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 ראשוןפרק
 אנשי-הצבא את הקהיל טיטוס מגדלים. שלשה מלבד כ515 נהרסהירושלים

 לבתיהם. רבים ושלח מתנות יהם ונתן גבורתם ע5וסילם

 נשאר' לא כי בז, ולב, לטבוח אנשי-הצבא יד עוד השיגה לא וכאזורא.

 ידעו לא הן כי - חמתם, את בו לכלות דברלהם
 נהרומאימ~

 תיר ולא חמלה
 כל את להרוס עליהם טיטוס צוה - להשחיתו, דבר מצאו לו ידיהם,מושכים
 חבריהם. על העולים המגדלים את רק ולהשאיר היסוד עד ההיכל עםהעיר

 ממערב, העיר על הסוגר ההומה חלק ואת ומרים, ססיקוס 49אל, הםבשיאם,
 . יספרו והמגדלים בירושלים/ הנשאר לחיל-המשמר מקום-מחנה שם יהיהלמען

 והבצורות, החזקות מצודותיה עם הגדולה העיר פרשת את אחרוניםלדורות
 הרומאית. הגיעו החומה חלקי יתר ואת ידיהם. בגבורת הרומאים הכניעואשר
 מל- )על העובר יאמין לא אשר עד למשואות, ירושלים( )את והפכולארץ

 הביאו אשר הקץ, זה נושבה, עיר לפנים הזה במקום היתה כישממונה(,
 כל בה התברכו אשר המעטירה, העיר ירושלים, על ברוה-שגעונםהמורדים
בני-האדם.
 להקות ועמו העשירי הלגיון את למשמר שם להעמיד גמר והקיסרב.
 כל את טיטוס כלה אשר ואחרי מספר. וגדודי-רגלים מחיל-הרוכביםאחדות
 את. ולחלק נצחונותיו על הצבא כל את לברך נפשו חשקה המלחמה,מעשי
 במקום- גדולה בימה לו להקים צוה על-כן לגבורי-החיל. הראויותהמתנות
 הצבא, כל באזני וקרא שרי-צבאו עם יחד עליה ועמד בטוך, הראשוןתחנותו
 כל אתי ואמתכם חסדכם על אתכם לברך לבי עם יש הזה "היום :לאמר
 אל קברה אשר במלחמה, משמעונכם על אתכם מודה אני והנההימים.

 ארצכמל חטן את הגדלתם בזה הן והעצומות. הרבות הסכנות בכלגבורתכם
 חומותיהם ומשגב הרב האויבים המון כי הגויים, כל לעיני מופת אותוונתתם

 הפראים הצרים, חמת-רוח וכל הקר לו אין אשר נפשם ועזהבצורות
 תהיה גם ולי הרומאים, גבורת בפני לעקד יוכלו לא אלה כל -כחיות-השדה,

 למלחמה, טובה אחרית שמתם הנה לשונאיכם. משהקת השעה רבותפעמים
 לעשות. תפליאו כי פללתם, לא לקוב בצאתכם גם והן ושנים. ימים ארכהאשר
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 היהודים מלחמתתוידות"ןע

 ותפארת, כבוד שם לכם לעשות הוספתם ועוד ! הזה כיום ידכם השיגהומאשר
 ונתתם הרומאים מלכות בכל ושליטים מושלים מקרבכם לבלי השכלתם'כי
 אותם קבל העם וכל ארץ-אבותיכם אל אותם ושלחתם בידם, המשרה.את

 והנה בהם. בחרתם אשר על לכם טובה והחזיק למשפטיהם ונכנע שלםבלבב
 אשר איש, מכם אין כי ויודע, בכם שמח ואני ונפלאות/ גדולות עשיתםקלכם
 כח להם הושיע אשר האנשים, לאלה אולם מלחותיו. נדיבות-רוחו.קצרה
 דרך את במעשי-גבורתם פארו אשר לאלה, עי, ביתר להלחם הגדול,ימינם
 רוצה אני - בנצחונותיהם והדר הוד צבאותי את לעטר השכילו וגםחייהם
 אשר לאנשים, הראוי השכר את אקפח ולא גבורקם, סלף ויקר כבודילתת

 הדבר על לשקף מאד בעיני יקר ואמנם מחבריהם. גדולות לעשותהתנדבו
 על לענשם מאשר גבורתם שכר את ללוחמים לשלם עלי יערב כי'לעשותו,

,משוגותיהם."
 שמות את לפרוט לדבר המינים האנשים על טיטוס צוה ומידג.
 אחד אחד האנשים את קרא הוא במלחמה. גבורות עשו אשרהאנשים,
 במעשה- השמח האדם כדרך רבה/ בשמחה נצחונותיהם את והלל אליולגשת
 להם ונתן צואריהם על שרשרות-זהב להם וקשר בזרי-זהב אותם ועטר'ידיו,

 במעלת גלל מהם אחד כל ואת כסף עשוים ודגלים א( ארכותחניתות-זהב
 השו ויתר יקרים ובגדים וכסף זהב להם הרים המלחמה משלל וגםמשרתו.
 לכבוד הנזכרים כל ראש את בעצמו טיטוס נשא אשר ואחרי רהבה,.ביד

 והלך הבימה מן ירד גדולה תרועה ולקול הצבא, כל את ברךולתהלה,
 צוה והוא רב, בהמון פרים עמדו המזבחות לפני קרבנות-הנצחון. אתלהקריב
 והוא לבבם, את ייטיבו למען לאנשי-הצבא/ בשרם את ולסלק ?לם את.לשחוט
 צבא- כל את מעליו שלח ואחרי-כן ימים, שלשה משתה עשה שרי-הצבאעם

 השנים-עשר וללגיון בעיניו. הטוב המקוס אל ללכת איש לכל  ונתןהנכרימ
 בראשו, יסטיוס עמד כאשר היהודים, לפני לפנים נגף כי חרפתו, אתזכר
 ב(ן בוס~יטה לפנים מקום-תחנותו היה שם אשר סוריה, מארץ אותוייגלה

 ארמיניה בגבול פרת, נהר על אשר יליטיגי הנקראה הארץ אל אותוושלח
 הם מצרים, ארץ אל בואו עד עמו להשאר כסד לגיונות ושניוקפודקיה,
 על אשר קיסריה אל הצבא עם ירד אחרי-כן והחמשה-עשר. ההמישיהלגיון
 השבוים, על משמר. לשום צוה וגם הרב השלל המון את הניח ושם הים.,~פת
 איטליה. אל באניה לנסוע לו נתן לא הגשמים ימי קףבי

 קטנות. : נ"א"(
 סוריה. כארץ הלכנון, להרי מצפון:(



שעא א-ב ב, פרק ז,לפר

 שניפרק
 העריז, שמעון ע?-אבר פיייפוס. בנה אשר בקיסריה, ה:יונות עררטיטיס

 הרומאים. לחג-נצחון ונשמר בכף נחפשאשר

 הלך עליה, מצור ושם ירושלים לפני טיטוס הנה אשך ו1:י13ים,א.
 את קפלו ויושביהן עליהן, עבר אשר הערים, בכל החוף אל וירד ב(ישוט באניות- נסע ומשם א( רודוס אל מאלכסנדריה ועבר באנית-משאאספסינו0

 וטיטוס - היבשה. בדרך הלאה ומשמ 1(, 2סיג,ה ארץ קרן אל ה("רקיךה אי דרך ומשם ד(, העם ארץ אל ג( מיוניה 4!ם הפליג כה בברכה.פניו
 ושם פיליפוס, על-שם הנקראה קיסריה אל ובא הים חוף על אשר מקיסריהנסע
 ובעיר מות. עד באחיו איש להלחם נאלצו ואלה רעות לחיות לשלכואלה - מתו השבוים מן ורבים שונים. חזיונות-שעשועים וערך רבים ימיםישב
 הדבר: וזה גיורא. בן שמעון נתפש כי לטיטוס, מגדהזאת

 לכדו וכאשר ירושלים, מצור בעת העליונה בעיר היה שמעוןב.
 עמו לקח להחריבה, והחלו העיר בתוך ופרצו החומה את הרומאיםצבאות
 וגם לעבודתם הדרושים כלי-ברזל עם סזתים יחד ועתם הנאמנים רעיואת
 המנהרות אחת אל ירד אלה כל ועם רבים, ימים צרכיהם ספוק דיצדה

 אדמת-סלעים ומצאו הישנה )המחתרת( מיקבה קצה עד הגיעו הם,הנעלמות.
 לעלות לח יעצרו החפירה את האריכם אחרי אשר בקוותם, בה לחצובוהחלו
 במהרה נוכחו עצתם, אחרי למלא גסי כאשר אולם ולהמלט. הארץ על-פנילבטח
 לצעוד החוצבים בידי הצליח רב בעמל אשר אחרי תוחלתם, נכזבה כילדעת
 יאזל מעט עוד כי ראו, במשורה, לממם את אכלו כי ואף מעט, מעטהלאה

 ולהוליכם הרומאים את לבעת בידו יעלה כי בלבו, שמעון אמר ואז;מכליהם.
 האדמה מן פתאם ועלה ארגמן מעיל ועטה לבנים מכנסי-בד לבש הוא :וצולל
 אחזה הרומאים, אותו ראו כאשר לראשונה, המקדש שם היה אשרבמקום
 את ערבו אחרי-כן אולם ממקומם, למוש יכלו לא ובראשונה רעדהאותם

 - פעמים. הרבה כבר שהזכר הקטנה, אסיה ובין מצרים בין אי"(
 שלחים. ומורוה שלש עם אניות טריארות. : ביוניתנ(
 )סש(. העקרית יון ארז ובין בינה אשר והאיים הקטנה אסיה מחוף : הכונה1(
 ועוד(. קלופונסוס )אטיקי, העקרית יון ארץי(
 קירפו. עכשו הנקרא הוא'(
 ה498י4י4 )חצי-האי איטליה 9ל דרום-מזרח קרןי(



 ם די היהו מלחמת דות י ותשעב

 וצוה להם שמו את לגלות מאן ושמעון הוא. מי ולשאלו אלת לגשתלבם
 טו~טעס עם יהד ושבו שר-צבאם אל לרוץ מהרו הם לשר-הצבא.לקרא
 שמעץ לו ולה וכאשר הצבא. על לראש טיטוס השאירהו אשר הוארטוטו
 נתפש כי טיטוס, את והודיע לאסרו טרנטיוס צוה באמונה, הדבר כלאת
 השתרר אשר ירושלים, ליושבי רשעתו כגלל לשמעון אלהים שלם ככהבכף,
 ולא בנפש, ושונאיו צריו בידי אותו בהסגירו - בעברת-זדוןעליהם
 לאויביו, עצמו את הפקיר לרצונו כי-אם בידיהם, נפל נטויה בזרועבהלחמו
 באכזריות-המה רבים הוא המית לפנים אשר תחת שפטים, בו יעשולמען
 אל' לנפול אמרו כי עלילות-דברימן לשקר להם בשומן כזה, אשר עיןעל

 וגש תקצר, לא וימין-צדקו אלהים מעברת הךשעה תמלט לא אכןהרומאים,
 ברשעים, נקמתו את יפליא ועוד ינקם, לא נקה בו, לפושעים אפו יאריךאם
 יד אותם מצאה לא כי בראותם, משש, נמלטו כי בלבבם, יתברכואשר
 אנשי- הרומאים בידי נפלו בעת הפעם שמעון זאת חזה ומבשרו ! מהרההדין

 רבים, מורדים המון נגלה האדמה, מתחתית שמעון עלה אשר ואחריעברתו.
 שפתל על  אשר  קיסריה אל שב והקיסר -  המנהרות. אל הם גס ירדואשר
 כי עליו/ לשמור צוה וטיטוס בנקשתים, אסור שמעון אליו הובא ושמההים,
 ברומא, חג-הנצחון ליום אותוחשך

 שלישיפרק
 מצאה אשר הצרה על-דבר לטבח. רבים יהודים ומסר חגים עשהטיט1ס

 ורשעהי. אגטיוכימ  המומר  בעלילת אנטיוכיה יהודיאת

 הולדת  ליום  חג עשה הים שפת על  אשר בקיסריה טיטוס נישבתא.
 היהודים, מספר לטבח. היהודים מן רבים הקדיש ולכבודו פאר ברבאחיו
 איש' מתו ואשר המדורה על נשרפו ואשר רעות היות עם בהאבקם ספואשר

 לרומאים, קוה לא זה כל אולם מאות. וחמש אלפים על עלה אהיו,בחרב
 זאת אחרי בעיניהם. קל לענש היו ליהודים, נעשו אשר המזנות, המיתותוכל
 שם וגם הצידונים, בגבול לרומאים אשר עיר היא בארותא(/ אל הקיסרנסע

 חזיונות וערך אביו הולדת יום את רב בהדר וחגג רבים ימיםהתמהמה
 רב המון התיר וגם שעשועים, מיני לכל רב כסף והוציאמלאי-תפארת
 הראשון. בחג עשה כאשר לטבח,מהשבוים

 1ני1ניתז ברומית - רומאית )ק151ניה( ומושנה שנהפכה הישנה, הצידונית העיר"(

 וןרות. : עכשוצריטוס,



.שעג ב-ג נ, ק ר פ ז, ר פס

 באנטיוכיה היהודים שארית על גם רעה עלילה יצאה ההם וביריבוב.
 לרגלי בעיר גדולה מהומה הקימו אנטיוכיה בני כי מצאתם,יצרת-מות

 אשר המעשים, בגלל וגם היהודים, על מלשינים הוציאו אשרשמועת-שוא,
 בקצרה/ המעשים פרשת את לספר עלי מוטל ואמנם זמן-מצער. לפנישיו

 אחריהם. קרו אשר הדברים, את ביתר-ענין לבאר אוכללמען
 הארצות, גויי בקרב תבל קצוות בכל ומשיד מפזר עם הם היהודיםג.

 הקרובה הארץ היא כי בסוריה, היושבים היהודים מספר גדל פלועל
 אנטיוכיה, בעיר היהודים המונות עצמו מקלם ויותר ארץ-ישראל(, )אלאליהם
 לבטח. בעיר לשבת להם נתנו אנטיוכוס, אחרי מלכו אשר המלכים,כי

 ההיכל/ את ונצל בירושלים שמות עשה ~פיפסס, הנקרא אנטיוכוס,אמנם
 כלי-המקדש כל את ליהודים השיבו המלוכה, את אחריו נחלו אשר אלה,אולם

 אחד חק להם נתנו וגם להם, אשר בבית-הכנסת להעמידם נחשת,העשוים
 אחריהם ישבו אשר המלכים, וגם בעיר, היושבים היונים עם אחדימשפט
 במספרם אלה עצמו ועל-כן ליהודים, טובה וגמלו בדרכיהם הלכולכסא,
 אחריהם משכו וגם יקרות, ובמתנות בכלי-הפץ מקדשם תפארת אתומרבו
 אותם וספחו היונים מן גדול המון דתם( )אל אלהיהם עבודת אל,תמיד
 אחרי זמן-מצער כעבור אנטיוכיה, אל המלחמה שמועת ובהגיע א(,עליהם
 כל בלב ליהודים המשטמה התלקחה סוריה, ארץ אל באניה אספסינוטבוא
 אביו, בגלל נכבדי-היהודים מראשי אחד אנטיוכוס/ קם ואז העיר,יושבי

~eK
 הנאספים אזרחי-העיר אל והלך באנטיוכיה, היהודים ק"לת ראש היה
 עליהם וקרא היהודים יתר ואת אביו את בלשון לפניהם והכהבבית-החזיון

 הסגיר וגם העיר, פנות בכל אש להצית אחד לילה אומרים הם כי?סנה,
 חלק הם גם לקחו כי בהם/ בהעידו אחדים, יהודים אורחים האזרחיםבידי
 את לכבוש לח אנטיוכיה עם עצר לא האלה הדברים לשמע הזאת.בעצה
 נשרפו והם המוקד, על האלה האנשים את ולהעלות אש להביא וצוהכעסו
 היהודים שכונת אל לרוץ ההמון מהר ואחרי-כן בבית-החזיון. כרגע'?לם

 הוסיף ואנטיוכוס עירם. את בזה להציל אמרו כי בהם, נקמותולהחיש
 ולמד אחר לאיש נהפך כי נאמן, אות לתת וברצותו האזרחים, חמת אתלמזק
 את לשלץ צוה וגם היונים, כצק זבח להקריב עמד דת-היהודים, אתלשנא
 יגלו הדבר את למלא המסרבים אשר למען כמעשהו, לעשות היהודיםיתר

 אנטיוכוס, כדבר לעשות גסו אנטיוכיה ובני הורשי-הרעה. הם כיבמעשיהם,
 הכו פיהם את המרו אשר ואלה מצותם, את למלא נפתו מספר יהודיםורק

 מעצמיהם(, לעצם )= עצמם יחלק היונים( )את אותם עשו דרך ובאיזה בדיוק:א(
 ליהודים. והפכות אותם גירו :)לומר



 היהודים מרמתת51דותשעד

 לאזרחינו להציק ולרפה הרומאי מהנציב אנשי-צבא לקח ואנטיוכוסנפש,
 הקשה כי-אם השבת, ביום לנוח להם נתן ולא באנטיוכיה אשרהיהודים

 את. הכביד וכה השבוע. ימי ביתר כמו מלאכה כל בו לעשות עליהםידו
 כי לבד, באנטיוכיה לא השבת מנוחת בטלה כי עד היהודים, עלהלחץ
  לזמן-מצער. סוריה ערי יתר אל גם פשטה  הרעה משםבהפתח
 ההם, בימים אנטיוכיה יהודי את  מצאו  אשר  האלה,  הרעות  ואחריר.

