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בארץ.רומיחילות

צורותלבשווהיהודיםהרומאיםצבאותביןםיירפסמהת1ח1כהיסחי

מערכתלגבי.לטיטום.פוטקאוםביןאשרהדורותחמשת-ששתבמשךמארוטונות
בעלישהריבכלל,כוחותיחסיעללדברבעצם,קשה,-אריסםובילום-פומפאום

בוצעהםילש1רילהרומאיםכניסתואףהכובש,'שללצדוהיוםייד1הינריח

הלגטננדבן-אריסטוכולוםאלכסנדרבצאתמבפנים.מטרדיהםעםפעולהשתוףחוך
מכלנעלהאךפרשים,ו-1500רגליםאלפיםעשרתצבאומספרהיהניי;יוס,וברומאי,

שבא(סילוןשערךבקרבותממנו.חזקהיהבריתהובנירומיצבאכיהואינפק

לצדכנראה,המספרי,היתרוןהיהבן-אריסטובולוםאנטיגונוםנגרהורמוט)לשרת
עצםכרם,הקרבות.ת1אצ1תבנספעםלאנכרהזהיתרוןוהשפעת-םיויד4ד',

בתורלהופיעשחדלוכמעטכשהיהודיםכך,אארנשתנההכוחותיחסיעלושגווט,
בימיהמורדיםנגדשיצאסבינוס,הפרוקורטירשלחילומראש,מאורגןצבאיכוח'

היררןענרמאדום,הרגלעוליאלפיתירושלמי,ההמוןמולהורדום,בןשך~לאום

מבעלילבראחד,לגיוןבןהיה-למורריםשהצטרףמצבא-המלךוחלקרהנליל,

המרדאתלדכאא"כבאאשרכוריה,נציבחום,שלצבאוהמלך.מצבאכריתו:
אלות*.וארבעתלגיונותשניהכילהארץ,חלקיבכלשפשטוההבורותואתירושלמי"
הפרשים.'

לבדאיש,כ-20,000בסה'כמסוריה,יחידות-עזרוכןאליהם,המצורפות
םיברעהמלךשלוגדוריואיש),)1500בבירותהרומאיתהמושבהומפלוגות
כעשרתכלבד,באדוםיושפוס,העריךהמורדיםחבורותאתסדקת*.ים,והנבטי
איש.שלפים

היריעהנכונהגםאםקבוע.רומאיצ.כמליחכארץנשארערוסמסעמאז

מאוחרתבתקופהכיספקאיןהרישלם,לגיוןבירושליםלראשונההשאירוהיםובי
בלתיזריםהשתלטותשלהראשוןמהזעזועיהודהשנרגעהלאתראולייותר,

המצבהיל.'*רומאילגיוןשוםח,יבהםויקבימיבאדץ,כברנמצאלאאמצעית,
לפחותהיהשםבקיכריה:והרכבובעיקרשרוכזויליסווא,8",מפלוגותאומורכבהיה-

כאחד,והפרשיםהרגליםרובם,פרשים.שלאחתו"אלה'רגליםשלקוהורטותש
סברתנראיתמרההיסטוריתכאירוניהקיסריה.כגיוכןשומרון,העיריא"מכישה,כניהיו

ארכילאום,אתקודםששירתועצמםהחיילותאותםהיואלהגרוריםכיהחוקרים,,

שלהצבאיהכושרעלבפרקלעיל,ראה-המורדים,היהודיםנגרלונלחמואף.
זכי;רומילשירותישרמהמלבות,הואשמילקלאחראחיב,תתקבלו-היהירים,

--
לרוג.והרגביזהבמעשיאח-כשהצטיינו*
קיסרותית,הגנהשלהאסטרטגיהעלבפרקבטבלה,עיין-החורבןתרלאהמצבחילעל**

י"א.חוב,ב"מערכות-"
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מספריוספותמלכותו,..ופירוקההאמוןאנריפםמותלאחרהזהכדברקרהתינש
אנריפם,-מותעללבשורהזדוןבשמחתבקיסריה,שהנהזה,ךלמ-אכצהפניןכיצד
יותרדוגמהלהיותכלליכלהלאוהריכך.עללהענישםשאייםהוארומיוקיסר

התגברותעםשגתהוההמשונהוהלאומיהצבאילמצבמווטרניתויותרבולטת
לקיל,רוכרכברעליוואשיצב%-המלך,בתיךהוריםהישירות

היהצריךבמזרהשחנוה,אוכסיליא"יחידותשלהרכבןכיצויןככראכן,
מזהלראותאפשרכך,הדברהיהכמהעדמזרחי-הלניסטי.ביסורולהיות
היהבאנטוניהקלאודיוםבימיחנתהאשרהקוהורטהשלהמפקר)(טק9ךיהשאף
היהידוחשמוחואףליסיאס').קלאודיום.-הרומאי-היונייט9ןיס,ה.,שמואופייני(טורי.

ועוד.אשקלון",לבניקוהורטה"הסס9%",בנישלקוהויטה)או(בעדן:-"אלהדברו
ייטליקית-,.היתהבקיסריההקוהורטותאחתכיגמורה,בבטחהלאכיאסיתכן)

קוהורטהנמצאה-לקיסריהץ1חממבני-איטליה,מתנדביםמאזרחי-רומימורכבת
והתקהלויותחגיםשלבהודמגוהלשםנשלהוותואריתבקביעות,םבירושלירומאית

שםשמשו-נלוםמסעאחריבאשקלוןשחנווה"אלה"הקוהורטהאםברור,לאעם.
44%,נסוכנראהבמכירוכןבמסרה,היהקטן.תיל-מצכשלום.כימיגםחיל-מצב
או500,בנותכולןהקוהורטותהיואםלדעת,איןיריחו*.שלוכקיפרוםטיפטרום
ששלחפלורוםסיום~שבצבאברורמקום,שבל."איש0~10בתגםביניהןשהיתה

-הרומיים)העזרחילותעלבפרקעיין(אחתרכובה.קוהורטה"לפחותהיתהייושלימה

שתיביןנסכזאתהיתהכיויתכן-פרשיםהיושלהרבעאשרמעורבת,כלומר

הקוהורטותאחתכיסימניםישנםוכ,מקיסריה.לתגבורתאח"כשנקראוהקוהורפות
חילבכרהשמכאןקלעים,בעיקרהמורכבתכלומר-קלה',"היתהבארץשחנו

1רפםמהארץ,שלוהמדיניים,הגיאוגרפייםהמיוהדים,לתנאיההותאםהרומאיהמצב
חיל"שונהבהרבהלאכלומר,-אישל-4,0005.0%ביןלהיות'היהיכולהכולל

הספיקזהכוחשלום.שבימיהארץ)מבניהספר.חיל,עם(בארץהבריטיהמצב
עירוניות,מהומיתבשעתפעולות-משטרהאוחבורות,שלמקומיותבתנועותטיפולכדי

עדמונכל,ומןמעמדלהחזיקרקמסוגלתיל-המצבהיההיקףכעלעממימרדמול
r~aהיתהגלוםקסטיוםע"יכזאתתגבורתבהגשתהאטיותהגדולה,התגבורתבוא

הגדולה.המררמלחמתשלהתלקחותהאתשאיפשרוהגורמים
יתלבהמהחלקכולומרכבהיהבארץ,נויםשעיקרוזה,מצכחיל:זהועיד

מהרגשתןנםזהעםיהראךמעול",חפשים"היוהיהודיםהאוכלוסיה.שלירוהי
האלרהמקומייםהעזרגדוריאתסילקאספסינומרקמווין,בשירותהכדוכיםהבטחון,

