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 חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 

 מלחמה אבודה מראש 1878

 המרד הגדול ברומאים ותוצאותיו 

 ותוצאותיו הגדול המרד
 הרומאי השלטון כנגד ישראל ארץ יהודי של הגדול המרד
 : שנים מספר ונמשך לספירה 66 בשנת פרץ בארץ
 : סופית כמעט המרד דוכא 70 בשנת

 שנחרב השני המקדש בית ובתוכה ונחרבה נכבשה ירושלים
 . טיטוס ומצביאם הרומאים בידי

 לאחר שנים שלוש נפל, מצדה, המורדים של האחרון המעוז
 .סופית המרד הסתיים ובכך, מכן

 
 מרד החשמונאים:   

לפני הספירה, ובתום שנים  167כזכור מרד זה פרץ בשנת 
ארוכות של קרבות ומלחמות, בריתות ובגידות, הסתלקה 

הממלכה הסלווקית משלטונה בארץ )ועם כל הכבוד למכבים 
הגיבורים, זה היה בגלל בעיות הרבה יותר גדולות מהיהודים 

מלכה הסלווקית הלכה ונחלשה בגלל האיום של המורדים: המ
הפרתים ממזרח, האימפריה הרומית ממערב, ומלחמות אחים 

 בשושלת השלטון הסלווקית(. 
 

 160עובדה מעניינת: יהודה המכבי, לפני מותו בקרב, בשנת 

לפנה"ס, כרת ברית עם ידידות והגנה הדדית עם רומא! והנה, 

ים בין היהודים ביהודה ( והיחס230שנה )חלפו  200לא חלפו 

ובין האימפריה הרומית הלכו והדרדרו עד למרד הגדול 

שהביא חורבן איום ונורא על יהודה )מה לעשות: הרומאים היו 

 יותר חזקים(. איך? למה? מדוע? אז ככה...
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קרוב למאה שנים שלטו בארץ החשמונאים: ממלכת יהודה 

רץ, גדלה והתעצמה בשנים אלו: היהודים הפכו לרוב בא

 הנוכרים בארץ הורידו פרופיל, רבים מהם התייהדו או גוירו: 

ולמרות שהשליטים החשמונאים לא היו אהודים על כל 

האוכלוסיה היהודית, שנים אחר כך, כשיהודה איבדה לחלוטין 

את עצמאותה: רבים מהיהודים התרפקו על הזכרונות של 

  ממלכת החשמונאים, ממלכה יהודית עצמאית, חזקה וגאה!

אז איך איבדה יהודה את עצמאותה כעבור פחות ממאה 

לפנה"ס האחים החשמונאים הורקנוס  67שנה? בשנת 

ואריסטובולוס נאבקים על כס המלכות, והרומאים נדרשים 

לפנה"ס( המצביא הרומאי  63להתערב... כעבור ארבע שנים )

הדגול: פומפיוס, כובש את סוריה ואת ארץ ישראל, וארץ 

בתוכה הופכות לחלק מהאימפריה הרומית  ישראל ויהודה

המתרחבת. בתחילה יהודה ממשיכה להיות ממלכה 

אוטונומית הכפופה לרומא, אך נשלטת על ידי מלכים יהודים: 

הורקנוס ולאחריו הורדוס, יהודי ממשפחה אדומית מיוחסת, 

לפנה"ס, המצב מדרדר  4אך לאחר מות הורדוס בשנת 

וך את יהודה לפרובינקיה: במהירות והרומאים מחליטים להפ

 מחוז של האימפריה הרומית הנשלט ע"י פקידים רומאים. 

השליט הרומאי בארץ )בפרובינקיה: "יודיאה"( נקרא נציב. בין 

לספירה שלטו בארץ מספר נציבים רומאים  41 -ל 6השנים 

)הידוע בהם: פונטיוס פילטוס, נזכר הרבה בברית החדשה, 

, היו שלוש שנים שהקיסר 44עד  41 -כנציב שצלב את ישו(. מ

קלאודיוס העניק את השלטון בארץ למלך שהיה נצר לשושלת 

החשמונאית: אגריפס הראשון )נכד של הורדוס ושל מרים 

החשמונאית(, דבר שהיהודים קיבלו בהתלהבות בסה"כ. 

אגריפס גדל ברומא, והוא וקלאודיוס, שהיה ילד כאפות שאף 
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היו משחקים יחד בארגז אחד לא חשב שיהיה פעם קיסר, 

אגריפס מת )כנראה הורעל(, וקלאודיוס  44 -חול... אך ב

החזיר את שלטון הנציבים, שהלכו ונהיו מושחתים ועוינים 

כלפי היהודים: דבר שהגביר את הסלידה מהשלטון הרומי 

ואת האהדה לקנאים היהודים שהטיפו למאבק ברומא 

 ולחידוש העצמאות המדינית ביהודה.

השנים הבאות גברה השנאה בקרב היהודים כלפי  20במשך 

רומא והנציבים, גברה מאוד העוינות והיריבות בין הנוכרים 

)והשומרונים( ובין היהודים שחיו בארץ: היהודים הרגישו 

שהנוכרים הרימו ראש ומנסים להשתלט על הארץ )לא כמו 

בתקופה של שלטון החשמונאים, אז היו היהודים השולטים, 

ידעו את מקומם(, התנועה של הקנאים משכה עוד  הונוכרים

ועוד חסידים, הפערים החברתיים והכלכליים בקרב החברה 

היהודית הלכו והעמיקו, ורבים רבים מהיהודים, בני השכבות 

הנמוכות, נהרו אחרי משיחים וכתות שונות שהבטיחו גאולה 

קרובה )הנוצרים, למשל(. הקרקע הייתה מוכנה להתפרצות: 

 66שהצית אותה היה החלטת הקיסר נירון בשנת  הגפרור

לספירה להעניק את המעמד הבכיר בעיר המעורבת קיסריה 

)בירת הפרובינציה( לנוכרים המתיוונים, ולא ליהודים הרבים 

 שחיו בעיר. 

הנוכרים בעיר יוצאים בחגיגות המסתיימות בהתנפלות על 

ם בתי הכנסת ועל היהודים בעיר: במהומות נהרגים יהודי

רבים, דבר שגורר תגובות זועמות ברחבי הארץ, כאשר 

בערים מעורבות אחרות מתחילות התנגשויות בין יהודים 

ונוכרים. השלטון הרומי הנוטה לצד הנוכרים מתערב לטובתם 

)חיילי המשמר הרומי המקומיים גויסו מתוך האוכלוסיה 

השומרונית והנוכרית בארץ(. היהודים הקנאים בירושלים, 
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ם את הנציב ומשתלטים על מצודת אנטוניה, בה ישב מגרשי

 חיל מצב של הרומאים. 

הנציב הרומי בסוריה )אשר הנציב ביהודה כפוף אליו(, גאלוס, 

(, אך המורדים 12 -פולש לארץ בראש ליגיון רומי )הליגיון ה

מצליחים לבלום אותו בבית חורון ולהשמיד את הליגיון בקרב: 

קרב הנצחון של יהודה המכבי,  זהו שחזור כמעט מדוייק של

שנה לפני כן: המורדים באקסטזה!!! בטוחים שאלוהים  230

לצידם ושהם בדרך לניצחון על האימפריה הרומית, לשלטון 

 יהודי על הארץ ולעצמאות של יהודה!

את דיכוי המרד, שמתפשט על פני כל הארץ, ניתן לחלק 

 לארבעה שלבים: 

המצביא הרומי  . לאחר תבוסת גאלוס, נשלח לארץ1

אספסיאנוס עם שני ליגיונות )חמישי ועשירי(, ובסיוע של בנו, 

, מדכא את מוקדי המרד 15 -טיטוס, העומד בראש הליגיון ה

בגליל ובגולן )יודפת, גמלא ועוד(. יוסף בן מתיתיהו, מפקד 

המרד בגליל, נופל בשבי, הופך ליוספוס פלביוס, ומתחיל 

מקור העיקרי עליו מסתמך כל לכתוב את תולדות המרד: זהו ה

הידע ההיסטורי שלנו על המרד. ]את יוספוס יש לקרוא 

בביקורתיות כמובן: למשל, בבואו לתאר את הגורמים למרד, 

מנסה יוספוס לנקות את מרבית העם היהודי מהאשמה, ולכן 

מציג את הקנאים כעדה קיצונית בעם, שגררה את כולם 

ה עליה נמנה יוספוס, למרד. למען האמת רוב הפרושים, העד

ושמרבית העם ביהודה נהה אחריהם, היו קנאים למדיי ותמכו 

במרד! עוד עיוות היסטורי קשור לתפקידם של אפסיאנוס ובנו 

טיטוס בחורבן: יוספוס הופך לבן חסותם ברומא, ולכן הוא 

מציג אותם באור מאוד חיובי, כאילו הם עצמם לא רצו 
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ים חמומי המוח הם להחריב את בית המקדש, רק החייל

 שהתפרעו והביאו לחורבן הנורא...[.

 לספירה. 68המרד בגליל מדוכא לחלוטין עד 

לספירה הקיסר נירון, שאיבד את שלטונו  68. בשנת 2

באימפריה, ושהוכרז כאויב המדינה ע"י הסנאט, מתאבד! עם 

מותו, לא נשארו בכלל יורשים משושלת הקיסרים שהחלה 

כולם מתו טרם זמנם, הנשים שלהם ביוליוס ובאוגוסטוס )

הרעילו אותם...(. ברומא הבלאגן חוגג, וכל מיני מצביאים 

בכירים מנסים לתפוס את השלטון בתמיכת חייליהם. אחרי 

ששלושה "קיסרים" עולים ומתחלפים, הליגיונות שלחמו כאן 

ביהודה ובסוריה עולים על רומא, משתלטים עליה ומכריזים 

הפעם זה מחזיק מעמד! בסה"כ ישלוט  על אספסיאנוס כקיסר.

