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הערות ובאורים

מלה שנית נמצאה בקרבת מזיריב אשר בבשל (פחנה חשובה
מסלת-הברזל היזית)
ויש מי שחושב ,כי ערב יוסיפוס את שתי הברכות יחד --.על-כל-פנים אין נכו1ה ברברים
המספרים כאן על דעת חוקרי ומגנה ושום מחלה אינה מחברת את הברכה הנזכרה עם
המערה שבפנים .כנראה ,היה נסיונו של פיליפוס מטעה .י או ר ם מך ,נקרא בבריתא גם
,ירדן יוצא ממערת פמפס ומהלך בימה
ים סיב כי (ינוי מבטא של סמכי ,ס
מבא" בחרא ,ע"ד ,ע"ב) .זהו יאור ח  1ל ה ול
של סיבכי ובימה של טבריה (כנרת ,גמסרן' (בבא
חילתא,
ת ובין ימה
זמננו מרבי יוחנן הבדיל בין ימה של סיבכי ובין ימה של חיי
בגמרא ,שם) .על-הרב
וכנראה ,חשב את הבצות והאגמים בארץ חולה לקמים מןחדים.
חושבים ,כי יאור סמך זה הוא מי-ם ר  1ם הנזכרים במקרא (יהושע ,י"א ,ה) ,וספק בדבר
 .עמק גנוסר ועכשו :גויר) היה מפרסם בפוריותו הגדולה.
(?!ז בוהי ,עמוד 1- .)113ז
ו נחשבו למבחר פרי ארץ-ישראל" :פרות גנוסר" (פסחים ,ח ,ע"ב ,ועלן גם מגלה,
הפרות שי
ו ,ע-א ,ובמקומות אחרים) ,וכבר דבר יוסיפום על זה למעלה ,ספר ג ,ג ,ב
.ד-
י
ו
ק
מ
ה
פר-נ ח 1ם ידוע ביחו מספרות
כ פ ר-נח 1ם נקרא כאן על שם המקום הקרוב אייו (
י (עכשו חרבות תל-חום ,שנמצאו
האונגליונים) .והנה יש הרבה מקומות בקרבת המקום הזה
וניניהן גם חרבות בית-כנסת גדול ונהדר ממאות-השנים הראשונות שאחרי החרבן) ,והחוקרים
נוטים לדעה ,שכאן מכון למקור הנקרא עכשו אל-טביגה (בוהל - .)114 ,הדג ("עורב המים")
 .מספר ההרוגים בכל
?5זכר כאן הוא שחור וארך ואין לו קשקשים ,לאמר :דג טמא- .ט
המלחמות הקשות מסביב לטריכי ועל היאור אינו גדול כל-כך (בהשואה למספר ההרוגים
במלחמות על-יד אשקלון ,למעלה ,פרק ב) .אולם ממספר השבוים הרב (קרוב לארבעים אלף)
ן בפרשה
יוצא ,שעיר טהיטי היתה בזמן ההוא המרכז הגדול של לוחמי-החרות בגייל(עי
הבאה) ,ולא לחנט נחוב כבוש העיר לנצחון גדול געיני הרומאים - ,מעשה הבגד
(וגס לתת
אספסיגוס כנגד השבוים היהודים ,שבתחלה .הבטיחם לתת להם את נפשט
להם חפשה) ואחר-כך המית חלק מסים מהם ,וחלקם שלח אל הקיסר להקדישם למאכל
לחיות רעות או לקרבות בעיי-חרבות (משחקי גלד2טורים) ואת רבם מכר לעבדים ,אינו
נותן כבוד לרומאים ולדרכי-המלחמה שלהם .אף כי המחבר ,כנראה מכיל כתיבתו ,אינו
קושר מהמעשה הזה כתרים לרומאים ,מכי-מקום הריהו מצדיק את הדין על היהודים האלה
וכותב ,שברבם היו אנשים רעים וחטאים שחיבו את ראשם כמה פעמים - ,ואינו מתרגז ע5
הנבלה שנעשתה להם ,תחת אשר שפך את כל חמתו על סיעתו  veאלעזר בן חנניה
בחללה את הברית הכרותה לרומאים הנצורים בארמון הורדוס (ימעלה ,ספר ב ,יעז ,י) .האויבים
מבית היו שנואיםייוסיפום יותר מן האויבים מחוץ- .גם אגרימס נהג בשבוים ,שנתן אספסיגוס
בידו ,מנהג נכד כשר של הורדוס ,כי מכר אותם לעבדים ,בעוד שמנהג ישראל היה לפדוח
את השבוים - .על-דבר פופו של מנהיג המורדים יהושע בן-צפיא לאהודיעני המחבר דבר- .
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כבוש שארית הגליל ,עבר הירדן וארץ יהודה .מלחמות-האחים והמהפכה
הגדולה בירושלים
(יאשה

 '1תחנ"ח; 67-ד

מזו הזעו
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תתיל)70-

פרק ראשון .א .הגליליים שהתקוממו ברומאים היו יושבי הערים שחזק יוסף את
חומותיהן מסעיה ,ב ,כ ,ו) ,שיא השיימו עד-עכשו עם השונאים - .העיר גס לא ,לפי
(כמר ג ,פרק ז-י - .ספר ד ,פרק א ,א)
זב ב  1ש טריכי

תולדות מלחמת היהודים

תנח

ן )?? lלמעיה ,ב" ,כ ,ו ,בהערה) מעבר לים-כנרת ומול
המבאר כאן ,היא בארץ הגוי
טריכי .עי-כן חשבו חוקרים רבים ,שהעיר היתה סמוכה לים-כנרת ומקומה הוא קלעת-אל-
חצן (יעיר המצודה") שנכרים שם שרידי מבצר עתיק (וגם השם מעיד על הדבר) .אולם
כמה פרטים שמסר יוסיפוס על-דבר תגאי המקום (הטופוגרפיה) של גמלא מכחישים את
ההשערה הנזכרת .דעת רב החוקרים החדשים נוטה ,שגמלא נמצאה לפנים על שפת הנהר
אל ירמוך ,הנקרא עכשו רקד  -בעוד אשר אל Isq-אינו אלא' שריר העיר העתיקה
הסנוופסי
י ת א (היפוס) - ,וקבעו אותה בראש הגבעה הנקראת עכשו ראם-אי-חאל ,במרחק מאה
ריס (בערך) מים כנרת ,שנמצאו שם חרבות מצודה עתיקה ,והכפר שבקרבתה נקרא היום
ג'מלי (בוהל ,245 ,טומסן - .)49 ,ס  1גני  1סי לי קי ה בגולן ,ערים בממשית אגריפס,
היו גם הן מקומות-יהודים במדינה הזאת ,ועל-כן עצר יוסף את חומותיהן ,כדי שתקחנה
חיק במרד (למעלה ,ב ,כ ,ו) ,אולם שחיהן לא נאמנו בבריתו והשלימו עם מלפן .סיליקיה
י אלכסנדרוס-ינאק שכבש גם את גמלא (למעלה ,א ,ד ,ח),
נכבשה ונחרבה יפניםעי-יד
היא מקום בגולן העליון ,הנקרא גם עכשו ס ל 1קיוה .מוגני היתה ,לפי עדות המחבר ,גם-
נודע; ואינה ס 1גני ש בג לי ל ,שהזכיר יוסיפוס במקום
כן בגוע העליון ומקומה
אחר (חיי יוסף ,נ-ב .ויש חושבים ,שזו היא כפר-סיכנין או כפר-סכניא פ~זכר בתלמוד).
בשם הירדן הק טן קרא המחבר לנהר הנקרא עכשו נהר-אי-לדן נעל שם העיר דן
העתיקה) הקרוב ינהר בניאס הנחשב יירדן הגדול .מכיון שהוא עובר על עיר דן העתיקה
כתב המחבר שהוא נשפך אל הירדן הגדול בקרבת "מקדש עגל-הזהב" (הכונה למקום שבו
הקים לפנים ירבעם עגל-זהב :מלכים-א ,י"ב ,כ"ט ,ועלן עמוס ,ח ,י-ד) .והאמורא שכתב,
כי ל ש ם (היא דן :יהושע ,י"ט ,מ"ז) זו פמייס (מגלה ,ו ,ע"א)  -ערב ,כנראה ,את הירדן
 .על-דבר המעשים בגמלא בראשית המרד
הקטן בירדן הגדול הקרוב אליו:1- .
"חיי
ל"ז .זמן רב היה שם פיייפוס בן-יקים ראש ומפקד ,והוא עבד נאמן
יוסף" ,י"א,
לאגריפס ולרומאים .אחר-כך התגברו שם אוהבי-החרות ,ובראשם יוסף בן המילדת ,והפיחו
את אש המרד .הפליטים שהתלקטו אל העיר הזאת היו ,כנראה ,בורחים יהודים מן הערים
נואר
הקריבות ,שרב יושביהן היו יונים (סוסיתא ועור) וכבר בשעת מעשה-התעתועים
ס (למעיה ,ב ,י"ח ,ו) שרדו יהודים רבים משם אל גמלא
פיייפו
או ורוס בקיסריה
י יוסף .,שם)- .ג ,יש חושבים ,שמחנה אספסינומ בקרבת חמת ושהיא מדרום
(עין חי
 ,א) "בין טבריה ובין טריכי בתוך" .ולפי דעה
לטבריה) הוא המחגה שנזכר למעלה (ג ,י
זו יש כאן סתירה להשערת החוקרים ,הקובעים את מקום טריכי מצפון לטבריה (באל-מג'דע).
אך ,כנראה ,אין שום הכרח בדבר ,כי אפשר שהעהיק אספסינוס (לעת רדפו אחרי יוצאי
טריכי) את מחנהו אל חאת ,שהיא נוה יפה ,והמחבר השמיט את הדבר .החמים של חמת
הם חמי טבריה הידועים בספרות התלמודית .כשהתרחבה טבריה בזמן מאחר ,חברה חמת אליה
 .השם חרש ) ,Charesבמשנה
עד שהיו לעיר אחת (ע1ן קלין  ,Beitrageעמוד - .)91ד
הזכר רבי מתיא בן חרש) היה שגור בגמיא .מלבד חרש ,שנזכר כאן בתור אחר מנהיגי
יוסטוס איש-טבריה
מפיגת-החרות ,נמצא שם עוד איש נושא שם זה בזמן ההוא ,גיסו
(הידוע מספריו ,שחלק בהם על יוסיפוס) ,והוא נחשב על אוהבי-השלום ונהרג על-ידי ראש
ד ת,
מפלגת-החרות יוםף הנזכר כאן תכף אחר חרש (השנק ,והוא יוסף בן
כמו שנקרא ב"חיי יוסף" ,ל-ז .תמונת המלחמה בחוצות עיר גמלא משרטטת כאן יפה ,ואף-
יל-פי-כן קשה לנו לתאר אותה באפן מספיק ,כיון שאין בידינו תכנית נאמנה שך המבצר
(שעדין לא התברר בדיוק נקומו הגיאוגרפי) ,ויש כאן מקום יהשערות שונות - .הבתים
הקטנים והצפופים הנטועים בכתל ההר ההלול שורות זו למעלה מזו (ע?ז בפרשה א)
:מציר גם לא
(ספר ד ,פרק א ,א-ד)
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בשפוע) ,ולפיכך קרסו עי-נקלה

-

-

~יו חזקים ,כי לא עמדו יסודותיהם במישור (רק
.משא אנשי-הצבא הרומאים שקפצו עד גגותיהם ,ובמפלחם למטה סחפו אחריהם את הבתים
 .שר-העשרה אי בו טי  1ס
הבנוים תחתם במדרון ההר והתגלגלו אחם אל התהום- .ה
למעיה' ג ,ד ,א (ושם בהערה),
 .)1- .על-דבר פ ל צי ד 1ס
כגר ~זכר למעלה ,ג ,ז,ג
 .בתור רמה
גם ו ,א - .ה ר-ת ב 1ר ,החוטם אח עמק יזרעאל מצפון ,נחשב על הגייל
גבוהה ותלולה נודע ימשגב כבר בימי-קדם ,כשהיה שם מקום המחנה של ברק בן-אבירים
והיה נחלת יששכר
(?ופטים ,ד ,ו) .ואז היה הגבול בין נחלת זבלון ונחית נפתלי
שבדרום (יהושע ,י"ס ,י"בן כ"ב ,לוד) .לפי מסרת הזמן המאחר,שבצפוי
נמצאה שם עיר שגחשגה
תחת

?2י

נחית

זבלון ונתנה

למושב ליויים

בני מררי ("את תבור ואת מגרשיה - 4דברי-הימים

יו ,מ"ב)- .גיתי אנטיוכום השלישי (הגדול) מלך-סוריה נמצאה עיר
ע,
ש
לעת מלחמותיו הראשונות עם תלמי הרביעי (פילופטור) מלך מצרים .ההיסטוריון היוני
פוליביוס מספר ,כי אחרי שכבש אנטיוכוס את העיר פילוטריה (שלא נודע ניקומה) שעל ים-
כנרה ומהיאור שאליו נופל הנהר הנקרא ירדן") פנה אל הצמק ויכ
ד את הסיר המכנה
בצורה בראש ההר,