 את הקדמנו ועל-כן עליה לדבר רצינו אשר חדשה, צרה עתה עליהםקמה
 ואת.. הרבוע השוק את ואכלה באנטיוכיה אש פרצה הנה כי האלהנהדברים

 אחרי ורק ה8סיליקות, ואת בית-גנזי-הכתבים ואת )בית-שלטון-העיר(הארכיון
 קם ואנטיוכוט העיר. כל את לשרוף חשבה אשר הלהבה, שקעה רבהיגיעה

 . היהודים, עלוהתגולל

 היתה לולא גם והנה הזה. הדבר יצא מידיהם כי
 לד8ר' להאמין להם היה נקל ליהודים, אנטיוכיה יושבי בלב כבושהשנאה

 עוללו אשר הרעה אחרי גם ומה המעשה, על לבבם בסערת הזאתס?בה
 האמינו,,. האנשים וכל קשובות אזנים אנטיוכוס מצא ועל-כן לפנים.ליהודים
 בשגעון וכמכים האש, את בידיהם בשלחם היהודים את עיניהם ראוכעלו
 רק, מעבה. עליהם יצאה אשר האנשים, על להתנפל בעברה-וזעם ?לםמהרו
 בדרשו כעסם, את לכפוש קולגה א( ניגס הרומאי העיר בידי עלה גדולבעמל
 את. אספסינוס שלח כבר כי המעשה, דבר את הקיסר את לראשונהלהודיע
 אל לבוא עוד הספיק לא זה אולם בסוריה, נציב להיות סיט4סלגניוס

 אף כי האמת, דבר את וגלה היטב ודרש קולגה חקר ואחרי-כןאנטיוכיה.
 בדבר, חלק לקח לא האשם, את בראשם אנטיוכוס שם אשר מהיהודים,אחד
 ועל- נושיהם, להם הציקו אשר אחדים, נבזים אנשים מידי יצא המעשהוכל
 אולם חובותיהם. מכל ?יטרו ובבתי-הקהל בשוק אש בשלחם כי האמינו,כן
 למשפטם, מ~חל היהודים עיני כלו הזאת האשמה חקירת ארכה אשר העתכל

 וממגור. מפחד רחפוועצמותיהם

 רביעיפרק
 מיד. ונכנעו הרומאים ע5 התקוממו הגרמנים ברומא. אספסינוס פניקבות

 ארצם. גבוב א5 וגרשו מוסיה ארץ ע5 פשטוהגורמטים

 השקו. כי אביו, על-דבר הבשורה טיטוס הקיסר אל הגיעה ונאששא.

 פניר את רומא עיר קדמה כי גם ומה עליהן/ עבר אשר איטליה ערי כלבו

 גניוס. : נ"א:(



שעוץ א ד, ק ר פ ז, ר פס

 לו הינח כי מאד, עלזה ונפשו גדולה שמחה שמח ובתפארה, רבהבאהבה
 דבקר במרחקים נמצא אספסינוס בעוד כי לאביו. דאג אשר הדאגותמכל
 אליוש נפשם ערגה וכה אליהם, בא כבר כעלו איטליה/ אנשי כל לבותבו
 מכל נקיה היתה ואהבתם בקרבם. שוכן הוא כי בעיניהם, נדמה אשרעד
 הארץ. בהמיר מצאום אשר הצרותן כל את זכרו המועצה חברי כיאנס.

 ונשוא-הפנים, הזקן המושל פני את בברכה לקדם התכוננו ועל-כןמושליה,
 רק נפשו את ישא כי ידעוי וכלם במלחמה, מעשי-גבורתו יקר בכלהמפאר
 הוסיף' עוד במלחמות-האחים, כחו כשל אשר והעם, נתיניו. שלום אתלהכין
 אנשי-  נשאו מהם  ויותר  הברכה. עליו תבוא  המנותה עם יחד כיוהאמין, צרותיוי מכל שלמה פדות לו תהיה הפעם אשר קוה, כי הקיסר, אללערוג
 נצחונותיו גדל כל את לדעת היטיבו כי אספסינוס. אל עיניהם אתהצבא

 מרך- ואת מסקדיהם יתר חפר-דעת את נפשם שבעה אשר אחריבמלחמה,
 האיש,. פני את לקבל ויחלו מעליהם חרפתם את לגל חפצו ועל-כןלבם,
 אשר הזאת, האהבה למראה בתפארה. ולעטרם להושיעם תמצא ידו רקאשר
 כי-אם. להתאפק, נשואי-הפנים אנשי-המשרה יכלו לא בני-העם, כל לברחש
 עצרו לא בני-העם יתר וגם רומא. מעיר רב מרחק לקראתו לצאתמהרו
 טוב כי העיר., ומשערי המון-אדם נשפך מים וכזרם פגיו, קבלת אתלדחות
 הפעם היתה וזאת בקרבה. מהלואר העיר מן לצאת איש לכל היהונעים

 יען מתי-מעט, רק בה נותרו כי בנחת-רוח, העיר ראתה אשרהראשונה,
 הבשורה, באה וכאשר ממנה. היוצאים ממספר בעיר הנשארים מספר קטןאשר
 את האיר כי הודיעו, לעבור, מהרו אשר והאנשים, וקךב, הולך הקיסרכי
 והטף האנשים עם הושאר ההמון גם רץ לקראתו, היוצא ואיש איש לכלפניו
 מדי הקיסר שמה הגיע אשר מקום ובכל פניו, את לראות העיר דרכיאל

 קרא. איש וכל פניו, ולמאור לחין-מראהו שמחה תרועת העם הריעעברו,
 מושל' להיות יאות לבדו ולו המושיע, והוא הקיטיב הוא הקיסר כיבקול,
 לו' בקע רב בעמל רק וענני-קלית, זרי-פרחים מלאה העיר וכלברומא.

 ושם ארמון-המלכיס אל ובא עליו, העומד הגדול ההמון בין דרךאספסינוס
 יצא, הגדול ההמון וכל בשלום, שב אשר על זבחי-תודה לאלהי-העירהקריב
 בני-העיר' עשו ב( ולשכניהם ולמשפחותיהם א( לשבטיהם לבו, אתלהיטיב
 הקיסר ממשלת את להכין פניו את וסלו אלהים אל והתפללו ושמחהמשתה

 ובני-בניך בניו בידי השלטון את ולהקים לארך-ימים ברומאאספסינוס

- -
 ועוד(.. לוצרים ריקים, )טיטנים, ישבטים העתיקה הרומאית מההסתדרות שרידא(
 אחת. בשכונה הנרות לחבורות : כלומר:(



 היהודים מלתמתתולדותשעו
..

 פני את רומא העיר קבלה ככה ומכשול. lww באין לדורות-עולםאחריו
 t>~ea ביב מעלה מעלה עלתה הפעם ועוד בשמחה,אספסינוס
 וטיטוס אלכסנדריה בגבול אספסינוס עוד כשנמצא לכן, קסם זמן-מהב.

 למרע מהגרמנים גדול הלק התעורר עליה, וצר לירושלים סביב חנהבנו
 סגלים, מן ועצומים רבים גם היו המורדים עם אחת ובעצהוברומאים(,

 וראשית הרומאים. שלטון על את מעליהם לפרוק וקוו בגדולות הלכוויחדו
 רוחם תכונת היתה ולמרה, יד להרים הגרמנים את השיא אשרהדבר,

 תמיד מוכנים והיו צלולה, במחשבה מעשיהם לעשות הסכינו לא כי))הסוערת[,
 שנאתם ?צמה זאת ומלבד קלה. תקוה כל על בכפם נפשם אתלשום

 ביד להעבידם לבד הרומאים השכילו העמים מכל כי בדעתם,לנוגשיהם,
 ראו הם בגבורה. הזאת שעת"הפשר אותם אזרה מלל יותר אולם.חזקה.
 ארצות כל כי ושמעו, הרבות המושלים הליפות מפני ברומא הממשלהבהמוט
 בקרב כי חשבו, על-כן תחתיהן, ורועדות חלות לפניה, נכנעו אשרהישוב,
 העצה, ויועצי וברכה. רצון עת להם ימצאו ומריבותיהם הרומאים.צרות
 משרי- שנים א(, וציויליוס קלשיקוס היו אלה, בתקוותיהם אותם עודדו,אשר
 אבל הזה, למרד נפשם את נשאו מזמן זה כי במעשיהם, גלו אשרצבאם,

 שעת-הכשר כי השמש, לעיני רצונם את להשלים לבם את ערבו עתה,רק
 המוני בעזרת הדבר את לנסות אמרו הם רוח-גבורה. בקרבםהפיחה

 הגרמנים מן גדול חלק היה וכבר נפשם. בכל שואפי-מרד היו אשרהגרמנים,
 והנה, במחשבותיהם. מהם שנו לא הנשארים וגם הזה, בדבר אחת בעצהאתם
 אשר צר8?יס, שסיליוס אל מכתב אספסינוס שלח הדבר, יצא מאלהיםכילו
 ללכת אותו ולוה שכמו על עליונה משרה ושם בגרמניה, נציב לפניםחיה
 על- שמע ?וה, כאשר לדרכו, ויאלים ובצאת בה. ולמשול בריטניה ארץ,אל
 והמית מלחמה לקראתם וערך יחדו/ התלקטו כבר כי הגרמנים, מרדדבר
 ולו מוסר, ולקחת משובתם את לעזוב הנשארים את ואלץ בקוב מהםיבים
 עקש קרוב היה אז גם המורדים, מקומות על לעלות צראליס מהרלא

 רומא אל המרד על-דבר הראשונה השמועה בהגיע כי לבוא.הגרמנים
 צעיר עוד היה כי - בני-גילו כמעשה עשה לא הדבר, את שמע,ידומיטןנוס

 כי הזאת, הכבירה העבודה את עליו לקחת התמהמה ולא - מאדלימים
 יותר מימד-מלחמה היה וגם אביו, גבורת רוח בקרבו שכנה ומקדהמבטן
 אליהם וכשהגיעה הפראים. על למלחמה לצאת מיד מהר על-כן שנותיו.ממדת

 לרצונם, לפניו נכנעו אשר עד לבבם, נמס וקרב, הולך הוא כיוכשמועה,

 : ברומאית המורדים ראש שם היא. וטעות ויט?יוס, ויקילוס, : הישנה בהוצאה"(

 )1118י21((.ו?יויליס



שלז א ה, פרק ז,ספר

 למשוך שבו ויסורים צרה בלי כי רבה, לטובה להם חשבו חרדתםימגהל
 מסביב אשר המקומות בכל גדודי-צבא השאיר ודומיקזנוס כבראשונה.בעל

 על-נקלה, מהומה להקים יושביהם עוד יוסיפו לבלתי עליהם לשמורלעליה,
 נעלים היו אשר נצחונותיו, מעשי על ותהלה כבוד מקטר רומא אלישב
 כאביו. גבור-היל איש לבן ונאים שנותיושנמדת

 גם נועזו גרמניה, בארץ הנזכר המרד פרץ כאשר ההם, בימיםג.
 סרמטים בשם הנקראים הסקולים, שבטי פי הרומאים. על להתנפלישק"ים

 ארץ אל ובאו א( "יקטרוס נהר את בלאט עברו ורב, גדול המוןוהם
 לפתע כי קשה, היתה ופגיעתם הרומאים על השתערו גדול בכח ב(יסוטיה
 וכאשר מהיל-המשמר, רבים להמית הצליחו ועל-כן הארץ, על עלו.מתאם
 אותו המיתו לגרפס, )פונטיוס( ג(, לפנים שופט היה אשר הציר, לקראתם*צא
 הרומאים, למשמעת הסרה המדינה, בכל פשטו ואחרי-כן nwp, מלחמהאחרי
 האנשים ואת אתםינהלו

 והבהמה~
 וכשמוע לידם. בא אשר כל את ונשאו

 ר4?רי4ס את שלח ולשממה, לבז היתה מוסיה ארץ כי הדבר, את.אספסינוס
 והנשארים במלחמותיו, מהם רבים המית והוא בסרמטים, שפטים לעשות4יוס
 את להקים ושקד למלחמה קץ שר-הצבא שם בזה ארצם. אל בחרדהברחו

 חיל-המשמר את וסרטה סזק הוא הבאים. לימים עליה ולהגן במדינההמנוחה
 בא וכה והלאה. היום מן הנהר את לעבור הפראים יוכלו לבל ההוא/במקום
 מהר. חיש במוסיה אשר המלחמה.קץ

 חמישיפרק
 אנטיוכיה בני בסוריה עברו בדרך טיטום ראה אשי נהר-השבת,ע5-דיר

 תה5וכת- על-דבר אליהם. שמע ו5א היהודים, ע5 רעה לדבר טיטוס א5באו
 ואספסיגוס. טיטוס ש5הנצחון

 למעלה, דברנו כאשר בבארות, רבים ימים ישב טיטוס והקיסרש.
 ערך עליהן, עבר אשר סוריה, ערי ובכל משם. צבאו את הסיעיאחרי-כן

 הרבים את לשמח  היהודים  השבוים את ושלח רב, בעשרמציונות-שעשועים
 להגיד הדבר שנה אשר אחד, נהר טיטוס ראה עברו ובדרך מותם.במראה

 ובין אגריפס במלכות אשר ד( ?ךקה בין בדרך נמצא הוא תכונתו.%ת
 )דונה(. יניביוס נהר הוא"(
 זמננו. ש5 הונגריה בגבעב(
 פריקינסוי. : ברומית:(
 י"ז. ח בראשית יסוד ע5 כנראה, הכתוב, צריך כךי(



 ם די היהו רחמת דות 5 ותשעה

 בזרמה מפגר ואיש זטטפו בעת מים מלא הוא : נפלאה תכתה לו וחםרוגלה,
 ושטתו מקורותיו עד ארכו לכל רצופים ימים ששה נעלם הואאחרי-כן
 כאלו הפעם, עוד מימיו את שולח הוא השביעי ביום אולם ?לו. יבשנראה
 הנהר שומר אלה סקיו את כי הדבר, נחקר וכבר תמורה. כל בו חלה5א

 היום. שם על )סשטיקוס( השבתן *נהר לו קראו ועל-כן הימים כלבאמונה
 ליהודים. הקדושהשביעי
 שמחה שמחו וקרב, הולך טיטוס כי אנטיוכיה, אזרחי וכשמועב.
 את ולקדם ללכת מהרו ?לם כי-אם בביתו, להשאר רצה לא ואישגדולה
 כי- בלבד, הגברים ולא ריס. שלשים דרך העיר משערי לקראתו ויצאופניו
 מרחוק* אותו ובראותם העיר, מן אליו נהרו הטף עם יחד הנשים גםאם

 ובעתרת. לשלום לו וקראו ידיהם את אליו ופרשו הדרך עברי לשניהתיצבו
 כל נשמעו הברכות המון בין אך העירה. אותו וי14 פניהם את הפכוברכות
 על השיבם לא טיטוס העיר. מתוך היהודים את לגרש דברי-בקשההעת

 כי היהודים, על נפל גדול ופחד והחריש. דבריהם את ושמע הזאתהבקשה
 וטיטומ לעשות, אומר הוא אשר ואת עליהם חושב טיטוס אשר את ידעולא
 אז ?יעיה אל בואו עד למסעיו ללכת מהר כי באנטיוכיה, הפעם נשארלא
 הפרתים מלך וולוגז מאת שלוחים צירים לקראתו יצאו ושם פרת, נהר עלאשר

 התשורה~ את קבל והוא היהודים, על נצחונו לכבוד נזר-זהב לווהביאו
 ואזרחי העיר ויועצי אנטיוכיה. אל שב ומשם המלך, לצירי משתהועשה

 עם-העיר כל נאסף שם אשר בית-החזיון, אל ללכת בו הפצירואנטיוכיה
 להציק הוסיפו כאשר אולם חסדו. בלב להם נעתר והוא פניו, אתלקבל
 ענה העיר, מן היהודים את יגרש כי בלי-הרף, ממנו ולדרוש בדבריהםלו

 להגלותם אוכל ולא חרבה עיר-אבותיהם "הן לאמר: נמרצים, בדבריםאותם
 את הניחו אנטיוכיה ואנשי לקבלמו" ירצה אשר המקום, יה ושישמה.

