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 ע5 אנטיגנוס. קץ בחזק-יד. ירוש~ים את סוסיוס בעזרת כבשהורדוס

 בצעה. ותאותק?יאו~טרה

 היכל לפא נקהלו המתות המהומה. רבתה בעיר היחיב העם בקרב4
 ביניהם קמו הרוח ואנשי דבר-אלהים את בקשו בהם אשר והחלשיםה'

 ללז והרבו וחמס שד והרבו בגדוד פשטו הנפש ומרי ח(, ההוא לזמןלהנבא
 ואנשי לאנשים. וצדה לסוסים מספוא השאירו ולא העיר במסבות הלחםאת

 אנשי-הצבא את וגרשו המצור מפני העיר על להגן במערכה התיצבוהמלחמה
 מעצורים להמציא התחכמו ליום ומיום החומה. מקרבת הסוללותשופכי
 המחתרותן בעבודת שונאיהם על עלו מפל ויותר המצור. מכונות בעדחדשים
 תחתיהם. חתרואשר

 את מנע ובעזרתם השד מעשי את להניא אורבים הקים המלךב,
 מרחוק. אכל להביא צוה הלחם מחסור וכנגד העיר. מן יגיחו לבלהשודדים
 מהם חזקו הרומאים אבל ערוך, לאין בעז-רוח נלחמו היהודים גבוריאמנם
 פנים הרומאים עם ממלחם הנצורים נשמרו על-כן המלחמה, טכסיסיבדעת
 - המנהרות מן פתאם עליהם הגיחו רק הדבר, בנפשם כי בדעתם פנים/אל

 חומה לבנות ידם מצאה כבר החומה, חלק להרעיש הרומאים הספיקווטרם
 קבלו הם ו עצתם התבלעה ולא במלחמה זרועם רפתה לא בכללחדשה.
 הקיף אשר והעצום, הגדול החיל אף ועל הקץ. עד מעמד להחזיקעליהם
 עלו אשר עד - במצור חדשים חמשה נפשם על היהודים עמדועליהם,
 להבקיע אמץ והוסיפו החומה על הורדוס חיל מבחורי מספר מתיאנשים
 לראשונה סוסיוס. מצבא אחדים מאות שרי עמדו ובראשם העיר, תוךאל

 כשטף עברים כל אל הצבא פרץ ומשם להר-הבית, מסביב המקוםנכבש
 והיהודים המצור ארך על מאד התמרמרו הרומאים כי נורא, ברצחזרם
 מספר לאין אנשים לקמיהם. שריד השאיר לבלי שקדו הורדוס בחילאשר
 ואיש שם, ונשחטו ה' היכל אל וגם הבתים ואל הצרים המבואות אלנדחפו
 העביר כי ואף חדלות-כח, נשים על ולא זקנים ועל עוללים על חמללא

 אנשי-הצבא שמעו לא לאויבים, חנינה לתת ודרש הצבא בקרב קולהמלך
 דעתם. נטרפה כעלו ונער, זקן רצחו כי-אם אחור, ימינם השיבו ולאלקולו
--

 ושבחו וברכו ה' היכל לפני נקהלו "החלשים : הישנה ההוצאה על-פי אחר נוסחא(

 הקהים". נחסד זכו כי ההם, בימים עמם א5 הנאספיםאת
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 אל לב שם ולא לפנים גדלתו את ושכח הבירה מן אנטיגנוס ירדוהנה
 חמל לא סוסיוס אבל נפשו, על להתחנן סוסיוס לרגלי נפל רק הפעם,מצבו
 נהג לא אולם ב(. "אנטיגוני" בשם לו וקרא בזדון עליו וצחק בצרתועליו
 בנקשתים לשימו צוה רק ממאסרו, לחפשי אותו שלח ולא אשה מנהגבו

 משמר. עליוולשית
 רוח את לבצר עליו נטל אויביו על הורדוס התגבר אשר ואחריג.

 ולהביט בעיניו ההיכל את לראות מהר הזרים המון כי הנכרים. בריתובני
 וגם לבם על לדבר בהרבותו הדבר, מעשות אותם עצר המלך קדשיו.אל

 נצחונו לו יהיה אשר חשב כי - נשקו בכלי בהם פגע וגם עליהם.להגזים
 גם עצר הוא המקדש. צפוני את זרים עיני תחזינה אם רעה, ממגפהקשה
 הטרם אותו, שאל כי בדבריו, לסוסיוס בהציקו בעיר, השד מעשיבעד
 ירושלים את בהפכם ציה/ בארץ מלכותו כסא את להכין הרומאיםיחשבו
 הוא כי אמר, ועוד ? רכושה כל אח ממנה ובהוציאם מיושב ריקהלעיר
 דם בפר למצא לו שוה אינו העולם כל שלטון גם אשר למשפט,חושב
 את התיר לצדק כי דבר, השיבהו וסוסיוס כמים. הנשפך ירושלים,אזרחי
 אמר ואז המצור, בעת הקשה עבודתם חלף העיר את לבל הצבא אנשיידי

 הורדוס פדה ככה הוא. מכספו שכרו את איש לכל בידיו ישלם כיהורדוס,
 איש לכל לב בנדבת שלם כי דברו, את הקים וגם ירושלים שאריתאת
 סוסיוס ואת כערכם, מנות נתן החילים ולשרי שכרו, את הצבא מןואיש
 לאלהים הקדיש וסוסיוס ריקות. בידים יצא לא ואיש מלכים/ במתנותפקד
 את בשביה אתו והוליך ירושלים מעל חילו עם עלה ואחרי-כן זהבןר

 כוזבות בתקוות ושגה נפשו בכל בחיים דבק הזה והאיש האסור.אנטיגנוס
 מרך-לבו. כגמול לו ושלם הקרדם פניו את קדם כאשר קצו, בואעד

 לאנשי- ירושלים. יושבי בין הפלה המלוכה כסא על הורדוס בשבתד.
 אנטיגנוס אוהבי ואת אותו, לאהבה לבם את וסזק כבוד נתן הנאמניםשלומו
 הנמצא הכסף כל את להתיך צוה מאוצרו, הכסף אזל וכאשר לטבח.הכריע
 לא הזה בדבר אבל אליו. ולקרובים לאנטוניוס למנחה "ותו ושלחבידו
 ברשת אנטוניוס נלכד כבר כי צרה, מכל נפשו את לפדות הורדוסהצליה
 השמידה אשר ואחרי תאותו. לעבד היה מעשיו ובכל קליאופטרהאהבת

 לדם צמאה למשפחתה, שריד השאיר מבלי בני-ביתה, כל אתקליאופטרה
 אותו והסיתה אנטוניוס באזני הסורים נגידי את בלשון הכתה היאאחרים.
 את פרשה ואחרי-כן רכושם. את לרשת לה 2קל למען נפש,להכותם

 יבו. משד ע5 יגנאי אשה, שם:(



 היהודים ממהמתתומדותנד

 שני את למות למגר מזמות וחבלה והערבים היהודים על בצעה תאותרשת
 מלכו. ואת הורדוס אתמלכיהם,
 בעיניו נחשב לתועבה כי שאלתה, חלק רק לה נתן ואגטוגיוסה.
 אבל ; הנאדרים המלכים שני את האלה, הטובים האנשים שני אתלהמית
 הבלים קרע כי האלה, הקרובים אוהביו עם בריתו את מהפר נמנעלא

 שם אשר יריחו, בחבל התמרים ארץ את וביניתם גבולותיהם, מעלרבים
 בדרום הערים כל את בידה מסר וגם לקליאופטרה אותם ונתן הצרי,מקום
 הזאת הארץ בכל לקטטת היתה וכאשר וצידון. צור מלבד טלמירוס,נהר

 באה ואחרי-כן פרת, נהר עד בפרחים להלחם בצאתו אנטוניוס אתשלחה
 כעסה את לפכך הורדוס בידי עלה ושם ודמשק. לפטלה דרך יהודה ארץאל

 גבולו מעל נקרעו אשר המדינות את המלכה מידי חכר הוא רבות.במתנות
 זמן וכעבור ויקר. כבוד ביב סין עד אותה ושלח לשנה/ ככר מאתיםבעד
 חרמשי את לקליאופטרה שי אתו והוביל הפרתים מארץ אנטוניוס שבקצר
 מהר השלל כל ועם הכסף עם הזה הפרתי את בשביה. נפל אשר טירהבן

 לה. להקדישאנטוניוס

 תשעה-עשרפרק
 אחרי נערבים. 5ה5חם הורדוס חת ושפח ק5יאופטרה 5קו5 שמעאצטוניוס
 הגדוף. הרעש י5-דבר העציונה. ע5 הורדוס יד היתה קשותמדהמות

 לעזרת לצאת הורדוס התכונן א(, טקייום מלחמת פרצה וכאשרא.
 את כבשו אחרי יהודה, בארץ המהומות מן לו הונח כבר כיאנטוניוס,
 קליאופטרה בערמת אבל אנטיגנוס. אחות אותו תפשה אשר המקוםחורקנית,
 כבר בצרה, יהד עמו ומהיות אנטוניוס במלחמות מלצאת הורדוסנעצר
 אנטוניוס את והסיתה המלכים שני על דבר-בליעל המלכה יעצה כיאמרנו,
 : אלה משתי אחת למצא בחשבה בערבים, המלחמה על הורדוס אחלהפקיד

 ייגף ואם ערב, בארץ היא תמשול אז - העליונה על הורדוס יד תהיהאם
 השני. בידי השליטים אהד את להפיל קותה ככה ביהודה. תשלוט אזי -במלחמה
 ערבון לקח בתהלה לישועה. להורדוס היתה הרעה מחשבתה אבלב.
 והתנפל גדול רוכבים חיל לו אסף ואחרי-כן מהאויבים תערובות()בני

 נפשם על עמדו כי אף במלחמה, אותם והכה ךטספיייסב( על-ידעליהם
 נאספו והם הערבים, בין גדולה תנועה קמה הזאת המפלה לקמעבגבורה.

