
תצז ובאוריםהירות

 על לנפוי בלבו אמץ די מצא יא חוא האחרוק ברגע הנתונה השגועה את חילבזה
 עוים, למאסר ונדון -- יאיר בן אלעזר כמעשהחרבו

 ירושליפ, נכבשה פעמים כמה בדצרו בקצרה(. ירושלים )תיידות עשיריפרק
 נבוכדנאצר כבוש ואת י"ג( י"ר, ב, )מלכים ישראל מיד יהואש כבוש את המחברשכח

 נגד א; י"ב, )קדמוניות, מצרים מלך הראשון תלמי כבוש ואת י"ג( כ-ר, )שם,הראשון
 מיכי- כי לפגיו, מדרש המחבר מצא אפ לדעת -אין ועוד. ב"ב( מרשה סוף א,אפיון,
 ושבע ושבעים מאות ארבע המספר עצמו. דעת על הדבר את חדש או הכהנה*(, של_שים או alv~) tnpl~pn ירושלים בשם שלם העיר נקראה וע5-ידו ירושלים, בונה היהצדק
 וחרבן הקודם, למספר בהתאם ראשון, בית חרבן עד דוד כבוש מזמן חדשים וששהשנה
 העיר את ווי כבש כי מראה, לבנינה, חדשים וששה שנה תם-ח איף אחרי היההעיר
 שנה וקע"ז -איתים אתר-כך הבאים המגינים משני אוים לבנינה, שנה וכ"א מאותבתשע
 כבוש ובין העיר בנין בין עברו כי יוצא, דוד, יכבוש שנה וקע"ט אלף שהן העיר,לגנין
 המספרים אחד יתקן שצריך ראיה, מכאן שנה. וצנח מאות תשע יוסימוס, דעת עידוד,
 וששה שנה ושבנים מאות ארבע ינתוב -ובמקומו חדשים וששה שנה תע-ז המספרוזהו

 ה, ה, י, ב"קדמוניות", ראשון בית זמן את המחבר בו שמדד המנין זהו )אמנםחדשים
 הראשון, הבית שנות ת"כ מזה נגרע ואם בבית-המקדש(. ירושלים את שם ערבבוכנראה
 בנין קדם שגה נ ירושלים את דוד כבש כי יוצא, ח, ד, למעלה, המחבר חשבוןעל-8*
 לארך הראשונות שימה שנות עשר עם דוד מלכות כי את המחגר שחשב לאמר,המקדש,
 רק כי כתוב, ו, ה, ב, בשמואל אשר בעוד המקדש, בגין גמר עד ירושיים מבניןהזמן
 החרבן ובין הראשון החרבן בין - מובנה. גז טעות אמנם גירושלים. דוד מלך שנהי"ג
 שנה תס"ח אלף פחות שנה וקע"ז אלפים כאן, המחבר של חשבונו יפי עברו,השני
 הגלות שנות שבעים מזה נגרע ואם חדשים, וששה שנה תש"ח הינו, חדשים,רפשה

 יום וס"ה שנה חצי פחות וזהו חדשים, וששה שנה תרל-ח לנו ישארו -הראשונה
 כל כי מובן, - קלה. טעות בזה יש כן, אם - ח ד, השני-ימעלה, הבית ימישמטפר

 בהם ימצאו לא ההיסטוריה וחוקרי המחבר, שי חזקתו עי איא אינם האלההחשבונות
חפץ.

 שביעיספר
 ירושלים כבושאחרי

 ( )75( 73 ,ד )תתי'הן-70 תתיק ת",י_,י י שא)סי,

 עכשו שמשו המגדלים עם המערב חישת א. ט, י, ימעלה, עפי א. ראשון.פרק
 ה, למעלה, )ערן הזה היום עד נתקימו האלה המגדלים מן שנים הרומאי. לצבאמקום-משכן

 האשורים". "מחנה כנראה, כאן, הריחו טיטוס של הראשון מקום-תחנותו ב. - שם(. ובהערה גד,
 פיליפוס, וצל בקיסריה המלר אגריפס היה אם מוכית, איש חמחבר א. שני.פרק

 לטרף או אחיהם לחרב היהודים השבוים את ומגר נצחונו חגי את טיטוס וםכשחגג
 רעות.לחיות

 גיורא. בן שמעון שי הפרענות על נקמתו רגשות את כבש לא המחצף ב. -
 לאדש ב"ה היה טיטוס אחי דומיטינום הולדת 'ים א.  וויירולפרק

 מלבי -- התל"א. שנת חשון בראשית כנראה, -- א( דומיטינוס, חיי )טויטונטס:אוקטובר
 ירושליט חרבן ואחרי א( פ""ק פ"ב, א. פרק ז, ספר ה מרק ד. ט, פרק ה)ספר



