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פתיחה
 מכל הרומאים, ובין היהודים בין שקמה המלחמה, גדלה כי יעןא.
 שהתחוללו המלחמות/ מכל כמעט גם כי-אם בלבד/ מהן ולא דורנו,מלחמות
 הטופרימ, ואלה - לנו נודעו אזן ושלקמע ועם עם ובין ומדינה מדינהבין
 השמועה, מן ידיעותיהם את אספו ורק בעיניהם המעשים את ראושלא
 המליצים כמעשה זה, את זה סותרים וספורים דמיונות דברי עליהכתבו

- א(,המתחכמים  מתוך המעשים את ?יפו מעמד, באותו שהיו חבריהם, ואולם 
 שטנה כוללים וכתוביהם )ליהודים( שנאה מתוך או )לרומאים(משוא-פנים

 לבי את שמתי על-כן - לאמתם, הימים דברי בהם ואין מזה ותשבחותמזה
 סברתי אשר הדברים, את הרומאים ממשלת ארצות יושבי למען יוניתלתרגם
 בארצות היושבים נ( הלועזים אל אותם ושלחתי אבותינו, בשפת זהלפני

 לראשונה נלחמתי אשר ירושלים, מכהני מתתיהו בן יוסף אני -,העליונות
 בעל-כרחי. למעשים עד-ראיה הייתי ואחרי-כןברומאים
 הרומאים בממשלת נגעים פשו הזאת הכבירה התנועה כשפרצהב.
  ההיא  השערורה בעת ראש  הרימו  היהודים שבקרב התמורות ואוהבימלית
 קוו אשר עד וגדלה, הלכה והמהומה רב, חיל ועשו במספרם שצמווגם

 פן הרומאים, פחדו ולץמת-זאת הקדם, ארצות כל על להשתררהיהודים
 מעבר היושבים באחיהם מבטחם שמו היהודים האלה. המדינות להםתאבדנה
 שכניהם ממרד הרומאים חלו אשר בעוד במלחמותיהם, יצאו כי ג( פרתלנהר
 מלאה נירון מות אחרי כי - תחתם. שקטו לא ה( הקלטים וגם ד(,הנקים
 ואנשי המלוכה, אם להם לקחת שעת-הכשר אז ראו ורבים מהומה הארץכל

 aoTLartx&4. עוסטס?~קדגע, - הסופיסטים" "בדרך : במקורא(
 - "ןרברים" ביונית:נ(

~appipotq 

 והכונה התלמודית( בספרות גם נמצאה )המלה

 בקרבם. השוכנים והיהודים פרת ינהר מעבר המזרחלעמי
 ג(. הערה )עין וחדיב בבל נהריס, ארם יהודינ(
 א. ה, פרק ד, ספר למטה עין המרד על-דבר גנטים. : ביוניתי(
 ב(. ד, ז, פרק ד, ספר )עין הקטמים למרד כנראה, הכונה,ה(



 היהודים מלחמתתולדותך

 ל(4 כי חושב/ ואני רב. שלל למצא בקוותם התמורות לקראת שמחוהצבא

 הפרוזים הן אלה. חשובים בדברים הנעדרה האמת למראה עין להעליםיינכן
 - סביב ובני פרת לנהר מעבר היושבים ואחינו הרחוקים והערביםוהבבלים

 הרבים פגעיה כל ואת המלחמה שרש את ידי עמל מתוך משרש יודעיםכלם
 לא אשר והרומאים, היונים מעיני ורק - אחריתה, פרשת ואתוהנוראים
 חנופה דברי לפניהם מוצאים הם כי אמת, דבר נעלם במלחמה, חלקלקחו
 בלבד. פלסתר דבריאו

 הימים( )קורות "ססטוריות" בשם לקרא בנפשם מעזים הם ועךיןג.
 גם הם עיני ראות ולפי טעם, של דברים שום בהם שאיןלספריהם,
 היהודים ואת הרומאים גךלת את להראות מתיונים הם מטרתם. אתמחטיאים

 אלה לגדולים ?קשבו ביה מבין אני ואין תמיד. ומשפילים מגניםהם
 המלחמה ארך מפני האלה הסופרים יבושו לא וגם - הקטנים, אתשנצחו
 מפני ולא סבלה, את נשאו אשר הרומאים, של העצום התספר מפניולא
 כי חושב, ואני - ירושלים. על אפם בזעת צרו אשר הצבא, שריגךלת
 ! נצחונם ערך להוריד כשבאים לאלה, הוא לכבודלא

 ולהאדיר הרומאים במעשי המפריזים בסופרים להתקנא בדעתי ואיןד.
 ספורי ובראש הצדדים שני מעשי את בדיוק אעביר רק ו אחי מעשיאת

 אסונות על לבכות הכואב ללבי ואתן להלך-נפשי, דברים אקדישהמעשים
 את שמה משכו היהודים ועריצי מחוץ, מלחמה אותה החריבה כימולדתי.
 כאשר ההיכל, את שאכלה האש, את 8תם ויחד בעל-כרחם, הרומאיםצבאות
 המלחמה ימי כל אשר טיטוס, הקיסר בעצמו ירושלים מחריב זה על??יד
 בכונה דחה רבות ופעמים המורדים/ בידי הסגור העם על מחמול חדללא
 ואם בתשובה. לשוב לחלבים זמן לתת המצור את והאריך העיר כבושאת
 אשר הרצח ומעשי העריצים בגנות הפרזתי כי עלי, חובה ללמד אישיבוא
 פנים ישא-נא מילדתי, אסונות על בקינותי הסאה את גדשתי אועשו,

 מכל לפנים עירנו נפלאה כי ההסטוריה. שורת את קלקלו אשרלמכאובי,

 שעתה הגיעה ועתה ההצלחה, למרום לעלות וזכתה הרומאים ממשלתערי
 כנגד עולם מימות שהיו האסונות כל יוקלו ואם היגון. תהום אללנפול

 נכרי עם ידי לא וגם ?לס, את תכריע היהודיט, על עברה אשרהירענות
 אנחותי. על להבליג כאי קצר ועל-כן - האלה הצרות כל את עלינוהביאו
 את לחשוב עליו הנה מחמלה, לבו יקשית אשר אכזרי, שופט יסצאואם

 הכותב. לדברי הקינות ואת הימים לדברי המעשיםספורי
 בזמנם שקרו היונים, סופרי את בצדק ליסר אוכל אני גם והןה.
 - קדומים ימי מלחמות כל את מאזנים בכף המכריעים כאלה, גדוליםמעשים
 גם, ולי הראשונים, הסופרים ערך את ומשפילים משפט לכסא יושבים הםכי



 י ו-ח פתיהם, א,ספר

 בישר מהם הרבה הם נופלים הנה לשונם, במליצת ההם הסופרים על'יעלו
 הסופרים הצליחו לא כאלו ומדי, אשור ימי דברי בידיהם כותבים הםלבם.

 כתיבתם בכשרון מאלה רחוקים והם - כמשפט. אותם למסורהעתיקים
 מאורעות את לכתוב השתדל הראשונים מהסופרים אחד כל הן;ובידיעותיהם.

 לכבוד לא כי כתיבתם, ישרת לידי הביאה המעשים אל וקרבתם בלבד,זמנו
 את לזכרון המשאיר הסופר המאורעות. עדי במעמד לשקר בעיניהםנחשב

 ימי דברי פרשת את עולם לדורות המוסר לפניו, נכתבו לא אשרהדברים
 ואת התכנית את המשנה כל ולא למופת, ועומד לשבח ראוי הוא -זמנו
 על ומוסיף הדשים דברים המטפר כי-אם זריז, נקרא אחרים בדבריהסדר
 הוצאותי על הסתי לא הנני, נכרי כי אף ואני/ משלו. בנין ההטטוריהגוף
 כי ההן. הגבורות זכר את ולרומאים ליונים להקדיש ברצותי יגיעותיועל
 כדי לשונם ולשלח פיהם לפעור ממהרים אחיהם מקרב סופריהםאמנם
 הטל כאשר הימים, דברי בפרשת אבל במחלקת, להתערב או פרסלקבל
 הנה רב, בעמל המעשים פרטי את וללקט בלבד האמת את לספרעליהם
 מפעלי על לכתוב שבהם ולחסרי-הדעת לחלשים  ונותנים מיד נאלמיםהם
 לא אשר הימים, שבדברי האמת לכבוד לקנא עלינו על-כן הצבא,שרי
 היונים. בקרב דורש להנמצא
 ומוצאם היהודים קדמות על לכתוב המקום פה לא כי חושב, ואניי.

 כבשו אשר הארץ על וגם נדודיהם ארצות ועל ממצרים יציאתם עלולא
 ימי דברי את לכתוב לפני יהודים כבר סרבו כי ממנה. גלוואחרי-כן
 אבותיהם בשפת הדבר את תרגמו היונים מן ואהדימ היטב, באראבותינו
 פסקו בו אשר הזמן, מן זה חבורי את אחל על-כן מהאמת. הרבה נטוולא
 את אבחר האלה המעשים ומכל נביאינו, דברי ונחתמו האלה הסופריםדברי

 ועל לאל-ידי, יש אשר ככל ובדיוק בפרוטרוט עליהם לדבר זמנילאורעות
 : ואספר בקצרה אעבור לפני קרו אשר הדבריםכל

 בה ומשל ירושלים את באזק-יד הבש ~היפקס הנקרא אנטיוכוס כיז.
 - חשמונאי, בני על-ידי הארץ מן גדש אשר עד חדשים וששה שניםשלש
 הממשלה בדבר ביניהם )ההשמונאים( אלה של חלציהם יוצאי דבו זמןואחרי
 פומפיוס ואת הרומאים את הענין אלומשכו

 אנטיפטרוס בן הורדוס וכי ~
 אחרי העם מרד על ואספר סוסיוס. בעזרת הזאת המשפחה לשלטון קץשם
 ן בסוריה ורוס חוי~טיייוס ונציבות ברומא אוגוסטוס מלכות בימי הורדוסמות

 כל ועל נירון למלכות שתים-עשרה בשנת המלחמה ראשית עלואחרי-כן
 בשעת בחרבם היהודים כבשו אשר המקומות ועל צסטיוס/ בזמן.הקורות
 הראשונימי.הקרבות
 מסבים/ הערים את היהודים בהן שהקיפו המצודות, על אדבר ועודח.



 היהודים מיחמתתוירותי
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 חרד כי ?סטיוס, מפלת לקמע נירון על נפל אשר הפחד על-דברואחרי-כן
 עם פרץ והוא המלחמה, על אספסינוס את הפקיד ועל-כן מלכותו,לשלום
 בידי היה אשר הרומאי, הצבא תכונת ועל - , יהודה ארץ אל הבכורבנו

 הערים ועל הגליל/ ארץ את החריבן בעת בריתו בעלי מספר ועלאספסינוס,
 - ז שלום בברית לקח אשר הערים ועל מלחמה, וברעש במזק-יד כבשאשר

 קנוך-הקרב ועל במלחמה הרומאים של הטובים הטכסיסים על-דברואחרי-כן
 יהודה ארץ גבולי על הארץ, וטבע הגליל ארצות שתי מדות ועל ןבלגיונות
 הצרות על בפרוטרוט אספר ואחרי-כן שבה. והמעינות היאורות ועלוסגלותיה

 בצרה. אני גם נמצאתי או צד-ראיה, הייתי כי ועיר. עיר כל מצאואשר
 יודעי-המעשה. אל גם לסבר רוצה אני כי אני, פגעי על אכסה לאוגם

 נירון, מת יגעים, היהודים עניני כבר שהיו בזמן כי - ואחרי-כןט.
 לעמוד כבוד אחר משם יקח ירושלים, על לעלות מהר אשרואספסינוס,

 ועל- לדבר, קדמו אשר והמופתים, האותות על אדבר וגם הממשלה.בראש
 אנשי- על-ידי בעל-כרחו לקיסר אספסינוס נקרא וכי ברומא/ המהפכותדבר
 ארז אל צאתו אחרי היהודים בין שקמו מריבות-האחים, ועל-דבר ;הצבא
 ועל עליהם השתררו אשר העריצים ועל בידו, השלטון את להכיןמצרים
 האלה. העריצים ביןהמחלקת
 אל ופרץ מצרים מארץ עלה אשר טיטוס, על לדבר ואוסיףי.
 ומה הצבא מספר היה ומה צבאו את הזעיק ואיפה ואיככה שנית,הארץ
 וכמה ; אליה טיטוס קרב כאשר המריבה, בגלל העיר את מצא אשרהדבר
 גבולות על וגם ; עליה שפך סוללות וכמה העיר חומות את הרעישפעמים
 הר-הבית ותכונת העיר pth1 ומדותיהןז העיר את המקיפות החומותשלש

 אדבר ועוד היטב. אבאר אלה כל - המזבח ומדת מדותיהם וגםוההיכל
 המשרתים הכהנים עבודת ועל הטהרות שבע ועל המועדים מנהגי מקצתעל

 ההיכלן קדשי תבנית ועל הגדול הכהן ותלבשת הכהנה בגדי על וגםבקדש,
 כחק. ידעתי אשר הדברים על אוסיף לא וגם דבר אכסהולא

 רחמי ועל לאחיהם העריצים מעשי אכזריות על אספר ואחרי-כןיא.
 העיר את להציל רצונו את טיטוס גלה פעמים וכמה זרים, לעמיםהרומאים
 ואת ויסוריו העם צרות את גם ואתאר לשלום. המורדים אל וקראוההיכל

 ומזלעפות המחלקת ומאש המלחמה מחרב עליו עברו אשר הנוראותכל
 ענויי ועל הפליטים חלאות על מלדבר אמנע ולא מפלתו. קץ עדהרעב