 ציזר-אוקטביגוס. ובין אנטוניוס בין המכריעה המתהמהא(
 דיון. עיר זו כי חושבים, ישב(
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 והורדוס; היהודים. פני את שם לקדם בחילת-סוריה, אשר חלת, אל אין-מספרבהמון
 את.. בחומה לבצר וצוה בתחבולות מלחמה לעשות ובקש צבאו עם שמההגיע
 בנצחונו דעתו זחה כבר כי בקולו, שמע לא צבאו המון אבל תחנותו.מקום

 והחל' הקךב בראשית אותם והניס הערבים על להתנפל מהר והואהראשון,

 בו. בגד כי בפח, הורדוס נפל אויביו אחרי ברדפו אבל אחריהם.לרדוף

 ושלה הימים, כל איש-ריבו היה אשר קליאופטרה, צבא משרי אחדשהיוי5ן,
 החליפו הורדוס, על אלה גם קמו וכאשר בו. להלחם קלת, יושבי אתעליו

 המונים. המונים במערכה והתחברו פניהם את והפכו שההערבים
 נורא. מט~ח לו והכינו הורדוס צבא את והניסו ולא-דרך סלעיםבמקום
 עליו. הקיפו הערבים אבל המחנה, למקום ~רמיזה אל ברחו המלחמהפליטי
 שם. הנמצאים האנשים כל עם אותוותפשו

 אך' חיל-עזר, בראש הורדוס בא הזאת הפרענות אחרי קצר זמןג.
 את. שרי-החילים המרו כי היתה, הזאת המגפה סבת ואמנם המועד. אתעבר
 שעת- אתיניון לו מצא לא אז כי פתאם, המלחמה התחוללה לולא הן :פיו

 ופשט בערבים נקמה לעשות מהר הורדוס הרעה. מזמתו את למלאהכשר
 הרבה. פעמים האהד נצחונם על אותם יסר וכה בפעם כפעם ארצםעל

 שבאה חדשה, פרענות לו נוספה והנה מאויביו, נקמה לוקח הוא בעודאולם
 רגזה; אקטיום מלחמת ימי בעצם למלכותו השביעית בשנה כי שמים.בידי
  שלשים. וגם לאין-מספר,  בהמה והמיתה האביב בראשית תחתיה יהודהארץ
 השמועה, אך בשדה, חנה כי רע, כל ~נה לא לצבא אמנם נהרגו. אישאלף
 והוסיפה. הערבים מערכות אל הגיעה הנוראות, בדברי להפליג דרכהאשר
 את. לרשת בלבם ואמרו יהודה/ ארץ כל נהפכה כי השבו, הם אמץ.להם
 לאלהיהם, זבחו צאתם ולפני עליה לפשוט ומהרו יושב, מאין הריקההארץ
 המלחמה מפני נבהל היהודים המון בתוכם. נמצאו אשר היהודים ציריאת

 אחר זה עליו התגלגלו אשר הפגעים, מעצם רוח עוד בו קמה לא כיהעתידה,
 אליהם. בדברו רוחם, את לחזק ונסה אנשי-חילו את אסף והורדוסזה/

 :לאמר
 למראה 8יו הזה. כיום פלצות אתכם אחזה כי בעיני, הדבר ~מוזרד.
 , לאנשי-חיל יאות לא אך - החרשתי בקרבכם, רוחכם נפלה האלהיםנגעי

 להחבא: רוחי את אין הזה לדבר גם הן אדם. עליהם בקום מפחדלמסוג
 לפני האלחים שלתהו למוקש אשר אני, מאמין כי הרעש, אחרי האויבמפני

 ימינם, בכה ולא מלחמתם בכלי לא כי הדין. את לפנינו יתנו למעןהערבים,
 היא;: לשוא אך פתאם. אותנו קרה אשר באסון כי-אם הפעם, בוטחיםהם

 ובפגעיהם.. אחרים בורות רק ובגבורתו, בחילו יסודה אין אשר אנוש,תקות
 וכל" וישועה, חסן לעולם לא וגם וצרה פגע האדם ימצא לעולם לאכי



תת51דותצו מ ח ר  היהלים 

 מן הדבר את בינו יחדו. ולרע לטוב האדם בגורל וחליפות צבא רואהעין
 העליונה, על ידנו היתה הראשונה במלחמה הן אתכם. קרו אשראתמופתים
 במזמותיהם יעפשו הפעם כי הדבר וקרוב שונאינו עלינו גברוואחרי-כן

 והפחד להזהר תדע לא היסרה הכטחה הן להכריענו. חושבים הםאשר
 כאשר כי ותקוה: אמץ לי מוסיפה מחתתכם גם ועל-כן ותחבולה, עצהמלמד
 הנה לקולי, שמוע מבלי האויב על לעלות והעפלתם לבלי-חק פניכםהעזתם
 אתכם רואה הנני עתה אך בגד. לבגוד רצון עת אתיניון לומצא

 הנצחון. ערבת בעיני הוא הזה והדבר למראה-עין, ושבורי-לב.מתמהמהים
 המלחמה עת בהגיע אולם מצא, עת עד הזה במעמד להשאר עליכםוהנה

 האדם רעת כי להבין, הבליעל אנשי את ותלמדו גבורתכם רוח אתהעוררו
 נפשם עוד כל היהובים עזוז את להחליש כה יעצרו לא האלהים פגעאף
 אשר אחרי וברכושו, בביתו למושל להיות לערבי יתן לא מכם ואיש !בם
 תנועות אתכם תחךדנה ואל שתים, ולא פעם לא כמעט בכפו אותותפש

 ומופת אות הוא הרעש כי תחשבו ואל רוח-חיים, בהם אין אשרהיסודות
 יוסיפו ולא היסודות בפגעי מושלים הטבע חקי כי יבוא. כי חדש,לאסון
 איזה יבוא אשר יש אמנם בהם. הצפון הנזק מלבד האדם, על שדלהביא
 גבול יש האסונות לכל אולם לעתיד, ךבר או רעב מעשר כאות קל'פגע
 לנו להזיק במלחמה שונאינו נצחון היוכל זאת, גם ואף יעברוהו. לא.אשר
  במלממה, אויבינו יפלו כי  הזק, אות לי יש והנה 1  הרעש עשה מאשר.יותר
 זרים. מידי להם בא אשר מעשה לא  וגם  הוא  ומקרה פגע  לא הוה~האות
 ואת האדם, -קי כל על לעבור ךשע, באכזריות צירינו את המיתו הם'כי

 מלחמתם. את להצליח לאלהים, לקרבן אותם עקוד למען עשו הזה.הדבר
 יתנו ובמהרה האדירה, ומזרועו הגדולה האלהים מעיז ישיטו לא הםאבל

 בעז ונקום אבותינו גבורת רוח בלבנו תפעם עוד אם הדין, את'לפנינו
 להלחם מכם איש יצא ואל ושבועה. ברית הפרו אשר על מהם נקםלקחת
 ילך רק ברעה, הנמצאה אבותיו ארץ בעד לא וגם בניו בעד ולא אשתובעד
 במלאמה לפניכם יעברו וההרוגים השפוך. צירינו דם נקמת אתלקחת
 את לקדם בראשכם אצא אני וגם החיים. צבאותיכם משרי לעזרכםיויפליאו

 יעמוד לא כי אתם, יודעים הן תשמעו. לקולי כי בדעתי הסכנה, פני:את
 רעה". לעצמכם תגרמו ולא במעשיכם תחפזו לא אם גבורתכם,  עקם בפני.איש

 שבה כי ובראותו אנשי-צבאו, לב את הורדוס יזק אלה בדבריםה.
 הירדן את עבר הקרבן ואחרי לאלהים, זבחים הקריב גבורתם, רוחתוליהם
 על- אתם וגלה האויבים בקרבת א( רבת-בני-עמון על-יד וחנה חילובראש

 פילשך?פוס(.  השני תלמי שם  )ע5 פי?קעפיה היוני שסה"(
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 קרובכן למלחמה והתכונן בתוך, המחנות שני בין נמצאה אשר המצודהיד
 אבל המצודה. את לכבוש מתי-מספר אנשים לפניהם שלחו השונאים גםבי

 הגבעות ראש את ותפשו מהר אותם הדפו המלך, שלח אשרחלוצי-הצבא,
 הערבים את וקרא במערכה אותו וסדר חילו עם הורדוס עלה היוםולמחרת
 גדולה חרדה כי לקראתו, יצא לא מהם איש אבל למלממה. אליולצאת
 המלך נגש ולכן מפחד, נמוג א( שקטם ראש-הצבא וגם האנשים עלנפלה

 מחנה על והסוכך הסל אתוהשחית
 האויבימ~

 הערבים באו הזה ולדבר ב(.
 עלו ואמנם ברוכבים. התבוללו ורגלים סדרים, בלי למלחמה ויצאובמצוק
 את השליכו כי אף גבורתם, ברוה מהם נפלו אך היהודים, עלבמספרם
 ישועה. מהם רחוקה כי בראותם מנגד,נפשותיהם
 אך רבן מהם נפל לא נפשם, על הערבים עמדו אשר העת וכל1.
 למרמס היו ורבים היהודים, בחרב מהם רבים ספו ערפם את הפנוכאשר
 והנשארים מנוסתם, בדרך חללים מהם נפלו אלפים המשת אחיהם.לרגלי
 עתידים היו וכבר מצור עליהם וים הקיפם יהורדוס לסל. מביתנדחקו
 את החיט  והצמא מכליהם המים אזלו  והנה הורדוס, מרב לפמלמצנע
 להם, להציק הרבה ועוד ובוז, בגאוה שלוחיהם פני את קבל המלךמפלתם.
 הצמא הוסיף וכאשר נפשם. פדיון 3מר ככר מאות חמש לו לתת אמרוכאשר
 בידי לרצונם נפשותיהם את והסגירו המונים המונים יצאו בקרבם,ללהט

 וביום בנקשתים. איש אלפים ארבעת מהם נאסרו ימים ובחמשההיהודים
 והכה עמד נלחם והורדוס לקרב, ויצא מעזרה הנשאר ההמון נואשהששי
 בעךב נקמתו את נקם הזאת העצומה ובמכה בחרב. איש אלפיםכשבעת
 העם על-ידי לראש גם נבחר אשר עד אנשיה, גאון רוח אתובצר