לאעורכלירושלים.הריסתירהאכברנעשההדכדאך-אחרוהלפרובינציות

בהבשלרתפקידםאתלמלאאלהשונאי-יהודיםצבאותהוסיפו-הגדולהמרדבא
לו,שגרמוהתנאים

ההמווביןהוהחיל-המצכביןההאבקותהתנהלההגדול"המרד,בפרום

הבורוי"1הראשונה-היהודים:ע"יהגדול,המרדבשעתהן,גטנכבשווקימרוםמכור*
המונים.מצורלאחרוהשייהtnrtuקנאים

קוהורטת-אלף-"היתהאחתסבסטיחקוהורטהלפחותאדריאנוס,כימייותר,מאוחרתמתקופה**



לצרעצום.היההמספריוההבדלעליו,נלוואשרהשוניםהחבליםובניהירושלמי

אלאאנשיהבמספרלאהיהשכוההיותר),היואםספק(היהירההרומיתהקוהורטה
פרשישלהאלפיםשלושתגםנלחמוהעיר,שכתוךהפנימיותהמצורותשלבבצוריהן

מצורות.מתוךכשהתנוננורב,היהאלהםישרפשלכוחםכילהניחאיןאגריפס.
אליהםהצטרפואףובחלקםלמורריםנכנעואלהשהילות-המלךלאחרגימא,ומאידך

המוקפים,הרומאיםעללצורהיהודיםיכולתגםבהרבהכךידיעלגברהשלאודאי

לבסוף.*בקרבות-שדהאח"כ,ליהודיםתועלתבמדת-מהמהםצמחהכייתכןאולם
והסגר.מתמידמצורע"יהמצודותהוכרעובירוע

)-Fulה-12הלגיוןאתהכיליהורה,עלשעלהס,ונלס1יטסקשלהילו

~minata",("והיה,אבנומטוםשללמוחוסמוךכברבפוריהחנהאשרנושאת-ברקים

אלפיםעודכךעלהוסיףהוא;'*םוריים-מזרחייםיסודותרוויעדויוה,כמהלפי

הילשלאישאלפיםששתעודכלומר,-הסוריםהלגיונותמשאראחדמכלאיש

ובני-בריתמקומיים,חילות-עזרשלאלותי,וארבעקוהורטותששנלוווכןלגיונרי;

רגלים,אלפיםתשעת-:והערביםאגריפס),(בשן,***קימגנישלמלכים,"מצבאות

אגריפס).משלאלפים(פרשיםאלפיםוחמשתאגריפס),שלשלישבהם(קשתיםסובם

מלאוהם"עליהם;נאמראשרהמיוונותהעריםמחוךמתנדביטנוספואלהכלעל

משלושיםרב,צבא-הכללצבאי,.בכושרלהםשחסרמהליהודיםובשנאתםבנכונותם

מבהינהמארמגווןמחנהאך-ממריזיםהמקורותאיןאם-איש,אלףארבעיםעד

מבחינהעודףכוחהרשלננדםהוציאוהיהודיםכילהניח,בטוחימוראיןצבאית.

המוכות,חגעליתעקבבהרבהאזגרלשבירושליםהיהודיםהמו,כימטפריתנ_אם
חריב.מלכיביתקרובןכנוןם,ירחבנמתנדביםשלתוספת-מהנםלהםוהיתה

במספרםלאלחפשבודאיישירושלים,שלפניבמערכותהפעם,הצלחתםטוראת
ידובר.עודעליהםאשר-םייםקטבגורמיםאםבי

ארמיהשהיוהםוניםפסאשלצבא-המשלוחע"יביותרנתנכשוהכוחותיחסי

נשתנהלאושכמעטעצמו',אתהנושאחי,בחינתתעודותיה,לכלמספקתרומאית

ואספסינוםטיפוסריכזולגליל,עלותםלפניבעכו,מסע-המלחמה.זמןכללבנהו

באואתם;ממצפם)-והחמשה-עשרמאנטיוכיה,-והעשיריהתמשי(לגיונותשלושה

מסוריה,כולןפרשים,אלות""וחמשמפוריה,-ברובןכנראהצבא-עזר,שלקוהורטות18

יוספום-עללסמוךאםקיסריה.שלמחיל-המצבאחתמאלה"קוהורפותחמשוכן
רנלים600שלהסלתי-רגילבהרכברכובות',"-ו-18קוהורטות-אלף.,,10מאלההיו

ושוהיםאגריפם,מקוטנני,אנטיוכום:המלכיםצבאותבאווכןלקוהורטה,רוכבים120-1

מלכו)-(הערכיםמלךושלאחד;כלפרשיםואלףרגלים-קשתיםאלח-חמת,מלך

אלףמחמישיםלמעלה-ביחדקשתים.כולםפרשים,ואלףרגליםאלפיםחמשת

היהורים.שלהטקטיקהעלבפרקקרב-גבעון,-להלןראה*
צבא-רומי,ההפחחותעלבפרקעיין(במזרחשחנוהלגיונותמשארשונההיהלאבזהאמנם,**
סוריה,מבניוחייליםצנטוריוגיםוכמהכמהנזכריםאספסיאנוסצבאשלבלגיונותיוגםיי')מערכוה""

התיכון.היםעמיללכשלהצבאיבשחםאלאיהודהאזנלחמהבלבדברומןלאומצרים,הקטנהאסיח
הקטנה.אסיהבדרום-מזרחקומגני,***



ו--



אלף.ששיםכדישמשי-המחנה-ועםהייל,

לדבריאשרהצבא,אנשיאלףששיםלעמודהיוםיכירצהזההגייסמול

המיםלקרבפרט(בעיקרבפניוהתיצבו-השעמלבגליל.כךלפניאורגנויוספום,

בודדיםנדודיםאונצורות,עריםשלמגיניםחברמקרים)איזהועודכנרת,פניעל

הרריים.נשרים"ב"קני

ריכזלסה"נ,70שנתבאביבהחורכן,מלחמתשליוםטהפרשתכשהתלה

נבהרות,לפלוגותפרט(הנ-להלגיונותשלושתאתירושליםעלעליהלשםסיפום

עלבשעתוהוכהאשר(ה-12הלגיוןאתוכןויטליום)הקיסרנגדלאיטליה,שנשלחו
אלפיםע"יהושלמוהלגיונותביהודים').לנקוםמאדויחשקנלוםבמסעהיהודיםידי

חילות-הפרת,שלמהיל-הספראלפיםשלושהבאווכןבמצרים,הצבאותמתוךחייל,

מקורם.מאשרמרוביטיותרהופיעוהמלכיםצבאותניכר.במספרבאומסוריהעור

במחנהואמנם,בשעתו*.אספסינוםצבאשלזהעלכנראה,עלה,הכלהסך

רחב.כההיהשהיקפהירושלים,אתלהקיףהיהאפשראםספקמזהפחות

יזח1אממפראולם,במספרם,מהםמרוביםשהיווראיהיהודייםירושליםיסולכוא

ייספוםלפירומי.צבאשלזהאלהניעאםלרעתאין-החומותשבתוךברחה

בר-אנשיבם,ה:המצור,.פתיחתאחרימועםזמןהמאורגנים,הלוחמיםמספרהיה

אלעזר-כן-קנאיאמ5;-מגוש-חלביוחנןאנשימ60;-האדומיםמ10,0;-גיורא

ההאבקותשלאכזריותהעלאולימעידזהמועםמספר28,400.-ביחד2,400;ע-שמעון
כללנעזרולאכילהניח,איןאךכך.לפניאלהפלגותביןשהתנהלההפנימית,

העם.בנישארע.יבמלחמת-המגן

תפקדמלשאםספקכשלעצמםהמספריםכיהמטינהמתבקשת
שלחשיבותםזה;מצדוביןזהמצדבין--ברומאים,היהוריםבהאבקותמכריע

