
דעת
 ורוח יהדות לימודיאתו

מברא

 בארץ- המדינית היהדות של הגסיסה חבלי היו ונוראיםקשים
 ואכל כבר זו יהדות של תוכה כי נדמה, השני. הבית ימי בסוףישראל
 החשמונאים, תקופת במוצאי האחים מלחמות של החזקים הזעזועיםבשעת

 רוח שבין העמקה התהום שבה: היסודית הסתירה בכל-תקףכשנגלתה
 של יחס מתוך שעבוד-מלכיות בעונת יבהקה צורה שקבלה זוהימה,
 מלכות של המציאות תנאי ובין - הוה העולם הבלי לכל גמורהשלילה
 בה השולטים והבצע והזדון והקנאה והשנאה והתאוה הכבוד עםהארץ

 וספר לבקרים. המתחדשות והחיאות המתמידות המלחמות עםבהכרח,
 הסאת על העם ותר לרצונו כי נדמה, - זאת. על יוכיח שלמה"*תהלות
 כעממים, שונאי-שלום שנעשו בני-אהרן הכהנים מלבות ועלהמדינית
 על אליו להתחנן הרומאי פומפיוס אל ירושלים טובי מאתיםכשבאו
 את ויחדש לאויבים, לו שנחשבו החשמונאים, משלטון יפדחו כיעמם,
 "ממלכת - אנטיוכוס גזרת קדם לפנים, ששלט שעבוד-מלכיותמצב
 כי נדמה, רומאיים. סרדיוטות של מקל-נעם תחת קדוש" וגויכהנים
 מורי-העם, כשיפרשו" לעולמה, הלכה המדינית היהדות שלהקושה
 אל והתכנסו האלהים, דבר את דרש . מפיהם אשר והסופריםהחכמים
 נעשו הדינים דקדוקי וכל לתורה והס~גים משנתם, של חמותארבע
 ישמש .מי להם, היתה ואחת והמדינה, החברה משאלות להםחביבים
 חשמונאי אם הגוים, כדרכי הנבחר בעמו לרדות אלהים בידישבט-זעם

 - רומאי. מיער" =חזיר או אנטיפטרוס, ממשפחת אדומי או אהרן,מזרע
 שמרובכל-זאת

 ר~
 הנאת על לבית-ישראל, המיחד בחשי-הלרף, העם
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מבואח

 המכבי יהודה מלחמות של הגבורה בזמן שנולדה המדיניים,הקנינים
 הגוף צי  שיו  בגפי-תצפרי את הרומאי הנשר פרש וכאשרואחיו;

 מהרה, טרפו את לבלוע פח עצר לא היהודים", יעם של הקטןהלאמי

 עד הסדות הנשר בצפרני הזה הגוף פרפם ויותר שנה ושלשיםומאה
 של הרב הערך כל את הכירו הרומאים למראה-עין. נשמתושיצאה
 על לדורות זפרון לארץ הכורעת בת-ציון תמונת את ומסרונצחונם,
 את הקימו גם אחרת, ימה לשום עשו שלא כמו וכסף, זהבמטבעות

 היום עד ידיהם שעשו הגדולות על להעיד טיטוס שלשער-הנצחון
הזה.

 היסטורית עלילה היא הרומאים ובין היהודים בין הגדולהההתאבקות
 פרשת לפני ונפחדים נרעשים עומדים ואנו לאין-עריך. ונשגבהכפירה

 בידן נתן שלא ר-יות, שתי התנגשות - הזאת המזעזעתדברי-הימים
 יהודה  בהרי עינינו. לנגד נגלה עולמות שני מיחמת לאחת.להצטרף
 נאבק גנוסר של בנאות-השלום המלח, וים הירדן בערבותוהגליל,

 אדיר- עם של הקדשה רגש בשר-ודם; עבדות עם מלנות-שמיםרעיון
 בתקופת  שבמציאות  הגדול החל  עם שבת,  שכלו  ליום הצמאחמונה,

 לבבות, בברית החתומה תורת-אלהים, ממשלת ההיאו והפריצותהזדון

 רק העולם. שוטרי של הזרוע כח על הנשען אדם, סקי שלטוןעם
 העולם הנאת לשם שונאיהם אל ונפלו המלחמה מחנה את עזבומעטים

 עליו שעמד והזד, הזר הפח בפני הויתו על הגן ככלו העם רבהזהו
 והפח" "החיל על נשק-הרוח את יכרו אלה יחד. ונשמתו גופולילות

 חשבו ואלה וחשאית, פנימית בהתנגדות הגס האמר כח את לנצחואמרו

 אל החרב בעזרת ולהגיע השעה לערך אויביהם ימנות ללמד להם 9תרכי

 אלה. שומרי-ישראל שורות שתי בין שרר עתיק נגוד הקדושה.התכלית
 אמצעי כי העבר, מנסיון בהכירם בעלי-החרב, מפני פחדואנשי-הרוח

 רעיון על-נקלה. לתכלית לההפך ודינם המתהפכת החרב להט הםהפח
 בכחות אמונה חסרון ומתוך להם, מוזר נצשה בעירה הפאהמצוה

 בידם משפטם את לקחת סרבו מספקם של הרוחניים ובכחותהחמריים
 בקושת בטחו והכח החיל אנשי אולם האלהים.  עזרת ימין אתוינסות
 בכחות בחסר-אמונתם וראו ולרכי-לבב, לנרפים אנשי-הרוח את וחשבוכונתם
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טמבוא

 אנית נטרפה האלה המשפרים שני בין באלהים. העדר-בטחוןעצמם
 לבסוף לשעה. משעה גדלו וההתנכרות השנאה הסוער. ביםהיהדות
 =ארון לשם המלחמה 8ש אל וקפצו אנשי-הסבל על אנשי-המעשהגברו

 ותקף עזותם בצד בדמם לשלם כדי הברית=, "ארון ועםהברית"
 הממשיים, קניני-האמה את סחפו ובמפלתם ונפלו פשלו הםאמונתם.
 ביותר.הקדושים
 וכלפי מבפנים ששלט הפרוד לזכרון היהודי לב יתחמץ היוםעוד

 המחנות אחד על זכות ילמד ומפלי-משים ההיא, הגדולה בשעהחוץ
 הלך- וכפי הפרטית נטיתו כפי הפל - השני המחנה על הדין אתויצדיק
 עיניו לנגד העובר המחזה לפני דומם יעמוד המושל-ברוחו אולםנפשו.
 הוא צפקה, יתן ולא התמרמרותו על ויבליג כמעט, שנה אלפיםברוח
 שהם ההיסטוריה, של הגדולים המאורעות לפני ברגש-כבודיעמוד
 דקן". ולית דין "ליתבבחינת

 של הפלטה ושארית לעולמה, מעט-מעט הלכה המדיניתהיהדות
 בעלי- על הגולל את סתמו אלה עאנשי-הרוח", בידי נפלה האמהנשמת
 את שבלעו לוחמי-הקיש, על היהדות, מחמדי את שחתו אשרהפח,
 כלום והכליון. ותחרבן ה?רענות למראה מאד גדול היה הכאבהקדש.
 על הזה, הכליון לילי במעשיהם הביאו אשר מתנגדיהם, את לשפח~כלו
 - ידיהם וגמול מעשיהם את זכרו הם המקדשו באפף אפרם התערבאשר
 העלילות כל נחשבו במה רוחם. ונדיבות אמונתם את לזכור ןכלוולא

 הקללה כנגד האלה התועים של הקדושה ועבדות-האלהיםהכבירות
 - היחידים מנהיגי-היהדות ארצמש ועל עמם על הביאו אשרהנוראה,
 מתנגדיהם את ודנו אין-אונים, קללת המרה, הקללה את כבשו -מעכשו
 בן- אלעזר שמות השכחה. בצעיף עליהם כסו ובכונה עולמית,לגניזה
 וזכר בן-יאיר, ואלעזר בן-גיורא שמעון חלב, מגוש יוחנןחנניה,
 דברי- מספר נמחו גם-יחד, וקנאתם ושנאתם אהבתם וגבורותיהם,מעשיהם
 הרוחנית. היהדות שלהימים

 החכמים הספיקו בינתים - הסרבן אחר עברו דורותשנים-שלשה
 גניזה לידי כמעט הביאו והפעם ומעשיו, בר-כוכבא זכר אתלגנוז
 גבורתו פרשת את למסור הזה שפור אחר גואל נמצא לא כישלמה,
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 בואמ1

 נשאר לא לסרבן-הבית קדמו אשר הגדולים המעשים ומפל -לזכרון
 ובר- קמצא על-דבר בית-המדרש חובשי של שיחות-חלין המוןאלא

 בן-אבקולס, זכריה ועל הסעדה, אל שניהם נקראו שלאקמצא,
 כלבא ובר בן-גוריון נקדימון ועל קרבן-הקיסר, את בטלש"בענותנותו"

 שיחות- - ברומאים המלחמה צרכי את שספקו ובן-ציצית-הכסת,שבוע
 של רבת-הצבעים והתמונה התלמוד. בים במקרה ששקעו מקטעות,סליז

 העין. מן נתעלמה הגוססתבת-יהודה
 המציאות אל עיף כנסת-ישראל פנתה בהנה הגדול היאושמתוך

 מוסבות היו העינים ותמורותיה. חליפותיה על אותה וסטלההשפלה,

 חלומותיה, ברקמת החפשית הנשמה של הנצחי העולם אל - פניםכלפי

 הממשיות העובדות הרגשת - חוץ כלפי קנה-המדה אבדו זהומפני
 לדברים המקום. בתנאי ונתון בזמן הקבוע בעולם-המעשההמתחדשות

 כעשן, ועלו נגוזו אשר הקרוב/ העבר ימי דברי נחשבו מה-בכךשל
 נדמה אדם בידי שנעשה מה וכל הנכזבות, והתקוות הרגז שבעיהימים
 אל שהסתכלו אלה הרוחנית ליהדות נעשו וזרים מעלה. כלפילמרד

 ונפגעו העוברים הזה העולם מאורעות את שראו בעיני-בשר,המציאות
 החוזר הגלגל של הגדולה התנועה את לזכרון למסור צרך שמצאומהם,
 אחרי גם הגדולות, העלילות את קפלו ולא עברו, שכבר ובימיםבזמנם
 בהן שהכירו אחרי גם בערכן, זלזלו לא אף בתהום-הנצח, אלהשצללו
 בהפסדן. שכרן יצאכי

 מחזות לראות עליהם שנגזר האלה, הגדולים הסוקריםאחד
 לחזונם, שמת צורה לתת אותם דחף יצירתם וכשרין ונוראיםנאדרים
 בן-מתתיהו יוסף השני החרבן של עד-הראיה היה שכהם, והמ~חדהאחד
 רחקו הבאים בדורות עמו של הרוחניים המנהיגים איש-ירושלים.הכהן
 לא ודורש רקם עליהם עשו לא דבריו להם, נכרי היה והזונוממנו
 אחרי בן-מתתיהו- יוסף ספרי שמצאו עד עברו רפות מאות-שנים להם.נמצא
 "ספר מולדתם. ואל עמם אל דרך-תשובה - ובשנוי-צורה גלגוליםכמה

 נעשתה תורתו אבל אחיו, מלב שנשכח הגדול, הסופר את סחיהיוסיפון"
 מעט ורק פרשיותיה, את וערב פניה את "וה המאחר המדרשפלסתר:
 מקורה. מעצם בהנשאר

www.daat.ac.il    אתר דעת



יה א ו במ
ג

 הכנסיה בקרב - אחרים גואלים להם מצאו בן-מתתיהו יוסףספרי
 הנוצרים שמרו יצירתו מהערצת ולא הסופר ערך מהכרת לאהנוצרית.

