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 – המרד הגדול
 להבנתו לאור המקורות ההיסטוריים

 אוריאל רפפורט

למקורות המידע העומדים חקר ההיסטוריה הוא עימות מתמיד בין ההיסטוריון 
לרשותו. במקרים רבים האמצעי העיקרי לדליית תשובות לשאלותיו של החוקר 
הוא השוואה בין מקורות שונים, תוך בירור אופיים ומגמותיהם של המקורות 

מטבע העניין חקר המקורות עומד בלב לבו של מחקר העת העתיקה,  1הללו.
ששרד הוא חלק זעיר ממה שהיה שכן היקף המקורות ששרדו קטן יחסית ומה 

גובר כאשר המחקר הוא  בחקר המקורות זהקיים בתקופה הנחקרת. צורך 
בתחום ההיסטוריה המדינית, כיוון שתרומת המידע של הארכיאולוגיה, 
הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, כדיסציפלינות מסייעות לחקר מעין זה, מוגבלת 

 מעצם טיבן.
הוודאות של המסקנות ובריבוי -אימגבלות החקר מתבטאות במידת 

התשובות האפשריות לשאלות העולות ממחקר של נושא מסוים. כך גם במחקר 
לסה"נ )להלן המרד  17–66ישראל ברומא בשנים -של פרשת מרד יהודי ארץ

יוסף  –פרשת מרד זה מוכרת לנו כמעט כולה מכתביו של מחבר אחד  2.הגדול(
בן מתתיהו )להלן יוסף ב"מ(. תיאור המרד כלול בשניים מחיבוריו: "מלחמת 
היהודים" )להלן מלחמת(, שבה תיאור מקיף של המרד מתחילתו ועד סופו; 
ו"חיי יוסף" )להלן חיים(, המתמקד באירועים בתקופה המוקדמת של המרד, 

מתאר רק את חלקו, החלק שהתחולל כאשר יוסף ב"מ היה מושל הגליל ו
בקרוב(. אולם, כיוון ששני החיבורים באים  61עד אמצע שנת  66)מסוף שנת 

מעטו של אותו מחבר והם מגמתיים ביותר )ראו להלן(, השוואתם כשלעצמה 
אינה מאפשרת להמציא תשובות וודאיות לשאלות הנוגעות לפרשת המרד 

שהיא צומת חשוב ורב משמעות בתולדות העם היהודי ואף בתולדות  הגדול,
 
 .R. Gנכונות בהתאם לדיסציפלינה( וניסיון להשיב עליהן)מחקר מדעי פירושו הצגת שאלות  1

Collingwood, The Idea of History, New York 1946, pp. 9-10. 
 כל התאריכים הם לסה"נ )לפי ספירת הנוצרים(, אלא אם יצוין אחרת. 2
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הנצרות בכלל ובתקופת התהוותה בפרט. ברור אפוא שהמחקר הרצוף בזה אינו 
מתיימר לתת תשובה חד משמעית או פתרון וודאי לשאלות הקשורות במרד 
ואינו אלא הצעה להבנתו. העליתי בעבר מחשבות בכיוון זה, וכאן אנסה לסכם 

להציג מחדש את מהלך האירועים ואת מניעי התנועות  3הבנתי בנושא זה, את
ולעדכן את תפיסתי לאור  ,לבחון אותם ,והסיעות שפעלו בחברה היהודית

 4מחקרים שהופיעו מאז.
הקושי המכביד ביותר בחקר המרד הגדול הוא, כאמור, המגמתיות מרחיקת 

ת באמינות המידע הלכת של יוסף ב"מ במלחמת ובחיים, מגמתיות שפוגע
שהוא מוסר. כמעט כל ניסיון למצוא אמת מידה כדי לברור בין דיווח אמין 
לדיווח מוטה, בדוי או שקרי, נתקל בביקורת ואף אמת מידה מוצעת לא זכתה 

( של רוב החוקרים. הדעות חלוקות כבר בשאלה consensusלהסכמה גורפת )
בחיים מתואר רק חלק מלחמת או חיים )כאמור  :איזה חיבור אמין יותר

 מהמרד, אך חלק זה חיוני להבנת כמה עניינים מרכזיים בפרשת המרד(.
כאמור, הפרטים שמהם תיבנה התובנה המבוקשת שנויים במחלוקת 
ו'עובדתיותם' אינה וודאית. זאת לא מחמת קוצר השגתם של ההיסטוריונים, 

. הטעמים אלא בגלל אמינותו הרופפת של מחבר המקורות העומדים לרשותם

 
 מזתרביץ ישראל והמרד הגדול ברומי", -יהודים בארץ-א' רפפורט, "יחסי יהודים ולא 3

, ירושלים הסיבות והנסיבות לפריצתו –המרד הגדול א' כשר )עורך(,  ;74–7)תשל"ח(, עמ'
 1קתדרה א' רפפורט, "הערות על סיבותיו של המרד הגדול ברומי", ; 711–751תשמ"ג, עמ' 

יהודה . א' רפפורט )עורך(,417–471א' כשר )עורך(, שם, עמ'  ;46–41)תמוז, תשל"ח(, עמ' 
, ירושלים תשמ"ג )בסדרה: ההיסטוריה של עם ישראל( וכותב מרידות היהודים –ורומא 

"ההנהגה היהודית הירושלמית בחציו הראשון של המרד  ,א' רפפורט ;18–5הפרקים בעמ' 
  , ירושלים תשנ"ב, עמ'מנהיג והנהגה(, לסה"נ(", ע' מלכין וז' צחור )עורכים 61–66הגדול )

, יוחנן מגוש חלב א' רפפורט, ; (18–51, עמ' 1777, א, ירושלים קהל ישראל)וכן:  741–788
 U. Rappaport, "How Anti-Roman;1776, ירושלים וחיפה מהרי הגליל אל חומות ירושלים

was the Galilee", I. L. Levin (ed.), The Galilee in Late Antiquity, New York and 

Jerusalem 1992, pp. 95-102; U. Rappaport, "Where was Josephus Lying - In his Life 

or in the War?"; F. Parente and J. Sievers (eds.), Josephus and the History of the 

Greco-Roman Period, Leiden 1994, pp. 279–289; U. Rappaport, "Josephus' 

Personality and the Credibility of his Narrative", Z. Rodgers (ed.), Making History; 

Josephus and Historical Method, Leiden 2007, pp. 69–81. 
 .A. M. Berlin and J. Aקובץ חשוב הכולל מאמרים העוסקים בהיבטים רבים של המרד הוא: 4

Oberman (eds.), The First Jewish Revolt, Archaeology, History and Ideology, 

London and New York 2002:וראו גם ;A. M. Berlin, "Jewish Life Before the Revolt: 

the Archaeological Evidence", Journal for the Study of Judaism, 36 (2005), pp. 417–

470. 
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לאמינות רופפת זו ידועים יפה: עדותו של יוסף ב"מ מוטה בשל מחויבותו 
לקיסרי רומא בני השושלת הפלביית, לאספסיאנוס ובמיוחד לטיטוס בנו; בשל 
מגמה אפולוגטית שנקט כדי לסנגר על עמו ולהציגו באור חיובי מנקודת המבט 

ואת העם שמרד ראה של הקורא המיועד, שראה במרד אירוע שלילי לכשעצמו 
כראוי לגנאי; ובשל רצונו להצדיק את עמדותיו הפוליטיות בחברה היהודית 
ואת מעשיו בתקופת המרד. להטיית העדות תרם רבות רצונו העז של יוסף ב"מ 
להציג עצמו באור חיובי, ואף יותר מזה תרמה לכך יומרתו להצטייר כאישיות 

שת המרד. נוסף לכל אלה אין שמילאה בכישרון ובהצלחה תפקיד מרכזי בפר
להתעלם מיכולתו המוגבלת כהיסטוריון, מרשלנות המבצבצת לא אחת 

המחוללת לעתים תיאורים  ,ומדבקותו במוסכמות ספרותיות 5בדיווחיו
 6סטריאוטיפיים חסרי ערך עובדתי.

בנסיבות אלה דומני שיש לבחור דרך שתאפשר להגיע לתובנה כוללת של 
ל, אולם לא כמסקנה הנובעת מכלל הפרטים )כלומר מה שהתחולל במרד הגדו

שכל קלף  ,בדרך דדוקטיבית(, שכן כלל הפרטים שנאגור יהיה כמגדל קלפים
שיישלף מתוכו יביא לקריסת המגדל כולו. לדעתי יש לנסות להגיע להבנת מרד 
זה על יסוד תהליכים כלליים שאינם תלויים בפרט בודד זה או אחר ונשענים על 

לת של החברה היהודית בת הזמן ועל הבנת מקומו של יוסף ב"מ תפיסה כול
אליה ננסה להגיע גם אם שבתוך החברה הזו. כך לא תקרוס התובנה הכללית 

פרט זה או אחר לא יזכה להסכמה של כלל החוקרים; וכך ה'תשבץ' יתמלא 
אם ירשם סימן שאלה וגם בכל היקפו גם אם משבצת כלשהי תישאר ריקה 

 אחרת. במשבצת זו או
מהי המסגרת הכללית שבה יש למקם את המרד הגדול? המרד הגדול לא 
היה ההתקוממות היחידה כנגד שלטונה של רומא, וידועות עוד התקוממויות 

ית. הסבר אבתחום האימפריה הרומאחדים אזורים בשבטיות -אתניות-לאומיות
י, כולל להן הוא התנגדותן של חברות ילידיות להשתלטות של כוח חיצונ

א מקושי מהותי להסתגל לשינויים שנוצרים מחמת השליטה של יגם ה תהנובע
אקונומי. כך בחלקה המערבי -השונה מהן בתרבותו ובארגונו הסוציו ,כוח זר

ית השבטים הספרדים והגלים לא השלימו בנקל עם אשל האימפריה הרומ
 אך במזרח הייתה התמונה שונה: ערי המדינה )הפולייס( ,סיפוחם אליה

ובאזורים בעלי אופי  ,יתאההלניסטיות לא התנגדו בדרך כלל להשתלטות הרומ
 
5 7111 J. D. Cohen, Josephus in Galilee and Rome, Leiden. 
האוטוביוגרפיה של  –חיי יוסף ; ובקשר לחיים ראו פ' שטרן, "14–17ראו כוהן, לעיל, עמ'  6

 .1776, עבודת דוקטורט, חיפה פלאביוס" יוספוס
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ילידיות, נקטו הרומאים דרך שונה ונמנעו  שבטי ואתני, שנשלטו בידי שושלות
בתחילה משלטון ישיר ומסיפוח מלא כפרובינקיות. במקרים אלה העדיפו 

ברומא  הרומאים להשאיר על כנן את השושלות המקומיות. אלה היו תלויות
ומחויבות בנאמנות לממשלתה, ועם זאת היוו חיץ בין האוכלוסייה הילידית 

י הישיר, שהיה נהוג בפרובינקיות. מדיניות זו יצרה, בין במודע אלמנהל הרומ
ית ובמרוצת אבין שלא במודע, תהליך של הסתגלות מודרגת להגמוניה רומ

