
 קאיוס אלהמלאכות
 מה מזכיר הזה הרעיו וכו'. הישישים אנחנו כמה דע

-DINW 

 הכהו

 מאטר של ערר לו ויש ההלנים על Timaios) 221 )ין אפלטוז אצלהמצרי
 הספר את שכתב בעת 1ק1 היה שפילון מסקנה מוח להוציא אין וממייאפתגמי,
 .)( ,Hellenistisch-Stihlin )עיין: שונים מלומדים שעושים כפיהזה,

 אמנם Christ. Litteratur, tJ5dische טא(5וא(שז3( .י![ 11 61 ,1 ,9.625

 182 בסע' שכן זקנתו, בעת זה ספרו את כתב שפילון אתם הצדק הדבר לעצםאשר

 הצירים על בגילו ועלה ההיא בעת בימים בא איש כבר שהיה עצמו על הסופרטעיר
 לרומי. עמו יחר שהלכוהאחרים

 החוקים פרטי על פילח, השחה הצרות מכל הגדולה שהיא ת הבערועי
 טרל על אבריפירם של הטראגדיות מאחת קטע הסופר טביא שם לג סע' ד/ספר

 ההמור של הבערות טז כתוצאה שבאההיזק

 מגמת את הספר בראשית כאן מדגיש הסופר וכר. משגיח אלהיםכי
 זה בספר גם היהה 191( yD' שם )עיט פיאקום" "נגד בספר כסו "המלאכות".ספרו
 העולם בל את המקיפה אלהים השגחת את להראות הסופר של שאיפתועיקר

 ישרה. עם אתוביחוד
 הכשדיה השפה מם העברית השפה את מרוא רעלפלח

 כשרים. מאור בא שאברהם מפניכנראה
 אל. רואה איש מן: ישראל השם את סר יטו ש סערימיש

 הקנינים, שבכל הטוב הוא י, ר ש ה 1 מח של במובן אלהים, שראיתהרעיון
 סמל הוא לישראל שמו שהוסב יעקב פילח. בספרי רבות פעמיםנמצא
 ההיא. הרוממההמעלה

 היינו בבחינת הם והיפה הטוב של והאידיאה אלהים אפיטוו שיטתלפי
 האלהים את מנשא הוא כאן רק אפלטוה של בשיטתו כלל ררר אחז פילוןהד.

 שהאידיאה nDIDn כאז סובר המקומות ליתר בנגור ההיא. האידיאה פולמעלה
 .12 ,זPhilo- Die 25"!8 עיין: אלהים. מאת נאצלה רק היא והנאה הטוב שיעצמה
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 האיכסנדרוני פייוו ספרי: ואת iriechen, der sophie) י111 י4 132.ף8
 80. עט')פוינית(,

 הכותית יביז (hoon) המוחלט היש ה, י ההן עצם ביז מבחיןפילו,
 שתי המדרש חכמי מבחינים 15ה ברומה האלהיות. המדות או השוניםהאיה"ם
 הריה סרת גם אבי 1. י הד ומדת הרחטים או החסד מדת אלהים: שלמרות

 ראה האיש. את ומצרף מטהר העונש כי האדם, לטובת פ,ל1ה יפישואפת,

 171. כע' השפות ביבול עלפיקוע

 hdasse~eau המלומד עיין עמר וכבר במקור, ליקוי יש הזה הסעיףאחרי

 הנני ורייטר(. כהו ע"י שהוצאה פילוז כתבי ישל הגדולה במהדורה הערה)ראה
 בימי ישראל על שבאו הצרות שגם הסופר הסביר לנה אבר אשר שבהטשד,טשער
 מתאים וזה אהבה". של "יסורים היו האיה שהיכורים טכני לטובתם, היוהאיום

 פילון היה הוה הרעיון את האדם. יטובח רק מתכהנת הדיז מדת כי שאמר,לטה

 של הרצחו אחרי קיודיום בימי ליהודים שבאה הישועה עם בקשר לפתחיכול

 קורא פילון אשר הספר של האחרון בחיק טתוארים ה.ו הישועה מעשיקאיום.

ץ )"מלעשרהק הישועה כתב או ההמלצה כתב מם:ט מ  שתה 

 שם. הערהראה

 כאשר טיבריום מות אחרי הרוטית בקיסרות ששלטה הכללית העייזותתאור

 טציטום למי 87 שנת מרץ )בירח השלטון רסן את נירי קאיוסיקח

 י1,ו50
~lnnales 

 שמספר למה לגמרי מתאים 72( טיבר,וס חיי וסוו'טוניוס,

 והקפדו החשרו טיבריום שלטוו וכו'(. וכו' 18 קאייגויה ),,חיי ס11יטוניוסלנו

 ט,מי הזהב תור להם ישוב עתה כי קוו, והמה הרומיים, על ולמשא לעולהיה
 נרמניקוס של כנו קאיום לידי עכר שהשלטון לאחר אנגזסטוסאוקטאביינוס

 הרומיים. על מאד חביבשהיה

 משתמשים זה בבטוי היונים. מן חוץ העמים כל הם )ברברים( ם י ז ע ול

 בכלל היחורים את ב"מ יוסף קורא וככה עמם. בני את צטטו יהודיםאמיין

 למטה עיין אוים הרומים(, עם היהודים למיחמת )פתיחה ברברים ייערם,בשם

 את  וביחור היהורים, את הולם אינו הוה  שהשם הילוו, טרגיש כאן  215.סע'

 כותבת טריינוס הקיסר אשת י"ג. א', רבתי איבה טררש ראה נפשם.חסנת

 מ" י ד ו ה י ה את וכבוש בא ם, י ר ב ר ב ה את מכבש שאתה "עדלבעלה:

 נגר  שלובית  בחרבות  שנלחמים ובערותם הגרמנים של הפראותעל

 מדרש גם השוה וכר. 121 סע' ב/ החלומות" "על בספרו פילוו מרבר היםולי

 )רומיים( שאדומיים גירמאניה ובני ברבריא בני "אלו ט': ע"ה, רבהבראשית

 מהמימתיראיו



 ם י ר ובאו ות ר עה185

 בחממה גם כי עשמה טזמ בי יש וט/ האוקינוס לגדותעד
 בתאור איו בכלל )43--47(. קלודיום הקימר בימי אלא הרומיים ע"י נכבשהלא
 וארץ רומי בין כגבול הפרת את טסמז שפירוז בזה נם מרובה, דירנותהזה

 אלה. בענינים בהיר מושג לו היה לא 'כפילון נכרהסרממים

 סטורנוס הוא קרומם האל ממשלת ביפי זהב תור לאנשים היה האגדה5פי18
.(Saturnus)חוריו בני היו האנשים כל בארץ, גורעה טרם העבדות 
 את דצמבר בירח בשנה שנה מרי הרומים חגגו הזאת התקופה לזכרומאושרים.

 יושביפ העבדים היו החגיגה יטי בתשר (Saturnalia). טמורנליההחג
 ססורעם. בימי ששים הזכיות לשויון כיס: אותם, משמשים והבעלים השלחואל

 או אוקטובר בירח בקירוב קאיוס חלה ובכו וכר. י נ השמי בחודש14
 סתיטוניום גם מזריע קאיוס מחלת על 8(. לסע' הערה )ראה 87 ,רנתנובמבר

 והאותות הסבות את ולא וסנה את לא פורט יטאינו אלא 14(, קאליגולה")"חיי
 ~ילוה אצל מתוארות שחז כמו המחלהשל

 פילון ברבר הבריאות כיסוד (enkrateia) ת 1 ק הסתה ה מרתעל
 98. סע' האדטה" עבודת "על למשל ראה שונים.במקומות

 הקודם. לסעיף בהערה הניתז לחשבוז מתאים זה וכו'. הסתו ת י ראשב15

 כותב קאיוס מחלת לשמע הרומית הקיסרות את שתקף הגדול ש 1 א י העל16
 עכז האהבה כפויה, היתה היאוש מנת 14(. קאליגולה" )"היי סיויטוניוסנם

 שפ פיזוז להתפרץ. העלולות מהומות מפני והפחד הרומי העם בחירגרמניקום

 שגרמניקוס מאחר ובפרס לרוחו, ורה היתה הראשונה השגיה; הסבה אל רקלב

 הזאת. בעיר שהייתו בעת אלכסנדריה ליהודי יתרה חבה הראה לא קאיוסאבי
 ס"נ. ב', אפיוז נגר נ"מ, יוסקהשווה

 השמועו" סו מהיר דבראיו18
 המשורר משתמש עצמו בטוי באותו

 (personi~icatio) ההאנשה שהיא Fama האלילה את בתארו ווירגיליוםהרומי

 ...qua Fama 01ת ullum veloclus allud .וו6(ע( "11 )1740 השמועה:של

 ,qua .Fama 1111ת celerius est יחו( 211 )24 ליביוס:והסופר

 לעבור האנשים את האגרה, לפי לימד, 18( סע' )ראהקרונוס-סטורנוס20
 השתקעו האנשים כי אנושית, תרבות לכל היסוד את הניח ובזה האדטה,את

 מסודרים. חיים לחיות והחלו קבועיםבמקומות
 פלאקום" "נלד השוה האלה הכינקים ערד על חסד. ולגומללגואל22

 הערה. 73סע'
 פטשחע לקוח הבטוי בקדושה. נטו: יותר או, בקודעה ידלשלוח

 gramme) (hiera הקדושה השורה נקראת: בלוח האחרונה השורההרבועים.
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 ורק 11, בשורה המוצגות בקוביות מהשתמש להמנע האפשר לפי התאמצוהמשחקים

 מז לצאת האחרון הנסיוז את לעשות בכדי בקודש", ידם "שלחו ברירהבדלית

 המתרנמיפ hieros.- ערר: סטפנוס של Thesaurus המלוז את ראההמצר.

 זרים. באורים לכאן הכניסו הזה העזיז את ידעושלא

 ב' החלומות )על אחרות פעמים זה בבטוי משתמש שפילון לצייז,ראוי

 108(. סע' ולמטה110

 סזע%1,8יש%05ם ~ץז ~aQxn מנג'אי: לפי קורא הנני וכו'. ת 1 י ה ל ד ע 1 נ ש28

 "נגר ראה קיסר טיברטס בז דרוטוס בן טיבריוס רציחתעל

 להרוג עתיד שקאיום בדבר הרגיש החשר, טיבריום -- וההערה. 9 סע'מלאקום"

 )"חיי טחיטוניום לפי וההערה. 12 טע' פלאקוס" "נגד השוה נכרו. טיבריוסאת
 ממזו יצמח בחיים, קאיוס ישאר אם כי מראש, קיסר טיבריום חזה 11(קאייגולח"

 להרעיל העתיד ארס המטיל לנחש אפילו אותו השוה טיבריוס האנשים. לכלאסוו
 וטציטום סטיטוניום אצל שנטצא קאיוט של התאור הישוב. מרינות כלאת

 משרשות לרעה הנטיות היו לפיכוים פילוז. של לזה %185מזם(ל(מתא,ם)1,20זו

 שלמונו ובראשית היה, של קיטונו שנימי אלא טיבריוס, מימי עיר קאייסניב

 הרע טבעו את איפוא הביאה המחלה ארם. מעיו האיה הנמיות את הסתירהוא,
 בלבד. גילוי ליד' קאיוסשל

 נם מספר הצעיר מיבריום על קאיום שהעליל השונות העלילותעל
 לsq) 1 .)14~2 קאסיזס דיו, נם ראה 23(, קאליגויה" )"חייט11'טונייס

 (adoptatio), האמוץ חוק יסוד על קאיום של דורו בו היהטיבריום26

 דרוסום של לאחיו היה וממילא קאיוס אבי גרמניקוס את אמץ קיסר מיבריוטכי

 קיסר. טיבריוס ובו הצעיר טיבריוסאבי
 עור מת הצעיר מיבריום אבי ררומום שמתו. אבותיהםבטקום29

 טיבריום. הקיסר שיטו, בימי 28בשנת

 להרוג אחר צבא פקיר קאיוס שלח 28( קאליגולה" )"חיי סוויטוניוםלפיי8

 ועור קאיוס; של דורו בו שהיה פילון דברי יותר נאמנים אמנם טיבריום.את
 שהתאטץ קאיום של לאופיו מאר מתאים פילון אצל שנמצא כמו הדבריםשתאור

 יד לשלוח העלם את שהכריח איפוא יפלא לא שונים. אכזריות מינילהטציא
בנפשו.