(, עד מותו, ויוריש 79 – 69שנים ) 10אספסיאנוס באימפריה 

 את הקיסרות לבניו: טיטוס ולאחריו דומיטיאנוס.

. טיטוס, שהמתין עם חייליו, עד שאבא שלו יתפוס סופית 3

את השלטון ברומא, יוצא לירושלים, להשלים את דיכויו של 

 -ר עם ארבעת הליגיונות )קרוב להמרד. הוא שם עליה מצו

חיילים!!(, אבל את רוב "העבודה" עושים היהודים  80,000

הקיצוניים עצמם, שמחסלים זה את זה בתוך העיר הנצורה. 

הרומאים יכולים פשוט לחכות עד שהיהודים בעיר יהרגו אחד 

את השני... על זה נאמר שבית המקדש חרב בגלל שנאת 

פירה, לאחר מספר חודשי מצור, לס 70חינם! בקיץ של שנת 

טיטוס פורץ את חומות העיר, משתלט על מצודת אנטוניה ועל 

מתחם בית המקדש )בתשעה באב(: בית המקדש נשרף 

ונחרב, וכעבור חודשיים נוספים נופלת גם העיר העליונה )היכן 

שהרובע היהודי של היום( וירושלים נכנעת סופית. מאות אלפי 

מרד ובמצור, קרוב למאה אלף יהודים נהרגו במהלך ה
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נלקחים בשבי, נמכרים לעבדות והמנהיגים מובאים לרומא 

 ומוצאים להורג.

. לאחר שהרומאים כובשים את אחרוני המעוזים של 4

המורדים, נותרת מצדה, המעוז האחרון של הקנאים המורדים 

)הכת ששלטה בהר, נקראת על ידי יוספוס: "הסיקריים", 

לספירה מתפנים  73יאיר(. רק בשנת בראשם עמד אלעזר בן 

הרומאים לחסל קן אחרון זה של התנגדות לשלטונם. המצביא 

סילווה בראשות ליגיון )לא גדול( שמים מצור סביב ההר, עליו 

 חיו קרוב לאלף איש: הסיקריים ומשפחותיהם.

הרומאים בונים סוללת עפר אדירה עד לראש המצוק, עליה 

להביאם עד לחומות ההר. כאשר ניתן להוביל ציוד וחיילים ו

רואים המורדים שהרומאים השלימו את הסוללה והביאו את 

כלי המצור עד לחומות, וברור שבתוך שעות הם גם יפרצו את 

החומות ייכנסו להר ויטבחו במגינים )או יתפסו אותם וימכרו 

אותם לעבדות(, נותן אלעזר בן יאיר נאום חוצב להבות 

, שכותב את הסיפור, שם בפיו, אי )האמת שזה נאום שיוספוס

אפשר לקבוע האם אכן אלעזר נאם אותו ומה בדיוק הוא 

אמר...(. אלעזר מעודד את אנשיו שלא להיכנע, ולא ליפול 

בשבי או בחרבם של הרומאים, אלא להתאבד )יותר מדוייק 

לרצוח את משפחותיהם ואחד את השני, עד שהאחרון 

להר, הם נדהמים מתאבד(. כשהרומאים פורצים למחרת 

לגלות שהיהודים כולם שחוטים! במונחים של עולם הערכים 

היווני והרומי, זהו מעשה גבורה והקרבה, להרוג את עצמך 

ולא להיכנע או ליפול בשבי: יוספוס רוצה להרשים את קוראיו 

ולהדהים אותם )הוא כותב את הדברים ביוונית(. ]יש לציין 

לא מדובר כנראה בפיברוק  שלמרות הניסיון שלו לעורר רושם,

ההיסטוריה, בגלל שהספר נכתב בשנים שמייד אחרי המרד, 
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והיו אלפי עדים שיכלו לסתור את הדברים אם יוספוס היה 

ממציא את עניין ההתאבדות ההמונית... אני לא יודע אם 

דוברי היוונית שקראו את הספר התרשמו כל כך, אבל הציונים 

רית במאה העשרים, מאוד שקראו אותו, לאחר שתורגם לעב

והתחילו לעלות להר, במסעות, בטיולים, לעשות  –התרשמו 

שם בר מצוות והשבעות של טירונים בצה"ל, הופעות של 

שלמה ארצי ודייויד ברוזה ומה לא... מאז יש לנו את הסיסמא: 

 שנית מצדה לא תיפול!![

 

000 
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, Ιώσηπος: ביוונית) מתתיהו בן יוסף חדשות -  נושא: 2פרק  

 [( 2]יוספוס

 T[itus]: בלטינית[ )3]יוספוס פלאוויוס טיטוס: הרומי בשמו
Flavius Iosephus,[4 ]המשובשת בצורה גם מוכר 

[ 6,]לספירה 38 או 37[ 5;]פלאוויוס יוספוס: שהשתרשה
 סופר, היסטוריון היה( רומא, לערך לספירה 100 - ירושלים
 בשבי נפל לכובמה, הגדול המרד בתקופת יהודי ומצביא

 קיסרי של באהדתם זכה זאת למרות. ביודפת הרומאים
 לו שהעניקו, בנו וטיטוס אספסיאנוס, הפלאבית השושלת
 במהלך חי שם, ברומא מגורים ונחלת רומית אזרחות
 הרומית האזרחות את קבלתו עם. חייו של השנייה המחצית

 טיטוס"ל כנהוג פטרונו שם על שמו הפך טיטוס ידי על
 ".יוספוס יוספלאוו

 
 לדורות השתמרו היוונית בשפה ברומא שחיבר ספריו ארבעת

 שרוב העתיקה העת סופרי בקרב למדי נדיר אירוע, בשלמותם
 לחיבוריו שהיה המוסף הערך עקב זאת. אבדו חיבוריהם

, הנוצרית לתאולוגיה" היהודים קדמוניות"ו" היהודים מלחמת"
. לימינו עד חיבוריו שאר השתמרות על גם שהשפיע דבר

 את בתוכה הכלילה לא הרבנית המסורת, לכנסייה בניגוד
 .19-ה במאה רק התעורר בהם מחודש יהודי ועניין כתביו

 

0    

יוספוס של בגידתו שאלת  

 

 ולא לשבי לצאת במערה מתתיהו בן יוסף של החלטתו בשל

, הרומאים למצביאים נאמנותו העברת בשל גם כמו, להתאבד

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   .ohd@gmail.comohm      ידורים מיוחדיםדוד אוחיון   שבעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ממשיך דמותו סביב הוויכוח. בעמו בוגד בו ראו רבים

 יוספוס של בגידתו לשאלת. הזה היום עצם עד להתקיים

 היא אלא, המרד ימי - התקופה בראי רק לא השלכות קיימות

 כתביו אמינות, כיום האנושי המוסר לגבי גם משמעות רבת

 כיום העיקרי המקור הם יוספוס שכתבי בעובדה בהתחשב)

 וצדקת(, ברומאים והמרידות השני הבית תקופת על לידע

ימינו של בראייה הרומאי לצד המעבר . 

 

 של שמעברו סברו הקודמות המאות של החוקרים מרבית

 סוברים החוקרים מן חלק. בגידה היה אכן הרומאי לצד יוספוס

 הראשון בביקורו עוד הרומאים עם אחת יד עשה שיוספוס

 כבודו נכבד תשלום הבגידה על וקיבל[ מקור דרוש] ברומא

 השתנתה המרד שבמהלך סוברים אחרים. הרומאים אצל

 השתנתה השנים עם אולם. הרומאי בצד חשק והוא דעתו

. מעשיו את מצדיקים החלו החוקרים מן ורבים החוקרים דעת

( פלוסר ודוד שמחוני נפתלי יעקב לדוגמה) מהחוקרים חלק

 של והשקפתם מעשיהם בראי יוספוס של מעשהו את בוחנים

 המרד מנהיגי התנהגו כיצד בוחנים הללו. ופההתק בני

 גם האם. גיורא בר שמעון או חלב מגוש יוחנן כמו האחרים

 למות שיש שאמרה שלהם לאידאולוגיה נאמנים היו הם

 מלאכת את השאירו הם שגם או, גיבורים של מוות, בכבוד

 ומעברו זכאי בן יוחנן לרבן ביחס גם? הרומאי לסרדיוט המוות

 ממעשה יוספוס מעשה שונה במה שאלה קיימת הרומאי לצד

 של שלאמתו במרד תמך שבתחילה משום רק האם? ז"ריב

בו תמכו העם מרבית דבר ? 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   .ohd@gmail.comohm      ידורים מיוחדיםדוד אוחיון   שבעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 לדוגמה) שרואים יש ההיסטוריה על יוספוס השפעת בשאלת

 וזאת מוצדק צעד הרומאים אל יוספוס ביציאת( קלוזנר יוסף

 הצגתב - תקופה באותה הן הגדולה הספרותית תרומתו בשל

 והן, האנטישמיות ומניעת( שליט אברהם) חיובי באור היהודים

 תקופת את לחקור לנו מאפשרים יוספוס של שספריו, בימינו

השני הבית . 