 7ילות.יות רגאהזמן הפכו ממלכות החסות הללו לפרובינקיות רומ
ים שלטון עקיף. הוא נמשך שלושה דורות לפחות אגם ביהודה נקטו הרומ

לסה"נ(, ובכמחצית מהתקופה הופקד בידי המלך הורדוס.  6לפסה"נ עד  68-)מ
ישראל היהודית נמשך השלטון העקיף עוד שנים -בחלקים אחרים של ארץ

יהודים לסה"נ(. ל 81רבות )בגליל ובפראיה שלט הורדוס אנטיפאס, עד שנת 
י ישיר, שכאמור החל ביהודה בשנת אניתן, אם כן, זמן רב להסתגל לשלטון רומ

 8ובגליל ובפראיה החל מאוחר יותר. 6
עולה מכך שהמרד הגדול לא היה פרי קשיי הסתגלות התחלתיים. הייתה זו 
התקוממות של עם שלא הסתגל ולא השלים עם שלטונה של רומא גם לאחר 

לסה"נ(.  66–לפסה"נ 68ית ביהודה )אהגמוניה רומכמאה ושלושים שנה של 
כיוון שכך, סביר שלא כל האוכלוסייה המקומית מאנה להשלים עם שינוי 
מצבה הקודם ושלא כולה התקוממה באחת. מאה ושלושים שנים אחרי הכיבוש 

י היו בחברה היהודית חוגים שהסתגלו לשלטון הזר והיו אף כאלה אהרומ
בין בעקיפין. חלק נכבד ממשפחות ובמישרין  שהפיקו ממנו תועלת, בין

י, שהעניק לו הכרה, אף אהכהונה הגדולה נהנה ממעמדו תחת השלטון הרומ
שהיו עוררים על הלגיטימיות של מעמד זה, שמלכתחילה לא הייתה פנים 
יהודית. אצולת השושלת ההורדוסית עלתה לגדולה בחסות רומא ונסיכיה היו 

ית לדורותיה, שיתפו עמה פעולה ונהנו ארומקשורים להנהגת האימפריה ה

 
והסתיים רק בראשית המאה השנייה עם הפיכת ממלכת  אחדים תהליך זה נמשך לעתים דורות 7

 & .G. W. Bowersock, Roman Arabia, Cambridge Massהנבטים לפרובינקיה ערביה

London 1983, Pb. edition 1994, pp.76–89,  וראו א' רפפורט, יוחנן מגוש חלב )לעיל הערה
 ושם ביבליוגרפיה נוספת. 11, הערה 46(, עמ' 8

עברו כל האזורים היהודים )ולא רק הם(  81רי הדחתו של הורדוס אנטיפאס בשנת זמן קצר אח 8
(. ממלכתו של 44לשלטונו קצר הימים של אגריפאס הראשון )שהסתיים עם מותו בשנת 

אגריפאס השני כללה יישובים יהודים הן בגליל הן בגולן והתקיימה עד סמוך לסוף המאה 
 N. Kokkinos, The Herodianראשון והשני ראו:הראשונה. לתאריכי מותם של אגריפאס ה

Dynasty, Origins, Role in Society and Eclipse, Sheffield 1998, appendixes 5 and 10. 
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גם לעשירים ולאמידים בירושלים ובערי הארץ האחרות היו סיבות  9מחסותה.
(, שהעניק ביטחון pax romanaי' )אלשמר את המצב הקיים, את 'השלום הרומ

 10לרכושם ולמעמדם, אף שזיקתם לרומא הייתה פחות הדוקה.
היהודית ככלל תמכה במרד. עולה מכך שאין מקום להשערה שהאצולה 

חבריה לא היו ראשי שבטים או שליטים ששאפו לעצמאות מדינית, שמיאנו או 
ית. נהפוך הוא, הם היו נאמניה אשהתקשו להסתגל לשלטון האימפריה הרומ

המקומיים ויכלו רק להפסיד מהתקוממות כנגד שלטונה. ואין הדבר אמור ביחס 
למעמד האמיד בערים רבות אחרות  לאצולה הירושלמית בלבד, אלא גם ביחס

בערים אלה ובערים  11כגון גדור שבפראיה וציפורי, טבריה ומגדל שבגליל.
הוכרעה התנגדותם של האמידים  12חלב )זמנית בלבד( וגמלא-נוספות כגון גוש

עם זאת יש  התנגדותם.אף -עללמרד, והם נסחפו לתוכו למרות הסתייגותם ו
אקונומית שלהם -בוצת ההתייחסות הסוציולזכור כי היו פרטים שנטשו את ק

וחברו לכוחות עוינים למעמדם, ואף הופיעו כמנהיגים של כוחות כאלה. 
ממניעים אישיים, כגון  התופעה זו לא הייתה חריגה ונדירה. לעתים היא נבע

-ירידה מנכסים, כלומר פשיטת רגל, לעיתים מקורה בסכסוכים פנים
יה אידיאית כזו או אחרת. אולם אין מנטי המשפחתיים, ולעיתים היא נבע

 13מקרים אלה מלמדים על הכלל כי אם על היוצאים מן הכלל.
היו גם חוגים ומעמדות שלא הזדהו עם האצולה ולא היו מעוניינים 
בשמירת המצב הקיים. מלכתחילה יש לזכור כי אין בידינו מידע כמותי בהקשר 

היו בחזקת  14שוחרי המרדזה וכן שאין לכך חשיבות רבה מכיוון שכך או כך 

 
הדברים ידועים ודי לעיין ביחסי הורדוס, אגריפאס הראשון ואגריפאס השני עם קיסרי רומא  9

 ומקורביהם בני זמנם.
; א' רפפורט, 1–6(, עמ' 8)לעיל הערה  רפפורט, יהודה ורומא על האצולה היהודית ראו: א' 10

 (.8ההנהגה היהודית )לעיל הערה 
. 581, 577, 414–411 מלחמת ג, :; על מגדל471–478ד,  היהודים ראו על גדור: מלחמת 11

' יית של ציפורי ידועה הן מחיבורי יוסף בן מתתיהו הן ממטבעותיה )ארומ-עמדתה הפרו
(. טבריה, 177–715' עמ, [ח"תשל] מג ציון, היסטורי" כמקור ציפורי מטבעות, "משורר

רפפורט, יהודה וראו: א' ם לעיר תים ללא קרב עם הגעאשפסחה על הסעיפים, נכנעה לרומ
; א' רפפורט "טבריה ומקומה במרד הגדול", י' הירשפלד 48–41(, עמ' 8ורומא )לעיל הערה 

בייחוד עמ'  ,18–71, ירושלים תשמ"ח, עמ' המוסלמיטבריה מייסודה ועד הכיבוש )עורך(, 
71–11. 

 .48–41(, עמ' 8ראו א' רפפורט, יהודה ורומא )לעיל הערה  12
 (.8ראו א' רפפורט, ההנהגה היהודית )לעיל הערה  13
ινζτωτερνζοντε)שוחרי שינוי, חדשנים  14 ςὀ ) בלשונו של יוסף בן מתתיהו וקרוב למהפכנים

 בלשוננו.
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אוונגארד, השאור שבעיסה, מעטים אך תוססים ופעילים. כלומר חלק נכבד מן 
האוכלוסייה, היו נטיות ליבם אשר היו, הובל, נסחף ותמך בתנועות המרד 

ניתן  בנסיבות המשתנות, ולעומתו חלק אחר נענה להנהגה השמרנית ולא מרד.
ים בין שני קטבים: שמרנים מכאן ישראל היו נתונ-אפוא לומר שיהודי ארץ

אינו מפורש שגם המכאן. תיאור כזה אינו עומד בסתירה למקורות,  רדיםוומ
כלומר, מכתבי יוסף ב"מ עולה תיאור סביר של מציאות ההולמת חברה  15בהם.

הנתונה לשלטון זר: מצד אחד המעמד הגבוה, המקושר מזה דורות לשלטון 
לו את מעמדו המועדף בחברה הילידית, ומן  יםמעניקוקשרים אלו  יאהרומ

הצד האחר הבלתי מרוצים שאינם משלימים עם המצב הן בשל עוניים הן בשל 
דתם המונעת מהם להסתגל -עוינותם לשליטיהם הנוכרים הן בשל תרבותם

השלמה זו שורשים -למצב. וכאשר אנו עוסקים בחברה היהודית הרי שלאי
 .עמוקים בתרבותה ובהיסטוריה שלה

י נמשכה זמן רב לאחר דיכוי המרד הגדול אההשלמה עם השלטון הרומ-אי
לערך(  177ולאחר חורבן ירושלים והמקדש. רק בימי רבי יהודה הנשיא )שנת 

לאחר דיכוי עקוב מדם של מרד  ,ישראל עם עּולה של רומא-השלימו יהודי ארץ
(. 785–781כוכבא )בשנים -( ולאחר דיכוי מרד בר771–774התפוצות )בשנים 

כמה טעמים לכך שתהליך השלמה זה נמשך זמן כה רב. הדת היהודית כוללת 
עקרונות וערכים שעיכבו את ההשלמה עם שלטון זר והקשו עליה; 
המונותיאיזם היהודי התייחס בשלילה כמעט לכל היבט של התרבות 

איוולת;  –איוולת; ריבוי אלים  –ית: עבודה לצלמים ארומ-ההלניסטית
חטא ועבירה חמורה על  –תועבה; נטילת חלק במשהו מכל אלה  –הפולחן 

מצוות דת ישראל; וזאת מבלי לגעת בשאלות של מוסר, של צדק חברתי ושל 
כתשובה למציאות העגומה, ההיסטורית וההוָוה, קיימת ביהדות  16סדר מדיני.

ציפייה בלתי מציאותית שיקום עולם חדש עם בוא הגאולה מידי שמיים. 
בחזקת התרסה כנגד רומא  והחתירה לאותה גאולה לכשעצמה היו הציפייה

הכרה בשלטונה. מצוקת ההווה נוטה לחזק את הציפיות לדחיקת הקץ -ואי
ולגאולה שתחלץ מן המציאות המרה. העם היהודי, שבשל דתו המונותאיסטית 

 
שאין זה כך וודאי מי לדעתי תיאור זה אכן עולה מן המקורות ועל כך להלן, אולם גם אם יטען  15

 שאין הדעה הזו נסתרת על ידם.
מקראית. -הביקורת על האלילות במקרא מוכרת היטב ונמשכת ואף מתעצמת בספרות הבתר 16

פה לא רק ראו למשל חכמת שלמה, בחלקו השני של החיבור )מפרק ז' עד הסוף( הכולל התק
על עבודת הפסלים ברוח ישעיהו מ"ד אלא גם על המוסר ועל המנהגים של עכו"ם. לפרטים 

בימי הבית השני", עבודת  תההתגיירוראו א' רפפורט, "תעמולה דתית של יהודים ותנועת 
 .786–787 דוקטורט, ירושלים תשכ"ה, עמ'
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היה שונה מכל העמים והתרבויות שסבבו אותו באותה עת, היה נתון במצוקה 
י, אלא גם בשל מתח תרבותי שעמד בינו לבין כל אהשלטון הרומלא רק בשל 

שכניו ובשל מתח לאומי הקשור באובדן העצמאות שהושגה בימי השושלת 
קמה על חורבנן או תוך כיבושן של הערים ההלניסטיות. זו החשמונאית. 