 ג~

 והטריםפרק
 רבות, מתנות ין הביא כי  הקיסר,  אוימותוס מטעם ימיך נמנההורדוס
 קיוא1פטראן ביוי מעליה נקרע אשר ארצו, חיק את 5ו בהשיבו 15, שלםוהוא

 זיג1ן. נחנת חב5 אתוגם

 מידו תלקח פן הדאגכן הורדוס את קדמה הזה הנצחון אתרי תכף4
 העליונא על אוקטוינוס-ציור יד שהיתה אחרי לאנטוניוס, אהבתו עלמממשלה

 anha), )ואווי נודע 5א כהיכהו הערבי יהודם 04,ש,מג1'י D1e?5N ביונית"(
 כרקום(. )כרכום, במשגה גם ונמצאה ~0ק6(%*קם%ן חכק91ה, ביונית*(

 יתת ר?8 קיסר אוגוסטוס גי מבאר, ט י, ט"ז, בקדמוניות נכון. אינו הזה הדבר:(.
 בחיו. וגין שהדוס שבין המריבות דברי 15 בהודע מחשבתו, ע5 גחת אך ערב, משות את*הורדוס



 הי-קים טירתת51ד1תנה

 חשב לא אוקטוינוס כי קמה, לא הגדולה מגורתו אבל אקטיום.בסביבות
 עמו. נאמן הורדוס ישאר אשר הימים כל שלמה היא אנטוניוס תבוסתאשר

 ר1דוס, אל באניה ונסע הסכנה פני את לקדם בלבו המלך יעץובכל-זאת
 לאיש ודמה מלוכה, נזר בלי אליו ובא ההם, בימים אוקטוינוס שם ישבאשר
 דבר ממנו כחד לא כי רוחו, בגדל למלך אולם ובלבושו, במראהוהדיוט
 והנני למלך הוקמתי אנטוניוס בידי ציור, : פנים אל פנים אליו וךפראמת
 לא הזה בדבר ואף לאנטוניוט, להועיל בקשתי דרכי בכל כי לפניך,מודה
 הכרת את רואות עיניך היו במלחמה גם כי לשוני, תחת האמת אתאכסה
 צבא-עזר אליו שלחתי ובכל-זאת הערבים. עצרוני לולא לאנטוניוס,טובתי
  ואף  כור.  רבבות  הרבה  ובירה לחם לו המצאתי וגס לאל-ידי היהכאשר
 ליועץ לו והייתי איש-חסדי, את עזבתי לא אקטיום על-יד המגפהאחרי
 יוכל באחת כי לו, ואמרתי במלחמה, לעזרהו עוד יללתי לא כאשרנאמן,
 לו הבטחתי כסף גם לעות. קליאופטרה את ימסור עות,-אם אשר אתלתקון
 המיתו אחרי במלחמותיו, יחד עמו אצא כי ואמרתי, בהם להשגב מבצריםוגם
  עצר  האלהים וגמ אזניו את הכבידו דודי-קליאופטרה אבל הזאת. האשהאת

 אנטוניוס עם בנופלים נפלתי אמנם השלטון. את בידך ונתן בך בחר כיבעדו,
 ואליך הנזר. את לפניך מניח אני הנה מזלו בו בגד אשר ואחרייחדו,
 לאמון-רוחי תחקור כי ובתקותי לישועה לי תהיה לדקתי כי בבטחיבאתי,
 באהבתו דבקתי אשר האיש מי תזכור, ולאבבריתי
 כסא על והתחזק לך, *שלום : אוקטוינוס השיבהו האלה ולדבריםב.
 אהבתך. מיק כל את הרטית כי ברבים, ממשלה לנהל יאתה לך הןמלכותך.
 מאיש-חסדך, בדרכיהם הצליחו אשר לאלה בריתך את לשמור נסה-נאועתה
 לי גמל אמנם ואף רוחך. נדבת על לגדולות ממך מקוה אני גם הנה1:י

 אנלתו בשכר כי בעצתך, ומאס קליאופטרה בקול שמע כאשר טובהאנטוניוס
 כתב הנה כי לי, להיטיב הקלות וכבר לפני, נאמן לבבך את מצאתיהזאת
 אוציא ועתה ב(. המתגוששים נגד לו הספקת אשר העזרה בדבר א( דידיוסאלי
 תתהה לבל חסד, לך לגמול אני גם ואנסה בידך הממלכה את להכיןפקדה
 אנטוניוס4. חסדיעל

 הנזר את ראשו על ושם המלך עם טובות אוקטוינוס דפר ככהג.
 ברבים ושר המכתב ועם הזאת, המתנה על לעד להיות כתב-פקדהוהוציא
 בקש ואחרי-כן במנחה פניו את נשא הורדוס בדברי-חן. האיש מהללאת

 אוקסוינוס. עי-ידי בסוריה הוקם אשר הנציבא(
 סוריה ארץ דרך ומהרו קיזיקוס בעיר נמצאו אשר אנטוניוס, ש5 חג5דיטוריםב(
מעזרתו.
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 לפניו. להתשך בא אשר אנטוניוס, מאוהבי אחד הוא שלשיא, על להמולאוהו
 הורדוס עם קשות לדבר ומרבה כעסו את לכבוש יכול לא הקיסראולם
 אל אוקסוינוס בנסוע האלה, הדברים ואחרי פניו. את השיב וגם עליוהיליץ
 בכל הראשונה בפעם פניו את לקבל הורדוס יצא סוריה, ארץ דרךמצרים
  עשה וגם עכו בסביבות צבאותיו את בפקדו על-ידו ורכב מקותועשר
 ככל לבם את להיטיב אנשי-הצבא לכל נתן ואחרי-כן אוהביו, ולכל לופשתה
 דרך עברם מדי לאנשי-הצבא לרב מים להמציא שקד ומלבד-זאת נפקחואנת
 הצבא חסר לא אשר עד הזה, בדרך שובם בעת וגם סין עד הנגבארו
 מלכות קטנה כי לדעת, סראו אנשי-הצבא וכל ואוקטוינוס ממזונותיו.ובר

 בבוש הורדוס פני את אוקטוינוס נשא על-כן לבו. נדבת מדי הרבההורדוס
 וספח וגךלה פקר לו ועשה וק?יאיפטרה אנטוניוס מות אחרי מצרים ארץאל
 עליה והוסיף קליאופטרה מידו קרעה אשר הארץ חבל את מלכוהועל

 הים שפת על אשר הערים את וגם שמרון, ואת סוסיתא ואת גדר אתמחוץ
 *יים מאות ארבע למנחה לו נתן ועוד סטרטון. ומגדל ויפו ואנתדוןעזה
 אמנם קליאופטרה. כלי נושאי לפנים היו אשר והם לראשו, שומריםלהיות
 המקבל. לב נדבת היתה להורדוס, אוקטוינוס העניק אשר האלה, המוגותסבת

 אח הורדוס מלכות על הקיסר הוסיף הראשונה א( הלקפידה ואחרי1.
 אליו הקרובה הבשן ארז את וגם ארעב( )חבל ב(. טרכ5ן הנקרא הארץ"בל
 לא ליסגיס נחלת את החוכר ז51ד5ר5ס הדבר: סבת וזאת סורן, ארץואת
 ברחו העיר ובני דמשק, יושבי על ארגע מחבל השודדים את לשלוחחדל
 על-דבר הקיסר את להודיע פניו את וסלו בסוריה אשר הנציב נרנןאל

 השודדים את לבער פקדה שלה הדבר את הקיסר שמע וכאשרמצוקותיהם.
 האלה מהאנשים הארץ את וטהר צבאותיו עם עליהם עלה נרקן הארץ.מן
 הפעם עוד הארץ להפך פן הקיסר, פחד זמן ואחרי מז53ד5רוס, אותהילקח
 "קר וכאשר הורדוס. בידי אותה ומסר דמשק, על הפושטים השודדיםלקן

 עשר בשנת סוריה( )נציבות האסרכיה את השניה בפעם)הקיסר
 עד סוריה, ארץ בכל מפקח( )אפיטררפוס, לנגיד-ראש הורדוס אחהקים ולמלכותו~

 כגת ואחרי בעצתו. שאל מבלי בארץ לשלוט הרומאים נציבי יכלו לאגי
 ארז ובין טרכון בין אשר הארץ כל את גם להורדוס הקיסר נתןזעדורוס
 כי הדבר, הורדוס בעיני היה הזה הכבוד מכל גדול ועוד )הגולן(.הגליל

 לזכר נאקטיון, משחקים עם חג אונוסטוס קבע שבסופו ונים, ארגע ש5 מחזיר"(

 הנהוג. המנין גני 28 ג-א--תש5"ג, בשנת היה הראשין החג אנטוניוסי 14SVהונו
 tpdXetv מנוס היא התלמודית בספרות גם הג"צאח הזאה המלה 'הוראת כנראה"(

 5שודדיסי מפלט היה שם כי - גל-לגיא. שבזמננו הערבי השם כפו רן?( -ביונית

-- - ל



 היהודים רחמתתיקיותטב
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 החוף. עד המשתרעים העיר רחובות בין היה אחד ומרחק לבנות מאבנים הםגם
 וכליל בגדלו נפלא והוא גבעה, בראש הקיסר היכל מתנשא הנמל פיולמול
 א( באולימפיה אשר ןוס פסל כדמות שנעשה הקיסר, תבנית ענק פסל ובקרבו*פי.
 "ירה לפסל הדומה ב(, רומא האלילה פסל ועל-ידו במדתו. ממנו נופלואינו
 )לנציבות ל4*רכיה נדבה הורדוס נתן הזאת העיר ואת ג(. בארגוסאשר

 נתן המוסד כבוד בל ואת אליו הסרים הים ליורדי הנמל ואתסוריה(
 שמו. על קיסרין( )קיסרי, "קיסריה" לעיר קרא כילקיסר,
 השלקים ואת התיאטרון ואת האמפיתיאטרון את הבנינים, יתר ואתח.
 שם תקן הוא שמו. על העיר נקראה אשר לאיש כמשפט הורדוסיסד