על שם הסקיתים (בית-שאן) ואחר-כך -עבר את ארץ-ההרים והגיע עד ת בו ר
ריס ,ומצא דרך ערמה
אשר בראש גבעה שמראה דד לה ,ומעדה הגבעה דרך
ותחבולה יכבש את העיר .הוא משך את יושבי העיר להלחם
חמשה~ffg-עמו ונסוג אחור מהלך רב
מפני האויבים המתנגשים אתו ,ואחר-כך הפך את פניו ושב להלחם בחם מלחמת-תנופה
והמית מהם רביפ ורדף אתריהם והחרידם מאד וכבש נרעש-מלחמה את העיר" (פוליביוס,
דברי הימים ,ספר ה ,פרק ע ,פסוקים ו-ט) .בימים ההם היה המקום בידי הציריים והארמים
(כנראה) .הוא נכבש על-ידי החשמונאים (לפי ההשערה ,בסוף ימי יוחנן הורקנוס) ונחרב,
ואחר-כך צמחה בראש ההר מושבה יהודית .פלצידום כבש את המקום הזה באותה תחבולה
מראה ,כי לא היו למורדים שבמקנם הזה
עצמה שכבר השתמש בה אנטיוכוס - .הכבוש
הק
ילאסוף מי-גשמים במדה מספיקה - .בראש
מנהיגים ראוןם לאותו מעמד ,וגם לא הצליחו
וסר-תבור נמצאו עד-היום שרידי המצודות העתיקות  -אבני-גזית גדולות - .ט ,המגדל
וחהרו תחתיו הרומאים הוא הפונה לצד מזרת ,שהזכר למעלה בפרשה זו .כשהצליח בידי
הרומאים להרוס את המגדל ,נחתם גזר-דין גמלא .שגי ראשי המוררים מתו ביום אחד- .
תפקיד טיטוס בכבוש גמלא הזיר גם אצל סויטוניוס (חיי טיטוס ,ד) - .בפרשה זו
מספר לנו המחבר שוב על הופעה טבעית ,שהיתה בעוכרי היהודים והפילה אותם ביצי
הרומאים העולים אחריהם על הגבעה הזקופה - ,הסערה ששלח אלהים אל-מול פני היהודים
(דומה להופעת הערפל ,אשר הסתיר מעיני היהודים את הלגיונות הרומאים שנכנסו אל יודפת,
למעלה ,ג ,ז ,ל"ד) - ,כאלו הוא מכון להראות ,כי מאת ה' היתה מפלת היהודים .בהמשך
ספורו הביא עוד הרבה אותות ומופתים - .על-דבר אבדות הרומאים הגדולות בשעת המלחמה
הראשונה בחוצוה גמלא ואחריה בשעת כבוש המבצר לא מסר לנו המחבר שום מספרים
ו מן הצבא
מפלל דבריו לומדים אנו ,כי רבים ועצומים נפי
(כדרכו במקומות אחרים),
בו
אנ
'הרומאי ,עד שהכרח אספסי
יס יהפסיק את המלחמה ולהחל את עונת החרף במקדם (עלן
בפרק הגא) .כבוש גמלא היה במוצאי סכות ג' תתכ"ח (אסיף  ,)67והמרד החל בה בכ-א
מונה יוסיפוס את התחלת המרר בגמלא :אם מראשית
יאגול ,ואין לדעת בברור
שרידת-היהודים בכלל (שגם גמלא לקחה בה חלק) ,ויהיה זה מכ"א אלול תתכשו ( ,)66או
מראשית נזצור המבצר ,ויצא מזה שחנה אספסינום על גמלא בכ"א אלול תתכ"ז ( )67והמצור
ו המחבר ,שכגוש
נמשך חדש שלם .ההשערה השניה מתקבלת על הלב ,כי כן ספרינ
(בסוף ספר ג).
טריכי נגמר בשמיני
(כ בו ש ג מ ל א ו ה ר-ת ב 1ר
(ספר ד ,פרק א ,ד-ה
)(Atabyrion

לי

י.