 היהודים מלחמתתוידותתצוח
ציצגשצ2===פ

 טיטוס ערך רעות היות צם וההאבקות גידיאטורים( )משחקי בעלי-הרבות התגוששותשעשוצי
 האינקויזיציה של חאוטו-די-פה מעין - היהודים שבויי בהם שנשרפו שעשועי-אש,עוד

מאד.ועצום רב הוא - מאות והמש אלפים - האלה במשחקים הנחרגים מספרהמאחרה.
כסלו תחלת או חשון סוף נובמבר, י"ג לביום אביו הולדת יום את טיטוס הגגבבארות
 r(W ג,)י"ב, ב*קדמוניות" המחבר דברי לפי ג. - שעשועי-דם. הפעם יוד וערךתתי"א(

סמוך שיסד אנטיוכיה, בעיר ליהודים אזרחים משפט )ניקטור( הראשון סיליקוס כברנתן
 לכומר בהרבה דמה כאן הנזכר אנטיוכוס -- איה. מנק לפני 500 ת-ס.-- גלשנת
 חיהודים קחית רא'ש בן הוא גם שהיה אלכסנדרוס, יוליוס טיברלסשנק

 אנטעכוס חמיך במעשה וקנא דמו את להפקיר באביו שקר שענה מביש, בן חיההוא )באלכסנדריה"
 - דתם, על לעבור היד בחזקת היחודים את יהכריח ובקש נקרא( שמו ושעלאמיפנס
 בראשית שקרה במינו, מיחד מעשה זהו השבת. יום את יחלל עליהם ידו קשתהוביחוד
 אס מצאה הזאת הצרה ך. - )67/86(. תתכ-ז שנת בחרף הארץ על אספסיגוסעיזת

 תת"ל-70. בשנת ירושיים על המיחמה בזמן בנראה,היהודים,
 דברי בין סתירות יש בטשה( ליושבי הגרמנים מרד בספור ב. רביעי.פרק

 דונ,יטינוס, מעשי את להאדיר חמחבר חשתד5 ביחוד הרומיים. הסופרים דברי וביןהמחבר
 nee ד, )היסט. טציטוס דברי יפי יסוד. כי חסרות ותשבחות חנף דברי 5שמוצ אוהבשהיה
 להתקשר צריאליס המנצח את לפתות בקש רק גבורה, מעשה שום דומיטינוס עשה לאכו'(
 נסע א(, דומיטיגוס, )חיי סויטוניוס דברי יפי ואחיו. אספסינוס אביו על יחדעמו

 בגבורים תחלה שם לו לקנות כדי אביו, אוהבי עצת למיות וגרמניה גליה אלוומיטינוס
 עד והגיעו המזרחית, אירופה בערבות ישבו ם י ט מ ר ס ה ג. - ירושלים(. ע5 )הצרכאחיו
 אותה. ובזזו הרומאיםנהית עי - מלחמות בכמה טרודים הרומאים שחיו בשעה - עכשו דין הם דנוביוס,הנכר

  הטבע-, ושתולדות החמי פליניוט גם ספר השבת נהר עי א. המיסטי.מרק
 ושוטף נעלם הוא בשבוע ימים וששה ה, ד 1 ח י בארץ הנהר נמצא דבריו ולפי י'ח.י-א,
 יזורק נהפך ישראל שבאגדת סמבטיון, גהר עי-דבר הידועה האגדה יסוד זהו השבת.ביום
 וכלומר: חשבת ביום ונח השבוע ימות בכל אבנים( מלא זה ומפני יבש )הכונה:אבנים
 כדי היהודים ע5 טיטוס בנצחון השתמשו באנטיוכיה אשר היונים ב. - במנוחה(.שוטף
 ביהודי להנקם רוצה אינו כי הפעם, הראה טיטוס אולם בקרבסן אשר מהיהודיםיהפטר
 בתאור נמרצה.--ה. תשובה אנטיוניה בני את וענה בארץ-ישראל אשר "Dn~fi מרד עלהגויה

 הומירוס, בשירת אכילס מגן של הקשוטים מתאורי הרבה יש הנצחון תהלוכת שלהאפי
 על גם נמצאו ומסר-התורה השיחן בסגנונה. והשתמש האי5ידה את המחבר הכירוכנראה
 אייהם הפסך הכגיס שכנראה אלא היום, עד שנשארה ברימי, טיטוס שי הנצחוןקשת

