
 פלאקוסנגד
 היהודין על שעמד השני הצורר כלומר: זכו/ לסיאנוסהשני1

 הקיסר שי המיניסטר מיאנוס, של שנאתו על פלאקוס. היה טיאנוםאחרי
 כתב בה לקה אשר הקשה השנש ועל להם שהסב הצרות על ליהודים,טיבריוס,
 מעיד כד על הזמו. בסשד ואבר פלאקוס" "נגד לספר שקרם פיוחד בספרפילוז
 -- ם ג וכו'". פלאקום על ם ג באו כאלה "יסורים ספרנו: של האחרוז הסעיףגם

 פילוז -- 81. בשנת טיבריוס הקיסר ידי על נהרג אשר סיאנוס אתלרבות
 חיי בימי היהודים את רדף טיבריום כי קאיוס", אל "המלאכות בספרומעיד

 הם, סיאנוס נכלי היהודים. שונא במיניסטר תולה הוא האיטמה ואתטיאנום,
 אחרי הנוצרים. לספירת 19 בשנת מרומי היהודים לגרוש גרמו איטראיפוא,
 פילאטוס. תעלולי 'סגם ויחכה ליהודים. הקיסר יחם הוטב סיאמס שלמותו

 נשתנן זה ש5 הרצחו לאחר שכו סיאנוס, עם בקשר עמדו ביהודה, הרומיהמפקח

 רדיפות על ושמשרתו. נתפטר הרע והמפקח ביהודה, גם לטובה היהודיםמצב
 סח,שניוס. . Pulnales 11 85 טציטום את גם ראה מיבריום בימיהיהודים)

 ה/ ג/ י"ח, היהודים קדמוניות מתתיהו, בו יוסף 89; טיבריוםחיי

 E~accus היש מצרים נציב של המלאהשם
~4vfinus 

Aaa 
 היהוריפ עם קורות שירר, ראה במצרים, שנמצאו היוניות הכתבותכעדות

 בפומפוניומ להחליפו ואיו 159. הערה 498, עמ' ד' הוצאה א/ חלק)גרמנית(
 י"וע קדמ' ב"מ )יוסק הורדוס נכד אגריפס של ירידו 'כהיה סוריה, נציבפלאקום,

 הזה. בטפר פילוז שמספר מה רק אנו יודעים פלאקוס אחיליום על ב"ג'(ו/
 סמישמ". ש טיבריומ ידידי ע5 נמנה זהפלאקוס2

 בשגר לויתו מכני הנכבדים לאנשים קרא שטיבריום טספר, 48, טיבריוטחיי
 איפוא. נמנה, "לאקוס amkxinaio) .(cb,ads הידידים סיעתכבוד:
 הזאת. הסיעהעל

 )8ט(נגה11(, ם ו ר ב יה:
 12 בשנת טיבריוס. הקיסר של משוחרר עבי

 קאסיחן )דיוז במצרים הטרינה הנהלת ארעי באופו להיברוט נמסרה לספה"נ1
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 שנת בראשית או 82 שנת ובסוף קצר, !טן אתרי מת הוא ,8(. 19)711ו14

 מצרים. לנציב פלאקום נתמנה )אב(( 111 ,אש, בכ"ע תילריר )כרעת88

 קלאסית ויש שתה מצחם ומ'. פצרים מרינת שלבעניניה8
 גא הדבר זה בארץ טאד הטפותיה (ESuteau~rafie) הכשנמתבבחינת

 הפאפירולוגי החומר מז שמתחור כפי והחימיים מרעה מלכי מתקומת עודבמסורה
 מספר שונים. רשמיים וחשבונות מסים של מדויקות רשימות המכילהמרובה

 "פאפירוס את למשל השוה לערך. טאר רב היה נדחת עירה באיזה גםהפקידים
 נפר יטבאיוה שונים מפקידים פקידיט נוכרים נו האחרון. בוסן 'שנתגלהזנוי"
 הירדן,בעבר

 ,~mlvobo )ביתית הדתיות והחבורות האספותאת*
~srabQba; ,תחת כי קיסר, יוי"ס כבר בטל ,1מעו4188ג(( 8ט!!ס8עפסם ברימית:~0""ול 

 הרומית לקיסרות המסוכנים מדינ"ם קשרים נקשרו הרת טקסי שלהמסוה
 וסחיטוני", אבגוסטוס בימי נהחד,2 האטמות אסור 42(. יוליוס חיי)סחימוניוס,

 ב"גג )יוסמ זה בנדון הכלל סו יצאו היהירים קהלות ירק 32(, אנגוסטוסהיי
 אליהם. שכניהם מנאת את הגביר היהודים יטל זה זכיון ח'(. י/ י"ר,קרמ'

 למות עד 88 שנת מראשית או 82 שנת מסוק ובכו השנים,בחמש8

 2. לסע' הערה עיין 87, בשנהטיבריוס

 נששה,ע'טר מת פט1ז168[ך(, ~&ko) cau 1ם י בר סיהקיסר81

 לספה"נ. 87 שנת מרץלירח

 88זז168[ך )4070ן לטיבריום הסופר מחכויו טיבריוס ש5 ו י נ בבבטוי

((iunellusטדונר שעליו הצעיר טיבריוס קיסר. טיבריוס בו דרוסוס ש5 בנו 
 חיציו, מיוצאי היה דרוסום כי הקיסר, שי האטתי נכדו אימוא היה הבאבסעיף
 - קיסר. טיבריום של המאומץ בנו אלא היה לא קאיום, אב' שגרמניקוס,בעוד
 את מאר שנאה היא גרטניקוס. אשת אגריפינה היתה קאיוס שלאמו

 19(. )שנת בעיה נרטניקוט של החטופה יטיתתו שגרם בו חשדה כיטינריוס,

 של ובסומו טיבריום, הקיסר במשפחת והתחרות הקנאה אש את הפיחליאנוס
 יד איפוא עשה פלאקוס 83. בשנה בגולה מתה היא לגלות. אגריפינה נדונהדבר
 בהכשל נכשל לא ואץ-על-פרכן גרמניקוס, בית את להשמיד מיאנוס עםאחת

 וטיבריוס עצטו, טיבריוס נגר סיאנוס מנכלי היה רחוק כי 81, בשנתסיאנוס
 לקיסר המסורים לשעבר סיאנום רעי ובין הח"ב סיאנוס בין להבחיןירע
 --בלבם.

 מות את החישו הגולה שעינויי היא הכונה דוקא, לאו -- מותמשפט
 אגריפינה. העזובההאלמנה
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 והשתדלה בקאיום תמכה אחת טיבריום, בימי החצרוניים גין היו כתותשתי

 ושאפה לקאיוס התנגדה והשניה אחריו, ליורש יכתירנו כי הקיסר, עללהשפיע
 גם כנראה נספה זו כהה על הקיסר. נכד דרוסום, בו טיבריוס לטובתלפעול
פיאקום.
 סיאנום של טותו אחר, Macro) Sertorius (Naevius 1 1 ר ק אם
 ראש שומרי של הפלוגות כמפקר הנגוהה טשרתו את מאקרוז ירש 81בשנת
 מימי אשר praetorio ,(praefectus ברומית )שנקרא כזה עליוז פקירהקיסר.
 מרובה במדה השפיע הפרשים, מעטר על להמנות היה חיב ואילרטיבריום

 גהשפעתו השתמש מאקרוו הקיסר. בחצר וביחוד במדינה, הענינים טהלרעי

 מאהרון על Annales) 1,11 )סל טצימום דברי את נם להזכיר קאיום.-ישלטובת

 מיתה רק ספורו, לפי הקיסר, מת תחלה קיסר. טיבריוס של טותו עםבקשר
 קאיום את לברך ומהרו למת חשבוהו והאנשים התעלף טיבריום שכןמרומה,
 לחנקו מאקרוו צוה סיד עיניו, את ופקח מיבריום התעורר והנה חדש.כשייט

 קאיום. של שלמונו את ישר גאופז החיש וככה נשמה, יציאת ערבשמיכות
 מכלם יותר מאקרוו גרם השסועה לפי כי באמרו פילון מחכויו לכר כייתכו

 טציטום, רברי את סותרים אחרים סופרים של ספוריהם אך קאיום.להמלכת
 חיי וסוויטוניוט, אגדי( אופי יש )לספורו י"ח, קדמ' ב"מ, יוסףהשוה

 78.מיבריוס,

 באיש מטבעו חשרו שהיה טיבריום וט/ בו יד קאיוס ישלחפז
 צניעות היובש קאיוס גידי לפול שפו בי נשה טיבריום גורל את מראשחזה
Y1Wtאחת פעם טיבריוס פנה 11188165ע(, 1,11 )46 טציטוס לפי ביבו. תועבות 
 תהרוג "אתה הלשוו: בזה אליו ואסר הצעיר טיבריום של במעמרו קאיוסאל

 אחרים". בידי שתהרג וסופר נכרי(, טיבריוס את )ז"אאותו

 וכו'. 69 סע' קאיום" אל ב,,המלאבוח בפרוטרוט ססיסר משקרון של סוטעל
 לנציב הועידו וכבר כבוד, בדרך טמאקרוו להפטר קאיום חפץתחלה

