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דויד קופליוביץ'

מוטיב רדיפת הנביא על ידי בני עמו מוכר לנו היטב מן המקרא; דרכו מומחש סירובם 

של בני ישראל לשמוע בקול ה', השולח את נביאיו כדי להתרות בעם החוטא ולקרוא 

הן  ההיסטוריוגרפית1  המקראית  בספרות  הן  מופיע  זה  מוטיב  הישר.  בדרך  ללכת  לו 

מאמר זה מבוסס ברובו על אחד הפרקים בעבודת הדוקטור שלי. ראו ד' קופליוביץ', '"אין נביא   *

על  ירמיהו  הנביא  רדיפת  מוטיב  נז(:  יג,  )מתי  ביתו"  ובתוך  מולדתו  בארץ  זולתי  כבוד  בבלי 

והחוץ־מקראית הקדומה, ותפקידו בעיצוב סיפור הבשורות',  ידי בני עמו בסיפורת המקראית 

עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012. חובה נעימה היא לי להודות לפרופסור 

והערותיהם המאירות במהלך כתיבת  רוזר על הדרכתם המסורה  ולפרופסור סרג'  זקוביץ  יאיר 

העבודה.

אחאב  ידי  על  תחילה  נרדף  אליהו  מלכים:  בספר  למשל  נמצאים  נרדפים  נביאים  על  הסיפורים   1

חיי  על  ישראל מאיים  א(; מלך  מל''ב  יז–יט;  )מל''א  בן אחאב  אחזיה  ידי  על  מכן  ולאחר  ואיזבל 

אלישע )מל''ב ו 31–33(; מיכיהו בן ימלה הוכה בפומבי על ידי נביא החצר צדקיהו בן כנענה ונכלא 

24–28(. מלבדם מוזכר בספר מלכים רצח נביאי ה' באופן כללי:  על ידי מלך ישראל )מל''א כב 

'ויהי בהכרית איזבל את נביאי ה' ... בהרג איזבל את נביאי ה'' )מל''א יח 4, 13(; 'ויאמר ]אליהו[ 

)מל''א  בחרב'  הרגו  ואת־נביאיך   ... ישראל  בני  בריתך  כי־עזבו  צבאות  אלהי  לה'  קנאתי   קנא 

כן מתוארות  גם  14(. בהיסטוריוגרפיה המקראית המאוחרת, דהיינו בספר דברי הימים,   ,10 יט, 

דמויות נביאים או מעין נביאים אשר נרדפים על ידי מלכים: חנני הרואה )דה''ב טז 7–10(; זכריה 

בן יהוידע הכוהן )דה''ב כד 20–22(; נביא עלום שם הנשלח אל המלך אמציה )דה''ב כה 15–16(. 

בסוף הספר, בתיאור המסכם של חטאי העם ומנהיגיו, מצוינת העובדה כי הם היו 'ַמְלִעִבים במלאכי 

האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו' )דה''ב לו 16(. אמנם אין זו רדיפה במלוא מובן המילה, 

אלא העלבת הנביאים וזלזול בדבריהם, אבל מסתבר שבעיני בעל דברי הימים לא היה הבדל רב 

חזקה  טענה  לרדיפתם.  דבר  של  בסופו  הוביל  הנביאים  כלפי  המזלזל  והיחס  התופעות,  שתי  בין 

יותר נטענת בספר נחמיה: 'וימרו וימרדו בך וישלכו את־תורתך אחרי גום ואת־נביאיך הרגו אשר־

העידו בם להשיבם אליך ויעשו נאצות גדולת' )נחמ' ט 26(. טענה זו מזכירה את תלונת אליהו על 

רצח הנביאים, אבל להאשמה בספר נחמיה יש אופי גורף יותר משום שאין היא מתייחסת אל תקופת 

מלך מסוים, אלא מושלכת על כל תולדות ישראל של ימי בית ראשון.
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מקּובץ  הנביא  לרדיפת  בנוגע  המסורות  עיקר  זאת,  עם  הקלסית.2  הנבואה  בספרות 

בספר ירמיהו. חיי ירמיהו, על פי התיאור המקראי, היו מלאי עימותים עם בני עמו, 

אשר רדפו אותו בשל נבואותיו: איימו עליו, עצרו ושפטו אותו, ואף ניסו להרגו. כבר 

את  לו  והבטיח  בו  יילחמו  עמו  בני  כי  לירמיהו  ה'  גילה  לנביא  ירמיהו  הקדשת  בעת 

21, אנשי ענתות, עיר מולדתו, איימו עליו  18–19(. על פי ירמיה יא  תמיכתו )יר' א 

במוות אם ימשיך להינבא. המצב הלך והחמיר עם הגעתו של ירמיהו לירושלים ותחילת 

נבואת  לשמע  אותו  וכלא  ירמיהו  את  הכה  בן־ִאֵּמר  פשחור  הכוהן  שם.  התנבאותו 

הפורענות שלו )שם, כ 1–2(. שיא הרדיפה חל בימי מלכותו של יהויקים, כאשר ירמיהו 

נעצר בעקבות הופעתו בחצר בית המקדש והועמד לדין, והכוהנים והנביאים תבעו את 

מותו )שם, כו(. אמנם הפעם ניצל ירמיהו מן הסכנה, אבל רדיפתו בידי הנהגת בני עמו 

לא חדלה. המלך יהויקים שרף בפומבי את מגילת נבואותיו של ירמיהו וציווה לעצרו, 

והנביא נאלץ להסתתר )שם, לו(. גם בימי מלך יהודה האחרון, צדקיהו, סבל ירמיהו 

מהיחס העוין של בני עמו. בעת מצור הבבלים על ירושלים קרא ירמיהו לתושבי העיר 

בכלל, ולמלך בפרט, להיכנע לפני נבוכדנאצר. הנביא עצמו ניסה להימלט מן העיר, 

אך נתפס בשער והואשם בכוונה להתמסר לאויב. ירמיהו הכחיש זאת בתוקף, אבל שרי 

המלך היכו אותו ושמוהו בכלא )שם, לז(. השרים גם תבעו מן המלך את מות הנביא, 

השליכוהו אל בור מלא טיט, וירמיהו כמעט טבע בו למוות, אך שוב ניצל בזכות אחד 

מאישי החצר )שם, לח(. אם כן, ניכרת בספר ירמיה הנטייה להציג את רדיפת הנביא 

כאחד המאפיינים העיקריים של חייו.

היהודית  הבתר־מקראית,  בספרות  גם  להופיע  ממשיך  הנביא  רדיפת  מוטיב 

והנוצרית הקדומה כאחת. לצד הנביאים המקראיים דוגמת ישעיהו או ירמיהו, אשר 

זוכים בספרות זו לביוגרפיה מחודשת,3 מתוארות בחיבורים שונים דמויות נבואיות או 

מעין נבואיות הנרדפות על ידי בני עמם. עם דמויות אלה נמנים למשל מורה הצדק 

היהודים  מלחמת  'תולדות  יוספוס  פלוויוס  של  מספרו  אחדות  דמויות  היחד,  מעדת 

ברומאים' )עליהן ראו להלן(, או יוחנן המטביל וישוע מספרי הבשורות. מטרת מאמר 

זה היא לבדוק באיזו מידה הפך מוטיב רדיפת הנביא בספרות הבתר־מקראית למוטיב 

מנסה  ובמהלכו  אמציה,  הכוהן  לבין  עמוס  הנביא  בין  העימות  על  מסופר   17–12 ז  בעמ'  למשל   2

 אמציה להשתיק את עמוס ולגרשו משטחי ממלכת ישראל. סיפור זה ממחיש למעשה את הכתוב 

בעמ' ב 12: '... ועל־הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו'.

על ישעיהו ראו בספר 'עליית ישעיהו' ובספר 'חיי הנביאים', על ירמיהו – בקטע מס' 4 מֶאּופולמוס,   3

כאן  אין  הנביאים'.  'חיי  בספר  וכן  אווסביוס,  הכנסייה  אב  של  האוונגלית'  ב'ההכנה  המובא 

המקום לדון בהבחנה בין המסורות היהודיות לנוצריות בחיבורים אלה. לדיון מפורט בנושא ראו 

קופליוביץ', אין נביא בבלי כבוד )לעיל הערת פתיחה(, עמ' 98–106, 136–141.
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סימן  אבות  'מעשה  )בחינת  למקרא  מחוץ  נבואיות  דמויות  לעיצוב  ושימש  טיפולוגי 

לבנים'(. במוקד הדיון עומדת השאלה: איזה תפקיד נועד לירמיהו במהלך ספרותי זה? 

par excellence גרמה  במילים אחרות, האם הצגתו של ירמיהו במקרא כנביא נרדף 

שני  בית  מתקופת  היהודית  בספרות  הנרדפים  הנביאים  של  לאב־טיפוס  להפיכתו 

ובימים שלאחר החורבן, וקורות חייו החלו לשמש כעין דפוס שעל פיו נוצקו ועוצבו 

סיפורים על רדיפת נביאים אשר חוברו באותה תקופה?

כדי להשיב על שאלה זו עלינו לעיין בטקסטים חוץ־מקראיים המתארים את רדיפת 

הנביאים, ולבדוק אם מתגלה זיקה ביניהם לבין הסיפורים על רדיפת ירמיהו. הזיקה 

פירושה מוטיבים משותפים, דמיון בקווי העלילה, במבנה הסיפור, בתיאור הדמויות 

הפועלות ולפעמים אף במטבעות הלשון. אם זיקה טקסטואלית כזאת אכן מצויה )ולו 

רק בחלק מן הנקודות שמנינו(, ניתן להעלות על הדעת כי לסיפורים על רדיפת ירמיהו 

היה חלק בעיצוב דמויות נבואיות המופיעות בספרות הנדונה. אבל עלינו לחפש לא רק 

אחר המשותף לסיפורים, אלא גם אחר השונה והמבדיל ביניהם. בירור זה יסייע להשיב 

על שאלה נוספת: מה מדמותו של ירמיהו 'אומץ' על ידי המחבר החדש, ומה הוא דחה 

או שינה, ומדוע? מה עומד מאחורי רצון המחבר לעצב את סיפורו על פי דפוסי העבר, 

אך בה בעת גם 'לעדכן' את הדפוסים הללו?

בתור מקרה מבחן ישמש לנו במסגרת מאמר זה החיבור 'תולדות מלחמת היהודים 

ברומאים' )להלן: מלחמת היהודים( מאת פלוויוס יוספוס. יוספוס היה נציגה המובהק 

התרבות  לבין  המקרא  שבין  בצומת  אפוא  ועמד  ההלניסטית  היהודית  הספרות  של 

היוונית־רומית. מלחמת היהודים הוא חיבורו הראשון של יוספוס, והוא נכתב בסמיכות 

מוזכר  ירמיהו  לסה"נ(.   79–75 בשנים  התפרסם  )הספר  הגדול  המרד  לדיכוי  יחסית 

ירושלים.4  תושבי  אל  יוספוס  של  הראשון  בנאומו  אחת:  פעם  רק  היהודים  במלחמת 

אירועי  את  לתעד  הבא  היסטורי  חיבור  בין  מה  השאלה:  את  מעלה  זה  אזכור  ברם 

הנביא  לדמות  יוספוס  נזקק  מדוע  ירמיהו?  לבין  המחבר  בימי  שהתחוללה  המלחמה 

המקראי בתארו את אירועי המאה הראשונה? הרי אין דינו של ספר מלחמת היהודים 

93/94(, אשר  כדין החיבור המאוחר של יוספוס 'קדמוניות היהודים' )התפרסם בשנת 

בחלקו הגדול עוסק בשכתוב המקרא, ובין השאר מתייחס גם אל ירמיהו. אבל דווקא 

משום כך לא נתמקד בחיבור אחרון זה, שכן נושא מחקרנו אינו שכתוב סיפורי המקרא 

אותם  מעניינים  אותנו  לכן  הנביא.  של  הטיפולוגי  תפקידו  אלא  ירמיהו,  אודות  על 

מן  הדמויות  את  בדפוסו  מעצבים  אלא  ירמיהו,  על  מספרים  שאינם  טקסטים 

ג–ד   ,9  ,5 ברומאים  היהודים  מלחמת  תולדות  יוספוס,  פלוויוס  ]טיטוס[  מתתיהו  בן  יוסף   4 

)5, 362–419(, ל' אולמן )מתרגמת(, ירושלים תש''ע )להלן: מלחמת היהודים(, עמ' 484–491.
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של  מסוימים  לפרטים  נתייחס  במהלך המאמר  זאת,  עם  ההיסטוריה הבתר־מקראית. 

תיאור ירמיהו בקדמוניות היהודים ונשתמש בהם בתור עדות תומכת, שכן מסתבר כי 

אחדים מחידושי יוספוס בתיאור זה נובעים דווקא מראייתו הטיפולוגית של המחבר את 

הנביא המקראי.

היהודים, שבתיאור קורותיהן  נתבונן בשתי דמויות המופיעות במלחמת  ראשית, 

ניתן לגלות את חותמן של עלילות ירמיהו: ישוע בן חנניה, שארבע שנים לפני פרוץ 

בעת  הקנאים  בידי  נרצח  אשר  באריס,  בן  וזכריה  ירושלים,5  חורבן  על  ניבא  המרד 
המצור על ירושלים, על אף זיכויו במשפט השבעים.6

? ו ה י מ ר י ן  י ב ל ה  י נ נ ח ן  ב ע  ו ש י ן  י ב ה  מ  . א

לאחר תיאור חורבן בית המקדש,7 חוזר יוספוס אל האירועים שקדמו לחורבן ומונה את 
האותות שבישרו את בואו. את רשימתו חותם יוספוס בסיפור ישוע בן חנניה:8

והיא  בעיר  גמור  שלום  ששרר  בעת  המלחמה,  תחילת  לפני  שנים  ארבע   ...

