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שעברו בין יוסף ובין צירי הממשלה בירושלים ,המספרים כאן בקצור נמרץ ,תופשים שם
ט-מ"ר) ,ושמות הצירים גאו שם בשנוי .ב"חיי יוסף"
ע שרים ו ש ש פרשיות (יי
נעמוד על הרבץ בפרוטרוט - .ה -י"א
 .הדברים המספרים כאן באוב"חיי יוסף" (ל-ב-ל"ד)

לפני ענין צירי ירושלים.

פרק כ"ב .בקצרה
כאן המחבר על ההכנות למלחמה .האותות הרעים נפרטו אחר-כך
~BO
הראשונה הזכר פה השם קנ אי ם (זלוטים)( ,אמנם בהוצאת ניזח נמצא
בספרו ,פרקה - .נפעם
גם השם הזה למעלה,י-ז,ט) ,ועלן עוד למטה ,בספרד,ג ,ט ולהלן ,ובספרז ,ח,א .הצורה העברית
של השם הזירה באבות דרבי נתן ,פרק ד* :וכשבא אספסינוס קיסר להחריב את ירושלים ,בקשו
קנאים לשרוף כל הטוב ההוא באש" .השם "קנאים" (אבל לא במובן כת מדינית) הזכר גם במשנה
 .שמעון בן גיורא כבר הראה את גבורתו במלחמה עם צסטיוס
(סנהדרין ,סוף פרק ט)- .ב
גלום (למעלה ,פרק י"ט) ,אולם הממשלה בירושלים פחדה מפניו - ,ואולי היה מן החשכים,
ושם אביו מעיד עליו ,ועל-כן לא נחשב בעיני סוכי-העם המושלים ,שהיו כלס מגני
נדיבים - ,ולא הקימה אותו לשר-צבא ,על-כן עבר שמעון אל כת הקנאים הקיצוניים
ומהשודדים") והחל להלחם עם טובי העם ולגזול את נחלותיהם ,עד שהכרחה הממשלה אשר
בירושלים להלחם בו ,כדי להשיב את הסדרים .הוא ברח אל מצדה ,משגב המיקריים* ,היו
כבר לכתחלה *וסני המפשלה הלאמית ,שעמדו בראשה כהנים גדולים ונדיבי-עם.
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פרק ראשון .א .נירון נמצא אז באביה (יון .עלן לעיל ,ספר ב ,כ ,א) ,כי
שמה נסע בשנת תתכ"ו ,או בראשית תתכ"ז (סוף  ,)66וישב בתהלה באיסתמוס (קורינתוס),
בקורינתוס
ששמה שלח אליו צסטיוס גלוס את צירי היהודים .בכתות אחת
תי
משעת ש
(מינכן ,)1906
הוצאה
בג
ז ?יזה tROmische aeschichte
נמצא הפרט כ"ח נובמבר (שנת  i(eaעו