 הרב-. נסתייע לא אך ,LIX), 01 קאמיוס )ריוז פלאקוס של במקומוטצרים
 חפץ קאיוס אשר לפלאקוס ירירותו מתוך מזה השתמט עצמו שמאקרוזאפשר
 )עיין מאקרוז. בימי עור פלאקוס עמרת נתרופפה פנים כל על ממשרתו.להדיחו
 הכא(.הסעיף

 של האיה האופינ"ם הקוים על 1כ1/ הטצרים עולים כלםועל

 המצרים שואפים ,5( )י1 קורטיוס לפי אחרים. סופרים גם מעידים מצריםאנשי
 הסופר גם Helviam 88 .(Seneca 191 ל מנקה דעת היא לזה דומהלמהפכות.
 מצרית שאנשי מרגיש Marcellinus Ammjus ,%11 )11 טרצלינוסאמיאנוס



19

 מיחס דם לשפוד ושאיפה טרדים ריח חשובה. סבה כל באיו מהומותמחוליים
 גפ השוה אלכסנדריה, לאנשי ביחוד 10)[( $ט2$$2~4 1%(נ(נ(נ קאסיופ)58דיוז

זז  ,2. ,17 (4ן קאסיוסדיוו

 וביהוד trt~le יטבסמרי להעיר, הראוי סו וכו': החזיוןכבבית19
 )כהמחקי התיאפחו מחיי לקוחות השואות ונשנות חוזרות ההיסטוריים,בספריו
 שבערית היהודים כי הוא דבר של טעמו וכדומה(. רקודים תוגה, חזיונותהמיטוס,

 ההזיון בבתי מבקרים היו -- שונים ממקורות לנו ,טידוע כפי --ההליניסטיות
 'טטג ש5א אנשים גטצאו שם נם אבל ט,ה, כמגעו ישראל בארץ ורקהיונ"ם,

 לצים"; "מושב משום בתיאטרון הבקור על התלמוד בעלי הוציאו אשר לאסורלב
 גם וקרקסאות". תיאטראות ל"בתי מלכת העם את תכופות להזהיר הצורךומכאן
 פעיר עצמו הוא הנה לפילון ואשר זה. לאטור המוקרשות ררשוה מצויותבמדרש
 22( גא' הצדיק חטת ע5 חיטו, הטתטששים של התחחת במשחקי שבקרעטה

 141(. סע' )שם טבריפידם הטרגיקיו מאת התוגה חזוןובהצגת

 לאמפוו על לט לספר מרבה שפילון בעוד הר.דיוניסיוטימי8
 חשוכיפ פרטים לנו מוסר אינו ב"המלאכות", וגם הזה בספר גםואיסירורוט

 גם האלכסנררוניים. הדימגוגים מן אחר כנראה שהיה זה דיוניסיוסע"ר
 הוצאו )הפאפירוסים קלוריוס הקיסר לפני ישראל צוררי מיטפט עלבפאפירוסים

 פיטמות רק נשתמרו 11י5ק1( ואו5ריד ריינאד תיאודור ידי ע5 בראשונהלאור
 אחת, חבורה בני היו כלם אטנם לריוניסיוס. זכר ואיו ולאמפוו איסידורוסשל

 טינרר את פין מצאובוראי

 יש וט'. כבוד לאותות זכתה אשר אלכסנדריההעירצ
 טבל לרעה אלכסנדריה נבדלה ואילי קיסר י51יוס מימי כי עצומה, הפרוהבזה

 לעריפ המיוחד עצמי שלטון משוללת היתה אלכסנדריה ההלניסטיות.הערים
 באלכסנדריה. קימת )ב51י( העיר מועצת היתה לא שבכלל לודאי, וקרובהאלה,

 הסנטוריס טטעמד היה לא והנציב אזרחי, טאשר יותר צבאי אופי היה הרוסילשיטוי
 משל הנציב הקטנה(. ביהודה )כסו הפרשים ממעפר אלא בסוריה(, למשללכמו

 לטהומוח. הנוסים המדינה אוכלסי מצד מרד נסיוז כ5 לדכא מוכן והיהבחוזק-יד,
 לעיר חבה אותות הראו אבנוסטוס בית שבני מקרים גם היו גימאמאידר

 הרגילה(  הספירה לפי  19 קטנת ביורת בשנת  p~nw גרפניקוס כגוואלכסנרריה,
 מ"ג ב/ אפיה" "נגד ב"מ יוסף ראה אלכסנרריח.  יושבי בין  חביאההרבה

 באלכסנדריה לבקר קאיוס של תשוקתו על -- ןצ. סע' טיבריוס חייומחיטוניוס,
 כי ברבר, תטיח שאינה אהבה היתה לא זאת אמנם שש. סע' "המלאכות"ראה
 לעיר קאיוס "אהבת" שם(. )ראה העיר יושבי מאת אלהית להערצה לוהקאיוס
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 טכס ומז. לאחר אלא באה לא 111 ההאלהותו, ש5 התוצאה איפוא היתהההיא

 במאוחר. מוקרם מערבבשפי15ז

 קפני 10 בשנת נולד הסלד הורדוס בז אריסטוב151ם בו ס פ י ר נ אהורדוס25
 חבש קיסר טיבריום קאיוס. עם ההרעה שם הקיסר. בחצר ברומי והתחנךספה"נ

 שטיבריוס לבו, כהשאלת את הביע שאגריפס לו, נודע כי במאסר, אגריפסאת
 לאחר ומיד שנה כחצי במאסר חבוש היה אגריפס תחתיו. ימלוך וקאיוסיסות

 )בעז, הוררום בן פיליפוט מרינת את וקבל קאיוס ידי על נשתחרר טיבריוסמות

 ליסאניאס מרינת ואת 84, בשנת שמת יטור( וארץ פסייס גוץ, חורז,ארגוב,
 לעזוב אץ לא אגריפס י'(. 1', י"ח, קרם' ב"מ יוסף ראה הלבנון, במחוז ל ב)א

 לאחר וחצי כשנה ואר ובנפשו; בגופו בריא הלז היה עוד כל ידידו קאיוסאת

 לארץ נטע 88, שנח בסתו היינו מלך, הכנוי ואת הנכרות המרינות אתקבלו

 האלהי" ש"השגעוז להשערה, מקום יש הממשלה. רסן את בירו לקחת כרייהודה,
 החדש.-המאורעות ה"אי" ואת רומי את לעגוב אגריפס את שהניע הוא קאיוסשל

 288 סע' )הטלאכות, קאיוס אל אגריפס במכתב אחדות פעמים נרמזיםהאלה

 יכו'(.וכו'
 (etesiai) הטסיות בשם שנקראות הרוחות נזכרות במקור ת. י נ 1 פ צ ח 1 רל28

 וביחוד =שנה(, etos )מלשוו בשנה שנה מדי המתחדשות הרוחות הןאלה
 )פליניוס. ומעלה כחודש ונמשכות יולי לירח מ-20 המנשבות הצפוניותהרוחות
 -Neumard1 ראה לספנות, רב ערכו אלה רוחות 124(. 47, !1 המבעתולדות

Griechenlandvon Geographie Physische Partsch 'DP 95 .'וכו -  
 88. שנת באבגוסט או יילי בס41 ליהודה איפואמרומי הפליגאגריפס

 ניאפוייכנ בקרבת (Puteoli) י י 1 א י ט ו פ היא ה י כ ר א י ק יד27
 מאיטליה הספינות הפליגו שטחם הראשיים החופים היו וברונדיסיוכפוטיאולי
 16. סע' יוסף" "חיי ב"מ יוסף למשל השוה ויהיפד. המזרחלארצות

 בצורת ורצועה שבאלכסנדריה, הנרול החוף במערב נמצא וט ר פאהאי

 שבאי האור מגרל ספינות. לטעגז מאד נוח היה המקום ליבשה. חברתוסוללה
 העולם". פלאי מ,,שבעת כאחד ונחשב מאר מהולל היהפארום

 ליטימאכוכו אלכסנדר ההשערה, לפי היה, אגריפם ש5 ה י אכסנבעי
 אחיו היה האלאבארך באלכסנדריה. היחורי מכס( לגבית עליון )פקידהא5אבארך

 נציב כן אחרי שהיה מי הסימר, אלכסנדר טיבריום ש5 ואביו פילוז,של
 מצרים_

 ב"נו )יוכף משפחה יחפי ידידות, יחסי שררו הא5אבארך ובית הוררוס ביתבין

 לאגריפס. פ,לוז חבת גם מכאן ג'(. 1' י"ח, )שם ממון ויחסי א'(, ה', י"ס,קדם'
 פרטי. אופי גם כאמור, לה,שהיה
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 מות לפני כשנה האחרונה כפעם טיבריוט הקיסר אל לרוסי נסעאנריפם28
 86. שנת באביב ובכו ג'(, ה', '"ה, )קרמ' ב"מ יוסק דברי לפיט,בריוס,

 הכהו כבר שהרי במצרים, עתיקה מסורה לאנטישמיות לה היתה פילוןבימי29

 היהודים, על שטנה דברי כתב מסה"נ, לפני השלישית במאה שחי מנתוז,המצרי
 לסמוך שישבמרה

 ואפשר אפיון", "נגד בספרו ב"ס יוסף של ערותו על זה בנרוי

 המצרים של העתיקה השנאה על ברברו פרעה להקופת עור התכויןשפרוז
לעודים.

