מדוע-באמת'השמיל .ראשהימתעשהי
המעטה 'המהא :במעה סוכה;:שהזכרנוד
מילא אם :חכמי-:ההש"י.העלומו! מאתנגן שמהשל-המניך .אלכסנדר
ינאי
ף היהץלהם זנזוה'טעם ;מגסרי,לבשב,ל)7שחסו :על '.כבודם ,של

.

שלא
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ינא,.

בזכרם להם מסירת נפשם
החשמונאיס הראשונים..,אבותיו.של
לשחרור ישראל והחזרת
הגדולה בעד .עמם ותורתם ,מעשיהם
התורה ליושנה ,ולפיכך לא רצו הגדול
להכתיםיישם "החשמונאי" בכתם
מחפיר כזה ,והרי גדולה.מזה מצינו ,כי אבייינאי ,הוא יוהנן כהן
 .אף ,שלבסוף ימיו -נעשה :צדוק? .ונהרגו על ידו כל
ידוי,..שה,ברננ
כמובא,בברייתא קדושין וט"ו .שהזכרנו ,ובכל זה ,לא
תכמןשלא_
הזכירו אותו .במשנה לגנאי  -כי אם הזכירו תקנותיו
הק
הטובות?לשבח( 1.ראה.
ממע"ש ובסוטה פ"ט) .וכבר הראיתי
באחד ממאמרי ,על הזהירות הגדולה של רבותינו ההנאים יהאמוראים
בכבודם של ישראל,עורכי כל מעשי שקוציהם וגילוליהם של המתיונים
במקדש( :דאה יבמשניות מדות פ"א -ופ"ב) ,שמבואר
בזמנםל
י המתיוונים  -הזהירו אותם במשנה
בספרי חשמונאים,כי נעשו עליד
וגמרא ,על:שם היומים ,הגורמים למעשים רעים הללו ,ולא על שט
המתיוונים העושים .זה תואם את המשנה מגילה ב"ה" :מעשה עגל
השנו נקרא ,ולא מתרגם מעשה דוד ואמנון נקרא ולא מתרגם" (ראה
בתוספה שם .בשם הירושלמי דיש חילוק בין צבור .בצבור ליחיד
והמתיונים-כיחידים דמי) .אבל פלביוס ,שלא היה איסטניס
ויי
בצב
של אלכסנדר ינאי וסיפר
בענינים כאלח ובעצמו.דיבר
כלל
י
ת
ו
נ
ג
ב
ממעשי-אכזריותו הרבה פעמים (ראה במלחמות א .ד.י ,).מה ראה
,
להשמינ את ראשיה המעשה הנ"לו
ס
ו
י
ב
ל
פ
הלך-מחשבתו
של
 ' :.לברם ,לפי מה שהראגו על
ניתאי~לביים היה להוט הרבה אחרי מרידות .פלוט היתה לו חולשה יתילה
לסיפור ..,מרידות ,ואם .היה (מוסד להקירא העובדא כולה נמו
שהיתהל-הרי .גם הקורא ,הפשוט היה .מכזיב אותו על פניו ,איזו
מרודה בדבה !.לכן נאלץ פלביוס לשיט למרמה פניו והחסיר לגמרי
החלק הארי ממאורע הזה ,כדלשיוכל להטביע עליו חותם של מרידה,
.צילו ,האמת' לארץ אצמח וממסתרים תתן.
אבל לא יחרוך ימיה
.
:
ותמצאו משפט צדק!):
קולה,:דרשוני

ישראל,

קפ'.ה

"ש

י.

,ץ '1':תמצית דברינו האמורים,כי אין להתיחס באמון מלא לספרי
יוספוס,פלביוס;' לא רק .לסגנונט ולשוגם ,שכדרך כל הסופרים-בשפה
 ,שבאו בדבריהם הגזמות והפרזות :,מליצות ריקות ,ומלים
היונית,ן
י יעיון'.ולוונה .-כי_אם גם'לתוכנט,.אי אפשה ללכת
,
ת
מפוצצו נעלי
שלב,
www.daat.ac.il

אחויי פלצייס-בעינים זעצומות; -עד'ליי-לכ,ןובי:סןר'.חהיסטוריה
הישראלית בתקופת בית שני ,אךויק
עשו כמה מהחוקרים '"המשכילים" .מאסכולת'צילין":היא .אחת
מהסיבות ,שבשבילה ספרי-דברי':הימי' 0שלהם-',לקו' בחלהונות
ומגרעות -יבמקרים רבים; גם לסילוף המעשים ,והמאודעוה ',מנפי
על"ז' מקורות'סשריו ,כאשר