י?תי

יאיוי

תס

ת51ד1ת

מלחמת היהודים

פרק שני .א .העיר גוש-הלב נמצאה בגליל העליון מצפון לצפת ולמירון.
גוש-חיב" -זוהי המלה היונית
מצודת העיר (שנקראה במשנה ערכין ,ט ,ו" ,ח ק רה שי
פ"א )4נחשבה לעתיקה מאד  -למקמת חומה מימי יהושע בן-נון .עכשו נקרא המקום בפי
הערבים בשם אלג'יש .עי-דברי  1ח נן בן 1י וערמתו הרבה ומזמותיו הרעות כבר ספר
המחבר למעלה ,ב ,כ-א ,א ,וכוי ,ועלן שם בהערה .אספסינוסשיח אתהיגיון העשירי (שהיה
בשעת מצור גמלא ,כמנ"ר למעיה ,פרק א ,ג ,ומפני-זה לא הזקק
 15ר
להנפשק תתכפףקיבדמעטופני
בית-שאן ,כדי יעלות משם ויהלחם על גוש-חיב בשעת
ות החרף)
הצרך ,ואת טיטוס שלח יפנאי
י הלגיון ,אולי יצליח ביד רוכביו להרעיש את המצודה- .
המחבר את אהבת-הארם
ב ,בפרשה זו וכן גם
בפרשהשהיהחיופברמקקיוםמותמקדאיחםרירםחמימםהיי
ירגז במלחמה עם אויביו .גם
טיטוס,
(ופילנתרופיה"
ו) וו
י טוב לב טיטוס ואת נדיבות רוחו וקראו בוקף בשם לענג המין
את
הרומאיםהיי
האנושי gene~s humnV -טפ,ס)81ומ) ,כפי עדות סופרי הרומאים (סויטוניוס :חיי טיטוס,
א) .כשבן ,העריכו אותו היהודים באפן אחר לגמרי וקראו לו בשם "טיטוס הרשע* -
 .הכפר ק ד ש הנזכר כאן נמצא קרוב לחמשים
תפקידו הרע בדברי ימי ישראל- .ג
ריס מצפון-מזרח יגוש-חלב .הוא הציר העתיקה ק דש ,שנפיה בחבל נפחיי ויהושע ,י"ט,
ל-ז) ,ועל-כן נקראה "דש-נ פ ת לי (שופטים ,ד ,ו) ,ומשם יצא ברק בן-אבינעם .בחלקי
כתבי-הקדש המאחרים נקראה העיר גם בשם ק ד ש ב ג לי (יהושע ,כ"א ,י"בז דברי-
הימים א ,ו ,ס"א) ונחשבה לאחת מערי-המקיט (שיא הזכרו בתורה ,רק בספר יהושע).
לפי דברי יוסיפוט וקדמוניות ,ה ,א ,י"ח) ,היתה עיר זו לא רחוק ממרוה (=מי-מרום) אשר
בגליל העליון ,ששם ניחם יהושע עם מלכי הכנעני .אחרי שנלכדה העיר עי-ידי תגית-
רשות ישראי ,ובימי הבית
פיאסר מלך אשור (מלכים ב ,ט"ו ,כ"ט) לא
שבה ברעוארשיהא
יהמרד והחריבו את מסגותיה
השני נחשבה יכפר צורי ,על-כן פשטו עליה הקנאים
 .המנוסה של יוחנן ואנשיו הרבים אל ירושלים דרך הגליל
(למעלה ,ב ,י"ח ,א)- .ך
התחהון ,ששם היו הרומאים נחתים ,וגם דרך שמרון ויתר המקומות שיושביהם היו צוררי
היהודים ,היא מעשה אמץ-לב גדול ,ויא לחנם כתב יוסי5וס ,לשיטתו ,כי "יד אלהים היתה
בדבר להציל את יוחנן ולהחריב בידו את ירושלים - .-על מספר הבורחים הרב אפשר לדין
עי-פי מספר האנשים שפגרו מלכת והומתו או נשבו גידי הרומאים רוכבי טיטוס  -שהגיע,
א הפריע את היהודים
לפי דברי המחבר ,לתשעה אלפים .הלגיון הרומא" החונה בבית-שאןי
במנוסתם - .ה ,בסוף פרשה זו מטעים המחבר את קשי המיחמה בגליל ,שלא דמתה
למלחמות הקודמות (בימי ורוס וצסטיום) ,כשנלכדה הארץ במהירות גדולה.
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הספר ,כי נמצאה בר
פרק שלישי .הפרק הזה הוא אחד החשובים ביותר
יוסיפוס,
יונו המיחד
כנ
בג
פרשת ראשית מיחמות-האחים בירושלים ,שאמנם היא מספרת בס
בשנאה עזה לקנאים ולאנשי-שיומם - ,אך מכל-מקום אנו יכולים להציל ממנה את המגיעים.
היסודיים ,שכחם היה גדול באותה שעה- .א .הפרשה הזאת כתובה בלעג מר .המחבר ?ם
מפני האויב ,שבו הסכינו גם שרי-הצבא הבורחים
בפי יוחנן וחבריו את המבטא שהם
מפני האויב עד זמננו זה להאפיל על מפיתם .גם
דברי-הגאוה של יוחנן נכתבו בלשון-
יעג - ,ההגיון וכה-ההוכחה שבדברים האלה הם מוזרים מאד בעינינו  -אם נדין על הדבר
מתוך כתיבתו של יוסיפוס גרידא -כי הרי עלולים היו רק להמס את לב העם .אנו יכולים(
יוחנן ,כי הוא ואנשיו הפקירו את הגליל כדי לבוא אל ירושלים,
להבין את רשם דברי
ולהגז עליה בפני האויבים  -רק אם נשים לב לאמונה הנדויה של העם בגאלה העתידה
יבחזוז העתיד של הנביאים ,ביחוד הנבואה של זכריה (י"ב-י"ר) ,ש"ביום ה'" תבוא ירושלים
[כשש גוש-חלב ומנוסת יוחנך
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לה בגיןם ,ואז תתחיך
הנבואה הזאת
במצור ,אך האלהים
הגאיה הגרויה .על השפעי
מעידות הופעות "נביאי-השקר" ,שבקשו לבקוע את הר-הזיתים (לעיל ,ב ,י"ג ה) כדבר
זכריה ל"ד ,ד 4גם נבואת יואל (פיק ג--ד ,וביחוד טוף הנבואה) הבטיחה את העם,
שירושלים לא תחרב .התנועה המשיחית הגרויה ,המסמנת את המלחמה הממשכה עם הרומאים
לא רפתה אחרי כבוש הגליל ,ואולי התחזקה .עוד יותר .אין לרעת ,אם כבר אז כללה
תורת קץ-הימין (האסכט.לוגיה)
בידי מלכות רומא ,את מות משיח בן יוסף
אתגליחלר,בןביהדגיליי
"ארימילוס" ,בתור תגאי קודם לגאלה הבאה
(?~ 11כה ,נ"ב ,ע"א) ,הבא מן ה
בידי משיח בן דוד (בפעם הראשונה שמענו עי-דגר ארמילוס בתרגום המיחם ליונתן,
ישעיה ,י-א ,ד- ,אולם האמונה במשיח בן יוסף אפשר שהיא עוד קודמת בזמן לישוע
הנוצרי ,שספור חייו בנוי על אמונה זו במקצת- ,הרי הוא לפי אמונת תלמידיו משיח בן
יוסף הבא מן הגליל) ,אולם דמדומי השקפה זו נוגעים בלי-ספק בתקופה ההיא .איך
שיהיה ,עוד נמצאו בירושלים חוימי-גאלה במספר מסים ,שחזקו את ידי אנשי-המעשה
הנלחמים ברומאים מתוך שנאה ויאוש .מובן מאייו ,כי הזקנים והמקשבים בדכת לא רצו
ינטות את האלהים במעשה ידיהם ,ומפלת לוחמי-החרות שבגליל למדה אותם להכיר את
אפיסת כחות היהודים ולבקש דרכי-שיום- .ב .אספסינון חזק את שיטוגן בכל רצועת
יהורה לנפשה - .תוצאות הדבר היו מלחמת-אחים חבויה
החוף ועזב את ארץ ההרים
או גלויה בכל עיר ועיר .מיחמה זו היתה רוויה גם מגיעים חברתיים -נגודי מעמרות
ו להבין את הטעם ההיסטורי של
שונים הביאו לידי מעשי-איבה - ,ומכל-מקום ?תןינ
מריבות-האתים אם לא נקח לעזרה את תקות הגאיה שפעמה בלבות רבים .אוהבי התרות
לא שבו אחור מצך אמצעים המועילים למלחמה ,ואפילו ממעשי גזל-אחים וחמם
 .הרומאים אנשי-המלחמה
שמים" ,כדי להכין את הכ ימלחמה האחרונה עם הרומאים- .ג
יאתם ברית-שלום ,לא התערבו בסריגות האלה מטפה פשוטה,
החונים בערים ,אשר כרתו
וטלא רצו לסכן את-עצמם ,וגם מצאו תפץ בהתפשטות המריבות האיה .אלהקות השודדים" -
כמו שקרא המחגר מתוך השקפתו הוא שואפי החרות  -נמשכו אל יתושיים ,אל ליש
היהודים ומקום המלחמה האחרונה שתהיה
לכיהתחלת הגאלה- .ז .4כשנאספו קנאים רצים מן
המרינה ופליטי הגליל וארצות הספר אל ירושלים ,התגברה המפלגה הקיצונית של קנאי
ירושלים "הקשים עוד מהם" ,ושלחה את ידה אל השלטון ,כי ממשית-העם המתונה שנצתה
היתה כבר מקדם חשודה על הקנאים ,והיא ממיאה את תפקידה בלב
י
ועלדב,-עכוששונואעהלעהיעיי
חלק גדול
ם מסתות אישיות
ה
ההמוז מתוך הנגוד החברתי- ,
ואחרי חרבן הגליל גדלו עוד וע
י והשנאה ,כי בלי ספק כבר בקשו להם ראשי העם
ההשדגות
.סכן לר 5הקנאים,
ויקירי ירושלים דרכי תששה אל הרומאים בחשאי - ,ודבר כזה היה מ
שפחדו פן בדמם הם יתרצו מנהיגי ירושיים אל השונאים ,ואמנם היה להם יסוד לפחד
ממגי הרהר הזה :ברגצ הסבנה היה הפרוד לפרקים חזק מאד בקרב היהודים ,זקני טבריה
בקשו למצא חנינה אצל אספסינוס והפקירו בידו את המורדים (למעלה ,ג ,ט ,ח) וכה עשו
גם אזרחי טריכי (שם ,י ,ד ,והלאה) ואזרחי גוש-חיב (ימעלה ,פרק ב ,ה) .מובן ,כי
פליטי הגליל שהכירו את הדברים האיה רצו לקדם את הסכנה הזאת וחזקו בחשאי
בקרב אוהבי-המלתמת שבירושלים אח רגש החרות ואת הפחד מפני -הבוגדים"  -הרוצ,ם
למסור את העיר עם אנשי-המלתמה בידי השונאים .ואתר-כך החלו הקנאים לבער מן העיר
את האנשים ,שהיו חשודים ביותר ,את קרובי משפחת אגריפס .אנ טי פס הנזכר כאן
אגריפס אל העיר ,כדי יבצור את רוח
היה לפנים מאוהבי-השלום הוהיקים ,וקרא
לחיי
לא נקמו בו הקנאים תחרי נצחונם הראשון
הקנאים (ימעלה ,ב ,י"ז ,ד) ,ואף-על-פי-כן
וראשית מריבות האחים
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על הרומאים ,כי היה בלי-ספק אחד מחשובי העיף ,וחביב על הרבים  --ועל-כן נשאר
בירושלים גם אחרי שעזבו אוהבי-השלום את העיר (שם ,כ ,א) ,ובידו היה אוצר הצבור,
כנראה ,מטעם הממשלה החדשה שבירושלים ,למרת רוח ראש-הקנאים איעזר בן שמעון
(שם ,כ ,ג) .מובן ,שאיש לא האמין בו ,שנהפך לאוהב-החרות ,ועכשו הגיעה השעה להפטף
 .יצת אסירים מדיניים מסמן את כל תנועות המהפכה ,ונעשה
ממנו ומאנשי-שלומו- .ה
גם בימי המהפכה הגדולה בצרפת ,וכמו-כן גם ברוסיה ובגרמניה בשנים האחרונות.
השמועת שהוציאו המשודדים" על האסירים הגרצהים ,שבקשו להסגיר את ירושלים בידי
הרומאים ולבגוד בחרות העם ,גודאי היה לה על מה שתסמוך ,אם גם  -כיוצא מדברי
יוסיפוס  -לא נמצאו שום ראיות ממשיות לדבף .הרצח הזה נעשה בעקרו על-ידי קנאי-
ירושלים ,בסיוע הפייטים וקנאי המדינה - .התחלת פרשה זו באה שלא במקומה (עלן
שבין הפרשה הקודמת ובין המשך הענין - ,וערבוביה,
להלן,,ט-י) והיא מנתקת את
הסק
.שי -התרגזות המחבר על חלול המנהג הישן של בחירת.
כזו אינה מצויה בכתי~ת יוסיפו
הכהנים הגדולים מובנה מצד קדשת המסרת ,שבודאי יש לה מקום לגבי משרה קדושה'
כזוןאילם מצד שני מובנה גם השנאה הקנאים לכהנים הגדולים בני המשפחות המיחסות
יכול לכסות
שלא התנהגו כבני-אהרן ,ועשו מעשים מגנים ,אשר גם יוטיפוס בעצמו
עליהם (עלן ביחוד קדמוניות ,כ ,פרק ט) ,והיו נבזים ושפלים על העם (רשם הבוז הזע
נשאר בשיר-הלעג שמסר אפא שאול בן בטניה "סחים ,ג"ז .(~ffp ,רעיון הבחירה של
הם שקולים ,וגם היה בר
י כל
הכהן הגדול ע-5פי הגורל מסמן את ההשקפה ,כ
א.
רם
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יט
כדי להטות אחרי הקנאים חלק גדול של הכהנים הפשו
י  -פנ ח ס בן שמואל הכהן
מכפר חבתא או תפתא הזכר פעמים אהדות בספרות חז"ל .בספרא ,פרשה כ (ויקרא ,כ"א ,י%
והלכו אחריר
כתוב* :אמרו עליו על פנתם איש תבתא ש ע ל ה גו ר לו להיות כהן
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גזברין ומרכו5ין (אמרכלין) ומצאוהו ח  1צ ב ומלאו
על-פי
את המחצב דינרי
נוסח אחר -היה ס ת ת וגם אכ ר (כדברי יוסיפוס) ,ועל-כן אמר רבי חנניה בן גמליאל
בפרשך ט)" :וכי ס תונ
(הוא בן בנו של רבן שמעון בן גמליאל הנשיא
היה  -והלא ח תננו היה ,אלא מצאוהו כשהוא חו ר ש" (תוספתא ,יומא ,פרק או
ספרא ,שם ,ועלן תוספות ,נרה ,ה ,ע"ב)- .ט .זכות בחירת הכהן הגדול - ,נושא המשרה
העליונה בקדשתה - ,שנטלו לעצמם הקנאים ,אלה שלא נחשבו כלל למבינים בעניני קדשה,
הפכה את הקערה על פיה .חברי הממשלה והמועצה הראשית נוסדו יחד עליהם .מלבד
 ,ב ,כ ,ג ,בהערה) הזכר
ראשי הממשלה יוסף בן גריון וחנן בן חנן (עלן עליהם ימעיה
כאן שמעון בן גמייאל ,הוא הנקרא בשם רבן שמעון בן גמליאל הזקה אחד
ממנהיגי הפרושים .החכם הזה 5א התפרסם בספרות התלנעדית כמו אביו רבן גמליאל הזקן
י
(שעליו אמרה המשנה ,סוטה ,סוף פרק ט. :משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התור
ומתה טהרה ופרישות" ,והוא תקן תקנות שונות- ,משנה גיטין ,ד ,ב ,ג - ,וגם ידוע הוא
לנו מן "הברית החדשה"  -מפעלי השליחים ,ה ,ל"ד ,וכו'" :ויקם אחד מן הסנהדריה והום
י ישו ,יפטור אותם
פרושי ושמו גמייאל ,חכם נכבד בעיני כל העם" ,ולמד זכות על סייח
מענש מות ,והשליח פולוס היה תלמידו שישב לרגליו - ,שם ,כב ,ג) וכמו בנו רבן גמייאל
דיבנה ,ורק תקנה אחת במשנה אפשר ל
י קמשנה כריתות ,סוף פרק אן עין "דרכי
לספריחסל
בשבחו (חיי יוסף ,ל"ח) ,ונאמנים עלינו דבריו,
המשנה" ,עמוד  .)63יוסיפוס הרבה
ד לאהוב את החכם הפרושי הזה שהתנגד למשרתו בגליל .מספר
יען כי לא היה לו כל יסי
*חיי יוסף" מבאר ,שהוא היה אוהב ישן ליוחנן מגוש-חלב .ואף-על-פי-כן מאס עתה
היה
במעשי הקנאים והחל יסכסך נהם את העם --.יהושע בן גמלא הכהן הגחי
זהקנאים וממלגת אזרחרירושלימ
הפר ה פה 4
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משפתת בית-ביתוס  -שהתיחסה על הכהן הגדול
בעלה של מרתא בת ביתום ,ונחשב
הידוע ,חוחנו ועל חורדוס הראשוה ומפח יחוסו זה מנהו המלך (אגריפס הוונה להיות כהן
גדול (משנה יבמות ,ו ,דג לפי דברי התלמוד ,קנתה מרתא אשתו את הכהגה הגדולה
בשבילו מאת המלך (בגמרא נקרא המלך הזה בשם "ינאי מלבא" ,זוהי טעות גלויה --ויסודה
רחוק זמן המספר ,האמורא ,מעצם המאורע) בתרקבי (שנים או שלשה קבים) דינרי זהב
(יומא ,י"ח ,ע-או יבמות ,ס"א ,ע-א) .מרתא זו היתה אימנה כשנשאה ליהושע (לפי ההשערה,
היה זה סמוך לשנה ל תת"כ  ,"0-במבאר במשנה ,והיה לה בן (כנראה ,מבעלה הראשיה
שהיה בודאי גם הוא ממיחסי כהנה) שמספר עליו (על יסוד בריתא  R~Vהגיעה לידיגה,
שלקוח באלף זוז ומהלך עקב בצד גודל  --ולא
כי *היה נוטל 'צתי ירכות משור
י ,נ-ב ,ע"ב) .האגדה
מיתתה של מרתא בשצת
וה
דכ
נס
ה(
הניחוהו אחיו הכהנים לעשות
ן
כ
מספרה בבביי ,גיטין ,נ"ו ,ע"א ,ובמקומות אחרים .ב*קדמוניות",
הרעב בזמן מצור-ירושלים
כ ,ט ,ד ,ז ,נקרא אחד הכהנים הגדולים ,שנתמנו יל-ידי אגריפס השני ,בשם יהושע בן
ג מ לי אל ,ואין ספק שזהו בן-גמיא ,וכמו-כן קרוב לודאי *הוא בן-ג מ לא* ,עשה
את הנוריות של שעירי יום-הכפורים לשהיו יפני
ם מעץ אשכרוע) זהב ,כמובא במשנה,
לגו האמורא רב ,שתקן להושיב מלמדי תינוקות
יוצא ,ג ,ח .על הכהן הגדול הזה
י
פ
ס
,
א
"
כ
שם
,
א
"
ע
,
א
ר
ח
ב
א
ב
ב
(
ר
י
ע
ו
ן
י
ע
ו
בכל מדינה ומדינה ובכל עיר
בדברי רשעי
ובתוספות) - .יהושע בן גמלא היה אוהב נאמן למשפרת מחבר הספר (חיי יוסף ,מ-א).
הרגע ,שנוסדו בו הכהנים הגדולים ושהם יחד יוסף בן גריון וחכם הפרושים רבן שמעון
הקנאים ,היה חשוב מאד ומכריע בדברי ימי ישראל ,כי בו התחדשו
בן גמליאל
הממשלה
ו
נ
ו
כ
ק
פ
ס
י
ל
ב
.
ן
ב
ר
ח
ה
,
ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ב
ו
א
י
ב
ה
ש
ם
י
ח
א
מלחמות-ה
י
ר
ב
ח
י
ר
י
ל
וחגרי
הסנהדריה לשני דברים :להפטר מן הקנאים ומן הסכנה הנדויה הצפויה מהם (כי אחרי
שלקחו להם הקנאים את הכהנה הגדולה והמיתו את אנטיפס ואנשי-שלומו  -לא רחוקה
דיהה השעה ,מיפיו גם חג ,בן חנן וסיעתו בתרצם - ,שהרי רצה כהנים גדעים
נחשב
 .עלז יתעלה ,ב ,י-ז ,ט) ולהתרצות
בעיני הקנאים לעברה כשהשצה היתה צריכה יכך
בראשי שונאיהם אלה אל הרומאים ,כי כגר נואמו מתקות הנצחון אחרי חרצן הגליל
ולמראה תהפוכות הקנאים .חנן בן-חנן נשא זה-כבר את נפשו לשלום עם הרומאים,
דברי המחבר (למעלה ,ב ,כ"כ ,א) .רבן ומצק בן גמייאל חזר אל הפרושים אוהבי-השיום
הגמורים פסיעתו
רבן יוחנן בן זכאי ,ונתור איש-מעשה קרא את העם להלחם בקנאים- .
חנן בן חנן בצורתו ובתכנו הוא אהל הנאומים הטש?תים ביותר *נספר
נאומו
"מיחמת היהודים" .הוא הבין יעורר בדברים נמרצים וקולעים אל המטרה את כעס העם
י "רוצחנין" ,כמו שנקראו במאנה (סוטה ,ט ,ט)
היושב בירושלים כנגד הקנאים וכל מינ
הקיצוניים שביוחמי-החרות ,להטות את יצר-החרות לצד השחרור
ן
ו
ט
ל
ש
מ
ע
ו
ר
ז
ה
י
ל
ע
ב
ובעלי
החרבות ,שהשתררו עכשו בירושלים שלא מדעת אזרחיה ,ויהשתמש גם ברגש הדתי ובחבת
בית-המקדש כנגד יוחמי-הארות שהפכו את הר-הבית למצודת שלטונם  -ומצר שני הכין
(ם את הלכנות לרעיון השלום עם הרומאים ,שמעשיהם מתקנים יותר ממצשי האחים-
 .מישת הדת שהקפידו בהן
השונאים האלה - ,רואים אנו ,כי הדברים עשו רשם- .יב
יושבי ירושלים יותר מהקנאים מררהנפש ובעיי ההשקפה ,שהתכלית מקדשת את
ם
י
ע
צ
מ
א
ה
היו להם הפעם לשטן בדרך הנצחון הבטוח
צריהם .חנן בן חנן היה צדוקי
הפנימית ותר על
וקדשת ההיכל היהה יערה לו מן הורים ,וכוי שלא לטמא את
י
ח
ה
פרי הנצחון .כבר נימי תלמי חראשון מלך מצרים (נגד אפיון ,א ,סוף פרשה כ-ב) ועוד
יותר בימי פומפיוס ~מעלה ,א ,ז ,ג-ד) הרש היהודים ,כי מצוות התורה גדולות בעיניהם
יהלחם בקנאים
~זרחי ירושלים
ה פח ק ט"-ט
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תולדות מלחמת היהודים