 את להקים בקשו הם למחבר: זרה משנה כי-אם האלה, הספריםעל
 המתאר עד-החרבן, ויוסף - העתיק מקדש-ישראל חרבות על הםמקדשם

 הטילו עליו צדקתם. על לעד-אמונים בעיניהם נחשב ירושלים, אחריתאת
 והחריב הנבחר בעם אלהים מאס כי ידעו, למען בינה, התועים אתללמד
 ליהדות והשנאה הקנאה החדשה. הדת לבני ברכתו את ונתן מקדשואת

 אם אך היהודי. הסופר ביצירת שעשו מה לעשות הנוצרים אתעוררו
 זה על-ידי רק כי רצוים. היו המעשים הנה - רצויה היתה יאהכונה
 הכליון. מן בן-מתתיהו יוסף ספרינצלו

 - בן-מתתיהו יוסף הציג הרומאים" עם היהודים "מלחמתבספרו
 ירושלים משואות על נפלאה משבה - פיויוס ליוסיפוס נעשהכשבבר

 קרית-משישנו, של האחרית פרשת את אחרון לדור לספרעיר-הקדש,
 ומשכן-כבודו. אלהים כסא בני-ישראל בה ראו דורות עלשדורות

 כנסת- הספיקה טרם עוד לחרפן, הקרובות הגדול הכאבבשנות
  להקיף %ת העם 711  טרם  1ור הנוראה, מלכה אחרי רוח להשיבישראל
 הוא הוא בן-מתתיהו, יוסף ישב בלהותיה, בל עם  הגדולה  הפרענותאת

 וטיטוס אספסינוס לשלחן סמוך ברומא, בהיכל-מלבים פלייי0,יוסיפוס
 המעשים את לרשם בידו וקסת-הסופרים והמקדש, ירושליםמחריבי
 בכל החוקרים מן רפים אזניו. שמעו ואשר עיניו ראו אשרהנוראים,
 לבוגד אותו חשבו הזה, המעשה על לכף-חובה הסופר את דנוהדורות
 לתאר לו היה ונקל דור-הלרפן מכאובי את סבל שלא ובארצו,בעמו
 צזר, של ובמתינות בדיוק לפרטיהם הנוראים והמאורעות הדבריםאת

 בראשית שהעיד לדבריו האמינו לא הם ראיתו. מתכן נפגעשאינו
 ונפשו הארכה מגלת-החרבן את כתיבתו בעת רעדו ידיו כיספרו,

 השקיע ולמה למי אך הבלהות. כל תמונות את בחדשו עליוהתעטפה
 עליהן להתנצל הכרח אשר עמו, חרבן על הדמעווז את בספרוהסופר
 להבינןז ןכלו שלא הזרים, הקוראיםלפני

 כתב באבותיו" בלשון הפרז מי ולשם הזה הספר תכלית היתהמה
 היהודים אל הספר את ושלח היהודים" "מלחמת את בן-מתתיהויוסף
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 " י במיב
 בארצות השוכנים )הברברים( ל.לועזים' וגם פרו! לנהר מעברהיושבים
 ונצחונותיהם, גבורתם את לספר הרומאים, למען הדבר את העשהההן.
 מרבצם, אותם יחרידו ולא מפניהם וייראו הרחוקים הגוים ידעולמען
 אחיו  למצן  או האחרונותו בשנים  יוסיפופ ספרי  מתוקרי אחד שגזרכמו

 כדי פרטיה, בכל הפרענות פרשת את לדעת בקשו אשרהרחוקים,
 לאשורו, הדבר הכרת מתוך תנחומים של שבשמינית שמיניתשימצאו

 רעה? שמוצה הלומי כלכדרך

 לנו נודעו לא הנה כהלכהז אלה שאלות על לענות יוכלמי

 ועוין - *עמו" או שאבותיו" )בלשון הראשון במקורו הזה הספרדברי
 החדשה בצורתו רק ארמית(, או עברית נכתב אם נחלקים,החוקרים

 המחבר לושנתן
 משתרגמי

 שנת אחרי ולא 75 שנת קרם לא יונית.

 יוסיפוס ולה - החרבן אחרי שנים לתשצ המש בין - הרגיל למנין79
 עבר הזה הזמן במשך היונית. בלשון היהודים* קמלהמת ספר אתפלויוס
 מפני רחוקה". "שמועה על התאבל והסופר - הלרפן של הראשוןהרשם
 כתוהה דברי-נהי יתב רק למעשה, הסמוכים רגשותיו את מסר לאזה
 והנפלאות הנוראות התמונות את לרקום ממחה די מצא אף הראשונות.על

 לדבר: היחידה הסבה היא זו ולא הצרך. בשעת מכאוביו עלולהבליג
 לכרח והסופר בעקרו, יהודים לקוראים נועד לא יונית הכתובהספר
 רגשותיו על לכסות עליו נטל ולפיכך הנכרי. הצבור לטעם פניםלשאת

 ולקרב בידו, הזה הדבר שנתן עד-כמה היהודי, הלב רגשותהפרטיים,
 במעמד כי מאליו, מובן קוראיו. שכל אל התמונות ואת הדבריםאת
 לדין נבוא אם אך הזר; העולם כלפי ולהתבטלות לחנף מקום היהכזה
 של בצקם הקשה מצבו למקומו. להגיע עלינו הזה, בדבר הסופראת

 היתה ספק שום בלי בספרו. מוצאים שאנו למגרעות גרםמחריבי-עמו

 יהודה אחרית חזון את לזכרון-עולם למסור בגשתו - רצויהסננתי
 למשפט עמד מאליו הן היונית בלשון הכתוב הספר אולםוירושלים.

 בלתי- לפניו, אחרת דרך מצא לא והסופר וטיטוס, אספסינוסהקיסרים
 כמצבה - האלה מלאכי-הספלה שני מפעלי את ולהצדיק להגדילאם

 ומובן גלוי הדבר - זה ספרו את לכתוב יכול לא אחר באפןועושה.
 הסופר, על הנתרעם וכעס. חמה רגש בלי פניה, בלי בספר המעיןלכל
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 כאשר שכזה, רוחני בסלא מגלת-הסרבן את לכתוב לבו מלאיכי
 בפרענות משא-פנים מדת ולנהוג הנאמנים רגשותיו את לחנק עליוהוטל

 על סנגוריה ללמד התנדב כי עליו, הנקפול וארצו? עמו שלהנוראה
 - יהודי איש כל בלב הדם את הרתיחו ששמותיהם האנשים,אותם
 שודדים בשם להם ולקרא מלחמת-החרית גבורי על קשה שטנהולכתוב
 - בזו זו כרוכות היו והשטנה הסנגוריה כי נאמר, ואולי אלהימזשכחי
 לא אולם בהם? הנלחמים רשעת על נבנתה וטיטוס אספסינוסוצדקת
 שלו, בפרשת-החרבן בן-מתתיהו יוסף דברי את בצמא השותיםעלינו,

 כי משפטנו, נגזור ואם לכתבה. לבו את קרב אשר על אותולהוכיח
 וגדש היהודית, הנשמה לעולם הצד מן ספרו את כתבן לעת הסופרעמד
 וידע אחיו את הכיר כי להודות אנו מכרחים הנה הסאה, אתבזאת
 בו נתן גם ואולי אבותיו, בלשון שכתב הספר גורל היה מהאותם:
 השנאה כי נחליט/ ואם הפועלימז והכחות המעשים להסתרת אתריםפנים
 גניזת לידי הביאה בעמו" ה"בוגד לעקר" ה"נמכר בן-מתתיהוליוסף
 על ומתנגדו, יוסיפוס שונא איש-טבריה, יוסטוס ספר איה -הספר
 שאין דעתה, את גלתה נגנז,-כנסת-ישראל הזה הספר גם היהודים?מלחמת

 יוסיפוס, היה קנביא" אם יודעים, אנו אין היסטוריה. לדברי עניןלה
 בודאי אבל - עשויה או טבעית בתמימות זה בספרו לנו שספרכמו
 :כלו לבדן אמות-העולם ספרו. עתידות את בדורו כבר וראהצפה

 הזה. הספר את לכתוב לכרח ובסגנונן ובדרכן עליו,לשמור
 "מלחמת בספרו עד-עפר יוסיפוס השפיל הקנאים אתוהנה
 - זאת? את עשה הרומאים את האדיר למען רק האמנם -היהודים"

 לעמו וגם ולמקדשו אבותיו לעיר מסור היה בן-מתתיהויוסף
 את הראה אפיון' ו"נגד היהודים" "קדמוניות ובספריוולתורתו,
 "נגד תורתו בחקי וספר ובקניניה ביהדות החזקה דבקותואותות
 את ידע הוא אולם ובאמונה. בגאוה רק - בושה בלי ושרים"מלכים
 ונפלאות. נסים לא וגם והמשפט הצדק את בו למצא יכול ולאהעולם
 עם זאת לחפר יכול ולא במרום-עזה הרומאים ממשלת את ראההוא
 ירמיהו כמעשה עמו, על הדין את הצדיק לא הוא שלטון-המיסר.רעיון
 ירושלים המרתה כי להם היה מבטח אשר בשעתם, ויחזקאלהנביא
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 אספסינוס את גם חשב לא ועל-כן סביבותיה, אשר העמים מפללרשעה
 שהכריז כמו פניו, מעל הנדח בעם משפטו את הממלאלעבד-אלהים,

 גם אולי, עמדה, הנביא חבקוק שאלת לפנים, נבוכדנאצר עלירמיהו

 לה בקש לא - מיבנה מספה - גם אם תקפה, בעצם בן-מתתיהו יוסףלפני
 כי בעיניו, ברור היה אחד דבר רק יונית. הכתובים בספריופתרונים
 האמה נולדה עליונה גזרה על-פי הממשית: המציאות מן למדאותו

 הש5לטת בהכרחיות אולם - במשפט ולא בצדק לא טוב, במזלהרומאית
 המזרד כל עמי-העולם. כל את תחתיה. האלהים הדבירבמציאות
 שכרון- בקרב האלהים, את מנסה בבחינת הריהו הרומאים,בממשלת
 בידי האמנם הממשית. המציאות מן דעתם את הקנאים הסיחוהקרית
 עולם- מחצית על מצודתו שפרש הענק, על להתגבר האמינואדם

 כדי עד מצמצם היה ראזתם אפק אשר התמימים, היו רבים לאהישוב?
 פח-הברזי את להכירשיא

 ק11 יוחמי-החרות רב ממשלת-העולם. של

 ענני עם הארץ על שתרד במלכות-המשיח, האמונה ולנפלאות.לנסים
 אדיר- עם בקרב מלכות-הארץ. עם להתנגח לבם את חזקההשמים,
 גדול. מעשי ערך  האלה למניעים היה ההם  בדירות כיהודיםאמונה

 אולי הזה, המשיחי בחלום רגע שגה בעצמו בן-מתתיהו  יוסף גםואולי
 האלהים יחדש כי בארץ-הגליל, המ5רדים בראש בעמדן קוה, הואגם
 באו המעשים אך המכבי. ויהודה ישעיטו בימי שעשה נפלאותיואת

 הלגיונות עלות לעת להם עמדה לא הגלילים אמונת פניו. עלוטפחו
 ערי-המבצר. אל ונמלטו עבר לכל נפוצו הם - הארץ עלהרומאיים

 לצאת רצה ולא בנסיון עמד לא הוא - האלהים את הקנאים נסולשוא

 ותקוה אמונה ובלי - מהרה חלף בן-מתתיהו יוסף חלוםבצבאותיהם.

 ובגבורת- המציקים לרומאים בשנאה-עזה השונאים. בפני יודפת עלסגן
 לקבל שלא שבועתם, על נכונה ברוח ושמרו הגליליים נלחמויאוש

 שתבוא אלהים לישועת האחרון הרגע עד קוו ואולי בשר-ודם,עבדות
 בידי נפל הגליל של קן-הסלעים - הפקדה, יום בא והנהכהרף-עין.
 המצביא הסופר הצרים. ברחובותיו כזרם-מים פשטו והמנצחיםהרומאים,

 בהיי מכריע  רגע היה  זה אחת. במערה הסתתרו מחבריו מתי-4ספרעם
 הסרית וחלום שלו, חשבון-הנפש את עשה הוא - בן-מתתיהו,יוסף
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 לשוא, היו הרפים הקרבנות כל כי לראות, נוכח הוא כליל. נדףוהגאלה

 ויחד - צריהם מערכות את וחזק היהודים מחנה את עזב האלהיםכי
 עוד לו אין כי - הענף מן שפשר עזה בבחינת הוא כי הרגיש,עם-זאת
 אותו חפר עוד הרומאים נקמוז מפני הפחד לוחמי-ההרות. בשורותמקום
 לו והבטיחו הרומאים צירי באו והנה במערה, עמו היושבים חבריועם
 ודרשו זאת שמעו חבריו בידם. את-עצמו ימסור אם לשלל, נפשואת
 אשר אחרי - מות בחרו לעצמם וגם כראש-צבאות-ישראל, למותממנו
 ופה השונא. בידי נפל ומעוז-משגפם מחמדי-נפשם כל מאתםלקחו

 יוסף ובין האלה והתמימים הפשוטים האנשים בין העמקה התהוםנתגלתה
 מלאו נדיבה וברוח - חיים עוד אינם חייהם כי הרגישו, הםבן-מתתיהו.