נהנתה משפע ורוב טוב. אל החג בו נוהגים כל היהודים לבנות סוכות לכבוד 

לפתע  החל  המקדש  לפני  ובעמדו  פשוט,  כפרי  חנניה,  בן  ישוע  בא  האלוהים 

קורא בקול גדול: 'קול ממזרח, קול ממערב, קול מארבע הרוחות; קול "אבוי 

כולו!"'.  לעם  "אבוי  קול  ולכלות",  לחתנים  "אבוי  קול  ולמקדש",  לירושלים 

יומם ולילה סבב בסימטאות העיר וקרא קריאות אלה. נזעמים לשמע הקריאות 

מבשרות־הרע אסרו אחדים מנכבדי העם את האיש והרבו לייסרו במלקות. אך 

שם, 6, 5, ג )6, 300–309(, עמ' 543–544.  5

שם, 4, 5, ד )4, 334–344(, עמ' 400–401.  6

שם, 6, 4, ד–ח )6, 244–270(, עמ' 537–540.  7

סוגיית הדמיון בין ישוע בן חנניה לבין ירמיהו זכתה להתייחסות מסוימת במחקר. ראו י' קלוזנר,   8

היסטוריה של הבית השני, ה: המרד היהודי הגדול וחורבן הבית השני, ירושלים 1968, עמ' 269; 

 M. A. Wes, ‘Mourning becomes Jerusalem: Josephus, Jesus the Son of Ananias, and
 the Book of Baruch (I Baruch)’, in J. N. Bremmer and F. García Martínez (eds.), Sacred
 History and Sacred Texts in Early Judaism: A Symposium in Honour of A. S. van der
 Woude (CBET 5), Kampen 1992, pp. 131-137; R. Gray, Prophetic Figures in Late
 Second Temple Jewish Palestine: The Evidence from Josephus, New York-Oxford
pp. 29-30, 158-163 ,1993. הדיון שלהלן מתבסס על מסקנות החוקרים הללו ומוסיף על דבריהם. 
כמו כן, גרינברג הצביע על מקבילה אפשרית בין ישוע ליחזקאל, אם כי לדברי גרינברג עצמו 

מקבילה זו יכולה להיות מקרית ואינה מעידה בהכרח על כוונתו של יוספוס להשוות בין גיבורו לבין 

M. Greenberg, ‘On Ezekiel’s Dumbness’, JBL 77 (1958), pp. 101-105 יחזקאל. ראו
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]כל אחד מן[ המלקים אותו,  ]פנה[ בנפרד אל  ולא  הוא לא אמר דבר להגנתו 

אלא התמיד בקריאותיו כמקודם. ראשי העיר סברו, ובצדק, כי כוח עליון מניע 

בשוטים  בשרו  את  שם  דשו  כאשר  הרומי.  הנציב  אל  אותו  והביאו  האיש  את 

ולא הזיל דמעה, אלא ענה כנגד  עד ]שנחשפו[ עצמותיו לא התחנן על נפשו 

'אבוי לך, ירושלים!' כאשר שאל אלבינוס,  כל מכה בקול נוגה ככל האפשר: 

אשר היה הנציב, מי האיש ומנין בא ]ועל מה[ ולמה הוא משמיע קריאות אלה, 

אשר  עד  העיר,  על  קינה  אותה  על  ושוב  שוב  מחזור  חדל  ולא  דבר  ענהו  לא 

פסק אלבינוס כי נטרפה דעתו של האיש ושילחו מעליו. במשך ]כל[ העת עד 

]פרוץ ה[ מלחמה לא פנה ישוע אל איש מבני העיר ולא נראה משוחח עם איש 

מהם, אלא יום־יום, כמשנן תפילה, חזר וקונן: 'אבוי לך, לירושלים!' הוא לא 

קילל איש מן המלקים אותו יום־יום ולא בירך את הנותנים לו לאכול, ורק מענה 

אחד היה בפיו לכולם – בשורתו הקודרת. הוא צעק יותר מכול בימי מועד, ואם 

כי השמיע קריאות אלה ]במשך[ שבע שנים וחמישה חודשים, לא נחלש קולו 

ולא תש כוחו ]מלהשמיען[ עד אשר ראה במצור את התקיימותה של בשורתו 

]הקודרת[ , ו ]אז[ חדל; שכן כאשר סבב ]בעיר[ וקרא מן החומה בקול קורע לב: 

'ושוב אבוי לעיר ולעם ולמקדש!', ואף הוסיף, כאמירה אחרונה: 'ואבוי גם לי!', 

פגעה בו אבן שנורתה מן הבליסטרה והרגה אותו בו במקום; הוא נפח את נשמתו 
בעודו קורא את הבשורות ]הקודרות[ האלה.9

הוא מתואר כמי שמונע   10,)o( profh/thj( 'נביא'  אינו מכונה  חנניה  בן  אף שישוע 

מלחמת היהודים, 6, 5, ג )6, 300–309(, עמ' 543–544.  9

אנשים  ושם  פה  מזכיר  יוספוס  )אמנם  'נביא'  בתואר  דורו  מבני  מי  מלכנות  נמנע  יוספוס  לרוב   10

הטוענים שלא בצדק, כי הם נביאים, אך אלה אינם אלא נביאי שקר – yeudoprofh/tai(. עובדה 

זו עשויה כביכול להעיד על אמונתו של יוספוס שהנבואה פסקה בימי בית שני. ברם ההימנעות 

הקדומה,  המציאות  בין  ההבחנה  על  רק  מעידה  והיא  בלבד,  חלקית  ראיה  היא  במונח  מהשימוש 

שבה התקיימה הנבואה המקראית, לבין המציאות החדשה, אשר חוללה שינויים בדפוסי ההתגלות. 

מתברר כי על דפי יצירותיו של יוספוס מופיעים פה ושם נביאים 'סמויים', כך שאין הוא בהכרח 

מתכוון להפסקת נבואה מכל סוג שהוא. ישוע בן חנניה הוא נביא כזה. לדיון מפורט בסוגיית הנבואה 

 J. Blenkinsopp, ‘Prophecy and Priesthood in Josephus’, JJS 25 (1974), אצל יוספוס ראו 

 pp. 239-262; M. de Jonge, ‘Josephus und die Zukunftserwartungen seines Volkes’,
 in O. Betz et al. (eds.), Josephus-Studien: Untersuchungen zu Josephus, dem antiken
 Judentum und dem Neuen Testament: Otto Michel zum 70. Geburtstag gewidmet,
 Göttingen 1974, pp. 205-219; L. H. Feldman, ‘Prophets and Prophecy in Josephus’,

JTS 41 (1990), pp. 386-422; גריי )לעיל הערה 8(, עמ' 7–34.
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הפורענות  ובשורת   11,)daimoniw/teron to\ ki/nhma( עליון  כוח  ידי  על  לדבר 

של  בנאומו  הסיפור.  בסוף  מתגשמת  אשר  כנבואה  למעשה  מצטיירת  משמיע  שהוא 

 te/ssarej( הרוחות'  'ארבע  של  הדימוי  אחדים.  מקראיים  טקסטים  מהדהדים  ישוע 

הנבואה  בספרות  אחדות  פעמים  מופיע  תבל,  קצות  כל  לציון  המשמש   12,)a)/nemoi

4(.13 אזכור החתן והכלה  יא   ,8 ח   ,2 ז  10; השוו גם דנ'  ב  זכ'   ;9 לז  יח'   ;36 )יר' מט 

סמוך למילה 'קול' )fwnh\ e)pi\ numfi/ouj kai\ nu/mfaj(14 מגלה זיקה לנבואות 

הפורענות של ירמיהו, שבהן חוזר הצירוף 'קול חתן וקול כלה' )יר' ז 34, טז 9, כה 10, 

ניכרת  fwnh\n numfi/ou kai\ fwnh\n nu/mfhj(.15 במיוחד  בתרגום השבעים: 

ההקבלה בין תיאורו של יוספוס לבין הנבואה שבירמיה ז, שכן כמוהו כירמיהו, ישוע 

פונה אל בני עמו בעמדו בשערי בית המקדש, לשם הגיע מאחד הכפרים ביהודה )בל 

ירמיהו  בין  הדמיון  ענתות(.  תושב  אלא  במקור,  ירושלמי  אינו  ירמיהו  גם  כי  נשכח 

ירמיהו שבקדמוניות  יבלוט ביתר שאת אם נתבונן בשכתוב קורות  בן חנניה  לישוע 

היהודים. בין היתר, אומר שם יוספוס שירמיהו הזהיר את בני עמו מפני הפורענות מדי 

יום ביומו16 )פרט אשר חסר במקרא(, וטענה זאת עולה בקנה אחד עם הידיעה שישוע 

בן חנניה 'יומם ולילה סבב בסימטאות העיר וקרא ...' )ראו לעיל(. כמו כן, באותו פרק 

 t$= po/lei( של קדמוניות היהודים מסופר שירמיהו ניבא על גורל העיר, המקדש והעם

kai\ t%= na%= kai\ toi=j o)/xloij(,17 ושלושת נושאי נבואתו כמעט זהים לנמעני 

 ai)ai\\... t$= po/lei kai\ t%= la%= kai\ קריאת ה'אבוי' של ישוע בן חנניה )השוו 

מלחמת היהודים 6, 5, ג )6, 303(, עמ' 544.  11

ביחסת  הבסיסית  בצורתו  מובא  לעיל  הביטוי  הקוראים,  לב  301(, שם. לשימת   ,6( ג   ,5  ,6 שם,   12

הנומינטיב, ואולם אצל יוספוס הוא מופיע ביחסת הגנטיב.

היוונית  המקבילה  ידי  על  רוחות'  'ארבע  הביטוי  מיוצג  האלה  הכתובים  ְלרוב  השבעים  בתרגום   13

 .e)k tw=n tessa/rwn pneuma/twn :הנזכרת לעיל. רק ביח' לז 9 משתמש המתרגם בביטוי החלופי 

 A. Rahlfs (ed.), Septuaginta: id est Vetus ראלפס:  ממהד'  הן  השבעים  מתרגום  המובאות 

Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart 1935
מלחמת היהודים 6, 5, ג )6, 306(, עמ' 544.  14

אם כי בנבואות ירמיהו מדובר בהשבתת קול חתן וכלה מהארץ, ואילו הקול שבדברי ישוע הוא   15

 קול המבשר את הפורענות הקרבה. ייתכן שהכוונה לקול ה' )השוו יש' כט 6, ל 30–31; יר' כה 30; 

עמ' א 2; תה' כט 3–5, 7–9(.

89(, א' שליט )מתרגם(, ב,   ,10( ו, ב   ,10 יוספוס(, קדמוניות היהודים  יוסף בן מתתיהו )פלביוס   16

ירושלים–תל־אביב תשל''ח )להלן: קדמוניות היהודים(, עמ' 351.

שם, 10, ו, ב )10, 93(, עמ' 351–352. מדובר באותן נבואות שעל פי יוספוס, כתב ירמיהו על ספר.   17

יוספוס מזכיר אותן בשכתבו את סיפור שרפת המגילה שביר' לו. אולם המקרא מגדיר אחרת את 

זו: 'כל־הדברים אשר דברתי אליך על־ישראל ועל־יהודה ועל־ תוכן הנבואות שנכללו במגילה 

כל־הגוים' )יר' לו 2(.
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 to\n ... e)pi\ t$= po/lei qrh=non( 18 גם ההדגשה כי ישוע קונן על העיר.)t%= na%=

ei)/rwn; ʽai)ai\ I(erosolu/moijʼ e)qrh/nei (19 תורמת את חלקה ליצירת הזיקה בינו 
לבין ירמיהו. שכן כבר מימי תרגום השבעים יוחסה לנביא זה מגילת איכה, הכוללת 

קינות על חורבן ירושלים )מכאן כינויה 'קינות' הרווח בספרות חז''ל(, כמשתמע מדברי 

 ʽ… e)ka/qisen Ieremiaj klai/wn kai\ :ההקדמה שצורפו למגילה בנוסח היווני 

qrh/nhsen to\n qrh=non tou=ton e)pi\ Ierousalhm ...ʼ(e )'... ישב ירמיהו בוכה 
וקונן את הקינה הזאת על ירושלים ...'(. קרוב לוודאי כי יוספוס הכיר היטב מסורת 

זו,20 ולכן ישוע בן חנניה המקונן על ירושלים מצטייר ממש כירמיהו השני )אף כי קונן 
לפני חורבנה ולא אחריה, שהרי ישוע בן חנניה נהרג בעת המצור, טרם החורבן(.21

אבל הדמיון בין ירמיהו לישוע בן חנניה אינו מסתיים כאן. הרי ישוע נרדף על ידי 

תושבי ירושלים בשל בשורתו הקודרת. תיאור מעצרו והכאתו בידי נכבדי העם מעלה 

1–6(. מצד  12–16, לח  לז   ,10–7 כו   ,2–1 )כ  ירמיהו  בזיכרון את סיפורי מעצרו של 

אחד, ישוע ניבא ונעצר שנים אחדות לפני פרוץ המלחמה, וכן מעצר ירמיהו המתואר 

בירמיה כו אירע בראשית מלכות יהויקים, כלומר שנים רבות לפני חורבן העיר. מצד 

ידי פשחור הכוהן  ירמיהו בעת מעצרו: פעם על  בן חנניה, הוכה  שני, כמוהו כישוע 

)שם, כ 2(, ופעם נוספת על ידי השרים )שם, לז 15(. אף התנהגותו של הנציב הרומי, 

ששחרר בסופו של דבר את ישוע, מוצאת לה מקבילה מסוימת בסיפור קורות ירמיהו, 

שכן ירמיהו שוחרר מן המעצר על ידי נבוזראדן, כלומר גם כן על ידי המושל / המצביא 

הרוחש  לנבוזראדן,  בניגוד  שכן  המקרים,  בשני  שונה  השחרור  סיבת  אמנם  הנוכרי. 

ישוע  את  אלבינוס  משחרר  הנביא,  של  לבו  משאלת  אחר  וממלא  לירמיהו  רב  כבוד 

לאחר שהאיכר המתנבא הוכה קשות בלשכת הנציב,22 והלה הגיע למסקנה שהעצור 

מלחמת היהודים 6, 5, ג )6, 309(, עמ' 544. דומה כי ההבדל במונח המציין את העם בשני המקומות   18

כוונתו   o)/xloj ואילו  יותר,  כללי  כינוי  הוא   lao/j( בעיקרו  סגנוני  הנו   )o)/xloj לעומת   lao/j(

בעצם להמון העם(, ואין לחפש כאן אחר טעם מיוחד לשינוי הלשון.

שם, 6, 5, ג )6, 305, 306(, שם.  19

ראו  המקראית.  האסופה  בתוך  ספרים  ושניים  עשרים  יוספוס  מונה  אפיון'  'נגד  בחיבורו  כידוע,   20

יוספוס פלאוויוס )יוסף בן־מתתיהו(, נגד אפיון 1, ח )1, 38(, א' כשר )מתרגם(, א, ירושלים תשנ''ז 

)להלן: נגד אפיון(, עמ' כ. ההנחה המקובלת במחקר היא שבעיני יוספוס מגילת איכה היא מעין 

לספר  במניין  מצטרפת  רות  שמגילת  כשם  אחת,  כיחידה  עמו  יחד  ונמנית  ירמיהו  לספר  נספח 

שופטים. ראו שם, עמ' 69.