 לוחות-הנחשת, את ישבר כי שנית, בבקשה טיטוס אל ופנו הראשונהבקשתם
 נענה לא הזה בדבר גם אולם היהודים. )זכיות( משפטי עליהם נחקקואשר
 היו אשר משפטיהם, כל את אנטיוכיה ליהודי השאיר כי-אם טיטוס,להם
 עבר מסעו בדרך מצרים. ארץ אל נסע ואחרי-כן מכבר, הזאת בארץלהם
 העיר הדר את עיניו לנגד ?ךה מסביב, צלמות שממת ובראותו ירושלים,על

 וכל היסוד, עד נהרסו אשר בניני-ההדר, זכי את לבו על והעלהלפנים,.
 ולש העיר, אבדן על במרירות ונאנח מימי-קדם, פה היתה אשרהתפארת,

 נהר ארכובת ע5 נמצאה כי רואים, אנו ומכאן ארכובה, עי, : המאתה זיגגה-:(

 של תרגומו הוא זיגגה הלם וכנראה ותפסה(, כרכמיש העתיקות הערים נמצאו )ששםפרת

 )ק4-13לם(' ופנים הארץ ?ם )ע5(,"18ר
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 כי-אם ובעז/ בלה כזאת גדולה עיר לכבוש ידו מצאה אשר על לבוגבה
 ה?רענות את העיר על הביאו אשר המרד, מחוללי את רבות פעמיםקלל

 גבורה שם לו לעשות ממאן הוא כי לעינים, הראה וככה הזאת,הגדולה
 בתוך גדול חלק עוד נגלה הרב העיר ומעשר חללי-ידו. השונאיםבאיד

 על-פי אחרי-כן גלו יותר ועוד בעצמם, הרומאים מצאו הרבה :החרבות
 באדמה בעליהם טמנו אשר ויקר, חפץ כלי ויתר וכסף זהב השבוים,עדות
 יום. ילד מה ידעו לא כי המלחמה,בעת

 המדבר את ועבר לבבו, עם היה כאשר מצרים, אל נסע וטיטוסג.
 שני ואת איטליה. אל באניה לצאת וגמר אלכסנדריה, עד והגיעבמהרה
 הלגיון את : משם באו אשר המקומות, אל השיב עמו נסעו אשרו;לגיונות
 השבוים ומן ס53נךה. ארץ אל החמשה-עשר ואת מוסיה, ארץ אלהחמישי
 בהורי. מאות שבע לו הבדיל הנותרים ומן יוחנן, ואת שמעון את עמולקח
 אל בחפזון להובילם וצוה וביפי-סרטיהם, בקומתם חבריהם על העוליםחמד,
 את בצע וטיטוס בתהלוכת-הנצחון. לפניו אותם יעביר למען איטליה,ארץ

 חרדה רומא והעיר מחוז-הפצו, אל בשלום והגיע באניה ונסעמחשבתו,
 טיטוס, כבוד גדל ועוד לאביו. עשתה כאשר בשמחה, אותו וקבלהלקראתו

 למראה ורהב פחד עם-רומא ולב פניו. את לקדם לקראתו יצא אביו גםכי
 גמרו מצער ימים וכעבור אלהים. פני כראות יחד, בשבתם המושליםשני

 המועצה כי אף יחדו, המנצחים שני לכבוד אחד חג לערוךאזרחי-רומא
 לחג-הנצחון הנועד והיום עצמו. בפני אחד לכל חג לעשות משפטהוציאה
 המון מכל אחד אף בביתו נשאר לא ההוא היום ובבוא מראש. לעםנודע

 המקומות, כל את וכבשו יצאו הלם כי לאין-מספר, הרביםיושבי-העיר,
 ולתהלוכת-הנצחוז~. צר מעבר רק והשאירו שם, לעמוד כף-רגל יכלהאשר

 לגדודיו בעיר הנמצא הצבא כל את שרי-הלגיונות פקדו לילה בעודד.
 המלכים ארמון על-יד ולא השערים, לפני בסדר אותו והציגוולמערכותיו

 שני לנו שם אשר א(, "יקים מקדש בקרבת .כי-אם העליונה, בעיראשר
 אספסינוס יצאו לעלות, עמוד-השחר החל וכאשר ההוא, בלילההשליטים
 אל ונכנסו מימי-קדם, לרומאים כצק ובלבוש-ארגמן, ?רי-דפנים בעדיוטיטוס
 נשואי- ונם ראשי-העם והשרים היועצים נאספו שמה כי א5קטיךה,אולמי
 ועל בימה, להם הוקמה האולמים ולפני לבואם. וסכו ממעמד-הרוכביםהפנים
 על בעלותם השליטים שני ישבו הזה הכסא על כפול. כסא-שן עמדהבימה
 "רבה איש וכל תרועת-ברכה, בקול לקראתם הצבא הריע ואזהבימה,
 כי- כלי-נשקם, את חגרו לא ואנשי-הצבא מעשי-גבורתם. פרשת אתלמנות

 ברומא. נפוצה אז היתה עבודתה אשר מצרית, אלילה ום"(



 היהודי" מלחמתתולדותשפ

 את קבל ואספסימס בדפסם, ראשיהם את ועטרו כתמת-משי לבשואם
 דממה קמה וכאשר כהחריש. אות להם תתן דבר להשיבם ורצהברכותיהם
 את וקרא באדרתו ראשו רצ את והליט רגליו על עמד מסביב,גדולה
 אל אספסינוס דבר התפלה ואחרי טיטוס. גם התפלל יחד ועמו כחק,התפלה
 לחם-הבקר את לאכול אנשי-הצבא את ושלח קצרים דברים הנאספיםכל

 השער, אל הלך והוא כמשפט-היום, המושלים להם הכינו אשר)אריסטון(,
 א(, חג-הנצחון שם על נקרא ועל-כן תהלוכות-הנצחון, תמיד עברו בואשר
 והקריבו בגדי-הנצחון את ולבשו לבם את וטיטוס( )הוא שניהם סעדוושם

 לעבור התהלוכה את לפניהם ושלחו בשער, נבנו אשר המזבחות, עללאלהים
 לראותה. ההמון על 2קל למען )תיאטראות(, החזיון מקומותדרך

 תפארת ואת הרבות שכיות-החמדה המון את כהלכה לפרוט קשהה.
 נפלאות- ואת חין-ערכם ואת יפי-מלאכתם את ולפרש למיניהם, בלי-היקרכל

 כמעט כי האדם, במחשבת יעלה אשר דבר, שם נעדר לא כי -תכונתם
 שונים, מכלים כלים מישרים, בני-אדם ידי לפנים צברו אשר הברכה,כל
 ונתנו ההוא ביום יחד סברו אלה כל - עשרם וחשן רבים עמים נפלאותוכל

 ובכל ותבנית צורה בכל ושן וזהב כסף הרומאים. ממשלת גיל עלעדיהם
 היו כי בתהלוכה, עוברים הם כי גפר, ולא רב, בהמון נשאומעשה-הושב

 מרקמות ושמלות יקר ארגמן עשוים בגדים שוטף, כנחל רואיהםבעיני
 מקבצנת מגיעת, אבני-חן לציורי-צבעונים, באמת דמ4 אשרמלאכת-הבבלים/

 הרואה אמר אשר עד לאין-מספר, העברו אחרות, ובמסגרותבנזרי-זהב
 התהלוכה, לפני ישאו פסלי-אלים גם לכלי-יקר. נחשבו לחנם כיבנפשו,
 וקלם כלאחר-יד, נעשתה לא אשר מלאכתם, וביפי בגדלם נפלאיםפסלים
 בעדין אחד כל למיניהם, רבים בעלי-חיים ואחריהם מאד, יקרמחשר
 עם יני לבוש היה הזאת הרבה הכבודה נושאי האנשים המון וגםהמיהד.

 הפל על עלו התהלוכה, בעצם לצאת נבהרו אשר אלה, אולםרקמת-זהב.
 העוברים השבוים קהל גם בתמהון. רואיהם כל את והכו תפארת-עדןםביער
 הרזון על כסו אשר והדר-צבעים, בבגדי-רקמה בעדי-עדיים, נראה אלהבין
 הבנינים מלאכת היתה מפל ונפלאה צרותיהם. מעצמת בבשרם עלהאשר

 תחת יכרעו פן האנשים, על אימה הפיל גדלם כי בכתף. הגנואיםהצוענים
 ולב ב(, עליות ארבע בני וגם עליות שלש בני היו מהם רבים כימשאם,
 יריעות עטופים היו מהם רבים עשרם. עתרת למראה ורחב פחדרואיהם
 תמונות ובהמון מעשה-חושב, ושן זהב מקפים היו ובכל-מקום זהברקומות

 triumllhalis tpolta : ברומיתא(
 מדרגות, קומית,ב(



שפא ו ה, פרק ז,ספר

 שאנן נוה מראה נגלה פה כי השונים. חלקיה לכל בעין עין המלחמהנראתה
 בורחים אלה בחרב, נופלים רבים אויבים מערכות נראו ושם לשממה,הנהפך
 במכונות- הנבקעות למרום מתנשאות חומות דמות וגם בשבי, הולכיםואלה

 חזקות, חומות לקפות מלאות-אדם וערים נלכדות, נשגבות ומצודותמלחמה,
 מבית העיר אל כנחל הנשפך הצבא ומראה למרומיהן, הרומאים עלואשר
 לבקש ידיהם את הנושאים ההלשים ודמות מעקרים, מטבח ועושהלחומה
 ומחזה יושביהם, קברי שנעשו והבתים באש, הבוער ובית-המקדשרחמים,
 מרוים אינם אשר זרע, באדמת ולא וצלמות ציה בארץ השוטפיםנהרות
 אלה כל - מסביב. ארץ-שרפה דרך הם עוברים כי והבהמה, האדםאת

 האלה הבנינים מלאכת הזאת. במלחמה עליהם היהודים הביאו אשרהפגעים,
 אותם, ראו לא אשר האנשים, לעיני האלה הדברים כל את תארווגדלם
 ראש-העיר הצג הצוענים מהמגדלים אחד בכל כי מעמד. באותו היוכאלו

 גם עברו ואחרי-כן בשבי(. נפלו )בעת בשעת-מעשה שהיה כמוהנלכדה,
 ביותר נפלאו השלל ומכל לאין-קץ, המלחמה שלל ואחריהן רבותאניות
 משקלו היה אשר שלחן-הזהב, : בירושלים בבית-המקדש וקחו אשרהכלים,
 מלאכת ?נחה ואמנם טהור, זהב היא גם העשויה והמנורה ככרים,הרבה
 הגזע התרומם הבסיס מן כי בידינו. אשר המנורות כל מדרך הזאתהמנורה
 לקלשון בצורתם דמו אשר דקים, ענפים יטשו וממנו במוך, הירך()העמוד,

 שבעה היה הקנים ומספר נר-נחשת. מלמעלה קנה כל ובראש א(,שלש-השנים
 ספר עבר השלל לכל וכמאסף - ליהודים. אשר השבוע ימי שבעתלכבוד
 צלמי בידיהם הנושאים רבים אנשים עברו השלל ואחרי היהודים/תורת
 ואחריו ראשונה אסמסינוס נסע ואחריהם וזהב. שן כלם עשוים ב(נילי

 ומראה עדי-עדיים לבש הוא וגם לזדם, סוסו על רכב ודומיטןנוסטיטוס,
 לעינים. נחמד היהסוסו

 ובהגיע ג(. הקפיטולי יופיטר היכל בקרבת היה התהלוכה וקץי.
 ח" כי עמדו, שמההעוברים

 במקום לעמוד מימי-קדם לרומאים היה עתיק
 גיורא[ ]בן ושמעון צבא-האויבים. ראש מת כי המבשר, יודיע אשר עדהזה,
 השבוים. יתר עם בתהלוכה עברו אחרי למות[, עליו נגזר ]אשר האישהיה
 לשוק, ממעל אשר מקום אל אותו וסחבו צואריו על חבל הפילועתה

 ,pr אשר( המקום, אל בואם ]עד בדרך בשרו את דשו אותווהמוליכים

 והם צד, מכל המנורה מן היוצאים הקנים לשלשת והשונה טריש:מ, ביונית4(

 המנורה. מירך דקיםהיו
 victoria. : ברומית ; הנצחון איילתנ(
 (forum). מהשוק רחוק לא ה"פיטולית, בגבעה:(



 המהודים מלחמתתולדותשפב

 הבשורה, הגיעה וכאשר למוש הנדומם סי-הרעה עו את זחם להמיתלרומאים

 החלו ואז תרועת-ששון, העם הריע שמעון(, )של קצו באכי
 לרצונן ועלו וכמשפט כמק הזבחים נעשו אשר ואחרי הזבחים. אתלהקריב נהשליטימ~

 העם. מן רבים המשתה אל וקראו ארמון-המלך אל וטיטום אספסינוסהלכו
 עיר חגגה הזה ביום כי טוב. כל מלאים שלחנות בבתיהם נערכוולנשארים

 מלחמות-האחים אחרית את וגם השונאים, על צבאותיה נצחון חג אתרומא
 הבאים. לימים הטובות תקוותיה תהלת ואתבקרבה
 צוה הרומאים, ממשלת את אספסינוס הכין כאשר חג-הנצחון, ואחריז.
 למעלה היתה ועבודתו במהרה זלמה המקדש מלאכת א(י לאיריני מקדשלבנות
 נעלה נדיבות ברוח הרב עשרו את אספסינוס פזר כי מהשבת-אנוש.מכל

 שלל-הנצחונות והקשיים, סטןרים במעשי המקדש תפארת את עודוהעלה
 על לפנים הוטל אשר רחוקות, ארצות שכיות כל במקדש והניחמימי-קדם,
 את לראות לשקם מדי קצוי-עולם, כל ולעבור רגליהם את לכתתבני-האדם
 מבית- כלי-הזהב את שם הניח גם בכה, ואלה בכה אלה הפזורותהחלדות
 פיכת- ואת תורת-היהודים טפר ואת מאד. בעיניו נכברו כי היהודים,מקדש
 עליהם. לשמור וצוה בארמון-המלך הניח לדביר אשרהארגמן

 ששיפרק
 המבצרים. יתר ואת אותו הרומאים בה כבשו אשר והדרר קכיר המבצרעל-דבר

 הצבא את וקבל שסוס לוןיליוס ב( הציר נשלח יהודה ארץ ואלא.

