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פילולורטס אל סאריסטיא אגרת
א ו ב מ

הספר. שם א.
 שהרי על.״, אריססיאם סיפור :בשם נקרא שיהא הדין מן לאריסטיאם המיוחם וה ספר

 אבל ).διήγησις( סיפור בשם בסופו(שכיב), והן <א׳> בתחלתו הן בעצמו, הסופר לו קורא כך
 )σύνταγμα (= חיבור אותו: מכנים היו ראשונים אחרים: בשמות לו לקרא גוהגין היו קדם מימי

 יוספום ,Άρισταίου βιβλίο ν(= אריססיאם ספר או: ),159 ווינדלאנד ע׳ (אפיפניום. אריסטיאם
ב קדם׳ ב, ב׳ י׳ Praep. βτ. ι, 38 אבסיביום י׳ χ, היהודים), תורת תרגום על :מוסיף והוא 

 επιστολή Άριστέως προς Φιλοκράτην( אריססיאם אגרת בשם לו לקרא נוהגין ואחרונים
εκφρασις, ע׳ Thackeray 542 אבל .Swete, introd,( אריסטיאם מאת אגרת בצורת שנכתב שם על 

 אחיו אל פונה שהוא ובסופו, הספר שבתחלת הסגנון מן נראה וכך - אחיו, פילוקראסם אל
 Άριστέας Φιλοκράτει הספר: של בראשו לרשום נהגו בכ׳י אף .ώ Φιλόκρατες בלשון
פילוקראטם). אל סיאם0(=ארי

הספר. תכן ב.
ה א-ח. ח י ת  רצונו האגרת: כתיבת לידי הביאו מה לפילוקרטם מספר אריססיאם - פ

 שבירושלים גדול כהן אלעזר עם לו שהיה המשא־ומתן על הדעת, אוהב לפילוקראסס לו, לספר
הספר). בכתיבת לו עיקר זה ק, (אם

ק ט׳-פ״ב. ל  דמיטריום :ישראל לתורת התרגום מעשה על ומתן משא הכולל - א׳ ח
 למלך הביע מצרים, מלך פילדילפום תלמי של הספרים אוצר על הממונה מפאלירון,

 דיבור כדי תוך ספר. אלף מאות חמש עד לאסוף בידו שיעלה תקותו ואת רצונו את
 וה, ספר אף לאסוף המלך לו כשהציע ישראל. תורת של חשיבותה על למלך לו העיר
 צורך הוא רואה ולפיכך בלשץ, והן בכתב הן היא משונה ישראל שתורת דמיסריום השיב

ם הימנה pלה ו ג ר  גדול כהן אלעזר אל לכתוב צוה דבריו את המלך כשמוע יווני. ת
 נזכר מעמד, באותו שהיה ואריססיאם, (ס׳-י״א). הפועל אל זה ענין שיוציא שבירושלים

 וכאן למצרים ישראל pםא שבויים שהובאו יהודים הרבה של בגורלם שעה אותה
ק קודם עוד בעבדות. הושקעו  המלך של ראשו שומרי עם בדברים לבוא אריססיאם ניסה ל

 הכושר שעת ראה ועכשיו בידו, עלתה שלא אלא היהודים־העבדים, אותם של שחרורם בענץ
 יהיה נעים שלא מעמד באותו העיר דמיטריום עם ויחד עצמו המלך עם בדברים לבוא

 אלף וחמשים שמאה בשעה ישראל לתורת התרגום מעשה בדבר אלעזר אל מלאכזת לשלוח
 אותם כל לפדות לב בחפץ הסכים המלך ארץ. באותה בעבדות שרויים אלעזר של עמו מבני

 מעשה אחר (י״ב־כ׳ז). כסף ככר וששים מאות בשש עצום: בהון לו עלה הפדיק היהודים.
 על היהודים. לתורת תרגום pלה הצורך על בכתב הרצאתו למלך דמיטריום הגיש כזה רב

 בגי שחרור על מודיעהו הוא ובו גדול כהן אלעזר אל המלך מאת מכתב נערך זה כתב סמך
 מדות מבעלי - לשבט ששה - ישראל שבטי למספר זקנים ע״ב לו לבחור ממנו ומבקש עמו
 אנדריאס בידי המלך שלח מכתבו עם יחד לתורה. עוני תרגום לעשות המוכשרים תורה ובני

 למלך השיב אלעזר שבירושלים. המקדש לבית יקרות מתנות ואריסטיאס הראש שומר
לעשות ששלח הזקנים ע״ב רשימת את למכתבו צירף ואף בקשתו לעשות רצון מלא מכתב



 המלך ששלח המתנות תיאור בא אלעזר של מכתבו עם בקשר >.6(כ״ח-ג״א לתורה התרגום
אנ-פ״ב). המקדש לבית (נ׳

ק פ״ג-קע״א. ל  ואריסטיאם אגדריאם כשבאו :בירושלים ואריסטיאם אגדריאם - ב׳ ה
 ואת המקדש בית את מתאר אריססיאס להם. ושהראו שראו מה מכל גתפעלו לירושלים

 והמסחר הגאוגרפיה מאד pהא ואת העיר ואת למקדש, הסמוכה הבירה, ואת בו העבודה
 על ומספר אלעזר שבחר המתרגמים של שבחיהם את מונה הוא אף (פ״ג-ק״ס. והתעשיה

 אגב הצדדים. לשני הפרידה קושי ועל אלעזר ובין ביניהם שרויה שהיתר. האהבה גורל
 בכלל המצוות טעמי על אלעזר עם חברו ולאנדריאם לו שהיתה ארוכה שיחה הוא מוסר

 שבתורה הרעיון חשיבות את בעיקר אלעזר הבליט בשיחתו בפרט. אסורות מאכלות ענין ועל
 זרה. עבודה של אפסותה ועל בכל נמצא שהוא העולם ורבץ הכל בורא האלהים אחדות על
 ישראל את להבדיל נתכוון משה :אסורות מאכלות של לעגין אליגורי בהסבר קשר זה כל

 עמוק. מוסר בנפשותיהם להשריש ואף זרה השפעה בפני עליהם ולשמור האומות משאר
 באכילה, המותרים הביתיים, החיים בעלי של מתכונותיהם דוגמאות אלעזר הביא רעיונו לחיזוק
(קכ״א-קע״א). באכילה האסורים ושרצים, וטורפים דורסים חיים בעלי של תכונותיהם לעומת

ק קע״ב-ש׳. ל - ח ׳  ואריסטיאם אנדריאם :באלכסנדריה המלך אצל הזקנים־המתרגמים ג
 הוא אף גדול. בכבוד המלך אצל פגים להקבלת זכו ותיכף לאלכסנדריה הזקנים עם באו

 סעודה לכבודם עורכים שהיו אלא עוד, ולא ישראל. דיני פי על שהכינו לסעודה הזמינם
 עשרה אל בשאלות פוגה המלך היד. וסעודה סעודה כל לפני רצופים. ימים שבעה יום יום

 נותנים היו והזקנים רע׳׳ג) ע׳ היו. ע״ב שהרי עשר, אחד אל - והשביעי הששי (וביום מהם
יפה. ומנוסחות רצויות תשובות

 ימי שבעת אחר 5 לירושלים הזקנים וחזרת התרגום מעשה - ד׳ ק ל ח ש״א-שכ״א.
 מחוץ אסטדיונות שבעה דרך האי, פארום אל המתרגמים את דמיטריוס הוליך המשתה

 היו בבקר היה: כך יומם סדר לתורה. התרגום בעשיית עוסקים היו ושם לאלכסנדריה,
 ומתפללים, הים במי ידיהם ונוטלים למקומם וחוזרים בשלומו לדרוש המלך של לחצרו הולכים
 השיעור אח לו מתרגם היה אחד כל התשיעית: השעה עד בעבודתם עוסקים היו ואילך ומכאן
 היה כלם הסכם מתוך שנתקבל נוסח ואותו התרגומים. את משוים היו כך ואחר עצמו. בפגי
 היהודית הקהלה לבני הזמין ודמיטריום העבודה, נגמרה ימים ע״ב אחר דמיטריוס. בידי נכתב

 אף שימסר רצונם והביעו התרגום את שבחו כלם התרגום. את באזניהם וקרא שבאלכסנדריה
 דברי השמיעו ואף לדורות, התרגום את לקיים הקהלה ראשי פסקו הקריאה אחר לראשיהם.

 קראו כך אחר תרגום. אותו של בנוסח דבר לשנות או להוסיף או לגרוע שיעיז למי קללה
 תמיהתו הביע ואף התורה נותן של מחכמתו התפעלות לידי בא והוא המלך לפני התרגום את

 רצץ הוא שכך לו הסביר דמיטריוס התורה. ק רבד מביא היוונים הסופרים מן איש שאין
 מדברי דבר ספרו בתוך להביא שרצה היוונים מן אדם לכל מעניש היה וכבר האלהים,
 הטראגיין, ותאודיקטום יום, משלשים ליותר דעתו שנטרפה ההיסטוריץ, תאופומפום כגץ התורה,

 חשובות ובמתנות גדול בכבוד לארצם הזקנים הוחזרו p אחר בעיניו. תבלולים לו שעלו
גדול. כהן ולאלעזר להם

ם שכ״ב. ו י  לפילוקראטם משבח הוא שוב שפתח: במה מסיים הסופר - אריסטיאם אגרת ס
אחרים. ענינים על עוד אליו לכתוב מבטיחו והוא הדעת אוהב

ק העגינים מהלך לפי כרונולוגי, סדר על הולך הסיפור  דמיטריום של הצעתו ל
 הגמר ועד ליוונית מעברית התורה תרגום בעשיית הצורך על הפלך לפני מפאלירץ

התרגום. מעשה של
אל גדול כהן אלעזר של תשובתו שנקבעה יש, הכרונולוגי הסדר ק אחת ?ץה9 רק

פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת ב



נמבוא

 כך הסופר עשה וחיי פ״ג>, (המתחיל לירושלים הנסיעה לסיפור קודם (ם״א-נ'> המלך תלמי
לזו. וו סמוכות אלעזר, ושל תלמי של האגרות, שתי את ליתן ושונו מתוך

גופה. האגרת לפי וזמנו האגרת בעל ג.
)010x010? כותב יוספום ;AQιcnίa(;> שאריסטיאם מפורש מקום  'האגרת בעל הוא ^

 אריססיאס. ממנו יבקש וראוי קסן דבר (י״ס>: אומר המלך יש. רמזים אבל באגרת, אץ
 גדול. כהן אלעזר אל לירושלים אנדריאס עם נשלח שאריסטיאס נאמר (מ״ג> אחר ובמקום

נכתבה. אריססיאס ידי על שהאגרת להסיק יש מכאן
 משרי שר היה משרתו שלפי האגרח דברי מתוך משמע אריסטיאס של אישיותו על

 השפעה ומבעלי המלך מאוהבי והיה >283-247 (מלך פילדילפום תלמי של מ״ג> (ס/ הוער
 שרי שאר עם בידידות ומתהלך רוחניים, לענינים בפרס וביר, דיפלומט ומשמש שבחצר

 אלחיו הוא וזיוס כיווגי־אלילי הוא מדבר :כנכרי נראה הוא ם׳>. ט״ז, ט״ו, י״ב, ,(א המלך
 שבירושלים_ הגדול הכהן התורה, ישראל, היהדות-אלהי וערכי היהודים ועל קע״ז>, (ט״ו-ט״ז,

 הנתונים היהודים ושל (ם״ז>, ואנו הם... בלשץ היהודים על מדבר הוא כנכרי. מדבר הוא
 המקדש בבית ביקורו על אף גרידא. אדם אהבת של השקפה מתוך מדבר הוא בעבדות

 למתרגמים המלך שעשה בסעודות כמו־ק כגוי. מדבר הוא שבמקדש העבודה ועל שבירושלים
 ואף היהודים. זקני של מפיהם שיוצאים חכמה לדברי הצד מן מקשיב כשהוא מתנכר הוא
 כאחד עמק )6]£ז>&-561>1( דתי רגש ובעל נעלה מוסר ובעל גדולה תרבות בן שהוא פי על

 היהודים ומן היהדות של מתורתה הרבה מלהתפעל נמנע אינו מקום מכל החשובים, ההילינים
עליה. שנתחנכו

 שמותיהם ק״ס. (ד, האגרת את ערך שאליו פילוקראטם, ושמו אח היה זה לאריסטיאס
הם. יווניים האחים שני של

 חיבור פילוקראסם אל שלח כבר זו אגרת לפני מקצוע: בעל סופר הוא אריסטיאם
 -ו׳>,׳(ה המצריים הכמרים חכמי אצל שקבל הידיעות סמך על שכתבו היהודית, האומה על

 הסתם ומן חיבור, עוד לכתוב הוא שעתיד לאחיו מודיע הוא <שכ״ב> האגרת של ובסופה
ויהודים. יהדות בעניגי הבא בחיבור אף לעסוק כוונתו היתה

 הזקנים ע״ב של היווני התרגום שגעשה לזמן קרוב שנכתבה משמע האגרת מתוך
 אוצר על הממונה דמימריוס המלך, האגרת-פילדילפום בתוך זכרם שבא ושד,אישים לתורה,
 מפזרים הזקנים שהיו התהלות מתוך היו. בחיים עדיין - גדול כהן ואלעזר המלכותי הספרים

 למלוכה עלה (הוא שנים כמה זה מולך שהיה נראה ואילף (רע״ט מלך בתורת לסילדילפום
 11ארםינואי מלכותו. ובטיב במדותיו לעצמו פרסום לקנות בידו עלה כבר שהרי >,283 בש׳
 עוד ואולי ,273 בש׳ המאוחר לכל במצרים המלכות לכסא עלתה והיא (ם״א> אשתו כבר היא
 על פילדילפום של לנצחוגו השנתי ביום למצרים באו הזקנים >.270 בש׳ (ומתה 277 בש׳

 (בערך קום יד שעל הים למלחמת היא שהכוונה שיערנו ואילו (ק״ם>, הים במלחמת אנטיגוגום
 אחר שנים כמה ליוונים התורה תרגום היינו האגרת, עוסקת שבו המאורע הרי >260-257

 פילדילסום, ע״י (=עכו> חלמאידה של יסודה (קט״ו> האגרת בעל מזכיר שוב היה. כך
 במציאות אין עדיין עתה לעת - פילדילפום של מלכותו מזמן בתלמאידה שגעשו והמטבעות

מתחילים· הם >261 (ש׳ למלכותו כ״ה משנת - פילדילפום של המטבעות מן ם ל ש אוסף
.277—270 בש׳ נכתבה שהאגרת להסיק היה אפשר הללו הסימנים כל מתוך

האגרת. בעל באמת היה מי ד.
ירית·, באהבה ה׳>. ,,(ג האלהית ולתורתה ליהדות סימפתיה באגרת בולטת כל קודם

מרון לשם המלך במצות שנעשו הכלים ושאר השלחן בתיאור פרטים בפרטי הכותב מספל



 למעלה שאין אבסוריטה לו הוא גדול כהן אלעזר <נ״א-פ״ב). שבירושלים המקדש לבית
 האליגורית בפרשנות אלעזר של משיטתו הן מתפעל והוא ואילך), ק״ל ואילך, צ״ו (ג/ הימנה
 תרבות שום אין בכלל, הפלך. של לשאלותיו הזקנים ע״ב של מתשובותיהם והן לתורה
 המקדש ובבית ישראל בתורת שמצא למה מחוץ לבו את לוקחים שמים ויראת ומוסר

 =1יו>9105( אדגות של בכינוי ואפילו המפורש בשם שמים שם להוציא הוא חושש שבירושלים.
 היה הגדול הכהן של הציץ שעל לומר וכשהוצרך ההילגיסטית, בספרות כך כל השכיח אדני)
 ״על :הלשון בזה הענק את ומוציא תיבות כמה הוא מעקם אותיות ארבע בן השם כתוב

(צ׳ח). הוד״ מלא אלהים שם קדושות באותיות הקדוש המלכות פיתוח הזהב ציץ
 על קשים דברים גדול כהן אלעזר של בפיו מלשים נמנע שאינו עד זה, כל לו ומעט

 )00ק>0מז<101( ביותר הגדולים החכמים על הכבוד יראת שום בלי מדבר והוא זרה, עבודה
 בשלילה ופתיחם לו ומלגלג והמצרי היווני הפאנתיאון את שונא הוא <קל״ז). היוונים מחכמי

(שכ״ב>. מיתולוגין של לסיפורים
י נראה האגרת בעל דבר, של כללו ד ו ה  ספוג זה שיהודי אלא עניניו. בכל מובהק י

 למחשבה גם מרכז שהיתה שבמצרים באלכסנדריה האגרת את כתב וודאי הילניסמום. כלו
 המקבים של השני המפר כבעל זה, יהודי שאף לשער יש היהודי. להליניסמום וגם היוונית
 יהודי הוא אף לירושלים. לרגל עולה היה ההילגיסטק, שבין הדתית הרוח מבעלי בו וכיוצא

 ומכיר היוונים מן והפילוסופין הרוח אנשי עם מעורב שהיה אע״ם היה אבות במורשת אדוק
ודרכיהם. נימוסיהם היה

האגרות בעין היה אימתי ה.
ארכאיסמום: של בטעות הסופר נכשל פקסים

 בהעתקת הצורך על הרצאה לפניו שיגיש לדמיטריוס המלך פקודת על בדברו א)
ו ההם המלכים כי מעיר: הוא התורה י  מרובה ובמתינות פקודות על־פי כל״עגק מכלכלים ה

ק כאן משתמש הוא וכ״ח>. במקרה או ידים ברסיק 1געשה לא1 דבר וכל ד בז ב  ומדבר ע
 זו הערה ומתוך !>.סוסיר תלמי - אחד פלך אלא לפילדילפום קדם לא (והרי פלכים כמה על

 כמו לפנים היה כך לא כאומר: ראשונים, ליפים געגועים של אנחה כעץ נשמעת בסופה
- !בימינו נוהגים שהדברים
ק בשימוש נכשל ושוב בו  הלשון בפליטת ואף מלכים, לגבי ריבוי של ולשק עבר ז

ק ״וניקנור (קם״ב>: זו בפיסקה אף־כעת״ תראה ״כאשר  לכל־ להכין וצוהו קרא... הראש סו
 אל־ ובבואם מנהגי... לסי מ אף־כעת... תראה כאשר המלך, מאת הדת היתד, ק כי אחד

 ויבלו נעים בלתי כל־דבר מרגישים יהיו שלא מנהגיהם לפי הכל [להם! מכינים היו המלכים
ק את בשמחה״. הז

 אותו לבן לו שאי־אפשר ממשיות, טעיות בכמה אף נטל הללו הארכאיסמין ק חוץ
העיקריות: ומהן אלו, בכפו שיקשל פילדילפוס תלמי של הזמן

 היה ובאמת התרגום. לעשיית הראשי הגורם מפאלירק דמיפריוס היה דבריו לפי א)
 לתלמי כסאו את שיוריש עצה למלך לו שהשיא והוא סוסיר, תלמי של ממקורביו דמיטריום

 להיות פילדילפום 11 תלמי את מינה בחייו ועוד לו נשמע לא והמלך הבכור בנו קירבנוס
 מה ליטחי* עד מאלכסנדריה וגרשהו דמיטריום את הרחיק למלכות כשהגיע והלו בצדו, מלך

 לו נתחלף בשני הראשון שתלמי הרי בנכר. לדמיטריום הפות הקדימהו ובינוזים לו, לעשות
האגרת. לבעל

 מיהודה הזקנים לכבוד פילדילפום שעשה שלסעודה השניה טעותו היא בכך כיוצא ב>
ק. באותו בחיים עוד היה לא ופגידיפוס (ר״א>, מאריטריה הפילוסוף מגידימוס את הכנים ז

פילוקרטם אל אריסטיאם אגדת ד



ר.מבוא

τ סוסיר 1 תלמי אצל אבל באלכסנדריה, פעמים נפה זקנתו לעת היד. מנידיפוס אמת, η 
היה. מעירו

a כמו ρ עם נפגש שהמלך בשעה זה·: בענץ שנכשל האגרת לבעל חכמים מונים 
 לאנטיגונום ניצח שבו לו, הוא נפול חג יום שאותו באמרו שמחתו להם הביע הזקנים

 תלמי ·בין שהיתה אחת, מלחמת־ים על רק לספר יודעת ההיסטוריה אבל (ק״ם>. הים במלחמת
π אנטיגונום מלחמה ובאותה ),265 ש׳ ובערך קום יד על גונטם אנטיגוגום ובץ פילדילפום 

תלמי. ולא המנצח, היה דוקא
 המקדש לבית דורון זהב של שלחן לעשות פילדילפום תלמי כשנצרך :קודיוסום אף ויש

 במדבר ישראל שעשו השלחן של נמתכנתו ועושה שבתורה בכתוב מביט היה שבירושלים
 יוספוס הרגיש וכבר המלך! לפגי יוונית כתובה התורה היתה לא עדיץ והרי ע׳ו>, למשק
 מדת על )μαθεΐν( ידיעות לאסף צוד, והמלך! :כתב ולפיכך זו קולמוס בפליטת ם׳> י״ב וקדמ׳

בירושלים. שהיה השלחן
הכותב: של לזמנו ממש של רמזים אף יש אלו ענינים לעומת אבל

 לעשות שיבוא מי כל על שבאלכסנדריה היהודי הקהל ראשי שמפרסמים הקללה מן
 כבר שהיתה בזמן נכתבו שהדברים להסיק יש (ש״י־שי״א) התורה של התרגום בנוסח שינויים

 לבעלי מספק התרגום היה שלא משום לתורה, הע׳ בתרגום ותיקונים שינויים לעשות נסיה
 כך כדי עד בעם מקובל היה שהתרגום משמע השני הצד מן אבל בבחינת־מה, הנטיה אותה
הקדש. כחילול המקובל בנוסח ותיקונים שינויים עשיית של זה עגץ שחשבו אגשים שהיו

מתיאוריו: בכמה יש זמן של סימנים ועוד
הפרכת) בית :ה׳ נ׳ שבבן־סירא הלשץ (השוה שבמקדש הפרכת אח 0<פ״ מתאר כשהוא

 ולא !בפתיחתהו, למטה מורדת כלו׳ ,καταπέτασμα הע׳ פי על הפרכת את מכנה הוא
παραπέτασμα = וכבר זרה. עבודה של בבתים לעשות נוהגין שהיו כמו למעלה, מורמת 

 ושהיא ד׳> י״ב מסעותיו(ה׳ בספר פאבסאגיאם שמתאר פרכת שאותה ciermont-Ganneau שיער
 καταπέτασμα מעשה ושהיא האולימפי זיום של למקדשו המלך אנטיוכם של מתנתו דבריו לפי
 .169 בשנת בםי׳> וע״ש כ׳׳ב, א׳ מקיא (כמסופר שבירושלים במקדש אפיפנם שבזו היא היא
 האגרת כבעל מישראל אדם שיהא יתכן לא שהרי נכתבה, לכן קודם אריסטיאס אגרת ק, אם

בירושלים. עוד ואינה אנטיוכס בידי כבר נבוזה שהפרכת יודע בלתי
 כל אליו ומחוברת למקדש קרובה שהיא )δκρα( הבירה את (ק׳־־ק״ד) מתאר הוא שוב

 הסורים של חקרא וו אין כרחנו על וקיא). נשמר הוא ומתוכה מגן לו משמשת שהיא עד כך
 לאחר העתיקה דוד קרית של במקומה רנ*ב> י״ב קדם׳ ויוספום ל״ג א׳ מקיא (לפי שבנוה

זו סורית בירה נבנתה לא עיקרה ושכל >167־166 (בש׳ וחרבה פרוצה כבר היתה שירושלים
הסורים של זו ובירה סורים, חיל אנשי של משמר לשם אלא המקדש, או העיר שמירת לשם

למקדש אדונים היו נצחונם לאחר שנים כמה החשמונאים שהרי למקדש, כלל קרובה היתה לא
וכבשה. שמעון בא שלבסוף עד הבירה, באותה שוכנים שהיו הסורים של אפם על ולעיר

 באותו רפ׳ד־רמ״ד.) ה׳ מלחם׳ ת״ט, ט*ו קדם׳ יוספוס <ע׳ הורדוס של הבירה אגטוניה, ואף
 אריסטיאס שמתאר שהבירה הסברה איפוא נראית עומדת. היתה הסורים בירת של מקום

היתה. ב׳> ז׳ ג״כ וע׳ ח׳, ב׳ (נחם׳ לבית אשר הבירה
ק קודם אריסטיאם שאגרת משסע נכתבה. החשמונאים ז
 שנת אחר לא פגים כל על נכתבה. התקופה אותה לפגי שנים עשרות שכמה ונראה

היהודים לתלמיים. שייכת ישראל ארץ שבאגרת: הפוליטי הרוח הלך מתוך נראה כך !).200

ן ודך )1 נ ר קו ת והן *-יססיחס, »גרת של תזסן *ח חרות שם* דאות ויש ).III*, 6Π( שיי  נכח נוחו

סד סח »ן ו*ין לעיל, שנו ח, לוסס־יך הסקופ נ p נוינו o m ניקירסן :נקי*ור -)Z ur D atierung d. Pa. Aria



ש אף ובשקט. בשלוה בה זדים  שום ואץ מפלגות או לכתות חלוקה שום אץ עצמם לבץ בי
 עורך פילדילפוס תלמי הגדול. הכהן. של לראשותו מחק pבא שלטץ לשום זכר אץ מחלוקת.

ם הזקגים־המתרגמים שליחת בענץ גדול כהן אלעזר אל אגרתו  אהבה יחסי של בסגנון למרי
 אחד שכל הוא הרושם יתרה. הכנעה אין המלך אל אלעזר של תשובתו באגרת אף וכבוד.

 בטילי מלן הוא הגדול והכהן דארעא במילי מלך הוא תלמי :הוא בעולמו מלך בבחינת הוא
 פוליטית שמבחינה אע״ס לזה, זה מפרכסים ושניהם לו, זקוק שתלמי ענין באותו ובפרט דשמיא,

ם. במלך בשני, תלוי - הגדול הכהן - האחד  שעברה לאחר מקום היה לא זה כעץ ליחס מרי
ב קדם׳ יוספום <ע׳ סוריה מלך m אנטיוכום של לשלטונו ישראל pא  נראה וקל״ח). קל״ג י׳

.198 בש׳ לערך הוא שהזמן

אריסטיאס. אגרת נכתבה מה לשם ו·
ρπ לאחיו לספר אלא באגרתו בא לא עיקרו שכל בפתיחה(א׳-ח׳) אומר שהכותב ממה 

 מתוך אף וה בספרו תכליתו על לעמוד אפשר גדול, כהן אלעזר עם לו שהיה המשא״ומתן על
ת ו מ ρ - אריסטיאס אגרת מתחלקת בעצם הספר. של התק שבחלוקת החומר כ π הפתיחה מן 

 לתורה היווני התרגום מעשה על המשא״ומתן א) :ראשים לארבעה - (שכיב) והסיום (א׳-ח׳ז
 הזקנים ביאת ג> <ם*ג-קע*א>, לירושלים ואריסטיאם אנדריאס של הליכתם ב) (ט׳-פ-ב),

 של וחזרתם התרגום מעשה ד> <קע*ב-ש׳>, הסעודות שבשעת והשאלות־ותשובות לאלכסנדריה
 הראשונים החלקים ששלשת למדים אנו זו חלוקה מתוך (ש׳א-שכ׳א). ישראל pלא הזקנים

ד החלק ואילו פסקאות, מאות כשלש האגרת מן נטלו  התרגום במעשה בדקר העוסק הרבי
 החלקים משאר אף להוציא כדי עד יותר לדייק באנו ואפילו פיסקה. ואחת עשרים רק נטל
 כ״ג עוד מעלים היינו בשלימותו, זה ענין שיהא כדי התרגום, מעשה לענק ששייך מה כל

א, סיסקאות -י׳ ג). קכ׳׳א, ל׳ה־־נ/ ל״ג, (ט׳ ע׳ ק ב-  העוסקים החלקים אותם שכל למדת, הרי קד
 העוסק הרביעי והחלק לסופר, עיקר הם משה תורת ידי על ישראל של לחכמתן בשבחים
 מסגרת אלא משמש דה חלק אין פרקיו סידור ולפי לו, הוא ספל לתורה התרגום במעשה

הספר. לעצם
 בחלק משלהם: בענינים לטפל הראשונים החלקים שלשת מרבים כמה ולמד צא עכשיו

 עמה, ולישראל לתורה גדול כבוד חולק באומות, ותקיף גדול מלך פילדלפום, תלמי הראשץ
 נשגבותיה על העולם מאומות חשובים אנשים לפני ודורש גדול כהן אלעזר עומד השני בחלק

 במצוותיה מתלבשות שהן - ישראל של ומחשבתן חכמתן - המחשבה של ועמקה החכמה של
עשם בהלך השתוממות לידי - התורה נושאי - הזקנים מביאים השלישי ובחלק התורה, של

298—280 ,teis, ZNTW XXIX( ע׳ הוסן קובע ל עאדיססיאס סבור Motzo .145-129 נ ת מ ר ג  הו* מ

ע Praep. e, 25( ע*בםיביום *ריססיאם *ותו פפ r . IX( *ענפאא קסע פבי) פספרי פוליהיססור) *לנסנדר *נל 

περί 'Ιουδαίων, בו ס בלעונות נקיאור *יוב פעעה פספר חו* ע תרנו ׳ ענ תו והואיל לאיוב, מ  אריססיאס מו

מ הו* לפיכך לאיוב ה«׳ בתרגום תלוי י  קוב« הו* ה*גרת ואת terminus post quem בבחינת 150 ע׳ ק

ה. הפאח על העניה תאית בם ע׳ הו* עהזפן סבור וויגדל*נד העני כן »,3-96 נ ם נ1ס על התיאור סן לו נראה ו ני י  מנ

. על !פנו תיאור הסופר נותן עבו נא*י ו פ  ואילך רפיה סן ה*נרת נפיסקות פוא* )Judaica 120ff(. ווילריך מ

ה רסז 1MGWJ XXV, 293-4( נגריסץ הו* רואה קם·! ונפיסקה ואבגוססום, להורדוס רם! ע מנ  הדילסורין ל

ע׳ בפפירוס כבר *1נם έμφανναχής הלעון (אבל  Papyri graeci Taurinensis musei Aegyptu ׳7 ,172 פ

32 ,13 ,18 ,1826 fed. A. Feyron, Taurini די על ע׳ ס־נריוס י  *דיספיאס. *גרה על זמנה לדעתו תהו ,33 נ

ע ל קופעיוס. עיאתק להעיר, וי  תלפי פעעה קובע הי׳ב), הם*ה (פההלת ביוונית אריססיאס *גרת על הקיאור מ
: לפגי 30 נע־ הע׳ בתרגום ח' Harten* pyccK. apxeoa. *acTaiyTa n. 5 (ע׳ ס  KoscTaaTaaonoa-S, τ. XII, οτρ,(

פילוקרמם אל ארישטיאם אגרת ו



זמבוא

 בתשובותיהם מפיק שפיהם מקצועותיהם לכל המעשיים בחיים הפילוסופית חכמתם ובפשטות המוסרית
ס י׳׳ב דוספוס-קדמ׳ יפה המנוסחות  שבטבע» דברים ־λόγους φυσικούς בלשון מגדיק - גי
 אסור (ר׳-ר״א). סנידיסום כגון היוונים, הפילוסופין גדולי של ובמעמדן המלן, של לשאלותיו

 תורת - התורה לכבוד אלא אריסטיאם אגרת נכתבה לא דקרה שכל הדבר ברור :מעתה
 את מגדיש שהוא יודע ולבו שהכותב יש אמת, יסיה. את והשרים העמים להראות - היהודים

 פגים כל על כוונתו אבל <רצ״ו), הגזמה לידי בא שהוא בו יחשדו שמא מהסם והוא הסאה
-ו׳ ד׳ דב' - הכתוב דרך על (ממש חכמה אץ לתורה ומחק - התורה, חכמת של לכבודה ! 
 פלכים ם׳ בעל עשה בכך כיוצא העמים.״). לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם
 בני־קדם כל מחכמת שלמה חכמת י״ותרב ישראל של לחכמתן הגדול הנושא המלך, לשלמה

 בעלי אף עשו וכך י׳-י'א>, ה׳ מל״א סביב״, בכל־הגוים שמו ויהי מצרים... חכמת ומכל
 היו הולך ירושלמי שהיה מקום «שכל אתונה, חכמי לגבי ירושלים לחכמי המאוחרים האגדה
 לזקני או א׳>, רבתי איכה <ע׳ חכמתו' לשמוע בשביל עליה אוחו ומושיבין קתדרא לו מציעין

ב ל׳א «תמיד אלכסנדרוס לגבי הנגב לי -  אלכסנדריה אנשי ששאלו דברים עשר שנים או א׳), ב׳
 בכלל זה ענץ וניסח זדרא ׳ר בא וכבר וכדומה. ),׳ב סיס (נדה חנניה בן יהושע רבי את

<> 1 היא תורה א׳י בני של שיחתן אפילו :ז׳) ל׳יד יבמזי׳ר
 מובן ממילא לועזית, דבריו את כתב ואף היה שבגולה היהודים מן שהסופר כיון אבל

 החכמה מאותה לגמרי שונה להיות צריכה היתה לקוראיו להראות ברצונו שהיה חכמה שאותה
 מישראל אדם העברית. ובלשון ישראל, בארץ כלו׳ עברית, סביבה בתוך נכתבת שהיתה היהודית

 התירה מצוות של פשסותן על תמיהות שומע ואינו כלל תמה אינו ישראל ארץ בן שהוא
 כל מלמדת התורה אץ שהרי והיסוסים, להרהורים כלל מקום אץ כאן עמו. בחיי הנוהגות

ך אלא עיקר ר  בארץ מולדתה. pבא השרויה האומה שבנימוסי ומנהגים מדות היינו ארץ, ד
 סעם כלל מחפשים ואינם החיים של מנהגם מתוך אסורות במאכלות למשל, נזהרים, ישראל

 הוא הדבר עליהם. מתפלספת ואיגד. למנהגיה סעמים מחפשת אחרת אומה שאין כמו לכך,
 אחריה. מהרהרין ואין היא - האומה שר - המלך גזרת אוכלין. אין וזה אוכלין זה :פשוט
 הולך שהוא כך, נוהג הוא כרחו ועל כמותם. נוהג הוא אף ישראל של לארצם נכרי בא אפילו

1 כאחרונים. כראשונים הדורות: בכל נוהג זה ודבר הדוב. אחר

ל סוזכסתן ולס ה« אופות של חבסתס «יקר שכל זו, «פפית מסורת )1 ח ל ישר» · ל «וברת להן, מו נ  נ

 של» 0« שהס ספני »ותם לת»שיס *ץ «כפילוסופים ):29 הירשסילד ,הו« (תבחרי כותב תלוי יהוות ו״ הדורות.

ק יוונים, שהם ספני חורת, ולא חבטת נתלו  חבפח וחי» פארם ירושת שהיא ותתבסת פון,1נ חשובניס יפת מבני וי

 תתיא הסגולה סן תפסוק ולא התכסח פסקה לא נת, סגולת שהיא שם, בזר« »פ בי אימת אלתי בבת חפותזקח

ם, פרם ואל מפרס, אליהם התכסה ונ«תקח שנגרו ם«ח אלא נתץ התכסה היתה ולא מאדם, שוי  בתם וקמו סנ

ק קודם לא חתם, ביסים הספורסשים חפילוסוסים  בתם קם לא לרוסיים רסלכות ששבת ום«ת סבן, לאתר ולא ל

;125 (שם אוסר זזו» ספורש ויותר «חח». «ד ספורפם פילוסוף  אל מאתנו וכללן שרשיתן חז«תקו החבסות ·ובל )

 לא תם*ו«ים ורב תזמן ובאורך רוסי, אל בך ואחר יון, אל בך ואתר וסדי, פרם אל כך ואחר תחלה, חבשדים

 כתב אלדבי) סאיר (ר׳ אסונה שבילי וב«ל וחרוםיים». היוונים סן אך ח«ברים, מן הו«תקו שתן בזזכפוח נזכר

 לאריססחזלס תשלים ירושלים סוקדון אלכסגדרום כבש «כאשר ב·): קנ*ז דף שים, קראק» דפוס ניווזסץ (תובא

ר «ל רבו מ ר וכל שלסח, ספרי א ב שפו נתב נתן שמו» סוב י רנ נ «י סו רעות, ד«ות םק«ת בוץ ו  קדמות נ

ת׳ ופרח כפתור ונ«ל העולם». ח ח) «ט׳ לונץ, (  חכמת אברח גלותנו ובזמן «פנו, תיח שהכל ספק «ואץ !חרי׳
ת׳ בהם» ש«שו שינוי נם«ם שסם «ל וה«תיקום ספרינו ם וי תג ום*»ו חכמינו ץ ( שני ד, סימן »· ת  בתורת רם׳א ק׳

» בכוזרי בוקשסורף זה ב«נץ האריכו ונבר שם). ליוחסין ובח«רוחיו י·» אי ח«ולח  וקויאמן *נ)—מ («ם׳ שחתי

- .Die Sinn« (Budapest 1884( ספרו גתזולת



בתק־ נשתקע כבו־ הרי האומות, בני p שקוע והוא לארץ, בתתה השרוי יהודי אולם
 הנכדים של מנהגיהם שהרי בדרכיהם, לילך שלא בידח־ מפספש להיות ועליו נכריה, תרבות

ק הוא כאילו את.היהודי. אוחו, רואים והם pא דרך של בגדר הם ח  ריתק ארץ, לדרך מ
 הוא אסורות מאכלות שענק מובן ומעצמו ולעג חידודין בדברי כך על אותו ממים שיהיו
 ובין בינו מחיאה לו עושה זה ענק הרי התורה: מאוות משאר שבנכר, ליהודי לו. הקשה

 זץא, רואה באלו חיים תנאי בתוך האז־דים. לשני נעים ובלתי הוא ניכר הבדל ואותו ועכרים
 קשה אסרת כך. כל סבל לו הגורם זה לענק והסבר סעם לחפש לעאמו אורך הפחות, לכל

 הוא ן שביהדות!) המאור את איסור באותו לו ומואא מחפש והוא יארו. בפני לעמוד לו
 פנימי, לעאם היאוני לבוש בבחינת אלא עיקרן כל המאמת אץ כלל שבדרך לעאמו מסביר
 בפיו אריססיאם ששם מה מעץ אליגוריה, של דרוש לידי בא הוא כך ומתוך תורה, לסתרי

 מאכלות של בענק בדרושו הוא עוסק כך ומשום (קכ׳־א-קע׳־א). גדול כהן אלעזר של
 שהרי שטיסה, או יובל כגון סואיאליים, בחוקים למשל, כלל, עוסק הוא ואין דוקא, אסורות,

י מקום שום תופסים אלו עגינים אין ש ע אבותיו. לארץ מחוץ החי יהודי לגבי מ
לתורה. האליגורית הפרשנות של התקופה את פותחת אריססיאס שבאגרת זו פרשה

 חוסר זה במקאוע לגו אין עתה לעת וקיומה. התהוותה מחייבים היו לארץ בחואה שהחיים
 שבפתיחת בדברים כך. כל לו החשוב לענץ, רמז הכותב כאילו נראה קודמת. מתקופה
מל, כהן אלעזר עם המשא־ומתן על לספר הוא לו שהעיקר אומר כשהוא דאגרת,  וכוונתו ג

 מעשה על סניגוריה מלמדת שהיא האליגורית, בפרשנות שיסודתו דוקא הדרוש לאותו
הבאים. בדורות אלכסנדריה חכמי כך כל בו עסוקים שהיו ענץ - המאמת,

מכרים, בשביל ולא ההיליניסטין, היהודים בשביל דבריו אח ערך שהסופר ברור
 נתכוון התורה שנותן דוקא זה ענץ זרה עבודה לעובדי להסביר לעאמו בוחר היה לא שהרי

לנכרים. יהודים בין הבדל של מחיאה לעשות בו
ה של המשך יש אף ט י  תשובותיהם ובץ אליגוריה דרך על אלעזר של דרושו בין ש

ת פילוסופיה הסעודות. בשעת המלך לשאלות הזקנים של ח  פילוסופיה ליווגות: לה היתה א
תי יש התורה, מחזיקי לנו, שיסתו: ונקם האגרח בעל ובא הזה. בעולם החיים של  ש

, אחת פילוסופיות: ת י א ל י  ומי טמונה. היא בתורה גופה וכל עיקרית, והיא שמימית, ע
 אף לו יש ממילא חבריו, והזקנים גדול כהן כאלעזר זו, פילוסופיה לידי להגיע לו שעלה

, האחרת, הפילוסופיה ת י ש ו נ א  על זו פילוסופיה של הפרימיטיבית הגדרתה (על הארצית ה
 האראית בפילוסופיה כך כל הצטיינו שהזקנים לתמוה אין ולכך רנ׳־ו). ע׳ אריססיאם פי

 p לידי שהביאתם היא אלהים שבתורת החכמה הסעודות: בשעת שהשיבו בתשובותיהם
 המונים הפילוסופים ואף <ר׳> בעצמו המלך לדבר: ראיה גרונם. מתוך מדברת שהיתר. והיא
באלהים. דבריהם את הם שפותחים משום לזקנים להם באד. חכמתם שכל קיימו (רל״ד.) גופם

ת באילו ז. רו הסופר. השתמש מקו
 (מדבריו המלך של הארכיוק מתוך שהעתיק מקורות בכמה הסופר, השתמש דבריו לפי

ב קדט׳ - יוספום של  המעשים על כתבים רק לא בארכיוון ראה שאריסטיאם משמע - ל״ה י׳
 של הפקודה הם: המקורות אותם לירושלים). פילדילפום ששלח המתנות איורי אף אלא

 המלך של והאגרות <כ׳*ח-ל*ב) למלך דמיטריום שהגיש התזכיר (כ״א-כ׳ד.), פילדילפום
 על הוא המפורט שסיפורו (רצ׳־ז-ש׳) אומר הוא ועוד ט׳א-נ׳>. <ל״ה-מ׳, גדול כהן ואלעור

1 עד הענק הסבר על ראש בטבד הוא עומד אגב ודרך המלך, בהיכל שנעשו הרשימות פי

לס«ל, נר»ח, »סורית ם*כלוח סל לאניץ ם?מים בחיסוס החררה טטרטי סל לבטיהם גדילים כמח )1

ל סדבריו הו ס חג אלי ם א ך סו ב רו סי רגו לסקר», (אם ב ל. 0? בחתווכתו גי י״» לייקר* תרכ״ג) ליוו די » —

פילוקרטם אל אריסטיאם אנרת א



טמבוא

 או להאפיל לא אבל ולפרט, בדבריו לדייק היסטוריה דברי לכתוב שבא אדם חייב כמה
<רצ*ז>. העגיגים מן ענק להכחיד,

מאבדירה, היקטיום כגון לו, שקדמו ספרותיים במקורות תלוי היה שהוא חכמים שיערו
 השערת ובקדושה. בטהרה להיות ריך1 אלהיט בתורת שהעיון <ל*א> דבריו את מביא שהוא

 שבכגון אע*ם בכללותה, נדחית שהיא לודאי וקרוב שגויה, היא במחלוקת עדיין זו חכמים
מכריעות. ראיות מחוסר בוודאות לפסוק קשה דד,

והם: בהם, השתמש שבוודאי מקורות שני יש בפרטות אבל
 במקור ולא מסתייע, הוא זה בתרגום דוקא הע׳. מיסוד לתורה היווני התרגום א)

 זהב עשוי והשלוץ! אומר: הוא השלחן מעשה בתיאור לכך. צריך שהוא מקום בכל העברי,
 וצפית שטים... עצי שלחן ועשית העברי הלשץ כ*ג-כ*ד כ״ה לשמות בע׳ וכך <ג׳*ז), טהור
 (=ועשית καί ποιήσεις τράπεζαν χρυσήν χρυσίου καθαρού בלשון נמסר טהור זהב אותו

 הנוסח לטובת העברי המקור על השגה כעין כאן שנראה להעיר ויש טהור!. זהב שלחך־זהב
 מוסר הוא שוב אחר. לחומר מסביב זהב מכסה עשוי היה לא שהשלחן מטעים שהוא ,,שבע
 ל״ה>. ל״ו ושם הע׳ כתרגום βυσσίνοις χιτώσιν בלשק כ*ח לים (שמות שש כתנות (םיז>

 הוא עושה או (צ״ו-צ׳ם), הגדול הכהן של בגדיו לתיאור ,שבע בלשונות משתמש הוא אף
 מביא הזקנים מן אחד או ,,שבע הנוסח לפי (קניה! כאחד כתובים שבשני לשונות של צירוף

 התרגום שהוא לנפשו, דומה האוהב - ו׳> י״ג ,(דב ,שבע הכתוב לשק <רכיח> למלך בתשובתו
העברי. שבגוף כנפשך אשר רעך ללשק

 של שתכליתו אעים לתורה. ,הע תרגום מעשה על מצרים שליהודי עממית אגדה ב>
 מכל לתורה, היווני התרגום של תולדותיו לכתוב לעיל, כאמור בעיקר, היתה לא האגרת בעל

 קרובים שהיו הענינים שאר הרצאת לתוכה להכניס מסגרת לו שימש זה שענק ברור מקום
 מעשה על אגדה שאותה ספק אץ בפרסומם. תיקונם את הימנו תובעים ושהיו לבו אל

 רווח שהיה חומר באותו לפניו המוכן מן זכה הוא אלא הסופר, של המצאתו אינה התרגום
 הזמנים, בהמשך כך כל עליהם וחביבה מקובלת נעשית היוונית שהתורה מצרים, יהודי בתוך

 ראשו על אגדה אותה שהמטירה - שבאלכסנדריה הקהל ראשי קללת - הקללה מן שנראה כמו
(שי״א). התרגום של המקובל בנוסחו שהוא כל שינוי לעשות שיעיז מי של

 ותמים נקי כנוסח אלכסנדריה יהודי אצל מקובל שהיד, שהתרגום להעיר יש גררא ואגב
 המקורי, בגופה רק השובה התורה היתה שלהם ישראל, ארץ בני אצל כך כל נחשב היה לא

 - היווני תרגומו בהקדמת מדבר כשהוא הנכד, בן־סירא מדברי למשל, נראה, זה דבר העברי.
 מעיר שהוא בתרגומו, שץפץאו לחסרונות חושש שהיה זקנו, של לספרו -132 ,בש נכתבה

ה היווני התרגום שאף ר ו ת  לפעמים הוא רחוק הכתובים) ,(כלו הספרים ולשאר ולנביאים ל
 תרגום אותו ,,הע תרגום אפילו :אדרבה של בלשון מדבר בן־סירא, והוא, העברי, הגוף מן

-השלימות בתכלית אינו הגולה, יהודי לגבי כך כל מקובל דוקא שהוא !

ת האגדה של טיבה ח. ם מעשה על העממי תרגו לתורה. ה
:נבוכה שבגולה הישראלית המחשבה היתה התורה תרגום בענין קשות פרובלימות בשתי

 שבשבילו היהודי הקיבק אותו של החיוניים צרכיו את לספק לתורה לועזי עלולתרגום כמה עד א)
הנכרים. מן משכיל לידי להזדמן עלול שהוא לועזי תרגום לעשות כדאי כמה עד ב) נעשה,

 כמו או, - לתעודתו מתאים בלתי נראה יהיה לתורה תרגום שכל הוא טבעי א)
 תקופה עליו שעברה לאחר - כראוי שלא כן לפני שנתרגם <שי״ד), אריסטיאם שאומר

 ואותה בינתים התפתחה הלשק אותה הדי ארץ. אותה של ובתרבותה הלשק באותה מת מסו
האנשים את לספק המקובל התרגום של בכהו עוד היה לא וממילא צורתה. שינתה תרבות



 בתורת לשמש בכחו ואין העברי למקור דומה התרגום אין זו בבווינד, נעשה. שבשבילם
 לאותו מובן שהוא כפי המקור של מכהו אלא בא אינו תרגום כל רב: לזמן מקומו ממלא

 הגו אף מסתלק העולם מן הדור שעבר וכיון דור, אותו של סעמו לפי נעשה והוא דור
הדש. לתרגום זקוקים חדשים דורות התרגום. של וטעמו

 היהדות היתה בכלל, גוי. ביד התורה מסירת של בפרובלימה אף הדין והוא ב>
ד של בענין הרבה מתחבטת ו מ י  ימים למן היתה החמורות מן זו שאלה לנכרי. תורה ל
 והסעם >.1 ואילך) הריגיסאנם תקופת למן (ביהוד שלאחריהם בדורות ואף רז׳ל ועד ראשונים

 אדם ידי על אלא נתפס שבה השלם היופי ואין לדורשיה נקנית התורה אין מעצמו: מובן
 תרבות כאן יש הרי גילוייה. בכל לעצמו לסגלה כדי עד אתה ונתיישב תוכה לתוך שנכנס
 להכריע שואף והוא שלו ברשותו כלו עומד ושהוא עצמו בפני ומיוחד לם1ק עולם של שלימה

 היהדות של פרדסה לתוך שנכנס גוי הילכך וכנגדו. לו שמחוצה האחר העולם לעומת כפו את
שיהא ויתכן בנטיעות מקצץ בתורת הוא הרי שלו בתרבותו צרכו כל נסתפג שכבר לאחר

הנשוא ק הגון הבלתי הרושם את להעביר הוא עלול וממילא שושנים. במקום חוחים רואה
 אותו של בארצו שרויים שהם נושאיה, היהודים אל המופשטת היהדות מן כלומר הנושא, אל

 התורה ובתרגום הצדדים. לשני המשותפים המעשיים בחיים במגע־וטשא אתו ובאים נכרי
 לדייק המתרגם על לפיכך גוי. ביד התורה את כרחו על מוסר היהודי הרי לשון שבאותה

יצא שלא בריכוכם, אף ואולי הדברים, של בליטושם יתרה זהירות לנהג צורך יש הרבה:
שבחבית. היץ על מעולה שמירה לשמור המתרגם על זה עם ויחד הנכרי, של לאזנו הקשה ניסוח

לתורה, הע׳ תרגום על אריססיאם שבאגרת האגדה של הגדולה שמחתה היא ומכאן
 שהוא ומצאו בתחלה שבאלכסנדריה היהודים בדקוהו אחד מצד :זו לשמחה טעם ניתן ואף

ר התרגום נקרא אחר ומצד <ש'א-שי'א). שלימה לקגוניזציה ראוי ח  תלמי באזני כך א
 גוי, בידי לינתן מהוגנים שאינם דברים בו היו ולא אחרים נכרים של ובמעמדם פילדילפום

(שי*ב-שם׳*ז>. לכן קודם שנעשו בתרגומים שהיה כמו
 שברגיל הקשות הפרובלימות לשתי יפה פתרון כדי בו היה תרגום אותו מעתה: אמור ·

לתורה. המתרגמים בהן נתקלים

תיו אריסטיאם אגרת מלמדת מה ט. לדו תו ם של ל הע׳י תרגו
 בתקופת במצרים היהודית התרבות לתולדות חשוב מקור ספק בלי היא אריסטיאם אגרת

 יש (קב״א-קעיא). לתורה האליגורית־סניגורית לפרשנות ראשונה דוגמה בה יש החלמיים:
 &)£1^0ק0ק>1:ת>1(» הסעודה חכמת של בצורה שנאמרה ירושלים זקני של לחכמתם דוגמה בה
 מכמה המקדש ובית וירושלים ישראל ארץ של תיאור כאן יש (קם״ז-ש*י>, היוונים של

 העוסק החלק חשוב הענינים אותם מכל יותר אבל עגינים. כמה ועוד (ם״ג-יךכ>, צדדים
לתורה. היווני התרגום בתולדות

 על מצרים יהודי בין רווחת עממית אגדה לעיל, כאמור היתה, הסופר שלפני ברור
 פי על ואף המקרא. ספרי לשאר לא אבל - לחורה, ד.ע׳ תרגום של וחשיבותו תולדותיו
 שהכניס מסגרת לשם אחרת, תכלית לשם אלא לשמה לא אגדה באותה בה השתמש שהסופר

 אגדה אותה מחשיב היה הוא שאף ספק אץ מקום מכל אחרים, עניגים על הרצאה לתוכה
 נתחנך הוא ואף שבאלכסנדריה היהודית היהבןהקהלה הוא אף סוף סוף שהרי יתרה, החשבה

 המקור של במקומו בו להשתמש מרגילותו שנראה כמו שלו, מסורת ועל התרגום אותו על
 לתולדותיו מרובה חשיבותם ואלו בה נשתמרו היסטוריים יסודות ודאי אגדה ואותה העברי.

ד. תרגום של ה

פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת י

ז תורח, דברי לו סוברין »ין נוי «רך ד) דף ב< (תלק י*חק סוזד ן׳ )1 י ג 503—508 ו - ן{>(.1 1,
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להסיק: אפשר אגדה אותה מתוך פנים כל על
פילדילפוס. ח תלמי של בזסגו נעשה זקנים לע״ב המיוחס לתורה היווני שהתרגום א)

אמרו הספרים בץ לראות המלך של ומונו אף התרגום מעשה על השפיע אולי  את שנ
ישראל. לתורת התרגום

מצרים. יהודי של נרכס געשה התרגום ב>
ענץ. בו מצאו הנכרים אף ג>
ירושלמים. יהודים של סיעה ידי על נעשה התרגום ד>

 ואפשר היו. המזגים מזקני שהירושלמים האגדה מספרת התרגום את לפאר וכדי
 הלשון ידיעת ואף באלכסנדריה תורה להרביץ מא״י שירדו מלמדים אלא היו לא שבאמת
 לעשות בכחם שהיה עד במצרים לעצמם שסגלוה או אתם הביאו ^01(ןזע השגורה היוונית
 את להעלות שידע להם מצאו יוונית השכלה בעל נכרי ואף תרגום, של משותפת עבודה

 שלא מסוימת, בשיטה שלהם סגנונם על השמירה עם בכתב להם, עורך להיות או דבריהם,
בעבודתם. המתרגמים שסבעו הנוסח את בעצם לפגום

 הספרים (מן מירושלים שהובאו מוגהים ספרים או ספר מתוך נעשה התרגום ה>
ד נראה כך - כתובים היו הספרים ואותם י), שבעזרה הקדום. העברי בכתב - י״א-ל׳> י
 היווניים התרגומים מפניו ונדחו בחבה מצרים יהודי אצל נתקבל לתודה התרגום ו>

ל׳>. והשוה שי״ד, (ע׳ העם צרכי את עוד מספקים היו שלא הקודמים,

המאוחרת. בספרות אריסטיאם אגרת של רשמה י.
 מעשה על שבה הידיעות בכח רק שלאחריה הספרות על רושם עשתה אריסטיאס אגרת

 לא — ועוד הירושלמים, חכמת על האליגורית, הפרשנות על - העניגים שאר לתורה. התרגום
 בשום מובאות אינן התרגום מעשה על הידיעות ועוד: מזכירם. איש ואין רושם לעשות יכו

 ע״י התרגום מעשה על הידיעות הופיעו מתחלה סתום. בלשון אלא אריססיאס, בשם מקום
 הכנסיה של סגולתה זה תרגום כשנעשה כך, ואחר שביוונית. היהדות בספרות זקנים ע״ב

 והסניף היהודית שבספרות הסניף כוונים: לשני בכך הנוגעת הספרות נסתנפה הנוצרית,
הנוצרית. שבספרות

 המק^א ספרי לכל ביחס אריססיאם אגדת של פעולתה להרחיב נהגו הנוצרים הסופרים
 של העברי גופם ולא עיקר, היתה והיא אחת חטיבה היוונית הביבליה כל היתה אצלם שהרי
 המקרא ספרי שכל משמע שיהא כדי האגדה, להרחבת צריכים היו ולפיכך הקדש, כתבי

 בנסים ומפליגים האגדה את משפרים היו הם אף דוקא. היוונית בלשונם הקדש ברוח נאמרו
 הקדש. רוח ובעלי נביאים של פעולה הוא שהתרגום היו ומספרים המתרגמים לזקנים שנעשו

 אוקססיבכוס ספרי הכוללים כ״י של בתחלחם אריסטיאס אגרת את לקבוע אצלם נעשה מנהג
 מציגו אריסטיאס אגרת של גופה ובצד ורות». ושופטים ויהושע תורה כלו׳ ספרים, (־שמונה

).1 מאוחרת ביוונית הימנה קיצור אף להם
 היה והיחס למדי טבחית שבאגדה המעשה על ההשקפה היתה היהודית בספרות אבל

במחנה חגו אבד הזמנים שבמשך תרגום אותו על השוררת ההשקפה לפי פעם בכל משתנה

ב הסאה בתחלת נבעה וח קיבור ג) תי חסלך קומגמום 1 אלבמיום בן קופגינום יבתק «*י הי׳  («׳ חיו

6. 1)0ז1מ8ד»,א1101ז0;11:)<1!}8 ח0,«1וא11)1ו>1»(1!1. ז43:)£ח11!ן
צ א11, נ)0|>11מ 1907 ח .!ח 1)0ה>»,8ךוו,חוו01ן0,&־ו/ . ק ב פ ס ח ל בראעו ץק>.0.אס . חקיבור ע

 הקיר ויבחק ובאי־גרירות, באריכות סילוקראמס אל אריססיאס עקרך )0X010« 1%(? המקרא הקדמת כתוב:

ל1ה חמלך מל ובגו )6 84 קמק)קסזז0מ׳מ£ץ10? א0(ק המירמירוגינימוס &'£10(ןן קומגמוס אלכסיוס קיר וו  »ג

בו )100 1£)ס11ף1ס0 - וגדירות. בקיבור בי



 אגדת שהשאירה הרושם על רמזים כאן ליתן כדאי המינים!). בו שקלקלו מחמת ישראל
היהודית. בספרות אריסטיאס

 בימי שנעשה לתורה, הע׳ תרגום של המעשה את שמזכיר אריסטיאם, אחר הראשון,
ס א הוא מסאלירון, דמיטריום של הבעתו פי על פילדילפום 11 תלמי ס י ל ו ר ו  הפילוסוף ם ו ב

 והיה )181-146 (מלך פילומיסור ιν תלמי של לחברו קרוב היה הוא מאלכסנדריה. היהודי
 Τών Ιερών ספרו את למלכו הקדיש אריסטובולום הפריפטיטיקין. של מדרשם מבית

νομών ερμηνεία או התורה) תרגום כלו׳ הקדושים, הנימוסים (=תרגום Έξήγησις τής 
Μωυσέως γραφής זה לספר עיון בתוספת .170-150 ש׳ לערך שכתב משהו, תורת (=ביאור 

 פילדילפום תלמי של בימיו יוונית ניתרגמה משה שתורת והוודאי המפורסם הדבר על מודיע הוא
 מוסיף והוא מפאלירון. דמיטריום של ובהשתתפותו פילומיטור, תלמי של מאבותיו אחד שהיה
 האלילים עובדי והפייטנים הפילוסופים היו שמפיהם אחרים תרגומים היו לכן שקודם ואומר

משה. תורת את מכירים
הלשון: בזה )Stromata 1, 22( האלכסנדרי קלימינם מוסר אריסטובולוס של דבריו את

 דמיסריום לפני ועוד הפרטים. לכל בדייקנות נכנס שהיה וברור תורתנו, אחר הלך אפלטון .אף
 אחר ידי על גיתרגמו והפרסיים, אלכסנדרום של ממשלתם קודם עוד מפאלירון,

)διειρμήνευται υφ* ετέρου, - קבת אחר> ידי על נתפרשו המשמעות: אף סובל זה לשון 
 ועל להם שנעשו הגסים כל ועל ממברים עמנו בגי העברים יביאת על הסיפור כגון מספרינו,

 לספרי תרגום שנעשה ור*ל דברים, לס׳ כוונתו (ודאי החוזרת התורה כל ושל ρ8·τ כיבוש
 שמסופר המזרחי הירדן עבר כיבוש נרמז הארץ כיבוש בלשון אם להכריע ואין ודברים, שמות
 זה, ממקור הרבה שאב שאפלטון ידוע בכלל, יהושע). שבם׳ לכיבוש כוונתו או בתורה, עליו

 )είς την έαυτοΰ δογματοποίαν(שלו לפילוסופיה הכנים פיתגורם אף הרבה. מלומד שהיה משום
ספרינו״. מתוך הרבה הנחות

P, 12( מקיסרין ואבסיביוס raep . ev. χ ιπ, 6 שם וע׳ ,IX( של אלו דברים מביא 
 מכונה שהיה המלך בימי געשה התורה לכל שלם ,ותרגום זו: בתוספת אריסטובולום

ν תלמי (אל מאבותיך אחד פילדילפום, ι בחריגות זה ענץ שעשה מדברז, הוא פילומיסור 
הרבה*. בכך עמל דמיטריום ואף יתרה,

 של פעולתו את מקשר הוא שהרי אריסטיאס, בדברי תלוי שאריססובולוס וברור
פילדילפום. תלמי עם מפאלירון דמיטריום

ן הוא לאריסטובולום, לו, שני ו ל י ל ה פ י כס א ר ד  קודם שנה כארבעים (נולד ג
ה׳-ז׳ משה חיי שבספרו החדבן>,  אגרת בהוגאת ווינדלאנד אגל גם ונדפס ,Cohn הוג׳ (

ה) אריסטיאם -ג״  בעיני אף חשיבותה ועל התורה של ואלהותה חשיבותה על ידבר ג׳
הלשון: בזה הע׳ של התרגום מעשה על הסיפור את לראיה מביא והוא הנכרים

אגל רק לא )τεταΰμαοται( להתפעלות זכה התורה של )Ιεροπρεπές( קדשה .הדר

ה הימר הד ג) ! יווניזז עניתרגפח התורה «ל ביסרזול «היב עורר עהי ו עי מ די *ל ו  על נתלתן בך י

רי נעסע »הרים ס *ר3 הלוי יהודה ר· פדנ פי עלו הו די נובר, הו«׳ (הנ י : םיי ו ( קע ר  »ף עתה* פעה «נ

ת לתרגם העולם «ופות ע«תידץ הקנ״ח ו«פה נכתב, המענה ת, «ותה ולקרות התורה י ף «וערק והן יווני ו י נ  י

ה לו *סר יער*ל, נ ה׳ הוע*1 תורתי רובי *כתוב־לו הקני י ם 1י ו זר כפו רן וי ענ כו .4עם1 טו ל לי *ו  נתכוון ו

»η ל רועלפי חם»םר מ : כ׳ («»ה בי ( ני לך כתבתי »לולי »בין, רבי ««סר ר  ·נעל תודח (בלו׳ תורתי רו
»ין »לו ל»וםות, בינן פח נהעבו. ור בפו ל» פה) מי  דפחריהן םו*י«ץ »לי ממרידן, םו«י»ץ ו»לו ספריהן פ

ץ חולו י עי » לתץ, דו«־ (חד דפתריחן» פז מני סו הנוסח ע ביי ב ן בינן פה ע י  ספריהן פו*י*ין »לו ת*ופית, לנ

ו »י׳ τη דפתריהן, םו*י»ין ׳»לו - םר»נקל), ר׳

םילוקרטם אל אריסטיאם אגרת יב
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מל אף אלא היהודים,  אף אלא שנאמר, מסה רק לא נראה זה רבד האחרים. מעמים] כל ז
ρ >1 ארמית בלשון החקים נכתבו מתחלה :זח ממעשה η הלשץ את לשנות מבלי כך, נשארו רב 

)διάλεκτον( ם נגלה שלא עד ק  והתמדת יום־יום התרגלותם שמתוך ואחר אחרים. לאנשים ;
 הוא ואפילו היופי, שהרי - מקום בכל שמם נתפרסם אלו בנימוסים המשתמשים של מעשיהם

ק מועמד  התנאים בכח שוב בשעתו הוא'להופיע עתיד שהוא, מי של קנאתו בסבת בבל מה ז
 אבל רק נמבאים יהיו אלו שנימוסים רע ענין היה שלדעתם אחדים, - שבטבע, טובים היותר

 לב שמו 'בכך, כלל משתתף יהא ההיליני שהעם מבלי האנושי, המין מן «>,ברברי אחד, חלק
 בידי נמסר לא לכל, ומועיל היה גדול זה שסעשה וכיון אלו. של תרגומם 1מעשה1 אל

 תלמי, שבמלכים. ולמפואר למלכים אלא רב, שמספרם פקידים בידי ולא פרטיים אנשים
 טובות ובמדות מבריס. כובש אלכסנדרום, אחר השלישי השליט היה פילדילפוס, המכונה

עד קדם, מימי שהיו אותם כל בין אף אלא דורו, בגי בין רק לא המבוץ ז,יה שליטים של
וחשק קנאה אחוז זה מלך .--------תהלתו לכבוד שרים אחריו, דודות כמה עכשיו, שאף

 הגדול הכהן אל מלאכים שלח ותיכף יוונית. ללשון מארמית לתרגמה בדעתו גתישב לתורתנו
 שיבחר והשפיע חטבו את לו וביאר - )3 זה וגם זה גם היה כי - יהודה אקף1 של והמלך
 בא שלא ובחשבו מעבמו, כמובן שמח, והלה התורה. את לתרגם ביותר הראויים אנשים
 האנשים את אבלו שהיו העברים מן בחר אלהית, השגחה בלי זה מפעל על רעיץ לידי הפלך

 לב. בחפץ ושלחם יוונית, השכלה אף בהם נתחברה עמם השכלת עם שיחד ביותר, המנוסים
 ומחוכמים, מבוינים בנאומים שלמו אורחים הכנסת ובעד לסעודה הוזמנו [למברים] כשבאו

 פתרו והם שכיחות. ובלתי חדשות שאלות להם בהביעו מהם איש כל של חכמתו גיסה הוא כי
 הדיבור. להרחיב נותן היה לא שהזמן משום קברים, בפתגמים ובדיוק בחכמה השאלות

 כמה עד ובשערם נשתלחו, שלשמו הכביר המפעל את לעשות נגשו שנתנסו, לאחר ותיכף,
 להחליף, או להוסיף או מהם לגרוע שאין שבתורה, הקדושים הדברים את לתרגם הוא חשוב
 התחילו - מתחלה, בהם שהונחו )τον τόπον( והבורה הרעיץ על לשמור היו מוכרחים אלא

 לחומות שמבפנים שהמקומות משום בסביבתה, לעיר מחוץ ביותר הטהור המקום את לחפש
 המחלות ומסבות שונים חיים בעלי מלאים היותם מסבת לתכליתם נוחים היו לא העיר

קדושת לגבי הגונים בלתי מעשים קרובות לפעמים שם עושים היו הבריאים ואף והמתיס,
שם---------אלכסנדריה, שממול האי פארום היה כזה מקום הענץ. ספרי את נטלו נשארו. ו
 שמע והוא שלפניהם. בעבודה יטעו שלא לאלהים והתפללו למרום ידיהם בהם ופרשו הקדש

 החיים בתיקץ תועלת יקבלו האנושי, המין כל אפילו או האדם, בני שרוב כדי תפלתם,
 איש שום שם היה שלא סתר, במקום בהתישבם ובכן, והמבוינים. מאד המחוכמים בחוקים

 היו אלו שעל והשמים, האויר המים, האדמה, והם הטבע, מיסודות חוץ )μηδενός( דבר ושום
ρ η ι שבסתרי־קדש ביאור ליתן )ίεροφαντήσιν( שהרי - בראשית הספר של בתחלתו 
 הקדש רוח כבעלי מתנבאים המתרגמים התחילו - לחוקים היא ראשית העולם בריאת

)καθάπερ ένθουσιώντες προεφήτευον( תה כך זה שוגים ומלים בשמות לא והשתמשו

χαλδαϊκό. לון קור* בך ה (=ה*רםי) ה*עורי הכתב □γ «ל *ולי יז, ברי ל« ·י הי ז · ·י  *ז ״

- הקדום). ברי ה« הכתב (בפקום ני*ר*ל

ר סד הו* *) רין היוונים, בל*ון נ קו קרי·. בעם נכרי לכל · * *«״ם «י הו ר · נ — כמו. בני על סו

ם םתוך בך *וםר הי* *ולי *) מ ר ה ח » » ל הסגנון «ליו · ת · רו פו מנ  ו*לןזר הסלך ביניהם ·החלי

רת בדול, כהן  *בל ). ב ב׳ מעה היי («■ ב*חד ופלך גדול כהן רבינו לפ«ה »ף *ו*ה הו* *רי׳םםי*ם. ·ב*נ

ר 1*םרו ךו*ל ס * ן *ין — כיה! [פעלי ת«פוד *ל גדולים ובמקום פלך לפני תתהדר *ל לם*ה]1 הקב׳ה לו .  ל

ן בכהונה.״ «סק י - ד). ב׳ (דברי בםלכוה' «סק לך ·



 )ύποβολίως( לוחןן מקריא היה מהם איש לכל כאילו והלשונות השמות באותן אלא ק/
 באורות היא שעשירה היוונית, ובפרס משונה, היא לשון שכל יודע אינו ומי נראה. בלתי

 מתוך ופראפראסה סיסאפראסה בעזרת פגים בכפה למסור אפשר אחד ורעיון וביטויים,
 מקום ומכל בכן, פודה איש אין לתודה וביחס אחר. באופן פעם בכל הכיסויים הסתגלות

 ולמלים פרסיים, בשמות נמסרו הפרטיים שהשמות באופן המלים את המתרגמים בררו
 המרומזים העצמים אל הגון באופן אלו את וסיגלו מתאימות יווניות מלים כוונו הארמיות

 בביאור שיגוי לדעתי, סובל, אינו המרומז [הדבר! ודיאליקסיקה שבהנדסה וכמו בהן.
)ρμηνείας,(! הללו שהמתרגמים נראה כך שינוי, בלי נשאר בתחלה שניתן הביאור אלא 

 הראוי לדיוקו או הרעיץ אותו לביאור ביותר המשמשים הגונים לשונות לעצמים מצאו
 היוונית הלשון את לומדים הארמיים אם זה: ענץ הוא לכך ביותר הברורה הראיה ביותר.

 תרגומו, ואת הארמי את ),1 הספרים שני את קוראים והם הארמית הלשון את ההיליגיים או
 אותו סוב-שהוא או-יותר כאחים, שהם ובדחילד. בהתפעלות הכרה לידי באים הם הרי

 בעלי [בשם! אלא מתרגמים בשם!1 לא האנשים לאותם קורין והם ובביטויים, בעצמים הספר
 לרוחו התאמה שבמחשבתם השמשי בזהר להשיג שזכו ונביאים, )Ιεροφάντες( סתרי־קדש

 באי־פארוס, ומועד חג בשנה*! שנה מדי עכשיו עד יש ולכך פשה. של ביותר הטהורה
 אותו לכבד מאד, הרבה נכרים אף אלא יהודים, רק לא )διαπλέουσι( לשם שעוברים

 הוא שלעולם הישן חסדו בעד לאלהים תודה ולהביע התרגום אור בראשונה זרח שבו מקום
 ואלו החוף על שתקעו באהלים אלו משתה, עושים התודה ומזמורי התפלות ואחר מתחדש.

 סבורים והם הרקיע, כפת תחת הים שפת שעל בחול ואוהביהם ביתם בני עם חוגים כשהם
 התורה נראית וכך מלך. שבהיכל המופלג מהדר־התכונה נהדר הוא שהחוף שעה באותה
 אין עם שאותו פי על אף זה וכל ושרים, להדיוטות לכל, ויקרה )ζηλωτοί( בקנאה רצויה
 של שמעלותיהם הוא רגיל דבר והרי - רב זמן זה )ούχ ευτυχοϋντος( לו משחקת השעה

 גדולה מה מזהיר יותר למצב התחלה זה לעם היתה ואילו - בצל. נחבאות במצוקה הנמצאים
 אבותיהם מנהגי ועוזבים מדותיהם על כלם מוותרים היו שהנכרים חושבני !התוספת אז היתה

 את בזהרם נימוסיה יהשיכו האומה של הצלחתה עם שהרי החוקים. אלו רק להוקיר וסוגים
הכוכבים'. את [מחשיכה! היוצאת שהשמש כמו האחרים

 אריסטיאם אגרת את - אריססובולום כמו - הוא אף מזכיר אינו שפילון פי על ואף
 ל'ט>, (אריסט׳ ויוונית בעברית הזקנים השכלת בה: שהשתמש ברור מקום מכל בשמה,

 באי הזקנים התבודדות ש׳> - קפ׳ב (שם, הסעודות בשעת והמחוכמים המצוינים נאומיהם
 יש נפשו, הלך לפי לפילון, אבל ועוד. האי), של השם את מזכיר אינו (אריססיאס פארום

 ובמצוות בתורה יום יום שעוסקים היהודים למראה התרגום: לעשיית שגרמה אחרת סבה
 שהם הנכדים קנאת והברית לדמיטריום או ליהודים, כוונתו אם ברור, (לא אחרים נתקנאו
 לא (שוב נמסר הענין התרגום. מעשה על דעתם נתנו ולפיכך תורה, של אור אותו נעדרים

 השפיע והוא המלך, פילדילפוס בידי האלהית> ההשגחה ע״י או הקנאים אותם ע״י אם ברור,
 לדמיטריוס כלל מזכיר אינו פילון אבל התרגום. במעשה מסייע שיהא גדול כהן אלעזר על

 שלימה אצלו שהיא היוונית, התורה בכתיבת גוי לשתף יכול שלא משום ודאי מפאלירון,
 בלי ג״כ פארום לאי הזקנים את מעביר הוא ולפיכך העברית. כמו ממש הקדושה, ובתכלית

לאוצר אפילו התורה את להכניס לו חם זאת: ועוד העצמאית. בחירתם בכח אלא דמיטריוס,

לון >1 חו תית ל* ב«*סו פי ו תמיהה *ין ולכך «בריח, יד« ל* *הרי ו*ת, ל«מות גנ ל צ י י · י · 

מו וסיבספין ך! רי - ת
ה. יד ביום *ולי *) מנ ר כפו נ ס י נ - ם'ז). «פי לקמן («׳ ח«נית לפנילת בתוספת ·

פילוקרמס אל אריסטיאם אגרת יד



סומבוא

 השפעתו אבל הגויים. ספרי עם אחת בחבורה שם מצדה תהא שלא המלכות, של הספרים
האד! מן העמידהו ק פי על ואף מלך. הוא סוף סוף שונה: המלך פילדילפום של האישית

 ובלתי היו פשוטים :לע׳ שקדמו היווניים התרגומים על קל דיבור אף פולט אינו פילח
עליהם. לדבר כדאי ולא ראויים

 ומקובלת רווחת אריססיאם של האגדה היתה כמה נראה שבפארום השנתית החגיגה מן
מארים. יהודי אאל התרגום של חשיבותו לרוב

ו של התיחסותו היא שונה פ ס ו ם ס י ו י ב א ל ט פ ע מ ל של זמנו בן -כ א ק- ל  אגרת סי
 סז ^1סזק10ט בשם מביאו (הוא אריססיאם של התרגום אגדת בעגין נוגע יוספום אריסטיאם.

ב קז־מ׳ ב, א׳ קדם׳ א) מקומות: בג׳ ק׳> י׳ ״ -י מ׳׳ז, ב׳ אפיץ נגד ב> י׳ ד- מ׳
י״׳א-קי׳׳ט. י׳׳ב ׳קדמ ג>

ן במקום ו ש א ר  לו אריך שהיה אגב, דרך התורה תרגום של הענין את מביא הוא ה
 בקשתו ועשה תורה דברי כובש היה ולא קנאי היה לא גדול כהן שאלעזר כשם :לומר לדוגמה,

 אותו של בדרכו הולך - יוספום - הוא אף כך התורה, בתרגום לו לסייע פילדילפום תלמי של
מלך. מאותו פחות לא לדעת התאבים מרובים אנשים יש בזמנו שאף מכיר שהוא משום גדול, כהן

י במקום אף נ ש  להביא אלא בעיקר נתכוון לא כאן שגם משום בקיאור, מדבר הוא ה
 של הפוליטיקה יפה היתה כמה להוכיח בשביל לדוגמה, התורה תרגום של הענין את

 פילדילפום תלמי של שבחיו אף מוגה הוא שבתיהם ובץ אחריו, שהיו והתלמיים אלכסנדרוס
 מפאלירון, דמיטריום והם חשובים, אנשים בידי הענץ ומסר התורה בתרגום ענץ שמצא
ראשו. שומרי הוא!) (אף ואריסטיאם ואנדריאם דורו, משכילי בין הגדול שהיה

 מעשה על. ובהרחבה בפרטות יוספוס עמד - י׳׳ב בקדמוניות - י ש י ל ש ה במקום אבל
 מתוך השמים וכהיססוריין השליש, מן יותר מאריסטיאם נטל הוא אריסטיאם. פי על התרגום
 ירושלים תיאור <א׳-ה׳>. הפתיחה היינו: עבודתו, לרגל בו אורך לו היה שלא מה כל החיבור

 והזקנים המלך ושו׳׳ת (קכ״ח-קע״א), אלעזר של האליגורי הדרוש (פ״ג-קכ׳׳ז), ישראל וארץ
 מארים יהודי שהיו ממה מתפעל היה ולא א״י יליד היה הוא (קפ״ז-ש׳>. הסעודות בשעות

שהשמיט. מה השמיט ולפיכך מתפעלים
 וכשהוא וטיבו, משלימותו ביותר מתפעל יוספום היה לא הע׳ של התרגום מעצם ואף

 קללה, או חרם ולא - משאלתו הביע האלכסנדרי שהקהל (שי׳׳א) אריסטיאס פי על מוסר
-אריסטיאם אצל שהוא כמו  שום בלי שנעשה, כמו בעיט, לדורות נשאר התרגום שיהא !

 וחוו זו למשאלה נצטרפו ,כלם :1ם?ל הוא מוסיף למדי, ומוצלח מדויק שהוא משום שינוי,
 ויעיר מיד שיעיין גרעץ, או תוספת מיותר, דבר־מה בתרגום לו שנראה איש שכל דעתם

 לשלימותו בטחץ יהיה זה באופן שהרי כראוי. בזהירות בכך והתנהגו התיקץ. צורך' על
).,ק״ח-ט י״ב <קדמ׳ פעם׳׳ שנתקבל הנוסח של והשתמרותו

 מקורו אחר הולך הוא פעמים גמור: חופש הוא נוהג מאריסטיאס נוטל שהוא ובחומר
 אריסטיאם אל מתיחם הוא ולעולם לעצמו. לשץ לו נוקם הוא ופעמים בלשונו, אף ומעתיקו
 טעות מתוך שבאו קולמוס של פליטות כמה בחשאי לו מתקן שהוא דש סכה, של בבקרת

 של באגרתו העגיגים: אותם של בטיבם בקי א׳׳י בן יוספום, ושהוא, חו׳׳ל בן יהודי של
 ספר את אף הזקנים עם יחד לו להחזיר המלך שיואיל בקשה מוסיף הוא המלך אל אלעזר

 אלעזר ששלח שהתודה יוססוס נתכוץ וודאי הימנה. העתקה במצרים שיעשו לאחר התורה,
 לחלוטין. שבעזרה הספרים ק מוציאים שיהיו יתכן ולא היתה שבעזרה הספרים מן הזקנים ביד
 שיוצא כמו ולא שבירושלים, השלחן מדת על ידיעות לאסוף צוד. שהמלך כתב כן כסו

- היתה לא שעה באותה שהרי בתורה, מעיין היה שהמלך <כ׳*ו> אריססיאם של מדבריו ן י די  ע
!באלכסנדריה יוונית תורה - אריסטיאם לפי



סז
ע בנוג ם ו עג שה ל ה שיוטסום נראה המע כן מאמין הי ה ש שה הי מו המע  אריססיאס, שממסר כ

פו ·ארימטיאס ה גו ק הי לו מוחז תי לגוי אג גוי אפ א ולפיכך הגון, ו ם מתאמץ הו ק להטעי ה ענ א ז הו  שם ו
א אריססיאם, של בפיו שהו ך אל מדבר כ ם של שחרורם על הפל די הו ם הי עבדי שו ם, המ רי  זה שבמג

שץ ע :הל ד ש שאיני הפלך . ר ממך מבק ב ה ד שום ז ב שאני מ מי זה אין אדרבה, זה. לעם קרו . ע ל' ל כ
ד שם על כאן ע ת הרו ר ג א ל ת ארימסיאם ש ת־ה בספרו די הו א אחר ת. י נ ו ו י הי  הרושם הו
. שבספרות ת י ר ב ע ה
אגדה הד שה על ה ע׳ של התרגום מע שמע ה ת נ ת בספרו ק לאחר העברי ז שה ה  שנע

ם של נחלתם התרגום רי מ ם הנ די הו הי ם ו ם הזקוקי עזי לתרגו תרו לו ה עליו וי פ ם מנ שו סעמי  וע
ם להם מי ם תרגו ם יווניי מו סעמס. לפי שהיו אחרי עג בן מ ם שבאותם מו מני א הז ה ל שה הי  מע

ע׳ של התרגום שב ה רע נח שפח. כמאו מ
ספת נאמר לפיכך ת בתו ל ת למגי :1 תעני אלו ) ם ו פי תענין הי ן בהם שפ , מ ה ר ו ת  וכל ה

ה א בהם המתענ אכל ל שתה ולא י ד י ה - - - הערב. ע שמונ ת ב סב רה נכתבה ב  התו
ת פי מוני שה לעולם בא והחשך הפלך תלמי בי ם של פי ).2 י

ת ת בספרו די מו תל שמועה נמסרה ה ם ע׳ על ה קני ע' ז ם ו שיבום הבתי ם בתוכם שהו רי מג  ב
דה בדרך אג אם, שבאגרת ה שמע מקום וסכל אריססי רי מ ל מדב לו רז׳ אי שה כ ה אונס מע  הי
דו שה תלמי של מג ני, התרגום במע ק היוו רו ו ה אפ ל מני בלי ב : ב תינו ם׳ רו לא רבו  התי

ת. אלא י) שיכתבו ה ר' אמר יווני ד הו רו אף *), י שהתי תינו כ ת רבו רו לא יווני  אלא שיכתבו התי
שה ומשום תורה, ספר א, שהיה. מע מי מעשה דתני תל ס הפלך ב ם שכינ שנים שבעי קנים ו ז

ם והכניסן שבעי שנים ב ה ולא בתים«) ו ל ק, מה על להם גי י כנ ס ה כנ ל ונ אחד אחד כל אג ו
רת לי כתבו להם, ואמר שה תו תן רבכם. מ ה נ ב׳ ק ה ה ג אחד אחד כל בלב ע מו ו כולן והסכי
») וכתבו אחת לדעת ם לו ת ברא אלהי א׳1 בראשי ר ם אדם אעשה ),71א׳ א׳ ב ל ת בג מו בד ו

ם ויכל »),1כ״ו שם1 שבת הששי ביו ם וי מ עי ב שבי קבה זכר >,9ג׳) ב' שם1 ה ולא בראו»!), ונ

אה רב*... «ולס סדר )1  והמיה ׳ח׳ בי תענית בסמנה מוזכרת תענית (מגלת זד כ״ד דף מ״ה ויניזי

, תנו :בי י״נ מבת טן היי וסיעתו חזקיה בן הנגיד. *סרו, ת«נית. מגלת כתב מי ר - הזרות). »ת סחבבין מ

ם. כחמך ר״ל )2 רי  בהז־מ רווזי «כלתה 1 דת») מקר* בעזבי («*ז בסבת לעמרה כסליזזח הסייסן דברי ותמוה סג

ק — יונית דת מכתבה זה ממ ל * קפה* בעל וכתב תענית». וגזרתים ימים מלמד. תמך וי מוג בי ת (בולוני* חו  :),מ מנ

 לסינית». חיים *לקים דברי להפוך רק *ותה העתיקו מל* ימים, ג׳ חמך מתיה התורה חלסי כמהעחיק בסדרמ, א1נם «כן

* תומך, וב* ז ),ב ל״ם מ״ת, (ויניעיאה גדולות ובהלכות ו מון הרי מל* נדחה, תיקון וי ץ כהרי זה ל מ - זח. ל

סו. כלו׳ )3 תרג — מי

כ* ג״* סכה תוגיו, בית על דעתו ב׳ ק״ס סנחות ע׳ מכאלכסגדריה, הענינים בסיב ידען היה יהודה ר׳ )4

— ותוספות). ב׳ ס״ו יוס* (וחמות מבזנלכסנדריה הכנסת בית על

ס בדם׳ )5 סיי ו מם). מילר. (ועי בתים במבעיס והומיבס זקנים מבעים כתב ס׳ *׳ כי מ  סמום כך ת

ם ן קור־ מהין גי תי ם תרגום במם ל — ם״ו). י״ב (קדם׳ יוססוס *ף כך עמה וככר ע״ב). (ול* המבעי

ם )6 מ — ס׳. *׳ ירר וסגלח רם*״מ) הו*׳ י״ד, (פרמה כ* סכילח* המוח *לו למינויי  מרק להעיר וי

ם כ*ן מגסגו המינויים סן *רבעה מנ ת ב״, ב* בר*׳ :מלנו נוסח בע׳ י — ס״ו. ס״ז במד׳ ם׳, י״ב כ', ד׳ מסו

ם, בכבוד להפליג כוונה בכך מחיתח נראה התיבות. סדר הסבו )7 קבוע עולם בור* מל מסו מיה* מסי

ם להקדים «מל* הקבלה: נם׳ הראב״ד (והמור. התורה בתתלח הסוקרם יון מבלמון ום«גי *להים, מם על דבר מו

— הפעול»). הו* והמאוחר ל הפו; הו*

חנו. בנלסגו כתבו ול* >8 סו ת. כמתי ממסע יה* מל* כו — רמויו

ק )9 ל* והו* המביעי. ביום ויכל כתיב דה* במלת, סלאכה עמה כן אם י*בר, «מל* מלנו. הע׳ בנוסח הו* ו

רמו תכסיס מדרס עליו יקבל “ (רמ״י)· גסרו» תהו סנותה, ב*ת מבת באח ! מנוחה — ז חהר העולם חיה מה בו, מד

; המוח בדוחק. מלא זה ענין ליימב קמה )10 מ״י סמבע ר ץ מגי ·ד פ מני ונקבה, זכר אתד, כל בר* גו

פוליקרטם אל אריסטיאם אגרת



יזמבוא

א שם1 שפתם את שם ואבלה ארדה הבה ב׳], ה׳ שם1 בראם כהבו  שרה ותגחק !>. η י׳
ה שם1 בקרוביה ב י׳ ס שם1 אבוס עקרו וברצונם )8 שור הרגו באפם כי *>,1י'  ויקה ,1ו׳ מ׳

ישראל בני ומושב ד׳ נשמות אדם בני נושא על וירכיבם ואת־בגיו את־אשתו משה
ב שם1 שנה מאות וארבע שנה שלשים )6 ארצות ובשאר במצרים ישבו אשר  וישלח .1מ׳ י׳

דו שלח לא ישראל בגי זאסוטי ואל ה׳), כ״ד !שם ישראל בני זאטוטי את  לא >,01י״א ושם י
 העמים לכל )8להאיר אותם אלהיך ה׳ חלק אשר ס״ווד), ט׳׳ז במד׳1 נשאתי מהם אחד חמד
ס], ד׳ [דב׳  את לו וכתבו ).91ג׳ י״ז שם1 לעבדם צויחי לא אשר אחרים אלהים ויעבד וילך י׳

/ י״א [ויק׳ הארנבת את כתבו ולא >,10 הרגלים צעירת  של שאשתו מפני ,1ז׳ י״ד דב׳ ו
בתורה. אשתי שם והטילו היהודים בי שחקו יאמר שלא !!>.שמה ארנבת תלמי

רה- היווני התרגום מעשר. של נוסחאות שני מביא ח׳-ט׳> (א׳ סופרים מסכת ובעל תו  ל
אחת: תפיסה בהם נראית שבעצם - לעיל, שהובא ואחד חדש אחד נוסח

 קשה יום אותו והיד, יוונית התורה את המלך לתלמי שכתבו זקנים >1* בחמשה מעשה
צרכה. כל להתרגם יכולה התורה היתה שלא >,13 העגל את ישראל בו שעשו כיום לישראל

 בתים (בע׳׳ס בע׳ והושיבם זקנים (ע״ב) שבעים שכינס המלך בתלמי >14 מעשה שוב
ח-------------כנסם מה על להם הודיע ולא ס כנו ל ( שלעיל). רז׳

שבירושלים, הכהנים מן היו שהזקנים זכר שום אין רז״ל של המקורות שבכל להעיר ויש
וכדומה. המלך תלמי אלכסנדריה, מצרים, על רק ומדובר

סין, *ו · *דם נבר* #בך בר*ו, כוובו לבך *· ». גי נ ץ ס מו פי ובן המכילתא, ובנוסח ס ל ס רו קביו זכר !בי ו ינ מ נ

. ול* **ל, (בך ( ם מ ב ב ת ל ונ ה: קרבן מ ד ע * ה ל ן «· מ ר הו* *לחים ר*לם י נ ח, ז קנ בד כתבו לכך ונ קביי ז ונ

, ו מ *דפ הגדול הסל* «ווו* ב קבת נוד #הי* #ב — בו». ס#תםר והרוח סנו

י עם׳ לעיל ע׳ )1 ה ס׳ ר - .8 מ

: כהב )2 י '# *םר, «#ל* ר ב הקפיד, ל* *ברחם על י כתבו לסיכך הקסיד, #רה ועל וי*חק, דבהי

סר בקרוביה, * 1הק11 בלבו *ברהט לו הי , *סרח ו ה' בי קרו ל ב ה ר׳ מ ץ על ומסרה לחוץ י ק. קרוביה עם מנ חו  מ

ד ׳ ב מ ה ם׳ ו ל* :בחב הקבלה נ תעולל «# - #בקרבה*. סח הודיעבם סי וי*םר הפלך י

#, במקום )1 דו *י ל לכבו — לוי. «

4( τά  υ π ο ζ ύ γ ια ,<םר סן — <בע׳* כי λ לה י ח לו היה ל* ו מפ מל *ו סוס רבכם ל - (תוססות). נ

- ).16 עט׳ סוסרים מם׳ מילר (וע׳ כנען ונסרץ #לנו: ניסח בעי )5

סי )6 עסו ה לו ה עברי בנוסח #הי סו ם ססרי ה ״ו, סי־ דברי ה ד׳, ד מוסרים מם׳ «נ — ב׳. ד׳ «רו׳ תעני

7( επ ιθυμ ία ,(בעי) ק ם (בר*· גדם חפור י - ).καλόν επιθύμησε( גרם חמוד = י*ד> ס׳

I( בח * כדי גתוססה זו תי ת לחו*י םעו # ם ם הכתוב פ ם «הגויי תרי ס. בעבודה סו גי נ — בו

ל. הפעם פן )9 ר — ה

ת = )10 ד עי δ( הרגלים ס α σ ύ π ο υ ς,( ק ' י ב׳ ר, י** <ייק׳ מ ) י׳׳ד ד ז ׳ τ י δ ν  δ α σ ύ π ο δ α. זו פלה 

ו ו מ פ סד ח ס רי ה במקום * פל חה ה ת *רגבח לסם חסכי λ ביווני α γ ω ό ς ו* η») λ α γ ώ ς ח זו מ פ  לתהל· בע׳ נ

ד ם, פחסח סלעים — י׳׳וו ק׳ ספני ס וח#וה — ל , #לדעתו ,Η Ν IX ,57 סליניו ה מ δα להיסך, נ σ ύ π ο υ ς = 

λ «סן, α γ ώ ς . ת) ב דנ * ל ולדבר* = # רז׳ ם ל קרבתם לרוב חע', בעל ה#ת ׳ ס לי נ ע ם נ ת *לו, חיי ל פ δα נ σ ύ π ο υ ς, 

ע ■די ת להפנ λ טפל α γ ώ ς. ר ולה1ל1ס כי ם *ת פז ל הס ת ס טה ס - לנים. הפלך פ

I I( תו » ה * «ני ל ח ס חלפי « אי - סילדילסו עו פ ר λ( לגום וםמססחח היתה *הותו — * α γ ώ ς = (יהיתה *רנבת 

בדת ת פבו תינ סי, בנ לזו *סרודי תה ו ת הי ס קד - ה*רגבת. פו

12( *0 , « תרגם *חד כל — *דרבח *הה, ובדעה בהסכפה תרגום כאן אין ק ם אין *חד חו  *חד ו

- לחברו. דהסח

לי )12 : *ו תו נ ו ם כו «ו ביו ע ל ס מ ס «תברו תעגל *ת י י ההורה נתקלקלה כ*ן ו*ף הלוחות, נ התרגום. ע׳

ה )1* מ : ג ל ׳ ר ד · סה עו #. נו - י



יח

 תחת וערד הנמרים הסופרים של בעקבותיהם יצא כבר !>יוסישון ס׳ בעל אבל
 ב' שסובל ερμηνεύω לועז מלשון (תרגם ,ביארו שלדבריו ממה שנראה כמו השפעתם,

ה ותרגום) ביאור משמעיות: כ ם ה י ד כ המקרא ספרי שאר ואת העברי התורה ספר את נ · 
ם י ר פ יוונית׳*. ללשון הקדש מלשץ ס

וכתב: יוסיפון ס׳ פי על וסיים רז׳״ל בהשקפת פתה וראב״ד»)
 בלשון התורה לו שנכתבה תלמי, היה אלכסנדר) של שלישיו (מארבעת מהם ״ואחד

 רבת כי הכלל, מן להוציאם בתורתם תואנה ומבקש ישראל על ומתאנה מתעולל שהיה יוונית,
 כל ושם המלך תלמי ביניהם הפריד זקנים, ,ע וכתבוה ישראל, גא יאמר מנעורי צררוני

ונעשה מקומות י׳ג לו להחליף מהם אחד כל דעת והסכימה עצמו. בפני אחד בבית ואחד אחד
וראה בא -------מקומות י׳׳ג הן ואלו מהם, אחד לדעת כולם דעת והסכימה נם להם
 ומתנות מלכות בלבושי הזקנים ע׳ כבד זה ותלמי יכלו. ולא יון מגזרות נשמרים היו כמה

לאלהיט־. קרבטת בידם ושלח מאד, בחכמתם ושמח לב וטובי שמחים והחזירם גדולות,

ותרגומיה. אריסטיאם אגרת שין הגוף לתולדות יא.
יוונית. מלכתחלה נכתב אריסטיאם אגרת של גופה
דרכים: בב׳ בעולם מצוי היה הגוף

),8 עצמו בפני ספר בתורת שונים יד בכתבי א)
a אם אריסטיאס אגרת של קטעים מביאים שהם יווניים, סופרים של חיבורים בתוך 

הרצאה. של בצורה או ציסטה בתורת
 שלימה הרצאה ייא-קי׳ח) י״ב (קדמוניות פלאביוס יוספום מביא היהודיים הסופרים מן

 הנוצרים הסופרים ומן הקודם), בפרק ׳<ע לתורה התרגום מעשה על אריסטיאם מאגדת
Praep. 6ν. νιπמקים אבסיביום מביא  2 -6 , 9 ; xx 38) p( אריסטיאס. מאגרת רביעי כחלק 
*>. ותוספות שינויים לפעמים בו ומכנים חפשי באופן אריסטיאס של בלשונו משתמש הוא אבל

ס ו פ ד  על 1561 בבסיליה הראשונה בפעם אריססיאם אגרת של היווני המקור הופיע ב
 הראשונה, המהדורה פי על פעמים כמה נדפס שגה, קץ במשך כך, אחר .Simon Schard ידי
 D· Bibiiorum textibus הגדול בחיבורו באוכספורד 1705 בש׳ כמתכונתה הדפיס Hody ואף

originaiibua. אצל שמידם '0 הוציא 1869 בש' רק) .Marx, irohiv f. wise. Erforechung d 
241-312 ,a. t., I< 1 פדורפם מנדלסון ניגש 1897 בש׳ כ״י. שני פי על חדשה מהדורה

חרא׳ג).—תרנ׳ו ברדיסשדב בתנא,—נינדבוו־נ (הונאת לם*ק ר׳ם קודם סנסובת דםום נ«י יוטיםון א׳ )1
ד קכ׳נ.—קנ*א אם׳ צו ני ל ני!ן אלאור היתודים) םרי0 (את אותם «ונתב :אוסר תוא וכאן קי·ב, «ס׳ רסז *ל ו גוו
א (דסום קושסנסינח בנוסח אבל ^pjn« אחי הנהן שסאון אחי החכם הנהן «אלאור נ·)! כ*ס דף «*ד, וויניני

 שכתוב סח גיסל יוםיסק סם׳ נ׳). י׳-ל*ב ל*א (דף המסורס סור הסי אף זח לנוסח להשוות כדאי החכם».
- .259—260 אם׳ ,1899 גאססיר ·1ד,ו )The Chroniolee of JerahmeeU ירתסאל נזכרונות

א״. אולם סדר א׳ )2 אה לתראנ׳׳ד.״ חקבלח ם»־ רנ דוסים הא סן אוריה שר■ נראה ליו. דף ש׳וו, ויגיזי
ף גחכוון ו ס ל «והראב׳ו : )131 קאסל, חוא׳ אינים (מאוד כשכתב חראב׳ד של דבריו ל הב■» שלו הקבלה בספר ז׳

 דאה אל הסיד איננו כי ההוא החבור בדברי להאסיק שאין לי ונראה סדאתו, סירושים אם ועוכר מבבלי לשון
ן ססםורי בתום ארב אבל רבותינו, ו ס י ס ו י — י». ר ב א ח ח

ב׳י אל )3 הו א׳ ה ס  אוססינסקי ת׳ של דבריו נ*נ ותשוח וסראמונסאנו, תקיראי ווינדלאנד, של יחםתורונ
- נחארת. י*א אס׳ לאיל הסובא בססרו קונססנסיגוסול כ־' אל

 ווינדאאני בהואאת y אריססיאס אגרת של מתק את שונות תורובנ שסניאיס הנשארים סושריהס אל )4
V מחלק etenun teatim onia de origine verrionis LXX interpreturn. קס׳ו.—ם*ו אס׳ —

סוליקדטם אל אר־סטיאם א:רת



יםמבוא

 בשם )1(א׳-נ״ז מעבודתו חלק רק פרסם אבל כ״י, סי על חדשה בקרתית מהדורה להוציא
Aristeae qnae fertnr ad Philocratem epistulae initium, אחריו ובא המות, ו שקדמה מחמת 

wendlandלו שנתנו התלמיים, מתקדמת הפפירין ואף כ׳״י כסה סמך על עבודתו את והשלים ־ 
 של עבודתו האגרת. של בנוסחאות תיקונים כמה ועל הלשון של סיבו על לעמוד האפשרות
 Aristeae ad Philooratem epistala oam ceteris de origine versionis I,XX בשם יגאה וינדלאנד

.1900 Interpretern teetimoniis Lndorioi Mendelssohn schedis asas edidit Panins Wendland, Lipsiae 
 מהתרה באנגליה!) Thackeray אף הוגיא שנה שבאותה אריססיאם, לאגרת השעה, לה ושחקה

 ותקיראי. ווינדלאגד מובהקים, חוקתם ששני באופן אוזתם. ביי הרבה סמך על בקרתית
 הוגיא 1902 בש׳ השני. של עבודתו על אחד שידע מבלי מדעיות מהדורות שתי הוגיאו

Thackeray בעקבותיו ווינדלאגד. של במהתרתו אף לשמה שהשתמש הוגאתו של ב׳ מהדורה 
 ופירוש תרגום עם היווני גוף הכוללת «),הנהדרה במהדורתו Tramontano הלך Thackeray של

 לתוך המבקתם תיקוני להכניס הרוב על נמנע טראמוגטאנו באיטלקית. מצוץ בקרתי פילולוגי
 טיבם על ונותן נושא הוא ושם פירושו בתוך מביאם הוא אלא כיי, על שיסדו שלו, הנוסח

 סימנים בהם נותן והוא כדאים לו שנראו התיקונים את רק הכניס תרגומו ולתוך וערכם,
 את הכולל האחד ,MeeoVam של ספריו שני יגאו טראמונטאנו ואחרי מיוחדים. בהסגתם

>.4 היווני לגוף המצוץ הפילולוגי ביאורו הכולל והשני >3 הסבתו עם האנגלי תרגומו
 1561 בש׳ .1468 או 1467 בש׳ נתפרסם ובדפוס ,1444 משגת בכ״י יש רומי תרגום

 היווני המקור של המהדורה בתוך (שנדפס Uattia Garbisio מאת אחר רומי תרגום נדפס
).Schard שהוציא

 Biblia בתוך 1477 (וויניגיא באיטלקית אלו: תרגומים נדפסו האירופיות בלשונות
™Volga, (של בגרמנית ),5 ומשלי) תהלים בין Beysaoh ושל 1502 בש׳ Gobier בפראנקפורס 

וי״ח). י״ז במאות תרגומים (כמה ובאנגלית )1564 בש׳ בליאץ Paraain בצרפתית(של ),1562 ,בש
ואיטלקית«). רוסית«) אנגליתד>. בגרמנית»), חדשים תרגומים נדפסו האחרץ בזמן

 (מנסובה עינים מאור בספת שהדפים האדומים מן עזריה ר׳ של תרגומו יש בעברית
ת בשם של״ד-של״הו ר ד . ה ם י נ ק  p שני, מכלי ותרגם יוונית ידע לא עזריה ר׳ אבל ז

 נעתק שנה כחמשים «זה אומר: הוא בהקדמתו הנ״ל. Mattia Garbizio של הרומי התרגום
1 גם הובא ההיא ההעתקה ומן הנצרים מן אחד ידי על הרומיי אל אריסטיאם] של !החיבור

An Introduction to the old Testam בסוף )1 ent in  Greek by G. B. Swete, Cambridge 1903 *on 
מת ב■ (פהדורה — ).1914 - ג־ ופחדורה ,1902 ב*׳ י

*) R. Tramontano, 1* letters di Aristea a Filocrate, introduzione, testo, versions 
e commente, Napoli 1931. —

3) Henry G. Meeoham, The Oldest Version of the Bible, London 1932.—
״ ״ ״ (4  The Letter of Aristeas, a linguistic study, Manchester 1935. — 

A. Vsooari, La letters d’Aristea sui LXX interpret! ד באיטלקית התרנוסים ט*ד  by (6 
nella letteraturs Italians, Borna 1930. —
P. B iessler, ריסלר b n  (Kaatzach, Apokr. a . Psendepigr. n , (»*ל ווינדלנד ל 31—1  »  (« 
Altjüdiecha Bbhrifftam  (ausserhalb der Bibel, 1928, 193 —233).—
ו ביני ובסיר London 1904, ובפתדותו פ מ  JQB XV, 337—391 ת מ ר ב ) Thackeray יל O 
—.( לדיל סוב* ) Meeoham b n  (Charles, Apokr. and Psendepigr. I I , 83—122 ban) Andrews b n ב' 1917) 

«) B. 0. HsaHHuKift, riscbMO Apacrea kt, <HBfl0Kpa-ry, KIcbt, 1916. —
— . הניל בספרו  Tramontano ל» (®



p אחר כראות אולם איטאליאה. לעז אל p כיי הנזכרות ההעתקות את אשכנזי אחד חכם 
 במקומות אותן הקורא עליהן יעיד אמנה (כאשר ככתבן הדברים מן ורחוקות הנה מועטות

 בעיר ונדפס מאד, ימה שנים, כעשר זה הרומיי אל מחדש אותו העתיק יובנו) שלא רבים
ק לעומתו היוני עם הרומיי חכמיהם, לה המלאה באסיליאה, מ  קלע מה עד המשכיל יראה ל

 העתקתיו נמשי, כאות יץ ולשון ספר ידעתי לא אשר הצעיר ואני השערה. אל מזולתו יותר זה
 אשורית ששמע הלועז גם כי אצלי ספק ואץ רואהו, כל בעיני המשובח הזה הרומיי מן

. רוח קורת זה בפתרוני ימצא . . יום״... עשרים בהעתקתו כליתי נכחי] לתוהו לא כי יחשוב .
 ע״ב יוספום אל סנה בתרגומם מתקשה עזריה ר׳ שהיה שבמקומות להעיר ויש
 פילדילפום ששלח השלחן מעשה בסיפור דבריו (ע׳ פיו על הדברים את והתקין בתרגומים)
 ע״ה-ע״ס עם׳ תרכ״ו, בווילנא עינים מאור ,מם שהוציא (במהדורה קאסיל כתב וכבר לירושלים).

ה ר׳ של תרגומו על  בכלל וש״הוא לכאן״ באו חדשות פנים מעטים לא ש״במקומות קרי
שק מקומות ובהרבה המלות, ולא הענינים שומר  ונימוקו וטעמו יוספוס נוסחת על יותר נ
 הרומית העתקה דברי הלא וכל, מכל הכותב כוונת הבץ שלא וכה כה לנו נראה ואם עמו,
עצמו״. היווני ספר כמו הבנה קשת היא גם יסוד לו היתה אשר

ביבליוגראפיה. יב.
1) Tramontane, 1« letters di Aria tea a Filocrate, Napoli 1931, pp. XIII—XVI.

ממלא: ואחריו 1930 שגת עד שיצא מה מציץ טראמונטאנו
2) Ifeeoham, The Letter of Aristeas, Manchester 1935 pp. XIII—XVIII.

:הרוסים אצל שנרשם מה להוסיף יש ועליו
1) HB&HBijKii IlfiCbMO Apicrea kt, <t>nn0KpaTy, crp. 46—66.
2) 6 . 3eJ1BHCKi8, ApHCTefi (EepeficKas Sm^iuioneRi» III, 109—116).
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1(
̂ס &י*ם9אר *ל־מילוקו־

 ה;?ה ר1ןרן על־דןןקזלחת הןי?רים לס$ר יךאי הןן?זר
 סילו?;ר?ם הךפה לןד ן??ד והך?ר לןהודים הןדול ל!?הן #ל־*לעןר
ו על־ן־גר לסקוסיקך תעיג־תי הפקוד ו?כל־קועת נ ת ח ל  ןה?לי?ה ו

ד ??יהי על־כן מי  ך1אה?ו &ה־ןט_*ת ?הכירי היטב פאר לך ל
̂ד* לקנ*ל אל־ה^ךם ?יותר הןדול הך?ר הוא ןןה לךעת: כ ןליל

 ???ח <?יח ןאם־?»וך יהזה?טוד ד?רי אם־סתוך ולהוסיף ?סיד
 ה;פים ך?רים5 באחןה 8לן?< ?הוד ס?ב ;עקוה ?!ה הלא ע?םו:

את־ מכון וךאת־ל: ןהוא מצל מקלה אל־הטוב ו?ה?י?ה ?יוהד:
ה5הך לע!ן לנו אקור סתוך־ה?ט;ה הךאו,יה: סךה5 ון?לי?ה נ

 הקלד אל־האיש כסשלחת >ןת־נסקונו {?נו אלה ד?רי ?חקר
ךן5 הוא הטוב וקומו קל־סי־טובו אקור ונלתוך־] עםו ?תוך־?ני ע

 ולאקור אתו לאקור קמו ל?ןי ?אד הך?ה הועיל ואקר אחרים
א?לם ה?תו?ה אלהים לתורת התרגום ?ען!ן אהרים ??קומות

ה א-ח. ח י ת פ
הן *לוזר *ל *ריססיאם נעלת עלעסר. התכלית ר «ל הסלך «ם והמתן הניע* - (*·-ג■) גדול נ  «חוו

ס היהודים די עוזנ מ ם ה ת דברי — <ד׳) עבמגרי (הי-וז׳). ולתרבות לםילוקר*םם ענ

ר א ז ע ל ן א ה כ . ה ל ו ד ג גדול כהן חוניו כשמת מ*»: י״ב <קדמ׳ מספר יוספום ה
יו(ו£)0(ית\ הסוב ויחסו שבו שמים יראת מחמת בדיק שנקרא בנו, שמעון מקומו ממלא היה
 לכהונה ונכנס חוניו בשם שנקרא הקטן בנו את אחריו השאיר שמעון וכשמת עמו. בני אל

עוז מזכירהו האגרת בעל ם. ם ר ק ו ל י ם - כאן. מדובר שעליו אחיו, אלעזר הגדולה
האגרת, בסוף ואף לפרשה, מפרשה מעבר משמש והוא ארוכות, פרשיות של (בסופן פעמים ר'
 אח לו וקורא סוב טעם ובעל דעת כאוהב לשבח מזכירהו הוא דא׳הז. קע׳א, ק*כ, ל*ב, ע׳

 לכן שקודם ומזכיר <ז׳>, נפשו בהלך אליו קרוב מהיותו אף אלא מלידה רק לא ק*כ> <ז',
 <ו׳>. היהודית האומה על אחר כתב לו שלח ושבעבר <ה׳>. האי ק פילוקראטס אליו בא

ת ממקור ידוע אינו זה סילוקראסם י ט נ - . ר ח . א תך של תרגום (והוא אהב
>.- עיג בתהל' משכיות ז׳

י*ג>, א׳ (אבות יסף מוסיף ודלא הלל של פתגמו להשוות יש ב' שבפיסקה לרעיץ ב
הוא ושאולי יאמבי חרוז כעין אורתו שביוונית זה לשון על מעיר - וכדומה.
 - סופוקלם. מתוך דומים קטעים שני מביא הוא ולדוגמה אבודה, טראגידיה מתוך איטטה
י ר ב . ד ה י ר ו ט ס - בריבוי. ?ג>ד, 5010010? ה

שר . א · - מתכוון. הוא בלבד עאמו וכלפי מעלה, של לשון הוא הריבוי לגו י פ י ב
. בו ת - טובות. מדות לענין: שגור לשון והוא »,0.?0»0/י0&1ן>' טו ר ו ת הוא ם. י ה אל ל
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ו שילוקרמם אל אריסטיאם אגרתכב - ד

ף ד ל ק ל־ ת ע תיו ת; ?או ריו ל ט ע £י p? «את ??זלדות]1 ףן tfn קחהנוי? 
עד ר מו ? ד לןי$5ל־ ל רל ? ם על־נו #י ;* ל ד דן 1הן *  יהויךדי ?

ה חל1{ ה?זלך *?י על־לרי מ?ך:ןו ר־ן ה8?רא« ןז ר ון ת־דעי ל * קג  ו
ת ה מלכו ת־ ם: א ךי ? אוי מ ך ן«;י ו?פ»ודו «את: אף לס^ר־ק׳ף ך  ?י- ?

ת היו  הצהגים האךם ?גי ולכלןת לקך^זה להךה ?טלה לף־ ?
הם שי ?ח!י ה על־ ך תו ה ה מ דו ק ב ה #י ק ^נו לאי?ר ת ? ת־ג ל??ר־־ א

ך: ה ל ב איןזר א^ מקרו ה־ אי אלינו תא? ן ר מךדו ^ א ת ו ^ ? ? 
ת ו ע ד ת־לל ל #י א קון יועיל א ת ש: ל ? ??ר הן ה ו ?ן ?ני- ?)לח» ל

ם לך ע ^ ?עןל{ים ר,להודים על־ ם רא תי ?# אולם ס ת ו היו ם ל  ןן?רי
<תב ם ס?זד;ים מלד ק?לנו א<ןזר את־ד ם ליךאטי די ? ל ? אד ה מ

 התורה בתרגום רק אגרתו את יסד שעליה שהאגדה משום בלבד, התורה על רק מדבר
 מסםרי ספרים עוד במביאות כבר היו ודאי האגרת בעל של שבזמנו אעים עוסקת, היא

. - היהודים. אבל ם. ל ב א - המקרא. ף ל ק ל״  έν διφθέραις בלשץ כוונתו שלכך אץספק ע
ט בשמות עורות, של תרגום (והוא  :כצורתו היווני הלשון מסרתי קע׳׳ו לקמן ל׳ד. ל׳

ת - הפפירוס. את אף וה יווני בלשץ מוביאים שהיו אע*פ דפתראותו, ו י ת ו א . ב ת ו י ר ב ע
ן היא שהתורה להטעים נריך אינו ו ש ל  של סיבו מתוך מובן תעבטו זה שדבר עברית, ב

 על וגם הכתב על גם ידבר למלך הענין את להסביר בא כשהוא <י״א> לקמן אבל הכתב.
ת לכינוי קדומה היותר המגפה - ללועזים. קשים כאחד ששניהם הלשון, י ר ב  ללשון ע
 משתמש יוספום ההרבן>. לפגי בערך, שנה, (מאתים בן־סירא של בהקדמתו היא ויהודה ישראל
 י־ב מק׳ד Έβραίς φωνή (והשוה עברית מדבר ’»Μβραίζω בלשוץ א׳> ב׳ ו׳ (מלחם׳

- ס״ס. ס׳ז ד,
. ד ד ע ו מ ו ג ת ח ק אומרים: המאוחרת בעברית ג׳>. ע״ה (תהל׳ λαβόντες καιρόν ב

 322-285( לגום 1 לתלמי כוונתו המלך. י ב א - אשנה>. לכשאפנה ב׳ ב׳ אבות םןינו(השוה1? ן
ק ק'ם>. (השוה אלכסנדריה היא סתם העיר ר. י ע ה * ת א - סה׳׳נו. לפני  שהוא לעברי מבינו ו
 י׳ ח׳ קהל׳ יקרא, לעיר ה׳ קול ט' ו׳ מיכה כגק הידיעה), (בה׳׳א העיר לירושלים קורא

.urbs והרומי-לרומה to δστυ_ לאתונה כך קורא והיווני כהגא>, בפי׳ (וע׳ בעיר וישתכחו
ד את להזכיר הלשץ דרך ואף י ע  לעברי בו כיובא מבינו לחוד ומברים לחוד אלכסנדריה ה

 - א׳>. ב׳ ישע׳ (כגון וירושלס יהודה אומר שהוא
. ה ה ש ו ד ק שבחוף פארום לאי כוונתו ווינדלאגד לדעת י. א ה ־ ן ם - .σεμνότητα ל

 ויש ש״א). (השוה זה על פילוקראטס שמע וששם התורה תרגום נעשה ששם אלכסנדריה,
 אליו שיכתוב בורך היה לא הרי לאלכסנדריה כך כל קרוב פילוקראטם היה שאם טוענים

 לאי שכוונתו משערים והם פה, על הענץ כל את לו לספר יכול שהיה זו, אגרת אריסטיאס
שר כל - .tswete, intr. 10 יוע׳ קפריסין ל א י ע ו ן י ו ק ת  προς έηισκενήν הנפש. ל
ψυχής. בעבדות. הנתונים היהודים בפדיץ המלך מעשה על בסמוך שיספר למה לו רמז - 

ם ו י ד מ ו ל מ — הוא. גליץ תוספת ווינדלאנד לדעת Λογιώτάτην מאד. ה
ב ת כ ה ״ ת . אשר א ו נ ל ב  מיד ספר שקבל משמע .τήν αναγραφήν, ήν μεταλάβομεν ק

הכהנים, סיד שקבל הימעות פי על הספר את כתב עבמו שהוא שתרגמו ויש המבריים. הכהנים
ידעתי ולא ,1a reiazione che 8i fondava so informazioni datemi da... : שמסר סראמונסנו כגון



4»
*י: ל,?ן^ךת «רים2?י?? ז  ן^ר׳■ «גל דעת «5$* ר0ן ואסרי «

ה] ר׳ד«רים“ת$[ לר לקטר 0י ל«יןה יועיל  «לסר1ל?יוי1ן#ם־ הא̂י
 ל!י #$ת ןנת5 לף על־^לם ללא «ד«ה]1 ל«ל־ד,דוקים

 מ?«את ל*«י בקן*ה אם־גם לי &לךה רק לא לא*י *חי ?היותןי
η :ללא נם־«ני p קר אלד דקר או לזלב ל ללתללדים מ מ » 

ו ?מליגת ?מי תועלת גו אין י  גנא ולקלתי עלידו: ^עה0#ןלו מ
ני נ בי ה ר: pi-©» th*j «אלים לך«רים את־הוזקךקה « או מ

י כא<ןזר ט ק ם על־אואי ההלירון דהקזריום מ  י1<ןזלהל מהרי
 «תהל: איןור *ת־«ל-*«*רים י?לתי5 לאסף רב ««ף קגל

*ל*ה?לי<זה ההלך את־כ^ת לביא ןהעו^קות קגיות ובעשותו

ת על מדבר הוא לעיל - כך. לידי הביאם מה ר ו ם ת י ח ל  לדבי החרד כיהודי־ ססש *
 ללמוד מערים כהני של רגליהם ענוד ב מתאבק שהוא כגוי עצמו על מדבר הוא וכאן אלהים,
 ושם סיאם אריס של גבריותו את יותר לחזק צורן ראה יומסוס היהודים. עניני על מפיהם

-הלשון את (ס״ז> המלך אל מדבר כשהוא בפיו  ממשפחתם איני שאני המלך אדוני ודע :
 - לפניך. תחנתי מפיל אני ולפיכך אליהם קרוב ואיני

אה. - בדחיפה). (=ברגשה, όρμή בקנ
י ת ל ב ל ו א3 ו נ כ י ש מ ה . ב ה מ ד ק ה ה ״ ת  בהקדמת הקיצור אהבת של לענץ א

- ל״ב. ב׳ מק״ב בעל של דבריו השוה

ק ס-םב. ל התרגום. מעשה על ומתן *wo :,א ח
ם ו י ר ס ס ן ד ו ר י ל פ  קרוב משוחרר לעבד באתונה) מפורסם (גמל בפאלירון נולד מ

 היז■ הפריפאסיסיקן הפילוסוף תאופראססם, של תלמידו היה דמסריום .354-348 לשנות
 פוליטיקה. מוסר, בהיסטוריה, — מקצועות בכמה ספרים וכתב היה פריסאטיסיקן גופו הוא ואף

 30׳7 לש׳ קרוב בערך). 324 ש׳ (לק גדול פוליטי עסק והיה - ודרוש פילולוגיה בקרת,
 של הצעתו ולפי קסאגדר, של כהו בבא שם מושל שהיה מאתונה, הנצהן דמסריום גרשהו
 על נתפנה ושם לאלכסנדריה מפאלירון דמטריום הלן ביוץ, אד שהתארח סוסיר, 1 תלמי

 ירידה )283 <בש׳ למלכות פילדילסום 11 תלמי בעלות 1 תלמי של פותו אחר אבל המוזיאון.
 I תלמי של לרצונו מתנגד בשעתו היותו על המלוכה מעיר ונתגרש לדפסריום לו היחד.

 <בש׳ בחייו עוד סלך ועשהו בטרי) קיראוגום תלמי (במקום מלכותו יורש 11 לתלמי שמינה
 DioipoJi(« בלמון בחל״אל ונקבר נחש מנשיכת בטלה שמת היה דמסריוס של סופו ).285

inferior.( לא ספאלירון לדמסריום כאן: טעה ארימסיאם אגרת שבעל נראה אלו מידיעות 
 דנודוסוס הביבליותיקה על הממונה היה שבימיו טילדילפום, π תלמי על השפעה היתה

 של הצעתו שהיתה אפשר היסטורי, גרעין כאן יש ואם אראסטוסתינס. - ואחריו מאיפיסום,
 אל הצעתו מאה שלא אלא ,1 תלמי של בימיו עוד התורה את לתרגם מפאלירץ דמסריוס

 גגד — שהחליף יוסטום, של ולעגין וסראמונסאט. Andrews <וע׳ u תלמי של זמנו עד הפועל
 ג׳ שירד ע׳ ההיליגימסן, הסופר היהודי בדמסריום מסאלירון דמטריום אח - רייח א׳ אפיץ

ר - ).472-3 צ ו ס א י ד פ ס ך. ה ל מ ל  ביבליותיקות שתי פילדילפום. η לתלמי הטוגה ש
)βιβλιοθήκη( קטנה ואחת הפלך, יהיכל המוזיאון של גדולה אחת באלכסנדריה: אז היו

« םילוקרטם אל אריסמיאם אגרת - ז



תו:ז  ??·ר מיע ת1ו?ב לכ?ה ובגינו ג?מל ןכן^ר ??ל־ל̂?
ה ר,??רים סר # ם ליי די קי : נרגויט פ ך ל ע מ &Ρ להליי וייג

א: עד־{זס#ים *ת־הי?$ר ?עט {י רגו ד־לי ם חקי1 ףדג הודי  ףדדט8 הי
ת ךאולם יא ם להיו ם ?עסקי אי כ נ » ו או : “ל ך רי א מ הו סה־ ?הר ן  י

ע רי את: סע&ות אותך מ א ז הל פ ו ד :1ל גס? ךך1די ם י ריו מ ד י ו  מ
ף נים סי סז להו י סךנו ן י ד ם מ הודי ם הן ת סי?ס?#י ו ?אותיו ו ו ד ^ 

ם ?סו די מ ה  ואף סיןזלתם: אותיות ?סךר 1הם אף נס?זס?#ים קז
ם: ךת0?ו לעוון ל ם ל ?י ם10ס ?זהם חלן #י ? ת: לעיח5 ן רי לא הפו  ו
 ל?הב אסר הך?ר על־?ל האלך ?ע!סע אלור: ססק אם־זל-יא] ?י היא

ל אל־הלהן דו ר הן ^ ם א הידי א לן תו: איאר־ןאסר את להלי ?לי אל־ון
ם ?«לתי א?״־* לןי?ר ך,^עה הגיעה סי ח#לתי א;י1 יב סי מ

 נןהוא] יםו?רי־ד,רא<ם וא?דריאם ?ךןטום אי<ש סיססיום סאת רבות
 סי הסלר: אלי ?יד סיהוךה הע?רי א?ור דאןעזים על־סךיון

חה אךם על־?ל־?דה ?א הוא  יקאהם ו?גבוךה ?ד,?לחה ופתי
1ןז־ סהת הלגיע ןאת־?לם <ןזלה וק?תם ססקומוסיהם העליז־

 הביבליותיקרים מראשוני אהד קלימאכום, לפי לגדולות הכוונה כאן הסיראפאון. של
 400,000 המוזיאון של בביבליותיקה היו הפלך, פילדילפוס של דורו בן שבאלכסנדריה,

- כרכים. 42,800 - הסיראפאון ושל פשוטים, כרכים 90.000 ולוד מורכבים כרכים
. ו נ י נ פ ב ואוחד, לביבליותיקה, בא שהמלך כוונתו אולי .παρόντων ούν ήμών ו

 - הספרים. מנץ על לדפטריום הפלך שאל ובמעמדו שם. אריססיאם, הוא, אף היה שעה
ד ג ה , - יהודי. מפי ודאי לי. ו - י׳א). י׳ ויק׳ ה׳, כ*ו (ברא׳ τα νόμιμα חקי

 דמצזריום הוברך ולכך תרגומם, על ולא סתם, הספרים העתקת על רק חושב המלך
 מן משונים היהודים ספרי שהרי תרגום, של אלא העתקה, של ענין כאן שאץ לו להסביר
. והן בכתב הן היווניים הספרים ן שו ל - ץ. ש ל . - מדוברת). (=לשון φωνή ב ת רי סו  ה
- לס. כשנודע (=כשידע, μεταλαβών ע ו מ ש כ - ארמית.

ס ו י ב ס ו . איש ס ס ו ס נ ר  עוד שם שחיו משום אולי מקומו, שם על מכנהו הוא ס
ה לםלכות.-ש הקרובים בין סוסיביום שם בעלי  בשם מוביא הוא וכיב) לקמן .κοίλη Συρία ארם. ד

 ארץ־ישראל- את מזכיר הוא שאין (אע*ם ארץ־ישראל אף אבלו נכללת בסוריה סתם. סוריה
 מגי כך עושה והוא ס׳ט). י׳ מק׳א ווע׳ דוקא יהודה לארץ כאן סתכוץ הוא שהרי פלשתינה-בפירוש»,

 שנשתעבדו השבויים היו ומכאן ופוניקיה, סוריה על מתפשטת 1 תלמי של מלחמתו היתד, שבאמת
 קנידה (מעיר א*סךכידם אירוניה בלי לא מעיד ירושלים על 1 תלמי שעשה המבור על - ידו. על

 סראמוגטאגס אבל המקומות ושאר ר״ט-רי׳א, א׳ אפיץ נגד יוספום, ע׳ הקסנה, באסיה
 תפלו נפשם על עמדו ולא השבת את להלל רבו לא והיהודים היה השבת ביום שד,מבור

 לומר אי״אפשר 1 תלמי של זו מלחמה זמן על ).δεσπότην πικρόν( מר נוגש של בידו
 על בשלום. נגמרה זו מלחמה שהרי ),301 יבש׳ אימום מלהטת אחר סוריה לכיבוש שהכוונה

 שנשנו; אותה אף אבל .312 ובש׳ 320 בש׳ שהיו המלחמות משתי אחת זו היתה איפוא כרהנו
כלום» זה על אין אריססיאס (אבל המקורות מתוך שהרי כאן, אליה שנתכוץ יתכן לא 320

י-יב פימקרמם אל אריספזיאם אגרת



מ

ת :פ?חד ?ן ם:5ל ןזיהוך־ם פ$ךן רבוא ר ??ק! ד#?יר ההיא ו ^ך
 ???רים:5 ?$ךן ןהו^יב ן!ן ?הם ?חור איש רפוא 0ו?^ל ע

 ל?;י ןעוד ?ךם: קגם־פלף־ רפים [;הרדים) n?ÿ ?או nj? י3ןם־ל?
 ?תוך־??או?יו להלחם ????ינוס אל לעוזרים אחרים {יןזלחו אלה
ם: ?לך ן;ר  אעזר פפ??ר רפ ????ר לא־?אוי אלה אך הפגזי

 ?יוסגר את־הטופים אפרנו פאעזר ??הרו לגום: ?ן חלפי העליר יד
את־ הנותרים ןאת־חמק ז;ןם ובצח ?ערריהם ?פי?ב ח??;נים

אל־ חביא אח־הןשים ןאף ?יומר ןאת־הצעירים ?יומר הןק;ים
 חחיל א?שי על־לדי א;ם5 ?פו ?*?רירות־לב ??ה לא עבדות:

]wthpjÿ ואנו המלחמות: בפעשי עבדו אקזר לעבוךתם גמול 
אל־הפלך ךנו9ד לשחרוךם ®?חוךןה לפעלה ?אמור ???אנו

י מצביא היה שהוא אלא ירושלים, על צר בעצמו 1 שתלמי נראה  מסר היבדה ומלחמת מ
 היקסיום מעיי וכן היתה. ובעזה היתה 312 בש׳ שלכאן שהמלחמה אומר הוי ניקנור. בידי
 המקומות על שלים תלמי נעשה בעזה המלחמה אחר - :קם״ו> א' אפיץ נגד יוספום, (אצל

 של ואהבת־האדם )ήπιοτήτα(סובו שהכירו אנשים והרבה )περί Συρίαν( סוריה שבגבולות
 - הממלכה. בעבודות ולהשתתף למערים אתו לילך רצונם הביעו תלמי

ש יג ל ש כ . ו . . ת או משנת !שנמצאו שב;ב הפפירץ מתוך קיום להם יש אלו דברים רב
בארמית) (=בירתא. בירה באותה שהיתר. יהודי חיל של המושבה על המעידים ואילף, 1904
- י׳ מק׳׳א (השוה הפרסיים תקופת לפני עוד העליונה מצרים של גבולה על שמירה לשם ו  ל׳
ב ג׳ שידר וע׳ ל״ז, ך - ואילף. ומ׳א ל״ד-ל״ד. ואילך, י׳ ל מ ־ ם  לכמבושי רמז פרם. ע

 נגד יוספום, (אצל היקסיום של סיפורו לכאן שייך אולי .525 בש׳ מצרים את שכבש כורש בן
 מתחלה הפרסיים העבירו רבואות .הרבה במצרים: היהודים התישבות על קצ'ד> א׳ אפיץ

 בסוריה, שהיו המבוכות מסבת מועטים, לא עברו אלכסנדרום, של מותו לאחר ואזז׳ב, לבבל,
 - סתם. ליהודים ולא במבושי. עם שבאו חיל לאנשי שכוונתו ספק ואץ ולפוניקיה*. למצרים

. ו ח . - השולח. היה מי פירש ולא סתם, נשל ס ו כ י ס מ ס פ ־ ל (ב׳ מספר הירודוטום א
 חיל באנשי שהשתמש במצרים הראשץ המלך היה בערף 664-610( 1 שססאמיטיכוס קג'ב>

 הוא )Ψαμμιος לו קורא הירודוסום ,594-589 (מלך 11 פסאמיסיכוס ועל היוונים, מן שכירים
 שאין אלא ,11 לפסאמיסיכוס כוונתו שכאן נראה לפיכך הכושים. עם שנלחם קס׳־א) (ב׳ מספר

 בימיו יהודים. בשכירים שהשתמש זה פסאמיטיכוס על שיספר מכאן, חוץ אתר, מקור שום
 ויתכן ממצרים, עזרה מבקש והיה בבל למלך ניגוד של יחם לו שהיה צדקיהו, ביהודה מלך

ק הכושים. עם במלחמתו לעזור חיל מצרים למלך לו שלח שצדקיהו  העליונה במצרים מצינו ו
 ם;ב שיצא שהחיל משמע ומתונה π פסאמיטיכוס מימי אבו־סימבל של יוונית כתבת

יוונים, היו והגדודים מפקדים, שרים ג׳ ועליהם בו היו גדודים שלשה לנוביה (איליפאנטינד.)
 השמות של בצדם שהרי היו, ןים9ש הלועזים שאותם חתכן ).άλλόγλωσσοι( ולועזים מצריים

לף.- י*ג י״ז יחז׳ להשוות דש ל׳ב, ג׳ שירר <ע׳ עברי או פוניקי בכתב אף יש יווני בכתב אי  ו
V ב ט י מ . ב ם י ר ו ע החיים, שנות מנין גיל, ענינו קם*ז אבל ל״ז. (וק ταϊς ήλιχίαις נ

ן - ם׳). ד׳ שלמה בחכמת נמו ו מ ה ״ ת א . ו ם י ר ת ו נ * - .το δε λοιπόν χύμα ה ן ו ח ת פ
- ו(ןןןה>. ק'כ (השוה παρεύρεσιν פה.

יג-יד פילוקרטם אל אריסטיאם אנרת



ם טי רי כ  ל^לר; די?עשים ע?ם על־לדי יוכח אי־ל^יון הלא האלה: נו
ה רק לא ש?דערןנו התוךה ך.לא ק סי ה  לסרן?»? אף אלא ל

 אם־ב&ק׳כיתך ?שלסת5 לה;ה־לנו הךון יקה נ?ןה לכל־ד.ןהודים
 השל?ה ב^קזף־ על־בן שלךר־;א ?עבדות: רב ל-מון נ??א יה.יה

 את־כלכותןד ה?.ישר האלהים כי ב?ךה: את־ד-בענים ולעשיךה
 וסם יככאוזי: היטב חקךתי נאשר את־חתוךה להם שןתן הוא מז

ח את־האלהים ;ראיס ^י ס  אותו אקזר לכל ובורא על־כל ה
 דום נבשם] אחךת לו קוךאים ד,?לך אנו אך ןם־ןלנו ;ראיס
אשי־ את אלה בשמות לסמן מיטיבים ליו ולראשונים ןדיום:

 לעולה ןא?ה בכל: ושליש הלל ?ןהיג ןהוא ןד,ןה לי לכל ?;דו
בע?דות: לן??אים ךרור קךא־{א ה??ט ?צעם על־?ל־אךם

אל־לאלהים ?לבנו לתבללנו ואנחנו ךב: ן?ן ל?ה לא ןהוא יז
 ;?יד הוא ד,אךם ומאשר את־?לם: לשלרר את־ל?כו ;כין כי

 ?עבים קךאתי לליפות על־;ךיו ומתלכך מקזלןה ןהוא לאללים
 את לעשות כי־;עו,ררהו בלב אל־השליט שונות ובךך?ים רבות

 ?ני־אךם לושע בך?רי ?באתי ןדולה תקךז ןל;לה־לי ?קשתי: אעזר יח
 אשר ?ל?ם ?ני־אךם .יחשבו כאשר כי ?»שאלתי: ;בלא לאלהים כי

 לאללים טובים וסעשים לבדק יועיל אשר ך?ר לעשות עלילם
מו ןוזוא ןאת־לבלשבות: את־לבעשים ?בלם בכל לשליט  בידי

ם ?בנים את־דאשי יט לדעתך: לחיו ך?בות כ?ה שאל: אלי ?אדי

ת ר ם אנ א סטי ל ארי ם א ט קר לו ס םי -י סו

. ן ו י ג ה * ל, גלי ובהשאלה: דיבור, <=בלי άλογον אי ח. - הגיון). בלי « כ ו  י
έλέγχεσ!>αι, א ב׳ ה', א׳ שלמה חכמת (השוה מוסר תוכחה, לשץ הל -.< א * . י . ה. ר תו  ה

-τής γάρ νομοθεοίας κειμένης ה. ?ר.ן ש,  ד,סלח וךפת גתיני׳ למ יייק יי» בלזיח י
ם ויהודי זדי יהודי לומר: רדתו - חיבה. רי ה כי הם אחת אומה מ ר ו ת ת ח  מוטלת א
 שבירושלים הגדול ולכהן א״י ליהודי כבוד לחלוק באים אנו אם ?כשיו, אותם. וסהברת עליהם

 שאחיהם בשעה כן עושים ואנו יוונית, לתרגם שברצוגט תורתם, בענץ מלאכות אליהם ולשלוח
 זה ענץ נתקן לא אם הגיון, והוסר סתירה כאן תהא הרי בעבדות, בארצנו שרויים הברוכים
 של (תרגום ταλαιπωρίας ה. ר צ ב - המלאכות. לשליחת קודם המשועבדים היהודים בשחרור
- י׳א). ק׳׳ם בתהל׳ בהמרות

י . ם ו ז ם ו י ד .Ζβ«ς השם מן »)οοοΜίίτα(» הפעול יחם של צורות שתי ,Ζήνα-Δία ו
^Ζήνפן Ζήνα דרוש: בדרן הלשונות שגי מוציא הוא διά ρ (=כתס;ד.), ־  Δία ,עלידי=) 

. - ת(;;ה).9<= ר,וה = םבד,) בתוך ם ע נ - צ׳ (תהל׳ χή λαμπρότητι ב . ס ׳ י
ם י ל ש . ה ב ל יחמץ על־כל־אשר ביד־ה׳ לב־מלך פלגי־מים א׳ כ״א משלי השוד, ב
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שי ו»?דרי#ם א?לר רבוא: ®עשי יוסר ®עט הודיע ש® עגור * הו  ן
ד הזזזדים ןם#?יום >*ר?טי#ם: ®?נו :כקש וראוי קטן ךקר ל*?ת  פ

ם 0 מ??אי  עזחרוךם קיהכיא נ^קזף ק*נךל ךאוי ו$?ןם ??ה: *®רו $
ד ל<*י ?יוסי* ה??לד וקיף עליון: לאל תוךה קךכן אלד, של בי  י
?יוסר: הןדול קו?דתוךד, ל?!?יא {אה ®לל־*בותיןז ןס?ןםאר ?ל

א] נלאןשי להוסיף *ך, ר?ה ולשמחה כ ל וללל־ קז?ךת9על־ס מ
 לרשימות ולדעשות ?קךח על־ןד! ולסת דך־למוןים עשרים לקחי {?ש

ם ?י ךב ךצון ןד,ךאה ®הר: חי ל  !{סן ?ל־כקשוסינו את ?לא מ
 אבד ?י א?יו עם־מלןה שלאו את־ה{?שות רל, לא לשחרר ו3בל
אלרי־ ל*לכות הו?או אשר או ®ך- ל?ןי נלפלתם] אשר־היו את נם
ללר: ®אות על־אןכע סעלה ה?וןןד■ ?י שהודיעוהו אף־על־פי ?5

 את־העסקת אם־אכין בו חלץ אין ך?ר ך. לא־יהלה ?י לי ןןך*ה כא
 אשר הפלף־ {?*> גדל יוסר מלוי ?רור לד,:ה 1[®®{ה י5 ל,?קךה:
ל אלץ לו ן!*ן דאלהים מי ב: המון ל  לשוןהג ודלה ן?ן ך

 אשר ??קופות עם־אבינו להד גלחפו ?ל־אשר I ?לןי5 ??קרת כב
 לג?שות ים אדון ןר,יו הלהודים ?נל"#רץ יפשטו ולםוןיק:ה אךם3

עיי אלרי־כן ןהעלירום :הודים  ונן לאסרים פ?רום או ול?ךן ל
 על־?עליהם אסרי־כן ?שם הו?או או ?ןה ל?ןי ?ה]1 קיו אבדאלה

 לאןשי ללל־זלש: דך?פוןים עשרים ?;ד ןלקחת ®הר לשחךךם
א כג ל  ?י ל?לןי: ®אואר ולאחרים עם־הפש?רת נה??ף] לןסן מ

 ?ש?י לקחו ?ל־ישר יללי אלינו ךצון ללי לי אנחנו חושלים
לו והלח,ודים אן?ם {הולה ד,אלא אם־לפחזות ?י די לפלרלם: מ

ב ל ם לענק (=גוף) σώμα ש. ל*גפ ו י ר ש ע - . ד ב . ע ם י ג ו פ כ ר  של דרכפון ד
ו - ההיליגיססי. בסזרת אף מתהלך היה זה מטבע רומי. סי;ןה=דינר8 א ב ו ת ה ו כ ל מ  ל

. ן כ - י ר ה  התורה לתרגום להמות וקודם מלהסתוהג״ל אחר ק, אם .1תלמי של זמנו אחר א
ת יהודים להולכת שגרמו מלחמה של מאורעות עוד היו - . בי ע לה ע בש ב ר א ־ ל ת ע ו א  ס

 ששים = אסיקה של כסף ככר הוא ואחריהם אסיקה מוסרי אכל )τάλαντον( ככר סתם ככר.
 .2.400.000 = דרכמון χ 6000 ככר 400 :א1יו זה השבץ לסי דרכמונים. 6000 = מנה
 עוך נפדו ρ אס ככרים, 660 הפדיוץ עלה כ׳ז פיסקה ולפי נפש. 120,000 = 2.400,000 : 20

ש.- 196,000 נשתחררו בס׳ד, ־=נפש 78,000 פ נ
ת ד ק פ ר פקודת של התחלה לכל הוא קבוע נוסה המלך. ב י ע ל - . ך ל מ . ה ץ ר א ל ו

ם pולא אלכסנדריה לעיר ר א ם בסי׳ז־).- (ע׳ מרי ע  &χο τής βασιλική; τραηέζης המלך. ו
- שלחגי=בנקיר>. המאוחרת בעברית השוה המלך, (=משלהן

ת ו ז ה פ . ב עבא - העבא. את מחייב הוא אביו את להעדיק רצץ מתיך ה



 גמוךת ואחריות כשדת־קךב] ה??א «?שי שלקחו *שלל הלי;
דון ?תתנו על־כן את־האןשים: לשעכד גם היא כד  את־ לפ!ל ?;

?ל־ קשנו5ו? ?לא־הןיון למענים יוסר ועוד ?לם ל?;י־האךם ה?ךק
 הן??אים ה;הוךים כי־גמשות מקך־נו לכל ולרה®'® למרק הנאה

 ;שלחום ?®לכות» שהוא וב?ל־א?ן שהוא ??ל־?קום ?עבדות
 ®ק;ם אל־:?רע ואיש הקבוע: את־הפךיון ףק?לו לח?שי פי?שיהם

 ®ךהיום ;®ים לשלשה תעשיןה ולרשימות הזאת: את־המקךה
 ה?ף יו?או ןע?הן על־ןה ל??נים ןת?סךןה הזאת המקךה ש?ת;ה

לני כי־חושכים ה??שות: אף כה  נם־לנו יועיל הןה הך?ר שמעשה «
 1ב,זאת [את־המקךה על־העולרים להודיע יואיל ואשר נם־למלכותנו:

המלכות: לאשר להיח וךכושם פשעם לפרד לאשר אדון זהיר.
 נ?תוט יהזל. ו?ד. המלך למגי להקרא המקךח ה?שה כאשר כו

 ®שם הו?או או ®}ה ל?ןי 1םה1 היו אם־אלה [הלשוץ] מלכד הלל
האלה: את־הך?רים נמשו ו?גךל ??דיבותו *מלך הישיף אהרי־כן

די ?לו ף9ה? »*ז לקצב שלה  שלהגי ולידי הע?א ?ן?רי ל
 יותר הלתה והממןד. ;®ים: ?ש?עה ה?קךה ?עשתה כן המלכות: כז

 עם־אמוהיהם שחךרו רכים שללם יי?קי כי כ?ר וששים ®אות ®שש
הד:  1[ל{?ש דר?מו?ים עשרים אם־לןתני המלך ?שאל וכאשר י

 כשלמות ןקים הןה את־הך?ר גם לעשות כלה אלה בפךיון אף
?קד: ?ל־אשר

 להגיש על־דמשריום מקר האלח הדכרים אשר־נעשו אחרי כח
 ®כלכלים היו ההם המלכים כי הלהודים: ®?די על־העהקת ז?רון

 1געשה1 לא ןך?ר ®ך?ה וכמתינות ®קרות על־מי ?ל־ע?;ן
 הז?חץ של ום את־ההעמקות ךש?תי לכן ?®קרה: או לדלם ?רמייז

ח ?.«?רות של גם מ ?ל כי ?ל־אהד ומעשה שנשלחו ההמכים י
ה!?רון: העמקת ן«את ו?ןא?נות: ?גךלות ®?;ז ה;ה ®דט אהד

ה י ה . י . . ן ו  - בעעסו. ישתעבד אחרים לשעבד שרעה סי מדה: כנגד מדד. אד
ר ת ו ת משש י ו א ם מ י ש ש  לארבע הפדיון סכום שיעלה שיערו (באיש לעיל ככר. ו

ם. — בפ״ס. החשבון <יע׳ ואמותיהם התיגוקות בחשבון נכנסו שלא ככר. מאות ה י ת ו ם א * ם  ע
 דא בכגון הולכים היו ואחרים ומעריים יוונים של בניהם (שהרי היו יהודים אבותיהם אף

ף בני לא פנים כל על האב), אחר א - . ע ר ו ן ת ו י ד פ  - התינוקות. אלת. ב
ש י ג ה . ל ן רו ב ^ ז - בפליט. 6105001? השם (והשוה 610801»

ח פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת ד-נ נ
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ד&?זריום: ת®יי הןדרל לסלף כ®
 החסרים *ת־ר!?סרים לסלא סקך$ ר-סלף ארןה ןן?)ר «?זרי

ה *?ור־ז;סלתי ו«סרי *ת־ל*סודים ?ךאוי ולתקן ?או?ד  מ
 ספר־׳ אין החסרים ר־ס??ים ?תוף־;סר אודי?ף: ל׳ןד סהריצות ל

 הע?רית וכלשון עבריות ?אותיות ארוכים הם יןזלןהודים: התוךה
לא־ נ?ן ?ךאוי ןלא ךפות ?;רלם הם] וחתכים היוךעים ילד?רי

 ן??אים להיו נם־אלה כי צךף לש סלף: ד,יןזןדות $ליהם חלתה לא
 הוא סלא אלהי כהיותו ןד> סקים ס?ר כי ;?ה סןל.ים ין־ף תסת

ם הפו?רים לדו ועל־כן ן?הךה: לכלה  חהסטוךלנים וך!מון והסוודרי
הגו ןאת־ל^שים־ להם את־ה??רים סהןכיר וחוקים  ונהגים ^

 היקסיום יןז?סר ?סו ןקדוש ?הוד הוא ?לם לעיון כי על־פילם:
 אל?ר הןדול אל־ה?הן ל?תב טוב על־לסלף ןאם א?דיךה: איש לב

 ביותר ;?ה1ה (כסךה ?חייהם הצלגים א;שים לןזלח ?ירושלם
לה?כם לבאו לס?ן לסכט ה שי? ?תוךתם הבקיאים ביותר ןדזקגים

ם י ד י ת. ב  הוא מחניף מלך. ת ח ג ש ד. - ).d!ieXec«Q0v( יתירה ברשלנות רסו
 ובך בהשגחתך. נעשית היא שדדי תהיה, מתוקנת ודאי לעשות אנו שעתידים ההעתקה לו:
 ודאי שהוא התרגום, נעשה יהא שמתוכו נוסה לאותו הקודמות ההעתקות לכל פוסל הוא

- יהיה. ומתוקן מוגה
. . . ן  קדושה הם שחסרים משו■ לגברים, לעיץ מותרת התורה שאין זו, סברה ועל־כ

 ב-“ושי המלך אל מדבר כשהוא דמטריום של בפיו אף הכותב שם לכך, הנדרכות וטהרה
ו מ כ - ^ ז ׳ ט ר ש מ א ם ש ו י ט ק י ש ה . אי ה ר י ד ב  אלו דברים מביא שהוא נראה א

 מקדון אלכסנדר של דורו בן שהיה בתראקיה), (עיר מאבדירה היקסיוס של ספרו מתוך
היה היקטיום אחרים). ומקורות יוספוס של מדבריו נראה (כך 1 תלמי של לחדרו וקרוב

אמת בו שעירבב מדרים, של ההיסטוריה על ספר וביניהם ספרים כמה וכתב היסטוריין
 אותו היהודים. על ידיעות אף ספר, באותו בו, היו וודאי מדרים, pא את לפאר ובדותה

 אריססיאם שאף ונראה הראשון), (בספרו הסיקולי לדיודורוס היסטורי מקור שימש ספר
 בשם האחד היהודים, על ספרים שני עוד להיקטיוס מיוחסים מזה חוץ כאן. בו משתמש

 קטעים מביא הוא קם״ג-ר*ד א׳ אפיץ ונגד קנים, א׳ קדם׳ יוספום ׳<ע אברהם' «על
 אחד, לספר שייכים אלו שמות ששני הסברה תדדק ואולי היהודים*. «על - והשני מתוכו)
 אוריגינם ולדברי .1 תלמי של זמנו ועד אברהם למן היהודים תולדות כולל שהיה

)15 ,1 Contra ceisnm( לסה״ני. הב׳ המאה יבתחלת פילץ היריניוס הוא סביבלום, פילץ היה 
 היקטיום היה שאילו בדעתו העלה והוא היהודים, על ספד אותו כתב היקטיוס אם מפקפק
 ישראל של תורתן אחר נגרר היה ודאי בספרו, שכתוב כמו כך, בל יהודים אוהב באמת
- מתיהד. והיה

ובעלי מדות בעלי וקנים, התורה: את לתרגם הראויים באנשים מונה הוא מעלות ג׳
<מ״ו>. אלעזר של ובתשובתו (ל׳ט) אלעזר אל המלך באגרת וכן ם. ב ש ל ה ש ש - ידיעות.

כס-לב פילוקרטם אל אר־םטיאם אגרת



 לגזי 01 לעןיגים לפי גם ?ראוי ?׳חק לתרגום מלאי כךב־דעות
הו כמתף ה זי ר ק:ה 1 ג??ד ??קום ו ^ ו^קיר: מ

 *ל־ תך־ז הך?ר ל?תב ר?לר «ןה ןה ז?רון נןנק>ה ^ןזר5 לג
ה גם ןלךנ»ז ?ל?ך ^ ק ה ל- ככר ואף ד^בולם: כפךיון ע

 וקזרקים *?יעים לןנ&ות ןתן ??ף ככר ?עים0ן ???קל ן?כ
 על־שו?רי ו?קד לפךי דך?ה לקרות ו#כ;ים וקק)וות: ן<ןזלחן
 לקרקנות ופ?כעות ?״??ם: לבררו $י?ר ל$?גים לת?ן האו?ר

 אחרי לף ;גיד ה?לים על־־?ןמ)ה אגל ??ר: ??$ה ?רכים ו^ז^ר לד
ר ת: הק?קות ?תן >̂ג אךו ה

לן לאגרת ? ה: ן?ח הלה ה ן
ובריאות: ׳?לום ןדול להן אל־אלקןר ה?לך תלכי לה

 הקברו אי?ר כן־הלהודים רכים ?«חגנו יאנ?׳? רא? אהרי
 ?או אתרים ןעוד ?ק?ם: ?יקי הפן־פים על־לדי פיחל?לם ?תןק לו

 ה??א כל־גדודי קפח קהם ורכים ׳?בולם כ?רל?ה עם־אכינו
 הקוךמים על־אמוגת־רוס ׳??טו אהרי ואף יותר: ןדולה ?פקזלרת

לעם היות לבלתי על־לדו ׳?גבנו כ??רים להם ?סר Π?? םלל־

א. לקמן נדש וע׳ ו - מ׳ז-נ׳ א ב י ם ו ו ג ר ת .. ל  ההמשך לפי כוונתו נראה כך מדיק.
 מאשר ה י ה - ססגזססת!™!). ושל Αη(1τβ&« של בפי׳ ע׳ θώμεν εύσήμως ללשון (ובנוגע
 אל מגדול אבל גדול. אל מקטן אגרת בחתימת הנוסח הוא כך .ευτυχεί διά παντός תמיד.

 - ומ״ו>. מ׳ (השוה בריא Γτπ־ρρωσο'4 חותם הוא כערכו איש אל או קטן
ה ל! א מ ״ - ומ׳׳ב). מ׳ <ע׳ כסף ככר. כ
י לך, מ ל כאחד מדבר אריסמיאס שהרי בשמו, המלך נקרא לא עוד כאן עד המלך. ת

שתלמי נראה לפי״ג פי״ב של השוואה מתוך בשם. למלכו לכנות עריך השר ואץ המלך משרי
י השם - פילדילפוס. 11 תלמי הוא זה מ ל 1ג׳ ג׳ ש׳׳ב כ״ב, י׳׳ג במד׳ (כגון במקרא נמצא ת

 (נמצא Πτολεμαίος היווני השם להעתקת י'א> מ״ו ב׳ר (כגון בעברית בו ומשתמשים
. - רכ׳ח). ד׳ איליאם בהומירוס, ם  שהביא השבויים על ואילו הפרסים, בגלות התחיל הפרסי

 שעשה הקלה מעשה ולסשטש לרכך כדי כך וכל אגב, דרך מדבר הוא למצרים אביו
- ליהודים. אביו

שומרי יהיו שהיהודים :ופירושו הכ׳י. בכל כן - φόβον μή εχτ! ת... ו י ה י ת ל ב ל לו
 לעם יהיה למק :μή התיבה אין ואבסיביום יוספוס אצל אבל מצרים. ארץ של הגבולות

 שיגנו כדי במבצרים היהודים את הושיב שתלמי משמע זה נוסח ומתוך ידיהם. על פחד מצרים
 היהודי שחיל־המצב מבארים והם זה, לנוסח הסכימו החוקרים עצמם. המצרים מפני עליו
 שונים במקומות נפוצה שהיתר. המצרית הלאומיות של הפורענות בפני תרים לתלמיים היה
 בפרוגיה שקבע סוריה מלך 111 לאנטיוכום שמציגו ממה לכך ראיה ומביאים י*ג>. (ע׳ pבא

 קמ״ז י״ב (קדמ׳ νεωτερίζοντας של המשמעת את להחזיק יהודים של מצב חיל ובלודיה
רגילים חיל אנשי :מינים לשני אביו שזיץ היהודים את כאן מחלק סילדילפום - ואילך).

לג-לו פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת ל



לאלז-סא פילוקרטם אל אריסטיאם מגרת
 *ת־סעליכה קבקי» כאער #» ן*ף על־ןדיהם: ©חד מ^רלם

 שחררנו אך^ד: לבני ועל־בלם לבל יתךה אלכת־*ךם לראינו לז
ם רבוא מעער יותר מי  לכסף את־עחי לכו^&ילם על.!»» אער ע
 ל,למק: מקבף להיות ייללו אער את־ל?ןקים אף בריסי©» ללא

 לאל ן־תוךה5קך ולכא» לןה לעינו טוב מעעה בי אנו חושבים
 ליותר לןדול ובכבוד בעלום את־ה&לכות לגו עתר אער לליון

על־ ©©חני ?עורילם ב©י©ב ביותר את־חלןקים בכל־העולם:
 לאמון לך־אולם אלינו קרובים להיות ביותר ואת־לכ׳כערים לבכא
על־לברכים: דעכך» הדוצר א!עי

 ועם־ בתבל ועמ״בל־לןהידים בם־אלד· לקד לעשות ובלבבנו לח
 *בלבם מקרא סדלכתב *ת־תירתכם לחינם אמךנו :באו אער
ט אף לליו לבעז לוני ל?תב עברי תב5 בעם רי מ ל  באוטר לאלה נ

 לןחחן וכדבר תעעה טוב ולבן לתלך: ס©רי עם־עאר ס©רינו לט
רכי 1לקי לתיטיבים זקנים אנעים ?בח-ף לנו  ולבקיאים ליילם בי

אעי תוךה5 די :באו לתען פבל־עבט עעד׳ לתרגם בבלם נ  ל
י?רעד׳ קאר: ודולים בען:»ם »נעת ללקיךה ?י בךב־דעות ללבם

את־א!ךריאם עלחנו ליאת ת!חל: רב בבור תעעה־זאת עאם ם
 אתף לבוא אבלנו סדלכיככרים ארבטיאם ואת מעומרי־לראע

 כתף נכר ותאה לבית־לתקךע לתתנות ראעית וללביא בדברים
 ות©יק על־חקבר אף־אועה בלב־לנו ברבים: ושאר לקרבנות

 בקהירות ל©בף אנלנו נעעה כאער לאלבה בתרח ־רעש1 רצוננו
בריא: הלה : ביותר !דולה

 לאלה: את־לדברים כהלכה אלעך העיב הזאת על-האגרת מא
לבלן אלעזר דו ם: ל!אבן לאוהב לתלף אל־תלתי ן  ליה עלו

וברצוננו: הוא :©ה ולללדים: לאחות לכלכה אי וארסי» אלה בריא

חשובים מבצרים לתוך שדכנים רגילים בלתי חיל ואנשי סתם מבדים חיל לתוך שהכניס
- יהודים). אלף שלשים במבצרים הושיב סי״ב «לסי ביהוד

. . . השיב. ואלעזר כעכץ שאל המלך וכוונתו! כהוגן נלד כהלכה
י - י׳). ה׳ אבות הלשון (השוה כהלכה השיב א ו נ י ס ר א ה ו כ ל מ ת. ה  של בתו האחו
 וילדה תראקיה מלך ליסימאכוס של אשתו היתד. >301 ש׳ (בערך ראשון בזווג היתה. 1 תלמי

 לתלמי נישאת )281 בש׳ קורוסידיון במלחמת נרצח (ליסימאכום וכשנתאלמנה בנים, ג' לו
 בניד. שלשת את רצח הוא בתראקיה. למלוך מתעתד שהיה החורג, אחיה קירוגום,

בערך) 278 <בש׳ אחיד. פילדילפום את והביאה למצרים באר, מכאן לספותראקיה. הגלה ואותה



מב-סו שילוקרטם אל אריסטיאם אגרתלב

 על־ ל*ד ק)פחנו פאתף ד,אןךת אלינו ?בוא ?עולום: אנו ואף מב
 להם ןקךאנו את־?ל־דעךה ןהקהלנו הטולה ועעתף פהשלתף

את־ הךאינו אף את־אלהינו: יךאתף 1ןדולה1פה- 1נךע לפען
 ר?פף ו[ןליעי] לפלפד עקזרים הןהב יעי]5נן ע!לחרן ר1א^ הגביעים
ר פאה ךאף ל?ןחות ן^לדון ספעזה פןךקים ?לעוים  ף9ב כנ

 סד אןדריאם סכיאי א^ר לית־ספקךש: סרק ולערכי לקן־לנות מג
 ?חנוך ול?;נים וטובים :נים אןיפים וארבפיאם א?לף *???דים

♦* וךאולם א^ר על־ספעף לנו ?לדו והם ילידתו
 לך איפר־יועיל ולבל לאגךתף: הלעלה מפינו אף עליו ?מעי מד

ןאהלה: לידידות אות ן!ה נעיפע: ללחנו לפעלה נם־:ך\ה ןאם
עם־ עשיל נעזלחים וללתי שונים גדולים חלדים אתה אף והלא

 ז^אחות ובעד בעךף־ קךלנות להליא להךנו ז5על־ עננו: ?ני מה
ם: ןה:לדים הלי  תליד לדול¥ןז לף לי־;הי התפלל ןלל־העם לאו

 ולתלאות ליללום את־הללולה אדון־נל האלהים יקיפר־לף וכי
 ולהעפד ובדיוק: לתועלת לף נעילה הקדוילה התוךה תרגום ולי מו

 ושלחנום ללל־עזלט ילה ע! ןטולים :פים זקנים אנ׳ל־ם לחךנו ללם
 העשות אלזרי לי אם־תאוה עדיק פלך תעילה ןטוב עם־התוךה:

לריא: ןד:ה לעזלום: אלינו האןילים ;שובו לפרים ד ום3*ר
הם: ןאלה מז

 אתו עמדה היא לאשה. - π ארסינואי - אותה ונשא 1 ארסינואי אשתו אח שגירש כך לידי
 נחשבים היו ואחות אה נישואי - ההילינים. בעולם וםרסום לכבוד תכתה >270 <בש׳ מותה עד

 ,ווע מהם פחותים של בדם נתערבב שלא וקדושתו, הדם שבסהרת דבר מצרים מלכי אצל
Andrews.( - . ם י ד ל י ה  לילדי שהכוונה היא וסברה לפילדילסוס, ילדה לא 11 ארסינואי ו
- לעצמה. שארצהם 1 ארסינואי

ה מד ל ע מ . ל ו נ ח ב ונראה היא, לשק אשגרת הטבע). מן (בלמעלה παοά φόσιν מ
 χατά πολλούς :אבסיביום אצל כך ם. י נ ו ש - גוי. ביד תורה מסירת לאיסור שכוונתו
τρόπου; צדדים). (״מכמה -

Corradi, stud! *Uenistici.(— <ע׳ המלך )φίλοι(אוהבי :הוא דיפלומטי תגר ם. י ב ה ו א ה ו מה
ם. ו - בפמ׳׳ו). (וכן μεταγραφή העתקה של לשון בא בפקוד תרג

 אלעזר.-לפנק של לאגרתו מפנ״א) נראה (כך שנצטרפה המתרגמים הזקנים רשימת מז-נא
 של רשימות (שתי תשל׳׳ו סי׳ לבמדבר שמעוני ילקוט השוה הוקנים ולרשימת שבעים של
 כאן הזקנים שמות >.76-77 סוכה ללוץ הגאונים אוצר וע׳ ס״ו, י״א במד׳ לפי הזקנים ע'

לו» ניתנה העבריים אף אבל היהודים. בין שכיחים שהיו יומיים, ומיעוטם עבריים רובם
 א׳> ד א' וקדם׳ יוספום אמר וכבר הנכרים, בץ החיים היהודים של כדרכם יוונית, צורה

שבחוצה היהודי בביסויים. לקוראים נוחות לשם יוונית לצורה נשתנו הקדש שבכתבי שהשמות



ס פ־לוקרטם אל אריסט־אם אגרת ר ח- לגפ

9&ךק בון ם# א ד סף ל ה יו ק; ה ירדוןן ןכך:ד. חן ק; ע: חן קי אלי
ש ה ך ה י5ס ך הו ה קזמואל שמעון ן ך; ה ןן ת; ת ה: ס איןז?למ;

שי שלי ה מךך, מ; ח סף ן ם יו סיו ה בסי תאודו קי: $רן: ד
עי מח בי ך ה ך לן מ שע אברי יון ה0 אלי ר: נן; ח?

שי סי ^קב ל$לק סךזדל : שמעון שבתי ?הושע ו לוי
שי ש ף ןר,וךה מן־ת ס ה שמעין ל אל ןכך; ה: שמי ש; של

ט עי מ שבי תי סן־ל חק ל^קב ¥ךר,;ה שב ? ד: לשי י גי
שמיד ם ?!ן־ת סל דו או ם לשוע לטון ת טו אודו ן ת מ יוןרנן: ל

 חלוקת לו אין וממילא המקרא ספרות של אספקלריא דרך וישובה ישראל ארץ את רואה לארץ
 )de spec. leg. I, 79( פילון אף ומ״ו>. ל״ם בפל״ב, לעיל ווע׳ שבסים לי׳ב אלא והעם pד,א

 בא׳י היושב העם חלוקת של זה שענין להעיר ויש ישראל. שבטי י״ב של זד, לעגין נתפס
 השאירהו והוא יוספום של בעיניו אף - הארכיאולוגי הצד מן ודאי - חן מצא שבטים לי׳׳ב

 רק כאן באים השבטים - ונ״ס. מ״ט י״ב (קדם׳ התורה תרגום של המעשה על בסיפורו
 -מביאהווויגדלאנדmecsuribus et ponderibus 3, p. 155 Lag 06(.אפיפניוס אבל סידורי. במנין

 שמות לפי הזקנים רשימת בסורית נותן הע׳ של התרגום מעשה על ביוונית בסיפורו >142-3
הנוסח: בזה שבטיהם

אלישע: חזקיא. יוחנן. זכריא. חזקיא. יוסא. דרוביל. שרבתא מן קדמיא.
 שלמי: מתיתא. אדי. שמואיל. שמעון. יהודא. לשמעון. שרבתא מן דתרין.

 דקי: אורניא. בסא. תאודוסיום. יוסף. נחמיא. דלוי. שרבתא מן דתלתא.
חלקיא: זכריא. חנניא. אלישע. אברי. יונתן. דיהודא. שבטא מן דארבעא.
לוי: שמעון. סמבם. ישוע. יעקוב. איסחק. דאיסכר. שבטא מן דחמשא.

 שלמי: שמואיל. זכריא. שמעון. יוסף. יהודא. דזבולון. שרבתא מן דשתא.
 מתי: אישי. איסחק. יעקוב. צדקיא. סמבם. דגד. שרבתא מן דשבעא.
 יונתן: יוחנן. תאודוטוס. ישוע. איסון. תאודוסיוס. דאשיר. שרבתא מן דתמניא.
ק. שרבתא מן דתשעא. דניאל: אנדמיא. איסון. ארסם. אבדם. תאופילום. ד
 דתי: אלישע. בגיא. זכריא. אליעזר. ארמיא. דגפתלי. שרבתא מן דעסרא.

 דוסיתאום: כלב. יונתן. יהידא. יוסיפום. שמואיל. דיוסף. שרבתא מן דחדעסר.

חזקאיל: אביטום. ארסם. תאודוסיום. יוחנן. איסאלום. דבנימין. שרבתא מן דתרעסר.
π ה. י ד ע - זה. בשבט יש חזקיה שני ה. י ק ז Άδαϊος ו ד ע ואולי ד׳>. י׳׳ב ונחמ׳ -  א.

שב מי א  ל׳׳ז ירם׳ <ע׳ בסמ״ח כמו אפיםניוס>, (כן יר,זףלמ עיקרו ואולי .Έσχλεμίας ה. ל
ג  = השמות בתחלת θεο עברי). בתרגום <=מתמה, Θεοδόσιος ם. ו י ם ו ד ו א ת - ועוד). י׳
 תאודורוס = ג>) ,ג ירו׳ וברכות הרופא ס>1תוךר (או: תודורום = Θεόδωρος כגון תאו, או תו
. - <בםי״ת>. סודרוס מאוחרים ובזמנים ב׳>, ד׳ אהלות (תוספתא הרופא י ס (נחם׳ Βασεας נ
ד בש׳׳ב הכתיב ק .Όρνίας ה. י נ ר א - מ׳׳ם). ב׳ ח, כ׳ ־־·Δάκιας י. ק ד - אקנה. :והקרי י׳

. - יה.זחי(ק הוא: אפיפניום שאצל אחד, זקן בכ׳י הסר הרביעי לשבט י ר ב  א
Αβροΐος.* - ר. ב ח Χαβρίας זכריה.- :אפיפניום אצל י״ז>. ח׳ דה׳״א י׳׳א, ד׳ שופ׳ (השוה 

Σελεμίας. - ה. ך שלן!
θεόδοτος ם. ו ם ו ד ו א ת — .Ίάσων ע. ו ש י - .Ναθ-αϊος י. ת נ - ·Ίησίας י. φ ן



לד

עי טי ת ה ך ם ס לו טי או ם ת ד ך ב ם א ^ ר ע2ח א מי ו ד אל: אנ ד?!

רי נ שי ך לך?»;ה מן־לע ע י ל ה א תי:1 אליקזע י55 זכרי י
דוסתאום: כבון יו;תן יהויךה יוסף ק!מואל עע!ר סךהאחד

ם־^ר ש;י  :סזלאלג אכיסם אףןזם תן;ה0 יוחןן דעאל םךה
ושןים: שבעים עלס

לן: על־א?ךת א?שיו1 אלעזר של התשועה ?ועוזב ה;ה עןה נא ב ה
 ;עשו הם שהוענו: את־החעעים אף אתאר הבטחתי וכאשר

 על־כל־איש משגיח ךה;ה ה5חך הוציא לסלף כי ע;ןת:0 באענות
ר ללעלים בלחם לא־ל:ה על־כן ?׳דלאסגים: ע  ללזגיה או י

לשלחן: על־סעשה אס^־לר ועראשוןה כעבוךה:
 צ!ה אכל ג ככירה עסךה לןה את־לכלי לעשות דשץ לסלף נב

 הקדום [לשלחן! של על־ןךלו לסקום א?שי ?זאת לריעות לאסף
שי ?ןףש0כ ןעוסד ל?ן;ם נג  את־למךה לו הגידו וכאשר כירישלם: א

 ?ון־לבהגים אחדים יותר: ןדול לעשותו אם־סתר לשאל הוסיף
 לעשותו חעצו כי אסר הוא אף סעצור אין כי אסרו ואתרים

 כרצונו ואין לעבוךה: אם־לכשר הוא כשסק ורק סי־ססשה נד
לרלש כסקום: מועל רק יליה על־ידו לעשה אשר נשלשלחן!

ל ם או ת - עברי). בתרגום <=ןוןן;ה,  עם. ך 8 - עברי). בתרגום (=ידידיה, Θεόφιλος ום. י
Αρσαμος“ ח מל״א אךןא, עיקרו: (ואולי ם נ א - ),,ם ט -Ένδεμίας י. ד . 

גאססר חוג׳ ירתמאל ססר ובעקבותיו קכ׳׳ב, גינגבורג-כהנא התל׳ <ע' יוסיפון לטי ר. ז ע ל א ג
ה׳ על ונהרג אנטיוכום בימי נבחן היד. ,אשר אלעזר והוא הזקנים, ראש אלעזר היה )260

 =θαδδοΐος עיקרו ואולי .ΔαόαΙος י. ρ ן _ .Βανέας י. { ב - י׳ח-ל׳׳א). ו׳ מק*ב <ע׳ אלהיו*
ρ נון. - ועודו. ב׳ ל־׳ח שבת תדאי, (השוה י ן? Χαβεΰ בע׳ ,,ם ם״ו (יהושע Χάββα, נוסח 

Χάββω: X.( ם אפיסניום: אבל ו ד - . ב ל 5 אום. ת ב 5(= Δοσίθεος.עברי). בתרגום ן;ה - 
. ל א ^ ־’Αβιήθης טס. בי א - '.Ισάηλος י .

ז׳ ומל׳׳א שלמה של י׳׳ג), ל*ה כ״ג-ב׳׳ם, כ׳׳ה (שמות משה של היו: שלחנות ארבעה גב
הכלים, שאר עם מבבל הוחזר לא שלמה של במקדשו שהיה (השלחן בבל עולי של פרחו,

 שנשדד לאחר שנעשה ם״ם> ד׳ <מק״א המקבי יהודה של והשלחן ואילך), ד א׳ עזרא ע׳
 טיטום ע״י נשדד יהודה של ר,שלחן כ״ב>. א׳ ושם אשיפנס אנטיוכום ע׳י בבל עולי של השלתן

השלישי, הוא אריססיאס שמזכיר השלחן ק, אם שברומי). טיסום של הקשת על מגויר (הוא
. י ש נ א - אפישנם. אנטיוכום של למלכותו קודם נכתבו הדברים שהרי ם ו ק מ  ארץ יהודי ה

- שבירושלים. המקדש לבית מקום בשם מכנה הוא ופ׳־א בפנ׳ד ולקמן ישראל.
ם י ד ח ם א י נ ה כ ה ־ ן . מ ם י ר ח א א. ק ם ש ב - במגרים. שהיו מאותם ודאי ו  הו

διστόζειν - בלשון זה פעל מסר י״ז וכיה ל״א י׳׳ד במתיא (דליטש וספק חשש לשון 
- סעפים). על־שתי פסח בלשון וסלקינסון לבו חלק

נ-נד ם־לוקרטם אל אריסטיאם אגרת
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לה

 על־ה^ק׳לן את־עבוךלם יעשו בעבוךד! אם־ה?ן^ךתים רעה תוךה
לא סקעמה ב?ןךה גע^ה לקודם ?י ואמר הוא: ^ע^ה נה

 ןאם :מססם־מה ?מךתו נעקזה לןךאה אם־?פי בי ןהב ד*סר
על־ כל־רער: לסר ליד, לא מןיתו] (להגדיל משפטו ליה

 ןעק(לה אסר נמךתו) ללגדיל ולא ללקמין לא צרר אין בן
 לגדולה ןהעלה א?נות ??ל־־מיד לעשות המלך צןה ו??ה :פה: נו

שןב: ?אפן ?ללשכתו לעלה לצל בי כיותר  לולה טולה וחכוןה ן
ליה־ שלא וסל־דלר ?קזלמולם: לך?רים את־סן־אה לתפש לו
ך כלתוב 1מךה1 לו  לתוב ל;ה ואשר היפי: מדות לסי לעשותו ?

ת לפי לעשות [?קד] גז  ואלה רלבו! ןאלה1 ארכו ואלתלם להן: רמיו
 לא לאמר וך־צוד מכל־צד: להור {לב מקשה עשוי קומתו ןלצי

ה של;ה מקשה: ן?־]1 לןה אם־גהן בי אלר] נעל־חמר ןהב מ?ן
 לרות ?פלא פתול עשרים ןלם עמת ן!רי לביב עשו טסה ומסורת נח
 למלאעה חותם ליה ימ?ל־צד ליו: ?*שלשים י5 םליייצ- ת?*שלש נט

הפן ס?סל־צד ההיא כמספט  וכאשר להיא: הצירה לו לולה בו סנ
 מפד את־לציור מכלה ל;ה לשללן לפגים למסגרת שמתחת ?צד

 ועל־כן ל?א: עלן למראית ;ראה לחיצוני לצד ל:ה העלן מךאית ם
 למעלה אמרנו כאשר געשה כי לצדדים משד לד העליון לזר ללה

שך יסתוך־םעשה אותו: מטועביט שליו לסל־צד משלש  ?תני המ
 ילכשחון בלתי־מלקה: במעשה לוה *ה קלזקות שליו טובות אכגים פא

 מסורות ליי ובןויות ?תוף־־חורים ןלב ?מסמרי מלןקית ?לן ליו
לד: סב  סדר נעשה נלסללן! מס?יב הגראים ?פויל המסורת ומצרי ;

ולן פסים סעין גלופות צורת ולסדר טובות אסנים מש?ץ מיצים

 גו,
 ט
גז

נה-סב פילוקרטם אל אריפטיאם אגרת

נח
סב

ם א . היד. ו שפסו  - ).έπ'ι τά τής במקום επιταγής( מנדלסץ הגיה כך מ
ה שלא הו1 לו הי ב. מד תו לך.- י׳ ל־ז ואילך, כ׳׳ג כ*ה לשמות כוונתו בכ אי  ו

אםד.1 ו ו ב ח ב (קדם׳ יוספום אבל כך .1ר ׳ תרגום פי על סיד, יי ן י  כיה לשמות ד
כל מקשה - בםג״ז-ג'ח>. אריססיאס השתמש שבו כ״ג,  תרטם אחר כאן הולך הוא בד. מ
ק כיג-ביד, כיה (שמות טהור והב אתו ת י ם ג ו שמים עבי שלהן ועשית שהלשון הע׳,  ו
א) ל׳׳ז סד,ור והב שלחךזהב ועשית מיה): ז׳ מליא דרך ועל בע׳ נמסר י׳-י׳׳

שלחן.-פתוח. ליזטיו> כיח, כיה שמות (ע׳ בדים כאן אין סגרת. ום  ?.־־κτύπον ל
. ם י ב י ב ״ ר ד סראמוגסאט). ע׳ אחר, ממקוס ידועה אינה וו יוונית ומלה φοθεσία ס

 שעניט ביבים של לאשכול כוונתו ואולי זו. גב על זו ביבים סדרי שני ב' ק״מ חולץ השוה
שענינו ביבים של לשלל או שלהן, השדרה בבשר אדוקות שהן הקטנות הביבים של סדק



ה זה ?מוכות פג שי לאלנים לביור ומתהת ללל־השלחן: מלליב א  א
 בולטים פרות של־לל־מיני לרה האלנים ?שר הביבים לסךר

 ןדומים ורמונים יתים1ן תאנים ןאף ושללים ?;בים אשללות וייבאים
 מבבע לל־אלן היי ההם הפרות לציורי החשדות אלנים71 להם:
שי המין  ?לו הילדון ל?לם מסביב שניצח זהב ובגבעות לפרי: א

 ישאר הביבים ?סדר למו־כן ?שו הלויה מ?שה ןאדור מבדו: סד
#י לשמו^ז כיה את־לשלחן ן?שו :ןהגליפות הבליטות מלאלת  מ

 התחתוץ לרגאם לדולק גם וללה .יחפבו] [יגשר מלל־בד הבדדים
 ובי ??יו טפח ל׳שלדון ללל־רחב ?שו ןלודו ומסןךת: זרים ;?שו פה

במפתחות ?חזקות לרגלים ליו המסגרת ןסהת את-הרגללם הביאו
 ןה ש!למבו: מבל־בי בשללןז1 ללשהמש יי?לי ללעז שבחורים

^י לעליון בלילי אף ;לאה ל;ה שה ל  משגי לשמוש שהבלי;?
הבדרים:

 אבנים ליי ?תור־גבהי סאןךרון ביור ?שו ?במו ן?ל־השללז סו
 ישאר ואנוסים ואסמרנרים המקנים שינים ממינים לרב טובות

 רשת לללה ה?׳א?דרח ס?שה ואבל במךאילם: השונים מינים פז
 משלבות ילה בעין־ךסבום מךאה ובתולה אריג מ?שה נפלאה

 ?מהו אין מראה מ!ןןה אשר לשסל הל שקיראיס ואבז וליש אהז
 אל־ בפיפה ולשישגים שישנים ראשי להז ?שי ולרבלרם לרואים: פח
 ?ל־ הסמוכות ןלקבות :שרים: ?לים להן ?יו ומפנים לשללן מתחת פט

 ושמוןה מלפנים ?;?ל וךמולן נבגלה) בף ?רחב אךם אבן הקרקע
 לדל קיפום ן?שו בל־בף־לךגל: עולךת ל:?ה ?ל־ןה ?רהב: אבלעות ע

ל לססיב המלבדת וגפן אקיןטום מלפף והיא לאבן מתיר ה עי־ ל ו
ה זאת לאלן: ל?שוים לאשללות עם הראש ^  ארבע ?לאלת ה

 ליו לא ןד,אלנות ולנליון ולתבוןה: באל׳ן נ?שה הלל לרגלים:
מתחילים ה?לים ליו לרול בי־ל;שב עד מן־לאלת נופלים

 לפי כמשמעו. הייתי הלשץ ומסרתי א'). ז׳ בי«ה <ע׳ בגידין מעורות כשהן הגדולות ים1הבי
ב <קדמ׳ יוספוס - טובות. מאבנים עשויות הביבים היו ס״ח> י׳

ם ג ע ן ל ה ל ש .1מ ...ה ו .τήν τής τραπέζης κατασκευήν κατά κρόταφον ד
 - ההמשך. לפי ומסרתי ההר), ראש (בפיוס: רקה עםים,ε=עtφoς)κρόI התיבה

ח - אבבעות. ארבע :במקור ספה. ו ל . ב ן ו י ל ע  - .κατά Επιφάνειαν ה
. ן ו ר ד נ א  לפשל שהיה - בפרוגיח, - הקסנה באסיה גדול לא נהר .Μέιινδρον מ

- זיגזג. כעק שהיה ארכיסיקסזרה, של לקישום הושאל ומכאן העמוק, בשכפו

ע פילוקרטם אל אריטטיאם אגרת - נ ס



1ל

η לצל י5 מתנועעים עא ψ φ לילדון ןאת־פלי אל־האמת: ל??י? ?די 
 ??לי של ?ביו ומפלי שטחים ה של?! ??ין ?לקים שלשה ?עזו
 בפת־אןז של ?דמות ?מ?מרים אל־השלי האלד את־נהחלק] חןקו

 וע?י :לקצאו ?;ה ואי־אפשר לראה לא החזוקים חבור ?י ?ד
 ?לו ??לי ?לה ועל־בן אקה מחצי ?חות לא ?;ה ?לו ??זלחן

??ל ^ת־?םרות ל?גדיל ??לןי לא־לפץ לם ןאם ?ך?ה: ???ריס עב
לזה: לתת מוקיף ה,יה מךהמו?ן יותר להוציא צךך ??!?;ה יאת

?*פי: ן־להךר באקנות ןלא-מחקה ןךאוי ?אפן{?לא ?ח?צו ל{??ר3ן?
?יו ן?ד־־לח?;ם למךתלתיתם ן?ב: היו שגלם ה?ןךקות מן עג

ר?ה: ?וזקנות «?{ים ?זוקי ?יו הקקזקשים ו?ין קקזקעזים ??תחים
 מצ?עים ?«?{ים בולט ן?;ה קוקתו אקה קאןךרון ?קזה ןאלרי־נן עד

 קשוט ואלרי־בן האקנות: ?ל־לריצות ?מן־איהם ?מ?ידים שולים
 ובאמצע המזרק]; נשל ?ר־??ה רעות ?ךמות ולו ך?בום ?עין פסים עה

 ?מיגי?ן ??תחלפות שולים ממילים «?לים עשויות קטנות משבצות
 ?*פי: «ת־??ירות משלימות ן?ן א??עות מ«ךכע ך?בות לא

 קעלפות ונפלים בפךחי?ן שישלים ?*ולי ?יו מ??יב ??ה ו?מ?ןךת
 יותר 1נ?ל-אלד קבילים שליו ?זלב ?לי ?שמים ?יו ן5 «שבלות: עו

?ל ?י ?:ה ולפלא לןך«ה ??ין ?לקים ?יו ???ף ו?לי קקאתלם:
?מך«ה: מאשר יותר [??ם] משתקף ?;ה אלי?ם קרב ?;ה אשר

 קלא?תם למר לאחר ??לים שעשו לאמתי את־?דשם לתאר ן«ין עז
 ?ראשולה לומר ףצולי ןה א?ל ןה ??מדו ן??לים לגמרו כ«שר י3

 אי־אפשר ?סף 1?לי1ו ן?ב !?לי] ןעור ?לי-זהב ואלרי־כן ?לי־??ף
 להקרד י?לוז לא אל־המראה ן?ללשים המראה; את־ש?!ת ?לל לתאר

 ?יו ?מך«ה רשמי צי המשמח: והמחזה המשתפף־ לי*’* עח
 יתקהון נקש ?ליון ?,יה ?זלב אל־מלא?ת מקיטים ?שליו מתהלפים:

 לאקנות ממעשי אל־?ל־מ?שה הפוגות ?לי לקשך ?;ה ?לב בי
 מאירים מתחילים ?יו ל?סף ??לי לה?ת?ל ארם ןאם־ר?ה ?אלה:

:תרה ?רלבת־לב ןעוש*ם עומד ש?אךם ??ל־מקום מ??יב ?לם

גי  - השלחן. )τό στόμα( פי :במקור ן. π ל ש ד. פ
ר ת ו = מסריטה בע׳). ל׳׳ב י׳׳ח סל׳א (השוה ύπέρ δύο μετρητός ם. י ת א ם ם י

- ליסר. 80 בערך מכיל היה מזרק כל גאלוגים). 8% (או ליטר 39,39
. ב ל ' ת ב ח ר מ׳ח) י׳׳ד כת, ייג ברק׳ פשה לפעל הע׳ תרגום (והוא διάχυσιν ה

- לבף. ורחב ופחד ה׳ ם׳ ישע׳ (השוה והנאה עונג ענינו כאן

עא-עה פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת



ד זנל־־כז לעעתעלים: ^ א - ם >ןת־>ןענוית _לרןאר ?לל אי לי לרעה: מ
 גלפו!ר ועקצוחיחן גפן לויות ע#ע«עיעם פתחי הןקב וןביעי עט

 וע^זער :עשעצות עונות ןי?נים יעולען ;ךת והרם קיסום קלוע
 מתוך־בןןה עתים «יורים עשו הפתיח לעלאעת *שר החלקים

 קלים אין ועעלל חעלןי: עבוד להךבות נ^עה הלל להי למען רעה ני
 בעל־ אם־גם עי קלעים עאערות רק לא עאלה לטענות עד,ךר

 עו;ד,י עאר אוהב העלך דאגת הלקה עעעה לא י5 אחרים אערות
 על־ ים?!יח והילד עעקי־עם סלגיח הלל רבות ופעמים לעה: ה1געע פא

ןעל־ שעה: העלהו אקזר לעקום עךאוי את־חקלים העלימו ?י ה*עגים
 לעבוד ;ם השולח העלך לעבוד גם ןעךאוי עהךר חלל ה1נעע קן

 עפעת חיקה רעה ן*עןם ההוא: העקום עראע העומד חןדול ח?חן פב
 הלה והבל ??׳דה! היי וגדולות אלפים ?חמשת עחות לא דאעגים

 פי־ עלו הצירפים ועלאעת האעגים כי־מעפר עד עאענות עעלן
הלקב: על־ערר חמעזה

 לך: ספךתים הדערים על־אלה ??רשת ייף צרר ?ראותי פג
 עראשוןה אעל אל־אלעזר: על־ררבנו עהם להלה העאים ןהדערים

את־ ראינו ההם אל־העקומות עבואנו על־הארץ: על־מעב אספי
שא:5ן ןבה על־דר ןד,יא הלהודים ?ל״אר׳ן ?שטר היודעת העיר

משבעים ייהר שןבל׳ן חמות רעלש :ןהךר מקרש ענוי בראעו פד
מין מתאימים וליארד ןהרךוב אעה דרזעה געןה הבל בי העית: ל

המעקוף והירק המזוזות אל ןאמועה השער וערלת להרים: ויפי פה

ק קע׳א.—פ׳׳ג ם. ואריסשיאס אגרריאס מל !סיעתם :ב' חל לירוטלי

המקומות. תיאור ק*כ.—פ׳ג

שת ר פ . ב אלה ל־ ם - לירושלים. המלך ששלח המתנות כ י ר ב ד ה . ו ם  בסמק הבאי
 ולא מאלכסנדריה יציאתו על לא כלום מספר אינו האגרת>. סוף עד שיבוא למה כוונתו (ואץ

 כלום מספר אינו כמו־כן בירושלים. להם שערכו פנים קבלת על לא ואף הדרך. מאורעות על
 ב. צ מ - הנסיעה. עליהם עברה היאך לאלכסנדריה, מירושלים הזרתס על קע׳׳ג) (לקמן
θέσιν, ר. ישראל.- ארץ של והטופוגרפיה הגיאוגרפיה כלו׳ י קורא כך ירושלים. העי ד ו ה  י

 ב׳ ה׳ ב', ד׳ ד', ג׳ ב' מקבים והשוה .,ד לעיל ע׳ הידיעה, (ובה״א סתם העיר בשם לירושלים
. ץ ר ל-א כ - וה׳>. ם י ד ו ה י  בשם לה קורא שהוא (ויש ישראל p=אτής δλης ’Ιουδαίων ה

- וכ׳׳בו. י״ב ע׳ ,Ίουδαία = יהודה
. ד׳ מיכה ב׳, ב' (ישע׳ שנאמר למה מתכוון הוא .επί δέ τής κορυφής בראשו

- מגבעות. ונשא ההרים בראש :א׳>
ת ל ד מ שער. ו - ג׳>. כ׳־ב דה׳׳א (השוה τού θυρώματος ה

עס-פת ם־לוקרטם אל אריסטיאם אגרת



לסκι—סו פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת

 ו?לא?ת :בלי־חקזך היתה על־אלה ??ף הו?את כי ?רור ;ראה סו
ש הצל וייסר לךלת כ^ל דו?ה ד<תה הכרעת  ןהרוס הרוס ןהת»

 ל?ךהתחתית סק?טים בתוך *?שיכה ?היות ד!ךף ?לי ;עה רדתה
 ק?ה עזה:ה עד מאד ;עים ד,?ראה ןה;ה :העליוןה ןער-השעה

מ?נו: לה?רד
ה;אכלי'ם סקך־כנות ולשי ה?קום מדת ‘לש הוא ה?ן?ח ובןין שז

ע הוא סןה ה?קום ה;?ה ה?ךה ולשי אליו: העל;ה וכן ?אש שן ? 
 ןהס:ת שש: ?כתנות הקך?ל:ם עד ??שים ס?קזךתים ןהלהלים פח

 ומוךדות א?;ים: ךצוף וכל־הקך־קע לשעךב: ואחוךיו מןךחה ;שקף
ת: את־ךשי המדיחים השלם למשיכת קבועים במקומות !ש סקךןנו

 איןה השים ןס?שקת ססגים: בישי מועאים שקלה רבבות סךכה כי פט
 הורו כאשר שישע: ?בעי שעלן שוטף בתוך[־המקךש] כי ננךעת

 לזששה ?תארים יכלתי ;?לאים מקוי־מלם עוד האך?ה הסת נש לי
 ?לי כנורות ?הם ולכל־אדוד המקךש: ליסוד ??ביב א?טךיונות

 וכל־אלה לזה: <ה ?ח?רות שלכל־סלק ?שיכות־השים כי ???ר צ
 סם לו ו?שעל ?דיל ??שים וכסליהם קרקעותיהם ה?קןאות)1

 כיסוד נש רכים ושיות חזק: עשוי ןהכל ע?ה טיח־שיד מכפים
וכל ?עבון־ה ה?שךתים מלכד לאיש ;ךאים אי;ם ןד,ם 1ה?ן?ס1

'« ע!ן: ו?ל׳רף 1[אחת בתנועה קמו ?טכדים הרכים סקך?נות ו
 יוסר ,הוציאו; סשקואות: כרכר נוכחתי איך לך א?אר ועתה צא

 להתכופף לי א?רו אחד וב?קים לעיר ?חוין א?טךיונות שאךכעה
 המקראות גךל כן;??ךר-לי ס?לם: ?ש;ישת הלוה לרעש ולהקשיב

כאךתי: כאשר

 כיו משמות (חוץ מקום בכל בע׳ נמסר שבו pהלש והוא ,καταπέτασμα הפרכת.
 ■).κατά( למסה מלמעלה בהורדה נפתח שהוא מסך וענינו ),έπίσπαστρον = מסך שנמסר ליו

 בהרמה נפתח שהיה משום ,παραπέτασμα נקרא המסך היה זדה עבודה של במקדשות אבל
- כ׳׳ב. א' א׳ למקבים וסי׳ ה׳ מ׳ ע' מבוא לעיל וע׳ ),παριί( למעלה מלמסה

 ל״ו (= כיו לים בשמות הע׳ תרגום הוא כך - ,βυσσίνοις χιτώσιν שש. ת ו נ ת כ ב
- בע׳>. ל״ה

ת ק פ ס ה ם ו י מ . איגד. ה רעת ג  שם שהיה )Hist. v, 12( סזדסום מספר וכן נ
fons perennis aquae. - ד ם עו י מ ־ י ו ק . מ ם י א ל פ  ע' הבית שבהר הבורות עיד נ

293-304 .Schick, Die StiftshMte etc (1896) pp. - שה מ ־ ח ־ ת ו נ ו י ד ס ס p 925א o o 
- מסרין). 185 = היליני (אססדיון



 י?די. לערר וייף לןריזית מ?ןה למעלה אין קצלנים ועבירת צב
 ?דולה ויגידה נפשם ?ןתוןי־רצון ?לם הם עי?דים ?א?ת וד??להנ
שי דואג ועל־אלד  אלה ל?סנן: ?לי עולדים קם עליו: היטל לא

 וחסרים ??שמים: ואלה טלת בקמח ואלה ?ש?ן ןאלה ?עצים
 קם אוקןים ?צום: ?לדו ואת עושים וקם ד׳?קןר עולת ??לים צג

 מ?פי־כ?רלם 'יוסר מקן ?ל־אתת הפרים את־שוקי ידלם ?שתי
 ימ?לי הנון לגבי, נפלאה ??קירות ידלם ?שתי וזורקים משקלה
 ו?קלב: ??שקל ןלעזים ק??שים של ?מלכן את־ק?קום: להחטיא

 ולו??ןנות החלאות ?לי־מום ?קמות ?וסרים על־ןה ן?ל־קמ?נים
 להם נקבע למךגוע ל?עלה: ?אמור יעשו ואחדי־כן ??ש?ןן צי

 ?ןריזית ולעולרו קהיא ?שעה ה;חים: לשבו זםק אשי ?קום
:?עבוךה לעשות עליהם ?®קד איש אין אם־נם מךק?לים אחדים

אף־על־ ??קום איש אין ?י לקש? ־שא?שרדע לשר ?מור ושקט צה
 קטון קם קך?נות ק??יאים ואף ?אות ?ש?ע הם ?שךתים0ש ?י

ןדולה: לאלהות ן?ךאוי בלראה נעשה ק?ל ?' ר?
ןקךרת ?עבוךה לאלעך ?שךאינו אחזתני גדולה השתוממות צו

שי ??תןת ש?ךאתה ןקת?אךת הלביש  ו?א?נים ?ה עטוף הלה א
שי קןל? ופעמוני עליה: אשר קלקרות  ליו ל?עילו ???י? א

 נ?לאים דמונים ?קם ןעל־?ל־אחד בקץם ?ןלדים קלות משמיעים
 ונקרי ??;ן אבנט חגור ןק;ה שונים: תוך־?ךקים3 וקם ?צבעם צז

 השן ש?קךא ךמ נישא הוא לזהו על ?יוהד: קלפים צ?עים ךקום
 ?}לב ?ש?צות ל?ינילן שנות א?נים עשרה שתים ?׳?לא וי-יא

 ???ע נו??ת ן?ל־אקת לתולדותם קש??ים ךאשי שמות ועלילן
תה ט?עד, צח שי ולכי  ?ה־שנקךא ןעל־ראשי לתאר: לא א

 על לעינלם נ?ות ?{נד ןעל־זה וימול שאין המצנפת ועליה מגבעת
אלהים שם קדשות ?אותיות הקדיש פתודדקמלכות קןלב ציץ

י -צם ד ג ב ן ל ה כ ל ה ו ד ג  שנמלן זה בפרק יש לשונות כמה וכים. כ״ה שמות השוה ה
- בו. בקי שהיה הע', תרגום מתוך הכותב

ח עם שמדבר למי שמתאים לשון שנקרא. מה - . י ך6ץ10ד ן. ש ט כ בע׳ גססר <-
 י ש א ר - אורקולון. הודעה, :משמעו .<0ץ10ע הירודוסום אצל וכ״ו. כ״ג כ׳ה לשמות

. ם י — /-?ס.געק>0׳» השבט
ת ו י ת ו א . ב ת שו ו ד העברי הכתב של לאותיות כוונתו ואולי עבריות. באותיות ק
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ם»

 ?ל־הך^רים מראה :עעבוךה ל?ל־ןה הוא ךאוי בא?ת הוד: ןולא צט
 אחר לעילם ?א ?אלו 1[לאךם ן;ךאה ן$חד לך^ה עוקזה האלה
 המתאר אל־המךאה הקרב עז?ל־אךם א?י ומבטיח הזה: לעולם מחק

 נצא ?י מתאךת בלתי לאות5ןהת השתוממות לידי ?א למקלה
ןך?ר: ?ל-ך?ר מקו־שת לבו

ו?קךנוה: העיר על־נד אעזר ל?יךה עלינו ה?ל רעת למען ק
 העשוים רבים במגדלים ומחזקת ביותר הןבוד, במקום יוע!?ת היא

 על־ד-מקומות לני שנודע ?מו להק עד־ךא<?יהם ?דלות בקן א?;י
ש: על־־נד עזר א קא  הת?ךצות או מרד יא ?ה5מל, תקרה !אם המקי

?ל ל?ית: ממביב אשר אל־ההמות לעלע לא־יוכלו אולבים
 ןבוה זה מקום וגם שנות ומכונות קלעים ערוכים ה?יךה מגדלי

ת: מן־הלמית קב י ?שקרים המנךלים מן?רו י  הגאמןים אגשים ?'
 אלה [על־נאמנותם]: גדולים אתות לאריןמולךת ןתנו ואשר ביותר

 הלקים רק אז ואף בחגים זולתי מן־הביךה לצאת רשות להם אין
 ?ך! יגך,גו גדולה וןהירות :?ל־איש להביא ךשות ןאין הלקים: קג

מי רא;ה: לשם אדם להביא רשות {הן ?ראש אם־הע־מד אף  כד
 לןיאות שגינו אוועני הביאי שק5?ל־ יגבלי בקשי גם־לנו: ה;ה הזה

 ימאמת בשבועה: לך- של-תחלבו אמרי הם הקרכנות: בהעאת קד
 ייתר לבירה הביא לבלתי [איש] מאות המש והם םרל ?שבעי

 השבועה בשעת ?לם לנהגו ןעל־?רדום :בבת־אחת אנשים ?המשי.
 חזקה ומ.יק!ךה המירה היא המקךש ?ל־שמירת בי אלהי: ?משקט

האמורים: [המקומותז לבטחון ??ה
עד־ בהקקה אםטך־ון ?ארמעים והיא מצמצמת העיר ומדת קה

ם שם - האשורי). <= המרובע הארמי בכתב שנתחלף הקדמון י ה ל  עיקם הוד. מלא א
 זה ענין מוציא בסבת לעשרה הסליחות בעל המפורש! שם לכתוב שלא בשביל תיבות נמה

- מפורש. שם פתוח !בלשון
י א כ צ . י ו ב ז 51עג>01ן> ל ו ע ן ד ס6ס .0מ ן ( € ז « — ז

ה ר י ב ר ל ש ד א י ־ ל - ?מ׳ במבוא לעיל ע׳ העיר. ע . ׳  ה
ד מ ו ע -קכ״ב). (השוה הגדול הכהן בראש. ה

ת. מ מצ צ  <כלד למדה ביהם א) משמעיות: ב׳ סובל זה לשון .01ןי1£1001̂?< /-0£\ מ
 זו וכוונה בשטה), מוגבל <כל׳ בצמצום ב) לעיל), תיאורם שבא והבירה המקדש מדת לפי

ם - «ךז-ק'ח>. ההמשך מתוך כאן נראית י ע ב ר א 0» כ 0^1 = 40 185 x 7400 — מטרין 
־= אסטדיון 50 ירושלים היקף היה קצ*ז> א׳ אפיון נגד יוספום, (אצל היקטיום ולפי מסרק.
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ד ולה לשער: שאעשר עעה ענ  תאטרון בתבנית המגךלים נ
למושאים: וניניהם ןהעליו;ים התחתונים ה?ךאים וחנעערות

©^רות על־הר: ;??וגה העיר כי להם שפוע ההם והמקומות קו  ל
דן נעלות נש  הם ועו־חקים לעעה ואחרים מךהךךף־ לנעלה נ

אסור: עעל־דער כעד-רה החיים לגעו לבלתי ד,ךבה נדהררך
את־ ראשונים ענו הבעה אם־בנחשעת בי הןיון עלי ולא קז

 מחלקיה ואחדים ןטועה רעה לי?רץ ללא [עעמענת]: ענךה העיר
ת הם  הגובלים וה-חלקים שמרון עשם חנקךאים וחם מישור אךנ

:ש־ הארץ): נבטבור ןהם הךדלים האחרים והחלקים אדום עאךן
ד ולהשגיח [עלתעאךעה את לעבד צרר  (החלקים נם בי תני

 הלל נעשה הזה י?שהךער לרב: תבואה נעשו האלה ההךרלים) קח
 שהן עערים א?ל חחיא: בעל־הארץ תבואה שסע רש דעע5

(עלה) ל?רץ דואגים ןאיןם מתרבים יושביהן מךעה ועשרן גדלות
 ?טיה נש לעל־בני־אךם באשר חחלים לשעחת פו?ה לעם עלם בי

 על־הערים על העולה באלעס?ךר;ה אף הוא עעה לתענוגים: קט
 ?שארים להתארח מן־העערים אליה שחעאים ובהצלחתה עןךלה

 עקד עה משתקעים היותם ולבלתי האךמה: עבודת ונזגיחים רב זקן קי
 בעתב עו גתן ועמו־ען יום: נעשרים יותר נעעיח לא־נעשו בי מעילך

 בחמשה ;דונו אל־העיח [איש לקרא צרך אם־לה;ה בי לעקידים
 לבלתי נעלבים להם ועוךים ממחים מ?ה הע?;ן ולחשיבות ג ;מים קיא

 נעחיתים לעצקם משתערים ?שהם ועאי־לחם האךעה עובדי חיות
ה ךצוני העיר את־אערות תארעה: מעבורת את־חתבואות לונ

 את־חדערים ;עה לנו באר אלעך בי הצךה עןה ?טיגו קיב
 ןארעם האךעה: בעבודת לעלל אחעועם ?דולה ועאנת האמורים:

ם ואף וירקות ך?ן ותבואת !ת1 עצי שופעת לרב: וךבש עדני
ם משאר ערי ועצי ומק?ה בחשבון: אעלם עאים איןם ותקרים ניני

 (בימי היקפה היה קנ*ט> ה' (מלה׳ יוספום ולפי נפש. 120,000 בערך ויושביה ממרץ, 9250
- מסרץ. 6105 — אססדיוגות 33 אגריםס> הורדוס

י ת ל ב עו... ל ג ר י ב ד ־ ל נ ר. ב  - כ׳ב. ט׳ו ויק׳ ע׳ אסו
ם י ק ל ח ה ם ו י ל ב ו ג ץ ה ר א ם. ב  אדום לכיבוש קודם הכותב זמן ק אם אדו

- םה׳נ>. לפני 126 (בערך הורקטס יוחנן ע׳י
ם. י מח - דבר). יודעי <= !ףס*1“■110?™ מ

ו נ י ט . בדה נ ה ד ע - (ק־ת-קי־א). שבמורים הענינים מהלך בהסבר ה
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פג

רב ס?ל־ה?ינים ל,יג ̂זת5 היטיבו ןעל־־?ן ?<?סע: ?רעה ןלו ̂י  י5 ךאוי «
ה לושוב *רי?ה ל?ךץ ך? ?ל.ןלן: ןה??רים והעיר ?ן_ין ועשו ?

 ןןןו*ות וןן?{ים ?קו?ים הןה ל?קום העך?ץם ??יאים ןה ו?ל?ד קיר
 אם־גם ?י טו?ה לעבוךה רק לא נוחה ה$ךץ ?י לרב: ןןהב

 ??ל ך?ר חסךה היא ןאין רבות ןו?ןיות1ל טו?ה]1 ולעיר ל??חר
ם: דרןי ^{יר־יולא קשו  יש ?חוךה]1 לך?את נולים חו?יץם גם ?י מ

 על־לדי נו?ךה ןן?זר תל?איךה ן*ף ןע{ה ן:פו אקזקלון על־!ד לה
 רב לא ??רחק לסעלה <ןו??נו ה?קומות ?ין ן??את ןהיא ה?לך
לי׳ סהם: ^־ ת ל¥ךץ ו א  וסדוקה ס?זקה ?לה ?י ?שסע ס?ל מ
 ןהוא נךר־ן ?שם מקרא {ליד מושך ??י?ר. [?דדים]: לה :ש־ ןדול

ר: שוטף קטז  רבוא ?«לוטים ?ששת ?חות לא ןךן]4ל1 ד,ןעה ?תחלה לדי
 לקה0י?ש? לל־תוקה ל׳ש?;ים לעטים נךלקו ואלרי־כן ן«רוךה
על ?לא ןהןלר לאיש: ארוךה סלה איש רבוא ששים ?ה צאלזו

. ב ן ו י ג  בזה כיוצא והעיר. הכפר שבק ביחס הדרושה המדה לסי כלו׳ ,κατά λόγον ה
ה'.- אחת עיר ורק וכפרים בארץ מגדלים .״הרבה :ז>”קצ א׳ אפיון עד (יוספוס, היקסיוס אצל ד עו  ב

י פ ו ם. ח י ת - .λιμένα ·י א מ  פילדילפוס11 תלמי ע׳י נוסדה לדבריו עבו. היא ה ד ל
 ה־נ>.-0 לפני 261 =» למלכותו כ*ה משגת מתחילות בתלמאידה שנעשו 11 תלמי של (המסבעות

 משלשתן.- למעלה היא ועכו ועזה, יפו בין היא אשקלון כסדרן: שלא כאן ניתנו החוף ערי
ן ת בי ו מ ו ק מ ו ה נ מ נ . ש ה ל ע מ  .πάντοθεν משקה. ד. ל כ - ויפו. אשקלון עזה, כלו' ל

ה גוזמה ם ח מ ו - . י נ ת ל. ק דו  גדול מחסה לה משמשים ההרים .μεγάλην ασφάλειαν ג
- המתרגמים). סבורים וכך הרוחות מפני

ה. ב  - המזרחי. מצדה הארץ לאורן שוטף הירדן שהדי דק, לא סבי

. רה אדמה חלקת היא חרישה) לשון ,arvum ברומית ,άρόω ומן άρουρα ארו
לפי י׳). ה׳ ישע׳ כרם צמד י״ד, י״ד ש׳א שדה צמד המדה בעברית (השוה לחרישה

 היא ארורה של אחד וצד מרובעת, מצרית אמה מאה = מצרית ארורה 1קם״ח <ב׳ הירודוסוס
 (בתרגומו) ווינדלאנד ).Huitsch, Griccb. u. Köm. Metrologie 1862, p. 38 (ע׳ מיטר 52,5 זה לפי
 פיל 3000 בערך = קילומטר 165,360 בס״ה יוצא כן אם היקסר, 0,2756 = ארורה 1 :כתב

ת לא - מרובע. ו ח ם מששת פ י פ ל א א ו ב . ר רה רו  נכלל הכותב, לדעת היה, זה שטח א
. pהא בתחומי ו ק ח ד ג - . ה ל ח ת ρ ב  .επέβησαν מסר יטראמונטאגו ונכון כיי, ברוב 

vi posero piede,( שטרם כווינדלאנד <ולא ה ל ח ת ב שהיד. למה הניגוד ליתן כוונתו שהרי 
ם - נדחס. = ύπέβησα כ׳׳י ב׳ סמך על א ששי ו ב ב שמות (ע׳ מצרים כיוצאי איש. ר  י׳

ה כ*א>.-םאד, י״א במד׳ לה, ר ו ר בפפירק שכיח ארורה· מאה ״בעל הלשון לאיש. א
(ע׳ פילדילפום תלמי פי על סיום בארץ חלקותיהם שקבלו הצבא לאנשי בנוגע פטרי של

Thackeray החצי נחשב קצ״ד.) א׳ אפיץ עד דוספום, היקטיום לפי ).1904 הוצ׳ בתרגומו 
־ή γάρ Ίουδαία τοσαΰτη πλήθος έσπν( יהודים בו שיושבים הארץ לשטח )3.000.000( .( 

ר ה נ ה  במגע קציר. ימי כל גדותיו כל על מלא והירדן טיו ג׳ יהושע השוה מלא... ו
- בקציר). = τοΰ θέρεος (= בקיץ משתפך נילוס :כ״ד ב' הירודוטום אומר לגילום

קיג-קסז פ״לוקרטם אל אריםטיאם אגרת



פד

 $ת־רב פשקה ןהוא לקציר סירובים ?;פים ?;ילום ?ל-^דוקיו
 ם»זר תה שבתק׳פאיךה אחר יך־ןזדרתל ??׳?יי 1ΕίΡ?Π לאך?׳רג קיז

 אוחזים ןהם שואפים ?חלים ח?קךאים אחרים אף]η אל־ד,;ם:
 ןאיןה ע?מו חש?ע הגן לה וסביב :האזוטים ובאךן עזה בסביבות קיח

 םיחךךכ י5 להמו?ים ?תפסת ןאי?ה אל־תוקה לפתפךבים נוחה
 חםוב?ים ?ל־הדדים ןה ופלכד עקקות ובקעות סובבים ן?פים ?רות

קלם: חם קקלעים הזאת את־האךן
 ?חשת פח??י הקרובים עךב בהרי קיו קךם ביפי בי ואמרו קיט

בו  ?;פיס זךקר קךאעזים בי ?עזבו: קרם פ?שלת בןקן «!י ל1י
 ת3וקך רוח ?לי חיא [?פחצבותז עזהעבוךה דקה הקיצו ההם

 חפחצבות עבודת ?גלל הארץ ל־תא?ד3 ?ן] עשו [ןך,ם ההו?אה: קב
ם לירי תע?ר ןלא החן  ההיא חרקה ?יעל־לרי שלטוןם: ביפי ךי

ההם: הקקומות אל לבא התאןה את פהם פ?עו הוציאו אעזר
 עד ןה יןז?ע? אף קךקים ?ךאשי רפןתי אחי פילוקרקם ק?ה

התךגום: על־ךכר ?ספר פעתה עזה: ?ךך־ שקרה ??ה
 וחקםארים ?חנוף־ ים5ןהמק; ביותר חטובים א?שים ?סר זאלעך] קבא

 בי חןהידית ??קרות רק לא בקיאות להם קנו ואשר אבות ?.יחם
 קיו רב בשרון ?עלי ם1 חץ?ית: את־חחך־בות אף חיטב אס-לקדו קבב

 ןשואקים חתוךה ןאם־לחקירות עם־ח?ריות קעךבים אם־להיות
ספרים וליו ביותר: חיטה שהיא חאקעעי את־חש?יל לאחי חיו

. קיז ז ו ד י א מ ל ת ב שום אין אבל ).πτολεμαίων χώραν( התלמיים שבארץ במקור: ש
 ρ* ליושבי זה לשון שמשייכת ההגהה נראית ולםיכך הירק, אל התלמיים לארץ שייכות

 הארץ ואת עכו ואת ל*ם י׳ במק׳א הלשץ דרך על והוא ),πτολεμαί[δ]ων χώραν (= עכו
- התיכון. ים ם. י ה - אליה. הבאה

 כל ברור אינו הפרסיים בתקופת המתכות של המתעבים עזיבת על כאן שנאמר מה קיש-קב
 או מואב־עמון־גלעד לרכסי הכוונה יהודה לארץ הקרובים ערב בהרי אם נראה ואינו ערכו,
 ברזל אבניה אשר ארץ ם׳ ח׳ בדברים הכתוב להשוות יש ערב. לעפון או אדום להרי

ך׳ (מלתם׳ יוספוס מתכת. של מתעבות א׳י של בקרבתה היו ובאמת נחשת. תתעב ומהרריה
םר,'נ> לפגי 810-780( אשור מלך אדר־נירי מואב. עד הנמשכים ברזל הרי מזכיר ב־) ה׳

 ובואדי הכרמל על גמעאו ברזל של עתיקות מחעבות מארם־דמשק. בחל של רם מזכיר
 למחעבי בנוגע ואף ברזל, של למתעב מרכז לבנון היה בכלל, הירדן). של מזרחי (פלג עג׳לון
- העפונית. וערב ואדום הלבנון לעיין אפשר נהשת

. ז כ׳׳ ק - א כ׳ אלזזר הסתרגטים הזקניס של שנהיר,ס ק גדוד. כהן ו
ל - פריפאמיסיקים. כפילוסופים הזקנים את מתאר הוא י ב ש . ה י ע ע מ א  τό μέσον ה

χαταστημα. - ד מ ו ע ם. ל ש - גדול. כהן אלעזר ברא

קיז-קכב פילוקרטם אל אריסטיאם אכרת

קרב



קכג-קנס שילוקרטם אל אריסטיאם אגרת

 במעלה ןדהתןאות היהירות מאסו ן;ם ב?חק!ץה ך?ר»ות5י נפות
 לבל־אן־ם ו;תשוץה ובהנןקז;ה בשיחות למיטת ןד,יו על־זולתם

?רעהו: איש עד. התחרו ןאף «ה למךה ?אמנים היו ובלם ?ה?ן:
 ??ה ה;ה מךןש חטובות: ועמדותיו ם בראש לעומד רארים היו ןעלס קכג

 א^ר ומלבי כריךתם: עליהם קשה שד\תה לאלעך אהבתם גדולה
ה עוד על־חשבתם אל־חמלןי ?הב  ועואתנו מאנדריאם לבקש הךן

שחיל הבטחנו אנו ואם־גם נו?ל: אשר ?כל ?זה לט!ע קכד  ד.5חך לה
 בי ד,;ה יורע ובאמת גדולה: בךא;ה הוא י5 אמר [בקל־־זאת] ?זה

 המ?ךטמים ב?י־אךם להביא מ?ל־ך?ר חשוב טוב האוהב למלן
 ?י חושב ואני ובשעל: ?תךבות ח?ריות בשאר המקמות באחד קבה

 תה:ה־לו ח?םים1 ?ריקים אןשים אעלו לחיו שאם אומר הוא יםהז
 לו יוע?ים האוהבים הלא בי למלכותו ביותר המעלה חשמיךה

 אלעזרז: של1 לשליחיו היתה זה ומעלה את-המועיל: בגלוי־לב קבו
 [ללעת] האלה את־לאןש־ם מגיח הלה לא בי בשבועה הבטיחנו והוא

 חבלל לטובת שולחם הוא אבל שלו אחר ען;ן מכריחו אם־הלה
 ילדער טובים חלים בלולים המעות כשמירת כי :המדי;ה לעל־בגי קבז

בקריאה: מאשר ?שמיעה יותר מגיעים חמעות] ·של־שמירת !יי
אליהם: לו שהלווה ח?ט;ה גן־אה הלתה להן ןהדומות אלה ובהועחות

 אחשב אשר לשאלותיו את־תשובועיי בקצור להןביר ךאוי קכח
 על- שסתוךה רינים ??ה על־ךבר חטע עהן למצאו רבים בי

 !כאשר טמאים: חןסשכים החלים על־בעלי ואף ומשקים מאכלות קכט
 למגע אף ואחרים לאלילה !רק) טמאים גל׳שבים אלה למה שאלנו
 לתךה מתיך־חמךה חן חתוךה מעות רב בי אחת: בריאתם וחלא
זה: על ואמר לתח ת?יל?9 מתוך־חמךה חן נחמעות! ,ואלה

די על  דיוק פנים: לשני משתמע זד. לשץ .διά τ^ς άκροάσέως השמיעה. י
- המצוה. קיום כלו׳ קר,שמעות, ודיוק באוזן השמיעה

ההורה. מל סיבה על קכ״ח-קע״א.
 החלוקה י*ד> דב׳ (והשוה ייא בויקרא - שבתורה. בדינים שמתענינים הנכרים רבים.

 - ואילך!. (כ״ד טמאים חיים בעלי על ב) (א׳-כ'ג>. ומשקאות מאכלות על א) כך: היא
 נסך.- ליין כוונתו ואולי יסמא. בכל־כלי ישתה אשר משקה וכל ל׳ד י׳א לויקרא רמז ומשקים.

:במקו* מפלגת. חמרה מתוך הן והמצוות! ואלה יתרה חמרה מתוך
 ־.κίνυ 6*101(- מופלגת יתרה אמונה מתוך ואלה )δεισιδαιμυνως( יתרה אמונה מתוך

δαιμόνως.( יתרה אמונה של זה מושג )1<8ρβΓβΜ0( סבור שהעברי בעברית, הגדרה לו אין



סו

חי תן*אה הלא לול  ®®ה עד עם־הבריות ןד,התעךבות הדווים ד
ת: הן עו י  ®ך האןשים ;סורו עם־רשעים ®תוך־התעךבות סי

םתול אם־^זיי *?ל :®ל־:«יהם ללים9א והם כדרר סי ^  וןבוגים ח
 .®חוקקנו קבע על־בן יותר: טולים אל־חץם ;לאו דעת ®חקר קלא

 1רק1 לא ללד ןה ועל ול^ךק ש«ים ליךאת עקרים לו־אשו;ה
 ־הע;שיםתוא את־ה?זקים והלליר ללוחות אם־נם לי לאסורים

 לי הוכית ראשית־לל :האלהים ®את אל־החולאים ה&ןיעים קלב
ולל־ לל־לקים ללא ;שלטונו ללל גן*אה ולחי ;היד הוא האלהים

אם־ לי מיונו ןעלם לא ®®תר האן־ם לגי על־לדי הגעע>ה ךלר
 ואתרי ללןיי: ולוי לעשות !חשב !אשר האךם ה1לל־{נ#ר־!עע קלג

 על־לב אם־עלה שאף הוכית היקב לאר לל־ןה ולכן לרר אשי
אם־עקזהו: לי ךאף להעלימו לא־יולל ךע ךלר לעשות האךם

 יה התחלה עשותו ואתרי :האלדים את־לח הולים וללל־התוךה קלי
 אלהים לשם קוךאים זולהנו ®אךם ל;י ?ל־שאר י5 עיי הךאח
 מלניהם לראים שהם ה®אל הךלה תזקים לעללם הם לי גם דלים

 ®®ל לשמשים שהם יאלרי {?רן אלן לסילי ולעשותם :לםללולם קלה
 עובדים הם ולהם לתדקם «וליל ךלר־לה הלליאו לאשי וך־מות

 אם־הלה גמוךה טללות זאת ה;תה לאלת לי ®;ד: ךאה5 ןסללותם קלו
 ®חלקי הלק לקחלס לי הללאתו: ?גלל אלה געשה מי־שהוא
 עשו הם לא אלל מועיל היותו הוכיחו ן;ם נלזה] הווישו 1ךק1 הבריאה

 את־הדומים לאלהים לעשות הוא יריק הלל ועל־לן עלמותו: את קלז
 הללאתם ללה העולים ליאןשים עתה הם דלים אל;ם נלהם]:

 לידי־לן ®?יעים איןם אלל]1 לןה ללגי היו על־אשר ובידיעותיהם
 אשר1 את־הלקילים :לרו את־אשר חושבים ללל־יאת]1ו :ש!עבדום

על־ לוקר אלשר ו®ה ה;ןןים: לין ליותר לחללים את־המותים עשו קלח

 ברוח מסרנו וכאן והבל. טפלה אמונה בכלל הם זה במושג הנכרים לגבי הנכנסים שענינים
 - במזיוות. מחמיר שהוא העברי

ההפסדים על והראה הסברה ע׳׳י אף לימד עיקרים, קבע משה: עשה דברים ג׳ קלא
- לחוסאים. שמגיעים והפורעניות

- הכל. יודע והוא בכל נראה ה׳ כה ה/ אחדות :משה לימד דברים ג׳ קלב
של (חערני איבהימירום של להשקפתו דומה אלילים עבודת של מוגאה על השקפתו קלד-

 שהגסיינו אדם בגי מתחלה היו שהאלילים סבור שהיה ),316 ש׳ בערך במקדוניה, קסאנדר קלה
מעשיהם.- על להם טובה הכרת מתוך כך אחר האליהום ולפיכך תועלת, בהבאת או בגבורתם

קל-קלח םילוקרטם אל אריסטיאם אגרת



סז

ם האחרים ט על־המכרי קי ם שטוסי להם ןהדו ם ההעלי י ג י ג  ה
ם הם ןלהם הזוחלים ובלב בהיות אם־ מקריבים הם ןלהם עובדי

 לה האלהים באת ?הן אשר החכם והמחוקק, :ןאם־למתים להדם קלט
 ?דר את־בל־הען;?ים בעיונו הקיף אשי אחרי הבל בדעתו להשיג
^ףן1? ב?;ג בעדנו ל: ובחמלת להי־ ח  מתערבים לא־?ה:ה אשר ב

־1אב אם־בגוף קוהורים ?שאר ואשר עם־שאר־האמות בבל־בנים
 והלל־ולל ה;חיד את־האלהים ויראים לבל מדעות לפשים ב?סש

 לךרו אשר מדריכיהם המ?רים כה?י על־כן לבל־לבריאה: מהרן קמ
 מכנים !שלנו) בענןנים בקיאים ןהם הךבה לתון־דברים ??בשם

 אם־איןם לשאר־א?שים הולם ןה [תאר] ןאין אלהים: אנשי אותנו
ןבל*־ ומלבוש וקשתה מאכל א?שי הם אכל אקת ארדאלהי :ראים

 בל־עךך לןה אין א?שינו אבל אבל לןהז שואבת ?בשם תכו?ת קמא
האלהים: על־נךל בחקיךה הם עוסקים ח!יהם ובל־למי

 בתיו־ בן־לררו סודנו ולבלתי באחרים התערבנו לבלתי ולכן קמב
 במאכל שהרה בדי?י ??ל־בד בעדנו ?דר אל־מקלקלים התחברות

 לבי האלה את־נהחקים) קבע ובכלל וךא;ה: ושמיעה ומ?ע יבמשתה קמג
 ה?יון ןש־לו וקךט וכל־כךט אחד בכה מכלכלים והם הטבעי ד.ה?יון

ה מהשהמש ?מןעים אנו לקה עמק קמד  למשל בןה: משתמשים ואנו ןן
 מבוכה מכרה לירי בואף לבלתי ש?ים או אחד חק ברמז אבאר־לו

 לק!ם משה ביה בהם וכיוצא ןהחלדות לעככרים לטובת שכאלו
 מחשבות הונעו,לרות לשם ?בדק קבען היא אבל נ ההן את־המצות

 בהם מקזתמשים שאנו העושות כי טובות: מדות ןהתדיוות טובות קמה
 למאכלם משתמשים והם בשהךונם ומצןנים דם ביתיים בלם

והקוךאים תךננוליםו1וה והתורים היונים במו ןהטים ב־ךק־ת

קלס-קסה פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת

קם

קם«
קמב
קמד

קמו.

 ואליהו ועוד) י״ד כ׳׳ג דה׳א א', ל*ג <דב׳ האלהים איש משה כגון ם. י אלה אנשי

 שלמה ובחכמת ישראל, בכרי בני די' אמר כה כ״ב ד׳ בשמות מציגו וכן י׳). א׳ זמל״ב
 כאן - בן־אלהים. הוא ישראל בני שעם בכורות מכת לאחר אוסרים המצריים אף ייג) <ייח
 גהשיה ומלבוש ומשתה מאכל ואנשי אלהים אנשי סוגים: לשני בגי־האדם את מחלק הוא

- נמות). מחר כי ושתו אכל י*ג כ*ב ישע׳
ל ד  - וכל־יכלתו). כחו על <= ...%ו 61>^ג0ז£1;>ג> :במקור האלהים. על״ג
עה  - בתורה. שכתוב למה המידות של תוססת וראיה. ושמי

 בפסוק ווכן כאן נשמע משה שבתורת למצוות היווניים הסופרים מצד לגלוג של הד

- כ׳ס. י*א ויק' ע׳ והחלדות. הקודם).-העכברים
··במקור 4י*א-י־ם.-וה(תרנגולים י*ד דב׳ י׳ג-ג׳ג, י*א שם ע׳ ת. #ו הזנו



בוו

 עופות־?ר תמ?א האסורים ?־.עופות וכין ?אלה: ואחרים ולאחים קמו
 את־ ?ריןזעם ןאו?לים אקזארים ?כלם וקר?אים ?עזר ןאו?לי

 אף רם אם־נוןלים כי ?לסד ך. ולא למעלה: האמורים המיתיים
 ןאם־ אם־למתים ל?;י־אךם עןל ןעוקזים לעזים ר?ךני את־הקזלאים קמז

 להם איסר־ןתןה ?י ך?ז ?ןה ןהן טמאים ללם ובקךאו לחיים:
 ולללהי ה?ךק ?לדת להתנהג ?נפעום :קורים להיות עלילם לותוךה

אם־ ?י ך?ר גזל ולבלתי ע??ם על־כח ב?מ?ם כל־:צור ד?א
ם הכיתיים עזהעופות ?מו ??רק ?מיהם לנהג  למעלה מן?רי

את־ מל?אים ןאיןם האךןוה על־פני הגדלים ?ירקות מתכלנלים
 ה?חוקק לסר האלה לדינים על־:די ו?כן מיןם: מבני החלשים קמח

 ןלא כל־ךסר־אלמות שלא־נעשו כריקים :ליו לי לנבונים רמזים
 אם־אסור הלא ע??ם: על־כח סומבים ?היותם לאחרים :ד?או קמט

 יתכן איך מלם עזל־כל־אחד תפועתו מהמת למעלה כנזכרים לנגע
ט1 עזלא־יעזמר  לכד יוךךת עלו תכוןתו לבלתי־היות ?כל־:?לתו אך

לכל־נלעופות! כל־הלהרים מעל ?דרך לנו נת?ארו כה ההוא: קג
(ארם] עכריך :ש־רמז שסע ושסיעת פרסה ?לפרסת כן האלה:

 של־כל־ כחו ?י לטוב: בשאיפה מן־המעשים ?ל־מעעזה לשמע קנא
 ולכן וכ?ךעים: בכחפים תמיכה להם נש פעלתו ובער הגוף

 טעם ועוד ה?רלה: על־:רי אל־הצדק ד,כל לפין זה ?רמז .יכריח קנב
עאר־?ני־ כי לארם: מכל־בני מכךלים שאנו מפני ןר.וא נש

דול: ח?א :הלאו ו?זה בהזדוגות ???ם מטמאים ך?ם לארם  ן
אל־ מןרונים עזהם די ולא ?זה: מתפארות ?לן וערים וארצות

מטמאים: הם אל־?נוהילם ואף אל־אמוהיהם גם אם כי זכרים
 ש?ה?רלה ההיא המרה כעל הוא ואשר :מזה םוךשים אנחנו ואולם קנג

 ?ל־ כי הז?תן: מרת כעל אף (מעה! רהזהו וכאשר) הוא הלא
 לכעלי אל־ןכין מורים ןהם נרה מעלי נם הם םר?ה מפריסי

אם־זכרון ?י אי{ה נרה העלאת כי :הזכי־ון את־מרת מחשכה קנה

 ם י ז ו א ה - הביתיים. העופות בין ארבה של מקומו כאן שאין וברור ארבה), מיני <= דז»0./-01

- בזד. כיב ייא שם ע'
נם ם ואי י הזזלשים את מדכאי י הנוסח הוא כך מינם. מבנ ג ה

י י  - אליגוריה). (=בדרך ז0עס>ץס.(סר.ס משל. ך ג
- בשתיקה. עובר הוא במצרים נהוגים שהיו אחיות עם נישואין על

קמו-קנד פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת

קמז

קב
קנב



סס

 על- כאכילה: יתקימו החיים י5 חשב קק]1ה$ח1ן ובקיום לחנים קנה
 אתןד עשה אשר אלהיף־ ין את תזבר זלר בבתוב ם3 ;אפר כן

 !ךאו על־ןה 1אךם1 בחשב ןאמ;ם ןאת־־הנוךאת: את־ה;ללת
ל־3ןחק־ הא;ל וכלכלת הגוף הךנב ראשית ןנוךאות: גדלות

ח של־הך;שות ?ה1?; מ?ל־המש^ר ויותר אפר: קנו  הפייש^ה י?׳
ה ב תנו  והמצאת ומעשה כל־פעשה ומהירות נך־אה שאי;ה ו

ת: קני  ר3לן מבור הוא ןעל־בן לאין־חקר: תכוןתם !בל-אלה] לאחיו
 ופל־זפן אלה: בצלו בתכו;תו קןם למעלה ?ופז בל־אשר י5

והשופר: לשליט על־־לאליהים תמיד וללשב לןלר קבע ו^קוס
 לאלהים ולמשקים למאכלות ראשית הקרבת אהר רק ועל־הן קנח

 ובן בגדינו בכנשית אות־זברון לנו נתן ועוד ה;אלם: פתיר הוא
 מביאות גןלר למען את־לבךשיות ובעהחים ?שערים לקלע ב!נו

ה;ד: סביב את־האות לקשר ברורים בדברים ביה ואף ;אלהים קנט
 ולזלר בברק להעשרת לריבה בל־מעלה בי אל־נמן פראה והוא

 להגות בוח הוא אף אלהים: יךאת מלל ויותר ?במנו את־תסעת קם
 בי בדבור רק ולא לאלהים במעשי ובלהתנו ובקומנו ?שלבנו

 לשליבהנו בנו שקך־מי ןד,ךשמים על־לשנולים בעיודפלשבח ם3אם־
יבלתי־קשגים: לם אללנים חלוביהם אלה בי וליקי^הנו

 להבדלה בע?נן אשר ל;תךה לחשיבות ל!י זן.בךךה עתה קםא
ךה:3ה והעלאת לפרכה לפרסת בעננן לף באךהי מאשר ולזברון

 על־הלב במקךה עלה באשר ולא החק נלקק העלית בלי לא בי
 בהוראותיו בי נכון: אל־זיבר לדרכה ולשם לאמת אם־לשם בי קטב

 עשה לבלתי בך־. מגע בל־ענןגי ועל והמשקים על־המאבלות
 לדבל בבל השתמש ולבלתי בלי־־הכלית בל־דבר שמע ולבלת־
אל־עול: לןטות

מזיקה אמנם האלה: את־נלשעמים] למצא נש על־החיות ם2ן קסג

. קנה ב ו ת כ הוא קס״ח> יובן כאן - כ״א. וי׳ י״ח-י״ט ז׳ דב׳ ע׳ ,διά τής γραφή; ב
ב של הלשון שבא בספרות הראשון המקום ו ת  - הקדש. כתבי לעגין כ

ת מצות על קנה י צ י ה י״ב.-על כ״ב ל״הודב׳ ס״ו במד׳ ע׳ צ ז ו ז י׳א ד׳-ס׳, ו׳ דב׳ ע׳ מ
= - י׳ג-כ״א. ת ו י ש ר ם ה ־ ת  ביוונית זה בלשון מכנים היו ודאי הידיעה). ובר,״א τά ג0ץ10א

 - סתם. דברי־קדש לענין זה בלשון משתמש הוא <קע״ז> ולקמן המזוזה. את
- ח׳. ו׳ דב׳ ע׳ ן י ל ם ת מצות על קנט
. קסג ת ו י - לשרצים. שכוונתו נראה ההמשך מן .κνώδαλών הח

קנה-קסג שילוקרטם אל אריסטיאם אגרת
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 כי ןאמרו: אשר ק׳הם והדומים ןה?כלרים החק׳דות תכונת היא קפד
 להם יה:ה אשר רק ןלא הצל ומשחיתים מטלאים העללרים

 ?ליו לתגמלו אשר לאךם מועיל בלתי ועשו אם־נם כי לכאכל
 הנאקד בלכד כי יעז למי;ן הן מחקדות ןהחלרות להשחיתו: קסה
 לאזןלם דרר קתעכרות הן בזויה: תכוןה עוד להן יש למעלה קמו

דן ויולדות  לאךם פ?י אלל היא ממאה יה מן־ה ולכן המה: ד
חי אעזר־לקבלו את לדבור המגשימים ד  אחרים ומלגיסים עמיעד. ל

 את־עעלם אם־;ןהמו כי עךאית טמאה לא מולידים ןהם בךעה
 אלה אסר המבער מלללם עוקזה חלה למאה: לרשעת ללל־לקום קסז

תרכר: על־חמלשינים כי חושלני אגי ואמךתי שמענו: כאשי
 1אמר1 ןהוא מלת: ולעגור למכות לענותם לא־לחדל הוא ןאמןם

 לאבדן לאלב היא זלה ולאמת דכדתי: עליהם אשר הם אלה
 ברלר לא לאיש לל־דעה לבלתי־עשה תכוה ןתירתנו לגי־אךם: קפח

 לעשות ביללתי אשר־הלה לבל ל!ה ןם הךאית ולן למעשה: ולא
 כלתוב לא־נאמר ולי הלדק לפי הן לל־ההוךאות כי לקלרה

ללל־ נעמל אם־למען כי לללד: כפור לשם או כתילה לשם דלר
על־ וגןלר האךם עם־לל־לני לךקה לעשות וללל־המעשים החיים

 הטמאים והחיות ועל־השךצים ועל־המאללות האלהים: שלטון קסט
לחברו: אךם לין והש־אלת ואל אל־הכוק ?לח לל־דלר

מךט: על־לל־מךט [אלעך] הנן ;לה כי ךאה5 לי קע  על־ ואף ו
 לקחתם לן־ילים לי אמר המקךבים ןהת;שים והאילים המרים

ק לתיר־עדרי  מהיות ולא מאלה רק ולהקריב הביתיים והצאן רהל
 להיו ןלא הלחוקק להוךאות לתכןנים המקריבים להיו למען ה׳שדה

המביא כי נמשם: את־תכונת מכירים ולהיו ללל־ךלר בתןאים

γαλή τφ( הסה דרך מתעברת החולדה )X, 8) Fs. Barnaba של הזואולוגיה לפי קמה
στόματι κΰει,( עינים, במאור קאסיל ד׳ <ע׳ כלל מדבר הוא אין האזנים של תפקידן ועל

 De Genera(- אריסטו׳ זו אגדית דעה סתר וכבר זו). לפיסקה וטראמונסאנו ,49 תרכ׳׳ו, ווילנא
5 ,6 ,tione Ammaiium m,( ארבע בעלי שאר כרחם רחמה החולדה כך: עיקרה מסביר והוא 

 חיים בעלי כשאר שהחולדה משום אלא ז הסה דרך מתוכה יצא שעוברה אפשר והיאך רגלים,
 ממקום אותם מטלטלת היא קרובות ולפעמים מאד, קטנים ולדות יולדת הפרסה... שסועי
- ).Andrews מביאהו Gifford, Euseb. 374( זו לדעה גרמה הלכך בפיה, למקום

 מלשינים.- אדם בגי של קלקולם אל וביד. מניה עובר הוא החולדות קלקול על הענין מן
. ם י נ י ש ל מ - המודיעים. = οί έμφάνισιαι ה

ק! פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת סד- ק

קטו
קסז



נון

 ?ך?רים ם3 ?י ן#חשב סקריב: היא נעשו את־?ל־הל[י קך?ן קעא
אהץתף־ עיליקרעם ולכן 5 ךת9ל?* להיות שיחתנו יהזךאו האלה  *ת ̂י
העשוט: ומרופד, התוךה קךשת את לןד לנאר צך!י י1ךאיו הלעת

! ?א;שים ו?תר קך?ז ה?יא ואל^זר קעב מי  למילר הרגה ®תנות ו
 למילר הנד יהז?דר5לאל? ?תניענו ר?ה: ??חון ?איו! ושלחנו קעג

 ?שלום ולרשנו הד\?ל אל הו?אנו ואני א?ךריאם בואנו: על־ך?ר
ך: אורת ועסךנו ?אה?ה ד,?לך קעד  לו חשוב הך?ר ו?היות אלע

ר השלוחים את־עני לתכן?יל  את־על־־שאר ®עליו להתגיא ?
 ת?אים ?י לצל מוןר ;ן־אה הך?ר אל־האןשים: ולקרא העקידים קעה

ל ה  ??הוג החמישי ?יום הקלך את־עני וךאו נ??דים ע?;נים ל
 ?יום אל־ההיעל ל?א יתנו נ??דות וערים ?לכיס סאת ןנל?אים]

 לעבוד ךאולים חשב ;הוךה7®אר את־העאים א?ל לשלשים:
 את־לאןשים סעליו הוציא שולחם את־סעלת ומעברו ןדול: יותר

?שלומו: ולדךשזו ;צאו ?י ומחעה ה;ה ועהלף־ ®;תרים םש?0יןי
 המאנים ןהדעתךאות נשלחו אשר תסתנות ובידיהם ?או וכאשר קעו

 ןהקלף ה;הודים באותיות בזהב ?תו?ה התץ־ה ?הם תלתה אשר
נראה לא־ה;ה לוה «ה של־גהלריעות] והתער להעליא מע?ד ה;ה

ה קעא ש ו ר י פ . ו י ע ב ט הפירוש לדעתו הוא האליגורי הפירוש .φυσικήν διάνοιαν ה
- הטבעי.