 71 שנת בראשית - תת5-א ג בחרף היה הזה הנצחון חג בהם. היו ש5א וקשוטיםשנויים

 95 - תתל"ה בשנת היה ,Irene) )81ק השיום לאיילת המקדש בנין ז. - א"ה.ימגין

 את המחבר שכהב ראיה, ומכאן ז(, ס-ו, רומא, ימי דברי קסיוס, )דיון - ע"הימנין
 במהדורהספרו

 היונית.
 יפיטר מקדש את אספסיגוס חדש זאת מלבד - הזאת. השנה קדם לא

 בזמג". שיא הזה המעשה את הכניס )המחבר ברומי מדהמת-האחים בשעת שחרבהקפיטוליני,
 )רא ם 1 נ י י ט י 1 ם י י ח י י צ א. יריי(. ויער מכור )כבוש ששיפרק

 ב(, ב, לעיי, )היזכר רופוס טרנטיוס אהדי בארץ-ישראל הצבא ראש גרסאות(, עוד וישוטילנוס
 יהודה, בארץ לנציב וגם העשירי הלגיון למפקד נמנה הוא כי לחשוב, צריר קדם. הפרלא
 ד, 5-בן ז, ג, יעיד, )צען החמישי היגיון מפקד קדם שהיה צראייס, זהו כי חושבים,ויש

 פ י 5 ש 1 ר י ן ב ר ח י ר ח ןא א( ו, פ' א-ז. ה, פ' ג-ג. ד, פ' ב-ד. ג, פרק ז,)ספר



תצט ובאורים"ערות

 -- גסוס יוציליס חדש, נציב במקומו בא תתל"א--71 בשנת כנראה, ג4 ד, ה ב, ו, טןפ,
 הורדוס על-ידי נבנו מבצרים שני והנה Werodeiony). ן 1 די ר ו ה המבצר את הכניעהוא

 אחריו הרודפים היהודים מידי הורדוס נצל שלפנים במקום האחד הורדיה במםונקראו
 ט(, ל"4 )א, הורדוס נקבר ושם י( כ-א, חז י"ג, א, )למעלה, אגטיגנוס מסגיבברחו
 המצודה הוא ובלי-ספק יתקוץ, מצפון הוא הרי מירושלים, ריס ששים רחוק שהואומכיון

 ה(. ט, ד, )ימעלה, לכבשה יכוי לא גיורא בן ושמעון האדומים בידי שנמצאההירודיון,
 הגבעה במרום נמצא חחוקרים דעת לפי מצודה. בשם ונקרא למדי קטן היה הזההמבצר
 המגדיים שרידי עוד נשארו ושם תקוע, הכפר נקרבת פרידס, *י ג'בי צכשוהנקראה
 390(. עי ג, הוצאה ב, חלק הגדול, בספרו שירר, עין - י. כ"א, )א, המחבר שהזכירהעגלים

 בהריפ חירדן?(, בעבר קאו אדום . ארץ בדרום נמצא הורדיון בשם שנקרא השניהמבצי
 אספסינוס בפגי ששגב המבצר כי בצדק, חשב שירר נודע. לא ומקומו ערב, לגגולהסמוכים
 האביב בראשית או 71, - תתל"א )בשנת גסוס לפני בשלום עכשו ונכנע ט( ט, ד,)יתעלה,

 בטעות(, )כנראה, חשב טומסן אולם תקוע. בקרנת ראשונה, הנזכר המבצר הואתתל*ב-12(
 העיר גם היתה הורדיון המצודה 2(. טמן 55, עמוד ~Loc) (saneta הדרומי המבצרשזהו

 - יעד(. ה, הטבע, תולדות פייניוס, גם ה. ג, ג, )ימעלה, שביהודה מיחד בפיךהראשה
 והזפר מכיר, גם מכור, או מכיר נכון: יותר או עי-הרב(, שמנקדים וכפי ר 1 ג מחמבצר
 )ארץ ערב שבגבול בהרים ייהודים, אשר עבר-הירדן בדרום נמצא אחדות, פעמיםפטר

 אלעזר רבי "אמר ח(: ק יתמיד, במשנה גם הזיר המקום א(. ה, י"ח, קדמוניות, עיןהנבטיים.
 גרסה נמצאה ע"ב, ל, תמיד, שבבבלי )בפונה מכוויי בהר לאבא היו עזים דגלאיבן

 ר מ כ מ או ר י י כ ובשם ר( מ כ מ בהרי ע"ב: י*ט, יובא, ובבבלי המכוור", *בערימשישח:
 נקראה ירושלמי( בתרגום גם )וכן התורה עי יונתן בתרגום - ב. הינה, ראשבתוספתא
 ואין ל-ב(, כ-א, שם )מבגר. מכנר או י-ה( 4 או ל"ב, במדבר, )מכה. מכור בשם?ץור
 ברומית סשק4"ם4%%נ, גרסה גם ונמצאה ~aaXatpob נקראה ביונית כנראה. מדיק,זה