 הרגיש א ו ה 1 השונאים, לל תחת ערפם את הכניעו ולא שבועתםאת
 ובתר עד-עתה,- לו נגלה שלא מקור-חיים נבואה", צלחותבקרבו
 הגליליים חבריו -דעת נוטים זמננו עד יוסיפוס ספרי חוקרי רבבחיים.
 נחרץ משפט ומוציאים בעמו, ולבוגד לרך-לבב אותו שמים הםוכמוהם

 האדם על גוזרים הלימי או החברתי המוסר ~קי כזה מןחד ברגעכי
 כסה הנה הזה, כדבר יוסף עשה שלא ומכיון - ברצון המות אתלקפל
 ולא בעצמו, יוסיפוס ידע כבר האלה הטענות כל את שמו. עלבקלון
 "מלחמת שבספר נפלאות היותר הפרשיות ובאחת - המשפט מפניזרא

 בשיחה עמקן, בכל חבריו ובין שבינו הגדול הנגוד את צ~רהיהודים"
 בכל זמננו חוקרי של הטענות את הגליליים בפי ?ם חבריו וביןשבינו
 כי לנו, גלה הוא כלל. בו להתגדר מקום להם הניח ולא והזקתןתקפן
 בקרבו הרגיש כי והלימי, החברתי המוסר מכבלי השתחרר הרגעבאותו
 הוא - בחיים לבח5ר אותו הכריח "דבר-אלהים" רוממה. אישיתתעודה

 ברפים. הדבר את ויגלה הקדוש חובו את ימלא בטרם למות יכוללא
 הבריו באזני שהשמיע החיים, על-דבר שלו ה"פילוסופיה" מצע הואזה

 יותר ואמנם כלל. אותה להבין אלה ~כלו שלא ובתנאים במעמדבמערה
 ואינה - על-עצמו מסנגוריה את זו ב"פילוסומיה" כלל כי הדבר,קרוב
 זאת בפרשה הסופר קשט לא כי לזכור, ועלינו ודוי-הנשמה. מעיןאלא

 על הציור שיעשה הרקם כי להכיר, היה צריך יבהק כסופראת-עצמו.
 - הזה הרעם מפני פחד לא הוא אולם לטובתו. יהיה לא הפשוטהקורא

www.daat.ac.il    אתר דעת



 א ו במטז

 והנה שעה. ובאותה מעמד באותו אפילו בצדקתו האמין כי ראיה,ומכאן
 ?ם אשר הדבר ומה בנביאים, יוסף "הגם השאלה: מתעוררתמעצמה
 שליח-אלהים תפקיד את שחש פנים, מגלה הוא כילו בפיו?"אלהים
 מרגישים אנו בעתיד. מלכותו את לישראל המצר לאספסינוסהמבשר
 הענין לתפארת אלא נכתבו לא אלה יוסיפוס דברי כי גמורה,בבטחה
 המשלחת כי בזמנו, הוא גם הכיר עתה כמונו ספק בלי הקוראים.ולמען
 קרוב כי ידע, בודאי בחיים. בחירתו את להצדיק כדי בה איןהזאת
 את ולה שתים ולא פעם ולא בישראל, הנבואה נחתמה שני ביתלבנין
 בשעת-ההרום העם את שהתעו הרפים, "הנביאים" על-דבר הנכונהדעתו
 כנטת- אנשי היו היהדות השקפת על-פי הנביאים יורשי אולםההיא.
 לתורת הס~גים בתחום יגפלת עוין היתה לא והספרות והסופרים,הגדולה
 - בן-מתתיהו יוסף של כשרון-הנבואה הוא זה כשרון-הסופריםהחקים.
 באו המעשים ואכן לעבר, כי-אם לעתיד, היתה לא יו נבואה גםואם

 לדורות לצוות מה לו היה כי יוסף, של הכרתו צדקת עלוהוכיחו
 ברכה יוסיפוס השאיר לנו גם אם - החוקרים אומרים - אמנםהבאים.
 גבוה היה חייו בעד ?קלם המחיר הנה בחיים, שנשאר זה על-ידימרפה
 בזמן התלוי דבר היא הרגשת-הכבוד אולם בכבודו. שלם הוא -מאד,

 מהמטבע ודרך-ארץ כבוד בהלכות הכיר לא בן-מתתיהו ויוסףובמקום,
 אנשי-השם יתר אל אותו נערוך ואם אלה. בדורותינו אירופה עמישל

 יוחנן מהם. לרעה אותו הפליא אשר דבר בו נמצא RS ההוא,שבזמן
 כבוד על בהולים היו בודאי בן-גיורא ושמעון מגוש-חלבבן-לוי
 צבאות כראשי למות בנפשם אונים די מצאו לא ומכל-מקום -האמה
 כשנפלו דרכם, על האיר לא כוכב שום כי אף הפקדה, עת בהגיעישראל
 בהיי- בחרו הם אחריתם. תהיה מרה כי ידעו וידע השונאים, בידיהיים
 כי למאסר-עולם, או לגרדום דינם את הרומאים שהוציאו עדשעה

 - והנשמה" הגוף - הדבקים שני בין "להפריד הם גם רצו לאכיוסיפוס
 משני יותר יוסף סטא ובמה הרומאיי לסרדיוט הזה הדבר אתוהשאירו

 מן אותו שהוציא במזלו או חייו, את שהצילה בערמתו האםאלה,
 שלוש בכשרון-הסופרים או ספריו, על במנוחה לשבת לו ונתןהמהפכה

 הלוחמים אל  ערף פנה זמן בעוד כי נהמה, חצי לו נשארלכל-הפחות

www.daat.ac.il    אתר דעת



ין א ו במ

 בית-המקדש.  ואל  ירושלים אל הרומאים אש את משך ולאהנואשים
 קץ את לעצור יוכל כי הרומאים, אל שנפל בעת חלום חלם עודואולי

 אנו יודעים פחותיו. במדת הפריז זה מעין בדבר גם ואםהפרענות,
 אשר הלוחמים אל שלום לותר עליו קבל פעמים כמה כיויפרו,

 הרומאים שולחיו רצון את למלא רק האם - העיר, מצור בשעתבירושלים
 ועיר אבותיו עיר את להציל נפשו באות גם או הדבר, את עשהלבד

 בבטחה אותו צפה אשר העתיד, ההרבן מן האמה מקדש ואתמולדתו
 על- תהיה הרומאים יד כי רגע אף לפקפק יכול שלא מכיוןגמורה,

העליונה?
 בעינינו יפלא לא הנה פה, האמורים לדברים לב נשיםואם
 היה הוא גם הן לוחמי-החרות. על יוסיפוס הוציא אשר הקשההמשפט

 ביודפת, אשר במערה עליו שעבר הגדול, המשבר אחרי אולםבחבורתם,

 הביאה המלחמה וכי הטרפת שואפי אחרי בלכתו חלם חלום כיהכיר
 בעיניו נחשבו במרדם עמדו אשר והקנאים ברכה. ולא קללה העםעל

 ברצון אחריהם הצבור את גם התעו שהם ומכיון שקלקלו,לשוטים
 מדד לא ומפל-מקום להרע. המשכיל~ם מספנים אנשים בהם ראהובאנס,
 תוצאות על-פי ורק - וה"שודדים" הקנאים לכל אחת באיפהבספרו

 הקנאים גם כי הרגשתו, על כסה לא הוא עליהם. משפטו חרץמעשיהם
 להלתם ליהודים אסור כי והשב, בית-ישראל, אחיו הםולוחמי-הסרות

 כנגד התמרמרותו את לקוראים גלה יונית הכתוב בספר ואפילואתם,

 כנגד עיר-מושבם על להגן היונים עם התחברו אשר בית-שאן,יהודי
 שמעון על הדין את בפרוש והצדיק עליה, הצרים היהודיםה"שודדים"
 ובהגיעו ששפך. האחים דם על היןנים מידי ענשן את שקבלבן-שאיל,
 בקוים וציר בשבחם, וסים ה"שודדים" בגנית התחיל קידהלפרשת
 וחבריו. בן-יאיר אלעזר של הנפלאה הגבורה את חזק וברגשמאירים

 מאד- עליו שנואים היו בירושלים אשר ואנשי-המלחמה הקנאיםרק
 הפרטית השנאה לא ואמנם - מנהיגיהם סוף על דבר וכלועג-לאידמאד,
 הגדולה ההתרגזות כי-אם כתיבתו, שורת את קלקלה מגוש-חלבליוחנן
 לכף- ~דין בידינו רשות והאם מעשיהם. של הממשיות התוצאותעל

 ראו ועיניו ירושלים, ומיקירי כהנה מיחוסי שהיה הסופר, אתחובה
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 ואת האהובה עיר-אבותיו את מצאו אשר הרעות מכל הנוראהברעה
 מעצר כי הקושה, מחמדי כל ובאבדן הקץ בפרענות הקדוש,ההיכל
 בשלהם כי לו היה שיבטח בעיניו, הסץבים על חמתו כל את שפךכאבן
 ואפילו שבמעשיהם הכעור את בעקר וראה הזאת, השמה הפרענותבאה

 אשר על בסרוביה עמו  לבוא  הצדקה לנו ואם הדיןז את עליהםהצדיק
 ראשי של הרעה השנה על תחלתו, על הוכיח המעשה סוף כיהאמין,

 יליד בן-גיורא ובשמעון ארץ-הגליל בן בן-לוי ביוחנן וחשדהלוחמים,
 ממנה אשר בניה כאהבת לירושלים אהבתם נפלאה לא כיעבר-הירדן,

 ובית-המקדש, עיר-הקדש מעניני להם קרובה היתה ותאנון-שלטונםיצאו,
 שציר הנוראים, החוים בבל זו? חשדנות מתוך מעשיהם כל על דןוגם
 להטיל שנוכל אחד, אף אין וסיעתם, אלה שני דמות את יוסיפוסבהם
 הסופר. של הפסיכולוגית האמת צד על נכתב אם ספקבו

 מגנה הוא מלחמת-היהודים לספר בהקדמתו יוסיפוס! שלהאמת
 ספר לנו לתת ומבטיח האמת, על הקפידו שלא המליצים, הסופריםאת

 פונתו כל כי בקרוז-רוח, כותב הוא הספר ובסוף לאמתו, אמתשקלו
 קלה. שעה אפילו ממנה דעתו הסיח ולא האמת לשם אלא היתהלא

 מה כתב לאמת לא כי משפטם, את החוקרים רב גזרוואף-על-פי-כן
 את ספר השני הצד ומן בכתיבתו, דיקן היה לא אהד מצד כישכתב,
 את ולהגדיל באחיו יגד אשר הבגד את להצדיק זרה, פונה מתוךספרו

 "האמת את זץף ולפיכך בעיניהם, חן למצא שבקש השליטים,הרומאים
 וחס או היו, שלא דברים ובדא המעשים את  סרס  לאמר:ההיסטורית",

 אותם. עשה שלא למי נעשיםדברים
 באמת- אליה נגש אם הנה יוטיפוס, שבכתיבת לריקנותאשר

 דברים הרבה בה נמצא בודאי הזה, שבזמן המדיק המחקר שלסידה
 נבראי. ולא היו שלא דברי-נפלאות ושם פה מסר כי גלוי, לא-כן.אשר
 בני ורב שהוא ספק, שום אין כי זלף, ולא שקר לא הרי זה לגפיאבל
 דעתם על עלה ולא שלמה אמונה האלה בנפלאות האמינו ההואהדור
 בשם להרודוטוס איש היקרא בקרת. מדת בהן ולנה5ג אחריהןלהרהר
 גם אם ובתמימז באמונה בספריו שהכניס הזרים הדברים כל על"בדאי"
 נשמתית אמת בבחינת הם מכל-מקום - ממשית אמת אינם האלההדברים
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 השכלתו בל עם ביוסיפוס נמצאה ילדות כי לחשב, לנו מתר הסופר.של
 היונים מסופרי ועצומים רבים אם אבל.' העולם. את וידיעותיוהיונית

 הבלים, מיני ובכל ובקסמים בחלומות האמינו ההם בדורותוהרומאים
 לנו רשות איזו הנה - איש-טיאנה אפולוניוס של שעתו שהגיעהעד

 בתקופת חי אשר האיש זה על-פניהם, בן-מתתיהו יוסף אתלה5כיח
 שיבוא לנס חכה ישראל איש כשכל נוראים, ורוחניים מדינייםזעזועים

 אף בן-זמנו, פלוניוס בספרי גם נמצאו מוזרים דברים כמה השמימשמן
 הבאישו מגזמים אחדים מספרים גם בכבודו? מאד נזהרים זמננו חוקריכי
 המספרים בדאי, אצלם שהחזק עד החוקרים, בעיני יוסיפוס ריחאת

 הביא אם בקרבהי אשר חללי-הרעב ושל ירושלים .אוכלוסי שלהנפרזים
 והע5לים ירושלים בני מספר כי הטלאים, מנין יסוד על ראיהיוסיפוס
 אינו המקום באמת אשר בעוד מצרים, יוצאי מסטר על פי-חמשה עלהלרגל
 גם הנה - התלמוד במבטא נשתמש אם - הזה כמספר קנים אפילומחזיק
 בתורת- הנפרזים המספרים ובמסבתו. בזמנו קבוע יוסף היה הזהבדבר
 לאוכלוסי הדבור שהגיע פעם כל - ובתלמוד דברי-הימים בספרכהנים,
 היא זאת חיש-המספר. נעדרים היהודים היו כי אותנו, מלמדים -ישראל
 ולא האומרים מפי הדבר את קבל יוסף בני-המזרח. לכל משתפהתכונה

 כי אנו, יודעים שני מצד ולשמה". "לשמן שקר לא אבל - אחריובקר
 הרבה היהודים" "מלחמת בספר נמצאו האלה הנפרזים המסיריםכיבד
 הסתכלות על-פי או ספרים מתיך המחבר שהוציאם מדיקים, מסיריםיותר

 יודע מי אבל ושם, פה יוסף דקדק לא הקדמונים בשמות גםמקורית.
 המעתיקים? על-ידי שבוש-דבריו או שלו, פיטת-הקולמוס זאת היתהאם
 את יוסף קלקל כי להשערה, ?כרח יסוד שום אין האלה הדבריםבכל

 יבכבנה. מדעתשורת-האמת
 זרה. שנה מתוך ההיסטורית" "האמת זיוף הוא מה נראה,ועכשו

 "יכרח" זה יסוד על השליטים, הרומאים בעיני חן למצא רצהיוסף
 חוקרים דעת בקרוב היא זאת שימה. בידיעה המאורעות אתלסרס
 או רומאי סופר על-ידי היהודים" "מלחמת ספר נכתב למשל, אלו,רבים.
 שכתב מכיון ספק. בחזקת הספר של כשרוחו היתה לא כי-אזיוני,
 הופ כי ראיה, מכאן הרומאים, את גדף ולא הרף ולא יהודיאותו
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 בי  מזה, יוצא דבריו. של רפים לפרטים גם להאמיז ואיז - ונוכלערים
 מההרגשה רעתו את שהסיח מפני  החוקרים, על-ידי נרדףיוסיפוס
 בדבר נוגע שאינו כמי הדברים או2 לתאר השתדל כלומר, שלו,היהודית
 ספרו את יוסף כתב חיו הגיוני: לעגל באמת הוא זה ישר,באפן