הגליל מפקד היותו בזמן  

 

. הגליל מפקד היותו בזמן עוד בבגידה שהואשם מספר יוסף

 מתכוון שהוא השמועה את הפיץ חלב מגוש יוחנן, לטענתו

 להיות שרצה מכיוון וזאת", הרומאים בידי הארץ את למסור"

 שברחו שהצעירים מספר הוא[ 58.]בעצמו הגליל מפקד

 על בהם שנזף לאחר, טבריה באזור הכפרים אל בלילה

 לתושביהם הודיעו, וברניקי אגריפס של הרכוש החרמת

". הרומאים בידי ארצם את למסור" ושבכוונתו בוגד הוא שיוסף

 אלפי ושמבין", הגליל בכל נפוצה ההשמוע" כי טוען הוא

 להנקם, "למגדל בוקר לפנות שהגיעו החמושים האנשים

 ראש כאשר", באש הבוגד את לשרוף" צעקו חלקם", ביוסף

 תורה ספר לידיו שלקח, טבריה העיר ראש היה המסיתים

, ההמון אל יוסף יצא כאשר. בחוקיה בבגידה מדובר כי והכריז

 להוציא ממנו ודרשו אותו לללק הוסיפו" מהמתגודדים חלק

 כרת אשר הברית על ולהודות הציבור כסף את כרגע אליהם

59".]בבגד ] 

 

, לעברית" יוסף חיי" את שתרגם, שטיין מנחם ההיסטוריון

 אם: בגידה זו בתקופה יוסף של אחרות בפעולות גם ראה
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 כמס בגליל שנאספה התבואה את לשמור התכוון אכן יוסף

; המרד לטובת אותה להחרים במקום, הרומאים בשביל לקיסר

 מלהודות נמנע שהוא כך על טבריה ראשי עם בסעודה דבריו

 גם וכן, הגליליים המורדים בפני הרומי הצבא של בעליונותו

 שטיין". שודדים" אותם מכנה, כמפקדם, שהוא העובדה עצם

 על להגן ביקש מהם, בשומרון יוסף של" ידידיו"ש גם סבר

", הרומיים אוהבי" או רומיים בוודאי היו, לירושלים שליחיו

 ידי על אז נשלט שהשומרון מציין עצמו שיוסף מאחר

60.]הרומאים ] 

 

 בהצלחת אמונתו אבדן על בפירוש מכן לאחר מספר יוסף

 יושבי כל, "לגליל אספסיאנוס פלישת עם כי מספר הוא. המרד

 הניצחון מתקוות" כליל נואש והוא" מפניו נבהלו הגליל

 היהודים אחרית את צפה כבר כי" טוען הוא". במלחמה

 מחורבן עצמם להציל יוכלו בה היחידה שהדרך והבין" הרעה

 למות לו היה נקל" כי מצהיר הוא. המרד את להפסיק היא

 הפיקוד במשרת גם כמו", אבותיו בארץ מבגוד שבעתיים

 ראשי אל לכתוב" החליט כך ומשום, בידיו שהופקדה הצבאי

 מבלי", לאשורם הדברים את ולהודיעם םבירושלי הממשלה

 של שם עליו יצא שלא - הרומאים של כוחם במידת להפריז

 לגרום לא כדי - הסכנה מידת את להקטין מבלי וגם, פחדן

 עלה אספסיאנוס אולם[ 36".]במרדם להתחזק" העם לראשי

המצור בזמן עליה לפקד כדי אליה מיהר ויוסף יודפת על אז . 

ביודפת הרומאים אל יציאתו  
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 שלצורך מספר יוסף, ביודפת הרומאים אל יציאתו על בדבריו

, ניקנור הצבאי הטריבון אליו נשלח, מהמערה לצאת שכנועו

 בדבריו שהדגיש", מלפנים שלומו ואנשי יוסף ממיודעי אחד"

: התהייה את הביע קלוזנר יוסף. ידידים היותם את יוסף אל

 ניקנור: "עליה השיב וגם?", הרומי בחיל' ידיד' ליוסף לו מנין"

, בהמשך שמתברר כפי[ 61",]מקודם עוד היהודים את הכיר

 אל יוסף עם התקרב נקנור כאשר, ירושלים על המצור בזמן

 אשר, למעלה עליה העומדים אל שלום לדבר וניסה" החומה

 של בצבאו שירת שניקנור גם ייתכן[ 62".]מכבר מיודעם היה

 וכך, ביהודה הרומי העזר לחי של יחידה על פיקד או אגריפס

63.]יוסף לבין בינו ההיכרות התחילה ] 

 

 מספר הוא. מיסטית הילה הרומאים אל ליציאתו מעניק יוסף

 רוח עליו נחה, "למערה מחוץ והרומאים נקנור קולות לשמע כי

 מספר גם הוא. בחלומותיו שראה בחזיונות נזכר והוא" ממרום

 את לגלות בחרת בי... ישראל בורא: "קצרה תפילה שנשא

 למען ברצון לרומאים כפי את תוקע אני כן-על, העתידות

, עבדך רק, אליהם בלכתי אני בוגד לא כי, עדי ואתה, אחיה

 שהוא, במערה איתו שהיו האנשים בראות". רצונך עושה

 וצעקו אותו הקיפו, אליו הקוראים הרומאים אל לצאת עומד

 אנשים הכמ התזכור! לנפשך להתכחש מהרת מה: "עליו

, במוות תבחר אם?... החרות בעד מוות אלי לצאת פיתית

". בוגדים מות תמות, תמאן ואם, היהודים צבאות כראש תמות

 מעשה זה אין: "התאבדות השולל בנאום לדבריהם משיב יוסף

 הוא לבב-רך איש כי...כמוהו מאין לב-מורך רק, גבורה

. בים אניתו את והטביע הסערה רוח את ירא אשר, הקברניט

 בקרב אין הלא... הטבע חוקי על נעבור בנפשנו יד בשלחנו הן
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 הנאמן הטבע חוק כי, לדעת עצמו את מאבד אחד אף היצורים

64".]בחיים לבחור כולם על גוזר ] 
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 ספרי יוסף בן מתיתיהוחדשות  -  נושא: 3פרק  

 ספריו

 מתתיהו בן יוסף של עבודותיו של 17-ה מהמאה אנגלי תרגום

 'לודג תומאס ידי על

 

, Περί τού Ίουδαίκοΰ πολέμου" )היהודים מלחמת"    

 אור ראה, ביוונית נכתב"( היהודית המלחמה על: "מילולית

 את יוסף מתאר זה בספר - לספירה 78 שנת בסביבות

 את מתאר הספר. ישראל בארץ ברומאים היהודים מלחמת

 66-73) מצדה ונפילת השני המקדש בית חורבן, הגדול המרד

 ומתארים הקדמה מהווים הראשונים הספר פרקי(. לספירה

 לפריצת ועד אנטיוכוס מגזירות היהודית ההיסטוריה את

 .המקדש ובית ירושלים ואת המרד

 

 שפת"ב הספר את מלכתחילה כתב כי מספר יוספוס    

 אולם. ליוונית תרגמו מכן ולאחר, ארמית הנראה ככל", אבותיו

 אלא, כפשוטו תרגום זה שאין הנרא היווני החיבור מלשון

 מהחיבור ממצאים כיום בידינו שרדו לא. עצמה בפני יצירה

 ".אבותיו שפת"ב

 

 נכתב( Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας" )היהודים קדמוניות"    

 עשרים כולל - לערך לספירה 94 בשנת אור ראה, ביוונית
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 ועד העולם מבריאת ישראל עם תולדות את המתארים חלקים

 (.לספירה 66) הגדול מרדה תחילת

 

(, מתגונן) אפולוגטי חיבור -( Ἰωσήπου βίος" )יוסף חיי"    

 האשמותיו על ביקורת מותחת היצירה. כאוטוביוגרפיה הנכתב

 את הטיל הלה. טבריה איש יוסטוס היהודי ההיסטוריון של

 בספר. מתתיהו בן יוסף על בגליל המרד לפרוץ האחריות

 ההנהגה לבין מתתיהו בן יוסף ןבי היחסים מערכת מודגשת

 הגליל מפקד על מעט לא הקשתה האחרונה זו. הירושלמית

 .שצריך כפי משימותיו את למלא

 

περὶ" )היהודים קדמּות על"      ἀρχαιότητος Ἰουδαίων )או 

 על המגן אפולוגטי חיבור -( Κατά Απίωνος" )אפיון נגד"

 עמס מול ביקורתית כחזית נכתבה היצירה. היהדות

 השחירה אשר מאלכסנדריה סופרים קבוצת של ההשמצות

 קדמוניות" היצירה את ותקפה בכלל היהודים פני את

 את מתתיהו בן יוסף מבליט זה בחיבור. בפרט" היהודים

, חוקיו של המוסריים ההיבטים ואת היהודי העם קדמוניות

 .ומנהגיו הלכותיו

 

 שהחיבור תיהומת בן יוסף ציין", היהודים קדמוניות" בספר    

 שיעסוק", וטעמיהם המנהגים" על יהיה לכתוב שבכוונתו הבא

 חיבור" וכן, היהודים בין שנהוגים, משה שהשאיר בחוקים

 אמונות לפי והווייתו אלוהים על ספרים בארבעה

 לכתוב הספיק לא הנראה ככל הוא אולם[ 103".]היהודים

 .אותם
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 המרד הגדול 

 יודפת

 מצדה

 גמלא העתיקה

 גוריון-יוסף בן

 בעיית יוספוס
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 התוצאות   חדשות  -  נושא: 4 פרק  

 