 לפי בהערה(. 638 עמוד ג, חלק שירר, )עין Maha~Nn גרסה נמצאה גם*ט,0חא0חא,
 יהורה ארץ של השני המבצר הוא *מכירוס ע"ב(: ט"ז, ה, הטבע, )תולדות פליניוסדברי

 בפי עכשו הנקרא המקום זה כי ברבם, הסכימו החרשים החוקרים ירושלים-. אחרי)בחשיבותו(
 בדרום(, ארנון, נחי )הוא מוג'ב אי ודי ובין )בצפון( מעין זרקא ודי נהר בין מכור,הערבים
 ששים מדרך הים אל יותר קרוב )שהוא הזה למקום מתאימים המחבר דברי כל יאאולם
 במקרא שהזכר )הר-עטרות, עטרוס ג'בל הנקרא בהר הזה המקום את מבקשים יישריסק
 המלך הוא אלכסנררוס ב. - הראשון. ימקום מצפון-מזרח ג( ל"ג, במדבר, יעזר. עםיחד
 בספר סטרגון אצל גם הזכרה מומפיוס( )במצות גביניוס על-ידי מכור מבצר הריסתינאי.

 בקרבת שהוא איסביוס, אצל גם הזכר בערה המקום ג. - מ. ב, ט"ו, שיו,הגיאוגרפיה
 בוהל, שעז כ-ג(. מ"ח, ירמיה, גן ל-ב, )במדבר, חמי-בעל-מעון בשם יחם קורא שהואקלירהי, לחמי- צפונית-מזרחית מצפון, זרקא-מעין גחי של ג(, י"ב, )במדבר, שבמקרא ם י ת י רק

 את מסמן מנדרגורה( - דודאים שרש מעין בו רואה קיש הזה בשרש המעשה - 123.עמוד
 !רדי יער ה. - 12(. - תתל"ב בקיץ המבצר נכבש )כנראה החוא הזמן של ההבליםאמונת
 לא עבתים יערים הארץ. גדרום ה(, ג, ג, )למעלה, !רצן הנקרא הכפר על-יו אוליהוא

 אחי יאיר(, בן )או ארי בן יהודה - חרשה. אלא זה היה לא וכנראה, - בנגבנמצאו
 אתר- גצשה הזה הפקיד המדינה. מסי על ופקיד ?סוס שי עוזרו היה מקסימום ייגריוס1. - ח(. א, ו, )למעלה, שבהר-הבית במלחמות הצט?ז הקנאים, מראשי אחד ארי, בןשמעון
 בעלים, להם היו שלא הקרקעות את יהשכיר( )או למכור צוה הקיסר - במצרים. נציבכך

 ירדי ויער ומכור הורדיון יכבוש א-ק ה וק קשי



 היהודים מלחמתתולדותתק

 ישוב דורות שני במשך צמה 'טוב ועל-כן יהודים, ברבם החוכרים או הקונים היווכנראה
 מירושיים ריס שלשים במרחק אמאוס המקום - ההרוסה. יהודה בארץ יהודים 9לגרול
 ירושליםן אי יותר וקרוב אחר מקום כי-אם ביהודה, פיך ראש שהיתה הידועה, העיראינו
 חלק הגדול, בספרו שירא עין )=ק1לוגיה(. (לניה הרומי בשם עוד המקום נקראעכשו

 דברי 4 קסיוס, דיון אצל גם הזיר הקפיטולוני ליפיטר המס וכו'. 640 עמוד ג(, )הוצאהא
 לגלגלת. דינרים שני שהיה מבאר, ושם ז, ט"ו, רומיי,ימי

 א"ה לסגין 72 ואנת בסוף ההלה יאסמטינוס הרביעית השנה א. שביעי.פרק
 הקודם, הקיץ מאמצע עוד המחבר כאן מנה כי ואפשר תתל'ג(, כסלו או השון)בחדש
 הקיץ סוף ,דם לא אפוא קרה כאן המספר המעשה לבלר. אספסינום את הלגיונותכשקראו

 )עלן תת"ל שנת בקיץ סוריה אי נשלח הנציב (.Paetu) פיטום התל"ב-ש7. ד שנתשי
 - וכוי(. ג י-א, )ה, למעלה הזכרו כבר אפיפנס ובנו קומתי מלך אנטיוכוס ד(. קלמעלה,
 אמות- מנין לראשית סמוך שהגיע הערבה, עמי ממשפחת חזק שבט היו ם י נ ל א הך.