רוח-המיוחדים,הארץלתנאיההסתגלותהזע"הצבאית,המשמעתהמדיך,הלכוד

המספרים..שלזועלעלתההמצביאיםוטכסיסיהחיילותאמוןהקרב,

החורבן.במלחמתהרומאיםשלוהאםטרטניההטקטיקה

66-70שנותמסעישלםייתםישונתוהלתיאורמקוםאיןזורשימהבמסגרת

שישומצבים,מקריםשלחלקילקטאפילומחוסר-עניןיהיהלאברם,ישראל.בארץ

הצדדים,שנישליכולתםועלפעולתםדרכיעלאור-מחלשפוךכדיבהם

המזויניםלכוחותרומיהילביןיקלאההבדליםהתבלטוההתננשווותכרוב

הסלויקיים,האפיגוניםשלההלניסטי-המאוחרהצבאלביןבינוגםאלאהיהודים,של

המקטייםובמתודיםהרומאיהצבאשלבארנונוקוי-יסודהדגימואלומהתנגשויותכמה

ההיספורית,התפתחותומציוניכברלנוהידועיםשלו,

-רבות,פעמיםכאןגםהוכחההרומאיסדר-הקרבשלהפקטיתףת1שימג

בהתקפת-קסערגלום.קסטיוםשלזהכגוןבהצלחה,הוכתרואלשבמטעיםאף

פעיןשלבתפקידטיטוסאלהמומר,היהודיאלכטגרר,טיגריוטשלירופו?כיהדברטעגיןט
לאחדלטסמשוםבזההיהאטבם,יוספוס.אצלהצבאכוחותשלהפירוטבתוךבמיוחדצויןהמטה,ראש

ביהובים.בטלחמהםהרומאיםכחשלהעיקרייםחמקורוח



ברומאיםוהכובשבתותקתחמתםברובכאשרן,ועבגלירהיהודיםשלהראשונה

נשבר,שטרםאגפםע"י*מהאגףהפיקעהמכסיםרומיצבאאתהצילרבה,מכה
כאחד,ופרשיםרגליםשל,'נפגעושטרםת1ברזרבוהשמוש

צבאלעומתהרומאית,התנועהקלותשלדוגמהקספיוסמסענתןוכן
ו,פיאלקיסריה,מעברמצבאו,חלקשללמסעי-הבזק-כאןהכונההריאדוכים.

חושכיאתהפתיעזאתבמהירותווהארץפניםדרך-ומקצתוהחוף,לאורךמקצתו
בעצםאמנם,לנמינה.אולהגנהלהתכונןהללושהספיקולפניאותה,וכבשהעיר

המסעאך-צבאיתנכורהמשוםהיהלאאותו,שליותהההמיניתובשחיטההכביש,
החיילות.עלשהופלהתפקירביצועאתאיפשרהמהיר

הצבאיכולתאתהדגישגלוםקסטיוםשלמוצלחהכלתיבמסעואחדפרט
הטקטימכנהובשלם,ירהבוקרבלתנועהגםהדיאדוכים,צכאלעומתהרומאי,
בנידתםלאחרעצמון,בהרבגלילאשרהמולדתלוחמיהתבצרוכאשרהיה,זההנמיש.

נכשלהגלום)ק~ניום,ה-12הלגיוןמפקרשלהתקפתוצפורי.תושכירובשל
ברם,קשות.באבדותלוועלתהההר,ממעלההיהודיםשלהרמחיםמטרתחת

יכלולאהיהודים,לעמדותלעמעלווהללוההר,אתלהקיףפלוגותכשנשלחו

מקרהלנבישכברלהזכיר,ראויגדול**,היהוהטבחמעמר,להחזיקאלהעור
נושאיהרומאיםבפנילעמורהקל,הזיוןבעליליהודים,האפשרותאיצוינהוה

המלא.השריון

קסטיוס,-מלעמתוךדוגמהלמצואאפשרהרומאיםתוהמהמתהלגםברם,

ימיםשלושהועודהיהודים,התקפתלאחרגבעוןלידשהתעכבהימיםשלושתאותם
הםאלהשימיםויתכן-החדשה;העירלתוךשפרץלפניוהר-הצופים,עלשהמתין
מפעולותכהכרח,אלה,שהיותנבעולאאםלדעת,איןאמנםירושלים.את11שהצילו
להלן).ראה(גלוםשלבעורפוהיהודיםשלההפרעה

תונתיאנםאםכילרומאים,להםעמדהמבסיסיהםגמישותרקלא
חפותעלמוצלחותהל4-"פקתהשוםתרעיםאףאקהבצורים,מחנותיהם

מחנהזההיהגבעוןלידבהתגוננותםגםכימאדיתכןמקרה.זהואין.-הרומאים,
מחנה)(מבשרקטעצירף--הרומאקהצמאלפעולתמשטינירתשמשאשרמבוצר

מירושליםקסטעם,שלהנסוגצבאואףלעיל"ראה(שקמיםח"לותתמרוןישל

לעמים"(כגבעוןהישןבמחנה--אח"כהר-הצחיחבמחנהמפלטמצאאנסיפטריגעד

הבורחהצבאשלההערמהטכסיםמאלףוכןאחד"ללילה(בית-חוחןליר--ולבסוף
דגליםהבלמתאגבנבחרים,חייליםמאותארבערקבמחנהשהשאירמכית-הזרון,

נתגלתהכאשרהושמדוהאלההחייליםואמנם,(היהוריס.אתלעכבבשבילמרובים,
בגללרקנתאפשר-כליהאומשביההילשלרוכואתשהצילזהטכסיםהמזימה).
ערכולבגומיבמההוכיחה,זוחלאותמלאתנפינהדוקאאכן,המחנות.כיצורשלהשיטה

שכוחוצבא-שרהבצדוכשאיןואספקה,מזוןשלמוקדםרכוזללאכזה,זמניבצורשל
-

רומי.צבאשלהטקטיתההתמתחותעלבפרק-ראה*
ובמעברייהווהבהריאח"ם,נוכחוכאשף-היהיחסיהרומאיםשלוהנושר-הריםאמנם,**
בית-חורון.



מחניותיהםבאחתהיהורים,ע"ימוקפיםהרומאים,נשארואילוגלוי;לקרבמספיק

כולם.נכחדיםאביבודאי-אלה,
במטעם.גםאלאכחמתם,רקלאלחמיםהוללההשיטתיתזהירותם

-:אספסינום)של(רומאיצבאמחנההתקדמותיוסתוםלנומתארכךוהרי

אפתעה,התקפותמנועלמעןבראש,צעדווהקשתיםהזיןקליהעזרהילות
ופרשיםרגליםשלפלנה:הלכואתריהםלמארב,והנוחיםהחשודיםכיערותוסיירו

ועריכתוהמהנהמדירתשתפקידןצנטוריה,מכלמתה-כתהמדירים;יומיים

הדרכיםלשפורפלוגות-עכורה,מודרניים):בצבאותמלערים",אוהטךטיךי~יים""(

זחזקפרשיםמשמרתחתהגבוהים,המפקדיםשלהמרכבות;כיערותנתיבילפלוס

פלצתחניתות;ונושאיפרשיםרנלים,שלנבחרתופלוגהעצמו,הראשיהמפקד
הקוהורטותמפקריהמצור;מכונותעמוסיפרדים)120(;הראשוןהלגיוןשלהפרשים

השדרה,והחצוצרותדגליוהלגיון,נשר;נבחריםחייליםבלויתהלניון,שלוהטריבונים
שארוהמשרתים;פרדים,עלהחייליםכבודתלרוחב;איש6הלגיון,שלהעיקרית
חזקוכוחשריון,בעלירנליםהיל-המאסףהשכירים;המוןהסרר;באותוהלגיונות,

