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 מקשר מצור ואחרי יודעת יל ועלה גברה( : )נ"א גדר דויר. וזת כבשאספסינוס
 אחד. בוגד באשמת בידו העירשלה

 אותה מצא כי מיד, אותה וכבש א( גברה עיר על עלה ואספסינוסא.
 אולם בהוריה, כל את להמית צוה בשעריה ובבואו מאבשי-מלחמה,עזובה

 ובזכרם ליהודים הגדולה בשנאהם ונער, זקן בין פדות שמו לאהרומאים
 אספסינוס שלח לבד העיר את ולא לצסטיוס. נעשתה אשר התועבהאת

 אלה את 1 מסביב אשר הקטנות והערים הכפרים כל את גם כי-אםבאש,
 לעבדים. היושבים את מכר ובאלה מאדם, ריקותמצא

 חרדו האויב, מפני שם לס?גב בקש אשר העיר, אל יוסף ובבואב.
 יוסף נמלט לא אשר לבם, אל טבריה אנשי אמרו כי גדולה, חרדהיושביה
 האנשים שגו לא ואמנם במלחמה. הנצחון מתקות כלה נואש לולא נפשועל

 רק כי והבין, הרעה היהודים אחרית את צפה כבר כי יוסף, עלבמחשבתם
 יסלחו אשר יוסף, האמין כי ואף מעשיהם, על ילחמו אם ?11WS/באחת

 כארץ מפגל מ( שבעתים למות לו היה נקל בכל-זאת להטאחי,הרומאים
 למצא כדי בידו, העם הפקיד אשר שר-הצבא, משרת את ומנפלאבותיו
 לכתוב אמר גמר על-כן בו. להלחם נשלח אשר העם, בידי והצלהלוח
 להפריז מבלי לאשורם, הדברים את ולהודיעם בירושלים הממשלה ראשיאל

 מבלי וגם - רך-לבב הוא כי רע, שם עליו יצא פן - השונאים כחבמדת
 העלם אחרי במרדם, להתחזק העם ראשי יבואו פן - הסכנה אתלהקטין
 במהרה, אותו לענות מהם יוסף דרש הזה המכתב ועם מעשיהם. עללהנחם
 אשר צבא, לו לשלוה או הרומאים, עם שלום ברית לכרות בוחרים הםאולי
 ואת ברומאים. להלחם משפטם יגזרו אם השונאים, בפני לעמוד בידוכח

 ירושלים. אל להביאו ממהרים רצים בידי יוסף נתן הזההמכתב
 נמלטו כי בשמעו להשחיתה, יודפת על לעלות גמר ואספסינוסג.
 הוא הגליל. לבני חזק משגב הוא המקום כי ובדעתו מאויביו רביםלתוכה
 היתה כי שמה, העולה הדרך את לגשר ורוכבים רגלים היל לפניושלם
 יכלו לא הסוסים ורוכבי ברגל בה ללכת היה וקשה אבנים מלאהדרך

 ערבה. גם גררה, : 3"אא(
 "אלף" וגם "מאה" שתרגם מי ייש (ן4%~1)0~1. פעמים", "הרבה ביוניתב(

פעמים.



 היהודים מלחמתת51ד1תקפח

 מסלה ובקעו עבודתם את האנשים כלו ימים ארבעה לקץ כלל. בהלעבור
 ארטמיסיוס לחלש ואחד בעשרים החמישי, וביום אנשי-הצבא, למעבררחבה
 אשר היהודים לב את ולחזק יודפת אל מטבריה לבוא יוסף מהר א(,)אזר(
 את לאספסינוט הביא הרומאים אל  הבופלים הפליטים ואחד עליהם.נפל

 אספסינוס ההיש ועל-כן המבצר/ אל הזה האיש בא כי הטובה,הבשורה
 את בכבשו יהודה ארץ כל את להכניע בלבו אמר כי נעיר, להלחםועלה
 לבשורה שמח הוא בכפו, יוסף את לתפוש בידו יעלה אם הזה,המבצר
 אשר - הזה האיש נפל האלהים בגזרת בי בהאמינו, רב, אשר במוצאהזאת
 ומיד - בידיו, לו כרה אשר בפחת -- שונאיו מכל בחכמתו לגדולנחשב
 גבור- איש טי13טייס, ושר-העשרה פלצידוס פקדת תחת רוכבים אלףשלח
 ממנה, יוסף יעלט פן העיר, על לסגור אותם וצוה וחכם-לב,חיל

 אחרי הוא גם ונסע צבאו כל את אספסינוס לקח היום ולמחרתר,
 מצפון צבאו עם חנה הוא יודפת. חומת לפני ערב לעת בואו עדהרוכבים
 עין לאויביו להראות בקש כי פרסאות, שבע ממנה רחוקה גבעה עללעיר
 השכה אימה היה, וכן פחדו, את עליהם ולהפיל העצום חילו כל אתבעין
 ההומה. משערי לצאת בנפשו כח איש מצא לא אשר עד היהודים, עלנפלה
 נפשם קצרה כי ההוא/ בלילה העיר על להשתער רצו לא הרומאיםאולם
 הציגו ועליה כפולה במערכה העיר את הקיפו על-כן היום, כל הדרךמעמל
 הזה הדבר אבל העיר. מוצאי כל על לסגור הרוכבים את שלישיתבשירה
 מנוס. מהם אבד אשר ראו כי למלחמה, וגבורה עז היהודים בלבהפיח
 במלחמה, הילים לנבר מפליא האנס אמנםכי

 בשדה החונים והיהודים העיר. על הרומאים התנפלו הלקר וכעלותה.
 שלח כאשר אך הרומאים, לפני בראשינה מעמד החזיקו העיר( שערי)לפני

 וצוה למיניהם היורים כל ואת הקלעים ואת רובי-הקשת אתאספסינוס
 הסלע ראש על הרגלים היל עם לעלות העפיל והוא ביהודים, לירותעליהם
 העיר לגורל יוסף חרד החומה, את לתפוש קל היה משם אשרהתלול,
 על בהמול התנפלו הם היהודים. חיל כל בראש ברומאים להלחםויצא

 ועצם ימינם גבורת את להראות והגדילו החומה מל אותם וגרשוהרומאים
 שונאיהם. חללי ממספר קטן לא היהודים מקרב הנופלים מספר אולםרוחם.
 לפני ?לגפו )פן העשת חזקה ככה ליהודים, גבורה היאוש שהוסיף במדהכי

 עשר ימינם ובכח הקרב בדעת נלחמו ואלה הרומאים, רוח אתשונאיהם(
 והיהודים שקטו. ובלילה מלחמה, ערכו היום וכל עברה, ובחמת לבבאמץ
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קפט ו-ט ה פרק גספר

 ntsw'- נפלו ומהם איש, שלשה-עשר בהם והמיתו הרומאים מן רביםפצעו
 נפצעו. איש מאות ושש חלליםעשר

 הרומאים לקראת העיר מן הפעם עוד היהודים יצאו המחרת וביוםי.
 אתמול, ביום עשו אשר החיל כי עז, ביתר אתם והתנגחו עליההנלחמים
 אף לעמוד ועצמה כח להם הוסיף - מעמד להחזיק קוו לא אשרבעוד
 יען גבורה, בשארית נלחמו הם גם אשר הרומאים, בפני נפשם עלהפעם
 הדבר נחשב ולמפלה מהר חיש אויביהם את לנצח בידם עלה לא כי בושו,אשר

 החומה על הרומאים השתערו החמישי היום ועד מאד. בערה וחמתםבעיניהם,
 והיהודים השערים. לפני אתם ונלחמו לקראתם יצאו יודפת ובניבלי-הרף,

 הקשה. העיר ממצור עיפו לא הרומאים וגם שונאיהם כח מעצם חתולא
 מעברים היקף תלול, סלע בראש ?לה כמעט נמצאה יודפת והעיר1.
 פי מעמק עיניו תחשכנה למטה להשקיף איש ובנסות אין-5קר/תהומות
 ההר, בצלע נבנתה שם כי העיר, אל דרך נמצאה צפון מרוח ורקהתהום,
 האויבים יוכלו לבל העיר, חומת את בהקימו יוסף יצר הזה המקוםואת
 העיר את הקיפו הרים ועוד למעלה. המתנשא ההר, ראש אל משםלהגיע
 היתה זאת אליה, הגיע טרם אדמ מגיני עבריה מכל נסתרה ועל-כןמסביב,
 הבצורחי יודפתתכונת

 היהודים אמץ-לב על וגם המקום טבע על להתגבר אמר אספסינוסח.
 צבאותיו שרי את קרא הוא המצור. עבודת את לחזק וגמר עליוהמענים
 סוללה לשפוך עצה יעסו וחם במבצר, התנופה מלחמת בדבר 4תםלהיעץ
 להביא הצבא כל את שלח על-כן החומה. אל לגשת יוכלו משם אשרבמקום
 העצים עם ויחד לעיר מסביב אשר בהרים חצבו והם הדרוש, החקראת

 חלק מתה ממעלה העפים החצים כ;ן ולמחסה לאין-מספר. אבניםהביאו
 אנשי-הצבא נזקו לא הצפוי ותחת עצים, משוכות על ענפים מקלעתהצבא
 את ושפכו החומה, מן עליהם גתך אשן- הבליסטראות, אבני ממטרכמעט
 עפר להם והספיקו הקרובים התללים את עדרו וחבריהם במנוחה,הסוללה
 הלך לא ואיש הזאת, בעבודה משמרות לשלשה הצבא נחלק ככהלעבודה.
 על קלעים מיני וכל גדולים צורי-אבנים החומה מן השליכו והיהודיםבטל.
 הילת בקול החרידו אותו, לפלח הצליחו לא כי ואף המלחמה, אנשיצפוי
 המלאכה. עושי אתחפצם

 הכלים ומספר הקלע, מכונות את מסביב אספסינוס הציג אחרי-כןט.
 זורקי החומה. על העומדים היהודים את בהם לנגח וצוה וששים, מאההיה

 ככר משקל בנות גדולות ואבנים א( להבי-ברזל הקיאו ~הקטפולטות(החצים
--- - - - 

 )לונכיאות(. שנכות"(



 היהרדים מלחמתתועותקצ

 ליהודים נתנו ולא  בהמון נגרו וחצים אים ולפידי הבליסטראות מןעפו
 המון גם כי העיר, בחוצות ולבוא לצאת ואף ההומה/ על ברגליהםלדרוך

 יחד. המכונות עם העיר על ירו והקלעים הרובים וכל הערביםלורכי-הקשת
 חבקו לא החומה, מראש לאויביהם מלחמה להשיב מהיהודים נבצרוכאשר
 חבורות חבורות העיר מן והגיחו שודדים כמעשה עשו רק ידיהם,את

 את הרסו אותם הניסם ומדי בהם, והכו בעלי-המלאכה צפוי אתוקרעו
 אספסינוס/ הבין לאחרונה באש. הקורות כל עם המשוכה את ושלחוהסוללה

 נותנים החלקים בין אשר הרלהים כי הסוללה, חלקי פרוד היא הנזק סבתכי
 ובזה לאחת, המשוכות כל את לחפר צוה ועל-כן בו, לפרוץ מקוםליהודים
 להבקיעם. היהודים עוד יכלו ולא במלאכה העובד הצבא חלקי גםהתלכדו
 החומה, צנות מרום עד הגיעה וכמעט וגדול הלוך הלכה והסוללהי.
 עצת את למכל תחבולה ימצא לא אם פניו/ נגד רעה בי הבין,ויוסף

 החומה, גצה על להוסיף אותם וצוה הבונים את אסף ועל-כןהרומאים.
 מטר- תחת המלאכה את לעשות לחל-ידם אין כי האנשים, ענוהווכאשר
 מחיצת להקים צוה הוא עליהם. להגן תחבולה מצא ואבני-הקלע,החצים
 התכנסו אשר )לחים(, חדשים בקר עורות עליה ולשטוח ההומחו נעלעצים
 ושבו מעליהם צנחו והחניתות החצים ויתר אותן ועצרו אבני-הקלעבפני
 במנוחה הבונים עבדו הזה המחסה ותחת בלמם. דעכו האש לפידי וגסאחור.
 מגדלים עליה הקימו וגם אמה. עשרים העיר חומך את והרימו ולילהיומם
 תעמודנה מעט עוד כי האמינו, אשר והרומאים, חזקה. צנה עליה ושמורבים

 נבהלו כי הזה, הדבר על מאד לבם אל התעצבו העיר, בקרברגליהם
 העיר. בני לב ומאמץ יוסףמתחבולת
 אנשי רוח ולעי המהכמה יוסף לתחבולת התרגז אספסינוס וגםיא.
 על העיר משערי והגיחו הבנויה החומה למראה ~ftWh החליפו אשריודפת/

 מימות עליהם וחבלו קטנים בגדודים שתם התנגשו ביומו יום ומדיהרומאים,
 הרומאים. מלאכת יתר ואת לידם, בא אשר כל וגזלו השודדים כמעשהערמה
 מסביב לחגות וגמר מהלחם צבאו את אספסינוס עצר אשר עד באש,שלחו
 ומצוק מחסור בבוא כי חשב, הוא לחם. משען לה בהכריתו ולכבשהלעיר
 ועוד ברעב. יסופו ערפם, את יקשו ואם חנינה, לבקש העיר אנשי אליויפנו
 ויתנפל הפעם מהם ירפה אם להכניעם, לו יקל במלחמה גם כי בלבו,אמר
 העיר מוצאי כל על לשמור צוה על-כן aris, יכשל כאשר ימים, לקץעליהם

ומבואיה.