 גם - ג(. ד, פרק למעלה, )ענן המזרחית אירופה בערבות אשר הסקיתים ארץ אלהעולם

 איכסנדרוס שהקים הברזל שערי על-דבר לספר מרבים )הגורזיים( והגיאורגיים הארמניםסופרי
 בימי-הבינים - הצפון. מן הבאים הנודדים כנגד הרמים קוקו הרי מעברי את לסגורהגדול
 ובשעת ומגוג, גוג עי ברזי בשערי סגר מוקדון אלכסנדרוס כי והערבים, היהודיםהאמינו
 השערים. את האיה העמים יפרצויום-הדין

 וע5 )תתייג( 72 שנת בסוף כנראה, מתי ?סוס א. מצדה(. )מצור שמיניפרק
 של )קרבו יאיר בן אלעזר הוא הוא כאן הנזכר אלעזר חדש. גצים באמקומו

 ם ח נמ
 הסיקרי

 א, ב"ב, )למעלה, מצדה אל שברח בירושיימג לוחמי-החרות עי-ידי שהומת
 עק-גדי על התנפלו )הם ב ק ד, בספר שמענו כבר אלעזר אנשי מעשי על-דברט(.

 הזאת העיר שיושבי ימדים, אנו כאן מהאמור השלל(. כל את והוציאו מטבח שםוערכו
 התקופה עי המחבר 'שהוציא המשפט וממונם. דמם שההתר שיום, כרודפי נעיניחסנחנט
 וכלם דיכם השהיתו ואלה אלה - י הששודדים ובין העם טובי בין פדות שם אינוההיא
 ט, י"ז, ב, למעלה, עין הזה הכנוי ושרש הקנאים על-דבר הגדולה. הלרעיות לידיהביאו
 יותר יהודה, מדבר של דרום-מזרח בקצה נמצא מסיה( )ביונית מצדה המבצר ג. -בהערה.
 המבצר הוא זה כי הסכימו, החדשים החוקרים וכי המלה, ים חוף בקרבת הנגב במזרחנכון,

 זיף שבין בארץ והנה אל-סבה. עכשו הנקראה התלולה גבעת-הסלעים בראש לפניםשהתנשא
 היה ושם מצדית בטס קדם בימי שנקראו גבעות נמצאו במזרה עין-גדי ונין במערבומעון
 לומדים ומכאן א(. כשד, כ"ס, י"טן י"דן כ"ג, א, )שמואי ופליטים מרי-נמש לכימקלט
 המיחד והאחד מצדות, הם גם נקראו הזה למקום מדרום-מזרה התלויים הסלעים גם כיאנו,
 את ששרו החוקרים מצדה. המכנה המבצר עליו שהוקם והרחב, הגבוה הסלע הואשבהם
 המקום. לתנאי בנוגע יוסיפוס שבדברי הדיוק על השתוממו האחרונה במאה הזההמקום
 את יהחשיך כדי למטה הנפתח במראה ויש מאד, זקופה היא מצדה גבעת מזרח מצדבאמת

 עד נכרות עוד *הנחש", היא ננפתולש, למעלה העויה הדרך עקבות בו. ממסתכלעיני
 הגבעה ראש אל שהוליכה השניה, הדרך נכרת ממנה ויותר 185(, עמוד )בוהל,זמננו
 את שמצא מי ויש הגבעה ראש אל התירים רב עלו זו בדרך מצפון-מערב. או -ממערב
 חרבות עיד נמצאו ובראשה המחבר, כדברי ריסים, לשבעה קרוב הגבעה הקף מאד. קשההדרך
 רבים ובורות-מים מאד ויפות קטנות צגעונים אבני מרצפת עם הורדוס המלךארמון
 המזונות התקלקלו לא ועל-כן מאד, יבש אויר הוא מצדה של האויר ז.. - גדולותוברכות
 נשמרו ששם העתיקים, המצרים בקברות ראינו מזו וגדולה שנה. מאה במשךהצבורים