אין פלא אפוא שקמו  והמתח התחדש. 17הרומאים שבו ושיקמו ערים אלה
ל ושחלקן אף פעלו במשך עשורים ול וכוי מכאלטון הרומקבוצות שהתנגדו לש

פעולה. בולטת בין אלה התנועה  לא מעטים כנגדו וכנגד מי ששיתף עמו
 18המכונה 'הפילוסופיה הרביעית', ששמה השתנה לסיקריים לאחר זמן.

החברה היהודית שרויה הייתה אפוא במתחים רבים, ועקתם המצטברת 
וץ המרד הגדול. קודם שננסה לתאר ולבאר את הביאה בנקודת זמן מסוימת לפר

פרשת התנהלותו של מרד זה נסכם את המניעים והכוחות שהובילו למשבר 
ביחסים בין היהודים לרומא, מניעים שמוסכמים בדרך כלל על כלל החוקרים, 
למעט הבדלים במשקל היחסי המוענק לגורם זה או אחר במכלול המניעים 

 למרד.

 המניע הלאומי

השקפת העולם היהודית עומד המצב הרצוי, שהוא מדינה יהודית ביסוד 
כפי שהיה,  19בשלטון יהודי, אשר בה מתקיים אורח החיים על פי 'חוקי האבות'

בפועל או בזיכרון הקולקטיבי, בעבר ההיסטורי המתואר במקרא. מצב נכסף זה 
ר זהר אל מול המציאות העגומה. הוא אמור לבוא באחרית הימים, כלומר כאש

העידן הנוכחי יסתיים ויוחלף בעידן חדש, במלכות שמיים, הנתפסת בצורות 
 20שונות בחוגים שונים, אך כולן 'מחוץ להיסטוריה'.

תחת כנפי אימפריות שונות ללא עצמאות מדינית לפחות  אמנםחיו  היהודים
מן המאה השישית לפסה"נ, אולם לאורך הדורות השלימו עם כורח המציאות 
כל עוד נשמרה להם אוטונומיה מספקת לקיום חוקי האבות שלהם. אחרי מאות 

 
(, ודיון מפורט בנושא 8בהערה  יהודים" )לעיל-ראו בהרחבה: א' רפפורט, "יחסי יהודים ולא 17

 .767–771, עמ' 7111, ירושלים כנען, פלשת יוון וישראלזה אצל א' כשר, 
מחקרים בתולדות ישראל מ' שטרן, "הקנאים", י' גפני, מ"ד הר ומ' עמית )עורכים(, מ' שטרן,  18

 .117–117, ירושלים תשנ"א, עמ' בימי הבית השני
( הוא מונח מקובל ביוונית לחוקים ולמנהגים מסורתיים ὀι πάτριοι νόμοι'חוקי האבות' ) 19

המתקיימים בחברה מסוימת. באשר ליהודים מכוון המונח לחוקי התורה כפי שנהגו בכל דור 
 .ודור

ניתן למיין את הדימויים של מלכות השמיים שתבוא בעקבות גאולה אלוהית לסוגים שונים:  20
 טרופה )חבלי משיח בלשון תקופות מאוחרות יותר(.קדם לו קטסלאומי, כלל אנושי וכזה שת  



ים –המרד הגדול  רות ההיסטורי ר המקו  להבנתו לאו

754 

שנים של היעדר עצמאות חלה תפנית בתולדות ישראל. הגזרות על דת ישראל 
הניבה מאבק ובעקבותיו קמה . זו ס הרביעי עוררו התנגדות כבירהבימי אנטיוכו

מדינה יהודית עצמאית. המאבק לעצמאות עלה יפה משום שנערך על רקע 
וההתפוררות של האימפריות ההלניסטיות של בית סלווקוס ובית  תההיחלשו

רע אפוא בזמן שבו הוגשמה השאיפה לעצמאות יי אאתלמי. הכיבוש הרומ
ה של מדינת החשמונאים )ולא ניכנס כאן לשאלת הלגיטימיות מדינית בדמות

יהודית אליה(. הכנעתה -של השושלת החשמונאית ולסוגית ההתנגדות הפנים
של המדינה החשמונאית בידי פומפיוס והתפוררותה תוך ימי דור, עד לדיכוי 

לפסה"נ( היו בחזקת נפילה מאיגרא  81אנטיגונוס )-המרד בהנהגת מתתיהו
עמיקתא. אפשר לומר שההתקוממויות החוזרות והנשנות כנגד  אלביר רמא

משקפות קושי להסתגל  ,ישראל בתקופה זו-שנכפו על יהודי ארץ ,התמורות
 21לשלטונה. כפופיםית ואלאימפריה הרומ הם מסופחיםלמצב החדש, שבו 

המהלך של השארת השלטון בידי הורדוס ובניו נועד למעשה להכשיר את 
ית, אך צלח חלקית ולא הביא אהודה באימפריה הרומהקרקע להשתלבות י

 ישראל עם השעבוד לשלטונה של רומא.-להשלמה מלאה של יהודי ארץ

 דתי-המניע התרבותי

י, מן אאין להפריד את הלאומיות היהודית, כגורם להתנגדות לשלטון הרומ
דתית היהודית. היהודים היו אחת הישויות האתניות -ההוויה התרבותית

לא הזדהו עם שית, אששמרו על ייחודן במסגרת האימפריה הרומהמועטות 
מטרותיה ועם האתוס שלה ולא השלימו איתן. למעשה אין להבין את 

י אהלאומיות היהודית ואת חיוניותה המתמשכת בעולם 'הקוסמופוליטי' הרומ
דתי -אלא כלאומיות שהייתה נטועה בייחוד התרבותי 22כתופעה אתנית בלבד,

דת היהודית לא יכלה להזדהות -י. התרבותארומ-לם ההלניסטישל היהדות בעו
ית, עם מגמותיה של ארומ-עם אורחותיה ורוחה של החברה ההלניסטית

 
 ,S. L. Dyson:ים ראואי באזורים שנכבשו על ידי הרומאעל התנגדות התחלתית לשלטון רומ 21

"Natives’ Revolts in the Roman Empire", Historia 20 (1971), pp. 239–274. 
-הישרדותן, של מסורות לאומיותמחקריו של מילאר מצביעים על קיומן, או ליתר דיוק על  22

 F. Millar, "Theית, כגון בקרב הפניקיםאאתניות בחלקה המזרחי של האימפריה הרומ

Phoenician Cities: A Case Study in Hellenization", Proceedings of the Cambridge 

Philological Society, 209 (1983), pp. 55–71. וניתן להשוות זאת ,mutatis mutandis 
-לשמירת זיכרון היסטורי, לשון ומנהגים אצל היהודים. עם זאת היהודים התייחדו בכך שדתם

תרבותם הייתה בעבורם בחזקת כוח מניע ופעיל, ומעצם טיבו חולל כוח זה עימות עם 
 ית ועם הסביבה הפגאנית, שלצידה או שבתוכה חיו.אהאימפריה הרומ
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האימפריה, עם סמליה ועם עצם מהותה. השוני התרבותי שמקורו בדת היהודית 
המונותיאיסטית הציב מחסום להשתלבות מלאה במרקם החברתי של 

 23את מציאות הקיום שזו הביאה עמה. גדית ונָ אהאימפריה הרומ

 יהודים ונוכרים

יהודים הן -ניגודיות זו ליבתה את העוינות בין היהודים לבין התושבים הלא
ישראל, שבה שרר מתח -ישראל הן בפזורה. לענייננו חשוב המצב בארץ-בארץ

מתח זה ניזון גם  24יהודים.-עצום בין תושביה היהודים לבין תושביה הלא
ה הממושכים ומהמאבק האלים שפרץ בתקופת גזירות אנטיוכוס מיחסי האיב

)אם לא קודם לכן( ונמשך בהנהגת החשמונאים, שכבשו ערים הלניסטיות 
י, התרחש אוסיפחו אותן למדינת החשמונאים. לאחר מכן, עם הכיבוש הרומ

היפוכו של התהליך הקודם: רבות מן הערים הללו שוקמו, על אפם וחמתם של 
 וגביניוס. שראל, בידי פומפיוסי-יהודי ארץ

במצב עניינים זה, כשארץ ישראל שבה להיות ארץ של שני עמים, נותר 
אפוא 'חשבון פתוח' וסכסוך שלא בא לכלל סיום בין תושביה היהודים לבין 

י לא מצא דרך אתושביה הנוכרים. הסכסוך המתמשך, שגם השלטון הרומ
ועל אורח חיים ביישובים ליישב אותו, התבטא במאבקים על טריטוריה 

המעורבים, גרם לתחושת תסכול הנובעת מסכסוך נטול פתרון ותרם תרומה 
ישראל. לעניות דעתי מצב זה היה הגורם -מכרעת לתסיסה בקרב יהודי ארץ

ניסיון , שהיו של ציפיות משיחיות ןהעיקרי להתפרצות האלימה ולהתגברות
-ת חלקם של יהודי ארץשהייתה מנ ,)שווא, כמובן( להיחלץ מן המצוקה

 25ישראל.
 
 

 
, מציג את 157–181, עמ' 1774, תל אביב יוונים ורומאיםגולה, יהודים בין א. ס. גרואן,  23

מורכבותם של היחסים בין היהודים לתרבות ההלניסטית בפזורה, אולם יש לזכור כי סופו של 
הסיפור המרתק על יחסי היהדות והיוונות היה המרד היהודי בימי טריאנוס, שהיה טעון מתח 

היהדות ההלניסטית בכלל. הניסיון של  על יהדות מצרים ובמידה רבה על ליהדתי והמיט כ
יהודים לקיים ולעודד הרמוניה בין היהדות להלניזם ובין יהודים ל'יוונים' מעניין ביותר 

אולם, מנקודת מבט יהודית  .)למשל מחבר איגרת אריסטיאס וכמובן פילון האלכסנדרוני(
 לפחות, היה זה ניסיון שלא צלח.