 אולם מלח. מלבד מזונות, מיני יתר וגם לרב בעיר נמצא ולחםיב.
 במי- ספוקם מצאו ויושביה העיר בקרב מעינות היו לא כי שם, חסרומים

 בעצם המצור החל אשר ויען הקיץ, בימות בה מצוים הגשמים ואיןגשמים,
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 בצמא, יגועו פן ביראם האנשים, לב את נוראה עצבת תקפה ההם,מימים
 העיר כי ראה, יוסף אך מכליהם. המים כל אזלו כבר כעלו מאד, גדלווצערם
 זמן את להאריך ורצה חיל גבורי בה אשר והאנשים אכל מיני בכלעשירה
 במשורה המים את חלק ועל-כן הרומאים, תקות את הכזיב למען:המצור,
 ממחסור, העיר ליושבי קשה היתה הזאת הזהירות אולם העיר. יושבי.לכל

 וגדול הלוך צמאונם הלך חות-נפשם ככל לרויה לשתות יכלו לא אשרובמדה
 הזה המים מחסור ואמנם בצמאי התעלפה כבר כאלו שוקקה היתהינפשם
 את ראו העיר חומת בעד ממעל בהשקיפם כי הרומאים, מעיני נעלםלא

 המקום אל וכוננו במדה, המים את ומחלקים אחד מקום אל נאספיםהאנשים
 רבים. יהודים והמיתו המהירים כלי-הקלע את.ההוא

 כל יאזלו אשר עד הימים, עוד ?לשכו לא כי האמין, ואספסינוסיג.
 אמר יוסף אולם בעל-כרחם. עירם את בידו יסגירו והנצורים הבארות.מי

 ולתלות במים בגדיהם לטבול העיר מאנשי רבים וצוה זאת תקותו את'להכזיב
 נפלה הזה לדבר מים. החומת כל נטפה אשר עד החומה, לצנות מסביב)אותם
 כי בלבם, עליהם אמרו היהודים-אשר את בראותם נבהלו כי הרומאים,מוח
 ראש- נואש על-כן תעתועים, למעשי רבים מים לשתות-מפזרים מים להםאין

 לסלחם הפעם עוד ופנה ובמצוק במחסור העיר את לכבוש מתקותוהצבא
 כל אפסה אשר אחרי נפשם, את היהודים נשאו הזה ולדבר בחיק-יד,בה

 בחרב למות בחרו כי נפשותיהם, את ולהציל עירם את להושיעהקותם
 ובצמא. ברעבימלגוע

 דרך לעצמו. טובה עצה עוד יוסף מצא הזאת התחבולה ואחרייר.
 בחלק הרומאים, עיני בה שוטטו לא אשר רגל, למדרך וקשה צרהיקרה
 כטוב הרחוקים היהודים אל אנשיו בידי מכתבים שלח ממערב,העמק
 כבר אשר רבים, אכל מיני לו נמצאו כי עד מתנות, מהם וקבלבעיניו
 על בעברם ארבע, על לזחול שלוחיו את צוה הוא העיר. ליושביחטרו
 בעיניהם. לכלבים ידמו למען בעורות בשרם את ולכסות הרומאיםתופי
 הנקרה. על סביב וחנו יוסף ערמת את הצופים גלו לאחרונהאבל

 לארך- מעמד להחזיק העיר תוכל לא כי לראות, עתה נוכח יוסףסי.
 עם נועץ ועל-כן בעיר. ישאר אם נפשו, את להציל לו יהיה קשה וכיימים

 אליו נבהלו והם העיר בני לכל נודע הדבר אולם ממנה. לברוחטובי-העיר
 נשואות לבדו אליו כי אותם, יעזוב לבל פניו את וסלו בהמוןוהקיפוהו
 2צא איש כל כי לישועה, מקוות יחדלו לא בעיר, ישאר אם הןעיניהם.
 האויבים מפני לברוח לו יאות לא וגם נכונה. ברוח פהדתו תחתלמלחמה
 הסערה בעת הקופז החובל כמעשה יעשה בזה כי לנפשם, אוהביו אתולעזוב
 התהום, אל עירם את ויפיל הים, מנוחת בעת אליה ירד אשר האניה,מתוך
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 האישן אותם עהצ אהרן האהב לקראת לצאת כה יעצור לא מסט זמשכי
 היל. עשו בואהגר

 מלס למען פעמיו, לדרך לשים אומר הוא' כי מהם, כסה ויוסףטז.
 כי הדבר, את לעשות מבקש הוא לטובתם רק כי אותם, והודיע נפשו,את

 ואש המצר, מן להחלץ בידם יעלה אם הרבה, להם יועיל לא בעירבהשארו
 המצורן מן להמלט בידו יצליח אם אולם הנם. יהד אתם יאבד בנופלים,יפלו
 הגליל ארץ יושבי את יאסוף כי גדולה, ישועה להם לעשות יוכלהנה

 העיר. מעל לסור אותם וימשוך הרומאים על הדשה מלחמה ויביאבמהרה
 הואע נהפוך הלא - אצלם ישאר אמ להועילם, יוכל במה רואה, אינו גםוהן
 בעיניהם חשוב כי המצור, את להזק הרומאים המת את מעורר הוא בזהכי

 המבצר, מל ברה כי הרומאים, ישמעו כאשר אולם בכפם, אותו לתפושמאד
 דעת את יוסף הניה לא האלה בדברים אבל מהרון-אפם. הרבה לעיריונה

 עמ' והנשים והזקנים הנערים בו. להחזיק רוחם את הלהיב ועודהאנשים
 למניר וגעו בו ההזיקו וקלם רגליו את והבקו ביללה לפניו השתטחועולליהן
 זאת. עשו כי חושב, אני ואין בצרה. יהד 8תם להשאר אליו והתחננובבכיה
 חט ישועתם. תבוא ממנו אשר בהאמינם כי-אמ מצרה, ןילט פן בומקנאתם
 ! בקרבם יוסף ישאר אם רעה, להם תקנה לא כיבטחו,

 האנשים, לדברי קשובות אזניו תהיינה אם רק כי הבין, ויוסףי"
 וגמי ; משמר עליו יתנו - בדעתו יתחזק אמ ואולם תחנונים, אליוידברו
 בלבו גמר על-כן - העם בכי לשמע מאד רפתה העיר את לעזובתשוקתו
 אל וקרא העיר כל את תקפה אשר היאוש בגבורת והתאזר בעיר,להשאר
 וטוב. 1 להמלט תקוה עוד לנו אין כי לק~ב, לצאת השעה הגיעה "הנה :העם
 לעשות. נפליא במלחמה מותנו ולפני היינו במהיר טוב שם לנו נקנה כליהיה,
 יצא הוא דברו. אהרי למלא פנה זאת ובדגרו אהרון". לדור לזכרוןגבורות
 ונתק מהנם מקום אל והבקיע הרומאים שומרי את והפיץ המלהמה גבוריעם
 וגם, ידם. במעשה אש ושלה הסוללה שופכי בהם התכסו אשר העורותאת
 רבים ימים ועוד השלישי ביום גם עשה וככה הזה, כדבר עשה השניביום
 באויב. להלחם נלאה לא רצופיםולילות

 בושו. כי העיר, מן היהודים הגיהו מדי בצרה נמצאו והרומאים'ח.

 אחריהם, לרדון" יכלו לא מהם היהודים נטו וכאשר מפניהם, אחורלהסוג
 מעשיהם את מהישים היו והיהודים כלי-נשקם, משא תחת מלכת פגרוכי

 אספסינוסל צוה על-כן רעה. אותם מצאה טרם העיר אל ונמלטים בפעםכפעם
 כי למות, ההולכים באנשים הלהם ולבלי כעסם את לכבוש אנשי-הילועל

 את בהחטיאם תשקע המתם אולם בקרבם, גבורה שארית מפיחהיאוש
 אינש, כי ובבטחה, בהשקט לנצה יאות ולרומאים קוצים, אש כדעוךהמטרה
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 הערבינו מושכי-הקשת ואת גבולם. את הרחיב למען רק באנס, מלחמהעושים
 כלי- המון גם היהודים, את להרגיע שלח ורובי-האבנים הסוריםוהקלעים
 האלוט, כלי-המשהית מעל נטו והיהודים שקט. ולא נח לא הגדוליםהקלע
 העבירם למרחוק העפים והחצים מקרוב שונאיהמ אל לגשת הצליחו לעתאולם
 3 בכפם נפשם את ושמו עזה ברוח נלחמו כי הרומאים, על ידם קשתהאותם,

 תמורתם. לבוא חבריהם מהרו המערכות, בשתי הלוחמים עיפווכאשר
 העיר" משערי להגיח הוסיפו והנצורים המצור זמן ארך ככהיט.
 וכאשר 1 מצור תחת מצור עליו שמו היהודים כי כמעט, האמיןואספסינוס

 האיל )איל-הברזל(. האיל את להביא צוה החומה, מרום אל הסוללותקרבו
 ושל גין כדמות אדכה קורההוא

 אניה~
 כתבניתן מטיל-ברזל נמצא ובקצן;

 מוט כעל - בחבלים תלויה היא ובתןך הזה, בשם נקראה ועל-כןאילן
 ואנשים. חזקים. עמודים על קצותיה משתי הנטועה שניה קורה על --עגיה
 אל. יחדו ?לם אותה דוחפים הם ואחרי-כן לאחור הקורה את מושכיםרבים

 נמצרו ולא בקלס. אשר הברזל במטיל החומה את מנגחת והיא פניהםעבר
 המהלומות: בפני ימים לארך לעמוד יוכלו אשר עבה, הומה או נשגבמגדל
 אתן לנסות אמר הרומאים צבא ראש בראשונה. איתן ישאו אם וגםהאלה,
 אשר. בראותו בחיק-יד, העיר את לקחת הפעם רצה כי הזה, בדברלחו

 הרומאיים ידיהם. את אוספים היהודים אין כי לרומאים, נזק מביא העירמצור
 לגרש. כלי-הקלע, ויתר )הקטפולטות( זורקי-החצים את העיר אלהקריבו
 ביהודימ~ לירות והחלו החומה, מעל אותם לעצור נסו אשר השונאים, אתבהם
 את. היהודים עוד ערבו לא וכאשר והקלעים, רובי-הקשת קרבו ~תםויהד
 המצפה איל-הברזל, את אחרים אנשי-צבא הקריבו החומה על לעלותלבם
 ועלי המכונה על לסוכך עור מכסה עוד נמצא לןפוי וממעל זמורותכי5

 העיר. יושבי וצעקת החומה, הזדעזעה הראשון למגה עליה. אשרהאנשים
 אויביהם. בידי נפלו כבר כילו השמימה,עלתה

 אחד. מקום אל מכותיהם כל את שולחים הרומאים כי יוסף, ובראותכ.
 צוה, הוא המכונה. פח את קטן רגע לעצור התספם ההימה, 48קע מעטועוד

 שמה. השא האיל את יראו אשר המקום אל ומץ קש מלאים שקיםלהוריד
 האיל. מגח את הרכים השקים יקבלו למען וגם במהלכו יתעה למעןתמיד,

 בכל כי לריק, רב ומן הרומאים כלו הזה הדבר בגלל כחו. אתויחלישו
 שקיהפ' את האנשים שלשלו שמה הרעש, מכונת אליו כוננו אשרמקום
 ולאחרונה. החומה. נפגעה לא כי עד אחור, האיל מגח את והשיבוממעלה
 ארכיש מוטות להם עשו כי היהודים, עצת את להפר תחבולה הרומאיםמצאו
 המכונית החלה אז ומני השקים. את כרתו ובזה חרמשים בקצותיהםוקשרו

 הנ היהודיםמיחמת



 ם די היהו מיחמת דות ל ותקצך

 מהרו עלון תחתיה. התמוטטה עתה, זה נבנתה אשר וההומה, עז ביתרקעגח
 מצאה אשר השרפה, אמר כל את לקחו הם באש. נפשם על להק עסףאנשי
 ואת הרומאים מכונות את ושרפו ראשים בשלשה העיר מן והגיחו*דם,

 כי נפשם, על עמדו לא והרומאים גם-יחד, סוללותיהם ואת קפותיהםונקלעות
 להעזר מבקשים הם ובעוד רוח, בהם קמה ולא שונאיהם אף מעזנבהלו
 והגפרית והזפת הכמר את האש ?הכה כהרף-עין כי למעלה, הלהבהעלתה
 הקימו אשר הרומאים, בניני כל לבער היו אחד וברגע סביב,;ואכלה
 אפם.בזעת

 שמי, בן אלעזר ושמו היהודים מן אהד איש עשה מעמד ובאותוכא.
 הרים כי עולם, ולזכר לשם דבר-גבורה בגליל, סב( )או סבא כפריליד
 הרעש, מכונת על החומה מראש גדול בכח אותה והשליך מאד גדולה.אבן
 ולקח השונאים מחנה לתוך קפץ זאת ואחרי האיל, ראש את התיז אשרעד
 האויבימ וכל החומה, על אותו נשא גדולה ובמנוחה האיל ראש אתנמשם
 מכסה היה לא כי למכים, בשרו את נתן והוא לחציהם למטרה אותו.שמו
 אשר עד הזה, לדבר לב שם לא אלעזר  אך  בו. נחתו חצים והמשה.מגז,
 וא? גבורתו. מעשה את בעין עין ראו האנשים וכל החומה. ראש עלעלה
 הפליאר ואחריו האיל. ראש עם למטה ונפל פצעיו מכאובי מעצמת.קרס

 ילידי הם גם ר91א, כפר אנשי ופיליפוס, נטירא האחים שני גבורה.לעשות
 נטויה ובזרוע בעצם-יד והתנפלו העשירי הלגיון תוך אל קפצו כי,הגליל,
 שמה פנו אשר מקום ובכל שורותיהם, את נתקו אשר עד הרומאים,על

  מפניהם*  האויבים כל את:הפיצו
 לפידי  הפעם עוד . אנשיו  ויתר  יוסף לקחו  האלה  ברברים  ואחריכב.