 ובפעם הקיסר, שם על קרא אותם וגם שנים לחמש אחת ר(משחקים
 ותשעים המאה באולימפ2דה למנצחים מאד גדולים פרסים קבעהראשונה
 להם והשלישים השניים גם כי-אם בלבד, במשחקים המנצחים ולא ה(,ושתים
 חרבה אשר  אנתרוה העיר את גם מחדש בנה הוא המלך. כיד משאותנשאו

 שמו את הרת זה לידידו אהבתו והגרל אגרפיון. בשם לה וקראבמלחמה,
 1(. להיכל בנה אשר לשער מעלגם

 שם לאביו האגשים. מיתר הורדוס נפלא ולאמו לאביו באהבתו גסט.
 ועצי מים נחלי המלא במלכותו, היפה בעמק בנה אשר בעירמצבת-זכרון

 בחסנו נשגב מבצר הקים ליריחו וממעל שגסי*יריס, בשם לה וקראחמד,
 אחיו פצאל ולזכר לקרוס. שמו את בקראו לאמו אותו והקדיש  בהדרווכלול
 עוד גדלו הדר ואת הזה המגדל תבנית ואת שמו על מגדל בירושליםבנה
 וקרא יריחו בואכה מצפון הצר בעמק עיר יסד וגם הבאים. בדברינונספר
 tD)?S~Pלו

 גס  ולול לא ולאוהביו, לקרוביו עולם זכר הורדוס עשה וכאשר*.
 ריס ששים במרחק אדם, בידי העשויה הרמה ואף שמו. על)הייידיט( הורדיון לו וקרא ערב ארץ אל הפונה בהר מנצר בנה על-כן ו עצמובזכר

 וכלל הזה בשם הורדוס קרא לה גמ ?ד, כמראה לה דמות אשרמירושלים,
 עקלים מגדלים הקיף הרמה ראש את כי נדיבה, וברוה בכבוד יפיהאת
 בפנים הבתים מראה רק ולא נהדרים, ארמנות מלא היקף הככר כלואת

 אתוגא. איש s@en קידיאס ש5 הידועה היצירהא(
 העיר. סמ5ב(
 פ51יק5סס. הידוע העקל ידי מעשיו(
 ועוד. מתגוששים הסוסים, במרון גמרוז, מתחרים משהקיי(
 הנהוג. המנין לפני ח עד י-ב תשת-ט-תשג-ג, נ"א"(
 בבית-המקדש. בנראהי(
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 והקרנות הקירות על שפוך רב עשר היה מחוץ גם כי-אם לעינים, תאוההיה
 הרמה, ראש עד רבים מים ממרחק למשוך רב כסף יזר המלךוהגגות,
 גבוהה הגבעה היתה בי צח, לבן שיש מעלות מאתים הצב הגבעהובשפוע
 הורדוס הקים הגבעה בתחתית וגם אדם. בידי נעשתה סלה כי אףימדי,
 עו לעבדיו, משכן ובתי המלך בית לכלי מסכנות בתי אחרים, מלכיםופניני
 ארמון-מלכים. בתחום שימה לעיר לקיה לכל הזאת המצודה דמתה,כי

 גפ רוחו נדבת את הראה אלה כל את הורדוס יסד אשר ואחרייא.
 ותקן ובעכו בדמשק בטריפוליס, א( גמנסיאות הקים הוא מחוץ. אשר,לערים
 ושלקים והיכלות ד( ואסתוניותו ואילמים ג( אכסדרות ובנה כ( 44ל חומתאת

 וליושבי תיאטראות הורדוס הקים ובצור בצידון ובצור. )1-רות(.בבארות
 בתי- יסד ולאשקלונים העירה מים להביא תעלות כרה הים שפת על'לודקיה
 נפלאים ה( אולמי-עמודים שם הקים אלה ומלבד נחמדות, בארות וחפר.מרחץ
 וערים ושדי-חציר, שדי-עצים נתן אחרות ולערים ובגדלם. מלאכתםבפאר
 מלכותו' על הנחשבות הערים כמשפט לנחלה, אדמה גם ממנו קבלו.רבות

 ארחתמ' את להם ונתן גמנסיאות לראשי קבועות משרות תקן אחרות.ובערים
 יחדל שלא - ק5ס האי ליושבי עשה כאשר - מהם ודרש שנהשנה

 וליושבי מחסורו, די שואל לכל הורדוס הפיק לחם וגם הימים. כל,הפךסים
 להמי אשר הים צי את יתקנו למען בפעם, כפעם לרב כסף פזרמודוס
 ומי מבראשונה. הדרו את והרבה מכספו בנה השרוף פהי5זי( היכל.ואת
 ולמנות וסחוס ?קלה ליושבי הורדוס העניק אשר המתנגת כל את למנותיוכל
 האתונים והאם מחסורו, כפי ואיש לאיש ?לה, יוניה לבני נדבותיו:את

 את שבעו לא במוסוה אשר וקךנמון גיק5פ5ייס ויושבי,והלקידימונים
 כי בסוריה, אשר אנטיוכיה בעיר הגדול הרחוב את תקן גם הן ז(ברכותיו?

 מרצפת פרסה עשרים בארך אותו  ורצף  זהמתו, מפני בו לעבור איש יכוללא
 מגשם. למחמה המרצפת פני כל על ארך )סטיו( אולם ובנה לבן.שיש

 לערים הסד הורדוס גמל האלה בדברים כי ויאמר, איש יבוא ואםיב.

 וכדומה. חניתות הטלת ההתאבקות, המרוו, שתרגישי מקומות"(
 01גק86. שבליס, גיוניתנ(
 לאספות. מניוחים מדורות כאן:1(
 אצטבא, וגם אסטונית אפסונית, טסיו, בעברית &ro~. ביונית, טטושהי(

 מבואופ-
 ושאספות. 5סיו5 עפיםעמודים

 5אטפות. מרוח או5ס-עמודים %ריסיי15ן."ן
 בדלפי. אפוקן היכש'(
 הקמנה. באסיה )מיסיה( ומוסיה )קיקיה( שוקיהי(
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 לכל לא רבה: ברכה אצל א( אילים ליושבי עשה אשר בטובה הנהיחידותן
 משחקי שמע אליהם הגיע אשר העולם, באי לכל גם כי-אם בלבד, יוןעמי

 המשחקית יחדלו מעט עוד אשר הורדוס, בראות כי ב(. באולימפיההמתנצחים
 פרסית תקך הקדומה, ליון האחרון השריד יאבד ובזה כסף מאסרהאלה
 והגדיל רומא, אל נסעו בדרך אולימפיה אל סר בו אשר השנים, חמשלמחזור
 ועל-כן ימים, לארך האלה למשחקים כסף תרומת בהכינו מזה/ לעשותעוד
 כל את לפרוט יוכל ומי קבע. אשר הפרסים בגלל לעולם זכרו יסוףלא

 ובינטה. פצאלס ליושבי כמעשהו ולמסים, להובות-כספים שמטה בקראוחסדיו,
 ונדבת שנה, שנה המסים על את עקל בקיליקיה הפרזות ערי יושבי מעלוגם
 כי יאמרו, ופן רבים בו יקנאו פן פחד, לולא מזה, ועצמה גדלה עודידו

 במעשי. בשעבדו ממנו, ובנפלאות בגדולות ללכת זרה מחשבה בלבועלתה

 מושליהן. על-פני נכריות בעריםחסדיו
 כל מצליח ג( שלד היה הוא נפשו. לגיל דמתה גופו תכונת גםיג.
 ביום הסוס. על לרכוב משכיל היה כי הציד, בעבודת לעשות והפליאהימים
 וצבאית חזירים מגדלת הזאת הארץ כי חיה, ארבעים בצידו הכריעאהד

 לא אשר עד במלחמה, גבור-חיל גם היה והורדוס ליב, בה נמצאוועקרים
 ממנוי רבים פחדו המתאבקים משחקי בעת גם בפניו. לעמוד אישיכול

 השערה. אל בקשתו וקולע המטרה, אל ישר החנית את מטיל אותובראותם
 או פעם ורק דרכיו. בכל מצליה איש היה גופו ולח נפשו מעלות עלונוסף
 זרית מבגד כי-אם יצאה, מידו לא הזאת המכללה וגם במלחמה, נגףשתים
 הילו. אנשי מפחזותאו

 ושנים עשריםפרק
 המזכה. ומרים הגדולים הכהנים והורקנוס אריסטובו5וס מותע5

 עלים נגזר אשר היגון גדל ככה מחוץ, הורדוס אשר כגאל אולםא.
 כי לל. פני על לאהבה ערבה אשר אשתו, היתה הרע מזלו וראשיתמבית.
 לקת אשר הראשונה/ אשתו את פניו מעל שלה לממשלה הורדוסבהניע
 בת ירים את ונשא ד1ריס, ושמה ירושלים מבנות אחת והיא הדיוט,בהיותו

 הפ5ופונסוס. במערב"(
 )בכד שנים תארני אחת האולימפיים המשחקים מקום באליס, הגדופה העיר היאנ(

 חמישית(.שנא
 קניני. התלמודית: המלה היא 1ץש74ץעט%, קיגיגטס, ביוניתו(
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 קרובי בזמן ביתו בקרב מריבות קמו ובגללה אריסטובולוס, בןאלכסנדרוס
 הורדון' גרש לראשונה רומא, מעיר הורדוס שוב אחרי ועצמו גדלוועוד

 בני' פני מעל אותו ושלה מדוריס, לו הנולד אנטיפטרוס, בנו את העירמן
 מארץ אליו בא אשר מרים, אם אבי הורקנוס את המית ואחרי-כןמרים,

 לקח: וזפרנא כי נפשו. את לקחת זמם כי עליו/ בהתגוללוהפרתים,

 היושבימן היהודים ואחיו סוריה, ארץ על בפשטו בשביה הורקנוסאת
 לקול. הורקנוס שמע ולי ממאסרו. אותו ופדו עליו חמלו פרת נהרבעבר