 ואילר. 11 סע' פלאקוס" "נגר ראה וקאיום טאקרוז שביו ההדרי היחםעל וכו'32

 מיחמים AnnalesVI) )29 כטציטוס אחרים סופרים שגם הדבר,מעניו88

 בחכמת הדבר את תולים שהם אלא הנויד, את לראות הכשרו, אתיטיבריום

 כביכול. נבואה רוח של סימו בזה רואה שפילון בעוד הקיסר, שלהאצטגנינות



 ובאוריםהערות190

 כ"זקז טיבריוכ את ,בסמו הזה הסופר 11. האלינולה חיי סחיטיניום, ראהאילם

 senex) .(sagacissimus בינתו" בעומקהמצט"ו

 גרמניקוס נירוו. קלודיוס טיבריוס היה: מיבריוס הקיסר שי המלאהשם

 אגריפינה ולא הקלוריים למשפחת כאסור, האמוץ, יסור על נתקבל קאיוםאבי
 קאיוס.אם

 עכ"פ 81, בשנת טיבריוס ננד מיאנוס קשר את לגלות עזר שמאקרוואפשר87

 ה"נו סיאנוס, של הנכברה המשרה בידו נמסרה ולכן הוה, הקשר את לדכאהועיל
 ראיצ שומרי של הנדורים עי ממונה שהיה praetoris ,ptaefectus שלזו

הקיטר.

 Ardlales) )ל14זו טציטוס נם כותב מאקרוו של המוצקה עמדתועל89

 Naevia) (Ennia ניביה עניה מאקרון אשת בין שהיתה הקנוניהעי
 כחיטוניוס. גם מודיע קאיום, לטובת ישתדל כי מאקרילן את לפתות קאיוםובין
 לאחר לאשה אגניה את לשאת קאיוס הבטיח הזה הסופר לפי 22. קאליג1להחיי

 עצמו עשה אלא אשתו, נכלי כי את 'דע שמאקרוו טציטוס, של דעתושיתקמר.
 'ותר. פייוז עלינו נאמו זה זולת הלב, על מתקבלת אינה זו דעה יורע,כאינו
 ירבריה חווק נותן שסחיטוניום מאחר ובפרט ההוא, בזמןשחי

 Matthei vrpoa~o)v:- של תקונו לפי וכו'. ועוררו ו י אלהתקרב42
'lfff~avl 

 ל,,מוזוו7 העוברים לאלה וביחוד לשחקנים, "איום שהראה המרובה החבהעי

 קאיום היה טיבר'יס בימ' עור 11. קאייגולה ח" סוו'טוניוס, גם מספרהקלות",
- 1הננ11. הרקוד OnWD~ אחר'להוט  ראה המיסוס של הגם'ם ההתולים על 

 84. סע' פלאקוס" ל"ננרהערת'

 שמלקי רב עי לוה דומה ספור מספרים בימינו שהחסידים להזכירכדאי46
 שהיה אחד לודר למעשי ראש בביבר אחת פעם הסתכל הוה היצדיק"מניקישבורג.

 שהתפלאו לתמירים שמאלה. או ימינה לנטות בלא ברזי חוטי עי ישרותצוער

 כמעשת התכוננותו כל כי הצדיק, ענה ככר מה של כרכרים הצדיק התענינותעי
 כזאת: שלמות הלודר השיג אם מוסרית: מסקנה מזה להוציא כרי רק היאהאוש

 1ל% אמת בררך וללכת לשאוף שעלינו וכמה כמה אחת על הוה, העולםבהוויות

 ושמאלה. ימינה ממנהלנטות

 נתיניו. כיפי השליט חובות על כילים רעיונות מאקרוז בפי שםפילון וכו'47
 ועוד(. כסנופוז )איסוקרטס, הזה הנושא על שונים ספרים יש הקלאסיתבמפרות
 טטקורופ אריסטיאס. אגרת ביחיד זה מנושא עוסקת היהודית-הלניסטיתבספרות
 51-47. לסע' התוכן את פילון כמובן, שאב,באלה
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 אבגוסטוס השש היא. כ: שכשמה אבגוסטוםמשפחת8

 אחר הוא הוה והשם מעם, מורם נשא, איש על מורה sebastos)לביונית:

 ,soter) (euetgetes חסר ומי נ ע, י לה1ש רב כמו: האלהיים, הכינו"םמן

 השליט לקרובי רשות היתה ולא לשליט, מיוחד הוא הוה הכינויוכדומה.

 זכר 'צאשסע. .ט0א Staatsrecht 4ע 821 ראה בהאשתמש

 ואם אוגוסטא, קיסר בשמו נקראין אי: ורם בשר "פיר במדרש: נשתמרלדבר

 סררם גם עיי: א'. ח/ רבה n1Dr )טדרש אות:" ממיתיו היו 1DW3נקראי:

 רבו:- הכינוי: היה לזה רומה ה'(. אות "רושים פרשת בובר, הוצאתתנחומא,
 למטת גם זה, לסעיף ההערה ואת 126 טע' פלאקוס" "נגר השוהדומ.טפ.

 148.סע'

 לקוח logoi) (spermatikoi רע הז כוחות או 'סורותהביטוי65

 ה,רג שבמהות פילח, ממביר 48 בע' העולם" יצירת "על בספר גם הסטוא.מתורת
ousiai)(spermatikai הפועים הכיחות חבי"ם )המביאים )10801 

 בה הכלולות nlaIwn ההויות פתוח לידי הורעאת

 אח שמיל הגדול הכה:הוא(hierophantes) ט נ פ ו ר י יה56

 היה זה כה: בגנטיקה. באיבסים שהתקיימו איה מעי: הטסטוריו הסודיהפולחו
 את ובאר &dromena) (c במסטורין הקשורות הסמיקת הפעולות אתמבצע

משמעות:.

 שלטח היה 37( לסע' הערה )ראה הקיסר ראש שומרי גדורילמפקדי58

 כוה מפקר וחילופי-גברא. מהוסית בעת נרול כוחם היה וביחוד גדול,צבאי
praetorio)epraefectus משמרתו. את שירש מאקרן: ונם סיאנום היה 

 החלין( 14, קאייגולה חיי סוויטוניוס, יפי אחד. יש בא לנו צורד יכ

 ואייו קאיוס: בידי השלטו: את ולמסור טיבריום רצו: את לבטל הרומיהסינט
 הצעיר. טיבריום את בשלטו: לשתף מחויב קאיוס היה קימר טיבריום צויאתלפי
 הוא. וירעתו הצעיר טיבריום לרעת 11 להחלטה מצרו נם גרם שמאקרן: ספקאי:

 טיברייפ של יזה היה דומה 1D1DI בכפו נפשו למרוף איפוא נאלץ,מאקרו:81
 סתו ואשתו שמאקרו: העוברה עצם על אר פילי:. אצל רק נמצא ,ה פרטהצע.ר.

 26. קאליגולה חיי טוויטוניום, גם מודיע קאיוס, נכלי בגיל טראגימות

 קלוריה,. בתו את לאשה נשא לאייס מאר. נכבד איש היה סילאנוסמרקום62

 קאיומ אהבהבי: יחכי התרקמו מותה -ממ24(,1אחר, טציטום)120,ו דברילפי

 י,1(. 45 )שם מאקרו: אשת אגניהובין
 לרימוניה פרידה ברכות הרנה הביע בדיוק: וכו'. רה גטו חח י סלבקש85

 המת. נשטה שי הטובים הטלאכים או הרוחות הם הרימונים המתה. אשתושל
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__ 

 הסגולה את לבטא העשוי נסננח השתמשתי בתרגומי
 לנקטל ע"ז קינ"ם. התויים מתוך אכזריות מעשי עשה הוא קאיום. שיהנפשית

 ופחיטוניוס, ר' פרק אנריקולה חיי טציטוס, לפי --- 184. כע' DIP"~D".נגד

 צוארה על תער להעביר סילאנוס נאנס וש, קאייגולהחיי
 פילון אצל נטצא אחד, איש בידי מרוכז להיות מוכרח שהשלטוןהרעיות68

 149. סע' ישטה גם ראה שונים.במקומות

 עצמית הכרה של הטוסרית והדרישה הטדבר הוא שההמוז שכח כאילופילון09
 והפזיז. ההפכפכן ההמון בפי מוזרה היאוכו'

 ברבר להאמין איפוא יכלו לא הם וכר. תקותם כל את תלוהם78
 הרעיוז. אבי הוא הרצון הכלל: לפי לרצונםשמתנגד

 הצעיר. מיבריוס --. והשלישי מאקרה, .-- השני סילאנום, הואהראשוז74
 אנוש לזרע הקבועים בתחומים להשאר לו המעםויהי%

 ירבה גאוה בעל .כל כרלקטן: פילון כותב 172 סע' הבריות" אהבת "עי בספרזכו/
 ולא אדם לבו לא פינדאר: דברי לפי עצטו את וידמה WIW פחשבותלהגות
 הטבע לגבול y1nD ויוצא גרר פורץ הוא ממש. מי אלא אליםלבו

 פילון דברי את בסגנון וגם בתוכו גם מזכירות האלה הסיים י".האנוש
 האמור, הספר של הגרמני המתרגם ה"נמו, משער ולפיכר קאיוס. עלכאן

 שנת אחרי נכתב וממילא קאיוס, של התאלהותו עניו על aDID הנוכרשהמאמר
 טשירת הקטע גם כי להזכיר, ראוי 41. שנת ביאנואר קאיום שנהרג אחרי40,

 שקאיוס להלן, שמתואר לטה מתאים ,Bergk) frg. (Pindarפינראר
 א"א (hemitheoi), חצאי-איים או בני-אל'ם שמעריצים בהערצה הסתפקלא
 ואילד(. 78 סע' )למטה ממש כאל ופולחו כבורדרש

 "מפתח" ראה כאן הנוכריםיבני-האיים78

 שהוא למלכים תחלה עיטו קאיום השוה 22, קאל'גויה חיי סוויטוניוס,לפי79
 שהוא רעתו את העירו אח"כ לעומתו. וכאפם כאיו שכלם עד בהםהגדול
 זיאום, בני התאומים לאחים להדמות והתחיל ארם זרע עי האלהי בטבעועויה

 ,Pollux) (Castor יפיייכסקסטיר (Dioskouroi)הדיוסקורים
 עצמו. לזיאום עצמו את השוהולסוף

 איריתיאה האי על גופות nw~w בעל ענק (Geryones) ס י נ ו א י ר יג80
(Erytheia)הירקליס. נצח אותו יקאדיקם. סמיך 

 885. ד' אוריסיה הומירום, אצל המצרי" נקרא (Proteus) ם 1 ט ו רפ

 בצהרים אבל בים, היה טושבו עיקר שניה. ממדרגה הים מאיי אחד היהפרוטום
 ובכרי עתידות, ינבא גדול היה האל שי כוחו מצרים. בארץ הים גרות עליצא
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 את משנה היה לבוא, העתיר את להם לנבא בו הממצירים האנשים מזשישתמט

 ותוארו.מראהו
 השונות וסגולותיהם האלים מעלות את פילוז מתאר הבאיםבסעיפים82

 לאותו הנגור דבר לכל היה שקאיוס להראות, ומשתדל האלילית, ההשקפהטנקורת
 ולאלים-למחצה. שלהם לאליס מיחסים היו האליליים אשרהמעלות

 בקשי היתה שירז וייבילה, אגריפינה אחיותיו שתי את האשיםקאיום87
 דינו את והוציא 181(, סע' פלאקוס" ל,,נגר הערה )ראה למירוס עליושקשר
 זו. בהאשמה מאמין אינו פיל11 24(. קאליגולה חיי )סווימוניוס, 40 בשנתלגלות

 הרמים שי טהירותו לסימו כנפים מכוסים היו הרמים של ים הסנדל94
 ובו/ 99 סע' ראה זה. תפקירו עם בקשר עומר הרמיס של המטה גם האיים.כשליח

 משתמש הוא העטש. יל שהוא סימן ן, י מקר כתר אפולי: שלהמטלים95

 )5"אז2איג יסות הכאר העוקם. מקרב הרע את לבער וחציםבקשת
((iraiaeאוחז והזטרה השירה כאל והיופי. החן איות הו זיאוסבנות 

 וכו/ 108 טע' עיין השירה, נועם אלות גם י"הז הכאריסות את בידואמולוז

 לפעמים נקרא עצמו אקולוג גם אפולות לכבור תהלה שירי ים, יאנפא98
 ייאיאום-שמתל"'של אבאיאוה בנכוה )עמ18ון פיאומם

 __ (~IlaxxEio השכורה התלהבותו שמ על בככוםריוניסוס.
 גם: שכור,

 בשירים השגיה אבאי הקריאי ממית אבאיאוס)ושעףעצ(נלהב(;
 האל כלומר: 9,ר, ._. 0או1 פלשוז )01ן((י1( ום א י יא ל דינוסיסוס;לכבוד