על חשיבות מוטיב הקינה על ירושלים בשביל יוספוס ראו עוד להלן.  21

לדעת וס )אבלות ירושלים ]לעיל הערה 8[ , עמ' 134( בתיאור הענשת ישוע )'... דשו שם את בשרו   22

בשוטים עד ]שנחשפו[ עצמותיו ...' )מלחמת היהודים 6, 5, ג ]6, 304[ , עמ' 544(, או מילולית: 

4: 'בלה בשרי ועורי שבר  ג  'הוא הוכה בשוטים עד עצמותיו'( מהדהדים דברי המשורר באיכה 

עצמותי', וכן היעדר ההתנגדות למכות מצד ישוע עולה בקנה אחד עם קבלת הייסורים על ידי 
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אודות  על  המקרא  לסיפורי  זר  אינו  הזה  הפרט  גם  אבל   .)mani/an( שיגעון  אחוז 

ומתנבא'  'איש משגע  ירמיהו עם  26 מזהה שמעיהו הנחלמי את  כט  בירמיה  ירמיהו: 

ירמיהו  על  לגלגו  הרשעים  העם  שמנהיגי  מספר  מצדו  יוספוס  אותו.23  לכלוא  וקורא 

)w(j e)cesthko/ta tw=n frenw=n au)to\n(,24 ולאחר מכן  כעל מי שיצא מדעתו 

 w(j ,'תבעו מהמלך צדקיהו להוציאו להורג בשל שיגעונו המסוכן )מילולית: 'כמשוגע

memhno/ta(.25 שני האזכורים האלה של 'שיגעון' ירמיהו חסרים בסיפור המקראי על 

מעצר ירמיהו בידי השרים בימי צדקיהו )יר' לז 3–16, לח 1–6(. ברור אפוא שיוספוס 

שואל את מוטיב שיגעונו של ירמיהו מירמיה כט 26 ומעצים אותו. הופעת מוטיב דומה 

בסיפור על ישוע בן חנניה מעמיקה את הזיקה בין שתי הדמויות.

)בקטע  אלבינוס  כלפי  מיוחדת  אהדה  מגלה  אינו  שיוספוס  פי  על  אף  ועוד,  זאת 

המתאר את תקופת שלטונו מוצג אלבינוס כפושע ורודן26(, ההשוואה בין סיפור מעצרו 

של ירמיהו במקרא לבין סיפור מעצרו של ישוע בן חנניה אצל יוספוס עשויה ללמד 

של  דינה  אם  גם  שכן  הכובש.  השלטון  נציג  מאשר  יותר  אכזריים  ישראל  שמנהיגי 

התנהגות אלבינוס כלפי ישוע אינו כדינה של התנהגות נבוזראדן כלפי ירמיהו, הנציב 

הרומי בכל זאת משחרר את העצור 'המשוגע'. ניתן לשער שהחלטה זו גרמה לאכזבה 

בקרב 'נכבדי העם', אשר מן הסתם קיוו שהנציב יידע להשתיק את המתנבא המפריע 

את שלום התושבים )עוד נראה להלן כי מוטיב הניגוד בין השלטון הרומי לבין הנהגת 

העם בירושלים, המסרבת לשמוע בקול נביאיה ורודפת אותם באכזריות, ימלא תפקיד 
מרכזי בסיפור מעשה יוספוס עצמו במלחמת היהודים(.27

אחד  שקר  נביא  יוספוס  מזכיר  חנניה  בן  ישוע  סיפור  לפני  כי  לציין  יש  לבסוף 

)yeudoprofh/thj tij(, אשר לטענת המחבר היה אשם במותם של ששת אלפים 

'... הודיע ... לאנשי העיר כי אלוהים מצווה עליהם לעלות אל  איש. נביא שקר זה 

הר הבית לקבל ]שם[ את אותות הגאולה',28 וכתוצאה מכך האנשים שנענו לקריאת 

'הגבר' באיכה ג 27–30. אם וס צודק, אזי לפנינו מקבילה נוספת בין ישוע לירמיהו, שלו כאמור 

יוחסה מגילת איכה בימי בית שני.

ʽ… a)nqrw/p% profhteu/onti kai\\... a)nqrw/p% mainome/n%ʼ :בתרגום השבעים  23

קדמוניות היהודים 10, ז, ג )10, 114(, עמ' 353–354.  24

שם, 10, ז, ד )10, 119(, עמ' 354.  25

מלחמת היהודים 2, 14, א )2, 271–276(, עמ' 253–254.  26

לסיפור  מבוטל  לא  דמיון  מגלה  אלבינוס  בפני  חנניה  בן  ישוע  הבאת  שסיפור  לציין  המקום  כאן   27

הבשורות על הבאתו של ישוע בפני פונטיוס פילטוס. עובדה זו מחזקת את טענתנו בדבר אופיו 

הטיפולוגי של המרכיב הנרטיבי הנידון. אולם ההשוואה בין שני הסיפורים חורגת ממסגרת המאמר 

הנוכחי.

מלחמת היהודים 6, 5, ב )6, 285(, עמ' 542.  28
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נביאים רבים  היו  'בעת ההיא  כי  יוספוס מוסיף  ונהרגו.  נלכדו בלהבות האש  הנביא, 

שנשלחו מטעם העריצים והודיעו לעם שיש להמתין, מאחר שאלוהים יבוא לעזרתם – 

הן כדי שיפחת מספר האנשים המבקשים לערוק, הן כדי לעורר תקווה ]להצלה[ אצל 

אלה שהיו כבר מעבר למורא ולזהירות'.29 סמיכותה של ידיעה זו לסיפור ישוע בן חנניה 

לסיפורי  נוספת  מקבילה  אפוא  כאן  ויש  שקר,30  נביאי  אותם  לבין  בינו  ניגוד  יוצרת 

המקרא על ירמיהו, שהרי אף הוא השמיע את נבואות הפורענות שלו על רקע 'מקהלת' 

בשורות הגאולה שהפיצו הנביאים בקרב העם ערב החורבן )כזכור, בתרגום השבעים 

לספר ירמיהו נביאים אלה מכונים גם כן 'נביאי שקר'(.

ניזונים  בן חנניה  ישוע  וקורותיו של  לסיכומו של עניין, מתברר שתיאורי דמותו 

במידה רבה מסיפורי המקרא על אודות רדיפת ירמיהו. אין לדעת אם ישוע בן חנניה 

הנביא  לבין  בינו  הזיקה  את  להבליט  השתדל  היסטורית(  דמות  שהוא  )בהנחה  עצמו 

המקראי, או שמא זיקה זו נוצרה רק בתודעתו של יוספוס )ולאו דווקא במהלך התרחשות 

הדברים, אלא אולי בדיעבד, כאשר יוספוס הרהר במעשה בעת חיבור מלחמת היהודים(, 

והוא נתן לה ביטוי בכתב.31 עם זאת, יוספוס אינו הופך את גיבורו ל'תאומו' של ירמיהו, 

וההבדל ביניהם בולט לא פחות מאשר הדמיון. לא זו בלבד שישוע, כאמור, אינו מכונה 

'נביא', ואין זכר מפורש לשליחותו מפי האל, אלא גם מוצאו ונסיבות מותו אינם עולים 

בקנה אחד עם קורות חייו של ירמיהו. שלא כירמיהו, הבא ממשפחת כוהנים מיוחסת, 

הרומאים  ידי  על  לעברו  שהושלכה  אבן  מפגיעת  נהרג  והוא  פשוט,  איכר  הנו  ישוע 

הצרים על העיר. מתקבל על הדעת שיוספוס מוסר כאן עדות אותנטית על מה שאירע 

ירמיהו  פי דפוסו של  ישוע על  בימי המצור. אולם עצם הרצון לעצב את דמותו של 

מצביע על כך שבעיני יוספוס היה דמיון טיפולוגי בין מצבה של ירושלים ערב חורבן 

ייפלא אפוא כי גם חוזה החורבן,  בית שני לבין מצבה לפני חורבן בית ראשון.32 לא 

.redivivus הנרדף על ידי בני עמו, יתואר כירמיהו

שם, 6, 5, ב )6, 286(, שם.  29

למעשה שני הקטעים אינם צמודים זה לזה כי תיאור אותות החורבן מפריד ביניהם )שם 6, 5, ג ]6,   30

288–299[ , עמ' 542–543(. אולם עדיין מדובר ביחידה סיפורית אחת, הן משום שסיפור ישוע מוצג 

כאות האחרון והחמור מכולם, הן משום שלפני תיאור האותות מדגיש יוספוס כי העם לא האמין 

לאותות בשל פיתויי נביאי השקר. כל הדברים האלה קשורים אפוא ביניהם בקשר הדוק.

לדיון בנושא ראו וס, אבלות ירושלים )לעיל הערה 8(, עמ' 131–137.  31

ראייה טיפולוגית זו מתבטאת בין השאר במסורת, הידועה בעיקר מספרות חז''ל, שבית המקדש   32

הראשון והשני נחרבו באותו יום. אבל כבר יוספוס הכיר את המסורת הזאת ותיעד אותה במלחמת 

היהודים 6, 4, ה, ח )6, 250, 268(, עמ' 538, 540.
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ו ה י מ ר י ן  י ב ל ע  ד י ו ה י ן  ב ה  י ר כ ז ן  י ב  : ס י ר א ב ן  ב ה  י ר כ ז  . ב

יוספוס בין השאר את התעללות הקנאים,  בספר הרביעי של מלחמת היהודים מתאר 

אשר השתלטו על ירושלים, במתנגדי המרד ברומאים. אחד הקרבנות של הקנאים היה 

זכריה בן באריס,33 מחשובי האזרחים. יוספוס מספר עליו סיפור זה:

כאשר מאסו הקנאים בטבח ההמוני הקימו למראית עין בתי דין, וערכו משפטי 

סרק. הם גמרו בדעתם להרוג אחד מאנשי השם הדגולים ביותר, את זכריה בן 

באריס; שנאתו העזה לרשע ואהבתו את החירות עוררו את זעמם, ובהיותו גם 

עשיר קיוו לשים יד על כל רכושו ובד בבד עם כך להיפטר מאדם שהיה בכוחו 

להביא למפלתם. הם זימנו בצו אל בית המקדש שבעים בעלי משרות ציבוריות 

רמות, עטו עליהם איצטלת שופטים ללא שהיתה להם סמכות משפטית – כפי 

שעושים בתאטרון – והאשימו את זכריה כי עמד להסגיר את ענייני ]העיר[ לידי 

הרומאים וכי העביר לאספסיאנוס הודעות בדבר נכונותו לבגוד. לא הוצגה כל 

הוכחה או ראיה להאשמות אלה, אך ]הקנאים[ טענו שהם בטוחים מעל כל ספק 

בנכונותן, ובעיניהם זו ערובה מספקת לאמיתותן. זכריה הבין כי לא נותרה לו 

כל תקווה להציל את חייו הואיל וטמנו לו פח, והוא זומן לבית כלא ולא לבית 

משפט; אך הוא לא הניח לייאוש מהצלת חייו לשלול ממנו את חופש הדיבור. הוא 

קם על רגליו, לעג לאמינות הטענות נגדו, ובקיצור נמרץ הזים את ההאשמות 

]שהוטחו בו[ . אחר כך פנה אל מאשימיו, תקף אותם ומנה את כל פשעיהם, אחד 

אחד על פי סדר, וקונן על התערערות סדרי הממשל. הקנאים שיסעו את דבריו 

בצעקות ואך בקושי התאפקו מלשלוף את חרבותיהם; הם גמרו בלבם להמשיך 

במהתלה זו של דיון משפטי עד תום ועוד רצו לבחון את השופטים ולראות אם 

גם כאשר נשקפת סכנה לחייהם יזכרו לשפוט משפט צדק. השבעים פסקו פה 

אחד לטובת הנאשם ובחרו למות אתו ולא לשאת באחריות למותו. עם זיכויו של 

זכריה פרצו הקנאים בזעקה גדולה; קצפם יצא על כך שהשופטים לא הבינו כי 

הסמכות שניתנה להם יסודה במהתלה. שני קנאים עזי מצח במיוחד התנפלו על 

זכריה בתוך המקדש והרגוהו; ובנופלו חלל לעגו לו ואמרו: 'הנה גם אנו גזרנו 

את דינך – זכית לשחרור בטוח' ואז השליכו את גופתו מן הר הבית אל הגיא 

שמו של אבי זכריה הגיע אלינו בגרסאות שונות. מלבד הגרסה הנ''ל )ui(o\n Ba/reij( ישנן שתיים   33

 Josephus, The ראו .)ui(o\n Bariskai/ou( ובן בריסכיוס )ui(o\n Barou/xou( נוספות: בן ברוך

 Jewish War, III: Books IV-VII (LCL 203), H. St. J. Thackeray (trans.), London-New
York 1928, p. 98
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למטה. אחר כך הכו את השופטים בניצבי חרבותיהם וגירשו אותם בבוז מתחום 

המקדש; הם חסו על חייהם מסיבה אחת: ]על מנת[ שיפוצו בעיר ויבשרו לכל 
יושבי ירושלים כי היו לעבדים.34

יוספוס דרך העריקים, המוזכרים  ייתכן שהידיעה על הירצחו של זכריה הגיעה לידי 

באותה  בירושלים  היה  לא  כבר  עצמו  יוספוס  )הרי  היהודים  במלחמת  מקומות  בכמה 

אמתי,  אירוע  על  מבוסס  זה  סיפור  אם  גם  ברם,  הרומאים(.  במחנה  שהה  אלא  עת, 

כדי להתאימו  המעשה  אודות  על  הדיווח  את  עיבד במגמתיות  להניח שיוספוס  סביר 

למטרותיו הספרותיות, ובעיקר לרצונו להציג את מגני העיר כרשעים חסרי כל רסן. 

על כך מעיד גם שילובו של הסיפור על מות זכריה בתוך רצף הסיפורים המתארים את 

האכזריות המזוויעה של הקנאים כלפי הנהגת העיר ותושבים פשוטים המתנגדים להם 

)פרקים ה–ו(. אין לנו כאן עניין בהתחקות אחר הגרעין ההיסטורי של פרשת זכריה. 

לבין  יוספוס  של  סיפורו  בין  הטיפולוגית  הזיקה  בגילוי  הם  מעיינינו  כל  הוא,  נהפוך 

סיפורי רדיפת הנביאים במקרא. אבל ברור שככל שתבלוט זיקה זו, כך תגדל מידת 

העיבוד שחולל יוספוס במקורו המשוער.