 (.8 יהודים )לעיל הערה-ראו א' רפפורט, יחסי יהודים ולא 24
 .74 ,1ראו א' רפפורט, שם, עמ'  25



ים –המרד הגדול  רות ההיסטורי ר המקו  להבנתו לאו

756 

 האצולה היהודית

אולם, כאמור לעיל, הביאה התקופה ההורדוסית בכל זאת להסתגלות ולשיתוף 
י. הייתה זו האצולה אפעולה של חלק מן החברה היהודית עם השלטון הרומ

היהודית, שכללה את האצולה ההורדוסית, על מלכיה, נסיכיה ונכבדיה, וכללה 
חבו את  ממשפחות אלה לפחות חלק. חות הכהונה הגדולהגם את בני משפ

מעמדן ומשרותיהן להורדוס, שסילק את החשמונאים ממשרה זו ואף פעל 
נוספו כמובן כל אותם עשירים ואמידים בירושלים  יהםלחיסולם הפיסי. על

י ומרד היה מנוגד לאינטרסים אוביישובים אחרים, שנהנו מן השלום הרומ
 ם על מעמדם וסיכן את חייהם ונכסיהם.הבסיסיים שלהם, איי

י. לעתים ניסו אחוגים אלה פעלו בהתמדה למנוע מרד בשלטון הרומ
י ולעתים הפעילו אלשכנע, לעתים פעלו תוך שיתוף פעולה עם השלטון הרומ

י אכוח. הם היו ההנהגה היהודית שעמדה בקשר עם רשויות השלטון הרומ
אולם בסופו של דבר כשלה האצולה בניסיונותיה  26ולעתים אף השפיעה עליו.

למנוע את פרוץ המרד. מה היו הסיבות לכישלונה זה? ניתן להציע מספר סיבות 
לכך, שאינן סותרות זו את זו. השנאה לרומא הייתה חזקה מכדי שהאצולה 
תוכל לרסנה; הציפיות המשיחיות לגאולה, לעולם חדש, שבו יתגשמו מאוויים 

ם  וחברתיים היו חזקות מכדי שהאצולה תוכל לדכאן, בין בכוח לאומיים, דתיי
שהיו חסרי תוקף מול ציפיות אסכטולוגיות. האצולה  ,ובין בנימוקים הגיוניים

 –לא הייתה משולבת באופן מסורתי ואורגני בחברה היהודית הארצישראלית 
ממשפחות הכהונה הגדולה( ואחרים אחדות חלקם הגיעו ליהודה מחוץ לארץ )

בלטינית, כינוי לאנשים חסרי  homines noviהיו בחזקת 'אנשים חדשים' )
ייחוס אבות שחדרו לחברה הגבוהה(, ושורשיהם באצולה המסורתית היו 

צאצאיו הרבים של בית הורדוס(, ולפיכך מעמדם  –רופפים )הבולטים מכולם 
היה רופף בעיני רבים ונתפס כלא לגיטימי. השושלת ההורדוסית הייתה 

י. בתי הכהונה אזורפטורית וזכתה בשלטון שלא כדין אלא בתוקף מינוי רומאו

 
קאליגולה  ראו למשל התערבותו של אגריפאס הראשון בעניין הפסל שביקש הקיסר גאיוס 26

להעמיד בבית המקדש בירושלים, ועליה מסופר הן אצל יוסף בן מתתיהו הן אצל פילון וראו 
; ראו 777–17 , עמ'7111, ירושלים האחרוןמלך יהודה  –אגריפס הראשון לפרטים: ד' שוורץ, 

גם השתדלותו וזכייתו של אחיו, הורדוס מכלקיס, לקבל מן הקיסר קלאודיוס את הפיקוח על 
(; ניסיונה הכושל אומנם, של בריניקי, אחותו של 76–75כ,  היהודים קדמוניותבית המקדש )

(; וכן 874–871 ב, מלחמתפאס השני, להניא את הנציב פלורוס מלפגוע ביהודים )יאגר
, חייםלרומא בעניין כוהנים שנאסרו ונשלחו לרומא למשפט ) שליחותו של יוסף בן מתתיהו

78–76.) 
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הגדולה לא נמנו על בית צדוק ואף לא על בית חשמונאי, שעל אף ההסתייגויות 
מן הלגיטימיות שלו היה לו מקום של כבוד בלבם של רבים. הכוהנים הגדולים 

צורך פוליטי של מימי הורדוס ועד חורבן הבית זכו במשרה זו כיוון שמילאו 
הורדוס ואת חלקם הביא מן הפזורה. זאת ועוד, העברת התפקיד המקודש 
והמרומם של הכוהן הגדול נעשתה שלא כראוי, שכן הכוהנים הגדולים 

ולעתים קרובות מינו הרשויות יורשים שלא על פי  ,בתקופה זו הוחלפו בחייהם
השליטים לא שבד סדר הירושה, שתאם ולו במקצת את חוקי האבות. לא זו בל

חוקי האבות אלא שאף התנהלותם של חלק מן הכוהנים הגדולים את בדו יכ
 27הייתה מבישה ובזויה בעיני רבים.

קיצורו של דבר, לא היה בכוחה של ההנהגה, הפגומה במוצאה, הבזויה 
בהתנהלותה והשנואה על רבים, להנחות את האומה בנתיב של הסתגלות 

ומובן שאף לא יכלה לרסן את שוחרי המרד והשלמה עם שלטונה של רומא 
 28למיניהם.

 מצוקה

על הגורמים שנמנו לעיל ניתן להוסיף את מצוקתם של המעמדות הנמוכים 
בחברה היהודית, מצוקה שהייתה אולי גם נחלתם של רבים אחרים מבני 

ית. החברה היהודית אהמעמדות הנמוכים בפרובינקיות אחרות באימפריה הרומ
מו ברוב הארצות בעת העתיקה, הייתה מושתתת על עבודת ישראל, כ-בארץ

למחסור  29ישראל העיק מאוד מחסור בקרקע חקלאית.-האדמה, ועל יהודי ארץ
אובדן שטחים שהיו בתחום מדינת החשמונאים  היא היו שתי סיבות. האחת

ובידי איכרים יהודים, שלפחות חלקם התיישבו בחלקותיהם בעקבות 
לק מהשטחים האלה אבד ליהודים בעקבות הכיבוש הכיבושים החשמונאים. ח

י. איננו יודעים מתי והיכן חלו שינויים הקשורים לחילופי אוכלוסין אהרומ
בפועל, ומתי היו השינויים הללו כרוכים בשינוי סטטוס, כלומר בהעברת 
שטחים מרשות ה'אוטונומיה היהודית' לתחום השיפוט של הפולייס 

ומאים. אולם בכל מקרה נאלצו איכרים יהודים ההלניסטיות ששוקמו בידי הר

 
 .77(, עמ' 8)לעיל הערה  יהודה ורומאראו א' רפפורט,  27
 .17–17 שם, עמ' 28
)תשל"ה(, עמ'  יבארץ ישראל ראו ש' אפלבאום, "מאבק האיכרים על הקרקע והמרד הגדול",  29

ישראל בתקופת -אתניים בארץ-; א' רפפורט, "בעיית הקרקעות כגורם ביחסים הבין711–715
, ישראל הקדומה-אדם ואדמה בארץבית שני", א' אופנהיימר, א' כשר, א' רפפורט )עורכים(, 

 .7116ירושלים תשמ"ו, 
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לחזור לשטחי התחום היהודי המקוצץ או להישאר ולשהות בתחום שליטתן 
הסיבה השנייה למחסור בקרקע הייתה הריבוי  ישנות.-של הפולייס החדשות

הטבעי הגבוה של האוכלוסייה היהודית. מקובל במחקר כי שיעור הריבוי 
העתיקה היה גבוה יחסית, בהשוואה לחברות הדמוגרפי בקרב היהודים בעת 

אחרות, בשל מצוות פרו ורבו מן התורה ובשל האיסור על המתת תינוקות, 
שנחשבה לרצח. שילוב ריבוי האוכלוסין הניכר עם ירידת מצאי הקרקע 

י', הביא לצמצום הנחלה של האיכר. השטח אהחקלאית בתנאי ה'שלום הרומ
עד כדי כך שרבים מבני האיכרים לא זכו הצטמצם במהלך ההורשה מדור לדור 

לפיסת קרקע משלהם או שלא יכלו להתפרנס מן הקרקע המועטה שנותרה 
ברשותם. חלק מאוכלוסייה זו הפך ל'פרולטריון עירוני'. הביטוי אנכרוניסטי 

, אך נראה שהוא משקף מציאות ריאלית. לפי דעה זו גרמה צמיחת אמנם
ית ולתסיסה שהביאה, או לפחות המעמד החדש לערעור המערכת החברת

 30תרמה, לפרוץ המרד.
חמש הסיבות שצוינו לעיל, בדרוג כזה או אחר של חשיבות, שחקו את 
יכולתה של האצולה ביהודה לבלום את הכוחות שדחפו לקראת משבר ועימות 

. וודאי היו לכך ָזָרזים )קטליזאטורים, 66עם רומא. המרד פרץ בשנת 
לע"ז, מונח המושאל מדימוי המצב קודם להתפרצות , ֶהֶדק ב trigger[s]או

לאקדח טעון, מוכן לירי, כשההתפרצות מדומה ללחיצה על ההדק(, אך לא 
די לענייננו שהמרד אכן  31נרחיב כאן את הדיון בשאלה אלו ָזָרזים היו אלה,

 פרץ.
 
 
 

 
 .77(, עמ' 8ראו א' רפפורט, יהודה ורומא )לעיל הערה  30
י אמתתיהו מנסה להציג את התנהגותו הברוטלית והזדונית של פלורוס, הנציב הרומיוסף בן  31

האחרון קודם למרד, כלפי היהודים כגורם שדחף אותם למרד כנגד רצונה של ההנהגה 
(. 551 ,118ואילך ובמיוחד: שם,  111ב,  האריסטוקרטית וכנגד רצונו של 'העם' )ראו מלחמת

תו של פלורוס, בין שהוא נאמן למציאות בין שהוא לוקה עם זאת עולה חשד שתיאור התנהגו
בהגזמה, שימש בידי יוסף לצורך אפולוגטי, וננקט בידו כדי להקטין את אחריותם 
הקולקטיבית של היהודים למרד כנגד רומא. למטרה דומה משמשים אותו גם תיאורי 

הם נופלת האשמה (, שב451יהודים בקיסריה )מלחמת ב, -העימותים הקשים בין יהודים ללא
על היוונים ועל הקיצונים בקרב היהודים שהפסיקו את העלאת הקורבן היומי לשלום רומא 

(. גם אם לא ניתן לראות בכל אירוע כזה זרז 477–471 והקיסר בבית המקדש )מלחמת ב,
 במסלול ההידרדרות לקראת המרד ברומא. שלבלמרד, כל אירוע היווה 
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 הנהגת המרד

היו  המרד פרץ אפוא, ומהלכו מוקשה: מי היו מנהיגיו בשלביו השונים? מה
היעדים שעמדו לנגד עיניהם של מנהיגיו? מה היה מקומו של יוסף ב"מ 
בהנהגת המרד? מדוע התמנה יוסף ב"מ למושל הגליל? מה היו סמכויותיו 
ואילו משימות היה עליו למלא? כיצד יש להבין את התמורות בשלטון ביהודה 

ד? במהלך המרד? ועל מה נחלקו היריבים השונים שנאבקו על הנהגת המר
ולבסוף, כיצד ניתן להשיב על שאלות אלה כאשר יוסף בן מתתיהו עצמו הוא 
המקור הבלעדי כמעט לידיעותינו על המרד? אין תשובה קלה ומוסכמת 
לשאלות אלה, כפי שהדגשנו בפתח דברינו, אולם ננסה להשיב עליהן במגבלות 