 קלקלה לעמו שאהבתו יהודי/ בתור חשוד היה כי-אז לרומאים/בשנאה
 לרומאים, ובכבוד בהערצה ספרו את שכתב מכיון האמתו שורתאת
 בעצמו יוסף והנה מדאיו החזק בוגד ובתור בעמו, יגד כי הוכיח,הנה
 אשר הרעה כל "ם כי אחדות, פעמים לנו והספיר דעתו, על כסהלא
 אשר השודדים, מן בעיניו טובים הם אכזריותם כל ועם הרומאיםעשו
 אך חנף, של מקורטוב יותר 9ה יש עמו. למחריבי שם אותםרק

 לרומאים היהודים טובי קראו פעמים כמה גמורו שקר הוא זהכלום
 את להוריד בקשו מידם לא האם שונאיהם, אחיהם בפני עליהםלהגן

 קוו להם אולי יודע, ומי הורדוס? משפחת ובני החשמונאיםמושליהם
 לארך- היהודים מאת יקהו לא כי היהודים, מן רבים ועודיוסיפוס
 יתנו - הארץ תשקוט אשר ואחרי ה*שודדים", בעד נקמתם אתימים
 "מכרח* הרומאים לשם מחדשם המקדש ואת ירושיים את לבנותרשות

 עדים באין רפים חוקרים כותבים ככה - המאורעות את לסרס יוסףהיה
 מחריב טיטוס את הפך בכונה כי בו, חושדים עדותו. את להויםאחרים
 וספורי כוזבות ראיות והביא והמקדש העיר שלום לדורשירושלים
 להרוס שלא כחותיו, כל את טיטוס חגר כי במציאות, היו שלאמעשים,

 כי סורוס, סולפיציוס מיתר/ מסופר ראיה מביאים בית-המקדש.את
 בן- יוסף ולא הזה, הסופר כאלו בית-המקדש, את להחריב צוהטיטוס

 סורוס עם כי יתקע, לידינו מי מעמד. באותו טיטוס במחנה היהמתתיהו,
 טיטוס של המועצה בהר-הבית, המלחמות ספורי יוסיפוסז עם ויאהצדק
 מעשי בהכרח היהודימע "מלחמת בספר נכתבו בית-המקדשוחרפן

 ההמון נצה שבו מיחד, רגע היה זה ממנו. למעלה שאיןופסיכולוגי
 והכעס היצר ממסגרותיהם הרגו שבו בראשו, העומדים היחידיםאת

 מידי נשמטה ההנהגה וגבול. חק הכירו ולא וההרס הדם וצמאוןוהנקם
 ופי ועל-כן אחר-כך, הזה לדבר בושו ואולי - בראש העומדיםהמנהיגים
 בית- משפט יצא מהם כאלו לדבר, פנים המספירים כא אתבחשאי
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 בית-המקדש, את להחריב בשעת-מעשה טיטוס ~זר באמת אלוהמקדש,
 שהכריז בספר ממש הדבר הפך את להודיע יוסיפוס יכול לאכי-אז
 היתרה אמתותו עלבו

 והקריבי
 החנף בקטרת אם גדול, וספק לטיטוס,

 היה אם בספק, הדבר יטל ועדין הבדאות. על לכס5ו2 כדי היההזה
 תחת בספר שקרא בשעה טיטוס, רצון את להפיס כדי הזהבחנף
 יפלג, שקר - קמה ומצלתו בית-המקדש, את להחריב צוה שהואהאמת,
 מלא ולא לקולו שמע לא והצבא המקדש, את להציל גמר הואכי
 לשלוט טיטוס של חסר-3רו את לפרסם פנת מעז שסף היה האם פלדתהאת

 בפרשה ים משא-פ לראות שאץ וכמו אמת? הדבר היה לולאבצבאה
 הוא הרומאים. בשבח ,מם 'שהפלע ספרו, יצל הפרסמות ביתר גם כךח,
 לדבר. טעם נתן רק - ההיסטורית= "האמת את העובדות- את סרסלא

 עצמם, בדבריו החוקרים מגלים יוסיפוס של שקרנית סמניעוד
 על היהודים" "מלחמת מספר לקשים זה. את זה סותרים הםשלדעתם

 הקושיות רב והפוך. ישר היהודים" =קדמוניות ספר ועל יוסף" "חייספר
 ושוקלים כחוט-השערה יוסיפוס בדברי מדקדקים החוקרים דחוקות,הן

 לא יוסף כתיבת על המקטרגים חחד אף שכתב. ומלה מלה כלבפלס
 אחד מעשה על-דבר עד-ראיה שום ספר לא מעולם כי לב5, אלהשיב

 מלה סענוגרפי בדיוק להעתיק נבוא ואלו אחת, בלשון פעמיםשתי
 שנויים נמצא בלי-ספק אחד, מאורע על אחד אדם ספורי שניבמלה
 ובדקדוקי- ובתרוצים ובפרכות בקושיות לבוא כדי עד סתירות,ואפילו
 בכל ההוא האיש של באהבת-האמת נאמין אם אפילו - שונים,עניות

 ונפשנו.לבני
 פיה- על לפרקים יוסף אותה שהפך ההיסטורית=, "האמוג היאמה

 שמוציא התמצית או לפרטי-פרטיהם, קץ שאין כמו-שהם, המקריםכלום
 המאורעות מצוי כי מודים, הפל הסופר? או המספר הסוקר, האדםמהם
 זה של ואישיותו הדברים, את והמספר הסוקר של באישיותותלוי

 אל לגשת אין כאמור, המ~חדים. חייו ובתנאי ובמקום בזמןקבועה
 את כי בי, אנו יודעים זמננו. למחקר היפה בקנה-המדה,יוסיפוס
 עם אוווה זוג וכמוהם היונים, הסופרים מן קבל ההיסטוריתהתפיסה

 לפי היסטורית" =אמת אינם בודאי בספרו רבים דבריםהשקפת-עולמו.
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 במציאות, אשר המקרים של נאמנה בבואה אינם כלומר, זמננו,משג
 ששם הנאומים, את למשל נקח זו. כתיבתו בדרך יחידי הוא איןאולם
 שיצאו הדברים אלה אין היהודים": "מלחמת בספר הפועלות הנפשותבפי

 שתאר כפי - להיות" צריכים הדברים שהיו "כמ4 אלא ממש,מפיהן
 ומ15?יביוס מתוקידידס יוסיפוס שנה לא ובזה בדמיונו. יוסיפוסאותם

 אלה ימי-הקדם, של המשכחים סופרי-ההיסט4ריה ומיתרוס?יויוס
 דברי ביקר המפקפקים החוקרים בעיני כל-ספק מעל נעלהשאמתותם
 יושבי מלמדים היו לא בימי-הקדם דברי-הימים סופרי רב והנהיוסיפוס.

 ובעלי- מדיניים אנשים כי-אם - למאורעות, מרחוק שעמדובית-המדרש,
 על וקנאתם אהבתם חוסם וטבעו עצמם במאורעות חלק שלקחומעשה,
 - ובפרטים בכללים האישית השקפתם את בהם השקיעו וגםספריהם
 את לפרקים לקלקל דרכן והשנאה האהבה אמנם יוסיפוס. גם עשהוככה

 ??ג שהתברר, כפי היא, ההיסטורית" ש"האמת מכיון אבלשירת-האמתו
 את בפר כי יוסיפוס, את המגנים אלה הנה - ובזמן במקום התלוייחסי
 האפ~קטיבית, האמת שבמעשים, האמת על הפסיכולוגית, האמת שלו,האמת
 אינם האישיים, רגשותיו את כבש ולא כתיבתו בשעת מגדרו יצאולא

 בימי- סופרי-ההיסטוריה של הגדול הרב על כי-אם בלבד, עליוקובלים
 ולא במעשה מדרשם את מקשרים היו מדיניים אנשים שבתורהקדם,
 ההיסטוריה בנין את ומקימים לקרן-זוית הפורשים לפרופסוריםדמו

 ואפילו בזמננו, כותבי-ההיסטוריה ,גם והן וביגיעת-מוחם.בזעיו-אפם
 מרגשותיהם לגמרי חפשים אינם ההיים, מן הרחוקים גרידא,המלמדים
 יותר כותבים, שהם ההיסטוריה, אל משלהם להכניס ונוהגיםהאישיים

 טמן הוא ההיסטוריה שסופר למדנו, אריסטוטלס עוד בלבד.מנותן-טעם
 לנו מוסר והוא המאורעות, אל פנימי יחס שום לו שאין ומיויוצר,
 ההופעות בפני את-עצמו המבטל חוקר-הטבע, של בקרירות-רוח הדבריםאת
 סגנון והנה יבשות. עצמות אלא בידו מעלה אינו עיניו, לנגדאשר

 והאמונות ההשקפות גם וכמו-כן שונים, ובתנאים בזמנים שונההיצירה
 ולחוליתו ולמקומו לזמנו כשנגיע רק יוסף את ?דין לנו והרשותוהדעות,
 יצד פנים גלה מאורעות כמה בתאור כי נאמר, אם אפילוהרוחנית.
 הטפל 9?ג גם הנה - האישיים רגשותיו מתוך העקר את והזניחהטפל
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 הרי ולא אחרת, כתקופה אחת תקופה הרי ולא יחסי, אלא אינווהעקר
 הסאה, את יוסף גדש כי נמצא, אם פלוני. סופר כהרי זהסופר

 כי להחליט, שוב עלינו הטפל, לצד הדבר תמצית אוובהטותו
 אולי שנאה. מחמת או אהבה מחמת בעורון לקה או בו, היתה*ילדנת"
 מאד רחוק זה כל אולם ביוסיפוס, הזה המשפט יצדק אחדיםבמקומות
 לפרקים ן~ף כי עליו, להתגולל יסוד שום אין על-כל-פנים -משקרנות.

 בה למרוד המתשן האמת, יודע בבחינת שהיה כלומר, המאורעות,את
 שהיא, תכלית איזולשם

 ומלחמת על אחרים מחברים ספרי עוד נשמרו אלו כי לחשב,יש
 איש-טבריה, יוסטוס או היונים הסופרים ספרי הרומאים", עםהיהודים
 שהן כפי ולא בעין שהיו כפי שכנגד" "הצד טענות את שמענוואלו
 היה כי-אז ובמעמד, בזמן הרחוקים החדשים, החוקרים במוח עכשונבנות
 לרחק, ומה לקרב מה לדעת חשבנו או וידענו הבררה משפטבידינו

 הבכורה את נותנים היו אלה לכתות, מתחלקים החוקרים היוובודאי
 ואלה הסופרים, יתר דברי על וסומכים אותו דוחים היו ואלהליוסיפוס,

 השערות, על-גבי השערות ומטיחים ובסברות בראיות באים היוואלה
 גדול ספק בן ואף-על-פי - שלה, את עושה היתה והנצוח הקדושותאות
 זו - עצם-הענין אל יותר מתקרבים היינו כאלה בתנאים גם אםהוא,

 נשואות, עינינו לבד יוסיפוס כ?4ל עכשו, ההיסטורית".,האמת

 דנים החוקרים משלי ורק היא, שלו פלה ההיסטורית" "האמתהרי
 הבנין את לערער ובבואם כתיבתו. על קטגוריה מלמדים שהםבשעה
 מלבד תמורתו, אחר בנין לנו לתת פח להם אין יוסיפוס,שהקים
 כי פלא, אין זמננו. של והמוח הדמיון קורי באויר, פורחיםטגדלים
 והחלו יוסיפוס", אל =שיבה תנועת החוקרים בקרב התחילה החדשבזמן

 לדבריו. יותר ולהאמין לכף-זכות אותוקדין
 כל עם הרומאים" עם היהודים "מלחמת ספר בכלל הואמה
 "מלחמות כספרי סתם, היסטורי ספר זה אין בתוכו? אשר והאמתהדברים
 של מוקדוזע אלכסנדרוס "מסעי או 3חקנופין תיקידידס שלהיונים"
 הכללית ההיסטוריה כספרי לאמר צריך ואין - רופוס וקורטיוסאר~נוס

 לתולדות מקדש ספר הוא זה ודיודורוס. ייןיוס וטיטוס פיליבי3סשל
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 א י ב"כד

 אין כי ידע, המחבר לה. דומה שאין מלחמה אולם אחת,מלחמה
 שהיא הענין, מצד דברי-הימים סופרי יתר לכתיבת דומה שלוהכתיבה
 ימי דברי שלשלת אל סתם חיליה להכניס כאן בא לא הוא בו.מטפלת
 חיים על מצבה להציג היסטורי, סיום לנו למסור כי-אםהעולם,
 היסטורית פרשה סיום זה ואין גלגל-ההיסטוריה. גזרת על-פישנפסקו
 הנאדרה הפרשה חתימת כי-אם מורידה, ואינה מעלה שאינהרגילה,

 ושרתי בגוים רבתי העיר ירושלים, אחרית משא - ביותרוהקדושה
 הפזורים יהודים אלפים לאלפי קרש-הקדשים הארץ*, יטמורבמדינות,