ל הסתרנפיס :ג ק ל π קעב-ש. באלכסנדריה. הסלך אז

ם קפ״א.—קע״ב ת א ה בי רי ד סנ אלכ ת ל קבל ה כל סבים ו פלך. בהי ה

ת קעב י ו ל ן ב ו ח ט - המדבר. דרך בשיירה לעבור צריכין שהיו רבה. ב
כלמה וכמו*כן למחצה, ומעובד קלוף עור ענינו διφθέοα השם ת. ו א תר דם ה ו קעו

 בזכריה וחאוד׳ ועקילס גליון, = א׳ ח׳ בישע׳ תאוד׳ תרגום (ומכאן גויל כגון העור, סן שגעשה
 - ספרים. מגילות, = דפתראות וכאן ול״ד>. כ״א ל׳״ס בשמות <הע׳ מכסה מגלה), = א׳ ה׳

ה ר ו ת ה ה ב ו ת . כ זהב  בתורתן מעשה בוהב. כותבים אין י׳: א׳ סופרים מסכת השוה ב
 וכן תגנז. ואמרו חכמים לפני מעשה ובא בזהב כתובות אזכרותיה כל שהיו אלכסנדריים של

ת - יגנזו. אלו דרי בזהב האזכרות את שכתב או ... ב׳: ק״ג בשבת הברייתא ו י ת ו א  ב
. ם י ד ו ה י י׳׳א: א׳ ירד מגלה (השוה עור = ΰμήν והקלף - עבריות. באותיות (ג׳): ולעיל ה

י ג ה על כותב שיהא וצריך ף ועל השיער במקום ל ו ל ק פסל. שינה אם נחושתו, במקום ה
 לא ״הגויל ט׳״ו: סי׳ מינץ מהר׳־י שו״ת וע׳ הקלף). על וחציו העור על חציו כותב יהא לא

 - זב׳ דב׳־ב קמא בפרק כדאמרינן כלום, הוסר לא השני ובצד השיער, אם כי ממנו הוסר
 הקלף·.- על ס׳׳ת לכתוב המנהג לכך מדאי יותר כבד היה גם משפיין. דלא אבני גויל ],א ג'

ר פ ת ה ה זה ת! ו ע י ר י וה ־ ל ש ו ז . ה י ה ־ א ל ל »45 עמ׳ עינים (מאור עזריה ר׳ נראה
- בספרינו׳י. כהלכה לא אשר בדבק חוברות1(מ ,יריעותיו שהיו אלו מדברים החלים

קעא-קעו פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת



גג

 וניעזר על־המ?רים: שואל התחיל את־האןשים מלך0 ךאות5 קעז
 ןאחרי :אך;ה קז?ה ?מד ל׳ידיעות את ו}ללו ??רים#0ת־ גלו

 ד;ןע רבי־תי אד מוךה א?ר: פ?מים ע5^ ך.0ל־?ת אקזר
ם יותר שולח  לו האי^ה קז־ש ד?רי אקזר לאלהים מך, ן־יותר ל

 ו?קול אדות ?ג?ש ן??אים0ן ה?אים ץלנו קךאנו ןכא^ר סם: קעח
ת ך,לא שמחה: מרב ??כי ρ? לימלו :חי אחד רו ג ת י??* ה

 את־ ?מיד0ל ו וקצות מתוך־א?>ר: לך־מעות מביאים ה?בוד !־רב קעט
 לראי א;שים ואמר: ??ו?ד־ אל־האןשים מןה ?סדר הכמרים
שוך לסלק ;ה0 מן־סצרק אלד,ים  לאלה לזמרים] ?בור ?רא

 אסרי־כן י?ד!זל לכם ולהושיט ל?ם לקרא שלחתי ם?{לל אשר
 אלי מאתם !ל יים היא ןרול יום מתחלה: ??ה ?שיתי ועל־כן קם

 $אחון ?יום סל הוא ןאף סלינו: ?ל־למי מ??ד לחלה שןה ןקזך
 סיום אתקם לאבל אחבץ ן5ןעל־ :על־אןמיגונום הלם ?מלסמת לני

 וכאשר מןהני?ם: על־כי מו?ן לסלה סבל ל,?הךלם: את־לחם קפא
 ?ייסר היפות את־סדירות לסם לסת מלה את־שמחתם ה?יעו

את־המשסה: ולהכין ל?צוךה הקרובות
ר קפב ש סוכן ןדקנו ם קךא הרא תאו רו ה0 לדו ?ן הם ? נלשרסם] ?לי

 כאשר המלך־ מאת ךת0 סלסה ?י־?! :לכל־אחד להכין ןצלהי
דיד להן אשר השוגים ד־ה?רים0מ? לפי כי אף־כעת: תראה

שמים, דברי בבחינת שהוא ד,חשן לענק זה לשון בא צ״ז, (ולעיל, λόγια ש. ד ק י ר ב ד קעז
- אורקולון).

ה קם נ ש ה שגה ו י ה . י שגה שפדי >)1β τϋβ 110!<;8 11, 7, 140( מספר פילון מכבד
 הוא ם. ו ג ו ג י ם ג א - הע׳. תרגום מעשה לזכר פארום באי יום אותו חוגגים היו בשנה

 שראשית הדיאדוכין, של המקדוני הסניף מן פוליאורקיטס, דמיטריום בן גוגאטם אנטיגונום
 פילדיפום תלמי עם אנטיגוגוס של מלחמתו ידועה ההיסטוריה מן .286 בש׳ היתה פעולתו

 כמה הפסידה. ונמרים דוקא אנטיגונוס ניצח זו במלחמה אבל ),262-257 ש׳ (בערך בקום
>.-112-113 עם׳ במבואו טראמונטאנו <ע׳ זה תמוה ענק ליישב בשביל נאמרו השערות

במודה. והפתרגסיס המלך «ל ותשובות שאלות קפ״ב-ש׳.
ן קפב כ ו של תיקונו שנתקבל אלא הרופאים, ראש = άρχιητρός הוא הנוסח הראש. ס

ιΧΓοηηβ 182<ג.άρχεδέατρος : (Λπγ». <1.68ν, ממנו הפשוט שהתאר δέατρος ד,טועם=) 
 מכל יווגי,’לשון שהוא ואע״ם בכתבות. טעמים הרבה נמצא הבית) משק על הממונה בתחלה,

 שר־האוכלק. הטועמים, <=ראש άρχεδέατρος והתאר הפרסיים, מן אלבסגדרוס קבלהו מקום
 <ע׳ לגום בני של בחצרם נהוג היה ביתו) רב = 0!״ת סיחס^ס^גע תרגם: סראמונסאנו

-ό έ*1 τής τών ξένων Αποδοχής τεταγμένος פראסראסה: בדרן־ מוסר סראפונטאנו>.-יוספוס ·

קעז-קפב ם־־לוקרטם אל אריסטיאם אגרת
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ם: סן!ן יה;ה מעזלהן ימשכבות והאבלות משקאות  ובבואם המ^י
 סרנישים להיו קזלא לפי־סנהגיהם הבל [להם] מכינים היו אל־ל׳סלכים

נם־ק׳אלה: נעקזה ן5ן :בשלווה את־ה!סן ויכלו ןעים כלתי כל־ךקר
 הכין הוא עליהם: כקד ה ?יותר הקשוב האיש ןדורותאום קפג

את־ ק«את: כגיס הקקלת לשם סן־הצרף בלדו קלה כל־אשר
#י חלק הכבותיהם  להסב אסר לסכלם לסלף: כסאות כדרים ל

 שיהלה דקר לחסר סבלי שלו ד-סכתו סאחורי ול?שארים ליסינו
הא?שים: של להבוךם

 שנוהגים כסנקנים הכל לעשות לדורותאום אסר ןכהסקם קפד
 את־הכסרים [דורותאוס] הףחיק על־כן סיהוךה: אליו כל־הכאים

 ואסר תנילד׳ לשאת הנוהגים האהרים ןאת הסקריכים לאת הכרוזים
 קם להוא תפלה: לשאת אקנו קאו סאשר הכלניס זקן לאלישע

כראוי: ואסר
 ויחדלף כרא אשי סכל־הטוב לסלף ל!י לסלא שדי אל קפה

חליף: כיסי כל־שסע אליף ולדכקים ולקןיף ולאשתף
 במחיאת (חסככיפו נתעוררו האלה את־לידכרים וכאמרו קפו

 להתענג פנו ןאחרי־־כז ארקה: לשעה לעןג שקהה וקריאות כפלם
שי על־השלחן  שהתקין כסךי עושים היו וכל־הסשךתים ייי־כז א

:יסכפדיו לסלף נערי אף ל-יו ובתוקם דורותאום
 כהסקה ליושב ושאל מועד 1הסלר1 לקח־לו ההפסקה ובשעת קפז

את־ לקיש יוכל איף לפי־שנותיהם טקו-דיס קיו והם ראשוןה
 יותר ואסר סעט חקה האיש הפסד: כלי (יו]ו?נ עד־סיף סלכותו קפח

 הרחמים סרת תמיד מחקה אם־וגהי (את־סלכותף) תשסר מכל
 לתדים ברחמים לכף את־הראולם ותענש סאריף־אף ותהי שלאלהים
תשוקה: לירי ם)1יא5ות מן־הךע תרחיקנם! אז ראולים ססה־עזהם

. קפד ע ש י ל א ע השם ונתקבל לאלעזר. במקור: ל ש י ל של אחד יוכ״י יוססום סמך על א
 והרביעי הראשון השבט ימן אלישע שלשה יש <מ״ז-נ׳> המתרגמים ברשימת אריססיאסו.

 והחליף שטעה יוספוס על לומר וקשה והואיל העשירי), השבם <מן אחד ואלעזר והעשירי)
 הסעה הנהנים) זקן <= ™!»ס»] זן0£)ז>3׳וס<)£גז.ז שהלשון חכמים שיערו לפיכך באלישע, לאלעזר

 במקום לאלעור התאר של בגדו הכניסו והלכך הגדול, הכהן שענינו היו שסבורים למעתיקים,
. ן ק ז - אלישע. ם י נ ה נ  - היו. כהנים כלם או רובם ודאי ה

- לך. המתאימים לך, הדומים = 0*)0י\0050) ך. י ל א ם י ק ב ד ל ו קפה

-קםח1קם פילוקרטם אל אםיאריםט אגרת



הו קשט ק ש תו ? אל או ך ש ל ק ך ה מו ק ך ל ה: לתןדוג אי ש ע מ ל־ ? ? 

ב והיא שי שמר־?ךקםא ה ל "ל ל ב ל טי ת יי עזו בי לו ד ־ ל ם ? שי  מ
בו ל ל־ י א ה נ ע ש ס מ ל־ ם: לרועה ? הי ל א לך ל ח ה ^ ךאת ו ם ק: הי  אל

א ר: סא?!ב ל ב ד ־ ל ? ?
 יוכל איך לאהד שאל בקל-לבו לןה אף השכימו לאהרי קצ

 שאתה אם־יךאו השיב להוא קלהו: החישלים אוהבים למצא
 אם־ ♦את תעשה לאתה תקשל־בו: אשי העם לטובת ךא$ה ברבה

 ?ריאות להם בתתו האךם לבני עישה-טוב אליהים איך תתבונן
?עתם: ושאר(־?ךביהם] ושךן?ה

לו לקנות יובל איך ל?מוך שאל ללה את־השקקתו ?הביעו קצא
לא אשר ד,אךם בני מאת אף ו??׳ש?שיו בראיונותיו טוב שם

 בלשון אל־קלם ?דבר אם־תהיה אקר להוא :את־מבקשם השיגו
בלח: אתם תעשה ללא בך?רים תתןאה לא לעל־ההלבים שלה

האלהים מאת הקבוע בסךר מעון אם־תהלה בן תע^ה לאתה קצב
 לגלה את־מבקשם משיגים ולשאיןם ההגונים בקשות מהלא שהוא

 מהם נ?ךע להוא הקשי: לביא (??קשםז כי כנעשים או בהלימות
אלהיט: ?רהמי [אתם] אם־־־לתנהג בי לחו קגךל ללא ?רשעתם לא

 להיות יובל איך לשלאחךיו ושאל ה! של ?שבחו אף הרבה קצג
 ברב ?שהונו לשים אם־לא אקר להוא במלחקה: בן?ח ?לתי
 שלעליה ??ל־עת לאלהים אם־לקךא ?י ??או בלחות או חילו

??דק: ?ל־סעשיו ויכלכל את־רךכי
 למען יתנהג איר לאהי שאל לזה אף הכביס אשר ואסרי קצי

 ובחלל ?נשק אם־בהשתמשו השיב להוא על־אולקיו: נוךא להלה
 לאף :ךכר־קה להשלים רבים ללמים ל?לחו לא בי-אלה ודע רב

 איקה וכהשילו את־הדין בךחותו בקל־־לב שהד מביא אלהיט
לחו: מ?ני

 מלל ;?ה־לו קלה מה לשלאחריו: ואמר לןה אף לשבח קצה
 ללי בלל שליט הוא אלהיט בי הדעת אקר וההוא כהלים:

 ?ה?לחה את־מחשבוהינו מוציאים לא־אנו ?יוסר הלשים ?מעשים
בלחו: םמךרי? להוא הלל את־מעשי המשלים הוא אם־אלהים לי

 את־בל־ :שמר איך לאחר לשאל דבר לשי■ נם־ןה בי השמיע קצו
אם־ אסר להוא לקניו: קקה וןחילהו וקטושו ?שלמות אשר־לו

קםס-ק*ו טילוקרטם אל אריטטיאם אגרת



נד.

ת לך שיהיו אל־האלהים תמיד מתפלל תד:ה בו  טובות סחי
 ןלא עעבוךם לא לתןאו שלא תצךה את־עןיך ואף עמעשיך:

 מעצמם ולא על־אלה בחעדו הנותן הוא האלהים עי :בעשךם
על־על: על;ה להם ה:ה1ו

 איך ל^ילאסריו שאל האלה על־־הדערים העיד אשר אחרי קצז
אם־■ אמר ןהוא עליו: את־העאות הדעת בישוב לשאת אפשר
 חלק שלקחו האךם את־על־בני עשה שהאלהים לעני־כן ת?יה

לעל־ מחוץ לשאר אךם ןאין בטובות עמו ?יותר הנדולות עךעות
על־זאת: להתפלל נש ואליו הלב אמץ נותן ןהאלהים אלה:

עוד אשאל השיבי: ;עד. שעלם ואמר לזה אף ■דאהע אל?׳ל ר,צח
 שבתענוג אל־ךערים ;ם נעבר למען עתה לעת ואחדל אחד

דבר־ אלמד משארים ה;מים ובששת בלעימים: את־הימן ונכלה
הסדר: על־פי מךהלעאדים אף עד-

 לשיב ןהיא הנבוךה: תעלית היא מה לאחד שאל אחרי־ען קצט
תחלה: עמהשעה שעלה עמו סעןה לשעת ימלא הארק אם־חעץ

 המישיע האלהים מאת הלל 1נלך ימלא טוב החושב העלך ואתה
 כעלם במחיאת 1העעמתם1 ןהליעי עלם א־ער־רישמיעו ואהיי לך: ר

 עי אחשב לא־מעטים: שם היי והם לפילוסופים המלך אמר
 תעף לי עיןה מלאים והם טוביה עמדות מעטלנים האלה האןשים

 דעדיהם פתחו ןעלם האלה לשאלות יםותז תשובות עתנו ומ;ד
עאלהים:

המלך: דעך? ן9 אמי הפילוסוף מאירשר;ה ומניךמום רא
 ליציר בעדק נחשב ןד.אךם עהשןחה עהוג הכל אשר אחרי

:מולאם מאלהים ולפיי הרבי על־לה כי מזה)1 יוצא והלא] אלהיט
ווהמעבים] נגעךה השיחה האלה לעל־הךערים העבים המלך רב
שבו ר?יל ביום :המשתה נלמר העךב ועם־בא אל־־השמחה ענו רג

- .6/(י׳ןתו10ץ; הלב. אמץ - ו!ד»ן.1;<.) ת. ע ד ה ב ו ש י ב קצז
. רא ה י ר ס י ר י א מ ס ו מ י ד י נ מ (נולד שבאיוובואד. אריסריה יליד שהיה יווני, פילוסוף ו

 של תלמידו היה הוא הראשונים. התלמיים של בדורם והיה )275 בערך ומת 350 בערך
 הוא באלכסנדריה. היותו על ידיעה אין אחר ממקום גונאסם. אנסיגונום של וידידו ססילפון

 סוקרסס, של שיסתם לסי והוא אלהים, ע״י האדם ויצירת כללית השגחה של העגין כאן מקיים
עליהם.- שואל שהמלך הענינים באותם אלהים בשם לדבר צריכין ולפיכך ואפלטון, אריסטו'

ל אריסטיאם אנרת ג פילוקרטם א ר - מ ק



שעת־ הכלך וכראות ?מקז;ה: ולכעדה לכךךם ת*לם;אל־כקמ
 כאחרי הככ?ים]1־1א־ שואל התחיל את־לא;שים לשאל נופשר

הקי־דם: כיום המשיבים
עשרה: ?שאלו הקורם כיום כי עקזר עם־האחד בשיחה קתח רד
 חלה ןה?שאל עשיר: ללשאר יוכל איך קזאל הדלקה ובהיות רה

י ועשה אם־לא ואכר קכת כ ו ־ ל  וככר ,השלטון ככד ?וגון בלתי כ
 ןאת־ה?לןעים ולכל ריק לדברי כמון לבזבז ולא אי-הלאלקות

ב: ?כעשה אליו אהבי. לידי לביא  הטובות בעל הוא ןהאלהים הטו
ללעת: כריכים ו^סריי ללל

ר: את־האכת לקום יובל איך לאחר ושאל לכלך שבחהו ת תכי
 על־כל־האןשים גדולה !ךלה כביא השקר י5 בדעתו השיב לזאת
את־ לעשות ביללתם אשר אחרי כי על־המלכים כלל ויותר
שקר: להם לכה הללס ש הקלך ועליך ל ש ללפ א  האלהים כי סי
אקת: אוהב

כה־ ואכר: !באחר] עיןיו ןהן לזה אף בלל־לבו ולשלככים רז
לבדקיף־ תךכה שלא ?בי השיב ןהאחר הללקה: ת־רת היא

 תעשה בן בלבי אם־ללל־הטובות כי ?ךעות הלק לוקה שיל׳י
 בכרת &ע?יש תליי ולזשרים ולטובים ולחוקאים לך לןלןעים
 ?כדת האךם לל־??י אל כןהיג נם־הוא אלד,ים כי לרסכים

לרהכים:
 ןהיא :אךם אוהב להיות יוכל איך לשלאהךיו ושאל ש?ההו רח

 ןנולד כלבתה קשים ופורים וכתוך רב לזכן י5 בהתבוןנך אקר:
שי: הכין  ?כעד האךם בגי של שהוילם ירך5לל ועל־כן לאנו

 ואין בקלות־רעת להעגיש אין כי] תדע1 עילרים הם ומרתת
ה תהי ?לל־ען;ן כלךהר ואם־ללי ענוים: לעשות  כי לרהכים דק
רחום: גם־הוא אלהים

 הכלבות דרך איזוהי לשלאחך־יו ושאל לר?ריו הלכים רט
 בגופו ולקשל בןלשו בכע שונא להיות אכר ןהוא כבל: הןחועה

תתן ולתת ל׳הלים ביכי  כבעלי אוהבים לע?מו ולקנות לכדק הי
?רק: אוהב אלהים והן זה כדה

של־ כה־תכוןתה לאהר שאל לזה אף הללכתו ולהכיעו רי
ד הוא האלהים כי להכיר אלו־ והוא שכלם: וךאת פועל לכי

אם אגרת נו סטי ל ארי טם א קד לו רי פי רד-



נז

 [??;יו): יקחד לא ךעה פועל או עולה עושה ובל־אךם ויידע הלל
 [את־ ^חקותף אף־אתה בבי, לבל־העולם טוב ה הער? ?אלהיט
תמים: תה:ה מ^שיו)

 המוכות: מדת מהי לאחר ושאל לזה את־הם?מתו ל׳שמיע ריא
אחר הנררות מתוך וקיבלתי־שאף בנפשו ;?ה למעל ?מר והוא
הכל כי היטב: התב־נ;־ אחרי ]------נ ןלמגנה למיתר ועבור עשר

 לכל סלח והוא במאומה צךך לו אין ותאלהים ??ין: עמודו לך
 אם־לאשר כי לרכות ואל־תשאף כבך?ךם תחרחר הלא אתה ואף

 את־ לכון יוכל איך לאחר ןשאל לשבחו מהר למלכות: ת??רך ריב
 לשוח אם־בכל־ך?ר השיב ןהוא ביותר: ת;פים לדברים המסשכה

 אלהיט בי ההדס: הערר היא העןלח ?י ונחשב הבדק נגדו תמיד
על־הכל: הגדולות את־הטובות לצדיקים תמיד ובטיב׳ אף־הוא

 בלהי־נךןז להיות [יוכל] איך לשלאתריו !שאל אותו שכח ריג
ר בשןה: ע  פשנו5ב למשל בכהנו אין כי שאלת: קשה־תמענה י

 הגיון אץ חוש בךשות ?מבאים ואנו כש?ה 1סמתרתשים1 בע?;נים
 !כשןהו לבנינו העוברים את־־ושמים בנ?שנו אנו חשים בו: ריר

 ועאנ;ה כ;ם שטים נוא ?י וחושבים משתבשים ואנו ?מר־נךאים:
 ומי ?אלה: דברים ועוד ?סרים למקומות ועוברים פוךחים או

במציאות: אלה שאין נחשב
 פעל־ ??ה: אהשב מניע השןתי ש?ח כמה עד ובכל־זאת רטו

מן הבלו עליך בנים  התמידות למרת ואת־כעשיר את־דבריך ל
 בהבד תתנהג לא הטובות את־־מדות ?שמךף כי הכיר עד־אשר

כ?ה: בהשתמש־ הארק תבטל ולא חיל׳ת? נ?י
 מהשבתו על-הרב בהקיץ בהם עומק שכל־אךם המעשים בי רטז

 אל־העה פונים ומישהו שכל־מחשבתו ואךם :כשןה אף אליהם פוןה
בשלוה: תמיד האת ועליכן בש;ה: ם2 בתקיץ נם אשריהו ביותר

ן י א ו ש . ב ן ו י ג  - ».λογιστώ ה
 בה להזפיר מבלי תשובה שום ליתן שלא בתשובותיהם הזקנים שנקטו הכלל מתוך

 אין זו שבתשובה נראה η בעצמו המלך ואף רל״ה, הכותב שהעיר (כמו שמים שם
 את־ הכל אלהים ידריך המלך ולך מעין: בלשון התשובה לסיים היה וצריך בסדר הנוסח

 בשלוה תמיד אתה ועל־כן בשינה. והן בהקיץ הן ביותר היפה אל ואת־המעשה המהשבה
 =על־כןוώ; δέ 1 במקום אלהיסו =θεός δέ 1 להגיה היה וסבור Thackeray בכך הרגיש (וכבר

- צרכו). כל מתוקן דבר העלה לא ועדיין בתראה, έγρηγορότος וכן שבכ״י,

ת ר ם א; א טי מ ל ארי ם א ט ר ק לו ריא-רסז פי



 למתן החזירי אתר טאשר לאחר: אמר לזה אף הללו איורי ריז
(לנהג! איך אותו: ושאל לסערה מסב תשיב על־נן תשועה

 תלע לעולם השיב ןהוא לעצמנו: הגון בלתי דער עשות לבלתי ריח
ה ןחועזב ?!.דבר שתהי עד ומעלתך על־עבוךך מש?יה  ךאויה במי

ומדברים עליך חושבים ?הם המשל על־אשי ?י בדעתך לןה
 לעעמם בתאךם והם מךהשלקניש: }רוע לא להךאות ועליך ?ך: ריט

 הן ואתה ♦ה1 םלש על־־לךאוי .יעשו לשחק שעליהם את־הפךצוף
 לך ןתן האלהים כי באלת תמלך אם־קלך כי תשחק בפרצוף לא

לקדותיך: לךאוי השלטון
 לסעךה הענות כ לעשק התחילו אתם השיחה רהזןנק נאשר רב

ף המלך מחא ואחרי העאה  לאןשים קראו אןעה שעה בחעה נ
לסעד:

 לשאל שעת־הבשי השלך וכךאות ההוא: כסךר ל;ה לעחר רכא
 איןהו נסךר מךהגשארים לראשון את שאל ךכר־לה את־לאןשים

מכל: הטוב לשלטון
לחושים: אחר לה?רר ןלא בגעשו לשלט אסר ןהוא רכב
 לךכר־־קה: מושעם שרולם תסעה !ש לאךם לעל־בגי ני רכג

 ולסשקה הסאנל אחרי לןטית טבעי ?ךאה לאךם בגי לרב
בל א?ל עבוךם: רב לעי אךצות לעבש ולמלכים והתענוגים  נ

 ולבלתי ותשמר תקח אותו אלהים אשר־ןתן ואת ל,מךה: ;?ה
אל־תתאו: לשג

 לליות יונל א־ך ללמוך וש#ל לאלה את־הדערים רעה רבד
י אם־הסשב קךם־כל ויאמר מעט ללשה ןהוא מקןאה: {קי  נ

 איש ואין סעלג ועשר עבוד לעל־הסלכים הנותן הוא לאלהים
 ןאין להוא את־העבוד להשיג רוצים עלם עעמו: עכל מולך
אלהים: סתת הוא ני בבלם

 יונל איך לאחר שאל אךעה שעה את־־לאיש הללו ןאחרי רכה
ומשיג לעל־אךם ךצון הו}ה אם־תלי אמר ןהוא לארבים: לבוז

ו רא ם ק י ש נ א . ל שהרי היא. דמינכר וטעות א),0;ט&1ע0(עט לישן במקור: לסעד
שבאר היא, מסורסת שפיסקה ג׳׳ב ונראה - לישן. שילכו למתגה רעבים לאנשים יקראו לא

- כשיעורה. וסדרתיה רישא, לפני סיפא

ם אגרר! א סטי ל ארי ם א ט ר ק לו ה פי רנ - ריז



גס

 שאת ולקבל לכל נעיש ולחיות :מכל־אךם ירא קרי לא ארקה
מכל: הטיב הוא זו לכה מתנה האלהים

 ושאלהו להשיבו מן־הקמוך וכקש האלה לדכרים המכים רכו
 מךצו?ף חולק אש־תהי הש־ב ןה,יא :הטוב ;כשמ להשאר יוקל איך

למק כבוךך: שש :חקר לא גךל־ןפש ותהי לאחרים וחשך־  ו
:אל־האלהים תמיד לקרא קליף לעולש המרות אותן לך תה*יןה

ד לאחי ושאל את־זה מרך רכז ב: להיות נעל־אךם] מי כ;ן  ןדי
 כל־אךם כ^ד מקה להיות כריכים הי חושבים קלם אמר ןהוא

 אני ח;בים ?דיכת־חמד י5 אחשב ואני אלינו: אוזקה הרוחש
ק למתנגדינו להךאות מ ה נדריכם ל  ואל־חמועיל אל־החוכה ןז
 הוא כי זאת שתמלא אל־האלהים להתחנן אךם)1 ןח;ב לנפשנו:
בני ?סחשלת המושל האךם: כל-

 להשמיע לששי ןאמר האלה לךמדים את־הפלמתו הליע רכה
 השיב והוא נ 1ךצי לחךאות ח;בים למי לשאלה את-תשוקתו

 של כיותר הגדולה את־המצןה נתן אלהים אף כי לעולם להורים
 כי ואמר האוהבים את־רסשי נחשב ש;;ה ובמעלה הורים: כבוד

 את־מל־בני בהעמיךך תעשה נמה ואתה נ לנפשו דומה האוהב
אליך: אחכה ברחשי ר,אךם

 ןהוא ליפי: מה־לשוה לשכנו ישאל לןה אף שמחתו חכיע רכט
 היא ןבדוה ראשוןה ממעלה גפי מין היא כי החסידות אמר

 :ש־לך וכה אתה קןית ואותה אלהים: מתת ןל.יא האחכה
:על־טוב

 יוכל איר לאחר שאל יסךה בחכה כף מלא אשר אחרי רל
: לפני לו ח;ה אשי למביד ולהגיע כשלון אחר לשוב  והוא כן
א אתה אמר של ל חמכמיחים המדים ככל־־מקום ידלח פי הכ
 חןדול את־הבמחון ן:מציא ביותר חןדול על־־משק לנכר ןהוא ךצון

 את־חדכרים מעשית לחמנע עליהם נכשלים ןאם־לש כיותר: רלא
 היא אלהים ומתת אחכה: ולקנות מרק ולעשות כשלון שהשיאו

את־חחמך: ןלא עשה־טוב להיות

ב ה ו א ה ה מ ו . ד ו פש נ ג (דב׳ כנפשך אשר רק־ או הלשון בע' נמסר כך ל η י׳
ή φίλος ίσος τη ψυχή σου =) לנפשך). דומה דע או —

רכו-רלא פילוקרטם אל אריסטיאם אנרת

רכח



שי איך לאחר ושאל האלה את־הךערים ךעה רלב  להיות אע
 עלעתו לבל ןיועיל לאיש ;רע אם־לא השיב והוא עעב: בלי

ב: חער הוא פךיו אשר הערק אחרי ע ע
 ךעת עלינו לא־;ביא בי אל־האלהים להתעלל אנו ןח;ביט רלג

 ואתה עמוהם: ןבל ולפורים ובחלות ע.לת והם ךצוןנו {?ד בתאם
ה: אחר אף ובואך לא את־האלהים ה;רא אל ב

 העבוד איזהו לעשירי שאל לזה אף להלל הרעה אשר אחרי רלד
 ולא עסקנות ולא את־האלהים לכבר אער והוא ביותר♦ ה?דול

 געשה הבל בי העחשעה ובקךשת הגעש אם־בטהר בי בקךענות
 ע«את בחעזעה :ש־לך לעולם ןאתה בךצונו: האלהים בירי ו?םךר

שי עשית עאשר לצל גךאה ןהיא א שה: ו תע
ל עקול לעלם העלך ערך רלה דו  שם ןעל־ה?בעאים ןשעח ן

 עליהם עולים ד!יו הם הלא בי העילוסועים ובעךט אליו התחברו
ם: (דעריהס! פותחים ?היותם ובהןיון החלים במדות הך?ה באלהי

להליהם: ושתה עאהעה עכעךם העלך התחיל אחרי־בן רלו
א: כעךר העשתח עלה העא ביום  שעת־הבשר ובהיות ההו

 שאל לעני־ען: שהשיבו ל[ןק־.יט את־העמובים שואל העלך ה;ה
עד: ךער היא אם־העיןה את־׳הראשון ל  ה?שעה אער ןהוא הו

?ידההעך: הר9ו על־־יעה תועשת תהי לעען אלה בלח געשעה
ל: יותר לבריאות ועה־־עסלע העמוך: את ושאל העבים רלז  בל

 אם־אלהים בלתי להשיג אין ואותה ההעתעקות עדת אבר והוא
שעל: את ל!ה מעגל ה

 עךאוי: תוךה להורים לתת עריך איך לאחר ושאל לזה שבח חלר
א אבר והוא  לא אם־אלהים איןה :ה ומךה עעל-ךער להעציעם ל

עיוהר: אל־ה;עה את־העחשעה .ידריך
 להיות אעשי איך לעמוך שאל לןדי העבים אשי אחרי רלט

ב: אוהב שי  לבען הבל לרעת שמועיל לחשב אבר והוא להק
 עתוך־ שתעסר 1ךער1 עןןךם להעביד עליך העאים בעקרים תובל

שעעת: השווים הךערים  עעד לעעל תיבל אלהים יד ועהןהגת ש
עאתו: הן העעשים תועאות בי הץען עקרי

לעשות שלא לןהגז1 איך לאחר ושאל את־זה גם שבח

רלג-ו־מ פ״לוקרטם אל אריסטיאם אגרת

רמ



ם אל אר־סטיאם אגרת קרט לו סארמא-רמח פי

ךן אקר ן?ל־זאת חחק: נ?ד דקר ם בהכי  למחוקקים ?תן #האלהי
לן ד,אךם קני #ל חניהם להקלת רקיונות אחריהם: ת

 ןהוא משקחה: בקרבת מה־תו?לת לאתר וקזאל לו המכים רמא
 ןסובלים נזקים ?קמנו לחשב [#ל־קתבים] קךה אם־בשעת השיב

 כן והנוהגים המ#מחה: קרבת חלקה ?ד־כקה נךאה אז כמוהם רמב
 היא מאליה מרצון ההשתתפות ?י ןתו?לת קבור אף להם נצא

 מן־הקרובים לבקש אין טוקה וכימי לקלם: לא־־נןתק [ק#ח נ?#ה
בבל: להם #-ייטיב אל־אלהים מתפלל אבדלהי קי ךקר

ן לאחר שאל את־ההם קמו את־זה שבח א#ר אדירי רמג  אי
א ק?יךה ק#ההקךה אקר והוא אי־קחד: ;?#ה #ה #ל  קל־ךע ;?

ל: הטוב לרצות מךרין ןהאלהים בכ
#אל לןה את-הקבקתו בקול הבי? רמד  י5 מה־ל?שות לאחר ן

#ר: ההןיון יהיה-לו  באסנותיהם תמיד מתבונן אם־להלה אקר ןהוא ה;
ל  ןאת (מאלה! את־הא#ר לקח האלהים כי ולד? האן*ם בני #

אל־־תבבוד: ויביאם לקרן האחרים
אמי לזה אף לקה שבח רמה מון ו מ ן להשיב ל א יינחג! אי  #ל

 הוא כי לב בשימו אקר והוא :ותענוגים אל־קלות־ד?ת לקה
 לךאג ?ליו לעולם כי רב #ל־?ם ומנהיג גדולה ?ל־ממלקה שליט

ן לו ואין להם ן  להתפלל הוא וחלב »הי♦ ?ל־בל־??:ן לחשב צ
?שולה: בלתי קל-חוקה י#איר לא כי אל־האלהים

ן לעשירי ו#אל לזה אף שבח רמו  את-העושים להכיר יוכל אי
 הןה?תם ?ל־אצילות היטב אם־נשגיח השיב ןעל־זאת במרקה: אתו

שים #?ה !?ל־גדיבותם הקרובים #ל־האן  קנים #ל־חקקלת ב
 כידחמרה נצאו #ליא ןלךאה אתו המגישות ובשאר ובהתלעצות

תם: מךטים ו#אר ארקה בברכות חךרו#ה רמז הן  לררין ןהאלהים #בהן
#ן את מ לן ג מ :ביותר אל־הלמה ח

לן מחא מ  אף עשו ובקר ב#מו את־כל־אחד ושבח כף ח
ואל־חשמחה: אל־חשיר ?ברו ןאחרי־כן חנמקאים #אר

אל ש?ת־חכ#ר בראותו הקא וביום רמח  חחןנחה היא מה לממון #
 י#תמש ולא לבנים ידאג לא אם־אךם חשיב ןלןה ביותר: הגדולה

בעד קקה לא אל־האלהים נתפלל ולעולם לחנכם: בקל-בחו



עי ?מר ;?שנו  הךצון א?ל :?ל־טוב להם כי־להלה ?א?אינו ?
אלדדם: כלדו למלא טקחים להיו שהללרים

י ?ו^ן כי ?א?רו רמט כ  להיות 1[אךם יוכל איך לאחר קזאל ד
יא  ןלמרת לחיות טוב כי ?ה?יחו אמר להוא המולדת: את־ארץ גי

 חך?ה ללעש״רים כוז לע;לים מביאים ן?ר;ה ?ארץ הסלים ?אךצו:
 אם־ [ואתהן הךעים: מנשיהם ?גלל מולךתם] !מארץ גרשו ?אלו

ד ?כלגשיך לצל תיטיב  וןךאה ללל הח?ד מרת לח?ך להאלהים ?מי
המולךת: לארץ את-אה?תך

לחעת יוכל איך ל?מוך שאל את־ןה שמע אשר אדזרי רב
 והן עזות הן הןשים כי [?הכירו] א?ר להוא :עם־אשת־ ?שלום
 משכשת אל־דעה מתאם להסך ו??שרות ח??ן לדברי הומיות

ולבלתי־ ?ח??ה אתן להתהלך אךם חלב ?טבען הלשות ןל.ן
ה: לידי לביא אשר את נגדן עשה רנא  לשר הולכים החייב הלא ק??

 את־רךכו: לעשות עליו אליה אשר את־הת?לית יודע ?שהמןהיג
??ל־הע?ל;ים: ?ה;ן וזחלים מ?;ה;ים לאלהים ובתטלה

 מטעות: לה;קות יוכל איך ל?מוך שאל לזה ה?כים וכאשר רגב
 מקש*ב תהלה ללא לדעת ?לשוב ה?ל עישה אם־תהלה א?ר להוא

 תשפט ו?ע?מך ;אמר אשר את ת?חן אם־?ע?מך כי ךכיל לד?רי
 ה;קה מש?טך לאור ?ל־עןין ותוציא ל?;יך שהו?או על־הכקשות

 כדו מעשה הוא זה ?דרך ןלל?ת ?ל־ןה ולהכין המלך: מ?עות
:אלהיט

 מ?עם: לה?;ע א?שר איך לאחר ושאל האלה לך?רים שמח נגר
 לביא אפו לאם־להרה על־ה?ל השלטון לו כי ?הכירו א?ר לזה
 מ?;י מרבים את־ההלים אם־לטל להלה לא?ןריות וללא־ת־עלת מלת

 למה לו מת;נד איש לאין ל?ןיו ן?ןעים אם־כלם אדון: שהוא רנד
 את־כל־העולם מנהיג כי־אלהים לרעת ל?ריך על־אךם: ל?עם

המלך: לל?ת עליך ובמדתו ?ל־?עם ו?לי ?רחמים
?ה: ע?ה היא מה לשלאחךיו לשאל השיב ל?ה כי אמר רנה  טו

 הדעת בגמר ולהשרות הרעת ?ישוב ל?ה ה?ל לעשות השיב להוא
ר לעכלן ה?רוך את־ה;ןק אף ?  החל?ה ;עשה למען ש?נ;ד כי

 מבל להטוב הנחתנו: את אהרי־כן ונקלט הדעת שקול לאחר ט'־?ה
ת: מה;הג אתה כאשר אלהיט בבח תקלם ?ל־עצה כי הוא כהסידו

רםס-רנה פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת



 היא ®ה לאתר קז«ל דהר <יה;ן נם־ןה כי אסר וכאשרתו
 ילללתי שלהלה ®®ל־סקךה להתלשב.;®ה השיב ןהוא פילוםופלה:

 ?ין־ההאוות תקא על־תהקסד לחשב אם כי הלב להר אדור ה;רר
 האלה חעג:גים הקנת ונפש ולסען ®קךה ®עתו ךקר ולעשות

אל־האלהים: להתהלל עלינו
 לאחר שאל לך. אף של-סקקקה ®נים הןאה אשר אחרי רכז

 אסר ן?ר;ה: ®אדן לפות ®®;ים קבול לידי להניע יוכל איך
 ®עיני {בוה סאשר שהל יותר ולהתךאות לכל שןה להיות

 לקכל ®שהטו האלהים ואף אקלם: מוננורר אתה אשר האנשים
 אל־ חקד ®אהכת נוהגים האךם ןאף־?;י את־הענו ה?דל ®לי

לנלנעים:
 איך לאחר שאל האלה הדץרים על־כנות העיד אשר אחרי רנח

 אם־נעשה אקר על־ןה אחרי־כן; אף קלם קיל?{ לולך לסען ל?נות
 ואף :®:ן: לרב עליהן ישקרו אותן הרואים אשר ינשנבות ;דולות
 :אלין לא ןאת־האחרים 1ש;ר (בלי לא־לשלח מן־הפועלים לאחד

 לךאג האלהים איך ®עלן תהלה וכאשר שער: בלי ;חוקה לעבוךה רנט
 דקרים ישאר חושיהם ןד)ןק את־?ריאותם ןלן־קה האנושי לקין

 עבוךה ®עד ה»גיע את־תשקר ותשלם ®®ה פועל אתה אף תה:ה
יתקלם: הוא ®®,דק ןתנעשה קשה:

 :החכקה ®ה־הרי לעשירי ושאל דבר ;®ה כי־נם־זה אסר רם
 ?ח;יו הת;הנ וכי ךע לא־עשה כי ®עקמו להכיר אקר ןהוא

סך האקת: ®מדת רפא  תןדולה תשקחה ®יותר הןדול הקלד לך תבא ו
 את־השלטון תסחזיק לך לאלהים ;פות ןתקות הנקש ושלות ®יותר

כחם־דות:
 ®קחיאת ®לם ®הלו האלה את־הךקרים שקעו אשר אחרי

לתלים: לשתות שקחה קלא תקלף תתל אחרי־כן לרב: כפלם
ך הקא כיום רסב  וכאשר אתמול: ®יום ®מו תפישתה ®ךר ה
אשארים: שואל תקלך התחיל תשעה תגיעה רסג

 תשיב והוא אל־נאות: לקנה ולא אךם ®ה־לעשה לראשון אסר
 אךם הוא אשר על־עקמו לחשב ועקל־קקךה תשווי על־קרת לש®!־

לענוים: שקלים ית9וסג נאים ®שפיל האלהים ®®ני־אךם ופישל
לליהדן שאריך תיועכים תם קי לקמוך שאל לזה הלל כאשר רפד

רמ-רסד פילוקרטם אל אריסטיאם אגדת
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ה בען:;ים כמןמים אמר ?הם: ק שי1 אתו תמים לקם אשר1 לו  א
ה: ךאוי הוא לאשר ;גלד, ואלהיט סתבוןתו: לדם תבו;ה לן

 דוךרוש לקען מה־־הוא לאהד שאל לןה שסח אשר אלרי רסה
 גןמ)ה ?ד· סי ח;ס;עים סאת ןחקה אלקה ולשיב לסלף; ?ייתר
 ז שלם1 לזה לרצון סי :?שד ןהאלהים חןקה ;?ש לאד-סת ק^ת

ר: סה-לקלית לאחר שאל לןה שסח סאשר רפו  ולהוא לדבו
ר ןכון: בסדר ל;עקדות את־לדעות למת;;ד להוביל אקר דו  |ה ?

 אם־בד׳שמיעך כי [לוקךיח בהת;גדות לא את־דיהכןשיב למשך
 פישג ההוקלה וכשרק לקרה: לירי תביאהו אשר עד שקלים
ם: בעזרת אלהי

 כהמלקה אם־;ש?אים לאחר שאל דבר ;?ה סי אמר כאשר רסז
 ללךאות אמר ןהוא את־לןל;תם: לסון עריך איך שו;ים עמים

 הת?ש !אתה :את־ר-עדק למנליג ולקחת בו את־ךצו;ך לקל־אחד
:;?ה לענן :כלת לך לנותן אלהים בעזרת ??ה

 להתעצב: נש על־קה לאלר אמר לזה לעתו שהביע אלר רסח
 ;ראה כאשר לאוהבים שקרו לקשים על־למקרים לשיב על-ןה
 ולנמשרים על־למתים אקל :;מ;עים ןאי;ם רבים ל:מים ןהם אותם

 האךם קל־ב;י אמ;ם התעעבות: מח;ב לשקל אין מן־לערות
 לנועם: למועיל ןעל על־עעקם חישבים שלם מ?;י מתעצבים

ם: בכל הוא מקל־־ךע ןהקלט אללי
 אי־קבוד: יה:ה איך לאחר אמר קה;ן לשיב כי אמרו אסרי רפט

 אי־ יעמח אז מלמיךה ולעזות מ;הי;תו ל;אות אם אקר ןלהוא
ת: ולעד־ר לקבור בו שי  יככריע אדון־קל־קבוד היא !אלהים לל
לךעה: כאשר

ליי רע שי א  בידי לקמוך שאל של־!ה לתשוקתו אף למסים א
 לך העוזרים א;שים סירי אמר והוא את-עעמו: ללעקיד עליו מי

כי־ עךם: לקבל על־מ;ת עעקם מתועלת או מעלה ולא ב;?שם
 לבצע לשואף סי :תועלת ולכקשת ולב ללב ךזה לאלקה אות זה

 אלהים סי שלם בלקב אליך נושים לסל ןאתה בעצם: בו;ד הוא
טוקה: עקה לך ;לן

ע פילוקרטם אל אריסטיאם אגרת ר - ה ס ר

תרע ל ע ו ת . מ ם מ צ ההמשך לפי ומסרתי נהירא, ולא ,8101 זנ0<\.ג0™>)<)( :במקור ע



על־ מה־ש־מר לאחר שאל בלבלה השיב בי אמר כאשירעא
?ל־ לא־י^שה בל־רע בי ןהשןדוה ך$ןה אלר על־!ה הנקיבות:

 בי עושה אתה וב;ה לשרתו: על־לעם ללקדו אשי ל׳אןשים לדי
??ידים: מלשבות לך ;הן אלהים

 ואת־ה?בוד; את-הללד לשמר הה לאחר ושאל את־ןה אמץ רעב
את־ ןדחות טובים העשים לקןמות הן בי טובות מדות אמר ןהוא

 גת;ה מותנה:ה ?י לכל וחלה הטוב נלחשות! השומר ?מוף ה,ךע:
ם: מאת לף■ ח ל א

 להר ליו שנים י5 לעשר לאחד ושאל לזה אף בחנו לשבים למג
 והוא מלללה: בשעת אף בנפש שלום לשמר איר השבעים על

 בלם ובי בל־ך־ע ;עשה לא מךה?ב;עים לאיש בי להניח השיב
אם־ אשר הבךה ומתוך הטובים שיך5ל בעד את־למלללה ל;ללו

 לגמל החדל לא אתה בי :לחיים תךא; אתה מן־לחיים ששח ןם רעד
אלהיט: לך ?הן אשר הטוב בלבך לבל

 הרבה ושתה לבלם והבה ללבלה לאות ברעש כף בלא
מי  בשמחה עם־לאןשים ומשתעשע מתענג והתחיל לל־אלי ל

ךב: ובששון
 אנשים עוד באו בי יוהד רבות הבנות ;עשי השביעי וכיום רעה

 שאל בשעת־הבשר צירים: הךבה בהן היי אשר מן־העך־ים רבים
לךלה: בלתי להיות יובל איך ללשאל מךה?שארים לראשון לך9ל

 ולהוסיף לדבר ועל־לי ןאת־ללךבר את־הלדבר ל;םות אמר וההוא רמי
 ולהיות שונות: בדרכים ההם לעגוגים על־עצם לאלר־ןלן לשאל

 לבה מתןה היא זאת על־לכל: לרין לבלת יבעל לריף שעל בעל
ם מאת קגיתה: המלך ואתה אלח

 לאתר שאל את־הם?לתו במים במליאת לםלך ?שהודיע רעז
 מ?;י אלר ןהוא טובות; אל־מהות :גיעו לא לאךם ב;י לב מדוע

 באה ומזה לתענוגים ולתפכרים את־לצךם פולשים אי;ם שבלם
 בעד צךת;ע הטובות למדות ומעלת לתאןה: ושלף לעןלה רעה

 ולצדק: את־לללאלקות לבכר 1[עליהם ולצןה לתענוגים השואפים
בל־אלה: לבלבל ןלאלהים

רעא-רעח פילוק־טם אל אריסטיאם אגרת

- בהש. התלויים החיים האנשים מן = των βίων ם. י י וו ה ־ ן ם



כו

 ג־ר־כים אחר־מי ז^^ךיו]5(ל? ישאל הסיב ;$ה כי המלך אמר רעט
 כעשיתם להב לקנו למעל הלוקים אחרי אמר ןהוא ללכת: המלכים

 עשית ככה כמשותף שאתה כמו ♦בני־ראךם של את־חליהם כדק
אלהיט: מכות אחר בלכת!?־ עולם זקרון ל־

 למנות כריך את־מי לממוך ושאל נם־ןה ד?ר ;כה כי אמר רם
 את־מנהנו ובחקותם ךע את־השוןאים אמר והוא לשיי־ככא:

 אתה וככה כדק: לעשר לעולם טוב שם להם לה:ה למען שלו
:כךקה כחנר לך ;חן אלהיט כי תעשה ?יומר הןדול המלך

כריך את־מי ואמר ?כמוך עי;יו ן?סן לזה כקול ה?כים רפא
 כגבוךה אח־־המכ;נים השיב ןהוא :על־הכ?א ךאשים להעמיד
 בשימם לנכדו מאשי את־כ;י־האךם להכיל יומר והעושים ו?כרק

 אתה כעה ללל עושה־טוב האלדדם וכאשר בסכןה: את־חליהם
מחמיך: לנמכאים תעשה־טוב את־מעשיו כהקותך

הךאוי האיש הוא מי לאחר ושאל השיב טוב כי אמר רפב
 וכלבו ולה ועשר טוב שם קןה אשר האיש אמר ןהוא להערכה:

 כי להערכה ולראוי ככה העושה כמוך לכל: ש;ה שהוא לחשב
האלה: לדכרים ךא{ה לך {מן לאליהים

 מה לאחר שאל לזה נם את־לשכח כקול ל?יע אשר אחרי רפג
 אמר ןהוא לימן: רב כל-ם לכלות כריכים שלמלכים ליכרים לם

 הממלכות למען {כתבו אשר ת;ה?כיע ובמפורי ?מקךא לעסק
 כבוד קנית־־לך ואת כעשותך ואתה וכשחוןם: האדם בני לתקון
משאלומיך: ממלא אלילים כי לשיגוהו לא אלרים אשר

 המעשים הם מה לאחר ושאל לןה נש אודהסכמתו כפעל הכיע רפד
 אמר ןהוא והבשלה: המנודה כעתות ליומן ככלוי לעשות ש*ריך
 כהןן החלים את־דוךונות עי{יו ;{ד ולתאר בשעשועי-יפי לךאות

מתוך־דכרים רבות ו?עמים התבוןנות לש כאלה אף ללא ו?ךאוי: רפה

- המלך. של ו. ל ש ו ג ה נ מ רם
י רפג ר ו ס ס ב ת ו ו ע י ס נ והם מצרים לארץ לחוצה השרים מן לשלוח היו נוהגים ... ה

 Zur Datierung d. Ps.-Aristeas, ביקירמן א' וע' נסיעתם על חשבון למלך אח׳־כ מגישים היו
283 ,ZNTW, x x ix,< הרצאות של דוגמאות יש הספירין שבספרות ווינדלאנד מעיר וכן 

- .acta diurna מעין זו, בבחינה
. רפה ת ו נ נ ו ב ת בצלצולה הקרובה במלה הכוונה לפי ומסרתי בןןה, =i־.uaxev1| במקור: ה

- העיקרית. למשמעות

ם אגרת א טי ס רי ל א ם א ט ר ק לו רעם-רפה פי
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 ?ןקזיף5ב מכלסף נראה כבל ההגון ואתה ךצוי: ך?ד נךאה קשמים
עי אלהים סאת ?ככד ואועה גיז־־טיכף: כ

 כרין אין לתשיעי ושאל ?אמרי אשד את־־הך־כרים ך^ה רפו
 ןה?יכקזןים סךע אל־אוהכי להתהכר א$ר א1ןה ?סקו^אות: ל?הנ

 יומר ךכר מכ?עים: ולחיי לכמלקה המועילים על־דכרים להזכיר
 לאלהים אהיכים הם כי ת?צא: לא סאלה כךנין יותר או מתאים רפז

 נם־אתה וככה ביותר: הלפים לדכרים את־תסחעיכה מח?כים ןהם
אלהים: על־לדי מ?ונים ?ל־סעעזין י5 לען תעשה

 לאכלוסים יותר כה־טוב לכמון ןשאל האלה ליכרים ׳?סח רפה
לן עליהם אם־נעמידו : סלן או הד־יוט כ לן כ ל את־ אסר וההוא כ

 אכלים להיי כני־מלכים כלכים ?ם אמןם תכוןתו: לפי ביותר הטוב רפט
 ככ?י להלה־כן קרובות יותר לפעמים א?ל אל־;כ?עידם: ןקשים

על־ פליטים ברעשותם והם עני ן;ךעו ךעות טעמו אשר הךיוטות
 כאשראכרתי אולם :הרשעים כן־תמו^זלים הם קשים האכלוכים רצ

 כאשר לשלט: המ?שר הוא בחנון לו הלק ואשר חלל תכונת כעל
 קרן קמו ובעשר השלטון בקבור ככה אל מו^ל ה?דול המלן ארנה

 לן ?תן אשר האדים על־כל־בני 1יכלין עולה שאתה אךם ואהכת
אלהים:

 את־האלרון שאל אךקה שעה לזה אף שכח אשר אהרי רצא
 לחיו הנכנעים כי אסר על־זה ככלכות: ביותר כה־חשוב שבכלם

 נעשה ןןה ארק: לעשות לכהרו המשקט בעתי וכי כשלום דדל? רצב
 לכען לעשות ןהכרכה טוב ואוהב ךע השונא המושל על־לרי

 הןדולה לךעה את־העולה חישב אונה ?ם כאשר אן־ם: ?קש הציל
 האלהים כי עולם: עבוד לן עשית ?צדק הכל ובנהגן ביותר

ככל־דע: ובנקיות בטהרה את־נפשן לשמר נהלה] לן דתן
 לשעה ובשמחה בקול כפלם מחיאות נתעולרו לדכר זה וככלות רצג

מי ושתה בום המלך כ!ג חדלי וכאשר ארקה:  כל־הנמצאים ל
 ביותר הןדול את־דוטוב אכר ואחרי־כל שנאסרו: הדכרים !(לכבוד)

 שהיריתוני ל,הוךאה לי הועילה הרכה כי בבואכם: לי עש־תם רצד
ואת־הנער ככף כברי שלש לכל־איש לתת וציה כלבות: כענלני

ת סט־אם אגר ל ארי ם א ט ר ק לו רפו-רגד פי

- עבד. נער מהם אחד לכל ניתן הכסף עם ר. ע ג ה ־ ת א ורמ



 >1ה$ל ?י שמחר ?תמלא ולמשתה בקול צללו ןכלם מסרן1! אעזר
ה: לשמחה תתמכר ש; ממ

 לס1ל? הילוקל^ם ממך אכקש בדמרים אם־לארמתי ןעתה רצה
את־ ?*יי נתנו אשר לאןשים משתומם' דליתי מיי יותר כי לי:

 חישב ללה השואל אשר ובעוד רב:ז זמן המצריכות התשובות רצו
 נךאים ול,יו כהללה על־לשאלות משיבים הנשאלים ד,יו על־מל־שאלה

 לתשתיממית: ןאוים למילוסומים מכל ויותר הנמצאים 1ןנלשאר לי
את־ בלרו לקח אשר למל־ לאמנו לא האלה תדמרים כי ןאחשב

 אם־ כמו־כן :שבכתב ?דמרים לשקר לתכן לא אמל תזה: הקלב רצז
 אצל מךתישר: הלה לא האלה מן־תדמרים רימז מחסר לליתי
 לכלד משתומם וכליותי ממל־שעות: בהמנע ךנו6ם כן הלה כאשר

 מראיונות מל־תנעקזה את הבותכים אצל להודע התאמצתי דמרילם
 אשר אף־אתה תדע כאשר הוא מ?לג כי ובמשתאותיו: למלך רצח

 לשכב ועד־למתו מנים למקביל מתחיל שהמלך היום משעת
ם נכתבים רצם מרי  וכיום ומועיל: הוא למה מנהג ומל־ממעשים: מל־יי

ר ואשר נעשה אשר ל-ראיח לפני נק,רא הלא מ  אתמול ביום י
 אל־ןכון קכלנו וממה :להקנוהו מצךבו לא נמסר דכר־מה ואם ש

 על־תמלב ןלעלינום ?אמרו כאשר מל־מדמרים את הרושמים מאת
מועילים: דמרים לדעת את־אלמתך מדעתנו

 שבעת דרך ומכר דמשריום לקחם למים שלשה ומקץ שא
אל־ מא את־הנשר יכעברו אל־ליאי סכר־־הלם לאן־ך האססךיונות

 על־שמת מנוי אל־כית את-קלס באקפו צפונה: הנשקף תחלק
 כי את־תתךגום לעשות אל־לאןשים קךא ברב־שקט נך,ךר מושב

 מתוך־ לעשותן התחילו ואז למה: היכן לעבוךתם מל־תךרוש שב
 מךאוי גמתב מתוך־השממה והנעשה מל־דמר: בהשוותם הקממה

 לתשיעית: עה־ד-שעה ליי לאסעה וישיבות דמשריום: על־לדי שג
כל ?שסע להם נותנים וליו תגוף אל־ןפואת נפנים ליו ןאחרי־לן

- של הזכרונות ס׳ מתוך א הוגי והזקנים המלך של השו״ת כל ! ך ל מ  ה
ק שא-שכא. ל : ח לירושלים. הזקנים וחזרה החרגום ם«עד, ד׳

- לאלכסנדריה. פארום »י מחבר שהיה ם. י ה ״ ר כ ם
. ם ת ו ו ש ה  פרשה לאותה מהם אהד כל שעשה התרגום את ביניהם משוים היו ב

* ה עד ע ש . ה ת י ע י ש ת - הצהרים. אחר שלש עד ה

ת ר ם אג א טי ס רי ל א ם א ט ר ק לו ג פי ש - ה צ ד
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 אף־להש יום יום מגיש דורוקאום הלה זאת מלכד :קז^לו אשר שד
ו אשר את נ  שבקר וב?ל־יום המלך: מאת צוה כי־־כן למלך מי
:למק־מם ונשכחים המלך בשלום ןדוךשים אל־הקצר ?אים קיו

 לאלהים והקפללם ?ל-הלהודים ?מןהג ב;ם את־לדיהם ןאקרין?לם שה
מדו? על־זה ושאלתי ן?תוב: ?ל־?תיב ובתךגום ?מקךא עושקים קיו ו ש

 עשוי שלא עד !ה ־5 ובארו רןקא התפלה לפני את־לדיהם לשלו
 בהעביךם הוא ן:קור טיב :נעשה היא ?:דים ?ל־פעלה כי ?ל־ךע

 יום מתאספים קיו אקךני כאשר ??ה ןקאמת: אל־הצךק ?ל־ך?ר שי
 אשר את ועושים קאור ובשפע כשקט הןעים ההוא אל־הקקום יום

 ם?תב נשלם יום ושבעים בשנים כי ק;ה ן5ן עליהם: הופל
קיךמת; מעך?ה לפי זה ך?ר נעשה ?אלו התךגום

י ?א כאשר שח ד  אל־ היהודים את־קהל דמטריום אסף נקר ל
 המתרגמים ובפני כלם לפני וקךא התרגום נגמר שם אשר המקום

 אשר הרב הטוב בגלל הקקל מאת גדולים ש?חים להם קיו אשר
 לךאשיהם למסר ממנו ובקשו את־דמטריום שבחו ?מו־כן עשו: שט
 הפקנים קמו הספרים קריאת נ?מךה וכאשר :?ל־התוךה העתקת שי

 אשי אחרי ואמרו: הקהל ומנהיגי ובני־הקהלה המתרגמים וזקני
 עתה הוא כאשר לשאר כי טיב ככל ובדיוק :פה נעשה התןנום

 את־הם?מתם כלם הביעו אשר ואסרי ‘?ל־הקו?♦ בו לא־נעשה וכי שיא
 לשנה אשר על־האיש פמנהנם קללה לקרא ?וו קאלה לך?ךים

זממנו): בנועו או מךה?תוב ך?ר בההליפו או בהוסיפו את־הנסח
שנוי: בלי לעולם לשממה למען ??ה עשו לפה

 כי מאד שמח למלך האלה את־הך?ךים הודיעו וכאשר שיב
 השתומם והוא לפניו הכל נקךא ואף כשלמות: ך?רו נעשה

 מן־ההסטורלנים איש אי??ה לךמטריום ואמר המחוקק לק?מת
נעשה אשי ?זה נ??ד ספר להז?יר ךאה לא המשוררים או

א שה ר ק מ ם ב ו ג ר ת ב ב ו ו ת כ ־ ל . כ ב ו ת כ ומתרגמים וכתוב כתוב כל קוראים היו ו
 διασάφησις הלשון .πρύς την αναγνωσιν καί την έκαστου διασάφησιν :ביווני אותו.
 אריססיאם באגרת (חלום). פתרון לתרגום ה׳) מ׳ (ברא׳ ד.ע׳ מן חוץ אחר ממקום ידוע אינו
 מן כנראה תרגום, לענין וכאן הבאה), בפיסקה διεσάφουν !כגון ביאור לעגין משמש הוא

- ומתרגמים. הכתוב קוראים הזקנים :ההמשך
. - לבקש. העיזו לא התרגום גוף את .μεταγράψαντα העתקת

ת ח ם אנ א סטי ל ארי ם א ט ר ק לו ב פי שי שד-

שט



 אלהים יסאת היא קדו^ה nt תוךה כי אטד ןהוא כהלמות:שיג
nç;n כ?כיוןם: ןחדלי האלהים כירי נגפו אליה ?זנגשו ואחדים

 סל^טידןה להליא כד^תו ?זה:ה על-תאוןלפוס קזכע כי ספר ןאף שיד
 כךאוי ׳?ל» הםן לפגי גם תך םא<ןזר םז־ד,תוךה אד׳דים דכרים

ה שטו ל כ ל כ  הושב־לו א?ור ואלרי יום: משלשים ייתר ד$תי ל
 ההןגכיב: ככקךה כה-הסב לו כי־לתכרר אל־האלהים התפלל
כר כי כחלום לו הךאו ןכאשי  לשוא על־^כלו לו rrp ההוא הי
ןהלריא: את־הען;ן מיל! אלהים דלרי ךגילים כ;י־אךם לפגי לשום

 חפץ כאשי כי אני קכלתי הטרגדיות כשורד תאודכןטום והאת שטז
לעיגיו: בתלליל הכה כספר טךהכתוב ויכר־כה לדרכה יאלליל

 של תלמידו היה הוא .376 בש׳ כיום באי שנולד יווני היססוריץ ם. ו שומם ו תא
 בגולה והלך ממולדתו גורש לערך 357 בש׳ בהיסטוריה. להתעסק שעוררהו איסוקרסם,

 מותו אוזר שנים. נדה בן אז והוא למולדתו, 332 נש׳ חזר אלכסנדר של ונרשיונו לאתונה
 דגה הוא ואף ,1 תלמי של בחדרו גם היה 305 בשנת ונד. נע והיה שוב גורש אלכסנדר של

 אחד היסטוריים. חיבורים שני כתב תאופומפום עליו. הגנו שידידיו אלא העולם. מן להוציאו
 סיליפוסו. של היסטוריה יכלו' Philippic« בשם ספרים) ניח כולל (שהיה והאחר Hellenic« בשם

 שרידי ותוקידידום. הירודוטוס אחר בשורה שלישי אותו מעמידים היו היססוריין בתורת
 The Fragments of ב) ; Müller, Fragmenta Hist. Graecornm I א) :בספרים לאור יצאו כתביו

)1909 Theopompus and Oatippjs (Oiford. - ע מ ש . ס ו פ מ ו פ ו א ת ־ ל  כוונתו שכך נראה ע
 תאופומפוסו, מפי המשמעות: אף Θεοπόμπου άκηκοέναι הלשון סובל שביוונית (אע״ם
ם מאשר - שייזו. שט״ז, <ע׳ παρά בלשון מוציא הוא ם׳ מפי שהלשון משום ג ר י ת נ פ  ל
ה . שלא מו י ו  יוונית התורה לתרגם נסיונות היו הע׳ לתרגום שקודם משמע מכאן כרא
- ׳.Swete, Introd. 1—2 ע' ד.ע' לתרגום שקדמו יווניים תרגומים <על

. ם י ל י ג  היהדות של בספרות זה לשון של שימושו בא וכבר לנכרים. כינוי ,κοινούς ר
 χαΐ ού μή כ׳״ו כ״א, אפוקליפסים והשוה ובאיבנגליון וס״ב> מ׳׳ז א׳ מקיא והשוד. האלכסנדרית

είς αυτήν πάν κοινόν ובתרגום טומאה חולין־ של במשמעות כל־טמא) בה -=ולא־יבא£1ג;וס0ןו 
 בדאים להיות זכו שלא חולין, של אדם בני :ענינו וכאן ),ακάθαρτος זה לענק משמש ,הע

ם - לתורה. י לשו נ פ ם ל ד א ־ י נ ם ב י ל י ג י ר ר ב  מתוך :לעצמו סותר הוא ם. הי אל ד
 משמיענו הוא דיבור כדי ותוך התורה, של וסיבה בתכנה מכירים נכרים שהיו יוצא דבריו

 אבל - ! noiite dare sanctum canibus הכלל מעין בכך שיש לנכרים. תורה דברי ליתן שאסור
 שאבו ואפלטון, וסוקרטם פיטגורס כמו הנכרים, שגדולי משמע ויוספוס ופילון מאריסטובלום

- ישראל. תורת של ממקורה
ם ו ט ק ד ו א  מת ושם באתונה, בלה ימיו רוב .380 לערך נולד בלוקיה מפאסילידם ת

 חשוב נואם והיה אריסטו/ של וידידו ואפלטון איסוקרטס של תלמידם היה הוא שנים, מ*א בן
 Nana,־ Tragicorum Graecorum Fragment« בספר! נאספו כתביו שרידי סראגידיות. וסופר

)Γ87- . ( .  ή ββ·׳ος בשם המשתמש ביותר הקדום המקום זהו .êv xfj βίβλω ?סקר
 τΰ λόγια ,1קס'ה (קג״ה, ή γραφή השמות השוה ).Th»c1;eray( קדש כתבי לענק (־הספר)

קס׳־ו). וקניה.

ם אגרת א ט ס רי ל א ם א ט ר ק לו שסז פי שיג-
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̂ה ה^סרן באהו זד, כגלל כי וקקא ש?ר אשר ואסרי  לאלהים ר
נך?א: רבים ;מים ומקץ בת?לה

כאשר האלה ?ל־הויץרים ךמטריום *5מ הקלף וכשל? ■ז ש
 אותם ולשמר לסדרים הרבה לן־אג ןצ.יה השתתיה למעלה אמךתי

 קרובות ל?תים אליו ;באו כי את־המתרגמים הזמין ואף בטהךה: שיח
 ש;שובו היא בדין כי ואמר ליהוךהז ;שובו אשר אחרי ביותר

 מקנו ןלשאו לאוהבים ;חשבם להיות צריך ןזה אליו ;באו וכאשר
הרבה: מתנות

 כי נדיקה ?;ד באנשים וןהג שלוחיהם להכין ציה ואחרי־כן שיט
 זהב ןככר:ם ביותר הטיב מן־המין שמלות שלש לבל־איש ?תן

 ?כד ולאלעך הסבות: לשלש ובל־הכלים ?ישקלו בקר ומזךק שב
 עם־בל־מכשיריהן בסף רגליהן אשר הסבות ?שר שלוהיהם
 ארנמן ולבוש שמלות ן?שר משקלה בער שלשים כלים ומערכת
 1ולמקךש ומנחה וק?רות ומזךקית בוץ סדיני ומאה תפארת ו?טךת

 מך־אנשים אחדים אם־:חפצי כי בו וקצר וכתב שנים: זהב גביעי שבא
 אל־אנשים ההתחברות מאד מכבד היא כי אל־;??בם אליי לשוב

:לשוא ןלא באלה לאנשים נדי?ה ב;ד מ?שרו מעניק והוא משכילים
 הבטחתי: כאשר הספור ;ש*לף ?תהו1 ?ילוקרטם ואתה שכב

 ?ל־ספרי מאשר יותר האלה ?ל־־דכרים תתענג כי אחשב
 לנסש המועילים דברים ללמד ב?יניף טוב הלא המותולוגים:

 הדברים שאר אף לבתב אנסה וזעיר) הזקן: רב תבלה וקהמ
 ק?ר בייתר ה;קה השקר ותקבל עליהם תעבר למען הראוים

נקשף: משא

—).81>10י<03(ז>ז לארון־כלים והכוונה ליבו, ס׳ו מק״א (השוה xv7.iv.eT0c ם. י כל ה כל־ ו

ב. ״ כ ם ש ת סיו ר אס. אנ אריסםי

ו ד ו ה מע ס נ ב א ת כ ם שאר אף ל י ר ב ד . ה ם י ו  על מחיבורו חוץ הרא
 לעניני מיועד היה וה אף וודאי ספר, עוד לכתוב בדעתו היה זו ואגדתו הישראלית האומה
-ויהדות יהודים !

ם אגרת א טי ס רי ל א ם א ט ר ק לו שיז-שכב פי
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אפיפנם. אנטיוכום ועד פרם ממלכות א.
 של מפלתה על נגזר המקדוני אלכסנדר של עלייתו עם בחברתה: נוגעת מלכות אין

 בזריזות נעשו כיבושיו היתה. יתרה במהירות ואילף 334 שנת (למן אלכסנדר של ועלייתו פרם.
 ממלכתו עניני בסידור גדולות תכניות בעריכת בבבל התעסקו כדי תוך 323 ובשנת גדולה.
פתאם. המות קדמהו המסחר דרכי ופיתוח

 סובה כוונה רווחת היתה מתחלה בממלכתו. גדולות למבוכות גרמה אלכסנדר של מיתתו
 שנולד אלכסנדר, של הקטן לבט בראשה והעמידו ממלכה אותה של שלימותה על לשמור
 - והאח הבן - ושניהם נכבשו, לא הרעות הרוחות אבל החורג. אחיו עם יחד מותו, לאחר

 דבר על ביניהם נטושה מלחמה היתה שבממלכה הגלילות ושרי הרגועה הותרה אז גרגחו.
 מתוך נסתלקו מתחלה ומגטמגם: הולך היה המערכה שדה מקום מכל המלכות. כסא

 שנה מהם-שלשים שנשתיירו עד המנגחים, שהיו הגדולים מפני הקטנים השרים המלחמה
 עוד וכעבור מדינתו, בגליל איש מלכים שנעשו שרים, חמשה אלכסנדר-רק של מותו לאחר

 בעגם, המקדונית הממלכה היא - האחת :לשלש הממלכות חמש אותן נצטמצמו שנה כשלשים
 האחרות הממלכות ושתי - לעניננו, נוגעת איגד, והיא - אלכסנדר של נחלתו ראשית שד,יתד,

סליבקום. בית של ממשלתם שהיתה וסוריה, תלמי, בית של ממשלתם שהיתה מצרים, הן:
. התלמיים של מלכותם בראשונה נסתדרה אלו ממלכות משתי ם י ר צ מ  חלה זו הסתדרות ב

 - היה אלכסנדר של ושריו אוהביו מבחירי - הראשון תלמי אלכסנדר. של למותו סמוך כמעט
 שהיו אלכסנדר שרי שאר בין המלחמה שהתחילה קודם עוד במצרים מושל ונעשה התחכם

 להתנפלות, קשה היתה היא בטוח: מקום מצרים היתה הגאוגרפי הצד מן ביניהם. מתחרים
 תעלות, של קשה שיטה היתה שאחריו ציה מדבר סוריה ובין בינה נמצא היבשה מצד שהרי
 למושלה להעמיד כדי בו היה דוקא וה ונמל מאלכסנדריה, חוץ נמל שום היה לא הים ומצד

המזרח. אל לחדור בידו היה שמכאן נוח, במעמד מצרים של
 שוררות שהיו השנה המשיט במשך מעמד להחזיק לתלמי לו נתן זה גאוגרפי מצב

 כשהיה המבוכות, באותן ומתערב נכנס הוא היה הכושר בשעת אדרבה, חבריו. בין מבוכות
לעצמו. תועלת בכך רואה

 מלכי נוהגץ היו לכבודו מת. כך אחר שנתים לבנו. המלכות את תלמי מסר 285 בשנת
. הכינוי את גם הפרסי שמם על להוסיף מצרים י מ ל ת

ה ומלכות י ר ו  וסליבקום אלכסנדר של משריו אחד שר בידי לנפול בגורלה עלה ס
 של מותו אחר שנים ושלש המשים אלכסנדר. של יורשיו מכל ימים האריך הוא שמו.

 של מעזבונו הגדולה הממלכה כל את לכבוש מזמות מחבל זה סליבקום היד, עדיין אלכסנדר
 הראשונים בניה בסוריה. המושלת השושלת של אביה היה סליבקוס שנרצח. אלא אלכסנדר,

ם הכינוי את הפרסי שמם על להוסיף גוהגין היו זו שושלת של ו ק ב י ל  אנטיוכום, או ס
 ממלכתו חלק בכל מתפשטת היתה אלו של ממלכתם הסליבקיים. בשם השושלת נקראת ובכללה

הדו. ועד התיכון ים למן שבאסיה אלכסנדר של
 לנהוג השליטים על מכבידה היתה כך משום ונהרות. בהרים היתד. משובשת זו ממלכה

קצה ועד הארץ מקצה וגד נע להיות השלים מוכרח היה זו בממלכה כרצונם. אדנות בה
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 המלך של באפשרותו היה לא זו pבא המתקוממים. את להכניע לו היו תדיריות וסרדות
 אנסיוניד. הקטנה, לאסיה סרדם מטרופולין: ערי לכמה וקוק והיה אחד מרכז לעצמו לקבוע

 מוכרח היה הללו הערים מן אחת בכל המזרח. למדינות - בבל של במקומה - סליבקיה לסוריה,
השעה. צורך לפי הכל - לפרקים, להמצא

 חינוכם לפי ויוונים גזעם לפי היו מקדוגים הטליבקיים וגם התלמיים גם להעיר: ויש
הסוריים. על וגם המצריים על גם אהובים ובלתי היו נכרים והלכך ותרבותם,

בשלום. חיים היו לא עצמם לבץ בינם אף מזה חוץ
 היינו מצרים, ממלכת ובין סוריה ממלכת שבץ הגבול ענץ תמיד היה המחלוקת סלע

ץ שייכת למי ר . א ל א ר ש ה שייכת זו היתה הסליבקיים לדעת י י ר ו ס  שהרי הטבע, בדרך ל
 על לוותר להם היה קשה הם אף התלמיים אבל המדבר. מפסיק מצרים ובין ישראל ארץ בין

 מזה וחוץ ועזה, ערב שבץ המסחרית לדרך קשר משמשת זו ארץ היתה להם ישראל: ארץ
 :אחרת ועוד זאת בנילוס. להם שהיתה הדרך על נוטף להדו, דרך ג״כ להם לשמש היתה עשויה

אניות. מעשה לשם לארזיו כך כל זקוקה היתה שמצרים הלבנון היה בסוריה הרי
מו ישראל, ארץ היתה כדאית דבר, של כללו כ - ם- באותם לה קורץ שהיו או מני  הז

עליה. נלחמים שיהיו סוריה), (=עמק סוריה חילת
 התרשל לא המבוכות ובשעת למצרים אותה לספח גדול צורך ראה הראשון תלמי עוד

 אלכסנדר של משריו אנסיגוגום, שליט היה שבסוריה הזמן באותו עוד נעשה זה כיבוש וכבשה.
 ידי על ישראל ארץ של כיבוש אותו אמת, היו. ברית בני עדיין וסליבקוס ותלמי הוא, אף

).301 ובש׳ שוב וכבשה הלך אגטיגונוס וכשנפל נתיאש, לא תלמי אבל היה. ימים לאריכות לא תלמי
 לא עיקרן כל שנה, כמאה שארכו התלמיים, ובין הסליבקיים שבין המלחמות כל כמעט

ישראל. ארץ על אלא היו
 הסליבקיים של המלכות לכסא כשעלה ),223 <בש׳ אלכסנדר מות לאחר שנר■ מאה לבסוף,

בענין הכף את להכריע בידו עלתה - הגדול אנטיוכוס בשם לכנותו גוהגץ - השלישי אנטיוכום
תלמי פתאם יצא 217 בשנת אבל .218 בשנת כבשה הוא סוריה: של לטובתה ישראל ארץ

 ישראל ארץ הוחזרה ושוב ברפיח, המדבר, גבול על אנטיוכוס עם מלחמה ואסר ממצרים פילופטור
אנטיוכום חידש - 204 או 205 בשנת - פילופטור של מותו אחר רק התלמיים. של לרשותם

והוא יוספום, זה למקום קורא (כך פניוס במלחמת -198 ובשנת מצרים, עם המלחמה את
Banias ,ישראל. ארץ את שוב כבש - הירדן למעינות מתקרב הלבנון שתחום במקום שלעכשיס

ובשמחה, ברצון שם קבלוהו יוספוס לדברי לירושלים. אנטיוכוס הלך זה כיבושו אחר
 של מדבריו ללמוד יש פנים כל על ולעם. המקדש לבית גדולות הנחות עשה מצדו והוא

קשה. רושם היהודים על עשתה לא ישראל ארץ של הכובשים שהתחלפות זה בנדון יוספוס
 1Y סליבקום לידי - 187 בשנת - סוריה ממלכת עברה 111 אנטיוכום של מותו אחר

 הלה שריו. ראש היליודורום ידי על שנרצח עד כלו׳ ,175 שנת עד מלך הוא בנו. פילופטור
 שהרי אנטיוכום, היה שמו סליבקום, של לתינוקו כאפיטרופום ימלוך שהוא חושב היה ודאי

 היתה ולא כבן־תערובות ברומי עצור היה תשע, בן נער סליבקוס, של הבכור בנו דמיטריום
מקומו. את לעזוב רשות לו

היה. טעות חשבון היליודורוס של חשבונו אבל
 - אביו ידי על בתחלה נתן זה אנטיוכום אנסיוכוס. ושמו אח היה לסליבקוס

 הרומיים כשהכריחו כך, אחר ברומי. נמצא והיה לרומיים תערובות כבן - הגדול אנטיוכום
 את הלז עזב אחיו, אנטיוכום של במקומו הנער, בגו דמיטריום, את לרומי לשלוח לסליבקום

 στρατηγός επί( המזוין החיל שר היה :חשובה למשרה עלה שם באתינה. ונתישב והלך רומי
tà  δπλα.( במוריד- המלבות לכסא לעלות הרצון בו נתעורר נרצח. אחיו שסליבקום כששמע
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 ומצא חשב הקטנה) (באסיה פירגמום מלך 11 אבמיגם בידו. מסייע ומצא השעה לו שהקד.
 איש אנטיוכום יהיה אליו הקרובה סוריה שמלך פוליטיקה, של מטעמים לפניו, כדאי

 למלך שם ונתקבל לסוריה אנטיוכום בא פירגמום מלך אתו ששלה החיל של בעזרתו בריתו.
נעלם. היליודורוס התנגדות. שום בלי

 של הפרשה יהודה בארץ נפתחה ידו שעל אפיפנם 1ע אנטיוכום הוא זה אנטיוכוס
 על רומז כ״א> (י״א דניאל ספר בעל .,וב א׳ המקבים ספרי מספרים שעליהם הדמים, מאורעות

 נבוה פילופטורו סליבקוס של מקומו (=על כנו על ״ועמד הלשון: בזה למלכות עלייתו
*.,בחלקלקות מלכות והחזיק בשלוה ובא מלכות הוד עליו נתנו ולא

 התינוק אנסיוכוס את במלכות עצמו אל אפיפגם אנטיוכוס שיתף הראשץ שבזמן לשער, יש
 וקלסתר ה׳ »ו ד' כבן תינוק של דמות עליהם שצר שיצק המטבעות מן נראה שק עצר, כיורש

 מלכותו משנת יתדות) (בכתב תעודות נשתמרו כן כמו פילופטור. סליבקום לשל דומה פניו
המלכים״. ואנטיוכום ״אגטיוכוס כתוב ובהן 169 שנת ועד הראשונה

ידו, על הוא אף שנרצח אנדרוניקום, ידי על התינוק את אפיפנס רצח כך אחר אבל
בסוריה. יחידי מולך הוא ונשאר

- אנטיוכום של אפיו היה מה סז פג פי א
 בני ראשונים, אף אלא אחרונים רק לא נבוכו שבפתרונה היא, חידה כעין זו שאלה

בעצמם. דורו
 כבר הימים שבאותם אע׳ם החברה. של העליונות השדרות בתוך ברומי נתחנך הוא

 :שעברו הזמנים מן מסורת אז קיימת היתה עדיץ מקום מכל לירידה, בנמיה עומדת רומי היתה
 בתוך גדל אנסיוכוס הריספובליקה. של הפוליטי והמוסר הפוליטי החופש שורר היה עדיין

 שגורל אנשים כמה עם אינסימיים ביחסים מתהלך והיה הרומית האריסטוקרטיה של הנוער
 החברה אותה בתוך לעצמו רכש הריספובליקנית הנטיה עם יחד בידיהם. נתק היה העולם

 היתה עליו זו של השפעתה וסימניה. סממניה כל על הגנדרנית, החיצונית, ההיליניות את אף
 בו להתישב טוב מקום לעצמו ראה לא לחופש מרומי ליציאתו שתיכף עד כך, כל גדולה

אזרחים. לחיי נכנם דוקא וכאן ההילינית, לתרבות המטרופולץ מאתונה, חוץ
 והרגשתו דמיונו מדאי. יותר היה שטחי :להיליגיות בנוגע עמקן היה לא אנטיוכום אבל

 תיאטרון. של משחק מעין החיצוניות, ברק היה תאותו כל שכלו. ולא בו, הסוכנים היו הם
 את לוקחים היו אלה כל - רברבנים תארים פומביות, של הדר וארגמן, זהב מלכות, של ברק
 בלילות לשוטט היה אוהב במינה. מיוחדת הוללות של בתערובת לגלות אוהב היה אלה וכל לבו.

 מאחרים שהיו הגוער לבני בתהלוכותיו היה ומדהים מתהולל, כשהוא הגדולה עירו ברחובות
 חפנים זורק כשהוא יין הלום מהלך היה היום ובעצם מש בלילות. ולהתהולל להשתכר הם אף
 ודמיונו זהב ולבוש ורדים פרחי מעוטר כשהוא בו פוגשים היו לפרקים ברחובות. מטבעות של
 שסיד מפגי אחריו, לילך אז מעיזים שהיו לסקרנים להם ואוי דבר־מה. ומחפש שהולך כמי
 לבתי הולך היה ההמון: עם מעורב להיות אוהב היה כן כמו בהם. וזורק אבנים תופס היה

 ואחד היקרים בשמיו את למרחץ עבדיו לו שכשהביאו מעשה, היה פעם העממיים. המרחץ
- כל טוב שריחם בדברים משתמשים שאתם המלכים, לכם, טוב מה קרא: ההמון מתוך ! ך  כ

 גופו והוא הטוב, המור מן ראשו על ליצוק צוה ולמחר בר־נש אותו לדברי לב אגטיוכום שם
הנאספים. של בצחוקם ומשתתף מעשה בשעת עומד היה

 גובר היה ובכל לחסציותיו. הפרעה שום סובל היה ולא הפתעות לעשות היה אוהב
 לא אלה כל - והחילוניים, הדתיים החיים צורות היווניים, ההיכלות החיצוני: הצד רק אצלו

החיצוני. מצדם אלא שבהם, התק מצד כלל אותו מענינים היו
לחיצוניותה השתגעותו את בעולם לפרסם כדי נדבות, לפתן מבזבז היה גדולים אוצרות
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 מלכותו למקומות מחוץ אף הדעת. טירוף כדי עד בו שוררת היתה זו מדד, ההיליניות. של
 הגיעה ההיליניות שיד מקום בכל תשובה עיר היתה שלא כמעט פזרנותו. את מבליט היד.

 וכדומה. פסילים קולונאדה, מזבח. היכל. בצורת יפיי של מתנה אנטיוכום מידי קבלה שלא שמה
 פיו על מקבלים היו שאנשיה חמדתו, עיר לאתונה יתרה חבה ממנו נודעה מכל יותר אבל

 מגדולי אחד האולומפי, לזיוס ענקי מקדש בבנין התחיל באתונה, שם, בסוריה. מיוחדות זכיות
 שלש לאחר ),130 <בש׳ אדרינוס ע״י בנינו נגמר זה מקדש בית - שבעולם היווניים המקדשים

עכשיו. עד נשתיירו מקדש אותו של שרידיו - 1 שנה מאות
 אותו העלה והוא היוונים של אליליהם מכל יותר אנטיוכום של לבו את לקח האליל דום

 אלוה עצמו עשה שאנטיוכום אלא עוד ולא סליבקום, לבית מגן למדרגת אפולון! (במקום
 ובכינוי קרנים, מוקף עצמו של פנים בקלסתר זיום של צורתו צר שהיה עד דום, בבחינת

θεός Επιφανής ודם בשר של בצורתו דום של אלהות הוא שהוא לומר רצה לעצמו שנטל 
 (האלילה! את ובידו! (=נושא Νικηφόρος התאר אף זה כינויו על מוסיף שהיה (דש

Νί*η = נצחץ.(!
 מלכות של אלהותה והוא גופו, זיום אפילו או דום, בבחינת אנסיוכוס, והוא, והואיל

כי בכבוד לעבדו כלומר להאליהו, הארץ כל שעל נותן הדץ הרי סוריה, ם,-  כל על שמי
-ל״ז> י״א (דניאל יתגדל (אלוה! ·

 לעשות עלולה פולחן בצורת אנטיוכום עבודת שלימה: פוליטית שיטה אף יצאה מכאן
מ׳׳א).- א' (מק־א אחד לעם כלן להיות - אחת, לחטיבה שבמלכותו השונות האומות כל את

 ההיליניות הפצת בארצו. היליניות להרביץ נפשו: למשא להתמכר אלא לו נשאר לא
 לעיר ליהפך מבקשת היתה ועיר עיר כל אדרבה, בקושי. עלתה לא בכלל אנטיוכום בנוסח

 :המלך של המיוחד ברשיונו ניתנות שהיו המיוחדות הזכויות מקבלת היתה בוה שהרי היוינית,
 נימוסיהם שבין והניגודים גופה. אנטיוכיה העיר כאזרחי נרשמים היו עיר אותה של אזרחיה

 הפוניקיים, ממש. של ניגודים כלל היו לא היליניות אותה של נימוסיה ובין סוריה עמי של
 פרק בכל היווני בנוסה אולומפיים משחקים אצלם לעשות לעצמם מניעה שום ראו לא למשל,

 הירקלס, בשם אלהיהם מלקרת את לכנות לאמונתם סתירה שום ראו לא או שנים, ארבע של
 על אם עץ שום ראתה לא מצדה סוריה שמלכות כמו ממש יוונית, מדברים שהיו בשעה

 באותיות הכתבת היתד, ובצדה אנטיוכוס־האלהות של צורתו חקוקה היתה הפוניקיים המטבעות
כאהד. מתמזגים היו ואלו אלו דוקא. פוניקיות

ליוונותו, בנוגע אנטיוכום נתקל הקטנה יהודה ארץ של ביהדותה רק

המקבים. ועד עזרא למן יהודה בארץ היהדות ב.
 בירושלים נכלל היה שטחה כל זו ארץ אבות. שבארץ היהודית האומה היתד. קטנה

מיל!>. עשר חמשה ועד מעשרה יותר לא מתפשט היה וזה לה, שמסביב ובהיקף
 של עם אנו אין מעיד: יוספום היה. אדמה בעבודת עסקה עיקר שביהודה זו אומה

 מסביב :אחרים ממקצועות יד במשלח גם עוסקים שהיו >2 בגליל מעטים היו מזה, חוץ מסחר.
 Τμϊ<Λμ8 העיר של השם (ומכאן מלוחים דגים של ובאכספורט בז־יוג עוסקים היו כנרת לים

 נצרת- אורגים, של עיר היתה שבגליל צפורי מלוח!, דג :ביוונית = τάρι·/ο; מן המחוו, באותו
עץ. חרשי של עיר

ץ (א׳ ועשרים רפתים לור היהודי היסוב לתחום סחיץ היו בגשץ ז> ל »ל), לבית גםונית־םזרתית פי

ר ביון· יד על התחום היד, בדרום נזר, - נשערב  — נערך. גו

— הגייים. בתוך יושבים היחודים היו ששם *)



ו וב א׳ המקבים ספריע

הצבא. עבודת בו: שהצטיינו מקצוע עוד ליהודים, להם, היה האדמה מעבודת חיץ
 יהודיים חיילים של מושבה היתה שבמצרים ביב הרחב. בעולם מפורסמים היו זה במקצוע

 ומושיבים ישראל מארץ יהודים הרבה מוציאים היו התלמיים סה״ג. לפני החמישית במאה עוד
 אצל יהודיים צבא שרי היו םה*נ לפני השניה המאה ובסוף במצרים, חיל כאנשי אותם

 (שבאסיה ופרוגיה ללודיה מבבל יהודיות משפחות אלפים העביר הגדול 111 אגטיוכום התלמיים.
 שכירים בחיילים משתמשים היו במזרח היוונים מלכי צבאי!). מצב שם לו שישמשו הקטנה)

ועוד. היהודים, מן
 העברי (המושג ולמות לפצעים בזים היו הם בגבורתם: ידועים היו היהודים החיילים

ל ל  קרוב שהיה ענין על נלחם כשהיה היהודי לגבי הפקר היה הכל !>.שניהם את כולל ח
 היו הראשונים ישראל שונאי :היהודים הגבורים מפני חרד היה היווני־הרומי העולם אל־לבו.

 כשנתנגשו המרדנית. בהתלהבותם ועומדים להכנעה קשים שהם בעיקר ליהודים, להם, מונים
 שבגליל היהודים קנאי עם לסה״ג הראשונה המאה של הששים בשנות הרומיים של הגייסות

כזה. מר באויב נפגשו לא שמימיהם הודו
 על לו שומר היה :הרוחניים בעניניו ישכון לבדד עם מולדתו בארץ זה עם היה רב זמן

אבותיו. ומסורת תורתו פי על חייו את לו וחי במינה המיוחדת תרבותו קניני
 כרחם על )oixouixEvrj( בתבל המקדוגי אלכסנדר של הגדולה המהפכה משנעשית אבל

 היו ולם בע נצחוגותיו למסעי הולך אלכסנדר כשהיה בהם. גם תנועה אותה נגעה היהודים של
 :ראשונה ממדרגה היוונות חגיך היה המקדוני, הוא, - לרגליו גר היוונים של והלשון התרבות

 לא זו יוונית ותנועה ההיליניות. של כיבושיה אף היו וכיבושיו - !אריסטוטלס היה מורהו
 יהודה, לארץ מחוץ ישראל, בתפוצות הימנה. ערטילאים הרחב שבעולם היהודים גם נשארו
 יהודים היו ודאי החדש. הרוחני למהלך הסתגלות של רבה עבודה היהודי בעולם נעשית היתה
 שכמו לודאי, קרובה השערה לשער יש ארצות. שאר יהודי עם ומשא מגע להם היה ואלו ביוון
 ודילוס םה״נ!) לפגי הרביעית במאה (עוד שבאתונה היווניים המסחר במרכזי נמצאות שהיו

יהודים«). של קהלות אף במציאות היו כן ומצרים פוניקיה אנשי של קהלות
 אף אלא בלשון, רק לא היליני שהיה סוריה מעמק «יהודי על אנו שומעים כן כמו

>.3 אריטסוטלט עם היה ומסיח הקטנה לאסיה במסעיו שבא בנפש·,
 מדגה כדי עד היהדות עם ומתפשרת רווחת הרחב שבעולם ההילינית התנועה היתה כך
מרובה. במדה זה מעין פרוצס שיהא קשה היה ביהודה אבל הרמונית.

 עזרא לה שפילגו התעלה אותה לפי הזרם את לה ומושכת הולכת היהדות היתה כאן
 חייה את ממשיכה יהדות אותה היתה בקירוב .שנה וחמשים מאתים של במשך ותלמידיו.

 גמור ן1לןןי ?שלה. היסטוריה הארוכה התקופה לאותה לה אין הלכך זעזועים. ובלי בשקט
 וממה זמן לאותו קודם שנעשה מה מתוך רק האומה. של הפנימית להיסטוריה בנוגע בה יש

 שהיתר. הזמנים באותם דוקא באמצעיתו, שנעשה מה על קצת לעמוד אפשר בסופו שנעשה
שונים. וגזעים עמים של מאות בתוך ליהדות שמחוצה בעולם חזקה תנועה

 חלקה בתוך וביחוד האומה, של חייה בתוך עמוקים שרשים הכו עזרא של תקנותיו
 הרוחניים־הדתיים לחיים שניתנה הכפולה הצורה אותה אבות. אדמת על שרוי שהיה הקטן
ד לדורות: נשארה עזרא בימי צ ד מ ח  (עזרא אבות' »בתי ראשי של אריסטוקרטית הנהגה א

זקנים של מועצה קיימת היתה הגדול הכהן של ידו על בראשה. הגדול הכהן עם כ״ט> ה׳

- י״ג.—י*נ »ריםםי»פ »גרת וח«וח קמ״ס, חי1ק ב י· קד»׳ יוספוס, ג)

- .Schürer, GJV, III 36- 57 ד *>
— .Contra Ap., I 176 יוספום, «)



עזמבוא

)γερουσία.( לרשות הממשלה עם בעצם מחוברת היתה המקדש שבנית הפומבית הדת 
 קשה שבצדה. כהונה מתנות עם המקדש שבבית החיצונית הדת על מנצחים היו הכהנים אחת.
 י׳) (י״ג ונחמיה 1ם׳ (ג׳ מלאכי דברי מתוך המתנות. באותן זהיר העם היה היכן עד לדעת
 צורך שראה ל״א>, - ל׳ (ז׳ בן־סירא של מדבריו בכך. נוהגת היתה לא יתרה שזהירות משמע

 ביותר: טוב היה לא העם מצד שהיחס ג״כ נראה לכהנים, היחס על להזהיר
תעזב לא משרתיו ואת עושך אהוב מאודך בכל
ציית כאשר חלקם ותן כהן והדר אל כבד
קדש. ותרומת צדק זבחי ותרומת־יד אשמים לחם

ד אבל צ י מ נ  תלמידי מנצחים היו ובהם תרבותי־חברתי למרכז כנסיות בתי קיימים היו ש
 עד כך, כל העם בידי מצויים היו האומה ספרי רווחת. שבכתב התורה היתה שם חכמים.

ם- תלמידי - הסופרים בביעורם. הרבה טרודים היוונים היו השמד גזירת שכשהייתה  החכמי
 בידם מקובלת שהיתה אבות מסורת פי על ודאי אבל בישראל, שבכתב תורה מרביצים היו

 שבכתב. בתורה אחוזה כשהיא ומשתלשלת הולכת פה שבעל תורה היתה כך לדור. מדור
ל של קגינם היו רוח וחיי תורה תלמוד ל . כ ל א ר ש  רווחת היתה - הכנסיות בבתי - כאן י
 ההפך את חושבים היו לא פגים כל על אבל היא, התורה מן סמכותם אמת, שהכהנים, הדעה
 מכהן עדיף היה חכם שתלמיד ספק ואין עומדת, היתה התורה של בצלה הכהונה זה. בנדון

הארץ. עם
 אלכסנדר של כיבושיו מתחילת בעולם, ההיליניות והלשון התרבות התגברות עם אבל

 גם חודרת היוונות היתה מעט מעם לגמרי. הצד מן יהודה ארץ נשארה לא ואילך, המקדוני
 יווניים* ישובים כמה היו היהודי הישוב של בצדו הרי היהדות. בחומת פרצים ועושה לכאן

 שבחוצה היהודים ובין ישראל ארץ יהודי בין תדיר ומתן משא קיים היה מזה, חוץ אליליים.
 החיצונים בנימוסים והן בלשון הן מיונים גדולה במדה היו כבר האחרונים ואלו לארץ,

 המושלים אל להתקרב שואפים שהיו בירושלים מישראל אנשים היו זה עם יחד שבחייהם,
 כלומר מתיוונים, של יהודית סביבה בירושלים נוצרה הגורמים אותם כל של בכחם הנכרים.

 היוונים־הסורים. של החיים נוסח ואת הלשון את לעצמם שסיגלו מישראל אגשים של חברה
 פירוד הפרדס כדי עד האנשים אותם הגיעו מעט מעט אלא הדבר, נעשה אחת בבת לא ודאי
 מחזיקים היו הללו :לשנים היהודית החברה נתפלגה כך המסורתית. היהודית החברה מעל גמור

ליהדות. ממש שונאים שנעשו עד לנכרים והתקרבו מאחיהם התרחקו והללו אבות במורשת
 של הגדולה ההתנגשות היתה החוץ מן נכרים של ובסיוע המתיווגים היהודים ידי על

 לבוא: לעתיד היהדות של בתולדותיה מכריע גורם היתה זו התנגשות היוונות. עם היהדות
 היהדות את בשעתה הולידה הבבלית התרבות עם נכד אדמת על היהדות של שהתנגשותה כמו
 נתנה ההילינית התרבות עם אבות, אדמת ועל היהדות, של השניה התנגשותה כך עזרא, של

לדורות. התפתחותה חיי את שהמשיכה הגדולה תרבותה את וגם ארצה את גם לאומה

ת ג. רו י ז ד ג מ ש ם שיל ה כו ו טי ם אנ פנ פי ת א מו מ קו ת ה ם. ו בי ק מ ה
 היהודים מאת משלחת אליו באה מיד >175 <בש' למלכות אפיפנם אנסיוכוס כשעלה

 ולהקים אנטיוכיה למין ירושלים את להפוך רשות שיתן להשתדל שבירושלים המתיוונים
 ברוח והבחורים הנערים את בהם לחנך טיפוסיים, יווניים מוסדות ן,1ןאי?בי גץגקיון בתוכה

ההיליגיות. של עיקריה
 בכהונה משמש היה חודו גדול. כהן $ןת־, של אחיו שהיה ן,1ים עמד המשלחת בראש

 את לעצמו מבקש היה - ישוע היה העברי שמו - זה יסון .ιν סליבקום מימי עוד גדולה
הגדולה. הכהונה
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:בעיקר מדות שתי שמשו אפיםנס אל אלו יהודים בהתקרבות
 הבצע ואהבת השלסון, למשרות שואפים שהיו המתיווגים מן התקיפים היהודים חרזזודי

 שהיה הממלכה אמר עוד לו היה בו שלטת שהיתה הבזבזנות ממדת שחוץ אפיפנס, של
 m אנטיוכום שהעת המלחמה הוצאות בעד לרומיים מסים לתשלומי והכרח חובות עמום
אתם. לנהל

בקשותיו: לו נעשו גדול סכום לו להכניס אסיפנם לפני התחייב שיסון לאחד לפיכך,
 הילינית לעיר ירושלים את להפוך ורשיץ אחיו חוניו של במקומו הגדולה הכהונה לו ניתנה

יווניים. ואיסיביץ גמנסיץ בה ולבנות
 מוכרח היד, אחיו וחוניו הגדולה, לכהונה עלה יסון לירושלים. בנבחוגה חזרה המשלחת

י אפולץ של המקדש לבית נכרים, של מקלם למקום מפלס לו להחיש ^ ?ו  לאנסיוכיהז, (סמוך ^
חייו. את ביל לה כדי

 משך יסון ישראל. בחורי את לתוכו והכניסו בירושלים גמנסיץ המתיוונים בט אז
 של אפם על קתון בפעולות עוסקים התחילו גדולה בקנאות הכהונה. פרחי את אף לשם

ליהדותם. הנאמנים
 שמה שלח בבור אולומפיים משחקים כשהיו גבול. ידעה לא ליוונות יסץ של קנאותו

 הירקלס לכבוד קרבן להובאות בידם נתן כסף ואף גשמחה להשתתף ירושלים של באי־כח
 מעמד, באותו שהיה לאנטיוכום, אף הנאה בזה לעשות רבה ודאי הבורי). האליל (־-סלקרת,

המשחקים. באותם להשתתף והלך המלוכה עסקי סכל נפנה כי
 אחותו קליאופטרה ידי על מתנהגת מבדים ממלכת היתד, למלוכה אפיפנם שעלה בשעה

 היה אז פילומיטור. תלמי הבעיר בנז^ בשם )182 בש׳ שמת אפיפנם, תלמי של (אלמנתו
 קמה ובמברים קליאופטרה מתה 173 בש׳ אבל בדרום. סוריה של בגבולותיה בטוח אפיפנם
אגטי־סליבקית. מפלגה

 מרגיש היה אפיפנס למברים. מחובר סוריה עמק שאין מבטערת היתה זו מפלגה
 לקדם לעצמו בורך ראה והלכך סוריה עם במלחמה בערה את להפיג עתידה מפלגה שאותה

 לו בסויה סכנה אץ עתה שלעת כשטכח יפו. עד בחילו יצא פנים כל על המלחמה. את
צפונה. חזר

 שני הצעיר, היתום טילומיטור, תלמי המלחמה. את מצרים אסרה 170-169 בש׳ אבל
 ואחר אפיפנם נזדרז סוריה. עמק על לפשוט חיל של בראשו יצאו והם לו היו אפיסרופסים

 ישראל p» שבין המדבר דרך עבר הוא :מצרים בשערי הגדול חילו עם עמד רבים לא ימים
בחילה פגש שם הגיע. - מצרים של מבצרה - פלוסיום ועד ,01י0£ הר דרך עבר ומצרים,

הצליחו, לא בזה גם אבל באניה, הצעיר מלכם את המליטו המצריים ונגסהו. מצרים של
 לבדה. אלכסנדריה רק נשארה המצריים בידי אפיפנם. אל והביאוהו בדרך תפסוהו וד,סוריים

ד מעמד להחזיק בדעתם גמרו אלכסנדריה אנשי  לאחיו המלכות כסא על והושיבו אפיפנם ע
אבירגיטם. בשם וכינוהו עשרה, חמש כבן נער השבוי, המלך של הבעיר

 הוא לעתיד: למעשיו מספיק תירוץ לו היה עכשיו לאפיפנם. לו, נוח היה זה ענין
מצרים מלכות את להחזיר לעצמו חובה רואה שהוא מפני הצדק, לשם המלחמה את מנהל

את אף ללכוד לו עלה כך אחר אפיפנם. נצח ושוב מלחמת־ים היתה אז הנגזל. המלך לתלמי
 חוץ ברשותו, מצרים כל היתה למעשה לפניו. פתוחה היתה למצרים והדרך פילוסיום,

 אפיפנס לו קבע אז הצעיר. אבירגיסם של במלכותו עדיין מחזיקה שהיתה מאלכסנדריה
 לסוריה וחזר מצרים של המנצח היה אפיפנס פנים כל על במוגף. מושבו את לסילומיטור,

רב. ובשלל מנצח בגאות )169 יבש׳
ד שהיתה בעיניו, חוטאת היתה ירושלים לירושלים. חילו עם סר ממצרים בדרכו ע
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 רואים היו בקיומה ורואים ביהדות שהמחזיקים הדבר היה טבעי הסליבקיים. של מלכותם
ם היו מצדדים כרחם ועל אויבה את באנסיוכום ב ל מצרים. מלכות של התלמיים כלפי ב
ממצרים בחזירתו אם תמיהה אין זה. ענין על לאפיפנם לרמת נמנעים היו לא המתיווגים

 התחום למדינת המרכז שהיא זו, עיר סוף סוף ולהענישה. לירושלים לילך בדעתו גמר כמנצח
 בירושלים, בה, היה מזה חוץ חשד. מכל למעלה אצלו להיות צריכה ומצרים, סוריה שבין
שערך הגדול הטבח אחר המקדש. שבבית האוצרות יצרו: את מגרה שהיה אחד דבר עוד

שיסון אחר בעצמו. הגדול הכהן מנילאום לעזר לו היה בזה המקדש. את בזז בירושלים
 הלך זה מנילאום מנילאום. מפני נדחה )174-171 (בשנות שנים כשלש גדולה בכהונה שימש

 מגילאום נמלך ושם שהתחייב, הסכום אח לאפיפנם לשלם יסון של בשליחותו לאנטיוכיה
לו. ניתנה הגדולה והכהונה יסון משלם שהיה הסכום על לאפיפנם והוסיף בדעתו

אסיפנס. את הכירו ולא ונתחברו המלכים־האחים שני במצרים ביניהם השלימו בינתים
 ועל קפריסין על לטובתו שתוותר בדרישה מצרים על למלחמה >163 <בש׳ שגית יצא אז

י אבל אלכסנדריה. עד והגיע דרכו את המשיך חפצו נעשה כשלא פילוסיום. מ ו ר  היו לא ב
 לממלכה יתחברו ומצרים שסוריה להם נוח היה לא אפיפנם: של היתרה בהצלחתו מרוצים

 הימנו ודרש ליגס, פופיליום גיוס רומי, של צירה לאפיפנם הקדימהו לפיכך תקיפה. אחת
 במקל בחול עוגה עג הרומי, נזדרז בדעתו שיתישב אפיפנם כשהחזירו מצרים. אח לעזוב

 ברירה באין ! )êvruvOa PouXeiiou( בדעתך תתישב כאן :מצוד, של בדברים ואמר שבידו,
ישראל. ארץ של החוף לאורך בדרכו וחזר מצרים את עזב כרחו ועל הן. אפיפנס: השיב

 וזעם ושב ןןןה3ן <=רומיים> ?הים זזים 1ב ו?אז - :מספר ל׳> (י״א דניאל ספר בעל
- !ןץשה על־ברית־קדש
 החוטאת ירושלים של וכרונה שוב עלה מצרים של מכיבושה ומיואש לב מר וכשהיה

 כמות ממלכתו תחומי על הפחות לכל מעולה שמירה לשמור שעליו מכיר היה עכשיו במוחו:
 המסורה מפלגה בתוכה לו יש אמת, התחומץ. שבאותן החלש המקום היא הרי וירושלים שהם,

 היא שעשויה מפני חשובה, פוליטית תכלית גם לו משמשת שהיתה ההילינית, ולתרבות לו
 המעוסה מפלגה אותה לו נחשבת במד, אבל אחד. מוצק לגוש ממלכתו חלקי את לו לאחד

 נגד בסרבנותה עומדת שהיא מפגי כך, כל לו המסוכנת היהודית האומד, כל לעומת בכמותה
 זו יהודית אומה סוריה. pשבא התרבויות מיני מכל אחד יווני בליל לעשות מאמציו כל

 של זו להתנקשות קץ לשים לה ויעזור שיבוא החוץ מן כח לכל ומצפה היא עומדת ודאי
 עליו נפשה את מוסרת זו עקשנית שאומה יקר דבר אותו סוף וסוף לה. היקר בכל אפיפנם

 ברברין. של - )superstitio( ניחושים :הרומיים שאומרים כמו או - אמונה איזו אלא אינו הרי
 ישראל! ובתורת ישראל באלהי אמונה אותה להכחיד צריך אחרת: ברירה אין כן, אם

 אדמת מעל שמם את למחות אותם, אף להכחיד צריך במרדם, יעמדו באלו המאמינים ואם
אחרים. עמים בבני מדינתם את ליישב כלו׳ במקומם, אחר עם ולעשות ממלכתו

אפיפנס. של הגיונו מהלך בקירוב, היה, כך
 מאנשי השכירים חיל בראש עומד שהיה כלו׳ שר־המוסים, אפולוניום נשתלח אז

 מגילאום היה שוב מעצור. בלי וכבש בא אפולוניום גמור. כיבוש ירושלים את לכבוש סוסיה,
 מצודה נבנתה ציון הר על ירושלים. ליושבי נערך גדול טבח בעוזריו. וחבריו הגדול הכהן

בעיר. שישלוט הצבא מצב של ריכוזו לשם גדולה
היהדות. את להכחיד שבתכנית: העיקרית הנקודה לידי באו מכאן

 זיום ואת האולומפי, לדום השת ישראל אלהי את פשוט: הדבר היה בירושלים
 כהנים תורת הנהיגו משומם. שיקק שמו העולה מזבח על אפיפנם. לאנסיוכום - האולוספי

נאמנות משמעה היה זו השתתפות בזה. השתתף היהודי הגדול הכהן חזיר. הקריבו :חדשה



ם שפריפ ב' א' המקבי ו

 של עממית ותהלוכה דיוגוסום חג הונהג יק. בנוסח חדש בכל לו*ג קבעו המלך יום למלכות.
 אלו כל על היוונות. סהרת על נעשה הכל ירושלים. בחוגות בקיסום מעוטרים אנשים

 היהדות משמרת שומרי על מאתונה. המלך מאוהבי שהיה מיוחד פקיד מנגח היה הענינים
מות. גזירת נגזרה ומגיותיה
 פקידי קל. הדבר היה לא היהודי הישוב של המקומות בשאר אבל בירושלים. היה נך

 מאותם לאכול היהודים את להכריח חזיר, זבחי להקריב היהודים לישובי משתלחים היו המלך
 ולהשמידם, לטמאם תורה ספרי לחפש בניהן, את למול שנתנו האמהות את להמית הזבחים,

 וכמעט מגויים, מתיוונים היו לא לירושלים שמחוץ היהודיים הישובים במקומות אבל ועוד.
 ליהדותו מסור אחד כאיש כלו העם היה שם הפקידים. אותם של בידם שיסייע מי היה שלא

 שמחוץ למקומות חבורות חבורות להם והולכים ורכושם בתיהם את מפקירים היו אחד וכאיש
 נאמנים היו אנשים להבינו: בכחם כלל היד. לא שהנכרים נפלא חזיץ היה בזד. לישוב.
 יש ערן מה נפש. מסירת עד ממש פשרה, שום ובלי ויתור שום בלי לחלוטין, נפשם למשא

 חדש ערך יגרו האנשים אותם - ז כזו נפש שלימות לעומת היליניות אותה של אוגרותיד, לכל
לדורות. מופת משמש היה זד. טיפוס הקדושה. על נפשו המוסר קדוש, של טיפוס ביהדות:
 ספר בעל קורא - !וןשו !חזקו ןןלך.יו יךעי ועם ?חלקות :ך;יף ברית וסךשיעי -

ל״ב>. <י״א דניאל
 כבירות תוגאות יהודה אדמת על המונות עם היהדות של הגדולה ההתנגשות אותה

 אותה היתה. לבוא לעתיד התפתחותה ודרך האומה לחיי גדולה הכרעה של תקופה לה: היו
ליופי. ולא לגבורה לא ישראל תולדות בכל דוגמתה עוד אין תקופה

 אחד מנהיג היה חסר פסיבית. ההתקוממות היתה שבתחלה מחייב היה הענין טבע
 המגן, למלחמת הכשרה שום היתה לא עדיין ובתכנית. בשיטה המתקוממת האומה עניני שינהל

 להם היה לא הראשונים המתקוממים תגרה. למלחמת כך אחר לעבור היתה גריכה שבהכרח
 על כלם אובדים היו ובתומתם בשבת, נפשם על להגן היתר הוראת להם שיורה אדם אפילו

!הרבה שבתות מקיימים שתהיו כדי אחת שבת חללו :להם שיאמר מי היה לא השבת. קדושת
 מתתיהו יגאה. שיטתית למרידה הפסיבית ההתקוממות לבוא. אחר לא המנהיג אבל

 של התקיפות דגל את הרים הוא לכך. הראשון הרמז בעל היה במודיעים הכהן יוחנן בן
נפשה. חירות על כחה בכל העומדת האומה

 בזמן וראשון זד״ אחר זד. אחריו, בניו חמשת תפשו מתתיהו של גבורתו רמז את
המקבי. יהודה היה ביניהם ובגבורה

 או שהיא כמות הלהבה את ן!ר אדרבה, כהוגן: אלו של מעשיהם על לספר קשה
פסל! של כיור תן־לה

 ואשר ראשונים של קדשם מרוח בו רוח אשר ואיש הדורות אותם מבני איש רק
 נביאים של הגאונית בפשטותם שליט שיהא עד בו, ראשונים' .נביאים בעלי של מכשרונם
 לספר היה כדאי כזה אדם - בדבר, נוגע שאינו כמי כמעט ההיסטורית ובאמתם שבסגנון
המאורעות. אותם מהלך על לדורות

(או: המקבים ספרי בשם שנקראים הספרים משני הראשון הספר בעל היה כזה ואדם
החשמונאים). ספרי

*
ל ד. ת ע מו ש רי של ה ם. ספ קבי המ

י בשם להם שקורץ היוונית בלשון החיגוגים הספרים בין יש ספרים ארבעה ר פ  ס
. ם י ב ק מ  של בפעולותיהם בעגם עוסקים הארבעה מן הראשונים הספרים שני רק אבל ה

 ע׳ זה שם של פירושו <על המקבי יהודה של ובפעולותיו בכלל, ובניו החשמונאי מתתיהו
בפרט. ד׳> ב׳ מק׳א
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, ספר בשם נקרא הספרים מאותם אהד כל ם י ב ק מ  משמע ומזה דוקא, רבים בלשץ ה
לאחיו. אף אלא בלבד, ליהודה לא מקבי בשם לכנות רגילים היו זמן שלאחר

י הספר אין המקבים ספרי של הראשונים הספרים משני נ ש  של בפעולותיו אלא עוסק ה
, ספר בשם נקרא הללו הספרים משני אחד כל ואם בלבד. המקבי יהודה ם י ב ק מ  בלשץ ה
ה מזה למדנו שוב רבים, ל ח ת מ , לספר אלא זה שם ניתן לא ש ן ו ש א ר  כך אחר ורק ה

 השם רק אותו הולם היה שבעדם פי על אף השני, לספר גם זה דרך על מכנים התחילו
, ספר י ב ק מ עוסק. הוא בלבד המקבי ביהודה רק שהרי יחיד, בלשון ה

 ספר השם את מהם אחד כל קבל והרביעי, השלישי הספרים, שאר אף אלא עוד, ולא
 שם על אלא זה לכינוי זכו לא הספרים שאלו הדבר שבדור פי על אף הוא, גם המקבים

ם גבורה מעשי ת  המקבי ליהודה זכר שום הספרים, באותם בהם, אין שהרי בהם, המסופרים ס
 זה שם הם אף להם ניתן ביוונית החיצונים הספרים קובץ של המסדר מטעם ודאי ואחיו.

המקבים. ספרי של
 הספרים ששני בכוונה החיצונים הספרים של הקובץ בתוך הספרים את קבע מסדר אותו

 אחר יבואו ת׳) <ג׳ האחרים והשנים בראש יעמדו המקבים בפעולות באמת העוסקים וב׳> <א׳
ם הספרים משני ואף כך. י נ ו ש א ר  המקבים- שהשם-ספר מפני הראשון, את בתחלה קבע ה
 בשלימותה. המקבים תקופת את מקיף שהוא לו, רק מתאים והיה לו רק בעדם שייך היה

 ובלשון ישראל בארץ - בקדושה לידתו זה שספר מפני בדץ־קדימה, ראה טעם עוד וודאי
 שלאותה הראשץ בחלקה אלא עוסק אינו שהוא השני, הספר כן שאין מה היתה. - העברית
נכתב. יוונית ומלכתחלה הוא נכריה ארץ יליד ואף בלבד, המקבי, ביהודה התקופה,

ר פ ס ן ה ו ש א ר וברומית: ,Maxxaßaüov a( א׳ המקבים ספר ביוונית: נקרא ה
Liber primus Machabaeorum.( זכינו שלא המחבר, שם על ולא התכן, שם על הוא זה שם 

לנו. שי.וךע
 הכנסיה אבות מחשובי אחד אוריגינס, נכתב. עברית מלכתחלד. שהספר ספק אץ

 והעבריים היווניים בשמותיהם המקרא ספרי כ״ב!> רשימת אחר ),254 בש׳ <מת הנודרית
 SaoPrçft בשם שנקראים המקבים יש מאלה חוץ הלשון: בזה >2כתב יווני), (בהעתק

eX״s aaßavc< השם העתק העברי. בגופו במציאות הספר עדיין היה שבימיו ללמוד יש מכאן 
 כמר. בפתרונו. חכמים מתלבטים והרבה הנכרים, המעתיקים בידי נשתבש נותן שהוא העברי

 כ״ח י׳׳ד מק״א (והשוה בית־דשחאל שתי) השם: מן שנשתבש נראה אבל נאמרו, השערות
).SagapeX - אל עם שר מכונה ששמעון

 בעברית המקבים של הראשון ״הספר לסד,״נ): ד׳ (במאה הירונימום מעיד p במו
גופו״*). הסגנון מן להווכח שאפשר מה ביוונית, והשני מצאתיו,

 הספר נקרא ועוד) האדומים, מן עזריה ר׳ יוסיפץ, ׳0( המאוחרת העברית בספרות
ר בשם פ ם ס י א נ ו מ ש ח  זה ששם ספק אין א'). ב' ע׳-מק״א זה כינוי של פירושו (על ה
 שהוא בכינוי ספרו את הכותב שיקרא הדעת על יעלה לא שהרי הוא, מאוחר זמן יליד
1 הספר. בתוך כלל מזכירהו אינו גופו

 סגילווו <חםפ םועי סי־ עם לרות בסבו* בתנא ע' סגורים לכ׳ב חסקרא ספרי כ׳ד חלוקת של הפיסה על )1
- ע׳ד-עוו). עם׳

— .Hist. Eccl. VI, 25, 2 אנסיניום ע־ )2
3( toûtmv êcrt i tà Max *aß ai xà ânep êiuyéypanxai SapßqftaaßavauX בסוף לקטן וע׳ 

— הסורי. התרגום פנראפ הדפיסה על ה■ סרק
4) Hacha boo rum primum lib mm hebraicum re peri, secondas gr&ecua est, quod ex ipsa 

quo qua phrasi pro ban potest (Prot. Gal ). —



ם ספרי30 ,וב א׳׳ המקבי

ד פ ס י ה נ ש  (כמו היה העיקרי ששמו ונראה נכתב, ביוונית גופו המקבים מספרי ה
י בסוף שנמצא  יהודה מעשי (=קיצור ’V): Ιούδα Μακκαβαίου πραξέων επιτομή כ׳
 : >α כ״י בסוף שכתוב (כמו ולא מאלכסנדריה), קלימינם גם מביאו זה בשם - המקבי,

Ιούδα τού Μακκα[βα]ίου πράξεων έπιστολή’ בספרים המקבי). יהודה מעשי <=אגרת 
).׳ב המקבים <=על Μακκαβαίων β׳ הראשון: הספד של השם דרך על זה ספר נקרא שלגו

כן ה. ם ת רי ספ ם ה קבי ב׳. א׳ מ ו
א/ ספר תכן א.

 עליית למן המקבים, של בתקופתם יהודה pבא שהיו המאורעות על מספר הכותב
 לב'ע>. תרכ״ז ג׳׳א (שבם המקבי שמעון של מותו ועד בסוריה למלוכה אפיפנם אנסיוכוס

 במלחמותיהם ובניו החשמונאי מתתיהו של פעולותיהם לפי כרונולוגי, בסדר הולך הסיפור
 בעיקר היהודים מעל הוסר זה עול הגויים. של והתרבותי הפוליטי העול מן עמם את לשחרר

ג <מק״א הכותב משמיענו כך - המקבים, האחים שלשת ידי על  <שם, מונה הוא אף מ״א>. י׳
 היוצאים בדברים שבהם, והאחרון הראשץ של האחים, מן שנים של שבחם את ס׳ה-ס״ו) ב׳

בינה. בעל - ושמעץ חיל גבור הוא יהודה :מותו קודם אביהם מתתיהו מפי
סה״ג). לפגי 135־175( שנה ארבעים ארכה הספר, עוסק שבה תקופה, אותה
ה לחלקו אפשר בכלל מסוימת. ובתכנית אחת כחטיבה ערוך הספר ש ש ראשים: ל

: א׳ א) ט׳ - ה א׳ ח י ת  מלכותו והתפוררות המקדוני אלכסנדר למן הענינים מהלך על פ
בסוריה. המלכות לכסא אפיפנס אנטיוכום עלית ועד מותו אחר

- א׳ ב> ' ת *ד:0י ו פ י ד ת ר ו ד ה י  מתתיהו של להתקוממות!־ שגרמו אפיפנם מצד ה
ממודיעים. הכהן

ע׳ ב' ג> - ו על :א׳ ת ו מ מ ו ק ת ל ה ו ש ה י ת ת ופטירתו. ממודיעים הכהן מ
ם׳ ג׳ ד> - ו כ־ב: א׳ י ת ו ל ו ע ה של פ ד ו ה . י י ב ק מ הצבא שרי על נצחונותיו ה

ג׳ לשסרות, קמ״ה שנת בכסלו בכ״ד. המקדש טיהור כדי עד הענינים והבאת אפיפנם של
ד הגוים ע״י שנתחלל לאחר שנים  מיתתו (ה׳), השכנים הגוים עם יהודה של מלחמותיו ),,(ג׳-

 יהודה את לכבוש לוסיאם של השניה במלחמה שרצה בנו, אבפטור של ומלחמתו אפיפנס של
- <ז׳ ורציחתו דודו בן 1 דמיסריום ע׳׳י המלכות מכסא אבפטור דחיית ).׳<ו בידו עלה ולא  א׳

 צבא שישלח החדש המלך אצל המתיווגים, מן הגדול הכהן אלקימום, של השתדלותו כ״ה>.
 נקבע מאורע אותו ולזכר שר־הצבא לניקנור שהרג המקבי, של ונצחונו ביהודה שוב להלחם
 של ומותו <ח׳) ברית לכרות מיהודה לרומי צירים שליחת כ״ו-ג׳). (ז׳ ניקנור יום לדורות
א׳-כ׳״ב). (ם׳ אלעשה במלחמת הזמן לאותו קרוב המקבי

ב ט׳ ד.) ג-י׳ : כ׳׳ ג ו נ׳ י ת ו ל ו ע . של פ ן ת נ ו  להחזיק יכול ולא חלש היה מתחלה י
אז בקחידם. גבר המלח ים לתוך נופל שהירק המקום יד על שר־הצבא. בקחידס נגד מעמד
כך אחר אבל מבצרים. כמה בה שבנו יהודה, בארץ והסורים אלקימום של מעמדם נתחזק

 כ׳ג-ע׳׳ג). (ם׳ נצחוגות כמה ונחל הסורים על גבר יונתן אלקימום, על משונה מיתה באה
 אלכסנדר, בידי סייע יונתן היהודים. מצב הוטב למלכות בלם אלכסנדר של עלייתו עם

 בשעה שהיו המבוכות, בשעת אלכסנדר. של ואוהבו גדול כהן ונעשה לדמיטריום, שהסית
 ופעם דמיטריוס אל התחבר פעם להתנהג: היאך יונתן ידע למלכות, 11 דמיטריום שעלה

ν אגסיוכום אל ι, טריפץ בידי נפל לבסוף הפוליטית. השעה לפי הבל - בלם, של בנו 
ב). ונרצח (י׳-י׳

ט״ז י״ג 0 - ד: א׳ ו כי י ת ו ל ו ע , של פ ן ו ע מ  ראה כל קודם יונתן. במקום שעמד ש
ד לפנות צורך שמעון חידש אחיו, כיונתן הוא. אף .11 דמיטריוס עם ברית ולכרות סריפץ ע



11מבוא
 המורחבת יהודה ארץ את גמור שחתר לשחרר עלתה בידו ואשסרסה. רומי עם הברית את
 עלת ושלוק שלום שנות כסה לאחר והרסה. הגוים ק שחרר שבירושלים הפגודה את ואף

 את שלח והוא בפרס, שבוי שהיה אחיו במקום סידיסס, אנסיוכוס בסוריה המלכות לכסא
 ושגי שמעץ נרגח שנים שלש מקץ נגחוהו. היהודים אבל ביהודים, להלחם שר־גבאו קנדיביום

 למלבות עלה שמעון של במקומו שמעץ. של חתנו הגובל, חבובו בן תלמי ידי על בניו
הספר. נגמר זה בענץ השלישי. בנו הורקנום, יוחנן ישראל

ב/ ם®־־ תכן ב.
 ימיו על בסיפור פותח הוא המקבי. יהודה של בפעולותיו רק עוסק השני הספר

 (י״ג גיקנור על יהודה של בנגחוגו ומסיים >187-175 בש׳ (מלך 1ע סליבקוס של האחרונים
ק מקיף הספר המקבי. יהודה מת בניסן, שנה, באותה לב״ע>. תקצ׳׳ס ג״א אדר  קגת של ז
שנה. עשרה מחמש יותר

 ן1ןס יוונית שכתב חלקים, בחמשה גדול ספר של קיצור אלא זה ספר אץ בעיקרו
 שני ג׳. בפרק רק מתחיל הספר גוף כ״ג>. ב׳ מקי׳ב (ע׳ המקגר הכותב מעיד כך - םקוריגי.
ב׳ (א׳ אלכסנדריה לבני ירושלים בגי שכתבו אגרות שתי כוללים הראשונים הפרקים -  א׳

 שקיצר מי של והקדמתו הספר) בחחלת בפי׳ האגרות שבשתי המעורבב ההמשך על וע׳ י״ח,
ב). ,(ב יסון של הגדול ספרו את ל׳ ט- י׳

י נפרד <ג׳-ט״ו> הספר של גופו נ ש : ל ם י ש א  לספר תכליתו הראשץ החלק ר
ת לידי שהביאה היתה היאך ביהודה המאורעות השתלשלות ע י ב ג ק ה ח כ ו נ ח - ע׳ ה  א׳

ת לידי שהביאו המאורעות על מספר השני והחלק ם׳>, י׳ ע י ב ם ק ו ר י ו ג ק י נ
ט· (י׳ - ל״ס. ו י׳

-י׳ ג׳ א>  התקוממות לפני בירושלים שהיה המצב על סקירה במתן פותח הכותב :ם׳ א׳
ה׳). VI סליבקום של האחרונים בימיו המקבים,  לגד להיליודורוס, לו, עלה שלא לאחר ע׳-

 vחונ בירושלים. היוונות את הבוגדים ומגילאוס ויסץ שמעץ הנהיגו המקדש, אוצר את
ס. <ו׳ הגויים פולחן בו והנהיג המקדש את חילל אסיפנם נרצח. והצדיק הגדול הכהן -י״  א׳
׳ <ו׳ בניה ושבעת והאם הזקן אלעזר הקדושים, של מותם על מסופר כך אחר ז - ח ׳  ם׳*ב>. י

 היהודים צבאות־הסוריים. של ומפלתם המקבי יהודה של התקוממותו פרשת ניתנת לזה סמוך
 את וטהרו - <ט׳> אגטיוכום של המשונה מיתתו על מסופר ביגתים - לירושלים עלו המנצחים
-י׳ (ח׳ החנוכה חג את וקבעו המקדש ח׳>. א׳

ס״ו י׳ ב> - (י*■ השלום ומעשה לוסיאם של ומפלתו יהודה של מלחמותיו שאר ל״ז: י׳
ב י׳ - ׳ ס. <י״ג ואבפטור לוסיאם עם האחרונה המלחמה מ'ה>. י כ׳ -  אלקימום של הנהגתו א׳

 רזי על הסיפור - באיבה, כך ואחר בשלום, לכן קודם - אליו ניקגור ויחם ליהודה ביחס
 יות וקביעת ומפלתו ניקנור מלחמת הגויים, בידי לנפול שלא לדעת, עצמו שאיבד הזקן

ל״ז>. א׳-ט״ו (י״ד גיקגור
מ׳: ט״ו הספר. סיום ל״ח־

ם על ו. ב רי שני של טי פ ם ס בי ק מ ם; ה ה רי פ סו ו
הראשון. הספר על א.

 כשהטז המקבים, של השחרור תקופת על ישראלית היסטוריה ליתן רצה הספר בעל
 של צוארם מעל הגויים עול מהסרת וחוץ חיל, אל מחיל הסוריים עם במלחמותיהם הולכים

ם והולכים לידם הבאה הכושר שעת בכל משתמשים הם ובתרבות בפוליטיקה היהודים י פ ס ו א  ו
ץ את ר א מולדתם. תחומי את ומרחיבים ה

אנטיוכום ועד הבקדוגי מאלכסנדר קצר פוליטי חום קודם־כל הטחב העביר זו לתכלית



ם ספריפד קבי מ וב׳ א׳ ה

 של אביהם ממודיעים, הכהן מתתיהו בימי אפיסנס של בגזרותיו פתה כך ואחר אפיפנס,
המקבי. שמעץ של ימיו סוף עד סיפורו את ממשיך הוא ואילך ומכאן המקבים,

 ישראל pא שבן ניכר גופו הספר מתוך אבל ידועה. אינה הספר בעל של אישיותו
ח-כ״ם כ״ד-כ*ו, ה׳ מ״ו, ג׳ יע׳ היה הארץ של ובטופוגרפיה בגאוגרפיה ובקי היה  ומ״ו, כ׳

ג (ה׳ מולדתו שבארץ ביותר הקטנים המקומות לו היו וידועים י״ג>, י״ג ע״ז, י׳  ד ול״ו, י׳
 טביעת ומתוך המקומות אותם בכל היה גופו שהוא משמע דבריו ומתוך ב׳>, ט׳ מ׳ה,

מכירם. הוא עין
ת כתב הספר את י ר ב  והיה בהם גדול בקי שהיה דוקא, המקרא ספרי של ובסגנון ע

 מעצם ומשתלשלת שהולכת חוליה כעין שהוא ספר לכתוב ידע כך מתוך רוחם. את מלא
 ועל הסגנון על רק לא המקרא ספרי של ההן מן להשרות בכחו היה כן כמו הקדש. ספרי
 הוא לאדומיים הפרסיים: בשפות אף למשל, כן, בפרטים. גם אלא בכלל, ההרצאה מהלך
 אחד בלשץ מוציאו הוא הערבי, השבט ןמךי, לבני הנשיא ג׳>. (ה׳ עשו בני בשם מכנה
 בשם ודה-י) מלכים ם׳ דרך נעל אצלו נקראת המצודה הקרא ל״ז>. ,(ט הגדולים כנען נשיאי

 ה׳ ל/ <ד׳ ציץ הפיוטי בשם נקראים והעיר הבית הר ל״ו>. י׳׳ד ליב, ז׳ ל*ג, (א׳ דוד עיר
 ששאב הומר אף עבודתו בתוך שהשקיע ספק אין ועוד. י׳א), י׳ ל*ג, ז׳ וס״ב, מ׳׳ח ו׳ ג׳׳ד,

 כדי עד עברית מסכת בתוך לועזיים ענינים הבלעת של בסוד היד. בקי אבל לועזי, ממקור
 דברים באו כי כלל נודע שלא באופן בספרו השורר הכללי המקראי הגוץ מן עליהם לנסוך

קרבו. אל החוץ ק
 שבכתב תעודות מפי בעיקר אבל פה, שבעל שמועות גם ספרו לתוך נכנסו ודאי

 מפי לא אלה שכל נותנת והסברה בספר, יש כרונולוגיים וענינים פרטים הרבה למד:
 סוגים משני התעודות אותן שהן. כמות תעודות כמה נמסרו הרי מזה, חוץ נקלטו. השמועה

 נשתמר, שבירושלים בארכיוץ ודאי שגופן הנכרים, מן המקבים שקבלו אגרות א) הן:
כנהוג!). בירושלים העתקותיהן ושנשתמרו המקבים ידי על שנכתבו תעודות ב>

 קבען הכותב לפגם: טעם קצת בהן יש שלנו, בנוסח עכשיו, התעודות אותן אבל
ם בספר ו ג ר ת . ב י ר ב  המקראי בטעמו עברי בסגנץ שהלבישן היה, חפשי תרגום ודאי ע
 היווני הסגנון ובפרט היווני. הסגנץ ק שינוי תכלית הוא שונה הרי זה וסגנץ עליו, הטוב

 מקראי, עברי בסגנץ הערוכות התעודות את ומסר היווני המתרגם בא כך אחר האופיציאלי.
 את מסר כלו׳ המקרא. לספרי הע׳ תרגום של בסגנון הספר, דברי לשאר תרגומו דרך על

 שהגוץ במדד. העברי שבגוף לדיוקים ורוחה היוונית הלשץ את המשעבד בסגנון הדברים
 הצורה ועל התעודות אותן של טיבן על לעמוד .באים אנו אם ועכשיו לגמרי. נטשטש היווני

מספיקין. אנו אין הרי הראשוני במקורן להן שהיתר.
 מפותח. פטריוטי רגש בעל היה זה ועם גדול כשרון בעל היסטוריין היה הכותב

 באופן המאורעות מהלך את הרצה פיו ועל שלפניו בחומר לשלוט יודע היה כהיסטוריין
 והלכך חקרנות, בלי וטבעי, פשוט בקשר אצלו ניתנת המאורעות השתלשלות כפכח. ברור

 יפה מכיר שהוא מתוך בלבו. לקורא תופסת והיא ובנעימות בקלות נקראת הרצאתו
 שעה שיש כמו הדברים, את ולצמצם לכבוש עת שיש הוא יודע לעצמו שהתוה בתכליתו
 לו רצוי שהוא דוקא החומר אותו אלא בעבודתו משקיע אינו לפיכך הדיבור. את להרחיב

 «■סץ כגון לעמם, ההיזק רבי אנשים על לדבר מרבה אינו הוא שלפניו. המלאכה לרגל
1 אינו כן כמו שהביאו. בהפסד ולא בהם לא עסק שום לו אין הגדולים. הכהנים ומנילאוס

: האגרות )1 , ח* חן ב וג״ז, ל״ י·» וכיח, י״ז י׳ כ״ב, ‘ת י׳ / ד י' ג י ל״ו, י״ג ו ״ / י ז.1ת ג״ ®״ו כ

· »מת כתובת ואף - י״ד בספר: י . ו ז י ס



פהמבוא

 הגדול הכהן כוזוניו בעמיו וצדיק מפורסם אדם על אחת דיו טסת אף לאבד עצמו מסריזז
 שכזה באדם שגם מפני ז־>, י׳׳ב האשפרטים, אל באגרת אחת פעם מוזכר הוא אגב דרך <רק

ף על לספר עליו גדול: עיקר לו יש הספר. של לגופו צריך אינו ו ס י ץ א ר א  ארץ של ה
 בני בשביל המקבים ידי על צעד אחר צעד שנעשה איסוף שבימיו, התחומין כפי ישראל

ה הכתוב לפני שעומד העם הוא עמם, ז כ ר מ  אץ זה ומעיקרו - העולמית, ההיסטוריה של ב
בדבר. הכרח שאין זמן כל לצדדין טסה הוא

 שהרי לב'ע>, תרנ׳ו ג״א שגת (בערך הורקנום יוחנן של מותו אחר כתב הספר את
 כנראה, היתה, כוונתו כל והוא כ״ד>, ט״ז <ע׳ הורקנוס יוחנן של הימים דברי לפניו היו כבד

 היסטוריה תהיה הקורא שבידי כדי ומשלימם, הימים דברי לאותן הקודם ספר כעין לכתוב
 יהיו ואילך ומכאן הורקנום. יוחנן ועד אביהם מתתיהו למן המקבים, פעולות של שלימה

 הם אף הורקנום יוחנן של הימים שדברי להסיק יש מכאן זה. של הימים דברי לו משמשים
הדורות באותם שורר היה עדיין זה שסגנון המקרא, בלשץ הם גם וודאי נכתבו עברית

הורקנום יוחנן של מותו אחר ספרו את א׳ המקבים ספר בעל כתב כרחנו על בישראל.
 לק. קודם מה זמן בכתיבתו עוסק שהתחיל הדבר אפשר גם אם תר׳ם, לג׳־א קרוב וסיימו

ק עד כתיבתו זמן את המאחרת הסברה נדחית פנים כל על  ידי על ירושלים כיבוש לז
ליהודים אוהבים כעל הרומיים על מדבר הכותב שהרי סה״נ>, לפני 63 (בשנת פומפיום
ליהודים. הרומיים של שנאתם על עדיץ יודע הוא ואץ סוריה, מלכי נגד ומגיניהם

השני. הפשר על ב.
 איש ;סון שכתב חלקים בחמשה גדול ספר מתוך קיצור הוא המקבים של השני הספר

כ'ג>. (ב׳ המקבי יהודה של בימיו יהודה pבא שהיו המאורעות על קוריגי
אפריקה. בצפון שבקירינאיקה, החשוב היהודי הישוב ק היה יסץ
ושלימה. קלאסית נכריה השכלה קבל נכריה, בארץ שם, היה. הגולה וחניך הגולה בן

 ולסגנונם שבדורותיו ההיסטוריים היווניים הסופרים של לדרכיהם נאמן היה זה חינוכו מתוך
 של שמחניכיה שבגולה אחיו בשביל שכתב בספרו, סימניהם ניכרים מדאי יותר בהרצאתם.

 יש לו. היה נכבדה ממדרגה דתי־לאומי יהודי חינוך אף אבל הם. אף היו התרבות אותה
 החשמונאים, ראשוני של התקופה בן כמעט היה הוא הגונה. במדד, עברית גם שידע לשער

 ספר לכתוב בדעתו וכשגמר לבו. את לקחה יהודה שבארץ - השחרור תנועת - והתנועה
 המאורעות לארץ והלך מקומו את עזב ודאי המקבי יהודה של פעולותיו על ומקיף גדול

 שבארכיוונים והתעודות המקורות סמך על ספרו את לכתוב שיוכל כדי יהודה, pלא עצמם,
ראיה., עדי מפי עדים או ראיה עדי של מפיהם שמועות סמך ועל שבירושלים

 שלפנינו, הקיצור מן ללמוד שאפשר כמה עד הפחות לכל ספרו, בכתיבת תכליתו
 הוא, אף ליתן. נתכוץ היסטוריים מאורעות יסוד על רליגיוסי־מוסרי ספר היתה. דידאקטית

 היא שונה אבל החשמונאים. מאורעות את ספרו לנושא לו בחר ,׳א מקבים ספר בעל נמו
ן אלו: שני של תפיסתם בתכלית ו ש א ר  חטיבה הישראלית והארץ הישראלית האומה ל
י ואילו אחת, עיקרית נ ש שבירושלים. ובמקדש בירושלים אלא אינו החשיבות כל מרכז ל

 של למחשבתן ומקדשה ירושלים היו מה בעיקר זה ספר מתוך למדים אנו ולפיכך
העולם. שבתפוצות ישראל

ר לו היא דוקא: הפרסי בשמה ירושלים את להזכיר זקוק הסופר אץ י ע  בה״א ה
ר או הידיעה  רוסה או ליוונים אתונה שהיתה כמו ממש א׳), י׳ ג׳, ,ח י׳א, יה׳ סתם עי

 יש אבל סתם. עיר בשם אלא שלהם למסרפולץ קורין היו לא אלו אף שהרי - לרומיים,
סופר של יחסו ובין שלהם מטרפולץ אל האומות אותן של הנפשי היחס בין גדול הבדל



ם ספריפו וגג׳ א׳ המקבי

 מקדשו, בית קיים בד. שהרי השכינה, משכן היא ירושלים לו שלו: למסרםולץ זה יהודי
 י״ם>, (ב׳ ביותר הגדול הוא כינוייו: לשם בםיו הפלגה של תארים די שאין הבהירה בית

 יש יתירה והגאה פ*ו>. ׳<ד. הארץ בכל ביותר הקדוש ההיכל י*ב>, (ג׳ העולם בכל המכובד
 אותו מכבדים הגויים מלכי :בעולם המקדש של מוראו גדול כמה עד להטעים בא כשהוא לו

ט״ז>. <ס׳ בדמיץ והן ב׳> (ג׳ בפועל הן יקרות במתנות
 כשהאומה האומה על ומגן שומר המקדש בית וישראל: המקדש בין יש גומלץ מעשה

המקדש. בית על להגן יודעת
 הכהן ולא הרשע ״יסון של בעטיו הנכרים בדרכי ולהליכה להיליניות נסיה כשהיתה

 של במשחקיהם חלק ליקח ומזדרדים בעבודתם מזלזלים הכהגים שהיו כך כדי עד הגדול״.
 אליהם להדמות שואפים היו שהמתיוונים הנכרים, ואותם עליהם באה פורענות המתיוונים,

) יד׳ לאויבים להם נהפכו חייהם, בדרכי ז ט׳ ג-  נותן והדין מהם. נפרעו השמים מן אז - י׳
 בהכריחו הרבה מקלקל שהיה יסון אותו מדה: כנגד מדד, החוטאים על בא יהא שהעונש
 ובמו נכריה, לארץ לברוח מוברח היה הוא אף מולדתם מארץ שיברחו הרבה לאנשים
 גה׳ אבות לקבר הובא לא גופו הוא כך זה של בעטיו במוחם קבר להם מצאו לא שרבים

 גורמים שהיו קשים עינויים לאחרים ממציא היה שבאכזריותו אפיפנם אנטיוכום ק כמו ס׳).
 ה׳>, <ם׳ מעיו בתוך קשים בעינויים חייו את סגר עצמו שהוא היה מופו המעים שבבני למכאובות
 <י'ג רמץ של אפר בתוך המשונה מיתתו את מצא המזבח ודשן קדש אש שחילל ומנילאוס

 וגדפה שחרפה ולשונו מפגרו ידו נקצצה ה׳ מקדש על זדון של יד שהרים הרשע וניקגור ח׳>,
ל*ב>. <ס*ו הדורסים לעופות חתיכות חתיכות והושלכה פיו מתוך היא אף נכרתה

רשעים. של סופם כך
 להם הפכה מקדשו וקנאת ה׳ קנאת וקנאו הצדיקים ואנשיו המקבי יהודה כשבא אבל

 והולכים לטובה - החטא שגרם מחמת היתה, ארעית רק - הפורענות את האלהית ההשגחה
ה׳>. וח׳ לנצחון מנצחון היו

הצדדים. לשני בנוגע כאן עד
עמו, על ומגן שומר ה׳ היאך בעין עין היו רואים הללו הגויים. הם השלישי והצד

 על חרטה מלא בלב היו ותוהים ישראל אלהי של ואמתו בגדלו היו מכירים כך ומתוך
י״ג>. י״א ל״ו, ח׳ ול״ח-ל״ס, ל״ו <ג׳ הנבחר לעם שגרמו הצרות

 מכהו הכמקת בבחינת הנכרים. עם למשפטו ישראל עם ה׳ של משפטו דומה ואינו
 חומר בכל מהן נפרעין ואז טאתן שתתמלא עד הדין נדחה העולם לאומות כאן: יש ד.ןהז
 קצה עד יגיעו ולא מוסר יקהו למען לזמן מזמן נענשים דם ישראל: כן לא י״ד>. <ו׳ הדין

 ול״ז, ל׳׳ג «ד חסדו להם מוחזרים הרי בתשובה ולכשיחזרו ישראל הוא עולם שעם תהום, של
חד וה׳ ישראל זו: לשיטה יש גדול וכלל י״ז>. ב׳ ח׳, (א׳ ורחמיו כ*ז) ה׳ ש- קד מ ה הם! ו

 הספר של מראשו השדרה כחום העוברת המקדש, בית על העיקרית המחשבה ומתוך
 מועדות שני של בשבחם מסיים מהם אחד וכל ראשים, לשני ומתהוה נפרד הוא סופו, ועד

 סיומן שפרשת המקדש, חנוכת תולדות הדור: שבאותו ישראל להם שזכו המקדש של לכבודו
ל׳_ל*ו. ס״ו היא סיומן שפרשת ניקנור, יום ותולדות ח׳, א׳ י׳ היא

הרצאתו. במהלך הסדר את הסופר כוק בלבד המועדות אלו של לצרכם שרק ונראה
 אנטיוכום, של המשונה למיתתו קודמת שהיא המקדש בחנוכת היה שמכיר משמע ט׳ י׳ מתוך
 הרשע אותו של מיתתו על הסיפור ולהקדים הכרונולוגיה את מלסרם נמנע לא מקום ומכל

 היה יודע ודאי כמו־כן החנוכה. בסיפור בשלימותו נגמר זה חלק שיהא כדי חנוכה, לפרשת
 העבודה לרגל מקום ומכל חייו, סוף על ואף המקבי יהודה של האחרונים גבורותיו מעשי על

ענינו עיקר זה שאף ניקנור, יום בקביעת סיפורו לסיים הצורך יותר לו נראה שלפניו



פזמביא

די טמאים, מידי המקדש בהצלת  דוקא מאורע לאותו הקורא של לגו תשומת להסב נ
למקדש. שאירע

 לא פותח היה ודאי המקדש, ולא עיקר, המקבי יהודה הספר לבעל לו היה ואילו
 של תולדותיו אל אף מוח למעלה לו היה מהלך אלא בלבד, יהודה של בתולדותיו רק

 בהתקוממותו הזקן האב של גבורותיו מעשה מספר והיה הבבחרת, המשפחה של אביה מתתיהו,
 ועל הספר, את פתח דוקא בכך ולפיכך המקדש טיהור הוא לו העיקר אבל עמו. אויבי נגד

ק רק הדיבור את מיחד הוא המקבי יהודה ואילך. ת׳ סרק ל
 בני ששלחו האגרות שחי את להקדים צורך שראה הספר, שבתחלת התוספת מן אף

 האגרות את שהוסיף הוא הוא הספר את שכתב שמי נראה שבמצרים, אחיהם אל ירושלים
ק ס', ופרק י*א א׳ של הסתירות מן נראה ושוב בראשו.  הסופר שנטל ל׳ז, וט״ו ז׳ א׳ ו

ם האגרות את ו ק מ ר מ ח ט ב׳ - 66 הזעירה המלה את (והשוד, ספרו אל וספחן א  שהיא - י׳
.1הםפר של פתיחתו אל האגרות מגוף מעבר משמשת

 יהודה מלחמות של תקופה אותה ענינו למסגרת לו בהר רבה שבהצלחה לומר ויש
 על אפילו לספר צורך לו ראה לא הוא אבל לתכליתו. מתאימים המאורעות אותם דוקא המקבי.

 של מותו אחר ירושלים על שבאו הגדולות והצרות אחיו את ולהזכיר יהודה של מותו
ס״ז>. ם׳ במק׳׳א (כמסופר יהודה

רי שני השראת ז. ם ספ בי ק מ ם ה ה בי ת כו ה ו ת ז מ עו ה. ל ז
 היהדות, רוח שוררת שבשניהם נראה זה לעומת זה המקבים ספרי שני את כשנשוה

בריתו״ לעוברי וענשו לידאיו ה׳ ישועת מוטעמת בשניהם הגבורים, של חסידותם מובלטת בשניהם
ן וכל מכל הוא שתה הללו הספרים שבשני מתחוור עיון לאחר מקום ומכל פ ו  א
זד- במקצוע בתיהם יש קטנים לא והבדלים הענינים, אלו של התבטאותם

ן בספר והגה עונותיהם. בעקב עליהם באות פורעניות שישראל הדבר, מקובל ו ש א ר  ה
 ישראל'. על מאד גדול קצף .דד,י לשק: אשגרת ובדרך אחד רמז רק כך על יש סיד) (א׳

י הספר ואילו נ ש  והוא ישראל, של לפורענותם וגרסו שקדמו ההסאים על הדיבור מרחיב ה
 ה' (ע׳ לעמו ה׳ של רצונו שוב כך אחר שימשן כדי העונות את ממדקץ שהיסורין מסביר

ב ו׳ ואילך. י״ז ג י״ח ד י׳ג, - י׳ ל׳ ב- ל׳ ).,ד י׳ ול״ז-ל״ח. ו
 מתתיהו על אדרבה, מקום. בשום מדבר הראשק הספר אין שבת שמירת ענין על

 ל״ם. (ב׳ בשבת מגן מלחמת היתר על דץ פסק שהוציא מסופר המקבים, של אביהם הכהן,
ד ט׳ ב קדם׳ יוספום והשוה ומ׳ג, ל׳  הטעמה מטעים השני הספר בעל ואילו ב׳>. ו׳ י׳

 המלחמה את מפסיקים היו בשבת וחבריו: המקבי יהודה ידי על שבת שמירת על יתרה
ב כ״ו, <ח׳ האויב אחר והרדיפה י'א>. ד כ׳ו, (ה׳ השבת אח מלחלל למות טוב כי ל*ח> י׳

 של בדבריו אפילו קל. רמז אף בראשק אין הבא עולם לחיי בנוגע אמוגת־עם על
ן הכושר שעת - מותו קודם שנאמרו מ־ט), <ב׳ מתתיהו י א - « כך  הבא. לעולם וכר שום ל

ה: בענק דברים הרבה יש בשני אבל ז <ז׳ הוא מגיד המתים, תחית ז  המקבי יהודה אף ),,י׳
ג <י״ב בה מאמק היה ואילף. מ׳

וצום. ותפלה בתשובה שבשמים אביהם סגי את ישראל מחלים בשני וגם בראשק גם
ה ואילו ומוגהת, צרופה דת שוררת בראשק אבל צד ב שגי-  את מוצא אתה הדת של ב

העממיות. האמונות
 מקודש עזרתו ה׳ שולח בראשק משסים: התשועה מתן של באופן ההבדל רב כן כמו

 ועל ברגל ממש, מלאכים - בשני ואילו ודם, בשר לעיני כלל נראה הענין שאין בדרך
ו בחירי של מלחמתם ונלחמים ממרום מופיעים סוסים, ה׳



ΠΒם רי0ם ב׳ ,א המקבי ו

 הספרים שגי נבדלים ההיסטורי לחומר בנוגע אף אלא ודעות, לאמונות בנוגע רק ולא
 גלוי היה בכלל שהחופר ספק אץ אחר. חומר בספרו השקיע הכותבים מן אחד כל מזה. זה

 ספרו בתוך שאין מה ספרו לתוך הכגיס שהאחד יש מקום ומכל הגונה, במרה לשניהם וידוע
ן בספר אץ למשל, ק, השני. של ו ש א ר  להתקוממות בישראל שקדמו למאורעות זכר שום ה

 בספר אץ זה כנגד הגדולים. הכהנים ומנילאום יסץ בץ שהיו ריב עניני כגץ המקבים,
י נ ש  של הראשונים געחוגותיו וענץ - המקבים! של אביהם - הכהן מתתיהו על דבר שום ה
ב (ע׳ מוםיר אפולוניום על יהודה בלבד. רמז דרך רק מוזכר ואילך) י׳ ג׳ מק׳

 בפגי מיוחדות חטיבות שתי הם הללו הספרים ששני ברור נראה שנאמר מה מתוך
 לפגי שד,יתד. התכלית ם*ד נערכו, שבו הסגנון מבד נכתבו, שבה הלשץ מבד :עבמן

הספר. של ובגינו ההיסטורי החומר מבד גם - ולפיכך הכותבים,
ת.- והשני עברית, נכתב הראשון הספר הלשון: מבד יווני
 הסגנון הוא סגנונו והשני המקראי, הסגנון פשטות הוא סגנונו הראשץ הסגנון: מבד

היווניים. הריטוריים ההיססורייגים של האמנותי
ל כרונולוגי בסדר מספר הראשץ התכלית: מבד י ע ש ע ם מ י ר ו ב  לעמם שעשו ג

ל בישראל, ממלכה התיסדות לידי והביאו שנד, ארבעים במשך בארבו ע - י נ ש ה י ו ש ע  מ
ם ל א י מספר. הוא שגה עשרה חמש במשך למקדשו ה

 והקים לו שרבוי מה החומר מתוך לו בחר שלפניו תכליתו לפי אחד שכל למדת הא
כנפשו. הבנין את

- !#לו אחד לכל
 אותו של יבירה כמעט הם שניהם שבעבם - הספרים שני שבין הללו ההבדלים אבל

י בנים ואלו בכותביהם, התלויים הם ותכנית תכלית חילופי - !דור נ ש ת ל ו מ ל ו  שוגים ע
ץ יהודי איש היה האחד היו: ר א , מ ל א ר ש ש י אי - שגי ה ת יהודי ו ו ב ו פ ת . מ ה ל ו ג ה

ץ היהודי ר א ה ־ ן  יתרה חבה כותב. הוא אבותיו pוא מולדתו של היסטוריה דברי ב
 היו כיבד שביהודה, אומתו על שעבר מה על לו מספר הוא מתץ מתון לו. יש ת י ב ר א

 תחומיה את ומרחיבים הולכים שהיו הארץ, איסוף ועל ארבם על נלחמים עמו בני
 ועומדים הם שתלויים כמה עד רק לו יש שמים - זה יהודי חופש. חיי לעבמם בה ויובריס

 בארבו, ודבוקים אחוזים שהם כמה עד שוב - לו ותורה לו אלהיס שלו. לארבו מעל לו
 עיניו פרים כשהוא שבארבו. חייו של השלם ל$סח מדד, קנה לו משמשים אלו שהרי

י תפלה שבשעת כפים פרישת בתפלה לשמים פ ל ו כ ב ר  יש לאומיות הכלל, מכוונת. היא א
לו. מקודשת היא דתית שבקדושה לו

. לבו ה ל ו ג ה * ן ב והיהודי ם י מ ש ב ’Ιουδαϊσμός - (־־יהודאיסמום יהדות ל  מק׳
 היא ישראל ארץ של במרכזה - !לה שמסביב לעולם בניגוד - תו לו, יש ועוד) כ״א, ב׳

 לה ואין היא, יהדותו של וחינוכה ילדותה ערש ישראל ארץ בגחלת. כשלהבת ממש אחוזה,
 חבאי־נוסח שגי זה ליהודי לו יש גרותו בארץ ילדותה. ארץ עם קשר בלי סעם שום לזו

 הסתגלותו פרי והשני בידו הוא מקובל במסורת הראשון חול. של ונוסח דת של נוסח בחיים:
 חיתולים בלי הישראלית בלאומיות תפיסה שום לו אין פנים כל על הוא. נכרים של לחיים

 הלכך, במקומו. לאומית תקומה לו היתה לא הדת שאילולא מכיר ואף הוא מרגיש דת. של
 לירושלים, אפריקה של מבפונה עולה והוא חייו גדר את לקיים הגולה, בן יהודי, אותו כשבא

 אוחז גדול זהר לו, עולה חדש אור מין אלא באפו, בעיקר שעולה הוא הארץ של ריחה לא
ךן8ו« עיניו אח  ל׳א). י״ד ס׳׳ו, ,ה (מק-ב והקדוש- ביותר הגדול המקדש ״בית למראה ןן

 עליו ושורה יורד שכינה של שפע ישראל. אלהי של כחו את כאן מרגיש הוא מיוחד בעוז
ולפיכך משא־נפשו. כל את מכנים הוא שלתוכו ההיסטורי, ספרו את כאן לכתוב בא כשהוא



ססמבוא

ר כעץ פ ם ס י א ר  במדה הקולמוס תחת ומתגוונים הולכים הדתיים המומינסים כותב. הוא י
ב המתים חחית על ל״ס, מ׳ מהרהר הוא לצדיקים עולם חיי על יתדה: ס, י״ד מ״ג, ד״  מ׳

 על י״ב-ס״ז>, ״ו0< האמת בעולם לישראל טובים מליצים משמשים שהם הצדיקים על
 בין כאן יש גומלץ השפעת כעין - הנפטרים של נפשותיהם למנוחת תפלה של חשיבותה

-העולמות שני ועוד. י'ב>, פרק וסוף ז׳ <פרק !
 אפיפנם אפילו אצלו. פתו?ים הם דוקא ישראל שבדת מסתבר מאליו - דת של ופרטיה

 ברצונו ישראל דת דוקא עליו, באה משונה שמיתה בשעה בתשובה, מהרהר כשהוא - הרשע
ו עצמו על לקבל

ה; מכל היוצא ז
ה ן ב ץ ־ ר  בעלי שמספרים הדרך על ממש פוליסית־עניגית, בשיטה היסטוריה מספר א
. גבורה ומעשי גבורים של מופתים כאן יש ראשונים״. *נביאים ץ ר א ב
ן ו ל ב ו ג ה ל ״ ע -  של ענשם ועל לצדיקים שניתן השכר על מספר. הוא ,ה ישועות ה
ם ומלאכים שכינה גילוי של ומופתים קדושים מעשי לפיכך רשעים. י מ ש כאן. יש ב

תרגומיהם. ועי וב־ א׳ המקבים ספרי של המקורית לשונם עי ח.
ר א) פ ם ס י ב ק מ ן ה ו ש א ר ת מתחלה נכתב ה י ר ב  בעל המקרא. ספרי של ובסגנון ע

 הגדולה בבקיאותו לעצמו שהקנהו הסגנץ, שבאותו השימוש פרטי בכל מהיר סופד היד. הספר
האחרונים. ועד הראשונים הספרים למן שבמקרא, הלשון לרוח חדירתו ובחריפות

 היווני התרגום מתוך לעמוד אפשר זה על ויפה. רעננה היתה הספר של העברית לשונו
 כך, כל מדייק והיה העברי בגוף יתרה באמונה מלאכתו את עשה זה מתרגם בידינו. שנמצא

 משועבד מצדו הוא אף להיות רק עליו מוטל לעברית זה תרגום להחזיר שבא שמי עד
 של בצירופן אף אלא בלבד ובביטויים במלים לא חמורה בדייקנות שלפניו היווני לנוסח
 כל שעל יפה, עברי בנוסח היווני התרגום את לכסות בידו שיעלה לו מובטח ואז המלים

הספר. של הראשץ לאביו מרובה במדד. קרוב יהיה פנים
ף ו ג י ה ר ב ע  אותם כלו׳ החיצונים, הספרים שאר שאבדו כמו קדומים, בדורות אבד ה

 לתמוה ואין האחרץ. בדורנו רק ברובו שנתגלה בן־סירא, של הספר אף ובכללם עברית, כתובים שהיו
 היו ולא הקדש שלכתבי למחיצתם מחוץ העברי הקורא לגבי עומדים היו הספרים אותם :כך על

 עליה שעברו הפורעניות אותן בל מחמת הצלה לשם לטלטלם כדי עד האומה בעיני חביבים
 לבם אין נפשם על לימלט צריכים אדם שבני בשעה המרה. הגלות של התקופות במשך
: רכושם להצלת הולך ו ל  ביותר. היקר אח ובוחרים במשא ממעטים הטלטול נוחיות לשם כ

 את עליו נותנים שהיו מה ביותר להם יקר היה הלאומית שבספרות היצירות מן ואבותינו
ה. במחיצת אתה לכרוך נוהגים שהיו הספרים ושאר התורה הזמנים: בכל נפשם ךן ק

 של העברי הגוף את עוד ראו והירונימום שאוריגיגם נראה פ״א), <עמ׳ לעיל כאמור
 זד. ספר קורא היה העולם עליו. ידיעה שום אין אלו של זמנם לאחר אבל א׳. מקבים ספר

והסורי. הרומי היווני, :העתיקים תרגומיו בשלשת בעיקר
ם ו ג ר ת י ה נ ו ו י  הגוף מן ישר נעשה הוא בתרגומיו. הקדום הוא א׳ מקבים לס׳ ה

 שהרי העברי, המקור של לכתיבתו תיכף במצרים שנעשה נראה נכתב. קדום ובזמן העברי
 היו מיד ישראל בארץ העולם לאור שיצא עברי ספר מצרים: יהודי של מנהגם היה כך

 ספרותם תירגום של זה עגץ להם היה נפשי צורך יווני. תרגום לו ומתקינים מזדרזים
 ספרי לקובץ בשעתו נצטרף א׳ המקבים ם׳ של תרגומו בפיהם. המדוברת ללשץ הלאומית
י יהודי ם׳ נתקבל כך מתוך שלהם. הביבליה מ ו א , בעולם גדול בכבוד וה ל ם י ר כ נ  ה

הקדש. ברוח שנאמרו הספרים כאחד להם חשוב שהיה



Xם ספרי קבי מ ב׳ א׳ ה ו

י בנוסח נפלא בקי היה גופו הספר שבעל כמו ר ב ע  היה כך המקרא, ספרי של ה
י בנוסח גדול בקי היווני המתרגם נ ו ו י  לרגליו גר היתה זו בקיאותו .׳הע תרגום של ה
 היה הנדו!ים היהודים לאותם הרי גבול. ידע לא ,הע לתרגום באדיקותו תרגומו. בעבודת

 בלשונות מוסר שהוא יש ולפיכך השמים. מן קדוש נוסה ממש המקרא של היווני הגוף
 עד משמעות הלשונות, לאותן להן, יש אבל משמעות, שום להן אין לעצמה כשהיא שביוונית

 ידי על מ״א) <ג׳ פלשתים pא הוא מוסר למשל, ק, עבריים. כתובים ידן על שנמסרו כמה
γή άλλοφΰλων (א׳ משמם שקוץ או נכרים), (=ארץ *̂βδέλυγμα Ιρημώσεως=π. לשונות 

 לגבי להם היה לשבה וסעם מיוחד חן שביוונית, המקרא מתוך הנטולים בהן, וכיוצא אלו
היהודים. אותם

 אגו ורוצים המקורית ללשונו היווני התרגום מן הספר את להחזיר אנו כשבאים ואנו,
 של בלשונו זו לתכלית להעזר אלא לגו אק הראשון, לגופו שאפשר כמה עד קרוב לעשותו

למקרא. הע׳ תרגום
 וחילופי שינויים בו שיפלו היה אפשר מקום מכל בעינו. כמעט התרגום נשמד בעצם

 בקרתית מהדורה בזמננו הופיעה אלו של בירורם לתכלית בכתיב. והן בלשק הן נוסח
 החברה ע׳׳י הסיפטואגיגטה של הספרים (בסדר ראשונה ממעלה זה לספר היווני הנוסח של

^ המדעית ^Societas Litterarum Göttingensis=]U( בהוצאת Göttingen 1936) Werner Kappler.(
 המוגה הנוסח בשולי א׳. מקבים שלם׳ מצוינת הוצאה באמת היא Kappler הוצאת

 השוואה על יווניים, כ״י השוואת על :מקורות שלשה על שנוסד הבקרתי החלק בא זו שבהוצאה
הנצרית. הכנסיה אבות אצל שבציססות הנוסח ממסורת והסוריים הרומיים לתרגומים

כאן. הושוו בעולם הנמצאים יווניים כ־י כיס
p שבהוצאת הרומית במסורת השתמש הרומיים התרגומים Broyne—Sodar ע׳)

 חשוב והוא לסה׳׳ג, 200 לערך עד עולה העתיק הרומי התרגום מסורת זד,). פרק בסוף pלק
 להכריע אף יפה כחו אלא היוונית, המסורת נגד לפעמים נוסחאות קביעת לשם רק לא

 (שבהוצאת א' בסורי השתמש כמו־כן נוסחאות. חילופי יש כשביווני גופו היווני לענק בעזרתו
 קדום נוסח פי על שנתקן ,ceriani (שבהוצאת ׳וב הלוקיאני) היווני הנוסח מן שנעשה לאגארד,

לוקיאגי). לנוסח
וההמשך. הביאור שיטת היא נכון נוסח להשיג כדי Kappler שנקט העיקרית השיטה

p מעצמו ra הביאור שיטת שאין במקום ורק אקליקטיקה. למעשה זקוק היה כזאת שבעבודה 
הפילולוגיה. במדת לאחת מוכרח היד, - באורתוגראסיקה כגון - הכרעה לשם מספיקה

ר ב) פ ם ס י ב ק מ י ה נ ש . מתחלה נכתב ה ת י נ ו ו  היוונית הלשון בין להבדיל יש אבל י
 לשונן הספר שבראש האגרות שבראשו. האגרות שבשתי היוונית הלשון ובק הספר שבגוף
 תרגומי, אלא מקורי לא יווני סגנון של רושם עושה והיא יפויים שום לה אין היא, פשוטה

 ראשונים אגרות של הסגנון בדרכי שמכיר מי המקרא. לספרי הע' שבתרגום הסגנון כעין ממש
, ת י ר ב ע  שבגולה, אחיהם אל הקדש pבא ה׳ לפני היושבים מאת שנכתבו אגרות ובפרט ב

ה שהאגרת עיון לאחר יראה הוא נ ו ש א ר  עברית מעיקרה ותארים בברכות פתיחתה סגנון לסי ה
 זה. ממק המכתבים כדרך למישרים לו הולך והסגנק לעין בולטים העבריים הלשונות נכתבה.

ה האגרת ואילו י נ ש  נראה הקשה ומסגגוגה היה, ביוונית עריכתה שעיקר עליה מוכיחה צורתה ה
 ארמית הפחות לכל או עברית, שלהם שלשונם יהודים כלו׳ ביוונית, לשון נלעגי יהודים שבידי

 אותה של המקוריים לטעמיה חש אינו מולדתו כלשק לא לועזית לשק שיודע יהודי נכתבה.
 לרוחה הם זרים שבעצם יהודית, שבקדושה דברים על בה לדבר בא כשהוא ובפרס לשון,

 דיבורו כרחו על הוא, הישראלית התרבות של קדומים במקורות יסודם שהרי לועדת, לשון של
ומגומגם. הוא יבש



צאמבוא

ה נכתבה עברית מעיקרה הראשונה שד,אגרת הסבה אף תי מ  מתבארת יוונית - ו
רי וערך נכתבה שבמצרים ישראל עדת אל הראשונה בקלות:  שתהא הוא הדין ופן לה גיבו
 לכתוב הנימוס ρ ואין נערכה וחשוב גדול אדם אל הרי השניה אבל האומה. בלשון נכתבת

נכתבה. יוונית ולפיכך צרכו, כל בה שולם שאינו בלשץ אליו
 היוונית היתה (בקוריני קוריני איש הוא!> לועד (השם שיפץ ספק אין גופו והספר

ת דרך מתוך אף ומקושט. מהודר ובסגנון כתבו היוונית בלשון !>שליטה בו  שהלשון נראה די
 בלשון ואלו אלו שדברים פעמים כמה ומפלים חומו לפי מסיח כשהוא כגק יוונית, היא המקורית

 אבות בלשץ לא הספר שבעל משמע - כיס), ס׳׳ו ל״ז, י־ב וכ״ז, כ׳׳א ח׳ (ז׳ נאמרו אבות
 היוונית מקום מכל !>,ליהודי המיוחדים לשונות ושם כאן שנמצאים פי על ואף מדבר. הוא
 שבאותם ההיססוריים הסופרים של סגנונם ממיסב והוא צח והסגנון היא טהורה בכלל שלו

 שהיה ויותר ועשיר»). ריסורי הוא והסגגון ומעובדה, מלוטשה ושוטפת, קלה פראסה הזמנים:
 דברים להוציא מתאמץ היה עוד בכתב, בשימושה בקי והיד. עמוקה ידיעה היוונית את יודע

ס <ב׳ בהקדמתו כך על מעיד שהוא כמו קולמוסו, מתחת מתוקנים ״ כ - ת  עמל שרבות כ
 המקשיב של אזנו את לענג ברצונו שהיה משמיענו הוא ל״ם> ״ו0( בסוסו ואף בספרו,
הספר. לעריכת

מוסס העיד וכבר  שמלכתחלה עצמו על מעיד זה שבספר ולשץ לשץ שכל הירוני
נכתב. יוונית

תו: על הספר הוא מעיד ואף פ  בעל ועל הגדול הספר בעל קוריגי איש יסץ על סו
הקיצור.
ת את לכתוב כשבא כך משום היה. גדולה יוונית השכלה בעל ן ו ם י  דרך על ספ

 פיוטיים ובלשונות היה פורח סגנון בעל .1<יתב הריסוריקה באמנות היוונים ההיססוריוגרסין
לשונו. את לתבל אוהב היה שכיחות בלתי מלים ובבן!ת

 יתרה במדד. להבלים אוהב היה והלכך הקורא, על חזקים רשמים לעשות היה שואף
 דוגמאות אחר. מצד היהודים צוררי של ורשעתם אכזריותם ואת אחד מצד היהודית הגבורה את

ק, אלעזר רציחת היליודותם, של במעשיות יש לכך  מנילאום, של סופו אפיפנם, של מיתתו הז
רזי. של מותו

וחלליהם. האויבים הגזמותיו גם מכאן
ריים היסטורייגים כסה של מדרכם אלו מדות  בשלהם הם שעשו מה למד: יווניים תסו

נשלו. הוא עשה
: יש מדד, ועוד  ויראי החסידים על לספר בא כשהוא במלולו הרבה מצטיין הוא לו

 היו חלומות במלחמה, שפתחו קודם בשמים נראו מראות להם: נעשו גדולים מופתים שמים.
ליהודים. תשועה להביא הופיעו ממרום צבא אנשי המקבי, ליהודה לו מראים

 שאסולון כמו היוונים: לגבי השכיחים הדברים מן הם אף בהם וכיוצא אלו ענינים
 ל״ז. ׳5 הירודוסוס <ע׳ מדילפי לגליים, אף כך ואחר לפרסיים, מגרשים מבני־האלים וחבריו

 השפים מן הנלחמים כך אוהביו, לצד עומד שהירקלם כמו או ועוד), ,,ב כ״ג י/ סבסניאם
לראות היוונים היו רגילים במלחמה. ליהודים לעזור ובאים המקדש מן להליודורוס מגרשים

ו ם) αδελφοί כגון נ חי « = σ «סו, לבני מבנה ווו» כן· - ( π έρ μ α ר ז = ץ — )1( «ג m י e t s ד  י*ז>׳ (

έν προσώ πφ = έπάταξεν αυτόν πλη ב"י>׳ (י*ד «תו — נסניו) ( γή = ־ ח׳). (סי סכח תבוזו ־

έντυγχάνειν β כגון )2 φ λ ψ -ב) · ב, ו■ ,71 נ ו י' / (ד׳ σωφροσύνη καί ευταξία ליס), סי ז  לי

χ ε ιρ ύ ν  άδ ικον κατάρχεσται ם׳), (די καλός xai ά γα θό ς ס׳ו  — ייב). (

— ).a) secondas graecus est, qnod ·x  ipea quoque phrasi probari potest (Prolog, g&leatus



ם ספריגב וב׳ א׳ המקבי

 ומשקיעים באים היו שלהם וההיססוריינים האלהים עזרת של .ונסים מופתים מעשה בבל
 הסקדוני, אלכסנדר של דורו בן קליסתינם, מעיד למשל, כן, בחיבוריהם. העממי החומר לאותו

 לאלכסנדר לו נראו האלהית ההנהגה מצד ומופתים לאחור הים נסוג פמפוליה ארץ שבחוף
אמון. של לאואסים בדרכו

 שעשה הקיצור אלא לגו אין ואנו הזמן, בהמשך לאיבוד הלך יסון של השלם ספרו
 ליתן היה רוצה :לו היתה סובה כוונה סופר אותו מצרים. מיהודי הסופרים אחד כנראה, הימנו,
 תחת הבריות את לקרב כדי תאי יסון, בהם שעסק המאורעות שלאותם ההיססוריד. קיצור לקורא

 וגם בפתיחתו האיש הביע הספר לתוק חבתו גודל ישראל. של הדתית־הלאומית המחשבה כנפי
 יהידי בשעתם שכתבו האגרות שתי הספר בראש שנתוספו הענין מן אף לעבתתו. בחתימתו
נעשית. ידו על זו הוספה רק אס הספר, לנושא יחסו נראה שבמצרים אחיהם אל ירושלים

ן ר צ  שלצחות יסון, של במדתו לא ואם היה, ביוונית מהיר סופר הוא אף זד. ק
 שבספר מקומות כמה מתוך למדים אגו גופו יסון של סגנונו טיב דל הגיע. לא מליצתו
 והכניסם הקצוץ עליהם שחם הם, יסון של הרצאתו שממיטב לחשוב ניתנת שרשות ב׳ המקבים

 סגנונו מעוף על הקורא את להעמיד כדי בהם יש המקומות אותם שהם. כמות ספרו לתוך
בעצמו. יסון של המליצי

 ולא לחוד, יסון של שבספרו החלקים מחמשת אחד כל של קיצורו נתן שהקצרן נראה,
 בסופו שעשה החתימה מן ברור זה דבר אחר. חלק של בענינים אחד חלק של תכנו ערבב

/ <ג׳ היה׳*... ,כך מעין: ומנוסח קצר בפסוק וחלק חלק כל של ג ס', י׳ מ־״ב, ד ד  כ׳־ו, י׳
יסון. של הגדול בספרו שהיתה החומר חלוקת על עומדים אנו אלה פסוקים מתוך ל'ז>. ט׳ו

 בהוצאת השתמשתי ולפיכך עדיץ, הופיע לא ב׳ למקבים Sappier של הבקרתי הנוסח
 )Septuaginta id eat vêtus testamentum graece iuxta LXX interprètes edidid Alfred ראהלפס

)1935 Rahifs, Stuttgart, שבהוצאת המרובות הדפוס מטעיות חפשי שהוא Swete, עץ ובשימת 
.de Bmyne שבהוצאת הקדום הלטיני על

ם ו ג ר ת י ה מ ו ר  )Cyprianua( קופריאגום לפני היה הוא הוא: קדום וב׳ א׳ למקבים ה
לסה׳ג. 200 שנת לערך כבר קיים זה תרגום היה p אם שלו, בציטטות המביאהו

:nom. de Bruyne של המצוינת המהדורה הופיעה שלא עד הגון נוסח היה לא זה מתרגום
·Les anciennes traductions latines des Vachabées, Abbaye de Maredsous 1932 (Anecdota Ua 

redsoiana roi. iv.( של החומר ואף מקבילות בעמודות כ״י של הנוסחאות ניתנו זו במהדורה 
 הרומי הנוסח תולדות על מפורט מבוא יש הספר בראש הנצרות. אבות אצל שנמצא הציטטות

הרומי. המתרגם לפני שהיה הקדום, היווני הנוסח אל ויחסו
ם ו ג ר ת י ה ר ו ס  קדם מהם מי להכריע וקשה הרומי, כתרגום הוא, אף הנהו קדום ה

 זה תרגום הסורי. של למציאותו עדים כבר יש הרביעית המאה מתחלת פנים כל על לחברו.
 ,τυραννιών( טרוגא כגץ היווני, מן לשונות כמה בו גם יש וכברומי היווני, מן הוא אף נעשה

אשדוד). העיר שם ״,Αζωτος( זוטום כ״ג), ד׳ ,υάκινθον( דיהקנחץ ד׳>, א׳
 הספר של העברי השם את המזכירה רשימה יש הסורי התרגום של שבתחלתו להעיר יש

 סבעא סרבסת עבריא לות דמתקרין דמקביא קדמיא ספרא :פ״א) ׳עמ לעיל ע׳1 אוריגינם שמביא
איל). סבעא סרבסת בשם העברים אצל שנקרא המקבים של הראשץ הספר ■<= איל

העברית. בספרות החנוכה תג עם בקשר המקבים ספרי עא מ.
 ראשץ מקור אלו ספרים פגים כל על נקבע. המקבים ספרי פי על מתחלה החנוכה חג

 ישראל וכל־קהל ואחיו יהודה ,ןןק;ם נאמר: נ״זס «ד׳ א׳ מקבים בם׳ זה: חג לקביעת הם
ועשרים חמשה מיום שמונה ימים בשנה שנה במועדם נעשים המזבח חןןת ימי להיות



גמבוא ג

 השתלשלות על סיפור לשם אלא נכתב לא עיקרו כל השני והספר וגיל'. בשפחה כסלו להדש
 ח׳) י׳ <וע׳ החנוכה חג הלאומיים: החגים שני קביעת לידי שהביאו תקופה באותה המאורעות

 דינו ובית יהודה מאת אגרת גם באה השני הספר של שבתחלתו אלא עוד ולא גיקגור. ויום
החנוכה. חגיגת עליהם מסילים הם שבה מגרים יהודי אל

 תפלת היא מיוחדת, תפלה אף נקבעה י׳) ג׳ ברכות תוספתא <ע׳ המאורע״ ל״מעץ
 שאינה זו, תפלה עשרה. שבשמונה ״מודים״ בברכת התפלות בסידור הקבועה הנסים״ ״על
 שנכלל למה היא מגומגם תוכן עיקרה כל ובבירורה, בקיגורה המגוינת סקירה מעץ אלא

 ולהלל להודות אלו חנכה ימי שמונת ״ויקבעו זו שבתפלה החותם והפסוק המקבים. בספרי
לעיל. המובא א׳ המקבים מם׳ לפסוק שני ניסוח אלא אינו הגדול״ לשמך

 הגדול החג על כמו רז״ל בספרות הדיבור כך כל מיעטו לא חג שום על מקום ומכל
 פעמים כמה נשאלה וכבר ישראל. בתולדות דומה אין הלאומי־ההיסטורי שלערכו הזה,

 >1 ופורים״? מגילה דיני כמו ביחוד, חטבה דיני במשנה הקדוש רבינו הזכיר לא ״למה השאלה:
 אותה של למאורעותיה זכר כמעט אין ואחרונים ראשונים של הרחבה הספרות בכל

 המלחמות על ולא ושריו אפיפנס של השמד גזירות על לא המקבים: של המזהירה התקופה
 בשעה זה וכל המקבים. שעשו והאשפרטיים הרומיים עם הבריתות על לא ואף והנגחונות

 הנרות בהדלקת ואילך כסלו מכ״ה החנוכה ימי שמונת חגיגת על מדוקדקת הלכה שקיימת
 אותה מתוך ידוע שאינו כמעט המקבים של הכינוי שאף אלא עוד, ולא מיוחדות. ובברכות
, בשם מכונים אלו גבורים הספרות. ם י א נ ו מ ש  הוא מיוחם חנוכה של הנם ועגם ח
ואחיו. ליהודה לא אבל גדול, כהן יוחנן בן למתתיהו

האומה, מלב לעקרו היה אפשר אי החנוכה שחג הרושם יש הרחבה הספרות אותה מכל
השקפתם. לפי בזה, גורך ראו וגם היה אפשר בשם שם ולהחליף אחר נימוק החג את לנמק אבל

 לא מעשיהם מלכות, כתר וגם כהונה כתר גם לעגמם שנטלו המקבים, של גאגאיהם
 ובניו. מתתיהו של בריתם בני בשעתם שהיו החסידים של בניהם בני הם, עמם. אל קירבום
 ובוניה הספרות אותה מיסדי הרי הפרושים, ואלו, לפרושים, ורודפים לגדוקים היו אוהבים

 אבותיהם, ושני בוסר, אכלו הם האומה: על חביבים היו לא המקבים של הבנים הלכך היו.
 שלעגם אלא עוד ולא ההיסטורי. מגדו הענין כל את כמעט השתיקו לפיכך )2!קהו המקבים,

 השמן. פך על האגדה :בהיסטוריה ולא בפולקלור, שיסודו נימוק חדש, נימוק העמידו החנוכה חג
בגמרא תמימות של שאלה פתאום נשאלת - קבעוה)? נס איזה על <רש״י: חנוכה מאי -

להדליק שמן להם היה ולא שבהיכל שמנים כל טימאו להיכל יוונים כשנכנסו____ב׳) כ״א (שבת
 שהיה אחד פך אלא שמן מגאו ולא בדקו ונגחום, חשמונאי בית מלכי וכשגברו המקדש, בבית
 ממנו והדליקו נם להם ונעשה אחד, יום אפילו להדליק בו היה ולא גדול, כהן של בחותמו מונח

ה ימים. שמונה נ ש ת ל ר ח  במגילת שמקורם אלו, (דברים והודאה בהלל טובים ימים קבעום א
ס.- עמ׳ ש״ן, ויניגיא אחאי. דרב שבשאילתות בנוסח כאן ניתנו תענית, ל״ו

 החג-לאחר לקביעת חדש זמן אף כן וכמו חדש, בתוכן הנסים על תפלת כעין כאן הרי
בתפלה. והקבוע המקובל הנסים שבעל הלשון של בסיום גם אם - ן מאורע אותו למן שגה שעברה

ט יום* והשוה .,ד י׳ חנונה מערכת חמד, שוי )1 לינחב· נירון של* חנונה של מאורע על א־ כ׳

נניו חשפונאי שהיו סי *ל «ו*ף )2 כהוגן, של* הפלוכה להם שלקחו נזה חס*ו סעשה, ואנשי חסידים ו

 וקם יה■ הבור* סבב שלהם שאינה נעסרה שנתעסרו ולסי במלכות... חלק לו *ין וכהן וור. של לזרעו שניחנה

ד שהיה הורווס  על נסי· דאנישונא (קמוז* ופלים שריד מהם השאיר ול* זרעם *ת וכלה חשמונאי בית מעבדי ענ

ן והשוה תנסים). סנ׳ ר*' ר , מים לנ  עליה חסידי שהיו *ף מהם, ופלים שריד נש*ר ול* החשמונאים שנענשו י'

- הנהנים. לוי בני לזרע ולא יהודה לזרע שהו* מלכות נכתר שהשתמשו על



ק כולל שיד,א כדי עד זו אגדה של קיבול בית הוא דל כמה שידעו פי על ואף  תו
-בסלים ופורים דנובה (אץ ולדורות גדול חג של  השמן פך של הנם שהרי - ב׳) ייט ר׳׳ה !

-ישראל לכלל מוריד ואינו מעלה אינו ההיסטורי. הערך על יתרון ח׳״ל לו נתנו מקום מכל !
 וכמעט ההיסטוריים, המאורעות במקום במוח נקבע שיהא לו היה קל לא זה דבר אמת,

 רבתי(סי׳ פסיקתא למשל, השוה, זה. ענין על השגות נשמעות האחרונים ועד הראשונים לסן
 יון לבני ונצחו מלחמה שעשו על חשמונאי בית לחנוכת זכר עושים שאנו החנוכה ,זאת :ו׳)

כלל. מדבר אינו השמן פך של הגם על ואילו - מדליקין...' עכשיו אנו
 משרתיו ה׳ כהני רוח ה׳ העיר יכבה, טרם אלהים גר ,וכמעט :כתב >1 האחרונים ואחד

 וחיזק תאסף, אחר ה׳ נקמת נקום רפות, ידים חזקו ואסר בלבם נתן להורות רצונו עושי
 מי במחנה קול ויעבירו אתו, ובניו הוא בגבורים לבו אמיץ להיות ובניו חשמוני ידי ואימץ

 לנקום בלבו ה׳ נגע אשר פעלים רב חיל איש כל יאודה זקני כל אליו ויאסוף אליו, לד.׳
 עד עמו ואת אותו ויכו וילך, ויגרשוהו בו וילחמו זאת. תעשה צבאות ה׳ קנאת ה׳ נקמת
 אור והיה הבית, בדק את וחזקו לאל, והודאה שבח נתנו ובשובם שריד. לו השאיר בלתי

א זה ודבר עולם. כימי מכבודו האירה והארץ לאש ישראל ו ו ה ד ב  זכרון לעשות יספיק ל
א ובהודאה. בהלל חנוכה ימי ח׳ ולקבוע ההוא לגם ישראל לבני ל מו ו ה כ ל ע  על ש
ח ו ם ר י ב  טובים ימים לקבוע אין כי הפך, נם מפני היתה קביעותן עיקר אשר לאפר ר
1 - הטבע׳׳... היפן ענין באיזה הנעשה נם מפני והודאה בהלל

ם ספרי *ד ב א' המקבי ,ו

ת )1 « «זי, חלק יפים, חפו .,ב '1 ליוורני, 0ד



א

ם3קזמ א י
ת אסרי ולליי סן הכו ? ם יר1?ל פו ל ך?י א0ן י5ה?!קדו ל $ ץ  ר

ש !ך1 1לךם [את־דויל ניקים &?ךץ ר9?1 ו?וךי לרם ?!לך את־ךךלן  ל
סיו נ ן הל ו ש א ר ת גי^רך לח: לארץ ל מו ח ת מל ד רבו ל ל ם ר רי  ללל
ץ: ®ללי וזקזחט נ ר ת־ה^ךץ ולבא ? קצו ם ו:ם1קזלל־ ף?ןח עד־ ר?י

חה: א-ס. א פותו. אחר והמפוררותה אלכסנדר סל סלניחו סחי
. א י ה י ,,א שמואל שופסים, יהושע, (ס׳ המקרא מספרי כאחד ההיפוך בו״ו פותח הוא ו

. - רות). יחזקאל, . . דר . מק ה אלכסנ י נ ו במקידוניה, מלך גלשה .356-323 בשנות חי ד
 >.-360-336 אביו(מלך פיליפום שנרצח לאחר עשרים, בן כשהיה יון, מדינת של בצפונה ארץ

ס הקסנה אסיה שבין (=האיים ?ווים אץ י׳ ב׳ ירם׳ השוה כתים. א אומד. שם והוא יון>, ו
 בגי ומכאן: יוונים, ואח״ב בני־פוניקיה, שם נתישבו מתחלה יץ. של החוף ובארץ באיים
ביוונית, <=ןתיץ ?יני שם על ?תים ונקראו ו׳>. כ״ז יחז' והשוה ,,ד י׳ יברא׳ כתים מן...

 ״ו;תים >:׳א ו׳ א' (קדם׳ יוספום והשוה >,0(=קיפרו קפריסץ באי החוף עיר ),Larnaca עכשיו
)Xé01j»oç( העברים קוראים ובשמו - קיפרוס בשם נקרא הוא עכשיו - כתים האי את כבש 

 מקדוניה לאס הטונה ה׳ ח' ולקק כאן הים״. שבחוף המקומות ורוב האיים לכל כתים בשם
. ?תיפ=אניות עץם :,ל י״א דניאל השוה בו (כיוצא ם) י מי רו י - ה ה י י ו ר ח ת. א  הכו

i»etù tô nuta; ut שלשון נראה פרם], ל י ח ־ ת א1 - ד׳>. א׳ דב׳ כ״ה, ז׳ לשמות הע' (השוה 
 סמוך פרם חיל את אלכסנדר שהכה לאחר כאן: להיות צריך היה דוקא הפעול וביחס זה

 את הכה אלכסנדר >.336-331 מלך קודומנום, 111 דריוש (הוא דריוש את הכה לגראניקוס
 לא בגוגמילה, שנית ופעם >333 נובמבר (בחדש בקיליקיה )issus( באסוס בראשונה דריוש
 ואח״ב הפלטת מכסא שריו ע״י הורד ודריוש >,331 (באוקסובר במיסופוסמיה מארבילה רחוק
ך - ).Bessos Artaxen(«״ ארתחששתא ביסוס החדש הפרסי המלך ע״י נרצח . פרם מל די מ ו
 למלטת אופיציאלי שם כעץ זה לשץ היה אחת למדינה ומדי פרס את כורש שחיבר לאחר

,jiqoteqov ה. נ ו ש א ר ב - ועודו. כ״ח ה׳ דג׳ ,,ג א׳ אסתר וכן נ״ו, ו׳ לקמן והשוה פרם
 של במקומו שמלך הראשץ היווני המלך היה אלכסנדר :כוונתו אולי .prias : a.B< הרומי וכך

a ת ו מ ח ל מ - ב'>. ו׳ לקמן וע׳1 ומדי פרם על דריוש . ת עוסק היה מלכותו ימי כל רבו
ם. י ר צ ב מ - והדו. סוגדיאנה בקטריה, את הפרסיים, את ושבסיה, יץ את כנש :במלחמות

 - ועוד. אחמתא פירסיפולים, שושן, בבל, עזה, צור, הליקךנסום, מיליטום, תיבי. כגון
 לעיניו- שחטו צדקיהו בגי ואת ז׳ כ״ה מל״ב השוה נתןלםבת>. <=שחס, lacpole ס. ח ש וי

 יהודה הרי כל ואת לעיניו ברבלה צדקיהו בני את בבל מלך וישחט י׳> <--נ״ב ו' ל״ם ירם׳
 ביסוס את הרג הוא ארץ. י כ ל מ - היתה. שחיסה דרך שרציחתם נראה בבל. מלך שחם

ת - ואחרים. פרם מלך ארתחששתא ! ו צ ק ־ ד שהעביר הדו, ים עד מזרח לצד הארץ. ע
ם שלל - והינדום. הידספיס של המחוברים במים חילו את שמה י ו . ג ם י  פלוטארכום רב

 ציד עורטם היו הברברים של והתפנוקים האוצרות טעם טעמו שהמקדוניים ש״כיון אומר,
 קצת מצאו סיפוקם את הריח*. בחוש ציד כלבי של התאוה בכל הפרסיים של עשרם על

 פרם מלכי של המטרופולץ ערי בארבע שמצאו הוא ביותר הגדול השלל ארבילה. בנצחץ
 תאותו גודל היה כך לשלטץ תאותו כגודל ואלכסנדר גדה>.0וםר פירסיפוליס בבל, (שושן,
ק״ם לו נשאר חילו לאנשי שחלק המתנות כל שלאחר ס׳> ג׳ ט״ו (שטראבון אומרים לממץ.



ט א א מקביםצו - ד

 ולמלך «־top ?כד סלל ולאסף לבו: וינכה ;ךם1 ל?ןיו ל?רץ טוהשק י
 ל4וינ האלה הןי?רים אסר ולזהי לעוס: לו ולהיו ןדון{ים גויס קל־אךצות ה
ם לןן?ךו ויקך־א :כי־למות ולדע למקז?ב ו די מ  מ?עוךיו אתו אקזר־ןדלו מ
 קזתים־ןשרה אל?סןךר ולמלך חי: בעוךנו את־מלכותו להם ולסלק י

 מלכות כתרי קלם ולשימו במקומו: איש ^כךיו ולשלטו ולמת: שנה ח-ט
ךן::ךעות וירבו רבות קזכים אסריהם ובניהם מות* אסרי בךאשיהם א ?

. ה ב ג י ו - באחמתא. מעולה בשמירה שהניחם £>, 44.030.000 ובערך ככר אלף  אחר לבו
 כגץ באלהותו, הודה לא אשר וכל אלהות, עצמו את אלכסנדר עשה דריוש על נצחונו

 י׳א וקדם׳ יוספום שמביא השמועה על ידע לא שהכותב נראה הומת. קליסתינס, הפילוסוף
 זאת אילולא במקדש. לו והקריב ישראל לאלהי השתחוה לירושלים אלכסנדר שכשבא ה׳) ח׳

ל - אלכסנדר. של לבו גובה על כך כל מדבר היה לא ד ד חי ב  נאמר בפכ״ם לקמן מאד. כ
 רק היה אלכסנדר של חילו מנין אלף. כ״ב מנינו כ״ד> ה׳ מק״ב ולפי שהיה צבא על כבד חיל

 היה - חילו את שהגדיל אחר - בארבילה ואפילו פרשים), 4500 רגלי, 30.0001 איש 34.500
. - איש. אלף המשים בערך לו ם י נ ז ו ר  זה בלשון נמסר ג׳> ט׳ (אסתר בע׳ .τυράννων ו

שר - פחות. התאר ו ו א ל ד  הוא מעלה של תאר .τού; συνεκτρόφου; αυτού אתו. ג
ק - ).Conadi,stud! E’leuistici 269 sqq. <ע׳ ל ח י . להם ו ו ת ו כ ל מ ־ ת  שמן נותנת הסברה א

 צוואה. ויעשה מותו על יחשב בחלותו כאלכסנדר שנים ל״ג בן צעיר שאדם דוא הנכנע
 ודאי אלכסנדר. יורשי של התמלכותם אופן על אגדה דברי כמה מספרים היו ראשונים

 מפריחים והיו למלכות עלייתם מעשה את העם בעיני לשפר המלכים אותם היו צריכין
 מספרים ויש היתה. פה על אלכסנדר של שצוואתו משמע כאן שונות. ידיעות לתכליתם
 את נטל הדיבור, כח הימנו כשנסתלק גסיסה, שבשעת יש, נוסח ועוד בכתב. צוואה שהשאיר

 ודיאודורום תחתיו ימלך שהוא רצונו הביע ובזה שומריו, ראש לפרדיקס, ומסרה חותמו טבעת
 אחריו מלכותו תמסר למי שכשנשאל אחרת, שמועה יש זה כנגד ועודו. ב׳ י״ח הסיקולי

ה - ביותר). <=לגבור τ<;> κρατίσ(׳» :השיב 1 ר ש ע ־ ם י ת  דיודורוס ולפי .336-323 שנה. ש
 בקדחת וושתכרות, מחמת חלה, ההיסטוריינים רוב לדעת חדשים. וז׳ שנים י״ב מלך

η ו ס ל ש י ו - מת. 323 בשנת ערב לפנות ביוני וי״א במאי, ל״א בליל έπεκράτησαν ו-כבשו 
ש - השתלמו). בכח. . אי ו מ ו ק מ  קודם ם. ל כ - בפ״ו>. וככתוב בצוואתו אלכסנדר שהנחילו ב

 שומר ןךיקס3 תפס כך אחר אלכסנדר. של הקטן בנו של אפיטרופוס קרטרוס נעשה כל
 ומהם אחת, לחבורה פרדיקס של מתנגדיו התחברו ואז מקומו, את אלכסנדר של ראשו

 סליבקום את לו ובחר הממשלה למנהל עצמו הכריז פרדיקס מצרים. של הפחה תלמי הצטיין
 של חורגו ואחיו בנו נרצחו בינתים שנה. כעשרים ארוכה מלהמה נמשכה וכך ראשו. לשומר

 בבבל, סליבקוס אנשים: חמשה בין אלכסנדר של ממלכתו נתחלקה 306 בשנת אלכסנדר.
 - ויץ. במקדוניה וקסאנדר וביתוניה, בתראקיה לוסימכום במצרים, תלמי בפרוגיה, אנטיוכוס

י ס ר ת ת. כ  שמים סרס מלכי שהיו שזור־לבן כחול לסרט יווני שם הוא διάδημα מלכו
 בשם נמסרו הע׳ בתרגום ).Cyr. νιπ ,3 ,13 כסינופון <ע' שבראשם ו=תכריך> הטיארה סביב

ט״ו>. ח׳ ואסתר תכריך ו׳>, ס״ב (ישע׳ צניף ועוד), י״א א׳ ואסתר מלכות כתר :השמות דיאדימה
. י ר ח א - מלכות. כתרי כאן היה העברי שבגוף ונראה  שנה י״ג זד. היה באמת מותו
 כדי י׳ג, בן ולבנה, אלכסנדר של לאלמנתו קסאנדר שרצח לאחר אלכסנדר, של מותו אחרי
התקופה אותה כל שבמשך יהודה, ארץ סבלה הארצות מכל יותר ץ. ר א ב - במקדוניה. למלך



גז י א א מקבים

א1 י ם » ה ש מ ע שך ש ם ים;ס5א יובום1א?ק ך כו טיו אנ לימלך ?ן־
שר ה א ת ה; בו תקרו מי בן־ רו ת ?מל'ך1 ב שנ וקיבע ושלקיים מאה ב

 יהודה ארץ שהיתה הזמן על מדלג הכותב - והסליבקיים. התלמיים בין קרב שדה היתה
 הסליבקייס של לממשלתם שנכנסה קודם ),193 שנת (עד המצריים התלמיים ממשלת תחת

 אפיפנם אנשיוכוס של עלייתו אל אלכסנדר של מיורשיו ישר עובר והוא הסוריים,
- למלוכה.

ד.—י׳ א ם סי ת מו מ קו ת הו של ה תי ת ו. מ בני ו

 כגון המצריים, התלמיים של התארים (השוה זמנו בני המלכים דרך על נס. פ פי א
 אחר ,176-175 <בש׳ למלוכה כשעלה לעצמו, אנשיוכום כינה ועוד) אבירגיטם פילדילפום,

 nobilis או iiiustris =ד-ןאור= במובן (לא επιφανής בתאר הגדול) אחיו ,ιν סליבקום שנהרג
 אפימנס :הלצה של לכינוי זכה מעשיו לפי אבל אלהות״). ״גילוי של במשמעות אלא ברומית,

)μανής.רף מטו ה = ^  אותו מתארים וליביום, סיקולוס דיודורוס וכן בן־דורו, סופר פולוביום, ו
 ההמון, עם מעורב והיו הפרסום אחר רודף היה אחד מצד ובמעשיו: בהנהגתו כהפכפך

 כאלו, הוללות מעשי ועוד ההמון, לבין מטבעות זורק מרחצאות, בבתי מרזח, בבתי מבקר
 ולעגין ואנשים. אלהיט במצוות ומזלזל אכזרי כבוד, אוהב מעשי, שכל בעל היה אחר ומצד

 יוספום וע׳ <=אלהים, θεός מטבעותיו על לעצמו מכנה שהיה עד כך כל משוגע היה גדלותו
 קרנים של בכתר ראשו ציור את מקיף והיה (=נצחן>, Νικηφόρος ),ה ה׳ י״ב קדמ'

)corona radiau.( אלהים בשם )Θεός( יהשוב שלא ממנו כשבקשו השומרונים, גם אותו תארו 
 מאת אפיפנם אלהיט אגטיוכוס למלך אגרתם: בראש וכתבו היהודים, אל קרובים אותם

. ם ו כ ו י ט נ א ־ ן ב - שם). יוכפום, <ע' בשכם הצידונים ך ל מ  הגדול 111 אנטיוכוס הוא ה
ר - ).221-187 (מלך סוריה מלך ש ה א ״ הי . ת בן ת ו ב ו ר  לערבון ניתן אפיפנם אנטיוכום ע
 והכריחוהו )189 (בש׳ מגניסיה יד על הרומיים שנצחוהו לאחר הגדול, אנטיוכום אביו ידי על

 במלכות שנים י״ב ברומי היה אפיפנם בנו. את ובתוכם לערבון, איש עשרים לרומי לשלוח
 בבנו גזברו, היליודורוס ידי על שנרצח קודם הלה, פדהו ,176 בש׳ כך, ואחר סליבקוס, אחיו

 נמצא העצר שיורש בוה השתמש באתונה, אח״כ יושב שהיה ואפיפנם, ,1 כוסיר דמיטריום
 מטעים - .175 בש׳ סוריה מלכות את תפס פירגמוס מלך 11 אבמינם של ובעזרתו ברומי
 - 1 כך כל אכזרי כך אחר ונעשה הרומיים בידי כערבון שבוי היה עצמו הוא :הכתוב

. . ת. ת בשנ ו כ ל מ . ל ם י נ ו י  מלכות עם נוהג שהתחיל הסוריים היוונים תאריך הוא ה
 ונקרא ז׳>, ר י״ג קדמ׳ יוספוס (השוה סה״נ לפני 312 באוקטובר 1 ביום ניקטור 1 סליבקוס

ן י נ , מ ת ו ר ט  זה תאריך דין. בית מעשה ובבל נכתבים בו להשתמש נוהגין שהיו שם על ש
 מאות וארבע אלפים ג' שנת תשרי לחדש תשעה לשבוע שני מיום היהודים] אצל1 ״התחיל
 בשייצי, של אליהו אדרת לס׳ בתוספת אפנדופולו (כלב העולם' לבריאת שנד, וחמשים

 קדם שטרות מנין ואילך). 290 ח׳ בהתקופה בורנשטיין וע׳ ב', ה׳ דף רצ״א, קוסטנדינה
 מאות בביתך-ארבע שגה עשרים לי זה :סימן בו ונתנו שלימות, שנה ש״ם הבית חרבן למנין
 א שפ״ שנת היא לב״ע> תת׳ל (=ג״א לחרבן ראשונה שגה א׳). ס׳ ע״ז (ע׳ עשרים חסר

 מונין אין ובגולה אמרו: ובן בבבל, היהודים אצל גם נוהג היה הסליבקי התאריך לשטרות.
/ ״ע0< יון למלכי אלא  מצרים שנכבשה ולאחר הגאונים. בזמן גם נוהג והיה א׳), י׳ ע״ז ל
 ואז הששי, לאלף הרביעית המאה עד נוהג והיה במצרים, גם זה מנין הונהג הערביים בידי

 א' לנאיבואיר הימים וקורות החכמים סדר ,בם סמברי ר״י הבריאה(ע׳ מנין את הרדב״ז שם הנהיג
 מונין שהיו בא״י, ואף ישראל. תפוצות בכל כבר שנתפשט זמרא) בן דוד ערך הגדולים ושם 158

<ע' האחרון הזמן עד לשטרות מונין תימן ויהודי שטרות, מנין גם לפעמים נוהג היה לחרבן,
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̂אוז וחרס בומים : ד,ץ;ים למלכות יא  וידיחו בד־באעל לשךאל קקךב י;
 ?י מביבותינו אקזר את־הנולם בלית קןתה5ן לקה5 לאמר רבים

בי ויימב רבות: ךעות מיאונו ךנו5 ן*#ר מךהיום יב הל
 המלך וושלימם אל־ל׳מלד וולכו מן־ה^ם אןשים ךבו5ית1 :בעיןיהם ינ

!$שו1 ל,גולם: ?משבמי ?ירושלם גמ;סיון ולבנו לגולם: ברוקי יד-סול^שות

המנין בגד השטרות מנין לפעמים כותבים היו המערב בארצות וגם פכ״ט>, א׳ ספיר אבן
י״ג (דב׳ בע׳ נמסר כך פושעים), תורה, בלי י^בני παρονόμοιΛ ע י ל ב ־ י ג ב - לב״ע. *■

ת. ה ת ר כ נ ו - הולידוהו. ישראל פושעי ההתיוונות רעיון - ועוד). י״ג,  יוספום לפי ברי
 מהם. ע מ ו נ ר ס - נתכוונו. החמרית לטובתם רק ),א ה׳ א׳ מלח׳ א׳, ה׳ י׳׳ב <קדמ׳

 - תורה. מתן לאחר כלו׳ במינה, מיוחדת תרבות בעל הישראלי העם נהיה שבה בתקופה
ו נ ו א צ ת מ ו ע ת. ר  מוענק הללו ישראל: מאמוני ההפך סוענין ישראל פושעי רבו

 את מקיימק כשהם - והפושעים התורה, על עוברים כשהם ישראל על באות שהצרות
י י! ו - ה. ר תו כו ה הכהן m חוניו של אחיו - ישוע של חבריו אלו מתיוונים ך. ל ם *ה ל א ל

וגם שנתי מם לאנטיוכום והבטיח ;סון היווני בשם לעצמו קרא וה ישוע היו. - הגדול
). ד׳ מק׳יב (השוה אחיו במקום גדול כהן יעשהו אם ישראל pבא היוונות הרבצת ד-י׳

 ן. ו י ם נ מ ג - טוביה. ובני מנילאום עצה באותה היו א׳) ה׳ י״ב <קדם׳ יוספום ולפי יד
γυμνάσιον ,לוודאי וקרוב היווני, המושג לוה שם אץ בעברית התעמלות). כלו׳בית <=בית־ס$ךמים 

 מן נגור וה וגם מרוץ, (בית אסטדיק :כאן מסר הסורי בעברית. גם היווני בשם משתמשין שהיו
 גם מטר וי״ב ם׳ ד׳ מק׳׳ב אבל בתלמודית, אגטךין והשוה ידועה, למדת׳אורך ססזס^שם10ע היווני
 מתעמלים שהיו לצעירים והתעמלות התאבקות למשחקי בית הגמנסיון היה בעיקרו גמנסיון). :הסורי
ב קדמ׳ יוספום וי״ב, ם׳ ד׳ שם, <ע׳ ערומים כשהם  הגמנסיון הגוף. פיתוח לשם א׳) ה׳ י׳

 מקושטת היתה ד,ככר ועוד. לרחיצה למלבושים, חדרים היו ולצדדים חומה מוקפת ככר היה
 ושאר - ואחרים תיויום של - וגבורים - והירקליס הירמיס של ביחוד - אלילים בפסילי

 המסתכלים. לאורחים מושב מקומות היו לככר מסביב היוונים. דרך על ציורית אמנות מעשי
 כך - הלמ״ד, אחר יו׳׳ד בלי ם. ל ש ו ר י ב - המצודה. תחת הגמנסיק את עשו בירושלים

 היוונית הצורה נמסרה ב *,במק (אבל Ιερουσαλήμ היווני מסר ולפיכך העברי, בגוף כתוב היה
ו - ).Ιεροσόλυμα ז9 ש ע י ה בלשץ מסר הסורי ערלה. להם ו כ י ש  (השוה המאוחר מ

 ונגדו :ועוד! היה, בערלתו מושך עכן א׳ מ׳׳ד סנהד' שימול, צריך ?!שיך א׳ ע״ב יבמות
 הם מישראל כי הגויים בהם מכירים יהיו שלא כדי ערלות). להם (=וימשכו עורלותא להון
 ניכר יהא שלא לעטרה <הערלה> סביב <$עגלה בערלתו ״שמושך - הערלה משיכת עושים היו

וע' וחנוכה, לשבת אנפת״ כי ״אודך לפיוט בפי׳ דאבישונא קמחא (בעל שנימול״
281 .Preuss, Bibel- u. Talmud Med.( שמתאר כמו ניתוח ע״י או :דרכים בב׳ ואת עושים היו 

יוע' לכך העשויה כבדה טבעת ע״י או )Grimm מביאו ,Celsus de medio, vu, 18 כבר אותו
 ערלה ימשך אל נקרא שנמול אדם אם י״ח ז׳ א׳ אל־הקורינתיים והשוה למטה).

)μή έπισπάσ&ω( כמו ביוונית גם להם שהיה ומוה, אל־ימול. נקרא בערלה אדם ואם) 
שך בפעל  שהיה נראה הערלה, משיכת לשם έπισπάσθαι בפעל מיוחד שימוש בעברית) סתם מ
 מכנים היו (ברומית ברומי גם עוסקים היו ערלה במשיכת המתיוונים. בין רגיל זה ענין

 שהיו לכך המיוחד המכשיר על מספר Martial ובספרד. )recutiti בתאר האנשים לאותן
 ,Jadoem Pondnm שנקראת משפך, כעץ ארוכה נחשת של שפופרת ברומי, בו משתמשין

).-Remondino, History of Circumcision, 1891,68-69 (ע׳ למסה העור משיכת כדי עד כבדה ושהיתה
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ךע: ?י$שות ?תס?רו1 לגולם π?$®1 ברית־קךש !עןבו1 ®ךלה להם
לו ויתנשא #{®יוכום ל$;י ?®*®ה ומכון טז ? ®$ךים ??ידן ל
 ?ר?ב ??ד בעם ®®^®ה ו;?א ?®מלבות: על־שמי ®לך לסען יז
ם ובמילים י!ז שי ^ך ®לך עם־תלסי ®לחץה ולערך {דול: ו®^־ ו
ערי ולל?דו רבים: חללים ויבלו ולצם ®®{יו ®למי ולפוג ®®ךלם יט
 »{®יוכום ;?זב1 ®*ךלם: $ךץ שלל ול?ןח ®®ךים ??דן ד,®®?־ נ

על־ ולעל ו^זלש ןאך?עים ®אה בקז;ת m־®®n$ ל,כותו אלרי
ד >(ל־ד;$קךש ולנצא ®בד: ®עם ןעל־מ־ועולם לקזךאל נא ? ד?ןח ?נ

ו ב ז ע י ת ו י ר . - כ*ח-ל׳. י׳א דניאל והשוה י׳. י׳׳ו ברא׳ ע׳ קדש. ב ו ר מ א י  ו
χαί έζευγίσθησιιν, הע׳ז. ובתרגום וה׳ ג׳ כיה במד׳ ע׳1 בעול למשיכה הזדווגות לשון

 לחסרי ^׳&=>ןל־תןםדו γίνεστε έτεροζυγοΰντες άπίσιοις י׳׳ד ו׳ ב׳ אל־הקורינתיים והשוה
ן » ו כ ת ו - . ה נ ו מ . א ה כ ו ל מ  קודם שהיו מתנגדיו, את לעדו ומשך מהיליודורוס שנפטר ה

 הסינסום ידי על נתקיימה ומלכותו לדניאל), בפי׳ הירונימום (ע׳ מערים מלך תלמי בעד לק
 ברומי לערבון עעור היה והלה אחיו בן דמסריום היה המלכות כסא שיורש אע״ם שברומי,

י והשוה י« ת ש ל־ ע - .< י ״ . ם ת ו כ ל מ מ בא סוריה על ה י ו - ם. . ומערי ה מ רי ע  לפי מ
),171-168( רעופות שנים בארבע מערים עם מלחמות ארבע אנטיוכום עשה היססוריד, בעלי

א׳). ה׳ מק״ב <ע׳ מאלכסנדריה חוץ מערים, לכל אדץ בה שנעשה השניה המלחמה היא תו
 ישראל: ארץ בשביל אלא כמעט היתה לא עיקרה כל מערים ומלכות אנסיוכום שבין השנאה

 y לתלמי אסיפנס) אנטיוכוס של (אחותו בתו קליאופסרה את הגדול אנטיוכום כשהשיא
 אלא ישראל, וארץ ופוניקיה סוריה חילת אח נדוניה בתורת לחתן, לו, הבטיח אסיפנס

 בימי שהרי מערים, למלכות מסר לא ישראל ארץ ואת בשלימות בדיבורו עמד לא שכנראה
 לתלמי להם כשנולד אבל תלויים. היו בסוריה עדיץ ישראל ארץ בני פילופטור 1ν סליבקוס

 טוביה, בן יוסף ידי על ישראל pמא ברכות נשלחו כבר - סילומיסור - בן וקליאופסרה
 קליאופסרה של בעלה ד>. ד׳ י׳׳ב קדמ׳ יוספוס, (ע׳ במערים מסים גם משלם היה שכנראה

 תבעו )173 <בש׳ מותו ולאחד הממלכה. עניני את מנהלת היא היתה ולמעשה היה חלש אדם
 בם,חמה תשובתו את נתן אפיפנם ואנטיוכום ישראל ארץ את פילומיטור של אפימרופסיו

 ליביום ב׳, ייג מק׳׳ב (ע׳ במגלים מזוינים ב. כ ר ב - ?ילוסיום. יד על מערים חיל את וגעח
. - מ׳-מ׳א). ל*ז ם י ל י פ ב  בעבא להשתמש הרומיים אסרו מגניסיה מלחמת שאחר אע׳׳ם ו

 מק״ב ואילך, ל׳ ו׳ (השוה להם נשמעת סוריה מלכות היתה לא מקום מכל בפילים, סוריה
ג ד׳ י״א . י נ א ב ו - ב׳). י׳ ל דו יכאן, בים. או ביבשה מלחמה משלחת ענינו στόλος ג

ν( תלמי הוא י. ם ל ת - בים. שענינו נראה ההמשך, לפי יח ι (Πτολεμαίος ,שהיה פילומיטור 
ם שנים.- טיז בן אז . ג ו וי  באלכסנדריה גופו הוא שהרי תלמי, של לחילו כוונתו תלמי

 שאפיפנם אלא לסמותךקיה, לברוח גסה תלמי ם. נ י ו - פילוסיום. במלחמת השתתף ולא היה
 להעמידהו רעה כי ),Memphis( במונף מערים על מלך עשהו ואחיב בשבי, ותפסהו הערים

. י ר ע - באלכסנדריה. במקומו שהמליכוהו העעיר, אחיו פיסקוץ תלמי נגד י® ר ע מב סילוסיום ה
ה בשנת - בפניו. עמדה אלכסנדריה רק ומינף. ג ם מא י ע ב ר א (=ג*א שטרות למנין ושלש. ו

. - לב׳׳ע). תקע־ב גא ם ל ש ו ר י א - בפכ׳׳א-כיג. נראית וו בעליה כוונתו ו ב י ם א ו ה ־  דש ק ל
 שנתסשטה לירושלים, אנטיוכום של לביאתו שגרמו הסבות על כאן דילג הכותב ה. או ג ב

שהעמידו הגדול הכהן מנילאום נגד מרידה ופרעה במערים מלחמתו בשעת שמת השמועה
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 ו^ת-קזלסן ליה:5ן$ת־$ל־ הןואור ואו־דמנידת הזהב >ןת־מןבח
 ן^ת־ד.^ר?ת הזהב ואת־בפות ןאת־המןךקות ןאת־הקשות המ^־בת

«1 ההיקל ל?ןי איןזר ?די־־הזהב ןאת ואח־הןטרות  ף?ןח זהפצל: ל3י
 דוקקזמוןים את־א^רות יקח1 ואת־קלי־רחמךה ואת־הזהב את־הכסף

 בנאות ולדבר ךב ך!ךנ גיעש לאך־צו שב הבל ובקחתו ?^א: א^ר
:בקל־־מקומומיהם בישךאל גדול אבל ויקי רבה:

וןקןים ךאקזים ;אנחו1 ] - - - 1
ש$ה: ?שים וישי אמללו ובחורים בתולות

התאבלה: בךזןה יישבת הקי? ובל־חתן
ת: לבש קב5:? ןקל־ב'ת קל־יושביה חלה ;·הארץ ^ ב

 כמה מכירת ועל יהודים אלפי רציחת ועל ירושלים כיבוש על סיפר לא כן וכמו המלך,
 המקדש בחילול גבהה למרום הגיעה הפורענות י״א-י׳׳ד). ה׳ מק״ב <ע׳ לעבדים אלפים

 - בפכ״ד. ממלא הוא כאן עליו שדילג ומד. זה, ענין על לספר מקדים הוא ולפיכך ובזיזתו,
. ה ב ז מ הב ז ת - א׳-ו׳. ל׳ בשמות בא תיאורו מ״ה. ז׳ מל׳׳א ע' ה ר ו נ . מ ר מאו  שמות ,ע ה

ג דה״ב ע׳ ערב ערב המנורה הדלקת על י״ז-כ״ד. ל״ז ל״א-ל״ט, נדה כב ן י' ה ל ש - . א ״  י
. ת כ ר ע מ . - ו׳. ו׳ ג׳ קדם' יוספוס כ״ג-ל', נדה שמות ע׳ ה . ת הקשוות. ו ס . כ ב ה ז ה

ת - נדם. כ״ה שמות ע׳ ו ת ח . מ הב ז . כ״ה שם ה ת כ ר ם ה - ח. ״  הקדש בק המבדילה ל
 את נתן שאפיפנם ,ci. G anneau של השערתו נראית ל״א. כ״ו שם ע׳ הקדשים. קדש ובין

לסה'נ> ב׳ במאה (חי קבסניאם בדברי שנרמז כמו האולומפי, זיום של למקדשו מתנה הפרוכת
 אשוריות באריגות מקושטת מגמר, היא האולומפי המקדש ״פרוכת ):V ,12 ,4( במסעו

 מתרוממת אינה וו פרוכת אבל אנסיוכום... המלך מאת ניתנה פוניקי, בצרגמן וצבועה
למטה, בחבלים היא יורדת אלא באיפסוס, ארתמים במקדש שנעשה כמו הגג, על למעלה,

 החדשה והפרכת ).OnecHHUKiK, BeTxoaaatTHMS XpaMb, 1889, 391 <וע׳ הרצפה״ לתחת
יוסי, ברבי אלעזר רבי אמר א׳: נ״ז ויומא ב׳ י״ז מעילה <ע׳ לרומי הובאה אח״כ שעשו

 ת. ו ר ט ע ה - הכסורים). יום של ושעיר פר של דמים טיפי כמה עליה והיו ברומי ראיתיה אני
;στεφάνου. 'שבהן האולם בתקרת קבועות היו והב של ושרשרות ה': ג' מדות משגה ע 

 ודאי העטרות י*ד>. ו׳ זכריה (והשוה שבחלונות העטרות את ורואין עולין כהונה פרחי
 ת ו ר צ א - וכדומה. עץ, על שהיה הזהב ציפוי את ל. צ פ י ו - היו. יחידים ממתנות ע

. ם י נ ו מ ט מ / מ״ה בישע' הכתוב של לשון צמצום ה ס ג׳ (מק״ב לסקדונות וכוונתו ג י י - ׳  י
 ככר מאות ושמונה אלף לקח הכל בסך - ד׳>. ס׳ ב׳ מלח' (יוספום התמיד שלקרבן ולקרן

רג ש ע י ו - כ״א). ה׳ ימק״ב כד ר לפני שחיסר מה ממלא הוא כאן רב. ה ב ד י ו - . א ״ כ  פ
ת ו א ג  (שדהה הפושע מנילאום שהכניסהו בשעה היה יזה המקדש, ועבודת ה׳ נגד ודאי רבה. ב

 וספר דיודורוס) (לפי הקדשים לקדש כ״ד> ד׳ מק״ב במקומו, ונכנס הגדולה הכהונה מן ל;סון
ז' דניאל (השוד. רברבן״ ממלל ב״סם חללהו והוא בו עומד שהוא המקום חשיבות על לו

 בפכ״ו-כ״ח - ט״ו-ס״ז>. ה׳ מק״ב כ״ח, י״א (שם הכלים את בזז וגם ל״ו>, י״א וכ״ה, כ׳ ה' »
 נותן הוא לקמן בפה. שגור שהיה או בכתב הספר בעל לפני שהיה הומר מתוך קינה באה
 הנצחון לאחר שלום של ושיר ג׳-ט׳> (ג׳ נצחון שיר ז׳-י״ג), ב׳ (בפל״ו־מ׳, קינות ב׳ עוד
ש ב ל - ^ןה. נשים ויפי לחרוז מקביל שהיה שלישי חרוז הכר בפכ״ו - ד׳-ט״ו). (י׳ד Π3
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;הוךה קי^רי את־שר־המוקיט ליסלך שלח ;מים ים?תלם ףן2$
לי בחלל לרישלללה מלא  ??*רשידז שלום דברי אליהם מדבר ז ?

 רב ?ם מאבד רלה סלה לה מך לתאם על״העיר מ&ל לו מאסינו
 את־לתיה מך,רם לאש וישךלה העיר את־שלל ולקח מ«לךאל:

 ןאת־הבהלה יאת־הלף את־דלשים [לשבו מלביב: ןאת־חמותיה
 בצורים ובמגדלים וחזקה ;רולה בחולה עיר־ךוד את ולבנו לןזו:
 לה: ולרגלצרו אןשי־און הלא גוי מ<ללך<לם :ללצה-ה להם ותהי

ןרול: למוקש ולהי שם שמו שלל־־לרושלם ובאללם [אלל שק5 ?רי£1
 ללית-המקךש לס>זךב ולהי

 לסקךש סלביב ?קי ךם !לשלבו
 לגללם לרושלם לשלי מנוסי
 לזךלה ??דלה ותהי

 למךלר השם לית־המקךש
 לקללה שלתוליה

קלו?ה ?דל לבוךה לרב

 תמיד: ללשךאל רע ילש<¥יז
 את־ססקךש: רממאו

 זרים מישב ותהי
 זןזבוה: ול?יה
 לאבל ?הלכי ח?יה

 לבוז: לבוךה
לאלל: ך8?ה ו?ךלה

סא-םב
מג

 ;לעזב אחד: לעם כלם להיות אל־לל־מלביתו המלך וללהב
ד לל־העסים ולקללו את־־חקותיו לל־איש ל ורבים הסלר: לו

 - ואילך. כיד ה׳ מק״ב השוה אפולוניוס למעשי - אלהיכם. איה אמרו הגוים בי בשת. »
ם מקץ י ת נ . ש ם מי  שהיה אפולוניוס הוא ם. י ס ו מ ה * ר ש - לב״ע. תקצ*ד ג״א בשנת י

 סעה היווני המתרגם י׳. ג׳ לקמן וע׳ כ״ד>. ה' (מק״ב המוסיים מן שכירים של הגדוד שר
 ־αρχοντα φρονολογίας מסר: כן ועל לו, נתחלפו במ$ים והמומים העברי בגוף כאן

. ל י ח ב - גובה־המם. אפולוניוס לו ויצא שר־קמסים,  - שם>. ימק״ב, איש אלף כ״ב כבד
 הנשים את וליקח בחוץ שימצא בחור כל להמית לחילו אפולוניוס צוד. השבת ביום פתאם. ל

ר נחמיה שקומם ה. י ת ו מ ח - נ״ה-כ׳ו). ה׳ (שם לעבדות למכרם ל*-ל«והסף י ע - . ו ת ע ש  ב
ד.  י״א דה״א וס', ז' ה' ע״ב (השוד. דוד שבן וששם ציון מצודת שנקרא ירושלים חלק דו

מ׳א, ייא ד-י״א, י׳ כ״ו, ו׳ לקמן (ע׳ לכבשו בחותיהם מאמצים היו שהמקבים וז׳>, ה׳
)1923-26 (בש׳ אולברייט של החדשות החפירות לפי ומ״א>. כ״א י׳ י״ג ל״ה-ל״ז, י״ב

 ίϊχρα שנקראת ה. ד ו צ מ ל - העופל. גבעת על הבית הר של בדרומו דוד עיר היתה
!ת דוד ואחד :׳וט ז׳ ה׳ לש״ב תרגום <ע' הקרא לה קורין היו היהודים וגם ביוונית,

היתד, .:מצודד, ךךוד>. קרתא לה וקךא בחקרא דוד ויתיב ךדוד... קךתא היא ן1ךז< הקרא
 י״ב וכן שם, <ע׳ בהומה הימנו מובדלת והיתד, המקדש מבית רחוק לא י״ח) (ו׳ ציון הר על

המצודד, היתה שעליה הגבעה ואפילו זו, מצודה נהרסה שמעון, בימי אחיב, ל״ו>. י״ד ל״ו,
י - ו׳>. ו׳ י״ג קדם׳ (יוספום ונטשטשה נחפרה לח ה י ש ו ק ו מ ל. ל דו  במצודה מהתבצר־תם ג
- היוונים. בדת יחזיקו שכלם אהד. ם ע ל - והעיר. המקדש בית על מרחפת סכנה היתה «
ם « י ב ר . ו ל א ר ש ירושלים בני על שהרי יהודה, לארץ שמחוץ לאותם שכוונתו נראה מי



םקג בי ק ת א א מ סד-ג

אל מי ^ך ם 1ו:ןלח כ^בוךתי ךצי מ לי ת:#3*ס־ ויסבלו אלי  ו^זלח ל
ם רין׳לר רי  דוקים אחרי לל?ת יהוךה וללרי לירו^לם ליד־»ל*כים מ

 #לתות ילסלל מךה?ןקו# ר9ה תכח עלות ןלקנע ל^רץ: {לריס םיי
 יקקילים ןהיקלות קמות לקנות וקדו#ים: מקךש ולקקא :ןדו?ים ם! - מו
 טולים בלתי את־קגיזדם ולהניח לטאות: ולהטות סדרים ולהקריב סח
ל: ללל־קמא אתמקשוקם ולקזקץ ם*  ולהחליף את־התוךה ל#צח מנו

א ת: ואעזר לל־החקים: נ-נ מ ר: קל ה ר־ כ ד הנ ^ א־י  האלה ללל־ה־דלרים ל
 לסקרים יהידי. לערי ו:צו על־לל־הלם פקידים !פקד1 למלכותו לסב

 את־התוךה לל־ע!ב טן־סלם רבים אליהם ףתחלרי הגיר: לעיר 3נ
ךן: רעות ג!עשו » $ ללל־לנולם: למחבואים אתדקוךאל נ״ליפו ל
ה ומאה ןאךלעים לחט# לכללו יום לעזר ובחבילה ני לנו לן
ולפתחי למות: לנו מלביב יהוךה ולערי על־סמןבח לשומם #קוץ ני■

π בםם'ד-נדה. מדובר ויהודה - . ו ת ד ו ב ע ל - אלהות. בתורת לאנסיוכום לעבוד ב ל ח ל ו  
ת ו ת ב . ש ם י ג ח  אחד באדם ״מעשה ב׳: ד׳ ביבמות שמעינו מה להמשיך יש שלכאן אפשר ו

ת סוס על שרכב ב ש  אלא לבך שראוי מפני לא וסקלוהו. דין לבית והביאוהו יווגים בימי ב
1β מסר הסורי ה׳. עם הנאמנים ליהודים שכוונתו נראה, ם. י ש ו ד ק ו - לכך׳*. עריכה שהשעה:
ב - וקודשא). מקדשא <=בית ולזקדש המקדש בית «8 י ר ק ה ל . ו ם י ר י ז שהוא חדיר, קרבן ח

מ״ו, ב* הירודיסום <ע׳ הקדמונים העמים אעל נוהג היה ג*), ס״ו ישע׳ וע׳ לישראל תועבה
ת - האלילה. לדימיטר ביהוד הדר מקריבים היו והיוונים ועוד), ו מ ה ב . ו ח ו א ם ס

» κοινά κτήνη. ■סס״ב השוד κοινόν ף - אסורות. מאכלות ץ!)ק>=לאכול81ע י ל ח ה ל כל ו
ד - היוונים. במעוות ישראל של מעוותיהם להחליף ם. י ק ח ה ס■ ק פ י . ו ם י ד י ק להשגיח פ

 - ד׳). ה' ב’י קדם׳ יוספוס כ*ב, ה׳ מק׳׳ב והשוה המלך פקודת אחרי שימלאו העם על
. גב-״ ם ה י ל ם - המלך. פקידי אל א י א ו ב ח מ ־ ב ל ב ס מ ב ו מועאים שהיו לסערות כוונתו ם. נ

- לב״ע. תקע־ד ג׳׳א ה. ג ש אה מ ו ם י ע ב ר א ו ש מ ח ב - י׳א). ו' ומק׳׳ב 0םנו בהן להם ני
. שקוץ ומם וץ הלשון י׳׳א. י׳׳ב ל׳׳א, י׳א כ׳׳ז, ס׳ בדניאל עוד יש זה לשון מש שק  
 שאמרו דרך על ),Ζευς Όλόμπιος( האולומפי לדוס ססירי עלעול של אשגרה היא משמם

 פני הטסה: ובע׳׳ז מלך פני אותו שקורין «את א׳ו; ׳עמ מ*ג ע׳׳ז ,,ד עמ׳ י׳א שבת וירו׳
 משתמשין היו שקוץ השם ׳.,גלייא - גדיא קוץ, עין - כוס עין כלב, פני אותו קורץ אלוה>

 עלעולה מעמם והמלה ע&נים), שקץ ?לצם ה׳ י*א מל׳א למשל, והשוה, אלילי לסמל בו
 העתקת לפי הביסוי הוא וכך שמם על3 הסוניקיים של אלהותן שם השוה שמים, לשם דומה
 התרגום מוסר וכן ),Ν8Γ ,000110 45-46 וע׳ בארמית שמין בעל = ואחדים) מביבלום פילון

^»η השם את להדיא ב׳ ו׳ למק״ב הסורי =Ζ ειίς! למלה מ״ם והסילו אחת). ובתיבה 
 - ץמ;ם>. שענינו שממון=׳ןםם לשון ושמם, האוזן את להסעות שלא ו=משמם) בתחלתה שמם
 להעמיד עריכין היו ולפיכך האולומפי זיוס של שמו את המקדש על קראו ב׳ ו׳ מק׳׳ב לפי
 לשר באר לחנוכה): ראשונה לשבת אנפת· כי ״אודך1 הפייטן יסד וכן פסלו. את גם שם

ב *ה על - ?יתפוס. וסקלו להקבירי פיליפוס-ברית עבא  כעין שהיה העולה, מזבח על זז. מז
י ב ו - נדד). ד׳ לקמן והשוה אבן של גדול שסה ח ת . פ ם י ת ב היוונים מנהג היה כך ה «י!