 מצדה היהודים. אל אספינוס ייחס א-ד( ח, פרק א-ד. ז, פרק 1. ו, פרק ז,יספר



- - - - - - - - - - -

תקא ובאוריםהערות

 שקרא הרמה, את ה. -- חענעתם. פסקה גם אם ויותר, שנה אלפום ארבעת החטיםגרעעי
 אלעזר - מצדה. גבעת *ל המערבי במורד החןרים החוקרים גלו "הלבנה-, בשםהמחבר
 כמו vr~t-מעט, היו כי הרומאים, של הסוליות עבודת את להפריש 5ח עצרו לאואנשיו
 גדודי-עזר מלבד שלם לגיון עם יצא הרומאי הצבא שר אשר בעוד למטה, המחברובאר
 נשרפת שיראו כבושים, ברברי אנשיו את לעורר בא אלעזר ך. - המבצר. עללמיחמה
 כראוה י. - בני-חורין. מות וימותו דינו את עליהם ויקבלו איהים נקמת אותהחומה
 דברי קשה. בתוכחת אליתם פנה חבריו, כל על הרצוי הרשפ את עשו יא דבריו כיאלעזר,
 הפילוסופים ולמחשבות י"א( ח, )ב, האסיים לדעות קרובים בגוף הגיבח חיי עלאלעזר
 במעטה אותם קשט המחבר כי אפשר, אפלטון. של המחדש מבית-מדרשו המאחריםהינים

 מניעים בה יש כי וכו'(, בגוף הנשמה של הפקיד-התנועה הנפסד-, והחיק האיהים ),חיקיוני
 אפלטון שי הידוע מהוכוחאחדים

 "9ימ,-

 בשעת הגוף מן משתחררת הנשמה כי --ייו~ין,
 לארם נגלה האיהים כי העתיקה, ישראל להשקפת קלוב גם הוא אלהים, בסוד ובאההשנה
 היונים הסופרים גם - וכו'(. י"ב כ"ח, בראשית, יעקב, של הנבואי החלום )ביחוד הלילהבחלום

 גימניסופיסטים, או (לנים בשם הנקראים ההודיים הפילוסופים על-דגר ספרווהרומאים
 אשר היהודים - הזה. העולם הבלי את לעזוב כדי *רפה, למות ברצון עצמםשמסרו
 המצב שרידי את שבירושלים לוחמי-החפש שהמיתו ביום גו השבח, ביום נהרגובקיסריה

 פתאם היונים עליהם התנפלו כי למדים, 1aR ומכאן א(, י"ה, ין יז, ב, יציל, )עלןהרומאי
 נתן ולא הזה במטבח ליונים פלורוס עזר בודאי עצמם, על להגן יכלו טרםוהמיתוס,
 נהרגו בדמשק ג-ד. י"ח, ב, עלן בבית-*שא היהודים רצח על נפשם. עי לעמודליהודים

 ובאלכסגרריה ב( כ, ב, )עין יהודים מאות( לנחמש אלפים עשרת רק המחבר, דברילפי

 נהרגו מצרים ערי ביתר גם כי ואפשר ח(, י"ה, )שם, יהודים אלף חמשים - מצריםווי
 נפיאיס היותר וננאמים מכלי הם גם-יחד, והשני הראשון tlrS7R נאמי - רבים.יחודים
 כי - מצדה עי החונה הרומאים בצבא נמצא לא המחבר אמנם היהודים". "מיחמתבספר
 הס הזה המבצר יל-דבר הפרטים דוקא אולם הדבר. את מודיע בודאי היה זה,אלמלי
 1כן את ונכונים. משכייים עדי-ראיה מפי הדברים את שיגי ראיה, ומכאן מאד,מדיקים
 הדגרים את ששמעה אלעזר, של קרובתו החכמה, האשה מפי הרומאים קבלו אלעזרנאמי

 כמובן, על-כן, למחבר, הדברים את מסרו ועדי-הראיה א-ב(, ט, יהלן, )עזן מפיוהיוצאים
 אותם ומסר עד מפי עד על-פי אלא בקרוב, אלצזר מפי ויצאו כפי הנאמים את רשםלא
 שעה, באותה נאמרו בלי-ספק אלעזר של הנאמים על-כל-פנים להיות". היו שצריכים,כמו
 אלעזר. דברי שעשו הגדול הרשם על מוכיח מצדה מגני של הרב והמעשה זו, בצורה לא גםואם

 מתאר - הקודם בפרק כמו - זו בפרשה א. מצדה(. גבורי )קץ תשיעיפרק
 המעשים את לא לפנינו מעביר הוא גדול. אמנותי ובכשרון ברגש הדברים אתהמחבר
 יכול לא שבמחבר פשר-האמז מצדהו גבורי של הנשמתיים המניעיפ את גם כי-אםבלבד,
 מעצמה שיו. היצירה מצח אליה להכניס סגיי כוו ופסיכולוגית דרמטית פרשה עללותר
 במערה המעשים על-דבר הפרשה רוה ובין rlaln הפרשה רוח שבין הסתירה לפנינועולה