 בו, היושבים עם הורדיון מבצר את בשלום והכניע וישלינוס, צרש?יסמידי
 ונפוץ רבים לגדודים נחלק אשר טיב-הרומאים, צבא כל את אסףואתרי-כן
 עליו ולשים עכור על לעלות והחליט העשירי הלגיון את לקח וגםבארץ,
 לשוב רבים יתעוררו פן המבצר, את לכבוש מאד היה נחוץ כימצור,

 תקות את מזקה המבצר תכונת ואמנם חומותיו, במשגב בבטחםולמרוד,
 בו. להלחם העולים על ופחד מגור והפילה נפשם את להציל בוהיושבים

 קשה היה ועל-כן השמים, לב עד המתרומם סלע ראש על סגרה הומתוכי
 הקיפוהו מסביב כי אליו, לגשת המקום תכונת נתנה לא זה עם ;להבקיעו
 אף בהן, לעבור לרגל היה נקל ולא מעין-רואים בעמקן נעלמותתהומות
 נמשך מערב מצד מכור את החוסם העמק כי אותן. לסתום אדם מנדנבצר
 מרוםלקרנה. את מכור גבעת שולחת הזה העבר ואל המלח, ים עד ריסששים

 Pax. בממית: ן השוס אלילתא(
 בטוס.ב(
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 גם הנה הזה, מהעמק במדתם נופלים ובדרום בצפון אשר העמקים כייאף
 מדת אשר מזרח, לצד הבקעה רק למלחמה. המבצר אל לגשת נתנו לאהם

 תכונת אל התבונן אשר הראשוה היה היהודים .מלך אלכסנדדיסי. סכורי ממול הנשקף ההר על-ידי נעצרה אמה, ממאה קטנה ושינהעמק"
 עם במלחמתו ניי*יוס אותו הרס הימים ולקץ מבצר, בו ובנה הזה"מקום

 לשים מלל בעיניו נכבד המלוכה כסא על הורדוס ובשבת א(.אריסטובולוס
 אל הוא קרוב כי שאת, ביתר חומתו את ולחזק הזה המבצר אל עיניואת
 לקח על-כן ערב. ארץ על כמגדל-צופים ממרום-מכונו ונשקף הערביםגבול
 עלתה הזאת העיר ומן עיר, שם ויסד חומה אותה והקיף גדולה ארץאסזת
 והציג מסביב חומה שם למעלה הגבעה ראש על וגם הגבעה מרום אלורך

 בית-מלכים הקים לחומה ומבית המגדל. גבה אמה ששים קרניה, בכלמגדלים
 בהם מצא אשר ובמקומות, וכלילי-סיפי/ הגדולים בחדריו נהדר בניןבטוך,
 התחרה ככה זאב. ?יצאו למען מי-הגשמים, את בהם לאסוף בארות הפר"פץ,

 עשויות מצודות הטבעי משעבו על הוסיף ועוד המקום, תכונת במעוזהורדוס
 והשכיל במבצר הניח ומכונות-מלחמה ואבני-קלע חצים המון גםגידי-אדמי
 יפים להתחזק יוכלו למען ךי-מחסורם, הדברים כל את ליושביולהמציא
 מצור. לעתיבים

 עצי- מכל נפל לא כי בגדלו, נפלא )פיגן( סלם צמח המלך ובחצרג.
 עומד היה ועוד הורדוס מימי עמד כי ספרו, ועליו ובעביו, בגבחותאנים
 ובעמק המקום. את תפשו אשר היהודים, אותו כרתו לולא מאד, רביםימים
 שרשע גךל ושם ב(, בערה ושמו אחד מקום נמצא צפון מצד העיר את"חוסם
 הוא ערב ולפנות לאש, דומה הזה השרש צבע הזה, בשם הוא נםהנקרא
 בידוק הדבר יקל לא ביד, לתפשו וירצה איש אליו יגש וכאשר זהר,מפיץ
 אשה רגלי מי איש יביא אשר עד במקומו, יעמוד ולא מידו השרש וקמטכי
 הנוגע כל הוא בן-מות הזה הדגר בהעשות גם אך עליו. ויזה דם-נדהאו

 דרך גם יש אולם בידה למטה תלוי כשהוא השרש את ישא לא אסבשרש,
 עד לו מסביב באדמה חופרים הדבר: וזה פגע, בלי השרש את ללכודאחרת
 וברצות כלב, אליו אוסרים ואחרי-כן בקרקע, ממנו מצער מעט רקס?אר
 ימות הכלב אמנם על-נקלה. השרש את יעקור בעליו אחרי ללכת"כלב

 אולם השרש, את לתלוש האומר האיש, כשר הייו את נתן כאלובמהרה,
 את חומדים האנשים והנה בו. הנוגע עיני לנגד פחד כל יהיה לאגועתה

 בן אלכסנדרוס את נצחו אחרי מבאר: שם ה. ה, א, ספר לעיל, עין"(
"ריסטוגויוס.

 Bearas. : המקורב(



 ם י ד היהו ת מ מ5ח ת 1 ד ל ותשפד

 נמצע נפלא פא כי הגדולה, הסכנה מפני אחור 'טבימ ואינם הזהה,%ר,ט
 בני- נשמות : לאמר א(, רוחות בשם הנקובים אלה כל את במהרה לגרשבו

 להמציא ימהרו לא אם אותם, והממיתות החיים האנשים בקרב הנכנסותבליעל,
 חמים' מעינות נוזלים הזה ובמקום השרש. את אליהם ולהקריב עזרהלהם
 מקורות ומהם מרים מים נושאים מעינות מהם מאד: בטעמם ושוניםרבים
 שם. שוטפים קרים נחלים וגם כמוהם, מאין ומתוקים נעימים חייםמים

 דבר, שם נמצא כי בלבד, זה ולא בעמק, למטה היוצאים מקבילים,ממקורות
 חללה אשר מערה, מתגלה המקום בקרבת : רואה כל לעיני לפלא הואאשר
 קרובימ' דדים כשני לסלע ומעל זקוף. סלע עליה מכסה וממעלה עמקאינה
 חם, נחל מקרבו פולט והשני מאד, קר מעין פורץ האחד ומתוך לזה,זה

 לכל ארוכה ומעלה מאד נעים מרחץ יוצא יחד, המקורות שני סיובהתבולל
 סדומיתב(. ומלח גפרית רגבי וגם העצבים. למחלת - כל ועלמחלה,

 שם.נמצאו
 העמק את בסתמו אליו להבקיע וגמר מסביב המקום את תר ~Dieד.
 הסוללה, את ולהגביה למהר עז בכל ושקד העבודה אל ונגש ממזרח,אשר
 הסגוריפ והיהודים במצור. המקום את להביא הזה בדבר לי ?קללמען
 לשבת עליהם וגזיו בעיניהם, כאספסוף היו אשר ג(, הזרים מן נבדלובמבצר
 למעלה אשר המבצר את תפשו והם לירענות, ראשונים ולהיות התחתונהבעיר
 בי ישועה, למצא מראש קוו וגס המקומ במעוז התחזקו כי בו,וישבו
 המקום. את בידיהם יסגירו אם בשלום, הרומאים אותם ישלחו אשרהאמינו,
 המצור.. מן להחלץ בידם יעלה אולי דבר, לנסות עוד בקשו בחתלהאולם
 ורבים הסוללות שופכי עם והתנגחו ביומו יום מדי המבצר מן הגיחועל-כן
 חיל עשו ואלה אלה כי הרומאים, מן רבים המיתו וגם חללים, נפלומהם
 הרומאים את לנצה השבילו  היהודים השעה. את לסין ידעו אשרלעת

 היתה הסוללות עושי ויד להזהר, הספיקו בטרם פתאם, עליהםבהשתערם
 וקבלו. לקראתם היוצאים היהודים את לראות הקדימו כאשר העליונה,על

 למצור קץ לשים נועדו האלה הקרבות לא אולם 4?4י-מ14ם, פניהםאת
 אלץ תחלה, במחשבה עלה ולא במקרה שהיה אחד, מעשה כי-אםהעיר,
 אמיץ-לב אחד  עלם היה הנצורים בקרב מבצרם. את  למסור  היהודיםאת

  (Daemonia). יימונים : ביריה"(

"11?E .)חט18ג( 
 בודאי כי הדבר, וקשה יהודים(, שאינם מי )כלומר, הנכרים : מתרגמים יש;(

 א5' נמלטו  אשר הרבים. הפליטים הזרים, היהודים יותר: וקרוב בטרי,  אלה השתתפו5א

המבצר.
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 עשה העיר מן היהודים לגיח מדי אשר אלעזר/ ושמו בכף-ימינוונאדר
 הסוללות,. עבודת את ולהפריע נחד עמו לצאת רבים לבות ולעירנפלאות
 דרך ובקע בהם להשחית חרבה בפנים פנים הרומאים עם נלחם אשרובעת
 הסוגם בעת עליהם סוכך וגם האויב על עמו להגיח המתנדבים לכלרחבה
 הקןב כלה כאשר אחת, ופעם פגע, בלי העיר אל לשוב יוכלו למעןאחור,
 איש כי וחשב, לאויבים אלעזר בז רעותה/ מעל האחת נטו המערכותושתי
 עם ודבר לחומה מחוץ עומד ונשאר הפעם, הקרב את יחדש לאמהם

 הרומאים, ממחנה אחד מהר והנה אליהם, לבו כל את ושם למעלההעומדים
 איש, במחשבת הדבר עלה בטרם פתאם, וקפץ מצרי, איש והוא רופוסשמו
 את אוחזת הבהלה ובעוד כלי-נשקו, עם יחד תנופה אותו והניף העלםאל

 מחנה אל אלעזר את להעביר ידו מצאה הדבר, למראה החומה עלהעומדים
 נראה, במקום אותו ולהקים ערף להפשיטו צוה וראש-הצבאהרומאים.

 מאד נכמרו היהודים ורחמי בשוטים. בשרו את ולדוש העיר יושבילעיני
 לבכות. סרבו ויושביה העיר כל את הקיפה והצעקה בצרה, הנמצא העלםאל

 חפצו מצא האנשים, לב צרת את בטוס וכראות היחיד. על מהסרלשברו
 את. יסגירו כי ולאלצם, עצבונם את להרבות תחבולת-ערמה וסבלבדבר
 צוה הוא נכזבה. לא ותקותו אלעזר, נפש את הציל למען בידו,המבצר
 את. העיר אנשי וכראות מיד. אלעזר את עליו הוקיע למען צלב,לחשב
 הכאב גדול כי גדולה, יללה בקול קראו והם מכאובי-לבם, עצמו הזההדבר
 וטוב הקשה, מותו למראה יתעלמו לא כי קולו, אליהם חנן אלעזר וגםמנשא.
 מזלם, ולפני הרומאים זרוע לפני בהכנעם נפשם את להציל ימהרו כייותר
 עליהם, בני-העיר לב נפל דבריו לשמע הכל. על ידם גברה אשראחרי
 . משפחת בן אלעזר היה כי עליו, רחמים ובקשו רבים בהם הפצירווכאשר

 בחפזון שלחו והם יצרם, את רחמיהם כבשו - מאד ועצומה גדולהנדיבים
 יתנו אם המבצר, את בידם יסגירו כי אליהם, לדבר הרומאים אלצירים
 וראש- הרומאים בעיני ישר והדבר אלעזר. עם יחד בשלום לצאתלהם
 הזאת, הברית על-דבר שמע התחתונה, בעיר היושב הזר, ההמוןצבאם.
 . פתחו כאשר בלילה. חרש לברוח וגמר בלבד, היהודים עם נכרתהאשר

 על- בסוס את הברית, את כרתו אשר אלה, הודיעו העיר, שעריאת
 בהם, וקנאו אותם שנאו אולי יודע, מי - האלה האנשים מחשבותדבר
 מבין גבורי-החיל הבורחים. טון את עליהם הרומאים יפקלו פן פחדוואולי

 הנשארים' ומן ולהמלט, דרך להם לבקוע מהרו )הזרים( העיר מןהיוצאים
 נמכרו והילדים והנשים נפש, מאות ושבע כאלף הגברים, כל הומתובעיר

 לאנשים, הברית דברי את לשמור כסוס עליו קבל זה תחת אךלעבדים.
 אלעזר., את להם והשיב לשלום אותם ושלה בידו, העיר את הסגירואשר
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 אל צבאו את להסיע טהר זה, מעשהו את מסוס כלה אשראחרי
 הבורחים, מן רבים גטם נאספו אשר לה הגד כי ירדה בשם הנקראהיער

 אמת כי לדעת, נוכה שמה ובהגיעו מסכור. וגם ירושלים ממצור לפנים',הנמלטו
 מסביב, המקום כל את להקיף הרוכבים על לראשונה וצוה השמועה/ דגר,היה
 מפני השונאים, במחנה דרך להם לבקוע מרי-הנפש היהודים יוכלולבל

 אשר היער, עצי כל את לכרות הרגלים את שלח זאת ואחרי.הרוכבים,
 להלחם בלתי-אם לפניהם דרך כל אפוא ראו לא היהודים השרידים. אליו.נמלטו

 הרומאים על והשתערו צעקה ובקול בהמון קפצו הםבשארית-גבורה.
 מרה בנפש נלחמו היהודים בחקק-יד. פניהם את קדמו ואלה אותם,המקיפים
 אחרית אולם רב. זמן הקוב ארך ועל-כן ברוח-קנאות, והרומאים.וביאוש
 מתו הרומאים מקרב כי הלוחמים, מערכות לשתי שיה היתה לאהמלחמה

 אחד אף יצא לא היהודים וממערכת נפצעו, ומתי-מספר בחרב.שנים-עשר
 ויחד - אלפים משלשת מעט לא ומספרם - חללים נפלו ?לם כיבשלום,
 ראש- היה כי למעלה, עליו ספרנו אשר ארי, בן יהודה שר-צבאםאתם
 נפשו על ונמלט המנהרות אחת אל ירד ואחרי-כן ירושלים מצור בעתג:יוד
בסתר,

 אשר סקסימוס, לוריוס ואל תסוס אל הקיסר שלח ההם ובימים1.
 היהודים. ארץ כל את א( למכור עליהם וצוה בארץ, )אפוטרופוס( נציבהיה

 לו )לקחה למענו הארץ כל את השאיר כי-אס עיר, שם הקיסר בנה לאכי.
 הנפטרים אנשי-חיל מאות לשמונה למושב נתן אשר המקום זולתלנחלה(,

 היהודים ועל מירושלים. ריס שלשים דרך איאוט, הנקרא הואמעבודת-הצבא,
 להרים לגלגלת, דרכמונים שני מס הקיסר שם מושבותיהם מקומותבכל
 לבית-המקדש לשלם לפנים כמשפטם 1(, לקפיטוליון תרומה ימימה מימיםאותו

 ההם. בימים היהודים מצב היה זהבירושלים.

 שביעיפרק
 שד הרבו אשר  היעיט, וע5 )קימגינג(, "מחי מ5ר אגטיוכוס צרות51

 וארמיגיה. מדיבארצות

 צרות מצאו הממשלה כסא על אספסינוס לשבת הרביעית בזינהא.
 וייטוס, ציקגייס : הדבר וזה ביתו. בני כל עם קמחי מלך אנטיוכוס את רבות.