 !הרומאים ניצחו –יהודים הפסידו 

, בית המקדש נשרף ונחרב, ירושלים נחרבה: הרס כלכלי. 1

המעוז האחרון של . מקומות אחרים בארץ נחרבו או ננטשו

הארץ כולה ניזוקה . נכבש אף הוא לבסוף –המורדים במצדה 

אפילו הנוף , נפגעו או נכבשו יישובים, משנות המלחמה

עצים רבים נכרתו ושימשו לצרכי המצור של : השתנה ונפגע

חשוב לומר כי הרומאים לא פגעו בערים שלא . )הרומאים

 (. כמו ציפורי וטבריה, מרדו בהם

יהודה המשיכה להיות פרובינקיה רומית שהייתה כפופה . 2

ותם הקיסר מינה נציבים ממעמד גבוה ולרש. לקיסר הרומי

האוטונומיה . הועמד לגיון רומי שחנה בקביעות בירושלים

המשפטית של יהודה התבטלה והם הפכו להיות נתינים זרים 

נותרה להם רק האפשרות . פוליטיות -נטולי זכויות משפטיות

קיסריה היא מרכז המנהל הרומי . פ דתם היהודית"לחיות ע

 . בפרובינקיה

-יוסף בן. אלפי יהודים כ נהרגו מאות"בסה: משבר דמוגרפי. 3

יהודים נלקחו בשבי  90,000-מתתיהו מספר כי למעלה מ

נלחמו בחיות טרף , ם ונשלחו לעבודות פרך-לאחר נפילת י

יהודים הוגלו  10,000 -כ. בחגיגות שנערכו בערים ההלניסטיות
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לרומא כדי לפאר ולקשט את מצעד הניצחון של טיטוס על 

מצב זה יצר משבר . תמכן הם נמכרו לעבדו-לאחר, יהודה

דמוגרפי ביהודה שהחריף יותר עם עזיבתה של האצולה 

 .היהודית ששימשה כמנהיגת היישוב היהודי עד לפרוץ המרד

רוב מנהיגי המרד נהרגו בזמן : אובדן ההנהגה היהודית. 4

המעטים שהצליחו . המלחמה או נלקחו בשבי והוצאו להורג

ק "עם חורבן בהמ .להישאר בחיים ולא נתפסו נאלצו להסתתר

השני משרת הכהן הגדול התבטלה והאריסטוקרטיה ממעמד 

 . הכהנים איבדה ממעמדה ונשכחה או נעלמה

ק ששימש מרכז "ם וחורבן בהמ-חורבן י: תוצאה דתית. 5

יצרו  600שנה   -היהודי במשך כ  רוחני ולאומי של העם -דתי

כתוצאה מחורבן המקדש . משבר עמוק בעולמם של היהודים

הקרבת קרבן : א ניתן היה לקיים את המצוות הקשורות בול

נסך היין , ם בימי שלושת הרגלים-העלייה לי, התמיד, עולה

, משרת הכהן הגדול התבטלה ואיתה עבודת הקרבנות. ועוד

( מועצת הזקנים)מוסד הסנהדרין . מעשרות ועוד, מתן תרומות

לשכת החל לנדוד מ, פ המסורת היהודית"דיינים ע 71בו ישבו 

רוחני שיקום  -המרכז הדתי)ם ליבנה -ק שבי"הגזית בבהמ

עד , ומשם לעוד ערים נוספות( ק השני"לאחר חורבן בהמ

 .שלבסוף מוסד זה יתבטל
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לא עוד הקרבת קורבנות : צורת הפולחן היהודית השתנתה

הדגש עובר ללימוד תורה : ועבודת כהנים בבית המקדש

רבי , רבן גמליאל, כאייוחנן בן ז)י חכמי הפרושים "ומשנה ע

החכמים פוסקים הלכות ומעצבים את אופיה של ....(. עקיבא

הגרסה ששורדת את החורבן וממשיכה : היהדות הרבנית

בית הכנסת הופך . להתקיים לאורך אלפיים שנה עד ימינו

והתפילה מחליפה את הקרבת , להיות מקום הפולחן

תעצבים נוסחי התפילה המוכרים לנו עד היום מ. הקורבנות

 .ונקבעים בתקופה זו

יש , החרימו מהם קרקעות: הרומאים הענישו את היהודים. 6

הטוענים כי הופקעו רק קרקעותיהם של מורדים שנהרגו או 

יש הטוענים כי הופקעו קרקעות מכלל , לעומתם. נלקחו בשבי

תושבי המקום כאמצעי ענישה קולקטיבי של האוכלוסייה 

פקעו הועברו לבעלות הקיסר חלק מהקרקעות שהו  .המקומית

כתוצאה מהפקעת הקרקעות נושלו . וחלקם נמסרו לנוכרים

איכרים שמקבלים את )=חלקם הפכו לאריסים . האיכרים

הקרקע לזמן מוגבל לשם עיבודו ומתן חלק מהיבול לבעלי 

היו גם יהודים שסיפסרו בקרקעות אלו ותרמו לנישול (. הקרקע

   !של יהודים אחרים מרכושם

הרומאים . עמדם של היהודים בכל העולם הרומי נפגעמ. 7

", מס שתי הדרכמות)"הטילו על כל היהודים מס מיוחד כעונש 
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שעתה , במקום המס שהיה נהוג לשלם עבור בית המקדש

זוהי הפעם הראשונה שמוטל מס על היהודים בשל (. כבר חרב

באופן כללי הגבירו הרומאים את נטל המיסים על . יהדותם

וכן כפו על היהודים לעבוד בעבודות תיקון ושיפוץ , יהודה

יש לציין . ברחבי הארץ ולספק את צרכי חיל המצב הרומאי

לא רק חילות )שלאחר המרד מוצב ביהודה חיל רומאי קבוע 

 (. עזר מקומיים

. מעמד הנוכרים שחיו בארץ התחזק מאוד –מצד שני . 8

, יהודיםבערים מעורבות כגון קיסריה ויפו כמעט לא נותרו 

שהיוו בסיסים של , ומעמדן של ערים נכריות אלו ואחרות

התחזק על חשבון היהודים , אוכלוסיה נאמנה לשלטון הרומי

כמו כן התחזק מעמד התושבים הרומאים בארץ . בארץ

 . שהתחברו לאוכלוסיה הנוכרית

. רוחם של היהודים לאחר המרד שפופה: באופן כללי. 9

בית : ני קשה לאחר החורבןהיהודים חוו הלם ומשבר רוח

אך גם , המקדש היווה את מרכז החיים הדתיים והרוחניים

חלק , יהודים רבים התייאשו: החברתיים והמדיניים ביהודה

הרבה . חלק ודאי איבדו את אמונתם באלוהים. אפילו התאבדו

יהודים . וחלקם גם התבוללו בהמשך, יהודים התפזרו בגולה

עו מעצמם מזון ויין במשך תקופה רבים נהגו מנהגי אבלות ומנ

 . לאחר החורבן
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ממשיכים , כידוע, והיהודים, בית המקדש לא הוקם מחדש מאז

 . לציין את החורבן ולהתפלל לתקומת המקדש
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 ברומאים למלחמה היציאה על הוויכוח  חדשות  -  נושא: 5פרק  

 

 ברחבי דמים התנגשויות התקיימו בקיסריה הטבח לאחר

 להרגיע ניסה השני אגריפס המלך. לנוכרים יהודים בין הארץ

 בקיץ. ההצלחה ללא האלימות להפסקת ולהביא הרוחות את

 בן אלעזר בהנהגת, קנאים כוהנים השתלטו לספירה 66

 בירושלים קיצונים חוגים ובתמיכת המקדש בית על, חנניה

. הקיסר לשלום היומי הקורבן הקרבת של הפסקה על הכריזו

 היה ובעצם, מרומא התנתקות שביטא, סמלי דצע היה זה

 המרד החל בכך. הרומאי בשלטון מרד של רשמית הכרזה

 .הגדול

 

 למלחמה היציאה לגבי שונות עמדות היו היהודים בקרב

 :ברומאים

 

 התנגדו, העשירים, מהיהודים חלק - ברומאים התומכים

 הגדולה האימפריה נגד צבאי מאבק כי האמינו לא הם. למרד

, המורדים בקבוצות נאבקו לא הם. להצליח יכול תקופהה של

 .להיפגע שלא נזהרו אך

 

 הוא מרד יפרוץ שאם שהבינו מהיהודים חלק  - המתונים

 הגדולה הכהונה משפחות בראשם. נורא באסון יסתיים

. ועשיריה - גמלא בן ויהושע חנן בן חנן -( הצדוקים) בירושלים

 גמליאל בן שמעון ןרב בעיקר(, החכמים) הפרושים מן חלק
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 ההתפרצות את לעצור כדי לפעול שניסו  זכאי בן יוחנן ורבן

. לירושלים הסדר את להחזיר כדי נאבקו הם. למרד שתביא

 צבאי שמאבק הבינו הם כי המרד את לעצור פעלו המתונים

 .ליהודים קשות יהיו ותוצאותיו סיכוי חסר הוא רומא נגד

 

 והובילו למרד שיצאו היהודים הם, המורדים הם - הקנאים

 הקנאה היה להם המשותף הכנה בקרב.  המר לסופו אותו

 הם. הסיקריקית הקבוצה הייתה הקבוצות מבין הקיצוניים'. לה

. לצידם מהעניים רבים וגייסו ברומאים צבאי למאבק שאפו

 כל היו שבו, ירושלים ארכיון את שרפו המרד תחילת עם מיד

 ששמחו רבים עניים לצידם להעביר הצליחו בכך. החוב שטרי

 נמשכו הקנאים בין המאבקים. לחובם העדות שריפת על

 ידי על הנצורה ירושלים בתוך גם. המרד תקופת רוב לאורך

 אחד ולרצוח ההנהגה על ביניהם להיאבק המשיכו הרומאים

 שברח, יאיר בן אלעזר היה הסיקריים ממנהיגי אחד. השני את

 למבצר, הקנאים בין יםהמאבק בעקבות מירושלים אנשיו עם

 .מצדה

 

 :למרד המתנגדים

 .המתונים

 