 פטפטנים של "פרינה המצרים: את מנקה טתאר עצמם אלה בבטוייםכמעט38
 שסכנה בהלצות נם חפץ מוצאים הם הנציבימץ. בהעלבת גדול כשרוזהמגלים
 elviam ad .(Seneca~-1 19 )6, בה,"כרוכה

 היו בהם הקשורות הגסות והבריחות ההעויות עם המיסוס ימשחק84
 כרי גם השתמשו אלה בניצחיים ההלניסטית. בתקופה ההמוז על מארחביבים
 'טצא רב ענין וכרומה. שלמים ועמים בטעמרות וגם בוררים באנשיםיהתיוצץ

 בארץ התיכוו הים שע"ג בקיסריה הוצג אשר המימוס בשריר' העבר'הקורא

 היונים לעגו זה במיתוס הרגילה(. לספירה ג' )מאה אבהו האמורא בש''הורה
 פתיחה רבתי, איכה )טדרש ושביעית שבת השומרים היהודים לטנהגימפיטריה

 ההמות של הנם לטעמו ומתאימות הו טפלות ההלצות 14(. עמ' כובר  הוואחי"ה
 הנה מגום, אימתטי טעם בעל שהיה קאיוס, הקיסר 12. ע' "הטלאכות" גםע"ז
 שהאטורא העובדה, עניו מעוררת -- הפימוס. של הגסות לבדיחות יתרהחבה
 הוא בטה הולכי של ההמון לנכי לטובה, צד סימום בטשחקי מצא לקישריש
 לבתי טומסיו מכניסים שהם העולם, לאומות סובה להחזיק אנו "צריכים :אומר

 יהיו שיא כרי בהו, ומשחקים שלהן קרקסאות ולבתי )תיאטראות(טרטיאות
 אץ. פ/ רבא בראשיה )מדרש בטלה" קטטה לידי ויבואו איה עם איומשיחיו

 מחזה היה a(x Hermes Wendland,  (Paul( נ177 ווינריאנרלרעת86
 בחגיגות להתקיים רגילים שהיו הוללות למשחקי חקוי הזה בפרק המתוארההתויים

 ,Neue (Reich בכיל, המימוס על יפודי ספר שכתב רייר, אולםסאטורנאל'ה.
 חיקוי סתם שזהו סובר .Altertum Klassische 8%5 f~r Jahrb ,11,ו)728
 האלה, ההשערות בכל צורר איו ברם, ההיא. בעת ידועים שהיו ההיצה ממחזותלאחר

 פוכשרים היו שכן כאלה, חכמה" "דברי להמציא יבלו נופם המצרייםכי
 33(. לסע' הערה )ראה סנקה לפי וגרופים מהחיות בהמצאתמאר

 הרומית המדינה סו חלק ידועה בטרה יהודה היתה פייוובתקופת89
 )יגאטוס( הנציב בדעת תלוי היה ביהודה הרוסי )פרזקרטור( הטשגיה ה. י ר 1ס

 בעניני ישר באופו הסורי הנציב אפילו התערב לפרקים צבא. בעניניהסורי
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 עם קורות קירר, ראה 1םוריה יהודה שבין המשפטי היחס עי היהודים.מרינת
 וכו'. 464 עמ' ד', הוצאה א', ח5ק )גרמ'(היהודים

 בפי שגורה בודאי היתה ההיא הארמית הטלה אדוננו. ן, -מר ו יסר
 R~W כשם ההיא, השפה את ידע לא פילון אמנם ארמיה. לרוב שדברוהיהודים

 פילו! של האלגורי הבאור על הגרמני ספרי )ראה העברית השפה את גםירע
 אחרים בשם זו למלה הפירוש את טביא ולכו וכו'(, 20 עמ' אלכסנדריהאיש

 היהודים מפי "מרו" המלה את שמעו שהטצרים אפשר שאומרים"(.)"לפי
 אלכסנדריה. העיר ברחובות היהודי המיר את בהשברכו

 לתת הקיסר, במצות כטובן הרומי, הסינט התחיל קאייגו5ה קאיוםמימ'40

 ברית בעלי למלכים קונסולרית( או )פריטורית טינמורית מטררגה כבורוכויות
 ילו( LXVI קאסיום )ריוו השני אגריפס נם כד אחר קבל כאלה כבודיםרוסי.

 הקיסר של מלכותו ובראשית פרימור, לכבור תחלה וכה הראשוןאגריפס

 כאלה בכבורים הזוכה 8(- (נ'1 קאטיום )דיון קונסול לכבוד גם -קלודיום

 את 51שאת וכרומה, החגיגות בעת הרומי הסינט חברי בין לשבת היהרשאי

 של הטריני המשפם טומע, ראה הטנטורים. למעטר המיוחדים הכבוראותות

 וכו'. 873 עמ' א', ח5ק )גרמ'(הרומים

 באלכסנדריה הרימגוגים בין מבתיו פילון וכו'. והנוח הטתוןההמון41

~tetDNnt
 במחתלי המואסים והשקמים השלוים האורחים ובין אחריהם, הנמשך

 ח'( )ג', ג' חשמונאים ספר של המחבר גם 141(. טע' למטה )ראההמהזפות

 אלכסנדריה. אנשי בין וישרים מתונים אזרחים ש5 שכבהמבדיל

 כפי ספה"מ לפני השלישית במאה כבר בטצרים היו כנסיותבהי
 בקרבת סכריה במקום גתג5תה אשר הכנסת בית של הכתשת סתורשטתברר

 הגדול הכגסת בית ופפואר מה51ל היה ביחוד ג/ תלמי מימיאיכסגרריה

 וההערה. 184. סע' "הט5אכות" עליו ראהבאיכפגרריה.

 החור מקום הוא לוב ~aTaOuKVV,d)1 מעקת או טעלות לוב.ממעלזת48
 סצריס טדינת ,8ל המערבי הגבול היה ה,ה החוף התיכוו. הים שע"גהטבוצר

 88 ץ, הטבע תולדות פ5יניוס, השוה התמטיים. תקופתבכל
 1כ1"

 סמראבוו גם ראה

 אמיל.ם. אבאבאה כעת החוף שם שונים. ובמקומות791
 של הצבאית nlwlmn לנו ידועה הפאפירוטים מן פוש. לגבולעד

 פרס. מתקופת עוד כום גבול על )אלפאנמינה( ביב יהודיא"( )"חילאהיהודים
 כל מספר היה דץ ט"ז, ב/ )מלחם' ב"מ יוסק לפי רבוא.למאה

 במצרים היהודים אוכלסי והצי. סיליוו nviw סאקנסנדריה חוץ טצריםתושבי
 במרינת כי להזכיר, יש הארץ. תושבי לכל ביחם אחוו עשר לשנים איפואהגיעו
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 כאחי ופילוח מדויקות, העם רשיפות היו מאר הלבלרות השתלטה בה אשרמצרים
 ולכך אלה. ברשימות להשתמש ידע 27( לסע' הערה )ראה היהודיהאלאבארר

 של המספר כי אף למציאות, בקירוב מתאים כאז הנטמר שהטספר לפקפק,איו

 "מעוגלן כסובז הוא 1 1 ימל

 hlareotis המצרי במחח ועיר יאור שם ,hlaria) ,(1vlatea יה ר אמט4

 י"ג י/ לבראשית יונתו בתרגום יטגם הדבר, מעניין מאלכסנדריה. רחוקלא
 =:(מתאחים,? מריוטאי לית הוקירה ומצרים זה אחרי זו ולוב מאריהנזכרות

 לוב(. אנשי )==לובקאי, ליוקאי וית מאיריה()אנשי

 )מובן סטראבט, שכותב למה מתאים הזה הסעיף של האחרוזהמאמר

 היהודיפ בה פרצו לא אשר n~lva ארץ שאיו בץ ז/ י"ר, קדפ' ב"מ יוסףאצל
 היפ וכל היבשה "כל רע"א: ג/ היהודית הסיבילה ח,ח את גם השוה טאר.במאד
ממד

 מלאה-
 בארצות היהודים טולרת של השאלה את לפתור שהשתדל הראשו, הואפילח*4

 באשר למולדתו המתמכר סוג אזרח להיות ליהודי אפשר אם היא, השאלהולזוריהם.

 השאלה את פותר פילוג העתיקה. ההיסטוריה למולדתו להתכחש בלא שםהיא
 וקורינתוס. כאתונה גדולה, עיר איזו באה למשל אם כי זמנה ליחסי בהתאםההיא
 ח71 מוצאם בעיר רואים הפתיישבים היו הרחוקים, האיים באחד מושבהויסרה

 היטתדלר יטונים בדרכים צירים. ידי על בחגיגותיה והיטתתפו שלהםהסטרופולי,
 בעיניהפ נחשב החרש התישבותם מקום המטרופולין עם הקשר עללשמור

 אחוי מצר לא"י היהורים יטל יחסם פילות לפי הוא, בזה כיוצאלמולדתם.