 הקדש, כלי ועל הקיסר ברצון שלא ההיכל שרפת על אספר ועודהשבויים.
 האותות, ועל ?לה ירושלים חרבן ועל לבז, והיו האש מן נצלואשר

 הנמכרים והמון העריצים שבי ועל ; מראש הפרענות את ?שרו אשרוהמופתים
 הרומאית כבשו ואיך ואחד. אחד כל את מצאה אשר הפחדה ועללעבדים
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 ואיך הארץ; מבצרי את והרסו המלחמה מן נצלה אשר הפיטה שאריתאת
 וקוש איטליה אל אחרי-כן ושב סדרים בה והקים הארץ בכל טיטוסעבר
 הנצחונן חגאת

 מקום השארתי ולא ספרים בשבעה כללתי האלה הדברים כל אתיב.
 ללמד או עלי להתרעם במלחמה חלק לקחו ומאשר הזה הדבר מיודעילאיש
 שעשועים. למקרא ולא האמת אוהבי למען הדברים את כתבתי כי חובה.עלי
 הפרקים. סדר בראש קבעתי אשר המקום, מן ספורי את אחלועתה

 ראשוןפרק
 יהווה. מות וע5 ויהודה מתתיהו המכבים מעשי' וע5 ההיכל ועשק ירושלים כבושע5

 על-דבר הששי תלמי עם טפיפשס הנקרא אנטיוכוס מלחמות בעתא.
 שלטה כי היהודים, תקיפי בין מריבה נפלה סוריהא( ארץ בכלהשלטון
 לחפנע רצה לא מאנשי-המשרה אהד וכל שלטון-העם בדבר ביניהםקנאה
 בני את העיר מן וגרש התחזק הגדולים, הכהנים אחד חינין, חבריו.לפני

 יהודה ארץ על להתנפל פניו את וחלו אנטיוכוס אל ברחו ואלהטוביה,
 לעשות זמם מכבר זה כי אליהם, נעתר המלך לעינים. לו להיותוהבטיהוהו

 אותה וכבש גדול ס?5 בראש העיר על לעלות בעצמו ומהר הזה/כדבר
 לאנשי-הצבא רשות ונתן תלמי של מאנשי-שלומו גדול המון והמיתבחיק-יד

 עבודת את ומשבית ה' היכל את בזז בעצמו והוא מעצור, באין העיר אתללז
 וקבל תלמי אל ברח ח5ני5 הגדול והכהן חדשים. וששה שנים שלשהתמיד
 בה. ובנה ירושלים כדמות קטנה עיר יסד ושם הלייפ5ליס במחוז נחלהממנו
 הראוי. במקום לעבר נשוב עוד ועל-זה בית-המקדש. כתבנית לה'היכל

 שקוה מבלי העיר את כבשו אחרי אנטיוכוס אף שב לא ועודב.
 יצרו בזדון כי הגדול, וברצה השד במעשי ספוקו מצא לא וגם מראש,לדבר
 היהודים את אלץ המצור, בשעת מצאוהו אשר החלאות את ובזכרוהרע
 בשר-חזיר ולהקריב ערלים ילדיהם את להשאיר אבותיהם, -קי אתלעזוב
 החשובים, נמסרו מצותו, את למלא היהודים כל סרבו וכאשר המזבחיעל
 הוסיף אנטיוכוס, בידי שנשלח המצב, ראש ובוקיךס לטבח. בהםאשר

 ממנו נבצרה ולא הןד המלך פקדות על רשעה מעשי הרע יצרובאכזריות
 וסדשל אחד-אחד נשואי-הפנים היהודים בשר את לדוש צוה הוא תועבה.כל

 "חילה-סוריה". מתקנים ויש כתבי-היד, בכ5 נמצא כן"(
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 בעצמת עורר אשר עד העיר, כבוש מחזה את השמש לעיני יוםבכל
 נפשם. על ולעמוד עז להתאזר הסובלים אתרשעתו
 נשק חגר מודיעין בכפר אשר הכהנים מן חשמונאי בן ומתתיהוג.
 בכחידס את והמית - לו היו בנים חמשה כי - ביתו בני עםיחד

  התלקטו שמה  ההרים. אל לברוח מהר המצב "יל מהמון ובפחדובמאכלתא(,
 שרי על לקרב ויצא ההר מן וירד התחזק 8תם ויחד העם מבני רביםאליו
 הגיע זה נצחונו במעשה יהודה. מארץ וגרשם אותם ומכה אנטיוכוסצבא

 ברצון. ממשלתו את היהודים אחיו קבלו הנכרים את גרשו אחרי כילשלטון,
 בניו. בכור ליהודה השלטון את עזבובמותו
 את אסף ולכן  בחבוק-ידים, אנטיוכוס ישב לא כי הבין, ויהודהד.
 אנטיוכוס הוסיף וכאשר הרומאים, עם ברית ב( ראשון כרת וגם אחיוצבאות
 הנצחון אחרי עיף. ופנה רבה מכה יכה יהודה, ארץ על גדול בחיללהתנפל
 ונלחם עוד, נשמד לא כי בעיר, השוכן המצב חיל על לעלות יהודהמהר
 נקרא הזה העיר וחלק התחתונה, אל העליונה העיר מן אותו ודחףאת5
 את וטהר הר-הבית את יהודה כבש ואחרי-כן מצודה(. - )אקרה סקראבשם
 אל והביאם השרת לעבודת חדשים כלים והכין חומה עליו ובנה ולוהמקום
 עבודת את והשיב חדש מזבח בנה גם הישנים. הקדש כלי נטמאו כיההיכל,
 מת הקושה, מעמד את מחדש העיר קבלה וכאשר מכונה. עלהקרבנות
 אנטיוכוס ירש יחד ליהודים שנאתו ואת מלכותו כסא ואתאנטיוכוס
 בנו.)החמישי(
 ושמונים רוכבים אלפים וחמשת אלף חמשים רגלים צבא אסף והוא".
 ועל-יד בית-צור העיר את וכבש ההרים ארץ אל יהודה בגבול ופרץפילים
 טרם עוד צר. במעבר חילו עם יהודה אותו פגש בית-זכריה הנקראהמקום
 הפילים מכל הגדול את יהודה אחי אלעזר ראה לקרב, המערכות שתייצאו

 הוא הפיל על הרוכב כי וחשב זהב, מצפות ובענות גבוה במגדלהמקשט
 בין דרך לו ובקע אחיו מחנה מתוך לרוץ מהר ועל-כן אנטיוכוס,"מלך
 נבה מפני ממנו, נבצר כי אלעזר כראות הפיל. עד והגיע האויביםשורות
 בבטנה, החיה את דקר בעיניו, כאנטיוכוס היה אשר האיש, את להשיגמפיל,
 למעשהו, היה לא ושכר ומת, משאה תחת נחנק והוא עליו, נהפכה אשרעד

 כי מהיים. בשם-תקלה ובחר לגדולות לבו את נשא כי הטוב, זכרומלבד
 בעצמו, אנטיוכוס זה היה וקלו המלך(, )ולא הדיוט היה הפיל את"מפגיע

 מות דרך לו בחר כי להראות, רק בעז-נפשו אלעזר הצליח לא אזבם

-- -
  GrEatv~. בקופיץ, : במקור"(
  הראשונה. בפעם :  יאמר:(



ט א-ב ב, פרק א,ספר

 על לאחיו רעה מעשר אות היה הזה והדבר גדול. לנצחון קלהוהתקוה
 חיל אנשי אבל רב, זמן בגבורה נלחמו היהודים כי 194. הקרבתוצאות
 נפלו אשר ואחרי להם. משחקת היתה השעה וגם בסספר עליהם עלוחומלך
 גופנא. 4סת אל צבאו שרידי בראש יהודה נמלט במלחמה היהודים מןויבים

 משם, עלה ואחרי-כן מספר, ימים שם ונשאר ירושלים אל נכנסואנטיוכוס
 לדעתו, הצלך די בו היה אשר חיל-מצב, בעיר והשאיר הלחם/ מחסורמפני
 החדף. לימי סוריה ארץ אל הוליך הצבא יתר.ואת

 נספחו כי בחבוק-ידים, יהודה ישב לא הארץ מן המלך צאת אחריי.
 על-יד התנפל ובראשם אליו נאספו המלחמה פליטי וגם העם מן רבים)עליו
 את להראות הפליא אשר ואחרי אנטיוכוס, צבאות שרי ?ל קדקהא(הכפר
 ימים וכעבור 1 חלל נפל השונאים, מן רבים המית וגם במלחמהגבורתו
 אנטיוכוס. אוהבי לו טמנו אשר בפח נלכד כי אחיו, יוחנן גם מתאחדים

 שניפרק
 הורקנוס. ויוחנן שמעון יונתן, : יהודה יורשיע5-דבר

 את בזהירות ונהל משרתם את ירש האלה נהגבורימ( אחי יונתןא.
 וגם הרומאים, עם כרת אשר בברית שלטונו את וחזק היהודים אחיוועסקי
 לשבת לו הועילו לא האלה הדברים כל אבל אנטיוכוס. בן עם שלוםששה
 לקחת זמם אנטיוכוס, לבן אפיטרופוס שהיה העריץ, טריפון כי ובטוח..שאנן
 יונתך את במרמה ותפש אוהביו כל את להמית נסה ובתחלה הילד נפשאת
 ועלה בנקשתים אותו ושם אנטיוכוס, אל מספר מתי אנשים בלוית,שבא

 וברץ יונתן אתי שמעון בידי משם געש אבל יהודה, ארץ עללמלחמה
 יונתן. את הרג מפלתו עלכעסו

 יבנה ואת יפו ואת גזר את וכבש בגבורה משרתו את נהג ושמעוןב.
 ן בה אשר המצב את הכותו אחרי )תקרא( המצודה את הרס וגם שכניו,ערי

 צאתו לפני דאר, בעיר טריפון על בצורו נ( אנטיוכוס עם ברית כרת.ואחרי-זאת
 לא טריפון, את להמית למלך שמעון עזר כי אף אבל המדיים. עם.למלחמה
 אנטיוכוס שלח קצר זמן כעבור כי תאות-בצעו. די להשביעהו ידומצאה
 את ולשע4ד יהודה ארץ את לשחת שר-צבאו ח4ך4י4ס פקדת תחת.חיל

 וכ9 18לשה. כח"י ב,1 במקור )אדרה(; המכבים ובספר הרומאי בתרגום הוא כן"(
 כל ובכלל נקנור. את נצח רק המכבי, יהודה נהרה 5א חדשה ע5-יד כי טעות,ונדבר

 זאת לעמת כאן. מזבשת היאn~pnre פרשת-
 ב"קדמוניות-

 המכבים. ספר לדברי יותר מתאימה היא
 )סידטס(. השגיתי אנטיוכוס אואג(
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 עלומים. בכח המלחמה את נהל אך בימים, ובא זקן אז היה ושמעוןשמעון.
 הצבה שארית את לקה ובעצמו הצבא גבורי בראש בניו את לפניו שלחהוא
 אורבים טמן בהרים וגם רבים ובמקומות השני. הצבר מן לצלחםועלה
 והעביט גדול לכהן הושם מפאר נצחון ואחרי המעברות. כל את וכבשחזקים
 א(. שנה ושבעים מאה לקץ יהודה, מארץ המקדונים שלטוןאת

 לו טמן אשר יוקשים, בפח נפל כי רע, בענין מת הוא גם אבלג.
 בניו שני ואת שמעון אשת את גם תפש ותלמי המשתה. בעת חתנותלמי
 להמיתו. חרש מרצחי שלח הורקנוס, גם הנקרא יוחנן הוא השלישי,ואל
 ובטת ירושלים אל ומהר הרוצחים בוא על-דבר לשמוע הקדים העלםאבל
 תלמי. לתועבות ובשנאתו אביו חסדי את בזכרו לימינו, יעמוד כיבעם,
 בידי משם געש אבל שני, שער דרך העיר אל ל~פנס נסה תלמי גםאמנם
 המצודות אחת אל לברוח מהר ותלמי למושל. הורקנוס את קבל אשרהעם,
 אשר הגדולה, הכהנה את ירש הורקנוס דגוןב(. בשם הנקראה ליריחוממעל
 אחרי לרדוף מהר ואחרי-כן לאלהים, זבחים והקריב לאביו,היתה

 תלמי,

 ואחיו. אמו את הציללמען
 לבר צרות אבל במלחמה/ הורקנוס גבר המצודה על ובהצותוד.
 תלמי על המלחמה כשקשתה בפעם פעם מדי כי למכשול. לו היוהנאמנות

 את ולדוש רואים למקום החומה על ואחיו הורקנוס אם את להביאצוה
 החומה, מראש אותם ישליך כי אימים, עליהם הוליך וגם השמש, לעיניבשרם
 רחמי כבשו האלה הדברים לשמע מהר. חיש לנפשו יוחנן יעזבהו לאאם

 המות. ולאימת ליסורים לב שמה לא ואמו ועברתו. כעסו את ופחדוהורקנוס
 ולא לה הנעשה. מהזדון יחת לבל אותו והשביעה בנה אל ידיה אתופרשה
 יתן רק אם נצחים, מחיי תלמי בידי מותה לה ינעם כי הרשע, עליחמול
 לבו אל יוחנן השיב מדי למשפחתה. עולל אשר הרעה כל על הדין אתהזד
 אבל המצודה, על להתנפל מהר תחנוניה, את שמעו ומדי אמו רוח אמץאת