צמוד  284בהערה .הוא התעכב שם קרוב ישנה- .ב .מפרשה זו שומעים אנו ,כי גם
העמים מסביב ליהודים רגזו בימים ההם ,ולא נודעו לנו הדברים בפרוטרוט .א ס פם נום
ו הרומאי :טיטוס פיויוס וספסינוס) היה בן פלויוס מבינוס (מי שהיה זמן רב פקיד על
ישמ
המסים במדיגת עמיה היא אסיה הקטנה -והצטין בישרו) ואשתו וספליה פ91ה מעל שמה
ל ט-ו דצמבר,
בכפר פלקרי~י במדינת ההבינים ובאיטליה התיכונה) ביי
נקרא) .הוא נולד
בשנה החמישית לפני מות הקיסר אוגוסטוס ( 9למנין א"ה -ג' תש-ע) .עוד בימי מלכות
קליגולה הגיע למעלה חשובה ובראשית ימי קלודיוס נשלח בתור ראש-לגיון אל ארץ
גרמניה ומשם אל ארץ בריטניה .בארץ הזאת נלחם שלשים פעם עם האויבים על שדה-
קרב ,והכניע שגי שבטים חזקים ,היושבים באי ,ויותר מעמרים עריפן בתחלה עמד למשמעת
הנציב אשר בבריטניה ,ואחר-כך למשמעת הקיסר עצמו .על מעשי גבורותיו של אספסינוס
זכה הקיסר לחג-נצחון ברומי ,ואספסיגוס בעצמו קבל אותות-כבוד .אתר-כך נעשה לשופט
את שיטגנו
מדינת אפריקה,
(קונסוי) ,ובהשלימו את כהנתן זו נשלח בתור נציב
(ספרב ,פכ-א,ז-י-א-.פכ"ב ,א-ב-.ספר קפ'א ,א-ב) 1אטממינוס נ שלחונהי ארץ-ישראל
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וים בכבוד ובצדק ,אוים נשקע בחובות עצומים .כאוחר נסע ניאון אל ארץ אביה ,היה
ו בשיר ,וזה כעס
וספסינוס מבני-לויתה אך פעם אחת התנמנם בשעה שנתן הקיסר את קוי
עירה קטנה להחבא על יעבור וצם הקיסר.--והנה
עניו מאד ,אספסעוס
ברחר אהזמרד בארץ יהודה ושיח את אספסינוס בהאש הצגא הרוקמבשי
,
אירון את הידיעה עי-דב
להלחם ברומאים (סויטוניוס).
" .מיחק בין ירושיים ובין אשקלון נפרז קצת - .נ
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הירדן היה נדיב באדום (בנגב יהודה) ,הקרובה לגבול אשקלון ,י1חנן ה אסי הי
נציב ביפו ,וכנראה  -עלה על אשקלון לארך הרף הים .להקת-רוכבים רומאית חיתה בימים
חמש-טחות איש ,ואולי נוספו עוד על רוכבי הרומאים מקצת ריכגים
ההם על-הרב בת
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טחיל העזר .עי
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ב .העיר שע י ת בגבול האדומים היא ,כגראס ,ש ע ן ם (ו!שגבם~" )2זכרה אצל
איסיגיוס .היא נמצאת במרחק שבעה מילין רומיים למערב בית-גוברין (אליתרושליס) ..צ1ן
(58).ופק 1.ופ.
 ,&ogrVhle 6ע' 1)196
טומטן  ~Loca sn~taעמוד  .100ל,נמתיז%ת משערבוהי
כי זו היא החרבה הנקראת עכשו קלוס ,בקרבת תמנה ,אולם המקום הזה רחוק מאשקלון- .
 .העיר אנט 1כי ה היא שלישית במעלה
ג .בלזדק או כלצדק  -מקומו לא נודע- .ך
י א' ה) .עי-דבר צפורי והברית
ר
פ
ירופא ולאלכסנדריה מצרים (שן
ס ד'
שכרתה עם הרומאים לפני עלית אספסינוס ספר המאבר בצחיי יוסף* ,פרשה ס"ז וע"א ,ושם
הוא מספר ,כי שתי פעמים כבש את העיר לאולם לא את המצודה שבמרומה) ואחר-כך
עזב אותה.
הע לי1ן והגייל ה ת ח תון הזירו גם בספרות
.
א
.
י
ש
י
ל
ש
ק
ר
פ
ליימשנה ב) ובבריתא (עלן סנהדרין ,י-א ,צ'ב ,שמותיהם
ג,
המומנה (למשל ,שביעית ,פרקהט
(ספר ב ,כ ,ו)
בארמית :גלילאה עילאה וגלילאה מתאה) - .באר-ש
בצ הממפנזיכ-רזתה כחבורשבילםע,י
יכי זהו המעוט
היא אפוא עיר-הספר בין הגליל התחתון והגייל העליון.
שבו נמצאה עכשו החרבה הנקראת אבו-שבע ,לא רחוק מ כ פ ר -הנניה ,ועכשו :כסר-ענן,
דברי .חז-ל ,במשגה שביעית ,ט ,ב.
שהוא הגבול בין הגליל העליון והגליל התחתון
דברי המחבר
)?? lבוהל בספרו ינ-ם ,עמוד 22א .מקום בקע ו ת ל ה לא נודע- .
י יוסף" ,סוף פרשה מ-ה ,היה מספר הערים והכפרים בגליל מאתים וארבעה .מכאן
בהי
ראיה ,כי דברי המחבר ,שאוכלוסי הקטן שבכפרים היו ט"ו אלף ,אינם אלא שזמה מפלגה
(שהרי בשום חפן לא יכול מספר הגליליים להגיע לשלש מאות רבוא ויותר!)-ג
 .עבר-
הירדן ("ריה) נחשבה שניה לארץ יהודה ,ואחריה בא הגליל (משנה שביעיה,ה אן כתובות,
י"ג ,י); מכור ,המבצר הידוע (עין להלן ,ספר ז ,פרק ו) ,נמצא לא רחוק מנחל-ארנון,
"וא הגבול שבין עבר-הירדן ובין מואב (מואביטיס) .פ ח היא המושבה המקרונית הידועה
לעבר-הירדן ,שנקראה על שם העיר הראשית של מקדוניה (פלה ביונית) .עכשו חרבות פחל
רחוק מן הירדן בין ודי אל-יביס (גדרום) 14די א ל-ה מ א ם בצפון .סמוך
דפחל-.רבת-עמון להעייאר הפעחיי
ר
היו מעינות חמים ,שנקראו בירושלמי חמתא
שנקראה בימים ההם פי ל ד ל פיה
שם מלך-מצרים השני למשפחת תלמי .גרסו (גרסהג
צפונה לחלק העייון של נחל יבוק (עכשו :נהר אל-זרקא) ,עיר יונית חילבה ,שחרבותיה
המפארות נשארו עד היום הזה .א רץ ע ר ב האזכרת כאן היא החיק המזרחי
עבר-
הירדן הסמוך ימדבר (חמאד) ,שנמצא בימים ההם בידי הערבים הנבטיים .ארץ מואב
בארץ ח שב 1ן -כאן שמות גיאוגרפיים ישנים .המקימות האלה היו גזמן יוסיפוס בירי
הערבים הנבטיים- .וי .גנים או ג נ ה "וא המקום החשוב נדרך המובילה מירושיים
ה %ק יק א ,מ-יק ק א-ה-יק ק א-ה "א4ר קצר של ארדישראל
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איפולה למשם לדמשק אואל דמשק ,עכשו לנץ ,על מסלת-הברזל ירושיים-
פלך עקרבים המזכר כאן או עק רבתה היא הארץ מדרום לשכם לשבה
העתיקהה שילה ,כפי עדות איסיביוס--בספרו הנקרא  ,Onomastikonהוצאת קלוסטרמה
ליפציג  ,1004ע'  ,14שורה 8ן שם ,ע'  ,150שורה  26וכו') ,והיא ההלק המזרחי של הר
ה מ לך (עין ימעלה בהערה לספר ב ,כ ,ד) .שם נמצא גם היום כפר הנקרא עקרבא (בוהל,
בספרו הנזכר ,עמוד  .)178 ,100וראוי להבדיל בץ ארץ .עקרבתה זו ובין מע ל ה
ים-המלח ,גבול ארץ-יהודה הד  1מי,
עק ר ב ם ,היא
שורת בהכרלכלס,ים לדרום-מערהבתורה (במדבר ,ל"ד ,ד; יהושע ,ט"ור ,ג ,ועזוןגבוגי
ם
הדרום של ארץ-ישראל
דברי
שופטים ,א ,ל"ו) .יש חושבים ,כי בספר ב ,ב"ב ,ב ,כון המחבר לארץ עקרבים הדרוםית
 .ענו ת-בר ק א על דעת בוהל (שם )175 ,היא החרבה הנקראת עכשו בר ק ת,
זו- .ה
צפונה-מזרחה יכפר לצן ,מקום העיר העתיקה לבונה (שופטים ,כ"א ,י"ט) ,מצפון לשילה,
בדרך בית-אל -שכם .הכפר ר דן הוא אולי המקום יער-ירדם ,שהזכר בספר ז .ט בו ר-
 ,י,ב (ועלן גם שופטים ,ט ,ל-ז) ,וכנראה כבר בזמן
ה ארץ-הזכר בספר יחזקאי,י-ח
חז"ל לנדרש
בית-המקדש,
יוסיפוס נדרש השם הזה על ירושליט ,כמו שנמצא גם
סנהדרין ,ל"ז) ,וכמו-כן פרשו גם אבות הכנסיה הנוצריתאצי
(הירונימוס בפרושו שם) .המחבר
כתב ,שארץ יהודה השתרעה (בזמנו) יארך שפת הים עד עכו ,ומכאן ראיה שחשב את
לחלק ארץ יהודה (ויא של ארץ שמרון).
עמק-השרון מיפו ער הר
רצועת החוף
רל
בו
הב
אולם חז"ל השבו את העיר אנטיפטריס לג
מישצין היהודים ובין השמרונים (כנראה מן
הבריתא המובאה בבביי יומא ,ס.ט ,ע"א) .הפיכים של ארץ יהודה היו לפי דברי יוסיפוס
עקרבתה (צפונה
כאן :א) ירושלים ,ב) גופנא (צפונה לירושלים בדרך שכם),
ארבעת
ימפגאג ד) ת מנ ה (את ת מנ תה) מערבה לעקרבתה ,ה) לוד (דרומה
ל
אמאוס,תמנמהד"רום ליוד
אלה (פיך לוד ,כנראה ,רק בחלקה נחשבו על "הר המלךק 0
וממערב לירושלים ,פיק כנראה בית-יחס-נטופה ,מדרום יירושיים
 ,ח) אדום,
מדרום לפלך הנזכר ,ט) עין-גדף ממזרת לאדום ,י) הורדיוה מדרום-מזרח ירושלים,
י"א) יריחה מצפון-מזרח ירושיים .יוסיפוס מגה אפוא את הפיכים בעגולה מסביב
לירושלים .עי-דבר חלקה אחרת ענן בפנים הספר ,עמוד ק"פ (הערה גג --על שללש ארצות
היהודים הוסיף המחבר גם את ארץ אגריפס ,אף כי אוכיוסיה היו מערבים יהודים ונכרים.
ע ר מ ה ,גבול הארך (כול :גבול המזרח)
מלכות אגריפס ,היא על דעת פורר וגוטי
ג  ,~903עמור  )535העיר רפון שבעבר הירדן ,הגזכרה
):lwbrterbuchמ6י  ,K~trzes 8ייפצי
בספר המכבים ,א ,ה ,ל"ז (ע2ז טומסן ,בספרו הנזכר .)99 ,27
פ צי דו ס הנזכר כאן כבר התנפל על העיר צפורי קדם בוא
פרקרביעי.
אספסינוס על הארץ (חיי יוסף ,ע-א) .המצביא החדש השתמש בידיעות-המקום שיו .יוסף
עיה עכשו על צפורי בפעם ה ש י שי ת (ע2ן בהערה למעלה ,פרק ב ,ד)- .ב הלגילן
החמישי והיגיון העשירי הם שהיו באלכסנדריה והכינו את המטבח הגדול ליהודים יושבי
העיר (למעלה ,ספר ב ,י"ח ,ח) .מן המספר הכילי (ששים אלף) בסוף הפרק רואים אנו,
שמנה יוסיפוס את אנשי-המלחמה (מלבד משרתי הצבא) שבכל לגיון במספר עשרת אלפים.
משרתי הצב א ,עבדים משחררים או בלתי-משחררים של אנשי המלחמה ,היו גם הם
היגיונות ,כי-אם סדרו
משתתפים (לפרקים) בקרב בימים ההם ,אולם הם לא נחשבו
לגרודים מיחדים.
א" ,נוני-המלחמה של הלקוחים לעבודת-הצבא (הטירונים) של
הרומאים נעשו שתי פעמים ביום ,ודמו ליתורי-המלחמה בזמן הזה .אנשי הצבא התחנכו
(ספרג ,פרקג ,ד-ח-.פרקד ,א-ב .פרק ה ,א) [תאור ארץ-ישראל .מסע אספסינוס
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יצעיד במערכה ,לקפוץ ,לטפס ,לרוץ ארח ,לרכיב,
שכנגד ,לירות ,להקים מצודות ,לשפוך סוללה וכו'-.ב.
לקרוב לו נמצא השוק ) ,Vaumשנו ישב המצביא עם ראשי היגיונוה לדין את אנשי-
הצבא על עורות חמורות ,ובעברות הקלות היו דנים ראשי הגדודים .לישנים הם ראשי
הלגיונות  ~OegatOראשי הגדודים -הם שרי האלף ,שמספרם היה ששה בכל לגיון (ביונית:
לצלוח נהרות ,להתנפל על המערכה
אהל המצביא נקרא בעם prtetorium