 אותו בקשו במערה המחבר עם שהיו האנשים ארבעים ד-ז(. ח, ג, )למעלה,ביודפת
 כי-אם לגבורים, יא נדמו המחבר בעיני אולם - ואנשיו אלעזר אותו שמצאו ttDbהפתרון
 בתור ו, ש כ ע ו במות, רצה ולא - בדבר נוגע בעצמו הוא היה ז א ולחטאים.לשוטים
 אותו ותאר הזה הנאדר למראה ההתפעלות על יכטות יכול לא הצר, מן העומדסוקר
 המאורע ששנת הסכימו, החוקרים ורג ניסן, בט"ו-ט"ו היה מצדה כגוש - מסימה.בחצה
 72(. - תתל"ב בשנת הדבר היה כי שחושב, מי )ויש 73 - תתליג דהיתה

 וכבושה מצדה,מצור זה זע פרק ד-ן. ה פרק ק)ספר



 היהודים מיחמתתיירותתקב

 המאורעות א. בית-חוגיו(. וסגירת מצרים שי באלכסנדריה )מהומות עשיריפרק
 יא כדרר-כיל כי אף הגולה, יחודי נשביל גם רעות תוצאות יידי הביאובארץ-ישראל

 יותר עוד בארץ-ישראל המורדים את שנאו מובנה )שמכבה האלה ביהודים יהנקם הרומאיםרצו
 שבארץ- אחיהם מעשי עי ז(פ ה, פרק למעלה, יאיר בן אלעזר עדות כפי הרומאים,מן

 הזה ונדבר בית-המקדש, חרבן על גרויה .התרגזות שיטה האלה היהודים בקרבישראי.
 כנגד מרידות לעורר רצו מקום ובכל השמים רוחות לכל שנדחו הקנאים פליטיהשתמשו
 ואילך( א"ה, למנין 115 תתעינה, ד )משנת טריגוס בימי שהיו המעשים ואמנםהרומאים.
 בהמונות שישבו במקומות הגולה יהודי מרידת בשביל מכשר הקרקע היה כי לנו,מראים
 יהודי כל את ביהודה המרד שי המר הנסיון למד עליו דן שהמחבר בזמן אולםצפופים.
 רעיון את יהפיץ לבם את הקנאים פייטי ערבו ואף-עי-פי-כן כעסם. את לכבושהגלות

 הביאו ובזה אלכסנדריה, יהודי בקרב ודם בשר מלכות לקבל סרוב עם הקשירעבדות-אלהים
 בארץ-ישראי המנסים באמצעים - המחבר דברי 5פי - השתמשו הם גדויה. סכנהשייהם
 אותם ומסרו שבאלכסנדריה היהודים כל עליהם שנאספו עד בלאט, מתנגדיהם אתוהמיתו

 כי-אם סתם, ו*מורדים* *שודדים" אלה היו לא כי המחבי, מודה כאן הרומאים.גידי
 בגדו לא נוראים היותר הענויים סבי ותחת לדעותיהם, וקנאים גבורי-אמונהאנשים

 הזמנים מן בזמן' לההפך דינם הדתיים המרכזים כי יראות, נוכח אספסינוס ב. -באמונתם.

 במשנה הנקרא במצרים, היהודים מקדש את יסגור בדעתו גמר ועי-כן מדיניות, תנועותימרכזי
 הירושלמי, שי במשנה )עין נחוניון" -בית שונות ובנוסחאות ט( י"ג, )מנחות, חוניו"-בית
 ינו ספר הזה הבית בונה חוניו עי-דבר 163(. עמוד 1883, קמברידג' .ש, .א Loweהוצאת
 אתיז השלישי, חוניו בן זה חוניו שהיה מבאר, ושם ג, י"ג, *קדמוניות", בכפר ברחבההמחבר

 בנו לא כלומר, ג(, י, כ, שם, עוד ועף ז, ט, א; ה, י"ב, שם, )עלן חוגיון-מנלאוסשל
 כנראה, א, א, א, למעיה, אולם הצדיק. שמעון שי נכדו אלא כאן, שכתוב כמו שמעון,של

 ק"ט, במנחות, המובאה בבריתא גם שמעון. של בנו חוניו שהיה כאן, כדבריו המחבר,חושב
 מן ונדחה הצדיק שמעון ש5 בנו היה מצרים של יאיכסגדריה שהלך חוגיו כי מבאר,ע"ב,

 ומקום הכהנים עיר שהיתה התחתונה, במצרים הליופוליס המצרית העיר ג. -הכהנה.