מפנילנומסביריפהומובטחמחולקצבאשלזהתאורהעורף.לשמירתפרשיםשל

נגדו.והאפתעההמארבכמלחמתההבלהותיחסיתהיומעטותמה

הרומאיםהרבושלהם,הרגיל)(ה,כבד'הרגליםחילשלחשיבותוכלעם

קלעיוכןערביים,קשתיםנזכריםמעמיםכמהקלים,בהילותנםלהשתמש

עריםלידכתגרות-הגיחההרומאיםאצלהשובתפקידשמלאום,ייר1םאכנים

בהסתערותהשתחפוקשתיםביצורי-המצור,ברביעלוהיפויודפת,ליד-כנו,נצורות,

אלפיםנשלחוטריטיעלהמצורובשעתהמכריע,הששי,ביומהירושליםעלקסטיוס

המגיניםאתלסלקשלהםהחציםבאשהצליחוומשםלעיר,מעלההראלקשתים

ירושלים,חומתעלטיטוסהתקפתכשעתהקשתיםמלאולזהכדומהתפקידהחומות,מעל

השמידועצמוןקרבלאחרם.ישרפבהרומאיםשמושבלטאולייותרעוד

התקפתפרשים.בשרשרתאמפסיגוםהקיףהנצורהיודפתאתהכורהים.אתהפרשים

הפרשיםעברוואחרסריגי,לפניהגלילייםהמוני.אתשברהטיטוסשלפרשיו699

400בתהתגבורתn~tya-אולי(העיראתוכבשוחומה,המחוסרהחוף,אלבאגם
במלחמההרומאיםהפרשיםכוחשלהקלסיתהדוגמאאולםטרינום).שלהפרשים

הרומי,המצםכחילשםנתקלכמספרו,רביהורי,משלוחהילן.ולקשאקרבהיהזו

התגונןהרומיהרגליםחילאנטוניוס.שלבפקורואחת,פרש.םו"אלת"אחתקוהורטה
חזיתיתבהאבקותהמתנפליםהמוןנשתקעוכאשרהעיר,חומתלאורךהיהודיםבפני

עלמהאגף,אותוותקפובמישור,ונפרסומהעירקודםשהוצאורומי,פרשיבאווו,
המובאאלפים,עשרתההללים,מספרכיאםרכ,היהההרגהנוח,המישורפני

עקבאשקלון,עללהתקפההשניהנסיקנכשלוכןמוגזם.אוליהואיוספוםאצל
היהודיםאתמנעםועקבההריםביןשוניםכמיצריםאנטוניוםפרשישערכוהמארבים

שבפניהןהבעיות,אתלנוהמזכירות(אלועובדותבמישור.ערוכיםבגרוריםמהסתרר

הרומאיםשלהשתלטותםליריהביאולמישור)בצאתםהחשמונאיםצבאותעורעמדו

במסעו.צבא-אטפסינוםלשםהתקרבבטרםעוריהורהשלהחוףמישורעל



תפקידנםבמלחמת-היהודיםמלאהרומאיהפרשיםהילכילזמראפשר

אפשרלעיל,שהוסברכפיהרומאי,הצבאמבנההכללי.מהלכהבעצובאטטרטגי',.

מקומייםהתנגדותמרבויהרימתלשםהשונים,הארץלחלקיאכספדיציותבנקללערוך

כלקורםהיוכאלהראשי.תפקידהפרשיםמלאואלובשליחויותהתכלים.וההרכת

מחיילותפרשיםואלףרגלים6,000בראשבגליל,ילקידיסהטריבוןשלמם?יו

התושביםמחנותאחריברדיפהפרשיוהצטיינו""שםאשרבפריה,-ואה"כהעזר,

אתשהחריבוהפרשיםכנוןאחרים;רביםמקריםנםידועיםושחימתם.הנמלטים

הואזהמסוגועוד;טרינום,מסעיוכגוןקמטיום);במסע(קיסריהלידנרבחא",.נפת

לרומאיםקרכןנפלואשרגריזים,הרעלהשומרוניםנגרהריאליםשלמסעונם

כשנתפסהיפו,שמשהביותרהמאלפתהדוגמאאולםליהודים.הקדומהאיבתםלמרות

רגליםשלמועםמספרעםמבוצר,למהנהאותההמךהואאמפמינוס;ע"ישנית)(

ולהחריבהסמוכותהעיירותאתלהרוסעליוהוטלאשרפרשים,גדודועםלמשמר,

היתהשזובמדההמרכזית,היהודיתמההנהגהנשללהאלהבאמצעיםכולו.האזוראת

מקורותונדלרלוארצה,שלביותרהחשוביםמחלקיהרביםעלהשליטהבפועל,קימת

שלה.האספקה

אמנם,היא,האסטרטגיהשללזההטקטיקהתחוםביןהמדוקדקתהחלוקה

באסטרטגיההאופיגייםהקויםהיומההשאלה:זאת,בכלמענינת,אולם;מלאכותית

ןברוחה1במלחמתהרומאיםמפעישל

עינשין,משלחתשלהפיסהעלמלכתחילה,בנוי,היהנלוםשלמסעו

הרבהלאכןעל;רצינילוחםכצדלרומאיםנראהלאשעדייןביריב,זלזולועל

אחריאמנם,צבאו.בעורףמסעואגבשנשארושכנגר,הצרבכוחותלהתחשבנלום

אתחזרהלשלוחנאלץהיהודים),שלהטקטיקהעללהלן,ראה(וכוללירהכשלון

עצמוןלירהקרבאחרינםאךבגליל;המורריםלרכזימצבאו,חלקעםנלוםסוינ19

הנזלשנסיונויתכןלירושלים,פנהאםכיהגליל,שלשיטתיתלהכנעהעכרלא

כך,אםירושלים.-אנסיפטריםבדרךהתקדמותוקצבתטאהבחשובתפקירמילא

לירההתקפה(הגריליהמסוגפעולותכמהעדמענינתרוגמהמשוםבזהישהרי

עללהשפיעעשויותעצמון)קרב(במפלהעיןלמראיתמסתיימותכשהןגםכבול),

התקוה:נורמיםמשנינבעהגלוםמסעשלהכלליתהאסטרטגיההמלחמה.מהלך

שלשיפתילכבושמספיקהיהשלאכוחותיו,והיקףבראשיתו,המרדאתלדכא

איןהיהודים,שלגדולחלקבקרבשנתגלעהמרדלהטונוכחזה,במצבהארץ,

אחרת.בדרךנוקטהיהגםלוהרבהמצליחהיהאםלדעת

םוניספםאבמסעהרומאיתהאסטרטגיהכילומר,אפשרזאתלעומת

להתקפהלאהתסוונהקסטיום)שלמףנבדלההיהודים,לרעתוביה,(סיטי"1

היאההדרנית.להתשתולהיפך,אם,כיהמרר,שלהעיקרייםמעוזיועלמירית

יסורישלמלאלנצולשבשרשרת,החלשותהחוליותכלשלקורםלכבושהתרה

הארץולהחרבת,*שוניםבישוביםהבגירה
ער.

ביותרהאדיריםשהמבצריםכך,כדי

--
לאכייתכןבירושליםיאףבצפורי,קסטיוסגסזלזללאזהבכרנוןארםושויובטבריהכגון*

זח.עווןהדבריטלחתפתחותהאפשרותרתוקהבךכלהיתה
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זחטכסיכ-מלחמהלנכילפעמיםלהשתמשאיפוא,מותר,ומכורדים.מוקפיםישארו
לעצמהשסגלהודאימהבמדתשיטתית.איכטרטגיתוהמתגנות.-בן-זמננובבטוי
שמחודאלאלעיל),ראה(נריליה""שליסודותנםהרומאיםשלזונמישהשיטת

שלהעיקרימסע-הצבאנםש.כובהביריכנשקהפעםשמשהזעירה.המלחמה,
אלהפעולותיוהאמור,מהסוגלמשלחת-החרבהקרובותלעתיםהפךאספסינוס