 האנשיט ובכו -- יט. שתית 'די על הנוגות והמחשבות הדאגות את והמפיגהמפזר
 כריוניסום. ופעם נאפולוו פעם אותו העריצו לקאיוםשהחניפו

 (Mats ס י רא07
~(Ares, המלחמה. אל 

 ,~ודאקץ(, (Metcurius ס י מ ר ה השם נגזר הוה המוטעה הבאורלפי99

 אינה השם גזרת אמנם נביא. מליץ, משמע: ;1עשע1ד"89 השורש:-EQi~vevמז
 לפתור שונים נסיונות נעשו העתיקה התקופה מז החל שונים ובזמניםברורה,

 class. 8. Real-Encyclopidie Wissowa,  Pauly ראה:-.Altert לשוא. אבלאותה,
66011, 

 מכוסה בז גםהיה(Kre1ixeLov) ם י מ ר ה ל ש בס שהי10

 הרמים לשבט החיקוי הזה. האל של הקיימים האטריבוטים בין ושימשכנפים
 נשק. שביתת של חוזה לעשות או שלום ברית לכרות שנשלחו הצירים שבטהוא

 בהתול. נאמרו EV) כיאותמ~%0 כשורה, או: ו, ג כהו ת לחקו המלים:109

 106. סע'ראה

1oaהכינוי: גם  היה5אפולוו ax~aLoG  חוליפ. רופא 



 וכאוריתהערית1%

% ראה הרומיים של עשרםעי1%  נתו "ר כ": פרק גש דר' אטת 

 רומי." של כעשרה עושר אי,אומר

 במקדש אשר והתרפים שבדלפוי והמקרש הנבואה של גם היהאפולוו100

 לאפילוו. מוקד,",ם היוהוה
 6ג לסע' הערה ראה אפויוו; הואפאיא1101

 שפייון מוכח, ממנו כי מאר, חשוב זה מקום 1כ1/ ארים לאותו לאכונתי112
 לספורי המאוחרים ה,ונ"ם הפיייסופים שנתט האלגורי הבאור נשימת מכירהיה

 לפי התורה את יפרש רוגמה לפייוו גם שימש ,ה באור היונית.המיתייוגיה
 קורנוטומ אצי קוראים שאנו לזה דומה כאן שנמצא האלגורי הבאזר זהש'טה

 קויא 81 פרק יונית" תיאולוגיה "קצור בספרו הוה המפר)5עיט"זסכ((.
 פילון שי האלגור' "הבאור ספר' את ראה בכל. שחורר התבונה רוחלהרקייס:

 71 ו ר 1 ס י ה רק הם שהאלים אחר, אלגורי פירוש -- 5. עמ' )נרמץהאלככנדרוני"

 וכרר- 54 בע' הדברות" עשרת .על בספרו פיטו מביא הבריאה, שי ם י י מ גשה

 משמע: , UQ~yEIV מן נגור 1ץ0[) אר,פ שהשם בטעות, חושבפילח

 Vfissolva, 1)auly ראה ,מסובך. קשה היא הוה השם נאור תמור.עוור,

738)1913( .%,111 

 חלו אשר התמירות תאיר שתכנו הכלל', החיק מן הסופר עובר הוהבכער114

 אשר המיוחד החלק אל הוה, הקימר של ובנפשו בגופו קא.וכ שלטו,בראשית

 קאיוס. טנפנית בימי היהודים רדיפית על מדיברנו

 פ י כתוב נם י שא ים המנהג ומן ים ש 1 ד חק ים החוק ר ו תמט1
 גם שונים במקומות מדבר פילו, אמנם שבעל-פה. לתורה היא שהכונה דומהוכר,

 בחוקי שיסורם המוכר חוקי על-פי,רוב הם אלו אבל כתובי, שאינם ם י ח ו חעי
  1ש0[1106  הוה הע"ז עי ה"נטו של מאמת ראה הסטיכיה. חכם, משנת יפיהטבע

r~g181טננ(ע ,י (JoUege Llnion 5תסנא)1 כפרו ועכשיו 1כ1/ וכר 
Bfidungjaahche und griech~che %ועוד. 448 58, ע 

 (proskynesis) ורגלים ידים בפישוט השליט לפני יהשתחוותהמנהג116

 המגונה המנהג את הגדול איככנרר קיבי כאשר לרומיים. ונם ליונים ורהיה

 להתמרמרות הדבר גרם הענים, מאת גם זה ממין ההערצה ודרש הפרכים מאתהזה

 הירורוט ראה האיים. יפולח, היונים לרעת מיוחדת היתה ההשתחויה כ,עצומה,
 12. דימטריוס חיי פלוטארך, יג 51 איכוקרטס 11ץ,137

 קשט עיניים שכל פילות מספר וכו' 89 סע' הצדיק" חרות "עלבספר117

 לחלל רעתם על אותם להעביר יכלו לא האסיים את בהם עיט ישראל צורריאשר

 המרה את ישראל עם לכל Dn'D שפיל11 יוצא מבא: אמנם התורה. קרושתאת

 החשמונא,מ העידו הרבר אמתות על השם. קדושת עי ימות נכונים כלם שהםההיא,
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- המצוות. קדושת עי נפשםשמכרו  הפעה של האחרה המאמר הוא טאד חשוב 

 כא.לו הסופר התורה. בחוקי 1DYV פיון שי הסרובה האריק,ת על שמראההוה
 להביא עתיד )5טומ02115תאתב( הנוצרים מפאת שבא החוים שבטולמנבא
 uv .49) פילון על ספרי את ראה ישראל. מתורת לגמר, שיתרחקו כך, ליריאותם

 שיר.ע.ת באלכסנדריה היהודים רריפ,ת תאור על הסופר ה11ר .אילד מכאן120
 עצמם הבטנים באותם אפילו שמשתמש ויש פלאקוכ", "נגר הכפר מן כברלנו

 שאינם החדשים הפרטים שם.שנמצאים

-DD3 

 מאר. קלי-ערר הם פיאיוכ" "נגר

 מספרי אחר כל את כתב שפילון כך טתוך באה הכפעות 120. סע' לרוגמהראה
 בספרים, להשתמש בלא להבינו יהיה שאפשר מיוחדה כחטיבה שיוהיסטוריה

 בתוכו, 15 הירחיםאחרים

 בחכמת גם עסק שפילון נכר אחרים מקומות ומהרבה הוה המיוםטן וכו'125
 מחלת על לדבר פ.לוו רגיל ביחוד בזמנו. הזאת החכמה מצב את וידעהרפאה

 במצרים. שכיחה שהיתההקרחת

 פלאק.ס, "ננד בטמר נמצא אין. הזה הפרט יב./ קח י דלחימר129
 מסביב גדלים שהיו יעצים שהכונה נראה הם. י עצ אח כרתומקצתם132

 אטר בירושלם הבת הר עי אמכם 17(. בע' )ע.,ו .צי נזי לשם הכנסתלבית
 כמו עצים, נטיעת על אמרו הבית להר שמחוץ העיר בכל וגם עצים, לנטועהיה

 )בירישלס% בה נוטעיו "ואיו ב, הלכה ו/ פרק נגעים בתוספתא ק.ראימשאנחה
 מימנת שם שהיו מררים מגנות חוץ .פרדסו גנות בה ענשין ואיונטיעות
 שהיה שבז ומכל מותר, היה לירושלם מחוץ בגבוליו אבל הראשונים";נביא.ם
 קראט, שמואל ראה הכנפיות. בתי בקרבת לארץ בחוץ עצים לנטועמותר

 וב,/ 96 עמ' א' א/ התימורקרמונ.וח

 ארץ- יהודי ובין איכסנרריה יהורי ,טביז ההפרש כא, נכר בולטבאופז183
 עליהם אשר וכרומה ומצבות שלטים הכנמיות בבתי הקימו שהללו בעורישראל.
 היה.ד,מ התרנוו רומי: שליטי את בזה לכבד כדי הקיסרים, שמות חרותיםהיו
 בארמון טיבריוס הקיסר לכבור כאלה שלטים פילאטוס הקים כאשר מארבא"י

 299 סע' )למטההורדים
 ובו"

 שם ורק צורה, כל עליהם היתה שלא פי על אח
 ! עליהם חקוק היההקיסר

 בסיליקה איתה שווה. ל.דא', קריב וכר. הגדול הכנטתובכית184
 ראן ajw "מי עליה: שאמרו היתה" גדולה בסיליקי "כעין בתלמוד:הנזכרת

 )מסכת. .כר ישראל" של בכבודו ראה לא מצרים של אלכסנדריה שלדיופל.סטון

 עם, Synagogale ט"בתב(טט1111 בפפרו קרוים שמואל אמנם ע"ב(. נ"א,כוכה

 נועד מקום היה שבה אלא המסחר, טרכו היתה ההיא שהבסיליקה חושב201
 בסיליקה ונקרא טמש, הכנסת לבית טתאים בתימור שנמצא התאור ברם,לתפיה;



 ובאוריםהערות.196

 ההפירות גם שמעירות כפי הכנסיות בבתי הרגיל הבגיז של הסגנו, שםעי
 "ספינות", שלש בני כים הם אלה כנסיות בתי בגליל. הכנסיות בתי שלהחדשות

 הבסיליקה. שי הסגנון לפי צדדיות ושתים מרכזית אמצעית,אחת
 בז הבלטם, תלט' של בתו היתה האחרונה מצרים טלכת א1פטרה יקלגש1

 פטרה. או וקלי פיסקה תלמי בו לתירוס,תלמי
 במצרים. לאגי הראשוז תלמי טלר 828 בשנת הגדול אלכסנדר מותאחרי)188

 ארבעה למלוכה קמו הוה הותז במשר ס3; בשנת מתה קליאופטרה האחרונההטלכה
 התלמיים כל לא אבל 135(. לסע' הערה )ע"1 קליאו"טרות ושתי גולמייםעשר
 האלה. המיכים מרשימת אחרים שמות למחוק אפשר הפיכר מרובה, ומזמשלו

 "נגד בספרו ב"מ יוסק שימה", "חכמת )בעל אחרים יהורים כסופרים185
 הבהמות פולחו על לעגו את לשפור רגיל פיזוז נם כןאפיוז"(

 ישראל שונאי שעיקר להרגיש כא, פילון חפץ בזה הטצרים. אצל ות י ח הו
 אפיון את מתאר ב"מ יוסף גם המשכילים. היונים ולא הנבוים המצריםהיו
 כמצרה באלכסנדריה היהודים צורריראש

 87. עד לספה"נ 14 משנת מלרטיבריום141

 דרוסילה סיביה טיבריום אבי גירוז Dt'1IjP טיבריוס של הרם היחוסעי.142
 יצא ממנה אשר הקלוריים משפחת על ו" טיבריום חיי סחיטוניוס, ראהאסו

 ובו/ 1 שם ראהטיבריום

 חי הוא ספה"נ; אחרי 87 בשנת ומת ספה"נ לפני 42 בשנת נולדטיבריוס
 כפי להשפיל כדי טיבריוס, את לשבח כא: מרבה פילון -- שנה. כשמוניםאיפוא
 החדש. האל את קאיוס, אתהאפשר

 8ב למע' הערה ראה וסבסטום אבגוסטום הכינוי דררעלוש1
 שנתת האלהי הכימי כלול והופיעם." לפקחם. קם .הואבמלים:

 תלמי או אפיפנם אנטיוכוס כגו, epiphanes, ההיניסטית:: בתקופהלשליטים
 חירגיליוס גם בצרה. לעתוה ע י פ מז אי משמעותה ההיא המלה אפיפנם.ה'

14(1 (Bucolica, מתאימה מלה באיו ברם לאבגוסטוס, הזה הכישי את נותז 
 המלהבמקום praesens בטלת משתמש הריחו חרוטית בשפהלגמרי
 היונק הבטוי את הולטת אינה הרוטית הטלה כי אם4~זם)4ן87'היונית

 יפני האחרונות השנים בעשרות האזרחיוה הטלחמות את פילוז מתארבזה144
 הושם אלה לכל הרומית. האימפריה בכל נוראים לזעזועים גרמו הואבגוסטוס.