 ממות. נצל אז כי הורדוס, אל ישוב לבל אותו, יעצו כאשר האלה,היהודים
 ארץ' אל והלך הזה בדבר בטח כי למוקש, לו היו בתו בת נשואיאך

 ולש: להורדוס לשטן היה לא ואמנם לראותה. נפשו נכספה אשרמולדתו,
 במשפט. המלוכה יאתה לו אשר בדבר, כי-אם רוחו, את הכעיסבזה

 בנים. ושלשה בנות שתי ילדים, חמשה להורדוס ילדה מריםב.
 הורדוס. יעד הגדולים בניה שני ואת מת. ושם ברומא גדלצעיר-בניה
 על' שבתו אחרי לו נולדו אשר ועל אמם משפחת כבוד בעבורלמלוכה,

 בערה, אשר אשתו, למרים אהבתו בדבר  אותי קוקה מזה ויותר מלכותו.כסא
 הביאה אשר המכאובים את חש לא כי עד ליום, מיום ועצמה כאשבקרבו
 אשר. כאהבתו עזה שנאה הורדוס את שנאה מרים כי נפשו. אהובתעליו

 כי. ובבטחה הרעים. מעשיו על בעלה את לשטום המשפט היה ולהאלבה.
 תועבותיו על פנים אל פנים בדברים אותו מיסרת היתה בעלה, ל2 בהדבק
 הנער. על גם כי אהיה. א( ולאריסטובולוס אמה אבי להורקנוס עשהאשר

 הגדולה.' הכהנה את לו תתו ואחרי הורדוס, חמל לא עלומיו ימי ועלהזה
 הנער לבש כאשר כי מיד. אותו להמית צוה שנה, שבע-עשרה בןבהיותו
 דמעות. העם עיני זלגו החג/ במועד המזבח על לשרת ועלה הקדש בגדיאת

 הנלים' טבלו ושם בלילה, יריחו אל אותו ושלח הזה בנער קנאוהורדוס
 המלך. עליהם צוה כאשר נשמתו, יצאה אשר עד בברכה בשרואת

 חרפות ושפכה הורדוס עם קשות מרים דברה האלה המעשים עלג.
 אליה, אהבתו מגלל כמחריש היה המלך אמנם ואמו. אחותו ראש עלנוראות
 הורדוס חמת את להעלות התמכרו הן עזה. קנאה אכלה הנשים לב אתאבל
 דברים; ובדו עליו, זנתה כי לפניו, בלשון אותה והכו להשחית עדעליה
 את מרים שלחה כי ספרו, דבריהן ובכלל לשטנתן/ הורדוס יאמין למעןרבים

 מרחוק, יפיה את גלתה נאפופיה ובעצמת מצרים ארץ אל לאנטוניוסתמונתה
 ברק כלהט יד. בוהק אותה לקחת בכחו אשר מילו, לנשים הנותן הזה,לאיש

 במקום טעות זאת ואולי יונתן. גיזה: בהוצאת"(
 שמר כנראה היה וזה - "יהורה-

 החסמוגאים. לבית האחרון הגדול הכהן שיהעברי
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 והוא עזה גבר קנאת בקרבו הפיחה האהבה כי הורדוס, את הזאת הךבההחרידה
 ואת ~ס~יס את למות הכריעו אשר הנוראות, קייאופטרה עלילות את לבו אל.שם
 עליו. נפלה מות אימת וגם ממנו, אשתו תלקח פן מאד, וחרד הערבי,מלכו

 אשתו את הפקיד רחוקה, לדרך פעמיו את הורדוס שם וכאשרד.
 מקרבתו לו ואהוב בעיניו נאמן היה אשר אתותו, שלצית בעל יוסףבידי
 משפט אנטוניוס עליו יוציא כאשר מרים, את להמית עליו צוה ובסתר)אליו,
 להראותה ברצותו כי-אם בליעל, במחשבת לא למרים, הסוד את גלה ויוסףמות.
 בינו להפריד יוכל לא המות גם כי עד אליהל הגדולה בעלה אהבת.את

 לה הראה שיחו ובלב יחד אשתו עם וישב מדרכו הורדוס שב וכאשרעבינה,
 אותו ענתה זולתה, אשה עולם עד יאהב לא כי לה, ונשבע העזה תשוקתואת
 להמיתני". יוסף בידי נתת אשר בפ"דתך הראית אהבתך עזוז כל "את :מרים

 וקרא: מדעתו כמעט יצא סודו, דבר נגלה כי הורדוס, וכששמעה.
 מכאב מאחרי". אותך עתה לולא פקדתי, דבר את לך לגלות נועז לא.קיוסף
 המלכות בבית בחמתו ורץ משכבו מעל קפץ הוא בינתון רוח אבדה.לבו
 את ולחזק כזבים להפיח רצון עת הפעם מצאה אחותו ושלעית ואנה.אנה
 להמית צוה ומיד דעתו נטרפה הלרדום קנאת ומעצמת ביוסף. הורדוס.קנאת
 כליותיו יסרוהו בינתו אליו כשוב אולם מרים(. ואת יוסף )את שניהם:את
 התלקחה תאותו ואש הפעם עוד אהבתו התגברה המתו וכשך המעשהעל

  היה עועים רוח עליו ובנוה. מריס, מתה כי להאמין מאן אשר עד.בקרבו,
 כל את הכיר והוא הימים ארכו אשר עד החיים, אל כדבר אליהמובר
 בחיים. אותה אהבתו כערל עליה אבלו גדל ואז קרהו, אשר:מאסון

 ושלשה עשריםפרק
 עדיהם. הבכורה משפט את קב5 אנטיפטרוס מרים. בני ע5 דבריםע5י5ות

 הורדוס. ובין ביביהם שחום מקים והוא הקיסר כסא למני למשפט עומדיםהם

 מעשה את לבם על העלותם ומדי אמם משטמת את ירשו והבניםא.
 מימיהם עשו ככה בנפש. לשונאם אותו חשבו אביהם עשה אשר.הנבלה

 ארץ אל שובם אחרי לשנאו הוסיפו ועוד ברומא, גדלו כאשרהראשונים
 ובהגיע שנאתם. גם גדלה כן בשנים, וגדול הלוך הנערים הלכו וכאשריהודה/
 לפנים עמדה אשר שלעית, דודתו בת את לאשה לקח והאהד נשואיהםעת

 ערבו א(, "פודקיא מלך טרקילא1ס בת את נשא והשני לשטנה, אמםgr~-יד

 ביוגית. Kaxia8oxEa ופד1ק:ה,א(
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 מצאו הצעירים נפש ובע* לעינים, שנאתם את להראות לבם אתהאחים
 רעה כי יום, יום המלך אל דברו אחדים בליעל ואנשי חפצם רכילהולכי
 למצא חותנו אל לברוח אומר ארכילאוס התן כי אלה, בניו משני פניו..נגד

 שבע וכאשר הקיסר. באזני אביו על להתאונן זאת אחרי יוכל למעןמחסה/
 ילדה אשר בנו, אנטיפטרוס את אליו "רב האלה המלשינים דברי אתהורדוס

 הליכותיו. בכל כבודו את ונדל אחיו, בפני למשען לו להיות דוריס,לו
 האשה בן את ובראותם הזאת, התמורה את לשאת נלאו האחים ושניב.
 מקרה ולכל מעשם על להבליג מולדתם בגאון יכלו לא וגדול, הולךההדיוטית

 משעמתם, גדלה ליום מיום לעינים. וחמתם אפם את הראו עלבםאשר
 חלקות לדבר מרבה הוא למעלה. לעלות הזה בדבר הפצו מצאואנטיפטרוס

 היה ופעם שונות, מעלילות עלילות אחיו על לבדות והתחכם אביובאזני
 אליו הקרובים האנשים את שלה אשר ויש לפניו, דפה עליהם מוציאבעצמו
 לירשת אחיו תקוות כל את להוביש לשתיל אשר עד רעות, עליהםלדבר

 היה וכן הכסא ליורש אנטיפטרוס נעשה הורדוס צגאת על-פי)הממלכה.
  ורק  רבה ובעקדה עדיים בעדי הקיסר, אל נשלה מלכים בכבוד לל,בעיני
 יצועי על אמו את להעלות בנפשו אין מצא לימים  ראשו. על היה לאהבור
 את פתה ובערמתו רכיל, ובדברי בהקפה באחיו, מלהמה עשה בשתיםמרים.
 בניו. על מות להשיא.אביו

 באזני עליו והתאינן רומא אל אלכסנדרוס את אחריו סחב הורדוסג.
 את לשפוך 3א אלכסנדרוס מצא בעשי ברעל. להמיתו התנכל כיהקיסר,
 אנטיפטרוס לב את לבחון המיטיב נבון, שופט הוא הקיסר כי בהכירויגונו,
 אביה עונות על גלה ולא לכת הצניע על-כן מהורדוס. במשפטו חכםוגם
 נקה וגם עליו. הוציא אשר הרעה הדבה כל את בחזקת-היד הפראולם
 מזמת על התאונן ואחרי-כן בצרה, יחד אתו נמצא אשר אחיו, אתמאשם

 לבבו, בלי בטה הוא ולאחיו. לו נעשתה אשר החרפה ועל הרעהאנטיפטרוס
 קרא וכאשר מאד. לזוור מפליא היה כי לעזרה, לו היה מליצתו 3איגס

 אחרי אביהם, בידי למות ולאחיו לו טוב כי דבריו, באחריתאלכסנדרוס
 עד שם, העומדים כל חמלת את העיר כזו, אשר אשמה עליהםשהטיל
 העביר והוא מאד, הקיסר בעיני חן מצא וגם דמעות, עיניהט זלגואשר

 אתם, ולתלה הורדוס ובין ביניהם שלום והקים האשמה דברי כל אתמעליהם
 לנחלה מלכותו את לתת המשפט ולו יצום, אשר לכל אביהם לקול ישמעו3י