 ואלכסנדריה" הקדושה, המטרופוליז היא צ'11 שני. מצד מגוריהםולמרינת
 בתקופה במצרים היהודי "החנוך מאטרי את השוה החדשה. מולדתם היאלטשה

 ובו/ 81 עמ' גע-ד' גליוו תרצ"א המורה" ב"דברההלניסטית"

 גפ כי נפש", לכל ה"שוה בבמוי כאז טשתמש המופר עליוו.לאל
 המקרא בהשפת גם 801)", ~0ז"ן)יפ 1 ו י על אל את העריצוהאליי"ם

 של מאמרו את ראה ההיניסמית. בתקופה וגם וכר( י"ח י"ר, בראשית)ראה
 ערך ב' הוצאה ISItettunls nahhn da Ilealencyclol)ic~e ב-(08!282(

 ,des 1)61!8!01! 1-(!6 .1,08356)-v7tessmara1 : הספר ואת0$($!8קע1ן

Judenttums%8וע. 157, סע' ה,,מלאכות" גם ראה 810. ע 
 הגדול" אלכסנדר הזמיז ב"מ יוסק לפ' וכר. באו אחרותיערים

 אפיוזי )"נגד בה ולהשתקע זו לעיר לבוא היהודים את אלכסנדריה, העירמיסד
 א/ י"ב, קרמ' 1, ח/ ב/ היהודים ומלחמת ע"ב מ"ב, שם גם השוה ל"ו(.ב/

 א'(-
 מיסו- סליקוס בימי זו לעיר באו אנטיוכיה שיהודי ב"מ, יוסף מחליט בזכמו

 ל"ט(. ב/ אפיוו" )"נגד 1כ1'1תיהם את קבלו ומיריוהעיר,
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 ש5 והמוסרי החנוכי הערר את שונע במששת טרמשפיטן)*
 היחורים לאטונת ואשר קט"ז(. ב/ משה" "חיי ירוגמא )ראה הכנסתבית
 ושלטים טצבות עטרות, לכבודם הקרישו שהיהודים העובדה, חשובה השליטיםלגבי

 שנקראו גם יש 188(. סע' )"המלאכות" הכנסת בבית האלה הגרבות אחוהעמידו

 חרותות היו עלס אשר שבסכריה העתיק בה"כ כגוו המושל, שם על כנסיותבתי
 היהוריפ )בס( וילריהם ואשתו lfilfiR בריניקי והטיבה חיטי המלך "לכבודהמלים
 881. עמ' ההלניסטית בתקופה והיונים היהורים צ'ריקובר, ע"1 הכנסת". ביתאת

 בביטים הקיסר גהערצח השחמשו שהמצריים בזה, היתה מרובה פקחות אכו?6
 בכר - בתי-הכנסיות מתור הפסילים את להסיר כי נבלותם, מעשי על לחפותכדי
 laesae (Crimen מלכית" הוד "עלבון משום לנציב גם צפויה סכנההיתה
(maiestatis המחוכמה התחבולה את בזה. דתי לאונס מתנגד בעצמו היה 1ם ט 

 gescheit) (eu~lisch השטו" "מקתות וולהוזו קורא האלכסנדרונייםשלההיא
 וולהוזז של בבטויו Wellhausen,JsraelitistheGeschichte, 7. 41 355עיין

 Weltgeschichte. .ש Volkes Jadischen י11 391 חבנובמשתמש
 באס]( dalas Jafs Les Justerl 1'יסטר נותז פלאקוס של זולפקודתו64

7,1(11, l~weemPlteRomain, ,גלוי-דעת אפשרלראות הזאת בפקודה פרישים 
 זכות להם היתה ולא באלכסנדריה, וזרים גרים תמיד בכיל היו היהודים כיהנציב,
 היינו אחר, באופו הפקודה את להביו גם אפשר או מעולם: זו בעיראזרחים
 מלכות", הוד העלבת "פשע בער כעונש היהודים זכויות את הפקיעשהנציב
 אילו כי עיקר, הראשון והפרוש maiestads laesae .Crimen יסור: עלובכו
 את ברורות בטלים להזכיר מוכרח היה הנוכר הטעם מפני להענישם הנציבבא

 זה. ממיז לעונש בנוגע משפטיים פקפוקים יש טוה חוץ היהודים. שלפשעם
עיין

 מוטסי
 ישראל איפוא כותב בצדק 801. 11, )גרט'( רומי" פלילי "חוק

 הפוסל עונש לא פלאקוט, של בפקודתו לראות עלינו זה "...ומשוםאסטרזצר:
 בעיני חן לטצוא כדי הצבור אותו של הפשפטי מצבו לברור נסיון אלא הצבור,על

 אלכסנרריה 'הורי של המשפמי טצבם לברור אסטרזצר, )ישראל היוניים"החושבים
 להסיק איו אפס, ע17. בסע' כפירוש גטצא זה נמוק 86(. עמ' רומי,בתקופת

 פלופדים שחושביט כסו העיר, אזרחי באמת היו לא אלכסנדריה שיהוריטוח
 ),,הטלאכות" פילון בדברי מאשר הרשע הנציב ברברי יותר המאמיניםשונים
 היהודיפ יטובח קלודיוס הקיסר שהוציא הריו ובפסק שונים( ובטקומות 194סע'

 11.בשאלה
 ו' ע ב 1 ר ב גרו היהורים כי מודיע, ח'( י"א, ב', )מלחס' ב"פיוסף65

 ארמון בקרבת גרו שהיהורים אומר הוא ר'( ב', אפיון" )"נגר אחר ובמקום)דלתא(,
 איפיף היתה היהודית השכונה קרפוניות. כהינים עור הים לגרות סמורהמיר
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 הרובע היה שם כי ליכישס, היבשה ללשון סמוך העיר, של המזרחי-דרומיבחלק
 השני ירובע איטר הזה. הסעיף יטל האחרונות בם5ים פילון גם מתכויז לזהד'.
 חוטר סחזסר מקומו את הקבוע אפשר אי הפרעות, לפני טיהורים נרו בושגם

היסטורי.
 העיר שבמזרת היהודית לשכנה ער הגיע לא האלכסנדרוניהחוף64

 כוכיפ לבניו סעדו זו בשכונה ים ה גדות 1 ד'(, ב/ אפיון נגד ב"מ, יוסף)ראה
 מתים. קברי בבטוי: פילון התכוין האלה לכוכים וכרומה.)קאטאקומבות(
 אחיותיה טבל יותר ררוסילה אחותו את אהב קאסיוס לה; י רר1םאבל

 1פ(, קאליגולה )חיי סטיטוניוס של ערותו לפי נאפופים היי חי היה כ1ל1עם

 דרוסילה מתה כאשר צעיר. עלם בהיותו עור ררוסילה אחרי להוט היהוביחור
 הגלוח על ואסר הרומית הקיסרות בכל גדול אבל קאיום הכריז 88 שנתבקיץ

 קדוש היה הקדשה דרוסילה וכר רומי. מדינות בכל הזה ביום וכדומהוהרחיצה
 סחיטוניוס. לפי בשטה נשבע יטהיה עדלו

 אילו כי יהודיים, וכו' ספנים לאכרים, כנראה הכונה זכו/ 1 הספ ר, כ אה67

 את הפריעו לא עצמם הם אם בשלום, לעבוד יכלו והמצריים היוניים המלאכהבעלי
 השמות התגליות מן לנו כידוע בעלי-מלאכה מיני כל היו היהורים ביןהמנוהח.
 סוכה )פס' מאלכסנדריה שונים יהודיים בעלי-מלאכה נזכרים בתלמוד גםבמצרים.

 ע"א(. ל"ת, יוטא ע"ב: י/ ערכיו ע"ב;נ"א,

 נזהרו שהיהודים הנחיות אחת היא שבו"ם פדיון מצות נפשם. 1 1 יפד80
 בשעה כי בתפוצות, ה'הורים מספר את הרבה ההיא המצוה קיום תמיד.בהו

 לשחררם מתשמצים המקום יחורי היו המקומות לאחד עבריים שבו"םשהובאו
 עיין ברומ'. .היהודית הקהלה ביחוד נתהוותה כאלה משוחררים מיהור'םמיד.