 של תקופה והחלה 81, בשנת (Actium) אקטיוו שעל-'ר אבגוסטוס בנצחוזקץ
 תרבותית. ועליהשלום

 ,Geschichte Rbm. 041080 י3 ראה הים. שוררי את דכאאבגוסטום~14
 .ק.244
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 נשנן טת ואבנוסטום ספה"נ לפני 80 בשנת רומית למדינה היתהמצרים148

 הרומית, הקיסרות של המדיטת כאחת או נחשבה לא מצרים ארץ ספה"מ אחרי14
 הממונה' אפטרופוס רק היה הרומי מצרים ונצים אבגוסטוס של הפרטי כקנינואלא
 הפרטיים. נכסיו ע5 הקיסרמטעם

 השורר". יהיה אחד טוב, א'1 הרשיות"ברבות149
 פילוז -- טיטרניחיבסקי(. תרגום לפי 204 שורה ב/ ספר איליאם)הומירוס

 משיררנ הלקוח הזה הפסוק את נ17 בע' הלשוגות" בלבול "על בספרומביא
 באחר עצמו אנגוסטום השתמש 22( קאליגויה" )"חיי סחיטוניום לפיהוטירוס.
 הוה. הפסוק של השני בחיקממכתביו

 כוה מקרש סבסטוס, ביונית: אבגוסמוס, לכבוד מקדש הוא 1 1 א י ט ס בס151
 805. סע' למטה ראה הזאת. העיר בחוף בקיסריה יהודה בארץ הורדוס המלרבנה

 מאה הקשה המוי את ה"מ אם למגג צרי כר להוטאחריכנ1ד.א%
8E~nVULלוו כיומר 1(ס"(ז (ם,ו,1ינו5(ס מתקו: מנג'אי אמנם 1(ם"(ז 
 יש וט/ מרוצה היה לא -- התנפח. לא ברוש בעשירהתגאה

 והוראציוס ווירגיייוס כגו, אבגוסטום בחצר שחיו המשוררים כי המרזה,בזה
 שאבגוסטוס היא, עוברה אמנם לאבגוסטוס. ניחם ל א בכיסי להשתמשרגולים
 (deus). "א5" הכינוי את דרש ולא , (divus)~ "אלהי" בתואר הסתפקעצמו

 הערצה אותות לקבל סרב שאבגוסטום כותב, 52( אבגוסטוס )חיי סוויטוניוסגם
 69(. )שם לשמו וכרומה מזבחות מקרשים, נבנו בפרובינציות ורק ברומיאלהית

 מיני כל לעצמו שלקח אבגוסטוס אח .1טץro) 1. )24 טציטוכ מוכיח זהלעוטת
 גוומא. יש בזה גם לאלים". כלום השאיר "ולאהערצה

 %ת פומפיוס כבש בה 68, שנה אחרי ביחוד התרבה רוסי יחוריפספר154

 בהפ קיימו רומי יהודי לרומי. מיהודה יהודיים שבויים הרבה והביאירושלם
 ציצרו, שנשא בנאום רומי. לאורחי היו לשעבר והשבויים שבויים פדיו,מצות
 את הדברו מדגיש Flacco (Pro 28 )הנאום הרומי המשפט בבית 50בשנת
 של הרב המספר על העם. באספות ברומי היהוריים לאזרחים שיש הגדולהכוח

 מלחמות א'; י"א, י"1, קרמ' ב"מ יוסף גם מודיע אגגוסטוס בימי רומייהודי

 "נגד הערה )ראה והאספות החבורות על קיסר יוליוס שהוציאהאסור156
 שבית הרעיוו את - הכנסיות. בבתי היהודים אספות על חל לא 4( סע'פלאקוס"
 מרגישים בשבת, והדרשנות התורה ללמוד הורות מוסרי לחנוך מרור משמשהכנסת

 במחצית שחי אגאתארכירס היוני הסופר ב"מ. יוסף וגם מיקו, גם שוניםבמהומות
 יום כל את מבלים שהיהודים מספר ספה"נ, לפני השניה הפאה שיהראשונה
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 אפיוז נגד ב"מ, יוכף אצל )מובא העבידה. ועל התורה על כמקרשיהםהשבת

 מארצם הכטף ת להוצא התנגרו ה,הור.ם ישבו שבה; השונותהערים157

 פקודת עי פיאק,כ אחר פקיר נשע; ציצרי, בימי יהירה. כמרינת זרהלמדינה

 )ציצרוו לירושלם להשלח שנוערו הכספים את הקטנה באסיה והחרים הרומ'הסינט
28Flacco .(pro סע' למטה ראה היהודים לטובת אבגוסטוס של הפקודה עי 

 וכו'.313

 291. 157. )בע' הוה בפפר אחרים במקימות וכו'. ; ר ר כ כ תמידעולות

 אני האלה במקומות להבינו. שאר ivreliXETq הקשה הבטוי נמצא317(
 כאז ממירר, נמשר, דבר משמע: *tvOEhxt וגירס כת"י מקצת עינשע;

 פיל11 כתבי של הגדולה במהדורה ר..טר של ההערה את ביחור ראה ;. ר ר סכ
 291.לסע'

 מתוארים שם 817. סע' למטה גם ראה הקיכר לשם הקרבנות רברעל
 הקרבנות הובאו ר'( י', ב', )מלחמ' ב"מ יוסף לפי בפרוטרוט. האלההקרבנות
 שהקרבנות קיראים אנו ע"ס( ב', אפרו" ),,נגד אחר בטקום ביים. פעמיםהאיה
 את ירע ב"מ יונף כ' עיקר, שזה ונראה הק,פר. מנכסי ולא הצנור מכסההיקרבו
 בירושלם הקריבו חחשמונא.ם מרד לפני שעור להזכיר כראי 'רושלם,. ככהןהענק
 ברומיים הגדול המרר בעת ל"ז(. ז', א', )חשמ' הסור, המלר לשלוםקרבנית
 ב"מ )ישה הרומי עול פריקת של סיס; היה והדבר האלה, הקרבנותנתבטלו
 וכו'(. ב' י"1, ב',מלחמ'

 המיי01נ0זם% את מתרגםמחלק,םמנותיבניהמדינהכדאנישם
 הגאוני התקוו את להכיר ראוי רגיל. ובלחי קשה הוא הבימיי1ן%חן0"ן5

 ~arUQb המיה . ~urQt5o" ,ס בס ~e7EVQbOo שקרא  ואהו טךלשל

 cientes המקורבים קבלו אשר sportula )ברימית מכולת מלא מימשמע:

 __ patroni). אדוניהםמאת
 ה'הורים. בדת בכלל התחשבו כאיה בחלוקות

 של ששמנם היהור,ם ורק העיר, תושבי בין שם, באנטיוכיה חלקו למשלככה
 א'(. ג/ י"ב, טלחט' ב"מ )'וסף השמו תמורת כסף קניו להם, אסורנכרים

 סיאנוס שאבר. מיוחד ספר פילון הקריש מיאנוס בימי היהודיםירריפות~15
 שינה 81 בשנת מיאנוס מות אחרי 19. בשנת מרומי היהורים לגרושגרם

 את לשבח פילון אצי הנטיה מכאן לטובה. היהורים לגבי עמדתו אתט,בריוס
 קדמ' ב"מ יוסף לפי וסתיטוניוס. כטציטוס אחרים לסופרים בנגורט,בריופ

 ונצלו רימו אחדיפ טיהורים מפני מרומי היהודים את טיבריוס גרש ה' ג/י"ח,
 כי ברברים, טיבריום את שידל שמיאנוס דומה, אצילים. ממשפחת אחתרומית
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 הסרים. האיה ההאשמות על ברירים פרטים וכדיסה. רמאים הם ה'הידיםכל
 יוסף אצי מכופר שעליהם הרמאים ספק גל' הם המעטים יביםהחי.161

 הקורמת. ההערה את השיהב"מ.

 בתקופה מיאי ןוע(ן0ווע וו(%ןז"(ן ןושן IVEQL8Eg כאיה ם ו י ם ו י י ב תכ"16

 diurna acta ידיעים היי ברוסי שלנו. עתונות של החשור התפי.ר אתהעתיקה

 עירונית מיעצה היתה לא שכה באלככנדר,ה .אמנם להם. היה רשם,שאופי
 נירי העתונית היתה המלוטד.ם, דעת לפי הרומי, הסינט דוגמתאכטונימית

 פרטיים.אנשים

 ולא הפיתוים המצריים ה.ו ישראל שינאי שעיקר תכופית מטעיפיון165
 של הביטוי לפ, שה.ה מי 1, קו י הל גם ה.ה כוה מצרי האמשים.ההלנים
 קא,וס. הקיסר של plaisir de maitreויילריר

 הזאת שהעיר באיכסנרר.ה. עשירה אנטישמית ספרות כבר היתה זובתקופהי17
 אפיון" "נגד ב"מ ייסף של הספר מן לראית אפשר הואת, המפרית ערשהיתה
 ההלניסטית. בתקופה העיונית האנטישמיות את שהפיצו הסופרים נמנים בואשר

 מאלכסנדריה באו לשם אשר ריסי היא העלילה מקום ואייר הוה הסעיףסו172

 ואפיוז היהודית, המלאכות בראש עמד פילוז והיונית. היהודית המלאכיות,שתי
- ב"מ. ,ופח של מספורו ינו שירוע כמו היהודים, מתנזריבראש  הדבר ברם 

 לרומי. נסיעתם ועל הצירים בחירת על כלום הנה עד סופר לא כי אותנו,מפתיע
 המתרגם עם שהצדק ואפשר ; במקיר לקי, ש.ש המסקנה את להסיק אפשרמזה

 כ"ה. הפרק בראש או כ"ד הפרק בסוף הוא הלקוי שמקום דילונאיהצרפתי

 שנת בסתו אגריפס שנסע הנסיעה על באו מרובר מקרא ש5 משיטויפי179
 קאיום מאת לו שניתו המדינה שלטוו רכו את בירו ליחת כדי ירידה, יארץ38

 בשגע אח"כ נסע אגריפס פיאקוס". "נגר הספר בראשית שקראנו מה 37,בשנת
 פלאקים" "נגד הערה )ראה אנטיפס היררוס משפט עם בקשר לרומי הק.כר אי30
 הקיסר. לפני אלבסנרריה 'הורי של הזביהם את להציע יכול יהיה 108(מע'
 הפרושים וכל כאן האמירה אגריפס נסיעת לומן בנוגע אחר.ם פרושים ישאטנם
 88 שנת סתו של בנסיעה אם כי ברבר, אחר קושי יש ברם רחוקים.האלה

 40, בשנת עומרים אנחנו שהרי כבר", לא "וה לוגור: יתכ, לא מדבר,הפפוק

- 4ק(o~iyov 7 )במקיר: האיה המיית את מנג'אי מחק1לכ,  בסיף 
 שהוציא כהו ל,אפולר המלומד כבר שהכיר מה היוני, במקור לקוי ישהסעיר
 פילו,. כתבי אתלאור

 בחיק קאיום עם הצירים של הראשונה הפגישה היתה פה הניתי התאורלפי181
 רוסי של ,ה בחיק Martius) .(Campus מרס" ב,,ככר העיר שלהצפיני-מערבי
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 הככרים אל דימ,ם ~campi) (hor טיול גניהיו
)arke) )1 שלנה 

 יטל הכרוט5וגיה קביעת לשם הוא חשוב זה מקום ובו/ זקנתיאשר182
 האפשרות את לנו הנותז פילוג בספרי היחירי האישי התאריר זהו כי פילותח"

 בו 40 בשנת היה יטפיליז נקבל אם פילוג. יטל לידתו זמו את בקירובלקבוע
 נ1לר שפיטו מזה יצא כ"א(, הק אבות פרקי לזקנה" 'טשים ).בו יטנהעוטים
 ועי עמ' פילוג על טלי מונוגרפיה ראה ספה"נ. לפני 20 בשנתבקירוב

 כליסר: ש0זע3,0"ז0 כתוב בכת"י שהני. דאגתי אתטמנתי184
 גירסת שאיו מראות בו אחרי הבאות המלים אבל הדאגה. מפני נחתי אנ
 על י ית חפ 01זע0וש(0, מנראי: ש5 בתקרו השתמשתי ולפיכך עיקורזו

 דאגתה את בחבי טמנתי או:הדאגה,

 ביחור רומי, לנגידי קיץ נאות היו י יאזל פ1ם היא דיקיארכיהבקרבת85ג
 המפרז שע"ג סורינטו כמו ISaiae המקום של הים מרחצאות היומהוללים

 כאז. הנוכר המפרץ גם וזהו אנה בימינוהניאפוליטאני
 נזירת על אחת חשובה אפיכודה מתוארה 848 טע' עד הזה הסעיףסו186

 יחורי עניני ע5 הספור את מפסיקה ההיא האפיסודה יהודה. בארץקאיוס
 י"ח. ספר בקדמוניותיו ב"מ יוסף גם מספר בא"י המאורעות עלאלכסנדריה.