 בעיניו. הטובלבנו
 את העביר עין ולמראה מרומא, המלך שב האלה הדברים ואהריד.
 הלך מפיח-המדנים אנטיפטרוס כי בהם, לחשוד חדל לא אולם בניו/אשמת
 שלום הקים אשר האיש, את מיראתו שנאתו על גלה לא אך יחדו.אתו
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 אל וירד קיליקיה ארץ אל באניה הורדוס עבר וכאשר )הקיסר(.ביניהם
 פדות על לו להודות משתה-ידידים ארכילאוס לו עשה 54ייושהןהיבשה
 אנשי- אל לכתוב הואיל וכבר מאד, לשלום שמח ארכילאוס התנו.נפש

 ןפי~יון עד הורדוס את שלח הוא בריבו. לאלכסנדרוס לעזור ברומאשלומו
 ככר. שלשים עד מתנות לוונתן

 שלשת את לפניו והציג העם את הקהיל ירושלים אל הורדוס ובבואה.
 הקיסר, את לשבח וגם לאלהים להודות וחרבה מסעו על-דבר והצטדקבניו
 גדול דבר הוא אשר השלום, את לבניו ונתן הנופל ביתו את הקיםאשר

 אותי הקים הנה כי ביתר-עש, אכין הזה השלום "את : לדבר והוסיףמהמלוכה,
 אני ובזה כסאי. ביורש לבחור המשפט את לי ונתן הממשלה לאדוניהקיסר
 למלכים מקים אני האלה הבנים שלשת את רצוני. גם והוא רצונו אתממלא
 בדבר לשמוח אתכם מבקש אני ואחריו - יברכם( )כי אלהים אלומתפלל
 יחוו בגלל אחיו ולשני הבכורה, משפט על-פי המלוכה סאות לאהד הןהזה.

 ועליכם רבים. מלכים לממשלת ותצלח גדולה היא הממלכה הנה כימשפחתם,
 ואביונם יחד הקיסר אותם "בר אשר האלה, הבנים שלשת את לכבדלהזהר
 ובמשפט, בצדק להם יאות לא אשר כבוד להם תתנו ואל למושלים, אותםהקים
 בכבוד בהרבותו אשר איש, יחשוב ואם שניו. מספר כפי אחד לכלכי-אס
 בכעס הזאת השמחה תשוה לא הן בלבו, שמחה יתן שניו ממדת האחיםאחד
 לבוא ראויים ומי מי משפט, אגזור אני וגם מכבודו, יקרע אשר השני,האח

 את יערבוני והם ולאוהבים, לקרובים להם ולהיות אלה בני שלשתבחברת
 וקנאה/ מריבה תצא רעים חברים לב מיצר כי וניטב, אני יודעהשלום.
 אני ואמנם )ושלום(. אהבה דרכי ישמרו - להועיל, חברים להם יהיוואם
 עיניהם תהיינה אלי רק כי חילי, צבאות שרי מכל וגם אלה מקנידורש
 בידי נתתי לבד המלוכה כבוד. את רק המלוכה, את לא כי הזה. כיוםנשואות
 ולו בידי, ישאר השלטון )מזק( פלד כל אולם מברכותיה, ישבעו למעןבני,
 מדת את ויזכור לבו אל יתן-נא ואיש איש וכל בעל-כרחי. הדבר יהיהגם
 אואש כי זקנתי, טרם עוד הן האלהים/ לפני צדקתי ואת חיי ארחות אתימי/
 שנות לקצר להן פח אשר המדות-בשרים, אחרי הלכתי ולא במהרה,מחיי

 אאריך כי אבטח, ועל-כן חובתי, ידי יצאתי בעבודת-אלהים וגםעלומים.
 לפני יתן הוא חליפתי ליום בקוותו בני את יעבוד אשר והאיש הרבה.ימים
 רוצה אני חלצי ביוצאי מקנאה לא כי להם. עשה אשר על גם הדיןאת

 בני- את מלמד הכבוד אשר אני, יודע כי-אם חופה, עבודת כל מהםלהרחיק
 בני, לפני המתהלך איש כל לבו אל ישיב וכאשר וזדון, משובההנעורים

 - מדנים יפיח ואם מעשיו, טלף מידי ברכה ישא להועיל דבר בעשותוכי
 אבטח אז - ביקרו חפץ אשר האיש מידי גם הרעות מדותיו שכר יראהלא



סט א כד, פרק א,סמר

 ייטב, להם גם כי בני, טובת גם היא והלא טובתי, תדרשו כלכם כיבדבר,
 היקרים, בני ואתם, וביניהם. ביני יהיה ושלום בידי הממשלה תשאראם
 בקרב גם האהבה תכון בהם אשר הקדושים, הטבע חבלי את לראשונהזכרו
 - והשלישית ביניכם, שלום הקים אשר הקיסר, את זכרו - והשנית רעות.חיות
 ורק זאת עושה ואיני - עליכם לצוות המשפט לי אשר אלי, לבכםיסימו
 מלכות בגדי לכם נותן אני והנה ! אחים ברית שמרו : לבכם על מדברהנני
 תחיו אם הטובה, עצתי את ישלים כי תפלתה האלהים ואל מלכים.יע~דת
 את ושלה בניו משלשת אחד כל את באהבה חבק האלה לדבריםבשלום",
 עצת-המלך. תצליח כי הם, גס התפללו הנאסף הקהל מן ורביםהעם.

 דבר. שמעו לא כאלו עשו לתמורות, לבם את נשאו אשרוהאנשים,

 וארבעה עשריםפרק
 פירורא אלכסנררוס. ע5 דבה יצאה ג5פירה בגלל ודוריס. אנטיפטרוסתועבות
 הורדוס לפשעיהם. סלח והמצר כגלחה, שצמית אשמת ונם זר במעשהנחשד

 בנחשתים. נאסר ואלכסנדרוס הסריסים אתענה

 רעות במחשבות נפרדו והם האחים בלבות נשארה הכבושה השנאהא.
 משפט לאנטיפטרוס גתן אשר על נרגנו ואריסטובולוס אלכסנדרוסמבראשונה.
 היה הוא אמנם למשגים. לו היו אשר על באחיו קנא ואנטיפטרוסהבכורה,
 את לכסות הבין הרבה ובערמתו במלים לעצור וידע מתכונתו מזמותאיש

 כל את בלשונם מגלים היו משפחתם ביחש הגאים אחיו אולם לאחיה.שנאתו
 מאוהביהם ויותר רגזם, את להגדיל עליהם עמדו רבים ואנשים לבם.מחשבות
 וכל צפוניהם. את לרגל אליהם התגנבו אשר החנפים, זאת עשוהנאמנים
 ואחרי-כן אנטיפטרוס אל מיד דרכו מצא אלכסנדרוס מפי נזרק אשרדבור
 לקמו דברים אלכסנדרוט בוסר וגם הורדוס. אל מקלו תוקפת עם.נמסר
 זרה, מחשבה בו למצא שנה שפתיו מוצא כל כי משוט-לשוה בטוח היה.לא
 רבים כזבים דבריו על נוספו כי - לבו עם אשר ככל כשדבר גםומה

 אנשים בפעם כפעם אליו שלת ואנטיפטרוס מאד. לגדול נעשה הקטן.והדבר
 דבר, שרש איזה על שקריו את לסמוך אחרי-כן יוכל למען ריב,.מחרחרי
 לקמת-זאת להג. דברי בכל האמונה את מסזק שמץ-אמת כי.בדעתו
 לבם את להטות הוסיף ועוד מתכונתם שומרי-סוד אנטיפטרוס אוהבי כלהיו

 אנטיפטרוס חיי כל כי האומר, בפי אמת - מצפוניו. דבר יגלו לבל.בכסף,
 או שחד במתן פתה אלכסנדרוס על העומדים את גם תעלומת-רשע!היו

 יבגדו למען חפצו, כל את למצא תמיד בהם התחכם אשר חלקות,.בדברי



 היהודים מלחמתשוידואע

 ואש שפתיו. ניב כל ואת עשה אשר המעשים כל את לו וימסרובאדוניהם
 בחזיון-עלילה המשחק כמעשה ובחשבון בדעת אנטיפטרוס עשה דבריוכל

 הוא הורדוס. לב אל שקריו לדברי שונות מסלות מצא רבהובתחבולה
 רע. דבר יצא וכאשר אביו, אל אחרים מלשינים ושלח נאמן כאחהתחפש
 בא, כאלו פנים, סתר לו שם אנטיפטרוס היה אביו, במעמד אלכסנדרוסעל

 ואחרי-כן השמועה את , להכחיש יטה בתחלה הדברים, לתוך ונכנסבמקרה
 נדרשו הדברים וכל המלך. המת את והעיר הךפה כל את כלאחר-ידסזק

 להמית בלבו אומר הוא כי ??אה, למען הרעה, אלכסנדרוס למןמתסמוכים
 האלה, השקר בעלילות אמונת-המלך את לצק השכיל לא ואיש אביו.את

 למליץ-ישר. אחיו על בעמדו אנטיפטרוס עשהכאשר
 אהבתו רפתה ליום ומיום האלה לשמועות מאד נרגז והורדוסב.