 :הנימוקים
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 את להביס כדי חיילים, נשק כלי, כסף מספיק ליהודים אין    

 .רומא מצבא בהרבה חלש המתנגדים צבא. הרומאים

 הנשים, בהסכם ולא היהודים בטבח תסתיים המלחמה    

 .ייהרס המקדש ובית, לעבדות יילקחו והילדים

 יעזור לא' ה לכן, המצוות את לקיים נוכל לא המלחמה בזמן    

 .במלחמה לנו

 עלינו שנוא אחד שנציב בגלל רק למרד לצאת טעם אין    

 לא וגם רעים ויהיו היו הנציבים כל לא. יתחלף בקרוב והוא

 .ברומא יותר הגבוה השלטון

 

 :במרד התומכים

 

 .הגליל יוצאי הסיקריים. א

 .הכוהנים שכבת מקרב ושיצא ירושלים קנאי. ב

 

 :הנימוקים

 

 .במרד לנו יעזור הוא, לצידנו אלוהים - דתי לאומי    

, חרותם על לוותר ליהודים שאסור טענו הסיקריים - לאומי    

 במי למרוד היהודים של חובתם. השעבוד על עדיף המוות וכי

 .לשעבדם שמנסה
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 סימן מהווה לפרתים הרומאים תבוסת - דתי-פוליטי    

 יש וכי מתקרב המשיח, ליפול עומדים שהרומאים מאלוהים

 .למרד הזדמנות
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

  השפעות חורבן בית  המקדשחדשות   -  נושא: 6פרק  

 

 המקדש בית חורבן השפעות

 

 האוכלוסייה של דמוגרפי דלדול - הדמוגרפי התחום. א

 ישראל בארץ היהודית

 

. ראליש בארץ היהודית האוכלוסייה התמעטה המרד בעקבות

, במרד נהרגה ישראל בארץ היהודית מהאוכלוסייה כרבע

 בנוסף.  ירושלים ובאזור בגליל נגרמו האבדות עיקר כאשר

. ישראל לארץ מחוץ לעבדות ונמכרו הוגלו רבים שבויים, לכך

 .ישראל בארץ רוב היוו עדיין היהודים, המרד לאחר גם

 

 כלכלי חורבן - הכלכלי התחום. ב

 

, וירושלים יהודה באזור ובעיקר בגליל - ליכלכ שיתוק      ·

 שריפת עקב קשות נפגעה והחקלאות, ועיירות ערים נחרבו

 .המרד דיכוי במהלך החקלאים הגליית או והרג ומטעים שדות

 

 אדמות הפקיעו הרומאים - כבד ומיסוי אדמות הפקעת      ·

 מהם וחלק ליהודים מחדש נמכרו מהאדמות חלק. מיהודים

 אדמותיהם על לחיות נאלצו היהודים. זרה ותלבעל נמכרו

 ביבול כבדים אריסות דמי לשלם נאלצו – מרוששים כאריסים
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, בנוסף. כפייה ועבודות גולגולת מס, כבד קרקע מס, בכסף או

 המס" תשלום הוטל הרומאית האימפריה יהודי כל על

 יופיטר מקדש אחזקת לטובת דראכמות שתי של מס", היהודי

 המקדש לבית השקל מחצית תרומת את יףהחל אשר ברומא

 .בירושלים

 

 המקדש בית חורבן דתי – הרוחני התחום. ג

 

 515) קיומו שנות 600 – כ במשך היווה השני המקדש בית

 העם של והלאומי הדתי המרכז את( נ"לסה 70 – ס"לפנה

 היכולת וחוסר המקדש בית לחורבן. ובעולם בארץ היהודי

 החברה על השפעות היו וב הקשורות המצוות את לבצע

 של והמדינית הדתית הנהגתו למעשה חוסלה בכך, היהודית

 .אז עד מקובלת שהייתה כפי האלוהים עבודת בוטלה וכן העם

 

  – ייאוש אווירת         ·

 שכן, וייאוש אבל לתחושת גרמה המקדש בית שריפת

 בית ועל ירושלים על יגן שאלוהים הייתה העממית התפיסה

 יובס הרומאי ושהצבא להחריבם לרומאים יניח לא, המקדש

 נתק של תחושה יצרה המקדש בית חורבן. ירושלים על בקרב

 לקיום תכלית אין המקדש בית ושללא העם לבין אלוהים בין

 .העם

 

  חורבן בעקבות - המקדש בבית הקודש עבודת ביטול         ·
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 ובוטלה המקדש לבית לרגל העלייה נפסקה, המקדש בית

 הפולחן כל הופסק וכך, לאלוהים הקורבנות הקרבת תעבוד

 בדת העיקרי לדבר נחשב אז עד אשר, המקדש בבית הדתי

 כיצד ידיעה וחוסר הדתי בפולחן חלל נוצר כך עקב. היהודית

 .יהודיים חיים לקיים להמשיך

 

 הכהונה – הדתית ההנהגה מוסדות התמוטטות         ·

 בכוחה קשה לפגיעה אהבי המקדש בית חורבן - והסנהדרין 

 התפרנסה, העם את הנהיגה אשר, הכהונה שכבת של

, בנוסף. עליו משליטתה כוחה את ושאבה המקדש מעבודת

. המקדש בבית היה מושבו שמקום" הסנהדרין" מוסד בוטל

 .ומשפט דת בענייני עליונה סמכות ללא נשאר היהודי העם

 

  – לאומי – דתי כמרכז ירושלים של במעמדה פגיעה         ·

 של במעמדה קשה לפגיעה גרמו המקדש ובית ירושלים חורבן

 נפסקה. כולו היהודי העם של לאומי – דתי כמרכז העיר

 תרומת, העיר אל העולם ברחבי יהודים של לרגל העלייה

 הפסיקה ירושלים. הופסקה המקדש לבית" השקל מחצית"

 ןלזיכרו רק והפכה ולאומי דתי מרכז של פעיל תפקיד למלא

 .היהודי העם בני של משותף היסטורי

 

 חברתיים מעמדות של היעלמות – החברתי התחום. ד

 שכבת של בכוחה קשה לפגיעה הביא המקדש בית חורבן

 המקדש מעבודת התפרנסה, העם את הנהיגה אשר, הכהונה

 איבדה, המקדש בית בלי. עליו משליטתה כוחה את ושאבה
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 כקבוצת מעמדה את וגם הכלכלי כוחה את גם הכהונה שכבת

 שגרם הכלכלי החורבן. בוטלה הגדול הכהן ומשרת הנהגה

 התרוששו רבים עשירים - העשירות במשפחות פגע המרד

, הדת חכמי השפעת התחזקה, זאת לעומת. לעניים והפכו

 בתורה מבקיאותם סמכותם את שאבו אשר", הפרושים"

 .לה שנתנו והפרשנות
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 חורבן שהביאה אחים לחמתמ חדשות  -  נושא: 7פרק  

 מלחמת אחים שהביאה חורבן

 

 דתית קיצוניות בגלל, חינם שנאת בגלל לא

 ? המקדש בית חרב למה

 

 למרוד שהחליטו קיצוניות קבוצות של אלימה השתלטות בגלל

 . וחורבן למרד המתון רובה את וגררו, ברומא

 

 שמאי בית תלמידי שבצעו רצחני פרלמנטרי מחטף בגלל

 .  ידוע והסוף - הלל בבית
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 החורבן אגדות  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 תלמוד הבבלישמכונסות בעיקר ב אגדותהן  אגדות החורבן

 מסכת תעניתב תלמוד ירושלמיב ,מסכת גיטיןבפרק חמישי ב

 .אבות דרבי נתןוב איכהעל  מדרש רבהפרק רביעי הלכה ה, ב

  70)בית המקדש השניהאגדות עוסקות בעיקר בחורבן 

 מרד בר כוכבאלאחר  ביתרלספירה( ומה שקדם לו, בהרוגי 

לספירה(, ובסיפורים אישיים קשים. לעתים מתייחסים  135)

במונח 'אגדות החורבן' לאגדות במסכת גיטין. אגדות חורבן 

 ספר מלכיםב ,ספר ירמיהוראשון מסופרות בעיקר בבית 

אך  ,מגילת איכהורמזי סיפורים נמצאים ב דברי הימיםובספר 

 .גם במדרשים ובתלמוד מובאים סיפורים על חורבן בית ראשון

 קמצא ובר קמצא

חורבן רכזות בחורבן בית המקדש השני ובכאמור, האגדות מת

מסופר שם המעשה בקמצא ובר  .מרד בר כוכבאב ביתר

קמצא, שבו הוזמן בטעות לסעודה חגיגית שונאו של בעל 

הסעודה )בר קמצא( במקום אוהבו )קמצא(; משהתבררה 

ו לו כל הטעות, גורש בר קמצא בבושת פנים ולא הועיל

תחנוניו. משראה כך, שחכמים ישבו בסעודה ולא מיחו, העליל 

 .לקיסר שמרדו בו היהודים, וזה שגרם את החרבת הבית

 סיפור החורבן

 רבן יוחנן בן זכאי ,משם עובר התלמוד ומספר את סיפורו של נירון

 .מחריב המקדש והיתוש שפגע במוחו טיטוס ,אספסיאנוסוהקיסר 

כשהגיע נירון [1] ,עקב סיפורו של בר קמצא שלח הקיסר את נירון

לירושלים זרק חץ לארבע רוחות השמים ובכל הפעמים נפל החץ על 

ירושלים. נירון הבין שזה רמז משמים שברצון ה' להחריב את 
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ירושלים. נירון ביקש מילד שיגיד לו פסוק אקראי מלימודיו, הילד 