 ובאופן שהצגנו לעיל.
למרות התנגדות ההנהגה מהלך האירועים היה בקווים כלליים כדלקמן: 

היהודית הופסקה העלאת הקורבן לשלום רומא והקיסר, מעשה שהיה יכול 
ישראל -להיחשב כהכרזת מרד. התנגשויות דמים פרצו בערים מעורבות בארץ

המהומות בקיסריה  32ואף מחוצה לה בין תושביהן היהודים ותושביהן היוונים.
רים אחרות. בירושלים היו הראשונות אך בעקבותיהן פשטו המהומות לע

בו נטלו חלק הסיקריים בהנהגת מנחם ושוחרי מרד ש ,התנהל מאבק פנימי
אחרים בראשות אלעזר בן חנניה, שלימים הפכו לתנועת הקנאים. למולם עמד 

י שחנה בירושלים. ידם אכוח שנשלח על ידי אגריפאס השני וכן חיל מצב רומ
של אגריפאס נסוג מן העיר של המורדים הייתה על העליונה. חיל המשלוח 

 בשל אירועים אלה יצא נציב סוריה, קסטיוס 33י הושמד.אוחיל המצב הרומ
גאלוס, בראש צבא גדול להשתלט על ירושלים, ובדרכו נקט פעולות עונשין 

י בפיקודו של גאלוס הגיע עד לחומות אהגיס הרומ 34ביישובים יהודים.
וס לסגת מעל העיר. בדרך ירושלים, אך מטעמים שאינם ברורים החליט גאל

בעקבות ניצחונם של המורדים  35י תבוסה מוחצת.אנסיגתו נחל הצבא הרומ

 
ישראל ובשכנותיה יש בו כדי להטעות, אך הוא מקובל -ללא יהודים בארץ 'הכינוי 'יוונים 32

יווני בקיסריה במאה -ונשתמש בו מטעמי נוחות, וראו עליו: י' ל' לוין, "הסכסוך היהודי
הסיבות והנסיבות  –המרד הגדול הראשונה לספירה" )תרגום מאנגלית(, א' כשר )עורך(, 

; א' כשר, "בעיית 85, הערה 717; עמ' 7רה , הע718, ירושלים תשמ"ג, עמ' לפריצתו
 .81, הערה 711האיסופוליטיאה בקיסריה הרומית", שם, עמ' 

 .454–457י ראו: שם, א. על הצבא הרומ481על צבא אגריפאס ראו: מלחמת ב,  33
 .575–411ראו מלחמת ב,  34
 ועוד על מסע גאלוס להלן. 555–547ראו מלחמת ב,  35
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התכנסה בירושלים אסיפה, אשר בחרה הנהגה ומינתה מפקדים לניהול 
 המערכה נגד רומא.

למרבה הפלא נבחרו להנהגה ולמפקדי המחוזות אישים מן האצולה, בעיקר 
ה ההורדוסית, ואילו ראשי המורדים לא הכוהנית, וגם אחד מבני האצולמזו 

על מפקדי המחוזות השונים  36נבחרו להנהגה ואפילו לא מונו למפקדי מחוזות.
נמנה גם יוסף ב"מ, כוהן ממשפחה נכבדה ואמידה, שמונה למפקד הגליל. 

ההנהגה היהודית, שקמה אחרי הניצחון על צבאו של -הרכב זה של הממשלה
שלממשלת המרד נבחרו אישים שלא מילאו כל  גאלוס, מעורר תמיהה. כיצד זה

תפקיד בהתקוממויות כנגד הרומאים, בין בזו שקדמה למפלת גאלוס ובין בזו 
שהביאה למפלתו? אפשרות אחת היא כי אלה שנבחרו תמכו במרד, אף ששמם 
לא נזכר בתיאור המאורעות, ועל כן בחרה בהם אסיפת העם שהתכנסה אחרי 

קוב אחרי פעולותיה של הנהגה זו ניווכח שהיא לא אולם אם נע 37מפלת גאלוס.
דרך פעולתה של אותה  –הכינה את יהודה לקראת עימות עם רומא. לשון אחר 

ית כביכול אינה מספקת תמיכה לדעה כי גם בקרב האצולה ארומ-הנהגה אנטי
ית עד כדי נכונות למרוד ברומא. נהפוך ארומ-היהודית התעוררה תסיסה אנטי

ווחיו של יוסף ב"מ עולה שהנהגה זו נאבקה בשוחרי המרד הוא, מחלק מדי
במקומות אחרים מציג יוסף ב"מ  אמנםוהרחיקה אותם ממוקדי השליטה. 

תמונה שונה של פעילות ההנהגה שנבחרה אחר מפלת גאלוס, אולם אמינותו 
של מצג זה מוטלת בספק ולהלן ננסה להסביר את הסיבות שבגללן ביקש יוסף 

 מעין זה.ב"מ להציג מצג 
גאלוס, התנהל ביהודה  בשלביו הראשונים של המרד, קודם למפלת קסטיוס

נדחקו לעמדת התגוננות נוכח  . המתנגדיםמאבק בין שוחרי המרד למתנגדיהם
שתי קבוצות )לפחות( שדחפו למרד: הקבוצה האחת היא הסיקריים שבראשם 

צדה; עמד מנחם ממשפחת יהודה הגלילי, ולאחר שנרצח מנחם נסוגו למ

 
 .747ד,  מלחמת; 564–561ב,  מלחמתראו  36
37 7111 M. Goodman, The Ruling Class of Judaea, Cambridge  סבור שהאצולה היהודית

לקחה חלק במרד ושממשלת חנן בן חנן אכן פעלה נגד רומא. לדעתו חל קרע בין האצולה 
ממנהיגי המרד שאכן פעלו נגד רומא  אחדיםהיהודית לרומא. כתימוכין לדעתו הוא מביא 

וסביר שנמנו על האצולה )לדעתי, סביר שרק חלקם אכן נמנו על האצולה(. אולם יש לזכור כי 
אישים מסוימים פעלו בלא זיקה למעמדם החברתי, מתוך מניעים אישיים או אידיאיים, כפי 

מדית הכללית על החלוקה המעכך שקרה וקורה במצבים של זעזוע חברתי, ואין ללמוד מ
בחברה. ראו א' רפפורט, "ריבוד חברתי, מבנה פוליטי ואידיאולוגיה בחברה היהודית ערב 

היהודים בעולם ההלניסטי והרומי, מחקרים המרד הגדול", א' אופנהיימר ואחרים )עורכים(, 
 .766–741 , עמ'7116, ירושלים לזכרו של מנחם שטרן
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והקבוצה השנייה הורכבה מנאמניו של אלעזר בן חנניה, הכוהן אשר הפסיק את 
העלאת הקורבן לשלום רומא והקיסר במקדש. מלבדם קמו חבורות מורדים 
שהשתלטו על יישובים אחדים ונלחמו בשכני יהודה, ואותן קשה לשייך 

 38בוודאות לסיעה מוגדרת כזו או אחרת.
ירושלים ניסו האצולה ואגריפאס השני מכל מקום, כאשר גאה המתח ב

רומא -לשכך את רוחות המלחמה. אחרי שהופסקה העלאת הקורבן לשלום
הזעיקה האצולה את אגריפאס לעזרה. הוא נענה ושלח צבא לירושלים להשקיט 
את המהומה, אך ניסיון זה עלה בתוהו ושוחרי המרד הצליחו לסלק מירושלים 

התגובה  י שהיה בה.אל המצב הרומאת צבא אגריפאס ואף חיסלו את חי
גאלוס, נציב סוריה  ית לא אחרה לבוא ונשלח ַחיל בפיקודו של קסטיוסאהרומ

לדכא את המהומות ביהודה, כפי שנאמר לעיל. גאלוס החל בניסיונות לכבוש 
בתיאור פרשה זו  39את ירושלים ולאחר כמה הצלחות חלקיות נסוג מעל העיר.

אנשים מן האצולה שייחלו לכך שגאלוס יכבוש  מציין יוסף ב"מ כי היו בעיר
והיו מוכנים לפתוח את שעריה ולסייע בידיו להיכנס לתוכה ולהשתלט  40אותה,

עליה. בעבורם הייתה נסיגתו מעל ירושלים מכה אנושה שבגללה לא דוכא 
י בפיקודו של אהמרד כפי שהם קיוו. חבורות מורדים הביסו את הצבא הרומ

ירושלים זינבו בו והפכו את נסיגתו למנוסה מבישה תוך גאלוס, וכשנסוג זה מ
אבדות כבדות. ניצחון זה היה השלב המכריע בהפיכת המהומות, ההתנגשויות 

 
אנשי אלעזר בן חנניה )שכעבור זמן כונו 'קנאים'( או נוסף לקבוצות מוגדרות כמו הסיקריים,  38

אנשי שמעון בר גיורא, היו גם חבורות מורדים שלא ידוע לנו על זיקתם לאיזושהי סיעה מן 
הנזכרות לעיל. כאלה היו מי שלחמו בהנהגתו של יוסטוס מטבריה נגד הפולייס השכנות 

ף את אשקלון, וכאלה היו המורדים לטבריה, ומי שלחמו בפיקודו של ניגר איש הפראייה, שתק
שהשתלטו מאוחר יותר על גמלא וכן אנשי ישוע בן צפיא בטבריה ואף אנשי יוחנן מגוש חלב, 
שקודם להגיעם לירושלים אין לסווגם בין סיעות המורדים שמנינו לעיל. למעשה לפנינו 

זרם רעיוני נמנו  חבורות מורדים הקשורות למנהיג זה או אחר, אך איננו יודעים אם ועל איזה
ואף לא אם צדדו במרד ברומא או שאך השתתפו בתגרות מקומיות עם שכניהם. מקומם של 
חלק מהם במרקם תנועות המרד מתברר רק בהמשך. יוסף בן מתתיהו אינו מדווח מי היו ועל 

–414ב,  ובקיפרוס )מלחמת איזו מתנועות המרד המוכרות נמנו המורדים שהחזיקו במכוור

גם אין הוא מדווח על איזה זרם נמנו המורדים שהגנו על יודפת, תחת פיקודו  ( וכך416
 כביכול.

. הסיבות להחלטתו של גאלוס לסגת מירושלים אינן ידועות והועלו השערות 547ב,  מלחמת 39
שונות ביחס לכך, אולם אין חולק שהיה זה אירוע מכריע שהביא להתעצמות המרד לממדים 

, ועל נסיגתו 84–87(, עמ' 8רפפורט, יהודה ורומא )לעיל הערה שאליהם הגיע. וראו א' 
 .88במיוחד ראו: שם, עמ' 

. עד כמה דברי יוסף ב"מ משקפים את המציאות קשה לקבוע 581–581 ,584–588מלחמת ב,  40
 (.581 ,שכן המניע לסיפורו אפולוגטי בבירור )ראו במיוחד שם
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והמאבקים עם השכנים הנוכרים למרד כללי. לא נכנס כאן לדיון בסוגיות 
הצבאיות של פרשה זו, אולם בעקבות הניצחון המדהים והמפתיע על צבאו של 

-קה משמעותית השפעת המורדים על הציבור היהודי בארץגאלוס התחז
 ישראל, והשפעתם אפשרה להם לגרור את כלל האומה לעימות מלא עם רומא.