י המאות (5פחס1זט"1ט 1)0עושי-המלאכה הרבים שגצגא
כיליארכים ,ברומית1 :חט16ז 1)1ישר
ת שר-צבא מיחד ] ,(praefectus hbNmיחד עם הפועלים הממחים
הרומאים עמדו תחתפ"ד
 .הפמן
האלה עסקו בהקמת המהנה כל אנשי הצבא ,ועל-כן נשלמה העבודה במהירות- .ג
)- signumבזמן מאחר נקרא גם  tesseraעל שם לוח רבוע קטן ,שעליו היתה חרותה התבה
ן אנשי הצבא ביום קבוע) הוא מה שנקרא עכשו 9( Paroleחט.)]05
ששמשה לאות בי
 .ה ש רי 1נ  1ת של אנשי-הצבא הרגלים היו עשוים שני עורות ,שכסו על בשרם מגבם
ה
 ,לפרקים עם שכבת מתכת מלמעלה
ומצד פניהם .הקובעים היו עשוים גם הם עיר
(ברומית .(galeae :החרב הארכה  (gladiuslהיתה מגיעה כמעט עד הקרמלים- .החנית
הרגלים שומרי ראש המפקד היתה יהבת-ברזל ארכה ) (cuspisעםיד שלעץ .המגן
(הקצרה)
היה קטן (ברומית ,(clipeus, parma :עלל עם צדוי נחשת ועם בית-קבול לזרוע השמאלית.
ה ר'מ ח של אנשי-הצבא הרגלים נקרא ברומית ~ thastה ש ל ט הארך  .scutuna -החנית
הארכה היתה עם להבות משתי קצותיה (9ט1ת .)00הכידון ,שהיה הרוכב מטילו באויב ,נקרא
דבר יוסיפוס ,שאיש-הצבא הרומאי לא נבדל מבהמת-משא ,מוצא לוברומית
~ihm
ד הסופרים הרומאים ,כי אנשי-הצבא של מריוס (הוא שעשה את התקונים
חבר בדבר אח
הרומאים ,שנה את כלי-הזין ואת סדרי-הצבא והגדיל
הגדולים בכל טכסיסי-המלחמה
את מספר אנשי-הצבא אשר בלגיון) נקראו בשם "הפרדים של מריוס"- .ז-ה .בפהשיות
אלה מרבה המחבר בשבח הצבא הרומאי ומזהיר בפרוש את כל העמים מהתגרות מלחמה
שכין מניעי ספר ,מלחמת היהודים"
ברומאים .על-כן חשב אחד החוקרים החדשים
~Laqueudורתם בעיני הגוים הרחוקים (וביחוד
נמצאה גם הכונה לפרסם את גדלת הרומאים ועצם גב
הפרחים) ,כדי שלא תקום בהם עוד רוח להרגיז את מנוחת הרומאים.
 .פ ל צי ד1ס הוא הנזכר למעלה ,בתחית פרק ד ,וכבר עמד בראוו
פרק ששי .א
ארץ הגליל ,קדם בוא אספסיגוס
המצב הרומאי השוכן בעכו ,שהתנפל מדי פעם בפעם
(עין למעיה בהערה)-.ב .מספר הרוכבים הנמנים על הלגיון הוא כאן קטן מאד .בימים
שקדם מריוס נחשבו
הלגיון שיש מאות רוכביה .אפשר ,כי בארק-הגליי שהיא אלץ-
הרים לא היה צרך לרומאים במחנה-רוכבים גדול ,ועל-כן לקחו אתם רק את חלק הרוכבים-,
וכי-שכן שהמיכים העוזרים שלחו להם רוכבים בהמון רב .אולם יתכן גם ,כי נכנסה כאן
ף עם צבאו חנו
טעות ,וצריך להיות "ארבע מאות ועשרים במקנה מאה ועשרים -ג .ייס
 ריס (ולא התבאר ,לאיזו רוח) .ענן -חיי יוסף".בעיר ג ריס ,שהיתה רחוקה מצפורי עשרים
ע"א .כשנפוץ צבא יוסף מעליו ,נחתם גזר-דין הגליל במלחמה זו :היהודים ירדו אל
המבצרים ,והלומאים ההיו יצור על אלה ולכבשם אהד אתך.
גב ר ה אשר בגליל כבר הזכרהימעלה ,ספר ב ,כ-א ,בסוף
עי
פרקשביעי-.א" .
יהיא עקר (כנראה מצד הענין) ולא "גמלא" הנזכרת ברב
פרשה ז ,ששם הגרסה הזאת
כתבי-היד .גב ר ה הזירה גם ב"חיי יוסף" ,ב"ה ,מ ,נ"א ,ושם מבאר שהיתה עיר חשובה.
היא נקראה גם גברות (שם ,ב"ה ,מ"ז) .יושביה ניחמו לראשונה ביוחנן מגוש-חלב ושם,
ט-ו) ואחר-כך השלימו אתו וחזקו ידיו כנגד יוסף בן מתתיה .אף כי הגרסה "גברה"
נמצאה כמה פעמים ב"תיי יוסף" לגם בתרגום הרומאי העתיק) ,הנה לא מצאו רב החוקרים