 יעז(, ך, יחזקאל, נ; מ"א, )בראשית, .fft~t במצרית נקראה מפרסמות, ומצבות מצריםמקדשי
 בשם שם, שולטת היתה שעבודתו השמש, אלהי יכבור גם נקראה קדמונים בימים כבראולם

*בית-שמש-
 המקדש את בנה חוניו - היוני. השם הוראת גם היא וזאת י"ג(, מ"ג, )ירמיה,

 ת.- ש ר ב נ אלא היתה לא המנורה - בית-שמש. שגמחוז )יאונטופוליס( האריות עירבקרבת
 ב(. ג, י-ג, "קדמוניות", גם )עין בית-חוניו אל בבטוי יוסיפוס התיחס ירושלים כהןבתור
 שבחוקרי הקיצוניים י"ט. י"ס, ישעיה, הפסוק היא כאן המחבר שהזכיר ישעיהנבואת
TnTnהמטפר המעשה זה ולפי חוניו בית בנין אחר רק נכתב הזה הפסוק כי שערו, החדש 

 ?ב קל האפיפורין שנתגיו מיום אולם בדוי. הוא א-ג, ג י-ג, ב-קדמוניות", המחברעי-ידי
 ימי בראשית ישעיה בספר נוספו לו והסמוכים הזה שהפסוק החוקרים, הסכימו)איפנטיני(
 בישעיה' שזכרה ההרס- *עיר במקום אחריו והבאים חוניו דור בני קראו כנראהבית-שני.

 לבעלי גם ידוע היה זו בדרך חפטוק ופרוש השמש( עיר )לאמר, ההרס עיר - י"חי"ט,
 יאמר ההרס עיר *מאי ע"א: ק"י, מנחות, בגמרא כתוב וכן התלמוד, ויחכמיחתרגום
 את ate1 אפוא רצה )הוא למחרב" דעתיד דלית-שמש קרתא רב-יוסף: כדמתרגם --לאחת?

 למנין 73 תתי"ד, - תתל-ג ד כנראה היא חוניו מקדש סגירת שעת ד. - הגרסאות(.שתי
 בדיוק. נודע לא לופוס הנציב מות זמןא"ה.

 את יודעים אנו אין במקצת. סתום הוא כאן המספר המעשה א-ב. י"א,פרק

 יו ג גיח-תו :וסגירת א-ב( י"א, פרק א-ד. י, פרק ז,)טפר



תקג ובאוריםהערות

 ברומאים. ימרוד רוצים הם כי קינייני ביהודי יחשוד הרומאי הנציב את 'מהביאההסגה

 אלפים עם הרומאים על להתקשר יונתן הסיקרי שהצליח המחבר, ספר יוסף" בנוחייאמנם
 רצה המחבר דעת לפי - בכלי-נשק. הזדינו לא שהאנשים מבאר, ופה - קירינימיהודי
 שלקחו הרומאים, כנגד גדול קשר גלה כי לקיסר, להראות קטולוס, קיריני, ארץ שלהנציב
 רדף יא הנציב הגויה. מקומות יתר יהודי טובי גס כי-אם לבד, קיריגי יהודי לא בוהלק
 רצה אולם הנאשמים, נכסי את החרים לקיסר רק לעצמו, לא כי הבצע, אחריבזה

 נקיים, אנשים היהודים, מעשירי אלפים שלשת הנציב שהמית אחרי - הרומאים,הנציבים שי והרצח הזדון הליכות על אור מטיל הספור השלום. ומחזק ארצו מיציע בתורלהתפרסם
 ביהודי מעשהו את להצדיק כדי ג, - הדין. את מלתת הקיסר אותו פטר - משפטבלי

 בו. השתתפו הארצות יתר יהורי וגם מאד גדול היה הקשר כי להראות, הנציב רצהקיריני
 דברי לפי למורדים, נשק ההנין מכספו שפזר - הסיקרי יונתן עי-ידי - העייר יופיפוסעל

 אולם קיריני(. ליהודי נשק שוס היה שלא כאן, מבאר )לעמת-זאת יוסף" ב"חייהמהבר
 חקירה עשה ועל-כן הנציב תועבות עי לכסות כדי נקי דם עוד לשפוך רצה לאהקיסר
 השפוך הדם *7. - תתל"ד בשנת כנראה, היה, הזה הדבר - הנאשמים. כי את ופטרודרישה
 למרידה קראו - שנה ארבעים אחרי - טרינום ובימי היהודים, בקרב נשכח לאבקיריני
 )מצד לתכנו במהלל הספר' את התם "מהבר ה. - הזאת. במדינה הרומאים כנגדגרויה
 הספר גמראא נארכה דברתי הזאת האמה עי-דגר היונים. המהברים רב כדרך שבו(,האמת

 ב-ה( י*א, פרק ז,)ספר