 המכונות את ושרפו "( העשירי הלגיון ואת החמישי הלגיון את והניסו.אש
 והעלו הסכנה פני את קדמו הרומאים ויתר הסוללה, עם יחד הסוככיםואת
 החליפו ערב לעת להם. אשר העץ מלאכת כל ועל המכונות על עפריכסה

 במקום החומה את לנגח  איל-הברזל את הפעם עוד והקריבו כח,הרומאים
 הלוחמים אחד ירה ואז התרועעה.אשר

 נהיהודימ~
 את ופגע ההומה מעל

 אולם המקום. ממרחק רפה המכה כח כי קל, היה הפצע בעקבו..אספסינוס
 המכה דם למראה כי הזה, לדבר הרומאים מהנה בקרב קמה גדולהמהומה
 מעבודת הרפו ורבים הצבא, בכל עברה והשמועה מקרוב העומדים.כבהלו
 טיטוס מהר ולראשונה המפקד. פני את לראות ובבהלה בפחד ורצוהמצור
 ובראותו לראש-הצבא מאהבתו נמוג הצבא והמון ,אביו, לנפש חרד כילבוא,
 ולהשקיט המפחד בנו נפש את להשיב מהר אספסינוס אבל בנו. חרדתפות

 החמשה-עשר. הלגיון להיות צריך אולי"(
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 כל לעיני פניו את להראות ושקד מכאוביו על הבליג כי הצבא, סערתשת
 עם במלחמתם חולים לנבר העירם הזה ובדבר להייו. פחדו אשר"אנשים,
 ולקהת הסכנה לקראת לצאת עתה שמח מאנשי-הצבא איש כל כיהיהודים.
 החומה. אל ומהרו אחיו את איש תזקו צעקה ובקול המפקד, בעדנקמה

 האויבים מחצי הללים נפלו יוסף צבא מאנשי המונים המוניםבג.
 ואבנים וברזל אש והמטירו החומה מן משו לא ובכל-זאת הקלע,ימאבני
 רעה עשו לא כמעט אולם הענפים. מצפה תחת עמדו אשר האיל, שולחיעל

 אותם רואה היה האויב כי הרף, בלי חללים נפלו הם אשר בעודלרומאים,
 למטרה ונעשו פניהם את האירו האש בלפידי אשר. יען ראוהו, לאיהם
 את ראו ל8 הם ואולם היום, בעצם כמו אותם ראה אשר השונא,לחצי
 כלי- וכח מפגעיהן. להשמר להם קשה היה ועל"כן למרחוק, הקלעמכונות
 רבים אנשים פלחו כי עד מאד, חזק היה החצים וזורקי המהיריםמרובים

 קצות את ופוצץ החומה צנות את עקר הבליסטראות אבני ואלםבבת-אחת,
 האבנים מסר בכח היה לא אשר גדול, אנשים המון נמצא ולאהמגדלים,
 המכונות כמ את שריד, לו השאיר מבלי ולו את  לנפז  והכבדותהגדולות
 אחא איש כי ההוא, בלילה קרו אשר מהמעשים איש כל יביןהאלה

 הסירה והיא המכונותו, ~מאחת שלוחה באבן נפגע יוסף על-ידמהעומדים
 הרה אשה נפגעה ובבקר ריסים. שלשה במרחק גלגלתו את וצנפה ראשואת

 כה ריס. חצי מהלך אמו מבטן הגיח והילד ביתת מפתח בצאתהבבטנה
 המכונות רעש קול היה מזה נורא עוד ,.אולם 1 הבליסטראות כה היהגדול
 הנשים וצעקת החומה, מעל בהילה התגלגלו פגרים ותלי הקלע. אבניונפץ
 ובמקום מחוץ. החללים אנקת ענתה ולקולן השמים לב עד עלתה העירבתוך

 השונאים יכלו כמעט הנופלים ערמות ועל דם ההומה כל נטפההמלחמה
 מסביב, ההרים הד היה האלה הפחדים מכל ונורא החומה. מרום עדלעלות
 שומעת אזן על ההוא הלילה לבלהות קץ היה ולא הקולות לכל ענהאשר
 מהם רבים ועוד גבורים, מות אז מתו יודפת ממגני רבים רואה.ועין

 המכונות, מפץ תחת הבקר אשמרת לעת החומה נבקעה רב יגיע אחרינפצעו.
 מכונות- את להטיל הרומאים הספיקו טרם אך רגע, אף הדל לאאשר
 בשרם את לכסות היהודים מהרו החומה, פרץ אל בהן ולעלות א(העליה

 הפרץ. מקום את ולבצרבכלי-נשקם
 לפנות צבאו את אספסינוס אסף הלילה מעמל קצרה מנוהה אחריכד.

 את החומה פרצי מתוך לגרש וברצותו בסערה, העיר את לכבושבקר

 בהומה, הפרז למקום אותו שמטילים מתפרק, גשר עם סים היא משגת-העליהא(

 אנשי-הצבא. יעלולמען



 היהודים מלחמתת1לד1תקצו

 מעל לרדת לו אשר הרוכבים לגבורי צוה לשטן, לו העומדיםהיהודים,
 החומה פרץ לפני שורות בשלש ולהתיצב כלי-זינם כל את ולחגורסוסיהם
 העיר, אל לראשונה יבקיעו אשר למען לפניהם, חניתותיהם אתולשלוח
 גבורי את במערכה הציג ואחריהם מכונות-העליה, את יטילו אשראחרי

 ההרים, צלעות כל לארך החומה ממול ערך הרוכבים יתר ואתהרגלים,
 רובי-הקשת את הציג ומאחוריהם להעתר. השבי מן הבורחים אחד יוכללבל
 המנצחים ואל הקלעים אל גם אמר וכה יתר, על חציהם לכונן עליהםוצוה
 הלקי אל ולהגישם ללמות לקחת צוה אנשי-צבאו יתר ואת המכונותעל

 האלה השונאים את לעצור היהודים ינסו למען נבקעו, טרם אשרהחומה
 מפחד אחור יסוגו הנשארים אשר בעוד פרץ-החומה, משמר אתויעזבו
 החומה. מבוא דרך את ויפנו הקלע ואבניהחצים

 ועיפי הזקנים את שלח ועל-בן אספסינוס, מחשבת אוו הבין יוסףכה.
 מקום ואל פגע, אותם יקרה לא כי בהאמינו החומה, חלקי יתר אלהמלחמה

 )לגדוד( אנשים ששה ששה סלם ובראש צבאו, גבורי את שלחפרץ-החומה
 עליהם צוה הוא הששה. בין היה הוא  וגם לפניהם,  לצבור הגורל,על-פי
 ברכיהם על ולכרוע הלגיונותן תרועת מקול יבהלו לבל אזניהם, אתלאטום
 אחור להסוג להם אמר וגם הקלע, ואבני החצים נגד בשלטיהם עליהםולכסות
 אשר לרגע, עתידים ולהיות אשפותיהם, את רובי-החצים יריקו אשר עדמעט
 עליהם התנפל למען - ההומה, פרץ על מכונות-העליה את הרומאים יטילובו

 איש כל ילחם הזה "היום : להם אשר הגשרים על משונאים לקראתולצאת
 ישים על-כן חרבנה, על נקם קהת למען רק עירו, את הצל למען לאמכס
 הנשים פני ואת האויב בידי הנשחטים והטף הזקנים מראה את עיניולנגד

 אותו וישפוך הבאות הצרות על זעמו כל את ויאסוף במהרה להרגהעתידות
 הרעה". עושי ראשיעל

 יושבי ובראות עבריוי משני לסלחם צבאו את יוסף ערך ככהנו.
 במערכה מקפה העיר כי והטף, הנשים במלחמה, הלק לקחו לא אשרהעיר

 נשלת לא מכבר העיר מוצאי על השומרים מהרומאים איש כי -משלשת,
 וחרבות אויבים עומדים הפרוצה החומה ועל-יד - החומה[ .בפרץלהלחם
 והרובים נשק, מרצ נוצצים לעיר ממעל אשר וההרים בידיהם,שלופות
 האסון בא כבר כאלו נהי, יללת קול הרימו קשתותיהם, את דורכיםהערבים
 וצוה בבכין, קרוביהן לב את הנשים תרפינה פן ירא ויוסף ממנו. יראואשר
 פנה והוא תחתיהן, תשקטנה למען עליהן, אימה ולהפיל בבתיהן אותןלסגור
 את המקריבים הרומאים ואל בגורל, לו עלה אשר החומה, בפרץ מקומואל

 רעם אל שפה ובצפיתו לבו, את שם לא החומה חלקי יתר מולסלמיהם
צלי-הקלע.



קצי כז-כס ז, ק ל ם נ, ר פס
 ענות בקול לעמתם הריע 'והצבא הלגיונות כל ובחצצרי תקעו פתאטכז.
 מכל עפו אשר הקלע, ואבני החצים המון בפני חשך היום ואורגבורה,
 ישמעו לבל אזניהם, את ואטמו פלדתו את שמרו יוסף אנשי אולםע~רים'

 וכאשר החצים, בהם יפגעו לבל בשרם, את וכסו והשאון, הצעקה קולאת
 דרכו טרם הגשרים על היהודים קפצו מכונות-המעבר, את הרומאיםהטילו
 את וגלו הגשרים על העולים עם והתנגחו אותם, המשליכים רגליעליהם
 כחם בכל שקדו נפש, עד מים הגיעו כי ואף ידם, וגבורת נפשם אמץכל

 לא הם רעה. מפחד הבטוחים מצריהם בגבורתם הם נופלים לא כילהראות,
 מעט מעט אולם אותם. הכריעו או חללים נפלו אשר עד הרומאים מןהרפו
 בצבא אשר בעוד הליפתם, אנשי-היל נמצאו ולא המלהמה מכבדעיפו

 מקום את מהר חיש למלא חדשים אנשי-צבא בפעם כפעם באוהרומאים
 במגניהם והתכסו יחד והתלכדו אחיו את איש הרומאים סזקו על-כןהע?פימ.

 וכמעט היהודים, את לחצו ?לה המערכה ובעבי אחד ?צק כגוף היותםעד
 החומה. עלעלו

 הוא כן כי - טובה עצה יוסף את האנס למד הזאת הצרה ובעתנ".
 רותח שמן לשפוך צוה והוא - היאוש תקף לעת מןמות להפליא האנסדרך
 בהמוך השמן את במהרה הביאו ואנשיו במגניהם. המתלכדים האויביםעל
 הרומאים, על עבר מכל אותו ושפכו לךבר, אצלם מוכן היה כברכאלו

 הקודה השמן מחש. הלוהטים השמן כדי את גם עליהם השליכוואחרי-זאת
 התגלגלו נוראים ובמכאובים מערכותיהם, את והפיץ הרומאים את להטהוה
 והשתפך עליהם הסוכך הנשק דרך השמן הדר על-נקלה כי התומה,מעל

 להבה, כאש בשרם את ואכל רגליהם פעמי ועד מקדקדם גופם כלש-פני
 מפני מעט מעט רק ולהתקרר על-נקלה להתחמם השמן תכונת אשריען

 עצרו ולא ובשריוניהם בקובעיהם ואסורים חבושים היו והרומאיםדשנו.
 מעצמת התעטפו וגם למעלה קפצו על-כן השרפה, את מהם להרחיקכח

 מול פניהם את הפכו אשר ואלה הגשרים. מעל נפלו אשר עדטכאובם
 הכו אשר היהודים, בידי על-נקלה כרעו אחריהם, לעלות המעפיליםאחיהם,
 מאחור.בהם

 כאשר - הרומאים כח כשל לא הזאת התלאה בעצם גם אולםכט.
 צרת את אנשי-הצבא ראו כי ואף - היהודים. מן עצה גם אבדהלא

 אחד וכל השמן שופכי היהודים על אחריהם לעלות הוסיפו הנכוים,חבריהם
 מצאו והיהודים גבורתו. בדרך לשטן לו עומד הוא כי רעהו, את"רף

 להכשיל הגשרים, רצפת קרשי על מלשל א( יוני קש ושפכו הדשה,תחבולה

 graecum .foenus הרומי השם על-פי ותרגמתי _טילים" ביונית הצמח שםא(



 היהודים מוחמהתוודותקלח

 על לעמוד אנשי-הצבא עוד יכלו ולא למטה. וצנחו מעדו והם הרומאיותאת
 אחורנית נפלו אלה 1 האויב על לעלות או לאחור לפנות ברצותםרגליהם

 ובמפלתם, הסוללה מכסה על נפלו ורבים אחיהם ברגלי ונרמסו הגשרעל
 ליהודית הרוחה היתה הרומאים כשלו כאשר כי היהודים. לחצי למטרההיו
 לירות, שעת-הכשר ומצאו פנים אל פנים בהם להלחם עליהם עוד קטלולא
 ההוא, ביום אנשי-הצבא את מצאה אשר הרבה, הרעה ואחרי מרחוק.בהם
 נפלו מהם רבים הערב. בבוא ידיהם את למשוך ראש-הצבא אליהםקרא
 וכשלש' חללים ששה רק נפלו ומהיהודים נפצעו. מאלה רבים ועודחללים
 לחדש, בעשרים היתה הזאת המלהמה הקרב. ממקום נשאו פצועיםקאות

 )סיון(.ויסיוס
 אולם, הזה, הפגע אחרי אנשי-צבאו לב את לנחם אמר ואספסינוסי.
 מבקשיש כי-אם תנחומים, דורשים הם ואין מאד התלקחה חמתם כיראה,
 מגדלים, שלשה ולהקים הסוללות את להרים צוה על-כן מעשה,לעשות
 יצקים' יהיו למען עבריהם, מכל ברזל אותם ולשפות האחד, געה רגלחמשים
 בראשי המגדלים את העמיד ואחרי-זאת האש, בהם תשלט ולא משקלםמלבד

 בהם, הציג וגם רובי-הקשת ואת הרמחים נושאי את עליהם והעלההסוללות
 נראו לא אשר והרומאים, החזקים. הקלעים את אתם ויהד קליםכלי-קלע
 עיניהם. למול היו אשר החומה, על בעומדים ירו והענות, המגדלים גצהמפני

 אשו" הקלע, ואבני החצים מפני על-נקלה הצדה לנטות יכלו לאוהיהודים
 ראו לבם ולמגנת הנעלמים, באויביהם להלחם לא וגם לראשיהם, מעלעפו

 אין. וגם המגדלים, מרום עד הקלע את לשלח משיגה ידם אין כיבעיניהם,
 בפעם כפעם ויצאו החומה מראש ירדו על-כן הברזל, בצפוי שולטתהאש

 יודפת, אנשי עוד החזיקו ככה לעלות. המעפילים השונאים את לגרשהשערה
 לגמול. מהם ונבצר חללים מהם רבים נפלו ויום יום בכל כי אףמעמד,

 מנגד. נפשם את בהשליכם אותם עצרו אשר מלבד רעה,לשונאיהם
 עם, העשירים הלגיון ראש טךינוס, את אספסינוס שלח ההם ובימיםיא.