ערכי ח" היחיד והצטוה- .י"נ ביוחנן ממש-חלב תלה טסיפוס את כל הצרות
מכי
שמצאו את ירושלים .מדבריו יוצא ,כי יוחנן התחפש כאיו איננו נוגע בענין מריבות-
האחים שבירושלים ,והדבר הזהי
א היה קשה
כי בא מרחוק (מן והיגדעיידל) והיה אי*-
רבן
ישן
91יום יחנן בן חנה שחזק יפני-זאת את יריו נגד יוסף בן מתתיהה--
שמעון בן גמייאל (חיי יוסף ,י"חג מצד שני נאמן גם בעיני הקנאים על יסוד מעשיו
הראשונים ושנאתו הגדולה לרומאים ,אפילו אם ט"טב ,שהפרזה מרבה נמצאה בדברי יוסיפוס
י יומנה מכל-מקום תפקידו לשעת מיחמת-האחים הוא חשוב מאד-- ,
עי-דבר מעשי-השטן'ש
הוא רצה להענות מחרצנן של שתי המפלגות יחד- .י"ר .הדברים שקרא יוחנן באזני
י דמיון המחבר (הן לא
הקנאים נכרכו מה ,כמו שצריך היה האיש הערום הזה לדבר עי-פ
עמר המחבר בסוד הקנאים באותה שעה ,וספק אם בא אחר-כך בקשר עם אנשים שלקחו
הדברים הוא מכרח מאליו -זהו אחד המקומות
ח5ק בשמחה זו) ,התכן ה
שבספרפסיהכזוהל.וגיוחי
הדרמטיים המיחדים
 .א .מן הספור יוצא ,שהקנאים חשדו קצת בדברי יוחנן ,שמא נמצאה
פרק רביעי
בהם כונה זרה .הם לא שמחו לעצתו ,כי פחדו שמא ירצו עוזריהם האדומים להשתרר
עליהם ,או שמא כבר כרתו אלה ברית בסתר עם יוחנן להקימו לראש .אך מאין בלרה
 .א דו מי ם האלה הס בלי-ספק בני הגרים שהכניס
הכרחו להינע לעצת יוחנן- .ב
לפנים יוחנן הכהן הגדול החשמונאי בחזקת-היד בדת ישראל ,כשכבש את ארץ "אדום",
כמו שנקרא בימי בית שני חלק הדרום של ארץ יהודה עם הנגב .עריהם החשובות היו
ארורה ומרשה ,ערי יהודה יפגים (לעיי ,א ,ב ,ו) - .ארץ אדום נחשכה יאחד מאחד-עשר
 .הנאום שלי הו שע הכהן הגדול (קרוב
הפלכים  r~wיהודה (למעיה ,ג ,ג ,ה)- .ג
לודאי ,שזהו בן-גטלא הנזכר לעיל ,פרק ג ,ט ,ואם גם היה באותו מעמד עוד מי שהיה
 ,הוא שהיה לפנים איש-ריבו של בן גמלא או בן-גמליאל,
כהן-גרוע יתושע בן ד מנ אי
ושניהם שיחו את עגדיהם להלחם בזרוע בחוצות ירושלים ,עלן קדמוניות ,כ ,ט ,ד ,וע5
הזה עלן עוד יהרן ,ספר ו ,ג ,ב) אינו מתקן בצורתו ובתכנו כאותו ש5
הכהן הגרו
י שנפרק הקודם .המבוא הוא קרך ומסיסל יותר מן המדה .מלבד-זאת נמצאו
חנן בן חנן
בו דברים ,שיא היו עלולים לעשות רשם טיב על האדומים באותה שעה וכה היה באמת,
כי חשו השומעים מעין כחש פנימי בדברי הכהן הגדול הקורא אליהם .41- .עי-דבר הערך
העלייתי ש 5נאום יהושע ותשובת המפקד האדומי (שמעון בן כת ל אן ויש חושבים. ,שראוי
לכאוב בן ק ט לא ,ומוצאים בשם הזה מעין דמיון ליבן הרצחן" המובא במשנה סוטה ,ט ,ט)
 .גם בפרשה זו ובגאות אחריה נראה עצם הכשרון של
כבר דברתי במבוא- .ה
סופר-
 .המחבר אינו ממהר להתיר את העיילה ,כי-אם מוסיף עוד הרבה פרטים,
עלי5ה גרוי
שיש בהם כדי לסבכה עוד יותר ,ובזה הוא מרחה את כ 5כח הגזרה שיצאה
ירושלים
י
ע
והביאה בהכרח לידי הקץ הנורא- .יש לחשב ,כי המאורע הזה היה בסוף עינת-הגשמים
ש 5שנת תתב-ח (ראשית  )68בתדש שבט או אדר ,שהסופות מצויות אז בארץ-ישראי- .
 .בפרשה זו 5א התברר ,מאיזה צד הגיעו האדומים א 5שערי ירושיים .הנה מצד הדרום
ז
א יכיו להכנס אל העיר ,כי הצד הזה היה רחוק מאד ממקום הקנאים .המקום היותר
י
מחנה האדומים הוא
קרוב אל הדעת הוא צמון-מערב ירושלים ,ואולי האגדל אשר
מגדל פספינום (או היפיקוס?) .באפן זה הגיעו בתחלה אל העיר ההדשה (בי-זיתא).
 .ציור המלחמה במורד
פרק חמישי .ז" מהפכ ה הג דו ל ה ביר 1ש לימן .א
הספר ,והאכזריות ש 5מלחמת-אחים מתגלה לנו כאן
הר-הבית הוא לחד החזקים
המסכרכ
המאורעביוהר ב
המהפכה .הכהנים הגדפים
יכאן הוא נקדת הגבה
בכי נוראותיה- .ב.
ד ,פרק ג ,י"ג-י"ד .פרק ד ,א-ז .ברק ה ,א-ג) ,האדימים באו לעזרת הקנאים
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הערות ובאורים

יא

מנהיגי העם היו הראשונים יפרענות .יוחנן מגוש-חלב לא יכוי
רצה
 ,וכנראה ,גם
להציל את הנן בן-חנה איש"-סדו לפנים ,מכעס האדומים וממשובתם 1בעצם הדבר זכה
יחנה שנעשתה מלאכתו על-ידי אחרים .מכל-מקום חשובה היא העובדה ,שמהבר הספר זקף
את המהפכה בירושלים ואת רצח הכהנים הגרויים על חשבון האדומים לבר (עין למטה,
סטר ז ,ח ,א 4על-דבר חנן בן-הנן כבר דברתי למעלה ,בהערה לספר ב ,כ ,ג ,ובארנק
כי בספר "קדמוניות" העיד המחבר עליו ,שהיה אייש אכזרי ושואף-דם ,וב"חיי יוסף"--כי
אכן מותו הטרגי של
י מלים לתנות
היה לוקח,יחד ,בעור אשר כאן אינו מוצא ד
ראאט ממשית-העם הוא הוא שגרם לאספקיריה המאירת שבה ראה יוסיפוס את תמונת מגן-
ירושיים ומעוז-היהודיט הזה-- ,וביהוד בשצה ,והכרח להשוות את הכהן הגדול חזה למרצחיו
ולאנשי-שלומם .כנראה ,וי
ה חנן בן-חנן שחד האישים המצינים ביותר בפרק הזמן ההוא--
וגם מגרעות נפשו לא מעטו את דמותו הגדולה .-. ,ובמותו נשארו בני ירושלים
מנהיג
תמסרו בידי ראוי הקנאים ומלאכי-החביה ,שבאו מן המדינה .רצח הכהנים הגדויים האלה --
זעהיו חביבים על הרבים יותר מחנניה הכהן הגחול' ,שנהרג על-ידי מנחם וסיעתה  --עשה
רשם חזק .בעיני יוסיפוס היה הדבר מעין "יקרת משיח" (דנשל ,ט ,כ-ו) ,התנאי הקודם של
"והעיר והקרש ישחית עם נגיר הבא" (שס -- 4הפראות של השנאה נראה בעליל בנאצה
 .אחרי שפדו האדומים את הקנאים מצריהם
הגדולה שנעשתה לגופות הנהרגים האיה--.ג
החשובים בעתר ,התרה הרצועה ,ולשעת-הכשר הזאת השתמשו הקנאים כדי לבער -.על-ירי
האדומים  --את כל מתנגדיהם ואת כל החשורים בעיניהם מתוך העיר .מובן ,כי המעשים
האיה לא היה בהם כדי לחבב את לוחמי-החרות על המון יושבי ירושלים ,ולא נתנו ידם
לשום מפיגה ,וכח-המשיכה של הקנאים חלש מארד  --על-כן בקשו יכפות את ההר כגיגית
על מתנגדיהם ,אולם שנאת וטרירי יקירי-ירושלים התחזקה סאו ,ועי-כן עמדו בכל מיני
יסורים וסרבו למיא את רצון הקנאים-- .ד .גם סנהדריה גדילה--מעין שבית-דין
מהפכהע  --תקנו הקנאים ,חתם לא נועזו למנות לשופטים את בני-סיעתם ,והשופטים ויבהרו
בהם הקנאים שמרו את דבר הכתוב "כי המשפט לאלהים" ,ולא רצו לעות את הדין ,כרי
להשביע את שויחיהם רצון .בזמן שלטון בעלי-הזרוע זהו טמן אמץ-יב ביתי-מצוי- .
ה .יוסיפוס סתם את פירוטה של הפרשה הזאת ,ונתן לקוראים רשות לשער ,כ
י בלשון-
ערומים דבר הקנאי הזה אל האדומים ,למהותם שיעזבו את ירושלים ,מכיון שלא היה עוד
ק בממשיה .האדומים שמעו לעצת
צרך לקנאים בשתפים האלה ולא רצו לתת להם חי
הקנאי ,ורבם עזבו את ירושל-ים ,ומגי-מקום נשאר עוד מספר מסים מהם בתוך העיר
(? 12ימסה ,ט ,י"א).
י
פרק ששק א .גוריון שנהרג בידי הקנאים אחרי צאה האדומים מן העיר
הוא ,כנראה ,י  1סף בן ג1רי1ן ,או גוריון בן יוסף הנזכר לעיל (פרק  4ט ,ועין
שם בהערה שבפנים הספר) .נ ג איש עבר-הירדן הוא מי שהיה שר-צבא היהודים
במלחמה ע-5יד אשקלון (עלן למעלה ,ג ,ב ,ג ,ובהערה שם) .בתור אדם קרוב לחברי
המ:,שלה הנרצחים ואיש גבור-תיל היה שנוא לקנאים מאד ,כי פחדו שמא יעמי
ד בראש
ם ויקח מהם נקמה בשעת הכשר .רצח גבור-מיחמה ,שהצטין במלחמת-החרות,
?ם ירישיי
היאה את כל משובת הקנאים על-כן יש משוים מהפכה זו למרשה השניה של המהמכה
 .ממעשה אספסינוס
ה?-,פתית הגדויה  -כשהמיתו הי-עקובינים את כל אנשי הג'ירונרה- .ב
גק 5היה אז לרומאים לכבש את ירושיים ולשים קץ למלחמה ,ומכאן
אנו רואים ,כי
ם לא היה עוד בהן ממש ,ואם
ראיה ,כי טענות הקנאים מחשבות-הבגד של בני ירושיי
גם ה,ז1ונו חנן בן-חנן ואנשי-עלומו לכרות ברית עם הרומאים ,הנה לא נועזו עוד
זהמהפכה הגדולה בירושלים
ד ,פרק ה ב  -ה
ה א-ל