ם בי ק ב א א מ - ו קג» נ

בוו הץתים ד חו {ך ה ןס?רי :יקחו 1ו ך תו ר ק # או א } ש { א } פו ם קזן ב קר ;ב

צל נו ב שר־:{צא ו די א ת סקר איש בי צל ברי ה3 ץ6ילוג אקזר ו ך ת־ תו ך
ן נח ל ק תו: ד מי ה ם ל ק ק ת שראל כן ןשו7 ב ש ל?מ{אים לל שו תך ך ח ן

ם: נט שה {{!-י ש ובשרים ובחמ חך בו ל ה הקרי ק ק ה ל- שר כ הלקה א
מן ם ה :5בל־ תו את־בןיהן קלו אשר ןאת־ם?שים ק ה על־קי הקי קקך :ק

תלו גא ם וי ללי עו הן ?צןאריהן את־ה ם ןאת ןאת־בני־בתי אוקם הקלי

אל ורבים :[המיתו] ס: שך תי ויתחזקו אמיצים קיו ?י ל ב א: אצל ל מ ק

ת ויבקרו סנ מו תי ל ל ב א ל מ ם הב אכלי מ תי ב בל ל ל י ל ש ק ת־קך ?רי
שךאל }רול קצף ולהי ולמותו: סד אד: על־ל מ

ם בלמים ב ה מז מתתלהי קם ק י די להויריב קבני צקן בן־שמעון ?

 עומדים ומזבחותיהם פסיליהם שהיו - ועוד ארטימים דיוניסום, אפולו, הירמיס, הרחוב' ב״אלהי
. ר ם ס - וזבחו. הקטירו :\ג ובנוסח הקטירו, : 1? בנוסח ו. ח ב ז - בתיהם. בפתחי » ת י ספר בר
די - ב׳). כ״ג מל״ב (ע׳ התורה ״> . חדש מ ו עיר כל מבקרים היו המלך פקידי :כוונתו בחדש
ע׳ ה. מ ב ה ל ע - ז׳>. ו׳ מק״ב (השוה המלך מצות על לעוברים ולהעניש להשגיח לחדשים נם

 חדרה זבחו ואח׳ב המקדש, לחצר חדרים כמה הכניסו ד׳> א׳ (ל׳ד דיודודוס לפי - בסנ׳ד.
 הנדול הכהן מנילאום מנצח כנראה, היה, זה קרבן על הקדשים. בקדש מדמה חרקו המזבח, על

הפילו בשדיהן תלויים עולליהן עם נשים שתי ם. י ש נ ה ״ ת א ו - ט'ז>. ה׳ מק״ב (השוה בעצמו ם
. ר ש א - ,1י׳ ו' (מק״ב החומה מעל סנ ו ל - בפס״א). <ע' למול רשות שנתנו מל כ א מזבחי טמא. מ
8- ו - אלילים. ־ונ ר ח ב י . ו ת ו י .,ז ד מק״ב ע׳ למ ה י ו  מאד גדול קצף עמו על קצף ה׳ קצף. -

- אלו. פורעניות עליהם הביא ולפיכך
הכהן. יוחנן כן מתתיהו ׳.7—א׳ ב

. - ד׳). ח' נחם׳ (השוד. ו. לה תת מ ב ן ו ע מ ש ־ ן י׳ב ׳(קדמ יוספוס ב
י השם נאי.1=בךןזשמ105 \,'0ג>110ג̂>1יד>' :מוסיף א׳) ו׳ א נ ו מ ש  המקביים בספרי נמצא אינו ח

 במשנה גם נמצא והוא מקבים) הכינוי (במקום המשפחה לכינוי בו משתמש יוספום ורק
 בכינוי משתמשים אינם שרז׳ל מפני ב׳), ם*ב ב״ק ב', כ״א שבת (כגון ובגמרא ),ו א׳ (מדות
 דרך <על פתוחה והנוין פרטי שם הוא שחשמונאי נראה יוספוס אצל השימוש ומן מקבי.
 שם והשוה ).101 ישראל עבודת ובסידור ב׳ קס״א לתכלאל חיים עץ בפי׳ ע׳ שמאי, השם

 בני של תחנה השמונה, ל׳ - כים ל־ג ובמד׳ כ״ז, ס״ו (יהושע שביהודה חשמון המקום
 ס׳ח (תהל׳ חשםן-ןזשםנים של הריבוי את זה משפתה בכינוי לערבב ואין במדבר). ישראל
 עלי נקבצו ״מןים שכתב: ישועתי', צור ״מעוז בעל (כגון הפייטנים שעושים כמו ל״ב>,

 ״על בתפלת ן. ה כ - השמנים'). כל ״וטמאו עם לחרוז צריך שהיה חשמנים", בימי אזי
הן עשאוהו הנסים· ל כ ו ד הן יוחנן בן מתתיהו בימי למשרד.): ולא לחשיבות, (ודאי ג  כ
ל ו ד  רמב״ם (כדעת מתתיהו על מוסב גדול כהן שהתאר ספק ואין - ובניו. חשמונאי ג

 בסידור ע׳ יוחנן, אל התאר להסב הסבורים כדעת ולא ואחרים, ה׳ פרק למשנה בפתיחתו
 בית ומלכות ז׳): <ו׳ שה״ש תרגום בעל גדול כהן למעלת העלהו וכן ישראל). עבודת

א נא ה כ מתתיה מן בר כרמונא פקודיא מליין כולהון חשמונאי ב  צדיקין דאגץ ובנוהי ר
 מלאים כלם חשמונאי בית <=ומלכות בצהותא אוריתא ופתגמי פקודיא ומקיימין מכולהון

 ודברי מצוות ומקיימים מכולם צדיקים שהם ובניו גדול כהן ממתתיה חוץ כרמון מצוות
י מ - ג*ןה>. התורה נ י ה י ב . ו ב י ום׳, ו׳ י״ב י׳, י׳׳א (נחם׳ בבל מעולי היו, מיוחסים ר
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ם ב ל ^ ת ם נ!<ןזב מי דיןי מו א יודוןן ץ{ים סמ^זה ולי :ב ר ק נזיין מ

ה - א קזמעיז ד ר ק סי: מ ר רה ה הי א י ך ק ביז מ ק ך מ # א * ר ק מ

 ועוד).- ,,ז כ״ד דה׳א (השוה כהוגה משמרות מב׳׳ד הראשונה היתה ומשמרתם י׳>, ם׳ דה׳׳א
במודיעים. וישב מירושלים מתתיהו... קם הכתוב: לתתלת ונמשך .καί Ικάθισεν [;קזב.

 אותן בעיניו לראות יכול היה שלא מחמת מקומו את ועוב היה ירושלים מתושבי לן: מגיד
)Burreiit.. et coDBedit :בוולג׳ נמסר (וכן במודיעים ונשתקע והלך שם נעשים שהיו המעשים

. - כ*ה). וי״ג בפי״ז <ע׳ אבותיי מקום ם י ע י ד ו מ  או Modeim (הירונימום: έν Μωδείν ב
iiod.m.( שהכתיב נראה העתיקה העברית הספרות ומן ורומית ביוונית הזה השם מהעתק 
 הנוסח כך י״ז, ג׳ (אבות המודעי ליעזר ר׳ התאר: השוה אבל הדל׳׳ת, אחר ביו׳׳ד הוא הנכון
 יוסיפון בם׳ ומוה ,in monte Modin :וולג' ביהודה. כפר :מוסיף <שם) יוספוס טילור>. אצל

ר קל*ב>: גינצבורג-כהנא, ד.וצ׳ מנסובה, (נוסח ה ק המודעית. ב  כ׳יז י׳ג לקמן נראה ו
 בסוף בתיו השם צורת ועל הים. לעוברי נראים המקבים קברי שהיו היתה, בהר שמודיעים

 Μοδεείμ νϋν Μοδίθα έκ ταΰτης ή σαν οΐ Μακκαβαϊοι :מידבר. של במפה השוה י״מודעית׳)
 בפס׳׳ו: ולקמן Schürer, gjv, 1,» 201 וע׳ המקבים). היו משם מודעית, עכשיו <=מודיעים
ר. למודיעים  Onomasticon ed.- אבסיביום מעידים (כן לוד של במזרחה היתה מודיעים העי

132 Kiostermaon - קברי של המצבות את מראים היו שבימיהם - 133 שם - והירוגימום 
 היותר הדרך מבן־שמן. שעה דרך ),Medîjeh( אל־מדיה הכפר שם נמצא עכשיו המקבים).

 והוא ),Aboi, κ B 1923, >96 (ע' בית־חורץ דרך היא ומודיעים ירושלים בין וישרה קלה
ולחוץ. המודיעים מן רחוקה דרך היא איזו ב׳: ם' בפסחים ששנינו כמו רחוקה״, «דרך
 נ£1!16רוםיים=1 מילין ס״ו מהלך מירושלים רחוק מקום הוא שלמה: מלאכת בעל וכתב

30=passaum שהוא הערבים, בין עד החמה מהנץ בינוני אדם מהלך שיעור והוא קילומיטח 
 היה תמן, וחניי זעירה רבי ״אמר ב׳: ם' פסחים ירו׳ וע׳ .1פסח ושל הקרבן הקרבת שעת
 זה יצא - י״ג) ט׳ במד׳1 ןחדל ת״ל חייב, יהא יכול רעות ורגליו ולפנים המודיעית מן נתון
 לא ובדרך ושם! ת״ל חייב, יהא יכול בידו והסוס ולחוץ המודיעית מן נתון היה חדל. שלא

 מצורפים לכינויים שכוונתו נראה הזה הלשון מן א. ר ק נ ה - בדרך״. שהיה זה יצא - היה 3
. אח״כ אלא בילדותם לא מעשיהם או טיבם לפי להם שניתנו לשמותיהם ו ל ד ג ש כ

ר.-ג אלו כינויים של מדרשיהם על לעמוד בידנו אין ואנו רו  יוספוס .Γαδδίς י. ך בבי
 הוא גדי כן אם גןי. בשם גם שנקרא אחיו יוחנן את שלח יונתן כתב: ב׳> א' י״ג וקדמ'

 - מזל). של (שם גד לשם שניה צורה שהוא אפשר בן־סוסי. גדי י״א י״ג במד׳ והשוה שם,
 .Μακκαβαίος י. ב g ם - .0§ךן :ענינו(בסורית) ואולי ),Οαρσης( 41 ובכ״י בסורי כך י. ם ך ת נ-ד

גבורתו. שם על לו ניתן שמקבי נראה שבפס״ו מנעוריו גבור־חיל המקבי ויהודה הלשון מן
ז׳ כ״ם כלים ומשגה המקבת כ״א ד' שופ' השוה <=פסיש, מקבת מן להמשיכו יש זה כינוי

/ ו׳ מל׳א מקכות והריבוי סתתין, של מקבת  מקבן ב׳ מ״ג בכורות השוה מקבא, ובארמית ז
ד ג׳ (חבקוק הכאה לשון נקב, השרש מן למקבא), רישיה דדמי סרזו). ראש בממיו נקבת י׳
 כפטיש עמו לאויבי מכה שהיה שם על בגבורתו יהודה לו שזכה כינוי מקבי יהיה זה ולפי

 ״שבם מתואר שהיה ההונים מלך לאטילה מצינו בזה כיוצא ד׳, ג׳ בפס״ו, לקמן (השוה
ש אלד,ים י ט פ  שהציל שם על כך שנקרא הפטיש. קרלום = Karl Martel 1 או הארץ*, כל ו

:שכתב יוסיפון ס׳ בעל גם הבץ וכך ).732 בשנת הסרקינים, מן אירופה במערב הנצרות את
 הוצאה דוהיפון גבורתך״ על מכבי שמך הנקרא יהודה בני ליהודה), (מתתיהו לו ״ויאמר

 The scion of ihe גאסטר הוצ׳ ובפכ״ח. השמונאי מגלת בעל דברי והשוה קל״הו. הנ״ל
Easn.ox.eans( על : ן נ ח ו (=בשובו הקיפין קטול פקבי לה וקרא מנךתא .בנא במותביתיה י
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שו אשר את־הנןזצות ך!ךא חפוש; הנקךא יו{תן חוך־ן  ביהוך־ה $
ויאמר ובירוקזלם:

 עיר־הקךש ושד עמי בעד לחזות ילךתי למה לי אוי
 בנד־אויבים ל,?תןה3 מה ולשבת

 נקלה: ?[בית־]איש היקלה ה;ה
 ברחובותיה הךגו ילךיה
 במלבושה ;רש לא עם אי־זה

לקח קל־זדךךה

 בני־נכרים: המקךש בית
 הוקלו בשבי בלי־־תשארת

 או;*ב: בדוךב בחוךיה
 משללה: חפש ןל'א

שפחה: היקה ד!פש;ה סחת
גולם: ללוהו1;ד1 השם ןתפאךסנו והךרנו קך־שנו ןה?ה

חיים: עוד לנו למה] - - - אם־ 1
:מאד ויתאבלו שקים :;לבשו את־בגדיהם וקניו מסת;הו רקרע

 בקו״ף היה בעברית השם של כתיבתו עיקר ואף תקיפים). הורג מקבי לו וקרא עמוד בנה
 שכתיבתו סברה ויש הסורי. בתרגום בקו״ף השם נכתב וכן ביוונית מהעתקו כנראה דגושה,
 כי ״אודך בפיוס השוה בשוא, אלא בקמץ לא הכ״ף מבסאים שהיו (ונראה מכבי בכ״ף:
 דאבישונא קמחא בעל וכתב בו. שתלו תיבות ראשי של המדרש שם על חנוכה.) לשבת אנפת*

י :ש׳> שנת בולוניא רומא, (במחזור ב כ מ ד י ״ ו ך ה כ - י יוסיפון, בספר שמו ה ת ע מ ש  ו
:הכתוב של נוטריקון הוא מכבי הכינוי ר״ל ה',1יהו1 באלים כמוך מי תריסו על כותבין שהיו

ם הדורות של חריפות אלא כאן ואין י״א>, ט״ו (שמות יהוה באלים כמכה מי י ר ח ו א מ  ה
או: ממלחמה, חנו בכסלו כ*ה שביום כלו' כ״ה, הנוכה=חנו של הנוטריקון דרך (על
 ומכאן אחד נר מדליק ראשון ב״ש-יום אמרו-נגד הלל שבית הלל, כבית והלכה נרות ח׳

 על למכנה ניתן מעיקרו שהכינוי מובן ממילא שהרי ב׳), כ״ה שבת ע׳ והולך, מוסיף ואילך
ה או בו שהיתה מסוימת ה ד מ שם ש ע  תיבות ראשי אבל בחייו, שאירע ידוע מ

η ר רק המצאתן תאר שם של ו ש ר ד מ ב ש ח א  .Ανοάν ן. ר ו ח - באה. השם של מציאותו ל
 ש. ו ם ח - מ״ו). י' לקמן <ע' בפיל שנקב החור שם על מותו אחר זה כינוי לו ניתן אולי

Ύκη=Ά5τφοΰς’ .ן שהיו שם על כך מכונה שהיה דורש יש חפוס י ש פ ח  דעתו סוף מ
 בניו ארבעת של הכינויים את כאן נותן הכותב שאין נראה - מוצאים. היו ולא המחוכמת

 - בעולם. נתפרסם שור, ועוד), ס״ו (ב׳ י ב ק מ לכינוי צריך שהוא בשביל אלא מתתיהו של
רא. ו י . - מתתיהו. ו ת ו צ א נ נאצות ויעשו וכ״ו י״ח ט״ו נחמ׳ (השוה τάς βλασφημία; ה
בי ד■ ד ו ה י ב - גדולות). ז של ר ו (הוצאה יוסיפון בס' - בירושלים. ובפרט בכלל, ביהודה ם. ו

 את לראות ילדתיני כי אמי לי אוי ויאמר, ויבך בקיצור: הקינה תכן נמסר קל״ב) הנ״ל,
 - בה. יושב כשהיה בירושלים עיניו שראו מה לשכוח יכול אינו בה. ת ב ש ל ו - עמי. שבר

π . ה ל כ י  ההמשך מן אבל ),ναός( היכלה במקום ),λαός( עמד■ אהס יווני (בכ״י נוסח יש ה
ש 1־ ת י כ(ב - הוא. נדחה שנוסח נראה שבפ״ט :נוסח ויש ההמשך. לפי נראה כך נקלה. אי

ν( נכבד איש δ ο ς ο ς,? □ה),0;0; במקו ל ק =נ ?ו  היכלה היה לפנים בדוחק: יתפרש זה ואף ס
 עובדים בניהן שהיו האומות רשימת ט' ח' מק״ב השוה עם. ה ז ״ י א - נכבד. מביתחאיש ·

 - ועוד. יוונים מצרים, אשורים, עמוניים, מואביים, אדומיים, פלשתים, :אנטיוכוס של בצבאו
ד -י ג ה י מ . ל שקים. עלינו...- באו אם־כל־אלה:מעין היה שתכנו חרוז היה זה לשון שלפני ברור לנו
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או טו ל ם הקי£י ?שי8 ה קי א קי ל ה ק ב ה ל־ הקיר ^מוריקים ק
ס:“ ל ז ל י י ־ ם י הם באו מלשךאל ורבי אקסי: יב{יו ומרנת;הו אלי  רקני ן

ך אלשי ל ב רו ס ב ד הו וי ל ן{?בר ראש לאמר אל־מהת: דו  או^ה ן;
ר יח מי הזאת בקי ס י  מברז וקשה ראשון קרב קתה :ובאחים בבלים ו

ד ל ק שר ה שי בא ם ק ם להוך־ה ואלשי בל־הקבי ־ ף ^ מ שלם ו  בירו
הבי יבליך אתה וסלירן  יבןהב בבקף תקבדי יבליף ואתה ה?׳לר מאו

ת י״ במתנו ת: י בו הו ונקן ר ל ויאקר מתת; קו ם לדיל ב  אשר אם״בל־הקמי
ת ת־מלכו ש :סירי לו שומעים המלןד בבי רת בל־אי תיו מקבו  אבו

־ ך יבלי!אלוי ואני בקלפיו: רבסיי נאנ ל ת נ הינו: בברי לנו אבו לה־  סלי
ב נב ךה לקי ת: תו בי מ רי ו ב ד ף ל קל שמק ה ר לא־ל ךתנו לסו  ימיןז מקבו
ל: אי « א מ תו ש בכלו ר י ב ד ם ל ברי ש קרב האלה את־ל׳ו הודי אי  לקילי ;

ח קלם ב ם קל־דיבקה לן קי ת במודי ך: במבו ל מ ךא ל  ולקנא מתתלהו וי
ו ללשתולן פד י ו ו לי ש^ט סרונו ולשלח ? :קל־דיבמה ולזבחהי ו!ךק במ
ש־ד׳מלך לאת נה ת לןבךו הקאלק אי ת המי א בע ם: דיבקה לאת ההי ך ה
שי לתוךה ולקלא כו א שה כ א: לזמרי מילחם ק מתתלהו וזקךא בדבלי
נלך בברית העומד לתוךה בל־המקנא לאמי ןדול בקול בקיר ני
ך: בח ח שר־היה לל ולעןבי אל־הד-רים יבליו היא ו;ןם א בקיר: להם א

םז ם. ו א ב - ה'. מתורת ולסור ולהקטיר לזבח :,וולג ה. ב ז ל - גס. אריג של מלבוש סו- ה י אל
סתם מתתיהו כי לו, ד,הגיף - .Sgxwv ש. א ד - ).consentientea ,(וולג ברצון עמהם השתתפו ת

,בסי לעיל <ע׳ באגדה גרול כהן מתתיהו אה׳׳ב נעשה זה סמך על ואולי היד- כהן
. - לם*א>. י״ שי אנ ם - וראשי. :a בכ׳׳י ו י ר א ש נ ה . ו ם ל ש ו ר י  או הומתו רבים ב

 הוא מעלה של תאר המלך. י ב ה ו א מ - המלך. מצות עשו כרהס על והנשארים ברחו,
)XXXI ,3 ,7( פולוביוס לפי ).,ם ,ה מק״ב כ״ו, י״א י׳ס׳״ה, לקק והשוה המלבות למקורבי

. ואוהבים.- הברים :המלכות למקורבי תארים של מדרגות שתי היו ת ו נ ת מ ב  xai dnoaroXatg ו
ל. ל ו ק ב - מתנות). (־ובמשלוח ים דו אם* שישמעו ג - . ם. ה כל־ כלם חושש הוא אין עמי
. ן ג ו ת ש י ו - המועסים. מן יהיה שמא ני ו י ת ו י ל ונראה כ*א. ע״ג בתהל׳ הכתוב דרך על כ

 ההפך כליותיו). עןזועו xai עססףגןס^» vetpeoi aircou 01 הלשון מבוץ זה עברי שללשון
. כליותי. ותעלזנה ט׳׳ז: כ״ג שבמשלי הלשון הוא זה מלשון ט פ ש מ כ  שייכת ההמשך לסי -

התורה), (=כמשםם secundum judicium legia :נמסר בוולג׳ אבל חרונו. וישלח ללשון זו מלה
ג ,דב כ/ כ״ב שמות השוה . - ואילך. ז׳ י׳ ו ה ח ב ז י זבח! תהת זבח לך: מגיד .I0<pal=Ev ו
את־עצמות וישרף המזבחות על שם אשד הבמות כהני כל את ויזבח ,כ כ״ג מל״ב השוה

ת - עליהם. אדם בה א . ו ך ל מ ה ־ ש י ב ,(קדט יוספום א  )’A71eUfjv( אפלים :בשם קוראו ),ב ו׳ י׳
ת צבא שר א ו - . ך ל מ ה ה מ ב ,שוס ,,ג י״ב ,דב י׳ג, ל״ד שמות ,(ע תורה כדץ הרם. ה

- ,ו ט· ה). שר כ׳ א . עשה כ ס ח נ י  מעשה של חשיבותו על עשה. וקנו כמעשה :לך מגיד פ
עד־עולם.- ודר לדר לצדקה לו ותחשב ל'א> ק״ו <תהל׳ נאמר ואילך), ר כ׳ה <במד׳ פינחס
ע ם1=קל2>.גס0ן1 א. סלו ב ק י י - י*ד). כ״ה ,בפד ,( על להכביד ם. י ההר אל־ ס... נ ו בזז



ם בי ק ת ב א מ ם ם- קינ

דיו אז נ« :<ןזם לשבת אל־דקךבר כ׳שעפו ערק קכקשי רבים י
 לא?שי יןד1 עליהם: ל.ךעות בי־רבי ומלכיהם וןשיהם ובניהם הם ל-לא

שי ןלח;ל הקלף קיר־4$ בי־יךדוא?שים בעיר־ךןד כירוקזלם היו א
מרבי: למחבואים הקלף את־קעות עקרו לב  רבים אחריהם יךף»1 ב
 ו*אקרי :ל!שעת קיום מלחקה עליהם גיעך־בו עליהם גילנו ולשיגום לג
 ןלא נבא לא ראקרו וחיו: הקלף בדבר ומשו באי לבם רב להם לר

 אתם !למשות] ו;מהרו את־יום־השבת להלל הקלף ר5ך ה ?מקי
את־ קתמו ןלא אבן עליהם הקיליכו ןל'א להם מנו אול מלחמה* לה
 ול׳אדץ הקזמלם לנו עדים בתקנו קלנו ןמות באקךם המלבואים: לו
 ר& ולמותו בשעת מלהקה עליהם ולערכו תקענו: בלא־קשקט בי לי

אךם: קש5 באלף ומקניהם ובניהם ונשיהם
 איש ויאמרו עד־קאר: עליהם ויתאבלו ןאוהביו קתתלהו ולרע לט לח

על־ בגולם נלחם ולא אהינו עשו כאשר קלנו אם־נעשה אל־רעהו
קני־ליארק: קעל אוקנו ימחו מהרה עתה תוךתנו ועל {?שנו

 למלהקה אליני ;בוא אשר בל־אךם לאמו־ ההוא כיום ויועצו מ
בקהבואים: אחינו קתו כאשר קלנו ןמות ןלא נלחם־בו השבת ביום

 בל־המתנדב מלשךאל הלל גבורי קהל־חקידים אליהם ?אסף אז מא
למשען: להם ולחיו אליהם דוברו הךעות מקני הבורחים לכל לתוךה: ר:
 בלזקקם הפישעים האנשים ואת בקבעם את־הושעים ולכו הלל ולעךכו מג
את ולהךסו ואוהביו קתתלהו ולקב לה?צל: אל־הגולם ןסו והשרידים מי
שי את־הבנים ולמולו הבמות: מה ב?בול אשר־קבאו לא־נמולו א

י עצמם.- על ולהגן המלחמה את האויב כם ש ק ב צדק לפי לחיות המבקשים ומשםם. צדק מ
מרעה להם היה תקוע במדבר הצפוני בקצה ם. ה י נ ק מ ו - היהדות. פי על כלו׳ ומשפט, ל

הוא תקוע! של1 המקום כל כותב: לעמום> (בהקדמתו הירונימוס י״ד>. ז׳ ,,א א׳ עמום (ע׳
. ר י ע ב - רועים. מלא ל» ם - המצודה. היא דוד י א ו ב ח מ . ל ר ב ד מ המחבואים על ב
תהגותם למקום באו כלו׳ ם. ו ג י ש י ו - ג׳. כ״ד כ״ג, כ׳׳ג ש״א ע' יהודה שבמדבר והמערות לב
ם ל ל ח ל - אליהם). =הגיעו6ז ק06̂זנ6״ת1ז ג<1 605 (וולג׳: לי ו י ־ ת העיקרים אתד השבת. א

ו א ל ו - המלך. שבגזירת לו-ל! . - במעשה. ולא בדברים לא להם. ענ ם פ ש מ ־ א ל וכלו׳ >5?)><1ד0?נ ב
. ע ד י ו - ה׳). ס׳ס תהל׳ (והשוה ל״ג ס״ו וכן דונם), לס ו ה י ת ת בפכ׳׳ח), (ע׳ בהרים היו ובניו הוא מ

 אליו הנמלטים ומפי בם״כ), (ע׳ היו יהודה שבמדבר במערות השבת קדושת על שמתו ואותם
ל מה ידע »0 ה ק - . ה י ה . ש ם י ד י  ומתנגדים אבותיהם ולמנהגי ליהדות היו נאמנים חס

כ*ד, ל׳׳א ה', ל׳ (כגון תהלים בם׳ מקומות בכמה זכרם בא החסידים י״ג>. ז׳ <ע׳ למתיוונים
 אל רוממות - על־משכבותם ירננו בכבוד חסידים יעלזו :ה׳-ט׳ קמ׳׳ט ובפרס כ״ת>, ל׳׳ז

ל* בידם פיפיות והרב בגרונם כ - . ׳ ו ג ב ה ו ד נ ת . מ ה ר ו ת בעד להלחם שהתנדב מי כל ל



םקח בי ק ג ב א מ - ה סו

סח

נ

נא

 1ולגאלו ?ירם: הוער האלח את־בני־זדוין ולרךפו בחזקה: כו-םזלעזךאל
לרשע: 1?!ר ליןיחי ולא המלך ומלד קגוים מלד את־התורה

 !תוכחה }דון ןכר עתה לאןיו ויאמר למות מלת;דו !?קרבו:קי
על־ נששותימם ולכו לתוךה קקאו ??ים ןעתה אף: ולרון מהשעה ויום

 ?מד וקדולתם בלרותיהם עשו אשר אבות מעשי זקרו אבוליעם: ברית
 לארקה: {אמן!תלשב-לו ??׳?א וןי?{? ללא אבךהם עולם: ף?ם ?ליל
 ואלינו שץחם :למארלם אדון ידוי1 מאןה שמר מצוקתי בעת נב־מיוםף

 1[אל{י ר5ך ?מלאתו ;הושע עולם: קהקת ברית קבל קןאה בקנאתו נד
 ?הלדו ךוד :נהלה ארץ קנל בקהל בהעידו קלב :?:שךאל שושט ד,;ה ני.-נו

 לשמים: הל?ל התוךה קקאת בקנאתו אל;הו לעולם: מלכות לסא נלל נו
 משי־ ??«מי{צל ך{!אל משלהקת: הבוטחים;אלו מישאל עזף;ה ניו-נםח;ן;ה

 אךם ומדברי ל?שלו: לא לו מל־המקרם י5 ןדור דור בינו ונן אריות: ס-סא
 י־5 לא־למבא ומקר לגנה היום :ללמן!דמה קבודו בי אל־תיראו רשע סב

 ?ה ני נתירה ןהתאיששו מני הןקו יאבדו: ועשלגוליו לעמיו ;שוב
 תשמעון אליו הוא עאה בי־איש לרעתי אחיקם שמעון ןה?ה ת?כדו:

 מ?עיריוהוא ?בור־הלל למקני ויהוךה לאב: לעם לה:ה הוא מל־ה;מים
?ל אליקם לאקטו ואלם לעם: מללמת ונלסם ־??ארש לעם לה;ה

 ?מאוית והלזיקו לגולם קמול לשיבו עמקם: נקמת קמד5ן מאןה שימרי ס·
 וסאה וארמעים ?שש המת אל־אנוליו: ונאלף אולם !:?רך התירה: סת-סם

ןדול: ?בי ?ל־לשראל אותר הלכו במודיעים אבותיו ?קערות ויקבר שןה
מל־אדויו לו ו!עןרו מקני: הנקרא ?נו ;הוךה לחליו ריקם ג
 ?שמחה: לשראל מלחמת וללחמו באביו אשר־ךבקו ובל נ
??בור שריון וללנש לעמו ?בור ו;רב נ

מלחמות הערך ?לי־מללמתו ונהגה
?לרב: על־המלןה הנן אהוח אויב הך1

לשרף: שואג וכבשיר ?מעשיי לארנה ןההד? י
בער: את־עמי והמרגיזים ולה?שם הפושעים ולךדף ד.

סג

סד

סי.

סו

ב את למול מתתיהו אנשי הכריחום הגוים מפני המתיראים דקה. בה - התורה. סו - ם. ה גי בני
. סי׳ ן ו ד . ה ד ו ה י ו - לסודיים. הכוונה ז י בכינויו, מזכירו הוא בכוונה בפ״ד. ע׳ המקב
ם בשש גבורתו.- להסעים סם י ע ב ר א ה ו א מ - לב׳׳*. תקצ׳ה ג״א שגה. ו
המקבי. יהודה כ׳ב. ט—א· ג ג

. ם י ושע פ . פושעי ה ם י ז י ג ר מ ה ו - . ל רא יושבי ה׳), ,נד. אדום הגויים: מן יש ח



ז נ א מקבים י - קםו

יג

ΙΓ

 מפחדו הפוגעים ו?ןעו1

כים :?ןרר1  רבים ?̂י

רי ו!ןבר ן  יהוךה ן

Π9 ?ד־ייפסי ?ימי ו!קר»

ןעי רשע ־,ו^ל־עוש
פירו} תש,יןה חבלח1
 במןקויו $ת־:?קב ד»מח1

לבךקה: ז?רו ןעד־העולם
 מ$ןה ךקזעים ד5יא1
מוקזךאל: ?ותן ;^ב1

$סף :את־האובדים ו
עם־ישךאל: להלחם ןדול חלל ימ#מתן גולם אפולוליום ;אםף1

 ר?ים חללים י?לו1 ממיתהו אותו ולך לקךאתו ולפא להורה ולרע
 דהזלהו לקח אפולוליום ן>ןת־חךב את־קזללם ולקח לסו: ומשברים

 בי־אסף ארם שי־פפא סירח ו^ימע קל־חלמים: ?ה ?לחם ולחי
שה־ ויאפר :למלחמה ויוצאים אתו וקהל־ןאקלים אק^ה להוךה אן

ןעם־ עמו אשר ןאת את־להוךה ונלחקתי במלכות ךתי3ול? שם לי
 חשאים פחגה אתו ולעל לעלות ויוקף את־ךנר־חשלך: חבוזים

בית־ עד־פעלה ולגיע ??{ידשךאל: ןקקה לעשות לעןר־לו קבד
א את־ה»חןה וכראותם :?מחי־מעט לקראתו הירהל אגיצ חיריז יז  הן

עם־ להלחם המעשים א;חנו נוכל איך ליהוךה אמרו לקךאתם

ם׳ הפסוקים - ועוד. ל״ג> ח' <מק*ב קליסתינם מ״ד> (די׳ קינים ו-ס - שיעורם: כך אולי ו׳

יא

יג
יג
יד

טו

טו

 מפחדו הפושעים ויכנעו
 יהודה בערי ויעבר
 רבים מלכים וימרר
 את־האבךים ויאסף

 במעשיו את״יעקב ן;$מח
ארץ עד־אפסי שמו ף?ןרא

זעו רשע עושי וכל
ממנה רשעים מאבד

1 _ _ _ [י

▼ 1 ▼ 1 בידו תשועה ותצלח
 מישראל חרון וישב

 - לברכה. זכרו ועד־עולם
ב ש י ן ו ו ר . ה ל א ר ש י  שום בלי מזכירו שהוא מתוך ם. ו י נ ו ל ו ם ס״ד.-א א׳ דרך על יתפרש מ

 ה׳> ה' וע״ש ג׳, ד י״ב קדמ׳1 יוספוס כ״ד>. ה׳ ומק״ב כ״ט א׳ (השוה היה מפורסם שאדם משמע תאר
 אויבים היו השומרונים ן. ו ר מ ש מ ו - שומרון. של )στρατηγός( הצבא שר אפולוניום :כותב

, עזראד׳ (ע׳ עזרא בימי מבבל עלייתם מזמן עוד ליהודים ה' - כ״ח>.-ו»ת י״ג א׳-ב׳, ד׳ ׳נהמ א׳
ם חרב ו י נ ו ל ו פ ח א ק . ל ה ד ו ה  ם׳>.- כ״א <ש״א הפלשתי גלית של בחרבו דוד מעשה השוה י
ר .1םי * לה׳ ם. י ג מ א נ - יווני). אחד בכ״י (וכן הירון ובסורי: ,Σήρων ן עד - ה. ד הו לי  ו

ה ל ע . מ ן ו ר ו ז ו ״ ת י  קילומיטרין כיב דרך שהוא לבית־חורון, בא מודיעין דרך מצפון ב
ה היה העמק מן כשבאו ולכך ותחתונה, עליונה :היתה כפולה עיר בית־חורון מירושלים. ל ע  מ

)άνάβασις( - ,העיר מן וכשיצאו - בית־חורן מעלה דרך וירדפם י׳ י' יהושע והשוה בפט״ו 
 חשובה תוזנת־חוץ בית־חורון היד. צבאית השקפה ״מתוך — בפכיד. - )χατάβασις( מורד היה

 מזמן ידועה בית־חורון דרך >.ί«׳ΐΓ*β»«1·ι<· לירושלים״ המפתח - הים מחבל העולה ולחיל
(כאן, המקבי יהודה כ״ה), ה׳ (ש״ב דוד י״ח>, י״ג «ש״א שאול י׳-י״או, י׳ (יהושע יהושע



ניוז-לב א מקביםקי

ו ?!בני ואנחנו ל,ןה הדוןק חלמון יה נ ^ ־ א  ןהוךה דא$ר ר,יום: ל
̂רי בי {?ל  ק׳הועזיע שכלם לבני בעצור ן#ין ?עבים ?ירי רבים לק

יבן־ד׳שבלם הבלח?ה ;?חון ?רב־חול לא כי ??עבים: או ?רבים ים
ואת־ אולנו ללש?יר {?שע ןאןה ?רב אלינו ?אים דט הנבירה: נ

 ובל בל-נ?*זוסינו נלחקים ואנחנו :אותנו ןלכז ןאת־?נינו נשינו 1,3
: תנו ך תו ע -  וכאשר ?ב;יל.ם: אל־תיךאו ןאתם לבנינו אולם ינף ןד.וא כנ

 מודייום לבניו: יבךונהי בירון מ?נף בתאם בליל,ם נבל לדבר בלה נד
איש באות כ?זמוןה בלם וובלו עד־הכקעה כית־חורון במורד

ם נד. רי ג ל ם: ל*רץ ?ךחי ו לי ולאיבה ואליו :ד.וךה בחד ו;לל בלו
ובל־ שמו עד־סבלר גיוע מקביבותילם: אשר על־לגולם ן?לה נו

?ל־עם: מסבר ל;ה ןהוךה ?ללפות
גיאבף ולשלח אפו לךה לאלה את־הך?רים אןשיוכום וכשמע ני
כי בלנה ?ל־חיל־פלכותו נח  הש?ךת ולהן 1*ידץןןי ולבתה ?אד: ?
 כי־אבם ו!ךא :לכל־צךך נבונים להיות עליהם ויבכו לש?ה לחילו נש

 ולבבה ליבללקת בבני בעבים לארץ ומסי מךהא?רות לבלף
 למך:כי ליו אשר את־לחקים ללסיר !?בקשו] ?ארץ שלביא

 וסבלנות להו?אות ?בעם בעם לא־לה:ה בי ולירא לראשונים: ל
לראשונים: בךל?לכים ו?בןר ךל?ה ?;ד לבנים מיביא של;ה

 ולאסף לארצות מסי ןלקחת לבלם לל?ת ויועץ מאד רוחו ו?ד?א לא
על־ענלני ה?לו?ה ומןרע נ??ד אלם את־לוסיאם ולשאר לב: ??ף לב

 )Paregrioatio Paaiae w הירונימום ווז׳>, ב׳ א׳ י״ב ב׳ מלחם׳ דוספוס נירק ל׳ם), ז׳ בפכיד,
m 228 '51 1917 דיסיסבר - בנובימנר העולמית והמלחמה .Daiman, Jams.( - ם. י ג ס ל מי ש
א. שם להזכיר נמנע הוא השמים. אלהי לשני מעלה: כלפי הוא כינוי נב הו ו - . ם י בתנועת שמ
. ף ג נ י ו - הקב־ה. וכוונתו: זו, מלה נאמרה מעלה כלפי יד » ן ו ר י סירון מת יוספום לפי ס
ץ בם״מ>.-ל יפו(ע׳ של בדרומה הים ρא ה. ע ק ב ה ־ ד מעמד.-ע באותו נו . אר ם י ת ש ל שם פ
. חד לסודיים.-פ יד היתה נח ה ד ו ה ׳ דב׳ השוה יהודה, מפני הפחד י ויראתך.- פחדך תת אחל כיה ג
לערכי ת. ו א ע ו ה ל - חושש. היה בלבד היהודים למרידות שלא נראה ן. ר ג ־ ל כ ל נח
ת.- הנהגת ל ר המלכו ז פ מ ם ו י כ ל מ ה ־ ן . מ ם י נ ו ש א ר ״אבל מספר: א׳> <כ״ו פולוביום ה

. שאר כל על עלה לאלילים נותן שהיה וב?בוךים בערים מביא שהיד. בקרבנות ם י כ ל מ ה
>R ס. ר ם ל - בדילוס׳־. למזבח מסביב והפסילים באתונה ויום של ההיכל מן נביא לזה ראיה 

ם׳ י׳־ג, א׳ מק׳יב ונ״ו, א' ר והשוה הנהר שבעבר הסליבקיים של המזרח למדינות כוונתו
ף וכ״א).- א' ס א ל ף ו  האלילים היכלי את לבז היה אפשר הרי המסים מגב״ית pn רב. כס

ע - ועוד. ר ז מ . ו ה כ ו ל מ  כבוד של תאר כאן ואין המלך, ממשפחת היה שבאמת נראה ה
);)ovyysvi = א במק׳ב שמעינו כמו בלבד, בשרו שאר ל* ע - )·Corradi 285 <וע' ול״די א׳ י׳



ך לג ^ עד־ בנו יוכום$1ומ־אן<ן וקינדל 1מצךום ועד־גבול $ךת קןהר ל,
א ל#י ףקקר־לו שובו: לד ^  ׳ן8ל על־^^זר יצוהו1 ןאת־ה?ילים ל
ם: יהוךה ועל־ייקזהי לה תעל  ולסש?דד לשרש ללל עליהם לשליח וי
ולהושיב מן־ל^קום: $ח־ןקךם ןלקחות לרוקזלם ושארית עדלקזךאל לו
קד לי מ את־ לקח ןה^לך את־אן^םנ ?גירל ולסלק בקל־נבולם ?נ

ת מלכותו מעיר יוב;ה1מאןק יסע1 ד?שאר האקא לצי # שבע, *
לעליונות: את־לאךצות ויעבר $ךת את־ןהר וועבר ומאה ןאך־עעים

ואת־־ןרויאם ןאת־ניקנור מז־יורומיןם את־סלמי לוםיאם ףבחר לח
 ןשקעת איש אלף אךעעים אלם וישלח המלך: מאולבי סלל א?שי לט
 וללעו סמלך: ךבר5 וללישקיד להוךה לארץ ללקת ?{־־שים אלמים ם

 ולש?(עו ז המישור באךץ עלאום מול ולחנו ולבאו עם־על־סילם סא
קף ולקחו את־שמעם ל?דן סוחיי ולבאו ו?ללים לאד רב וללב ;

י לג נ י נ . ע ך ל מ אנטיוכום הוא ס. ו ב ו י ט נ א - המלכות. עסקי על מקומו ממלא השאירהו ה
ט ד׳ ולפי ,47.000 פל״ח לפי א. ב ע ה י * ה - א׳-ד׳>. ז׳ עליו <ע' אבפטור ע לו - .65.000 כ׳

ת א . ו ם י ל י פ  העליונות ות1לאר עלותו לרגל בהם *ורך לו היה לא גופו שהוא מפני כלם, ה
ו ךתלה5 אדמיניה, כמו היו, שהרריות בפל*ז>, <ע׳ י׳ל - . ת ע ר ו א . ת י ש ם ל ש ו ר  מתכוון י

ג - י׳-י״א). ה׳ מק״ב בפמ׳א, <ע׳ בחיים הנשארים את לעבדים למכור היה לי א ב מ ו י ה. ט י
באוכלוסין. ומרובה היתה ויפה גדולה אורונסים. נהר של השמאלי החוף על המלוכה עיר היא
 אורחים של זכיות ליהודים בה שנתן ניקטור סליבקום ע״י םה״נ) לפני 300( נבנתה זו עיר

 תושבים.- 6000 של קטנה עיר היא עכשיו א׳>. ג׳ י״ב ,קדמ יוספום (ע׳ היוונים לזכיות שוות
ת נ ש ם מאד, ב י ע ב ר א א ו ׳ ג ־ ־ ע ב ש ר תקצ״ז ו א ה - . ע ״ ב ת1ל . ו ת ו נ ו י ל ע  ה

 כ״ה).- ם׳ מק״ב ,,א ו׳ (השוה ופרם מדי אשור, הנהר: שבעבר ההרריים המקומות
י לח מ ל ן ת . ב ם נ י מ ו ר ו / ה׳ פדה, ד׳ מק״ב עוד מוזכר ד ב. י׳ ג האוזרץ במקום י׳

מפני עצמו שהרעיל עליו ומסופר היהודים של בידידם מתואר והוא מקרון, כינוי לו יש
 מצרים.- מלכות של בשמה מושל היה ששם קפריסין, את עזבו על לבוגד המלך בעיני שנחשב

. ר ו נ ק י ה׳ השוה ס. א י ג ר ג - כיו-ג׳. ז' השוה ט׳׳ס. י*ד ט', ח' (מק״ב פטרוקלום בן נ
ם - ל׳׳ב-ל׳׳ז. י״ב י״ד, י׳ ב ׳,מק ואילך, נ״ו לס י ע ב ר אלפים. עשרת לו נותן הסורי אלף. א
^,10ט5 ם. ו א מ ע - אלף. עשרים הילו ל כ היה מק״ב ולפי & יוספוס אצל ףן

 העמסוני נחמיה העמסוני, שמעץ כגון עמסוני, התאר שם ויש יבאל׳׳ף), אמאום גם ובתלמודית
ב יהתה, בהרי הוא המקום ).,ב כ׳״ב (פסתים  (מהלך ירושלים של במערבה רומיים מילין כ׳

. (ם׳ בקחתם שבצר המקומות אחד והוא מגזר, מילין ה׳ מירושלים), שעות חמש  המאה מן ס
א ח׳ מק״ב לפי - ?מואס. עכשיו ניקופולים. בשם נקרא המקום היה ואילך השלישית »0 י׳ - ׳  י

,ד יואל ע׳ אלו אדם בנפש סוחרים (על והצורים הפלשתים מן עבדים לסוחרי ניקנור הודיע
ץ כ*ז יחו׳ - אדום, - וט׳ ו׳ א׳ עמום - היוונים. - וח׳ ר י - ג ׳  היו ובסרט - ומשך, תובל י

 במחיר מישראל השבויים את לקנות שיבואו קדם> למימי זה במסחר הסוגיקיים מצטיינים
ם.-וכבל - ככר <{פים8 - השנתי המם את לשלם לו שיהא כדי בככר, איש תשעים ים. לרומיי

שיקנו: החדשים העבדים על שישמרו כדי עבדים, = ״0150; גורם ויש יוספוס). ונן1 ״6605

קי■ לג-מא ג א מקבים



םקיג מב-פט ג א מקבי

ם את־בןי־לשך«ל לקחת אל־המחןה די ^ חיל־ ליהם1> מהסברו ל
y[$ אךם :0 y :ןל<^?א לךעות כי־רבו ואליו יהוךה _יךא1 ססלשסים 

» בגבולם חו$ה ך  ל?ם ל^שות א?זר־צןה הקלד דברי מ
ת נ0 חי ע©נו חריפות ןקים אל־רעהו איש ףא?דו :ולהשמיד להנ

למלחמה ןכו;ים להיות ד,עךה והקהל :ןהמקךש עמנו בעד ונלחמנו סי
קי ולבקש ולהתסלל ם: ה ומומי

מ^ניה ויובא לא ה;ה לא ל;$ה כמךלר שלמה וירושלם מה
זרים] נלתלי םמךמ ןהסקזיש
לגולם משקן במצוךה ובני־נקר

:רר3ךה לליל ולשבת מלעקב שמחה ותאבף
 הלה מקום־תמלה י5 לרושלם מול לביצתה ולכלאו ולאספו מי
על ואמי שק וילבשו ההוא ביום ולצומו :בלשךאל למנים במצבה מז
פ׳חלסמרים] התורה את־סמי ולמו־שו י* בגדיהם ויקךעו ךאשיהם מה
את־ ולביאו :אליליהם את־צלמי עלילם להק הגולם בקשו אשר מט

 הסוחרים אל שנתחברו סוריים לחיילים כוונתו כנראה ם. ר א ־ ל י ח - !לעבדים עבדים
 לפלשתים פינה והוא .מס=נברים,6גט<ן>01 ם. י ת ש ל ם ה - מעולה. בשמירה לשרתם כמתנדבים,

— כצורתו נמסר ויהושע בתורה אבל ואילך, שופטים ס׳ (למן בע׳
והעם השבועות, לחג בפמ׳׳ה» (ע׳ לרגל לעלות היה ואי־אפשר שממה, היתה ירושלים »-ס

 בחג למלחמה. והתכוננו והתפללו צמו וכנור, חליל שבת לאבל, נהפך החג במצפה. נתאסף
ה ־ת מתן של זה ר רה העם לפני פרשו ו ־תו  בגדי את הביאו הגוים, מידי שניצל ספר־

 הביכורים(יום את הביאו בירושלים, המקדש בעבודת לשמש יום באותו צריכין שהיו הכהונה
 ירושלימה להביא גוהגין היו אלה גם המעשרות, ואת נ*ו> כ״ח במד׳ השבועות, חג = הביכורים

 הרוחות במקדש. השבועות בחג נזירותם ימי למלא מנהגם היה הם שגם הנזירים, ואת בעצרת,
 מן שילח החיל, מפקדי את יהודה מינה החג, יום בעצם אח״ב, נתמרמרו. הלבבות נתעוררו.

 של לדרומה נסע והמחנה ואילך», ה׳ כ׳ (דברים התורה פי על לשלח צריך שהיה מי את המחנה
 שנה אותה ).,ד פרק ראש <ע׳ לילה באותו עוד האויב פני את קדם ושם יהודה ורזם שם עמאום.

 כ׳׳ו).- ח׳ ·ב מק ו׳(ע׳ ליום אור התחילה והמלחמה בשבוע, ה' ביום השבועות חג חל לשטרות» <קמ״ז
ה םי פ צ מ ל ל ו . מ ם י ל וש ר (ע׳ בנימין שבשבט וזו מצפה, בשם היו הרבה מקומות י

ד.׳-ס׳>, ז׳ (ש״א שמואל התפלל שם היתה: תפלה מקום »,א כ״א שום׳ כ״ו, י״ח יהושע
 שהוא רובינסון» (כדעת סובר >GaP. 167( בוהל י״». י׳ <שם לאספות־עם כללי מרכז היה ושם

 הבינונים בדורות לירושלים. צפונית־מזרחית קילומיטר כעשרה שלעכשיו, סמואל נבי המקום
 שמתים היו לרגל שהעולים השמחה», (=הר Mods gaudii בשם נקרא זה גבוה מקום היד,

ר ו ש ר ם י ו - ירושלים. את הראשונה בפעם רשם בראותם פח פ ס ־ ת . א רה ו ת *כמזכיר ה
ם את חזקיהו ויקח :בזה כיוצא כביכול. הענין, י ר פ ס י״ם (מל׳׳ב ה׳ לפני חזקיהו ויפרשהו ה

. י״ד».-לחק ל״ז ידע׳ י״ד, .  הכתב מסלקים כלו׳ פלימפסיסטין, עושים שהיו בין עליהם.
שספרי ברור פנים כל השני,-על בעבר היריעה על מציירים שהיו בין במקומו, ומציירים



ם קבי ד ג א מ - קיגו נ

 אשר את־ס?זירים מעמידו־ המעשרות ןאת הכבירים ן#ת ה<ידץה קנדי
לאלה עעזה3מה־ לאמר אל־השמלם בקול יקךאי1 את־ה;מים: מלאו נ

וב#$ל: באבל ןכהניף־ ונטמא לךמם ומקךשך :אותם נוליך ןא;ה נא
 לחשבו אקזר ;דעת אתה להשמידנו עלינו לאספו הגולם ןהלה גב

 ייתקעו לנו: תוקזיע אתה אם־לא בכליהם לעמד נוכל איך ננ-נדעלינו:
 דועם ראשיז להוךה הקים ןאחרי־כן להול: בקיל נלקךאו ההצהרות ני■
 לבולי ףאקר עשרות: ושרי המשים שרי מאות שרי עליזים שיי ינ

 כל־א־ש לשוב הלעב ולרכי קךמים ולנוטעי נשים ולמארשי כתים
 מאמר :לעקאום מךרום ונהנו המחלה ויסע :על־פי־התורה נז-נו׳לכיתו
 אשר כגולם להלחם לבקר לבולים והיו לבני־חלל והיו התאזרו יהוךה

שנו: להשמידנו עלינו לאספו נט  כמלהקה למות לנו טוב כי ואת־מקי
 נעשה: כן ?שקלם הךצין לוך,יה וכאשר ומקךשנו: עמנו בךעות מךאות ס
 ולסע כחור ורשים ואלף איש אלסים המשת ןךגיאם ולקח ד
 ובלי ותאם ולהב־תם הלהודים על־מהלה לקפל לללה: המהלה נ
 והלבורים הוא ולסע להוךה ולשמע ךךך: למורי לו היו המצוךה נ
ם: את־חילהמלך להכות ד שיבעמאו ם ההלל עד א ךי  מחוץ ל׳יו מן
איש מ^א ולא ל;לה להודה אל־מהלה נרגיאם ולבא למהלה: ה
נךאה הבקר וקאור מקנו: הם לסים אמר כי כהרים אותם ולחמש י

לא־היו והרבות מגנים אך איש אלפי ?שלשת ?שמלה להוךה

ה ה מ - כתובים. היו קלף על התורה ג עש . נ ך ה נ א ו - ובמעשרות. בביכורים באלה י ל ו נ  
.  מלאת ביום להביא יבול נזיר ואץ ונטמא, נרמס המקדש שבית אחר הנזירים, את אותם

 מקום אין כן כמו ב׳-כ״א>. ו׳ במד׳ (ע׳ יין ולשתות שערו את ולשרף קרבנו את נזרו ימי
 אלף ראשים, לארבעה החיל נחלק כ״א-כ״ב ח' מק״ב לפי - והמעשרות. הביכורים שמה להביא

הוא ואף יהודה, של אחיו משלשת אהד ממונה היד, ראש כל ועל הראש, איש מאות וחמש לג
ר בראש עמד » מ א י ו - . ד ח י א נ ו ב ת ל י י ה׳ ב׳ דב׳ השוה וגו/ ב כ ר ל ו - . ך ל י א . ו ב לב

- ז׳ (שוס׳ גדעון במעשה בזה ביוצא .( ג׳
ניקנור של בראשותו יהודה נגד שנשלחו ל״ח> ג׳ <ע׳ השלשה מן אחד ס. א גי גר ד

ד׳ ז׳ י״ב קדמ׳ יוספוס (והשוה ניקנור ידי על הפעם נשלה וגרגיאם כ״ג-ב״ד) ה׳ מק״ב (ע׳
. י ג ב ו - לגרגיאס״ו. שלחו האויבים «ומן ג ה ד ו צ מ  שמשו ודאי במצודה. שהיו הסוריים ה

 לפי ה׳>. ה' ב״ב, ה׳ (מק״ב ירושלים מושל פיליפוס של בפקודתו דרך מורי המצודה בני לו
עהבוגדים מן אחדים דרך מורי לגרגיאס לו שמשי (שם> יוספוס ט6מ0( 6׳ן מסד) זל9  היהודים.- ׳

פש ח י ם ו ת ו . א ם י הר  כך עמאוס. של ובמזרחה בדרומה ההרריים במקומות ודאי ב
 :<שם> יוספום והשוה בפי״ג>. <ע' המלחמה הנהגת ליהודה ואיפשרו תחנותם ממקום התרוזקו
 שנתפרדו לאחר האויבים שבמחנה אותם על להתנפל בדעתו גמר לבן־מתתיהו הדבר כשנודע

י - כחותיהם. נ ג . ם מ ת ו ב ר ח למלחמת זין כלי ולא מגן למלחמת זין כלי לא כלו׳ ו ו



םקיד קבי סז—ז ד א מ

ם מב^ר חזק גולם ©ח;ה ולךאו חלצו.♦ כאילר להם ז לדי סובלים וי
π אל אתו א^ר לאןשים יר!וךה ףאמר : מק׳חמה מ^מדי 0ןה אותו
ם תיךאו ט אבותינו נו^זעו איך זלרו :אל־ת^חדו ופןלך$ם ©המ̂ו
ל^ז^לם נקךא ועתה בחלל· ©ךז(ה אתריהם ךרף כאשי בלם־סוף י

 מ^ניט תזה את־הלחנה ןהשמיר אבות ברית ןיזלו־ לח^ן־לנו אם
ם: תיו א-ינ ם ללשאו ק*לשךאל: ומציל פוךה לעז ?י לל־הגולם ן;ךעו י  מקדי

למק׳חלה מן־הקחנה ולאאו :מנ;ד שאים אותם לךאו1 את־עיניהם יג
אל״ת?קעה: ו;נוםו את־תגולם ויגפו ויתגרו :עם־להוךה אשר [לתקעו יד
אדום ןעד־שדות עד־ןןר אחריהם ולךףפו ©דוךב {©ל שלו ןהמאסף פו
שיוד טי וססלל יהוךה השב איש·* אל©ים בשלשת ©הם ל©לו1 ן!בןה ןא

φ (מן ^β5=τεθωραχισμένην ר. צ ב מ - תנוסה. ’η»=θώραξ, במקרא.- שך_ץ פעל אץ אבל
. ץ ם ח י ם א—ט׳׳ז-ב'. ח׳ במק״ב רוזבות ביתר נמסר יהודה של זה נאומו ח-י ו נ εί θελήσει ב

ח ו. ע ק ת י ו - ).εί ελεήσει( ירהמנו :נוסח ויש .ήμά; י« האויב.- את ולהפחיד עצמם את לז
ו יד פ ג י . ו ם י ו ג ה ־ ת  מזוין חיל הניסו כהוגן מזוינים והבלתי איש> אלפים <ג׳ המעטים הם א

 שלשת רק אתו היו ומזה אלפים, ששת של חיל ליהודה היה ח׳ מק״ב לפי אלף. ארבעים של
 בהיסטוריה בזה כיוצא מצינו פנים כל על אלף. עשרים ולסורים כ״ב> <ע״ש איש אלפים

 במלחמת או פרסיים, אלף למאת אתונים אלפים עשרת הכו מראתון במלחמת כגון הכללית,
קדם׳ יוספוס ע׳ ה. ע ק ב ה ־ ל א - רוסים. אלף לשמונים שווידין אלפים שמונת הכו נארווה

ב סו  של מקומה את לעמאוס. סמוך שהיה המלחמה משדה מיל חצי בערך ר. ז ג * ד ע - ש״ח. י׳
 דו־ כתבות שתי שם שמצא ,1873 בשנת ciermont-Ganneau גילה שלעכשיו) ג׳זר (תל גור

מפורש: כתוב מהן ובאחת גזר, השם נמצא ובהן בסלע חרותות ויוונית בעברית לשוניות
ט״ו-י״ז, ט׳ ומל״א ג' ט׳׳ז ליהושע מתאים המקום אף .1PEFQ 1875( גזר <=תחום> תחם
 ט״ז ול׳׳ה, כ׳׳ח ט׳׳ו ל׳׳ד, י״ד ג׳ב, ט׳ מ׳־ה, ז׳ ט״ו, ד׳ <מק'א זה בספר וכרו שבא מה ולפי

 קילומיסס <=ו׳ רומיים מילין ,ד נמצאת שגזר <באונומסםיקון> אבסיביום כתב וכן וכ׳׳א). י״ס א׳
יום״. ״מהלך מ׳׳ה ז׳ לקמן והשוה <=עמאוסו, מניקופולים מערבית־צפונית) (כוונתו: בצפץ
שהיו בארץ הראשיות המצודות משלש אחת היתה שהיא גור, של חשיבותה היתה גדולה

 וחקרא בדרום בית״צור במערב, גזר בממשלתם: בטוחים להיות כדי לכבשן שואפים הסוריים
ת - נ״ב>. ט' לקמן (ע׳ בירושלים ו ב ר ע ־ ד ע ה )Εως τών πεδίων בריבוי: <כן ו ד ו ה י  

ד ו ד ש א . ו ה נ ב י ה שבמקום נראה ההמשך מן ו ד ו ה  מקום שם להיות צריך )Ίουδαίας( י
 כל על ).εν γή if! πεδινή - השפלה בארץ עמאוס מול ויחנו מ׳ ג׳ השוה עמאום, (אולי:

 (אשדוד פלשתים בארץ בודדים מקומות של שמות לשני כאן סמוך יהודה שהשם ממה חוץ פנים
 הנוסח גם האויבים. של מאחוריהם היתה יהודה הרי יהודה, שפלת של במערבה שהיו ויבנהו,

 רחוק היה אדום שגבול מפני יצלח, לא ),Ίδουμαίας( אדום והסורי: וולג׳ הכיי שאר של
 כי יום, באותו עוד למקומו חזר ויהודה דרומית־מזרחית לצד יומים דרך המלחמה ממקום

 - שעות. חמש-שש בערך האויב אחר שרדף לאחר כ׳ו-כ׳׳זו, ח' מק׳ב <ע' היה שבת ערב
. ד ו ד ש א  לחוף וקרובה היתה פלשתים ערי מחמש אחת אשדוד. הכפר עכשיו .’Αζώτος ו

. ומצרים. סוריה בדרך ה נ ב י ו - Ιαμνεία.· ביהושע ןן$אל השוה מיפו. ומחצה שעות שלש דרך 
. ב ש י רז־ל.-ו בתקופת תורה של אכסניה היה המקום .׳ו כ״ו בדה׳׳ב ו!ןןה י״א ט״ו דה ו ה י סו



ם בי ק ס ד א מ נ - ז IBpי

ף יז ם קךדי ה רי ח ר‘! :א ק ם1? א דו ע ק ח ת ל־ ל א ^ ח ־ ת {?דני: קקיחקה קי א

̂בר קרוב קהר וחחלל ן?ךןיאם יח ולזלסמי אולכיני ??ני עקדו ןעו$ה י
אלה קרקר להוךה עד קוקקיות: קזלל תקחו ןאחרי־קן אוקם יט
י5 את־חקחןה ןש}וךקים ן?« קי לךא1 מךההר: קקזקף חלק לךא1 ב

ל?חלו1 את־אלה ךאו ןכאעזר נהלה: איקר את ולה חןךאה העק>ן נא
לקךחו1 לקךב {בון קעקק להוךה את־קלזןה ךאו וכאעור קאד: נב
ןהב !לקח את־חקחןה לבז יקב ויהוךה ?לשתים: אל־אךן קלם «
!הללי <קרו וקשוקם {דול: וך־בוש ןאןוקךלם ותקלת !קקף ךב נד
קלשךאל ?דולה תשוקה !תהי חקרו; לעולם קי טוב קי ליקקלם בה

ההוא: קיום
ם ?קלטו !אעור בו רי ק ה? או1 קך ב דו ; ם גיגי א קי ת ללו ת: א רו ק ס ל־ ק

עו בי ק ר ק ל ו ה ק א־הלה קי לו להר1 ו צו ל ק ח ל ק א ך ש א לי ל  נע<ן)ה ו

ר כ״ ש ה א : לו ק! ך ל ק מקץ ח ף עז?ה ו ס ם א די דו ם לו שי ף ש ל ש א  אי

ר בם חו ם קלוקיסת ק ם אלסי שי ך ם ן ח ל ה ם: ל ק או1 או ב ה ; ך הו נו0!1 לי

 נגמר לא לדיין מזה ווזוץ ב׳ו-ב׳ז), ה׳ ומק׳׳ב היד, שבת ערב כי בס׳׳ו), (ל׳ הצהרים אהד
ו - גרגיאם. עם הלנין יז ד מ ה ת ־ ל . א ל ל ש ה ־ ת יתנפל בכך לוסקים שאתם בלוד כי א
ס בם'ה>.- ,(ל יהודה בהרי ר. בה - פתאם. האויב עליכם יז! = μετά ποφ^ησίας ת. ו מי קו
ה=secari (וולג׳: האויב מן בטוחים שתהיו בשלד, כלו׳ בפרהסיה, « ( ם י ח י ס של ה. הג ם ב

ם. *י םן רג א ם.-ו ריי םו  באמן והוא ),ו כ׳־ו <יחו׳ המפורסם הבורי הבבל הוא שצבעו ארגמן ה
 Tristram, Nat Hist, of ול׳ בור של בחוף לרוב המבוי mure! tnmcuius השבלול של הלחות

297 ,Bible.( במלחמה. ארנק בגדי לבושים שהיו מדין מלכי לל כ׳־ו ח' שום׳ והשוה - 
. כד ם ב ו ש ב . ו ר ש - השפלה. מן ו ו ל ל ה ב כי - חלל. מזמורי שרו ו ם כי סו ל ו ל ל

. ו ד ס ך להללות שרוצה מי - ולוד. א' קיו תהל' י׳׳א, ל״ג ירמ' ח ו ת ב מ ו ת ה כ  ז
 לל - 1 בידו חרם יעלה תהלים מזמורי מחברים המקבים אנשי היו השלה שלבורך א ק ו ד מ

-ו י״א מק׳׳ב גם מסופר זו מלחמה *ו. ט - שר א' ן א מ ו ט ל מ . נ ם י ר כ נ בז.- <כםו הסוריים ה  בפי׳
ץ נ!! ק מ ה. ו . - לב״עז. תקב״ז (=ג'א לשטרות קמ׳׳ח בשנת שנ ה ד ו ה י (מק׳׳ב B בכ׳י כן ל
הפעם - היא. ביהודה בית־בור כי נוחה, )Ίδομαία( לאדום והנוסח .,וולג יוספום ה׳), י״א »

האדומיים' ״שר־צבא שהיה גרגיאס, של בעצתו ודאי דרום, מצד המלחמה לנהל לוסיאס רבה
 שהיתה בור, בית עד חברון - סרישה בדרך דרום. לצד יבנה דרך והלך ל'ב>, י״ב (מק׳ב

 ,עם המקבים שבימי צור ובית צור. בית הכפר עכשיו ר. ו ב ־ ת י ב ב - אדום. גבול על
 לפי ).Abel, kb 1924, 211( מערב לבד אל־טביקה חורבת של הגבעה במקום היתה המבודד.)

ח ט״ו יהושע פ'ח>. (שם יהודה בהרי ןד)ר ובץ חלחול בין מקומה η י״א דה׳׳ב «והשוד. ג׳
ז ג׳ נחם' לפי  רומיים מיל עשרים היתה אבסיביום לפי בבל. עולי בידי בית״צור היתה ט׳

שנדחקו. האדומיים, ע׳י אז מיושבות היו ובית״צור חברון חברץ. בדרך ירושלים של בדרומה
 ונאחזו יהודה pלא כ׳ד,ו ה׳ לקמן (ל׳ נביות בני ע״י מאדצם בבל גלות בזמן לוד כנראה,

ת ב - ).Bobinson, The Sarcophagus of an Ancient Civilisation, 1930, p. 368 <ל' בה ר ש ע



םקטז בי ק ם* ד א מ ל-

ת5 יהירה !?קגסם בגית־צור ל ך ם ^ ^י  ןזןה95^ת־ גן*א אישן א
קני ת. !שךאל מושיע אתה נרוף יא&ר1 ו!תפלל ה  זג?רת הסגני
לו להיןלו לירי ולשתים מס;ה ןהמיסר עבךף פ!ד־ך!ד הגבור

לקזךאל ב!ר־?קף לזה את־הקחןה ס^ר־ןא כליו: ןנישא שאול לא
רזיו חןקם אק׳ן ושלד מךף להם סן ובסוסיהם: בחילם ן!בושו לב ו
:יתוךה1 שקף קל־יוךעי ויהללוף אוהקיף בחרב הקילם בשבךם: לנ
לפניהם: ףקלו איש אלסים נחלשת לוליאם קסק;ה !;קלו ףתןרו לד
$זשר־ ואת־האלק ב^לאו הןקה אשר את־הללה ליסיאם ונראות לה

 וזסע ??בירה אם־למות אם־לחיות הם ןני־?בונים ליהוךה ה;ה
ליהוךה: הסעם עוד לעלות דויל־שנירים לאסף ;ךב1 לאןליונ;ה

את־הלקךש לסהר נעלה אדנינו ?גפו הנה לאחיו אמר ויהוךה לו
 את־הלקךש וידאו הר־ציון: !!עלו נל־הסחנה !קהל1 :ולחןנהו לו-לח

 סלנים גדלים וכחצרות שרופים והשערים לקלל ןהמזני׳ שומם
את ויקךעו שוממות: ןהלקוכות לקדים באלה למר או נוער למי לט
 על ויללו נעל־ראשיהם]: אלי !!עלו ןדול בלי !בכו1 בגדיהם “

 אז אל־השלום: וילעקו התרועה לדוצלרות !!תקעו אראה ל;יהם מא
לסהר עד־אשר אשר־נלצוךה את להלדום לאישים דהזלהו אמר

ם ל י פ ל  ,1קש640111 :(וולג׳ 10 00^110 ת. ר ב ע - הילו. גם גדל הצלחתו כשגדלה איש. א
 בפ״ה לעיל עוד השתמש עברה בלשון הוודאית). תקותו שאיבד = תוכלנה דשחק הסורי: אבל

ק התנפלות, מלחמה, של הסתערות במשמעותו שיש לשון והוא ל׳׳ג, ד ולקמן  הוציאו ו
 חבקוק נגה, שמרה ועברתו י״א א' עמום עברתי, כמים אשפך י׳ ה׳ הושע זה בלשון ,בע
התעבר, ,,ם (על י3ן הפעל מן שנגזר כשם עברה שתפסו נראה עברתך. בים אם ח׳ ג׳

- עברה, רשעים תקות כ״ג י״א משלי להשוות ויש התנפלותו, לענין ד. עו ב ו  גלית ר. ו הג
י1גב נ״א י׳ז ש״א (השוה הפלשתי לו ד י ב - . ו ם . ך ן ת נ ו ה כחם א׳ י*ד ע״ש י - . לך י א שת ו
ם לי י פ ל ד ר מ א י ו - אלף. י״ב נפלו מק״ב לפי איש. א ו ה הג אחר היתה לוסיאם מפלת ה... י
 מק׳ב מתוך שהרי ל״וו, ג׳ אל השנה״ ,ולתקופת פכ״ה השוה לשטרות, קמ״ח (שנת הסוכות לח

ם כחיות ובמערות בהרים שרויים היו עדיין הסכות שבחג משמע ו׳ י׳ י ר ע ש ה ו - . ה ד ש ה  
. ם י פ ו ת רומז. הוא שערים לאילו להכריע קשה ל״ג. ה' ,,ה א׳ מק״כ השוה שר י ב מ  

 (דה״א שלכת שער ו׳ו=אולי: י״א (מל״ב סור שער א> הללו: השערים שלשת ידועים ראשון
י״א), כ״ג שם והשוה ט״ז, י״א מל״ב הסוסים כ״ח־-מבוא ג׳ (גהמ׳ הסוסים שער או ס״ז> כ״ו
 שער או כ׳) כ״ג דה״ב ל״ה, ט״ו <שם העליץ שער או י״ח> ס״ז <מל״ב המלך מבוא ב)

 י״א (מל״ב הרצים אחר שער ב׳)=אולי: ם׳ (יחז' בצפץ שהיה ב׳), כ׳ (ירם׳ העליון בנימן
ת א־>. י״א י״ם, י׳ ,דחו הקדמוני שער ג> ),,ו י ב מ י ו ג׳ (נהם׳ המפקד שער ידועים: שנ

ת. ו כ ש ל ה ו - ד,שממון. pבז שגדלו ם. י כ ב ם - ל״ס>. י״ב (שם המטרה ושער ל״א>
-את י״ג-י״ד, מ״ב יהד (ע׳ הכהנים של « . ו . ועוד ה ד ו צ מ ב ־ ר ש שהיה הסוריים, מצב א

שבמצודה המצב מן לסודיים למנוע אנשים העמיד יהודה ל״ג-ל״וו. א׳ <ע׳ מתחלה שם שרוי



קי׳מב-נה ד א מקבים

את־ יטהרו1 תוךח: ?צי0 תמימים קהןים ןבחר1 את־לטקךט: םנ-מנ
על־מןבח ויןעצו טמא: למקום ריטקוץ י3את־אק ויוציאו המקראי סי
טו?ד, מהיממה עליהם ותצלח לו: קדדלעשות ד-?חלל העולה טי,

$ת־ ויתצו טמאוהו לגולם טי למוקש להם למלתי־היות אותו לןתץ
עד־בוא מןחד ?מקום ית5ל על־הר צת־לא?ןים ומיחו ח:5ד׳מן מו
ולבנו ל-תוךה על־טי שלמות ?ג?ןים ולקחו עליהן: להורות {?יא סז
ו^ת־ ל?ית ו^ת־?;ים ^ת־למקךש ולבנו ?ראשון: חריש ל5מן מי׳
שו: ללצרות רם ו>זת־ את־לקנוךה י?יאוזו לךשים ?לי־קךש ולגנשו קד

ז*ת־ ול^לו על־למןבל ולק?רו ללי?ל: ואת־לשלחן לקטךת ח5מן נ
ויורידו לחם על־לשלדון ולשימו מלי?ל: ירו ולא ?נוךה3 ?געזר לנרות נא
נבקר ולקזנימו עשו: ?ועזר ?שים5^ת־?ל־ל ולכלו את־ל?רכות :ב

 ואן?עים ?שמנה הקלו חךש הוא התשיעי לחךש ועשרים ?חמשה
הד!ךש העולה על־מןנח לתוךה על־טי קך?ן ולקריבו ש;ה: ום?ןה »
להוא ליום בעצם לגולם טמאוהו ?גשר וכיום ?עת עשו: ?גשר נד
על־ מל־העם בישלו :ו?מצלתים ו??נורות ובן?לים ?שירים נר0? נה

ם. בטיהור העבודה את יפריעו שלא סב מי תמי ש.- מקד  הלשון ומן מום>. (=בלי 5»ן0נן01;( ה
י צ פ ה ח ר ו ג״ו-כ״ג), כ״א ויקרא (השוה גופני מום לחסרון לא שכוונתו נראה שלאחריו ת

י - ).,א קי״ם (תהל׳ דרך לתמימי אלא סג נ ב . א ץ קו ש  - נ״ד>. א' <ע׳ המובח על שבנו ה
ם ו ק מ : א׳ מדות משנה השוה מיוחדת. בלשכה שגנוון רדל בידי היתה קבלה טמא. ל ו'

 המזבח אבני את חשמונאי בני גנזו בה צפונית מזרחית המוקד... בבית היו לשכות ארבע
 כל ברורים הדברים אין גם (אם תענית מגלת לפי היה, זה מעשה - יון. מלכי ששקצום

. א ו ב ־ ד ע - במרחשון. בכ״ג צרכם), סי א י ב שמעון להם שיהיה הסכימו מ״א י״ר לקמן וכן נ
כהן עמד עד ס״ג ב׳ עזרא והשוה אמת. נביא יקום אשד עד לעולם גדול ולכהן לנשיא

 ויבא מתים שיחיו עד לחבירו שאומר ״כאדם הן אשגרות הלשונות אלו כל ולחמים. לאורים
 של למושג משתמשים היו כן כמו הימים. לאחרית כלו׳ ב׳>, מ״ח (סוסה דוד״ בן משיח

 - כ״ז>. ס׳ (לקמן להם נביא נראה שלא למיום :זה כעין בלשון קדם, ימי הימים, ראשית
י פז פ ־ ל . ע ה ר ו ת -ו׳. כ״ז דב׳ כ״ה, כ' שמות ע׳ ה : ג׳ מדות משנה והשוה ה׳  אבני אחד ד׳

 אבנים משם ומביאים מהבתולה למסה וחופרין כרם בית מבקעת המזבח אבני ואחד הכבש
 נברא שהברזל דבר... לכל ובפגימה בנגיעה פוסל שהברזל ברזל, עליהן הונף שלא שלמות
 על המקצר שיונף בדין אינו אדם, של ימיו להאריך נברא והמזבח אדם של ימיו לקצר

י - המאריך. ז1& . נו ב ו ש ד ק מ ה ־ ת . בדק לחיזוק כוונתו א ו ש ד ק - . ת י ב - שמים. לשם ה
. פ8 ש ד ק * י ל .- כ״א-כ״בז. (א׳ אפיפנס שבזזם כ ם ח ס'>.- ה׳ כ״ד (ויק׳ חלות עשרה שתים ל

. נ■ ת ו כ ר פ  השוה שבסנ״ב-ס״א הבית לחנוכת - כ״ב>. א' לעיל (והשוה ל״ו כ״ו שמות ע׳ ה
ת׳. י׳ מק״ב נ-ג<1 - ם ה נ ו מ ש ב - ג׳ י ע ב ר א ה ו א מ א ו ״ ג - . ה נ י תקצ״ז ש ם ״ ל ע - . ע ״ ב  ל

. ני ה ר ו ת . ת ע ב - ל״ת-מ״א. כ״ט שמות ע' ה ם ו י ב כ״ה - יום באותו שנים שלש לפני ו



ח ו-די1 ד א פקכיםקיוו

*ת־ ויע&ו ם:0 העליבו קר1ן ים510 וי?,רכו ;ותקבלו קניקם ט
n?}tj ן?ח הקריבי ?קקחה עלות הקריבו קמוןה ,יקים דקז?ח 

רו ןתוךד: ם0ק נז א ק ו?קק?צות ןלוב בעקרות את־קני־ההיקל ה
קקחר. ותהי דלתות להם העשו ןהלקכות את־הקערים ווחןכו

 וקל־קל׳ל ו^חיו ;הוךה לקום גולם; ת6חך וחקר מאה ?עם ;דולה נח
 יקים ?קןה ק;ה ?מועךם נעשים הקן?ח ת5לן לקי להיות יקזךאל

 הקני ;{יל: ?קקחה ?קלו ללךש ועשרים סקקה קיום קמוןה «1
בל ןןןקים וקגךלים {בוהה חוקה קקקיב »ןת־הר־ציון ל,היא קעת

 לקקרו חלל קם ו״קם :קראשוןה ע&ו ?#קר ולרקסום לגולם ללאו ס
אדום: ?קני מ??ר לעם להיות את־בית־צור אותו לקקר ולמגר

לקקדיפי ולרע ל,קן?ח ?ימבןה קקביב לגוים ?קקע ולהי ה
 ??!?ם אקר לעכןב !רע ללקחיד ויועצו קאד: ףק?םו ?קרא^וןה נ
 את־ קאדום ?כני־־עקו להוךה ולללם וללקקיד: ?עם ללקית ולללו ג

את ולקח הקניעם {רולה ק?ה אולם ולך את־לקךאל ?י־אךרו עקר?ה
 ?אך?ם ולמוקש לקח לעם ליו אקר בני־בעון את־ךעות ףן?ר :קללם ך
הלריקם עליהם וללן ?ק{ךלים על־לדו ולקגרו :על־לךך?ים ללם ד.

ה - ונ*ס>. נ׳׳ד א׳ <ע׳ האלילי המזבח על קרבנם את הגדם הקריבו - בכסלו ני נ ו מ ם. ש מי י
ם ח ב ז - ס׳׳ו. ח׳ מליא השוה נ! י מ ל . ש ה ד ו ת . ד ויקרא ע׳ ו ת ו צ ב ש מ ב ו - . ב י י - א ׳ י

ג כ׳׳ח «שמות >5»>1810ף* תרגום הוא כך  <=ובמגנים et soutuii* כפשוסו מסרהו והרומי ועוד). י׳
ת נח ם).-חנכ . קסני ח ב ז מ ח א' מק׳ב ולפי ה מק״ב הס' בראש המקדש. סיהור חג הוא י׳
ר ה - מגרים. יהודי על חנוכה חגיגת מטילים הם שבה דינו ובית המקבי יהודה אגרת באה ס
& . ן ו י ר שכנת זה גיון הר ב׳ ע״ד תהל׳ (השוה הבית הר צ צ ב י ו - . ס ר ב מ ש ו ל ת ו א

, ר ו ג ״ ת י ב ־ ת  הר את לשמר את־בית־צור ?*ר הוא וכוונתו: ביווני, הלשץ שיעור כן א
י . ת־ י ב - ן. ו ג ר ו א דה׳׳ב <ע׳ יומין עתיק מבגר ג - י׳ .<  ז׳

מלחמות, כמה הכותב גמגם כאן - פ״ג. תהלים השוה זה שבפרק ישראל של למגבם ד.
 המקדש טיהור קודם שהיו יש הללו המאורעות שבין ואע׳׳ם יהודה. שעשה וקטנות, גדולות

 היהודים היו בחו׳ל כי השכנים, העמים עם המלחמות כגון וי׳בו, י׳ מק׳־ב מתוך שנראה (כמו
 הגלחתם על להם חרה הרבה האדומיים, וביחוד שהגוים, ח׳), ו׳ <שם כשנתים זה נרדפים

רן הכותב דאה מקום מכל בא׳׳י, היהודים של  מיוחד בפרק המאורעות אותן כל לשלב גו
 אסיסנס של מיתתו על הסיפור ובץ ד׳) (שבפרק הבית טיהור של הגדול המעשה בץ דוקא

- (שבפרק « , ( ׳ . ו ה ב ר ק ע ־ ת והיו הפלה. ים של הדרומי לחוף דרומית־מערבית באדום, א
בa 3 - האדומים. ע׳׳י נלחצים שם היושבים היהודים ד ־ . י ן בען נמסר (כך vio<Sv Baidv עו

 >.513 שם ,Abel( ממידבא רחוק לא ראובן בנחלת מזרחה הירדן בעבר ג׳) ל״ב לבמד׳ בע׳
: כ»י היובלים ספר השוה אבל עמון. של בדרומה זה לפי בעון בערבית י׳

ומישור ואדרעי ועשתרות קךנ?ם מלכותם ובית חרמץ הר עד עמץ בני מארץ ,ומושבותיהם



סו ה א מקבים קיטז-

ף י ר ש ש *ת־מגןיי^יה וו # ר ? ^ ־ ל ^ ־ ם ם: ע ה ? £ ר1 ן ? מו ע - ^י - ל *

ד ף?!?א ז קה י ב ןעם ןזז ם ך תאו מו םי ת אר>ם ו!ןגלך נ!ןר.י?ם: ן מו ח מג

ת ״ בו « ר ו ף?? י ^ ם:1 ל פ ח1 ! ק ^ י ה: ;ק>ב1 ן$ת־?נוו:יד, ר1את־! ך הו לי

ם ו!$?םו ט ד ן«שר הנוי ן ל ? ל ב א ך עז ל־י ם $קזר פ ל בו בג
ם ך חי ק ד ה ויבך־חו ל ק תי ך ר: ל ? ב מ חו ה של ם יי בי קו ה מ ך ע ־ןו ל ^ 

י ןאדויו יא מ א ם ?ליכו נ$םםו ל מ : מקוליבנו הנ ו נ ד חי ק ר ם ןד!ם ל  מתבונ;י

א בו ת ל ח ק ל ר ן ? ב ! מ ־ ת ו אקזר א ^נ ל מ שימותאום קז$ה ן ך ! לי  מו

: יב ם ה ^י ס ־ ת ה # ת ? ה ו $ י בו לנ פי ה ם ל ך מלו9 מ; ־ן ם: מ^נו י פי ר
ם ןפל־־אחינו ■נ אי צ מ ק$3 הנ ב ך תו טו ? בי הו ^ י הם ו שי ת־ $ת־? $ ן

ם9 יד ש ? כי ך ה ת־ ^ תו ן מי ף קזם מ ל א ש: ? ד אי ם עו בי ת ב מ ם5 ר אי  קך

ם ןה?ה או $ןדךים קזליחי ל ? לי סן ־ עי מן ם קרי ם ??די די ק פ ם מ רי פ ר  פ
: טו ה ל א ר ה מ א אקבו ל ם ; ה לי כו ? ע ר מ קצו דון ו פי מ הגולם ן?ל־־גליל י

η .ובעוף - . ה י ל ד ג מ ־ ת ־ - בעון. של א י נ . ע ב ן י עם אז היו מעורבים מו  גביות· «
 אבל אצלם, מחסה להם מוצאים היו כ״ו> ד׳ מק׳ב ן,1מז (בגון ישראל ופושעי הערביים,
ד - במצוקה. ושרויים נרדפים היו בתוכם יושבים שהיו הנאמנים היהודים . י ה ק ז  גדוד ח

 שהיה ס. ו א ת ו מ י ם ו - חזקה. וביד כבד בעם לקראתו אדום ויצא כ׳ כ׳ במד׳ השוה חזק.
π מא ר. ז ע י - ).,ל ח׳ מק׳׳ב והשוד, הלשון מסגנון נראה כן בגבורתו. ידועp במזרח האמרי 

 כ״ד- ייג יהושע כ־ה, ל״ב (שם גד בשבט בע׳>, בען בצד ג׳ ל׳ב ל׳ב, כ״א ובמד׳ הירדן
 ט׳ז (ישע׳ כרמים מקום ליט), כ׳׳א (יהושע הכיבוש בזמן הלויים מערי פ״א), ו׳ דה״א כ־ה,

 של בצפונה רומיים מילין ם*ו )Kugier 373-4 <וע׳ הירונימום לסי ל*ב>. מ׳׳ח ירם׳ ח׳,
 הלך־ לפי מתאים, מקום היה אלו, מלחמות לפני כאן, - י׳-ל״א. י*ב מקיב השוה - חשבץ. ס

 חדשי עבור אחר היו אלו מלחמות כי חנוכה, וחגיגת המקדש טיהור ע״ד לסיפור הזמן,
ב מקיב מן כנראה ל״ג>, כ׳״ז ייא מק״ב (השוה הפסח אחר בלו׳ החרף,  יהודה שחזר ל׳׳א, י׳

. - בירושלים. השבועות חג את לחג המלחמות מן אנשיו עם ד ע ל ג  ארץ או גלעד השם ב
 יבוק נחל בדרום. והארנץ בצפון הירמוך בין המזרחי הירדן שבעבר הארץ כולל הגלעד
 - א׳>. כ׳ ח׳, י׳ שום׳ ט/ ב׳׳ב יהושע כים, ל׳׳ב במד׳ (השוה לשנים ארץ אותה מחלק

. ה מ י ס י  של באמצעה )Ei-Hosn( אל־חצן במקום הוא >bb 1923 ,416) Abel לפי .Δάθεμα ל
 האותיות): (בהיפוך נוסח ויש מבצר. - (בסורית) סז־־חסנא ו/ס50ואל-הצן=ס^> גלעד,

Δάμεθα, ש-בסורי הדל״ת ובחילוף ועוד, י׳׳ג ד׳ מל׳־א גלעד רמות (השוה רמתא :ברי״
 דחסמונה למבצר :במקור כתוב שהיה ההשערה ונדחית ועוד). מ׳׳ג ד׳ דב׳ בגלעד ראמות (או

ת בעברית הספר שהרי הטמונה), של =למבצר יי י א ר ק ם. ו א ת ו מ י ם ו - בארמית. ולא נכתב, מ
ץ היה. <שבפיו> העמוניים מנהיג האיש אותו אולי יג ר א ב ב. - ארץ .έν χοϊς Τουβίου טו

 סוסיתא זו טוב לוי: בן יהושע ולר׳ ו׳). י׳ ש״ב ג׳, י׳״א ושום׳ וארם עמון בין היתה סוב
=>Hippos ב - א׳) ו׳ שביעית ירו׳ קלפה). הכפר (עכשיו כגרת מים מזרחית דרומית מילין יי
ב במק״ב ז׳). ד׳ ב מק׳־ (ע׳ אגטיובום אנשי בידי היתה pהא  ששם סוב בארץ המקום נקרא ייז י׳

אל מן צפונית־מזרחית קילומיטרין ליה שלעכשיו, אל־כרך (אולי Χάρακα היהודים נרצחו
ל וקיסרין. צור שבין הדרך באמצע ו. כ ע ם - רמתה). יי י ל ג .  העלית הגליל נקרא כך ם. י ו ג ה -

שונים.- גוים של בתערובת גם היהודים, מן ρπ מיושב, היותו שם על כיג) ה׳ ישע׳ והשוה



ז-כר, ס ה א מקביםקב

ף ק#<לה $ת־הך?רים והקם ןהו־ךה ןנקזמע :לכלותנו « ס קהל $
ם ??»נוקה לאקזר לאחיהם סה־וקשו להןעץ ןדול פי ל א קליקם; ו

את־ ן{אלת ןהל?ת אןין>ים בחר־לף אחיו לשמעון :הוךה ףאקר יז
את־ !^זאר1 :אל־הגלעד כלך אחי ןיו?קן ואני בןליל אעזר אחין? יח

 ?יחון־ה *חלל עם־שארית הקם מןהיני ך;ה1וק ?ךןכך;ה יוסף
ןאל־תתןרו ד!ןה הקם ?ראש קמרו לאמר להם וי?ו :למשקו־ יי־
איש אלסים לשמעון«?לקת ולחלקו שו?נו: קר עם־הגולם מלחמה כ

קהג אלסים שמונת וליהוךה ל?ליל לל?ת נא לוליל <?מעון בילד אל
עד־ וךךסם1 מ?;יו: הגילם ויחתו עם־הגרם רבות מלחמות ויתנו־ נב

את־קזללם: ולקח איש אלסים בקזלשת מן־הגולם ויסלו קבו שקרי
אשר־ ולל ועם־השף עם־חןשים ובאך?ה מן־חןליל אשר את ולקח נג
ויהוןקן חמקבי ויהוךה ר?ה: ?שמחה אל־להוךה ויולך להם הלה כד
ויקגשו ?מך?ר; למים שלקת ךך!י וללבו את־הלוין קברו אחיו כי.

שים נקיות את־בני לאחיהם את־קל־חקרות להם ולסקרו בשלום ויב

. יז ן ו ע מ ש ,הגודך בשעת ועכשיו, היה, יועץ בבחינת ״ה>0 <ב׳ מתתיהו של צוואתו לפי ל
ף - לגלעד. שמעון עם שילך ליונתן יהודה שיתף כן כמו ער־צבא. נעשה י!ז ס ו . י . . ה כרי ז ־ ־ בן
. ·ם ה י ר ז ע ו לקמן ע׳ ו ר ג ת ת ־ ל א ו - . ב ״ ס - ו ״ נ ם . ב ה מ ח ל  (ע׳ מגותו את קיימו לא והם מ
חוץ ולגלעד, לגליל הלכו אלפים י״א אם יהודה, של חילו גדל כמה עד נראה מכאן - בפנ״ס. כ

 יוסף שעשו במלחמה איש אלפים ממנו ושנפלו בפי״חו (ע׳ ביהודה למשמר שהשאיר החיל מן
קח ועזריה ט י ו - . ת <בפ״סו ל אשר א י ל ג ה ־ ן . מ ה ב ר א ב משמע הזה הלשון מן ו

לו, וסמוך לגליל מחק היה ארבה ומקום נמלטו, לארבה הגליל מן הנכרים מלחץ שהבורחים
 את שמעץ הוליך ולפיכך הנכרים, לנקמת חוששים היו הם ואף יהודים, ישוב היה ושם

ב pלא ורכושם, בתיהם ואת עצמם, ארבה יושבי ואת הגליל מן הבליטים ר א - . ה ד ו ה  ה. י
Ao|iaτta נהרבסן), :11 ובסורי ארדבס, :1 ובסורי - ,1}3קק10ז ע' - בכ״י גירסא חילופי (ויש

לקמן &=בארבל, Aep.גןוô; של הריבוי דרך על (ודאי בריבוי ביווני ונמסר
מ 206 מהל ומביאו אבסיביום שלפי ,4*!״ שהוא ונראה ב׳). ט'  רומיים מילץ ג׳ היה ?·

 הוג׳ וב״ר ארבו' ושמה ביישן בתחום היא ,עיר יודה ר׳ אמד וכן שאן, בית של במערבה
 ארבית מקום נזכר י׳ ד' שבמל׳׳א להעיר ויש ידוע. מקומה ואין בפי'», וע״ש ,309 תיאודור

 לגלעד הדרך את - ידוע. אינו זה ואף נ״ב>, ט״ו יהושע יהודה, בהר ארב העיר שם (והשוה גי
ך והלך ,יריחו,* אצל ודאי הירדן, את עבר הוא :לעצמו יהודה נפל ביותר, המסוכנת ר  ד
ת ש ל ם. ש י מ  רבת שבין המקום הוא ר. ב ד מ ב - הולכים. היו ביום שעות כמה יודע מי י

ן?יות הריבוי |ג>א3»>0101; ת. ו י ב נ * י נ ב - מזרח. מצד ערב ומדבר ארנון, ונחל עמון גח
 אגל וכן נבטו, בכתבות: ועודו. מ׳׳ז י״ב נחמיה מניות-מנת, דרך «על נכת היחיד מן הוא

 היה נביות קטלו. = 1* דרך על היא העברית בת״ו הערבית הטי״ת (והתחלפות ג־נ הערבים
א ג', ל״ו ט׳, כ״ח י״ג, כ״ה יברא׳ קדר של הגדול אחיו ישמעאל, מבני  וכמו כיסו, א׳ דה׳

עם יחד מוזכר היתדות בכתבי גם כן במקרא זה אצל זה שכיחים וקדר שנביות
י ט ב ש י פליניוסו. גם יחד מזכירם (וכן ב ר בלשון לדיבור משתמש היה זה ע



קנא

 ם$ן3 ־ם באל וב?ר *ל־קצךה סגורים מהם רמים וני בנלקד: ט
 חגלקד ובשאר־קדי :וגדולות בצורות האלה קל־קקרים וקךנים מקךה כז

 ולהכחיד וללמד ?ל־המבקדם לחנות לתוארו ולמדור ?גורים הם
 ?תאם ל?צךה המך־קר ךךך ומקנהו להוךה ולשב אחד: ביום קלם נח

 את־־כל-שללם ולקח לסי־חךב קל־זקר ולהרג את־העיר וללמד
 כמקר ולחי עד־למבצרו גילך לללה משם ולסע קאש: כם-לוישך?ה

 נושאים מ??ר לו קלה לא אשר רב עם ןהנה את־עיניהם ולשאו
להוךהמי־ ולרא :אותם וילחמו את־המבקר ללמד ומכונות ?למות לא

 וצעקה ותרועה עד־השמלם עלתה העיר לזעקת המלחמה החלה
 ולעא אחינו: בעד קיום הלקמו החלל לאנשי ויאמר :גדולה לב-לג

בתפלה: ולצעקו נחצצרות ויתקעו מאחריהם ךאשים כשלשה

 ירש והוא ד>, ם' (ישע' עדרים בעל נודד, ברובו והיה הארמית, בלשון - ולכתב הערבית
יהודה). גבולות לתוך עצמם דחקו והאדומים בבל, גלות זמן לאחר (כנראה, בשעיר אדום לבני

 וכל - המלח, ים של בדרומו מיל כששים - שבמקרא סלע היא בפיסרה, היה העיקרי מקומו
 דמשק אף כוללת היתה ולפרקים העיר, בצרה עם חורן עד לצפון מתפשטת היתה מדינתו

/ י״ב א' קדמ׳ יוספום, (לפי סוריה מבקעת חלקים ועוד ופרת). סוף ים בין נביות ארץ היתה ד
 שם להם שהיו המזרחית, א״י בכל מפוזרות ,כתבותיהם מאחיהם מלכים להם היו נביות בני

 )·-Smith ,HG 547(מסחרם״ להתפשטות ראיה ומכאן באיסליה, גם נתגלו אבל ובערב, ישובים, כמה
 המלוכד. עיר ודאי .Boaopd ה ר צ ב - ויהונתן. ליהודה ספרו גביות בני ם. ה ל ו ר ם ס י ו ני

ק של  מרכז היתה «בצרה מאדרעי. דרומית־מזרחית מילין כ״ב כ״ס, מ״ה (ירט׳ במואב חו
 שבאדום שלעכשיס (=אל־בוציךה בבצרה להחליפה ואין ).Smith( המקבים* בזמן חזק יווני

ר - א'). ס״ג (ישע׳ צ ב . ו ם י ל א  בארץ בצר במדבר, בצר והיא ,Booaop £v ־A?.e!i01s ב
 בלוחות וצרונה3 = ל״ו) ב״א ח/ כ׳ יהושע מ״ג, ד׳ (דב׳ ראובן בשבט במישס, (או: המישר
 אל־חרירי בועך שהיא נראה כ״ז>. (שורה מישע בכתבת גם בא זכרה שם). ,JP0S (ע׳ עמרנה

ן - בצר. המקום היה שבו הפלך שם ם. י ל א - ),Kogier 400 (ע׳ שלעכשיו פ ס . כ ה ד ק  מ
Kcwpwv .\Iax65. אחר. ממקום ידועים ואינם בפל״ו>, (ע׳ בגלעד היו אלו מקומות גם - 

ן פ ס  שהוא כמו בנו״ן, שעיקרו נראה אבל בסוף), (ברי״ש Xaccprop נוסח גם לו יש כ
 (אל־מוזאיריב כספין הכפר שהוא סובר יש כספן. בסורי: וכן ספין.5 י״ג י״ב במק״ב

 התורכית התקופה עד חשוב מקום שהיה ירמוך), אצל אל־ג״אמיד-מקדה, של במזרח שלעכשיו,
)517 ,1923 Abel, KB.( - . ה ד ק  תוטמוסיס ברשימת Ma-qa-ta - ואוליןקד <ברי״ש>. מקר בסורי מ

m ע׳> jp o s, .(״’ ו׳ עמוס וע׳ ה/ י״ד וברא׳ קרנים ם=עשתרות י נ ר ק ו - שםa, והשוה
ששה אבסיביום, לפי ד׳>. א' (דב׳ אדרעי אצל הבשן מלך עוג של מלכותו עיר עשתרות

 אחד קרנים, לכפר הכוונה >0dJ 11, 23 418( גריטץ ולפי שלעכשיו). עשתרה (תל מאדרעי מילין
ל)Abilene( לאבילין מזרה בצד שהיה קרנים, בשם הכפרים משני מ -  יהודה של דרכו כך ה. ל י .

. - ו׳>. י״ב ז׳, ח' מק״ב בפ״ג, (ע׳ דוקא בלילה נלחם להיות ר צ ב מ ל ״ ד רתימה, עז כלו׳ ע
. - המבצר. על ולעלות לטפס בם״ם-י״א>.-םלמות. <ע׳ דרכם תכלית ל ת ו נ ו כ מ ׳H1!X«vds ו

ה —ב׳ ד' ביהז׳ מהנות של משמעות גם זוהי אולי למצור. ל» ש ל ש ם. ב שי הגוים כי רא
 היו הסוריים (גם המלחמה להתחלת סימן ת. ו ר צ צ ח ב - צדדים. משלשה דתימה על צרו

ו - כ״ה). ס״ו מק״ב י״ג, ס׳ ל״ג, ו׳ השוה בחצוצרות, משתמשים ק ע צ י . ו ה ל פ ת ודאי ב

ם קבי לג ה א מ כו-

לג



םקבב סד ה א מקבי לד-

רקה סקר !כם1 מק;יו ו,ינויםו סקבי היא קי סימותאום ה2&ח ע1ל1 לד
ולאדום ^סקקה !ט1 איש: אק*סי שמו;ת5 ההוא כיום סקס ן?קלו לי·

דז ףקח כל־זבוךח !ד,רג1 ויק*קךה ארקה ^ ־ ת קאש: ישךקה1 א
 אחר חני^קד: וש^ר־קרי וקקר ד1סקך ftW את ויקה ןסע מיקם לו-לז

 סקקר ךפון לסני ףחן אחר סלו;ה סימותאום אסף האלה חך?רים
ל להוךה וייסלח ל?חל: לה ת נאקפו לאמר לו ולוידו את־חס^ה ל
ד: חלל מססיבומיקם קל־־הגוים אליהם לט א ק ב ר1לק קזכר ןעך־ביים ר

ל קעקר חונים להם ח  להוךה ו:לןד לסלחקה קליף לבוא ןבו;ים מ
אל־ יממהר להוךה בקרב חילו לקירי סימדתאום ויאקר לקךאתם: ם

 יבלז כי נכדו לקמה לא־נוכל קראשוןה אלינו אם־לבוא חקלם נחל
ךנוכל־לו; אליו נקבר ח?חל קעקר ן.יחןה ואם־ייךא לני♦ יוכל סא
על־ הקם את־שקרי הקסיד חסלם אל־נחל להוךה קרב וכאיקר סב

ל ח  אם־לבואו כי לחנות לקל־איש אל־תתנו לאבי להם ולכו מ
פו אחךיו וכל־הקם קראשוןה אליהם ולקבר :למלחקה קלם סג מג
וללקדו כקךןלם: להיקל וינוסו את־נסקם ולשליבו מולם מבניהם מד

 ואמרתם בשופרות... ותקעתם ייח ז׳ שום׳ השוה החיל. את לעודד כדי היתה, קברה תפלה
א י׳ז, י׳ שום׳ מ׳׳ם, ל*א (ברא׳ שבגלעד ה. ם צ מ ל - ולגדעון. לה׳ לוו-לז ן. ו ם ך - י'א>. י׳

Ραφών,' 74( פליניום לסי בםמ'ג>. <ע׳ לקרנים קרוב ,V, χ ν ι π( היתה Eaphana מערי אחת
ב נקדמ׳ יוספום לסי גם הדיקפולים. .-אל־רפה. עכשיו עיר. היא ד׳) ,ח י׳ ל ח נ  ה

χειμάφφους :ק זורם שהוא נהל כלו׳ בחורף, זורם ענינו  הוא ובקיץ השלג, הפשרת בז
ם נחל ום*ב: בפ״ם אומר הוא ולפיכך מתיבש, י מ  כמו־נחל בגדו אחי ט׳ו ר איוב (השוה ה

ש לח -וי .( גו׳ . π ל ו ה ד ו ה  כן ממחנהו. ולא שלח, הדרכים באותן הבקיאים המקום מאנשי י
ם מ הגויים בל שבלשונם: הכינוי מן נראה כ י ת ו ב י ב  ה נ ה מ ה ־ ת םסביבותינו>.-א :<ולא ס

ב מק״ב השוה ם. י י ב ר ע ו - טימותאום. של האויב, של לם . י׳ ו ר ב ש - . ׳ קכר, נוסח: ויש י
י סימותאום.-את כלו׳ « ר ט עם. ש ).- כ׳ דב׳ <ע׳ הצבא לאנשי הרשימות בעלי הם ה ט׳ - ה׳
ו « כ י ל ש י . ו ם ק ש נ ־ ת  ניסה, בשעת מפריע שהוא המגן, את להשליך מהנין היו כל קודם א

 המזבח שם ועל קדושה, חורשה :בעיקרו הוא τέμενος ל. כ י ה ל - כלי־זין. שאר גם ואח׳׳ב
 וןז«ן η כ׳׳א (מל׳׳ב אוב וגם י*ד> ה׳ (הושע היכל זו בתיבה בע׳ נמסר שבתוכה ההיכל או

ב מק״ב לפי ו׳). ד׳ <יחז׳  )τό Άχεργάτιον( עתרעתד, הסורית חאלילה של היה היכל אותו כיו י׳
Άτεργάης = עתר מורכב: הוא עתרעתה השם הבבליים. של הסוניקיים־־עשתר של עשתורת 

ה עתי). או עתא, (או עתה - <=עתתר=עשתר> ת  זבדעתה, (כגון פרטיים בשמות מצוי ע
 <ע״ז ובתלמוד עתה. בכימי מתוארת שהיא עשתרת = ועתרעתה אלהות, שם זה וגם ברעתא>

א א הן... קבועין כוכבים עבודת בתי חמשה יש: ב׳) י׳ ת ע ר  ורומית וביוונית שבמסג. ת
 מצוירת זו אלילה ).Cooke N8I, 269-270 (וע׳ Δερκετώ, Derceto בשם לפעמים נקראת היא
האויבים. מחמת שתצילם אלילתם להיכל ברחו דג.-הם של וגמה אשה של בראש מטבעות על

שמה, לנמלטים מקלם המשמש ממש למקדש היכל אותו יחשבו שהיהודים היו סבורים ואולי
תתצון מובחתם את בי י״ג) ל״ד (שמות בתורה שכתוב מה יקיים שיהודה ידעו לא והם



קנגסה-ס ה א מקבים

 קר;לם וחר-?ך בו ר1אע עם־צל {#ש קזךפו ואת-ההיעל את־העיר
 ?ל־יקזךאל את ;הוךה םף$1 ;הוךה: לקגי לעקר עוד ;קלו ןלא מה

 ואת־ךכוקזם ןאת־סקם ןאת־גשיהם עד־?דול קקנ&ן ?גלעד אשי
 ולעיר עד־עקרון מלאו יהירה! אל־^רץ לל?ת מאד }רול קסןר 10

 ;מין ק?}ה לןטות לא־ה;ה מאד ?צויךה על־הךךך גדולה ההיא
 מךהעיר האןשים או?ם ויסגרו לל?ת: בתוקה אם־ה;ה בי ושמאל מז
 שלום ?דברי ;היךה אליהם משלח א?;ים:3 את־חקזערים ויקתמו סח

 רק ל?ם לא־;רע ואיש אל־אךצנו לשוב באך?ף געבףה לאמר
??ח;ה להשקיע ;הוךה ;?ו1 לו: לקתח אבו ולא ;עבר ?רגלינו מט

שי ??קום בל־איש לחנות נ וולהמי ההיל אגשי ו;חנו בו: הוא א
 !ד.רנ1 ?;דו: העיר ותןהנן ן?ל־הל;לה ההוא ?ל־היום את-העיר נא

 לעיר דרר בילד את־שללה מקח אוהד. ולשרש לסי־חךב ?ל־זקר
ל אל־העקק את־הוךדן ו!ע?רו על־ההרוגים: נב ךו ?ית־שאן: לקני ה
עד־ ??ל־ה-דרר את-העם וקעודד ?ל־הןחשלים מאסף ;הוךה ךהי ננ
עולות מקריבו ;גיל בשקחה להר־ציון מעלו ;הוךה: לארץ בואו נד

?שלום: עד־שוקם איש קהם לא־ןסל בי
?}ליל אחיו ןש?עון ?גלעד ויהוןתן ;הוךה היו אשר ו?;מים נר
על־הןבורות להלל שרי וע!ך;ה ?ךן?ר;ה יוסף שקע עפו: לקגי ני
וללקנו שם לנו גם־אגחנו געשה מאקרו עשו: אשר והקלחקה «
שי ההלל לא?שי ויודיעו ??ביבוהינו: אשר אל־הגולם להלחם נח  א
לקראקם ודגשיו קן־העיר }ן־גיאם ו!?א אל־!?;ה: גילכו אתם נט
ויקלו ;הוךה ער־ןבולות ו.יךךפו ועןך;ה יוסף ול?גף לקלחקה: ם

 קרנים או ן1ךם בץ היה זה שמקום נראה ההמשך מתוך ן. ו ר ם ע - תשברץ. מגבתם ואת סו
 אזיל גם מוזכרת עפרון עיר שאן. בית מול הירדן ובץ האחרונה המלחמה שם שהיתר.

רק בעבר הגדול אנסיוכום שכבש הערים בץ ,ע) 70( פולוביוס גריטץ, ,(וע מזרחה הי
ב, בפנדג (השוד, קרנים בין שהיתה העיר, של מקומה מתוך - >.041 11, 2,« 416-17 ונ׳

ב מק״ב  pשד,א ושמאל, ימין לגסות אפשר היה לא מה מפגי סובן הירדן, ובין כ'ז> י׳
 היה עיר שבאותה נאמר המקובל) (בנוסח ס י״ב מק׳׳ב - העדרים. משני זקופה היתה

- ליהודה אנשיה מגד היחס אותו ומכאן לוסיאס, יושב « לו. חי ^ו רק ו ו י ל . ברג ר ב ע  נ
. - בנשק. נשתמש ולא פשוטים, כאנשים 0ם ת ו נ ח שאחר 'כדי במקומו, איש כל שינווז כוונתו ל
ד יתקוממו המנוחה נ . ן ת נ ת ו - הדש. בכח העיר ע ר י ע ברא׳ (השוה השמים סן בסיוע ה

/ ג׳ דב׳ כ/ י״ד ני-נב א שום' ג . - כ״א>. י׳ ה ת ו ק - העיר. את א מ ע . ה ל ו ד ג  יזרעאל.- עמק ה
* ת י . ב  היוונים.- בתקופת 807010?0113 והיא הירדן, ליד יזרעאל בעמק שלעכשיו, בישאן שאן

ף... ס1נז- ס . יו ה י ר ז ע . ד׳ ע׳ ה. נ ב י ל - בפי״ה. ע׳ ו ם א י ג ר ג - . ו ״ ד׳ ליח, ג׳ השוה ם



ב סא-ו ה א מקביםקכי

כי כעם ןדו^ה ה?ה ותהי איש: באלפים לשךאל מעם ההוא יום5 פא
ם ןאחיו ליהוךה לא־שמעו סב ^ ח לא־ והם :גם־הם גבורות לעשות ב

כ;ךם: לשךאל תשועת ןתןה אעור ההם הא;שים מזרע ?יו
ן?ל־ מל־ושראל בעיני מאד ?קברו ואחיו רדוךה ןהאיש נ0

ם: אליהם !א?םו1 שמם: גקזכע כא?ר סד-סד-הגולם  ;הוךה גיצא ??דכי
ואת־ את-חכיח ו!ןד אל־^ב אקזר בארץ את־ב;י־ע?ו ואחיו!?לחמו

לל?ת ולמע מקביב: ץ!ךםו ואת־מגךליה את־מבכריה !דדם1 בנורזיה סו
כמלח?ה כך.{ים ן?לו ההוא כיום :את־מר^ה ולעבר ?לקזהים לארץ םז
אל־ להוךה ו!ט ?אולתם: למלח?ה בצאתם גבורות לעשות ????ם סח

 אלהיהם ואת־כצכי את־כמוהיהם ולחרם ?לקזתים ארץ אשרוד
ליהורה: ב ולעז הכרים את־עזלל ול?ז ?אש עזרף

כי־יש ל?מע1 העליונות ?ארצות עכר אן?יובום והמלף־ י
אעור והמקרש וקלהב: ???ף בעעזר מפארת עיר ?ערם עילם ב

א בעל מלחמה ובעניני שר־צבא אדם עליז: נאמר ט׳ ח׳ מק״ב א/ סב ל ־ ך ו י ס ו נ י ע זר ם ה
ם י ש נ א . ה הם  ומצד ואחיו, יהודה בקול שמעו שלא משום נענשו אהד מצד לן: מגיד ה

 היו האומה שבהירי בלבד, למקבים רק שהרי עשו. אשר את לעשות רשאים היו לא שני
 - הזה. כדבר לעשות רשות ניתנה ישראל, את להושיע בידם מסייעים היו השמים ומן

. סג ש י א ה האיש ג׳ ייא שמות <ד,שוה כך אמר ועזריה כיוסף לאנשים ובניגוד השיבות, לשון ו
ב שם וכן מצרים, pבא מאד גדול משה סי גצהונותיו.- לרגל ם. י כ ר ב מ - ג׳>. י׳׳ב במד׳ א', ל׳
. סה ן ו ר ב ג (ברא׳ האבות עיר היא הברץ מירושלים. שעות ז׳ יהודה, בשבט ח ועיר י׳ה) י׳

 בח היו בבל שיבת בימי ה׳). ה׳ (ש׳׳ב דוד של מלכותו עיר וגם ז׳) ב׳ (יהושע מקלם
א <נהמ׳ יהודים  יהודה וכשהרסה כ״ם> ד׳ לעיל <ע׳ האדומים בה נאחזו אח׳׳ב אבל נ״ה>, י'

 מקשר יהודי ישוב היה שלא מסני ודאי יהודים, של עיר ולעשותה לבצרה כלל חשב לא
ישרה בדרן מ׳דו ס׳׳ו יהושע <ע׳ יהודה של בשסלה ה. ש ר ם - וחברץ. ירושלים סו

ומרישה>= ארורה אדום ערי :א׳ ס׳ קדם׳ יוססום (השוה אדום ובגבול היתה לאשדוד מחברץ
 פק׳ב פם*ב. אחר הוא שמקומו וברור ההמשך, את מפריע ס׳׳ז פסוק - שלעכשיו. תל־סנדחנד. «

 בגדיהם תחת מצאו קסל, משדה גופותיהם את לפנות כשבאו אלו, שנהנים מסופר מ׳ י״ב
 ט. י ו - השמים. מן עונש היתה שמיתתם נוכחו ומזה יבנה אלילי של לכהנים שניתנו מתנות «ר

 ענין היה ודאי פלשתים. ערי לשאר הלך ולא מהן ונטה לאשדוד בדרכו לו היו אחרות ערים
 הריסה ם. ה י ת ו מ ב ־ ת א ם ר ד. י ו - ט׳׳ו. ד' ע' ד. ו ד ש א ״ ל א יהודה.- לארץ לחזור שהכריחו

 - ג׳. ה׳ ש׳׳א ע׳ ם. ה י ה ל א י ב צ ע ־ ת א ו ס׳׳דז.- י׳ יונתן(ע׳ מידי כך אחר להן באה גמורה
ת ם׳ מק״ב זו לפרשה השוה ו ו צ ר א ב - . ז ״ י - ׳ . א ת ו נ ו י ל ע לם ל׳ז ג׳ אל המשך ה עי ' -

ר פ ג׳). ,ם י מק׳־ב (השוה בעושר המפוארת עילם עיר יש פרס בארץ ם... ב
ש - הפרסי. והמפרץ מדי בין היתה עילם מדינת ג ד ק מ ה ר ו ש . א ה כ ו ת  פולוביום לפי ב

 והשוה י.5ךי1אםר של מקדש אפיאנוס ולפי היה, ארסימים של מקדש יוספום) הלך (בעקבותיו
 ,1!«םב108 הבבלית האלילה היא והיא ג>ע״א,1ג> האלילה של היה שהמקדש י״ב-י״ז, א׳ מק״ב

המלחמה ואלילח העולם אלילת היתה והיא <=עשתר> נןה לד. קורין היו מאוחרים שבזמנים



קבה

 ה^א־ר ןן<לק ןקזךונות זהב לשכי חלם מז&ד לש״ר ?תיישר.
לן $קזר הלקדו?'־ הקלך ?ן־שילפרם אל?סןדר קזם  לראשוןה ?

:צל ןלא אותה ולבז את־העיר ללמד ו:?קש נ:מא לל־הין;ים: נ
ו!לר ויברח למלחמה לו ר^קוסמו הביר: לאלשי ד,ךלר ני־נודע ד
?י ללךם לו קבשר איש ו:לא בלל: לשוב ןדרל ?ללב םמ$ י׳
ס להלכו ו לוביאם ףטוג יהוךה: לאךץ הלכו אשר הלבנות לבי

 ובלזלל ובחלל בנשק ולתחזקו מלליהם ו:ןם ?ראשולה לבד בחלל
שי את־השקיץ ו!חךםו הכו: אשר הקחנות מאת לקחו א^ר ךב ו  א

 ללראשולה דק־פו ואת־המקךש כירו׳ללם אשר לל־המןלח לנו
את־ המלן לשמל ויהי לירו: ?ית־צור ןאת גבהות לחמות ו׳

 לחלי וילנף ק׳מקזלב ויפל מאד ויתהלחל וללהל האלה חךלרים
בי רבים :מים שם ולחי ק:ה: באשר לא־הלה־לו בי שךהללבק 0

ללל־אהליו ולקךא :בי־למית ולחשב גדולה תולה לליו חתחךןזה

י א מקבים - ג ו

ר - ארך. בעיר היה ומקומה !,jastrow, Religion Bab. u. 1*8. I, 76-77 (ע' ש ר א י א ש  ה
שר - ונדבות. קרבנות בתורת שם השאיר כוונתו: ודאי שם. ך א ל ה מ נ ו ש א ר ״ ב ל ע

. ם י נ ו י ב - א'. א׳ לעיל ע׳ ה ו ש . ל הספיק לא ועדיין לבבל, לילך היה רצונו בבל
 הילו מגב על והודיעהו המבשר אדזמתא) לעיר מק׳׳ב (לפי אליו ובא פרם, גבולות אח לעזוב
 ומת גופנית! במחלה חלה ה׳-י׳־א ט׳ מק״ב (ולפי שחורה במרה נפל והוא ליהודה ששלח

 ג ו ם י ו - ב״ב!. <ד' וגרגיאס י״ד! <ד׳ ניקנור כ״ג>, <ג׳ סירון של ת. ו נ ח פ ה - בפרס. שם
ס ו ת* א - ל׳־ד-ל׳׳ה. ד׳ השוה ס. א י לו ק ש הוציא ודאי היה, שאלילי מבשר, אותו ץ. ה
״ ת א ו - מ״ג-גדה!. ד׳ נ׳״ד, א׳ (השוה אחרת בלשון זה ענין ת י ר ב ו . ג ו ר י אחר ע

 :המבשר לו הגיד רושם, לעשות כדי לפיכך, נחלתו. היא שבית־צור אנטיוכום הודיע הכיבוש
 לפי בפרס. ם. ש - חומות. והקיפוה שלו בתוך כאדם בה התנהגו נחלתך שהיא עיר אותה

x, 11( פולוביוס x x i! גבי בעיר אנסיוכוס מת ופורפיריוס I'dßuo ,בסי״ת ולא בגימ״ל - 
 שושן, כמו סטראבון!, <לפי שבפרס המטרופולין מעדי אחת !Kugle!■ 3S8 ע־ - ,Taßca סבי

 בעילם פלך - )r«ß1)v|! או raßiavi(! גביאני בארץ מושבה והיה ופסרגדי, סרספולים
;)I£l<4!a1’( ,ה - אותו. אנטיוכוסלבוז שנתכוץ ארטימים של היכלה היה ששם המדינה ג ו  ת

. ה ל ו ד  ומתוך לבבל לילך השעה את לו שהטריפה רעה דוח עליו נסכה זו שחורה מרה ג
 הצרות כל על מתחרט שהוא ארוך וידוי אנטיוכום של בפיו שם הכותב - בפרס. מת שגעון

 דברי (השוה ווידוי צוואה של רבדים לשים ההיססוריינים של דרכם כך היהודים. על שהמיט
ב- ם' מק״ב אנטיוכום של וידויו (והשוה מותם לפני גבוריהם בפי מ״ט-ס״ח! ב׳ מתתיהו, ״  י

 ומראות מחרידות שתמונות מעיד סולוביוס העם. מפי אלו דברים מקובלים היו ודאי י״ז>.
 דברי מתוך מביא אחד כל בעילם. המקדש הריסת על לאפיפנם ומוכיחים באים היו אלילים
במקדש ענין יש לפולוביוס :אותו שמענין מה מותו, לפני שאמר הרשע, אגטיוכום של הוידוי

שבירושלים. המקדש על אנטיוכום של בדבריו ענין לו יש הרקבים ,ם ובעל עילם של
פולוביום על מתפלא אני ״כאן :א׳! ם׳ י״ב <קדמ׳ יוספוס כותב פולוביוס של לדבריו ובנוגע

של המקדש את לבזוז שרצה מפני שמת אנסיוכוס על שאומר בר־ררכא. אדם המיגפוליטי,



?ל?י ף*פר פ:גון: עלי ל5ן ולכי פעיני עזןה ןךךה לדם א?ר41 יא
 הלא עתה ?ה $צכי גדולה ו?עךה עאתי ע^את עד־פצוקה

ן*עזר־עקזיוןי הךעית $ןבר ועתה י♦$1בת? זדייתי ן$הוב חקה כעל יב
 להשחיר ^קולח ?ה ןד,ןהב כל־?לי־ז:.כ?ף תא ואקח ?ירושלם

 על־הךעות פעאוני ןה בןלל ?י ואדע חןם: :הוךה את־יושכי ינ
לסילפום יןןךא1 יה:זנ?ר ?ארץ רב ?:גון אצני ע1כ ה3ןה האלה יד
̂יר אחד טו ואת־ את־התרו ויתן־לו על־?ל־פפל?תו: ולעזיסהו אלז

לפלך: ולחנכו בנו את־אן?יובום להךריך ןאת־פכעתו אדךתו
 מרע ופאה: ןאך?עים תשע ?ץז;ת הפלך אן?*וכום ע!ם :פת1םז-יז

̂יו בנו את־אןפיוכום למלך !עפד1 הפלך כי־פת לופיאם  אעזר ועזת
א??טור: את־שמו ו:קךא פ!לדותו ך3ה

ם יח עזי לאן ה ו ך צו פ ה ך־ ו פ ל סוברים לי א ך קז ד ת ב א כי ש ? ך ק פ  ה

ם יט קעזי פכ ת י עו ל ך ב ל־ שען ע מ שב לגולם: ו ה !!ל ך הו ם : ך חי ? ה ל
ם יר,ךא1 נ ע ה ל־ ע ר ל צו ם: ל ה לי םו ע ? א ת הד ף רו ! צו ם ו: ל לי ת ע שנ ?

ם נא שי מ ה ה א פ שו ו ם ו!ע ה לי ק ע ת: ך! נו בו ? ם !צאו1 ו ה ר פ פך־הפצו

ם ולתחברו כב ה לי ם א די ח ם א עי ק! ך ה ך ל: פ א ך ש כו מי ל ך וי ל פ ה ־ ל א

ח « פ א י תי ו פ ־ ד ה ע ש ע ת א־ ט ל ? ש ת פ מ ק : ונ י נ הי א ת־ חנו א מ^נו אנ ה

ד נד ב ע ך ל בי א ת ל ? ל ל י ן י ח ו א י ר ע מ מ ש ל : ו ו תי ?ו מ ה יצורוז1 ל לי ע

 נראה ואם לעונש. עדיץ ראוי אינו במחשבתו שעלה דבר עושה שאינו אדם שבפרס. ארסימיס
 בעץ מת שהמלך להניח נראה יותר הרי אנטיונום, של מותו סבת היתה שזו לפולוביוס לו

 המיגפוליסי של שדעתו סבור שהיה מי עם אתוונח לא אני אבל שבירושלים. המקדש את בחו
ל - מדעתנו״. ננונה יותר היא הסבה אותה בדבר י* ע ד ב ס . ח ב ו ה א מתאמץ נשהיה ו
ח במקומו.- ואהוב מפורסם ליעשות המשונה בהנהגתו יב ק א ף את ו ס נ ה י ל נ ־ ל ע׳ וגו/ נ
ח - כ״ג. נ״א א' יד ל ש א י ה ל ו ח חד ג' ס״א, ,ס א׳ ע׳ ד. נ א - ה. ל״ ד- . ל״ ו י ב ה ו לפי א

 נדל אשר = σύντροφος :מזה יותר אלא המלך, אוהב רק לא פיליפוס היה נ״ס> (ס׳ מק״ב
 של במקומו ומחננו, בנו למדריך בו בחר והלנך מחלתו, בשעת יתרה חבה לו הראה וודאי אתו,

. - ל״ב-ל״דו. <ג' לוסיאס סו ו ת ר ד א ־ ת א שסימני הדבר, נראה לבוש. שהיה הארגמן אדרת ו
ת - בנו. אנטיונום בשביל לפיליסום, לו, מסר אלו מלכות ■ז נ ש ע ב ש ם ת י ע ב ר א . ו ה א מ ו
י״ח פסוק תכן - ולטהרו. המקדש את לבצר היהודים כבר שהספיקו לאחר לב״עו, תקצ״ח <=ג״א י!ז

היהודים מן והבורחים ירושלים שבמצודת המצב ״אנשי ג'): ם׳ י״ב <קדמ׳ יוספוס מפרש
 אנשי היו קרבן להביא ורצה למקדש שבא איש כי ליהודים, זמן באותו הרבה מציקים היו

למקדש. סמוכה היתה שהמצודה מה לזה וגרם אותו. והורגים המצודה מתוך מתפרצים המצב
 על לצור התחיל pובמ העם כל את אסף המצב, מן להפמר בדעתו יהודה גמר לכך

 - לירושלים. להציק שבאו לגוים עוזרים המצודה מתוך המצב בני היו כן כמו - המצודה״.
נ ב - ת ג נ ש ם ב י ש מ . - לב״ע. ומאד,=ג״א ה ו א צ י . - בלילה. ודאי ו ך ל מ ה ־ ל  אל לא ודאי א

. ד ו ב ע ל - ישראל. פושעי ו. נ י ח א - לוסיאם. אל אלא כוונתו, הנער המלך ך י ב א א׳ ע׳ ל

יא-כד ו א מקבים קנו

ט



ם בי ק לו א מ ה- כ קכזו

שי ן?ם לנו וית??רו זד, ?גלל עמנו ב?י  המיתו מ?נו ?צאו א

:ףו1ב?ל־ןבול אם־?ם ?י :ד שק׳חו לל?ד ?נרנו ןלא ?זזו: וךכישנו נה

ןאת־־סמקךש לל?ךה ?ירושלם על-המצולה היום חונים הם ןה;ח נו

!עשו מאלה גדולות ב?הךה לא־תקדקם ןאם בצרו: ואת־?ית־צור נז

עךם:5 לעצר תוכל ןלא

 ואת הילו עזרי אה?יו“את־?ל ו;אםף כשמעו המלך ויקצף נח

??אות אליו ?או ה,ים ומא!י אחרות ומממלכות על־הך?ב: אשר כס

אלף ןעשרים רגלי אלף מאת צבאותיו מ?&ר לד\1 שכירים: ל

אדום ךךך ו!לכו מלח?ה: יוךעי ושנים שלשים ופילים ?ךשים לא

 ו?שךפון ו!?או מכונות !עשו1 ר?ים ימיםז רלהמו על־כית־צור ן!חנו

אל־כית־ ן!חן מן־־המצוךה להוך־ה !סע1 בגבוךה: וילסמו ?אש לב

סע ??קר המלך ו!ש?ם למלך: מחנה מול זכך!ה לג את־המהנה גי

 ףוזקעי למלחמה ה??אות ו!עךכו בידדזכך;ה ?דרך בעברתי

א'תם להעמיד ותות דם־עןב הךאו ואת־הפילים ?חצצרות: לד

אלף ל?ל־מיל רעמידו לנדודים את־החיות ךחלקו למלחמה: לי.

 מאות !חמש על־ךאשיהם ?חשת וקובעי ??!שקשים משך!נים איש

שהלועה ?מקום ל??י־כן ל-יו אלה ח;ה: ל?ל הו?נו ?חור ?ךשים לו

(כמסופר השכנים העמים עם למלחמות רמז ך. ל ו ב ג * ל כ ב - לשנאה. ו. ר כ נ ת י ו - מ״א־נ׳. ני-מז

ר מקדש ה ואת־ - ה׳). בפרק גי צו ת״ בי את־ בסוף זה לשון נא מיוחדת בכוונה בצרו. ו
אותם או שלוסיאס הכותב סבור ודאי המלך. ויקצף - רושם. לעשות כדי דבריהם, נת

הנער, הוא, נעשה ובזה חמתו, את להעלות כדי עד הענין את הנער למלך ספרו השליחים

ת - המלחמה. בעד אחראי נס  בותיניה, פירגמוס, כגון הקטנה, מאסיה אחרות. ומממלכו
 הגדולים האיים וכן שבארכיסילגום. היווניים האיים מן הים. י י א מ ו - קפדוקיה. פונסוס,

 החוזה שלפי להעיר ויש שכירים. צבא אנשי הם אף ממציאים שהיו וכרתים רודוס קפריסין,
 לחילס לקבל סוריה למלכי אסור היה מגניסיה מלחמת אחר 111 אנטיוכוס עם הרומיים שעשו
 אלו תנאים אבל בפילים. להשתמש להם אסור היה כן וכמו לרומי הכפופות מארצות אנשים

ו - כנראה. מחשים, היו והרומיים בידיהם נתקיימו לא ל» נ ח י ר. ו של מבצרו על־בית״צו
ג ל - נ בדרומה מילין שמונה ה. י ר כ ו ־ ת י ב - היהודים. ו. א צ י ו - וס״א). כ״ם ד׳ לעיל <ע' יהודה ל

 מצפונה קילומיטר (עשרה ובית־צור ירושלים בין ד׳-ד.׳>, ס' י״ב ׳קדמ (יוספוס ירושלים של
 מתעבר היה עצמו המחנה ).έν δρμήματι αυτής( המחנה של ו. ת ר ב ע ב - בית־צורו. של

 השם משמעות לק.-על קודם שהכום המכות על בהם להתנקם כדי היהודים, עם לקרב ושואף
ישבע, יראה נפשו מעכל י״א נ״ג ישע' דרך על זזךוו. ענינו ראו. ל׳.-ה ד׳ לעיל ע׳ ה ר ב ע לי

 ממש ראיה בלשון הוציאו והיויני לאל״ף>. נתרכנה ״ו1(שד, ועוד עניי, וראה קלון שבע ט״ו י׳ איוב
)έδειξαν,( א׳-ב ה׳ מק״ג מלחמה(השוה לסכנת חוששים יהיו שלא לבסמם <חויו).-כדי הסורי וכן,(—

במשנה, נמצא תות השם ).Morus - ופריו זה, אילן של המדעי השם (וזהו μόρων ותות.
הדו ועד האירניות־הארמיניות הארצות כל בדרך אותה למצוא שאפשר זרה מלה והיא



קכוז

ה: לא־נ^ךדו יחךו הולכים היו מלך ולכל רר;ה לז ?ן ימןךלי* מ
 כמכונות ^ליהם אגורים כל־כל־ךו;ה ומ??דם סןקים ליהם5 עץ

לו: יכדלי־ו מעליהם ;לחמים לו!ל'נאך?עה) א;שי קל-^חד ועל
 ממחירים המ^ה עקרי מ^ני ומןה מןה העמידו ןז^ר־לימךשיםו< לי׳
ל כגדורים: וטכסים ל® ד נ  הןריחו ןד,ןחץזת הזהב על־מ;;י לשמש ו
טו ?למידי־אש; ולהטו מלם ההרים ם ^ י על־ למל[י ממח;ה ק?ת ו

n לכמה גילכו כשמל וקצתם לנבלים הדדים מא ÿ ÿ çy i קל־ ו;זופו
 למדזןה כי־רדה ל!שק וצלצול ההמון וצעדי קול-למוןם לשומעים

 למלר ממר;ה !ומלו למלחמה ו&ך!;הי ולוךה ויקרב וכבד: מאד ;דול רב
 ?שךיונות משך;ןת לליות אלת חוךן אלעזר ן.יךא איש: מאות שש מ:
מלן סי שלו: כי-עליל׳ ו;ךאה מכל־לליות גבוהה לולה ןליא ל וסן1 ל
אליו הרץ עולם: שם לו ולעשות את־עמו להושיע את־זמשו סי.

 לןה ממנו ימךדו1 ןעל־שמאל על־ומין !!הרג אל־תור־הגדוד כ;בוךה
ה: מו  עליו «רעה וו^ל ולמימהו ויתקע־לו למיל אל־ללת ;בא1 ןל;
מעלילם: ולטי ל?עאות וע?רת את־גבירת־למלכות ?ךאו1 שם: ממיז מז

)269 Löw, Flor» L.( לפיל. מלעיטים שהיו ותות, ענבים מיץ מזיגת של משקה אותו שאף נראה
שי - מוצאו. היה מהדו עצמו, כפיל ל! ל אנ והוא ושלשים, שנים כ׳י: בכמה [ארבעה). חי

לפי אנשים. ארבעה היותר לכל עליו נושא היה המלחמה פיל שהרי פיל, לגבי אפילו גוזמה
כלאחד, לוחמים ארבעה אנטיוכום שבחיל הפילים עליהם נושאים היו )χχχνιι .401 ליביום

-Hist. Nat. ναι, 7( פליניוס ולפי )Vit apoU. Thjan. π ,6( פילוססראטוס לפי רק שלשה. )
ים כתוב היה שבעברית אפשר איש. עשר חמשה עד הפיל על שיהיו אפשר היה  ושלשה, שנ

 על בזה, כיוצא בפ*ל>. !ע׳ הפילים למנין הרוכבים מנין את והשוה שלשים וקרא טעה והמתרגם
השלישי. ראש ח׳ כ*ג ש*ב = השלושים ראש י׳א י״א דה׳׳א השוה בשלשים, שלשה חילוף
ם כ׳י בכמה שיש ומתוך י ש ל ת כתוב היה שמתחלה ראהלפם משער ש כלו׳ ),Δ( יוונית דל׳

 magistar :הענין לפי נמסר בוולג' לו. ללמ״ד(^)=שלשים.-ובן־ד,דו מעתיק בידי ונתחלף ארבעה
bestiae מא בעיקר מביאים היו הפילים את החיה). !מנהיגp .והלכך ,מתחנכים היו ששם הדו 

 היו אלפים ארבעת ם. י ש ר פ ה ־ ר א ש ו - ).Ινδός 0( בן־הדו בשם הפיל למנהיג קורק היו לח
ם ומזה. <פל״ה>.-מזה פ״ל !השוה לח ^ ג לכל א מ - . ד הב ני צ הזהב ת. והנחש הז
דה. ב ר ק י ו - הצבא. אנשי שאר של והנהשת השרים של « הו לנסות שלא דרכו, היה כך י
ר - מ*ג>. ה׳ כ׳ם, ד׳ וט׳ז, י״א ג׳ !השוה למלחמה ישר לילך אלא הצדה חג עז . אל  חורן

 המלך את להרג ורצה פיל אותו על יושב שהמלך לו נראה היה ה׳>. ב׳ !ע׳ יהודה של אחיו
 הנער והמלך המלך, של היה הפיל רק ובאמת ובמבוסה. במבוכה האויב חיל את בזה ולהביא

עשרה) ארבע בן - Cbron. Amon. - אבסיביום ולפי אביו, במות היה בן־תשע אפיאנוס (לפי
. ן ת קרב.-וי לשדה מלילך היה קטן עדיין כי עליו, היה לא פי מסירות של לשון את־נפשו
. ו ד ר ם י ו - הוא. ננש פה ו כי מפנו, נפרדו פיל אותו על שומרים שהיו הצבא אנשי ממנ
הוא, קצר לשון לו. תקע ד,פיל.-וי אל להגיע כדי שמאל ועל ימין על חוצב היה אלעזר פי
ו - ואנשיו. יהודה ו. א ר י ו - החרב. את לו ויתקע :ובמילואו ם! ט י הם. ו צעד מחמת מעלי

לז-פז ו א מקבים



ם בי ק סנ ו א מ ח- קנטם

הקלך ומזן לירוקלם לקראתם פלו המלך ממחנה ואןקים ם״
את־ גי^או ?ית־צור עם־אנקי קלום מעש ציון: ך$ל־הר $ל־:הוךה מש

ל?ךק: ה:תה שעת בי ?ה להקנר אקל קום להם לא־הןה בי העיר
 על־ ויחן עליה: לשמר מצב שם מקם #ת־בית־צור דימלך וילכד נ-נא

 ןקלעי וקלעי־אש ומכונות ךוק שם מעמר רבים :מים המקךש
 נ?ד מבינות הם נם רעשו וקלעים: חצים לירות ועקרבים אבנים נכ
 בהיות קאצרות ה:ה לא ואקל רבים: :מים וילחמו מכונווןיהם »

 את־שארית אבלו מן־הגוים ליהוךה והנמלטים הרביעית ל,ק;ה
 וזמךדו הךעב עליהם כי־חזק מהי־מקבר מקךש5 וישארו האוצר: ני

למקומו: איש
ק ני· ם סע מ א סי ם בי לו לפו ד אקוד מי מי ע ך ה ל מ ם ה כו טיו אנ
ךנו ט עי ך הי ב חנ ם ל כו טיו אנ ת־ : בנו א ך ל מ ב ל רי מקרש ק מ  וההלל י

שר ך א ל ך ה ל ס ה ם־ תו ע כי א א ו ת מבקש הו ח ק רו ל רי ב: ב ד ת־  א

ת: « בו ל מ הר ה מ ת ו: או ב ר שו מר ל א ך וי ל מ רי ל ם ההלל ולעו שי אנ ל  ו
חנו ם אנ בי ל ם חו לי ד ם ן ם מיו ל ליו ע א ט לנו ן ע ם מ המקו שר ו  א

הנו נח ם אנ ק בו חוני א חז נו הו לי ע רי ן ב ת: ל כו ל מ ה ה ת ע תן ן מין נ : 

ם נש שי אנ ל ל א ה הה ש ם ונע ה ם ל ם: שלו מ ע ־ ל כ ל ק!מנו י ם ן ה ת ל ק ל ל

ם ה י ן ח ה ב שו; א ר ב ק ?י ב ל ר ?ל ם ב ה הי ר ך ק פךנו א צפו ה שו ק ע מ
ה: ם ל א ־ ל קר ב לי ר ו ק ך ך לקני ה ל מ ם ה רי ק ה חו ו קל ל ם ו ה לי ם א לי ש ה  ל

: סא לו ב ק ם ויקבע מ ה ך ל ל מ ם ד רי ק ה כן ו ־ רי ח ה: :צא.י א ך צו מ ה ־ מן
את־השבועה ן;פר המקום את־מצודת לךא1 להר״ציון למלך אמל סב

גבול על גפנה למדבר הלך שיהודה מספר ה׳> א׳ א׳ (מלחמות יוספוס בפרטים. הכותב קיצר
היהודים לקראת ם. ת א ר ק ל - כך>. אהר יהודה של גצחון על כ׳׳ג י־ג מק״ב (והשוה שומרון 00
י להלחם בירושלים, שהיו 60 ו - . ם ה שלום בקש הוא אלא שלום, בקשו הם לא שלום. ש ע ב

היו כאן מסופר שעליהם המאורעות השמיטה. שנת ת. ב ש - הרעב. מחרת הצעתו קבלו ודם
- פמ״ס. לפני הוא נ׳ פסוק של שמקומו נראה - השנה. לראש פסח בין לשטרות קין בשנת 1

» . ם י ב ר ק ע י*ב מל׳־א והשוה קטנות). קלע (=מכונות 0*0£<!'וז;<11> :נ!קםנה בלשון ביוונית ו
ם ג - בעקרבים. אתכם איסר ואני בשוסים אתכם יסר אבי :וי'ד> י״א י' (=דה'ב וי׳־ד א י׳ גג
·״-במקדש.- ;״>!ץג>10;ו נוסח ויש .1ע ;ז™ 0׳י61ס15 ת. ו ר צ א ב - שבמצור. היהודים ם. ד ״

 כ׳ג <ה׳ והגליל מגלעד הפליטים וגם השמיטה שנת גם כפולה: צרה להם היתה בירושלים
. מ ס ו ם ל י ם - . ו ה מ' ו - בפי׳׳ד. ע׳ ו נ י ל ע י ו ר ב . ד ת ו כ ל מ  בעניגי לעסוק מהויבים אנו ה
ן לו נתנו לא פיליפוס של פעולותיו ומלכות. 0-0« ת נ - . ה ח ו נ . מ ן מי ו - שלום. געשה י ח ל ש י  ו

. ם ה י ל ך - ט״ז-ל״ג. י״א מק״ב ע׳ זה בענין אגרות חילוף על א ל מ . ה ם י ר ש ה  המלך ו
. - השרים. גם נשבעו וד.לכך קסן היה «»-» ו א צ ה - היהודים. י י . את ס ר ו ה מ ו ה היה חושש ה



םקל קבי ז ו א מ - ד. סג

ע סג ב ת-החוקה גיחרם ולצו {^ ב: »ן ?י ק ע מ ס וייםב בחלזון ו;

א לא?קז־וב;ה ^ מ ם ף פו ל פי ת־ ל א ש ם הקניר מו ח ל ח בו מ ק ת־ וי א
: הקניר ח ל ב

ת ז ש; ת ב ח $א ו?ו$ה ולזמקזים א ם : ו די ק ל ם ך קו ב מל מי קן־ ו מי

ל ב ע ר מ כ ל מ ־ תי מ ם־ ר כ עי ם ל ה; ל־ ם: ע ש ־ ן ל מ י ף ל שי מ א א כ ? 

ת כו ל מ ת־ כי ל־ תיי א בו אלזו א ל מ סל ל ־ ם כןי כו מיו אן ת־ ם א א מי ת־לו א  ן

ם ג א בי ל : ל ו לי ע1 א ד ר לו ץ $ ך ר ה מ א או;י מ ך ת ל־ ם: א ה ^י ־ ת א

חלל !למיתום ד-י< ם !<ןוב1 ל סקד״ו א ך מ ל : על־ תו כו ל או1 מ ל ־ אליו ; ל  כ

ם שי אן ם ל עי ש פו ם ה שעי לר אל ו ך ש ם מ! מו קי אל ם ל;די ן הי; צו סן כ ל מ

 פיליפום נלקח ז׳) ס' י׳־ב <קדמ' יוספוס לפי - יהודה. ארץ את שיעזוב לאחר חדשה למרידה סג
ס ס׳ מק׳ב ולפי לוסיאס. של בפקודתו והומת בשבי  אבפטור, את מיראתו פיליפום, ברח כ׳

- פילומיטור. תלמי אל למצרים
ת ז נ ש ת ב ח ט א י ש מ ה א ו ״ ג ־ ה א מ ν ו η .ם - לב׳׳ע ו י ר ט מ . ד ם ו ק ב ל ט ־ ן ב

 השנה למן נמצא היה >188-176 בש׳ (שמלך פילופסור 1ν טליבקום בן טוטיר 1 דמיטריוס
 לו נודע מסוריה, שבא מחנכו, דיודורום מפי י׳>. א׳ <ע׳ תערובות כבן ברומי לחייו התשיעית

 לוסיאס ובין העם בין בסוריה דודו, אפיפנם אנסיוכוס של מיתתו אחר השוררות המבוכות על
 וכותו את לו שיתן ברומי הסינטוס מן בקש אז למלך. יקבלוהו לסוריה יבוא ושאם וחבריו,

 להם היה נוח יותר כי השתדלותו, דחה הסינטוס אבל בסוריה. המלכות לכסא יורש בתור
כדמיטריום. כ׳׳ג בן צעיר ימלך מאשר - אפיפנם של בנו - ילד ימלך שבסוריה רומי למושלי

לטריפולים קרתנית באניה לברח לדמיטריום לו עלה ההיסטוריין פולוביוס של בעזרתו אבל
Polybius x, 19-23( שבסוריה x x t.( ברח. שדמיסריוס לסינטום כשנודע אחדים, ימים כעבור

-162-150 בש־ מלך דמיטריום בסוריה. המאורעות מהלך על להתחקות אנשים אחריו שלחו . 
. ל ע י * - שביבשה. לעיר עלה האניה מן ו י ת מ ־ ם  ושלשה איש עשר שנים מספר. ע

 ״ ת י ב ״ ל א - א׳>. י״ד <מק'ב טריפוליס היא ם. י ה ־ ל ע ר י ע ל - ).Poiyb. XXXI 22( נערים 1
ת ו כ ל . מ ו י ת ו ב ב ג׳ <ע׳ לאנסיוכיה א  <וולג': at δυνάμεις ל. י ח ה ־ י נ ב — בפי׳>. ל׳

priucipes copiamm, ולוסיאם אנטיוכום של מחילם אלו היו ודאי חילא>. רבי בסורי: וכן 
י - דמיטריום. לצד שעברו ג נ ו א ר ת ־ ל . א ם ה י נ פ ־ ת בוה ורמז היא, נקיה לשץ א
ב - שימיתום. י ש י ם ו ו י ר ט י מ א ד ס כ ־ ל . ע ו ת ו כ ל גראקכום טיביריוס של בהשפעתו מ
η 0( שנתים לאחר רק במלכותו הרומי הסינטוס הודה. ^χ χ χ ι ι ם4,4 י ע ש ו פ ה - . ( ? . ם י ע ש ר ה  ו

ועוד>, ייח, י׳׳ח <מל*ב א<לןקים השם מן נגזר אולי .“Αλκιμος ס. ו מ י ק ל א - המתיוונים.
 י׳״ס ,ח דה״א (השוה ;קיט = Ίάκειμος בקיצור שמו מובא ז׳> ם' י׳׳ב קדמ׳1 יוכפום אצל

 בן זצרידה! צרורות איש ,יקים הוא זה שאלקימוס השערה יש ךקים>. ה׳ ז׳ עדויות ומשנה
 גם היה בפס״זז (ע׳ שהמית הסופרים ששים ושבין צרידה', איש יועזר בן יוסי ר׳ של אחותו

,יקים... >:742-743 תיאודור <הוצ׳ ס״ה פרשה סוף שבב׳׳ר בספור נרמז וזה דודו, יוסי ר׳
 אזל שריתא קמי אזל סוסיה, רכיב והוד. צרירה איש יועזר בן יוסי ר׳ של אחותו בן היה

לר׳ (יקים ליה אמר עליה> לתלותו מוליכץ שהיו הקורה לפני יוסי ר׳ הולך <=היה למצסלבה
 אדוני עליו שהרכיבני סוסי (=ראה מרך דארכבך סוסך וחמי מרי דארכבי סוסי חמי יוסי>
קל למכעיסיו כך אם ליד. אמר אדונך>, עליו שהרכיבך - לתליה הקורה כלו׳ - סוסך וראה



קל*

«ת ן^זקיו יהוךה אבד לאמר אל־הבלך את־ה^ם גיאקזימו לכהן: ו
א^ר־תאקין אדם שלח ועתה ך?נו:8מ ךה1 אורןנו ן;ם ?ל־אוה?יף ז

 ה?׳לר ןלמדיןת לנו «#ר-עשה ?ל-החרקה את ןךאה ןהלך לו
 את־בקחיךס למלך ויבחר להם: ןןשר־עןרו ואת־כל א־תם ןע?ש ח

לןי:9ל ןהנאמן במלכות והןדול הנהר בעבר המושל המלך מאוהבי
ויבוהו את־הבון,ןה יק:ם־לו1 הרשע אלקימום ןאת אותו וישלח ם

 להוךה ל*ךן ?ייל ?חלל יבאזו ויסע לשךאל: ???י ןק?ה לעשות
 ןלא ?מךמה: שלום ?ד?רי ואל־אחיי אל־להוךר מלאכים ולשלח יא
 אל־אלקימום ולא?םו :ןדול בחלל ?או אשר ?י־ךאו לר?ריהם שמעו יג
??{י־ היו החסידים וראשונים :לךךש־?ךק קהל־םו?רים יכקחיךם ינ
?א אקרן ?ירע כהן איש כי-אקרו שלום: םמלי ולבקשו לשךאל יי
ולשכע שלום ד?רי אליהם לד?ר1 עולה: לעשה־לנו ולא בחיל טי
ולקח לו ולאמינו ולאוך.?י?ם: ך?ה ל?ם ן?קש לא לאמר להם מז
ססיריף ?שר עב:1? אשר כך?ר אחד ?יום ולמיתם איש ששים מהם -ז
על־ ואיקתס פחךם ויפל קו?ר: ואין ותשלם סביבות שפכו ודמם יח

ואת את־ס?רית כי־ע?רו ו?ש?ם ?דק ?הם אין ?י־אמרו ?ל־העם
 ??ית־ןלת ולחן מירוקזלם ?קחיךם וללך ?ש?עו: אשי ל־שכועה ים

מך ואחדים אתו אשר הנמלשים ?ן־האןשים רבים ולאםף ולשלח

 קל רצונו לעושי כך ואם לו, אמר ממך. יותר רצונו אדם ועשה לו אמר רצונו. לעושי וחומר
 - דין׳׳.״ בית של מיתות ארבע בו וקיים הלך שלהכנת, בארם הדבר בו נכנם למכעיסיו. וחומר

ו צ פ ח . מ ן ה כ  שהנאמנים אלא לכן, קודם גדול כהן היה כבר וו׳) ג׳ (י׳׳ד מק״ב לסי ל
א׳> י׳ ב׳ ר, ט׳ י׳׳ב (קדם׳ יוספוס לפי לאליליות. נסייתו בעד הכהונה מן הרחיקוהו לדת

 - מגילאוס. שהומת לאחר לוסיאס, של בהשתדלותו אבפטור, אנסיוכוס גדולה לכהונה העלהו
η דם. ח ק ב ר אפיפנס אנסיוכוס של אוהבו ב׳> י׳ י׳־ב <קדמ׳ יוספוס לפי י ב ע ב - . ה י ר. ה ה  הנ

ם - חכמים. תלמידי ם. י ר ם ו ס - .1ס״ם י׳ והשוה סוריה בחילת ·נ-יג י נ ו ש א ר . ו ם י ד י ס ח  ה
. ר... ב ד י ו - שלום. לבקש ראשונים היו מ׳ב! ב' <ע׳ החסידים ״■-<״ ע ב ש י  ר ב ד כ - בקהידם. ו

שר  לענץ קדום לשון שהוא ונראה .κατά τόν λόγον όν εγραψεν αυτόν כתב. א
. התנאים) ובזמן המאוחר הלשון דרך על המקרא, מן ציטוט ב ו ת כ  הרחיבן בב״י והמעתיקים כ
 ע״ם תהל' ובקיצור! מצטט הוא דוד!. :או הנביא, אסף :ואו הנביא כתב אשר בדבר :הלשון

/ ב׳ מ  ירם׳ ייא, י׳׳ד כ׳׳ב, י׳׳ג מל׳׳א והשוה לקבורה בא שלא מת של צרתו היא גדולה - ג
 לפי ביען). בית־שאן־ בזה: וכיוצא ^ρ?=ΒηζέΟ ת. י ז ־ ת י נ ב - ה׳>. כ״ם יהז׳ ל״ג, ז׳ ים

 המשה ו=ביח־זיתא>, Βηθζηθώ שנקרא )κόψη( הכפר הוא א'! י׳׳א ב', י׳ י׳׳ב וקדמ' יוספום
ם א: *ה ן ).-מ A.bel RB 1924, 373 וע׳ כופין חורבת אצל בית״צור, של בצפונה קילומטרץ  שי

ם י ט ל מ נ ר ה ש . א בקחיי-ם, למחנה ישראל ממחנה הנמלטים על שכוונתו נראה, אתו

ם בי ק ם ז א מ י - ו



ג א מקביםקלב ל - כ ז

1$ סגיילוזג ז^ל-הבאר !קזח«ש1 העם נ ךן7'תא םי ?'#קיקימום ?
ם ף^דום >ןל־ה?לןד: בקחין־ם !לןי1 לעך־לו דולל אתו !שאר1 נא מו קי ל
$ך׳ן ףת?שו ע?ם ?ל־עוקרי אליו ויקבצו זדגדולה: על־ה?הןה כב
אין!ר־ *ת־?ל־הךעה להוךה ן!ךא ?לקזךאל: רקה ךעה גיעשו ;הודה מ
נ:ע?ר :מן־הגולם [הרעו) לשךאל י2?? אתו ואקזר אלקימום עיקה נד

<n?pn ה??לםים קא;שים ןק?ה !עש1 בקביב להוךה ?קל־גבולות
 אתו א<ן!ר1 להון־ה ?י־ח!ק אלקימום ךאה וכאקזר ??ר׳ן: ״*pu נה

רעות. !?זלשימם אל־הקלן ו;קזב ??{ידם לע?ד לא־יוכל ?י !ךע1
ם מ?ןזךיו אחד את־ןיקנור ה?לף· ולשלח » ןהשונא מקפדי
א *ת־העם: להקזקיד עליו ולצו לישךאל והאולב נ! ? ;יקנור נ;

 ?ד?רי ??ך?ה ןאדויו אל־להוךה ולקזלח ןדול ?סלל ליריקזלם
מ?מ ??סי אבוא ו?י{י?ם י ?י? ?ריקה תהי אל*ןא לאמר: שלום כח
א :??לום י?ם5את־? אךאה לקען נם ? איש ול^זאלו אל־להוךה ן;
ולודע :את־להוךה ללזטף ןבו{ים קיו ןהאוך?ים רעהו לקזלום ל

 וליי־ד׳סץ ??גו לשוב ולמהר ??ן?ה אליו ?י־?א ליהוךה הדקר
לקראת ולצא ??תו ?י־{ןל?ה דקנור ולרע את־?;יו: לך־אות עוד לא
?ס?ש עם־דקנור מא^קר ול?לו של?ה: אל־??ר לח?ה9? להוךה לב

אל־עיר־ךוד: ולנוסו איש ?אות
ד 1ול?א 'יז5אל־סר־ן {יקנור ?לה האלה הך?רים ואחר לג ?

ולסךאותו לעזלום לקזאל־לו העם י ומלק; מקית־המקךש הבה;ים

־ - והמיתם. אמון בהם נתן לא והוא ל ר ה א א . ב ה ל ו ד ג א ה ועד. יד שד,יתד. הידמה, בה'
 ג׳בר ביר לשם שזכה לבית־דח שבדרום הבור הוא ואולי הזמנים. באותם יהודה ארץ /בני

. - שם>. Abel ,(ע בקהידם של האכזריות מעשה אותו שם על הנבורים), (=בור ס· ב י ב ס מ
ם - ישראל. אויבי אל הפושעים נמלטו ששמה יהודה, לארץ י ש נ א . ב ם י ט ל מ נ  שעזבו ה

. - בם'ט>. <ע׳ היוונים במחנה מקלם להם ומצאו יהודה מחנה את ר ו נ ק י  ל׳זז ג׳ לעיל נ
 היה זה ניקנור י״ב י׳ז־ מקיב לפי אבל אפיפנם. בימי היהודים עם שנלחם ניקנור מוזכר
ב <קדמ׳ ויוספוס כ'ב> <ל'א פולוביוס ולפי הפילים, על ממונה לכן קודם  היה ד׳) י׳ י׳ י׳

ל - ברומי. דמיטריום של הנאמן אוהבו מ י ח . ב ל ו ד למלחמת נהרגו כ׳׳ז ט״ו מק״ב לפי ג
ה חדשה לא ר אלפים ל׳ ס כ - ם. י י ר ו . ס ה מ ל בירו׳ שלמא. כפר בסורי: .XaqpaçoaÂa^a ש

; עמוד מ״ד זרה עבודה  הערביים הגיאוגרפים שלפי המקום שהוא השערה יש שלם. כפר ד'
ם »כפר :לקיסריה מרמלה בדרך סבא כסר בסביבות הוא  קיסריה. בפלך הכפרים מן אחד ^

 מביאו ,17ל (מוק צפונה' אל־רמלד, מן המלך בדרך מקומו מסגד. שם ויש מאד מאוכלס
471 ,Le Strange, Palestine under the Moslems.( ולפי BB 1924, 376) Abel( 3 הוא.j דיר=)(צ- 

. - ירושלים. של בצסונה קילומיטרין כשמונה שלפ> לב ד ו ד ־ ר י א׳ יע' הקרא היא ע
מהר גבוה במקום המצודה שהרי ציון, הר של לחשיבותו זה לשון נקט ה. ל ע - ל'ג>. לב



 ממקאם להם ?:‘ויק ?הם מסמל ??ד־ס?לך: ה?קך?ת את־העולה לר
 ימח?הי יהויךה לא־למקר אם לאמר באפו מ׳?בע ??און: ולדבר לה

 סןה את־סנלת ףן)ר?מי בקזלום $שוב בא^ר ןה;ה ?הה ?ידי
 סי?ל5ו המלבס ל??י ו!?מרו הכהנים ו;?או ?רול; ?חרי־אף מ?א לו
 ?ליו שמףי לקרא למען הזה את״סבלת ?סךה אהה מאמרו: ולבבו לז
 ובמשהו סזה ?איש ןק?ה ?שה :לעמך ותחןה ?יה־תבלה להיות לה

:הקו?ה להש ןאל־ההן חךפוסיהם ן?ר ?דוךב ן??לו
סיל־ לקךאתו מבא ??ית-חורון ולסן מירוקזלם ניקכרר וללף לם
להוךה מתפלל איש אלפים ?שלשת ?דוךןזה דו?ה ויהוךה אךם: ם

ולך מלא?ף :?א אשור מלך מ?ם אשר־?או חךפו אשר5 מאמר: מא
ינו3ל? סזה את־סמחןה הגף בן אלף: וסמעזה ושמוןים מאה ?הם מב

 אותו ו?זפט $ל־מקך?וך ד?ר ך?ה ?י סגשארים ן:ךעו סיום
 אךר להךש ?שר ?שלשה הבמלח?׳ המחנות מאקרו ?ךש?תו: מג
 מח;הו ונראות במלחמה: ראשון היא מפל ;יקנור מס?ה ף??ף °י
 יום דרך אותם ולךףפו מנוסו: את־נשקם משליכו ניקנור הי־?פל מי.

סתרו?ה: בחצ?רות אחריהם מריעו לבוא־?זר ?ד מסך?זה אחד
אלה צנח אלה מקנו אותם מסבו מקביב להוךה מ?ל־??רי מ?או »
את־ד׳שלל ולקחו עד־אחד: ?הם ןשאר ןלא ?חךב קלם מקלו סז

 ??און שלח אשר ואת־למיני ?ךתו ?יקנור ואת־ראש ןאת־ס?{ה
את־ ול?שו ?אד ס?ם ולשמח ןרו?לם: על־וד ולהלום מביאום פח
את־ ש?ה ש?ה לעשות ולקלמו גדולה: שמחה ליום סהוא סיום סט

מבטים: למים להוךה אךץ והשקט לאדר: ?שר ?שלשה סזה סיום נ

. - היתה. ציון לי ם א מ ט י  ,ירוק :כתב היוסיסון בעל אותם. טמא במה פירש ולא סתט ו
 - ברוקו. אותם שטמא החוקרים ומשערים המקדש)׳׳, בית למול (כלו׳ למולו ירק לח-ל*

. ם ה י ת ו פ ר ז ת גם חרפו התיל שאנשי משמע ז י ב ב - . ם . ה ן ו ר ו ל ג׳ ע׳ ת חי - . ז . ס״ ה י ר ו ס
. לעזרתו.- שבא ם ה ש ד ח  בע׳ נמסר חדשה המקום שם ל׳ז ס׳׳ו, ביהושע וכן ,tv ’A8uad ב

A8aaa’. (! כפר הוא ),ה י׳ י־׳ב (קדם׳ יוספוס לפיxtojxi( צפונית* סטאדיון שלשים דרך! 
 עדשה חורבת שהוא משערים ),Abel (MS 1024, 377 וכן ,G. a. Smith הורץ. מבית מזרחית)

 השכנים, העמים מן ם. י ר א ש נ ה - תורון. מבית ססאדיץ ששים שהיא אע״ם שלעכשיו, םב
ד משונאי ע - . ל א ר ש . י ר ז ג ־ א ו ב )=’A8uon( שחדשה מקיימים היינו ואילו ס׳׳ו. ד׳ ע׳ ל
),Abel, rb 1924, 379 ע' רגיל, דבר הוא ערבית בעי׳׳ן עברית חי״ת וחילוף , <=*- עדשה חורבת

ה - תל־גזר>. יעד קילוסיטרין וחמשה כשלשים אחריהם שרדפו יצא ל ח א כ ה. נ  הבורחים אל
. עשר ה ש של חבריהם.-ב אל ר ד א  מגילת והשוה י׳׳ד-ס׳׳ו, מק׳׳ב ע׳ ניקנור יום לקביעת ל

מניף והיה היה יונים מלכי של פולימרכום ניקנור על אמרו גיקנור. ביה ,בתליסר תענית:

נ ז א מקבים ־ ד קלג ל

00



ד ח א מר,כיסקלי -«

ל ופירי הם ני הרומיים «ת־שהע יהוךה ף<שסע ח והם מ
ם ה: הם1? יקימו «.ליד,ם ינאו «<ןזר1 נהם ?ךם5??ל־הך תני «רנ

«׳?ר יהם0ן«ת־!סדו «ת־מלחמוהיהם לו !ןידו1 ה?ל“ירי3ן הם וני נ
;ה5א<ננ ?*דן ?שי «?זר1 למם: ו!$שום ?נשום ויי כןלמיים ב
ש ד ף «ת-סהנבות לנכ  נל־המקים ו!נ?שי <ןום: «?זר והיהב הננ

ם3 אד &הש רב נמךחק היה ןהנקום «נלם ובארך ^רן והמלנים נ

 הזה. המגדל את ואהרוס בידי יסלו מתי ומגדף, ומהרף המקדש בית וכנגד ירושלם כנגד יזרו
מו ראשו את וחתכו שלו לחילות נכנסו חשמונאי בית יד וכשגברה ק  ידיו בהונות את ו

 יהודה נגד מניסות שהיו וידים בנאוה שדבר הסה וכתבו ירושלם כמד ותלאום ורגליו
 «סדר סוב״ יום עשאוהו כך שעשו יום בהם. תעשה זו נקמה המקדש בית ועל וירושלם
ג ב' תענית וירו׳ ב׳ י״ח תענית בבלי והשוה ב', ב׳ לנאיבואיר החכמים ו׳). א׳ ומגלה י׳

 נקבע קייטז, היד, עדיין - ה׳ י׳ י׳־ב קדם׳ - יוססום (בימי ניקנור יום כשנתבטל ופן, לאחר
ם - רל׳׳דו. עמ׳ לאסתר, מדעי פי׳ הירשלר, <ע׳ אסתר תענית אדר בייג י מ . י ם י ט ע מ

 לשסרות קנ״ב שבתשרי בקחידס ומלחמת קנ׳׳א באדר בי״ג ניקנור מיתת שבין מועם זמן
- ג׳>. ם׳ (לקמן

שבא׳־י, היהודים בין חוזרות היו שבוודאי הידיעות מן הן הרומיים על יהודה שמועות ח
 היהודים :לתמוה ואין מדויקים. הפרטים כל לא מקום סכל הן, נכונות שבכללן ואע״ם

 על נכונות ידיעות היו לא לרומיים ואף הענינים, בכל מאלו אלו רחוקים היו והרומיים
 .זט!!) 5, 1-8( טציטום שמקדיש המוסעים הפרקים בתוך לראות שאפשר כמו היהודים,

שמע לקדמוניות - ם. די הו ם הי י י מ ו ר -190 בש׳ מגגיסיה מלחמת אחר במזרח נתפרסם ה . 
* ם ה בכל י ק ב מקפדוקיה, דיאךתס8 מפירגמום, אפלוס עם ברית עשו דרומיים בהם. ד

. - רודוס. ובני פילומיטור תלמי ה ב ה  היה ופוליטי דיפלומטי ערך זו ברית אהבה. ברית א
י ב כ ו - . ה . הם ל ל י ח ״ י ר ו ב על חזק משפט מתחלה ליתן הכותב נתכוון שבפ״א נראה ג

אהבה. 1ברית1 מקיימים ב> בהם, הדבקים בכל רוצים א> הרומיים: של מתכונותיהם ג׳
שסיים, במה פותח והוא התכונות, אותן על הדיבור מרחיב הוא ואילך פ״ב ומן חיל. גבורי ג)

 התכונות שתי של תיאור נותן הוא ואח״ב (ב׳-י״א), גבורי־חיל שהם תכונתם בתיאור היינו
ם. י י ם ל ג ב - (י״ב-ט״ז). אהבה ברית ומקיימים בהם הדבקים בכל רוצים שהם האחרות,

 והתישב מאירופה שנדד גליים של שבם »,381106ז860(=ו לקילסים שכוונתו סבורים שהיו יש
 חתיתו מפיל ושהיה שבט, אותו שם על גלסןה שנקראת במדינה הקטנה, באסיה 240 בש׳
 מומסין לדעת אבל .01. ל1«0(1מ3 ס^סע הרומי הקונסול ע״י 189 בש׳ שנכבש עד שכניו על

 חניבעל בידי שתמכו ?>01ן1.ג 11, 14-34( הצפונית שבאיטליה לגלסיים היא הכוונה ואחרים
 דווקא אלו שגלסיים מפני לסברתם, סעם נותנים והם ).218-201( השניה ד,פונית במלחמה

 אומר הקטנה שבאסיה הגלטיים על (אבל למס להם והיו 190 בש׳ הרומיים ע״י נכבשו
 - מזוינים). כשהם לנדוד ולא מדינתם, בתחומי לישב רק עליהם שהטילו - מ׳ ל״ח - ליביום

» . ה י נ פ ש א ץ ר א  הרומיים לממשלת עבר קרתחדשת, לבני שייך שהיד, זו, ארץ של חלקה ב
 - תמי. של פלך כלה אשפניה היתד, 197 ובש׳ השניה. הסונית המלחמה בסוף 201 בש׳

ת ו ב צ ח ף מ ס כ . ה ב ה ז ה » 1,« 4( פליניוס ו  ברזל ת עופ< (^!»!ג) במחצבות :כותב מ
 חצי״האי כל כי גוזמה, קום. מ ה כל* - ).338160 שופעת אשפניה כל כמעט זהב כסף נחשת י

. - אבגוסטום. בימי רק רומי ע׳׳י נכבש האיבירי ם י כ ל מ ה הצבא שר לחניבעל, הכוונה ו



ם קבי ט א מ - ה קלהח

ס אשר־^או  ?הם גיבו אותם א^ר־^גפו עד ל?ךץ 1?!*י9 ם?ל'
ום6ן$ת־$יל ${ה; njÿ מם להם נותןים ןה?שארים ר?ה הקה י■

 במלחמה אותם ןגפו עליהם הקמים ןאת ?הים מלך ואת־מךםיום
א זדןדול אם;ה מלך ןאת־אנם־וכום ויכבשום: ו ^ ר- עליהם ^

 מאד רב וסלל ורקב ומךשים פיל ועשרים מאה ולו למלחמה
ואשר הוא לסת עליהם וישימו חי אותו ולקחו לכןיהם: ולנןף ז
ןאת־ארץ וחקה: ב^י־תערובות ולתת ןדול מם אחךיו למלכו ״

 ןתנו סהם]1 אימן ובקחתם ארצותיהן ומימב ולודלה ומרי הדי
ת נועצו בןי־הלם וכי סמלך: ם5לא=מ איתן ° ולל־שמיךם: לל;

n מלך 11 פיליפום הוא ס. ו פ ל י ם - מאשפניה. לעזרתו שבא עודרבעל ואחיו קרתחדשת, של 
ג (ליגיום 197 בש׳ בתיסליד. בקינוסקיסאלי הרומיים שנגחוהו מקדוניה ם. ו סי ר פ - ז׳). ל׳

 מקדוניה נספחה 146 בש׳ אח״ב ,168 בש׳ פודנה במלחמת שנשבה ,V פיליפום של בנו
. ם י מ ק ה - א׳. א' ע׳ ם. י ת כ - י׳>. ליד (ליביוס לרומי ם ה י ל  והם לפרסיום, שעזרו ע

ס א - ועוד. התיסליים התרקיים, ו . י נ ס כו  023-187( סוריה מלך הגדול 111 אנסיוכום הוא ו
 במלחמת השלישית בפעם רומי לפני ושניגף רומי של מעולה יון את המשחרר להיות שהתנשא
ך ג׳ ג׳ (פולוביוס Scipio Africsnus ע״י )190 יבש׳ מגניסיה ל מ - . < ׳ ה. ד  הכוונה כאן אסי

 מלכותו ארץ לתוך בסעות מכניס הוא שבפ׳׳ח (אע״ם הקטנה לאסיה המגומגם, במובנה לאסיה
 הירמוס כאיססר, מאינדד, של השפלה ועסקי החוף ערי והן הדו>, ארץ את גם אנסיכוכום של

ה - י׳׳גו. י״א בפי׳ Oesto! ley מביאו ,Ramsay( וכאיכוס א ם מ י ר ש ע . ו ל  ליביום ולפי פי
י נ״ד לו היו ל"ט> (ל׳׳ז « ו - . ם י ל י ו תו ק פ ת ו . א שהרי כאן, יש מוטעית ששמועה נראה חי

 שפרסיום משער קויטש לימלם. אנטיוכום של בידו עלה הקלאסיים הסופרים של עדותם לפי
ר נתחלף באנטיוכוס ש א ו - . ו ו ל כ ל מ . י ו י ר ח  ואנטיוכוס )187-176( פילוסטור iv סליבקום א

1v 0( האחרון השיעור את 173 בש׳ סילק שהוא ),175-164( אפיפנם Lmus xi.ii( המם של 
 מיד אלפים שלשת המלחמה, הוגאות בעד הרומיים שהטילו ככר, אלף עשר בחמשה הגדול
 דייקנים היו לא הסוריים ).Polybius xxi. 17( שנה עשרה שתים במשך לשנה ככר ואלף

. - ״מורטוריוך. להם לעשות מוכרחים הרומיים היו פעמים וכמה בתשלומין ה חק  ôiacroXrç ו
. ץ ר א - קבוע. מם כלו׳ ,et constitutum :ברומי וכן בע׳>, ב׳ י״ם במד׳ (השוה ״ ו ד ה

י מארץ וגם לאנטיוטס, מעולם שייכת היתה לא הדו שהרי היא, מוטעית שמועה ד  מ
 cis Taurum( טאורום הר של המערבי שבגד השטח על לוותר מוכרח אנטיוכום היה

montera - ג״ל מדי ובמקום כאן יש הקולמוס שטעות סברה ויש ל״ח>. ל״ח ליביוס 
רומי, להשפעת - לודיה של בגדה - מוסיה נכנסה נ״ו> (ל׳׳ח ליביוס שלפי ,uiysia( מוסיה

ם - ממדי. יותר מוסיה ג״כ מתאימה הגיאוגרפי מקומה לסי ואף נ מ ב א ך. ל ל מ ה
 עם במלחמתם לרומיים שעזר עזרתו שבעד )197-158( פירגמוס מלך 11 אבמינס הוא

 - י־-סוריים. מן שנטלו המדינות אותן כל לו נתנו מגניסיה, במלחמת ובפרט סוריה,
ס ס ל ה ־ י נ ו ב ג ע ו ת נ כ ל . ל ם ד י מ ש ה ל לא מעולם האגדה: מעולם שמועה זוהי אף ו

 נרמז שהוא לחשוב היה שאפשר היחידי המקרה הרומיים. את להשמיד היוונים החליטו
 שהתאמץ פלאמיניום, הרומי הגיר על שאיים מאיסוליה, דימוקריטוס הפריטור דברי הם כאן

- יץ. של לשחרורה 111 אנטיוטם עם האיטוליים ברית לכריתת בערך) 190 (בשנת להתנגד



?הם ולאשמו ןחד4 ןנלידום ויקזלחו להם לוך?ר ויודע
 או?ם ;בזו1 ?ם9ן>ןת־ ^ת־^שיהם וישבו ים3ר חללים מהם וי^לו

ל,ןה: עד־היום !!?לידום ו:הךםו'את־ק??ריהם את-אר^ס ף??שו
ס החריבו להם {ן?זר־־ל,לקו$םו ואת־האיים המלאות ןאת־קז^ר יא מו ני  ו
 ולל?שו >ןך,?ה ?!מרו אליהם ןה?ש?דם ןעם־אולליהם ל??דים: יב

 יךאוז ?ם9את־?! א?!ר־?וקעו ןב!ל והרחוקות הקרובות את־המלקיות
 יח^צו א?זר1 .ימליכו ולהקליך להם ל?זר יח?צו א?זר1 מ?ןיהם: ינ
קלר ?ליו לא־?זם מהם איש בקל־אלר י5ן קאד: הו2?ן1 יורידו יי
ל3לד,ת ןק3אך לכש ולא הו נו?צים יום ןיום להם ?שו ומועדה בו: י

לגה^ם: יימיבו למען עם־ה?ם תמיד יו?!גים ועשרים מאות שלש
 ??ל־«ר?ם ולמ^ל ?וןה ?!;ה ראש להיות אלד לאדם ומאמינים פז

ה m לאחי נשמעים ולצל * ?הם: וקנאה #

 במלחמת יהודה, של מותו אחר שנה עשרה כחמש שהיה למה מתאים בפ׳י המסופר כל י
·L Mummius היה רומי מסעם שנשתלח הצבא ושר )147-146 בש׳1 אכיאה בני עם הרומיים

 והשף והנשים הגברים, את הרגו הנכבשה ובקורינתום וכלקיס תיבי נחרבה מלחמה באותה
נספחה יון ארץ וכל חומותיהן נהרסו הערים ושאר ונחרבה נשרפה והעיר לעבדות נמכרו

ע״י (שניסלה סיקיליה כמו ם. י י א ה - ).Grimm אצל והמקורות (הפרטים אכאיא בשם לרומי י*
 - שבארכיפילגום. היוונים איי ),238 <בש׳ וקורסיקה סרדיניה ),241 בש׳ קרתחדשת מאת רומי

ו ינ ר מ . ש ה ב ה לרגל בדבר, תלויה שהיתה זמן כל האהבה את שומרים היו הרומיים א
 שמתברר כזה, ענין אבל רומי. למלכות הארצות אותן מכסחים היו ואח״ב הפיליסית, שיסתם

 יהודי לכותב כל־צרכו נראה שיהא היה אי־אפשר ההיסטורית, הפירספיקטיבה מן כתוצאה
. - הדיספוסין. עול תהת נאנח שהיה מ ו כ י ל מ כגין הרומיים, ע״י הועמדו מלכים כמה י

 אלכסנדר בבותיניה. 11 וניקומידם פרוסיאס בפירגמוס, זב׳ א׳ אבמינס נומיריה, מלך מנדניסה
ם. ם ו י ו - המאוחרים. מצרים ומלכי בקפדוקיה v אריארתס בסוריה, בלס סי ו  :כאן יש טעות י

. - .Kalendae, Kor.es, Mes, Festes בימי חודש בבל היו הסייטוס ישיבות ם י ר ש ע  מתחלה ו
 שהגיע עד ומתרבה הולך מנינם היה ואח״ב ח׳), א׳ יליביום מאה רק הסינטוס חברי היו

ם801«! של זמנו עד נשאר זד, ומנין מאות, לשלש פריסקום) סרקביניוס (בימי פ ד א ל -  אחד... .
ת ו י ה י מתמנים שהיו ידוע, ראש. ל ן - קונסולים. שנ י א ה ו א נ ה ש א נ ק בהם. ו

 את כלל רואה אינו מולדתו, בארץ המצב את מקלקלות שהיו הללו, הרעות המדות אכול היהודי
 בין ושנאה קנאה כלל היתה לא אצלם כאילו הרומיים על מדבר והוא אחרים אצל הצללים

 - לחברו. קונסול בין אפילו או והטריבוניים, הקונסולים בין ואף והפסריציין, הפליביין
 אחד מצד הקונסולים שמות גם כוללת שהיתה הפתיחה, ובלי תכנו רק כאן נמסר כתב״הברית

 בני עם 105 בש' הרומיים שעשו כתב־ברית עוד נשתפר שני. מצד המקבי יהודה של ישמו
 שנעשית הברית לתכן להשוותו וכדאי הקטן, האיגיאי האי >,FoeJus Astypaiaeense( אסספלןא

 וכן הרומיים ״לעם פותח: )Bévenot וע׳ ,Both 10-13 אצל (מובא הכתב אותו היהודים. עם
 עש מלחמה. תהא אל ובמים. בארץ ותנופה מגן של קשר אהבה וברית שלום אסטופליא לעם

שום דרך ולא שלהם ארצם דרך לעבור לא הרומיים של ומתנגדים לאויבים יתן לא אסטופליא

ם קלו בי ק סז ה א מ - י



כו ח א מקבים קלויו-

ר1 יז ח ק ה י ך הו ם י מו לי בפו # ת־ מז $ ו י ־ ז קין ? ד9 ו#ת־ץםיז ?ז־לי
ך יח ן ל ם א ח ל י י מי ו ם רו קי ה ם ל ה ת: אד,?ה ל רי ב ת־ ולד-סיר ו $

ל ק ם ה ה ת בי־־ךאו מ כו ל מ ת־ ם5זדלן א ם י די בי כ ה: מ ך בו ע ל א ך קז ל ת־ א

מי וללבו י« רו ך ל ר ד ה ה ן ק ד ר א או1 ק ב ה ; ^ ו מ ה ־ ל : ולקנו א רו מ א ר
א ;ר,וךה כ א הו בי הו ק מ חיו ה א ם ןךוקר ן הודי ם קולחונו ד,; ק ם אלי קי ה ל

ם נא ק ת ת א רי ב ןקזלום ק ת ק ל תנו ו ם או ק ת קרי ם: בני־ ק קי ה או ולימב ן

ם והדקר בג ה בני תב ךןה :ל ה? ה־ ק!; ר־קתבו מ ת אקז חו לו ל־ ןח<קת ע

שלחו ת לרויקלם ול היו ם ל ה ת: יקלום זקר ם יק ל רי ב ו

ב מ ם לחי טו ד ק רו ם ל ע ל ם ו די הו ם5 הי על־סלקיקה ; ע ן ם ל ל

ב ןדוךב בד אוי ם: לךחק ן ה ם מ תקו ם־ א ה ן ק ה ל מי מ רו ה ל שון א ר או ק

ם ני. ק רי ב ־ ?י ב קל־ ן ל ךי א קל־ : ב ם י ל ש מ ם לעזר מ די הו ח; ם־ האיקר ע
ם למקד נו ה לי קן ע ב הז ק ל ם: ב ל או אל־לתנו ןל{לדוקים ש קי ק אל־נ ן

 הרומיים של בנתינים או הרומיים בעם להלחם יבאו ואם ומועצתו. העם ידי על שנכבשה ארץ
 אח־כ באניות״. או בכסף או בנשק האויבים את המועצה ולא העם לא במרמה יתמכו אל

 אסטופליא האי של בעם לתמוך הרומיים מצד גם התחייבות אותה בהם שיש םסוקים שני באים
 התיעצות פי על למחוק או להוסיף ומועצתו חעם ירצו ,ואם ולבסוף: מלחמה. של במקרה

 מחיקות או הוספות לעשות האפשרות על מדובר אח״ב רצוי״. יהא אם מותר זה יהא משותפת
 אנשי של והטופס הקפיסוליום, על זיום של במקדש יושם הרומיים של הטופס הכתב. בעצם

. וזיוס מזבח ואצל ואיסקולפיוס אתונה של במקדש יושם אסטופליא יו . . ס מו לי פו אב - . מי רו ו  ו
 משער יש למשלחתם. ומתאימים היו ביוונות שמחונכיס נראה היוונים משמותיהם ן. ו ים

 על הקטע בעל ושהוא פוליהיכטור אלכסנדר שמביאו ההיליניסטי הסופר הוא זה שאבפולימום
. - ).Praep Κναηβ 30 - 34( אבסיביוס אצל שמובא ושלמה דוד תולדות ן נ ח ו ד׳ מק״ב לפי י

 של שם ץ. ו ק ה - עמו. לבני מיוהדות הנחות אנסיוכוס אצל והשיג היה חשוב אדם י״א
/ ג׳ נחם׳ ס״א, ב' עזרא זע׳ נהנים משפחת 6י ה ך ר ד ה ו - ח׳). ד׳ דה״א ד ב . ר הם מאד
. ר ב ת ו - וו. הערה ומכאן לרומי, לילך רגילים היו א1« ג ם י ד ו ה י ה  τό πλήθος τών

Ιουδαίων,. יהודה אצל קיים שהיה מועצה, או דין בית מעין מוסד, של שם כאן יש אולי 
. — ).Cooke nsi 354 <ע' המקבי « ב ת כ ה ״ ה נ ש מ המקור, הונח η י׳ י״ב <קדמ' יוספוס לפי 

לארץ נשלח ממנו והעתק למשמרת שברומי בקפיסוליום ברונזה, של לוחות על חרות שהיה
 בין הברית כתבי בקפיטוליום עדיין שמורים היו שבזמנו כ״ס (ג׳ פולוביום מספר וכן יהודה.

 היווני והמתרגם עברי בתרגום כאן ובא ויוונית, רומית המקור נכתב ודאי וקרתחדשת. רומי
ב מעברית מחדש תרגמו » ו ט - . ת י נ ו ו י . ל הי  ברומית: הנוסח היה Grimm לפי .καλώς γένοιτο י

Quod donum, felix faustumque ait. ולפי Rom u. 4. Haamonäer, 14) O. Roth( הנוסח היה:
Pax et amititia populo Romano et genti Jadaeorum -  ולעם הרומיים לעם וברית שלום (

. - היהודים). ם י ד ו ה י ה ־ ם ע ל  הכותב משתמש מקומות בשאר אבל הרומיים, בפי הוא כך ו
ץ - יעקב. עם או ישראל עם כד-נהבשם ר . א ם ת ל ש מ ד הרומיים.- של מ ק פ ם י ה י ל . ע ן מ הז

ב הזמן. להם 1<=יצוה בדיוק:יכתב ב ל ם.0()ן מלא בלב ביוונית: שלם. ב מי לח לנ -ו .(^ ן׳ו.
שהרי מנוחה, למפרשים נחנו י*א אלו אניות ת. ו י נ א - היהודים. ו. נ ת י ־ ל א - ברומיים. »



ד כז-ט ח א מקביםקלח

ת0ןי לרומי <מךאה זןניות כסף ?*?ק ך;ן  מכלי *ת־משפךו^ם מ
כראשונה מלחמה 1רןב* לעם־ד,יהודים אם יכמו־כן מאימה: קחת נז
לא־ ולבני-לרית סימן: עליהם למקד כאיבר ב;סש לעזרו דרומלים כה

תן ל י; ; א ק מ ש ת או כקוף ; ה אניו א ך ם כ; ?*ת־ ןלשמרו לרומלי
הקימי האלה הויכרים על־סי :במרמה ןלא האלה המשמרות כט

לךצ,י האלה סיכרים אחר ןאם לעם־רץהודים: [ברית] הרומלים ל
 או־לגךעו יוסיפו ואשר ?;משם ועשו לגרע או להוסיף ואלה אלה

כתבנו “לי ?שה המלך דמטריום אשר הךעות ועל ק;ם: להלה לא
:הלהוךים בני־ברימנו] על־א־הכינו את־?לך ה?כךת למה לאמו* לו

ם לב א תאוןנו ן ד י ך עו לי ה ע ש ע ם ; ה ט ל מ ש מנו מ ח ל ף ן; ם ? כ;

ה: ש כ ל כ י

ף כמלחמה ותילו ניקנור כי־ןמל ימשריום גישמע ט ס  לשלח וי
 ל׳למנית ואת־תקח להוךה לאךץ שנית ואת־אלקימום את־כקחיךם

וללכדוה כאךכל אשר על־מסלות ולחנו הגל;לה דרך וללבו אתם: נ
וחמשים שתלם בש;ת הראשון וכחךש רבות: אךם ;משות ולהרנו נ
איש אלף ??שרים לביךה וללבו ול?עו :לםזלרוש נ;ר דונו ומאה י

 עם לכתבי״ברית הקבוע הנוסח הרומיים אצל היה שבך ונראה, אניות. היו לא ליהודים
י - התיכון. ים הוף שעל המדינות נת נ ב ל . ו ת י ר - היהודים. אויבי של ב
B ס. ד י ה ק ב ט u x ^ s. אנטיוכוס).- (במגילת בגרים והשוה (ברי״ש>. בכריום :בסורי

ת. י נ . ן ר ק ה - ואילך. ח׳ ז׳ ע׳ הראשונה המשלחת על ש ת י נ מ י  דמן להילא :הסורי ה
 מהשקפת מאנטיוכיהי. יצא :א׳ י״א י״ב ׳קדמ יוספוס והשוה מצפון בא שבקחידס נראה ימינא.

 שלשה ה. ל ג ל ג ה - צפון. בצד - הסוריים ומנקודת בדרום, הימנית הכנף תהיה היהודים נ
 —)Buhl,GaP 171 <ע' והירדן יריחו בין - יריחו אצל א) גלגל: ששמם במקרא יש מקומות

),202 <ע״ש וירושלים - גרזים הר יד על - שכם שבין הישר בקו ב) ועוד, י*ם ד׳ שביהושע
הגדולה, הדרומית בדרך שמקומו וירושלים, שכם שבין לגלגל הכוונה וכאן השרון. בעמק ג)

ח8פ!HG ,101 430 <ע׳ מצרים דרך היא ו ל ס מ - . ר ) ש . א ל ב ר א MsaoaXw»iv; ב ,Außi'p.oi.
 יד על פרבר כעין קטן מקום שהיה ונראה לסמנו. קשה כלל) מזכירו אינו (יוספוס זה מקום
 דור ובאותו היה משם ח׳> א' (אבות האךבלי ונתאי כנרת, ים של המערבי לחוף קרוב ארבל

 לה וספל )6 לספיר והארץ Buhl, GaP 219 (ע׳ שלעכשיו אךביד חורבת והיא המקבים, של
ש811ג!3,ח0ימיס 126 ע' המקומות שבאותם המערות <ועל « בהד >.-ו . ס ן ו ש א ר  אינו הכותב ה

כלו׳ הראשון, בחדש היה וזה ישראל, לארץ בואו ופן אלא מסוריה, החיל ליציאת זמן נותן
. מ״׳ג>.-ל ז' (ע׳ ניקגור מפלת לאחר חדשים משבעה יותר היינו בתשרי, ד ה ר י  ביראת בסורי ב

 BepeO להגיה )RB 1924, 382) Abel סבור זה ולפי ,Bereth(iim) : Saint-Germain של בכ׳י וכן
 קילומסרין עשר ששה במרחק שם>, שהיה המבצר שם על כך נקרא שלעכשיו(אולי בירת=^;

 ששמו אחד כפר יד על חנה יהודה כתב: ושם) ויוספום שכם. בדרך ירושלים של בצפונה
;Zr!f)o .(זית-) נוסח דש: ?B te^do צפונית־ ג׳פנא יד על זית, אל =ביר3ף0?סליך^ או·



קלםn to-3 א מקבים

ם ה אלי ב ה ויהוךה מך#ים: ו ה חו?ה מ ^ ק ע ^ η מ φ φ 

 מאד ץךאו1 רב־הוא בי דודונל #ת־המון וךאו1 ?חור: אתו איש ו
 מאות אם־קזמוןה בי מהם רו1לא־;שן מךהמחןה רבים ויבךחי

בלבו רכות לת*תו ןהמלהקה סדונהוי בי־ןמם ךה1;ה ו!ךא איש: ו
ה־־־לו לא בי ח ם ףאעד לבו נ!רך להקהילם: עת ל̂׳ בודי ;קובה אי
לא־ לאמר רשיבוהו אולם: לד,לדום נוכל אולי אל־אדכינו ונלקה ט

 ךנלסקןבו עם־אחינו ;שוב בעת וותמ^שותינו נציל אם אבל ניבל
 את־הךבר מעשות חלילה־לי ;הוךה ראמד מעשים: ואנחנו בלם
 !לא בער־אדוינו בגבוךה ומתנו ייהני ואם־קרב מלם לנום לזה

 לקךאלם ויעבדו בן־למלנה החיל ויסע לקבודנו: עון אלרינו נעיב יא
 לבני ללבו ןהקשתים ןלקלעים ראשים לקזני המרשים גידולקו

 ללבנית כקרן ליה וכקחיךם בל־לנבורים: דמלחקה וראשוני לל?ל יב
עם־ ואשר יעו7ו, כלצברות ויתקעו לךאשים ?שני לגדוד ולקרב

ח ולדעתי בלצברות: נם־הם לקעו ןהוךה י: מחנותיהם מקול לייו
בי־כקחיךם :הוךה ו!ךא עד־העךב: מך־הבקר אךלה למלחמה ותהי יי
הקרן ול?ןף ללב: בל־אמיבי אליו ויתחברו כ;מין מלנהו ולקף טו
אל־הקרן ואשר ללר: עד־ולצור! אלרילם וירדף מאתם לללנית טל

 להוךה בעקבות ו;שובו ל,:קנית הקרן בי־נובה ראי השמאלית
מאלה רבים לללים ויבלו למללמה והקבר מאחוריהם: אתו ואשר יז

את־ ושמעון יוןלז ולשא {סו: והנשארים ?בל ויהוךה ומאלה: יה-יט
לו ולבבדו במודיעים: אבוליו בקבר ויקברוהו אחיהם יהוךה כ

η ,(1, 222 ע׳ מערנית κ-.schurer gjv . ה ש  ל״ס- ב' דה*ב השוה ).Έλασά (או: Άλασά לע
 של )0J1( על״עקוה או ״)μ(;־ אל־עעי חורבת והוא אלסא, בסורי: מ״ג. ט׳ ליז, ה' מ/

),Abel, RB 1924 ,383-4( וממולה <=אל־בירה> מבירת רגעים עשרה ודרך לרמלה קרוב עכשיו,
הפחד ומבאן האויב, של במחנה שנעשה מה על להשגיח ואנשיו ליהודה אפשר היה ולכך

η ן ו כך.-ע אמר ויאוש לב מורך מתוך ר. מ א י ו - האנשים. שבלב . ו נ ד ו ב כ ל  αιτία נמסר:
:בוולג׳ (וק האשמה משפטית, תביעה של במושג הוא וכאן י*ג, ד׳ בברא׳ הע׳ דרך על ן,1זן י

18 orimen.( ט גשבוק לא :הסורי ד בתשבוהתן. א מו ו ב כ ־ שם במובן כאן הוא ו ד ע - . ב ו ם
 ’Αζώτου δρους במקום ),386-7, ושם Abel מגיה בך - Άζώρου όρου; ההר. [חדור!

 מאורעות של בתתוסין אינה ואף בהר אינה אשדוד שהרי מופרך, נוסח שהוא ההר), <=אשדוד
 ןד)ר7 אל ג׳בל הוא הדור) ל׳־ג י״א ,נחם הדור, בעל כ״ג י״ג ש׳׳ב (השוה ההר וחדור אלו,

קילומיסר. עשרה של במרחק בירת מן ונמשכת ההולכת הכנר של דפוגי׳מזרחי בקדה בערבית,
Ά <או ορούς ούτω λεγομένου כתב: ב׳> (שם יוספוס ζά (Έζά עזה=) שמו), שבך הר

א זה הר ואין ים ש י ו - . ע ו ד ן י ת נ ו . י ן ו ע מ ש  המת את לקבל בידם עלה (שם) יוספום לפי ו
ו ר ב ק ב - האויבים. מידי י ת ו ב . א ם י ע י ד ו מ ג א/ ב׳ ע׳ ב השוה פכ״ב כ*ז.-לםגנון י׳ כג
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ףאמרו: רבים ;מים י1ףתא?ל ;דול בבי בל־יקזךאל אותו ויבכו
 והמלחמות ;דזוךה דברי רלסי יקזךאל: מו^יע רב ;סל נא-כנאיך

ד:1מ> ל׳יו כי־־רבים לא־;בתבו וגךלתו ?קזה ןד,גבורות
לשךאל בקל־גבול $ךן פו^לי יביצוזו מות־יהוךה אחרי ץהי1 «
ב ליה להם ב;מים רש׳ןה: בל־עושי רצקהו כי  לם1ון^1 קאד ןדול ךן
 למושלי ולקזימם הך־^עים את־לאן׳בים סקחיךם ויבחר אלם: ל^ךק בה
רו ולחדשו מבקשו לי?דן: יג מי ה לל־ יאום5;1 ;דזוךה לת־אוהבי ו
 לוקזף»ל ;דולה בךה נלהי להם: מלעללו אולם וי;קם בקליךם כז
בל־ וי^דו להם: ;ביא ;ךלה לא למיום למול ל;לה לא א#ר נה
ולךם לחיף ;הוךה מת ל^ר אלרי ליו;לן: ויאמרי יהוךה אולבי נם
ובלה מבמנוג ךהציררים ובקחיךם לאו;בים ;;ד לצאת און במוחו ל

 מקבל מללמלניג להלחם ולראים לקזר לנו להיות ליום בף־ בלךנו לא
לחיו: ;הון־ה לחת מקם את־השךךה להיא בעת יו;לן

 ובל אליו ובמעון יו;לז וירע ללמיתו: מבקש בקליךם גדע לב-*
 הרע אבלר: על־מי־באר הלנו לקוע למדבר מנוסו אתו איבר לד
היבלח לירדן: לעבי ובל־בבאו הוא הלך לשלת ביום גקחידם לה

. א ל - ועוד. ל״ד, י׳ מל״ב ו ב ת כ אהד, ספר לתוך מלהכניסם מאד מרובים שהיו מחמת נ
 יהודה את מושיב )Paradiso XVIII( שדנטי להעיר כדאי - בקיאור. תולדותיו הסופרים וכתבו

 - ).Carlo iiagno( הגדול קרלום ובין בן־נק יהושע בין עדן בגן
תן ». כ־ג-יב ם הונ העס. שד י

ו ט-ס· א י א י י ו ל ע ו . פ ן ם - ח/ א״ב בתהל׳ הכתוב כלשק או ל ש ת ץ ו ר א  אתם. ה
הסובים, הארץ יושבי השלימו הרעב גודל מהמת את־ישראל. ו!שלםו י״ם י׳ ש׳ב השוה
 יומתא ובהנון הכוונה: לפי מסר הסורי להלחם. ופסקו הרשעים שלסון את יהודה, אנשי כלו׳
ת רבה כפנא הוא ל ב ח ת א  pהא ותשחת גדול רעב היה ההם (=ובימים עמהון ארעא ו

ק עמהם).  על רעב בא הללו האנשים של נבלותם מחמת ):,א א׳ י׳׳ג <קדמ׳ יוספוס כתב ו
 האויבים מזמות נגר וגם זו פורענות נגד לעמוד יכזלת ומבלתי ארניהם הוסר מתוך ורבים הארץ

n ה א ל - המקדמיים. לאד עברו א ר א נ י ב . נ אותה בכל רב, מזמן לומר: ראונו להם
מ׳יס. ד׳ לעיל (והשוה הנביאים מן דרך מורה לישראל להם היד, שלא הארוכה התקופה
 זמן למן להם היה לא שכמזתה פורענות היהודים, על עליהם, באה כך: מוסר <שם> יוספוס

א עלותם ל» - . ל ב ב . ת מ ה ר ר ש ר - מדברגא. הסורי: ההנהגה). <=את xf!v ׳״ז>ןוץןז ה ב ד מ  ל
. ע קו  לבית מזרחית דרומית מילין המשה היא א׳> ׳א הנביא עמוס היה (שם תקוע העיר ת

/ י״א דד,*ב וט', ד׳ ב׳ י׳׳ד ש״ב (השוה לחם  הוא תקוע ומדבר א׳), י׳ ירם׳ כ/ ב׳ ו
ר ים ובץ העיר אותה בין א ב - . ה ל מ . ה ר פ ס  היה זו באר של שמקומה סברה יש א

שם על כך המקום ונקרא תקוע, של בדרומה קילומפרין כחמשה אל־זעפרנה, באר בחורבת
ועיקרו מיותר ל׳ד פסוק - ).Abel, rb 1925 196-7 <ע' מכורכמים שהם והמים, הפרחים אבע לו
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ת מאת [יכקים החלל ראש ^חיו את־[יוחןן] 1[יוןסן כיו  אוך-^יו כגי־ן
ם ק׳ה?יח לו ^ ם א ^ ךכו ת־ ב: א ר ?די ול^או ה א $&ר ק;י־: מ ד מי מ
Λ בל את־יודוןן ולקחי ם: ו;^כו לו א^ר־הלה ן ה ק ל׳ןי?רים אסר ע

די האלה מקזתה עושים קגי־למרי כי $חיו ןקזקעון ליוןרזן הגי
ל רו ם ; מוליכי הבלה ו ת־ ך א אי ת5מן שי ם קגען מת־אחד־ן לי הגדו

לה ?מקולסת לח כיי :גדו מי ולן ת־ד ולססכאי !עלו1 אחיהם יודוןן א
מסר לם ר: ב ה ש ןה?ה לךאו1 את־עיגיהם ולקואי ה ש רע ב וךכו  וסס^ן ך
ם לקךאסם ואחיו יסר^יי ?א ם ר בתכי שי בכלי־ : וב;קזק ו ב  ;קומי1 ך

הם ב עלי ך א מ ה ך ם מ תי ם ף?לי ממי ם סללי ® ךד,?קןארים רכי ל ן א
שסה ולהמר כל־יןזללם: את ולקחי ההר פא ל המ אכ קול ל  שיךם ו

{ה:ולקמו םגלקי ם את־נקמת םנ- ה אסי בו דמי- שי  ולקימע אל־אגם־הלרדן: מ
ך מי ל ! םו ך סי ק ם כ ת כיו שכ ד ה ף ע : כהלל ס!ן*דן חו ב סן מאקר ך  יון

שר ה אתו לא מ קי סינו ן{לסם ן שו ל היום אין כי על־נמ מו ת  כ
ם: םה שו ה ה3ןד- של מ מלח ריני מקגינו ה מי ימאחו מי ן ו ד ר  ימןה מןה מ
שה ואגם פו ר ת: מקום ואין וי׳ טו לי למען לשמלם קראי ועסי■ לו כ תו
ם: מלה פי כ כי ה ותאמר או: מ ח ל מ קן ולשלח ה דו יון ת־; ת א הכו את ל

בני לה - ג. ם״ ם . ב ת ו י ב ר ,ה לעיל ע׳ ג - . ה י ־ י־ט. ה׳ <ע׳ בכלל הבהמה גם ם. כוש כ
י לו ג . ב י ר מ ).Ζαμβρεί או Ζαμβρί ךי=1זן בע׳: הכתיב (השוה υίοί Ίαμβρείν ביוונית י

 Recueil d'arohéol. orient, π, Paris (ע׳ Cl. G anneau במידבא. או למידבא קרוב ערבי שבם
«. 185 ,189G( גביות בני של צבא שר - היו*ד> אחר <בעי״ן יעמרי הפרסי השם את משוה 

 Cooke ע׳ למידבא, דרומית־מזרחית מילץ <ם״ו אפ־אל־ךןץ במקום שנמצאה ארמית בכתבת
247 ,NS1.< אןןןי בני (שם): יוספום )οί Άμαραίου παΐδες,< בני במקום . א ב ד י מ - . י ר מ י
 והשוה חרבותיה. ישנן ועדיין וסח!, ס׳ י*ג יהושע (השוה חשבון של בדרומה מואבית עיר

ח (בכתבתו מישע דברי לז - י וישב מידבא ארץ את עסרי דרש :>׳ז' ל ו מ ו - . ה את ים כ ב
. החתן.-מ לבית הוריה מבית ה. ל כ ה ת דב  מחולפים (הנוסחאות וו נדבת .άπο Ναδαβάθ נ

הסורי: ו$ה.3נ יוספוס: אצל ידועה. אינה כנען, בבני מיושבת שהיתה )Kappier ע׳ בכיי,
 שם היה קדם בימי אל־נבה. בשם מידבא של צפונית־מערבית המקום נקרא עכשיו ועד גבת.

 לנכרים כינוי הוא שכאן נראה ן. ע נ כ - י*ל). מישע כתבת ועוד, מים ליב <דב׳ 1ןב המקום
ב - ם. ת . חת משל ס ה ל ו ד  ללוותה.- אביה מבית הכלה עם הלכה גדולה לדה כלו׳ ג

ש לפ ו כ ר . - ביתה. למשק אביה מבית לה שנתנו רב. ו ו י ע ר מ - החתן. שושביני הם ו
ם ל πהכלה.- של החבורה לקראת לקראתם. « ם. לי ד׳> א׳ ייג <קדמ׳ יוספום לפי רבי

. מ ג א - מאות. ארבע מנינם היה &ג ן ד ר י דירדן) לעברא הפות: מסר (וכן המעבר מקום ה
 היתה פנה אותה (וכנגד שניהם שבץ צפונית־מערבית בפנה - המלח לים ביותר הקרוב

 ימי כל גדותיו כל על מלא הירדן ששם )τό έλος( אל״ןןלו בערבית ונקרא - מידבא), *י
שם של מחנהו היה ושם סיס, ג׳ (יהושע קציר י ו - . ן ת נ ו ד ק ב ע י י  מקום על ם. ה

no ף ועל יונתן של מחנהו חו - . ו . מעשי ן ד ר י ו - מפסיח. נראה כך הסורחי, ה ג י נ פ  ס
» . ו נ י ר ו ח א מ ה בגי ומאחורינו בקחידס ממנינו ו של -וי רי. מ . י ״ ן ת נ ו ה . י ם ד י ח ק ב ־ ת א



םקטב בי ק ״no פז » מ -

ן לתיוי אי*י ן*קזר1 יי?יזז ■?!?צי1 :ל^חוי מקנו !ט1 ?קחיךם סו. ד ך מ
ת ולא [השד! י^ע?ר ווקזדוו סט להקחירם ו!?לו יזת־מרדן: ?זחריהם ע?

שלם ;שובו1 איש: ?קלף ההוא ביום נ בצורות ?רים מקנו ךי
שי את־הקבקר ביהוךה  ואת בית־חורון ואת עקאום ואת ביריחו א
 ולקזקרים גבוהות ?חומות ןאת־ת*ח םך?תון ןאת־ת?;?ה ?ית־אל

 את־ה?יר ולבקרו ליקיראל: ללקר מקב ?הן ולשימו ו??ריחים: נא-נג
ך בית־צור ע ל ??ן ולשימו ןה?צוךה מ  את־ ולקח אקל: ומ??נות ס

במ<??ר: ?ירושלם ב?צוךה אורזם ולקזם קיעךבון הקרק ?ד־ךאשי
אלקימום קלה השד ?חן־ש ימאה וחמשים שלש ו?שנת נד

 ה?=יאים את־מ?שה ולהרס ה?ד?*ת חקר־המקךש את־־חוקת להרס
ביו ו״קתם מעשיו וי??לו אלקימום ?נע ההיא ?עת לן!,רם: ולחל נה
אלקימום ו;?ת לביתו: ולקוות ך?ר לד?ר עוד ל?ל ולא וללזתק נו
ולשב אלקימום מת כי בקחיךם ו!רא ז ?דולה ?רגזה ההיא ?עת נז

שןתלם: להוךה ארק והשקט >ןל־המלןי

no ,ו ב ע ל - בקחידם. ולמחנה יונתן למחנה אלא בעצמם, ובקחידס ליונתן לא שכוונתו נראה 
. י  - המזרחי. הירדן בעבר היתה שהמלחמה יהודה, במדבר ונשארו המערבי, לעבר השנ

. נ ו ב ו ש י -ביהודה. מחנה ו  ר... ג ב יד,ודה.-הם לאח מסביב סוריים מבערים בנו בקחידם.
. חו י ר  -Taurus, Threx ושמותיהם ליריחו קרוב היו מבצרים שגי מ׳) ב׳ <ס*ז ססראבון לסי בי

 - ).Grimm (ע׳ בקחידס עיי נבנה השנים מן אהד וודאי - פומפיום ע״י נהרסו ושניהם
ס. ת עמאו י ב - . ׳ מ ׳ ג ׳ . ע ן רו . - ס׳׳ז. ג׳ ע' חו ל א ״ ת  ביונין שומרון, גבול על בי

לתמנה= כוונתו שכאן תראה תמנה, ששמם היו מקומות כמה ©.anvada שלעכשיו.-תמנתה.
 צפונית־ קילומיטר עשרים ),Abel rb 1925 ,205 ע׳ שלעכשיו, אבנה (=תל דן שבשבם תמנתה

,Phara :וולג וט*ו>, ייג ייב (שום׳ אפרים בשבט ,Oapaduv ן. ו ת ע ר פ - אל. לבית מערבית
 קילומיסר כעשרה שלעכשיו, ךןוןה5 אולי >.J>ap«ftd( ג׳): א׳ י״ד ׳(קדמ יוספוס פרת. סורי:

(=בע׳ ג*ג ס״ו שביהושע וזפיס השוה .Te<p£> או Te<pwv ח. ו ם ת - לשכם. דרומית־מערבית
ת - חברון. של במערבה מילק כשלשה ).Taqpow גב ר. בי ו ד׳ ע׳ ־צו - . ם י ד׳ ע׳ ר. גז כ
. - סיו. ני ה ד ו צ מ ה ת - ל'ג>. א׳ «ע׳ תקרא היא ו ו נ כ ס מ ש ו׳ ע׳ אכל. ו ד ח ב - . ג * נ

. י רם השנ ה ל - . שק ת מרח מ ו ח ־ ת ש חצר א ד ק מ . ה ת י מ י נ פ  היו חצרות שתי ה
חומה. מוקפת הפנימית החצר היתה הורדוס בתקופת וחיצונית-לעם. פנימית-לכהנים, במקדש:

 החצר לתוך מורידות מעלות היו קחל ומן צרה, מרפסת כעין חל, מסביב היה לחומה מחוץ
לשם>. נכנסים מת וטמא הנכרי שאץ ממנו קןש1ן ססל ח׳: א׳ כלים משנה !השוה החיצונית

 יעבדהו שלא התחום היה והוא קסיךג, הוא מסביב, נמוך מעקה עוד היה למעלות מתחת
 לפנים ספחייז... עשרה גבוה סורג הביתן [מהר ממנו לפנים ג׳: ב׳ מדות משנה (השוה נכרי
 אמהו. .וצי ושלחה אמה חצי מעלה רום שם, היו מעלות עברה ושתים אמות עשר החל ממנו

 וחול קדש בין לנכדים מחיצה תהא שלא הפנימית החצר חומת את להרוס צוד, ואלקימום
ל ויהרס... — )Srhurer gjvi, 22ל, (וע׳ ח י  והתחיל להרוס בידו כבר עלה קצת להרס. ו

ש את להרוס -מע ם ה השאר. י א י ב נ על המנצחים היו שהם וחבריהם, וזכריה חגי ה



קפגk נח-י ט א מקב־ם

??נוחה אתו ן*י?ר1 יו{?ן ה^ה לאמר ?ל־רפושעים ויועצו נח
חד: בל^לה ?לם ות?עזם $ת־?קהיךם נ?יא עתה ל?טח יושבים $

ט-ס  ה?ר מ?תכי [»שלח ןדול ?דולל לבוא וישע אתו: וייעצו וללבו נ
 ןל'א אתו ואעור $ת־־יון?ן ?י־:ת?שו ביחוךה אשר י־בריתו2ל?ל־?

דדקזעה ?ךאשי דואךץ ה»?שי »ת?ע*ו1 ע?תם: י־נוךעה5 ;כלו סא
לכית־בצי אתם ואיןור ןשמעון יו;תן ולצא ו;?יחום: איש כחמש־ם ס:
ולאסף קחיךם5 ולרע ?רוה:5ו: את־חךבותיה ולבנו ??ך?ר אשר סג
על־?ית־?צי ולחן ולבא שלח: מיהוךה ואל־אשר >ןת־?ל־המונו סי
אוז־ש?עון יו?ען ולשאר ?בונות: ולעש רבים ;?ים אותה וללחם סד.
ואת־ את־$ד?יךה ולך ???ר: ?[?תי] ולבא לארק ולצא ?עיר אחיו סי
ת ויחל במוקז?ם ?שירון ןאת־בני אחיו סי !ש?עון ?חלל: ;לעלות לחכו
את־ וללחמו :את־המכונות ולשךשו מן־העיר ;?או אתו ואשר °'

ת ע?תו כי־חיו ?אד [!לחצוהו על־;ךם וין?ף ?רןחיךם צו ? א: ו שן ל
ךן לבוא אשר־:עצוהו הפושעים ?אןשים אפו ולדור סט א ההם ולך.רג ל

לעשות ?לאכים אליו ולשלח יוןתן וידע לאךצו: לשוב ויןעין רבים ע
ללשבע ?ד?ךיו ולעש ולאות :את־־ר׳שלי להם ולהשיב שלום אתי עא
אשר את־השבי ולשב־לו חךר: ?ל־;?י ךעה לו ?ןש5 לבלתי לו ענ

ד :סף ולא לארצו ו!לך ו:שב ;הוךה ?אךץ מזה י2ל? ש?ה  עי
תחדל בגבולם: לבוא ע: ו:?ל ב???ש יון?ן ולשב מלשךאל ךוךב ו

שפט יי?סז מלשךאל: את־לדשעים ו:כער את־העם ל
ם אל???דר עלה ו?אה ששים ו?ש;ת י א?י?נם ?ךאנ?יוכו

עצו הבית בנין נ® ו י ו - . י . השנ Be0{3aai י· צ ב * ת י ב—פ״ס. מתוך נראה שהחליטו מה אתו
רחוק לא .Ruati ס*ז> <ה' בע' נמסר כיג> ז׳ <=נחמ׳ י׳׳ז ב׳ בעזרא בצי .Ba1i)|koi או סב

<רע׳ בית־בצה חורבת וגם אל־בצה ואדי יש תקוע של במזרחה יהודה, במדבר לחם, מבית
.-Abel, RB 1925, 212-215 םי-«נ  $.a01Qwv עדורא>.-םשירון וובסורי: ’080»£קףק ירה, מ ז* ע )

ת בדוים של שבסים ששני נראה, ו ל ע ל ו - . ו י . ה ל חי דל על ב תח ו - . רב א רב ד.  ח
שראל.  מרכז :לך נעיד ירושלים. של בצפונה מילין ט׳ ש. מ כ מ ב - שנים. לחמש מי

 שהיו המתיווניס אחר לבער המשפט יוצא היה ומכאן היה, במכפש ואנשיו יונתן של פעולתם
- בירושלים. מתרכזים

ת י נ ש ב ר - לב׳ע. תריט ג״א - ומאח. ששים ו ד נ ס כ ל ם א ו כ ו י ט נ א ־ ן ב
 היה האמתי ושמו היה, רמאי אלא היה, אפיפנם של בגו לא באמת זה אלכסנדר ם. נ ם י ם א

באזמיר, העם מדלת אהד היה והוא בסורית), ןןלא3 לשם משרם יש ,Baiast ןלם אלכסנדר
 בנו שהוא עצמו על אמר אבפסור לאנטיוכוס בשנותיו ואף פניו בקלסתר דומה שהיה ומפני

פירגמום מלך a אסלום של בעטיו שעשה מה וכל שנרצח. אבסטור של אחיו כלו׳ אסיפגס, של



יב-ב א מקביםקסד

ע וימלך־^זם.* ויקבלוהו $ת־עכו ויקילד ב מ ? הןולך ך??ריום מ
א ?אד רב סלל ולאסף נ « דמקזריום משלח למלחמה: לקךאתו ו
לועזות גקדים $?ר כי אותו: לגדל שלום ?דברי ??ריס אל־יוןתן ד
ם י. ?ל את לן?ר כי ןגךנו: עם־אל?סןרר .יעשהו ??רם אתו ?לו
סךלו ןלעם: ולאחיו לו שעשינו הךעות י ולליכין לא?ף־חלל תקף וי

ק ? תו ולהיות ן ר ו$ת־?ני־ססערובות ?ד?רי ךה א?  אמר כ?צו
ל ?אןגי את־ה??רים ולקףא ןרו?לם יו;תן ולבא לו: להשיב ז ?
ה: ןהאגשים העם ״ ך צו ? ה ך ד5 כי־??עו גדולה לרןרי וליראו מ מ ן  י
ך לו ט ל ?  לייגסז מן-ה?צוךה ל-אןשים ולשיבו לא?ף־חלל: תקף ד

ב :להוריהם ו!??רם את־?גי־סתערובות ? ?לם יוגסז מ רו  ולסל כי
ר: ולסדש ל?נות יא שי ויאקר את־לעי ת ל?נות ה?לא?ר לעו סלטו
ם !??דחי ‘רעשי־?!♦ למ??ר מחצב א?גי מכליב וסר־כיון יב רי כ מ
ש ולןח כקחיךם: א?ר־?{ה מ??רים5 אשר־היו י: את־מקומו ?ל־אי
את־ מן־העוןלים אחדים נ?ארו ?כית־צור רק אל־אךצו: מלך יי

ם: [להם! כי־הלתה ןאת־המלות התירה לקנו
 ךמ?ריום א?ר־שלח את־?ל־סי?רים ה?לך אל?ס?דר ולשמע טי

 הוא אשי־־כשה הגבורות ןאת את־המלדומות לו י:ס?רו ליוןתן
 אחד ג?ר ?לה הגמאא ףאמר אשר־מ?אום: ס?לאות ןאת ואחיו טז
 אליו ולשלח ?כרים !?תב1 ו?ך?ריסנו: אויהב אותו {שיקה ועתה יי

לאמד: האלה ך?רים5
ד ית-יט ל ק  איש כי עליף־ שמענו ז שלום יו;תן לאחיו אל?ס?דר ה

היום העמךנוף ןעתה אוסלנו: להיות לף וגאה אתה גבור־חלל נ

סוריה, למלכות לעלות בידו סייע וגם אלכסנדר השם את לו שנתן והוא עשה, )159-138(
 בידו תמכו קפדוקיה מלך ν ואריארתס מצרים מלך νι תלמי גם דמיסריוס. את שיפיל כדי

 היה יודע ו׳) י״ד <ל'ג פולוביום שלדברי ואע״ם הפועל. אל מזימתי את להוציא חיל לו ונתנו
 של בבנו אותו לקיים זה גם איחר לא מקום מכל אלכסנדר של יחוסו את ברומי הסינסום
 אופיו וקשי גאותו מחמת עמו על שנוא היה ודמיטריום והואיל עזרה. לו ולהבטיח אפיפנם

ג ׳קדמ יוספום <ע׳ ממשלתו ולעניני לזולתו בוז של ויחס  של בידו עלה לפיכך א׳> ב׳ י׳
 וכן במלכותו, שקיבל בשם לאלכסנדר כאן קורא הכותב כסאו. על ולישב להפילו אלכסנדר

י׳א ומן מפל׳ב נראה (ובן מוסיף יוספום כ״ס. ד׳ ע׳ ר. ו צ ־ ת י ב ב - יוספוס. גם לו קורא יד
ל*״, מ׳א שבברא׳ הלשון ממטבע שינה אחד. ר ב ג - ירושלים. במצודת היו שר וז! :כ׳> <0

 גבורה רוח (לגבי וכאן ),άνθρωπος(איש בלשון הוציא יוסף) של אלד,·ם רוח <י\בי ששם
גבר כתוב היה העברי שבגוף אומר הייתי דמסתפינא ואילמלא ).δνήρ( גבר בלשון - שביונהן>



קמר.כא-ל י א טקבים

ל ק׳צהן דו ^ל I &<#רא לו$יל|י ןאוהב קיעקף ן ת #!־{?ן יי1«? חוי ך ^  נ
ר ולהקזכיל ן ןד!ב ^ ה “ולי?* לנו ב מ אלינו: «

ת הקיליעי חךש5 #ת־?ועיל־ד,קךש יון$ן ויללש נא # קזשים ?
ב: ןעזק ן;;ן !;אלף־חיל בות1ה? לח; וק$ה ך

לה־ ר:1ףאנ ויתעכב האלה את־הךלרים ךמקיריום י?זקע1 כנ
 עם־היהודים אהלה לההןים יר1ן5אלל הקךילנו לי לקזינו זאת

 ולתנות וןדולות תןחומים דברי אלילם ם־א?י5 אלתב להלזזזק: ננ
לאלה: ךלרים5 אלילם ויקזלח לעיר; אתי להי־ו ללען נד

א׳ן!ר־שםךתם את עילום: לעם־ללהודים ךמקיריום הללך נד,-נו
ארו את־בריתותילם אתנו תו  לאולבינו התחלךתם ןלא באהלתנו ו

וןללנו אמונה אלינו לשמר עוד ה^יארו ןעתה :ךקזלדחנר ׳למענו נז
 ןע׳לה רבות והןחות אלנו: אולר־תעשו לטובות חלף טבות ללם נח
לקל־ ןשוקט אתלם מתיר אני ןעתה :מתנות לקם ו3ןןל ל;ם כט
 הזרע ושלישית :הניתר וממלי ןעךך־למלח מךהמפים האהודים ל

 והלאה מךליום מניח אני לקחת לקל־לי אשר ?רי־לע׳ן נל^י
מך אליל אשר־דוברו לגלילות ומשלשת ;ד.וךה מאף־ן לקחת

. ן ה כ - לו. נתחלפה בדל״ת רי״ש והמתרגם (ברי״ש>, אחר ל ו ד  למן - שנים שבע במשך ג
ד - גדול. כהן היה לא -אלקימום מות ג ן ב מ ג ר ת א ר ט ע . ו  הם מלנות ממלבושי זהב

ש ז׳).- ה׳ דג׳ ס״ו, ח׳ (אסתר ביקרו חפץ שהמלך לאיש הוא חסד של וסימן י'ד), <ח׳ »3 ד ח ב
. י ע י ב ש  בלשון תשרי החדש את הוציא ל״ד) ב״ג (ויקרא הסוכות חג מזכיר שהוא לפי ה

 נחשב והיה מתשרי השנה אז מונץ היו באמת אבל בתורה, מוזכר שהוא כמו השביעי, החדש
שון.-דברי החדש בסדר להם כד . הרא ם י מ ו ח נ  παράκλησις בשם Λόγους παρακλήσεως ת

 י״ג השליחים במעשי ענינו (וכן ועידוד חיזוק לשון והוא ונחומים, תנחומים לשון בע׳ נמסר
 <כמו תנחומים ג^»ז=דברי άβρ^ιοι™ בוולג׳ דילינזש). של כתרגומו מוסר, דברי ולא ט״ו,

א ירמ׳ בע׳ אחת פעם שנמסר - ניגוד שהיא תחנונים=תנחומים, שם גם אבל ם', ל׳ . ( י כ ב  ל
ל כה-נו ו ד ג ת. ו לד ו . - ושבחים. תהלות נ ם כ י ת ו ת י ר ב ״ ת  לו היה נוח ע׳-ע״ב ט׳ ע׳ א

ת - בבריתו. קיימים היהודים שעדיין הוא מאמין כאילו ולכתוב להתמס פח ו ח נ ה . ו ת ו ב ר
 של גופן פורם ומ״ג-מ״ה ובפל״ח-מ׳׳א ההנחות, ניתנות פיהם שעל התנאים נמנו בסל״ו-ל״ז

־ יהודה.-מ מארץ חוץ המלך מדינות בשאר שנמצאים ם. י ד ו ה י ה ־ ל ההנחות.-כ מ ס ן מ  ם. י ה
ך - ואיש. איש בל של וערכו מצבו לפי מתחלפים שהיו גלגלת, מסי ר ע . ו ח ל מ  שהיו ה

 !'!).- τιμή τοΰ αλος( מחירו לפי מס ונוטלין המלח ים מסביבות שהוציאו המלח את מעריכין
סי מ ו . מ ר ת כ  ב'ן תענית מגלת השוה באונם. וסוכם ברצון היתה שתחלתם המסים ה

 המס כעין היה זה מס ומירושלם. מיהודה כליליץ אתנסילו (באייר! ביה ושבעה בעשרין
ת - ד'). י״ד <מק״ב הרומיים של 811טגת οοτοηοπαιη ל י ש י ל ש . ו רע ז  תבואת ושלישית ה

. ר ש בכסף.-א הללו המסים את מהליפין היו הסליבקיים בממשלת הזרע. י ל ״ ל פ  יגיע אשר י
ת ת ש ל ש ם ו - בנחלה). לכם תפל אשר הארץ זאת ב׳ ל״ד במד׳ (השוה לי ו ל י ל ג τών ה



תעלם עוק׳ם: ן?ד הזה למן־חיום ןה$ליל הדקרון לא קדוקזה תה:ה וי
את־תקף ם2 יח5ק >ן;י ים:5ןהק מך]המקשרות1 וגבולה וחושיה לב

 ים$1נק ?ה יקזי־ם למ?ן קןדיל לבהן ונותן ?ירושלם $קזר הקצון־ה
בשבי $#ר־הובלה הןהוך־ים ובל־נ^ש ל^מך־ד׳: בהם לבדור $?זר לג

את־ ;ניחו ןקלם זחןם ח$שי בשלח י5א לבל־מלכומי ;הוךה &אךן
ויהי לקדשים וראשי ןחש?תות ןבל־החגים וממקנילם: מסיהם לי

 לליו ללג אחר ;בים ושל^ה ללג לבני ;בים ושלשה למודדים
לליוד־ ןלא במלכותי: אשר לבל־ח;הודים והנקה ;מי־לבש קלם לה
בךל;הוךים ובלבו לבל־דבר: מלם איש ולאלץ לננש לאיש לח לי

לבל־ לוי? באשר שלר םלל הלז איש אלף ?שלשים ?ל׳יל׳לב׳לר
;?בדו ובלם לגדולים לבלף· במבצרי בלם ןל?מדו קיל־חקלף־: לי

בהם ולואשים ?לילם נאשר לאמוןה אשר למלכות ?ל־ברבי

τριών νομών. והגליל התיבה ורמתים. לוד עםךים, והם בפל״ח) (השוה היו משומרון שלשתם 
ק בסל״ה, <ע׳ כתובה היא בטעות , בכ״י עוד שמקורה ונראה ול״ד>. כ״ח י״א ו י ר ב ע ה

ם - שלפניה. הגלילות התיבה מן הכפלה שהיתר, ל» ל ש ו ר י ה ו י ה . ת ה ש ו ד  זה ענין ק
 נכרי «שום ד׳>: ג׳ ב י׳׳ (קדם' יוספוס שמביא הגדול 111 אנטיוכום של פקודה מתוך מתבאר

 מאותם חוץ היהודים, בפגי אף סטר שהוא המקדש מן חלק אותו לתוך ליכנס רשות לו אין
 להכניס יעיז לא שאיש הוחלט כן כמו המקום. דיני לפי להם ושמותר כך לשם שנתקדשו מהם
 כל ובכלל ארנבות, שועלים, חתולים, בית, חמורי או בר חמורי או חזיר או סוס בשר לעיר
 או אלו חיים בעלי של עורות לעיר להכניס נאסר כן וכמו ליהודים. האסורים חיים בעלי

המקדש, לעבודת הנחוצים לקרבנות, מעולם המשמשים חיים בעלי רק בעיר. להחויקם
 בשלשת נקנס הללו ההחלטות אחת על שעבר מי וכל העיר. תחומי בתוך לד,מצא מותרים
:זה כתוב של תכנו מוסד ג'> ב׳ י*ג (קדם׳ יוספוס - הנהגים״. לסובת כסף דרכמי אלפים
 מן גבולותיה ער וחפשיה )καί οίσυλον( ומקלסית קדושה תהא העיר שירושלים ורצוני

 המקדש מן לקבל המלכים נוהגץ שהיו דרכמין אלפים עשרת ואותם המסים... ומן המעשרות
בפ״ו-ס׳ כסו חקרא, היא ה. ד ו צ מ ה - במקדש. העובדים הכהנים לסובת לכם מניח אני לנ

. ן ה כ ל - ל״ג-ל״ס. א' (השוה ל ו ד ג את קבל כבר שהרי בשמו, ליהונתן קורא אינו ה
של שמו על ולא העם. שם על הוא ערוך כלו המכתב ולפיכך אלכסנדר, של בריתו

היהודים ומן :כותב ישם) יוספום - ממקניהם. ואף המסים את יניחו לכלם ם. ל כ ו - יונתן. 1ל
)αγγαρεύεσαι( באונס להשתמש ואוסר חפשים מניה אני בארצנו בעבדות הנמצאים או השבויים

י ה ש ל ש ו - היהודים. במקנה לו מ  עבודה ומחובות ממסים חופש = ατέλεια ש. ם Λ ם... י
 לירושלים.- לרגל לעלות שיוכלו כדי בפל״ה), (כמבואר עבודה לשום להכריחם שלא כלו׳ למלכות,

ם לו י ש ל ש . אלף כ יש מארץ ·רחיק אחד מצד כפלים: בזה ירויח הרי סוריה, מלך והוא, א
אלכסנדר עם במלחמתו טוב חיל לו יהיה שגי ומצד החיל מאנשי איש אלף שלשים ישראל

^ξένια ר. כ ש - בלס. » ניתנים שהיו וכסף ומלבוש (מאכל בצבא לעבוד הנשכרים הנכרים ־
י - א׳>. וג׳ ה׳ ב' י״ב ,,ה זד י״א קדם׳ יוספוס השוה החיל, לשכירי ל! כ ר צ ־ ל ת ע ו כ ל ס ה

ר ש . א ה נ ו מ א ב׳ י״ג (קדם׳ יוססום השוה הפלך. וראש המלכות הצר לשופרי כוונתו ל

לא-לז י א מקבים קמו



ם בי ק סז י א מ קפזלח-

̂ןזת ןד.וךה: י1ל9רי *ך· ןכ?^זי קחקוהיהם ןד־.ק*כי יהיו לח  ר^ה
 ליהויךח ?צבי ?»סבר עקרון ס?ךן ליהוךה חקרו ?עזר הןלילות

 אם־ללהן בי אחר לעלטון :קקעו ןלא לאחד להיות ?עזר־נחקזבו
לבית מקןה ןמתי אליה הקאה ןאת־נהאךץ] ןאת־עכו ח$דול: לט
 <קןה ציסן ןאצבי כמקךע: חןחוקה להוקאה קיתעזלם ?עזר חקקךש ם

 מךהקקומות הקלף מתבואת ף99 אלף עעזי קמעזה ה#
 דראשנות קבילים חקקידים לא־ןתנו ?עזר וקל־העורף חקאים: מא
 ף9ק <קקל אלבי ססיקת אלה ומלבד הקלת: לקלאקת בזקה לקנו מ:

ע1?9ה מארבי ד־דאענות בכבלים לוקחים קיו אשר  קלה דבר ד
א<מר־;נום ןבל הם: העובדים לבהלים בי הולחו לם־אלה קעזןה י:

 לןקה וקל־ךקר ל?ילו חח;ב ולקל־גבולו ?יחעזלם אשר למקךש
חמקךש קלאקת ולהתחדש ולהקנות :במלכותי לו אשר ל9ן [היא] סי
ולבןלר ;ררקלם מות1ד ולהקנות המלך: מתבואת חלהן ןההוקאה סי.