בפני מתנגדי המרד עמדו עתה שתי אפשרויות: האפשרות האחת הייתה 
להסתלק מיהודה, לוותר על מעמדם ולהפקיר את רכושם בתקווה להשיב 

ם ידכאו את המרד, כפי שניתן היה לצפות לעצמם את אלה לאחר שהרומאי
שיקרה במוקדם או במאוחר; האפשרות השנייה הייתה להישאר ביהודה, 
כלומר בירושלים, ולנסות להמשיך להחזיק ברסן השלטון כפי שאכן עשה חלק 

 מן ההנהגה האריסטוקרטית של האומה.
ביודענו את סופו של המרד נראה לכאורה שהישארותם של עשירים 

לים בירושלים הייתה אחת מן השתיים: מעשה לא שקול עד כדי איבוד ואצי
עצמם לדעת או תמיכה כנה במרד. אולם יש לזכור כי מנקודת מבטם של בני 
הזמן לא הייתה תשובה חד משמעית לשאלה: יד מי תהא על העליונה בסופו 

 יד המתונים או יד המורדים? כאשר מהלך העניינים וסופו של המרד –של דבר 
לא היו ידועים מראש עמדו, לאמתו של דבר, שתי דרכים בפני מתנגדי המרד: 

לנסות לבלום את היא להסתלק מיהודה עד יעבור זעם והאחרת היא האחת 
תנועת המרד בכל מחיר ולהוביל את העם בדרך שנראתה להם. יש לזכור גם כי 

מדם בעבור בעלי נכסים ההחלטה להפקיר את רכושם ולנטוש את מקומם ומע
במולדתם איננה קלה. במהלך ההיסטוריה איבדו רבים את חייהם משום שלא 
נטשו את רכושם מאחוריהם בעוד מועד. לאור שיקולים כאלה, בהתאם 
להבנתנו את מהלכו של המרד, החליט חלק מן ההנהגה היהודית להישאר 

גאלוס ולמרות הצלחתם של המורדים,  בירושלים גם אחרי מפלת קסטיוס
שיצליח לנווט את מהלך העניינים, לבלום את המרד, להשיג הסדר עם בתקווה 

הרומאים, להיכנע, לנטרל את המורדים ולפרקם מנשקם. ייתכן כמובן שנוסף 
וראה  לכך חלק מן המתונים לא מיהר לוותר על השררה ולו גם בשעת סכנה

לנסות להצילה בלא לנטוש את הספינה העלולה לטבוע ובחובה מוסרית 
 .מטביעה

אולם כדי להמשיך ולהחזיק ברסן השלטון על העם הנסער והנלהב בשל 
י גדול, שכלל יחידות רבות ובכללן לגיון אהניצחון הלא צפוי על צבא רומ

היה הכרח להפגין הזדהות עם הלך הרוח הכללי, עם התקוות  41מאויש במלואו,

 
 .571–577מלחמת ב,  41
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והציפיות, שלחלקן לפחות היה אופי משיחי. ואכן כך נהגו ראשי האצולה 
שנשארו בירושלים והפכו לראשי 'ממשלת המרד', שהוקמה אחרי הניצחון על 

 גאלוס.
ראוי לשים לב לכך שההחלטות על הקמת ההנהגה הלאומית של יהודה 

התרחשו בזירה שבה היה כוחה של האצולה גדול יחסית, כלומר  'העצמאית'
בירושלים. לכן אין זה מפתיע שראשי האצולה הירושלמית הם שנבחרו לעמוד 
בראש האומה. על פניו, בחירתם נראית בלתי סבירה שהרי לא עמדו לזכותם 

עם זאת שלושה גורמים סייעו להם  .תהילת הניצחון או הנהגת המתקוממים
: )א( העמדת הפנים שהם תומכים במרד; )ב( יוקרתם החברתית להיבחר

ועושרם; )ג( התכנסות אסיפת העם בירושלים, שבה היה בכוחם לגייס לטובתם 
העמדת פנים כאמצעי  בה הייתה השפעתם גדולה יחסית.שו 42את התלויים בהם

לאומית אינה מצב בלתי אפשרי. פוליטיקאים מציגים -להשיג שליטה חברתית
ת מצג שווא כדי לזכות בתמיכה ציבורית רחבה ולהשיג כוח והשפעה, לא אח

 43ולאחר שאלה הושגו הם פועלים בהתאם למטרות שהיו כמוסות עמם.
ליוקרתה של האצולה היה משקל ציבורי רב. אכן, הייתה ביקורת על הנהגה 

הלגיטימיות שלה הייתה שנויה במחלוקת והיא  .זו והייתה גם עוינות כלפיה
ניסיונה למנוע את פרוץ המרד. עם זאת אין להתעלם ממשקלם של כשלה ב

הייחוס, של המשרות שנשאו אנשי האצולה, של עושרם ושל הניסיון שצברו 
בהנהגת הציבור, ואין להתעלם גם מתלותם של אנשים רבים באצילים אלה 

(. את כל אלה יכלה האצולה לנצל לשם השגת תמיכה 41לפרנסתם )ראו הערה 
ההתכנסות אחרי הניצחון על גאלוס הייתה בירושלים,  –זאת ועוד  ציבורית.

ואף שהאירוע מתואר כדמוקרטי, יש לזכור כי רק למי שנוכח באסיפה היה 
'קול' ולכן יכלו ראשי האצולה להגדיל את שיעור התומכים בהם. הם יכלו 

 
גון בני משק ביתם שמספרם לא היה קטן, אריסים מאחוזותיהם ביהודה קליינט כ–יחסי פטרון 42

עבדי בתי הכוהנים הגדולים בשיר הלעג המפורסם בבבלי, לוכיוצא באלה מבני חסותם. השוו 
 "]...[ ועבדיהם חובטים את העם במקלות".: פסחים, נ"ז, ע"ב

שהם מחזיקים בה כדי לכאורה מוזר ולא סביר שמנהיג או הנהגה מציגים עמדה שונה מזו  43
ותשלום מס שפתיים לדעת  ,לרכוש תמיכה ציבורית ולזכות בשלטון, אולם אין זה כה נדיר

הקהל רווח בפוליטיקה. מקרה מעניין כזה הוא המקרה של שארל דה גול, שהכריז על אלג'יר 
צרפתית ונבחר לנשיא צרפת בנושאו סיסמה זו, אבל עם היבחרו מיהר לשחרר את אלג'יר 

טון צרפת, ולא זאת בלבד אלא ששנים רבות קודם היה מודע לכך שאין עתיד משל
לקולוניאליזם הצרפתי בארץ זו. יש מן הסתם מי שייחסו מעשה דומה גם לאריאל שרון, ראש 

 ממשלת ישראל לשעבר.
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להזעיק לאסיפה אנשים התלויים בהם ומתגוררים בירושלים ובקרבתה כדי 
 ו למענם.שיפעל
, כשהם מתחזים לתומכים במרד ומזדהים עם 'דעת הקהל' שנסחפה כך

לקיצוניות בשל הניצחון המפתיע על גאלוס, וכשהם פועלים בזירה הנוחה 
להם, בירושלים, הפכו מתנגדי המרד למנהיגיו. אולם מטרתם הייתה להוציא 

היכנע, את הרוח ממפרשי המורדים ולהגיע להסדר עם הרומאים, או בפשטות ל
להסגיר את יהודה לידי הרומאים ולפתוח בפניהם את שערי ירושלים. הם קיוו 
להביא לסיום המרד ולשמר את המצב שקדם לפרוץ המרד, כולל מעמדם 

( מן 44ונכסיהם. סביר שזה היה אחד הגורמים לכך שרק חלק )אולי חלק קטן
ו וקיווה האצולה עזב את יהודה, נראה כי הרוב חשש לנטוש ולאבד את רכוש

 שזה יינצל אם ייבלמו המורדים ואם המרד יסתיים בהקדם.
המתנגדים למרד )להלן: ממשלת חנן בן חנן( שאפו לפיכך לצמצם ככל 
האפשר את פעילות המורדים, ולכן אין להתפלא שלמושלי המחוזות השונים 
ביהודה מונו אנשים שלא השתתפו במרד קודם לכן, ואלה היו אמורים לפעול 

אחד ממושלי  45תיהם כפי שפעלה ממשלת חנן בן חנן בירושלים.במחוזו
המחוזות הללו היה יוסף ב"מ. הוא היחיד מביניהם המוכר לנו היטב )כמובן 
בהתאם להערכתנו את איכות המידע פרי עטו( ומסיפורו ניתן להקיש על מושלי 

 המחוזות האחרים.

 יוסף בן מתתיהו בגליל

יגה לעניות דעתי דגם ממוזער של המדינית שנקט יוסף ב"מ בגליל מצ
המדיניות הכללית של ממשלת חנן בן חנן. יוסף ב"מ היה שליחה של ממשלה 
זו. הוא היה מודע לכך שאין סיכוי לפרוק את עולה של רומא ובמסגרת 
פעילותו בגליל היה טרוד בעיקר בריסון המורדים ובמריבות עם מנהיגים 

 מקומיים. להלן ננסה לאשש טיעון זה.
ידי ממשלת חנן בן חנן, וייתכן כי מינויו ביוסף ב"מ מונה למושל הגליל 

ידי האסיפה שהתכנסה בומינויי המושלים של המחוזות האחרים אושרו גם 

 
 .556ראו מלחמת ב,  44
בן חנן העימות הצבאי הראשון שעליו מספר יוסף ב"מ הוא משלוח צבא בידי ממשלת חנן  45

 (.658לפעול כנגד שמעון בר גיורא )מלחמת ב, 
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 46בירושלים. כאמור, באסיפה זו לא מונו ראשי המורדים לתפקידים בכירים.
 –נן נקטה ממשלת חנן בן חשבהגיעו לגליל פעל יוסף ב"מ בהתאם למדיניות 

ממשלת חנן  נטרול מורדים מכאן ומצג של תמיכה במרד מכאן, וכשם שמתנגדי
ה בבגידה כך חשדו שוחרי המרד בגליל גם בנאמנותו למרד של ומיבן חנן האש

יוסף ב"מ. אחריתו של יוסף כמושל הגליל מלמדת כי לא היו אלה חשדות 
 47שווא.