 בגוים. ונורא גדול היה ששמן בית-המקדש, וחרבן העולם, קצותבכל
 מעשים קרו שבימיו לבו, בעמק הרגיש כי יוסף, לדברי מאמיניםאנו

 עמים על עבר אשר כל את בכף-מאזנים המכריעים ועצומים,גדולים
 את ~מדה כמו-שהיא במציאות ההסתכלות מימי-קדם, ומדינותוערים
 סירקוסי לסרבן ההיסטורי בערכו סרפן-ירושלים דומה שאין להכיר,יוסף
 העיר הן ומנשמתו. מעצמו זאת את שהרגיש וכל-שפן - קרתחדשהאו

 אמונתו על מקדש-אלהיו, היה השמם בית-המקדש עירו, היתההחרבה
 בעיניו הדרבן היה עולמית פרענות חזון הכלרת! עלהוקדשי-קדשיו

 ולמצא ברוחו להבליג יכול לא על-כן ספרו. את כתב זו הרגשהומתוך
 נשמתו. קול את אליהם הכניס כי-אם הפרטים, של יבש בתאירספוקו
 במקומות המאורעות להרצאת שסמך הנוגים, ובהרהורים בקינות רקולא

 הספר בכל גם כי-אם במלא-קומתה, אישיותו הותם בילט בספרו,טונים
 לספר נותן אינו הזה האישי והחותם המחבר. יד את מרגישים אנו?לו

 אנושי הוד עליו מאציל הוא - להפך פגם, של טעם היהודים=*מלחמת
 הדורות. שבכל הקוראים נשמת אל הספר את שקרב והואמרבה,

 ההיסטורית הפרשה את לכתוב היה ראוי בן-מתתיהויוסף
 רב- אמנותי כשרון בעל סופר היה כי מודים, הכל הזאת.הנאדרה
 בימי-הקדם. דברי-הימים סופרי בין כמותו נמצאו רבים ולאהגונים,
 אין - ביותר משבחת אינה בכתיבתו, בה שהשתמש היונית, הלשוןאמנם
 אלכסנדריה מליצי של לא ואף תקופת-הזהב, של האטית הלשוןזו

 המשפטים, ובבנין במבטאים וחסר-דיוק רשלנות מוצאים החוקריםהמעלים.
 מחבר היה לא כי ושוכח, הזה, ודבר יוסיפוס על שמתרעם מיויש
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 השני הצד ומן סלניסטי, יהודי לא ואף מעדה, יוני היהודים"עמלחמת
 היונית. הספרות בתולדות מקום ולתפש קני סופר להיות כלל רצהלא

 הרגיל הקהל אל לדבר -מקרי אמצעי רק לו שמשה היוניתהלשון
 ודרכי היוני הדקדוק ידיעות את לו סגל זה לצרך כי ואף - זובלשון
 הצחה, לשונם על בסופרי-זמנו לקנא דעתו על עלה לא היונית,הכתיבה
 בעצמו יוסיפוס - נוצץ אינו שלו הסגנון גם ההכרח. במדת רקוהסתפק
 זאת ומפני התכן, כי-אם עקר, היא הבטוי צורת לא כי לנו,ולה

 ואף-על-פי- רב, בלהג התכן עניות את המקשטת מלשון-המליצההתרחק
 אולם לכך. ראוי הענין כשהיה כתיבתו, אל מליצות לפרקים הכניסכן

 והמחשבה, הרגש התרוממות בשעת גם פשוטים במבטאים השתמשעל-הרב
 וחלופי- ציוריים מבטאים מעין הנאה, הדבור מכשירי הם רביםולא

 "מלחמת בספר - משלים מלבד - קשוטי-הצורה ויתר למיניהםתמונות
 עם האמנותי, ן 1 ז ח ב כי-אם גדול, יוסיפוס לח היה בזה לאהיהודים.
 יסודו הזה: החזון היה ועשיר רב ומה הפנימית. ותנועתוהדרגתו
 שנצלמו הדברים, פרטי כל אל המבין סיקר, כשרון רחבה, הסתכלותהיתה

 נאה הוא היהודים" "מלחמת בספר פרט כל יחד. וכוללם רפים,מעיני
 של הבהירה עינו אולם הכלל. על ללמד בא הוא ועם-זהלעצמו
 היא לבד, גוניהן עקר בכל החיצוניות ההופעות את ראתה לאיוסיפוס
 לאחור". ומה לפנים "מה והכירה ההופעות של תוך-תוכן אלחדרה
 החיה לרוח ונשא בהשתלשלותם המאורעות את תפש שלו הנפלאהחזון
 הוא ולבם. כליותיהם את ובחן בני-האדם מעשי את קלט הואשבהם,
 החברה בחיי סשיררים הרפים, המניעים של הנפלאה הרקמה אלהציץ
 הקשרים את חשף הוא שבה. חוט-השדרה את והאיר היחיד,ובחיי

 ציר- בתור היכרחת. התרתם דרך את גם ומצא שבהיסטוריההמסבכים
 יחיד היסטורי סופר הוא יוסיפוס בבת-אחת ונשמת-ההופעותההופעות
 נפלאות תמונות לנו קחש קוים בשנים-שלשה נשגבה, בפשטותבמינו.
 התמונות. של לתוך-תוכן להסתכל לנו שור ועוד ובבליטתןבהקפן

 היחיד רגשות אנושיים, רגשות של תהום לסמן השכיל אחדיםבשרטוטים
 ומלאי- חזקים ציורים למצא קשה ההיסטורית הספרות בכל הכלל.ורגשות
 נלכדה שפו פקר-הערפל, כציור הלב, נימי כל את ומזעזעיםצבעים
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 ועם במבצר הפורצים הרומאים והמחצצרים היענים השומרים עםיודפת
 את יוסיפוס חזון גלם שבהם האןמים, והקולות הנוראים המראותיתר
 :בית- חרפן ציור הוא לזה דומה המנצחים. ויאוש המנצחים שמחתכל

 שעה, באותה .שנעשו הבלהות וכל ונחלי-הדם לשונות-האש עםהמקדש
 והנה יודפת, בחומת אש הרומאים שלחו שבו הנורא, הרגע ציוראו

 ואיזו המבצר. אל ושבה הפכה ואחר-כך - פניהם עבר אל האשפנתה
 של הנורא המעשה על הקצר בספור נמצאה ציורית-פסיכולוגיתהדרגה
 מבית-אזוב!מריה

 אל בן-מתתיהו יוסף בא הגדולות והעלילות המעשהמעולם
 אנשי-המעשה, מראשי אחד היה ברומאים המלחמה בראשיתהספרות.
 חוש- כי הספה, היתה הזאת אנשי-המעשה. יתר ובין בינו קמוומריבות
 הספר ענין גם הן מאדש חזק היה - הדרמטית ההרגשה - שלוהעלילה

 כל עם הרומאים, ובין היהודים בין ההתאבקות -"מלממת-היהודים"
 אך טרגי. סיום עם גדול הזיון-עלילה הוא - שבה והמורדותהמעלות

 ובחיי היחיד בחיי ההיסטוריה, מהלך בכל גם כי-אם בלבד, בהלא
 התאבקות וההתנגדות, הפעלה מניעי-העלילה, את יוסף הרגישהכלל,
 היצירתית האמנות מדת את להקדים בידו 4מן חלו - יודע מיהכחות.
 הנוראה הטרגדיה את קצר אולי כי-אז הממשית, המציאות תאורלמדת
 למסור עליו נטל הרי בספרו אבל מימות-עולם. שנכתבו הטרגדיותמכל

 ומכל- - שלהמן והמ?חר לעקדם .בסדר שהיו וכפי שהיו המעשיםאת
 הבין מאורע ובכל הופעה בכל חשבונו. על העלילתי הכשרון באמקום

 והפעלה- הפעלה את העלילה, את :הדרמטי, המניע את לגלותיוסיפוס
 פרשיות מלא הוא חזיון-עלילה, בבחינת ?לו שהוא הספר,שכנגד.
 מלחמות-האחים ציור הוא עלילה בתוך עלילה מןחדות.דרמטיות
 העלילה ובתוך היכרחת, והדרגתן שבהן המיחד ההגיון כל עםבירושלים,
 וכמה - עצמן בפני חזיונות-עלילה שהן פרשיות נמצאו הזאתהמןחדה
 לפנינו הנה והפנימית! החיצונית הסתכלותו מכא המחבר בהןהשקיע
 סערה ביום הסגורים, ירושלים שערי יפני העומדים האדומים שלהחזיון
 אחד  והנה ומכעס. מקד רועדים הם סוחף. מטר תחת וברקים,וקולות
  ומזיין  הם מי אותם ושואל החומה  מעל  אליהם  קורא  הגרוליםהכהנים
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 אזנם את משסי הוא הנמהר. המעשה על אותם ומוכיח באוולשם-מה
 משונאי להגזר מהם ודורש ירושלים, בעניני התערבו אשר עללמוסר,
 ברית-אחים, להפר מבלי - לשלום בתיהם אל ולשוב וממהרסיהירושלים

 בין  ולשפוט נשק בלי העיר אל להכנס לכשירצו, לפניהם, מציעוגם
 הדבר את האדומים הישיבו להם. המציקים הקנאים ובין ירושליםעם
 מעשיהם, על אלהים חרון את ובברקים ובקולות לסערה היראו לבם,אל
 והנה מעשהו בלי בתיהם אל לשוב יבושו והם ינצחו, והרגז הכעסאו

 ומי - ובסמה בכעס דבר הגדול הכהן את משיב האדומים מראשיאחד
 וגורר - שעה באותה שלו ממצב-הנפש הזאת בתשובה יש כמהיודע,
 מה-גדול אך קלה, שעה רק נמשכה הזאת העלילה ההמון. אתאחריו
 והרועדים ממטר הרטבים האדומים - אחד מצד הפועלים! הכחות ביןהנגוד
 ודרשו הפלל עניני כל את רגע באותו שכחו בודאי מהם שרפיםמקרה,
 מה ככל ומדפרים וחושבים הוגים והם - ומקר ממטר ומחסה כסותרק

 החי-ד הכהן-הגדול - השני הצד מן שעה. באווזה האנס עליהםשגזר
 של הארעי הקשה המעמד את שכח מובנה שמספהלגורל-ירושלים,

 על בכבד-ראש גדול, ככהן אליהם, מדבר והוא שעה, באותההאדומים
 מקום זה במעמד יש כלום הקמה. בחיי ומכריעים חשוביםדברים
 של המחזור את לשנות עלולה היתה שאולי הפשרה, לאותה -לפירה

 הפסיכולוגית שבפגישה המקרה תוצאות כי הרגיש, המחברגלגל-ההיסטוריה?
 הזאת הפרשה את בולע והקורא לאין-חקר, ועצומות גדולות היוהזאת

 אחרית בחזיון הפועלים הכחות אל כי שעה, באותה וחשבקצר-רוח
 בבחינת מניע. בתור כלל בחשבון עלה שלא הצד, מן כח נדחףירושלים
 - ההואש ברגע האדומים לצרת ענין מה עם-עולם ימי דברי שלהנצח

 לתוצאות מצפה הקורא חותך. הזה המקרה כאלו לנו, נדמהואף-על-פי-כן
 מלאי ציורים ירושלים. של גזר-דינה נחתם ולעיניו הזאת,הפגישה
 שנתעוררו שאלות, המון בקרבם נושאים כאלה פנימי והכרחעלילה
 אחרי התשע-עשרה במאה האחרונים, בדורות רק ההיסטוריהבמקצוע

 הרבות החידות לפני ונבוכים עומדים עוין והחוקרים ההם,המאורעות
 שבין הפגישה למעלה: הזפר שכבר חזיון-העלילה, למשל, הנה, -האלה.
 ובמעשה במדרש ההתעצמות ביודפת, אשר במערה חבריו וביןהמחבר
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 א י במכח
 לנצה צריכים הצדדים שני כי מרגישים, אנו והמות. החיים שאלותשל

 - ברשותו אחד כל מנצחים הם וסוף-סוף כאחד, לנצח יכוליםואינם
 זה האם - האלהים של פרטית השגחה המחלף בו שראה המקרה,בעזרת
machinaex Deu~ טובי קראו שבו הרגע, את נזכור היוניתז הטרגדיה של 
 מיוחנן עליהם להגן בן-גיורא לשמעון ה?רענות מן הנצליםירושלים
 הדרמטי והסיום - שאול, מיד לפדיתם שטן את ברית כרתו הם -בן-לוי
 המעמד את עליהמן שירדה בן-גיורא, שמעון חרב הזה, המעשהשל

 שמה הדפו אשר בהורשה, מבית-שאן בן-שאול שמעון שלהדרמטי
 ואולי זה. כמו חזקה עלילה מלאי ציורים ועוד היהודים, אתהיונים

 של הנשגבה הדרמטית התמונה היא יוסיפוס כתיבת שלגלוי-הכתרת

 שלה- הנערץ והסיום בחומת-מעזם, האש את בראותם סלדה מגנימעמד
 והראוי הרצוי המות על בן-יאיר אלעזר של רוה-הקרש המלאהמשא
 משמרתם על ועמדי שבועתם את חללו לא אשר מלחמת-הדרור,לגבורי
 למדרש. המעשה של הנאדרה והסמיכה :-עד-תם