 אשר יודפת, אל הקרובות הערים אחת יפה, על רגלים ואלפים רוכביםאלף
 בפני, נפשם על עומדים יודפת בני כי בראותה, ברומאים, למרודהתעוררה

 בידו יקשה כי חשב, טרינום מראש. איש האמין לא כאשר רב, זמןהאויב
 כפולה* חומה מקפה היתה מקומה משגב על נוסף אשר העיר, אתלכבוש
 והניסם עליהם התנפל לקרב, מוכנים לקראתו העיר יושבי יצאו כיבראותו,
 אותם, הדביקו הראשונה החומה עד הבורחים בהגיע אחריהם. רדף וגםמהרה

 אשר תרמייי, צמח והוא (Bockshornkraut) "חציר-חרובים" גם זה נקראבגרמנית

 יבק. נותנים המבשליםגרגריו



קצש לב ז, סרק ג,ספר

 מביוד גם לבוא היהודים בקשו וכאשר בנועריה. 8תמ יתד ובאוהרוקחים
 פד פחדו כי שעריה, את העיר יושבי אחיהם לפניהם סגרו היעיה,להוקה
 יו?בי' את למסור האלהים גזר אחת אכן העיר. אל 8תם יחד "אויביםיפלו
 ודפקו גחול בהמון עמדו האנשים ן ולאבדן להרג הרומאים בכףהגליל
 ועוזי נפשם, את לסלט בהם והפצירו אחיהם שמות את ונקבו העירבשערי
 ואת האויבים כבשו הראשונה החומה את כי חללים, נפלו והנה מתחננים,הם

 החומות שתי בין המצרים, בין נלחצו הם אהיהם. לפניהם סגרוהשניה
 ורבי4' חרבי, על נפלו או אחיו את איש הייתו ורבים יחדו, ונדחקובתוך
 פחד ומלבד בהם, להלחם רוח עוד בם קמה לא כי הרומאים, בארבכרעו

 את ולא שפתיהם, על במקרה מתו הם נפשם. את אחיהם בגד דכאהאויגים
 היש הנופלים כל ומספר ובשרם. עצמם אחיהם, את כי-אם קללו,הרויאים
 א4 וגס מאנשי-היל, עתה ריקה העיר כי היין, טךןנוס איש. אלףשנים-עשר

 קךקך הוא אולם יראתם, גדל מפני לבם יעמוד לא אנשים, בקרבהנמצאו
 יילדו כי לבקשתו, אספסינוס אל מלאכים ושלח לראש-הלגא העיר כבושאת
 ואטפסינוגו עליה. שמו נקרא ולמען הנצחון את להשלים טיטוס בנו ידיאת
 בנר בידי נתן ועל-כן העיר, לכובשי נכונה רבה עבודה עוד כי בלבו,אמר
 העיר. ?ל לעלות מהר טיטוס רגלים. אנשי-צבא ואלף רוכבים מאותחמש
 והויך טר!נוס, את השמאלי האגף על והפקיד במערכה צבאותיו אתוהציג
 סלמות, עברים מכל אנשי-הצבא הביאו וכאשר הימני. האגף בראשעמד
 אהה עזבו ואחרי-כן קצר, זמן הגלילים נלחמו "א41ה, על בהםלעלות

 אולי, במהרה, אותה וכבשו העיר תוך אל קפצו טיטוס ואנשיהמצודה,
 ההיל יחורי כי קשה, מלהמה עליהם קמה העיר, בתוך הרומאים נטשוכאשר
 4זנ אשר דבר כל הבתים מן עליהם השליכו והנקים ברחובות עליהםהתנפלו
 אנשי,  היהודים כל ספו אשר עד הזאת, המלחמה איכה שעוה WW11לידן.

 ל4 אשי הרומאים, בחרב ובבתיה העיר ברחובות נפל העם ויתרהמלחמה
 מכרו' אותם כי הילדים, מלבד יכר, נפש כל "יו ולא ונער זקן עלחמלו

 במלחמת הנופלים עם יחד ההרוגים כל ומספר יחדו. הבשים עםלעבדים
 וביןהראשונה

 החומות~
 וחמשת עשרים ביום הגליל יושבי על באה הזאת הצרה ושלשים.ומאה אלציי השווים ומספר איש, אלף חמשה-עשר היה

 )סיון(י ויסיוסלחדש
 גריזיטע בהר נאספו הם כי מצרה, או נחלצו לא השמרוגים וגם5נ.

 זו. אספתם אולם ההוא. ג4קום ונשארו געיניהם, ג"שש הוא קדוש למקוםאשר

 מהרעש מוסר לקחו ולא נפשם, את נושאים הם למלחמה כי ?דיה,נתנה
 קנאתטן גדלה  הרומאים נצחונות לשפע והיהודים~. שכניהם את מצאהאשר
 יעיך ואספסינוס מהומה, לעת רוה בקצר הכו רק כחם, לרפיון לב שמוולא



 היהודים מלחמתתורותי

 ונשמרי נמצאו אם אף כי מזמותיהם, את ולהפר הזה המרד פס אתלקדם
 והערוך הנאסף הגדול ההמון מפני ירא בכל-זאת שמרון, ארץ בכל"רומאים
 מאות שש עם ההמישי, הלגיון ראש ?ך8?יס, את עליו שלח על-כןלמלחמה.
 העומדים הרבים השונאים את 4ך5?יס וכראות רגלים. אלפים ושלשת,רוכבים
 ההר ראש על בשלום ולעלות להעפיל יוכל לא כי בלבו, אמר ההר,בראש
 ולא היום. כל ההמון על ושמר למטה עמד ועל-כן מלחמה, 5תם יתגרה'למען
 וההמון הקיץ עצם ימי היו הימים כי מחסורם, די מים לשמרוגים אזנמצאו
 אחדים גועו אשר עד ההוא, ביום מאד להטה והשמש ?ה?ט?ד, הספיקלא
 עבדים בחיי בחרו כי הרומאים, אל ברחו מהם ורבים בצמא, השמרוגים'מן

 הנשארים נפשות גם כי מפיהם, צראליס שמע וכאשר כזה. אשרמקות
 צבאו את וערך ההר ראש על עלה הנוראים, מהיסורים עליהם"תעטפו
 את ולפרק ברית 8ת5 לכרות עליהם קרא ולראשונה לאויבים מסביבבמעגל

 השמרונים שמעו לא וכאשר לשלל. נפשם את להם יתן למען'כלי-נשקם,
 מאות ושש אלף אחד-עשר יחד, וקם את והמית עליהם השתערלדבריו,
 אלה )סיון(. דיסיוס לאדש ושבעה עשרים ביום נעשה הזה והדברלאיש.
 השמרונים. את מצאו אשר.הרעות

 ולא הרומאים תקות את להביש לבם את סזקו יודפת ויושבילג.
 העירו ולמצור ושבעה הארבעים ביום אולם הנוראות. כל מפני אחוראבו

 אל נפל העיר מבני ואחד העיר, לחומת ממעל הרומאים סוללת"תרוממה
 העירן על להגן נשארו מתי-מספר רק כי לו, ועשר ההוא ביוםאספסינוס

 הקךבות ומלעד התכופים הנדודים מלילות כחם כשל כי רפי-אונים, הםוגם
 והאיש חוקה. ביד אתם הנלחמים בפני נפשם על לעמוד יוכלו ולאהרצופים
 איש ינסה אם על-נקלה, העיר יושבי ?לכדו בערמה גם כי לך5ר, עוד"וסיף
 הם אז כי יען הבקר(, )אשמרת האחרונה האשמורה לעת עליהםלהתנפל
 האנשים על בופלת שחרית ותרדמת מהבלהווע מרגוע שעת למצאשומרים
 להשתער האיש יעץ על-כן שנתם. את נמים הצופים וגם והיגעים,אעיפים
 הפליט, בדברי להאמין קרבה לא אספסינוס ואמנם הזאת, בשעה העירעל

 עוד כי יסורים. מכל פוחדים ואינם אחים בברית נאמנים היהודים כיבדעתו
 דשו כאשר הקשים, הענויים בכל ועמד יודפת מפליטי אחד נתפש זאתלפני

 נעשו אשר הדברים את ממנו לחקור באש, אותו שמו וגם בשרו אתהאויבים
 כאשר המותן את באור-פנים וקבל מפיו הגה אף הוציא לא והוא;בעיר,
 נמצא אמת שמץ כי שספסינוס(, )בעיני בעיניו נדמה אולם הצלב. על!הוקע
 הרומאים בנפול כי הבין, וגם נאמנים, דבריו כל גם ואולי הבוגדןוכדברי
 והכין הבוגד על משמר לשים צוה על-כן גדולה, רעה להם תצמת לאוכפה
 ולכבשה. העיר על לעלות צבאושת
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 עלה לראשונה ההומה. על חרש הרומאים עלו האמור ולמועדיד.
 הלגיון מן מתי-מספר בראש משרי-האלרן אהד מבינוס, דומיטיוס עםטיטוס
 העיר אל ובאו והנמים[ הצופים את שחטו הם העשירי. והלגיוןהחמישי
 עם ופ?4ידוס שר-האלף צראליס( )נוא "יוייוס סקסטוס עלוואחריהם
 העיר, בתוך עמדו הרומאים ורגלי הגבעה ראש נכבש וכברצבאותיהם.

  רבים כי  הרומאים, בירי נפלו כי  המלצתים, השו לא  השחר-ועוד  עלהוכבר
 ידעו לא משנתם הנעורים וגם הקשה. עמלם אחרי עזה בתרדמהשקעו
 ורק מראות. חשכו ועיניהם העיר על ענן-ערפל אז פשט במקרה כידבר,
 יראו למען האנשים, הקיצו העיר, בתוך הרומאים צבאות כל פרצוכאשר
 צר. ביד עירם נפלה כי מותחן ברגע ויוכחו מצאם אשר האסון אתבעיניהם
 נתנו ולא המצור בעת אליהם עברו אשר החלאות כל את זכרווהרומאים
 המורד אל העיר מראש העם את לחצו רק רחמים, ידעו ולא לאישחנינה
 לעמוד יכלו לא לקלחם, כח בהם עוד היה אשר האנשים, גם רצח.בחמת
 וההגלגלו ברחובות נדחקו הם )במורד(. ההוא הקשה במקום נפשםעל

 וכסה ההר מראש כןרם נשפך הרומאי הצבא והמון המשפעים,במקומות
 בכפם, נפשם את לטרוף יוסף חיל מבחורי רבים העיר הזה והדברעליהם.
 מאנו הרומאים, מן אחד איש אף להמית לאל-ידם אין אשר בראותםכי

 בנפשם. יד ושלחו העיר בקצה אחד מקום אל יחד ונאספו השונאים בידילמות
 על-דבר הראשונה לשמועה לממלט הספיקו העיר משומרי ואחדים9ה.
 עת-מזער, נפשם על ועמדו העיר בצפון המגדלים אחד על ועלו העירכבוש
 את היהודים .אליהם פרשו מסביב, האויבים המונות עליהם שתווכאשר
 לשחטם. העולים לרומאים נתנו וברצון המועד את אחרו אך לשלום,ידיהם
 מהם אהד אף נפל לא המצור בקץ כי להתגאות, הרומאים יכלווכמעט
 שר-המאה אנטוניוס הוא העיר, כבוש בעת הרומאים אהד נהרג לולאחלל,
 המערות, אל נמלטו אשב והעצומים הרבים האנשים אחד כי בפח. נפלאשר
 לו ויעזור נפשו את יציל כי לאות ידו, את אליו להושיט אליוהתחנן
 סהר והיהודי ידו, את אליו ושלח נזהר לא ואנטוניוס המערה, מןבעלותו
 כרגע. אותו והמית רגליו בין החנית אתלתקוע

 עיניהם. ראו אשר ההמון את רק  הרומאים המיתו  ההוא ביום11.
 הסתתרו אשר האנשים את ושחטו המחבואים את חקרו הבאיםובימים

 נפשם את נתנו ולעוללים לנשים ורק ונער, זקן והמיתו ובמערות,במנהרות
 הכבוש בעת המתים מספר אך ומאתים, אלף היה השבוים ומספרלשלל.