חנן בן חנן  כי בשלב מסוים החליטו חלק מחברי ממשלתמי ואם יטען 
מה ניתן ללמוד מכך? האם  –להדיח את יוסף ב"מ מתפקידו נשאלת השאלה 

ניתן להסיק מכך שממשלה זו בקשה להדיחו משום שתמכה במרד? או אולי 
אפשר להסיק מכך שביקשו להדיחו מתפקידו דווקא משום שלא הצליח 

סוכים להשקיט את הגליל? או שאין ללמוד מכך לא זאת ואף לא זאת, שכן הסכ
מרד ברומא או  –שיוסף היה שקוע בהם לא היו קשורים כלל בשאלה העיקרית 

כניעה. הם התחוללו על רקע מריבות אישיות בעיקר בין המתונים לבין עצמם 
שמיאנו להכיר  49ושמעון ראש היישוב גברה, 48)יוסטוס, יוחנן מגוש חלב,

גון היחסים בסמכותו של המושל הירושלמי ושחלקו עליו בשאלות טקטיות כ
עם אגריפאס השני והדרך להתמודד עם 'השודדים', 'הגליליים'(. יתר על כן, 
יוסף ב"מ עצמו משווה לפרשות אלה צביון אישי ולא אידיאולוגי ומכאן 

בין שלא, עלה בקנה אחד עם מדיניות ושתפקודו בגליל, בין שהיה כושל 
ם הרומאים ממשלת חנן, שביקשה לנטרל את המורדים, להימנע מעימות ע

 ולנסות להגיע להסדר כלשהו עימם.

 
מראשי המרד  ,. ניגר564על אלעזר בן שמעון, מאדריכלי הניצחון על גאלוס, ראו מלחמת ב,  46

ידי האסיפה הירושלמית בנצטווה, לדברי יוסף בן מתתיהו, לציית להוראות המפקדים שמונו 
 (.566)שם, 

(, 8)לעיל הערה  Josephus' Personality and the Credibility of his Narrative, א' רפפורט 47
והורסלי, המגדיר את  . למסקנות דומות, גם אם בדרכים שונות, מגיעים גם ג'וסה17–61עמ' 

 .R. Hממשלת המרד כ'חונטה' שחתרה למשא ומתן עם רומא ולפעולה נגד המורדים, וראו:

Horsley, "Power Vacuum and Power Struggle in 66–7 c. e.", A. M. Berlin and J. A. 

Overman (eds.) above note 5, esp. pp. 89–90; G. Jossa, "Josephus' Action in Galilee 

during the Jewish War", F. Parente and J. Sievers (eds.), cited above in note 5, pp. 

265-278. 
)לעיל,  על שוחרי המרד וראו: א' רפפורט, יוחנן מגוש חלב יוסטוס ויוחנן לא נמנו מלכתחילה 48

 .11–61, עמ' (8הערה 
 .714חיים,  49
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אשר לסיכויי הצלחתו של מרד ברומא מודה יוסף ב"מ עצמו כי היה סבור 
גם אם נטיל ספק בדברי יוסף, שכן  50שהיהודים לא יוכלו לנצח בעימות כזה.

אף שהם נאמרים הן במלחמת הן בחיים, הרי ניתן  הם חוכמה שלאחר מעשה
יכותו החברתית, לאור פעילותו בגליל, לאור דרך לבחון את דבריו לאור שי

הישרדותו ביודפת ולאור שיתוף הפעולה שלו עם הרומאים. יש לציין 
שהרומאים לא נהגו לחון מנהיגי מורדים. נהפוך הוא, הם נהגו להוציאם להורג 

או. מי שזכו לחנינה )כגון רבי יוחנן בן זכאי או אותם אוהדי או וייָר למען יר  
היו  51ערקו מירושלים הנצורה והושבו על ידי הרומאים בגופנא(הרומאים ש

 מתנגדים מובהקים למרד או לפחות כאלה שלא מלאו בו תפקיד כלשהו.
 .לכן נראה לי שיוסף ב"מ היה מאוהדי הרומאים וממשתפי הפעולה עמם

אציין כי  52זו ניצלו חייו. בזכות תמיכה, וכמוהו כחברי ממשלת חנן בירושלים
סופם של חברי ממשלת חנן היה גרוע מגורלו של יוסף ב"מ: יריביהם היהודים 

בניגוד להם יוסף ב"מ נפל לידי הרומאים, או  53האשימו אותם בבגידה והרגום.
מוטב לומר עבר לצדם קודם שהגיעו לירושלים, ולפיכך לא יכלה ידם של 

המדיניות של ממשלת כמו כן יש לזכור שלכישלונה של  54המורדים להשיגו.
חנן בן חנן ולחיסולם הפיזי של חבריה גרמה התכנסות של פליטים מכל רחבי 
הארץ )גם מן הגליל( בירושלים. ההתכנסות הזו שינתה את יחסי הכוחות בעיר 

יוסף ב"מ, שהיה מודע לחוסר הסיכוי  55לרעת ממשלת חנן ולטובת המורדים.
שנטשו את ירושלים אחרי של המרד, שרד כשם ששרדו אלה מן האצילים 

אולם בשונה מהם הוא הוסיף להיות שותף למאמצי האצולה  56מפלת גאלוס.
מספר יהודית רק חודשים -למנוע את המרד, ויצא ממעגל הפעילות הפנים

 
( משקף דעה כזאת. אומנם כל 474–845, וגם נאום אגריפאס )מלחמת ב, 786למשל מלחמת ג,  50

מה שבא מעטו של יוסף ב"מ נכתב לאחר המרד, כחוכמה לאחר מעשה, אולם במלחמת לא 
מדתו האמתית אלא להסתירה ולהציג עצמו כמצביא גדול וכו'. לפיכך מה לגלות את עביקש 

שעולה מתוך דבריו ומנוגד למגמתו הכללית משקף את דעתו מלכתחילה, שהמרד נועד 
 לכישלון.

 .775מלחמת ו,  51
 .841–844מלחמת ב,  52
 .886; שם, 111–114ראו מלחמת ד,  53
 (.771)מלחמת ו, יוסף אכן טוען שהמורדים בקשו להרוג אותו  54
 .1(, ה, יב, historiarum libri; טקיטוס, דברי הימים )781–785מלחמת ד,  55
. האחים שאול וקוסטובר, שנטשו את ירושלים בעוד מועד הצילו את חייהם. 556מלחמת ב,  56

אנטיפס שבחר להישאר בעיר שילם על כך בחייו ונהרג בידי המורדים. יוסף בן מתתיהו לא שב 
 ולכן שרד. לירושלים
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מאוחר יותר. באותו זמן הוסיפה ממשלת חנן לפעול בירושלים, אולם נכשלה 
 בניסיונה לעצור את המורדים ונפלה בחרבם.

ו כבר על אופי פעילותו של יוסף ב"מ בגליל, שעיקרה היה מאבקי עמדנ
כוח פנימיים עם המנהיגים המקומיים בגליל. אלה מבין המנהיגים המקומיים 

אולם ראוי  57המוכרים לנו השתייכו ברובם למחנה המתונים כמו יוסף עצמו.
זו להתעכב כאן עוד מעט על פעילותו של יוסף ב"מ בגליל על מנת להדגיש כי 

לא הייתה מיועדת באמת ובתמים להכשירו לקראת עימות עם הרומאים. היה 
זה מצג שווא כפי שעולה מתוך תיאור מעשיו שם בשני חיבוריו: "מלחמת 

 היהודים" ו"חיי יוסף".
עשר יישובים כהכנה -בשני החיבורים מספר יוסף ב"מ כי הוא ביצר כשבעה

בהם הוא מספר זאת ש, בשני המקומות 58לקראת פלישת הרומאים לגליל.
בשינויים קלים, ניתן לעמוד על מניעיו. בסיפור המובא במלחמת הוא מציג 
עצמו כמצביא מוכשר עד כדי כך שכישרונו עורר הערכה רבה, לא פחות ולא 

כלומר סיפור זה משתלב במגמה,  59יותר ואשרי המאמין, מצד אספסיאנוס.
א מעולה ורב פעלים. האופיינית למלחמת, לשרטט את דמותו שלו כמצבי

בחיים, חיבורו האוטוביוגראפי, הוא מבקש להציג את עצמו בדמות איש ציבור 
אחראי, אשר גם כאשר ליבו אינו שלם עם המורדים הוא נוהג באחריות כלפי 

 נתיניו ודואג לביצור יישוביהם.
אולם האם יש אמת בסיפור זה על ביצור ערי הגליל? לדעתי מחיבוריו של 

עצמו עולות סתירות ליומרתו זו. את גוש חלב ביצר יוחנן, אויבו יוסף ב"מ 
בנפש; ציפורי הייתה עקבית בהתנגדותה למרד ואין זה סביר שיוסף דאג 

נגד קבוצות מורדים כלביצורה )אלא אם נרחיק לכת ונשער שסייע לביצורה 
בגליל שאיימו על בטחונה(. אני סבור שיוסף מונה ברשימה זו יישובים 

ם או כאלה שתושביהם דאגו לביצורם בעצמם וטוען שהוא, כמצביא מבוצרי
 60הגליל, ביצר אותם.

פרשה אחרת החושפת את תפקידו וכוונותיו של יוסף ב"מ היא שוד נכסיה 
לשם  61של אשת תלמי, שר בממלכת אגריפאס, בידי צעירים מן הכפר דבורה.

את הרכוש  הקיצור נציין רק שכל מאמציו של מושל הגליל כוונו להחזיר

 
 לעיל. 57 רהראו הע 57
 .711–711;  חיים, 516–511מלחמת ב,  58
 .744מלחמת ג,  59
 .81(, עמ' 8ראו א' רפפורט, יהודה ורומא )לעיל הערה  60
 .515; מלחמת ב, 787–716חיים,  61
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לבעליו, אף על פי שאגריפאס השני ושריו היו בחזקת אויבים בעבור אדם 
שהיה אמור להנהיג מאבק צבאי נגד הרומאים. התנהגותו של יוסף בפרשה זו 
נבעה ללא ספק מרצונו לשמור על יחסים טובים עם המלך היהודי, שהיה ראש 

 62י לדכאו.וראשון למתנגדי המרד והשתתף בפועל במאמץ הצבאי הרומא
בשונה משתי פרשיות אלה, המסופרות הן במלחמת הן בחיים, על מצור 
יודפת מסופר רק במלחמת. החלטתו של יוסף ב"מ להימנע מסיפור זה בחיים 
אומרת דרשני. היה מקום לצפות שיוסף יחזור ויספר על מצור יודפת ועל 

ג את עצמו. הגנתה בפיקודו של מצביא מחונן וברוך כישרונות, כפי שהוא מצי
הרי תיאור פרשה זו כחלק מתפקידו וקורותיו כמושל הגליל היה יכול להוות 

אין כמו  חתימה מעולה לחיבורו חיים, העוסק רובו ככולו בפעילותו בגליל. גם
יותר מכל במרתק הפרשה זו לעורר את התעניינותו של הקורא )והרי זה הסיפור 

סיפור זה כפי  ,ף שם(. ובנוסףמה שמסופר על הגליל בתקופת כהונתו של יוס
מרשימה ועדות לחכמתו ולכישרונו הטקטי של  השהוא במלחמת, הוא דוגמ

יוסף, המודגשים שוב ושוב בחיים. יוסף מתרץ את סיום חיים ללא סיפור יודפת 
בכך שהדברים כתובים במלחמת, חיבורו המוקדם. אולם תרוץ זה דחוק, שהרי 

מספר בחיים נזכרות גם במלחמת, ודווקא  עליהן הואשחלק נכבד מן הפרשיות 
 על סיפור מצור יודפת ועל גבורתו שלו בהגנה על המקום אינו חוזר.