שי

שי

עי

עי

שפרקפרקקא-ה-לקהא-נ-יקקי,טכם סיהצבא הרומאים

המלחמה בגל ל

תנא

ה ערות ובאורי ם

את שם העיר הזאת במקור אחל ונבוכו בדבר .מכית שנמצאה גם גרסה אחרת (ב"ח"
ז טומסן 1]0)8 sancta
יוסףףק גרב ה או ערבה ,הער אהלר לצ!
עמק בסוף ,חלק הצפון ש 5עמק זבלוח ,המזכרת
לבקעת בית-נטופה
ערבוד.מצפעויןר זו נמצאה בחלק (עכש
החוקרים ,היתה
יוישל הגליל התחתון (וכפי השערת
בתלמ
הצפונ
 .כנראה ,עזב יוסף
במקום הנקרא בימינו ערבת אל-בטוף) ,מרוח צפון-מזרח ליודפת--.ג
את טבריה בפחדה פן יתרצו בני העיר אל אספסינוס בנפשה  --ז ,העיר יודפ ת הזכרה
במשנה יודפת הישנה ,ערכיה פרק ט,ה .בבריתא נקראה גם בשם י סב ת (בקעת יטבת.
תוספתא ,נדה ,פרק ג ,י"א /ומן הבבלי (נדה ,כ ,ע"א) מבאר ,שזוהי יורטת .רבי עקיבא
את אדמתה השמנה ש 5בקעת עדפת (שפג המבצר הזה נמצא בקצה צפק בקעת בית-
נטופה (או בקעת שיהין --אסוכיס  --אצל יוסיפוסג שהוא ,לפי ההשערה ,גיא יפת חא ל
המזכר בכה-ק (יהושע ,י"ס ,י"ד ,כ"ז) ,הגבול בין נחלת זב5ון ובין נחלת ששר .עכשו:
תל ג'פת .בחרבות המבצר נתגלו בורות-מים ,שרידי מגדלים .גם מערות רבות נמצאו
במקום ההוא- .ט"ך .ספור יוסימוס על-דבר מזמתו לברות מיודפת בעצם זמן-המצור הוא
בלי שוס ספק דבר-אמת .מכיון שנואש מישועת העיר ,רצה להציל את נפשו ע-5ידי מנוסה
בעוד-זמן ,כפי ושהודה בעצמו .אולם לבסוף בטל את דעתו מפני דעת הרבים .בפרשה זו
מגלה המחבר את מרך לבו ,והיא עדות נאמנה ,שלעתים עצר המחבר כח לטפר גם
קלקלתו (ועל-כן לא השמיט את המעשה הזה ,אף כי חסרונו לא היה כאן מרגש כלל).
י הקדם ,ביחוד לאשורים.
יט .איל-הברזל המזכר כאן הוא מכינת-רעש ,שהיתה ידועה כבריעמ
בספר יחזקאל (ד ,ב ,כ"א ,ב"ז) ~זכר "כר" בתור כלי-מלחמה (=איל) ,מן התרגום ותרגום-
השבעים גלוי ,כי הקדמונים כבר חשבו שכון הנביא לאיל-הברזל .כמו-כן קרא יחזקאל לכלי
הזה בשם "מחי-קבך" (כ"ו ,ט)- .כא .כפר סבא ,יש אומרים שהוא כפר שעיב מצפון
יצפורי ,ויש אומרים שהוא כפר שבתי או שובתי הנזכר בתלמוד ,עכשו :סבת .כפר ר  1מא,
עכשו :כ'רבת רומא ,מצפון לצפורי ,בעמק זבתן-.לא ,העיר יפה כבר הזכרה ימעלה
הדרום של הגליך ,קרוב לעמק יזרעאל ,על מרום גבעה,
(ספר ב ,כ ,ו) ,היא נמצאה
בג
יבהויהידועות .עד-היום נמצא שם כפר הנושא את השםי פה.
מדרום לעיר ארבל עם מערות
ממשמעות הישון פה נראה,י כאיו השלימה העיר הזאת (אשר בנה יוסף את חומותיה) עם
הרומאים ואחר-כך מרדה בהם .בכלל ,יש להרגיש בציור-המלחמה כאן מעין התפארות
היה בידו לעמוד בראש מגני ימה ,כי-אז
צנועה של המחבר ,שנמצא אז ביודפת:
לא באו ויוי קלקלה זו .עי-כי-פגים הרבדי בין תבונת מגני יודפת ובין סכ15ת מגני
י תאות-החרות עברה מן היהודים גם אל
מכאן אנו רואים ,כ
יפה הוא בולט לעין- .
השמרוגים ,אויביהם הגדויים - ,השמרונים הגרו נשק על כל צרה שלא הבוא ,כדי להגן
על עצמם בפני הרומאים וגם בפני היהודים ,כשתגיע המלחמה אל ארצם-.ל"ג .מן הפרשה
הזאת יוצא ,שמציר יודפת נמשך ארבעים ושבעה יזם ,ומכיון שהפליט היהודי הראה
לרומאים את הדרך אל העיר בערב ראש חדש תמוז (ל' סיון) ,ממילא היתה התחלת המצור
בתג או בי"ד לץ:ר (בהתאמה לדבר אם היה ההדש חסר או ש5ם)- .ובזה סותר יוסיפוס
י בא אל יודפת ביום החמישי למצור ,הוא כ"א לחדש
את דבריו (למעלה ,פרשה ג) ,כ
זה לא היה חמישי
(יוצא מזה ,שהחל המצור בי"ז איר) ,ועוד יוצא משם ,כי
למצור ממש ,כי-אם ליום שבו התחילו הרומאים ששר את הדרכים מסביב 5יודפה ,ואספסינוס
יודפת רק "ביום המחרת" לביא יוסף אל העיר ,כלומר,
עם כל חילו הגיע לפני שערי
בכ"ג איר .לעשב את הסתירה הזאת אפשר גשתי דרכים :או לתקן כאן -שלשים ושבעה"
כמקום ארבעה ושבעה (לפי-זה מנה יוסף מנ"ב איר עד היום האהרון לסיון ל"ז יום,

עשד 3ש ,שזו היא עיר

יב

עיי

עי

יו

י"ב.

איר

(ספר ג ,פרק ז ,א-ל"ג)

יים

שצור יודפת

תנב

ת1לד1ת

מבהמת היהודים

וזה אפשר רק אם היו שגי החדשים חסרים  -אם לא נוסיף עוד לתקן י"ת או ל"ט יום),
או לתקן למעלה "י"ב איר -במקום כ"א איר -ולפי-זה עלה אספסינוס על יודפת ביום
הלוח המאחר) יצאו
ולכשנחשב
חסר וסיון
י-ג
מלאר (עדע.ל-פיהרגדערכיהמכהרקיבעי,עותשבוש
יגלה הבוגד יאספסינוס
5נו ארבעים ושבעה יום מראשיה המצו
את הדרך שבה יכבש את המבצר .אך יותר נכון ,כי במספר ארגעים ושבעה הימים כיל
המחבר גם את היום אחרי בוא הבוגד -יאמר ,היום עבו הרעיש אספסינוס את המבצר,

איר

איר

ועין

הוא ראש חדש תמוז -,אלא שלא השכיל לבאר את הדבר כחיכה.
להלן ,פרק ט ,ט-.
בידי הרומאים ונשא את כל
מעשה-הגבורה המספר כאן על-דבר
אחדומפליבנטגיודיוגדדפות,ל שלנבפוי
גד הנזכר כאן מתחלה,
הענויים הנוראים בנזנוחה ולא בגד באחי -
את הרומאים יכבש את הניבצר  -הוא חזיון רגיל אצל הקנאים ואוהבי-החרות ,שאפילו
הילדים שבהם היו אדירי-אמונה ונשאו באמץ-לב את כל יסוריהם (עין להלן ,ספר ז,
פרק י ,א) .עד-דבר כח-הסבל הגדול של היהודים על דתם ועל קדוש אלהיהם ועקרי
אמונתם דבר המחבר גם לעיל ,ספר ב ,ח ,ין _קדמוניות :י"ח ,א ,וו "נגד אפיון" ,ספר א,
פרשה ח ,ספר ב ,ל ,ל"ב ובמקומות אחרים-.ל"ו .מספר אלף ומאתים השבוים (נשים
ועוללים) קטן מן המדה ביחס למסטר ההרוגים (ארבעים אלף) .ויש רואים גוזמה במספר
ההרוגים ,אף כי גודאי היה מספר מגני יודפת עולה לעשרות אלפים ,שיון שניחמו זמן
רב נגד שלשה יגיוגות רומאים.
פרק שמיני-.א .בהנאה עצמית-נפרזה
שום ספק" שפר כאן ולמחבר ,כי
הוא היה אחד מעמודי-המיחמה החזקים ביותר ,וכה נחשב בעיני הרומאים( .ץ2ז גם למעיה,
פרק ז ,ג).
המרקים הבאים למדנו ,כי מפיתו לא הכריעה עוד את גורל המלחמה-.
ב .גקנור שר-האלף היה כבר מקדם איש ידוע בירושלים ואיש-שלום לטובי היהודים
(ע2ן למטה ,ספר ה ,ו ,ב) .כנראה ,שמש גם בצבא הרומאי שעמד בעיר שנים אחדות קדם
המרד - .כאז מספר 5גו המחבר עי-דבר חלומות-נשאה ,שראה מקדם ,וביחוד חיוב אחד,
שעלה זכרו לפניו באותה שעה .הוא מתאמר לפותר-חלומות וליודע דעת-עליון ,שימד את
חזון-העתיד מתוך ספרי הנבואה ,בתור כהן ובן-כהנים .מצד אחד נראה לנו המחבר כרוצה
י הקוראים התמימים (ידיעת הכהנים את ספרי-הנבואה מוטלה בספק .עזן
5אחיז את עינ
במשנה ,יומא ,בבלי ,י"ח ,ע"ב) ,אך מצד שני יודעים אנו ,כי הכהנים היו צופים את
העתידות על-פי האפוד והאורים-והמים בימי בית ראשון ,וגם בימי הבית השני נחשבו
ליודעי דעת-עליוז בתור בני המשפחה הקדושה לאלהים ,הזהירה בחקי-הטהרה והיודעת את
סוד השם המפרש החקוק על הציץ ,והכהן הגדול היה קורא את השם המפרש עשר פעמים
ביום-הכפורים לזומא ,ל"ט ,ע"ב ,בבריתא) ,וגם יתר הכהנים היו מברכים את העם בשם
המך-ש .עי-כן האמין העם ,כי רוח-הקיש שרתה ע 5הכהנים יפרקים"-והיו משמשים
הכהנים בסוף ימי בית שני לא היה
בבת-קול" (ע2ן סוטה ,ל"ג ,ע"א) .כל הקלקלה
" .חקי האבות שהוריד אותם
בה כדי לערער לגמרי את קדשת הכהנה המציה בתורה- ,ד
איווים ליהודים בבראו להם נשמות שאינן יראות מפני המות" .אמנם התנאים צמצמו מאד
את המצוות שהן בגדר "ןהרג ולא יעבור" (ע 12סנהדרין ,ע"ד ,ע"א) ,אבל יחד עם זו אנו
מוצאים בתוספתא (שבת ,סוף פרק ט"ו)" :בשעת הגזרה אפילו מצוה קלה שבקלות אדם
מוסר נפשו עליה' ,ואפילו שלא בשעת גזרה אמר רבי יוחנן" :לא אמרו (התנאים) אלא
בצנעה ,אבל בפרהסיה אפילו מצוה קלה
ולא יעבור .-אין פלא אפוא ,כי בסוף ימי
הבית השני חשבו היהודים ,שצריך אדם למסור נפשו על כל המצוות  -ומה-גם על השבועה
שלא לענוד את הרומאים ,עקביו עליהם לוחמי התפש- .ה .הנאום שנשא יוסף באזני
[כבוש יודפת .יוסף במערה
ר ג ,פרק ז ,ל-ג-ל"ו-.פרק ח ,א-ד)
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הערות ובאורין