 להחכיר. להשכיר, : גם נשמעת הוה המובן את המסמנת היונית חמלהא(
 הקיסר. - לממלא-מקומי ובאמת ה"פיטו5י, יפיטר 5א5ולנ(



שפז ב ז, פרק ז,ספר

 סבתו נגלתה לא אשר מעשה, עשה בטוריה, לנציב ההם בימים הוקםאשר
 שנאת פרי בלתי-אם היה לא ואולי דבר-אמת שרש בו היה אולי -כהלכה
 ובנו אנטיוכוס כי והודיעהו, הקיסר אל מכתבים שלה הוא לאנטיוכוס.הנציב
 יהיה וטוב הסרבים, מלך עם בויית וכרתו ברומאים למרוד עצה יעצוטסיסקס
 כל על מהומת-מלחמה ויביאו מעשיהם לעשות יהלו בטרם ולתפשם,למהר
  לא  הקיסר, אל  הזאת  ~ההלשנה( השטנה הגיעה כאשר הרומאים.ממשלת
 סמוכים, הם המלכים שני גבולות אשר בדעתו, ממנה, עיניו להעליםיכול
 הגדולה העיר )סמוסטי(, קמשת מקום הנה כי מאד, להזהר אפוא הנכוןומן

 נקל היה להתקומם, באמת הפרתים זממו ולי פרת, נהר על הוא קמחי,בארץ
 על-כן חזק. למשגב להם היתה והעיר הזה במקום הנהר את לעבורלהם
 הטוב ככל לעשות רשות קפל והוא הקיסר( ובעיני וייטוס דברינאמנו
 אנטיוכוס אזן לקחה עוד ובטרם התמהמה, לא והנציב הארץ. לשלוםבעיניו
 שונים גדודים ועוד הששי הלגיון בראש "מחי בארץ פרץ דבר, שמץואנשיו

 מלך אריסטובולוס, גם למלחמה יצאו עמו ויחד אהדות,ולהקות-רוכבים
 )אמסה(. חית שמה אשר במדינה המושל ושוהים, א(, טקקידיוי הנקראההארץ
 מבני-המדינה אחד אף כי בפניו, איש עמד לא הארץ בגבולות סיטוטובבוא
 לפתע אנטיוכוס אל הזאת השמועה ובהגיע נברומאימוי יד להרים רצהלא

 כל את לעזוב אמר כי-אם ברומאים, להלחם מחשבה בלבו עלתה לאפתאם,
 הזה בדבר יחד. עתם ולברוח ובניו אשתו את ולקחת כמו-שהיאהמלוכה
 הוא עליו. שמו אשר העלילה מכל הוא נקי כי לרומאים, יהראותקוה
 בשדה. אהלו את ותקע ריס ועשרים מאה דרך העיר מן והרחיקיצא

 ממשלתו את הכין ועל-ידם שמשת את ללכוד אנשי-צבא שלח פיטוםב.
 הצרה בעת גם אך בו. להלחם אנטיוכוס אל יצא צבאו שארית ועםבעיר,
 גורלו על בכה כי-אם ברומאים, יד להרים לבו את המלך ערב לאהזאת
 מלמדי-המלחמה הצעירים בניו אולם אותו. תמצא אשר התלאה לכלוחכה
 על לעמוד מבלי באהבה ה?רענות את לקבל יכלו לא כא-העלומיםומלאי
 פרצה קשה ומלחמה בגבורת-ימינם, להעזר החליטו וקליניקוס אפיפנסנפשם.
 ולפנות כשלה, לא וזרועם גבורתם, עצמת את הראו והם הקום, כלוארכה
 מלא לא הזה, בדרך הקרב כלה אשר אחרי גם אך האויבים. נפרדוערב
 וברח ובנותיו אשתו את לקח כי-אם עמדו, על להשאר אותו אנטיוכוסלב
 כי חשבו, הם אנשי-צבאו. לב את המס הזה ובמעשה קיליקיה, אלאתן

- - .- -  
 )8חי כלקים מלר הוירוס בן ארמיניה, מלר אריסטובולוס הוא כי חושבים,"(
 בסוריה או הלבנון )נקרבת כלקים ארץ לו גם היתה וכנראה, הראשון(,אגריפס
 לנחלה.הצפונית(



 היהודים מלחמתתולדותשפח

 סלם כי היה, ונראה הרומאים, אל ועברו קמו ועל-כן מלכותו, אתהפקיר
 בטרם האויבים, מידי נפשם למלט נאלצו ועוזריו ~סיסקס מתקותם.נואשו
 וכאשר פרת, נהר את צלחו עמו רוכבים ועשרה והוא עוזריהם, מכל??זבו
 את קבל לא והוא הכרתים, סלך וולוגז אל נסעו האויב, מפחד להםהונח
 בידם עוד נמצאה כאלו רב, כבוד להם נתן כי-אם פליטי-מלחמה, בפניפניהם
 הישנה.משרתם
 סיטוס', עליו פקד בקיליקיה, אשר טרסוס אל אנטיוכוס הגיע כאשרג.
 נתן לא אספסינוס אולם רומא. אל ולשלחו בנחשתים לאסרו אחדשר-מאה
 ולא הישנה אהבתו את לו זכר כי בבגדי-אסירים, המלך את אליולהביא
 כל-צרכה. נחקרה לא אשר עלילת-המלחמה, בדבר חמה לו לנצור בעיניוישר
 בואו זמן את ודחה בדרך בעודו מעליו הנחשתים את להסיר צוהעל-כן
 לא רב, כסף תרומת לו סלק וגם עת-מצא, עד בלקדמון לשבת לו ונתןלרומא
 ליסיססס הדבר נודע וכאשר חיי-מלכים, ךי גם כי-אם לבד, מחית-ביתודי

 הגדולות מדאגותיהם להם ןןח אביהם, לגורל מאד חרדו אשרולאחיו,
 מכתבים וולוגז אליו בשלוח הקיסר, עם להשלים להם קמה תקוה וגםוהקשות
 לא אך מלך-הסרחים[, ובחצר רבה טובה ראו אמנם כי עליהם. טובלדבר
 נתן וכאשר הרומאים, ממשלת לגבול מחוץ ימים לארך להשאר להעצרו
 מוקךמון אליהם לבוא טהר אביהם וגם רומא אל שבו חנינה, הקיסרלהם
 גדול, בכבוד שם ישבווהם

 משבטי. אחד הוא כי למעלה, עליו ספרנו כבר אשר ועם-סיענים,י.

 בימים לבו את נשא ב(/ טאיטיס ים ועל א( סרס נהר על היושביםהסקטים
 האלנים כרתו הזה לדבר בז. לבז הקרובות והמדינות ג( מדי ארץ על לפשוטההם
 המלך ולפנים[ עליו סגר אשר במעבר, השליט ד(, ההורקנים מלך עםברית

 בשערי-ברזל ומוקדון[אלכסנדרוס
 ה"

  בהמון יצאו לעבור, להם ההן וכאשר
 רבת-העם' הארץ את לבז ושמו לבטח, השוכנים מדי בני על והתנפלורב

 דון. גהר הוא"(
 השובי. היםב(
 עידקייאן. ארץ היא הצפונית-מערביה, למדי השינהי(
 כי-אם )ג'רג,אן(, הכספי הים בדרום הארץ אינה זו הורקגיה הנראה, בפיי(

 )ך5ססז(. שרון מדינת היא מצפון,הארץ
 - קוקז בהרי שנים : ההרים מבואות על סגרו צרים( )מעקרים שערים שישה"(

 - )ירייה( הכספי הוא גם שנקרא הקוקזי, השער והשני )~?ונד(, הכספי השערהאחד
 הצריזם המענריס שלשת ככל הגנוהיס(. מדי )נהרי הכספי הים בדיש היהוהשעיטי

 הנדוי. לאיכסנדרוס המיחסות מצודות היוהאלה



שפט א ח, פרק ז,ספר

 סקירא גם כי בפניהם. לעמוד נועז לא ואיש ומקנה, בקר מיני כלוהמלאה
 הכל את 4והפקיר רגל מני נשכח מקום אל וברח מהם נבהל הארץמלך
 פלגשיו ואת אשתו את מהם לפדות ידו מצאה רב בעמל ורק השודדים,בידי
 לאלנים מאד היה קל ככה ככר. מאה נפשן כפר בעלמו בשבי, נפלואשר

 ארמיניה ארץ אל פנו ואחרי-כן פה, פוצה באין הארץ שלל אתלהוציא
 לצאת ההיא/ בעת בארץ המושל א(, הרדת נסה וכאשר לבז. אותה גמ.ושמו

 האלנים אחד כי הקרב, בעת בידם חי נתפש כמעט למלחמה,לקראתם
 את לפסוק מצאה המלך יד אך אחריו, אותו למשוך ואמר חבל עליוהשליך
 הפכו והם האיונים, חמת את לעורר עוד הוסיפה המלחמה ולהמלט.הרצועה

 הארצות, שתי שד גדול, שלל עם יצאו ואחרי-כן לשממה, הארץ כלאת
 גבולם. אל,ושבו

 שמיניפרק
 במבצר. 5ה5חם עלה ליופה בה. ישבו אשר המיקריים יע5 שלהע5-דבר

 אלעזר.נאום

 לנציב והיה משרתו את יילוה פעויוס ירש לטוס מו"נ ואחריח.

 ע- במרדו. החזיק עוד אחד מבצר רק במלחמה, נכנעה הארץ וכלביהודה.
 הזה. במבצר להלחם ויצא המקומות בכל המלזר הצבא את יילוה הקהיללכן
 אלעזר, היה המבצר, את כבשו אשר הסיקריים, וראש לידה המבצרוקם

 סחה כי למעלה, עליו ספרנו אשר יהודה/ מנכדי ונשוא-פנים,איש-חיל
 נשלח אשר בעת העם את לפקוד הרומאים[ נאת תת לבלתי רביםיהודים

 יחד הסיקריים נוסדו ההם בימים וגס יהודה. ארץ אל המעריךקויריניוס
 להם הציקו וכאויבים הרומאים, לפני להמנע בחרו אשר האנשים, כלעל

 באמרם, בבתיהם, אש ושלחו בקרם את ושבו רכושם את גזלו יכלו,באשר
 רכי-הלב, האלה האחים ובין הנכרים השונאים בין פדות לשום איןכי

 בחרו כי בפיהם, והמודים עליה, נפשו את מחרף העם אשר בחרות,הבועטים
 על כסות-עינים רק היתה הזאת הטענה אולם לרומאים. עבדיםלהיות

 היתה פגיעתם כי פניהם. על וטפחו באו והמעשים ותאות-בצעם,אכזריותם
 יחד. אתם ברומאים יד והרימו אליהם סברו אשר האנשים, על גםקשה
 לרדוף עוד הוסיפו תרמית-לבבם, על דבשי-תוכחה הסיקריים שמועומדי

 צדקת על להם חרה כי רשעתם, בפניהם העונים המוכיחים, את,בעברת-זדון

 1~ז4"1ק1[וי טירינקס, ביונית:"(



 היהודים מיחמתתולדותשצ

 דבר- היה ולא יהודה ארץ בכל למעלה הזדון פרח ההיא ובעתדבריהם.
 יפצר חדשות, דרכי-רשע לגלות אדם יתחכמ אם וגם נעשה, לא אשרתועבה/
 ואת היחיד את ואכל עלל הרקב דבק כי ההם. המעשים על להוסיףממנו

 התחרה ברעהו ואיש לאלהים, בחטאותיו חברו את נצח אהד וכלהצבור,
 וההמון העם, המון את לחצו התקיפים כי אליו. הקרובים לאחיו זנילהרבות
 ואלה ממשל-עריצים, למשול תאוה התאוו אלה התקיפים, את לטידשקד

 הראשונים, היו והסיקריים העשירים. הון את וללז חמס לעשותהשתוקקו
 מפיהם נבצר ולא אחיהם, על באכזריות-רצח וקמו רשע לעשות החלואשר
 אחיהם(. )את ולכלותם לאבדם מעשה-תועבה כל ומידיהם דבר-חרפהכל

 ונקל במעשיהם, מתונים עוד היו הסיקריים כי והראה, יוחנן באואתריהם
 אשר מעשים בהם בעשותו והטוב, הישר דורשי כל את להמית בעיניוהיה
 נוראות, נאצות עיר-הקדש את גם טלא כי בנפש, העם ולשונאי לנבליםיעשו

 מאכלים העלה שלחנו ועל האלהים, כבוד את לנבל נועז אשר האישכמעשה
 לא ועל-כן אבותינו. ונחלת התורה מצוות הטהרה, סקי את ובטלאסורים
 לרעינו, והאהבה החמלה סקי את הזה האיש שמר לא כי בעינינו,יקיא
 שמעון אחריו ובבוא אלהים. יראת סקי על שגעון ברוח עבר אשראחרי
 וקלון, בוז הנמצא או ? ידיו עשו לא אשר רע, דבר הנשאר - גיוראבן

 ברית- הזכר 1 לעריץ אותו הקימו אשר החפשים, האזרחים על הביאשלא
 חשבו, הם ? ליום מיום במעשי-רצה אמץ בהוסיפו רחמי-אחים, הזכראהבה,

 על חמתו את השופך ורק לזרים, רעה לעשות היא ונבל נבזה איש דרךכי
 האדומים, הוללות סברה האלה האנשים ולשגעון לנדבת-לבו. אות נותןאחיו
 תכבה למען הגדולים, הפתנים את בידיהם שחטו המבישים הטמאים אלהכי

 השריד את הכריתו ואחרי-כן האלהים, מיראת נשארה אשר האחרונה/הגחלת
 בכל כמוה מאין ממשלת-זדון הקימו מקומו ועל המדינה, לסדריהאחרון
 כן כשמם אשר קנאים, הנקרא זרע פרח הזאת השערורה ובקרבהעיר.
 נעשו אשר התועבות, ומכל למופת להם היה רע מעשה כל כי מעשיהם,היו

 ומעשות בה ט"נא נמנעו אשר אחת, אף היתה לא לזכרון, ונשארולפנים
 לדברים מקנאים הם כי באמרם, הזה, בשם לעצמם קראו הם אמנםכמוה.
 ?צר מתוך בעשוקים להם עשו צחוק אם נודע, ולא שמים(, )לשםטובים
 ואולם בעיניהם. היה טוב למעשה ואון ךשע כל או כחית-טרף, האכזרילבם
 לקלם שלם האלהים כי לו, הראוי הגמול את באחריתו מצא מהם אחדכל
 עברו ?לם חי, אדם לשאת יוכל אשר היסורים, וכל פעלתם, שכראת

 ובכל- במותם. ענוייהם היו ומקנים ונוראים להייהם, הקץ בוא עדעליהם,
 הן הרעים. מעשיהם מדת עד הגיעו לא מבלותיהם כי האומר, יצדקואת
 לספד המקום פה לא אולם למעלליהם. גמול-צדק ובעולם[ נמצא לאבאמת



שצא' ב-ג ח, ק ר פ ז, ר פס

 מספוני עוד לי נשאר אשר החלק אל לשוב ועלי אכזריותם, להלליכהלכה
המעשימי
 היושבים ובמיקריים באלעזר להלחם חילו עם יצא הרומאים צבא שרב.