 46ג סע' למטה ראה . חרש( כוום )קאיום קאיום בצורת להיות צריי היההוה הפסי במקדש. ווט פסי להעמיד קאיוס גם צוה בשעתו כאנטיוכוסובכו188
 וכר.לפניהמייםהאיהישלקוי,ואפילואםנקרא: נפשנו עי נעמודהבה190

 ו נ עמד ו ובש: שלאק כשעת עמעם עש,ש0~ו במשם 0"ועשום ןיען,ע
 המאמר גם כי הרבה, בזה נרויח לא וכו/ כלה בנו יעשו לבלתי נפשנועל

 הציריפ וכו/ הסערות עונת בעצם -- לקודם. יפה מתחבר אינוהקרוב
 המערבית. החזית מז קאיום של לשובו חיכו ושם לרומי, 40 שנת בחירףנסעו

 נער". שמלכך ארץ לר "אי ט"ו: י/ קהלת היחוה הזה הסעיףלסוף

 5ט,טל וכר והרומיים. היונים ביי גם מאד מהולל היה בירושלםהמקרש191
 הזה" עולם קניני כל על בהדרו העולה הקדוש "הבית זה למקדש הרומייםקיראים

 שלו "המטוריה" של החמישי בספר טציטוט אצל כבר ספק בלי נמצא זהביטוי
 וחיקה יריעותיו את סולפיציוס .שאב מבא, כי קטעים, רק נשארו ממנואשר
 על בחבורו ברנאים יעקב המלומד שהראה כמו טציטוס, של סגנומ אתגם

 סיחירוס. סולפיציום שלהכרוניקה
 המקרש בית לעוטת שבאלכסנדריה הכנסיות בתי הם פרטיעניו198

 אחדותה וסמל היהודי העם כל קניו שהואשבירושלים
 הם היהודים כי להוכיח, ההשתדלות ראשית היה עניניםשני196



נב קאיוס אל"מ5אכ1ת

 אם השאיה, ההיא. בעיר אזרחוה זכות 5הם שיש אומרת זאת"א5נסנדרוניים",

 בספרו גם חשוב מקום תופסת המ,ם9טי, במופז א5כסנדרונ"ם היוהיהודים
 הכינוי את היחורים מן לשלול חפץ שאפיוז בעוד אפיון". "נגר ב"מ יוסףשל
 כפילוז היהורים, ע5 ב"מ יוסר מגן האזרחיות, וכויותיהם את וכאחדהזה,

 תצוגות הו השני הענין --- דבר. 5כי הם א5כסנדרוניים שהיהודיםמטעתו,

 להשיב הדרישה עמדה זה עם ובקשר באלכסנדריה, שסבלו הרדיפות עלהיהודים

 הקיסרים ירי ע5 ושנתאשר התרמיים בתקופת עור להם שהיה הדת Ut~lr1 אתלהם
 הראשונים.הרומיים

 ביהודן במשם ביבנה קות: שרר ביהודה מסיםגובה*ת

 הקרוב. הסעיף את ראה דבריהונראים
 פרוקירטור( )אפיטרופוס, המפקח היה 8ט1מ0ז0ןן( )0אק48( 1 1 ט י פ אק

 אחת היתה המסים וגבית ג/, ו/ י"ח, קדמ' ב"מ יוסף לפי יבנה העירשל

 הקיסר, של הפרטיים הנכסים עי נמנתה יבנה העיר המפקח. ש5מתעודותיו

 שפ ב"מ )יוסף הקיסר לאוצר 'שר אותו ושלח ההכנסות את אסחוהטפקח

 )קחיסטור(, מסים לגובה קאפיטוו את שחשב במה איפוא טעה פילון ב'(.ב/

 אחת. עיר על א. ז. חיק' )פרוקורטור( טשגיח באמת היה קאפיטווכי

 את נתו המלר שהוררום כר, מתור בא יבנה ש5 המיוחד הטשפטיהאופי

 שלומית גץ, ו/ ב/ מלחמ' א': ח/ י"ג, )קרמ' שלומית לאחותו במתנההעיר

 ואחרי א", ט/ ב/ מ5חמ' ב'; ב/ י"ח, )קדם' ניביה לקיסרית העיר אתנתנה
 ר(. ו/ י"ח, )קרמ' טיבריוס. הקיסר לירי העיר עברה ניביהטות

 י"ב, ב/ ספר )חשמ' אלילים עיר הראשונים החשטונאים בימי היתהיבנה

 י"ג. )קדמ' מרובה במדה אותה ויהר העיר את כרם ינאי אלכסנדר ואילד(.ח'
 העיר יטל האלילים האוכ5וסים את ישחשב במה איפוא טעה פי115 ד'(.מ"ו,

 מאה העיר תושבי אנה היו באמת כי לגרים,הזאת

 הספור. טתוכו נובע זה קאיוס; לשם המזבח את הקימו ביבנההא5י5"ם201
 בחזית או היה האיום 89. בשנת עוד כנראה חיו ביבנההמאורעות

 )ראה לקאיוס איפוא כתב קפיטוו )4. שנת לאבגוסט עד התעכב שםהמערבית,

 הם5חמה במערכת קאיוס ש5 שהייתו למקום א5א לרומי, 5א הקרוב(הסעיף

המערבית.
 ).חיי סחיטוניוס ממפר הטראגיקוו (ipeUes~) אפלםעל08ע

 קא5יגר?ה-
 הוא ששניהם, הגדול מי זיאום, פסל לפני בעמרם מעם אותו שאל שקאיום88(

 על' התענג וקאיום ס5קות, ספג זו lrlp~llet ובעד החריש, אפלם זיאוס.או

 ע* בקשר עומדת הזאת שהאפיסורה אפשר בצעקו". גם הנעים השחקו שיקויו
 )גש. בסע' המסופר אפלם שלענשו
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 השחקנים ורוב ההלניסטית, בתקופה כזו' היה השחקניםמעמד.204

 השפיות. השכבות ויתר עבדים מביןהיי
 שמררו הגדול המרד בימי ליחורים משטמתם את דראו 1 1 ל ק אשאנשי205

 במספר הזאת ההיניסטית בעיר היהודיים התושבים כל ברומיים.היהירים
 ה'(. י"ח, ב/ מלחמ' ב"מ )יוכה האיילים העיר תושבי ירי על נהרגו נפש2500

 נזכר בו אשר לנה שנשתמרו כמה עד פילון, בספרי ה.חיד המקום זהו205
 קלודיים. הקיכרשם

 ס ו י נ ו ר טפ207
~)etronius) 

(Publius בירי שנת39. למן כוריה נציב היה 
 עיקר .תביע(. ,11 סל )טצ,טוס לנ.יתת ארבעה ההיא בנמו ה.ו סוריהנציבי

 בארץ הפרחים. מפני הפרת גבי על המזרחי הגבול את לשמור היהתפקידם
 שעל הצבא ת י מחצ שניה, ממדרגה עזר" "צבא אלא לניוטת, היו לאיחידה

 לארץ לגיונות שנ. להביא צוה קא.וס לגיונות. שני איפוא הם הפרת ל ביג
 )קרמ' אחר במקום ב"מ יוסף בארץ. לפרוץ העתיר המרר את דכא ימעזיהורה
 אחר ובמקום לגיונות, שני המספר: את בפירוש מזכיר ב, ח/י"ח,

 יגיינות. ה ש ל ש בטעות כותב א.( י"א, ב/1מלחמ'
 טשאים הם מנפשתים ברעש לבם. לוח עי חרותותוהמצויתש2

 המצוות. של רייקנו רמיתאת

 ה=שת 'ש זה במאמר הר. עיניהם לנגד תמיד ישווהםח2
(personificatio).הבוררות המצוות של לא - התורה של כוו האנשה המצוות -  

 המדרשית. בספרות מארשמחה
 שהיו לגרים, הכונה שאיו מוכח הבטוי מן ובו/ הנכר בג, אתגם
 לתורה, כבור אותות נתנו אשר האליי"ם מן לאותם אלא פילון, בתקופתמרוב.ם
 הטלר הורדוס בימי אגריפס מרקום כגוו בירושלם, המקרש לביתוביחור
 באופז אבית'הם, לחוקי ה,הור,ם התמכרות את -- בו. וכיוצא 294( מע')ימסה
 ב/ כפר אפיוז" "נגד ב"מ ייסף גם מטעים עברה, עוברי בינ.הם כמעטשאיו
 במיחמה החרות גבורי את תאר שב"מלחמתו" כנראה, שכח מתתיהו בן קע"ח.סע'
 גמורים. וכרשע.ם כעברינים הרימכםעם

 החומה על תלויה שהיתה יונית טבלה קיירמודגאנו מצא 1871בשנת212
 הדברים חרותים הטבלה ועל הורדים, הסלד מטעם המקרש בית שלהחיצונ.ת
 יהא שיתפס, מי המקדש. ולגרר לסורג מחוץ להכנם הותר לא נכרי "כלהאיה:
 ארם גירי מיתה WJIV איו התלמודית ההלכה שימי מכיון מיתתה" סיבתעצמו

 2( הערה 224, עמ' 15"11 היהורימ )קורות נריץ חשב למקרש, שנכנסלנכרי
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 אצי בפירוש אומר טיטוס אבל שמים". בידי "מיתה היא הנזכרתשהמיתה
 להכנס ש,היז רוסי אפילו להרוג הרשה שהוא ד'( ב', ו', )מיחמ' ב"מיוכה

 שהמיתה בפירוש רואים פייוו שאצי הוה המקום מז גם פנימה. המקרשלבית
 כי בעיניו, שראה מה כאן כותב שפילון לודאי וקרוב הסנהרריו. מטעםהיתה
 זה לכל ע.יו 11(. 107 ההשנתה" ),,על בירושלים רגל עולי בין היה עצמוהוא

 בימי טחייבת שהיתה שההלכה ואפשר 88. עמ' ג', ,שראלית הכטוריהקיוונר,
 נשתנתה עצמה הפרושית שההלכה או הצרוק,ם, לרעת מתאימה היתההוררוכ

 זה. בענ,ז מחמירים היו הוררום ובימי הזמניםבמרוצת

 וכו'. 45 סע' פלאקוכ" "נגרראה214

 8. לסע' הערה ראה הברברית. -"הלועזית"215

 ח.הורים והשפעת שני בית בימי גדול היה בבל בארץ היחוריםמספר216
 (Izates) אזטיס התיהר קיסר קיוריום שבימי ער מרובה, היתה הפרחיםעל

 הייני אמו עם והפרטית( הרומית המרינה גבול עי )6ו!6ש1818ע חר,יבסיר
 במקומות ועור וכו' וכו' ב', כ', קרמ' ב"מ )'וכה המלוכה ורע וכל מונבוואחיו

 היהודים של חשובים מרכזים היו ונציביו נהרדעא העריםשונים(.
 המרד בימי א'(. ט', י"ח, )קדמ' ב"מ יוכה בימ' עוד הפרכיות""במדינות

 ו', )מלח' פרת לנהר שמעבר לאחיהם לעזרה ארץ-,שראל ,הודי פנוהגרוי

 22: קאל,גולה חיי כויטונ,ופ, השווה הנכבדים. הפסיליםאחר220

 הנמיאים האלים פסלי את יון מארץ להביא פקודה הוציא )קאיוכ("הוא
 באולימפיה, אשר זיאוס של המפורסם הפדל את ובכלים העם, בעיניוהקרישים,

 ראשו, תבנית את עליהם ולהציג ראשיהם אתויקצץ

 .leg.- ; )38111)8 111 )168 1,1 בסוריה שהיו הרומיים הלגיונותעי222
Fulminanta)11(ל leg. ; Fretensh % leg. ; Ferrata ש.רר, ראה 

 41 הערה 450, עמ' ד', הוצ' א', חלק היהודים עםקורות

 שיא פ.יוו בעכו. פטרוניוס או היה ב'( ח', י"ח, )קדמ' ב"מ יוסףלפי225
 שעכו איפוא חשב בא"י היוניות הערים של בגיאוגרפיה כר כי בקיהיה

 הגדול. הים ע"ג צדוו( )צור, שבקרבתה היוניות הערים כיתר לם.ניקיהשייכת
 אותו בדה שפילון ספק ואיו התיאטרל', באופיו מצטייז לקמז שבא התאור227

 לא אחרים ומלומדים ששירר הדבר תמוה הקורא. יב את למשור בכדימלבו,

 הכטורית הרצאה לשם בפרטיו גם פיחוז של הוה בתאור ומשתטשים ואתהכירו

 ואייר(. 109 עמ' כ"א כרך "השלח" האומה בחיי גדול רגע קלוזנר, למשל)ראה
 אהבת של הרעיון את מרגיש רי"ר ב/ אפיון נגר ב"מ, יוסר גם280

 הקיים את אפייח לק"מ יכולים אינם האחרים "העמים בישראל:העבודה
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 היו בכלי שהיונים להזכיר, ראוי עצמית". עבודה לזמר: רצוני מנהגינו,שביו
 ראה (batumsos) "באנא5'ת" עבורה אצים שנקראה פיזית בעבודהמזלזלים