קיהוךה: החמות ולקנות הקלף מתבואת הלחן ןקהוקאה מקביב
להם האמינו לא האלה את־הדקרים ןד,עם יולתן ולשמע סי

 בלשךאל עשה אשר הלרלות את־הךעות זקרו בי קבלו ולא
ראשון לקט קיה הוא קי באללמלדר נ!ךצו מאד: אוקם ןעלה מי

 היכלי.- לצבא שרים אעשה וקצתם גופי שומרי בין מהם המבצרים, במצב אעמיד מהם ג׳):
ת לח ש ל ש . ו ת ו ל י ל ג כאן ואין ביהודים, מאוכלסים כבר היו הגלילות שלשת בם״ל. ע׳ ה
המקוש לבית גותן הוא בכוונה ו. כ ע * ת א ו - דמיסריוס. של מצדו אישור אלא מתנה, שום לס

 היתה הרי זו ומתנה בפ׳׳א», <ע' בה שרוי אלכסנדר שאויבו עכו, תחום את שלו, שאינו מקום
יונתן, ע׳׳י אח*כ ישראל לארץ נכנס עכו תחום היהודים. של לטובתם מאשר לטובתו יותר

 בפסוק שאמר למד. הוא ניגוד י. כ נ א ו - בלס. אלכסנדר של בנו ,1ע אנסיוכום מאת שקבלהו 0
סף ל ק ש - וכן. כך לכם נותן אני אבל אלכסנדר, מידי לכבוש עליכם עכו את :הקודם  כ

 מק׳ב בפי׳ ע׳ החשבון (על » 3200 בערך הוא שקל אלף וס׳׳ו אדרכמונים, ארבעה בערך הוא
ת - י׳א). ג׳ ו מ ו ק מ ה ־ ן . מ ם המלך. מתנת את משם לקבל ליהודים להם שנוח כלו׳ הבאי

 להתנהג אפשר יהא כך שאחר כדי הממשלה, לשון של אשגרה מעין הוא זה שלשץ נראה
 ליתן נוהגץ המלכים שהיו התמידי לסיוע שכוונתו נראה ההמשך מן ף. ד ו ע ה - בערמומיות. »

א מתנה אפיסנם-הפסיקו אנסיוכום מימי - הזמנים ושבאותן למקדש, שנה שנה - . ו  לא שר ז
ו נ ת . נ ם י ד י ק פ ם!-למלא אלא אשמים, המלכים לא ה די י ת. כת הפק בי  כוונתו ה

 מדובר הבית ובדק הבגין מלאכת על שהרי ד׳>, כ״ג דה״א (השוה שבמקדש שמים לעבודת
ם ת ש מ ה - בפפדד. סנ-םנ י פ ל י א ם —». 1,067 בערך כסף. שקל ו נ  המקדש למקדש. י

 שמות <ע׳ הדם גואלי של מרדיפתם נמלט שמה הנס נפש רוצח וכל לו מקלט דין
 לבעלי מנוס של דין גם למקדש נותן הוא וכאן ואילך». כ׳ח ב׳ נ׳, א' מל׳־א י״ד, כ׳א

ת - היוונים». (כמנהג חובות מד ו נ ב ה ל . ו .  פרם למלכי מציגו בזה כיוצא ולהתחדש.
תם ה נ ע כ׳».-ו ד ח׳, ו׳ (עזרא סי-פן ט בפרקים כאמור מאד. או - אילי ן. ו ש א ר—.׳ז'



napי א מקבים no-no

 לויל המלך אללמןרי ויאסף לל־הלמים: לו ויעךו' עזלום לדברי סח
 ויןם המלכים עז;י מלחמה האמת דמלוריוס: לקראת דהן ךב מט

ף דמקזריום מהנה נ ל  והה!ק עליהם: ר5ה? אללסןדר »הריו דו
ל1 הימלעז א בו עד־ מאד המלחמה ההוא: ביום דממריום ^

 ?ד?רים הליכים מברלם קלו אל־תלמי אל?סןדר ה?לח נא
 ןאתפש אבותי על־לסא ואשב למלכותי עזבתי ??ר לאסר: האלה ננ
a אתו ןאאםר את־אךצנו: ואלבש את־ךמקדיום ואגף את־הקמקזלה
ןע^ה מלכותו: על־לסא מעזב על־ודנו ומח?הו הוא ה^ף מלחמה נד

לו והההמןתי לאעזה כהןד הדלי ועתה לינינו »ד,;ה ?קימה . 
לך: הך־אויות ולה מהנות לו וןתתי

לו תלמי הזן ני· מ מי ה א ל
שי היום מרוך  על־במא ותעוב אבותיו ל»ךן #לת בו א

שי אעעזה־לו ועתה מלכותם: ט  למעז ?עכו ולג?ה{י לתלת א
שי לו וההההןתי ?הראה ?לרה: לא

?עוגת לעכו מבא בתו וקליאמלךה הוא ממכרים תלמי ויבא «
 את־ ויהדלו ל׳מלו אללסןרר ף?געזהו ומאה: וששים עזהלם נח

 ??בור המלכים לררו ללבי את־מ^זהל העש לתו קליאפלךה
לו אל?סןרר הלהב נט-סןדול: לו ל<»יו: לכאת אל־ייןהן הל  ה

 ולאוהליהם ןןד.ל ??ף להם ולהן המלכים את־עיגי הלגש לעכו ללכוד
 לל!על א?שי ןגזיו הא?פו ללניהם: הן המאא רלות ומהנות סא

מלו: אליהם עזמע ולא עליו להתאוןן פועזעים א;שים מ?שךאל ה
העשר■ אך?לז הלבישוהו את־מריו את־יוןהן הלעזיטו המלו ולבו נ0

 אל־ךחול אתו לאו לקזךיו האלו* על־לדו המלך ויושילהו לן: פג
 אל־נעבילהו ןאיש ??ל־ך?ר עליו אל־ותאונן לי־איש ןקראו העיר

 קרא לאעזר את־לבורו המתאווים ךאו לאעזר ולהי ל?ל־ך?ר: סד
 המלו מל?דהו ?למג ולנוסו »חמן לל?ש ךהיא הקורא ל?;יו סי·

ועזר־מלו: שר־בלא הע)ימהו הראשונים מךהאוהלים וילתלהו

u תלמי הוא מי. בזםן.-תל ולא במעלה, ראשון כוונתו νι ,אפיטולפסותה תחת שמלך(בתחלה פילומיסור 
-180-146 בשנות אםו> קליאופטרה של גד  יוק בלנדד לך. קליאופסרד,.-והתחתנתי בתך..
!b ,ט י״י דה״ב לשץ שוב ו. י נ 0 ל ת א ג לאתאב.-ל ויתחתן א׳ י״ח בדה׳ב כמו דוקא בסמוף,. - 

no 1«4 ך. ל 0 ־ ר ש ו μεριδάρχηνשל י=ושר μερίς כל מדינה). של <=חלק μέρις מתחלק היה



עג י א מקבים BDpסו-

שלם יוןו$ן ו;קזב סו-סז שקחה ?קולום ירו  ו&ן\ה ןקז#ים חמש ובקזןת :וב
» ם״ ם ?ךד־כשריום ך&קךיזם ? תיו: לי»ךן ק?רתי דר ףק!קע אבו קסן  אל
תעצב כ׳מלך סט ד וי * ב ? ^  את־ דקקיריום !ע&ד1 :ק׳אןקזיוכןה וי

ה קזר1$ »םולו;»ום ל :אםף1 על־שרה־>ןךם ה; ה !לחן רב ח: בנ  על־ו
^ן ףק!לח ו י ־ ל p א i n ל דו ד: חן ק א ל

??ללף ולקלס ללעג דליתי ו$«?י ;?!ינז התקיקמת לכדף אווה ע
רד ?חילף אם־דגקמח ןע$ה על־ההרים: ;גרנו רןק?ף תךאה ןל?ה עא
ולמד שאל סיל־הערים: כי־אתי קום ןנקז??ה אל־העקק אלינו עב

ם א;י היי רי ג מ  ב^ינו ר;ל מעמד אין־לקם ן$$רו לנו העוזרים ו
 סום ?;;ד לעמד תוכל לא ועתה ?אך?ם: אבותיף ;גפו כי־מעמים ?נ

לנום: מקום ןלא ילא־צור ן א? ם1איךק אקזר ?עמק ןה ןח:ל

ם חמש - לטופרכיות. « שי ש  π דמיטריוס הוא ס. ו י טר מ ד - לב״ע. תרי׳ד ג׳׳א ומאה. ו
 ואלכסנדר. אביו בץ המלחמה שהתחילה הזמן למן בגולה שם שהיה ם. י ת ר ? ט - גיקכור.

m סוריה, מלכות של לגבול כלו׳ לקיליקיה, כרתים מאי הלך ),ג ד׳ י״ג ,(קדם יוספוס לפי
eo ה. י כ ו י ם נ א ל ב ש י ו - ל״ב>. י׳־א ע׳1 כרתים איש $איןס של בהנהגתו רב שכירים חיל ואתו

 σύντροφος(( עם גדל ב׳) כ׳׳א <ליא פולוביום לפי ם. ו י נ ו ל ו ם א ־ ת א שם).- (יוספוס, מפוניקיה
הדאוסי, אםולוניום = *Απολλώνιο; δ Too; (Λαός (או בשם קוראו ויוספוס ,1 דמיסריום

 שמה ועל הכספי ים של במערבו נודדת שהיתה שכותים של אומה הדאים, בן־עם כלר
 בעברית־־טריטוריה שדה1 העברי השם זהו ם. ר א ־ ה ד ש - דאגיסטן. בשם מדינה אותה נקראה
 של ייגו י־ב הושע השוה ארם שדה ולשם מואב, משדה השבה ג׳ ד׳ רות השוה בלע״ז,

κοίλη Συρία ,יזילא סוריה סוריה־־עמק הילת הסורי השם של תרגום שהוא ביוונית) 
הלבנון). בקעת י״ז י׳א יהושע (השוה הלבנץ הרי שני שבץ העמק :המצומצם במובן בסורית=עמק>

ת של היקפה אבל ל י ה ה י ר ו  מכלילים היו היוונים ובתקופת הזמנים, בהמשך משתנה היה ס
 לשץ יש ה׳ו ד׳ י*ד (קדם׳ יוספוס אצל וסוניקיה. ישראל ארץ כל את סוריה הילת בשם

 דעביד הו :מסר (והסורי כך משמעו כאן שאף ונראה ומצרים. הנהר פרת עד קוליסוריה :זה
 היה 1 דמיטריום של במלכותו סוריה חילת מושל זה שאסולוניום נראה - סוריא). על הוא
 וכרד היה אלכסנדר של פקידו שם, יוספוס לפי אבל כאן, הדברים המשך מתוך נראה (כך
 דמיטריוס שהיד. בזמן עוד כ״א) י׳ס (ל־־א פולוביוס ולפי דמיסריוס). של לצדו ועבר בו

ך. ל ל ג ב - ם*ו. ד׳ ע׳ ה. נ ב י - אב. אהבת לבן ושמר ידידו זה אפולוניוס היה ברומי עצור «
η כלשץ נמסר ה. ס ם ש נ ו - אויב. מידי לד,מלם קל ששם ם. י ר ה ה ־ ל ע - כבשתיך. שלא

 (וגם פתר זה בלשון נמסר בע׳ השתוות. יחד, ך«ון לשון ,σνγκριΟώμεν έαυτοίς היווני:
םשר.9ץ ם*ז ושם שר,6מ ייב ה׳ לדניאל תאודוטיון ואצל ל״ס, ט׳ו במד׳ כגון פרש,

וי׳א, ח׳ י״ד מל׳ב דרך (על פנים ונתראה בלשון: כאן מוסר הייתי דמסתפינא ואילולא
. - וכ׳׳א). י*ז כ׳ה דה׳׳ב ם י ר ע ה ־ ל י  דע פנים כל על :מוסר ג׳) ד׳ י׳׳ג <קדמ׳ יוספום ח

 שהיו האנשים הם והם )έμοί συστρατευεσθαι(די׳ילי הם עיר מכל ביותר הטובים שהאנשים
ם מנצחים תמיד פעמי - ך. תי ' לאבו . נגס. ך י ת ו ב . הלשון הוא קשה א ך תי ו ב  אולי א
ך נגפו הלשון: היה שמעיקרא ההשערה תצדק י ת ו א ב אבת־ך). וקרא נשתבש (והמתרגם צ

ך בלשץ הוא מדבר כרתנו, על שהוא, כמו הלשון נקבל ואם י ת ו ב שקדמי אותם על א

<ב



א י א מקביםקג י - ד κ ע

עקרת מקדור לבו מקער אפולוןיום את־ד?רי יוןקן ךכק&ע עי
א איעז אי^פים א מיחי<ןזלם מ מ ^יי ו לעןך־תו: ^לייי קקעין ל

$דו מקךוי על־,יפי ביס! הל ם כ קי אן ר ה עי ה ך ם קבב. כי ק אפולומו
פו עו ה: מו0!ל1 ?; ק ם או קי $ ר ו עי ה ך או ק ל וי^דןחר ך ע ק יוןקן מ
: עז פו ע ?; ק ק ך אפולוניום מ ל ע ת מ ק ל ב ןדולל סוס {^לפים ק ך ך ל מ

ה ך דו ק ת עוקר ?פו א פ ו בי #ל־העקק מ ל ־ ך ם ספון ה קי ך  ן
ח עח ק ? ם: מ ה ף ק ה אלזךיו מריי ך דו ק ת מאקרו א ה: סבלנו מ ח ל מ ה

ר א ק מ ס ס- ף אפולוןיום ע ל ם א קי ך א ן חכ ה ם: ב ה רי חו ע מא ד  ?י יוןקן מ
ךב ל» א ךיו ק לבו מאחו הו ו; ת־קסנ ק א ם ו קר מ מי הז ת־ ך קעם א  ק

ב: סבקר ם» ך ע ה ד־ ע ד והעם ן ק ר ע ק $ הם: מלאו יוןתן בך, כ קי סו
ם עם־הגדוד !ילחם את־חילו קקעוץ מןד,ג סב קי ך וי^פו ?!פו ךן
ם מניפו: קןןיו « לבית־ ו;באו אקזדוךה !;נוסו ?עקק ןפוצו ןהןךקי
ןאת־הערים את־אקזדוד יוןקן משרף לה?צל: אלילם היכל ן־גון סד

 ;סו אקר ןאת ךגון ןאת־היכל את־<ןזללן מקח קליבווןיל. אקר
$קמו;ת עם־הקרופים כדוךב הצקלים מהיי ?אעז: ?)רף אליו םיי
קך האןקזים מ?או על־אקקלון מסן יי{קן קקם מסע אלם: אלפים סו
♦ ??בור לקןיו העיר סו אקר עם־האנקים ;ריקלם יוןתן מקב ‘דיל
ב: קילל ןללם אתו סי■ את־הך?רים הקלך אל?סןרר ?שפע מלי ך
כמשןם קךם־ןהב מקלדדלו את־יוןתן: לככד עוד מוקף האלה פס

לגדולה: ?ל־גבולה ןאת את־עקרון ניתן־לו לקלכים לקארי לסת
 ואניות ל;ם על־קפת אקר כחול רב חיל אסף ק?ר:ם וקלך יא

אל וליקןחה בקךקה אל?ס?דר את־קלכות ל?בש מכקעז לךכה

ו. ם י - וי״וז. ו׳ ם׳ מ״ז, ,ו לעיל שהוזכר למה רומז והוא הסורים, עם במלחמה ליונתן יי׳
ד׳ ע׳ .είς ״Αζωτον ד. ו ד ש א ל - מיבנה. והגי מילין ג' היא ם'ו> י״ס (יהושע יסו העיר עז

ם - האויבים. ו. ב ם י ו - ס׳ו. ם־»* ע ה . ו  לחייליו גוה הוא :כותב ד׳) ד׳ י׳׳ג <שם יוספום עמד
ת - הפרשים. וו?י מפני עגמם על בהם ולגדור המגנים את לסגור 1< י ב ג ל ד של יראתם ן. ו ־

ואת :יוספום אגל ם. י ר ע ה ־ ת א ו - ב׳-ז׳>. ה׳ ש׳׳א ב׳׳ג-כ׳״ד, ס׳׳ז שום׳ (השוד. פלשתים «ר
ובץ אשדוד בין החוף, על ג׳> י*ג (יהושע פלשתים ערי מחמש אחת ן. ו ל ק ש א - הכפרים. «
נוהגין שהיו ו׳>, כ״ו שמות כנץ קרס, של ארמי תרגום ךפה,πόρπη =)0 ם. ר ק - עזה, ס

-ל על העליון הבגד את בו לפרוף המזרח ובני היוונים . י שאר הכתף. ם י כ ל מ שאר־ ה
. ג׳ החיצוני עזרא (השוה מעלה של תאר היה )ονγγενή(; המלך ן ו עקר - .< ׳  הצפונית ז
 - מזרה. לגד ויבנה אשדוד בין היא, פלשתים בערי

מן שנראה כמו ה. מ ר מ ב - נ״א>. י׳ <ע׳ פילומיטור VI תלמי ם. י ר ג מ ך ל מ ו יא
כוונתו היתה שמלכתחלה - ה׳ ד׳ ״ג י קדם׳ - ם יוספו שמספר כמו (ולא שבפרשה ההמשך



קנאב-יז יא א מקבים

קי8 וי^תחו־לו קלום ?דקרי ל>זךם ן;צא נ מלכותו ג  ילאויז1 הערים ן
הוא: חותנו י5 אליו לנצא הלקה המלך אל?סןלר מכות כי אליו

??ל למ?ב את־החלל ו!ע©ד אל־ה?רים הלמי ?א כ$קר ולהי נ
מקזךף לגון את־מקלש לו הלאו אל־א^דוד קרב וכאקור קניי: ד

ת וקכיבוו^יה ןאקזדוד ממו ם ןאת ?«?לכות ןהגויות יו  אקזר מקךמי
את למלך ולס?רוי ?רךכו: חלים מהם כי־עשו ממלדוקה קזךשו ה
יוןסן ;לא1 להקזה: ןהמלך ך?ה ?ליו להוציא יוןלן אשר־קקזה ו

קום: ילינוז1 רעהו לשלום איש מקזאלו ??בור ללפו אל-ה?ולף
קב1 ככיר מקרא עד־סןהר עם־חמלך יו;תן גילך , לרוקלם: ;
על־חלם אקזר עד־כלבקלה לחוף על־ערי הקתרד תלמי והמלך ח
אל־ מלאכים גיקזלח רעות: מלקזבות על־אל?סןרר ו!סשב פ

את־ לך וןחחי כינינו כרית {?ך?ה בוא מר לא המלך ימקריום
 בי בי־נהמתי אביך: על־כימלבת י?׳ל?ח לאל?ס?רר אקר בחי

אתר מחמדו דקה עליו ויובא לחמיהני: כי־כקש את־כחי ןחחי־לו יא
ל את־בתי ויקה ממלכתו: יב מ אל־אל?סןדר ויחנבר לדמקריום וז
אס;ה בחר על־רא^ו ויקם לאן?יוה;ה הלמי ולבא שןאתם: חןל1 יג
היל?ה?רר ימכךלם: אמיר. בחר על־יאיםו כתרים ש?י ולקם יד

ההם: המקומות אןשי בי־מךדו ההיא ?עת בקיליקלה הלה המלך
[את־חילו] חלמי ויובא במלחמה לקךאתו וילך אל?סןדר ויקטע טי
להקהו* לעךב אלבסןרר ו.י?רח ווגמהו: חזקה ?:י אליי :*א1 פז
המלך קם יז מי ו אל יסרזו {כה: חל בךי ש העךבי ז אל?ש?דר את־רא

י - חתנו). לאלכסנדר לעזור זו בנסיעה רצויה ב-« ר ב ד ם. ב  ב * ם ל - ולחוץ. השפה נץ שלו
 שמירה לשם היתה שתכליתו או גופו אלכסנדר נגד היה המגב אם ידע לא ואיש ר. י ע * ל כ ב

ך - אליו. בנסיתן חשודות הערים אותן שהיו דמיטריוס, סכנת מפני ״ ל מ ה החשה. ו
שבקגה לעירו ו. פ י ל - נגדו. או יונתן בעד הוא אם כוונתו, לסוף לירד יכלו לא והמלשינים ו
ר ר. י ב כ - הדרום. ז ה נ ^ ^ ״ ^ ס בסוניקיה, ביותר הגדול הנהר והוא שלעכשיו, אל״כביר ;

 על היה זה נהר וטריפוליס. אורתוסיה בין התיכון, ים עד ומגיע והולך הלבנון מן שמתחיל
י ס - רב. מהלך לתלמי, לוהו, יונתן י׳־בו. ב׳ ם״ז (ססראבון ופוניקיה סוריה בין הגבול ח ק ב  ה ל

 ניקסור 1 סליבקום ע׳׳י שנוסדה הגסונית, בסוריה החשובות הערים אחת ם. י *ה ל ע אשר
הים, לתוך זורם שאורונסיס במקום בגפון, מילין חמשה היתה זו עיר >.312-280 (מלך

. - מילין. ם'ז ממנה רחוקה שהיתה לאנסיוכיה, נמל משסשת והיתד. ם ם ו י ר ס מ ד ״ ל  נראה, א
 באלכסנדר).- מרדו קיליקיה שבני נאמר ששם פי״ד, לקמן ובן ס׳׳ז, י׳ (השוה בקיליקיה שהיד,

 תלמי בנפש התנקש שמו, אמוניוס אלכסנדר, של מידידיו אחד שאיש מספר, ר> <שם יוססוס ·
 ולפיכן פניו, את אלכסנדר השיב לאמוניום שיעניש מאלכסנדר תלמי וכשדרש בעכו, כשהיה

-א לאלכסנדר תלמי האשים ינ-יז . ו / ח׳ ע׳ יה. ם עצמ ל -ו א י ד ב . ז י ב ר ע «שם יוספום לפי ה



יח-לא יא א מקביםקגב

ר היןזל^זי ביום ©ת הקיפי !הפלך #ל־תלמי: ף*ןזלח יה ^  ל.יוי ון
ם בידי ןדךגו ?מב^ךו י® מי  ך?ן$ריום !!פלך מ?*רים:5 *?ד הזי

ת # ומ^ה: ו#קז־ם קזכע ?
ם יון$ן $סף דדם ב;מים כ ^י ה ת־ ^ת לכגי» פיהוךה ^

 &וןאים י1ץבצא1 לךבה: מכונות עליה 1ו;עע} בירועזלם אקזר המצוךה נא
שים לעמם ^ן לו ודיעוי1 ?ל־המלך פוקזעים ^ על־ ער בי־יו

 ווקהב לעכו ;בא1 וגילך מדד וקקזמעו קצף ובקזקעו :דקצוךה כב
קנד־מהךה: מעכו אתו ולשוחח אליו ולבוא לבלתי־צור ליוןוזן

ך יוןתן וכשמע « ם לק»ך»ל מזקני וימסר לצור צ  מהקן ומךסב^י
 וגילך לרבה מהנות רןזער ומלטיעזים ןןד.ב כמף ויקח :*תינטשו כד
 ?מידים ■וגזעים עליו מיזאוןני בעיניו: חן יקעא1 לעכו הל־המלך נד,
^יו אעזר־היו עשו־לו כ$ן#ר לר9ל לי ?®’ו־ ג מן־העם נו  ו׳עקזאהו ל
 יןזר1ן ןקל-המעלות ה?דולה את־הכהך, ןק:ם־לו1 מל־או־סמיו: למני כז
 מאת יוןהן הבקי» :לאוהבים ראשוני לנשיא מעשהו למנים לו היו נח

 #מרון ?לילות ושליבת ממם n;ÿçn את־;הוךה לעשות המלך
 אןרות ליוןלן nh!?1 המלך האות בקר: מאות #לי» גיבמדדלו נס

הזה: כמיממט אלה על־על
 *הימ?ן ולעם־סךודים: שלום ה$ח ליוןוןן ךממריום המלך ל-לא

בה?ני ?ם־אלימם עליעם שארנו אל־למת;ם איןור־?תבנו הא?ךת

תדמורית. בכתבת אלא) (=זבד זבדלא השם השוה היה. הערביים )öuvda!״c( נשיא ה׳)
ם ת מ - ).Cooie NS1, 272( 155 משנת יך ו י . ב שי י ל ש של ראשו את אליו שהביאו לאחר ה

 במשך חושים בלי ונשאר האויבים מידי במלחמה קשה נפגע (שסו יוספוס לפי אלכסנדר.
 שהביאו אלכסנדר, של בראשו נששימחוהו ורק קגת, לו הוסב החמישי וביום ימים ארבעה

ם ע ב ש - פה. זמן כעבור השמחה, גודל מחמת מת אליו, ים י ש ש  לב״ע.- תרטיז ה־־ג׳׳א א מ ו ו
ד ב כ ל ר ה את־ ל ו ג אנשיו את הועיא ולא ל*ב> וי׳ בדיבורו עמד לא 1 דמיסריוס ני ה. מ

שם - המודה. מתון נג-נ! י ו ו ש פ נ ־ ת . א ם י ק י ו - ןןה.5ן את־נפשו ויתן :ביוונית בכפו
ל - כ׳>. (י׳ אלכסנדר ע״י גדול כהן נתפנה יוגתן ם/ ז׳ השוה לו. כ . ו ת ו ל ע מ כ׳ י׳ ,ע ה

ת ת ש ל ש ו - ופ״ם. ם־ה ס״ד בם ו ל י ל . ג ן הדבר ברור ל'> י' (והשוה פל׳ד מתוך שמרו
ת »>א).-שלש1 ז עף 1̂20(. ושמרץ טעות: יש וביוווית היו. משמרון המדינות ששלש ו א  מ
 זה סכום אס הודיע לא הכותב .e 97.500 בערך כסף, של ודאי .TdXavxa ככר.

. - שנה. בכל או אחת פעם רק לסלק התחייב ל . . ן ת נ ו . לי ם י ד ו ה י ה ־ ם ע ל ו
 - וזה כ׳*ה>, <י' היהודים עם שם על -1 דמיסריום ה׳>, (י׳ יונתן שם על רק כתב אלכסנדר

ת - שניהם. שם על כתב-11 דמיסריום ל» ס ל שכל נראה ס״ז. י׳ ,גפ־ עליו ע׳ נם. ל
היא הספון־ ובפסוק ו. ג ר א ש - הארץ. על ממונה שהיה בלסתינם. תלוי היה רזה הענין

:זד» מ״ה ברא׳1 םו1ע על יוסף שאפר דרך על כבוד, דרך זה כל - ב, א ה רתארהו



up

»: לנ-לגלסען ריירם ה?לד הוי  לעם־הןהודם קלום: ה$ב ללקתןם דה̂׳
ד טוב לעשות ןןךנו ב?ךק אלינו ל,חובות)1 ןל,ממלאים אוהבינו  ?ז

 לגלילות וקלקת יהוךה נבול להם ק!?נו ןעתה אלינו: לטוב ךצו{ם לד
לבל־ לד,ם ר5אי ןבל משמרון ליהוךה ח?רו ןךממים ןלד ע?ר:ם

 ה?׳לר לוקס יהזל ר1א^ למלך ממי תלת ?ירושלם למקריבים
ר ?רי־ל?ךן:9ו האךמה מתבואות קז;ה <ןזןה לקגים מלם לי■ ^ ל ל־ ב  ו

 ימקרות לנו למגיעים ןלמםים מךלמעשרות מעלה לנו למגיע
ואל להם: מגילים אנחנו הלל לנו למגיעים לבלר ,ומם למלח לו
לעשות עלן שימו ןעתה ללל־ל;מים: מעלה מאלה אלד לקמל לז

מק;ן: ?מקום בהר־הקךש ולשימו ליוןתן ולתתו מאלה בתקנן
 עומד איש לאין ל?ןיו ל$ךן בי־קקקה למלך ךמטריום !רא1 לח

אקר חיל־ל|?רים מלבד למקומו איש את־?ל־חילו ולשלח ?נגדו

AcpégE או ‘Aqpaiçtna וביוונית בסורי, כן ם. י ר ם ע - לפרעה. אב דשימני לד âשם והוא *׳ 
 נכון יותר אבל אפרים. עם אשר הגור בבעל לאבשלום נחים ויהי כ׳׳ג ייג ש׳׳ב השוה עיר.

 הוגאת בתניך ע׳ עפמן, ן(או1ואת־ןןםר וילכד... ייט י׳ג דהיב והשוה <בעי*ן), עפרון הנתיב
 במנחות הפתגם והשוה ס׳), ט׳ ד׳ מלחמות יוספום ע׳ מבית״אל, רחוק (לא ובנתיה גינזבורס

 מביא אתה תבואה הרבה מקום שהוא .עסריים :(רש״י לעפריים מכניס אתה תבן :א׳ פיה
ק למכור*), תבואה לשם  מלאכת בחי״ת-ע׳ ולא בעי׳׳ן, (כג״ל, עפרים א׳ ח׳ מנחות במשנה ו

 י׳־ם ביהושע אף אלא כאן רק ולא חי״ת, במקום בתיו וקרא -םעה0זזס 233 ודאלמן- שלמה.
 והירונימום אבסיביום לסי ).1058 תיאודוד הוג׳ ב״ר <וע׳ לסולת שניה שהיא בבקעה, ייט)
 ).-Bnhi, GaP 177 <ע׳ ירושלים בגפון מילין וכ׳ בית־אל במזרח מילין ה׳ אפרים בשם כפר היה

לוד, עכשיו ,Auô8a י״ב. ח׳ ודד,*א ל*ג ב׳ בעזרא - ובחולם חסר - הכתיב הוא p ולד.
 ם. י ת ם ר - יהודה. מגלילות אחד ד׳) כ' ב׳ (מלחמות יוספוס לפי דרושלים. יפו בץ

Pud«,ueiv' נכון יותר - או -Punu&én,, :יוספום Panaftct,' :ש׳א השוה רמתים. הסורי 
שהיתר, שבבנימין, רמה מן להבדילה (ויש אפרים שבהר הרמה והיא צוקים, ןםו}י.ם א׳ א׳

 - ללוד. צפונית־מזרחית עכשיו, של בית־רי^ה במקום היתה אולי לירושלים). קרובה יותר
ל כ ת להם... אשר ו ח סי ת ך מ ל מ / ה ו ג  הדברים אין הפסוק סוף ועד מכאן ו

ת שהתיבה ונראה ביוונית, שהם כמות ונמסרו צרכם כל ברורים ח  יוספום אבל מיותרת, ת
 ורמתים ולוד עפרים הגלילות ושלשת ל*ד-ל*ו: הפסוקים תכן מוסר ט׳) ד׳ י*ג <קדמ׳

 הקרבנות מן המסים סוד, חוץ להם. ששייכות והקרקעות! וכן משומרון ליהודה שנתחברו
 ושאר הפירות ומן הארץ מתבואות והמסים נוטלים היו לי שקדמו שהמלכים שבירושלים

 יבטל לא ואיש להם, מניח אני לנו המגיעים הכתר ומסי ןזמלקים ומכרות לגו שניתנים המסים
ם ה לכל* - עולם. ועד מעתה אלד, י ב י ר ק , מ ם י ל ש ו ר י  ליהודים שכוונתו נראה, ב

ת המתיוונים.- למעט בדתם, הנאמנים לח ו ר כ מ  בזמן שנה בכל שמתמלאין הבורות המלח. ו
 ם')·- ב׳ צפניה י׳א, מיז יחד (והשוה המלח נשאר המים וכשמתאיידין המלח שבים המים גאות

. ל!-לח ן ר ח׳ (השוה היה נחשת של לוחות שעל נראה, פתשג ש א - . ( ב י י אסף נ י א ים־ מ ו הג

ו יא א מקבים לו - ב ל



לס-גב יא א מקבים?ני

תיו: בל־היל ךש;אוהו הגולם פאלי אסף לם ך ?;ה וטריפון אבו  מ
 סל־החלל כי !ךא1 לפ;ים עם־אלכסנרר היו אשר ?א;שים

 מכלכל אשר־הלה ?#־בי אל־למלבו !לך1 על־ךמשריום מתא-נ;ים
ךר את־אןקזיוכום ס ך: ?ךאללס; ר ן5למ? לו יפסרהו סי מפבר־בו ?

 אשר ןהש;אה דמשריום אשר־עשה את ףאמר־לו אביו תלות למלך
ם: ;מים שם ולשאר חילי לשןאוהו מא  אל־ךמטריום יון?ן ללשלח רבי

ם מן־המצורה אוד?א?שים בי־יוביא חמלך של ת  במבצרים ואשר מי
 לא לאמר אל־יון?ן דמשריום נלשלח את־לשךאל: ;לחמים ?יו בי פב

ד אלה ב  ואת־עמך אכבדך גם־בבד בי ולבבך אבשה־לך בל
ה: עת אמ$א כאשר ם: כון שלח? ת?שה טוב ועתה ; אןשים לי ו
בא: בל־חילי כי לל?מו־לי אשר מי איש אלפים שלשת יוןרגן ולשלח ;

ל גבורי אם: המלך ולשמח אל־חמלך ו;כאו לא?שיוב;ה אליי חי לבו
 איש רבו כשתים־עשךה לתוך־?עיר מך־העיר ?אןשים ףתאספו פה
ת ו;בקשו סי ?אגשים ויחבשו אל־??בר חמלך ל?רח1 את־חמלך: ל?מי
ר טי עי ם: ו;?לו ?עיר את־קבואות מך? ל;הודים חמלך ולקרא להלח

?ד בלם אליו םו1ולחאק לעןךה  ביום ?עיר ו;מיתו ?עיר ;םוצו1 ;
ת: בבשר ן!אחה ם״  ההוא ביום רב שלל ולקחו את־?עיר ולשרפו רבאו
ר ?אןשים ולראו את־חמלך: ומנילו פט את־ ?;הודים כי־בבשו מך?עי

לאמר: פתחנו;ים ?מלך אל ולזרקו ל?ם ולרך בקשו באשי ?עיר
 וישליכו ןאת־?עיר: או?נו להלהם ?;הודים ן?ךלו ;מין ?ן־לנו נ-נא

 ולמגי-כל חמלך י5ל? הלהידים ולבבדו שלום ולעשו את־ח?שק
תו שם ל?ם ו;הי במלכותו אשר ם ו;שובו במלכו של ת שלל ; ? 

ב: גב : לארץ וחשקט מלכותו על־בסא דמקוריום המלך וישב ר ו אי ל

 - פשכורתם. את שהפסידו מפגי ו. ה ו א נ ש י ו - שם). (יוספוס, האיים ומשאר כרתים מאי
Λ! . ן ו פ י טר  = Τρύφων (= טריפון לעצמו וכינה שמו, היד! דיאודוטום היוונים הסופרים לפי ו

 Ιμαλκονέ, או Είμαλκουαί למלכו. - .11 לדמיסריוס שנצח לאחר )débauché תענוגים, בעל
 מלכי, השם וכן ),Schiirer gjv j, 234 <ע' תדמוריות בכתבות נמצא השם .Emaicuel וולג׳:

b וביוונית Μαλχος 276 ,278 <ע׳ Coote nsi.( - א׳> ה׳ י״ג <קדמ׳ יוספוס לפי ו. ב צר* ים ו
as הצעיר אנטיוכום את ימלכו לו שמסר עד רבים. ם י מ י - לטריפץ. ימלכו לו האסץ לא

. ואשד - הנכרים. ם. י ש נ א ה ם י - ם׳ ע' בקחידם שכנה המבצרים רשימת במבצר  נ׳
 הנכרים עזבו י׳ב-י״דו י׳ וע׳ בלס ואלכסנדר 1 דמיסריוס בין המלחמה התפרצות בשעת ג׳־ב.
ים*עשרה - שוב. תפסום שאה״ב ונראה המבצרים, את ו כשת גוזמה אולי איש. רב ΠΒ



ם קבי ד יא א מ ס ג- קנחנ

^ר־4ן הטובות היטיב ןלא ק*יון$ן ר5ףת; קזר־ךקר1ן צל ויעזקר גג
קאד: לו ו;*ר לו ןסל

קלו אתו ד^עיר הבן ןק»יוכום8ן קדיפון עזב !«הרי־כן נר  ו;קזם וי
;{ם1 ף^חמו־בו ךמקזרי־ם ןטש >ז<קר ?ל־ההלל אליו וינקפו קתר: גד.

 אןקזיוכום ף?תב $ת־אןקויול;ה: דקבש את־הקילים קזריפון ולקח :ף2וין מ נו־
 «ן»ידףי1 הגדולה את־הקהןה לך קלקתי לאמו־ אל־יוןקן הקעיר

קלו: מאוהבי ןהלית הגלילות ?ל־אךבבת נח  קלי־־ןהב לו ולשלח ה
 ןלהיות אךןקן ןללבש ןר.ב ?קלי לקזתות תקף ול?ןךלו וקלי־קית

עד בקלם־צור לשר־קקא העמיד אחיו ןאת־שמעון זהב: קךם לו נם
אליו ול^קפי וקערים ד,ןהר לעקר ולסע יוןקן ולקא מ?ךלם: גבול ם

 מן־העיר א;שים אליו ולקאו לאעזקלון וילך לעןךה אךם קל-חיל
עלי? י*ר1 עזה אןשי קעךם ולקגרו לעזה מיקם ו!לןי קקבוד: סא
ה ולשרף סב מיוןקן קזלום עזה אןשי ולבקשו אוקם: ולקז קאש פחדי

 לרויקלם ולקזלהם לעךבון קגי־היקרים את ולקח למין להם ויתן
 רמקדיום עזרי ?י־קאו יוןקן ולשמע עד־רקעזק: את־האךץ ולעבר נ0

ולבא ממעעזה: להקריעו קךצוקם רב קהלל }ליל3 אקזר לקרש סד

u ק כאן, יש  השוהבר*׳ הבטחותיו. את קיים לא ולשקר. - בפמ׳׳ז. שהומתו רבוא בכעשר ו
י ולניני לי אם־תשקר כ״ג כ׳׳א -ו די. כ לנ . לו ר ב ו  ,איים ג׳>: (שם יוספוס לפי מאד
 הקודמים״.- למלכים היהודי העם מסלק שהיה המסים אותם כל לו יסלק לא אם במלחמה עליו

ליביום ולפי לקיליקיה, נמלס ד׳> (שם יוספום לפי ם. נ י ו - בדמיסריום. ו. ב ־ ו מ ה ל י ו נת
. - לסליבקיה. &ק£> 1,11( ני-מ ם י ל י פ ת - המלכות. של ברשותה שהיו ה ע ב ר . א ת ו ל י ל ג ה

ת - בפל״ד). (ע׳ משומרון אליה שנספחו הגלילות ושלשת יהודה ארץ » ו ת ש י ל ל כ  זהב. ב
/ א׳ אסתר (השוה אורחיהם וחשובי מלכים של כדרכם  - וקמ׳ב). קל״ז א׳ אוד׳ הומירוס ז

ש ו ב ל ל . ו ן מ ג ר ם - פ״ם. י׳ ע׳ זהב. קרם - וס״ב. כ׳ י׳ ע׳ א ל ס  בור. ב
ד׳ ב״ק ירו׳ א/ כ״ו שבת בנלי נגוץ רז״ל, (אבל דבור סולמא או בור של =םולמה1ו5ג)0ט

מאה ועכו, בור בץ הים חוף על גבוה הר הוא ב׳> י׳ ב׳ (מלחמות יוספום לפי ג׳>. הלכה
 שעולים ראש־אל־נקורה, המנונה שלעכשיו מועקה ג׳בל שהוא סבורים עכו. בבפון סטאדיון

ל ״ג עד - סולם. של מדרגות כעין העשויה זיגזגין בדרך אליו  כוונתו אולי ים. בר ם בו
. ר ב ע ל - שלעכשיו. אל־עריש ואדי והוא מברים, נהר עד ם  לעבר שכוונתו נראה הנהר

. היל כל אליו ויאספו אומר הוא שק ,1ח׳ ז׳ (השוה פרת הנהר ה רי  שלכאן הנהר ועבר סו
 עבר בכל רדה הוא כי ד׳ ה׳ מל״א (השוה סוריה ארץ כלו׳ יהודה, מבד הסמוך העבר הוא

. - עזה). ועד מתפסח הנהר ם» ן ו ל ק ש  מחמש ביותר הדרומית העיר ה. ז ע - פ״ו. י׳ ע׳ א
ו - דרומית־מערביתמאשקלץ. מילק כט״ו הפלשתים, ערי ר ג ס י ם. ו עד  במבברם בטחו כי ב

. ם ח ל ש י ו - .11 לדמיטריוס נאמנים והיו סב שלם רו  היה.- תקיף כי לטריפץ, מסרם ולא י
 עיר ש. ד ק ל - לירושלים. בפונית־מזרחית מילין ק״כ בערך סוריה, מדבר בגבול דמשק.

וי״א>, ר ד׳ (שום׳ נפתלי קדש ונקראת ל*ב>, כ׳׳א (יהושע נפתלי בהרי מקלט ועיר לויים
סב
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$ךן: ר^זאיר $חיו ןזןת־מזקעון ןזליהם פה  על־קית־צור מיקעון רסן1 ?
 וזיק ;?*יז לקחת מקנו ולגקשי ו-קןדם: רמים ימיםז אותדז וילחם סו
^ז ז מקב מתוקה וז^קד *ת־העיר וזקח מ<ןזם :$ךשם1 להם פז ויו
ה «ורז7 למקעת מלקי וו^נימו »יסר ?גל־סי מי וקמהו ם״ מ ו

מי  :מאי והם מלרים לי ק?ןךב גיעזימו קבקקה לקראתו {קרים ס
 קל־אן^י ;נוםו1 מלהקה: וזאקרי ממקומותיחם ;קא והקאךב סמ־עק»ד:
ד קלס אף־אחד ;שאר ולא יו;תן  ףד,וךה קן-#ק^לום קתתלהי קלנ

 על־ מקר גימל ;ךיו3את־ יוןלן ויקרע מקא-החלל: ק*רי מן־חלם* עא
ם ויראי :;נוםי1 וינסם לקלחקה אליהם ו;קזב :ויתסלל עב-ענראשו  מסי
גיהנו־מזם: מד־קמיהם עד־קךש אתו וזךךסו אליו ו;שובו קמליו

 יוןלן ר<קב איש אלסים ?יקליקת להוא מיום סן־הןלרים ויקלו עי
ח מולם: :

 לרוקי וו^זלח אןשים וזקסר למך־לו מי־למת יון?ז וזן־א יב
ולקקוםות ו*ל־?ני-*מז©ךקה את־לאהקהג אלם ולחרש לקום נ

 קדש ופז כ*ג> ס״ו ם*א, י׳ יהושע ח׳, ל״ב ,(בסד יהודה בדרום ברגע קדש סן להבדילה
. הכפר עכשיו ג׳זזו. ו׳ (דה׳׳א ביששכר סח ה ש ע מ מ - ש. ד , - לאנטיוכום. לעזור ק ר ו ב ־ ת י  ב

י 1 דמימדיוס נ׳>. <ו׳ סורי סבב שם והעמיד בור בית את כבש אבפטור כ׳־ט. ד׳ ע'  אותה מ
 והמעודד. בית־בור היו דפיסריום נגד בלם אלכסנדר מלחמת בימי נ*ב). (ט׳ המבב את והגדיל

ס, (י׳ סוריה היל בהם שנשאר המקומות שני שבירושלים י׳ - ב  ליונתן שהבטיח ודמיטריום י׳
 שמעון בא עכשיו בפנ׳גז. (ע׳ הבטחתו את קיים לא ם׳*א-ם'ב> (י׳א משם החיל את להועיא

י - משם. לסודיים וגרש סז ם של הסגר בתוך את־העיר הביא גרם. ם ו - ר. בו סר. ג י מ י  נ
τό ϋδωρ τού Γεννησάρ. יהושע י׳א, ל*ד (במד׳ ?ןדת ש;ם בספרות הראשונה הפעם זוהי 

 בגימ׳ל כ*ף (בחילוף נקרא כ*ג> ל*ג (רב׳ סתם tr או ג׳> י׳ב (יהושע ?;רות 0ן או כ׳׳ז) י*ג
 ובתרגומים. במשנה (כך ר8י־?ןי8 בשם והרי״ש) הסמ׳׳ך מקום וחילוף בסמ׳ך רפויה ות׳׳ו

Buhl, g»p ע׳ <*־),̂  עכשיו עד בערבית <וק טבריה של ן?ה נקרא הוא ובתלמוד  113—1M 
 י*א יהושע (ע׳ נפתלי בשבט עיר ,Άσωρ הבור. ת ע ק ב ל - ).Dainun, Ouws 128-9 (וכן

ה - למי״מרום. בפוגית״מערבית קדש, בדרך רחוק לא ועוד) י׳׳ם י׳׳ב א', סח נ ח , ט ם י ר כ  נ
ה—π דמיסריום של השכיר מחילו נכרים בבא אנשי של למהנה שכוונתו נראה ? י ת ת ך מ ב

& . ם ו ל ש ב ג שבמק׳׳ב אבשלום הוא אולי א ·9- לוסיאם. בזמן יהודי ביר שהיה י׳א, י׳ #י ?
Χαλφεί גדול בוק גם ישמעאל ר׳ לדעת - חילפי). ערך יאסטרוב, של תלמודי מילק (ע׳ 

ה׳ המקדש כלי הלכות ורמב׳״ם ב׳ י*ב הוריות (ע׳ אדם בגי כשאר פורם שאינו אלא פורם
»1 - . ( ׳ ת ו ש ל ש ם כ י פ ל ג (קדם׳ יוספוס ולפי איש. א ס. ה׳>: ה׳ י׳ ^ -א

ת יב . הע ו ל ־ ר ז ע המאוחרת: בלשון לה. מעדר דזבגא הסורי: .αντφ συνεργεί ת
ר משחקת השעה ח ב י ו - . ו . ל ם י ש  כ״ב>.- י״ד (פט״ז, אנסיפסר ואת גומיניום את אנ

ם י י ק ש. ל ד ח ל . י׳׳ז ה׳ השוה ו ה ט ר פ ש א ־ י ג ב ־ ל א ו - . ך ל י א  או הלקונייס עם כל ו
ו - לקוניה. של הפטרופולין אשפרסה, שם על נקרא הלקידומוגיים מ ו ק מ ל ם. ת ו י ר ח א

ג
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אלה: אגרות קלח אחרים ג  ויאגרו $ל־המועןה ^רוסיוילאו פ^כו !
 להם את־האהןה לחדש שלהונו ןעם־חןהודים הןדול חלחן יו;תן

ה: ואת־הברית ד שון א ר  ל^קומוהניהם ןןליד.ם אגרות להם דתנו ןן
ם: יהוךה לאךן י־:שלחום5 בקלו

אל־בגי־אקסךקה: יוןר>ן אקר־ןתב האגרות ©תק;ן ןןה י-
ושאר־עם־ ןהלהגים הא^ה זקני ומוקןת ןדול לחן יו;תן י
ם: ובאחים לן;י־אק©ךקה חןהידים ז ם עור קלו  אגרות ;קולחו ל^י

ם המולן ארם סאת חןדול הלחן אל־ח;;ה  אתם אחים י5 ?;
?סבור חקלוח את־האיש יוחןן ו:ק?ל חסתק;ן: :ראה סאקר לני ח
הן ;אסר אקר את־דאגרות :קח1 ט ה: על־ברית ןרור ן הן א ואנחנו ן

אקר חפןדוקים חק?רים לי אלה סךןרים לני צרף אין אם־אסןם

ת - שמותיהם. את פירש לא ו ר ג  הסינטוס אל אגרת גם בידם שהיתה משמע מכאן כאלה. א
 מלן :המנהג היה כך ש. ד ח ל - הרומי. הסינטום = βουλευιήριον ה. צ ע ו הם - ברומי.

ם - הברית. את מחדש חדש ה י ל . ע ם ה י ת ו מ ו ק מ י כ - ליהודה. בדרכם שם שיעברו ל
 אשר עד יעבירוני אשר הנהר עבר פחוות אל לי יחנו אגרות ז׳ ב׳ נחם׳ השוה ם... ו שלח י

 היוונים מדינות של הקשר באותו השתתפו שלא כמעס אשפרבה בני - אל״יהודה. אבוא
 קורינתום את )146 (בשנת בערך שנה לפני הרומיים כשהרסו ולפיכך הרומיים. נגד שהיה
והשאירו ברחמים אשפרסה עם התנהגו Uchaia( אכאיה בשם רוסי פלך יון את ועשו

 העצמי השלטון באתונה רק עוד נשתמר יון חלקי משאר העצמית. ממשלתה את לד.
לכרות ובקש בנימוס רומי כלפי שהתנהג יונתן של מעשהו מתבאר מכאן (המוגבל).

ת - רומי. בעיני הרצויה אשפרטה עם רק ברית צ ע ו מ . ו י נ ק ).senatus=> γερουσία ז
ק למן יד על קיימת כזו מועצה היתה ג׳> ג׳ י׳׳ב קדמ׳ יוספוס (ע׳ התלמיים ז

 כ׳־ז וי׳׳א מ״ד ד׳ מק״ב עוד בא המועצה זכר אדמיניסטרטיבית. הנהגה לצרכי הגדול הכהן
 לעיין יש זו מועצה של יסודה לתולדות אבפטורו. ν ואנסיוכום אפיפנס 17 אנטיוכום (מזמן
 לישראל האבות ומראשי והכהגים הלוים מן יהועפם העמיד בירושלים וגם ח׳: י״ם דה*ב

 ע' ם. י ח א ה - .καί δ λοιπός δήμος ם. ע ־ ר א ש ו - .έθνος ה. ם א ה - ולריב. ה׳ למשפט
 :כותב והסורי Όνίας היווני בהעתקו הוא הוניו לכתבו שנוהגין השם ה. ן ן ח - בפכ׳א.
 שהיו אלא יוחנן, לשם חבה של שם והוא דוןןה, צורתו היתה שמעיקרו נראה ומזה חוניא),
 הקיצור, וסימן ביו*ד אותו כותבין והיו שםים-יה-בסוםו, שם למנוע כדי לקצרו, נוהגין
 הוני לצורה גם ונתקצר הונף), :יודיץ בשתי כותב האי (רב ןזונ;ו הכתיב נשתגר ואח*כ
 ק חוניא חבה שם של לצורה להשוותו ויש ועוד). א׳ י׳ס תענית המעגל, חוני (השוה

י קרא פכסם... בן ביוסף מעשה ):,א פרשה (אמור, ספרא ע׳ נחוניא, נ ו ת נ  <=לנחוגיה, א ל
א לו אמר בנו, ) א הלכה ו׳ נזיר ירו' י נ ו ן ד.;ןg - בני... ח ה כ . ה ל ו ד ג  כוונתו ה

 הצדיק א' שמעון של אביו ז') ח׳ י״א קדם׳ יוספוס י׳א, ייב <נחמ׳ ידוע בן הראשון ליוחנן
 ).Kappier וע׳ ׳5ΑρεΤος (ולא ציל כן ,Άρης ארם. - ).320-300 שנות (בערך
 - יוחנן. של בזמנו שנים כתשע מלך כן אם .309 -265 בש' באשפרטה מלך הראשון ארים

ש י א ח. ה לו ם - דימוטלם. שמו היה ח׳) ה׳ י׳ג (שם יוספום לפי הש י ר ב ד  אלה. ב
הקודם), הפסוק בסוף <ע׳ ואהבה ברית של באגרות צורך לנו אין רוחנו לעידוד גם אם



י-פו יב א מקביםקנח

̂כו ר,ם ?!דינו י ללוד*» יןליכם #ת־ל-אןרת לשלח הואלנו הןחומים: ק
למן־א^ר־ עברו רבות עיזים בי אליקם התנבר לבלתי ןאדיבה &ןןףז

 להי־םוער ו?*ןזאר בחנים הך־ף בלי בכל־עת ואגחני אלינו: ולחותם י»
 ואנחנו אתים: לןכי־ ן;אה בךאוי ובחבלות קן־בנות בהביאנו נזכוכם יג
ם יג  רבות ומלחמות רבות ךעות קבבו !אותנו על־כבירכם: שבחי
 ?בל־זאת חס^נו !לא ?בביבותינו: א^זר המלכים אימנו ימזלה1 יד
תנו אקכם לדדלאריג טו רי ב ״ מגי ״ אי ^  הי האלה: במלחמות !אוהבינו י

ד :*®־לני אולבינו: ולבןעו מאולכני ולאימי לני תעיד ?שבלם ע
 בן־לסון !את־אלמבמרום ?דאלמיובום את־נומיליום בתךנו ה!עת סז

^מלבנים: ןל!?רית אתם את־האהבה לחדש אל־הרומזים תשלח
ת להם !אוינו יז לכ  האגרות לקט !למסר שלוקכם !לך־רוש גם־אליכם ל
ש באתנו יח חדו ה מנו: על־ ב !עתה ןאח! שי טו ה: לד-שיבנו תע ל א ל־ ע

לז י״ ש ת » ד׳ ת ו שי האגרו ח א ל לתליה*. ש
א ימאא שלים♦ לדיל בהן להללה ?לי־אשברשה מלר ארם כ-נ

 מזרע הם !כי הם בי־אתים !הלהודים על־בני־אשבךבה
שי אהד' ה!עת אבךהם: בב על לבתב-לנו תעשו טוב אלה ;דענו א
ואשר הם לנו וךכישכם מקניכם לכם כותבים ואנחנו שלומכם: ”

על־אלה: יודיעיכם בי ולאו הוא לכם לנו
י בי־שבי יילהז יישבע כד מכראשולה רב בתול דממריום שי
לא בי המת לארץ םיזאל?ןר יולד בירישלם ייסע להלתם־בו: נ״
ולשיבו לבהניהם מרגלים יישלח את־אךציי ללהל זמן להם למן ני

ת. ם י ת ע - הקדש. בספרי תנחומים אנו מוראים קשות בשעות שהרי י  שנה.- מקין יותר רבו
ר - וחטכה. ופורים רגלים ג׳ ם. י ג ח ב י»-™ א ש ב . ו ד ע ו מ ״ י מ  בן־ ם ו י נ י מ ו נ - ושבת. חדש י

ם ו כ ו י ט נ ס א ו ר ס ס י ס נ א . ו ן יסו חינוכם. על מעידים אבותיהם ושמות שמותיהם בן־
 להודות עלינו ברחנו ועל היסטורית, תעודה הם הללו הדברים יון. בלשון היו בקיאים וודאי נ»

 הקרובים העמים מן לו בוחר הממריא היה הרי במריאות יסודו זה ענץ היד. שאילולא בכך,
 1 ארים - הברית בעלי שני ועוד, הרחוקים. האשסרטיים אל נודד היה ולא ברית לבעלי
 האגרות הרי והאשפרטיים היהודים בץ הברית את נקיים ואם אחד. בזמן היו -1 ויוחנן
 בא ואח׳־כ לעברית, מיוונית תרגמן העברי שהכותב (אלא ממשיות תעודות הן כאן שבאו

 שבין קרבה ע׳ד הברים אלו בתעודות יש ואם ליוונית). מעברית ותרגמן היווני המתרגם
 - בעולם. בזמנם מתהלכים היו אלו מעין ומסורת אגדה דברי ודאי והיוונים, היהודים

 - כסוסיך. כסוסי בעמך כעמי כמוך כמוני ז׳ ג' ומל׳ב ד' א מל׳׳ השוה כ*ג פסוק לתחלת »
 הלשון חמת. - ע׳׳ד. י׳א אל חוזר הוא וכאן ההמשך, את הפסיקה שבפ׳א-כ״ג הפרשה ני-נ״

ג ,(במד ישראל pא של הרפוני תחומה על להורות משמש חמת בוא ח' מל״א כ״א, י׳



קנסכ!-לח יב א מקבים

ה: ^ליהם לןפל ארוכים הם ?י לו ויודיעו ני ^  ה<ןזקש קא ןכןן#ר ל
 ןכוןים להיות חמושים ולהיות ערים להיות וילא;ש ז0יי? ציה

!דןזקעו ל&ןןןה: ??כיב הישארות גיעמד ןל-הלולה למלחמה כח
שיו יוןתן התכונני קי האהבים ^  ל?ם ו:חרד ויךאו1 לקלחקה ו

פיו ףוןתן :;ביםי1 קמח;ם אש ו!ךליקו נט עד־הכקר לא-;ךעי ויו
כי־עקרו השיןם ולא אלזריהס יךדף1 דולקים: את־האורות כי־ךאו ל

!כם1 !?דדם ה?קךאים אל־העךקדם יוןתן !ט1 םןהר; את־כקיר לא
 ושקעק ?לל־ל^דן: ר!על1 לר?׳שק ובשובי את־שללם: לנ-לנ!יקח
ט הקרובים ןהמבקך־ים עד־אשקלון ו!עבר :?א ו!???)ל■: ל:םו ג

 ו!עמד ך??ר«ום לא?שי את־רמבקר לקטר הם דוקים כי שמע ?י לי
 ויועץ את־זקןי־העם ווקהל יוןקן ;קזב1 דקקרוהי: ל?׳ען מקב ^ם לי,
 ולהרים :רישלם את־דמות ולהנקיה כיהוךה: ??צרים לבנות אתם לי

 תה:ה למען מן־העיר להבדילה ןהעיר כין־המצוךה גדולה ך?ה
ף?ל את־העיר לקנות גיאקפו יקברו: ןלא לא־לקני אשר בוךךה לז
ושקעון קכןקה: ?שם את-ה?קךא ולקומם מקרם אשר הנחל מחומת לח

ו?ריוזים: שערים העמד ל??ךה1 כשמלה את־חדיד קןה

. - ב׳). ר למום ס״ז, מ״ז יוזז' והשוה ס*ה, נה ו ס ו נ י  כ״י, בכמה (כן *>א1 >\&1ץ1<:$000\ ו
ר - ז׳. ז׳ במל״ב המעשה בזה כיוצא >.0ויוםםו הסורי ל-ל* י ב י ב ז - ד. י׳א ע׳ הנהר. כ  ם. י ד

 צפונית־ קילומיסד ל׳ והיא זכךי{י, עכשיו שנקראת הקסנה הארץ היא אולי ^00050101
ה עשר בשבעה תענית: מגלת להשוות ויש בעלבך. בדרך לדמשק מערבית  קמו (באדח ב
 במערבה שלעכשיו זבדי בית הכפר (השוה זבדי יח3י כלקיס במדינת כפריא פליטת על ערמיא

 בהערה).- 8 א/ הישראלית ההיסטוריא ספרות כהנא, <יע׳ ישראל לבית פורקן והוד■ דמשק! של
א לג־לג־לדמשק. ׳ י ' . ן... ו ל ק ש א - ם־ב. ע ו פ י ה - וס״ו. ע״ה-ע״ו י׳ ע׳ ל י ב ג ה ל · ו ת  א

ת לי ו מ . ח ם ל ש רו  שנהרסה המקדש מהומת הלק ולקומם מוסיף: י״א) ה׳ י׳׳ג קדמ׳1 יוססום י
 אנסיוכום ע׳י חלק אותו ונהרס העיר מחומת היו המזרחי שבצד המקדש, למבצרי (כוונתו

ק ד ש א - ס'ב>. ו׳ ע׳ אבפטור, *י ו לא א נ ל . ו ו ר כ מ  והעיר המצודה שבין במקום י
 להרעיבם שבמצודה. והאנשים העיר יושבי בין ומתן משא למנוע בדי גבוהה מחיצה העמיד

 עבודת בשעת מ*ם>.-ויםל. י״ג <ע׳ אוכל שם לקנות יוכלו שלא נתכוון, הצורך בשעת ל!
 - החומה. שבראש הכבדה התוספת את לסבול יכול לא שהיסוד החומה, מן נפל הבנין

הנקרא ם מ ו ק י ו - ירושלים. של במזרחה קדרון נחל הנחל. . בשם את־ ה ת פנ  הוא כך כ
וגם אחר, מקום בשום ואינו לפרשו קשה זה לשון .16 ס>ד10^)ע£!ןט :הלשץ
ב׳: יובסורי א עת כסם דמתקריא לדוכתא וטמרה נמסר: א׳ בסורי מזכירו. אינו ,וספום
מיוחד. שם לו שהיה החומד. לחלק שכוונתו נראה ההמשך מן כספניתא). ג' ובסורי אפיתא,
 זמנשהו בנה ואחרי־ק י״ד: ל״ג בדה׳׳ב מסופר שעליה החיצונה החומה היא שהחומה נראה,
מגביהה. לעקל וסבב הדגים בשער ולבוא בנחל לגיחון מערבה לעיר״דוד חיצונה חומה
שיהא הוא רחוק אבל כעלחא, חומתאו1 :עיקרה ה ת נ ם כ שהמלה סבור 124( דלמן

- ירושלים חומת של שמה מביא יח . ת י מ ר א . ב ד י .5150 חד עזרא (ע׳ בנימץ בשבם עיר ^



 וליןזלס ו0?לא ,ד??! ןלק)ים על־א?;ה למלך ?ריסון מבקש לט
ולח®? ו?ךללתם־בו יוןוןן ?דימריעהו ולירא *?לוג ?אן?יוכום ;ד ם

ו ו;?א ו;קם להמיתו אותו *ש5לת דרך »» נ ת י ב  יון!זז מגא :ל
כית־?אן:|ק ו!לך למלחמה ?חור איים אלף באף?עים לקראתו

ד: בו ליולדו ולירא ךב ?דולל י־?א5 ?ריסיו סנ-רנגירא  ??בור !;קבלהו י
 ילדזילר לאוה?יי !לצו מתנות !יתן־לו עם־?ל־או??יו !!?מידהו

 את־?ל־?עם קלאיון לקה ליוןתן ו*א?ר לו: כא?ר אליו לשמע מד
?סי■ י?סר־לך ל?תי?ם או?ם שלח ןה1ןע לני: אין ומלהקה הלה מה

?אר־ ןאת לך ואתן? לעכו אתי ול?ה א?ך לחיו א?ר מ??ר
 !אלך ןאשיב על־דיממים אשר ובגל הנשאר ?חלל ואת ה???רים

 את־?חלל ולשלח א?ר אשר5 עשה לו ובהאמינו ?אתי: ן5על־ ?י סו
מ?ם אלמים איש אלמים שלשת יתא ולשאר ז להודה לאךן וללבו מז
א?שי וי?ג־י לעכו יון?ן ?א וכאשר אתו: ?לכי ואלף ל?ליל שלח מה

?חךב: ?ך־ני אתו ?ל־אשר־?או ואת ולת?שוהו את־רישערים עכו
ל ןסימיס ?לל ?ריסון ולשלח מט לי ת ?{רול ואל־ל׳עמק לנ מי ת- לה  א

ם נ שי סן: אשר ?ל־האן ־יון עד ש ולחגי ? ד כי־נתמ ? א א ף שר הי  וא
ת־רעהי איש ולעוך־די אתו נא ה נכונים ערוכים ו!?או א ח? ל מ ולראי :ל
ם ע ם ?י ?רוךסי ? ? בו: הוא בנ שו ם ?לם !;?או !; שלו חן ? א להיךה ל

?כו תן ו; אד וליראו א?שיו ואה את־יון ר מ ? שראל ה : ??י ?ל־ל ל דו ן

שבתחתיתו הר על היתה ד.׳> ר י*ג (קדם׳ יוספום לםי ל״ד>. י׳א ל׳־ז. ז׳ נחס׳ ל*ג, ב׳
בן יהושע מימות חומה מוקפות ר: ס׳ ערכין משנה השוה יהודה. ג>ז) נ1*8)0( שפלת היתה

(שם), ונחמיה בעזרא ולוד אונו עם יחד ווריד באה כן כמו וירושלם. ואונו וחךיד כנץ... גון
 של בספה א׳>. ס׳ ו׳ מלחמות יוספום גע׳ לירושלים מיפו בדרך אלו עם יחד שדרתה לפי

 ועפונית־םורחיח למודיעים דפונית־מערבית הוא ^61»0ן!1 ןו עידו 510» הטעום מידבא
^920י218םלוד(ע׳ קילומיסר ו׳ או ה׳ הדיחה אל הבכר הוא עכשיו ללוד. מ :1>«1- ^

 ושפלת לוד לשפלת השפלה נחלקת ב׳ ,ם שביעית במשגה יהודה. הרי במערב בשפלה.
ך - ואילך. נ״ד י׳א ע׳ ן. ו ם י ר ס - לוד. בשפלת היתה חדיד הדרום. לס ל מ . ל ה י ס א ־ ל ע
־ עליהן.- ששמו מטבעות יש ס ת י ב סקיתופולים לה pקו היו היוונים !.$£00» אן. ש ל
ם ב - נ״ב. ה׳ ע׳ א׳>, ו׳ י״ג קדם׳ דוספום «0 י ע ב ר הגדול המקבים מהנה זהו איש. אלף א

ה - ביותר. סה נ ת א -שאר (י׳ ליוגחן הבסיחה 1 דם־טריום עבו עיר לך. ו ם). ם. ב *הם ל׳ ערי
ן כי - ויפו. עבי בין ההוף, שעל כ ־ ל . ע י ת א הטריח p שבשביל לו האמין ויונתן ב

ק מ ע ה - 1 יפו ועד מעכו החוף ארץ על ולהמשילהו ליונתן טובה לעשות כדי ובא, עצמו סם
. ל דו . - נ״ב. ׳ד. ע׳ הג ן ת נ ו י - ד ע ב ט ה ר ש  «ע׳ לגליל יונתן ששלח האיש אלוים הם א
ם - נםמ״ז>. ש פ נ - נפשם. על נלחמים הם כלו׳ הוא. ב

לס-נג יה א מקבים קס

נ»



קסאיח גג-יג יב א מקבים

 איךלדם כי־?מרו ק׳השמיךם ?כיבותיהם $קזר על־הנולם ו:כקיםו נג
ן?ךם: מאנוש !?עזביתה אותם ?לתם זה1ןע ומושיע עזר

להוךה ל^ך־ק לבוא לב דולל קזריפון כי־?סף עזמעון !לשמע יג
חילה: ב לרו^ול^ה ולעל ופוחד רועד הוא י5 ^ת־העם וללא להנ
אשד־ את לדעתם אתם להם ויאמר אותם ולעודד 5 את־העם ולקהל נ

 !את־המלחמות ןהמקלש התולה למען וכית־^בי ואתי א?י עשינו
לשלאל בער עלם אחי אבדו זה ?גלל אשר-לאינו: והמצוקות י
?רה ??ל־עת על־נעקזי לחום דולילה־לי !עתה לכדי: א?י ואלתר יי
ו?שי?ם !המקלש עמי ?קמת א?קם א?ל מאחי: אנכי טוב לא י5 ו
ס ותחי בשןאתם: אתעם להשמיד כל־הגולם כי־תברו וממקם י ח
נשיאנו אתה לאמי $רול בקול ולענו ?אלה: הלערים לשמע העם ח
שי ןכל מלחקתנו הלהם אחיל: ןיו?תן להולה מחת ט ?עשה: תצינו א

 לרישלם את־המות לכלות ולמהר המלהקה ?ל־א?שי את ולאסף
 ללפו הלל די !אתו ?ן־אבשלום את־יוןתן ולשלח מעביב: ול??ךה יא

בתועה: שם ולשאר אשר־היו־עה את ול?ךש
 אתו ףו?תן להולה לאלץ לבוא רב ?הלל מעכו ?דיפון נלסע יב

 קם כי טריפון ולרע העמק: לם?י ?הדיר חנה !שמעון :ינ-ידכמשמר
 מלהקה אתו להתןרות הוא עתיד !כי אחיו יונתן תהת שקעון

שי ף9ה? בעד לאמר: מלאכים אליו ולשלח פו  יו?תן אחיך קב א
 ושנלם כ?ר מאה כשף שלח !עתה עצךנוהו: ל?ךעיו הקלל לאוצר טז
 ולרע !שלחנוהו: לחעשי נצא כאשי ממני לכל־לסוד לעךבון מ??יו יי

 ןאת־ה??ים את־העמף לקהת ולשלח אליו דברו במרמה כי שמעון
לא־ אשר לען כי־יאמרו העם: מאת גדולה שנאה עליו עךלביא יח

«מעון. כ־ד. א׳-טז יג
י - ג . י ן ו ע מ ו - הכהן. יוחנן בן מתתיהו של מבניו האחרון האח ש ד ב  בטוח כלם. אחי א

 בפי״ב <ע׳ בחיים להחזיקו לו שכדאי חשב הלז אבל סריפון, בידי נ׳> י״ב כבי(ע׳ הומת שיונתן היה
 ומ׳׳ב.- ליו יוהנן-ם׳ י׳׳ח. יהודה-ם׳ של מ״ו. ו׳ ע' אלעזר של אחיו: שאר של מותם על וכ׳׳ג).

»-י . תה השכנים.-א ם. י ו ג ה ־ ל כ י- ו נ א שי ר ל״ה׳.-ו י״ד «ע׳ גדול כהן גם מינוהו שעה אותה נ ה מ  י
ת ו ל כ ת ל ו מ ה ״ ת . א שלם רו <ע׳ לגמוץ השעה לו הספיקה ולא יונתן בהן שהתחיל י

. - ליו-ליי). י״ב יי ן ת נ ו  כנראה היה. ע') י״א <ע׳ אבשלום בן מתתיה של שאחיו נראה י
ר ש א ת א - המקבים. משפחת בני של בשמותיהם שמות לבניו בוחר אלו של אביהם היה

 - ).,ד ו' י׳ג קדם׳ יוספום. (ע׳ ביפו שרויים שהיו טריפת של בריתו מבני האויבים את ה. ב ־ ו י ה
ז ס - נ ד. הד ב י ל י״ב ע' י - . ה י כ נ׳ מק״ב ע׳ המלך. ר נ או ל - . ג ' ככר. מאה ף0י



ח א מקביםקסב כ - ט י ג י

ן#ת את־דיללדים ך?^לח *?ד: ן^ת־ה?;ים את־הככף לו קולחחי ים
לןד*ל קדיסון ?א ו#?רי־כן את־יון^ן: שלח לא1 יק!קר1 מאת־הק^ר כ

על־ ממאהי ו#$עון לן*דוךים *ת־?דךף ו!סב ולל,שקיךה ?*רץ
 $ל־ שלחו מךהקצוךה ןה»ןשים ??ל־אשר־הלך: ?לכו ;דו נא

 להם ולשלח המך?ר ךךך אליהם לבוא בו יאיצוזו מלאכים שריסון
P א?לז » îî ה דיהוא וכלןלדי ללעת את־כל־שרשיו שריסון שלג מ
אי ןדול « קרב וכאשר לגלעד: יבאזו רסע השלג משגי לילר ולא מ
שם: את־יון?ן המית לכית־שקמה ני לארצו: גילוי שריסון בג*ש מקכי־
ח ששעון ולשלח כה ק ת ף מו ש ת־ע ?ן א חיו יון ם !רןשרהו1 א עי די מו ב

ר : עי ו ?י בו א

 מכן רכים: אותו;מים מעכו ןדול מ?סד ?ל־לשךאל מששיו־לו כי
:ומאחור משגים ?אכן{זית למראה מגביהו ואחיו אביו על־קער #מעוז «
:?אחים ולארבעת ולאם לאב אחו?ה לעמת אעזה שיךמות שכע מעמי נ״

. - טריפון. ר. ק ש י ו 32.500 בעדך יס-נ ם ל ך ו ד א ג קדמ׳ יוספום (ואעל Άδωρα ל  ב׳ ז׳ י׳
Δώρα( לחברון, דרומית״מערבית קילומיטר עשרה >,׳ם י*א <דה'ב בדרום יהודה בגבול
ו הכפר עכשיו ד י ־ ל ע - . ה ר ו . ד ו כ ל  וחילו ושמעון לדרום השפלה לארך הולכים היו הם ה

ך - ירושלים. ובין ביניהם מקום לתפוס כדי - להם, מגן וההרים - ההרים דרך ידם על !3 ר  ד
. ר ב ד מ ח - המלח. ים של במערבו יהודה, מדבר דרך ה ל ש ל ם ו ה . ל  החומה כי אכל
 אוכל ערכי מהשיג מפריעתם היתה ל׳׳ו> <י*ב המעודד. ובין הבית הר בץ יונתן שהגביהה

א בםם׳*ם-ג׳>. לקמן <וע׳ « ל ך ו ל י ה נ פ . מ ג ל ש שלג סופת מתאר >au8, 1, 233(דלמן ה
ב ס׳ (שרייתה גדולה עד >:1910 בפברואר י׳ היה אפשר ואי השלג, היה מיסד של לגובה .
 אנשים וקברו נפלו בתים גגי [ירושלים]. העיר מן מובדלים היה האכרים מתים. לקבור

 קשה היתה שלסוסים ממה חוץ הזית*. עעי כל של מחעיתם נשברה מקומות בכמה ובהמות.
. א ב י ו - השלג. מחמת הדרכים ג*כ ו נטשטש ההליכה ד ע ל ג  לקעה מסביב הלך ודאי ל
ד המלח. ים של הדרומי ע ל ג p כל הכולל הרחב, במובנו כאן - ה׳ (השוה הירדן מזרח 8

 גם יונתן עם סריפון המית וודאי בניו. ואת :,בוולג הנוסח עם ויקבר הלשון במקום - ס׳>.
. - לבניו. נר-בה ו ע ר א . - לסוריה. ל ם י ע י ד ו מ ו ב׳ ע׳ ב ה י ב ג י ו - . ׳ . א ה א ר מ עשאו ל

ת ן ב א ב - בםכ*ט>. <ע׳ למרחוק נראה שיהא גבוה ג! י ז ם ג י נ פ . מ ר ו ח א מ <שם> יוספום ו
ע מכל גזית היתד. שהאבן שכוונתו נראה וגזית. ;ה3ל מאבן כתב: מ! ב ש - . ה רי ב . ע ת ו מ ר י פ

έπτά πυραμίδας. המלה πυραμίς, הירודוטום למשל, (השוה, היוונים הסופרים אעל שנמעאת 
 pir-em-uB נקרא היה הזקוף הגובה שבה המערית, הלשון מן ממשיכין ועוד>, קכ״ו, ב׳

)309—11,305 .e. ßenüout, Rev.Kg מביאו tinders Petrie? כ״ב ו,1ברים׳ באנעיקלופידיה במאמרו 
ד שמות פי־סווילת המערים השמות דרך (על עיךןה :בעברית נבסר כאן ).683  יחד $י־ב$ת ב׳, י׳

הקבר, גבי על עיץ לענץ רגיל היה נפש בשם השימוש נפשן. שבע מטר: הטורי י׳׳זו. ל׳
 העיון אבוהי=־זה לה בנה די אב... די נפשא דא םה״נ: מלפני נבסית בכתבת לסשל, השוה,

קברו, על נפש לו יבנה ה׳ ב׳ שקלים והשוה ),Cooke N81, 214 (ע׳ אביו לו שבנה אב... של
ש לעשות נוהגים היו ואולי לעדיקים. נפשות עושין אין (שם>: ועוד פ נ הקבר גבי שעל ה
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 קנל־ ומעז נדולים עמודים מקכיב גיעמד קחקזקת מלאקת njpy ןלהן כט
 ^הךאות ^;׳ות מתודי ועל־.ת־החליצות לשם־עולם חליצות הקמותם

הןה: עד־לויום קמידיעים עקזה ןניןזר הקער ןה ה;ם: לעל־יוךדי ל
ולמיההו: העעיר הקלך עם־אןעיוכום במךעה הלך וקזריפון לא
לי ךעה ו!עש אעלה קתר על־ראשו ;קןם1 תחתיו ולמלך לב ?*דן: גדו
 ועחומות ןבוהים עמגךלים ולקיפם להוךה את־מעערי עזמע־ן ויען לג
 יעעעון ולבחר במבערים: אעל ולקזם ובבריחים ובשערים גללות לד

הי לעשות העלך אל־ךמעריום ולשלח אןקזים על־ י5 ל*דן מ

בעברית: היה כאן שאף ואפשר ועוד. שבירושלים אבשלום יד מן כנראה $יך<ןה, בתבנית
ה שבע ש א - . ת ו ש ם ת נ מ ע . ל תה חו  בלי בודדת, לעאמו, שהכין שהשביעית נראה, א

ת עמדה.- בת־זוג, כ! כ א ל ת מ ב ש ח  ההמשך לפי מאור). למלחמת =מכונותμηχανήματα 1 מ
 על שנחרתו סמל של הגילופין אותן לכל כללי מושג של משמעות זו למלה יש שכאן נראה

 מחשבת חשבנות ט*ו כ״ו דה׳ב בע׳: השוה זה לתרגום בסמוך. טספר שהוא כמו העמודים
ם - .μηχανάς μεμηχανεμένας ג0ץ0מ0חושב=ס י ד ו מ . ע ם י ל ו ד  סוגוליתין יוספום לפי ג

. לבנץ. מסביב נעשו )στοά( סטיו וכעין היו אחת) מאבן (= ת ו א י ל ה - πανοπλία = כל 
חליןתי. את וקח־לך מהנערים אחד לך ואחז כ״א ב' ש׳׳ב השוה אבא. איש של לנשקו השייך
 של זין כלי כל העמודים על (־־וקשה דקרבא זינא מאני כל אסטונא על וגלף מסר: הסורי

י - מלחמה). ח ו ת . פ ת ו י נ  ביבשה שנאחו המקבים נאחונות סמל היו הללו הגילוסין כל א
 τών πλεόντων הים. י ד ר ו י - ).,ה י״ד ואילך, ל׳ג י׳׳ב ע״ו, י׳ ע׳ יפו, ובכיבוש ובים

ם - וביוונית). ובעברית כ׳ד מדג סירא בבן הלשון גם הוא כן .τήν Οαλάσσαν ל ו י ה ־ ד  ע
 העמדת למן רב זמן עבר לא שעדיין ואע״פ הזה. היום עד ועומד! :וכוונתו קאר, לשון ה. ז ד.

 סיפוק כעין מקום מכל הללו, הדברים שנכתבו ועד שמעץ ע״י המקבים של קברם על האיון
 עומדות במקומן המאבות עדיץ הזמן במשך שעברו חירום שנות לאחר לכותב: לו יש

 קברי שעל והבנינים הם :אומר יוספוס כך. אחר זמן כמה גם נשתמרו המאבות - !ובעינן
מודיעים... :באונומסטיקון אומר ה*נ>0ל 320 ובערך ואבסיביום היום. עד נשמרו המקבים!

 לפי - ).hodieque( היום גם שם מראים )sepulchre( קבריהם שמאבות המקבים, היו ומשם לי
 סוריה מלך אלכסנדר של בנו ״!אנכיוכוס) :א׳> ז׳ י״ג קדם׳ יוססום וע׳ ׳Epit. LV( ליביוס
 רופאים בעזרת טריפון, המכונה דיודוסוס, אפיסרופסו ע׳י במרמה נהרג עשר בן רק כשהיה

 המיתוהו.- הניתוח ובשעת )Calculus( אבנים במחלת חולה שהוא ואמרו לעם ששיקרו משוחדים
 שהרי לב״ע>, תרי׳ט <ג'א לשטרות ק״ע בשנת נראח νι שאנטיוכוס נראה ההמשך מתוך

 משלש פחות מלך כן ואם קע׳״א, שנת בתחלת חלו (בפמ״א-נ׳א) לקמן המסופרים המאורעות
 ארבע νι אנטיוכום מלך ב'> א׳ ז׳ י׳׳ג (קדם׳ יוספוס ולפי ל'ח-מ׳>. י׳׳א לעיל (השוה שנים
 כשנטלהו היה שגתים בן νι אנטיוכום )Epit lid ליביום ולפי שנים. שלש וטריפון שנים

ך - ).LV (שם, עשר בן כבר היד. מותו ובשעת הערבי דיאוקלם מידי טריפון לב ל מ י . ו ו י ת ח ת
- ה׳ ע׳ ה. י ם א - סה״נ>. לפני 142-139( ומחאה שנים כשלש ארכה סריפון של מלכותו ל« . ׳ ו

 שמעון לו מאא סוריה של המלכות כתר על ביניהם מלחמה היתה ודמיטריום שטריפון בשעה
שם - במבארים. יהודה אוץ את לחזק הכושר שעת י . אכל ו ם י ר א ב מ  לעמוד שיוכלו ב

ח - מאור. בפני לי ל ש י ם אל ו ו י ר ט י מ  השליחים ביד ששלח המתנות על המלך. ד
ת - בפל״ז. מסופר ו ש ע . ל חה - ואילך. בסל׳׳ו המלך מאגרת נראה זו הנחה של סיבה הנ
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ח חעם: זן,יו עריפון «?גשי לי· ל ^  ?ךערים י1*$ל קידיום1ך? אקייו ו
לויאוג: $ת־הא{ךת ןיעזעב־לו יענהו1 האלה

ולזקנים ע^עים ןאוהב זהןדול ד,להן ל<?מעון דמטריום העלןי לו
 ^}זר־קזלחתם וענף־הדןער והזהב >ןת־עעךת שלום: ולעם־הןהידים לו

שי ולעי*? ךב שלום לעם לעשות אנחנו וןהוןים קעלנו  על ליו
 וחמעערים םק: לעם ק!ענו אוןזר1 הןחות: לעם לעשות המסים לח
 ואת־סעזעיעם את־קזגיאוסיעם נעזא ואנחנו להיו: לעם אקזר־בניתם 6ל

 אחרים מסים <ןזלמו ןאם ח:עים יעאתם העתר ממם] הזה עד־היום
ך להעתב ךאולים עעם יש ןאם עוד: לשלמו לא ?יחיקזלם ם  עי

שלום: עינינו ןה;ה לעתבו אתנו איער לאנשים
 עם־ ו;חל מלשךאל: הגולם על הוסר ומאה שבעים עשנת מא-מב

 הןדול הלהן לשעעון אחת ?שנת י?שערות ?סערים לעתב שלאל
הלהודים: וןשיא ושי־האעא

ו!עש עס$נות אותה ב9יז1 על־ןןר !שעעון] חןה להם ?:מים פג

. זלו-ל ם י נ ק ז ל / ייב לעיל השוה ).γερουσία = < המועבה חברי הם ו ק ו - ,א ו . ו ״ ף כ נ ע ו
גבתון), של יסמל תמר עץ של בתבנית והב של שרביטו (או שבס זה היה ודאי התמר.

שר י*ד מק״ב (השוה הם מלכות והעטרת-מסימני הי:יהם-השבס ל!ז א -ו .< ״ ו ז נ פ י לכם. ק
כאן יש ודאי שבפוליטיקה. דברים של והפשעים השגיאות להם סולת הוא - ל׳-ל׳ז. י׳׳א ע׳ םל

 10 ם ז ו - ואילף. נ׳ז י״א <ע׳ סרדי בראשית סריפון של בדו על היהודים שהיו למה רמז
Β .כ״ם. ע׳ הכתר' . - י ם ל ש ו ר י לאנשי מחשיב הוא - יהודה. pא במקום ירושלים תפס ב

η היהודים מן בבא )V, א ם ח נ ש ב - מ״זו. י׳ י ע ב מאה. ש ר - לב״ע. תרי׳ם ג״א ו ס ו ה
ם על י ו ג . ה שראל  מבל בהם תלויים היו שעדיין ואע׳־ם הגוים, של הלחץ הוסר מי

 י״ד ע׳ !,Αναρχος(־־ נשיא של תאר לו שהיה הגדול הנהן ביד היד, המלא השלסון מקום
. ט׳׳ו ם*ז, ·ג ל א ר ש י - . ו ׳  נשתמרו זה חדש מפנק זו. חירות מתקופת הדש תאריך הנהיגו א

 בתלתא תעניתו: (-מגלת ב׳ י״זז ר״ה השוה ו׳ו. ט־ו <ע' וד׳ ג׳ ב׳ א׳ סשנות מסבעות
 פיהם אל שמים שם להזכיר שלא גזרה יץ מלכות שגזרה שסרייא, מן אדכרתא בטילת בתשרי

ק שיהיו התקינו ונבחום חשמונאי מלכות וכשגברה ני  היו ובך בשטרות, אפילו שטים שם מז
זה לסתר אמרו בדבר הנמים וכששמעו עליון. לאל גדול כהן ליוחנן ובך בך בשנת כותבים:

ג עשאוהו היום ואותו וביטלום. - באשפה, מוסל שסר ונמבא חובו את פורע « - ט. ״ ו ר. ז י
ר הוא שהגנון נראה מקום מכל <=עזהו, Γάζαν הוא הנוסח והתרגומים הכ׳׳י שבכל אע־ם  גז
 יותר היתה שגזר מפני Γαζ«ραν=ι׳α ב׳ א׳ ומלחמות ז׳ ו׳ י׳ג קדם׳ יוספום, שאבל <כמו

 פסה'שנאמר גראה וכך הקרא, בל להגן כדי שמעץ של תכליתו היתד, והיא להקרא, קרובה
 בגזר ישב בנו שיוחנן נאמר ובפנ׳׳ג הכבושה, בעיר בית לו בנד. ששמעון בפמ׳ה, לקמן
 מזה חוץ בפג׳בו, <ב׳ הבית בהר בירושלים נתישב שמעץ אבל אביון, לו שבנה בבית (ודאי

 να אנטיוכום דורש כ״זז סיו ועוד ול״ד. ז׳ י״ד לקמן שמעץ ע׳י גזר כיבוש של זכר בא
״י כי ונראה היהודים. של נחלתם שהיא עליה מדובר א׳ וט״ז העיר את לו שימסרו סידיסם  י

האויבים בד, ישבו אשד גזר... את ״בבר... ששמעון באמרו גזר. של זד. לכיבוש נרמז ליד
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ד גיקרי^ה מלב!ךת־עיר סד ויקבצו ויקבלהו: $חד ?וגךל ו!ןד #י
ה ותהי לתוך־העיר ,עירj ?סלפ!ךת אשר לא?ש־ם  ?דולה קבו;

בגדיהם קרועי על־החון(ה ןש^ם עם־?שיהם לעיר א?^י !עלו1 :שעיר סדי
ויאשרו :מיץ: ללם לתת #מעין מאת מבקשים ןדול בקול !שעקו1 סי
ולא שמעון ללם ו!עתר אם־ניחקלף: בי ?ישעתנו ינל אל־העש פי

 שלם ליו אשר את־לשתים ולמהר מךלעיר ון?ן#ם אולם לחם5
של־ששאה ממ?ה ו;סר :ולהלל שר לתולה שא ילןה לאלילים סח

שית: שה ויבדלו צךה5ה את־התיךה הלקןמים א?שים לה _י#כו1
 ל?ךץ ולביא לצאת ?עצרו שירושלם מן־למצוךה ולאןשים ס״

 אל־ ויקךאו שךעב: רשים מלם נוגןעו מאד ו!ךעבו וללשו* ןלקנווז נ
 מך את־למצוךה ו;שלר משם ול?ךשם ללם דתן ומין לקלת שמעון

 אלת ששגת השד לחלש ועשרים ?שלשי. אליל נובא לשקוצים: »
 ובלשלים ובתמים ובקדרות למרים ובשמות בהלל ימאה ושבעים

לעש־ת וןק!ם מישךאל: ?רול או!ב ?שמד ?י ובזמירות ובשירים נב
שי לר־המקךש ולבצר בשמלה: ל׳היא את־ליום #?ה שנה ״ על־וד־ א

ה את אבל יהודים״. שם ויושב לפנים  96 (בשנת כך אחר שנה כחמשים רק היהודים כבשו עז
ת - ט״ו. ד׳ ע׳ ר ז ג של מקומה על - םה״נ>. לפני ד כ ל זד,), שם אק (בע׳ y.ejtoXis עיר. מ
 בתוך בקפריסין). מאלמים על גר כשהיה פוליאורכיטים דמיטריום (שהמציא מצור מכונת והיא

ע׳ המכונה (תיאור בה עובדים שהיו מאותם חוץ היל, אנשי למאתים מקום היה המכונה
. להם ר ת ע י ו - ).Smith, Diet, of Greek and Roman Antiq. אצל Helepolis בערך סו ן  שמעו
ר י״א מק״ב ע׳ סח ה ט י ו - . ד ״ . י ם י ת ב ה - ת ו א׳ ע׳ א ל * ן ב י ו ־ . ה ״  בפמ״ג. ע׳ בית. בה נ

 מן יוצאת היתה תבניתו גזית. מאבני נעשה הבגין שמעון. של ביתו את מצאו גזר בחפירות
 טובה בשימה תיעול שם היה גם חצר. לתוך מוליך שהיה נהדר שער היה לבנין הכלל,

 מקוה היה שאליו היום בא סוף סוף - ).Macaiister, Excarations of Cezer 11, 209-223 (ע׳ סם
 אנשי של בידם יהא שלא כדי והמצודה, הבית הר בין חומה הגביה יונתן, הוא, יונתן:

 משם.- לגרשם לשמעון לו עלה כשנתרעבו, ועכשיו, ל״ס. י״ב ,(ע אוכל צרכי לקנות המצודה
 שלום אותו של טיבו היה זה בלו׳ גרשם, אבל שלום, אתם עשה ימין, להם נתן שמעון נ

 וחירות יהודה ולארץ לירושלים המצודה את שמעון השיג כך מהם. ויפטרו משם להם שילכו
n ש ד ח ל - לישראל. גמורה . י ם אחת ת נ ש ב - אייר. חדש השנ י ע ב ש ג״א ימאה. ו

ם. ת ו פ כ ב ו - לב״ע. תר״ב ל. ב י ו א - ז׳). י׳ ב מקי (השוה שמחה של סמל תמרי דו ג
ם - ואילך. ל״ג א׳ השוה גג י ק י . ו . ם לעשות. ו י ה ״ ת א. א  :ב׳ תענית מגלת השוה ההו

 ולא ירושלם לבני להם מצרים שהיו מפגי מירושלם. הקרא בני נפקו ביה ותלתא בעשרין
הגלו חשמונאי בית 1(יד וכשגברה בלילה, אלא ביום מפניהם ולבא לצאת יכולין ישראל היו

א יום עשאוהו שעקרום היום ואותו משם, אותם גג - . ב ו ־ ל ע שר ט ד י לפי צורה. מ ה ־
 למצא האויבים יוכלו שלא כדי היסוד עד המצודה את שמעון הסיר >׳ז ו׳ י״ג (קדם׳ יוספוס

עליו שהיתר, ההר, אותו כל את המיר בך ואחר כמקודם. הרעות, לפעולותיהם עזר עוד בה
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י5 ?נו ?ח־יוחןן שקעון !ךא1 אתו: !?שר הוא שם ו!שב ד,?צוךד נד
: !שב1 קל־ה??א קישר !ןנסידדוי1 היא איש ך מ

 ?ת־חילו ה?לך דסשריום ?סף וס?ה ןש?עים שהלם וב^יניז יד
 אךש?ה דקזסע ?ת־שריפון: לק׳חם קיסען לו ןךה9 ל?שך ל?!ךי מלך ב

לו דסשריום ?י־?א י$רי ?רם ׳לר9  שריו את־אחד משלח מבו
 נלביאהו לת?שהו1 ך?י?ר«ום ?ת־סןזגה ![י1 !לר1 לוי: אותי ש6לת נ

כ?יששר: ולשיסדו אל־אךש?ה
קןיניהם וליסב לעמו טוב ולבקש שקעין סל־לסי לי?ךן גלשלו® י
 לחוף את־יפו לקח ?ל־?בורו ומלכד ?ל־סלמים: וקבורו שלטונו י׳
ךן: ולקשל לעמו נבולות >ןת־ד לךדוב1 לאלי״הלם; ?בוא ולעש ו ב?

 לאחר העם, ע׳־י נעשית זו עבודה המקדש. עמד שעליה הגבעה את בזה להרים כדי המבודד.,
 בלי ולילה, יומם שנים שלש במשך בזה ועסקו הענץ, של חשיבותו שמעץ להם שהסביר

 המקדש היה אז ולמן מישור, אדמת המדודה הר של מקום אותו כל שנעשה עד הפסק,
נ,8גח8. 129 דלמן של פקפוקיו (נגד לזה מקור ליוספוס, לו, שהיה נראה העיד. מכל גבוה

למקדש, סמוך התישב שמעון הבית. בהר ם, ש ב ש י ו - במק׳׳א). זה ענין נזכר שלא הטוען
 הושיבהו וודאי בפנ״ד) (כאמור בבא שר עשה בנו יוחנן ואת היה, גדול כהן סוף סוף שהרי

ן - בסגדח>. (ע׳ לי שבנה בביתו בגזר גז־ נ ח ו י ־ ת . א ש כי - הורקנוס. יוחנן הוא בנו  אי
ב גבור כלו׳ הוא. ש י ו - . ל י ר, ח ז  - בםמ״ח>. <ע׳ אביו של בביתו ודאי בג

ך יד ל י י ו ד מ ך ל ש ה למ ר בקיבור ואמר כך כל הכותב שסתם הענין קשה לו. עז
 נקרא יוספוס לפי עזרה. לו למשוך דוקא למדי חילו עם דמיסריוס שהלך ברמז וכמעט

 מעולה לשחררם שיבא אךשכה ע״י אח'כ ושגכבשו לכן קודם נתיניו שהיו מי מאת דמיסריוס
 שאח״ב אלא מלחמות, בהרבה נבח - )38 ,9( יוסטינוס מספר כך - אלו של בעזרתם פרם. של

 אח׳־כ לצאת לדמיטריוס לו עלה יוספום לפי בשבי. אותו ליקח אויביו של בידיהם עלה
 כאן מספר הכותב לאשה. פרס מלך של בתו את לשאת אפילו הבליח אפיאנוס ולפי לחפשי,

 פעולותיו על הסיפור לרגל לו נחוץ זה שרק מפגי פרס עם דמיטריום של מלחמתו על רק
 השם של הבבלית בורתו (זוהי ה ב ש ך 8 - עבודותיו. ובשאר המבודה בכיבוש שמעון של «

 הפלבים שהיו ומדי. פרם מלך של פרטי שם הוא כאילו כאן מתואר ^&)16ז 340 ע'
פרטי, שם ארשכה אין ובאמת הדו. ארץ עד מתפשטת שהיתר, הפרתיים במלכות העיקריים

 למלכות הראשון המיסד של משמו בהשאלה ניטל זה (תאר בסרתיה מלך של תאר אלא
 של הפרטי שמו מצרים. למלכי ניתן שהיה פרעה של התאר כעין אלא ואינו הקךתיים),

-171-138 בש׳ (מלך 1 מי!ךןת היה זה ארשכה . ש ל) ו תפ ת ו  בזה לו היתה ודאי הי. א
 של שביו הוא בזה (כיוצא מת ולא חי דוקא שיתפשוהו תועלת, מזה להוציא מיוחדת כוונה

ח ק ל - מיוחדת). כוונה מתוך בחיים מה זמן הניחהו טריפון, הוא, שאף מריפון, בידי יונתן ״
ף. פו י ת־ א למזח או עןוגן!.ג>, בע׳ ל׳ ק׳׳ו תהל׳ (השוה למחוז כתוב שהיה נראה יותר לחו

 בתל־אביב יהודי נמל שבגו עד כלו׳ עכשיו, עד יפו נשארה נמל של זו ׳).-בחשיבות’ כ׳׳ג (ישע׳
. ש ע לנכרים.-וי יפו נמל והשאירו א ו של והחוף לאיים כלו׳ הים, לאיי מבוא יפו את עשה מב

מפי אולי אחר, נראה-ממקום כך - הכותב נטלהו לשמעון שבח של השיר - התיכץ. ים ו-™
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 ךב קזבי ולאסף
 מתו?דז את־חשמאה ולכער

 ל?שח] ל8לשך ףשב1
 לבילי־ ןתןה ללארע
 לעזבו כרחובות זקנים

 ע?»] ת?אךת !בתולות
אעל חמציא לערים

קךאעזם־?בודו5 הארע עד־קצה
 על־האךן שלום עשה

 ו^[אןתו נמנו החת איש ויעזבו
 ?לי־אךן נלחם־כם ?עזאי ןלא

 עמו ?ל־ענלי ולתמך
 שקרילן לדי ולח!ק1

אר5 המקךש את
כי־מת בתמי דןזמע1

ך ולעולם  וכקצוךה ובכית־צור ב;
 מתקופם־לו: הלה ללא

 ?שלום אךקתם ולעבדו
 את־מךלם: ועצי־דישךה

 נך?רו על־טוב עלם
 :מלחמה ו?גדי לבשו עבוד וחכחורים

 מ??ר למקומות ולעשן
 ממת]: דם כוו [מעלילתו

 רעה: שמחה לשר«ל ולשמח
 מחריךם: איש הלה ללא

 ההם: בלמים נ?םו ןהמלכים
 ןץ*ש ל.תוךה את

 ועלל: על־פשע ולשמי
 הר,ךש: את־כלי ולרב

̂ן השמועה] ?אה1 ועד־«שפףשה ייכי
אי ולתעאבי  תחתיו ןדול כהן הלה אחיו שמעון י5 וכשמעם : מ

 על־לוחות אליו ויכתבו ?ח: אשי ןלערים ליארע שליט להוא
 את־להוךה אשר־הקימו ןאת־ה?רית את־האל?ה אתו לחדש ;חשת
האגרות םתש;ן לזה ?ירושלם: העךה ל?;י ולקךאו אחיו: ליוןתן
??י«שפרשה שלחי אשי

 ללבמים ולזקנים ןדול ?הן לשמעון להעיר לי«שםךט»ים ראשי
שי המלאכים שלום: האחים עם־הלהורים ללשאר  אל־עמנו נשלחו «
 דבריהם לעהבנו לבואם: ושמחנו לתמאךתכם על-?בוך?ם לנו הודיעו

כן־לסון לא?שפשרום בן־אנשיוכום נימיניום לאמי העם ?מועצות

ף - כ״ו>. א׳ בפי׳ <וע׳ הרצאתו בתוך ושילבהו העם, ז ס א י  ליהודים כוונתו ודאי רב. שבי ו
 ר. ז ג ב - ליהודה. תפוצותיהם ונאספו נשתחררו שמלץ של שבמאמציו אחרות בארצות שבויים

ם, כ׳ ד׳ . - ס׳ה-ס״ו. י״א ע׳ ר. ו צ ־ ת י ב ב ו - ומ״ס-נ׳׳א. מ׳׳ג י״ג ע׳ ה ד ו צ מ ה ע׳ הקרא. ו
:שיעורו אולי םי*ד - המצודה. מתוך ה. כ ו ת מ - מ״ס-נ״א. י׳־ג

ועול בל־פשע השפר 1עפ כל־«{:י ויושע יר
מסריה! לדי [ולן!זק דרש סתיךה את

ה את ייו־כ ד ו ה . י ן ת נ ו י ב י*ז-ל׳, ה׳ ע׳ ו י א׳ י׳ ש א ר - . ׳ ד - ׳ ג . ו ם י ס ר פ ש א  המלך ה
 שנת <עד הטיךנים בה משלו ואחריו םה*נ>, לפני 211 <בערך פי^ם היה באשפרטה האחרון

האיפוךץ, בידי הממשלה היתה כך אחר שנהו. באותה נהרג ן?יס, האחרון. שהסיק ,192
. מתכוון ולאלו בג ר עי ה ו - . תב בו ס_ ו י נ י פ ו ג - ראשיהם. עם אחת ■בעצה דדו העיר אנשי ה



nopם קבי ד א מ ד י ל כג-

 לעם מי&ב >ןת־ה#ך,?ה: ארןנו לחדש אלינו ?או הלחידים מלאכי «
ס 15©תקי ולק!ם '?כבוד האןק)ים את־?;י לקכל  האלה קיכרי

ן1וכו לעם־האעזכךמץם כר1ל להיות לעם בלולים כקכרים ^ 
הןדול: ה?הן אל־שמעון ?תבו האלה הך?רים

מי את־נומיניום שמעון <?לח אחרי־כן כי דו לרו ;? p ו ç הב ןדרל ן
ף ם מקזקלו ??ה אל ת: אוןם להקי רי לפ ת־ א

לשמעון נתן מה־תוךה מאמרו האלה את־סדכרים העם וכשמע יה
 את־שוןאי ו;ניםו וכית־אכיו ואחיו היא ?אמוןה ?פד כי ול?{יו: נו

 נןקזימו ;העזת על־לוחות מ?תבו ח?עזה !לקלמו־לו מעליהם לקזךאל
ל.?וןב סתשנן ודי ?לר־ציון: על־עמוד נז

 עזןה ןהיא ופאה ושבעים שתים ?שנת ?אלול עקזר ?שמונה
ללנים <?ל ןדרל ?קהל שר־עם־אל: ןדול כהן לשמעון שליש־ת נח
שי אחרי לנו: הורע אךן7 וזקני הא? ולאשי ןעם כט הך?ה ?עמים א

H מלחמות היו W שמו ואליי יקריב ?ן־?ני בן־מתתלהו ושמעון 
 ןאת־התוךה את־מקרשם לק!ם עקם אולכי ננד מעמדו ?כ?ם את־נ?שם

ל?הן להם ולהי את־עמו יוןתן מקהל את־עקם: ארו5 ?דול ו?שם ל
את־ להלריב ?אך?ם לנחל אולכיהם ויךצו אל׳־עקיו; מאמף ןדול לא
עמו ?עד ולללם שמעון לקום אז ?מקדשם: לד ולשלח םאך? לב

 מעמו לחלל את־א?שי מחמש הוציא מאשר־לו רב ךכוש וייצא
ועל־ןבולות וכית־צור להוךה את־ערי ולכצר ש?ר: להם מתן לג

שי להוךה  אנשים מצב שם ולשם האולמים נשק לכנים שם הלל א
שי ןאת*ןך על־הלם אשר ?צר ןאת־לפו להודים: לד אשדוד על־נבול א

ב <ע׳ ואשפרטה לרומי בשעתו יונתן ששלח הצירים אותם ס. ו ר ם פ מ נ א ו כד  פסוק - ט'». י׳
זהב. ן ג מ ב - פס׳״ז. אחר הנכון מקומו ואולי ופכ׳׳ה, פכ״ג שבין ההמשך את מפריע כ״ד

ה אלף ל״ם.- ו׳ ע׳ . מנ  מס׳ו יותר בו היה היווני (המנה מאד כבד משקל משקלו
ת - י״ח. ס״ו השוה אוקיות), מ נ ש ם ב ם שתי י ע ב ש ה - לב״ע. תרכיא ומאה=ג׳*א ו שנ

ת. שי ישראל־באיסראל). שר מסר: (ובסורי Iv Ya\1uQéX?'= א ־ ם ע ־ ר ש מ'.- י״ג ע׳ שלי
 מלה חשבו שהלבלרים אלא בעברית, שמעון של התאר את מסר היווני שהמתרגם נראה

nota facta :וולג׳ <וק L בנוסח כן ע. ך 1 ה - בראשה. (=ב> êv והוסיפו מקום לשם זו עברית נח
מסרו :ביווני בכפם. ם ש פ נ * ת א ו מ ש - א׳. ב׳ ע' ב. י ר י ו י י נ ב - ונבון. !,sunt liaec נס
ר xivôûva(( לסכנה נפשם את נל צ ב י ו - . ( « ! י ( ר ע - ת . א ה ד ו ה י י׳ג ע׳ י ב ו - . ג ׳ ת י

ת־ - קודם. הזכירה המקדש בית על מנין כמקום חשיבותה רוב מחמת כ״ס. ד׳ ע׳ צור. לד א ו
פו . - ל״ג-ל״ד. י״ב ע׳ בצר. י ר ז ג ־ ת א  שלשמעון היכלו על - מ״ג-נדח. י״ג ע׳ ו

שר —מ״ח. י״ג לעיל ע׳ גזר בחפירות שמצאו ל א ו ב ג ־ ל . ע ד דו ש שגבולות נראה א



ם בי ק ד א מ מו י ה- קסםל

 בל־ל,צךך ן#ת יהודים ם5ק דועזב עזם ל^;ים הארמים ;עזבו {*עזר
p: 1 עזם אוזען להקן לי* v pואת-ה^בוד עזי/עק את־אמוגת העם !ךא 

את־ עשותו ןדול!ען ןלד!ן להם וישימוהו;שיא לעמו לעשות ך$ה {*עזר
שי האךק!האמוןה ו?עד על־אלה את־ במל־רמר מבקש ל?מי שסר א

 רוי בעיר ואשר סאן־^ם את־סגולם ל;רש בלדר הבליח וללןויו עמו: לו
שי מצודה להם עשי אשר ביתעזלם אשר  ומטמאים יוצאים היו ססןה א

ש: רבה ךעה ולעשו למקך־ש סקליב לו להודים אנש־ם ?ה ויושב בקד
ה לח ך « וססלף־ לרישלם: את־חמית ולגבה להעיר הארק לבעזחון ו:
באוהביו ולשיסהו אלה: בכלל הגדולה את-ה?ה;ה קלם־לו ךמטריום לם
הרומיים סאת היהודים כקךאו אשר שסע ?י ןדרל: עבוד ולכ?דהו מ

י5ן בעבור: שמעון סלאבי עכשו לבי לארזים ובגי־ערית אוהבים מא
 לעולם ןדול ולבהן לןשיא שקעו! להם להיות כאותו להלמים היהודים

 לסקךש ללךאג לשר־בעא להם ללהיות אמת: נביא לקום עד־אשר סב
:לעל-ד,מבארים ןעל-הנעזק לעל־האךק קלאעתו בלדו ולהעמיד

ש לךאג לבי מג ד ק מ לו לשמעו לקלס ל קו מו לעתבו לבי ב ש ־ ב ל ע
ן לישערות טי ד א כל ללא לשא: לןהב אךןבן ללבש לכי ב ש יי ך אי מ

ר <¥ל5ל להבהכים העם ר סאלה רע ב לד ריו עבי ו  אסעה ללאסף דב
ךן ־םד $ ךיו ? ען לללבש בלע ב: קרם ללקרם אךן ה שי ז א ר לעשה ו ב ד
ד מו ה ן; אל ר לכשל או בל־ ע שם סאלה ך בל־העם ולאות לד,;ה: א
שמעון לקלם מז ם לעש־ת ל ה: כדברי ל א לד-יות ולאות שמעון ולקבל ה

ל להן דו ת ן א ולהיו ע ^ ״ ם הלהודים וכשיא שי מי הל ל ללעמד ל ?

 דרומית־ קילופיטר כ״ח מגזר רחוקה אשדוד <ני כאן עד ומתפשטים הולכים היו אשדוד
ב ר ש א - םערבית). ש . שם ג ש ו י ו - נ״ב. ס׳ ט״ו, ד׳ ע׳ שם ו... י ם י ד ו ה  י״ג ע' י

ו שר א ו - ל״א. י״ד מ״ם, י״ג ע׳ היהודים. של מארצם. - מ׳׳וז. לי ר הי י ע ד. ב י״ג ע׳ דו
להפך שהרי בירושלים, המצודה את כיצד ששמעון כאן אומר שהוא מה תמוה - מ״ט-נ״א. לז
ל״ו.- י״ג ע׳ ו. ל ־ ם י ק — !1נ״ג י״ג לעיל (ע׳ מקומה את וסשסש בגינה את שהסיר שמענו לח

« . ם- ם י אח ן מדובר). וברית אהבה על שרק בפי״ח, !השוה מיותרת תינה ו ה כ ל ו ל - ו ד ג
. ם ל ו ע ר ק׳׳י <תהל׳ לעולם אתה־כהן הלשון של הד כאן יש ל ש א ־ ד ע - ז ׳ ם ד ו ק א י י ב  נ

ם ומשמעותה: היא לשונית אשגרה אמת. ל ו ע  בזמן גם משתמשים היו בזה כיוצא ועד. ל
ד - מ״ו>. ד׳ לעיל <ע׳ קדם מימי לענין: עבר נ3 י מ ע ה ל . ו ו ד י καθισθαναι öl «υτοϋ ב

שפורפין הזהב לקרם הכוונה ישא. ב ה ו ו - .αυτού 61 במקום ),Risberg 16/17 של «בהגהתו מג
 .εθνάρχης א. י ש נ ו - ופ״ם). כ׳ י׳ י״ד, ת׳ וכן בפמ״ד, <ע׳ הארגמן לבוש את המלכים בו סד

ד׳), י״ג י״ז קדם׳ «יוספוס ארכילאום שמעון, כמו ופלים, לנשיאים ניתן שהיה הוא תאר
הקהלה לראשי אתנרכיס של התאר היה כן כמו ועוד. ל״ב>, י״א קורינתיים (ב׳ תרתת



ס מח-טו יד א מקביםקע

“?תוך ולהקמיךם על־לויחות שים1? *ווי הזה ן^ת־הקתב קלם: סח
 האוקר בלשכת להניח מאלה ומתקזןן מ?;ן: במקום המקדש ןךר לס

ולקןיו: לש^עיז להיה למ?נן
ס אגקיובום וישלח טו מקריו אל־ «םזד! מא;י אגרות למלך כדי
לזה: כך?ר ה:ה וקלן ולכל־הקם: ליהודים ושר ל«סז1 שמעון נ

ל הן3 לשמעיז אןקז־וכום למלך י י  ליהודים ולעם הא?ה ושר |
 אחפון אבותינו את־מלכות לקשו קלועל א?שי אשר אחרי שלום: נ

 מו־אשוןה היתה כאשר אותה אקימם ן3לס? $ת־ה?לכות לךרש
ח מלחמה♦ אניות ואכין המידללל ואאסף ד ל א ח לעמר ( א  למען ?
 ןעתה ?מלכותי: רבות ערים ולמשכים אן־כני את־מלריכי אענש ד.

 קיו אשי המלכים לך אשר־עשו את־כל־להןחות לך ?!ומתי
#י י לעשות לך אצכי ימניל לך: אשר־לניחו למדנות ישאר ל
וכל־ חמשים לחיו ולמקךש וירישלם :באך*ןד מ?כע שלך ?3מ? י

שי אשר־?נית ולמבארים אשר־דכיצת ל?שק  לשארו ?הם תמשל א
 לך: מוןחים ל?ל־ל;מים מעלה למלך ומסי המלך ן?ל־חוב לך: ח-ט

 ואת־המקךש ואת־עמך אותך נכ?ד את־מלכותנו ?קימם וכאשר
ח: נראה ?בוך?ם להיות ןדול ??בור א ה ??ל־

es ת - שבאלכסנדריה. היהודית ב ש ל . ב ד ב ו א  ומ', ח כ־* ו׳ ג׳ מק׳ב יע׳ היי· מיוחד שבנין ה
- י'ח>. ה׳

של ואחיו 1 דמיסריוס של בנו )138-128 בש׳ (שמלך vit אנטיוכום הוא זה אנטיוכום סו
 בפמפוליה סירי העיר שם על קבל סידיקם התאר את הפרתיים. בשבי שנפל 11 דמיסדיום

 אותו מכנים היו והיהודים סוטיר בשם גם מכונה היה יוספוס לפי שם. שנתגדל בםכ״ג>, <ע'
% אבסיבים בשם )Et>aef = המקדש. לעבודת הכבוד ביראת מתיחם שהיה שם על שמים) ירא 

 י י א מ - לכך. די־אמגעים לו היה לא בתחלה אבל בטריפון, המלחמה ממשיך היה אנטיוכום
 באי כשהיה אחיו שנשבה הידיעה אליו באה שירד) מביאו ,Syr. 68( אפיאנום לפי הים.

שעדיין אע־ם לענמו, מכנה הוא כך ך. ל ם ה - שמעון. אל דבריו את ערך ומשם רודוס, ג
ת - למלכות. היה שואף * ו י נ . א מה ח ל ודאי סוריה, לתוף מרודוס החיל את להעביר מ

. ר א ש ו - טליבקיה. לעיר ח-ו ת ו נ ת מ  היתה מטבעות עשיית - כ׳ם). י׳ וע׳ ועור הכתר מם ה
 הסליבקיים מלכי לפעמים מרשים היו הכלל מן כיונא העליונה. המסשלה של ברשותה רק

 אחד בנד המלך ראש של בניור חירות של לאות ברוגזה של מטבעות לעשות ידועות לערים
 זו רשות סידיטם אנטיוכום כאן נתן יהודה ρא וזירות של ולאות השני. בנד העיד ושם

 חני בשקל, כסף ממטבעות הרבה נשתמרו שמעץ של בפכ״ז). (ע׳ אותה בטל ואח״כ לשמעץ,
חני או ישראל', ,שקל שגי ובנד קדשה' ,ירושלים עליהן כתוב אחד בנד :שקל ורבע שקל , 

 «שנת בכתבת נמנאו נחשת ומטבעות וג׳. ב' ,א משנים הן אלו מטבעות וכדומה. שקל'
לא ואנטיובום לכן, קודם מטבעות יונק שמעץ שהיה נקיים ברחנו על ניון'. לגאלת ארבע

ת שהיה מה לאשר אלא כאן בא «-י מ ל - ממסים. וזפשים. - לק. קודם לעשות נוהג ש כ ו



ק*יי-בג סו א ./קבים

ת #  #בו$יו ל*ךן אןקזיובום :*א ימ$ה ושכעים אךגע כ
$םף יא ף1 עם־ק»ריםון: דזיזי מעסים ער־$ק!ר ״כל־המלת# אליי ו ךי  ז
ך כום1ןקזי8 אןזךיו יב ^ ך ה כי־ כי־ך$ה עד־זדןם: בירס אל־דור גי̂י
ת קק׳יו פו1ןז\ק ·נ הו: ןחילר הךעו כ ןאהו על־זיור אןקויובום ףדון קן
ת לוןזמים $ךם רבו עקזך־ה קזתים יד מונ א ם ו י ס ם: ^ #י ך י6י1 מ ג

ר ת #ת־העי ו בי ל ם ו ה: ך ר ן!ך קרבו מ ם0ו n?7?־9 *ת־העי ה;  ך
לא ןי^בוא: י^צאת ק׳איש ןו*ן ן

כא טי ^לם קרומי אתו ו$קזר נוקיגיום ו;  #ל־ל׳מלכים אגרות ן
ת מז #ל־הןןךצו קלן ן ב ך,;ה ו תו ה: ק ק ם יועץ לקיום ק ד ק ת סי ה ל ה  ל
ך יז ל מ : ל ס ו ל ם מלאכי ? די הו הבינו אלינו קאו הן ת או ?די ?ןי־ ו

ש חד ת את־לאהקד. ל את־הברי ה איקר ו שון ם מקרא חי לו מאת ד
לן שמעון יח ב ל ל דו ם: לן די הו לן ם־ ע י ן א י מ ב מגן ן ל ף ן ל ה:9 א ן

 ןכי רקה ללם ו8לא־:כקי י5 ןלאךצות למלכים לכתב לנו וייסב יט
ם לא־נעךו וכי ואת־ארקם ואת־קרילם אותם לא־לללמו  אללמי

 מאךקם ?ל-יעל א;#י ;נוסו ןאם סלם: ן5הל לקבל לנו וייסב אתם: כ-נא
כתוךלם: קלם וקם למען לןדול לבלן לשמעון אולם תמלרו אליכם
ולכל־ ולאר^קה: ולאךתם ולאקלום המלך לדמלריוס קתב וככה

. י . . הנשק. ם י ר א ב ס ה ג ע׳ ו ת י׳ י*ד ל׳ג, י׳ שנ ב - ב. מ' ע ו ב ר ם א י ע ב ש  ומאה. ו
. תרכ״ג ג״א ר ו ד - . ע ״  באפון קילופיסר ׳<ם קיסרץ בץ התיכון ים חוף על פוניקית עירה לב
 עכשיו כיז. א׳ שום׳ באל׳׳ף), ולאד. י׳׳א י׳ז כ״ג, י׳׳ב ב/ י״א יהושע ע׳ והכרמל. רין>0לקי

 כאן- אין שבפס׳׳ו-כ׳א הים).-התעודה אל היואא הסלע כף שם על (=שן־םרה, טנטורה הכפר
 ניתנה שם כ״ה: י׳׳ד קודם לבוא היתה ואריבה דור-מקומה, המאודה על המאור פרשת בתוך

אשפרסה, בני של מתשובתם חשובה שהיא הרומיים, של ותשובתם אשפרסה, בני של תשובתם
 המלאכים חזרו דור, של המאור באמצע שעה, באותה כרונולוגי: מטעם לכאן נכנסה אולי חסרה.
 שעשו הסיבוב בדרך ואפשר עצמה ברומי אפשר ממושך, זמן בדרכם שעשו לאחר מרומי,

 לשנות הכרח כבר היה הספור המשך והפריעה כאן ובאה והואיל שונות. בארצות בחזרתם
 יועץ לוקיוס - בפי׳׳ד. שהופסק הספור באותו שוב לפתוח בא כשהוא פכ״ה, בסגנון קצת <״

=Lucius oonsul=) Aevxiog VJ1aT0v הוא Lucius Calpuraius Piso, עם יחד קונסול שהיה 
m. Popilius Laenas אבל דור). על המצור שנת והיא לשטרות, <=קע״ד 138 בשנת Laenas אינו 

 החלטת על לוו דומה תעודה בספרד. פרוקוגסול של במשרתו היה שהוא מפני התעודה על חתום
 (ולא שמעון של בנו הורקנוס, ליוחנן גם ה׳> ח׳ י״ד קדם׳ יוספום (לפי אח׳״ב ניתנה הסינסום

. י פ ל ת ל - .Lucius Valerius הפריטור מאת 116 בש׳ )Roth ע׳ השני, להורקנום הפלך
 של שכניהם מכל החשוב שהיה תלמי, אל שנכתב מה פתשגן רק ניתן כאן - פיסקון. תלמי

 לבלן.- אחד טופס שהיה אפשר אליהם. שנכתבו מי שמות רק ניתנו האגרות ושאר היהודים,
. אשר יז־נ ה נ ו ש א ר ב  שכתבו לאחר :הכותב מגיד - ואילך). י״ז ח׳ <ע׳ שנה כ״ה לפני מ

או.-ל הדורון את גם אגב, דרך מהם, קבלו היהודים על להגן מם שהבי ו ד אע״ם ס. רי U



םקעב בי ק ט טו א מ כ כד-

 ילסקיון וק׳^דום ולרלום #יןז?ך?ה ןלב{י ל^מיןזקה ה>ןךצות
ם ולדליקךנפום וללק;ה ולםקפוליה ולקמום ולקרים  ולפסילים ולמדו
ד: ולק?ריסין ןלקנידום ולגוךטוןה ול$ךדום ולשירי ולקום רי לו ו

דזןרול: הקרן ל^זקעון ?הב ההם ה??בים וםת׳??ן בד
את אליה !קרב1 ,הי»? ?«ום על־דור חןה ה?לן ן#ן?יוכום כי.
אליו ף^לדז וקבוא: מ?את את־קזריפון ד?גר מכונות ב׳ןשותו סילו ני
ח?ין ןלא ןךי־א?ל: ןןהב ן??ף לןןןר־לו ?חור איש אל?ום שמעון נז

אליו: ףת;?ר ?ראשוןה אתו איןזרמך?ר את־?ל לאל ם1וין לקבלם
 אתם לאמר עמו לך?ר מאוה?יו אחד את־אתןביום אליו וישלח נ״
 את־ ל?תי:2מ? עך■ ?ירושלם אעור ו?פטנויךה וב;ןר ב;םו מושלים כט

??קומות והק»?ךרו ?אךץ ?דולה ךעה והעשי ד£מוקם גבולותיהם

ד <ע׳ פרתיד. מלך ארשכה אצל בשבי שהיה  ארעי ששבוי ברומי ידעו מקום סכל א׳-ג'>, י׳
.).-Kugier, 348 (וע׳ למלכותו לחזור הוא עתיד וכי הוא ם ו ל ט א ל  AtraXos(' 11( אטלום ו
ל162-130( קפדוקיה מלך y ךתס8אןי או ולאךסם - ).159-138( פירגמום מלך ·8).-ו ה ן ז ך׳
־ - ב׳>. י״ד <ע׳ טרתיה מלך 1 מתו־ןת הוא ל כ ל ו ה ו צ ר  כל על היא. דלישנא שיטפא ת. א
 נמלכים לא תלויות ובלתי הפשיות מדינות אז ושהיו בשמותיהן כאן שהוזכרו הארצות הן פנים

 לבני ספוך שהוא מתוך .2>1ן1ז>«>וןו1 ה. ן ש ם ש ין - ברומי. ולא בפכ׳ב, לעיל, שהוזכרו
 =זןין אף?;ה) בפכ״ב (השוה בםיום=ןה שמש מן ממשיכו יש הוא. איש ששם נראה אשפרטה
 ךדפ-9 יןמש-ןןם-ו?ין, כנץ, בבליים, בשמות רגיל ;קוה>,-םיום יכיגן, (במשמעות: בבבלית

 חפשית.- עיר אז היתה אשפרטה פרטה. ש א ני ב ל ו - ).EtteUon, integrity, 313 (ע׳ ובין
 אסיה של דרומי־מערבי בחוף בקרים, עיר ס. ו ד נ מ ל ו - בארכיפילגום, אי ם. 1 ל ך ל ו

 קוריגתוס.- במערב פילופוגיסום, של הצפוני בחוף ן. 1 * ק 9 ל ו - להליקרגסום. קרוב הקטנה,
ן - הקטנה. אסיה של דרומי־מערבי בחוף ארץ ס. י ך ק ל ו ל  - בארכיפילגום. אי .01 ם ו
ה - וקיליקיה. לוקיה בין הקטנה אסיה בחוף ארץ ןה. ל ו ם מ פ ל ו ן ק ^ ל  באסיה ארץ ו

ס קףנ לי ז ן ל ו - ה. קטנ ל - שלקדם. הבירה עיר .01ה  ־ ן*קתז. בחוף עיר שם ם. י י< ן ן ו
-ול$ךד גמל עיר י. ד י p ל ו - קרים. לחוף מחוץ אי ס.1ולק  אי שם ם.1בםמפוליה.

-ולג י־א (ע׳ אלכביר פי מול בקיריב פוניקיה, בחוף ועיר רואד> (עכשיו .( ׳ .1ז ה ן ו ם  עיר ך
. חשובה ס ו ד י נ ק ל ו - . ם י ת י ר כ . עיר ב ן י ם רי פ ק ל ו - . ם ד ק . אי ב י ן י ר י ק ל ו - . ע ו ד י

 ם ו כ ו י ם נ א ו - למצרים. מערבית אפריקה, של הצפוני בחוף ארץ לוקיה של הבירה עיר פח
 הרומיים תעודת של הענין שנכנס מפני בפי״ג-י׳ד. בו שהפסיק למה הוא חוזר המלך.
ם - (בפם־ו-כ״ד). באמצע ו י . ב י נ ivtfj הש  fimegq1 השני. ביום והמכוון הוא, קצר לשון

ש בפעם ענית, שהוא: כמות הלשץ מפרשים ויש מ י ו - . ה י ו ח ל השנ י ל . א ן עו  לפי שמ
 - אנטיוכוס. של לבקשתו דור על המצור לחיל עזרה שמעון שלח ב׳> ז׳ י׳׳ג <קדמ׳ יוספום

שם נח י ט׳ השוד. לאל. ו ב- ם אתם - פ׳ י ל ש ו . מ ו פ י  ול״ד.- ה׳ י״ד ל״ג, י״ב השוה ב
. ר ז ג ב שר ה ד ו צ ם ב ו - ל״ד. י״ד מ״ג-מ״ח, י׳־ג השוה ו  חקרא, היא ם. ל ש ו ר י ב א
 הסוריים מן נטלה ושמעץ ואילף, ל־ג א׳ <ע׳ אפיפנס אנסיוכוס זקנו דודו שבנה המצודה

ו-מ׳׳ס-נ׳א). (י׳ג ר ר ת ש ת ת ו ו מ ו ק מ בלס אלכסנדר שנתן עקרון, כגון רבים. ב כס



־ הסי ואת לקחתם א^ר את־העריש השיבו ןיעתה ?ממלכתי: רבים ל
ת לא מו קו מ ם ה ת ך ר ת ש ה ר־ ש ם א ה לי ץ ע חו ת מ לו בו ךה: לג  ללא להו

ם ולתוןם ת ח ש ת ס ת ח או ף כברי ס ס ד ע ע ב ה ו ת ח נ ה שר ה ם א ת ח ש  ה

ם וסם ד הערי ם עו ש בברי ת תס או א ס ל אנו ו ע מנו ו ח ל ם: ןנ כ ת א
 ואת שמעון את־בבור נ!ךא לרוע!לם המלך אוהב אתןביום ולבא לב

 ל.?דול המעמד ןאת יבלי־הבסף עם־בלי-לןהב הבלים מערבת
לא דאסר־־לו שמעון גיען המלך: את־דברי ליודע־לו לישתיסם לג

 אבותינו אם־נללת י5 משלנו יםנ?ר בךכוש ולא לקחנו ן?ר;ה ארץ
שי לד כינו א בידי א  1חנ5א1 ?בבשה: בלא־משבט מן־העתים בעת י
שיבנו עת לנו דלתה כאשר לי·  ובזר ;פו ועל אבותינו: את־נחלת י

ח ו?אךבנו ?דולה רעה בעמנו עשו הן תךרש ע  בבר מאה נתז כ
 את־הדברים לו ויודע אל־המלן ?סרי־אף נלקזב דבר: ע;הו ולא לו

 ןדול: כעם המלך ויכעס אשר־ךאה !כל שמעון ןאת־בבוד באלה
 את־קנךביום המלך ולעמד לאךתוס;ה.* ויברח באנ;ה :רד לז-להימריפון

 ולבו ;תן־לו: ועךשים רגלים והיל בחוף על־ארץ ש;י לשי״בבא ל<*
^י לתנות עליו את ולכבד $ת-תקךרון לבנות עליו ולבו להוךה ל

ולבא מריפון: אתרי רדף והסלר אודהעם ולהלחם השערים ם
את־ ולקחת ?יהוךה ןלעחל את־העם להךגיז ולחל ללבנה ק?רכיום

 למען לחלל סום שם גינה את־תקךרון ולכן ללתרג: כשבי העם מא
המלך: לי בוה כאשי להוךה את־רךכי כבאתם לשדו

קנדביום: בעל אשי את אכיו לשמעון ויידע מנזר ייתנן ולעל טז
ראמר ואת־יוחנן את־להוךה תגרולים בןיו את־שני שמעון ולקל־א נ

חו ם״א> (י״א עזה פ״ם>, (י׳ ליונתן ל מ ד.- עו ת ץ ו ו ל ו ב ג . ל ה ד ו ה  לשלשת כוונתו ודאי י
ם - יהודה. אל שנתחברו הגלילות ל»-לנ י ר כ ש כ מ . ח ת או ת £ 162.500 בערך מ א ו - ת *מ . כ ר  ע

. ם לי כ ת אריסטיאם אגרת <ע' ■וסז^ט* ה א ו - . ( ב ' . ש ד מ ע מ  משרתיו מעמד ואת ה
א ל - כזאת. ברחבות הי שמעון של במזבו ופל לראות ם. מ ו ת ש י ו - ה׳). י׳ מל־א (השוה לג

. לה-לז ט פ ש מ ה ב׳ לעיל ע׳ ב א מ - . ז ״ ו ».32.000 בערך ככר. ל ת ך א  פוניקית עיר לה.9-
כל שקודם מביאו ?רכן, האלילי (הפילוסוף ידיעות יש טריפולים. של בצפונה

 ב׳>.- ז' י״ג קדם׳ (יוספוס והומת נשבה ושם לאפמיאה, ומכאן לארתוסיה, ואח״ב לעכו ברח
. א ב ג ־ ר ש ל - בלקןה. קנדבה העיר שם מן זה שם ממשיך שירד ס. 1 · ב ד ן ק יז! י שנ

מק״ב ־1»ז»ח0(?ס./ הראש צבא-שר היך, בעצמו והוא ד.£,10/יףז»ס:6; ^ע׳ ^ז ס^ו א).- ;  י׳י׳

ת לפ ו . את לבנ  ט>. ס־ו ל״ג, א׳ (השוה קדרון של המגודר, את הקדרון
ואת* ה הוד ־י את ־ לירושלים. עלה נ׳גו י׳ג (ע׳ מגזר ס״ו.-ויעל. ד׳ ע' ליבנה. סז

ם קבי טז טו א מ - קע< ב ל



קעד

ת נלהקני יכית־תלי וימזי אני ללם מו ^ ם מ מעיד סי־  למדז
רבות: לעמים >זת־מןזךאל ?*הרשיע ?;דינו ויללח הןה לויום ועד

הי1 ועתה נ ותלות תחתי ך\ו לחזנים אתם דלים [*לבים] ל?קד ואתם מ
ך ;זדי ימדל-שמום ?»נו לעד ונלסלתם וילאתם אלוי י ו;אםף ללם: ע

ם »י מלכי ולרכזים סלחלה אי* אלף עקזרים הדל־אח  מדליי
 לקךאתם רב חלל ןהןה לעמק מלאו בבקר־ מקומי למודיעים: מלינו יי
 מן*א ועמו היא על־לניקם וללון ביניהם: ל!;ה ונלזל ולרבים וקלים י

 האנשים אותו לןאו1 ראשון ולעבר את־הניול לעבר ;רא את־העם
ילד»י הרןלים לחוף ולולךשים את־העם ולחון אסריו: מע?רי י
ומחנהו קןךליום ולננף כןןצלרות ולתקעו לאד: דלים ליאולבים ״
 נללע אז למללר: לךחו והנשארים דלים תללים להם ולאלו מ

אעזר־לןה: אל־קךרון בואו עד אוו>ם ררף ויול׳נז יוחןן אחי יהירה
 ולאלו לא* ודאראל אשדוד לשדות אשר למגךלים עד ולנופי י

לשלום: ליהוךדז ולשב איש לאלמלם מהם
לו ולהי יריחו לערבות שר־¥?א האקר רביבי ?ז ןהלנ׳י יא

ף מ ל ג-ינ  ולחפץ ■לבו ולגלה רןרול: הבהן סהן ללה לי הךלה: וןהב י
אדז ללבש f את־י ïîîl לאלרם: ועל־לניו על־שלעון ??׳ראה

מרי לשרבילין וידאג לאדן אשר את-ל׳ערים עיבר הלה ושמעון יד
ומאה ושבעים שבע לש;ת ל{יו ויהירה ומתתלהו היא ליריחו

שי אחד לחדש סו א ע ס ולקבל שלט: חדש הי ק  למרקה לן־סבובו או
ק ה?קךא אל־המבלד ולחלא ןדול לשתה להם ולעש ?שר־לןה יי

ג-סו טז א מקבים

ם שלישי.-ר בן מתתיהו, עוד מוזכר בפי׳ד ן. נ ה ו י ג ם בי ת  מלחמת לנהל כדי עד ם. י שנ ב א
 לשני להם, אסף שמעון ביהיד.-ויאסף. אחי, ומסר בקריאה טעה והמתרגם ברברי, כצ״ל, העם.-אתי. ד

ק אע׳׳ם הצבא, שר היה שיוחנן בשמע נ׳׳גו י׳׳ג ־<וע פ״ם מתוך החיל. >.ת בניו,  הסדר ש
. - ד,גבור. היה יוחנן אבל הבכור, היה שיהודה נראה שבפ׳״ב ם י ע י ד ו מ  - א/ ב׳ ע׳ ב

. ח-ו ם י ש ר פ  - ליוחנן. הכוונה ן. ה י ו - המקבים. בחיל פרשים שמצינו הראשונה הפעם זוהי ו
י״ - . ר צ ב מ . הוא ל ו ס ו נ י ו - . ן ו ר ד  למגדלים נסו קדרון, למבצר להפלט הספיקו שלא האויבים, ק

(ע׳ שנים עשר לפני יונתן לה שעשה כמו ממש אשדוד. את ה. פ ר ש י ו - אשדוד. שבשדה
ב - ם׳*ד>. י׳ ו ב חביבו, וכן ףבי?א, האמוראים) מן כמה (של השם השוה .’Apoûpou .1ח

 Ettelson, Inforgrity <ע' )^אבביא500 (שם אבבא ),Lidzbarski, Handb. d. N8E 2G9-2T0( חביבי
. ת ו ב ר ע ב - ).312 י» ו ח י ר  (המעין והוא עשרים ורחבו ריס שבעים ׳ירכו יריחו עמק י
 ת נ ש ב - ג׳). ח׳ ד׳ מלחמות (יוספום, וצפופים נחמדים פרדסים בתוכו מגדל ידיהו) שבקרבת יד

ע ב ם ש י ע ב ש א ו מ  לשונו (השוה הוא זלזול לשון ו. ב ו ב ח ״ ן ב - לב״ע. תרכ׳ז ה-ג״א ו
ג ח' ז׳ כ׳׳ב ש״א בן־ישי, לדוד: ביחס שאיל של ך י׳ עוז־).- אל״דיוק. :(בערבית Acox ק. ו ו

»



ם בי ק ד טז א מ נ - קעהסז

אתי ו#קר תקיפי קם וקןיו שקעק השתבר יכ#קר ;^ןשים קום טו
ן$ת־ אותו ;מיתו1 >ןל-המשתה אל־שמעון ;באו1 $ת־{שקם [יקחו

טוקה: תסת רקה ויגפל $דול רוקם ויעש מ:קךיו: לדודים בקיו י5ש יי
 סלל לקלדדלו בי אל־הקלך וישלח הזר $ת־סךקר תלקי ויקתב יח
עד ים  י3לא יל;זר ןזסרים וישלח ואת־הקרים: לו ־ל׳?ךןת$ ?׳ש־ו ל

 לסם יסן לפען אליו לבוא אגרות קולח האלף ולקזרי את־יוחןן
סר־ ואת את־;תקזלם לקבש קולח ואחרים יפתנות; וזהב <יקף נ

ך ליוחןן להודיע בליט ו:בא ספקךש: נא ואחיו אביי בי-הוקתו לן
את־ ויתפש מאד ויתחלדול ובקלעו אותך: גם להמית קולח ובי כב

לאבדו: בקשו אקר ירעז?י־ ךמיתם לאבדו סקאים האןשים
יבןח קקה אקר וגבורותיו ופלךמותיו יוחןן ד?רי ויסד «
 לפי־פקןתו על־פקר קתובים הם הגה ופקקיו: קןה אקר סחמות ני

אביו: אסרי ?דיל בהן למךאקר־ה:ה סגדולד,

ג :כותב ג׳> ב׳ א׳ מלת׳ א׳, ח׳ י״ג (קדם׳ יוספוס דוק). :מעתיק בד,ארץ ספיר ).Δαγών( ן1ן
 בזמן נ׳>. ט׳ <ע׳ ליריחו צפונית־מערבית מילין ב׳ בערך מעיגות קבוצת אל־דוך, עין עכשיו

 עברית־ארמית. וכתבת מוסאיקד. מעשה עתיק כגסת בית של רצפה שם מצאו העולמית המלחמה
m 113 ,(ע ג לסר,׳׳ ג׳ ממאה היא החוקרים לדעת 'Barton, Arch, and Bible(ר ש א כ ו - . . ר כ ת ש ה
ת - ם׳-י׳>. ט׳׳ז <מל״א זמרי ע׳יי בעשא בן אלה רציחת בזה כיוצא השוה מ י מ ה . גס ל ך ת ו א
ר א׳ <ע׳ לנוכח נסתר מגוף עובר הוא כר פ ס - .( י :׳ מ ו י ת ג ה . כ ה ל ו ד ג  נתקיים לא זה ספר ה

 בספריה שראה )Bibliotheca Sancta üb. I, p. 39( מספר Sinus Senensis, :כותב גרים לדורות.
 מרובה במדד, עברי בסגנון המקבים של יווני מספר כתב־יד בליאון Santés Pagninns של

sehr hebraisirenden(( א של הימים דברי כולל והוא ג קדמ׳ יוספום (לפי שנה ל׳ ז׳ י׳ י׳
 καί μετά τό άποχτανθήναι τόν Σίμωνα זה: בלשון ופותח שנר,) ל׳׳א הורקנוס מלך

ΙγενήΟη “Ιωάννης ό υίός αύτοΰ ίερεύς άντ' avicoü ך,ך (=ואחרי J יוחנן היה שמעץ ס 
 או כאן המוזכר הימים ספר את או ספר אוחו כולל היה הזד, התיאור לפי תחתיו). כהן בנו

 שפרסם אחר תיכף באש ההוא הספרים אוצר עלה לצערנו, הזה. הספר מן עיבוד
Sixtus Senensis זה. בספר השתמש שיוספוס אפשר זו׳*. ידיעה -



κ

ב מקבים
ם >*<ןןר ד,;הורים ל#דןים ם ה#חי ד,;הידי

ב א מגרים. ירידי אל ישראל ארין כני שנתנו אנרות שתי י׳ת. א-
 שבאלכסנדריה היהודים אל דינו וכיה המקבי יהודה ע״י נשלחו הללו האגרות שתי

 הסכות חג לזכר ימים שמונה החנוכה הג את לחוג ושהחליטו המקדש את שטיהרו להודיעם
היו האויבים ע״י נרדפים שהיו מאונס, שחיללו  השדה״ כחיות ובמערות בהרים רועים ,ו

/ י׳ לקמן (ע׳ ח - ׳  בשם עו1שק חג לאותו מתחלה קראו ולפיכך ס״ג-נ״ט), ד׳ מק״א והשוה ג
ז. י׳ (לקמן ד,מיגים ארבעת בנטילת וחגגוהו החנוכה> חג (ולא הסכות הג -ז׳  נקכע החג ו׳

 לחג, קודם מה זמן נשלחו והאגרות לב*ע> תקצ״ח (ג״א לשטרות קמ״ח שנת בכסלו כ״ה ליום
ח, א׳ :(שיעורה הראשונה האגרת כסלו. חדש של בחחלתו אולי - ל׳, א׳  אל נכתבה ט׳> כ״ג-

ב, א׳ :(שיעורה והשניה שבאלכסנדריה, היהודית הקהלה כ״ - ח) ב׳ ל״א-ל״ו, י׳  אל - א׳-י״
 האגרות היהודית. בקהלה והן המלכות בחצר הן היה השפעה שבעל הפילוסוף, אדיסטובלום

 דינו מבית שיצא ההלכה לפסק יסודי מקור משמשות שהן משום הספר, בתחלת כאן, נקבעו
ח׳). י׳ לקמן (השוה ישראל כל על חובה ולהטילו החנוכה חג לקבוע המקבי יהודה של

עוק  קריאת ענץ על >,׳<פכ״ג-ל הראשונה האגרת מן חלק בסדר: אינו האנרות של שי
 שימש הוא - החשמונאי יונתן של בראשותו שהיתה המקדש, של הטיהור לחגיגת התפלה

 סבה לכך גרמה ודאי השניה. האגרת של ההמשך לתוך גדולה,-נשתרבב בכהונה שעה אותה
המעתיק. רשלנות או תיכנית

ת ברור ר ג א ה ש א ו ה ה נ ו ש א ר  מסגנון שנראה כמו עברי, ובנוסח נכתבה עברית ה
 בתחלתן שגור נוסח והוא <ב׳-ו׳>, החיבור בו״ו לזה זה הלשונות ומצירוף שבתחלתה הברכות

 הלשון מן וכן הזמנים. בכל שבגולה לאחיהם א״י בגי שולחים שהיו אגרות הרבה של
).,בפי <ע' וט׳ בפ״ו הענין עצם אל הברכות מן מעבר לשם '»*>ν 1״ν< ועתה

 מקום מכל השניה האגרת של בתחלתד, רק נזכרים דיגו ובית שיהודה פי על ואף
נכתבה. מטעמם הראשונה שאף משמע מעצמו

 באגרות כנהוג ומליצה, ברכות של בלשונות ופתיחה (א׳) אדריסה האגרת: תכן
 על הענק עצם - <ב'~ד> שבגולה אחיהם אל הקדש בעיר ,ה לפגי היושבים מאת שנשלחות

 ועל <ז׳-ח׳> קרבן והבאת המקדש טיהור ועל נצחונם ועל ראשם על שעברו הצרות זכרון
 אף שיעשו מצרים יהודי על חובה הטלת - ל׳> - <כ*ג הקרבן מעשה בשעת בציבור התפלה

(ט'>. בכסלו בכ״ד, החנוכה חג הוא הסכות חג את דם
ת ה ר ג ה א י נ ש  החנוכה חג את לחוג מצרים יהודי על חובה הטלת בענין היא אף ה
הδιδάσκαλος( מורה ,אריסטובלוס אל שנכתבה אלא נכתבה, ר ו מ  המלך לתלמי יועץ) או -

 שום לו אין (יהודה ויהודה הזקנים ומועצת ירושלים אנשי מאת המשוחים״ הכהנים מזרע
 באישיותו הוא המשקל כובד כל וכדומה,-כי στρατηγός כבוד-כגון של או התמנות של תאר

 של זמן באותו היא אף זו שאגרת נותנת הסברה שמו!). מרבן גדול בחינת הפרטי, ובשמו
ה: צדדים מכמה חשוב אדם אריסטובלום גכתבח. שיוונית אלא נשלחה, הראשונה האגרת  הי

 גם אם - ובן־תורה גדול, כהן של ממשפחה כלו׳ המשוחים, הכהנים ומזרע היה כהן ראשית,
אבסיביוס (ע׳ שבאלכסנדריה י,קהלה בראש ועומד ה׳ לדבר »«»-וחרד ,512 שירד <ע׳ ביוונית
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קעזב-ז א ב מקבים

ר1 ?ירושלם ב ב: ^לום יהויךד ?$ךן ^ ם ן:יקיב טו חי מלי
ם: ??דיו ונ?נקב ק0¥ול עם־א?ךהט *ת־?ריתו ןלן?ר ^י מ

ל?ב בנךל רצונו ןל$&ות אווזי ללף^ה ל?ל;ם לב ןלתךל?ם ג
ה: ו?ן$ש י ?« קזלום: ים1ןק ו?ק?ו'ת ?תוך־תו $ת־ל??ם ןל?מח ן

ןע$ד. ף$ה: בעת ןאל־נעזבלם לעם ןלעוזר ^ת־תםלומיעם ולשמע ה-י
ןששים riçç בש;ת ךמקזך־יום ?מלכות כעךעם: פה מתמללים ה;נו ז

13 ,Pf«p. *v. vil( את היד. למלכות קרוב ואף) המש לתורת אליגורי בסירוש חיבות _ Εξήγησις’ 
τής Μ0)υσέως γραφής - את ולהטות היהדות של סיבה לו להסביר כדי למלך הקדיש 

 איבירגיסים או פילומיטור תלמי של מורהו - התלמיים, של בחצרם השפעה ובעל אליה> לבו
 התלסיים של בחצרם יודעו זה גדול אדם ידי שעל הדבר חשוב היה וסיעתו ליהודה היה.
 הרי הסליבקי. אפיפנס אנטיוכום של מותו סרטי אף ואולי והנצחונות, המרד עניני דוקא

 לפיכך המתחדשת. ישראל לארץ מצרים מלכות של מצדה סימפתיה בזה להרזיה היה אפשר
 מפלתו על בפרטות מספרת והיא מאורע, אותו של חשיבותו על אחר באופן זו אגרת חוזרת

 לחג: שגרמו סבות לשתי ורומזת לשטרות, קס״ח בשנת דוקא, פרק באותו אנסיוכוס של
 ולכבודו אנטיוכום. של המשיגה מיתתו אחר המלכות של שיטתה והשתנות המקבי נצחונות
 מן האש על שבאגדה מסורת בדברי אגב, דרך האגרת, מתובלת אריסטובלוס של ולהנאתו
 משמרתה היתה האלהית ושההשגחה קיים מקדש שהיה בזמן המזבח גבי על יוקדת שהיתה השמים

ח (א׳ גלותם זמן בכל ישראל לעם  גניזת על היינו אגדה, באותה הקשור הענין ועל ליו) ד׳ י׳
ח׳ <ב׳ לתורה נאמנים שיהיו עמו לבני הנביא של וזירוזיו הנביא ירמיה עיי הקדש כלי ו') א׳-
ב), ח׳ (ב׳ שלמה ומקדש העדות משכן חגוכת ועל  לאיש - הכיב אחרון ואחרון ד-יי

 פעולתם על המספרים כיא) א׳ ע' בכתב, בידם היו (מקובלים הזכרונות על - כאריסטובולוס
 תרבות על וכתבים כפרים של אוצר באסיפת עוסקים שהיו - וסיעתו נחמיה - ראשונים של

 אוצר וסדר נחמיה כמעשה הוא אף שעשה המקבי יהודה של פעולתו ועל בירושלים, ישראל
 לעשות מוכנים שהם האגרת בעלי מודיעים דיבור כדי ותוך בירושלים. לאומי ספרים

דרישתם. כפי מצרים ליהודי אוצר שבאותו הספרים מן העתקות
 לענץ היסטורית תעודה כעין הספר בראש שנקבעו הללו האגרות ששתי לוודאי קרוב

 שנסדר שבירושלים, המרכזי הארכיוק מתוך ניטלו בעיקר, הספר עוסק שבו החנוכה, חג של
 שבאלכסנדריה.- היהודית הקהלה של הארכיוון מתוך או י*ד> ב' (ע׳ וסיעתו המקבי יהודה בידי

ם. אשר ב... המפוזריםτοΐςκατ’ Αίγυπτον במצרי טי ם.-ויי  חזרת ויזכר... במצרי
בנדל הסגנון על מעידה זו באגרת ג»י)0 הויוין בעברית: היה ואולי *.αοδί<* μεγάλη לבב. העברי.-

 הוא מעבר של לשון *.ai νΰν ה. ת ע ו - ט׳). כ*ח בדה״א הכתוב דרך <על חפצה ובנפש שלם בלב י
ו' ה׳ מל״ב (השוה המכתב מעניני אחד לענק או הפנק עצם אל האדריסה או המכתב מפתיחת

 יש זה במכתב וכן אליכם). הזה הספר כבא ועתה א׳-ב׳ י׳ שם אליך..., הזה הספר כבוא ועתה
 רגיל שהיה ?ענת או כען הלשון היא בזה כיוצא ט׳. פסוק ובתחלת כאן ענינים: שני

 - המקדש. ובנית בירושלים ה. ם - כהנא>. של ובפי׳ י׳ ד׳ עזרא (השוה ארמיים במכתבים
ת « ו כ ל מ ס ב ו י ר ט מ ת ד נ ש ה ב א ם מ י ש ש שע. ו  לא שייכות לו אין זה לשק ות

 המעבר במקום באמצע, ההמשך את מפסיק והוא שלאחריו ולא שלפניו הדברים להרצאת
 ג*כ היו שנה שבאותה להסיק אפשר אמת, תכנה. עצם אל האגרת שבהחלת הברכות מן

בשנה ובה ניקטור השני דמיטריום מלך סה״נו לפני 144-3( לשטרות קס־ט בשנת צרות.



קעח

?ליני ובמצוקה ב^רה לקם קתבנו הזהירים חנוי2$ שע1ןר
וקמקלקה: הקדושה קךה$ךץ ואשר־אתו יסון למן־םור ההן בשלים

 אלינו !ישמע אל־יי, ולתבלל לקי דם וישוכו את־השיןרים ניק*ךםו ח
עשו ןעתה את-הלחם: ולשם את־מרות ולדלק ומלקה זבח א3ו? ט

בשלת 1-------1 ?קלו בחקש ןעשרים] [מחמשה חג־קקכות את־:מ־
שמלה: שמולים &$ה ו

שי בירישלם »שי העם י ויהוךה דזןקלים ומועצת ביהוךה וא
לקשוחים לקהלים מזרע לשלו תלמי מורה אל־ארסטובלום

״-י א ב מקבים

 שדמיסריוס משום אפיסרופוסו, טריפץ ודיודוסוס VI אגמיוכום אל ונתחבר יונתן בו ברד
א מקיא (ע׳ בדיבורו עמד ולא היה שקרן  באותח מלכו אנסיוכוס את רבת ודיודוסום נ״ג), י׳
הנ׳ל. לתאריך מקום אץ זת, המשך בתוך כאן, אבל דמיסריוס. אל שוב פנה ושמעץ שגה
 ומצוקה »רה ללשץ פירוש כעין הקוראים אחד שעשה בגליץ הערה אלא שאינו לשער ויש

ך.-כתבנו  שהוא נראה ושלאחריו זח בפסוק ומונה הולך שהוא המאורעות מן לכם. שבסטו
 הזמן למן ),168-165(לשטרות קנדה-קמ״ח בשנות אפיפגס אנטיוכום במלכות שהיד. למה רומז

ה - המקדש. חנוכת ועד אנטיוכום רדיפות ולמן הכהונה מן יסון שנסתלק ר « . ב ה ק ו צ מ ב  ו
êv τή ■θλίψει καί έν tfj ακμή שץ שכל ו א׳ פניה1ב הכתוב -ממ -).θλί-ψις καί ανάγκη *׳3(ט׳

 GdJ( 1112 675( וגריטץ ״י>· angustüs et pressuris :(=ברוםי ובאולצנא בעקתא :בסורי וכן
 שערים שריפת של הצרות אף מונה הוא בפיח - .άνάγκη מן שיבוש הוא όκμή כי סבור

 ושימת הנרות והדלקת סלת ומנחת תודה זבחי עליה שהביאו ה׳ ותשועת נקי דם ושפיכת
ם.- יהודי על מטילים שהם החנוכה חגיגת פרטי על רק מספר הוא וכאן הפנים. לחם  מצרי

 הכהונה מן >170 (בש׳ אנטיוכוס שסילקהו י*ב-י'ד> ד׳ ׳(ע ביסץ המעשה ן. ו ם י ר ו ם ־ ן ם ל
-י׳ ה׳ לקמן מסופר הגדולה  של השניה המלחמה ובשעת כ*ו>, (ד׳ עמון בני לארץ ברח הוא :ה׳

 אלף ואתו לירושלים חזר מת, שאנטיוכוס השמועה כשנתסשטה ),168 (ש׳ במצרים אנסיוכוס
 רב הרג ועשה לירושלים ובא אנסיוכוס כשחזר ואח״ב מגילאוס. את והניס שוב ונתכהן איש

 בידו עלה אנטיוכום של בפקודתו כך אחר וכשנתפס לעמון. שוב הלה נמלט יסץ באנשי
. - למצרים. להמלם ה כ ל מ מ ה  שיסץ מצרים, מלכות כלפי הידידות ליחסי רומז שהוא ברור ו

η ת א - סוריה. מלכות כלפי נטו וחבריו . ם י ר ע ש  ),πόλη (ןלא ביחיד ,τον πυλώνα ה
. דם ו כ ם ש י ו - ל*ח>. ,ד םק*א <ע' קיבוץ שם והוא קי  ל ל ם ת נ ו - ליז. א׳ שם ע׳ נ

ס׳ו ח׳ ע׳ ה׳. ־ ל א ד- ״ . ח ב ז - ניקנות. עם המלחמה שלפני (התפלה וכ״ג י ה ח נ מ ו
ג. מקיא והשוה >,σεμίδαλιν< וסלון זבח ביווני: » ״ -נ נ׳  - פכיג-ל׳. אחר מקומו ם׳ פסוק - ד׳

עתה. י ע׳ ו ם י ־ ת א - . ו ' פ . ב ת ו כ ס ה ־ ג  חג־החנוכה השם הימים לאותם אץ עדיין ה
ב (קדם׳ יוססוס ואילך). ג״ו ד׳ מקיא (השוה  חג־הנרות בשם לחנוכה עדיין קורא )325 יי

»φώτα(ד ח ב - . ש . ו ל  תאריך לפני כטו־ק - ועשרים!. !מחמשה היום: נשמט ρ לפני כס
ם - האגרת. נכתבה שבו היום נשמט השנים * ע שר ה . א ם ל ש ו ר י  וכן .έν ,Ιεροσολΰμοις 01 ב

סו ·popuius,qui est Jeroso'ymis חיל!׳: ת - וליהודה! הזקנים למועצת העם את -הקדי צ ע ו מ  ו
. ם י נ ק ז . - )semtus :(יולג׳ γερουσία ה ה ד ו ה י  ובלי תחר בלי סתם, בשמו נקרא הוא ו

 הסריסטיסי, הפילוסוף הוא ם. ו ל ב ו ט ס י ר א - ובחו׳ל. בארץ היה שמפורסם מקכי, הכינוי
מיהדות הבנת אל לקרבו כדי משה לתורת האליגורי פירושו את מצרים לם־יך שהקדיש



קעם

ם ״’ די הי : קזלרם עו???רלם ו?ל־ל!ן ם י מ ת ו מצנו י ןררלרת ק ענ ע ו נ

הוא ?י ??לך: קקידוןוה רוי9ע? ?;עים5 מאד לו ?;חנו ומודים ?יי יב
?בוא ?י הקרועה: ?עיר מק׳ח^ה ??רו ?ער ?ת־ה?;עים גרים י*

ם ואחו ל?רם ער־ה??א  ?עך?ה ;;:ה בהיכל ;?פו היל־מידוןי
ןה ?;עיוכום ?א או?ד, ל?על ?מו כי ;?;ה: ?ך;' כידי ע;עעתה יד

 הגדולים ?ת־האו?רות קחת למען אתו ?עור ןהאוהלים ?ל־העקום
ם: טו מ??ר עם־?סי ?א ןכ?ער ;;:ה בד<י ;?נום ןכ?ער ?דלוחי
ובפתחם ?;עיוכום: ??;ם ??די ?ת־ד&קךש ;עלו ההיכל אל־תון סי

שי מ??ךה את־הרלת  ער־ה??א את ו??עו ??;ים ןךקו כתקךה ?
?רוף על־הבל :ρη? לעוקדים העליבו ןאת־הךאעים ופ??צוהו יז
?חךש לעשות ;בתים ?היותנו :את־הךעעים ?ער־־העויר אלהינו יח

. י מ ל ת - בפתיההו. לעיל (ע׳ ך ל מ  - ).180-145 בש׳ (שמלך פילומיטור תלמי שהוא נראה ה
ם ■א צבאותיו נגד שהנלחם מובן ומעצמו מסתבר. כך - !נו^ל, במלך. מלחמה שאסרו כאנשי
שהים הזוהמה גירוש לענין משמש לשון - έξέβρασεν ש. ר ג - נלחם. הוא גופו במלך מלך של ■ג

 לפושעי הכוונה כאן וםים>. רפש מימיו ויגרשו נגרש... כים כ׳ נ״ז ישעי יהשוה מתוכו פולס
אפיפנם של מיתתו על ישראל ממקור סיפור - הים. מי שמדליחה לזוהמה המשולים ישראל ־«

/ נפרק ולקמן, כאן. יש י סיפור יש ס נ  לפגי היהודים אל שערך אגרת ואף מיתתו על ש
ת בגו. לטובת מיתתו י ש י ל ש א לקמן מיתתו נרמזת ו לוסיאם, אל אבפטור של באגרתו כ*ג י׳

 זו אגרת היתה שאילולא להעיר ויש אביו. מות אחר ישראל של בטובתם רוצה הוא שנה
 לקק שמסופר למה אנסיוכוס של מותו על הסיפור משוה מחברה היה ודאי אבטינטית

 שנסע םי״א>, סוף (השוה מכוון הוא אפיסנס לאנטיוכום זה תאר א. ב צ ה ־ ר ש - ט׳. בפרק
. - הצבא). ושר המלך אנטיוכום :י״ם ס׳ (והשוה לחילו צבא שר בתורת לפרס ה ; ן  נ

Α»«Ι1ϋ»-Νανναία 442( הפרסית האלילה ΚΑΤ3=( י׳ אפרודיטי או דיאנה־ארסימיס) פולוביום 
 צורתה עליהן שחרותה מטבעות נשתמרו היוונית. האלילה א׳) ס׳ י׳׳ב קדם- יוספוס ב/ ל׳־א

 אחרים שבמקורות הוא ומכאן היתה, האליל בל של אשתו - נניה - זו אלילה ננה. והכתבת
כל לבל שבעילם ההיכל מיוחס יו הי מו.- . ל ע נ ל - היה. Ε1γπ״ί5 בעיר זו נניה עצ ה ת ו א

συνοίκησών ( בהירפולים אף - אתה). <=לחיותΗϊβΓίροϋβ( לךיאנה זו ערמה עשה שבסוריה 
 הוצאת ליציאנוס (גראניוס כלה אותה של שילוחים בצורת היכלה אוצרות את לבוז כדי האלילה,
ם - )Μοίζο !30 מביאהו ,XXVIII א׳ ,1904 פלימיש ו כ ו י ט נ 0 במקור: זה. א τεΆντίοχος_ ,

ם. ו נ ת נ - אפיפום. לאנטיוכום הכוונה הצרות. אותן לכל הגורם שהיה הוא הוא :מטעים סו
 שבאותם היקרים החפצים מן קצת לפניו הגיחו בערמתם, להכשילהו כדי בעצמם, הכד,נים

א א ו - האוצרות. פז ר ה ־ נרמזים הם פייז בסוף במקום. בו שנהרגו אפיפגם אנשי של ם. שי ת
מסוכנת, מחלה וחלה קשה נפצע אלא מעמד באותו נהרג לא גופו אפיסנם הרשעים. בתאר

 הנהר מעבר ובחזרתו ו׳>, פרק בתחלת מק״א וכן ,,ט (בסרק מחלתו על הסיפור מן בנראה
- יוז . ת ־1ס ג ת1ח ר ה . ט ש ד ק מ ק ■τον καθαρισμόν τοϋ Ιερού ה  τον και ορισμόν ט״ן ב׳ ו

ת הסהרה. 1חג־1- ו כ ס ה ־ ג אש. ח  מקדשו בחנוכת למצא יש ואש הסכות חג בין קשר וה
א השוה שלמה, של ג האתנים בירח ישראל איש כל שלמה אל־המלך ויקהלו ב׳ ח' מל׳ ח ב

יא-יח א כ מקבים



קם

 ךאינו הקקךעז $הרת נלוג] >ןת־ נבו! וע&רים לחקעזד׳ כקלו
 ל?לו5ב ןחמ;ה3 ןהאש חג־ה^בות ם־אתם3 מעשו למען להודיעכם

 ן*בומינו הגלו כזזקזר כי :ן^חים הביא ןאת־הטןבח 8את־המקך< אז ים
 דקז?עול בסתר לי*ןלס מאש לךאי־^מים הבדאים לקתו למדם
 כי ללכח קזלרוה ןקזם בלי־קים ה:תה תחתיוזה אשר באר בעמק

ש: המקום נידע לא נ ברצון בעוולה רבות שנים וכעבר לאי
 הלסגים מאא^אי שלח מרם ללר מאת ;שלח ו;חמ:ה האלהים

פי· אש מבאו לא לני ?מרו וכאשר לקחתה את־חאש שטמנו
אשר ואחר ולהביאם: אותם לשאב עליהם ןצור עבים אם־מלם כא

ם ןח$:ה אמר לןלחים הדרוש היכן ק לקמי ד על* םן־המים ל
 זזדמה ועבר הזה הדבר געשה וכאשר אשר־עליהם: ועל העצים כב

#י הקעןנת והשמש  ובלם ?דולה אש התלקחה ןרחה מזה ל
 ובלם והבאים תבלה לבך;ים ערבו רבן1ה? ובהאכל השתוממו: «
ה והחמלה :ןהמ;ה בנמעשה] עתים ןהאהרים יוןתן למתח כד מ  בלה מ

וצדיק וכפור הנורא היבל בורא האלהים אד;י אד;י
 הצדיק לכדו הבל הנותן ןטוב: לכדו הטולן הלד ועושה כה

מלל־ את־לשראל וךה6ה עולם ךנאל] לבל ומושל לכדו
ע כו ת «קזר־עעזה ר בו א ה ת־ ם א רי הי ם: ב ש ד ק א ו דן ד צ ת־ ר א

ש להתפלל שלמה וככלות א׳ ד דה*ב 11 השביעי הוזדש הוא א ה  ותאכל סהשסים ירדה ו
 נריך שהוא ספני דוקא בנחמיה והאש הסכות הג ענץ מקשר הוא כאן אבל והזבחים. העלה

 בקשר נחמיה שעשה הסכות הנ ענק על אגדה לו היתה ואולי שלסניו. ההמשך לרגל לו
. - כאן. כמסופר נחמיה, עיי הקדושה האש מציאת עם <»״נ>=בבמתו.8ז>ויגזי>0? במקור: בכלכלו
 «ן>-1080ןוג)0ויבנו_י\ג> יהודה: על ם׳ ד׳ במק״א שנאמר דרך (על חיזק מפרשים: ויש

nmmn̂*1 «■»■ ןע׳ 125 מוסקבה שבכיי הנוסח נראה ויותר ציון). את־הר ההיא בעת ><adk 
«.״»».״): 88 התקנות הכותב משוה זה ולפי והמזבח). המקדש את ;סס^סעס^ס־־בכלכלו ,״״

מכנה הוא כך ם. ר ם ל - י*ג). נחמיה (השוה נחמיה של למעשיו במקדש שעשו והטהרה ים
ש - פרם. ממלכות חלק ונחשבת בטלה אז שהיתה לבבל, א . מ ה כ ז מ  שעל תמיד מאש ה

ר ו׳ דק׳ <ע׳ המזבח נ ש א כ ו - . ( ׳ ו - ׳ ו ה ר פ . ס ו נ  כוונתו וודאי ?<*>. 88 8160ו<ן>»1עג>ק ל
ס. ב׳ (השוה בכתב למסורת . ם י מ - בי ם י ב  נמסר ט'ח> כהנא, - נינזבורג (ד.וצ׳ ביוסיפון ע

דולק, מינירלי שמן - נסם כדבש. שביווני) סז י}8»0 על השב אולי - לשונו! <כך ועב שמן מים
 את מהזיק שהיה הנפט, ואת האש את מכבדים היו הפרסים <בםכ״ב). השמש בקרני נדלק שהיה
^3'ג>0 נסוןר בשם (כסליו) שנקרא המקום בשם נרמז ואולי האש.  ;פלי ההמון ובלשק ק)

- גמלה. בכהונה משמש שהיה יהודה של אחיו ן. ח נ ו י - נפט. השם של מדרשו ק>£א)3061( ע
ה1כ ש ע . 1ם ה י מ ח ד בשיר עונות גדולות תודות שתי עמיד ש,·, ירושלם הומת בחנכת נ

ב (נהם׳ זו לעומת ר כי? יי ש א -.< «לך א ה ו ש ת ע ו ב א ה ״ ת . א ס י ר י א · לשון ב י ה ז

ם בי ק יט-כו א ב מ

כה



קפא

וקדקזה: את־ןס^תך ושמר ישך*ל על־עמף על הקר?ן
הביקה ומתעבים ןהבזוים בנוים את־העוקדים גאל גפוצוהניט כ?ם כי
בנאוה: והמתאמרים את־הערי^ים ענש אלהיט: אתה כי הגולם ו;ךעו כח
שי קךשף כקקום את־עמןז שע כט משה: אמר כא

אמר ד׳קרשן {תחי ו?שא?לו ההלל: מןמירי שיי ןהכהןים ל-לא
 הךקר וקהעשות גדולות: על־אשגים י׳מלם את־שלרי לשפך ןדוןן;ח לב

??תה: המזבח מעל־ לעקתה האור ונזרדו להקה עלתה הזה
שמנו אשר במקום כי דעי מרם י1יל?יל היער נודע וכאשר לג

נחמ;ה מהם שקךשו המלם ?ךאו את־האש הגולים הבמים
י ?דר את־הימר המלך חקר אשר אחיי את־הקרמנות: א?שיו1 י
לקח המלך קדט אשר־ךמה ןנר,כהןיםז ולקישהו: ההוא את־המקום לה
לאמר נקלה לו קךאו ןחמלה ואנשי רבות: מתנות [להם] !לתן לו

?שמי: יקךאו־לו ורבים היא של-ךה
j א א לך$ה י5 במשרים ונבי̂׳ מן־האש לקחת לגולים צןה מבי
התוךה את להם ?תתו לגולים הןביא *{ה וכאשר ?ומי: כאשר ב

ם באבות. בחר אשר מבלשון יותר בו בז י ד ב ו ע ה ־ ת א י - ו ג  εν τοΐς :במקור כך ם. ב
εΟνεσιν· בהיותם לאלהים העובדים ב> הגויים, בארעות בעבדות הנמעאים או משמע: תרתי 

 libera eos qui serviunt gentibus conlemnentibus et abominandis :L וברומי בגויים. םזורים
τοίς έζονίΙενονσι καί βδελνκτοι;) respice< והמתעבים הבוזים לגוים העובדים גאל י־ 

ר נפ-ל ש א כ - . ה ט י ב ר ה מ י - נחלתך. בהר ותטעמו תביאמו י״ז: ס״ו בשמות משה. א ר ו מ ז  מ
. לה ל הל ו ווה - שלנו. להלל כוונתו ודאי הידיעה!. ובה״א τους Αμνόν; ה פ י נ ה ה ב צ ר ־ ר ש  א

לק האש את שמצאו ירושלים ממקדש לכהנים כוונתו בהם. - . ה ז ו נ . ח הג תן י  נראה ו
ת - ונתן. לקח עצמו בידי :מתנה לענץ היא לשץ שאשגרת ו נ ת ת. מ בו  שמתה מחמת ר

 נראה הכתוב מסוף .προσιιγόρενσαν δε... tovto לן, או ר ק - וכ׳בו. ייס ם׳ אסתר והשוה לו
 נחמיה ויקרא appeiiavit autem Nehemias hunc locum בוולג׳ שנמסר כמו הוא שהפירוש

 אבל טהרה, ־ καθαρισμός :ביוונית שבצדו המדרש מן נראה כך ר. ה ם נ - ההוא. למקום
 השם כתבתי ובן בפ*כ>. נדש וע׳ גונפתר, מסר והסורי נפתר י ΝεφίΜρ השם כתוב במקור

בסורי!. גם וכך נפתי - Νεφίίαί במקום לשון! שבאשגרת ביו׳״ד רי״ש ובשינוי גטהי ההמוני
 - המטהרים. קדושים למים זינדי תאר - «afiar apanar לכאן מושך )Molfatt( ויש

- ו׳ א׳ ברוך חזץ השוה ירמיה של זו לפעולתו 3 . ׳ י - של שמו כאן הוטעם במקור ד
 צורך ראי והמתרגמים - צוה... אשר הנביא ירמיה בספרים ונמצא ישר: ביהם הנביא ירמיה

 וכן ,invenitur autem in descriptionibus iussit Jeremiae prophelae quod :ודלג' בנק לשנות,
 המקדש על כך בל המתגעגעת האגדה - דפקד. נביא דארמיא בכתבא דץ משתכח :בסורי

 מגעגועים כך כל רחוק היה רוחו הלך שלפי דוקא, הנביא בירמיה לחסצה לה בחרה ועבודתו
 בירמיה האגדה לה מצאה ורמז החורבן. מדור הימנו חשוב נביא מצאה שלא משום אלו,
ב ג, ג׳ כי - ז לבבל שטלטלום או הכשדים ששיברו הבלים בין לארץ זכר שם שאץ י׳

ב בז־ב א ב מקבים



ק«

n *ת כל-יקקחי ip ;; חןהב $ת־$סילי ?ךאותם כל?ם יבל־לתעו 
 לבלרוי הןהיך־ם ?אלה‘ יכרים עוד ובדברו ?נך;ם: ןאת ולככף ג
 י־6ד-ןביא.על־ בך! א^ר כס$ר ןד,;ד- בלבם: את־לתוךד. הסיר י

 כאקזר אסךיו !לוד ללכת ןלארק לאהל אליו ה;ד. אקוד הדבור
את־נחלת־האלהים: ןךאה ה מקו קליו בלה אקוד אל־ההר בלה

 ן־את-מזבח ןאת־הארק ואת־האהל בית־מבךה יךק!ה באא וכןנלותי י
 להלוות ן?שו אתו וקון־הכאים ?{ר: לדלת ואת קוקוה לביא לקטלת י
 ףא?ור הוכיחם יומ;ה ;רע וכאשר למצא: ;כלו ולא קובה את־ל׳דרר ז

 עמו קבוצת את האלהים עד־אקזר־לקכק לא־;דוע לה;ה הקקום כי
 כאשר ולבןן ?בוד־ל: ן!ךאה את־אלה ;; ;נלה ואז חקור: nfrjp! ״
 ועוד מאד: לקדש הקוקום כי גם־שלמה התכלל וכן למ^ה ן?לה ט

ןהשלקותו: למקךש לןכת קרכן לביא חככה לו בהיות כי {אקוד
 אתמתלי ואכלה מךרישכים אש ו;רדל אל־;; משה לתכלל וכאשר י

העלות: את ותאכל אש ן;ףךה התכלל שלמה גם כן סקרקז
ב א־י עזמ דאמר י ה; שי ש ם־ ז5ו ?שרבה: ?אכלת ללכאת אין א שה; ב

??בכי נם ?אמרו באלה לידקרים קזמוגת־ה;קים: את שלבה יג

ה - בשלימותם. י ה ר. ו פ ס  -נם*א. הנזכרים האגדה ספרי מאותם הוא m שספר נראה ב
ר ו ב ד ה ־ י פ ־ ל ר ע ש ה א י . ה ו י ל  מן הדיבור .X(?ni«xt10nov Yevrjdsvros $0זוז א

ת - היה. השמים כ ל ד ל ה . י ו י ר ח  אותם שיוליכו הדיוק: כאן יש אולי .owaxoXovdelv א
ה אחר זה אחריו ר.-ם ב ז מ ־ ת א ו - . ה . ז ת ר ט ק ד האהל רק נזכרים ובסיד ה ו ע ו - . ץ ר א ה ו

· . ר מ א ת - הספרים. באותם נ ו י ה ו ב . ל ה מ כ לםשה השמים מן אש ירידת על - לשלמה. ח
 - שלמה מל ואת־ההלבים, את־העלה המזבח על ותאכל ה׳ מלפני אש ותבא כ*ד ט׳ רק׳ «׳

ב  - והזבחים. העלה ותאכל מהשמים ירדה והאש להתפלל שלמה וככלות א׳ ז׳ דה׳
 ט*ז י׳ בויקרא שהדי תבנו, בעבם אף הוא תמוה להמשך מחוץ הוא שפי״א ממה הוץ יא

 ושרפוה.- הקדש במקום החטאת את אכלו שלא ואיתמר אלעזר על קבף שמשה ההפך, נאסר
ב פסוק יג  שחגג פיי), (השוה משה למעשר. השואה להביא עריך שהיה קטוע, נראה י׳

 שמונת עשה המקבי שיהודה בעיקרו הכתוב תכן היה ואולי וכדומה. המלואים ימי שמונת
 ולבך נחםיה>, למעשה הספרים באסיפת יהודה מעשה משוה שהוא םי*ג-ייד (ע׳ חנוכה ימי
 הכתוב של ושיעורו המקדש, כחנוכת ימים שמונה הוא אף חגג ששלמה ההמשך, מתאים היה
הן ענין של ולגופו - הימים. שמונת את גם־שלמר. עשה כאשח יהודה (עשה וכן :מעץ היה

אהל ומפתח ל'ג> ח׳ (ויק׳ בפירוש נאמר במשה :ימים שבעת אלא חגגו לא שלמה והן משה
את־ידכם, ימלא ימים שבעת כי מלאיכם ימי מלאת יום עד ימים שבעת תבאו לא מועד

ה-ס׳י) ח׳ <מל״א כתוב ובשלמה ם׳), (ויק׳ בעבודה אהק התחיל כנר השמיני ביום ואח״ב ס׳
 השמיני ביום יום עשר ארבעה ימים ושבעת ימים שבעת את־החג... בעת־ההיא שלמה ויעש
ס׳ ז׳ בדה׳ב שנאמר במה כאן השתמש שהכותב ונראה אוז־העם. שלח - את־ שלמה ויעש ח׳
ימים שבעת עשו המזכה הגבת כי עברת י ג י מ ש ה ביום ויעש ימים... שבעת ההיא בעת ההג

ג-יג ב ב מקבים



ΙΒΡ

 אסף קסרים או^ר בעךכו «שר מס$ר]1 ןגם ובזכרונותיו ןףמ;ה
ם על־המלכים ככרים ם ואגרות דוד וס$רי ןמכיאי ^ני על־ ה

^י >η!φ? «שר את־הסכרים ןם־;הוךה וכן קרש: מתנות יק  המלחקח מ
 ושלחתם במקצתם צךך לכם ואם־נש «צלנו: ןד.ם כלם לנו «סכם מי

«ליכם: לביאום «שר «;שים
לכם «?חנו כותבים אודחג־ר^הרה לעשות ?בו?ים ובהיותנו סז
 את־כל־כמו הציל «שר ןהאלהים :את־הןמים לחג תעשו ן;$ה יז

 ואת דיכהןד ואת המלכות ואת לעלנו את־נחלתו ןתן «שר1
 לרחמנו במלךה כי לאלהים וקוינו כתוךה הבמיה כ«שר המקדש: יח

 מךנו כי הקן־ש אל־מקום לישמלס תחת מכל־ה«^ ויאקסנו
סהר: המקום ואת ?דולות מךעות

המקךעז ומחרת ואחיו המקבי על־להוךה הך־כרים ואלה ים
ת מאד ה$דול כ מכ אןסיוכום ??ד על־המלחמות ו?ם המזכח: ו

ל?לחמים ?ךאו «שר מךדישמלם והמךאות בנו: ןאבמטור אכיסנם נא

י - ימים. שבעת והחג יג ב ת כ ה ב י מ ח  - לידנו. הגיעו לא אלו ספרים ו. י ת ו נ ו ר כ ז ב ו נ
ם י ר פ ם ס י כ ל מ ה ־ ל . ע ם י א י ב נ ה · - ואתרוגים. ראשונים לנביאים כוונתו ודאי ו ר ס ם ו

. ד ו ת על - תהלים. מזמורי של קובעים ד ו נ ת קדש. מ  שכוונתו נראה ·πεο'ι άναΑεμάτων ה
א-ב״ו) ז׳ עזרא (ע׳ פרם מלכי שכתבו הנחה ואגרות שונות לתעודות  המקדש בית לטובת י׳
 לאותו שכינסו והכתבים הספרים סוגי רק כלל בדרך נותן הוא כאן ישראל. ועם וירושלים

 מזכיר - לאוצר. מחוץ ורווחת היתה בעם שנפוצה להגיד, צורך רואה אינו התורה על אוצר. יד
 שברדיפות העיקרים אחד היתה ישראל ספרי שהשמדת משום דוקא, יהודה של זו פעולתו הוא

ת הפסוקים - נ'ו-נ*ז>. א׳ מקיא <ע׳ אנסיוכוס יז-יה -יי ז  שפתח מה אל סיום של תזרה הם י׳
ח׳ א' לעיל -  - (שבסט׳ז). החנוכה בחג לארץ חוץ בני של לשיתופם טעם ונותנים ו׳
 ושוב ישראל. עם לכל אלא גרידא, א״י לבני הצלה כאן אין הוא: מטעים ו, ם ע כל־
 נחלתו שהוא ישראל, בארץ שותפים בלגו כלו׳ - ו, נ ל כ ל את־נחלתו נתן ואשר :מטעים הוא
ת - קניניכם. וקנינינו ישראל, אלהי של ו כ ל מ ה ־ ת א ה ו נ ה כ ה ־ ת א ־ ו ת א ש. ד.מקד ו

 מ;:שיך שהוא וכסו קדוש, וגוי כהנים ממלכת חהיו־לי ואתם ו־ י״ס בשמות לכתוב רמז
- בתורה. הבטיח באשר :סי*ח> וריש ואומר

. ב ב ל׳ - ס ׳ ל הסוסר הקדמת י ז ר נ צו זר. שבספר הקי

(י־ס-כ׳ב) הספר של תכנו יסון: של הגדול ספרו את המקצר של וחשבון דץ מתן
 הוא היכטירי קצק רק ותכליתה: וסיבה המקצר של ועבודתו <כ*ג> קורעי איש יסץ שכתב

ס א - (כיד-ל״ב). היסטורי חוקר או סופר ולא להיות רוצה כ ס י נ ו כ ם ו נ ס י ס ר א ו ס פ ב א  ו
. ו  המאורעות על אף דיבר שבספר אע*פ ,1 ודמיטריום IV סליבקוס את מזכיר ואינו בנ

 שבסוף למאורעות שנצרך כמה עד אגב דרך אלא באו לא שאלו משום במלכותם, שאירעו
 - סיומו. לשם I דמיטריום בימי שהיו ולמאורעות הספר פתיחת לשם סליבקוס של מלכותו

. ה א נ ק אע׳ם ההמשך, לסי כך תרגמתי זוז. חיבה נשמסה ובסורי גבוולג׳ φιλότιμος ב

ם בי ק יד-כא ב ב מ

בא



כב-כם ב כ מקביםקפד

 *ת־ד^ך־ץ ?ביסוי היי ןם־קעטים ן*ם ילגבוךה ?ק$דז על־מך.דות
 ^ם1??ל־?ע nk? הקהי^ל ןארדהבקךט ךךםוי: ך.מוךד!ךים ן#ת נב

 ל1ל?ם עתידים היי יןזר1י זקוקים ן*ת #חךרו ?עיר ן#ת הקויבי
ל $קור י; ?הקד קיסמי נג  קיריעי אי# :סו! ב#ת י^הם: ?;ה טובו מ
ם הס?0ב ר6? כי רי  #ת־ ק-אוסנו בי :ק׳קצר אדזד ?חבור ןנ?ה ויגדעו מ

ם סךבית רי ?תוף■ לגלבל לן»צים !*ת־הקיסי ססמרי  יהזההקטיר מי
לן»?ים tfçjri ?עימות ללבק #ל־לבנו ען?ונו סת?ר: רב מ?ני כה

:להועיל ולבל־הקרבים להקל ?ן?רו?ם לעז?ךם ולאוהבים לקרא
הך?ר קל לא הקצור #ת־טרח לע?קנו לקחנו ןןי?ר לנו ן$??ם כי
 תועלת ןה?בקט ק^תה הלבין 0?אי :ויקקיךה אם־עםל־זעה בי כי

 על־גל^נו ?טיל רבים תודת בגלל בן לו קל הך?ר אין לאחרים
נעקל לסובר כ?ךטים דיוקי נו5ו?ען בעןג: עמל־דעבוךה את ני
ל להתנהל כס ח ?לו ?ח5ל לךאג חךיס בית ו?בוןה הקצור: תקנית ל

/ ייח שלמה חכמת (והשוה כבוד אהבת של לשץ היא ייקרו שב  תאר זה כלשון יא שהו« ג
ו שהאציל האש לעמוד ד ו ב כ ת בםדבר>. במסעיהם ישראל על מ ו ד ה י ה - Ιουδαϊσμός.

 (וכן היהדות למושג - יודאיסמום - זד. שם שנם«א הראשונה הפעם זוהי ש־דוע כמה עד
ת י*ד ,א ה׳ לקמן א ו - . ( ח * * ה ל ן ו ר ה מ  הארביס מכונים <וק »ז βάρβαρα πλήθη ם. י ז

אי לעמים מכנים היוונים היו βάρβαρος בתאר ).,ד י׳ לקמן גם כג - ם. ת ל . ש זו י ג י ר ו  ק
05 Κνρηναίου.היהודים תולדות (על פורח יהודי ישוב שם והיה היא אפריקה בצפון עיר ז 
 כמאסף Κ. Friedmann, Le (onli per la storia degli Ebrei di Cirenaica nell’ antichita ע׳ שם

ה - ).39-55 ,ע ,1930 פייינצי חיות, פ׳ «׳ לזכר האיסלקי ש פ ח . נ ם י ר פ  לוודאי קרובה ס
יסון: ספרי הסשת של התק חלוקת את להוציא אפשר שלפנינו הקיצור שמתוך ההשערה

׳,א ד׳ ב> א׳־מ', ג׳ או ז -י׳ ה׳ ג> מ*ב, - ג י׳ a ם/ א׳ ־ -י סיו י*ד ח> כ״ו, י׳ -  - ליו. א׳
ר ו ב י ח . - .δί ένύς συντάγματος ד. η א ב ר צ ק  שלא נראה ההמשך שמתוך מקומות ויש ל

ת העתיקם אלא כלל בהם קיצר ו מ י ל ש הליודורום), ועל י*ד-ל*ם ג׳ כנץ יםץ, אצל שחיו כמו כ
ץ/ סנילאוס (זיכוי ,מ״ג־נ ד׳ בד ת - ניקנור). ול״ד-ל״ו(«ל ח׳-כ״ס ח׳ בד י ב ר . מ ם י ר פ ס מ  ה

χύμα άριθμών ,כגון - מספרים של הפרסים להמון כוונתו &ג=שסך>.0 מן המון, (-שטף 
 הס מפריעים ושלדעתו יסון של בספרו שהיה - וכדומה והחללים הצבא אנשי ומנץ ושנים ימים

 ל ג ל ג ל - םרטיהן. על ולא דווקא, המאורעות מהלך על בעיקר לעמוד הרוצה לקורא המספרים
. כי ך ו ת . - תוכם. בתוך ולהסתובב להתגלגל εΙσχυκλεΐσΟαι ב ה ד י ק ש  '״נדידת άγρυπία ו
ל - מתכוץ. הוא גופו ליסץ .τφ ουγγραφεί ר. ρ 1 פ ל - עירות). שינה, כח ג ר ת ל י נ כ ת
. כס ר ו צ י ק . נ ג ה - .τοίς υπογραμμής τής επιτομής ה ן היסוד, =חגהת καταβολή י

 פיתוחים -לעשות έγκαίνειν ת. ת פ ל - ).structura :<וורג׳ כלו הבנין ענינו: וכאן
ש כן - בצריבה. ם י פ ש . גם ל ו נ י ל  ό δοκών καί έπΐ ήμών : A נוסח בהגהת ע

סתמי. הוא והלשץ *»), aesumandnm est to nobis :ודלג׳ (השוה עלינו הושב =יהא
ק אנחנו, גם (״דומני δοκώ καί έπΐ ήμών המקובל הנוסח הוא ונדחה בסורי: ו



ם קבי ג ב ב מ הפחד ל-

דו נרק] יבקש ולער לפתח הלוקדו «?ל צ ש ליפיי מ  לשפט ?ךי
ךן ול׳ןשות להסמיק בי ם־£לינו:2 ל  ולדךבת לד?רים מקביב ך
 לקצור ולשאף :הה?טור;ה למעשה על־ד-ראשון מי?ל כחלקים לר5 אל

:את־התכן לעושה ן$ה ב?ל־ה?ךסים מךהע?זק ולהמ;ע סיפור
 בהקוימת ל6לט הךבינו אשר אחרי את-הקפור {חל ועתה לב

 ואת ההקטור;ה ל?;י דברים להךבות הוא סכלות ?י לדברים
לקצר: !עצמה) טור;ה9לל

ש עיר ?שלילה נ היו ולחקים בבל־לשלום יישבת הקי
לרע: ובשקאתו {רול כלן של־חנןה בצדקתו מאד שה נש?רים

 ומכבדים למקום ?בור נותנים בעצמם למלב־ם נם ליו ל?עמים ב
 נלן יהזאס מלן סלבקום ןאף מאד; ןקרות ?מלנות את־למקךש ג

לקר?נות: לעבודת צךכות5ל ?ל־להוצאות את שלו מל?נםוליו
בריב ?א למקךש ל{?יר לעמד אשר טמש? איש ןשקעון י

 :כוונתו - וביה. מגיה ורבים יחיד בעדו מדבר של הצירוף שקשה משום אנא), סבר
 הסרטים כל בעין שיהיו לדאג ועליו שלם בית לבונה דומה המקורי ההיסטוריין
 כנץ בבנין, חלקית עבודה לעשות שבא כסי משול היסטורי חיבור המקצר ואילו בשלימות,
יסון, של הקצרן הוא, אף וכך כהוגן. נעשה שיהא לעצמו שנטל לפרט לדאג ועליו קישוטים,

ע לדון הקורא על זה ומצד יותר, ולא לעשות לעצמי נטל קיצור רק ל - . י י ל  הראשון ל ע
ה ש ע מ »ץף/ ה. י ר ו ם ם ה ה ל « - המקורית. העבודה בעל כלומר >ז,1< ?״]סס!״! >)0וז

ה לא ש ו ע . ל ן כ ת ה ־ ת _ 10( ען'וז ק>»ז£ק0»01■\ ה010זצ\1£>י\4< א

ס) א-י <ג הבית טיהור עד המאוראות :א חלק

. ג מ׳ - המקדש. אוצר את לגיז המלך סליבקום שליח הליווירוס של לתו0מ צל א'

ה א י נ ן ח ה . כ ל ו ד ידוע, של בנו האחד, גדולה: בכהונה שמשו חניה ארבעה נ
 - השלישי ניקטור, סליבקום של בזמנו - השני שמעון בן השני, מקדץ, אלכסנדר בזמן היה

 המקדש את המיסד היה השלישי, חניה של בנו והרביעי, אסיפנס, אנטיוכוס בימי
י חניה אל הכותב מתכוון כאן שבמצרים. בליאונסוסוליס ש י ל ש  חניה בן שמעון של (בנו ה

ה. - ההתיוונות. להשפעת המתנגדים המשמרים מן שהיה השני) י נ  נוהג העברית בספרות ח
ם - ז׳). י״ב םק*א (וע׳ חוניו הכתיב ב י מ ע פ . ל ו י האימשרפיקטום של פירושו הוא כך ה

ם - וולג׳ ,0){);ו׳״ו1׳ס׳״ י ד ב כ מ ש ו ד ק מ ה ־ ת ת א ו נ ת מ ת ב ו ר ק . י ד א מ
 מכמה ליהודים חסדם את מראים תלמי מבית המלכים היו סה׳־נ לפני השלישית במאה

 שכבש לאחר ליהודים, חשדו את הוא אף להטות צורך ראה הגדול 111 אנטיוכוס גם צדדים.
ף - ג׳). ג׳ י״ב קדמי יוספוס ע׳1 למקדש גם מתנות והביא יהודה, את ג א . ו ם ו ק ב ל  ס

 צורך לו ראה בשעתו הוא אף המקדש, את לכו בעצמו רצה זמן שלאחר זה, מלך :לך מגיד
 הקרבנות להוצאות מהכנסותיו - חשוב מאורע לרגל ודאי - ולהפריש אביו בדרבי לילך

. - שבמקדש. ד ן ו ע מ ט - ).,י ד' (ייב היה טוביה שמסשסחת נראה ש ב ש . מ ן י מ י נ ב



IBP

ל עבדהגצהן דו ר הן ? ך ל־ ת ע הג ר: הן עי ה ק־ י שו נ ל ב ק בר ל?^תו ו  לג

לה ?י חן ך על־ ל ם ה לוןיו אפו ת הלה אעזר דימךפי אל־ ע א ? שד־ ההי

 המזמור בלי־סוף על־עעור לו m וםוןיק;ה: ?שךה־^ךם ??א
 לקך?נות בו צדך ואין W אין ה??ף וללב :רוקזלם באוצר

את־ ב?נשו ןאפולוןיום 1ה?לןי ?ירי לפל ?ל־זה אעזר הוא ןןכון
 אעזר ?הליודורום ?סר !הוא לו ?והידע על־העקזר לו ?לה ה?לך ז

לו על־הע?ל?ים ד  הא?רות את להוציא »?זלדוהו1 $קךה ויג
ם: ״ הי י?אז ןהליודורום מן?רי  ??דים לבקר ?ז?ליו בך?זו לדרך מ

הפלך: ת1את־מ? לפלא ל.לך ו?א?ת וםוןיק;ה אךם ?ו?שךה
ןהעיר ה?דול ה?הן פאת ?אה?ה תק?ל5ן לרו?>לם ?א ןכא?זר ם

 קרוב ך?ר0אם־ !שאל1 בואו על־ך?ר ;ןד1 נודע־לו על־אקזר ?®ר
[לאו?ר] הוא פקדון ?י הןדול לבהן הודיעו וכ$?זר לאקת: י

איש ?ךטוב;ה להוךקנום הוא ופק?תו ויתופים: אלקנות פאת יא

 רוסיים בכיי אבל ישראל. אלא חיה, לוי ולא כהן לא ק ואם ובוולד, הכ*י ברוב כך
היה. נהנים ממשפחת זה ולפי »*>), tribu baigea( ך?ל^ה3 הנוסח: ניכר )ZXBM( עתיקים

ה1  מחמת ?.־נפסלה כהונה משמרות םכ*ד אחת היתה ם׳) 7י שם1 ל?י3 או וי*ח) ה׳ י*ב ?נחמיה ין
:שמו וירר בבלי והשוה סוכר״ סוף תוספתא ?ע׳ ששנינו כמו להתיוונות, נתפסים בניה שהיו

 והלכה שנשתמרה בילגא גת מרים מפני סתומה, וחלונה קבועה טבעתה לעולם .בילגא
יוחנן> בן מתתיהו בימי ?רש*י: להיכל יוונים וכשנכנסו יון ממלכי אחד לסרדיוט ונישאת

 נכסיהם את החרבת אתה לוקוס לוקוס לו, אמרה מזבח, של גגו על לה וספחה מרים באתה
ק בשעת להם עמדת ולא ישראל של ע  לאחר רשיי: — בדבר חכמים וכששמעו ?בבלי: נ

 שעיכב מפני אומרים, ויש חלונה). את וסתמו סבעתח את קבעו - חשמונאי בית יד שגברה
 לעולם יובאה נראית בילגא לפיכך תחתיו. ושימש אחיו ישבאב ונכנס לבוא משמרתו את

ד - לעולם*. נכנסת וישבאב י ג נ . ל ש ד ק מ המקדש). ?-משגיח προστάτης τοΰ Ιερού ה
המקדש, משק על ממונה היה ודאי אחר. ממקום ידיעות אץ המקדש בבית זו משרה על

p חיו ולפיכך בזמננו. ביהכ*נ של גבאי כעץ ’m דד,*ב והשוה שבמקדש. האובר עניני לו 
 אף להיות רבה זה נגיד - .έπιστάται 01 ח׳ א׳ החיבוני ועזרא האלהים, בית נגידי ,ח ל״ה

 משרה של הענץ ואף ),περί τής κατά την πόλιν άγος ανομίας(העיף שוק של ההנהגה על הממונה
η זן _ άγορανομία - ם ו י נ ו ל ו ם א - לנו. ידוע אינו . י ס ר ת ךוןךםי,5=0סס?10״ היווניים: בכ*י ח

 מקום ועל מקומו, שם ?על θαρσέα שעיקרו הגהה יש מניסתיאוס, בן הוא וכ*א ד׳ ד׳ שלקמן וכיון
 ad Apoüonium Tharseae: (De Bruyne <ע' LX הרומיים בכ׳י וכן ),,ל ״1 לקמן ע׳ זה

 אפולוניום שני אם הכרע סעץ ועדיין בסי׳ת). ולא ß = בת*ו המקום שם שכאן להעיר ?ויש
. - .στρατηγός .א ב 1 ־ ר ש - הם. אחד אדם אלו ם ר א ־ ה ד ש  הדרומית לסוריה הכוונה ב

. - בסי׳). סיס י׳ םק*א וזע׳ בכלל ז ם ו ר ו ד ו י ל ה  אסכילום בן הליודורוס הוא ודאי ב
 נראה וזה ),Deissmann, Bibi. St. 303? שבדילוס ובכתובות >sy· 45י אסיאנום אבל הנזכר
ό έπί τών πραγμάτα>ν=0’Γ אשר מתארו ^ ^ Β 257—8 <ע׳ Corradi, Studi ellenistici.( —

ן פ-יי ה כ ל ה ו ד ג ו ה ה ז . ר י ע ה ס ו נ ק ר ו ה ל - ובסורי). α בכ«י שהוא ?כמו הגכץ הנוסח ו

ה-יא נ ב מקביים



קפזיב-כז נ ב מקבים

 מאות ארבע ללף והצל דךקזע שמעון לדקר־ ולא מאד ןדול
 לבולחים עןל לעשות על־לל־ל;ים [־אי־אלשר :לאתים ןזהב ?לר יב

ת למקום בקי־שת בלל־העולם: למללד למקך־ש ובקליטת ובלבו
מלר בקרה בצח אמר ןד,ליודורום יג שי י  הצל להביא לריף צי ל;רו א
 את־לאולר לבדק ל?ילה לבא את־היום ולקבעו המלך: אל־אוצר יי
 לל;י הת;ללו ן־רצהנים ללל־העיר: מעלה לא התרגשות ותהי סי

את־חק־ {תן אל־אשר אל־לשלים ויקראו ללהןה לבגדי למזלה
 את־ ךאה !־לל־אשר למלקידים: לשלמות ושלרם לי ללקדונות סי

 העידו למש?ים לןיו ומךאה מלטי־ לי ;לשו ףגלה ה;דול מי־הצהן
שו: על־לרת יז אותו ולרואים אחזוהו לגוף וךעידת אילה לי ;ל
לתללה להמון לךצו ומךהלוגים את־לבו: ללודק ללאב {לוי ה;ה יה
 מתחת שק חגרו !־ל?שים י* לחללה הלקום יה;ה ליא אשר לצבור ים

 ךצו ללתיהן ללגורות ומן־העלמות את־הךחובות ומלאו לשדלם
 לעד־להלונות: היו נשקפות ומהן לחמות ומלן לשערים מלן נזתךו
 בהת;לל נתעולרו ורחמים ןלתלללו: למרום לללם לךשו ב-נאןללם

ומללה: רלה להתרגשות עומד ה;ה לןדול ןלכלן ;חד כלם ההמון
 ללל־ למלקידים את־לטקדונות לשמר לי ;כל צל אל־;; ולקךאו כב

 על־לר ללר ובהיותו את־לזלתו: לבצע ךלה ולליודורום ?טחון: כג-כד
ת עם־בעלי האולר לשבת תו  ולשליט הרוחות אדיר לעל לאי

 {ללה אתו לצא לעזו לל־אשר עד־לי {רול מחזה ללל־צל
 ועליו סוס להם ליתךאה :ומחתה אילה האלהים לצל עליהם כדי

 את־ לפום ללה ולרוצו {לךר למללה גלילו־ לעלה והיא ידאנ לך®
ןדע: שק5 חמוש ;ראה ה;ה ולרולב לקדומות בלךסותיו הליודורום

 ולם ומןלירי־לבוש לבוד {לדרי אדירי־צל בחורים ש;י ןעוד כו
ללוהו: רבות מלות ללי־הלגות ללוחו לצךדים מש;י בעמךם

ועל־מלה הרימוהו {דולה בסשלה לעלף "לי¥ךןל? ?לאס ייללשלי כי

ב ׳<קדמ יוספום ממסר שעליו האיש הוא אולי .ה י ב ו ם ־ ן ב  שיי היכלו חורבות ב׳-י׳א>. יי
 היוהסץ שלשלת את להמשיך יש אולי מזרחה. הירדן שבעבר אל־אמיר בערק נמצאות עדיין זה

ף - ועיר. י*ס, ב׳ שבנחמיה העמוני מטיביה שלו ס ע כ ב ר ת א ו א . מ ר כ בערך כ
׳י» שלעכשיו לזהב המטבע שער לפי לא״י. 130.000 / ^1ז1 !ע׳ 84 י 11. ח י א ב - ·י·/ ̂· ה ז  ו

. יד ם י ת א ק - לא״י. 725.000 בערך מ ד ב . ל ר צ ו א ה ־ ת אף מסר והסורי אמר, ודאי כך א
ם אנין ונזזזא דנעול דאמתי במנתו: את טו ל ת ש נ ם. אל־ - עליהץ. ו מי ש . שגור כינוי ד



קפח

א את הטילוהו: כ״  אל־ מ?יתות ,המון־נתן»» יקבל רעה בלולה הן
 בח־האלהים את מדע הסר־או?ים הוביאו למעלה ה?קוב האושר

ה: כם ל ותשועה: על־מקןה ו?עדר הסר־קול ?עשה אלהיט ובמעל מג
מן את־יי ב,רבו ומם ל שי ל!ךש6ןה למקומו עבור מו ^י היה א ל

יי: בהימיע !גיל שמחה גמלא ובעתה אימה ?׳לא ?»עט ן?׳ן
אל־ ןךא5ל בי דון;ה מאת לבקש מהרו הליודורום ומחברי לא

האמרוןה: ??שימתו למוגבל את־ממלים בחקודו למן למען לעליון
{עקז$ה הלהידים מאת בי המלך ען־לחשב מלראתו מןדול ןהבהן לב
עוד האיש: של לשועתו עבור קרען מביא הליודורום עעד ךעה לג

אל־ ש;ית הימיעו המם ןהבחורים את־החעאת עו׳עה הןדול הבהן
 תודות רבות א?׳רו ובעמדם ההם ממלבושים עטומי הליודורום

 ואועה מסיים: את ל: לף ?תן ב?ללו בי מןדול מבמן לחן;ה הביע לי
 ו-באמךם מןדול האלהים על־בח לבל תודיע מךלישמים מןעןש

לד קרעז המיאי אחרי ןהליודורום מעלמו: האלה את־מךברים לה
 נעדר את־ממיים לו למשאיר מאד גדולים ?דרים יר?ד ואחיי

 יי על־מעשי לבל וועד אל־ממלן: וסחגהו הוא ולשב מעל־ח?לה לי
או5ש י מ» ה?ייל לז  מי-האיש הליודורום את ממלך לש&ל1 לעי?יו: י
 או או!ב אם־:ש־לףי אמר:4! ליישללמה עוד־מעם למשלח לראוי לה

 בי ועלט אם־דק ;ע;ש ימנשתו שמה ושלחתו ממלכות לע?ל?י ער
®שגיח היא שמלם ישב! י5 נמהוא): במקום נש בדדאלהים אמ?ם לם
שו מ מדברים ואלה יאבר:1ו1 נעה להרע ומבאים מהוא למקום וביו

האוער: ולשמירת להליודורום קרו

שי למעלה מ?קוב ושמעון ד אבות י?$ךן באוער מי?נל הלה א
 העימד ןד-וא על-הליורררום התגולל הוא בי יהזעל־ח? דעה הו־ביא

ול-מקןא עמו לבגי ןמדואג לעיר ןאת־ממיטיב :הרעים על־־ממעשים ב
מגיעה וכאשר ממלכות: לע?לני אונב בשם לקרא מעז לתוךה ג

ח; מעשי געשו שמעון מ?אמ;י איי® על־לדי עד־אשר מלזגאה רב
שר-בעא ממתאום בן אפוליגיום ובי מריב סקנת את דו?לה וכראות י

במקור: מתים. עליה שמסלסלץ ועל־מסה. - י*ה>. ג׳ מקיא (השוה מעלה כלפי בז
. - ם׳). ג׳ <שה*ש ץ אסרי של ״ום ו. והוא & עסקס? נל ן נראה <נן היה tU.aaM.6s(הטאת קרנ

- ממות. הנגלו על היה תודה קרבן. - מפליג). לה

ד נ ב מקבים ח־ ד כ



קפטה-יא ד ב מקבים

 *ל־ ללכת ויתכונן ?>מעון: ר?עת #ת ןךה2? וםוןיק;ה קזךה־אךם «
טו אם כי *ת־התוקזכים דועכים למען לא מולך מי  אל־תוןלת ה

לןי הש}חת כלי יןזר1> ך$ר. כי יכ$ךט: בכלל כלו לכס < אי־ מ
כסכלותו: לא־יךכה ף?כעון להלכות ?ענלני ??לום להשיג >ןכ<ן!ר

>ןת־ קכל אכיהןם להכנה ןאנהיוכום הלבקום מות אלרי יילל ·י
 להלך ?לבטיחו 5קדולה אל-ללהןה אחי־חן;ה ;פון קזאף למלולה ״

 קומונים {«חרות יהלמסות כלי וששים האות שלש אתו להתךאותו
 לנלדלו אם ולהשים ט$ה עוד ?כלב הבטיח ןעל־אלה כלר: «

 ןרושלם את־אןשי ולךשם ןאככ;ה ?הנהיק בכחו ללקים דךשיון
כל־ את קכל ןהוא להלך להכים וכאשר אןהיוכ;ה: לאנשי י

ואת־ לללניות: להרות ?ני־עמו את להטות ההר לההשלה יא
 יולנז על־לדי ההלכות האת ליהודים יהקלמות לאנושיות לזכיות

 אלכה בךכר אל־לריהזים ?הלאכות ללך אשר אבי־אבכולימום
אשל הנלנים ולחדש ד&ר מכונים ואת־לחקים כטל ?דית יכרילת

-נ־נ. ד ו ו;סון זסשץ «ל הרהזריהס «'  ועוולות הנהנו! מ
בפקופו, לסלון שרפה )175 <בש׳ אפולוניוס אותו ע־י הומת פילופטר סליבקוס «

ס את במקומו והמליכו גרמוהו ואעלום שאבסיגם אלא י׳>. א׳ םק*א (ע׳ אפיפנס אנטיונו
א עפומותיו, מגיש היה שלפניו סליבקום סת שנינתים זד״ טאורע שסהמת מראה ת י  הפיי
מני שם לעפטו בהר הוא .ן ו ס י - כלל). נסע לא ואולי לאנסיוניה, נסע (אט המיו  י

פי - .ישו?. העברי לשמו בפלפולו הרומה ב (קדנד יוספוס י  לתפוס יסון שאף אי) ה׳ י׳
ה את ה מ ה ש - וופ׳ע). קטן בן והניה מת שהלז לאהר אחיו חמיו של הגדולה הנ ל  ש

ת ו א ם ס י ש ש . ו ר כ ת - לאיי. 117.000 בערן כ ו ס נ כ ה מ . ו ת ו ר ח  נראת א
- נבר שמונים של זה וסנום המקדש מאופר הבמיה הקודם שהסכום לא׳י) 26.000 בערן (

ה - היה. הכהונה מהכנסות או ממתנות אולי פ א . מ ט י ש מ ה  - לא׳י. 49.000 נערך ו
. ן ו י מ נ מ ד א׳ מק*א ע׳ נ ־ פי׳. י . - נ ה י נ פ א זמן משמעותו: עיקי· - ו

 י״ד מבני ״()ןז׳ן»)0(ע לנתורים התאבקות ומשחקי להתעמלות נכר :ענינו ובאן הבהרות,
ם - ומעלה. ש ר ל י ו ש נ א ־ ת ם א י ל ש ו ר י י ש נ א . ל ה י נ ו י ס נ  שהנרשם נראה א

ה סיוני אנ ץ וודאי מיוהדות. זכיות בזה משיג היה ננן־  לבני האנשים רשימת של זה ענ
די נמסר אנסיוכיה ה לשלם לו היה ובדאי הכנסה של מקור מזה לו שעשה יסון בי  - נכר. ק*ן נז

ן י» נ ח ו י י ב . א ם ו מ י ל ו פ ב ה הבן א י שנשלח לרומי בסלאנותו ססורסם הי  יהודה עי
ל״ב) ח׳ במק״א (כמסופר המקבי  עפמו שהוא אע״ס הנן, על האב באן מיוחס ולפיכך י״ז-

 ועכשיו סוריה, מלך מאת ליהודים אנושיות, מיוהדות, זכיות השיג שבזמנו היה, חשוב אדם
א ת אותן וביטל יסון נ  לאזרחי ירושלים בני רשימת של אחדות זכיות והנהיג הזניו

ה. סיוני ר - אנ ש . א ך ל ר: הוא אבסולימום אל ה ק לאחר חוז מי ז  הלך המקבי, יהודה בי
. - לרומי. במלאכות ל ט  אותן ביטל יסץ הפסוק): ושבראש האנושיות הזכיות אל חוזר ב

- ישראל. בתורת שלא יווניים מנהגים הירש ק ובמו הנכונים, החקים את והפר הזכיות



I pיב-כי ד ב מקבים

ם ן#ת למצךה מתחת p'çjç; ?{י! ??*קרוה בי : ךה1כת לא יב רי ^  ד
לן ק^הוא למקקה מתחת הקיא ךים1ח55^ יג ם: הו ד ^י ןעד ל

הןדול בדוקזאו $ךצו מקרים וקדות ל,הלניות מי^ה ח1ק ס^לה
ל: ילא־קהן יםוןז ^ל יד דו קנאים להיות דוףלו הקהנים ער־>ןק>ר ן

 היו ^ת־הקן־בנות וקקןקם $ו־דהמקךש וקקזותם ר׳מןקדו לעבודת
 קריאת על־בי חקשע בלןהנת להתאבקות אל־בכר ?*מהרים

ליו הלילנזים ןהקבידים לאקם להם ןחשב האבות וקבור הדקקום: רו
ןאלה גדולה אךה ?גליהם קאה וקגלל־ןה קיוו»-: ממים להם פז

רובים ליו אלילם ואשר מקנאים לם ליו לקדולילם אשי
הוא קל ךקר לא בי :ומקנים אולבים ללם נעשו בבל להלמות יז

:העתיד ולאה ךןה אלהים בחקי לקיםע
ם ח-י ת י היו ב ת ו קזנ שחק־ ש מ מ ח ר ל צ ך ק ל ק ה ה ן ם: לי ח ש ל  :פון ש

ב ע ^ ק ם ה בונני ת ם מ כיי קיו ם אן ש ם ? של רו שי י או א בי ש ה ל ת ש או  מ

ם מוני ? ך בן ף9ב אד ר ק ם ל ל ק ד ם ל אי מבי ה שו ו ק תי ב ל ב א ל צי  הו

ם כ ל קן או ר ק א בי ל ה ל א ם בי נ א צי הו ל ם־ ך א ל צ דו ובכן :אחר ל ע נו

ה ל ה ברצון א ל שי בן ל ר ק ם ל ל ק ד מען ל ל ם ו אי צ מ ם מ או צי  הו

שי » ע מ ת ל אניו ה :ל ל ש ה ב ם י ליניו ם בז אפו קקאו ל מבר:?™ מנ ת ל

. לס ת תה מ ג ה ר ו למצודה אלא ל*ג>, א׳ (סק׳׳א אנסיוכוס שבנה למצודה לא כוונתו ודאי צ
א - ב׳>. ד ה׳, ב׳ נהם׳ (א׳ המקדש בצפון שהיתה (.הבירה*) י ב ת ה ח ת . מ ה ס כ מ ל

ם,1<-םיעס הרהב הכובא את בראשם לשים הכריחם :זה לשץ מפרשים ברגיל .υποτάσσω ׳.
 - החמה. בפני המשחקים אל להגן יכך, מיוהד שהיה >0הירמ אל יחם יו שהיה כובא

ק - המסרה, אל יריד, של במשחק משמש שהיה קטן גלגל־מתכת הוא )δίσκος( רדסקוס יד-יח ח ש מ
ת נ ש. ש מ ח p אל באור הונהגו )πενταέτερφ שנים בחמש אחת המשחקים ה i אותם 

 נאור המשחקים היו כך להירקלס קדש היו האולימפיים שהמשחקים וכמו שבאולימפום, המשחקים
היווני. זהלהירקלס אלהיהם מדמים שהיו הקריה), קרת־מלך מלקרת(-מלך הלאומית יראתם לשם

ל'א-ל*ב>. ם*ז םל*א א׳ לשמרון, איזנל שהכניסה הבאל ר(והוא4 באל סלקדת היה: השלם תארו
 - ),Cooke, NSI, 74 (ע׳ Ήράκλει Άρχηγέτει בלשון מלקרת נמסר היה (בכתבות) ביוונית

, ·ס ם י נ נ ו ב ת במקום ^’çn<1־־pecc1tores נמסר יבוולג׳ במשחקים ־-ססתכליטΜωρούς מ
spectatores .(קרבן סנתת ובידם מלכות של לשליחים אלא גרידא, למסתכלים לא הכוונה -־מסתכלים 

 ישראל מבחורי שלה שיסון הכותב מגיד שולחיהם. בשם ובזבחים במשחקים להשתתף
שם שישתתפו בפיה) (א׳ אנסיוכיים אזרחים בתורת אצלו רשומים שהיו הירושלמיים  ב

ש - ).ώ; άπό 'Ιεροσολύμων( ירושלים ת של ו א . מ ם י נ ו מ ב ד ד זד, קטן סכום אם א
 אל ממנו ללכוד יש הרי בא, יהירים של מנדבות ודאי והוא נבון, הוא לא*י) 16 (בארך

י - היו. שמואטים המתיוונים של מנינם ים א כ . ל ה א גדול כהן הרי פנים, כל אל ג
. - היה! בירושלים ג ת ו י נ א כשלש ומהירות קלות מלחמה אניות והן ,τών τριηρέων ה

- האניות אותן של צרכיהן לאריכת השתמשו ירושלים בכסף מגיד: םים.זשי של ת1חבית



קיאכב-ל ד ב מקבים

 ^הוא לא^יוכום נודע ןהך?ד המלועה לכם» ר׳מלך ןגלות־מילימטור
 ;פון קקבל לרחןזלם: יג*א1 לפו וילך לקקזחונו וידאג לסלכית מתנער בב

ה לאור־לפידים דענם ןדול בהךר ןיו1>ןת־ ןך,עיר ל ה ^  י1הל ומקום ו
 אחי את־מנלאום למק קולח קונים ??לש ומקץ לפוןיקלה: עם־מחנהו כג

 ?זלרון ולנמר אל־ימלר את־ד-מף להביא לסקלה מרמז שמעק
?קני אוחו וממארו המלך י לס; בקמדו ןהוא ןחחגיסן ומרים י3

 לסון 1םהן1קל־ קהוסיפו לנקשו הןדולה את-דקדקה השיג השלטח
ה?יא ןלא קא המלך את־מקלת ימקתתו ף:9? בכי מאוח שלש י׳3

מי אתו  י1א? י$ריק כסמת אם־מא י5 הגדולה למיקה ךאוי ד
קל־־לדי נדחה ממזטות אח־אחיו ץ!ךחה ולסון מריץ־חיוח: ובזעם נו
משלמון החזיק ו?עלאום גךש: עמק לאךק יחי??ר ??׳זמוה אחר כי
אם־גם ג למלך המממח הממף ר5?ך ךר5 הביא לא אמל נח

ר הלה עליו מי גושה הלה עזר־המצוךה מממךטום  הלימןםות ךנ
אח־ליסימכום השאיר ומנלאום אל־המלך: ש;יהם גקךאו ועל־ען נם

שי את־קךמים ומקוקוךטום הגדולה במי־קה מקומו לממלא אחיו  א
קמרימין: על־?;י

ומלום טךסום א?שי שהתקוממו קךה האלה הדמרים וקדחרץ ל

η ל - המשחקים. בחגיגת השתתפות לשם - גור של נאותה ג ר ת ל ו ל ל ע . ■י . . ד ו ס י מ  ו
 אפיטרופסיו עיי מתנהגת היתד. והממלכה נחשב קסן ρ לפני )181-145( פילומיטור תלמי

 המלכות «ניני מנהיג להיוה והעלוהו גדל שכבר האפימרופסים הודיעו 172 ובש׳ בשמו,
א - ולמאוס. אבלאום הווזירים שני של בעזרתם ו ה . ש ר כ נ ת  מלן אל החד זה לשון מ

 זה עגק והודיע נזדרז אפולוגיום לעגמו. סוריה עסק מדינת את תובע שהיה הגעיר מצרים
 ולשם ארצו, גבולות על להגנה ולדאג לכך לבו לשים אחר לא והוא אפיסנס לאנסיוכוס

ג - לירושלים. הלך בדיקה א ד י . ו ו ג ו ה ט ב  מצרים מלך הימנו יי׳יל שמא היה חושש ל
- ישראל. pא את כל קודם

.’כ ד ' נ - רשעוז. ומעשי מנילאום וורחירי ג
η ץ ק מ ש ו ל . ש ם י נ ; — גדולה. בכהונה יסון של לשימושו ש ן ו ר כ ז - בכתב ב . ן רו נ ז
η■ ו ר א פ ב ו ו ת ו י א נ פ . ב ן ו ס ל ש  הסורי לפי קשה. <$ד-לשון προσώπψ τής Ιξουσίας ה

המלך. בפגי לעצמו שיבח מגילאום ענינו: מלכא) קדם ואשתבה אתקים אזל כד דין והו
 והחניף למלך שיבח מנילאום כלר ,Cum magnificasset faciem poiestatis eius במלג׳: אבל

u .ץ - לו ר א ן ל ו מ . ע ש ר ,n לקמן שנאסר מפה משמע ρ< גביות בני מלך ןזויזת אל ג
-נ בם.ם קבלהו לא שהרתה ה׳ כה .( ד, ם ו קרא שגי ה י נ . ש ך ל ס ה ־ ל ענשם קבלת לשם א
a א - במקומם. נפכיט) (ע׳ אחרים שנתמנו והראיה ל מ מ . ל ו מ ו ק  כ*ח בדה״ב ·διάδοχος מ

מקדק. אלכסנדר של יורשיו מכונים דיאדוכין בשם משןה. העברי התאר זה בלשק נמסר ז׳
. - ההמשך. לפי נמסר כאן ל ס י ס י לסרסוס. שניה עיר - ומלים היתה, קיליקיה של מסרוסולין מ



א ד: *י־לן* לא?שיוכים מת;ה על־הןת;םי £ ץ מחר ןעל־כן מ ל  מ
ר; םקי לישרים «דוד ואת־א?דרוניקום את־ד׳ד?רים לסדר מי ה

ם לב או ל ב ם בחישבו ו סי ק ה י {«דודים ן;ב הבשר ?שעת ל ל  ד!ןהב מ
ם שי ו!קרב שבמקדש קו  ולזרים ל£צר ?זכר ואדירים לא?דרוןי

: לג ב בי ע ס ד ו י ב ר ו ? ד ה ה חן; די הוכידוהו ל ס י « מ מ ר ש ט « ל ק מ
 כיחידות ו!?נ*י מלאום ודלו ועל־כן לא?שיוכ;ה: הקרועה ש?ד?ני לי

ו ולכקש עם־אנדרוניקום נ ה :ד לשלח מ מ  אל־מויז לילד וי-יא ?
 ל׳:ה 1ןאם־ןםנ־מ;ה ?שבוזה למינו ויתךלו ?מך?זה וובטיחהו

 ההוא וכמקום מקלטו את־קקום לעזב ?תהו ?כל־יאת בו ר חיש
י המיתהו לי ל  דק לא נחזים ליי ןעל־זה לכל־צדק: לב שים מ

ה ?עיגיהם הלה ורע «דדים ?;י־עמים אם־ןם כי הלהודים ש מ  ה
 ש?קיליק:ה סך־מקומות ד^ק׳ך ו?שוב :??ךק שלא האיש שנוכח לי

 הרצח את־ז־כר תעבו מן־הץנים ןנם ש?עיר הלהודים התאוננו
שער ןד!לה ???ש התאבל ןאןשיוכום על־לא־ך?ר: חן;ה לז  ובוכה מ
ל־ הסירי בו אפו וסלדות שלמת: הןדולה וצדקתו טובו על לח  הז

חי ויוליכהי ־?ל־ב?ךיו1«ו וו?שיטו את־האךנ?ז א;ךרוניקום ?ל י
איש־ את ?ער ושם חןלה ן;ד שם לךשיע אשר אל־הקקום העיר

ליו ?קד ולי מךהעולם הךמים כגמולו: עוינו ז
ש רבו וכאשר לס  ?ידיעת לוסיקכום ?ידי ?עיר ?זות-קי

 הך?ח כי לליסישכום העם התקומם כחרן ?ששה והשמועה מנלאום
או העם ועהתתש ;בזו: ??ר ?לי־ןורב ס ל מ ל  לוסי?בום ן!ן חקה ו

שי לעשות ולדול איש־ אל?י כשלשת ם מ  ןקן אךם ןחוךנום מ
 הת;?לות ןכךאוקם ?דט: נוהג ?שתף־דעת זקן מזה ?חות ןלא ?שנים מא

 ואחרים ע?ים וןרי־עץ ואחרים א?נים מהם אחדים ת?שו לוסיקכוס
 ר?ים ??עי ןכן לוסישבום: על־א?שי ביזרקי מך־הארמה ע?ר ח?נו «

פו ןאת־?לם לאךן הפילו ואחדים מהם מי בו!ז ואת מי מקוי

 ויושביהן לטילגשו םתנה אלו ערים שתי נתן אנטיוכום - הים. אל וקרובה ו· ורם כ נהר על והיא
ח נ ג - כך. על התקוממו לב נגב של היסודית כהוראתו ממש העדה. -הגי
ה. לג . — בעמי י נ פ של מקדשם היה ושם הנהר, אורונטום נעבר היה, אנטיוניה על פרבר ד

- מנילאום. טחסת חוניו אף טםלס לו החיש ושמה לנרדפים מקלט טשטש שהיה ודיאנה אפילון
ה ;ו-לו ל ש ך. ל ־ וגם - ).1»זנו1זסזס»ו (וולג׳: להמיתו ביד =לתפום י טן

ם לס י נ ו י . ה ו ב ע ת — איש. נרבה אלהיהם מקדש של שבטקלסו ת ע י ד י . ב ם ו א ל נ ט



קנג

 עוךחי האלה ןעל־קל־הי^רים האו$ר: ל_יד־לשכת הקיתו «
שלשה הצסדקותם לסניו ה?ישו לצר ססלך ולבוא על־מנלאום: מד
להלמי הלליח את־אסונו מנלאום ןלךאות מןקנים: מפוועצת אןלים מה
תלמי הלוה ועל־בן את־המלך: למתה למען ךב לסף לדדורומינום «י

ש העמודים אל־לשנת ד-צךה את־המלך על-לבו: ולדבר לחפ
ןאת־האמללים מלל־אשלה הצדיק לל־הרעה מסובב ןאת־לןלאום מי

 ח את־אלה ללךקים היו מדברים היו שבתים אם־ל$ני ם3 אלד
לענו האןשים במהךה בלךק יללא ע?ש ןשאו ן5ן למיתה: ״"
נחזים <להיו לני־צר אף ןעל־בן וללי־הקךש: והעם בעד־העיר מס

ת ומנלאום ןד,ןךה: לן;ה להם ערבו עלילה * מ א ם מ לי קי ללצע מ
עמו: לבני אללדי אונב הלה רשעתו ולנדל בשלחנו ;ע!אר

ויקר את־מלךים: שנית להלחם א?ליובום הלך ההיא לעת ה
יום אךלעים למעט לאויר פורחים נראים היו ללל־העיר שממעל ב

 לזניתות חמושים נדודים ןד,ם להב שזורים מלבושים ועליהם לךשים
 מזה ולוינןה והתנפלות סדורות לךשים ומערכות שלופות: וחךבות ג

 להב עדיי והבךקת ביתנים ולריקת רלחים והמון מננים לרעש וללה
המראה להי בי בלם מתפללים היו ועל־בן שונים: ושףונים ד
לפון ולקח מות לי על־אנטיובום שקר שמועת ולהיות לטולה: ״

שי ואסרי על־העיר פתאם ויתנפל איש מאלף לא־לחות  א
אל־הלצוךה: לנלאום לרה נללךה ותעיר על־החולה ל-אןשים ןאלסו

 אף קם p הלץ עם :מסר הסורי — ונ).0»ו1«1 »01151110 :זוולג׳ היה שותפות של שעסק נראה פג
 היה מנילאום כלו׳ בדין), נגדם מינילאום עוד עמד זה כל (=עם בדינא לקבלהץ מנלאום
 הזטדקות דברי למלך הגישו הזקנים ששלשת מפם־ד, נראה וכן הנתבע. ולא התובע

י - ).50*»10ג0זן1(׳»> מה מ ל ת . ל ס נ י מ ו ר ו ד ־ ן - לית>. ג׳ מקיא (ע׳ היה המלך מאוהבי ב

. ם! ם י ת ב - ד׳· ד׳ לקמן וע׳ ס־ד), ד׳ הירודוסוס <ע׳ באכזריותם היו מפורסמים ש
1 . ם י פ י ק ת - והמלך. דורומינס ק תלמי כוונתו: ה

ז. א' ה אפיפנם. אנסיונום «*י היהודים ורדיפות הסקדע הילול ג׳

. ד,לתם ל א ת י נ מלכי מידי עמק־סוריה את לתבוע פסקו לא המדריים הווזירים ש
 שהרומיים אפיפנם כשראה לבסוף, מהסינטום. תמיכה ומבקשים לרומי שולחים היו והללו סוריה

א1י 170-169 ובשנת השעה את החמיץ לא במקדוניה, סירסיאוס עם במלחמה טרודים
שהכותב נראה המלך. תלמי את בערמתו בשבי לקח וגם נגחון ונחל מגרים את למלחמה
*ז- א׳ א רק־ יהשוה השניה במלחמתו אסיטנם של הראשונה נלחמתו את כאן מערבב י

ם 1«-« . — ).,בסי י׳ ר י ע השתמש אסיפנם של פותו על שנפוגה שקר בשמועת - ירושלים. ה

״ מג-ה ד ב מקבים



?גד

הםילחן™ בד^לדזת ך*ה לא והוא לבני־עמו אקזרי ?זנח עשה ן;םק ו
שו וידקה מאד דזןדול *ת־ך,£םון עמו בבני  נ^חון אתות לקבל ב^

הבלית בי לא־הויע ולשלטון על־בני־עמו: ולא אדבים על ז
מניו ח ה;ה ובסוף בני־עמון: ה ארב ?א וקבורח דוךןה היתה בז

 ה:ה לעיר ומעיר ??לא העךביים שליט הרתת אבל בי ךע גידלו
 באיוב וקתעב תוךה5 במישע [לקדרוהי בידי-לל ךךף5 בורדו

שי הגלה: ומבדוקה עמו ולבני מולדתי ל*ךן ° ש הל: וא מר
ן המדים ף  לקדמון אל-אגשי מעל בנער אבד הלה מולדתם «

הלה ואשר אל־עמו: קרובים הם אשר בען לו בגן בקש ושם ’
 קבר או ובל־קבוךה י־59? בלתי הלה לא־?ק?רים המונים משליך

לו: הלה לא אבות
להוךה בי מחשב אקזר־הלה על־בל אל-הקלד השמועה ובבוא א’

 את־העיר מלבד בבריץ־חיות בלבו ייעף ממברים מיעל בו משעה
ואת־ את־ה?מבאים בלי־חמלה להכות דבקא לא?שי ולבי ??שק: יב
 ושף בןשים דוךג וזקנים בןערים מבה ותהי לדלג: לבתים לעולים יג
T אביו תמימים למים בשלשה רבבות שמ;ה ןיוןקים: בתולות שבח
ובל־ גב?ריז מן־הגרבחים שחות ולא נקברו בלדים אלף וארבעים ״י

שלה ןה ד לו לא־ עו א העז ו ב ש אל־־ההיבל ל קדו י ה א ־ מ ל ב ב

ובלדיו פי: נוהג הלה אבות ובאךץ תוךה5 הבונד ומנלאום לארץ <ח
מלבים בידי ןךעה נתז ואשר ל,קדש את־בלי לקח לשמאות

 הכהונה מן - בו ובוטח במסד המלך את משחד שהיה - מנילאום את לדחות כדי יסון
 היתה לא איש, אלף של קומץ בעזרת לו שעלתה העלחתו, אבל עצמו. אל ולהסבה הגדולה
 במצודה שהיה מנילאוס ובידי נגדו, היה יסץ, בידי נשפך שדמו שהעם, משום ימים. לאורך

. - הארץ. מן לגרשו עלה « ם י ש נ א ה - הצבא. אנשי ה צ ר . א ן ו מ ע ־ י נ  אל־אמיר לערק ב
 צבא ע*י נכבש שהמקום משום משם לכדה מוכרה היה יסון טוביה. מבני הירקנוס של אחוזתו

. - אנסיוכוס. וו ת ת ר » בסי״ת: ביוונית ה « ;<?A’ 214-115 (השוה ,Cooke NS1 : מלך חרתת 
 עיר את המלך הרתת של ה!צב שמר בדמשק ל*ב: י*א ב׳ הקורינתיים אל וכן נבסו,

 ש. ך i - זה. ערבי של ממשלתו מקום היה היכן להכריע ואין לתפשני). ובקש הדמשקיים
 גורש האנושי, המץ חלאת הוא, לך: מגיד <ע*ש>. ייב א׳ לעיל נמצא ממש זה לעץ .1?60וח>וסס

. מי מתוכם שמגרשים ומים ברפש עמו מתוך ס ל ע י ו - . ם י  אל האניה (מן -הוצא av«x<lEu; ה
שי א אל־ - היסו. שפת . נ ן ו מ ד ק  והיהודים אשפרסה אנשי שבין הקרבה יחם על ל

 כנגד מדד. הרשעים מן נפרע ה׳ - לאירופה! מאסיה טלסלהו הגורל - ר. ב יי מק־א ע׳ י
-ו׳, ם׳ כיו, ד׳ והשוה מרה  יוספוס לפי - כ׳-כ*ה. א׳ מקיא השוה לפי-א-כיג - ח'). י*ג ה׳
ק אלפים, עשרת הנהרגים מנץ היה . - השבויים. מנץ ו ו ר צ ק לקציר אותם מדמה הוא נ

י-סז ה ב מקבים

יד



ה1ק

 ביךיו הוא קדוב 1ו>ןת־?בוד #ת־ל׳מקום וק^אר דל5ל אחרים
יו^זני בעוין בי ךאה !לא דעתו {קזך?ה ואןקזיוכום להתעבות: יו
קצאלים היו ולולא את־ה$קום: ונקוה מעט לזמן אלןי קצף העיר יח

 ?לבקום האת ןקזלח אעור ?הליודורום עתה ?י רבים בעינית
מעוותו: עזב ןה;ה ןם־הוא ק?ה ה;ה את־האו^ר לבלק המלך

למען את־המקום אם בי את־העם י; בלו־ המקום לממן לא אבל ים
על־העם עזקאו הךעות ןם־הוא בבל אעזר למקום ועל־בן העם: כ

 אל בחרון־אף ןע!ב ואקזר ןם־הוא בטובתו סלק אחרי־כן לקח
קזלום: הןדול הרבון בעשות בבל־עבודו הר® עירי

 מהר בבי מאות יעזמןה אלף קדלמקךש ןןלי ואסרי נא
 די-יבעזה את לל&ך בגאןתו בחעזבי לא;קזיוכ;ה ללקח אןקזיוכום

את־מילפום לעם להרע בקידים ונעזאר לנבעזה: ןאת־ה;ם ל;ם כב
ואת־ ממבקידהו: בטבעו אכזרי והיא ביתעזלם מעם־הקרוגים »

 אבר מנלאום מעלם לרע אלה ובלבד בגרזים אןדרתיקום
 דעזלח לןהודים: לתועזבים בלבו אונב מלי על-התועיבים לתעלה ני

 מבא *עיי אלף ועזנלם עם־עעזרים שר־למיםים את־אפולוןיום
והוא למבר: לטף ואת לןעזים ואת את־בל־מברים לךצח נימקה נר·

 יום לקדוש עד־־ליום מלקה בערמה עזלום ולבקש לריעולם בבואו
להחלץ: לילו את־אנשי צךה שובתים את־הלהורים יבףאותו לטעת

עם־אןעזיו העיר אל־תוך ממדע למית לראות בל־ליועאים ןאת ם
סלה י מק? גם למ?!ה היא ויהוךה ךב: המק ונהרג המז;גים כז

ף - ).νομή( וזעיר :* ה אל נ מ ש ת ו ו א . מ ר כ  585.000 (בערך כסף ככר כוונתו: ודאי כ
ם - לאיי). :ב ו ס ל י , ס ם ע . מ ם י ג ו ר ס ולפי )σύντροφος( הפלך η. הוא כים ט׳ לקמן ה
. ג ב - בנו. ויגדל המלכות עניני לכלכל מותו בשעת המלך מינהו י*ד ר מקיא :< ם י ז זכר ר

השפרוגים, של מקדשם כרקום כאן, שאף לרמוז מוזסעו אולי שמרון, במקש גרזים השם את
 שאין והחליטו לדתם השכרונים התכחשו ב׳) ר לקמן (ע׳ יוססוס לסי - הדת. רדיסת היתה

י אם - הרדיסוח. מן להנעל כדי עשו pו ליהדות, קרבה שום להם ;ד ג ו ל ס. ו הוא אולי ו
. - וכיא. ד׳ ד׳ ה/ ג׳ של ם י ס ו מ ה ־ ר דעת ונראית אח. לה שאין תיבה ,μυσάρχ1!ς ש

Kritik d. beiden Makk. 29) »p'j( ולא ?זר״המוסים :שענינה) כוולג׳ o îosum principem, 
»μ«5βος מלשון השונאים, ראש מעין: שפירשוהו סמאא. דכלהון רשא והסורי: »  הסוסים >.’=

 בימי הן מיוחד עבא של גדוד היו הקםנה> אסיה של בעסונית־מערבית ,Μνσία מדינת (בני
. - כים. א׳ מקיא (השוה אסיסנס בימי והן 111 אנס־ובום בו ת ו א ר  מחוץ חונה העבא שהיה ל

 - שלום. למלאכי שהתחסש העבא, של הזיץ בתכסיסי לראות שמה התושבים והלכו לעיר
לברור עורך המקבי יהידה ראה אסולוניום הפרעות מחרת לא שהרי כאן מתמיה כ*ז פסוק בז

יז-נז ה ב מקבים



ם קבי א-ז ו ב מ

רי שי ה מג ר ק ל וי ר $ ל ך ל ת ה חיו ם ? רי א סי ?ה  והע<ן|ב ^ןזי־1 הו

ה ם1לן ד\ ל ת ל ע ה ל־ ת ל סיו ־ תי ל ב ט ל ד :5 דולק ל ה * ל ל

ר5 י ב א זקן ע ב ל ף שלח ך ל ל ה {קן ה הון א ש־ ד ל^צם אי ו $
ם ב רי הי ר הי ת לסו ר תו ת מ בו הי $ ל ל ל ה ו ל קי ל ח ם ב הי ל $ א :ד ל ל ל  ו

ש קד מ ה ת־ שר א ם א ל ש רי א לי קר ל ם לו ו ש סי !יום ל ל ל או ר$1 ה  ש

ם בגן־זים ג ש י זיים ל » ל # מי ה קיי ל לי ש ש ם: ל קו ל ה ה ש ?גי· ק
ים1קנ על־ץדי ללא ה;ה הלקך־ש לי הרשעה: לךן ןל?ד לללם ד

 קרלים היי דקךש ולחלרות עם־זונות להתעללם ןהוללית ?אוף
קוה ןהלזלח יילאו: לא אשר ךלרים שלה ולביאים אל־ןשים ״
ולא לשבות ה,יה ואי־אלשר לךהתוךה: האסירים דלרים ללא י
 ףד.יי לללל: ?הודי לשם להקרא ןלא האבות את־חוי לשסר ז

אל־ ללל־רךש הללך הלן־ת ליום ללרירות אנולים אולם פוסלים
לסהלולת להלך ןא?לים קיו דיוזיסום סב ולהיות הזבחים אלילת

 שיין בססאד■'), חייק להם היות (.לבלתי תכנו ולפי זמנו לסי זה, שפסוק נראה ההרים. אל
ה - .,ח שבפרק הסיפור לתוך ד ו ה י א ו ו ה ה נ כ מ . ה י ב ק מ ה ־ ם  אביו את מזכיר ואינו ג
ה - עריך. הוא ליהודה שבעיקר משום כ*ת> ב׳ מקיא (השוה אחיו ואת . הי י ר י ש ע ה
- הברים. תשעה עוד לו היו כלר

». ו ר ם ;וון *־- «. נ»ל«זר והפע״ד, כרחם «ל היהודי הקדו

ז לפסוקים א -יי א-סיד. א׳ מקיא השוה א׳ . ש י א ן ק ז - מי ה נ ו ת ודאי זקן הלשון א
 זקן-שבע ענינו ואין היה. )γερουσία( הזקנים מועעת של הבר זה אדם כלו׳ הוא, חשיבות של תאר

וזלג׳: - גופה! מאתונה ראשון: ממקור יוונית תרבות עליהם להשפיע אנסיוכוס רעה ימים.
ב (קדם׳ יוספוס לפי אתונה). איש :(במקום אנסיוכיה איש ,(ע היה פילפום זה זקן ד׳> ,ה י׳

ם - כיב). ה׳ פ ו י . ז י פ מ י ל ו א  א׳ למקיא בפי׳ <וע׳ לאנסיוכום מאד חשוב היה זח דום ה
ר - ג*ד>. ש א . ו ם י ז ר ג  הסבירו יוספום לפי ליהודים. השמרוגים את השוה הדת ברדיפת ב

 רשיון הימנו ובקשו היהודים לעם שייכות שום להם שאין באגרת לאפיפנם השמרונים לו
ום — ·Ζβω Η»11»110« שם על מקדשם את לכנות . זי י ג ס כ א  דוס אורחים, מכנים דום ה

א, י*א ג׳ (פבסניאם הגעבד לדום הרוב על מכנים היו זה בשם לאורחים. מגן ־' ועוז־)· י׳
מו ו כ י ה י ש ב ש ו . י ם ו ק מ  ניתן אורחים, מכניסי שהם זה, חנופה של שתאר נראה ה

η ם — אנטיוכוס. של להיליניספום פנים שהסבירו שם על לשמרונים להם י ר ב . ד ם י ר ו ס א ה
ת - ב׳). ל*ד ד׳ (דין חזיר דם כגץ 1 ד ל ה ־ ם ו י ך ב ל מ . ה ש ד ח י ל כ הוכיח כבר ב

 הולדוס יום את חוגגים היו מערים שמלכי כתבות כמה מתוך )ΖΝτν 1902, 48 -52; שירד
ק לחדשים. מלכותם יום ואת  הזה וכדבר מנתיניו, קומנינה מלך 1 אנסיוכום דורש היה ו

 בכל חוגגים שהיו מסירגפום אחת כתובת מוכיחה כמו־ק פירגמום. ממלכי כמה על מכופר
ת - ).Ου^ειίϊ! ;ן׳ אדדיגום של זמנו עד אבגוסטוס של הולדתו יום את חדש ל י כ א ־ ל * 

. ם י ח ב ז  העולה מזבח על גדולה חזירה זבחו א־) ליד דיודורוס <אעל פוסידוניום לפי ה
ו - זבח. מאותו לאכול הוכרחו היהודים ושאר הגדול והכהן י ם ד ם. ני — .Β1«1μϊ ו



ם קבי א ן ב מ כ קיזח-

 קקךה תלמי 'וקעעת קיסום: עקרות מבקרים וחם דיוןיסום ״
על ההן המרות את לעזים הלןנים אל־ערי הקרובות לערים גם

 קל־קקי לעמר :קאנו ואעזר :מךהזקחים ולהאבילם הןהודים ם
 ;שים וקזתי :את־התלאה לךאות אקשר ק;ה ואז להמית ההלנים י

 בשדיהן את־הללדים קלו אקר ואחרי את־קןיהן קלו קי ;אשמו
 קהרו איקר ואחרים החוקה: מעל שקטון העם לעעי קעיר ןןקקבו יא

 נסקר השביעי את־היום לעשות הקרובות בקערות להתאסף
הי ;שרפו לקילפום הךאו כאשר שת קבור מק;י קי :  היום קי
:על־גקשם לעמד קנון בלתי לךקר חקבו

 רוחם לפל לא קי הןה אל־ססקר מן־הקרבים אכקש ועתה בי
 לא על־עסנו קאים ענולים קי ן:קינו האלה הקךעןיות דקרי לשמע

רב לא לזקן הפושעים דכר־לישאר בי אכדלמוקרו: קי לבליונו יג
קמו לא קי {דולה: לטוקה אות הוא קקהךה את־העןש וקבלם יי

שי אחרים לעמים עי העןש את אפו בארך אלןי למו לךחה א
קהויענו אוקנו שפט ולקלתי אתנו: משקטו חטאתיחם קאת קלאת סו
ך חקרו לעולם מעלינו לךחיק לא על־קן עונותינו: אל־הקלית פי מ ן
הךקרים !נאמרו את־עמו: ועזב לא אקל בערות אוקנו למך יז

אל־ל־ע?ח: ;חזר קאלה לידקרים ואסרי לזבי־ח מאקנו קאלה
מאד ויקה כש;ים קא איש הראשונים הפוקרים אחד אלעזר יח
ה:ה ןד.וא קזיר: בשר !לאלל קיו לקתה ;א;ם קיה קןיו ?הדרת ים

ענווי לקראת רטוב ברצונו וולך זלזול על־הלי קפאר ק!ת מנקר
ארקה מתוך לאלל ?*מ׳ךלב לדוחים לעשות קךאוי ו;קא ק!ת: ם

שי האסור: ך?ר לתלים נא חאםורים הזקחים על־אקילת העקדו וא
 להביא על־־לבו ולדברו הצךה הטוחו ךב מזקן האיש את מדעקם

שי מקשר לאוכל ולהתחקש לאלל לו הקקר מן על־־לדו המוקן ק

n . ם ו ס י * - כ״ט. ב׳ מק׳׳ג ע׳ (דיוניסום) אליל לאותו קדוש היה זה עטח ק . אה י ה ד ק  פ
י - נדה>. וד׳ דזרומינס תלמי של ובעעתו הפלך מאת ודאי · ת ש . ו ם י ש  א׳ בק־א השוה נ

ה. ב׳ שם להשוות יש לפי״א - ם׳-םיא. יא-יז  הפורענויות העדה: נוטה ההרעאה - כ*ט-ל'
 את כי דרך (על חינוך של מוסר לשם אלא באות הן ודו לכלותן לא ישראל על שבאות

ל: שאמרו וכמו י*ב>, ג׳ משלי יוכיח, ה׳ יאהב אשר p אץ ישראל רד n n למוטב 
די אלא יוז-לא p« ז w ־ היה. שבירושלים נראה הקדוש באלעזר המעשה - א׳>. ניג (מנחות 
ד יח-מו ה . א ם י ר פ ו ס . - י*ב. ד מק־א ע׳ ה ת ו מ ־ י נ י נ  וולג׳ בםכ*ה>, <ונן tö Tvn*avov ע

Supplicium, להכריע וקשה =הכה> זי.וז,1>ז0 וסן אף היא העיקרית משמעותו קדושים. מות והוא



ב נב-ז ו ב מקביםקדח

ען 33 ד לר· ?»ת מ ד ל?«ל מי■ דך?ר מעשותו למען ‘מי ס
ל מיויי ט ל מ תו י מ ם: מ«הכת {קןה לדד מ«ז אלילם « ןהיא מי

ם מ  ןלשיקה סזקןה ולקבור לשנוליו לך־אולדז טוקה עד־למלשקה מרו
 ןעל־קל מללדותו א ש<לןןה ק«ד תלקה ןלךךף־ «ליל שלעיע לטוקה

 לשלחו מי:מהרו ויאמר ולוי !ען1 לאלהים למירת הקדומה לתוךה למי
מעדים עד״«שר הנף להיות שלנו לעונותינו ךאוי לא מי 1 שאולה: כי
י מ׳שבי יםרי יי3 וקסמת נמרים: «ל־ךת עמר קך־לתשעים «לעד י

ל ימנלל ממתי מ ־ ה על־עדי נם־הם נתעים לל-יי מעמים מי מ  י
«?מל הזאת ןאם־לעת תרמה: עליה ולימיטותי לזקןתי רשעה «כיא י3

ד מידי אנוש מעניבי מ ם לא «מלט לא # ולכן כמות: ולא כמי
ולמעירים לזק?ה: ךאיי «תלה «תיהחלים ק?בוךה עלה קלללימי מ׳

ה ד׳תיריי קגלל וקגבוךה קךצון למות האמין מומת «?זאיר מ מ  ה
:הענווים לקראת ללקת מהר לאלה כךקרים וקאקרו 1 ךהקדו?זה

שי אותו ןלמוליקים כס המכו טועתי מבקשים ל׳יי זמדמה ל?ני «
 היותם לשבו מי למני־כן ש?«מרי לזיקרים ??לל רעתי לבקש

לו «שר ל:י ו*אמר ו!«?ח מדלימכות מותו בעת סקלות: !דברי] ל
 מע?ה «ני1 מךלמות ללמלט לייתי :כול מי :רוע לקדוקזה לדעת
 בגלל בךצון «ש«ם ב;משי «קל למקה בנימי נוךאים עגולים

למימת מותו «ת בהשאירו את־החיים לחליף וקן אותו: יך«תי לא
 לרבים אם־נם קי למעירים רק לא ?ריקה רוח ולזקרון ןבוךה

מךלעם: קאד
מאת ון«ןםו ןתקשו ן«מם «חים ששקעה מעשה ל:ה ועוד ז
ן«לד :ובגידים בשומים ולכו ל«םור לזיר מקשר ל«כל מילר 3

ר הלתך« «מר כעך־ם ל-מדבר שללה מלם אולנו ולרעת לי׳י

ח - זו. משמעות של התפתחותה על מ ח . ם לי ב . . . «ת י ם י י ח ^ )310ע ה
בחיי הזד. עולם חיי להחלפת והכוונה )0׳מ״ השם בלי סתם, ק6׳י£^>גגוה הלשון בא (ובםל*א

ם - הבא. עולם לא י ב ר . ל ד א - העם). <=לכל gentι :!זלג׳ .nteί01:01 ;101; מ

. ז ג פ׳ - ת א׳ שים פו ה. ושבאת האם של קדו בני

ובם׳ /GVJ’131 !ונץ <ע׳ והפיוס האגדה בספרות תקבלות כמד. לו יש זה ה ש ע ם א
 בשם נקראת והאם ידועים, אינם הבנים שמות ).57 סי׳ 196 האנגלי בחלק לגאסטר המעשיות

 מדובר או ),337 ,ב לאלגקאוה המאור במנורת אינילו הערת (ע׳ תנחום בת מרים) (או חנה
(אולי שמונה שסה הסורים הנועדים של בליסורגיה ).,ב נ־ז (גיסין סתם אשד. בעל עליה



קצט

לןגו1 »ף־חמלך ףחר ה$בות: תורת ?י£ג?ר למות >מחנוי ןכוןים ג
לקרת :צו1 מהר התלבנו ןכ«#ר ןקלחות: מחבתות ?אש להלבק ד

ו י0לא עור ל?שט ןאחוי־בן ?ןךם5 הקובר את־לשק ו ו ? 
ובהיותי ןהאם: האחים :תר לעיני את־א?ךיו ולקצק ה#?תים ה

ןעד־ ?סחכת ולצלות ?אש חי ?עודו להביאו צ^ה א?רים מך©ק
 למות את־!ה ןה מעוררים ואקס הם ר,יו דוןק אד מקיצה המחבת

?סו ?אקת עלינו ומרחם ס#קיף האלהים » ב*מךם: ?גבוךה י
:ונןחם: ןעל־ע?ךיו לאמר אל־קניהם תובחתו ?#יר מעזה #הודיע

לקלקה את־ח#ני ו:?יאו [את־החיים] ??ה הראשון וקעזהחליף ז
 ?קרם אם־יאבל #אלו מ??יב עם־השער הראש את־עור וב?#?ם

ולכן לא ויאמר אבות בלשון עןה ןהוא א?רים: א?רים גופו :ע?ה ד
אתה אמר האחרוןה ובנשיקתו את־הענולים: ?ראשון גם־היא קבל ס

מי אותנו נוקל הך#ע  אוקנו :עיר העולם ומלך ל,ןה העולם ס
{צח: אל־ח:י לשוב תוךתו ?עד ד-מתים

 היא הנוצרית הכנסיה של ורות1הם ובשאר שלומונה, או בניהו לשבעת השמינית היותה על
 שם על (ודאי הםקגים האחים בשם נקראים והבנים המקבית, או המקבים אם בשם נקראת

 באנסיוניה שהמאורע נראה פרטייסו. שמות המעשה בסיפור להם שאץ משום מקבים, הם׳
 נמנים ובגיר, שהאם הנועדים, של המסורת לפי אף אסיפנס. של במעמדו היה שהרי היה,
 היו )Οηοπι.!״ ε<ί. 1.38>״1β 140( הירונימוס ובימי היתה, באנטיוכיה מיתתם קדושיהם, בתוך

לרומי, קצתן עצמותיהם את העבירו החמישית או הרביעית ובמאה קברם, את שם מכבדים
,ΒββίϊΓίοηβ 1897 בעתץ εβΓίΐ. RampoΠa( בווינקולי פיטרו ם׳ בכנסית עכשיו נמצאות והן

 סבת מי*ח המגיד של להצוסה בהוספה שולמאן קלמן של מאמרו והשוה ,Βενίηοΐ מביאן
 בטעות וחשב מקבים בכינוי הללו הקדושים לשבעת קורץ הנוצרים כי ידע שלא תרל*ז,

 עד קיימת היתה ששם שבגרמניה, לקולוניה וקצתן ,ברומה! קבורים ובניו החשמונאי שמתתיהו
Μ( המקבים של כנסיה שנה מאה לפני ^ι^ββπακίΐϊ( המקבים רחוב אף קיים ושם 

Μ»1Λ«ΐ>1βηΐΜΜβ(.( - . ל כ א  לנגוע מאנה ז׳ ו׳ איוב (השוה -לנגע εφαπτεσΑαι במקור: ל
ך - (»»<»)· הוולד בעקבות הענין, לסי ומסרתי נפשי), י ר ד . כ ם תי ב ש  πεοισκυΛιάσαντας. ך,

 לפשוס במנהגם מצסייגים היו ובפרט העתיק, במזרח למשל היו הפראית באכזריותם השכותים
 שונים כלים והקרקפות העורות מן ולעשות הראש את ולהסיר עורו את אויבם מגוף

הו, ד׳ הירודוטום אצל באריכות <ע׳ לתשמישם  שביוונית כך לידי הדברים והגיעו ס״ד-ס׳
ץ - שכותים. מעשה עשה לענין מיוחד פעל נחהוד, צ ק ל . ו ו י ר ב א ־ ת והרגלים, הידים א
 כחמשים ,111 אנטיוכוס גם עשה כך )·Απ»1.< 1,9,13 כסינופץ (השוה והאזנים החוטם גם ואולי

ק - נגדו. שהתקומם קרובו לאכיאום לק, קודם שנה ה ס ר . מ ם י ר ב  =αχ0ηστον במקור: א
ד - אברים. מרסק תקוה, לאין נשמד וכוונתו: ).1111111115'וולג׳: תועלת בלי . א ק ז  מריח ה

ת - הבשר. ו ר י ש . ב ו ת ח כ ו - הע׳. עיט במקור נמסד והלשון ום*ג, ל*ו ליב דב׳ ת
העריץ של ללשונו בניגוד והוא בלשון־האם, :גם לפרשו אפשר ·πατρί<!) φωνή .ת ו ב א ן ו ש ל ב ״

ם ז ב מקבים - ג



י-כד ז ב «!ביםר

 ישאל ומ^זר לל־לעליל־גו *ת־רשלישי ל׳ביאוי אלרי־כז
 הד ??דיבות יא?ר1 ???הה: שלח ואת״מדים יובי$זה1 ההר י*

 ן!קןה יה?» «לה אלשך לא תוןתו והעד אלה לי היו רישהים
שי עד אלה: לקבל לעזוב יג ר בעבמו ליהלןי א ^ אתי ליי וי

 את־הופירים חושב ח;ה עד־הה מער לריס הקזתוממו
 ?עת מלי את־לדליעי: ??ה ענו 1[את־הח;ים ןה ללליף ובאשי יג-יי

 לת?ן'ת ולבבות ??י־אךם הירי ה?ןת ל?בל <?לר מאמר מיתי
 תהי לא ולך לתח;ה ?עזוב על־;דו בי האלהים האת ש?תנו

ת: ללה^זי את אחרי־כן ובהביאם לחיים: וזקו?הםו-סז  ובךאותי ענו
 תךאה את־איןזר העע)ה ב??י־אךם השלטון לך בליות ויאמר אותי

האלהים: האת ?ע!ב עהנו בי ןאל־החשב אלה בךתמולה אף־בי
ה ןאלה יז ק ה ןאת־!ך־עןד: אילף ?ש;עןד. הבהיר את־בחי ןךאיל ל

לי את־ל׳ששי הביאו ואחרי־בן יח עת מ אל־תקזעה ויאמר מיתי ?
ת ;?שנו ב?לל לשוא א הינו בי נלבל־ז אל  ללינו ועל־בן לעואנו ל

° ה: ' ל ש ה ל אל שב ן ח ח א בי אל־ ם תאשם ל הי אל ם: ניעןל ב ח ל ה ל

ךאלה אשר ראם טוב ולז^רוץ ללשתוממות ךאו;ה ןעל־?לם נ
 ??ש ב?בוךת ?שאה והיא אחר ביים מומתים ??יה את־שבעת

ה הלם בל־אחד את לך: בתקןה כא ל אבית בלשון מעוךךת ת
ם: א?ךה ??ר ?רוח לאשר, את־לב ובחןקה ?די?ה רול ללאה לל

ואת־ את־לרול ??ם ?תלי א;י ןלא י בבל? ?גלילם איך ארע לא כב
שי לעולם בורא ולכן ;?חיני: א?י לא ?ל־אחד ןאת-הלר לחיים כג  א

 בלקד ל?ם :שיב הוא לללוות־בל ולמביא האךם התהוות ;בר
ם ו?ם לנ?ש ?ם !תיךתי: בעבור עלילם לסלם לא נען למי

שבי ןאנקזיוכום כד י0ו? ?זוי הייתי בח שון בי שי ף בל ר לרי ב ד ל

 לא הארמית לשון אתה כי וכ*ז>, כ״ד םכ*א, (השוה בעברית :כוונתו פנים כל על היתה. שיוונית
 תיאל להשוות יש פי׳א לסוף - כזה, בבימוי מוגיא מקוריני כיסך היליניסטן יהודי היה יא
ה שלהם. בגופותיהם לתהיה יקומו שהמתים אמונה כאן ונראית ב/ י׳ב יז נ ע י ש כ - . ך ת ו א

. ואילך). ז׳ ט׳ לקמן <ע׳ אפיפנס של המשונה למותו רמז ך ע ר ז ־ ת א ו  על איבפסור. את -
י לא ר... ם ח ת־ א ו - ד׳. ד *ק*א ‘V זה של המשונה מיתתו נב καί τήν... σ י. ת ר, χ י אנ τ ο ιχ ε ίω σ ιν 

ρ ύ θ μ ισ α6 ;״* ε γ ώ  δנמסר (בוולג׳ מתאים באפן ערבתי אני לא חסר... י>=ואת: membra non ego 
1pegi°״rw=-c י׳יב. ה׳ י׳ איוב י־ג-מ״ז, קל־ט תהל' השוה לרעיון פלגתי). אני לא האברים —

. ט־-גד פש נ - וכ״ס. כ״א וד (השוה בעברית הדברים שנאמרו מחמת .ו ד ש ה ב ו - .πνεΐμα ה



ראכה-ל״ ז ב מקבים

ד נדברים לא «ליו ק;ה חקקן עוד ונהיות כ ל  אם־ןם ני נ
ר עשיר ני מ?טיחו ה;ה ?שבועה  מחקי ןאם־;םור !עשהו מ^ןז

 מער «שר ואחרי !אמי;הו: <??דים ירנרים אהבו :עשהו «בות כ״
 להיות ??תה ןה;ה לעזר את־־האם ד-מלף־ קךא לןה לב שם לא

שועת יועעת מ ;אותה על־לנה לרנד חךבותו ואחרי חןער: לי
?לשון «?ךר לי«?ןרי לעריץ ובלע;ה «ליו !תט «ת־חכן: למתות כז

עיי רחם בני «בות » לי  ושלש ??קמי הרשים תשעה ?שאהיר ע
וכלנליויף: האלה אל־:מיר ולכאתיוי הדלתיף היגקתיר ים ש?