 בכל חיל-משמר והעמיד מסביב הארץ כל את במהרה וכבש ביןךהעמו
 לאהד יקל לא אשר למען מסביב, המבצר כל על ך2ק בנה גםמקומות-סכשר,

 בו מצא אשר במקום, חנה והוא סך2ק. על משמרות וקבע לברוח,הנצורים
 אשר ההר אל קרובים המבצר סלעי היו שם כי המבצר, על משם לצורחפץ

 הלחם, ולא הזה. במקום וי-מחסורו הצבא את לנהל היה קשה כי אףממולו,
 היה כי הדבר, על הלקקדים היהודים בידי רבה ביגיעה ממרחק הובאבלבד
 נמצא: לא אשר אחרי המים, את בהמות-סבל( כתף )על להוביל גםעליהם
 שש צרכיו, כל את סילוה לו הכין וכאשר אחד. מעין אף ההוא המקוםבכל
 היה' חזק כי קשה/ ויגיעה רבה תבונה דרשה אשר המצור, לעבודת לבואת

 : תכונתו היא וזאת מאדהמבצר
 תלולימן מורדות נמצאו מאד וגבוה רחב-ידים סלע עברי מכלג.
 רגל' בהן  תעבור ולא לעמקן הקר אין אשר  תהומות, תוך אל למטההשוקעים

 אליו, משעולים נמצאים ושם מע6, הסלע מ?פע  מקומות בשני רק חיה,כל
 מעבר ממזרח-שמש, עולה אחת האלה, הדרכים שתי רחבים. לא הםוגם

 נקראה' הראשונה הדרך בה. לעבור יותר ונקל ממערב, והשניהים-המלח,

 הצוקים: ראשי כי כנחש, בלי-הרף ומתעקלת צרה היא כי הנחש,בשם
 היא ואחרי-כן רבות, פעמים לאחור פונה והיא עליה סוגריםהגבוהים
 להתחזק.. צריך הזאת בדרך העולה קצה. אל בקשי ומתקרבת מעטמתארכת

 עבריו משני באשר לקראתו, נשקף המות כי חליפות, מרגליו באחת עמדועל
 איש-חיל. לב גם יעמוד לא מראיהן ולאימת פיהן/ את עונקות תהומותפוערות
 אין אשר הגבעה, כפת עד מגיע הזאת בדרך ריס שלשים וההולךבקרבו.
 אשר' הוא הגדול הכהן יונתן גבה. על רחב מישור כי-אם חד, הצוקראש

 המלך שקד ואתרי-כן מצךה, לו וקרא הזה במקום מבצר לראשונהבנה
 ראשי לכל מסביב חומה הקים הוא המקום. את לחזק רבים ימיםהורדוס
 אמה. שתים-עשרה קומתה לבנהן אבן עשויה כלה ארכה, ריס שבעהההר,
 גבוהים מגדלים ושבעה שלשים מלמעלה החומה על ובנה אמות, שמונהועביה
 , לחומה מבית הבנוים הבתים אל מבוא היה האלה המגדלים ומן אמה,חמשימ

 שדה-: מכל ופוריה דשנה אדמתו היתה אשר ההר, ראש ואת ארכה.לכל

 החוסים, כל ברעב יגועו לא אשר למען האדמה, לעבודת המלך יעדזרע,
 הורדומ' לו בנה בית-מלכים וגם מחוץ, לחם משען להם בחפרת הזהבמבצר
 נשקףן, והארמון ההר, ראש על הסוגרת לחומה מתחת המערב, במורדבמבצר

 היו" קרנותיו ובארבע מאד, ובצורה גבוהה היתה הארמון וחומת צפון,לצד
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 והמרחצים והאולמים בקרבו אעם חדריו ותכתת אמה. n~ww גבוהיםמגדלים
 )שלמה( אחת אבן עשוים עמודים התנשאו מקום ובכל ועשירה/ רבההיתה

 בו היה אשר מקום ובכל אבני-צבעונים. נרצפו הבתים וקרקעוהקירות
 הורדוס חצב החומה, ולפני לבית-המלך ומסביב העליונה בעירמשכן-אדם,

 המקום, יושבי את להשקות התתכם ובזה המים, למקנה ברכות הסלעים.בין
 המלך מארמון עלתה בסלעים חצובה ומקלה מי-מעינות. להם נמצאויכילו
 הגלויות בדרכים גם אך מחוץ, העומדים לעיני נראתה ולא ההר ראש..אל
 לעבור נתנה לא המזרח דרך תכונת כי על-נקלה. לעלות האויבים עצרו.לא

 במקום הבנוי במגדל המלך גדר המערב דרך ואת למעלה. דברנו"כאשר
 המגדל על לפסוח היה קל ולא הגבעה, מראש ויותר אמות אלף במרחקצר,
 ההוא. במקום לעבור היה קשה לבטח ההולכים לעוברי-דרך וגם לכבשו,או
 העולה האויב נגד גם-יחד אדם ובידי שמים בידי הזה המבצר ?גב.,ככה
 למלחמה.עליו

 בקרב נצברו אשר הצידה, אוצרות חטן היה מאלה נפלא ועודד.
 וגם הנצורים די-צרך פה נמצא רב לחם כי רבים. ימים ונשמרו)"מבצר
 ותמרים. שונים קטניות מיני שם נערמו זאת ומלבד למכביר. ושמן.יין

 כל את שם מצאו בערמה, המבצר את והסיקריים אלעזר תפשו.וכאשר
 זה קנח אשר חדש מפרי ?3תה לא וכמעט ורעננה טוגה היא והנההצידה,
 בידי המבצר נפל אשר עד למשמרת קנחה אשר העת מן כי אףמקרוב,
 לא והיא הצידה את ראו הרומאים ואף - שנה. מאה זמן עברהרומאים
 הפרי נשאר אשר הדבר, סבת כי באמרו, איש ישגה לא ואמנם עוד.נשחתה
 שדים מכל הוא נקי כי הזאת, המצודה ברום האויר טהרת היאבתקונו,
 כלי- המון גם נמצא -במבצר האדמה. בקרבת ובשפלו המרחפיםעכורים,
 49ק ברזל גם חמושים, אלפים עשרת די המלך שמ השאיר אשר,נשק,
 אומרים, כי הזאת, הכבודה לכל היתה גדולה סבה והנה ועופרת.ונדשת
 מפני מנוס לעת-מצא שם למצא למענו, הזה המבצר את הורדוס הכיןאשר
 מעם-היהודים, לו נשקפה אחת רעה כי פניו. נגד היתה אשר הכפולההרעה
 לפניו. היו אשר המלכים מבית איש עליו וימליך מכסאו אותו יורידפן

 המולכת קייאופטרה אימת היתה הראשונה מן עוד והקשה השניהוהרעה
 אנטוניוס את עלצה בפעם וכפעם מזמותיה על כסתה לא אשרבמצרים,
 יהודה מלכות את לה ולתת הורדוס את להמית ממנו ודרשהבדבריה
 נלכד כי אף למצוותיה, אנטוניוס שמע לא אשר הדבר, נפלא ומהלמנחה.
 ימנע כי פלל, לא ואיש לעבד, לה והיה לאין-מרפא אהבתהבשחיתות

 את להכין הורדוס את העירו האלה הדאגות אך שאלה. אשר אתבמנה
 ביהודים. המלחמה קץ לעת עבודה לרומאים השאיר ובזאת מידה,נמבצר
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 כאשר מסביב, המקום על דיק הרומאים צבא שך בנה אשך ו(1ה41יה.
 עבודת את החל הנצורים, מן מנוס להאביד ושקד למעלה, כבראמרנו
 מאחורי סוללה. עליו לשפוך יוכל אשר אחד, מקום רק לפניו ומצאממצור
 עד ומשם ארמון-המלך, אל מפאת-מערב העולה הדרך על הסוכךהמגדל,.
 אמה מאות כשלש והיא ובולטת, למדי רחבה רמת-סלעים נמצאהיאש-ההר
 הרמה על עלה סילוה *הלבנה". בשם קראו הזאת לרמה 49דה. מגבהלמטה
 סלאו חלצה בנפש סוללה. שם לשפוך אנשי-הצבא על וצוה אותהיכבש

 העלו אשר עד הזאת, בעבודה עסקו ידים והרבה מצותו אתאנשי-הצבא
 מוצק היה לא הזה הבנין גם ואולם אמה. מאתים ברום חזקהסוללה
 על-כן למכונות-המצור. בטיס להיות גבחו מדת קצרה כי נראה, וגםכהלכה,
 אמה וחמשים רחבה אמה חמשים גדולות, אבני-גזית במת עליההוקמה
 המציאו אשר הראשונים, כלי-המלחמה כמעשה היה המכונות ומעשהקומתה,
 מגדל עוד נבנה זאת מלבד בתבונת-כפיהם. טיטוס ואחריו אספסינוסלפנים
 הרומאים הרבו ,הזה המגדל ומראש ברזל, ~לו מיפה אמה, ששיםגבוה
 העומדים את על-נקלה וגרשו ומהבליסטראות המהירים מכלי-הקלעלירות
 לו הקים וכה כה ובין )להציץ(. ראש להרים להם נתנו ולא החומהבראש
 רב עמל ואחרי בלי-הרף, חומת-המבצר את לנגח וצוה גדול כרשילוה
 לבנות הקדימו הסיקריים אולם ההוא. במקום אותה והרס בחומה פרץעשה
 בפני גם מעמד תחזיק כי בלבם, אמרו אשר מביתן שניה חומה בחפזוןלהם

 וזה הכריס. הלם את לעצור תוכל למען רך, מחמר אותה בנו כיהמכונותי
 והברו השנית על אחת גדולות קורות שורות רבדו הם : החומהשעשה
 כע4י- ביניהם וךוח מקבילים דפנים שני להם עשו וככה בקצותיהן/אותן
 בהעלותם העפר ועפך ולבל עפר. מלאו במוך אשר הזה הךוח ואתהומה,
 אשר עד )כלונסאות(, בקורות-עךב קורות-לשהי את חברו הסוללה, גצהאת
 ושבו הרך החמר על-ידי נעצרו בהלמם והכרים בית. כמראה הבנין כלהיה
 סילוה הכיר כאשר מוצק, לחמר אותו הפכו התחוח העפר את וב4גחםריקם,
 באש, הזאת החומה את לכבוש בידו יקל כי לבו, אל סם הזה, הדבראת
 אחזה מהר חיש בהמון. בוערים לפידים בה לידות אנשי-הצבא עלוצוה
 עד במחלות-העפר ?הטה וגם בךבה, עץ נבנתה אשר במצודה,האש
 מצפון רוח נשב בראשונה והנה למרחוק. גדולות להבות ושלחההיסוד

 וסחף למעלה הלהבה את הרים כי הרומאים, על אימה והפיל)מצפון-מזרח(
 תהזינה כי בחשבם, ממכונות-המלחמה, נואשו שכמעט עד פניהם, עלאותה

 )דרום- דרום לרוח והיה תתאם הרוה נהפך אחרי-כן אולםלמאכלת-אש.
 ונשא השני העבר אל בהזקה ונשב - יד-אלהים זאת עשתה כאלו -מערב(
 הזה בדבר ראו והרומאים היסוד. עד שלה את והרס החומה אל הלהבהאת
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 להבקיע וגמרו מהנם אל בשמחה ושבו להם, נלחם האלהים מ ומופת,אות
 פן אותם, והזהירו השומרים את יזקו ובלילה מחר, ביום אויביהםאל

 ויעלטו. המבצר מן אנשיםיברחו
 לתת לבו על עלה לא וגם נפשו. על להמלט השב לא אלעזר אולם1.
 נסתרה וכי באש שרופה החומה כי ובדאותו, כזאת. לעשות מאנשיולאחד
 יעשו אשר כל את עיניו לנגד שוה עצת-גבורה, וכל דרך-ישועה כלממנו

 בנפשר וגמר עליהם, ידם תגבר לעת ולטפם ולנשיהם ולאנשיו לוהרומאים
 במעמד הדרכים מכל הישרה היא זאת כי בחשבו, עמו, אשר וכל הואלמות
 לעשות אותם ועורר חבריו בקרב אשי בעלי-הנפש את הקהיל הואהזה.
 קבלנו מני-אז הן ! גבורי-החיל אנשים "הוי : לאמר אליהם בדברו המעשה,את

 אלהים את זולתי אחרים, אדונים לא וגם הרומאים, את עבד לבלתיעלינו,
 עלינו המציה השעה הגיעה והנה ובצדק. באמת האדם מושל הוא רק כילבדו,

 עלינו. קלון הזאת בשעה נעטה ואל משאת-נפשנו, את בפעל-כפינולהשלים
 היי- הפעם לנו נבחר לא סכנה, בה שאין בעבדות נפשנו בחלה אשרואחרי
 נפל אם הרומאים, מאת חלקנו יהיה זה והן - נוראים שפטים עםעבדות
 נשארנו ואנחנו בהם, יד להרים הראשונים היינו אנחנו הנה כי בידם.היים

 בעתו אלהים אתנו עשה צדקה כי חושב, אני והנה אתם. להלחםהאחרונים
 באה אשר אחינו, לטל-יד היה לא כאשר בני-חורין, גבורים מות למותבידנו
 נתונה הרשות אך איךנו, יבוא מחר כי לפנינו, וידוע גלוי והנה כחתף.מפלתם
 להניא האויבים מן ?4צר הן יחד. ומחמדי-עינינו אנו מות-גבורים, לבחרלנו
 לגצח יקצר ממנו וגם ! חיים לתפשנו הוא חפצם כל כי אף זאת, עצתנואת

 ותלאות חרותנו בעד להלחם קמנו אשר לעת מתסלה, ואסנט במלחמה.אותם
 עלינו היה אז אויבינו,-אולי מידי מאלה גדולות ועוד אלינו, מידי מצאונורבות
 אשר היהודים זרע על גזר-דינו את חתם כי ולהבין, אלהים רוה אתלמשן
 עלינו, קצף קטן רגע רק או אלינו פניו את להאיר הוסיף לו כי לפנים.אהב
 עיר- את הסגיר ולא הזה הגדול האבדן את מראות פניו את הסתיר לא אזכי

 מכל לבדנו להנצל בנפשנו נדמה האמנם - ואנחנו האויב. ולהריסות לאשקדשו
 ?ול דבק ולא לאלהים חטאנו לא כעלו חרותנו, על ולשמור היהודיםזרע

 הראפ הנה ! וראו התבוננו ? לסך? אחרים גם יקדנו אשר תחת -בידינו
 נוראה צרה עלינו בהביאו ותהו, הבל היה בטחוננו כל כי אלהים,לנו

 לישועהן לנו היתה לא המבצר משגב תכונת כי הטובות. תקוותינו אתלהוביש
 הרבה הכבודה וכל הגדול הנשק והמון לשבע בידינו הנמצא הלהם כלועם

 יד כי-אם זה אין נפשנו,- להציל נוכל ולא תקוותינו מכל בושנווהעצומה
 את האויב לקראת הנטויה האש הפכה במקרה לא הן זאת! עשתהאלהים
 חטאותינו גמול הוא, עירה אות רק ידינו. הקימו אשר החומה, אלפניה
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 הדברים על ואמנם בני-עמנו. לאחינו ובזדון במשובה חטאנו אשרהרבות,
 לפני כי-אם אוילי-נפשלת הרומאים לפני לא וחשבון דין לתת לנוהאלה

 בטרם נשינו תמותנה-נא על-כן השונאים. ממשפט משפטו לנו יהיה ונוחהאלהים,
 איש נגמול ואחרי-כן עבדות. טעם טעמו בטרם בנינו ימותו-נאוטמאו,

לרעהי
 איי"קבר, חרותנו את בנשאנו יהיה יפה ומה טוב ומה חסד-גבורים,

 עצי נכונה, אני ויודע המבצר. ואת הרכוש את באש נשחית מותנוולפני
 למצא מתקותיו ויבושו חיים, יתפשונו לא אס לבם, אל הרומאיםיתעצבו
 לא כי מותניו אחרי לשדה ההיה למען להם, נשאיר הצידה את רקשלל.
 עלינו קבלנו כאשר מחיי-עבדות, במות בחרנו כץ-אם ובמחסור, ברקבספנו

 'לראש."

 כל לבות אל נכנסו לא דבריו 'אך אלעזר. דבר אשר הדברים אלהי.
 בתאות-נפש נגשו וכמעט לעצתו, לשמוע מהרו רבים אמנם עליו.העומדים
 בהם רכי-הלב אולם המות, להם יהיה ויפה טוב כי בחשבם, אחריה,לסלא

 לעלמם, העתיד המות את עיניהם לנגד וקוו וטפם נשיהם על לחמולהתעוררו
 מהמחשבת נוהה דעתם אין כי בהם, ענו עיניהם ודמעות זה אל זהוהביטו
 לשמוע רוה בהם קמה לא אשר האנשים, לרך-לב את ראה ואלעזרהזאת.
 גבורי-החילי לב את ובדמעותיהם באנחותיהם ימסו פן וחרד הכבירה,לעצתו
 על עמד כי-אם לבם, על לדבר חדל לא ועל-כן לדבריו, אזן הטואשף
 על נשגבים דברים אליהם ודבר אדירה וברוח נכון בלב מלא-קומתורגליו
 : בבוכים עיניו את בנעצו וחזק, גדול בקול אליהם וקרא א(, האדם נשמתנצח
 החרות למלחמת יוצא אני כי בלבי, אמרתי אמי תוחלתי! נכזבה מאדומה
 והנה במות, או בחיי-כבוד לבלר עליהם קבלו אשר גבורי-היל, אנשיםועתי
 המות את אתם ויראים ובעי-רוחכם/ בגבורתכם ההשפים מכל נבדלתםלא
 מבלי לקבלו לכם היה אשר תחת נוראות, מצרות לפדותכם הבאהזה,

 למדונו לבינה, הגענו אשר היום מן מאז, הן לעצתי. חכות ומבליהתמהמה
 במעשיהם זאת הראונו אבות-אבותינו וגם אלהים, תורת תורתנו,חקי

 לנשמות דרור קורא המות כי ב(. המות ולא החיים הוא האדם אסון כינפשם, ובגי
 עוד .הוספנה לבלתי ביתנן שם אשר הטהרה, נוה אל לשוב אותןושולה
 עמה יהד רגז ושבעות ג( הןלה בגויה אסורות הן אשר העת וכל ;לךאבה
 החלק ובין האלהים חלק בין הקשר יפון לא כי כלתות. חשובות באמתהן

 היא כי- בגוף/ 'אסורה בעודה הגדול nris את חושפת הנשמה ואמנםהללה.