 בישראל" העבודה "רעיון ומאמרי 48, עמ' )פוינית והיונות" "היהדות ספריאת
 פיל11 מדבר העבורה ערך על 87-84. 49--51, תרצ"ד, )ורשה( ראשיתבכ"ע
 35. סע' וקין" הבל קרבנות "על 184; סע' ב', משה" "חיי בספרוביחור

 הקיסר מטעם מוריה על נציב נתמנה Luda) )11155ם(171וויטליום281
 במקומו פטרוגיוס, הוא אחר, נציב קאיום שלח 89 ובשנת 85, בשנהטיבריום

 יו,מליום .11מ~ע( 11/י )32 טציטוס מעיר וויטליום של ישרו על וויטייוס,של
 שהייתו עם בקשר הפסח. לחג 80 בשנת הראשונה בפעם בירושלים. פעמיםהיה
 הנה ער שהיו גדול כהן בגרי את היהודים לרשות להוציא צוה בירושליםזו

 בפעם ד'(. י"א, ט"ו, ג'; ד', י"ח, קרמ' ב"מ )יוסף פילאטום הרומי מפקחבידי
 כרי ספק ביי ג'(, ה', י"ח, )קדמ' 37 בשנת בירושלים וויטייוס שההשניה
 שהייה בעת תמיד. כדרכו והמע"מ הצדק ברוח המרינה עניני אתלסדר

 קאיום. ומלוד טיבריוס מות על השמועה הגיעה השניה בפעם ביהודהוויטליוס
 ראה קא'וס, מלוך לרגל היחורים שזבחו )הקטומבי( הגדול כח הז על282

 ועש.סע'
 d'DIDD מ אמ ילדיה הורגי אחיג רוצחי נשים,רוצחיאש

 לא בארץ-ישראל היהורים שצירי מובן היונית. הטראגדיה מן יקוחיםשונים
 המליצה שיפור לשם פילון הטציא זה וכל היוניים, הטראגיקנים בשפתדברו
 היונית.הדברנותברוח

 לפני המתים את לטהר היהורימ של יזה דומה מנהג היה היוניםאצל285
 טבילה במקום ברם טבילה כאן היא ( 1(10ע0ג )ביונית ה.טהרה"הקבורה.
במים.

 אינפ היונית הטיתולוגיה סו בדים ספורי -- "מפתח". ראה הגורנועל287
 שפילון ראיה מכאן ארץ-ישראל זקני הם כאן, המדברים לאנשיםפתאימים

 האלת "המטעמים" את הכין ולהם יונ"ם קוראים בשביל גם זה ספרו אתכתב
 הלולינית. האגרהמן

 משער הדבקים. בין מפריר הזה המאמר 1כ1/ הארוז וקצץזעם
 שיתקומם תבונה חסר עבר "איו המלים: אחרי 288 בסע' המאמר מקום כיאנק

 לעבדה מיתה גורם האדוו זעם כי הרעיות היטב מתקשר ,ה עםבבעליו".
 קיסר. ויוליוס אבגוסטוס הם האמוץ, חוק יסור על סבו, י ואבסבו240
 בפרקי הידועים המאמרים את מזכירות הזה הסעיף של האחרונות המלים242

 שכר וביחוד: פרם; לקבל סגת על הרב את המשניאים כעבדים תהיו איאבות:
מצוה-טצוה.
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 פטרוניוס של 'טתפקידו כאז, רואים ובסוריה. )הקטנה( יהבאס245
 בחינה באיזו להגדיר, שקשה אם-ע5-פי בלבד. סוריה לארץ רק טוגב5 היהלא

 חיט5יום על גם ההיא. המרינה לגבולות מחוץ סוריה נציב של כוהונתייפה

 המזרח. עניני כל את לסרר שהפקד אמרטציטוס .~וט)( י1,ו )32 סוריהנציב

 הפרוש 5פי הסורי הנציב את מתאר שהוא פילון לשיטת מאראופיני

 טפוס שהוא לאברהם בנגור יצחק, ש5 לאישיותו בספריו טחו שהואהאלגורי

 שאינה ועצמית "טבעית" יריעה שי סמל פ'ל1; אצ5 יצחק טשמשהמתיסד,

 כא; הוא לוה דומה וטונים(. ובמקומות וכר 1 סע' יוסף" ).על להתלמדותוקוקה

 אמנם איו מרובה. הפרזה הזה התאור בכ5 יש כמובן פטרוניוסל. שלבתאור
 סוריה. בנציבות לו שקדם כחיט5'וס וישר צדיק איש היה שפטרוניוסיפקפק

 ענש וככה קלוריוס. בימי גם היהודים של הדתי החופש ע5 יטמרפטרוניום

 )'וסף דאר בעיר הכנסת בבית הקיסר מסל שהקימו אחדים א5י5"םצעירים

 גם מרובה במרה עליו השפיעו השני הצד סו אולם ג'(. י/ י"ס,ב"ט.קדמ'

 בגיל ביהודה המרר אש להפיח חפץ 5א פטרוניום כי מכסיס"ם,מעמים
 קאיוט. ש5שגעונו

 יעה הזר בעונת הדבר היה וץ ח' ח"ג, י"ח, )קדמ' ב"מ יוסףלפי*24
 ה5ב, על יותר מתקבלים פילון דברי ברם מ'ל11. כרעת ר י הקצ בעת51א

 מפני הקיסר, על רישם לעשות עלול הנמוק היה הקציר בעת הרבר היה אםכי
 15 איכפת מה הזריעה, בעת ואילו וכר(; 250 )סע' תבואות לו נחוצותשהיו

 ארץ- יישוב ובפרט העולם, ששוב אדמתם? את יזניחו שהיחוריםלקאיוס
 פטרוניוס אמנם פמרוניום. גם בוראי ידע וזאת הרומי, זיאום רטג יאישראי,

 אם היחורים, מאת טסים לגבות יהיה אפשר שאי היינו אחר, טעם עורנותו

 של האמהיות השאיפות א5 לב בשום הוא קלוש זה נמוק אדמתם. את יעבדולא

 ויוסף פילח בין מהשיים חפץ ש4%-;ט5 עמ' ל הוצאה א' ח5ק קירר ברםקאיוס.

 )8עעמ18מי1( פטוליטאיס היא מעכו פטרוניוס עבר ב"מ יוסק שלפי כיווב"מ.

 לפקודת 'תנגדו 5א כי בדברים, לשדלם בכרי היהורים את הקהיל ושםיטבריה

 מעכה 40 שנת הקציר בעונת אחד נכתבו, מכתבים שני שבאמת אפשרקאיום,

 מתנגד 11 לפשרה מטבריה. ל4( שנת ספטמבר )בקירוב הזריעה בתקופתוהשנ'

 טעמים מפני גם הזאת הפשרה נחוצה לדעתי אבל 11. עמ' כ"א, השלחק5וזנר,

 שני של התוכ; ביז להשמם שקשה א5א הערה(, 887 סע' למטה )ראהאחרים
 וגם ב"מ( )'וסף הזריעה בעת ביחורים להיחם אי-אפשר אם כיהמכתבים,

 פטרוניוס יכול 5א בחורף וגם הנמנע, מז הוא הדבר )מילו;( הקצירבעת

 את פטרוניוס איפוא ידכא מתי ב'(; י"ח, )קרמ' ביהודים מלחמהלהתגרות

 אטור בקיסר? להתל באים כאלה מכתבים אי, כלום היהודים? שי ערפם".קשי



 ם י ר ו א וב ות ר עה2%

 ה"מ אחרת, התנצלות הכיל 40 שנת הזריעה בעינת שנכתב השני שהמכתבמכאן
 עצמו ב"מ יוסף טרברי גם שיוצא מה המרד, וסכנת היהודים תחנוניעניו

 ה'(. ח/ '"ח,)קרמ'

 אשר הרעיון את בפ.רוש מטעים פילון וכוך חסד לעשות כדילא253
 249. לסע' המכתבים של הכרונולוגיה לקביעת משעו נקודת לנושימש

 .תת() 145ץ טציטום ראה ט,בריוס בימ, עוד פטרונ,ופ בירי שהיה השלטוןעל

 דעתי לפי ע0זחן0ם)ף00זנ"צריכים למיה הקוצר. יד הקצירה.257
 העברית. בשפה גם חיקיתי המלים משחק את ע0זף,ם המלה: אתלהשלים

 צורך. ללא שתיקו מה ותרז המל1טר01ן((ב1יפ כנראה הבין לאזאת
 ביחס זהיר שהיה כשם פטרוניוס ביד שהיה הצבאי בכוח התחשבקא'ום259

 110(. סע' פלאקום" ינגד פיאקוס מצריםלנציב

 להטיל במכתבו יכול היה לא שקאיוס שכח פילון וכר. ה י הבדוהסבה280
 עצמו עשה הוא שהרי הקרוב, האסיף ברבר פטרוניום שי נמוקו באמתתספק

 פיל1ז היא הסיפר, מאת הוספה הו האלה המלים ואם הנציב. בדבריכמאמין
 גרידא. לפקפוקים מקום ואף אמתלה, רק היתה שואת לנכ11ידע

 מז איפוא ידע ולא 40, שנת בראשית יהודה ארץ את עזבאגריפכ261
 שכו 11. שנה לשבועות פכח ג.1 היינו הקציר, כעונת שחלו בארץהמאורעות

 בירושלם להקים ציה קא.וס אשר הפסל עניו שכל 'וצא להלן שבא הספורמכל
 כבר עומריב אנחנו פה כי ברבר, קוש. קצת יש אמנם לאגריפס. נורעלא

 שנה מספטמבר יוקדם לא ובכו בגאליה, מ"נצחונותיו" לרימ' קאיוס שובלאחר.
 במדינתו שאירע מה ספטמבר, בירח ער"ן ירע יא שאגריפס הוה היוצא40.

 מאה בירחבקירוב
 לא פטרוניום היא קאיום, זאת ידע מניו וכר. רחמים בקשלמען265

 דברים קאיום בפי ושם כנראה, שכח, פילין היהודים? תחמני דבר את לוהודיע
 לא ה'( '"ח, )קרמ' ב"מ יוסף לפי אולם זה. לפני פילון כתב אשר אתסותרים
 עם ודברים בריו שבא אחרי אליו כתב המכתב את כי הקיסר, מן פטרוניוסהעלים
 וחפצם. רעתם את ושמעהיהיד,ם

 יוסץ אצל המסופר מן לגמרי שונה להלן שבא אגריפס עלהספור וכר וכו'286
 בהיות בהורמנות אגריפס השתמש ב"מ יוסף לדברי וכר(. ר ח/ י"ח, 1קרמ'ב"מ
 לבה טשאיות כי את למלא לו הבטיח וקאיוס המסבה, בעת ב"ו טיב קאיוםלב
 הספור לבקשתה נענה וקאיוס הפסה גזירת את להעביר אגריפס בקשואז
 של נפשו לתכונת וגם אגריפס של החצרוני לאופיו גם מתאים ב"מ 'RDIשל

Dl'kt~ע"ר פילון של המפור שכל להחרט עיינו אמון הרעת. וקל הנמהר 
 -- לקאיום אגריפס שכתב המכתב ענן וגם ומחלתו, אגריפס שלהתעלפותו



ע2 קאי1ם אלהמלאכות

 את לתאר שחפץ הסופר של מדט'וט קלוטים --- להל, פילו, של ספורולפי
 27 סע' פלאקוס" .נגר )ראה האלאבארכים משפחת משמחתה ידיראגריפס,
 את יעניו התאמץ זה עם יחר ולתורתו; לעמו המסור טוב כיהודיהערה(
 יהאמיז מטה דעתי פנים כל על וכר. אגריפס כהתעלפות מבהילים במחזותהקורא
 עמר כי לריר, ראיה ער כמעט היותו עם לפילון מאשר ב"ס ליוסף יותרכוה

 ברומי, או התגוררה אשר איככנרריה ,הוד. של המלאכותבראש

 ושם המאסר מן הוציאו אשר לאגריפס קאיוס עשה אשר החסד.םעל268
 הערה. 25 כע' פלאקוס" "ננד ראה מלכות כתרבראשו

 בכיל כתב לא שאגריפפ יוראי, וקרוב מקור., אינו להל שבאהמכתב276
 הוא חשוב זה למרות ב"מ. יוסף של בספורו אסוו גת, אם קאיוס, אימכתב
 שהסופר הא.ר.אלים כי עצמה פילון את להכיר אפשר שטמנו מפני מאד,המכתב
 עצמה פילון שי האידיאיים הם איה יאגריפסמ.חס

 את טיש מן אלה מיש האמת. לפי טובים אינם אםאףת2
 מאשר שבלב הדברים סו 'ותר היא האבות מסירת ששמירת הרעיון --קאיוס.