לי נראה שהטעם לכך הוא שאין שמץ של אמת בתיאור מצור יודפת, 
ובמיוחד בתיאור חלקו שלו שם ובתיאור הישרדותו מן המצור, נראה לי כי 

תכן ששונאיו של יוסף ב"מ, שלא רק הסיפור כולו איננו אלא פרי הדמיון. יי
תקפו אותו גם בנקודה זו והציגו אותו כשקרן. כיוון  63יוסטוס נמנה עליהם,

שלא יכול היה לדבוק בצורה משכנעת בגרסת מלחמת, שהופרכה בידי עדים 
אחרים והמופרכת אף מתוך עצמה, וכיוון שלא יכול היה להמציא גרסה 

 
גם פרשת שני שרי אגריפאס, הסתומה לכשעצמה, מצביעה על אותה מגמה של ריצוי  62

. מסון משער כי שני אישים אלה נטו למרד ולכן 754–741 ,778–771חיים, אגריפאס, וראו 
שם(, אולם נראה לי  541, בהערה S. Mason, Life of Josephus, Leiden 2001)הגיעו לגליל 

 (.754שאילו כך היה לא היה מקום לסלחנותו של אגריפאס כלפיהם )חיים, 
( שלא כתבו אמת, 886ותבים אחרים )חיים, בפתח פולמוסו עם יוסטוס מציין יוסף ב"מ גם כ 63

, עמ' 61אם כי אין ללמוד מכך ַמהם הדברים שלא היו אמת לדעתו. לדעת מסון )לעיל הערה 
(, אין ערך למשפט זה בהיותו קלישאה ותו לא. עם זאת, לאור העובדה 7811, הערה 781

 M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and) שהמרד הגדול עורר כתיבה נרחבת עליו

Judaism, vol. I, Jerusalem 1974, pp. 455–457) אחרי פרסום מלחמת היהודים כי , ייתכן
נכתבו עליו חיבורים נוספים ובכמה מהם היו דברים שלא הלמו את דיווחיו ומסריו של יוסף 

 כותביהם של אלה נחשבו בעיניו לשונאיו.כי ב"מ, ו
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הדעת, העדיף יוסף להתעלם מן הפרשה  חלופית סבירה, אמינה או מתקבלת על
כולה. אם ננתח את גרסת הפרשה במלחמת ניווכח שהיא בבחינת מסווה 

 ליעדים האמתיים שהיה עליו למלא בתפקידו כמושל הגליל.
סיפור יודפת מתגלגל מתמיהה לתמיהה. יוסף ב"מ נוטש את יודפת ומגיע 

קש לערוק ממנה, אך לטבריה וחוזר מטבריה ליודפת. בהיותו ביודפת הוא מב
התושבים כופים אותו להישאר; הוא מנהל מלחמת מגן כנגד אספסיאנוס 
וצבאו ומפעיל טכסיסים מתוחכמים ומוצלחים, המסכלים שוב ושוב את 
הסתערויות הרומאים על יודפת. לבסוף, כאשר העיר נופלת בידי הרומאים, הוא 

נע ומסביר זאת מוצא מפלט עם עוד ארבעים איש במערה. הוא מבקש להיכ
בהוראת האל המורה לו לנהוג כך, אך שותפיו למסתור כופים אותו להישאר. 
כאן בא הסיפור על הפלת הגורלות שבעקבותיו מתאבדים כל הנמצאים במערה 
ונותרים רק שניים, הוא ואדם נוסף )אצבע אלוהים כמובן(. הוא מסגיר עצמו 

נור שמו, שאותו הכיר קודם לידי הרומאים רק משנשלח אליו קצין רומאי, ניק
 64לכן.

הגליל, החזרת השלל שנלקח מאשת הבדוי של ביצור ה –פרשיות אלה 
 –הגנת יודפת בפיקודו כולל סיפור הישרדותו המופלאה ה בדבר בדיהתלמי, ו

כדי לא דיין ללמד שיוסף לא הגיע לגליל כדי להילחם ברומאים או, לפחות, 
יוסף ב"מ, שביקר ברומא זמן קצר לפני לעכב את התקדמותם לעבר ירושלים. 

הבין כמו חברי ממשלת חנן בן חנן בירושלים, שאין תוחלת  65פרוץ המרד,
לעימות צבאי עם מכונת המלחמה הרומאית; אולם כמו יתר חברי ממשלת חנן 
בן חנן, ובשונה מחלק מן האצולה היהודית, בעיקר בשונה מבני המשפחה 

חברי הממשלה הניחו שאם המורדים ינהיגו  לא נטש את הספינה. 66ההורדוסית,
תטבע הספינה, ועם זאת סברו וקיוו שיוכלו להחזיק בהגה ולהצילה מטביעה, 

כדי  67כלומר למנוע עימות צבאי עם רומא ובשלב ראשון אף הצליחו בכך.
לבצע את תכניתם הם נאלצו להציג עצמם בפומבי כתומכים במרד, שכן 

 
 ( Josephus' Personality) 8על פרשת יודפת ועל סיפור המערה ראו א' רפפורט, לעיל בהערה  64

. דומני שדרושה מידה גדושה של 167; שם, ה', 846; על ניקנור ראו מלחמת ג, 16–14עמ' 
נאיביות כדי לקבל את סיפור המצור על יודפת כמות שהוא ואף יותר מכך דרוש כדי להאמין 

המסתור ועל דרך הישרדותו של יוסף. חלקו של ניקנור בסיפור מעלה חשד,  לסיפור על מערת
בגד ש –ים, לשון אחר אשאומנם אינו ניתן להוכחה, שיוסף ב"מ שיתף פעולה עם הרומ

 במורדים.
 .76–78חיים,  65
 .55ראו לעיל הערה  66
 (.4א' רפפורט, "ההנהגה היהודית" )לעיל הערה  67
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אחר הניצחון על גאלוס, הייתה מקוממת התנגדות גלויה למרד, במיוחד ל
 עליהם את 'דעת הקהל' וגורמת לסילוקם מן ההנהגה.

לא אחזור על הסיבות שסייעו בידם להוסיף ולהחזיק בשלטון ביהודה. 
ההנחה, שהם התחזו לתומכי המרד, וההערכה, אשוב ואזכיר רק כי 

י התחברותם להלך הרוח הכללי ולאופוריה שפשטה בקרב הציבור אחרש
ת להבין כיצד הצליחו, ולו ומסייע ,מראית עיןס לא הייתה אלא לגאלו מפלת

הנהגה  68לזמן מה, להוסיף ולנהל את ענייני מדינת יהודה החופשית והעצמאית.
זאת קיוותה להשאיר את המורדים מחוץ למעגלי השלטון ולהגיע לידי הבנה 

יהודה  כלשהי עם הרומאים ללא עימות צבאי, או לחלופין להסגיר את
וירושלים לידיהם ללא קרב. אולם יחסי הכוחות בירושלים השתנו בעקבות 

והתכנסות פליטים ומורדים  69השתהות המערכה מן הצד הרומאי מכאן
בירושלים מכאן, ואחיזתה של ממשלת חנן בן חנן ברסן השלטון התערערה. כך 
 הודחה ממשלה זו קודם שהיה סיפק בידה להוציא אל הפועל את תכניתה
 ולמנוע את השתלשלות המאורעות, שהביאו לבסוף לחורבן ירושלים והמקדש.
יוסף ב"מ פעל בדיוק באותה דרך בגליל, ואכן הרומאים נתקלו בגליל 
בהתנגדות מועטה בלבד. רק שני יישובים יהודים גילו התנגדות של ממש, 

גו (. מורדים אחרים נסו70יודפת וגמלא )כפי שמאשרת גם העדות הארכיאולוגית
ומושל הגליל ערק למחנה  71מן הגליל כדי להשתתף במערכה על ירושלים,

 
המלוות את המרד לכל אורכו, משנתו הראשונה עד האחרונה.  עניין רב יש במטבעות יהודה 68

 U. Rappapot, "Who minted;781–711 עמ' (,8ראו א' רפפורט, יהודה ורומא )לעיל הערה 

the Jewish War's coins?", Israel Numismatic Research, 2(2007) ,pp. 103–116  ומה
 .שמצוטט שם

וחילופי  61כליל בעקבות רצח הקיסר נירון בשנת ים פסקה כמעט אהמערכה מצד הרומ 69
הקיסרים המהירים ב'שנת ארבעת הקיסרים'. רק האחרון מבין ארבעת הקיסרים, אספסיאנוס, 
ייצב את השלטון ברומא והטיל על טיטוס בנו להשלים את דיכוי המרד ולכבוש את ירושלים. 

 .851–847עמ' ים תשס"ג, , ירושלתולדות הקיסרות הרומיתמ' עמית,  :וראו על שנה זו
 .Aאביב תשנ"ד; כרך ראשון של הדו"ח הסופי , תלעיר במרד –גמלא ראו: ש' גוטמן וי' רפל,  70

M. Berlin, Gamla I The Pottery of the Second Temple Period, IAA Reports 29, 

Jerusalem 2006 ועל יודפת: M. Aviam, "The Archaeology of the Battle at Yodefat", in 

M. Aviam, Jews, Pagans and Christians in the Galilee, Rochester 2004, pp. 110–

122. 
; וראו 854(; מורדי טבריה )חיים, 717–711 ,776–777כך עשו יוחנן מגוש חלב )מלחמת ד,  71

(. כך עשו גם מגני הר תבור 7448, הערה 744לעיל, בעמ'  61בהערה  Life of Josephusמסון, 
( ושימו לב כי גם בהר תבור, כמו בגוש חלב ובמגדל, אין תושבי המקום זהים 67)מלחמת ד, 

 למורדים ולתומכיהם שפעלו שם.
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הרומאי וסייע בידי הרומאים במלחמה, כפי שעשו אגריפאס השני )ומן הסתם 
 שנטשו את ירושלים בעוד מועד(. אחדים מבני משפחתו,

בסיכומו של דבר ממשלת חנן בן חנן ועושי דברה )אם כי, מביניהם, רק על 
בידינו מידע מפורט יחסית( פעלו במודע ובמכוון למנוע עימות  יוסף ב"מ יש

עם רומא, כפי שעשתה ההנהגה האריסטוקרטית של יהודה גם בדורות שקדמו 
למרד. מי שסיפר את סיפורם ואת סיפור המרד כולו היה אחד מהם, אדם רב 
כישרונות, ששרד והפך להיסטוריון. סיפוריו מגלים טפח ומכסים טפחיים. רק 

בסיס הבנה כזו ניתן להבין את המניעים שמאחורי סיפוריו, לפענח את  על
 משמעותם ולחשוף את מעט האמת שניתן לדלות מהם.



 

 

 