 המצור ארך על-כן מכאוביו. מעצם נפשו שחה ומרוטה לקויה אותהבראותו
 לשבע. אחת היהודים שובתים בה אשר השמטה, שנת הגיעה אשר עד רב,זמן

 אחי את והמית המצור מן תלמי נפדה זה ובעבור השבוע, שבת כדרךשנים,
 ברבת-עמון. המושל העריץ, קוקילא המקנה וינון אל לו וברח אמם עליוחנן

 להלחם ויצא שמעון מפני נגף אשר המגפה על התאנף ואנטיוכוסה.
 והורקנוס במצור. הורקנוס את והביא לירושלים מסביב וחנה יהודהבארץ
 על' יתר משם והוציא המלכים, מכל עשיר היה אשר דוד, קבר אתפתח

 או"ה. מנין לפני 141-142 תרי"ט-תר"ך, ג-א שנת ר-5 היונים, לחשבוןא(
 דוך. או דיק 1"א:(
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 לו בשלמו המצור את לעזוב אנטיוכוס לב את והטה כסף ככר אלפיםשלשת
 גדוד לו שכר אשר היהודים, במושלי הראשון היה והוא ככר. מאותשלש
 לו. הנשאר הכסף מן לו ושלםנכרים
 הפשר שעת המציא המדיים על למלחמה אנטיוכוס יצא וכאשרי.
 בחשבו סוריה, ערי על למלחמה לעלות מהר הוא נקמה. ממנו לקחתליוחנן
 את כבש הוא היה. כן קוה וכאשר החיל. מגבורי עזובות אותן ימצאכי

 לקח א( הר-גריזים ואת שכם ואת הקרובים המקומות עם סלוא ואתקידבא
 כתבנית לבית-מקדש סביב ישב אשר הכותים, עם את הכניע וגםבחרבו
 את ובכללן אדום בארץ רבות ערים לכד ומלבד-זאת בירושלים,המקדש
 ירשה. ואת ב(אדוךים
 שם נמצאה אשר המקום אל ובא שמרון ארץ עד גם הגיע הואז.
 והפקיד מצודים עליה ובנה הורדוס, המלך בידי הבנויה העיר 949טי/עתה
 מעבודת הרפו לא הם העיר. מצור על ואנטיגנוס אריסטובולוס בניו שניאת

 לא אשר דברים יושביה אכלו אשר עד בעיר, הרעב הזק זה ומפניהמצור,
 המכנה אנטיוכוס למלך לעזרה קראו הנצורים מימיהם. פיהם אלבאו

 אריסטובולוס, חיל לפני במלחמה כרע אבל ברצון, אליהם נעתר והוא8?99ד'וסן
 למלחם שבו ומשם בית-שאן, עד אחריו רדפו אשר האחים, מפניוברח
 את לכדו ואחרי-כן עירם בחומת הפעם עוד המונם את וסגרו שמרוןביושבי
 מחיל הלכו וכה לעבדים, מכרו יושביה ואת היסוד עד אותה והרסוהעיר
 בית- העיר עד צבאם בראש נגשו אשר עד ממלחמה, שבתו ולא חילאל
 הכרמל. להר ג( מבית אשר הארץ כל את והחריבו פתאם עליה והשתערושאן

 היהודים בקרב מחלקת עוררה ובניו יוחנן בהצלחת הקנאה אךח.
 ונפלו. כשלו אבל גלויה/ למלחמה צאתם עד שקטו ולא יחד התלקטוורבים
 בתבונה הממשלה עסקי את נהל אשר ואחרי בשלום עברו יוחנן חייויתר
 מאשר היה הוא בנים. חמשה אחריו והשאיר מת שנה ושלש שלשיםיתרה
 לשלשה זכה לבדו הוא כי מזלו. על להתאונן יכל לא דבר ובשוםבאדם
 גדולה לכ~נה מלכות(, )כתר בעם השלטון למעלת : כל על העוליםדברים
 ולא אליו קרובה היתה )השכינה( אלהים רוח כי הקדש(. )לרוהולנבואה
 בניו שני כי ונבא/ מראש צפה הוא לבוא. העתיד דבר כל ממנונעלם

 ועד מפלתם/ דבר את פה לספר ון4ה בשלטונם ימים יאריכו לאהגדולים
 ! המקשר אביהם ממזל גורלם -נהכמה

 השמרונים, שכותבים כמו t'Ap7ap~Gstv ארגריזין - מףבר : במקיר"(
 )או 9ה?ה גם הוכרה ושם ט, י"א, ב, הימים בדברי ועלן )ביחיד( אדיוה במקיר:1(
 הראשון, הגית חרבן אחרי האדומים ע5-ידי נכבשו האלה הערים שתימירשה(.

 מדרום. יהודה ארן מצד כלומר,נ(
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 שלישי.פרק
 אהה שנה ומוך מבכה נזר ראשן ע5 ששט הראשון אליסטוב51וס,ע5-דבר

 אחיו. ואת אמו את רצחו אחריומת

 למלוכה אנשיאות את בניו בכור אריסטובולוס הפך יוחנן מות אחריא.
 ושבעים מאות ארבע כמלאת הגזר, את ראשו על שם אשר הראשון,והיה
 ח(. בבל מעבדות ארצה אל העם גולת לשיבת ירחים ושלשה שנהואחת
 עליו והאהוב בשנים אליו הקרוב אנטיגנוס, את לטובה הבדילומאחיו
 בית-כלא. אל והשליך אסר אחיו יתר ואת מכבודו לו וחלק עין/למראה

 באמרה, השלטון/ בעסקי עליו הלקה אשר על בנקשתים אסר אמו אתגם

 לה שנתן עד הבן אכזריות גדלה וכה הממשלה, את בידה יוחנן עזבכי
 במאסרה. ברעבלמות

 אנטיגנוס, אחיו את השיג ולאחיו לאמו הרעים מעלליו גמול אךב.
 גם אריסטובולוס המית כי - במלכותו חלק לו ונתן מאד אהב אותואשר
 מאן בתהלה המלך, מעבדי בליעל אנשי לו ששמו דברים עלילות עלאותו

 הרב הלהג את וחשב אחיו את אהב כי הלעז, לדברי להאמיןאריסטובולוס
 היהודים שבו החג/ למועד בהדר-גצהון שב אנטיגנוס אבל הקנאה.לפרי

 למשכב אריסטובולוס נפל ובמקרה האבות, יקי על-פי לאלהים סכותמקימים
 בעדי עמו אשר הצבא אנשי בלוית אנטיגנוס עלה החג ולקץ ההיא.בעת

 באו מעמד ובאותו החולה, אחיו לשלום נאמן בלב האלהים אל להתפללתפארה

 אנטיגנוס, גאון ועל הצבא אנשי פאר על לו וספרו המלך אל הבליעלאנשי
 די לא כי המיתו, למען גדול בחיל בא כי עליו והעידו אהד-העם. כדרךשאינו
 לעצמו. המלוכה את לקחת ידו לאל יש אשר בעוד בלבד בכבוד-מלוכהלו

 ונזהר האלה לדברים להאמין אריסטובולוס נפתה בעל-כרחו כמעטג.
 שומרי את העמיד צרה מכל בטוח להיות וכדי בגלוי, חשדו את יראהלבל
 ב(/ בבירה חליו מטת על שכב הוא כי - לאדמה מתחת אפל במדורראשו

 את לעזוב פקדה להם ונתן - אנטוניה לשם שמה אחרי-כן הוסבאשר
 בכלי עליהם יעבור כאשר אותו, ולהמית מןין, יהיה לא אם לנפשו,אנטיגנוס
 עם התחברה המלכה אולם נשק. בלי יבוא כי להודיעו, שלח ואליונשקו,
 לבל המלך שלוחי את הסיתה כי בערמתה, הדבר את ושנתה הרעהיועצי

 הגולה. יעלית תכ-ד סאו-ה(, לפני )104 תרז-1 ג"א בשנת היה המעשה נכון. חינו המספר"(
 ~tB&.pt היוני: במקור במשנה. אנט1ניה מצודת נקראה ככה:(
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 היפים הנשק כלי על אחיו שמע כי לאנטיגנוס, יאמרו רק דבריו, אתימסרו
 לבוא מחלתו על-ידי נעצר אבל הגליל, בארץ לו הכין אשר המלחמהועדי

 ישים בטרם נשקו בפאר לראותו מאד ישמח ועל-כן אלה, כל אתולראות
 לדרך. פעמיו את)אנטיגנוס(
 באהבת בטוח היה והוא - האלה הדברים את אנטיגנוס כשמועד.
 אמר כעלו נשקו, בכלי יצא - רעה במחשבה לחשדו לבו על עלה ולאאחיו

 סטרטוה מגדל בשם שנקרא היפלי הפרוזדור אל בא ולאשר בהם,להתהדר
 לשון"הרע כי נאמן, מופת היה אנטיגנוס ומות המלך. ראש שומרי בידינהרג
 מדות בין נמצאה לא וכי קשרי-הטבע, את וגם האהבה מוסרות אתמנתקת
 ימים. לארך הקנאה בפני לעמוד בלחה שיהיה אחת אף הטובותהנפש

 היה אשר יהודה, ושמו אחד איש על הזה לדבר ישתומם לא ומי".
 כי האותיות. את בהגידו שקר ולא נכשל לא ומעולם השסייםממשפחת
 אוהביו אל גדול בקול קרא הבית הר דרך עובר אנטיגנוס אתבראותו
 האמת נכרתה כי הפעם, אמותה זהוי, לרגליו(: ישבו רבים תלמידיםנכי
 נגזר כי אף אנטיגנוס, האיש זה חי עוד הן ריקם. שבה מנבואותי ואחתמפי
 שש מפה רחוק והוא א( סטרטון מגדל נועד מותו ולמקום היום לסרגעליו
 נבואתי". דבר את הוביש הזמן היום. שעות ארבע עברו וכבר ריסמאות
 הגיעה קצר זמן ואחרי וזעף. סר במחשבותיו הזקן שקע דבריו אתככלותו

 בשם הוא גם שנקרא לאדמה מתחת במדור אנטיגנוס נהרג כיהשמועה,
 הזקן. הרואה את התעה הזה והדבר סטרטון.מגדל

 זכר אריסטובולוס. מהלת את סזק הזאת התועבה על הכליות מוסר1.
 מעיו התפרדו ולאחרונה כצל התהלך והוא לנפשו מנוחה נתן לאהרצה
 הדם את הוציא המשרתים הנערים ואחד רב. דם והקיא יגונומעצמת
 הרוצח דם את ושפך אנטיגנוס בו נשחט אשר במקום נכשל אלהיםובגזרת
 רואי מפי התפרץ צעקה קול לעין. עוד נראו אשר אנטיגנוס, דם כתמיעל

 הצעקה את שמע והמלך הדם. את הנער שפך בצדיה כי באמרם,הדבר,
 פיו את לפתוח עליו מהעומדים איש נועז לא וכאשר הדבר לסבתוחקר
 אליהם ךבר וכאשר המעשה. את לדעת נפשו נכספה כי מאד, בהםהפציר
 שברה ואנחה דמעות עיניו זלגו ואז הדבר, את לו גלו עליהם, וץ?םקשות
 מעין להעלים מחשבתי קמה לא "הן : קרא כחותיו ובשארית גופואת

 דם נקמת אותי השיגה וסהר בזדון, עשיתי אשר כל את הגדולההאלהים
 לאחי הנחרפת נשמתי את תעצרי נבזה, גוזה מתי, ועד השפוך.קרובי

 הורדוס בידי אחר-כך שנבנה תגף-הים, ע5 מגדל-סטרסון זה4 כי חשב, האסי"(
 )קיסרי(. "קיסריה" בשםונקרא
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 בבת-אהה הכל את יקהו קפתו טפה דמי את להם אסיך מתי עדולאמין
 מידן גוע האלה לדברים מעי!" בני לנסכי ללעוג זועם אל יוסיףוחל

 משנה. יותר ארכה לאומלכותו

 רביעיפרק
 ומגה. ושבע עשרים מ5ר אשר ינאי, א5כסנדרוס מעשיע5

 והקימה ממאסרם לחפשי אחיו את שלחה אריסטובולוס ואשתא.
 נפשו. ומדות שניו על-פי זו למשרה ראוי היה אשר אלכסנדרוס/ אתלמלך
 לעשות בלבו חשב אשר האהד, אחיו את המית לשלטון אלכסנדרוסובעלות
 והתרחק מנוחה בחיי שבחר השני, אחיו ראש את ונשא הוא, גםמלוכה
 השררה.מן

 את כבש כאשר לתורוס. המשה תלמי ובין בינו היתה ומלהמהב.
 הנצחון אך השונאים, מן רבים המית ואלכסנדרוס )אסוכיס( שיהין כפרהעיר
 ושב קקא1פטרה אמו על-ידי תלמי נרדף אשר אחרי אבל תלמי. לצדנטה
 חמתא ואת )נ?ךה( גדר את במצור אלכסנדרוס כבש מצרים, ארץ.אל

 תאודורוס אוצרות מחמדי נמצאו שבו הירדן, עבר במבצרי הגדול)אטכוס(,
 תפש וגם אוצרותיו את מידו ולקה פתאם עליו בא תאודורוס אבלוןנון.
  אלכסנדרוס בשוב איש. אלפים כעשרת היהודים מן והמית המלך כבודתאת

 רפיה ואת עזה את ולכד החוף ארץ אל פנה הזאת npGn אחרילאיתנו
 אגריס~ס. בשם המלך הורדוס על-ידי אחרי-כן נקראה אשר אנמדון,ואת