 155. סע'"המלאכות"

 היתה זה בנדון היונים. בין נרולה למצוה נחשבה המתיםקבורת81
 גטנעו גדולים פושעים לגבי רק מצוה"(. )"מת היהודים 'טל לזו רומההשקפתם
 "אנטינוני" סופוקלים ש5 בטראגדיה קריאוו אוסר וככה ההיא. המצוה אתמלקיים
 לאסור לב ,טסה אינה אנטיגוני אבל במוערת. כבוגר מת כי פוליניקים, אתלקבר
 הסת את הזכות הטבע של העלאי החוק את לק"מ ורוצה אדם, מאת שיצאזה

 לחשיבות ואשר -- הנ"ל. הטראגדיה סובבת עליו אשר הציר זהו האחרותבחסד
 טוביה, ספר את השוה קדומה בתקופה היהורים אצל מצוה" "מת שלהגדולה
 M?פרק

 הימי: במקור יש לוה דוטה מלים טשחק מות, שנאת --לפתים71
 "."סזעאסץזט8ג8ז ~זץזטשגשזם(8זץ5ועץא
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 (soter) ע י ש 1 ה ל ב ר כאז: הנזכרים הכינויים שני וכו'. ע י ש ו ה ל ב רה74

 נקרא הא' תלמי התלמיים. ככינויים הם ,דועים (euergetes) ד ט ח ל מ ו נ1

 בקשר עומדים אלה כינויים השני. הלואי בשם הג' ותלמי הראשון, הלואיבשם

 האמורים הכינויים כי ההלניפטית, בתקופה לטושיים שנתנו האלהית ההערצהעם
 להושיע רב אל ובכו: (theos) יל הוא: העצם שם ואיש התואר, שטות רקאם
 אפילו האיה האלהיים בתארים כינו מטבעם חנפים שהיו האלכסנדרונייםוכו'.
 ?12(. )סע' המרינה נציבאת

 גדולה שגיאה כאן שגה מנג'אי הלטיני המתרגם העם. נגיד נארך, גה

 שהכונה הבאור, את והוסיף pruac~pem genens הזאת: הטלה את שתרגםבטה
 טעה דילונאי הצרפתי המתרגם גם אבגוסטוס. בית כלאב' קיסר ליוליוסהיא
 question ])] 65) 8 dont ethnarque ou genarque 16 שהעיר:(5(במה

Acyleadoute sans בלי הוא הפסוק מדבר בו אשר האחנארך או הגנארך ן 
 במצרים ' ט 1 ר ב י נצ היה עקילס כי גמורה, טעות היא ונאת עקילס"(.ספק
 ב'. ה', '"ט, קדמ' ב"ס, יוסף עיין יהודי. שלטון על מרובר וכאן אבנוסטוס.בימי
 לעקילם. זכר איו הזה בספר אבל אפיו:". "נגד 'וסף עיין מוסיף: המתרגםאמנם

 הקרובה. ההערה את ראה היהורית הקהיה בראש שעטר האתנארך או הגנארךעי

 אתקבל Maximus (Magius ) ם ו מ י מאקס גיוס אמ
 יוצא, פילון ע"י באן הממופר סו -- לספה"נ 11 וכשנח במצרים הנציבמשרת

 י"ר, קדמ' ב"מ יוסף השווה אתנארד, גם נקרא )גנראד, עם ה ד י ג נשבמקום
 מכאן באה באיכסנרריה, היהודית הקהלה בראש שעמר בק ה/ י"ס, ב,ז/

 ברם נתבטל. העם נגיד של והשלטון )גירוסיה( זקנים טועצתואילד
 שאבגוסטוס נזכר ב'( ה/ י"מ, )קרמ' ב"מ יוסף אצל קלודיוס הקיסרבפקודת

 ביטיה שהיה במצרים היחורי האתנארר טות אחרי אתנארכים למנוי התנגדלא
 ונם זכו/ 77 עמ' ד/ הוצאה ג/ חלק ,פירר, )ראה המלזמרים התקשוובזה

Alexandria,81)68 22 Judenverfolgungeni und Bludau,~uden August 
 408(. עמ' ההלניסטית, בתקופה והיונים היהודים צ'ריקובר, אביגדור והלאה,16

 )טביתהאלאבארד היהודים מבין ירידיו בהשפעת שכתב מה כתבואפשר,שקלודיום

 של אסורו את להמתיק חפצו ואלה הורדוס(, מבית או באלכסנדריההיהודי
 הקיסר את לתאר וחפצו חרשים, יחורים אתנארכים למגות שאסראבגוסטוס

 ששמע טה וכתב הענין אחר בעצמו חקר לא וקלוריוס יהורים. כאוהבהזה
 הוא קיודיוס שטמתי המסקנה, את מזה להוציא אין פנים כל על היהודים,מפי

 פילון דברי כך, ואם כך אם אר הטופרזה. בבקרתו צ'ריקובר שעושה כמומזויף,
 להם. ראיה עד כפעט היה שכן כאלה, בענינים עיקרהם
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 חמי כל של המטר את לע ואסר איט פיטן וט/ ושמונהשלשים
 הסנהדריה חברי כמספר היה שמספרם ואפשר באלכסנדריה. היהודיתהמועצה

 "שבעים מצרים יהודי של הבסיליקי על 1' ד/ סוכה תוספתא ראהבירושלים.
 (gerontes) ם י נ ק ז זקנים". ואחר שבעים כנגר שם היו והב שלואחת_קתרראות

 אלכסנדריה. יהודי של (getusia) הזקנים" "מועצת חברינקראו
feהיפי אטמר אחריש במעשים גם נראתה הגדולהרשעתו Masseliau

 מפ"
Philon de oevres des classement Le 

 גדולה להוצאה במבוא פילון, יטל ההיסטוריים הספרים את לאור שהוציאורייטר,
 :בפקומותאחרים. י0(0וז8(5 המלים את מפרשיםעמ'[,שניהם

 ואם אחרים, במקומות גם הראינו פלאקום רשעת את לתרגם: צריכים זהלפי
 הוא לפנינו שהוא כמו פלאקום" "נגר שהספר ראיה, מכאן גם יש כר,הדבר
 המלים את אבל האמורים. המקומות את מ מוצאים אנחנו אין שכןלקוי,

 ראיה. כל ואין אחרים, בפעשים במ,טמעות: גם להביו אפשרהיוניות
 אחרים נמוקים יסור על כי הנזכרים, המלזמרים עם הצדק -- העניו לעצםאיטר
 אבדה הטפר סו שונים שחיקים להונית,אמטר

 ואנדרוו)אשת4( (Trypho) טר,פון (Euodos),אבאודום

 שירר, )עי" בקיריגי שנמצאה הקהלה זקני תשעת ברשימת שגם לציט,ראוי
 והאחרים )יוסף( עברי בשם ,הנקרא אחר רק יש 79( עמ' ר/ הוצאה ג/חלק

 מצרים יהודי של להתבטלותם ראיה טוה אין אפס, יוניים. ,טסותנושאים
 יוניים בשמות שנקראו הרבה היו ישראל ארץ תנאי בין גם שהריוקיריני,

 וכו'(. טרפון)אנסיגנוס,

 תושגי של הכדפפטי, בטובן גם הנפוכח השכבה את ובכו המצרים,את78
 הכו החייבים האזרחים שאת בעור ברצועות, ז"א 3מנלב, מכים חיוהמרינה,
 Halessis Graeca בהוצאת Dikaioalata הקובץ את לזה ראהבשומים.

 שם י"ב. היכה ט' פרק סוטה ירושלפי, בתלמוד טצאתי לזה רוטה 85.עמ'
 רה סו ז ה לבעל מסרחו בעיר... שקלקל "אחר שונים: ענשים בהררגהמונה

 ה..." ע 1 צ ר ח ל ע ב ל מסרהו הזמורה, פבעל קשה והיהוחבשו,
 קאלינולה הקימר של גנוטיא"( ),,יום הולדת לחג הכונה )המאורע(. 1 מ זל81

 התאריכים בין השלישי כבר הוא הזה התאריך אבגוסם. לירח 81 ביוםשחל
 אגריפס )נסיעת 28 לסע' הערה ראה 88. השנה של למאורעות כאן ערשמצאנו
 בקירוב ררוסילה, )אגל 06 1לסע' יולי(, בסוף בקירוב יהורה, לארץמרומי
 בשביל הפרובה חשיבותו מכאן לנמרי. פרויק הוא הוה התאריך ורק יולי(בירח
 88. בשנת המאורעות של הכרונולוגיהקביעת
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 יהושין, "רב כמו אלהי כינוי הוא epiphanes "המפואר" הכישיגם
 ואנטיוכום הה' חלטי נקרא זה בשם-לואי פ7(. יסע' הערה )ראה הסד".גומל
 סוריה. מלרהד'

 שלנה ויי ט/ לשעה מתאימות הקרם עמי חשבוו לפי והד' הג'השעה85

 כחצי שהיו והמעלות הבימה ביו orchestra אורקסטרה זכו, רה
 סו נגזרה )המלה האורקסטרה הצופים. קהל בשביל )אטפיתיאמרוו( עגולהגורו

orcheisthai:המקהלה. ולמעמר רקוד למשתקי טערה רקוד( משמע 

 בנוגע המזרח מיהודי איפוא החמירו ההיניסטיות במדינותהיהודים89
 תהיה שלא האשה מן דרשו ישראל בארץ גם אמנם הנשים. יעותלצג

 בשוקים במסחר לפעמים עסקו שנשים מוצאים, אנו גימא מאידך אבל"יוצאגית",
 לעומת וכו'(. חנונית אשתו את המושיב ר': ט/ כתובות משנה )ראהוברחובות

 und Guhl ראה: הבתולות. וביחוד ומסוגרה, סגורה היונית האשה היתה,ה
R~merund Griec~en der Leben Koner, ואפשר 818. עט' ו', הוצאה 

 "היחרות ספרי את גם השווה היהודים. שכניהם על יה בנידון השפיעושהיונים
-  הוה. העני, עי 88 עמ' )סולנית(והיונות"  95. למע' מפאו יש סתירה יצת 

 בתיאטרון. וגם בשוק גם יהודיות מוצאים אנושם

eoי111 407ווייריר Geschichte 21א% zur Beitrige )טפקפק, ,110א 

 קאיוס רציחת אחרי ת'כמ שהרי נשק, כל היהודים בירי היה לא באמתאם
 כשכניהם ונלחטים מווינימ כשהם היהורים את מועאים אנהט 41 השנהכראשית
 כי ראיה, מכאן איו אמנם כץ. ה/ י"מ, קדמ' ב"מ, )יוסף באלכסנדריההיונים