מן הראוי לציין מראש שזכריה בן באריס, בניגוד לישוע בן חנניה, אינו מתואר על 

ידי יוספוס כבעל סגולות נבואיות. הוא אינו חוזה את העתיד, ורק מוכיח את הקנאים 

החריף  וגינוָים  הרשעים,  מול  האיתנה  עמדתו  זאת,  עם  החמורות.  עוולותיהם  על 

זכריה במידה מסוימת לנביאי המקרא, אשר לא חסכו כל מאמץ  שבפיו, מדמים את 

כדי להוקיע את פשעי העם, ולו במחיר עימות קשה עם המוקעים. זאת ועוד, שמו של 

זכריה ועובדת הירצחו בשטח בית המקדש מעלים בזיכרון את סיפור הרצח של זכריה 

בן יהוידע שבדברי הימים ב כד 17–22. במסורות החוץ־מקראיות, היהודיות והנוצריות 

כאחת, זוהה זכריה בן יהוידע עם הנביא זכריה שעל שמו קרוי אחד מספרי הנבואה. כך 

20 מרחיב מאוד את דברי הכתוב 'אם־יהרג במקדש  למשל התרגום הארמי לאיכה ב 

אדני כהן ונביא' וגורס: ')אם חזי למקטל בבית מוקדשא דיי כהנא ונביא( כמה דקטלתון 

ית זכריה בר עדו כהנא רבא ונביא מהימן בבית מוקדשא דיי ביומא דכפוריא על דאוכח 

הגדול  הכוהן  עדו,  בר  זכריה  את  שהרגתם  )=כמו  יי'  קדם  דביש  תעבדון  דלא  יתכון 

ונביא נאמן, בבית המקדש ביום הכיפורים, על שום שהוכיח / הזהיר אתכם שלא תעשו 

רע לפני ה'(.35 בברית החדשה מואשם העם ברציחת זכריה בן ברכיה: 'למען יבא עליכם 

רצחתם  אשר  בן־ברכיה  זכריה  עד־דם  הצדיק  מדם־הבל  בארץ  הנשפך  נקי  כל־דם 

מלחמת היהודים 4, 5, ד )4, 334–344(, עמ' 400–401.  34

השוו גם ספרא בחוקותי, ב, ו, סעיף ג )מהד' וייס, קיב ע''א(; איכה רבה א, תכד; ב, כ )מהד' בובר,   35

עמ' 85–86, 121(.
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 e(/wj tou= ai(/matoj Zaxari/ou ui(ou= Baraxi/ou,( והמזבח'  ההיכל  בין   אותו 

 36.)o(\n e)foneu/sate metazu\ tou= naou= kai\ tou= qusiasthri/ou

באשר לזהותו המדויקת של הנביא זכריה ישנה אי־בהירות מסוימת כבר במקרא 

גופו: יש שהוא מכונה 'זכריה בר עדוא' )עז' ה 1, ו 14; השוו נחמ' יב 16(, ויש שהוא 

מוצג כ'זכריה בן ברכיה בן עדו' )זכ' א 1(. אין לשלול על הסף את האפשרות שעדוא 

עזרא  מספרי  אחרת  או  זו  מסיבה  הושמט  אביו  ושם  הנביא,  של  סבו  היה  אכן  )עדו( 

ונחמיה. אולם מסתבר יותר שבכותרתו של ספר זכריה נתבלבל הנביא מימי בית שני 

המוזכר  יברכיהו,  בן  זכריה  עם  דהיינו  להפליא,  דומה  שם  הנושאת  אחרת  דמות  עם 

כאחד משני העדים לנבואתו של ישעיהו בן אמוץ )יש' ח 2(. ראיה עקיפה לבלבול זה 

)ואולי מדובר לא בטעות אנוש, אלא בניסיון מכוון לזהות בין שני האישים( אנו מוצאים 

מבית  היוצא  החל מצחק למראה שועל  רבי עקיבא  כיצד  חז''ל, שבו מסופר  במדרש 

קודשי הקודשים. בהסבירו את התנהגותו המוזרה לחכמים שנמצאו אתו, הפנה אותם 

ר' עקיבא לכתוב הנזכר בישעיה ח 2 וייחס לזכריה בן יברכיהו את הנבואה שמופיעה 

בזכריה ח 37.4 אמנם מדובר במקור בתר־מקראי, אבל לא מן הנמנע כי 'טעותו' של ר' 
עקיבא נובעת ממסורת עתיקה יותר, ששורשיה כאמור ניכרים כבר במקרא.38

את  במקרא  הנושאות  שונות  דמויות  בין  וגובר  ההולך  ההבחנה  טשטוש  לאור 

)המהווה  זכריה  והנביא  הכוהן  רצח  על  המספרת  המסורת  והתגבשות  'זכריה',  השם 

טיפולוגי  לשם  אט־אט  הופך  שמו  כי  ייפלא  לא  הללו(,  הדמויות  של  תערובת  מעין 

ידי בני עמו על לא עוול בכפו.39 אמנם גיבורו של  המציין את מי שנרדף ונרצח על 

פרשיות,  לסמיכות  חשיבות  יש  הפעם  גם  כי  ייתכן  אבל  ככוהן,  מתואר  אינו  יוספוס 

של  הירצחם  על  הידיעה  הבאת  לאחר  מופיע  באריס  בן  זכריה  רצח  על  הסיפור  שכן 

בן באריס כוהן של  זכריה  היה  הווי אומר, גם אם בחייו לא  וישוע.40  הכוהנים חנניה 

ממש, הרי שהשותפות בגורל הטרגי צירפה אותו במותו אל שורת הכוהנים הנרצחים. 

מתי כג 35 )הברית החדשה בשני תרגומים, פ' דליטש וי' זלקינסון ]מתרגמים[ , ירושלים תשס''ג,   36

עמ' 36(.

ראו למשל בבלי, מכות כד ע''ב.  37

 S. H. Blank, ‘The Death of Zechariah in Rabbinic Literature’, לדיון מפורט בנושא ראו   38

HUCA 12-13 (1937-39), pp. 327-346
לצד סיפורו של יוספוס יש להזכיר סיפור נוצרי על הירצחו של הכוהן זכריה, אבי יוחנן המטביל,   39

בסמוך למזבח בפקודת המלך הורדוס. סיפור זה מופיע בחיבור האפוקריפי בשם 'הפרוטו־אוונגליון 

 ʽThe Protevangelium of Jamesʼ, W.ראו השנייה(.  המאה  הוא  המשוער  )זמנו  כג  יעקב'  של 

 Schneemelcher (ed.), New Testament Apocrypha, I: Gospels and Related Writings, R.
McL. Wilson (Eng. trans. ed.), rev. ed., Cambridge 1991, p. 436

מלחמת היהודים 4, 5, ב )4, 325–414(, עמ' 398–399.  40
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ייתכן שחילופי הגרסאות בשם אביו של זכריה גם כן קשורים לעניין  זאת ואף זאת, 

הנדון, והגרסה 'ברוך' )שיש בה דמיון ניכר לשם 'ברכיה'( היא הגרסה המשנית, אשר 

נוצרה כתוצאה מהרצון )אם לא של יוספוס עצמו, אזי של המעתיקים המאוחרים( לקרב 

את הדמות מימי המרד הגדול אל זכריה המקראי.41 ובכן, מתקבל על הדעת כי סיפור 

זכריה,  והנביא  הכוהן  רצח  על  המסורת  בהשפעת  עוצב  באריס  בן  בזכריה  המעשה 

שהלכה ונפוצה בתקופת בית שני ולאחר חורבנו.

סיפורו  בעיצוב  חלק  היה  ירמיהו  רדיפת  לסיפורי  גם  כי  לנו  נראה  זאת,  עם  יחד 

מן  נעדר  אשר  המשפט,  מוטיב  כול,  ראשית  באריס.  בן  זכריה  רצח  על  יוספוס  של 

המסורת המספרת על רצח הכוהן והנביא זכריה אך מופיע בסיפור על זכריה בן באריס, 

עומד בזיקה למשפט ירמיהו שבירמיה כו. יש כאן כמה נקודות דמיון בולטות: בשני 

הסיפורים מתנהל המשפט בשטח בית המקדש; בשניהם נואם הנאשם במהלך המשפט 

ומטיח ברודפיו דברים קשים; ובשניהם נוטים השופטים )בסיפור על ירמיהו אלה הם 

השרים, ובשלב מאוחר יותר זקני הארץ, ואילו בסיפורו של יוספוס פועל משפט שבעים 

האזרחים, מעין הסנהדרין הגדולה של חז''ל, שמנתה שבעים ואחד חברים( לזכות את 

הנאשם על אפם וחמתם של תובעי מותו, אך הרודפים הבלתי נלאים שולחים בו יד גם 

לאחר הזיכוי.

המתגלים  ההבדלים  מן  להתעלם  אין  האלה  המשפטים  שני  בין  הדמיון  אף  על 

ביניהם. יוספוס מתאר את משפט זכריה כמשפט מבוים מראש, אשר יזמו הקנאים כדי 

להוציא להורג את שנוא נפשם. התנהגותם האמיצה של השופטים, המסרבים 'לרקוד 

לפי חלילם' של מארגני משפט המבוים הזה, וביזוָים של השופטים לאחר רצח זכריה 

מבליטים את המצב החמור ששרר בירושלים תחת שלטון הקנאים. משפטו של ירמיהו, 

לעומת זאת, מתנהל כשורה, ואיש אינו מערער על סמכות השופטים ואינו מהתל בהם 

)לפחות בגלוי(, אף על פי שבסופו של דבר העם לא השתכנע מדברי הסנגוריה וניסה 

להמית את הנביא. גם בנקודה זו ניכר השוני בין גורלם של שני האישים: ירמיהו ניצל 

ממוות הודות להתערבותו של אחיקם בן שפן, מאוהדי הנביא, ואילו זכריה בן באריס 

נרצח בתוך המקדש, וגופתו הושלכה משם על ידי רוצחיו תוך השמעת דברי הלעג. 

משרתים  הסיפורים,  בין  המקבילות  רקע  על  במיוחד  בולטים  אשר  האלה,  ההבדלים 

לדעתנו את מגמתו של יוספוס להציג את בני דורו – מנהיגי המרד – כרשעים מוחלטים, 

שרשעותם עולה בהרבה על רשעות רודפי הנביא ירמיהו.

זכריה  מואשם   ,)13 לז  יר'  נפל',  אתה  )'אל־הכשדים  כירמיהו  כמוהו  ועוד,  זאת 

להשתלט  כיצד  לרומאים  לגלות  מוכן  המאשימים,  לדברי  הוא,  בבגידה:  באריס  בן 

ראו לעיל הערה 33.  41
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 w(j e)ndidoi/h ta\( לבגוד  נכונותו  בדבר  לאספסיאנוס  הודעות  ושולח  העיר  על 

 pra/gmata R(wmai/oij kai\ peri\ prodosi/aj diape/myaito pro\j 

Ou)espasiano/n(.42 כזכור, ירמיהו מכחיש את ההאשמה בבגידה בתוקף: 'שקר אינני 

ֹנפל על־הכשדים' )שם, לז 14(. באשר לזכריה בן באריס, מדגיש יוספוס שלא הייתה 

לרודפי זכריה 'כל הוכחה או ראיה להאשמות אלה'. קרי, מן הסתם מדובר בהאשמות 

בן  זכריה  על  המסופר  את  לבאר  בידינו  לסייע  עשויה  פרשיות  סמיכות  ושוב  שווא. 

באריס. לפני סיפור משפטו של זכריה מתאר יוספוס התנצחות בין מפלגת המתונים, 

שבראשה עומדים הכוהנים חנן וישוע, לבין הקנאים והאדומים החשים לעזרתם.43 חנן 

וישוע נושאים נאומים ארוכים, שבהם מצד אחד מנסים הנואמים להפריך את האשמות 

ומאשימים  הקנאים  את  תוקפים  בעצמם  הם  שני  ומצד  כלפיהם,  המכוונות  הקנאים 

אותם ברודנות חסרת תקדים.44 מתברר שההאשמה העיקרית המושמעת בפי הקנאים 

היא שהמתונים מוכנים לשתף פעולה עם האויב ולהסגיר את העיר )ואכן, האשמה זו 

חוזרת ונשנית בנאומי תגובה של ראשי הקנאים והאדומים ובהתכתבותם45(.

למעשה מודים המתונים עצמם כי הם אינם ששים לצאת למלחמה עם הרומאים. כך, 

ישוע אומר בנאומו: 'אשר לי, השלום עדיף בעיני ממוות; אך לאחר שיצאתי למלחמה 

והשתתפתי בקרב, מוטב מוות המביא עמו כבוד מחיים בשבי'.46 דברים אפולוגטיים 

אלה חושפים את אי־שביעות הרצון הסמויה של הנואם מפרוץ המרד )ומאחורי דבריו 

שבח  דברי  יוספוס  שם  חנן  בפי  ואילו  המחבר(.  של  עמדתו  לוודאי  קרוב  מסתתרת 

גלויים כלפי הרומאים:

מאחר שהזכרתי את הרומאים, לא אסתיר מכם את המחשבות שעלו בדעתי בעת 

יהא  לא   – יתקיימו  לא  ודברי  ייתן  ומי   – בידיהם  ניפול  אם  גם  אליכם:  דברי 

סבלנו רב מזה שהמיטו עלינו אנשים אלה. כיצד נמנע עינינו מדמעה בראותנו 

בתחום בית המקדש מצד אחד את המנחות שהקדישו הרומאים, ומצד שני את 

השלל שלקחו בני עמנו כאשר רצחו את בני הטובים של עיר בירתנו – אנשים 

עברו  לא  מעולם  הרומאים  ניצחו?  לו  מהריגתם  נמנעים  היו  ]הרומאים[  שאף 

את גבול ]העזרה[ המותרת לנוכרים, לא פגעו במנהגינו המקודשים והביטו אך 

מרחוק וביראת קודש אל חצרות המקדש.47 ואילו אנשים שנולדו בארץ הזאת, 

מלחמת היהודים 4, 5, ד )4, 336(, עמ' 400.  42

שם, 4, 3–4 )4, 121–304(, עמ' 380–397.  43

שם, 4, 3, י )4, 163–192(, עמ' 384–387.  44

שם, 4, 3, יד )4, 216–223(; 4, 4, א, ד )4, 228–229, 272–282(, עמ' 389, 390, 394–395.  45

שם, 4, 4, ג )4, 250(, עמ' 392.  46

כך! חנן אומר זאת, אף על פי שהוא )ויוספוס המייחס לו דברים אלה( בוודאי יודע שפומפיוס נכנס   47
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חונכו על פי מנהגינו וקוראים לעצמם יהודים, משוטטים בחצרות הפנימיות של 

המקדש וידיהם חמות עדיין מדם בני עמם ש ]אותם[ רצחו! לאחר כל ]הדברים 

ה[ אלה, מי יירא ]עוד[ ממלחמה מבחוץ ומאויבים מתונים בהרבה מבני עמנו? 

ואכן, אם שומה על המלים לתאר את המעשים בהתאם למצב לאשורו, ייתכן כי 

נמצא במהרה שהרומאים מבטיחים את קיום חוקינו, ואילו אויביהם ]של חוקים 
אלה[ הם אנשינו מבית.48

להחמיא  המתאמץ  עצמו,  יוספוס  של  רוחו  הלך  את  משקפים  חנן  שדברי  ספק  אין 

לרומאים שבחסדיהם הוא תלוי. אבל הקטע הזה מנאומו של חנן גם מראה בבירור כי 

באריס  בן  זכריה  או  ישוע  חנן,  כמו  המתונים  כלפי  הוטחו  אשר  בבגידה,  ההאשמות 

)כפי שיוספוס מתאר אותם(, נבעו מאהדתם הגלויה של האנשים האלה כלפי הרומאים. 