 יושביהן את ומכר האלה העריס את המלך כבש אשר ואחריג.
 פורצות המריבות יב כי - החג בימי יהודה עם עליו התקומםלעבדים
 העצה את להפר בכחו היה לא כי לחשוב, ויש - שמחתם למועדיבקרבם
 וקיליקיה פיסדיה מארצות הנכרים צבאו שכירי לו עזרו לולא הזאת,הרעה
 הגדולה שנאתם את בדעתו שכיריו, צבא אל אסף לא סוריה בני את)כי
 אלפים מששת יותר במתקוממים אלכסנדרוס הכה אשר אחרי יהודה(.לעם
 ושם מואב ואת הגלעד את מהם ולקח הערבים בגבולות להלחם יצאאיש
 תאודורוס חמתא. על לסצות שב ואחרי-כן הארצות שתי יושבי עלמס

 וריק עזוב המבצר את מצא והמלך מפניו וברח נצחונותיו לשמענבהל
 והחריבו. באפס-יד אותוותפש

 לו הכק הזה המלך ; הערבים מלך עבדתא( עם נלחם ואחרי-כןי.
- -

 הננסיים הערבים מ5ד הוא א191ס, ביונית: והכתבות. המטבעות ע5 שמו הוא כה"(
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 נדחק כי נשמד, חילו וכל במל?דתו נפל ואלכסנדרוס הגולן בארץפח
 ברח בעצמו המלך הרבים, הגמלים בפרסות ונרמס ועלקה צרה בקעהלתוך
 הרבים שנאת את העיר העם על המיט אשר האסון ובגיל ירושליםאל

 העליונה על ידו היתה הפעם גם גלוי. מרד קם אשר עד אליו.תישנה
 מן איש אלף מחמשים פחות לא המית העם עם הרצופותיבמלחמותיו
 את בהם כלה אשר בנצחונותיו, לשמוח ילל לא אבל שנים, בשש.כיהודים
 נתיניו אל שלום ולדבר המלחמה את להפסיק נסה שוא מלכותו.כהות

 ועל לבו שרירות על אותו לשנא עוד הוסיפו אלה אבלהמוררים,
 יוכל מעשה ובאינה הדבר סבת היא מה אותם, שאל וכאשרעצהפוכותיון

 כי אף שלום, יכרתו נבלתו עם רק כי האנשים, ענוגו המתם, אתלשוך
 אל שלחו זה עם ויחד מותו. אחרי גט כאלה תועבות לעושה לסלוחקשה

 בקוותו אליהם, נעתר והוא לעזרה, א( כשלריס )נזא 5יקוריס המלנהדימיטריוט
 אליו התחברו שכם העיר ועל-יד הארץ אל חילו עם ובא מאלה,לגדולות

 היהודים. מן בריתובני
 רגלים אלפים ושמונת רוכבים באלף פניהם את קבל ואלכסנדרוס".
 בבריתו. נאמנים יהודים אלפים עשרת עמו נמצאו זאת מלבד מלחמה.שכירי
 ועולץ רגלים. אלף וארבעה-עשר רוכבים אלפים שלשת היה שונאיו~מספר
 במחנה איש קול להעביר המלכים שני נסו לקרב האויבים שני יצאובטרם
 שכירי לב את אליו להטות קוה דימיטריוס כי מרד. שם ולחוללאויבו

 דימיטריוס. במחנה אשר היהודים את אחריו -למשוך ואלכסנדרוסאלכסנדרוס,
 ועל-כן שבועתם, הפרו לא ב( וססונים מחמתם שבו לא היהודיםאבל
 על דימיטריוס יד היתה במלחמה ביניהם, לשפוט לחרב המלכים שניקראו

 ובעז לבם באמץ נפלאות לעשות אלכסנדרוס שכירי הרבו כי אףהעליונה/
 כי בלבם. המלכים שני דמו כאשר היו לא המלחמה תוצאות אבלימינם.
 בי בבריתו, להחזיק לו הקוראיט היהודים הוסיפו לא דימיטריוס נצחוןאחרי
 בברחו אליו עברו היהודים מן אלפים וששת במפלתו, אלכסנדרוס עלחמלו
 יחליף כי והבין הזאת התמורה את לשאת כח עצר לא דימיטריוס יהודה. הריאל

 אדום ובארז הירדן בעבר המושלים נגיות(, עם בקשר הזה השם את מביאים ויש נבטו,)גני
 99לה(, : ביונית ס5ע-אדום, לפנים )סלע-ערב, "הסלע" היה מבצריהם ראשוהעתיקה.
 דמשק. ער הגיעאוממשלתם
  המלך נקרא כנראה  -רע-מול. א"!ריס 5ון משחקת שהשעה מי בר-מו5, טי[;?רש"(

 שונאיו, נטי וגסני אוהביו, בפי הראשון נכשי ינאי( א5כסנדרוס בימי סוריה )מושק"זה
 בכונה. 159 הכבוד שם את סרסוששר

 ההוליסטית. היונית התרבוה מן מעט טעמו אשר והקי5יקים, הפיסידים כאן נקראו ככהב(



 היהודים מהחמתת51ד1תטז
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 הארץ. מן ועלה פנה ועל-כן אליו, יעבור העם וכל למלחמה כחאלכסנדרוס
 העוזרים צאת אחרי גם מריב שבת לא הנשאר המורדים המון אבל1.

 להמיות בידו עלה אשר עד קשה מלהמה בו נלחם ואלכסנדרוס הארץ,סו
 את הפך ואחרי-כן א( שששיים עיר אל הנשארים את ולגרש השונאים רבאת
 עליהט ובחרונו א%  וכגיל  ירושלים. אל ביבי הפליטים את  והוליךהעיר
 איש מאות שמונה להוקיע צוה הוא רשע: למעשי הרע לבו יצרהסיתן

 וטפם. נשיהם את לעיניהם שחט5 אחרי העיר, בראש צלבים עלמהשבויים
 העם כל על נפל גדול פחד פילגשיו. עם והתהולל יין שתה הדברולמראה
 לגבולות מעבר המלך על מהקמים יהודים אלפים שמונת ברחו ההואובלילה
 את אלכסנדרוס הקים ככה לגלותמ. קץ שם אלכסנדרוס מות ורקיהודה
 החרב ואימת זמן(, )באחור רב ומן לקץ קשה עבודה אחרי במלכותו,השלום
 הארץ. מןסרה

 המקנה אנטיוכוס על-ידי יהודה( ובארץ מהומות קמו הפעם ועודי.
 יצא כאשר סיליקוס. בית למלכי האחרון והוא דימיטריוס, אחידיוניסוס,

 הרין ותפר  בגבולה  יעבר  ופן  אלכסנדרוס ממנו פחד הערבים עם להלחםזה
 יפו, חוף ובין אנטיפטרס בקרבת ההרים בין אשר הארץ כל לארךעלק

 שערי את לסגור עליה בנה ומגדלי-עץ גבוהה חומה הקים החריץועל-יד
 המגדלים) את שלח הוא כי אנטיוכוס, את לעצור הצליח לא בזה אבלהארץ.

 שעה לפי דחה הוא רמה. ביד הילו עם ועבר עפר החריץ את וסתםבאש
 מהר. כי בארצו, לעבור לו נתן לא אשר על באלכסנדרוס להנקם רצונואת

 אשר מקום אל אחור נסוג הערבים מלך הערבים. בגבולות מלחמהלהביא
 עשרת מספרם היה אשר רוכביו, פני את פתאם הפך ואחרי-כן למלחמהנוח

 במערכה. צבאו את להציג שהספיק קדם אנטיוכוס חיל על והתנפלאלפים,
 החזיקר בהיים אנטיוכוס שנשאר העת וכל מאד, קשה היתההמלחמה
 חרף כי נוראות, שמות הערבים חרב בהם עשתה כי אף מעמד,צבאותיו
 שדוד נפל אשר עד אנשיו/ שנגפו במקום עזרה למהר נפשו אתהמלך
 בעור נהרגו או במערכה חללים נפלו וךבם ערף הסורים הפנוובמותו
 ורק לחם, ממחסור ?לם ספו ושם קנה כפר אל שרדו והפליטיםמנוסתם

 נפשם. את הצילו מספרמתי
 מינקי בן לתלמי משנאתם דמשק אנשי הביאו האלה הדברים ואחריח.

 על. עלה הוא סוריה. חילת על והמליכוהו . ארצם אל ב( והערביו חרתתאת

 בית-אומי. או בי-האומי נקראה ב( י"ר, י"ג, )ספר בקדמוגי1ת"(
 המטבעוה: מתוך מבארה הערבית השם צורת אוים ~Apira', ~טס, ביונית:ב(

 שיו.והכתבות
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 את ועזב שלום ברית עמו כרת אבל במלחמה, אלכסנדרוס את והכהיהודה
 חשקה כי )גרסה(, גרש על ועלה )פלה( פתל את כבש ואלכסנדרוסהארץ.
 וכבש מקלש דוק העיר על ובנה שנית, תאודורוס אוצר את ללזנפשו
 א4 סיליקיה ואת הגולן ארץ את החריב ואחרי-כן מלחמה. בסערתאותה
 המבצר גמלא, את כבש אלה ועל אנטיוכוס שם על הנקראה הבקעהואת
 רבים תלונות שמע כי משאתו, בו המושל דימיטריוט את והורידהחזק,
 הזאות למלחמה שנים שלש במלאת יהודה ארץ אל שב ואחרי-כןעליו,
 קז בבור אבל נצחונותיו. על שמח כי ברצון, פניו את העם קבלוהפעם
 מאד. לו הציקה רביעית וקדחת המלך את לענות מחלה החלההמלחמה

 התיצר ועל-כן המלחמה עבודת אל בשובו מהלתו על להתגבר השבהוא
 מכחותיוג למעלה ולעבוד לטרוח גופו את והכריח בעונתו שלא לקרבלצאת
 היו מלך אשר והימים המלחמה רעש בעצם מת הוא משאו. כצד תחתוכרע
 שנה. ושבעעשרים

 חמישיפרק
 הפרושים. בידי השקטון נמצא אלכסנדרה מלכות שנותנתשע

 כי' בה בבטחו אשתו, ב( אלכסנדרה ביד מלכותו את הצמאיך הואא.
 וגם אכזריותו מדרכ? דרכיה רחקו אשר יען על-נקלה, היהודים להידומעו
 ותקות. אותה. לאהבה העם לב את קנתה ובזה תועבותיו, למעשיהתנגדה
 וזכתה השלטון את בידיה להחזיק השכילה הרפה האשה כי נכזבה. לאהמלך
 והרחיקה, האבות מסרת בסקי מאד נזהרה היא אלהים. ביראת מושלתלתהלת

 ילדה. אשר בניה ומשני הקדושות. במצוות הבועטים את השררהמן
 משפט היה לו כי גדול, לכהן הבבור, הוא הורקנוס, את הקימהלאלכסנדרוס

 הממשלה. את ממנה לתבוע נועז ולא רפה-ידים, היה זאת ומלבדהבכורה,
 הדיוט. השאירה לוהטתן נמש לו היתה אשר אריסטובולוס, הצעיר,ואת

 היהודים, בקרב חבורה הפרושים, בשלטונה התערבו לקמת-זאתב.
 מהן לדקדק ומרבה אלהים ביראת  חברותיה על עולה היא כי שם, להשיצא
 מיראתה המדה/ מן יותר האלה האנשים את שצדה אלכסנדרה  הלקים.בבאור
 היו אשר עד התם, האשה לב את מעט מעט לגנוב עלה ובידם האלהים,את
------ -- - - 

 א(. א, ד, ספר להין )עין הגולן בארץ סי5יקיה"(
 אר שלמינון התלמודית ובספרות שקומית( )שלומי, ס15מי גם נקראה בקדמוניותג(

 גרסאות. יוד ויש )ש15ם-ציון(שלמציון



 היהודים רחמתת51דוה'יה

 את ולקרב לשחק להם גינה ורשות העם כל את והמביאים המוציאים,חם
 מכל המה נהנו ובכלל כרצונם. ולאסור להתיר נפשם, 8ות ככלהבריות
 לאלכסנדרה השאירו והפגעים ההוצאות ואת וברכותיה, המלוכה.הכנסות
 כל הצבא את הגדילה כי מלוכה, לעשות מאד השפילה היא אמנםהמלכה.
 ועצום, רב שכירים חיל אליה אספה וגם מספרו את מכפילה עדהימים
 המושלים על אימתה את הטילה וגם בעמה הממשלה את בידה הכינהוככה

 בה. משלו והפרושים בכל משלה ידה נכריות.בארצות
 לאלכסנדרוס, קרוב ואוהב נשוא-פנים איש דיוו~ס, את המיתו הםג.
 שמונה את להוקיע המלך עם אחת בעצה היה כי עונו, את עליובפקדם
 אשר האנשים, יתר את לרדוף אלכסנדרה את הסיתו וגם האנשים.מאות
 את ביראתה חפצם, את מלאה המלכה עליהם. אלכסנדרוס חמת אתהפיחו

 נמצאו אשר המעלה ואנשי כרצונם. בשונאיהם מות משפט עשו והםהאלהים,
 למעמד פנים לשאת אמו לב את העיר והוא אריסטובולוס, אל נמלטובצרה

 חושדת היא אם העיר, מן אותם ולהרחיק חנינה להם ולתת האלההאנשים
 לשלל, נפשם את האנשים לאלה המלכה כשנתנה מעון. נקיים אינם כיבהם,
 את להציל בטענה דמשק אל צבא שלחה ואלכסנדרה הארץ. בכלנפוצו
 הצבא את השיבה אך הימים. כל לה המציק א(ן מינאי~ נבן תלמי מידיהעיר
 עכו עיר על ארגוניה מלך טי~ר8ס חנה וכאשר רב. מעשה עשהבטרם
 ברית. עמו לכרות מנחה, אלכסנדרה אליו שלחה קליא85טךה/ על מצורישם
 מבית בממשלתו מהומות קמו כי בשמעו הארץ/ את לעזוב הקדים הואאבל