 פילות שי הדתית ההרגשה בשביי מאד אופיני הנהו בשכה שיכורם הרבר'םמן
 למי החשמונאים. מבית השליטים של למלוכתם בכלי התנגדו הפרושים278

 השקפת הר סיכות. בכתר להשתמש ולא גדולה בכהונה יהסתפק עליהםרעתם
 כאר גם נשמעהפרושים

 היהודים של מכורתם ארץ ובי, מולדת ארץ בין מבחיופייוו281
 לגבי אבל המולדת, נם כמובז ציוו הנה wlet"1 היהודים לגבי הגולה.בתפוצות
 בעוד מושבם, מקום ה.א המולדת שבגולההיהודים

-'yW 

 המטרופולין, מכורתם,
 46. סע' פלאקום" ל"נגר הערה ראה ירושיים.היא

 ג/ טלחמ' ב"מ )יוסף צור בעיר היהודים גרו ניקיון פיבמרינת

 נגד ב': י, ז/ )שם אנטיוכיה הבירה בעיר סוריה:בארץ
 אחרים(. ובטעומות י"ס ב/אפיון

 שם בדמשק סוריה: בחיית חץ. D~f) ב/ )%ח%באפסיה
 אחרים(. ובמקוטות י"ט י"ח,נ/

 ס"ה א/ חשמונאים במפר נזכר,מ הקטנה כאסיה יה 5 י פמפיחידי
 י". ב/ השליחים )מפעלי החרשה בברית ונםכ"ג

 .haer). 30 )11 אפיפאניוס אצי קוראים יהודיםבקיייקיהאנועי
 השייחים )מפעיי בירושיים הכנסת בית היה הקטנה מאסיה קיליקיהליהידי

ר,
 ט'"

 פילות אצל כאן נזכרים הקטנה( )אסה ה י נ תו י ביהודי



 ם י ר ובאו ות ר עה208

 משם vu. ב/ השליחים )מפעלי ההרשה בברית נזכרים נטוס פויהודי
 הנר. עקי5סהיה

 כאח רק קוראים אנו י11 בארץ ה י תטל יהוריעל
 לנו ידועות ממוקרוו וכר. 5"ז פרק השליתית מפעיי השוה : 1 רז ק ומ
 תימאלוניקע פיליפי, יהודים: בהם נתישבו אשר האלההערים

בירואי.
 השליחים במפעלי מכר אטיקה בירת באתונא, הכנסת בית יקה:אט

 ובו/ ד' י"ח, השליחים במפעלי נזכר שם הכנסת בית נחוס: י רקו
 סליה ית

 ביאוטי~
 כא רק מכתת וארגום אימוליה

 היחורים. מושבכארצות
 כ"מ ס"ה א/ חשמתאים ספר ראהפלופוניסום:

 כאר רק נזכרת יהורים טושב כמקום יאה4ב282
 טריאתס בימי ועוד. ד' י/ י"מ קרמ' ב"מ יוסף ראה קפריסין:האי
 111,ו(ל,1( 32 עאפיום )דיוז ברומי קפריסין יהוריהתקוממו

 י"א. ב', השליחים במפעלי נזכרים כפתור יהורי )קריטי(, רכפתו
 אשה נושא ב"מ )יוסף ע"1 יוסף חיי א'; ז', ב', מיחמ' א'; י"ב, י"ז, קדמ'ראה

 משם(.יהודית

 הפאפירוסים. מן גם יודעים אנחנו לוב בטדינת היהורים התישבות עי ב. 28851
 רבוי את מתאר שאגריפס במה כי דילונאי, הצרפתי המתרגם מעירבצרף

 לבקשתם, יענה קאיוס אם הרעיוז: נעוץ שונות, במרינות היהודיםאוכלוסי
 נפשם על שיעמרו היהורים מפני לפחד עליו יסרב, ואם מאר, גרץ חסדויהיה

 לפי כלולים מוסתרים איומים הרוסית. הקיסרות חלקי בכל מהומהותתעורר
 208. בסע' ביחורדעתי

 בשנת ט15ריוט נתז וככה רומי.. אזרחי מסמר מאר נתרבה הקיסריםבתקופת285
 כר ירי ועל לגאלים, honerum lus גבוהים תפקידים פלוי של הזכות את48
 רומי אזרחי מספר הגיע וו בשנה הרומי. הסינט חברי להיות מוכשריםהיו
 מליונים.יששה

 סוריה נציב לוויטליוס הגיעה הרומי בשלטו, גברא חילופי ע"רהשמועה288
 ראה ירושלם. לאנשי בראשונה הדבר נודע ולכו ההיא,. בעת בירושלים שההאשר
 281. לסע'הערה

 סופיסטיקה שי ריח גורף יהודה לארץ הבכורה משפס שיש הנמוקסו289
 בספור. המתואר הרציני המצב אל מתאיםואינו

 שנתפשים אלים ברתק: או נראים אלים גם יש האמתי האלמלבר290



שנ ם ין קא אי אבות ל מה

 וממילא אדם להתאלחות יסור שיש במקצת מידה עצמו אגריפס ובכובחושים.
 קא'וס. להערצתגם

 הרצוי היחס ע5 זכר. 294 סע' ראה ליהודים אגריפס מרקים של יחס,עי291
 ראה ליביה קאיוס של סבתו אם ועל ובו/ 811 סע' השחה ליהודים אבגוסטוםשל
 319.סע'

 כמו פעמים, הענינים נשנו ולכו היוני בסקור הדברים נשתרבבוכנראה

 האמורים. המקבילים המקומותשמראים
 פס י ר גא291

~4grippa) 19588188,י 
(tvlarcus אבנוסטום הקיסר יריר 

 הורדוס את ביקר אגרימם קאיום. אם אגריפינה אבי היה יוליה( )אישוחתנו
 מ"ת קדמ' ב"מ )יוסף המקדש בבית קרבטת והקריב 15 בשנת בירושלםהמלך

 ב"מ יוסף ראה המקדש לבית הרומ"ם השליטים שנתנו התשורותעל?29
 שנה כעבור אגריפס הראה חסידותו את -- י/ ג/ ד/ ג, י"ג ב/מיחט'

 שם הקטנה, באסיה אגריפס שהה 14( )שנת זו בשנה בירושלם. בקורולאחר
1vtD1nאסיה ערי של השלטונות היונים. נגישות על והתאוננו היהירים לפניו 
 את מכריחים והיו לירושלים להשלח מוקרחט שהיה הכסה את החרימוהקטנה

 מסק-ריו אלה בענינים alsin אגרימס בשבת. המשפט לבית לבואהיהודים
 ואילד(. ב' ט"ו, קדמ' ב"מ )יוסף היהודיםלטובת

 בו במאסר, אגריפס את שם טיבריום וכר. טבלתי אנכי כיאח211

 הערן ;" סע' פלאקום" "נזר ראה קאיוס. של התיסרותו ער חבושהיה

 8% ער 26 משנת ביהודה משגיח היה 8עושמסע( (DIU~s Pfiatusפ

 ירושלים לתוך להכניס חפץ הוא טונות. בדרכים העם את הקנים הואהמסה"נ.
 קטרות הקיסר, תמונת היתה שעליהם הרומי הצבא דגלי הם ה"סגניות",את

 קרמוניות ב"מ )יוסף הזה כדבר לעשות שיא לרומ"ם גם מסורה כבר שהיתהטה
 לשם המקרש מאוצר כסה לקח הוא עו'(. ב' ט/ ב/ סלחמ' א, ג/י"ח,

 את המציא ולסוף רץ, ט/ ב/ מיחמ' ב" ג/ י"ח, )קדט' מים תעלותחפירת

 השלמים.עניו

 אפילו היו כאלה שלטים הלא ההיא, ההתרגזות טעם מהו להגיה "שהאמנם

 שההלכה ואפשר פה. פוצה ואיו 188ג סע' )למעלה באלכסנדריה הכנסיותבבתי

 זה. בנידוי מהטירה אז היתההארץ-ישראלית

 אנטיפס הורדוס פיייפום, הנסיכים כנראה, הם, המלר בנ' רבעתא1ט8
 המרובים. הורדוס סנני ידועים בלתי אחרים שניםועוד

 ירי על שניתז לזה מתאים פילוז אצל הנמצא פילטוס 'טל אופיותאור_ן80
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 מתואר וכר( ב"ר כ"ט )מתיא באבנגליוו אמנם וכר(. א' ג/ י"ח, )קדמ' ב"מיוסד

 בי זה אבל )ישו(", הצריק מדם אנכי "נקי המצטדק ישר כאישפילטוס
 הרומיע2 את ולטהר היהודים על ישו צליבת אשמת את לנמל השפר מנטתט"וד

 12נ עמ' ג/ ישראלית המטוריה קלוזנר, ראה פשע.מכל

 אפטרא- )מגדל 1 שרשו ר5 מג העתיקה העיר במקום בנה הגרדוםהמלר805
 אוקטאביינוס יט5 וכבורו אבגוסטה )קיסריו( קיסריה החדשה העיר אתטוז(

 5שנ4 מקדש הוא סבסטיאוז "זרדוס בנה החדשה העיראבנוססוס.

 העיר אלילת ורומא, אב)וסטום פסלי העמדו הזה במקרים הים. בחוףאבנוסטוס

 כזה סבסטיאוו 1'(. כ"א, א/ מלחמ' ר(; ט/ ט"ו, קדמ' ב"מ )'וסףרומי

 מקרשים שרדום בנה ב"מ יוסף לפי 151. סע' לטעלה הכרנו אלכסנדריהבחוף
 סבסטיאוניסי בנה פנים כל על ד'(. כ"א, א/ )מלחמ' מקומות" "בהרבהכאלה

 נ'(. כ"א, א/ מלחמ' נ, י/ מ"ח )קרמ' ובשומרוןבפניאם

 כל בער תפלות נערכו המקדש שבבית שונים במקומות מדגישפילוןמש

 בבית שנקרבו פרים שבעים ע"ב; נ"ה סוכה במסכת יש לדבר זכרהאנושיות.

 השיריש שיר כטדרש הדרשה את ראה אומות. שנעים כנגד הם נסוכותהטקדי"
 )תהלים תפלה יאני ישטנוני אהבה תחת הפסוק: על )בסוף( א' פרשהרבה
,D~p.)'י"ד. אות פנחס בובר, הוצאת תנחומא, מדרש גם עייז ד 

 הקרשים, לקוררש הכפורים ביום פעמים ארבע אמנם נכנסהכה"גזס8

 יומזו )משנה הכלים את ולהחזיר ז"טעיר ודם הפר דם להזות קטורת,להקריב
 הזהר הטקום א5 בהערתו גינצבורג טתרץ הזאת הקושיה את זכו(. א'פרק

 הקדשימי בקדשי nwtY הגדול הכהז אשר העבורה מיני שני על כונתו"שלי
 לעבודהן ביאה לעבודה, ביאה לו נחשבו כי הרם, הוית ב' הקטורת, עבורת א'ר"5

 ראוד דתיות אספות לערוד היהודים וזכות ברומי ת האספו ר אסו על811

 הערה. 4 סע' פלאקוס""כנר
 "נגד. ראה הנדונות. האליליות באספות כמו וכו/ לחתור י כרולא812

 'סם.פגאסוס"
 ארד ביחוד טכילות היהודים לטובת אכנוסטוס 'כהוציא השזפתהפקודות811

 את ההוא. הכסף במגבית הקשורות והאפפות לירושלים הכסף משלוחעניו

 קדמ' ב"מ יוסף לנו מוסר זו בבחינה ואבגוסטוס קיסר יוליוס ש5ההחלמות

 איטר כאלח דוקומנטים 'של אוסק כנראה היה הוה הסופר לפני ואילד. ב' 1/ט"ה
 )למשל רוסי שליטי לפני לדיז כשעמדו הצורר לעת היהודים השתטשובהם

 והיונית היהורים ביז אבגוסטוס תתז אגריפס לפני 14 בשנה שהיהבנחשפט
 וכו'(. ר, ב/ ט"ו, קדט' הקטנה,באסיה

 ובכלל ההיא, העיר יהודי קבלו ספה"נ לפני 48 בשנה כבר ס 1 ם פ א לאשר
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 של' בריתו איש בלה, ר1לא סאת זכויותיהם אשור את הקטנה, אסיהיהודי