ומניעתהפעולותאיזורעללשמירהרחב,ממך-משמרותעריכתע"יתחלהנעזרו

רבות.ועיירותבעריםקטניםחילות-מצבהצבתואחיכחוץ*,כוחותשלהתערבותם

קודם-כל-לאספסינוםלונתאפשרהארץלהכנעתמקיפהכהתכניתשלבצועה

שלאלהעלוגםגלום,צבאעלניכרתבמדהעלהאשרו,ית1ח1היקף-ככנלל
בשעתם.הטוריים

צבאוונשלכעליתםנםהוגשמההרומאיםפעולותשלזותירםנצנוקשפה
השוניתהלגיונותכאשרלעיןנראותוצאותיהירושלים,עלהסופילמצורפיטום

למפרע.והוכשרומררשנכבשונקודות-משעןמתוךגדולים,לאלמרחקיםהתקדמו,
ומאמאוכבמזרחמיריחובצפון,העיר:-מגופנאשל.רוחותיהמשלושתכבסיסים
את.הקיףכעשראטפסינום,שלמשונה",מבעבאותועודנכבשואלהכלכמערב"*.
שנתיםאז,ככרנגע,לאעצמהוככירהלככר-הירדן,ממישור-החוףבקשת,ירושלים

שלימחנות-הקבעעליה.מרחוק,ב"מצורלמעשההוחלירושלים,נפילתלפני

האלה.הקודמיםהגישהמסעישלהסיוםנקורותאתמצייניםהצריםהלגיונות

לאאמנםנבעההיהודים,במלחמתשהופגנהכפיזאת,שיטהשלהתויםא
כברבלבד.היאמתכונותיהרק

לעיוני
בידינשארוויריחו,הש~9הכנעתלאחרא,

ומכור.הורודיוןמסדה,ירושלים,-כצוריםמקומותארבעהרקכמעטהיהורים
אמנםהאדומים,ארץעודהשתרעהזו,שלהצרבמובנהיהורה,לארץדרומית

הכבושפעולותאתהאםשאספםינוםאלאהיא.גסלרומאיםאויבתאךאבטונומית,
שהפכתה,נששלהפסקהנתאפשרהכךע"ישכרומא.האזרחיםמלחמתמפאת

ם,יד1יהבםידהויהמכריע-שלבחלקהאךוכאדום,ביהודהמלחמת-חבורותלתקופת
בצעהאביוניאךהאדומים.מידיבר-גיוראע"יחברוןכבושזוכתקופהחלכך

בנמלובובכלל,וחכרוןהאדומים,עריכבושאתלרשליםשלהצבאיתמשלחתו
לה.צפוניתהאחרוניםהחבליםאתנםגתפטוירושלים,.הקפתאתאספסינוםהשלים

אתעדייןעכבהלקיסראספסינוסהכרזתורק-הצוארעלהעניבההוטלהמאז
גבורת.מחמתהפכה,אשר-הסיוםלפעולתסיטוםהתפנה70באביבהידוקה.

הרומאיםבמחנההמדיניותההפרעותאלמלאעצמה.כפנילמלחמההמתגוננים,

68,בשלהילהםתייםהיהודיםהיתה-מלחמתעלולה
הרומאימיבהתנהגותאחרקועודבחשבוןלהביאצריךהמלחמהמהלךלהבנת

התאכזרותכןכלועםהיהודיםאתולוףלדכארצונםכלעםבשעתם,הסורים
אתנימוולאזו,קטנהפרובינציהשלקיומהאתגםכנראההחשיבולמתנגדיהם,

כתריתהתחתון,בגלילאספטיגוסמסעבזמןן,1רמ1שהמשמרות-הבסחהברשתכיסהכך*
מיחודה.גדודיםשלהאפשריתהופעתםבפני

נותפחותואףחשוב,פחותכנראההיהירושלים,עלאחריםכבמצוריםאז,גםהעירם1רד4*
למעולותיהם.בסיםכעלחברון,כגושלאחרגםהרומאים,ותרוועליולגישה,



הענין,שלזהצדהיההעולמיתהקיסרותלבעלים.יינסויסחורבןבמעשיכוחם

שלהם.הצבאיתמהפרסטיניהפחותמקוס,מכל-חשוב,פחותהסתם,מן
הששתיתאכזריותםהיתההזאת,בפעםתד-תמהלמשלהיסורהעדרלמרות

זו,עקביתאכזריותם.ייקי1הסלהשליטיםשלמזויותרהרבהעקביתהרומאיםישל
אלהקודמיהםעלהרומאיםעלושבהםובכשרוןכארנוןבכוח,היתרונותלכלנוסף
המונית.השמדהשלבדרךפשוטהיהודים,התנגדותלשבירתבהרבהשסייעההיא

במלחמת-החורבןהיהודיםשלוהאסטרטגיההטקטיקה

משוםבהכרהבהישוהיהודיםהרומאיםשלטכסיסיהםעלהדיוןחלוקת
אלאהדוגמאות.מאותןלמדיםאנוהצדדיםשנילפעולותביחםשהריומלאכותיות,

יותר.אופחותברוריםלסיכומיםאפשרותאיןכזוחלוקהעכלעדי,

בטקטיקהלהתנסותלא-רבותהורמנויותרקליהודיםהיוהחורכןמלחמתבשעת

עצמו)טשורלפי-לפחות(יוספוםצבאנמם'"כיצדצויןכברנלוי.קרב-שדהנצל
בהקמתנדגלמארגנואשרהיחידיהנוףכמעםכנראה,היה,זהוהרי-התחתון,גנליל

נצירה,עירמחומותהרחקלקרב-שרה,ביותרהמענינתהרוגמהסדיר.ונבא-שדה
שפוכה,בחימהאויבםעלשםהמתערולעיל,כאמותהיהורים,עזן.בנלידהיתה

לסה"נ).66שנת(הסוכותלחגהרגלעולימהנותנםנצטרפוולהמוניהםהשבת,למרות
בשעהלמאות,חלליםמהםהפילוהרומאים,מערךאתפרצוזהובזעם-המונים
שלכזאתלהסתערותהיחידההדוגמאזאתואיןבלבד.לעשרותעלוהםשאבדותיהם

האמרהאופיניתהמנופים.יריביהםאתקשהבמבחןשהעמידהבלתי-ערוך,בניםיהורים,

במלחמהזאתאי-זהירות"נמלא:עלהמצורבשעתאמפמעוס,בפייוספוםשםששר

מתוךפעולותינואתמבצעיםאנושהרירומי,עקרונותלפיאינםהקנאותושגעון
והמ-הוךברים,מדרכיהםשלהם.הדרכיםואילוטוב,וסדרמקצועיתדיעה*

לירהנואשותח1רנתהעלבמפרוקצור,וביתרהיהורים,.שלהעיקריתמשענתםהם
היהוריםהתגברותוקפיהם:-"לאחרונהאחהיהוריםכאשרהניסואנטליה,מבצו-'

מחוץערוכים,בקרבות-שדהבוראיאך,מלומדי-המלחמה'.הרומאיםעלקנחתםוכעוז
לעיל)ראה(גבעוןלידאףואמנם,בכך.היהדילאובורדים),(מוצלחיםלרגעים

הרומאים,שערכותמרוןעלכראוילהניביכלולאכילסגת,לבסוףהיהודיםנאלצו

למלחמת-והיחידיהגדולבנסיוןגםשקרהמהזהווהריעקיפה.לשםמאגפיהם,ואאחר

במדההרומאיםשלהצלחתםהיתהשםגםכין,1לקשאליר-ברומאיםקתנופה

בהמון,הנועזתההסתערותבלבד.פרשיםע"יבאנף-הפעםעקיפהשלתוצאהסירובה
תמרוןמשוםביהיהלאאךהרומאים,מערכותאתלזעזעכריבההיהגבעון,יל4

היהידיכנראה,היה,גבעוןקרבכילצייןכדאיועודמסודרותי,יחידותע"ימחושב,

שילאהיומנהיגיהםביןכיפרשים.בפלוגתגםבוהשתמשוהיהוריםכייתכןאשר

חדיבמלךשלקרוביווכןאגריפס,חיל-פרשיאתכךלפנינטשאשיהבבלי,

להבדיל(היהודים,שלבטקטיקהבשדה-קרב,ערוךצבאע-יאגפי,תמרוןשלהתפתחותומעוט*
נגדינאיצבאשלהכלתי-מוצלחבקרבבשעתוכברהובלטפרטיזניות"חבורותע-ימהפרעת-אגסים'