 8ר9ניה. ארץ אל לוקולוסכשפרץ
 לו מצא הצעיר בנה ואריססובולוס אלכסנדרה חלתה ההם בימיםד.
 ל4 היו רבים ידידים כי - שלומו אנשי ובעזרת זממו. להפיק הלשרשעת
 מצא אשר ובכסף הארץ מבצרי כל את כבש - רוחו אמץ על אהבוהווכלם
 הורקנוס התאונן וכאשר למלך. עצמו את והכריז מלחמה שכירי לו אסףשם
 ואת אריסטובולוס אשת את ושמה עליו חמלה אמו, באזני הזה הדברעל
 צפון, מצד להר-הבית הסמוכה המצודה היא - באנטוניה במאסרבניו

 קבלה ואחרי-כן )הבירה( עריס בשם ב(, למעלה דברתי כאשר לפנים,ונקראה
 אוגוסטוס לכבוד נקראו אשר כדבר אנטוניוס, המושל לכבוד ההדש שמהאת

 ואגריקם. ספסטי חדשים בשמות ערים שתל ג( 8וךי9ס שם ועל)ק93טוס(

 ס~קיס(. בארץ ביקר בלבנון, המושקים )הערבים היסורים מ5ר"(
 י"ג. ג, פרקג(
 שגריפה ןפסניוס והתנו וידידו רומא, במשגי הראשון אוגוסטוס, הקיסרג(

.(Agrippay
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 את להרחיק נסה אשר על בנה, את למשפט לקרא אלכסנדרה הספיקהבטרם
 שנים. תשע הממשלה את נהלה אשר אחרי עמה, אל נאספה השלטון, מןאחיו

 ששיפרק
 5מ5ך נעשה ואחרי-כן אריסטובו5וס, לטובת המסוכה ע5 מח5 אלכסנדרה יורשהורקנוס
 האחים. במריבת לשפוט פומפיוס קם ולבסוף אנטיפטרוס בעזרת חרתת ע5-ידימחרש

 אלכסנדרה מסרה בידו כי להורקנוס, היתה השלטון יךשת אמנםא.
 וכאשר ובתבונה. בגבורה עליו עלה אריסטובולוס אבל בחייה, המלוכהאת

 את רבים עזבו יריחו, בקרבת השלטון על-דבר מלחמה ביניהםפרצה
 שארית עם לברוח מהר הורקנוס אריסטובולוס. מהנה אל ועברוהורקנוס
 אלה לישועה. לו יהיו למען התערובות, בני את ותפש חנטוניה אלהילו
 איבת-משחית לידי הדבר הגיע בטרם אבל וילדיה, אריסטובולוס אשתהיו

 על מחל והורקנוס המלוכה את קבל אריסטובולוס ביניהם, האחיםהשלימו
 תנאי היו אלה המלך. לאחי כמשפט והכבוד ההנחות כל את וקבלהממשלה
 את איש וחבקו העם כל לעיני בבית-המקדש ביניהם כרתו אשרהברית
 אל הלך אריסטובולוס דירותיהם. את החליפו ואחרי-כן שלום בברכתועהו
 אריסטובולוס. בבית לגור יצא והורקנוס המלךארמון

 בהגיעו תקותם נוחלה כי אריסטובולוס, שונאי על נפל פחדב.
 האיש מימים. אריסטובולוס שונא אנטיפטרוס, התרגז מ-לס ויותרלמלוכה,

 לראש נעשה ביתו וכבוד ועשרו אבותיו יחס ובגלל מעדה אדומי היההזה
 ערב, מלך חרתת אל לברוח עתה הורקנוס את : דברים שני עשה והואעמו,
  הורקנוס את לקרב דבר חרתת לב ועל שניתן המלוכה את בעזרתולרשת

 אריסטובולוס על הרתת באזני סרה לדבר הרבה כי שלטונו. לכסאילהשיבו
 אותו לקבל בדברים והעתיר הורקנוס בשבח והפליג הרעות, מדותיו.ועל

 עשוקי העלובים בידי לתמוך במלוכה אדיר למושל יאות ככה כיברצון,
 לו הראוי השלטון ממנו גזר להורקנוס נעשה גדול ע)ל והןהמשפט,
 שניהם לב את להטות אנטיפטרוס ביד הצליח אשר ואחרי הבכורה.במשפט
 חפזון ובמנוסת העיר מתוך עמו וברח בלילה הורקנוס את לקח.לחפצו
 בממשלת המלוכה עיר היא הסלע, בשם הנקראה העיר אל שניהםבמלטו

 קנה וגם בדברים בו והפציר חרתת בידי הורקנוס את מסר שםהערבים.
 לגולתו. להשיבו צבא הורקנוס בידי לשלוח ויקרות רבות במתנות לבואת

 י3ל לא ואריסטובולוס ורוכבים. רגלים אלף חמשים היו הצבאומספר
 הראשון, בקךב לנפשו אנשיו אותו עזבו כי הרבים, השונאים בפנילעמוד



 היחודים מזהמתתולדותכ

 לולם חזקה, ביד בו הנלחמים אויביו, בשבי נפל וכמעט ירושלים, אלונדחף
 ירושלים. מצור את והשבית השעה את הרומאים צבא שר 29וריס עליהםטרף
 עם הנלחם טגנוס, פ5מפיוס במצות ארגוניה מארץ סוריה אל נשלח הואכי

 ולייייס' לטייס בידי נכבשה מקרוב זה אשר דמשק, אל ובבואו א(,לקרקס
 ומהר יהודה בארץ הנעשים הדברים על שמע שניהם, משרות אתלרשת
 שכרו. על הבא כאדם שמהלעלות

 כל האחים, שני צירי אליו לבוא מהרו הארץ אל סקורוס כשבאג.
 אריטטובולופ שלח אשר הככר מאות שלש אבל בעזרו. להיות ממנו בקשאחד

 הורקנוס על והפיל הזה הסכום את קבל סקורוס כי הצדק. שורת אתהכריעו
 תרתת ממצור-העיר. ירפו למען ופומפיוס, הרומאים אימת את הערביםועל
 ואריסטה דמשק. אל חזר וסקורוס רבת-עמון אל יהודה מארץ ועלהנבהל
 אחרי ורדף הילו כל את אסף כי הפח, מן בהמלטו די אמר לאבולוס

 יותר מהם והמית 8ייר5ן הנקרא המקום על-יד עליהם והשתערהאויבים
 חנטי8טרוס. אחי 5יי5ן את גם ובכללם איש אלפיםמששת

 להטן לעזור הערבים יוכלו לא כי ואנטיפטרוס, הורקנוס ובראותד.
 ארד אל פומפיוס וכשבא )הרומאים(. שונאיהם אל עיניהם את עתהנשאו
 פניו את כפרו לא הם ז מחסה לבקש אליו שניהם פנו דמשק אל וסרסוריה
 חרתכן לב את הטו בהן אשר הצודקות, הטענות rtns לפניו באו רקבמנחה,
 למלוכהן אחיו את ולהשיב אריסטובולוס זדון במעשי למאס פניו אתוסלו

 אריסטובולוס גם אבל הבכורה. ומשפט הטובות מדותיו על-פי יאחה לוכי
 הו8 גם ובא לסקורוס, נתן אשר במנחה לבו בטח כי להתמהמה, רצהלא
 בעיניו נחשב לכלמה אשר יען אבל מלכים. תפארת הדר בכל פומפיוסאל

 מן דינה להנאתו עצמו את להשפיל הסכין לא כי עבדים, כדרךלהתרפס
 דיון. העיר אל שבהמדה,
 ואנשיר הורקנוס לתקנות אזניו והטה פומפיוס התאנף הזה לדבר "..
 מבני" ורבים הרומאים צבא כל את עמו ולקח באריסטובולוס להלחםויצא
 אשר גג קרגי עיר אל ובא ב( ובית-שאן פהל דרך נסע הוא בסוריה.בריתם
 כ* שמע, ושם היבשה, בדרך אליה כשבאים יהודה ארץ גבול ראשיתשם

 גבוה, הר בראש ונהדר חוק מבצר הוא אלכסנדריון, אל אריסטובולוסנמלט
 אריסטו* בחר כמעט המבצר. מן לרדת עריץ מושל בלשון פקדה אליוושלח

 ג. הקודם, בפרק עלן ארמניה, מיר"(
 4וג66%0כ%מנ. סחתיפיליס,ב(
 שאינת הערבית, היוד במקום )האלף "רוא עתה הערבי ישמה קוראי, ביוניתנ(
נשמעת(.



כא א ג פרק גסמר

 לא כי בראותה אבל 1 הזאת הפקדה דבר אחרי מלמלא נפשו את לסכןבלוס
 לבו על דברו אשר אוהביו, לעצת אזנו את הטה באנשיו, רוח עוד'קמה

 וירד האדירים, הרומאים כח בפני לעמוד יוכל לא איש כי ולזכור,להתבונן
 לו נאה בצדק כי עצמו, על זכות ולימד לפניו לגזבר וסרבה פומפיוט)אל

 לפני לעמוד אחיו אותו תבע וכאשר המצודה. אל שב ואחרי-כןהמשרה,
 ושוב משפטו, ישר על עמו ודבר הפעם עוד המבצר מן ירד פומפיוס,כסא
 הפעם עוד ירד לפחד, תקוה בין נפעמה, וברוח עצרו. לא ופומ5יוסיצא
 ושוב - השלטון כל את בידו ימסור כי לפנית תחנתו לספיל פומפיוסאל
 פומפיוס אבל זמנו. לפני עצמו את הפקיר כי יתראה/ לבל המצודה, אלעלה
 למלא פקדה קבלו המלך שרי כי ובדעתו המבצרים, את לעזוב עליוצוה
 לכל לכתוב אריסטובולוס את "עץ בידו, הכתובים המלך דברי אחרירק
 הזאת, הפקדה את מלא אריטטובולוס המבצר. מן לצאת עליו ולצתתאחד
 בפומפיוס. להלחם והתכונן ירושלים אל ושב מאד התרגזאבל

 מיד, אחריו ורדף למלחמה להתכונן זמן לו נתן לא פומפיוס אולם1.
  הגיעה אובר  מ~רךתא(, מות על-דבר  הבשורה לשמע כח עוד החליףכי

 האדמה ושם יהודה, ארץ משמני מקום הוא יריחו, על-יד בעמדו.אליו
 אבנים בצורי כשפוצמים מוציאים, הצרי את צרי. וגם תמרים הרבהמנדלת

 פומפיוס לן הזה במקום ב(. השרף את הפצימות דרך ומושכים הגזע תחתית.את
 נבהל אריסטובולוס ירושלים. אל ומהר בנקר והשכים אחד לילה מחנהועם

 דעתו את והפיס תחנונים אליו לדבר לקראתו ויצא פומפיוס בואלדבר
 דברי מכל אבל העיר. את בידו למסור וגם רב כסף לו לתתבהבטיחו
 מאנו הכסף את להביא נןיניוס כשנשלח כי אחד. אף קם לא האלההברית
 העיר. אל להכניסו אריסטובולומאוהבי

 שביעיפרק
 ויתר קדשייהקדשים, אל ונכנס בית-המקדש את כבש והוא פומפיוס בידי נמסרהירושלים

 יהודה. בארץמעשיו

 משמר אריסטובולוס על ושם הזה לךבר מאד התקצף פ1מפיוסא.
 בשעריה. מלחמה יביא ממנו אשר מקום, לו לתור ירושלים אל נגשואחרי-כן

 ואת על-נקלה, להכבש גתנו לא כי הבצורות, העיר חומות את ראההוא

 לרומאים. איש-ריב פונס1ס, תיר ממר?%,"(
 הקטף". מעצי הנוטף שרף איא אינו *הצרי : גמויאל בן שמעון רבן כדגריב(
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 מעבר. חזקות, מצודות היקף הר-הבית ואת החומה לפני הנוראה התהוםפי

 בידו. העיר תפול כאשר לאויביו, חדש למשגב יהיה כי והבין, הצר,לעמק
 מריבה. פרצה והנה בנפשו, עצות לשית פומפיוס ידע לא רב זמןב.

 את ולהושיע במלחמה לצאת אמרו אריסטובולוס אוהבי כי העיר, יושביבין
 פומפיוס, לפני העיר שערי את לפתומ רצו הורקנוס שלוס ואנשיהמלך,
 טכסיסי. למראה העם את אחז אשר הפחד מפני וגדול, הלוך הלךומספרם
 הר-הבית אל אחור נסוגה אריסטובולוס, כת נגפה כאשר הנאדרים.הרומאים
 עד האויב בפני לעמוד והתכוננה העיר עם אותו המחבר הגשר אתושרפה
 והסגירה העיר אל הרומאים את הכניסה השניה הכת אולם כחותיה.כלות
 משרי. אחד ייס5ן, את העיר על הפקיד ופומפיוס המלך ארמון אתבידם

 פנות בכל חיל-מצב העמיד סיס5ן צבאו. בראש שמה אותו ושלחהחילים,
 בבית- אשר הפליטים את בדברים אליו למשוך ממנו נבצר וכאשרירושלים
 המלחמה, צרכי כל את הר-הבית סביב הכין ברית, 8מם ולכרותהמקדש
 וגם בעצותיהם אותו נהלו הורקנוס ואנשי בחזק-יד המקום אל ע הבקלמען
 במעשים. לועזרו

 ואנשל ?י5, העמק ואת צפון לצד החריץ את לסתום צוה פומפיוסג.