מתנגדי המלחמה הדגישו חזור והדגש שהמלחמה ברומאים חסרה כל היגיון ותועלת, 

חפים  מרצח  ונמנעים  מקדשו  על  חסים  האל,  רצון  אחר  ממלאים  שהרומאים  מכיוון 

מפשע, ואילו מציתי המרד – הקנאים – אינם אלא חבורת רוצחים המטמאים את בית 

המקדש בשפיכות דם הצדיקים.49 משתמע מכאן שהאל לא יגן על מקדשו, שהתמלא 

המרד  ראשי  בעיני  המצטיירת  זו,  עמדה  הכובשים.  לידי  אותו  וימסור  תועבות, 

גיסא תקף  ירמיהו, אשר מחד  הנביא  מזכירה את עמדתו של  ובוגדנית,  כתבוסתנית 

)ראו למשל  והאשים אותם בחטאים רבים, לרבות מעשי רצח  בני עמו  בחריפות את 

 ,)27 6, כב  יא   ,9 ט  יח'   ;21  ,16–15 א  יש'  6–10; השוו  ז  ב'נאום המקדש' שבירמיה 

11(, ומאידך גיסא קרא לתושבי  שבעטיים נהפך בית המקדש ל'מערת ָּפִרִצים' )יר' ז 

ירושלים להיכנע למלך בבל, הבא לכבוש את העיר בשליחות האל.50 מסתבר אפוא 

כי יוספוס יצק את דמויות המתונים בדפוסו של ירמיהו, ובדרך זו ניסה לזכות אותם 

מאשמת הבגידה, שכן דינו של המרד נגד הרומאים הוא כדינו של המרד נגד הבבלים, 

וקולם של המתונים המפקפקים בהצדקת המרד בימי בית שני הוא כקולו של הנביא 

ירמיהו המבשר את תבוסת המרד בימי בית ראשון. אבל אין נביא בעירו, ולכן ירמיהו 

בזמנו לקודש הקודשים כשכבש את ירושלים. ראו שם, 1, 7, ו )1, 152–154(, עמ' 114–115.

שם, 4, 3, י )4 180–184(, עמ' 386.  48

מלא  האלוהים  בית  את  עיני  תראינה  בטרם  למות  לי  היה  'מוטב  חנן:  של  נאומו  לתחילת  השוו   49

תועבות כאלה, ובטרם אראה את המקומות הקדושים – אשר אסור לדרוך בהם – מלאים מרצחים 

נתעבים הרומסים אותם ברגלים טמאות' )שם, 4, 3, י ]4, 163[ , עמ' 384(.

אמנם בסיפורי המקרא על ירמיהו ובנבואות המיוחסות לו אין דברי שבח כה גלויים כלפי הבבלים,   50

עמו  מבני  לו  שנשקפה  מהסכנה  אותו  והצילו  לירמיהו  דאגו  הבבלים  דווקא  כי  העובדה  אבל 

האזרחים  טובי  מהריגת  נמנעים  היו  לקנאים,  בניגוד  הרומאים,  כי  חנן,  בטענת  מהדהדת  אולי 

שבירושלים.
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וממשיכי דרכו מימי חורבן בית שני נרדפים באכזריות ומואשמים שלא בצדק בבגידה; 

אלה האחרונים אף נרצחים בשטח המקדש. מצב האומה, רוצה לומר לנו יוספוס, רק 
הולך ומידרדר.51

? י נ ש ה ו  ה י מ ר י ת  א ו  מ צ ע ב ס  ו פ ס ו י ה  א ר ם  נ מ ו א ה  . ג

 – לירמיהו  בזיקה  עומדת  אשר  היהודים  במלחמת  השלישית  הדמות  אל  נפנה  עתה 

יוספוס עצמו. במלחמת היהודים מתאר יוספוס בפירוט רב את מעשיו במהלך המרד. 

נעיין בתיאור זה על מנת לחשוף את המקבילות בינו ובין הנביא המקראי וננסה לעמוד 

על טיב הזיקה ביניהם.

בנאומו  דהיינו  בלבד,  אחת  פעם  היהודים  במלחמת  בשמו  מוזכר  ירמיהו  כאמור, 

הקשים  הדברים  שאר  בין  בירושלים.52  הנצורים  עמו  בני  בפני  יוספוס  של  הראשון 

שמטיח יוספוס כלפי המורדים, יש קטע שגם בו מושווית התנהגות העם ערב חורבן 

בית ראשון אל התנהגותו בימי המלחמה ברומאים – והפעם בגלוי:

כך אירע כאשר צר מלך בבל על עיר זו וצדקיהו מלכנו לא שעה לנבואות ירמיהו 

ויצא להלחם בו; הוא עצמו נפל בשבי וראה כיצד נהרסים העיר והמקדש עד 

היסוד – והרי מלך זה היה מתון לאין שיעור ממנהיגיכם, והעם הכפוף לו ]היה 

]עליהם[  יעירו  ירמיהו בקול גדול כי בשל פשעיהם  מתון[ מכם! וכאשר קרא 

את שנאת האלוהים וכי ייפלו בשבי אם לא יסגירו את העיר, הן המלך הן העם 

כי  העיר,  בתוך  המתרחש  את  כאן  אזכיר  ולא   – אתם  ואילו  אותו.  המיתו  לא 

אין די מלים בפי לתאר את פשעיכם – אתם ממטירים עלי זרקים וקללות על 

לכם  מזכיר  אני  כאשר  זועמים  אתם  נפשותיכם,  את  להציל  לכם  קורא  שאני 

את חטאיכם ואינכם יכולים לשאת ]זאת[ כאשר אני מביע במלים את המעשים 
שאתם מעוללים יום־יום.53

אף על פי שיוספוס אינו טוען במפורש כי הוא רואה בעצמו את ירמיהו החדש, משתמע 

מן ההשוואה שכוונתו אכן לכך.54 כשם שירמיהו הזהיר בזמנו את העם מפני הפורענות, 

לא הקדשתי דיון נפרד לתיאור דמויותיהם של הכוהנים חנן וישוע משום שלהוציא נאומיהם וציון   51

לבין  היהודים  מעשיהם במלחמת  סיפור  בין  העלילה  אין מקבילות בתחום  נרצחו,  שהם  העובדה 

סיפורי המקרא על רדיפת ירמיהו.

מלחמת היהודים 5, 9, ג–ד )5, 362–419(, עמ' 484–491.  52

שם, 5, 9, ד )5, 391–393(, עמ' 488.  53

 D. Daube, ‘Typology in Josephus’, JJS 31 ;207 'ראו דה ג'ונג, יוספוס )לעיל הערה 10(, עמ  54

 (1980), p. 20; S. J. D. Cohen, ‘Josephus, Jeremiah, and Polybius’, History and Theory
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בעקבותיו.  הולך  ויוספוס  העם,  חטאי  את  הוקיע  ירמיהו  יוספוס.  כעת  עושה  גם  כך 

פונה  בדיוק  קריאה  ובאותה  הכובש,  לפני  להיכנע  ירושלים  לתושבי  קרא  ירמיהו 

ההבדל  האישים,  שני  בין  ההבדל  בולט  מהדמיון  פחות  לא  אך  דורו.  בני  אל  יוספוס 

 שיוספוס מתאמץ להדגישו. ירמיהו, טוען המחבר, לא ניזוק מידי בני עמו, ואילו הוא – 

יוספוס – מותקף ומושפל על ידי אלה שלמען הצלתם הוא טורח בכל מאודו. ולראיה 

יספר יוספוס להלן שהמורדים אפילו ניסו להרגו ושמחו כאשר חשבו בטעות שמזימתם 

עלתה בידם.55 ברם יוספוס אינו מדייק בטענתו. הרי אנו למדים מן המקרא שהן בימי 

יהויקים הן בימי צדקיהו נעשו ניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח יד בירמיהו ולהמיתו, 

הוא  נכון  יותר בקדמוניות היהודים. אמנם  ידע לספר על כך מאוחר  ויוספוס בעצמו 

שירמיהו לא הוצא להורג בימי צדקיהו, אבל גם יוספוס בסופו של דבר נשאר בחיים, 

והוא רק  ולכן הניגוד ביניהם המצטייר בקטע הנדון ממלחמת היהודים אינו מוצדק, 

מטעה את הקורא. נשאלת השאלה: מה אפוא גרם ליוספוס לשכוח כביכול את פרטי 

הסיפור המקראי על אודות רדיפת ירמיהו?

הנביא,  של  חייו  קורות  את  היטב  זכר  לא  באמת  יוספוס  כי  שסבור  מי  יש  אמנם 

והוא  כתובים,  מקורות  המחבר  לרשות  עמדו  לא  היהודים  מלחמת  כתיבת  בעת  שכן 

הטקסט  על  הוא  התבסס  היהודים,  קדמוניות  את  חיבר  כאשר  ואילו  מהזיכרון,  סיפר 

המקראי הכתוב.56 אף על פי שטענה זו יכולה להתקבל על הדעת, היא אינה משכנעת, 

היהודים57  ירמיהו שבקדמוניות  אותה. מהדיון בקורות  ולא רק משום שקשה לאשש 

עולה בבירור כי יוספוס לא תמיד דייק בפרטי הסיפור המקראי ולפעמים אף סטה ממנו 

לו מקורות כתובים.  חסרו  לא  זו,  דדוגלים בסברה  אז, אליבא  והרי  ניכרת.58  במידה 

 S. Schwartz, Josephus ;388 '(1982) 21; פלדמן, נביאים ונבואה )לעיל הערה 10(, עמ, p. 368
 and Judaean Politics (Columbia Studies in the Classical Tradition 18), Leiden 1990,
p. 32; גריי, דמויות נבואיות )לעיל הערה 8(, עמ' 72; י' פרייס, 'מבוא לתולדות מלחמת היהודים 

ברומאים', מלחמת היהודים, עמ' 58.

מלחמת היהודים, 5, 13, ג )5, 541–547(, עמ' 504.  55

 C. Wolff, Jeremia im Frühjudentum und Urchristentum (TUGAL 118), Berlin 1976,  56

pp. 14-15. אגב, יש בקטע הנדון פרט נוסף שבו סוטה יוספוס מן הסיפור המקראי: לפי המקרא לא 
ראה צדקיהו את חורבן העיר והמקדש משום שהובא רבלתה שבארץ חמת והועמד שם למשפט לפני 

נבוכדנאצר, ואירוע זה קדם לחורבן )ראו מל''ב כה 6–10; יר' נב 9–14; השוו יר' לט 5–8(.

קדמוניות היהודים 10, ה–ט )10, 74–185(, עמ' 350–360.  57

כך, בַספרו על משפטו של ירמיהו, מציין יוספוס כי ירמיהו הואשם בהשמעת נבואה רעה על המלך,   58

וניסה למנוע אותה בפתחו את השער בפני צבא  זו  יהויקים חשש מהתגשמותה של נבואה  ואילו 

בבל. אך כל מאמציו היו לשווא: יהויקים הוצא להורג בידי הבבלים, וגופתו הושלכה מחוץ לשערי 

העיר. ראו שם, 10, ו, ב–ג )10, 90–97(, עמ' 351–352. תיאור זה אינו עולה בקנה אחד עם סיפורי 

המקרא על ירמיהו ויהויקים.
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זאת ועוד, לפחות בחלק מן המקרים ניתן להוכיח כי לשינויים שמחולל יוספוס בסיפור 

המקראי יש אופי מגמתי, והוא מודע להם היטב.59 לא מן הנמנע אפוא שגם במלחמת 

זו שירתה את מגמתו המתמדת, שכבר היינו  ו'טעות'  היהודים 'טעה' יוספוס בכוונה, 

עדים לה לעיל: לשכנע את הקורא כי מאז חורבן בית ראשון קלקלת העם רק הלכה 

כמותם  נודעו  שלא  לשיאים  הגיעה  היא   – ברומאים  המלחמה  בימי   – וכעת  וגברה, 

בעבר. ההידרדרות הנוראה הזאת באה לידי ביטוי בין היתר ביחס העם כלפי נביאיו, 

ואם יקום בקרבו נביא מעין ירמיהו, הרשעים לא יניחו לו וירדפו אותו ללא רחמים, 

אנו בהנחתנו,  צודקים  אם  יוכל למצוא את המפלט מצריו.60  הוא  הרומי  ורק במחנה 

אזי ברור כי מקור 'טעותו' של יוספוס טמון בשאיפתו האפולוגטית להצדיק את מעשי 

עצמו במהלך המלחמה.

בהקשר זה יש להזכיר הבדל נוסף בין יוספוס לבין ירמיהו, אך את ההבדל הזה, אשר 

בניגוד לקודמו איננו מדומה, אין יוספוס מבקש להבליט ואפילו עובר עליו בשתיקה. 

הרי ירמיהו שהה בעיר הנצורה ומשם דיבר אל העם. כזכור, ניסיון הנביא לעזוב את 

ירושלים לא עלה יפה, והוא נותר בה עד החורבן והיה שותף לכל תלאות המצור. נאומיו 

הקוראים לכניעה עוררו את זעם השרים, אשר האשימו אותו בריפוי ידי הלוחמים, והם 

כלאוהו ואף התנקשו בחייו. יוספוס, לעומת זאת, הסגיר את עצמו לאויב ונשלח על 

הרומים  והחיילים  לחומה,  מחוץ  נמצא  עצמו  כשהוא  הנצורים,  אל  לדבר  טיטוס  ידי 

שומרים עליו מכל סכנה. הם אלה שהצילו אותו מידי המורדים אחרי שנפגע בראשו, 

וכעבור זמן לא רב שוב התייצב לפני החומה והשמיע איומים לעבר הנצורים. התנהגות 

לרבשקה,  יוספוס  את  מדמה   – ירמיהו  את  מזכירה  היא  מאשר  יותר   – זאת  שחצנית 

שליחו של מלך אשור, אשר דיבר אל תושבי ירושלים בעת מצור סנחריב וקרא להם 

להיכנע )מל''ב יח 17–37 // יש' לו 1–22(. לא זו בלבד שלשליחותם אותה תכלית – 

לגרום למגני ירושלים לפתוח את שעריה בפני הכובשים, אלא ששניהם פונים לתושבי 

העיר בשפת אמם.61 אם כן, מי ששאף להצטייר בעיני הקוראים כנביא נרדף, כירמיהו 

במקרא  למסופר  בניגוד  ירמיהו  רודפי  מרשימת  הכוהנים  את  בשיטתיות  משמיט  יוספוס  למשל   59 

)יר' כ 1–6, כו(. מסתבר כי יוספוס לא רצה להציג את הכוהנים באור שלילי, כאויבי הנביא אשר 

התריע נגד המלחמה בכובש זר )השוו למגמה דומה במלחמת היהודים: ראינו לעיל כי יוספוס נוטה 

לתאר את הכוהנים כמי שבדרך כלל התנגדו למרד ברומאים והתעמתו עם מנהיגיו(. הסיבה לכך 

טמונה ככל הנראה בכבוד שיוספוס רחש לכהונה. הרי הוא בעצמו היה כוהן והדגיש זאת לא פעם. 