הירון.מעכרותעלמצריים-לגיריים,מיילית:

12



פרשים.שלאימוןספק,ללאהיה,למלחמהאימונםכלאשראדיאבנה),(

והתכליתיהשלםהגריליהלמעשהנקורת-המוצאגםשימשגבעוןקרבאך

אלגבעוןמסביבותהיהודים,שלעצמההנסיגההגדוליהמרדתקופתשבכלביותר

הידועבסגנוןהאויב",הקפתאגבנפיגה,שלשפתיתדוגמההיתהירושלים,חומות

דדנטליפ'עלהרומאיםמצור

%

יי
111-יותרהמאוחרת1,-הקדומההחומהכדלקמן:מסומנות11פצמירושליםעלשהגנוהחימות

111.-אגריפסעסקשנגנינההתומה

מתוךנפרמויסטיוםשלשהקוהורטותבנמןכיוהפינים.הבוריםמטכסיסילדורנו
מעברבמעלההרומאים,ףסאמאתבר-ניוראשמעוןתקףהרמות,פניעלהמיצרים,
כלינשאואשרמבהמות-המשארבותתפםוערבוביה,מהומהבוהמילבית-חורון,

גרמואשרהןשהן'rsnומהעודף,מהאגפיםאלו,הפרעותהעירה.והכניסןמלהמה,
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טקטיקתעללעיל,ראה(צויןכברכאשרהעיר,אלנלוםשלהתקדמותולאטיותגם

הרומאים),

כלישלפדקמחוסרלאכנראה,נכשל,ירושליםעלקסטיוםשלרצוהם

שירושליםאלאהיהודים).בידינסיגתו,בשעתאח"כ,נפלוואף(לו,היוהללוכימצור,.

היהקשהאוכלוסיתה,והרעבתקודמת,הפקהשבליכזאת,במדהבצורההיתה

נרשושהמגיניםלאחררקשהריה,רסמנלאשהעירבזהבעצם,היה,הנםלהבקיעה.
במרחקיםהמגנים)(הםהתיצבו,גלום,עםלהשליםשדרשואלהאתלבתיהם'

לעלותהעפילואשרהרומאים)(גאלהרומחיהםאתוהפילוהמגדליםעלמתאימים

הבדוקותמצור"שיטותלרומאים,להם,עזרולאההתקפהימיבששתהחומה".על

שעריאתלפחוחשובמהעםחלקעמדכברלפלביום,נאמיןרקאםברם,שלהם.

?המכריעכרגעקפפיוסנסוגאיפוא,מרוע,יכעיר.

אפשרהירושליםהקפתהיהודית,בנריליהרקתשובהלמצואאפשרלזהגם

מרוביםאספקהמאמציםירצממחנה-הדרשהעצמההיאאךחיל-המצם.והרעבת

היתהמוכרחהירושליםעלהמלחמהבמזון.עשירהושאינהמשטת-המיםזובסביבה-

החשמונאים.מימיאףלכךדונמאותלעילצוינווכברה.קפםאעללמלחמהליהבך

בסיסי-חפרנמצאיהודה,ארץאתקורםלכבושביריסיפקהיהאלאשרקםטיוס,

תואובתה,-7אחלתמוםהסביבה,כפרילכלחיילותיואתשלחהואקרובים.שספקה

המסבותאלה.פורן'קריםפלגותעלועירותלהתקפותאידיאליתאפשרותהיוצריוצב,

הרומאיםנגד-אריספובולוםבןאנמיגונוםבימיירושליםסביבשבמלחמותלאלומ?4

ולמניעתןהחבואות,לתפיסתמכווניםהיוהצדדייםשניכשטכסיסיבן-בריהם,והוררום'

רומיותקוהורטותחמשהיהוריס,חילותיריעלבשלמותן,הושמדואווהרישהאויב;

והמפקרלמסע-הצטידות.יריחו,לעברשנשלחופוריה)יומבגטירוניםשלאמנם,(

האמחקה,שיבקמירושליםהמצורהסרתעתהימיםבאותםנימקסילון,וכרומאי,

יהודיתגריליהידיעלהוכרעהסטיוםנםכילהניהצריךהיהודים.פעולותנפחמת

צבאו.קיוםאתואףשלודרכי-החבוראתשסיכנהנוקפת,

אלממחנהמסעםומןכלהיהודיםאותםתקפו-לסגת,הרומאיםמשהתלו

גבעותהמוקפותהצרותהדרכיםלהםשאפשרורברמהאגפים,ונםמהעורףגםימחנה,

עללהדביקםיכלושלאהרומאים,שלזהלעומתוציודםזינםקלותוכןוצלולות,

אחרים,במצביםקשהכךכלבהםשהתנקמהיונם,~ת1לקאותההמדרונות,מני

לידכגליל,לקידום,?עםבקרבותכגון(היטבהמשוריניםהרומאיםעםבהתנגשותם

איריאלבחינתשהםוהטקפייםהטופוגרפייםבתנאיםכא,,להםעמרה-,יודפת)

שמזכיראלכסונית,-מהרומחיהםאתהטילוהרומאים,אתבעקפםפרטיזנית.למלחמה

היהודיםאצלטיפחוזיוןבשריוןההבדלבכלל,בזמננו.האוגפתהאשעקרוןאתלנו

המתוארותבמסיבותנוחשהיהרבר,שונים,בקלעיםמרחוק,קרבלהנהלת.לרובינטיה'

מתננר_כאשרההם,הימיםבתנאיערוךבקרביציבהעמידהאיפשרלאאךיכאן,

אותרוהחנית,החרב-בנשק-היםהתנגשותליריגםלהניעתמידיכולהיהתקיף'

במיצריבמצוקהעצמוהואנמצאבמישור,הרבהלהםשעורהרומאי,הפרשיםכוח'

רומאיםמפקדיםופלמותםהתקפה.ושלמסודרמסעשליכולתללאיבית-חורון,



ידיעלוהדגליםהלגיוןנשריכבודת-המחנה,המצור,מכונותכבושביותר,מהגבוהים

זה.מוצלחצבוימעשהשלתוצרותיוהיואלה-שלמות,יחידותהשמרחהיהורים,

כתבוכןשבירושלים,מכפיפםויכניחה-רכתינםהיירתת,הפרטיוויתבפעולהנם
האויבאנפיננדפעולה-גדול;צבאילעיקרבהתאםהיהודיםפעלוהנסוגיםהלגיונות

רבותלאהחייב".שלהתחבורהקויעללחץ"-שלומקצועישםנםלואשרזערפו,
רומי.צבאבתולדותכאלומפלותהיו

המוצלחהצירוףאתהלמיבאופןהדגימה-גבעון-ירושלים-בית-חורוןפרשה

נםיכולמההראתה,היאקל.צבאוכתכסיסיגדולמבוצרכבמיםשמוששל

מתוךעצמולהגנתלעשותשיטתית,הכנההתכונןלאושאףביותר,חוקשאיננועם

שכרשותו.באמצעיםנבוןשמוש

אךרבבניםהיהודיםהופעתעלגבעון-בית-חורון,לפרשתהגמורההפךעל
המלחמהשליתרונותיהכלוכליבלתי-סדיר,צבאשלחולשיתיוכלעםכלתי-ערוך,
ן,לוקשאאלהמשלחתעםבקשרלעיל,רוברבבר-הפרפיוניה