 הפועלות, הנפשות בפי יוסיפוס ששם והטענות, והדברים הנאומיםגם
 בלתי-נפרד חלק הם - במעמדם לעצמם כשהם הפסיכולוגי ערכם כלעם
 בספרות הנפרצים הנאומים על דבר למעלה עוד העלילה. חזיוןשל

 המציאות הד בהם לראות אין כי ימי-הקדם, של המשבחהההיסטורית
 נשאר, שלו הר?מ נשכח, האדם מפי היוצא המאמר כמשמעו.פשוטו
 רחבה בקעה היתה פה ההיסטוריה. רשות אל נכנס שבו, העניןהרעיון,

 הרעיון, את גלמו ההיסטוריה סופרי בה. להתגדרלכשרון-הסופרים
 ידעו, עם-זה ויחד - עליהם הטוב ככח-היצירה וחי חדש בדבורהענין,

 אמת הריהו בהיסטוריה, הפועלות הנפשות בפי ששמו המאמר, הנאום,כי
 בצורה. טסמרים קבעו לא ועל-כן בצורתו, ולא האידיאלי בתכנורק
  הפרשה לכפל היהודים" .מלחמת בספר אחד נאום פרשת להשוות דיוהנה
 הורדוס של שונים נאומים למשל -  היהודים" "קדמוניות  בספרהואת

 מות אחרי אוגוסטוס הקיסר כסא לפני ירושלים שלוחי טענותוהרצאת
 הנאום, בהרצאת קדשה יוסיפוס נהג יא כי ונוכח, נראה ומיד -הורדוס

 היא ומה בפעם, כפעם הדש הבטוי ואת בתמציתו, לנו מסר התכןאת
 את לאסוף השתדל הוא המדבר? לענין מסביב הסופר יצירת שלהוונה

www.daat.ac.il    אתר דעת



כט א ו במ

 במצמד הדבר רשם לשוק הראוים  והנשמתיים השכליים הטעמיםכל
 בכתיבת אולם הוכחתו. פבד כל את לגבש כדי המדבר, מפי יצאשבו

 אל רק נשואה היתה לא עינו אחת: ועוד זו רואים אנויוסיפוס
 סוקרי כלפי או הספר, קוראי כלפי גם כי-אם הדבר, נזרק שבההמסבה,
 של הטענות את לנו מוסר הוא אשר יש הספר. עם לנו שנתןההזיון,

 צריכות שהיו כמו הטענות תמצית על וצד צד כל ומעמיד הצדדיםשני
 את המרגיש מחבר-הספר מפי מפיו, מעמד, באותו יצאו ~לי -להיות
 בספרו שונים במקומות כי אף החזון. תקף בכל והנגוד הגדולההעלילה
 דוקא הנה הרגשתו, היא ומת דעתו היא מה מאתנו מכסה הואאין

 מרוך שגלם יצירתו, בין 4זוך עומד אינו והטענות הנאומיםבהרצאת
 וטעם אחד לצד לפגם טעם נותן ואינו בה, הסוקר וביןהמציאות,

 להרצות בעלי-הדין את מלמד הוא כילו להפך, - השני, לצדלשבח
 השיחות תפקיד את אפוא ממלאים האלה הנאומים טענותיהם,את

 את לנו מאירים הם העלייה, שבחזון היחיד של והשיחותהוכוחיות
 להראות באים הם ובמעשים; שבמאורעות החיה הרוח את העלילה,נשמת
 בכל הפועלים הפחות של החזק את והקפם, עמקם בכל הנגודים אתלנו

 הנתוח את יוסיפוס ?ם מי לשם אותם. המשיג החזון תקף ככלאיכותו,
 אל המדבר המלך אגריפס בפי לחלקיה הרומאים ממשלת שלהגדול
 אליהם לפנות צקך היה  שלא  דבריו, את  השומעים קהל לשםהעם:

 קהל- לשם או - עינים המאירים מסקרים תמורת גיאוגרפיתבהרצאה
 המתנגשים, הכחות שני שבין הנורא ההבדל על רגע שיעמודהקוראים,

 ששם הלאמיים, ההיסטוריים המופתים - הרומאי? והענק הננס יהודהעם
 כלום הסאה, את במקצת בהם ושגדש אחרים, ובנאומי בנאומיוהמחבר
 לאלה היה ; )ומה-נקל מכןנים היו לבד מעמד באותו השומעיםלשם

 ישראל ימי דברי במדרש פנים גלה כי ולהראותו, טענותיו אתלסתור
 הנגוד את לעיניהם להבליט כדי הספר, לקוראי גם או - כהלכהן(שלא
 של הנשמתי הערך על המןסדה העם, של אמונת-הפלאות שביןהגדול
 - בנסים הבאה והגאלה מלכות-השמים חלומות עם קדם" מני"שיחות
 נוראותיהש כל עם הקשה המציאות ההנה, של הממשיותיבין

 יחד סברו בן-מתתיהו יוסף של העלילתי והחושכשרון-הציור
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מבוא]

 חיים מלא  ובפרטיו בכללו היהודים" *מלחמת ספר ולפיכך -בכתיבתו
 - ספרו לקוראי החזון מסירת של סוד-היצירה את הבין יוסיפוסותנועה.
 חלק ולוקחים הספר של והעשיר הרב התכן על ברגש עובריםוהקוראים

 מרעיש מחזה-עלילה כסוקרי המפתיעות, והתמורות הנוראים המעשיםבכל
 בכוויבתון דברי-הימים תחום את הרבה שעבר האמן, כח זהובבית-חזיון,

 הנורא היאוש מתוך לקינה. ותהי היהודים" "מלחמת היאקינה
 אחד זיק-אור אף תנחומים. לקבל רוצה המחבר אין והאבדן הלרבןשל
 מן ובטלה עברה התפארת כל הספר. של השחור באפק נראהאינו

 יהודה. עם של המדיניים החיים וקץ והמקדש ירושלים אחרית עםהעולם
 משפתיו המחבר שהוציא כמו יהודה, בית את האלהים עזבהאמנם
 מקור לו הנמצא או ביודפת? במערה בהיותו בלחש קרא אשרבתפלתו

 משפת אין באדם של והקדשה וההדר ההוד לכל כי בהכרה, נחמהשל

 שכתב ההשגחה-כמו אומר: הוה או - בעולם השולטת הגזרה מפחהקיום
 נוסחה אלא זו אין או בית-המקדש, חרבן על ספרן אחרייוסיפוס
 באמת האם עלינו"ז הבא כל על צדיק "ואתה ישראל: אמונת שלאחרת

 חייוד דרך את לו האירה תקוה איזו עמו? על הגולל את המחבר?תם
 המכריעה, הפרענות אחרי ומארצו, מעמו בהתרחקו גם יהודיכשנשאר

 גואל- בביאת ההאמין בן-ישראל? בתור נפשו האריך כי קצי היהומה
 השאלות על המתימר בתחית שהאמין כמו - השלישי הבית בבניןצדק,

 בצעיף וכסה שלו, במגלת-הירענות תשובה יוסיפוס נתן לאהאלה
 או להכניס יכול לא בביאת-המשיח האמונה אוו מסתרי-נשמתו. עלשחור
 ולוחמי- הקנאים של הקרוב קץ-הפלאות אמונת את בו שבטל זה,ספרו

 שלא לקוראים להראות רצה שלא בנשמתו, צנוע ?דור היה זההסרית.

 הראשונה במהדורה זאת על כתב מה יודעים, אנו אין מישראל.יצאו

 בספר גם אולם עמו. בלשון אותה שחבר היהודים", "מלחמת ספרשל
 אמונתו את המחבר בהם שגלה - אפיון" "נגד ובספר היהודים""קדמוניות

 ברעיון-הבחירה בהם והחזיק ואמונתו תורתו ובנצח ישראל בנצחהחזקה
 של אמונת-העתיד על-דבר דבר לא - המציאות של הפרענות אףעל

 ספק יטיל מי ואף-על-פי-כן תחית-המתים. רעיון מלבדהיהודים,
 שלמה? בגילה בחשאי האמין ולבבו בכל-הקפה ביהדותו יוסף עמד כילדבר,
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.ממבוא
י4י4

 בן הוא היהודים מלחמת על פיויוס יוסיפוס של ספרו התכןמצד
 כעין הוא הראשון החלק בספר. שקולים אלה חלקים ואין חלקים,שני
 שהוא השני, לחלק היסטורי מבוא מעין ומשמש הספר כל שלשליש
 המחבר. בעיני יותר הרבה חשוב ומתוך-כך הספר, ענין ועצםהעקר
 אנטיוכוס גורת למן היהודים ימי דברי על סקירה הוא הראשון החלקתכן

 פלורוס וסיום הרומאי הנציב שעשה ולשד הרצח מעשי עדאפיפניס

 שממנו המרד, סבת המחבר בעיני שהיו המעשים - ירושליםליהודי
 מעביר הזה החלק הרומאים. עם האחרונה מלחמת-היהודיםהשתלשלה

 לחשבון תקצ"א אלפים ג משנת ארפה, היסטורית תקופה לפנינואפוא
 חבר באמת - )168( תקצ"ג או אמות-העולם( מנין קדם )170ישראל
 ג שנת עד - יחד וכרכם אלה שנים בשתי שהיו המעשים אתיוסיפוס
 ההיסטורי המבוא הזה, הראשון החלק סוף א"ה(. למנין 66 )היאתתכ"ו
 מתוך מתברר - בעצמו המחבר אותו שהבין -כפי מלחמת-היהודיםלפרשת

 דברי על מחדש דן שב4 היהודים", "קדמוניות הוא שלו,ספר-הספרים
 בבחינת זו היסטוריה לו היתה לא והפעם הנזכרת, בתקופה היהודיםימי
 בה הרחיב זה ומתוך לעצמה, כשהיא ענין כי-אם אחרת, לפרשהטפל
 בפרטות הדבוראת

 עם יוסיפוס חתם הזה הגדול הספר את כי יתרה~
 כתובים הם היהודים ימי דברי יתר כי והוסיף, פלורוס, גסיוסנציבות

 כי למדים, אנו מכאן מלחמת-היהודים. בענין שכתב הראשון ספרועל
 בספר מקומו שמחמת - היהודים= .מלחמת של הראשון החלק הואהמבוא,

 חובתו ידי יצא שלא הרגיש זמן ולאחר בקצרה, המחבר בו באזה

 אמצע עד מגיע - ב"קדמוניות" המעבת את ותקן במלואה ההיסטוריהכלפי
 ב. פרשה בסוף ארבעה-עשר בפרק וחותם השניהספר

 רהב מבוא להקדים הממבר ראה מה השאלה: מתעוררתיהנה
 ענין ובתור המדה מן גדול הוא אחריו שיבוא למה פתיחה שבתורכזה,

 המלחמה פרשת הספר, דברי לעקר כל-צרפו, מפרט אינו לעצמוהיסטורי
 אליה סמך אשר המאורעות כל שעם זו ברומאים, היהודים שלהאחרונה
 שנימז שבע של זמן פרק אלא הקיפה לא ומאחריה מלפניהיוסיפוס
 לרדת יוסיפוס שבקש היא, הזאת השאלה על והרגילה העקריתהתשובה
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מבואפ

 בכי הם נעוצים כי ומצא שרשיה אחרי וחקר המלחמה ספתלעמק
 התקוממות עם שהתחילה היהודים, של המיהדה ההיסטוריתההתפתחות
 שנרדם אחרי היהודים בקרב המדינית החרות חוש כשנעורהחשמונאים,

 היהודים ימי דברי כל מלכיות, שעבוד של ויותר שנה מאות ארבעבמשך
 יוסיפוס בעיני נחשבו  בכלל, ועד  האחרונה, המלהמה עד הבאיםבדורות
 השכיל כי מזה, יוצא ארכה. היסטורית בהשתלשלות הזה החושלגלוי
 הבית ימי בסוף דברי-ימי-היהודים בקרב פנימי מניע לו למצאהמחבר
 העבר ימי דברי של המיבנית להרצאה מתחת נכר הזה והמניעהשני,

 להתחלה המהפר את העירו ספות ועוד והמאחר. למקדם סדרעל-פי
 להחל רוצה שהוא - בפתימתו אותה שהזכיר האחת, כזו: אשררחוקה
 ישר המשך לתת לאמר, - החוזים דברי נחתמו אשר במקוםבדבריו
 ובין נחמיה בין אמנם בכתבי-הקדשי אשר ההיסטורית ההרצאה שיוקצר

 בערך. שנה וחמשים מאתים של היסטורי רוח חוצץ אפיפניסאנטיוכוס
 ישימון, כמעט ריק, היסטורי חלל אלא היה לא הזה הרוח הנהאך

 לא ואולי מאד, מעטים ציונים רק הקדמוניות בספר המהבר בושהכניס
 וסוגם האלה הציונים את "מלחמת-היהודים" ספר את בכתבו עודידע
 זו, היסטורית להתחלה המחבר מצא טעם עוד דניאל. במחזות החללאת

 שבין הראשון ההיסטורי המגע זמן גם בקרוב היה אנטיוכוס זמןכי
 רומא זקני עם המכבי יהודה שכרת הברית - הרומאים וביןהיהודים
 הברית חלול המחבר בה שראה היסטורית, לפרשה נאה פתיחההיתה
 לפרשת גאה הזאת ההתחלה ההיסטורי ערפה בבחינה גם  ואולםהזאת.