ראו מלחמת היהודים 1, פתח דבר, א )1, 3(; 3, 8, ג )3, 352(, עמ' 83, 346–347; פלאוויוס יוספוס 

)יוסף בן מתתיהו(, חיי יוסף א )1–2(, מהד' ד' שוורץ )בין מקרא למשנה(, ירושלים תשס''ח )להלן: 

חיי יוסף(, עמ' 63–64.

להלן נתייחס אל השאלה אם יוספוס ראה בעצמו נביא של ממש.  60

השוו בין מלחמת היהודים 5, 9, ב )5, 361(, עמ' 484, לבין מל''ב יח 26–28 // יש' לו 11–131 //   61
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השני, הופך עתה לפיו של אויב עמו, לרבשקה השני. האם היה יוספוס ער לדמיון בינו 

לבין רבשקה? ואם היה ער לדמיון זה שהפך אותו לצורר עמו, כיצד התמודד עמו? על 

מנת להשיב על שאלות אלה נתבונן בתיאור מהלך האירועים מרגע כניעתו של יוספוס 

והופעתו בפני אספסיאנוס.

1. סיפור כניעת יוספוס והופעתו בפני אספסיאנוס62

של  בדמותו  מסוימת  שניּות  מתגלה  ביודפת  התבצרותו  לפני  עוד  כי  נציין  ראשית, 

יוספוס. מצד אחד הוא השתכנע שאין ליהודים סיכוי לנצח את הרומאים, ולכן הוא סבר 

שנכון יהיה להניח את הנשק ולקבל את מרות רומא. מצד שני יוספוס מדגיש כי 'אשר 

לו לעצמו, אף כי שיער שיזכה למחילה אצל הרומאים, בכל זאת היה בוחר למות אלף 

מיתות ולא לבגוד במולדתו ולא לבזות את משרת המצביא שהופקדה בידיו על מנת 

לחיות חיי רווחה בקרב האנשים אשר בהם נשלח להילחם'.63 לכאורה יוספוס אינו נמנה 

עם אלה אשר '... נפלה רוחם ... אם רק יאמינו להם הרומאים – יבקשו ברצון להגיע 

להסכם'.64 אך בעת ובעונה אחת הוא שולח איגרת לירושלים ומבהיר להנהגה שהוא 

מוכן לנהל משא ומתן לשלום.

זאת ועוד, במהלך המצור על יודפת מצטייר יוספוס כמצביא אמיץ ומוכשר הממרר 

לרומאים את החיים על ידי תכסיסיו הצבאיים הבלתי פוסקים, ויודפת נופלת בסופו 

לעזוב  התכוון  בעצמו  הוא  כי  מגלה  יוספוס  ברם  העריק.  בגידת  בגלל  רק  דבר  של 

את יודפת ולהימלט על נפשו, ורק בשל חמלתו על התושבים המתחננים בפניו שלא 

בעיר  להישאר  הסכים  שלו,  על  יעמוד  אם  שייעצר  חשש  מתוך  וכן  אותם,  ייטוש 

ואפילו  האישית  טובתו  על  כביכול  יוספוס  ויתר  זו,  החלטה  שקיבל  לאחר  הנצורה. 

פנה למגני יודפת המיואשים בקריאה פתטית: 'עתה, כאשר אבדה כל תקווה לישועה, 

גבורה  מעשה  וב ]עשיית[  החיים,  במחיר  הילה  לקנות  טוב  לקרב.  לצאת  זמן  הגיע 

לזכות בשם עולם'.65 

העיר,  נפילת  אחרי  במערה  חבריו  עם  מסתתר  יוספוס  והנה  רב,  זמן  עבר  לא  אך 

ומנסה לשכנע אותם להיכנע כדי להישאר בחיים. אין פלא שהאנשים הללו מאשימים 

אותו בצביעות ובבגידה ומאיימים עליו במוות. בסופו של דבר הצליח יוספוס, כידוע, 

להערים עליהם, ובמקום לאבד את עצמו לדעת כדוגמת שאר חבריו )למעט אחד( יצא 

דה''ב לב 18.

מלחמת היהודים, 3, 7–8 )3, 135–408(, עמ' 326–352.  62

שם, 3, 7, ב )3, 137(, עמ' 326. השוו לדברי ישוע הכוהן, שם, 4, 4, ג )4, 250(, עמ' 392.  63

שם, 3, 6, ג )3, 130(, עמ' 325.  64

שם, 3, 7, יז )3, 204(, עמ' 333.  65
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אל הרומאים ונפל לידיהם.66 כאשר הבשורה המרה על נפילת יודפת הגיעה לירושלים, 

עליו במשך  נהרג, התאבלו  עוד חשבו שיוספוס  וכל  הגיבורים,  מות  על  קוננו  כולם 

שלושים יום, כמו על אהרן או על משה.67 אולם כאשר נודע שיוספוס נשאר בחיים, 

והרומאים נוהגים בו בכבוד, פינתה ההערצה כלפיו בקרב היהודים את מקומה לשנאה 
עזה, והוא כונה פחדן ובוגד.68

עצמו  את  לתאר  משתדל  הוא  אחד  מצד  מאוד:  דק  חבל  על  אפוא  מהלך  יוספוס 

כמנהיג הנערץ על ידי כלל הציבור וכחכם הרואה את הנולד, אך מצד שני אין בכוחו 

להסתיר את העובדה שהתנהגותו בעת המצור על יודפת, ובעיקר לאחר נפילתה, גרמה 

בעצם לנידויו מקרב עמו. למעשה הוא סתר את דברי עצמו על מֹות הגבורה שהוא חפץ 

בו, וסיפק הצדקה למנהיגי המרד שהאשימו את המתונים )כגון זכריה בן באריס( בקשר 

עם האויב. כיצד אפוא מתרץ יוספוס סתירה זו ומתמודד עם ההאשמה הקשה בבגידה? 

דומה כי דווקא בנקודה זו יש חשיבות רבה להשוואה לירמיהו. בתפילתו במערה פונה 

יוספוס לאלוהים בדברים אלה: 'מאחר שייטב בעיניך להכרית את העם אשר בראת, 

ומזל ]המלחמה[ נוטה כולו לצד הרומאים, ובי בחרת לגלות את צפונות העתיד, אני 

עדי  ואתה   – לחיות  להמשיך  ומוכן  הרומאים  לידי  החופשי  מרצוני  עצמי  את  מסגיר 

 ou) prodo/thj, a)lla\ so\j ...( 'שאני יוצא אליהם לא כבוגד, כי אם כעושה דברך

'בגידה  יוספוס, המוות בנסיבות כאלה אינו אלא  יתרה מזאת, לדברי   69.)dia/konoj

 prodosi/an ... ei)=nai tw=n tou= qeou= prostagma/twn, ei)( 'בדבר האלוהים

proapoqa/noi th=j diaggeli/aj(.70 גם העובדה כי תורו של יוספוס למות מגיע 

כאשר שאר חבריו )למעט אותו אחד שניצל יחד עמו( כבר הרגו איש את רעהו על פי 

הגורל, נתפסת כפרי השגחת האל, אשר לא נתן לשליחו למות טרם יקיים את השליחות 

המוטלת עליו.71 לבסוף, בהיותו עומד לפני אספסיאנוס מודיע לו יוספוס:

שם, 3, 8, ד–ח )3, 355–398(, עמ' 347–351.  66

השוו בין מלחמת היהודים 3, 9, ה )3, 432–437(, עמ' 354–355, ובין במ' כ 29 ודב' לד 8.  67

מלחמת היהודים 3, 9, ו )3, 438–442(, עמ' 355.  68

שם, 3, 8, ג )3, 354(, עמ' 347.  69

שם, 3, 8, ה )3, 361(, שם.  70

שם, 3, 8, ז )3, 391(, עמ' 350. ליתר דיוק, יוספוס מזכיר כאן שני גורמים אפשריים להישארותו   71

בחיים: ei)/te u(po\ tu/xhj xrh\ le/gein, ei)/te u(po\ qeou= pronoi/aj, דהיינו: 'בין שיש לומר 

ש ]זה אירע[ הודות למזל ובין ש ]זה אירע[ הודות להשגחת אל'. ברם נדמה כי בהקשר הנוכחי אין 

לרצונו  מעשי  ביטוי  אלא  אינו  יוספוס  בעיני  היווני   tu/xh וכי  המושגים,  שני  בין  עקרוני  הבדל 

העליון של האל הבורא. השוו למה שיוספוס אומר בתפילתו במערה: 'מאחר שייטב בעיניך להכרית 

את העם אשר בראת, ומזל ]המלחמה[ )h( tu/xh( נוטה כולו לצד הרומאים ...'. ניתן אפוא לומר 

כי גם במקרה דידן מתכוון יוספוס בסופו של דבר לישות אחת, והשימוש במונח tu/xh נועד לפרש 

של  שורשיה  ועל  יוספוס  בכתבי   tu/xh תפיסת  )על  האלוהית  ההשגחה  מהות  את  היווני  לקורא 
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 e)gw\... a)/ggeloj h(/kw soi( אני בא אליך כמבשר בשורות גדולות וחשובות ...

 )u(po\ qeou= propempo/menoj( ולולא באתי בשליחות האלוהים .)meizo/nwn
– הרי ידעתי את חוק היהודים ואת הדרך שבה יאה למצביא למות!72

כלפי  זה  כינוי  מלנקוט  נמנע  כדרכו  אך  כנביא,  עצמו  את  מתאר  יוספוס  למעשה 

אתה  קיסר,  תהיה  אספסיאנוס,  'אתה,  נבואתו?  תוכן  מהו  הבתר־מקראיות.  הדמויות 

תהיה השליט, אתה ובנך זה ... אתה תהיה אדון לא רק עלי, הו קיסר, אלא גם על ים 

ויבשה, ועל האנושות כולה'.73 ובכן, הנבואה מופנית אל המצביא הרומי ומבטיחה לו 

שלטון על כל העולם. נבואה זו מזכירה את נבואת ירמיהו על נבוכדנאצר, שבה טוען 

הנביא כי בורא העולם העניק למלך בבל, לבנו ולבן בנו שלטון על הארץ, ויעבדוהו כל 

הגויים )יר' כז 5–8(. ודוק, בשני המקרים מדובר במנהיג אשר פלש לארץ יהודה בשל 

המרד, והפלישה הזאת הביאה בסופו של דבר למצור על ירושלים ולחורבן העיר. אמנם 

הקיסרות  והבטחת  בשורתו,  את  השמיע  שיוספוס  בעת  לקיסר  היה  טרם  אספסיאנוס 

היא חלק מהותי מבשורה זו. נבוכדנאצר, לעומת זאת, כבר מלך שנים מספר, כאשר 

שהרי  'בכוח',  מלך  הוא  אספסיאנוס  יוספוס  בעיני  אולם  נגדו.  במרד  פתח  צדקיהו 

אפוא  ושעתו של אספסיאנוס קרובה מאוד.74 מסתבר  ימים,  יאריכו  לא  ויורשיו  נרון 

כי נבואת ירמיהו על שלטון מלך בבל שימשה ליוספוס דוגמה לחיקוי ומפתח לביאור 

האירועים העתידים להתרחש במהלך מלחמת היהודים ברומאים.

יוספוס מצדו מספר כי הוא זכה בידיעת העתיד הודות לחלומות לילה. הוא גם מציג 

את עצמו כמומחה לפתרון החלומות ולפרשנות דברי האל הסתומים.75 כישורים אלה 

לדניאל  הזיקה  ודניאל.76  יוסף  הידועים:  המקרא  לגיבורי  ספק,  ללא  אותו,  מדמים 

בולטת גם לאור העובדה, כי הן ליוספוס הן לגיבור המקראי יש עניין רב בהבנת ספרי 

יוספוס  248–250; כוהן,  10[ , עמ'  ]לעיל הערה  וכהונה  זו ראו למשל בלנקינסופ, נבואה  תפיסה 

]לעיל הערה 54[ , עמ' 366–381(.

מלחמת היהודים 3, 8, ט )3, 400(, עמ' 351.  72

שם, 3, 8, ט )3, 401–402(, שם.  73

שם, 3, 8, ט )3, 401(, שם. השוו לסיפור בריחתו של ר' יוחנן בן זכאי מירושלים הנצורה ופגישתו   74

עם אספסיאנוס, שבמהלכה בישר ר' יוחנן למצביא הרומי כי הוא יהיה מלך )אבות דרבי נתן נוסחא 

א, ד, נוסחא ב, ו ]מהד' ש"ז שכטר, ניו יורק–ירושלים תשנ''ז, עמ' 19–20, 22–24[ ; בבלי, גיטין 

נו ע''א–ע''ב; איכה רבה א, רמד–רצ ]מהד' בובר, עמ' 65–69[ (. סוגיית היחס בין סיפור זה לסיפורו 

של יוספוס זכתה לדיון נרחב במחקר, אבל אין היא מענייננו כאן.