מהייי.
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תולדות מיחמת היהווים

תסו

יעשרת מעשה ,בדעתם את שנאת יושבי ירושלים לרומאים ובפחדם וטמא בדבר הזה יהפכו
פיה ורעים מאנשי-שלומם יעברו אל שורות הקנאים ,ואף-על-פדיכן לא נתן
את הקערה
אספסינוס כגיד לצבא הרומאי בהאריכו את המיחמה ובפחדו מפני מצור יתושיים ,אף כי
 .דבר הנביא ,שאייו רמז המחבר,
נודע 5נו
היו תחת ידו ארבעה לגיונות רומאים- .ג

עי

יא

בברור.
פרק שביעת א .נתור אדם ערום ובעל-תחבולות עמו ,כנראה ,יוחנן גן לוי מן
הצר בשעת המטבח הגדול בירושלים ,כדי שיחשבו יושבי ירושלים שהוא נוח להם מן
הקנאים ,וכשמצא לו שעת-הכשר ,הקים מריבות במחנה הקנאים ומשךאיי
ו המון רב ובקש
להיות מושל יחידי .בפרשה זו גלה לנו המחבר ,ששנא את יוחנן יותר מאשר את יתר
 .עי-דבר כבוש מצדה בידי המיקריים האלה ושהיו עכשו אנשי-ריב גם
הקנאים- .ב
למפיגת העם בירושלים וגס לקנאים היושבים שם ולא התערבו במלהטות-האחים שקמו
בעיר) כבר ספר לגו המחבר (למעלה ,ב ,י"ז ,ב ,ח) .בתחלה פחדו המיקריים מפני חנן
גן חנן והממשיה בירושלים ,אולם אחרי המהפכה החלו יעשות מעשים .סבת הזי
ר והרצח
שעשו הסיקריים בעין-גדי הקרובה
מצדה לא נודעה לנו בברור .על-כל-פנים לא שלחו
ידם
מחמת מחסור-לחס ,כי ,כפי עדות המחבר ,נמצאה במצרה צרה רבה מאד ,שהניח
יפנים
במה
יורדוס במבצר ,ועוד עמד בה טעמה (להלן ,ז ,ח ,ד) .עין-גדי היא נוה יפה
במדבר יהודה ,על שפת ים-המלח ,מקום מפרמם בכרמיו ובמטעי תמריו ,וגם בצרי נתשג
לפלך מיהד של ארץ יהודה (ימעלה ,ג ,ג ,ה) ' .מועד הפסח ,שבו פשטו הסיקריים
העיר (כנראה ,עלו רבים מן הגברים אז אל ירושלים לרגל ,ועל-כן היה קל יחפש את
המקום ויא נתקים בגני עין-גדי הפסוק "ולא יחמד איש את ארצך") ,הוא זמן ראשית
 .אספסינוס
בכורי ה-צמחים ופרי השוה בארץ החמה שבערבות הירדןועי שפת ים-המלח- .ג
לא מהר למלא את בקשתם שלפייטי ירושלים ,כי האמין להזק מפלגת-השיום תעיר.
הוא בחר
לחכות עד שיכלו היהודים את כל יחוהיהם בריבי המפלגות ,ופנה תחלה
לכבש את עבר-הירדן ואת שארית ארץ יהודה .ג דו ר (או גדר ,גדרה) ,אשר
בעבר-
הירדן הדרומי (מדרום לנחל ירוק) ,היתה מרכז זשוב היהודים בארץ פריה -היא ארץ
,עבר-הירדן" (הדרוס" ,שנשארה בידי היהודים גם אחרי והוציא פומפיוס שתחת ידם את
כ 5עבר-הירדן הצפוני ,ונחשבה לאחת מ-שלש ארצות" (משנה כתובוה ,י"ג ,י; שביעית ,ו,
א ,ט ,ב) .גדור(ט היתה מקום סנהדריה בימי גביניוס (למעלה ,א ,ח ,ה) .הזפרה במשנה
ערכין ,ט ,ו ,בתור עיר מקפת חומה מימי יהושע בן-נון ,ובבריתא המובאה בבבלי שם
(ערכין ,ל"ב ,ע"א) :וגדור בעבר הירדן .החוקרים החדשים מימי שלטר משערים ,שבמקום
גדור נמצאה עכשו העיר אל-סלט (ע2ז בוהל 1263 ,טופסן ,47 ,סמן  ,3תחת אשר הראשונים
חשבו כי סלט היא רמות-גלעד) ,שנמצא בקרבתה מקור הנקרא ג'דור .צריך להבדיל בין
גדור (או גדר ,גדרה) זו שבעבר-הירדן הדרומי והנקרא עכשו ב ל ק א) ובין גד ר (גדרה)
שבעבר-הירדן הצפוני (הנקרא עכשו עג'ל 1ן) ,מדרום לנהר ירמוך ,עיר קנית חשובה,
 ,שהזכרה
שנכבשה ונחרבה על-ידי ינאי ואחר-כך נבנתה על-ידי פומפיוס והושבה ייונים
כבר פעמים אחדות בספר הזה (עכשו :ג'דור אם קים) ,מיבד-זאת נמצאה עוד ג ד 1ר
בארץ יהודה ליהושע ,ט"ו ,נ"ח) ,לא רחוק מבית-זכריה ,שחרבותיה נקראו עד-היום ג'דול
(צוהל .)165 ,בית-גדר ביהודה נדברי הימים א ,ב ,נ"א) ,גדרותים וגדרה ביהודה ועוד .ע-5כן
 .ם ל ?י דו ס
אמר רבא :גדור בעבר הירדן לאפוקי גדור בשאר ארצות (ערכין ,ל-ב ,ע"ב)- .ד
הוא המזכר למעלה כמה פעמים (עין למעלה ,מרק א ,ח) ,שר-רוכבים גבור-חיל ובעל-
תחמ5ות ,שהפקיד אותו אספסינוס על מלחמות-הרוכנים .הוא עשה עכשו לבורחי גדור מה
"שר ה פק ה ב 4-פק ק ח-ק
המלחמה בעברהירדן
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"ערות ובאורים

תסז

שעטה כבר סיידים היושבים בהר-תגור (למעלה ,שם) :נסוג אחור מפניהם ומשך איתם
י
את
ר בנחל
הערבה והקיפם שם ברוכבי --.כפר בית-נירה היה בתקופת המקרא עי

גד (במדבר ,י"ב ,ל-ה ונקרא גם נמרה (שם ,פסוק ג 4בקרבתו נמצאו מי
(ישעיה טעה ק ירמיה מ"ח ,ל"דג גתוספתא הזכרה כותבת שך גמרין סומא ,פרק ה)
ובתרגום שנתן בן וז"ל על התורה נמצא במקום בית-נמרה :כרבא תקיפא דבית נמרק--.
עכשו :תל נמרין ועל-ידו ודי נמתין .1- .הצרים טבל ובית-הרם או יוליס (היא יולעט
הדרומית ,שנבנתה על-ידי הורדוס אנטיפס -לעיי ,ב ,ט ,א) -הן ערים בעבר-הירדן
בנחל השטים ,במעבר אל הגלגל .ביה-הרם (או הרן) נמצאה גם במקרא ובמדבר ,ל"ב ,ל"ונ
יהושע ,י"ג ,כ"ז) סמוכה יגיח-נמרח .טבל (אבילה) הוא אגל השטים בערבות מואב
הירדן ,המחנה האחרון של ישראל במדבר (במדבר ,ל"ג ,מ"ט)* ,משם עלה משה על
הר העברים ,אשרסי-פני יריחו (מצד עבר-הירדן) ,ומשם עבר יהושע את הירדן (יהושע,ג,ח).
ב ת -ה שי מו ת ובמקור~ :יקי) לזכרה יחד עם אבל שטים במקרא (במדבר ,ל-ג ,מ-ט).
למטה ,ספר
עי-דבר המבצר מכ  1ר
פרק שמיני .א .נ ד ק ס יצא ממשפחת מלכי גליה העתיקים והיה נציב
הרומאים בארץ גליה הדרומית ,והוא מרד בנירון ואמר להמשיך את נלבה - ,אולם הצבא
הרומאי החונה בגבול גרמניה יצא עליו ימלחמה ווינדקס נצח וטרף את נפשו בכפו .כל
המעשים האלה היו בראשית האביב תחכ"ח  .58 -אג טי פ ט רס שנבנתה על-ידי הורדוס
במקום כפר-סבא(?) היתה ,כנראה,עיר בעלת אוכלוסים מערבים ,יהודים ויונים ,ועל-כן לא nnpv
ארץ שלות הפיכים (הר אפרים הדרומי או
חלק במרד .מאגטיפטרס פנה אספסינוס
"ר המלך) ,שיא רצו להכנע לפניו ,ועל-כן החריב ושרף באש את המקומות .בשעה שיוסיפוס
ב ,ד"ח ,א ,ומה
מספר על שרפת המקומות השונים חוא לפרקים מפריז בדבריו (עלן
שהעיריתי  datגם העיר לוד נ שרפה ,לפי דברי המחבר ,על-ידי צסטיוס גלום (ימעלה,
השחיתה
ב ,י"ס ,א) ועכשו כרתה בריה-שיום עם אספסינוס .יוצא מזה ,כי השרפה
הודיע לנו את זאת
העיר ,או שהספיקו בינתים היהודים לבנותה מחדש  -והמחבר
את
(תחת אשר כתב על יפו בפרוש ,שנבנתה מחדש על-ידי היהודים ,למעלה ,ג ,ט ,ב) .העיר
לוד נקראה בכתבי-הקדש המאחרים (בספרי הנביאים לא בא זכרה) בשם לד (בחוים
הפרשה נתמיה ,ז ,ל"ז) ,ובספר נחמיה ,י"א,
וחסר  )11והזכרה בטפר עזרא ,ב ,ל"ג
(וב
כפיבבל .בדברי הימים א ,ה,י-ב ,מספר ,שנבנתה
ל"ה ,נמנתה בין הערים שהתישבו בהן עולי
העיר יפגים
אלפעל משבט בנימין ,ועל-בן לא נחשבה הערים התקפות חומה מימי
יהושע בן-נון במשנה ערכין ,ט ,ו ,אולם האמורא רבי יהושע בן לוי מלא אחרי דברי
המשנה ,שהיתה כבר בימי יהושע וחרבה ונבנתה על-ידי אלפעל מחדש (מגלה ,ד ,עdr-
נחשבה על גבול ישראל -כי-אם על נחלת הקמרונים ,עד שכבש
קרם ימי החוטמונאים
(בשנת ג' תרט"ז 145-לדם מנין א"ה) ,מני-אז נעשתה
אותה יונתן
בארץהכיההןודההגדוי
ולראש פלך (ימעלה ,ג ,ג ,ה) וחזירה במשנה על הר המלך (שביעית,
חשובה
ט ,ב) .מכיון שכרתה העיר ברית-שלום עם אספסיגוס ,יצאה בשיום מן הפרענוח הכליית
ואחף חרבן בית-המקדש נעשתה למטרופילין של שארית היהודים שבארץ יהודה ,וחתפמימ
דרשו עליה שהיא משנה לירושלים (מדרש פסיקתא רבתי ,ח) .בעיר זו קבעו ישיגתם ~va
אליעזר בן הורקנוס (ע? 1משגה ידים ,ד ,ג; בריתא סנהדרין ,ל"ב ,ע"ב) ורבי טרפון (משנה
תענית ,ג ,ט; בבא מציעא ,ד ,ג ,ועוד) ,גם יתר החכמים היו מהאסמים שם לעתים תכופות
ומתיעצים על ענינים חשובים (ביחוד רבי עקיבא וחבריו  -על-דבר האסמה בעלית בית
נתזה בלוד ,קדושין ,בק ע"ב ,סנהדרין ,ע"ד ,ע"א) .לוד נחסכה אחר-כך למושבה רומאיא
המלחמה בעברהירדן וביהודה
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מלחמת