 נהם ו«ל־?ל־«שי ו«ל־לי?דז אל־לישמ:ם חכט מקף נכקשה נ״
 ה«ךם זרע ונם דאלהים ?ר«ם מאץ ני !:רעת תך«ה ועל־אשר

ךאוי אם־מדיותןד ני לזה אודחתלץ אל־תיךא ;עשה: ?מר־נז נט
 בנעת־ן ן«חיף אותף־ אקנל אשוב למען «ת־מקןת תשא יףי0ל«

הרחמים:
ת עד־ד-יא ל ד דנ מער נ ה אמר ו לא מילר לקנות הסבי לנ

על־־לדי לאבותינו ש;ת;ה חתוךה למנות «{י שומע ני אשמע
מידי תנלט לא לעברים ךעה ?ל־מי;י הממציא ואתה משה: לא

י :לב-לגהאלהים  ת!ים «לחים עלינו ןאם־קצף נקבל: כחטאינו «;חנו נ
ה לי ואהה את־ענךיו: ורחם :שוב הלא ויוכיחנו ורקדנו לזנן־נ

 שקר בתקוות ב;אןתר תגנה לשןא אךם מ?ל־?;י והפשע הךשע
ךו לה עע י ,יחי: הרים חל־ האלהים ממשמט עוד ?מלקת לא נ
 קבלו קאדים ענווים הסובלים אחינו ני :ןדראה־כל כ?ל המשל לו

 תשא אךק ע;ש האלהים במשמט ןאתה האלהים בברית עולם ח!י
בעד־תורת אמפר ןאת־נפשי את־גוני ?אחי ואני ןדו;ףי: בגלל לז

 בענוץם ויודיעף־ את־העם לרחם למהר ני ;קךא ןאל־האלהים אבות
אל חרון־אף :?לה ובאחי בי ן?י האלהים: לכדו הוא ?י ובמכות לח

« : ש ן ־ א ל ן ),0*& 1| 5ז׳ו0׳מ הרגיל הנוסח במקום וסודי, וולג׳ (בכיי, £ עגסז׳וס ?
בדברי רמוזה והיא מאין, יש העולם בריאת של הסברה כאן יש »). <״1י>'0 :(וולג׳ מאין וענינו:

 עייר לו, אמר גמליאל, רבן את שאל פילוסוסוס ט׳ א׳ ביר כנץ המינים, עם בויכוחיהם רזיל
 דההוא רוהיה תפח ליה, אמר שכייעוהו... טובים סממנים לו מגא אלא אלהיכם היה גדול

 היהודית־ראלבסנדרית הסברה השיה הפילוסופוס ולטענת - בריגה... נהם כתיב כולם גברא,
. - היולי). (-מחורר טס^ססגן^ ?ןו\ט נברא שהעולם פילץ) <של ן כ ־ ו ס לסי כן גסזעס■ כ

של חטאיהם בעד מתים הם - מן־האדמה. עפר »ת־האדם יער ז׳ ב׳ ולפי ביז, א' ברא׳ לז-לח

י ------- <#**־*»·“



ך לט לד ב^ךק: על־עמנו ?א $*?ןזת ס מי על התקךמרות^ ?ורב ו
סהליף הוא ך?ם ?ואחיו: לו*ךה באכזריות ולעןהו אפו עלה הלעג ם

ך: קלו בקקחו בקדדו [את־החיים] פא  האם: קתה *®{ים ןאדור כ
 מאד: הגדולים ןעל־קענךם הזקחים על־אנם האלה ®דקרים ודי מב
מסביב בסתר הולכים קיו אתו ואסר ?וקבי גם 1נמקךא ויהוךה ח

 אליהם לקחו בוחרות סגשארים ואת את־קרוכיקם וקוראים אקרים
ש: אלמי כששת מאקטו ב  מרקם העם על להשגיח יי אל ויקראו אי

הפוקזעיס: הא;שים על־לרי הקחלל על־דימקךש ולרחם כל בידי
 ולשכע לאדקד■ שך! להיות והקרובה מקךקת העיר על ןלקמל ג
 התמימים הללדים על־הך: ולןכר אליו: הצועקים אל־הךמים ד
 המקבי ובהיות רשע: בעד־מעשי ןל?קם שמו ןעל־חרוף בו־שעה ה
סי: לי זעם בקבך ?®{יו לגולם מעקה קלה לא במערכת י ק  ופתאם ל

 לוקס קלה הנוחים המקומות לאת ושירקב ולבקרים לערים ®א קלה
 את־הלללה לו לוקח קלה על־קרב לא־מעט: מךקאולבים ®הברתו ז

בכל־קקום: הולד קלה נבוךתו ושם האלי׳ בקתנקליות לעמר
ומיום להדלקה קאךם ®א מעט־מעט בי פילפום וכךאות ״

 שדדד שר־?בא אל־תלמי ויקתב במעשיו והשכיל הולך הוא ליום
 את־ ולבתר מהר ןהוא המלןי: י5בע?ל ללןךתו לבא ופוןיקלה ארם ס

 תחקיו גיעמד ולשלחהו קראשוגים מאודקיו ®ן־סטרוקלום גיקנור
 להוךה את־כל־זרע להשמיד מרבהלם קהות לא שמים מעמים
מלחמה: בדברי ?®יון וכעל ®®א איש את־ןךגיאם אתו ויעמד

ם בי ק ח ן ב מ - ס ס ל

. - ב׳). כ-ז ,וטנהד בזה זה «רבץ כולן שישראל ישראל, כלל ו ר ה ט  באכילה נטמא שלא ב
- מתים. מזבחי

ל׳ו. ה או. המקבי יהודה התקוממות א־- לו מ ו

. י ב ק . - כ*ז. ה׳ «׳ מ ם ה י ב ו ר  שמסרו (ונמו משפחה בני כאן: συγγενείς ק
 - ביהדות. הנשארים ואת ההמשך: מן שנראה נמו ),ρίορίηςιιοε או 0ס)»״^>5 הרומיים:

ת ש ש י כ פ ל . א ש י  שלשת גרגיאס «ם במלחמתו ליהודה לו היו ר ד׳ םק*א ולפי א
. - איש. אלפים ם י מ ד רג - כםשמ«ו. רבים רבים: בל׳ ,αΙμάτων ה ם ה י ד ל י  ה

. ם י מ י מ ת ה - ם*א. א׳ מק״א ׳י׳ ר ל«יל «׳ ה ל י ל ה ־ ת . א ר ז ו »  מק*א ר, י*ב בגץ ל
. ל פי - וד. כ*ם ח׳ ט ו  - ואילך). ב*ב ה׳ («׳ היהודים את לרדף אנטיוכום שהפקידו פ

. י מ ל  כ*ה. ד׳ - ל*ה ג׳ םק*א השוה - י*ב>. י׳ מיה, וד׳ דזתמינם ρ תלמי הוא ת
 - זו. את זו משלימות והן קגרה> יותר ההתנאה זכאן חילופים יש אלו אות הר« בשתי

. . . ר ו נ ק י . נ ס א י ג ר מק״א באריכות *׳ אתם במלחמתו יהודה של ג«חונו «ל ג



ר*י-יד ח כ מקבים

ם מ?זלי ׳לןי9ל קימלא #סר ןניקנור י די מ ר #וד#י^לם מ $  #?זי מ
ג הוא יא ם; מ מי ווקף» על־מם #?זר ל?גרים ף?זלח דמליר לרו

ס לקנות לבוא להם ת-ה^די ם * אסי מהירי  הקזעים למת וי
ה #<#ר #ת־הןךץנות קד^תו הןלה לא ןחיא ?כ$ר  ?נתיךה מיז

ליו לבא יב  ל#?זר וקמירו ;יקבור על־בוא ליהוךה ילמדע &?זך: ן
ב^מול ןה?לתי־קפווחים הלראים ולקךחו החלל; בוא על אתו יג
#ת־על־ קקרו ו#תרים #ת־קקו^ם: !עןבו1 לגס^זו איש ה#להים יד

ל #ל־״ ףת©ללו להם נ?ז#ר #?זר מי  יןל־לרי #ת־מ?ן?רים ל
 למען לעש לס$ם ןאם־לא המלחמה: לנ^י עוד הך?זע ;יקבור סי

?ד הןדול ?זמו ולהען #בתיהם ברית מ? עליהם: ;רךא #?זר ן
 על־ל^ם ולדבר מק#ךם #לבים ?ז?זת אתו #׳?ר את #סף ול&קבי סי

^י וכל־לבלדו לבבלים מבני רוחם בל־לבל  לרב המוךהגולם מ
בגבולה: לחללם אם־עליהם בי ב#ךק לא בלם להלחם מובאים

 בקקום בר?זעלם ןעקזלה #?זר #ת־מבלה עי;ילם ן;ד ול?זוות יי
 מוסדות ול?יבתת הקדךסת העיר ן#ת־דיריסת בלא-מש^ט לקךש

 ?זך באל בוקחים ואנחנו ובבח־לךם בן?זק בוטחים ןהם ה#בות: יח
בל ת*1 לקךאתני את־מובאים אתת בתנועה להייל בלחו #?;ר

סןוץ*יב ן?זבימי ה#בות על־ת?זועת גם להם ולססר עלו: העולם ים

א - ואילך. ל־ם ג׳ ת ל ו ח . פ ם י ת ו ב ר  שאץ וגראה אלף. ארבעים :ובמק״א פ
 ואלה איש, אלף עשרים שלח וסוניקיה סורה שלעמק הצבא שר :ביניהם סתירה

ם - אלף. ארבעים היו ויחד מאנטיוכיה, שנשתלח היל אל נצטרפו י י פ ל . א ר כ נ בערן ה
. - ואילך. ו׳ ח׳ םק*א ע׳ זה מס בענץ י־א. ג׳ ,ע ההשבץ על לאיי. 650.000 יא ם י ד ב ע ה

,0ג>דג>^» ביוונית: ת ו פ ו ג ק על היווני השקפת כאן דש - (=«ובד>, עבד א־נו הוא העבד: ע
ם - סתם. חפץ גוף, אלא י ע ש ד ת ב . ע ר נ כ =•2000x90 לסכור בדעתו היה ק אם ב

 - שלנו. לא״י 161 בקירוב העבד מתיר את העריך בכבד עבד תשעים מחיר לפי - איש. 180.000
םמך על חילו מאנשי הרבה המחנה ק שילח בעצמו שיהודה ג׳ו, ,ג מק׳־א השוה לסייג י«
ד. כ׳ בדברים הכתוב יד . - זד-ז ם י ר ח א ק קודם היו שלא חדשים אנשים ו של בחילו ל

 את ויציל גיקנור על נצהץ שיגחילם לה׳ והתפללו מחנהו אל ובאו רכושם את מכרו יהודה
 קודם עוד אליו שהזמין לסוחרים לעבדים לסכרם דעתו בקלות נחפז שניקנור הזה, העם

ר את - בעדם. שיקה הסחיר את כבר קצב ואף המלחמה ש א ־ ל ר כ א ש . נ ם ה  לאחר ל
ו - עליהם. שעברו הפורעניות כל ל ל פ ת י . ו ׳ ה ־ ל  - מיס. ג׳ (מקיא היתה במצפה זו תפלה א

שת » ם ש י פ ל . א ם ר ם ס כי מחנהי, את הפחדנים בעדב יחידה הפסיד לא ק אם ס
י - המנץ. מחסור את מילאו החדשים נ פ . מ ם י ל ב כ את לאסור הסוחרים אתם שהביאו ה

ה שימכרו השבדים יח ע ו נ ת ב - . ת ו ד ב ע :קרא סיו, ברוח :שספר והסורי ׳י£·1 אחת. ל
י - נ.0מ׳5דג»)1 םי מ י ב ש ׳ ו ע . ב י ר ה נ - כיב>. ט׳־ו לקמן <השוח ליו ליז וישע׳ ל*ה יים פי״ב ס



רד

?{ר חמק׳הקה ועל >ןלף: וחקקזה ואמונים מאה אברו כ
 1»ךבעו ויקקדינים »לבים שמונת בחיל רק לקךב ׳קבאו ח?לקים
 עתים־ »ת האידים יזמינו! הכו אותם חקקדונים ןכע!ב »לבים
ךב: יבלל ףקחו חיןזקלם ?ן להם #ד\תה כתשועה דךבוא עשרה

 בער־חתוךה למות ?בונים אותם ובעשותו בדבךיו את־רוחם וקחזקו כא
 את־אדדו !עמד1 ןזלקים: לארבעה *ה־ל׳כקא ולחלק האבות אךן1 כב

מז ואת ניימזז ואת קזמעיז את כל־מחלקה בראש  ל?ל ויהז יי
ש: מאות וחמש אלף אחד « כסבר לקלא בלה ןעל־אק׳עך אי

 המחלקה בראש ןד,וא חלשועה לאלחים אמךה ובהשמיעו הקדוש
ד להם חיה שרי ואל ב ביקנרר עם מלחמה אמי הראשונה כד ע  ל

 קיו ימשחתים כנועים ם5ך אלבים מתשעת יותר מךהאולבים ולכו
סו: ואת־קלם ניקנור חיל בלב כה  סלים לקחו לקנותם לבאים ואת מי

 ךחקתם: לשעה כי ולשובו ךב דרך אלריהם ולךךפו את־כקקם
כי כי -  את־ וקאקקם עור: אחריהם לךלף ל?לי ולא היה שבת עךב כי

שק  ויורו את־לשבי! ולקכילו מעל־האולבים את־ל׳שלל וכקעזקם ה
שי ללי ולשבחו כ״  ןאדור חקרו: ראשית ולראם חהוא כיום הושיעם א

 ואת־לישאר וללתומים ןלאלקנות לקצועים סדלישלל חלקו לשבת
 התסללו לןה לרבי עשוקס ואחרי בניהם: וכק כיגיהם חלקו כם

עד־הסוף: על־עבךיו להתנחם לרחמים אללי אל ולתל?נו בצבור
 ®עשרים יותר מלש לפו ובקחיךם קימותאום את־חיל וכמלחקה ל

חרב ואת־רישלל ?בוהים מבכרים לעדו ןעל־?קלה איש אלף

כ-ל ח ב מקבים

 באותם ידו« שהיה למאור« כאן נרמז כנראה ההיסטוריה. מן יתעה אינה זו מלחמה כ
 מקדוגיים אלסים וארב#ת יהודים אלפים שמונת היו המלחמות שבאחת היו מספרים הזמנים:

ד של ««ום חיל נגד ,נשאר, והיהודים המערכה את ועזבו נתפחדו והפקדוניים רבוא י׳
 יהודים של היל שאותו נראה ההמשך ומן העצום. האויב את נצחו והם קטל בשדה לבדם

ת - להם. לא ענק על ונלחמו הנכרים אצל היו שכירים גב א . ו [ ן נ ח ו י במקום **ל ק [
א - ב׳). ב' מקיא (השוה יוסף, בשם אח לו היח שלא יוסף. ואת כ« ר ק ר ל פ ס . נ ש ו ד ק ה

הצילוהו) הגוים מידי תורה ספר ואותו היום, פרשת וקרא נ׳> ג׳ מקיא <ע' היה השבועות הג
ם - מ׳ח>. (עיש אותו מהבבק היו יתרה והבה י ה ל א . ל ה ע ו ש י ),ס ג׳ (תהל׳ וזו לשון ה

- ר׳ מקיא «׳ מלחמה אותה של הפרסים על - ועידוד. זירוז של אמךה לו פשפש היה כד א׳
ר - כיב. כי ת ו ת י ע ש ת . מ ם י פ ל הרדיפה הפסקת יטעם - אלפים. שלשת - ג׳ ר שם א
ח. ד׳ שם השוה שבת «רב שהיה מחמת האריב אחר מ -יי מעל השלל גסילת זמן «ל - ייז

— וביג. ח יי ד׳ עיש האויבים



רה לא ח ב מקבים

ם ין5ו גי?יהם חלקו  דולק ןהזקנים ןראלקנות ןהיתומים היצוקי
ן#ת נוחים במקומות !!?יחודו ?שקם קל *סף6 מ©ןןדו ?סלק: אל

הללו. הפרמיות המשך «ל ם׳. -*׳,ל דו

עכשיו. של הסגור בנוסוז כרונולוגי בסדר אינן ט׳ י׳ ועד ל׳ ח׳ שלמן המאירעות פרשיות

 יש ובקחידם. סימותאום של במפלתם העוסהת ל׳־-ליג, ח׳ הפרשה מתמיהה כל קודם

מה מצד והן התבן מצד הן תמיהה כאן ו ק ההמשך. בתוך הפרשה של מ

 הכותב מדברי אבל סתאם, כאן מופיעים ובקחידם שטימותאום מתמיה תכן ה מצד

 שבמלחמה נראה כיה ליח-ד׳ ג׳ מקיא שמתוך בעוד לכן, קודם עליהם הודיע שכבר משמע

 רק - מק*ב לפי והן מקיא לסי הן - היו ושריו גדול אחד צבא רק היה לוסיאם של זו

 שמתוך להעיר, יש ועוד במקיא. זכר שום אץ ובקהידס לטימותאום ואילו וגרגיאם, ניקנור

 טימיתאוס של מחילם שנפלו איש) אלף (עשרים החללים מנין על כאן הניתנת הידיעה

ו כל כמנין אלו של שאבידתם נראה ובקחידם ל י  ומשמע היה, ט׳> (ח׳ ניקנור של ח

וגרגיאס. ניקנור של מחילם הרבה היה גדול ובקחידס טימותאוס של שחילם

ה למלחמתו שייכות שום זה לקטע שאין ברור מכאן נ ו ש א ר כן, אם לוסיאם. של ה

ו מצד זה קטע מ ו  בין מפריד הוא שהדי ניקנור, פרשת בתוך כאן, המשכו אין מק

מ*א!>. ג׳ ומקיא בפיי שנאמד למה פליד תכן (השוה סליד-ליו לבין סכים בין - הדבקים

ים שכמעט נראה 1ול*ד-ליו (פיל-ליג הקטעים שגי של בגדלם העיון לאתר אבל  שו

ת טעות על לשער אפשר מכאן בכמותם. הם י נ כ י  שני היו שמתחלה נראה שנפלה: ת

 דף אותו נשמט שבארכיטיפוס ואירע אחד דף של עמודים בשני כתיבים הללו הקטעים

 היה הראשון שהעמוד באופן הפוך בסדר הכניסוהו למקומו בעליו וכשהחזירוהו ממקומו

הראשון. של במקומו והשני השני של במקומו

 הראשונה לוסיאס מלחמת של להמשך שייכים ל׳-ל־ג הפסוקים שאין להסיק יש מכאן

, לוסיאס למלחמת ענין הם אלא ה י נ ש  שהיתה זו, שמלחמה כלל יתכן לא שהרי ה

 טיהור של הגדול הענין לידי ושהביאה שביהודה המאורעות במהלך כך כל מכריעה

ש ד ק מ  של לפעולותיו רק מוקדש שהוא הספר בזה במק׳׳ב, מקום שום תתפוס לא וחנוכתו, ה

דוקא. כוון ובאותו המקבי יהודה

, לוסיאס מלחמת על מסופר א׳-ליח ,ד במקיא ובאמת, ה י נ ש  השנה שלתקופת ה

 זה שחילו היינו פרשים, אלפים וחמשת רגלי אלף בששים יהודה על למלחמה שנית יצא

 מסופר ועוד ל״ח>. ג׳ <עיש הקודמת בשנה לו שהיה החיל מן איש אלף בעשרים גדול היה

 וכשבאו בשמחה ירושלים עלו ושהמנצחים כסלו לחדש קרוב נצח אלפיו בעשרת שיהודה

בשרפתם. השערים ואת בטומאתו המזבח ואת בשממתו המקדש את ראו הבית להר

המאורע: אותו נרמז דוקא שכאן נראה ל׳-ליג, ח׳ כאן, המסופר אל השוואה ולאחר

ן בנצחץ (ואילו בירושלים הנצחון חגיגת על מדובר בסל׳ג גם ו  מקיא - גיקנור על ראש

 הוא אף עסוק זה שקטע ברור שנשרפו. השערים ועל לירושלים!) עליה אץ - וכיה כיד ד׳

. בפעם לוסיאס על יהודה של בנצחונו ה י נ ש  נרמזת (מפלתו שטימותאום נראה זה לפי ה

 שאין על לתמוה ואץ היו. לוסיאס חיל של צבא שרי ובקחידם כיד> ד׳ ג׳ ט׳ לקמן גם

 שרי של שמותיהם את להזכיר שלא זה של דרכו שכך ואילך), כיו (ד׳ במקיא זכר להם

 לו די והוא הצבא!), שרי של שמותיהם אץ שם אף ואילך, כיח ר מקיא גם (השוה הצבא

 של לפרשה היום כדי אלא בו אין זה שקטע ברור ועוד בלבד. לוסיאם של שמו את להזכיר

שנמר לוסיאם על מסופר היה זו פרשה של בתחלתה וודאי השניה, לוסיאם מלחמת אותה



ל <ןזי\ר לב ^ ןהויא הךגו טימותאום ראש־חיל ןאת ירושלם: הביאו ה
® ך?ע וירם קיה לג חג־ה;?חון את ובדעתם לןהורים: רבות רעות מ׳

 ל-קרש שערי את 1שךם $שר את־האןעוים ושךפו1 ?עיד־האבות
ל ק?לו ןל?וה קקזן להלת ;קלט אשי קליקת;ם ןאת מו  מ

 נלוזים שלשת הקיא אע!ר המךעזע לרשע ן;יקנור :?רשעתם לי
 שהוא הא;שים ?ידי לי ?עזרת ל?רע את־הלהודים; לקנות סולןרים לח

ת את־בנדי התפשטו ואלזרי לא$ם ?לבו לש?ם  בירד ?רח לך
החלל: על־אבדן קך?ה לאן?יו?;ה ן:?א בורח ?ע?ד י־ל¥ףן1ית?

 המם אתהתשלום! לרושלם קעז?י לסדר י^קשו לקח אע!ר ןהאיש לי
 הם ןעל־?ן להם ;לדום :ש הלהידים ?י להודיע עליו קלה לרומלים

תוךתו: את־מ?וות קעזקךם ;??עים ?לתי

 היה ישם ביס), כיו- ד בסקי« מסוסי נץ ע שה הדרן ועל ביהודה שוב להלחם בדעתו
 של דו1ב זכרו שמבינו וכמו ניקנור על גם ובתוכם לוסיאם, של בבאו שרי על ג*כ מסוסר

 שני <בן שלם דף הספר מתוך שנשמט לשער יש האמור כל מתוך ג׳>. ,ם לקמן סימותאוס של
 היה דף אותו בהמתנו. הרגיש לא הספר שבעל מפני כך, אחר הקימוהו ולא עמודים),

ל׳-ליג. ח׳ ולפני ליד-ליו ,ח אחר מקומו
 שלא כך אחר והוכנס ממקומו זה המשך בתוך נשמט עמודים) שני ובן אחד דף ועוד

 מקומה זו פרשה א׳-ת׳). וחנוכתו(י׳ המקדש טיהור על הפרשה נו שהיתה הדף והוא במקומו,
 לירושלים ואנשיו יהודה של כניסתם לסיפור היתה וסמוכה א׳ ם׳ לפני מתחלה היה ודאי
ם/ י' בפסוק מתחלה היה סיומו א׳-כיס ,ם והפרק ל׳-ליג) וח׳

היה: כך מתחלה זד-י׳ הפרקים המשך של שיעורו שנאמר, מה לפי

ור של מפלתם א׳-כ׳ם ה' יקנ עמאום, יד על וגרגיאם נ
ניקנור, מנוסת ל״ד־-ל״ו ח׳
 בית־ביר במלחמת לוסיאסו של בבאו ושת ובקהידס סימותאום ?) זניקנור של מפלתם ל׳-ל*ג ה׳

וחכתו, קליסתינס של וענשם ירושלים ומהנה יהודה של ועליתם
לשטרות), קכדח כסלו וכיה החנוכה חג וקביעת וחנוכתו המקדש טיהור א׳-ח׳ י׳
ומיתתו, בדרך מחלתו מסרם, אפיסנם אנטיוכוס של חזרתו א׳-כים ם׳
אפיסנס, של מיתתו לפרשת סיום ם׳ י׳
אפיטרוסוסו. ולוסיאס אבפסור אנסיוכוס מאורעות ואילך י׳ י׳

. ח ו ל׳ - ניקנור. «ל ומניסתי ונקחיום סימותאוס יול מפלתם «ל ל׳
וללוים לכהנים לה' מכס תרומת זוהי ירושלם. הביאו השלל שאר ואת לא
כשם נמסר בוולג׳ פילי(ןו.ג״ק>). של =ראש חיל. ש א ר - נ*ח-ל׳). ל*א במד׳ וע׳ לב

 מגיד שרפו. אשר את־האנשים ו פ ר ש י ו ־ טימותאוס... מחיל סילארכוס ואת :פרסי לג
 השערים שריסת את פשעיהם מכל לכן קודם הזכיר ולכך מדה, כנגד מדד. מהם נפרעו לך:

;משלש רשע :ביוונית המרשע. הרשע - ל׳ח). ד' א מק׳ ח', א׳ ולעיל דוקא לד ו010(  .ג»ד>וי)ז,11ן
- הארץ. את וחבה ביותר הקברה דרך לו בחר הארץ. בתוך - ג׳). סיו לקמן וכן לה
- תחרישון. ואתם לכם ילחם ה׳ י*ד> י*ד ושמות הכתוב דרך על להם. נלחם יש לו

לב-יי ח ב מקבים רו
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מךהמקומות צאי־קבור לקזר לאןקזיוכום קךה ההיא ?עת ט

שי ב ם: א קו  ?ךקפולים בשם מקראת אל־העיר ?דן הוא בי ?

 mçç הקם בהתקומם ועל־נן לעיר >*ת ולצבש המקדש לבז נינם

על־ #ב בגי־לי^רן בירי ד?ה אשר ואנטיוכום הנשק בעזרת

קרה את־אשר שמע אל־אחמתא קרוב ובהיותו :בחרקה עקקיו «

לשב אפו ונלרות טימותאום: לאנשי ל;ה ואת־אשר לניקנור ד

עי את־הגמול אל־היהודים להסב שי ה?קלה ב שי מעת נלל א  א

קר־ בלי־מנולה את־הסוסים לךפק לרקב על ?וה ולבן לניסוהו

שי בעוד הנקע סוף  אמר וצה מן־לשקים לדין עליו ננ!ר בקר א

תו שלה: בבואי ירושלם את אעשה ליהודים בית־קקרות מאו

 וער ובלתי־נראה אנושה מעה הקהו לרואה־כל לשראל אלהי ויי ״
ומ;אובים במעיו א8הך מאןה מהלה ותאלזהו ך?ךיו בלה לא

נם.6*)י טל המעונה מיתיזו *'-נים. ט

 כרנונו סדרים ובעשיית שלטונו בקביעת שהצליח אשיפנם אנסיוכום שראח לאחר
 שבמקדש, האוצרות את שם ולבז לעילם לילך בדעתו גמר המזרח במדינות ההיליניות בעגיגי

 המלכים לגדולי אף אסשר ההרריות הארצות באותן אבל מבבל. בשעתם עילם בני שהוציאום

 pלא למסעו יצא סה״ג לפני 163 שבשנת האביב בימי לאנסיוכוס. היה וכך מסלה. שינחלו

(ע׳ י3ג המצודה היתה לאספהן, קרוב שם, שושן־אספהן. לצד דרומית בדרכו ונטה רדי
 בפ׳־ב כאן, אפיסנס. הלך דרך באותה ההררית. לעילם המלך דרך וממנה בסי׳>, ט׳ ו׳ מק׳׳א

 של עיר כתרגומו: פרשני אלא אומר אינו זה ושם פרסיפוליס עיר שם ניתן זו, שבפרשה

 העיר שהרי בעושר...), מפוארת עיר בפרס בעילם יש אי: ו׳ במקיא אומר הוא יוכן פרס
 של בדרומה קילומיסר מאות ארבע של במרחק היא פרסיפולים הוא הפרטי ששמה גופה

 ברחו ועל מפלה נחל לבז הגדולה חמדתו שמתוך היה זו בנסיעתו אפיפנס של סופו אספהן.

 י3בנ מת ההיסטוריינים שאר ולפי בפ״ג>. ועי הכותב מספר כך - אחמתא, בדרך באי־כבוד חזר
).Agbatana( אחמתא במקום )Aspadana( אספהן להגיה )Kuglet 389( סובר יש כך מתיך המצודה.

 לדרומה ),ד ו׳ מקיא <עי בבל דרך לחזור אפיפנס שרצה במה זו להגהה סמך יש כן כמו

בהרים, גדול סיבוב לעשות צריך היה כך לשם שהרי באחמתא, זו דרך ואין סוריה, של

ו׳ מקיא השוה זו לפרשה - ושושן. נ?י דרך לילך ברצונו היה וודאי חורף. ימי והימים
- ייב-טיז. א׳ מקיב וכן ז, סי א'

־המקומות . ם נ וי - א׳). ו׳ <מק״א העליונות בפרס-־הארצות אשר מן ז  ולפי לג
י הכה - בידו. הנסיון עלה )Syt. 06( אפיאנוס ד טיז, א׳ לעיל ע׳ .ץ ר א ה ־ י נ ב בי

 - ).Motzo 130 מניאו גראניום, אף מספר בזח (כיוצא ופצעוהו אבנים גניה כהני עליו שזרקו
Hamadan̂ בבבלית־ Agan1atanaהעתיקה= בפרסית Hagmatauâ .א ת 0 ח R נ fi’^ ^ a  Agmadana 

. ובלתי - Ekbatam והיא עכשיו, של ה  היתה שהפכה זה לשץ מפרשים יש נראה

מבחוץ, נראית היתה לא שהמכה הלשון תופסץ ויש מעולם, במותה נראתה שלא נוראה,
 שמועה שנתסשמה עד מאד, קשה היתה מחלתו הפנימיים. באיבריו גופו, בפנימיות שהיתר,

צורך שם ראו ולפיכך זו, לשמועה האמינו מעילם הרחוקה ובאנטיוכיה מת, שהוא הזמן קודם

א-ה ט ב מקבים



רוז

מי· םונ?*ו*י יםר? במכאובים בי }מור וקבךק מקרבו: מרים י
לבו מלא ד1ךע מו^ןתו הרפה לא ןד,וא אחרים: ל ים מעיהם מעכה י

 ד?!ר־לו לןסע למהר ולבו על־הלהורים אפו דוךה ימאש גגזדוני
ה השיפפת מתוף־המרממה לנפל ב רו מ מל קו9ך ה1קק ובןפלו ב

לגלי־ך׳לם כמבוי! ?ראה הלה ן5י־3לפ אימי והוא נופו: אברי ח
ןבחי־־לירים במלם לשקל חשב ואשר מבך־אךם הןדול בנבדדלב

לח־האלהים את לבל הראות למעז כמשה ?שא וללה ?פל
ולסורים ובענולים תולעים לבאו בשר״לרשע מתוך עד־אשר הןלוי: «

שי מפלי חחי מעל ?שלים ליו  את־לרקבון ןעזא לא ומל־המחןה מ
שי בחןה: מרב  לצל לא חשמים כו?הי קתופש הלה י־?ן3לפ וא

« לשאתו איש יא  ?ךבות ועתה לא־תמבל: אשר הבהןה משאת ,פ
 מכאיביו בי אלהים במיסר גיבה ךב־זדונו את לעזב ההל מכאומיו

 ויאמר גולתו את־במת לסבל לבל ולא ?מל־רנע: ורבים הולכים יב
את־עבמו לחשב למן־תמותה ואי! האלהים י3לפ להמנע טוב

עוד מליו מרחם הלי׳ לא אשר לאדן' הרשע ויתפלל באלהים: ע
לח?יע הלה נחפז אשר הקךש את־עיר חפשית לעשות ויאמר: י’

 ולהשוות :חקמרות לבית ולהפכה האךין לאדמת ולשותה אליל■ כו
 לכבךם לא הלה חישב אשר ?לם את־הלהורים לבני־אתינה

השמלם לעוף מאבל ואת־מפם אותם אם־לתתם י5 בקבוךדי

ם סו ט ב מקבי - י

 שיוכל כדי שלום בדברי היהודים את שישקיט לוסיאס אל ולכתוב המלכות עניני את לסדר
 כשאנסיוכום היה זה כל המדינה. לשלטון ביותר החשובים בענינים ולעסוק לאנטיוכיה לחזור
 של סיבה על לעמוד קשה המקורות מתוך מסוכנת. במחלה חולה שהיה אלא בחיים, היה קיים עדיין
 את מכלה שהיתה היתה, )qpOivcov( השחפת מחלת אפיאנוס של הגדרתו לפי מחלה. אותה

 וימת ם״ז>: (ו׳ מק*א בעל כותב וכן ).164-163 ובערך לשטרות קמ״ט בש׳ שמת עד בשרו
 סבורים כלם היו ובמדינה באנטיוכיה אבל ומאה. וארבעים תשע בשנת המלך אנטיוכום שם

 בהו*את 119 ועמוד ארמיני שבנוסח אבסיביוס של Chronicon מססף וכן לכן. קודם שמת
 מלך בחיים עדיין שהיה בזמן אסיסגם אנטיוכוס ,ואחר ):Motzo מביאהו ,1911 קארסט

 חדשים וששה שנה ובמשך אבפטור, מכונה והיה שנים, י״ב בן כמעט שהיה בנו, אנטיוכוס
יאילך) ט״ז א׳ ולעיל המקבי יהודה אגרת שלפי מתבאר ובזה הי״. אביו היה עוד במלכותו

 קמיח בש׳ אפיפנם מת כאן! של הפרק מתוך אף יוצא ורכן י״א בפרק שלקמן האגרות ולפי

 מת ט״ז ו׳ מק״א ולפי המקדש, טיהור ולפני )165 (דיסימבר כסלו חדש לפני עוד לש..רות
ות - לשטרות. למ׳־ט בש ■ו י ולהשו נה. לבנ  מתאים זה נדרו היה לא אם אף אתו

 נימי שבכל אוהב־היליניות זה: נש בר של נפשי בהלך הוא יפה קו מקום מכל למציאות,
!>באנטיוכיר הנהיג שבאתונה הלשכתי הסגנון את ואפילו ואנשיה באתונה אדוק היה נפשו



ר®סז-כר & ב מקבים

י^אר $ןז ל^ני־כן $«יןזר בית־ר׳מקךים 1ן*ו ה^ךה: ויכולת מ
אוד ולמת. ??*ם $תה?לי ולה#יב אלמד ל!;םומ במתנות

ת להוצאות יז רגו ד  ועל־מל־ ^לי* מד<ןםיו>יו הקרונות לסע#ה מ
 ?ז$ה יבאז ל־$קום־ל#וב5ו? יהודי עאמו הוא להמר אלה

 עליו עא בי ממנו &?אועיו ו6דך לא ןכאימי לדדהאלהים: יודיע ל״
ק מ^זבט־האלהים רי  ־הא$ךתת* 1הקןת באלד אל־היהודים ?לב מ

(יעה: ;אמר ולה רסמים ק#ת3 ?עק י?י׳ ד,«את
ךה^לחה ו?ריאות רב קזלום האןךחים מאמנים ללהודים ·ט
ם ו??י?ם עזלום אמם אם אןקדובום: ןשר־ה¥?א ל-מלר כ ב טי מ דים ו

 ואת־ את־גיבוךמם ?אימה ?ז?רי תכעתי: בקזמלם ךצו?;ם5 נא
 וב;מלי ?מרם אימי קךה&קומות ?#ובי אלי הטועה הח#בחעם

אין?י דבל: לבקזחון לךאג ;חוץ לך?ר משבתי קשיי ?מחלה נב
שי את־לבי מ:אש להןבל שלמה תקלה :#־לי בי אתי כא

המקומות אל למלחמה ?באתו אבי נם בי ?ואותי א?ל מ&חלתי: «
שי למען אחךיו: את־המלך מןה הנבוהים ני מי אם־:בא א ?לתי ד

 בנוגע - לו! יחיו אתונה כבני היהודים: של בסובתם לכשירצה מזו גדולה ברנה לו אין ·ז
 של אלו להבטחותיו ללעוג יוכלו ידועים .משרשים :Bevenot בכות אנטיובוס של אלו לגדריו

 ושלא ערה בימי יתרה רוח בששלות הבטחות לעשות טהורה: סורית מדה זוהי אבל אסישנס.
 בסאו יורש בנו על התאריך) בה וחסר התולה אשיפנם לאגרת ביחס - אח׳כי. לקיימן יס-כב

 היהודים אל נערכה זו שאגרת )Beva,״ House of Seieucus, 11, 177, 299( הסברה נראית

ים הם והם המתיוונים, אמנ  אותם אל מנוונים הדברים בלו׳ <י״ט), והאזרחים הנ
 הוא זו באגרתו אנטיוכיה. אזרחי בין רשומים ושהיו לאשיפנם נאמנים באמת שהיו היהודים
 הוא מקום מכל להבריא, שיקוה ואע״ם מסוכנת, מהלה הלה שרם ממדינת שכהזרו מודיעם

 שאם כסאו, יורש יהיה מי הודיע העליונות למדינות לילך שכשרצה אביו, כמעשה עושה
 עושה אפישנם, הוא, ואף השלטץ. את הנחיל למי בידעם העמים יתקוממו לא המות יקרהו

 לאותם ובהזכירו בנו. לאנטיוכום ממליך הוא במותו מרידה של אפשרות למנוע ובדי כך

 להם ישמר הוא גם בנו וודאי לבנו, נאמנים לישאר יזרזם להם ש»שה הטובות אח היהודים
 דרש בדרך והסיק מפשוסם האגרת דברי הוציא בפי׳ג-ט׳ז) (לעיל מק״ב בעל אבל חסד.

 ולשפרה ירושלים את לשחרר חוליו בשעת הבטיח ושאפישנם ישראל כלל אל נכתבו שהדברים
 מממונו ליתן ואף כליו את ולהחזיר המקדש את ולפאר אתונה לבני היהודים את ולהשוות
 זו שאגרת אפשר - ישראל. של אלהיהם כת העולם בכל ולפרסם יהודי ולהיות לקרבנות

 כתבתי ״וגם הלשון מן - ואחרים. אנסיוכיה יהודי אל גם שנשלח חוזר מכתב כעין היתה
 אגרתו העתקת עוד מצורפת היתה זו שלאגרת משמע (שבפכ-ה) ?'מסה- הבאים הדברים אליו

ם - במקומו. ממליכהו שהוא בנו אבסטור אל אשיאנם של ים י ד הו י . ל ם י נ אמ  toT; הנ
» ;xcnatou ,למלחמה בצאתו - סוליטית. כשרות במובן - הטובים הישרים, =המועילים



רי

ובל־ הע?:?ים ?תנו מי בידי ל־?ףן #?שי !!־ער חם$ יהר1ו? שוי¥
 המלכות וק??י הקרובים קדמוקלים ן5נם־ ובךאותי ?בונים: ללזיו כה

 את־בני למלך מניתי יקךה ל>*קר ומהבים הצקור לשעת מצשים
 העמךתיו הנבהים אל־השלכים במדדי רבות שקמים אשר אנקיוכום

 וקירא למטה: יםל?* היכרים אליו ?תבתי ם3ך לשניכם והצגתיו כו
 ל?לל הטובים את־המעשים בן?ךכם י5 מקם ומבקש אליקם אני

ואל־בני: אלי הטועה את־מחשבתו מקם קל־איש לקמר ול?ךט
 ובאהבת ??דיבות אתקם יתהלך ן בךךקי ילך הוא ?י אני וקטודו בז

אךם:
רצה־אךם נוךא בקות על־הלדים בנקר את־הליו ?לה ?ן כ״
 ואת״ולתו לאחרים: עוקה הלה אקר כוךאות קבלו אחרי ומחרף כס

 ?ן־ משכי ב?חדו והוא אתו גדל אקר שילשים למקומו העביר
מצךלמה: שילי־ימטור אל־תלמי ?ךח א?טיובום

את־המקיש מ?הי?ם יזל בעזרת ד?בשו קבו אתו לאקר ימקבי י
ונם־ הנכרים בידי על־הכער ?בנו אקר ןאת־המז?חות ןאת־העיר: ב
לאכ?ים אחר מזבח עשי את־־המקךש יכטהךם הרם: את־לראתם ג

גיעשו קנתלם ?עבר קרקנות !;ביאר מהן אש ויוציאו מקלהבות

ג כה-י ט ב מקבים

. אל־המקומוח נח ם י ח ו כ נ ורא. במות - ל*ז. ג׳ םק*א «׳ ה - רעו. (־בגורל μ״0(!> נ
תו כס י ו ג . ואת־ ר י עב גדל אשר - העבירוהו. ואתיב כנהוג, לכן, קודם חנטוהו ודאי ה

 מעלת (על מנעוריו חברו שהיה מלך של לאהובו הוא תאר - £ σύντροφος αυτού אתו.
 אתו גדלו אשר הילדים את ויועץ ח׳ ייב מל׳א והשוה ),00>פ״1ו 269 ׳ν הזה התאר

ו - לפניו. העמדים אשר י בפחד נ . מפ ס ו כ ו י ס ־אנ ן  של בנו מפני לא באמת ב
 שאין וראה המלכות עניני את אף המלך עם בידו שתפס לוסיאס מפני אלא פחד, אנטיוכום

 הזר ר מקיא ולפי בקיעור, הענץ נרמז כאן דרכו. מעל פיליפיס את ר להם אלא לפניו טוב
כך אחר נעחהו שלוסיאס אלא אנטיוכיח, את לו וכבש מפרס אפיפגס של חילו עם פיליפוס
י*ב קדם׳ יוספום, (ולפי למערים ■יליפום נמלט ואז אפיפנס, של בנו אבפסור, את והמליך

- והומת). נתפס ז/ ,ם

. י «׳ - -κ( החנוכה חג וקביעת המקדש סיהור א׳ (ס־). אגסיוכום פרשת וסיום ־>η׳

השוה החנוכה חג וקביעת המקדש סיהור לעגץ - ל׳-ל*ג. ח׳ אל המשך הוא א׳ פסוק א
 מיאי.- ד׳ מקיא (ע׳ המעורה אח לא אבל ר. י ע ה * ת א ו את־המקדש ליו-נים.- ד׳ מקיא

קדושה תורשה :ביוונית ענינו עיקר (-היכלות). >1פ1111םז< =וולג- τεμένη יראתם. את־בתי ב

או משלחבות ם י נ ב א - ליראתם. שם שמשתחוים « י ע ו י אשםהורהוולא: אש. מהן ו
 הראשון כאדם ממש ועשו המזבח. על לבער ראויה שתהא ועוד) א׳ י׳ דק׳ ע׳ זרה, אש

ב׳: גיד (־פסחים לזה זה והקישן משולהבות) (־אבנים רעפים שגי [הקניה! לו שזימן בשעתו
עבר - וטיבו. ייב וק י*א, «ביר האור דעא בזו) זו וטחנן אבנים שתי ותביא שנתימ. נ



רי*ד-ס י ב מקבים

מו וגרות 1קפ*רו ד ^י ם: את-י^דט ו ^י ?ל־אלה ^שוקם ואןןרי ל
 עוד ?*לוז ךעות $ליהם הביא לבלתי ולוחמני לבני התנבלי
 ןעמים ?!חרבים בירי עוד ןאל־לתנם כרסקיו :!ברם “לסי י?יםיבם

 ה:ה ר,הוא ביום {?דם בידי המקך<ש κφφ וכיום |רים: ה
מיני בעברים ה$קךש בהוד י  :ז^ו1 כ?לו: היא להוא כחך# מז

 לבני את־ךעווןם כן?ךם ?סג-לבכות בשקחה ל:מים את־?נ*נת
ועל־־בן :ל,^ךה כליות ובבורות כלרים לבבות ?חג דבה0| ז

 הורו בידיהם ת?!רים ו?עבםות] לךר ובעןבי עבות עזן בענבי
π וקבעו ן$ני ?לם יברעת *ת-קבונו: לבלר כ;ךם העליל לא^ר
ה עזןה מדי להג מהורים לעל-עם ס # כן האלה: ממים את ?

אביבנם: רימבןה אןקויוכום ב?ךן דידברים ליי

ב ד׳ ניד, (א׳ מקיא ולפי  ב׳זז (ם׳ דניאל ולפי #נים, ג׳ «ברו (קדם׳) ויוספוס ונ*ד> ני
 כאן אין רק <אם שההבדל נראה וסחבה. שנים שלש «ברו א׳) א׳ :א׳ בסלהפות דוספום

 נפנות פקיב בעל לפי שבענץ: התפיסה פפאת הוא שנים) שלש בפקום שנתים של שעות
ר - המקבי. יהודה של פעולתו מתחלת רק השנים ג  (השוח שבמנורה הנרות שבעת λ ו ו
 - ה׳. א׳ לעיל יהודה, שבאגרת הלשון בהשפעת כך הוא כותב אולי ם*ם-נ׳>. ד׳ מקיא

. ן כ י ל ע  שהיו החגיגה בסימני הסכות הג את להג בידם היה לא חדשים ב׳ שלפני ביון ו
 - הסימנים. באותם הנובה של החג את ולהג לשמים חובם את לשלם אמרו בישראל נהוגים

י פ נ ע . עץ ב ת ו ב קיסום, עלי מעוטפים גפן של או קיסום של =מקלות θΰρσους ביווני: ע
. י פ נ ע ב ו - וכהנותיו. בכוס האליל נושא שהיה יפים, ים£0ג>*־ובענ κλάδους ωραίους הדר
] ב*ג שבויקרא הדר עץ פרי ללשו! שכוונתו ספק ואין ת ו ם כ ו ב ו - / . פ ם י ר פ ,φοίνικας ת

ת וכוונתו פ ו פ כ ם ת ע ד ב ו - תמרים). -כפות βαίων ג*א ייג (ומק*» תמרים ל ו כל נ מ  נ
. . . ו  ולפסק המקבי יהודה של דינו בית עיי חנוכה של החג לקביעת כאן רומז הוא וקבע

 אח שקבע הספר בעל של כוונתו על עומדים אנו מכאן בחגיגה. חייבים ישראל שכל הלכה
- בתחלתו. האגרות

דו <י׳ ניקנור יום עד המלחמות ב: הלק -ג פ׳). י׳
ת י א - ׳ דה פלוזמות י הו השכנים. «ס י

סעיפים: ג' יש וו בפרשה
ה או ח י ת ק פ ל ח  ν אנסיוכוס את הקורא לפגי מציג המתב :(י׳-י״ג) הספר של ב׳ ל
, היה אביו ביוונית: השם של (מדרשו אבססור ב ו  הרשע בן הכותב: מוסיף ρ»ον! ס

 את מינה אבפטור זה>. בכינוי לאבפטור שעיטרהו הוא לוסיאם י*ז ו׳ מקיא לפי - !ההוא
ו ו׳ מק״א (ולפי הממשלה לראש לוסיאס ס׳ - ד י  זו. למשרה סיליפוס אח אביו אפיסנס מינה י

כ*ט. ייג לקמן ע׳ ליהודה, טיבה אחיכ צמחה אלו של גברא מחילופי
ה >3 ד ו ה בש י ת את כ ו ד ו ע ם ס י י מ ו ד א  החנוכה חגיגת אחר <י*ד-כ'ג). ה

 האדומיים מפגי ביערו ביתיעור את ואף חוקים, ובמגדלים גבוהות בחומות עיון הר את ביערו
 את שבנו היהודים, של העלחתם על מסביב הגוים כששמעו ז׳>. ר ועי ס׳-ס־א, ד׳ וםק*א
בקרבם היושבים היהודים את להשמיד קנאה מרוב התחילו המקדש, את וחנכו המזבח



ריב

ר אנטיובום את־דכרי נססר ןעתה י טו א קן־הךקזע אבן ההו
 את־הקלוקה בקבלו והוא :המלחמות כקרות את־המקרים כככעגמנו יא

שדה־ הראש שר־צקא לוס״אם אדור אן־ם על־השלטון העמיד ל
ב חקזב אקוד מקרון וןמב$ה תלקי ?י ופוניקןה: ארם יב שקד לטו  ל

ת אדור את־הארק אל־היהון־ים ת ׳?אף להם קשו3ק! העולו  לחיו
 ולחי אוהקיו ־לדי על אב?טור לס;י האשם ולכן בקולום: אתם מ

ד קלם כי כקזסעו  קוהקקיר את־ק$ריסין עזב אקוד על לו לקראו ב;
 בלדו הלה וקקזלא אסיסנם אןטיוכום אל ו!עכר בלדו סילומטיר

את־ ו!עזב בקורו את לס?ום1 בקבור החשיב את־שלטונו ל;הג
:ל׳דויים

ם בי ק ג י ב מ י - י

 היתה מעשהו ראשית הגוים. לאותם להעניש והלך נזדרז ליהידה וכשנודע א׳-ב׳ו, ה׳ ומקיא
 שהיו בני־בעץ, אל סנה אחיכ ג׳>. (שם, שללם ונסל הכניעם שבעקרבים: עשו מבני ליסרע

 האנשים על בעץ, בני שמה שנפלטו המגדלים, את שרף הדרכים: על ליהודים מעיקים
 שר גרגיאס, אריכות: ביתר המאורעות אותם מסופרים במקיב, כאן, ד׳-ו׳). <שם, שבתוכם

 מסלה נחלו הם אבל ידו. על עזרו והאדומיים שכורים בחיל מלחמה עשה שבאדום, הצבא
 המבצרים את ללכד לאנשיו והניח אחרים למקומות בעצמו לילך צריך היה הוא יהודה. לפני
 נפשם על להמלם עלה האדומיים פן שלרבים הכותב מספר אגב, דרך בהם. האדומיים שהיו

 הדבר וכשנודע מידם. שקיבלו ממון שוחד בעד בידיהם סייעו היהודים מן שבוגדים מחמת
 נראה למקיב מקיא השוואת לאחר המגדלים. אותם וכבש למיתה הבוגדים את דן ליהודה

לזה. זה ממלאים ושניהם הדברים, בסיפור האריך והשני המקום בשם דייק שהיאשץ
 מכל היו, אבפסור v אנטיוכוס בימי ההן שהמאורעות נראה שלכאן ההמשך שלפי אע־פ

 קודם עוד ג׳-סיח) ה׳ מקיא ע׳1 זו מאורעות שלשלת של שתחלתה מתברר ממק״א מקום
 עוד מלך שאבפטור העובדה עיי מתיישב זה ענין א׳-י'ד>. ו׳ (שם, היתה אשיפנס של מותו
בסי'). ,ה ס' לעיל (ע׳ אביו מות קודם

ח׳ ה׳ שבמק״א הסיפור וכיד-ליה). ומיתתו טימותאום של מפלתו ס  בהמשך (שבא ד-
 ולוסיאס סימותאום למלחמת זכר במקיא אץ וכמו־כן במקיב, חבר לו אין באדומיים) למלחמה
 סיפור בא - במקיא - שם שהרי באדומיים, למלחמה בהמשך כאן סיפורה שבא ביהודה,

ח היהודים ורדיפת טימותאום, של בהנהגתו ג׳ב שבגלעד, הגוים עם הענין א סוג ב
ס׳-י׳׳ג). (ה׳

לו הרצוי את שלפניו החומר מן לו בחר הכותבים משני אחד שכל הוא, הכלל
לתכליתו.

ר ׳-יא ו ט פ ב ־ א ן ע ה ב ש . ר א ו ה . דם א - לעיל). <זד והיפוכו תאר ה בוז מתוך אחד
 - א׳). ייא (ע׳ לוסיאס הוא מי הכותב היה יודע ובאמת זה, בלשון מוציאו הוא ללוסיאס

. כי ־צ י מ ל מושל תלמי שחיה וסוניקיה, סוריה עמק על גרגיאם של למינויו הוא טעם מתן ת
כוונתו: ן. י ם י ר פ ק ־ ת א ו ב ז ע ־ ל ע - ־=נדול.1*ג>^£1ע<> ן. ן ר ק ם - ח׳). ח׳ וע׳ לכן קודם שם ׳.·

 לשרת ועבר מצרים, מלך מסעם קפריכץ מושל שהיה תלמי, בית אצל שירותו את עזב מקרץ
ח סולוביום נם מעיד זו שירותו (על סוריה סלך אסיסנס את - י*ג). כ״ז ד גיה יי



ריג

שבירים סף וסן ההם במקומות לשר־צבא ןןני#ם ובהיות יי
 מבצרים להם היו אשר אדום וב?י בטהורים: $ודהמלחקה ולבלבל םו

ואת־■ את־היהודים קרניזים נילייו ילידים הם אף התחלקו נוחים
 המקבי ואנשי כמלחמה: גיסזיקו מקבלים היו מירושלם הבוךחים סז

?ל־ ויעלו לעזר להם להיות אלהים מאת ולבקשו תבלה עךכו
 את־המקומות קבשו בחזק עליהם התנבלם ואחרי האדומים: מבצרי יז

 המיתו יךםזל הבאים בל ואת הניסו קעל-החוקה בל־מלחקים ואת
אלב־ם מתשעת מחית לא ברחי ובאשי :ים מרבת מהות לא ולמילו יח
המקבי ולעזב לקצור: הבל להם הלה בי מאד בצירים מנךלים לשני יס

 למקומות לבא להוא הקצור לי ואןשים את־זבי ובן ואת־ייסף את־שקעון
ם: כ צי  מא?שי אחרים על־לדי כבקף נבתו ף9ב אהבי שמעון ןא?שי מחו

לברה: לאחדים ולתנו אדדבמונים אלף שבעים ולקחו הקנדלים
 ולרשע המם את־ךאשי ולאסף את־הנעשה לקקבי הנידו ובאשי בא

 אוד לחבשי בהוציאם בקף3 את־אחיהם קברו ?*שי את־חאנשים
בונדים שהיו ההם את־האנשים רקת קהם: ילחמו למען האולמים נב
בשני ולשקר ב;ךיו הצל ובל׳צלית המנדלים: את־שני קלד וללצד ט

בנשק: קרבתלם יותר תמגדלים
נכרי תיל אקח היהודים על-לדי לבני־נן שנצח [־?דמיתאום כד

אי ה3הך את לקבש ולבא מעט לא אבף מךשי־אקלה ונם ק
ק: בכם להוךה נה ש על עקר הקקבי אנשי העלי ו?הרךיבו מ
 המזבח ולבני לתבלה: ולעקרו בקתניהם שקים ולדערו ראשיהם בו

וער את-איביהם אלב ויהי הקד להם לךאה קי ויתחננו התנקלו

ת יי ו מ ו ק מ . ב  ל׳ב, ייב לקמן (השוה ובארם ם פלשת בארן צבא שר היה גרגיאם ההם
ל - נ*ם). ה׳ מק״א כ ל כ י . ו , ד מ ח ל מ ח ־ ת 1^£ק> א 0 »1ס6 ז ס  הבר לו אין זה ופעל ^

ם היוונית). בספרות ו9 י ה ר ב ה ־ ת א ו - . ם י ל ש ו ר י מפני בירחים שהיו המתיוונים את מ
י - יהודה. יח נ ש ם ל י ל ד ג . מ ם י ר ו צ ד׳ וה׳ עקרבים) כיבוש (על ג׳ ה׳ מק-א השוה ב
. ש ת־ א - בעץ). בני כיבוש <על ■פ ן ו ע נראה כינוי או בצדו אביו שם לו נתן משלא מ

ם ת־ א ו - הוא. יהודה של שאחיו ו . - נן־זכריה. יוסף נ*ו: ה׳ מק*א השוה ף. י י כ ז
ם - שם. ע׳ ב י ע ב ף ש ל . א ם י נ ו מ כ ר ד  ככי־ים אטיקה=ז׳ אדרכמוני נערך ודאי א

ן - שילינג. 78.300 בערך וחצי) אסיקה בכרי <=ם״ו עבריים כא ע מ ו ל מ ח ל ז״» בהם. י
קודם סימותאוס של מפלתו על - ביהודים. בלר שלהם, בנפשותיהם ז&>-שילחמו0׳ו< >5.זנ כד

ח׳ ה׳ שבמק־־א האיש אותו הוא ב' י״ב שלקמן סימור״אוס אכל ל׳. ה׳ לעיל ע' לכן וע׳ ו׳-
ב - לפל־ב). בפי׳ כו-כם ו ת כ . כ ה ר ו ת . - כ״ב. כ*ג בשמית ב ו ד מ ע י לענין - לנוח. ו

ם בי ק כו י ב מ ד- י



ם בי ק ח י ב מ ל - כו

את־הנשק לקחף מהתפלל יב?מךם תוךה:5 פקתויב ^רריהם את כז
השמש ולזרח גי?מדו: האילים אל ובקךלם מךה?יר הךחק ה^או כ״

 להם ה;ה ?רקה נרוךתם מלכד אלה על־־סחןה סחןה ויתנללי
 ?שוי את-קל^ס' והאחרים אל־י: מנולם נם ולל^חוןם בד^לחלם

שי :למלחלה למןהי־נ להם כט  מן־הקזמים ףןלו המלחקה רלה וכא
 הוללים להךרים אנשים חמשה האילים ללה ליהירים למנהיגים

 ?ליו ו;ננו בינותם אל המקבי את לקחו ישנים *בל1 ?י??' ?ל־סומים ל
 לד־התלרלם וברקים חבים ;רו ולאילים ממלה י?זמרוהו1 לסלילתם

וחמש רבתים ויומתו אלדו: מכולה ימלאי ממןורים לאלה אלה לא
לי איש מאות לב למללר ?ם לעמו ןמימותאום לךשים: מאות וימים ה

חיריאם: שר־הללא ה;ה ושם ?״יי הק10 ?*צידה ר!1 א1מ?
לגבורה: ואךללה ?שדים ;מים ?ל־המצוךה ל-מקלי אלמי ויצירו לג
ק ו;חךפי למקום לחזק ללחו למצוךה בתיןי אשר ןהאןשים לד  לזי
 ו;מךצו ולמשה ה?שרים ליום ולהאיר :;דובים דברי ויוציאו לה

 בנבוךה ?ל־לחרולים אלם בחדות למקלי מאנשי לחור ?שרים
 ומך לנשו: לל־אשר המיתו ליות ??ריצי צלם ולק אל־החולה לי

 בבנים אשר אל־האנשים מהולה בש?ת נם־הם לקצו הנשארים
 חיים את־למחךבים וישךשי לדורות גיךליקו את־הלגךלים יישלפו
אוד■ ויבלשו לצלא את־שאר גילניסו לשערים דחי לרצי ואחרים

שי לימותאום ןאת ה?יר: לז את ו;ם תליתי הבורות באלה נללא א
לשירות ולשלחו לל־אלה ?שותם ןאלרי ןאת־אפולולנם: אחיו ליריאם ל"

את־הנצחון: ללם וימן את־טובו ללשךאל הראה אשל ל;י ובתלל

ה-כ*ו. ג׳ לעיל השוה השמים ק שנראו המלאכים ל! . - כ' ר ז  של וחשיביתה מקומה על ג
ג מקיא לפי ם־ו. ד' מק״א ע׳ נזר ד י׳ ם׳  כיבושה הכותב מיהם וכאן כבשה, שמעון מ״ג-

 יעזר כאן ושגזר ו׳-וז׳ ה׳ שבמק״א הסיפור אותו הוא כאן שהסיפור הסברה ונדחית ליהודה.
 המצודות משלש אחת וגזר (ע*ש> היא מזרחה הירדן נעבר יעזר שהרי ח׳), ה׳ <שם,

 ירושלים של במערבה קילוסיסר כשלשים והיא ס׳ו>, ד׳ מק״א <ע׳ היתה שביהודה הראשיות
 וממונה היה לוסיאם של שליחו - כאן של הצבא שר טימותאום שגם ונראה נ״ב>. ט׳ (ע״ש

 בראש ועומד עמון בני של שרם שהיה ו׳-ו!׳, ה' שבמק׳׳א טימותאום אינו - גדול תיל על
 יהודה וכשבא בקרבם, היושבים היהודים בלחיצת היה וגבורתם כחם שכל שבגלעד, הגוים

מ״ד, ט־-י״ג, ה־ (מקיא בקלות מכהו היה ד- ם י׳-ל*ב>. י־ב מק״ב כ׳ א י ר י ח  - ;מזס׳ו»^ .-
 והכותב יסון, של הגדול בספרו זה ישראל שונא על מפורטות ידיעות היו ודאי .ם נ ם ו ל ו ס א «ז

- השמיטן. המקצר



ם בי ק סי יא כ מ רסוא-

ך אםי?רפום לומיאם מעט זמן ואתר יא ל על ולימקןה ישארו מ
שאתו ים5הענ: 3 שר־קךה: את }רול ?*ער ? א ער־קזנ^ה אסף א  לבו

ם ןאת שי ר5 !צא1 ?ל־המו ם ן  את־העיר לעשות חשב י5 היהודי
שב ג ש לך,ים: למו ת לגולם ??!דשי ?שאר למם־כקזף ואת־המקך שו  ןלע
ה את י ה הגדולה ד?הן : ה# ,?יל לך?ר־מקן ה # שב לא והוא ?  ל

לי איש מרבבות הלה מש?ע ?י אלהים על־?ח ך?ר ומאל®' ה
 אל־בית־צור ףקרב ליהוךה ולבא המילים: ומשמוןים המרשים י׳

 א?מךיון והמשיט] ?נמאה מירושלם הךחוק המ??ר למקום
 על־ *ר הוא ?י ואןשיו למקלי הך?ר נודע וכאשר וזלחצהי: י

 לשלח י5 אל־ל: ילדמעות ?תחנות ןהעם הם ויתמללו המ??ר
 ?שק5 אהז ליראשון הוא ןהמק?י את־לשראל: להישיע טוב מלאך י

 ?חרף־ןמש את־אהיהם להושיע להד אתו לאחרים מעודד ,מיי
ה ?רוח ולצאת ״ ?  ולןל לירושלם קרוב שם ו?ך.יוקם לחךו: מ

 ?גימף ןהוא ל?ןים ??!דים על־־סום רו?ב ?שהוא יגמ?לי ?ראשם
ם לאלהי הודו להד ן?לם ןהב: חליצת ס מי ד  ?ג?שם ולתהןקו ל

 אם־ןם בי היות יבמריצי ?אןשים רק לא לסיח ןכונים ולהיו
 מדהשמים עו!ר לדם ?היות ?פועים ?דימה הלכי ®חל: ?חמות

ת עלידם: ו; רחם כי יא  אחד מלם ולכי על־האן?ים השתערו כאףו
לי אלף עשר יב סו: ןאת־?לם מאות ושש אלף מךשיםו ה  וך?ם מי

 את־גמשו הציל הוא וליסיאם עך־מים על־נמשם ימלטו מציעים
 על־הממלה ?לבו ולחשב חסר־דעת הלה לא והיא חלמה: ??נימת «’

 הוא אלהים ?י מןצהים בלתי שהם · ועל־הע?רים לו ללאה אשל
 וגם הארק הואי ??ל להשלים ול?שח אלילם וישלח בעזךם: יי
מי אד?ם: להי ועל־?ךחו את־המלך למתות יי ק מ לטו?ת ?ךאגו ו

« ליוו. י - ת לוסיאם פפלוז »׳ א מ .0יד.«ל ו

ו א ר א ש ח ו ב ט מ ה . ו ם י נ י נ ע ה ־ ל ל גדולים תארים שני ע למלכות! קרובים ·
= שאר לתאר )συγγενής( ועי איס ·׳ מקיא השוה) .281 !»ς מסוגו! ולתאר >«״נ>ם),1ו 

η הענינים על )έπι τών πραγμάτων (<כ ג׳ לעיל השוח ל - . ה1ד א ! ם ם י ש ס ח  ו
. ן ו י ד ט ס  סעות והוא >,ώσεΙ σταδίους πέντε( אסטדיונות כחמשה המקובל בנוסח א

 (לם* תסיים מיל עשרים דרץ היה, אדום בגבול בית־עור המבער שהרי ברורה,
 οχοίνους (Swete <ע׳ «יכ שבשני הנוסח יתק לפיכך מירושלים. אסטדיון) קים אבסיביום:

 מירושלים בית־עוד מרחק ρ אם ק, די אסם ;יס״ס^־־שלשים והסרה ),σταδίους (במקום
ם.-אסטויון. קץ יב-יז י מ ו ר . בלי ע ן ג ח ו י - . ק ש .- יהודה. של אחיו הוא אולי ג ם ו ל ש ב א ו



רסז

ר לוסיאם >זמר בל־אשר את בךצון קבל העם ^ ל־ ב  הציע ו
 בךצקן הקלף קבל על־הןהירים בכתב ללוסיאם המקבי

?אמר וקהן אניות אל־היהודים ?כתבו לוקיאם ומטעם סז
̂ין!ר ןאבקזלום יוחןן קזלום: היהודים אל־עם לוסיאם יז

 תעו^ק ולבקשו החתומים את־הדקרים מקרו מאתכם ?שלחו
קדס יח ם: אשר אל-הי דע הלה ןחחן אשר ועתה מי למלך להי
הטוקה את־מחשבתכם ואם־תשמרו :בו ך$ה אמשר הלה ואשר הוךעתי יט
 ולדבר :1לכם1 טובות להסב ה?אים בלמים ?ם אתאמץ למלכות כ

 לקם שלום מאתי: ולאןשים לאלה מסרתי בפךטים על־בל אתכם כא
תי: בדיום וארכעה באשדים ומאה וארבעים שמ?ה בש?ת דן קי

לאמר בה הלה המלך ואגרת כב
?מטר אשר אסרי שלום: לוסיאם לאח א?טיוכים המלך כג

שי מנוחה נעדרי בי בךציתנו אל־בין־האלהים אבינו  במלכותנו א
 להמיר למאנו הלהודים בי ובשמענו לעניניהם: הם דואגים להיו כי

 במדותיהם ללכת מבכרים והם אבינו על־לדי סקתקנת בדלניות
 זה גם־עם בי ובךצותנו את־־חקיהם: להם לסתיר ומבקשים שלהם רי·

על־ לחיו וכאזךחים להם יושב סמקךש בי גזךנו המנוחה בל־נעדר
 להם ן;תת אליהם אכדתשלח תעשי. טוב ועתה אבותיהם: מ?הני פי כי

 בשמחה ול-יגמביי טיבי־רול ןזהיר את־־מחשבתנו לךאו למען למין
:עגלניהם לתקנת

בכה למלך אנרת היתה ואל־העם כז
 הלהודים וללתר היהירים ןק?י אל־מועצת אגטיוכום למלך

מ?לאום בריאים: אני ן?ם ךצו?נו זדדהוא שלום אם־לכם כה-כטעזלום:

ם ס יא ב מקבי כ - סז

ה. י*ג «/ י״א שבמק״א אבשלום אותו שהוא אששר כ-בא ל א ל - א. *  ס ו י ד נ - לשליחיכם. י
י ת נ ר ו  חילקוהו pול זה בשם חדש ואין ΔιοαχορίνΑιον אחת תיבה המקיבל בנוסח .ק

Διός κ לשתים חכמים ο ρ ιν θ ίο υ ברוסי (ובן ίονϋ  ίοπηίΐιϋ :Β, הנוסחאות ובשאר 
 שם על החדשים לאחד כינוי והוא כרתים), לאנשי השלישי החדש והוא ם,10$1ן0ז1 הרומיים

/ ג׳ א׳ (קדם׳ יוסיפום ואכל הקורינתי. זיוס  הסורי בתרגום וכן ״סרחשון. Λΐος ועוד! ג
 - שלנו). סרהשון = הסורים של שני תשרי חדש <= אחרי בתשרי ועסרין בארבעא :כאן

. כה  סכנה סוריה שמלך י*ח י׳ מקיא חשוד. ביקרו. חפץ שהמלך לאיש הוא חבה של תאר לאח
. בשם החשמונאי ליונתן כב ם י ה ל א ה ־ ן י ב * ל א - . ח  !), πρός θεούς :אמר (ולא ε׳ς θεούς א

 שאר בין לשכן עבר ובמותו מססבעותיו, כנראה ),θεός( אלהות םו1ע עשה שאפיפנס לפי
י ת ע ע ו ם - !חבריו הות1ד.א מ-בח נ ק . ז ם י ד ו ה י של הנוסח את מזכיר סכ״ח - י׳. א׳ ע׳ ה



 ועתה :ואל־־מע־&י־כם אל־?תי?ם לרדת על־רצולקם לנוי הודיע י
̂זת ה;מין קכון קוךנותי) בנדיום עד־הקזלשים לעזבים לא  ?י :להג

 מהם ואיש במלונים ובחקווןיהם במאכליהם לשותמשו היהודים
 מלאום ןאת בלא־יודעים: עזהיו על־הםשיעות ?כל־ךכר לתז לא יב
ומאה עים5ןאך קימה ?שגת לכם ?כלום להבטיסכם: עזלסתי לג

:בכסנתכום עשר בסמיכה
כעה כתוב וער אגך־ת להם יכלהו הרומיים ונם לי

 הלהודים אל־עם הרומזים מלאכי מניום טיטום ממיום קוינטום
 אנו: נם לו נאות שאר־־המלן לומיאם לכם ה?יח את־איכר שלום: לה
 אלינו לשלח ומסרתם תחקרו על־־זאת למלף־ להודיע נמר ואיכר לי

לאנטיוכוה: אני הולכים כי לכם יועיל את־אשר נקאר למען איש
 מה־ אנו נם נדע למען 1מכם1 אחדים ושלחתם תמהרו על־־כן לי
 בסמיכה ומאה ואלכע־ם שמנה בשנת כריאים סיו :דעתכם חל

:קרדעמי] דיום1ב [ועקזרים]

ם בי ק ח יא ב מ ל ריז ל-

שלום), אני «וסב, לך שלום אם (= »e vales ben* est : ego vaieo :הרומית שלום דרישת
- a■ תיבות בראשי הנהוג כס  ·s■ v· B· E· E· v אהד אלא היה, הבוגד הכהן לא ודאי ס. ו א ל ג 

ו מאנשי ל-לג כ ת - . ה ד ו ה . ן י ן י מ י . - שלום. עשיית או שלום מתן של לשון ה ם ו ב ת נ ס כ  ב
ם לניסן מקביל זה מקרוני הדש לי ג ו - . י ד הו . הי ם י י מ ו ר  באותה היו ביסו שהללו נראה ה

ס - לאנסיוניה. לילך מתכוננים והיו לוסיאס של במחנהו או שעה ו ס נ י ו ם ק ו י ס  מ
ס ו ט י י ם ס  אינם אלו גירים ·Quintus Memmius Titus Manlius רומית: בהעתקה ס. ו נ

 ידועים כלם ולא במזרח הזמן באותו היו רומיים גירים הרבה אחר. ממקום ידועים
 יהודה עם של החדש המגב על למוים הנוגעות אגרות ארבע באו זו בפרשה - בשמותיהם. ו-לח

 הארכיוון מתוך ודאי אלו אגרות אפיסנום. של ומיתתו המקבי של נגחוגו לאחר שנתהוה
 לבא האגרות היו גריכות זח כגת םו*ם של סדר לפי ניטלו. י*ד> ב׳ לעיל <ע' שבירושלים

זה: בסדר
ד אגרת א) ו ס ם ב ס אל א א י ס ו א-כיו): ל  רגה מת אביו שאפיסנס לאחר (ב׳

 המקדש את להם ומחזיר התיוונותם על מוותר הוא ולכך שקטים, יהיו שהיהודים אבססור
אבותיהם. בדתי לחיות להם ומניה

a ר אגרת ו ס ט ב ת אל א ג ע ו ם מ י ד ו ה י ם ה ע ה  לו שנודע כיון <כ'ז-ל*ג>: ו
 הוא לבתיהם לחזור מלכותו נגד המורדים הנלחמים שברגון סנילאום של מפיו לאבטטור

 ונותן בכסנתיכום השלשים יום עד הזה הדבר שיעשה איש לכל בטחון ונותן לטשעם סולת
אבותיהם. בדתי להיות להם

 של ימים טיו רק יתן שהמלך יתכן לא שהרי החדש, בשם (בם*ל> טעות יש זו באגרת
 שבועים של זמן לעבור היה גריך ודאי :למקומותיהם חזרתם ועד שלו הכרוז כתיבת למן דיות

(ב-א-כ׳ו) לוסיאס אל באגרת אבל לעם. שיטרססוהו ועד למקומו זד. כרוז שיגיע עד רק בערך
יהודי אל דינו ובית המקבי יהודה אגרת מריך ליהודים. המקדש החזרת על אבטסור מגוח



םריח קבי ב ב מ י י - א

^ל־־המלך לוםי#ם לו ו!ל!י האלה התןאים פקשה אחר ויהי יב
א קורי &?ל ה&ךקוה: בקבורת לקשק החלו ןהיהוך־ים ג ^  א#ר ה

 הירונומום ם2ן {יום5בך ןאפולוניום שימותאום ההם במקומות
 לבטח לוויות לקם נתנו לא שר־ק?רי?ין ?יקבור ןקל־אלה ןדימיפון

 ליהודים כקך־אם זה מתעב מקשה קשו ;פו ןא?שי ובמנוחה: ג
 הכינו אשר אל־המירות וממם תשידם הם לרךת רקם)?ל היושבים

 בל־־הקיר ?רקת זאת אבדקשו ?י :אליהם בל־שנאה ?לבם אין ?אלו י
בל־ להם ה;ה ןלא ?שלום להיות ?ךצווזט קליהם ק?לו וכאשר

שי  מהות לא 1ןהם1 אותם ו;ט?עו ה;ם אל־תוך אותם ויוליכו ה
ש: ממאתלם ״ י2ל? נקשתי. אשר קל־תאבזריות ;הוךה וכשמק ן?
שו?ט אל־האלהים ו!קךא אתו: אשד את־הא;שים ולעורר קמו ו

 היוו שהדבר נראה ),,ב -,א לפרקים בפתיחה לפיל (ע' קמיח בסלו בתחלת שנכתבה ספרים,
שנה, באותת החנוכה את לחג ספרים יהודי נפטוו אגרת באותה אפיפנם. של מותו אחר

 שבאותה ר י׳ לעיל נאמד שוב באוקטובר!. 1 = בתשרי א׳ היתה <תחלתה לשטרות קם*ח
 הסכות בחג רועים שהיו משום הסכות חג את לחג ואנשיו יהירה של בידם היה לא שנה

 עד ונמשך היה לכן קודם לוסיאם עם שהמו־מ למדת הא השדה. כחיות ובמערות בהרים
 שבפ״ל בכסנתיכוס עד־השלשים הלשון שבמקום איסוא ויתכן לשטרות, קמיח מרחשון לערך
 נתן שאבפסור ,כלו שלנו, מרחשון לחדש המקביל קורנתי, בדיום עד־השלשיס להיות: פריך
 הזמן באותו באמת חזרו והם למקומותיהם, לחזר בערך הרשים ששה של זמן לסורדים להם

- א׳). י*ב <ע׳ אדמתם בעבודת לעסוק והתחילו התנאים בפרסי שנשתוו לאחר הקבוע
ל אגרת ג) א ס א י ס ו ם ל י ד ו ה י  הפקודה סמך על ושנכתבה זו אגרת <ס*ז-כ'א>. ה

םרחשון> <= קורגתי בדיוס כ״ד של התאריך לד. יש גיסן), ־= בכסנתיכוס ס״ו מיום המלך של
 שליחיו ואבשלום יוחנן עם ללוסיאס לו שהיה שהמוים מתברר האגרת מתוך לשטרות. קם*ח

לגמר. קרוב היה יהודה של
ם אגרת ד) י ר י פ , ה ם י י מ ו ר (ל״ד-לה), לוסיאם של במחנהו או ביפו נמפאים שהיו ה

 כתבו הס אף בלו׳ נכתבה, היהודים אל לוסיאס של אגרתו לכתיבת סמוך ודאי היא אף
 של ספות נפלה כאן ואף ועשרים, בהמשה שלאחריו ביום או קורגתי, בדיוס כיד ביום

 1.8קו\ו הרומיים בנוסחאות (אולם היווני בנוסח בכסנתיכום) עשר בחמשה (שכתב: מעתיק
- &>.16; *001^101( מן המשובש ובדומה ״>:)»>»>1)1* כתוב וולג׳ ושל

ה. יב מ׳ - ל מלחמותיו שאר א׳ המקבי. יהודה ״
ח י׳ אל המשך היא זו פרשה *ד-ל׳  - ור-ס״ה). ,ה מק-א (השוה י

ס נ ו א ת ו מ י ם ס ו י נ ו ל ו פ א . ו ם ו י ג ג ־ ן בגלעד שר־פבא אולי זה טימותאום ב
הוא, אחר זה אפולוניום ואף ל*ז). י׳ לעיל (ע׳ ביהודה שנהרג אותו הוא שאץ וברור חיה,
ר כ*ד>. ,ה ,בפי <וע׳ ה' ,ג לעיל עליו שמדובר אותו ולא ו נ ק י נ - . ן י ס י ר פ ק ־ ר ש

על הממונה אחר, ניקנור יש י*ב י״ד ולקמן .,ס ,ח שלעיל בן־פטרוקלוס, גיקגור הוא אולי
. י ש נ א ו - הפילים. ו ו פ  ההמשך מתוך מעולם. ישראל של שונאיהם - היו, פלשתים י

בחרו הסירות אל המסיילים את פכניסים שהיו ובשעה בים, חגיגי טיול כעץ שעשו נראה



ם בי ק ב ב מ ייט«ז—ז י

 ו#ת־ד!?ירות כחוף ךלקה כלילה :קזל1 *היו על־רצחי מעל הצדק
׳ןלר, ןגור ל,הוא המקום ובהיות לקית: קיקה מלםים5ן$ת־ה קזרף ז
ר :פו: את־כל־־בגי ולהכחיד שקה לשוב במלאכה מיקם וז ^ כ ן

 ליהודים לזה בך?ר לעשות נם־הם חפצים [??ה אנשי בי לו נודע
ה על־בני ?ם ויפל ?קרקס: ליושבים ט מ את־החוף נישרף לילה נ

 כקךחק ?ירושלם להבת־האש ;ך־אתה אשר כד ןאת־האניות
:אבטדיון וקאתים #ך?עים

ויקלו סימותאום נ;ד אםקך־ונות תשעה ךךןי משם ד?הךחיקם ז
קאות: חקש וקךשים לגלי אלפי מחמשת קהות לא ערבץם כליהם

 והנודדים האלהים בעזרת ואנשיו יהוךה מצלח ככד הלל ןד,קוב יא
 ו;ם מקנה לתת מ?סח למץ להם לתן בי יהודיה מאת בקשו המביס

באמת ?י חשב ויהודה אחרים: ?וכריב לתועלת לחם לחיית יב
 ובקדזתם שלום אתם לעשות [יגמור רבים ?הכרים להועיל יוכלי

בצוךה והיא אחת על־עיר ןפל ועוד :אל־אהליהם הלכו ימין יג
םפק:5 ושקה ?ערב־עמים ומי;ש?ת ?חמות וסגורה בסללות

עם־להוךה ןלגו המבלת ובאוצר לחמות ?חזק לבשחים ואנשיה יי
לא־כן: אשר וכרים נירברי ויגדפו ויחלפו ?אויבים ואנשיו

בלי אשר הןדול העולם אל־אדון קראו עם־יהוךה אשר והאןשים טי
 כפריצי וישתעייו להושע בימי את־יריחו הפיל ומצירות אילי־כרזל

?ה ממיתו האלהים ?ע!רת את־העיר ו?לכךם :אל־החימה חיות מז לן

ם בים. סיבעץ ואח״כ דוקא רעועות סירות היהודים בשביל ו י ט ל ם נ ה ־ ת א ו - . ה ס אל מ
ם - הים. דרך לברווז כדי הוזוף, ם י ע ב ר ם א י ת א מ . ו ן ו י ד ס ס קילוסיטר מ*ה בערך א
-׳(י שלכאן גלעד למלחמת - אסטדיון). ש״מ הוא המדויק המרחק Abel, RB 1925, 359 ןל*י י

ד-ג״ג. ה' מק״א השוה ל*א) ם - כי ק י ח ר ה כ ך משם ו ר ה ד ע ש . ת ת ו נ ו י ד ס ס א
 המעשה כ*ה ,ה מק״א לפי אבל הימנו. שנתרחקו המקום ידוע אינו שלכאן ההמשך מתוך

נפגשו, כאויבים שבתחלה נאסר לא ששם (אע״ס גביות בני עם בפגישה היה כאן המסופר
 <ע׳ ההשערה דק1ת לפיכך ימים. שלשה של דרך אחר תם>0 ערביים נקראים הם שכאן ועוד

Bevenot( ,שבמקומו סי*ז להיות גריך ׳י׳ פסוק לפני שכאן) ההמשך את מפריע הוא עכשיו של 
 תש-ן מהלך מיריחו אנשיו עם הלך יהודה ה׳>: במק״א שהוא כמו המלחמה, סיפור של

 שבסוב היהודים אבל טוב. לארץ גלעד, לנפון ימים ג׳ קילומיטרין) קכ*ה =בערך1 אסטדיץ
. - נחרגו. בבר יג ת ו ל ל ס והיו היו סלעים של אלו סוללות אולי ).55 בכיי (כן y«pvqcu;> ב

. — המקומות. אותם דרך לעבור מפריעות ן י פ ס  כ״ו ה׳ שבמקיא קס^ן שהוא נראה כ
י ול״ו ל <וע״ש>.-שנ י ׳ ות=ש נ ו י ד חשבון העיר בקרבת שהיה זה אגם יעל מיסר אסס סז



רכ

 גךזןה א?מךיונות שגי ךחבי ר1א<ן הקרוב האגם ?ד־כי מסקר לאין
ךם: מלא בשמ©ו

ו:באו אסמךיון וחמשים מאות שכע לךך משם י1הךחיק וכאשר יי
ואת־שימותאום :ים ן? טוב בשם לגקךאים ואל־היהידים אל־־הכךך יח

ובמקום ך?ד ל©?ל מבלי משם הלך כי ההם כמקומות תקשו לא
 מךד-שרים וםום©?רום ןדומתאום מאד: חזק מצב השאיר אחד יס

 השאיר אשר את־האןשים !?חידו1 :צאו עם־רמקבי היו אשר
סי כמקצר ?זימיתאום כ את־חילו ?רך והמקבי איש: מלבוא יו

 קיו אשר מימותאום :?ד רקאו ?ל־הגדוךים אותם :שם1 לנדודים
 וקהידע מאות: המש1 אלף ישךשים רגלי רבוא ?שרה שתים לו »

 וגם ואת־המף את־קשים משלח וקרב הילך להוךד־ כי לטימולאום
 ולא לקצור המקום ל:ד. קשה כי קחין ל?קךא למקום את־הךכוש

 הגדוד ךאה5 וכאשר ?ל־למקומות: צרים ?י »ליי1 לקרב נוח «
 איקה $לידט קאה כי ?ל־האלבים ©חד נ©ל שליהוךה האחד

 ?ד־אשר הןה ואחר הןה אחד לנום ויקנו הראה־כל גלוי מקני
 ויהוךה :חךבותידט ?©יות :ךקרו1 שלהם אנשידט ?ידי ך?ם הכו כג

איש: רבוא בשלשת :א?ד1 את־ל׳רש?ים ונהרג ב?חו אחרידט ךדף
ם כד תאו מו מי מו ן ? רי ?©ל ? ם ?י או מל ר וםו©©?רום דו כ ד : ־ ו ב ך ?

ומלט הורים ?:דו ליו מלט לרבים י5 לי יוציאוהו י5 מלמה
 ך?רים ?רב הבקזיחו ואלרי ♦ [?מותח לך?ה תמאא ואולם אחים כה

את־לאחים: הצל למכן לל?שי הוציאוהו שלמים :שיבם לי
ולמש ר?תים ו:ך ?תךכלה ומקךש קלנים אל משם הלך י3

ע - ).Κι!8'βΓ 399 באריכות יז ב ם ש י ש מ ז ו ו ת ו א . מ ן ו י ד ס ס ״ז של מדידתו לפי א
· - קילומיטרץ. 124אססדיון= ρ 750 אם קילומיסר. 0.165אכטדיון- א׳ עולה ך ר כ ה ־ ל  א

ίς τον Χάρακα,« הי  סימנו שניתן אע*פ מקומו, איזהו להכריע קשה הידיעה. א נ
 שבץ סוב, ארץ אנשי הם אלו שסונינים נראה סוב;נים. בשם הנקראים היהודים - בצדו,

 עכשיו של )ΚβΓβΐι( ךך5נאן= של שהכרך סובר יש י״ג>. ה׳ מק׳א ועי סוריה וארץ עמון בני
ם - לבצרה. צםונית־מערבית קילומיטר עשרים בחורן), <«רגת ·ח ו ק מ ב . ו ד ח  (םק*א בבצרה א
בכתבות אף ונמצא העברי, מחתיה לשם הוא יווני תרגום .ם ו א ת ס ו ד ו - כ״ח). ה׳ יס
ז ח׳ <וע׳ ארמיות ב ם - נסי׳). י' ש י . ו ם ת ו - בפייט. שהזכיר וסוספסרוס, דוסיתאום את א

ף ם י ש נ ה * ת א נא ט ה ״ ת א ם ו ג . ו ש ו כ ר ה ־ ת ה׳ מק״א <ע׳ בחילו שהיו הערביים של א
. - ום*ג.> כ*ו ה׳ מקיא וע׳ ο*ί־ρ_=Κάρνιον .ן י ן ך .ק - לים). נד ה מ ר ט ־ ב ר μετά ב

γοητείας והיה הוא- ומתכשף מגהץ הוא ובעא הסודי: מסר ווכן ;חגגס^ברב־כשפים 
. — ובכיות. ברב־תחנונים מתרגמים: ויש בכשפים). ועושה מהם מבקש נו ך ל י גמשך1 יהודה ו

ם ט יב ב מקבי - ז י



לז יב ב מקבים - רכאכז

 ^ל־עערון חלף־ אותם ןהכותו את־אלה ;צחי ואחרי איש: מאות בז
 ינחורי־בח עך־ב $ל ןד,מון שם :שב לוקיאם אשר בצוךה עיר

בלי־מלחמר. אוצר ה:ה ושם ב;ב!ךה !:לחמו החמות לפ;י עמדו
את לעדו הא:בים צעא בלחי השבר אד;י בשם ובקך$ם והצים: "י

אל־ הלכו ומשם אלמים: וחמשת ערבתים מא;שיה :כו1 העיר כם
אשר ואסרי :אמטדיון מאות שלש מירושלם הרחוקה בית־קז^ן ל

 בית־שאן שלישבי הטוב הךצון על העידו שם היושבים ה:הוךים
מבקשו להם הודו עךה: בימי הטועה על־ד,נה;תם ואף אליהם לא

 :רושלם מלבו העאים ב:מים ;ם לעקם טוב זיוףעי להיות מהם
השבועות: חג קרב בי

ד הלכו שבועות ה?קךא החג ואחרי לב אדום: שר־צעא ;ךןיאם ;;
אתו: מאות ע5אך ועךשים רגלי אלפים ושלשת הוא מצא גל

 ויומתאום ה:הודים: מן אחדים ;מלו בי מקר מלחעה ועאסךם לד-לה
 ובאלחזו ?ךגיאם את תפש ואיש־חלל עךש בבנור מא;שי אחד

 עליו ףק&ץ קי את־הארור לקחת חמץ בי בבח ממחברו במעילו
למרשה: ;מלט וןרגיאם את־עתפו ולקצץ התךקים מן עךש אחד

להוךד. מקרא המלחמה מרב עם־עזרי אשר האנשים עיפו ובאשר לי
בקגהלות קולו מרם נ במלחמי׳ ומנהיג בעוזר להם לןלה בי אל־־לל לי

ולנימם: ןך;יאם על־א;שי מתאם ?פל1 האבות בשפת

תה ר עת - סכ'ג>. אל  סיג ה* מקיא לסי וסלשווים. הסוריים לבבליים, הדג אלילת היא א
 ההיכל את שרף העיר את יהודה וכשכבש קרבים ליד או נקדנים זה מקדש היה בסי׳> ווע״ש
 - העיר. לאנשי מקלס משמש שהיה מחמת לחוד המקדש את כאן מזכיר הוא ודאי מיד>. ושם,

. נז-כס ן ו ר ס  את ללכוד מוכרחים היו וכדרכם אל־בית־שאן. הלכו משם - מיו. ה׳ מקיא ע׳ ע
א), ל׳ (מקיא בגבולה לעבור להם נתנה שלא עפרון  ומשם לוסיאם. יושב היה שם כי מיו-ני

 עי״מיי-׳יצ הלועזי שמה ומכאן השכותים, מושב שהיתה שאן, לבית לילך להם אסשר היה
;0X1ת שש - ניב>. ושם, ״ ו א . ס ן ו י ד ט ס הדרך, אורך לסי אלא האויר, קו במרת לא א

א)· קילומיטרין ותשעה כתשעים וזה לא ^ו א (ז ב ע ־ ר ש - . ם ו ד  נסלו מ׳ פסוק לםי א
ט ה׳ מקיא לסי ואף יבנה, מססילי קדש כלי היהודים ה-ני מיבנה׳ למלחמה גרגיאס יעא ני

זה סמך על זס>.0תט1ץ6; יבנה צבא שר בשם ו׳) ה׳ ייב <קדמ׳ יוססום מכנה וכן
. שר־עבא כאן: מגיהים יש ה נ ב ם בא1 שר כאן מתואר שגרגיאס סובר ויש י ו ד  על א

א - היתה. אדום בבני מיושבת שיבנה שם לג צ י . ו א ו - גרניאם. הוא שהנושא נראה ה
. לה ס ו א ת ס ו ד ד שבסיים אותו אינו ו ח א - . ד י כ י ו ש נ א . מ ר ו נ כ גברא דץ גורס: הסודי ב

p סוב מאנשי אחד כלו׳ >,1טס0׳מסטור\ או יווניים: כיי בכמה <וק סובינא
. לו י ר ז לכן קודם ליתן שכח שהכותב נראה כיו. כיז בדהיא עזרי השם השוה .“)1801£? ע
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הטביעי היום ?א י5 עדלם לעיר מלך את-החלל אסף ויהוךה לח
 י8אן? ?בוא המחךת ובלם :במנה: הקהרו אעזר אסרי קום ולקובתו לט

 לקברי ןלהבי#ן החללים אתעויות לקחת הקבוע לזקן אליו :הון־ה
 ?קנינו י תחת סן־הסתים לעל־אדזד ויסבאו :עם־קרוכיהם אבות ם

 קרור ויזדי התוךה קן ליהירים האסור ך?ר לבןה מססילי בלי־קךש
 ץ את־דק קלם הבריקו ןעל־נן אלה: ן?לו זאת ב?לל ?י לקלם פא
 נעעוה ר אין! החקא בי ניתוחנו בקסלה וימתחו נסקרות: רקנלה מב

 אקוד אחרי מעון להיאסר ?עם העיד גבור־החלל ויהוךה קלה לקחד
 נךבות אסף ואסרי־כן הנובלים: כעון ה;ה את־איאר בעיניהם ךאו מג

 לרוקזלם וישלח ?סף אדך?מונים לאלסים עלו איאר לסירים מאנשים
היןחלה: על בחשבו עשה מאד לאה ן ןטוב הקאת קרבן להביא

 ןם?לות הלה קלקר ך?ר הלא הנובלים לקהלת מקןה הלה לולא בי מי
 שמים ביראת הסתים בי ?שבלו וססשיגו הסתים: על להתבלל מה

ל להם מוקז מי על־ וחסידות קך?ה ססש?ת והיא ביותר הטוב מ
:הססא על לכבד הסתים בעד הקאת הביא בן

 ואנשיו אל־להון־יה השמועה באד לתשע וארבעים סאה בשנת יג
ךי אל־אךן רב בהלל ל?א א?בטור אנטיובום בי ג הי  לושיאם ואתו :י

 עשרה אחת חיל־ללנים אחד ולבל הענלנים על והמקנה האבסךםום
 ושנים עשרים ובילים סאות ושלש אלסים הסעות ובךשים רבוא

רבים ובנבלים מנלאום התחבר לאליהם סאות: שלש וסר?בות־סנלים «

ם קבי ב ב מ ג י ח-י ג ל

. — יסון. של המלא בספרו עליו מסופר היה שוודאי זה, אדם של טיגו על ידיעות ם י ד » 
ב בערך  (כערך מסרישר. רחוק לא גבורים>, (-ביה ג׳ברין לבית עפונית־מערבית קילומיטרץ י׳

/ י*א דד.*ב השוד, והעי). קילוטיסר ה - . — ד ש ד ק ־ י ל  שפילים סובר יש .ίερώματα כ
ר - היו. כקמיע לשאתם עשויים קסנים ב ר ד ו ס א ם ה י ד ו ה י . ל ה ר ו ת ה ־ ן ׳ מ ב ד ׳  ע

 שהוא (כמו גבורה של במובן ואינו ,γενναίος ל. י η ה * ר ו ב ג - ועוד. כ״ה-כ״ו, ז׳
ם - ונדינות־רוח. אבילות של במובן אלא ),ίοιίίΜϊιηυί בוולג׳: י פ ל א ם ל י נ ו מ ב ר ד  א

. ף - י׳א). ג׳ ע׳ החשבון (על לזדי ק״י בערך כס

ג ו.—א' י יהודה. «ט להמליט שהוכרחו ואנשטור לוסיאם עט האחרונה הסלימה נ׳

ו ת א . ו ם א י ס ו  דווקא בלוסיאס הפרשה את פותח הסופר שיהא חיה הנכץ ρ ל
 ואת המלחמה עושה הוא לוסיאס שהרי אבפטור, אנטיוכוס ואתו למלחמה יבא שהוא ולהגיד
 והמלך המזרח מן פיליפום יחזור שבינתים חשש מחמת המלחמה, אל אתו סלסל הילד המלך

ל - להשפעתו. נתץ יהא כ ל ד ו ה . א . . ם י נ ו י ־ ל י  היה החיל כל ל׳ ו׳ מקיא ולפי ה
א - כאן>. של ב כ־ (במקום פילים ל*ב שם יש זאת ולעומת זה, במנץ שם ל ת ל ל צ ה



רנגד-יד יג ב מקבים

רי ח;ח אם־ י5 $ךך$בות העלת לשם לא $ת־#ןביוכום ?עי
 אןקזיוכום חמת עורר ההלכים מלך ??ל ךךה:1?ק לעמר מרוחבו י

 ההן ?בל־דךעות לסב הוא בי לוסיאם באר ר5ןכאין על־ליר^זע
 להוא וכמקום המקום: במשבט ןלהמיתו אל־ברלה להביאו לצי1 ״

ם ןבה מ?רל נש ומבל קקתיבבת מכו{ה ובו אבר בלא א^ה וזמני
 לאבדון קלם הבילוי ושמי, אל־תוך־האבר: היא יורדת דש^ךדים י

 במךה רעות עוד ה ביב ואיבר לליבל ?בזת אשם איבר את־האיש
 קבורת ן־אף למות למויבע קןלאום על ק,יה לזה יכקות :לתךה ז
 למןבל לחטא עילדבה ומבני {מור יבברק ליג ד<לה לא אךקה ״
 ואבןרי באבר: את־מותי מבא על־בן קרש ואברו י א*® איבר ס

לו ממזמוליו  ?רות על־לןהידים להביא רקזאף לרובו חמלך ה
 את־העם ולעורר ליהו,רה ך?ר5 וקלודע אביו: מימי מדלייו ןדולות י

בי לאלה ?מלבנים: עמי- נם יושיע בי ולללה “יי? אל־ל: לקל» יא  א
 ואת־בית־לימקןיש ןאת־אךךהאבות אודמתוךר סלם לעיל עתידים

די נקניר לא ן?י  ןה אשר את־העם למתעבים עוקדי־האלילים ?
 אל־ לבני ןהתד!נןם .ידור ?לם בן עשורןם ואחרי ךוח־לו: !?דמה יב

 יהירה ולעוררם שלשי׳ למים אבלם יבןבילת לצום בדמעות הרדומים
 וינמר־ את־הזקנים בלחוד הלעצו ואחרי ןכונים: להיות לד.ם ויאמר יג

 ר־מלך חיל בוא לבני אלהים ?עזרת חרבי ולד׳בריע לצאת אמר
 בידי את־ההיבןחה מקרו ואחרי את־העיר: ל?דו ולבני אל־להירה י’

 עי־למות בגבוךה להלחם את־אןשיו עוררו ואחרי שלעולם רבינו
ונערך חאמה ושלטון האבות ןאךן להעיר לחמקליש ?עי־לתוךה

־ ץ ר . א » ת ז ק היה שמנילאום משמע סבאן ב  בארץ הסליבקיים של דממשלר שהקמת סו
 מזרז היה ובאמת בדבריו, ששיקר הכתוב ומגיד לתועלתה, היחידי הדבר היא יהודה

 - הגדולה. הכהונה את כך ידי על לעצמו ישיג שהוא כדי ביהודה מלחמה לעשות לאנסיוכום
ל־ ד . ר ב א ה י  יוספום לסי - צובה). (־״ארם לחלב מסר: הסורי בסוריה. ,είς Βέροιαν ו

ף מגילאוס הומת π ס׳ י*ב (קדם׳ ו ס . ב ה מ ח ל מ  זו שידיעה מסרשים העירו וכבר ה
η הכרונולוגי. בסדר שלא במק-ב, כאן, באה - . ר ס  לכאן מושך יש היה. רמץ אולי א

 ΜοΗίΚ.( - של סי׳ (ע׳ הפרסיים אצל נוהג שהיה אפר, מלא בור בתוך הנק סיתת של העונש
· . ו י ת ו מ ז מ ב י ר ז כ א  שנאסר כסו ^™־־וכבד־לב(ממש δέ φρονημασιν... βεβαρβαρωμένος ז

־ו ר - י*ד>. ז׳ בשמות פרעה יא-יד^לגבי ם - נפשו). (=השיב άναψύχεσδαι ו. ל » ל ש  ן ו
. ה מ א . - πολιτίας ה ם י ע י ד ו מ ׳ ד י ל״א). ר (םק*א היתה אדום דרך האויב ביאת ל

היתה. לאדום פרישה אף ρ אם היתה. למערבה וגם צור לכית דרופית־מזרהית גם אדום ארע



סו-נדז ע ב מקביםרכד

ם: »ןת־ך:בחןה « ^דיןי  לאלהים #ודד!#?!ךה לן<;^יו תתו ן#ךןךי ל!ד־
 גיר הקזלןי #ל־*ל!ל וכחיד־־־החזל הוא ל:לה8 ף$ר׳ז ה:שהןה
ה איש ?אלנלם מ ב ל ב מי ת־ ^ הבית: נבלת עם־$שר הלאש ן

 ?«נידוים: לדום מלכו ומהוןוה אי?וה *ת־הבחןה בפוף ו?בל$ם סז
מזי־:: ;^קזה ??ר ןהך?ר אור יז-י״הבקר מילר ז «ליו ? שי ו לד? *

י: בתחבולות אודהבקומות לקבש נקוה הלהודים #ת־גבורת בךהנביוץ
מקתער ו;יןזב לןיםוהו1 הבצוךה היהודים ?וצורת #ל־בית־צור ולקרב ים
#ת־¥וכיהם: שולח להוךה הלה בתוקה אקוד ןאל־ה^שים ;קה:1 נ

 ןקקש1 אל־האולנים את־הפודות מחיל־חלהורים רודוקום ויידע ר״
 *ת־ ולהן נית־צור עם־אנשי שגית הבלו ולדנר נלקלא: ויתבש כב
 נילפום ני ויקזסע ין$ת:1 להוךה &נשי ?ל ולפל גילר ל3ולק הלר׳ח נג

 על־לב ולדנר לקבוקה וללא ?!רד על־ה?ג?לגים אשר באגליוללה
 קרלז ולהא משלם ל*ךק על־בל־ךרישות ולשכע י??ע1 ליהודים

 לנקבי ואת אנושית: אלקה דךאה ולנקום את־לפוקדש ולכבד נד
זנבו ןא?שי לעכו מלף ןעד־גךר: למן־עכו שר־בקא ולשיבהי קבל כי·

 של החוף לאורך אם לירושלים, האויב בה ילך הדרך איזוהי מראש לידע קשה היה ליהודה
 דרומית בכוון דרבים ב׳ לפניו היו סלוד יחד. הדרבים בשתי או לוד, דרך או התיכון ים

 היתה לירושלים ג׳ דרך ואף דרומית. יותר קזת וב׳ חורץ בית דרך ,א לירושלים: מזרחית
 ם*ו דרך שחיא במודיעים, יהודה חנח לפיכך עמאום. דרך גזר מזוודת יד על במערב

 האויב של במהלכו להרגיש יכול היה ומשם מעמאוס, והן מגזר והן מלוד הן קילומיטרין
 על להתנפל ג־כ בידו היה ומשם ובמערב מערבית במונית שב הכניסה מקומות על להגן ואף

. — ולהבליח. בלילה האויב סו ה ר מ א ם — סימן. לשון ,σύνθημα ה י ה ל א . ל ח ע ו ש י ח
שר - כ*ג. ח׳ לעיל ע׳ יע . א ת י ב ב - הפיל. גב שעל במגדל ב ר ק י . ו ר ו נ ־ ת י ב ־ ל א

 שהספיק ועד הקדימו יהודה אבל לבית״בור. אדום דרך למזרח פנה כך ואחר לדרום לו הלך
 מבית שעות ה׳ דרך זכריה, לבית הלך ומשם בירושלים שיב יהודה היה כבר לשם להגיע

.-ל״ב>. ו׳ מק״א זע׳ בור כי ת ו ד ו ס ח ־ ת באיזו הסוד את זה בר־נש להם גילה ודאי א
. לנבורים. אוכל ברכי יהודה שולח דרכים א ל כ י ו  ענשו סוף היה מה הכתוב פירש לא -

 - מות. משפם סופו זח בספר כלא סתם אבל בוגדים). של ענשם על כ״ב י׳ לעיל <וע׳
. כב ך ל י ג׳ ו׳ מק״א (השוה סורי סבב שם העמיד והמלך המקום את עזבו היהודים ו ס- מי
ב קדם׳ ויוססוס כ« ם ס׳ י׳ ו פ ל י פ - . ( ׳ . נס א ב ה ח י כ ו את וכבש המזרח מן חזר פילסום י

שר - היה. היהודים של לסובתם זה מאורע אנטיוכיה. . א ם י ג י ג ע ה ־ ל  מינהו אפיפנם ע
ק למשרה נד - . ו . ב ז . בחבה מוסיף: הסורי ל ר ר ג - . ה ל ו ד י כך ג εως τών :55 בנ׳

Γεραρήρων, עבו למן ענינו ועד־גרר למן־עכו והלשון לעזה. דרומית־מזרחית היא וגרר 
 - וליה). כ*ח ם*ו מק״א ע׳ ללוד, וסמוכה גזר ועד :ובסורי בדרום. ועד־גרר בבפץ

י נח ש נ א ו ו כ ו לא ע י י ה ע ב ן ש ו ב . ר ת י ר ב ח ־ ן  וודאי הגליל גבול על יושבת עכו מ
את שונאים אנשיה שהיו הסבה וזוהי כ״ב>, ה׳ מקיא והשוה חמתקוםמים היהודים מן סבלה



רכת

 לךחות !ח$צו1 מאד דודנים היו בי מן־הברית ךצון שבעי היו לא
 על־לבם מדבר בלחי ניגן על־־ר-במה לומיאם מעל את־ל׳המבם: כי

ל$ןמיוב;ה: מלך מקזלימם *ת־דעתם מגה
ומשיבתו: רימלך הקתערות ךךף* ל-יוןה בבה כז
י  דממריום י5 «?^יי1 $לץהוךה השמועה ב^ה קצים שלש יקקק י

ה השלת בן־מלבקום ^ו :ובי חזק סול ואתו שרמולים #ל־חיף ב
שי אסרי ארדהארץ ף?בש ב  ןאת־לוסיאש את־«?מיוכום לדליק א
ל{בלן ה:ה אשר אלקימום אחר ואדם אבמרבסו: ג שי ת  בךצונו וא

 ואין בל־תשועה לו אין $י ?ראותו המכובה בימי את־נששי שמא
ש: אל־מזבח ב?יא לי י  מאה ?ש;ת רי&לך אל״דמבריוש מ-א לקד

 !לת ענשי אלה ומלבד ןמקר זהב ?שרת לי מלא ןא,.ת ולמשיט
 שעת־לכשר לו ולבלר שקט: ־רה; ההוא וביוש מן־דימקךש י·

 ונשאל אל-המועצה דמשריוש מאת <?!* וכאשר שבלית׳ למחשבת
ם מען: בלש עומרים מהירים אשר והעאה על־־למצ? י  מהירי

י׳מבלבלים לם המקבי להוךה בראשם אשר חש־ר־ם בשם הנקראים

ד יג ב מקבים י מ-י

הסלך. אתם שכרת לברית ומתנגדים היהודים

®כרת. ובריתו ניקנור וזרחורי *'-מ״ו. יד
- א׳-כ״ו. ז׳ מק׳א השוה זו לפרשה

ץ א ק מ . שלש ו ם י נ ולפיכך א׳), י״ג ׳si קס*ם שנת למן לחשוב יש זה זמן ש
 161( בתשרי שמתחילה א׳>, ז׳ מקיא (כמו קנ-א בש׳ הוא כאן עליו שסופר המאורע

>.- לפני ה סה'נ א . ג ה ע ו מ ש א׳ ד במק״א שמסופר למה מתאימה אינה זו שמועה ה
היה שכבר לאחר יהודה אל הגיעה שהשמועה יתכן אבל היססוריינים. שאד ובספרי

 ביתר בא לכך שקדם ומה למלוכה 1 דמיסריוס בעליית המעשה ותקיף. שלים דסיסריום
, ז׳ במק״א פירוט ד׳ -  שם על כך נקראה ערים, גי (= טריסולים השם יש שכאן אלא א׳

 הצפוני הנמל והוא ואךדום>, וצידק עור הערים ג׳ יושבי זו עיר של ביסודה שהשתתפו
ל - לשם. דסיטריוס שהפליג ק. חי  -1בםי׳) א׳ ד מק״א <ע׳ נערים ושלשה איש עשר שנים חז

ג - י ג ר ת ר א ש י א ח ר א ו נ ו ג ר ב - .,ג ז׳ מק׳׳א השוה ק... ה מ שם ע' ו. ש ם ת־נ א ט
י ב - ה׳-ס״ו. ז׳ מ . י ה כ ו ב מ ן לקמן וכמו המחלקת בימי גורם: יש ה י א ו - . ( ה * ל ם ב

א לו ו ב ח מ ב ז מ ־ ל . א דש ק  ולפיכך תשרי, שבאותו החגים ביפי זד. דבר היה אולי ה
 דמיטריום אל בא וכיה ה׳ ז׳ מקיא לפי - שעשה. מה ועשה לאנטיוכיה הלך ותיכף נזדרז ד

 שיצא פעל הראשונה בפעם בסכ*ו>. לקמן אליו בא ג׳ (ופעם 161 בש׳ ובסתו באביב פעסלם,
 שהרי השניה, הפעם על מדובר כאן ניקנור. - ובשניה ירושלים, על למלחמה בקחידס

ו מלחמת על רק ומדבר לבקחידם מזכיר אינו נ ק י ת נ נ ש ב - . ה ר א ם מ י ש מ ח . ו חת א ו
. ת ר ס ע — וחמשים. מאה :ופורי וזלג׳ לפי הב  של סימן ר. ם ת ו - למלך. מתנה ז

י ס נ ע - . ן ו ח צ ת. נ . של סמל זי ם י ד י ס ח - . ם ו ל של צדו אל החסידים עברו בתחלה ש ו



כו םר בי ק ד ב מ כ י - ז

אל־ לבא לקמלקה נות;ים ואינם למתקוממים והם את־למללמה
לאמר רצתי אבות ?תלת כבוד לנעדר אני ועל־כן למנוחה: י
על־מחשבתי ראשית *ה:זלשל במעם לןה ?אתי לגדולה לןה5ל ח

 אל־בני לב על־שומי ןש?ית אל־למלך לנוגעים ???;לים ל:^ךה
 ןאס לא־מעט: נזק לעמנו ה;ה למני־כן ללקובים מסבלות בי עמי ם

א ולעמני לארצנו ןךאג$ ?ל־אלה ?ייע ל^׳לר אתה ב  במי מו
מ ’ בל־לומים '5 בטוב: לכל למקדמת ?|י1?? !ראע אנוש תא

אדן: שלום להיות יובל לא והודה ועמד אשר י* :אשר ואללי ?
 את־אולביו ןלם ארדדמבריום !להיבו1 מביו האלה לדברים ;צאו

 לממןת את־ליקנור לקרא אחר ולא אל־ליהורים: להם איעה אשר בי
 להסיר צו !תךלו1 ליהוךה: !ושלחו לשר״צבא !!מקידדו על־למילים יג

 ?רול לבלן את־אלקימום וללעמיד את־אלשיו ולמיד את־והוךה
שי ולכולם :מאד לןדול כמקךש יי  והולה מ?ני יהוךה מאדן ברחו א

 תל;ה יבצרתם ל;הודים באסון בי ?חשבם אל־ליקנור בהמון ללחברו
:לצלחתם

עמי !!עלו לגולם ןעל-התלבתת ניקנור על־בוא ילשמעם יד
 למיד י:ה1 לעולם את־עמו לעמיד לאשר !לתמללו על-ראקזמ

אתם !למ?שו משם לקום מהרו מנליןם ובמקדת על־נסלתו: בןלוי םז
אבל עם־ניקנור מלחמה אסר להודה אחי ושמעון דסאי: ב?ר ללד יז
בשמע ובעל־זאת לתמיבט:1 מתאם האויבים ובלקתער לאט לאט יח

 להוךה לא?שי אשר ואמץ־הרוח לגבירה מדדגדולה ניקנור
 ?שמיכת את־לדבר לל?ריע !!ירא האבות אךן בעד ?מללמותיהם

ואת־מתתלה ןאת־תאודוטום פוסידוניום את שלח ועל־כן ךמים: ים
ולמנליג רב עיון ללם ללה אשל ואסרי ל;?יח♦ תןלקל לתת כ

לברית: לתנאי גאותי אלת לדעה !;באו לעם על־זאת הודיע

 של גרו אל ועברו חזרו איש המשים מהם שרגח ואחר ואילך), י*ג ד (מק׳א מנילאום
ד ז ו ב כ - . ה ד ו ה ת י ל ח . ג ת ו - י*ד>. ז׳ <מק״א היה אהק של מזרע רשע אותו אב

בעיקר (התחלתה זו ניקנור פרשת - ח׳. שבפרק ניקנור אותו אינו שזה נראה ר. ו נ ק י ג ·ב
 שלום עשיית בו <ם'ו-י*ז>, בדסאו המלחמה א) מערבית: בחמש היא סראגידיה כעין בפס׳ס

ה), יהודה עם ח-כ׳  שלמה בכפר ומלחמה ל׳>—יכ*ו אלקימום של חדשות קובלנות ג> (י׳
 מפלתו ד.) (ל׳א-ל״וו, המקדש בבית ניקנור של איומיו ד> ל*א-ל*ב>, ז׳ במק׳א רק (מסופר
,£00)10(״ םאןד המקים - טיו). יפרק ניקנור של ומיתתו איבאלד ידוע. אינו לסאו, או ^ &ז



רכז

 כסא הביאו ימבל־בד ל;ךש הם לן;שו אקוד את־היום [יקבעו נא
רו: כב המי  סן־להלה נוחים במקומות מזלניש אנשים העמיד ויהוךה ו

:בשלום השיחה את נהלו והם שתאם רע מעשי׳ האויבים מצד
את־ההמון מעליו ולשלח ךע ךער ?שה !לא בירושלם ניקנור ולחי «
מעמק האיש אל נמה והוא לש־,יו תמיד הלה ויהודה אסף: אשד כי
 [לחי אעזה נישא מ;ים ולהוליד אש־ז לשאת על־לבו וידבר נמשו: רה

חיים: [יטעם בטוב חי
?ל־ לו ובהידע ביניהם אשד את־האח;ה ?ראותו ןאלקימום כי

שי ה::רית  לחשב ניקנור בי ויאמ־ אל־דמטריוש !לך1 ביניהם א
 לממלא מןה את־להיךה מלכותו את־אולב בי דממשלה נ?ד מןמות

 אל־ ?תב’[ הי,דול הנבל ממלשינות ולרנז המלך אף ויחד מקומו: כי
 ?ליו ולבו לשאתה קשה־לו בי ויודע הברית ?ל־ךבר ניקנור

נוויעו באשר :לאנטייכלה בבבלים את־ד׳מקבי ולשלח למהר כ״
עם־ את־הכדית לה?־ ?ליו ויקש ולבוך לניקנור האלה הדברים

א אשר אדים כס שה ל ל: ? ננר לעשיית מבלתי־לכלת אולם ?ל־עו
בי לעשות לשעת־הבשד חעה המלך ל ך ה ת־ ןחמקבי ב?ךמה: א

ת אתו מתנהג והוא יד יק: נ את כךאותו דו די  ותחת סתימה בי
שפטה לדירות א בי לכהכינו נסות אליו לדבר כמ  באה מטוב־לב ל

 ובאשר ניקנור: מלבני ייסתר לא־מעט מאנשיו ולאשוף זו נשות לא
 הנדול אל־חהיבל ולבא בנביךה ?ליו העדים האיש בי ק*ןה נודע
ש מאד  [ייוקר התמיד קךבנות את הבחנים הביא בעת והקדו

א י5 בשבועות ובהבטיחם :את־הא־ש בלדו להםגיר עליהם לב  [ךעו ל
 אם־לא ·ישבע אל-ההיעל את־ימינו [ישלח נ המבקש את־מקום לג

 זה אלהים משבן לשרתי בבבלים אסיר בלדי את־להוךה תמסרו
 נ?בד מקךש הזה כמקים !הקימווני אהרם המזבח ואת לאדמה

סךשו להבהנים [!לך־לו האלה את־ל׳דברים יבאמרו :לדיונוסום לי
ד נלחש אל־אשר ויקראו אל־העזמים כסיהם ש תמי א  !יכה י5?® בי

שי :: אתה אמרו: לה ר צרך לך אין א ךב ל־ כי בעיניך טוב הלה ב;

 - וניקנור. יהווה ם. ד ב ל ם ה ־ ומ׳־ה. ם׳ ד שבמק״א »&\ד)00(» חדשה המקום שהוא סבור כא
. כנ-מ ן ז־ההמו ׳־ד).-לממלא (א׳ אליו ונספחו יהודה מפני שברחו או . בפי  סתם מקומו

 ל־א-ליס יז׳ במקיא - אלקימים. של או ניקנור של מי: של מקומו לממלא פירש ולא הבהוב לא
ניקנור בין שהיתה חדשה מלחמה אל סיפור למק׳״ש ניקנור של בואו אל הענץ קודם יש

ם בי ק ך ב מ כא-לד. י



ב לי-טו־ יד ב מקביםרכזז

 קל- {(דון קדוש ןע!עה בתוגנו: תשמן־בו אשר מקך־ש לך,:ה־לףי לו
טהר: מקרוב ןה «׳?ר ל,זה את־חגית מחלל י^עולם שמךה קךןזה

לקגי אהב הוא ?י לגיקנור ל-ראה ירושלם זקגי אחד ורזי לז
אלי־היהורים: לו קךא לטוב ןעל־ךךשו מאד טוב שם יבעל עמו

ה מסלקת לימי וללנים לח ת על־צד ת את־ מסר ן־על־הןהדות מלדו
את־שןאתו ןלוי לדךאות ומללצו בלל־לח: ןאת־גלשו בקזרו לס
סי גיקנור קולח ליהודים מ לי לתלשו: ללא איש מאות מחמש יו

חמץ וכאשר להם: מלה תל:ה לזה את־האיש שבתלשו חשב מא
 ללצית לו גתן לל*ר על־שער וילתער את־למגדל ללבד ההמק

על־־חךבו: ?מל ןגתלש מעט עוד לי לךאותו ןלאיש משקרים אש
 לבת וללגתן הרשעים בידי מ;סל בלבוד למות לו היה ןטוב סב
מ^י ?דיבות־רוחו: לבור ללי שלא פג א שלמלה ו ןכוןה הילה ל

אל לגבוךה ;ךק1 השער דרך מתלרץ ה;ה ןההמק ה;ה ;מהר לי
ל6ף למךלב ללי1 לאחוריהם אלה ולסור על־להמק: וופל החומה מי
 ?מתוך שותת וחךם בו אפו ולחרות חי ועירבו הריק♦ אל־הלקום מה

 על־ללע ולעמת ההמון לין נועבר ויקם כואבים יחללעים מע:ן
 וךיו לשתי יןןקם1 את־קוליו ויוצא ךם שוסע ללר וללו לשלע: מי

לוע: אלה את לו נחזיר לי ולריח חחוים לאדון ובקךאו על-הלמק
לצד אשר למקומות הם ואןשיו ;הוךה לי ;דע ;?יקנור טו
וכאשר ד-מנוחה: ביום בלל־הבלחון עליהם לנפל ויועץ שמרק ב

 לה לדרך אל־תלחידם מאנס אתו להולכים היהודים לו אמרו ׳
ר אשר ליום לבוד ותן יסךאי אלזרי מאת קךש3 ים לס? לג

. - שלפה. בכפר ויהודה לז י ז ר 5««י*>1,ג νοοβίϋΐιΐΓβ <1ί( רזי המלאך שם השוה '■Ραζιάς ו
246 ,ι^βίοΐοϊίί»‘(! לעיל עזרי דרך על רדה. עיקרו רזי ואולי רזיאל. והשם) ל״וו י״ב =

ץ החליף ועוד שניווני הסיום בשיץ השם את מסר והסורי עזריה.  - ך;ש. :בגימ׳ל הזי
κβ ג הם ת־ א . ־ גר ששם והחזק הגדול הנית את די . י ז ר

. סו ו ל׳ - ניקנור. של ופיתחו מפלחי א׳

ת » ו מ ו ק מ ר ב ד אש ע . ל ן ו ר  6ν τοΐς χατά Σαμάρειαν הלשון: את למסור יש כך שמ
τόποις בוולג׳: שנמסר כמו ולא שמרון, עד שמרץ־־על גנב על בסורי: <וק

0:>15 δ«π13π*βבמקומות נמעאו ואנשיו יהודה :היא הכוונה שבשמרוןו. במקומות =18 י 
מבית־ וחעי שעה (דרך חדשה המקום אף היה כאן שמרון. לעד והם יהודה של שבעסונה

' >.׳ם ז׳ מק״א <ע׳ יהודה של חילו היה ושם ניקנורו, של חילו שם שהיה הורץ, ל כ ב -
. ן ו ח ט ב שיתססו עד גדולה במבוכה יבאו והם המנוחה ביום סתאם עליהם יתנפל שהרי ה



רנם

לח? בלה אשי כשמים אם־נש זה מרשע רשע וישאל הרואדדבל: נ
אשר כשמלם המשל לוי יי נש השיבוהו וכאשר :יום־השעת את י
וא?י ?דן5 משל וא?י היא !יאמר ז יום־השביעי את לעשות בלה ״

 עלה לא ו?כל־זאת ךכר־המלך את ולעשות כ?שק לאחז מצוה
הךעה: את־מזעתו לצמר עלהו

}מור ?צחון לנלל לבו גבה ב?ל עהתנשאו ?יקצור ונלזשב ו
שיו; על־להוךה ז י5 ?כל־תקותו חזק עשחון בטח הלה והמקכי ואן
מהתנפלות לבלתי־לרא את־אןשיו מעודד ולוחי תשועה: לתן־לו ל; ״

 כז־השמים להם היו אשר את־התשועות ?בדעתה ואבר הגולם
 מך אותם וב?המו אדק־בל: נ?חילם אשר ל?צחון ?בדעתה ולקוות ■

 עורר להם שקיו על־המלחמות להם ובהןבירו ומן־הגעיאים לתוךה
 בדדאותו למלחקה ויעולרם את־רוחם ועאמצו :רוח־־־גבוךה עד-ם י

 את־כל־איש ולזון את־שבועתם: לעל־המךם הגולם על־מעל להם יא
 טובים רעדים בבטחון עמי ושריק ?גן בבשחיז כן לא מהם

וןה מאד: את־בלם שמח על־הדעת המלקעל הלום ובסורו יב
שי מלה להזין משמט  עןו לטוב למה אדים ןדול כהן ד,;ה א

 מנלדותו טועה על־מךה ולמור בדבורו וןעים ע;עשו נוח במנהגו
 ואחרי־כן על־הלהודים: בעד ומתפלל את־כעיו פירש ךאה אותו ע
 מתח ו?ש}ב: כהךרו ונעלא ובעבור בשיער. סעלן איש עוד ?גלה יי

 הקדש ועיר עעד־־העם להתפלל המרעה אהב אח זהו ואער ח}לה
 חךב ליהוךה ולמסר את־־למינו לךמ;ה ולשלח נביא־האלהים: לרמלה סי
 מאת היא מת?ה הקדושה את־ההךב קהה בתתו: אמר לבה זדב «ז

אודהאולעים: תעה ער. ל׳אלהים
המעודדים עקה והחזקים הלפים להוךה בדערי מאלצים יז

לבלתי־ עדעתם ןמרו הצעירים את־נעשות והמאוששים לנבוךה
 את־המלחקה עעל־תקף ולאסר עגבוך־ה אם־להתנפל בי מח?ה ערך

 בי בסב;ה: והמקדש והקךשים העיר בי את־ל?ג?!ן להכריע י״
 לדם הללד, לא והקרובים ד,אחים לאף והעף ה?שים בעד המלחעה

המקדש: להיעל הלךךד< !השועה גדולה הלהי, לעל־בל בה השועה

ם בי ק ח טו כ מ י - ג

ם. אל להגן גשק ס  שבמק׳א ההלכה לפסק סתירה כאן ואץ גיקנור. של מחשבתו היתה כך »
ש מק מלחמת שמתירו ■·* ב׳ ר - ת. ב ש א. א ב ש ד ל ח׳ לאיל «׳ מ ב ק ת מ * - ד. * ל

*



יש-לת טו ב מקביםרל

ם ןג& יל■ רי ^ ב בך«ןם לא־מעקה חרךה לדם הלקה ?עיר מ לקו
שי כ ??ר ובהאשף לה?ךעה מחכים קלם ??ר ובהיותם ?שרה: א

ם הנוחים ??וקומות העמדו ןהקילים ןעךף· ולחלל האולמים ד חז מ  ו
 דקיקק ואת־קכונת ?א את־ההמון המקבי יכךאות :כקךנות נקבו כא

ם ואת־קדאות השעה לי  את־כקיו ויקדש דגולים במקומות «עזר מי
 י5 ב?שק לא בי קרעתו נקלאות עושה אל־יל ולקךא «ל־הקמים

 «לה ויאבד קךא ולה :[לוז לראויים «ת־לנקחון לןחיל אם־במשקטו כב
 מחריב ?ממה ו!ר והודה ?לך חזקלת בימי את־מלאקף שלקק ל:

 מלאך קזלח־עא לעזמלם אלהי ועקד. אלף: ולמשה ישמנים מ«ה כג
 ?או «שי «לה ;בו ןרועןד ?בל :ולחךרו ליךאו למען למינו טוב כי

בלה: האלה ו?רים5ו עם־קדשף־ לחרף
 ואנשי :מלהקה ותרועת לצוקרות לקול הלכו ניקנור ואנשי בה-«

עם־האולבים: את־המלקמה «?רו ותקלות קריאות לקול ;הוךה
 קחות לא הבו בלבולידם אל־האלהים ימקקללים בידידם ונלחמים כז

:מלולה האלהים לתשועת מאד ולשמחי קלף ולמשה ושלשים
צקל את־ניקנור ולבית ?שמלה ו?שו?ם לזה הך?ר את י?כלוקם כי׳
אבותיהם: ?לשון ל;י ול?,רבו ןהקר?שית קהלה וקלי בלליקתו: כם
בונתו «שר ?{י־־עמו ?ער ונקשו ??ל־בשרו הנלחמים וראש ל

ואת־ ניקנור את־ראש ל?רת צוה לאחיו נאמנה נשארה מללדותי
עמו את־?ני ולאסף שלה ו?בואו ירושלם: ולהביא עם־הזרוע הלד לא

שי לאנשים לקרא וישלח המזבל לקני העמיד ואת־לכלנים  א
דה: בל  אשר המחרף ואת־לד לךשע ניקנור את־ראש ללש ולויא במצו

 :צו1 ?ךת הפושע לשק־ניקנור לאת ל;: מקרש אל־כית בזדון שלח לג
ת זרוע־למטךף ואת הטורפים לעופות ?זרים ?זדים להקזל*:ה  לקלו

להם ??לה אשר את־;; וי?ךכו אל־השמים קני ן?לם מול־־ההיקל: לד
ראש לאת מבךך: מחללו קךשו את־מקום השומר ללי ויאמרו הל

אות־ ןלןלה לבל וףאה למען על־המצוךה להוקיע צלה ניקנור

ת - בו>. להאמין ראוי <- עסזסוזגסו־ס הדעת. על כא נ הכ ת־ א נה. הנשק ו  החיל השו
 והשוה שונים ממינים הנשק אף היה ולפיפך שונים מעמים מאוסף היד. הסליבקיים של

ראש ל״ז ליביוס ל-לא ו - . ( ם. מ׳ לחמי -לקרא הנ ם יהודה. שי . אשר לאנ ה ד ו נ מ  ב
 המקבי שמעון ע״י המנודה שנלכדה לאחר רק שם היו (יהודים המנודה שנמנב הגוים הם

של מפלתו את להראותם כדי להם לקרא ושלה ).,נ י׳ג מקיא ע׳ מתוכה, גורשו והגוים



ם קבי רלאלו-לס טומ

$חד קלם ניגמרו י;: תשועת לי  ההוא את־ד-יום הניח לבלתי כלב.
 עקזר שנים לחך־ש עשר בשלשה אותו אם־לחג כי בצק בלתי
:מךד;י יום לקני *דוד יום ל; בלשון שמו אךר

ת ההם ולמן־הלמים ניקנור דקרי מהלך הלה כן לי העירי דדלחנז
ך: אכלה וקזה בנד־העברים לח ק ד ת־  על־ וערוך לקה דבורי ואם־הלה א

 את־אשר עשיתי הלא וךקה הוא ןאבדקל חקצי ההל זה אקןיו
שי בפחי: הלה לס א ד !לן לשתות ןעים לא כ  לקר מים יאחרי־כן לכ

 עריכת תכפם P מככב ע;: ולביא ינעם במים ממזג לק וכאשר
ההיא! לעריקה המקשיבים את־אןני הדבור

תם: וןוה

ן - גיקנור. לי . בלשו י  שהוא הכותב של דרכו כך הקדש. בלשון כלו׳ !ח. χυριαχή φωνή י

 כבוד תב מתוך ועודו וכ״ז וכי» ה׳ ו׳ והשוה עברית ללשון מיוחד תאר פעם בכל נותן

-יום* נדחה ונוסח ),Συριακηι ארמית בלשון נוסח דש אליה. רוחש שלבו ורבה  הוא.
.  משום באדר, בי*ג היה שהנעחון רק נאמר ום*ט מיג ד מק״א כ*א. ט׳ אסתר ע׳ מרדכי

, באדר בי*ג היה והמאורע היתה מעוברת לפסהיג) 1611 שנה שאיתה ובעל ראשון
<ע׳ היה פורים קודם אחד שיום משלו הערה הוסיף ולפיכך זה, ענין ידע לא מק״ב

— .(S. Zeitlin, Historical Study 01 the canonisation of the Hebrew Scriplures 13

ס. סו ל - רססר. חתיפת לז

ביד* שוב נפלה כלה והעיר נ*א). י״ג ומקיא) עדיין נכבשה לא המעודד, אבל העיר. לז
 לחירות יהודה יעאה )129 ובש׳ זה של מותו אחר pו ,134-133 בש סידיטס אנטיוכוס

טמוזג כשהיא נעימה שתייתו שהיין כמו :פליט תכן - ).63 <בש׳ פומפיום של בואו עד לס
ערכו. כל ומתוק ממוזג כשהוא הקורא לפני כהוגן והולך שוסף הדיבור אף כך במים,
ודין את הממזגים למים - הרעאתם ואופן ליין, מדמה הוא הדברים של שתכנם נראה

- לשתיה. נעים אותו ועושים



ג מקבים
א ו ב מ

\
הספר. שם א.

ו מצינו לא שהרי הולמו, שמו אץ ג׳ מקנים הספר ר שום נ  ואץ החשמונאים, «ל דג
 בימי שהיו מאורעות על מספר הספר וב׳. א׳ המקבים ספרי ,לב שייכות שום לספר לו

 לפני שנח נשבעים כלומר פפח״ג, לפני 221-205 בשנות מצרים על שמלך פילוסטור תלמי
המקבי. יהודה של זמנו

.׳וב א׳ המקבים ספרי שגי עם אחת לאגודה שעשוהו אחרונים מידי לו ניתן הספר שם
 IlTotenaixa חנולל השם לשלשתם )Synopsis Aihanasii (אצל נמצא העשירית במאה עוד

תכנו. לפי זח לספר ראוי יותר היה זה ושם לתלמיים), הימים דברי

הספר. תכן ב.
:ראשים לארבעה מתחלק הספר

ב׳ א׳ א) - ד על חגדול אנסיוכום עם במלחמתו תלמי של נצחונו על - כ״ד א׳  י
 הכהן שמעין של ותפלתו המקדש, את לחלל לירושלים עלייתו ועל )217 (בשנת רפיח
העם. בעד

ד׳ ב׳ בו - ה א כ׳ ובזו. האליל לדיונוסום שישתחוו היהודים על גזרה הוציא תלמי - נ״
 הארץ: כאזרח ולא עבדים, כעבד ויהיה מנכסיו יורד מצותו את העובר וכל בבריתו, יבאו
 אבל שבאלכסנדריה, הגדול הקרקע תוך אל ולכגסם לפקדם וגזר אכזריותו על הוסיף ועוד

מספרם. מרוב כלם לכנסם ולא כלם לפקדם לא יכלו לא השוטרים
ו׳ ה׳ ג) -  שירמסום כדי הקרקס תוך אל היהודים כל את לכנס עוד גזר כ״א-המלך א׳

 את ורמסו אחור נסוגו והפילים מצרתם עבדיו את הציל וה׳ ויבוססום, המשוכרים הפילים
המלך. עבדי

ב ר ד) י  היהודים את ושחרר בקרקס עיניו שראו הנס מן נבהל המלך - כ״ג ז׳ - נ
להם. שנעשה הנס לזכר לדורותם ימים שבעת חג לקבוע עליהם וגזר

ולשונו. הספר של טיבו ג.
 הוא פותח טיפוסית: פורים מגלת כעין הוא טיבו שלפי נראה הספר של התכן מן
 ובלי דבר לא על בארצו היהודים השמדת על גזרה שהוציא הדיספוטים אחד של בטפשותו

 הוא ומסיים המטורפת, ודעתו אליו הקרובים רעיו לכך שהסיתוהו אלא הגיוני, טעם שים
עריץ. אותו של מזמתו את סיכלו השמים שמן נס, בדרך ישראל של בהצלתם

 ואף ),1 הדורות בכל סורים שמחות ואף פירים מגלות כמה היו בפרט מצרים ליהודי
/ מקבים זה, ספר 1 שהיא מגלה כלומר המין, מאותו קדומה תעודה אלא עיקרו כל אינו ג

1( V■ 'כהנא, א n n eo הישראלית ההיססוריה . — .75-82 בי



א בו דלג ״מ

 אותו חוגגים מצרים יהודי היו ושכנראה בה המסופר המאורע אותו בסבת חג על מעידה
ק  שתפסו מחמת אולי כך, אחר שנתבטל אלא חג, לאותו קבעוהו פגים כל על או מה, ז
נתבטל. ולפיכך סובה רוב לקבל בכחו היה לא והעם ימים שבעה של מרובה זמן זה לחג

:היינו אחרים, ממקומות היססוריים פרטים כמה מעידים זו במגלה שנזכרו המאורעות על
 בכל עבר סילוסטור שתלמי )1 ?נופום בכתבת יש ו׳ א׳ שמסופר למה בהקבלה א)
מנחות. להם והעלה בהיכלותיהם ובא שבמלכותו המקומות
/ ד׳ <כגק רפיח יד על נצחונו לכבוד המלך שעשה המשתה על ב> ל*ו> ה׳ א

 וחגיגת משתה להם לעשות שריו על גזר שהמלך לשונות!) בשלש עתיקה כתבת מספרת
נצחונו. לכבוד

 מיד לתלמי שהציל ג׳), (א׳ דתו שהמיר יהודי איש דרמילום, בן דורותאום על ג)
 מזכיר אינו שהוא אלא ,0̂ ,83( פולוביוס אף מספר להמיתו, תאודוטום אליו כשבא אויבו

 יהודי כהן והוא ,1?ם*11 99 פפירוס בתוך עוד נמצא זה שם אבל דורותאום. של שמו את
בקרונתו. עוד משמש היה 219 שבשנת

 סדר ושהנהיג האליל דיונוסום בעבודת תלמי של דביקותו על מדבר המחבר ד)
 ■זי) 31(סטורים אף לעבדו. להיהודים אף והכריח במדינתו זה אליל של )111̂!!רת)01מסתורין(ג>

, על שנתפרסמה הכתבת כך על מעידה וכמו־כן זה, ענין הזכיר י ך  8011111(זג1י
),3 ק6>1!וז6ז

על היהודים. אח לרמוס הפקיד הרמון שהוציאם הרבים הפילים על מסופר בספר ה)
 פילים לו לצוד הים למדינות אנשים ששלח תלמי על מעידות אחדות שכתבות להעיר יש זה

 את לרמוס הגזרה עצם ועל ).4 התלמיים שאר של מנהגם היה וכך פקידים, עליהם והפקיד
 לתלמי לא זה מעשה מיחס שהוא אלא יוססוסל), אף מדבר הפילים בפרסות היהודים
זו גזרה שהיתח הרי הצבהי. = פוסקון המכונה הששי, לתלמי אלא הרביעי
בידם. מקובלת

 צרכיהם, לכל משתמשים שהיו מצרים יהודי בשביל נכתבה זו פורים שמגלח ומשום
זו. בלשח זו מגלה אף נערכה לפיכך היוונית, בלשון הרוחניים, ואף החילוניים

ם ם אחד סגנון משמשת: היא סגנונים בשני זח שבספר היוונית הלשון אכל  י א רו
י אחד וסגנון המאורעות להרצאת ט ו י  שנמצאות הגדולות התפילות ב׳ לעריכת ס

כ׳ (ב' בספר ־ ב׳-ט״ו). ו׳ ב׳
ן ו נ ג ס י ב א ס י ר פ  העגיגים פרטי בהרצאת הן ההיסטוריין סולוביום השפעת ניכרת ה

הלשון»). בשימוש והי

— .Splegelberg, A k.-S . Ber., Muenahen 1925 ׳ » (!

— .Gautier et Sorte«, Ud décret trilingue eu l’honneur de Ptolemee IV, Celro 1925 '»  ( J  

Bohubart, Amtl. Ber. eue den Kg]. Kunstsammlungen, XXXVII. — Pedriiet, Bev. Etude« '»  (9
— .Anciennes, 1910. — Reltzenstein, Hell. Mysteriensrel. (1927), 105 —8 

Hell, Cleesicel Rerlew XII. 1898, 274 6־ . -  Naville, The Store-City of Plthom. 18. PI. X. - ׳» (4 

Curtiue, Woch. f. Klees. Phil. 1887, IV. 827. -  Wilcken, e p u d  Droyeen, Kl. Schrilten II. Anh. 483. -  

Mahaffy, B C. H. 1894, XVIII. 149. — Strack, Ptolemaeer, 237. -  

5) Contre Apionem, II. 5. —

(I. c. Wolf. Cassenboniana 70 ff ר פולוניוס על לשון גשימושי הפרסים (Caeanbon 6 (א*יל. והכרם אספם כנ

*ן יגביא ח נ זה ספר לשימושי הווסיס מהם קנ :

o v & fv  ÜÏ.10V (ף ש־מוש א רו ם ני &ינוחיהן המלי לו הפסוק שיהיה כרי כס \ בגון וסשולשל, מושזר נ ד ^ן ר ?־180ו



רלד

עו מזה חוץ  זה ססר לפניו היה ואולי ),1 ב׳ מקבים בספר אף שקרא למחבר לו מג
 קוריני איש יסון שכתב השלם הספר של בגופו אלא בידנו, נמצא שהוא בקיצורו לא

חלקים. בה׳
 בידנו אין ואנו לאיבוד שהלכו אלא המחבר, צל שהשפיעו מקורות עוד היו וודאי

 אחד מתוך שניטל שקול חרוז ל*א> זה׳ אחד בפסוק בו יש למשל, כן, כך. על להכריע
δσοι γονείς π : !2 היוונים המשוררים α ρ ή σ α ν  ή παίδων γόνοι. שתלמי ידוע כמו־כן p 
 לסי סילופסור. לתלמי הימים דברי ספר כתב )Megaiopoliunus( המגלופוליסני אגאזארכוס

3'» של סברתו En1m( ג׳, מקבים ם׳ בעל וגם היווני ההיסטוריין פולוביום גם ממנו שאבו 
השערה. של מגדר יוצאת אינה זו סברה מקום שמכל אלא

 ארוכים פסוקיו מדה: לו ואץ ומוצלח, ברור הספר של הפרוסאי סגנונו אץ בכללו
מיווני. יהודי יותר לפעמים הוא הגיונו ואף השזור, כחבל מתפתלים ולשונותיו

ן ואילו ו נ ג ס י ב ט ו י פ  נראה לגמרי. אחרת לשץ משמשת התפלות שתי של ה
 ממקור מקום מכל יוונית, בלשון תפילותיהם מסדרים שהיו אע״ם שבמצרים, היהודים, שאותם
 הלשץ. את ואף התכן את שואבים היו הקדומות, התפלות וסידורי המקרא מספרי קדוש,
 לשץ ואשגרות יהודי בסגנץ והן יהודי בתכן הן מצטיינות התפלות שתי איתן כך משום

 התפלות מסידורי לשונות כמה הן ומזכירות בהן טבוע העברית הלשץ שמטבע יהודיות
מיווני. עברי יותר הוא הפסוקים בנץ וכל בידנו, הנמצאים

שבספר. המאורעות תקופת על ד.
 אחיו על איש המדינות שרי התעוררו )323 (בשנת מקדון אלכסנדר של מיתתו אחר

 עד המלחמה ביניהם ארכה רבים ימים המלכות. כסא את לעצמו אחד כל לו תפוס למק
המלכות: את ביניהם שחילקו שרים ג׳ רק מכלם שנשארו

לעניננו, נוגע אינו והוא המקדוני, החלק א>
התלמיים, אבי והיא השר, )Λαγώς( לגוס של ברשותו שנפל המצרי, החלק ב·
הסליבקיים. אבי והוא השר. סליבקוס של ברשותו שנפל הסורי, החלק ג)

היו התלמיים לסוריה: או למצרים שייכת היא אם בספק, מוטלת היתה ישראל ארץ

λ ό γ ο υ  β λ ά ψ α ι ׳ סק״ג (השיח / ג׳ ל״«. נ - מנור). ז י* ה׳ י״*, ה' נ

סננון ומעורפלים גבוהים פחגסים שימוש ב) π כגון הפייטנים, כנ ε π ν ο μ έ ν ο ις  α ν δ ρ ε ίο ιש- ר והשיח ׳ 

τ ρ έ χ ε ιν  έν  π ρ ε σ β ε ίφ  τ η ν  ή λ ικ ία ν  λ ε λ ο γ χ ώ ς, י״ט »׳ δ ρ ό μ ο ν  σ υ ν ν ίσ τ α σ θ α ι/ ו ז ם.־ בנמר. ד ו קי פסו

שון במקום ץ ים בזק לשון שימושי ג) π בגון ישרה י ρ ά γ μ α  π ρ < ίττε ιν ג ש- וחשות ׳  στήναι נ
σ τ ά σ ιν י״» ו׳ ובן μ α τ α ίο ις  01 μ α τ α ιό φ ρ ο ν ε ς. _

») (פק׳ב הליודורום מפלת בגון הספרים, בשני בהם, יש דומים ומשירעוח רעיונות נפח נ) ״ ל ב- ״ ס ועונש נ  ·נסי־נו

ג השוה ושילך, ד־ (נר ק׳ » ב' פ ״ ב (ג׳ פלשים חזיונות ז״),—נ ״י ' נ ס, י ״ ' נ^*ג השיח ח׳, ש י* נ ת ייית), ו  קדושת של החשינו

, (ג' עליו לחנן ותשלות ההיכל ב ״ נ - ו ־, ד1 מ׳ ד - , י*ד ב׳ ז ״ ל - ד ־ ג השוה ל ׳ ושילך, י*ש ש׳ מק׳  נדת מלחמה ושילך), »׳ נ

עוו, ט· (ר ״ו ב' מק״ג השוה ו ו׳ שזרחות לקבל שזיפה נ*ש), נ׳ ושילך, נ  וברק חגיגת של חשיבות שם), מק*ג השוח שי, (

דו ר (י־  ש׳ ί ושילך׳ י״ב נ׳ מק״ג השוה ושייך, פ״ז י״ש ושילך, י״ח (נר פומביות שגרות ל*ו),—ל' ו׳ מק״ג השוה ל*ו, נ

ג השוה י־ח, (ו׳ הספרים בשני מופיע והחסיד חוקן שלעזר שף ושילך). ק׳ ' מ מו »')· ו  ג׳ הכללית הזועה תישור דומה כן נ

ק — «׳-!!·. ד׳ ושילך, ט״ו ש׳ למק״ג ושילך ירו ץ יש מזח ח פה שלו ספרים שני נ  דשימתם (ור וסגנון כלשון דמיונות נ
— ),Burnet .ץ 1M שעל

JR· :עיך יר )2 .nde l H url· , M .lrlcil F r.jm en t· in III V 1 :c 1 b« 1  (Bulletin of the John Ryl.nd 
— ).1920 ,Library

*י )3 «ו ר ב » - .159 «נר מ׳ז״ג, ל

ג מקבים



דלהמבוא

 סוריה. נמרץ הלק שהיא סבורים היו והסליבקיים מנדים, מארץ הלק אלא שאינה טוענים
ים. גלב מסוערת כאגיה ביניהם היתה pוהא ביניהם נמשכת היתד. זה בענק המלחמה

מקדק, אלכסנדר של משריו אחד אנסיגונוס, שלטץ תחת הארץ היחד. מלכתחלה
 זו, בארץ «ץ הטיל מנרים, סקיד לגוס, וכשתלמי טוריה. מדינת כל על שורר שהיד,

עליה. מלך נעשה ותלמי )305 <בש׳ עליה שניהם ועלו השר טליבקוס עם בברית בא
 הסליבקיים כסא על הגדול, המכונה השלישי, אנטיוכום )223 (בשנת כשעלה אבל

 אל אותה לספח בידו עלה 218 ובשנת לענמו, אותה לתסוס ארךישראל על ועלה התעורר
 רסיח יד על במלחמה אותו ח1ונ סילוסטור הרביע* תלמי לקראתו עלה 217 בשנת ממלכתו.

וארץ־ישראל. מנדים שבק הגבול על
 של מותו אחר 205 בשנת אבל התלמיים. ממשלת אל הארץ חזרה הזה הננחק אחר

 ).Βιηί($· קניוס יד על במלחמה $ןשה 198 ובשנת pהא על ועלה אנטיוכום חזר הרביעי תלמי
:י׳א-ט״ז) (י״א דניאל ססר בעל רומז הללו למלחמות
א הרביעי) תלמי <= הנגב מלך ויתמרמר  אגסיוכום =1 הנסון עם־מלך עמו ונלחם ן;ן

 ולא ת1א11ך והסיל לבבו ירום ההמון וןשא — בידו ההמון ן?תן רב המון והעמיד השלישי)
 בחיל בוא א1;ב ק;ים ןזעתים ולקץ סךד,ראשון רב המון והעמיד הנפון מלך ושב — ז1יע

 ?אי1ל ?«ף םרי*י ובני הנגב על־מלך יעמדו רבים ההם ובעתים — רב וברכוש גדול
ר עיר ולכד סוללה וישפך הצפון מלך ויבא — ונכשלו חזון להעמיד  הנגב ת1וןלע ת1קבן

 מעמד לפניו עומד ואין כרנונו אליו סבא ויעש - לעמוד כח ואין מבחריו ןעם' !ןמז־ו לא
בידו. וכלה בארץ־הנבי
ואילך): 663 <ג׳ הסיבילה של הנבואה דברי אף לכך רומזים ואולי
— המות גזרת על־עצמם והביאו קזד הזאת על־האו־ץ להשתער לשובו סעמים מלכי

 - אל־הארץ יבאו כאשר להשחית יחפצו — האנשים סבחר ואת האדיר האל את־היכל בי
 בקול ואז — הממרה עמו ועליו את־כטאו איש העיר סביב האכזרים המלכים לקימו הקם
 האל מאת — עליהם יבוא ומשפט והכסילים הבארים אל־כל״האנשים אלהים ידבר גדול

... — יאבדו וכלם הכביר
ת׳ ,עשר המדרש בעל דברי להשוות ויש  התלמיים על שכתב המאוחר גלויו

:והסליבק־ים
ב ומלך לכורש והרג מקדון מלך אלכסנדרום ובא ומת. שנה י׳

 שבאו עד שנים, קמ״ח ישראל את משעבדים שהיו ממזרים ארבעה אחריו ועמדו
מהם. המלכות ונטלו לממזרים והרגו חשמונאי בני

מן ה. רו ז בו המפר. של חי

 שלאחר משמע סתחלתו פנים, כל על להכריע. אץ הספר נכתב שבו המדויק הזמן על
.217 שנת אחר כלו׳ נכתב, רפיח יד על שהיתר, המלחמה

 הרצאתו על לערך) 240-122 בשנות <חי היווני ההיסטוריק סולוביום של השפעתו מתוך
של שספרו לשער יש שהרי סד,׳נ, לפני שנה כמאה שנכתב לשער אפשר זה ספר של וסגנונו

זמן. לאותו קרוב מותו, אחרי נתפרסם גופו פולוביוס
(ג׳ תלמי של אגדותיו בראש שבא הלשין כגון לשק, מסימני ראיות עוד מביאים יש

^» ׳ י Πτολεμαίος Φιλωπατωρ תלמי של ד,כנוי או )Χαίρεω και έρφώσθαι 1 א׳) ן

-  ·■· Tramontano. La letlfra di Atrialta a Filocrata, Napoli 1*31 (p. 59) 1 * !) ׳



ח. אותן בראש «בא ),1)217 כשנת רפיח יד על נגחונו לאחר מועם זמן שקבלתו  ״»רו
 לפני הא׳ למאה קודם בשימוש נמנאו לא הלשונות שני שאותם טוענים אלו ראיות בעלי

 י*ז> ׳1 («׳ שבארסיגואיסים )Ilxo/x^diç( תלמאים שהעיר ממה ראיה מביאים כמו־כן ה*נ.0
 נ). שמה היד. קדוקודילוסוליס שמלכתהלד, ,117 לשד קודם זד. בשם נקראה לא

ראיה. אינה ראינו לא בבחינת עדיין הן בהן וכיועא אלו ראיות אבל
 חנם על מגרים יהודי ובשביל יוונית שנכתב ברור גופו הספר שמן כיון כמו־כן

 ביפי נכתב שהספר כנץ בטלות, להשערות מקום שוב אץ הרי השמים, מן להם שנעשה
 ירושלים על (שעלה הדופי פומפיוס בימי או נ) )41-37 בשנות (מלך הרומי קליגולה

 תלמי של מהתנהגותו היתה טובה לא והתנהגותם היו מנוולים אלו אף אמת, .1» )64 בשנת
בזה. זה להחליפם לחוקר חופש עדיין נותן אינו זח כל אבל פילופטור,

הספר. של תרגומיו על ו.
 ומטעם הקודש כתבי קובץ לתוך הזה הספר את הכניסו לא המערב שבאדגות הנועדים

 תרגום לתוך והכניסוהו קבלוהו המזרח שבארגות הנוגדים אבל הוולגאטה. בתרגום אינו זה
הפשיסא.

 נטח ולא שבידנו, היווני בנוסח יסודו מקום מכל חפשי, שהוא אע״ם זה, סורי תרגום
 אץ ולפיכך היומית, בלשון בקי המתרגם היד. שלא נראה אבל קטנים. בפרטים אלא הימנו

המקור. להבנת ערך בו
 בלשץ ידיעת ומחוסר הסורי, התרגום מן מאוחר והוא בארמיניח, יש תרגום עוד
בו. השתמשנו לא האדמינית

ביבליוגרפיה. קצת ז.
C. L. W. Grimm, Kurzgefasstes Exegetisches Handbuch tu den Apocryphen des A. T.J 

Dritte Lieferung, Da» zweite, dritte, vierte Buch der Maccabaer, Leipzig 1856.
O. Fritzsche, Libri Apocryphi Veteris Testamenti Oraece, Leipzig; 1871.
H. B. Swete, The Old Testament in Greek, voi. III, Cambridge 1899.
B. Kautzsch, Das sogen, dritte Buch der Makkabaer (Die Apokryphen u. Pseudepigraphen 

d. A. T. Tuebingen 1900).
Emmet, The Third Book 01 Maccabees (Charles, Apocrypha and Pseudepigrapha vol. II, 

Oxford 1913).

BiokarmaiiD, p. w » נ . ע; («׳ 99 נ » ) *  P«py■ Leyden 0 הנ8ה (1 . ו הראעץ נ נ הוא זד, בכינוי א1נם ע
_  .(XIV, 79®

— .Plaumann, Archiv f. Papyruatorachutig VI 83 ■qq. · y  (2 
,Botapbia* Mamoria כספך Motao על מחיו  PH י ,Ewald, Oeachichte, d. Volkea larael IV* 615 ff. 3) א׳

-  ·E. Pozii. 1913

ד קרס־ יוספוס, «׳ «ופפיוס על עליתו «ל )4 ל ר. '1 א׳ וסלחמו» ר׳ ד׳ י׳ ח ׳6קו «' קליגולח מ ו»ילר, ג־ ת׳ י׳
— .lag. ad Cajun, 29 *ילון ונן יי*. נ־ פלחפוה

ם קבי ג מ



κויהי ?pbtf ת־י ןקויוכום8 תשש שי ים הקוב משי שילו^טור^ 
שי «ליו ולשמע &חזתו מקומות לו את־קל־אן  ישךש־ם רגלים חי

ת אתו ולקח תו אךהינואי א ת אל !סע1 אחו ר קזר8 המקומו על־:

ופיוז. אזל המזרכה פתיוזה: א׳-ה׳. א
 ארץ־ישראל על סוריה «ושל הגדול, גשם המכונה השלישי, אנסיוכום עלה 219 נשנת

,217 בשנת שפוף־סוף, עד (סילדילפיהו, ורבת־עמץ וגדרה ועור עכו ובהן בעזרות, ערים ולכד
 יד על מלחמה עמו וערך מערים מושל סילופטור, בשם המכונה הרביעי, תלמי כנגדו עמד

 - ).,ד סרק מבוא וע׳ נקמות בו ועשה וגעחהו הכפר רפיח
אוהג ומשמעו ),222-205 (בש׳ מערים מלך הרביעי, לתלמי הוא כינוי ר. מ ם ו ל י ם א

 השני), תלמי של (כינויו אחיו את אוהב ■ םילדילפ)ס הכינויים דרך על והוא אביו, את
 הכינוי הית הרביעי לאנטיוכום אף השלישי). תלמי של (כינויו אמו את אוהב סילומיסור*

 המעריים האליהום ונשותיהם שהתלפיים האלהה, לשם להם ניתנו אלו כינויים סילוסטור.
 ולתלמי נשותיהם), היו אחיותיהם שהרי אחים, <=אלים θεοί άδελφοί בשם להם וקראו

 בכתבת כגץ ),θεοί Φιλοπάτορες( פילוסטורים אלים בשם כינו אשתו וארסינואי הרביעי
4697 και θεών : CIO ןע*ל θεών Σωτηρών και θεών άδελφών (Φιλαδελφών 

Εδνεργέτων καί θεών Φιλο.τατόρων. ק  : )CR XIII ,275=) ΒΜ !207 בכתבת ו
θεών Φιλο.τατόρίον· 3ג* נמעא «וף עיר מטבעות ועל θεοί Φιλοπάτορες ע׳>

500 ·Poole, Greek Coini Brit. Mus., Ptolera, — אגל נתברר ובאריכות ,Brugsch
_ ).8 ,Thes. V, 858; Mihifly, FI. Petrie, P«p. II, 154; Wilcken, Hermes XXII 

 לאחר אלא פילופטור לו קראו לא )Pauly-V/issowa, v, 1287( פיטשמן של לדעתו
-217 שנת אחר שנטבעו במטבעות רק נמעא זח שכינוי ברפיח, נעתונו ם. . י מ ם י שב  ה

ת - השלישי. אנטיוכום של גדודיו נגד המלחמות מן שחזרו הגבורים ו מ ו ק . מ תו ז  אח
 אנטיגונום מיד וטליבקוס חראשון תלמי מתחלה שכבשום תלמי, של בחלקו שנפלו המקומות

 שלנדן ערים כמה ועוד וגדרה ועור עכו היו המקומות אותם בין ד׳>. סרק מבוא («׳ הפקיד
ם. ם י ל ג ר - אגטיוכום. פרשי  רגלי אלף שבעים מספרם היה עיסו (ח׳ פולוביום לסי ו

י - פילים. עיג עם פרשים אלפים וחמשת א ו נ י ס ר . א תו חו אשתו, אף היתה והיא א
 (עכשיו אנגליים מילץ כ*ב דרך לעזה, קרוב כסר או עיר ח. י ם ר - התלמיים. של כדרב«

שר־ סוא ואת עזח מלך חנץ את אשור מלך סרגון נעת ששם ידוע, מקום והוא רםח>, תל
 רפיח הוא כתיבתו עיקר ד׳);■ י״ז טליב ותשוח ,Prutikins.» 25 <ע' 719 בשנת מערים עבא

 כפו באליף רפיא ולא )Ra—pi—hi סרגון בכתבת וכן א/ ד שביעית ירו׳ (השוה בחיית
 Μετά δέ Γάζαν Ραφία έν fl συνέβη μάχη Πτολεμαίψ אומר; סטראבון רבים. שטעו

8 τεταρτψ καί Άντιόχψ τψ μεγάλψז τφ בץ מלחסה היתה ששם רפיח עזח (=אחר

ג מקבים



ב-ו א ג מקביםריח

a תאודוטוש ושמו $חד איש ן:ל\ :א!?יוכום אן#י חנו ^ן!ר ךמידו 
 תלמי ובירי מראשית עטו ניקח ?ן?ה לעשות להוא האיש ץעץ1

ו ?:דו המשקרים ל  ולשום ?:דו אותו להרג תלמי אל־אהל יאלה ג
 איש ?דירימולוס המ?ןה לרוסתאום הך?ר ויודע למלחקה: קץ נ

 אבות ל?רית ויתג?ר את־ךתו כן אחרי ?!ב אשר מלךה להודי
שי ולהי על־זה: ה!ק?ה ותחל ?לי־־שם איעי ?אייל ו:ץז?ב י  כא

 ותתהלו על־אול?יו ך?ה אגטיובום ן:ד עד־קאד המלח?ה ??ךה
 ותאמץ ?רוע ראשה ישער :שוב הלוך מבררים בקךב אךסינואי
 ונשיהם ט?ם ?ש5ןעל־ על־גמקזם לעמד ו?ך?עות ?!הי את־ל?ם

ש: זד.ב ?!ים שני ל?ן?חים לתן ?י מחןה5 קול ותעהי לאי
 ורבים ולה?מיתם עם־אולביהם להאבק בידיהם הך?ר ?לה וכל ״
שבי: לקחו מהם י [א!?יוכוםו את־עבת [תלמי) המר באשר ולהי ב

 חלם* את להר» בקש שתיאוז־וסוס הענק, «!ם הגדול).-«ל ואנטיוכום הרביעי תלמי *-*
 שם ד,ז:יר לא אבל וס*א>, פ״ו ם׳ ,w סולוביום אף ספר עצתו, את הפר ודוסיתאיס

 בחילת־סוריה בנא שר בתחלה היה ם*י) (ה׳ פולוביוס לפי ם. ו ס ו ד ו א ת - דוסיתאוס. ב
 ברוכי יד על אנטיוכום נגד )220 <בש׳ עמד הוא תלמי. של עוזריו בץ השם ומאנשי

)Bpo/oi( ,ובא אנשים שגי עמו ולקה להמיתו, ובקש באדוניו ובגד הסדו את עזב זאח׳ב העיר 
 אנדריאם ישן היה ושם האהל סן יצא כבר תלמי אבל מזמתו. לעשות תלמי אהל אל בלילה
 בד דוסיתאום בשם כהן ם. ו א ת י ם ו ד - אדוניו. בסקום בשגגה תאודוטום והמיתהו הרופא

 אף .219 ,בש בכהונתו משרת שהיה צ׳ם, )Hibeh( היבי בפפירוס עוד מוזכר דרימולום
ק. דוסיתאום מוזכר א׳) (י*א אסתר למגילת בתוספות ש - הנ ם. אי ־ש י  זה לשון בל

)ä<nmov nva( ,המובהק הרופא אנדריאס אלא הא־ש היה לא פולוביום לפי שהרי מתמיה 
 ממקור המחבר שאב אולי שם. בלי באיש יתואר שהוא יתכן ולא סילוססור, תלמי של בזמנו
 ושמו אחד <=איש ’Av5peav uva במקום פלוני) (*־איש fivftpa nva וקרא וטעה יווני

 לב את ומאמצת המחנה בתוך מתהלכת שהיתר, ארסינואי, של הענץ על אף - אנדריאס). י-ה
 לכל ליתן המלכה שנשבעה השבועה את הזכיר לא אבל ,a״t <ח' פילוביום סיפר הגבורים,

 המזרח בארצות האלופים בנות מתנהגות היו כזד. מנהג הנצחץ. מחיר זהב מנים ב׳ איש
 מגלות כשהן המחנה בתוך בערבית) -מהסל, < מיוחדת נמסה נשואות שהיו האחרון, הזמן עד

 Schwaüy, Semit. בפרסות <ע׳ למלחמת ולאמצם ביופץ לשמחם הצבא אנשי לעיני דדיהן
.Krieg«a:terthumer I, 9 sqq.( - ם שני י נ  שלא גדול סכום והוא בסף, מנים כ׳ זהב. מ

 מחיר השלישי תלמי שבימי למדים, אנו Theoktitos XV,36 מדברי למלכה. אף לשלמו קל
 אצל נזכר שלא זה, שדבר סוברים יש לפיכך כסף. מנים משני יותר היה לא כלה מעפורת

- התלהבות. רוב מתוך המחיר המלכה שהרבתה ואפשר יסודו. במדרש סולוביום,

המקדפ. על תלמי פל עלייתו נ׳ם.—ו' א
 עלייתו על רז״ל שספרו למה בעיקרו דומה והוא ישנה, בכתבת עוד נזכר הענין עצם

בעיניו שראה עד המקדש בית את וגדף לבו בזדון שעלה לירושלים, מקרון אלכסנדר של



רלם

 לב־יו׳קכיחן ולאמק הקרובות אל־קל־הערים ללקת לקבו עם ן;הי
 איש ל־ה?ב;עים5אתי ויעמד מראשיהן לקתי שי ולבל ?ן: ו!עש ז

על־כנו:
לשןזל־לו ומךאשיהם מזקןיהם סך־ורים אליו שלחו וכאשר ח

 עור ויתעורר אשר־קרהו ?גל ולקךכי שי אליו ולהקריב לשלום
 ויןבח עליון לאל עולות ו!על ירושלם ו;בא קהךה: לכקך־ם יותר ט

 המקךש אל־בית ו;בא המקום חקרת ככל וועש תוז־ה זבחי לו
 על־הםךרים ם3 ויתמה הקבור: והדר הימי למראה וישתומם י

:הקךשים אל־־קךש לבא ו,יזם רוחו ותעור במקדש אשר השובים
?ל־ ם3 העם י3ב ם3 כי הזה כךקר לעשות יתכן לא אליו דאמרו יא

על־ המקנה ה$דול אם־הבהן בלתי שקה לבא יועלו לא הכרעים
ך אחת רק הוא ואף לכדו כלם ק להם: האזין ולא שמע ילא כ׳

 לבא עליו כי להם ד3ו! מזדונו עוד חדל ולא לךת בלבו ויעז יב
 לא ממ?י הזה הקבור ימ?ע אבדמאלה אף ויאמר קה ויהי שקה

ומקדיש אל־קל־מקךש קא כקר מדוע לו לקאר מלם וישאל יקנע: יג
א לא ואיש יי הלקר כי ויאמר פותה איש גיען מעולם: אותו מי
תחפצו לא מדוע אם־קן המלח [אליו ףאמי לךעה: לו ידוה ההוא סי
ם ויקלו לךעה]: לי זה יד\ה [וללא שמה ?ביאי סי  ארקה הקמי

 מאשי להושיעם עליון אל־אל ויתפללו קל־בנריהם מלקשים ןלמה
 עלילם קקה למשתער את־שקף־הךעה מלט ולהטות עליהם קא

 בקהלה ?דלפו כעיר ומשקרים ולמעות: קעקה את־למקךש וימלאו יי
ך לקר בי ??שקם מקתיהם י" בתוף־־ הקלאויג ןלבתולות עעזה:5 מו

ז-ית א ג מקבים

 כל רשימת ושם ,279 לסימן בהערה Exempi» of the Rxbbis, גאסטר ,ם <ע׳ הדרו כל את
- זה). לענץ המקורות

. לאל · ן ו י ל ,ברא גע' נגרם נודע הוא וגו שבירושלים בפקדשו הקב״ה של כינוי ע
/ ייד בכתבת שהזכירוהו ארם, בני של לאל קדום שם הוא מליץ ו׳). ם־ז ה/ ו ם* תהל׳ י

י.Sudchin p י* ח ב ז - . דה ף רסיח.- יד על נעחונו לכבוד תו א א ו ה. אחת רק הו בשנ
. הכסורים. ביום סז ם ח י ד ג ג ־ ל כ  המקור נרמז שכאן נראה כהונתם. בגדי בכל כלו׳ -

 ושם סקדון, אלכסנדר על אף שמסופר כמו קדום, מדרש היה והוא המחבר, ממנו ששאג
 זאת סיפר ולא הכותב ושייר לקראתו, תפארתם בגדי נבל הכהגים שעלו מסופר היה

 תרפיה ירושלים שקב, דפר עקטאן (השוה גרסז ובאן מלבו נשכח לא אבל סיפורו, בתחלת
ת״. בבגדי מלובש ירושלים י׳קירי בראש העדיק,הלך שמעון עשה סח :20 ה).-ולחסו כהונ

 ועולים הפורעים Went(*־! מים לשסף תלמי של עלייתו חפזזבר שהשוו: לי נראה
)inik&ifodai( ־■־ ם«ה גלא}OieraGouvai. - ך ת ו א ל כ ה תו . ב ן ה י ת ו ס קדום פגהג ח *זז



רם

על ןא$ר ע$ר ות^ליןד עכדאמותיהן !לוד ד!חו$ר ךצוי לזפוהיהן
 ל.ןןעךה ןקל־בי^ה ו$?;ה: ת?מ;ה ^ת־דרחובות ת&לא;ה1 ךאשיהן ",

 דךאו:ה ΓτζηΓ?:ρη91 לה לוערו;ה #ת־עךקזה ען^ה את־סליה
 wtpj הילודים את־העוללים גם העיר: בתוך ןח$זו ולבהלות לה נ

 ןקלן אליהם $נו ןלא ובהק כבית וכה כה ןאקגותיהם אמותיהם
 ויתאקטו לעיר: במרום אשר המקךש אל־מקום בבהלה ןךדוסו ךצו כא

שי הגדובים על־דכר למיןיהן שונות תכלות ויתכללו 1נ!לוד קלם  א
ר1 ?דף נב ל שי לעיר מיושבי א?שים ליי בל־אלה ועל ♦1^ א
 מעבירו את־מזלתו: למלא ולתתו םוף־ך?ר עד ?כשם להאריך ?לאו כג

 תורת בעד למות ??שם ולהערות על-ה^לא לעלות ברבים קול
ולךאשים ןדזקגים ההוא בבל־הלקום גדולה מהולה מקימו אבותיהם

 ולפיכך החתן, אליה שיבח עד בחופתה הבתולה את לכלוא העולם אומות כל אגל הוא
,Craw!ey-Besterm»n, Mystic Rose mi, 41—4 ע׳ כלא, כלל, (מלשון כלה בשם הארוסה נקראת

. - ).Foikoiore XI, 399—403 בעתץ עליו שהעירותי ומה ן ה תי מו א ״ ם  שעם נראה ע
 ובפרט אומות, בכמה קבוע מנהג והוא זווג, עניני ללמק אמותיהן אף נכלאות היו הכלות
 אמי בית אל ב׳: ח׳ שה״ש הכתוב רמז שלזה ונ*ל לימוד, בשם לו שיקראו ישמעאל, בבני

 רבים להלמו. המפרשים יכלו ולא ?,σταλμένοι ביוונית ה. י ל כ ־’ת א ה ד ע מ ה - תלמדני. ים
 ואני ואינו. לגברא), דהשא אלן דן וכלתא הסורי: יכן הכין בהוראת στέλλω מן גזרוהו

 εστηκε δε. νυμφικώς : (II, 17) Achilles Tatius היוני הסופר של לשונו פי על מפרשהו
στολισμένη,? ה. ש ר ע - כליה. תעדה וככלה י׳ ס׳א ישע' והשוה παστός. קדום מנהג 

 שישמחו ,Bit iräi ובאכדית ערש, בערבית הנקראת קטנה סכה לנשואים לעשות באומות הוא
<ע׳ αλαμοί בשם סכה לאותה לה שקראו היוונים אף עושין היו וכך בזווגין. בה

2 ,Theokritos XVIII; Xenophon. Ephes. A, viil.( ז א' בשה״ש כך על שרומז ואפשר :ס׳
ם ערשנו אף כ ו ר מ ב - . ה נ נ ע ר. ר  שהוא סבורים רבים גנוה). (=היותר πανυπέρτατον העי

 הוא ולדעתי המקומות. מכל ונהדר נעלה היותר המקום הוא המקדש שר״ל מליגה, דרך
 מקדשיהם את לבנות גוהגץ היו הבבליים אף שבעיר. גבוה במקום בנוי שהמקדש כפשוטו,
 בתי הנוגדים יבנו היום ועד בתי־כנסיות, בונים היהודים היו כן וכמו קרת, במרומי

 לשם המקדש אל נהרו לא שהיהודים להעיר יש - וכפר. כפר בכל גבוה במקום תפלותיהם
(והשוה שם יעשה אשר את בעיניהם לראות כדי אלא תלמי, עליו עלה כבר שהרי הגנה

ו - כ״ב). ט״ו לקמן בא פ ס א ת י והמילדות. האמות רק ולא היהודים, כל :כוונתו כלם. ו
לי זד,). דבר לשם המתאספים (- εις τούτο συλλεγέντων :במקור  »εις ταδτό συλλεγντων !«ל או

(במקור: תלמי נדף. אשר - .L«gg■ 961 a אפלטון אגל שנמגא כמו יחד), המתאספים
« εκείνου.( - ת ו ל ע την ορμήν έπ'ι τά (במקור: תלמי של גבאו על א. ב ג *ה ל ע ל

όπλα ποιήσ«σί>αι.( כנץ מפרשים יש) עליו ולעלות וגנה מגן לחזק וגוקליר): גרימי
 זין לכלי אלא היהודים, בידיהם שיטלו זין לבלי הכוונה אין τά όπλα ולדעתי למלחמה.

השודד, של כלי־זינו על למלחמה היהודים שיעלו יתפרש: ולפיכך השודד, של גבאו שבידי
כמעט הוא תרגומי מזוינים. תלמי של וגכוריו כלי־זין להם אין עגמם שהם לב לשום מבלי

ים-« א ג מקבים



רפאג נד-ב א נ מקבים

שי כד לעם !המון סם: עצרו לא כמעט בתסלה שם עוקדים קיו א
על־הקלר מצבים והיקרים ?ךאשו;ה:5 לל6ק*הת ?סל־זאת הוסיף כי·

 ^ת-המזקה ממשות ?«קרי קת־לבי להטות סל־העת לגסות ד<־בו
בקר ןהוא לעלם לב יקם ולא את־ןןיו הקלך ויעז ןקם: איקר כי
כראולם לעןיו העומרים וגם :קמר ס$שר לעשות וצועד עולה בז

סל־ לו אל־אשר לקרא עמנו ???י לעשות גם־הם הואילו ואת
 ממעשה עיןיו העלם ולבלתי עליהם העא בבל להושיעם לסל

ה: לרשע כ״ אן מ על־ .יחדו ההמון זעק אשר הקךה הזעקה ותהי ו
ךם5ל בןי־האךם לק לא עמו נראה ויהי אדיר: נורא לקול לעת כס

 עתרו וקלס ןם־;חד וסל־הקךקע לקירות אם־גם סי הצועקים ליו
ת קחלל: את־למקום מךאות סק

לבו ו;סז ד,חיסל לסני על־סרסיו הגדול הכהן שמעון ויקרע ב
 השמים מלך לי ל: ויאקר: ויתןלל את־ססיו ויערש היטב לכן ב

 הקשיעה שדי אל לחיד מישל בקדושים קדוש סל׳־הבריאה וארק
אתה סי ז ועז בכה המתגאה וטמא ערל איש ב!ד הנענים אלינו ג

לגאלה ןדון לעל־עושי שלטוך־סדק אתה סכל ומושל הכל יוצר

.— וזםשי. נח ו ד ח  _ ).Schleissner) συναγομένυιν *״ל συναγόμενης במקום י

. ב ד כי - ן תפלת א׳ מיו ל כהן. ש עו גדו פנ וולמי. *ל ו

כגון הם, עבריים לשונותיה שהרי נאמרה, עבריים מקורות בהשפעת זו שתפלה נראה
η^παντοκράιωοשדי), (או: צבאות ׳ άνοσίος καί βέβηλος—וטמא, ערל ;χρίνει במקום 

κατακοίνεις—,תשפוט ποιεΐν αδικίαν—עולה, עשה ϋ·1 ερηαφανίαν εργάζεσθαι—פעל 
סיי^באשai θεάρ* 1 זדץ,  )//ט=ברב0־ו πληθεϊ ידך, =מעשיοη; χειρός «07’1 וגסרית, '
 פשע, מחה =άπάλειψον τάς αμαρτίας לשמך, לקדש...—ήγίαζε·ν... τώ δνοματι σοΰ המון,

η^=βτενοχωρί<ϊ :במצוקה), (או δνομτι τής δόςης σου כבודך, (ץ)ז-=לשם ταχύ 
ή μάς οί ακτιρμοι σου ^™»ה׳), ע״ה (תהל' רחמיך יקדמונו ·?»ז״׳יססזי^מהר0׳'»״ 

ήμίν εΐρήνην עלינו. שלום ״ס:ר=עושה1ס0;פ -
κ י ס ל . ל ו ד ג ה ן ה כ ה ן ו ע מ י לשמעון הכוונה להיות צריך הזמן ש נ ש היה שהוא ה

 המחבר שכוונת לשער יש מקום מכל .270 בשנת מת הראשון ושמעון 217 בשנת גדול כהן
 תיאורו <ע׳ בדורו היה שגדול צדיק, בשם המכונה הראשון, שמעון את סיפורו לתוך לשלב היתה

 הדומה לירושלים, מקרון אלכסנדר של עלייתו במעשה אף המוזכר והוא א׳), נ׳ סירא בבן
s י _ זה. לסיפור פרטים בכמה  ,Dominator domine 0 ׳ד ג׳ עזרא תזון (והשוה Κύριε κύριε יי. י

 הראשץ - א׳) ל־ח א׳, כ*ג א׳, ג׳ ב׳ ברוך חזון נ׳א, י*ג י׳ז, ז׳ י׳א, ו׳ ל׳׳ה, ה׳ ל־ח, ד׳ שם וכן
/ ב׳ ח׳ (תהל׳ אדנינו ה׳ דרך על והוא תואר. שם והשני עצם שם  לשמות ראב*ע וע׳ וי
ד ם*ו ק - . ( ׳ . ש ו ב ם שי דו ק  בלשון בע׳ נמסר ט״ו נ־׳ז ובישע־ ».γ>* έν δγιοις במקור ב
. ל ש ו מ - קדוש. שוכן זה ד חי אלא מלך שאץ כך, אמר ומלכותו תלמי של אלהותו שכנגד ניל י



םרמב בי ק ט ב ג מ י - י

??דו הבוטחים האילים היו ף?הם מקך־ם עךל עושי הלא :תשפט י
אנשי הלא :רבים מלם שפעת עליהם בהביאף־ ד.שמךרןם אתה ןעז י■

 ותשימם שרפת ו?פרית באש בךעתם לבל הלדועים אןה5 עושי ?דוס
קדשף עם ישךאל מעביד לעריץ את־פךעה ןם ןדור: לדור משל י
ו6ברך ייף ג עיר נד־לת ןךאהו1ו ורבות שונות במפות פקן־ת אתה ז

 ןאת־הבוו׳זדזים ;ם בתהמות אותו לשבעת םל יבהמיז ברעב אסרידט
:דיר ם?שי מלם ויראו לעברת: לבשה מל־ל?רי*ה אדק ?ר ״
תף ט ך: אל ויו מלן ואלי׳ ש ^ בורא ל ודןזכת־מדים הגדולה ה

 אתה הלא לשמך לזה למקום ותקדש הזאת בעיר בללת ללא
ר בזיו עליו ותופע בבל צרך לף־ ואין לעצ?׳ר היא  ותעמידהו לדו

לק}ךאל את־בית ומאלבלר ןר$?בר: הןדול שמך לתפארת י
 מלה למראנו ואם ךעה עלינו לקום אם אשר ד?רר השמעתם

אתה תאמן תפלתנו: לשמע אתה :התפללנו לזה אל־־למקום ועאנו י»
מ?ךתם הושעתם אתה אבולינו על צוקה בוא ומרי לאמת: ובעל יב
לרבים למאינו מ??י הקדוש למלך ועתה הצלתם: רבות ומךעות יג

 באין ?מקים והננו ???עים שו?אינו ןלחת מאד ןע?ים אנו ולגדולים
ל לזה ולשמא לנועז pפ בע?וני ןה?ה או?ים: יד ל ח את־למקום ל
מישבר מקום אתה לן ?בירר: לשם ל?ךן $?ל ה;בחר הקדוש טי

בתוך $ת־ויבוךר נבגילותף־ אך אליו: נגיע לא איש השמים בשמי ז8-
ה: את־למקום קרקזת עמףי ישראל י’ ןאל־ בטמאתם אל־להיבנו לז

 פילם עלינו ןהךח־בו בלבקש לרשעים ילפארו פן בחלולם תנפרנו
לשקיצ״ם: ?לי בבום המקךש את־בית בוססנו לנו5א לאמר: ב?אןה חי

הזאת: לעת ךןד9ל עלינו ןנלה מומרולינו וללה פשעינו מלה יט

. אל - הקב׳־ה. המלכים מלכי מלך רל - ?)(סז״ס-׳׳-סזעסזד. במקור: שדי וטמא. ע
בקהל. לבוא רשות לו שאץ מי לבל יווני תיבני שם שהוא ע»,00)0» *01 <?ןז{|?{|01י · במקור

 לא הכותב של תפיסתו לפי - וטמא. ערל עוד בך יבא יוסיף לא א׳ 3נ* ישע׳ והשוה י
ת - וז׳). ד׳ ד בראש׳ (ע־ הנפילים מחמת אלא לעולם המבול הקב״ד, הניא ע פ ם. מים ש רבי

-ואתה בלי מים · .?,?)!״ו בם;ור ם . ( ולי המלך הוא מסעים: המלך. מדד.
-ה י . ם תלמי ת ע מ אשר אויב לפני ישראל עמך בחנגף ל־ג: ח׳ מל״א השוה דברך. ש

ן ם א נ ו - תשמע. ואתה הזה בבית *לין והתחננו שמך את והודו אליך ושבו לך יהסאו יא
י׳ נחמיה והשוה אמנה בשם נקראת גופה והשבועה נאמן, נקרא שבועתו המקיים כל אתה.

ק אמנה, כורתים אנחנו א׳: יב . - כרת). ואמן י*א: ש׳ מזננ׳רלי, הדד בכתבת ו ת עו מר  ו
תי - ןנות.5א־־1י'8׳«ו)?ט בפקור: יח . ב ם י ע קו ש הכינוי הנכרים של בפיהם שם היהודי ה



ח כ נ מקבים כ מגכ- ר

 ןנש?רי מך?אים ??*ות שכח שירי וןס$ רמייוי :קךממי כסר נ
?ליני: שלום ו?שי$ הלב

ם כא ה^להי ל הרו$ה ן ע ראשון ג רו ם ק עי רו ק ? pçtp
ת־ר?רי ה ? תחן ה ה י עי ת א ה &תן$ה ו!ןי ההי ה ?וז־ד דון ??  בז

הי1 נ ?דולה מ?ה !עז כב ע ד ע י ה ?נו ח קן דו ־ ^י ר ל ש א ךן ?®ל עד־ ?  ל
ד א?ךיו ון?ה דו?ם א־ ע ל יגלזל ל ה ה ?י ך?ר ל ? ק: ד ד ע ד ס ^ ע מ ?

הוא קעה ?י ??הי ער1ן ?ת־מוקדו ןעו?רי־ו*אעו רעיו *ךאי1 ״
 איהה ויאחזם ההוא ה?קום ?ן ף?ך!?הי מ&דדי ע1ל? ?ן וייראו

ל הדוליו ולחי אהרי־כן ,הי· * מקריי ןדולדז מ־ ב;  !לא עב לא ענומו ו
ר נסם ע לו: לןי3 לשונו ?זעם ?הם ה

ב כה ע ; ה ו ? ך ? ף ה ע י ד ו ל רעד· עו דיו ולד׳זקי רעתו ע  את־ו
ם #?שי־סודו כי רי ע מ ם־סכךיו ה ם ו שי ם ימ קי ק: דךחו ד ? ל־ ? ללא ה

ע ג ו ע י ע ל ב נ ת ? ף הקער לאין הרבו ע י ד ו ו עו נ ךו ל־ ת ע שא  עד־ל
ת חך?ה מו ם על־ההקו ם הרעיו ןר?י אי ע ך אל־רצון עק הנו  ההל

שו ?דר?יו גם־ה?™ הלכו כז ע ם ?ז_ךה וינזר רצוקם: ךצוני ו בר?י
א ב על־עם־הקלה חך?ה להכי « ר על־המ?ךל לודדאקח ו ע  ?חצרו א

ת: ?ליו ו;חק כה ? ת ר ? ע ל לא־־לנצא א כ הי ד ? ה ל א ?ל־־אשר א ין?ח ל

ר לשונו על שרגיל כ ה ס - ! א ו ו ה נ ו מ ד ק . י ן י מ ח להעיר ויש ח׳. «ים בתהל׳ הכתוב לשון ר
- בתרגום השתמש שהכותב . ע׳ ת ה י ש ע ם ו לו . ש ו נ י ל בסוף: קדיש תפלת השוה ע

. ב א - עלינו. שלום יעשה הוא ב׳> כ״ד, איוב ולשק במרופיו שלום עושה *3 ן  :במקור ראשו

 סופוקלים קרא בזה כיוזנא היותסץ. שלשלת נמשכת שממנו למשפחה ראשון ®(סזס״סס״-אב
)387 ,Ajax( לזיום )οογόνων προπάτωρ ·(Ζευς» ־  וידוע הראשונים. לאבות ראשון ״

 אבין הוא הלא :ד ל״ב דג׳ !תשות לתם ראשן אב בבחינת והוא למקום בנים נקראו שישראל
— יכירנו). לא וישראל ידענו לא אברהם כי ,אביט אתה כ* :ם*ז ם*ג ישע׳ ויכוננך, עשך הוא קנן

.rem מן •1 בדרך וביסולה הגזרה מעשר. ג׳ג. ז—כיה ב
. כה ו ד ו ס ־ י ש נ σ במקור א υ μ π ο τώ ν היץ>. למשתה (=זזברים - . ם י ד ע ו מ ה

προαποδεδειγμένων ,שעשת הגדול למשתה רמז כאן יש םשתח>. אל קרואים (=מוזםנים 
 עתיקה כתבת בתוך מוזכר משתה אותו רפיה. יד על נעתונו לכבוד פילופסור תלמי

 Gautier et Sottas, Un décret trilingue en l’honneur de Ptolemée IV, Cairo 1924 עיי שנתפרסמה
 Spiegelberg, Beitr. x. Erkl. d. neuen Prieslerdek. z. Ehren Pto'emaios IV, Bay. S. B. 1925,4 ןוע׳
— ).Spiege'berg et Otto, Neue Urkunden 1. d. Siegesfeier des Ptolemais IV, ibid 1926, 2. ועןן

ת. כו מו קו מ בשפת וכן נ״*י, ובאשורית מקאם בערבית (השוה המקדש בתי כלו־ הקדושים, ה
. ם ע - מקדש. אשר־=בית ראם־שמרה בז לה ו ג םΉους« 05 · במקור ס ע ה = _ .κατ’ εξοχήν ז

. . . ל ד המנ ל־ על גזרותיהם חוקקים שהיו ופרם ובבל מגרים מלכי של מנהגם היה כך ע
ז חומות כה י - . ל כ ו בת ההי . נלו ם בחי עבודת הסורי). בתרגום וכך המלך לתלמי כלו׳ ז



ד פ ר

 יליד בק נבדהם ונמנו ממקקם יוךדי ןקל־חןהודים ןקחים נלוז
ם ל*ךץ כם  יקל* וימית»: בחזקה :תפסום וקל־הממרים והאדי

 אות־דיונושום הוא הקיסום :גלה על־בקזךם קאים יקרב המתפקדים
?עיני היות ולבלתי הקנקל: הראשון למעקךם :ש־כם ןאחרי־כן ל

 להסתפח יבחר >ז<ןזר קדם ?ל־איש בי לחק עוד הוסיף ?או!ב קלם
אל?סןךר;ה: אזרחי קאחד לה:ה הוא המקךשים *מוני *ל־קחל

אותם המובילה קל־ךךך בעיניהם חן קקאה *<ן;ר קהם ויהיו יא
 בשם חלק נם־־להם לה:ה למען לתת־לד וימרדו *ןךחים אל־זכות

 בתם־לקקם החזיקו ןלךבים בקלןי: על־קל־הךבקים מקךא הטוב לב
בקל־ ולבקשו :ראו ולא נ?קזם בקר הו;ם ףתנו מךתיחם ןטו ןלא

ל עת לג מי  להושע טוקה תקןה להם ותהי :המסקר מן *ת־נפשם ל
 :ןחיקום1 העם קצולרי בעיניהם ויהיו מתוקם *ת־ה$בךלים ו:העבו

:בקל־ךקר להם וקהועיל עקהם ®התחבר
עד־בי אפו ויסר הוזלה הןיקרים לךעזע נון־עו באשר ויחי נ

אמ בי לכךם סןךר:ה5באל אשר ה:הודים]1על־ רק לא קעפו יעא
 אל־קקום ®הךה את־קלם לבנם מבי ?אדן ?ל־היוקזבים על נם

את־חדקרים בעשותם ולחי מאד: אקרי קקלת ולחמיקם אחד ג
 על־העם ךקר הבא לעשותו ףע לקל־החושבים מועד ויתנו האלה

קיו עוד חלהודים לאולם ךת:3 מעשות את־נסשם ל?ןעו אשר «
עם־ מקרם קהם ניחנים היו אשר ןאת־האמו;ה את-החקר שומרים

 האופי ),Neroutsos 5,22( נירובוס נמו«הזכיר אלכסנדריה, בהיכל רגילה היתה אשתו וארסינואי וזלמי
ן ם ה גם־ ו נ מ נ ו - ואיסים. סירסים בשם להם משתחוים הסברים שהיו י בי ד י ל  הארץ. י

λαογραφία הפלה עפפיתו. (=רשיםה λαός הערתו (ע' ליוונים בניגוד לפבריי־י פונה כאן היא 
ב - ).Emmet של מ ר ו  הקדפונים שהיו קנק של סימן והוא στίγμα ביוונית על־בשרם. באש ׳

: Diog. Lieri. iv, 46 («ף ינוסו ולא בחובות ניכרים שיהיו כדי ובהסתם עבדיהם על הוקקים
 : Microbius, Sit, 1,11,19 וק האכזר. הבעל של הסימן הפרבוף על כתוב אלא סרבוף, לו אין

iimuius... ironie notât!,—של בביאורו הענק כל ,וע Mayor 24 על ,iuvenai.xiv.(—הקיסוס. עלה
 Pausiniis i, Κισσός בשם נוסו האליל נקרא Acharnai בעיר האליל. דיונוסוס של ססל

 היו שהתלמיים להעיר ויש ).Pauly-Wissowa Realencycl. V. 1016 אעל העגץ וכל ,31י <
 האדיקית ופכאן פשסהתם, כאבי אותו פקייפים שהיו האליל פדיוגוסוס יהוסם שלשלת פושכים

 שבוייהם ופכריהים שלו )μυστήρια) pהםםתו אח במלכותם ומנהיגים π אדוקים שהיו
_ .Emmet של בסירושו וע׳ הוא, קשה ל׳א ססוק - לעבדו. לא
· לתלסי לרשע. א ב ש ו י ־ ל כ ־ ל » - ך. ל ם היושבים היהודים כל על :כוונתו הארץ. ה
j־ על - הבירה. שיד הדריכסנלבא רק ולא הארץ, בכל ס o t a הבהוב דבר· - ישראל. כלל של

ג כס-ג ב ג מקבים



 ?בל־«את]נ :ראים היי ו$ת־חאלהים :מרךבם ןטוי ולא סמלכים י
 הך?ר ובנלל ?מאבלם מן־העם עוד נעךלים ויהיו בתוךתו מלכו

 ח!יהם3 מפארים ויהיו שנאה: אותם ר,ךאו אשר אחדים היו הזה ״
 המעשים ובל בל־אךם: ?עיני הן וימלאו ועריקים טובים ?הלעזים ו

למאומה: הכ?רים ?עיני ?חשבו לא העם בהם ?הגו אשר הטובים
ההם ?בילו על־אשר דברים ?לילית להם ק»מר שום אם בי 1

 ?א^ים האלי׳ הא?שים אק באמךם ו?מאבלם אלהידט בעבודת
 בלבבם תרמית בי העבא חיל בברית ולא המלך בברית לא

 עליהם מלהביא ?מ?עו לא ?בה למלכות: ער־מאר הם ומתננרים ״
 הןהידים להם עשו לא אשר העיר יישכי היןבים אך &ךחוק הרבה

באה את-ה^היבה בךאווזם בל־ךע  [את־בל־הרגשה בתאם עליהם י
רה ובאה הערי׳ן מטעם בי לעזרם ובלו ולא לה חכו לא אשר  מז

 בבל־יום ה**י עליהם מךה ו??שם אחריהם לעם ן$ה ובעל־זאת
לא אשר עזה ?רול עם ועזב לא א?ן בלבם] אמרו4[! ♦רליד? להקיז ״
אותם הטו אשר ןשתפים ורעים ש??ים להם היו עור :עולה עשה ·

:לישועתם הבל ןלעשות עליהם לה?ן ברית אתם מערתו בלאט אלזרידט
ה ןהוא ·א תי מת?אה ה; היו ה על־ לי ? א דךעו ? ל בו שם ו ל

ל לגבורת בבו עם !והי עליון א מתו לעלה ל ?תב ?מז  עלידט וי
ת יב ך אן ת־ה ת: א א ר תלמי הז שטי ל מלך פי שרי ה שי הע?א אל־  ואל־אג

שי החלל דן א א שר מערום ? ם וא ם ומקום ??ל־מקו ת: שלו או ברי ו
אגי  והעליה אלהים עזךנו לדעתם באשר לי: אשר ובל בריא יג-יי

^ למלחמה :עא אשר שבאנו א חי אם;ה ל  ולא קוינו לא אשר ?ד
?ל־ עם ל?הג עם־לבבנו ה;ה על־בן השלם: ובל־המעני במיני »

י,ח ג׳ באסתר המן דברי מזכירים כאן וו ב - ם . ע ט ץ מ י ר ע ה ה א ב . י רה ז ג קרוג ה
ויש נכון. ,סי והוא ןססעעסס™. עף ^ 810'<׳ו6ק1? הלשון בעש׳ נמסר לזה

עריכות. ומלא הדבר סבב עליהם קשה כי :)0,מווז״ז 2060111» <כגון ססרשים
 מלא הדבר מכב לענין 81«»601? ?>טז0עע1ף* לומר יווני מסגנון זה שאין ראו ולא

ר תלוי והכל עריכות, 0 ש א - ׳ ש ו ה לה. עשה לא ב ו ף0״>*ף? תקרא אל ע ץ אלא ע
א. - ז»)»ז>>.0ז»^ד»6ט6סע£ג)1( עסקים שותפי ם. י ם ת ש ו — עץף.0>/־ף6? י-יא — תלמי. והו

י מ מ ל . ת ר ו ט פ ו ל י ח׳>. פרק במבוא, זע׳ 99 לשנת קודם המלכות באגרות אינו זה כינוי פ
*>*1 הברכה אף הספר. של חיבורו לזמן רמז כאן הרואים החוקרים מן יש

ה י ל כ ה ו — םד\נ. שלפני הראשונה המאה לפני באגרות אינה ובריאות) (=שלום $£$050נ>$ז1 יך
. — רפיה. יד על ו. נ א נ כ ·ו . . ה לא לנהג כ ההרידם לבלתי :ובמלואו קבר. לשק החרב. ב



ר*ו

 ו?ח?ל אם־?רצק בי החלב ?לס לא נים1ן*יד קזדדדאךם לשבי
ה נ טובות עקרם ולעשות ךב בז מ שי על־ההיקלות הובאנו ו  בערים א

 להיכל ד1?ב תת למען )»ליה מעל לרו^לם גם ו{לא ךב ?סף
את־קינו קבלו ןהם :מאולתם :חללו לא לעולם אשר הסוררים יז

 במקרים לבוא על־ל?בנו עלה אשל ע5?ך בי ???של ולא ב?ה
 ויןיאו הקדמונים בתעתועי המה {וזנו ויקר: הוד בקךבנות ולכבדו י״

 הקבךנו לא ?ל־אךם עם באה?ה בלעתנו נאנחנו מבוא אותנו
ם הקה בי ךב בקהל קנו את־מךלם ולנלו א?בנו: עליהם ים לני

 ן?ל- ע?הם ולמימיבים למלכים בקעזי־עךקם מתקוממים מקל־עם
לאולתם נבשנו שדגו ו??ל־זאת לקבל: ח?צוי- לא ךבר־רעת כ

 בטוב ונעש העמים לבל הקד ןמלנו מקךלקה ?נ?חק ובשובנו
 על־בל־ךעתם עבךנו בקר בי עקם לעל־בני השמענו ועזה לד.ם: כא

בל־ את בתם־לקב !עשו1 בצבאותינו נם־רם לצאו אשר בגלל
 מאתנו דקר !צא1 מקראשוןה ?ידיהם ל?קךנו אשר הר?לים המק

 ?מנחני חלק נם־להם ולתת אלבסנלקה ?אזרחי ןם־אותם לזכות
?מש?טם מאםו ןאת־?ל־דזטו?ה אלינו התנגרו ולקה במועךיה: קךש כב
ם ט מאד ה;קר האזךחים בתק רק ולא אל־הרע: תמיד ויטו מ

ם מהם על־המעמים ובלחש בקול חרקה נם־{שאו בי קאפו  מומי
 מעלליהם ברע בקרוב אותנו להשיב בל??ם קוו ונם לטועה אלינו

 וחשבו בי לדעת נוכחנו האלה הך?רים על־־מי ןעתה מך?רינו: נד
רי עלינו קך;קום התעוררנו ועל־בן ??ל־דךכיהם רע עלינו  מ
אקרים: ולאקבים ?נו לבוגדים ההם הךעים האנשים [?לקבו מתאם

 לשלח תמלדו הזאת האןךת אליכם שתגיע nW? בי ןזךנר לבן כי׳
 ו?ענולים בעלמות ןה?ף עם־משים למעלה את־מןערים אלינו

למירדים: ?ךאוי ומיקה א?ןרי מנת למיתם למען ?ר!ל ?כ?לי אסורים
הממשלה תעמד סוף סוף בי ?נ?שנו {רקה יעןשו ??ה ואם כי
ם ן«וכ ?טוח ????ל מ מהורים אחר ומ?א אשל שיןא ל?אים: קמי

קשים ענדם ביתו עם־?ל־א;שי אותו ןע{ה ועד־יונק ועד־נער מיק!

 גנץ והמשיך ההיכלות «ם טוב הרביעי תלמי עיזה באמת - לפנקס. אם כי הרב בכת «
 ונראת Guide, p. 400( הנובייס סלך אדגמץ לכנותו שהתחיל דבא, בעיר הגדול ההיכל

. א ל ו - המלכות. מאוזר הכספים את שנתן - >ז.jroavnaTt voflco >1? במעשה
י ע ו ת ע ת . ב ם י נ ו מ ד ק - להיכל. מלהכנם הגר את לעכב אכותיחם בהבלי התנהגו כלו׳ ה

םז-כז ג ג מקבים

יז
יוז



ם קבי ד ג נ מ ח- רמזם כ

 »ת־לל־הונו לקהל [על־־לד-ידי] להודיע .יחהק ו?ל־»שר עד־מות: נח
 והז־חורק לקהל הקלו מההף דךלמו?ים »להלם ועוד ק?»תו ?ווזיר

 להודי איש בו ילתר »קר ולל־מקום :עקר: החלש עמךת1 לדקה כט
 קמא להקום וק:ה ולקרהת־»ש לקמה ההוא ד-מקום ן0ןג ן?מ*א
עד־עולם: על־קי עעיגי

?לי^ה; »קור דאןךת לשק הן ל
ה רקולף־ רת1ן »קר וקוקוס וללל־קוקום ד ע לנולם עשו מי

תה ק ת !שמחה מ הוללו חקבק ן  העצוךה ןקל־הש?*ה ל־ילדיןה על־
ה בלקט מ»ז הלהירוה »קור ב מי עקה :לו קהל: לע  הלה ןללהודים ה

לי »לל  »קור הקינות עליהם ?*רב וללס וךקועות ?הי ךקול קקןד ל
קמעו א »קור על־ה»הדק מעל-עקר נ לח ל »קר »ליו קו  נ?זר ן

ה קלקה ולא התאם: עלידט « שוק או מוקזב לקום או עיר או לדין
ר ד ק א » י מאקם: ימקהד ?הי מלאים קיו ל ת ז ?עךשים קיו לאלזריו

קד די י לי הי ק ר־זי ולקעזי-לב לערים מו  היו לצון־ריהם ?ם ע
ר »?שים ת קולחו »ק בו חו  ןךה ?קלה לעיגיקם הךאוקם ?קלקם ל

ם וקרת  ?ל?עו לא ותמורוקיקם הקלים »ת־הקאוכות ולןלךם רזי
ת ה י ?רוקם: על־מר מלכו ר ןק?ים למק ז ה ללר »ק ק  לם שילה ך

ת לשוהים ק חל גרוש מה?י ו»נומים לרקליקם ןהו?ים קיו ה*קן מ
א ?ךקשו קחלם י ל ה ל ק קד ולתולות »ת־ללקם: למהר בו  עתה ןה »

שי »ל-דקרק לאו ת ממהר ע  מר הקשוח ןלל־שעךן שלקה קל
ללי עלר עליו קעלו ף ו רי לתחת הוללו לעי או לדירות קי ק  ללן ן

ם: על־לדי ה*ע כלצועות קי?ה 1 לחזק־לד ?לקבו ולזקים הןלרי
»קר קרלים לל?י ״ ם »סורים יהעליקן אל־ק»?לה: עלו עד־ החללי

ט ד רי א מי ןהם לויירת הקת לזן  משתה ןתחת הוךחים ?עורים לי
זי5 קת?תם לסי הלו ?עודים ותענוגי י ל ל ךאו ז או  לתוקה ק

ם: יי ה ם ודקיו לדגלי הי מוללי רי ל ת ז על היו ל זקי ל ח קיו מקם כ

סף בח כ . מ  ומדת הטס מדת ומרה: משקל פיני שני נוווגץ היו קדם שבימי נראה המלך
 מכסף הלשון בכוונה הכתוב הוני* ולפיכך הטם. ממדת גדולה היתה המלך ומדת המלך,
הכתוב: וכוונת בממשלתם, התלמיים שהכניסו חדש כסף למשקל רמז כאן יש ואולי המלך.
- התלמיים. במשקל כסף אלפים

האומות בכל ממולם הוא מנהג תפארת. דז>=כליל6&<ן>0ע ת. ן י ן ל - ליהודים. ניגוד ם. י ו ג ל ד
מלכות - וכלותיהם מלכים בבחינת שהם לסימן חתונתם, בחגיגת תפארת כלילי החתנים שישאו ח



י-י״ ד ג מקביםרפזז

ה לי$9ל־©ז ?צןארילם ךתוקים מ ם אסורים וקרב מ מלי  לא ?
ה מקרי קיו קעמים םןג ברגליהם: ייקברו *  ?!עיכי ער־ליולם מ

ם: ?ל־:&י עם־רעחי איש להתעדן ב;ךם ל;ה !את ובגלל עינום מ ?
באשי קם ןהמקע נד;ה9 קןא3ל אל־הקקום בבואם מל,י יא

 #שי הפווסים למרדן ל׳כקר בתוך להקלא ילידים ועזר הקלך מןר
 ל?ל־ לראך! לתלם מאד ןנוח ךחב־ודום מקום ןהוא הקיר מול

?ל־ להם ולוה ןלא שם לגור חוקה ולקל־היוקאים לעיךה לקאים
 הך?רים אחר ולהי לקל־מחקה: לן® ולא הק?א חיל עם לשיג שיח יג

 ?דקעיר אליהם לצאת עקם מי מךבים ?י נקקולך] נישמע לאלה
 אלילים ף$!ר אפו וולר אחילם: גורל על־לרפת ומתאבלים בלט י*

ם: ך?ר מלם לגךעו ולא לאלה כאשר נם־ללם לעשה בי מל־עןיןז
 לאלילים עבודת לשם ולא ?שמוהילם על־לעם יתפקד ואשי י’

 הידע באשר ענותם למען אם בי לפ;י-יה בקקרה לזבךה אשר
 למקקד על־ךשימת וישקרו אלד: ביום וילם ולהשמיךם עלילם טי

ה ןלא ןעד־בואה רישלש מצאת לעבוד ובתאות אבירי בלב  קלל
יום: יעים1אך ער הקלאעה

 קל־־אליל ?חיבל ?שלה ו!ע& על־שמלתו ועלף המלך מרב סי
 עוד ולטגל ה׳דליאמת ייתר עוד וירחק תעתועים מלא ולבר ואליל
שי לפסילים שכח וית! שקתיו  יועלו ןלא ודברו ולא שמעי י לא א

 ואלרי ?!ז לא אשר ךערים דבר מאה הןדול ועל־לאל להושיע יז
ם השיבו למעלה הנאק״ הזקן  יועלו לא בי את־למלך ך?ר הפגרי

 מלם יש יאף־בי ממער: לאין רבו וען־בי את־הןהודים לפקד עוד יח
שי  נשארו עוד ;רועים במקומות לשכנו אשר1 בעתילם לשבו א
:מצךלם על־פקירי על־לדי לקנו לא ער־כי בעל־לארץ ?פוצים ךקם

 οχεδία בשם ה. י ד ב ס - חתוגתו>. ביום אפו לו שעטרה בעטרה :י*א ג׳ שדרש (השוה י*
 לאלכסנדריה קרוב האניות פהוז נקרא רפסודות) מקום האניות, עיגון מקום בעיקר (ענינו

ר - ).διηΐιο χνιι, ρ. 800( אנגליים מילץ ג׳ דרך הבירה עיר ב כ ץ ה ו ר מ מי ה ל  מ. מו
 שער הנקרא המזרחי, השער יד על היה )ννΐι, ρ. 795( טסדאבץ לפי הקרקס. ההיסודרומום,

א - כנוסוס. ל ו ו כ ז . י ה ס ח מ ־ ל כ  μήδε τό σύνολου καταξιώσαι במקור: ל
περίβολων, הומות בתוך לבוא יזכו ולא :בגדק> (אולי מפרשים יש בדיוק. למלמו וקשה 

 ת ד ו ב ע - (כ'י׳׳\). »»*־־לעבודה πόνον אלא ,κατά τρόπον אקףת לא ם. ש ל - העיר. יד
. ם י ל י ל א  των Ιργων שהלשון וניל ,οΰκ ε!ς τήν.., τών έργων λατρείαν במקוף ה

שר - אלילים. פסילים, ענינו ה א ר ב ז ה ה ר ע ק י ב נ פ - כ״ה. ג׳ ע׳ זה. ל



רם«טז יס-ד, ד ג מקבים

 1לשונ ?ןעם ?דם ויצער האלהז ־הך?רים1או הקלד כשמע נוודי ים
את־הך?ר: לו הוכיחו ואסדי־כן מקגו להחלץ מזמרת חשבו ?אלו

 וקני־סומדים צביונות חקרו ??ר פי באותות ויוכיחו לו ויאמרו כ
 ??גיד־■ עוקד אץ אשר דדקזןחד ב?ח ד;ד ן־כל-זה למלאכתם: כא

להושיעם: על־ה;הודים זדיורצד השמים מן אשר
ועומד ןק?ף זעם ?לא ולבו על־המילים אשר להך־מון ויקךא ד
 חמש את־כל־המילים מחר ביום להשקות עליו ויגזר ?שנאתו: ב

 מחמת לתחוללו וכאשר חזק ןולן לבוןד הך?ה ?מסמר מאות
 את־הצזךה גזרו ואחרי :למות המועדים על־הלהוךים לביאם המשקה ג

ואנשי. רעיו את־רב אליו ולאסוף חללן ?משתה להתענג שב הזאת
שי ללהודים: שנאה ההוגים חילו י אל ך?רו אסרי מלא המילים ו
האמללים את־לדי ולאשרו ?ערב עליהם הממקדים נ!?או ןכון: ה

 אכן בל?ם אמרו ?י ?לי־מנע הל;לה לשמךם ולזהרי עור וישקהו
הגולם בעיני קיו אשר והלהודים ?ליון: לחד על־פל־־העם לבא י
ךקעות הורידו מ?ל־ע?ר: ?זקים אסורים ?היותם ?ל־קגן חסרי ז

שי־לו שדי «ל ם?ש ולקךאו  הרסמים אלהי אביהם ?ל־ה?ס א
 את־ מעליהם להסיר הפוגות: ?לי אליו ולתסללו משוע דירלר ולא ״

ח מ!ד ולהפילם ההיא מזמת־?ללעל  ולגלות לרגליהם הנכון האכי
 השקיקה: קהך־ה וקפא תמלתם ותעל מלא: ?דרך עליהם ?בודו ס

 לח ?רקם קלא עד־אשי הא?ןרים את־המילים השקה והרמון
על־ למלר להודי? אל־ההפר ו;?א ??קר ולשכם לרב ולבונה

הטוב הך?ר הוא תןדקה אל־המל! שלח והאלהים הזה: הך?ר יא
 נם־לולה גם־יוקם בחקדו אפל ואשר מעולם מאז ?,רא אשר

קזקתו מרע לבו ולהע ןעיקה תררקה גךרם ל; וב?ה ל?ל־?חיךיו: ע
שי ?ע?תו ולשקר יג הקןק{ה דישעה על־הלהודים ותע?ר ;עץ: א

 את־נאי להראות ממנו ולבקשו ו;שובו ?רשם לאל ש?ח ולתנו
 העשירית השעה ?תוף־ ו;הי ?הה: ואת־נעם ;דו את־גבורת העמים יי

שו ??ר ?י על־הקריאות המקנה מרא  מלך ממהר הקרואים ת
שעת חלקה ??ר ?י משמיעהו משנתו העירו ןכקעט אל־הקלך: טי
את-לבו הקלך ו;ק)ם נעשה: את־?ל־אשר מסקר־לו המשתה יס

.א~ג ח ם י ל י פ ח ־ ל ע ר ש רסיראן «יי?18״8 ם. י ר ל פ - פיליים. ע*ג לו היו רפיח יד על במלחמה א



יז-ל ה נ מקביםרג

 אתיכל־ה!;?בים ולצו שת;ה3 להתענג עוד ולשב האלה לדברים
 {עשה כאשר ויהי בקשורה: אתו קק?ים נם־הם להיות על־לדו יז

 ויתמכרו יותר עוד לשמח המפותה כל־אןשי לב ולאמין הזר- הך?ר
ת: המשתה ?שעות לשמחה יי׳ שארו  הקרואים הךבו כאשר ויהי מ

 אתו ולדבר להרמון לקרא ולשלח המלך ולשב ?המון אליו לבא
 ולןד־לו ג ההוא היום עוד לחיות הלהודים ןכו מדוע ולשאל קשות ים

 א?!ת כי העידו והרעים הקקךה אחרי למלא בלללה הכק ?קר כי
 עליהם אכן ויאמר על־קלרים אף מעריצותו המלך ולעל הך?ר: כ

 כמו־כן את־הקילים מכין וכעל-זאת היום לש?תי על־אשר להודות
 את־ המלך וברבר הסוררים: את־הלהודים אבד למען מחר ליום נא

ם מל ששו ל׳אלר הדברים  ?שמחה את־לךיו ולחןקו על־לדו מאבי
 ?מו ה?ש; את־הלללה בן בלו ולא לביתו: איש הלכו «

 בעיגיהם קיו אשר על־הלהודים ללעגי אשר על־חלעג ?מחשבות
בעלובים:

 את־הבהמות הרמון ולערך הן?ר עם־קריאת ?קר לקנות ולהי »
ש העיר כל־המון ויתאקמי הןדול: המקךרון אל־תוך הןקגן ני ח ? 
 והיהודים השהר: לעלות עיןלם ?כליון ולהכו המר ?מראה לראות כיי

 דמעות ולשקכו מיקם מרת ללים ק?ךה כי תתעמף ?קם נקש?
ם הקדשו ?קול הןאקו ותקנמים ק  עליון לאל ?קמלה השמלקח מי

ם לעןךקם ;?א כי ני ם־מע  קועי תפו?יןה ו?מרם קלא: ?דרך ן
ךז5 קני ק?ל ךה־מלף* לשמש  לק?יי לךמח ולעמי זמשקטו ?

להמלא: עתה ןכון המלך כל־חקק ?י ויורהו החואה הוציאהו
 ככה עליו שקד על־אשר מאד התמה את־ך?ךו המלך השמע ני

 את־אשר עור ןכר ולא כמשקטו ?זא אשר השכם ב?קר להוציאו
שה ואיזדדהוא הך?ר מה־הוא ולשאלהו צלהו: כ?ר י"  בחקזון מע
ה: כם  מלבו השקיה אשר לאת קלקר בכל המשל אלהים ומאת ?ן

 א?א לו האמרו וכל־חבךיו הרמי! ויורהו ןקם אשר כל־מזמותיו
את־הדכרים המלך ולשמע ?מ?ותף: ערוכים וההלל הבהמות המלך ל

וע׳ כ*ה>, י״ב נפולוביוס למשל היתה שאכזריותו סה*נ, לפני הששית בפאר פאגריגינסום
ן לקמן « ו ר ד ס מ ה - . ב ״ מ פ . ב ל ו ד ג כיג>. ג׳ שופסיס <השוה <!>ג*>ז̂ו ה

 פולוביום אגל עוד מוזכר באלכסנדריה שהיה והמסדרון בעמודים, גדורה הגר הוא מסדרון
י ל ב ק - *).,סזי 11, נ.ק0^11( » נ ו פ י ר ב . ח טו פ ש מ - יום לאותו פקודות להם ליתן כ



רגילא-«״־ ה ג מקבים

ף7 לגי וימלא ?אלד א ד ת בי וקאף די  בי ואת ?י?ה יי מו
מי אליהם ויתמרמר ביןתו תלו התבלטה לא י מי: כ?ם ו א לשנן מי ל

 למ?הה הואת לחלה וה?לכהים ?»ים ?{י או אבות מה לף־ ן?יו
ם »י  ועם־־אבותי עמי המתהלכים ?אלה ??קלים הלהידים הלות #

מי עולם יכלכב ?מיקה באמויןה לב עמר? לולא ןא?ה מכל־איעז: יו
י ?כל־המצי » ום־ימאכלי ?כל־עת למני סדר ?קד? ידע? י

קאף המלאים ה*את מערה את־ד?רי לרמון ולקבל אלה: וןחת לג
והם רעיו אותו ויעןבו {?לו: ו?ןיו ןעיןיו קלה לא א?ר ואסון לד
 ו?להודים ללריי♦ את־הנאממים ולגלחו אחד אחד ועמים לה

 א?ר המלכים מלך־ נין־א לאל עזבה {?נו המלך־ את־ד?רי ??מעם
בישועתו: !ם־המעם ברכם

ן המלך ויוסף לי  להתענג ל?ם ו*אמר ההוא כמ?אט את־המ??ה עי
ברמזים ר?ע היי ףאמי פו ויגער לדךמון ולקרא כשמחה: עוד לז
את וערך־ קומה ?אלה: על־הדכרים לאותף־ עלי מעמים כמה לח
ל־ממכים רעיי ול?מהו את־הלהודים: אכד למען מ?ר ליום המילים לט
המלך־ א{א ויאמרו: עמו ףתו<יחו את־טעמו ?כל־עת על־שנותי עמו מ

ל ןה כמתאים ?{?נו ער־אןה  ן?שוב לאבךם בר? מעמים ש?
ת תךנט על־כן את־עבתןד: ן?מר על־הךכר תנחם נ׳א  ?במלתה ?לה ?ע

ימרעו: אניהם עיי מדימלו ׳דוע? התהפוכות מרב נלאה ולכם
 את־ ולמר ??ל־דרכיו כמלרים והיא ?{עון המלר לב נמלא אז מב

 ?דולה ?בועה ?נמ#ו ול?כע כו־אשוןה על־הלהודים נחם כל־א?ר
הלי נרמסים ?אולה סהר להוריךם ועבר לא אשר  ההיות ?