 להרוס צוה ואספסינוס אלף. ארבעים עד הגיע לפניו היו אשרובמלחמות
 יודפת נפלה ככה מצודותיה. כל את באש ולשלוח היסוד עד העיראת

 )תמוז(. 8ג~ס בראש-חלש נירון לממשלת שלש-עשרהכשנת



 היהודים מרמתת51ד1תרג
-----------

 שסיףפרק
 הוי -- יוסף, יחגוא אה ירו4אים גרתה 4חתאשה

 נפשו 4ת להסגיר אמר

 הדבר. אח מעשות אותו העוצרים האנשים עם והתנפח הרומאיםבידי
 אחרי-כן. 15 נעשו אשר והדברים אליו, הובא כאשר אספסינוס, עםהליכותיו

 התספר מפלם יייי עיירו חמתם גליל יוצף את ס8זו והרומאית4.
 המלתמהן גור* את יכריע הזה ידבר גי יחשבו בכף, לתעשויאק-חצבץ

 נבקעק כאזר המחבואים. בכל אוהו ופקיו החללים בין אוחו ברקוהף
 בור אל וירד האויבים .?ייות בין אלהים' ונעזרת יוקף התגנבהעיר,

 די 4דה וגתם הצן גם הסתתרו אשר נשואי-49ים, אנזים ארבעיקי4א ושי ימעל* העומדים לעיני לראתה יש אשר ר44ת-ידים, יערה אללמיכר עם"
 העירן בכל נסתים השיבים כי וודקתו יוסף, אתחבץ כיוס רגיש. יעיםארקת
 מזמר את ורגל אעיר מן להמלט ייך לו לשק? הבור מן עלהובלולה

 להמלט בקש אזר הברכים, כל על נ4צ4ו זומרים כי ובראוהוןהרומאים.
 השלישי וביום שם, הסתתר ימים שגי המערף. 8ל ההעם 4וד ירדבהה

 בו נמצאו אשר ולמקום, את לה9 וגלתה הרומאיק גידי 48ת אשהנתפשה
 ואת 14יי%ס את שרי-8לף, שני בהפוון זלה ו4סיייטס וחבריו4יזיף

 אליעם. יילה כי ולמשווען ליויף בריהס את לתל%י4*14ס(
 אותו והבטיחו יוסף אל וקראו ה814 המקיק אל וקאו ה4נשי9י.
 את ידע כי לפתותו. בת עצרו לא אילם לשלל, גפיו לו תשיה כיבאמשה,
 לאנשים האמין לא ועל-כן לרומ4יס~ן כאלץ ר4ת עשה צש1 החישומשפט

 יעקו למען משם, אותו למשוך נשלחו 9ן גפהדו 4ז9ה הקור94טובו-הלג
 לינור את ?לישק מלאך אספסינו9 אלוו זלה ואן י4טי9. בןהרומאיא

 ספר הבור אל נקנור ובהגיע לכנים. ואנשי-שלומו יוסף ממןדעי 4חדהאלף, שמ-
 אויביהם את הכותם אחרי ליגז, רחמים להקךים הרומאיק תיונוה אתליוסף

 הם קאשר גבורותיו למעשי לה"צהומם 9ר4י4 שרי-הצבא וכיבמלחמה,
 בו לעשות אליו איתו לשלוח זקר לא הריש קמצגיא ווןם אותו,שונאוס
 גמר ורק הוה, הוגר את למלא יטול הבור אל בדיו עילתך? 94 כינקמוץ,
 האהבי סדת את לסי אורגו, את שליו ?ילך היה לש רע4, עליוץספסיגוס סרי 8לו קי אלוו, יובר הוסיף  ועוד שגוי-תחיל. הקיש אק להצילבנפשו
 וגם קבעולם, המעזים מגל fitnan יידק קטעיה האום, "מרות גילהטותה
 שהגו. את להונות ימ4ותו נזויע היה לץ )נענורןהוא

 הסת עליו בערה והנה לבו, אל יופף הזיד החלה הדקרים ואתג.
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 שר-החיל אך במערה. אש לשלח אמרו והם נקנור, עם העוליםאנשי-הצבא

 חי. האיש את לתפוש רוצה הוא כי באמרו אחור, ידיהם אתהשיב
 אנשי-הצבא צעקת ואת רכות, אליו המדבר נקנור, קול את שמעויוסף
 גלה אשר הלילה, חלומות זכר עלה לבו ועל אימים, עליו המהלכיםהרבים,

 הרומאים. מלכי עתידות ואת היהודים על הבאות הצרות את בהם אלהיםלו
 והנשמעים האלהים דברי חידות את לבאר וגם חלומות לפתור יוסף הביןכי

 ויצא כהן היה כי הקדושים, בספרים אשר הנבואות את בלמדו פנים(,לשני
 את עיניו לנגד שם והוא ממרום, רוח עליו נהה ההוא וברגע הכסנה.מזרע

 חרש אלהים אל ואתפלל מקרוב, זה בחלומו ראה אשר הנוראים,אחזיונות
 את ולהצליח עמך קרן את לשבור בעיניך טוב הנה ישראל, ובוראלאמר:
 את תוקע אני על-כן העתידותן את לגלות בחרת ובי סלם, הרומאיםמעשי
 אליהם, בלכתי אני בוגד לא כי עדי, ואתה אחיה, למען ברצון לרומאיםכפי
 רצונך עושה עבדכןרק

 האנשים, וכראות נקנור. לדברי יוסף נעתר הזאת התפלה ואחריד.
 הקיפו אליו, הקוראים לדברי שומע הוא כי במחבואו, עמו יחד היואשר
 א(, אלהים אותם הוריד אשר אבותינו, סקי יבכו "מר : בקול וצעקו ?לסאותו
 - היים חפץ יוסף, ואתה, מות. תיראנה לא אשר נשמות ליהודיםבבראו
 לנפשך! להתכחש מהרת מה ? עבד בכבלי אור לראות כח תעצורהאמנם
 לך עשית לשקר הסרותז בער מות אלי לצאת פתית אנשים כמההתזכור
 למצא הפעם נפשך את תשא העל-כן חכמתך, שמע יצא לשוא בגבורים,?ם

 תבטח אם וגם - נטויה, בזרוע בהם נלחמת אשר האנשים, מידיישועה
 עד בסנורים, הרומאים מזל אותך הכה אם אולם ? בה התרצה -בישועתם

 על נשמור אנחנו אנחנו, הנה חראשונימ~, מעשיך וואת עצמך את שכחתאשר
 במותן תבהר ואם חרבנו, ואת ימיננו את לך מושיטים אנו אבותינו. נחלתבבור
 זאת ובדברם בוגדים'. מות תמות תמאן, ואם היהודים, צבאות כראשתמות
 הרומאים. בידי עצמו את יסגיר אם נפש, להכותו ואמרו חרבותיהם אתהרימו

 בפאדת ימעל כי חשב, וגס האנשים יד בו תהיה פן ירא יוסףה.
 אל פנה לו ובצר בפיו. השומה הבשורה את יודיע בטרם ימות אםאלהים,
 בנפשנוו יד לשלוח חברי, לנו, זה מה ועל זה "מה ב(: חכמה בדבריהאנשים
 את אני שומע ו והנשמה הגוף היקרים, הדסקים שני בין נפרידולמה

 גק ידוע הזה הדבר הלא אולם - אחר לאיש והייתי יניתי כידבריכם,
 כמשפט אולם - ונכון, אמת אומרים, אתם במלחמה- למות טובלרומאים.

 אלהים". יבוש "ומה : הישנות בהוצאות ו זיזה עי-פיא(
 עשש?000גו?. כאן: בא במקורב(
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 לג היתה ברחתת הרומאים מחרב וטלו המנצחיה בידי לאמר:המלחמה,
 האויבן על לחמול עינם חמה אם אולם ימיני. ובזרוע בחרבי למותהצדקה

 בעשותנו ונסכל נבער הלא ! ביתר-שאת נפשותינו על להמול המשפט לנוהן
 בעד למות "יפה במלחמה. מעשותו ידיהם את מנענו אשר הדבר, אתבידינו
 עם במלחמה למות רק אולם - דבריכם את רואה אני גם -החרות"
 למלחמה לקראתנו יוצאים הרומאים אין ועתה חרותנו. את הגוזליםהאויבים,
 לרך- נחשב הצלך בעת המות מפני הפוחד רק ולא להמיתנו. אומריםואינם
 אל בעלותנו נירא מה והנה באין-אונס. במות הבוחר גם כי-אםלבב,

 להמית עלינו הזה הדבר הבעבור אולם - ? מר-המות את האמנם ?הרומאים
 אנו העבדות את ? הרומאים ימיתונו פן הספק, מפני בודאי עצמנואת

 מעשה-גבורה ! הזה ברגע חרותנו טובה מה איכרינו, האחד. קרא -יראים
 מעשה-גבורה, זה אין ! ולא לא השני. יאמר - בנפשו יד השולחיעשה
 הו8 רך-לב איש כי למשפט, אחשוב וככה כמוהו. מאין פרך-לברק

 בשלחנו הן בים. אניתו את והטביע הסערה רוח את ירא אשרהקברניט,
 נחטא וגם היצורים, בכל השולטים הטבע, סקי על נעבור בנפשנויד

 עצמו את מחמד אחד אף היצורים בקרב אין הלא אותנו. הבוראלאלהים,
 נחשבים על-כן בחיים. לבחור ?לם על גוזר הנאמן הטבע חק כילדעת,
 וגם השמש, לעיני חיינו את ממנו לגזול עלינו הקמים כל לאויביםבעינינו

 יקצוף כי תבינו, והטרם נקמתנו. את לוקחים אנו בסתר עלינומהאורבים
 חיינו רוח את קבלנו מידו הן במנחתו? בועט האדם את בראותואלהים
 למות, עתידים פלם הגופים אמנם א(. אליו לשספה אותה מפקידים אנוובידו
 תעמוד רק תמות, לא הנשמה אולם נפסד(, )עובר, אובד מחתר נעשוכי

 )יבזבז( יכלה אם והנה בגופים, השוכן האלהים חלק היא אשר יעןלנצח,
 )יקלקלנו(, אותו ישחית או )בשר-ודם(, אדם בידו שם אשר הפקדון, אתאיש
 את מבשרו האדם יזרה אם ועתה יקשב, )רמאי( ואיש-כזבים לנבזההן

 לצדק הן ? ב( )ספק( העלוב מעיני יסתר כי תחשבו, האמנם האלהים,פקדון
 נבזים אדונים מידי נמלטו גם ואם הבורחים, בעבדים שפטים לעשותנחשוב
 האלהים מפני בברחנו חטאת עלינו נביא לא ואנחנו בפרך1, בהםשרודים
 הטבע, סקי על-פי החיים מן הפורשים כי תדעו הטרם ? האדונים בכלהטוב

 הנותן בחר אשר במועד ממנו קבלו אשר המלוה את לאלהיםהמשלמים
 יפונו וזרעם וביתם לשם-עולם יזפו האנשים אלה מהם, לסיךע)בעל-החוב(

 בחבל תשצ4ה האלהים( )יראות והישרות הטהורות ונשמותיהם ימיםלארך

 סך?8י-%ות-עוד ואח )ההויה(, ההיות את קנינו "ממנו : במקור חפשי. תרגוםא(
 בחזרה-. 15 משיבים אנו)החד5ון(

 האלחים. כלומר:נ(
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 לתקופת טהורים גופות אל תרדנה ומשם השמים בקדש-קדשי אשרגורלן
 בכפם, נפשם טרפו אשר האנשים, נשמות ואולם )לקץ-הימין(. נצחיםדורות
 )שבשמים( אביהם והאלהים צלמוות מקום גיהנום( )הדס, השאול אלתרדנה
 האלהים, שנא הזה הדבר את כי אבותיהם. רשע' את בניהם עליפקוד

 כל את להשליך לנו ph ועל-כן י עקש. עליו גזר אדם מכל החכםוהמחוקק
 לצדקה חושבים אנו כי אף השמשן בוא עד קבורה בלי בנפשו ידהשולח
 האיש, זרוע את לכרות גם גזרו אחרים עמים ומחוקקי אויבינו. אתלקבור
 הנשמה ובין הגוף בין המפרידה היד משפט כי הזה, הדבר עשהאשר
 לבל לבנו; מחשבות את להישיר לנו טוב חברת על-כן, הגוף. מןלספרד
 יוצרנו. את להכעיס רשע מעשה עוד אדם, לנו עשה אשר הרעות, עלנוסיף
 לנו תהיה חרפה לא הן 1 נפשותינו את נפדה והצלה, ךוח לפנינו נראהואם
 רבים במעשים גבורתנו את אותם הראינו אשר האנשים, בידי נושעאם

 זאת, בינו כובשינו. ידי תחת נמות - מות עלינו נגזר ואם כאלה,ועצומים
 כי בידיהם(, )למות בנפשי אבגוד למען האויבים מערכת אל אעבור לאכי

 כי האויב, אל נפלו אשר טהבורחים הרבה עשות אסכיל הלא הוהבדבר
 לקראת - המות, לקראת אצא ואני נפשם, את להציל הדבר את עשוהם
 לי תתם ואחרי פח. הרומאים לי יטמנו כי יתק מי - ובכל-זאת ! אנימותי
 את בחללם עונם, כי מידם, בשמחה למות נכון אני שלום, בריתםאת

 רב". משלל גדולה לנחמה לי יהיההשבועה,
 ממחשבתם להטותם חבריו, לב על לדבר יוסף הוסיף וכאלה כאלה1.
 משמוע, אזניהם את הכבידו יאושם מר5 אולם בנפשם. יד לשלוחהרעה
 עליו כעסו על-כן למות. עצמם את הקדישו מזמן זה אשר אנשיםכדרך
 מרך-לבו על אותו וחרפו שלופות בחרבות עברים מכל אליו ומהרומאד
 קרא יוסף אולם מיד. בחרבו יוסף את יצה בי במצשיו, הראה אחדוכל
 בימינו אחז השלישי ואת מיקד-מלחמה בעין השני על והביט בשמולאחד
 את לעורר שונים דרכים לו מצא לו בצר כי תחנונים, דבר הרביעיואל

 קחרוה אשר החיה, כדרך כי מדם. עלם חרבות את מנע וככה עליורחמיהם
 מצרי- בתוך וגם אליו. הקרב האיש מול בפעם כפעם פניו את הפךסיידים,
 מידיהם, נשמטו והחרבות אחור, ימינם והשיבו שר-צבאם את היהודים פחדוהמות
 משים. מבלי אותה הורידו אליו, הלהבה את הגישו עתה זה אשרורבים,
 כי בהאמינו ן מיוסף מזמה נבצרה לא הזאת המצוקה בעת וגםז.
 אם : חבריו אל וקרא מנגד נפשו את השליך מרעה, עליו ישמורהאלהים
 והנלכד חברו. את ימית ממנו מי גורלות, ונפיל הבו למות, גזרתםאחת
 יטרוף ולא לילנו, אחד משפט יהיה וככה אחריו, הבא בחרב יפולבגורל
 ממחשבתו איש בקנחם הדבר יהיה לצדק לא והן בכפו, נפשו את אישכל
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 בעיף נאמש האלה הדברים לשלי. לו תהיה ונפשו אחיג רצחאחרי
 פשט וברצון יהד. אתם הוא וגם גורלות, להפיל לדבריו נפתו והםהאנשים
 מעט עוד כי בדעתו, אחריו, הבא חברו חרב ללהט צוארו את בגורלהזוכה
 לאחרונה יחד. יוסף עם למות להם היה מחיים יקר כי שר-הצבא. גםימות
 - אלהים, אצבע ואולי מקרה זה היה לבד,-אולי חברו עם יוסף אךנשאר
 אם אחים, בדם ידו את לטמא לא וגם ולמות, בגורל לסלכד רצה לאוהוא
 ולחיות. הרומאים עם ברית לכרות חברו את עתה ועל-כן האהרון,ישאר

 בני אחיו עם וגם הרומאים עם ממלחמתו בשלום יוסף יצא ככהח.
 לראות מעברים מהרו הרומאים וכל אספסינוס. אל אותו הוליך ונקנורעמו,
 לשר-הצבא מסביב הנדחק הרב ההמון בקרב קם גדול ושאון פניו,את

 פחדים, בקול למולו צעקו ואלה מפלתו על בשמחה הריעו אלהנהיהודי1.
 מרחוק והעומדים מקרוב. יראוהו למען בחזק-יד, דרך להם בקעוואלה
 מעשיו את זכרו אליו והקרובים באויב, שפטים לעשות רם בקולדרשו
 שכח לא אשר איש, אף היה לא ומשרי-החילים גורלו. תמורת עלותמהו
 טיטוס ךמם מכלם ויותר צרתו. למראה לו גד ולא יוסף על כעסו אתעתה
 על חמל וגם מצאוהו, אשר הרעות בכל הגדול סבלו כח בגלל יוסףעל

 גבורתו את זכר אויביו, בידי עתה הנמצא הזה, האיש למראה עלומיהשנות
 החוזר הגלגל ואת האדם חיי מנת את לבו אל ושם במלחמה,הראשונה
 לב את הטה על-כן איש. מעשי לכל תקומה אין כי והבין, במלחמה,מהרה
 כביר למשען לו היה וגם יוסף נפש על לחמול אליו הקרובים האגשיםרצ
 יוסף, על חזק משמר לשים צוה אספסינוס נפשו. את לפדות אביולפני

 * נירון. אל בקרוב אותו לשלחבאמרו
 דבר לו יש כי אספסינוס, אל שלח הזה הדבר את יוסף וכשמועט.