מלחמת היהודים 3, 8, ג )3, 351–352(, עמ' 346–347.  75

על הזיקה בין יוספוס לבין שתי הדמויות המקראיות הנ''ל ראו בלנקינסופ, נבואה וכהונה )לעיל   76

הערה 10(, עמ' 244–246; דאובה, טיפולוגיה )לעיל הערה 54(, עמ' 27–29; גריי, דמויות נבואיות 

)לעיל הערה 8(, עמ' 74–78.
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הנבואה המסייעים לשניהם במלאכת גילוי העתידות. כזכור, דניאל מתבונן בנבואת 

ירמיהו על אודות שבעים השנים של גלות בבל )דנ' ט 2(. לאור הנאמר לעיל מסתבר 

שאף יוספוס מתכוון בעיקר לירמיהו בַספרו שהרוח נחה עליו בעקבות העיון בנבואות, 

והוא מיד הבין את משמעותן ופתר את חלומותיו.77 וכשם שירמיהו ניבא על בחירת ה' 

בנבוכדנאצר, כך יוספוס בא לבשר לאספסיאנוס כי הוא בחירו החדש של האל. כאן 

מתגלה בכל תוקפו דווקא הדמיון בין יוספוס לבין ירמיהו. אמנם על פי המסופר בדניאל 

ויקרא' )=המלכות,  37–38, גם דניאל מבטיח לנבוכדנאצר 'מלכותא חסנא ותקפא  ב 

החוסן, התוקף, והיקר( מאת אלוהי השמים, בהיותו פותר למלך את חלומו )כאן דניאל 

חוזר למעשה על נבואתו הנזכרת של ירמיהו באמרו ש'ובכל־די דארין בני־אנשא חיות 

ברא ועוף־שמיא יהב בידך והשלטך בכלהון' ]=ובכל )מקום( אשר גרים בו בני אדם, 

חיית השדה ועוף השמים, נתן בידך והשליטך בכולם[ ; השוו ליר' כז 6(, אבל דברים 

אלה נאמרים כבר אחרי החורבן, בגולה. יוספוס, לעומת זאת, כמוהו כירמיהו משמיע 

לפני  להיכנע  ירושלים  לתושבי  קרא  ירמיהו  ועוד,  זאת  החורבן.  לפני  נבואתו  את 

מלך בבל ולקבל את עולו, ובשל כך נרדף על ידי בני עמו המאשימים אותו בבגידה 

וחשים להמיתו. בשביל יוספוס, שעמדתו התבוסתנית )בעיני הלוחמים היהודים( גרמה 

לעימות חריף בינו לבין בני עמו, קורות ירמיהו היו קרוב לוודאי בבחינת 'מעשה אבות 

להתמצא  לו  המסייע  כדבר  יוספוס  של  הכוהני  מוצאו  אזכור  כן,  כמו  לבנים'.  סימן 

בנבואה המקראית ולהבין את משמעותה העכשווית,78 מוסיף לדמיון בין מחבר מלחמת 

היהודים לבין הנביא מענתות, שכן אף בהציגו את ירמיהו בקדמוניות היהודים טורח 
יוספוס לציין את העובדה שהלה היה כוהן.79

אמנם דניאל, המעיין בנבואות והזוכה בעקבות כך בהתגלות המלאך גבריאל, אינו עוסק בפתרון   77

חלומות, כשם שדניאל פותר החלומות והמראות המסתוריים אינו נזקק לספרי הנבואה )דנ' ב 4–5, 

ובמידה מסוימת גם פרק ז(. אבל בעיני יוספוס, אשר הכיר את ספר דניאל בכללותו והתייחס אליו 

כאל מקשה אחת )השוו קדמוניות היהודים 10, י–יא ]10, 186–281[ , עמ' 361–370(, לא היה הבדל 

רב בין שני תפקידי דניאל המעידים בבירור על סגולותיו הנבואיות. על מבנה ספר דניאל המקראי 

ועל צמיחתו ההדרגתית ראו למשל א' רפפורט, 'מבוא לספר דניאל: מסגרת הספר ומבנהו, ייחוס 

הספר לדניאל, זמן החיבור, לשונותיו של ספר דניאל', בתוך הנ"ל ואחרים )עורכים(, דניאל, עזרא 

ונחמיה )עולם התנ''ך(, תל־אביב 1999, עמ' 8–14.

מלחמת היהודים 3, 8, ג )3, 352(, עמ' 347.  78

מוזכר  ירמיהו  של  הכוהני  שייחוסו  פי  על  אף   .350 עמ'   ,)80  ,10( א  ה,   ,10 היהודים  קדמוניות   79

בכותרת לספר המקראי )יר' א 1(, אין פרט זה ממלא תפקיד כלשהו בסיפורים על חיי הנביא. על 

המקדש  בעבודת  חלק  ירמיהו  התייחס  שעליה  הכוהנים  למשפחת  היה  לא  במקרא,  המסופר  פי 

אך  דוד,  בימי  ככוהן  שירת  אשר  נוב,  מכוהני  האחרון  אביתר,  היה  המשפחה  אבי  בירושלים. 

 ,7–5 א  )מל''א  לענתות  מירושלים  וגורש  באדוניה  תמיכתו  בשל  שלמה  בימי  מתפקידו   סולק 

ב 26–27(. על הזיקה בין נביא לכוהן אצל יוספוס ועל שילוב שתי התכונות בדמותו של ירמיהו ראו 
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אולם ההקבלה בין שני האישים לוקה כאמור בחסר: הרי ירמיהו, בניגוד ליוספוס, 

לא הסגיר את עצמו לבבלים ולא השמיע את נבואתו באוזני נבוכדנאצר. יתרה מזאת, 

את  הכחיש  הוא  שלמיה,  בן  יראייה  ידי  על  העריקה  בניסיון  הואשם  ירמיהו  כאשר 

13–14(. אמנם ירמיהו ניסה לצאת מירושלים, אבל הדבר  ההאשמה בתוקף )שם, לז 

נגד הנביא  ולכן ההאשמה  זמנית את המצור מעל העיר,  קרה כשהצבא הבבלי הסיר 

חסרה כביכול בסיס איתן. יחד עם זאת, העובדה כי ירמיהו תמך בכניעה לבבלים ורצה 

לעזוב את ירושלים בשעת המשבר כדי 'לחלק משם בתוך העם' )שם, לז 12(, דהיינו 

להימלט על נפשו,80 מעיבה על דמותו ועלולה לעורר חשד באשר לנאמנותו האזרחית. 

כזכור, גם יוספוס תכנן את בריחתו מיודפת טרם נפילתה, אך ביטל את כוונתו נוכח 

תחינת התושבים המבוהלים ובשל החשש ממעצר. אם כן, יוספוס מצטייר כאן במידה 

רבה כירמיהו השני. בד בבד הפרט האחרון עשוי להעיד כי יוספוס למד לקח מקורות 
ירמיהו ובשלב הזה הצליח להימנע מעימות עם בני עמו.81

להסתמך  יוספוס  היה  יכול  הרומאים  לידי  עצמו  את  להסגיר  בהחלטתו  גם  האם 

על ירמיהו? כן, ולא. מצד אחד, ירמיהו לא עשה מעשה דומה, ולכן יוספוס לא הלך 

זו חמורה  בעקבותיו כאשר בחר להציל את חייו במחיר נפילה בשבי האויב, ובחירה 

כפליים בהתחשב בתפקיד המצביא שמילא יוספוס עד כה. אך מצד שני, ירמיהו קרא 

לתושבי ירושלים ולמנהיגי העם לפתוח את שערי העיר בפני הבבלים, והצהיר כי רק 

כך ימלאו אחר רצון ה' ויישארו בחיים )שם, כא 8–9, כז 12–13, 17, לח 17(. יוספוס, 

הימים  על  חזרה  מעין  תקופתו  באירועי  ראה  טיפולוגית  עולם  השקפת  עקב  אשר 

שעברו, עשוי היה למצוא בדברי ירמיהו הצדקה עליונה למהלך שנקט. זאת ואף זאת, 

הנוכחי  בעיצובו  מירושלים  ירמיהו  של  יציאתו  סיפור  גולדשטיין,  של  טענתו  לפי 

מתמודד עם מסורת אחרת העוינת כלפי הנביא, שבה הוא תואר כמי שאכן מנסה לערוק 

 D. R. Schwartz, ‘Priesthood and ;272–239 'בלנקינסופ, נבואה וכהונה )לעיל הערה 10(, עמ

Priestly Descent: Josephus, Antiquities 10.80’, JTS 32 (1981), pp. 129-135; כוהן, יוספוס 
)לעיל הערה 54(, עמ' 367; פלדמן, נביאים ונבואה )לעיל הערה 10(, עמ' 419–420; גריי, דמויות 

נבואיות )לעיל הערה 8(, עמ' 53–58.

ראו  נחלה.  לחלוקת  רמז  העם'  בתוך  משם  'לחלק  העמום  בביטוי  הרואה  לפרשנות  בניגוד  זאת   80

דיון בנושא אצל ר' גולדשטיין, 'חיי ירמיהו: גלגולי המסורת על נביא החורבן עד שלהי התקופה 

המקראית' )ספריית האנציקלופדיה המקראית ל(, ירושלים תשע''ג, עמ' 29.

ואילו התמונה  בקנה אחד עם המציאות,  עולה  כנראה  יוספוס שהוא חשש מהמעצר  הודאתו של   81

הנוגעת ללב שבה הזקנים, הנשים והטף מתחננים לפני יוספוס, תוך שהם נופלים לרגליו ופורצים 

בבכי )מלחמת היהודים 3, 7, טז ]3, 201–202[ , עמ' 332(, נושאת אופי אפולוגטי מובהק ונועדה 

להבליט את מידת הפופולריות של המצביא יוספוס בקרב העם ולרומם את דמותו.
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לאויב.82 מסורת זו נדחקה בסופו של דבר, אך הדיָה נשמעים בסיפור הקנוני השם לו 

למטרה לטהר את ירמיהו מאשמת בגידה. אין לדעת אם יוספוס הכיר את המסורת הזו 

)בהנחה שהיא אכן הייתה קיימת(, שכן הוא אינו מתייחס אליה בשום מקום בכתביו. 

אולם יוספוס, הדוגל בכניעה, יכול היה לסבור כי לו ניתנה לירמיהו הזדמנות לצאת מן 

העיר ולהתייצב בפני נבוכדנאצר כדי להשמיע לו את הבשורה האלוהית, היה הנביא 

את  לקיים  בידו  מעכב  היה  לא  בבגידה  שיואשם  והחשש  זו,  הזדמנות  מנצל  בהחלט 

שליחותו. אם כן, מעשה ההסגרה יכול היה להצטייר בלבו של יוספוס כמימוש כוונתו 

המקורית של ירמיהו, הכוונה שהנביא עצמו לא הצליח להוציאה אל הפועל. אך מה 

שנמנע מירמיהו בימי בית ראשון, עלה בידו של ממשיך דרכו בימי בית שני.

2. סיפור שחרורו של יוספוס

כאן אנו מגיעים אל נקודת דמיון נוספת בין יוספוס לבין ירמיהו. כזכור, במקרא מסופר 

כי ירמיהו זכה ביחס מועדף מצד ההנהגה הבבלית כאשר צבא בבל כבש את ירושלים 

)יר' לט 3, 11–14, מ 1–6(. ברשותנו נמצאות שתי גרסאות הסיפור על אודות שחרור 

ירמיהו: על פי אחת מהן שוחרר הנביא מחצר המטרה על ידי שרי בבל )שם, לט 3, 14(, 

ואילו הגרסה האחרת מתארת את נבוזראדן המוציא את ירמיהו משיירת הגולים, מסיר 

ממנו את האזיקים ושולח אותו לנפשו טעון משאת )שם, לט 11–12, מ 1–6(. אם כן, 

הסיפור )בייחוד גרסתו השנייה, הארוכה והאגדית יותר( מציג את ירמיהו כנביא בעל 

שם עולמי, שמלך בבל בכבודו ובעצמו חש אסיר תודה לו ודואג לשלומו. מצבו של 

ודווקא אספסיאנוס פקד לשים אותו במשמר  יוספוס שונה: הוא נפל לידי הרומאים, 

כשבוי מלחמה. יחד עם זאת, יוספוס מתאר את היקלעותו אל מחנה הרומאים כהצלה 

מהסכנה שנשקפה לחייו, כל עוד הוא שהה במערה בקרב חייליו. יתרה מזאת, מהרגע 

חס  ממש  טיטוס  ואילו  בסלחנות,  יוספוס  אל  הרומאים  מתייחסים  שביו  של  הראשון 

עליו ומתרגש מכושר עמידתו בשעת צרה. טיטוס גם מבקש מאביו לחון את יוספוס. 

הנבואה  הישמע  לאחר  אבל  במשמר,  יוספוס  את  שם  זאת  בכל  אספסיאנוס  אמנם 

גלימה  ליוספוס  הרומי  המצביא  מעניק  להיווכח,  אט־אט  מתחיל  הוא  שבאמינותה 

ומתנות יקרות ערך אחרות )השוו למתנות שנבוזראדן נותן לירמיהו(.83 כאשר הוכרז 

שהאיש  המחשבה  מעצם  ונזדעזע  יוספוס  של  בנבואתו  נזכר  הוא  כקיסר,  אספיאנוס 

שניבא לו מלכות מוחזק עדיין באזיקים. אספסיאנוס כינס את קציניו והודיע להם על 

כוונתו לשחרר את יוספוס: 'הרי זה מחפיר ... שהאיש אשר ניבא את עלייתי לשלטון 

גולדשטיין, חיי ירמיהו )לעיל הערה 80(, עמ' 57–58.  82

מלחמת היהודים 3, 8, ח–ט )3, 392–408(, עמ' 350–352.  83
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 to\n proqespi/santa/ moi th\n a)rxh\n kai\( ושהיה משרתו של דבר האלוהים 

dia/konon th=j tou= qeou= fwnh=j( עודנו נמנה עם קהל השבויים, וגורלו כגורל 

]כל[ האסורים'.84 בהשפעת טיטוס פקד אספסיאנוס לבתק את כבלי יוספוס כאות וסמל 

יוספוס מסיים את סיפור  יוספוס ליושנו.  והחזרת כבודו של  גזרת המאסר  של ביטול 

 u(pe\r( זכויותיו כגמול על נבואתו  יוסף את מלוא  'כך קיבל  שחרורו בנימה חגיגית: 

tw=n proeirhme/nwn(, ומעתה לא היה עוד ספק ביכולתו לצפות את העתיד'.85 ברור 

שהסיפור הזה חדור מגמה אפולוגטית, והוא נועד להוכיח כי יוספוס היה נביא אמת, 

והאל – באמצעות המצביא־הקיסר הרומי – התייצב לצדו של שליחו ושילם את גמולו. 

לענייננו חשוב לציין כי על אף השוני בין סיפור שחרורו של ירמיהו לבין סיפור שחרורו 

של יוספוס יש לסיפורים הללו מכנה משותף: בשניהם מספרים לנו כיצד הנביא )שליח 

האל(, הנרדף על ידי בני עמו, זכה להערצה הראויה לו מאת שליט זר אשר נתבשר מפי 

אותו נביא בשלטון על העולם. גם אם לסיפור שחרורו של יוספוס ישנו גרעין היסטורי 

אותנטי, דומה כי יוספוס יוצק את תיאורו בדפוס הסיפור המקראי על אודות שחרור 
ירמיהו ומציג כאן את עצמו כירמיהו השני.86

3. יוספוס כשליחו של טיטוס

לאחר  שב  ירמיהו  שכן  ויוספוס,  ירמיהו  של  דרכיהם  כביכול  נפרדות  ואילך  מכאן 

שחרורו אל בני עמו ומצטרף אל גדליה בן אחיקם היושב במצפה, ואילו יוספוס נשאר 

בכוח  ירושלים.  על  טיטוס בעת המצור  והופך לשליחו האישי של  הרומאים  במחנה 

כפי  להיכנע.87  אותם  לשכנע  כדי  הנצורים  בפני  פעמיים  יוספוס  נואם  זה  תפקיד 

שכבר ציינו, הופעתו של יוספוס לפני חומות העיר מטעם השליט הכובש מדמה את 

מחבר מלחמת היהודים לרבשקה, שליחו של סנחריב מלך אשור. ברם על אף העובדה 

שם, 4, 10, ז )4, 626(, עמ' 431–432.  84

שם, 4, 10, ז )4, 629(, עמ' 432.  85

עם זאת, היו ליוספוס מקורות ספרותיים נוספים שבהם הוא ככל הנראה עשה שימוש בעת עיצוב   86

סיפורו. הכוונה היא למוטיב הפגישה בין השבוי הניצל מן העיר הנצורה לבין הכובש הנוטה חסדו 

עליו, מוטיב אשר מוכר לנו היטב מן הספרות היוונית־רומית, בעיקר מ'היסטוריה' מאת הרודוטוס 

 , ]80 הערה  ]לעיל  ירמיהו  חיי  גולדשטיין,  למשל  כך  על  )ראו  פלוטרכוס  מאת  אישים'   ומ'חיי 

עמ' 59(. כמו כן, ייתכן שיוספוס הושפע מן ההיסטוריון פוליביוס, אשר גם הוא נפל בשבי הרומי 

ונהנה מחסותם של השובים, ובכתיבתו ההיסטורית התאמץ להסביר ולהצדיק את ניצחונה של רומא 

על ארץ מולדתו. לדעת כהן, כבר בעת חיבור מלחמת היהודים הכיר יוספוס את כתבי פוליביוס, 

אשר חי במאה השנייה לפסה"נ )ראו כוהן, יוספוס ]לעיל הערה 54[ , עמ' 366–381(.