 יהודי בין שהיה תמידי וטשא למגע הורות נשק להשיג ליחורים היה הנקלמ:
 בבתי הפשו לזם, מוס, כי להם, נחוץ היה לא נשק הרבה א"י. ויחורימצרים

 גרם ה,ה האטור רומי. ננד יתקומטו שלא בכדי 32( )סע' נשק אחריהטצריים

 נניח אם טיה חוץ המצריים. אצל גם יטכיח כר כל היה לא ,טהנשק ספק,בלי
 בירי נשק באמת היה אלטלי עומדת: במקומה פילו, קושית נשק, ליהוריםשהיה

 94(. )מע' ? לגוזלים בתיהם ואת למכים נפשותיהם את נותנים היו כיוםהיהורים,

91rtjtbסולוו: 'טל השנונה באטרתו 'טונים במקומות משתמש  T(xl~e  
e~QLVKdQo~ השמות" בלבול "על למשל ראה הפריצות"(. את מוליד )"השובע 

 פילוז ספרי שי החמישי בברר הגרמני בתרגום זה למקום הערתי ואת 7סע'
 ח/ )דברים לבבר" ורם ושבעתר. תאכל "פו בתורה: יש דומה רעיון ,הבשמה

 )הושע לבם וירם "שבעו ט"ו(. ל"ב, )שם ויבעט" ישרוז "וישמוי"ב-י"ר(;

 אצי נמצא הנשק בדיקת על הפקודהנוסח92
Grundz~ge Mitteis-Wilcken, 

22.2, 1 Papyruskunde der Chrestomathie und 
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 נ וה%
 תפשו_

 19 לסע' הערה ראה תה יון התז בבית

 איפוא השתמשו באלכסנדריה ישראל צוררי וכר. ר י חז בשר א ילהב96
 אפיפנס. אנטיוכוס רדיפות סיטי טד המטסיםבאמצע,ם

 היחורים הביעו בו אשר תזכיר כעין היה (prephisala) ההחלטהתוכו97
 ת מלאכו חת ' ל לש רשיון קבית -- אבגוסטוס. ולבית לקיסר אמונתםאת
 כוה. רשיון לתת נוחים היו לא הנציבים גדול. בקושי כרוכה היתה הקיסראל

 הפרעות בדבר קאיוס הקיסר אל צירים לשלוח רשות קבלו 5אוהיהודים
 ויטראסיום החדש הנצ.ב שי נציבותו בימי רב, זמו אחר אלאבאלכסנדריה

 17נ סע' "המלאכות" גם ראה פלאקום. שי במקומו שבאפו5יוו

 לזמה ראף ט/ הציר שליחית את אמלא עצמישאני%
 הערת )ראה 88. שנת בראשית או 82 שנת בסור מצרים על נציב נתמנהשפלאקום

 עומס היה ופלאקום 8(, )סע' שנים 5שש מוגברה היתה ושנציבותו 2(לטע'
 איפוא יכול פיאקוס מזה. פחות או שנה במשך ממשרתו כבר להתפטראיפוא
 יהודי ש5 תזכירם את לקיסר בעצמו ימסור לרומי בשובו כי ליהודים,להבטיח

 רק לא שולל הוליכה היחורים 5מובת הנציב יטל הטופרזה השקידהאלכסנדריה.

 הנציב כי שסבר, די5ונא' הצרפתי המתרגם את גם אלא אלכסנדריה, יהודיאת
 הנציב מצר כזאת חריצות איו כיום רצויה. כונה מתור ,טהבטיח מההבטיח
 חשר? מעוררת היהודיםלטובת

 בשנת כבר חלה כאז האשת באלכסנדריה אגריפסשהייתמ1
 סכסוכו בדבר לרוסי זו בשנה אגריפס נסע ר ט/ ב/ מלחמ' ב"מ יוסק לפי)ו.
 אחר. ציר שלח שאגריפס כתוב, א"ב' ז/ י"ח, שבקדמ' ואף אנטיפם. הורדוסעם

 זה כל כד. אחר לרומי נסע עצמו שאגריפס נראה זה, בענק פורמונאטום,ושמו
 רומי. את קאיוס עזב זו שנה במתו כי )ע, שנת הסתו לפני פנים כי ע5התרחיט
 )דיון והבריטים הגרמנים הגאיים, נגד רומיים החיילות במסע חבל לקחתכדי

 שב ולא 43--ש4( 17. קאליגולה חיי סוויטוניום, יכו', 21 (נ1,1קאסיום
 פ5אקום כשלוו אחרי כבר לרומי איפוא בא אגריפם 40. שנת אבגוכט לירחער
 אגריפם כי שפובר, דילונאי הצרפתי המתרגם מדעת להוציא 88, בשנת עורשח5
 הקריב. יסעיף הערה ראה מצרים, נציב למפית בעיקרגרם

 401 הסעיף סוף עם מתקשרות האלה המלים וכר. בז אחריהחלה104

 פלאקום. בשלון אחרי היתה לרומי אגריפם נסיעת שכו הקודם, הסעיף עםו5א
 שנפסק העניו את ממשיך 104 וסעיף דיגרטיה, רק איפוא הם 2פמ-103הסעיפים

 הזאת. הסטיה ידיעל
 הבטוי בטקים )ט12)1(. היושר אלילת נזכרת במקור הדיו,מדת
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 בבטו"מ להשתמש רגיל פייוז שהרי טהור, עברי מושג הכנסתי הזההאלילי
 אלהים. שי הצרף למרת היא והכונה הסגטז, שפור לשם רק זה כעיזאליל"ם

 האפשר בפי והתאמץ הרומיות, הטריפת טובת על שקד טיברטםהקיסר106

 ו/ י"ח, קרמ' ב"ס יוסף ראה טנציו. השונים והנציבים הטשניחים אתלטנוע
 ה'_

 היי )סטיטוניוס, מזבים כרועים טיבריוס, לרעת להיות, צריכים המדינותנציבי
 82(.טיבייוס

 נאה לכע' והערה 8 סע' ראה מיאקום נציבות זמועל107
 הערה ראה אלכסנדריה. חוס של המערבי בגבול פארוס האיעל110

 -- 27.לסע'

 פיאקומ ירע אלמלי כי מיותרת, היתה לא באסום של המרובהמהירות
 לטשמעתו סרו אשר החיילות כעזרת סרר לעורר יכול היה לה הצפוי אתטראש
 259 סעי ב,,המיאכות" בפירוש מובע הוה wwnn (praefectus).כמפקר

 אלא לענוש, קאיום חפץ אותו גם אשר סוריה, נציב פטרוניום איביחם
 הנוכר. הטעם מפני מאדנזהר

י18. תיאוקריטום אצל מצאתי היונים אצי "לחיים" ישתות למנהגוכר118
 )0ן5יזנו(1(/י1(נ

 הסכנה שבשעת 186 בסע' נמצא דוטה רעיון וכו'. השכל בכוח ישכי114
 א5 מתאים היבר כהרף-עין. שונים ענינים לתפוש הארם שכל של בכוחויש

 הפסיכולוגי.הגסיוו

 עד אחרים n1D1pDal זה במקום וכו'. פורענותו החלהובצדק115
 הרשעית מ, נפרע שאלהים המדרש, סו הירגע הרעיו ונשנה חוזר הספרסוף
 הרעיון מוטעם שלטה" "חכמת ספר של האחרונים בפרקים גם מרה". כנגד"מרה
 הארם, יחטא אשר ברבר "כי ט",: פסוק י"א, בפרק וביחיד שונות, בצורותהזה
 שהיו באופו פיאקוס, יסורי את נם פילון מתאר הוה הכלל לפי ישפט".בו

 ראה הוה העניו על המתאכזר. הנציב מיד היחורים סבלו אשר לצרותמקבילים
 שם aber hdidrasch J~disch-dlefienistischer וז80 מאמרי:8טשפם4עעכשו

 658--575. 1984, ברבוי היהודי-גרסני, בירחון 885באקץ2408

 ובכו םפטטבר. בירח חיה הסתו "תקופת" והלילה. יום ההשתוות118
 בתאור הרביעי הוא הזה התאריך פלאקום. כשלוו ראשית של התאריר לנויש

 31 לסע' הערה השוה האחרים שישת על וע. השנה שיהמאורעות

 היה מעטדו ~bip אשר הרומי הצבא של קסרקטין כיומרהמחנה,120
 והפזיזים הפוחזים העיר אוכלוסי עי לשמור היה הצבא תפקירבאלכסנדריה.