ש או?ה ולה?ים להוךה כל־אךן מלד ולעלות ובמךסותיהן: סג  ןא
 כראשוןח כעדו ?נר א?ר ך?ם|מר ?כית אש ול?לח וכהרב
 ןזיכה ןכח ההוא מדהמקום ולה?כית לעוים מהרה אותו ולשום

 כקזחו י5 טיכי־לב מלמ{יו סודו ומהי ?רעים ו!?או ערמנולם: מד
מי סילו את־א{?י כל־איש ולעיר על־דכרו ? ? על־כל־המקומות ל

ת ל« ו ב י או א נ ם. ב י  δσοι γονείς παρήσαν ή יאמבוס במשקל וזרוז במקור בנ
παίδων γόνοι, שהספר ומכאן לנו. גודש בלתי יווני משורר מתון הוא וודאי 

 Rendel H»rri.( -* של ובמאמרו ג׳ פרק במבוא (ע׳ תרגום ואינו מלכתחלה, יוונית נכתב
ך. לה-סאסקדח י ב יתר פקדתי *׳: ל*ת ישש׳ דרך של חי ו ד מ - . ' ת ו נ . ש ת ו כ פ ה ת ה



ד מה-ו ה נ מקביםמב

 משקדי את־הבהמות קיד-שקות מהר המילים ושר ?עיר* הן־ארים סח
שמע ?לבוןה מהול יק ןעים מל גיחבשן עד־לה  בלים עליהן ו

 לרב העם נלמק ללה ומשי, ולעיר מקר למנות ולתי נוךאים: »
חי5 מק^ר לאק  ולמריר אל־ד׳מנר ;בא1 ד&וםים מדחן לנכר ד

 חלה ללא לרע ד-מלף־ ולב :אודהנעשה לראות לבא את־ד׳מלף· סי
 בעיןיו לראות מקש מי ועם־החיות עם־מל־דוילו ו!לך גדולה

 ןהלהודים למעלה: המזמרים נל,;הודים] אח־?ל־מרת־איד ובקשי־לבו מ״
 משער ליוצאים המילים למגי לעולות האעק את־תמרות מךאותם

ה רמעא מל־חיל י ולמג  ומשמעם לל-מיז מל־רגשת י ולמג עליהם מלו
 רגע עלילם ?א עלה בללם ראלרו למוקם: את־קול באןגידס סס

 לממי את־נמשם ולממרו מיעם מלדו ולת־אשר לאחרון מיהם
על־ ו;מלו משמחלם למל־מגי ולספקי ללחיי איש !שקו1 ולמלמד

ת וגם ולנוח אמות ולנים אבות מוארילם  לא אשר ויונקים מזיקו
 אשר את־על־התשועה עוד ן?רו זאת ובעל שדילן: עוד ליקקי ג

 וושליכו אךאה וימלו וזשהלוו מן־דישמ;ם קךם מימי אלילם עאה
 את־מגי גיעלירו ךם מקול למעקו1 אמותיהם: משדי היונקים את גא

 עלה עלילם את־עבודו עוד ולגלות לרלמם ?ל״ממשלה טישל
שאול: אל־שעו־י מקךעם

 מ;מים ?א ולאיש אלעך ושמו ל*?ךן מללני נ?מי איש ;ד,י1 ו
שי את־הןקנים אליו ו!הם טועה בעל־מךה לדור ןד,וא  מלביבו א

 !בורות מעל ללך א{א אמר:4! ;תמלל1 לקדוש אל-לאלהים לקרא ב
ה מרלמים: מל־מריאה נוהג ממאות אלהי עליון אל ג ל  אל־ןרע מי

שר גללח עם קדישף יעקב אל־מגי אבךלם  מלא לאמללים קו
פישל את־מן-עה ל׳שמךל אלה אמינו ן?ר;ה; ?$ךן נשרים משעט ד

ם - פעם. נכל והשתנותו הענין התחלפות מרוב כלו׳ «ה י ם. כל ראי ו וכדומה.- סכינים נ
מכונסים היהודים «חיו ההיסודרוסוס ^נ>11 .ק 795( שסראבון לסי אחדים. בכ*י כך בשער. סח

 - כנופים. שער הוא העיר, של המזרחי לשער קרוב היה בתוכו
. א ר עז שבמק״ב אלעזר סמך על ועוזס, ח׳ א׳ מק*ד וע׳ שבאגדה אישיות הוא אולי אל

 אהוב א׳> ב׳ לעיל זע׳ העדיק כשמעון ממש השם, קידוש על נפשו שמסר ועוד, ייח ו׳
 מזכיר המתפלל :מעוקר, בשעת שנאמרו ישראל לתפלות היא סיפוסית אלעזר תפלת - האגדה.

הוא כך ומתוך קדם, בימי עבדיו עם לעשות שהפליא וישועותיו גבורותיו את הקב-ה לפני
הוגיו שבבית לכהנים כאן שהכוונה נראה — המתפללים. עם גם חסדיו שיחדש לבקש כא



רנג

 ואותו גדולות מך?ךת ובלשון רכבו ברב העז *שר זאת מכרים
T איי לשואל ןעל־עם כ;ם הבעת ?אותו ואת־חיל W :הישעת 

n כ?ד בחלל המתגאה נועז איש אשור מלך אודסןחדיב ןאתה 
 גבוהה ח?דלר קךשך על־עיר המתגאה ?ל־ל׳^דן בחךבו הכובש
 גבוךתף בדו רבים גולם ולעיני ךת3ש אודזרועו ל: אתה לבוז בנאוה

ל אליי :היךעל י ל שי ל-רעים את־שלשת מ  מקרו להנים ב??ל א
 בשבעת לכבשן וכל־לקוד ללל אללי עבד לבלתי ל??שז ;?שם

ובכל ?חרך לא ראשם ושער ?שלום ?לס ותוציאם בבית הים
 את־ךןלאל לאוךה האהלה שלם הי־כאל אתה אש: שלדזל עריהם ?

שי דן בתחתיות לאךיות לשלך ומשןאה מתךמית א  שרף להיות ל
 לש?ת בתוך־ל;ם הךןה ?מעי הקסעו· לאמלל יו;ה ואת להיהם: ח
 רב־ נאות שונא אתה ועתה ביתי♦ אל־?ל־?ני םשל יינאב אתה ם

 הנעלבים קדושיך ?ני־לשךאל על־אלה הןלה הלר לבל ק?ן הלכי
שי מ?ני ?רשעה ;?שנו ןל?ךה ןאם ונתעב: רשע גיי על־לדי  א

שי כדרר ל: וא?דני האויבים ה_יר ןא הצילנו מאןצנו ןלינו  א
אוהעיר ?א?רן שוא לשלי שושרי כת?לם לתלללו אל־ןא תבחר: יא
ןהעז ?ל־הבח לך אשר ואתל הושיעם: לא אלהיהם בא?ךם יב

 כפושעים החיים מן הלקוחים עלינו ורתם אלינו הי־עולם ה?ה־{א
לעם והלא על־הגוים החךך ההל ם:1נסשק ל-רשעים ?שלשות יג
?ל־ לשךאל: תשועת ל; ?לן*ך רק ?י היום בחך אקק מ?ני הךךה יי־

דמעותם: לעניך ןשוהכים אליך היום מתחננים ו?נים אבות העךה
ך לשלות ולא ל; עקני■ אתי׳ כי על-לגולם לעיני ונלית °י  מהנו «י

 אולביהם ?אדן ?היותם ואף־נם־־זאת נכעתוט את־ך?ךך לנו וקלם
?אכתים: לא

עכדה?המות ?א ןלהלןי את־תהלתו הלתהלל אלעזר ולכל סז
 הןהודים אותו לךאו1 הפוכים: הדרן אל־בכר ההלל הערכת וכל יי

שי לשהלהל ךם בקול ויצעקו  הר מכביב לעהקים השיבו עד־א
ה וחהזצ קול ולהי קולם י״ מ ה re אז ןךם: ןלא ב in אלהי ?קךשו

ת - ).Emmet p. 171 ;!*ן בע' נ׳ ג׳ דג׳ השוה - נליאונסופוליס. « ע פ ש ם ב ע מי ז  כבי
שער ג׳ בשירת דניאל לס׳ תוספות עלפי -ו ם. י ד ל ה. לא ראשם הי כו  דניאל השוה נ

: ז כי  כ*ה.- דניאל לם׳ תוספות לפי שלחת. אש ם ה י ר r ל כ ב ו—התחרך. לא ראשיהן ושער ג׳
- מיד. כיו ויקרא ת... א ז גס ף א ו — חפשי. תדגור הוא סייא — כיד. ז׳ ו׳ דניאל השוה ו-סו

ם בי ק ח ו ג מ ה-י



 ש;י משם הךדו השמים את־שעדי ף©תח והאמת ןרג!ח העבור
אל־ לא רק אל־כלם ו!ךאו מאד נוךא ןתאךם אדירים מלאבים

ם: ים די  ;עמדו1 םךךה1 ©חד דאויב את־דויל ולמלאו [;קומו חלו
ל כאסירי תחתם כ ח ליו קמי מילר ימשר ג כ  ונדל ©חד מרב ז

 חהולכים על־־הנבורים לאחור ןמבו והבהמות ממנו: סר ^ו כא
:ער־השמךם ברגליהן אותם נתךמסןה אחריחן

ב ו!ה©ך כב ם מחרוך־אף בקרבו חמלף־ ל ת לרחמי על־־מל־ ידמעו
 בלם אותה גיךא חצןחה את־קול משמע ?ראשוןה: זמם אקוד «
 ברעיו ויגער אפו ויחד גיבן־־: המית לקראת ארצה משתוחחים כד

 באכזריותכם על־כל־חעריצים ועולים את־חמלבות תו©שים אתם לאמר
 לבזל מתקשרים אתם בקל־עת חסד תמקם עשיתי אשר ןנם־עלי

 אשר דסרים בקרבכם יתח©או ;חד ששי5ןאת־ את-עבודי סמני
את־ מכתידט חמ?רש זה מי־הוא [עתה המלכות: לטובת אי;ם כח

 בלי ח?ה ולכנסם אךכני מבכר' באמוןה המחזיקים האלה ם לא?ש
 האלה על־האנשים הזאת את־הךעה ?רשע חמביא היא ימי :מש©ט כו

 רבות יבעמים אלינו בטיבלסשם ד,אךן ־כל־עמילע מאז העולים
 חתירו חתר ועתי׳ ביותר: חקשות בסכנות את־נסשם בערנו העדי כז

 מש©ט באק בל.ם אסורים הא;שים אשר לאלה את־זקי־לד׳מם
 על־כל את־חסליחה מהם ובקשתם בשלום למקומו איש ושלחום

 חי אל שכשמים שרי אל ,את־בן לחסשי שלחו־ןא להם: הנעשה כ״
וער־ אבוהינו מימי ימום לא עבוד מוסד את־חמלכות לסד אשר

 מושיעם הקדוש את־האל מברכו התרו וכךנע דבר בה חזה: חיום נ״
ת: ה©עם ?צלו בי מלחמו

להמציא מצוהו שר־המסים את אליו ויכלא העיךה שב ולימלר י
ם  בי אמר ?מר אשי -יעז ומים שבעת משתה ובל־ברכי :ח לחודי

 ברןה ;שועתם חג ;הנו לאיךם שם לתעתדי !רא? חמקום בעצם
שי ןהם ובשמחה: לא  דורש; ובמעט לשאול וקרובים ?׳ש©לים ל׳יי א

שמחה ומלאי יצעקה אןקת־מות תחת משתדד;שועות וכרכו שקה

. בי ס י ע י ר ע סאו - אלינו. הגיע ששמם עולם סריעי כלר ה ז תז ם ו כ ב ר ק ם. ב «ל דברי
ל לא אשר דברים ישראל בגי ויחסאו ם׳: י״ז מל׳ב דרך נע א י - . ן ».γιος θεός הקדוש. כ
ת - הוא. כרוך הקדוש השגור השם של יווני תרגום הוא אולי לב ר תם. שי נראה אבו

לא—ים ו ג מקבים יגי



רנהד לג-ז ו נ מקבים

הם עם :בלו ;?יל לב ד לרם הכינו «קור במקום חברי ר: אי ? ק  י1ךחךל ן
י נ ח ;{וגנו אבותם שירת ;{שאו מךה ו?עקה ב אל שכ שיע ל  מו

שה לשראל תחת מלא עו י ו נ ת ;}?או ןקי{ה ב לו חו שמחת ?ל  וב
שועתם: לג המלך : שה ?ם־הוא ; תה ע ש ם לזער ?רול מ ה הךברי  האל
רב לי ת מ הע ת על- דו ם להו שמי עה ל שו ה על־הי א מתאם: להם לב

שי ולאןשים לי לשמים לעוף שרף ולהיות ללשמד להם שברו א
שי י ןוךה {אןחו את־ןש־מתם בשמחה לנינו וא  עליהם העטו נ

ה: עלה קנאתם ;להב בושה לי- ע שי את-המחולות עשו ;ד,:הודים נ  א
 ?שירי את־ממים :כלו1 וביל בשמחה אמרנו באשר עלידם אוו

 אותו לקום לחק את־לדבר משימו נ תחלים ובמזמורי תוךה לי
 לא לחג האלה אודה:מים !יקבעו לדרותם ?בל־משבותיהם עלידם

 מאלהי להם באה אשר התשועה לעבוד אם ני ולהוללות לש?רון
מלן מאת !:בקשי לשמים: לח-5ל  מקדתם וימי :למקומו איש לשלדט ל

שי  הךביעי ;עד בחון לחךש ולמשה לעשרים מיום ליו התמקדו א
 דם לאבךם אמלי בלם אשר וממים יום «רבעים אמימי לחלש

:מים: שלשת יב לשביעי ןעד־יום אמימי לחךש ללמשי מיום
מישיבם ילד עלם !!אילם את־חקוזיו הלל ארק העליא לדם יב:מים טל
שי לארבעה יום עד לשמל עול ויומימו לבטח: מ ם ע ברי לד ?ו ;

שי  בקשו להוא וביום למל!י מאת ללם ?לנו ולשמלה למשלח א
 את־הנלב עלילם וינלב את־בלשלם לימלך מעש :[לדרכם] ללכת יא

?רחב־־לב: את־למצו מבע למדינות אל״שרי הזה
ר תלמי ז טו לון שרי מי א אל־ ב ב שי ל ם א אל־בל־ במבר: ו
ונם־בנינו ?ם־א;חנוי :ובריאות שלום על־לען:?ים אשר למקידים ב
ליו מרעינו אלדים ללמבנו: ?מעשינו דקדול לאל בעזרת בריאים ג

ע איתני מסיתים  במלכותנו אשי את־בל־ה:הודים לאסף לבבם ?י
 נעבדמוךרים אנןרים השמטים עמלם וללשטט אלד אל־מקום

לעולם מלכותנו לקום לא ביאת ?עשה אם־לא באמךם ?מלבות: ד

ו - באורה. רווחים שהם ערמיים עבריים שירים שכוונתו: לו מ י ש י ר את ו ב ד 1זז לחק. ה
החדש ן. ו ה 0 - במגרים. אלא החג נשמר לא שבעיקרו ונראה אחר, במקום זכר לו נשאר לא זה לח

 המגרי החדש י. פ י ם א - באפריל. בכיו חל החדש ראש האביב. לימי השלישי המגרי
ל׳ חדש בכל היה המצרים חשבון לפי ביוני. בכ־ה חל החדש ראש האביב. לימי השלישי

- יום. ארבעים - באפיפי ד׳ ועד בפחון כ״ה מיום ולפיכך יום,



דנו

 ?זקים אסורים [לליאום :^לל־העבים הוגים הם אשר הש?אד, בגלל ה
ם ??!שי וחקר־ךלר לל־בשבט וללי נם־למוןדים או לעלדים  לסביי

ךן יוסר קילה עמי אותם ולענו ז ם: בף לוזי  אורןם הךאינו ואנחנו ?נ
 הוארנו עם־לל־האךם לרגמים עושים ולהיותנו ןה ל?לל ק<ןזה
ל הילמלם אלהי לי אל־ןבון ולדעתנו בחסדנו לחיים אולם  ן5י

 ובשולנו ל?יו: בעד לאב את־בלחמותיהם בהללמו לביר ליהודים «
 ולאבותינו לנו המים שהם החלד ןאל־אמו?ת אל־הלדירות לב

 לל־איש וןלו עליהם: שהתעורר מלל־־לבשלט לחעשי שלחנום יי
 ללל־בקומות לרעה איש להם ואל־ללנע למקומו לשוב בהם

תנו בלךק: לא אולם על־לל־דימועאות חךלה עליהם ואל־לשא ביין
?דלד להם ;ליק או ךע דלר עליהם ?עורר אם לי לךעו ולרוע ג

 מקם הוא עליק אל לעל־הלח לבל ארק אם לי לךאךם לא לה
שלום: לעולם מקנו ?בלט ןלא ובלל־עת בלל־ן־ךך על־המשלי לנו

את־ לסהר הלהילו לא ה*את את־הא?ןת קבלו לאשי ולהי *
 הלהודים עם לל־לגי לי הבלן באת עוד בקשו אם לי לאלם
על־ וענשו לי את־תירת גיעברו הקדוש האלהים באחרי לרו אשר

 האלהים את־בלות לל־העוברים באמךם :בעשידם לגמול לדיהם יא
לן: למלות אף ?אבנים לל׳יי אל לעולם לרלס לבען י<= ב  ןד,וא ה

 לסשביד בלא שלטון דשלילס אותם ובהללו דברו לן ?י להבינו
 אלהים תורת עברו לל־אשר ולקךה רשיוך־בלכות ובלי ?לוי

 לךאוי לבלם למחי את־ךלךיו ובקבלם בלבותו: בלל־מקומות י!
 ולל־איש בשבחה: בלבןיו ותגאו הללולה ולל־העם הלה?ים הריעו וי

לע?הו:1 נלהבשי-ו ע?שהו כךךך בנשו ראש בבני-עבם בן־הטבאים
את־השבאים גיבדילו איש באות בשלש יותר ההוא ליום ויתפשו טי
?ם־עד לאלהים הךלקים ולבה לשבחה: עךכו אשל בבשתיהם טז

ועל־ סן־העיר !?או1 הלשועה את־ע?נ עליהם קללו ואשל בוקס
שבחה קול ולבידים לביניהם לשם לל־בךחי עקרות ךאש*הם

ר ת ו ך י ר ד ם. מ י ת ו כ ש ־■0,“1”ו· נקראים הם באשורית השכרתים ה
 אויביהם מפגרי הקדקד עור מקלפים שהיו באכזריותם, מפורסמים היו ב׳) י' ברא׳ גמר, בני

 - פרנסה. לשם ם. ם ר כ ם ש ל - ם׳־». ד׳ מקיב והשוה סיד, ,ד הירודוסום (ע׳ במלחמה שנפלו יא
ו מ-יז ע י ר . ה ה י ו ל ל ל שמחה. בשעת קריאה לשון דייה שדיללויה נראה ה ת ד עיר ס. אי מ -

ה-סז ז ג מקבים



רגזיז-כג ז ג מקבים

:שועת בעל עולבים סי ?בותיהם לאלסי תוךה ובןמורי ותהלות
ל?יךאל:

צימס הוא יען כן קךא5 ?שר לבקום לב?ים¥0ל" ו;?אי יי
:ה?נ:ה הבליג בקזךם בלם ברצי? :מים שבעת ע» גיוןגי ורדים

 צ:ה ?שר סבלך סבי עליהם {דל בי משתדד:שועות שם מעשו י״
ל.י1 ?ל־ביתו: עד־ביאו ומ?בלו ברכי די מהם ןאיש לאיש לתת ים : 

 גם־קזם {מרו בךאוי בתודות מעעיהם עד־קצה בשלום ?או כאשי
ם: בל־ימי סב בימי להט ?ת־ממים לקום כ ה  ב:מים מעתבום מי

?ת־ חנגו ?שר בקקום ה לתבל בקום מקדשו על־עמוד קדושים
 בקבעם בשלום ויוכלו שמחה וקלאי חבשים בשח מעברו ח{ם

 עיבם {דל בי לאךצו איש מילר בל!דת לשי וכ?הר יכ:ם בובשיז
 בעל־ ן{ע לא ואיש ויקר עבור משאו :בריחם ?עיני לבנים ??שי* כא
שיבה לבי ?ל״ךכישם חישב ולעלם ךכישט: כב  נמעא־ יבל־?שר הו

 לעשות ?לל.ים הןדיל ?י לך?ה ברב סשיב מך־כושם ע:דו
לישועתם:

ד ^ם1לע לשךאל «ואל {רון ט $םן: ןן

 סקוס וזזיא אחרת, עיר אלא ),0ף0>11( ודבי לעיר הקרונה הגדולה העיר תלמאיס איננה
 ואותו אל־להון, עכשיו ושפה יוסף נחל פי על היושבת ארסינואיטיס, בסדינת האניות עיגון
.01#ד1י'״־5,/יז. 5, 57 ורדים עומח פקום ען — ^ א י ה ע הו פ ם. ו רדי  .$0מ6(ן>0ש0? ו
- אחר. פמקום ידוע זה תאר ואיי

יז



ד מקבים
מבוא

הספר. שם א.
 Μαχχκαβαίων δ’ והויניציי) והסינאי האלכסנדרי הכ*י (לפי הוא הספר של הקדום השם

 והנה אלעזר את מעריצה הנוצרית שהכנסיה מפני זה בשם נקרא הספר ז״). <=מקבים
 אח המוסרים קדושים של שפרוטוטיפום הקדושים, המקבים בשם אותם ומכנה בניה ושבעת

 שמקום להם היתה רווחת ומסורת לה. הם הנצרות צמיחת מלפני עוד השם קידוש על נפשם
 בסיליקה היתה ובאנטיוכיה היתה, באגטיוכיה אלא בירושלים לא ההם הקדושים של עינוייהם

 של בעלה אלעזר הביזגטית הכנסיה של מסורת ולפי א׳). ז׳ בפי׳ מק״ב <ע׳ עצמותיהם נשמרו שבה
 πε<?1 αύτοκράτορος λογισμού תכנו: לפי הספר שם היה שמעיקרו לודאי קרוב אבל היה. חנה

ק מיוחס, היה שאליו פלאביום, יוספוס אצל הספר נקרא זד. בשם התבונה). שלטון <=על  ו
ואבסיביום. הירונימום סומים, הנוצרית הכנסיה אבות אצל נזכר הוא

,περί σώφρονος λόγου בשם יוספום כתבי של מהדורות בכמה מופיע הוא ועוד
.εις τούς Μακκαβαίους λόγος אן Ίωσίππου είς τούς Μακκαβαίους βιβλίον בשם ואף

ומקומו. זמנו הכותב ב.
י היה הכותב ד ו ה י י ס ס י נ י ל י  לשיטת נוטה והיה היוונית הספרות את שידע ה

 לפעמים אבל הפרושים. בדרשות בקי והיה והנביאים התורה את ידע זה עם ויחד הסטואה
 מבאר ככה האלכסנדריים. והמשכילים הסטואה חכמי בדרך אליגורי באופן גם הוא מבאר

 העולם בריאת על פילץ אצל גם שנמצא פירוש בתולות, כמפתה הנחש את י'ח> <ח׳ הוא
 אינם הסטואה שעיקרי כמה עד מפוסידוניוס הוא מושפע ביחוד ).60 עמוד העברי (בתרגום
 גבורה צדק, בינה, הסטואה: של הטובות המדות ארבע את ולהפך, התורה. לחוקי מתנגדים

 מצוות לקיים החובה ולכן הרצון, את לחנך המיטיבה היהדות בתורת הוא מוצא היצר וכיבוש
 מיחסים הכנסיה מאבות אחדים אמת, ידוע. אינו הכותב של ו ם ש ודקדוקיהן. פרטיהן לכל התורה

 יהיה שיוספום אפשר שאי החקירות הוכיחו כבר אבל פלאביום, ליוספוס הזה הספר את
 הזה הספר וגם ברבים, דורש שהיה יוצא א׳) ב (י* ώσπερ εΐωθα ποιεϊν מהמלים המחבר.

ה- בחגיגת שנשא נאום הוא כ  שהרי הכנסת, בית לבתלי מחוץ א׳>- (י׳ τούτον τον καιρόν חנו
 הנביאים, מן או התורה מן פסוק לדבריהם כיסוד להניח הדורשים דרך היה הכנסת בבית

 שהנואם ברור ידוע. בלתי המקום מדי. יותר חילוני כולו הוא הנאום פילוסופית. הנחה ולא
 בימים ישראל שבארץ ישראל, בארץ לא כן, אם יוונית. ששפתם שומעים קהל לפני מדבר
 השפה היתה דיבורם עיקר אבל מיושביה, חלק בסי שגורה היוונית השפה אמנם היתה ההם

ם לשער יש לפיכך העברית. ו ק מ ם ש ו א נ  מאיי אי או הקטנה אסיה או מצרים היה ה
 שהוא מוכיחים הנואם בהם שהשתמש ומשבריו וגליו הים מתנועת הרבים הציורים שלל יוון.

החורבן־ אחרי חי שאילו הבית, חורבן שלפני המאה כנראה הוא זמנו הים. בקרבת חיו ושומעיו



 העם. בחיי בזה גדול למאורע בדבריו רמז איזה היה שלא הוא הנמנע מן - אחדים כדעת
 קדושת את שומעיו לקהל האלמוני הוא מסביר ישראל בתורת אמונה חדור לאומי יהודי
 בעד נפש מסירות של כדוגמה ומעיג רחוק לא בעבר העם קורות מתוך בראיות משה תורת
בניה. ושבעת והאם הכהן אלעזר את ותורתו העם

 ומהדק אותה ומבאר והולך פילוסופית הנחה הוא מגיח :ההיא התקופה בנוסח הוא הנאום
 הלכך הנואם של עיקרו היתה ההיסטורית העובדה ולא והואיל היסטורי. במאורע מסקנותיו את
ד ןסץ היו המחבר שאב שמהם המקורות לו. נתחלף באפולוניום והליודורוס בדבריו דק לא ד קו  מ
 את חנך הקירקום זמנו. בן הוא הקדושים עינויי של הבולט בתיאורו גם ב/ מקבים ספר או

 השומעים אגל עורר לא העינויים ותיאור מעונים אנשים במחזות סיפוק למגוא ההם הדורות
 הנוגדים הקדושים עינויי של התיאורים גם זמננו. p אגל כמו בחילה של רגש הקוראים או
זה. בנוסח הם

ביבליוגרפיה. קצת ג.
 לשסות גם האחרץ ובזמן ולסורית, לרומית אחדות פעמים ותורגם יוונית נכתב הספר

 זו והוגאה ,Swete של זו כעת היא ביווזר הטובה ההוגאה עדיין. אץ מדויקת הוגאה שונות.
 התרגום. בשעת לפני היו יוססוס של לספריו Havercamp בהוגאת הנמגא הלטיני התרגום וגם

.Deissmann לש הגרמני בתרגום גם השתמשתי
Schuerer, Geschichte des jud. Volkes, UI )1 526—528 אגל רשומה הספרות שאר

).2( Pauly—Wissowa, R. E. XIV, 800-803 (Heinemann
להוסיף: יש אלה על

Heinemann, PoMidonios metaphys. Schriften 1921, I 154—159.
.194-199 ג׳ כרך ומערב, מזרח בניה, ושבעת חנה מיכלץ,

רגם מבוא
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ים ד מקב
זמממי. בלח אם־שולשת אמתי מילוםובי ך?ר לשאת בךצתי

ז יו?רעת על־ה;?רים האלהים יראת המלאה התבוןה ^  ל?ם ל
ה לדברי ל??ם שתשימו חכ^ל־{ ב ^ סו לו  מרסי גם הלא הזאת: מי

 למךה שבח שת??י ?*?ני המ את־הןאום ;איש איש ש;כק ה?א
ה: כמתי ?יותר הטובה ג  שלשת להיות ?ראית אם־תתבוןה י?כן לכין
 ש?ן ?כל הךעת: ללשוב ה?עככים ;החמוד הזוללות על־הלארים ד

ה עטו את־דאךק המוןעים על־הלארים ןם למשל ?ראית היא ? ר  מ
ס ?מו את־הגבוךה המו?עים ;על־הלארים ב י מ ס מ ול־תל^ה: ;

 מדוע על־הלארים שול?ת אם־ד,תבוןה אחדים אולי יאמרו ןה אין ד-
 דברי לדבר רים ?עבים ןעל־־המ?לוית על־השכחה בישלת אילה

אם־על-אלה בי שלה על-הלארים מושלת איןה התבוןה !ע; :?חוק י
 לא ;על־אלה ולביןה חגת ולישוב ;ללבוךה ל?ךק דים המת;?

ה להם: ??נעת שאיןה ??ה רק אותם ?בלה שהיא ?אלן י מ  ו
על ה;חיךה שהשלישי, ל?ם לדךאות ?;די שונות מראיות ?ראיות

 אתt אוניה ?לחוד ין־את־האלהים: המלאה התבוןה היא הלאדים ״
של ;האם האחים ;שבעת אלעזר האןשים של הנאאלה מהגבירה

עי שמתי אלה ם ת: שלמות ? ?לפידים ??עשם בל-אלה בי לען המיו
על־המיות על־הלארים: התבוןה שולשת לדבה בי הוכיחו עד־מו?ם ’

הי מתו ??שי את־האןשים לש?ח עלי מישל האלה הטיבות עם־־ :

 - חשבה. בנסש סבל כל אנחנו שסובלים כיג, ״׳ לקמן מבוארת זו גבורה של מהותה
 כאן השכל. יברי את תנבח ודאי הרגש, יברי את מנבחת התבונה אם הכתוב: של כוונתו
 היבריס, השמדת דרשו הססואה שחכמי בעת - ברגש. מחשבה שם במחשבה, מחשבה נלחמת

 כחלינהו :ב׳) ם*ם (יומא רז*ל בדעת הכותב הולך החלשתם, רק דרשו סניקה, בנק ואחרים,
ה ושבקוהו. לעיניה ס י ל ש ה ש - . ה ד י ח י  בריאת נעל שילון חשוה .avioxotnœe ה
 - מבוא). <ע־ חנוכה בימי הזה. ן ם ז ב - הנשמה. כל של ההגמץ והתבונה :ל׳> העולם
ו כ סילום של סותו על לקרוסום פולץ דברי (השוה הוא יווני רעיון סותם. אחר לו. שז



רסא

 אאשר לו שןכו ר^בוד ועבור ןהי$ה הטוב ?בור לוזה בזקן אמם
 גבוךלם בגלל לאךם קל־בגי מאת לבד לא געךצים הם בי אותם: *

 לעריצות על לפריקת לגוךמים ןליו קמעגילם גם בי ןסבלנותם
 טלרה ש?ל־!ךם בלה סבלנותם בלח את־לעדץ בגצלם מ?ל-?קם

?ל לדבר להזדמנות תדדה־לי ק?ט ?וד אקל המולךת: אךץ יב
ת  אעבד ןבלה לעשות ללרבי לעקרית כלןחה בלחלי זה איו

ללרעדלל: לאל לבוד בתתי האלה קאגשים להתביגן
?ל־היברים: יחיךה שלקת ליא אם־לתבוןה אפוא נלקר יג
ואם־ של־לצרים סוגים ןבמה ומה־!צר תבו;ה מדדהיא וגבדיל יד
?ם* !לד אשר ביןה היא תבוןה ?ל־קל־אלה: מושלת הלבונה טי
מעשי ד?ת ליא חלקה לחלקה: את־־למוד לה קלך־ה לשרים לזים מז
שי מלתוךה ליוצא ללישבל ן!הו ותילם:3ןם ובגי־אךם אלהים יז א

 ואת־?נ;גי לגונה בךךך אלהים את־עןלגי אגחנו לומדים ב?זךתה
התבוננות מציגים לחבקה את־סוגי מו?ילה: בךךף האלם בני יה
שי להתבוננות היא בקלם דוחשוקה ףשוב־ך?ת: וגבוךה וצדק יס א
שגים הם מצרים גט?י על־ללצרים: לתבונה שולקת בלחה 3

ל?שקה: גם־קביב צוקחים שגילם !לצער ללןאה דילל לכוללים
ם: רבים בגי־למה גקצאים ןלצ?ר להנאה מקביב והגה כא מלמדי

 לצ?ר לפגי השמחה: ללנאה ואללי לתאןה גקצאת ללןאה לפגי
לק?ם הוא ולצ?ר ללנאה משתף !צר התוןה: לצ?ר ואחרי הקלד כד
גם גקצאת ללנאה במהות ?ליו: קא ?שהוא לאלם אם־קתיש כיי
שי קלם: ליצרים לק לצורות רבת ביותר ה למשחת התכוןה ני א

וצרות־ גצחון ותשוקת קבור וךדיפת קטף וארבת !לירות לנשקה
 קמו ןהגה לעצמו: לי ואכילה ךזרללות ןךגךנות לנוף אשר בז-כח?לן:

 הם רבים קלה ןה?פש הגוף של צקחים שגי הם ולצ?ר שללןאה
לתבוןה לכוללת לגןנת את־אלה לאלה: ליצרים של גם־ליונקות כם

ס של ל,היים מתפלל היהודי אבל ל׳). א' הירודוסוס אגל יא ד*.- זרה מעבודה הרה. כבו
י - ביא>. ייז 01 ,(ע יב ת ת . ב ד ו ב רעי? נמגא בעיקרו - !עברי לשון - 50ע»? 51801.?! כ

 ויאפר מיאן, כיז וברא׳ בלבו עשו ויאמר שנאמר לבם, ברשות הרשעים :א׳ ה׳ בקהליר אף זה
 על־לבה מדברת היא והנה דכתיב ברשותם, לבם הגדיקים אבל כיח, ייב (סליא בלבו ירבעם
 לבו אל ה׳ ויאסר שנאמר לבוראם, דומין .1א׳ כיז ושיא לבו אל דוד ויאמר ,1י*ג א׳ ושיא

- כיאו. ה׳ וברא׳

א-כס א ד מקבים י



ב א ד מקביםרסב ם ל-

 י?¥רקת מהם את־למים ימקל ומשקה ןעוקקת ןגוןןות מכיב ?עקה
ם: הקרות את־מכןד ל רי מג  של־ רימן־דיקה היא ההבעה כי .יען ו

ליקרים על ללחיךה לשלשת אקל הטובות לקרות
 לשקן העוקדים במעשים התבענות על־לרי לראשעה ןלנל

על־ללקרים: שלשת עקמה בכה היא שלתבעה תכירו ללשוב־לדעת
 קהן ןל׳ת^ות :על־דתאות לחידי מושל אפוא הוא לשוב־לדעת לא-לב

 לא אם :ההבעה שולקת שעל־שהיהן וקרוי גוקניות וקהן נקשיות גי
 ובוךחים לאסורים אל־למאקלים אנחנו נמשכים איקקה אפוא

 להתנכר לתבעה שבכל מקני לאיך־זאת קלם ים לקרוב מלתענעים
 אנלנו מתארם י אף־? ובקן *את: חישב לעקמי אני על־לכפוקים לד

 ממאכלים אנחנו נ?וןעים רגלים אךכע ולבעלי ואנקרים דקלם לשרץ
 שמים נזגן להבעה: שלטון בלל לתוךה לקי לנו לאסורים שונים יי׳

ןקל־ לקתץ לשקל על־לרי שלקה את־ל?קף עינינו ל?ןד אנחנו
לתבעה: על־לדי לשתקו לגוף ר?שות

ליקי עם להתקעות לנקש אם־האוות להתקלא לש ומה ב
 בלח על־אש־ לקתץ יומף מהלל ןה בגלל א?ן ןקהות: הולכות ב
 ובצל קעיר בהיותו בעץ לבשרים: על־האוות התנכר לתבעה ג
 קרור ללקרים: את־שללקת בלבעתו השביח אל־אשה לבא עלוקיו ד

 בי־נם לבשרים תאוות על־שללקת לכד לא מלנקךת שלתבעה
ל רעף אשת תלמד לא לתוךה אומךת אכן :קל־לאןה על י■ כ א ל ן
אוכיח ללמד שלא לנו האומרת ליא שלתוךה קזה לרעף: אשל י

 קמו על־לתאוות לשלט לתבעה שקבל ובמל כקה על־אחת לכם
את־לתבעה: למעכבים על־ללקרים

רק לא?ל אוהב לךנלו לקי שהוא האיש ;כל אקן באיזה כי ז
 שלתבעה לא־נלוי אם לטוב להתהנף־ ןםו?א ןזרלל לכדו היא

נם־ אם לפי־לתוךה את־לליו למסדר אךם ללקרים: ?כרת היא ״
מאל את־־רוחו מלד ביכש כסף אולב להלל  ;שך בלי לעברים ו

כילי גם־להלה ולו את-למאה: משמיט השכע שנת ?!?ה רוכאש °

ו הב_ . וי ם י ן ו ת מ הססוק תחלה י״ז, כ׳ שמות מביא הכותב - אבינו. יעקב בן יוסף ה
׳ כ״ב שמות השוה נשך. י ל ב - הע׳. תרגום סי על וסוסו, י ח ק י י / י ׳  כ״נ דב׳ ל־ה-ל־ז, כיה ב

 :כוונתו - ייס. יים ויק׳ ■1 הבעיר. אתרי - א׳. סיו דב׳ ה. ו ל מ ה ־ ת א ס י ם ש מ - כ׳. ס-י
אמד יכול ):,ב ה׳ (יבמות רז׳ל דרשו וכן לו. ישמע לא המעוות על לעבור האב יאמר אס



ם בי ק ג ב ד מ ב - סגי ר

 בקורות את־התבואה ולקט ולא ·התולה קקיו מושלת התבוןה בזכות
הכביר: אלרי דכךמים את־כלט :אסף ןלא הקכיר אסרי

 קל־ הקזלבת ד,יא שהתבוןה להכיר נש אחרים נם־בען;נים ♦
ם קל־ההכה נם שלבת התוך־ה י5 נקן ליטרים  סמקייךה ןאיןה ילידי

 לאקזה קל־האלכה נם שילבת ;היא בגללם: לטובות את־למדות יא
ם קל־אלכת ליא מושלת נם אותה: מוכיחה ליא קל־הבא יב  מלדי
 קל־חבת ליא מיבלת נם אולם: ליא מנבךת הרקה על־רךכם יג
בי שזה הלשבי ואל אותם: ליא מוכיחה קןל בקד האולכים יי  ך

 לשלט לתבוןה לכולה אל־האונב קל־השנאד, נם הלא להאמין קשה
 לתוקה לקזר שיל-לאולבים ה?רי את־קכי נקרת שלא לתוךה בכל
 לסת קרוכבת את־בלקתם אלם נלד וללקים האולבים משל

משאה:
 קליתאות לשלט לתבוןה נלאית ביולר ל-נבים קל־היקרים נם «י

 ולשלאנות ןלנלידות לןבוב ל$ךםום אלרי ועל־רדיבה לשךךה
 לאלה הך־קים כל־ה:ברים את דולה ללתוןה לביןה הי ולרכילות: טי
 בקקםו משה ובאמת היא: שילבת קליו נם בי אוד־לכקם נם במו יי

 לבש אם־בלבוןה בי כקסו השקת ;גךם בקל לא ואביךם קל־ךתן
 קל־ להלסם שאמך־תי ימ? למתוקה הכיןה תהיהל הי את־בקסו: יח

לדבא: מלם ואלה לטוקה להטות מלם ןאלה ולנסחם הנכרים
את־לא;שים נקכ}ב ל׳שלם ללקט אבינו לאשים לה בגלל י״

שללה אלה לא־כתםקה ?שר־הךגו על ולוי עם־שמעק אשי
קל לשלב התבוקה ;בלה אלו אבם: ארור באמרו בשכם כ

 את־לאךם אללים קךא כאשר בי כן: אומי ל;ה לא לךגשות כא
 קל־־בלם המליך בקר ואז ללךנלים: ןאת את־הלארים בביבו נבע כב
את־ לאךם ילןנ החושים: בקזרת הנקלה המנהיןה את־הכינה כג

שי התולה  ו^רק לשוב־רעת שקה ממלכי· למלר על־־מיל אם־נח:ה א
וגבולה: ןטוב־לב

 ואת תיראו ואבר אמו איש תיל לו, ישם« יכול תחזור, אל לו שאמר או היטמא, אביו לו
ם תשמרו,-כלכם שבתותי יג ע דייני - . י ד בו כ ם ל ב כ ר ה. ד א ר ק כוונתו ה  וסורת סורר ל

א ורב׳ ה כ׳ ה י נ ו ם - .< ח * א י י ם. ה ת ט ויק׳ השוה או  -את־עמיתך. תוכיח הוכח ט״ו יי
א יד-יז ת. של ר כ ת כ׳ רב׳ נ ה ת - . ט * ה. י שא ש כיג שמות מ ב כ - . ׳ ה - ׳ . ד ו ס ע כ ־ ת  ע׳ א

ד ברא׳ אטם. ר ו ר א - סיז. במד׳ ים - ד. מים כ*ה, לי



יח כי-ג כ ד מקביםרסד

 על־ ימזולקןת אם־לתביןה לעראל אילי לקאל ך. איך ימען כי
למעלות« ןעל על־לקעחה מוקלת איןה מדוע דיורים

קלןגבוןה ערוה לען לתב^ה אקר היא עלו מעתיק ען:ן ג
 איע ירן עעה על־לנוקןלים« עי־אם קלה על־ללערים עולקת איןה ג

לדיור« לא לןו*ם זללה לתבוןה אעל את־לתאןה לקיר«® :צל ?«עם
רע :צל אין«ו מעם איע לתאןה: מקעעד * ק מוגוך־־ את־לעעם ל
קי א?ל ג?עי י ע :צל ?»עם איע אק את־דעעם« לרעא אע ר ק ל

 לתכוןה לצלה הלב רע תלת לע;ע לעלתי אעל ד,לב את־רע
 אם־ עי את־־ללערים עוקךת איןןה עי־לתבוןה מן «ממליקה לער ה

להם« מתנןךת
קל האקא על־ךמר סלמעער היסב לערר אעקר יןזאת־?ען י
 על־ קלם יום בעקף ךוד ©עם השתער באקר עי ןיוד: העלך ז
 הען*ב ועבוא מעטו: עעא אןקי בעזרת מהם רעים ותמית למלקתים ״

ה מעביבדלו אקר המלך אל־אדל מאד ועלף מזיע הלך  על־העעא מ
 אף ןהמלך כאךזלמם: עמקי עלם האחרים ולעה אבותינו: קל ס־י

 את לרית :צל לא בעלס עעירים ולמעלנות מאד עמא מי־הלד
 האולמים אעל ממעאים למלם ללא־הןיוץ תאוה ואיזו מהם« מקאו אי

עלות־צחוועיו: עד אותו וקךעה את־גרונו ולבקה עליו התגבךה
 ק;י קמו למלך על־תאות למננים נושאי מאד לעקערו נען ולמן יב

?ל־ את את־תאות־למלך בלעריעם ?בורי־בל עעא אנשי מעירים
ר כד ולקחי עליהם ?שקם לאולמים: סוללות לעער ועברי הם בי

 האולמים: בעל־מחןה ןחעשו עברו לקערים שומרי מעיני עלמים5ן יג
 למלך« בקציל את־העקוי מתוכו וקאבו את־למעלן גלו ומלאי־עז יד
 למענה אלקה מה ערעתו קקל מעמא עעמותיו ?ימהרו אף להוא סי
 למן מךם: לןה הקקוי קקקול על־לבו בהעלותו רג©ש מקביל סי

ד את־התבו;ה למינו אחרי האללים: לעני למקקה דמיך ל׳תאוה מנ
 את־האע וללקקיט ללערים את־ללץ ל;*יח הקתק לקעל מידי מי יי
למעלה אם־להיו אף לגוף לסור את ולדעא לתלים« קל-לערת יח

- ה/ א׳ ע׳ כ״ד לפסוק בד
ם. ג לנזן ,ה« בתרגום לפלשתים כינוי והוא נכרים), (=לועזים, >11X01̂(5/16 הפלשתי

- ס׳ו-יים. י״א דה״א י*ג-י*ז, כ*ג ש׳ב השוה ס*ז לפסוק - ואילך. שופטים ם׳ סז



ד נ ד מקבים ס- רפהי י

ת וללעט מלדדדזס^ל ר ת מז דו  של־התבוןה ןהלפות הטובות מו
?לן: כל־־הלברים ?לישמל?יות

■ ים מי ה את־כפור לכפר השעה לנו קוראת י רי טו מ  של־ ל
הקגתוןה: התבוןה

הטובים הדוקים עקב לאבותינו ושללה שלום עוד ?היות נ
ף להם קצב גם כאקלה הקלך גיקנור עד־שכלבקום כטוב וליו  מ

ה קזלהם♦ ל?דיןה את־חקת אשר ונם כמקליש העבוךה גמול נא מ  ו
ת את־האהדות אקדים תמורות אורבי הכריעו י ל ל כ גם־ אבל ה
ולבות: שונות ?רות עברו עליהם

 לבדיןה בעןלגי שונא שהוה שמו ושמעון אחד איש הלה ?י ד
שי לחןלה ה ההם בלמים שמש א מ  ולוה מיו לכל־וסי ?דולה בכ

 עלה ולא שונות בךךבים עליו הלשין וכאשר ולשי טוב איש
ל לו ללרע בלדו ב ל ובבואו במולדתו: לעגה ויברח גיצא לעם מ
ל?י מאסר ןקיליקלה: ופוניקלה על־םוך;ה המחביא אל־אפולוניום ג

 לרעבות של־להידים ?ככפים להודיע ובאתי לכלך לענעלבי טוב
 ומגיעים עם־המקךש גןלן7 ללם שאין כיתשלם באוצרות ;?ברו

שי מלי כלבקום: למלך הם ד  לפרטיו לעגון לאפולוןיום נודע כא
 ממכר־לו אל־כלבקום וועל לקולך* על־ראןתו את־שמעון מללל

ף: אוצר את־דבר ה ב נלמדר עליו את־לרשות קבלו ואתרי מ
אתו: מאד ןק1ל ו?עא לארור עם־שמעון !חד אל־אלצנו ולבא

באוצר אשר מהירים את־כםפי לקרות לר9ל במצוה כי־עא ויאקר ,
לחטא לשב כי הזאת הפקדה כעד וידבר לעם מתעמר המקךש: י

 מתקומם לקדש באוצר המפקדים כפקרונות לד אם־תשלח גדול
לתוך־ אפולוגיום לדר איומים אחרי אבל לדו לאל הלה ?בל־אשי ״
ם התחננו כאשר ולהי :המקך־ש ם והללדים הנשים ועמלם הלמי
ןאפולו?יום המקלל: על־המקום לגן כי אל־לאלהים במקךש י

מלאכים תשמ!ם ויופיעו את־הכבפים לבז למזלן עם־צכאו משתער
. ן

. ואילך.-סלבקום ג׳ ב׳ ממקבים לקוח ואילך כיד, מפסוק הנא הסיפור כ ר ו נ ק י  לסליבקום כוונתו נ
 “׳י™ א 1x^0005 ז\: בנוסח השוה הגדול. 1*1 אנטיוכום של בנו >,187-175( סילופסור ^

 - הסליבקיים). של השושלת מיסד מקדון אלכסנדר של (שרו ניקנור מצאצאי
ל ד ל ג ל לימין שעמד העם. ב פו א -ו ו. ני י ו הו זה דבר אירע ׳ז ג׳ מק״ב לפי ום. נ

־ ח - להליודורום. *א_י ר י ה ג ו ליכגם לנכרים מותר היה תוכה שעד במקדש החיצונית החצר ם. ג



רסו

 ןדרל פלד על־הם יל.י1ויק מבריק ?נשק על־סוסים רוכבים
 סמקךש «שר חצר־הגדם בתוף־ מתעלף ?פל ואפולוניום ורעךה: י:«

 ללו5ית בי בךמעות אל־ליעבדים ויתחנן השמימה בפיו מפרש
 ח:כ שהוא במךה שחטא דהזהו בי מרום: את־כ?א ויפיסי כעדו יב

 הרב את־האשר ?ני־לאךם לכל יתנה בחיים ואם־לשאר מיועד, נם
 הכהן לנ:ה אל־לב נגעו הל־אל המלים הזה: הקדוש כמקום לצפון יג

 כעדו ויתפלל אלהים ירא הוא הדברים ?:תר בי אף לןדול
 בני־אךם בנבלי ???ע אפולוניום ?י םל?קום למלך :חשב לבלתי

 לשלל סייו לו ליו אשר אתרי והוא האלהי: לצדק על־לדי ולא יד
אותו: בל־הקרות את למלך לנלות לו הלך פלא ךךך3

אנמיובום ?נו את־לשלטון קבל ?לבקום המלך מות אחרי סי
 מתבהןה את־תלה הוריד הוא מעללים: ורע נא איש אפיפנם טי
 תבטיח בי־הוא -יעז אחיו: את־:םון ןדרל לכהן ותקים לגדולה יז

 אלפים שלשת ל;די לממשלה את אם־ועביר שנה שנה לשלם
 ה?דולה את־לבהנה ל;דו לעביר ולמלך בקר: ושלשים מאות שש יי׳

 ?י־ עד לבל־תטא: מטהו את־לעם נ:םון] משט :לעם לנללת ןאת יפ-כ
ק אל  את־עכודת נם־תפר ?י אבותינו עיר במצודת גמנםיון בנה י

ש: ר»  ואנטיוכים לאללי לצדק אף לךה לאלה למעשים עקב למקד
 עם־ ?מצרלם מללמה עשותו בי־בעת נען למלח?וה: עלה עצמו כב

 יושכי שמחו מותו על־ך;ר שנפוצה לשמועה כי שמע תלמי
 עלילם מתנכר מדר: חיש עלילם מעל גדולה שמחה :רושלם כג

 לאבות לפי־תורת ?מתנהג :ןלה אשר מלם בל־־איש כי פקךה וייצא
 פקדות על־לדי ללפר אפן בשום בלחי לא־ל:ה בי מען :מות: כד
 גם־ כי עד הועיל: ללא ליו ןע?שיו ובל־א״ומיו לעט את־ךבקות בי׳

 אשי־מלו ?ל למעמקים עוללילן עם :לד עצמן השליכו {שים
 לןה בי־לאקה מען ללן: :קרה שזה מראש :ךעו נען את־בנילן מ

 מהמאכלים לטעם מלעם ?ל־איש את בענויים אלץ לפקדוליו
ת: קזה ולבנה לאסורים כ:הדו

יא-כו ד ד ־ם מקב

 - לשם). נכנסים מת וטמא הנכרי שאץ ממנו מקודש החל :ה׳ א׳ כלים משנה ׳1ד
ם כו-יז ו כ ו י ס נ . א ם נ פ י פ -175-164 מלך א ת• ש ל ם ש י פ ל ת שש א ו א  ושלשים. ס

 שמונים ועוד במהירה כסף ככר וששים מאות שלש אחרים: מספרים יש ס' ד׳ במקיב
- הארץ. מתרומות ככר
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ו#?שי {לד! במקום עם־יועאיו הקריין אןכיוכום ;שב ועכן ה
 לישןיר ללליא הך^חים על־נישאי ;ןןו1 דומשים: קבי^ם עמדו חילו 3

 ומןבחי וזרזיר מבשר לקמנם להכריחם מהעבדים איש איש לבדו
ת :הגלולים ג ם להתןאל את־הממאנים להמי לי מג ?ענוץ {גמורים ב
העמד ההמק מתוף אחד ;עברי רבים ןהובאו ??חבו יבער נ ימו לא י

מי מועאו לגמי להן אלעזר ושמו אליו קרוב ראשון  יורע חקמתו ל
מככי כ;מים עא גילו ולמי תוךה  מהעימדים רכים על זקןתו כגלל י
לעריץ: מכיב

 ?שרם מקז איעמר אנכי ראסר: א?טיוכום אותו כראות ן;חי ה-ו
 החדר מבשר במעמף את־גמשף תכיל ?י כענולים אליף נגשו

 עוסק בעיגי כי־איגף אף ושיעתף נילף כגלל אותף אני מוקיר יען
ף כאלה רבות ש;ים אם־־אחרי במילוםומ;ה ל בךת־הןהודים: מחןיק ע

לזאת הח;ה של מאד הטוב העשר כאכילת אתה מואס מרוע כי ז
ממאת להן!ר ל׳יא כעלות כי בטועה: ן?ןה הבריאה אשר ״

 כמתנת לקוץ היא עול ם3ן ךע שום עד,ם שאין האלה התענוגים
 מלכד שאתה ביותר אוילי מעשה עושה גדמה־לי ואמה הבריאה: ם

כי רעתך בו  הלא :לר,ןתף אותי נם מכזה עודר על־לא?» מ
 שלף את־המש&וט והעזב שלעם: הלהג ממילוסומנת תתעורר יא

על־אמתות לר תלמלסף ואז לנילר המתאימה ביןה ולרכש־לר
ם שלי העדור את־דברי ותכבד התועלת: יב על־ ותרתם מדיכי
 כס זה לרת נש שאם־כאמת אל־למר נם שיעה כי נ שיכפר גי

באנס: עליה שעכךת כל־עכךה י1ל חתכל עליה משגיח
שי לאכילה עןה כאמן העריץ שלימריץ אתרי ׳׳  קאמור הע
לרכר את־דךשות קכל וכאשר לדבר: את-לרשות אלעזר כקש םו
ס אנחנו אגקזיוכום ויאמר: את־קולו ונשא « מי ?שמענו את־חניני ל

ק יוסר מכרית ?ת שאץ מאמינים אללים לתורת  מר-משמעת מ
ה יז  אוועה לעבי־ שאץ לןכון אנחנו חישכים על־כן לתירסנו: מאקן
 לאלהים מאת כאמת תוךהנו לא־הןתה נם ולו מנים: בשום יח

אז נם האלהים מאת שהיא כאמינים אנחנו א?ל רכיל כאשי

מו ש . ו ר ז ע ל  בשעת המעוות כל על לעבור מותר באמת - כ*א-ל'וו. ר מק״ב השוה א
השמד בשעת אולם דמים. ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה - משלש חוץ נפשות, סכנת

ם בי ק ה ה ד מ רסז א-י



»ל #להים: 1לך»ר“ל5? אודרעתנו ל?סל דךשות לנו לא־הןתה יס
ם אם־נאכל קטן ח?א לדלה שיה אפוא תחשב ב  לעץ {!סורים: פודלי

 ?חללת ?שתיהן ?י ?לגדולות: קסנות לעברות ערך בי־אותי כא
ה ב?ךה התוךה כב  לפילוסופיה אתה לועג שרירות־לב: בתוך #
היא :על־פיה לחיות הלקזר לפי־השקל ןה אין ?אלו #לנו בג

ת ?ל־החקדות על אנחנו ששולטים ??ה ביןה אותנו מל?ךת או מ  ו
 גם פ?ה:9 ?;?ש ?ל־ס?ל אנחנו שטובלים ??ה פנבוךה להתאבן כד

 ויהגל^דת ל?לנו אחת חקה עזבקל־אךחוסינו ??ה ל?ךק היא ?חנ?ת
 סעריצים וק;ם מזי ל?רו את־אלהים שרק ??ה אלהים לראת

 לען אסורים סא?לים או?לים אנחנו אק על־ען בת?אךד,: אנחנו ני׳
 ולהן אלהים האת נק?עה שלתורה שלם בלב אנחנו מאהינים

ה?ריאה: לפי נם אתנו חש ??חוקק העולם שבורא אנחנו יוךעים
 סא?לי ואת לאהל לנו התיר לנפשותינו שלתאימו את־ההא?לים ני
שי ני  ל?ר לא היא העריצות אקל לאהל: אסר לנו רא1ל שיהיו הפ

 להען לאהל גם ?י את־הבקוית לעהר אורגנו ה?ריח שאתה
 ת?חק לא בגללי אולם ת?חק: לנו השנואה ה*את הזוללות נח
של הקר*® את־שבועות אע*ב לא נם ?י הןה: את־האחוק בם
 ותחתך את־עיני לי אם־תנקר לא אף את־התוךה: לשבר אבותינו י

 את־ תחדש לא ש?י{תי אישים וחדל ןקן הה אינני נם :את־סעי לא
ק «לי· ננד אלהים: ליךאת נוגע ?שהך?ד נעוךיה לב  אופנים הנ
 ש?דעת ?*ה ב?ךה על־זקנתי לא־אחמל ?י את־המרוךה: ןת;דיל לג
 ןלא אוהנתי התוךה אשקר-קך לא אבותינו: את־תורת אבטל לד
 הש?ל אותך אחלל לא נם לדירתי: הסבלנות ??נלך אשתהט לה
 פי ואל־תססא התוךה: ורעת ל׳נאקלה ל?הןה ולא ח??ה האוהב לי
ר? חיים אהרי שיפתי ואת ה???ךה את־זקנתי לז  ?הוד התורה: ,בי

שלך: ה?ןת ענור ??;י ?הד שלא וכאיש אליהם אביתי !אספיני
 ללךאת אשי על-סהשביתי אך את־עריצותך השפך רשעים על חל

?סעשיך: ולא ?ופריך לא ת?של לא אלהים
י?חבו1 העךמן על־שדולי ?ןה באפן אלעך ע;ה כאשי להי1 י

 שלא אלא שגו לא יוחנן, ר א· א׳: ע־ד סנהד׳ יע׳ יעביר ואל יהרג קל דבר על אפילו
- ישכור). ואל יהרג קלה מעות אפילו המלכות גזרת בשעת אבל המלכות, גזרת בשעת



רסס

 ףע?זטו :הענווים אל־סלי נפה ב;ד ?זם לעובדים הךןוחים נושאי אותו ב
?זל סעדי נשאר.מקשט הוא אסל את־סנךיו לןקן פעל סראשוןה

 בשוטים ויופרוהו מאחוךיו את־;ךיו סף אחר ויקשרו אלילים: יךאת ג
־ י ועל הי  האיש הוא אסל למלך: לעקרות שסע ערוז: אעק צעק צי

קה לנפש סעל  אליהם לב ?!ם לא אמתי אלעזר קמו והאציל לו
בשמי תלויות בעינלם רק כללום: הוא מעןה סאלו וסלל סלל י

 ש;ןרם ולךמו השוטים על־לדי ללקרע את־בקזרו לזקן ;תן שמלם
לא גופו סי תחתיו לקרע ססר וסעמרו פצעים: ?זןעפו ולצלעותיו ז

 יסלתי תקיעה נשאךה תבונתו אסל את־ליפורים יותר לשאת ;סל
עליו יסקעצו בקלניו חנפים לרמלים מנושאי אלה ויבעט נסןעת: ״
של: ש;קום סדי בו פנע ט ולאם את־היפורים עקזא הוא אסל הכו

 הזקן התנכר לנאסק משסה ועאתלט את-להתעללות: ולכל סלל?
 ל^ת נם לתפלאו קאךה וסנשיקה זעה מקפיס בענים מע?יו: על יי

שו: על־גבורת עסקם מלמענים נע

 ל?זתתםו אם־סי על־זקנתו: רלמילם נעמדו אם־סי ןעתה יב-יג
 מאנשי אלה נגשו על־־גבוךתו לתפלאו ואם־סי של־־מכיךם בצערי

עאלה טפלים ענ;נים שסנלל אלעןר מה־זה ויאקרו: למלך יד
תךאה ואתה מלמאסלים נגיש אנחנו לליא־לניון: את־עצסך תאבד סי

את־נסשך: והציל לחזיר מבשר קטועם את־עצמך

צעק נם ייתר עוד לזאת סעאה בו לתעללו קאלו ;אלעזר סז
שבנפש ס!ה בלועל ר5ך אבךהם בני על־־לבנו אל־ועל לבו: מקךב יז
כלניון שלא ;ל;ה ונם איהנו: הולם בלתי משחק ?שלק תשועזה י״

את לתוךה לפי ושמךנו לאמת לפי עד־לזקןה את-לוינו חיינו אם
מופת בעצמנו אנחנו ונל:ה לבנו: נלפך ;עתה על־אדותיל דעתנו ים
כי אסורים: מאסלים סאכילת הנקה ש?ה;ה סדי ?רשע לצעירים נ

 נל;ה זאת ומלבד עוד ?ח;ה שאולי לקצי את־לזמן תעטף לדעה
סלךלי לבוז נה:ה הערק ובעיני לסנו: &ךך סגלל לבלם שחוק כא
האלה לננישות בסל מולנו: עד על־תוךתנו ננונו ולא אישים כב

לךאת ?עד את־למ;ת ךצון מלא בלב אסךהם עני עליעם קבלו

י ר ו עז ל . א תי ס רו.- אלהיו אלעזר: השם דורש שהוא נראה א בעז

ב-יח ן ד מקבים



ח טנ-ז ו ד מקביםרזג

ם: כג ̂י אלם אלל אלהי ם נו־קז חי תתלהלהו: ללה של־לערק לדו
ולצל רול רולמות ללא בה הענולים לבל אותו בךאולם ני
 רלךבוהו תחתיו אש שמו פח :אל־האש ויובילוהו נלנע לא חבלתם כה

ךיו: לתוף ;באש לךק וילקו רשע פלזמות ה?לאו לפורים בבלי חי ן
שלתו להוציא וקרוב עד־העלמות שרוף ל,;ה וללר נו  ?ניןיי ויקזא ;
 את־ להציל בלדי ?זללה יודע לאלהים אלה ויאמר: אל־אלהים כז
 לך לי על־עלך חום התורה: לעד לאש לענוני אמות אלל גלשי <=״
ש כס  ןבלר ללד׳רתם את־ךמי קלל בדבורם: אנחנו שפוללים לען
ם י ה  הנעלה לאיש ןוע האלה את־הךלרים ולדלרו את־הלי: מי

לי הלה לבל הלות ועד־לפורי לדול אליל ןהלעןה ע  לעזרת ל
התולה: לעד לתבואה

התבוןה ל,יא על־הללרים השלשת לי לפלל אפוא לרור לא
ם: ללאת לב  לליתי אד על־־התבוןה הללרים התנלרו אלו נען האלהי
 חולקים את־הללרים ;לחה ?זהתבוןה אחר ועלה :על־עללתם מעיד לג
 ;לוי נולה וללךק :העליו;ה להןה;ה את־הןכות לישר לה אנחנו לד

די שלבה ם נם היא מתנללת ד׳לא התבו;ה לי  שמחחן על־מפודי
בל: על־רלר לאלו לי·  על־הלםורים לבד שלא אני מלאה ןנם ל

ה: להלנע מללי היא שוללת על־ההןאה נם בי התבוןה שללה ל

ה בלהק רב־־חובל למו ז מ את־אנות אלעזר של־אבינו התבונה נ
סוערות הערק איומי וסערות הללרים: לתוןד־;ם האלהים יראת ב
שלרי ללילה נ ה: משתלבים העגולים יל הלתה לא אלן ולשום עלי

נמל לתוך לשלום ש?לנלה עד אלהים של־לךאת את־ההןה
ת: הוא ד,;להק ך לפני לצוךה עיר מעולם עלךה לא עוד הלן

 שנתעניי ללל־מעשיו ההוא הקרוש למו ןשונות רבות לכונות
שלתו  לצור עליו את־השלים ול׳דף ולפורים אש לענולי האצילה לנ

 היוצא מולק ללע למו עליו: הנןה האלהים לךאת בי־התבונה לען ה
 את־לשלרי לה7ונל אודהלךתו אלעזר אבינו העליד הים לתוך

ם: הלפורים י שתוללי  את־שנותיך שסאת לא ללהנה ךאוי להן הוי הל
שות  לךאת לשלז את־גולך אפורים ללאללים חללת ולא הקדו

הלהךה: האלהים ז ה אתה הוי ו  ופילופופום עם־־התוךה ;לה לדנ
בי של-חיים דו ם: ל אשר האנשים להיות לדילים לאלה אלהי ח



רעא

 {{י דקדוקה א?ם ובזעת ך?ם עד־מצוי למגנים אלנותם לתוךה
שכים לשרים ס  את־ לתהייה האמרת ואבינו אתה עד־למות: מ?

 ןלא על־קךקזתנו בהךרת־ןבור ודברת סבלנותך על־לדי מהסיני
 לזקן אתה לסילוםוס:ה: את־דברי בסעשיף ואשרת אותה הרסת ·

 שלתנדלת הסלןד על־לאש ^התאדךת ה;שיש על־לענויים שהתנברת
 ?>ןח בתוך־לעךה ?עברו אשר אהרן ?אבינו ?י אלעזר: לשרים על יא
לא־ אכול־אש אהרן מורע אלעך ??ה את־למלאך: נבח במחתה יב
זקן הלה בי שאף הוא ביותר המחליא ולדבר לתבוןה: ען־ף יג

 {תחים ןחחים {סל לגופו ?ביב ובשרו ךפו ?בר נופו ישרירי
 לתבונה ןעל־ידי לתבוןה רוח על־לדי :נפיךיו חדש נשחתו ונידיו יד
 על־השי?ה הוי הךאשים: רבי את־הענויים הקהה של־שלק רו

שי התוךנלים ןלל:ים לנעףן ללבן לשער הבריבה  תחולם א
השלימם: ל?ןת האמיני

ללראת הודות ?עת לענוני לבו שם לא לשיש אם־אפוא סז
:לשרים סןהיגת היא האלהים לןאת שהתבו{ה הוא ?רור אלהים

לא :עז שולט ואיש איש בל לא על״לשרים אחדים יאמרו אולי יז
שיראת המתאמבים לאנשים אבל ח?ם: תבו;ת ואיש לבל־איש יח

על לשלט לבלים לבד אלה שלם מלב תדדה שללם אלהים
נם־ במו לאללים למותו לא בי לם מאמינים נען לבשר: שרי ים
 לדבר אח לכן לאללים: לחיו רק ולעקב י?חק אבךהם אבותינו כ

 נךדים ללשה תבונתם אשר האנשים שאלה ?לל מת»ד הידוע
ם: ׳עיל־לדי כא שרי לפי־ אלהים בלראת דעות תחינה האיש בי :ען ל
שאשר ויודע באלהים: ובטול לפילוסיפלה של לשלם למסלול כב

לא בןה איש לאם למדות שלמות בעד ?ל־סבל ל?בל הוא
 לבד ןל{בק ללבם הליא אלהים: לראת ??ל על־לשרים לקלט כג
 על־ להתנבר נערים :?לו לבן על״לשרים: לגבור לארק הוא כי

ם: לראת בתבונה לשבילו בעז יותר קשים נם עגולים לאלהי
 עלה לא לראשון ?נקיונו לל לעתי העריק נבח ניישר ולדגי ח
לקה רמלא אסורים: מא?לים יאבל בי ןקן איש לל?ריס ?:דו ב

_ ח ז ג ך. נ א ל מ ה ת־ .-ל*ה. ס׳ו במד׳ א ק ה ע י ל׳ י*ב לקפן (ע׳ העקדה מיעת ש
- ם־ז.> כ׳ י*ג.

ח ז ד מקבים - ב ט



סז ח ד מקביםוזנב ג-

ם אחרים ללביא מכו ם ?סיטב מדלעכרי חיל  ואם־יאכלו ?נו
ם י ל י ל ם אולם 1ל?לד לאסורים פ  ואם־זסאנו א?לם »לזרי לנפ?

ת ג רזו ה ם: מאד ל ל ^ן ?עוויי  נלד לפןיו הו?או ה*את לכריק ית1ל
ה לןקןה ?ם-אלב ? ? ם ןעןד־רוס לפי־לאר אחים ? לי מ  ןנודזים מ

ם: ?צל 1 ד ?י כ א?ר ס  את־אפ# לביב סקיטים ל?ריק אולם ךאה כ
 לחם ??ים ויאר ואכילולם סהדרלם ולוח? סלם ןל?ב ?סבןל ?מי

 ס?ם לכל־אלד ל?ד י אן ניסה בחורים מאסר: אליו לקרב ללם יקךא1 ה
בכי על־:?:?ם אןי וסלפלא ס ם סלה סספי לאד אןי ו  ?ל־אחי

אי;ןי ל?ד לא ולכן ק ? ל סכ?ה ל^ע»ות לכם י ל ה?ןעוץ כ ?
ה לזקן י לן ה: ןח ? ל ס? סכם אןי אם־דור? כי כ לי ל? ק  כ?ל ?

ן סלכלי וללנות ? ל  ןם ס?ותי לססרים אח גם־לכנ? ;ך■ לאל נ
ת ולקכלו ?י אפוא ?טחו אלי: לשומ?ים להיטיב  ךא?*וח ס?רו

ת לחקר ל?סירת אם־תלכחשו בכקקי ״ ?  ןק?לו אבוליכם: םוי
ם החיים את־־ארחות כליכם  ןהלע?גו כלם ללק וקחו ?ל־לןןןי

ח תאלצוןי ?סרוב?ם אח־לסחי אם־חכלו כי !כן בכלוסיכם: ט ללסי
ליי י שים א ? איש נוראים כן כל־ אפוא רלמו קענולים: ס?ם אי

 ויפי ןיל?ם ?גלל כליכם י&לח םיל??א אלי םל א?ר ן?שוליכם
ם האינ?ם לארכם: יא  דרר אח אם־לסאנו כי לך?ר לב ?מי

בלסירים: למוח זולחי ב??ילכם
כי לאלה אח־הך?רים יב ד ללכיג מכו ד ?לי־ אח כיגילם לןן

ם ויאכלו לשלעו בי לפחד ןם ומריכם לסכן לכנולים  סךלסאכלי
 א?רים יסעקסי אופ?ים לפנילם לךקחים נושאי ;שימו1 לאםירים: יג

 וירי ו?לי־כפלם וסלתות וקלחות וסזורים ואגקולים וכלי־לפורים
 כליכם ל*ל ??רים ואסר: ח?י* וה?ריח וספוחי־אש ויתדות ?ךזל יי

ם ןל?דק פלד  הלחק כקב רלסים לכם לתן אותו סעריכים ?אל
ם כל־־התוךה: לכ?ר אלכם ?לילכי

הם סו שסעו ן ם »?ר־־ רי ם דבו בי לכ ם וראו מ רי ם ד? מעוררי
ת א פלצו א רק ל ל ל ? פ ם נ ה ד עלי ח פו אם־גם בי פ ק ם־ ללפל כ
?ו ןןם הקריק ר: ?כלם ??ס לרע לבו את־נכד לאל כ ? ה;

לל?ה ןפש בכלי כלם ליו אלקלי ברעתנו ן?קל ?כל־־זאת םז
ה ושבעת האשד, לסרשת5 ח - מק*ב השוה גני . ר



ט η ד מקבים - ז רעגז י

ם יז קי אי ־ לי ך ה לו ו אי ם ק ם וזיו קלי קי ק ת ק קאלה: אם ק  הוי־ לא־־

חנו ם אנ מללי א ד זדךחוקים ה א ת ק ד קלף־ קךע ד עו תנו ק רא או קי  ו
ה יח ק ע מ ב ל א האם טו ע ל מ ק : נ ו ה ל ק מח ל ק קנו ? ל ת־ ת א בו ק ח מ  ק
ת יס סו רו א א ק קנו נ ק ב נ רו א לק ת: אהךיו המבי קו ד ת־ ם א שי  אן

ם א אסי ל ם מקני ?®סד ה הענווי ב קלי־ ק ס ת מי ןנ  זהקנפרלים עבדאיו
רף ן?ק?ה כ ק ע קי ד א ל ת !ה קן רו אק ת ת ןלה קן קק ת: ה א  ?רחם הז

ת כא קנו ל־ מינו ע חסל עלו ת !נ ב שי מנו: על־ בנו ו?שים א ם אל־ל א  ק

ע כב מ ק א־נ א ל ק רג: נו הו ם ל ק ן ד ב הי ה ל א א לנו לקלח ל ל  אנוסים ה
חנו נג קסךנו אנ ך: ו ל ק ה ת־ ה א ק ל ל ל ק מנו נ  הסלים את מעב
ם כי קי עי ע מ מדו ע ו קנ ם מעקמנו נ ל העו ת־ ק: א תו ק א ה ב ס אל־נ  קל
ד נח ג ם נ א האן ל לנו ו ה־ ק ע ם נ רינו: ?בוב # ךה גם קלפו תו ה ס ק ק  ע

קנו קסלקת אי?ה ה או ת תנו מי שו א בע צוננו ל א קן ל  אנו לראים ה
ה תעזוקת לנו מאץ :את־הענולים נו צו ה מ ע בו ק ה קנו ה ך קי ע ה ל־ ן  ע

תנו ע ת ר בא עינינו הץ המו ת ק קן ס ה ו ל מ ה ק ע ק קלדנו ב ת ק חיו  ל
ה כז לן ק שמע ק ם־נ ל א קו ך: ק ל מ ם אולם ה סךקרי קל־ א האלה מ  ל

 על־לקם: אותם העלו ולא הענווים קקני קעקדו האעירים דקרו
ם סלקרים על נעלים היו קי כח-כטלען קי  באקר וקקה סלפורים: על וקלי
 אקרו אסורים מאקלים יאקלו קי על־לקם לדקר העריץ הדל »ר

סד קלם חד: קלב קאלו אחד קקול ו א

את־מקוית קעבר למות אנו ?בונים הערק אתה תססם קה ט
תינו: ב ש עלינו קאךק הלא אבו לא אם אבותינו אבות בקני להתבו
 היועץ עריץ ואתה :וקסקךה קקדריקה התוךה קמשמעת נקתמ<ם ג

 הלא קמנד־אנו יותר עלינו אל־תרחם ד.תוךה את־דקרי לעבר
הדוקים רהקיף קעינינו עקמו קהקות קשים נען אתה: שוןאנו י
אתה קבעת התוךה: את־דקרי עקרני על־לדי אותנו להביל ה

 מוקד לקחת לא קאלה ענווים על־־לדי קקןת עלינו קא;מןד אוקנו
ר: קרקרי רגע לקני קלל י  קקלו מדהעקרים אם־הןקנים אלען

 עלינו קי אף ומתו את־הענווים גם אלהים וך־את קעד עליהם
גם־מסנקנו אקר קלף־ הלחץ לענונו להקיט קקלי למות הקעירים

קגם ןאל־תדקד, עריץ אותנו אפוא נם־ןא עליהם: התנקר הזקן י
להורג אותנו קקתוביא הענווים על־לדי הקסד פקיא לנקשותיט



ם: יויאת בעדח  נשא הזה העדות סבל בל בעד אנחנו אסל אלהי
 ןךסדו המנ^ל ואתה :המרות שלמות ?עד המניע לנאחון את־נזר ם

ש ענווים האלהי הארק סאת הסכל שלנו א ערי־עד: נ

ם םל?ר אסרי ’ רי ה העריק נתמלא האלה את־לדנ ד לא הנ לנ
ה על־כפות ני־אם סרונם בגלל יא ר שללם טונ ע  ת^שי ז5ול נ אפו נ

 מעליו את-עתנתו וירךעו את־הןדול אוו נאעזר החובלים והביאו
שרו יב :יאךך לשני ואת־ןרועותיו את־יךיו דק ך עיפו וכאשר ו מ

ת כו לי הכוהו אשר הנ ב שיג נ הו ךער לה כו לי :על־האונן הו
ם יג־יי ק ונעל י שי־ןקעו עד סביבו נמתח הז קיו: א כאשר נלהי ?ו

ל ?תיכקי טו  אונב בלועל עריץ הוי דאמר: להתאונן התחיל אנך־יו נ
ך השמימי הסדק אנ ה אתה משחית ?נש ךסלתי נען לא ו ע  נ

תי !?גן ולא את־גוני על על־תורת־אל: ננותי כי נעז אלא עול נ
-יז ם ונושאי סז הי  אך :מלענולים שת?סל ?די לאבל האות לו אמרו לרנ

אינז אמר הוא ם ל רי חזק אינו שלנ  ?ני־בל-יעל משרתים לנ
לתיבות את־בשרי ןשךפו את־אנרי חתכו את־תבונתי: שןדכא יח

קו לתיבות נו ם את־נרקי י  נלדי רק כי לעם אוכיה כנל־לענויי
ת: שלמות בעד הם מהאחים בלתי לעברים יט י פודנו המרו כ ד ה נ ע  נ

ם ובעת תחתיו אש שמו ח  את־לאוען לתחו לרף בלי את־לאש לני
ך 3 ה: לל תו אד גאל לאיכז ול ל־  עבתה ה?ללים וערמת בךם ?נ

סני כא  ומערעת :המכוןה לסירי מסביב עפו נעזר ולתיבות הךם מי מנ
ר לעאמות  לא לאבךלם ובן גךל־הרעה ןלעלם מסביב ?נגעה כנ

וסבל הנכחיות לתוך הוא מתנלנל לאש בתוך אם־נאלו כי נא?ח: נב
ה ברול כג ם: ?דינ אל־תעזבו כמעשי עשי אלי ויקךא את־ליפורי

 הללמו לרוח מריממת לאחים בברית לי ואיל־תבגדו ל?אח אותי
ד ונעלה קדועזה מללסי■ כד ע ם: :ךאת נ שנלה ובנללח אלהי לה

 את־לעריץ ןהענש את־עמנו לרחם מאבותינו לנו ומוךעזה הצוךקת
ם דלרו אלרי לארור: כה רי ש לעלם הוסיא לאלה את־לדנ לקדו

את־נקינתו:
ם כי ל ם עו ק סלם תמהי לן חו ל ה רו הנ או ו שאי הבי ם נו לי רנ ל

שני ה ת־ ר א עי א ני ל לי ל שון ני א ם הלד נ שי נ ם י ל  את־לדי על־לדי
חל ב ת הי לו ע ת סנךנלם כ רו תו לעזרי ל ת או כונו הנ ל־ ר: א הנזו ו



רעה

הו כז לו ג ת את ?שקעםו ;ענה קוךם לאבל רוקה הוא אם [י  דעתו מ
ל ?ידי האלה הטוךסים ה?ךךלמים תפשו האיילה: כח ח  מע(־פו מ

 ןהוא הראש ןאת־עור קלו את־הקשר מעליו וקקטו סנקרו עד
 בעד בקל־צוךה הקןת סדד$עים ואמר: בא?דן הןה את־סכאב ?כל כס
 מקלם רע עריץ הוי אמר ולעריץ אבותינו: מוך^ת אלהים ץ־את ל

 י5 כךאותף ממני ייתר יה בעזעה אתה קעןה כי חושב האינף
 בער רעתנו תקיפות על־ידי מ^אתת שלף ה;היךה העריצות קכונת

 ?שלמות תקרוף קעןג המקל הוקל לי !ען האלהים: יךאת לא
 ח ער לא־תמלט רשעתף איומי קתיך מענה אתה אקל המרות: לב

האלהי: הע;ש אף מחרון נבזה
לשלישי היכל ?אקץ הקהלל את-לקעת ןה נם ש?שא אחר י
 הוא אקל את־דן;יו: ן.יציל ואכל כי ומבקשים אליי קוךאים ןך?ים ב

 אותי הוליד האב אותו כי יוךעים האיןקם ואמר יבל מקךב קעק
העקרים: באותם וןדלתי ולדתנו האם אותה כי ןאת-המוקתיס

ד ה כברית בוסר אי?ני ג- ל ע ה: של מ מ  תחבולה לקם אם־נש הא
תןעו.: לא אם־תףצו אף ??שמתי אל־גופי נשו חזה ??ת לעצר

 מנקעי קמבונות ונקעו האיש של לבו את־ודוי קכעם קבלו ןאלה ה
הקשרים: מתון אותן פקקו ו?משכם ןאת־ר?ליו את־:ךיו חפךקים

ואת־ ואת־השוקלם ןאת־הזרועות את־האקקעות ועקמו ןקחבו י
 קשטו את־דוחו לשבר ;קלו לא ?קל־אמקעי כי ן!ען חמךפקים: י

 לשקתים ?ררר האקקעות קצות עד קקיב קל־העור את לו
חולקת ששךךתו בעת ךאה נבו מעל אל־האוקן: מ;ד ןהוקילוהו ח
שיו את ונשחקת ט ו?עקדו על־מעיו: קטקקפות ךמו ןטפות קרקש ?

 המוקד למען טובלים אנחנו ובל!על רע עריץ הוי אמי♦ למות
 שלף דמים ושפיכת ישעתף ?נלל אתה חמדות: ושלמות האלהי יא

פוקקים: כלתי ענווים תקבל
ואמרו: י7את־לך?י ל?יאי לאחיו ךאוי ןה נם מת ?אשי יב
ד׳מלף בקול שמע אלא אסיף קמי ש!עון קאותו אל־תשתנע יי
ל י’ מ ם האש ויאמר לדם הוא !ען1 את־נעשף: ו ת מ שוךקת איןה ש

ך י ר ד י כ ת פ ש ׳ ה ע . 1» גם מפשיסים רבים :ס-ד ד׳ הירודוטום והשוה שם מק״ב, ם
- סוסיהם. על אוחו ונושאים עץ ל1 אותו ופושטים כולו האדם אור

-י ט ד מקבים יד כז



םרעו א י ד מקבי -י יח סו

 י?א?דן *סי של המאשר במותם :למוג־לב תפשוני קי זה במרה סו
ם וךאי ו?ה!י ה,עריק של הנצחי ם אלהי  שלא נשכעתי המדללי

 על־לךם נם תדע למען ענווים עריק ר,מצא הנעלה: לאדווה אכחש סי
עני: שענו לאלה אני אח כי יז  ןהךצח איש־חךמים אנעיובום כשמע ל
ך לאלה את־חךערים ןה?בזה יח שונו: לחתך צ ך ןזה את־ל  אם אנ

את־האלמים: שומע אלחים הדבור את־אקר ממני אתה ןכדלוקח
תנו: את־לשק תחתך לא עזה לתוך את־לשוני הוצאתי ךאה יט  תבון

 ומאתך הגוף: את־אברי להשחית אלהים בעד אנחנו ניתנים ברצון כ-כא
ןמירות־אל: הקזךה את־הלשק לתעת יען מעט עוד אלחים יךרש

ש קפק מהענווים משלת ןה נם מת וכאשר יא  החמישי לנ
שתמט בדעתי אין עריק ואמר: ב ת: *עלמות בעד מלענווים לה חמדו
 עוינות שפע ועל־לדי איתי נם שלרצח חטוב מךצוני ?אלי אם כי «
מי: מהערק ע?ש את־עעמך תחוב י שמי וה;עזר חטוב אונב הוי ה
ת:1ע לנו לעולל כי העוינו מה ?ני־האךם ןאו!ב י■ י1בעי{י רע או א

חמומרית: תוךתו לכי חוים נאנחנו העולם בורא את וראים שאנו
-ז ם: ןלא לעבוד ךאויים עאלה מעשים אעל ו עאעת לי לענווי

ם: מאת לושע תקנה לך וחללה ?ני־־האךם בתוחלת חךנקזת אלהי
 רעדו בעת לוןאי־־אל: אלה ןאויב לאלחים זר חנך עתה וחנה ח-ם

אל־חעזור: !יקשרוהו הרמחים נושאי אערוהו האלה את־חדערים
מוקשי לתוך דעניםון אשר על־בךעיו כורע ?שהוא קשרוהו עליי ז

על־ אחורנית ועתוח האוען על־לתד למטה ?לפו ןאת־לרכו ךןל5
קערה ?שנשימתו עזה ?מעב אער: אער נחתך עקךב כעק האוען יא
על׳ם אותנו מחונן שאתה חיסמדים ;כים עריק אמר: חןק3 ןגופו יב

עד־ לחך־אות נעלים ופורים על־לרי אתה ניתן כי לפים ךצועך עעד
ךלנו: אנחנו מחזיקים כמה יג  הועא ןאחךיו ך, נם מת וכאשר ?תו

 ולהיות לא?ל הוא אפ-רועה שאל !העריק ?שנים רר נער חששי
 כהערה אעל מאחי ?נילי צעיר אני אמןם אמר: לנפשו המשי יי
ם: הנני סו הי התלים אולם לשם ?ניל ל חחוים אולם ועעד ועדלכו נו
ה: למות עלינו סז ש! שאיןם את־אלדז לענות ?עיניך אם־טוב ולכן ?
ה: אסורים מאעלים או?לים יז האלה את־הדערים ד?רו אחר ענ
לליות שנקעו ו?עת עקפךנות נמתח עליו אל־האוען: הוליכוהו יח



ב יא ד מקבים ס־י עז רע י

ת לאש לזינו גם מהחתיו: נשרף שךךתו ים תו וממני דודות מי
לפוךיו מתוף את־מעיו: נם ק)ךפו ?צלעותיו ובךקךם לגבו כ

 אחים מללר לטורים לקבל ה!לנו שלח ההןדלנות מה־ןחךךה אמר
 לל־תןלח: עךתן הו הבלחים לךאת ההלךד. .יען לילרעגו: ןלא לןה כא

 נם- _ןאביא עם־אחי: !דור נם־אני אמות ןה!קה ללל־הטוב כב-כגערוף
 אלהים ללךאי ןאו!ב ענולים הממציא אתה עליף ןדול נוקם אני

 עלה לא בי את־עריצותף: ולטלנו אנחנו ?ערים ששה לאמת: ״־-נ״
 לאבל בענוליף אורגנו לדילריח ןלא את־תבינהנו לשנות ל,יךף

יללהי לקזלילנו קךה אעוף לטולך !ה ק הא אסורים סאללים כי
קזל רקחים ניקזאי לא לי ללי־לבלת: ןלחף הלזזדים מלאילים כז
ם אם־של-תורת לי תו לעג עוקדים ערי׳ן כ״ אי־ ןה ?גלל נ נאלחי

את־תבוןתו: לנצח אלעזר
 אל־תוף_דור לעהשלף לאקזרו אתמקזקתו גם־זה הוציא וכאשר יב
אחיו לי אף הערי׳ן חלל עליו מעלם: הלעיר היקליעי קרב ב
אד: לו ללאיבו ג את־הלללים עליו שמים ללר לי ולראותו ל
את רואה ד,ןף לאלרו: על-לגנו לדלר :נם1 אליו לקרב לו ויקךא י

אם־ ןאתח לענים מתו לשל־מך;ם לי של-אחיף רעתם טרוף קע
ןאם־תשמע ללא־עהף: תמות וגם נוףאות תענה בקולי תשמע לא ח
את־ רלרו ולעת המלללה: עלקי לראש והעמד אהוב הה:ה ו

 עואבךה עליה לחללו ך.:לד את־אם לכךא שלח האלה הןילרים
שאר את־לניי׳ שיזליא אותה ולעודד לנים הף?ה לה  לידי מ

שי העלרית לשלה זךזתהו שאמו אחי* ןהוא המצילה: המשמעת ז  א
חו אלר: לעט עוד ?דלר על-ןה »  ןאל־ אל-הללף ואדלר לי מי
 מלנו ו!ףפו מער על־הוךעת לאד ולשלחו אתו: אשר לל־אוהליו ס

 והפישע נלל עריע הוי ויאמר: למחתות קרוב קטע ןד.וא מהר: י־ךיא
 את־ אלהים מאת שקללת אחר אחור נךהעת לא ללל־לרשעים

 ללראת העמלים את ולענות את־עלךיו לףצדו ןהמלללה מלסים
 לאש האלהי הארק אותף הועיד האלה המעשים לעד אלהים: יב

שי ולענווים ונלחית חןקה יוהד עד: לעולמי מלף ־רפו אל א
את־ לחתף 1ח!ת־לך.־ הוי אתה לן־אךם לי אף אחור נךהעת לא ע

רז יב ג ד ד ג - ט*ו. ס״ז לקק מעם. סו
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 ר*ם5ןל #!ח מחקר נוקרו ואקר קמוך ?!מחיטים לקני־אךם הלשץ
ם ןענולים: לטורים קןה באפן לחם #  מלאו הנעלה קמור^ש הם א

 ממית קא$ה מר תקינן או^ה אקל אלהים: מלפי לךארןם אסרי
ת בעד הליסמים ?קלים מי רו־מף חמדות קלמו ד  לכן דאמר ל
ת: אני נם רוקה רו קערות אבנר ולא למו  אני קורא אחי: להעי

 נם האלה מחלים נם לענק ןאותך על־עמו: פלדיום אבותי לאלהי
תך: אסרי  המחתות אל־תוך עקמו המיל הזאת התפלה אסלי מו

ולמת:
 מקל־ נולה עד־מותם ללפורים קזו ל׳אחים אם־קבעת יקכן

ה הבחינות ק קלי  לךאת התבוןה היא על־הלקרים הלחילה קה
ם:  אימרים הליני קמא לקר ואמלו ללקרים נמנעו ואלו האלהי

 התבוןה בעזרת אלא לא־כן הלקר ועתה על־לךם: ;קתו קאלה
 לעבר נם ואין מהלקרים: סזקים נעשו אלהים אקל המפאךח

 על־־ נם התנברו הלא מי ההקלה לקמקלת לב לשום מקלי
שלטץ להודות אץ אפוא איך על־הלפירים: נם סלקרים  על־ קה
 לב לא־קמו אקר לאישים מניע הלקר השמל בעזרת הלקרים
ש: ללפורי  הירפים הלם לתוך הבולטים ה?מלים קמגןילי קמו הא

ם למקלינים וממקיאים הנלים את־אימי מי  לעגן: מקום־קקט ממן
 מזח קל־הקעירים המנךלים קן־קבעת הלקר השקל סלה קקה

 הלה מךאיהם היקרים: את־־הקתוללות ונקה אלהים לךאת ל?סל
קה מסבוךה ם: את־אחיו איש קעולדו בקעה קדו קרי  אחינו מי

שלקת ;חקה התוךה מעד ?אסלה ;מות  מאשור הקעירים את־
קן הענויים אותם קזו אקר חני אל־יפל :קבכב  נונע מקהלקר ת

ם: לראת להיקהת  התהזקת הש;י אחי לקך קמח קך־א האחר אלהי
מי אחד לקה:  לקדוק תן5 בלדי זלואב מי או מקוןקם מי זמרו א

ם: לןאת בער להקחט  כשפניהם אמרי להד וקלם איש איש אלהי
 ;הן אקר לאלהים קקל־לקמני עקמנו את נקדיש ושלוים קורנים

 אל־נפחר על־תוךתנו: מקנן גוייתיני לני ותהליןה את־נקמיתיני לני
שנו: לקחת החוקב האיש מפני ש מלחמת גדולה לען את־נפ  מפ

ם: את־־מקות לעוברים נקה בלפידי המנחת והמקןה נןר!ן אלהי

ב ד מקבים ג י י - י סז י
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רעם

 בעד אם־נמבל על־הל?דים: השולחת האלהית כתבוןה אפוא יז
 יהללו נילם ןהאבות ולעקב לצחק אבךהם אותנו :קבלו זה רעיון

ם אמרו שנתמם מהאחים ולבל־אחד אותנו: יח  ל״תכ!שא מבארי
 את־ היסב יוךעים ארזם שקךמו: לאלה ואל־תתכחש אחי אותנו ים

 כ?ל הד^מה לההשןחוז האלהות א'שר האחוה של העזה האח?ה
ה אקזר האם: ?במן לשמחה האבות על־לדי בנולדים המביעה כ ; 

 שגשגו ד.ךם ומאותו התרקמו הזמן ו?אותו שלה ן?ן ?ל־אח עזהה
 העולם לאויר :?או הזבן אותו ואחר השלמו: כח־הנמש ומאותו כיי

 מתקשרות העוללים ;?שית ומזה חלב ׳?תו המעלנות ומאודם
 ים שתם ? לחיים משתף ??פול ליותר יותר נדלים להם :?אחלה !חד ״
 לאם־ האלהים: בתורת נם ואצלנו ד׳חנוך מעלות ושאר יום יום «

 מאד רחמו האחים שבעת האחלה ?רחמי בן־הוא הך?ר
 ?אותן וקדךכים התוךה ?איחה מחנכים חיותם !ען לשני: אחד כי
 בי נ לאחיו איש אח?ה הוסיפו ?ךק ?ח!י !חד לנךלו המרות כה

 אל־האחדות הגדיל ן:עה טוב לבל־ויבר המשתית תעצו?תם
 את התבואה להם ב?ךה אלהים עם־יךאת !חד :ען ביניהם: בי
 ועל־לדי ה?ריאה על־לדי י5 ואף של־האדזלה: העמקה האח?ה נז

 האחןה אהבת לחזקה ןךלה המוסרית תכו{תם ועל־לדי !חדו החיים
 את־ בחלים עוד שנשארו אלי׳ אלהים יךאת למען נשאו ביניהם

ער־סות: ?ענים את־אחיהם הראיתם חלסורים
 לבד שלא ?בה ההתעללות לקראת אותם זךזו יותר עוד יד

אחים: אהבת על־י?רי גם ש!שלטו■ אלא בלםוךים שלבעטו
העולה ובת־חידים על־מלנים העולה בת־מלבים תבוןה הוי ב
 ל-אחים של־שבעת להשלמה הקדושה האחדות הוי חורים: על־פני ג
 ?קמר, ללא נרתע לא הצעירים משבעת איש אלהים: יךאת בלבד ד
 ךצים ?אלו ענולים התת אל־דימלת מחיו ?לם אלא במלת: לקראת ה
 אחר בקצב מתנועעות להרגללם שהידלם ?מי אל־הנצח: בדרך תם י

 למות הסכימו הלט הקדושים הצעירים ??ה ה?שמה הוךאת למי
 הוי אייתה: המלאה נשמתם נצחיות ?נלל אלהים יראת בעד ז

הבריאה למי ששבעת ?מי י5 מאחדים אח־ם של קרישה שביעלה

די יג ד מקבים -י ז ז

םב יד י כ ל מ ־ ת ה ב ל ו ע . ה ם י כ ל מ ־ ל ממלכים יותר מלכותית תבונה 1ה במקור: ע



ם קקר. אלהיט: את־לךאת הקיפו ח רי  לקקקר ק?יב ?קקמלועם מעי
 אוד־זרות ם1הי שוקעים ?עואגחנו הענויים: את־פמד ו?קלו שבעה ס

ם רי  לכר ןלא #**ו לכד לא ומם נאלמנו רעךה האלה מחו
אפ כי ?קקום 1ב לפעל להוציאה מאלקה את-הקקךה יקקקעו

 למר כלאיב ולה האש: ענויי על־לדי ןתדוןקו יותר ועור גם־קקלו י
מי הלוד ?מ־האש מלא האלה ח את־הןויות: סהר הרם ו

על־האןשים התמןקה <ןזהתבוןה ?עיני?ם לכלא ןאל־להי יא
 לפוליס לפורים לקל־קיגי לך- אעזה אם־־כיגת הענולים בתוך האלה

ם עול־עזקעת האם כי לען וקקקלים: יב רי  את־מלפורים כללה מעי
א מ?ןימ: יקל־כל־אחד יג טו־ן  מאהלה ?ביתיר* מקים הה וךאו מי
 נם מלא הלב: אל־דסהי כל־הנולרים המקורות ללדים של־אך?ת יי

 כמו ®ל! לנולדים להן וההקלה ד־דמקים אימם כיןה מקרות מיות
ם מקגגים מכןף מבעלי מגה האךם: ל?;י ®י מיי ת ממת מי למגן מנו
קלעים ו?ןקיקי ממרים על־ךאעזי דוקררת מאמרות על־אקרוחיהן: טז

 ןע^כרות לאור אוקם ומוציאות ובצקרותימם עבים ובחורי תלולים
קכיקם ק קעוקפות לעצר ?לח לעלה לא ןאם ??ל־מקקקרב: מ

 קקל־כחן ןעוןרות ?קולן אלימן אוועם וקוראות אמקה קלא בצער
את מרעת מקרות הממיות להוביס יש צן*ך ולאיןה לנלריהן: י״
 ?עוגת מקוגקרב קעד עוברות מךבורים אם־־גם על־ללדיהן: חקלמן ים

אל־ את־מקרקים הן עוקצות כן־ןל בעקץ וקמו מך?ש מלות עשלת
 אם־מחירים קקה לא אקל ;קש: ?מקירות ?מם ועוברות כלרתן ג

את־דעמם: שנו לא מרמקים איקר לאקרמם ?רומה מרוקה
ה אלהים ולראת על-הלאריס שלקת ללדים תבוגת הוי טו ז עו  מ
מ ליו ?דרות אם־עזשתי מ??ימ: לאם ב ומאלת מאלמים לךאת ל«י
יותר אמקה ומיא העריץ: מבקחת לפי לקעה למלי ?גיה שבעת *
ה מאלמים את־לראת ד ל מי ?איןה אל: מקקמת לפי נזמיים למלים מ

 את־חומם א<קר לללדים *קל־ההורים מאזלקה את־רנשי אתאר אקן
 ?;שוקט עוד קקליא באקן מם החתיקים ובתאר ברום דמיוןם

לען קמאבות: עם־ללדימז יותר ההך־גישות מאקהות ?לחור הרקה ה

ח - חורים. סבני יותר וחירותית )י0 ?001\ג!>^ 10)101 )3ס>>1וס»ס.?£0(;ס ס ו ד ח ה מ ו ר ב
- הסזבת. על בנו חת שהעלה ם. ה ר ב ח ל
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 ועוד ן5 רבות ךלדותידזץ קריה חלשות שקאקהות בי־קמךה
 הקנים שבעת אם נעשקה קלן מהאמהות :ילדים הן אוהבות יותר י

את לרקקה טקחה הךיונות בשבעה אשר ביותר ללדים אודקת
שי אליהם: אהקתה ו  !אקר קל־אחד אקל לךה העלי בהךבה וא
ה: ;קתה עליהם ההקלה ח שי עלי  לקה שקה לא אל לךאת בנלל וא
מי :לריק להקלת ם  ןה:קה הטוב נבדקנלל י5 לא־כן אקל שעה: ל

 הלא אליהם: עך, או־קתה קלתה לתוךה והשקעם בקניק שקלה
ם ליו  לאחים אק;ים5ן ךקה ?קש ובעלי ןגבוךים ומבינים בדקי

ה בקךה את־אקם ואוהבים את־ לשמר קקולה שקעו שעד־מותם ;ז
את־ שקשרו הגוךקים קיו גדולים צה אף־בי וקקל־זאת המצות: יא

את־ להטות השוגים הענולים :;לו לא אל־הללדים קאקקה קאם
ד ואת־קלם לעצמו אם־קל־אקד בי :הברה תבונתה יב  קאש זךןה ק
הורים אהבת הוי נעלה תבוןה הוי קאלהים: לךאת בעד למות יג
ה יי ח; אחד לנצחם: שאין קאקהות רגשות הוי אוק;ת הוי להורים ן

קאת בלם קעךה ןלא וגשךף קעןה קאם ךאתה השני אסרי
 ואת לאש מקביב נמקות ךאקה ;?יק קשר התיבות קאלהים: סו

 בשר רצועות :את על־קאךקה קקךקרות ומרים הרגלים אצבעות
ת: קמו קביב קשלכות עד־הלקנים הראש סז כו קה־־קרים אם הוי מ;
הוי ;?לך: לרת מקשעת קקם שנמית המקאוקים «ה בשעה ליי יז
 לא השלקה: קאלהים את־לךאת לעולם שהביאה הלחיךי· קאשה יס

שי הבכור אוקך הגיא  הביטו בעת השגי ולא את־גשקתו הוציא בא
 נם גשקתו: ;ש:צאה ל־שלישי ולא עגיליו מתוך קאמללה אליך ים

מתוך־ קביטות של־קל־אחד הק־קאות את־קעינלם בראותך קכית לא
ולא על־קקם: המודיעה אקם גשקת ואת אל־מקגקיו קענויים כ

 התיקה אחר התיקה נשרף קגלר את־בשר בראותך ךקעות הורךת
 נוקלת וגו:ה גקךת ראש אקרי ראש איך נקתקת יד אחרי :ד איך

 עגילי לרנל את־הבקר הקקלא את־ההמח בךאו־תך נם על־ג!־:ה
את־ מושקים אינם הבךבורים וקולות השיר קנות ;?גינות קקלך: נא

ן סו ו ס ה ה ־ ת א א ל מ מ . ה ר הככ ־ ת בכל זה תענוג אוהבים היו העולם אופות א
 מומחים והיו שבקירקום, מורמות חיות בשיני הנטרפים שבוייהם של בעינוייהם להסתכל - חדורות נ

 האינקבידביה בעלי בניהם, בני ועד והיוונים הרומיים לסן העינויים אותם בהמבאת גדולים
- שבדורותינו. ההסגר מחנות בעלי מאבאיהם

ו-כא טו ד מקבים
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 ענויים $מיר לקולאים ללדים קולות קמו לליק^ה הבוקעים
̂נו בשעה האם מכוני היו ומה־ןדולים ובה־עצובים לאבם: כב לילנ ש
̂נתה האלהים יראת התבואה אולם יבלי־בוןה: באוטנים כג אחר ר

 מאהבת למת לל&יח ליטרים בתוך־מללמת בעז מקזתנותיה
 ושממת בניל שבמת את־אבח בי־ךאתה אף לזה: בעולם לללדים מ־

 אמונתה בצל לאל אודלבל לאצילה האם שלה לשונים לבגומים
את ברוחה ולאמה כמומחה עמלה לאלו ה;ה לובה באללים: ט׳
ובלזיקה ב לילדים ועניני ללדים ןאלבת ויצילה טבע לקשים ליועצים ם■
 החליבה ןלא וחיים: קןת על־ללליל המביאות גולל אבני שתי האם כז
את זבלה אם־הבת בי שעה: לח!י בניה שלליג את-חלי להציל נח
 לתולה נוקבת לאלה אם את האלהים: לרא של־אבללם נקיונותיו כם
 עבלת לנמש: לבללבת !ר־־לנצחון נושאת האלהים ללאת מנןה ל
 למן לנבררים: גבולה היית ובסבלנות מנבלים נאצל יותר בנליון אל

 את-העולם נשאה ראש את־העולם ששטף בבביל נל להבת לי
 לתולה שיבלת את לבה למשברים: למני במז ועמלה בקרבם לב

 חזקות ברוחות ומאללת לביבותיל של־ללצלים לבלם בהמי! טובלת
האלהים: על-ללאת שבערו למערות למ;י באלין עסלה בנלל ענוני

 ילדים לשבעה נם־־אם נם־לשישה שהיא אשיי אפוא ןאם טז
בי להלזיק :בלה ע ה בענולי ןללאות מ  שלתבונה ברור של־לגיל׳ לו

שלטת ליא האלהים ולאת ב ם: ללחילה ל רי מצ  הלאיתי על־
כי ?ברים אש^ ל  לענולים בזה אם־נם־אשה ?י על־ללצלים שלטו מ

 ?לאים בה היו לא ללנ!אל בבביב ננדהאליות ביותר: לגדולים ג
^ז5ה ולא  האלבה שלהקה קמו לאוללת באשו הבוער של־בישאל ?

ה המבעית  את־שבעת שלאבי■ בשעה לליא לאשי. ללביב ליללי
ה י  האם בבשה אלהים ללאת של לתבונה בבל אמם :המענים ב;י
ה מ טב צלי ם: ןצה גדולים : שי ןה?ה אלילי  את־ נם בלעת לשקל אמ

בי ל ה ל  עליהם בנללת ללועה בי אף רבת־לב לאשה הלבה שאלו לז
עלובה וטי־כבה אמללה לי אללי :האלה סלברים בלבלת אולי ןה:תה ז
חי אף אם ואינני :ללהי בנים השבע ז א ללא דליונות שבעה לש!א נ ל

שים עשלה מעבים שכע תועלת  בעשקות ליאיבנת עמל מלי ללא לל
ןדאגות לרבים לללה לבלי בבלתי לני אלשו הלניקה: :לחי

ח כב-טן טו ך סר,בים

זז



רסג

 ןשואים כלתי מהם על־דלרי לי אללי מאלה: הקשות ןדולכם ם
 ויאקזר^י אמא אקרא לא ם5מ ??ים אךאה לא לריק ןשואים מהם

 גלמוךה אלמןה נקזאךתי ו:פים רבים לכ?ים אם לי אללי אתרים:
חי: מקני אדור אף לי להלה לא מותי ואתרי דמעות: ת1וך י» ב ק ל
ותלראה מעלה האם וקלל כלל קו?ןה לא :ה קי;ה אכל יב

 התאבלה ןלא למות מלקת מתם אחד אף מנעה אול את־אלהים
לשוב וכאלו עשות בךןל רוחם עשולה כאלו אולם :על־כ,מומתים יג

 אל־רימות בתחנוןים אוקס ךןה1 ההוא בממכר לנוחיות כלים וללדת
 ןקלה אלהים על־יךאת הללחמת את אם הוי אלהים: לךאת בעד יי

 ידכרים ובמעשים את־העדיץ לם לאחת התקשה בדעתך ואשה
ר:?מי לם אדירה למאאת סי  עמךת כליך עם !חד נתפשת כאשר הלא ;
 תקרב כלי העברית: כלשון לכללך ואמרת אלעזר בענור וראית סז

 מרומם כלב תלחמו עמכם בעד להעיד אליו ?שתדרשו נעלה הוא
 את־היטורים לשא אם־תלשיש לחיה לחךכה בעץ האבות: על־תורת יז

 חענולים: מפני מתתו ?מנו הזעירים ואמם אלהים על־לראת
 ובעבור בתלים: ותלק בעולם ל?ל לבם למל אלהים מידי בי יח-יםזבת

 אבךהם לם בעדו האלהים: בעד ?ל־עמל לשאת אמם חלבים ןה כ
 ?בתל לא ןזה לאמים אבי את־יצלק את־בנו לשחט מתר אבינו

 האריק ךל!אל רגם ז ?ליי יירדת עם־תמאכלת אביו את־לד בראותו כא
?בשן־ לתיר תשלבו ימישאל ועזךלה וחןן;ה אל־האךיות השלך

באלתים האמוןה באימה אפוא ואמם ז אלהיט למען ומבלי אש 3י
את־לראת ברוךה בידיעה לדעת הוא מךההךון לא בי אל־תעאבו: כג

תלפירים: ב??י לעמד ולא האלהים
מכןיל בל־אחד את תשבעה אם הןתיךה אלה בדבורים כד
 מלבר אלהים: את־־מאות מלעבר במות לבתי על־לבו בדבךה כה

ע זאת  אברמם במו לאללים לחיו אלהיט בעד במומם בי לרעו ד
בלם: !האבות ולעקב יצחק

 נם לקתב אמרו כאשי בי לרמחים מנושאי נם־אחףים מפרו יז
בשךה:9 איש ןנע לבלמי אל־תוך־האש התנפלה למות הילא

לעריץ של את״תקפו במלת הן{ים עם־שכעת אם הוי ב

ב ס-יז טז ד מקבים

ביפ טז . א ם י - ביג>. כ*ה «ברא׳ יסודו ממעיד לאסים ושני :ככתוב לאס



רפד

 #ה יען האמוןה: את־רוממות והולחת הךעות את־מזמותיו 1ךה©ךד ג
 את־ועזוע מבלי־־למוט ;עאת ?;יך עמוד על מקזעןת תקך־ה

 ;עלה ;עש בעלת האם ובטוח במוך לכר אפוא ·דלה: ג הענווים י
 עם־ !דוד לךקיע ה;ךח לאלהים: ןצומד תודולתך תקלת הלא ה

 אבל בעבור עימדח אח לאער ;שןב לה לעמד לא הבועלים
 המןהיר לשעיל לכועבים הדומים ל;לך שבעת הוללת לי אלהים

 ל;לך חנוך דלא ;הד: אתם כעמים ותעמדי אלהיט יךאת אל י
לחנוך־לדאבךהם: ה;ה

עלך אלהים לךאת את־קרות לתמוהה לצור ?;דנו ה;ה אלו ז
 למען הפועלת דענים עעעת לאם המעתלליס יתחלחלו הלא

 על־ לסלת ה;ה עבדן ן;ם :עד-מועה מענים ענולם אלהים יךאת ח
האלה: את־הדערים לבני-עקש לזערון הןה הציק

;עמנו פה ס
 נעלה ;שיט
עה לאעה עי : 

 ?;יה לעעעת
ערק מסמם

העערים: את־מדינת לדערית ?מר אער
 את־העם הצילו לאלה
 לאלהים עיניהם ?ןש?ם

עד־מותם: את־הענולים לעבלו
לי הם: נלסמו אער מלסמתקזי, אתt הוער. ועאעת יא-יב

 עךם הלעלנות ?מדת הביהךת המיות עלמות ?ז התחרתה
אם עראט ;לחם אלעך עולם: ?חיי הנ?חיות חלתה מעחון י*
;לחם הערק ;לתמו: תאחים להתדדות דיעתתעה הענים עבעת יד
עה אלהים לראת ;?חח העתעלו: ועני־התטותה העולם ;גךם5 סו  עהוי
 על-האתלטים לא־לעתומם מי עךה:5 לליסמים זר־הנצחח את סז

:לפניהם ךען*ה לא-תאקנו מי האעת הקת ?עד
לעבור ?סבלנותם: התפלאו ועל־המועעה ע?מו הערק יז-י״

ה!י־ את הם וסוים אלהיט לכסא קרובים עתי, הם עומדים ;ה

ג-יח ין ד מקבים

לז! יז י ב * . ב ר י ה ז מ היקי«·- נזהר יזהירו וחמזמילים ד׳: י״ג לדניאל כוונתו אולי ה



רפד·״ יס-ידו יז ד מקביים

ח ים ק ם: מ לריף: מדות והל־הקדישים מקזה אומר ן5ן המאגרי
 זה בקבור לא מקקדים אלהים בנלל המקקדים האלה והקדושים כ

 :על־עקנו האולבים השתלטו לא ?זכותם על־אשי אם־;ם קי לבד
 ח<קאי בקר האלו ;עשו דום קהךה: המולדת ואךן ??;ש כא-כבןהעריץ

 ההשיחה הקילה חקהקר וקמותם האלה הסקידים ברם הקם
במצוקה: לקני־זה ד!?תון את־לשךאל האלהית

בענויים יעל־הח־קבלנותם המדות כשלמות על־קבוךתם ו5 13
:למוקת את־קבלנותם חילו לא?שי ולקריז עיןיו את אנקיוכום קום

 ןהשמיד ן;קח ולקצור לקך־ב מלהקה גבירי בי;יהם לו ליו ואקןם י”
קלם: את־אויקיו

הזאת לתוף־ז לבקם הטו אבךהם מזרע ישךאל ?;י אתם יח
 על-ד,יקרים שהשליקה בחביךקם אלד,ים: ילאי בקל־דלכיהם וליו ב

 ?י לבד לקןיקדם על־מפוךים ולא האלהים ולאת לתבוןה היא
לחיצתדם: אם־ןם־על־היפורים

אלהים ולאת בעד לוסולים נופומילם את קקרו שהם מ?;י נ
 לקחת לאולם ;קקאו אנדעם הי לאלם ב;י על־לרי רק לא לעלצי

האלהות: חלק
לפי חמולךת אדן זהשלד? ואחר םל? חשלום קא ןעל־ללם י
 ן;ם עלי־אלמות ;ם ;ע;ש אנקיובום ןהעריזן לאולבים: דעו חלקה "

שי בי מותו אלרי מקנו ;קרע  וקלל ?לל בלדו עלה לא כא
 את-מנמי ולשנות הגולם בדלבי ללקת לרישלם את״יישבי לחלריח

על־הקךסים: למלחקה !קא1 לרושלם יישבי ׳על5 עלה אבותיהם
לאלה את-ד,לברים נם חקרקת הק;ים שבעת אם ותרבי י

על שקלתי אבי קבית לקאתי ולא קנועה התולה הליתי לילדיה
 בשלה לקשהית בקלהי הבללעל או,זי עןה לא הקנולה: הקלע ״

בתקוקת בתולי את־קניעות קקתויו חןחש הבללעל טקא לא ;ם

- בידך. קדושיו כל ג׳ ל*ג דג׳ השוה פייס לסיו· <
א ףז ג י ה ו ס ה ל ס . ל ם י ס ר פ ה ־ ל אנסיוכוס, של מותו על לספר מארין הכותב אץ *
לא מק״ב <«׳ דבריו לקורא ידו! שהיה משום 1 ו - .< ׳ י ס ת א ג ת י י ב . מ השוה אבי

ד מיה תהל׳ י בת־מלך כל־בבודה י׳ ת ר מ ש - . ה מ י נ ע פ ל ג ה ־ ל » . ה י ו נ ב כלו׳ ה
ק כ*ד ב' ברא׳ (השוה אשה של גני#ותה על שמרה  וביר לקה, אשר הגל« את אלהים וי

. ת י ת ש מ ה - באדם). גנוע ממקום אלא לבראתה... מאץ התבונן י*ה א דב׳ ע׳ בשדה



ס-כב יח ד מקביםדפו

שי: עם קשוךה נ^אךתי ?ריכוזי ס  »קזךיו לאב מת אלה ?ש$ךלו אי
את לעאיאה לא הש?ל מי ותקומת רבים עם־בנים מיו סי לזג!

חוג י ואת ל-תוךה את את?ם בלמד ללי· א$ני סי ?עירנו ת
ם: ״’ אי י קין בידי לבל את־ראח מבי עקרה ןאת לבנינו קורא מ

מי;חם על־זיכר אתנו מדבר ה;ה אבית-לאסורים: יוסף ןאת לבלוק יב
באש: ומיקזאל ועןך;ה נן;ה0 על־דבר את?ם מלמד והלה סק?#י

 לבם משנן ןל;ה ?אשרו: והלה לאךיות ?גב אתענלאל מקלם יג-ידהלה
 לא ולהבה תבוה לא במו־אש תלך בי לאומר לשעלהו את־ס©ר

ק: ךעות רבות האומר ךוד את־שירי לנו שר לולה תבער־בך: ״ ביי
לבל־ היא עק־חיים לאומר שלמה את־משלי לנו מבאר ןל;ה סז
לתללינה לאומר עם־לחזקאל מקבים ןל;ה את-לקצו: לעושים יי
שי את־סשיךה שבח אל *ם האלה: סלבשות לעאמות י״ למר א
למיבם: !ארך מיבם הם אלה ואחלה אמית אני לאומר: משה יט
הללנים עריק באשי מר לא ובבל־זאת סמר סהוא ליום הוי כ

 הוליך הלוהט יבלרונו לאלמים הרודים תחת באש אש ??ה סמר
אל-ענוליו: ©עם ועוד אל־המזור אבךדם זרע לבנים את־שבעת

שונים: בענולים אותם ולרב לשו;ם לתך עינילם את־בבות נקר כיי
ויוסף את־ס?ל!על הארק אלהי ע;ש לאלה המעשים ?גלל בב
?אמפו !ר־הנאחיז הנושאת ולאם אבךלם זרע לבנים אבל לענשי: ט

 מאת ונאחיות אהודות ?שמות שקבלו אחר לאבות למקהלת
אמן: עולם ןעד מעולם לבהלה לי יאש לאלהים: כד

. - כ*ה. כיב יד ש ה נ ה ־ ל ע י ל ב ד ג׳ (ברא׳ ערום ססתה של סמל ה סיי ).-ל  ישי׳ השוה א׳
 יוזז׳ השוה לסייז - ייה. ג׳ משלי השוה לםם*ז - כ׳. ליד תהל׳ השוה לסטיו - ב׳. סיג סו-*ז

י נ א - / ג ז י ת ל י פ . א ה י אח ם ליב דב׳ ו כ י י ח - . ם י ך ל ר א . ו כם י מ ל׳ שש י
 לכותב לו היתה ואולי לדייק. סבלי הזכרץ מסי כנראה, נעשו, הפסוקים של הניססות - כ׳.

- בכך. מיוהדת כוונה

יה



החיצונים הספרים
חיצונים ספרים ושאר לכתובים לנביאים לתורה

שני כרך
שגי ספר



טוביה
יהודית
הסבילות הזיונות

ב׳ ספר ב׳ כרך תכן

• . היליד דב מאת
« סימון. משד, ·
. ריידר. יוסף ·
. כהנא אברהם ״

«מורים
 שמ״ז — רצ״א .
 שע״ו — שמ״ת .
 תל״ד — שע״ז ·

תק״ל - תל״ה בן־סירא שמעון דברי



טוביה ספר
א ו ב מ

כן א. הספר. תו
ק, טוביה ומעשה האב טובי מעשה כפול: מעשה מספר טוביה הספר  המעשים ושני ה

אמיץ. קשר קשורים האלה
 בן הושע בימי שגלו השבטים עשרת גלות עם לנינוה הגלה נפתלי, מבני האב, טובי

 הקים אשר העגלים אחרי ותעו בה׳ מעל מעלו שבטו בני כאשר ישראל, pבא בעודו אלה.
ה/ מחזיק טובי היה אז גם בן־נבם, ירבעם משה. תורת את ושומר לירושלים לרגלים עולה ב

שלמנאסר המלך בעיני חן מצא שם ה/ מצוות את מקיים היה שם גם לנינוה גלה וכאשר
 אשור: לארץ המשכיר היה הוא אותם. לקנות וארצו ביתו צררי כל על הפקידהו והמלך
גומל היה טובי קרובו. גבאל ביד כסף ככרי עשרה הפקיד ושם למדי גם בא המלך מטעם
היתה לא לפעמים ההיא בעת המלכות כי מצוה, למתי וביחוד ולמתים, לחיים טובים זזסדים
 סעודת את לסעוד ישב כאשר השבועות, בחג אחת, פעם ישראל. מתי את לקבור מניחה

 החג סעודת את טובי עזב ברחוב. מוסל ישראל מבני אחד מת כי בנו טוביה לו הגיד החג,
 ונסתמא. טובי בעיני צאתה את ממעל צפור הטילה בחצר ישן וכשהיה המת. את וקבר

 בכלן. עמד והוא נסיון אחר נסיק אותו נסה הקב״ה מנכסיו. גם ירד סגי־נהור נעשה וכאשר
ו׳>. א׳-ג־ (א׳ ה׳ אל התחנן נפשו בצרת

 עליה גדל כי שבסדי, באחמתא רעואל בת שרה גם ה׳ אל התחננה שעה אותה
 כלם כי מהם, אחד שם על נקראה ולא זה, אחד לזה נתקדשה, אנשים לשבעה כאב־לבה.

 הקשיב הרע. השד אשמדאי אותם הרג שרה אל יבאו בטרם החפה: לחדר בואם מדי מתו
 בת שרה את ולתת שניהם תחלואי לרפוא המלאך רפאל את ושלח שניהם תפלת אל ה׳

ז׳-י״ג). <ג׳ סובי בן לטוביה לאשה רעואל
 במדי גבאל ביד הפקיד אשר הכסף ככרי עשרת את זכר מנכסיו טובי ירד כאשר

 איש טובי בקש נער עוד טוביה ובהיות הסקדון. את גבאל מאח לבקש טוביה את וצוה
 את להביא והתנדב אדם בתאר הגדול המלאך רפאל לו נזדמן למדי. מנינוה אותו וילוד, שינהג
ה׳ (הפרקים לנינוה אותו ולהשיב למדי טוביה - .1די

 ובקש הנהר מן גדול דג עלה חדקל. גהר שפת אל והגיעו רפאל עם טוביה הלך
 עמו ולקח לנתחיו אותו ונתח בדג החזיק וטוביה טוביה את רפאל זירז טוביה. את לבלוע

א׳־-ט׳). <ד גדול כח־רפואה אלה לאברים שיש לפי ממולחים, הלב ואת הכבד ואת המרה את
 לרגא אם כי הפקדון את להשיב גבאל אל לאחמתא טוביה את הוליך לא ורפאל

 כי חתונתה, בליל זה אחר זה בעליה שבעת שמתו שרה אבי רעואל בית אל (־'י=טיהיראן)
 טוביה קידש והירושה. הגאולה משפם ולו לה, קרוב זולתו אץ לשרה, קרוב היה טוביה

 שרה בעלי כמו אשמדאי ע״י יהרג טוביה גם כי שיראו אע׳־ם החתונה, את ועשו שרה את
וכאשר לבו, ואת הדג כבד את הקטיר רפאל) שיעצו העצה (לסי טוביה אולם הקודמים.



ה ספרצב ר בי טו

 מן ניצלה ושרה נזקים, רפאל אותו אסר ושם למצרים נדת הקטרת, ריח את אשמדאי הריח
ד עשו השד.  לאחמתא רפאל הלך המשתה שעשו ובימים ובשלוה. בשלום המשתה ימי י׳
׳ (ו׳ האב סובי אצלו שהםקיד הכסף ככרי עשרת את מגבאל וקבל ט - ' ו׳). ם

לשוב. יכול ימים ובכמה בנו נסע ימים כמה לפני :חשבונות יום יום חשב האב וטובי
 והיתה לחם אכלה לא ויומם שנתה נדדה בלילה עוד. אליה ישוב שבנה לגמרי נתיאשה ואשתו
 הביסה לשוב. ומהר הימים ארכו בנם לטוביה וגם בנה. נסע בה אשד הדרך על יושבת

 בעיניו וזרק טובי אל טוביה קרב הסומא. סובי לבעלה גם וקראה בנד. אח וראתה חנה
 ועל ניגוח מפלת על ניבא וטובי טובי. עיני ונפקחו בחדקל צד אשר הדג מרת את

p מאשור יצא אבותיו מות שאחרי בנו את וצוד. לתפארת להבנות העתידה ירושלים i .חרשעה 
ד <ם׳ בשלום מדי בארץ וישבו מנינוה ושרה טוביה שאו ׳ י - ׳ ט*ו>. ז

איזו ב. שון ב תב ל כ ה ספר נ בי בתחלה. טו
ביוונית. או ארמית) (עברית, שמית בלשון בתחלה נכתב טוביה ם׳ אם חכמים נחלקו

 שהנוסחאות ספק שום אץ בעברית, נכתב המקורי שהנוסח לסברא יותר נוטים עתה אם אף
 הידוע היחיד הארמי הנוסח ומן העבריים הנוסחאות מכל עתיקים יותר הם שבידינו היווניים

 שום רושם, שום שאץ סבור שם, בני ללשונות בנוגע מקום בכל המדברים ראש נילדיקי, לנו.
לשיטתו. הלכו אחרים חוקרים גם עברי. מקור של ראיה

בעניניהם, גם אם כי בדבריהם רק לא מזה זה הרבה שונים היווניים הנוסחאות גם אולם
 נובע אחד שכל ודאי אלא מחברו, נובע שהאחד אפשר אי הראשיים הנוסחאות שני ונפרם
 מסכימים החוקרים רוב כמעט זאת בכל בדבר, גמורה מסקנה עוד אץ אם ואף אחר. ממקור

עברי. מקור היה שהמקור
 שתי העץ למראה אם אף הזאת, השאלה על המעידים עתיקים עדים שני להעיד ויש

זו. את זו סותרות העדויות
 ונותן נושא שהוא ),Origenis, Epistoi* ad Afric. Xlll( אוריגינם של היא האחת העדות

 ואני יהודית, בס׳ לא וגם טוביה בס׳ משתמשים אינם ,היהודים לשונו: וזה טוביה, ם׳ על
חיצונים.· ספרים נמו לא אף בעברית, בידם מצאתים ולא וחקרתי דרשתי

 להם לתרגם ממנו בקשו חבריו כי מספר, הוא הידונימום. של היא השניה העדות
 ומה וארמית, בעברית בקי אחד יהודי למצוא בידו ועלה ללטינית, מארמית טוביה הם׳ את

 והוא בלטינית, לכתבו מהיר לסופר הירונימום מסרו מיד לעברית מארמית היהודי שתרגם
אחד. ביום הזאת המלאכה אח שגמר מתפאר

 אפשר ביניהן. פשרה לעשות אפשר אבל זו, את זו סותרות הכנסיה אבות שני עדויות
 בקש זו שמועה משום ודוקא עברי־ארמי, נוסח טוביה לס׳ שיש ידע או שמע אוריגינס שגם
 אחר עלה ה'נ>0ל שלישית (מאה אוריגינם ביד עלה שלא ומה אותו. מצא ולא הספר את

כאלו. בדברים עסקן היה שהוא להירונימום שנים וכמה מאה
 בעיניו נחשב הזד. שהנוסח וברור ארמי, בנוסח השתמש שהירוגימוס ספק שום אין

 היה סבור ואולי הארמי. את ותרגם היווני את הניח שהוא מפני היווני. מן יותר מאד,
 קורא שהירונימום סובר )M0WJ, 1879, 163, 385— 386( גריטץ העיקרי. היה הארמי שהנוסח
 הירונימוס שנוסח עפו הדץ בוודאי אבל לדון, יש זה על והתלמוד. המשנה ללשון ארמית

העיקרי. הנוסח אינו
מארמית. או מעברית תרגומים אלא שאינם לדבר דגלים יש היווניים הנוסחאות לשץ לסי

העברית. הלשץ סגנץ הוא שתרגומם היווניים בנוסחאות שונים מאמרים אספו חוקרים נמה
εριφο; Ιξ αΙγών p jj העזים, מן י*ב>=גדי ,(ב uva σοι εσομαι μισθόν διδόναι
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 ),MGWJ 1879, 160 (ע׳ לך ליתן עתיד אני שכר מה העברית: לסי במלה מלה ס״ו) יה׳
μεγαλωσύνην δίδοτε αντφ ג ל״ב (דב׳ לאלהינו גדל הבו :המקרא לשון ו׳> (י־ב,,( 

19 τον αιώνα καί Enועד. £=לעולםי
 הביא לזה מובהקה ראיה העברי. הנוסח את היווני המתרגם הבין לא שלפעמים ונראה

 חתונתה בליל בעליה שבעה שמתו רעואל, בת שרה : )REJ XL1V, 288-291( לוי ישראל
 מפני אחר) נוסח (לסי או אותה, מוכיחות שאמהותיה ספני בלבה מתעצבת אליה, שקרבו קודם

 שהיא עד נל־כך שרה מתעצבת זאת על קטלנית. שהיא אותה, מוכיחה מאמהותיה שאחת
 ובין הסבה בץ ערך שום שאין וברור גלוי עצמה. את לחנק היא וקרובה המות את מבקשת

 גריטץ התקשה כבר אותה. ולקלל בגברתה לגעור פניה את שפחה תעיז איך ועוד תולדותיה.
)392 ,1879 MGWJ( א$ה העיקרי שבנוסח סובר לוי נכץ. פירוש לו מצא ולא זה בענץ 

אן!ה. תחת אמה וקרא טעה והמתרגם בבתה, גערה שרה של

 אוהב גבאי העברי. המקור בפירוש טעה היווני הנוסח שבעל דוגמאות עוד אוסיף ואני
ευλογητός ό θεός, δη לאלהים: תודה ונותן סובי בן טוביה לחתונת בא סובי  είδον 

)Τωβιν τον άνεψιόν μου δμοιον αυτό את שראיתי אלהים ר>=ברוך ם׳ ארוך (נוסח 
 אפשר אבל לעצמו. דומה טוביה אשר על אלהים מברך שהוא לתמוה ויש לו. תמה קרובי טוביה

 לאביו, דומה הבן כלומר לו, הדומה בן־דודי שראיתי אלהים ברוך כחוב: היה שבעברית
 והלשון )ανεψιός בע׳ מתורגם דוד בן ליו במד׳ <גם ανεψιός אחת מלה עיי דודי בן ותרגם
 תלויה והיא שתסמוך, מה על לה אץ αΰτφ שהמלה לפי לעצמו, כדומה נראה לו דומה

לדודו. דומה דודו בן ראה אשר על מברך גבאל ρ ואם באויר.
 Ελεημοσύνη μετά δικαιοσύνης μάλλον ή πλούτος μετά αδικίας :אחרת דוגמה

 אם ועוד לגמרי. סשיטא זה והרי עולה. עם מעושר טוב וצדקה ה׳>=חםד י*ב ארוך (נוסח
 היה שמעיקרה נראה לכך עושר. של הפכו אינו חסד אבל עולה, של הפכה באמת צדקה
 זח מתאימים המאמר חצאי שני ρ ואם בעולה, מעשר טוב בצדקה הסר בעברית: כתוב
צדקה. של הפכה עולה הסר, של הפכו עשר לזה:

 άνάγει έκ τής άπωλείας τής μεγάλης נאמר טובי של תודה בשיר דוגמה: ועוד
 המאמר: וכוונת אבדץ של תרגום טעות היא άπωλείας שמלת ונראה ב׳). ייג ארוך ינוסח

ואבדץ. משאול מעלה הקביה
 ויש מחעברי, גיתרגם היווני שהנוסח להחלים יש בהן וכיוצא האלה הדוגמאות פי על

בעברית. מעיקרו חובר טוביה שם׳ להכריע

ת ג. או ח ס ם. הנו היווניי
למי, קודם מי היווני, הנוסח ועל העברי הנוסח על עומדת עודנה שהמחלוקת כשם

 שנים היווניים מהגוסחאות עצמם. היווניים הנוסחאות בץ גדולה יותר עוד מחלוקת יש כן
.Code! Sinaiticus של הארוך והנוסח Codex Vaticanus של הקצר הנוסח :ביותר נכבדים

 האלה העיקריים הנוסחאות ששני נראה עברית, מתחלה נכתב טוביה שם׳ שיטתנו לפי
 p*^1 העברי הדיבור בעקבות ללכת משתדל הארוך שהנוסח וידוע גלוי עברי. ממקור נולדו
 הקצר הנוסח בו. סמץ שהוא העברי הסגנץ את לגלות לעברית, לתרגמו קשה לא בכלל

אמנות. מעשה עצמו, בפני ספר לכתב שיגע יווני אמן ידי מעשה הוא
 הקצר הנוסח אם או עברי ממקור נולדו ישרה בדרך שניהם אם לעיץ יש ועתה

)Vaticanus( הארוך קיצור אלא אינו )Sinaiticus,( נולד הארוך אם או ρ תוססות עיי הקצר 
המליצה. את וקשטו הענין את שהרחיבו
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היווניים, הנוסחאות :הראשונה העיסה אלא להתקיים יכולה אינה האלה השיטות משלש
עברי. ממקור נולדו הארוך, גם הקצר גם

 הדיבור אל קרוב שהוא לסי מליצה, של הוספות ע״י הקצר מן נוצר שהארוך אפשר אי
 השתמש פנים כל על הקצר. היווני הנוסח מן אותו שלקח אפשר אי העברי והסגנון העברי,

עברי. בספר
והשמטות. קיצור ע*י הארוך מן געשה הקצר שהנוסח אפשר אי גם־כן אחר ומצד

 בזה כוונתנו אץ בארוך. נמצאים שאינם חשובים, פרסים ומהם פרטים, כמה לנו שמר הקצר
 להרגיש יש אחד חסרץ :מקומות בשני בפרט שחסרו בארוך הגלויים החסרונות על רק לרמוז

 לעינים נראה האחר והחסרון ז-ייח), ׳<ד טוביה לבנו לדרך צידה נותן שטובי מוסר בדברי
 (י״ג משפחתו ואת אותו שהציל הקב״ה את ומרומם מפאר שטובי וההודאה השבח בדברי
 בשני לנו שנשארו במקומות גם אבל הכתב. מן גליונות או גליץ שנאבד נראה ג׳-י׳>.

 השבועות, בליל למשל: הארוך. מן יותר ושלם יותר מתוקן הקצר פעמים כמה הנוסחאות
 נפלה ושם שכב בחצרו אם כי לישון, לביתו נכנס לא מת־המצוה, את סובי קבר אשר אחרי

 הנוסח במטתוז לשכב עליתו אל עלה לא מדוע נסתמא. שממנה הצפוד צואת עיניו אל
 סמא־מת שהיה מפני לדבר: טעם גוחן הקצר אבל עליו. כבד ם1שהו מפני משיב: הארוך

 שהיה מספר הקצר הנוסח למדי. ללכת פעמיו לדרך טוביה שם כאשר :אחרת דוגמה ס׳). <ב׳
 הכלב, את מזכיר אינו הזה במקום הארוך י׳ג). יה׳ ללוותו אחריו הלך הזה והכלב כלב לו

 נשתבשה אחד במקום ועוד, טוביה. צד על אותו מראה הוא ב׳> <ו׳ אחר במקום זאת ובכל
שלישית: דוגמה ב׳>. <י*ג כלב תחת אדץ כלומר *י»״*, תחון ונכתב גירסתו

 הנוסח חתונתם. בליל רעואל בת שרה נתקדשה שלהן הבעלים שבעת את הורג אשמדאי
 ובקנאתו שרה את אהב עצמו שאשמדאי מספר הקצר אבל לדבר, טעם נותן אינו הארוך
 המת על העממיות באגדות נמצא שכמותו מאד, נכץ הזה הטעם אליה. שקרב מי כל המית
טוביה. ׳0 בעל בהן שהשתמש אגדות טובה, מכיר

 רעואל לבית ורפאל טוביה נכנסו כאשר יותר. מתוקן הארוך הנוסח מעטים במקומות
 נכון ויותר האורחים. שלום את לדרוש הראשונה היא רעואל בת ששרה הקצר הנוסח מספר

ק א׳-ב׳ז, <ג׳ שלומם דורש עצמו הבית שבעל הארוך, שכותב מה ^ דרך עמדת היא ו  א
הארוך. בנוסח מאד ברורות רעואל צוואות אף חותנו. מרעואל טוביה נפרד כאשר כמו־כן

 נמצא וגם דוגמאות. בכמה שראינו כמו יותר, ברור נראה הקצר הנוסח הרוב על אבל
 אץ שרה של החוסה לחדר טוביה נכנס אשר אחרי מגרעת. שהיא תוספת הארוך בנוסח

 לו כורה הוא בלילה עוד לפיכך הקודמים. הבעלים כמו אשמדאי עיי שנהרג לרעואל ספק
 את מצוה רעואל וקיים חי שטוביה הדבר הוברר כאשר אך השחר. עלות לפני לקברו קבר

 בעל אבל ס׳-י*ח>. ט׳ קצר (נוסח טוביה את לקבור חשב בו אשר הבור את שימלאו עבדיו
 אותו. ממלאים עבדיו אך הבור אח כורה עצמו שרעואל סתירה בזה ראה הארוך הנוסח
 הנכונה כוונתו הבץ לא ובזה הבור. את יחד כורים עבדיו עם שרעואל מלבו בדא לפיכך

 בלם חתנו את ולקבור ביתו קלץ לכסות שצריך רעואל חשב עוד כל :הראשץ ■הסופר של
 חי, חתנו אח כראותו הדאגה, מן ניצל כאשר אבל בסחר, הבור את כורה עצמו הוא היה
 והוא בזה התבונן לא הארוך הנוסח בעל מילתא. לסרסומא הבור את למלאות עבדיו את צוה

דמי. כנטול זה ויתר הבור. בחפירת לרעואל העבדים את מצרף
 את להרחיב מליצה דברי הן כלן כמעט אבל תוססות, וכמה כמה יש הארוך בנוסח

 הנוסח בעל לפני בכלל המעשה. את או הדיבור את וליפות לקשט בסרטים, להאריך הלשץ,
 שלמה וגם יותר מתוקנת יותר, נכונה מקומות בכמה שהיא עברית גירסא מונחת היתה הקצר
הארוך. הנוסח בעל מתוכה שתרגם מהגירסא יותר
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ם שאר ד. מי רגו ת ם. ה עזיי הלו
 תרגום >3 כושי, תרגום )2 בסורית; תרגומים שני >1 הם: העתיקים התרגומים שאר

 השוה ונאיבואר 0V 132 צונץ ע*י כבר (נרשם Muenster הובאת העברי מן שניתרגם פרסי
 נאיבואר ע״י מחדש ונדפס Vêtus itaia א! הלטיניים התרגומים >4 העברי), הנוסח את לו

The Book of Tobit Lxviil—xc( (בוולגאטה. הירונימום של ב
דוגמאות: הארוך. היווני הנוסח על נוסד Vêtus itaia שתרגום לדבר רגלים כמה

 ב׳ הארוך וכיווני ייט, (ב׳ sepuma die mensis Distri מלאכתה את גומרת טוביה אשת חגה
 אילים וארבעה פרות שתי זובח הוא י״א), (ח׳ עבדיו עם יחד הבור את כורה רעואל י*ב>.

 י׳). (י׳ חתנו לטוביה רעואל שנתן מה פרם המתרגם כ*ב>. <ה׳ טוביה עם שרה בתו לחתונת
1a,a sunt un munera muita p מקורו: על Vêtus itaia על3 מוסיף פעמים jj< שניתנו כ*א), (י*א 
 ח׳> <י*ב שבעה שהם טוביה בני מספר קוצב שהוא או ),,א בגאסטר (כמו ולכלה לחתן מתנות

בוולגאטה. כמו
 לאיבוד שהלך ארמי ספר מתוך נעשה ראינו, שכבר כמו הירונומוס, של תרגומו

 הפרקים בשלשת המיוחדים: פרטיו קצת נזכיר היווניים. הנוסחאות מן משונה ושהיה
 בחג מסתמא אינו עובי מעשיו. מספר הכותב אם כי בעצמו מדבר טובי אץ הראשונים
 נתנסה סובי י*א>. (נ׳ צפור צואת ע*י ונסתמא ),,י (ב׳ יומא =™quadam die אלא השבועות

 ואשתו טוביה עצמם מקדשים הנישואין אחר כלן: את מכריע אחד ופרם י'ב>. (ב׳ איוב כפו
 שם על וח׳>. ד (פרקים מצוה לבעילת זו אל זה לקרוב וימים לילות ג׳ ונמנעים ,ה לעבודת

 היה הירונימוס ).Nodes Tobiae( טובי!» לילות :כאלה צניעות לילות הנצרית בכנסיה נקראו כך
המקורי. הנוסח את למצא הצליח לא הנראה לפי אבל העקרי, הנוסח אחר וחזר בדברים עסקן

ת על ה. או ח ס ם הנו ריי עב ח ה ס הנו הארמי. ו
 הספר שאבד גם־ק וגכץ ברור אבל בעברית. מתחלה חובר טוביה שם׳ לגו הוברר

 עבריים נוסחאות כמה אחרים. גם עבריים גם השונים, הנוסחאות נולדו שממנו המקורי העברי
 לפי הנוסחאות הם ואלו משחת. ממקור שנבעו גם ויש שוגים, ממקורות שנבעו בידינו, יש

ונאמן. חביב ראשון ראשון המקור, אל קרבתם
a ם ו ג ר ת י ה ר ב ע  רעיט בקונסטאנטינופול הראשונה בפעם יצא הקצר הנוסח פי על ה

 (בשער סירא דבן ביתא אלפא עם יחד )1542( ב ש· באיזנא Fagius ע«י שניה ופעם )1519<
 פאוילי ידי על בצדו רומיי בלשץ העתקה עם עברי בלשון טוביה ספר כתוב: העברי
)Monatsberichte d. Koenigl. preuss. Akad. d. Wiss., Berlin 1879,55( נילדיקי הראה כבר באגיי).

 הכינים. שבימי מאוחר בזמן שנולד דן הוא לשונו פי ועל הקצר, היווני מהנוסח שניתרגם
 מן רק לא ראיות והביאו בעקבותיהם הלכו האחרונים והחוקרים לו, הסכים Landauer וגם

).Schulte 29, 30 וגם ,Fritsche 9, 10 <ןע׳ ץנהע מן גם אלא הלשץ
ח )2 ס ו נ י ה מ ר א  תרגום עם The Book of Tobit )3—16( בספרן Neubauer ע«י יצא ה

 שמות עיי הוברר זה יווני. ממקור יצא זה שתרגום ספק שום אין ).XXVII—XL111( אנגלי
 יושב שגבאל במדי העיר שם ).56-57 הגיל, (במאמרו נילדיקי שהוכיח כמו והנהרות, הערים

, נכתב בה , רגש ש ג י , ר ש י ג א ).έν Ταγαΐς, Ταγοί(; היוונית לפי והוא ר
י ר ג, ר כותב היה ארמי או עברי סופר  באגבתנית׳ יושב שרה אבי רעואל רי. גם או ג ג

 ועזרא תא ם אח אומר היה ארמי או עברי .εν Έκβατάνοις היוונית לפי אלא אינו וזה
ן ד תג נחל עד מגיעים רפאל עם טוביה ב׳). ד  או עברי .επί τόν Τίγριν ביוונית כמו י

ל כותב היה ארמי ק ד ב, ב׳ (ברא׳ ח  שהוציא א׳ ו׳ העברי בנוסח גם וכן ׳ב׳ י־ דג׳ י׳
גאסטר).



טוביהרזו

 הפרקים בשלשת פרסים. בכסה בשינויים הארוך, היווני לנוסח הוא קתב זח ארסי נוסח
לו שאירע מד. כל מספר עצמו והוא בעדו, מדבר טוביה היווני הנוסח של הראשונים

 הירוניסום, של בתרגומו כמו טוביה ענק על מספר הסופר הארמי בנוסח אבל ובמדי. בנינוה
 הפרקים שני חסרים הארמי הנוסח בסוף לקקו. <ע׳ Muenster שבהוצאת העברי בנוסה וכמו

והמעשרות. חסדים גמילות מצות על בסרט מוסר, דברי שם נוספו ובמקומם האחרונים
 דוגמאות היווני. הנוסח בעקבות תמיד הולך הארמי הנוסח אץ המעשה בפרסי גם

נסתמא וכאשר מצוה, מת מסומאת טהר ולא טבל שלא מפני בביתו לן אינו טובי אחדות:
בה, גערה שהשפחה על ביגונה רעואל, בת שרה ).,ב <םרק בבקר בבקר הרופא את שאל

 וטוביה לחמו את הדג חוטף בחדקל רגליו רוחץ כשטוביה ).,ג (פרק עצמה את לצלוב בקשה
של העברי בנוסח הוא וכן כבדה, את <ולא מרתו ואת לבו את ונוטל הדג את תופס

Muenster בנו את נהג אשר עקב שכרו את לרפאל ליתן רוצה טובי היווני בנוסח ר). (סרק 
 שהוא מתודע רפאל ואז העורץ, מן עצמו טובי ואת השד מן שרה אח ורפא בדרך ושמרו

 לא והם וטוביה, טובי מלפני מסתלק רפאל הארמי בנוסח השכינה. אצל המלאכים מן אחד
 רפואה להביא הקב״ה מאת הממונה הוא, רפאל שמלאך דנו ומזה אוחו, למצוא יכלו

שעשועים. בס׳ גם נמצא כזד. שינוי ולשרה. לטוב·
 במקומות יוונית. גירסא מתוך נעשה הארמי שהנוסח מוכיחים והנהר הערים שמות

 הקבר את כורה רעואל הארוך. אל מתאים הארמי מזה זה משתנים היווניים הנוסחאות ששני
 כורה עצמו רעואל הקצר בנוסח אבל ט׳), <ח׳ הארוך בנוסח כמו ח׳> <פרק עבדיו עם בלילה

 הארוך בנוסח כמו עבדים, וארבעה גמלים שני עם <רי) לרג מאחמתא נוסע רפאל בסתר. אותו
 להחליט יש בהם וכיוצא האלה הפרסים פי על לבדו. הולך שהוא נראה בקצר ואילו ח׳), (ט׳

הארוך. היווני מהנוסח תרגום ד.וא הארמי שהנוסח
ח )3 ס ו נ י ה ר ב ע ל ה ח סי ע ס ו נ ך ה ו ר א  וגם 1516 בקושסאנטינא לאור יצא ה

1519 )132 Zunz, GV 125, GV,( הנוצרי עיי ואחר־כך Sebastian Muenster גם ונדפס 
 The Book of Tobit )17-35( בספרן Neubauer הוציאהו ובאחרונה לונדץ. של בפוליגלוסד.

),XL111—LX111( אנגלי תרגום עם
, נקראו הערים שמות מקורי. אינו זה נוסח שגם לפדי ברור ש י ג , ר  רגש

ש י א ג ת ריו, או רג (ולא ר י נ ת ב ג ן הוא הנהר ושם אחמתא), (ולא א י ר ג  (ולא ח
, ( היוונית. מן אלא אותם לפרש אפשר שאי חדקל

)50, 55( נילדיקי הארמי. לנוסח מאד קרוב הוא הזה העברי שהנוסח הכיר גאיבואר
 טוביה שניהם: שבין ההתאמות קצת הנה החוקרים. רוב הלכו ובעקבותיהם דבריו, את מלא

 ואת הלב את ממנו ולקח בדג אחז וטוביה לחמו, את חוטף והדג בחדקל דגליו את רוחץ
 על חותמים העדים בשניהם ה׳-ה׳>. וו׳ הכבד את גם נוטל הוא היווניים בנוסחאות המרה.

 :מאד תמוהה אחת התאמה ח׳). (פרק כיווני כל־כך ברור שאינו פד. ז׳> (פרק שרה של הכתובה
ת הדג לב את מקטיר טוביה בשניהם ח י ת ד ג ה ב ר  שמא חושש ואינו ח׳> פרק וראש ש

 (ראש נינוה מול אקרים עיר אל מגיע טוביה בשויהם גופה. את או בגדיה את ישרוף
 לדרך. צאתו בעת טוביה את מלוה שהוא הכלב על אחת מלה אף אין בשניהם י*ג>. פרק

 סובר נילדיקי היווניים. הנוסחאות מדברי עניים הספר בסוף האלה הנוסחאות שני דברי
עתיק. ארמי נוסח נותנים הם זה עם זד. שהסכימו ובמה עתיק, היותר הוא שהארמי

 דברי לפי - שגלה טובי בזולתו. נמצאים שאינם שינויים כמה נמצאים העברי בנוסח
 דורות כמה אחר שמה שגלו לבבל יהודה גלות את גם מזכיר השבטים, עשרת נגלות - הספר
 את בחזיונו ורואה נביא טובי נעשה הספר בסוף רק היווניים בנוסחאות י׳ס>. דף א׳ (סרק
סגחריב את הרגו ושראצר אדרמלך מדוע לדבר טעם נותן זה עברי נוסח בבל. גלות



רגזמבוא

 מושיע ה׳ פדו« :ירושלים על הגר מחנהו ניגף אשר אחרי יועגיו את שאל סנחריב אביהם.
 שאברהם מפני תשועה להם נותן אלהיהם לו: ענו וחכמיו מגורריהסז ישראל את תמיד

 אולי בניו, שני את לשחום וגזר בנפשו עגה סנחריב גסל זה ועל לעולה. בנו את עקד אביהם
 והסיתו - להרגו, השכם להרגך הבא לזה: זה ושראגר אדרמלך אמרו לפיכך בהם. ה׳ יתרגה

 זד, ובשביה בניו את להקריב בקש שסנחריב הזאת, האגדה עיקר א׳>. פרק (סוף אביהם את
 לן למה הזה העברי בנוסח ניתן מיוחד טעם - א׳. ג״ו בסגהדרץ נמגא אותו, הם המיתו

 להסהר יכול אינו טמאה ארץ שבנינוה מפני הטעם הגפרים. מגואת גסתמא ששם בחגר סובי
 טמא שהוא סובי p שאם ממש, בו ואין בטל הזה הטעם באמת כ״א). דף ב׳ <םרק כראוי

עולמית. בביתו לישב יכול ואינו עולמית להטהר יכול אינו בנינוה מגור. מת
 אחד ממקור הארמי והנוסח Muenster לש העברי הנוסח להסיק: יש זה כל מתוך

או: בתוספותיו. הענץ את חדש ופעמים שינויים, כמה קבל והעברי העתיק, הוא הארמי יג
י )4 ת שג ו א ח ס ו נ א ה י ג ו ה ד ש ט ס א  Proceedings 01 the Society במכיזב־העתי ג

1897—1896 Biblical Archaeology °* 1 מאסרין בקובץ שנית אותם (והדפים Studies aud Texts 
15—1 111 ,1-38.(

ח א) ס ו נ ד ה י ״ ב ת כ ב . ש ן ו ד נ ו ל
 יש מיוחד יחם הירונימום. של הלטיני לתרגום מאד קרוב הזה שהנוסח הוכיח גאסטר

 ספק. כל מבטלת בפרט אחת התאמה אבל הזה. הקשר על מוכיחות ראיות כמה שניהם. בין
 קודם השד המיתם שכלם הראשונים שרה בעלי לשבעת שאירע מה לו שיארע מפחד טוביה
 במי אלא שולט השד אין ומבטיחו: טוביה דעת את מניח רפאל והנה שרה. את שבעלו
 יגר עגמו על יגביר לא אם הסכנה מן עגמו יגיל וטוביה בו, שולטת הזנות שתאות
 טוביה הראשון בלילה הראשונים. ימים ושלשה לילות שלשה הביאה מן ינזר ואם התאוה
 השני בלילה .הקדושים״, האבות שמות את ומזכיר כבדו) את :הירונימום הדג(אגל לב את מקטיר

ק ? למה זה וכל אשתו. לו הותרה השלישי בלילה הגון, זרע על מתפלל הוא מ ל  בחקות נלך לא ,
 זר זמורת היהודית. בדת שרש לו אץ מאד, נפלא כזה מעשה וח׳>. ו׳ (פרקים סביבותינו״ הגוים
 בעקבות הולך לונדץ כ״י של העברי הנוסח סרחה. הנגדית הכנסיה מגזע וודאי פה, עלתה

 sanctorum למעשה טוביה מעשה ומקשר להתאפקות לילות שלשה כן כמו קוגב שהוא הירונימוס,
patriarcharum הקדושים״. האבות .שמות להזכיר טוביה את מחייב העברי שהנוסח כמו
 שגואתה הגסור אחרים. פרטים בכמה עוד הוולגאטה עם מתאים הזה העברי הנוסח

 סתם. גסור היא הנוסחאות בשאר אבל ),hirundo( דרור בשתיהן היא סובי עיני אל ניפלת
 :בהם מנוגע איוב שהיה ליסורין טובי על הבאים היסורץ את מדמים לוגדץ כ״י ובעל הירונימום

 להם קורא (הוא איוב לרעי מדמה הירונימוס אלה. כל את אלהים לו עשה גסותו למען
 איה לטובי: שלועגים מכיריו ואת טובי קרובי את איוב, על בשפה שהפטירו .מלכים״),

 הוא כי הזאת, בהשוואה די אץ לונדץ של לנוסח ? פעולתך איה גדקתך, איה תקותך, איפוא
 טובי אל באו הנעמתי, וגמור השותי ובלדד התימני אליפז עגמם, איוב שרעי עוד מספר
 אחר נוסח בשום יחידי. הוא לונדץ כ״י של הנוסח כזה מתמיה בסיפור עליו. מלעיגים והיו
כזאת. נמגא לא

 בנוסח אמיץ קשר קשור לונדון כ״י של שהנוסח לראות היטיב גאסטר ספק, אין
 ובלתי עיקרי הוא זד. שנוסח בהחליטו הזה הנוסח בערך הגזים גאסטר אבל הירוגימוס. של

 המקור אינו ואם שידענו, נוסח משום מתורגם אינו :ביותר חשוב הוא זאת ובעבור באחר תלוי
הזה. להמקור ד ם הוא קרוב פנים כל על הירונימום, השתמש שבו

 וכמה ביותר. מהמשובשים אחד הוא אם כי כלל, מתוקן אינו לונדץ שנוסח נראה ולי
אשת חגה קבלה הנוסחאות בשאר נה. x מחסרון רק ונולדו טעם, שום להם אץ מפרטיו



טוביהרבח

 גדי דום יום בכל מקבלת היא לונדון בנוסה עזים, גדי מלאכתה בשכר אחת טעם סובי
 יום אותו מכעיסה היא לונדון בנוסה בעלה, סובי את אתת טעם הכעיסה הנוסחאות בשאר אהד.

 הנוסחאות בשאר ואילו ה׳), (י׳ בבאות ה׳ מלאן הוא' שדטאל מעיקרא מכיר סוביה ד>. <ה׳ יום
 העברי הנוסח בעל הבץ לא וגם לו. מתודע שרטאל עד בנו מנהל הוא מי יודע אינו סובי
כי :שרה אתת על בכתבו המעשה כוונת את הזה  הראשון בלילה ויהי אנשים לשבעה נתנה ,

 הניד1? כוץ המחבר ).,י יד ויהדגם* הלילה בחבות השדים מלך אשמדאי ויבא יתד לשכבם
הלילה. חבות עד המתק לא p ואם שרה אל בואם לפני האנשים את המית שאשמדאי
 מדריך חבר מבקש סובי בלבול. תכלית לונדץ נוסח מבלבל הערים ואת הארבות את

 ויאמר נפתלי? pא דרך הידעת סובי: לו ,ויאמר לו. נראה רפאל למדי. אותו שינהל לבנו
 בדאני יושב והוא משבסי איש גבאל את אני ומכיר והמדינות. הארץ גבולי כל ידעתי לו

 מתעתד טוביה ז כאלה שמע מי ז׳). ,ו <ה׳ אגבתניס* בהר נינוה בעיר במת אשר העיר
 בירת שהיא נינוה בעיר היא במדי (ראגי) דאגי נטתלי? לשבט מנהל לו למה למדי, ללכת

 עם ישראל את* מבלבל התהו במדיי. אחמתא שהיא אגבתניס בהד יושבת ונינוה אשור,
 בנוסח שהשתמש מוכיחים ואגבתנית ראגי) <תחת דאגי השמות וגם אשור. ארץ ועם מדי ארץ
אגבתנית. תחת אחמתא כותב היה כן לא שאם בלטינית, או ביוונית נקראו השמות שבו

 כ*י של הנוסח בעל אדרבה, הירונימום. השתמש שבה הגירסא זו שאץ ברור, זה מכל
 גם שאב אבל העגיגים, רוב לקח משם וולגאטה. טי על טוביה ׳0 את מכיר היה לוגדץ

 אותו ,וישלחו שרה, אבי רעואל מבית ושרה טוביה כשנפרדו אחת: דוגמא אחרים. מבורות
 נזם איש מנות לו ויתנו אחד. יום דרך עמו הלכו ומיודעיו ואוהביו קרוביו וכל ואשתו.

 לא וגם היווניים בנוסחאות גזברו לא כאלה חתונה מתנות א׳). (ם׳ ואגודה· וקשיטה זהב
 הובאת כ*א (י*ג ששם ,Vetus Latina של הלטיני בנוסח נמצאו אבל הירונימוס, אבל

 ומתנת להם). ניתנו רבות <=םתנות et data sunt iiii munera muita כתוב )Lxxxv נאיבואר
- י*א>. (מ*ב איוב רעי של המעשה על־פי נוספה והגזם הקשיטה

 וגם אחרים ממקורות גם שאב אבל הוולגאטה על מעשהו יסד לונדון כיי בעל :דבר סוף
שנויים. כמה מלבו בדא

ח ב> ס ו נ י ה ר ב ע י של ה י ר כ ס ס א ם ג ו י . של ב׳ ל ת ו ע ו ב ש
 ולמועדים להפטרות ודרשות ענינים כמה שכולל גאסטר של בכתב־יד נמצא זה נוסח

 חג ובץ סוביה בץ היחס שבועות·. של שני ,ליום מיוחד הוא טוביה מעשה שונים.
 השבועות חג סעודת לסעוד טובי יושב העתיקים בנוסחאות גם הלא ברור: הוא השבועות

 השני. ליום טוביה מעשה מיוחד מדוע להבין קל כן וגם מצוה. מת לקבור נקרא כאשר
 זה ונוסח המעשר בסבות מבטיין טוביה תעשר. עשר פרשת בתורה קורץ לשבועות בשני
עובריה. עונש ועל מקיימיה שכר על הזאת המצוה על דרשות דורש

העיקר. את הוא מספר דברים במעט ובלשונו. בקיצור, מפואר יצא, אמן מידי זה נוסח
 להשיב שיש לי נראה נבע? שממנו המקור ואיזה ארוך. נוסח של קיצור אלא שאינו ניכר

 אשמדאי, את גרש למען הספקות. שמבטל אחד פרט פי על נחרבה תשובה הזאת השאלה על
ר המחתה על הדג לב את טוביה שם ט ק י ו ת , ח י ת ד ג . ב · ה ד  הזאת ההקטרה דרך ש

י ובנוסח הארמי בנוסח אלא נמבאת אינה  האלה הנוסחאות שני ואל א׳). וגאססר לונדץ כ׳
 טוביה. מיד הלחם את חוטף שהדג בזה עוד שבועות* של שני ,ליום הזה המעשה מתאים

 אבל רגליו. את טובל הוא הללו הנוסחאות ובשני הנהר, מן לשתות רוצה טוביה פה אמת,
 מחוץ כשנסתמא, סובי, לן הנוסחאות בשאר ממקורו. לסור חש לא הזה היפה הסיפור בעל

 הכותל p עפר ,ויפול מטתו על הוא שוכב פה אבל בטור, מצואת ונסתמא מטתו לחדר
עיניו.* על



רגםמבוא

 עברי מנוסח או הארמי מהנוסח שאוב שבועות* של שני .ליום המעשה :דבר סוף
 בכ״י המתמיהים שהשינויים לפי בעיני, נראה והראשון א׳>, (גאסטר לונדון לכ*י דומה שהוא

פה. גם נמצאים אינם הארמי בנוסח שאינם לונדון
ה )5 ש ע ה מ י ב ו ר ט פ ס ם ב י ע ו ש ע  (הוצאת זבארה בן מאיר בן יוסף של ש

).LX11—lxiv, 55-59 ״תדם*ח ברלין תרע״ד, ניריורק דוידסון ישראל
 מאיר בן יוסף מחברו: את מרירים שאנחנו היחיד הנוסח הוא שעשועים בם׳ הסיפור

 טוב· הנוסחאות בשאר מקום. בשום כמהו נמצא לא מסטר שהוא מה י״ב>. <ד.םאה זבארה בן
. אחיה בן לטוביה אירע טוביה מעשה שעשועים ובס׳ נפתלי, משבט נולד י נ ד  בשאר ה

 [את .ויוציאוהו אחד. ר ג קבר הדני טוביה אבל מצוה, מתי ישראל בני קובר טובי הנוסחאות
 מקטן בסנורים הכו העץ אל בקרבם ויהי לו, הכינו אשר העץ על לתלותו לעיר מחוץ טוביה!

 במדי, הכסף את הפקיד סובי הנוסחאות בשאר מהם.״ טוביה וישמט אוחו ראו ולא גדול ועד
 הנוסחאות בשאר תובת. ששמה בעיר הזמן פאד אצל הודו בארץ אותו מפקיד הוא שעשועים בם׳

 על מנהלו עם מהלך טוביה בן שעשועים בם׳ חדקל, בנהר הדג את תופס טוביה הראשיים
המלאך רפאל הנוסחאות בשאר היבשה.* אל אחד דג לפניהם הזועף! (הים .וישלך הים שפת

מלפניהם נסתלק טוביה p מנהל שעשועים בם׳ בסוף, מתודע והוא טוביה את המנהל הוא
 שעשועים ם׳ מתאים ובזה הנביא, אליהו שהוא מבינים הם אותו למצוא בידם עלה לא וכאשר
 אינם שעשועים ובס׳ חתונתם, בליל בעלים שבעה לשרה מתו הנוסחאות בכל הארמי. לנוסח

שלשה. אלא
 של אחר נוסח בשום שאינם הללו החילופים ,כל מסקנא: לידי בא דוידסץ ישראל

 בעל אותו ששמע ואפשר הספר, של מוחלף נוסח היה זבארה לפני כי מוכיחים טוביה ם׳
).LX11I-LXIV <עמ׳ פה*

לדוידסון. להסכים אוכל לא ואני
 הולך שזבארה לודאי קרוב טוביה. אדות על שקראנו מה מכל מתרחקים זבארה דברי

 רפאל שלא השינוי בעיניו. שטוב מה מלבו ובודא כרצונו משנה הוא רוחו: ישאהו אשר אל
ושם בסמוך). (ע׳ האזינו לתנחומא בתוספות כן גם נמצא טוביה, על מנין הנביא אליהו אלא

מצא הזה לשינוי נכון וטעם השד. ע*י מתו בעלים שלשה רק אחר: שינוי גם נמצא
)33( Rosenmann דברי תנשא, לא לשלישי ומת, לשני ומת, לראשון .נישאת הקטלנית: בדין 

/ ם*ד (יבמות תנשא* לא לרביעי תגשא, לשלישי אומר, גמליאל בן שמעון רבן רבי.  ב
 בתרגום הי*ב במאה טוביה ס׳ נמצא כבר אם השאלה מלסתור נזהר דוידסץ א׳). ס״ב נדה

נמצא. שכבר ספק אץ כמעט )Studies and Texts,! 6( גאסטר חקירת לפי עברי.
 בם׳ זיארה. מקור רושמי אל אותנו שיוליך אפשר וקלוש, חלוש אמת אחד, פרט

 בנוסח הוא וכן ,hirundo הירונימום אצל הוא וכן דרור. מצואת עור נעשה טוביה שעשועים
 םכ*י גאסטר לפי (שהועתק הי*נ מהמאה מכ*י גאסטר שהוציא לונדץ כ*י של העברי

 אמת, .,א גאסטר נוסח או הירונימום או הוא שעשועים ם׳ שמקור ואפשר הי*א). מהמאה
 אלא מתודע, רפאל אין שעשועים בס׳ כמו זה בנוסח הארמי: הנוסח אל מוליך אחר רושם
מלאך. שהוא דגים פלא בדרך מסתלק שהוא מתוך

ת )6 ס ס ו ש ת ר ד מ א ל מ ו ח נ  כמה (יצאה הדרשן משה לר׳ מיוחסת האזינו, ם׳ ת
).36-38 נאיבואר אצל מדוקדקה הוצאה פעמים,

 ונישאת וחסידה תאר יפת אחת בת לו והיתה עשיר היה האחד אחים, בשני מעשה
 והאח מת. בעלה את מצאו הנישואין למחרת בפעם וכפעם זה אחר לזה אדם בני לשלשה

 אל הלך העני של בניו מעשרה אחד לגמרי. מנכסיו וירד אחרת במדינה דר העני האחר
בבתו אחיו בן שיסתכן רצה לא הדוד לאשה. בתו את ממנו ושאל העשיר דודו



טוביהש

יעדו הנביא ואליהו אותה, ונשא דודו בבת דבק העני הבחור אבל בעליה. שלשה פתו שכבר
החתן. את המית ולא הכלה על המות מלאך שריחם סובה עדה

בשאר ללב נחמד שהוא מה כל כאן נעדר שלפניו. מה מכל מבולבל זה נוסח
 הילד את מנהל שהיה רפאל, מעשה שרה, את שקרה האסץ יסוריו, סוביה, דדקת :הנוסחאות

 שמתו הקסלנית מן חוץ כלום נשאר לא סובי. עיני את ופוקח השד את ומגרש סוביה
 כמו ישר כיועץ הזה בסיפור נכנם אליהו וגם שעשועים, בס׳ כמו מתו בעליה ג׳ בעליה.

 בתוספת אלא השתמש לא שזבארה לדון אין אלו התאמות משתי אבל שעשועים. בם׳
למלידתו. כלום פה מדא לא האלה הסרטים שני שמלבד לתנחומא, הזאת

ם )7 ו ג ר י ת ר ב ש ע ד  האפוקריסים רוב שתרגם פרענקיל זעקיל ידחק עיי נעשה ח
 סוביה לס׳ שתרגומו אוסר הוא בהקדמתו תר*ץו. (ליפסיא אחרונים״ .כתובים בשם והדפיסם

היווני). הגוף מן (ולא הוולגאסה מתוך עשה

ה ו. הלכ ספר ה ה. ב בי טו
 והתבוננו החידוגים בספרים ההלכה אל ולבם עיניהם החוקרים שמו ואילך גייגר מימי

 ההלכות הן ואלה - ובפוסקים. בתלמוד ההלכה עם בכל מתאימה אינה הזאת שההלכה
 הלכות )4 טומאה, הלכות )3 נכרים, של פת >2 מעשרות, הלכות )1 בהן: נוגע טוביה שם׳

גישואץ.
ת )1 ו כ ל . ה ת ו ר ש ע  זה על התורה. מצוות מקיים שהיה בלבבו מתברך טובי מ

 להק־ לכל־ישראל ככתוב בחג ירושלימה רבות פעמים עליתי הקצר: בנוסח אומר הוא
 מכל למזבח אהרן לבני לכהנים אותם ואתן הגז וראשית הבקר ומעשרות הבכורים ובידי עולם

 ועליתי מכרתי השני ואת־המעשר בירושלים המשרתים לוי לבני נתתי המעשר את התבואות
ח (א׳ לו הוא לאשר נתתי השלישי [מעשח ואת ושנה שנה בכל בירושלים אותו ואכלתי -  ).,ו׳

 ואת לכהנים טובי נותן הגז ראשית ואת הבכורים את :הדין ולפי התורה לפי ניחא זה כל
 את נותן הוא ואם בירושלים. אוכל דמיו ואת מוכר הוא שני מעשר ואת לוי לבני המעשר
 הנר שהלוי עני מעשר הוא שזה לומר רוצה בוודאי לו, ראוי שהוא למי השלישי המעשר

ביט). י״ב <דב׳ בו זוכים והאלמנה היתום
 גז וראשית הבהמה ומעשר והבכורות הבכורים הפרטים: עוד מרבה הארוך הנוסח

 הדגן מעשר ואת למזבח קרבן אהרן בני לכהנים אותם ואתן ירושלם להעלות מהדתי הצאן
 מעשר ואת בירושלם המשרתים לוי לבני העץ פרי ושאר והתאנים והרמונים והיצהר והתירוש

 אותם ואתן ושנה שנה בכל בירושלם אותם ואוכל ואעל בכסף עשרתי שנים לשש השני
 ונאכלם השלישית בשנה להם ונתתי הבאתי ישראל בני על הנלוים ולגרים ולאלמנות ליתומים

 בהמה. ומעשר הבכורות כאן נוספו הרי ו׳-ח׳). (א׳ משה בתורת עליהם החקוק החק סי על
 העשיר* השבט תחת יעבור כל־אשר וצאן בקד מעשר וכל בחורה: כבר מצווה בהמה מעשר
 מן־המאתים מן־הצאן ושה־אחת בנביאים: שנוי שהוא ואפשר ל*ב>, כ״ז (ויק׳ לה׳ קדש יהיה

 ובני בכתובים: משולש בוודאי וכן ס״ס, מ״ה (יחז׳ ולשלמים ולעולה למנחה ישראל ממשקה
 המקדשים קדשים ומעשר וצאן בקר מעשר גם־הם יהודה בערי היושבים ייהודה ישראל

 לתת מצוה ט״ו> ל״ב כ״ה-כיו, <י״ג היובלים בם׳ גם וכן ו׳>. ל״א הביאו(דה״ב אלהיהם לה׳
 שלזה מוכיח )Buch d. Jub. und d. Haiacha 30- 32( ואלביק וצאן. בקר מעשר לכהנים
 משש השני המעשר את סובי שעישר ומה והקראים. השומרונים הלכת גם פילון, גם הסכים
 עישר ושני ראשון שמעשר לומר רצונו וכד, ליתומים המעשר נתן השלישית והשנה השנים
נתן והששית השלישית בשנה אחר ומצד והחמישית, הרביעית השניה, הראשונה, בשנה



שאמבוא

 של שנח בכל שני מעשר אכל אס ונס הכתוב. פי על אותם פורס שהוא לבעליו עני מעשר
 השנית בשנה אלא שגי מעשר מפרישין היו לא אמנס אם כי חטא, בו היה לא השנים שש

 בשנים לאכול היה מותר אחת בשנה אותו אכלו ולא מדמיו שנשאר מה אבל והחמישית,
 ושעורה חסה ארץ הכתוב: פי על ובתרומה במעשר החייבים הפעים את פורם והוא הבאות.

/ ח׳ (יב׳ ודבש שמן זית ארץ ורסק ותאנה וגפן  ג׳>. א׳ בכורים ומשנה רצ״ז דב׳ ספרי וע׳ ח
 השלישית בשנה לתת ומחייב המוסכמה ההלכה על חולק מוביה שם׳ לסברה הכרח שום ואץ

 )Rosenthal, Vier apokr. Butcher 118; Fiakelstein JBL XL1X שלישי מעשר עם שני מעשר
).33 ],1930(

 הפרשת בשבח דבריו את מסיים ),ב יגאססר שבועות של שני ליום הנוסח
 כוו למדנו הא לו. אשר מכל מעשר ויתן אביו מעות שקיים .על נתברך טוביה המעשר:
 שלם מה כראוי מעשרותיו והפריש עדקות סובי שעשה על גדול, כמה והמעשרות העדקות

ρ היו והמעשרות הצדקה כח העולם אבות יודעץ שהיו ולפי הקב״ה, לו \ 1τ כהן.״
ת )2 . של פ ם י ר כ  אחיו כל נינוה שבגלות שאף־על־פי בלבבו מתברך סוב· נ

ח הוא הגוים) (=םלחם & των άρτων τών έθνών אכלן משפחתו ובני ב  מלאכול נזהר ל
י׳-י״א). (א׳ ממנו

 *£ τών לשק שה סברו )133( ורוזיגתאל )MGWJ 1879 433—438, 509—513( גריטץ
δρτων נכרי פת על שגזרו הגזרה לפי נזהר הגוים מפת שאפילו דוקא, עצמו פח הוא 

 אץ אבל ביהודה. כבר משלו שהרומיים בימים חובר טוביה שם׳ דגו ומזה ב׳). יי׳ז (שבת
 מאכלים, מיני כל גם אלא דוקא פת ואינו לחם, הוא άρτος מיוסדות. הסברא ואץ הראיה
 וחבריו לדניאל בזה דומה והוא אסורים ממאכלות נזהר שהוא לעצמו טובה מחזיק וטובי
 ימי עד סוביה ם׳ כתיבת זמן לאחר צורך שום אץ ואם־ק המלך. חצר בפת־בג התגאלו שלא

הרומיים. ממשלת
ת )3 א מ ו  הוא אלא מצוה מת קברו אחרי משכבו לחדר נכנס אינו טובי מת. ט

 הקצר הנוסח אבל בחוץ. שכב החם שמפני לדבר טעם נותן הארוך היווני הנוסח בחצר. ישן
 שנטמא. מפגי כלומר ם׳>, (ב׳ μεμιαμμένος החצר קיר יד על ישן סובי :אחר טעם נותן

 לביתו. מלשוב אסור אינו אבל המקדש אל לבוא אסור מת טמא מספיק: טעם זה אץ אמנם
 שטו על כדץ שלא שנקרא הנוסח המכשול. את להרים עצמם דוחקים המאוחרים והנוסחאות

 יכלתי ולא טבילה עשיתי המת את קברי אחרי ההוא .ובלילה :בדברים מרבה Muenster של
 (י״ג הנביא ירמיהו עלינו דבר וכאשר ישראל ρבא כראוי טמאה pבא עצמי את לטהר

 טהרה אץ pלא בחוץ ק שאם ממש, אץ כזה בפירוש אבל עוד.״ מתי אחרי תטהרי לא ב״ח
 לישב יכול pלא בחוץ ישראל שום אץ לביתם להכנס רשאים הטמאים אץ ואם טהור, ואץ

 לונדץ כ״י של העברי בנוסח שכתוב מה יותר ופשוט מלב. בדוי אלא אינו וזה בביתו.
 שטפם לא ובמים ידיו טבל ולא אותם. מקבור סובי !וייעף) ויעף היום ,ויהי א־>: (נאסטר

 ענץ כאן אין זה מאוחר נוסח לפי י׳>. <ב׳ הקיר״ אצל המטה על וישכב אותם .קברו אחרי
 אחר הידים את ליטול היום: גם נוהגים שאנו כמנהג נוהג טוביה אלא מקויימת, להלכה

הקבורה.
ת >4 ו כ ל ן ה י א ו ש י . נ ם ה י ג ה נ מ  לדבר טוביה ם׳ לבעל נזדמן אחת פעם רק ו

 בעניגי ומתן משא לו נזדמן פעמים כמה אבל המת. טומאת ועל נכרים לחם על המעשרות, על
 לאשה. שרד. את נושא שטוביה הוא המעשה עיקר הספר של השניה במחצית שהרי נישואץ,

ל אינו שרעואל הכותב לנו מגיד פעמים במה  אחת ופעם ססוביה, חוץ לאחר בתו לתת עו
לאחר. בתו שרה את נותן הוא אם פיתה חייב שרעואל משמיענו הוא י״ג> <ר

studien z. Buch Tobit( רוזיגמאן 7 דוקא לטוביה בתו אח להשיא רעואל חייב למה



טוביהשב

ס בדיוק הזאת השאלה את וחקר דרש )1894, 1-7 מ  רעואל שחובת המסקנה אל והגיע נ
 בני ממטות נחלה ירשת וכל־בת בתורה: דינן שנגזר צלפחד בנות מעשה על מיוסדת
 אבתיו נחלת איש ישראל בני יירשו למען לאשה תהיה אביה מטה ממשפחת לאחד ישראל
 מה כל יורשת היא לאבותיה, היא יחידה שרה אבל היו, חמש עלפחד בנות ח׳). ל״ו <במד׳

 גריטץ לשבט. משבט הנחלה תסוב ולא לקרובה שתנשא מוטב ולכן אביה בבית שיש
)399 ,1879 M0WJ( של דודה בן הוא שטוביה וסובר טוביה שבם׳ האנשים שמות על מדקדק 

 ).116 רוזינתאל גם (וע׳ דודיהן לבני גלפחד בנות כמו דודה לבן נישאת שרה כן אם שרה,
 של רשם כאן שנשמר סובר רוזינמאן בועז. ועם הגואל עם רות מעשה על גם לרמוז ויש

 הטעם אם :קשה מקום מכל ).,ב ל׳ (תענית בזה זה לבא שבטים שהותרו קודם עתיקה הלכה
 כמה יש הלא דוקא, בטוביה הדבר תלוי למה לשבט, משבט נחלה תסב שלא משום הוא

בטל. זה טעם כן ואם נפתלי. בשבט רעואל נחלת לשמור שיוכלו נפתלי בני וכמה
 לו לקחת בנו את מחייב אינו לשרה, שאירע מה יודע שאינו טוביה, של אביו טובי,

 ויצחק ואברהם שנח כמו אביו ממשפחת אשה שיקח אותו מזהיר אם כי לאשה שרה את
 טובה, עגה אלא גמורה הלכה כאן אץ כן ואם ייב). יד׳ אביהם ממשפחת אשר. לקחו ויעקב
 ובשר מעצמי עצם אומר הכתוב עליו מקרובותיו נשא :תגחומא ,ר שדרש כמו טובים, מנהג

).׳ד כיח (ביר מבשרי
מנהג. קצתם הלכה, קצתם ובדקדוקיהם, בסרטיהם מתוארים שרה עם טוביה נישואי

ב- (או כתובה עליו וכותב ספר ולוקח טוביה בכף תוקעה בתו בימין אוחז רעואל ת  כ
cnmeatpov,( ז׳ עליה חותמים העדים) .רעואל! ויאמר גרסינן: הארוך בנוסח אבל ייגז] 

 הקצר ולפי הכתובה, על לחשוב יש הארוך הנוסח לפי נישואין. ספר כתב ויכתוב ספר להביא
 המשנה לפי בהן נקנית שהאשה דרכים משלשה אחד שהוא נישואץ או אירוסק שטר על

).15-19 רוזינמאן ,132 רוזינתאל ,MGWJ 1879, 433 גריסץ (ע׳ קדושין שבמסכת הראשונה
 אדם שיצר האלהים את מברך הוא המטות לחדר שרה עם טוביה נכנם כאשר

 עיקר כאן הרי ח. (ח׳ האדם בני זרע נולד ומשניהם כנגדו עזר חוה לו ויצר הראשון
 אתת :א׳> כתובות(ז׳ במם׳ שמצינו כמו שהותקן, וכסי בימינו נישואץ הלכות כפי חתנים ברכות
 ברכה. טעונה בעלים מז׳ אלמנה שהיתה שרה זה לפי ברכה. טעונה אלמנה ואחת בתולה

 יצירך בשמחך בצלמו.... האדם את יצר אשר הטופס: כפי הראשץ באדם נקשרה והברכה
א׳>. ח־ (שם מקדם עדן בגן

 רעואל בת שרה ההלכה: את סותר טוביה ם׳ מעשהו. שבעיקר לב לשום יש ועוד
 כבר נישאת ואיך קטלנית, היא והרי מתו וכלם זה אחר זה בעלים לשבעה נישאת

 שמעץ רבי רבי. דברי תנשא לא לשלישי ומת, לשני ומת, לראשון נישאת תניא, הא לרביעי?
/ סיד (יבמות תנשא לא לרביעי תנשא לשלישי א־מר, גמליאל בן  לרבי בץ א׳>. סיב נדה ב

 השביעי, הששי, החמישי, הרביעי, לבעלה כדץ שלא נישאת שרה גמליאל בן שמעון לר׳ בין
 משום משנים שעשועים בם׳ והסיפור האזינו לס׳ התנחומא תוספת עצמו. לטוביה שכן ומכל
 והוברר ).33 (רוזיגמאן בעלים לשלשה אלא נישאת לא שרה :המעשה את דוקא קטלנית דיני

קטלנית. אשד, של ההלכה נקבעה לא עדיין טוביה ס׳ כתיבת שבשעת הדבר

טוביה. בספר האגדה ז.
 התנאים באגדות נוגע אינו בפרטיו אבל אגדה. סופו ועד מראשו הוא טוביה ספר
 היובלים, ס׳ חנוך, ס׳ לאסתר. תוספות כגץ אחרים, חיצונים ספרים כמד. כמו והאמוראים

עזרא. חזץ ברוך, ם׳
מזהירהו אביו למדי נוסע כשטוביה מזעיר. מעט הם טוביה בס׳ האגדה רושמי



שגמבוא

 מבטח אשד. שלקחו ויעקב יצחק אברהם נח את לו ומזכיר משפחתו מבנות אשה שיקח
 אבל לבנו. סימן ויעקב יצחק אברהם במעשה מראה שטובי להבץ קל בזרעם. ונכרכו אחיהם

 שפירוש )8, 9( רוזינמאן דברי וצדקו נח. אשת תולדות את מכירים אנחנו אק התורה מן
לאשה. אביו אחי בת אמ&יה את נושא נח ששם ל*ג), <ד׳ היובלים בם׳ נמצא הזאת לאגדה

 בפירוש: נאמר Vêtus itaia ובנוסח י*ב>, ד׳1 נביאים מזרע נולד שהוא מתהלל טובי
quoniam filii prophetarum sumus, qui in veritate prophetaverunt priores. Noe prophetavit 

prior et Abraham et Isaac et Jacob parentes nostri a principio saeculi. קצת מסכים נם 
א בסרק שנדרש למה  בא שלא עד נתנבאו ועבר שם יפת, נח, שאדם, עולם סדר של כי

מנין אבינו. אברהם  גוי אל מגוי ויתהלכו שנאמר נביאים נקראו והאמהות האבות שכל ,ו
א תרעו אל ובנביאי במשיחי תגעו אל וגו׳ אחר עם אל ומממלכה  להעיר ויש כ*ם>. ט״ז (דה׳
הנביאים. מראשי אחד הוא נח ואילך, הקוראן למן המושלמים, שבאגדות

דעתו את מניח רפאל הראשונים. בעליה שמתו מפני שרה את לישא ירא טוביה
 מזומנת היתה ששרה מבטיחהו הוא הארוך בנוסח י״ת>. (ו׳ מעולם לו מזומנת ששרה ומבטיחו

 ומזווג יושב שהקביה חלפתא, בן יוסי ר׳ כדברי אגדה דברי אלו הרי העולם. שהיה קודם לו
ה (ב״ר לאיש ואשד. לאשה איש זווגים  קודם יום שארבעים רב, אמר יהודה וכדרב ב׳>, ס׳
ב סנהד׳ א׳, ב׳ (סוסה לפלוני פלוני בת ואומרת, יוצאת קול בת הוולד יצירת  והנוסח א׳>. כי
 שגוזמא ונראה העולם, לבריאת קודם לאיש מזומנת שהאשה זה על הפליג הארוך
הוא. בעלמא

 המלאכים משבעת אחד שהוא לסובי מתודע הוא שליחותן את רפאל שגמר לאחר
 שתה ולא אכל לא באמת הארץ על עמהם שהיה הימים ושכל האלהים לפני לשרת העומדים

אינו המלאכים שרי מספר יים). טיו, <י'ב שתה וכאילו אכל כאילו אדם לבני שנראה אלא
של מיכאל, של מחנות ד׳ תחלה מונים ד׳) (פרק אליעזר ר׳ פרקי שוה. במנק תמיד מוגבל

מלאכים ושבעה מוסיפים: דבור כדי תוך כמעט ומיד רפאל, ושל אוריאל של גבריאל,
 שפרקי ברור ידוע פרגוד. נקרא להוא הפרכת מן ולפנים לפני משרתים מתחלה שנבראו

 א׳ חנוך ם׳ קדמונים בימים גם אבל האישלם. בימי כבר נולדו, מאוחר בדור אליעזר ר׳
 צוואת גם וכן וכ׳־בז כ*א צ׳ ה׳, (פיר. הקדושים המלאכים שבעת את מקומות בכמה מזכיר

 ומנין ששה. אלא ואינם שמותם את א׳-ה׳> (ב׳ א׳ חנוך ספר מונה אחת פעם א׳>. (ח׳ לוי
 <ר*ה מבבל בידם עלו המלאכים שמות אף לקיש: בן שמעץ ר׳ הכיר כבר הזה? המספר

: מ׳׳ח בביר ברור ויותר ב׳, גיו דף ·רו׳  ורפאל). וגבריאל מיכאל מלאכים שמות אף ט׳
 מדת כלומר מבבל, עמהם עלה המלאכים מנין שגם זה על הוסיפו בימינו והחוקרים
 או עמהם נמנה שהורמיז מה לפי שבעה הם ופעמים ששה הם פעמים שם וגם הפרסיים,

עליהם. ממונה
כ׳ חנוך בם׳ ) הרפואה, על ממונה שרפאל ברור מספר טוביה במנץ. השני הוא רפאל ג׳) א׳

 על ממונה רפאל באגדה וגם העורץ. מן סובי ואת אשמדאי מן שרה את לרפא מוטל עליו
 לבשר שבא מיכאל ורפאל. וגבריאל מיכאל אנשים? שלשה נינהו מאן כדאמרינן: הרפואה

ו <ב״ם לסדום למיהפכיה אזל גבריאל אברהם, את לרפא שבא רפאל שרה, את  וגם ב׳, פ׳
 לחם. ואכלו למטה ירדו חנילאי: בר תנחום ר׳ אמר מלאכים ג׳ אותן ועל ב׳). ארץ דרך

 :י״ב> <ם׳ה בביר גם וכן שם). (ב״מ ושתו שאכלו כמו נראו אימא אלא דעתך, סלקא ואכלו
 כמו ממש - באוכלים, נראים אלא היו. אוכלים וכי ויאכלו, העץ תחת עליהם עומד והוא
י״ס>. י״ב הפירוש <וע׳ טוביה בס׳

 העתידה ירושלים את רואה הוא נבואה וברוח תפארת שיר סובי משורר מותו לפני
טהור, זהב ומבצריה מגדליה חומותיה, יקרה באבן ובסמרגדין, בספיר תבנה ירושלם לתבנות.
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ת מו  אגדה דברי הם אלה וי״ז>. ס״ז <י״ג מאופיר ובאבן בכדכד בבורלא תרצענה ירושלים ח
שי׳ וגד אבניך בפוך מרביץ ’אנכ הגה א:?יבם שיםודם . נ״ב (י ( ב י׳ - א  הפסוקים «ל י׳

 סוערוז «ניה בפסקא דר״כ בפסיקתא האגדה p גם ונוסדה טובי נבואת גוסדח האלה
 לעשות הקב״ה עתיד יעהק, בר שמואל ר׳ בשם ירמיה ר׳ :קליב-קל״ג) ד״ ראשונה (המאה

ק מרגליות. של אחת אבן סשסשין ושני הוא המקדש בית של מזרחי שער  סובי שראה מה ו
ק תעשה ירושלם חובות שרצפת בנבואתו א  עתידין לוי דא׳יר האגדה, עם מסכים זח גם יקרה מ

 חפעיהן וגוסלין באץ ישראל ויהיו ומרגליות, טובות אבנים מלאים להיות ירושלם תחומי
 באבנים מתחמץ לבא לעתיד אבל ובחצובות באבנים מתחמים הזה שבעולם לסי מהם,

ומרגליות. טובות
 לבנו טובי מראה מותו לפגי שבשתא. אגב טוביה לס׳ שנכנסה נראה אחת ואגדה

נאמר הקצר היווני ובנוסח לרשעים. רע ומשלם לצדיקים טוב גומל שהקביה דוגמאות
ל לפיכך טובים חסדים גמל שמנשה מ  הרי הנוגה, הזאת הגירסא היתה אילו מוח. ממוקשי נ

״ג) <ל*ג דה״ב שלפי יהודה, מלך מנשה על רומזת היא ב-י  פליגי רבותינו בתשובה. חזר י״
 ב׳>. קיב זסנהד׳ לעוה״ב חלק לו יש מנשה אומר יהודה ר׳ לעוה־ב. חלק למנשה יש אם

ועדיך סופר טעות הוא «מנשה· ובודאי מנשה, את להזכיר טעם שום כאי אץ באמת אבל
עליו. לדץ כאן עומדים שאנו אחיקר במעשה הראש שהוא אחיקר לכתוב

ר ח. ק חי ה. בם׳ א בי טו
 בן פעמים נעשה זה בספר אחיקר אחיקר. מעשה על פעמים כמה רומז טוביה ספר

 המדינה, הנהגת ועל ממלכתו חשבונות על אחיקר את הפקיד אשור מלך חדץ אסר סובי. אחי
 כנו. על שניה פעם משיבו חדץ אסר המלך. בטבעת חותם והוא למלך המשקים שר הוא

 המתים את שקבר מסגי לברת טובי הוכרח וכאשר לטובי יושר מליץ נעשה תקפו, גדל כאשר
לשוב רשות לו ונתן לו סלח והמלך עליו רחמים אחיקר בקש לקברם, הניח לא שהמלך
 נסע אשר עד שנים שתי אחיקר כלכלו בסנורים טוביה הוכה וכאשר כ*א-כ״ב>, (א׳ לביתו
 רבים מהרו אשתו, שרה עם לביתו טובי בן טוביה שב וכאשר י׳>. וב' לעילם אחיקר

Na ארץ■ נוסח ,Naoßä(? נסבס עם אחיקר גם ובהם לברכו ומקרוביו מאוהביו ßd8—<נבד 
 שהוא הארוך הנוסח פי (על טוביה בנו את טובי מזהיר מותו ולפני י׳ג). א (י· אחיו בן

 חי הורד לא האם וכלכלו. גדלו אשר לאחיקר נדב עשה מה בני ראה ביותר): פה מתוקן
 על עולמים לחשך ירד ונדב לאור אחיקר ויצא בפניו החרפה את אלהים לו וישלם ?pלא

 נבד לו יקש אשר מות ממוקשי ניצל בצדקתו) יציל בצדקתיו אחיקר את להרוג בקש אשד
י׳>. (י״ד בהן ואבד מות במוקשי נלכד ונבד

לגריטץ), לנילדיקי, (כגץ ונסתרות כסודות האלה הרמזים כל נראו שנה חמשים לפני
 ערני בנוסח ידוע היה אחיקר מעשה אחיקר. ספר ע׳־י הובררו כלם מזהירים. הרקיע נזהר והיום

 שהמעשה לב שמו לא אבל לסהיג, 1788 משנת עוד ולילה לילות אלף של הסיפורים בקובץ
 ובץ טוביה ם׳ שבין היחס אל שהתבונן הראשון טוביה. ספר סתרי על בהיר אור מפיץ הזה

 בערבית, נוסחאות: כמה החקירה לאור נגלו הימים במשך הופמאן. גיאורג היה אחיקר ס׳
 לאור הוציאו רובם את בסלאבית. ביוונית, בטורקית, בכושית, בארמינית, בסורית,

E- c .  Conybeare, J. Rendel Harris, Agnes Smith Lewis והעתיק אנגלי. בתרגום הן בלשונם הן 
 של כתבים בקבוצת שנכלל הארמי הוא הנוסחאות מכל ביותר, החשוב גם p ועל ביותר,
 והחמשית הששית במאה נכתבו האלה הכתבים ).Elephantine( _יב שבעיר היהודי המושב

 ביותר, חשובים הם p ואם ויחזקאל, ירמיה בימי כבר או זרבבל בימי ר*ל םה-נ, לפני
הארמיים הקטעים המצא לפני קטעים. אלא נשארו לא הזה הארמי מהנוסח שדוקא אע*פ
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 ספק אין עכשו להפך. או אחיקר מסיפור לקה טוביה ם׳ אם החוקרים נחלקו דאלה
 אחיקר, בם׳ השתמש טוביה ם׳ שבעל טופיה, ם׳ את שנה מאות בכמה קדם אחיקר שמעשה
לגמרי. הובררו אחיקר מעשה על טוביה בם׳ הרמזים כל וכמעט

 אשור מלך סנחריב בעיני חן מצא החכם אחיקר בקיצור: אחיקר מעשה תוכן הרי
 גזץ את לקח ממנו. נמנע בטן פרי רק הצליח, דרכיו בכל ולמזכיר. לסופר לו והיה

 סופר תחתיו להיות משרתו את יירש אשר למען ולמדו וחנכו וגדלו לבן לו והיד. אחותו ק
 ושלח כתב כי חסדיו, כל בעד רעה לדודו ושלם טובה כפוי היה נדן אולם למלך. ויועץ
 האלה ובאגרות אחיקר בחותם וחתם אחיקר בשם מזויפות אגרות םרם ולמלך מצרים למלך

 שאחיקר סנחריב לפני רבה והוצא אשור. סלך חיל את בידם שיסגיר המלכים את הבטיח
ק לעבד אותו ומסר בגחושתים אחיקר את ואסר לדבתו האמץ סנחריב במלך. פשע א  נ
 אחד תחתיו והרג עליו וחמל לאחיקר מכיר־סובה היה העבד אבל אותו. שיהרוג אחד

 כלכלה אחיקר ואשת אחיקר> (של בביתו הסתיר אחיקר ואת מיתה. חייב שהיה החוטאים מן
הומת. שאחיקר חשב העם וכל הסוד, את ידעו שלשתם רק בסתר. עליו ושמרה בעלה את

החכם. יועצו אשור למלך אבד כי מאד שמח מצרים מלך אל השמועה הגיעה וכאשר
 אשר המעשים את ושיעשה חידותיו את שיסתור ממנו ובקש סנחריב אל מלאכים שלח
 כזה, בקי אדם סנחריב לו ישלח ואם ו). והארץ השמים בץ היכל לו ושיבנה עליו יטיל

די שיצא  אז ישלח, לא ואם שנים, שלש של מם מצרים מלך לו ישלם האלה, החובות כל י
כזה. מם לו לשלם סנחריב על

 להרוג צוה אשר על מאד והתחרט כזה, ונבון חכם איש ימצא איפה מאד, דאג סנחריב
 והתודה הפלך נפש צרת את ראה להרג אחיקר את סנחריב מסר לו אשר והעבד אחיקר. את

 אחיקר בא מסתתר. היה בו אשר הבור מן אחיקר את הוציאו חי. אחיקר עוד כי לפניו
 שני נישאו כאשר באויר. נערים שני לשאת הורגלו אשר נשרים שני עמו ולקח למצרים
 נבנה אשר למען ואבנים וחומר לבנים לנו הבו ממעל: קראו הנשרים כנפי על הנערים

 אמר יעשו. מה ידעו ולא ורגליהם ידיהם מצאו לא מצרים מלך אנשי לפרעה. היכל
 פרעה חידות כל את וגם לפרעה. המפואר ההיכל באויד נבנה לא אם חייבים שהם אחיקר

 גדול בכבוד סגחריב אל אחיקר שב כך אחר נצחת. תשובה השיב שאלותיו כל ועל אחיקר סתר
 אחותו בן נדן את אליו והסגיר לאחיקר תודה הביע וסנחריב שנים. שלש של במם רב, ובהון

כחמת. נדן גוף ובקע מוסר, משלי בכמה והוכיחהו אותו יסר ואחיקר
 את השיב שסנחריב הדבר הוברר עתה טוביה. ם' על זרוע אור הזה המעשה מן

 הבור ק אחיקר את המלך שהוציא מה על רמז לכאורה כ'א>. (א׳ שנית פעם כנו על אחיקר
 י׳>. (ב׳ לעילם נסע אשר עד שגתים טוביה את כלכל אחיקר ועבדו. אשתו הסתירוהו בו אשר

 בקש שבידיו נזכר, סרס מלך גם אבל למצרים, אחיקר הולך שידענו אחיקר מעשה בנוסחאות
 אל אחיקר הלך אחר שבנוסח אפשר אשור. מלך חיל את להסגיר נדן) דבת (לפי אחיקר

 בגו טוביה את מותו לפני שמוכיח האחרונים סובי דברי הובררו ובפרט לעילם. פרס מלך
ק את ורומם גדל שאחיקר נדן, עם אחיקר מעשה את לפניו ושם  תחת רעה השיב ונדן נ

 לחשך ירד ונדן לאור אחיקר יצא בסוף אבל הבור), אל (כלומר לארץ הורד אחיקר טובח,
בהם. נלכד ונדן פות ממוקשי ניצל אחיקר עולם.

ם: כמה הובררו ועוד  טובי מוכיח כן כמו פעמים, שתי נדן את מוכיח אחיקר עניני
1 בתכנן גם והתוכחות טובי. גם וכן פעמים, שתי מתפלל אחיקר פעמים. שתי טוביה את

רי אל קעת מתאימות הקשות והתובות התידווז )1 ר' החנתה דנ שע ע ן יהו ח וזנגיה נ « אתונא: וזכמי את בתם ם

גי א ביתא לן נ ד איי ב·). יד (בנורות היישיד. דתבירא, ריידא לן אית דעלמא, נ
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 מבקש ר »חיק המתים. את לקבור המצות את מלמדות ששתיהן בסרט לזו, זו קצת מתאימות
ק  טובי ן מבטיי באמת בכבוד. אשתו ואת אותו יקבור שטוביה שואל טובי בכבוד, יקברהו שנ
סבוה. מתי בקבורת בסרט

טוביה, ם׳ בעל סנחריב. בימי מעשהו כל את טוביה ס׳ בעל שם למה הדבר »וברר ועוד
א דורו, מבני רבים כמו  חמעיא p על הענינים, שני את לחבר ובקש אחיקר במעשה חסץ מג

 יהודים. הם ושניהם היו, סגחריב ביפי שניהם p ואם אחיקר, של קרובו הוא שטובי מלבו
ה, בעיקר אחיקר היה מה בזה, חלוקי־דעות יעז עוד  גזברו שבהן נוסחאות שיש לסי הפליג

יהודי. נעשה אחיקר טוביה בס׳ אשור. אלילי

ה ט. ד אג ת ה מי מ ע ת על ה מ ה ה ב טו ר־ כי ה. בם׳ מ בי טו
 אחרת עממית אגדה עם גם נקשר אמיץ בקשר אבל אחיקר, מעשה עם נקשר טוביה ס׳

 Der dankbare Tote, The grateiui dead, Le mort בשם הידועה סכיר״טובה, המת על
reconnaissant· הוא הטעם סעמים אותו. לקבור אסור בחוץ, מוטל אחד מת הזאת באגדה 

 שם ועבר אותו. שיקברו מניח איננו והנושה שלם, ולא לנושה ממון חייב היה שהמת מסני
על גמול לו השיב ההוא והמת המת. את וקבר חובו את ושלם המת על וחמל נכרי בחור

בכל סכנות, בכמה ונסתכן מסעות, לכמה נסע חסדים גומל הבחור כסלים. כסל הזה החסד
 נאמן. מושיע אותו מגיל סכנותיו ומכל ונעלם, נסלא חבר הבחור אל מתחבר מסעותיו
 הוא הזה שהמושיע מכיר הוא המעשה בסוף רק מושיעו, חברו הוא מי יודע אינו והבחור

 הזאת האשה אך אשה, לישא גם מבקש גומל־חסדים הבחור קבר. אשר המת של רוחו
את מנצח מכיר־טובה) המת (שהוא הנאמן החבר שד. ע*י או תנין עיי נחש, ע״י אחוזה

חסצו. אשת את לישא מצליח והבחור השד את או התנין את הנחש,
 מוצא הזאת. העממית לאגדה טוביה ם׳ דומה כמה רואה עיניו בשתי עור אסילו

המת עם חסדים גמילת למת. חסד גומל ויש אותו לקבור שאסור מת כאן שיש הוא האגדה
אסון מכל ניצל בנס :טוביה (בם׳ חסדים גומל :סעמים וכמה כמה ופעולתה שכרה מוצאה

 לבחור וניתנת ניצלת האשה תנין, או שד אחוזת שהיא אשד, ומארש מסוכנת, רחוקה בדרך
חסדים). גומל של לבנו ניתנה טוביה (בם׳ חסדים גומל

 מבאר רסאל העממית. האגדה של ריחה נודף טוביה ס׳ של סרטים בכמה ועוד
 עזה אהבה שרה את אוהב עצמו אשמדאי שרה: בעלי כל את הורג השד מדוע לטוביה

 מן זה הרי האדם, מבנות אשה שאוהב שד י״ב>. (ו׳ החתנים את הורג הוא ובקנאתו
העממית. האמונה

כשועל, כצסור, כמשרת, כזקן, שונים: במראות השונים בנוסחאות נראה הנקבר המת
נשתנה המנהל שבהן נוסחאות כמה על השפיע טוביה ם׳ דוקא ואולי כמלאך, גם פעמים

המסופרת עממית אגדה בעצמו נעשה טוביה מעשה כל גם כי זה, על לתמוה ואין למלאך.
Laura Gonzenbad, Sicilianische Maerchen, Lpz. 1870, ׳pj סיקיליא בארץ כגון בימינו, כמעט

).II, 177, iè  89 Die Geschichte von Tobia und Tobiola
 ונוסח מססר. אין כמעט בנוסחאות מפורסמת מכיר־טובה המת על העממית האגדה

 החסדים גומל לבחור התחברו נעת הנאמן החבר זד. בנוסח אליו. לב לשום ביותר ראוי אתר
 חברו עם לחלק עליו חברו בעזרת הבחור שרכש מה שכל בתנאי להושיעו ברית עמו כירת

 האשה, מחצית את כן גם הוא מבקש האהובה, האשד. את לבחור החבר הקנה וכאשר בשוה.
 בעליה את והרגו שם שקננו הנחשים מבטנה יצאו זה ידי ועל לשנים האשד. את ונתח
ה: בס׳ ניכר עוד הזה המקורי מהנוסח ורושם החתונה. בליל בי  הבטיח לא שטובי אע״ם טו

אשר מכל החצי לו לתת טוביה רוצה זאת בכל ליום, זוז לו שיתן אלא בנו חבר את
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וה׳>. ב׳ (י״ב הרכוש סכל החצי את יקבל שרפאל מבקש אביו סובי וגם רכשו
גי על באו הסכנות טוביה. בם׳ אחת חידה גם נפתרה העממית האגדה ידי על  סו

ק המתים. את שקבר מפני  והאשם החטא הוא מה להבץ וקשה המלכות. ע*י נרדף ל
 מספקת תשובה משיב אינו טוביה ם׳ באמת, לקחתה. טובי נפש את בקשו למה הזה, החמור

 מאגדה מרחוק, בא אותו לקבור שאסור המת של הזה שהמוטיב ונראה הזאת. השאלה על
המעשה. בבנין זר חומר כמו ונכנס עממית,

 טוביה ם׳ נשתנה שבהם העמוקים מהשינויים עינינו את לעצום לנו אץ אחר מצד אבל
תר: סשוסה העממית האגדה העממיות. מהאגדות  עצמו הוא הבחור מחסד שנהגה הסח יו

ד מת על מדובר אץ טוביה בספר זה כנגד חסדים. לו לגומל תודתו חובת משלם ח  א
י שנקבת מצוה מתי כמה על אלא  הבחור עם להתחבר יכולים אינם וכולם האב טובי ע׳
י ממונה המת במקום חסדים. גומל  שינוי ועוד החסדים. כל לשלם המלאך רפאל הקב״ה ע׳
 הוא המת על שחמל הבחור העממית באגדה שינויים. כמה תולדות, כמה מוליד עיקרי אחד

 האב טוביה בס׳ זה לעומת וחשובה. אהובה אשה קונה רכוש, קונה עצמו הוא נשכר, עצמו
ק חסד גומל ה  כמעט האב שם טוביה שבם׳ התבוננו החוקרים - אביו. צדקות משכר נהנה ו
ק סובי, נקרא האב :בגו כשם ה מיוחד היה המעשה שמעיקרא לומר סבת וגם טוביה, נקרא ו

:לשנים המעשה את חלקו כך אחר pו הטוב, מעשהו שכר המקבל הוא טוב העושה הוא :לו
אביו. מזכות נהגה הבן - שגי מעשה ולבנו, לו זוכה האב - ראשץ מעשה

רי הערך י. טו ס הי ך ה ר ע ה תי ו מנו א ה. ם׳ של ה בי טו
 אינו טוביה שם׳ קתולים) חוקרים מקצת <חוץ החוקרים כל כמעט מסכימים בזמננו

 הימים דברי לנו לספר המחבר דעת על עלה ושלא סופו ועד מתחלתו דבר־חזץ אלא
 עשרת קדשנו: מספרי שאול הוא הימים מדברי גרעין איזה בו יש אם וכאמתם. כסדרם

 לעבדם, נבט בן ירבעם שהעמיד הזהב לעגלי השתחוו דוד, במלכות מרדו השבסים
ניגף צבאו אבל ירושלים, על צר סנחריב אשור, לארץ השבטים עשרת את הגלה שלמנאסר

אין תחתיו. מלך בנו חדץ ואסר אותו, הרגו בניו ושני בבושה, לארצו שב עצמו והוא
 ירושלים שגם )vaticinium ex even(״) מאחריתה בנבואה חידוש שום אין וכן חידוש. שום בזה

י״ד>. וסרק שנית תבנה אבל תחרב
 המחבר בקי. אמן ידי מעשה שהיא מליצה אבל חזון, או מליצה אלא אינו טוביה ס׳

 את דמה שאליו איוב, מעשה את מצא ומצא. בקש ארמץ. לבנות ולבנים אבנים חומר בקש
ת בו  הוא כי אף ישראל, אדמת על צמח לא בוודאי אשר אחיקר מעשה את מצא המנוסה. ג
 ישראל. מאמונת מאד רחוקה שהיא מכיר־סובה המת של העממית האגדה את מצא מוסר. מלא
 שגמל לבחור מתחבר עצמו שהמת הזרות האמונות את זרק קליפתם. את וזרק אגוזים מצא

 הוא הצדק, שכר משלם הקב׳׳ה כאן הסכנות. מכל קוברו את מושיע עצמו שהמת חסד, לו
האב. חסדי את לבן וגומל מלאכו את שולח

 השניה במחצית זכויות, קונה האב הראשונה במחצית לחצאין: נחצה המעשה ובכן
 האמנות. מפסידה האמונה שמרויחה מה :השינוי דמי את נתן המחבר אביו. מזכות נהנה הבן

חה האמונה  לפי מפסידה האמנות להקנדה. אם כי המתים לרוחות מופקדה ההשגחה שאין מתי
 החצאץ שני זאת ומלבד בשכרו. הפסדו יצא המחבר כוונת לפי אבל העלילה. אחדות שאבדה

 ולמתים, לחיים טובים חסדים שגומל האב את מתארת הראשונה המחצית זה. את זה משלימים
 מקיים בקולו, שומע ובמעשיו, במדותיו לאביו דומה שהוא הבן את מתארח השניה המחצית
עצמו. מזכות הן אביו מזכות הן ונהנה מצוותיו



טוביהשח

שה־ אמת, המעשה. עושי בתיאור הוא אמן כן וכמו המעשה בסיפור הוא אמן המתבר
 לתאר אוהב ),Naive Dichtung קורא ששילר (מה והמקורית העממית המליצה כמו טוביה,
 וחשך־אפלה לבד בהיר אור דואה הבינונים, מן ומתרחק גמורים רשעים או גמורים צדיקים

 הצדיקים אח הגרועות. המדות עם המעולות המדות את החושך, עם האור את מערב ואינו לבד
 ,בם יהודי (שנעשה ואחיקר שרה רעואל, טוביה, עדנה, טובי, בישראל: מוצא הוא הגמורים
 בממשלת <סנחריב>, אשור במלכי (נדן), אחיקר בסיפור מוצא הוא הגמורים הרשעים את טוביה).
(אשמדאי). השדים

ת עם נעלות מדות אחד באדם מחבר טוביה ס׳ אין בכלל, ת  הזה הכלל מן גרועות. מ
 וסיבת חן טובת אשד. כמו מתוארה לגמרי, לבעלה היא ראויה חנה טובי. אשת חנה יצאה
 נסיון סובי נתנסה כאשר לבעלה. הגונה ואינה לעצמה דומה אינה אחת פעם זאת בכל טעם.
 אבל י״ב>. (ב׳ משכרתך איה חסדיך, איה צדקותיך, איפוא איה לו: לועגת חגה גסיון, אחר

 כשם איוב. לגורל טובי גורל את להשוות בקש הסופר להבץ. אפשר הזה המום את גם
 אשת גם כן ס׳), ב׳ (איוב ומות אלהים ברך לו: באמרה בעלה לב את מכאיבה איוב שאשת

 גם חובו את המחבר משלם הסיפור בהמשך אמנם אחת. פעם רק בעלה, את מעציבה סובי
ה:  לגבות בנם את שלח למה בטובי גוערת חנה ללבנו. נוגעת לבנה הדבקה האם צרת לחנ

 י״ס). <ח׳ לפדיונו די אין הכסף וכל הון, מכל יותר להם שוה בנם הלא במדי, הכסף את
 יושבת היא וביום שגתה נדדה בללה ולילה, יום בוכה היא למרחוק בנה טוביה הלך וכאשר

התיאורים. שאר גם וכן אבותיו. לבית שישוב ומצפה בנם הלך בה אשר הדרך על
די מעשה טוביה ס׳ הוא. מומחה אמן י

א. ר י ס מו ת ה ד ה ה. בספר ו בי פו
 הזרים המקורות גם זרים. ומקורות יהודיים מקורות שונים, ממקורות שאב טוביה ,ם בעל

 קדשנו(מלבד מספרי יותר פנים כל על למלאכים, מחלק הוא מדי יותר גדול כבוד לספר. טעמם נתנו
 גומל כשטובי הכבוד. כסא לפני תפלתם רפאל מעלה מתפללים ושרה כשטובי דניאל). ס׳

 ההשגחה מקום ממלא הוא רפאל ·בו.’ (י*ב הקב״ה לפני צדקותיו רפאל מזכיר טובים חסדים
 השד אשמדאי הוא זר יותר ועוד הקדושים. מלאכיו כל ואת האלהים את מברך וטובי האלהית
 שאפשר היא טפלה ואמונה בעליה. את הורג ובקנאתו עזה אהבה אותה אוהב בשרה, השולט
י המזיקין את לגרש מרה. ע-י העורון את לרפא שאפשר וכבדו, דג לב של וקטרת עשן ע׳

 אמן הוא כי אף שהמחבר, ראינו כבר הספר. ברוב בטלות כאלה טפלות אמונות אבל
 שמצא מה כל העלילה. מאחדות החבור, מיפי האמונה מהרת את יותר מחשיב המליצה,
ואמונה. מוסר ללמד אלא לו משמש אינו מלבו שבדא מה וכל שונים במקורות

 חלילה השבטים, עשרת מעלו אשר במעל חלק לו אין התורה. מצוות את מקיים טובי
 אינו בגולה וגם לרגלים. ירושלים עולה הוא אדרבה, ירבעם. שהקים העגלים את מעבוד לו

 כאחד מקיים הוא זה ולפי ומישראל, מה׳ נקי להיות בידו גדול כלל אסורים. במאכלים מתגאל
 הבכורות, את הבכורים, את הוא מפריש לחברו: אדם ושבין למקום אדם שבין המצוות את

 לכהנים, חובו משלם הוא ובזה עני מעשר ושני, ראשץ מעשר הגז, ראשית בקר, מעשר
 לא אבל מצוה, סעודת מכץ היא השבועות בחג ולעניים. ליתומים לאלמנות, לגרים, ללויים,

 מרחיק הוא לסעודתו. החוץ מן עניים גם לקרא בנו את שולח הוא אלא ביתו ולבני לעצמו רק
ת ידביק לא עבירה, חשש שום סובל אינו לו, הדומה pו הכיעור מן עצמו את  מאומה בי
 אתה, הוא גנוב הגדי שמא ומפחד גדי, קבלה כאשר באשתו גוער הוא לפיכך האסור, לן

 על מתודה הדין, את עליו מקכל הוא קשים בנסיונות כשנתנסה עבירה. ריח על הוא מקפיד
טהורה אמונה רעות. בשעות גם אמיץ בטחון בעל ונמצא מהקב״ד. לרחמים ומקוה כוונותיו



סםמבוא

, וסרק למדי בנו את שולח כשהוא בראשונה סובי, של הצוואות בשתי p גם נמצאת ונכבדה ז  ד
ץ בדקה לעשות תודה, לה לשלם אמו, את לכבד אותו מצוה כשהוא סותו לפני בשניה  נ
 לחברו לעשות שלא להתגאות, שלא זרה, אשה מקחת הזנות, ן13 להזהר מהרבה, בץ מסעם

לו. ששנוא מה
 לחנם לא זאת בכל אחיקר. מספר נשאלו האלה והמצוות העצות שקצת עץ להעלים אץ

מר: סובי התפאר א הוא. הנביאים תלמיד טוביה ס׳ בעל אנחנו. נביאים בני ו

תי יב. מ ה אי פ אי ד ו ל ה. ספר נו בי טו
 הראשונים הפרקים בשלשת לנו, שנשארו עתיקים היותר שהם היווניים, בנוסחאות

מי לו שאירע מה האב טובי מספר  למראה אשור, מלכי חדון ואסר סנחריב שלמנאכר, ני
ח, הסופר(ז׳ עזרא אף ופעמים ימיו דברי את בעצמו מספר חכליה p שנחמיה כמו עינים,  כי

א, ח׳ לי - ו טיו). ם׳ טי  השביעית ובמאה השמינית במאה ימיו דברי את סובי כתב p ואם א׳-
הינ.0 לפני

ה: לספר טוביה ספר לדמות אץ באמת אולם הימים, דברי לכתוב השתדל נחמיה נחמי
 עממית, באגדה אחיקר, במעשה השתמש במליצה, אמן ידי מעשה תיאר טוביה ם׳ מחבר אך

נבראו. ולא היו שלא דברים וסיפר
ה׳). (י״ד שנית ההיכל הבנות ועל ירושלם חורבן על יהודה, גלות על רומז עצמו הספר

 כן ואם לארצם. יהודה בני שבו השבטים עשרת גלות אחרי שנה מאתים כמעט והנה
 נולד לא וגם שגי. בית בימי נולד אלא כורש, לימי קודם טוביה ס׳ שחובר אי־אפשר

 את שאחז השד הוא אשמדאי בו: ניכרים הפרסית ההשפעה רשמי כי השני, הבית בתחלת
 מלאכי משבעת אחד והוא אישמא, השד̂■Aeshma-Daeva בודאי והוא רעואל, בת שרה

 כל על ממונים ראשים מלאכים ששבעה הזאת, האמונה גם הקב׳׳ה. לפני העומדים הפנים
 Kautzsch, ;ע׳ Amescha-Spenta שבעה של המיתום מן היא, הפרסית מדת המלאכים

251—250 .Pseudep.( שכבר בעת אלא הפרסים ממשלת בתחלת טוביה ם׳ נכתב לא זה ולפי 
הפרסית. ההשפעה העמיקה

 גריטץ אותו שאחרו כמו טוביה ס׳ של זמנו את מדי יוחד לאחר אין אחר ומצד
 לקבור אסור שהיה בעת נכתב שהספר טוען )MGWJ 1879, 514-519( ץטגרי ירוזינתאל.

 בירושלמי מציגו וכן אדריאנוס. בימי האגדה, לפי קיים, היה הזה האיסור המלכות. הרוגי
 עשר שמונה על מיל עשר שמונה הרשע לאדריאנום היה גדול כרם א׳>: סיס דף (תענית

 ולא ידים ופישוט קומה מלא ביתר מהרוגי גדר והקיפו לצפורי טבריא כמן) <צ'ל כמין מיל
 הרוגי משניתנו הונה איר שיקברו. עליהם וגזר אחר מלך שעמד עד שיקברו עליהם גזר

 לקבורה. שניתנו והמיטיב נסרחו שלא הטוב ומיטיב, הטוב (ברכת] נקבעה להקבר, ביתר
 חדץ ואסר אדריאנום הוא המלכות הרוגי את לקבור מניח שאינו סנחריב גריטץ: ק ומזה

 של הימים לדברי אספקלריא הוא טוביה ׳ם כן ואם פיוס, אנסוניום הוא האסור את שבטל
השנית. המאה

 הצדקה להכיר: היטיב גריטץ ראיה. של כח שום אץ הזאת החריפה בחכמה אבל
 הצדקה פירוש אבל עליה. להשיב שאין אמת זו מצוה. מתי שמקבר היא טובי של הראשית

 המת של העממית באגדה אותו מצאנו שכבר הימים, בדברי לבקש רשאים אנו אץ הזאת
ץ מוטל מת קובר אחד אדם שבה מכיר־טובה, ח  נכנס הזה המוטיב מצותו. שכר ומקבל ב

ב ונכנס עממיות אגדות וכמה בכמה ק שום על מוכיח ואינו טוביה ,בס ני  מקום שום ועל ז
בימינו. אף חי ועודנו המקומות ולכל הזמנים לכל שייך שהוא מפני

דיעבדץ עבד עקיבא: ר׳ של כללו )137( רוזיגתאל שהביא פה גם בטל הזה הטעם פן



טוביהשי

 צקו״מאגדל הו*׳ ט״ז, ד׳ מגלה (תוספתא דיקברונך קבור דיספדונך, ספוד דילווגך, לוי לך,
 זה על לסמוך ואין עקיבא. ר׳ של מדרשו בבית נולד סוביה שם׳ רוזינתאל וסבר ).226 עם׳

 כמה עוד להביא הרבה שרוזינתאל אמת עקיבא. לר׳ הרבה קודמת הקבורה מצות שהרי
טוביה. ס׳ לרעיונות הדומים עקיבא ר׳ של דברים

 הכתובה ופפגי סובי נזהר שממנו נכרי פה מפגי טוביה ם׳ של זמנו לאחר אין וכן
 מאכלים כל ר*ל אלא דוקא, נכרי פת אינו בוודאי נכרי פת מקבלת. רעואל בת ששרה

נישואין. שטר או אירוסין שטר היא שמא >nvyY0a<fu והמלה אסורים,
 המאה עד טוביה ם׳ כתיבת זמן לאחר רצה )Geiger, Jud. Zeitsch. x, 49( וטקוה
לסה״ג. השלישית

 Monatsber. Ak. Berlin 1879, 63. — Geiger, Jued(. נילדיקי דן כבר כאלה סברות
233 ,Zeitschr. X( של זמנו את להקדים נוטים החוקרים רוב בזמננו לגמרי. נטסדות שהן 

ץ על בבל, גלות על מותו לפני מתנבא טובי שגי. בית לתקופת טוביה ם׳  השני, הבית בנ
ק על לא וגם השני הבית חורבן על מתנבא אינו אבל  שכן ומכל המקבים בימי העתים צ

 נקבעה לא עוד טוביה ם׳ בעל שבימי לדעת הראינו וגם הרומים. בימי הצרה על לא
לרביעי חנשא לא רשב״ג ולדברי לשלישי תגשא לא רבי שלדברי קטלנית של ההלכה
/ ס״ב (יבמות א יש ועוד א׳>. ס״ב נדה ב שתקה מן ראיה להני ):argumentum e silentio( ה

 כגון הבא. העולם חיי על אחד דבר הפליט ולא המיתה ועל המתים על הרבה מדבר הספר
י צדקה, לעשות מצוהו הוא רחוקה לדרך בנו טוביה את שולח כשטובי  אוצר היא הצדקה נ

י יד׳ המות ק להציל צרה ליום גנוז טוב - העולם לחיי מביאה שהצדקה מוסיף ואינו >,׳ח׳
ב בו שכתוב דניאל מם׳ קדום הוא טוביה שם׳ הדבר, קרוב הבא. מישגי ורבים ב׳): (י׳

עולם. לדראץ לחרפות ואלה עולם לחיי אלה יקיצו עפר אדמת
ר האלה הדברים כל פי על ח הגלות, אחר מיד לא שני, בית בזמן נכתב טוביה שם׳ ב

 הרביעית המאה לפני נולד לא כן ואם שרש, העמיקה כבר הפרסית שההשפעה בזמן אלא
 ובתחית הבא העולם בחיי האמונה עדיין נתחזקה שלא בזמן נכתב אחר ומצד סה״ג. לפני

 השלישית הרביעית, במאה הספר נולד אם להסתפק דש הקטלנית. הלכת נקבעה ולא המתים
הרגיל. המספר לפגי השנית או

 בנינוה קצתו אירע הספר מעשה בחרה. מסקנא אץ טוביה ס' של מולדתו ארץ על
תו באשור קצתו זה לפי (רי-=םהיראן>. וברגא באחמתא קצתו  מצרים ארץ וגם במדי. קצ

 הוא המעשה מרכז רפאל. עיי בזקים נאסר ושם למצרים וברח ממדי גורש אשמדאי נזכרה:
 אץ מזה אבל אשתו. שרה עם שב ושמה טוביה יצא משם האב, טובי חי ששם נינוה,

 למטרה לו שם שהמחבר תמיד לנגדנו לשוות צריך בבבל). (או באשור נכתב שהספר להוכיח
 טובי בנינוה, סגחריב ביפי העממית) הקבלה (לפי חי אחיקר אחיקר. למעשה ספרו לקשור

 אץ מזה אבל לאשור. נקשר המעשה ולמקומו: המעשה לזמן קצבה ניתנה כן ואם עמו, חי
הספר. של מולדתו ארץ על ולא המחבר של מושבו מקום על כלום לדון

במדי. נכתב טוביה שם׳ לסבור מאד רחוק אבל וברגא. באחפתא אירע המעשה קצת
שאי לא  במאה ההיא, שבעת להאמץ אץ אף במדי. שחובר יהודי או עברי ספר שום לנו נ

 המעשר אדות על שההלכה עד במדי, כל־כך ונשמרה התורה נודעה השלישית או הרביעית
ק שם נקבעה הגישואץ ועל קד כזה. בד

ם לארץ ישראל. ארץ או מצרים ארץ אלא נשאר לא זה לפי  ושם אשמדאי בורח מצח
ם הנשפים, לארץ נזזשגת מצרים שארץ ממה מתפרש זה אבל בנחושתים. נאסר גס ק «



 הנוסח נמצא יהודיים כתבים של גניזה בתוך שבמצרים להתבונן יש עוד השדים. לארץ
 זה כנגד אבל טוביה. ם׳ של החשוב האחד מקורו שהוא אחיקר מעשה של העתיק הארמי

 שהלשון הדבר הוברר ולנו ביוונית, ספריהם את היהודים כתבו שבמצרים להזכיר יש
ק העברית. היא טוביה ,ם של המקורית ב ישראל. בארץ נכתב טוביה ,שם להחלים יש ו

ה. ק*ת יג. פי ר ליוג ב בי
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ביה ם?ר טו
ק?רזה כ,נוסח

י א ן־?ב#ל9 ?דעי־מל ?דמ?אל י?יאלט?ד יליט דברי מ
 סלך עזלס?#סר בימי הגלה >זשר :ג^תלי ס#כט לו?אל1 מזיע ב
 «?י ל?שר: מסעל כןליל נסתלי קדש סימק אקזד סח?יבה אשור ג

ה ל*?™ בדךכי הלקתי טובי ק ד מ  רבים וחברים חץ כל־לסי ו
ןכ$עזר לןי?וה: אשור לאך׳ן עמי לדללכים ולעם לאחי קשיחי י

ה ספר בי טו
τ  *

ח13 ס ל.או*ו ו

 בד»באל כךערואל ?אל5דס9 כךטוב״אל טובי דברי סבר א
שי {בתלי: משבט נלבאל מזרע ?ך־ךעואל ??־ובאל ב  ביפי הגלה א

 ?ליל5 {?תלי לקדש ס;מין אשר מחשבה אשור סלף־ שלמגאסי
לסעור: פשלאל השקש קביא דרד «לירי לאשי ססעל

כי הלקיזי טילי אלי ר ד  וחסרים מי ?ל־:&י יבבדקות האסת ב
לןי{וה: אשור לארק בשבי עמי להולכים ולעמי לאלי ?סלחי רבים

ו?שע1 ?עי עיחי ואלי יקיראל על־אדמי* ?אמי עיי לריזי וכאשי י

ב א. ׳ נ - ׳ ת טוביה א לו ר נג פי אמו וסנחריכ. עלפנאסר בי

ץ נרים לדעת .0ו»401 69—79 וגם 1879, 398—9 גריטץ ע׳ השפות לענין י
 סיגי p לסונית כן ואם לזה זה קרובים הם ורעואל שסובי להראות שוביה ם׳ בעל מתכוץ

 נפתלי של בכורו הוא ^0יחעאל־־.ג!״ - רעואל. בת לשרה ביחס וירושה גאולה משפם יש
 ושאר וטוביה סובי - לנפתלי. טובי של היוהסץ שלשלת נקשרה ובזה כ*ב> ם״ו יברא' ב

 אותם שם והוא הם, רוחו וחזון הסופר של מלבו הם בדויים הזה בספר העושות הנפשות
 אחיקר מעשה עם טוביה מעשה מקשר שהוא משום ואסר־הדץ וסנהריב שלסנאסר בימי

 בן נעשה טובי גם כן ואם טנחריב, של יועעו היה והכללית הרגילה הקבלה לפי ואתיקר
 אשור מלכי על מספר שהוא מה וכל אחריו. והבא לו הקודם המלך ושל סנהריב של דורו
ט. י*ג פרקים ב׳ מלכים סס׳ שאב ח-י׳ ״  מסטר םו1ע סובי השלישי הפרק טוף ועד טכאן - וי

הירוייפור. של הלטיני בנוסה אבל בגלות. לו שאירע ומה ישראל בארץ בהיותו שעשה רה
נ



ה י ב ו ו א ט ו - ה

 ?ל־בטה ו!?שע {ער עוך?י אןי1 יקזךאל ?אך׳ן באךצי [עוד! הייתי
 ז5לה? לשראל מ^ל־שבטי {?חךה אעור לרוקזלם ב?ית ??י {?תלי
ל־5ל ף?ןה עליון ש?י{ת ?יכל ולקדש ?ל־?קז?םים קזם לזבחו

 {ם־כית לעכל ל?על זבחו הפושעים ןכל־השעבים עולבים: דורות ד·
ם לרוקזללבה רבות ?עבים עליתי לכדי א{י ורק אבי: {?תלי י  למי

 ??קר יבעקזרות ??בורים י?:די לחק־עולם לכל-לקזואל כעתוב
 ב?ל־?תבואות למן?? אהרן ל?{י לבהלים אותם ואתן ??ז: וראשית ז

 ?עמי ואת-הבעשר ?ירושלם שרתים1?׳? לוי לבכי {תתי את־תבעשר
 ואת־ ושןה: שןה ??ל ?ירושלם אותו ואכלתי ועליתי ?כרתי ״

דבוךה נאותי] ?ן?ה כאשר לו הוא לאשר ןתתי ?שלישי !??עשר]

ד בכית ??י {?תלי ?ל־בטה ו  {?חךה אשר העיר יכירישלם א?י י
 ?יכל ן{קדש לשךאל ?ל־שבטי שם ילבהו לכען לשךאל מכל־שבטי

 וכיוד ועל־אחי עולבים: דרות לעל־ ף?;ה־?ה אלהיט שכי{ת י·
ל ז?תו אבי {?תלי מ שי ל לו לך?עם עשה א ח לשואל כ ?*?ל ?

ל: נבול ו לי ם לרישללבה רבות ?עבים עליתי ל?די י א; ורק מ  למי
 ו?:די לרישלם לעלות ובידתי לחק־־עולם ל?ל־:שראל כ?תוב

 אותם ואתן הצאן: גז וראשית ??הקה ובעשר ן?בכורות ?בכורים ז
חן ובעשר לבזכח קך?ן א?ק ?{י לבלמים  והי??ר ?תירוש ?

 ?משרתים לוי ל?ד 1נןתתי לעץ ?רי רישא ן?תא{ים ו?רמתים
 ואעל ב??ף עשרתי ?ש;ים לשש ?ש;י ואת־?בעשי ?ירושלם

ש;ה: ?כל־שןה ?ירושלם אותם ;אכל ״  ל־תיבים אותם ואתן ו
ם ולאלקנות ם וארי  להם ונתתים ??אתים לשךאל על־?{י מלוי

 מעה ?תורת עליהם החקוק ה?ק על־?י !{אכלם ?שלישית הש;3
אל אם ךבוךה אותי ?רקה אשר ?ב?וה ו?ל־?י ;תום ?י א?ינו מנ

 יזח־ק מתחלת נבר טובי *ל המרפד הוא המחבר הארסי ובגוסח לונדון כיי של העברי בנוסה
ב בסטר אף א נמו! זה דרך על המדברים בגוסי שינוי הראשו;. ל - א. ר  רי״1 ״*'^,־ ל. ע עז
מה הגז וראשית הבכורים פגות - לאשרה. בגון נקבה, לאלילי והכוונה ד  מנית על למדי, י

 השבט תחת יעבר אשר כל וצאן בקר וכל־מעשר ל*ב: כ*ז ויק׳ נצטוו בהמה מעשר
 ס״י: מ״ה יחז׳ להזכיר יש ועוד ר, ל*א דה״ב משופר המצוה קיום לה׳. קדש יהיה העשירי

 - כ־ב-כ׳ז· י־ב בדב׳ כמצווה שני מעשר מקריב סובי - המאתים. נין הצאן מן אחת ושה
ד דב׳1 השמטה לאחר והששית השלישית השנה של עני מעשר הוא שלישי מעשר ט). י׳ ח-כ׳  - כ׳
- ר. פרק במבוא, ע׳ מעשרות) הגז, ראשית בכורות, (בכורים, האלה החובות כל ולצגץ



ד »-יז א «וביה«י

 #ת־ לקחתי לאיע הל״תי וכא<?ר ??*דתי: מאלי :תום לי אלי אם ס
 ובאולר את־םול:ח: מ?ןה והולן־יועי לא<אה. הית־אלי מזרע לוןה י

 אנלי מי ל ועולם ?לחם ע?י ולל־לני לל־־תהי ??לי לני?וה הללינו יא
 לעל־ את־האלחים ן?ךתי ?י ??ני: לללתי־אלל לנלשי נעזהךתי יב
עזי טוב ף&?ל לון לי עליון וימן גלילי: יג  'לי :?הי קזל?ןא?ר ?
א נ?רי ?ליי נלאל ?:ד ולילקךתי ל?רי ואלך לסקזליר: יי ח  ??די ?

ל?רי־׳??ף: ע?ר
?יי ולא מח?יו 1לנ סללדיב ף?לך של?{א?ר מת וכאקזר 10
עקזיתי של?{א?ר לימי ל?ךי: לל?ת עוד :?למי ולא {בונות ךך?יו סז
ךאימי ו?י לעיךמים יללדי לרעבים לממי לחמי לאחי: דלים ??דים ח

 מזרע אילה לקחתי לאיש הייתי וכאעור :מת:1 אלי הילאירני ם
 ובללותי יה:זטול את־עזמו וקראתי לן מ?לה ןד׳ילדמי משמחתי

 אללי עמי יללי ולל־אלוי ללילוה הללמי הגליתי באעזר לאיבוד
הגולם: אלל־מלחם לללמי בנלשי ?שמרתי אצלי ייר :זהגירס מלחם יא

ב-יג  טוב ןעז?ל ק לי עליון ולתן ללל־נלקזי: את־אלהי ן?ךתי באעור י
עזי יד  ?זם :אחי ל?די ואלך ללל־לךבו: מילליר ואחי שלמלאלר ל

 לריר לדי לארץ גלדי אחי ?אל3 ללד והלקדתי עד־מותו משביר
נ?רי־??ף: ע׳לר

 ואךחות תחתיו בני סלחריב מ?ילך שלקלאקי מת ובאיבר מי
 סלרים עשיתי שלמלאלר לימי ל?ךי: ללעת :?לתי ולא חדלו לדי סי
וכא?ר לעיךמים ולןדי לרעבים י {תת לחמי עמי: לני לאחי דלים יז

ם י ח ל . מ ם י י ו ג אותם שאסרה ספאכלים נזהר שטוביה ריל »». עלסז :זc5v ה
. ם׳ של בזמנו גזרו לא עוד ביחוד נכרים סת על אבל התירה, יד א ג ר ב - . ה י ב ו  ׳י* ס

א רג, לכתוב ברין היה בארמית או בעברית ׳ס. »?701? אן ’;״׳־ן»?  רי. גם או רג
. - כ*ו>. עם׳ גילדיקי וע- סהיראן עיר עכשיו יושבת במקומה ב י ר ה נ  כתוב הקער בנוסה ס

2׳ר0נ1<}ף£41 במקום סוטר סעות שהוא וברור סו התורה, מעוות כל מקיים סוביה - .0
 בעיקרו טוביה ספר מעשה למדי: ברור והסעם סעוה, מתי בקבורת הוא מסשל ביהוד אבל

 אחד ובחור אותו, לקבור אסור בחוץ, מוסל מת מכיר־טובה: המת של העממית מהאגדה שאול
 אותו מעיל שלמה, משכרתו לו משלם והמת המת. את וקובר האיסור את מבטל שם שעבר

 הטמונה הוא רפאל טוביה בם׳ שד. או תנין אותה שאחז חן טובת אשד. לו ומקנה הסכנות גכל
 היהודים, ק רבים באפו הרג סנהריב - ט׳>. פרק המבוא זע׳ חסדיו גמילות שכר לטובי לשלם

המלך. מעות את עבר וטובי אותם, שיקברו אסר בפירוש) זאת אומר אינו (המחבר ומסתמא
יו



1ששיח-כב א טוביה

אותו: קכרתי ניןודל ד*מרת מןדוורי ימש^ך מת עמי מבני *דוד
שי י״ «  ףןי5ק יהון־ה &$ךן עךחו «סרי אי*» סןדדיב המלך לדג !