היהודים

ונקראה בשם דייספוליס ,אולם גם במושבה החדשה התישבו יהודים רבים ,והעיר ל וד,
זכריה פראנקל ,ה ,ע"ב
שנקראה סתם ד ר  1ם בימי האמוראים (ענן מבוא הירושלמי
ולהין) ,נחשבה עוד בימי הקיסר דיוקליטינוס לבסוף המאה השלישית למנין אמות-העולם)
"תוידות הקדושים" בהוצאת
לעיר שכלה ישראל (עין איסיביוס במהדורה הסורית
דבריו :ויש עיר אחת נדויה ומרבה באוכלוסיה
 tCuretonלונדון  ,1861עמוד ;28
בארץ פלסטיני וכל תושביה יהודים ,היא הנקראה בלשון ארמית לוד וביונית נקראה
דיוקיסריה .)-רק בראשית המאה הרביעית התרבו בה הנוצרים ובנו שם מנזר לכבוד סירגיוס
קדושם ,ואחך-כך נדלדלה מאוכלוסיה היהודים - .בנ ה אשר בשפלה בגבול פלשתים
(בספר דברי-הימים ,שחבר באמצע ימי הבית השני -ב ,ב"ו ,י
 ,נחשבה עיר זו על ארץ
עובדי אלילים וספר המכבים ב ,י"ב ,ח;
פלשתית) היתה עוד בימי יהודה המכבי עיר
מ) ,אך מיום שנכבשה על-ידי אלכסנדר ינאי התישבו בה יהודים במספר רב ונעשתה לעיר
של ישראל ,וגם פומפיוס ,שקרע אותה מעל גבול יהודה ,לא גרש את יושביה היהודים.
אחר-כך נחשבה על גבול מלכות הורדוס ועברה בילשה אל אחותו שלמית (למעלה ,ב ,ו,
ג) ואחרי מותה אל הקיסרית ליויה ולבנה הקיסר טיבריוס (שם ,ט ,א) .לפי עדות פילון
איש אלכסנדריה (המלאכות אל קיום ,פרשה ל) ,היו בה אוכלוסים מערבים ,אולם רבם
יהודים ,והיונים שונאי היהודים בקשו להרעימם והציגו בבתי-כנסיותיהם את צלם הקיסר
קליגולה 1מסבר יושבי העיר ומסבותיה היה גדול ,כפי עדות הסופר סטרבון (בידיעות הארץ
שלו ,ספר  ,T~Dפרק ב ,פרשה כ"ח) ,עד כדי ארבעים אלף גברים שולפי חרב .אספסינוס,
שכבר כרת ברית עם העיר הזאת ועם אשדוד הקרובה אליה ושכנראה היתה גם היא עיר
מרבה באוכלוסי ישראל ,אף כי לא הזכרה בספרות התלמודיה; החפירות החדשות במקום הזה
גלו עקבות בית-כנסת עתיק) ,הושיב עכשו ביננהרבים מבורחי ירושלים ומהיהודים אשר
השלימו אתו ,ואחר-כך היה לעיר הזאת תפקיד חשוב מאד בדברי ימי היהודים ,כי עבר
שמה "גיח הדין הגדף"  -מרכז היהדות הדתית - .משט פנה אספסינוס אל ארץ ההריס
וסגר שיה בכבשו את המעבר שעל-יד א מ א  1ס (ככה כתב הירושלמי ,שביעית ,ט ,ג:
מבית חורון ועד אמאוס הר ,מאמאוס ועד לוד שפלה ,מלוד ועד הים-עמק) ואחר-כך פנה
דחמרמיחה ש פלך בית לחם--נטופה או בית " nDIDSשם ש %ך אדוה
בית-לברקנן שנקראה אחר-כך מימי הקיסר
וכבש את בי ת-ג1ברין (עכשו כפר גדוי
ספטיסיוס סורוס בשם אליתרופוליט =ועיר החורים ,או בני-החוריה --נראה כי ה11ם היוני
 rirnאינו אלא תרגום השם ניב-גזברין --ואולי נקראה גמ בית-חורים או חוריזן בי כן
נמצא בבראשית רבה ,פרשה מ-ב* ,ואת החרי" זה אליתרומוליס ,לפי גרסת הערוך ,וגם
היא הארץ הנקראה
הירונימוס באר כך בפרושו למקרא ,עובדיה ,א:
שישבוארץבה אידפונםיםאו שעי
י  i(MOrraeQאולם שם,
חמרים
עכשו גבלנה ,ובגבולה נמצאה אייתרופוליס
ואיית מלאה מערות (=חורים),
בפסוק ד ,באר ,כי כל הארץ אשר מאייתרופוליס עד
ומכאן ראיה שידע גם את הוראתו הנכונה של שם העם היושב שם ויושבי החורים ,המערות,
נודע (3פר סבי האזכר בתימוד אינו זה ,כי,
ולא בני-חורין) .כפר טבא -מקומו
טומסן .)51 ,אחרי שסגר אספסינוס על ארץ ההרים
וגיאה ,הוא כפר-סב בקרבתיוד.
ערבות הירדה כדי לסגור
שמטביב יירושלים מצפון ,ממערב ומדרום ,פנה
העיר
ום ממזרחן מעיר ש כם ,שהחריב אותה לפגים יוחנן הורקנוס ועכשו נקראה מעברתא או
מברתא (יוסיפוס מזכיר גם את שמה נ א פ  1יס ,שנשאר לה עד היום :נבלוס .והנה
ידוע3 ,י אספסינוט הקים מושבה רומית על מקום שכם וקרא לה :עיר חדשה של הלגיוס =
לחשב ,כי כשכתב יוסיפוס את הספר ,כבר נמצאה המושבה הזאת,
- 1?18918 Neapo~is
זהמלחמה ביהודח
(ספר ז; פרק ח ,א)

ירבי

שי

בכיי

י

שי

סיע

עין

ייש

יא

י

אי

עי

"ערות ובאורים

תסט

ן הכניס את שמה
הספר ,אף כי היה עוד לום זמנה .כנראה ,היה בנין נאפוליס
ועי-כ
בשנת תתל"ג או  73בערךג פנת אל קרוה או קרוי (ככה נקראת עד-היום  Koreaiשל
י1סיפוס ,אשר בקרבת המקום שבו משתפך הנהר ודי-פרע  --שיש חושבים בו שהוא נחל
כרית ,המזכר במקרא  -אל הירדן) ומשם  -יריחו- .ב .ה ר מ ה אשר ממעל ליריחו
המערבית לצד הירדן .ולמול הרמה הזאת נמצאה
היא המורד
הרי
לצדשראהי
להארץ-י
גם במזרח-היהרתדלןוירמה תיו
נהר ,היא רמת עבר-הירדן המתחלת על-יד יול!ס
(הצפונית אשר בגולן ,שבנה פיליפוס במקום בית-צידא העתיקה ,ולא יוליס
י
אנטיפס ,כמו שנכתב בטעות הבדפרנוימםי)ת וב
חה
נפ
סו
השטים ,שנבנתה על מקום בית הרן עי-ידי
על-יד ס  1מ  1רה הקרובה לגבול סיע-ערב לש מתקנים ע מ 1רה ,ולא נראה) - .ה ר
הב רז ל הזכר גם במשנה נסכה ,ג ,א)  -הוא החלק הדרומי של שלשלת הרי עבר-הירדן
מצפון לנחל ארנון .הדקלים שצמחו עליו היו דיים וכחושים ונקראו בשם *צינים.-
צג בריי הזיר לעיל (ג ,ט ,ז)- .ג
 .הספור על-דבר הנס שעשה אליהו הנביא למי
יריחו (מבכין ב ,ב ,י"ס ,כ) מספר כאן עם הוספות ,כדי לשפר את אזני הקורא שאינו
רגיל להאמין בנסים - .ע מ ק י ריחו הזכר גם אצל סטרבון (ספר ט-ז ,ב ,מ"או ואלה
דבריו :שיריחו היא עמק מקף הרים מסביב בענוי .ושם נמצא התמר ,ואף כי גם יתר
עצי-פרי רבי-תנובה גדלים פה ,הנה התמר עויה על כלם ,וארך העמק מ אה רי ס וכלו
ארץ משקה ומרצה באוכלוסים ,ובעיר גמצא ארמון מיכים וגם פרדס הצרי ...והצרי הוא
יקר מאד וגדל רק בארץ הזאת ,ומין אחד של תמרים צומח שם ,אשר דמיונו נמצא רק
נקרא עמק יריחו בשם "דשנה של
גרויה מאד.-
גבבי .ותבואת הארץ
הזאתל-ב; דברים ,י"ב,בפיה,חז"
יוד) - .ה פ ר דסים של יריחו הזכרו
וע
יריחו" (ספרי במדבר,י,
נספרות התנאים (תוספתא ערכין ,פרק ב) ,ובשם עיר ה ת מ רי ם נקראה יריחו כגר
במקרא .על דבש התמרים המשבח של יריחועין גם פליניוס" ,תולדות הטבע" ,י"ג ,ט .ושם.1 ,
מתיא ,ג ,ד).
ערבות הירדן קמש מאכל ליוחנן המטביל (א21גייון
דבש הדבירים
עץ הק טף או עץ הצרי ,שנקרא גם עץ אפ רס מ 1ן בספרות חז-ל (אפרסמון =
אופובלסמון) ,הגדל ביריחו הזכר לשבח אצך
סופרי ימי-הקדם .סטרבון כותב ,כי הצרי
מתיה ארוכה לכאב הראש וישאר מוילות .על-דבר הצרי כבר ספר לנו יוסיפוס למעיה,
העמק אשר ממול יעמק יריחו בעבר-הירדן
א ,ו .1 ,בכתבי-הקדש מפרסם יותר הצרי
(נחל השטים) ,ועי-כן נקרא הצרי הטוב במקרא על שם ג עד (ירמיה ,ח ,ב"ב).
חולם מן הגמרא למדנו ,שהיו מלקטים אפרסמון מ עין גדי וקד ר מ ת א (בית-הרס,
שם אי כפר או קפרוס -הוא צמח געל
שטים ,שבת ,כ"ו ,ע"א) .הכ פר  -נקרא
שר
פ
בחניחםי כדמות ענבים יעל-כ
ן כתוב :מאשכי הכפר" ,שיר השירים ,א ,י"דן הרבוי "כפרים" -
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נו ד ,י"ד) מפיצי
ריח ,אולם הוא מעדן
עץ המר-מפרותיו (כדמות אגוזים) עושים שמן מיחד שאין
 .ים ה מ ל ח נקרא אצל יוסיפוס תמיד ים-הכפר (הגושים השחורים)
את הבשר מאד- .ד
הים הזה הרבו ידגר הסופרים העתיקים (דיודורוס ,פייניוס ,טציטוס
או החמר (אספית),
ועוד) .הכפר שבים-המיח הוצא באמצעות דמי נדה  -על הדבר הזה נמצא גם אצל
טציטוס (היסטוריה ,ה ,ו) - ,זהו דבר שטית ואמונת-הבל של העם שנמסרה גם למשכילים.
ארץ-ישראל לקנות בדמים
מליניוס (ה ,ט"ו) מספר עלידבר רומאים עשירים ,ששיחו
יקרים את מי ים-המלח יצרכי רפואה.
פרק תשיעי .א .ח די ד נמצאה בקרבת לוד ונחשבה גם היא יעי
ר מקפת חומה
י שנת 68
 .ניחן אבד את-עצמו לדית ,כשנעזב מכי אוהביו ,ביום  9יונ
מזמן יהושע- .ב
נהמלחמה בככר הירדן
חפה ה וק א-ה %ק ה א

אי

שי

אי

שי

שי

כי
שי

י

עי

יו

עי

אי

~

תע

תולדות מלחמת היהודים
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(סוף סיף או ראשית תמת תתב ."-זמז מלכות גירון בכל כתבי-היד הוא שלש-עשרה שנה
נירון י"ג שנה
ושמונה ימים .וגיזה הוסיף "'שמוגה חדשימן ועל-פיו תרגמתי --באמת
וח' חדשים חסרים ד' ימים .סרויוס סולפיציוס גלבה ) (aalbaהיה בן משפחה רומית
הקיסרים ובימים ההם היה נציב בארץ אספמיה (ספרד) ,וינדקס ,הנציב
חשובה וקרובה
בגליה (שנזכר לעיל) ,פתה אותו לשלוח ידו אל הממשלה וימרוד בנירון השנוא לרבים,