 רוסי. ~I1D)W יתקוממולבל



 ובאוריםהערות~18

 זה זכה בתפלה קוראים ,כאנחנו האויב, למפלת לשמוח יטאסור הרעיו,את.121
 הפסוק עם נקשר וכו' 116 סע' הבריות" אהבת "עי בספרו בדיוק פייוומנמק

 "בנפל כגוו המפורשים, הפסוקים את מביא אינו הסופר אטנם ד'. כ"ג,יטסות
 )איוב משנאי" בפיר תשסה "אם או: '"ז(, כ"ד, )משלי וכו' תשמח אלאויבר
 טביא הוא טשלי ספר את האלה. בספרים בקי היה לא כנראה, פילות כ"מ(.י"א,
 של המלת את ראה אחת. פעם רק יביא איוב ואת כתביה בכל אחרות פעמיםרק

Leisegang,פילון.יספר 

 עם חך ה"נו שי בגדר הם אשר המלאכים הם אלה אל-מות.בני.טע
 לסמו פילון רגיל הוה בבטוי גרם מילוה שיטת לפ, Logoi אלהים"מאטרי"

 הרקיע. ואת הכוכבים אתגם
 אחרים מרים טפל גישט ברעש בני-אדם; ממושבגורשנו

 אדם. ביריהנעשים

 שפיאקוס משער, דיטנאי הצרפתי המהרגם וכר. החורףבראשית121
 החומר הופז הזה הזמו ובנאצך אחרים, שבועות באלכסגרריה במאסרנשאר
 הצרפתי המתרגם לרומי. בספינה הובא 80 שנת ובראשית ברומי, הנציבלמשפט
 זמו ארכה לא עצמה שהנסיעה בעוד כנ"ל, ספטמבר בירח נתפש שפלאקוםשכח
 BS. 'צנת בסוף כבר כאז עומדים ואנחנו כך ואם כר אם 110. מסע' כמוכחרב,

 איטר 78. לסע' הערה ראה יע להווש רב חסד, נוטל הכינויים עררעל.128

 שהכינוי להעיר ראו, dominus). לטינית despotes, )ביונית: רבוןיכנוי
 5( LX קאסיוס )ריוו 1 1 ב ר בשם קראו אבגוסטום את מאד. נכבד היההזה

 הוה הכינוי כי אליו, ביחם זה בכינוי להשתטש אח"כ אכר עצמו הואאבי
 אסור הוציא טיבריוס גם 53(. אבגוסטום חיי )סוויטוניום, יאיים הואמיוחד
 היסטוריה טציטום 27; טיבריוס חיי ס11,טיניוס, ,8. קאסיום11,ו,ן )ריווכזה
 שברא "בשעה במררי: -5ט45תו80נשתמר רבון לחשיבותהכינוי זכר 87(.11,

 למלך... טשל קרוש. לפניו לזמר ובקשו השרת מלאכי טעו הראשון אדםהקב"ה
 בראשית מדרש , domine דומינו! למלר: לומר מבקשיו הסדינה בניוהיו
 י'. 1', רבה קהלת "; ח',רבה

 הזה הכינוי 1. רבו בכינוי אליו יפנו כי שדרש, הראשון היהלאיום
 קאיוס. אל ביחם ב,,המלאכות" אחדות פעמיםנמצא

 'ה ro~ ציצרוו אדוניו, נגר להעיד רשאי עבר היה לא הרומי החוקלפי?2י
22Milone 

 ערות על ,LVII. קאסיום14 ייון t11YIAnnales ,11 30 טצ,טי
 מומסי ראה בכללעבדים

 ואילך. 420 עמ' )גרמ'(, רוסי" פלילי "משפט

 הקיסר" חור עלבון "פשע על המשפטים נפוצו טיבריוס שיטוותחתש12
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maie~uuis)laesae ))אבגוסטומ ביטי ידועה היתה שלא נטרה ובע18ג 

 כלפי איס,דורום וחברו לאמפר של עוותו את אמנם Aaulales. ,1 73)טציטום
 תיאודור הראשונה בפעם שהוציא הפאפירוסים טן להכיר אפשר קלוריוםהקיסר
 "משונע". בשם לקיסר שם קורא לאמפווריינאד.

 בעיקר היה הגסנסיון הכמנסיון; )נגיר גמנסיארר איפוא היהלאמפוו180
 בהוצאות היתה כרוכה אבל נכברה, ניטרה היתה זאת התגוששות(. לתרגילימוסד

 ניטי גמגסיארך היה איסידורוס שגם נראה הנזכרים הפאפירומים סוגדולות.
קטריוס.
 ים ומבח טפקדים מסמנת "(""קן50% הימית המיה ם. י ד י ק פ ה י פקמ
 מזומנות יעתים מבקרים שהיו הפקידים מפקד על מרובר כאז אבלשונים.
 מסים בתשלוטי הסדינה כימי חובותיהם את מלאו כמה עד החמרי, מצבםאת

 Ehlcyclopidie SKr~sowa, 1)auly-081(1 .8 .1855( -יז0י1(ע ראה:וכדומה.
 ,ו.1268

 3. לסע' הערה ראה מצרים למרינת המיוחדה הסופריה לשכנות העל188

 ניטום"ד "מחוסר ריינאר תיאודור יאור שהוציא בפאפירום נקרא איסירורום185

 14080 חילריך, התאמץ לשוא קלוריוס. הקיסר מטעם למיתתו גרמהשחצנותו

128Judaica, IXriUrich, חוץ. עייה. כבני ויאמפון איסידורום את לתאר 

 ואדם' עולמות", ה"מרעיש הרימגוג אפיוז של ויריריו חבריו היו הם הלאמזה

ניכר
 בחבורתה-

 שונימך מובנים יש כאן הנוכרת synunorla היונית למיה ה. 1 ג 1 לפ
 )שה- דתיות כחכירות או מסים, טשלמי של שונות כשכבות "סימוריות"היו
 )צעירים( יפגים פלוגות על כנראה מרובר כא, שוניט. חגיגיים טקסיםקיום

 בפאפירום] נזכרות כאלה "סימוריות" בזמננה הסקויטים פלוגות אתהטוכירות

 -05י!41ג בספר: ונתפרסם במצרים באוכסירינכום שנמצא לספה"נ 99 משנתאחר
148211- 1 (>1restomatie 11)10אד. ,פ 

 4. בטע' הנזכרות החבורות הןאלה188

 עשך נך פוטביוח. אספות לערוך רגילים היו באצטדיו או ז יןבגמנס189
 נם] ראה 831(. VD' יוגה חיי ב"מ, )'וסף בטבריה למשל ישראל, בארץגם

 רבימי עמקי על לפקח ולקרקסאות לטיאטראות .הולכיו ע"א: ה'כתובותבטם'
 בשבה." ולהועץ( nDDN)--לערוד

 בצדק" דילונאי שמעיר כפי התרבותי-ההיסטוריה ערכו מפאת חשוב זהמקום
 claque) 414 כפים מחיאת לשם אנשים לשכור שהטנהג ללמוד, אפשרטכאז
 עתיקה. בהקופה ראשיתו בתיאטרונים, כימינו עודכנהוג



 ם י ר ובאו ות ר עה182

 aTbVX(e )ביינית: קלון הכרית של העונש קלונו. עללהכריז*14
 האזרחיות. הויותיו את החייב הפסיד הוה השגש בתוקף ignomhlia).לטינית
 Yauly ראה הפשע. גורל למי שוטת מדרגות היו afL~La לעונשאמנם
sqq2101 11, ,"וזבת class. 8. Real-Encyclopidie .Wissowa, 

 32XXI, .Demosthenes אצל נזכר הפקידים העלבת בעד כזהעונש

 פלאקוס, של נציבותו בימי as, בשנת עוד לשוב איפוא הספיק איסירורוסוש1
 היחורים. נגד האספסוף חמת את יעורר הפעם הרימגוגית, מעולתו אתולהמשיר

 נותו אינו פייון הגולה? מן שחור איסירורוס לגבי פיאקום עמרת היתהומה
 עשה שפלאקוס להסיק אפשר 18 בסע' הסטופר מן אבי ברורה, תשובהלנו

D15Wטיכריוס. מות לאחר עמו גס 
(proscriptio) רכוש החרסת שי העונש יסוד על שהחרמוהנכסים)א1

 קאיוס עור התחשב בה, עשרים שאנחנו 89 שנת בראשית המדינה.לאוצרעברו
 היה והכל לרוחו, מעצור כל היה לא שאח"כ בעוד מה, במרת הקיימיםבחוקים
 29(. קאיינולה ח" licere mihi omnia סחיטוניוס דברי לפי להסותר

 יה אין אבל פיאקוס, את האשיטו בו אשר הפשע את מזכיר אינופילון!15
 בימי גם שהרי שוטת, עלייות מלבם לבדות ידעו כאיסירורוס אנשיםחשוב.