 טיטוס מלבד האנשים, כל את מעליו הוציא ואספסינוס לבד. לו לספרסוד
 הנלכד יוסף כי אספסינוס, חושב, "אתה : יוסף אליו קרא ואז אוהביו,ושני
 אליך לדבר שלוח ציר אני באמת אולם לבד, שבוי-מלחמה הואבידך

 דרך-מות איזוהי ממני נעלם ולא היהודים חקי את אני יודע הןגדולות.
 אלהים. שלחני לולא אליך1 באתי לא כן נעל שר-הצבא, לו שןברישרה
 ימים יאריכו העוד ? הזה הדבר נירון,-למה אל אותי לשלה אומר אתההנה
 שליט-יחיד הנה קיסר, תהיה אספסינוס, אתה, ץ זולתך כסאו ויורשינירון
 גם כי-אם הקיסר, אתה תהיה לנפשי אדון רק ולא בנך. טיטוס ועמךאתה,
 המשמר, את עלי לסזק עליך נוטל ואני האדם. זרע וכל והים היבשהאדוני
 אלהים". בשם באזניך תעתועים דברתי כי לך, בהגלות נקמות בי עשותלמען
 בלבו, באמרו לראשונה, לו להאמין אספסינוס רצה לא זאת את יוסףבדבר
 התעוררה מעט מעט אולם נפשו, את להציל ערמה, דרכי יוסף לו בחרכי
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 לו והראה הממשלה את לו לבקש לבו את אלהים הטה כבר כי האמונה,בו
 קמה כי אזנו, שמעה וגם אחרים, ובמופתים באותות המלוכה שרביטאת

 אמר הסוד, את שמעו אשר אספסינוס, ומאוהבי רבים. בדברים יוסףנבואת
 צפה ולא יודפת מפלת על גם גמא לא מדוע ליוסף, משתאה הוא כיהאחדו
 את להסיר דבריה את בדה כי האותי זה הלא הרומאים, בשבי יפולכי

 ארבעים מקץ אשר יודפת, ליושבי נב8 באתת כי ענה, ויוסף מעליו."המה
 הדבר אח לחקור צוה אספסינוס חי. 2יפש והוא בנופיים יפלו יוםושבעה
 בנבואותיו. האמין או ומני אסף, דברי כנים כי ומצא, השבוים מפיחרש
 בנ41- לו נתן אך אסוריו, את התיר ולא פמשמר יוסף את פדה לאאמנם
 היום מן פניו את לו והאיר יפה בעין שונים דברי-חשץ לו והעניקכבוד
 וליוסדך כבוד הוא גם סרבה וטיטוס והקאתוההוא

 תשיעיפרק
 האויבים. בידי לצמה את הסגירה וטבריה נכבשהי~1

 ומשם עכו אל אספסיגוס שב )תמוז( טגימוס לחדש הרביעי דביוםא.
 ור5 יהודה ערי בכל הגדולה העיר Rsn הים, שפת על אשר קיסריה, אלגמע

 הראש הטפקד ואת הרומאים צבא את קדמו העיר בני יונים. הפיושביה
 משנאתם יותר ועוד הרומאים את מאהבתם ששון ובתרועת נצחוןבברכות
 משפט לו לעשות ודרשו יוסף על נוסדו המונים והמונים המנצחים,ליהודים
 שם ולא נבער, המון מפי יצאו האל" הבקשות כי ידע, ואספסינוסמות.
 בקיסריה אספסינוס הושיב לגיונות ושני כמחריש. והיה לבו אתאליהן
 החמשה-עשר הלגיון ואת הזה, ידבר נוחה העיר את ראה כי הגשמים,לימי
 הזאת, בעיר כי קיסריה, על לטיח הצבא כל יהיה לבל בית-שאןז אלשלח

 נפשו ממשיב נעים הוא הגשמים בימות החם הים, שפת על בעמקהבנויה
 למחנק. עד קשה הוא הקיץובימות

 לרגלי הערים מן ~שו אשר רבים, אנשים התקבצו ההם בימיםב.
 ההרוסה יפו העיר את ובנו האויב, ממהפכת נמלטו ואשר מביתהמלחמות
 מקומות על לפשט מהם נבצר אשר ויען להם. משגב לעיר צסטיוסבידי

 הם הים. לשד פניהם את שמ4 על-כן האויבים, עליהם נלחמו אשרהיבשה,
 אשר הים בדרך וחמס שד לעשות והרבו רבות שודדים ספינות להםבנו
 אניה עוד יכלה לא אשר עד מצרים, ארץ ובין )פיניקיה( וכנען סוריהבין

 לאזני עיילותיהם ?yD הגיע וכאשר וממוראם. מפחדם הזה ביםיהפליג
 בלילהש העיר אל באו והם ורגלים, רוכבים אנשי-צבא יפו על שלחאספסינוס,
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 עלך הרומאים צבא כי העייף בם שמעו אשר יען משמר, בה נמצא 5אבי
 אניותיהם אל ברחו רק חזקות ביד שונאיהם את לעצור נועזו ולאוקרב
 קשת. ממטחני הרחק נום,ולנו

 כמעט שם היא הים שפת כי המקום, מתכונת נמל אין יפו ולעירג.
 הקרנות שתי מעט. מתעקלת היא קצותיה משני ורק ישרה,שורת-רכסים

 ושם הים, תוך אל בולטים סלעים וראשי גבוהים סיעים צוקי הןהאלה
 עתיק הוא הזה לסינוס( ספור-הפלא כי ומעידים, ט~ורומדה כבלי עודנראו
 לפני חזקים משברים ומעלה החוף לקראת בכח סוער הצפון ורוהלימים,
 האניות ליורדי הזה מפרץ-הים קשה ועל-כן נ למעצור לו העומדיםהסלעים
 קם ופתאם בספינותיהםן יפו אנשי הפעם עמדו הזה במקום הים,מרמבי
 ערות בשם הזה הים יורדי בפי הנקרא הוא בקר, לפנות סערה רוחעליהם

 וספינות רעותה עם אשה בהתנגחן רבות ספינות והטביע השחור",הצפון
 אל הזרם נגד להמלט בלתי-אם עצה מצאו לא ורבים הסלעים. אל קפץאחרות
 ע5יהמן העומדים ומהרומאים בחוף אשר הסלעים יצוקי יראו כי הים,לב
  מקום מצאו לא הנמלטים בסערה. למרום עלו אשר הים, גלי עליהם כסוושם
 אותם דחף הסערה כח כי נפשם, הצילו לא עמדם על הנשארים וגםמנוס
 צוחת היתה ונוראה העיר. מן אותם הדפו והרומאים החוף, א5 היםמתוך

 ורבים הספינות, ~yb קו5 היה ונורא ביניהן, הספינות בהתנגחהאנשים
 המפינות, במפלת נפצו ורבים הים, בגלי קבר להם מצאו הגדול ההמוןמן

 הים. מצולת אל מרדת הזה המות להם היה קל כי חרבם, על נפלוורבים
 אדם אשר עד הסלעים, צוקי א5 ונפצו דים בזרם נסחפו האנעים רבאולם
 ההוף. א5 והגיעו פליטים חתרו וכאשר חללים. מ5א והחוף למרחוק, מדמםהים
 ארבעת היה הים, הקיא אשר הפגרים, ומספר והמיתום. הרומאים עליהםקמו

 הפכר מלחמה בלי העיר את הרומאים כבשו אשר ואחרי ומאתים.אלפים
 לשממה.אותה

 קצר. זמן עבור אחרי שנית, הרומאים בידי יפו העיר נפלה ככהד.
 מחנה אספסינוס הקים שנית, הזה במקום שודדי-הים יתקבצו לא אשרולמען
 צוה הרגלים על רגלים. עם רוכבים חיל שם והציג העיר מצודתבמקום
 על לפשט שלח הרוכבים ואת את.המחנה, ולשמור ההוא במקוםלהשאר
 מצותו. אחרי סלאו הם להשחיווט. ליפו מסביב הפרזות וערי הסמוכיםהכפריס

 ש5ה. את והולמו יושביה את הכריתו אשר עד הארץ על יום יוםופשטו
 לא יודפת, את מצא אשר האסון שמע ירושלים אל הגיע וכאשרה.

 ל(4 וגם מהכיל האסון היה נורא כי הזה, בדבר להאמין לראשונה רביםרצו
 הבשורה את להביא אחד פליט אף נשאר לא כי לדבר. עדי-רעיהנמצא
 מעשת כל כדרך העיר, מפלת על השמועה נפוצה מאליה רק הזאת,הרעה
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 והיתם  הקרובים  המקומות בני מפי האמת נגלתה קצר זמן כעבור אךנירא,
 נוספו עוד שהיו המעשים ועל לל. בעיני ספק( מכ5 )נעלה הספק מןחוקה
 בעת חלל נפל יוסף גם כי ירושלים, ליושבי והגד כן, 5א אשרדברים
 יתר על כי בירושלים, גדול אבל היה הזה הדבר ולשמע יודפת.מפאת

 שר- ע5 הלספד ואולם משפחות, משפחות אליהם הקרובים רק בכוההרוגים
 בריתם, אנשי על נהי אלה נשאו אשר ובעוד העם. לכ5 לאבל היההצבא
 מוות על ירושלים יושבי כל בכו אוהביהם, על ואלה קרוביהם עלואלה
 לענווה מקוננים להם שכרו ורבים יום. שלשים חדלו לא והאבל והנהייוסף.

 לקינותיהם.בחלילים
 ביודפת הנעשים הדברים ונודעו האמת כל נגלתה הימים ברבות אולםי,
 יוסף מות ע5 השמועה היתה שוא כי לדעת, קראו ירושלים ויושבילאשורם

 ועתה השבוים. יתר מכבוד הרומאים בעיני בבודו גדול וגם הי הואוכי
 למת בהחשבו אליו הראשונה אהבתם כחזק החי, יוסף על עברתםחזקה

 העיר וכל בגד-מעלו, על - ואלה מלך-לבו על אותו חרפו אלהבעיניהם.
 להרגיד עוד הוסיפו המכות כי ראשו. על נשפכו אשר וקללות, גדופיםמלאה
 המלמד האסון, כי להשחית. עד חמתם את הציתו ומפלותיהם היהודיםאת
 בפח, שנית יפלו לבל עליהם ולשמור לנפשם להזהר הנבונים האנשיםאת
 להם היה אחת צרה וקץ חדשות רעות א( למקור ירושלים ליושביהיה

 גס להנקם בקשו כי הרומאים, על כעסם גדל ועוד שניה. צרהלראשית
 ההם. בימים בירושלים היו המהומות אלה נקמה. בהם בעשותםביוסף

 מידר בקש המלך כי אגריפס, מלכות את לתור אמר ואספסינוסז.
 עשר בכ5 בביתו חיצו כ5 עם יחד המפקד פני את 5קב5 ברצותו הדבר,את

 מקיסריה, אספסינום נסע על-כן ממשלתו. לנגעי בעזרתו לרפא וגםמלכותו
 מנוהה נתן ושם פיליפוס, שם על הנקראה קיסריהן אל הים, שפת עלאשר
 זבחי לאלהים הקריב וגם הימים כל משתה עשה והוא יום עשריםלחילו
 בעיר מרד קם כי הבשורה, אליו הגיעה ההיא בעת נצחונותיו. עלתודה
 אגריפס- ממלכות חלק היו הערים ושתי - התקוממה, טריכי העיר וגםטבריה
 יהכניע. באמרו למלחמה, עליהן לצאת שעת-הפשר ראש-הצבא מצאועתה
 הערים, בשתי לאגריפס שלום להקים וגם מושבותיהם בכל היהודים אתכליל
 שפת. על נאשר קיסרית אל טיטוס את שלח הוא רוחו. נדבת סלףהאלה
 עשר. בכל הגדולה היא בית-שאד אל שם החוגה הצבא את להביאהימו,
 אהנ אליו ואסף הוא גם בא ושמה טבריה, אל והקרובה )הקפולים(הערים
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 היהוד-ם מיחמתתולדות~4י

  פרסה שלשים במרחק והנה לגיונות שלשה בראש ויצא צבאו עםבנו
 שלח הוא )29יריס(. צנבריי ושמו המורדים לעיני נראה במקוםמטבריה