אמר:"ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל", כלומר שאחרי 

ינקם בהם. נירון  'י לרומי( יחריבו את בית המקדש, השאדום )כינו

אמר שאם כך אינו מסכים להיות שליחו של ה' להחריב את המקדש 

ואחר כך יענש על זה ולכן ערק והתגייר. הגמרא מציינת שמצאצאיו 

 .רבי מאיריצא 

אחרי שנירון ערק, שלח הקיסר את אספסיאנוס. אספסיאנוס ערך 

 ,מצור על ירושלים במשך שלוש שנים. בירושלים היו שלושה עשירים

שיכלו לפרנס את  ,בן ציצית הכסתו כלבא שבוע ,גוריון-נקדימון בן

העיר למשך עשרים ואחת שנה. הבריונים ששלטו בעיר רצו להלחם 

ברומאים ואילו הרבנים התנגדו לכך וחפצו לעשות שלום. בשביל 

ני לאלץ את הרבנים להסכים למלחמה שרפו הבריונים את מחס

הגמרא מספרת על אחת  ,התבואה. מיד התחיל רעב בירושלים

שמתה בגלל הרעב. רבי  מרתא בת ביתוסמעשירות ירושלים בשם 

קרא לראש הבריונים אבא סיקרא, שהיה אחיינו ושאלו יוחנן בן זכאי 

עד מתי תהרגו את היהודים ברעב. אבא סיקרא אמר שאם ינסה לומר 

דעה שונה לבריונים הם יהרגו אותו. רבי יוחנן בן זכאי ביקש ממנו 

שיאפשר לו לצאת מהעיר. אבא סיקרא סיכם איתו שיתנהג כחולה 

ל מיטתו כדי שיחשבו שמת ולאחר שיתפרסם שהוא חולה יניח נבלה ע

ואז תלמידיו ישאו את מיטתו לקבורה אל מחוץ לעיר. רבי יוחנן בן 

הגיעו לחומה  רבי יהושעו רבי אליעזרזכאי עשה כדבריו, וכשתלמידיו 

 .ביקשו הבריונים לדקור את רבי יוחנן בן זכאי לוודא שהוא מת

התלמידים אמרו שזה בזיון שהרומאים ישמעו שדקרו את הרב. 

וף אותו בשביל לוודא, אך גם על הבריונים הסכימו אך ביקשו לדח

וכך הוציאו את רבי יוחנן בן  .זאת אמרו התלמידים שיהא זה בזיון

 .זכאי מירושלים

 !רבי יוחנן בן זכאי ניגש למחנה רומי וקרא לאספסיאנוס: שלום המלך

אספסיאנוס אמר לו שהוא חייב מיתה פעמיים, ראשית על כך שמזלזל 

שנית אם חושב שהוא מלך למה  בו שקורא לו מלך שעה שאינו מלך,

לא הגיע עד עכשיו. רבי יוחנן בן זכאי אמר לו שהוא יתמנה למלך 

ולשאלתו [2] ,כיוון שכתוב בפסוק שבית המקדש יכבש על ידי מלך
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השנייה אמר לו שהבריונים לא נתנו לו. אספיסיאנוס שאלו במשל אם 

יש נחש על חבית יין לא שוברים את החבית בשביל שהנחש יסתלק? 

כלומר: הייתם צריכים לשבור את החומה וכך הבריונים יסתלקו. רבי 

בינתיים הגיע שליח מרומא שאספסיאנוס [3] .יוחנן בן זכאי לא ענה לו

מונה לקיסר. אספסיאנוס היה באמצע לנעול נעליים, ולא הצליח לנעול 

שאל אספסיאנוס את  .את הנעל השנייה או להסיר את הנעל הראשונה

יוחנן בן זכאי למה אינו מצליח, אמר לו רבי יוחנן ששמועה טובה  רבי

מרחיבה את העצמות ועליו למצוא אדם שאינו סובל ולמראהו עצמותיו 

יתכווצו. העצה הועילה ואספסיאנוס התפעל מחכמתו ושאלו שוב למה 

לא הגיע עד עכשיו, רבי יוחנן בן זכאי אמר לו שכבר ענה על שאלה 

שגם הוא ענה על תשובתו ושוב רבי יוחנן בן זכאי  זו, אספסיאנוס אמר

שתק. אספסיאנוס אמר לו שכעת הוא נוסע לרומא ושולח מישהו אחר, 

ואם רוצה ממנו משהו שיבקש כעת. רבי יוחנן ביקש שלא יחריב 

רבן וחכמיה, שלא יהרוג את שושלת הנשיאים של  יבנהויהרוג את 

אספסיאנוס  .רבי צדוקושירפא את  (דוד המלךשהתייחסה עד  )גמליאל

 [4].הסכים ובכך המשיכה מסורת התורה אחרי החורבן

סיבת חולשתו של רבי צדוק הייתה מצומות של ארבעים שנה כדי שלא 

עקב תעניותיו הצטמק גופו עד שכל פעם שאכל היה [5] .יחרב הבית

הרופאים של רומא  .גרוגרותהמאכל בולט בגרונו. מאכלו היה מציצת 

לאחר שהתרגל  ,סולתריפאו אותו על ידי השקייתו במים מעורבים ב

לאחר שהתרגל אליהם במים  ,יןסובאליהם השקוהו במים מעורבים ב

מעורבים בסובין גסים וקמח, לאחר שהתרגל אליהם במים מעורבים 

 .שלו יכלו לעכל אוכל מעייםבקמח עד שה

להחריב את ירושלים. טיטוס התריס וקרא  טיטוסאספסיאנוס שלח את 

את הפסוק:"אי אלהימו צור חסיו בו", כלומר איפה אלוקיהם שיצילם 

ובא עליה.  ספר תורהפרס  ,קודש הקודשיםממני. טיטוס הכניס זונה ל

ונעשה נס ויצא ממנה דם, בשביל  פרוכתלאחר מכן עשה קרע ב

שטיטוס יחשוב שכביכול הרג את ה'. הוא הוריד את הפרוכת עשה 

 ,ממנה שק וארז בה את כלי המקדש ללוקחם לעירו. בדרכו לביתו

ה' היא החלה סערה בים וספינתו עמדה לטבוע. טיטוס קרא שגבורת 

ואם הוא גיבור, נראה אותו  ,סיסראול פרעהרק במים, כמו שעשה ל
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ענתה לו שיעלה ליבשה וילחם עם יתוש.  בת קול .מנצח ביבשה

שנים.  7כשעלה ליבשה, נכנס יתוש למוחו דרך האף, וניקר בו במשך 

ולאחר מכן על  ,הגמרא מספרת על נסיונותיו להתמודד עם היתוש

חו את ראשו של טיטוס לאחר מותו. טיטוס הותיר תיאורו וגודלו כשפת

בשביל שה' לא ימצא  שבעת הימיםצוואה שישרפו את גופתו ויפזרוה ב

 .אותו להעמידו בדין

הוא . העלהו באובאחיינו רצה להתגייר ו אונקלוסהגמרא מספרת ש

שאלו מי חשוב בעולם הבא, ונענה שישראל. שאלו אם להתגייר ונענה 

שיש להם מצוות רבות ולא יצליח לקיימם ועדיף לו להציק להם וכך 

יגדל שנאמר "היו צריה לראש". אונקלוס שאלו במה נענש, טיטוס 

אמר לו שנענש בקיום צוואתו, אוספים את אפרו שורפים אותו 

 בלעםת הימים. לאחר מכן הוא העלה את ומפזרים אותו שוב בשבע

ושאלו את אותן שאלות. בלעם אמר לו כדברי טיטוס, שישראל 

 שכבת זרעחשובים בעולם הבא, שלא יתחבר לישראל, ושנידון ב

ושאלו, ישו אמר לו שישראל חשובים,  ישוהוא העלה את [6] .רותחת

שידרוש את טובתם כי כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו של ה', ושנידון 

חכמים נידון בצואה רותחת".  רותחת כי "כל המלעיג על דברי צואהב

בגמרא מסיימת את הסיפור בהשוואה בין רשעי ישראל )ישו( לנביאי 

 .הגויים )בלעם(, שאף בעולם הבא לא יכל לייעץ לעשות טוב ליהודים

 ברייתאבסיום הקטע המתאר את חורבן הבית, מביאה הגמרא 

המסכמת את סיפורו של בר קמצא, שבשמיים מחשיבים בושה כל כך, 

 .שבגלל שבר קמצא בויש, סייע לו ה' להחריב את בית המקדש
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 מה הצית את החורבן והמרד חדשות  -  נושא: 9פרק  

 
 חורבן בית שני

ומי היה שוד המאורע שהצית את המרד הגדול כנגד השלטון הר

ידי הניצב הרומי, ֶגְסיּוס ְפלֹורּוס. כשהביעו -אוצרות בית המקדש על

תושבי ירושלים את מחאתם על השוד הוא נתן התר לאנשיו לבזוז גם 

 חלק מהעיר עצמה. 

למחרת פרצה מהומה בין תושבי העיר לפלוגת חיילים רומאיים 

וחמי העיר שהגיעה לעיר, וזו התלקחה מהר מאוד לקרב דמים קשה. ל

היהודיים הצליחו לאחר מספר ימי לחימה קשים לבודד את חיילי 

 הפלוגה במצודה בעיר ולצור עליהם. 

הפלוגה הרומית נאלצה להסכים לתנאי כניעה ובלבד שייתנו לחייליה 

לצאת את העיר בשלום. אך כשיצאו החיילים הרומיים ללא נשקם 

 התנפלו עליהם המורדים והרגום.