 ובטול- ירושלים חרבן היה אנטיוכוס מעשה גם  הרי  החרבן. ימידברי
 כאן בא המחבר משוממותם. במהרה והמקדש העיר וכהתנערו אלאהתמיד,
 חרבנות. שני שבין מסימת, היסטורית תקופה במשך עמו ימי דברי לנולספר

 הסר אחד מצד דיוק; ובלא בחפזון נכתב הזה הראשוןהחלק
 ספרי וגם ספרי-הקדש לכתיבתו. לו הראוים ספרים, הרבההמחבר
 על כנראה, פתב, מהם שהביא הדברים את ידו, תחת נמצאו לאהמכבים
 האלה. הכתובים לדברי בדבריו סתירות נמצאו זה ומפני - זכרונויסוד
 יסוד ושמש יוסיפוס בידי שנמצא ברור, יודעים אנו אחד בספררק

 המספרים האחרונים, בכרכיו איש-דמשק ניקולאוס ספר הוא - הזהלחלק
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 שמצא במקום האריך זה מפני הורדוס. ומלכות החשמונאים אחריתעל

 בספורים להסתפק התחיל - הזה המעין וכשדלל לפניו, ניקולאוסדברי
 בקצרה, כתב והלאה ארכילאוס מזמן דברי-ימי-עמו את וקלושים.בודדים
 את שהכירו זקנים ספורי יסוד עלכנראה,

 המאורעותי
 אגריפס במות

 והבאים פליכס הנציבים מעשי ואת בן-שש, נער המחבר היההראשון
 גם האריך לא ואף-על-פי-כן לבינה. הגיע כשכבר בעיניו ראהאחריו

 לעונת שהגיע עד להם עד-ראיה בבחינת שהיה המאורעות,בספורי
 למלחמה, שקדמו בדברים להאריך רצה לא כי-אם זאת, איןפלורוס,

 ואנו הספר. של השני החלק השבון על המבוא את עיד להרהיבשלא
 ועל הורדוס על הדברים את כל-כך לפרט ראה מה ושיאלים:עומדים

 אין מלחמת-היהודים לענין הרי שבחצרו, המגנים והמעשים הנכליםכל
 המריבות ולכל הלקדמוני ואיריקלס קפודקיה מלך ארכילאוסלמעשי
 דברים על לספר אהב יוסיפוס אבל כללש ערך בית-הורדוס נשישפין

 אצלו נבלעו התקופה ימי ודברי רב, תכן-עלילה נמצא שבהםכמו-אלה,
 של יסודית טעות היתה זאת המלוכה. בחצר שקרו הקטנים,במאורעות
 המושלים. ימי בדברי הימים דברי את להחליף אפשר כי שחשב,המחבר,
 תקופת ההיא, התקופה של הלך-הנפש מתוך מובנה הזאת הטעותאולם

 מושלי ועבדיהם הרומאים מושלי של והזדון והאבסולוטי העריץהשלטון
 חנפים ונמצאו כאלהים, את-עצמו ?ם מושל כשכל הקטנות,המדינות
 התיצבה ועל-ידי-זה באלהותו, להחזיק עליהם שקבלו הגון,במספר
 ההיסטוריה, במרכז מפלי-משיםאישיותו

 ולפיכך הזה, בחלק שנמצאו המגרעות את הכיר בעצמוהמחבר
 שנפלו השגיאות את תקן ושם היהודים", "קדמוניות בספר אותוכפל

 הזה החלק על-כן כלאחר-יד. בעקרה שנכתבה הזאת, ההיסטוריתבפרשה
 מהקדמוניות, היסטורי,  מקור בתור  הרבה,  בופל היהודים" "מלבמתשל

 שלא רפים בספרים והשתמש לשמם, הדברים את המחבר כתב שםכי
 בזמן חוקרים נמצאו ואף-על-פי-כן הראשונה. כתיבתן לעת ידו תחתהיו

 ובאים היהודים" "מלחמת לספרו משפט-הבכורה את הנותניםהחדש,
 שלמה, שיטה עליהן ומקימים רחוקותבהשערות

 עצמה, המלחמה ימי דברי פרשת הוא הספר של והעקרי השניהחלק

www.daat.ac.il    אתר דעת



 א 1 במ"ך

 הוסיף ולבסוף האחרונים, מבצרי-היהודים כבוש עד המרד צמיחתמראשית
 המלחמה תוצאות בתור הצפונית באפריקה שהתחוללו מעשים עודהמחבר

 על-דבר פרשיות המהבר ערבב המלחמה מאורעות הרצאת בתוךלאחר-זמן.
 מלחמות- על אחדות פרשיית כמו בכלל, בעולם אז שקרו חשובים,מאורעות
 הגליים מרידות על-דבר אחרות ופרשיות אספסינוס, נצחון על ברומי,האחים

 הכספי והים השחור הים שבין מהערבה השינים עלית על וכמו-כןוהגרמנים,
 שהיו המעשים על וגם הסמוכות, והארצות ארמיניה עמי עםומלחמתם

 האיה הפרקים כל קומהי; מלך אנטיוכוס ובין בסוריה הרומאי הנציבבין
 צער את קצת להפיג במחשבה באו ואולי העקרית, לפרשה פרפראותהם

 גם נמצאו המלחמה על ההרצאה בתוך הפרענות. מגלת אתהקוראים
 לידיעת מאד חשובות הלכות - הרומאים צבא הליכות על-דברפרקים

 וטופוגרפיים; גיאוגרפיים לתאורים מיחדות פרשיות הקלסית-וגםהארכיאולוגיה
 בהרבה יוסיפוס של דבריו צדקת את הוכיחו האחרונים בדורותוהחפירות
 ספק. בהם הטילו הקודמים שהחוקריםפרטים,

 הוא: ביותר, המתקן בכתב-היד הרשום הספר, של המפרטהשם
 עם היהודית( המלחמה )ברק: היהודים מלחמתתולדת
 004",ש)1, ביונית:הרומאים,

~pbG 
 בעצמו המחבר IaTopia/. %06י8%ט0ד סס"6~%0

 י"א(: פרק סוף כ, ספר היהודים", "קדמוניות )בספרו הזה החבור אתצין
 היהודית( המלחמה )על היהודים מלחמת על שכתביהספרים
 אחרים, מקצרים בכנרים גם ה,טתמוט אולם ~tilsp 05ז Iou8ar~oE'00"(ג0ן

 ביונית: היהודים", עניני( )או: "דברי זה: לספרו קרא אטרוייזם
'lou8aiy.&מעקזי ספור או 1(, ק פרק גן ג פרק י"ג, ספר )קדמוניות 
 בפי  ווודוי שסם ט(. ה, י"ג, )קדמוניות, ייי81ט0ו' %[""קזבק%היהודים
 ברומית היהודים, מלחמת הוא הדורות בכל הספר וקיראיהחוקרים
Judalcum.Bellun) ובהזכירו ספרים, לשבעה הזה החבור את חלק יוסיפוס 

 את גם לפרקים צין המאחרים בחבוריו היהודים" "מלחמת רבדיאת
 לפרשיות, והפרקים לפרקים, השונים הספרים חלקוז אולם הספר.מספר
 שעסקו מאחרים, בעלי-אספות מידי כי-אם יצאה, המהבר מידי לאכנראה,
 ידיעתו ואת הספר קריאת את להקל כדי ונעשתה המאחרים, בדורותבספר
 מן ספר כל בראש נמצא נדפסות ובהוצאות כתבי-יד בקצת הרבים.על
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 הדברים של קצר תכן היהודים"( מ"קדמוניות גם )וכמו-כן הזההחבור
 והוא Epitome) או Perioche היוני בשם ברומית שנקרא )מה בוהמספרים

 הסעיפים מספר סעיף. כל בראש סדורי מסיר סמן עם לסעיפיםנחלק
 כי מזה, להוציא יש ואולי הספר, פרקי ממספר גדול הוא התכןשל

 ולפרשיות לפרקים הספר של הנהוגה החקקה את לפניו מצא לא התכןמחבר
 חלקתו. נתקבלה שלא אלא יותר, קצרים לפרקים אחרת חקקה לוועשה

 במהדורה - היוני במקורו "מלחמת-היהודים' ספר של הישנהבהוצאה
 וגם אברטסיר(, הוצאת גם )ועל-פיה הורק?ץ מהדורת שלה,המתקנה
 לפרקים המקטלה החקקה נמצאה 1865( )פריו, דינדורף שלבהוצאה

 זאת לעמת וספר. ספר כל בראש הנזכר התכן עמה ויחדולפרשיות,
 את ם י ד ו ה י ת-ה מ ה ל מ ספר של המדעית בהוצאתו ה ן י ןהשמיט
 ה"קדמוניות=, בהוצאת עשה שלא מה ספר, כל בראש הנמצא הקצר,התכן
 ספר כל בראש הכולל הקצר התכן מלבד הזה. התכן את השאירששם
 על-דבר ופרק פרק כל בראש קצרות רשימות סורקמפ בהוצאתנמצאו
 כל שעל הרשימות גם ספר, כל של הקצר התכן גם בו. המספרהענין
 בהתלמתה ביותר דקדקו שלא מאחרים, בעלי-אספות על-ידי נעשופרק

 בפרק. או בספר המלפר יענין הרשימה שלהמדיקת
 הזה, היום עד הנהוגה ולפרשיות, לפרקים הספרים חקקתמלבד

 הפסוקים סדר לפסוקים. ספר כל שי חדשה חלקה ניזה הוצאתהכניסה
 או הפרק עם נפסקים אינם הסדוריים והמספרים הספר, ארך לכלנמשך

 במראה-מקומות להשתמש החדשים החוקרים רב נהגו זה מפניהפרשה.

 הכפול הציון מן ולהפטר בלבד, והפסוק הספר בציון רק יוסיפוסספרי
 הקורא יוכל על-נקלה ולא ערבוביה, צמחה ועל-ידי-זה והפרשה, הפרקשל

 ונבר. ניזה הוצאת מלבד יוסיפוס ספרי של אחרת במהדורה הדבר אתלמצא
 הראשונים. בדורות עוד הקוראים על התחבב "מלחמת-היהודים"ספר
 נכרתה וכאשר בדבריון להשתמש הרבו הכנסיה אבות הנוצריםהסופרים
 לספר גואל קם מערב-אירופה, ארצות משכילי מפי היונית הלשוןידיעת
 התפשט הזה בתרגום רומית. אותו ותרגם איש-אקויליה רויינוס ושמוהזה
 בימי- המערב בארצות היהודים חכמי בפי וגם אירופו;, ארצות בכלהספר
 אלמוני רומי סופר עשה מקדם עוד לרומיים". "יוסיפון בשם נקראהבינים
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 )הוא ל"הגטפ5ס" בטעות יחסו הזה הקצור ואת - הזה הספר מן קצוראחד
 המאה בראשית גם ואולי - השנית במאה דברי-ימי-היהודים על שכתבסופר

 הכנסיה אבות בספרי הובאו דבריו ומקצת ימות-העולם, למנין -השלישית
 תרגם וממנו עממי לספר נעשה סגספוס ספר אבדו(. ושאריתםהנוצרית,

 דבריו. את ערבית( במהדורה גם )שנמצא העברי .יוסיפון" מחברגם
 הששי והחלק קדום, סורי תרגום עוד נמצא הרומי התרגוםמלבד

 העיר וחרבן בית-המקדש חרבן מעשה עצם על המספר הספר,של
 התרגום את הכולל עתיק, כתב-יד בסוף זה בתרגומו נשוייר עודהעליונה,

 מן לא כי המשערים, חוקרים ויש )הפשיטתא(. לכתבי-הקדשהסורי
 הספר, של הראשונה 'הנוסחה מן כי-אם הזה, התרגום נעשה היוניהמקור

 ארמית(. או )עברית בלשון-עמו יוסיפוסשכתב
  ובקצורים. כצורתו שונות, אירופה ללשונות פעמים הרבה מרגםהספר
 במאת-השנים נעשו לרוח-הזמן נאותים זאת עם ויחד מדיקיםתרגומים
 ארבעה שנה שבעים במשך לאור יצאו האשכנזית בלשוןהאחרונה.
 ק?49טץ, של השלישי 1~ררר, של השני פרט, של האחדתרגומים,

 הנוצרי לישו ספרו את שהקדיש קוהוש, הקתולי הכמר שלהרביעי
 - בפולנית סימלי של חדש תרגום נמצא הרוסית בלשון הבתולה.ולירים

 וכו/ ריקק של - בצרפתית נ:מ5:בסקי,של

 לראותו השתוקק בשעתו מוילנה אליהו רבי הגאון אשר הזה,הספר
 העברית בלשון גם לאור יצא יוסיפוס, ספרי יתר עם יחד עבריתמתרגם

 גם תרכ"ב, וילנה, הוצאות: )בשתי שולמן קלמן הידוע המליץעל-ידי
 אביר בידי יפת בלשון "הכתוב הזה הספר את תרגם הואהרמ"ד(.
 סרט, של מיסודו האשכנזי התרגום מן - מתתיהו" בן יוסףהמליצים

 המקורי, ריחו בו נמר שכבר שני, מכלי הספר את שלקח זהומלבד

  ולא  הענין" "כפי אותם ותרגם האשכנזי, המתרגם בדברי גם דקדקלא

 כסה הספר של והשוטפת הפשוטה הלשון ועל הדברים, לסוף ירדתמיד

 ונפוחה קלה שהיא לו, השחדה הכתיבה כדרך ושברי-פסוקים, מליצותבהמון
 המליציות וההפרזות הגוזמאות עם עליה, מתוח חן של חוט ולפרקיםכאחת,
 ספר של מליצית מהדורה אלא אינו שולמן של היהודים" ומלחמות ספרשלו.