 רחקו. עמו ויחד אנטיפטרוס. את לאהוב הוסיף הזאת ובמדה הצעירים,לשני

 דעת על מעליהם נטו אלה המלך. בחצר והעבדים השרים גם האחיםמן
 אוהבי כל בין הנכבד תלמי כמעשה המלך, במצות זאת עשו ואלהעצמם

 לאנטיפטרוט.. היתה הגךלה וכל ביתה בני וכל המלך אחי וגםהורדוס/
 לגולה. עלתה אנטיפטרוס אם גם כי לאלכסנדרוס, היה מזה ומר רעועוד
 מכל להם היתה וקשה אחיי ועל עליו רעה יעצה אשר האשה היאיתרה,
 וכל המלכה. צרתה בני היו כי שאת, ביתר אותם בשנאה חורגתןאם

 עיניהם, את נשאו אליו כי אנטיפטרוס, את שרתו המלך בחצרהעומדים
 אנשי כל ידרכו לבל .ומצותו, המלך דברי עליהם הזקו כי מזאת,ויותר
 הורדוס ואימת בדברים, עמו יבואו ולא אלכסנדרוס בית סף עלהמשרה
 גם כי-אם בלבד, יהודה בארץ לא אלכסנדרוס אוהבי על מוטלתהיתה

 היה אשר עד המלכים, מכל ועז תקף הקיסר נתן לו כי נכריות.בארצות
 למשמעתו. סרו לא אשר הערים מן גם הבורחים את להוציאלאל-ידו
 נזהרו לא ועל-כן שוטניהם, עלילות מכל ידעו לא מרים( )בניוהצעירים

 1 בפנים פנים אביהם אותם הוכיח לא כי על-נקלה. בשתיתותיהםונפלו

 והוא, מעליהם לבו סר כי יום/ יום בראותם הדבר, להם נגלה מעט מעטורק

 גם עליהם להעלות השכיל אנטיפטרוס עצב. שמועת לכל לכעוסמהיר
 היתה כאלו שלהית, דודתו קרבת את לבקש וקרבה פירורא דודו שנאתאת
 אשת גלפירה וגם הימים. כל באחיו אותה לסכסך וגם נעוריו,אשת

 על לדבר מרבה היתה כי שלעית, חמת את להפיח לו עזרהאלכסנדרוס
 בית נשי לכל הגברת להיות המשפט לה אשר והתפארה/ משפחתהיחס

 דריוש ממשפחת אמה ולבית א( עשצוס מגזע יצאה אביה לבית כיהמלך,

 הילוש בן קליאוךיוס בן אריסטומכוס בן היונית האגדה לפי ארגום, מיד טמנוסא(
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 על' נשיו ואת הורדוס אחות את לחרף הרבתה ולעמת-זאת ; ב( ויסליאבן

 יחש' על מהן אחת בכל המלך בחר לא כי עליהן, אמרה וגם משפחתןבוז
 ליהודים, המר כי להורדוס, היו רבות ונשים לבד. יפי-תארה על ורקאבותיה,
 וכל המלך. בעיני חן מצאו רבות וגם נשים. להרבות אבותיהם סקיעל-פי
 בצואר גלפירה עליהן דברה אשר על אלכסנדרוס את שטמו האלההנשים
 וחרפות. בוז עליהן ושפכהעתק

 היתה כי אף אותו, לשנא שלעית לב את הפך אריסטובולוסג.
 כי - גלפירה, גדופי בגלל עוד גדל וחרונה עליו קצפה מכבר זהחותנתו.

 חקנים, ממשפחת יצאה אשר על הימים כל לאשתו בז היהאריסטובולוס
 מלכים. בת אלכסנדרוס לו לקח אשר בעוד הדיוטית אשה נשא הוא כיבאמרו
 הוסיפה וגם הדבר את לה וגלתה אמה שלמיה לפני בכתה ואשתולאשה.
 הממלכה את הכינם אחרי כי מתפארים, אליו והקרובים "אלכסנדרוס :לספר
 ידיהן את בפלך לשלוח השפחות עם אחיהם יתר אמות את יתנובידם
 כי בלעג, אומרים והם בכפרים, לסופרים יקימו אחיהם הבניםואת
 שלמית יכלה לא זאת לשמע טובים". אומנים )לאחיהם( להם היו הזהלדבר

 עליו נאמנה היתה והיא האלה, הדברים כל את להורדוס וספרהלהתאפק
 חמת את כאש והציתה אז נוספה אחת ךבה ועוד בחתנה. דפי בתתהמאד,
 שפתיהם על תמיד מעלים בניו שני אשר לאזניו, השמועה הגיעה כיהמלך/
 מבגדי תתו מדי בפעם וכפעם נפשה, רוצחי את ומקללים אמם שםאת
 מלכות בגדי תחת כי מחומים, הם משפחתן, ביחש ממנה הנופלות לנשיו,מרים
 קרוב. בזמן שק לבושןיתנו

 לבם, רום על הצעירים מפני המלך חרד האלה הדברים לשמעד.
 להם קרא על-כן מדרכיהם. ישובו כי להב, מקוות עוד נואש לאובכל-זאת

 ויותר כמלך מעט בהם וגער רומא/ אל לנסוע התחמד כאשר לפניו,לבוא
 וגם אחיהם, את לאהוב בדברים אותם והוכיח כאב לבם על דברמזה

 כחשו והם לעתיד. דרכיהם את ייטיבו אם פשעיהם, את למחותהבטיחם
 וראו כי אמרו, וגם יסודן, שקר כי בטענם עליהם, יצאו אשר העלולותבכל
 ולא שפתי-שקר כל ממנו להרחיק מטל עליו גם אבל במעשים, צדקתםאת

 אם כזבים, עליהם לספל בליעל אנשי יחדלו לא כי על-נקלה, להןלהאמין
 קשבת. אזן לדבריהםיטה

 והרחיקו על-נקלה אביהם דעת את הגנים הניחו האלה בדבריםה.

 מקדוניה 5מוש5י הראשון פרדיקס היה ק5"ז( ח, )ספר הרידיטים מסרת 5פי הרחים. הידוע הגבורבן

 אליו. ההיחש מקדמים, אצילים ממשפחת כנראה שהית ארכ.5אוס, זה: טמנוס ש5 חיציומיוצאי
 בירושלים. השני הבית נבנה וברשותו בימיו אשר הידוע, פרס מלך דריוש הואא(



 היהוד.ם מלחמתתולדותעב

 ממרורים ישבעו עוד כי הבינו, הם אבל באותו-מעמד, הסכנה את,שהם
 נפשם, את רודף פירורא דודם וגם אותם עוינת שלעית כי בדעתםבעתיד,

 בכל יד לו היתה אשר פירורא, גס ומה מהם, וקשים הזקים היו אלה,.ושני
 )שנה רכושו ותבואת אחיו. ובין בינו הבדיל הנזר ורק המלוכהעסקי
 במתנה קבל אשר ?לו, הירדן עבר פרי היה לו כי ככר, מאה היתהבשנה(
 השיג הזאת המשרה ואת )טטררכוס( לנסיך אותו הקים והורדוס אחיו.מאת
 את לו בתתו המלך, בית עם להתחתן אותו כבד וגם הקיסר, מידי,ימענו
 בתו את הורדוס לו יעד הזאת האשה מות ואחרי לאשה. אשתו,אחות

 מלשאת השתמט פירורא אולם ככר. מאות שלש שלוחים לה ונתןהבכירה
 עליו קצף הזה לדבר השפהות. באחת נפשו השקה כי המלך, בת.את

 עם במלחמה אחרי-כן נפל אשר אחיו, לבן לאשה בתו את ונתןהורדוס
 למחלתו וסלח מפירורא חמתו את השיב והורדוס הימים ארכו ולאהפרחים.
 אהבתו(.,)למחלת
 הוא כי בלשון, פירורא לכה )מרים(, המלכה בחיי לפנים, עוד1.
 ההם, בימים אשמתו את גלו רבים ועדים ברעל, המלך את להמיתמתנכל
 עזה. אהבה אחיו את אהב כי אף לדברים, להאמין הורדוס נפתה אשרעד
 אוהבי עד גם לאחרונה והגיע בדבר, מהחשודים רבים לענות צוההוא

 הדבר, נגלה ורק הרעה, פירורא במקמת הודה לא מהם איש אבל,פירורא.
 בעל וקסטבר הפרתים, אל אתה ולברוח אהובתו את לקחת התכונןכי

 זמה, בעון הראשון בעלה את המיתו אחרי המלך יו נסנה אשר'שלעית,
 דבר. מעלילת גקתה לא שלפית גם לברוח. יד לו ונתן בעצתו לפירוראעזר
 המשנה א(, סגלי עם הברית במסרת באה אשר בה, העיד אהיה פירורא)'כי

 נלכדה כי ואף לו. להנשא ואמרה בנפש, הורדוס שונא הערבים, מלך,לעבדת
 בכל- פירורא, בה ענה אשר הדברים יתר צדקו וגם הזאת, באשמהשלעית
 פירורא. חטאת את העביר .וגם חנינה, המלך לה נתן)זאת

 אלכסנדרוס את עתה פקדה המלך בבית התחוללה אשר והסערהז.
 נשא אשר המלך, בחצר היו נכבדים סריסים שלשה ראשו. על ?לה~וחלה
 ואת ידו על הכוס את לתת לפקיד האחד את רמות: במשרות פניהם.את
 עמו וישן יצועיו את מכין היה והשלישי לפניו הלחם את להגישהשני
 תאותו. למלא רבות במתנות אלכסנדרוס פתה האלה הסריסים אתבחדר.
 קרבתם על הודו ענוייהם סבל ותחת לענותם למלךלצוה הדבר נודעהכאשר

 בעת אלכסנדרוס הבטיחם אשר הדברים את לפניו גלו וגם'לאלכסנדרוס
 ידע לא אשר הזקן, בהורדוס לבטוח לכם "למה : להם אמר כי אותם,סיתותו

 שסש~גגט2. סיריוס, במקור:"(



עג א כה, פרק א,ספר

 פנו ? תהשבוהו לצעיר הוה הדבר הבגלל - ? שערותיו את הצובעלסכלם,
 ואז בעל-כרחו, או אבי ברצון קרוב, בזמן הממשלה את אירש אני כיאלי,
 לטובה אפקוד ואתכם ועדנים אשר אשביע אוהבי ואת באויבי נקמותאעשה
 במסתרים הארץ אילי עובדים כבר כי המלך, את גם הודיעו והם כל". פניעל
 בלאט, אליו מתאספים הגדודים וראשי החילים ושרי אלכסנדרוס,את

 בנפשו עז 'מצא לא כי עד מאד, הורדוס התחלחל האלה לדבריםח.
 את לחקור ולילה יומם מרגלים שלח רק האלה, העדים דברי אתיפרסם
 להורגים. תכף הסגיר החשודים האנשים ואת והמךברים הנעשים הדבריםכל

 רכיל איש כל הלך משנאה או מכעס כי נוראה, שערורה מלא המלךוחצר
 עברתם. מאנשי להנקם המשכלת המלך בחמת חפצם מצאו ורביםמרעהו,
 אשר ויש מהר. חיש לדבה סמוך בא והעצש מיד, נאטן שקר דברוכל