 ןלא המלך ?וכר עקשו ת1ןהגוי כלמתו לדג רכים כי כלט אותם
אולם קוכר ימי כי למלך ?לי נ!?ד יןןה5 מכני אחד הלך ?מ$או: ים
ם כי ;דעתי וכאקזר ן*חכ» כ נ;בזי וא?ךח: ;ראלי לל-מיסני לנקבי

 ןטו?;ה אלתי אם־ד^ה כלתי לאולה לי ?שאר ןלא לל־א^ר־לי את
 אל־לרי הללטו לניו ש?י אותי נ!הךגו יום ללשים עברו !לא כני: כא

 ־ד??אל1ל את־אדוילר הלקד תחתיו בנו אסר־תדון הללך >ןךךט
ה: ןעל־ןל־ה?ה?ת סלללתו על־לל־לשבונות ךאחי3 כב  הלגע־ תלדין

“ועל שר־המ׳לקים ל;ה נאחילר *ל־נינוה ;אבוא [כמלך] אחילר לי

 ?!כרתי ?יןוה למות אחורי ו-לקזלך לת עמי מב;י אחד ךאיתי
 לילי ליהוךה בירה לא כאשר איש ם?דךיב ןאם־הרג אותו: י״

 אותו ?!כותי ?דף אשר על־גדומים לישמים י1כל ?קם אשר ה?קלה
ר ניןוה לל?י אלד הלך ללאם: ולא ם?חריב ולכיןשם ים  לללך ת

 עלי יודע ר׳ללך כי ;דעתי וכאשר ןאלכא אולם קיכר אני כי עלי
 ולא לי לל־אשר את ו;כזו ואלךח: ;ראתי להמיתני לכקשים וכי כ

 אם־חןה ללחי המלך לאואר לקח לא אשר מאולה ?שאר־לי
 ל?יו ש?י אותו גיהךגו יום אךלעים עברו ולא ל?י: ןטוב;ה »שתי כא

 את־ הלקד תחליו בנו אסר-חדק המלך רךטיא אל־לרי הללטו
 ועל־כל־ה?ה;ת ממלכתו על־לל־חשבוגות לן־אחי כלמ?אל אחיקר

ע המדיןה: גב »  ה;ה אחיקר1 אלתיןוה ואלא נכללך) אחיקר לי ף
 אשור לילך לסנחריב חשבונות ולחשב ועל־החותלת שר־הלשקים

משמחתי: ול?ני כראחי ה;ה והוא על־כגו שנית אסר־חרון אותו *שב1

 מסופרת סנחריב מיתת - מביר־סובה. המת «ל העממית האגדה את באמנות הסופר משנה כך
ר - ל*ו. ל׳־ז ישע׳ ל*ה, י״ם, מל״ב לפי ק י ח ל א א נ ג ח ־ ן . ב י ת א ־ ן  ס׳ בעל של בזמנו ב

 מכנו שהורד סנהריב יועץ החכם אחיקר מעשה על אתד ספר לקוראים מאד וי1ר היה סוביה
 למעשה אהיקר מעשה וקשר הזה במעשה תפצו מובא טוביה ס׳ בעל וגם שנית. עליו והושב

 עלה אחיקר - אחיו. בן הוא שאחיקר התפאר סובי כי הקוראים, לב את עורר ובזה סובי
 ת י נ ש - ארתחששתא. אגל הכליה ק נחמיה כמו או במצרים יוסף כמו המלך פקיד למעלת

ל . ע ו נ  על דבח הוציא אחיקר, של אחותו בן נדן, אבל סגהריב, המלך ידיד היה אחיקר כ
 צרה ובעת ונסתר, נמלט אחיקר אחיקר. את להרוג סנחריב צוה לפיכך במלך, שפשע דודו

ת בגו על סגחריב השיבו י נ ח>.- פרק מבוא (ע׳ ש



π—א ג טוביה

 שלית אסר־חדון אותו ו;שב דוקזבונות ומחשב ומכלכל החותמת
כן־אהי: ה;ה ןד,וא 1קל־כנו1

??י יהזןטו? אשתי חלה לי ןהו^בו אל־כיתי שבתי כאשר ב
 לקה משתה לי ויהי שקעות לשקקה ר,ךש חג הוא החמשים בחג

 את־אשי ול-כא לר לבני ואמר מאקל־רב ןהלה ואךא לאבל: ואסב ב
ו;בא קוחסה־לך: אלי ןהןה את־־ל; הזוכר קלי איש מאחיגו תמקא ג
שלו ;חלק באחינו אחד אבי דאבו־ י אסעם סרס ואצבי כשוק: ל
 ואשוב ה^לש♦ קד־בוא אחד בית אל ואראהו קמתי מאוקה ה
שי קמום את־לבואת ואןבר :קקאבון את־ללמי ואסל וארחץ י  א?ר א

 לקיןה ובל־שיריקם לאכל יקם1ח ןלהקכו
 ל?ני ןהץז;לים ואקקרהו: ואקךה קקתי השקש קא והאכזר ןאבך: ״ךז

קי הזה קל־דךקר מההרג ליךא לא עיךנו לאמי ה קרח ? מ הוא ו

אץזתי ח?ה לי ןהו^זבו אל־כיתי שקתי ל׳מלןי אמר־הריז ולימי ב
שי מנו שקעות וקיום קלי ןטוק;ה  שקעות שקקה קךש הוא א

a ומאקלים הקזללק לק;י ויושם לאבל: ואסב מיז ?»שתה לי הלה 
שי קלי קי קלי לטוק;ה ואמר ל^{י ההקמו דקים  קלי תמקא וא

 ואכל אותו והכאת לקבו קקל אותו הזוקר לילוד- מןלות מאחינו
ה עקרי והד « מ שי ??י לף־ ?»הקה אלי ו  טיק;ה מלך תשוב: קד-א

אמי !קז1 ?צי הלצי ןאמי אקי ויאמר משב מאחי קצי איש לבקש  ד
ה אכי ד  ואקום צמק: ןןה־קתה בשוק י?שלןי הרוב מקמנו איש מ

 ואשים מ־ה^וק אותו ואשא ממלה אמכם קקרם את־הארוחה ב1ןאק
אותו: ואקבר השמש לבא קד־אשי הקטלים אל־אהד־דקתים אותו

בי ואןבי קעאבוץ: את־הלחם ואכל ואךהץ ואשוב ה־־י א ד שי מקי  א
לאמר קקית־אל קמום דבר

 לקיןה שיריקם וקל לאקל הליקם ולרכבו
 לקנו והשכלים ןאקקרהו: ןאקךה קמתי השמש קא וכאשר וא?ר: י־״

ה ווקךח הזה קל־הךקר להרג קקש וקקר לירא לא ערךבי לאמר מ ו

*ד 3 -י סוני. ברם ה נס ru« נסיונוזן «רו). א׳

ρ« ששבועות להעיר יש τ אינו in וכל״שיריכם והפכתי... כתוב י׳ ח׳ 0ב«םו - תורה. מחן 
לאבל) דרכיכם וכל <=־ ·!*>* πύσα! αί οδοί υμών εΙς θρήνος :גורס הארוך הנוכח לקינה.



שיןס-יד ב טוביה

מן פךר.קםךדי קמתי ל,הוא וכלילה #ת־ליפתים: לקבר קזב ם כי ו
כי ואיתי לא ו*צכי גלולם: ו?;י החכר חופת אכל יט?תי צטפאתי י

אטי על־לח^ה כורים כ  את־כאתן הכורים הטילו עזי ;וקחו ו
י ס$ה ז ע י תכלולי־לכז מזהיר ? ז ע  הועילהי ולא אל־ח־טאים ןאלך ?

אטי איהי כלכל ואחיקר יא נט?ךה םןה ןאשתי לעילם: הלך עד־
ם: ל?לא?ת י: שי ויוסיפו ט?ךה לה ;תנו ואף־הם ל?עלים והטלה ;
א וכאקזר יז?ד עוד עליו יג פאח אליה ואפר לנערת הלל אלי ן

גןעה: לאכל {כרן לא כי ל?עליו אותו לטיבי ;נוב האימו דגלי
אותו להטיב ןאפר לד- האפןתי ולא על־ט?רי ;תדלי פלן ותאפר יי

ה את־הפתים: לקבר טב הוא ס אל ו?אתי טכלתי ההיא וכלל
 לא ואצכי החם: פטגי גלוים ו!ני ל.חכר חופת אכל ו;ט;תי לכרי י

אל־ חקד. את־כאתן מטילו פפעל־לי על־החוקה כןרים כי ;דעתי
 וככל־אטי להתרפא אל־הרוטאים ואלך ל?ן תכלולי מחיו עי;י

 עד־אטי פהכלולי־הלכן עזי עורק עדל מ ?פסים את־עזי ?טחו
עזי לראות ;כלתי ולא עור הליתי  התע?בו וכל־אהי ט;ים אךכע ?

לעלם.· הלך עד־אטי טנים טתי אותי ?לכל ואחיקר עלי
 ותטלח ;טים: למלאעת אטתי ח;ה ןשכךה ההיא ועעת יא-יב

 דטטרום ךע1לד הט?יעי וכיום ט?ךד׳ לה 1ןתנ ואף־הם לכעליהז
את־?ל־שכךר. לה מתנו ל?עליו אותו ותשלח את־הפטןה ;זךה

 לועות ההל אלי לגדי עא וכאטי :נדי־עזים עוד עליו ויוסיפו יג
אפי אליה ואקךא די פאלן ו  לבעליו אותי ליטיכי ;נוב האי;נו מ

ולא על־שקרי לי ?הז ;תן אלי נתאפי :נ;קה לאבל ;כון לא כי י’

ן - שיריכם. כל כלומר: >,όδοί ותחת ώδαι היתה: המתוקנת הגירסא ססק ובלי י י  כ ו
י ת נ ש י י ת א מ ס ל נ י מת א ו . ח ר י ת  סבל, שטוביה הדא, מאד. מתמיה הזה המים ה

 הארוך: הנוסח פשוט יותר לביתו. לרכנם אסור ישראל, בארץ אפילו מת, טמא שאין ועוד
ר פרק המבוא ,נוע החם מפני בהיר ישן מוכי ק י ח א ו - . < ל ר כ ל י כ ת ו שר א  יד־א
לך . ה לם י ע  הלן שאזזיקר מאומה מספרים אינן אחיקר מעשה של הידועים הנוסחאות ל

 שבו בנוסה טוביה ס׳ בעל השתמש אולי לסירים. שהלך רבים בפרסים מספרים אבל לעילם,
 אשת חנה היתה שבו היום גקיב הארוך בנוסה - ו׳). פרק מבוא «מ׳ לעילם גם נסע אחיקר

 )Δΰστρον לחדש בשבעה (= ׳& τή έβδομη τσϋ Δΰστρου לקונים ידיה מעשי את שולחת טובי
 הזאת בפעם זה ולעומת חיל, אשת היא הספר בכל חנה - המקדונית. לשנה השני החדש שהוא

הקביח שהרי זכות, שום בסובי שאץ נתגלה כאלו בעלה את מעייבה תיפלה: מדברת היא



י סי-ג כ טוביהשיח

^י לבעליו  חקךיף «יבוא איה לי ותאמר תען1 עמךה5 האדימו ו
נוךע: עמף־ צל ה?ה !שך־קותיןד

 מל־ ,לי או$ה *דיק ו לאמי עצרתי !אתפלל ואבןי ואתעצב ב נ
ף ה׳עשיף מי דו ?ל־  שופט אתה !*רק אמת ומשבט ואמת צךקה !

ןאשמותי עונותי עלי אל־תבקד אלי ןהביקוה־ןא זלתי־ןא לעולם: ג
שי אבותי ןוחקזארת! י ף שמעו לא י5 לפ?יןי: תמאנו א סי הו ל

 אשר למל־הגולם ולחךפה למשל למ!ת לשלי לבזה אורגנו ותתן
 עמדי במשותף אמת הרבים משפמיף !ערוה :בתועם נ^זךנו י·

שי אבותי ולחטאת לחטאתי  הללנו !לא מלויתיןד לשינו לא א
ף: לאלת י פני דידוי לקלות צו־ןא לעיןיף־ לטוב עמדי ?נשה ועתה ל

בעבוךה: האדימו י5ול לכלליו אותו להשיב !יזמר לה האמנתי
 נוךע: עלף אשר ה?ה ןלךקותיף חלךיף איפוא א!ה לי ותאלר ותען סו
שי ואתעכב ב נ  אתה לריק :לאמי לאןחתי {אתפלל ןאאנח ואלןד בנפ

העולם: שופט אתה ואלת חלד ו?ל־דוליףי יםלו!יי*ז ףיש5ולל־מ »
את-חטאתי ללי תלד|ד ןאל־ןא אלי ןהבילה־ןא זלחי־;א לי ועתה ג
שלעו לא לי לפניף: תלאו אשי* ,אביה !את־חטאת ואת־עונותי ד

 ולתךןה ולשניןה ל?׳של 1ללך לשלי למשלה אחזני והמן למלותיו
 לרלים משפשיוי ועתה לתולם: יתנו א כיפיצת אשר בלל־הגוים ה

שותו אמת  הללנו ולא את־מלותיף עשינו לא צי להנאתי לי לע
פניו: לאמת י  רוחי לקחת לר־ןא לעיניו לטוב עמדי עשה ועתה ל

 מותי טוב לי אל־האךלה ואשוב ??ידמה היעל־פגי אאסף למען ללני
מי שי צו־ןא אלני לדיל ויגולי שמעתי ישואפותתר בי מ א}אל א

את־ יי ואל־תמתר עולם אל־מקום אותי אלף־{א הזאת ל׳ךהלךה

^ של יסורין שליו שולח סו  הוכיחו איוב שרשי למה טוזאיסה המקולקלז&הזאת והמחשבה י
 לגורל סובי גורל להשוות השתדל הסומר ״ג>.1ר שם׳ מבוא <ש׳ חוטא הוא ק אם לוקה, הוא :לאיוב
 לאיוב. שאירש למה לסיני שאירש מה בפירוש מדמה הוולגאסה נהנה. מום המיל ולבך איוב

 סובי אל איוב, סס׳ חידושים בשסוהם ששמם, איוב רשי באים לונדון ביי של השבדי ובנוסח
- רש״דו. שם׳ מבוא <ש׳ לו ולושגים

. ג ו' - בי. הבלוז א׳ »
 דבר אומד אינו אבל המות, של לדבר סובי מרבה האחרון בפרק וגם ר, בפסוק כאן,

 השולם בחיי האפונה נתחזקה לא שוד המחבר שבימי מזח לתן ויש הבא. השולם היי של
- הבא.



י ג טוכיה - שיםז

ני נהני מותי טוב ני $ל־ה$ךנה ו$שוב לנען כנ?י
ףי חךפות־קוא ע אבי ן?דיל קנ ה ו$|#ל *ו־?א ?קרבי נ ך מן  מ־

מק?י: ̂?יף־ אל־תנתר עולם לנקום {#קיעה
ך באהנתא נת־ךעואל לקזךה ז^ה ד,ןה קיום בעעם « ,בנ
שכנה ?ת?ה ני ?ביה: אמהות קני חךשות ןם־היא לשמוע ״  ל

 נמש^ט אתה יהיו בק!ךם אותם הרג הרע השד ואשמדי אןשים
ד את־־קאןשים רזחנקי ני תבונה ?ר האין תאמךנה־לה1 נגשים מ

ער ם ט: אחד על־שם ?קראת את ןאין לך שבעה נ ד  את לןוה נ
 או־נת נן לך ?ךאה אל־ןא ?נקם לכי אם־נתו אוקנו מ!נךת

ה זאת קמעה כאקר לעולם: י עד ק ותאקר לרח?ק עד מאד הוו

חךשות: ומשמוע רעה עךה בח!י נךאות למות לי טוב ני ממגי עניך
במךי פאחמתא נת־רעואל לשךה ?ם אנה ד,זה היום בענם ז
 לשבעה ?ך״?ה ני אביה: אמהות מאחת חדשות היא אף לשמע ״

ה היותם ךם5ב? אותם הרג הךע השד ןאשמדי א?שים  ט5?מש ענ
 לשבעה הןה את־בעליך ת5ד,הוך היא את האנה לה ותאמר ה?שים

ה מלט: אחר על־שם ?קראת ולא ?ועת נער אןשים ס  מננךת ארג לנ
 או נז לך נראה אל־ןא ענהם לני מתו אשר בעללך ?רנד אותני

אל־עלנת והעל נתבך ב;ששדי ההוא ניום ותתעצם לעולם: כת ’

' . ג ו ׳ ס - ה פרת ז ר ח ע ותפלחה. רעואל נ

(שטחה) אמה מטי הקצר ובנוסח אביה, מאמהות גערה שומעת שרה הארוך בנוסח ז
 אמהות או אחת אמה ותולדתה: הסבה בין ערך שום שאין להעיר היטיב לוי ישראל אחת.

 לדבר סניה מעזה השטחה איך קשה ועוד למות. מבקשת שרה זה ומשום בה גוערות אחדות
 סעה והמתרגם בה, גערה אמה כתוב היד. המקורי העברי שבנוסח סבר לבן קשות. גברתה עם

 רסיס).- עם- מבוא <וע׳ אמהות כמה הזאת האמה עי הוסיסו הארוך ובנוסח אמד. תחת אמא וקרא
n י א ד מ ש . א  הטיסית מן נשאל הזה שהשם מסכימים החוקרים כל כמעם .AanoSalo; השד

ה אל אשמדאי משוים יש .Aeshma Daeva היה ומעיקרא ד י ן ש ו ר מ  בביר טעמים שנזכר ש
,Pseudo-Smerdis הוא אשמדאי חדשה: סברא יש )JQR, NS, XIII, 221-224( לקמינקא .,ג א׳ ליו,

 שאשמדאי כמו מדריוש, המלכות את לזמן וגזל כורש בן כמבישא של מותו אחד הכסא על שעלה
 יכולה אינה החקירה הלומות. דברי אלא אינם כאלה דברים ואולם שלמה. כסא את כבש

 הסברא אץ טוביה בם׳ אשמדאי ולטירוש טוביה, מסטר אלא סיח, בגיטץ האגדה מן לצאת
 בעלה היה וסוביה זה אהר זה אנשים לשבעה נישאה רעואל בת שרד. - כלל. מתאימה הזאת

 שכתוב מה לדמות ויש הקסלנית. דין ר־ים היה לא עוד טוביה ם׳ בעל בזמן ק אם השמיני,
זה, אהד לזה אחים לשבעה שנישאת <יבםה> אשד. אדות על מישו שאלו שהצדוקים באיבנגליץ

ת.- עם׳ מבוא וע׳ כיג-ליז», כיב (מתי המתים תתיח בשעת הזאת האשה תהיה האחים מן לסי רצי



יא-יז נ טוביה

 ןהידריד לתך?ה תהלה־לו ואת א$שה ןאס לאבי אצכי לחיךה כת
 ?ריר ותאמר החלון ;?ר ק)ךה ותתפלל שאולה: ביגון את־שישתו י»

ד ת?ןדוש שמך ושרוך אלתי ל: אחה ? מ;  ?ל־ לעולמים·:?ךכוך ן
&$ק)יף ב-יג  אמר ןאת־?;י: את־עיד תיא?ש אליך ל: !זנחה לעולם: י

*ךן וא?אל יי ה: עוד אטבע ולא הדל ?  ?הוךה בי לי לד?ת אתה חו
ש: מ?ל־ת?א אגי ®י  באךן אבי ואת־שם את־שמי חללתי ולא אי

 אף־אח־לו אותו יירש אשר ללד איךלו1 לאבי ?הי לחיךה ןלותי
שי שן־אחיו או קרוב אח  ?^ר לאעזה לו את־נ?שי אשמר א

 לדמיתד ל!י טוב לאנדלא סלים ןה־לי ןל?ה ש??ה אשדר־לי
שי ןדחמגי אלי ??ה הואילוד־ןא דוך?ה: אשפע־עור אל א

י סז-יי מ ולשלח ת?דול: ך?אל ?בור ל?ני שניהם ת?לת ?ש??ה ו

 את־אבי ךלחךשו9 בלשי. ומדבר ותשב להחנק ותחשב אביה
 מ?ני ןח;קה היא לגם לו הלתה אהישה לחיךה בת לו ויאמרו
 לא־להח״ק לי טוב שאלה בלגי? אשי את־שיבת והורדתי חךעות

?תלי: חדשות עוד אשבע ולא אמות ?י אל־ל: אם־להתבלל ?י
 ?רוך ותאמר והתפלל תסלק {?ד את־??יה תתיא ?עת ות?רש יא

ז אל הא̂י מ׳  לעולם: ?ל־מעשיך וישןביך לעולמים ש?ך ישייף־ י
 ללא מן־האדמה לאאסף א?ר־נא ןעי{י: ?גי ?שאתי אליך יב-יגועתה

?של־?מאת אד ?הוךה ?י אלגי לרעת אתה תרשות: עוד אשמע יי
ש: « ?הי לחין־־ה שבלי באךן אבי שם ולא שמי חללתי ולא אי

שי אחד ;לד לו לאק לאבי  ?רוב או ?ן־אח לו ןאק אותו לירש א
 1נב?לים ש?עה לי אברו ??ר לאשה לו אותי אש?ר אשר לו

הקשי?וד־ ;; לד׳מיהני לף טוב ןאם־לא סלים עוד לי ולמה־זה
לחרשותי: {א

 שאלתים: ?בור ל?ני שניהם תפלת נשמעה התיא ?עת סי
סל?! את־תבלל להסיר את־טובי את־שניהס לרפא ך?אל ולשלח יי

ל ל פ ת ת ה ו ר ד ש ג . נ ן ו ל ח א׳1 דג׳ השוה ה י ירושלם נגד בעליתיה ליה פתיחן וכוץ :י
ה. ! -י נתקבלה. ושרר. סובי תסלת סז

ח נ ה ה ו ע מ ש ת נ ל פ ם ת ה י נ י ש ג פ ד ל ו ב ל כ » ם . ר ל ו ד ג  הנוסח סתוקן יותר ה
 הכבוד, כסא לפגי התפלה את להעלות ממונה רפאל האלהים. כבוד לפגי נשמעה... :הארוך

במעשה ובנץ הרפואה מלאך שהוא מפני רפאל ודוקא התפלה. את עונה בעגמו הקב״ה אבל



שנאא־־ו ד טוביה

 את־תכלולי טולי מעיני לההיד את־שניהם לךפא ךלאל
 את־ ןלאסר לאשה לךטולי לטול;ה לת־ךעואל את־קזךה ולסת

 העת כעלם אותה לרשת נג!ר עליטול;ה לי ל׳רע הילד אקזפדי
מעל;עה: יךךהז הת־ךעואל ןק>ךה אל־ליתו וילא טולי לןה ההיא

לאל1 ל!ד הלל,יד אשר את־הללף טולי זכר ל־,הו;; ליום ד
» ב ח ; 1נ?אךן ? ך  והרוע ליללת בקשתי אני ק לקךבו ויאלר ל
ד־לו ל?י לטוללה אקךא לא ג מי  לו ולקרא אמות: ללךם 1ךלרי1 ל

 סדר כל־זהי כלרל לא?׳ף ןאל־תבז זקלףאד במותי מי ויאמר
רבות הלנות כי ןלר־לני אותה: העלב ואל־ לה הטוב ועשה ד
ה ובמוחה כללן: בהיותף לנללף ראתה ה קלונ קלי אללי ו #?יי* ל

 הלוועיו ולעלר לןזטא ןאל־תאלה לל־;ליף אלהינו את־;; זלר־??י
אלת ןאם־־תלעל עולה: דךלי3 ואל־תלןי סייף לל־למי לךקה עשה י

 לת־ ןאת־שךה האלהים את־אור בעיןיו לךאה אשר להק &ד;יו
 את־ הלןה לל-היר לאשה לן־טולי יהזלטול אותה להת רעואל
 מלל־הלבקשים או^ה לרשת על־טול;ה כי ל,ךע השד #שמרי
 לת־ ושךה אל־ליתו מךהחלר ההיא לעת טול;ה ויל; לקחתה
מךהעל;ה: ;ךךה גם־היא ךעואל

מף טובי זלר ההוא ליום ד ת־ה  גלאל ל:ר הלקיד אשי א
ך: כך;א ב ל ה בלבו ויאלר ב  לא ללה־ןה הלןת בקשתי אלי מ

ד מי לטוב;ה אקךא מי אמות: לשרם ההוא לללף את־ךלר לו ל
 קבוךה אותי קלר־ןא לו ויאלר ללןיו ו;בא לנו לטוב;ה וירךא ג

ה קל־לקי אוילה ואל־תעזב את־אמף ד5ןכ ;לה  רטוב ועשה מי
 הלנות לי מי לה ןלר־ןא ללל־ךלר: את־רוחה ואל־תעלב בעיןיל■ ד

אדור: בקלר אללי אותה קבר תמות וכאשר בכלןה אלףי ךאתה רבות
על־הלוועיו ולעבר ללטא ואל־תאלה את־;; ז?ר־ןא מי ,!,1וקל־:? י־
ף קל־:?׳י תעשה לךקות ו לי ואל־תלך מי £נלי כי העולה: בדו

- רצ׳ס). עם׳ המבוא וע׳ אברהם, את לרפא ממונה רפאל אברהם
במדי. לאתסתא בנו פוביה »ת עולת סיבי כ׳א.—*־ ד

ק את שמורה לאחיקר הוא דומה בזה גם ואסונה. מוסר בנו את מלמד סובי  גן נ
 בנו סוביה את מעוד, סובי - נזה. זד■ נוגעים הם הטוסר במשלי פרטים בבמה וגם אתיו,

ק אותו, שיקבור מיוסד שהספר לפי המובחר, מן מעות היא קבורה פגות .,י י״ב לקמן גם ו



ז-כז ד טוביהשכב

ה תעשה שך?ןה וצם־ל?ל־עישי ?ס?שיף: תשלים ז  :ש־ ב^ןזר $ךן
 ולא ??ל־ץצי ${יף ןאל־ת^תר שך?ןה כעשנתןי עי?ף ואל־הרע לף

ף שהרו ״ ^י הרב לטי שךקה ?שה רב אם־:ש־לןד טצי-האלהים: נ
אישי בי ה$?ט: לטי $ך?ך. &?שות אל־תיךא :ש־לןז ואם־םעט פ

 ללא ההן ולא ?בות הביל ברקה בי ברי·: ליום ת^שר־לף טוב
ליון: לטצי אותה לבל־העושים דשךקה טוץה הת^ה בי ש!י:חכ יא הן
שבי בי בי וראשיה ?*בל־ץנוןים בצי ה אבותיי מזרע אשה לף ה?ןח ד

 ןביאים י3? בי ל-יא אביף משלט אשי־לא ןלר:ה אשה אל־ת?ןח
 בעולם אבותינו ף?קב ישחר, אבךהם צח בי לני ?ר־ןא1 א;חני
 5F1V ;רש וורלם בנלריהם מברכו אחיהם מ?ןךב ?שים ללב ;שאו

 עמף ועל־שצי על־אחיף ללבף ואל-;רום $ת־אחיףי אהב בצי ןעתה ע
 רלד ולהולה אבדו בצאןה בי אשה בלן בקלת עמך ןעל־בנות

 ללק ולא הך?ב: אם הןללה בי רלה וללבנות חלרון ובשללות יי
 לו אותה ההן ל;ד בי ללאלה לף העושה לל־אךם ט?לת אתף־

 וליה בלל־ב?שיף פצי לף לשלר לןי :שלם את־האללים אם־העבד
 לבל־אךם אל־ה?שה לף ושנא אשר בלל־אךחותיף: איש־מולר סי
שליח ואל־ולר עד־לשלרק וח אל־השה ״  ללהלר בדךבןדנ עלף ל

ר3עי הרע ואל בדקה ?שה ללל־מותרף לעירם לשללתף לרעב הז

 עלה ל: להם לתן בךקה וללל־עושי בלל־ב?שיהם: לשליחו אלוז ז
?ט זלר־ ?ני ועתה הלהית עי־שאל :: ושביל אשי״ תוא ה'

 של באגדה כפו מעושר, סוב ר1או היא העדקה - פביר־טובה. הפת של העממית האגדה על ס
שדוקז: להם והשיב אביו ובית אחיו בו וגערו אבותיו, ואמרות אונרותיו שבזבז הפלך פונבז

 אל ):,י׳ם־־כ ו׳ <מתאי איבנגליון והשוה ),,א ידוש׳ פיאה א/ י״א (ב״ב אמרות גנז הוא
 ויגנבו שם יחתי־ו גנבים ואשר ורקב סם יאבדם שם אשר pהא על אוגרות לכם תאערו

ח בשמים אמרות לכם תאערו אם כי אותם, יב ק ת ־ / ו כ ה לך ו ש ע א ר ז . מ ך י ת ו ב  א
 בת שרה את פוביה שנשא הנישואין נוסדו עליה טוביה, בס׳ המובחר מן מעוד, היא זו גם

ל״ג), <ב׳ היובלים בס׳ נסעא אבל במקרא, נמזיא לא אחיו מבנות אשה נשה שנח - רעואל.
שר - מבוא). <ע׳ לאשה אחותו בת את לוקח נח ששם »ו א א נ ש ה לך י ש ע ת ־ ל ל א כ ל

: עקיבא לר׳ שמיוחס כסו או א׳>, ל*א ישבת תעביד לא לחברך מני דעלך הלל דברי השוה דם. א
:נאסר נפתלי בגוואת כ*ו>. פרק ב׳, נוסחא (אדר*נ, תעביד לא לחברך לגרמך פני דאת מה

ל על ונתנו נשאו רבים לנפשו. ומה שלא פה לרעהו איש יעשה שלא ל ב כ ה ז  הזה ה
 Leonidas Joh. בזה העוסק מיוחד ספר דש ,Bacher, Agada d. Tannaiten I. 7 [P 24[ <ע׳

1929 .Philippidis, Die goldene Regel religionsgeschichtlich untersucht, Lpa.( — הזהב כלל



ה <נ> יז ד טוביה שבגג -

תן יז שו מן שלח ?ךקה: בע ח  אותו ןאל־תתן הצדיקים על־קבר ל
 :ש־?ה אקוד כל־ע?ה ןאל־תבזה ע?ה תכקש מ?ל־}בון לחטאים: יח
רן ??ל־עת מועיל: ים ר לפוני כי תכקש וממנו אלדים את־י; ?  דרזי

אפ כי ע?ה אין לכל־נוי כי ן?ל־עצותין ?ל-$ךחותין ןי?לחו
 בני !עתה כךצונו !שמיל !חפץ ואת־אעור ?ל־טוב נותן הוא יי

?ן: ת?דויןה ןלא את־מ?ותי ן?ר־ןא כ ? ל  כי אגיךדדלן ?ני ןעתה מ
א ?ן־ו?רי ??אל ב!ד דיפקךתי ככרי־כמף עשר ה ך: ? ? וגייל■ ?
ש־לן רששנו כי בני תיךא  ואם־תךחק את־האלהים אם־תיךא ךב :

תעעזה: בעיניו ןך,טוב א5מ?ל־ח?
 אי?ה אן אעשה: צויתני ?ל־אשר אבי לו ףא?ר טוב;ה רען ב ה
 ?תב־ה;ד את ויתך־לו לרעתיו: לא ואנכי את־ד??ף לקכל אוכל «

ש־לן לו ףא?ר לן אשר איש כק מן נ את־ש?רו אתן־לו ןאנכי ע

 לן אניךה בני ועתה מלבן: ת?חיןה ולא האלה את־ל׳מצוית ןא כ
??ךי: ?הא ?ן־נברי ן?אל ?לד ככרי־?מף עשר ל?קךתי כי

 את־האלהים אם־תיךא ךב ךכוש לן לש ךששנו כי בני ןאל-תיךא כא
הין: ל: בעיני את־הטוב ואם־תעשה מ?ל־חטא ןאם־תברח ל א

אעשה: אבי צייתני אשר כל לאמר אביו לטובי טובלה רען ה
 אותי מכיר איננו והיא [את־סככף! ממנו לקבל אוכל אי?ה אן ב

ד לי ולאכז ולכירני אתז־לו אות אי־ןה אותו מכיר אינני ואני ״  וי
שמה: לל?ת יידע אינני למדי את-הךךכים ונם את־ה?םף לי

 לו {תתי ואני לי נתן ?תב־לדי את בנו לטובלח ויאקר טובי ולען ג
אותו ;אשים אחד נחלק! איש ונקה לשנים לאחלקו ?תב־לדי את

ה א הז צ מ ל נ ג ם, א די הו ם, הי י נ ו ו ם, הי סי רו ם, ה רי צ ם, הנו מי ל ש סו ל ה ג ו א י נ מי א ה, של ר סז סו נ  קו
א של ה ד ל בו צ א ם. ו י נ מי ה ר ב ך ח ל ש - ה מ ח ר ל ב ק ־ ל ם ע י ק י ד צ ן ה ת ת ־ ל א ו ו ת ו  א

. ם י א ט ח ר ל ס לו ב כ ב טו רי ק ת בן ש ר ל ק ר ע ב ם ק קי די צ תן ה ת ש ך מ ל ש ם. ס אי ט ח ש ל רו י ב ס  ש
ך רי צ : ש ה י ג ה ה ל ל ך ש מ ח ב ל ר ק ם, ב קי די צ י ה פנ שב· מ ח ץ ש א י ש או די ר הו ב לי רי ק ה  ל

ת בנו ר ל ק ר ע ב ל ).Neubauer xv, Gaidos 170—171( ק ב ל א ל כ ה ה א הז צ ס ם נ ם׳ ג ר ב ק חי  א

אם ח p ו קו א ל ם. הו ש - מ

·ז. ה · - ה. נלוה המלאך רפאל »' לסוני

ח ס ר בנו צ ק תן ה ל, נ א עו ר ר ש א ל כ ב ת ק ץ, א ד ק ס דו ה ־י ב ת בי כ טו בי ל טו חו או ו לי  ש
ם בי ת חיי או ר ה ת ל ד א הי ־ ב ת רו כ י חז ה ל ל אל ו א עו י ר ד לו כ ב ק ת שי ץ. א ד ק פ ח ה ס ך בנו רו א  ה

בי אל סו עו ר ם ו ה קו שני ד חל ־י ב ת ד, כ ח ל א ד כ ח מר א ת שו , א תו צי ח אם מ דו ו ע ו ו י ד ח רו י כי י



ד ה טוביהשכד

ם ?ןט5ל מלך את־סללף: קח ולך חי לעוךני ד את־ול#ל ויללא או
מי ללכת האוכל לו >אלר1 יךע: לא ןהוא כלאך ?!,יה אעזר י■ ע
א י ך ך ל ל לו גיאלר [האלה!: את־הלקומות א$ה אם־יודע פ

ם־את־מדר עלך אלך הלך חכלאך תי נ ע  נלאל אלל ו^ליז ד
ח - לך אליו ויאלר לאבי: ןא*יךה חלה-לי טו?;ה לו ףאלר אחינו: ז

אה לאכיו ויאלד ;נצא1 ןאל־תאחר: ס נלך אעזר איים ללאתי ו
ואם־ הוא יןזלט אי־כןה ןאךעה אלי לו ך,ךא־{א אליו *אלר1 עלדי

ת ןאלךהוא י את־רעהו: איט ךלךכו ו;לא לו ךא5ף עלך: לל;

ה ולחה דללף אלל שדם !ה מ ה ? תי אעזר # מ ליכקו ת־  ף9א
מי נלך אעזר ןאלן איש כקיט־לך בני ועתה הזה  שליו ונתךלו ל

 לכקים טולךז !כא1 הזה; את־הללף מלנו ןקח חטוב עד־אעזר ד
 את־וכאל ויללא וצכא את־הךוך היודל לכדי עמו נלך אלזר איט

 דאלר הוא: ל-אלהים כלאך כי ודע ולא לקךאתו עוכר חכלאך ה
ר אתה כאין לו  הןה ולאלי אחיך ישךאל לב;י לו דאלר מע

לכדי: לללת את־ל׳דרך מרעה לו דאלר למלאלה להשתכר
 את־לל־ ולדעתי והכרחי עזם הייתי רפות כעכים ק לו ויאלר י

 היו^ב אחינו נלאל אלל ואלין ללדי הללחי כעמים כלה הךךכים
ף ך אזב ל א וחוקה יוללם ךךך ואחמתא ב ך לליר: ק יוילבות כי ל

 צרך־לי כי לאלי ואגיךה אבא עד־אקזר מער חלדדלי לו ויאלר י
η שלוך: לך אתן ואני עלי עזתלך  רק אחלח אצכי לו דאלר את־
 ללאתי ה3ח לו ויאלר אליו לטובי גינה טוב;ה ו;בא אל־־תאחר: ס

ק את־חאיש לי ך,ךא־;א לו ףאלר ישך־אל בני לאחינו איש  לל
 לללת הוא ואם־נאלן הוא עזבט ואי־לזה כשפחתו כה־דיא אךע

ך ונכא לני: עלך ן ב ר לו ויאלר לו ויקך־א טו ע  לך קורא אבי מ
 תהי דלה שמחה לו ו;ען כתחלה טיבי אותו וילדך לעןיו ;בא1

 אילר איש ואצכי לשלח עוד כדד־ךם־לי לו ויאלר טובי !ען1 לך
אם־אשכב כי השמם את־אור אביט ןלא בעיןיו לךאות יוכל לא

 »שדר ערי את מכיר איננו בגיאוגרסיה, בקי איננו טוביה ס׳ שבעל ידוע כבד - זה. את זד.
 ),Gaidos 73-80,347—350; Noeideke 49-50( המרחק את ולא הדרך את ולא מדי ערי ואת

- במדי. ולא באשור לא נכתב לא שהספר לודאי וקרוב



ה בי א-יז ה טו שכהי

ת־?ב ןאי־מןה ש?ט אי־פןה ?חי טובי לו ויאפר יא ה־ ?פה פי ך  מי
לי: יב א־  ??זד אם־?זפיר ?בקש אתה ופית־?ב ה?ז?ט לו ויאפר ן

ת חס?תי ?חי טובי לו ויאפר עם־??ך נלך ופה־ פה־מולךתך לדע
ה עזך:ה ?צפי ויאפר שמך: יג-יד סנןי  בוא לו ויאפר מאדדך: ה?רול מ־

מולדפך ?ז?סך לדעת ?קשתי י5 עלי ואל־תקצף ?חי ב?זלום  ו
 ו?ת־ ?ת־פנן:ה :דעתי בי וטיפה יפהז ממשפחה ?חי אתה ןדעה

 לה?זתחות לרוקזלם נחר עלינו פ??ור ה?דול שמעוץ ?ני להרעתן
 פתעות פעו ולא התבואה ןאת־מעשר ?ת־תבכורות והעלינו

חי: אפה טוב משךש ?פן אסינו ״  ??זר פה־העיפר ?פר־־לי אך ?
ך ״ את־בופך ליום ?דך?מון ?פדל בני: פ??זר ו ל אוסיף ועוד ל ע
?ל־טופיוז ויאפר לרעהו איעז ויאותוי :??זלום אם־־פשובו קז?ךך יז

ם שפי ח ם ?פ תי ם ??זר פפ ם אי; אי ר רו ר עו או ה ת־ הי א פ:י עי  ?צי ?
ם תי ספ ל מן־ ם בני קו ך ? ע ?ני ה פ ם שו פ אי אה ?ני אין ן ר רו אפ  וי

ב לז!ק לו רו ת ק א ם פ פי ל ך לר©א א פ ר למק אי אפ בי לו וי פ טו  יהזטו
ת חסין בני פ ךי לל פ פל ל תו ת ה ? ל ל עמו ל ה לנ תו ו אני או מז ו ?

ך ש?ךך ל ת־ חי ? ר ? אפ פל לו וי ת אי פ ל בי ל ר ונם ע ת־ ?ני פפי  א

ם ךפי ך פ ם ונם ?ל־ ת פעמי תי רבו ב ל די ח פ תי ל ך עפ פ ו פי עי ק ב ? 
ה יא ךי ה ת־ ? פל ן ת־ א ךפ ו ע: ?ני היך ד ר יו אפ פי לו וי ה ? פז ת- אי־ פי
ב יב ה ? פז אי־ ה ?זבט ן פ חי: פ?יךוד־{א־לי א ר ? אפ ך וי ל ד ט פד ? ל?ז

אפר תי לו וי ת חס? ע ד ת ל ס א מי פ ד חי אקר. ב ך: ? פ ש ה־ פ ו
ד ר יג-י אפ פננ ע!ך,יה אני לו וי ל יהזפן־ דו ך: פן חי א ר פ אפ ך לו וי ם ל  ??זלו

ה ע שי פ ב חי ו ף ? קזנ ת אל־ לי ו חי ע תי פי ? ת הסב ע ד ת ל אפ ל ת־  א
ת פי ת־ א ך ו פי ה ? מ א ו מ? חי פי נ תה ? ה א ח ש? מ פ ה ו ע ה י ק טו  ן

ה פ תי ? ע ד ח : חננו ח־ ? ? ל ?זנל!פ;ה עני ?»ני ־?פזתו  ליןדי
ר עלו ומם פ פי י תחוו ידו?זלם ע ש די וי פ א ?זם ע ל עו ו ך פ  אפי

ם סו שי ם אן פי ט טי ש ד ך ש ב פ ה טו ת ך א ל ה ו ח פ ש ר :ב אפ  ?ני לו וי

ך ?תן סי בו קז ת־ מיז ? ם ?דרב ? ליו ךתו בי בו סי ־ : פ פני ך ל ל פני ו ם־  ע
אני יז ף ו סי ד או רך: עו ע קז ר על־ אפ ך ?ני לו וי ל  ואל־־תיךא עמו א

ם ך ??זלו ל ם נ ב וב?זלו שו ך ן לי ר פי א ר ח פו ס פ ר ל אפ א לו וי  קבו
ך7 ה לי רפ עני ויקךא ? אפר ל ר הפז בני לו וי ך את־??ז ר ד וצא ל



ח-ו ה טוכיד,שכו ד י

 לך אביו לו ףא?ר לדרך את־אשר בנו ו;?ן ןלבליחו לדרך לבק
 נלך ומלאכו את־ךך??ם נזלליח משמים ליושב ואלהים עם־האיש

עלם: ללער ,וללב לררלם לל?ת שלילם הבאו עמכם
ל ע! ה לה-ז לטובי ותאמר אמו זנוןה ותבך יח ללא את־בלנו אז
לל־הללף הרשף למלינו: ולא לבא הוא כאשר ;דנו משעלת הוא ים
סאת למל;ה לנו לתן אשר בי לה:ה: בלנו אם־־פךלן בי בל־לוסף כ

ועיליך ;בא ?שלום אחותי ך?ר אין טובי לה ויאלר לנו: רב ל; בא
:?שלום ן;שוב דךבו ולבליל עמו נלך טוב מלאך בי אותו: תך־אילה ע
לבבות: ותחדל ע
קזם: ו;לינו חדקל אל־ללר ערב לעת ו;באו לרףים הלכו ו
את־ללער: לבלוע ויבקש מךהלהר ךג ונבא לךחק הלער ו!ךד ב
 אותו ונקזלך בךג ללער הלזק את־הרג תפוש המלאך לו ויאלר ג
את־הלב ולקחת את־הדג תח3 המלאך לו דאלר על-הנלעוה: ד

 אלי אתלט ולשיב <לם אתלם יושיע בילמלם ןהאלהים עם־אחיך
 ולשק לדךבו לללת ונבא בלי לישולה עללם נלך ומלאכו בשלום
?שלום: לך טובי לו ויאמר ולאמו לאביו

הוא הלא את-בלי שליית מהתה לטובי ותאמר אמו ומלך יי׳
בל־יןסף אל־הלמף דללף לללינו: ולא יובא ןהוא ;דנו ?שעלת ים
לנו: די לן להיות מאהלי לנו לתן כאשי ;ליי: בלנו אם־פךיון בי כ

ועיליך אלינו ;שוב יבשלום בלני נלך ?שלום ד?י אח לי■ ויאמר בא
שי ?יום תךאילה כב אל־תץ־אי ךלר אק ?שלום: אלנך ;בא בו א

 ולשלום הבליח ורךבי עמו נלך טוב מלאך בי אחיתי כלללם
לבכות: ותלדל ;שוב: «
הלכו עמלם הלך עמו ;לא ולבלב עמו והמלאך הלער הבא ו
 הלער הךד חדקל: על־ללר הלינו הלילח עליהם ו;בא שליל» ב

 מבקש דימים מן לרול ךג נ;קם חדקל בנהר את־רגליו לרחחן
את־ תפש אל־הלער למלאך ויאלר ויבלק: הלער את־רלל לבלוע «
ג ללער ונחזק והחזק־בי הדג ד לו ףאמי אל־־לנלשה: יביאו‘! כי

ו ד. - ת ׳ לדרך. והיעיאר, האס תוגת א'. י
. . . ף ס כ ן ה ו י ד ו ם נ נ . ב ה י ה  את לעולם נקבל שלא סוב לומר: רועה חנה י

- הזאת. הרחוקה בדרך בננו מסיסתכן הפקדון
0



שכזה-יב ן טוביה

 כאשר הנער ולעש למשמרת: אותם ןשים ןאת־המרךד ןאת־ה־בד ה
 ךרף3 שניהם הלכו דאכלהו: אודהךג ולכלו חמלאך לו אמר י
 ?חי עךלה אל־סמלאן ???ר דאמר אל־אחמתא: קךבו עד־אשר ז
ח?נד לולב לו ויאמר :של־חךג ןחמרךה וחלב ח?כי ןיכח1מה־ יי  י

 האשה או האיש לכני יקשירום באךם ךע דוח או שד לכנע י3
 תבלולים אשר־לו על־איש למךחו ןחמו־ךה :שנעו ןלא־עוד ם

ך?א:3ו בעי;יו

א  אל־חנער המלאך דאמר אל־ך;א: לבא קרבו כאשר ולחי י-י
 ישקה לחיךה כת ולו ,קרובן? ןהוא ךעואל אכל ?לין חיום אחי

לרישתה כשכט לוי ני לאשי׳ תנחדלף כי אדכר־?ה אני1 שח־!: ע

 ושא ןאת־?כדו ואת־לבו את-מרךתו להוכא את־חךג נתח חמלאך
לני מרךתו כי הלאה חשלןד חמעים ואת־כני עמף אותם  יכבדו ו

 ואת־ את־חמרךה ולאסף את־הדג הנער ולנתח ךם,יאה: לשם טובים ה
?ישלח: סמנו ויותירו ויאכלו את־־חךג ויכלו ואת״חככד חלב

 את־ הנער וישאל לכרי: קרבו עד־־אשר נחרי שניחם וללבו ו-ז
 ?ככרו בלב־חךג הרפואה מה-היא אחי עזך;ה לו *אמר1 לכלא!

 או איש לכני שן5ח ואת־ככרו לב־חיג את לו ויאמר ובמרך־תו: ״
 ולא כל־כנע י3מם ולנים ה7ו סרוח או מךחשד נשנעו אשר אשה

 אש־ אךם את־עיני כה למריחו וחמרךה עד־עולם: עמו ועמד ס
:ןנךנזאי העלן על־תבלולי עליהם ולכיחו לכן ?כלילי עליהן ;כלו

ך כאו כאשר ולחי י־יא מ  לנער וכאל ויאמר :לאחמתא ויקרבו ל
 בבית ללק עלינו חוה חלללה לו ויאמר חנני לו ויאמר מני טובלה

 זעו־ בן אין־לו1 שרה: ישמח בת לו ולש לף קתב והאיש ךעואל יב
לרשת אדם מכל־בני לה חקרוב ואתה לבדח שךה בלתי כת ולא

. ו ס׳ ה ב־- ל ורפאל סוני די. חדקל נד.ר י פ ונ

 טוביה ס׳ מחזיק מקרבם, נגרשים הם ואיך האדם בני את אוהבים הם איך השדים, לענץ
 שלמה בצוואת נם וסררתו. הדג לב ע*י המדקץ את לגרש יש :העממיות באמונות

 יותר עתיק הוא טוביה ם׳ אבל §), 24( ומרה כבד ע״י הפזיקין נגרשו אג>י■) נ0( המלך
 הרפואה ולעגץ פוביה. ם׳ בעקבי הולכת שלמה שצוואת לחשוב קרוב ק ואם שלמה, מצוואת

: סיז נימין גס ע׳ וגחלת עשן ע׳־י  בשרא לקורדייקום), הרפואה מהי (כלו׳ אמותיה פאי ב׳
כ טומקא - . רי ט ו ך י נ ט ל פ ש . מ ה ת ש ו ר וכדי נהלה, יורשת בת היא רעואל בת שרת י



סז—מ ן טוביהשכח

ר nçt!« י! חי  שמע־לי ועועה שלל: ןטולת ■יעה ומערה nçneÿw מ
 יידע ?י #ת־ויסי^ה נערוך מחא נשוב וכי #ל־$?ידי *דנר ן*צני
 לי אךד ל#יש אימה מן לא ם^ה תורת ק*©י כי נךעואל $צלי

 ויאמר >וךם: מנל־לני :רישה5 בשלט לך ני היא עת9 חקזא יי
 לשבעה מעךה ;תןה ני שפעתי $חי יהזך1ע אל־סנל^ך מער

w א !;דאתי לאלי יךדדז ואלי החמה: בחדר לתו ןללם אנ ך  ואמות ן
אם־ללל־ ני לאיש :רע לא א^ור אווןה אוד.ב #ד ני לראשונים

 ואלי אלי את־מי ןהורךתי אךאמות :ראתי ועלה אליל הקרב
אולם: לקלר א<אר לרם #ק אחר ולן אל־קלךם עלי ניגונם

לקחת אליך אןך אעור את־חךלרים תןלר ללא המלאך לו ויאמר סז

 טולת ומעךה לאליל את־לל־אעזר ןם לרשת וןןלה ואלה אולר,
ם: ואליל לאד ן:עה חלל ואילת שלל ן«  המקזלט לך ויאמר לךטולי

 אל־אביל ננערה אדלר ואני אחי קומע־לי ועלה אולר- לשאת
 נעשה &רןא נשוב ובאשי* לכלה לך אולה נקח למען לוה ללללה

 או מלך אולה למנוע ךעואל יוכל לא ני :דעתי ואני את־ללנלה
 משל סלו־ דק על־־מי הוא מילה ח:ב אחר לאיש אולה לארש
שי את־ לקלת האךם מלל־בני ל:ךשה משמט לך ני יודע הוא כא

תו דני ואני אחי לי שמע־נא ועלה לאשי, נ  לןה הל:לה ננערה א
 עלני ןנולילןה אולה נקה &ך?א נשוב והאשי לך אולי■ וןקך־ש

י שמעתי זיאל עזךקה לךאאל ויאמר טול:ה ווען אל־נילך: יי  ללר נ
 אליל לאו אשר נקבלה חמתם ללדד המיתו אנשים לשבעה {לןה

י :ראלי ןעלה אותם: לרנ ששד אומדים שמעלי ונם ״  לא לה נ
 מך לאבי :דדד ואני אותו !הדנ אליל לקרב למק אם־אשר ני ידע

 אק אחד ולן אל־קבךם עלי ב:נון ואמי אבי את־חוי ואוריד אמות
כוך נאשר אביך באות ןכרל ללא לו ויאמר אולם: לקלר ללם ·ז

 *לפחד שבנות כסו שבטה, לבן אלא להנשא יכולה אינה לשבם משבט נחלתה תסב שלא
 לבדו לסוביה כי באסרו הדק «ל הפליג הסופד אבל י׳זס, ליו (במד׳ דודיהן לגני נישאו

 גוזמא ופכל־שכן שרה. נחלת את לנחול ראויים נפתלי נגי כל שהלא הירושה, משפם יש
 אץ לכדו: לטוביה בלתי לאחר, בתו את נותן הוא אם מיתה חייב שרעואל היא בעלמא

ב שד י כ - ההלכה. לפי לא ואף מזכיר שהוא משה חורת לפי לא מות סשפט לו פי ה ו  א
. ה ת ו עסמית אגדה דבר הוא אליה שקרב מי את הורג ובקנאתו אדם בת את שאוהב שד א



«כסא יז-ז ו טוביה

 אל־השד י*א^ה ה;ה0 קיף י5 >ןחי שקעקי ועסה ממיקכחתף א<ןזה
ה כי אל־סךסג יז אל־ תכא ןכי ק׳אעזה: קיף היא ן0{0 לוזה בל^

טי וחלת ולקחת סחקה סדר  וקקכדו ליךג כלב ?ליה ושמת תק
שי בו וסריס את־עעזןם והעלית  לכא עוד יוסיף ןלא וקרח ה

ם התעידרו «ליה תלא וכי עד־עולם: יח ק  רחום אל־אל וקראו #י
ל מי ם אתקם ו חי ר ד.0#ו העילם לעידי־ לי'* בי־לף אל־תירא וי
ל מי ??ים: קקןה לף לחיו כי ואקךה עקף מלך ןהיא ארקה ו

ק שסע וכאיקר י® מ האלה את־סךקרים יהזטו » שךדד ןנ^שו 0ה  ;ק
ntop ?ה

1 rאל־אחקתא ;באו « לקראים שךה ותצא אל־כית־ךעואל מוי

אוד■ ואל־החעב ^חי לי שסע־ןא ועתה קקיף סכית א^ה לקסת
 לר ן0|0 ןה0 סלילה ;דעתי נאד [את־מעךה] וקח למאומה ד׳שד

 ושים ואת־לבי ךג0 ס?כד קח הח$ה לסדר בא0 וכאשר לא^ה: יז
 יךאה ולא ולקרח השד בו ולריכו ילף וסריס סקטךת על־^חלת

עד: לעולם עליה עוד !״  תתעוךרו עקה להיות piano וכאשר ו
ם ק  רסקיו להיות לשקלם אללי סל; וכקשתם ןהתכללתם סלולה #י

 תאיל ואתה סעולם מלעךה היא לף כי ואל־תיךא עליקם ותשועתו
 כאחיף לף ולסיו ק;ים מק$ה לף לדתיר כי ואקוה סלף ןעפוף אוסד,

שי ךקד: p« ים  אחות לו יש וכי וקאל את־דברי טוביה שקע וכא
אי נלאהקה כית־אביו סירע קח: ?קשי ולבו ק

מי אחי עזרלה לו ראקד לאחקתא קאו וכאשר ו ? ■ שרי קרחי:

m ל באגדות שנמבא למה וקרוב ו - מכיר־טובה. הסת י ר ר ו ע ת ם ה כ י נ ו ש א ר ק ■ל ו
. אל ם ו ח  בתרגום אבל סבוה. בעילת קודם מתפללים ושרה סוביה היווניים בנוסחאות ר

לזה. m קרבים ואינם לילות ושלשה ימים שלשה מתחננים ושרה סוביה הירוגימוס של הרומי
 שמחשבה נכון יותר שתרגם, הארסי בנוסח הזה הסיגוף מעשה מבא שהירונימום נראה ולא

 המנהג את ולפרסם לשבח משתדלת הכנסיח פעמים וכמה הגמדית, בכנסיה נולדה כזאת
א לך — ).Schulte99, Excurs ueber dit Tobiasnaechte ׳j( הזה ה הי ד ו ע . י ם ל ו ע  על מ
 רב! אמר יהודה ו״ וכדברי ד׳), ס-ח <ב-ר זווגים וסזווג יושב שהקביה האגדה דרך

א׳, ב׳ (סוטה לפלוני פלוני בת ואומרת יובאת קול בת הולד יבירת קודם יום ארבעים
 גוזפא דרך לומר יכול מידתה קודם לטוביה יעודה היתה ששרה ומפני א׳). כ-ב סנהד׳

- העולם. שנברא סרס גס או מעולם, לו יעודה שהיתה
ראואל. בח שרה את מארש סוגיה א׳-י*ז. י

שתהא נדי ספק בלי שלומם, דורשת והיא האורחים לקראת ראשונה ימאת שרה הקבר בנוסח a ז



-י ז פוביה ג

ח?לועה: והביאם למלומד, אלו עז ןגם־־דים לעזלום ותקזאל־להם
די: שובלה מער סדדדומה אי?תו אל־עךןה ךעואל ויאמר ב די מ־ ל
א^ר נמחלי מבני לו ויאמרו אחי אתם סאק רעואל אוו^ם ויקואל ג
ה: עגילי■׳ י לךענו: ויאגרו אחי את־טובי חלדעתם להם [יאמר בניןו
טובלה ויאמר לו !בדקלום גנד־דוי ויאמרו לו העזלום להם ויאלץ־ י·
?דאב לו אלץ־4[ ו:?,רכהו ף?ןר וישק־לו ךעואל ולקם הוא: אבי י

חי ב1ןט ;?ה הב!ד: ויתעצב עיליו א?דו לטובי ?י ?ממעו ולחי א
 ל?ב: בי^זר אוועם נל?ןבלו ?כו בתו וקזךה אקזתו ןגם־עך;ה 1
 גדולה: ארוחה ולבינו מדחצאן אלל [יזבחו ח
אברא על־אעור ד?ר־ןא אחי עזךלה אל־ך?אל אמר וטובלה ם

אל־ ךעואל אמר4[ אל־ךעואל את־הךבר מגד הך?ר: וכלה «דיר

 במהח ביי# וימצאוהו לבית־ךעיאל אותו ולנחל אחינו אל־רעואל
 בקזלום בא?ם אחי מאד שמחו להם אמר4[ תחלה הם [??,לבוהו החבר

מי מה־מאד אשתו לעךלה ויאמר :ה?לתה אותם ולבא ב ר דו מע
אדד אתם מאח להם ותאמר עך־לה אותם ותשאל אחי: לטובי חזה ג
להם ותאמר ה:1ל;ין חמללים {?תלי מבני אנחנו לה ויאמרו ד
ותאמר אותו: יודעים אנחנו לה ויאמרו אחינו את־טי־בי הלדעתם י·

הוא: אבי טובלה ויאמר וחי לו קזלרם לה ויאמרו לו הקזלום להם
בני עליף ברכה לו ויאמר ולדבר מבך אותו ולשק רעואל ולקם י

 גומל צדיק איש בי האנושות על־מבותיו אוי ןטוב ל?ה בן־אב
עךןה גם ולבר: אחיו טיבלה על־צואר ויפל במערים הה? חמדים ז
מד אלל ויןכח אף־חיא: בבתה ם?ח ושרה עליו בבתה אשתי ח

חפבה: ?;?ש אותם ולקבל הצאן
לומאל טובלה ויאמר לא?ל ולמבו ורחצו מבלו כאשר ולחי ם
ולשמע אחותי: את־קזךה ויתן־לי לרעואל אמר־ןא אחי עזרלה י

בי רעואל הי ת-  חלה חלללה לבר בןלימ ושחה אבל לנער ויאמר א
 גם ובמו־כן אחי את־בתי לשאת נאות אשר־לו ?למר אין־איש בי
לי חקרוב אחי׳ בי זילהגף־ אחי לאיש איחה לתת בלדי אח י א:

 נכנסים האורחים הארוך בנוסח אבל ישות. פנים בסבר אברהם עבד את המקבלת לרבקה דומה
יושביד אינם הארור בנוסה - ברכתם. טשיב ורעואל הבית בעל את לברך מתחילים הם לבית,



של*<םז) יא-סו ז טוביה

אויךד■ אך $ת־:לךתי לקחת קיף:אה כי ל?ך ןלי«ב ושתה אצל «ו?:ה
?או וכא^ר אןקזים לש?עה את־.ילךתי {תתי י אן את־הא?ות: לך יא
טו?:ה ויאמר ל?ך לישב עתה אך ההוא ?ל:לה ®תו אליה יג

 ףא$ר ,ל®; אתם וסע®» תעבידו עד־$שר מאומה א?עם לא
 ןאל לך ןהיא אחיה אתה ק כמש®« ®שזה אותה קדדןא ןעואל

 ולסן את־:ךה ניקח ?תו לשךה ו:קךא :®ה: את?ם :?ליס רחום יג
משי. תורת על־מי אוועה קח חוה ויאמר לא^ה לטו?;ה או^ה

 א^תו לעךןה רעיאל ויקרא ז אותם ול?ךך אל־אביף־ אותה ןהול?ס יד
ךעואל ולקךא לאצל: ו:סלו ::חתמו ?ת?ה ול?תב ®®ר ולקח סו

 ®אחי אנשים לשבעה אותה ןתתי ?{י: את־האקת לך אןיךה אמנם יא
שי ?ל:לה ®תו וקלם  ואדןי ושתה אצל ?{י :עתה אליל, ?או ?א

 יישלה ולא ®עתה אכל לא טוב:ה ףא?ר ע??ם: (חקר] לעשה יב
 תןלן :היא אעשה כן ךעואל לו ףא?ר את־ד?רי תעשה עד־־אשר

 את־ שא־;א י1ל שת?תן ?נזר ד׳ש®:® ומן משה ®®ר מש®« על־®' לך
 מךהיום לך {לנה היא אחולך והיא אלה אחיל ®עלה אהולך

 ן:עש לזה הל:לה ?{י את?ם :?ליס השמים ואד?י עד־עולם ד.זה
 אליו ולבא ?תו לשךה ךעואל ו:קךא ושלום: רחמים עמקם יג

 סתורה ,על־® אולה שא־נא ויאמר לו ו:תןה את־ימיןה ויאלז
אולר. קח לאשר, לך אותה ללת משה ?®®ר ר?תו?ה ןלמש®«

 את־ ו!קךא :שלומכם :?ליס לשמ:ם ואלהי אל־א?יך ?שלום ןלך יד
 נלנו ו?זאת {שואים ®®ר כלבת ויכתב ®®ר ללביא ויאמר אמה

 לאצל ן5 אחרי ::סלו משה תורת מש®« על־מי לאשה לו אותה
 לכעי־נא אחותי לה ויאמר אשתו לעך$ה ךעואל ו:קךא ולשתות: םו
 ?חךר את־המטה ול?ע וללך שם: אולה ןל?יאי לאלר את־החךר סז

את־רמעוליה ותמה עליל ולבך שלה ולןלל׳ לה אמר כאשי

-י נ י את שנטלו אחר ראשונים מים אחר אלא לסעוד 1י פ ־ ל ע - . ם ה י ד ת י ר ו משה. ת
יעיגו אשר עד מאומד, לטעום ממאן טוביה וישראל. משה כדת :שלנו הנישואץ סיסוס זה הרי

 אברהם כעבד ממש הנישואין, על להעיד העדים יעמדו אשר ועד לו לקדשה שרד. את לעניו
 נקראים ואשתו איש טוביה בם׳ ל״ג>. גרד <ברא׳ דברי אם־דברתי עד אכל לא שאמר:

לב לשום יש - ב>.יי י׳ קצר נוסה ו׳ זז׳ ארוך, בנוסה וכ״א ז׳ ח׳ כגון1 ואחותו אח לסעמים מ
)2»1ז1וו1.,1{)1ז א8, (01^ 2( הנישואין שטר על חותם האב - לחתן. כפה תוקעת שהכלה למנהג יד

_ נ®!). 1928,,^טטס! 222( חותם יהא שהחתן נהגו וגם



ו סז-ח ן טוביה

 י#י9ןה סאסר את־ססרר דיניני־ןא אחותי לה ויאמר אשתו י^ךןה
 נתקבל נהבך ?ז$ה אור>ה ותנא אמר באימר ותעש *קמה: אותה טז
ה: ותאמר בתה את־דמעות יז  ולארץ הימסלם אד;י ללךתי חןקי ל

בתי: סןקי ןה ינוןך הסת שמחה לתך־לך
 ניזלר ויילף־ אליה: את־טובלה מביאו לאלל בלי כאיבר הסי ב ח

 את־לב [?ליה] מיבם הקטרת את־ןחלת רקח ובאל את־דברי
ם: ולעל ואת־ככדו סךג ג #  את־לריס סיבר סריס כאיכר הסי ?
 באיבר הסי סמלאך: אותו היאסר העליו;ה מקרים אל־וובהי ונברח י

ט נקגת ר  ונוובלל אחותי קובי ףאקר מן־־לימ^ה טוב;ה מקם #י
 אבותינו אלהי אתה ברוך דאקר טו?;ה מסל ל:: בלינו לרסס י5 ״

מ?בד סקדויט *?מך י?ריר ןבל־ברואיך: *במלם לבךכוך לעולמים ן
ך נתהך־לו אךם עיכיב »לה י נולד מלט למקזעןת איטתו את־ועה ע

ה: ותאמר לז  לנונך הסת עזמחה לך להן סיכסלם אלגי בהי דיזקי ל
והבא: מהי סזקי זה

את־סנער וללדו ליען הקצו ןליטתות לאלל בלו כאיכר הסי ח
 את־ ולקח ובאל את־ד?רי טובלה ולןלר אל־החךר: אותו מביאו ב

 על־נחלת ולשימם איכר־דט־בו מדסבים ואת־לבו סךג ?בד
לעליון ממרלם עד־קצה סיטר ולברח סךג ריס ולבבד הקטרת: ג
ולמגרו ולקאו מתאם: ולאקרסו ימם ויקבלהו ךקאל הלך י

 קומי אחיהי לה ויאמר מעל־המקא, טובלה העור סחךר את־רלת
 מסלו להקם ויעודה: רלמים עקנו לעשות מאלנינו ו?בקימה נתמללה ה

 אלסי אהה ברוך ויאמר מלל לטועה לרט ולבקש להתמלל
ובל סיממלם לברכוך העולם לבל־דורלת שקף וכרוך אבותינו

את־סןה לו ותעש את־אךם ?׳?'ה ואתה לבל־סדורות: ?ריאיף י

».—»׳ זז »®תו. ®רה *ת ורו»» »®מדאי »ת פגר® טוביה כ'

מכיר* הפת בעזרת הבחור העממית שבאגדה כמו השד, את פוביה מגרש רמאל בעזרת
 מדינה שהיא משום חדא מערים, ירכתי אל בורח ואשמדאי התנץ. את הנחש, את מנעת טובה

 שנאמר כסו חתנים ברכת פנק־ טוביה - הנשמים. אדסת היא שפערים משום ועוד רחוקה,
 לברכת דומה הברכה סגגון וגם כנדה, לבעלה אסורה ברכה בלא כלה כלה: מסכת בריש

ם,זז ר וכתובות האדם בני כל נולדו שמהם וחוח אדם על ורומז חתנים ג -  הקער בנוסח ).
ה גרסיגן: בארוך נם ש ע כתיב: המסורה בנוסה אבל הע׳>. בתרנום <וכן כנגדו עזר לו ג



1*לז-יז ח טוביה

 גןג^ודלו לכדו האךם היוון טוב לא אהדה אתה האךם ?גי זרע
בי rod אודאחותי לוקח ?מי לןנוגים לא ן: ועתה ?{?דו♦ עזר ז
והען יהד:ז ע?ה ייזקק וני רהבים א??א בי בוה־ןא אם־?אבת ״

אה׳|ז יילזריי
 בי ק?ד ול?ךה הלך רעואל ו;קם בלולה: ^;יהם ולש?בו ט-י

 אשתו לעףןה האבי אל־ביתו: ךעואל ;?א1 גם־ןה: ימותז?ך יא-יבאבר
 ןק?ךדדןא ןאם־לא הי אם־הוא לראות הבערות אחת שלחי־ןא

ה?הח ותבא וךע: לא ואיש אותו יג ה את־הךלת מעךהו מ  שניהם ן
 את־ ןעואל נ:?ךך הוא־חי: בי איהם ותכשר והבא לשגיב: יי-סי

 ול-קדושה הקזהולה ??ל־ה?ך?ה אלהיט אתה ?רוך לאבר האלהים
 :?,רכוף ו?ל־?חיריך וכל־בלאעיך ו?ל־?ריאיך ?^־קדושיך וי?ךכוך

?י חש?הי באשר לי הלה ןלא שבחהני בי א^ה ?רוך לעולבים: טו
w ?י ארזה ?רוך ע?נו: עשית הך?ים אם־?רס?יך יז n על־שגי

 אסלה ואהה האךם ?גי !רע נולד ובשניהם ?שענת לעזר אשתו
ך געשה־לו לבדו האךם היות טוב לא ז  לןנוגים לא ועהה ?{?דו: ע

 והיא אגי בי *!רדעא אם־?א?ת בי זאת את־אחותי לוקס אגי
 אבן: אבן עם־ןה ןה *א?רו1 ךו:1!ד ונזקק רחמים גמ?א ז׳
בלללה: ווישנו ם

 בי ק?ד ו?דו1 חלבו אליו ביתו לע?די נ?קךא הגואל ווקס
 את־ לח*־ בלו כאשד ולדר ולחף?ה: ללעג ידזו?ה ?ךלמות אבד יא
 את־ שלחי־גא דאבר לאשתו: ולקרא אל־הבית ךעואל הלך הק?ד יב

 לא ואיש נק?ךגו ואם־בת הי אם־הוא והךאה והלך מערות אחת
נהב?א את־חךלת וץ?תתו את־מד הךליקו את־מעךה ולשלחו וךע: מ
סי הוא בי להם והגד מעה־· והבא וחךו: וגחיבים לשגים אוהם יד
אלהים אהה ?רוך ויאבדו *שבלם את־אלהי ול?,רכו ךע: אק ן?י סי
שבחתגי ?י אהד■ ו?רוך ?ל־הדורות:“עז ו?.לכוך קזהוךה ??ל־?ך?ה סז
ו?רוך ע?נו: עשייה הרבים אם־ברהקיף י5 השבנו כאשר הלה ולא יי

ה ש י א עזר לו א ל - . ו ד ג נ ם כ י נ ו נ ז י ל נ ח א ק ו י ל ת ו ח א ־ ת את. א  הירונימום ז
 non luxurlae causa acclpio sororam conjugem sed sola posteritatis הדבור: את משלים

dilectlone in qua benedlcatur nomen tuum In aeternum בעילתי את עושה אני («■אץ 
את חוסר לבדו רעואל הקער בנוסח - ורביו». םריה מעות לקיים כוונתי אלא זנות בעילת
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ה הלחידים ש י ? ד; ם א ד ב ר ? ס א ה בל ם את־לבי ו ה ם חיי לו ש ? 

ה יה ח מ ש ם: ב מי ח ר ב די אבר4! ו ? ? תו ל א בי ל מ ר ל ? ק ס ת־ ר: « ? ? 
ב ט- ש י ע ם וו ה ה ל תן דו תה־ ש ה מ ע רב י « ש ם: ? ו י י ב א ל לו ף א עו  ך

ם ך ט ה לבי לבלו ב תן ח ע ה ב ש תי וי ל ב ת ל א מו ? ת מע א ל ב ־ ד  ע

ה כא ע ב ר י « ש ד לבי יום ע ע ה: מו תן ח ת לקח אז ה ?י ס שו ב בו ך  בל־
ם ן!לך לו ש ל ? ביו א תר א הנו ת־ א שי ן א ת ב מו מי א : י תי ש « ו

קךא ב ט ל טוללה וי א ? ך אבו־ ל : ד ו חי ע!ךלה ל ך ?ןח א ת ער א  ג

י ב ד א ש ם י א ולד ?בלי ה ־ ל די « ? ף לקח־לי אל־*?אל ? ש ת־דב  א
י - תו ג א או ל ה לי ה תן עני ?י :אל־הלז בי ש אל ה ל ךעו ב א: ל ? בר לאלי א סו

 רסבים אל{י עןול.ם ?שה הלחידים הללדים ?ל־שני רחמת י5 אתה
 לבלא ביתו ל??רי אבר‘! ורחבים: שבחה את־מיהם ובלא וישועה לי׳

השחר: ?לות ל?ני ע?ר «ת־הקבר
וללא אל־דיברבק וילך רבים באבלים לעשות לאשתו ראקד יט
י ב  לטו?;ה וו?ןךא לספון: ולסלי לעשותם ולבו אילים וארבעה ברים #

 לאבל אם־השב ?י מפה תמוש לא יום עשר ארבעה לי ויאבר
 בבד, בס לי יבאשר הכואבה: בתי את-נלש ותשבח ?בי ולשתות כא

 ןאשתי א?י ןמות ובאשר אל־אביך ?שלום ןה?א את־בסציתו
 א?ך ך.יא ן?ךןה אביך אני ?ני ח!ק תדלה ל?ם השנלה סבחלית

?ני: ס!ק ועד־עולם בעתה ועם־אחותך אנחנו ועמך
 אתך קח אסי ע!ךלה לו: ויאבד לרבאל טו?;ה קךא אז נ ט

 את ותן־לו ?אל3 «?ל ובא לך?א ולך ?בלים ושני ??דים ארבעה
 אתה ?י {ה:1אל־החר עבך לבא ואותו את־ה?סף וק?ל ?לב-הלד ג-ד

 אותו ואעאב אחד יום ןאם־אסךתי את־הלמים פושר אבי ?י לרעל
על־ לעבור לבל אני ו«ין ףעי«ל השביעני איך רואה אתה מאד

ת - מבוא). ווע׳ אותו וווםרים ביתו ובני הוא ובארוך לחתנו, הקבר יס ע ב ר ר א ש ם. ע ו  י
- ן!!ם.5ן8 הפשתה ימי שבעת

1
מגנאל. הפקוון את גומז מאל י׳ד. א׳-י׳ ם

קםי»ז בלא לאהפתא ולשוב לרגא פאחמתא לילך שבועים בתוך אפשר אס ונתנו נשאו הרבה ם
 למחברו איכפת ולא נעשה מליעה מעשה טוביה שס׳ לשכות רשאים אנחנו אץ אבל הדרך.
 לפי טוביה את לראות שמח גבאל תארוך הנוסח לסי - א).061נ>61»ז 69( בגיאוגרפיה לדקדק
- סבוא). <ע׳ גבאל של קרובו שהוא אביו לטובי דומה שהוא

א



ה בי -י ט טו «להז ה

אד: להתעצב הךכה אאחר ופי את־הלמים ה  אצל וללן ך$אל מלך מ
חדלו ?אל3  בחותמיהם את־חצרורות ?אל3 ויוצא בתב־הלד את מ

ךו ו;קומו לו: ם3מת י ח כו: ל שתו: טובלה ולבךך אל־חדות$ה מ את־א

®הלכו ומי מלאו בי !וחי בל־יום מחשב הלה אביו וטובי י
א: ולא ב  איש ואין ?אל3 מת אולי כדרך בוששו הלא ויאמר ?

י - אד: מתעצב :את־ל׳במף יתן־לו אשר ג  אבר אשתו לו ותאמר מ
 ב;י אין־לי־גחת ותאמר: לבכותו ותחל ללא אחר על־בן י5 הללד י·
אל־ דבר אל־תוטימי טובי לה ויאמר עיןי: אור ללכת ?תתיך י5 י
שלה החרש לו ותאמר לו: קזלום תךאר ז בי אותי אל-ת בר א

 אבלה לא לחם יומם הלך מה אקוד אל־חדרך יום יום ותצא
 ארבעה מלאו עד־אשר בןה לטובלה לבבות דזךלה לא ובלילות

עו אשר החתןה למי עשר שם: לעשות ךעואל הטבי

אל מלך שבועתו: י׳ ב שד העבדים וארבעת ו ם ו לי מ א ה ה  במדי ל
?ו על־טיבלה לו ד3מ ?תב-לדו את לו מתן ?אל3 אצל וללינו
את לו ויספר ולקם אל־החתןה לו קורא וכי אעזה ;קזא בי סיבי

 אל־חחתנה מלכו יחךו ולקדמו אותם: מאקטו בחותמיהם הארורות י
 ו!בך אותו ולחבק ולקם מכב את־טובלה ולמאאו אל־ךעואל ולבאר

ק וטוב בללפה וטוב לאה לו מאמר אותו ולברך צדי  לעושה ?ל
 לחתןתך ם3 לאביך ם2 לאשתך ם3 ח׳אמים בךבת לל לך לתן י90

לו: דומה את־יכלדודי עזךאלד אלהים ברוך

ובכאה ולך בבמה את־הלמים ליום יום מחשב הלה לטובי י
א: לא יבנו־ הלמים מלאו וכאשר לשוב ב שם ע3נמ אולי ויאמר ב
להתעצב: ולדול את־חבמף: לו ניתן איש לאין באל2 מת אולי ג
לבבות ותחל כחיים עוד ןאי?נו הללד אכד אשתו ח$ה ותאמר י
ה על ןלךמוע י· אור ללעת ד,;חתיך בי ללידי לי אוי ותאמר: בן
רבו לו קזלרם אחותי דבר אין החרישי טובי לה ויאמר עי;י: י

 אל־ הוא ימאחינו ?אמן עמו חהולך והאיש עזם חמבעות להם
לשוב: עור אחותי לו תתעצבי

תכט ותקם ב;י אבד אותי ןאל־תשלה בימ?י החרש לו ותאמר  ו
וכאשר איש לקול שמעה ולא ??י־ תלך ה? אשר את־תדרר כיום

ז



דגז יד—η י טוביה«לו

^־4ו ״ א לרעיאל טיכלח » מי־ן א ואמי אכי בי בל ד :קוו ל עו
ת 9 תי: לראו תנו לו אקר4! או ה חו  אל־אכיך אבלה ואני ?בדי בכ

רי מי אל־ אם כי לא־כן טיכלה אקר4! לך מה־תלה לו ו מי־ בל
בי: ל ולקם א א עי ת ולתן־לו ו ״י ק>ךדז א קי תכי א ת־ א ת ךכוע»ו ו טו ב  נ

ה אךם יא קן מ ? י :9ו י ולבלדום ף ח תי לאסו־ אותם מ ל ס א תי ^  ה
ת: כקזךם בני אתקם -יכליס ב’ מו תו אקר4! א ב א ל  את־חמיןד ככד־־ן

תך תמו ת־ א ה תם אביתלך ו ת ע א מ דן ד ע מ ב ה א ^ מו ה ט ב ך טי  עלי
ה: יג ל ק־ ש ה וו ךן ע חי לטיכלה אקךה ן ב א הו א תי ה ס אי מי ^ לשיכך ת

ל: לבני אבמח עז5ל כתי מבךה מיר לו»״ ולסדלי מלבי!
אותי,: אל־תעכב ליטקיח את־כתי כיךך מ$קךת אני למה

י ם אסרי י רי ה הךכ אל ך ה ל ם ולכרך טוכלה ה תי אל ה ת־ כי א על־
ח בלי כו ה ך אל ולכדך ד ת־ךעו א ם־ ה נ ךן ע ת־ א : ן תו ^ א

ש קא ה תבק ק ^ ה: ךאתה ולא בל־תלללה והכך ךקעות ותוךד נ שן
ךעואל ע3;ש אבר ןה1תחו למי ?בי אוכעה קלאו וכאבי ח

 אבי :דעתי כי בלמי־ןא ויאמר טובלה אליו ולבא לבתו לעשות
 ואלך לבלמי אבי הואל־־ןא ועתה עוד לראותי ואמיני לא ואמי

 לטובלה ךעואל ויאמר אותו: עזבתי איך לך מדתי ?קר אל־אכי ם
 לו ומידו אביר טיבי אל מלאכים אבלח ואני עמי בב בב־בני

אבי: אל מפה לשלמי הואל־ןא לא־כן לו ויאמר את־דכרך
בי מבל ואת־תמחכית אבתו את־בךה לטובלה מתן ךעואל ולקם י  א

ם וגמלים חמורים וצאן בקר ונהרות ?ערים לו ם: ף9ו? בןדי וכלי
ם ולבלתם יא לו ב תו ולסכק כ ם לו ויאמר או לו ך ב ך בני ל ם ל שלו  ב

ני ם אי מו ב ם י׳ כלי ה אתכם ו ך ב ת־ א תך ו ש ם םס? ואךאה א  כני
ם יב ך ק ת: ב מו אקר א ה וי ך ב תו ל כי כ ך ל מו ח תה כי אל־ ע  תם מ

ך תי כי ירלרלך קמו אבו ם ל לו ב תי כ א כ ה־ן שמע ה שמועה א כ  טו
ך יג י עלו י ע שלחם ולתכקם סי אני ב תאמר :וי די לטוכלה עך{ה ו ל  י

ב ואחי תי לשיבך לל תאהו ל כ ר ואראה־{» ה ם ל י כני נ ו עי  סלה ב
ה ך ב ל תי ו ם כ ך ב ת כ י לי לכני אמו נ ת מ ך מקקך תי ל כ ת־  א
ב למקדון כ ע ת תה אל־ ם נלך] כני תליך כל־למי או לו ב תה כ ע  מ

ה אמך אני ך ב א ו תך תי א אחי ה־נ ח כלי י כלני נ ח ו כל־למי ו נ מי



ה בי ב יא פו » א-י שלד

ה: הקריב שר1ער־ן מלך ב יא  #ל־־טולןה: ךל#ל *אלר1 לניןו
: ?!לט איך *חי מדע מלא «-י ף י ל  אקזמף ללני {ת^דדןא ^

ב מלכו מךג *ת־לררת לין־ך קידןא *ת־מללת: וןכיןה ה ל מ  הלך ו
ז - ה מדרך על־־וד ייישלת ןדוןה אחריהם: ו אן ה: ל  אליו ותתבונן לקן

 ולאל עטו: הלך אשר שיןהא לןף לא ךאה לאביו ומאלו־ לבואו ״
 את־הלרךה לרה ןאלה אביך: עיני תלקחןה לי ;!*למי אלו־ ם

שו ואם לעיניו  וךאה הללן מללולי את והשליך והתןרד נ
 ה אמול לו ותאלר לקד, על־צואר לקךאתם דוןה תךן1 אולך: י

 אל־הלמח ;לא וטובי שניהם: ויבבו ?ני אותך ךאותי אמרי ד&עם יא
n מלשל יב il על־עיני את־מלרךה ;שם1 באליו ממ!ק לקךאתו: לנו

 לשלום לךעואל טול;ה ויסע לשלום: ותשלחם את־שנידט ותמלק יי
 את־דךפו הללימ לי דלל ללך ול*רן ים לישה׳ לאלני וללרך שלח

ם: לל־:לי אולם לללד משליל לו מאלו־ ה מי
שי ולמי יא שי אל־קסרין קךבו כא אל: מאלו־ ניקוה מול א ל  ו

ו;כיןמ אשתך ללני {יולה־ןא את־אליך: ?!לנו איך לדלל אלה ב-ג
שי דלית את י ך שניהם מלבו לבאדבו: א ח קדדןא לו מאלו־ ;
ה טוב;ה: ולאחר לאחךיו מללב עלדם מלך את־מלדךה ל;ךך ״ מ ו
ה: לדרך צל;ה לשלה י ראה לאליו ומאלו־ לא הוא לי ותתבונן לן
ה ז שי האיש ועמו לא ??ר מ לטוללה ולאל מאלו־ אתו: מלך א
n מךנ את־לררת לרה תלקחקה: עי{יו י5 לדלתי אל־אליו לקרוב

 וליט ואליך לעיןיו את־התללול ן:לם לצלק הך־פואה ןלם לעיקיו
 ותאלו־־ייו לןה על־צואר ותפל לוקה ואן־ק את־האור: ן;ךאה אליך ם

 לרגליו מלשל טובי ו;קם ותלך: מלעם אמולה לני אותך ראיתי
לרדת וללדו ויארחו לקךאתו טוללה מלך החלו־: לאתה לצאתו אי

ס. יא י1מ א׳-י׳ אליהס. מסד,ר סוריה - מס יל סוגיה אבות ו
 לראות כל־כך ממהרת אינה הכלה והענוגה. הרנה נפשו את הסופר מראה הזה בסרק גם

 גם ויש הרוגש. לבם את ולהניח אמו ואת אביו את לראות חש שהבן כמו חמותה ואת חמיה את
 טוביה של בלבו מדמה רוזיגמאן לטוביה. שנלוה הכלב את שבח לא שהסופר לב אל לשום

 סבירים ביתו בני נאשר שנה עשרים לאהר השב אדוניו את שמכיר אודיסיום של לכלבו
 — .Qruenwald, Gaster Anniversary Volume 1936, 187 ו«׳ ),Odyasela XVII 290,327( עוד אותן

יוסף: עואר על בנפלו יעקב אמר אשר המלים את בנה את בראותה הגה של במיה שם הסופר



<יח> יג(יס-־נ יא טוביהשלח

ק מאפר אליו י* ש» ל#שר מתי ?לי: מ מפחי איתו מרד1 עיניו נ
מלך על־צ^ארו מ*ל את־לנו ו!ךא עי{יו·: פןו*ות הללן תללולי יי
 לל־ ולרולים לעוללים שפן ולתך זוללים אתה לרוך מאפר: סי

 את־טוללה רואה אצלי דעה ותרחלני ילרתד לי הקדושים ללאליך
ד: ®י שי את־מדולות לאליו מגד שלת לנו אליו מלא ל שי א  נע

ך: לו ל ל
 וללרך שפת ןהויא ה1ןין שער לשני ללחי לקראת טילי מלא יי

 טולי ויוךה ופליט הולך אותו הרואים ויתלהו את־האלהים
 וילרלה ללתו אל־שךה טולי מגש אלהים: אותו רתם לי לפניהם י״

 אלינו אולך {דוה אשר אלהים לרוך לתי לשלום בואי ויאפר
דן ללל־אחיו שלחה וחתי ואפך: אליך 1לרולים1ו יס־כ א$ם מהיי :ה1ל

 לךפואה את־סם עליו משם אלי ק1ת מאפר לעי{יו מפח ד.ךנ
ה: שן על ל6?1 עי{יו: פןויות נאת־הו^ללול] ;ך־יו לשתי מפח יג-יגף '

לרוך מאפר שלי: איי ךאיתיך לני לו ויאפר גילך לןאךיו יי
 יהי תקדושים לל־פלאליו וברולים הןרול שמו ולתך האלהים

 ללרני הוא לי ללל־תדרות הפלאלים ולרולים עלנו הןדול שמו
 את־ וללרך שפח טול;ה מלא לגי: את־טול;ה רואה אני ןדיגה סי

 הביא ךכי דךכו הלליחה לי לאליו טול;ה מגד ללל־פיו האלהים
 וכןרלה פה היא ןד{ה שה לא לת־ךעואל את־שךה לקח ולי לסף

ה: לשער מ ד
 את־ וללרך שפת ה1נין שער לפני ללתו לקראת טובי מצא סז

ללל ןצועד הולך ניןוה אנשי אותו ךאו לאשר מתי האלהים
 אותו רתם לי לפניהם טובי ויוךה ויתמהו בו נוהג איש ןאין לחו

 ראלר אולה ו;לךך טול;ה אשת אל־שךה מולי מנש :האלהים יז
 לתי אלינו אולך .1${ אשר אלתיך ולריך לתי לשלום יא'3 לי׳

» ליום ובשפחה: לבךלה לשלום לליהך בואי יח ה ה״ ת שלחה מ

 ,זובי על רחמים בקש הוא לטובי, לערה כאח אחיקר נולד הספר בתחלת - הפעם. אמותה יח
 איני הסופר בסגורים, הוכה כאשר סוגי את כלכל והוא כ*ב> (א׳ לנינוה לשוב רשות לו וניתן

ורוממהו. שגידלהו אחיו, בן נדן עם והביאו סובי של בנו לחתונת גם והביאו אותו שוכח
יערו 1תק* לא שעוד בעת אותו מראה הסופר אבל באחיקר, מעל נדן ימעל כך אחר אמת,
- דודו. עם יחד כשבא הרע



ה בי ב טו ז י - סלם<ו> א

 ?שמדור. טוב;ה את־חקנת ;חגו1 ?ן־אדזיו !{??ם אחיקר שם
;מים: ש?עת

שכר ולרות! ב?י ךאו־ו לו ויאמר ?נו לטיב;ה טובי ;רןךא1 יב
אליו ויאמר עוד: ?ליו להוסיף ן?לינו עטף הלך אשר האיש ב
השיבני כי ה?אתי: ה׳אשר את־ההכי אם־אתךלו י.ח?ל־לי לא אבי ג

א:8ר ו;בדאותף הביא י8ואת־כ? הפא ואת־אקזתי בקזלום אליך
קח לו ויאמרו למלאך ויקךאו ;אתה: כי־]לו אמנם1 הזקן ויאמר ד-י׳

 במרור לשניהם המלאך ויקךא הלאתם: אשר מ?ל את־י-מסאה ןא ו
 לעיני והודו לו הבו־גךל לו ןהודו את־אלהים ?,רכו להם ויאמר
 את־שמו ולרומם את-האלהים ל?רך טוב ???ם עקוה אשר על על־חי

מלך סוד להודות־לו: ואל־תעבלו אלהיט מעשי בעבור לרביד 1

שי ל?ל־ה;הודים ים  בני־ ןן?ד אחיקר שם אתם ויהיו ?נינוה: א
טובי: ??ני שמחים אחיו

שי ולדי יב בנו לטוב;ה טיבי ויקךא הקרונה [למי] מלאו כא
 ולהומיף אתך ההולך לאיש את-השער לתת ךאה בני לו ויאמר

אמטיר לא אתן־לו אשר השער מי· אבי לו ויאמר על-שערו: לו ב
שי הךכוש את־מהכית אתן־לו אם « השיב אותי אתי: הביא א

 מה־להי רפא ןאותך אתי נשא ואת־ה?םף רפא ואת־אשתי ?שלום
?ני לאתה לו בי־] !אמנם טיבי לו ויאמר עור: אתן־לו אשר השער ד
שי מלל את־המהכית לקחת י. ויאמר ווקךא־לו ?א: כאשר ?;דו א

ולך ?את באשר ב;ךך אשר מלל את־המחבית ?ש?ךך קח־נא
?שלום:

את-האלרים להם ויאמר בסתר את־שניהם נך?אל] קךא אז *
ני תוךה תנו ולו ?רכו  ?נמכם עשת אשר על־הטו?ה ?ל־הי נ
??בור אךם ל?ל־?ני אלהים ך?רי הגידו את־שמו ולהלל ל?רך

. יב נ כ׳ - ־ ע רפאל א׳ תוו בי פ ולטובית. לטו

 כתוב עתיקים נוסחאות בקעת מכיר־סובה. המת של העממית באגדה השתמש הסופר
 מכל המחצית שייך יהיה שלו תנאי קצב המת את קבר־ אשר לבחור שנתחבר הנאמן שהחבר

 המחצית את בדרך אליהם שנלוה לחבר ליתן סטקשקים אינם ואביו טוביה נם שירכשו. מה
 הבסיח לא טוביה אמנוחו: יתרץ את טוביה ם׳ בעל הראה סה גם אבל מבוא). <ע׳ הכל מן

 מה כל אתו שיחלק ורוצה הרבה ועושה מעט אומר והוא ליום, זוז אלא (=דםאל) לעזריה
דבר *·-.-.ר אלר\- כביד ב׳) זכייה במשלי שבחוב מה הפך הוא ג׳ י*ב כן כמו - לו. שיש



מ>-יז ח יב טוביהשם

 לא ןךעה טוב עשו לגלות כבוד אלהים ובבעלות להותיר טוב
 מעט טוב ו^ךקה !תקר עם־צום תבלה טו^ה אתכם: תמ^א ח
 $ךןןה ןהב: כא£צר הקד לעשות טוב עם־עולה כהן־כה כ*ךקה ם

»יל  ;שבעו יכךקה הקד עושי כל־הטא מטהרת והיא מכות ו
 דכר מכם א?היר לא לבשם־הכה: שונאי ומובאים חץם: י־יא

לגלות: כבוד »להיט מעשי להבהיר טוב טוד־כלך יאכךת הלא
 ת?לת?ם !ער העליתי כלתך ושךה אתה התשללת כאשר ועתה יב

עכך: הדתי שם אה־הכהים ?ברה כאשר ואף מקדו?» י לבג
 להלביש וללכת את־אתחתף־ ןלעזב לקום לעכלת לא וכאשר ו«
 ןעתה ?!?יהי: עכך כי הטוב בעשותך ככלי ?בהרי? לא את־הכת יד
 אחד וכאל אלי כלתך: ןאת־שךה אותך לרבא אלהיט שלהלי *

 לבלי וכאים הקדושים את־תבלות הבעלים המלאכים משבעת
הקדוש: כבוד

י י - אל־ להם ויאבד ;ראו: כי על־בגיהם ויבלו שליהט ויכהלו ״

 כבעלות אכל להבהיר טוב כלך טור לו: כהורות ואל־העבלו ז
הב?א לא ןךעה העשו את־הטוב ולהודות לכלות כבוד ל׳אלהים

עב ®עשר טוב עם־כךקה והבד עם־אכת תבלה טוכה אתכם: זז
בי לעשות טוב עול ט הב: כאצר ה ןהיא בכות הביל בךקה ן
ועול עון ועושי הדס: לשבעו ברקה עושי כל־הטא מטהרת י

 מכם אבהיר ולא םלכ אליי כל־ל׳אכת תא נ את־לבשם שולאים ף!
כי כי ד  להבהיר טוב כלך סוד ואכךהי לכם הנן־הי ?

 ושךה אהי■ התבללת כאשר ועהה לגלות: כבוד אלהיט יכבעלות יב
בוי לבני הבלהכם !כי־ העליתי אלי את־ קכרה וכאשי אללי כ

 אה־ארוחתך ולעזב לקום ??ילה לא וכאשר כמו־כן: הכהים י«
שלהלי ובאחת ללפותך אליך לשלחהי אז את־הכת והלכש והלך יי
אהד ובאל הוא אלי כלתך: ואת־שךה אותך לרבא האלהים יי

יי: בבח* לבני וכאים העיכדים הכלאכים כשכעת
י י - איל להם ויאכר היראו: בגיהם על !לבלי שניהם הכהלו ״

 המלאכים משבעת אהד הוא רפאל - להתקיים. יכולים ואלו ואלו דבר. חקור מלכים ובבור יי
ששח הם נ׳> (פרק ,א חנוך בם׳ שבעה. פעמים ארבעה הם פעמים המלאכים שרי הקדושים.



ה בי נ a' טו י - ת שמאet) n י

 לא ?י לעולם: ?,לכו ואת־לאלהים ל?ם לה,יה עזלום הילאו יח
 ?ל־ לעולם: אותו ?,לכו לכן ?אתי אלהי?ם אם־כךצק בי מטו?תי יס

סזיתם: אם־חזון בי ?יתיתי ןלא ?כלתי ולא ל?ם ?ראיתי ה!מים
 כס?ר וכתבו שלחני אל־אשל אני עולה בי אלהים ?,לבו ןע^ה כ

 את־פע&י ויודו עוד: ךאד.ו ולא ;קוםו1 נעעזה: בל־אין!ר כא-כגאת
::: מלאך לזרם ;?לה ואת־א^ר ?לאים5ןה וגדולים אלהים

 הי־עולמים אלהים ?רוך לאמל: שיל־תמלה טובי ו?תב1 ב ע
 ואין העל ש^ל מוריד ו?לחם מנשר כי־הוא מלכותו ת?רו?ה]

המק בי־הוא לגולם לעיני קזךאל ?ני לו הודו מ,ידו: ?מלט ג
עזי אותי רוממו ?ךלתו תגידו עזם ?תו?ם: אותנו י בי־הוא ?ל־דוי ל
עד: לעולם אבינו הוא ואללינו אדונינו יי 1*  כעונותינו יי?רנו ןהוא ו

ם: ?,לבו את־האלהים ל?ם עולום תיראו י״  ע??ם ל-ליתי וכאשר לעול
ם אם־כךצון בי מטו?תי ע??ם הליתי לא ?ל ?,לכו אותו האלהי

לו: לו למי?ם ים ל תי וראיתם ה א בי אי  אם־דוזון בי מאו?ה אכלתי ל
ם: נראה כ ק ?,לכו לעתה ל? או דו את־לל על־ה הו ם ן  ראה לאלהי

 את?ם ??או איעזר אלה את־?ל כתבו אל־שולדוי עולה א;י הנה
א יקומוזו כא-כבולעל: ל ד ;?לו ו תו: לראות עו הללו ול?,לכו או  את־ וי

ם על־כל־מעקזיו לו ויודו ל-אלהים  לל׳ם נראה כאי?ר האלה וקדולי
ם: מלאך הי אל

 הוא בי מלכותו ברו?ה]1ו לעולם ההי האלהים ?רוך ףא?ד: ב יג
מעלה ןהוא לאוק ההתית שאל מוליד ומרחם ?וסר

לעיני בני־ישךאל לו הודו מ,ידו: נמלט ואיז לעמק סלאכדון 1
את־גךלתו ל?ם הגיד שם ?הם: את?ם למק הוא בי הגולם י

אבינו הוא אלהינו הוא אינינו הוא בי ?ל־לי ??ד אותו ןרוממו

 שנגלו המלאכים שלשת גם אוכלים. אינם המלאכים - )·Ginsberg, Legends V, 23, 65 <ע׳
ה ב*ר ב׳״ פ״ו <נ*ם שאכלו כסו נראו רק ממרא באלוני לאנרהם ג, ם*ה ם*ז, י׳  יי

_ ).S Rappaport, Agada u. Exegese bei Flavius Josephus 18,104 וע׳ *ן/י ג׳ קהל׳ר ה/ ל*ד ויק'

סוביה. שנתב תר, תפלת א׳-י׳ס. יג
 הגדול המנחם מנבואת תהלים, סם׳ המקרא: מדברי שאולים הזאת השירה חלקי

 ארפא ואני סחבתי :לים) ל*ב (דב׳ להאזיגו גם ודומה חנה, כתפלת ממש - הנה. ופתפלת
תשוב כי :נגע תורה, במשנה אחרים ולפסוקים התוכחה לדברי חפים - מביל. מידי ואץ



ג ר (י)-סו ו יג טוביהד

 אם־תשובו שם: ןסוצתם ?שר מבל־הנוים ויקבצנו ירןן&נו ן;שוב י
ם וקוב ב?מוןה לקןיו לקשות ומל־נמקזקם ?בל־לכבבם  ןלא ?לי;

̂ניו נשתיר ז בקל־ לו ןהודו עמקם נעשה את־אשר ןתךאו מ?ם: נ
ה את־אלהי יברכו ש־כם ח ק ך ?;י העולמים: ?ת־מלך ןתממו מ

 דודאים שובו דודאים לנוי ועךלתו גבוךתו לו אוךה שביי ךןא?
ם נך*ה אולי יודע מי לקןיו צךקה ועשו דוקר: עמכם ונקש ?;

 קלס יאמרו גךלתו: תתן הקזמים למלך ונפשי את־?לד\ ?רומם «-י
 על־סעשי ל-י?רןי [היא] קרושה קך:ה :רישלם בירוקלם לו ךיודר

ם: על־בני וירחם ן:שוב קניך יא קי רי יברכי טוב ?י ליי הודי מ
לו יב שמח קשמחה: מקזקנו ?ך לבןה :שוב למען עולמים ק ?!י ו
רמים גולם עולם: לקל־ורות ?ת־העשוקים קן ו:אדב את־השבולם יג

ם יי לשם :באי מךחוק  לקלף מתנות לשאו מתנות ובידידט ?אד
 קרוכיס ?ל־קשןאיף ?רודים ך$ה: לך יתנו דודים בדור השד,·ש יד
ם על־בני וךני שמחי לעולם: ;ל־אוהביך לחיו טי קי ?קבצו ?י מרי

עד: לעולם האלהים הוא ה ו?ת־קלבם על־םשעיקם אתשם לנמר :
?ליו תשובו כאשר בם: נפצתם אשר מ?ל־הגוניש [ויקבע] לייחס י

 ?ליעם :שוב ?ז אמת ל$ןיו לעשות ם5ובבל־נ?ש בקל־לבבבם
 :הודו עמעם עשה אשר ךאו ועתה מקם: ??יו עוד נשתיר ולא ז

ה את־־אדני יברכו בעל־מישם ל' ק ך :אוד־מלך־העולמים ורוממו מ
 ?ל־סשבולים ?ו וישמח בשמחה: לק־ימנך ונבנה ו:שיב יא-יב

 :איר בהיר אור נ העולם לעל־דרת את״בל־העשוקיש בך ולאחב יג
 בל־קבני דשבי לר :באו מךחוק רבים נוים ל?ךן כל־נרבתי עי־

 דירים דורי רשמים למלך מתנותיהם יב:ךם קךשף לשם אדן
 בל־ ארורים עולם: לדלת הבחירה 1[דעיר ושם רנה בך י:תי יד

 בנךלנך ולתצי חמותלך ופיצי בל־אררנך יליי ארורים קשית דברי
 ותמי תלבי ?ז בל־לראלך לעילם ,ללי וברובים משבנתיך ישישי טי

ם ,בב? ק־ אשרי העולם את־?דןי ויברכו יקבצו קלם בי מדי

יא
ב י

 («ם וגד מהם פני והסתרתי והפכו: י׳), ל׳ ידג׳ נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ אל
 (כגון הגדול הסנהם בדכרי כמו להקביה מתנות מקריבים הגוים - י*ח>. י*ב ל*א
- ארור. ואורריך ברוך מברכיך :),ם כ־ד ובמר׳ בלעם לדברי דומה - כ׳). ס*ו ם׳ ישע׳



ד יג טוביה שמגג מז-י

ם חדאת־א וי?ר?ו קי ?שלומך: לשמחו נעור! אוד׳כלך אשרי מרי
 את־כל־־ בךאוקם ?לין לשמחו ?י על־?ל־מכותלך מעצבים אשרי סי

הןדול: את־המלך את־האלהים {?שי צרכי לעולם ולנילו ?בידך
ומגדליך אבני־דו?ין ןחמוהלך וברקת ס?יר לתקזלם ת?;ה ?י יז
ןא?ן שהם ךצוסות לרישלם וךחובות ?הוד: ןהב ןשותחידם יח
ם ?רוך לאמר ןש?חו הללולה יאמרו ןקל־חוצווזיה מאו?יר: ים  הילדי

לער: לעולם הקרו?ם

 שנה והקשים ?ז־שמוןה מי· היאו : להודות טובי ולכל 3 יד
 ליךאה ויוסף הקדיס ויגמל ??קחו ש?ים שמוןה וקקין עיןיו באבוד

 ראמר בנו ןלב?י לבנו ולקךא קאד ולזקן לוז ולהודות אלהיט את־;ל ג
ה את־?ןיך קח־ןא ב?י לו מךהחלים: לצאת אני וקרוב ןק?תי מ

שיי ז בשלומך השמחים ואשרי אול-כלך סי  מעצבים אךם כל־בני וא
 ,רבי? לעולם סל־שמחהך ויךאו ?ך לשמחו ?י על־כל־מפתלך

ל המלך את־לל נ?שי לי דו  לעלמים ביתו ?עיר ת??ה לרושלם כי :ק
 ולהודות את־כבודך לךאות זךעי שארית אם־עתיךה נ?שי אשרי

ץ ובאבני ובברקת ?ס?יר י?נו לתשלם ושערי השמים לך9ל  מ
 ?הוד מ?ז ןחליה מזהב ל?נו לרושלם מנךלות כל־חמוהיך

 יאמרו לרושלם ושערי מאו?יר: ןא?ן צ?ך ךצוסוח לרושלם ךחובות יס
 וקרובים לשךאל אלהי ?רוך הללולה ואמרו ן?ל־?תיה רןה שירי

?ד: לעולם הקדוש את־שמו ל?רכו ן

בי: תודת ד?רי ול?לו 3 יד  עשרה ושתים בן־מאה ?שלום ;?ת1 טו
כי כאשר הלה ש?ה וששים י?ז־שתלם ה1?{י? ??בוי ויקבי ש?ה ? 

שי ואחר עי{יו ?אור  עוד ויסף הסדים ולעש בטוב חלה נ?קח א
ויקךא במותו ולחי האלהים: את־גךלת ולהודות את־האלהים ל?רך ג

ב), גיד (ישע׳ הגדול המנחם שנבא כמו לבא לעתיד בנויה ירושלם א-י׳  גם לזה ודומה י׳
- במבוא). (וע׳ נהמה לא סוערה עניה פיכקא דר״ב, בפסיקתא האגדה

ד . י ו ס׳ - ני דברי א׳ האחרונים. ופוניר. סו

 ואחריתך מצער ראשיתך והיה איוב: את השוהי בלדד שהבסיח מה נתקיים בטובי גם
 לפגי סובי איוב. לגורל סובי גורל להשוות פד. גם בקש המחבר ל׳). ה׳ (איוב מאד ישגה
חורבן יהודה, גלות הימים: באהרית יהיה אשר את ורואה נביא למעלת מתרומם מותו



ה בי ד טו ז י - ד

א יוןה ?דברי ןמי ?טוס פי ל?די ?ני לף־־לף י י על־ליןוה מבי  י
 ;פוצו ?$ךן »חינו ופי עד־עת יוסר עזלום ;ה;ה ו??רי סהסף·
מל  לעירף ?ה ופית־אליהים. ק*עז?ה תה;ה ףרו<ןזלם הטו?ה ה$ךן נ

אותם ןל,ע»יב הגללים אותם ןרלם ;עזב עד־עת: סה:ה ןחך?ה ה
 עתות ס?לאןה עד־אעור ?ראיטון ולא את־רפית ו?נו #ל״ל^רץ

 ופית־ ??בוד ךל?ניאת־;רועזלם סן־ה^יות ;שובו ואלרי־כן העוי^ם
 פאע!ר לת?^ךת י?;ה לעוי^ם ל?ל־ד*רות ל?ןה ?תו?ה ^להים

»ת־;; ללר^ה ?א?ת ;שובו ן?ל־לגולם נ לנביאים ?ליי דברי י

 לל?ת ופלד את־?{יף: קח־ןא ?{י לאפר אותו מצו ?ני לטו?;ה י
 ?ל ;חום דפר *עזי על־ניןוה »לחים ?דפר אני ?טול פי ל?ךי
 אעזר ישךאל ??יאי ך?רי ואקזר ד,1ןנין על־אשור ן;בא לה;ה א#ר

 ןלבל מ?ל־לך?רים ך?ר ל?רע [לא ;לא פא לפל האלהים קזלדום
על־ פי ופ???ל מבאשור יוסר תשועה סל;ה ו??די ?עתו ;קום

 ולא ןלה;ה י?לא האללים אסר ?ל־אקזי פי י&?יהין יידע אני פן
 ?לם ;פוצו לשךאל ?ארץ היוקזבים ןאלינו ?ל־ך?ךיו0 ך?ד לפל

 ע?דן וגם ר?ר0 תהלה לשךאל ן?ל־אךץ לטו?ה סהאךץ ןלנלו
ער־עת: ילעזרף ?א?ל ופית־האלהים תה;יןה דך?ה וירועזלם

 לשךאל לאךן לאלהים אותם ן;עזיב האלהים אולם ורלם ועזב ח
 אקזר עד אם־] נפי עד־עת ??ראשונה ןלא את־לפלת ל?נות ן;שובו
 ?ל־יושפי ??בור סךלגלות ;עובד [את ואסרי ?עסיס קץ ל?לא

 ן?יאי עליה ך?רו פאעזר ;??ה ?תו?ד. ופית־לאלהים ;רוקזלם
את־האלהים ןליךאו ;שובו ?לם ??ל־האךץ ן?ל־לגולם לקזךאל: ו

טובי - לראשית מאחרית נבואות הן אלה כל שגי. בית בנק ירושלם,
 על הקער בנוסה :הקודמים הנביאים נבואות על בזה סומך והוא נינוה מטלת על גם מתנבא

 מכוונים דבריו שכל נחום, על - הארוך בנוסה ד׳), ג׳ (יוגה נהטכת ינינוה - אמתי בן יונה
ו אל נ ב ו - . ה ו נ י ת נ י ב ה ־ ת . ולא א ן ו ש  לא ועזרא זרבבל בימי השני הבית כרא

 ראה אשר הנשאר בכם פי ג׳>; <ב׳ בחני שכתוב כמו שלמה, בנק כמו והדר בהוד נבנה
 בעיניכם. כאק כסהו הלא עתה אותו רואים אתם ומה הראשון בכבודו הזה הבית את

 הבית את ראו אשר הזקנים האבות וראשי והלוים מהבהבים ורבים י*ב>: <ג׳ עזרא והשוד,
. ו ר ב ק ו - גדול. בקול בוכים בעיניהם הבית זה ביסדו הראשק ם ה י ב ג ע ־ ת  סטק בלי א

 עשו אשר זהבו אלילי ואת כססו אלילי את האדם ישליך ההוא ביום :ישעיה נבואת סי על
חיים בעלי הסרסרות, הכתוב מזכיר שם כ׳>. ב׳ (ישע׳ ולעטלסים סרות לחסר להשתחוות לו



ד טוביה ש&ןןז־־* י

ם « הי ק?חי אל ט ו ק מי מ ת־ן ת־;;: ?ל־הגולם וי?,לכו א עטו א ה ו ך יו

ם הי אל ת־עמו ;רומם ;;1 ל ר׳ני ןלקזקגחוי א או ט ל; בל־ הי ת8? »ל  מ
שו ו??ךקדז » נו:8עם־ דוקזד וע ה חי ת ע ה *א ?;י ן  קפצל בי מנינו
שי לה:ה ס א ר ב ב ה ד : יו; א בי ךה קזמר בני !#רזה מ ה ומבוית תו הי ! 

ש ב אי ה טב־לף למען ובדיל! או ר לי קב הי ו א?ף הלב אי #ח־ ד ו ב  ע
בב י מי אל־ ר ן ה: עו נו אה בני ?ני ר אבן מה־עק)ה ך ק ה א איבר ל

ל ל לי י ר אי או אי ך מאור מבי מל אל־חעו ה־ן מ ליו י קר ע אהי שע ו  נו
לו שב ן א גמול הו הי רי ן וזויבע רועד עעזה מניבה ׳?ירחל“אל ל

ת מ א ם ונעןבוי ב ט על ד בי ב ע ת־ ם א מתעי ה אורזם את־ד׳ עי מ  יב;א ל

הי וי?,רכו י ל א ת־ ם א ל ה העו ק ל ב ם ?ל־בני־לקזךאל ג ? ם הנויבעי מי  ב;
ט ל ?רי ה ם זו הי אל ת ה מ א באו ואקזפו ב ם ויעזבו ;רייבלם ו; ל  לעו

ךן א שה א;ךד!ם ? ה לב תן ט ונ ד חי ל ? ש ף טי . אוי ל־ ם ב הי אל  ה
״ ־ ת " מ א שעלי ב ה עוץ ו ל עו לי ן ל : י ח ? ל ־ ל ? ה ט עיז ה בני ו  אני מ

ה דו אתעם מב; ב ם ע הי אל ה ת־ ה א מ א שו ב ב וע טו ה ת־ עי;יו א  ב
עם בני שתעבדו ו ת ל שו ה לע ק ד ר ב מ ה ם ולזפצר ו הי אל ה ת־ ך א ר ב ל  י

ה את־ילמי ע ל־ ב ת ב מ א ם ב ך * מ ב?ל־ תה ו ע ה בא בני ו אל־ מנינו ו
מד ע ה ת ם פ שי ביו ף תקבר א ק א ת־ בלי א ם א ה היום בעב אל־ מ

ק ל ד ? אה אני בי בהךיל- עו ב בי רו קפ ר ח ?י׳ ה תו ה ? מ מו ה י ב  ר
שה ה נע א ? ל שו: ו ב ה ?ני ךאה ו ש ע ה- ב ק ך ר נ ק שי לאחי ל א ד  ו

א אריגי ל רנו ל רד הי עי רן הו א ם ולשלם ? הי אל ה ה החךב ת־ אל־ א
קר ?;יו ר ;?א אחי או ה א אל־ ? ב ו; ך שן ן ה ם ? ל ש בי עו ק ת ? מי ה  ל

תו את־אחיקר שו מי ובע ח ל?א ה ק חי א קעזי [ םי ת ? תו: ולאבד מו או

מי0י5קז>6״ בפעל נמסר ובוק האדמה, תחת חופרים שהם  באדמה. טמון קבר. שענינו סז
 ויזבחו :ויוה׳ב ריח של מוסף בתפלת וכן *גביהם, כל את דעזבו :נאסר הארוך בנוסח

 את מורה סובי :המחבר כוונת לעגץ ספק שום אץ עכשיו - אליליהם. ויחפרו זבחיהם את
ק עם אחיקר ממעשה ומופת אות לו ומביא מוסד בגו  משתלמת שהגדקה ראיה להביא נ

מק אותו וחנך אחותו ק נדן את וחסם גידל אחיקר גמולה. תקבל והרשעה  יירש אשר ל
ק אן אשור. לפלך ומזכיר ויועץ סופר תחתיו ויהיה אחיקר גדולת את  גמל סובה כפוי ג

 מעל שמעל עליו הלשין כלומר החשך', אל האור מן אותו ,הביא סוב: תחת רע לאוזיקר
 את להרוג גוד. אשור מלך ומגרים. פרס למלכי אשור היל את להסגיר ובקש אשור במלך

^ מתחת בבור וגסתר גמלם אחיקר אך אחיקר, א  פן אותו ,הביא הלשץ כווגת וזוהי ל
ק למלך: אחותו ק את והסגיר כנו על אחיקר הושב ולסוף החשך״. אל האור אל ירד ג



העסו בי ד טו י;;-סי י

̂יי $#* ןעת מ«וק#י יא אכד: במוק# ;®ל ו??׳ז לי :?ז  ועיניו וי
 *ת־ד׳ד?רים ובדברו הצךקה תציל ן#יך הדוקר· קדדיןנקה ךאו ?;י

ה וקצח וןןמ#ם קך#*וןה יא1ןה על־ר&קה נקטו :צ^־ו ה#לה # 
ר: אותו ויקטר בו מ

טיט;ה מלך צטיו אצל אוקזיי ולקטר דוןה מקה א<ןזר5 וללוי יב
 מקטר טקבוד מזקן חותנו: אל־ךעואל לאחמתא יטןיו ואשתי הוא י*

 לטיטי ואיטר להם א#ר את ויירש טקטוד ןאת־חוהןתי את־חותנו
אטיו: סי ם דןזכע טךטאה ולקת יי- ך: טאדזקתא #י למות וטקךם ק

 טטית היא ללא הרוקם וקה־קקל הדוקר קה־קקל ךאו #י ועתה יא
 ולקטר ;קת1 על־הקקה אותי ולשימו יוצאת: ג?שי ראה וועתה!

?;ביי:
הוא הלך אביו אצל טוטלה אותה ולקטר אמו קלה וכא^ר יג
 אולם ולטלטל חולני: עם־ךעואל באחמלא ולעב לקדי לאשתו יג

ך טאחקלא אולם ולקטר בקבור ט?קןלם ק  ךעואל את־טית ולירש ב
ה לקזרה וקטע טז־סאה וללת אביו: טיטי 1טית־1 תם יד  באדומלא #
ך: סי ק «י וישמע ולךא ב את־ןלולם הךא ניןוה אטךה טי מותי ל

 איזיקר ממעשה היטב ידוע זה כל בו. נלכד ונדן הסח מן נעל אחיקר כן ואם עולמים, והזך
 לא הקער הנוסח בעל אבל יותר. מתוקן הזה במקום שהוא הארוך, הנוסח ק הוברר וגם
 0והחלי® האלה בשמות שבושים כמה הכניס ולק השמות את הבץ ולא אחיקר מעשר, את ידע

המן, אחרת: גירסא נם ונמעאת אדם, כתב <נדב> נדן תהה קדשנו: מסםרי הידועים בשסות
 שב שבערתו מנשה על שנאמר למה נתנוון ספק בלי מנשה. כתב אחיקר שתחת מתמיה יוחד ועוד

 לתשובת אץ ובאמת ייב-ייג). ל*ג (דה״ב והושיעו תשובתו את קבל ואלד,ים האלהים אל
ה ם׳ עם עסק שום מנשה טי ד ב א - . ה י ב ו ה ט ו נ י ו אשר נ ד כ ה ל ת ר או ע א ג ד כ ו ב  ג

 נבוכדנאער של אביו נבופלאסר באמת פי טוביה, ם׳ בעל ביד היא טעות ש. ו שור ואח
לפי הזאת, הטעות על לתמוה ואין אשור. מלכות את כבשו מדי מלך עם יהד

 סנחריב שב איך ננץ אל ידע לפיכך קדשנו, מספרי העתיקים הימים דברי יודע שהםחבר
מלכים. בם׳ כתוב זה כל כי כסאו, על בנו הדץ אסר ישב איך נהרג, איך ירושלם, ממעור
 אלא עליה הסופר קבל לא ולכן קדשנו בספרי ברור מסופרת נינוה מפלת אץ זה לעומת
 כבר שעשה מה לנבוכדגאער מיהם הוא בשמות: אלא מעה לא זאת בכל רחוקה. דמועה
 סיפורו גרעץ אבל מדי. סלך קיאקסארם שעשה מה ומדי פרם פלך לאחשורוש מיהם ז:ביו,
• כתום הארוך בנוסח — אשור. ממלכת את להשבית התחברו ומדי בבל :אמת

חי לכאורה נינוה. את הגלה אחיאתר  עעמו ואחשורוש עהשורוש, תחת שבוש הוא אחר א
- »ז»!«ץא. :לכתוב עריך היה ההיסטורית האמת עלפי ר.ימ־ם, בדברי הדקדוק הסרון מחמת נזכר



ה בי ?ימע ך ב ה $ דו ניןו ב ה ל ^ בו או ר5ן * א עז ךן רו שו ח ^ 
ב;י ויקזמח תו ל ה: מו ־;יןו ל ע

ד טוביה שסו י

̂להים ולברך בדי בל|י $חי$חר מלה לבדי ןהו{ה  את־ה
̂ר  יןוה5על־ מותו לבגי ולשמח ואשור ןי?ןה לבגי בקזה על־בל̂־

עולמים: לעולמי להים8 את־לל ולברך



יהודית ספר
א בו מ

הספר. תכן א.
סי ישראל עם מהיי אהד מאורע מספר בכללו הזה הספר  יהודית שהאשח קדם גי

ת הספר נקרא ק ועל בראש, חלק בו לקהה י ד ו ה  המסופר) (כפי ההם בימים שמה. על י
 מדי מלך ארפכשד עם מלחמה עשה והוא בנינוה, אשור על מלך אהד נבוכדנאצר היה

 ועד מקילקיא המערב, מארצות העמים כל את לעזרה לו קרא זה גבוכדנצר באהמתא. שמלך
 עליהם קצף והוא לו לשמוע אבו ולא יהודה. בארץ היושבים ישראל בני גם ובתוכם סצרים,

 ושב והפיתהו אחמתא את ולכד ונצההו מדי במלך נלחם הוא מהם. להגקם וישבע מאד
 ושלח עליהם, נשבע ואשר המערב עסי לו עשו אשר את נזכר אחרי־ק בשלום. לנינוה
 ונלחם קיליקיא גבול עד נסע הולופרגים מאד. כבד חיל עם הואפרניס צבאו שר את עליהם

 יושבי וכל ומואב עמון ובני ודמשק סוריא את וכבש לדרום פנה ק ואחר וכבשה. עליה
 יראו אשקלץ ועד מבר הים שפת על אשר הערים וכל הגדול. חים אל פניו ושם המדבר,

 בעיניך. הטוב לנו עשה לעבדים לך הננו לאםר: שלום דברי לו ושלחו מאד ממנו
 pלא מצפץ אשר יזרעאל עמק אל ובא ופנה שעריהן, לו פתחו וכלן ההן הערים עד ובא

 עבודת את ויבטל יבא פן ויראו מפניו מאד נבהלו יהודה בארץ היושבים והיהודים יהודה.
 את ובצרו ההרים ראשי את ותפשו נפשם על לעמוד ואמרו בירושלים אשר המקדש בית

 שתי אל כתב הגדול הכהן ויהויקים האויב. בדרך מכשולים ונתנו שם אשר הכפרים
 והיהודים לעבור, לאויב יתנו שלא ההר, אל המבוא שבהן ובית־חומותים, בית־אלוה הערים

 ארץ עמי כשאר שלום בדברי אותו קדמו לא היהודים כי הולופרנים ראה כאשר ק. עשו
 שהם לו הגיד עמון בני שר ואחיור אדותם על ושאל מאד תמה למלחמה והתעתדו כנען
 הדברים את כשמעו חילם. על בוטחים ואינם בו וחוסים אחד אל עובדי והם כשדים ילדי

 את לתפוש אותו יעצו פקידיו בית־אלוה. העיר על לשים לחילו וצוה אפו חרה האלה
 במצור באה והעיר ק, עשה מים. בית־אלוה אנשי שאבו משם אשר ההר שבתחתית המעינות

 ונקהלו בצמא התעטף והעם העיר ק המים חסרו ההם הימים ומקץ ימים. וארבעה שלשים
 ממות לעבדים להיות להם סוב כי האויבים אל העיר את למסור להם ואמרו העיר ראשי על

ק הצלה להם יהיה לא ואם ימים, חמשה עוד להמתץ העיר ראשי להם אמרו בצמא.  בז
העיר. את ימסרו ההוא

 אחר אלמנה. והיא שמעון משבט שמה, יהודית בית־אלוה, בעיר היתה אחת ואשה
 יושבי כל בעיני מאד חשובה והיתה אלהים את והתהלכה בעצמה קדושה נהגה אישה מות

 כבושים דברי אליהם ודברה אליה לבא להם קראה העם ראשי דברי את שתעה כאשר העיר.
 להם להוריד ,ה אל להתפלל אליה אמרו אמונתם. חסר ועל ה׳ את גסותם על והוכיחתם

 לא אשר אעשה אחד דבר אלא כן, לא :להם אמרה והיא הבורות, את למלאות כדי גשם
נעשה· ק אמרו: העיר. מן לצאת לי ותגו השער לי פתחו רק הוא, מה ממני תשאלו



ששםמבוא

 םוקים1ו יין לחם, ולקחה «ליה «דיח כל את וששה אלמנותה בגדי והסירה ח׳ אל יהודית התפללה
או ושתיק מיניקתה שכם על ושמה אמתחת לתוך ונתנה  אל ההר את וירדו העיר את ת
 העיר ק כי יהודית אסרה באו. ומאין ק סי אותן ושאלו השומרים בהן מגעו האויב. מחנה

 שרם. הולוסרנים אל להוליכה מהם ובקשה האויב, ביד להנתן עתה קרוב כי בורחת היא
 היהודים ק «לו להסיר אלהים עתיד ימים חמשה בעוד כי הולוסרגים אל אמרה ק. עשו
 כי הנכונה, השעה בבא לו תגיד היא להתפלל לעת מעת העיר ק את1ל לה יתן ואם

 לעשות ואסר בעיניו ק יהודית ם«אה ירושלים. עד pבד אותו תנהג ואז היא, נביאה
 מיניקתה עם הסחנה סן י«אה ואז הלילה, חצי עד שם וישנה אהל לה נתן דברה. כאשר

 הרביעי וביום לילות. שלשה עשתה ק המחנה. אל ושבו רחצח ושם אחד למעץ הגיען עד
 לשתות העברית האשה את להביא סריסו בגד אל ואסר עבדיו לכל משתה הולוסרנים עשה

סק,  עסהם ושתתה אמתחתה את והביאה יהודית באה בלבו. ימיה את התאוות כבר כי ע
 עם ונשאר הולוסרניס, מאהל איש כל להוציא בגוי צוה בנשף היא. הביאה אשר היין ק

 החרב את ולקחה יהודית קמה המשכב. על שכור ונשל היין ק כבד היה והוא לבדו, יהודית
 ק מאה באמתחתה. אותו ושמה ראשו את בה וכרתה המסה עמוד על לו תלויה שהיתה
 אל באו ההר. את ועלו בפעם כפעם המחנה מן יצאו ושתיהן מיניקתה אל וקראה האהל
 העיר לראשי וקראה באה והיא פתחו, לה. לפתוח לשוערים קראה יהודית העיר. שער

 על הולופרנים ראש את תלו ובבקר מאד, ושמחו תמהו הולופרנים. ראש את אותם והראתה
 אשור מחנה שומרי אותם ראו ההר. את לרדת והתחילו העיר ק חיל אנשי ויצאו החומה
 ארצה מוטל אותו ומצא לו להגיד הולופרנים אהל אל הלך ובגד ולבגוי, לפקידים והגידו
 יצאו דמשק. דרך נפשם על ונסו פחד עליהם ונפל במחנה הגיד מעליו. מוסר וראשו

 ישראל לאלהי הודו מחגיהם. את ובזו הדרכים בכל והכתום אחריהם ורדפו העיר את היהודים
 את לראות מירושלים באו והקנים הגדול הכהן יהדקים וגם להם, עשה אשר הישועה על

 עלו ק ואחר לה׳ חדש שיר ושרה הנשים כל עם יהודית יצאה ה׳. בשם ולברכה יהודית
 כל ישראל בית את המפחיד עוד חיה ולא שלמים וזבחי עולות והעלו ירושלים אל העם כל

שנים. וחמש מאה כמסופר, היתה, אשר יהודית ימי

ב ב. ר טי ספ כו ה ר ע רי. ו טו ס הי ה
ק בקצור זהו ש ברור נראה ומזה יהודית, ספר ת ספרותיים· פנים שגי הזח לספר ·י

 שייך הוא ספרות מק לאיזה השאלה, על הדעות נסלגו וכבר רומנטי. והאחד היסטורי האחד
 הוא בו המסופר עיקר כי להטעים יש הראשץ הצד ועל רומנטיקה. או להיסטוריה בעצם:
 חשובות היסטוריות וידיעות בטבע, היסטורי ענץ שהוא הישראלית האומה מחי* מאורע
 והלך פרטיים אנשים רגשות תיאור הוא הספר עיקר כי לסעץ יש גיסא ולאידך בו. כרוכות

 הדעה סזדף. שהוא מתוכו ניכר וגם לזה, ספל הוא ההיסטורי והחלק ומעשיהם, לבם
 לסה״ני הרביעית (במאה סידרום סולפיציום הנוצרי והסופר הקדמונים. כל דעת היא הראשונה

 דוב גטו ואחריו אסתר, מעשה אצל הקדושה ההיסטוריה בתוך יהודית מעשה את כלל
 דעתו שחווה לותיר, סרטץ היה עליו חלק אשר והראשון הזה. היום עד הקתוליים המפרשים

 ידי על ולעבודתו ה׳ לאהבת הקוראים לב לעורר וכוונתו רומנטי בעצם הוא יהודית סטר כי
 אותו תיאר הזאת הדעה פי על בעצם. היסטורי אינו אבל באמת, יסודו שאולי נעים, סיפור
המודרניים. חספרשים רוב הסכימו וכן (מוסרי). פ»»ו»»ק בשם שירר

 ואינו מדי, יותר הוא שטחי חזה שהמשפט נמצא עצמו בספר היטיב כשנעיין אבל
 לב לשים שראוי מיוחדות כוונות שלש בו לברר יש ובאמת בכללו. הספר להבנת מספיק

הן: ואלה מהן, אחת לכל



יהודיתשנ

ישראל, בית עם ואמתו חסדיו לה׳ ולהלל להודות הקוראים לב לעורר היא האחת
 העיקרית היא הזאת והכוונה מקדשו. בית את עליהם ולחבב באמונתו לבם לחזק

ח בפרקים - .,ד׳
 הזאת הסדנה לדורות. שסה ולהזכיר בעולם יהודית האשה כבוד לסרסם היא השנית

הססר. של השני בחצי עיקר
 לעשות בקש ואשר נינוה מלך נבוכדנצר המכונה המלך רעת את לגלית היא השלישית

הראשונים. הפרקים בשלשת עיקר הזאת והכוונה ליהודים,
 בעצם נתבו המחבר כי נותנת הדעת יהודית, בספר נכללו אלה כוונות ושלש והואיל

 על ממנו יתפעלו לא אמתי שהוא הקוראים יאמינו לא אם כי היסטוריה, לשם וראשונה
לאיזו ונדרוש אחר מצד הספר את כשנחקור לגו עולה בעצמו וזה רוצה. שהוא האופן
של טוב יום עושים היהודים מן הרבה היו קדם בימי כי ידענו מעיקרא. נכתב תכלית
 לםח*נ>, השלישית (במאה הירונימום כתב וכן החנוכה, ימי בתוך אם מיוחד ביום אם יהודית

בתוך נמנה ההוא נצחון «יום לשונו: וזה שעשה יהודית ספר של הלסיגי התרגום בסוף
ק עתה*. ועד ההוא היום מן ליהודים הסונים הימים בימי קהאת בהרבה המנהג היה ו

 של טוב יום לצורך המחבר כתבו יהודית ספר כי נותנת הדעת כן, הדבר ובהיות הנינים.
 קוראים שיהיו יהודית של סוב יום עושים כבר היהודים היו שאם אומרת זאת יהודית,

 אסתר מגלת שקוראים כמו דווקא כראוי, היום את לעשות לבם את לכוון כדי הזה בספר נו
 לעשותו. לעוררם - זה טוב עם עושים כבד היו לא ואם בחנוכה, אנטיוכום ומגלת בפורים

בעלמא. רומן לזעם ולא היסטוריה לשם המחבר שכתבו לומר צריך תכליתו, היה זה ואם
 בין אותו נמנה לא אם ואף היסטורי הוא בעצם יהודית שספר הוא זה מכל הנמשך

 שלו האבסוביוגרפיח על גותי המזעורר שאמר מה עליו נאמר ואולי המדויקות. ההיסטוריות
 אין פגים כל על ).Dichtung und Wahrheit( ודמיון אמת אלא אמת כלה היתה לא שהיא
ליהודים וסרקן תשועה היתה הזמנים p שבזמן כלומר בו, המסופר בעיקר ספק להטיל כדאי

ומקומה הזאת היזעועה טיב את לדרוש p אם ועלינו יהודית. האשה ידי על זה
אחרים. ממקורות בץ יהודית ספר מתוך בץ לנו העולות הדעות כל פי על היהודים בתולדות

ר השם כי להעיר כל ראשית צריך המטרה אל לבוא ונדי ו ש  בכל הוא יהודית בספר א
קורא אשור צבא שר שהולוסרנים היא האחת ראיות. מכמה לנו עולה וזה לסרס. כינוי מקום
־ ומים עפר לו להמציא כנען לערי ^p ,של ולא פרם מלכי של מנהגם היה תה הכנעה

 )aaxQanai( פחוות נקראים המלכות שרי ב׳> <ה׳ אהד במקום ועוד אחרת. מלכות
י נזכר בספר מקומות בכמה עוד פרסי. כינוי היה תה ה ל , א ם י מ ש  הכינוי חח ה
 הולופרנים הזעם נם נחמיה. בספר שמצינו כמו הפרסים, בימי אנשים בפי שגור היה
 שאינו דבר אין הזה בספר אשור על האמור בכל זה ולעומת פרסיים. הם סריסו בגוי ושם

בתנ״ך. שמצינו כמו אשור לפרס קוראים היהודים שהיו ובפרט לפרס, מתאים
ר שהשם וכמו ו ש ר השם p פרם, למלכות מתאים הזה בספר א צ נ ד כ ו ב  מתאים נ

 היוונים: הסופרים בפי ונקרא השלישי ארתחשזעתא שם לעצמו שלקח אוכום הפרסי למלך
?Oxo״ Apta^olris’, לפני 359 בשנת השני ארתחשזעתא אביו מקום את מלא אשר הוא 

 על לנו הזעמורות הידיעות בקיצור פה נציג זה את לברר וכדי .338 שנת עד ומלך םזז-נ
ולטינים. יוונים בספרים הזה הפלך

 מצרים ומדינת סוניקיה מדינת כי ס״ז> (ספר מגיד סיקולום דיאודורום היווני הסופר
 עוד ידו. תחת אותם והכניע גדול בחיל עליהם עלה והוא הזה, ארתחששתא במלך מרדו
 והיה מצרים על במלחמתו אוכום למלך לעזור הלך קפוטקיה מלך ןזיפרניס כי מספר הוא
אוכוס המלך כי המספר לאבסיביוס מציגו עוד גדול. בכבוד לארצו שלחהו והמלך חיל לבן שם



שנאמבוא

 הם גם היהודים כי .לשער יש מזה הכספי. הים על והושיבם ישראל מארץ יהודים הגלה
בראשונה דיאודורום, לפי כי, להעיר עוד ועדיך והמצרים. הסורים עם בארתחששתא מרדו

הצליהו. לא והם צבאו משרי שלח אלא מצרים לארץ בעצמו ארחחששתא המלך ירד לא
 והחליפו בשמו המחבר וסעה מהם, אהד היה יהודית בספר הולופרגים הנקרא שהשר ואפשר

 לפי הוא, בראשונה למלחמה בעצמו ארתחששתא ירד שלא והטעם וםקיה.1קי מלך בארפתיס
 שהיה יהודית, בספר שכתוב מה היה באמת כי ואפשר ועצלותו, התרשלותו מפני דיאודורוס,

 מה שכל אפשר ק, ואם ממשלתו. של המזרחי בחלק בו המורדים נגד אחרת במלחמה עסוק
 שהמספרים רק בעצם היסטורי הוא יהודית ספר של הראשונים הפרקים בשלשת שססופר
מאד. מוגזמים

 הנקרא הזה השר עליהם שבא ההם היהודים מצב היה מה לחקור עלינו ועתה
 ידיעות עם יהודית בספר הנמצאים הפרטים את להתאים יש ואם חילו. עם הולופרנים
ה בשם מכנה הספר בעל אחרים. ממקורות ד ו ה  ועד מירושלים השטח כל )י1י\ס80(*)״ י

 הזה השטח כל היה דבריו לפי אפרים. הר גם יהודה הר גם כולל שהוא שומרץ, גבול
 בית היה ביהודה אשר ליהודים ישראל. ארץ שאר לא אבל הגולה מן ששבו היהודים אדמת
 הכהן משמעת אל סרים היו וכלם בעבודתו מאד אדוקים היו והם בירושלים אחד מקדש
קרוב אפרים הר בצפון בתוליה או בית־אלוה העיר אף בירושלים. אשר הזקנים ועדת הגדול
אדוקים היו הם ואף שמעץ, משבט היו קצתם או שרובם יהודים עיר היתה דותן לעמק

 בינם חזק כך כל הקשר היה לא הנראה שכפי סי על אף בירושלים, המקדש בית בעבודת
בירושלים. העם ראשי ובץ

 הוא האחד ישראל. עם תולדות יודעי לכל מאד מתמיהים דברים שני יש הזה בתיאור
 היה, וזה ירושלים, עם קשורים יהיו אפרים הר של הצפץ בחלק היושבים ישראל שבני

 נחמיה אותם שמנע ישראל בני ישבו הזה שבחבל ידענו והלא שני. בית בימי המסופר, כסי
 ושנאה כותים או שומרונים בשם מיוחדת לכת עצמם עשו והם ירושלים בבנץ מהשתתף

 הסמוך גרזים הר על מיוחד מקדש להם עשו וגם ירושלים יהודי ובץ בינם היתה עצומה
 בעמק אבות קבר לו היה שמעץ משבט שהוא יהודית בעל שמנשה הוא השני והדבר לשכם.
 הדרומי בקצה יהודה נחלת בחלק מיושבים שמעץ בני היו הגולה לפני כי ידענו והלא דותן.

 האלה, הקושיות מפני כי ספק ואין א׳-ם׳>. י׳־ם (יהושע אדום לארץ סמוך ישראל ארץ של
 שבספר הסיפור שבעצם לחשוב החכמים מן הרבה גטו בפירוש, אתם הביעו לא אם אף

היסטוריות· ידיעות ממנו לשאוב ואין בדוי הוא יהודית
 וזה רחוקות כך כל לא השערות סי על לישב יש האלה הקושיות את גם זה ובכל

 בהר ישבו הגולה מן העולים ישראל בני כי יהודית, בספר שכתוב מה אל תחלה לב בשום
 להתאים אפשר בו לפקפק טעם לגו ואין - אמת הוא הזה הדבר ואם י׳יס). <ה' חרב היה כי

 יש הלא כי אחרים. ממקורות ידיעותינו אל היהודים מצב על יהודית בספר האמור כל את
 pא אל הגולה מן שמעץ שבס אנשי של עליה היתה נחמיה ימי שאחרי להגיח מקום

 לבתוליה או לבית־אלוה שמה את ששינו כן גם ואפשר שכם, בעיר החזיקו ושהם ישראל
 עם קשורים היו אוכוס ארתחששתזי ימי עד כי לשער יש גם שבטם. אבי של כבודו מפגי

 אלכסנדר ימי תחלת עד נתפרצה לא והיהודים השומרונים בק העצומה והמחלוקת ירושלים,
 השומרוגים, אל שמעון בני נלוו ואז ),,ח א׳ (קדמניות יוססום מסיפור לנו שעולה כמו מקרון,
 למקור יהודית ספר געשה הדבר הוא כן ואם גרזים. הר על שלהם המקדש בית ונעשה
הפרסים. ממשלת בימי ישראל עם תולדות על חשוב

:אחדים ספקות להתיר צריך הזאת בשטה לנו ניחא שיהא כדי אמנם
עשת כי להשיב יש זה על וכינויים? ברמז כד כל הכותב ישתמש למה הוא, האחד



יהודיתשנב

 בגלוי פרסים בשם ישתמש שאם ירא והיזז הפרסים בימי עוד פתב כי היראה, מפני זח
למפלתם. ששמח על ויענישוהו להם הדבר יודע

 וימי הפורים יפי כמו להלנה יהודית של יום נקבע לא למה הוא, השני הספק
 ארתחששתא בא ק אחרי כי שלמה, הישועה היתה שלא מפני היה שזה לאפר ויש החנוכה.

אחרים. פקפוקים גם שהיו ואפשר פירושלים, היהודים והגלה
 ממעשה דבר היהודים קדמוניות על בספרו יוספום הזכיר לא לפח הוא, השלישי הספק

בדברי ספכא בר איננו שיוספום מעינו מקופות בהרבה כי להשיב יש זה ועל יהודיות
ק בקורות להאריך רעה לא ונם קדפוגים. הזכירו. ולא האי אשתמטיה ולק הפרסים, מז

שה ג. ת. הא די הו י
ח בגי של הזה הקהל בתוך הכלל, ק יועאת אחת אשה קמה אפרים בהר שפי

 שיש כאשה יהודית את לתאר היא הכותב מגמת כל חייה. בדרכי ומשונה בדעותיה נשגבה
בעלה את נוחלת היא מעשיה. כל מסדרת היא ההוא הרוח ולפי הנבואה מרוח קעת בה

 היא ק, לה שאץ פי על אף מתיבמת אינה וגם האלמנות, כשאר לאפיטרופוס זקוקה ואינה
 המקדש לבית לרגל עולה איננה כנראה, אמנם, נפש. ובעינוי בעום אלהים קרבת מבקשת

 באופן ומעשרות תרומות הלכות ומפרשת משונות, בעתים ומתפללת טובלת היא בירושלים.
 ישראל. באלהי ובוטחת היסורץ אוהבת עמה, בתולדות ודורשת באלהיות חוקרת היא זר.

 היא לשץ בעלת גם וארעה. עמה בעד מנגד נפשה להשליך ונכונה בלאומיותה היא נלהבת
בשתיקה. תוכחתה את ומקבלים באים והם העיר לראשי קוראה היא ושיר. תפלה ומלמדת

 כל יהודית ספר את עשה אשר והוא הספרות, בכל גמעא לא כמעט כזאת אשה תאר
 אחת, באשה האלה התארים כל נמעאו כי להאמץ קשה ואם הקוראים. קהל על חביב כך

 כי הוא והקרוב הכותב. של דמיונו פרי הוא הזח התאר כי להאסץ ג־כ קשה מקום מכל
האמת. גדר קעה עד העיור את והדר שיפר רק רואות, היו שעיניו מה בכלל תיאר הסופר

ק חיתד. כי נותנת הדעת הרי כיהודית, אשה היתה באמת כי נניח ואם  ממשלת בז
ק לסופו, קרוב הפרסים  מן האש זיקת נשארה עוד אבל מישראל, הנבואה פסקה שכבר בז

ק הקודם. הז
ו ד. מנ ת. ספר של ז די הו י

 נכתב כי נותנת הדעת יהודית, של טוב יום לעורך יהודית ספר נכתב באמת אם
ק קרוב  ובאמת היוונים. שלטץ ולפני פרם, ממשלת בימי עוד אומרת זאת עעסו, המעשה לז

 סוב יום את לכלול כשרעו החשמונאים שבזק לומר ויש לזה. המתנגד דבר כל בספר אץ
 שהיה ק גם לשער ויש הוספות בו ועשו קעת הספר את הגיהו החנוכה ימי עם יהודית של

 מעשיה ולהגדיל ערכה לרומם השתדל כן ועל יהודית, של מקרוביה אחד הראשץ הכותב
 הספר מתוך ניכר גם לאמתו. האמת את לברר מקום בכל דק לא זה בעבור האפשר, ככל

 באמת הזה המלך היה ואם גבוכדנער, הנקרא המלך נגד למחבר היתה גדולה ששנאה
בימיו. חיה שהכותב ראיה זה גם אוכוס ארתחששתא
 חוח תרפיו) בלוי, לדיר היובל (בספר יהודית ספר על במאמרו ביכלר אברהם דיר

 בהראותו השומרונים בעיני ירושלים קדושת להגדיל היתה הספר מכוונות אחת כי דעתו
 בכל דבקה היתה היא אף שמרץ בגבול אשר בית־אלוה מעיר הגדולה האשה יהודית כי
 מזה, למשוך שרעה מה אבל ועיקר. היא נכונה הזאת הדעת מקדשה. ובית בירושלים עז

 הכניסוה מערים בארץ היהודים ורק יהודית בספר לירושלים זכר כל היה לא שמעיקרא
 ראוי אץ הקדושה, מקום הוא גרזים שהר האומרים השומרונים ק לאפוקי כדי ק, אחר·
ק וכלו אחת חטיבה שהוא ניכר הספר מכותלי ממנו: לקבל י מהוססות חוץ אחד, מרועה נ



שנגמבוא

י לשער קרוב ויותר בכללו. הספר בטיב שינוי עושות שאינן קטנות p נכתב הספר נ u 
 לעשות m בספר בקש וחסוטר ירושלים, ויושבי חשוטרונים בץ הריב להתפרץ קרוב שהיה
כהויתם. אותם תאר ולא דברים בכסה שינה זה בשביל ואולי ביניהם, שלום

שון ה. ת. סנ»ר של הל די הו י
 שהוא ספק ואץ עברי, לגמרי הוא שלו הטגנץ יוונית. בלשון לנו נמסר יהודית ספר

 מקומות בחרבה כי במלה, מלה כמעט מתורגם שהוא עוד לומר ויש עברי. ממקור מתורגם
 cipdôpa cKpoôça כגון העברית, הלשון בנימוס ומהדק היוונית הלשץ מנימוס לגמרי סד הוא

ק למשכב). <=נסל èmaEv Inl ■rijv xXîvrjv מאד) <=סאד  לתרגמו נעליה שאם לשער יש ל
 בעל כוונת כאמת היתה וכך לו. קרוב או המקורי הנוסח בידינו יהיה לעברית במלה מלה

 מקומות בהרבה אבל שלפנינו, לנוסח סקור להיות יכול שהיה עברי נוסח להועיא הזח התרגום
יותר. או קעת זרים ביטויים ידי על לא אם אפשר זה היה לא

ת ספר ו. די הו ת י ת. בספרו רי העב
תו. עכשיו שהוא בנוסח יהודית לספר זכר אין העברית הספרות בכל  ספק אץ בי

 אלכסנדיח, יהודי אעל נקרא היה זה שתרגום ואפשר יהודי, בידי נעשה היווני שהתרגום
ר פי על ואף אלה. ימיגו אל הספרים שאר עם עבר שמהם פ ס  עמנו, בני מבין אבד יהודית ש

ה ש ע  בבית (שנדפסו מאוחרים מדרשים שגי בידנו ויש לגמרי, מהם נשנה לא יהודית מ
 ערך להם ואץ רבים, ובשינויים בקיעור יהודית מעשה את המספרים יליגקז של המדרש

כלל. היסטורי
ת ז. ה. קצ פי ר בליוג בי

אלו: ספרים על להעיר יש וכלליות, יהודיות שונות שבאנעיקלופידיות ממאמרים הוץ
Volkmar, Du Buch Judith, 1861.

 משל דרך על סיפור בעעם הוא יהודית שספר להראות זה בספר המחבר כמנת
 נביאות דברי הם דבריו שבעיקר ואף לסה״ג. 117 בשנת היהודים עם טראיאנום למלחמת

 גיאוגרפיות חשובות וידיעות נאים פירושים בו נמעאים מקום מכל ממש, בהם שאץ
והיסטוריות.

Ball, Judith (Speakers Commentary on the Bible), 1888.
Lohr (Kautzsch, Apokr. und Pseudep. 1, 147—164), 1900.
Cowley, Judith (Charles, Apocr. and Pseudep., 1, 242—267), 1913.

תרס״ו). בלוי, לד״ר היובל (בספר היהודית... חאשה מעב ביכלר, א׳
.Franche הוצאת הוא בו שהשתמשתי הנוסח
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̂ר והידית ס
?;י?וה על־#שור שלן אשד ר3ל?בוכךןאן ־ןקירהיםשה בשנת א
 הוא באחמתא: על־מדי שלך אשר »רב?שד ?ימי הגדולה העיר ב

שי  לחב אמות שלש שח^ב א?ני חומת ?ביב על־אחןגתא ?;ה א
 ןךח?ה א^ה ש?עים החישה את־קומת ו!עש ארך אמות ושש

ב אמה: חמש־ם * מ את בלבסד מאה אמות שעריה על־נד מגךליה י
 שבעים עד־גבה תלולים ש?ךיה ו;עש ששים: אל־אמות ךח?ם י

 ?לים ולברוך ®ששריו חיל ?הם להתגיא א^ה ארבעים וךח?ם אשי,
 מלחמה ןבוכךנאאר חמלך ו!עש ההם ב:שים ולזהי מלחמתו: אנשי י■
ל במישור ארבכשר בם־המלר ו רו א: מחבל הוא ה  אליו מא®» ה

 ומישון ןחדקל $ךת ןהר על־שהת ובל־היושבים ההר בל־־יושבי
על־בני למלחמה רבים גולם נ;?או עילם מלך אריך ובמישור

ת שנ . ב . . ־עשרה ם  המחבר שדבר לומר דש הזאת. בשנה היה מה נאמר ולא שתי
׳זה ופה שקדה. פה קרח הזה לפלך עשרה שתים בשנת קאפר: והכי פהסרא והסורי ברפז

 אוכוס ארתהששתא הוא ר. 1 נ ד כ ו ב ג - בתוכם. היהודים וגם פלכותו פדינות עליו שמרדו
ב בשנת :הוא כך הפסוק המשך י. ם י ב - שמ*ו>. עם׳ מבוא זע׳ סרס מלך לנבוכדנער י׳
ץ העלי המלך ארשכשד היה דעתו לשי כי בזה הכותב והראה ארשכשד. בימי מלך אשר

א תשל ונמכדנזר - . ו . מבוא ע׳ ד. ש שב ר ל א ת ם ה א - . ס - ש
א ג ו  ם)6!00*5( דייקים ידי על אחת שעם אתמתא נבנתה הירדוסוס, לשי בנה. אשר ה

 אותה שבנה ואששר שרם. מלך כורש ידי על שנחרבה למדנו אחר וממקור מדי, מלך
ב. תא חם א ל־ ע - מחדש. זה ארשכשד י  האלה הפרטים כל הוא מביא למה לשאול יש סב

 ראו שכאשר ור*ל רמז, יש שה שגם לומר דש היהודים. לקורות כלל שייכים שאינם אחמתא על
 ארתחששתא.- בפלך ומרדו אליו נלוו וגבורתו ארסכשד תוקף את שרם במלכות אשר היהודים

ת שלש ג מו ס - מאד. מוגזמים האלה המםסרים כל לכאורה ב. ח ר א י י . ד ו ם ב ח ר ־ ת א
‘ 81*76100^0; ם י ל ו ל ת - אמות. ס׳ רחב על ומשה משד. למגדלים חזק יסוד עשה כלו׳ ד

 בעבורו אשר אנשיו מספר רב על להראות האלו המלות באו לכאורה א... י ע ו ה ל - נסדים.
ל - כך. כל רחבים לשערים זריך היה ה ב ה רגא רנא. ׳^-בגבולות *01$ 001־01? א, ג ר ב
 ו. י ל א - סאתסתא. ימים כעשרה הכסשי, לים קרוב ופהוללה גמלה עיר היתה רעו או רגי או ו

. - ארפכשד. אל כלומר ן  שיש ואפשר הודו, בארץ נהר והוא »*.1 *סז זוןסגסס^ף ושישו
 שהוא זנ>)10ק$ג65( באסשים לומר ורזה עזמו, הכותב מזר או המתרגם מזר או טעות שה

י בארץ כשר מ כ ו - . י ד ך שור מ ו י ר לם. מלך א !מ* & ק» ?^סס?) עי



ת די הו טו א י - שנהז

ו$ל־?ל־ ?רם #ל־?ל־יוקזכי אשור ??לך ?ביכך;צר וישלח ?!ולוד: ז
 ואל־?ל־ ומול־הל^נון ל?נק וימימק קיליקןה יושבי מ$*ב יוקזכי

π חעליון מליל ו?ל?י כושל בגווי ולאשר ה;ם: שמת י ל?? היושבים
ח ובעבר ובנותיה בשמרק ובל־אשר ה?דול: לןךעאל וע?ק ם ר מ

 ;חם5ןתח מ?ר:ם ,י?הר וקדש ןחלחול וכית־ענות עד־לרוקזלם
ח ח1 ם?&3ו  ובל־יושבי ומף בצען להלאה עד־באך גש?: ?ל־יי

ש: ?בול עד־באך מצרים יא ח בל־יושבי ויבזו כו ? את־דבר ל
 יךאו לא בי כמלחמה לעזךתו באו ולא אשור מלך ןבוכך?אצר

ב?ים בבשת ריקם שלגביו משיבו באחד־האנשים בעירחם מהי שמנו
משבע מאד הזאת על־בל־ה^רק נבוכך?אצר אף ולדור :מבניהם יב

 להשמיד ואךם וימשק קיליקיה חבל שבל להןרע ובמלכותו בכסאו
ובל־ להוךה ובל־אךן עמון י3ו? מו^ב ןאת־כל־יושבי אותם הךב3

שי יג ם י3ש ?בול עד־באך ?מצרים א עם־כל-חילו מצא ז ממי
 במלחמה ממנו מחזק שבע־עשרה בשנת אדכבשד המלך לקראת

 מבא את־עךיו מלבד ורכבו: ו?ל־?רשיו כשד6אך את־כל־־חיל ממל י’
 את־עך;ה משם ךחבותיל׳ מחרב את־המגךלים וילכד עד־אחמתא

 משמד בח?יו אותו מךקר ך?א בהרי את־אדבבשד וילכד ללומד■: טי
יום: ועשרים מ$ה מקין ובל־המונו י״יא משבי ה™: עד־היום אותו טז

Ελυμαίων’. ה — בספק. הנכון והנוסח סופרים מעות כאן שיש נראה מ ח ל מ י על ל נ  ב
. ד  הגויס שהיו גנאי שם הוא חלוד שבני ואפשר סופרים. טעות יש פה שגם נראה חלו

י כל ל א - חולדות. כפו למבגרים עפר חופרים שהיו מפני לפרסים קוראים האלה ב ש ו  י
 כי להראות שרגד, לומר ויש האלה. הפרסים כל הביא למה לשאול יש כאן גם פרס.

ד - סביבותיהם. ככל עשו רק ארחחששתא על במרדם היהודים ג נ  -.Άντιλρβανον ץ נ ב ל ה ו
שר לא י ו י ו ג  כ״ג) <ח׳ בישעיה שנקרא פה הוא וגלעד כרמל שגדי אפשר כרמל. כ

ת. ת י ב - התחתון, גליל נקרא ק ואחרי הגוים, גליל  (יהושע יהודה עיר Βετάνη ענו
כ ט׳יו ביהושע כן גם נזכר .Χελους _ ל ן η ל η - נ*ם>. ט*ו - . ח  שענינו נראה אחד. ש אי נ

 חשבו המפרשים וק*ת שוה>, (-כאיש ώς «νήρ ίσος אחר נוסח דש ההמץ. מן אחד כאיש
. י נ ש - נכץ. ואינו לשוה, שוא בין המתרגם וטעה שוא, כאיש שכתב ם י מ  שהם נראה הי

 τον κόσμον ה. י ד ע - נילוס. הנהר זרועות שתי על ρ גם לפרש ויש סוף. וים הגדול הים
αυτής. סועאות לבית נבוכדנעד שסו אשר בקרבה ע*ז בית או מלכות בית היה שזה אפשר 

 אמנם .לדפי את־יפןה שם בעברית כתוב שהיה הפסרשים קגת וחשבו כדומה. או
 כך הזה שהפסוק אחר נוסח יש - .κόσμον ולא κάλλος יופי המלה לתרגם קרוב יותר חיה

 הוא ושלו שקם שם ויהי מאד רב חיל אנשי פספר המונו וכל הוא אל־גינוה וישב שיעורו:
- יום. ומאת עשרים יחילו



ו א-יט ב יהודית«נ

 לחדש הנגרים ?ש;לם לדאבון להךש ?»*?זד־עשדה ולשנת ב
מר שלית ךער דלה1 »החי  כאשר לי¥ח ??ל לה?קם אשור ^לף־ ?

עצתו את־סוד אתם משת שךיו וילעל עעךיו ל?ל מירא אמר: 3
?ל־;תש לאלי אדוד ן;שיבו מסיהו: ל?ךן את־?ל־רשעת ל?ל1 «
 ויירא לעצה ?נמךה כאשר ולחי סיו: אל־ך־כר שמעו לא אשר ד

ה הלה א#ר שר־צלאו אל־הולותהים אשור מלך ןבוכךןאאר # ? 
מר לתלך י׳ ואד׳ ?ל־ל?ךן ארק חןדול המלך אפר לה ו אליו ויי

 ועשרים עד־מאה לח גבורי אנשים אתו ןת?ןח מלע;י תצא אתה
 ליראת ו^את :אלף ש;ים־עשר עם־תךשים סוסים וחיל אלף י
לתלק אותם וצרת סי: לדלר לסעו לא א£ר למעךב ?ל־לי^דן ז

ד לי והלם עתר לאדן ל־סני3את־ ולסיתי עליהם לח^תי יוצא מ
לי ״ ה את חלליהם ותלאו להם: ללז אוהמ וןהתי חילי א?שי ?
הם: ימלא שוסף ן;הר ואת־אתיקידם ;חלילם ם  ואת־ש?:ם סדרי
ולתסרו לל־גבולם ןתאחז תצא ואתה ?ל־־לאךן: אל־רןצות א?לג י
לשמעו לא ואשר :אייתם שתסי ער־יום לי אותם ןתקזמר עלךןי אי

ה אותם מתת עלירם עי?ך תחום לא ל צו: ילשלל ל או ?תל־
הי אני חי ?י -י«3י ש?עתי ו?סלכו שרתי אני נ די: ואעשה ו  ואתה ?י

ר אל־תסל ע ו סד?רי אחד ו ני י שה ועשה אי תיו לאשר תע  צוי
לא יד תו: תאחר ן שו מירא אדועיי תני מאת הולותרנים !צא1 לע
שור: חיל ור»שי ול-תקידים ל?ל־ר׳שרים טו לצלא יםא;ש מתלי א

א שתים־עשרח ממסר אדרעיו לו צוד, לאשר לו  מירי ו?ךשים ו
ף: שנים־עשר קשת סי־־יי ל  ויקה מלחמה: צעא למעת® אותם לערך1 א

 מסתר Γ* ועזים ועקר ןצאן מאד לרב למשאם ו?ךדים ?מלים
שלע וציךה למאעלם: י״ ף ןןהב ןאיש איש לעל ל ל מאת לרלה ו;
ד: ים ל ק ?בולך;אצר חמלך לתני ךךך לתנות חילו ו?ל הוא ויצא ה

ם: ואנשי ו?תרשם בך^לם למערב ד,אךן את־לל־תני וללפות ל חי

יעשה.- איך לגזור להם הניח כנראה ו. ת * * ד ו ס - בדבר. לספל הווחילו כלו׳ ר. ב ד ה י π נ
ר... ב~א ם ץ »*.σονετέλεσε πάσαν την κακίαν τής γης έκ τού στόματος α#τοΰ 1 יינ » 
ם. —מבואר. אינו האלה המלות ד י רג פ לו  ביוונית אולם במדרשים, הזה השם נכתב כך חו
ן שמיו-שם·». «מ׳ מבוא *׳ הזה האיש טיב («ל אלפרנים = Όλοφέ<?νης הו» ו י כ ה ל «פר -
י בי — ופרם. מדי מלכות *ול המקבלים כמשפט ומים. ז נ נ י«שו לא אם כלומר, יו«א. ה

. י-מו ך * ר א - . רבוא. «שרה אר«ם.-שתים להיות ו«ריך סופרים, ם«ות כאן יש אולי ק



*גזח כ־־נ ב יהודית

 י5 *ם5 שבת שעל ובחול מם?ר p# :לק5 רב ד,מון אתם !!*א כ
t בסבי ה;ד. לא כא tg f t ה וי?עו  אל־^י :בים שלשת דרך «יןו

שי ההר אצל בביקבילת ו:חנו ביקבילת הבישוה  בשבאל «
ק: לקיליק:ה בב על לי לילי את־?ל ףקח ה ה ם ל ב ןהןך^י *סע1 ןהך;
רבים את־צל־גגי ו:?ז ואת־לוד את־פוט :?רות1 אל־ההר: מ^ם »
שי לשבעאל ו?ני ני ק: מ$ןב ר-בד?ר ל?;י א ל ח ?ךת ןל.ר ו!עבר ל

ת הערים את־צל ו!הרם ?הרים ארם π* י1ית? נ!?**  מבהו
שי כה קיליק;ד· ל5את־ל וללבי ה:ם: בבוא עד ע?רק על־מתל *

ערב: לעבת מןןב :בת גבול עד ו:ב!א לןגדו את־בל־העומדים גיך
צאןם: גדרות ו:?ז עאש אהליהם ויקזרף בךח את־על־בגי !:עב ני
את־בל־שדקם ולבער חבים קציר ביבי לבעזק אל־עלק !ךר1 כז

 מך את־אדבלם ולשחת את־עריהם ώ:1 ובקרם צא?ם לכליק ולתן
חרב: לבי על־בחוריהם את

 בצידון על־־^שך ל!:ם קזבת על־יועזכי ויראתו ®ליי ויפל נ
 באשדוד ןהיושבים :בןה ו?ל־יישבי ועפק סור ויושבי בר6ך

לאבר: לבלום דברי אליו ולשלחו באד: בבנו קאו ובאשקלון ב
ה ג לנו עשה ארצה רי3ל?י טבלים ?בובדנאצר ר-בלןי ?גי אגחנו מ
ה בעיגיף: בטוב י ןהצאן ן?ל־חלקת־חבים ן?ל־בקומותינו הותינו מ

ם אהלינו ן?ל־גךרות ןה?קר שי להם לעשות ל?ןיף מ  ליבב כא
הטוב ??ל להם עשה צא לך ע?דים רישבילן עריט ראה לרז ה
האלה: בד?רים לו ולגית אל־ד,ולו?ךןים האןשים ו:באו בעיןיך: י
שבי ויהן ן?ל־חילו הוא ד,:ם אל-שנזת ולךד ז הבצורות ?ערים ב
π אי1 לעך־לי* ?בהרים אןשים באתם ולקח ובל הם לרךאתו ^

רך ρ גם נראים אלו פספרים , ד ם.- םי גז ת םו ש ם. של מי הרבה גבולקיליקיא עד מנינוה י
ב ימים. משלשה יותר ק - לת, :סורי שם שזח אפשר ת. ל י ט י מהרא מקום כלומר בי-קטי

 וחילו הוא נפש שאו לא וכאשר למלחמה, האויבים אליו או1שי חכה שהולופרנים נראה חן. וי
ס יושביה. את והכניע ההר אל !3 ו ט ס לוד - סי . ר ן ו י ל לנו.- ידועים אינם האלה המקומות כל ת

.1ב למקורו סמוך היה שזה נראה פרת. כד ן ו ר ב ע - . ץ ח שהיה ונראה ידוע. אינו ם א ב
- ידוע. אינו ימת. ל ו ב ג - קיליקיה. כה
j .סור Σουρ. כ- לגור. הקרוב דור להיות וברין· סופרים, טעות שהוא ואפשר ע  *“1 ן.1ן
ל - .1עב שזה אפשר ״.Οχινα ד כ . ו ו נ י ת ו מ ו ק  מבואר, אינו »*.άς τόπος ήμών« 1 מ

ת - סופרים, סעות סהוא ואפשר ו ר ד גדרותגו לומר מספיק היה לכאורה ו. ג לי ה א ג



ד ג יהודית ו ס-

 ו:גרע על־גבולם את ולתש ןת^ים: ומחולות בכתרים ?ביבותיהם ס
 כעבוד ל*ךץ *מ־של־«אד לל׳ששיי בלבי מל.י את־אשריהם

 לקראו ועל-עם וכל־לשח לכדו אל־;בייכך?א¥ר קל־העקים .יעבדו
שי לדותיז קרוב יזרעאל לב;י ולבא בשמו:  לעכת־ה&שוד א

ל יא דו  לךש קזם ולוזי ״ש?זית5 יעיז ,Μ כיז ולחני ג ליהוךדז «שר ק
חילו: ?ל־^רכי «ליו ה«סף עד למים

עשה ?ל־«שר «ת כיהוךה ליישביס ־לשךאלי3ב וישמעו ד
שי1 לגולם «שור קלף נבוכך{א«ר צקא שד הולועךדם «ת־ שלל «

על־ להם מצר קאד מאד מ${יו מיךאו :אותם !־החרים קקישיהם ב
ן«קטי ומקרוב לגולה מן עלו עקר לא ך. ?י #להיהם: לי כית 1

 «לד ?קדשו ול-כלת ול-מזכס הקרש וקלי יהרו להוךה על־בגי
וכעל וכית־חורון ו«ל־קוןה שמרון «ל־כל־גבול ולשלחו חלולם: ד
קל־ «ת ויתפשו שלם: ך«ל־גהל ן־לעןד ןאל-חוקה ויריחו מעון ה

 קר ולכינו קהם «שר לימלזות «ת־ערי ויכצרי לרמים יםללר ראשי
הכהן להולק־ם ויקתב :את־שדותיהם קצרו «ף־־זה כי למלחקה ו

. ם ל ו ב ג - . ד ב  ,χά ίερα להיות מריך סופרים טעות פה יש אולי »ז· δρια αυτών ל
ו - במותם. כלומר א ר ק סו לעשות בקש שארתחששתא היהודים חשבו אולי ו. שם ב י  מ
 בספר נבוכדנצר כי החוקרים קצת חשבו זה ומפני פרם. מלכי דרך זה היה לא ובאמת אלוה,

 - חזאת. השסה נגד בספר דברים הרבה יש אולם אפיפנס, לאנסיוכם כינוי הוא הזה
 שחשבו ויש משור. של בורה להם שיש הרים לרכסי שם שהוא נראה .τού πρίονος למשוך,

 - ז ליהודה אשר הגדול המישור זה מה כי נכון, ואינו ר,1מןש במקום משור בטעות המתרגם שקרא
ה. ד הו (מ אפרים הר את גם כוללת שהיתר, ההוא, בזמן היהודים ארץ כל זוהי לכאורה לי

- שמ׳זו. עם׳ מבוא
ה כי מכבר. או עתה באו אם שנא ומאי כאן יש טעם מתן פה תימה, כבר. לא ז

 בפסוק הנזכרים שלשה נגד ענינים שלשה יש הזה בפסוק זה: באופן הענין לפרש ויש
 הגולה, ρ עלו כבר לא זה כי טעם גתן מאד מאד מפניו וייראו שם שאמר ועל הקודם.
 למקומם מקרוב הבאים אלה את ישיב בתוכם הולופרניס יבא שאם ויראו מהם, מקצת כלומר
 כלופר העם, כל נאספו מקרוב כי פה טעם נתן ירושלם על להם ויצר שם שאמר ועל בגולה.

 הפעם עוד אותם ויחלק הולופדנים יבוא ρ יראו ועתה בירושלם, המרכז עם אחד עם נעשו
 חילולו, אחר נקדש כי טעם נתן ה- מקדש על להם ויצר שם שאמר ועל שונות. לרשויות

 הוא הזה שהחילול ואפשר העבודה. את ויבטל הטעם עוד אותו ויחלל יבוא פן יראו מתה
/ י׳׳א (קדמוניות יוספוס ע*י המסופרת המקדש בבית גדול כהן הריגת  ו. ח ל ש י ו - «'שו. ז
ל - ירושלם. אנשי ולא אפרים הר אנשי היו שהשולחים נראה ו ב ג ־ ל כ ־ ל . א ן  נראה שמרו

 ת י ב - שמיזו. עם׳ מבוא <ע׳ השמרונים ובץ היהודים בין שלום היה ההוא שבזמן מזה
רון...  שלחו למה נאמר ולא יהודה. ארץ של הנבול על היו האלה המקומות שכל נראה חו

ב למלחמת. לורזם או עזרה לבקש ששלחו ונראה שם. ת כ י ו שני אל כתב למה עיון צריך -



ה ד יהודית שנסיג ז-

 וכית־ כית־זןלוה *ל־יושבי ?ירושלם ל,הם כ:מים קיד. $שר ל,ןדול
^ד חומותים ר־ קו לח: ?*שי-קרוב העמק לפגי זחנ»ליל א לדו

ר ה:ה קלט כי ההר #ת־מעלי יתפשו אשל להם לאמר ז דו א י  לג
 רק שקום ואין הקביא ?ר קי את־העוברים נכ?רו ו?ןקל אל־:הוךה

קד: אןשים לשני ״ שךאל רעשו ל שי מי־ו  :הו:קים אותם ?:ה כא
ל ל,בהן ס י קל י?עקו1 בירושלם: היושבים עם־ישךאל וזקני מי
ו?שיהם הם מאד: את־נפשותם ולענו ?חזקה אל־:: לשךאל איש י

 שמו להם אשר ??ף מקנת וכ?ר ושכיר וכל־ני ובהמתם ומכם
 היושבים ן:לד ואשה לשךאל כל־איש ויפלו על-קתניהט: שק יא

 לפני שקיהם ויפרשו כל־ראשם כפר ימומש המקךש לפני ?ירושלם
 בחזקה אחד פה לשךאל אל־אלהי ויזעקו בשק את־ד-מזכח ולכפו ן;: יב

שי  לשמה נחלקם וכרי לשלל ו?שיהם שפם לכז לתן לא א
 ו!ךא את-קולם ן; וישמע לגוים: ?שוש ולחרפה לחלול ומקדשיהם י*

 מקרש לפני ובירושלם ?כל־להוךה ר?ים :מים לכם ו:?ם את-לח^ט
 הבלנים :: לפני וכל-העומרים הןדול הכהן ויהולקים :אדון־בל י; יד

רי התמיד עולת הקריבו בקתניהם שק לגורים י: ןעוברי ג ת א  ו
 ?כל־עז אל־:: ויקראו על־מגבעוהילם אפר ו:לי ןנרבותם: לכם «ו

:לטוקה ישלאל את־כל־בני לפקד
התעתדו ישךאל ?ני ?י אשור שר־??א להוליפרנים ו:נד ד

 ולשימו ?בה לר ולכצדוכל־ראש ללר את־מבואות ולמגרו למלחקה
 יפקירי מואב לכל־שרי ויקרא מאד אפו וילר כמישור: מכשולים ב
מי ?נען ?ני לי לגידו-ןא ללם ראמר ל:ם: ל?ל וכל־פלוות חמע ג

ביותר. חיזוק צריכים היו האויב אל קרובים שבהיותם לומר ויש לבד. האלה המקומות
ה. ת י ב - השאר. מן יותר חשובים היו שהם כן גם ואפשר ז אלו מ1ג0»׳  ,13ג>1.<סז0>ע1 אן 6ו

 מבוא (ע׳ לשכם כינוי שהוא בעגץ הבאים הסרטים מכל ונראה -בתוליה.86‘״1*י ובוולגאסה
ת - שנדו). עם׳ . בי ם י ת ו מ ו  נימי שהוא שחשבו ויש ידוע. אינו .8»0.ן15ז>9>11̂ ת

י ז-ח -לשנ ן. ם לשומרו י ש נ י - גוזמא. שזה נראה לבד. א נ ק שראל. עם ז  יוספום אצל י
 - הזאת. במלה יהודית ספר בעל שהשתמש סברה אץ אבל בעברית. ץ-סנהדרץ£0ק»ס1»

. ע . ישמע.  שהיו ואפשר מקומן, זה אין האלה שהמלות ונראה ויצם... קאמר מאי כן אם ו
 למה ברור לא יייי׳יסי״י. ?ססס-ז״ס/־סז׳'״* ל. 5 ן ן ך א - הספר. לתוך ונכנסו בגליון כתובים

ם הזה הכימי נא יי י ד מ ו ע ה - . ן א י כ נ פ  המשמר, אנשי בתלמוד שנקראו הם לכאורה יי. ל
י ד ב ו ע המשמי כהני הם ה׳ ו
י - ת. ו ו ח ם ד ל ם. י אברהם בני ולא כן, אתיור אותם כינה אולי כשדי נ-ז ה.



ב הלה העם ע ר הערים ועה בקר היו ע ב הוא א ע וסה־סס*־ קהן יו
 ההולך עליהם העיסה דיסלך הוא וסי ןדול ותקסם בדום ינקה קקאו

מי י ע קקאם; ל סיו ??ל־יועכי לרךאתי בא לבלתי &ךף הקנו ו
מי ראש אחיור אליו *אסר1 סעךב; ״ ד?ר ?יו׳יי לעסע־ןא עמון ?ל־

ךי1ןא עליו סבי  קרוב הדדים בין היועב הןה על־העם מסת לך י
ם ללדי ןה5 העם עעךך: סבי עוקד דבר !קא ולא אליך י כעדי
ךו הם: ז אלהי אחרי ללעת אבו לא בי נד-רלם בארם קךם סיסי ו:
ם: ?אדן ליי ראע אבותיהם ח שד ך ;קרו1 ב  ולעתהיו אבותיהם סדו

 סגי סעם אותם ל{ךשו1 הבירו אער האלהים העסים ,לאלם
 להם ויאסר רבים: לסים עם ו;ןרו נידלם לארם ולןסי אלהיהם ״

 עזם ויעבו מען ארקה וללכת מגורילם האדן אתל* אלהיהם
 ידעם הקה ני סקרלסי■ ולריו סאד: רב ובמקןה ובסף ןהב ולסלאו י

ען אךן אי* ב עזם ויהיו קלקלו ער־אעזר עזם ו:קרו מ  ולא סאה לי
 עליהם ויתחכמו סקרלם סלך עליהם ולקם ל!ךעם; סכער הלה יא
ם בעבוךה יב מי ל  אל־ ולקעקו לעבדים; אותם ,0ה?*' אותם בלענו ונ

 אוקם ולןךשו תעלה ללם אין אעור {{עים סקרים אדן ΤΠ אלהיל-ם
י ־י ג הם: סוף את־לם האלהים וייבש סמיהם; הסקרים י ניולך למי

 ולשבו הסךבר: בל־יועכי ויורישו פך;ע וקדש סיני ?דרך אותם סי
את ולעקרו בתקקם את־קל־החשבתים ולשסיהו לאמרי ?אדן

והקריזי ע;י5את־ר? סמיהם ויןלשו את־בל־ההר: ולנהלו הלרדן ״
עי והש?סי והלבוסי יז ח מ ל־ ב לא ועל־אער רבים; ;סים קה ולשבו ו

עמהם; הלה עןלה שונא אלהים בי טוב להם הלה לאלהיהם חעאו
 רבות במלחמות ויאקרו אותם אקר אעזר מךהךךןד קרו וכאער י״

לעקר הורד אלהילט ובית לא־להם אל־אךן י״יולי עד-מאי
עלו אל־אלהילט קעקו באעזר ועתה אולביהם: קלד ?תנו ועריהם '°

מקויעם ־עם)אער בירושלם ויאהזו עם {פצו ר עז א סך־הנולה
ערן הזה בעם לש אם אדוני ועתה חרב; הלה בי קלה ולעכו כ

. הכשדים. ו. ש ר ג י ו - הולופרנים. בעיני ערכם להגדיל ויעקב, י*דק ח-ם ו א ל מ י ו - θύν θησαν 
ד — מוזר. קגת הלשון .καί έπλη χρυσίφ καί άργυρίφ καί έν ανήμαοι πολλοί; גון—י  אשר ע

. לן . - כך. כל מבואר אינו הענין .μεχο1? ου διετράψησαν כלכ י פ ב ש ה  καί τον ו
Σΰχεμ. אחיור אותם שכינה ואפשר ההוי. הוא ρ לעיר קרוב הולוסרניס היל שהיה מסני 

ρ« אד. ה. ב - כם. ש ה י כ - ב - ממנו. אחר עם לגרש !ריבים היו לא כלומר, הרב. הי

נ ה יהודית 0* - ו



שהאיא כא-ו ד. יהודיית

 ואלינו דקה לללשול ?דם ·נש פי ואם־נךאה לאלהידט ויחטאו
דינן אדוני נעלר־{א ןגפךה הלט r* ןאס ללט· ו»כל נא ו
שי ויהי לל-הארק: ?עיני ללר^ה יהזונל אללידט עלידט כב פלד■ לא

פי אליוד ד על-לט^פז לעולד פל-ל^ס מלנו לאלה ל-ך?רים ל
 ת1ללג ומואב לים ללל ןלל־יוקזלי הולולךנים קירי מאליו לביב

אק אשי־ עם דעה פי ישךאל בני ל?ני ניךא לא לאהד: אותו «
לפל־לילף ללרות ויהיו ג^לה לפן ללק׳ללה: וגבוךה פל בו כי

הולולרלים; אדוננו
שי מלי  מאלר לעךה לליב אקיר הלם תלונת תלה לא

 נלר ?ני פל־קהל לעיני אל־אליור אשור עיר־פלא הולולונים
שי אלרום וקיפירי אחיור אתה ולי מואב: וללל־לני ב נפאל א

אלהידט פי יקזךאל ?[רע הללם ל?לתי והאלו־ לליום בתולנו
 מאפי ידו יק>לח הוא ןביכדןאאר אם־לא אלהיט ולי עלידט ;נן

ל םילא 1 ק ?ני מ ר נפם ע?ךיו ואנחנו אלהילט: .יפילם ולא מ
נך־לם אם פי סוסינו: שעלת ל?ני ועלהו ולא אלד איים למו י

ט אולם ם לןוו ולרידט לו ל  ולא הקויותירט תללא ואךללם לו
 דיללו אלד יאכדח אם־אלר פי ??נינו רגלם עקב תתופב

ח ןביפדנאפר ?יו לעזוב ןלא אלד הוא פי ?ל־ליארק אי ריקם: ד
שי pap שפיר אליור ןאלה ה  רקיעף: פיום לאלה ל-ד?רים דפרל א

 היופאים מ!רע א?קם אקזר עד לזה ליום לן לני עוד תךאה לא
 לתוף־ ןת&ל ע?די וכך[ל לילי לרב לת;יף לךקר ואז ללפךום: ו
 וישימו ?ליי ע?רי אולף ועלידו ועלה אעזוב: פאקזר לללידט ז
π שי לערים באלת ,אולף  תאכד עד־אקזר למות ולא פלעלות: א
שי קלבף ןאם־לקוה עלדט: ם  אני אל־ופלו לניף נם וללשו לא א
פי ו?ל ולא דפרתי ’  אקזר לע?ךיו הולולךנים מאלו־ לך?ךי: ד

 אל־־פית־אלול אותו ולשאת את־־אליור לתפש באהלו שם
אל־לחוק אותו מוליכו עלךיו מקלהו ?ני־־יקזךאל: ליד וללקנירו יא

י ג  הנראה ולשי ,mn בשם חשלשתים תמיד נקראו ה«׳ בתרגום .άλλοφυλων גבר. ב
י - אשור. שבםוזנה רבים גוים הטון על באן מוסב ג ב ־ ל כ ל  גראות האלה הסלות מואב. ו

 שם ידע אין בכלל ישראל בגי טיב את הולוטרגים ידע לא אם תימה: ם. י ר ם א - ■יותרות.
ר - קדם. מיפי עמון לבגי גנאי שם אשדים שכירי הלשון שהיה ואששר - אשרים? י כ . ש ן מו  ע

Αμμων׳־ μισθωτέ τοΰ, ם מבני כלומר ג - ן ו מ ך י ע י וחיתול.- לעג לשון ו. ל ש *י ל א שנ
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ת ;?אי1 אל-להר הבקעה מתוך ויהמו אל־הבקעה למחנה ^נו מ ל־  א
שי י א?שי אולם ךאו כאשר ולחי לכיודאלוה: התחת א ד  על־לאש ל
 ו?ל־־א,יש ההר אל־ראש מךהעיר ול?או מלחקלם את־?לי ווקזאו ההר

 ההר אל־־שפולי ולךדו ?ם: א?ן ולדו לעלות אותם ע?רו כקלע קולע
 אל־ ו;^בי ההר ?החתית ?שלך ו;עז?הו את-אחיוד ו!א?רו

 אותו ולבלחו ?ליו ולעקרו קן־העיר בני־לשךאל ולךדו אדוניהם
שי העיר: ךאשי לקני אותו ולעמידו איל־כית־אלוה ויביאוהו  ליי א

 ?דעתגיאל וכ?רי שקעון משקט ?ן־־קיקה עזלה ההם כלקים
 ?ל־?חור גם ו;ךצו לעיר אל־?ל־זקגי ויקראו ?דקלכיאל: וכרתי

 עזןה אותו וישאל ורעם ?תוך אחיור ולעקידו אל־הקלל ןה?שים
ם עדת את־דלרי להם ו!נד ולען לו: הלה לה כי ל  ו?י^־ הו

שי וקל אשור ?קירי ?תוך ד?ר אשר הך?רים  הלקאר א
 ללי וישתלוו על־קניהם העם ויללו לשךאל: ית5 על הוליקךנים

 ורחם אל־זיוןם השקילה השקים אלהי יי ?רול: בקול ויקךאו
 את־ ולנחמו הזה: ביום מקדשיך אל־קני והביקה עמנו על־עני
ש אל־כיתו לקלל מן ען;ה ויוליכהו מאד: אותו ויהללו אחיור מ  ו
הלללה: ?ל לעזךה ישךאל לאלהי ויקךאו לזקנים תשלה

 אשר לעם ול?ל חילו לקל הולוקרנים ויאקר מקחרת ויהי
 ללר את־מעלות ולתפש אל־בית־אלוה לעבור לעןךתו ?או

 ולזהי ?לם הלל ?ל־־איש להוא ביום ו!סע בבגי-לשראל: ולהתגרות
 אלף ושנים־עשר רגלי אלף ושבעים מאה היל אנשי מ?קךם
 רב מקקר א?לם ?יו אשר וכל־האנשים הכלים מלכד ?,רשים
אל לרהב ו:טו על־העין אלוה לכית קרוב ?עמק ולחנו מאד:

הן שי עד-קימון אלוה מכית ולארך מים ןער־אכל י  לצכח א
שי ולזהי יזרעאל:  ויאמרו מאר ולקהלו ?ני־לשךאל אותם ראוי כא

 לשאו ולא ?ל־לי?ךן את״?גי אלה ללסכו עתה אל־אחיו איש
 ?לי איש ולקחי :ןהגקעות המחלות ןלא הגבוהים ההרים אותם

?ל־הלללה המשקר על ולעקרו כמגדלים מדורות ולךליקו מלחמתו

״׳ ן. י ש ך ס מ - סופרים. טעות הן ואולי מיותרות, נראות האלה המלות ההר. ־ראש ז'
 - מדברים. היו עצמם שעל נראה ץוו.1»0ע»ן0ענ

ן גם ידוע. אינו »ו!ג*מ^.1ע מים, אבל ו מ י ת. - ידוע. אינו ק רו ו -110?» מד .«



ת הודי כג ז י שסגו-

לעיני את־על־ערשיו הולועךןים ויועא הש;י עיום ויהי כ,הוא: י
שי ?ני־ושךאל ז  ;תר1 העיר את־מעלות ולחקר בעית־אלוה: ודיו א

למשקע־ עעא אנשי עליהם ולעמד אותם ויתשש המים מעלנות את
עם ךאשי ועל עשו בקי על־ןשיאי [אליו ותשו אל־עמו: ולשב ״
ואל־:הי את־דערנו אדו;י לשמע ויאמרו: הלם העל ועקידי מו^ב ט
ע: עדוילף ( על־מיתותידם בוטחים איןם עקי־לשךאל זה עם עי ןנ

שי ההרים אם־על־ןבהי עי  לבא עשה עי עהם יישעים הם א
ר אתם אל־תלחם י ארון ןעתה :הריהם אל־ךאשי אי מלחמת ברו

ןעל־א;שי אתה בעדוןיף שב אחד: איש מהילף לשל ןלא מערעת יב
 י5 עהו־: מתחתית היוצא המים את־מענן עעךיף ןיאחזו הילף יג

 ןלמערו העמא אותם ןעלה עית־אלור, ילשעי על מלם לשאבו משם
 וייןיני הערוכים ההרים על־ךאשי ןעלה ועמנו ואנחנו את־עיךם

עב וימסו מן־העיר: לצאת אהד איש תת לבלתי עליהם יי דם ען
מושבותיהם: ברחובות לתעעשו עליהם תהרב בא ובטרם ועניהם

רי עניף קבלו ולא מךדו על־אשר ךע גמול להם והשבות יס ב בי
ולעו על־עעךיו ובעיני הולוערןים בעיני דבריהם ויישבו שלום: םז
שי לעשות יז אלשים המשת ואתם בני־עמיץ מהנה ויסע דערו: כא

 י3ל? אשר והמעלנית המלם ולתעשו עעמק ולהנו אשור מעני
 וישלחו רען לעמת עד,ר ולחנו עמון ובני עשו עני ולעלו לשךאל: ״’

שי עקרעה לעמת וקךעה ?געה מהם  על־הנהל אשר פרז אצל א
ה ושאר מחמור  Π® את־על־בני ולעסו במישור הנו אשור מינ

 עני ולצעקו מאד: לרב ולהיו עדדל המון ?בושים ועליהם ןאהלידם ים
 על־אולבידם עעבום עי רוהם קצךה עי אלהיהם אל־לל לשךאל

 אשור על־מחנה אותם ולסבר מתועם: להמלט ע;ךם הלה ללא כ)
 לעל־־יושעי ויעלו למים לארעעה שלשים והעושים והרעב דךןל

 ללם הלה ולא הבורות ולחסרו :בעליהם אשר על־המלם ביודאלוה כא
 ?עש ותעל לשתות: להם {תנו עמךה עי אהי יום לשעע לשתות »

 העיר ערחובות ויעלו מן־העמא ןהעחורים הןשים ולתעלשו הטף
 על־ על־העם ויתקבצו בה: עוד לד,ם הלה ולא השעדים ועשתחי כג

ויאערו {דול קול ויצעקו והטף ןהןשים הנערים העיר וךאשי עזלה

»-«»η ה. ב ר ק ע - שם. צבורים מים שהיו בורות הם אולי ם. י ם ה Εγρεβηλ כוז וכי Χους הם



ת די הו ח ז י - ד ו כ

שי י{ינו5ו כ־ניכם ץ ישפט הזקנים: לק;י כי ̂בקירגי לנו הרעתם א י
אלהינו מקךנו ?י לנו עוזר אין ועתה ז אעזור עם־קני שלום דכר גה
קךאו ועתה ?דילג י?¥?ח רע וב?נ?ח בקמא לבניהם לנפל ק:ךם ני
לנו טוב קי ולקל־חילו: הולו^ןנים לעם לעז קל־העיר ותנו להם נז

 נראה ולא נקשנו ותהי עקרים להם נל.:ה כי לשלל לדם היות
 קקם העירונו ז ועוללינו ?שינו ?קי® וקהתעטף לעינינו שפני קמות כח

 ועוינות עונותינו עלינו הפקד אבותינו ואלהי ואלהינו ולירדן השסלם
שי אבותינו כם  אנקת וותזהי הןה: היום האלה כדקרים .יעשה לא א
תל: בקול אל־אלהים ויקעקו יהד קלם מילד ?דולה העם ל  ויאמר ?

 אלהינו ל: לקנה אולי :מים המשה עוד ונתחזק אהי חזקי עז:ה לרם
 ולא האלה הלמים ועקרו ואם ל{קח: נ?גזסני לא קי עלינו לרהם לי
 אל־ גילכו למקומו את־העם ולפזר ?דבריכם: ועשיתי ?גזרה ה*» בי

 קקךה ולחיו אל־קתידם והשף *?#ים משלח ןהמגךלים החומות
העיר: קתוך ?דולה

ק בה־מח־י :הידית ההם יםכ:מ ותשמע ח חנ  קף קדיוסף ?
 קךאל:הו קן־אחיטוב בדוקאל 1ד&1«־ מ־ל*«ד· הדתלק;9 ?נייאל

קז־ישראל: קן־צורישרי שז־שלמיאל בד?ת?אל קדאליאב קדתלק:הוי
 שעורים: קציר בימי וימת אקיה ומקית ממשפחתה מ.שה אישה ושם ב
 מפל על־דאשו החם מר שךה5 האלמה על־המאלם עמד ?י ג

 שיו אשר קשרה עם־אבותיו מקקו־הו עירו קכית־אלוה ל?שקב
שנים של# מתאלמ;ת ככיתה להודית ותהי עמון: וכעל לקן י
על שק וקשם כיתה על־נג אהל לה ותעש הרשים: ןאךקעה ה
כי אלמנותה קל־למי ותקם אלמנותה: כ?די ותלבש מתניה י  מקל־ ל

ו:מים ומועדים חךש לראש חרש ראש וערב ושקת שקת ערב

. בסביבות מקומות הם ר ו מ ח מ - ם. כ שר - ידוע. אינו ש . לא א . » יעשה. ו ה  ביוונית, ק
 והוא עיקר, נראית ראשונה וגירסח העיר. תמסרו אשר כלומר תעשו״., אשר ברומית: אבל

מחנהו. אל =100X117*006« 05»\10 6£5 ו. ם ו ק ם ל - לשלעיל. שיין ואינו תפלח נעץ
- מוזר. קבת והלשץ

שמע.  השטים.- ק קול ששמעה לרמוז המחבר רבד. ואולי שמעה. מה נאמר ולא ות
ת ם י י ו פ י ר ב י ע . ק ם י ר ו ע  רמז בהם יש ואולי ברוד. אינו האלה הפרטים הזכרת טעם ש

ת - מחם. להנקם יהודית רעתה ולק הפרסים, ידי על מת זה שמנשה נ מ ל א ת  מ.0מ30ט00 מ
ם. ם י ם י - האלהים. עם ולהתהלך העולם ק לפרוש שבקשה נראה בי סג.0!*0ט7>57 טו



שסהכא ז ח יהודית

 לה ו!ןגיב ס&ר ןטו?ת תאר :סת ותלי לקזךאל: לכית טו?ים ז
ם ו?סף ןך!ב אישה סגשה די ^  מ^ב1 וקודרת יסקןה יש?חות ו

?י עליה המוסיא יהזה ןלא ע?הם: ח י רע ך ?*ד: את־ן: :ךאה י
ג?שם ק?ךה סי העיר על־ראש הךעים העם את־ד?רי ותקזכ׳ע ט

שי {ות־יל־לידירים :הידית והשסע סלם ?חסר  {ולידם ד?ר א
שי ?ז:ה  ל?ני לסים ס<סה0 אדרי את־העיר ר5לס לדט נשסע א

 ל?ז,יה ת?ךא1 לה על־סל־אשר ד&*ןזלת את־סינקהה והשלח :אשור י
 קז?מנר־{א להם והאסר אליה ו;באו עיךה: זקני ולכךמי ילכ?רי יא

י כית־אלוה יוקזני ךאשי אלי שי הך?ר ןכון לא י  לסגי רהם3ד א
ם אשר חשבוקה והקימו הזה סיום העם ה  יכיגיכם ל: ?ין דיו

ם ל; ?דים ??{ה אם־לא לאדכיכם את־העיר למסר ותאמרי  לי
 החת והעסדו הןה סיום אוד:: נסיהם אשר אהם סי ועתה :לעזךה יב
עד־עולם: הסירות ולא שרי דךשי ועהה אךם: ?גי בקךב אלהים יג
!איר השיני לא ש?לו ודרכי תמ?או לא אנוש לסב תך,ר הןה ?י יי

ם החקרו שי אלמ  אל ה?ירו ותבוןתו רוחו והרעו כל־אלה עשה א
מנו: אה־:: אל־הסעיסו אחי טי ם סחסשת יא?ה אם־לא סי אל  מסי

 לד׳שסירנו או לך?ה אשר כ:מים להיילני יוכל הוא הןה לעזר־לנו
מנו ל; את־עסת אל־החסלו ואתם או:?יני: י לס? סי איש לא סי אל
ן{ל,ךא לישועתו נח<יה לכן ;ולןחם הוא ?ן־אךם ולא לה?הל אל יז
?לרוהינו קם לא כי לראה: אם קולנו :שסע ןהוא לעזךה אליו יה

ס?נו עיר ולא כית־אב ולא סש?חה ולא שבט לא הזה סיום ואין
קרם: סיסי היה סאשר דםזא :די סעשה לאלילים :עבדו אשי

שי יס לסגי ?לאים ::סלו ולשלל לךוךב אביהינו נתנו !ה בגלל א
ולא לו ן.יחל לכן בלעדיו אחר אל חסךנו לא ואגחנו או:כינו: כ

?ל התמוסט לת?שים ?היותנו ?י ומזרענו: מקנו ?ני;יו :עלים נא

ש להתענות שלא חכמים שקבעו היפים שהם נראה ת ו - ם. ה  התבודדה ולא ם. ה ם א ב ב
ת ו ד ם ע ת ו - הנביאים. בני כדרך בסדברות ח  במקום עגמכם שמתם כלומר, ים. ה אל ת

שדי. ם.-  סי השוה בל־אלח. ה ש ע - כ־ג. ל*ז איוב והשוה ,κόρων παντοκράτορα אלד\
 ,τόν λοκγισμόν }ס1ז0=ס1ותבונת ,τί>ν νούν αάτοϋ^־ π ו ר - כ*א). ם*ס (ישע׳ אלה ברא
ק לו. בטבע העליונות הסחת הם λογισμό?! νούς כי סילק בכתבי מעינו ו ב ח ת - הי. ל א  ה

ένεχυράζετε. :ב ח בידיכם.-ל משנץ היא באלו בה תאחזו אל והענין η .ל άπειληθήναι. 
. - עליו. לגזם שתוכלו כלומד ם ח נ י  שתוכלו כלומר .διαιτηθήναι »ן διαρτη&ήναι ו

ρ כתוב היה ואולי ס׳. כ״ג לבמדבר הע׳ בתרגום נמצאו האלה המלות - כרצונכם. להסותו



ת די הו ט ח י - ג ב כ

אחיכז* ןאת־רם מךסנוי חלילם יךרש ןהוא מקךשינו ן:חףבו להוךה
 לגולם בקךב בראשנו לשיב ;דלתנו ן5ןאת־חך ארצנו ןאת־שבלת

קו;ינו: בעי;י ןלש;יןה ל?׳של ו;ה:ה לעבדים שם נמ?ר אשר
ה: לשי^ה אלהינו ל; י5 לחסד עבידהנו תכון לא ?י נג לחרן
להקדש ;?שם תלולה ססנו בי לאחינו למוסת נהלה־ןא אחי לעתה כד
ל?עסה אלהינו ללל נולה על-זה בעבור שליניי: גשען והמזבח ולבית כה
 עם־אקךהם ?שה ?ל־אשל זביי את־אביתינו: נסה באשל אויבנו ני

את־ בלעותו בסדן־אךם ללעקב קךה ואשר את־לצחק ;?ה ואשל
ןאותנו לבותם לבחן אותם ?רף כאשר לא י5 אמו: אחי ל?ן צאן בז
אליל· ראלר אליו: ד,קרובים ל; סבה אם־למוסר ?י בן שסט אל כח

את-דברלוי: איש לבחיש ולא ךת5ד טוב בלב דברת בל־אשי ה?י;
 ל?ר טוב בי ביןהך העם לדע סאז בי לבסהן ;ךאתה ליום לא בי כם
שי לעשות אותנו ולאלצו סאד ?סא העם אמ;ם לבך: ל דברני בא

בעדנו העתירי ועתה ;עבר: לא אשל שבועה ינו?ל ולשום לדם לא
 ללא בורותינו לסלא את־לססר ולשלח את ל; יךאת אשה בי

בי ואעשה אלי שמעו להודית להם ותאמר עוד: ;תעסף לב שי ך  א
 על־השערים תעמדו אתם עסנו: ב;י דורות לדורי שמעו נגיש לג

שי ובלסים סינקתי עם אצא ואני הזה ללללה את־ לססר אסרתם א
שראל לל יסקר לאולבינו העיר לד שו ואתם על־לדי: את־י תדר  סה אל־

א בי לעשות עם־לעבי ד ל תי עד לעם אני את־חסעשה: אם־בלי
ך אלהיט ולי לשלום לכי ול׳ראשים עילה לד. אסר4ו לי׳ ^י  להןקם ל
לסשמרותם: וללבו סהאליל ולשבו סאולבינו: לי
אח־לשק ות;ל על־לאשה אסר ותשם על־ס;יל להידית ותפל ט

שי  בירושלם לל בבית העךב קטךת לרעה אי ותהי לבשה א
שי שסעק אבי אללי לל ותאןור: ללי ;רול בקול להודית ותצעק ב א

מ קמות וכלן אחרות, נוסחאות ויש .κλιΟήσεται .ס ס ו מ ת ת - במקור. יא ד מ - . ה נ ב ה נו. ה
ו ן151ר—נפש. בדם עלינו יפקוד כב נ ת ד ו ב χατευΟυνΟήσεται ή δουλεία לחסד. ע

Μν״<χ «׳; ήμών. בעליהם. בעיני הן ימבאו שלא לומר שרובה וניאה מוזר. הלשון - 
גזברית והמזבח הבית שהרי העבודה, על רומזת זו שמלה אפשר ■י'»*. τά δγια והקדש.

שלהם.- כמו קשה אינה שלנו הבחינה כלומר, כן. שסם לא «
ת במקור כתוב היה ואולי .θυμίαμα ת. קטר א ם ח נ - לא והמתרגם מ . ק  ו תה 8ד

ורת. בספק.- והגירסא בעברית. לא אך ביוונית, רגיל לשון והוא ,έλυσαν μίτραν חג



שסזג-יד ט יהודית

 בתולה סגירת טתחו ?*שר נ?ר מב;י להןקם סרב {תת ב:דו
 $מךת אתה כי לחךכה ךחם נ;חללו לבו?זה שוק נ!חשםו לטמ>)ה

שי ומש??ם להךג שריהם נתת זה ובגלל :גיעשו לה;ה כן לא נ  א
:כל־כקאותם ושרים על־שרים ?כדים והר לרם מכחקום בוש

 האהובים קןיך לחלק וכל־קזללם לשבי ובנועם לכז {שיהם נתתן י
 לכזרי־ז אליף ויקראו ך?ם טמאת נלשקצו ?קכתף־ {קמו אשר

שי 0י?ש אתה ?י האלקןה: אלי שקעה אלתי אלהים ח  מקרם א
שי ו:הי זמות להיות נאשר עתה נאשר מאסרי־כן נאשר מאז נאשר  כא

{כו;ים כל־ךך?יןד י5 מנו ויאמרו ־?צתךתא מקימו זמות: י
ה כי ז בךעת ומעזכטיך ז על־־סום {או בחילם לרבו אשור בגי מ

ת ??זק ?טחו רגלי בזרוע הת?ארו ןרו?בו כמי  ולא וקלע וקשת ו
π בלחף תק?ם שבר ז שמף־ מ מלחמות משבית ל: אתה ?י ;דעו 

 שם משכן אסל לטמא מקךשף לחלל אמרו בי בא?ך ?זם והורד
תל לנדע ?בידר ט ח ?כ סמתף שלח *ל־ןדוןם הביטה מזבחך: ק
משבתי סך סבצתי: אשר הכח האלקןה בידי תן על־ראשם י

:ןק?ה ב;ד גאוןם שבר על־?שךתו ואתן על־אדק עבד מרקתי
אל אתה בי מלכותך בובורים ולא ממשלתך ?רבים לא ?י אי

ם: מושיע אמללים ק;ן סלשים גואל דלים עוזר ?{וים אובדי
ה לשראל ;תלת נאלהי אבי אלסי אנא יב יוצר ואךן שמים אי
ומרקתי י?רי והז תבלתיג שמע על־כל־־היצורים ומלך סמים יג

 ןדר־ציק ובית־מקךשך על־בריתך ךעה חשבו לאשר ול?;ע ל;גע
אתה בי לדעת ולשון אל־כל־עם ;ם נ?שה ?{יך: ובית־אחזת י’

שם. ש1ב אשר  קשות.- וכלן שונות, נוסחאות ויש .ή τιδι'σ™״ τήν άπάτην αυτών מכח
צו ק ש ם. וי מ ד ת א מ  בן שכם בנשואי אחותם את לסמא בעיניהם שיקוץ היה כלומר, ס

ט - חפור. הי ל תי. א ל  - הדין. למדת יהודית שקראה נראה .θεός, ό θεός ό έμός 0 א
קד אשר  συ γαρ εποίησας τα πρότερα εκείνων καί εκείνα και τά μετεπειτα ם... מ

καί τά νυν καί τά έπ ερχόμενα διενοήθης. יהודית שרצתה ואפשר מבואר. אינו הענץ 
 τά επερχ.( לעשות שבלבה מה וגם השמים, מן שהכל באמרה אביה שמעון את להצדיק
όμενα( ע - ולוי. שמעון ו. מ י ק י ו - הוא· האלהים מיד רו לי. בז  —.εν βραχίονι πεζών רג

תי פ ש תי. מ מ ר  έ| άπατης χειλεων לאפר היה ראוי יותר .έ* χείλεων άπατης μου פ
μου, ך. - שפתי. מסרסת כלומר ח רי ב * ל  אחד וזה הברית. כאן הזכירה לפה מבואר אץ ע

ρ לספר נכנם דווקא זה שפסוק ואפשר החשמונאים. זמן על המראים יהודית ביפר המקומות 
- ההוא. בזמן



סז י יהודיתשפח א-

:*לא לשךאל על-עם I« ו*ין ו^למח ?ל־?׳השלה »לי-י
*ת־^ל ותכל יקוךאל *ל־*להי י#עק ה?ה ?*?ר לתי1 י
 אל־הבית תךד1 ל*התד, ותקךא· מהילתה ותקם האלה: תך?ךים ב
 אקזר *ת־תשק ותהשט ובמועדים: תש?ת ?יהי :ש?ה־בו אשר ג

 י19ות בסים את־?קזךה ותךדק *להנותה את־?ןדי ותהו* ל?קוה
*ומ לבש1ור י?ה5צ ליו9 ותקום ראקזה שער וימהלסל קזהן בהר

ה *קור #החומה ?גדי י ^ ע ת נותקה בעלה: מצשה ?יהי ?הם ה
ל צעלים חלי ^ו ל ם ?לילי םל ם ומממנות *ת־מהידי הי מז ובל ו

 ו*םויןי ילן צאר ל*?מה וההן בל־ו**יה: צכח האד ותת:ןה יהזעך י׳
 *ת־סבלים ותחבש ההוד ובת ות*;ים חטים «מתחת וימהלא ?׳ז1?

 *ת־ ותההאןה בית־*לויז העיר *ל־שער ותצ»ןה עליי!: ותקזם ו
הי ומעיר חקצי עזלה ז  ןךא פ*שר ולמי עליי: עיהדים ו??רי ?ו

ויאמר, ?אד על־:ה;ה ויתמהו ןה©ןי ולבוקזה קבו ו?ןיה אוהד,
??י לתה*ךת ף3ךצו ויהלא לח?ד אוו^ך לתן *כותי» *לד,י להג ״
 לגערים *הרו ללם רותאה :ל;י וישתחוו ;רוקולם ןלגאון ישךאל ם

 ד?רתם *שר הך?רים לעשות ואצא העיר את־שער לי לבמת
 ותצא כן ולעשו *הךה: *קזר5 לה ל?תח את־מערים ולציי ?הי ל

 ;ן־ךה עד־אשר אדוךיה האנשים ולביטו *תה ו*התה היא ?הורית
עוד: איתה ךאו לא ן*ז ארדהבקעה עד־עבךה את־ההר

 ויההשו בצי־אשור: השהה ?ה ול?צע לעמת? כבקעה ותלקנה יא-יב
 ותאהר תלכי ן*ןה ?את ואי־מזה את להי לאהד ולש*לוה אלתה

ל*?לה: ל?ם ןתוצים הןם ?י ההם *;י ובירתת *צ?י העברים בת
 א?ת דברי להגיד שר־צ?*?ם הולשרצים לקראת ?*ה ומצי ע

 ןל'א את-?ל-ההר לרשת ?ה !לך *שי *ת־הןךך לו והוריתי
 ל*?שים ?ימעו כ*ק!ר ולמי תלים: ועד־רות ה?ק!ר ?*?#יו !?קר יד

ה: ראקרו על־שלה מאד ויתבלאו *ת-?ןיה ולךאו את־ך?ךיה ל
ת םו ל  גשי ועתה *דיצצו לקראת לרדת מהך־ת ?*קור את־צהשך מ
ה ל!דו: אותך להקרו ער־*קןר איתך ללוי ומה» *ל־*הלו סי מ ו

 י י
0
י«

ם. די מי א ת. - לזרועותיה. ה «ו ב ם ה ם. ו מי הנז -ו ה. תי עו ב אז כה. - לאזניה. ל נ
Φ  άπόντηοιν. אחרת: נוסחא ויש άπάτησιν .ם ר ש א ־· ^־־לפתות ת ר ב מי. ד  ויותר ע

ד ר ש ב מ - עמכם. דברתי אשר לאטד: ראוי היה ע ״ ר ו ם. י σάοΕ μία ουδέ חיי



שססז יז-יא י יהודית

מידי ו5לל ל?{יו;אל־היואי ה??די פאשי קיף: ולי&ב #ת־דלרלד ו
אורק ולליאי ואת־אקתח או?ה וללוו א?שים ®אה ®דם וילחרו יז
 ?אהלים ;^®ע לי ??ל־ל&מה ®רו?ה ותהי :הולו?ךנים אל־אהל יה

 הולו?ןגים לאהל ®חוץ עולךת להיא אווןח ו:םבו וללאו ביאתה ר5ך
 על־־בני־ ולתלהו על־:כלה ויתמהו :על־אדותיה לו נוירו עד־אשי יס

שי ר,ןה ל?ם :בוז ®י אל־רעחו איש ויאקרו ®®}ה לקזךאל ע א :
 אשר אחד איש ®הם לחשאר ןכק לא י5 ?אלה ;שים בקן־בו לי

?ל ו!?או :על־?ל־האךץ להתחכם ן:?לו לנכשם אם־לשלחו כ
 ז אל־האהל אותן ;?יאו1 ו?ל־^?ךיו הולו?ךגים א?ל השוללים

שי ?אםריון החת ?®?תו שוכב ןהולו?ךלים כ*  ?ן5®אר ןאךג יהזה א
 אל-הכיחדור ולכא ?ליה לו ומידו :קר: ואלד ו??רגד תחל כב
ת ?אה כאשר ולחי ל?{יו: ??ף ולכידי כ« הודי  ??ךיו ולכני לקניו:

 ולקימו לו ותשהחןה ?ל־?{יה והכל על־־לכלה ?לם ולתלהו
??דיו: אותה

 ?רעיתי לא כי ?לכך אל־תיךאי חזקי הולוקרנים אליה ףא?ר יא
 ?®ך וערןה ?ל־הארץ: ®לך ךןא*ר5את־ןבו לעבד ?חר אשר לאיש ב

הי ה*שב הי ?!־*'®הי לא איהי ?זו לולא ?  ?שו חם כי ?לידם מי
די וכתה לנכשם: זאת ג כי אלינו ווזלאי ®?ם ?רחת ל?ה לי מי
כי אחרי־כן: ונם תחלי חזה הלללה חןקי ?את ;כשך לתשועת י

שי אין  ד?לך אדוני לעלדי כאשר לך אם־ויכיב כי לך :רע א
תדכי א?תף דברי קכל להודית לו והאקר ןבוכךנאכר: ה ש?חתף ו
א?הר לד?רי ואם־תשלע חזה: כלללה לאדוני שקר אגיד ולא י
חי כי ®®זפוליו: אדוני י?כר ולא אלהים עקף ו??ה ?שה 1

שי ®®שלתו וחי כל־הארץ קלר ?בוכד?א»רי  להקז איחר שלח א
 השרה אם־חלת כי על־לדף אותו ועבדו לכד אנשים אל ?י כל־??ש
ן?ל־ נביכחאאר ,לי® לחיו ??רחר על־לרי חשללם ועוף וחלחקדי

πνενμα ζωής. ה מוזר הלשון ת ו - ד. א ה. י מ ג רו ם. כלם נתקבשו ס חכ ת שח.-לה ח מ  ב
ן ם י 1 כ ש ה - להמית. כלומר  ־־οί παρεδρεύοντες ג*א· .οί παρακαθ ειίδοντες ל. א

ם י נ ש , הי לו שלחנו.- על האוכלים כלר אג
תקן ו אינו והענץ ׳ε!ς χατόρθωσιν πόσης ψύχυς נפש. כל ל הי -י ר. א בו  ם

. סי י להיות ושריך כאן. יש מושרים טעות כי ונראה מבואר. ואינו .ζηοονται ז&1 ג



»η יא יהודיתשע -

π :י לכל־לאח ןהןד לכך ו?»ן«ות לככתך קזסקגנוי י5 כיתו  *זי· י
?!לח?™: ?החבולות ןנ?לא לככה ורב ?כל־־כלכותו הטוב לכךך

 י5 איז־דלריו שכ?נו ?ךתך ?תוך אחיור ך?ר אשר הך?ר ועתה ט
ר אותו לחיו כית־אלוה אנשי »  לכן כ?ף: ד?ר כל־אשי להם ו:
 אק היא אכת ?י כל?ך אותו !קוים על־ךכרו אל־ת^בר «!הריי

וכהה :לאלהידט ח?או אם־לא ׳ן?ןהם דוךב תוכל ולא נש?ט ככנו אי
מי· על־^יהם כות נ?ל כי η ריקם אדוני :שוב לא לסכן ו

סכלות: נ׳קשו אשר ?כל־עת אלהיהם בו -?כיסו אשר כח?א נת?שו
י יב :ר לשלה כל־־לב ו:שימו לשלם :חקרו אכל להם הם כאשי י

ם ^ ד ב לכןכז: אכי־ו בתוךתו אלהים אוקט ?וה וכל־אשר ב
 לנימים :׳?כרו הקדישו אשר ושכן גלז וכ?שרות חן יככורי יג

שי לאכול $פרו אלהינו ל?;י ?ירושלם הנכדים אק ב:דלם אף א
שם הישכים גם כי לירישלם ולשלחו ?הם: לקבע ה?ם לאחד יד
ם: כעדת ל!תףה להם :?יאו אשר אןשים ?זה ?שו טי ןה:ה מקני

ההוא: כיום לכליהם לד ונתנו ן?שו ך?ר להם :שיכו כאשי
 ולשלמי מ?גיל.ם ?רחהי ?ל־זאת ב:ך?ני אכחד אנכי כל־כן אשי סי

ח ?ליליט תהכלא אשר דכרים עמד ל^שית אלהים א  ?אשי כל־ל
י ם:חא; ?׳?לעי יז ?ד5א ויוכם ןלללה היא אלד,ים יךאת ׳??לחד י

חד והיי* אדי?י א?לך אש?ה וכהה לשכים את־אלהי לללה אי
את־הח?א: ?שי כהי לי ונגיד אל־אלהים ואתפללד אל-הנחל

כהם: איש יך5ב? לתנכב ןלא ?כל־־הילך ן:צאת לך והנךתי ו?אהי יח
 ?תיכה כ?אד ואשים ירושלם צכח עד־באד ןהוךה בתוך !הולכתיך ים

ρ: ולא קנה להם אין אשר כצאן אותם ותנהג ο לשונו כלב 
ד ונשלחתי לי והנד בלבואתי אלי נאמר כל־זה כי ??דך מי לך: ל

ה ויי?בו כ  על־חככתה ויתמהו כל־?כךיו ובכיני הולופךנים בכיני ך?ך
ולחנכה: ליפי !?ד־קצל■ לארץ כקצה הזאת כאשה אין ויאמרו

שלחן אלהים היטיב רולופךנים לה ויאמר כא דרירת לככן ה?ם ל?ני ל

η לו ל ה ה - כדומה. או י ה ת. ב לו ו - στρατηγήμασι שצ*ל ונראה έν στρατευμασι נ > 
ל י* ו פ ת י י ־ם ל ע מו  הלשון *.αΐ έπιπεσείται θάνατος έπ'ι πρόσωπον αυτών ם. ה נ
 שהעני! נראה ?»*. άπαρχ;» י. ר ו כ ב ו — לצרכם. להוציא ז. כ ז ב ל - לתקנו. ואין מהרכש יב

 אסור היה לא וגם לנהנים. ולא ללוים המעשרות היו הפרושים דת לפי התרומות. על מוסב
·■ בידים. בהם לננוע



שעאסו כב־-יב יא יהודית

 ?&ךאך :קה הןך ועתה כיליון: את־אתני ולרכזים לח ?:דינו כב
ת כאשר !אם־תעשי ?ך?ריך ןטו?ה ק  והקזבי »לסי »לרייך יה:ה ינ
ת ב?ל־האךן: שסך !ונא ד-סלך נבוכך?אנר בני

ו1 יב נ א : הני »קזר־לו ף9ד? ?לי א^ר־קזם אל־הקקום אותה ל
ת: ינו5ומ ממאכליו לקניה לערך א?ור;ו ב שתו א :הודית ותאמר ל  ל

ה מהם אכל ה: אתי: הו?א מאשר לי !?קיק אמנם מכשול ?ך:
לתת־לך ןביא מאח אתך אקוד !אם־יכלה הולו?ךנים לה ףא?ר ג
שך :הודית לו !תאמר מעמך: אתנו אק כי ?סל& י כי אדוני הינ?

שי ש?חתך תכלה לא אשר־ את ?:די :: ועשה ער־־אשר אתי א
 עד־לטני ותישן האליל אל־תוך הולו?ךנים ??די אווזה ויוליכו :?ין: ה
!?קד לאמר אל־הולו?ךנים ותשלח הבקר: באשמךת ותקם חל:לה ו
לשומרים הולו?ךנים !:נו להתקלל: לנאת לש?דותך ן!תנו אדוני ז

מ5כ ותשב תענרוה לא לאמר  ??ל־לללה ותנא :מים שלשת ה׳
η ותעל המ!ם: ?מענן כמחןה תךח׳ן1 נית־־אלוס אל־נחל ןל:לה 

:בני־עמה לתקומת דך?ה לס?ליח :שךאל אלהי אל־:: והתקלל
שי ?אהל ותשב <?הוךה !תבוא ס-י  :הי1 קעךב: להקה חביאה עד־א

אל־ קךא !לא לכרם לע?ךיו ?שתה הולו?ןנים !עש1 הרביעי כיום
שי לשרים אל־בגוי ףאמר מךה?קידים: אחד האמ?ה יא  על־כל־ א

 אלינו לבא אתך אשר העברית האשד, על־לב דכר לך אשר־לו
אשה אם־נשלח לנו היא חך?ה דעה כי עמנו: !לשתות !לאכול יב
שחק חלא נת?שה אם־לא כי עקה היות כלי ?זאת יג א ?נו: ת וונ

ה! :בא1 הולו?ךנים מלקני כג!י  ה;?ה עךה5ח ע5תק אל־ןא אקר‘אלי
 לשמחה -יח ינ?? !לשתות לקניו חן למצוא אל־אדוני מלקת הזאת

?כוכך?אנר: ?בית העמדות אשור מבנות כאחת חזה ד,ל:לה !להיות
 כל־אשר כי אדוני את־קי למרות אלכי ומי :הודית אליו !תאמר יד

מותי: עד־יום לת?אךת לי זה ןה:ה מהרה אעשה ?עיניו :יקב
העורות !תרקד־לה אמתה תלך1 ן?ל־עך:ה שמלתה ותעד ותקם 1ט

ץ ז ח ר ת . ו ה נ ח מ ρ זי■ היה לכאורה שהרי כאן, יש סופרים ספות כי נראה ב  Γ π
. אל - ביתו. לאנשי כלומר ו. י ד ב ע ל - המחנה. ה פ ס א  (=אל είς την πλήσιν ה

. - סופרים. טעות שהוא ונראה הקריאה). ם י ד י ק פ ב היו מי מבואר אינו ה - . ה ל  וי. ג א
Βάγωας.ה ש ו מ ש ל האלה המלות ».Ις την καθημερινήν δίαιταν ם. ו ־י כל ב -

- מיותרות. נראות



יג טז-יג יב יהודיתשעב

??ל לקומיקד בבןוי אותם לקחה אקור הולובךנים לקןי על־קאךץ
 לב מצא ותקזכב :הידית ורןלא לבאקל: בעת עליהם להבב יום טי

, לקיכב קאר ויתאו {קהלה ונקשו אליה הוליבךנים י  קיבר בי מ
 ^יתי הולובחים לה מאקר אותה: ראותו ביום לבתתה את־מקעה יי
 בי ס:תי ןךלה בי קוותה מני :הידית ותאקר עקנו: לבך ןהיביבי יח
: בקל־:בי ליום '° ת^ת1 והאבל אבתה אקור־־לביןה את והקח מי
קבלו קז$ה לא אקוד ללב יין מ?ית הולוקןתים קה מקיבת לקןיו: כ

דו: ביום אדור קיום ל מ
י מבןזרי ב?קוף מהי יג ד ד מ ר מ ד ל ק  את־לבקיען ב?וי מ

$י ק!ם את־הקקדים מרסק בחרן  בי לב^בניתם מלכי אדוןיו ב
קאהל ךה5ל :הידית ותקיאר :לק>ת:ה בלב ענבים קלם היי ב
 :הידית ותאבד :^טוף־::ז בי־־מה על־בקוקבו נובל ןהולוקחים ג

 בי־אבךה קקל־יום קבו צאתה ולגזבר הסדרה חיץ לעבד לאבתה
מגי לתבלתי אבא י  ולא מקןיה קלם מקאי האלה: כךקרים לבגר ו

 ותאקר אל־הביקקב :הידית ותקרב ועד־ןדול בקבן בחרי אר8#{
ח לדרים חי על־בע^י קעת לביאה קל־עז אלהי :: קלקר,  ק

את לקזבר רצתי ולעדות בנחלתך לתמוך ?ד עאה בי :רואלם: ה
 לאע אקל אקזר לבאה אל־עבוד ותןים עליני: קמי אאר האו:בים י
בו ותקח הולואןתים ז  בציצית ותקבץ אל־לבאל ותקרב בעליו: לי
π על־צואךיו ותך סד·: ביום יקזךאל אלתי סןקני ותאבי לא^זו 
 בעל־ נקלתו ואןל בעליו: את־לאעו ותסר קקל-בחה בעבלם °

רי לבאקב מי  ותתן ,יצאה ואסרי־־כן בעל-העטידיס ס:ריעה ו
 אבהסת אל־תוך אותו ותאלך הולואךזים: את־לאים לאבאה י

סי אתילן ותאאןל באאלה  ותבקןה את־לבמל והעברה ברובן נ
ר ותעליןל את־מסל יא  ותקרא :עד־סאער אבאןה1 ביודאלוד, קי

 אלמנו :י עאנו בי מבער בתחו ·תתו אל־מ&ארים בךחוק :הודית
 עקד באאר על־&וןאינו מקה ויד קלאךאל ןבירות עוד לעע)ות

לרדת מהוריי את־קולה העיר אןאי ?;קעו באיבר מלי נ מי· ליום יב

שף. יגיי־א ה המלה .δψ&χ בנ שכבר נראה ובאן הלילה, להחלת תאר היא הרב «ל הזו
. קעת. הלילה התקדם ג ו ר פ ח ל - Αναλόειν, ף מן לקום כלומר טו ש - ה. ת ש פ . ה ן י  ׳י} י

περικεχυμένος αύτφ ό οίνος. עליו. שפוך חיה היין כלופר כמשמעו, שהוא אפשר - 
. ג-יה ר מ א ת ש נבר ו א ר - . ח ר מ . שר א ו נ י ב י ו אפשר .κεφαλής δρχοντος έχθρών ήμών א



1ηז יג-יד יג יהודית
 ?י עד־ןדולם סלשנם כלם יךצוז1 העיר: לזקני ויקךאו אל־השער יג

 להאיר אש מךליקו אותן מאספו השער מפתחו בואה היה לפלא
 הללוי דוללמה יןד& והאסר את־קולה ותשא סס?יב: אורזן מקיפו יי

רי הסיר לא אשר את־;;  ?;די אדנינו ולסור סכית־לשראל מו
 נ^אקר להם ותראהו ל׳אסתחת סתול הראש ותקח ד,ןה: הלללה סי

 שכב אשר את־האפויח יראו איסור שי־עכא י׳וליפרנים ראש לאו
ד אותו לי מל בשכרותו בו פז שי ;; וסי ?קלה: נ! כדרר שלחי א

 ??לה עשה ולא לךעתו סרארי אותי פתה כי ?י■ אשר־הלכתי
לד ^שיזזזיו נל?ויי ?אד כל־העם מהרד ולחרפה: לשקאה עסי יז

 ר,ןה היום השסךת אשר אלהינו אתה ?רול אחד פה ויאסרו
ס?ל־ עליון לאל כהי א? ?רועה עו;ה לה מאסר עסל: אי;ני י״

שי הנשים ח א א ל ^ ר ע כיי שי וארן םשכל בירא אלהים מ ו  א
שכהל ;פור לא כי שר-איכינו: ראש להבות כלרל איכר נהה ים
יאה לל ל; ן.יעש עד־עולם: י; גבורות הסזבירים אנשים סלב כ

 עני כ?לל על־נפשל הכה לא כי -יעז לטוב לפקדל ערלם לגאון
;לפני ;שר כררל והלכי לספלהנו ותקנאי עסנו  מאקר אלהינו ;

אכן: אסן כל־העם
ותלוהו הזה את־הראש קחו אחי שקעוגי ;הודיה להם ותאקר יד
 נכא ול-שסש השחר עמוד יעלה כאשר ןה;ה :המוקה על־סגדל ב

 סך הול ובור כל־איש וסכאו מלהקתו כלי איש תשאו כל־ליאךן
ריו כאלו ראש אליהם ןתתנו העיר  ב;י אל־סשסר אל־לעסק ה

 ויעולרו אל־סחניהם וילכו כליהם וקחו ןתקה תרדו: ולא אשור ג
שיי היל את־פקידי  ונפל למעאהו ולא הולופךנים אהל אל ן;רוצו א

שני ואתם מפניכם: ו;נוםו עליהם פהד י  תרלפו וש,ראל כבול וכל־יי
ם: אותם והפילו אסריהם ה  קראו־לי ואת תעשו כשדם אל כללכי

לאשר־ לשראל אה־כית ליסכןה ן.יכיר לראה נעבור העמוד לאחיור
ת אודאחיור מקךאו כאל־סות: אליני אותי שלח י  להי1 ען;ה סני

 מפל העם נאספת אחד איש בנד הולופרנים את־ראש מלא כבאו
לד. מל,ד ;הודית אל־רןלי ולפל אותו ויקימו רוחו: והנא על־פניו י

ם.- שני «ל ראש מסר והמתרגם אויבינו, ראש רק בסקור כתוב שהיה פני
ו תנ ת ם ו ה לי המתרגם שסער. נראה .δώσετε άοχηγόν ε1ς αΰτοΰς ראש. א



ה ח-סזו יד יהודיתשעד

 את־ לש?עו. אשי ו??ל־גוי להוךה ??ל־־אהלי את ?רועד, יא?ר1
η לי ועתה ןלךןזו: ש?ך די-  ןד־לו01 האלה בלמים ?ה־עשית מי

ער־ר?ךד׳ ?אלד, פיוס ?שתה ?ל־אשר את העם ?תוך להודית
 ש?חה קול ויתנו ןדול ?קול ??ם ו;ריעי לדבר ו?כלותה אליהם: ט

 :י5 ו!א?ן לקזךאל אלהי עשי, ?ל־אשר את אחיור לךא1 :?עירם
ל,ןה: עד־ל-יום לשךאל אל־כית וללוה עך־לתו ?שר ול?ל ?אד

?ל־ ולשאו על־החו?ה הולו?ךןים את־ראש ולתלוי ד-שחר כעלות ולהי יא
כאשר ולחי לילל: אל־בעלות ?דודים וללכו ?לח?תו ?לי איש יב

 אל־ל׳שרים ללכו ולים אל־?קידיהם ולשלחו אשור ?ני אותם ךאו
 ויאקרו הולו?ךןים ער־אהל ולבאו ?הם: ןעל־ראש האלפים ושרי יי

 לרדת הע?דים העזו ?י את־ארוננו לער לו על־?ל־אשר לאשר
 על-לריעת ולךפק ??וי ו;?א עדי־עד: לריש?ךם ל?לח?ה אלינו יד
 ול?מח עוןה ללה ולא עם־להולית: שוכב הוא דעה אכר כי ליאלל סי

לראשו ?ת ?*שלך על״מורקע אותו ול??א המטות אל־לרר ולבא
את־??ךיו: ולקרע ויאנה ?ןד5ו ןדול ?קול וי?עק ?עליו: הוסר טז
 אל־העם ולדלג ??אה ולא להודית שם ל?ה אשר אל־האהל ולבא יז
 את־־כית ?דלע?רים אלת אשד, חך?ד, לע?דים ??די :לא?ר ולןעק י״

עליו: אק לראשו על"לי?ךץ הולו?ךנים דעה כי ?בוכך?א?ר ה?לך
אד נ?שם ווז?ל׳ל ??ריל-ם ולקךעו את־ך?ךיו אשור ?קירי וישמעו ים ? 

ה: ?קךב ?אד ?דולה כעקתם ותהי מ ? ה

 bferrç על־ה?עשה: ולתמחוי ?אל,לים אשר האנשים ולשמעו ב ט!י
 ?איש ו;ןםו ול?ךחו רעהו ??ני איש ע?ד ולא ן?חד יךאה עלילם

לכית־אלוה ?ביב ?הר ןהחנים ולהר: הע?ק דרך ??ל אלד ג
לךד*ף סלם ללל ?בור ?ל־איש ?ני־לשךאל ו!?או נ;?םו ה?נו

̂זר וכיכי חמותלם אל־כית עזלה וישלח אלרילם: י  לחולה ךחו
שי את להודיע לשראל ול?ל-?בול  ?לם !?או כעבור נעשה א

עליל-ם עלם ול?לו ?ני־לשךאל ש?עויו אותם: לכלות לאולכים על ה

ד פניכם תשימו הוא: והענין המלות, במובן ז - האויבים. מ ו לו י ל. ו א ר ש ת־י בי ־ ל א
 ולא ובלבלן האומות על סנחריב בא כי הדור חכמי שסברו ואפשר עמוני. שהיה סי על אף
 - ישראלית· אשה נשא לא פנים כל על או עמוני, יבא לא של האיסור עוד חל

י ד-יב 1® ב י ב ם, - ידועים. אינם האלה המקומות —ו פי נ שהשתמשו הענפים והם ,θύμους ע



טז טו יהודית שעהו ו-

 ו??ל־*ההר הניעו ?*ירושלם ונם עד־חועה אותם ף?ךתוי אחד ?ה
דו פי ה אשי־נעשה אח אליהם מי מ ?  ?;לעד !אשר האו!?ים ?

ם הכו ׳?}ליל ה; ד?שק בואם עד ר?ה ??ה או̂ו לי בו י
!עשירי1 אותו !;?זו אשור על־סמה ;?לו אלוה מיושבי והנותרים י
ול??רים על־מקוארים !·גברו םךההךג ?;י־ישראל י?נו1 ?אד: ז
!?א1 מאד: ללב ?;ה כי ר?ה ?ך. לקחו ו??ישור ?הר ןה?ךןי ח

ק !הדקים ב ל ד י  לחזות ?ירושלם אשר ב;י־!קזךאל י5ךזק מי
 ולרבךה את־!הודית ולראות עם־לשראל י; עשה אשר בטוב

את לה אמרו‘[ אחד אה קלם אותה !!הללו אליה !!באו לשלום: ם
קל־ אעלת את !רענו: קבור את ישךאל ת?אךת את :רוקזלם ןאק י

 תהיי ?רוקה עליהם !י וקהלל יקזךאל עם טוב עשית ?:דף אלה
את־ על־העם !בזו1 א?ן: ?ל־העם !*אמרו !עד לעולם שרי לאל יא

 ופל־כלי הולו?רנים את־אהל ליהודית !תנו1 יום ?ולשים לשמה
 תאםר1 על־?ךךה !?שם !תקח ועל־פליו ולשזרקים ןה?טות הקקף

 אותה לראות לקיואל קל־אשי* ?ר?5 עליהם* ותאבד ע?לותיה יב
 לןשים !תמן כ!ךיה ען?ים ותקח ?חול לה !תעשי;ה אותה !!הללו

 ??חול נתכא !הן היא עלי־!!ת עקרות להן !תעשיןה אשר־אתה: יג
שים ?ראש ?ל־העם ל?ני רי לשראל ?ל־איש ואלזרילח ?ל־ק  מי
??ידים: ותהלות ראקס על ו;ןרים חךב

!ענו1 ?ל־!שךאל לעיני הזאת את־ההוך;ה !הודית !ת?תח טז
 ?תף לאלהי ?תהו !הודית !תא?ר הזאת את־התהלה ?ל־העם

 אל כי בשמו: וקןאו רו?מו חךש שיר לו !מרי ??ינים ל!י שירו ב
 ?!ד אותי ה?יל עסו אל־קרב אל־?הנהו פי !: ?לחמות ?שבית

?י: ג ך  ;חלים !·?נרו הילו ?רעבות ?א אפון סל!,רדי אשור ?א ח
 להכרית גבולי ?אש לשרף א?ר ן?עות: םו?ם !!כם הילם ברב י

ל?ש?ה: ובתיליתי ל?ז עוללי ולתת לאדן יי??ד ולהפיל ?־וךב ?חורי
ה: ?!ד או?ם ;ת! שדי י־ !לא ?!ד־?ח,יר רםיגבו ;כל לא כי א?
כת־?ררי אם־!הודית כי רעאים בו ?געו ןלא ע;ק ?;י אותו לכו י

 - אתר. במקום ישראל עם בתוך כזה למנהנ זכר מבינו ולא דיונוסום. האליל עובדי בהם
10 * . ו נ ע י }. ו »׳ « ק סז ע * ״ » »£1 נ ן > ^£0. ו ע י ר ה = ״ . - ״ ו ה נ ת מ ־ ל ל אותו השיב א  בית־אלוה.- א

-ינ י ו נ ק. ב ס. ענ אי רפ ^ז/־- «ס . !ס^זיקי^ 1י17>1;ו£ז׳ו ^׳ ו ד ה ם י ו בני - ם.- בי אוי ת ה מו ל ע



ז-פי· טז יהודית

ה כי אותו: רעלה מךאל ?ישי ז ך ד מי  ללקים »לבנותה מ
ה ולקשר ־:1b? «י:! ??ה יע!ךאל ^?יללי ״ די  ולקח ?עזעעה #
p שעלת ם a :דוךב ע?ךה נעשו שעה יהזן;ע עינו אל;ה נעלי, לסלתי 

ךו: י-יא א  ל-ריעו אז נעשה: מאעץ ?די ולףןזו ןבוךלה ?רם שערו כן
 ךקרו עלמות ?גי ולעללו: קולם לירימו ויעלהו ללשי ו;רננו ע?וי יב
 אשיךה אללי: עעערעת אבדו *ורגם לבו בוךחים ע?דים5 *ורגם יג

 ערוןי אק ?עי נעלא ומהלל אתה ןדול י: דוךש שיר לאלהי
topi רוחף שלחל ונבראו ד?ךת אתה ?י על־עעלןד ועעךןז אלף־: יי
שי ואין סי ד ד4ועכ א 1;ןע עם־עיעילם עיסוךם הדדים ?י קולף: ;;
על־עולה קטן ?י :pri ןאת־;ראיף מע;יף■ כדונג ימפו ןהקזלעים סז

עד־־עולם: גדול אלהיט וירא לאיאה ללב ?ל ועאעם גיחול לריל
ל?שעט ביום סלם לנקם אלה־ם י; על־עסי הקמים נולם לאח יי
עד־עולם: ?;גון ו?כו ?בקזךם ןתולעה אעז לתת י״

 עולולילם ולקריבו לעם ולעהר ל;י וישהלוו עד־;רועזלם נ;?או
 אער־ הולו?רגים על־שלל את ;הודית ותקדש ועלנולילם: ןנךבולילם ים

 תרועה הריעה עלך־רו לה איער־לקלה ןאת־לאעךיון לעם לה ןלן
 אתם ותיעב לךשים שלעזה הקך־ש לעני ?ירושלם לעם רשעה ל;י: כ

 ;הודית ותלך לנללתו על־אלד געעו ללם ל;עים ומקץ ;הודית: כ»
לן ?אחזלה ותיעב ללית־אלול ?דורוליל: בעל־לאךן שעה מ

ל כ?^:מי אולר■ איש ;רע ולא יעה לא ר?ים אולה ;?קשו1 כב ל;י
ולזקן ווןדולה הולעת ןליא אל־עעיו: וואעף כעלה מגיעה מות מיום כג

שלח שנים ולעש עאה אישי, ב?ית  ולעת לחעשי את־עיגקלה ול
ת־אלול כד  עליל ולתאבלו :איועה מגיעה בקעה אולה ולקברו ??י

לעל־ מולה לעני לה את־איער ותללק ;מים שעעת ?ית־לשךאל
 את־ סוגיז עוד ה;ה ןלא מיעסללה: ולקרוכי כעליז מניעה ?דוכי כה

ר?ים: ;עים מולה ואסרי ;הודית ביפי לשךאל בני

νίοί χορασίων. עלמות. עוד שאמותיהם קטנים נערים שענינו ואפשר מוזר. הלשון 
ם י ד ב ע  αύτομολοϋντας. שג»ל ונראה .ώς παΐδας άυτομολούντων — בורחים. כ
. —ברור. אינו הענק .άπώλοντο έκ παρατάξεως κυρίου μου אבדו... ן ו נ י כ

ו£1 ש.1ס01ס =בחו <* —



הסבילות חזיונות
א ו ב מ

צא א. ת מו רו ת ספ לו תה. הסבי תחו תפ ה ו

 זד צמח כי אף העתיקה. היוונית בספרות וסעגיגת מיוהדת הוסעה הם הסבילות חזיונות
 סד♦ ויעשו נעד, ויעלו ויפרחו גזעם בה שירש זאת נבל המזרח מארעות ומועאם יון אדמת על הם

י להם. ישוה  האקלימים, ומכל הזמנים מכל באנשים טבועה היא הנבואה רוח הדבר בעצם נ
 אותם המוצאות את לדעת לאלהיהם ידרשו הנפש, עד המים כשיבואו משבר, בעת אשר

 מצוזז אח לדעת ובידעונים באובות לפנים לשאול נהגו בן הימים. באחרית או הקתב בעתיד
 אצל בעץ־דור אוב נעלת אשת כמו זקנח, אשה היתה והמחונת מדיני, משבר בשעת אלהים

 או הרואה הזאת, האשד. הרומים. אצל איגריה והנימסה היוונים אצל הסיתית הכהנת היהודים,
 בדברים בואה ידי על לעתיד החזיץ בכשרץ למחוננת ידועה היתה הנביאה, או החוזה

 בערבה עלתח ותשובתה לשואליה, להגיד שמרה אותו בפיה האל שם אשר וכל האלהים, עם
 מן לגו הגיעו נאלח מפליאות תשובות הרבה פנים. לכמה ונשמעת סתומה שהיתה במדד,
כראוי. לפתרן ידנו לאל ואץ העתיקים, הימים

 רק ולא ראית־הנולד, בחכמת או בנביאות האמינו השמיים, העמים כמו ההילנים, גם
 של דבריו לפי ידה. על לפעמים נחתכו מדינה ותכסיסי צבור עסקי גם כי פרטיים ענינים
 המאה בץ 0ןןל בארץ נודדים חחים או רואים התהלכו ואילף ס״ב ב׳ Psyche( רוהדי

 להשתקע התחיל הנלהב דיונוסום כשסולחן הנוצרית, הספירה לפני הששית והמאה השמינית
 ראית־חנולד בכשרון ומחוננים והזיה דמיץ לחיי מתמכרים ונשים אנשים היו הללו בארץ.