היהכךרבה.יומהנם-ועתיםגבורה,היהודיםגילוםירעהדילבתגרות

פניעלשלוהראשוןכמסעךהסיורפימום,פרשי600עלהעידמתזךשויגיובשעה

ברתמאותיבנצפמצםאם(היהכךעצמו.במצביאשפנעווכמעטפזרוםירושלים,
שלפלוגות-העבודהאתותקפוהיהודיםמה,),-כשגחוכאי-אלוורקירושלים,ממצור-
ואףאותןפורוהזיתים,הרעלהלגיוןמחיהבבצורשעסקוהעשירי,הלגיון

הניטו'

טיטיסשהביאההגבורתרקהושלם.שלאמחנהומתוךכולוהלגיוןאתבךאחר

לסקטיקת-נוספתדוגמא-מהאגףהיהודיםאתושתקפההראשוןשהמחנה

מהשמדה.הלגיוןאתאזהצילה-ת,1םרוהוקה

שופכותאלהההנגשויותשלוהצבאית-המקצועיתהפסיכולוגיתכהינתןעל
מרורהחבלתיהיהודים)של(מלחמתםדרך"-:מפלכיוםציטטותכמהשובאור-מה,
וכסררכהלכהלהלחםהורגלווהללוהוחילבמבחן,הרומאיםאתתחלההעמירה

המופתעיםהרומאיםנאלצולפיכךלתקורות;ובהתאםשורותיהםעלשמירהתוךשוב,

הנ"להעשיתיעלהלגזןהר*נךיבההסתערותםהדיפתלאחרההמתערויות'.בפנילסגת

סורר),הנפת(סימןלפימהחומה,צופהידיעלטהיועיהתגבורת,ליהודיםהגיעה

והאמתביותר;איומותפראחיותלזנוקלהשוותהיתכןאשרערירה,כהו,בהתפרצות
מתוךהוטלוכתלוהללו,התיבותיהם.ועםכפנילעמודהיהיכוללאאישביהיא,

יריריוומפיההרה".וברחוהונסוואוהלרסיסיםאויביהםשורותאת.שברומכונה,

בהסתערותםאףביתימה,איןעליהם,,חביבהמותאשרהאלה,סיטום-.היהודיםשל
כולו.העשיריהלגיוןאתלגמריפיזרוהשניה

להבקיעהיהמהנמנע-חגורת-המצור,יותהריהשהוקמהבמרהכרם,

מבחוץ.עורהללאכזאת,סוערתגבורהע"יאףאותה

ליהודים.כוההיהלאשהריסריר,מצבא-שדהלבואיילהלאכזאתעזרה

אשרעצמו,העםאותושל-יהודים,שלענקיתגריליהמידיבאהלא.מרועאך

גלום?*פלישתמולגםמההמכבים,דובמדתבימילכךדוגמההראה

חטרולאורוח-קרבהעיההעריליה;יתרועעוכמהכמהגטליהוריטשררועורואחבכלוהלא*



במלאמתהרומאיםשלהכבושטכסיסיעלבפרקניתנהכברבחלקה,התשובה,
קסטיס.שלמזהגרולהיהאספסינוסצבאהחליבן.

משלוחכריכיחו.הספיק

לפניקורט,-עודהארץאתכבשוהואחשיבותבעלתנקורהלכלנפרדותשדראות

ירושלים.עלהמצור

ותנועתם.פעולתםאזורשלהיחמיהצמצוםגםתקופת-החורבןלוחמיעלהכביר
שלחואובםיםיהם,אח~apלאהיהיריםהמורריםראשיהעתיקוהחשמונאיםבימי

מימיאולםהערבים-הננסיים.טבחישלהירירותיהשפחתוךאלאנשיהט,משפחוחאת

במלחמת-החורבןנגדם.בפועלהשתתפוואףהיהודים,יבי1אלאלהנעשווהוררוםינאי
היו-

שפחתהרקלאהיהודית.במציאותמושרשות-אחרותסיבותגם
בגורלהחלותוגברההחשמחאים,ימילשמתהטכסים,הקשתמושכי,שככתיחסית

-ההיוניים:היסודותשניגםשחסרואלאלעיל;תארנוכאשרעירונייםמרבנים

וההנהגה.האחדות
בפעםכפעםוחתרוהעצמאות,לשאיפתהתנגדוומכוהניוהעטמעשירירמים

בנידהע"ינפשםאתלמלטלפחות,ניסו,או-הכובש,בפניכלליתכניעהלקראת

כמעשיםוהרכוהם,זולתםאהדכלאתהקנאייםהיסורותהחשידוזאתלעומתנצררת.
היהאפשרקספיום,עלהנצחוןלאחרהמרד,בראשיתמהזמןרקוהרמגיים.אנרכיים

לזכותה.וההתגוננות.-ההתקוממותולתכניתמתקוממיםשללממשלהסימניךלראות
השונים.לתבליטהמושלים-המפקדיםמנויאתלזקוףישואתמרכויחהנהנהשל

שלרציניתלאיסטרסגיהרמויםשניגםנצנצוכערךתקופהבאותהכילצייןיש

אגריפס,נגדומכיבההגמלאהעירשלבהתמרדותהקשורהיההאחדארצית.הגנה

המרר.מחנהאלשכבשן,הצבאייםהמתישבים.מה.בבלים,,חלקשלוהצטרפותם
שהיההיתיריהגיאוגרפיהגשרלה,ומזרחהלגמלאמסביבזה,איזורהיהכןעלכי

בארם-הגדולה,תילבבהת1דהיהאלבארץהמררמרכזיאחלקשרבכוחו

לאהיהודיטבמלחמתזויהדותשלשהשתתפותההפרחית.הרבונותבשפתנהרים,
מתובה,המתנדביםיעירוכךעל.-בלבד,אהדהשלהשתתפותממילא,גםהיתה
להצלחהתנאי-המרר,שלאופקוהרחבתבפועל.במלחמהחלקלקחואשר

איפוא,יפלא,לאאלה.בכוה,הבריתכעלי"אלהדרךפתיחתאתחייבה-בת-קיימא
עלהמצורהיהיודפתכבושאחריאםפסינוסשלהראשוניםממעשיואחרגםכי

ולכידהה.-רבותובאבדותחלקיותכמפלותלושעלהנמלא,

לעברביש-המזלהמסעאותוהיהאטטרטנית-ארציתלתכניתהשניהרמז
כןעלכיוהכרחית,נבונהותרםמהיתההרייטקטהכשלונוכלעםאשקלון.

להםואיפשרמישור-החוף,עלשלפונםאתנםאשקלוןעלהרומאיםשלטוןקיים
ה,!מישורכן,עליתרעצמה,יהודהארץלתוךפלישתםאתבמנוחהמשםלהכין

ז-
ידיעהגםספק,ללאהובלטה,ושםבית-חירוףלידהוניהומפוזרבקרב,זריזותםאתכלל.גדרךלהם

מתכונות-היסורהןקלות-החגור,עםיתךזאא,והריוצוקיה.שביליהתגאיה,שלחארץ,שלאינטימית
גוש-ואנשיאלפיםשלבמסי-הנסיגהגםהופגןיתרהאלההסגולותיתששלצירופןפרטיזני.לוחםשל
ממקוםהרחקלארומאים,ע-ינכבשושכברבשטחיםעברוהםירושלים.לענרהעליון)בגליל(תלב

ז84לאנלוםלירזעלים.מהםניכרלק"הגיעזאת,ובכל-שלםרופאילגיוןעלעני"-קאן)גיתו"
?אלובסגולותתוקפנילשמושמקום



שבסוריההרומאיםמעוזיאתהים-היבר.מחוףליפו,פרפהיהודי,המרדאתשנתק

אשראליו),הנספחיםהחיילותעם(הלגיוןכימברה,אפילושקיימתעדובמצרים;
השביהוררך-הנלילמלחמתערבלעכו,אספסינוםאלממצריםפיפוםהביא

שבהטהצבאייםהכליםיותריעיליםהיולואיי.שלהחוףמישוראותודרךהובא,

מכוייאתבמאדמשפרהדברהיה-אשקלוןנכבשתהיתהולוהיהודים,השתמשו

במסיבותנםהיהה,מהלדעתואיןאספסינוס,מסעעלומכבידיהורהשלההנגה

כךכלקצרהלולאהיהודי,המררשלממשיתמרכזיתהנהנהמשיגההמתוארות,

המוחשית,פעולתהתקופת

המתמרדים,מעשיעלהמרכזמןהשליפההיתהרפהכנראה,אז,גםאמנם,

מצודתאתאךנקורות-משען,בתורשמרוהרומאיםמידיהנכבשותומכורמסדהעל-
אספסינוםעלבודאיהוקלכךעיימגיניה.שנשחטולאחרהרסו,ביריחוקיפרום

המקומותפרשתככלל,ירושלים.לעברמהמזרחלדרךהמפתחיריחו,שלכבושה
השפלה,ממשירגלוםשלהתקרשותוכשעתהתכניתיות,מיעוטעלמעידההכצורים

לעברממעזאתלעכבהיהעלולאשרא"ק,המבוצרהמגרלהיהוריםעיינעזב
בזה,לעשותהגדילהלאאךזין,כליבהתקנתעסקההמתקוממיםממשלתירושלים.