 את גלה אשר האיש, עם ויחד בחברו, רעה ענותו אחרי מיד אישנאשם
 לחקור נתן ולא מאד לנפשו המלך פחד כי לטבח. הוא נם הובלאשמתו,
 פני אל במנוחה להביט בת. עצר לא אשר עד עליו, תקף ורגזוולדרוש,
 רבים על נטויה. ידו היתה הקרובים אוהביו על וגם מאשם, הנקייםהאנשים
 לא אשר האנשים, את קשים בדברים והוכיח המלך בשער לבוא אסרמהם
 נוסדו אלכסנדרוס על קמה אשר הרעה בקרב רמה. ביד ליסרם לבומקאו
 ולא אביה בעיני ריחו את ולהבאיש אחת לאגדה וקרוביו אנטיפטרוסעליו
 אנטיפטרוס מתעתועי מאד נבהל והמלך מהם. נבצר אשר ובה דברהיה

 שלופה בחרב עליו עומד אלכסנדרוס כי בעיניו, נדמה אשר עדימכזביו,
 ענה אוהביו ואת בנקשתים, ולאסרו פתאם אותו לתפוש צוה על-כןלהרגהו.
 מבלי ומתו במנוחה יסוריהם את נשאו מהם רבים דבר. מפיהםלהוציא
 מר5 נפשם עיפה אשר אנשים, בקרבם נמצאו אבל דבר-שקר,להעיד

 לנפש זוממים הם כי ובאריסטובולוס, באלכסנדרוס שקר וענומכאוביהם
 אל אחרי-כן ולברוח הציד בעת אותו להמית הלשר לשעת ומסכיםהמלך
 העדים, מפי נזרקו באנס רק כי בפניהמן ענה הדברים כחש אמנםרומא.
 את להצדיק עינים כסות לו מצא כי חפצה, בנפש להם האמין המלךאך

 הצדק. סקי על עבר לא כי ולהראות בנומאסר

 וחמניה. עשרים9רק
 הורדוס. וכין פירורא ובין איכסנדרוס בין שלום הקיםארכילאוס

 על-כן אביו/ מהשבת את להפוך בידו יצלח לא כי ראה, (4לפסנדרוסא.
 ספרים ארבעה כתב הוא מדה. כנגד מדה רעתו לדורשי לשלם בלבואמר



 היהודים מלחמתת1יד1תעך

 רבים גם כי הראה/ אולם הרעה, מזמתו על הודה ובהם אויביונגד
 פירורא לעשות הרעו מפלם ויותר אחת, בעצה ~תו נמצאו האלהמהאנשים,
 זמה ~תה לעשות אותו ~לצה אחת פעם כי ספר, הזאת האשה ועלושלשית
 ונוראים. רבים דברים וענו הורדוס לידי הגיעו האלה הספריםבלילה.

 חרד כי יהודה/ ארץ אל לבוא ארכילאוס מהר והנה מלכותו,בגדולי
 מחשבת. את בתחבולותיו בהפרו מחפם לעוזר להם והיה ובתו, חתנולנפשות
 "אית גדול: בקול קרא הורדוס אל ארכילאוס בגשת כי עליהם. הרעההמלך,
 ? בידי אותו אפוצץ למען רוצח-האב, ראש את אמצא איפה ? הנבלחתני
 יהד אתו היתה לא אם גם הן הנאה. בעלה אחרי אשלח בתי אתונם

 אפד ארך בעיני יפלא מה לאשה. לו היתה כי נטמאה כבר הרעה,במזמתו
 מקפודקיאן אליך לבוא מהרתי הן אלכסנדרוס, הוא חי עוד כי רעתך,למבקש
 אשר בתי, את יחד אתך אחקר למען עונו, את נשא שכבר חשבתי,כי

 להועץ עלינו כי רואה, אני הנה ועתה לכבודך, פנים בנשאי לאשה לונתתי
 נפשךן את הצודה בנך את מענוש האב, לב לבך, ירך ואם שניהםעל-דבר
 השני". קנאת את ממנו אחד כל וקנא אחיו בידי משפטו את אישנמסור

 מאן אשר הורדוס, דעת את מעט ארכילאוס הניח האלה בדבריםב.
 אלכסנדרוס' חבר אשר הספרים את בידו נתן הוא לראשונה. אזנו אליולהטות
 ועתה בדבר. עמו והתבונן עמד ופרק פרק כל ובראש אותםלבחון
 את העביר ומעט-מעט המלכמה עצתו את להשלים מקום ארכילאוסמצא

 פירורא. ראש על - מכלם ויותר בספר הנקובים האנשים ראשי עלהאשמה
 את לחקור "עלינו : אליו קרא 'באמונה, דבריו את שומע המלך אתבראותו
 עליך. התנכל לא והוא הצעיר לרגלי שוחה הבליעל אנשי כרו פןהדבר,
 הן כזה. תועבה מעשה לעשות להשיאו יוכל אשר דבר, רואה אני איןכי
 אחריש פתוהו ואולי כסאך, את לרשת קוה וגם המלוכה מכבוד שבעכבר
 בלבד צעירים לא והן לטובתם. רעים למעשים הקלה עלומיו דעת אתוהטו
 מעללות ומשפחות ונבונים, זקנים גם כי-אם כאלה, ערמה אנשי בפחנפלו

 חרם". בידיהם סכו שלמותוממלכות
 אלכסנדרוס: על העזה וחמתו הורדוס בעיני חן מצאו האלה הדבריםג.
 את. הספרים ארבעת נשאו עליו כי פירורא, על קפץ ורגזו מעט,שככה

 אשר לארכילאוס, הגדולה אהבתו ואת המלך זעף את פירורא וכראותדבריהם.
 להציל ובקש כבוד בדרך ישועה ימצא לא כי הבין דבר, ממנה יילאלא
 לפני והתרפס מאלכסנדרוס הרפה הוא כבודו. את בהשפילו נפשואת

 רחמים, עליו לבקש דרך רואה אינו כי ענהו, הזה האיש אךארכילאוס,
 ומידו המלך על רעה יעץ כי הדבר, וברור אשמתו אותות רבו אשראחרי
 את ויעזוב לקולו ישמע אם רק הצעיר,- את מצאה אשר הרעה כלקמה



עה ה-ז כה, ק ר פ א, ר פס

 דברי כל על יודה כי-אם בדברים, לכחש עוד יוסיף ולא ערמתודרכי
 הזה, כדבר יעשה ואם לחטאתו, לסלוח ואוהבו אחיו את ויבקשהאשמה
 כחו. בכל )ארכילאוס( הוא גם לו יעזרעזור

 רחמים לעורר עצמו את והתקין ארכילאוס לעצת שמע ופירוראה.
 - רבות פעמים זה כמעשהו - אחיו לרגלי בבכי ונפל שחורים ולבש נפשועל

 את ועשה נבל איש הוא כי בפיו, והודה חטאתו את להעביר ממנוובקש
 ואמר, שגעונו ועל דעתו טרוף על ובכה האשמה. בספר הנקוביםהדברים

 עצמו על חובה פירורא למד וכאשר לאשתו. אהבתו היא הדבר סבתכי
 מאת רהטים עליו ובקש לעזרהו ארכילאוס קם אשמתו, על בפיווהעיד
 הרבה עוד כי בביתו. קרו אשר מופתים לו בתתו המתו, את לשכךהירדום
 כי ונקמתו, כעסו את כבש אבל מאחיו, ומכאובים צרות שבע ממנויותר
 ותמיד גדולים, לגופים דומות הממלכות כי אחים. ברית על לעבורמאן
 כי- הזה, ההלק את לכרות אין אבל המשא, ככד מפני בדלקת שרויהלקן
 ולרפאותו. בנחת ארוכה לו להעלותאם

 רחמיו את ולהעיר הורדוס לב על לדבר עוד קרבה ארכילאוטי.
 את התיר כי  והודיע אלכסנדרוס, על השפוכה מהמתו שב לא אולם אחיו,על

 הפך האלה בדברים ביתוי אל להשיבנה אומר והוא בתו עם נשואיוברית
 ממנו, ולבקש הצעיר על טובות לפניו לדבר עמד אשר עד הורדוס, לבאת

 ארכילאוס ענהו דבריו יימנו למען הפעם. עוד לבנו לאשה בתו את יתןכי
 זולת יחפוץ, אשר לכל לאשה להסה בידו בתו את מפקיד הוא כיבערמה,

 קרבת חק את לשמור מלל בעיניו יקר כי הודיעהו, וגםאלכסנדרוס,
 לא אם בעיניו, בנו יחשב מידו למנחה כי השיבהו, הורדוס אולםמשפחתם.
 טובה והאשה הזה לצמד בנים נולדו כבר כי הנשואים, קשרי אתיתיר
 ממנו, תלקח ואם מחטאים, אותו תשמור לו, תשאר ואם הצעיר, בעינימאד

 האדם. לב זדון את מחלישים תענוגי-המשפחה הן הפצו. מפל ?5~שאזי
 ברית- הקים וגם העלם עם והשלים הורדוס לדברי ארקילאוס נרצהבקשי
 כי הקיסר, אל אותו לשלוח נחוץ הדבר כי ואמר, אביו ובין ב.גושלום
 האלה. הדברים כל את  והודיעהו אליו כתבכבר

 עשו ואחרי-כן חתנו. את להציל ארכילאוס תחבולת  הצליחה בכהז.
 למנחה הורדוס לו נתן לדרכו ארכילאוס ובצאת השלום. לכבוד ושמחהמשתה
 נקראה אשר פילגש וגם וסריסים אבני-חן רצוף וכסא-זהב ככרשבעים
 מעלתו, כפי איש לבל מתנות הורדוס נתן אוכילאוט ולרעי 15וליס.בשם

 וגדולי והורדוס לארכילאוס, יקרות תשורות קרוביו גם נתנו המלךובמצות
 אנטיוכיה. עד אותו שלחוהמלוכה