 העיר יושבי עם שלום לדבר רוכבים חמשים עם שר-העשרה ולרזנוסאת
 רודפים העיר בני כי בשמעו בברית, עמו לבוא לבם את ולהטות)טבריה(
 וערינוס בעל-כרחם. להלחם אותם מושכים מתי-מספר מורדים ורקשלום
 עמו הבאים הרוכבים את הוריד וגם סוטו מעל וירד החומה קרבת אלהגיע
9yb,אולם מלהמה. בהם להתגרות בא כי העיר, בני יחשבו לבל סוסיהם 
 המורדים גבורי העיר מן עליהם הגיחו פיהם, את הרומאים פתחו טרםעוד

 ראש טופא(אג : )נ"א שפט בן יהושע ושמו איש עמד ובראשםבכלי-נשקם,
 ערב לא העליונה, על ידו תהיה כי נלירינוס, בטמ אלו גם השודדים.עדוד
 היתה כאשר הפעם, גם ומה ולהלחם, ראש-הצבא מצות על לעבור לבואת
 הרבים בשונאים להלחם התכוננו לא אשר המעטים, אנשיו פני נגדדעה

 לבו, על עלה לא אשר פני-היהודים, מעז נבהל ומלבד-זאת לקרב,המוכנים
 יהושע ואנשי ברגל. וברח הסוסים את אנשיו חמשת עם יחד עזביעל-כן
 במלחמה מהרומאים כבשום כאלו נצחון, בתרועת העירה הסוסים אתהביאו
 במרמה.ילא

 וברחו הזה הדבר את יראו בטבריה אשר ונשואי-הפנים העם זקניח.
 על להתחנן אספסינוס לרגלי ונפלו המלך עם יהד והלכו הרומאים מחנהפול

 תעתועי עון את יפקוד ולא מאתם חסדו יסיר לבל פניו, את סלו הםכפשם.
 שלום את הדורש העם על יחמול רק ?לה, העיר יושבי על מעטיםאנשים

 על המורדים שמרו לולא כי לבד. בשבי-המרד וינקם הימים כלהרומאים
 עם ברית לכרות מזמן אלה מהרו כבר אזי ווזה, היום עד העירזושבי

 חרה כי אף האלה, התחנונים לדברי אזניו את סטה ראש-הצבא"רומאים.
 מאד הרד אגריפס את גם ראה כי הסוסים, שד לשמע העיר יושבי בכל,אפו

 העיר יושבי בין שיום ברית האלה הזקנים כרתו אשר ואחרי העיר.לשלום
 במנוחה לשבת עוד יוכלו לא כי ואנשיו, יהושע הבינו הרומאים,זבין

 לפניו אספסינוס שלח אהד יום וכעבור טריכי. אל נפשם על וברחובטבריה
 יושבי אל משם להתבונן טבריהו )ממול הגבעה ראש אל רוכביו עם טרונוס.את

 בברית העם נאמן כי טרזנוס, וכראות באמת, שלום רודפים קלם אם'העיר,
 ויושבי העיר. אל ופנה צבאו את עמו 5קח רחמים, עליו בקשו אשרהזקנים
 בשם לו וקראו ברכה בקול לקראתו ויצאו לפניו עירם שערי את פתחו'טבריה

 י-ם(. יוסף, חיי ; ג כ"א, ב, סמר )למעלה, צפיא בן נקרא נחרים במקומותא(
 ד, כ, נ, ספר למעלה, היזכר הגדולים הכהנים מורע האיש נעצמו הוא אם הוא, ספקשנך

 אדום. ארץ אי נשית זהכי
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 מבואיה ולז כי העיר, אל הבאים אנשי-הצבא נדחקו וכאשר ומיטיבם.טושיעם
 לאנשי- המבוא את ולהרחיב הדרום בחומת לפרוץ אספסינוס צוה מאד,צרים
 בבזה ידיהם ישלחו לבל אנשי-צבאו על וצוה אגריפס פני את נשא הואצבאו.
 ולא טבריה חומת על חמל אגריפס ולמען העיר, ליושבי רעה יעשוולא
 ישמרו כי העיר, יושבי את לפניו המלך ?רב אשר אחרי כליל, אותההרס
 העיר את אליו אספסינוס השיב ככה הימים. כל לרומאים אמונתם בריתאת

 רבות. צרות אותה מצאו אשרהנדחת,

 עשיריפרק
 גנוסר. וים הירדן ציור מריכי,כבוש

 ובין בינה והנה העיר פני את אספסינוס יצא האלה הדברימ ואחריא.
 כי מראש, בחשבו חזקה, במצודה מחנהו את להקיף צוה הוא בתוך.מריכי

 המורדים, כל התאספו טריכי עיר אל כי המלחמה. לרגלי הזה במקוםיתמהמה
 כפי הנקרא בקרבתה, הנמצא וביאור הזאת הבצורה העיר במשגבבבטחם
 הזאת העיר גס ככה כטבריה, כנרת(. )ים גנוסר ים בשם המקוםיושבי
 חומותיה, את יוסף בצר עברים ומכל היאור, סוכך עליה וגם הר לרגייבנויה
 טבריה על הסוגרת המצודה את כי יען ממנה, הזקה היתה טבריהירק
 אולם למכביר, וחיל כסף עוד לו היה כאשר המרד בראשית יוסףהקים
 רבות )ספינות( סירות היו העיר ולבני לבו. נדבת שורי את רק קבלהטריכי
 מוכנות היו וגם ביבשה במלחמתם ינגפו כאשר מנוס שם למצאביאור

 אנשי נבהלו לא מחבם את הרומאים בצרו וכאשר מצא. לעתימלחמת-הים
 לשלהם ומהרו הטובים טכסיסיהם מפני ולא הרב המון-האויבים מפנייהושע
 ממעשה חלק והשהיתו המלאכה עושי את הפיצו פתאם עליהם ובעלותםבהם,
 לצאת מתאספים הנשק( )כבדי המןונים אנשי*הצבא כי ראו, וכאשר ;ידיהם

 רדפו והרומאים אחיהם, אל לברוח ומהרו רעה תמצאם פן פחדולקראתם,
 להשיג יכלו אשר~ מקום, אל הפליגו והם הספינות. אל אותם ולחצואחריהם
 אותן וסדרו ספינותיהם' ?גני את הטילו ושמ בקלעיהם הרומאים אתטשם

 כי אספסינוס,  וכשסוע היבשה. על העומדים בשונאים מפן להלחםבמערכה,
 את שמה שלח העיר, לפני אשר במישור גדול בהמת המורדיםנאספו

 רוכביו. מבהירי מאות שש עםבנו נטיטוס~
 לאמר, אביו אל ושלח ממנו ועצום רב האויבים חיל כי הכיר, וטיטוסב.

 נפשם את נושאים מרוכביו רבים כי ובראותו, יותר. גדול צבא לו דרושבי
 הפוחדים מתי-מספר ביניהם נמצאו אבל עורתם, תבוא בטרם עודלהלחם



 ם די היהו ת מ מלח דות ל ותריב

  קולו ??מע ולמען גבוה במקום עמד הרב, היהודים המון מפניבמסתרים
 להזכירכם לי נאה דברי בפתח ! "רומאים : לאמר צבאו אל וקראלמרחוק;

 הך להלחם. עתידים אתם ובמי אתם מי לבכם אל תשימו למען מוצאכם,את
 ובזה - האלה היהודים רק הארצות. מגויי אחד אף נמלט לא גבורתנומזרוע
 פזה, היום עד מגפותיהם כל אחרי גם בנו להלחם חדלו לא - בשבחםנדבר
 נ בנצחונותינו ניעף ואנחנו נפלם אחרי יתעודדו הם אם הדבר, יהיהונורא
 ירא. אני אילם והאות-מלחמה, עז המפיקים פניכם, את בשמחה רואהאני
 ואלה במסתרים. מכם אחדים על פחדו את הזה הגדול ההמון יפילפן

 עומדים הם מי ולקראת הם מי הפעם עוד לבם אל ישיבו-נאהאנשים
 אולם; המות, מפני יראים ואינם מאד מרי-נפש האלה היהודים אמנםבמערכה.

 נאה ועל-כן לקרב, ידיהם למדו לא כי מלחמה, טכסיסי מדעת נבעריםהם
 באזניכם; דברים להפטיר עלי והאם צבא. משם )יכלוס( אספסוף שםלהם
 השלום, בעת הן ו במערכותינו השילט הסדר ועל לנו אשר המלחמה דעתעל
 את המלחמה בעת נשקול לא אשר למען לקרב, ידינו מלמדים לבדנואנו

 הימים, כל בצבא עבודתנו לנו תועיל ומה צרינו. מספר נגדמספרנו
 לבכם, אל עוד ושימו ? בצבא עבדו שלא באנשים נלחם כסלק הלקאם

 רוכביכן ואתם קלי-הנשק שונאים נגד כבד בנשק למלחמה יוצאים אתםכי
 והם בקרב אתכם נמצאים ומפקדיכם ברגל לקראתכם יוצאים והם סוסיםעל

 כהנה, מספרכם את מרבות הטובות המעלות כי וזכרו, ומנהל. ראש בליבאים
 מספר, לא כי מאד, לספרם ערך את ממעיטות שונאיכם ומגרעותוכהנה,

 גבורת כי-אם הקרב, גורל את מכריע - בני-חיי ?לם גם ואם -האנשים
 איש. ולחזק במערכה לעמוד להם קל כי מתי-מספר, הם אם אףהלוחמים,

 לשונאיהם. מאשר לעצמם להזיק לרבים הגדולים הצבאות ואולם רעהו,את
 והרגשות היהודים מערכות לפני יוצאים ויאוש ואמץ-רוח עז-נפשוהנה
 ואנחנו. כליל. ידעכו קטן מכשול בעת אך ישועה, בעת מתחזקיםהאלה

 חיך בעשותנו למעלה תעלה אשר נדיבה, וברוח ובמשמעת בגבורהנלחם
 מבקשים אתם גדולות כי גם, ודעו - כשלון. בעת עלינו תפול לאוגם

 חרותם' בעד להיחם נפשם את מחרפים הם היהודים. מאויביכם הזאתבמלחמה
 יאמון פנ שמנו, מכבוד גדול דבר לנו היש - ואנחנו מולדתם, ארץובעד

 היהודים,. מן ידינו אספנו הישוב עולם כל את הכנענו אשר אחרי כיהאומר,
 אנושה. מכתנו תהיה פן לירא לנו אין כי והתבוננו, כערכנו. אנשים הםבאשר
 למהר לאל-ידנו יש עוד אולם אלינו, קרובים והם לעזרנו באים רביםהן

 העוזריסנ יבואו בטרם מעשנו את להחיש ועלינו הזה הנצחון פרי אתולארות
 שמנו יגדל ובזה בנצמוננו זר יתערב לא אשר למעז אלינו, אבי שלהםאשר
 כי ולכם, ולי לאבי הדין שעת היא הזאת השעה כי חושב, ואני שאת.ביתר
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 בנו להיות ראוי אני ואם הראשונים לנצחונותיו ראוי הוא אם מראה,היא
 תמיד שונאיו את להכות אבי דרך הן לי. הראוים אנשי-הצבא אתםתאם
 תבושו לא והאם מהמלחמה, בנוסי פניו את לעלאות לבי את אערב לאואני
 לפניכם היוצא מפקדכם עיני למראה שונאיכם לפני בהנגפכם אתם,גם

 לראשונה ואתנפל לפניכם לצאת נפשי את אחרף כי וראו, דעובמלהמהז
 חןלים אנבר באלהים כי בי, בטחו מרחוק, אתם תשארו ואל-נא האויב.על

 אויבינו עם בהלחמנו ולא תפארתנו תהיה הזה הדרך על רק כי'והאמינו,
 !"מרחוק
 אשר עד האנשים, על אלהים רוח נפלה זאת את טיטוס וכדברג.
 רוכבים מאות ארבע עמ טרינום אליהם בא כי בראותם, לבס אלהתעצבו
 את ימעיט בקרב יחד אתם בצאתו כי וחשבו המלחמה, לפני עוד.לעזרה
 עם סילון אנטוניוס את אספסינוס עוד שלח טרינוס ומלבד נצחונם.ערך
 ולגרש לעיר ממעל אשר ההר את לכבוש עליהם וצוה רובי-קשתאלפים

 בעיר, אשר היהודים את עצרו ואנשיו וסילון החומה, על העומדים)חת
 קפץ אשר הראשון היה וטיטוס השדה, אל אחיהם לעזרת לצאת,"אומרים

 ובתרועת בצעקה אנשיו כל מהרו ואחריו אויביו, מחנה תוך אל סוסועל
 נדמו ועל-כן האויבים, בו נמצאו אשר המישור, לארך להתפשטמלחמה
 זעף מפני נבהלו והיהודים במספרם. ועצמו גדלו כי הרואים,בעיני

 שעה נפשם על לעמוד גסו ובכל-זאת מלחמתם, טכסיסי ומפניהרומאים
 הרוכבים רמחי מפני ערף הפנו אשר עד עליהם, המשתער האויב בפניקלה
 והפליטים מקום בכל  בהם היה גדול טבח  הרבים, סוסיהם עקבות,ו~ם
 רדף וטיטוס בו. נפשו עוד כל העיר אל לברוח יהר אחד וכלנפוצו

 ואת יחד בהתלקטם הפיץ אלה ואת והמיתם מאחור הכה אלה אתאחריהם,
 עליהם התנפל והוא ברעהו איש כשלו ורבים ישנים. והכם הדביקאלה

 אל אותם והשיב ההומה אל במנוסתם הדרך את ?לם על וסגרוהמיתם
 מידו ונמלטו הרב המונם בכח בחזקת-היד דרך להם בקעו אשר עדהשדה,
 העיר.אל

 אזרחי כי גדולה, מריבה מחדש פניהם את קדמה העיר ובקרבד.
 מבראשונה, ברומאים להלחם רצו ולא עירם ועל רכושם על חמלוטריכי
 ידו את הכביד הזרים הפליטים המון אולם המפלה. אחרי עתה גם~ומה