במערה עד-דבר האסור לאבד עצמם לדעת ,נמסר פה כמו שצריך היה להית ,הש
חזבהרי
מעין נטיה לשבר את אזן הקוראים הנכרים-- .במעמד שבו קרא יוסף את הדברים עושה
ב
הנאום רשם מוזר קצת ,ואת העקר הבליע בו  -.את גורל-העבדות הצפוי מאת הרומאים לו
ולאנשיו שנשבעו לחיות ולמות כבא-חוריה ומפניתה לא עשה הנאום רשם ,ימרות הטענות
שיש בהן טעם ,כי אסור לאדם לשליח יד בנפשה וכי חיי האדם הם פקדון מידי אלהים
(רעיוז שנמצא גם בספרות התלמודית ,בספור הידוע על-דבר ברוריה ורבי מאיר) .הרעיון
שהאדם המאבד עצמו לרעת התחיב כרת (-וערירי) בדין-שמים ,והאלהים יפקוד על בניו את
והמנהג להשייך את גופת החוטא
חטאתו ,לא נמצא בצורה זו בספרות המשנה (כריתוקי
יח את הנפש (וכנראה ,זהו דין-שמיפ
הזה בלי-קבורה היה נפרץ אצל הרומאים .משפט הרוצ
 הרג (סיף) ,ולא סקילה (משנה סנהדרין ,ט ,ב),גם
ראי
במאבדסיפונספשוי)מדנוהיהשהיבודיןמניי
אותו בלא קבורה עד בוא השמש  -ענש מיחד ,שלא
שם
חי
ומדברי יו
סמוכים בתורה (דברים ,כ"א ,ב"ב אינו ענין לכאן).
במפיות ההלמודית ושאין
מאמונות העם הזכיר יוסף בנאומו זה את השארת-הנפש (השכר והענש שאחרי המיתה),
 .תחבולת
וגם את תחית-המתים (הנשמות הישרות תרדנה אל גופות טהורים לקץ הימין)- .ז
יוסף היתה מסכנה מאד ,אך כה היה דרכו ינסות את מזלו בשעת הצרה הגדולה ,כשלא
היתה לו בררה אחרת ,ולמצא לו דרכי ערמה יבטל את הגזרה הרעה (ענן למעלה ,ספר ב,
כ"א ,ג ,במעשה שהיה בטריכי ,ועוד) .כמובן ,לא היה בתחבולה הזאת להציל את נפשו
בבטחה ,אלא אם טרף בקימי בחפן מיחד ,שהוא ישאר אחד האחרונים ,באפן זה נפיא
הדבר ,שחבריו האמינו לו .ועדין אין אנו יודעים מי סדר את הגורי .עי-כל-פנים ספור
לאחרונה ,יש בו כדי יעורר חשד,
בהשגחת אלהים יצא שמו
יוסיפוס ,שבמקרה
הכתיבה בגורי
יוסיפוס העובדה ,כי לא הסיח דעתו
את
ת
נ
מ
ס
מ
.
ה
דרכי
והמאמין יאמין- .
מהדברים הנעשים מסביב גם בשעת הסכנה הגדולה~ffלחייו .ציור כניסתו אל המחנה הרומאי
נדיבות לב טיטוט נעשה בכונה .המחבר היה
הוא בלי-ספק אמהי בפרטיו .השרטוט
באותו מעמד יוד צעיר בן כ"ט ,כי נויד ג' תשצ"ח -פ - .3אף כי הבטיחהו אספסינוס
 ,קשח היה להיות :2ם בדבורו ,כי צי-פי משפט המלחמה היה
יתת את נפשולשיי
הקיסר ,כדי להראות ליושבי המטרופולין את גדל
עליו לשלוח אח שר-הצבא השבוי
הנצחון ,וספק היה אם הקטר ההולל יהיה את נפש יוסף- .ט .יוסף לא רצה לנפול בידי
נירון ,ובחר להשאר אצל אספסינוס שהבטיח לו את חייו .ענין הנבואה ,שאספסיגוס יהיה
בקרוב לקיסר ,מספר בתימוד (גיטין ,נ"ז ,ע"א) על רבן 'יחנן בן זכאי .אוים אין להטיל
ספק כלל באמתות דברי המתפר ,שהרי לא היה מספר מעשה בדוי נספר שנתן בידי
אספסינוס עצמו! גם סויטוניוס הרומאי מספר ב-חיי אספסינוס" ,פרשה חמישית" :אחד מטובי
י1סף ,קרא בקול ,בשעה ששמו אותו בנחשתים ,כי מבטח הוא שבזמן
היהודים,
שקברוויבי יפדה מן הוכשבמיי
ים בידי אספסינוס עצמו ,כשכבר יהיה לקיסר" .כמובן ,היה הדבר הזה
עלול להביא צרה גדולה על ראש יוסף וגם על ראש אספסינום ,שמא יודע לקיסר ,שראש
לב שומע .אספסינוס נטה
' הצבא חושב לעשות חיוכה .אוים ,להצלחת יוסף ,נפלו דבריו
להאמין בכח נבואתו (האמונה בנבואת עתידות היתה נפרצה בקרב הרומאים) .על-דבר הסמנים
ו ב' דו
שקדמו יבשר את מלכות אספסינוס ספר טציטוס בכמה מקומות
א,י
)-~Historiaeכך הודיע את
ב ,ע"ח) וגם סויטוניוס (במקום הנזכר) .אביו מבינוס שאל פעם בכבד ואחר
אמו הזקנה ,שנכדה יהיה לקיסר .בנחלת אבותיו נעקר פעם אילן מן השרש בלי  nSoכלל,
וביום השני הזדקף האילן הזה והצמיח עלים ירקים מבראשונה ,ועוד בהיות אספסינוס
באכיה בקרבת גירון ראה בחלום טילה ,כי בהעקר אחת ??גי נימין תהל שעת-אשר
הרומאים
אוסף יצא
ט %ק
ה-ש
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שי
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מלחמת