 החלל,, את לטנא היה קשה אבל לחפצו. הדרוש החמר כל את הביאוהילו

 בכל המלאכה עושי את עצרו החומה מעל והיהודים מאד, עמק היהכי
 לולא עמלם, את להשלים הרומאים בידי עלה לא וכמעט כחותיהם.מאמצי
 מלאכה מכל נזהרים היהודים בהם אשר השבתונן מועדי את פומפיוסשמר
 ועש  המוללה את  האלה בימים להגביה וצוה  אלהיהם, עבודת סק5על-פי
 נפשותיהם על לשמור רק כי היהודים, על למלחמת-תנופה לצאת אנשיואת
 הגדלים להעלות צוה ופומפיוס העמק פי נסתם והנה השבת. ביום נלחמיםהם

 להרעיש ונסה מצ5ר המובאות המלחמה מכונות את והקריב הסוללה עלגבוהים
 העומדים היהודים את הבליסטראות גרשו אשר אחרי הר-הבית חומותאת
 בגדלם הנפלאים הזה, במקום הר-הבית מגדלי אבל החומה. על לשטןלו

 רב. זמן מעמד החזיקוובהדרם,
 הצרים הרומאים את מצאו אשר הרבות, והרעות התלאות בשעתד.

 וכא-סבלם לאמץ-רוחם והשתומם היהודים לדרכי פומפיוס התבונן העיר,על
 חצים בין בהתהלכם אלהיהם מעבודת הרפו לא כי בעיניו, נפלא כלועל

 קרבנות העלו מעברים שלמה מנוחה בעיר שלטה כאלו ואבני-קלע.מעופפים
 לכל האלהים עבודת מנהגי ויתר הטבילות כל ונעשו ביומו יום דברהתמיד
 הכהנים הפסיקו לא הר-הבית נכבש שבו היום בעצם וגם ודקדוקיהם.פרטיהם

 בחדש כי המזבח. לפני נהרגו כי אף האלהים, לעבודת כחק היום קרבנותאת

 ולבקוע המגדלים אחד להרוס בקשי הרומאים בידי עלה למצורהשלישי
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 ק5ר~ייוס טןקטוס היה החומה על לעלות לב4 מלאו אשר הראשוןבהר-הביוב
 מהם אחד כל ואחרי ופ4'וס, פור*וס מאות שרי שני עלו ואחריו א( סועהבן
 היהודים( ומן אלה את והמיתו רוח מכל הר-הבית את והקיש גדודו אנשיעלו
 זמן-מה. נפשם על עמדם אחרי - אלה ואת ההיכל אל מנוסתםבעת

 שלופות בחרבות עליהם עולים האויבים את ראו הכהנים מן ורבים".
 זורקים הם ובעוד אלהיהם. את לעבוד עמדם על ונשארו מפניהם התוולא
 עבודת כי זבחיהם, על נשחטו הקטלת מעשה את ומתקנים הקרבן דםאת

 הקמים אחיהם בחרב נהרגו רבים נפשם. להצלת בעיניהם קדמההאלהים
 יצאו ומקצתם המגדלים. מראשי עצמם את הפילו לאין-מספר ורביםעליהם
 היהודים מן היים. ונשרפו להומה מסביב אש ושלחו ה?רענות למראהמדעתם
 גדול אך חללים, מעטים רק נמלו ומהרומאים איש, אלף שנים-עשרנהרגו
 הנפצעים. מספר היהמהם

 נפש עד אסון שום נגע לא האלה הנוראות הצרות בעצם אולם1.
 בני- עם ידד נכנס פומפיוס כי זרים. בידי הקדש חביון סלול כמעשההעם
 וראה בלבד, הגדול לכהן לבוא יתר היה ששמה למקום, ההיכל אללויתו
 ואת הנסכים כלי ואת השלחן ואת המנורה את ולפנים, לפני המקדשאת
 כסף אוצר את וגם הצבורים הקטרת סמי ואת טהור, זהב כלם הקמרת,כלי

 ביתר לא וגם באוצר ידו את שלח לא הוא ככר. לאלפים הגיע אשרהקדש,
 את לטהר ההיכל משרתי על צוה הר-הבית עבוש יום ולמחרת הקדשןכלי

 גדול, לכהן הורקנוס את הקים הוא כלק. הקרבנות את ולהעלותהמקדש
 המצור בשעת מצוותיו את ברצון למלא התמכר אשר על טובה לובהכירו
 לבוא בקשן כאשר אריססובולוס/ מאחרי הארץ מעם רבים לב הסירוגם

 למשוך מחכם, שר-צבא מעשה פומפיוס עשה הזה הדבר בעבורלעזרתו.
 אריסטובולוס חותן נתפש השבויים בין מיראה. ולא מאהבה העם לב אתחליו
 בגרזן המלחמה סיבי ראשי את לכרות צוה פומפיוס ב(, דודו גם היהאשר

 וגם יקרות, מתנות נתן במלחמה, גבורתם את הראו אשר ולחבריו,ולסוסטוס
 ירושלים. ועל הארץ על מסשם

 כבשו אשר  חילת-סוריה,  ערי את גם  היהודים  מגבול קרע  הואז.
 היהודים את וסגר הרומאים נציב פקדת תחת אותן ושם במלחמה,לפנים

 היהודים, בידי שנהרסה %ךר, את מחדש בנה הוא לבד. נחלתםבגבולות
 מעל גם שהרר הוא המזחררים. עבדיו אחד הגדרי, לדימיטריוטמאהבתו

 כרומא. הידוע הדיקטטיר הוא סופה"(
 ד(. ה, י-ד, )קדטוניות אבשלום היה עמוב(
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 ואת "( אשדוד ואת לליה ואת ד( יבנה ואת שמרון ואת ג( פהל ואת ב(יאן וב5ת- א( סוסימא את : להרסן הספיקו שלא הארץ, בתוך הערים אתהיהודים
 נקרחה אשר לעיר וגם ולדאר לעזה : הים שפת לערי עשה וככהארתוסה,
 המלך על-ידי והדר פאר ברב מחדש נבנתה ואחרי-כן סטרטת מגדלבראשונה
 פומפיוס השיב האלה הערים כל את 1( קיסרי : הדש בשם ונקראההורדוס
 הזאת הנציבות את הסורית. הנציבות על אותן וספח בהן השוכניםלחושבים

 לסהויוס נתן פרת נהר ובין מצרים בין אשר הארץ וכל יהודה ארועם
 רומא אל לנסוע מהר ואחרי-כן לגיונות. שני בידו והפקיד עליהןלצוות
 יצר כי משפחתו, עם אריסטובולוס אח בשבי 8תו והוליך קי5יק5ה ארץדרך
 בדרך בהיותם נמלט אלכסנדרוס, הבנים, ואהד לו. היו בנים ושניבנות

 יחד. אחיותיו עם רומא אל הובל השני הבןואגטיגנוס

 שמיניפרק
 ע5-ירי היה אכ5 הורקנוס, עם נלחם פומפיוס משבי הנמיט אריסטובויוס בןאיכסנדרוס
 צבא, אייו ואסף מרומא אריסטובו5וס ברה אחרי-כן המבצרים, את בידו ומסר58יףיס

 לקסיוס. וקרסום גניניוס מעשי ויתר רומא. אי והושב הרומאים גידי 5צחאך

 עד להגיע ממנו נבצר אך ערב, בארץ סקורוס פרץ ההם בימיםא.
 תלאה כי אף מסביב, הארץ כל את החרים הוא הדרכים. קשי מפניהסלע
 ושלה בצרה לו עזר והורקנוס ברעב התענה צבאו חיל : אותו מצאהקשה
 איש-שלום הוא אגטיפטרוס כי ידע, וסקורוס אנטיפטרוס. בידי צידהאליו

 קץ ישים והוא כסף, לו ישלם כי עסי, לדצר אליו אותו ושלחלהרתת
 סקורות עוב  ואת  ואחרי ככר,  מאות  שלש לשלם  התרצה הערבילמלחמה.

 ערב. ארץ את חילועם
 "סף פחתפיהג משבי נמלט אשר אריסטובולוס, בן ואלכסנדרוסב.

 שם וכמעם יוצדה ארץ בכל עבר כי להורקנוס, והציק גדול חיל ןמיםמקץ
rk,חת מהדש ולבעת ירושלים אל לנשא לבו אח עיב כבר כי לשלטונו 

  t'Ixxoc. סרוס, : ביונית'(
  (וג56%0ס2%.לס?ח%4ליס,

 "גג~ע. פ5ה,"
  (5(שישין'. ?מניה, : ניוגיתי(
 6%64(1ול". ןזיטוס, ביונית:"(
 קיסרין. -רוש5מי ובתלמוד קיסרי בבלי בתלמוד  שמה קיסרית.י(
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 סוריה ארץ אל נשלח אשר גפיניוס, אך פומפיוס. בידי נהרסה אשרחומתה,
 לקראת יצא רבות,. במלחמות כוי את הראה וכבר סקורוס משרת אתלקשת

 היו אשר עד צבאו מספר את ולרפה מפניו ירא ואלכסנדרוסאלכסנדרוס.
  ובנה הארץ "?5י %ת צצר וגר רוכבים, מאות וממש רגלים אלפים עשרתלו
 ערב. הרי ביל אשר א(, ומכלר ופורקניה אלכסנדריון תמתאת

 תסע אנטוניוס מרקום בידי צבאו הלק את לפניו שלח גפיניוסג.
 היהודים צבא ויתר לאנטיפטרוס אשר החיל בחורי וגם חילו, כל עםאחריו

 אנטוניו6 למרקוס אשר החןלים שרי עם התחברו וסית5ןאוס סייףובראשם
 גציניוס' גם בא קצר זמן וכעבור למלחמה, אלכטנדרוס לקראת יחדויצאו
 למחנה שונאיו צבאות , יתחברו אשר עד התמהמה לא ואלכסנדרוס צבאו.עם

 הדביקוהו כאשר ירושלים בקרבת נמצא וכבר מפניהם אחור ונסוגאהד,
 אלפים ששת לו אבדו הזה בקרב מלחמה. "טם להתגרות ושלצוהוהשיבים
 בשביה נלקהו אלפים ושלשת בחרב נפלו אלפים שלשת כי צבאו,כשנשי
 אלכסנדריון, מבצר אל אלכסנדוס נמלט הנשאריםועם

 לפני חונים מהיהודים רבים ומצא אלכסנדריון על עלה גביניוםי.
 את להעביר והבטיחם הקרב לפני שלום 8תם לוזר נסה הואהשבצר.
 סגר הנשארים ואת מהם, רבים המית מוסר, לקהת רצו לא וכאשראשמתם,
 הצבא שר חבריו מכל חיל לעשות הפליא הזאת במלחמה המצודה.בתוך
 מעולם אבל המלחמותן בכל גבורתו את הראה אמנם אשר אנטוניוסןמרקוס
 את לכבוש צבא השאיר גפיניוס הפעם. כמעשהו גדולות לעשות סרבהלא

 ובידי עוד נחרבו לא אשר בערים סדרים להקים יצא בעצמו והואהמבצר,
 *בית- הערים נושבו במצותו הנחרבות. הערים את מחדש ולבנותהמעדים:

 ונביא )ידיר-ם טרשה וךסיה ויבנה וטפולון:הב( ו8?"ידט ושמרוןרתן
 אליהן נהרו הראשונים ויושביהן רבות ערים ועוד ואשדוד גמלא(רנ"א
 מעברים,ברצון

 ותיק אלכסנדריון אל גביניוס שב האלה הדברים את הקימו ואחריה,
 לבקש צירים אליו ושלח מתקותו אלכסנדרוס נואש כי עד המצור,את
 מכיר, ואת הורקניה את הנשארים, המבצרים את אליו והסגיר חנינהמבצו

 גביניים הרס האלה המבצרים כל את אלכסנדריון. את גם בידו מסרואחרי-כן
 אל באה היא כי חדשה. מלחמה . משם תפרוץ לבל אלכסנדרוס, אםבעצת
 ברומא. השבויים בניה ויתר בעלה לשלום בפחדה בדברים, לסיסונביניוס
 משמרת את עליו ונתן ירושלימי אל הורקנוס את גביניוס השיבודהרי-לן

 ~MaXatpo5. מכירוס, ביונית:"
 חרצוף. - זחה אפויוניה סטרטון. מגדל ובין יפו בין הערים שתיג(
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 העם כל את חלק הוא העם. לטובי מסר השלטון עסקי יתר ואתבית-המקדש
 בני ואת בגדר השני ואת בירושלים הקים האחד את בתי-דינים.לחמשה
 וששב הרביעי הפלך ועל בחמתא, אשר בית-הדין תחת שם השלישיהפלך
 והיהודים בגליל. אשר העיר א( ןפירי הוקמה החמישי הפלך ובראש יריחותבל

,1naarב(, אחיהם טובי אותם ינהלו והלאה ומהיום ושהיד, משלטון נפדו כי 

 אריסטובולוס, על-ידי בארץ חדשות מהומות קמו קצר זמן כעבורו.
 מתא)ת- - אלה אלי"ן נלוו רבים ויהודים למרד וקרא מרומא ברחאשר

 ונסה אלכסנדריון את כבש בראשונה אליו. הישנה מאהבתם - ואלהמהפכה
 למלחמה גביניוס עליו שלח כי לו, נודע כאשר אבל חומותיהן אתלבנות
 אל  ופכה משם לעלות מהר וליך)ןניס, ולאנ~וניוס להיסירה אשר הצבאאת