 הנשמה. ש5 )אלמות( אי-המות ע5-דבר : במקורא(
 העולם-הבא. ו5א העולם-הזה, : כמובן הכונה,:(
 ימינהבינים. ש5 המתרגמים ובלשון ביונית "הנפסדת" - כליון עליה ששמט:(-



 היהודים מלחמתתולדותשצו

 רואה באין אותו מניעה היא וגם החושים, רשמי מקבל לכלי אותועושה
 אשר אחרי אולם ן א( הזיה לתכונתו מעל במעשים אותו ומרוממהומגדלה
 משכן אל ותגיע בה, הדבק האדמה, אל אותה המושך מהסבל הנשמההיטר
 ולא מעברים, באין-מעצור אונים ותגבר פא-נצחים תחליף אז רקנחלתה,
 בעודה גם אותה רואה אין והן כאלהים. תהיה כי אדם, לעיני עודסלאה
 ורק ממנו. בצאתה ונעלמה אליו בבואה העין מן נסתרה היא כיבגוף,
 אשר התמורות כל סבת והיא בה, שולט כליון אין כי - לה אחתתכונה
 ?בלה ממנו תרחק אשר וכל ויפרח, יחיה הנשמה בו תגע אשר וכלבגוף,
 צדקת על נאמן למופת לנו תהיה סקנה 14צח! חלקה גדול כהוימות.
 היא והשעה הנשמה, את אחריה מושכת הגויה אין השנה בעת כידברינו,
 הקרוב אלהים, בסוד באות והן לנפשן, העזובות לנשמות נעימה מנוחהשעת
 תחת - מות גיךא זה ולמה רבות. עתידות וצופות מפל ומשוטטותאליהן,
 לרדוף בלבנו היא חילת והלא ן שנתנו בעת המרקעה את אוהבים אנואשר
 )בעולם- בחרות-נצחים צרה עיננו בעוד )בעולם-הזה(, בחיים הסרותאחרי
 לרבים מופת לתת עלינו מאבותינו, למדנו אשר בדרכים, נלך אם והנההבא(.
 אל נתבונן הנכרים, בקרב עדי-אמת נבקש ואם באהבה/ המות אתולקבל

 המשכילים האנשים ימיהם. כל החכמה דרכי על השוקדים הדו, אנשידרכי
 לעבודה בעיניהם נחשב הלדם כי בלי-חמדה, חיי-הבלם על את נושאיםהאלה
 הנשמות את כהתיר וחפצם ישעם וכל שמים, מידי עליהם נגזרה אשרזרה,

 לחיי- תשוקתם מעצם רק פניהם, נגד ולחץ ומצוק צר ובאין הגויות,ממאסר
 איש ואין ואינם, ילכו מעט עוד כי חבריהם, אזני את גולים הםנצחים
 בידיהם נותן אחד וכל בהם, מתברכים האנשים כל כי-אם עצתם, אתמניא
 הנשמות חיי כי שלם, בלבב מאמינים והם והמתים[, לשהיו )בשורות(פקדות
 הפחדות, דברי את שומעים למות( )ההולכים ואלה ואמת. נצח הםיהד

 מן ~טהרה הנשמה תצא אשר למעז לאש, בשרם את נותנים הםואחרי-כן
 המות לקראת אותם לשלוח לאוהביהם ונוח וברכה. שירה לקול ומתיםהגוף,
 בוכים )החיים( והם רחוקה, לדרך בני-עירם את לשלוה האנשים ליתרמאשר
 להיי- הכתובים במערכות לעמוד זכו כי המתים, את ומהללים מנת-חלקםעל

 נעטה ובתרך-לבנו מההיים, ברוחנו נשל אם ונקלם, נבוש לא ואיךעולם.
 למדנו גם ולו ? בני-האדם כל בהם קנאו אשר תורתנו, סקי על רבהחרפה

 והמות לאדם הטוב תכלית הם החיים כי הזה, הדבר הפך אתלמבראשונה
 בלב המות את לשאת ממנו ודורשת עלינו מצוה השעה הנה נורא, אסוןהוא
 מימי- כי אני, ורואה הגזרה. מן להמלט נוכל ולא הוא, אלהים רצון כינכון,

 החללה. הנפסדה,א(
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 עצה לנו ואין א( היהודים זרע כל על הזה המשפט את אלהים הוציאקדם
 עצמכם על חובה תלמדו ואל החיים. מן לפרש הפעם נמאן אם ממנו, ישועהלמצא
 גבורתם יד לא הן קלנו. אבדנו אתם במלחמתנו כי הרומאים, על זכותולא

 בנצחון. להתימר להם ונתן הדבר סבת היה מהם נעלה כא כי-אם זאת,עשתה
 לבם על עלה לא הן ? בקיסריה היושבים היהודים נפלו הרומאים בנשקהאם

 אזרחי המון אליהם קפץ יום-השבת את הקדשים הם ובעוד ברומאים,למרוד
 שם ולא נפשם, על לעמוד הספיקו בטרם וטפם, נשיהם עם אותם ושחטקיסריה

 לאויבים המורדים אנו רק כי הודיעו, אשר בעצמם, הרומאים לדברי לבואת
 הימים כל אנשי-ריב היו קיסריה יושבי כי יאמרו, ואולי בעיניהם.נחשבים
 הישנה, חמתם את בהם לכלות שעת-הכשר הפעם ומצאו היהודיםלשכניהם

 להלחם לבם את ערבו אלה הן ? בבית-שאן היהודים על-דבר נדבר מה'אך
 הרבה ואמנם הרומאים; עם במלחמתנו לנו ברית-אחים זכרו ולא בנו,ליענים
 קשים בענויים בידיהם נרצחו הם ! )לי)נים( לאלה ואמונתם אהבתם להםהועילה
 והרעה, בברית, אמונתם הלף קבלו אשר שכרם היה וזה יחד, בני-ביתם כלעם
 לעשותה. זממו הם כעלו בראשם, גהנה )ליונים(, לאלה לעשות נתנונו לאאשר
 היהודים את המיתה לא אשר סוריה; ערי בכל אחת אף אין כי תדעו,הלא

 ורעים קשים שונאים לנו היו האלה היהודים כי אף בקרבה,היושבים
 עלילה איזו לבדות אף ידעו לא אשר דמשק, יושבי עשו ככהמהרומאים.

 נפש, אלף שמונה-עשר בשחטם תועבה, רצח עירם את ומלאו טעם, בהשיש
 מות- מתו אשר היהודים, מספר כי אזנינו, שמעו וגם יהד, ונשיהםיהודים
 מתו האלה היהודים אמנם נפש. אלף ששים על עלה מצרים, בארץענויים
 אולם - חיקם אל לשונאיהם להשיב יכלו ולא להם לא בארץ ישבו כיככה,
 על מלחמה קראו אשר אלה לכל נחלתם, בארץ היושבים לאחינו היהמה

 את לנצה נאמנה בתקוה לבם את הזק למען דבר, מהם הנבצר ?הרומאים
 להם היו נשגבות ומצודות וחומות למכביר בידם נמצא נשק הן ?שונאיהם

 אשר לב-גבורים היה ולבם ההרות, בעד למלחמה אותם עוררה נערצהורוח
 הועילו למצער רק אבל למרד. אותם עודדו יחד אלה וכל כל, מפני ישובלא
 חלאות. למקור והיו נהפכו למעלה תקוותינו את ובנשאם אלה, כללהם

 הוכנו כאלו האויבים, לפני כרעו כלם ! משגביהם כל נפלו נפלו,נוראות.
 לאמר: ועלינו בהם. החוסים לכל לישועה להיות ולא נצחונם, אתלפאר
 אותה במכרם ולא חרותנו בעד בהלחמם מתו כי בקרב, הנופליםאשרי

 1 הרומאים ידי תחת נכנע אשר הרב, ההמון לגורל ינוד לא ומינלאויבןמו.

 אמרתר בצע זמם, אשר ה, "עשה : הפסוק דברי את אלעזר כאן זכר כנראה,"(

 י-ז(. ד, )איכה קדם" מימי צוהאשר
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 אלה ? אותם מצאה אשר ברעה עיניו ראו בטרם במות/ לבאר ימהר לאומי
 תחת נפשם נפחו אלה באש, נשרפו אלה כלי-המשחיתן תחת למותכרעו
 נשארו ועוד רעות, היות בשני חצי-בשרם -נאכל ואלה מציקיהםשוטי
 השונאים לב את לשעשע לטרף, להן להיות שנית לסידה ונקדשובהיים
 אלה כל - מאלה אמללים עוד יש כי אני, מאמין אולם שחוק. פיהםולמלא
 הגדולה, העיר ואיה ! ואיננו לעות היום כל המתפללים חיים, נשארואשר
 חטן כל עם והבצורות הרבות חומותיה עם היהודים, זרע לכל ואםעיר

 הכבודה כל את מהכיל צרה אשר היא הנאדרים, מגדליה ותפארתמצודותיה
 להלחם המתנדבים האנשים לרבבות מספר היה ולא למלחמה, הערוכההרבה
 1 לו למושב אלהים 8וה אותה כי אמרנו, אשר הנאמנה, הקריה איה ?למענה

 מחריביה מרבץ - לה נשאר אחד 2כר ורק משרש, נהפכה נהרסה, היסודעד
 אחדות ונשים הר-הבית באפר מתאבקים יגיעי-כה וזקנים משואותיה!על

 ובגלמה. בחרפה בהן להתעלל בחיים השונאים השאירון אשר בה,מסתופפות
 אף השמש, אור אל להביט לח היעצור - לבו אל זאת ממנו אהד ישיבוכי
 את לשנא לבו מלאן אשר האיש, מי ו מנגד לו תלואים הייו יהיו לאאם
 כי בלבו, יתמרמר לא אשר חיים, ההפץ רך-הלבב האיש מי אבותיו,עיר
 העיר את עינינו ראו טרם ולנו, מיתנו יתן מי הוי ו הזה כיום היעודנו

 והנה ונתץ. מעלל היכל-הקדש ואת האויבים, בידי נהרסה ההיאהקדושה
 מאויבינו לקהת ידנו תמצא אולי לאנשי-היל,  הנאה תקוה, נפשנושעשעה

 בצרה לבד אותנו והשאירה תוחלתנו נכזבה אשר ואחרי ירושלים, נקמתאת
 עוללינו נפשות ועל נפשותינו על נרחם יפה. מיתה לנו לבחש נמהרגדולה,
 את הולדנו ולמות נולדנו למות הן עליהם. לרחם לאל-ידינו בעודונשינו

 חרפה חיי אולם בבני-האדם. המקשרים אף שלטו לא המות ומןצאצאינו,
 על נגזרו לא הרעות אלה -כל ובניו אשתו בקלון הרואה ומנתועבדות
 כי האלה, הנוראות סבל את האנשים נושאים י~4ך-לב ורק מברקתו,האדם
 ברומאים, מרדנו נדיבה וברוה בגבורה והנה הכשר. בשעת מות לבחשסרבו
 לא נפשותינו, את ולהציל בפניהם להינע מקרוב זה לנו קראווכאשר
 ידם תמצא כאשר עברתם, עקם את יבין לא בקרבנו ומי לקולם.שמענו
 ris את הרבים היסורים יפרכו אשר הנעורים, לבני אוי ו  חיים אותנולתפש

 ראה הצרות, את לשאת זקנתם לה ?~של אשר למלאי-הימים, ואויעלומיהם,
 בנו קול את ישמע ושמוע לחרפות אשת-נעוריו ממנו בהלקח האחדיראה
 לא להושיע. כא לו יהיה ולא אסורות תהיינה וידיו - אביו לעזרתהמשוע
 לישועה לנו תהיינה בשלח, מחזיקות והן אסורות לא ידינו עוד !ולא
 בעיבנו ~?אר ובני-חורין לשונאינו, עבדים נהיה בטרם נמות ומ4ת !הפעם
 על תורתנו, ~קי עלינו צוו ככה ! ובנינו נשינו אנחנו, החיים, ארצותאת
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 הזאות הגזרה את עלינו פקד האלהים ובנינו! נשינו אלינו מתחנניםואת
 אהד ימות פן הם, יראים : חמתם ועל הרומאים אף על היעוצה העצהוהיא
 על השונאים שמחת ותחת במעשינו נמהר-נא לפניהם. שבי ילך טרםממנו,
 ותמהון, מבוכה להם נשאיר נפשם, את נושאים הם אליה אשרשברנו,
 גבובת-לבנו." אתבראותם

 תשיעיפרק
 משתי חוץ בנפשם, יד ושלחו אלעזר מדברי שמעו במבצר אשרהיהודים

 ילדים. וחמשהנשים

 דבריו את כלם הפסיקו אנשיו, לב על לדבר אלעזר כלה טרם עידא.
 חזקה וכמו להכיל. נלאו אשר גבורה, רוח מלאו כי מעשה, לעשותימהרו
 רעיהם, את במרוצתם לעבור בקשו ורבים כלם, יצאו אלהים, ידעליהם

 עם הלקם יהיה כשלא ונדיבות-לבם, גבורתם את וראו בזאת כיבהאמינם,
 יד ולשלוח בניהם, את נשיהם, את לשחוט תשוקתם גדלה ככה"אחרונים.
 -כאשר עליהם לבם נפל לא דברם, את לעשות נגשו וכאשרבנפשם!
 דברי לקמע עליהם צלחה אשר הרוח, מהם ישה ולא - החושביחשוב
 המחשבה, אולט מתמדי-עיניהם, קרוביהם על נכמרו רהמיהמ אמנםאלעזר.
 את חבקו הם לבם. את חזקה להם, היקרות הנפשות על טובה יעצויי

 על בדמעות להם ונשקו הילדים את לבם אל ולחצו רבה באהבהנשיהם
 כנכריות וידיהם עצתם, את השלימו זה עם ויחד האחרונה, בפעםעיניהם
 תמצא אשר הרעה, את לבם אל ובהשיבם הזה. למעשה בעיניהםנחשבו
 היה ולא הזה. הרצת בצרת נהמתם את מצאו הרומאים, בידי בנפלםאותם
 שחטו וזלם הדבר, את לעשות אמץ-לב ממנו נבצר אשר ביניהם, אישאף
 בעיניהם נחשב הרעות בכל לקלה אשר האלה, לאמללים אוי בני-ביתם.את

 לא הזה, הדבר את כלותם ואחרי ! בניהם ואת נשיהם את בידיהםלשחוט
 ?יתרו אם להרוגים, יחטאו חטא כי וחשבו, מכאוביהם את לשאת עודיכלו
 מקום אל רכושם כל את לאסוף מהרו על-כן קלה, שעה אף אחריהםבתיימ
 אשר מתוכם, אנשים עשרה בגורל בחרו זאת ואחרי אש. בו ולשלוחאחד

 ההרוגים ובניו אשתו ליד הארץ על השתרע אחד וכל ?לס. את*שחטו
 אשר האנשים, בידי לשחיטה צוארו את ברצון ופשט בזרועותיו אותםיחבק
 בלא-רעד, פלם את שחטו האלה והאנשים הזה. הנורא המעשה אתסלאו

 חבריו, תשעת את בגורל הנלכד ישחט למען ביניהם, גורל הפילוואחרי-כן
 ברעתו איש בטחו וקלם בכפו. נפשו את יטרוף ?לם את המיתוואחרי
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 לשהות עלת יצא אשר המשפט אחרי יקנה לא מהם אחד אף כיוהאמעו,
 נותר אשר והאהד, לשחיטה, עצמם את התשעה מסרו לאחרונה לק?חט.או