 אנטיוכוס. מיסי עוד יהודים גרו שאפסוס ובו(. י"א י/ י"ד, )קדם'אנטוניוס

 י"ס(. כ/ אפיון נגד ב"מ, )יוסף זכויותיהם את קבלו וסיח )246--281(השני
 157. סע' למעלה ראה אבגוסטום יטל הקרבנות על817

aleאבגועופ בת ימיה אם אבגועוה אשת אבגוסטה יוליהליוניה 

 ספה"נ לפגי 10 בשנת ירשה קאיוס( אם אגריפינה אם היתה הצעירה)י51יה
 ב/' י"ג קרמ' ב"מ )עסף הורדוס אתות שלומית סאת אחרות עריםבארץ"שראל

 עצומות. הכנסות הביאו האלה הערים הערה(. 2oo סע' למעלה גם ראהבץ;
 ברבר. תלויה שאינה אהבה כנראה היתה לא מהודים 5יביה"אהלת"

 ויוליה: ליביה השם כי ידע, ש5א מפני כאן התקשה הצרפתיהמתרגם
 122 לסע' הערה ראה ג'סטה אב לכימיה אשר אחת. אשהמסמנים

 )ביונית: אבגופטום האלהי כינוי היה וטיבריוס מאוקטאבינוםחוץ822
 קבלה: הזה הכינוי את טיבריוס. אם אבגוטטום, אית י51יה 55יביה גםסגסטום(

 יל 8ן .)ש,,ן 8ט2411281(. 18 )טציטוס אוקטאביינוס צוואת פי ע5ליביה
 הורדוס בו Dtet~1D של נסיכותו מרינת את 87 כשנת קבל אגריפס828

 הירדו,. עבר של הדרומי וחק )הגליל אנטיפס הורדוס של 11 את גט 40ובשנת
- טרכוז-ארגום(. בשם פילון טסטן הזה החלקאת  הזה, שהטכתב ראיה מכאן 
 בוטו עוטרים אנו כי שאמרנו, למה בהתאם 40, משנת כבר בא נכתב, בכללאם
 ירח בסוף כקטם שב קאיום המערבית. החזית מז קאיוס כבר חזר בואשר

 40. שגתאבגוסט

 קאיוס~ לפני אנריפם התערבות של שעה, יפי הרצויות, התוצאותברבר888
 ותאורם ב"מ, ויוסף פי15ן הסופרים שני הם דעה תסיטי היהודים,לטובת
 288(. 5סע' הערה )ראה שהשיג מה אגריפס השיג גו אשר 5דרר בנוגע רקשונה

- ב"מ יופף לפי היתה, קאיוס של החרטה סבת887  להסיק שאפשר כמה ער 
 תזת: בטכתב הטליץ שפמרוניוס ביוז המקרש. בבית הפסל הקמח גזירתאח לבטי הנציב יעץ שבו פטרוניוס טאת קבל אשר המכתב - היקוי הטקסטטז
 למרר. בנטיה האשים היחורים ואת שלמונים, בקבלו הקיסר חשד היהודים,על

 לקאיוס,' המכתב את פטרוניוס כתב לרעתו, כי הזה, ה"רמ את מזכיר אינופילון
 עד קאיום אותו קבל שלא ואפשר 40, שנת באביב ובבז הקציר, בימיעור

 שהיה. בטכתב קאיוס חרטת את לתלות איו הדבר כר ואם טגאליה. שובואחרי
 בעונת. הסכתם את פטרוניום כתב יוסף 5פי אר אחדים. חדשים בידוכבר

 פכתביג4 ששני הרגרים, גלאים ברם, היסב. המאורעות טתקשרים כן אםהזריעה,
 ועליי 40, שנת באביב .אחד שירר, כהשערת קאשוס אל 9טרוניוס מאתנשחו
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 פקודתו את להוציא פטרוניוס את וזרז כביכול, ובנעימות, בנחת קאיוםענה
 זה שנה בסתו נכתב השני והמכתב פילוח כספור המכשולים, יוסרו כאשרלפועל
 לפטרוניוכ, השניה בפקודתו ,כצוה עד קאיוס, יטל להתמרמרותו 'טגרםוהוא

 האיום המכתב את קבל לא ופטרוניוס הדבר שנתגלגל אלא ליעת, עצטושיאבד
 ב"מ ויוסק השנק המכתב דבר את ירע לא פילוז קאיום. מות לאחר א5אהזה
 הראשון, את ולא השני המכתב את רקהכיר

 נמצאים אינם ברומי ולסוף בצירוז שנעשה הפסל דבר על האלההפרמים
 בית ידיר אגריפס מפי לשמוע יכול פירוז היה כאיה פרטים ב"מ. יוסראצל

 באלכסנדריה. היהודיהאלאבארך

 רק תחלה נתחייבו אשר אנשים שהרג קאיוס לאכזריותבמגע וכר?84

 ואשר -- זה. למעיק ההערה ואת וכר 188 סע' מלאקום" "נגד ראה גלות.חובת
 לידוע לגמרי הם מתאימים כא,, המתוארים קאיוס של באופיו אחריםלפרמים

 וכו'(. קאסיום דיון )סוויטוניוס, אחרים מסקורותלנו

 בכתובת נירי, הקיסר גם נקרא ק,ה ברימה החדש. הטפ,ארנוס"84
 1 3761 )33 החדש )אפולנו( הליוםאחת:

~lhr 
4Dk~nbaga 

 המתרגם 97. טע' חדש" 1"ארים 89, סע' למעלה נמצא חרש" "דיוניסוםהבטוי

 קאיוס קאיוס: עם neos המיה את וקשר זאת את הבין לאהגרמני
 כינוי הוא "המפואר" השם-לואי --- הרבה. נטשכן טעותו יאחריהצעיר,

 הערה. 148 סע' למעלה וביחור 41 סע' פ)אקוס" אנגר הערה ראהאלהק

 Maselieau. הסיומך Ow עדותו יפי בכת"י, ליקוי יש הזה הסעיףאחרי
 בעת טסט אמסור" העי עה שנה מאות ארבעבמשךל8

 ב; אפיח" 1"נגד ב' ה/ י"ס, )קרמ' ב"מ יוסף לפי הגדוש אלכסנדר ידי על882
 מירי זכיותיהם את וקבלו העיר יסוד בעת עור לאלכסנדריה היהודים באול"ו(

 הטיט יא שנה מאות ארבע שבמשך באמרו פילוז מתכוויו לזה עצמהאיכסנרר
p~Dגרים בשם היהורים את לכנות הראשוז היה פיאקוס שהרי היהודים, בזכיות 
 54(. סע' פיאקוס" )"נגדוזרים

 K~p.drd) המים שעה היה העתיק בבייהמשפמ ם. י המ מרת ילפ
 ניתז הוה והזמו השעוה מתוך מסוים זמו מטפטפת היתה מים של ידועהמדה

 אריסטופנס למשל )ראה ולחובה לזכות המשפט בבית נאומיהם את לשאתלדברנים
 היוניים: הדברנים אצל השגור הבימוי מכאז 1695(. שורה .צפרים"בקומריה
 החמן להאריך מרשים אינם המים אח המין לפילדבר

 מצחו את קמט בחש: הזעומות בפניו אימההמטיל
 התרגזות(. שי)סיס,



213. קאי1ם אלהמלאכות

 ולפיאה אבגוסטום ,ד,ד (Meccenas) מיצינאם שם על ם י רדט פה851
Aelius)1,. (Lamia 

 לרומי מחוץ היו לספה"נ 8 בשנה רומי קינסוי
 ,zur Beitrige Hirsc~feld ת8יGeschichte 21 11 לל )ראה העירבקרבת

 ביי פילון סיפר החסר בחיק לרוטי. טפוטיא1לי העתק העלייה מקוםובכו
~DD לקבי הצירים בידי עלהשלא 

 לנסוע נאלצו ויכו בפוטיאו)י, הקיסר לפני ראיו,
 לרומי.אחריו

 ט )אק באותיותיו השם את ההוגה אח ימר שאת"עאמ3
 א/ הלכה י/ פרק פנהדריז משנה הבא", לעולםחיק

 והקטימבות כתב: הית' במטר תר, גדוליםוזבחים8%
 קרבנות מאה של זבח hekaton). = למאה קרבנות מאה שי זבחמשמע: הרב"

 ובז'. מאה תזריז דנה איהא בית לחנוכת והקרבו ; י", ו', עזרא בספר גםנזכר
 זבח סחם משפע: איא דוקא, לאו באו שהקטימבות לי נראהא4-על-פי-בו

 ל. 1 דג

 לח רוטה הטחה תי, האחרים כמנהג עשינו לאואנחנו
 הפ אבל יאלים, הקטוסבות אמנם מקריבים היונים ב"מ. יוסף אצל קוראיםאנו

 קל"ח(. ב/ אפיון" )"נגר הקרבטת בשר את בעצמםאוכלים

 מה
 חלה_

 ב הישו ארצות כל עמך יחד עליה נחלו אשר
 18. מע' למעלה ראהובו/

 אחרי באבגוסמ( )81 הולרתו ליום לרוטי שנתפ4קא'ום ירחאבגוסטבסוף
 האלה ל"נצחונות" הגרמניים. השבטים את כביכול יטניצח המרומיםהנצחונות
 שוגו למחר כבר התרחשו כאז המתוארים שהמאורעות מובן -- פילח.טתכתי,

 קאיוס.ף של בנצחונותיו שתיו הטובות" "התקוות שנתקיימו לאחר ובכ: קאיופ,של

 ב: אפיון" )"נגר כ"ט יוסף גם 1כ1/ אטרים ריבנו י אנששגם62ץ
 אין מדוע טעו, הוה האנמישמי הסופר אפיונן לגבי זה בנימוק משתמשקמ"א(

 נסנעיפ המצריים גם כי ב"מ, יוסף עונה זה על שונים. מאכלות אוכייםהיחורים
 היהוריפ שונאי כי פילות לרעת מתאימה הזאת הטענה חזיר. בשרטאכילת

 אצל חזיר בשר אכילת של האסור על מצרים. מורע בעיקר היוגאלכסנרריה
 conviviales .Questlones ,11 5 פיוטארר גם ראההיהודים

seaאלכסנדריה יחורי שי האזרחיות לזכיות המשפטי היסור טהו הזאת:השאיה 
 עברייפ מיוסרים גם מחולקות. והדעות הוה, היום עד המיומדים אתמטרידה
 ויוסף צ'ריקובר אביגדור אסטרזצר, 'שראל : האחרון בוטו ההיא בשאיההתלבטו
 טי פתרוז. ללא כמעט השאלה נשארה אלה כל למרות השונים. בספריהםקלוונר



 ם י ר ובאו ות ר עה*21

 נותו חרוטי" "ויאש היה א5ט5א כעת, נוטהננו טוב במצב היינו 5א אםיודע,
 יטגעונה רות עליו כתקוף באמצע הפסיקו 51א זו יטאלתו על לענותלפילו:

 פנה א'( י, י"ח, )קדמ' ב"מ יוסף לפי וכר. 5התאויטיטהתאמצנו8701
 את קאיוס הראה לנו כי נא, "התעודרו : האלה במלים בשליחות לחבריופילון

 הרע סופו את פילון חזה ובכו במעשים", התקומם לאלהים 1איל1 לבד, במליםכעסו
 אית פילוז של הזה הטאמר ח51ם אלהים. בקדשי יד לשלוח נועז אשר קאיוםש5

 בסוף הערה )ראה לגו שאבד האהרון ההיק מן לקות שהוא ואפשר כספרנהנמצא
הכפר(.

 remn. ולא הציריםוט5שה טםפר היה ב"מ יוסף 5פי הצירים.חטשת

 את המלאכות. בראש שעמר הוא שהרי זה, בנדוז בר-סמכא הוא שפילוזמובז

 פיטה עמר )היהודית( הטלאכות "בראש ב"מ: יוסע גם מזכיר ההיאהעוברה
 בפילוסופיה" ין רב וירו אלכסנדר האלאבארר אחי הליכותיי, בכל מהוללאיש
)שם(.

 אשר "חצר שרי כנראה הם היהודים בירי לתמוך שהבטיחוהאנשים.872

 התחייבו והת -- 174( )טע' פי5וז יטל הכיסוי יפי אותם "פייסו"היהודים
 קאיוס. לפני לעזרתםלחוש

 הת,טועה כתב יתרגם: גם אפשר -- ההמלצהה כתב 'טלהתוכ,:878
 התנצלות דברי לא בוראי היו הספר בסוף שנזכר palinodia))פאייגאודיה

 לשלטונו קץ שמה כיריאס של חרכו : וככן הספור. המשד גם אלאנענד,

 מלך נלוריוס ; רומי שליטי כסא על שישב החדש המשומם" "השקוץשל

 התגליות מן לגו כידוע באלכסנדריה, הפרעות מחוללי את קשה ענש והואבטקומו
 במצרים.החדשות