מפי

יבית

יא

מאש מחפצו ,וידידי נירון שבגדו בו ,נימפידיוס וטיגיינוס
וגם אחרי מות וינדקס
הנזכרים כאן ,גתנו את ידם יגלבה ,ואחרי מות נירון בא הקיסר החדש אל רום; אולם
עברו ימים מרבים וגיבה הראה סמני קמצנות וקפח את שכר גדוד הצבא הראשי,
העולם ,ועל-כן
שומרי ראש הקיסר ,שהיו בימים ההם ראשי המדברים במטרופולין
חשבוהו אנשי הצבא לקופל ונבזה" ובחרו ב או ת 1ן הנבזה לקיסר והמיתו את גיבה במרום
עיר רומי - .כשנודע לאספסינוס דבר תמורת הממשלה ,דחה את המיחמה ביהודים ,כי רצה
ללכת לרומי .וכנראה כבר אז חשב בחשאי על-דבר הממשלה
להיות מוכן עם הלגיונות
 .עי-דבר ש מע 1ז בן גי  1רא ,שהצטנן בשעת המלחמה עם צסטיוס נלוט
הראשית- .ג
צקרבים ,עד אשר שלח חנן בן חנן צבא מירושלים לגרש את
והמעשים שעשה זה מכבר
אנשיו ,כבר דבר לעיל (ב,י-טב,חג
י העיר גר ש
ב,יכ"ב,ב) .כאן מספר ,שהיה שמעון בן גיוראמיייד
רואין זו גרש הנזכרה למעלה בפרשה א ,שהיא על דעת רב החוקרים תבה משבשת ~r(oהיא העיר
היונית החשובה בעבר הירדן (גרסה) ,והשם "בן גיורא-יוכיח ,שיצא הגבור הזה ממשפחתגרים .כמו
המיקריים היושבים במצדה היה אף הוא איש-ריב גם לממשלת העם וגם לקנאים שבירושלים,
ועל-כן נהנו לו הסיקריים  -למרות חשדנותם בו ,שמא יאמר להשתרר עליהם  -מקלט
במבצרם .אחרי המהפכה הגרויה בירושלים מצא לו עת-רצון לעשות מפשה ולקט לו גדוד
חרש ,ועם הגדוד הזה פשט על כל הארץ מסביב- .ך .בחיל שמעון נמצאו אז ר חים
רבים ,הכונה לפייטי ירושלים שהוציאו אותם האדומים מן המאסר קדם עזבם את הציר,
ם אל שמעון בן גיורא (למציה ,ו,
שמספרם היה כאלפים איש ,ומסחר הקנאים נמלטו כי
 .למעלה ,ב ,כ-ב; ג ,ג ,ד ,בהערה),
חב עקרבים (עין
א) .שוב התנפל שמעון
מכיון שיוסיפוס משתמש כאן במבטא "נפת" (או פיך) עקרבים ,למדנו שזוהי קצה צפון-
מזרח
ארץ יהודה ,שהוא רחוק ממצדה .חבל הארץ הזה נשאר עוד בידי היהודים אחרי
שכבשו הרומאים את קרוה (לעיי ,פרק ח ,א) ורק בשנה הבאה כבשו אותו הרומאים
(למטה ,פרשה ט) .באפן כזה צריך היה שמעון לעבור בין מצב-הרומאים השוכן
ביריחו (ימעלה ,פרוה א) וכין ירושלים .מלבד-זאת המבטא "על פלך עקרבים ועל כל
ארץ יהודהן על-כן שער
הארץ עד ארום רבה" אינו מחור כל-צרכו ,כי הרי זה ארך
ת כאן ארץ ע ק ר בי ם
בוהל יעמוד  88בהערה) ,כי במקום מלך עקרבים (הצפוני) צריךיהיו
או מעלה .עקרבים (הדרומי) .בדרום-מערב ים המלח ,בנגב יהודה ,הארץ הזאת היא קרובה
הרבה יותר למצדה וגם ל א ד  1ם רבה ,שהיא כנראה כאז הארץ מבאף-שבע עד חברון.
הכפר הנקרא עין או נעין הוא לפי זה ,אולי ,המקום העתיק מ ע 1ן ,לא רחוק מכרמל אשר
י זה מדבר
לדרום חברון (שמואל א ,כ-ה ,בג גם עמק פרעתי או פארן יהיהיפ
מעון (שהזכר שם tXff1 ,כ"דו כ"ח) הנקרא גם מדבר פארן (שם ,כ"ה ,א) ומבאר שהוא
בקרבת מצדות עין-גדי (שם ,כ"ד ,אג ולשיטת החוקרים ,החושבים שמחוז עקרבים הנזכר כאן
הוא הצפונת צריך לשער ,כי עמק פרעתי זה הוא נחל הפרה ,מצפק-מזרח לירושלים,
במערב נחל יריתה --להשערת בוהל יש סמוכים בזה ,שבאמת נמצאו הרבה מערות בכל
הארץ מדרום חברון ,וכי המקומות ההם היו מימי-קדם מקלט לכל גדודים הפושטים על
ארצות הישוב ,וכבר דוד ואנשיו הסתתרו - t~ffה
 .הקנאים הביטו בפחד על מעשי שמעון
גיורא
(ספר ד ,פרק ט ,ב-ה)
וגדורי'ו
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בן גיורא ,כי יראו שמא ישלח ידו

אל הממשלה

בירושלים ,אוים

לא הצליחו לפזר את

גדודו .ושמעון יצא להלחם עם האדומים .ספת שנאתו לאדומים לא
פליטי ירושלים הסיתוהו יהתנפל עייהם כדי לקחת מהם נקמת המטבח אשר עשו בירושלים- .
אולם מצד שני הכרח שמעון לפרנס את גדודו מן הגזל  -ולטש את עיניו למסבות חברון
הסוריות .באיזה מקום היתה המיחמה הראשונה בין שמעון ובין האדומים לא נודע לנו,
ארץ אדום ,מצמון-מזרח או מדרום-מזרח - .וכמו
כי לא התברר מאיזה צד עלה שמעון

הבררה כאן ,אפשר כי

עי

כן קשה ידעת ,מאיזה צד הגיע אחר-כך אל תק 1ע ,שהיא בודאי העיר העתיקה ,קצה
 .העיר העתיקה חברון ירדה
מדבר-יהודה מצפון מערב ,מקום הנביא עמוס- ,ז
מגדלתה במשך הזמן ,ובימי בית-שגי קזירה רק מעט .יהודה המכבי שרף את חברון אור
לאדומים (מכבים א ,ה ,ס"ה) .את ספורי התורה מוסר כאן יוסיפוס בצורת ,שיחות
הבריות"  -והדבר הזה נפלא מאד ,כי מספרי יוסיפוס הם)-8ים רואים אנו שהאמין בתורה
נפר פה חסרון ידיעות מדיקות בספורי התורה .פכה
מן השמים ,שכל דבריה אמת.
הוא כותב ,כי גבנתה העיר חברון לדם לף (מנפי שבמצרים) תמורת 1ען-מצרים של המקרא
(במדבר ,י"ג ,ב"ב) ,ומיד הוא סותר את דברי עצמו באמרו שחברון נבנתה לפני איפית
ושיש מאות שנה ,בעוד שנף היא עיר עתיקה ,שכבר עברו עליה עד ימ
י יוסיפוס לכל-
הפחות שלשת אלפים וחמש מאות שגה (אם-כן המעיט את מספר השגים ,תחת אשר
תמיד להפליג במספרימן) ,אולם צען נבנתה באמת ,לדעת החוקרים ,בסוף האלף דרכי
השלישי
י התורה" :חברון
לדם מנין א"ה .ב*קדמוניות" (א ,ח ,ג) תקן המחבר את הדבר עי-פ
קברות האבות הן,
מצרים - .-מצבות השיש
נבנתה שבע שנים לפני טניס (לען)
כנראה ,בנין מסביב ימערת-המכפלה ,שהיה כבר בימים ההם ,אם גם לא נודע מי היה
הבונה .יש חושבים ,כי היא החומה מאבני-גזית גדושת מסביב ימערה ,שהיא מימת עוד
בזמננו ,שאוגי בזמן יוסיפוס היו קבועים בה לוחות-שיש - .ה א ה הגדו ל ה על-יד
חברון הזברה גם אצל הסופרים הנוצרים ,ולפי דברי הירונימוס בפרושו לירמיה ,ל"א ,ט"ו
ולזכריה ,aet ,ה ,נמצא שם שוק-עבדים גרוי ,שמכרו שם הרומאים את השבוים היהודים
הרבים אחרי ממלת בר-כוכבא (עלן שירר בספרו הגדול pvn ,א ,הוצאה ג ,עמוד - .)696
האיה הזאת אינה האלון המשלש הידוע מצפון לחברון ,שלפי מסרת התושבים הוא "אלוני
ממרא - .-נפלא הדבר ,שהאדומים לא נטרו שנאה לשמעון בן גיורא על החרבן הגדול
ארצם ,ובחרו להלחם תחת פקדתו בשעת מצור ירושיים .כנראה ,היה יוחנן בן לוי שנוא
עליהם יותר ממנו- .ה .הספור הרומנטי הזה מסמן את כתיבתו של יוסיפוס; מצד שני
אנו רואים בו את הדאגה הגדולה של קנאי ירושלים- .ט .ג ב ה נהרג ברומי ביום
 15יגואר ( 59התכ*ט) ,וזמן מלכותו  -שבעה חדשים ושבעה ימים (למעלה ,פרשה ב)  -נמסר
אצל יוסיפוס בדיוק גדול (הוא מחשב את יום עליתו על הכסא וגם את יום מותו)- .
או תון נקרא לקיסר ברומי ,אך בינתים הספיקו כבר הלגיונות החונים בגרמניה להמויך
ארץ איטליה .באביב פרצה המלחמה בין צבא ויטליוס
את מפקדם ויטליוס ,ויצאו עמו
ובין צבא אותון בקרבת בדריקום לא רחוק מ ק ר מ 1נ ה ,ואותון נצח ואבד את-עצמו
ידעת .ביום 9נ לחלש אפריל ( 69סוף ניסן תתב-ט) נקרא ויטליוס לקיסר ברומי- .
י בקיץ שנת התכ"ח הפסיס
אספסינוס ישב בעיר קיסריה שנ ה ש מה בחבוק-ידים ,מ
את המיחמה ושלח את טיטוס בנו לקבל מקדה חדשה מאת הקיסר גלבה ,ועד ששב טיטוס
הגיעה עונת הגשמים .ובאביב הבא שמע אספסינוס עי-דבר מיחמות-האחים שברומי וחכה
לתוצאותיהן  -אולם עוד טרם קבל את הידיעה ,שויטליוס נצח ונעשה לקיסר ברומי ,חדש
את המלחמה בסיון שנת תתכ"ט (ראשית יוני  ,)59כי כנראה פחד ,פן תעורר הבטלה שלו
טפר ה פק ק ה-ש
נשמעון בן גיירא באדוש מיחמות אחים ברומי
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עי-דבר,

חשד ברומי ,שהוא לוטש עין לממשיה.
שנת הנטלה הזאת הודיע גם טציטוס
(היסטוריות ,ה ,י) :שתי 'שנים נלחם אספסינוס בארץ יהודה ,ובשנה הבאה (השלישית) חכה
לתוצאות המלחמה מבית (ברומץ ,ושנה זו עברה במנוחה באר ,יהודה -- .אספטיגוס יצא
מקיסריה בחמישי פסען לכבש את הר-המלך אשר מדרום ישכם ,הוא כבש את שני
הפיכים גופנא ועקרבים הלן למעלה ,ק ג ,ה) ואת עפרים (שגם היא תברה
י יונתן הכהן הגדול ההשמונאק ואת 3י ת -א ל (שתי ערים אלה הזכרו
לארץ יהודה עי-יד
בסמיכות גם בדברי הימים ב ,י"ד ,י"טג שירדה מידיתה בימי הבית השני .אדום
הענק
העליונה היא ,כנראה ,אדום רבה הנזכרת -- ,ארץ ההרים מסביג לחברון.
הע כפרביס וכפתרא ,הנזכרות פה ,בקרבת חברקן אחרי הכניע הרומאים את ארץ
אדום ,הקיפו את ירושלים מכל צד  --רק הדרך אל הורדיון ומשם אל מצדה ואל ים-המלח
נשארה פתוחה -- .המעשים המגנים של אנשי תחנן המספרים פה הם ,כמובע דברי
~
וה
 .אמנם הזמן ההוא היה זמן השתתת הממזדמ
ת,
נראה ,בי יוסיפוס עשה את הפרט יכיל--
ולא רק שהרוצחנין" התרבו אז ,כי-אם גם המנאפים ,עד
רבן יוחנן בן זכאי את
בה
שת
המים המרים (משנה סוטה ,ט ,ט)- .י"א .ג ר פטי זו הי
טיגיורת ממשפחת מלכי חדיב,
ארמון בירושלים בקרבת הר הבית ,והקנאים תפשו
ה
ז
ה
את
שבנתה
הארמון
ויוחנן מגוש-
דבררה ,על-כל-פנים התחברו עכשו
חלב קבע שם את דירתו .סבת מרידת האדומים בקנאים
עם שארית הכהנים הגדולים ,לאמר :עם מנהיגי מפיגת אזרחי ירושלים ,והם החליטו יקרא
לשמעון בן גיורא .המחבר ,עם כל שנאתו את ייחנ
ן מגוש-חלב ,חושב את הדבר הזה -
מחמת תוצאותיו הרעות  -לאולת מדינית .אמנם נמצאה בו תהפוכה היסטורית גרויה:
הכהנים הגדולים ,גני המפלגה שהטרידה לפנים את שמעון בן גיורא מפלך עקרבים והכריחתו
להסתתר במצדה ,והאדומים ,אשר העריץ הזה החריב את ארצם והפך אותה ימדבר-שממה -
פנו עכשו אליו אבתפיה ובתחנה" ,שיבוא בשערי ירושלים ויפרש עליהם את כנפיו.
_הכהנים הגדולים" שהיו עוד בהיים הם י הו ש ע בן ד מנ אי
 ,שהיה כהן-גדול בשנת
תתכ"ב ( ,)52וי 1סף בן קמחית או קבי ,הכהן הגדול של שנת תתכ"א ( .)61ספק הוא אם
היה אז מתתיהו בן תאופיל הכהן הגדול של השנים תתכ"ה---תתב-ח ( 65עד
סוף 77ט בחיים .בשעת מצור ירושלים ברחו 'אני הכהנים הגדולים הנזכרים לראשונה ואתם
בגי מתתיהו הכהן הגדול ,כי בפרווש שמענו עוד על כהן-גדוף או בן כהן-גדול וושמו
מתתיהו בן ביתום ,שנהרג על-ידי שמעון בן גיורא יחד עמם שלשת בניו (למטה,
ה ,י"ג,
הרביעי ברח יחד עם הכהנים הגדולים מירושלים בשעת המצור למטה ,ו,
אג ו
בנישנשלח אל שמעון בן גיורא" ,וא ,כנראה ,מתתיהו בן ביתוס (עזן
ב ,בג מתתיהה
 .שמעון בן
למטה ,ה ,ייג ,א) ויא בן תאופיל( ,כמו שחשבו גרץ וחוקרים אחרים)-- .י":1
גיורא נכנס אל ירושלים בחרש ניסן תתכ"ט (69ג עוד זרם שיצא אספסינוס להלחם בצפון
ארץ יהודה -- ,ואחרי 'שהע הקנאים ויחנן מגוש-חיב אדוני ירושלים יותר משנה .הקנאים
שהתחזקו בהר-הבית הקימו ארבעה מגדלים להגן עליהם בפני שמעוה האחד מצפון-מזרח
כנגד העיר החדשה (מצפון מערב הגנה הבירה או מצודת אנטונלה על בית-המקדו".
שישת המגדלים הנותרים נשקפו לצד מערב  --אל העיר העלינה ולצד דרוס-מערב אל
העיר התחתונה .הגזית ,בשם הזה אני מתרגם את המיה היונית 61זסס( 15קסוטטוס.
שירר בספרו הגדול חלק ב ,הוצאה ג ,עמוד  .)211ה"לסכה" ,ששם היה מושב הסנהדרין,
י הגזי ת (קסוסטוס),
היתה בחלק המערבי של הר-הבית .לצד העיר העליונה ,ונשקפה עי-פנ
ן נקרא אצל חז"ל בשם לשכת הגזית .מן הבריתא (יומא ,ב"ה ,ע"א) למדנו,
ועי-כ
שלשכה וו היתה כמין במילקי גדולה .הגזיה (קטוסטוס) נמצאת מול הלשכה הנקראה
) 1DOה יק ק ט"-ב)
~מעון בן גיורא בא אל ירושלים
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תעג