בכל רחבי הארץ ומעשי טבח ורצח רבים התחוללו  אי סדר השתולל

בישובי הערים המעורבות. בישובים בהם היה רוב יהודי נרצחו 

והוברחו כל הנכריים, ולהפך בישובים בהם היה רוב נכרי נרצחו 

והוברחו כל היהודים. לבסוף, התערב בנעשה בארץ הנציב הרומי 

על ידו הצליח להשתלט בסוריה, ֶקְסְטיּוס ָגאלּוס. הצבא הרומי שנשלח 

על מספר ערים בדרך לירושלים ולהשליט שם סדר. אך את ירושלים 

עצמה לא הצליחו החיילים הרומאיים לכבוש ואף נאלצו לברוח ולנוס 

על נפשם מפני המורדים היהודיים הרבים. מנוסתם חיזקה את לוחמי 

העיר המורדת גם מבחינת ציוד צבאי שהללו השאירו מאחור וגם 

 .ת רוממות הרוח של מראה מנוסתםמבחינ

 

ברור היה לכל כי תגובה רומאית קשה לא תאחר לבוא. על יוסף בן 

מתתיהו הוטל להכין את הגליל לקראת בואם של הלגיונות הרומאיים. 

ידפת וגם הישוב גמלא שבגולן בוצרו  ,ערים כמו ציפורי, טבריה
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אסף לקבל והוכנו לקראת הלחימה הקשה הצפויה. צבא מורדים גדול נ

את פניהם של החיילים הרומאיים. אך כשהללו נכנסו לצפון הארץ 

התפזרו המורדים ונסו לכל עבר. ציפורי נכנעה, ככל הנראה, ללא כל 

קרב ולכן לא הושמדה. הרומאיים רדפו את המורדים אל המבצרים 

ואל מקומות המסתור שאליהם הם ברחו והרגו רבים מהם. יוסף בן 

מעטים שהצליחו למלט את נפשם. הוא עצמו נפל חי מתתיהו היה בין ה

בשבי והפך להיסטוריון שהתלווה לצבא הרומאי במסעות המלחמה 

 .שלו ותיעד אותם

 

הכישלון המוחלט בגליל גרם לתסיסה רבתי בעיר ירושלים. המנהיגות 

הבלתי פשרנית של המרד עלתה על המנהיגות המתונה יותר וחיסלה 

מכת הקנאים שהתגוררו בסביבת ירושלים אותה בקרב דמים. יהודים 

מנהיגם של המורדים מכת  .עלו על העיר והצטרפו לכוחות המורדים

הקנאים היה יוחנן מגוש חלב. זוהי הייתה תחילתה של מלחמת אחים 

מיותרת שעלתה בדמים רבים. תושביה היהודיים המתונים של 

קראו ירושלים צרו על הקנאים שהתבצרו בהר הבית. הקנאים מצדם 

לעזרתם את בני אדום. יחד עם האדומים שעלו לירושלים הם תקפו את 

היהודים המתונים שרצו להפסיק את המרד. שני הצדדים רצחו וטבחו 

 .אלה באלה

 

אספסיינוס, מנהיג הכוחות הרומאיים, ששמע על המתרחש בירושלים 

העדיף לחכות ולתת לשני הצדדים הלוחמים להתיש את עצמם. 

פנה וכבש את שטחי הממלכה היהודית שבעבר הירדן.  בינתיים הוא

 68לאחר מכן המשיך לכבוש בערי הארץ, את לוד ואת יבנה. עד קיץ 

 .לספירה כבר רובה המוחלט של הארץ נכבשה מחדש בידי הרומאים

מותו של הקיסר נירון גרם לאספסיינוס לשנות את תוכניותיו, הלה 

ע הרס שערכו מורדים פנה לקיסריה והמתין להוראות חדשות. מס

יהודיים, בהנהגתו של שמעון בר גיורא, גרם לו לשוב לפנים הארץ 

אל וחברון. כעת כבר -בית ,ולהחריב עוד מספר ישובים בדרך, גופנה

 .כל הארץ הייתה חרבה למעט ירושלים ומצדה

 

שמעון בר גיורא עלה לירושלים והתקבל שם אצל אלו שלא היו 
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יוחנן מגוש חלב. שני מחנות נפרדים  מרוצים מהנהגתו הקנאית של

קמו בעיר ואליהם הצטרף מחנה שלישי בהנהגתו של אלעזר בן 

שמעון. שלושת המחנות לחמו אחד בשני בעיר היחידה שנותרה בארץ 

תחת שלטון יהודי ולא בחלו להרוג, להשחית מלאי מזון ולפגוע ולהזיק 

רק והתפזר בכל דרך אחד לשני. מחנהו של אלעזר היה הראשון להתפ

 .כשאנשיו הופתעו ונטבחו על ידי לוחמים קנאים ממחנהו של יוחנן

 

בינתיים הוכרז אספסיינוס כקיסר החדש של רומא. הוא פנה מייד 

לשוב לרומא ומינה את טיטוס במקומו. טיטוס פנה לעלות לירושלים 

ולכבשה. שני מחנות המורדים הנותרים בעיר המשיכו להילחם אחד 

ת עצמם עד לבואו של טיטוס אל חומותיה. רק אז בשני ולהתיש א

הסכימו יוחנן ושמעון להתאחד ולהילחם באויב האמיתי המשותף. אך 

היה זה כבר מאוחר מידי. אמנם בהתחלה הם קצרו מעט הצלחה 

בקרבות עם הרומאים. אבל הרומאים הצליחו בסופו של דבר להבקיע 

י שעמד בדרכם של את חומת העיר העבה והכפולה ופרצו פנימה. כל מ

החיילים הרומאיים נטבח. בית המקדש הועלה באש ונהרס עד היסוד. 

בא חורבן בית המקדש השני. כלי המקדש שהוצאו מתוכו לפני 

שריפתו מונצחים בשער הניצחון שהוקם לציון מאורע זה ברומא וקיים 

 .עד היום בשרידי מתחם הפורום הרומאי שם

 

ההתנגדות היהודי האחרון. במצדה  כעת נותרה רק מצדה לבדה כמעוז

התבצרו המורדים האחרונים, אנשי כת קנאית בשם סיקריים. בשנת 

צרו הכוחות הרומאיים סביב מצדה והחלו במצור. באביב השלימו  73

הכוחות הרומאיים את בניית המדרון התלול שאפשר להם לעלות 

כי  לפסגת מצדה ולהגיע לחומותיה. בערב חג הפסח כשכבר היה ברור

תוך זמן קצר יפרצו הכוחות הרומאיים הרבים את חומות המבצר 

 .החליטו תושבי המקום לאבד את עצמם לדעת בהתאבדות המונית

 

-כך בא הקץ על ממלכת היהודים, על שלטונם ועל היאחזותם בארץ

 .ישראל

 

תושבי ירושלים ששרדו את הקרבות נטבחו, נלקחו בשבי או גרוע 
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-ת הרומאיים. החורבן וההרס שנגרם בארץמכך נשלחו לזירות הקרבו

ישראל בעקבות המרד הגדול ברומאים היה מוחלט. ישובים שלמים 

שומרונים, מתייוונים  ,נהרסו עד היסוד. מספר המתים, יהודים

ונוכריים אחרים הסתכם במאות אלפים. הארץ הייתה חרבה גם 

עצים מבחינה כלכלית, שדות חקלאיים רבים נהרסו ואו הוצתו. מאות 

ידי המורדים רק כדי שלא ישמשו את הצבא -נעקרו ואו הושחתו על

הרומאי. מעולם לא נראתה הארץ במצב עגום וקשה כל כך מאז ימי 

 .חורבן בית ראשון
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 חלב מגוש יוחנן חדשות   -  נושא: 10פרק  

 הנהגתו הקנאית של יוחנן מגוש חלב

יה ממנהיגי ה (יוחנן בן לוי :שמו המלא) יוחנן מגוש חלב

גוש מוצאו מ .מאה הראשונה לספירהב ,רומאיםב המרד הגדול

 .גליל העליוןשב חלב

 

 המצור על ירושלים

  

יוחנן הגיע לירושלים ועמו כמה אלפים מפליטי הגליל, מערים שונות. 

הפוליטיים היריבים על סף מלחמת בעת שהגיע לירושלים היו המחנות 

ופעלו להפלת  אלעזר בן שמעוןאחים. הקנאים בעיר הונהגו על ידי 

שימו בנפילת הגליל. הגעתו של הממשלה הקודמת, אשר אותה הא

יוחנן ואנשיו חיזקה מאוד את מפלגת הקנאים. המתונים, בהנהגת 

מתתיהו בן  הכהן הגדול .היו עתה במיעוט ,הכוהנים ועשירי העיר

שורות הקנאים בשם פנחס הודח, והובא במקומו אלמוני מ תיאופילוס

שעמד בראש הממשלה  ,חנן בן חנןבן שמואל. הכהן הגדול לשעבר 

בית המתונה, החליט להתגבר על הקנאים. יוחנן ואנשיו התבצרו ב

 (יעקב בן סוסאמבחוץ. אלו )ובהם  אדומיםוקראו לעזרת ה המקדש

נכנסו אל העיר וטבחו במתונים. החל מסע רציחות בו איבדו את חייהם 

יהושע בן מנהיגי המתונים, הכהנים הגדולים לשעבר חנן בן חנן ו

 .גמלא

יוחנן הפך למפקדה הצבאי של העיר, ונקט בשלטונו בצעדים חמורים 

שמעון בר כנגד אנשי מפלגת המתונים. אל מולו עמד מחוץ לעיר 

אשר היה מנהיג בעל נטיות חברתיות, איש מפלגת הקנאים,  ,גיורא

אשר אשר ייצג מגמות קיצוניות בהרבה מאלו שייצג יוחנן מגוש חלב, ו

יוחנן הורה כי יישאר מחוץ לחומות העיר. מנהיגי המתונים שנותרו, 

ובראשם הכוהן הגדול לשעבר מתתיהו בן בייתוס, הצליחו להכניס את 
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שמעון בר גיורא אל חומות העיר, ועתה פרצה מלחמת האחים במלוא 