 הגדול מהמטבח אחד נשאר פן הארץ, על השוכבים המון את בדקאחריהם,
 אש הצית מתו, קלם כי לדעת, נוכח וכאשר יד* בו לשלוח ממנוויבקש
 היצב_ עד בבשרו חרבו את תקע ידו עצם ובכל ארמון-המלך/ ענותבכל
 השאירו לא כי באמונה, ?לם מתו ככה זהנשחטימו. קרוביו על-יד מתונפל

 אשה מפניהם נסתרו בכל-זאת הרומאים. ב% למשוך חיה נפשאחריהם
 בתבונה הנשים מיתר נפלאה אשר אלעזר, ממשפחת אחרת ואשה אחתזקנה

 בצנורות התחבאו כי ילדים, חמשה עוד יחד עתן נבהשכלתהו,ובלמודים
 לבם כל את שמו האנשים יתר אשר בעת העיר, אל המים אתהמוליכים
 והנשית נפש וששים מאות תשע היה ההרוגים ומספר קרוביהם. אתלשחוט
 )ניסן(.. קסנתיקיס לחדש בחמשה-עשר נעשה הזה הנורא הדבר בכלל.והטף

 נשקם את ולבשו מלחמה, להם תהיה עוד כי בנפשם, אמרו והרומאיםב.
 פרצי ובין הסוללות בין אשר המעברות על גשרים והקימו השחר עלותלעת

 שממון ורק האויבים מקרב איש אין כי ובראותם, העיר. אל והבקיעוההומה
 ולאחרונת המעשה, דבר את להבין נלאו מסביב, ודממה הארמון בקרבנורא
 את, הנשים שמעו וכאשר אבן-קלע. לשלח אמרו כעלו קול-קאון,הרימו

 השניה והאשה הנעשה, כל את לרומאים וספרו המנהרות מן עלו הזה,הסאון
 לרומאים היה נקל לא אך לפרטיו. המעשה את ולתאר הלל את לבארהיטיבה
 פגו הם הזה. הגדול לאמץ-הלב להאמין יכלו לא כי דבריה, אתלהבין
 המלך. ארמון אל בואם עד בקרפה דרך להם בקעו ובמהרה האש אתלכבות
 עינם, ראתה אשר על הפעם שמחו לא ההרוגים, המון את שם מצאווכאשר

 צחקוק אשר הנאורה, ועצתם הנדיבה רוחם על השתוממו כי-אםבאויביהם,
 הזה. הגדול מהמעשה אחור שבה ולאלקות

 עשיריפרק
 זה ו5רג5י רבים, ע5 תלאה הביאו אלכסנדריה א5 הבורחיםהסיקריים

 הגדול. הכהן חוניו לפנים בנה אשר ההיכל, שם )נסגר(נהרס

 חיל- שר-הצבא בו השאיר הזאת, בדרך המבצד נכבש אשך אחריא.
 הארז בכל אהד אויב אף נותר ולא קיסריה. אל צבאו עם ושבמשמר

 היהודים מן ברבים גם פגעה. אשר האךשה, במלחמה נכנעה קלה כי)ביהודה(,
 כלווט אהרי וגם שואה. עליהם והביאו מהומות בקרבם קמו כיו;רחוקימ,
 כר מצרים, של באלכסנדריה היושבים מהיהודים רבים בגללה ספוהמלתמה
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 את להציל בעיניהם היה והמעט המהפכה, מתוך סיקריים שמהנמלטו
 מהאוספים רבים וסתו חדשים למעשי-מרד נפשם את נשאו עוד כינפשם,
 הרומאים אין כי ולהאמין, החרות בעד ולהלחם לקום בתיהם אלאותם
 ובאשר לבדו. אלהים מלכות לל את ולקבל בהם(, למשול )ראוים מהםטובים
 המיקריים אותם המיתו הזאת, העצה את להפר היהודים מטובי אחדיםיצאו
 הזקנים ראשי וכראות מעשה-מרד. לעשות היהודים יתר את בדבריםוחלצו
 לכשיעלימו הרעה, אליהם תכלה כי הבינו, האלה, האנשים משובתאת

 הנבערה, העצה את להם וקלו יחד היהודים כל את וכנסו הדבר, מןעיניהם
 כל את הביאה אלה יד כי לדעתן אותם והראו הסיקריים, עליהם יעצואשר
 אינם הנמלטים הסיקריים "גם לדבר: והוסיפו יהודה[, ארץ נעלהרעה
 הרומאים, אותם יעלו לעת הם בבי-מות כי ברעתם, בישועתם,  לבטוחיכולים
 עמם". חטאו לא אשר הנקיים, את להם הנאה הענש אל מושכים הםעל-כן
  למען  העם,  לב על  לרבד  טוובים הרבוועוד

~n$?  
 טמנו אשר ממוקשי-המות,

 האלה* האנשים את בידם בהסגירו הרומאים, אל ויתרצה הסיקריים,לו
 והתנפל האלה לדברים אזנו הטה הצרה, גלל את לראות העם נוכחוכאשר
 איש מאות שש הרומאים. משפט. אל אותם וסחב plha-יד הסיקריימעל

 העיר ואל והעליונה[ מצרים ארץ אל נמלטו אשר והטרידים, מיד,נתפשו
 תמהו רואיהם וכל אלכסנדריה. אל והובאו זמן-מצער אחרי נלכדונא,

 בשם לה יקרא האחד אשר רוחם, תכונת ועל הכביר ris~-סבלם עלונבהלו
 כל עליהם להביא התחסמו מעניהם כי עזוז-אמונה. בשם והשנימרי-שגעון

 כי - אחת רק מהם בדרשם לגזרים, בשרם את וקרעו נוראים יסוריםמיני
 ובכל-זאת הקיסר, מלכות על את עליהם מקבלים הם אשר פיהם, במויודו
 בדעתם התחזקו ?לם כי-אם מפיו, הגה הוציא לא ואיש לבם, נכנעלא

 וכמעט בשרם, מכאובי את חשו לא כחלו הנוראים, יסוריהם עלוהתגברו
 הנערים הכו יותר ועוד להט-האש. ואת ענוייהם את קבלובשמחת-נפש
 לבטא אחד אף נכנע לא מהם גם כי בתמהון, רואיתם כל אתהצעירים
 ! רפיון-הבשר את עז-הרוח נצח ככה לו. אדון הקיסר כיכשפתיו,
 הקיסר את להודיע וטהר ההם בימים באלכסנדריה נציב היה לרפוסב.
 מזמות- מסבל היהודים יחדלו לא כי הקיסר, וכראות הזאת. התבועהעל-דבר
 אחד מקום אל הפעם עוד בהמון המורדים יתאספו פן ירא/ הימים, כלמרד
 בארץ היהודים מקדש את להרוס לופוס את וצוה עוזרים, להם ימצאווגם

 בידי ונבנה מצרים בארץ נמצא הזה בית-המקדש  חוניו. שם עלהנקרא
 הגדולים הפאנים אחד שמעון, בן .חוניו : הדבר וזה בשמו, ונקראחוניו

 אל ובא ביהודים מלחמתו בעת סוריה מלך אנטיוכוס מפני ברחבירושלים,
 הבטיחהו לאנטיוכוסן משנאתו באור-פנים תלמי אותו קבל וכאשראלכסנדריה,
 26 היהודיםמלחמת



 היהודים מרמתת51דותחב

 אזן המלך יטה אם בברית, עמו היהודים עם את יביא כי הגדול,הכהן
 לאל-ידו, אשר ככל שאלתו את לו לתת חוניו את הבטיח והמלךלדבריו.

 בארץ בית-מקדש לבנות ידיו את ימלא כי הגדול, מפהן ממנו בקשואז
 היהודים לב יסזק הזה לדבר כי האבות, כיקי אלהים את שם ולעבהמצרים

 את החריב אשר אנטיוכוס, עם סמות בשארית להלחם בארצו[והיושבים
 אליו, יתלקטו ורבים )לתלמי( לו אהבתם תגדל וגם בירושלים,בית-המקדש

 לבטח. אלהיהם את עבףלמען
 שמונים דרך אחזת-ארץ לחוניו ונתן האלה לדברים שמע ותלמינ.

 שם בנה וחוניו הירופוליס. שם על הנקראה במדינה )טנפי( נף מעירריס
 היה כי ירושלים, להיכל במראהו דמה לא אשר היכל, לו והקיםמבצר
 המזבח את אולם קומתו. אמה ששים גדולות, אבנים עשוי מגדלכתבנית
 צורת מלבד כלי-הקיש, לכל גם עשה וככה בירושלים, המזבח כתבניתהקים

 צורף, מעשה נברשת-זהב כי-אם פן, עם מנורה לו עשה לא כיהמנורה.
 חצר-המקדש ואת שרשרת-זהב. על אותה ותלה לעברים, קרניה אתהשולחת
 נחלת- גם לו נתן והמלך אבן. עשה השערים דלתות ואת בחומת-לכניםהקיף
 ועוד לשבע לחם--קם את הפיונים ימצאו למען פריה, את לאכול גדולהארץ
 הזה הדבר את עשה לא חוניו אמנם אלהים. לעבודת גדולה תרומהתשאר
 וברה להם בשמרו בירושלים, אשר היהודים את להכעיס אמר כי טהור,בלב
 קם בזה העם. את מהם להדיח המקדש את בנה ועל-כן משם. גרש אשרעל
 עליו, נקרא ישעיהו ועם שנה מאות שש אז לו מלאו אשר עתיק/ חזוןדבר
 זה יהודי. איש בידי הימים לקץ במצרים הזה המקדש לבנין נבא הואכי

 ההוא. המקדש בניןדקר
 אל נסע הקיסר, מכתב את אלכסנדריה נציב לופוס קבל וכאשרד.
 ואחרי ההיכל. שערי את וסגר מכלי-הקדש חלק משם והוציאהמקדש

 כלי-הקמש כל את לקח והוא משרתו, את ירש ופו5ינוס לופוס מתזמן-מצער
 כל את אליו להוציא ועלצם הפהנים את לירא הרבה כי דבר, השאירולא

 את לעבה ברצותם המקדש מקום אל לגשת האנשים את נתן ולאהכלים
 השאיר ולא בהם/ לבוא איש עוד יכול ולא השערים כל את סגר כיאלהים,

 מלאו הזה ההיכל נסגר אשר ובעת הזה, במקום אלהים לעבודת זכראף
 לבנינו. א( שנה ושלש וארבעים מאותשלש

 מאתים. ~היות צייך ש5ש-מאות במקום עכ"פ מלזם; הזה המסמר"(
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 אחד-עשרפרק
 רעה. דבה והוציא בקיריגי מהומות הקים אשר המיקריים, אחד יונתן,עש-דבר

 הנה כי קיריגה ערי אל גם הסיקריים משובת פשטה רעה כמהלהא,
 חאורגים, עבודת מלאכתו היתה אשר ונבזה, נבל איש יונתן/ שמהטלטל
 והבטיחם המדבר אל אותם והוליך אחריו ללכת מדלת-העם רבים לתהיהוא
 תעתועיו במעשי הרבים מעיני נסתר ואמנם ומופתים, אותות להםלתת

 וספרו אליו  לבם שמו קיריני  יסורי בקרב והנכבדים הטובים אךובתרמיתו,
 שלה והוא א(י לוב ערי בחמש הנציב לקטולוט ותחבולותיו מסעועל-דבר
 היו לא אשר היהודים, את באפס-יד ונצח אחריו ורגלים רוכביםאנשי-צבא
 קטולוס. אל והובאו חיים נתפשו ומתי-מספר מיד, הומתו מהם ורביםמזינים,
 שלחו הרומאים אך נפשו, על נמלט הזאת, המזמה דבר לכל הראשויונתן,
 בידם נתפש אשר עד  הדבר, על  הרבה ושקדו הארץ בכל לבקשהואחריו
 נקמת הרב את ראשו מעל להסיר התחכם לפניו ובעמדו הנציב. אלוהובא

 על שקר דבר הוא מעשי-רשע. לעשות פתחון-פה ל(טולוס בתתוו;רומאים,
 הזאת. המזמה את לעשות הורוהו הם כי היהודים,עשירי

 לעלילה המעשה את והפך חפצה בנפש הדבה דבר את קבל וקטולוסנ.
 מנצח כגבור הוא גם ילאה למען רבים, נוראים דברים עליו בהוסיפוגדולה,
 לד"ר הבמהרה אמונתו על נוסף כי מאד, לעשות והרשיע במלחמה, היהודיםאת

 לנקוב יונתן על צוה הוא שקרים. להפיח הסיקריים את עוד ימדהדבה
 וטולוס בו התעבר מזמן זה אשר היהודים, אחד והוא אלכסנדרוס/ בשםלפניו
 אל "סולוס משך אלכסנדרוס, אשת וינקני, את וגם שנאתו. על כסהולא

 האנשים כל את המית ואחרי-כן לראשונה. בעלה עם אותה והמיתהעלילה
 באין זאת את לעשות יוכל כי ח"ב, חשוב איש, ב( כאלף בעשרם,ה-~ינים
 הקיסר. אוצר אל הנרצחים רכוש את החרים אשר אחרי דבר,מכלים

 את המדינות ביתר היושבים היהודים יפרסמו פן ירא, הקטולוסג.
 אחדים ועוד יונתן את וסתה למרחוק שקריו את ושלחמעשי-רשעתו,
 באלכסנדריה אשר היהודים טובי בראש המרד עון את לשים עמומהאסורים
 היה הזאת, השקר עלילת את עליהם הוציא אשר האנשים, ובמספרוברומא,

 היה כאשר הצליחו, לא "טולוס נכלי כי אפס האלה. הספרים כותב יוסףגם

 פ~טפ.ליס, בשם שנקראוא(
"revrdxo).t~ )1אלפים.. שלשת 'שנה: בהוצאה 
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 האסורים אנשיו עם יונתן את עמו והוליך רומא אל עלה הוא כי נפשו:עם
 העידו אשר השקר דברי את יחקור לא איש כי בלבבו, והאמיןבחוזקים,
 חקר והוא אספסינוס, בעיני ישר לא המעשה אולם אותם. צוה כאשרלפניו,
 על יצאה אשר הלשמה, יסוד הוא שקר כי ובהכירו, דבר-אמת,למצא

 עליהם, טוב דפר טיטוס גם כי מפשע, אותם גקה היהודים(, )טוביאאנשים
 בשרו את דשו אשר אחרי חי, נשרף הוא מעשה-ידיו. את פקד יונתןועל

בשוטים.

 עליו נגזר לא המושלים שני בחסדי כי בשלום, אז יצא )קטולוסד.
 אחזה, זמן-מצער כעבור אולם בדברים. אותו יסרו אשר מלבד קשה,ענש

 מת אשר עד מזור, מצא ולא משכבו על התהפך והוא קשה, מחלהאותו
 יסורי היו ממכאוביו קשים עוד כי לקה, בלבד גופו לא רעים.במכאובים
 את בעיניו רואה הוא כי צעק, ובלי-הרף פעתוהו, נוראים חזיונותנשמתו.

 משכבו, מעל וקפץ ברוחו לעצור יכול ולא לפניו. עומדים חללי-ידיוצלמי
 ביום יום ומדי בשרו. את ללהט ואש כלי-משחית מעניו אליו הגישוכגלו
 המות אותו קדם וככה מבשרו, יצאו אשר עד במעיו, עלה ורקב מכאוביוובו
 ברשעים. שפטים עושה והוא גלל צופיה עין-אלהים כי נאמן, מופתונתן

 לכל הדיוק בעצם אותם מסרנו אשר הימים, לדברי הקץ הגיע ובזהה.
 דרך בדבר והנה היהודים. עם הרומאים מלחמת הליכות את לדעתהרוצה
 אפחד ולא אבטח - ת מ א ה בדבר אבל משפט. הקוראים יוציאו 4(מךךשי
 האלה. הכתובים בכל שננתי לבד אליה רק כישאמר,
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