 רק עמו ונהל למלחמה, צלח לא אשר ההמון, את מעליו שלח הואמכנר.
 גם היה ובכללם איש. אלפים שמונת בסספר המזןנים הצבא אנשיאת

 הרומאים איש. אלף עם אליו עבר אשר בירושלים, סגן-הצבאפיתולאוס
 בגבורה נלחמו אריסטובולוס אנשי 4תםן והתנגחו היהודים אחרירדפו

 אלפים והמשת הרומאים אותם למצו אהרי-כן אבל רב, זמן מעמדוהחזיקו
 ואריסטובולוס הנשארים ואלף אחת גבעה אל שרדו ואלפים בחרב נפלומהם

 המלך לן ושם מכנר. אל ומהרו הרומאים מערכות בין דרך להם בקעובראשם
 אם חדש, חיל לאסוף בידו יצליח עוד כי וקוה, ההרבות בין אחדלילה
 כאשר ההרוס. המבצר את מעט מזק וגם מהמלחמה, להנפש הרומאים לויתנו

 ועמד מכחותיו למעלה נפלאה בגבורה 4תם נלחם הרומאים עליוהתנפלו
 ברח אשר בנו, אנטיגנוס עם יחד בשבי נפל ואחרי-כן ימים שציבפניהם
 עוד אותו שלח וגביניוס בנקשתים אסור גביניוס אל והובא מרומא, עמויהד
 אל שלחה בניו ואת ברומא אותו עצרה הזקנים ומועצת רומא. אלהפעם
 הזה הדבר את הבטיח כי במכתב, גבימוס הודיע אשר אחרי יהודה,ארץ
 בידו. שנמסרו המצודות בשכר אריסטובולוסלאשת

 לו עמד והנה הפרחים, על ~מלחמה לצאת בלבו אמר וגביניוסז.
 והורקנוס מצרים ארץ אל וירד פרת מנהר שב ולמענו ג(, לשטןתלמי

 הביא אנטיפטרוס כי הזה/ במסע-המלחמה לו להיטיב סיבוואנטיפטרוס
 מצרים יהודי את ימה ומלבד-זאת חיל-עזר וגם ולחם וכלי-נשק כסףלו

 ויש צפורין. : שירושלמי הנגלי. התימוד ע5-פי הרהוטה: בצורה משתמש אני"(
  1:קש?ןשמנ. 9ישיי4 : בענית צפורים. גרסי:גם

 העם(. טובי  )שלמון  "אריסמוורסיה" י במקררב(

 והרומאיפ העם ע5-ידי גדש איר מצרים, מלך )שקוקס( האחד-עשר יתומי הצוגה:(

 לכסאו. יהשיבו גביניוס ידי אתמלאו
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 עברה הנה אבל לגביניוס, לעזור א( סין העיר בקרבת המעבר עלהשומרים
 בן אלכסנדרוס וגם ממנה, גביניוס בצאת סוריה ארץ בכל מרד11ח

 את ל44א בלבו ואמר מאד גדול חיל לו ואסף מחדש התקומםאריסטובולוס
 ארץ אל לשוב גביניוס סהר המבוכות דגר לשמע הארץ. מן הרומאיםכל

 את לפניו ושלח מפניו ירא אלכסנדרוסן מעשה לו נודע וכאשרסוריה,
 בידו. עלה והדבר אלכסנדרוס, מאחרי המורדים חלק לב להטותאבמיפטרוס

 להתגרות גמר וגביניוס איש אלף שלשים לאלכסנדרוס נשארו זאת כלואחרי
 האויבים שני וכשנפגשו לקראתו. יצאו והיהודים לקרב ויצא מלחמה,בו

 נפוצו ושאריתם בחרב היהודים מן אלפים עשרת נפלו ב( תבור הרעל-יד
 אנטיפטרוט כרצון המדינה את וסדר ירושלים אל בא וגביניוס רוחילכל
 סערות את בסתר לחפשי ושלח במלחמה אותם והכה. הנווטים על עלהומשם
 כי שמועה, הפיץ הצבא ובמחנה הפרחים, מארץ נמלטו אשר אורסן,ואת
 מדעתו. שלא האנשיםברתו

 אל ובא בסוריה מורתו את קךסוס ירש האלה הדברים ואחריח.
 בירושלים, בית-המקדש את בזז הפרתים על למלחמה קרסום בצאתהארץ.
 תזר כל ואת פומפיוס, בהם נגע לא אשר הככר, אלפים את ממנובהוציאו
 ואין יחד. עמו וצבאו הוא במלחמה, גספה פרת נהר את עבר וכאשרהזהב.
 בזה. לדבר המקום5ה

 אבל סוריה, ארץ על לפשוט הפרתים מהרו קרסוס מפלת אסריט.
 משם. אותם גרש )סורהק, הנציבות גבול אל הפרתים מחרב שנמלט"סיום,
 אתוייג( את וכבש יהודה ארץ על לעלות מהר הארץ את השקיטוואחרי
 אשר פיתולאוס, את המית וגם לעבדים היהודים מיושביה אלף שלשיםומכר
 היה הזה הרצח ובמעשה אריסטובולוס. אוהבי עם יחד ברומאים ידהרים

 ושמה בערב חשובה ממשפחה אשה נשא אנטיפטרוס לקסיוס. יועץאנטיפטרוס
 היה אשי הורדוס, ואת פצאל את בנים, ארבעה לו ילדה והיאשריג
 היא אחת, בת ועוד ד( ירורא ואת יוסף את ואחריהם למלך,אחרי-כן

- -
 hanDn המצר ע5 הסוככת העיר (IPelusium, פלוסיון של העברי השם הוא סיזש

 סולע(. 9על )עכשו שייח א5 סגריםשות
 ע10קטק112'. אישביך*ין, : ביונית:(
 רב l'apiXiat'. קךקיי, ביונית: שמה הזה. בטפר פעמים כמה שנזכרה גגייל, עירי(

 סבא או גוניא( )או מגדל-נוניה התיאורית בספרות הנקראה העיר שהיא חושבים,.שנזקרים

 כית- או ביה-ירה היא כי אומרים, ויש קנין(. וגם גרטץ,- ישראל )מחוקרי טגדוא.מגדי;
 )הקויאר(.שייה

 (גקשקשל4. פריךס, ביוניתי(
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 המקומות בכל התקיפים לב את אליו אנטיפטרוסהטה אשר ואחרישלמיתא(.
 ובצאתו משפחתו, עם התחתן כי ערב, מלך אתאליו משך ובמתנות,באהבה
 אחרי-כן בנו. את על-ידו להפקיד אליו שלח אריסטובולוס עללמלחמה

 נהר אל ושב במנוחה, ולשבת ברית לכרות אלכסנדרוס את גם קטיוסהברי"
 אחר. במקום נדבר זה ועל לעברין הפרתים את תת לבליפרת

 תשיעיפרק
 סציפיוה בימי איכסנדרוס ובני פימפיוס איהבי נהרג-בידיחישט131ייס
 במיחמה. ולרדת בעזרו גבורתו את והראה צרר עט חסד 2מיאנטיפטרוס

 ג(י ו?יזר יון לים מעבר ב( המךעצה ואנשי פומפיוס ברחו וכאשרא.
 ונתן ממאסרו לאריסטובולוס דרור קרא השלטון, את ותפש רומא אתכבש
 האיוב על-ידי כי בקוותו סוריה, אל בחפזון אותו ושלה לגיונות שניבידו
 מסביב, אשר הארצות וכל יהודה ארץ המדינה, יושבי לב את ימשוךהזה
 תקות את והובישה הטובה אריסטובולוס מהשבת את סערה אדם קנאתאבל
 וימים פומפיוס, אוהבי לו הגישו אשר ברעלן אריסטובולוס הומת כיציור.
 עד. למשמרת בדבש נצפנה גופתו כי אבותיו. בארץ להקבר זכה לארבים

 המלכים. עצמות בין להקבר היהודים אל אנטוניוס בידי נשלחהאשר
 בעיר בגרזן ראשו את התיז ד( סציפיון כי מת, אלכסנדרוס בנו גםב.
 אשר הנזק בדבר לבית-דין אותו תבע אשר אחרי פומפיוס, במצותאנטיוכיה
 משל אשר מינאי, בן תלמי אליו אסף אלכסנדרוס אחי ואת לרומאים.עולל
 להביאם אשקלון אל פיליפיון בנו את שלה כי הלבנון, בהרי כלקיםבארץ
 והביא אמם מידי בהזקה אחיותיו שתי ואת אנטיגנוס את הוציא והואאליו
 הדבר ובגלל לאשה אותה ולקח הבנות באחת חשק פיליפיון אביו. אלאותם
 אהלי לאשה אלכסנדרה את נשא ותלמי אביו. בידי אחרי-כן נהרגהזה
  ולאחיה.  לאחותה רב חסד משך האלה הנשואים ולרגלי בנו, אתהמיתו

 כאשר אותו. ושרת ציזר אל אנטיפטרוס עבר פומפיוס מות ואחריג.

 ~ש2114. יירק ביונית המקראי. בשם ~שתכש ,גי4(
 רומא. ימי מדביי ידוע המעשה הקנט.נ(

 .קיסר* ובין בינו יהבדיל כוי הרומאית, בצורה משתמש ואני קיסר. ; ביונית0
 פושטנאופן

 בסורחת נציב אז היה פומפיוס, .חוחן סציפיון, פטווס"
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 מעבר על-יד ונעצר א( מצרים ארץ אל צבאו את שרגמ4ס איש מתרדתהוליך
 בבריתו הנאמנים הערבים לב את אנטיפטרוס הטה באשקלוה והתמהמהסין

 צבא אנשי אלפים שלשת עם להושיעו אליו בא הוא וגם לעזרתולצאת
 ידי את לחזק הטה טוריה תקיפי לב את ואף היהודים, מהילמזינים

 ואחריהם ב(, 2מליכ4 ואת בלבנון היושב תלמי את אליו משך כיהרומאים,
 שהביא הרב, העוזרים חיל ולמראה למלחמה. ידן את ברצון הערים כלנתנו
 לו נתנו לא וכאשר סין, מעבר אל ומהר עז מתרדת התאזר אנטיפטרוס,לו
 לו עשה הזאת העיר על במלחמה מצור. עליה שם לעבור, העירבני

 עליו נטל אשר החומה חלק את להבקיע מהר כי בגבורים, שםאנטיפטרוס
 צבאו. אנשי עם העיר תוך אל ראשון וקפץלכבשו

 את בפניו סגרו המקום את מתרדת עבר וכאשר ,ין. נפלה ככהד.
 אבל מצרים. יהודי היו והם ג(, חוניו בשם המכנה הארץ יושביהדרך

 כי בלבד, זו ולא - צבאו בפני יתיצבו לבל לפתותם הצליחאנטיפטרוס
 יושבי גם התגרו לא ועל-כן צרכיו, בל לחיל להספיק לבם את גםהטה
 הספיק והוא מתרדת. צבא על ברצון נלוו כי-אם ברומאים, מלחמה ד(נף

 בשם הנקרא במקום המצרים שארית עם להלחם ויצא הדלתה אתלעבור
 גדולה, בצרה הימני הצבא אגף כל נמצא המערכה בעת היהודים'."מחנה

 עמד הוא כי הנהר. שפת מצד האויב את בהקיפו מרעה הצילוואנטיפטרוס
 לנגדו העומדים הצרים על להתגבר הספיק וכבר השמאלי האגףבראש

 רבים בהם והמית מתרדת אחרי הרודפים על מאחור התנפלואחרי-כן
 צבאו ומכל מהנם. את גם לכבוש בידו עלה אשר עד מאד, הציקולנשארים

 בעת איש מאות שמונה למחרדת אבדו זאת ולקמת איש שמונים רקנפלו
 כבר מי אף המצר, מן מתרדת נחלץ ככה האויב. לפני  ערף פנהאשר
 ידי עשו אשר הגבורות על ציור לפני העיד קנאה ובלי מתקוה, כמעטנואש

אנטיפטרוט.
 חזק ובזה טובה, תקוה לו ונתן לאנטיפטרוס להודות קרבה וציורה.
 אנטיפטרוס הראה המלהמות ובכל עליו נפשו את לחרף והעירהו בבריתואותו
 גבורתו אותות כסו אשר עד רבים, פצעים נפצע וגם הגדול לבו אמץאת
 מצרים בארץ הסדרימ ואת המנוהה את ציזר הקים וכאשר בשרו. כלאת

 באלכסנדריה. במצור הנמצא ציור את להצילא(
 סוריה, בגבול התישבו אשר הערבים, ממושלי אחד 01(~1גקק111. ימבייטס, ביונית:ב(

 5עי5, מיין חוניו שם שהתישב העתיקה(, גטן )בארץ מצרים יאור בקצה מקוםנ(
 יהודים. היו יושביו ולב שמו, )י ונקרא א(פרק

 )למפיס(. מנפי מף, אוי(

ר -- ל
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 אותו ועשה רומאי אזרח משפט לאנטיפטרוס נתן סוריה ארץ אלועלה
 עד כל, לעיני באהבה ראשו את ונשא רב כבוד אותו וכבד בארץחפשי
 הכמנה משפט את גם ציור הקים אנטיפטרוס ועל-ידי בו. רבים קנאואשר

 הורקנוס. בידיהגדולה

 עשיריפרק
 ישר- פצאל את הקים אנטיפטרוס ביהודה. למנהיג אנטיפטרוס את הקיםציזי
 5בית- הורדוס נתבע קצר ומן 5קץ בגליל. לנציב הורדוס ואת בירושליםצבא
 מירקים. ירש משרתו ואת בטיס בשחיתות נפל פיזר סקסטוס מחמשפט. רצודין