שקרו באמת .אמנם אין אני .אומרן .שאין-להשתמש'שספריוי:כלל.
לא ולא! ישנו חומר רב ועשיר בספרי פלביוס ,שאפשר להעזר
ושמביא תועלת מרובה לסופר רציני ,היודע איך להיתמש בחומר
מגוון הזה .אלא מאיז יש לזכור תמיד שיוספוס לא היה כלל וכלל
ס91ר אוביקטיבי ,משוחרר מדעות קדומות ,ולא היה יכול להיות
אוביקטיבי אפילו אם היה רוצה ,מפני כמה וכמה נימוקים :קודם
כל ,היה שבויבידי ,הרומאים ,אם לא שבוי בגופו ,יושב בבית הכלא,
היה שבוי ברוחו ,יושב בארמון טיטוס ומקנל ממנו די סיפוקו,
כדבריו בעצמו בספרו "חיי יוסף" פרק ע"ז .כמובן שכל דבר ודבר
שהעלה על הספר היה מוכרה ליזהר הרבה ,שגדולי רומא לא
ימצאו עצמם נפגעים בכבודם מאופן כתיבתו .שנית ,היה מוכרח
להתחשב לא רק בכבוד הרומאים ,כי אם גם בכבוד המלך אגריפס
השני ובכל משפחת בית הורדוס בכלל .אלה המתבוללים הקיצוניים,
שהחניפו להרומאים על כל צעד ושעל ,בגדו בעמם ומכרו כל נכסי
האומה הישראלית לאויבי עמם ,בעד טובת הנאתם .על מעשיהם
הרעים היה יוספוס מוכרח לחפות ,לבל יבולע לו .ובאמה ,בספרו
"חיי יוסף" מעמיד פלביוס לעדים את טיטוס ואגריפס ,שהסכימו
על ספריו והעידו על אמיתתם ,וממכתבי אגריפס שם נראה ,כי
הראה פלבי1ס כתליו לאגריפס ,לפני עריכתם בספר והוא אגריפס
הראה לו הדרך איך לערוד ואיד למסור העובדות לקהל הקוראים.
ומספרים כאלה ,שטיטוס ואגריפס ערכו והגיהו אותם והחתימו
עליהם את הגושפנקה שלהם ,היש לדרוש אוביקטיביות1
נוסף לכל זה ,היה פלביוס בעצמו יהודי "חיצוני" ,שונא
חכמי התורה "פרושים" בלשונו  -עם זה חדור רוח אנכיות ,אוהב
עצמו ושאיפתו העליונה בהיים היתה :לנצל החיים ניצול מלא,

בי

,

ומקרה להנאתו וטובתו .היש

לבקש מסופר

להשתמש בכל מקרה
כזה שיכתוב אמת
לפיכך ,כל חוקר וחוקר ,שרוצה להסתייע בספריו של פלביוס
בעריכת דברי הימים  -שומה עליו לחקור כל מקרה ועובדה שבאה
לאמיהה בספריו1

קיעלג
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 ,פלביוס ,בשבע חקירות ובדיקות ,אם כנים הדברים או לא,
בספר,
אס אזן איזו.נגיעה עצמות בולטת מהם ואם אינם סותרים איזה
.מקור !הלמודי.,שהרי,חז"ל
אלף.יותר מפלביוס .רק אחרי

נאמנים,פי
ש,קולודעת גמור ,אחרי התבוננות..הראויה .ואחרי חדירה עמוקה
לתוכון 1הענינים,ז כשימצאו הדברים מכוונים ,יוכל להכליל אה
.העבויה .בספר ההיסטוריה ,לשם עריכת.דבריימי ישראל.
ן

 ..יל.

.

.

,

...

,

.ל,

.
,.ן... ,

ן,

..

-.

..
,

,,.,

ג

..

'.,

.

,

.,

-

-

:

,ן;,; ,

...

,

,.

.

.)".4

-

-.

י-- -
י

1

,.

.,

'.

,י.. .

,,

..ק

.:

.

..

..
,....

:.

..

'1
.

,

-י

..,..-,.

)שלד 1
www.daat.ac.il

-

,

-

 ..י