 ,עוזה בין שלושה פלגים, כאשר הפלג השלישי היה פלג קנאי קיצוני

כאשר  ,פסחטונם של יוחנן ושמעון גם יחד. בחג האשר התנגד לשל

לקהל, שלח יוחנן את אנשיו כשהם  בית המקדשפתח אלעזר את שערי 

 .חמושים, והשתלט על ההר

בניחותא, שכן סבר כי המלחמות  אספסיאנוסבכל אותה העת המתין 

לו כשיתחיל המצור על העיר, וכי יש  הפנימיות אך יקלו עליו ויסייעו

לתת לצדדים הניצים למצות את הנזקים שהם גורמים זה לזה. בין 

היתר נשרפו במאבק מחסני המזון של העיר, דבר שגרם לאחר מכן 

 .לרעב משהחל המצור

את חייליו אל מול חומות העיר התאחדו המורדים.  טיטוסרק משהציב 

הר יוחנן פיקד על ששת אלפים אנשים, וקיבל את הפיקוד על הגנת 

לאחר נפילת הר הבית ושריפת המקדש, דרשו  .מצודת אנטוניהו הבית

יוחנן, שמעון ואנשיהם מטיטוס כי ייתן להם לצאת מן העיר כשהם 

עון ואנשיהם שמ ,חמושים. לאחר שדרישתם נדחתה, התבצרו יוחנן

בעיר העליונה, ושם החזיקו מעמד עוד כמה שבועות. עם כיבוש 

ירושלים, ירד יוחנן עם רבים אחרים להסתתר במנהרות ושם "התענה 

ברעב" יחד איתם, עד שהסגיר עצמו לרומאים. הוא הובל לרומא על 

מנת להשתתף במצעד הניצחון. שמעון בר גיורא הוצא להורג לאחר 

גורלו המדויק אינו .[9] נשלח לכלא לשארית ימי חייו המצעד, אך יוחנן

 .ידוע
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 הקנאותחדשות   -  נושא: 11פרק  

 

  בירושלים הקנאים

 של הקיצוני הפלג את קרובות לעתים מזהים רבים חוקרים

 עם, הבית חורבן שלפני בתקופה שהתגבש, החירות לוחמי

 המזוהים, הקנאים למייסד נחשב הגולן איש יהודה, הקנאים

 הראשוניים במקורות אולם". הרביעית פילוסופיה"ה חסידי עם

 שבין הקשר ושאלת, בבירור כזה זיהוי שום נעשה לא

, הקנאים לבין" הרביעית פילוסופיה"ה חסידי, הסיקאריים

 על הכללית בסקירתו, עצמו יוספוס. מועלית שאינה כמעט

(, 272-268, ז' מלח) החירות לוחמי של השונות הקבוצות

 מזכיר הוא הקנאים את ואילו, הסיקאריים את תחילה מונה

 הכנופיה לעשות הגדילה; מקום בכל חוק פרעו הם: "אחרונים

 כי; שמם את אישרו שבמעשיהם, איםקנ בשם עצמה שכינתה

 שנמסר בעולם עוול היה ולא, רשעות מעשה כל מחקים היו

 על אף. בקנאות לבצעו מבלי שהניחוהו, הדורות ברישומי עליו

 למידת קנאים הם כאילו הכינוי את לעצמם בחרו הם כן פי

 היה כך, רע להם עושים שהיו אלו על ללגלג שרצו מפני, הטוב

 הגדול הרע את רואים שהיו מפני או, חיות כשל הפראי טבעם

 ".טוב דבר היה כאילו ביותר

 

 את לראשונה יוספוס מזכיר, עצמם המאורעות בתיאור

 בירושלים הזמנית הממשלה להקמת בהקשר הקנאים

 גאלוס קסטיוס על הניצחון אחרי, גוריון בן יוסף של בהנהגתו

, וןשמע בן אלעזר מדוע, מסביר יוספוס. נ"לסה 66 בשנת

 תפקיד מילא בוודאי ואשר, הרומאים נגד במלחמה שהצטיין
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, גאלוס קסטיוס של והאוצרות השלל רוב על השתלט חשוב

 שמעון בן אלעזר על פסחו כי מסביר הוא. לממשלה מונה לא

 סרים שהיו הקנאים אלא עוד ולא, הרודני בטיבו הבחינו כי"

" זויניםהמ ראשו משמר אנשי היו כאילו נוהגים היו למשמעתו

 (.564, ב' מלח)

 

 שהעמידו לקנאים כאן מתייחס שיוספוס הרושם מתקבל

 קיימת שהיתה תופעה כאל אלעזר של פיקודו תחת עצמם

 הופעתם על שמע לא שהקורא לכך ער הוא אין ולכן, זמן מזה

 .לכן קודם
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 הארבל מצוק המורדים חדשות   -  נושא: 12פרק  

 מצוק מורדים ובקעת חולמים -הארבל 

בראש ההר  .הר ארבלשוכנים בראשו של  ביצורי הארבל

סביבו חומות בעלי קמרונות. ניתן לראות על פני  ,מבצרחצוב 

השטח טורי מדרגות ומערות החצובות על המדרונות. מערות 

מקוואות,  ,אלה הן מערות מגורים הכוללות מתקנים חצובים

של נחל  בריכות ובורות מים מטויחים. המצוקים משני צדדיו

ארבל כוללים מדרום את מצוקי הארבל המתנשאים לרום 

מאות מטרים עליהם נתגלו שרידי מבצר ומערות חצובות בהן 

מערכת ביצורים גדולה, מבואות ומעברים, קירות מגן 

 .הר ניתאיומדרגות. מצפון 

אשר הוכתר  ,הורדוסהיה הגליל תחת שלטונו של  בית שניבתקופת 

הקיסר, זאת במטרה לדכא את מורדי  אוגוסטוס - על ידי אנטוניוס

חשמונאי(. תושבי הארבל נודעו הגליל, תומכי אנטיגונס )נצר לבית 

כמי שהתנגדו באופן נחרץ לשלטונו. עדותו של יוסף בן מתתיהו לגבי 

 :הארבל מוקדשת לשני עניינים

מערות ארבל כמקום התבצרותם של יהודים כנגד הורדוס בשנת  .1

 לפנה"ס 39-40

כפר המערות ארבל, שבוצר על ידו ערב הפלישה הרומית בשנת  .2

 .לספירה 66

ו בצלעות הרים תלולים שהדרך אליהם הייתה מוגבלת המערות שכנ

והעמידה את צבאו של הורדוס בפני קשיי נגישות. הורדוס נאלץ 

להשתמש בדרכי לחימה מתוחכמות וזאת משום שדרכי הלחימה 

השיטה כללה  .השגרתיות לא היו רלוונטיות בסיטואציה הקיימת

גיעו לפתחי הורדה של בכירי צבאו בארונות קשורים בחבלים, עד שה

המערות, שם, את מי שתפסו הרגו ובמתנגדים שהחזיקו מעמד, פגעו 

 .[2]שבילא נכנעו והעדיפו למות ולא ליפול ב קנאיםבאש. ה

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.parks.org.il/DocLib5/29/history.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D_%28%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99%29
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שהותאמו למגורי אדם, הן כנראה כפר  ,קרסטיותהמערות הטבעיות ה

המערות הנזכר אצל יוסף בן מתתיהו. כפר המערות שבארבל מוזכר 

הביצורים של יוסף בן מתתיהו ולמעשה היה חלק  19-כאחד מ

 68של היהודים בשלטון הרומאי )שנת  מרד הגדולמההכנות ל

לספירה(. הלוחמים היהודים בחרו להקים מערך הגנה באמצעות 

כניסה לתוך המערות הנמצאות שם בשפע על ידי השתלשלות 

בחבלים, הפיכתן למגורים והכשרתן כמקום מפלט ללוחמים 

כמו בימי הורדוס(. לא מן הנמנע שנעשה )ירום ומשפחותיהם בשעת ח

 ,הצלבנים .שימוש במערות הנגישות ביותר גם בימי שיגרה ושקט

השתמשו גם הם במצוקיו של הארבל לצורכיהם  טורקיםוה הממלוכים

אין הרבה  .דרך היםוהקימו עליהם מבצר גדול בנקודה אסטרטגית ב

 .[3]ידיעות על הארבל בתקופות אלה

מאה  )העות'מאניאת הביצורים שאנו רואים היום מזהים עם השלטון 

עלי, בנו של האמיר  -של צפת אשר נבנו על ידי מו([4] לספירה 18

המבצר בנוי בתוך מערכת של מערות  .[3] לבית מעאן דין השני-פחר א

הנפרשת לאורך המצוק. נתגלו מדרגות המקשרות בין שלושת מפלסי 

 . המבצר

בשביל  ,"םמצוק מורדים ובקעת חולמי -א' איזדרכת, "הארבל •  

  .25עמ'  ,הארץ

  .2014ספטמבר  ,בשביל הארץ ,"י' שבטיאל, "ההר החלול  •

 .יד יצחק בן צבי ,61קתדרה  ,ארבל הגלילית ,פר, י. שחריגאל ט•  

1991  

מדריך ישראל החדש: אנציקלופדיה, מסלולי  ,י' גל, מ' גבאי  •

ירושלים,  ,: הגליל התחתון וחופו ובקעת כינורות4כרך  -טיול

 ', עמ2001
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 http://meny.co.il/caves/?p=882 

 ואגדות מערות
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