ותוץ לחומת העיר הע
יל שמה ,מעבר לנחל המפריש בין הר-הבית ובין
י
לינ"הה,גזוגש
חבר את הגוית עם הר-הבית (ע1ן ליעלה ,ב ,ט"ז ,ג
י ת"
 ,שם וגם פה צריך לתקן

העיר,

יפי

דברי המשנה (סוף מדות) ,היתה לשכת הגזית בדרום
במקום *לו 2כת הגזית").
העז ר ה (והיא היסכה השלישית מררות ,לצד מערב) ,יאמר :בק ד ש ,וכבר תמהו האמוראים
על הדבר ,ואביי 1שב את הענין ,שחצי הלשכה היה קדש וחציה ( 11יומא ,שם) .אפשר
כי המגדל הזה ,שבנה יוחנן מעל לגזית (יאמר ,היה נשקף ממעל על-פני הגזית אשר
ממולו) ,היה נטוע על לשכת הגזית - .המגדל השלישי היה מצד דרום-מזרח למגדל הזה,
השני ,במקום שמשם נשמע הקוי יפה גם בייר
כנראה,
והר
בוינעהי הויגהם ,בעיר החדמשצהפ,ון למגדי
ללשכות (ביונית :פסטופוריות) ,שלא
נתבארה מהותן ,משם
העלי
היה כהן אחד תוקע בערב מע
י עם-חשבה ,שהגיעה עונת השבת (לפי דברי המשנה ס1ה ה,
שבת
ג ,הוסיפו בערב שבת שש תקיעות :שיש להבטיל את העם ממלאכה ,ושלש  -להבדיל בין
קי
ש לחל 1??1 .שבת ,ל"ה ,ע"ב).
פרק עשירי .ב .מכיון שויטליוס נעשה לקיסר ברומי סמוך לחצי  o;aאסריי,
נפלא הדבר שבחדש סיון (יוני) לא ידע עוד אספסיגוס כלום מזה ,ורק בשובו  -לבל המקדם
את הידיעה! גם המאמר "כי היה עליו להפליג בים בעת החרףק אינו
מבוסבוןף כסייו-ןצרכ-ו,קב
יכי הרי הדבר היה עור קרוב לתחלת הקיץ! וכמבאר אצל טציטוס ,כבר
בראש ארש יולי נשבעו טיבריוס אוליוס אלכסנדרוס והלגיונות אשר במצרים למלכות
 .מ ציג  1ס היה אז נציב סוריה (עלן למעלה,
~ ב ,ע"fס) .ה
אספסינוס (טציטוס
.
r
o
t
s
i
 iפרק א ,ה) ,בתור יורש משרת צסטיוס גלום ,שירד מגדלתו אחרי מפיהו בפני היהודים- .
פון ועיר הפילים (אלפנטיני) הן ערים ידועות בדברי ימי הפזור היהודי אשר במצרים,
ושם נתגלו האפיפורין הידועים .ארך ארץ מצרים מטין עד סון ,על-פי חשבונות סופרי
 .מצרים
ימי-הקדם ,הוא יכל-הפחות ארבעת אלפים ריס ,ויוסיפוט טעה במספריו כאן- .ד
ף נחשב לשבוי-מיחמה והיה אטור
נכנסה בברית אספסינוס בראשית יולי r??lיעיי)' -ז.ייס
הכביים שתי שנים רצופות" - .כבודו הראשון -שקבל יוסף  -הוא משפט אדם בן-חורין.
פרק אחד עשר .בדבריימי מלחמת-האחים באיטליה העלים המחגר מקצת דברים,
ראשית מלכות אספסינוס .למשל ,הפרעות הנוראות שעשו
שהיה בהם כדי להטיל צל
אנשי-צבא אנטוניוס פרימוס בקרימונה ,ושרפת העיר על-ידם ,גם הברית שכרת סבינוס
הכל המטבח הנורא ויתר מעשי הנבלה שעשו
אחי אספסינוס עם ויטליוס ועוד,
שרפת-ועי
הרומאים,
הקפיטוייון,
המקדש העתיק והעליון
המנצח
נחשבהים ברומיסורערצימםה.רבאיפםילולמעשה צבא אס פסינ 1ס (ולא -ויטליוס).היהכקי
פיטוליון חרב
בעיני
בימים ההם
ביום  19דצמבר  69בחרף שקדם הרבן הבית השני .ומכאן יהדנו ,כי זה
בראשית כסלו (אם נחשב ,כי גם כאן החדש העברי כסלו נקרא בשם המקדוגי אסייוס,
כמו שעשה המהבר בכל הספר) .יוצא מזה ,שחל אז הראשון לינואר שנת  70ביום ט"ו
י החשבון שלנו ,אפילו בשנה שאחרי העגור,
כסלו ד' תת"ל -דבר שלא יוכל להיותעי-פ
ואשי צריך יהיות אודינ1יס (טכת) .וכבר התחבטו בזה חוקרים רצים - .העיר ניקופוליס
ר נצחון אוגוסטוס קיסר על-יד אקטיום) היתה רחוקה ,לפי דברי סטרבון,
("עיר הנצחון" יוכ
ש ל שי ם ריס מאלכסנדריה .נפת מניס היא בחלק המזרחי של יאור מצרים (דיתה) .מעיר
צען-מצרים ,שהיתה עתה עיר-מצער,
תמוים פנה טיטוס בדרך היבשה אל סין ועבר
ומשם עבר מעברה עד הרקליוסוייס (הקטנה) ,וביום הבא הגיע עד מצר סין (סואז)- .
מקדש זום קסיוט נמצא מענר למצר מצרים בקרבת היאור הנקרא סירבון מצד אחד וים-
סוף מצד שני .שם היה קבר פומפיוס - .א  1ס טר קיני נמצאה מצפון מזרח למקום
(כפרד,פ-ט,י-ב.כ"יב-ז.פי'א,ה) זמלחמת-אחים בירושליםוברומי .אספסינוס נעשהיקיסר
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הנזכר- .רינוקורו רה היא הגבול בין פלשתים ובין מצרים (ע2ן למעיה,
על נחל מצרים .משם נסץ טיטוס אל רפיח ,שהיא על דעת יוסיפוס ראשית גבול סוריה.

א" ,ד ,ב)

מרפיח נסע טיטוס לארך שפת הים עד קיסריה .הצבא שהוייך עמו טיטוס היה ,כנראה,
רק חיל-מלואים ,כי שלשת היגיוגות הרומאים (שהפחתו על-ידי זה שהבדיל מהם אספסינוס
רבים ושלחם אל מוצינוס) חנו בקיסריה ובאמאוס ובבית-שין (ועלן למטה ,ה ,א ,ו).

ספרחמישי
מצור ירושלים וכבוש החומה הראשונה והחומה השניה והעיר החדשה.
בנין הדיק על העיר ומצוקות הרעב
מי"ש'ת ניסן עד יאש

~רש תסע תת'ל,

הקיץ של שית
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" .מעשה המספר כאן קרה עוד בחרף ד' תת"ל ,כמבאר כאן,
פרק ראשון- .א
אלעזר בן שמעון מן הכהנים ,מנהיג הקנאים ,כבר הזכר
חדשים אחדים קדם הפסח- .
למעלה (ב ,כ ,גן ד ,ד ,א) .הקנאים שהתקוממו ליוחנן בן
תפשו את חומת בית ה'
הפנימית  -כלומר ,את חומת העזרה .השערים שקזכרו כאן הם שערי העזרה ,שהיו עשרה
במספר (עלן יממה ,פרק ה ,ב-ג) .בלשכות "עזרה נמצא לחם גרב .יוחנן מגוש-חלב ,שמשל
בחיק העיר התחתונה ,שלט גם בחצר בית ה' החיצונה (בהר-הבית) ובידו היתה החומה
החיצונה .הוא צר על אלעזר בן שמעון מכל עבריו ,אולם אלעזר בן שמעון ואנשיו נמצאו
במקום גבוה יותר ,כי החצר הפנימית היתה למעלה מן החצר החיצונה-.ג .כלי-הקיע
ויתר מכונות-המלחמה ,שנפיו בידי יוחמי-החרות אחרי נצחונותיהם על הרומאים ,הצגו בחומת
החצר החיצונה (למעלה ,ד ,ט ,י"ס) ,ועי-כן נשארו בידי יוחנן מגוש-חלב .אבני-הקלע,
הקנאים ,עפו ממעל לחומת העזרה אל החצר המנימית והמזבח.
שהמטירו אנשי יוחנן
 .בכורי הלדש ,שנפלו בידי הקנאים אשר בעזרה ,הם בכורי האדמה ותרומות
הכהנה שהיו
ד
בשעת.
מנחות בלשכות האוצר שבמקדש .על-דבר שרפת אוצרות-התבואה שבירושלים
מלחמות-
ה ,י"ב) כותב:
האחים ספרה גם הגמרא (גיטין ,נ"ו ,ע"א) ,וגם טציטוס (בספרו
~Historiae
"מיחמה ונכלי-רצח ומאפת-אש עברו בין יושבי ירושלים ,ויחם רב נשרף- .-ה .הכהנים
הגרויים והעם נמנו וגמרו להרים את בית-המקדש עד שיהיה גבהו מאה ועשרים אמה ,כמו
(ואחר-כך שקע בקרקע כעשרים אמה) .הדבר הזה החלט בימי הנציבים
שהיה בימי
אמנםרדוי
האחרונים .הו
דבר שקיעת הבנין באדמה עשרים אמה הוא ספור מוזר לכי בתנאים כאיה
בלי-ספק היה ההיכל נהפך ונהרס) ,אך עי-כל-פניך שמענו ,כי החליטו בזמן ההוא להרים
את הבית עשרים אמה~ .גריפס השני בתור המשגיח הראש בית-המקדש צוה להביא עצים
מן הלבנון ,ובולאי נערמו בחצר המקדש החיצונה ויוחנן השתמש בהם שרכי מיחמתו עם
הקנאים המוררים בו .האכסדרה שבמערב של הומת העזרה וחומת החצר הפנימית היתה
המקום המסכן ביותר בשביל יוחנן ,כי שם היתה החצר החיצונה צרה מאד ומעבר לחומה
החיצונית גמרא הגשר המוליך אל העיר העייונה ,שהיה כנראה בידי אנשי שמעון ,על-כן
נמצא יוחנן כאן במצר בין שני אויבים .עוד מקים בנה במקום הזה שלשה מגדלים נשקפים
אל העיר כנגד שמעון (למעלה ,ד ,ט ,י-ב ,בהערה) ,ועכשו רצה לבנות עוד מגדלים (הפעם
מגדיי-ץץ) פונים לצד החצר הפנימית .1-.היל טיטוס היה גדול בלגיון אהד (השנים-
(ספר ד ,פי"א ,ה .ספר ה ,מר"א ,א-ו) [מסע טיטוס .התחזקות מלחמת-האחים בירושלים
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