היהודים

אי האיים

והראה  15שן עקורהו ועוד סמנים
ויבניו אחריו .ביום-המתרת בא רופא הקיסר
כאיה- .כיון שסמך יוסף את נבואותיו  -לפי דבריו  -על כתבי-הקוש ,מתעוררת שמלה,
איפה מצא סוך להן בכרוכים? יש מי שאומר' ,כי סמך על הפסוק שבדניאל- :והקיש
ישחית עם נגיד הגאי (דניאל ,ט ,כ-ו) ודרש את זאת על הרומאים עם שר-צבאם
שיהיה להבא נגיד ,או קיסר- .רבן יוחנן בן זכאי דרש זאת ,כידוע ,מן הפסוק "והיבנון
באדיר יפול" (ישעיה ,סוף פרק ק --ואין לבנון אלא בית-המקדש ואין אדיר אלא מיך".
המעשה ,שנבא יוסף לבני יודפת ,כי בארבעים ושבעה יזם יפלו בידי הרומאים ,הוא,
כנראה ,אמת ומבסס על החלומות שהזכיר למעסה ,פרשה ז .גם בפרק הקודם ,פרשה י"ז,
היתה אלא מיחמת-יאוש ,כדי למכור את המבצר לרומאים
ספר ,שהמיחמה ביודפת
בדמים יקרים - .אספסינוס הסתיר ,כנראה ,את יוסף ולא הודיע לקיסר כי חמש את "ראש
צבאות היהודים ,-איא הפחית בערך השבוי ,כדי שיא יצטרך ושלוח אותו אל רומי.
פרק תשיעי .ב .היהודים נחשבו בעיני היונים לשודדי-ים ממחים,
דעת
סטרבון היוני ,קציו היהודים ממשה את התורה ומן העריצים החשמונאים את מנהגי השד
והגזי .בארץ מרבה באוכלוסיה ורובצת תזת על מסים קשים כארץ-ישראל ש 5הזמן ההוא
נמצאו הרבה אנשים נקשים ומרי-נפש ,חסלי-כל ,שיא בעטו בשום דבר כדי לכיכר את
נפשם .והשעה היתה שעת מרחמת-הקדש בשונאימ ,וע-5כן נחשב גז 5האניות הנכריות של
היתה בידי ישראל בימי הבית הראשון.
 .העירי פ 1
סוחרי הסורים והיונים למצוה- .ג
בכתבות מלכי-אשור נחשבה לעיר צורית ,ובכהבי-הקדש היא סמוכה לנחלת דן ליהושע,
ישראל (עין גם שופטים ,א ,י"ר) .היא נטפחה בפעם הראשונה
י"ס ,מ"ו) ,אולם מחוץ
י שמעון אחיו (ספר ההסמונאים,
על גבול היהודים בימילגיבווניתן הכהן הגדול החשמונאיעי-יד
א ,י"ב ,י"ג)8 .ומ8יוס קרע אותה מעל נחית היהודים ,וציזר השיבה להורקנוס הכהן
 .הסופרים העתיקים
הגדול .הריסות העיר עי-ידי צסטיוט הזירהלמעיה ,שפר ב ,י"ח,י- .ג
כתבו ,שהעיר ימו היא אחת הערים הקדומות שבעיים
 .לפי דברי פייניוס (תוירת הטגע,
ה ,י"ד) ,נבנתה עיר זו לדם המבוי ,שהציף את מארץ .אנדרומדה היתה בת קיפיוס מלך
בוש (איתיופיה) ואשתו "סיופיה  -לפי דברי האגדה היונית העתיקה - .ואביה הכרח למסור
אותה בידי התנין אשר ביפ ,שאסר אותה אל סלעי חוף הים ,עד שבא פרקיוס מלך ימסור
על סוסו הטעופף פגסוס והתיר אותה מכבליה ונשא אותה לאשה .אחרי מותם נהפכו
אנדרומדה ובעלה פרסיוס ואבותיה קיפיוס וקסיופיה והסוס פגסוס למזלות (קבוצות כוכבים)
בשמים .זהו אכן האגדה היונית ,וגם סטרבון ופליניוס (במקום הנזכר) ספרו ,כי אנדרומידה
נאסרה אל הסלעים בקיבת יפו. ,ושם נראו עוד רשמי הכבלים בימיהם .מסרת זו צמחה,
כנראה ,במאה השלישית לפני מנין א"ה ,כשיושבי ימו העתיקים (הציריים והפלשתים) קיטו
את התהיות היונית .יוסיפון העברי אף הוא מטר את האגדה הזאת (בפרק ע"ג) על-פי
 .מדברי יוסיפוס יוצא ,כאלו תקנו 5ו יושבי ירושלים אבי-מיכים (שלשים
המספר כאן- .ה
 .הערים
יופן) בבוא השמועה הכוזבת ע-5דבר מותו .ויש רואים הפרזה בספור זה- .ז
ו אל מלכות אגריפס בראשית מלכות נירון-קיסר ולמעלה ,ספר ב,
ט ב רי ה ו ט ר זכי "פר
נאמנו בברית המלך ,כי יושביהן נטו לפרקים אחרי אוהבי-החרות
י-ג
 ,ב) ,אולם
(הקנאים) ,שהשפעתם היתה גדולה ביחוד על הצעירים ,ואלה דרשו לפריק את על הרומאים
ואת על אגריפס איש-שיומם - .עשר הערים (דקפוליס) הנזכרות כאן הן בעקרן הערים
ההלניכטיות לשני עברי הירדן מדרום 5ים-כנרת ,שקרע אותן פומפיוס מעל גב 51מלכות
היהודים והחזירן יבעליהן הראשונים והוא וגביניום בנו את הנהרסות שבהן (ימעלה ,ספר
א ,ז ,זן ח ,ד) .גין הסופרים העתיקים שלטו ח15קי-רעית נדגר שמות הערים האלה .פייניוס
הוסף ואספס ימס .המשך המ 5ח מ ה
הפר ג ,פה ה ג  -פ ק ק ב -
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ה ערות ובאו רים

-

"חבל ששר הערים ) (Decapbli(.na regivנקרא על
כתב (תולדות הטבע ,ה ,יזח,
----------------------------------------------------מסמר הערים ,שלא כל (הסופרים)ע"מד
סכ
"ימים בהן לדעה אחת ,אולם רגם מונים את דמשק,

עיר שלא הבררה) ,טקיתופוליס (בית-שאן ,שהיא
פילדלפיה (רבת-עמון) ,רפנה
)~Raphanaהירדן) ,גדרה (גרר),
(סוסיתא) ,דיון ,פלה
לבדה מכל עשר הערים נמצאה במערב
פוקי
הי
(בספרות התלמודית :מחל) ,גלמה (נשתבש במקופ :גרסה ,היא גרש) ו
נתה ) ,Canathaחושנים
שהיא קנת ,ועכשו נקרא המקום  .(nalteחתוכן והוקר-הארץ הגדול קיודיוס פטולומיוט
(תלמי) בחגורו הגדול על הגיאוגרפיה (ספר ה ,ט"ו ,כפא-כ"ג) הביא גם הוא את הרשימה
הזאת והשמיט ממנה את העיר המספקה רפנה ,ותמורתה הכגיס תשע עריס אחרות,כין
 ,חלק שני ,הוצאה ג ,עמוד .)116
במחוז דמשק (עין זה בפרוטרוט :שירר בספרו הגדיי
שירא הוסיף על תשע הערים (בלי רפנה) שלי פליניום עוד אתיב
ל ( )4*118שבעבר-הירדן
ואת קנת (ביונית dKanafa :שהבדיל בינה ובין קנתה הנזכרת ,והביא את השערת אחד
החוקרים ,שהיא היא המקום הנקרא עכשו אל-כרך יקיר-מואב) ,ויצאו לו אחת-עשרה ערים
(שס ,עמוד  .)138-126שירת חשב את דמשק על תעשר הערים"  -אולם אין זה נראה
מדברי יוסיפוס ,כי אלו היתה לו דמשק אחת מעקור הערים ,בודאי י
א היה כותב,
שבית-שין היא הגדולה שבכלן .ויש עוד ראיה ,שבכל הערים הנזכרות נתגלו מטגעות
"חירבון פומפיום" (1טקן"0ק
לאמר :הן
שהטביעו הערים ,ובללן נמצא הפרט על-פי