לראותאפשרזהאת-מצור,מכונותכללהומצאושלאנראה,כגליל,לצבאות
לעשותניסהאמנם,אס,(הבוגרתצפוריבהכנעתיוספוםשלהבלחי-מוצלחמנסיונו

.*ברצינות,.,)זאת

ההאריים.ההרםמעשיורבומכוונת,ידנראתהלאהקפנה'ב,מלחמהנם
מלחמתתוךהשמירהתידוהיידכי-ערפמלהיהודיםהוכרעובמלחמת-האספקה

שללמקרהבירושליםההנהגה,מיעוטלמרותנצברו,אשרהתבואהאטמיאתאחים

ער68ממתוומחצה,השנהבמשךיהודהבארץאמנם,פרחו,נריליהפעולותמצור.
לוחמיםהיוגוש-הלבאישיוהנ,חסידינםובוראיהאדימיםבר-ניורא,10.אביב

הרגעערוכך-םידוהייריביםנגדבעיקרההופנתהיכולתםאך-מוכשרים,
החומות,ך1תבעמדוכשהרומאיםהאחרון,

אותואתלעתיםהיהודיםגילוהמשותף,השונאנגדעצמם,הקרבותבתוךרק
הנה,רנעית;משמעתאיכעדכלגיונותבנזפולהכריז,פיטוםאתהניעאשרהלכוד,
ואוהביםמפקדיהםלקולשומעיםהםכיבעלילותיהם,מצליחיםהאלה,,,היהורים

רברי-ביןהפרידפרגימרחקאכן,לאחיו..,,אישאמוניםושומריםאחיואתאיש

בכללה.למציאותאלהשכח
-זו,שלכוחהמאשרשיותרלומררומי,שלעצמתהכלעםכן,עליתכן

סתירותמתוךרקמ.ינפבמוחולשותיהפגעיהוהאמיצה,הקטנהיהודה,אתהכריעו
ה,!עםשלהזיגזג)-דיוקביתר(קו-ההתנהגותאותויובןאלהת1ימינפפרניות

--
אמנח,לפיהרומאיםנכנעובהם"ואנטוניהמכורכערמה,שנגבשהלמסדה,סרטבכלל,י
בטחוןהוסיףוהדברבצורים,מקומותנגדבפעולותחיהודיםהצליחולאבסערה,שנלכדההקטנהוקיפרוט

ירושלים.סביבהמבוגרםהרומאיתחגירת-המצורשלהפרעל
שבההכלתי-מאומנתהדרךעלפלביוסשלמסטורוגםניכרחואתהתכניתההכשרהמיעוט

שלהרומאיהמצגחילמאתבשיחןנלקחואשרהארטילריות,המצורמכונותאתירושליםמגיניהפעילו
שלבשטחגםגדולות,חיהודיםהראונצורותבעריםבתחבולות-ההתגוננותברם,קסטיוס.ומאתאנטוניה
להמאיס.רצינייטיריביםוהיובירושלים,וגםביודפתגםוחדושים,אטצאית
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ויותר,אישאלףש1כןנםצבא-שדהלהקיםהיהשיכולודאיאנשיורפםמשלפי

ואת:-תמוההלמסקנההעולםאומותמקרבצבאי-מקצועיהימפוריוןהביאאשרקו

לכלהידועהנמרצתתקיפות-דעתבאותההיהוריםנהלוהרומאיםנברמלחמתםאת"

תבונה-כלנפולתפשופהיתהשלהםהאמפרפגיהאךהחרשה.ההיספוריהמתוךגם

.בשרה-הקרב).ולאי-הופעתםכערים,המתנה,תוךלישיבתם,-כאןכונתו(

הקצרההמלחמהתקופתכאןהבליטהאומה,בחייתמיריקרהכאשראכן,

ינירמהן1צרהרם1חאת-הארוכים,השלוםבימיכברוהבשילצמחאשראת

המררלהכשרתn~winalידמתהכשחסרהבתחלהוהמכווההמשותף

מדימת-מרכזית,והנהנהוהנהנתם)אימונםהפרפיעיים,הכוחותבנטפחלאאף(

שלסימןכלאפילונעדרעצמההמלהמהשליותרהמאוהדתבדרגתהלאומית;

אחידה.צבאיתמפקדה

הואומנו.אתםידקההקנאיםמרדכירעהקיימתהאחרוןהדורחוקריבין
נםידעההלאלא-רבותשניםעשרותכעכוראךהארץ,יהודימרדבעיקרו,היה,

ארם-יהודינםאךקירני.מרדלמדיידועהצבאי.כוחהאתלגלותיהדות-הגולה

האכזרייםמעשי-ההחרבהורקהקיסר,פרינוםצבאותבפניבהמוןהתיצבונהרים

דחי1בלתשנאילוהתנגדותם.אתהתישוהטאהרטני,קוייפוסהנורע,מצביאושל
;לזעזעידעהדוחלמהןאחתבלאשרהיהודים,שלהללוהמזוינותההופעותשתי

המבעיבבן-הכריתגםנקשרולובמורח,הרומאיתהשליפהאשיותאתלזמן-מה

הדבר,תוצאותלאיותיכלומהלרעתכללאין-הפרחית,כמדינההתקופה,שבאותה

ולאלארם-נהריםוקשה,קצרנסיוןלאחרה,חינהאשרהרומית,הקיסרותואם

לפינהנםלהניחנאלצתהיתהלאהרומניזציה,תהליךדרךההיאהארץאתהעכירה

ההיספוריהגלגליבהחזרתצורךהיהלאכךבשבילארץ-ישראל'.,הקרויההקפנה

סיכוי-לתתהיתהעלולהבלבדשהיאהכוהות,שלואתגדולההצמרפותאךלאהור.

והוכרעונלחמוהנולהויהדותהארץיהדותבאה.לא-זאתמעיןנועזתלהתפתחותמה

התקופה,באותהקבוצי-ישראלשללקוצר-הראותנוספתדוגמהעצמה.בפניאחתכל

יבלבדתקופהבאותהוכלום

מסיםה44סשטסיהשוץיושניחוילסחיו4יקירים,ןא9סכל

ליטאיתסמר:וההזי89ס1,סיבוףסטטוי'מיץחסיחלים.?ויאיתסיגי
סטיבי4?טח?;םיטך4וטילםחטים-םי4י4?ס1יהלמם,ירקבגדולים

קיגזס-ר?כ1.יס-ססלףסביטסת,ל4ךס1סזרי,.ת:סם

שלההיסטוריתהגיאוגרפיה"ממיתא.ג'.שלמספרו
יהודה,.בהריההתגוננות"עלהפרקמתוךהקדושה-והארץ

ןעשימנו.מאחריםנאגס:האףונעשה,סבה
קיי?:לאקלימי,,
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