 ,522–521  ,491–484 עמ'   ,)110–96  ,6( א   ,2  ,6  ;)419–362  ,5( ג–ד   ,9  ,5 היהודים  מלחמת   87

בהתאמה.
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 שיוספוס נזקק פעמיים במהלך נאומו הראשון לסיפור מצור סנחריב,88 אין הוא מזכיר – 

ולו ברמז – את רבשקה. לעומת זאת דווקא כאן, בנאום הזה, עולה שמו של ירמיהו 

לראשונה )ובפעם היחידה!( במלחמת היהודים לשם הדגשת הדמיון בינו לבין יוספוס. 

הדבר אומר דרשני.

כדינם  האשורים  של  דינם  אין  כי  להוכיח  יוספוס  מתאמץ  סנחריב  מצור  בתיאור 

של הרומאים, שכן האשורים ִהנם רשעים המפרים את ההסכמים ומשתוקקים לשרוף 

לפי  להם  המגיע  את  רק  ודורשים  בצדק  מתנהגים  הרומאים  ואילו  המקדש,  בית  את 

חוק, ואין להם כל מטרה לפגוע בקודשי ישראל.89 ברור אפוא שהאל, אשר הביס את 

בהם.  יתמוך   – להפך  אלא  הרומאים,  עם  מידה  באותה  ינהג  לא  בן־לילה,  האשורים 

מכאן עשוי להשתמע ששליחו של המצביא הרומי הוא כשליחו של האל, ואין בין שליח 

זה לבין רבשקה ולא כלום. אך כדי למנוע את יצירת הרושם 'המשלה', כאילו יש דמיון 

בין רבשקה ליוספוס, עובר בעל הנאום בשתיקה על תפקידו של שליח סנחריב בסיפור 

מצור ירושלים. בה בעת מעלה יוספוס את דמותו של ירמיהו, ולאזכור הנביא דווקא 

כמוני  אלא  יוספוס,  כביכול  אומר  כרבשקה,  איני  עליונה:  חשיבות  יש  הזה  במקום 

כירמיהו, שכן שנינו נשלחנו לדבר אליכם בשם האל ולקרוא לכם לחדול מהמלחמה 
חסרת הטעם והמנוגדת לרצון האל.90

זאת ועוד, אי־אפשר לדעת בוודאות אם יוספוס הכיר בזמן כתיבת מלחמת היהודים 

בבירור  המתועדת  מסורת  היסטוריה,  ספרי  חיבור  לירמיהו  המייחסת  המסורת  את 

בספרות חז''ל: 'ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים וקינות'.91 אבל מאוחר יותר, בחיבורו 

עד  משה  מות  מאז   ...' כי  קונקרטיים,  בשמות  לנקוב  בלי  יוספוס,  טוען  אפיון  נגד 

שלאחר   )profh=tai( הנביאים  כתבו  כסרכסס,  שלאחר  הפרסי  המלך  ארתכסרכסס, 

שם, 5, 9, ד )5, 387–388, 404–408(, עמ' 487, 489–490.  88

את  לעצור  ניסה  ואפילו  המקדש  לחורבן  התנגד  טיטוס  כי  בעקיבות  יוספוס  יטען  בהמשך   89 

 ,)346  ;256–254  ,241  ;128–124  ,6( ב   ,6  ,6 ו;  ג,   ,4  ,6 ד;   ,2  ,6  השרפה בתחילתה. ראו שם, 

עמ' 524, 537, 539, 549.

יש לציין כי נבואות ירמיהו עצמו, הקוראות לתושבי ירושלים להיכנע לבבלים ומבטיחות חיים   90

בהיעלמות  אך  לכך.  מודע  היה  יוספוס  אם  לדעת  קשה  רבשקה.  לנאום  דמיון  מגלות  לנכנעים, 

רמז  יש משום  יחידה ספרותית  גיסא במסגרת אותה  ירמיהו מאידך  ובהופעת  גיסא  רבשקה מחד 

לתושבי  קוראים  שניהם  אמנם  רבשקה.  של  'בבואתו',  או  היפוכו,  את  בירמיהו  ראה  יוספוס  כי 

ירושלים להיכנע לאויב, אבל המניעים לקריאה זו שונים בתכלית בשני המקרים: רבשקה קורא 

בשם מלכו תיגר על אלוהי ישראל, ואילו ירמיהו ממלא אחר רצון העליון. רק 'העיוורון' האנושי 

גורם לזיהוי שני האישים זה לזה ולרדיפת הנביא בשל נבואתו. אם כן, גם ההשוואה הסמויה בין 

רבשקה לירמיהו מסייעת בסופו של דבר ליוספוס להדגיש את ריחוקו מזה ואת קרבתו לאחר.

בבלי, בבא בתרא טו ע''א.  91
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משה את קורות זמנם בשלושה עשר ספרים ...'.92 יש גם לזכור שבקדמוניות היהודים 

טען יוספוס כי ירמיהו 'השאיר בכתובים )e)n gra/mmasi katalipw\n( ]דברי נבואה[ 

גם על הכיבוש, שהיה בימינו, וכן גם על כיבוש בבל'.93 כמו כן, בשכתוב סיפור שרפת 

המגילה )יר' לו( שולל יוספוס מברוך הסופר את 'זכויות היוצרים' ומייחס את כתיבת 

המגילה לנביא עצמו.94 עולה מכאן שיוספוס חש ככל הנראה בדמיון בינו לבין ירמיהו 

גם במישור העשייה הספרותית, ולא מן הנמנע כי תחושה זאת הייתה קיימת כבר בעת 

יוספוס להצדיק את החלטתו לבחור בחיים, על  בידי  וסייעה  היהודים  חיבור מלחמת 

מנת להעיד בפני הדורות הבאים על מאורעות זמנו.

יותר לכך שיוספוס ראה בעצמו  גם עדות מפורשת  ישנה  היהודים  ברם במלחמת 

את יורשו של ירמיהו 'הסופר'. במהלך ספרו מדגיש יוספוס פעמיים שאף על פי שהוא 

כותב היסטוריה, אין הוא יכול לכבוש את הצער העמוק על חורבן ירושלים והמקדש 

ולהימנע מלקונן על האסון.95 נימה אישית זו מחזקת את הזיקה בין יוספוס לבין ירמיהו, 

אשר נתפס כבר במקרא כמחבר קינות )דה''ב לה 25(, ואילו המסורת החוץ־מקראית, 

החל מתרגום השבעים, הרחיקה לכת וכאמור ייחסה לירמיהו את חיבור מגילת איכה.96 

איכה  )השוו  שני  בגוף  ירושלים  אל  יוספוס  פונה  שבה  השנייה,  קינתו  לפני   אגב, 

ב 13–19(, הוא מתאר את פשעי העם שנעשו בשטח המקדש, ובין היתר טוען כי עם 

הנפגעים נמנו הכוהנים. וכך לשונו:

המקדש  ולפנים  למזבח  עד  בתנופתם  הגיעו  המכונות  מן  שנורו  הזרקים   ...

מוטלות  היו  המקומיים  גופות   ... כאחד  הקורבנות  ובמקריבי  בכהנים  ופגעו 

בערבוביה עם גופות הזרים, כהנים עם שאינם כהנים, ודמם של הנופלים כולם 
נקווה בשלוליות בחצרות המקדש.97

לאור העובדה כי בספרות הבתר־מקראית מתפתחת המסורת אשר דורשת את הכתוב 

20: 'אם־יהרג במקדש אדני כהן ונביא' – על חטאי העם ההורג את כוהניו  באיכה ב 

ואת נביאיו בבית המקדש,98 ניתן לשער שהיא הייתה ידועה גם ליוספוס, והוא שילב 

נגד אפיון 1, ח )1, 40(, עמ' כ.  92

קדמוניות היהודים 10, ה, א )10, 79(, עמ' 350; בסוגריים מרובעים – הערת המתרגם.  93

שם, 10, ו, ב )10, 93(, עמ' 351–352.  94

מלחמת היהודים 1, פתח דבר, ד )1, 9–12(; 5, 1, ג )5, 19–20(, עמ' 85–86, 441.  95

וכבר ראינו כי מוטיב הקינה על ירושלים שימש את יוספוס ביצירת הזיקה בין ירמיהו לבין ישוע בן   96

חנניה )לעיל, עמ' 199(.

מלחמת היהודים 5, 1, ג )5, 16, 18(, עמ' 440–441.  97

ראו הדיון על לזכריה בן באריס )לעיל, עמ' 203–204(.  98
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אותה בתיאורו בצמוד לקינה על ירושלים. אם השערה זו נכונה, אזי זיקתו של יוספוס 

לירמיהו מתחזקת ביתר שאת.

ר ב ד ף  ו ס

אנו יכולים כעת, בהתבסס על מקרי המבחן שהצגנו, להשיב בחיוב על שאלת המאמר: 

מוטיב רדיפת הנביא הפך אצל יוספוס למוטיב טיפולוגי חשוב, ולירמיהו נועד תפקיד 

היהודים.  במלחמת  מופיעות  אשר  הבתר־מקראיות  הדמויות  מן  כמה  בעיצוב  מפתח 

בתודעתו של יוספוס הופך ירמיהו לאב־טיפוס של נביא נרדף השנוא על בני עמו בשל 

עמדותיו הפוליטיות. משום כך שלושת האישים שהתייחסנו אליהם במאמר )ישוע בן 

המקראי.  ירמיהו  של  בדפוסו  נוצקו  עצמו(,  יוספוס  ובעיקר  באריס  בן  זכריה  חנניה, 

'נביא' )וזכריה בן באריס אפילו  אמנם אף לא אחד מן האישים הללו מכונה במישרין 

אינו מתואר כבעל סגולות נבואיות(, אבל יש להם ולירמיהו מכנה משותף ברור: כולם 

נרדפים על ידי תושבי ירושלים בעת המלחמה עם כובש זר, משום שהם מוקיעים את 

מגני העיר על הפשעים החמורים, קוראים להימנע מן העימות הבלתי מועיל והנידון 

לכישלון עם האויב או אף חוזים את חורבן העיר בעקבות עימות זה. עם זאת, מדגיש 

יוספוס כי מאז ימי בית ראשון חלה החמרה ביחס העם כלפי יורשי ירמיהו הנרדפים. 

בעיצוב דמותו העצמית מגדיל יוספוס לעשות ומשווה בגלוי בינו לבין ירמיהו על מנת 

להפריך את ההאשמה בבגידה ולהצדיק את שיתוף הפעולה עם הרומאים. ההישענות 

על ירמיהו גם סייעה למחבר מלחמת היהודים להסביר את תבוסת היהודים במלחמה 

ולאשש את הטענה, כי תבוסה זו הייתה בלתי נמנעת ואף מחויבת מציאות. ראייתו של 

יוספוס את התהליכים ההיסטוריים ואת תפקידי האישים המעורבים בהם הייתה אפוא 

טיפולוגית במובהק.

כאן עלינו לשאול: הרי ספר מלחמת היהודים כתוב יוונית, ולפיכך קהל הקוראים 

הוא השתדל אפוא  הנוכרית,99 לשם מה  הוא בעיקר האוכלוסייה  יוספוס  המיועד של 

ללמד זכות על עצמו ולהתכחש בתוקף להאשמות שבני עמו מטיחים בו, אם לקוראי 

הספר לא היה כנראה עניין במערכת היחסים הסבוכה בין המחבר למורדים? זאת ועוד, 

מה בין הקוראים האלה לבין הרמיזות הסמויות לירמיהו? הרי ממילא אין הם בקיאים 

ראו את עדותו של יוספוס עצמו במלחמת היהודים, 1, פתח דבר א )1, 3(, עמ' 83. באשר לעדותו   99

הסמוכה על הגרסה המוקדמת של הספר בלשון האבות, כלומר בעברית או בארמית, אשר נשלחה 

ל'עמים במזרח' – barba/roij במקור )שם(, לא נותר לנו שריד מגרסה זו, ועל כן נימנע מהשערות 

 T. Rajak, Josephus: The Historian and His Society למשל  זו  סוגיה  על  ראו  בדברּה. 

(Classical Life and Letters), London 1983, pp. 174-184
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ואין להם כלים לפענח את הרמיזות הללו. אולם גם אם הטענה בדבר קהל  במקרא, 

היעד הנוכרי של מלחמת היהודים נכונה באופן כללי, יש לזכור כי מטרת כתיבת הספר 

אינה מתמצה בסקירת אירועי התקופה, ושתיאורם, המעורב בהבעת רגשות המחבר, 

על  לוותר  מוכן  אינו  יוספוס  ולמולדת.  לעם  זיקתו  ועל  היהודית  זהותו  על  מעידים 

מרכיב זה של אישיותו, ובמקביל לפנייתו הגלויה אל עמי האימפריה, הוא פונה – ולו 

באופן סמוי – אל בני עמו )שבין המשכילים שבהם היו גם קוראי יוונית(, אך למעשה 

ליוספוס  היה  גם לנפשו שלו, במאמץ להוכיח את חפותו. מסתבר שלא פחות חשוב 

ברם,  לעמו.  טוב  כדורש  הבאים  הדורות  בעיני  ולהצטייר  טוב  זכר  אחריו  להשאיר 

יוסף בן מתתיהו  יכול היה כנראה  למרות טענתו כי ביכולתו לצפות את העתיד, לא 

עד  ארוכה  לתקופה  עמו  מבני  שמו  את  תשכיח  יוספוס  לפלוויוס  הפיכתו  כי  לחזות 
מאוד.100
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