עי

הירידים
מנו לשנה שבה שחרר אותן מומפיו
נשארס מעי
השבון מלכי בית-סיליקוס (מנין-שטרות).
המרט
בעוד אשר במטמעות דמשק
כנראה ,טעה פליניוס - .צנ ב ריי או טנ ב ר אי (15ז[גתת 58ויש עוד גרסה שניה יהלן,
ד ,ח ,ב15 :ןא*תח )61היא עיר מצער מדרום לים-כנרת בפקוס שהירדן יוצא ממנו ושם
ן (ספר ד ,ח,
ולתהילה הערבה שלהירדןושנקראה עכשו אלגורבפי הערבים),כפי שהעיר המחברלהי
ב) .המרחק בינהובין טבריה שלשיםריס (בנדפם בטעות:שישים פרסה) .בספרות התלמוד והמדרשים
הזכרה עיר זו יחד עם העיר הסמוכה בי ת-ירח או בי ת-א ריח ("כנרת ...סננראי ובית
ירח" .גראשית רבה ,פרשה צ"ח"- .עדים כנרת ,שניגוניסריות היו ...כגון ביתירחוצינבריי".
ירושלמי ,מגלה ,פרק א ,בדפוס קרוטושין ,דף ע ,ע"א .ועלן קלין. :ם  Georg.זט588 2ז8811
 ,aesch, aalllSasעמוד  ,90ם  .)7מנבראי נקראה עכשו בפי הערבים מן-אל-נברה.
פרק עשירי .א .העיר טריכי (ביונית 1ם1%6ק"] 1הוראתה :מקומות מליחה הדגיפ
וחבישתם) הזכרה כבר פעמים אחדות (ושן מה שכתבהי בספר א ,עמור כ"ז ,הערה ג).
העיר הזאת היתה רבת-עם כבר בימי קסיוס ,שמכר שלשים אלף מיושביה לעבדים (שם).
מקומה היה על חוף ים-כנרת ,במרחק שלשים ריס מטבריה (חיי יוסף ,ל"ב) .יוסומוס לא
 aRלרות צמון או לרוח דרום; אבל פליניוס כתב (תוידות הטבע ,ה ,ט"ו ,ע"א),
פרשי
שהעיר נמצאה מדרום לים-כנרת ,אם-כן בחוף הים כנרת ,לדרומה של טבריה ,ומכיון
ששלשים רים מדרום לטבריה על חוף ים-כנרת נמצאה צנבריי ,על-כן בקשו החוקרים את
(עלן בהערה
מקום טריכי בתחום צנגריי והחליטו כי היא היא העיר בית-י ר ח הסמוכה
לסוף הפרק הקודם) ,עכשו כנך ולהנדיר בינה ובין כרך בדרוס עבר-הירדן =קיר-מואב).
כה חשבו חוקרים רצים (למשל :רובינסוןן שירר בספרו הנזכר ,חלק א ,הוצאה ג ,עמוד
 ,614הערה 44ן בוהל  ,aeogn palan.עמוד  .)227אוים ממשמעות דברי יוסיפוס קשה
להסכים ידעה זו ,כי ראשית אינו מזכיר שהעיר פנבריס היא סמוכה יטריכי ,וגם בלתי-
י (בפרק
מובן הדבר ,שאספסיגוס חגה  -בהצותו על טבריה  -בסגבריס שהיא סמוכה יטריכ
הקודם ,זג ולא פחד ,שמא יתנפלו עליו מאחור הקנאים אשר בטריכי 1וכמו-כן מוזר כאד
העיר טריכי הבצורה הומצאת
טבריה ומסת
הדבר ,שפנה אספסינוס מבית-שאן ישר
[המלחמות
%ר ג ,פק ה ה-פרק ק ג
טבריה וטריכי
(רק בגרסה לא נמצאו~Aera
מטבעות כאלה),
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עי

תמ

תו ל דות מל ח מ ת היהודי ם

בדרך ,ולא הזדרז לכבשה .וכמו-כן קשה להביך איך מצאה יד יהושע בן-צפיא ואנשיו
לברוח מטבריה לצד דרום (למעיה ,פרק ט ,חג אם לא נאמי ,כי בקע לו דרך בין
יסוד כל איה שער גרץ ,כי טעה
שורות הרומאים  -דבר שלא ספר לנו המחבר .עי
,

מסר ח ,היריעות

פייניום הרומאי - ,שכנראה לא ראה את ארץ-ישראל ,רק
עליה מדברי
סופרים ומפי השמועה - ,בברור הגיאוגרפי של המקום הזה ,כמו שטעה בברור מקומות אחרים
בארץ-ישראל ,ובאמת העיר הבצורה שאת ,שעל שפת ים-כנרת ,מקומה מ צפון לטבריה
במרחק שישים ריסן ולפי זה יתלבנו לנו גם דברי יוסיפוס על מסע המלחמה של אספסינוס.
הוא פנה מבית-שאן לצפון וכבש את טבריה ואחר-כך המשיך את מסעו אל טריכי .ע5
יסוד השערה זו אין טריכי אלא המקום הנקרא בפי הז"ל מגדל ,מגדל א ,גם מגדל
נ 1נן ה (יאמר :מגדל השגים  -ושם זה דומה בהוראתו לשם היוני טריכי) ,ועכשו :מג'דל
(כפר קטן) .בדעת גרץ זו החזיקו אהלר וטומאן (בספרו  ,Loca sanctaעמוד  )110וגם קלין
) ועוד חוקרים חדשים .רק הרמן גוטי ,שסבר הכהחלה
(בספרו  rBe~rigeעמוד  76וירין
כגרץ ,חזר מדבריו אחר-כך ונטה לבקש את מקום טריכי בדרום - .המלחמה עם
הזאת
העיי
נחשבה בעיני אספסינוס לדבר גדול ,על-כן הקים את מחנהו במרחק מסים מן המבצר (ט-ו
ריס) ובנה מצודה הזקה על כל צרה שלא תבוא- .ב .על-דבר תפקיד טיטוס בכבוש טריכי
ספר גם סויטוניוס ב"חיי טיטוס" ,פרשה ד" :ממשרת קוסטה הגיע למעלת מפקד-לגיון
והכניע שתי ערים נשגבות מאד בארץ יהודה ,הלא הן טריכי וגמלא" - .מכל-מקום נראה,
ח אח
כי פרכס קצת המחגר את מעשיו של טיטוס בספור הבא כאן ולהלן ,כדיישי
מן הצד ,שלא נמצאה
 .לפי דברי המחבר,
גבורתו- .ה
התנפלנרתט).יטוסזהעםהיהרוכבמיעושהע-לעזוהתעיי
ומסכן מאד ,כי כל-עוד
שם חומה  -כלומר ,מעבר היאור (ים-כ
לא נכבשה החומה בידי הרומאים נמצאו טיטוס ואישיו יבדח בקרב המון גדול של אויבים,
וגם המורדים אשר בספינות על היאור ניחמו בהם .יש חושבים ,כי העלים כאן המחבר
פרט אחד ,כדי לפאר את טיטוס - .ים כ נ ר ת או כנ ר  1ת שבמקרא נקרא בימי הבית
השני בשם ים גיג 1סר ,או גונ ס ר או גינסרי ת (זהו שמו בספרות האונגליונים),
גם ברבף גונסריות (השם גיניסר נמצא כבר בספר המכבים ,א ,י"א ,ס"ז :מי געיסה
ונראה שגם בספרות חז"ל צריך להיות גיניסר במקום גינוסר או גונסר) .ויוסיפוס באר
ן בפרשה
ל %כא 4כ ככה נקרא היאור על שם הבקעה הסמוכה מצפק-מערב (יע
יז קצת במדת ארך היאור ולעמת-זאת הפחית את רחבו .מי היאור עכשוהבאאיהנ"
ם
המחבר הפרי
מתוקים כמו בימי-הקדם ,כי נבלע בהם קצת מלח ,ומכל-מקום הם עדין נוחים לשתיה.
כמו בימי יוסיפוס ככה גם עכשו עשיר היאור בדגים שונים למיניהם - .מקורות הירדן הם
שלשה ,כי שלשה פלגים (חצבני2 ,דן ובניאס) יוצאים מהרי החרמון ואחר-כך הם מתחברים
לנהר אחד .כאן כון המחבר לאותו המקור ,שעד-היום רואים בו הערבים את המקור העקרי
של הירדן - ,שממנו יוצא נהר בניאס .הפלג הזה פורץ מחור שבפתל אחד ממורדי החרמון,