 בספר. המובר הענין על לאפילה המליצה שתים ולא פעם ולאיוסיפוס,
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 שאלות לשני עמדי הקני, ממקורו הזה הספר את לתרגםבגשתי

 מדיק .תרגום לתת היה ברצוני מרבה. יגיעת-מוח גרם שפתרונןחמורות,
 שתרגמו ימי-הבינים, מתרגמי כדרך לא כמובן, אך, האפשרות, מדתכפי
 לדרכי לבם שמו ולא העברית בלשון במלה מלה כמעט הספריםאת

 בניני- בחזק-יד אליה הכניסו רק לה, המיחדים ולאפני-השמושהלשון
 מעין תרגום דרך עבור-צורה. על-ידי פניה את ושחתו נכריםמשפטים

 זרה היא היונית הלשון והנה סובלתו. שבזמננו היפה הנפש איןזה
 ילידת היא כי בכללן, העברית וללשון השמיות, ללשונות מולדתהמעצם
 ובדרך נשמתו; ובתכן חייו בדרכי ממנו ושונה השמי מהגזע רחוקגזע

 מלשונות יותר עוד התרחקה היונים העמים של בתנאי-החייםהתפתחותה

 היונים שי הנשמה עולם כולל הנה - הלשון לחמר שנוגע מההמזרח.
 בטוי להם ומצאו המןחדים חייה מתפן שנבעו ומשגים מצפריםהמון
 והנוהות החדשות אירופה בלשונות מדיק תרגום להן שאין במליםבלשון

 המקבלת, בספרות והחתומה העתיקה העברית בלשון וכל-שכןלחדושים,

 הייתי הנזכרות, היוניות המלים תמורת עבריות מלים לחדש באתיוקלו
 קלסי שהוד יוסיפוס, בספר שלנו, הספרותית הלשון את לסרס?כרח
 מבטאים המון כוללת הספרותית הקנית הלשון זאת מלבד - עליו.חופף

 מעין ומבטאים הסופר, של ובדורו בעבר היונים חיי מעמקהנובעים
 במקורם, היונים החיים את והכיר יוני חנוך שקבל למי רק מובניםאלה

 לא קורא שום כי כצורתם, אחרת לשון אל אותם להריק יאותולא

 מלנעבדת הספרותית היונית הלשון הנה - הלשון לבנין ובנוגעיבינם.

 לסלסל שאהבו הקודמים, האטיים הסופרים של והמליצה הכתיבהלכילי

 להשתמש אתונה, בשוקי העם אל הפונים נואמי-הצבור כדרךבדבורם
 ואין העברית, בלשון דוגמתם נמצאה שלא ומסבכים, ארעיםבמשפטים

 בחרו וכמו-כן השמיות. הלשונות שי המןחד להגיון כלל מסגליםהם

 הנקרא הוא נסתר", ב"לשון הדבור דרכי את בפעם כפעם להםהסופרים

 מעה דבור כל ולא obli~ua) ,(Oratio טי?ה" "הדבור בשם המדקדקיםבפי
 האלה והסגנון הלשון תכונות כל ממנו. נוחה העבריין הלשוןרוח

 הי~נית הספרות ידיעת את לו שסגל יוסיפוס, של הכתיבה באפןנמצאו
 - המןחדות, ודרכי-בטויה היינית הנשמה את הספרות ומן החיים מןוהכיר
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 א ו במןח

 האלה המעצורים על לעברית. הספר מתרגם בדרך קשים מעצוריםוהן
 הענינים, "כן מצד מכשולים עוד נוספו ואפני-שמושה הלשוןמצד

 המדיקים, תאורי-המלחמה כמו העברית, הספרות לאוצר זריםשמקצתם
 שונים. במקומות והטופוגרפיים הגיאוגרפיים התאיריםואפילו

 רציתי אחד מצד דברים. שני חובת ידי לצאנו השתדלתיוהנה
 התכן את למסור לאמר, כחותי, מדת כפי מדיק תרגום כאןלמסור
 בשני לקיק היה שאי-אפשר ובמקום כאחד, יוסיפוס דברי שלוהצורה
 לא השני הצד מן הענין. במסירת לכל-הפחות לדיק בקשתיאלה,

 וצל-בן  העברית, ללשון הנזקק הזה, הספר מקורא דעתי אוזהסחתי
 על-נקלה. להבינם יובל  שלא שמוש-הלשון,  ומדרבי  ממבטאיםהתרתקתי
 בה שכתב התקופה את בקריב עיני לנגד שמתי הלשון לחמרבנוגע

 וניבים מלים רק הספר אל והכנסתי המשנה, ראשית תקופת -יוסיפוס
wipn'-או ימי-הקינים לשון מאוצר ולא המשנה, לשון ומאוצרמכתבי 

 נטית-הפעלים בדרכי מועטים(. יוצאים-מן-הכלל )מלבד מחדשותמלים

 כתיבת בשעת זמנן עבר שכבר כתבי-הקרש, נטית מצורותהתרחקתי
 רבים במקומות כי אף כלל, המהפך" ב"וו השתמשתי לא ועל-כןהספר,

 דרך לי בחרתי בשמוש-הלשון הזה. הדבר לרגלי קשי לעצמיגרמתי
 מופתים המחקה סופר אחד מצד הוא שיוסיפוס לבי, אל בשימימוחדה:

 (o:v?q%) הכללי הדבור מדרכי משפע השני הצד ומן קלסיים,ספרותיים

 ובמקצת כתבי-הקרש, של בשמוש-הלשון במקצת השתמשתי זמנו,של

 קלסי, דפוס לתוך זה את לכבש שהשתדלתי אלא המשנה, שלבשמוש-הלשון
 מבנין- גם - האפשרות במדת - הדעת את הסחתי לא זאת עםויחד

 כפעם הכרחתי ועל-כן הקטה". "הדבור לרבות - יוסיפוס שלהמשפטים
 כשמוש שלא אחרים, משפטים בהם לשלב וגם במשפטים להאריךבפעם

 את לקרב כונתי מקום בכל אולם גם-יחד; והמשנה המקראלשון
 צרופי-משפטים ממיני התרחקתי ועל-כן הקורא, הבנת אלהדברים
 לדרישות לשאת-פנים הכרחתי לפרקים זו. הבנה על להאפילהעלולים
 העברית, אל כצורתן להעניק שנתנו הקניות, המליצות את העברית,-המליצה

 מן וגם העברית הלשון מרוח הרחוקות המליצות את אולם שניתי,לא
 בעיני שנראו עבריות, במליצות ושם פה החלפתי העבריתהנשמה

www.daat.ac.il    אתר דעת



וט א 1 במ

 הדבר רשם את לחזק המחבר שבקש במקומות צדו מכל אליהןמתאימות

 הנובעת דרך-החזוק לי מצארי לבדו, לו המיחדים היוני, הבטויבאמצעי
 "באיבה ובששון", "בשמחה המלה: כפל )למשל, העברית הלשוןמנשמת
 את לשמור צרך ראיתי אשר ויש וכדומה(. זדון", "באכזריותונקמה",
 להשלים כדי אחדות, מלים בחצאי-רפוע עליו והוספתי היוני הבטויצורת
 בחצאי- אחרת במלה אותו שהספרתי או העברית, בלשון המובןאת

 את להביא השתדלתי פנים לשני נשמע המובן אשר במקומותעגול.

 בחלוף התלוים לשנויי-המובן לב שמתי וגם הפרוש, של הנוסחותשתי
 הבאתי ועל-הרב המדעית, ניזה הוצאת את לי לקחתי ליסודהגרסאות.

 או בחצאי-עגול האחרת הנוסחה על והראיתי בפנים שלו הנוסחהאון
 הנוסחה את בפנים השארתי תמיד לא אולם הגליון. שבשוליבהערה

 מכתב-יד שלו הנוסחה את הזה החוקר ~עתיק לא כי בדעתי, ניזה,של
 סברת כפי מקום בכל אותה והעמיד כתבי-יד מכמה אותה לקט רקאחד,
 הנוסחה את בפנים לפרקים שירתי ועל-כן עליה, החולקים שרפועצמו,

 בתרגום סיוע לה כשמצאתי ביחוד דינדורף, ושל הורקמפ שלהעתיקה,

 הששית במאה )עזר לרופינוס המיתם הוא לעיל, כבר שנזכר העתיק,הרומי
 מלחסים יש כי והעיר רופינוס, מעשה הוא אם בסרור, קסיודורוס ידעיא

 של שהורסה בעיני, כשהברר או להירונימוס(, או לאמברוסיוסאותו
 טעות. אלא אינה - ביותר המשפחים בכתבי-היד נמצאה גם ואם -ניזה
 דינדורף 1785(, )ליפסיה, ה1רקמפ-אפרטהיר בהוצאת היוני המקורמלבד
 התרגום עבודת כל במשך לעיני היה 1895( )ברלין, וניזה 1865()פריו,
 בלשונות שונים בתרגומים השתמשתי ומלבד-זאת הנזכר, הרומי התרגוםגם

 לענין יותר קרובים מבטאים לי לבקש שהשתדלתי אלא החדשות,אירופה
 לקהל משן הזה התרגום בעקרו השונים. בתרגומים משמצאתיהספר
 העברים, החוקרים גם כי אני, מקוה אולם העברים, הקוראים שלהלחב
 הלשון את היודעים וגם חפץ, בו ימצאו היונית, ללשון נזקקיםשאינם
 המקור. בדברי קריאתם מדי הדחק בשעת בעזרתו להשתמש יוכלוהיונית

 לפרקים המקבלת היהודים", "מלחמת ספרי בחלקתנזהרתי
 כל שבראש למעלה( )הנזכר הקצר התכן את השמטתי אולםולפרשיות,

 שעל- ברשימות קדשה נהגתי לעמת-זאת מוריד. ולא מעלה אינו כיספר,
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 א 1 בממ

 הרומי, בתרגום וגם הילני בנוסח גם בעלי-האספות שהכניסו הפרקים,גבי
 החלפתי ולא - בהוצאותיהם, ונבר וניזה דינדורף אותן השמיטו כיאף
 מן רבים כמעשה התכן, אל יותר ומתאימות חדשות ברשימותאותן

 הפרקים, בראשי קטנות באותיות אותן נתתי רק החדשים,המתרגמים

 היא שאת החלקה כי האחת, סבות: משתי הכנסתי, יא הפסוקים סמניאת
 שהיא ויש העברי, בתרגום וכמה כמה אחת ועל - היוני במקורמלאכותית
 הסמנים, ברבוי הקורא את לבלבל שלא כדי והשנית, המשפטים; אתמנתקת

 האלה. לסמנים לב שמו לא קוהוט( )מלבד החדשים המתרגמים רבואמנם
 ומלחמת- כספר רוי-הגונים וענינים משוב תכן מלא עתיקספר
 מאד נחוצות שנראו ההערות, את מקומות. בכמה לבאורים זקוקהיהודים"
 לקלקל שלא כדי מאד, בהן קמצתי אולם הגליון. בשולי נתתיבעיני,
 או3 גם המדה. מן יותר אותו להאריך שלא וגם שלמות-הספר רעםאת

 רק היתה קונתי יכלתה כפי וצמצמתי קמצתי הספר שבסוףההערות
 על ולהראות בהן, הקורא ירוץ לא אשר הסתומות, הפרשיות אתלבאר

 בשאר שכתב דבריו את סותרים שדבריו במקום יוסיפוס שבדבריהספק
 הקורא, את להזהיר כדי אחרים, סופרים לדברי מתנגדים אוספריו,

 באורי את החטופה. המחבר ממשנת פסוקה הלכה ללמוד יבואשלא
 בעיני, חשובים שנראו שונים, ענינים ועוד והמקומות האנשים שלהשמות

 ולפיכך הקורא, יתועלת א"ב על-פי העריכה הספר, שבסוף ברשימהשמתי
 השתדלתי בכלל סתם. "מראה-מקום" של התחום את זו ברשימהעברתי
 נפש. יכי השוה לדבר שיהי כדי הספר, של בטפילהמעיט

** 

 אסדה ואבל צער ברגש להזכיר עלי אלה, דברי את אקלהבטרם
 ובספרותנו, בדורנו המועטים מבני-עליה אחד של נשמתו את חוזרת,שאינה
 י, ק ס צב ט י ד בר ף ס ו י כה י מ ד"ר פיויוט, יוסיפוס של הגדול המעריץהוא

 - גריון( )בן "בן-גוריון" לעצמו קרא הזה הספר למחבר חבתושמרצ
 טרם חייו, לימי האחרונה בשנה כי - היהודים, במסורת יוסיפום שםעל

 הוא הספר; תרגום בעבודת ידי את חזק בעונתה, שלא שמשישקעה
 המגמר על יחד אתי וברך בכתב-יד זה תרגומי את שקרא הראשון,היה
 לו טובה להחזיק עלי נגזר לא אולם  לבית-עולמו. ?כתו קדם קלהשעה
 זכרי יהי -בחייו

 להיי-עולמן
 ם. ג ר ת מה

 חרפ-ג.שבט
דעת

 ורוח יהדות לימודיאתר
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