 שלא ועזר ציזר אל אריסטובולוס בן אנטיגנוס נם בא ההם בימיםא.
 צעקת להרים עליו היה אשר תחת כי אנטיפטרוס, כבוד את לגדלברצונו
 פומפיוס, ובין בינו הסכסוכים לרגלי ברעל הומת אשר אביו, מות עלשבר
 את לחלל מבלי לאחיו  סציפיון עשה אשר הרשעה על  להתאונן גםוכן

  הורקנוס על  חובה ללמד בא - ושנאה קנאה בדברי הרחמיםבקשות
 אבותיהם, מנחלת אחיותיו עם אותו בגרשם ph כל הפרו אשרואנטיפטרוס,

 עזרה בשלחם וגם זדונם, בגאות העם את לרעוץ מרבים הם כי עליהם,וטען
 ביה ורצו אותו מיראתם בי-אם מאהבה, זאת עשו לא מצרים אללציזר
 לפומפיוס. אהבתם את ולהשכיחו עמו הישנות מריבותיהם זכר אתלמהות
 פצעיו את והראה מעליו בגדיו את אנטיפטרוס קרע האלה לדברים ב.~
 יחריש אם גם כי לציזר, ואמונתו אהבתו על לדבר לו למותר כיוקרא,
 בעיניו נפלאה כי אמר, זה עם ויחד בשרו. דמי קול יצעק הן פיו,לסו
 הרומאים ועבד הרומאים צורר איש בן הוא אשר זה, אנטיגנוס פניעזות
 ועוד מריבה, ואהבת פרצים רוח אביו, מדות דבקו בו וגם מפניהם,הבורה
 למצא ומקוה הרומאים מושל באזני אחרים על דבה להוציא מנסההוא

 דורש אינו הפעם וגם בחיים, נשאר כי לשמוח עליו אשר תחתטובת-הנאה
 בין מריבות להקים כי-אם וממצוק, ממחסור להמלט בממשלה חלקואת

 לקללה, להם הרומאים חסדי את ולהפוךהיהודים
 ראוי הורקנוס כי משפטו, הוציא האלה הדברים את ציזר כשמועג.
 אנטיפטרוס בעיניו. כטוב במשרה לבאר לאנטיפטרוס ונתן גדולה לכוונהיותר
 ארץ בכל )אפיטרופוס( למנהל והוקם הנותן בידי המתנה מדת אתמסר
 פרשת ואת ההרוסה. ירושלים חומת את לבנות רשות קבל וגםיהודה
 לעד להיות הקפיטוליון במקדש לוח על לחרות ציזר צוה הזאתהגךלה
 הטובות, מעלותיו ולזכרון אנטיפטרוסצדקת
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 יהודה. ארץ אל ושב מסוריה בצאתו ציור את שלח ואנטיפטרוסד.
 פומפיוס, בידי נהרסה אשר ירושלים, חומת את לבנות היתה מעשהווראשית
 אדם כל על אימתו את הטיל כי המהומה, את והשקיט בארץ עברואחרי-כן

 ובמנוחה בעשר יחיו הורקנוס טובת דורשי כי לדעת, טובה עצה לו נתןוגם
 לדברי, ישמע אשר האיש אבל השלום. בברכת וישמחו מנכסיהםויהנו

 ימצא כוזבות, לתקוות נפשו את וישא בצעם, אחרי ההולכים הריב,מחרחרי
 תחת עריץ שליט ובהורקנוס מנהיג-הסד תחת אכזרי רודה )באנטיפטרוס(בו
 מחשרים ולא ההוא לאיש שונאים יהיו ציזר עם והרומאים רחוםמלך

 אותם שמו אשר האנשים, מידי השלטון את לקחת יתנו לא כיואוהבים,
 כי בראותו בארץ, סדר בלבדו אנטיפטרוס הקים האלה הדברים ועםלראש,
 לשר- שם בניו בפור פצאל את למלוך. כח בו ואין נרפה איש הואהורקנוס
 הזאת המשרה את נתן אחריו הנולד ולהורדוס וסביבותיה בירושליםצבא
 לימים. צעיר עוד היה כי אף שמה, אותו בשלחו הגליל,בארץ
 להראות לפללה, אמר תכף ומצא מתכונתו מעשים בעל היה והורדוסה.

 רב בגדוד פשט אשר השודדים, ראש חזקיה את תפש הוא רוחו, אמץאת
 , הזה ובדבר רבים, שודדים ועוד אותו והמית בסוריה, הסמוכים המקומותעל

 שמו היה וכפריהם עריהם ובכל מאד אותו לאהבה הסורים לבות אתמשך
 וככה רכושם. את והציל השלום את להם השיב כי לשון, כל עלמרומם
 והנציב הגדול לציזר הקרוב ציזר, סקסטוס לאזני גם הטוב שמוהגיע
 את אליו למשוך והוסיף א( טובה מקנאה באחיו התחרה ופצאל סוריה.בארץ
 עיניו רמו לא עצמו, דעת על בעיר שלט כי ואף ירושלים, יושביאהבת

 מלכים לתפארת אנטיפטרוס זכה ככה כבודו. על חרפה עטה ולאבמשרתו
 לא ובכל-זאת בארץ, עליון כמושל הליכותיו בכל גדול ולכבוד העםבעיני
 מהורקנוס. אלתו ואת חסדו אתהסיר

 עוד ! טובתו בעת הבריות מקנאת להמלט האדם בידי גטן לא אבלי.
 הצעירים, מהלל לקמע במסתרים הורקנוס לב את קנאה אכלה זהלפני
 באו אשר התכופים, והרצים הורדוס, גבורת מעשי על התעצב מצלויותר
 חזקו המלך ובחצר הורקנוס. בעיני לקוץ היו בפעם, כפעם שמו אתלפרסם
 להם עמדה ובניו אנטיפטרוס הכמת אשר  רבים,  הולכי-רכיל קנאתואת

 אנטיפטרוס בידי השלטון את בעזבו כי הורקנוס, באזני דברו והםלשטן,
 שאלו וגם בממשלה, חלק לו אין אבל לבד, מלך שם רק לו השאירובניו
 גם הן ? בצדיו לצנינים מלכים 21גדל שולל עצמו להוליך יתן מתי עדאותו,

 כהיות ומשתדר חברו ש5 מע15היו המכיר האדם תכונת - טוב בריב : ביונית"(
 והחכימו. אוכמוהו
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 היהודים מדהמתת51י1תיב

 כאלו ברמה, ממשלה נוהגים כי-אם נציבותם, במשרת מסתפקים אינםעתה
 היהודים סקי על ועבר רבים אנשים הורדוס המית כן ועל מגךלתו.הורידוהו
 מלך; אינו הורדוס ואם פיו את לשאול ומבלי לפקדתו לחכות מבליבזדון
 האבות, קקי על-פי הורקנוס לפני הדין את לתת עליו בלבד, הדיוטרק

 משפט. בלי אנשים להמיתהאוסרים
 את הפיג ולמען מעי, מעט הורקנוס חמת התלקחה האלה לדבריםז.
 במעשיו ובטה אביו .לעצת שמע והורדוס למשפט. הורדוס את תבעכעסו
 הוא הגליל. ארץ בכל משמר היל העמיד אשר אחרי ירושלים, אלונטע
 ?ךאה לבל עצום, בחיל שמה לסכנם רצה לא כי - הזק בגדוד העיר אלבא

 לכל/ גלה ובזה ממשרתו, הורקנוס את להוריד  אומר הוא כי הבריות,בעיני

 לגורל חרד ציור וסקסטוס מקנאיו. בידי נפשו את יסגיר באפס-יד לאכי
 הורקנוס אל שלח ועל-כן שונאיו, בידי בסלכדו אסון ימצאהו פןהעלם,

 והורקנוס נפשות. מדיני הורדוס את לפטור עליו כי מבארן דברלהודיעהו
 לחפשי. אותו ושלת הורדוס את מאהבתו הזה לדבר בעצמוהתוון

 אל ויצא המלך למרת-רוה מהמשפט נמלט כי  בלבו, אמר והורדוס".
 הורקנומ בקול לשמוע יוסיף לבל אמר וגמר יקסטוס לפני לעמודדמשק
 את להפיח חדלו לא הבליעל ואנשי הפעם, עוד לדין אותו יתבעכאשר
 ולעלות צבאו את לאסוף בחרי-אף הורדוס יצא כי באמרם הורקנוס,כעס
 איש- כי בראותו עצות, אובד היה אך לדבר, האמין והמיך למלחמה.עליו
 לשר-צבא ציזר סקסכוס על-פי הורדוס הוקם וכאשר בלחו. ממנו גדולריבו
 נורא גם היה העם בעיני חנו על ונוסף ושמרון, הילת-סוריה ארץבכל
 יעלה מעי עוד כי סכה, והוא מאד-מאדן הורקנוס פחד גדל שלטונו,בכח
 חילו. ברל למלממה הורדוסעליו

 המשפטו על בחרונו כי לשוא. היתה לא הורקנוס מגורת ואמנםט.
 את להוריד יאושלים על ועלה צבא הורדוס אסף לו, לעשות זממואשר

 ואחיו אביו לקראתו יצאו לולא מחשבתו, את הלא וכמעט מגךלתו.הורקנוס
 הפיל אשר באימה נקמתו חובת ידי לצאת אותו בהשביעם כעסו, אתוכבשו
 בא מידו אשר המלך, על ולהמול צבאותיו, את לפניו בהעבירו הורקנוס,על
 עליו לדין, נתבע כאשר רגזו עליו תקף אם גם הן כי הזה, החיל כללו

 לו  1ב111 העול בעד לשלם ולא מרעה, הצילו אשר לאיש, טובהלהכיר
 גורל כי לבו, אל ישיב ואם - נפשו. פדות על טובתו את ולכפותלבד

 עליו אין ולכן כה. ברב העול יצליח לא כי יבין, אלהים, בידי הואהמלחמה
 שגמל ואוהבו, במלכו יד להרים מתשן כשהוא בנצחונו, שלם בלבבלבטוח

 פעם הטה אשר מלבד עליו, ידו הקשה לא ומעולם בפעם כפעט הסד.לי
 לדברים נעתר והורדוס צל-עול. לו ועשה רעה יועצי לדברי אזניו אתאחת



לג. א-ג יא, ק ר פ א, ר פס

 לעם" מהו את שהראה בזה, לעתיד תקוותיו בעבור די כי בחשבוהאלה,
ירושלים.
 חסטןת, בגבול השוכנים הרומאים בקרב מהומה פרצה ההם בימיםי.

 פומפיוס, מאוהבי היה אשר לסוס, 4י4יל*4ס בי ביניהם, קמהומלחמת-אחים
 החילות,. שרי ויתר שלטונו. את לו ולקח ציזר סקסטוס את במרמההמית
  ובאהבתו הרצה. נקמת את לקחת צבאותיהם עם שמה מהרו לציזראשר
 בניו. ביבי חיל-עזר אנטיפטרוס להם שלח יחד גם החי ולציזרלנרצח
 שקסטוס. משרת את וירש איטליה מארץ מורקוס שבא עד נמשכההמלחמה

 אחדאעשרפרק
 אנטיפסרוס. את והמית מפניו ירא ומליך סוריה ארז בכל לנציב הוקםהורדוס

 ט?יך. את להמית מעימים האלףשרי

 וסיום כי הרומאים, בין גדולה מלחמה קמה ההם בימיםא.
 שנים כשלש הממשלה בראש שעמד אחרי במרמה, ציזר את המיתווברוטוס
 רבו והשליטים גדולה מהומה התחוללה הזה הרצה לרגלי הדשים.ושבעה
 בה, למצא אמר אשר המפלגה אחרי ונמשך בתקוותיו שעה איש וכלביניהם,
 הוא. אסמיה. ליד החונה הצבא את אליו להטות סוריה אל בא וקסיוסמפץ,

 בעצמו והתיצב ממצור אפסיה את ופדה מורקוס ובין מסוס בין שלוםהקים
 המסים, תבואות את מהן ונגש הערים, על מס להטיל ויצא הצבאבראש

בחזק-יד.

 אנטיפטרוס ירא ככר, מאות שבע לשלם היהודים על גם כשנגזרב.
 את לגבות אליו מהקרובים אחרים ואנשים בניו ידי את ומלא קסיוסמאימת
 מאנשי-ריבו, אחד סליך, את גם לגובה-מסים הקים ובכללם מהרה.הכסף
 קסיוס, דעת את הפיס אשר הראשון, היה הורדוס דוחקת. היתה השעהכי

 ובדבר ככר, מאה הגליל, מארץ בחלקו העולה הכסף מכסת את לובהביאו
 התרפו כי קשות, קסיוס ךבר הנשארים ועם מאד. בעיניו הן מצאהזה

 והלאום מפנא יושבי את : המתו כל את העיר העריס על וגםבמלאכתם,
 מהר לא אשר על מליך את להמית והלך לעבדים, מכר קטנות עריםושתי
 מכליון, הערים יתר ואת ממות אותו פדה אנטיפטרוס אבל המס. אתלנגוש
 ככר. במאה קסיוס פני את לכפר מהרכי

 אגטיפטרוס חסדי את מליך זכר לא הארץ מן קסיוס בעלות אבלג,
 שתיטע ולא פעם לא מצרה הושיעהו אשר הזה, האיש לרגלי פהוטמן

 פחד. ואנטיפטרוס רשעתו. למעשי לשטן עמד אשר על להמיתו עליווהתנכל