 זה על נומה 189(. )בע' יסוד בל ביי הנציב את הוה הרימגוג האשיםטיבריוס
 ובאמת כסות-עינים, רק עליונה" .בגזירה שבא פיאקוס משפט עני, כיהיה

 המשפט. עור היה בטרם לחובה פלאקום של דינו גזר את קאיוםהוציא
 על הקימר. בחצר השפעה בעי היה Lepidus) (Aemilius ס 1 ד י פל

 181. לסע' הערה ראה למירוס של המרסופו

 טחה יותר למצרים, מאיטליה אחרת דרך וכר. עצמה דררבאותה151
 ואייד(. 20 סע' ראה )פוטיאויי-איכסנרריה, אגריפס של זו היתהורנייה,

 ממתח. ראה: לאנררום בדרכו מיאקום עליהם עבר אשר המקומותעל וכר154
 גם ראה מצרים לנציב והתמנותו טיבריוס בחצר מיאקוס של עמדתועי.168

 8. 2.סע'

 נחיטבה ולא הפרטיים, לנכסיו מצרים את טפח איקסאב"נוסעוד
 הרומי. העם שילמרינה

 הגדולים רובעיה חמשת מפני הערים" "רבה להקרא יכולהאיכסנדריה,או
 55(. סע' )ראה באוכיוסיםהעשירים

 164-וש1 הסעיפים שני את להשוות פעניו פילון של יצירתו ררר הכרתלשם""1
 בני מעשי כל כהלום. הארם חיי את הסופר מתאר שם 120. סע' יוסק" "עלעם
 לתאור הרעיוטת את מהר. חיש יגחו אשר חלומות של שוא כדמיוטת הםארם
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 יניסירמוס הטקיפטיקו מספרי אפשר אחר, סקיפטי ממקור הסופר שאב"זה
 .von 11 ,%תסג E'h~ozu ()ueUenstudien השיה10$ם"818"מט14

 הנציב בפי פייוז שם במלה מלה כטעט עצמם האלה הרעיונות את ואייך. 04עמ'
מיאקום,

 ויומם יירה "ופחדת הפסוקים: סו הרימיניטצנציה את מכירים זהבסעיף?16
 מפחר בקר יתז מי תאמר ובערב ערב יתז מי תאמר בבקר בחייר. תאמיןולא
 גם השוה ס"1-ט"ו. כ"ח, )דברים תראה" אשר עיניך וממראה תמחר אשרלבבך
 הקורם(. הפסוקאת

 בשנת עור שם שישב ואפשר 80 בראשית יאנדרום גלהפיאקוס108
 40 שנת אבגוסט בירח המערבית החזית סו שב שקאיוס עד נרצח ולא40

1eeם י נט יבהקור ((Jorybantes) קיליה הפריגית האיילה כהני הם 
 זרויה התלהבות פתור הזאת האיילה לפני שרתו הכהנים)"ע6ץ:((.

 ובמחוי הפרועה בזטרתם שהקימו והרעש השאוו ידי על מוגברתשהיתה
 הפחנים.

 יטגם ט' סרק ב' ספר בח,טמונאים אנטיוכוס כמו תשובה עושה פלאקוס,170
 ס"ה פרק כ' חשט' )השוה מפאלוס כמו מרה כנזר מרה של: הכיל יפי נענשהוא
 בעוד י"ז( פסוק )שם להתיהר אפיין אומר שאנטיוכום איא וכו'(; ה'פסוק

 האלים"(. )"מלר כאלילי עכשו נם מדברשמיאקוס
 הפקודה שי האמתי הנמוק זהו זכו/ אויביהם ישמחולמען172

 שחסר מה ותושבים. אורחים וכייות כל מהם בשילו היהיד'ם נגד מלאקוםשהוציא
 הנציב. שי בורזיו כאן השלם 54בסע'

 ומיאכי העראק( העונש אות שג מתר ש, הנקמהאיות5ט
 )5(ץ1121%( האריניות של לזה רומה תפקיר להן יש (lilastores) ה ל ב חה

 את ימשל )השוה נקיים כרם מגואלות ידיהם אשר האנשים את וטגשותקרורפות
 השיר מן ידוע זה לעניו נפיא תאור "האבמנירות"(. איכילום שיהטראגדיה
 כאלילי, כאן גם מרבר שפלאקוס מוכן -- קילר. מאת איביקוס" של"העגורים

 70נ בסע'כמו

 )מרינה וישרים טובים לאנשים אפלטוו לפי מיוחדה הטובההתקוה178
 מפי גם למר ואת פינראר. הייני הטשורר על בזה נשען אפיטוו :1(.3301
 סוקראמם התנצלות )אפיטוה טובה תקוה מתור למות שהקר סוקראטסרבו

 המאוחרים, הפילוסופים מדגישים הטובה התקוה ערר את 41( ,2()2(40
 התקוה על השקיפה ההיניסטית היהדות יעור ינ.11עןך( )rl~s"s 32כגוו
 והיא האדם בנשמת אלהים נטע אשר הרר הנטע היא התקוה האמונה. יסורכעל
 ההיניסטית היהדות מז וכו". י' בע' הגמול על )פייון, באלהים האמונהסקור
 הארס של העקריות המעיזת כאחת ולנעוה התקוה ערד את הנצרות סיטרילמדו



 ם י ר ו א וב ות ר עה184

 הפילוסופית9 ומשנתו מפעליו האדם, האלכמנדרונ/ "פילח ספרי את ראההמאמית

 30נ עמ')פאנית(

 החכת בידי הרשות המטואה חכמי דעת לפילטרומנפשיבכפיומ/179
 הח"מ". בימת מעל .לרדת למטואה המיוחד הבטוי לפי או בכפה נפשו אתלטרוף
 זאת. אוסר 62( י1 פירוז )ראה שאפלטוו בעור לה נאים הח"ם תנאי איואם

 אסנת -- זמו לאחר האשימו קאיום שיא; פחד היתה לא יפידום יראת181

 )סתיטוניוס, למות דינו את והוציא -- לנפשו אורב R1nW ה"נה אחר, טעםמפני

 0(. קלודיוס חיי 24; קאלינולהחיי

 הוא DI'NP. שי מאפיו מענינים קוים פילון לנו מוסר האלהבסעיפים וכר183

 כאד הנמצאים הפרטים כל כמעט נוחם. רגשי כל בלי התולים מתור אנשיםרצח
 )"חיי סתיטוניוס מספר וכד אחרים. ממקומות יודעים שאנו למהמתאימים
 לשעות נרדם ואם מעיניה תכופות לעתים נדרה קאיום ששנת ל5(קאליגולה"
 המרובות הרשימות על --- בעתוהו. רעים חזיונות אלא במנוחה, שכב לאמועטות
 פנית נשואי נכבדים אנשים להמית לבקרים חרשות באכזריותו קאיוםשהוציא
 שנתחייבו אנשים להרוג קאיום של מנהגו עם בקשר 29(. )שם מתיטוניוםמספר
 שם סתיטוניוס, אצל גם הדבר נמצא פילון ,טל ערותו )מלבר גלות חובתתחלה
 את וכר( )פ4 עמ' ר' הוצ' א/ )חיק שירר מקשב 181( 1 )(כ1 קאסיוס יריוו28

 לפי כי יהורה. נסיר אנטיפם הורדוס יטל לסופו אשר המקורות שביוהסתירה
 )ונ[814ן קאסיוס דיון ויפי בגולה, הזה הנסיך הלך ב'( ז/ '"ח, )קדמ' ב"מיוסד
 את לתרץ אפשר קאיום של מאחריותו יודעים שאנחנו מה יסוד על אמנםנהרג.

 וגורלו בגולה, נהרג ואח"כ גלה תחלה אנטיפם הורדוס DIW היינוהסתירה,
 מלאקום. כגורל איפואהיה

 כחוט עובר סופו ער 115( )טע' פלאקוס סבל אשר העונש תאורמראשית"19

 גפ מזכיר וכך מדה, כנגד מדה הפושעים סו נפרע שאלהים הרעיו,השני
 אשר היהודים שי איבריהם ריסוק את פלאקוס( גוף )התפוררות האחרוןהפרס
 הפרטים. ביתר הריו והוא 71(, )מע' הנציב של החשאית בהסכמתונהרגו

 "ננד הספר על חיללו הידוע המלזמר של המקורית השקפתו מאדמענינת

 alexandrinischen Zum Wilcken, Lilrich -1זת(ע הוה המלומדפיאקוס".
derGesellschaft Sichsischen der Abhaadlungen semltlsmus, 

783XXVII Wissenschaft 

 כנבוכדנצר דניאל. ספר של ההשפעה עקבות פילון אצל פלאקוס גורל בתאורמוצא
 כהיות, בבדידות חי פיאקוס גם וכמוהו הישוב, ארצות מכל גולה פלאקוס Daכ,

 התפשו. פרשת מזכירה ולטוף נבוכדנצר. של לזו רוטה פלאקום תפלת גםפרא.



185 ס ו ק מלאנגד

 תילקה דעת היא ואת דניאל. בספר בלשצר סעודת את המסבה בעת פיאקוסש5
 מלומדיט. מקצת שחושבים נפי הממרה, אל קלע חי5קז אם מאר, מסופקניברם
 ספר את מזכיר אינו יטפילוז העוברה רעתי למי חשובה הזה המפוקפקבעניו
 את יבע שלא לוראי, וקרוב המרובים, ספריו בכל אחת פעם אפייןדניאל
 כ5ל. הזההספר

 את נגש אשר נגישותיו שע5 מיאנוס אח לרבות גם פלאקוס. ע5גם191
 הלטיני המתרגמים נשתמר. )א אשר מיוחד בספר פילון סיפר הרע וסופוהיהודים
 בתרגומם והשמיטו פייוז ש5 דעתו לטוף ירדו לא יייונאי והצרפתיטנג'אי
 כאמיר. טאד, החשובה ם, ג המלהאת

 להוית חמץ לא הוא ספרה מגמת את פילון מבליט האחרונותבמלים
 ענק אלהיט השגחת גודל אח להראות שאף אמ ים,יםמרע

 ההשגחת עי או פלאלום נגד יר: בכתבי הספר שםגם