ז.

יו

ובצדק קראו חז"ל לחור הזה בשם מערה ("מערת פ מיי ס" הזכרה במשנה פרה ,ט ,י"א.
ובכתבי-יד מתקנים נמצאה מערת פני ס ,או פ ני אס ,וכמו-כן בבריתא המובאה בבבלי,
א ממערת פמייס") .רב החוקרים
בבא בתרא"; ,ד ,ע"ב ,ובכורות ,נ"ה ,ע"א" :ירדןייצ
א הברכה הנקראת עכשו ברכת-רם (או:
חושבים ,כי יאור הקער ה (פיאי(יפ)ניאתל.וזכר כאז הי
העתיקה) לצד מזרח בנטיה קצת לרוח דרום; ואם
רן) ,במרחק שתי ועות מבניאס
צדקה השערה זו ,טעה המחבר בשני דברים :הוא הפריז במרחק שבין היאור ובין פנית
שנמצאה מימין לדרך-המלך ,בעוד שבאמת היא משמאל לדרך
כמעט פי-שלשה ,וגם
הור
יגלה ,כי אינה אלא מקוה-מים שבגביע הר-געש עתיק - ,ברכה
יע
זו - .הברכה הזאת היא
(ספר ג ,מרק י
 ,א--ז)
והמלחמה על-יד טריכי

תמ

הערות ובאורים

יקלה שנית נמצאה בקרבת מזיריב אשר בבשן (תחנה חשובה
מסלת-הברזל הלזית)
ויש מי שחושב ,כי ערב יוסיפוס את שתי הברכות יחד --.ע-5כ-5פנים אין נכונה בדברים
דעת חוקרי זמננו ,ושום מחלה אינה מחברת את הברכה הנזכרה עם
המספרים כאן
המערה שבפנים .כנראה ,היה נסיונו של פיייפוס מטעה .י א  1ר ס מך ,נקרא בבריתא גם
ים סי ב כי (שנוי מבטא של ס מכי ,ס מ כא)" :ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימה
של סיבכי ובימה 9ל טבריה (כנרת ,גנוסר)" (בבא בחרא ,ע"ד ,ע"ב) .זהו יאור חו ה ש5
זמננו (ורני יוחנן הבדיל בין ימה של סיבכי ובין ימה של חילת ובין ימה של חילתא,
וכנראה ,חשב את הבצות והאגמים בארץ חולה ינמים מיחדים .עלן בגמרא ,שם) .עי-הרב
חושבים ,כי יאור סמך זה הוא מי-ק רו ם הנזכרים במקרא (יהושע ,י"א ,ה) ,וספק בדבר
 .עמק גנוסר (עכשו :גויר) היה מפרסם בפוריותו הגדורה.
(?וז בוהי ,עמוד - .)113זז
הפרות ש5ו נחשבו יתבחר פרי ארץ-ישראל" :פרות גנוסר" (פסחים ,ח ,ע"ב ,ועין גם מגלה,
זה למעלה ,ספר ג ,ג ,ב - .המקור
ו ,ע"א ,ובמקומוה אחרים) ,וכבר דבר יוסיפוס
ו (כפר-נ ח  1ם ידוע ביחוד מספרות
כ פ ר-נח  1ם נקרא כאן שם המקום הקרוב איי

שי

עי

י

עי

עי

הךו:גייונים) .והנה יש הרבה מקומות בקרבת המקום הזה (עכשו חרבות ת-5חום ,שנמצאו
ביגיהן גם חרבות בית-כנסת גדול ונהדר ממאות-השנים הראשונות שאחרי החרבן) ,והחוקרים
גוטים ידעה ,שכאן מכון למקור הנקרא עכשו אל-טביגה (בוהל - .)11* ,הדג ונעורב המים")
 .מספר ההרוגים בכ5
כאן הוא שחור וארך ואין לו קשקשים ,לאמר :דג טמא- .ט
המיחמות הקשות מסביב לטריכי ועל היאור אינו גדול כל-כך (בהשואה למספר ההרוגים
אשק15ן ,למעלה ,פרק ב) .אולם ממספר השבוים הרב (קרוב 5ארגעים א5ף)
גמלחמות
יוצא ,שעיר טריכי היתה בזמן ההוא המרכז הגדול שך לוחמי-החרות בגליל (עין בפרשה
מעשה הבגד של
הגאה) ,ולא יחגם נחשב כבוש העיר לנצחון גדול בעיני הרומאים- ,
אספסיגוס כנגד השבוים היהודים ,שבתחלה .הבטיחם 5תת להם את נפשם לשלל (וגט 5תת
הקיסר יהקדיקם ומאכל
להם חפשה) ואחר-כך המית חיק מסים מהם ,וחיקם שיח
לחיות רעות או לקרבות בעיי-חרבות (משחקי ג?דיטורים) ואת רבב מכר לעבדים ,אינו
כתיבתו ,אינו
נותן כבוד לרומאים ולדרכי-המלחמה שלהם .אף כי המחבר ,כנראה
קושר מהמעשה הזה כתרים לרומאים ,מכי-מקום הריהו מצדיק את הדין על היהודים האיה
וכותב ,שברבם היו אנשים רעים וחטאים שחיבו את רגום כמה פעמים - ,ואינו מתרגז
אלעזר בן חנניה
הנבלה שנעשתה 5הם ,תחת אשר שפך את כל חמתו על סיעתו
בחילה את הברית הכרותה ירומאים הנצורים בארמון הורדוס (למעיה ,טפר ב ,י"ז ,י).האויבים
מבית היו שנואיםייוסיפום יותר מן האויבים מחוץ- .גם אגריפס נהג בשבוים ,שנתן אספסיגוס
בידו ,מנהג נכד כשר של הורדוס ,כי מכר אותם לעבדים ,בעוד שמנהג ישראל היה קפדות
את השבוים - .על-דבר סופו של מנהיג המורדים יהושע בן-צפיא לא הודיענו המחברדבר- .
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ספר רבלעי
כפוש שארית הגליל ,עבר הירדן וארץ יהודה .מלהמות-האחים והמהפכה
הגדולה בירושלים

מאשית  '1תת":ה 67-ער בו 4השוף נ' תת'ל)70-

 .הגליליים שהתקיממו ברומאים היו יושבי הערים שחזק יוסף את
פרק ראשון .א
חומותיהן (למעלה ,ב ,כ ,ו) ,שלא השלימו עד-ענשו עם השונאש - .העיר גם 5א,
(כפר ג פרק ז-י - .ספר ד ,פרק א ,א)
זב פו ש טריכי

ימי