 צעקה קמה ביניהם האף גדל וכאשר ועצום. רב היה ובספרםעליהם,
 אזני עד הגיע הזה והשאון באחיו. איש חרב היתה וכמעט ומהומה,..גדולה
 שעת היא השעה "הנה בקול: קרא והוא לחומה, קרוב עמד אשרטיטוס,
 היהודים את אלהים הסגיר כאשר אנשי-צבאי, מחשים, אתם ולמהירצון,
 מלחמת- האלה_ז הצעקות את תשמעו הטרם הנצחון, את לכם וקחו צאו ?בידינו



 היהודים מיתמתתולדותרוך

 נחיש אם העיר, היא לנו מידינת נמלטו אטר הפליטים, בין פרצהאחים
 גדול דבר כל אך - ולז-נפש עמל לנו דרוש החפזון מלבד אמנם !מעשנו
 ישלימו בטרם המעשה את להקדים ועלינו סכנה, על-ידי רק נקנהאינו

 גם יבואו ובטרם - מהרה ביניהם שלום יקים האנס כי - יחדהאויבים
 הכינו המעטים אנחנו כי להתפאר, נוכל אשר למען - לעזרתנו,אחינו
 העיר". את כבשה לבדה וידנו הזה הגדול ההמוןאת

 וחצה היאור אל למטה וירד סוסו על טיטוס עלה האלה לדבריםה.
 לו. אשר הרוכבים כל מהרו ואחריו ראשונה, העיר אל להבקיע המים,את

 לא ואיש טיטוס, של עז-הרוח למראה החומה שומרי על נפל גדולופחד
 עזבו יהושע ואנשי מחשבתם. את ולהניא הרומאים בפני לעמוד כתעצר
 לקראת היאור אל רצו ואלה היבשה דרך ברחו אלה משמרותיהם,את

 בנסותם ואלה הספינות על בעלותם נהרגו אלה בחרב; ונפלואויביהם
 כי העיר, בקרב היה גדול וטבח ביאור. הפליגן אחרי ולהדביקןלשחות
 השונאים, בפני נפשם על בעמדם נהרגו לממלט, ידם מצאה לא אשרהזרים,
 לכרות קוו הם כי ההרב. אל ידיהם שלמו לא כי אף נרצעו, העירויושבי
 המלחמה, חפצי עם ידם היתה לא כי לבם, בתם ובטחו הרומאים עםברית
 הרומאימו, בהם הכו ~בכל-זאת מרחוק ועמדו בקךב חלק לקחו לאועל-כן
 והשיב המקום יושבי על וחמל החיבים, את להמית טיטוס כלה אשרעד
 והפליגו העיר, נלכדה כי שמעו, היאור אל והבורחים תערה. אל חרבואת
 מאד. השונאים מן רחוקבמים

 ואספסינוס מפעלו. את לאביו ל4?ר אחדים רוכבים שלת וטיטוס1.
 גדול חלק יצע הזה בדבר כי והאמין,, נצחונו ועל בנו גבורת עלשמח

 לבל מוצאיה, כל את ולשמור עליה להקיף וצוה העיר אל ובאמהמלחמה/
 השני וביום העיר. מן' היוצא איש כל להמית 8"דה ונתן פליט, משם!?לט
 והספינות הבורחים, עם מהן להלחם ספינות-שלט, לבנות וצוה היאור אלירד
 אנשי-מלאכה. והמון רבים עצים שם היו כי במהרה,נבנו

 גנוסר(, )עמק אליו הקרובה הארץ שם על גנוסר נקרא הזה והיאורז.
 לשתות, וטובים מתוקים וטימיו וארבעים. מאה וארכו ריס ארבעיםורחבו

 )זכים(ן טהורים וגם )העכורים( הגסים האגמים ממי )צלולים( דקים הםכי

 הוג השאובים המים ולזג והול. ויבשו חוף היאור ?קף עבריו מכלכי
 תמיד קרים הם זה ועם מעינות וממי נהרות ממי )חמים( נוחים הם כיטוב,
 קרים בחוץ מילים הנשארים והמים הזה. כיאור רחבי-ידים יאורותממי
 הקיץו בלילות המימו את !בשאבם הארץ יושבי עושים וככה שלג,כמי
 אשר מהדגים ובמראיהם בטעמם שונים היאור בקרב השורצים הדגיםומיני
 הירדד מקור למראה-עין בתוך. היאור את חותכים ומימי-הירדן מקום.בכל
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 הנקראה הבךכה מן פורץ הוא ובאמת המיס(, )בניין, פניאס על-ידנמצא
 הזאת והברכה לאדמה מתהת פניאס( )אל שמה ושוטף )פיגולי( הקערהבשם
 והיא מקיסריה ריס ועשרים מאה ורחוקה )טרכון( ארגב בואכהנמצאה
 קערה4 העקלה הברכה נקראה מסביב מרשף ועל מימין. המלך לדרךקרובה

 וגם לעולם למטה שוקעים ואינם שפתה גבה עד מגיעים הברכהוסי
 הזאפ הברכה מן כי לפנים, ידע לא ואיש גדותיה, על משתפכיםאינם
 במופת. הדבר .את וגלה טרכון ארץ נסיך פיליפוס בא אשר עד הירדן/יוצא
 אשר פניאס, אל fbn נסחף כי מצאן ואחרי-כן הקערה, על-פני מץ זרההוא
 המים4 על-פני צף ההוא ובמקום הירדן, מקורות את הראשונים בקשושם

 הדר על תפארה עוד הוסיף אגריפס והמלך יסה-נוף, מקום הואופניאס
 יוצא פה הנמצאה ומהמערה מלכותו. עשר בכל אותו קשט כיתכונתו,
 מאה שוטף הוא ומשם חולה(, עכשו דסמכא"-סמכוניטיס, )"ימא ממך יאוריך על- והאגמים הבצות את עובר הוא ואחרי-כן לעינים, ונראה החוצההירדן
 בת~ך4 וזורם גנוסר ים אל משתפך הוא יוליס עיר ובקרבת ריס,ועשרים
 ים אל ונופל הירדן( )ערבת בערבה רב מהלך עובר הוא משםובצאתו
 אספליטיס(. - )ים-הפשרהמלח

 הזה בשם היא גם הנקראה ארץ משתרעת גנוסר יאור ולארך".
 הזאת הארץ ואדמת וביפיה. בתכונתה נפלאה והיא גנוסר(, בקעת)עמק,
 מיני כל בה נטעו ויושביה האדמה צמה כל בה יחסר לא ועל-כןשטנה,
 ופה )בתכונתם(. מזה זה שונים לצמחים נוח הטוב האויר מזג כימטעים,
 ועל-ידם הנטעים, מכל יותר קרה להם הדורשים אגוזים, לאין-מספרצומחים
 עצי-תאנים גדלים ואלה אלה ובקרבת השמש, להט את היונקים תמרים,עולים

 הטבע כי האומר, יאמר אשר עד המיצע, האויר להם יפה אשרועצי-זיתים,
 וגם בזה, זה הנלחמים השונים המינים כל את פה לסבר כחותיו כל אתחגר

 הארץ את לכבוש רוצה אחת וכל ברעותה אשה מונאות השנהתקופות
 בדרך. למיניהם האלה השונים השרות את מצמיחה הארץ ואדמתלעצמה.

 עצי כל מלכי השנה. כל עליהם שומרת היא - מזה יותר ועוד -נפלאה
 ויתר בשנה רצופים חדשים תשעה פרןם את נותנים והתאנה, הגפןפרי,

 האויר מזג ומלבד השנה. ימי כל זה אתר זה "תם ובשל הולךפרי-העץ
 יושבי בפי הנקרא הוא לארץ, ברכה מביא וחזק נאמן מקור עודהטוב,
 )גידי(' מעורקי לאחד הזה המקור את חושבים ויש נחום. כפר בשםהמקום
 ביאור אשר עורב-המים כתבנית דג מנדל הוא כי )נילוס(, מצריםיאור

 ורחבה ריס שלשים גנוסר ים לארך משתרעת הזאת והארץאלכסנדריה.
 הוה. המקום תכונות אלה ריס.עשרים
 יספר אספסינוס בהן הושיב ספינות-המלחמה כל הוכנו אשר ואחריט.



 היהודים מיחמתתורותיטז

 והיהודים היאור. על אוטר הבורחים את להכות ידו תמצא א-~ראנשי-צבא,
 על המלט למען היבשה, אל לחתור עוד יכלו לא הסירות אל נתחפואשר
 שונאיה'ם עם לקלחם לא וגם מקום, בכל צריהם להם ארצו שם כינפשם,
 בהן היה ולא השודדים סירות כדרך קטנות היו סירותיהם כי בפנים,פנים
risאחת בכל אשר מתי-המספר האנשים וגם האויבים, ספינות בפני לעמוד 

 הם יחד. צפופים עמדו אשר הרבים, הרומאים אל לגשת פחדוהסירות
 אבנים והשליכו מעט אליהן קרבו אשר ויש הספינות, את מרחוקסבבו

 וגם בזה גם אולם מקרוב, הכותם למען עליהם, עברו או ממרחקברומאים
 מלבד דבר, השיגו לא אבנים בהשליבם כי לעצמם. רעה לעשות סרבובזה
 ולעמת- - האבן, בהם פגעה אשר פעם כל שונאיהם כלי-נשק צללואשר
 אל לגשת נועזו אשר ואלה הרומאים, לקלעי למטרה עצמם שמוזאת

 במצולה. יחד סירותיהם עם וטבעו לרומאים רעה עשו בטרם נפגעוהרומאים
 ברמחיהם, רבים נדקרו האויבים בין ורך להם לבקוע היהודים נסווכאשר
 סירות הקיפו וגס טירותיהם, אל שלופה בחרג הרומאים קפצו אשרויש

 על- הצפים והטובצים בהן. היושבים האנשים על בשבי אותן ולקחואחדות
 וכאשר ספינותיהם, שבד תחת נחנקו או האויבים בקצי נהרגו המיםפני
 כרתו או ידו את הרומאים קצצו האויב, ספינת בקיר אובד-עצה אישאחז
 והנשארים מיתה, מיני בכל ספו אשר היהודים חללי היו ורבים ראשו,את

 סירותיהם את יתרו אשר הרומאים, בידי היבשה אל מנוסתם בדרךנלחצו
 ורבים היאור, בתוך בעודם מהם רבים ודקרו הדרך את עליהםוסגרו
 וצבע שם. והמיתום עליהם התנפלו והרומאים היבשה על לעלותהספיקו
 ובימים איש. נמלט לא כי חללים, מלא היה וקלו מדם אלם היה"יאור
 לעינים. המראה היה ואים מסביב, הארץ בבל נוראה צחנה עלתה"באים
 אשר נפזמים, פגרי-אדם וגם מקפצות ספינות שברי מלא היה החוף3י

 הצרה היתה לא אשר עד האויר, את והשחיתו ונרקבו השמש מלהטנשחתו
 מלחמת קץ היה זה לרומאים. לזרא גם כי-אם בלבד, ליהודים לאבלהזאת
 ששת היה לראשונה בעיר הנופלים עם יחד היהודים חללי ומספרהמים.
 א(י מאות וחמשאלפים
 קילה הוא בטריכי. משפט לכסא אטפסינוס ישב המלחמה ואחריי.

 המלחמה, יצאה ממנו כי הבין, אשר הזר, ההמון ובין המקום יושביבין
 ושרי-הצבא האלה. לזרים גם חנינה לתת אם שרי-צבאותיו, בעצתושאל
 אשר יען לשלל, נפשותיהם את להם בתתו לעצמו, רעה יגרום כיאמרו,
 לשלום, צאתם אחרי במנוחה לשבת ממשכנותיהם הגולים האנשים יוכלולא

 מאות. ושבע יינה חמשת ; נינה"(
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 לשלהם האזרחים על ידם את יכבידו מנוס ימצאו אשר מקוםובכל

 כי ממותן האנשים את להציל יאות לא כי ידע, אספסינוס גםוברומאימו.
 העולם. מן אותם להעביר דרך לו ובקש במציליהם, יקומו מנוסתםאחרי
 הארז, ביושבי מלחמה עליו יביא מעמד באותו אותם בהמיתו כי ראה,הוא
 המבקש כזה גדול המון ברצה בראותם לסבולי שכמם להטות יוכלו לאכי

 עליהם ולהתנפל שלום בברית האנשים את לשלח לבו מקאו לא וגםרחמים,
 כל יאשם לא כי אמרו, אשר אוהביו, דברי עליו חזקו ואחרי-כןבמעל.
 על המועיל לדבר הבכורה את לתת יש וכי א( ליהודים תועבההעושה
 אספסינוס נתן מרמה בשפתי יחדו. שניהם יפונו לא אם )היאה(, הנאההדבר
 האנשים לבד. טבריה אל העולה בדרך ללכת עליהם וצוה חנינהלאנשים
 בדרך בבטחה רכושם עם ויצאו נפשם את נשאו אליו אשר לדברהאמינו
 טבריה אל העולה הדרך כל את כבשו הרומאים אולם עליהם. צוהאשר
 אספסינוס בא ואחרי-כן בעיר. אותם סגרו וככה הצדה, לנטות לאיש נתנוולא
 והאנשים הזקנים את להמית וצוה )האצטדין( המרוץ במקום 3?ם אתוהציג
 את הבדיל הצעירים ומן ומאתים. כאלף ומספרם למלאכה, יצלחו לאאשר
 ב(, לטיי~מוס נירון אל אותם ושלח איש, אלפים כחמשת החיל,גבורי
 מלבד לעבדים, מכר איש, מאות וארבע אלף כשלשים העם, יתרואת

 לעשות מלכותו ילידי כל את בידו נתן כי לאגריפס, הפריש אשרהאנשים
 בני היו הזר ההמון ויתר לעבדים. אותם גם מכר והמלך בעיניו. כטובבהם
 מורדים ךבם )גדרה(, גדר וגבול )טיפוס( וסוסיתא . והגולן )טרכון(ארעב

 לצאת אותם השיאו שלום בעת הרעים מעשיהם אשר ואנשי-משחית,ובורחים
 )אלול(. גורסטייס לחוש בשמיני נתפשו הםלמלחמה.
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