 של םנץ9ן» בחזיון קסנדרה למשל, היתה, כזאת נביאה העבריים. והחתים הרואים נמו
 קשים היו דבריה ימיר» כל האנשים בץ התהלכה וסחופה, דוויה ועצובה, נוגה אסכילום:
ומכוסה. מבוכה ומשואה, שואה ומצוקה, צרה רק מבשרת והיתד, ומוצקים,

 בספק מוטלת שגזרתו .סבילה' בשם בזאת נביאה כינו מאד קדומים בימים נבר
 Poiitta עם בחבור =אלהים0=?ג»0*״5( ימנית היא הזאת שהמלח אומרים יש גדול:
 המלח או אל, <שבוקל»שבוי שמית שהיא אומרים ויש אלהים·), .עצת אומר הוי עצה,

ק סבא הארמית א-ז ת ב ס ם ו ע ה- קנ  המלה הודאת שיהיה, איך סגגיו-בסוף). הימי הצירוף וז
 והתפעלות גדולה התרגשות טבל תחת עתידות והחד. ה בא מתג אשח למדי: ברורה היא

עצומה. אלהית
 אריסטוסנם הרקליטוס כמו הקדומים, הימנים הסופרים הגה הסבילות, למספר בנוגע

 עולה הסבילות בספר מאוחרת בתקפה אבל אחת, סבילה רק יודעים ואריסטוטלם, אפלטץ
 נודעות היותר מהן ר). סרק זר Divin* institutio לקקןזיוס, א«ל 1י3< לעשר וגם לתשע

 הסבילה י״ב>נ פרק (י׳ יון ציור בספרו אותן מכנה שםאו_סגיאם ארבע, הן ומפורסמות
שהתנבאח עליה ואומרים קבוע איננו מושבה (מקם מאדיתר^ה או ךפםום5מ ^רופילי הלולים



ת חזיונותשעח הסבילו

 הסבילה חסי, ימי לדברי הראשית הסבילה מקימי 1ךם המערבית), באסיה וגם בדלפי נם
המבריא או הבבלית בטבילה ג״ב הידועה מפלשתינה, ?;בא «עבריות

המיתיות· ב״תשובות הגמבאת מהרקליטום בציטטה ראשונה בא הסבילות חזיונות זכר
 ועצובים, נוגים בענינים ונותנים נושאים הסבילות חדונות הזה הקטע לסי סלוטארך: של
 ושליטים. מושלים נפשות ורבת פראים שבסים הופעות יווניות, בערים ומהומות מרידות כמו
 לא אריסטזטלם למשל, הסבילות: אל וקריר אדיש יחם שהתיחסו היוונים הסופרים מן יש
 חבר אריססופנס (מלנכוליה). שחורה מרה מק כתולדות חזיונותיהן את ותיאר בהן אמון שם

 אליהן המוךהעם יחס ארן השנונות. בספירותיו בהן התלובץ ולוקיאן עליהן, חריפות פרודיות
 ותחלה ושבח לטבילות הערבה הפלאים ופלוטרכום אפלטון של בכתביהם יותר משתקף

לחזיוגותיהן.

 כבר מסוים במספר יון בארץ רווחים היו הסבילות חזיונות אריסטופנם, של דבריו לפי
 יותר הרבה תורם את מעלה הרומית המסורה אכן הגוברית. הספירה לפני החמשית במאה
 הסבילות חזיונות כל טוןרבום, ערקויניוס ספק בלי הקרקויניס, מן אחד קבץ פיה על מזה:
 הספירה לפני הששית המאה בקץ הקם־טוליום בבית למשמרת ויניחם לקנות ידו השיגה אשר

 לקנות לטרקויגיום והניעה לרומי שבאה מ.י1מק הסבילה ע׳׳ד מספרים וליביום 1בר הנוברית.
 ממנה לקנותם פאן וכאשר זהב), ככרי מאות (שלש ידוע במחיר הגורל ספרי תשעת את ממנה
 שרפה הפעם גם ריקם פניה את השיב וכאשר ספרים, בששה ותשב ספרים שלשה שרפה

 במחיר השלשה את ממנה לקנות הוכרח ואז הנשארים, בשלשה ושבה ספרים שלשה עוד
 ספרי נשרפו וכאשר היוונים, מן יותר הסבילות ספרות את הרומים העריבו בכלל התשעה.
 מלאכים השררות שלחו הגונרית הספירה לפני 82 בשנת הנידה בשרפת הרשמיים הסבילות

 הסבילות. מחזיונות ידם תשיג אשר כל משם לקבץ המערבית, ולאסיה יון, pלא לסיקיליה,
בו זה ומפני כאלה, ספרים בעד מלא בכסף שלמו השליחים  אומרים רבים. מזויפים חבורים נ

 בוה קיסר אוגוסטוס אשר עד הימים במרובת כך כל וגדל עלה הסבילות חזיונות שמספר
לאלפים. מזויפים כרכים להשמיד

 אשר היהודים וביחוד וספרותה, הלם השפעת תחת עמדו אשר הגולה יהודי
 הנץ אמבעי בתור הסבילות חזיונות של חשיבותם את מיד הכירו מצרים, של באלכסנדריה

 המאה ק החל רב, זמן זה האלילים. עובדי בין היהודים ודת ישראל אמונת את להפיץ
 חיבורים עיי יפת באהלי שם תורת את להכניס השתדלו הנוצרית, הספירה לפני השלישית

 דום,1הםי מרום,1ה אורפיום, זזקץיוס, כמו יץ, סופרי לגדולי יחסו אשר פסיבדונימיים
 על להתחרס אורפיום את למשל, הכריחו׳ האלה בחיבורים ועוד. מ;נךר סופוקלס, איסבילוס,

 לנבא סופוקלם אח הסבו או ומיוחד, אחד באל האמונה את העולם לכל ולבשר הפוליתאיסמוס
 הוא ידוע לבוא. העתיד הצדיקים אושר על ולהכריז שרפת־אש ע״י הזה העולם קץ את

 שמיטב להוכיח השתדל לפסה״ג 160 בשנת השביעי תלמי המלך בחצר החי שאריסטובולום
 המציאו הסבילות חזיונות והנה העברית. הספרות השפעת פרי באמת היה היוונית הספרות

ק רעיונותיהם, להפצת ומתאים ראוי יותר כלי״זץ האלה להיהודים להם  קרובים בצורתם כי י
 ידיהם על להפיץ וינסו ההילגיים היהודים בהם החזיקו וע׳כ ישראל, נביאי ליצירות מאוד הם
 האסכטולוגית בספרות הרבה השתמשו זה לצורך האליליים. היוונים המון בין המונותאיסמוס את

 היוצא לעתיד. וגזרות תוכחות המלאים וחנוך דניאל בספרי ביחוד ההם, בימים רווחת שהיתה
 מאמצע במצרים משכילים יהודים ע*י ברובם נכתבו היהודיים הסבילות שחזיונות הוא מדברינו

ואילך. הנוצרית הספירה לפני השנית המאה



שעםמבוא

כן ב. ם תו רי ספ מן ה רם. וז חבו

ר א) פ ס . ה שי לי ש ה

 רעות עתידות לנבא המוכרחת הסבילה צער את מניעים הראשונים החרוזים שבעת
 ושבח אלילים ולעובדי עצבים לעושי מוסר תוכחת מכילים מיה - ח׳ - רצונה. למרות ומרות
ס״ב העולם. יוצר לאל־עד ותחלה  הגדול המלך ממלכת את המתאר אסכסולוגי קטע הם מ׳ו-
^ כל השופט א  של ע״ב מיז מ״ו, החרוזים - ונבלים. לרשעים חרוץ כליון יביא אשר ה
 הוא שהרמז אפשר בדיוק. לקבעו הוא נקל לא כי אף חבורו, לזמן רמז מכילים הזה הקטע
 החצוף שגרירה עיי מצרים בעסקי להתערב רומי התחילה אז אשר לפסה׳ג, 168 לשנת

 אל יכוון לשמה· וישימוהו רומי גורל יחתכו ,שלשה נ״ב חרוז זה באופן .0לי; פופיליוס
 את אפיון תלמי הוריש אז אשר לפסה׳ג, 96 לשנת הוא שהרמז ג*כ יתכן אבל הגר?כים.
 יש אכן וקינא. סולא למרייס, יכוון ,שלשה* זה במובן הרומי. לעם קורינו, ממלכת ממלכתו,

 לנושיו ממלכתו את ול$ם;א תלמי הוריש אז אשר לפסה*:, 51 לשנת הוא שהרמז ג״ב לשער
 או קרסים) ומםי,0 (קיסר, הראשון הסריאומביר הם ש״שלשה״ לאפר אפשר או הרומים.

 מכלן.- יותר נראית השניה ההשערה אמנם לפידים). אוקסביוס, (אנטוניום, השני הטריאומביר
 הראשונה המאה מסוף מאוחרת תוספת ספק בלי הם בליער השמדת על המדברים סיג-צ׳־ב

 הכל :נוצרי ממקור שהם אומרים ויש עברי ממקור שהם אומרים יש הנוצרית. הספירה של
 הנשמעים מעבר חרוזי הם צ*ג-צ*ו - הפיסקה. בתחלת סבסמה המלה של במשמעותה תלוי

 קיצור מלבד זיום, ולידת הטיענים ופולמוס בבל בנין על המדברים -רצ*ד צ״ז - פגים. לכמה
 האריתריאית הסבילה ממקור ורובם, ראשם הם היהודים, ימי דברי וביחוד העולם ימי דברי

 40-80 בשנות וחי פולהיסטור אלכסנדר של בכתביהם כבר נזכרה הזאת הפיסקה העתיקה.
 הסופרים בכתבי לאמר צורך ואין לפםה״נ>, השניה או הראשונה במאה (חי ואבידנוס לםםה'נ>
 מצרים מלך א> האלה: הטעמים מפני לפפה״נ 160 שנת לערך שחוברה לודאי קרוב הנוצרים.
 בשנות הוא שתאריכו ר1מט1םיל תלמי ספק בלי הוא ואילך. קציב בחרוזים הנזכר השביעי,
 בשנים המטרפולין לתמונת מתאים ואילך קע״ה בחרוזים רומי תיאור ב> לססה׳נ, 146-182

 חזיונות של קובץ הם רצ״ה-תס׳ח - לפסה״ג. 168 בשנת פידנא מלחמת אחר מיד הבאות
 מתי בדיוק להחליט אפשר אי הסתמי ואפים הכללי תכנם שמפני שונים, מזמנים שוגים

ח :פניהם על זמנם את מוכיחים האלה הקטעים רק - חוברו. שי׳ ד-  כנראה נוגעים שי׳
 אוירגטם שנשבה היה שסופן אוירגטס, ותלמי פילומטור תלמי בץ במצרים הפנימיות בתגרות

 בירושלים ההיכל וטמוא הקודש לחילול אולי רומזים שכ״ג-שליג לפסודג. נ54 בשנת בקפריסין
 מיתרידסם למלחמת ספק בלי נוגעים ש״נ-שנ״ה לפסהיג 168 בשנת אפיפנם אגטיוכום ע״י

 לפסה׳ג. 142-162 שנות למאורעות בודאי רומזים שפ*ח-ת׳ לםםה'נ. 84-88 בשנות
 תפ*ג-תם'ח לםםה״נ. 89 שנת של החברתית איטליה למלחמת כנראה, מכוונים, ד-תסיט תם·

ב - לםםה״נ. 146 בשנת החלה וקוריגתום קרתגה לכידת את בפירוש מזכירים ט-חקע׳  תפ׳
 יון ארץ על ביחוד שונות, ומדינות ארצות על תבואנה אשר והשואות הצרות את מספרים

 הגלים להשתערות מכוונים ואילך שתק״ח לאמר אפשר ואכזרי. פראי לעם ות$נע ל5תל אשר
 לכידת אחר ביחוד יון לשעבוד רומזים ואילך ותקיב לפסהיג, 280 בשנת המערבית אסיה על

 חי אל בגי היהודים את ומשבחים מהללים תקע*ג-תרכ*ג - לפסה·נ. 146 בשנת קורינתום
 החרוזים מן לפסה־נ. 170 בשנת מצרים על אפיפנם אנטיוכום התקפת את ומזכירים

 הם תרכיד-תתיח - לפסה׳ג. 140 לערך המקבים בתקופת היהודים שלות משתקפת האלה
 האותות את גם לעתיד, השלום ותקופת המשיח ביאת את המתארת אסכטולוגית פיסקה

של ויחוסה אישיותה את מבארים תתיט-תתי״ח - הימים. באחרית יהיו אשר והמופתים



ת חזיונות הסבילו

מאוחרת. תוססת כנראח הם (תתי״ט-תתכ׳ם) האחרונים החרודם הסבילה.-עשרת
צ*ז-תתי״ס> החרוזים אומרת (זאת ורובו בראשו השלישי שהססר הוא מדברינו היוצא

 הרמזים מן נראה המצרי הגוץ לססה׳נ. 140 לערך מצרים בארץ יהודי ידי על חובר
 נמצא כי אף ואילך), תר״ח שמית, ואילך, שי״ד קמ׳א, (קנ׳ם, מצרים ימי לדברי הרבים

המערבית. ולאסיה ויד לרומי גם זכר

ר ב) ס ס י ח ע י ב ר ה

 את מתארים א׳-כ״ג החרוזים השלישי. הספר נמו ומורכב ארוך איננו הרביעי הספר
 הרשעים.- ושואת הצדיקים שמחת ע*ד מספרים כיד-מ״ז עליונה.- השפעה סקור כמו האלהים

 הדורות שני אחר אבל העולם, דורות עשרת תולדות של תמצית לתת מכוונים מ״ח-קניא
 בנוסח שונות וערים מדינות על חזיונות באים ובמקומו הסיפור, חום נפסק הראשונים
 באי לכל התראה שזורה שבתוכו אסכטולוגי קטע מכילים קנ״ב-קציב - המקובל. הסבילות

(קמ׳ב-קע׳ח). בתשובה לחזור עולם
 בדקי תיקון את מזכירים ואילך ק״ז החרודם הנה הזח, הספר חיבור לזמן בנוגע

 והקטטות התגרות את מטעימים ואילך קט׳ו אסה״ג. 60 בשנת רעש־האדמה אחד לזדקיה
 בית חורבן אח בפירוש מזכירים ואילך וקכיה אסה׳ג. 69 בשנת המצור בימי בירושלים

 לשובו. העם וצפית קיסר נירץ של 1זןעלם ע-ד מספרים ואילך קיים החם. בימים המקדש
 אותו קובע שאבסיביום בקפריסץ. לרעש־האדמה רומזים ואילך. קמ׳׳ג גם ואילך, קכ״ח
 כשהמאורעות לסהיג, 76 שגת אחר מיד חובר זה שספר יוצא האמור מכל ה*נ.0ל 76 בשנת

 קיסר גירץ לשיבת וצפיתם האנשים בלבות חיים עוד מיו השבעים שנוח של המזעזעים
מוחשית. היתה

 לדעה הנוטים החכמים נוצרי. או יהודי היה הספר בעל אם לחלוטין להגיד קשה
 המיוחסת האולת מן ואילך), (כ״ח ולקרבנות להיכלות ההתנגדות p ראיות מביאים האחרונה
 הקדם כל אבל ואילך). <קם״ח חוטאים לאנשים התשובה הטעמת ומן <קי'ו), להיהודים

 של משכיל ליהודי גם ואפשריים טבעיים הם לועוך, נוצרי: למחבר מיוחדים אינם האלה
 האסכטולוגית ונקידת־המבם לנוצרים מיוחד שרטוט שום זה בספר שאץ ובהיות ההיא. התקופה

יהודי. היה מחברה כי להחלים ידים יש ע״ב סוסה, ועד מראשה יהודית היא שלו

ר גז פ ס י ה ש י מ ח ה
 אץ לשלישי. מאשר הרביעי הספר אל קרוב יותר יחס החמישי לספר יש תכנו מצד

 תמצית לתת הוא תפקידם :עצמה בפני שלמה הסיבה הם א׳-ג״א החרוזים כי ספק כל
 ורובו בראשו מוקדש הספר שאר אורליוס. מרקום או הדרינוס תקופת עד לטיום ימי דברי

 אסיה, על קט*ו-קל*ו מצרים, על ג״ב-קי״ד שונות: ומדינות ארצות על תוגה לחזיונות
 ועוד, וקוריגתום והודו מצרים על קעיט-רכ״ז אחרות, וארצות ואיטליה יץ על קל׳ז-קע״ח
 מצרים על תפ״ד-תקי׳א ועוד, בבל על תל׳ד-חס״ג ועוד, ותוגרמה אסיר. על רס׳ו-שמ״ג

 תהלה שיר כמו אחרים, ענינים על קטעים עוד יש האלה המקובלים החזיונות מלבד ועוד.
 זאת האןססא, ק בא שהוא אומרים ויש המזרח, ק כנראה, שמוצאו (רכ״ח-רם״ז>, לתמס

ה׳ יהודה ארץ של אידיאלי ציור העתיקה. הצורואסטרית הדת של מספרי־ההודש אומרת  (רמ׳ז-רנ׳
 לרשעים התראה <שם׳*ד-שם'ר>, אסכטולוגי קטע (רגיו-רניס): נוצרית פיסקה ר׳ס-רס׳ה).

 תיאור (ח״ח-תליג), לרגליה הבאה ונקמח־אלהים הקדושה הארץ על להתקפה זכר (שפ׳ו-ת׳ב),
יתקי׳״ב-תקל״א). לבוא הקרובה מלחמת־כוכבים



מבוא

ואילך) ם״ח1 הראשון בחלק המוגזמת הדריגום תהלת הגה הזה, הספר חיבור לזמן בנוגע
ץ כוכבא בר התקוממות לפגי אופן בכל או הקדומות, מלכותו בשנות רק אפשרית היא  וגג

 שנחתם על־סיסום המסופר פן נכר הראשי החלק תור ירושלים. במקום קפיסולינה איליה
 70 שגת אומר הוי ואילך), (חי״א על־ירושלים מנצחונו לאיסליה שובו אחר מיד למות גורלו

 והחלק הזה החלק בץ להפריד וטעם כל־יסוד אץ הדבר בעצם אבל הנוצרית. לספירה
 בהחלט לאמר יהיה אפשר אז ותי״א-וזי״ג נ״א החרוזים את הכלל מן נוציא ואם הראשץ,

ק כי גמור אסה״ג. 130 שלפני הדריגוס מלכות בימי הוא הזה הספר חיבור ז

נוצרי. או יהודי היה אס בדיוק להחליט אץ כי אף מצרים, בארץ כנראה, חי, המחבר
 רג״ו-רנ״ס, החרוזים גם נוצרי. חותם עליו מטביע ם*ח בחרוז 0fox<}i״tovs התו*« שם

 מראשו הספר כל האלה החרוזים ק חוץ אבל נוצרי. ממקור ספק בלי הם למעלה, כאמור
ניכר. יהודי חותם עליו נושא סופו ועד

רת ג. ת תו ת. חזיונו לו הסבי

 ולשנן להורות היא היחידה מטרתן היהודיים, מחזיוגות־הסבילות לראות שאפשר כפי
 ומיוחד, אחד הוא אלהים :הזה על־הציר סובב הכל בעולם. היחיד ושלטונו הבורא אחדות את

 וחנץ, רחום היקום, כל על משגיח נראה, ואינו רואה תכלית, ובלי ראשית בלי מעצמו, נברא
 אפם הם האלילים כי כפרה, לח שאץ גדולה תועבה היא עבודת־אלילים ונוטר. נוקם גם אבל

 חי אל עבודת שהיא עבודת־הבורא p לא ואץ. כח ובלי שלולי־חיים ואבן, עץ מעשה ותהו,
 גסים מנהגים גם לפעמים אליה מצרפים כי אף ומוסרית, רוחנית היא זו עבודה וקיים:

 כעל־חלק קרבנוח על־הקרבת משקיף הסבילות, ספרי מכל העתיק השלישי, הכפר ומגושמים.
 יכ״ח לחובה הקרבגות את ק הרביעי הספר אכל ואילך). <תקעיז האלהים עבודת של נחוץ

 רעיונות חדרו הזה שלספר לודאי קרוב וכ״ח). ח׳1 לעץ הנראה ההיכל את גם ומגנה ואילך)
זקכ׳ה). הטבילה וטקס ואילך) <כ״ה המזץ לפני הברכה בהטעמת ג״כ הנראים איסיים

 המאה אמצע ההיא. התקופה אל המיוחדים האסכטולוגיים הרעיונות תופשים הגץ הלק
 נקם יום חגדול, הדץ יום בוא ע*ד דתיים רעיונות הרת היתה הנוצרית הספירה לפני השנית
 הבאים. הדורות על־מהשבוח עזה השפעה השפיעה הזאת התקופה וספרות העמים, לכל ושלום

 הימים. באחרית שיהיה מה המתארות אסנסולוגיות פיכקות מלאים הם הסבילות חזיונות ע״ב
 הקו ושונים. רבים בצבעים מצויר היקום כל את ובשפטו על־מדץ בישבו האלהים אף חרץ

ח אח יכסה חשך ואז גיהנם. מדורת אלהיט, תבערת לוהטת, אש הוא הזאת בתמונה הכולל א  ה
 יחרב. העולם כל האדם, לבני אורם עוד יהלו ולא יחשכו והכוכבים והירח השמש :ומלואה

 אותות ואילך). שע׳ה (ה׳, לצדיקים צסץ ואושר לרשעים מוגבל הוא החורבן אשר יש אבל
 העולם קץ את יבשר כף־אש החוצפה. ותרבה הרשע יגדל מכלם יותר אבל שונים, הם הקץ
 ויא העמים, ראשי על תחולנה והשואות שואות ומבוסות, מבוכות ומצוהות, צרות של*ד>. <ג׳ הזה

 וכל העולם על למשול ובחוצפתו בגאותו ישוב קיסר נירץ רכ״ה>. זה׳ תקומה להם תהיה
 על למשול השמים ק המשיח כשיבוא רק ואילך). ע״ה (ג׳ אשד. שלטץ תחת תפול החבל
ח א  <שם, לרוב ■ריה אח תוציא האדמה ואילך), תש״ב (ג׳ לצדיקים ושלוה שלום יבואו ה

 שלום חיי תחיינה החיות וגם ואילך) תשע״ז (שם, למישור :עשו ההדורים ואילך), תשמ״א
 האלהים והיכל ואילך, ת׳־כ <ח' יופי כלילת תהיה ירושלים ואז ואילך. תשפיה (שם, ושלוה
 תרג״ז (ג׳ לעד וקיים חי לאל מנחות־שי בו יקריבו העמים וכל הרקיע כזהר ויזהר ישוב

ותש׳ב).



ת חזיונותשסב הסבילו

ת על ד. לו ת הסבי רו ת בספ על העברי ם ו רגו ת רי ה עב תן ה אן. הני כ

 חזיונות הוא היהודים אצלנו מזולזל היותר הספר החיצונים הספרים מכל
 כי לעברית שניתרגמו רק לא זה ממץ האחרים הספרים כל כמעט הסבילות.

 לו מעא ולא ממנו ורחוק זר נשאר שלפנינו הספר רק שונות, חקירות לנושאי נעשו גם
 העשירה, הבינאית בספרותנו לו נמצא לא זכר שום העברית!). בספרותנו עתה עד גואלים
 הנזכר לסרקוויניום, ספריה את למכור שהלכה הבדויה הרומית הסבילה ע״ד הסיפור מלבד
 הדורות בסדר ונשנה ),א עמוד ,239 לונדון, (הוצאת זכות אברהם של יוחסץ בספר

 (אופיבך, גאנז דוד של דוד ובצמח ב׳> ק*י א׳ תרנ״א, (ווארשא היילפרץ יחיאל של
 הן היהודים בשביל ידועה חשיבות הסבילות לחזיונות להם יש זאת ובכל ב׳). ח׳ ב׳ תקכ׳ח,

 על נאמנה ועדות נכבדה תעודה הם הרי תכנם מצד צורתם: מצד והן תכנם מצד
 של האחרונות במאות העתיק בעולם היהודים לבין שחדרו הרבות האסכטולוגיות האידיאית

 התקופה החדשה, התקופה של הראשונות ובמאות הנצרות, לדת לפגי הישנה, התקופה
 ישראל נביאי נבואות בתבנית ורובם ראשם שגעשו הוא ברור הלא צורתם ומצד הנוצרית.
 העתיקה. ישראל ספרות של ומנוסים מובהקים חיקויים הם והרי השביעית, המאה של הגדולים

 מסמרי ושלשה בינינו, זכות־קיום לה יש יהודים בידי הנוצרת ספרותית יצירה כל זאת מלבד
הדעות. לכל יהודים ע״י חוברו וה׳> ד׳ <ג׳ הסבילות

 התרגום היהודים. חזיונות־הסבילות של זה עברי תרגום הוכן האלה הטעמים מפני
 את למצות יכלתו בכל השתדל והמתרגם גפקן, יוהן של המתוקן היווני הנוסח ק נעשה
ק מלולי. באופן לא כי אף גדול׳ בדיוק העברית ללשוננו היווניות המלים תוכן  מאליו מו

 הסבילות, חזיונות כי יען הקדש, כתבי של הנבואי העברי בסגנץ האפשר בכל שהשתמש
ק קל, איננו הזה הדבר נביאי־ישראל. נבואות את לחקות ניכר נסיון הם למעלה, כאסור  י

 לנוסח להערות בנוגע רבים. בסקוסות ומסובך! מורכב מאד, קשה הוא היווני הנוסח כי
 לאנטשססר של פירושו ועל קויסש בהוצאת בלאם .של דבריו על הרבה סמכתי העברי

1 סשארלם. בהוצאת

רי ברית ל« ניתרגמו הטבילות חזיונות »מנס )1 פי ז תו  ..להרחבת המחלקה מאת הסאטן! נספר ינדפסו פסיינברג ·
 טומן אינו זוז תרגום «בל תרס־ז), רוסי»·(וו«רפ» בארץ ביפראל הפכיה .מרבי לחברת »פר וספרותור חקדופח פפתגו
ח 0» ומסופקני ירבו, די ומדויק פ ל ימבי ר0ם5הק פל מלאכותית בתבנית נוזתך זאת מלבד היווני. המקור מן ני  פלפ בי
 הפוגמות רבות והיממות בהפרות הו» לקוי לאחרונה ומנוסים. ותיקים לקוראים גם ח^ייאה חת נידה הסב הברות יפרה

ץ מחלד »ת לטעמים חרייונות. וקפר הינ



א בו שפגמ

ביבליוגרפיה. ה.
. )א ת ו ר ו ד ה מ

היא הסבילות לחזיונות היווני הנוסח של הראשונה אח1ההו
Bethuleius Xystus, Sibylllnorum Oraculorum Libri Oclo, Basel 1545.

.1555 שם ,1יןם?לי עיי נעשתה השניה הסהדורה
Opsopoeus Joh., Σιβυλλιακοί Χρησμοί, Paris 1599.
Gallaeus Servatius, ΣιβυλλιακοΙ Χρησμοί, Amsterdam 1687—9.

 גם סולימיים. לערכים אלא לאור יעאה לא שבעיקרה ספני ביותר, חשובה אינח זו מהדורה
Gillandi, Bibliotheca veterum Patrum ,בקובץ Venezia 1765 של ההוצאה

הוצאת עם רק היווני. הנוסח לבקרת בלום הוסיפה שלא ספני חשיבות, לה אץ
Mai Angelo, Σιβόλλη λογοι, Milano 1817

באה מאי מהדורת אחרי הסבילות. חזיונות של הנוסח בבקרת חדשה תקופה התחילה
Alexander C, Χρησμοί Σιβυλλιακοί, Paris 1841, 1853, המצוינת המדורה
Friedlieb J. H., Χρησμοί Σιβυλλιακοί, Leipzig 1852, של המהדורה היום. עד ניכרת שחשיבותה  

המהדורה היא מכולן החשובה בסופה. קצר ופירוש בחרוזים גרמני תרגום גם מכילה
Rzach A!oisius, Χρησμοί Σιβυλλιακοί, Wien 1891,

הלך בעקבותיה מקיפה. מדעית חקירה עיי מתוקן נוסח לקבוע המוציא השתדל שבח
Geffcken J, Die Oracu'a Sibylline, Leipzig 1902.

המתרגמים. כל כמעט כעת משתמשים ומוסכם, למוסמך המוחזק זה, בנוסח

. ב) ם י מ ו ג ר ת
 ידי על גרמניים בחרוזים ותרגום אלכסנדר ידי על לטיניים בחרוזים התרגום מלבד

 Terry ספנסר ומילסון ,1731 לונדון ·י· Ployer ע«י אנגלים תרגומים יש ועוד, פדידליב
 ג׳-ה׳> (הספרים היהודים הסבילות חזיונות של חשובים היותר התרגומים אכן .1890 ניו־יורק

 באנגלית לאור שיצא והססיבדאסיגרפים האסוקריפים קובץ של השני בכרך Lanchester עיי הן
 האפוקריסים קובץ של השני בכרך Blass ועיי ,1913 אוכססורד טשארלם, ה. ר. עיי

.1930 טיבינגן קויטש, ג. אמיל עיי בגרמנית לאור שיצא והססיבדאפיגרפיס

ת ג> ת. מסו רו חקי ו
 ועיכ הסבילות, חזיונות על שנכתבו והמאמרים הספרים כל את פה לרשום אפשר אי

שבהם: במובחרים אסתפק
Alexandre C., Excursus ad Sibyllina, Paris 1858.
Ewald H., Abhandlung ueber Entstehung, Inhalt und Werth der Sibyllinischen Buecher, 

Goettingen 1858.
Badt B., Ursprung... und Text des 4 Buches der Sibyllinischen Orakel, Breslau 1877.
Zahn T., Ueber Ursprung und religioesen Charakter der Sibyllinischen Buecher IV, V 

(Zeitschr. f. kuerchl. Wiss. u. Kuerchl. Leben 1886).
Fehr E., Studia in Oracula Sibyllina, Upsala 1893.
Geffcken J., Komposition u. Entstehungszeit der Oracula Sibyllina (Texte u. Untersuchung 

gen 1902).
Schuerer E., Gesch. d. jued. Volkes im Zeita'ter Jesu Christi III*. 555 ff.
Pauly-Wissown II A, p. 2073 sqq. של באנציקלופדיה  Aloisius Rzach של מאמרו



הסבילות חזיונות
ש &קר י ל ?,

שי שחקים שוק מבךף־ סמרומים מךעים » את־סכחיבים: א
פי :סמני את־סזון־סאמת מעט לכלא מניף אחלה כוןןת לכסאך ב-ג

ונפשי: להתעורר לפי יוסיף ל^ה אסל בקרבי: לבי ;לאה ד
לכשר איסיף אכן לפל ?ויון לחזות סלי: אססה ומעןה ה?גויעה ה-י

לכ;י־האךם: לכשר אלהים ני1לצ ?ל־אשר י

להכל תתעו למה אלהים: אלם בתבנית תנבךאים ב;י־אךם ח-ם
העולם לפרא מעולם לב תשימו ולא חלשי: בדרך תלכו ולא י

ם יא שסקים: ישב מלאי ןהוא ;חיד משל אחר אל יש לעד: מן;
ב-יג  אכן לדש !ד אשר הפלז רואה ןהוא פלתי־נךאה כאליו ??׳¥» י

אולם למארחו: לא חושב מעשה שן או }הב: וצלם עשתהו לא סו־יד
והוא סלה ןר.וא חף־. הוא :כי זאת ומודעת אסרון ןהוא ראשון הוא סז
שי כךאךם סי פי לסלה: נם יז בעיןיו: את־האלהים לךאות יפלז א

משל סןדול סאל סעליין לאל את־שם: לשמע רק לפל סי או יח-ים
שי סעולם: נ-כא ולרל שמש 5 לקים ן;ם שמלם הפל כרסרו סרא א

ב-נג עצומה: מחוללת־תהום נועצים כוכבים במלאם: מוחקים כ
ם סעלנות כי חלי ש ו; ד א סי ם נם הוא ולללה: יום ל הי שי סאל לצר א
ע את־סאך־ם כה כ ר א ל תיות ב שון :סאו שי לדא ר נואר א מלכ מו: ה ש ב

ןם רעש סאךם: צורת תבנית תלן ;ם הוא וכמון: ןנ;ב ך;ם קךם כו-כח

ח-פח

יז-בד
ט

 תסיד עצמה רואה הסבילה - להנבא. הסבילה את כופה אלהים רוה :הקדמה
 את הבחינו הנוצרית הכנסיד. אבות רציה,. חרוז זע׳ אלהי כח עיי לתפקידה ננאלצה

 לאלהי- שבח - העתיקים. ישראל נביאי ובץ הסבילות בין מבדיל כקו הזה הקו
 י׳ י*ג שלמה הכמת ואילך, ייח ם׳ ישע׳ זע׳ אלילים עבודת כנגד והזהרה האלהים
 ם׳ א׳ ד׳ א׳ - ר. ליג תהל׳ השוה - ועוד. כיב ייג שופטים כ/ ליג שםות ע׳ - ואילך).

ודרום וצפון ומערב מזרה של תיבות ראשי הן ס׳ א׳ ד׳ א׳ האותיות - ביוונית.



טסהסד—כט נ ר&בילות חזיונית

אוד היךאו ולא סע?רו לא אהם ?עו&ף: ועוף וך?שים סיות כפ
לסהולים: ןהן?תו ל?סשים ןתקזהסוו לה?ל: התעו רק לאלסים ל

לפני !השבי ?ני־אךם: פעשה ילפ^בות־אפן אלפים ולעדים לא-לב
ל: העופר סי אל והלאו אליליסג סי?לי דלתוה לג־לי וה?סלו< סג

: שפלם «גיא נאיל־עד $שפם: והש?חו לס?לי־א?ן לה רן  מ
ןא?שי־?לועלג ?מגיס זרג צכל עם לךם ?פא עם הוי לי
ם פעללים♦ ורעי רכיל וילידי שקר לפרי "ל־לז אלילים ע?די מאפי

שי ?עלים: הני לט-ם עון רשע ?ל?ם א ףן: מ ? לגפיןזם העמקים נ
לאחר: פפנו להן לא ?«עלי־הין אחד גם גי פניסם: ופעזים ם»

םג פל־אמוגים לשפרו ולא ?סברו: מאד עינו הרע ןעל־אךם פב-
?עד ;אחרים על־אישים הר5כ הענ?ןה 5 אלמנות {יפים אף מי
ג י׳3 מ ה ובאשי ? מין ?ספל ?»יז|1סס לא ?עלים להן ה

החלים:

שי אסרי אולם » ר דופי הפשל א פי הפי על־פ?ךלם: נם ספ
 אל־האןעזים: פלןי־עד פפל?ת פאד: גדולה פפל?ה הופיע אז מז-סי׳
 של לדירי־דרות :לאדן על־?ל ?שבט לרדות ?הוד שליט ויגצא םם-נ
לחהבוי שלשה ;לפייס על־אןשי עזה ספה ההר ואז :החולף הזסן נא-גב

:?פשענוהיהם לסיםי ו?ל־יוש?יס נ לש?ה וישימוה ריפי גידל גג
רי פרי ״*־״־· ש ה  סיום ל?יע פהי אפללה לי אוי פן־סשפלם: ל^ידא
טו:להיא ני־״ ע  הוסךןה ע^ה אפן :סןדול ד־פלןי לאדיר האל ם6פש ו

י?פאבות ?שוקים י?אפפרות ?דייעלוה ?ל?ן ןהתלפיןה ערים נ״
עטו ;בוא בוא ?י ס?ר: סיום ;בוא עד־בי ןא?ן ן?פף זהב: נס-ס

 ?ל־הערים ?שם: אקךאה־{א ל?ל־סאןשים לחדר: ריס{?דיה סא-סב
שי פ?אבים: לשאי ישכיסז א

ם: בללער פפה;פא39 פ?זע םג-םד תיס;פי שי ?אחרי קיםאת־ךא ;ן;

להתנגדות סימן - זח. שם «ל אקרוסמיכום נמגא ם־ג י׳א ב׳ חנוך בספר ביוונית. מד
ממלכת *ל בהורה - חסונים. משפת ספק בלי נגזרה הזאת המליעה - אלמנה. לנשואי םר,-פו-םב

 משית אין ב׳) יח1 (סנהד׳ תלמודית מסורת לרגלה.-לפי הבא הרשעים וכליון הקדוש המלך
שהסכוון חדשים.-יחק תשעה ישראל על רומי) (לממלכת המלכות שתתפשט עד בא דוד ק ד1

 לחרק או הסבילות, מפרי נשרפו שבה לפסה״ג, 84 בשנת הקפיטוליני יופיטר לשרפת סה
ק8 גבעת על יופיטר מבבת ם קו־לואי היא? נפדית - לפסה־נ. 57 בשנת ורעם חזיז ע*י ל

- וקזנו. בליעד בוא - ד>. קי-ז א׳ תנוך סקר גם תס׳׳ב, תרוז זע׳ הדין יזם של בג-דר



סה-גו ג הסבילות חזיונותעפו

ם כ־ ש :$ת־ה;ם ןלךניע דלרי ל את־העזכ דו אודהלרח ומלהט הן ו
ה: סו-סז בני ם: אתות ן;שים את־ה&תים ויחלה ה אולם $ךם לבני רכי

ה: כל־לעקזה זה צ&ח םח ב ורבים האךם את־ב;י הוא םקזעה ?י ק
תעה: סם-ע ה: !גם ונבחרים ?«מנים עקרים ! ל ען ־ שים ב;י אחרים ואי

שי עא א א עו ל מ ד ^ ל עו ם: לקו אלהי שי אכן ה א קבת תקרב כ נ
אל עב-עג ל: ה דו לנל חן תתנ ה ן קב ש ע תאכל ?גל־ל*דן: ותןרם א ן
ם: ןאת־ליאןשים את־בל!ער עד-עי· אי תנו הנ ר; ש א ל־ כ : אמון ו אז בו

ת העולם לחיה יע שלת תח ה: לרי ממ שמע אעז ה: ה תי דו ^ן ל־ ל ל
של עז-ע״ ה וכמ מן ל אל הי ל ם: ע ל ך העו שלי ף זהב ות מ ם״ ו לתהי
ח: «°־« א ת חנ ^ ח ל ינ ח כ ם: של־בני־אךם ו מי ארי־י אז לתוך־תלם ק

ם: העולם לפדות פא־-סב ל ם לתאלמנו ק האלהי כן ן ^ ם: ח קי ח ש !גלל כ
ם פג שמי שי את־ס א מר; לגללי כ ע ה ת ןעל־הךקי רו :פל רב־הצו
ה פי ק ר הא ה; על- ק א מו ש זרם וזרם ןעל־הלם ה קלי לתחת א
ף: פו נה ך אכל ה ם ואת־רקיע את־הלם: ו שמי ם ל את־דביכבי את־ ו ן

ה: עצם פי־®״ א רי ב צק לצק מ מו לא שהור; אחד ל ד להיוי ן נלגלי עו
ם: ממאורות פם-צ צצי לא TP אל אמיב לא רבים: למי־דאנה לא הג

ף צא-צב ך־: מןדול האל משמט לבא ואז מתיו: ולא חו תו ממועד ב
שי ל,?דול ה: כל־מדמרים לגיעי כא ל א ה

שי י׳שמש כשיזרח ומל־־־מלמשה: «ךחות־לם לכם אוי צג־צד א
א צה-צו  לען על־־מעולם: לעלת ?שובו לקשיבו-לו מלל עוד: לבוא ל

:לצרתם היא ןלדו חוללם הראשון הוא ?י

 או בבליעל הנודע הח?ר לשמעק ספק בלי הוא והרמז שכרון, היא סבססה
 רומז םנססה* ש.גזע אפשר בהקדמה), ס״ה ישעיהו, ועלית סשארלם לפי כארמילוס.

 שב האגדה שלפי קיסר נירון הוא בליער זה ובאופן האוגוסטיים, הקיסרים אל
Acta Aposioiorum Apocrypha <ע׳ שמעון עם פטרוס כמעשי — מותו. אתרי ממשלתו אל סז

 מתיה החבר שמעון ואילך! כיה סימן ואילך, מיה א׳ בוני ומ. ליפסיוס א. ד. הוצאת
 פטרום זה והרי מסתלק, הקסם ועובר חולף כשהוא עין: למראית רק אמנם מת, גוף

של כעיקר הרומית בספרות נמצא באש יחרב שהעולם הרעיון - המוסת. את המבצע עב
־־ הרקליסום. של הפילוסופית בשיטתו מקורו הזה שהרעיון לודאי קרוב הסטואית. התורה

לתנין׳ רמז פה רואה בוסי דמונית. צורה שלבשה לקליאוכשרה הוא שהרמז משערים פה
ובספרות כ*ו, ק*ב ותהל׳, ד׳, ל*ד ישע' ע׳ - בראשונה. לנקבה שחשבוהו האגדי, הים פב

הנדול המועד - ב׳. ג ל· חנוך במסתרי גם נמצא והתקופות העונות הפסק - המאוחרת. ז-*ב
הם השוררת, הדעה לפי האלה, החרוזים - במקורו. סטואי הוא »)l«>v neya(; ״«נ-



ת חזיונות לו בי ס ג ג ה כ ק שסז»-

י3לב הוכיח הגדול: האל תוכחת תקום א$ר5 $כן צז-צח
ק׳כלם: אהת שעה כהיות אשור כ$ךץ מנךל: ?נו כא^ר ד.אךם צם

השיב מ;ד אולם כוכבים: הזרועים אל־הקזקים לעלות ו;זמו ק-קא
הןדול את־הכגךל הרוחות !וכילו !עז: בלה רוחות להים8 בק

בני־האךם קראו על־כן לרעהו: איש כין ריב ןחךחרו1 ככרום קג-קד
ככל: העיר את־שם

לכל־כיני גונ?ל ♦ האנשים ולשנות המגדל התמוטט וכאשר קדי־קי
הדור ?א ואז נחרדות: כמלכות הארכה כל־: הלא9 זא שפות קי־?״

על־האןשים כבול ?א אשר לכן־היום ג הוגים של־אןשים לעשירי ם?
ואוךנום נ;ה בני :ן;פתום וטיעז כרונום וימלכו :הקךמוגים יאקי-ק

:ללם שןתנו שמות ושכלם אד? ככי־הא;שים :הנקך־אים הגבירים קיב
ןחלקה הלקים לשלשה :ההוגים האןשים כין ראשונים היותם על־ קיג-קיד

ןה גלהמו ולא בחבלו כל־אחד ולמלך לכל־אחד: הלק לארץ ?״י
:בכישרים ללם נפלו ןחבלילם לאביהם שבועה ?«לעי ?י .*עןה קסי

את־שבועתם: כניו רי5ו; ולמת ולגוע קצו: ולקרב אביד,ם ןקן אז קיז-קיח
קנ ם- על־כל־ לקשל על־אשר לרעהו: איש כין ריב ולעררו מאד קי

ברעהו: איש וטי<ןזן כיונום וולוןמו ב;דו כלבות ועבוד לאןשים
וךיונה ולקטלה רכער הכעטךה: ואפתדיטי וגלה הח אולם קכא-קכב

כל־ את לחד ותקככנה כינילן השלימו הלפות: הקוצות כעלת קי

 ניצדי. הוחם עליהם המטביע דבר שום בהם אין באמת אבל נוצרי, ממקור
 הסבילה ק ארוך קטע - פ׳. ג׳ ממלאכי שאולה בודאי היא השמש זריחת

 מצססים רבים הבבלית. הסבילה מן חרוזים עשר בשנים המתחיל האריתריית,
 אלכסנדר p אותו המביא אבסיביום כמו עליו, רומזים או הזה הקסע את

 - .,ג ד׳ א׳ קדמוניות יוספום גם עין לפםה*נ>. 40-80 בשנות <חי סוליהיססור
 ע״ד היוונית האגדה עם בראשית בספר הסיפור את המחבר ערבב כנראה,
 ואילך, ש׳ד י׳א (אודיסיה ד,שמימה לעלות בכדי פא1א על ן£1לי המעמיסים הענקים

 נמצא לו רמז אבל בראשית, בספר לרות זכר אין - ואילך). ר״ם א׳ גיאורגיהה וורגיליוס
/ ד׳ א' ליוספום ובקדפוניות כיו, י, היובלים בספר  השרש מן בבל רשם גזרת - ג
א בבדא׳ כמו היא בלל  כלו׳ ואשור, בבל בשפת אל׳ .בב היא בבל ובאמת ס/ י׳
 תכ׳א תיאיגוניה הסיודוס של לזו מקבילה פה הטיטנים פרשת - האלהים. שער

 חלק קי׳ד, Ancoזa1us אפיפניום, לפי - אחדים. בפרסים היא שונה כי אף ואילך,
 ומשום רעהו. גבול את יסיג לא מהם שאיש וישביעם בניו לשלשת העולם את נח

 הצו את אפיפנייס מצדיק ע״ב משם, כנען את בלקחו הזאת השבועה את הפר דחם
- וא־לך. תרכ׳ם תיאונוניה, הסיודום ע׳׳י מתוארת האלים מלחמת - הכנעני. את להשמיד



קכד-קס נ הטבילות חזיונותששח

 <מ־הן!ע ?או אעזר אחרים: ןלגןרו?יםואןקזים ?אחים המדהים: קכד-קבה
ך ברונום בי יחךצו1 ד,ןח: ןד.?קור קכו-קכז ^  ה;ה בי על־בל: ל?לך ד

ם מ?לם: ף?דדתאר הבכור קכח  לבועות את־ביונום הקזביע שי?ן או̂י
 בע?מו הוא לסלף: אז בי !?ן ?{ים !רע ;קיט לא בי :{מרצות קכט־קל

 באעור ןה:ה לקךההו: ו?עת על־ברונום זקןה תקפץ ר אי? בעת קלא
 ?ל־הבן לג!רים ולכךעו על־לךה: שי?ן ?{י יקזבוזן דיה תלד קלב

ד: קלג-קלד לו ת מ מ ?ל־  ר;ה ;לךה באעזר אולם א?ה: ת{ךלןה1 חיו ן
 םי?ן ?{י ךאו: ראעזוןה הךה ותצא השליעזי: את־נלךה ד?בוךה קלה-קלו

 ריה המלי?ה ואז ל?חיהם: וילכו ל-יא כת כי ?עינילם ח?ךאים קלי
 אחרי ל?ךד: בסחר לגךלהו ל?רו;לה ב?הךה ותקזלחהו כן: קלח-קלם

קזמו קךאו על־כן לה: מקז?עים את־של^ה?רתים נוע?ה אעור קם
 ותועף דוךעז: את־פשידון ^זללה{ם ן?ן לרש: עזלחוהי בי לען זיזים קםא-קמנ

רו ????ויז את־?לוטון: קזלישי כן ללדת כןשים מעלה ר:ה ק»  ד
ר כי: לבלי יובלו מ?{ה אעזר ךךן קמד  :אל־הלם לירבים אן־ךפום מל

 כאי?ר וללי להם: ל,ךא ?בי{י !ךם ?{יום עם־סימי התכ^ם אלרי קמה-קסי
 אעזתו: יהזןר ?רומם ?זרע כ?תר ?{ים: יעז בי לםי?{ים ^?עו קפז-קמח
 אקיתו: ןר;ה את־?רונום ןים5?אן ו;אםר ?{יו: עזבעים שי?ן יךקז1 קפס-קג

 !את ??עי בא?ר ולהי ?«??ר: עליהם ו;?ם ?אך?ה !??י{ם1 קנא-קנב
ר: ן?את {דולה כלח?ה עליו ולעירו לאדיר: ?{י־כרונום ? ? ן

 למולה: ל?{י מלח?ה ראשית היא ן!את קנג-קנד
?ל־ וי{ןעו על־השיקמים: דעה אלהים ה?יא ןאז קנו-קנז

קלה לפוכב: הןכן ו??רוכת יברונום: השיאים ???חות קגח-קנס
ו??ל ןכועז ו?די ?רם: מללכות ןאלךיה מ?ךים ם?ל?ת קם

 תוניס ג׳ לוקרטיום ואילך, נרו לדום הפנק ,קליןיכום - ·,ד י״ב יוחנן חזק השוה קלב-קם
 הכרתים וכי נכרתים נולד זיום כי פספריס כים - ק*נ ד גיאורגיקא חרגיליום ואילך,

של ספלת־היחס דום השם גזרת - התינוק. קול את להחריש בכדי בגלגלים גלגלו קסא
ופקורית, נכונה שאיננה ואפשר מאוד, ופגופה לקויה לדרכו) (=נשלח 81»ז£1ק>ג01ף

 - ב׳. סימן קורנוסום, אגיוס לוגיום אגל כזאת גזרה על פראה גיסקק אולם
שפתי ארשת כעל עליה הביסו שהכל ?ע1אל אועת ע״י מפורספת היתה דידונח קמד
- יפגלם. ספל זרם הופחם, של סיקרסיוס הנהר הוא אורופום הנהר - זיום. האל קפה

א ס ק קנו- ד- תפגית· הוא הזה הקסע - האחרון. את השפסתי כ ועי קנ׳ד* בחרת נשנה הזה החרוז קג
סחובר הוא קניו החרוז פרירליב של דעתו לפי פקורי. שאיננו ואפשר ומקונר,

ם לחרוז קנם חשיבות על להעיר גריך - זר. הופר הז ביניהם החוגגות והשורות קג״



ם ועוד מכןדון השלשת ואחריה! של־ששור: ק°א ע  ןרושי: ה^רים מ
 לשל־*רק ןכ»0ל משמי ה?דיל♦ ה#ל סזון בלשי ?א ן$ז קסב-קסג
: קסד-קסי׳ ךן לי ןןה את־ל-שאות: ולהודיעם ולהלשיהן $ ד  לראשון ל

 תתה?ןךןח: $*יןזר סיזןשים השלכות בלשי: >ןלהים קזם א<ןור קסי
ני שית־קולשה: ;שר וראשון שאל שי קסז-קסח ו ו י  ן«ש;ח שדון ו
עשי ונם ישרמיהן ישרם המפול;ה ;אבות {ןךורים: ן#ץם קסס-קע

ם ולוד ובוניה ?ך;ה די כ שןהב: מ
מ ;באי אז קעא-קעב ם יםמ ם מאי שאי עם־ ישר ואחריהם ומ

על־ א;$ה מלחשה שעב ;בוא אעזר רב־סששעים: ®קייז
:ער־ודסור ;עזחיתנו שעוש;ם יושב אולם האןשים: קעי

 לענות עלולות רשת ז אסרת המלעה ראשית תה;ה ואז קעה-קעו
רעה על־אוץ תששל אשר סשעש: עביא דערול מךה;ם קעז

של־ עלב יראה לשיא ואסרי־כן רשים: אנשים יסיילל עחק
ואז רבות העדים וששף: ןלב סרשה ותשלל למלשים: קעס-קם

עדי: וגם והשף ולב כת־האלהים: שארעה להיות ישובו קפא
הרי איךם ;ה;ה: ןרול אעל לשני־ארם ;שרי האלה והאןשים קפב-קפג

שע: עצוקת עלילט לבא עסלה חיש ורשע: בנאות ;שלטו קפי ר
ול;לה נשזים ?שתי-זנות :יישמו ובניהם אלקעה :®א שי1ו קפה-קפי

שי על־האןשים ןרולה שרה לסם: ש;מים קפי : תכלע א ל מ
ששע «הכת על־לרי רעים: שנעים לשל ותהלא לשל ותנשק קפח-קפם

ועל־־שלן רבות ?שדנות לא־שהשעט: עשוי ןה־ן התעיעה קי

ם ד1קםב-ר הרחוק בעבר עבתה ממכון הבבלית הסבילה - ניכר. באופן פה המובלטת מרי
השקפת לפי - פרם. מלך כורע של לימיו עד העולם ימי דברי את לפנינו מעבירה קסז

רומי - יהודה. מגרים, רומי, יון, אסיה, :עגומות עולם אומות ק חמש המחבר, קעה-ק»
 הוא האלה בחרוזים המשתקף הזמן פחד. מעוררת כי אף רחקה, אומה כמו פה מופיעה

 - ולוסיאס. החשם־נאים בץ שלום לעשות התערבה רומי כשמדינת לםסה*נ, 165-190 בק
 אפיפנס, לאנסיוכוס רמז שזהו אפשר - הרומי. קנים) (טוענת לסינסוס הוא הרמז קנו-יךח

 פולוביום (ראה לפםה*נ 168 בשנת הדרן את עליו הסם לינם פופיליום ג. אשר
אהדי אנסיוכוס על סקיפיון הטיל אשר ככר אלף עשר חמשה של המם זהו - כיז>. כים קי*
אונדותיהם את יססנו אדם שבני אוסרת זאת - לפסהיג. 189 בשנת סגןם;ד. מלחמת ק*

ש נ׳ וחנוך י׳ כים סירא בן לממשלה. מם לשלם יתחיבו שלא בכדי באדמה ׳ נ נ
המאוחרים, רומי לבני ליחס אמנם אפשר פר■ הנפרמים העוונות - זה. למנהג מתנגדים קפד
לחרוז דומה הזח החרוז - פה. הנדונה התקופה של הקדומים רומי לבני לא אבל קפה
168( קיך$ה מלחמת אחר נחלקה מקדוניה - הגדול. לאנסיוכום מרמז והלז תרייג, ק*

שפס קסא-ק* נ הםבילות חזיונות



צ ת חזיונותד לו בי ס קצא-רכ ג ה

 ךן!ה:5ו עומד, ?;י־אךם]1 ןחך־שו שנאה והעורר מקדון: בארץ ;צא
יובא ?(לך על־־מבדם :?ושל: באשר השביעית (?ול?ה5עד־ד! קצב-קצג

קם־ווז: :רך
ל עם־האל ;שוב אז קצד-קצה דו ךד.;ם ןזן.;ה אמיץ: להיות ק

י5?ל אלהים שם ברוע אבל לעל-בגי-תמותה: ךךך־החיים קצי
ןאיזר. א?זרי? הלי?א האיי לראשיןה לרעה תה;ה איזה להניד: קצז
האלה: לועות ראשית ומה־וןה;ה שים הא{ על־על :לאסרוןה קצח

?הם יתנקמו בי על־הטישנים: ךעה אלהיט ;מיט ראשו{ה קצט-י
ל,?בוךה: ןהאם את־כרונום אביו בי !ען האדיר: בני־ברונום יא
ו?מאי־נ?ש: ;הירים ואים ומלבים צגשים: ליןנים ;קומו שנית רג־רב

ממלחמה בני־תמורזה: עוד ;נוחו ןלא קלם יירשעים מנאפים רד-רד·
כיום על־?רו;ה ונבוא ןךעה קלם יאבדו: לא*מים ןה?רונים יי
ועל־כל־ ן־על־לאשורים: על־הבךסים שואה תבוא אז להוא: -רח רו
ןעל־הפמשולים ךעל־הקדים ןעל־־הפושים: ןעל־ללובים מ?ךלם רס
אןביר אפוא מדוע ני־אךם3ןעל־?ל־ תמוש!: לא אשד [שואה יי

;עם: כל־עם
שר א?] איי ת לבלו בא עו ת לו שנו ש לרא או: מל,ךה חי בו ;

ראשוןה: זאת אגיךה־{א אולם על־כני־־לאךם שניות ךעות ריב
ההיכל: ?»ביב הישבים החסידים על־האןשים תבא ארה ריג

ם: א?שים מ־ך יוץאי שהם שלשלמה ל׳ןדיל ריד-רסי אבל.ילד בדקי
דז הלל ןא?ןתם: אביהם ובית שבשם בשם: נם אקךא עקם רסו-

מרבה: ואיש ערום אךם מלא בעה אבשר

שי אוד־בשדים: אלמת בקרב קמדיןה]1 עיר לש ריח-רים ממ{ה א
מחשבות ?ל־היום ההונים מאד: בדיקים^ אןשים P!î ;?א יב

המבחר .תלמי הוא השביעי המלך - לפסהיג. 147 בשנת רומית אפרכיה והיתה לססה׳נ) ק!ב
 ממשלתו תחלת השלישי. אנמיוכוס של בנו בן הראשונה, קליאופסרה בן פילומסור,

- המאשרים. המקבים לדש רומז היהודים »הון - לפסהיג. 182 בשנת הלה ק*ד
«״י הלנה לגנבת רמז - בטיסנים. הסתחלת עצומות, עולם אומות של שניה רשימה ם-רד-ד·1ק

עד היהודים ימי לדברי לתיאור פתיחה - טרויה. מלחמת התחוללה שבעבודה סרים, ריא-ריז
ם1לם1אןפ ההיסטוריון דברי שלפי קמרינה, ע*י החסר את למלאות צריך — .294 שנת ריח

 יה יש קסרינה המלה כי מעיר שראדיר כשדים. לאור עתיק שם הוא לפסהיג) 160(
השיבות היותר הערים אחת היתה שאור לסי קמר-ןךח, הערבית המלה עם קשר



ת חזיונות לו בי ס ם ג ה א-ר שנארכ

ד אל־מילר :שעי לא כי :טו?ים ומעשים שירות  סש»ש ביו
ס: או ר  אל־נבכי או לארץ: מתחת מכלצת אל־מעשי או מ
 מנחשים: ןצןרי עשישות אל־אותות או של־אק:נום: מןד.יר ים

 :של־אבות א:לת ןנ?לי סכרים: ןיברי ןחךטמים ןכ!שמים
 »?שי :חקרו ןלא הכשרים: ה?יי־שמ:ם י5לרך :דרשו ןלא

 אנשי־און לךךשו ןלהם לכזבו: כל־אלה כי ככוכבים חןים
 הורו ןאמןם מועיל: כו שאץ ???ח את־נששם ויענו יום: יום

 לבני־ רבות ךעות תבאנה :על־כן בכללים: לאנשים מךכה
ר סעו אשי נעז :לאישה על־כני תמותה שר מדי  וממעשי מ
חכי: לכךקה :שעו אלה אכל לשרק:  לאד׳כת־כמף ולא ו

 בלי־ ןך?ב מילדותה תמותה לכני לרכבות: ךעות סמוליךה
 איש :תנכלו ולא וכעיר: כשךה כדק איפת :ש ולהם קץ:

 ולא ועז: וצאן שור עדרי לכזו ולא לול: ?שדרי על־אחיו
לאחיו רב כעל־הון ;רע ולא רעהו: את־גבול איש :שיג

רנא
רנב-רכג

רבד

רכה-רנו
רכז-רבח

רכס
רל-רלא

רלב
רלג

רלד-רלח
רלו

רלז-רלח
ולש-רם

רמא

$כון ?*הן: אם־לעזר כי ?*אלמנות איש ;*יק ןל'א :האביק רמב-רמג
^ שכן: ולח חז ללי! ,אלל?<* דת  העשיר :שלח ןתמיד ו

 עובדים כי אף מאום להם אין לאשר מקצירו: חלק בעמו
: עבירת י י ה: שירת הןרול האל מצות ;מלאו וכן כ תוי  כי ס
עי את־הארץ ;כר כשמים ר׳ישב חד: כל־כני־אךם ב ;

רמד
רמה

רמו-רמז

עשר שנים :לדרכם וילכו את־מכרלם :?זבו כאשר אכן רמח-רמם
 אש בעמוד ולסעו האלי: שליחי עם־יאשיהס העם שבטי

 עליהם אלהים :»קיר ישכור: משהאיר ענן ובעמוד כלולה:
שי משה :הןדול את־האיש לראש  כפוף כת־־המלי ?!כאה א

תנילהו לכיתה: :תביאהו  גינסי. כא: כאשר והנה לבן :;הי־־לה ו
 לו ןהן כיני לסר ממארלם: אלהים הוכיא אשר את־העם

 על־שני כל־משככיה ולכינב מן־סשכלם: את־סתוךה אלהים
את־עונו לשא לשמע: לא ןאם־איש לעש־תם ולכו לוחות:

ת
רנא-רנב

רנג
רגד-רנה

רני
רנז

רנח-רנס

מבני־אךם אם־לכלט או :בני־ארם סירי או התוךה על־מי רם

בנוגע - ״עמישות*. במקום (אברים)' ״החבובות גורסים יש - אל״הירח. סין לפולחן יכד-רכז
משה הם הראשים - ל־ב. אברהם נדידת על פילון ע׳ כשדים בארץ הכוכבים לתורת רמס

 בדרכם ישראל בני מחנות את שנחו המלאכים היהודית, המסורה לפי או, ואהרן,
כחרוז הוא הזה ז׳).-החרוז (יהושע בחרם מעל אשר עכן מעל השוד. - ממברים. רס-רפא



רסא-רצד ג הסבילות חזיונותשגב

רפא
רסב
רסד—רסג

רסה-רסו
דסז
רסזז
 רע—רסס

 רעא-רעב
רעג

רעד-רעה
רעו

רעז-רעזז
רעם

רם-רםא
רשב
רסג

רשד-רפה

רפו-רשו
רפח-רפם

רג
רצא-רצב
רצג-רצד

רצה-רצו

ם: כמשבט לכסה  איי״ל^דן לצר בעוסים הישב בי אלהי
סד: כל־כני־אךם  בלב: נעלה יםס?זכה ןה1אם ?ה? ולכלם :

ףו: ס!ךה סעזךה יוציא לנך־ם לסם ת־ן  ויערים עד־האה א
ססלןה: “?ליל ?זהלם יירכיוז

טי: ולא הךעה תגיע אלידס גם אכל ל ה9 ין  גס מן
ה; את־ככונד סעןןי את י יען ןתןךהי ס:ן  הוא גוךלך ן

 וסךאי אשור אל־עם תובלי :הקדומה את־אךןוסך לעיב
שיך: ןי60 ת לע?דים נתונים ון חו  וכל־הכלסף· לא:ןיןד: ןלען

חי ^ ם: ההד הכלא ל־אךז7ו ,יאכיי♦ וז וול־־אסר ן;ל־:
ד עזיכה סה:ה וכל־האךץ אל־*רחסנך: לסתי מין «י  ס1ו

ם לןלו ועבהות: וסתומות האדיר האל ש ומקר המעזי!: ל  ן
 סקדו?זדי האלהים את־תורת ?לכך: ?זהות לא י5 נעז ל?דן

ר סךת רק  אבי- את ;ראת: ולא סכל אלילי וסעכדי מךהרו
כי א?ור עד ל לכבדו אבית ולא את־כל־האן^זים: :  ךת5$ אן

ה שבעים לכן בני־תמותה: אלילי  תה:ה :ל&ר:ה אךכך #
 טוכה אחרית אכל {טוש: לה:ה ה?ןלא והקזןנף מהן עזיכה
ה מו מאד: הול ן וכבוד לד ןפון  עללד אלהי־עולם שןקד ן
חי סבי: אס אולם בן  ??זתכועי סקדוקזה: אלהים בתולת ו
ד הקזחר: לאור וסעסיוי לו

לן: ?ליון אל ישלח ואז 0בך כל־אךם נש&ט א?זר ה
 לעולם לקשל לא זךעו: א?זר כלבים ש?ט נש ןלהב־אש:

 חךש משןן לסקים ו:סל ס:הים: לתקופות יקשל ןהוא
הב נעןרו: ןךם והל־הלכי לאלהים: חל ונח?זת ןז כ  עשות: ו

 סהקדש :שוב ואז בלולה: קרש סלום לסן בעצמו אלהיט בי
לכנים: ?יל:ה במי ןה:ה

ד׳ססנןסי את־רוחי: לסעם אלהים שיר בלה באעזר

היא כתבי־היד של הגירסא - לקמן. הקשיח כחרוז הוא הזה החרוז - למעלה. רמיז רםג-ר«ז?
שהמחבר גיב אששר כי אף נורש, הוא המלך - האנשים*. וכל האלים את יצר .אשד מו

 ומושיע לגואל צפיתו את מביע והוא בבל בגלות ולא מאוחרים במאורעות שה ק
שבס הוא מלכים שבט - המשיח. למלך רמז כאן יש איבאלד של דעתו לפי - כורש. כמו רפוו
את בזברונו מעביר שהמחבר לוודאי קרוב - יהוצדק. בן יהושע נולד שרמנו יהודה, ר»

מקטעים מחובר הסשר של השלישי הקטע - ואילך. ג׳ ג׳ הוויצוני עזרא של הסשור יצה-חרח



רגז

ט רג ח- רג

שגגר*ז-שכד ג הסבילות חזיונות

$י ה *,?ללי? לעצר הןדול ל#ב ל מ ם עוד ו ע ללבי סדר מ
יללכיז ואח «דן על־לל־: למנא הימי לאדיר: לאל וכר

ד ?לבי #לחים #?זר־קזם ן!ה סדדיןזוליה: לסלבים 9 מי ל
על־עעל: ללים8 #?ור־ןבם ת1ללר לל־ה^רות :וןה0רא שא
רול: את־כקךעזו ללריעה #?זר -יען שב  לן

שי ם אוי שג- יום :בא לקולה קול ואחזור: לבל אן?זי ורע ל;
ם: על־כל־־אךן אחד שה את־בל־ ת?ז?!יד כלללח ותרועת ההגאי
 ?ןנינולי: רקנצח לאדיר לאל סבת זה ל#ךם: ב{י אךסת שי

״ ״ - ד ים0ל.?ז בן1 בעלז עליך :בא בבעל ?*דלדול ?י שי ר : 
ק: בליון כני־חלה ןעל :1קךעז בלקום עללך שם־שי ד תללי ואז ל

בלאה תלד ואז בעולם: נולךת לא לו עמו לבנים ?והיית עמו שיא
ךם ר?זרים: טובים דם־אן?זים נ בלבנים ??בקת עמו ךם שיב-שיג

י־ה?ב:ם:5ל?ו עלה נם לצעק
נוךאה בלה על־בתלך: בלר:ם ?לוך לבא גדולה בעה שסו—שיד
 תעבר לרב בי אללך: הגיע בי בעולם לא־דבית #?זר שטז

ל?!ביעי בדור־בלכיך עליך: :באו ןךעב ול:ת עלות בקרבך: שיז-שיח
ך: :נול ואז ל

בלה כוש לרי5 לתוך־: לשלןת ולגוג וג1 $ךן לד י'א שיט-שב
האנ?זים: בק לך לקרא וכית־בשבט על:ך: :?)לסו■ ךבי־ךם שכא
סעלילי: ךם ל?זלה לאד לולעה :אר^ר שכב

ךן: ;ם אוי לוב לך אוי שבג-שכד א לה־ ל?זלש ענות-לבוא ו

 נמרי יהודי או גמרי היה העורך אלכסנדר, דעוז לסי שונים. זסנים ילידי קצרים
 בארת נמרית. השפעה של זכר גם בו לנמוא קשה אבל האנטונינים, סדור

גורם בלאס - ה*ג.0לפ 140 לערך הוא הזה הקטע של חבורו pז כי משער ·י
- הקודם. החרוז כפל כנראה הוא הזה החרוז - הרוח*. .מן במקום .בשחר* שח

שיח הוספה הם האלה החרוזים נוסי, של דעתו לפי מגרים. על שבר הזץ שיד-
אורגטם ותלמי סילומטור השביעי תלם· האחים בץ הפנימית לתגרה רמז - מאוחרת. שפז
מטעים פה *נ.1ק חרוז לעיל ע׳ - לםסה*נ. 170 משגת במגרים יחד מלכו אשר השני שיח

 - לפסה״ג 117 בשנת ן1םוסק תלמי של מותו אחרי התלמיים ימי בדברי הפסק שיש המחבר
שכב  להבחץ קשה אבל האפוקליפטית, בספרות רבות פעמים נמגאים ומגוג גוג השמות שימ-

 המדרשית בספרות מש*. נהרות .בתוך כיושבים הוגבלו במקום רק מכוונים. הם למי
שבנות לוודאי קרוב - ובמשיחו. באלהים המורדים שבסים או עמים הם ומגוג גוג שכד

 מכוונת המליגה אלכסנדר, של דעתו לסי אנטיוכום. במחנה הלובים הם השמש מבוא
פה שנפגא ספק כל אץ אבל אחרים, ביאורים עוד יש אספסינום. תחת הרומים אל



שכה-שנח ג הסבילות חזיונות

לי ·
שלוז
«מד
שמט·

ענו

ה :אתקן תךביק נוראה כק׳חקה :אליקן זן^זרנ?יע היום ®ר שכה-שכו ^ ן ? 
שןט א;קה1 נוראה שכז  ןן{י עוד־כעם: $ליכן :בוא נוךא יס
דון: ?:לכן תלכןה ןתנוןכן שכח ת־כ״־ להרכתן החרב בי מן לונ  א

#י נוראות תןךםוהו1 הןדול: האלהים שכט-של ל ? ח  חךאי לכן ̂ כ
 קז?ח* כל־ג?עי וןגיעי חךב הללי והש5 כןרים: כלאה אךצך שלא

 בכך ןגזוקה תהלה וכל־אךכתך כךאי־לב: ןאלבים :דבר ר?ב שלב-שלג
#כמות: ן?רלך

אות :לקראו כוכב־טליט אשר כוכב לןד\ר וכס?רב שלד-שלת
 ןדולים: ולשרים לפליטים וכליון :לבוי־ארם יקלת ך^ב הרב שלו
האןשים: ?ק קאר ןדולים אותות להיו הפעם לעוד שלז

 הזכירן יל?ככי כיאוטים: כלם מתק ?לק החתי כןלם כי שלח-שלם
ונצלנות תחפות ?לפו: ל^ה הןדול ןתןהר פרה: תלם נהרת שם-עמא

אכלה ?ארץ ׳?ם־כל־אןשיהן תפלןה רבות: וכרים כה ימכרו שסב
 קיאגלה אוטיוכלה ניקלה: אפשום קולופון ®ןדונלה קברן לפום: שמג-שמי
 הירפולים קאד המאורה עזה מוריוי: סירןה9 י5םיני שמה-שמי

 כיר־הקלכים: מרופלה הנודעת רהזטנן ובאןרוכה א?כיכללה: שמו
 כי־ןזע אפוא רע עיר־האלים: וכיקיןה םןןםלה א?כיגוןה שמו-שמח

 אל?ס?דר:ה אןשי :כביו ואז לאידו: קרוב האקלל מארלם שמם
ש?כרה: את-הישד־

עי שנ ש ב כו הן ל־ ההדורה: כאקלה רומי קבלה אשר כ
 ואותה נמול לראשה ותשב ז ברוסי אסלה תקח פי־שלשה שנא-ענב

ם באסלה לקחי אשר כל־האנשים ובעד רה:יהארו שנג  ל?כדי
 כאקלה: :קז,רתי איכללה ב?ןי פ־־עשך־ם איטללה: באךן שנד
 השלום: להלה ופי־אלף כל בחסר שני■
להב: וכבדת ת־תענו;ים3 לכיום !רע ריסי אהה שנו

ס את להחריב יחד הולכים וסוס כוש סרס מגוג עמי ששם ל*ח, ליחזקאל רמז * 
*א,11«״163 0 !13)5110»ח3 סיניקה של הנזכר שבים כוכב הוא פה שהמכוון יתכן - הקדש.

דון. הנהר הוא עןןם - סוריא. מלך דמטריום של במותו חל זה שכיס כוכב ס-ו. ז׳
 טנגרה במקום אלכסנדר של הגהה היא קיאגרה - אזוב ים הוא מיאוטים ים

 על הנא גדול אסון תיאור - ומצוקות. צרות מלא יהיה ההוד. כי יען - שמ״ו>. חרוז וע׳ יענ-שםב
 מטלת או לפסה״נ, 84-88 בשנות מיתרידטים מלחמת שזוהי אפשר באסיה. הרומים
 אומות להכנעת כללי רמז הוא שזה ג*כ אפשר לפסה׳ג. 53 בשנת ב_קרהי קרסוס
— י״ב פרק ישעיה בתבנית הם האלה החרוזים —המשיח. יום בוא לפני העצומות העולם



ת חזיונות לו בי ס שצהשגז-שפו ג ה

ת?עלי ?ס^חה :הרבים ?ךז!יךן? ?ילי וקזבו^ה שכוךה :תולה שנו-שגח
חי: $ה״סערןי ??ר^ר ל:י רבות יסעמים כל־תבוןה: ?לי שגם ל

וב?ל־זאת $ךצה: ע׳ססנם תשליסף {*סר5 לך ת^קוה יצךקה שס-שסא
הת»ירו ?ני־ה^ךם כי מן לססנם: &*ךן לרדי»ר תוסיף שסב

חול: ח9 למי
סי :כלא־הלתה תהלה ןךלום לחול־לם ?מום ךה;תה שסג-שפד ויו

הא?ךת סיךןה9ל ימלאו: כל־־דזחןיונות ?ר למשעל תצער שסדי
סל־ךאסיה הךעות העצות מ$ני ;תהלה ךחת5 !?ר להלה לא שסי

ם: שו בי ו
ם אולם שסז-שסח לו ולנהלה ן$ז אסלה: לאךץ ללאו ולסלוה ס

ה שסם רוו ת או ע לי ם זל־.רוח ס לי ד :מי עי מ ם ו לי ולסנים לעתי ב

בלי סער שע : ו ד ך לל ? חו ל ס כ ף ה ש עו ס י ?דן: הרה׳® ו לי על"
ש אקזרי האח שעא-שעב י הא או האי ר ס ס שרי ההם: כלמים להיו א א

ש שעג ר האי ס ךן שע ?סלי הם הליו א $ א לרב תושלה כי :ל תבו
ם שעי מי ס ם: הזרועים מ סבי הי■ אל־־בני־האךם פו ק ר צך לססכי

ה: שעה-שעו ? ע ת ן לו שקט ס ה ה כ בי ס אךם ה ל: ל ב ח?ה ס לאמק ן
ת שעי ם: ונם {?רים כין ורעו סי ס עולה ושריצות תו חמה וקנאה ו ן

ת: שעח-שעם ל או ת ן לו י ה: ונם מבני־האךם לנופי ו ר ב ,ירצח ? ורי
ת ש® שחי סרק מ ב: י אי כ שע וגנכת־לללה מ סל־ך כלסים לחלפו ן

ם: ה ה
?ךה :לאסלה נוךאה שואה ולנבא ממקדון אכן שפא-שפב ה ו ל ח גדו מ תצ
ה: שפג-שפד רוו או ם:1 ממזרים לרף יצא כן־?רונום מ?זע ל די כ ץ ע אי  ה

ש הליו י׳0® ל את־־עיר ןם תככ ס ה: ? ך צו ב ר ואסרי ה ס {רןךאה א
ת שפי סי ה נ מדינ שר כל־ ה א :0 תזרח עלי ש מ ב תשפה ? ר ב

מחקה המחבר אכן זה. בנידון בעברית אפשר שאי מה לשון, על נופל הלשץ ביוונית שסו
 עזובה עזה כי ד׳: ב׳ מצפניה לראות שאפשר במו בעברית, חשוב ריטורי עיקר פה

מספיקה אינה ההגהות מן אחת ואף להלמו, קשה הזה החרוז - תעקר. ועקרון תהיה... שעב
/ י״ז שלמה לתהלות מתאים הרעיון מובנו. את לתקן שפא-שפז על הבאה אה1הש תיאור - נ

 - הפרסית. בסבילה אולי נמצא הזה הקטע מקור ממקדון. ואירופה אסיה
הזה האליל משכן את בקר אשר אחרי אמון יופיסר של בנו להיות התאמד אלכסנדר שפג

שונות דעות יש - לפסהיג. 331 בשנת בבל ללכידת הוא הרמז - ת*נ.0לם 332 בשנת שפד-שפה-ת
 שהאיש סובר ואילך) ס־ח אפוקאליפטיק (יודישי הילנינפלד הזה. הקסע למובן בנוגע

סליוקום אחיו של התינוק את מכלה שהוא והגזע אשיפנס אנסיוכיס הוא האלמוני
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שפז

שסח
שפס-שג

שגא
שגב

שגג־שגד
שגה-שגו

שגז
שגח

שגס-ת

תא-תב
חג-תד
תה-תו

תז
תח-תם

י0
תיא

ה לעאי ע?י■ ורק ^ינותיה: י ^ ^ ז ו ר ? ??ל־ הנדרים ^
?דהבי־־תבל:

W :אמון: ?לי איע ה?^עךה ?:ה8 ח8ל־5׳ יאב
 ?ך?לי־מע?ט ךם8 $ךא על־?ת?יו: סמו?ה ףךת8 לבויס

 הוא ?ן־תמו^ה בי אף על־הרעם נס : הת;שא בי להט א<ט
ה1ן תעתה ןהאך?ה ?בד: על תחת הל,יה יהזובל־א?  ךם זוו

 ורע על־לדי ף?ר: עם פלי עאלה ירד ולבל־ואת ךב:
ד: לסץ אער הא;עים  לעאר לאם הוא: זךעו לעבד להעבי

ע לו ך  וריבוע קרנות על־עער הבשחית: !?ריתהו אחד ע
בז: על־־נוע הלחם את־האב ו!?ריה אחר: נטע תחתיו ח א  ל

 ה?על ואז בלל?ה: עקב ?;יו על־לדי לעבד ע?מו ןהוא
ח ברהבןלן: עלא ק

 רלה ךץ8? ארור ע1?ען אות: לבוא הפרלה ל?רון;ה ןם
ס אבק ז אילן נוי  :אלד ללל ?ליל לסלף ךוולם: ?עלעי

ם־לאח: חיד5* ?עיר והד ?ל־לאןעים  על־בן אער סהגיי
 ו?הה־ רבת־הךקעוה לעתיקה ??רו?;ה ייריליוץ: ?עם לכנול

 ורע* לע :בךעיע־האלק על־עם לקרא ההוא הבוער ריהאר:
 ראעיה הם אער יבקחו לאותות והרסו: וחומות ךץ8 נ׳ה^אי

?ל־ע?ט: ?בלהקת מ?;;ים י?»י ומלכים טו?ה: ולא ךעה

t t v — XIV

ntv

ratv

ת
חא-תיח-ת*

תו

אנטיונום. של בניו את הסית סליוקוס, של הבכור הבן דסטריום, אכן סילוססור.
 בינו שהיתה ובמלחמה אנטיוכום, של השני בנו להיות התפאר בלם אלכסנדר אולם
 תלמי לפני נכנע בלם אלכסנדר הלל. האחרון נפל לפסה״נ 150 בשנת דמטריום ונץ

 אבל לבדו, השני דמטריום מלך אז גרגח. הזה המועד אחר ומיד ,145 בשנת פילומסר
 בן אנטיוכום, בשם לראשונה בחזקה, המלוכה כסא את תפס סריפץ בשם כוזב אדם

םריםון נעשה ואז ,142 בשנת נרגח או מת הלה אולם בלם, אלכסנדר של געיר
 בלם, אלכסנדר הוא האחר הנטע - הראשון. דמטריום הוא המשחית - היחיד. המלך

 - ואילך. ד ד דניאל ע׳ הקרנות לעשר בנוגע אפיסנם. אנטיוכוס של להיות שהתפאר
את לאשח שנשא השני, דמטריום הוא הארגמן גזע הראשץ, דמסריוס הוא האב

ם.-לא קליאופטרה מבני אחרים «*י נרגח בלם אלכסנדר הזה: הדבר נכון מסגרי
 - טריפץ. כלו׳ - דמטריום. של בניו ע׳י ולא פילומסור, תלמי לפני מפלתו אחרי לויתו
ח - חאתתתיוג הסבילה מן שאולה טרדה, מפלת  הארור הגזע מתניה. היא תה א

 המטבעות תימברים. נהר על בפרוגיה היא ן1ז*ךילי - רוסי. בני אבות טרויה, אנשי הם
 החרוזים את להלום קשה אבל סומידון· של ראשו גלם עליהן נושאות הזאת בעיר שנמגאו
לחגרט גריכה תריליון שהמלה אפשר ותתליון. טרויה את כמזהים הנראים תו-תס



ז1שתיב-תם נ הסבילות חזיונות

״ינ״ ם הנקלים איגיאם צאאאי יג־  אכללאחרוןה קדמון: מ1 והתפלי
ל?»»מלר: ?ירילה האלי «ה גם

צקלת: אלילת־זעם כקייראה כי איליאום על:ף· לי צר תיי
צי תצליח תטו-תסז את־ _יעזב אעך ןגק)ןב: עדי־עד נודע לאד :לה ג

לר וגליא :כת כל רא#ית אכל ןאןחאה: אק:ה :ם י50ר ״יז
ת ןד.י: ןהןה קינים תיח א מל־י לדורות לעולם :סוף לא !?רף־ י

!־* :הלאים

עיןיו אור אע!ר כדכלי־מולךת ןקן: ללרחלקר ןה;ה תיס-תכ
למחשבותיו: ה?אה ן#ירו כביר רוח בעל וקכל־זאת נךעך: חכא

מי ןיקתב ביק: כיסם :תוסר ןהוא עזמות מעוני :תלכד תכג-תכג דכרי:
רר כי הדליק אם־על־דרך י5 עזהם: קמו לא איליאום תכד לקי̂י
ךיו דדאעזון ן:ה:ה ןעל*חרוןי: על־אלרי תר״ את־קנלותי: לנללב:

ד את־חקטור :המן:ןים חקךב את־א?#י מאד :כאר ןהיא תכו-תנז כ
כקלאקת העסקים ואחרים כךאליום: ואכילם אריאמום תכח

לכל־ כ!ב פזר כהיותו אלים: :עמיד ולצךם המלחמה: תכם-תל
כי ותרל לרכה ן#מעם ןביכי־המח: בני־ארם ומתעה הכנים תלא
את־ארי יאכל הוא גם אולם איליאום: לאני חללים {מלו תלג

ליו: על מ

אהה רבות: רעות לקרום ןרע :ליא ללוק:ה נם תלג-תלד
 :בוא לה גם ס:ם: מצר מעבר לסכל לר ?©ל אילי כלקדק תל״

ו:?יםיחינ אטול:ה מ;וע חלר

:בוא חככד: את־עקזרך ח:ם :?רע קיזיקום ממך ןם תלי-תלז
לך נניעו ואז ארם: על־לנן תכיסי כיזנטיום את וגם יום ״ל״

רם: גחלי ונהלי ??חיה
א: לוק:ה הר קרפום אתה גם תלט-תם מעון־ מ:ם תזיל מ?ז

- והלנה. פרים כלר - טרויה. של לואי שם בתור החנית) (=טרף המלדלי במובנה' תי«
לקסנטיום ועיץ הסבילות חזיונות את הקה הופרום כי האמינו רבים הומרוס. כלו׳ תש

 גס *ז.0 ד׳ סיקולום דיודורום של מולם ימי בדברי גם ס׳, ר, א׳, *הו^ס,
עוור היה שהומרום העובדה - לםסה*נ). השניה במאה זו בטענה השתמש אריסטובולוס 3ת

כלר - ק׳ד. ג׳ תוקידידם של בספרו המובא לאפולון החומרי בהמנץ כבר נזכרת תכב
- שינות. ומדינות ערים על אות1וםש אות1ש חזץ - והאודיסיה. האיליאדה תלג-תסח



תשצח ת חזיונו לו בי ס תמא-תסט ג ה

תמא■

«א
תסב-

 של־ןטךח החזון אותות ;ם עד־אשר :לתהום הצעה סלעך מאת
:חךלו:

ה תמג-תמג  ל1 &ר!ודהןטן: ב?רוםונטים ה*ש?ת קוזיקום אה
ך:5?י9 וךעים ההכרעל תןךקום

 ידדה רב כת־היום העבדות: רב ןהן ת??לי רודוס ואת תמד-תמה
 אחרים: החיל לגדל חילך ןעל־ה;ם :העאים בלמים עשרך יתמ

 על ועקזרך עם־:?וך למ^סבלך: הרף וזהי לאסרונה אולם תלז-תמח
על־צלארך: יועזם הכאיב

ךעות צרות ולביא $ךם: ארץ והריב אךהת־לור ורעש חסט-תנ
 ועשי־הלד^ה ההשחית צידון הלך ןאסלה: על־אורו^ה ?ואד תנא

 ךם3 בלם: ד׳שטים המום ליקזבי דדוץ ?ליון לביאו ארורים: הנב-תנג
לחד ונשיהם םו9ל ובגי־־האךם: הלם לתוך האך?ה תשטף תגי
ןה?ל?ה את־ההךעה תקו;ןה מעלול: הלבושות עם־ענותיהם תנה

 על־ ואלה על־אבותיהן תב?י;ה אלה עליהן: העטו אשר יזני
ההרוגים: בניהן

:עןוקיה יחריב רעש־ארהה קהריהין אות הוא ןןה תנז
אחד: ?איש לשאל .ירדו ן?שות ןד,ךכה תגח

ג .ירעיד רעש־אך?ה א?שום אצל לייישעת מךלים תנט
 הארהח אמיץ: לב בעלי ףוש?יה היטב הבנויות המותילי חס-תסא

 וריה אד גם תשתה המך?אה האךמה רתחים: הלם תלעה תסב
«  נוה־מלבים: ת?ןה ?מום גם ואז מהנה: ועלה ??רית ת

 אם־שארך ?י ג?ר: עם קךב :עדך לא לך איטללה תסד-תסה
:שהית להוא להךהקים נודע להכריע: וקשה אים לך הקרוב םוי׳

 מבלי ההם: אכיר על־־וד ?רישה ןאת ;עות־ההצח אולך תסו-תסת
ton ברים אם לא והלית ?,תלד? ההר? ללדרך עתידית ךאית? 

חיות: אם־יןקת כי

 ד נגבשה רודוס - בחזיון. אשולון התגלות מקום היתה כסנתיס, של הים חוף ןןוךה -תסז
 כמשך עצמה ברשות ועומדת חסשית היתה אשר אחרי לטסה׳׳ג, 167 בשנת רומי
 352 בשנת אוכום ארתחשסתא ע״י חמה באכזריות רושמה צידין - וקשות. רבות שנים

ססק בלי הוא הרמז - לפסיהג. 274 לפגי קצר זמן התלמיים בידי נפלה סמום - לפסיהג תסל



תךדי אז ®אימתיה: משחית איש ;בוא כאשר אולם תע-תעא
לנד־ ליישכת האריים של ל;מה לעיר לודיק;ה; לאבדון תעב
ם; לוקוס פיסי "״ ד תדמי ןךנ*ם ממלאי ל לאביך בברך א

מאד: למקלל
לה;מום: לבל־אךך לתקוממו מתךק;ה לקרוביזים ״עי
ערים: לסלדיב הךעב ממני קזן ילרקי קשמן;ה יושבי ״ע״
;בים: ל&אריך לאביהם ויבבדו תעו

הקרושבתהומות־ האל ושוט עצומים: עזם5 זרמי על־לדי תעז-תעח
 עם־צאצאיהן וסד גלים תלת ןסךדו קוךנום תשקענה ;ם: תעס
בקזאל: תללתןה אשר לכל־הבתולזת ואבוי אוי יךדי־־לןם: תם

 ןין?־,ים לעוללים הוי :ישמרו תבלעסןלא תהום אשר ןל?ערים תפא-תפב
ישבר: להון ןהוי ב;ם לשוטשים

א?ן מלבים: ןזע מתאם תוליד המאשךת מום;ה אדן תפג-תפד
 א;חות ה5הך ןלש;ה לישבי ז קןתןה תבון כבירים ל;מים לא תפה

 ןביקיון ?מול: מאין ןלךאה ךעה קבוא לשןדום גם וגלי: תפו-תפז
 וכמד־בן על־הכל ;ללות השמיעק קריןתום: ואת עזת־למצח הפח

אולים: תבריח
 ןהתעידר שב למעמר: הל,ךש רול לדל כאשר ואז תפס-ת*

ר: האל לזון בלבי חצא בי : על־איץ א3לה? ולבוני מ ת  מ
 על־ לישבות ערילם ילבל וןשים: אנשים צור ל;זע אוי תצב-תצג

 ללק שהוא השמש באיי לאור ;בוא מקס: אחד לא לחוף: תצד
 לשאר: לא מבס שבט וגם 0לחל' כין ילגה מבס אחד ולא הכל: תצה

 ליו אשר והשמאים: לעריצים ולליעס לשון־עול לשונכם ממני תצו-תצז
 שקר דברי נוךאים דברים ולדברי שמא: מה וימתחו לבל .־.צח

את ולמערו הכביר: למלך האלהים בנןד ויתקוכמו ואון: חצס-תק

ת חזיונות לו בי ס תק ג ה שצם תע-

באניה הפליג אשר מולא, כנראה, הוא, המשחית - רומי. ממלכת של החברתית למלחמה ת«
בלודקיה אדמה רעידות ע״ד - במתרידסם. להלחם בכדי לפסה׳׳ג 87 בשנת יון לארץ ת«א
נמצא שצלמו דוס, הוא האב - למדי. ידוע אינו זמנן אולם קי?, חרוז רביעי ספר ע׳ ת«ג

הן ומרדו קורנום - בלק. האי בחצי הרים טור הוא קימום - העיר. מטבעות על ת«ד-ח«ס
למפלת הוא שהרמז אפשר אבל קרתגר״ במקום כלקדון קוראים יש - וסרדיניה· קורסיקה תעד

ב » ק ת -» - שונים. ושבטים עמים על ומצוקות צרות עוד - לפס׳־הנ. 146 בשנת קרתגה ח
בשנת לים3ה השחערות - ב״ח. ־ כ*ו התז׳ מיז ירם׳ כ״ג, לישע׳ נחקוי צור, משא ת«ב-תקג-תקט



rתקלד נ הסבילות חזיונות תקא-

ות2?& אלך,ים *תם לדבר על־כן: לסוסי, מתעב *ידום יזקא
v n גוךל לד,ם ן!ווו*ןי אחרת אךן ס?ל־: ייתר נוראית : סי

ער־דולםור: חיבות ואת־תזסיותיהן את־עריהם ??!?עירו
 ו?כ}ק נייראה ?ךה :תבוא ?ללי ?ם הךוולה כרתים לו אוי תקד-תקח

תי $שוב ח9ו?ל־ל* אל־עולם: :כקו תיזי או ר ?עעזן: ?לה ל
קי רק האים לא־העזכו ולעלסי-עד תיזז  ̂ תיקרי: :

כאעזר ??דים: ?ל תלות תבואי T# תרקדז לוי איי תקח-תקס
על־הלם ן;טושי דחינום: עם־?ני יהז}ל? א?#י יתערבו תקי

ה ל*ךן ותלני רע: יום לו :בוא אז להחרי?ה תקיא ?י:  יסאום ן
תקבלי: לא

סרביים ??דרם: ול?ל־ד,עז??ים י?גונ נוב ל?ם אוי תקיב-תקיג
תנעןד, רבות ?רות גורלכם: ל?ם :?יא רעות כ?ה ןךקיים תקיי
יבלו רכים וש?טים :ןל.*רמדם ל?ני־ד.לוקדם ןם סמומים תקסי
־םש?סים1 והכושים סךכיטורים ןהלידים: סךד!©סםולץם תקסי
 ?ל־ גירל אשס־ע ל?ה אולם והערכים דזקפירקיים :בבדי־הלשון תקיז

 לקזלח :על-האיסה ים שב הי על־?ל־העמים כי ואחד: אחד תקיח-תקים
ס?אי?ה: ס?ה ?ליין #ל

 ראעוי :שהית על־דולןנים: עצום לועז עם יסל סרי תכן תקב-חקכא
ועדרי סחים צאן סקנר, מכרית :התוכים ס?חירי רכים “?1י

ננד באש לציתו טובים ?תים גועים: ואורים ו?ךדים סוסים תקני
באךן ןלז?כחות לע?דים לכבשו רבות אמללות ון?שות דוחק: תקנה

 ?זולות :על־חל?ים ודןגורות רכות וןשים :לדים ן?ר;ה: תקנו-תקכז
 אסורות לדאון על־בניהן: צ?לות העדינות וברגליהן סלשכותיהן תקנח
 נו,ראים ענולם ?ל־סיני סבלות :כבדי־לשון אלכים ב!ד ?אזקים תקנם
 ולהציל רךב כעת ?עט בלרם לתמך איש להם: לה:ה ןלא תקל

 לאנב אכל ס נעשים וכל־־הוןם: את־רבוקזם לראו תקלא-תקלבאת־ח!יהם:
נלסעזה ?לם: :סית ואחד לנופו סאה ®יק־כרכלם: ללם ןה:ה תקלג-תקלד

 ואי סגופים הם האלה החרוזים - לשערד״ שקשה אחת מלה סד, חסרה - לססיהנ. 280 תקיא-תקיג
מרדיים, לקרוא אריך מרסיים שבמקום אסשר בבירור. השבטים שמות את לתקן אסשר

1» להשתערות רומזים האלה שהחרוזים לוודאי קרוב - הורקניה. בגבעות היושב שבס שם !
 אסשר אבל לססה״נ. 146 בשנת קורינתוס בלכידת שנגמרה היוונים על הרוסים

ל׳. ל«ב דב׳ י*ז. ל׳ ישע׳ ע׳ - לםםה*ג. 279 בשנת הגלים להשתערות הוא שהרמז *כ1 י!?לנ



א*תקלה-תקעב נ הסבילות חזיונות

ד ?דוד יבו הקלח כ ה יוזגללוי וכאשר: ? כ בי מ ה כ ש השאון־ מכי
א המלחמה י׳קלי ר »כל לאלב ?שוע» להיאי ג מי ם: ן ץני  ל

שכב כלח הלם ואז חקלז-תקלח ת: על תחת ת ת ?  ומועה ומלחמה ?
ם מזי תבא;ה תקלם שי אלהיט :לכל־האנ י ו ^  כסעל את־השסלם י

ת: תקם־תקם* חעו ס ?ל־לארץ ואת לן לז ללתי ח כ ל ?*ל· הי ללגו ואז ו
 לכיא על־לארכה: ואש ולסרש לזרע לכלתם כללתי האנשים: תקמכ-תקסג

 ככל־כ;י־ה^ךם שלישי וסלק וארץ: םש&ל ?;לי הי *״־,יי
לתם:

ם: כקני-תמוסה אמוץ תשימי הלמ הלם תקמה-תקמו שי ;;ידי  אין א
 התנות־שןא תולילי מדוע ומות: הכליון לה?כל ביכלתם תקמז

 לעשות כלכך: את־סמשןה הי־שם לאלילים ותןלחי :למתים תקמה-תקפם
 היולד את-שם לראי עליון: אל את־לגי ןלע«ב ?אלה מעשים תקג

 סאות: סכש ועור עמים אלף ןה מכנו: ואל־־תתעלמי הלל נאקת
ם: הסיבים מלכי כלבו אשר מעת תקנב-תקנג אי  להךריןד הסלו אשר מ

של רבות תמונות כעשיתם הךע: לךךף ד,אךם את־לגי תקני
שוא: להוות נלתיתם העסךן אשר מתים: אלילים תקנה  מיונות־

שי אולם תקנו-תקנז את־ הכירי י1א הככיר: האל סרוך־אף לשינלס כא
 לרקיע לריהם לשאו ר:כ נאןתו האןשים כל־לבות ?;יו: תקנם—תקנח

 מי־ ולשאל הככיר: את־המלן לעזרתם לקרא ולסלי :השמים תקס-תקסא
הןדול: ססרון־האף !*ילם

 תכאןה ערות ??ה על־לב: ושים «את הקר־;א דעה אכן תקסב-תקסג
 ?מקמר :למאותז זכסים אם־־תןכח ם3 נכי הישנים למרוכת תקפד

שי הזלהים  ושורים ?גי־כקר ותעלה מלכנים ד,לם ןלחה א
 מקהומת ת??ל לא אז ןם הככיר: האל כהיכל לעולה גועים: תקסה-תקסו
ה :העברות מעל תכלם ולא ןסכועה והאימה: המלחמה תקסז-תקסח מ  ו

 ליום קץ ;בוא עד־אשי לירשעים: האןשים ע!ע לד,;ה עד־אז תקפם
שי לאלהים כי־לא־תןפחו וממתי: המי ״ק״ כל־ יביאי עד־א

ללושו: לא לכדו אלהים ;תרץ כל־אשי תאלה: רידכרים תקעא
ימלא: שהכל לתלה {חוץ תקעב

/ פ׳ זר חנוך כ*ג, כ׳יח דב׳ זד תקסג הקלט  *תת שורה נשססת כנראה, - י״ה. כ*ג היובלים ספר ב
ק בעלם*. זרה ש ה הי* בפקוםה שנקבעה השורה הזאת. השורה אהר הו* הכתוב סו



ת חזיונות»ב לו בי ס תקעג-תרת נ ה

חקזזג־

תקפם
א1חק

תרו

תרת

ע ;זע ,יבוא אחרי־כן תקעג-תקעד רו ם א;שים של ק קי ד  ל.צ?זים :*

: העליון לרצון תקעה תו ב ש ל כ ל שי ו כל .יעריצו א הי ת־ אל א ר:5ה ה  ?י
ן5? תקעו-תקעז ת ? ך ט ק ת ב או ת ובפ ךבנו ש ק  שתים שןרים ?זבחי נ קר

מים: תקעח-תקעסואילים שים ו??בוריענאן תמי ם: ובני־בב שי שפני  א

ש !?לו ם?ת קר ת־ ל עו ח ל כ ?ז ה ל: ?ל־ דו שי אחרי הן רת השיגו א  תו

ק: !שבו ?גליי? אל תקפא ד צ שר ב ת כערים ובא שרו ם: וב ךווי
 שמהר, ן;ביאו אל?ות: רום אותם תפעם כי לןבאו ה?כא ם3 הקפב-תקפג

חל האל ןתן ל?ךם להם כי :לכל־האנשים וששון "?®י  זג?ה הן
שי ל?| כלב· ן?לה ומלש?ה ןאמו{ה ותבוןה: תקפה-תקפו לשנו לא א

ןהב מלאכת ארם: לדי מעשי !?רעו ולא וארמית במר?ה תקפז
מתים: של־אלילים ואלו עץ לליל' קין: אי ף93 ינחשת פת?ת

שי :חיות צלמי תבנית בששר ?שוחים גלולי־חמר תקפט-תקצ  !?ריצו א
ה: עצה “חסר בני־אדם תקגא בין  ןרעותיהם נשאים הם לך־שך ו
ש: ?לדרת השמימה תקצב  ומשרדים ??טותיהם לקום משכימים קך
: לעולם את־המשל ומכבדים במלם את־בשרם: תמיד הקגג דו כ  ל

 הם ?ני־הארם מכל־: ויותר הוריהם ןאחריו הנצח אלד,י תקצד-תקצה
:להטמא ז?ר ?*׳?*ב ישכבי לא ם3 הנשואים: ??הרת נזהרים ייקגי
רתכת־הלרים ןד.לם ולשיום: מצרים בני־צר שעושים ימ3 תקצז

 בעבךם :וכל־אסלה ןןל?לה ?רם אנשי זולתם: רבים ועמים תקצט-תי־
 אל־עולם לשלם ז,ה כ?בור צלה: אשר עולם אלהי את־מצלת תיא

ם: תרב-תרג שי ת וכ?ן למו? לכל־הא; ציו ת: ו חו אן  ?ה3ומ ומלחקה ו
אב־ את ולרומם ל?אר חכצו לא כי !?| נוראות: ובלהות תיי

ח: החי המון־גולם תרה-תרו צ ם: האדירו רק לנ לי  מ?שי !?ריצו1 אלי
שי לרי־אךם תרי ם: עושיהם !שליבום א בנקרות ן!?תירום עצ?
ה: הצור־ם תרח ? ?ל שביעי: על־מצרים לרש מלך למשל כאשר מ

א ש  משתקף האלה בחרוזים הצדיקים. של אשרם ציור להשיב. מבלי נחתך הלס שגורל י
 - י*ד. ייג שלמה בחכמת זד - המקבי. שמעון של ממשלתו תחת דמאושר היהודים בצב

האיטיים, לכת מיוחדת היא הטהרה הטעמת ואילך קנדה רביעי, ספר ע׳
יקיצה אחר לתפלה בנוגע ה׳. ח׳ ב׳ היהודים מלחמת יוספום השוה
 - ד. ל׳א, גם ואילך, י״ח ב׳ ישעיה ע' - ר. ר שלמה תהלות ע׳ משנה

 169-170( אפיפנם אנטיוכום מפני בשנם קצ״בו חרוז לעיל (השוד. פילומטור תלמי כלו'
לקד רק אלכסנדריה, את ליבוש הצליח לא אנטיוכום במאסר. והושם נתפס לפס״הנו



חגתרס-תרג ג הסבילות חזיונות

 אשר־־כה :ההלנים בקלכת ?ראשית ביודאביתיו במקפר תרס-תי־י
בלך בא?;ה ;בוא וכאשר בלי־שם: בני המקדונים ל?לכו תריא
שי אים: ?שר בביר תריב  :ובפרשים ?רגלים אם״הל״ליאח ה:נ? א

 ?בולם במלעת לאח ויבנר לצל: ר^ה ן;ביא הבל וינפק תריג-תריד
 ?רף ל?ףעו ואז ךחב: על־ןב־לם וללך־לו לקח הון קל־: תרסו-תרסז

ךעד האדירו לאל ל?ןה תריז מל א?ל הנותןת על-האךמה ל
 ואז בלבת־אש: ?לם לבלו פעשי־לדי־אךם אולם לפ?ביר: תריח-תריס

ועדרי והעצים ל׳אח ?י ז לא;שים רב ?שוש אלהים לתן חרב
נא?ן: ברי לבני־האךם :?ניקו מספר: עצמו אשר הצאן תרכא

חן ל?ן: ןדולב קתק יךכש ילן תרנב-תרט לבני־האךם: ;עלה ניתן ו
ןאל־תאחר: אל־תתבהבה ערום כךתמותה אתנה אבל חרכי

 באות לאלהים זבח :עם־האלהים ותשלים מרך?ף תשוב רק תרכה-תרנו
 ה?נע אכן :מוגדים לתקופת ובזים ז ??שים ובצרות ים ?ר תרכז-תרכח

 ואין אלהים לבהו בי־הוא :שליף־ לרחם אולי באל־מצח בו תרבט
ש: ןלא־תרבא תכבד בדק זולתו: תרל-תרלא לבני־ אל־עד צוה כי־־בן אי

 ל׳אריר: ל#7 חריז באף הש?ר־לף אולם נקלים: תמותה תרלב
נוך־א וגמול בל־?ל־בני־האךם: ?ה3ב תבוא סוף סוף כאשר תרלג-תרלי

את־ ולגזל בלף■ ישבה יבלך ונבלו: וכשלו לדם לשלם תרלת
 שבבים: .ישמידו ושלישים כבים :הריבו ועבים מדיןתו: תרלו

ח1 ה:??ר; לארז בלם יבלטו ומשלים תרלז-תרלח א  תשןה הנישבת ל
 השמנה: ואת־אךמתה ?לה את־הלם תחריב :ובמשלת־ןךא תרלם

 :וה?םף ?עד-הזהב לתןרו: אל־פנים ופנים ברכושה לריק חרמ-תימא
ח העדים: בצ?רי תחלה הבצע חרמנ-תרמגתאות א לא־ ?לם {?רלה ?

 ^יל־האח: ןחיות־ר?ךא הנשר על־לדי :אכל ובשךם לקברו: תרמי
ח תאבל ד,אלה: הדברים לבלאו כאשר תרמה-תרמו א  את־שאר העצובה ל

ובענלד. החרש: ולא תזרע לא עצקה היא אכן תרמז-תרמזזהבתים:
 בתקופת מועדים ולמועד אנשים: רבאות על־תעבות ת?ריז תרמם

וחצים הו?נ הנן ?בתיהם: ן!בעירו בני־אךם יתאקפו השנים תר:

 מדלג המחבר - קס״ה. לחרוז מתאים זד! תרוז - הים. בדרך עקביו על ושב רב שלל חריג-חרס?
- המאוחרים. המקבים תחת היהודים של האושר לתקוסת ובא רבות שנים על

- תר*ח>. לחרוז הערה (השוה מבדים על אפיסגס אנסיוכוס להשתערות רמז חרלד,
הנוסף החרוז הזה. החרוז אוזר סגם יש - תקיב. חרוז השוה רוסי. לממשלת הוא הרמז חרלח-״דהח



ת חזיונותתד תרגא-תרצא נ הסבילו

תרנז
תרנח

 :0# לבער מן־לחוש עץ !חטבו ולא בלי־זח: ו?ל־&יגי תרנא
 קל־ !ליס אעור ן ?ולך אלהים !שלח #קש בבןרח זןא תרנב״תינג

 להם: לךר !בלא ופרט לקיבל בלס בללבה: מבהומת ארץ חינד
 אם־ בי עצמו: בעצת האלה בל־הךברים“את לעעזה ןלא תרנה-תרגו

ת מץזמרו צו מ ת־ ר: של־לאל לטובות א בי  היכל אבן מ
הנדי־ייראמ* וןלב בכף ?כדל הון עמום לה;ה האדיר האל

 ןהמלבים על־טוב בלא לללה ןה;ם: את־פךלה התן ולאן*בה וזרנס-תרם
לו:תרסא-תרסב ח  הקןאה בלעפ: ךעה ןללרש על־רעהו איש לקצף ;

 העמים מלבי אולם אמללים: לבלי־אךם טוקה תביא לא תרסג
סי  על־עבמם ויביאו וסד ל לזאת על־לאךץ להשתער ;שובו תי
ת: ג!רת תרם-  לאנשים: ואת־מבלר לאדיר לאל את־ליבל בי לבו

 לבלמים ;קימי לקם אל־לאךן: ;באו באשר ללעזחית !לבבו תרסו-תרסז
 ;אז לממךה: עמו ועליו את־בקאו איש לעיר: בביב לא?!רים תרסוז-תרסם

ם סבערים לאנשים אל־בל־: אלהים לדבר ןדול בקול תיע לי מי מ  ו
ר לאל מאת :עליהם ;בוא ומשבט תרעא-תרעב בי  על־ :יאבדו וקלם מ

 אךעה לרבות־אש לבלי: מן־השמלם לעולם לסי לדי־לאל תרעג
 אם ולאדבל י|י־לאנשים:ת? ן;אירו יופיעו גדולים יורעד-תיע״לבידי־־צגו!:

ם: וךני לאדיר לאל בבני ללם: ב;מים תךעש בל־סי מיעו  ל;
 ובל־ ממפר: עבטו אשר מעופף להמוך־עוף ד,אךץ ובל־ליותעחית־תרעז
ובללה אל־עולם מבני לךעדי ובל־סלמים: לאנשים נבשות תרעם

ה: תרם-תרםא  לבקע לענקים: ןאת־גבעות מעזאים ללרים ואת־ךאשי תלי
ם: בלרים לסבוים לבקיעים לבל !ךאה לאבל ולתהום תרסב אי ב  מ

 לשטף ובל־ןךם םר יזובוג למלעים בתות ונויות בלאים תרפג-תרסדלליו
 תםל{ה לצ,ררים בל־לאנשים מקזןבות לחמות את־לבישר: תרם״

 לאל ומשפט את־לתוךה: לא־לךעו א^ר !ען בלן: לאךץ תרסו-תרפז
את- ולעולרו לחד לקזתערו בי־אם־ברוח־בער: לאדיר תרם״
ש: על־לאל לניתותידט תרפט במללבל הבל ישבט אללים הקדו

ן!לד בז־סבבלם ?ברית ג ותבוא נעזם יבמבול ובאש ובחרב: תרצ-תרצא

־ תש*כם. בחרוז נשנה - .,ט ל*ט מיחזקאל שאול הרעיע בעלמא. השערה הוא תרנא
ם*ו א׳ ירם׳ של לזו דומה המליצה הקודש. עיר על חדשה השתערות - המשיח. בוא תרנב-יזרסג

־ י*ז. ס׳ יוחנן חזון השוה - ל*ג. י*ג ד׳ עזרא ע׳ - ה/ נ״ו א׳ חנוץ גם השוה א1תרםז-חר



תהתרגב-תשלא ג הסבילות חזיונות

כךד: אבן עלה ב1תר ע: לולבים :לא ולןת ימךאיב רב י אונ  על־
 ןאקה האלה: את־דדכרים סל*ןה אל־מכח את ומירי גןמגי תר«ג-תד»ץאז

 מל* הא{#ים עם־סליון תבא;ה ולךלכה: ל*רץ ל*חי ויללה תר״!
 הסללים ??דם ה^תה: ?ממי׳ לי^רץ וגם ?דם ירלצי הללאים: תר»-תרנז

ר האל עבטו אלהיט בעזךם: תןללןה ןהדויות תר«״ בי  יםזןהק מ
 לא :לאי בוא ךהם האלה #ת״לידברים לרעכא במי לער: תר«ס

אוד אעזר דבר אק :אחרי: תש אלהים: במלילכת אם־עלה לבוא :
רסני תשא מל־ ב: לא ריחו תבל לי־ מ : 

ר האל ?{י פעם ועוד תשב בי מל: בכיב ללס להיי מ ס ה
ת: ועזלחים עזקטים תשג-ת״י בו סו  עבפי־הארק ^רל לל.ם להן אעזר נ

ר ני־־היא הלחיד: והבליט תש״  בלחו: לבך־ם ולעלי ?גלילים :גן לני
 לללחלה לל-יי רמןים טללקסת: אע כחומת במו אולם כלקיפו י״יי-י״יי

ז בעיר תש״ רי כ נ אל־מאח בי בסם הגע לא לאכך ל׳יודל ווד ו
יאלרי ואז להם: תועיע יןרוע־קךעו כעלמו ג לסם ללחם תשס-תשי

את־לאןעים אל־מכח :אסב איך וכל־לערים: בל־סאזים תשי"
 והובעו העוטים לסם: ולעזרו בסם יל^ר הפל י5 לסם: תשיב-תשיג

ס: לאלהים ךלב תשטו ר מ  בטןמירים: בפילם לבאי יכרי-ללק ו
 בביר אל סעולם אל־ללך ן?תפלל: בלני אובה ?®ל לכי תשטז-תשיז

 :המועל לכדו היא בי אל־ההיכל כלך נעלה לן*ח: ןק:ם תשי״
־ סןקוךה אלסי־לאלסים: את־תירת ללגו ונחקר תשיט-תשב ל  ורות הה מ

: סדרו לעיני אנחנו אכן תשנא-תשכבכהבל: י נ  סעעי־לדי־■ וסארוני מ
 «את מתים: על־אןעים וכסילים אלילים לבל: בלב תשנג-תשמ־אךם

ם: האבלים נלישות לקךאו תשם!  בכית־ על־לגיני נפל לכו מאלני
 ונתפש) בכיהנו: אבינו את־אלסיגו בעירים וןחךה אלהים: תשט-תשבז

 :העמים בתקופות עךנים עלעה כבל־לארץ: אולביני לןעק תשב״
ם: יבלי־רן ולכעים ואךבים עןלים לננים תשנט-תשל  רב ערב ם5 עוני

 עץ ם1 איע מלת-לו !לא ולבים: וכידמים על־־קעתות תשלא
ע ר ר לי ע: ליבעי א

 זד ׳ס8 ישע׳ (ע׳ ערלים כל־האיים־נכרים, - חאלהים. בני של והשלוה השלום עיור יושנ-שלא-תש·
שסז  היא המזסור עורת - בכתבי־היד. רעיה תרח נכנם הזה החרוז אחר - ה׳). וניא ונו׳ תשיג-יז

- תרסיט-תרנ״א. החרוזים את גם בקרבו הסביל שני מזסור - ק׳. ״ה1 סרקי תהלים בתבנית ונו׳ חשבה



ת חזיונותתו תשלב-תשסג נ הסבילו

תשלב

השלג-

תשלה
תשלו

רישלז-

תשלט

תשם

תשמא-
תשמג

תשמד

תשמה׳

תשמז־

תשמס

תשג

תשנא-

תשנג

תשגד

תשנה-
תשגז-

תשנט

תשם
תשסא

תשסב.

ם ש ת א- ל ש ר
שלד. שלד-ח ת

סו ש ה א- פ ש וז

ש»ב ח

חשנים

השסב-תשסו

יהיךה: ?»היות זץ־ילי האקי^ה הלם את אולם
 ן?ד עוד עזייח לבלתי ןהעזקרי: לב לח כביר לאל התפללי -תשלי

 הקדומה מהאדן איןנ,י מועאו אקוד קקל: עם הזאת העיר
ה: לןגע לבלי טוב בקקריןה אל־תכעי הכביר: עזל־האל ? 

די רק ךעה: עליף־ פן־תבוא מרבצו את־חןמר -תשלזזנאל־תעירי] ?׳  ז
 תיפלהר אעזר מאד עצו^ה נאוה בלבך: ואל־תתןאי מךחוק

 תקבלי אעזי למען הןדול את־האל עבדי כביךה: למלחמה
כעבור־זה: ש?רך

 אל- נומשפט אל־קצו: נגיע הזה הכר היום נם וכאשר תעמב־־
ה כ  ןדול משפט על־־האנשים יבוא :על־בני־האךם] יבוא מ

 את־מבחר: לבני־האךם תתן הפר;ה האךקה כי שלטון: ונם
 ןעים משקה ירד ימךה׳שמים לרב: ושמנה ניןה ך{ןה פריויתש-

 וכני־ סחים: וצאן פרי־עץ יפרו והעצים פתק: של־ךכשוזשמח
רק! ?ךיים: ומדהעזים שיות ומן־הצאן פקר סעןנות־ תזיל ךנל̂י
 פל־ מלאים להיו השמנים והשדות הערים אכן מתוקים: הלב
 ולא נשמע: לא מלהקה ורעש ??ידן הסךא לא והרב -תשנבטוב:
 לא כצרת נם מלהמה נם קשה: חנאןחה לאדן עיי תניע

רי ולא רעב ולא על־האדקה: עוד תהייןה את המשחית פ
מלן :על־כל־ליאדן רב שלום רק ה:בול: תשנו   את־מלר לתרעע י

 האנשים פעד נחתם :לכל־דאךן אחת ןתוךה יעךנים -תשנחעד־ק׳ן:
 כל־המעשים פעבור :מקבים הזרועים ■כעזמנם אל־הנצח

 לכדו אלהים הוא כי אקללים: בני־תמותה על־לרי שנעשו
קשי־עךף: אןשים ב?!ע אש נצית והוא עמי♦* אחי אל ןאין

מעבודת־ קי0ןהתר ובלבכם: ברודכם התקזישו אולם _תשסג

ד הזהרה א  להולמם שקשה האלה החרוזים - ביהודה. מלחמה התגרות לבלתי יון ל
 בשעת העם שר אשר ולעג בת דברי שהם לוודאי קרוב רבות. השערות לידי הביאו
 עתיק פתגם — לססה׳ג. 141 בשגת ירושלים דמגודח הסליוקיי המשמר תיל גירוש

 סביב היתה ב*ה תש״א. ג׳ וורגיליוס של לאיניאידה בפירושו םר?יום ע*י המובא
 שתבואנה הברכות - וחרבה. יבשה אשו עד אויביה מסגי העיר על הגנה אשר קמרינה

 החרוז כפל הוא ובנראה בלקטנטיוס, רק נמעא הזה החרוז - המשיח. ממלכת לרגלי
 - מיז. שורה בקוראן נמצא לזה דומה רעיון י*ה. ד׳ יואל ע׳ - שלאחריו.

המחשבות מהלו את מפריעים נראים האלה החרוזים ישרים. חיים לחיות הזהרה



תזתשסד-תשצך, ג הסבילות חזיונות

הפונים: י־ןנר5וממ^? מנאפים לשמרו לוי: «ל גבדי7 רשע השסי
 על־ אלהים ׳לקצף קצף פי ואל־וןלךגום: את־זךעכם נללו תשסה-חשפו

ה: חקזא ים החטא נז
 שנתן פי על־י^נשים לעולמים: את־ממלפתו ;קים ן$ז תשסז-תשסח

שי צדיקים לא{שים קדושיה: תוךה לפנים תשםם  לבפיס לקלם א
 ו?ל״שןוחות: המאשרים ושקרי ואת־מזפל את־האךץ: לפתל תשע

:וקישון־עולמים לנצח ק;ם ןלב ת״יא
ת: ומתנות לבו;ה ,יביאו תשעב-תשעג ל האל לפי לניו

 רק לפא: לדור בני לדרשו אשי-לו אחר: כלת ללנל תשעד-תשעהןלא
שי לפית ?*שעי לו פי להעריצו: צדיקים לאנשים אלהים הועיד א
פיו תשעי מישר יפפל־ארחות לאדיר: כית־האל ב;י־חאךם לקךאו ל
לפךאים: ובנלי־לם הגבלים יפלרים :לתלולית ו?שפות־ןחר ״שי״

ל ל^בר נקל יללה תשעס-תשש ה  שלום רק י5 הלם: פלמים פאללל אי ?
את־ לשפיתו לפפיר לאל ונביאי ללשלים: ?אדן לשלרי תשפא

 הון נם צדיקים: ומלכים לאךם שיפטי לם פי לחךב: תשםג-תשפי
ה ?ח -לשב לצךקדז תשפד שי אנ ל לאל ?שפט ה1 ?י ל רו ה

:ומאותו
: נתן פי ןשמחי עלקה שישי תששה-תשפו ן  מי־שנךא עולם משוש ל
דן:1 שמלם תש״־י׳״ם״  י?פשיםןשיות אור־נצח: לאיר לך נשב ?קר?ך א

 :עם־גךיים נלד לךעו ונמרים על־ללרים: נלד עשב יא?לו פםיזש
 לפשר זלל־ ואר-יה גלדים: עם־?גי־פקר נלד לךבצו ך?ים תשצ-תשצא

לנלגו מאד קטנים ונקדים שור פמו אבוס: על־נר לפן יאכל תשצב
ט1 פי *מוסרות: פ^ תש״ על־לאדמה את־חיות־לפךא ששל אללי

 ;רעו !־לא וצפעונים: פתנים לישנו עם־יוןקים :תשצד-תשצהלפעלות־מום
עלידט: תה;ל אללים יד פי לדט

אסשר הסשיח. ממלכת לתיאור נוספים קוים - הנפץ. לכקומם חוץ הם ספק ובלי ה1חשםו-ו!ש
האדרת על המשיח ממלכת כי הבא. בעולם הצדיקים למצב רומזים האלה שהחרוזים

שיב ייא י־ג מסוגיה ס׳, מישעיה גם - ומםושכה. כתמידית האדם לבני להם נצטיירה לא ח
 - האלהים. בהיכל וקרבנות מנחות יקריבו וגרים שנכרים נראה וליו, ל*ג צ׳ א׳ ומחנון·

ג שי י גריזים הר על ההיכל לחרבן רמז פה שנמצא אפשר י - החשמונאי. הירקנוס ע׳
ו י*א ישע׳ ע׳ הטבע עקבי ישור «·ד חשעז ה׳ י״א שלמה תהלות ואילן, ג׳ מ׳ ואילך ס׳

- ואילך. ו׳ י*א ישע׳ «׳ - י״ד. ב׳ זכריה א/ נ״ד ישע׳ השוה - ואילך. חשעה-חשעח



ת חזיונותתזז תתפד—ו1תש ג הסבילו

ך «תן «כן תש!ו-תש*ז חד אות ̂י  קץ יבוא ?תי הךעי: לכיען ?
 הזרועים כ^סלם ·תופעןה ?שףךבות על־לי«ר?ה: ל?ל־ר?ר תש!״
ם: תש*ם בי ה ל;לה ?די כל ל ל  לשבור: בעלות וגם כעךב־יום ?

ץ על־?ל ?ץז?לם: עגד«?ק ייעלול ?:י הת-תתא ר  וכל־יקעת מ
 אוךם :סלו ל!;רלו וקרגי ?ךד,^?לם: ?«ןץ־לם תעלם לש?ש: תתג-תתג

 ?ךהצוךים: נועף ךם על־לדי ;בא ןאות ל«ךץ: ן:שובו תתד
 ביד ?פו על־סום: ןדו?כים של־רןלים קךב תךאו וכעך?ל תתח-תתי

 על־ ל,??ךה פלחקה ?ליל הוא ןה «ד־־עןגים: ?פו סייות־?ךא תתי
 להקריב ואחד על־?ל־«חד *ק ל׳שחקים: ישב ל,«להים ידי י"״

לאדיר: ל?לד קו?ן
??ל חופות ה׳£ן?ת «?י «שי ה«לד\ם עם1 ?עשי «לה תתט
ת: ואשור י»י הלם: ??ר שלוחה לאש ו?«ה לזעקת לןחקו

 «לה סודות «גלה «שר לפען :ל?ל־?גי־עולם ?בשרת תתיא-תתיב
:י־ה«ךם5ל?

 «ריתךה ללדת ן?וץה: הארץ ןן*ה :?!אמי הלם ןא?שי תתיג-תתיד
 כנוקטום ן«בי ילן־תי ?ת־קיךקי: לכנוןי «סרים ןעןת־הבח תתסו
שי5 אולם ןהפ!ן?ת הלשגעת לבבלה: תתסי  ?ל־הך?רים :בואו «

 אם־ כי השגעת עוד♦ לקךאגי לא ןאיש לן?רוןי אז האלה: תתיז-תתיח
את־הץי?רים לי גלה לא הוא ?י :הוחלה ן?יאת־«להים תתיט
«שי את־לך?רים לי גלה ?י אף לאבותי: לקגים גלה «שי תתנ

שי ?ל־הד?רים בל?י שם «?ל ?ראש: גקרו תתנא לקרו «
 ופה־של:ה: פה־שיה:ה «כשר «שר ל?ען ה:םים: ?«לרית תתנב

ולשאר םהשל ז העולם גבלע כ«שר ?י לבגי־תמותה ןאוךיעם תתכג-תתכד

לפני הבאים האותות את השוה הקץ. את ·גערו אשר והםוסתים האותות תיאור תשעו-תתת
 הבאים הםוסתים גם ואילך, א׳ ה׳ ב במקבים מברים על אסיפנם אנטיוכום השתערות

ם ,ו ליוספום היהודים במלדרת ירושלים חרבן לפני יותפ-חתנם ו סי - / הסבילה. רהוס הרפר ה
 שלפי האריתריית הסבילה אל תת*ט-תתי'ח החרוזים את בפירוש מיהם לקסנטיום

 ילידת היתה ראריתריית שהסבילה לשער קשה אבל בבל· ילידת להיות התאמרה דבריו
 אחדים וחרוזים בכוונה נשמס הבבלית הסבילה ששם להאמץ רבים נוטים וע*כ בבל,

וורגיליוס דברי לפי - מדויק. וסידור נכון חיבור בלי האריתריית הסבילה סן נוססו אתיר
 - קירקי. בת ואולי גלוקום בת היא הקימיית, הסבילה בי,1ךים ליו, ד איניאדם

זרים שהם אלכסנדר משער זה ובעבור האלה, החרוזים את מזכיר איננו לקסנסיוס אתיס-תתנט
של דורו על נבאה אשר נה כעאבאת הכשדית הסבילה את מתאר סוידם - ומזויסים. אתט



התכה
תתכו

תתכז-
תתכס

: *חד 0אי רק ד  על־ה&ים: ססו^ה קתכת־זדן קזחה ^
ריןעם: עוד העולם ל^לא ל&ען ועופות עם־דויות

תי: וקךמו חליתי תתטזעלתו ת קרו3 לי ^א ^ דךאענו  ז^די הוז
ת: הוא ק$י קל־היוצא על־?ז ?לן: האלזדנות *ק

ת חזיונות תם תתכה-תתכם ג הסבילו

יחסו שהגגוססיט מודיע ח/ § ׳כ*ו Hז^יeŝ» אפיסניוס, הגדול. אלכסנדר
 מ׳א) .0*ז110 )»1 0«ז6(«<״ קטיןןן של דעתו לפי אכן נח. אשת לגוריד, ידועים ספרים

- משה. של דורו בת היתד. הזאת הסבילה



ת1ה?זבל חזיונו־ת

י ? י ם ? י ל ו

הולידו םה-#אןי כ,;דירים: ואורו?ה א??ה עסי #?מגו א-ג
ש:5 ד?תק גיקולי מ#?{י ממכון לכשר נ א?ת ד?רי ךכ
»?שי־כקל: שר5 אצכי דלזב שייבום ן?יאת לא וןלחה: י

ה: בנוהו ו#טי־?ןב אלדים קך־אוהו י׳־י האל אם־ןביאת בי דן
ןןצו?ים רקמים ?אלילים :עזבוהו לא ;די־אךם א#ר דןדול י
?די?ל: &¥?ה #הוא ?מ#?ן י#לן לא הוא בי מא?ן: י׳

#אץ אל. אם־הוא בי ס?אי?ה: חךשת־אךם ןלמ?ה חךשה «־י
מד: או מךהאך?ה לראות ,ילל איש יא ןלא בד־אךם ?עיגי ל
איןנוי א?ל ;דד דלל ?ראה הוא ?ךתמורגה: ?ד תעעבהו יב

י י ־ ג ש: ?ךאה י ש: ןדיום האשל דל?לה לו לאי ש? דלללים ןד
ם ול?יךן ךןים* אלי?ל ןד;ם ןד;רד ״י ינותזדסע ןא#ד ומלרי
זךמי־ עמו ונדד לד?ים בךא5?ל־מה־ש לעולם: ד.ש?םים סז

ח -י דןה האל :1;דן;ו ןדן?ז והעבים ה#ךה י ?ר המגך־לים ?#ם: יז
לקן־ וםדד־#!!ע#ה: םדד#ןע#ה לאךם לדויד ?שוט: לי ךדף יט-כ

שעל לל־מה־שדלר: בי העשירי: עד־דדור הראשון הדור כא-כב
דיא בי אל־הסבלה: ??ל*ך?ר דאזיוי לת־עמי ואת ועשה כג

הקדוש: משיה אמרי־אמת מטי^ה
לאדיר את־האל האוהב עלי־אךמות: האיש אשרי כד-כה
-נז ?ל המואם ?ברקתו: הלשד ויאכל ?שקה ב?ךם ומשבחו: בו

נמר השוה - והנעלם. הנצחי הכביר, האל נביאת להיות מתאמרת הסבילה ינא
סצנות להקים העתיק השמי המנהג אל התנגדות םה למביא יש - שכ״ו. חרוז חמישי, ח

שלות תיאור - ד.׳. הרח שלישי, ספר השוה - האלהים. מושב כמהום קודש ואבני ייז-נד-לד
ץ ם*ו. אריססוטלס, של באפולוגטיקה נמצא המזץ לפני לברך המנהג - הצדיקים. בו נ

ק ה׳), ה׳ ב׳ מלחמות (יוכפום תסור חוק זה היה האיסיים  ומשנה הפרושים בץ גם ו
- האיסים. לכת מיוחדת היתה וקרבנות היכלות אל ההתנגדות - ד׳). ג׳ ברכות כז



ת חזיונות תיאכזן־סב ד הסבילו

:לבמות של־אכנים ססלי־יןזוא וכל־מןכח לאה: שהוא היכל כח
ם ־לכמ אכל על־אלכע הולכים ובזבחי: חיות בדם־גכשות כלכלני
ךם לשפך :מהר ןלא ןתקארתו: הלחיד האל אל־כבור !ביט לא
ר?ה: ךעה היא זה כי רב הון רכש־לו להעז לנצב: או לב

לי משכב תעכת לתאו ןלא רעהו: אשת ?רשעתו !חלה לא ןם לג־
כי לעולם :הקו לא אחרים: ןאךחתיו ןעךקתו !שרו כר:יז לד׳־־יו

כלעג לו ללעגו אכל לדברי־ביןזת: ןתנות מחשבותיהם לז
ה: לו ויחשבו באללתם ככלים בהיותם ובעד)ק: מהתלות חל כ מו ב
חסר־אמוןה כי !עשו: אקזר והנוךאים הרעים כל־־המעשים ם־טל

ובני־ העולם משמט :בא כאשר: אולם הא;שים כל־!רע מא
את־הךשע־ם בשפשו !ערך בעעמו: אלהים אקזר התמותה פב
בשאור האש לתוך את־הךשעים לשלח אז עם־העריקים: !חד פג

שיעו: אשר את־הךשע ו!כירו נךעו !אז :תחת;ה פד-פדי אכל הן
רוח להם יחן ןהאלהים :הםר:ה על־האךמה לשארו העריקים מו

שירי: כדור הכלא כל־זאת אכן וחן: וחיים מז-ם״ אגיד כעת וע
הראשון: למךהרור מה־שיהלה

ששה האךם: על־כל־בני בני־אשור לקשלו בראשית פם־נ
חרון־אף !חרה ער־כי תבל: :מי מראש !שלטו דורות נא

שק האלהים נג-נג ח:ם וינקה כלם: יכאןשים כערים כשחקים♦* ה
?נל־ל?ח: :בי» ומבול את־הארכה

?כשך רק בשלטונם: ויתוארו אותם לנעחו כדי ובני ד-גה1
תרעה אסלת־לללר האלה: ומקרים לירי ?ימיהם דורות שני נו
מן־השמים: !עלמי הסהר ואנן הכוכבים :העהךלם כשעת נז

ש הארכה אולם נח-נס לארץ ותמיל חרכה: ותתנועע ןתרעי תוע
ה:ם: מתהום אלים !עלו ואז האדם: ומעשי־־לדי רבות ערים ם

מהיסת אז ךם: ב!ךם לןרם חןדול $ךת כשגהר $?ל םא-םב

 נשנה הזה החרוז אדמות. עלי לתהיה יתעוררו העריקים - הרשעים· של הדין יום לה-ם-מו
 כנראה הוא ,דור* כאן - הראשונים. הדורות תשעת יפי דברי - קם*ס. בשורה לקפן סס-פה־נ

 - לססה׳נו. 360-1250( שנים מאות שש לערך נמשכה האשורים השתררות סתום. מושג
- לםםה*נ. 611 בשנת הכשרים בעזרת אשור ממלכת את כבשה מדי פמלכת נד
הלידים בין פלהמה בשעת :ע״א א' הירודוטום אגל הנזכר החזיק אל רומז שזה אפשר גו



ט ד הסבילות חזיונותתיב פ סג-

שי3 רנקוט א^קה מקיחקה סג םז9 ןא?שי קרי יך*? ב;י-ן!די ך ו

די ונאד״י סי ת על־י תו ם: סני אך טסי ?ני־ ו וי ר מי ד ל מי ק ד י׳
ם: סה ח?י ך ל ה הי ם ן שי ך ש לחלה מ : וראשון לא ל כ ת ד׳ ־ ל מ
ת סי א ?כל־ז ר רק י בחקיקם: .יעלה מבלדות יןזל־^מ^לה אחד דו

מתמללים אנשים אשר ךעים המקוים לתחוללו ואז סז
 חומות דךם :לן^יות מןזלקות מ׳רגות מלחמות מהם: ילהקלט סח-סם

זד־להלקטוןט ממךעזיור ת$רש הנאה ?שהלם ?רים: ולדבז ע
:ןעל־אקלה על־ל,?רינ?ים חררן כליון ןתליא ר,ךחב: עא
«3״ ך?ב לנמנו רבת-חתלמים: אךךהח?זה למארלם ?כן ־

מז: רזגי1 אלן ללאור כאשר ש;ה: ?נשרים למשך ילצרת ״־ ק
:9 להחתיווז הבחורים את־מיקיו ללתיר עה ךן

״ - י אשר ?גם־אניות ?נצוקה: חךב מניף מלן!־ ילאז ימאללה י
לרגליו נןגלר תהום: מימי ןעל־אךחות מרב תלמךןח לא ע״
ל עס שיו ה^ אנ חי ל לשוב אליפדמלרקה אך נשאה: שז־כלע ד

מונת־הלב: לא?;ה
בןרפד אל־הק^ה: מךהק?ה תלער האמללה סיקיללה ־®א0

ת תת?ר׳ן כאשר ?נצום אש פב מ ל רןרולה ןהליר אקזןה: ש
להלם לחלה לריב הןהר: תהום לתוך תפל קרטון ילל פג
ןלהךגי רבות ?גרים ללץ־יבו עם־רעהו: איש להתעבךם טי
!?מך: לא לדיל «ידל אלל קךב5 רבים: אנשים פה

טי מ אכז פו- שנ בני־ ללאו אז לעשירי: לדוד y» לאנשים ?
וכלהה: &ליעלדות תחת מרם

נם אז המשלים: בשלט למקדונים לתהללו כאשר ןל;ח פה-טס

פם תטה סטה מדי טטלכת - ללילה. פתאום היום נהטך 1לפםה״ 585 בשנת והמדים סג
שכיבוש לאטד אפשר - לפסה״נ. 546 בשנת פרם מלך כורש לפני אשטיאגם נטית סה
השתמשו היוונים - הפרסים. לידי העולם שלטון את הביא לפסה-ג 525 בשנת מברים «

 קטירקם לטשלהת רמז - לפטהיג. 499 בשנת בפרס טרח אשר במרד חאתוגים באניות יו-נל
ל״ד. ד (הרדוטוס ההיליספונסום לרוחב מאניות גשר נבנה שאז לפסה׳ג, 490-491 בשנות

ב ד (שם אתוס ההר בתוך נוקבה וואלה ואילך) נ1 שנתערבבה אפשר - ואילך). ני
 - ם*ה>. ה׳ יהירדוסוט שנכבשה אוזר קרתיט מנהר הו»ב שעליה בסיברים, קרוטון

אלכסנדר, הונות1לג זכר — לפטה׳ג. 446 שנת לטלחטת או הטילופוניטית למלחמה רמז «ג-«ז-פז
אלכסנדר «*י נכבשה תבם - ).333( איטום ואבל )334( הגרגיקום יד על ביחוד ·ס



rnג-קטז ד הסבילות חזיונות

ם את־צר לקקעזוי ;הקרדם : ה;קים קאסרית חלכר תקם ג רי ^ ו
ב א-ג לא ודילום ען־מווזיו: הסת ?לו את־קמום :עלים ;חול יקסו: ג

ליז ??ל ב^לם: קל־דילום רק עוד ?ראה לה;ה גג ל&ראה מיי
ה ג - ד ל&)?ןדוןים עקא: תקוות על־לדי תתאו#ס לךב:3 רןט?ה אקל ג

על־ קלם לקלטו ןעזו#ן קקזךה:3 וקליטי קקךה3את־ ו8:קקי »
ח ;?קום א :ח: ל

ח את־ ;ללבו פורמום: יקל ל.ןהב ןנלי ההוא יום3 ןה;ה גז-ג
קוזיקום גם ת&ל ךים3ם הקדועז לאי ןלגיעו הלם חוף עטר גם

ה:3תיק וקרים ךתרעד* תרעש לארעג1?? ק-קא ;בוא תהום לקני ךן
: ?אפנות ךזה?דול הא^רק

השערב: י3 לעולם תארף־ לא סקדו! גבורת גם ן3א קב
קי לחיו ל:3ת יוקיבי ועל־ןן־ה ?דולה מלהקה תקרה טל;היקא קג-

ירי5ה האקללה קיריןתום ןאת איטל;ה: על־בני תהת לעקרים קה
ה לגדלן גם את־קזבותן: אחד יום קו י לקרע קףןן ח לארק: ק
קן ונם יום ;בוא האקללה) לוךק;ה קי רעים־ לערה או
עיר: קמו תקני ת^וקי אקל עד־הלסוד אךקה: קח

ה אהה קס-קי לא הלעךת: ארקתך קלוק;ה אעזר ה;קה מון
תבקעזי קקללה: ארקה ק?קלו רק על־קכונן עוד הלזיקך קי»
ט קיב ל ק ה על אלד,ים יוליך אעך3 ת־גולה:3? אלרת לארק ל
וקרעעז: קרעם הה3 ןןם־.ים :®טרה העבות קיג
ד םג קיי העקדות: לדוק ן3הי ארקדה ל

ולהריב סאיטללה אים: קער־קלהקה .יגיע לירועלם אף קסו-קסז

 נלכדה נבל - שס׳ג. חרוז שלישי, ספר השוח - .332 בשנת נכבשה גר - .335 בשנת -גא-*ג1
«׳ בקטריה גל אלכסנדר להעתערות בנוגע - .331 בשנת שהיא כל התנגדות בלי *ח

- ג׳ אריאן מאת אלכסנדר של אננסים וגם ייא, ססרבון של גיוגרסיה ס.  כי
ממרבוין אגל סובא הזח החזון בקיליקיר״ נהר הוא פירום - בבל· אחרי מיד נכנעה שושן *י-»

אי' במקום רק ד. ב׳ ייב ד, ג׳ זד קב מוקדון למלהסות זכר - ,קפריסין'· שם נמגא ,
וקרתגה קורינתום - לפסהיג· 16t בשנת פודנה של בקרב וכלות 214 בשנת המתחילות קד.
אי 146 בשנת נכבשו קו הינ.- ם הידוע לרעש־הידמה פה רומז שהכתוב אפשר לפ

 תע״א החרוז יסוד על כ*ז>. י׳ד, הדורות קורות (מגיסום לסה״ג 60 בשנת בלודקיח
 אבל לפסחינ, 125 לערך בלודקיה רעדה שהאדמה לייספום מניה השלישי הספר של

ר בספק מוסל זה קיד כ ל.-ז דו בא שבסופן לסה״ג״ 66 -43 בשנות ארמניה למלחמות ג
- ירושלים. על אה1ש - קימר. נירון מידי מלכותו כתר את לקבל לרומי טירידסם קסו-קכח



ת 'כא:לתם יבקזתו כאשר הןדול: האלהים את־־היכל ז7 מטי
$י מתעב ךצח מרצחו מעליהם: את־צךקתם קיח-קיס  ואז :ההיכל ל

 קךת ?לד לעכו* קליט: ??ד ?מו ןדול לף9 יקלט מאיטל:ה קכ
ע או יראהו אשר טבלי קנא ההק אשר אזזרי אי*ט: עליו לק̂ז
ב:ר־ רבים עונות ועוד אמו: רצח על־ירי נוךא חטא ללוטא קכב
©לכות ם5 כעבור כן־קם את־האךקה יצבעו ורבי® רשע: ק«

:בוא םוך:ה לארץ :ה©ךתים לארץ העבר נוסו אחרי רומי: קכד-קכח
 ויסד :רוץזלם את־היכל: באש :בעיר אשר רומי שר־צ?א כו?

 הנתלה הןהידים את־ארץ ן:לךיב רבים: א;שים :הית עם־ןה קכז
:ורחבת־הלדים

חד: גם והסוס את־הלהים רעש־אךקה :שחית ואז קכח י
 ךחוץ־הגלים: אי־קהריהץ ?ביב :חקרו :המו שחורים ?שהים קכם

קל? אוד־ יתמצץ איטללה: ארץ בקעת ממעמקי באשר אכן לא־
משלית רבות ערים מבעיר לישהלם: לרקיע מתנשא אש קלב

תטקןה ושפות האויר: את־מלא :הלא !עתר-עק-אקר אןשים: קלג-קלד
עליון: אל את־חרון־אף תכירו אז ששר: ?®י לשמי® מן ילדק

אל־ד-העךב התם: הצדיקים שבט־ את :שחיתו השחת בי קלו-קלז
שלח יאחז הרומי ןהקליט מתלקחת: מלהקה ת?ךת תבא קלח
 רבות: עם־דבאות הך־ת את־ןלד מעבר ב:די: ?דיל קלס

באשי עיר: לד :קךאו לא־עוד האקללה א?קיוכ:ה קס-קמא
 על-לדי תאבד קוירום איטליה: לציתות תחת ?אולתר ת?ל' קמב

וקהומת־קלקקה: ךעב
{תיב: הקהלסים ה:ם גלי הענ:ה קהריטין לר אי ?םג
: טלטלה :שלשליך החרף וסערי :?פוך קמי בי ן

 שלח נירץ - ג׳>. ,י מלחמות יוססום <ע׳ המגור בימי בירושלים הכתות לתגרת רמז קיז-קיס
 *ל למשול ויוסיף לתהיה ישוב בי האמינו רבים אבל לסה״ג, 68 בשנת בנפשו יד

 - שונים. בזפנים שקמו מדומים נידונים שלשה עיר מודיעים הדורות קוראי הארץ.
וויקליוס, ,1ת1א לגל*א, זכר ל'ד>. נירון וסויסוניוס, להורג אמו הוגאד. גירץ פקודת ע־ם קנא-קבג

י להתפדגות רמז — מיסום. הוא הרומי שר־הגבא — רומי· מלכות כסא ליורשי שהרחסשו קי—ד
 - לסהיג. 79 שנת אוגוסס, לירה כיג ביום פומפיה העיר וחורבן ווזוביוס הגעש הר

היא פה הנזכרת שאנסיוכיה לוודאי קרוב - מפרתיה. נירון של לשובו הכו רבים קלס-קמ
גירסא בעלמא. השערה היא קורו״· - אחדות. פעמים ברוסי שמרדה הסורית אנסיוכיה קסב

מפלת אולי רומי, מאלת - קכ״ם. חרוז לעיל ע׳ - קפריסץ. או סקורוס היא קמ-קמז-קסחאהרת

ת חזיונות י.יד רו קיז-קסד ד הסבי



שי רב הון ולא לאקיה קסח-קמו  לעבקה לפנים לפשה רוסי: א
 ;ה9ל« תשיב: ויותר סי־שנים הךב: ?בית־אבךה ותןן!חי קפז-קמח

לרב: מלחמות תה:יןה ואז
עם־כל־מגךליהן מא?ךר: נדר סיסי ?ל ליקרלים וערי קפם-קנ

 נעלים מאנךר באשר סר לסן על־ויי: תחרב;ה מאד ה;פים קג»
הבחורים: את־סיסיו

לעלם יסקזסט מן־האןשים: אמונת־אךק ?שתבחר אסל קנב-קגנ
ולתיו את־פי־האלהים :מרו והאנשים ואינו: מן־התכל ינק

קזם איש ואין וסעללי־ךשע: מעשי־נבל ןלעשו ךעות: במזמות קנה-קני
אותם סשחיתים ולססלותם באולתם רק: לצדיקים לב קני

אז לקיסך־דם: לי וכתתם חסם בס?שי בהתבגבם סליל: קנח-קנם
אם־ כי ק:3ןח רחום עוד איננו האלהים כי ותלינו תךעי

ע1את־סל־ן בכת־אחת: ןלשחית את־שןיו וללרק לקצף קסא
גדולה: בעךה על־־לדי האןשים

ואל־תאלצו :ממעשיעט 1הןןןמ אמללים אנשים אקח קסב-קסג
מחרבות הן*פו: רק שונים למעשי־אף האדיר את־האל קסד

את־סל־גופסם וכבסו וממעשי-למס: ומעיפך־ךם ומאנקות םהיי
אל־השסים כפיכם ובפרשכם :בלי־הךף שושפים בןלרים קסי
שאלו ולתשבחות מלפנים: על־מעשיכם ?ליחה בקשו קסז
על־עוניסיכם: לכפר אלהים הנוךאה: על־רשעת;ם מחילה קסדז
:אם־קלכם לשעם עוד מסרק־אפו לשוב הוא לקטל ולא קסם

לא לבקס אם־בשרירות אכן בלבכם: םעל־אךק תפעלו קע-קעא
״ את־קל־ ווזקבלו נפשכם: ברשעת תתברכו רק לי תשמעו ק
על־סל־־התכל אש תבא אז הלשות: באןנלם האלה הדברים ק׳»

?עד? ת לךאה ובשופר בחרב מאד: בדול ותי עה־ א כל־ תשלש: מ
את־בל־ !בעיר ןד,וא נוךאה: והמלה שאון לשמע העולם קעו
ומהרים ובל־הערים האנשים: את־בל־נזע ולשחית האדמה קעז
ם קעח ואפר: פית רק ןה:ה באש לאיית את־הבל לחד: וממי

את־האש לעם ואלהים :ואפר לעפר סלל כאשי:ליפף ן5א קעט-קם

ת חזיונות לו תסו קמה-קם ד הסבי

האיסיים לכת מיוחדת היא הגוף מהרת הטעמת - לסה׳ג. 62 בשנת ברנדלה 01פים קסה
ר*ז יחד ע׳ - העולם· חורבן אתר שיבוא הדין יום - תקע*ב). חחז שלישי, ספר (השוה ק«ם-ק*נ-ק־*



*ת־ ליצור בעצמו אלהים ;שוב אז הצית: אשר הנדונה םא?
שהיו עמו עור־הפעם א;שים ן;קים ועפרו: האךם עצמות פב?

מלפ?ים:
בשובו בעצמו: אלהיט ושפט אשר המשפט ;בא ואז קםג-קפד

גל־עפר רשע: במעשי חטאו ובל־אשר את־העולם לשפט קפה
החשבים: ניהנם ומחבאי טךטרום ןעךפלי הפעם: עוד ;בסם םו?

 בי :על־פני־האדמה לחיות ;שובו הישרים בל־הא?שים אולם קפז-קפזז
ןאז צרקתש בעד :חד: וחן וח!ים ?שטה אלהים ילז להם קסם

והןעים: ה;פה השמש אור את ן;חז.י את־עצטם: בלם לראי קצ
א: עד־העת לח:ה אשר האיש אשרי ק*א ההי

 הוא ספק ובלי הזה, החרוז את להלוש קשה - ואילך. ,מ לעיל השוה - ואילך. א' קפג-קז
השלישי. בספר שע*א חרוז לו דומה - פגום. קעב

ת תסז ת חזיונו לו בי ס קםא־-קגא ד ה



הסבלוית ת1ד!זיונ

י95 ם?י ? י

בא מד. הגונים. שיום1? בגי לסי לד?רי ול$זיןה הואל־ןא - ן
שי מ?רלם מלכי: מות אחרי ראשית־בל * כ?ה ולוד ?לם א

ה*ןךח *ת־?ל־: הכ?ש מלה אזרח מות ואחרי אך$ה: רגב ד-ה
לתקער $ת־שןיונו הוכיחה ?כל איןזר הונו: באברות ןהמעךב י
את־ ממנו ןןדו5 אמון וגם !יום ןם אשר למילפום: את־מגרו ז

אי?ר.?א ימךמו: אכךקום ית5מ האיש מות ןאחרי ל׳אמת: "־«
?)לכיס ןאחרי־מות האש: *שמערות ב?גי לכן ווע&ד משרולד י
ללידי עוללים ן־אחרי־מות מלחמה: למורי ובני־אךם רבים אי

שי לר9 ל^א ו את־הצאן חטךמת ללה יב ???ים שתי ללבי א
?מלחמות עצומה נ?ךה ן.יךאה ליראשוןה באות־שמו עשר: יי
אלךיו: כעלת־עשר ?אות ותחיל לראשון שמו למים: לאךך יי

ת?רע למגיו לראשוןה: ?אות מתחיל אשר־שמו איש למלן סו־טז
ח לשלכה אשר מוף ומוף: ןסיקיללה תךקלה יז א על-לד־ ל
ןלפןים ?גליץם: שקעה אשי שת־$ראא1 שלישיל: רשעת יי’״־’
רבים למים אלרי ש?טו. תלת ה?ל ולביא ?עד־העם לחר,ק כ

לי: את־לממל?ה למסר כא א תעלה לראשוןה אות־שמו אשי ל
על־בגי־מרם: גם למלך הלז ןלר ?שם ישמו מאות: לשלש כב

אלכסנדר הוא פלה אזרה - הדרינום. של למלכותו עד הימים דברי קיעור א-נא-ד
אלכסנדר בקר אשר אחרי - למסד,״נ. 323 בשנת בבבל מקדחת מת אלכסנדר - הגדול. -ז

 - ההוא. האל של בגו הוא כי להאמץ עעמו אח השיא 332 בשנת אמוץ זיוס היכל את
סרויח מעיר אעיאם לפליטת רמז - איניאס. של ואבי־סבו סרוגיה מלך הוא אסרקוס ח־ס

ד י - ב י - א הוא השם - לעשרים.) עולה Κ) Καΐσαρ הוא השם - ורימום. רומולוס כלר - הבוערת· י
 עם למלחמה סיליפי, אעל לקרב רמז - אבגוססוס. כלר - לעשרה). עולה I) ’Ιούλιος סו-סז

עי הזנחת על פורה - במערים. וקליאופטרה אנסוניוס עם ולהתאבקות פומפיום, סיקסטום יח
ג כ - בשנות ופרחיה רומי בין למלחמה זכר - .Τιβέριο? ד כל - אקסיום. אעל קליאופסרה ס



ת חזיונותתיח לו בי ט כג-מרי ך ה

משל לכשל «ךיו7א החניתי: את־כני״כדי לכבש ן$ז יככל נד־כג
שי י·כ כלך למלןי ן«וןךיו :לשלשה תעלד הראשונה אות־שמו א
שי » ןהוא ?שךה: כעכים לשתי תעלה דךאשוןה אות־שמו א
לעמר ובששל־המים מארז הךחוקים האונןלנום למימי לשוט כז
הראשוןה אות־שמו אשר שליט לשלט אסרי־כן :באוסונלה כח
גדולות למלחמות השאף *®עני נחש להמשים: תעלה כם
המביא ?®ש אותם ולךצח כבני־כיתו את־לדו: לשלה העתיד ל

רבים: מיךים מעשים תנשה רצה רעב לוךר ככל: טבועה לא
עחלםו ואף דם:ז עליו רהזןלז למים שני כין לכקע תל נם לב-לג

יוכיחנו אלהים אולם לאל ןישתחלה לשוב: אז לך־שיע לי
אץנו: ,ם

לבא אז חכרו: כידי איש יאבדו אהךיו מלכים שלשה לה־־לי
אות־שמו אשר לשרים: אןשים להשחית נוךא משחית לז
אות־־שמו אשר כנו עשךה: ®עמים לשכע תעלה הראשונה לח
ואהףיו וינצחהו עליו: יתנכר מאות לשלש עלה הראשונה לט

א מ איש ו:יןאחף ארור איש של־־ארכעה כעל־אות משל: לבא מ-
אות־שמו אשר איש ואחריו: של־חמשים כעל־אות נעףן מב
הממהר הבלטים מארן הררי :מאות לשלש תעלה הראשונה מג
מות כי הער כגוךלו למלט לא הוא אכל כמזרח: למלחמה מד
נמלה: מרח כשם שמו אשר נער עכר לכמה את־כנרו למות: מה

לבריטניה קלודיוס למשלחת רמז - ט».{^510; כלן׳ - גיוס. ,כלו - לפסה־נ. 35-34 נד-נה-ני
כינוי משמשת היא פה אבל הדרומית, איסליה באמת היא אוסוניה - לםסה*נ. 43 בשנת כז

*וארו סביב נחש נם*א תינוק נירון כשהיה - נירון. כלו׳ - איטליה. מדינת לבל כח-נם
א הדורות קורות (»יטוס, ל שלישי, ספר (ע׳ אמו את להרוג *וה נירק - י*ב>. יי

- ואילך. רכ׳ד י׳ (יובנל, האולימפיים במשחקים רכב בתור התחרה נירון - קכ*א>. חרוז לא
— קד*ח>. חרוז לקמן (השוה לםסה*נ 67-66 בשנות קורינתוס של המ*ר את לנקר נסה נירון לב

אל להיות התאמר ארמילוס - קי*«. חרוז רביעי, ספר ע׳ נירון של לשובו חצסיה ע*ד לג-לד
- וויטליוס. 1ת1א גל^א, - ד׳>. ב׳ ב׳ התסלוניים אל אגרת ו׳, ד׳ ישעיהו עלית <ע׳ לר,

ם ל לקחת שחפץ בטיסוס בו חשדו - לשבעים). עולה 0( היהודים כובש 01'6ק»ז-.ס1;סע» כלו׳ לז-
- *רכו. די מחוור איננו הזה החרוז - ו׳>. ה׳ טיטוס (סויטוניוס, בחזקה אביו מקום את פ

היותר כקיסר לזכרון ונשאר מלכותו כסא על כשעלה מששים למעלה שהיה נירווא כלו׳ פא
/00ע»״0; כלן׳ - מנומס. פב ממושכות מלחמות אחר בססרד. איטל;קא בעיר שנולד ז
שנתן הזר נעשה ביוונית) 0£./1׳ו0(ע מכרסם - בקיליקיה. סלינום בעיר מת המזרח בארצות פד.
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ך ל;לך ןאלךיו -פז ל  לל.;ה אעור־שמו ןלב כובע בעל אדור: ;
ם: ;עזם -פט ק יןז?^ איש לה;ה הלז ;  כ^וז שר וב;;יך סבל: ן;;

ל־ ;בואו ךעך1 ובימי קזחוךים: בעל־־תלתלים ונעלה בנש? ;
ל שלשה למשלו אחךיו האלה: הדברים  למלך השלישי א;

;;יו: ןטות5
ה א?ים רעלת אני אמללה שלשי, ;י  להרות אני עי;
בי ;לדגות ל : ושירת־סחזיח לרעה: אודהבשוךה ; ה מ ל מ

עליו: מתאבלים רבים אקזר הי;לך אל־אעזיות ראשונה
לי רעות: ו;;דלם מןדות תחרךנה -נו  ;כאשר סהוא כיום ת;

אמות: עשרה עד־שש ככרים על־;ל־אךן לקזתשך: הלאר
ה ;;כיף -גט ת^ל־לאך; לאדן נוי ;?דמו את־בני־האךם: ן.יךבר א

??יל: וישעת
את י5 גדולה: קיןה על־־ככרלם תקונלי מוף את פא

ה לשנים הכשלת ל ש  - אמללה תלי: ?ל־לאךן ;לי־מארים ;;
ןדרל: בקול מיןומלם לקךא ברעם: המשתעשע לאל עד־?י

שי לעצועוה: כוף  ;ני־תמותה לעני מאד ד׳תשאךת לשנים א
 ;גוךלך על־ענלך המרורים בכי ותבכי יום ;בוא אמללים:

 איפה מן־לעןנים: לקז;עך לעולם הק;ם אללים עד־כי: ד^ר -«
 ?;ד הלרנשת אעזר יען האןשים: בין הכביר רוחך הוא

די ךה ותעולרי משיחי־האלהים: ע; ם: על־א?שים ; קי ;רי
ה גמולך לל;ה ןה על־ק אותך: אוקןת תל;ה ;זאת ק#ה א;

ם מרקיע בין־המא^רים: חלק עוד לך לחלח לא -עב  לכו;;י
ה: עוד תעלי לא ?שלת העז;י;

כשעם למכרים: להגיר אלהים כמי האלה את־לדלרים -עי
ם: רק־רע !עשו ;שבני־אךם האחרוןה ל ;ל־סיו  לרשעים א;

 אל־עד עליון אל ללרק־אף ויחכי: לרשע את־קזאת :מלאו
אלהים: תלת ןליות א;נים ן!ע;דו ךם: בקול למךעים

 - קם״ג>. ד׳ ניסיוניקאי ם*ו, י׳ג אלימפיוניקאי (פיגור, גפיה במשחקי לפנבחים פרם
 לק אמץ וע׳כ לאדרינום, בנים יו היו יא - האדריאסי. הים כשם ששמו אדרינוס׳ כלו

 תוספת הוא הזה שהחרוז להוכיח ידים יש - אנטונינוס. את גם ואוז*כ ורום, ל. את לו
 י*ב ייט ישע׳ ע׳ - פוף. על ופגוקות «רות - פ«רים. על שיאה - בפבואז. (ע פאוהרת ז8■

- ם«רים. מבוכת - ואילך. י-ב י*ד ישע׳ ע׳ - רומי. בודאי היא האקה - ואילך.

ת חזיונות לו בי ס עו ה ה - תים מו
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 רודן ,ילא לדבר: להם אין אעזר־פה רבים אלילים וליךאו
 להזבירם: לי היא ?למה אשר באלה עצבים לשמע אזנים ןלא
 בפיהם פעל ועל־ןדי ארם: לדי מעשי ?לולים מי?י הלם

 ואבן: עץ אלהי בני־האן־ם להם אמצו הרעות: ומזמוהיהם
 ולשון רוח חסרי ה?ל: אלה· ן??ף וזהב נחשת אלהי ןם

 תמולם :לקזוא בלם !???הי לחם עשו :?אש וצרופים
 הרקלם ערי נם תוליל: אבודום ובצוקה ?עךה הן וקסולם

 מלחמה הידועה: ערים אומנת יהזאל?סניר ואת ·13ולו?׳ !יום
ל לא חי  נאומך ענש: תשלמי אם־שלם הי ךעב ולא ממך ה

 את־ תךאי ןלא תדמי רבים דורות הראשונים: !?ל־מעשיך
 מ*מיו עם־מתנת עודהלאר לך לשטף ולא שבותך: יום־שוב

 את־ ולשחית :?מו־?ךד על־שדך לבא ךםי5ח הי המתוקים:
 על־נד ובפריס דם ?שטף האון: פעלי ואת־א?שיך אךצך

 מתעבר דםזמ אדם גבה אטום־לב עם ה?תעבים: מזבחותיך
 העשירה את ואז אודקצך: ,יחיש החול רב על־לא־ד?ר:

 מפני תוליל ?לה א?לה בערות: עשיךה תהי בהון־ערים
 ה?טוי את־ראעזה להכתיר אוד?ה על־לריהן: אשר מתנוהלך

^ עתי- א  ילחם הפךסים אך׳ן ?פלה ?חלקו אשר והוא ל
 את־על־חליך: וימנר ואיש ?ל־איש ן!הרג עד־ה??עך: ?ך

 האמללים: מן־הא?שים השלישי החלק רק לשאר עד־הי
 על־ קצוד ןלשים קלות: בר?ללם מן־חמעךב עליך ק1ל! הלז

 כהו לשיא וניע האשר אכן ?חך?ה: ?לה וועשנה ?ל־אך־לך
ר ויא?ה לבא ההלם: ודע לא ובנאלתי שי  את־עיר- נם ל

 את־ ותי־יב אשר מלך: ??די אלהים ישלח ראז הבריהים:
 משפט להלה וזה האנשים: ואת־בחירי האדירים ?ל־המלהים

על־הא?שים: האלהים
למצרים להניד תשיאני: מדוע האמלל לבי לך הוי

 היא אבידוס אמון. פולחן פרח שברן התח.;ונה במגרים עיירות הן וקסוים וזמוים
רי המלה - בעלמא. השערה  ןזרקליופוליס, הן הערים שלש הכתב. בגוף חסרה ע

 הארמילום את המסמל נירון הוא שהפרסי אפשר - ליס.1וך,ךםופ (=תןס) לים13ם1ךי
 כמנגח מגויר נירון - ה׳). נ״ו א׳ חנוך גם יע׳ קמ׳׳ז׳ חרוז (עי פרתי מתנה בראש בשובו

ירושלים את להציל משמים שיבוא המשיח למלך רמז — המערב. בארצות במלחמה



ת חזיונות לו בי ס תכאקיג-קם ה ה

ה את האלה ^ת־הך?רים קיג ק ה^ ת־ ק לר־לןי ה??אי?ה: חק׳
את־הקורות ןהודיעם ה?ךאים: אל־שב?י־?רם אל־המזךח קיד

ה;מים: ובאחרית ביום אותם
את־הבךסים ניסחית אשר סבול: ;?יא ?ךת נהר זן־ם קטו-קסז

ןנ^קי־ חשקי־הנןךב ןאודה??נטים ןאת־ה?בלים: ההדרים קיז
סרןמום עד-האיים: אש ביקה תיקה ?לה א?;ה הקשת: קיח-קיס

אני ל?נים ד?בוךה קב תךאה וםי?ןה ען?ים: ?אשבול ת
תהום ??עמקי תשקע ?לה ל?בום ??לה: ??עי לאןשים כאק

 לעיר ותנליל: אחד יום מךהפלעים תגולל ?מיו־{ה ןתא?ד: קכב-קכג
ם ת??ה: ומהללה ?בוךה ל?נים שהיתה קכד י תי ו ישא מי
ל-אדיךה אךם ךן9ו*ל־ ?א?רג המתנללת על־אך?ם קיןה קכיי

ר?ת־הש?שים: ןאךן-צר
שי ?ל־הךעות ??ני לוק;ה לך הוי קנו 5 ד,,ים לן עולל א

על־לדי לשטף ?די עד הא?ללה: על־אךבך בהת?ךצו קכז-קכה
ם ןזר?י־?;ם נוךא אך?ה רעש קכם חקרת־ לוק;ה את־*ךן 5 ??די

ל?נים: ריח־מר ןת;ה אשר הלו־
לנזענו אשר הא?ל: ??ני חרוךאף ;חול על־?רו;;ה נם קל-קלא

שם: לגור ?אה יום1 אם ר;ה
את־ ן;?ית ה?ךאי: ועמו ®ורוט את־זרע !??ית ך,;ם קלב-קלג

 את־אר׳ן -ישתית ?ג*ק החותר תןהר אך?ם: בקךב הל?יתים קלי
מו יום ?ן ת?ל;ה: קלה רן: את־בני־האךם לברית הע?ק בןן ^ סדל
 התיות: אל?י אחד יום הוליד ?י לתא?ר אריךנום קלי

 ?אשר סי־שלשה: הא?ללה על־הלם ;קוננו ?שוררים קלז-קלה
של האדיר ד?לןי ה??ר: את־צנאר ךלפ}ב ;?א ?איטללה קלס

שי לאל: הנמשל איש האדיךה רומי קם שהיה יא?רו עליו א

אולי רומזת הממלכה חלוקת - שונות. מזרחיות במדינות וסזוהות *רות - הקודש. עיר קיא-קלא
סיג שלו בהיסטוריה ן1ךי דברי לסי - רומי. מלכות לכסא ביחס והקטטות התגרות אל קכי
תן. של מלכותו ימי בסוף כביר זרם־מים ע־י לוקיה נחרבה כיו, קכס מורה לעיר רמז - ני

-4וםרי*וו הוללות מלא היה שסולחנה לקיבלה, קרוב יחם לה יש רלה — בלוקיה. קל
הנהר הוא סניום - אנשי״השם. הגבורים בתקופת בתסליה שחי פראי שבט היו הלפיתים קלג-קלה

לנהר זכר שום א1נם לא אבל אפידנום, הוא היווני המקור נוסח - בתסליה. הראשי קלו
היתה שלידתו נידון על עליו אמרו - נירון. תשובת - שט״ס. הרוז והשוה בתסליה כזה קלו-קנד-קם
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 ?(תיקים שירים ;שיר ןהיא הרה: ךת3וה: עצמו זיום ;ליד
האמללה: ?ןם־אמו !חד אנשים ה3הך ן!צמית נאה: בקול

 בל־בני־ לבזוהי אשר וחריין: נוךא מלך לבבל ;עוף אז -קמי
 וישלח א;שים ל!ךבה הצמית ני ובחירי־האןשים: האדם

 בוא נת^ב: ממקור וי;לד כנשים טא0ו; :אל־הרלזם את־;ךיו ■קמז
 חשקה אשר הראשונים ?רם: ואל־מלכי אל־ב;י־מדי ;בוא
 עם־ את־קנו בשימו הוד: ?גליהם העטה ואשר קם {פשו

 את־ההיבל וירזפש עם־האמונים: ד3נ האלה הזרים האנשים
 העולים י־האךם3ובב בתושבים: אש ו?שלח אלהים ב;ה אשר
 בל־הבריאה במותי ?צדק: אותם שכחתי אשר אליו

 נשארה ב;ךם אשר ועל־אלה קפו ומלבים התנועעה:
הצדיק: ואת־הנוי ה?רולה את־העיר החריבו הממלקה:

אשר ןדיול: כוקב ;הל הרביעית השנה אחר כאשר ן5א -קני
 לבנים שתי אשר ההוד: מפני "?ל"ל$ךןתא !הריב בעצמו

לתוך־ מן־השמ;ם בביר בו;ב לפל אז ה;ם: מלך לפסידון
 ובארין עצלה: ובמכל ה:ם ננבכי אש ן!בעיר האים: ה;ם ■קס

 ונאמנים רבים צדיקי־עבר נצמתו: בעבוךה אשר איטל;ה
ועם־האמת:

 תשארי את אבל אנשי־רשע: בקרב לוי התבא* רעות -קסג
 אשר יען את־אדמהך תשנאי ודור: לדור !שמלה חרבה

 מלוקה מחללים: ומשכבי־ןכר בך נאופים קלם: אהבת קסז
 צלך לך הוי :ים דעך מקל־ האמללה הךשע עיר וחטאת

אלמנה פתנים ןהלקת משנעת לסיום: י?ל־אךן הלטאה העיר

 פה בבל - ומנגן. משחק בתור ידוע היה נירון - ר>. נירון (סויטוניוס, בערסל חתולה
 המערב מן ממלכתו מושב את להעביר היה נירון של ו1הס - רומי. במקום משמשת

 בשלחו אבל ירושלים, את כבש לא נירון אמת, - מ׳). נירון (סויטוניוס, המזרח אל
 - חורבנה. את לקרב הועיל היהודים למרד קץ לשים המזרח אל אספסינוס את

 ,1ת1א גלבא, הם נאבדו אשר והמלכים נורא, רעש־אדמה בא נירון של במותו
 בעקב שחובר אפוקליפטי קטע - ,במותו*. במקום ,בהופיעו* יש היווני בנוסח וויטליוס.

 שהכוכב האמינו רבים כ*ה). ב׳ הטבע תורת (סליניום, לסד,*נ 73 בשנת שהופיע שבים כוכב
 - נרנו. די מחוור איננו הזה החרוז - רומי. של גורלו את מראש הגיד ההוא
 לדור ושומם חרב ישאד אבל (,יבוא, החסר החרוז - י*ג. ישעיה בעקבות רומי על קינה

מתה המסורה לפי שלקליאופטרה: מיתתה לאופן זכר - חוזר. חרוז כנראה הוא ודור*)



ת חזיונות לו בי ס קע-קצי ה ה

 ##ת עליך קיןה ישא טפרים ונהו־ :גרותלך על־:ד השבי
ה: ו?^ש לד- רם צמא לב >זשר חיקו: קעא-קעב ע ^ לדעת לא האם ו

אמו־ת את אך מזמותיו: ןאי־הן .יד-אלהים תמצא את־אשר קעג
לער הקלם לאל ןדעה ללריבני: לא ואיש עוד ואפסי אני קעד
לאלץ זקרון לך לחלה ולא לך: ולל־אשר אותך !שלית קעה
את־הירך: לך המציא הכביר האל לאשר לפנים כמו ההיא: ?עי

כונני מתלקחת: באש ובךבקך לת־בללעל לחיךה ל-שארי קעז-קעח
ולשלט: חק אץ־שם אשר שאול בתחתיות מעונך

את על־אידך: קיןה אשא מצרים השעם עוד ןד,נה קעם-קם
לך מלת־קךמלים: ןצוקות לרות לסבל לראשוןה הללי מוף קשא
לפנים אשר שיתום בלי־הגה: קול השמעןה השיךמידות קשב
אשר למען לדור לדור דמי לפולה: עיר לצדק לך קךאו ק״
לרב משנעת ומצוקות לרות אצךת ןךה מךשעהך: תחדלי קפד
השארי אלמנה דמעות מלאת מלאובים סוללת לללות: קפח
להלל: היחידה המושלת הלית רבות שנים ראש את לעולם: קשי

שי אלן קפז-קפח ממעל :ד-ללן את־־המד לרקה תעטה לא
:מהולה או מחיות לי מלילה מגאלים ללנרים

את־עמך לשחית :איש־־שוא הןדול כחך איפה הלם הוי קפט-קצ
לבדך אמללה וההאללי לנדי־אלל: תלבשי ואה ללו קיא

«1ק ק - ומר ללך: בזיון לפנים לשית לל־אשר לעד גמול: ותשלמי ב
:הךעים מעשיהם על לני־האךם :;לילו

י קצד-קצה מ רב ס רה בישי: נבור על־לדי הח כי ר טיו ל ל עז ה  ל
ם על־לדי קיי ב: להם ותהי שהךחרים הדי ש מו ה שנטפולים ל א

ס1ק י ק - ז » ק -  סוף על קינה - לסםה*נ. 63 של הגדולה לשרפה רמז - י*ג. י*ד ישע׳ ע׳ - ברעל. ג
התעלות לסבך רומזת שהיא אפשר קרסליסי ״מוכת המליצה - אחרות. וערי־מצרים קי-קעא

 לפירמידה רמז - בספק. מוסלת הזאת הגירסא אכן העתיקה. מוף בקרב עברו אשר
 - ה׳). ט*ו פטירות יובינל, גם נ״ת. ל״ז הטבע תורת פליניום, (השוה בת־קול לה שיש

וכינוה לה קרובה אחרת עיר בגו הרומים לפרעה. ישראל בני בנו אשר עיר־מסכנות פיתם, ק*י
 כשהן פיתם או סוף ולא בכלל מצרים הוא התדע שנושא להעיר יש הרופולים. בשם

ע׳׳י שנכבשה בקורינאיקה עיר היא ברקה - ואילך. רל״א חרוז לקמן השוה - לעצמן. ק״־-קיז
הכושים החדשה. אסואן היא סונה - פרסי. בגד היה הפד דריוש. של בימיו הסרפים ק*ד
שנקראה בקורינאיקה עיר היא סיוכירה - לפסהיג. 24 בשנת מצרים על השתערו קי"
- קוריני. את המקיף הים חוף על פלך היא פנספולים - מאוחרת. בתקופה אי1אךקינ ק*ו
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ל איש תכלילי ה לוב :קזחיהך: וגבוךה לח מ  הקובי
 לשסף קירתי בבד־תמוו^ה וקי אידך: :ספר קי בדמעות

 חך?;ף עד־בוא לללהף חחרל לא חקלה: דמעות עליף
: ם י מ

ם ד,בריסים כק מלי לג: המלאים ו  אוקלנום למש ז
 לבגי־ה^להים: למגי גם־הם י5 יען זךמי־ךם: ללא

ם ?שד־מלף ל ם: לןןד הביא מ מי ה מי מ  של־גלים ?דיל ל
ה גם־אוועף: להלג ןהוא םוךיה  עללף וללעל מן

בילל־־ךם:
ש גם לדי יוסר גאים אל־תליו הדו בגי אמיצי־ מי־כו

ל המקלר הקלב גלגל סאקזר י5 הלב:  שור ולזל ?די: מ
 ןעלה לתולה ולןל הךקיע: הסת תוף לסלבו מים התא לין

 לביב אעז המתיז את־אזרו בבתנו ללשל והבולש: ולהא
̂ז גביעיו ךן: ?צולה בערת־אלהים תפל ז מ ל־  ובמלחמת ע

 כוש אך׳ן תאבד: ער־כי חךקזה בריאה תלרא הכוכבים
וכאלקות: לאש ללה

לקרלף: אלד הנוךא לחךלן קרינתום את גם סלרי
ש פסיליהם לאריג כאיל־ כי  תשילני אחיות־הנוךל: לל

 למן העולם לחלל לעופו המצר: לחוף ללרלה את־הנם
 לגחללת אודהצור לפנים נקב אשר את לל־איש: לראה אילר

 מראש: עז?חמ למו גיחרימה את־אךצף וקזחית אז ךקויעה:
 לא אעזר לאלה מעשים לעשות: אמין אלהים נתן לו כי

לפ?יו: מלוי עשי·
משלשה את־השךשים דלה למלה .יכרית כל ראשית

חי* 0ט£.(ונ>»5 למדי. ברור איננו הזה החרוז מובן - המערב. גויי על שואות ר-רה-יג
 פח שיש אפשר או ישראל, בארץ להלחם גלןים אנשי־צבא הביא אשר אסססינוס אולי
אפרו, סחוך ומתחדש באש כך אחר ועולה שנה מאות כחמש החי האגדי העוף לחול, זכר

 הכוכבים יצטרפו כאשר כוש בארץ תסול גדולה שרפה - לנידון. יהיה הרמז כן ואם רו-רינ
 הנוסח את נקבל אם בספק. מוטלת הגירסא — קורינתוס. על קינה — ידוע. צירוף רכח-רסז—ריז

 נירון כנראה, נתערב, שלאחריו בחרוז לנירון. הפעם עוד יהיה הרמז אז שלפנינו
 לנידון שב רי׳ה החרוז - העולם. בחלל בעופו נהרג המסורה שלפי החבר, בשמעץ

שלשת אולי הס ראשים ר שלשת ח׳. ז׳ 1דניא· ע׳ - קורינתוס. של המצר את לנקר ונסיונו יני
היפוליטיד של דעתי לפי דודיטיאווס. סיסיס, אספסמוס, הסלאביים: הקיסרים
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ךו ןית?ם ךאקזים: ס;  בקור יאכלו ן5ן ל?רף: הקצובים ל
 ובלהות: ךם ןכונו ואיש לקל־איש י5 ס?מא: סבלך אבות

 וברובם ב?ל־כךה ה?כל הלשד: ןד,קם הגדולה הקיר בקבור
אלהים: בקזרת

 זכךה בקור בר: לגורל צסולה ךע ףק$ת ברוקה ייה
 על־לדי ונושקת נחלשת כשהבריאה לבני־האךם: ן?ףן־הקצים

 בקרבו: התרגז בי־לא כך חשק מבני־תמותה בי סנוךל: בנות
 כו»ת את ?דח: של־־בלך מקלה בהיל־סלתו ;?ז?ף ?גל־לוץ

 מישורי נשתנו וקל־לדך :לעולם מבול ותביאי בלי־סךר סבל
ח ?  האחרונים אולי האלה את־נאני־־סברון ;שלי סןאוים: ל

 אם־אךשיעך ן;ם אוכיחך הונס תדברי ומה איך בבריקתנו:
 ?שאור מזהיךה: ?!ח־׳בבש הא;שים בין הלתה היה אניךנו:

 ומתוק יבהז שקוי נ?בת לשון מתאים: בברק הבריק מביאים
 ברי־תבאךה ותקש ותשנשג והלך הוביקה לבל־ב;י־תמותה:

 גדולות ךעות וראש מקור ;בקךה עקה בקלת לבן לבל:
 ן?ףך קרה מקור הוי סהוא: ביום ;באו ואבל סךמש מאד:

 בנות־ קל־לדי ונושקת ;חלשת בשסבריאה לבני־האךם: הקצים
ל: ך  לב;י־ מבה־זקם סנו;ה ולקולי סמךה לבלתי האזיני מו

ז האךם
ח השבת כאשר אבן  ובמגבה כבלחבה: ברם א

 סלהודים זרע־שחקים ;זע־אלהים :סהוא כיום לתקומם וביללה
 האךץ: בשבור עיר־האלהים ?ביב סישבים סבבךכים:

 קר־ לןבהי־־ברומים יתנשאו קד־ללפו: גבהה חובה בבנותם
 מךהיבה: תרוקת־בלחבה להריק שוקר יוסיף לא קבות: קךבלי

 מזכרות־ ;קימו רק סשככים: אולכיהם בידי עוד יאבדו אלל
מבשע: חף בדור «?ביב ?אחון

)De Christo et Antichristo, ,<נירון.- הוא הטמא המלך - וליב. כוש למערים, הוא הרמז נ־ב 
 האוסטא, אל ברור רמז בו רואים יש גדול. בספק מוטל ומובנו להולמו קשה הזה הקטע רמו

 דעת היא לודאי קרובה יותר רוסי. על כמשא אותו גורסים ויש גרתוסטרא. תורת
 שבא ווזוה, אדם חטא הראשון, החטא עיר התלמודי הרעיון בו שמשתקף הסוברים

 - ושלוה. שלום אות שבים, כוכב אולי היתה הלשון — המלאכים. קנאת בעקב
- א׳. נ*ו א׳ חנוך ת/ פרק היובלים ספר ע׳ הארץ טבור בתור ירושלים על



י—רס ד, הסבילות חזיונותתכו י

מלא־הוץ #לחים !רע מבךך: בקךבך ריסף עוד אל־תךןיז רם-רםא
$הוב: ג$ר נעףן ןרע {עים אור בל־ןעש: מחמד ערה יסב

תוסיף לא ?#ירים: יןך^ה5 !פהפ;ה עיר ה?ןחו{ןת אךץ־!הוךה רםג-רסד
ל^ססד^ם בי באךבך: ן*ןה $ןה לרק ליממ^ה ךןל־ה:!נים רם״
ר: נבתיריך סנדלים בןיך אילם :במצוותיך :הןה יסי בו מ

ותפלות זבחים ?בל־מיני ז את־קזלמך !שחרו בזמרת־קךשו רסז-יסח
ם האלהים: לעבוד וסט קי כמעט־ מבךד מבלו אשר בל־מדי

הרשעים אעל מאד: ועחוןן ארך !ה!ה מיהם עתיל קט: רע-רעא
ן!ר איש מדבר נדזךלו לשודמריבים: אל־רוח מעזים לל רעב

מן־העבים נרד ןאז העולם: :ללף עד־אעזד יסתתרו ו רעהו: רעג-יעי
ת: אש מסר עהי שבלת בשמחות לאסף האןשים יוסיפו לא להע

עד־בי ובלי־החרש בלי-הזרע נשאר הלל מן־האךמה: ער רעי
החי ןדדאשון הראש אל־האלהים לב: !שימו בני־תמותה רעז

עלבים ז חולפים דברים עיי יצו-י?ר ולא לעד: ןק;ם ל?בח רעח-רעם
יבשמהי־ בפרדרהב להוקיר למךהם: מברנם אשר ונשרים רם

ל: רפא ש רק אולם אוי ם ארץ־הקך קי ליד של־הארי ם תו רי ב הד ש מ
ה: רפב-רפג ל א ש ה ב שם ועלג וממע!ן: מסלע יספו !חלב ד שטף ל נ

ם: ירפ קי רי מל־סב ל את־תקןתם שמו '5 ל א א הלרא אחד ב ל מ מ
: י®״ דו ב ה אליו ?ךבקו1 ל הב א :ובאמונת־אמן ?דולה ב

ע אכן יפי בי עלי !עמם מרו ל ל שבי שא המ ה: את־המ הז
ה: אס;ה עלנך מרה הקי? א$?י עו^ה רפז-רפח ל ל מ א ה!!נים ע1ךעל־ן ה

ם הקרנים רפט די הלי ם ו ב: המלאי ה ך הוי ז ם ל ך הוי סךדי ל
ם רצ ה: סךלי ב בי ח ך הוי ה ך !סהס!ה עיר לוךק!ה ל : אי די ב א ת

אחי - טשארלם. שבתרגום התיקונים בעקבות הולך ואני פגום, הוא היווני הנוסח רגח
לשונה: וזה נוצרי, ממקור שהיא רנ*ו־רנ*ם, הסיסקה יש זה חרוז

!??זרי:’ ןססמרים הזקו אשר!דיו (רנז) !דוע: נעלה איש ממרומים !לא אז גרנו)
זים: ל^מש י9יא אחד ייום אשר העברים בין !בי|א?ל ך,?!רוןם (יגח)
ט״ריות. ובשפת!ם נאה בקול !שאג נאשר (רנס)

 סוברים רנ*ה והחרוז י״ב>. י*ז (שמות למשה רנ׳ז החרוז תפז בלאם של דעתו לפי
 — הרשעים. וגורל יהודה ארץ שמות - נון. בן ליהושע רומז שהוא רבים מפרשים דס-רפה

 על הבאות ומשואות אות1ש - החדשה. ירושלים של המקדש בבית הקרבנות להתחדשות ז1רסז-רסו-ר
 מאד נורא רעש־אדמה דבר על מודיעים הדורות קוראי האדמה. רעידת בעקב אסיה
ם־ח. ב׳ הטבע תורת פליניום, ס׳־ז, ב׳ הדורות קורות (סציטום, לפסהיב 17 בשנת
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ד? רגב־ סי ה על־ודי ,ו ^ ־ ש ע  ה>ןפלה ל>»;ה לעפר; ן־הה?כי ר
ןדוב: ר,ןןלא חלודים תל|!ע]

אפפום: מי לדי מעשה «ושבים ובשכל יום ללא
 וועידות בקיעות על־לדי ים־מןגח לתוך קל חיש לשקע

 המךש^ה אפשוט יפער: פושה הלומות א;יות עמו אךקה; -רצי
 יושב לא «שי להיקלה וחךרש ליד־חישיה: ותיליל תבך
עוד:

 לשמים -ישליך םו:8כחרוך בשחקים חישב אל־ער ן$ז -רצט
חהוא: ביום קלץ לחלה חךף והחת רשע: על־ראש כף־אש

 חמךעים,ממרומים בי :למי־תמותה ה?תו קץ לבא אמ?ם ן$ז ■שב
 ובךקים ועמים על־לדי הלהירים: בל־מי־האךם .ישחית לישחת

?בלים: במו ןלסויבם אותו הצדדים על־האןשים לחזיזי־אשג
הלם: מחול על־האךמה חמתות הגופות מספר לחלה רב עד־בי

אפפום עד־לשערי :את־מ?:נה ותקנן תבא םמיך?ה ?ם שז
ק: יוהד לחלה ןכליו?ה חר

מטלשלת ברובי־האלחים: עם־פל?יך, ר,?בעךד. וקומי שט
 לשלח חיהיך לא ןשב;בים: רשעים ?בלים א?שים על־לדי

ח?םוחים: פל?יה על־־לד תשאר מתה רק לשמלם: ענף ?ם
 אות להם ?שלבוא נועי ג חרוץ לבליון ויחכו לחד נא?חו ואז -שיג
 ובעת קומי: של להיר ן?זע קשה־עךף עם ?מלו: עליו אשר -שטי

 לקבום תחרב שנחפבהלאפר: הרשעה על־אךבם :קננו אשר
אריךנום: על־־ידי עדי־־ער

ןם ממביבהך: עמדי לפהפלה עיר קיבוךה לך הוי -ש-ח
י?תן לבך חפץ בלבד: פלוטום באל ךבוקה אךץ חירפולים

 חסרות כנראה - מכלן. יותר סכלה וסרדיס אחד בלילה נחרבו ערים עשרה שתים
 בספר לקיא דומה הרוז ע״י החסר את למלאות אפשר הזאת. השורה אחר מלים איזו

 - נוצרי. לבית־תפלה נהפך הימים וברבות מכונו על עומד נשאר אפסוס היכל - הרביעי.
 הנכון. במקומו איננו כנראה, הזה, הקטע השנה. תקופות ושינוי אחרות צרות

 החריפה ההתחרות גם תשתכח הכללית שבצרה הוא החרוז מובן הומרוס. הוא המנגן
 הפלגים זכר אורם גדולים. לטפשים ידועים היו שבאסיה קומי בני - וסמירנה. אפסוס בין

 ארידגוס הנהר - בספק, מוסל זה נוסח - שבקמפניה. לקומי יותר מתאים ברוכי־האלהים
 הגהה היא קימרה - בכלל. הים לענין משמש הוא פד, עתיקות. באגדות מפורסם היה

כלו׳ הפלוטוניום, נמצא ליס1בהיךפ - ולוקיה. קריה גבולות על ישבה קורצירה. במקום



ת חזיונותתכח לו בי ס שב-שמו ה ה

תךמ־רח: ןהר על־;ד ?ארמה חנקער ןהב-המוךךמעות: ק*ן שנ
 מןה“שנתאק :מאןךר מימי על־נר קולע בצור הךבקה ימריפולים שכא-שכב

ם על״;די ש«  נאלחים יום !ש סחוף: על מל;לה ל!ממים מלי
עד־תם: לן קץ ;שים בחכקתו

ל©בום: הקרקה את־המריקה לבחר להואיל לי סלילה שכי
 נען :המעיןה את־מילטום נחריב ממרומים וכף־אש יום ;בוא שכה-שכו

 מלמךה ובחקמת־^ש־ם דזעזקה: ©בוס בשירת ?י־קחרה שכז
המשבלת: וכעעתם

אךן חפר;ה: המעננה על־האךץ עולם ברא רחם־ןא שכח-שכס
מקךם מראש בי :מזמותין נךאה אשר למען הגדולה ;ר,וךה של

ל־ נרקה עד־־מי חקר: ותמשקה אלהים ;רעת אותה שלא ל;
תן: היא מי האןשים שלב  ןל:1מק קבלה אשר את־ל,תוךה ננמירו סנל
לדי את־מעשי לףאת נמשי מלועה םי־שלשה אמללה שלג
 לעוער מעזפלת נמים שני מין העקךת ;החומה :התרקיים שלד
 רבים: הנים {ו^דן לצולל ?הר עמו רוח: מרץ על־לדי שלה
ועחת לביאן ו?ךאשור יום ;בא האמללה הלספונטום שלו

קלן את־־אונן: ותחריב הארנה רתרקיים מלחמת עלו: שלז-שלח  ו
משלים: גאון תוריד ימרינת־מרא את־מקדונלה: ללבד מצרלם םלש

אנשיהם ומל עז יאןרו ופימידים: ©משולים וןלשים לורים שם־שמא
ומדון: ריב לחרחר מז;נים ;היו

ה איטללה שמב ל ל מ א ה ה ש ל ש ממה פי־ ארי ש ש לבבו !*לא ת
: שמג ן ל ל ת תלה ע פ ר ן ט צ ר א ה ב : הפר; תן מי צ  ת

שר ןה;ה שמד-שמה בי מא ח ר ל השמלם מ ע מ ם: יחיו מ רי הי  לשמעו ב
ם שסי אך ם ממו מעץ מני־ ע ל ר ם: קו הי ל ש ןנם א מ ש ש־ס ת א מ הק;

 «השוה ארסי אד י*א וססנו האדמה׳ מעמקי לתוך החודר איש מדת כדי רחב תור
גבעה על ישבה טריסולים - ם*ו>. עם׳ ,Cities and Bishoprics of Phrygia דפסיי, טנא

הז ש ד- כ מילסום - בברנכידאי. *סולו למקדש קרובה היתד, מילגזום - מאןדר. יגהר ממעל התלויה ש
אשר ר1המ פני על שעברה הגדולה ההומה - הפילוסוף. בוןלם וביחוד בחכמיה, התפארה שלד
- ימית. *פור היה שהגולל אפשר הזה. החרוז את להלום קשה - נםיום.1בי ישבה עליו שלד,

גורסים יש בספק. םוסלת זו גירסא - ההלספונסום. על העובר קסרקס לגשר רמז שלו-שלז
 הרמז אז הזה הנוסח את נקבל *ם ·.,לוסימכום את יחריבו החרב באונם ,התרקיים

ח1נר סיליבקוס, מנגחו לפסהיג. 281 בשנת קורופדיון במלחמת לוסימכוס למות יהיה



ת חזיונות לו בי ס תכםשמז-שם ה ה

שסא-
שעגשכג

 עוד: לד,:ה לא חלעה ד,;רדו אויר וגם ואיימה: תעלם לעד שמו
 ועךעל לחשך דבל אלהים: מלךי באשר חלמים באחרית שמוז-שמם

תהליןה ןחיות עלרים .יר7ל ובגי־תמותה האךן: את־ע?י לכסה שב
 בי־לשימו עד ה9דך יעשר ההוא היום צף־ז: [ביום] ךעות שנא
ב: בגי־־אדים שע  מךהעזסים המביט השליט עצמו אל־אלהים ל
 אותו: העלגים על־־ליאןשים לרחם לא אז חלל: ןרואה ש״

 ב?י־?קר וגם גועים: ושורים לצאן ?דרי־שה לזבד! העמלים שגד-שנה
ולאלילי־א?ן? הדוסם לדירמם ןהובות: עם־קךנות ?דולים שני

ם: ותעאךת לו?$ה צךקה תשלחנה ?;ן שבז-שנח קי ד מ ל־  ען־לאגף ע
ף ליאןשים ?ל־ןזע אל ולשחית: אל־חגצח שנם ל ? ^  בךם ד
את־האלהים לאהב עלינו בשת: לךעו לא אשר וצאצאיהם שם

לעד^ וחקלם הבל חירע מחוללנו אשר־הוא

 מלחמה ללא הירח: בהאסף ה,ימים באחרית ןהלה שסא-שסב
ה: המרעה סרעשת־תבל עסג  איש לאתה ומלר?תי־אךן ?הרמיז
 אשר בלבו: שנונות מזמות וחרש על־??שו ?מלט אמו: הרג שכה שסד
 ףעלה ?לי״טצרים: ?שליט ולשלט רץ¥7?ל" אה .יחריב שסו
 על־לדיהם אשר ?ל־אלה לבו: בתרמית על־?ל־ב?י־אךם שסז
 גדולים: ונגשים רבים א?שים ןלשחית מלד: לכבש נם?ה שסח

שי ?ל־ב?י־האךם את ולשרף ששס-שע  ולשקר לעייי: איש עשה לא בא
 תצמח ומן־המעךב ?שלו,ונעלו: את־אשר עם5ה עור להקים שעא
 עד־לגדות לשעםו ךם וזרמי ל??י־האךם: ר?ה מלחמה שעב
 מקרו?לה: ?מישורי תזל ימרךה עמק: ח??ךשים ד,?הרים שעג

 על־ ת?שב לרף רוח ןאז לימעךב: למלך בליון א?ל ►״ברית שעד-שעה
 המישור: ל?ל־אךך ןלתששט לשוב א?ןרי וקך־ב :?ל־האךע שעי

 ךם1 אש :על־??י־תמותה מדקיע־לישמים במטר חרד אש בי שעז־-שעח
 בליח־מלחמה אלקה: עלסת־לללה אלגביש ,א?? מים שטף שעם
ח :על־חחרוגים ועךעל שם א? האןשים: ובחירי ?ל־חמלבים מלד ף

 - לםםה׳נ. 280 בשנת הגלים ע״י ונהרג נכנע בזמנו והוא קרונום, תלמי ע״י
 מן או סםרתיד, כלד - היקום. כל על הקץ יבוא בטרם הימים, באחרית ושואות מלחמות שפד,

 אחר פגם יש - נירון. בעורת הארמילוס יושיע העם, אגדת לפי שמשם, המערב,
- ןם־מהמדוי. עם ברית יכרת ״אלהים הכתוב מובן את לשער אששר אי אכל הזה, החרוז



ת חזיונותתל לו בי ס שפא-שתיב ה ה

 ׳עור יוסיף ולא הנוך־א: חדכךהמלחכד, לתם לאולזרוןה שפא-שסב
לחיי אשר בכידון לא אף בכלד: או ?דוךב להלחם איש שפג

שאר: חןבון לעם לחלה שלום אכן לא־כדת: שפד-שפה בחן אשר מ
באחריתו: :?יל לסען־א^ר חך^ה בכור

לו י־אם5הך שפו הךע: לבכם7ומא?׳ מנכלותכם לכם חו
ש אונם שפי ם רא ר ?כרים ם?חח לכ;י כ שככי־ז ת: לכ ד כ א־ ל
ם ותושיבי שפח כ מי שי ?שים כזנות ?כ בראשיתן: שדרות חיו א

 נגד בב?ה זנתה אם ככם נוךאה: ותעכה ב^רק !־^ם כשד שפט-שצ
 מלכים ןם ככם עצמו: לאביה לכלה הלתה וכת דחק: שצא-שצב

דרך מ*או רעים א?שים יככם האמלל: את־כיהם לכלכו שצג
שחלתה מהללות ולשאת אמללה עיר י5ד :עם־־בהמות לשכב י5®

ך: שצה-ש*י  על־אש־הקךש לשמר חבתולות: עוד תוםם?ה לא כי ל
ת הכר על־ידך כליהן: החסד■ ?ג־חצרך תחת שצז ל מחמר מ
ת מקדם: שצח ל ל?ך׳ן: משלך ראיחיי ל׳ש?;ה עם5כ אשר מ

שי ההיכל לעולם המשגשג הכלת ?כל: בלה אש עטוי שצט-ת שמר א
 בלכם חאמינו א?שים1 כנוהו: לדי־קךש אשר אלהים: תא-תב

ולעולמי־עולמים: לערי־עד שיכון ובנפשם
חךש לצר ולא דומם: עכר אלהי לחלל למהרו לא כי תג-תי־

רי ?רי־זחב !?ריצו לא אלחי־אכן: מהם העט תה ?כשות לצו
ל את־־חאל רק לסרחות: תו דו שי אבי־כל־לציר ק  רו-ח א
למאות: ובקרכנות קדש בזבחי מאדירים חיו בו: אלהים תז
ה תם־תח מ ל: מלו עלה ו מ מ בלי־ ו!שאיר?ה לעכי ניירידןה ד·
שב: ־י׳יא’״  הוא אולם אמיצים: וא?שי־צכא רב ען־ב לרגליו י

ע כאשר ?סכה כצמי תיב ליא ומעולם מאלץ־מצח: ללכשה מי

- ואילך. קס*ה חרוז שלישי, ספר (השוה רוסי של לאימפריה ואיבה שנאה פרץ שו»-וזכ
כנראח, רומז, הכתוב הגהה. על מיוסד שלפנינו הנוסח הזה. החרוז את להלום קשה שצד.

 - לסהינז. 191 בשנת השניה לשרפה אולי (או לסד.'נ 64 בשנת ויסטה היכל לשרפת
והחורבן פעמים, בירושלים חמקדש בית חורבן את שראתה עצמה על מעידה הסבילה שצח
שלסה אמונה האמינו היהודים - ויסטה. מקדש לחורבן הטעם הוא דעתה, לפי הזה, הא

 יוספיס (השוה לעולם יכחד ולא עדי־עד יעמד הורדום של המקדש שבית
 ירושלים כיבוש אחר - בספק. מוסל הנופח - טיפוס. חוא המלך - ה׳>. ר מלחמות חח-וזיא

 אחרי מיד שימות שלמה בצפיה צפו והיהודים מצרים, בארץ מה זמן סיסום התעכב
- ואילך. נ*ה גסץ במסכת אודותיו על האגדות השוה איטליה. באדמת רגלו כף תנע אשר



תלאתיג-תתו ה הסבילות חזיונות

שים עןה מוסת נעשה תיג  להזלר לאחרים ■ להךאות ?מו :לאן
ה: את־לעיר הלשם ל דו הג

כ' ?' תיד-תסו ל ?ו ך: איש ?א שמים ? ב;דו ישכט סבי
שי תסז  ו:שב על־הבל פ?ךק למשל ו!?לח אלהיט: הלקיד-לו א
שי את־ההון משרים ל?ל־לאןשים: תיז ב;י־לאךם מלט לקחו א

 את־ נישדף ללישת: באש ?נד־היסוד לרם ?ל־עיר לראשונים: תיה-תן«
שי לאישים עתי תכ  אןה אשר לעיר אולם לשנים: חג עשו א

ס: ומדלשמש מךלכו?בים ןדול ??רק ל?ריק: אלהיט תכא ר מ  ו
 ?מש?נה ?אד ;?ה ליעל: וי?ן לעולם ?תוף ?א?ךחן נ:שי?ל "*־־״«

 למגיע ומגדל־עןק: ?{ן־ילו רבות "אךןתג?רי וועשהוז לןאןה תכד-תכה
 ו?ל־ ?ל־למאמינים לראו עד־?י לבל: ןןלוי לעןנים לע?ם חט
 מחזה־שעשעים: הבללי־נךאה לאל את־גאון האדיקים: תכז

 ועקרו לא העשי־בשת ?י לאלהים: לגאון רננו ומעךב מןךח תנה-תכס
 שלא־ ו?ש?לי־ן?ר נאפומים אמללים: על־בני־אךם עוד תל

 לקק ל?ל: נאה לתחרות א?ל ומהו?ה לךג הט?ע: ?ךךף תלא-תלב
 להרעים לאל לאלה: את־הד?רים :מלא ללסידים מועד תלג

:ה;דול הלי?ל י?ר ועמים

ב:זןנעלי־ז ?מא־עלם ?ת ??ל לף הוי תלד-תלה  ?שלת אשי ל
 ותמךשי ע?מל לבדך: על־?ל־הת?ל ?ל?ת רבות שנים תלו
 על־ג?עות־ןלב עוד: לבק תוסיסי לא על־?ל־לעולם ?ןש:ף תלז
 למךתים ?רעש־אךמה עד־לןסד תערי ערה :סלני־?ךת ולוד תלת

 ?זע־ לסיף: מלסם שים ?מבו?ה ?לף לביאוך לאןמים: תלס-תם
ם תםא שדי  למלך תוכל איף ואל־תךרש: ואל־תשאל ל?הא מ
 אשי הממל?ה ?עבור ?י :על־למריים למשל או על־לשךסים תמב

ה תסג-תמד ל ף: מ  לכן לאם;ה: משע?ד וליי? לרומי עךנצנות שלח? ל
 און?לף ?ו: על־מי למשמש לבא' נאה מל?ה בע?מך אל תמי׳
 לין סלני לזות־שעתלם ו?מקום בלר: שלחת למענם אשר ת«

לאו:?יך: ולשבון

 - מיתית. ומל נבל על ומבוקות *רות - «היה. כמעשה מתוארת חומעת־המשיה יויז־-הלג
ת ם*ז ישע׳ ״^"'השוה-י׳יי־י״י ו ע ב ג - . ׳ ב ה ה ע*ום ורכוש רב להון וסמל בעלמא מליצה היא ז



תסא ה הסבילות חזיונותתלב מז- וז

ד יוטיטו ולא הלם: ליבש הלטים ולאחרית תמז-תמח ט זבניות עו עו ל
ה דולה תן ןאקולה לאיטללה: תםט-תנ ח טי ב ם: תחלה הכלל ה  וכרתים למי

 על־גוףלה תקוגן ופפום ןדרל: עטב תתעטב קפריטק לטישר תנא
בי: הטר תגב דול אטל בי הרע טלטים הגדולה זלועיר גם עד־  ן
ה: ®א תנג ב ןדעה ל עו פלע להיות הלטעזה ת  חלם: עד־חוף טחידי

בגי־־ הלכו טלה ז קפריסין את־ארע יאכל ועצום רב וארעה תנד-תני׳
תחטד. לטת־;קם בת־־צור אל־צור: טהביטבם אטללים אךם תני

ך 'נז7י  אל־ןכון עליה אעזר נוראה ®טלה ת?לי: עד־אעור ל
קי{ה: יות הסירו{ תעזאןה

כאעזר :טטרלם לרכז לל׳רל עזבי החטיעי ®דור יום ללא תנח-חנם
!תאחזי פמפוללה ולאמי טלי־בעזת: טלה זה לתחתנו מלכים תם

 מלהטת החלה הלוקלים: יץ3ו ובאמלה ובטקרוגלה בטטרלם: תסא-תסב
 המעךב ועזרי ריטי טלד אקזי טעפי: ופלגי־ךם מךעעזת־עולם הסג

לה: קע לשימו
ואגמים ןדרל ן{הר ?תי-עזלג: חךף רוח לשליך כאע!ר הסד-תסה

לרךכו ופראי רב עך־ב לצא טלד מקר: יקפאו עצומים תסו
הלה לי 1®מ ים הא חתךקלים את־ןזע ונשחית אסלה: לארצות ר.סז
: תםח טי  עצמם: אודמוליריהם בגי-אדם יאכלו הקלה באפם ואי ג

ם ד.ךעב בימי תספ-חע  ומעל־הטתים :בלחם ?כל־פה ויבלעום האחהגי
ה’תאכ־ בעצמן והטפרים את־המזון: החיות תבלענה תעא את־ ן
 הא:קלנום לאךם אלמה מלחמה וכעבור ז כלם בני־תמותה תעב

ם: האגשים מבשר ולמלא: מדם העג-תעד  על־בל רפיון לבא אז המתי
אךן: תעה מי ד,  דגשים: יטרת האנשים טטפר לרד־ע עד־אי

עד: האמלל הדור לללות ההלינה רכבות תעו-תעז השמש בוא במו
ד: צאת לבלי תעח-תעם  ךאה בי האוקלנום: במימי לךח׳ן בהכותו עו

ם: של־אןשים הרעות את־ליתעבות תם שבה רבי שלט עלטודח ת
את־חתולי לכסות לשוב רב ואד הךקיע: טךחב ®ביב י-=א

מקוננות רוחות בתור הסירוניות על - הטבע. בעולם וסבוכות מהורות - מאד. חרז-ת״
במקום לובים משערים יש - וקיסר. לקליאוסטרה רמז שזה אפשר - ח׳. י׳ ב׳ ברוך ע׳ ר.נס-ו!גא
 - הגלים. ד,שהערות - קהבלנוס.;א! עיי ואלכסנדריה סלוסיים כבוש על ומראים לוקיים ?בד-וועד

 מסביבות שנגרשו אחרי אסיה לתוך הגלים התנפלות על עתיק חזון הוא שזה לודאי קרוב
כל אץ אור. יהיה לישרים ורק לעולם, תבוא רכת־חושך - לססה־נ. 279 בשנת ז-יפי הר: ועי1



תלגתפב-תקטו ה הסבילות חזיונות

 אשר הטובים את־לאנשים !{לה: אלהיט אור ואז לאךלה: תפב-תפג
לאלהים: ננינות {גנו

כלני־הןאר: על־!ד לשארי את שי־שלשה אקללה איסים תפי
בדך תם״־״«  לשאר ולא אברון: חול על־לד אלבת אבל משןעת ל

ח חפז בי ו ז כ בלתי־ אבנים המקשה שרשים ואת ?כל־לארץ: ל
 שי־ האמללה ?בערלם קשנר־ענק תשכבי רבות: עצובות תסח

 עללך לכפו מצרלם: שןלות אללך הביאו ובל־אקזר קזללןזזתג תפט-ת!
 את ןתהו באשם בי יךעו אל־אל־עד: לב ;שימו כאשר בר תצא
 לבוש הבחנים אחד יאשר ואז לאלהים: ןנינות נגנו ?ל־אשר תצב
»  והןכון: הןד!ךר היכל־לאלהים את ןקיבם הבה ברי־כד: ״

שי לרע: ארח־אבותינו את ןשןה לבה תצד-תצי■  הלכו על־שיו א
לא ןד.שכל ןחךש: אבן ‘לאלה ?גבורות ובררו תהלוכות תצו

 לעבד מחללנו לאל־עד: שיר ונשיר לבבנו {סב־{א לךעוז תצז-תצח
 נבשות לתבך לאב לבלך: הנאלן לבל ראש לעד: ןק;ם תצם-תק

 יללה ואז עולבים: ולעולהי לעדי־עד לחי הכביר לאל תקא
ש: ןדול היעל בלצרלם תקב ת ק  לציר עם לרבנות לביא ואליו ן
אךכים: חיים אל־עד לתן ללם אלהים: תקג
עזי־ ?ריכלי את־שבטי לכושים לעזבו כאשר אכן תקי

את־ יללו מצרלם: את־אךבת לקדש ולתבלמהו הבצח: תקה-תקי
שי לבען לךעים בעשילם תקי  כי לאחרונים: הרבדים ולאו א
בל יחריבו תקה ל את־ללי ת אךן הן  למכיר ואלהים בצךלם: של־
ךאף אךאה עלילם תקס ת ןחןוה: קדו שהי  בל־הךעים את עד־לל

ע עוד ;חום ולא וללשאים: תקי-תקיא אי ךן על־ ? א: ? הי א כי נען ה  ל
ם את־תירת שקרו ם: צול אשר לאלהי ל ל

ם: בק הזרה השלש את־!עף ראיתי תקיב-חקיג  וחרידאף הלבכי
ק: ברקי כין הורה ידתק  ואלהים בלללה וילדי ללו לכיבבים לבז

ם: רשיון להם ן!זן תקטו ש בלקום כי להלה של אש לבות ל

 אור היה ישראל לבני ורק במצרים ששררה למכת־ההושך זכר פה שיש ספק
- שם. הפונותאיססית הדת והשתררות במצרים האלילים התנונות - בסושבותם. 1וו#ד-יוק

הבאה אלהים נקמת - אספטינום. במצות נחרב בהליופולים תוניו של המקדש בית מק»~זוקי*
תראקיה גבולות על החי וגם נבער שבם תיו הסריכלים - המקדש. בית חורבן לרגל תקד

את המלווה מלחמת־הכוכביפ - סתם. פראים בתור משמשים הם פה הדדגי. נהר יד על תקיב-הקלא



לקךנות כעל ל;רל וגלגל 5??ירי לת^־צי אךכות תקסז
עלתב רוכב כשהוא קרב זרןד כן־שלר הילל ניסתןה: תקיז

די האריה: תקיח-תקיט  סך ל1ן ולשוד לכעיר: ליסוד כעקב לכה. מ
ד לכסיל שובו: את־יום לגדי תקר עד־ ססקוקם את־לכאןנים מי

 א^ר כתאסים את־דווןד. לסיךה לבתולה עוד: לא־ליו ?י תקנא
 לך?ים אודלאזור: ח5ן ןלת?ק עוד הוסיעה לא כיןוה ככלה: כג?ח־כב?ת

 סכני ודא י5 כסקומו עסה לא דיסוכז הארנה: לאזור נ?נםו תקני
ןכוכב לסךאי: לארנה סכני את־ז;בי לריס לעקרב הכסיל: תקכה-תקכי

כזו כתעצומיה כן־שלר לילל :ליכקש סשללכת נסכה לךג תקכז
דךעידו עד־סי התנועעו עכקם לשסלם כךלי: תבעךה הבעיר תקנה

 וכמגכם *ר*ה: הלר הסילום יבזעף־אף לסללקה: את־אנשי תקכס-תקל
 כאש כל־לאדן את לכיתו :0האוק;נו סיסי לתוך מהךה תקלא

בלי־כוכבים: ;שאר ןהךקיע

תקסז-תקלא ה הסבילות חזיונות תלד

י* כ* אף ססואים, במקורות לרוב נסגא הזה הרעיון הימים. באחרית שרפת־העולם
/ י״ג ישע' (השוה הקודש בכתבי רמז כבר לו - ועוד). י׳ נ׳ יואל י



בן־סירא שמעון דברי
א ו ב מ

הספר שם א.
 שנוכל ס ג׳ הפסוק בסוף רק פותח א (כ״י בן־סירא ספר של שלם כתב־יד בעברית אץ

ב בתוך חחלתו. מתוך הספר של האמתי שמו על לעמוד  הספר: של סיומים שני יש כ״י
 הספר את שהעתיק המעתיקים אחד של ידו מתחת כנראה, שיעא, כ״ז נ׳ בפסוק אחד

 ),ד pפ בסוף לקק ,ע מספרו, מהדורות כמת לעשות זכה (המחבר הראשונה ממהדורתו
הלשוי: בזה

יךא9ן־3 בן־אי^עזר לשמעון ים35או ׳ןל1ומ ש?ל מוסר
 שורות, ובשתי כאחד הבאים סיומים שני אלא שם אץ שבעצם הספר, בסוף הוא השני והסיום

 אחד מידי שיצא סיום ובשניה גופו המחבר מאת שיצא סיום הראשונה בשורה ומהן
אלו: שורות ב׳ של לשונן וזה המעתי״ים.

קךא בןעשוע שמעון ךב_רי ןד־הגה  בן־סיךא |נ
בדקירא ןן־אלעזר בן־ןשוע שמעון ןזכמת

 לספרו קרא גופו ושהוא יצא המחבר מידי שבח שום בלי הפשוט שהסיום הדבר ובדור
י הפשוט בשם ר ב , ד ן ו ע מ  ותפלותיו,- שיריו ואת משליו אח כולל היותו שם על ש

דבריו. לכל אוסף בבהיגת
 של בהעתקתם ועוסק טורח הוא מה שום על ידע המעתיקים שככל המעתיק, ואילו

, בבחינת הדברים היו לו! - הדברים, ה מ כ  עיקר, לו חיו חיים דרכי הכוללים שהמשלים ח
 הדברים של טיבם על 1משל סיום הוסיף ולפיכך נכנסים, הם חכמה של בגדר הרי ואלו

בהעתקתם. שעמל
, בשם בן־סירא לדברי קרא בלבד מעתיק אותו שלא להוסיף ויש ה מ כ  שכן אלא ח

ת בשם היוונים הכ״י ברוב הספר נקרא מ כ  לקק ע׳ המחבר, של הפרטי שמו <על ע ו ש י ח
 שמו בא <הוואטיקני> Β ובכיי ),Σοφία Ίήσου υίοϋ Σεψάχ( בן־סירא ג׳> פרק

ק ),Σοφία Σει^άχ( בן־סירא חכמת בקיצור:  ונראה סירא. דבר חכמתא בסורי: אף ו
 ואילך אבסיביום שלק הנוצרית, הכנסיה מאבות זה לספר לו נודעה יתירה שחיבה להעיר

 החשבה על מעיד ועוד הטובות*. המדות כל הכוללת .החכמה בלשץ: אותו מתארים הם
 כיוצא מוסר). (= Παιδαγωγός בשם בן־סירא לס׳ קורא שהוא מאלכסנדריה קלימינם זו
=ם׳ אדאב כתאב בשם מכנהו שהוא ק״ס הרכבי׳ הוצ׳ הגלוי ׳0(לרס׳׳ג אף מצינו בו  מוסס, <

בן־סירא. מוסר לו: שקורץ מרבותינו גם ויש
 לשם אף זכה לפיכך משליו, בטיב לקוראים היה הספר של חשיבותו ועיקר והואיל

 /Praef. in Soi. Lib. הירונימום של קדמוניגו(כעדותו אצל נקרא שהיה סתם )Parabolae( משלי
= אמר המשל :בלשונם רגיל היה וכך  או )Cowiey-Neubauer XX,XXIV ע׳ אמר, מתלא (

א ק־סירא אפר משל ל ת מ = הספר. מתוך דברים מביאים כשהיו ),XX שם סירא, בן אמר (



בן־סירא שמעון דבריתלו

)Ecdesiasticum ut *pud Latinos :שם הירוניסום דברי 'V (הקתולים, הנכרים אבל
 נתכוונו (אולי Ecciesiasticus בוולגאטה) (שנקב! המחר בשם הספר את לקרוא הרוב על נוהגץ
כ ריתק בכנסיה, שנקרא ספר לומר:  ,Ecclesiastes השם בהשפעת זה שם אצלם שנתהווה ג׳

קהלת). הם׳ בו שנקרא

הספר. ן כ ת ב.
 חלוקה לשם בעצמו המחבר הכניסן שבוודאי התוזליות רשימות כמה מציגו הספר בתוך

 אבות שבת ייד>, <םיא בשת מוסר י*ב>, <ל*ד יחדו ויין לחם מוסר אחד: תוכן של לפרקים
ח εγκράτεια ψυχής( נפש מוסר א׳), (מיד עולם  παιδεία στόματος( מוסר־פה וכן ל׳), יי
ד άίνεσις σοφίας( חכמה שבח ד>, כיג  תכנו על להרצות בידנו סיפק אין מקום מכל א׳). כי
 מסוימת תכנית של בהמשך לסעיפים ומחולקת וברורה מוגדרת הרצאה בן־סירא דברי הם׳ של
ההגיץ. של עקביותו לפי

 אי־אסשר האחרונים ולנו הסופר, של בטעמו היו תלויות כזה ספר של ועריכתו כתיבתו
 שלוי הגיון לו שהיה ג*כ ויתכן ך,כתבם, סדר לפי וחותם העניגים את עורך שהיה אפשר עליו: לעמוד עוד

 - הדברים, של סידורם על ולדון מהומות בכמה להכיר לגו ניתן שבאמת רמו מחשבתו, במהלך
מספיקים. אנו אין הספר של פילוגו את להסביר באנו אם פנים כל על אנו אבל

 הסופר שהיה מה לסי המעשיים החיים על אפוריסמץ בספר באו שבכלל ומכיץ
 מקיפים והדברים אחרים, של חייהם מתוך ואף עצמו חיי מתוך בעיקר ומעלה ומרגיש משגיח
 מצב שבכל והכלל הפרט של ההדדיים והיחסים ההדדיים בגילוייהם החיים צדדי כל את כמעט

 והעבדים, האדונים והעשירים, העניים והגבוהים, השפלים והממשלה, האזרחים יחסי ומעמד:
ת ועוד, האוהבים והאשה, הבעל והאבות, הבנים והזקנים. הצעירים  היאך המעלה אדם שידע כ
 לקורא להקנות טוב אץ לפיכך - חשיבותו, וערך כבודו על ולשמור ונפשו גופו אל להתיחם

 אלפבית. סדר על בו הכלולים השוגים הענינים לערוך מאשר הספר של וסיבו תכנו על מושג
:ובנים אבות א

ו׳ כ״ב רעים בנים -  ג׳
ג ל׳ בנים גידול י׳ -  א׳
ד מיב לבנות דאגה ״ -י  ס׳
סיז ג׳ ושכרו ואם אב כיבוד -  א׳
־ה׳ טיז מרעים בנים קללת  א׳

ח אבלות ג ל׳ כי - ז  טי
״ג ייא עינים מראה על לסמך אין -י  ב׳

והיחיד: האלהים
ד י״ז לצדיקים גומל אלהים כי - ו  טי
ג סיב הטבע יצר אלהים מי -  ליג טיו
ו ל*ה לנצרכים מושיע אלהים כי ד-  יי
ז ס״ז לרשעים מעניש אלהים סי -  ו׳
 י״ז-ב סיז אדם כל של חטאיו רואה אלהים

ח י*א שמים בידי הכל כי ״ד-  י
ב י״ז שמים כלפי האדם חובות לי ה-  כי

ח׳ ה׳ וצדקו אלהים חסד -  ד׳
ד י*ח האדם עם אלהים חסדי ״ -י  א׳
א׳, ב׳ שמים יראת כ״ז י״ח ם׳ ז׳-י״

טיו ל״ג האלהים מעשי -  ז׳
ז אלהים מתנות י ״ד י -י  א׳
-ו׳ ב׳ אלהים עבודת א׳

י' ט׳ השלטון אמנות - ז י ׳ י ח י
לפרטןו: אין ושלריבויין שונות ומצות אמרות

א, ד׳ ל׳ -ג׳ ז׳ כ׳- -ייז, א׳ ח׳ ם. ח׳ ו ד׳-יי
ט״ז, ט׳ ג י׳- כ׳, יי ־ ד ייג ב׳ ד-יי ב׳. כ״
-ייז, כ׳ ח, כיא ט׳ א-כי ב, כיה יי -יי א׳

-י׳ ז כ* י*ח, כיו ם, ד׳ ה-כי  ל*ב וכי
ז, י ד-י ב/ ליו יי - ח י ל/ ם׳ י ח-  מיא כי
ב מי ד- י .,ח י

ב׳ סיו חסשית בחירה ב א- יי
ד ליח מלאכה בעלי ג‘ לי ד-  כי

ח ל׳ שפח ולב בריאות כי ד- יי

ג מיא ה׳ ועוזבי ה׳ דורשי ד י י -  ח׳
ב ליא במשתה הנהגה ה ג י״ב-לי  יי

ח ליג אבטוביוגרפיות חעתת סיז-י״



תלזמבוא

סובות: למדות זירוז ז
ח כיס במעום הסתפקות  כ״א-כי

-י׳ ד׳ לב סוב  א׳
ד ל״ב מראש מתשבה כי ח-  יי

/ ו׳ ברוחו מושל ד - ס י״וז ב׳ ״ -י / ל׳ ג
א ל״ז ר, כ״ז-ב״ג כיב לי  כיז-

ח בדקה מתן ח יי -יי ו  טי
ח כיז סליחה בי  ד ל׳-
כ״ג ליג עבטו ברשות עמידה ט-  יי

ה, ג׳ ענוח כ״ ז׳ ז׳ ייז- - ד׳
ם ייח הנולד ראית ני ס- י  י

ג, כ׳ החמא ח בי א- ו׳ כיא כי -  א׳
החכמת:

ז י״ד החכמה שבבקשת האשר כי -  כ׳
ז ו׳ החכמה בקשת לי ח-  יי
ו ליז שוא וחכמת אמת חכמת כי - ז  סי

ל׳ סיז העולם בבריאת החכמה ד- כי
ל' א׳ במעשה החכמה ב- כי
ל׳ יים הערמה הפך החכמה - כ׳
א י׳ כאוד מנחילה החכמה -יי א׳ ל׳
 ליח והשפעתו חכם תלמיד של חכמתו

א ל״ד-ליס יי
-י׳ א׳ החכמה מקור א׳
-י׳ מיו שמחה מביא החכמה קניי א׳

א, א׳ ה׳ יראת חכמה ראשית כי א- יי
ח י· סיו ב׳

ד החכמה שבח ד, כי לי ל׳ ניא א׳- - ג י י
ט, ד׳ חכמה מבקשי של שכרם א-יי כ׳ י״

א לי כיז-

כ״ב-כ״ד כ״ז !ביעות
ז׳ י״ב מהוגנים לאינם !דקה - א׳
ר ל״ג דעת קלות -  ד׳

ד ב׳ אמונים שמירת ״ ב-י ״  י
ביו כ׳ שקר ד-  כי

ד׳ מיא מות - א׳
כיז כ״ו ונסיונותיו המסחר ס- ג׳ כי

נשים: נ
/ כיו סובה אשה ד - ח א׳ -יי ג י  י
״ו, כיה רעה אשד. כ - ג ב׳ כיו י׳ - ה׳

כיו ליו אשד. בחירת א-  כי
ז כיו נשים של סיפוסים כי ט-  יי

ט׳ ם׳ נשים אל יחם - א׳
ם ג׳ הספר סיום ם כי -  כיז

סיום). עוד יש הספר (בסוף
כ׳ כים עריבות ע ־ ד יי

ב״ג י״ג ועניים עשירים א-  כי
העושר:

ג׳ ה׳ שוא בטחון - א׳
ד׳ א לי ועוני עושר -  א׳

ד בעושר השימוש ם, יי -י״ א ליא ג׳ -יי  ה׳
״ז ם׳ האדם בני של ברותיהם ג -י  א׳
קרבנות: ק

ד ר!ויים בלתי קרבנות א לי לי א-  כי
״ג ליה ר!ויים קרבנוח -י  א׳

ריעות: ר
כיו כיב אמת ריעות ט- י  י
ה׳-י״ז, ד שקר וריעות אמת ריעות

, ייס ז ׳ י - ג י ר ליז י - א׳
-ז׳ ליד חלומות  א׳

-ג׳ ליג החק א׳
ה י׳ לנכבדים כבוד כ כי ט-  יי
ג ביס ומלוה לוה ל י י -  א׳
ותוכחתן: רעות מדות מ

ט י׳ התכבדות  כיי-כ״
ד ייא רעה חברה לי ט-  כי

ז כיג טומאה כי - ז  טי
א ג׳ כבד לב לי  כיו-

/ ח׳ מדנים ג - ב כיח א׳ ״ -י  ח׳
ב ייט פה ניבול  ד־-יי

ח כיב סכלות -יי  ז׳
ב׳ כיב עצלות - א׳

״ג ייב שקר ריעות -י  א׳ ח׳
ו ליח רופאים סי -  א׳

ד עולם אבות שבח ש ־נ׳ לי ד א׳  כי
ה לים תהלה שיר לי ב- ״  י

״ו נ׳ שנואים עמים שלשה ה-נ  כי
הלשון: שמירת

ו כיג נקיה בלשץ דיבור י ס -  ד
ו כיז למיניו הדיבור טי א-  יי

ח כ׳ בעתו שלא דיבור נ׳—יי
ו כיח הרע לשון כי - ג י  י

 א׳ ד—ם׳ ה׳ בדיבור הנכון השימוש
ח׳ כ׳ ודיבור שתיקה - א׳

-ייז, ליו תפלות ת א׳-ל׳. ניא א׳
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מנו. המחבר שם ג. וז

ן היה: שאו ו ע מ  וכך כ״זז <נ׳ לעצמו קורא הוא כך - בן־סירא, בן־אלעזר בן־ישוע «
 רס״ג (השוה באומה מפורסם היה וכך ל׳> (נ׳ הספר שבסוף סיום של השורות בשתי שמו ניתן
 ובסופו כ*ז> (נ׳ הספר שבאמצע הסיומים שני השוואת ומתוך ק*ו>. הרכבי ׳הוצ הגלוי בם׳

 שבסוף ה*א להוציא כדי X האות באה אולי - ,Σειράχ (ביווני בן־סירא שהכינוי נראה
 בפתיחה אבל ביווני). כ״ז נ׳ (והשוה גופו לשמעץ שייך היה ירה>0בך בכ״י: שהיה השם

 ’Ιησούς υίός Σειρπχ Έλεα י כ׳ז נ׳ כתוב וכן ישוע, זקני :כתוב היווני לתרגומו נכדו שכתב
σάρου ό Ίεροσολυμίτης ע שו =י  כאן שחלו ספק ואין הירושלמי). בן־אלעזר בן־סירא (

 שמעץ אח ומחק שמעון, השם מן יותר ישוע השם עליו חביב שהיה מי של מנסחות ידים
ישוע. השם את למחבר לו השאיר י

/ סרק א) נקודות־מוצא: שתי יש בן־סירא של זמנו לקביעת בנוגע  מונה הוא שבו נ
 של היווני המתרגם נכדו של דבריו ב) בזמנו, שהיה גדול כהן יוחנן בן שמעון של שבחיו
 ל״ח בש׳ עומד שהוא מודיע הוא )πάππος( הזקן אביו ספר של לתרגומו שבפתיחתו הספר,
אבירגיסם. לתלמי

 בערך שהיה הראשון, שמעץ הגדולים: הכהנים מן ידועים יוחנן בן שמעון שני
ב קדם׳ (יוספום סה׳ג לפני 300-270  לפני 225-200 בערך שהיה השני, ושמעון מ*ג>, י׳

ב (שם סה־נ  אבירגיסס III תלמי התלמיים: המלכים מן ידועים אבירגיטם שגי אף רכ״ד>. י׳
 VI תלמי עם יחד שמלך ן1םוסק השני אבירגיפם VII יםותל ,246-221 בש׳ שמלך הראשון,

 נותן שהוא יוססום של תיאות אמת, .145-116 בש׳ לבדו מלך ואזז*כ ,170-145 בש׳ פילומיסור
ן לשמעון ו ש א ר  לעמו' אהבתו ועל שבו שמים יראת שם על הצדיק שמעון .שנקרא ה
 שהם סירא שבבן זה בפרק יש מקומות כמה אבל ואילך, א׳ ג׳ ק־סירא לדברי מתאים

י שמעון של לזמנו מתאימים נ ש  שמעון של כהונתו שבימי מספר גופו יוספום דוקא. ה
 במלחמת מצרים על הגדול נצחונו מתוך )223-187 בש׳ (מלך הגדול U1 אנטיוכום כבש השני
 ע*י יפה ונתקבל לירושלים בא החדשה בנחלתו וכשבקר סוריה, כל את )198 <בש׳ פגיום

 אף גמל טובתם ובעד קל*ג>, י״ב (קדם' ולפיליו לצבאו רחבה ביד צידה שנתנו היהודים,
 דבריו שאר שבין קמ*א), י״ב (קדם׳ יוספוס שמביא אגרתו, מתוך שנראה כמו חסדים, להם הוא
הגולה מתפוצות היהודים להתישבות הנחותיו ועל כסף ובשוה בכסף מתנותיו דבר על

ק - נאמר: בירושלים τάς τε στοάς( האתיקים המקדש בית בנץ לגמר מצוה אני ו
/ י״ג פסחים כגץ חכמים, בלשץ =&םיו  שצריך מה וכל למקדש שמסביב ועוד) ב׳ ג*ב ב

העמים ומשאר עצמה יהודה מגבולות ימציאו לכך הדרוש הבגץ וחמר הבגץ, על להוסיף
- המקדש. את לפאר שיועילו דברים לשאר אף נוגע זה וכל מסים, מכל וחפשי הלבנון ופן
דבריו מתוך יפה מוסברים הגדול, הכהן של בהשגחתו נעשו שבוודאי אלו בנץ דברי כל
ודברים .,ח ג׳ מתוך הימים שבאותם למאורעות רמז נראה ק כמו ואילך. א׳ נ׳ ק־סירא של
 י״א דניאל מדבר שעליה ומצרים, סוריה בץ שהיתה המלחמה בהסברת היטב מתישבים אלו

ב: ״ א-י  והעמיד וריה>0(= הצפץ עם־מלך עמו ונלחם ויצא (=םצרים> הנגב מלך ויתמרמר י׳
יעוז. ולא רבאות והפיל לבבו ירום ההמץ ונשא - בידו ההמץ ונסן רב הפץ

ת ואם כ  ל״ח בשנת שכתבהו ר) פרק ריש לקמן לתרגומו(ע׳ בפתיחה אומר בן־סירא של נ
י לאבירגיטם שרק (ובחד אבירגיטי למלכות ואחריה נ ש מלך הראשון שאבירגיסס כוונתו, ה

ק שבץ נניח ואם ,132 בשד דבריו את שכתב נראה הרי שניו», כ-ה רק p נדה π וגב הז i
.180 לשנת סמוך בי־סירא ם׳ שנכתב יצא בערך, שנח המשים של



סלפמבוא

ש ד. אי ספרו. ה ו
 ספרו סמך על ומפורט שלם ספר לכתוב אפשר נפשו והלך בךסירא של תולדותיו על

 עצמו על מספר שהוא המפורשים הדברים ק חוץ - שהרי חשוב, חומר מלא שהוא דוקא,
ק שאמרו מי של נסיוגותיו על מעיד שהוא ופתגם משל של טיבו הוא כך - חיי־רוחו ועל

כאן. יש ראשונה מפעלה ביוגרפי חומר ק ואם }יו,11נחוי והן בחייו
ובקיצור. בודדים נקוים האיש על לרמוז אלא האפשרות ניתנה לא זה במקום אבל

ירושלים יליד החאר לבן־סירא ניתן היווני שבתרגום כ*ז) <נ׳ אחד בפסוק
 שבארץ גדול כרך בן היה שהוא ומנושאיהם דבריו מכל נראה ק כמו ).6 (?(■ו״גןטגססס^ד

 ידיעותיו ומכאן ירושלים. אחד: רק הזמנים באותם היה ישראל בארץ גדול וכרך ישראל,
 חולק בחיי הרחבות ידיעותיו וכן גדול, שבמרכז והציבוריים החברתיים בחיים המרובות

המקדש. ועבודת המקדש לבית מסביב מרוכזים שהיו קדש ובחיי
ותופעותיה. הטבע את היה אוהב :טעם ובעל טימסירמינט בעל ער, האיש היה מטבעו

 והרעם, הברק והעננים. הקשת המאורות, ושאר השמש - וחזיונותיו וצבאו ממעל השמים רקיע
ותאר ו,ןסי ופרחיה צמחיה על מלמטה חי, כל אם והארץ, - באלו וכיוצא והחום הקור

הם ץץ !חןדדי ביני  מביאים אלו בל - בו, אשר כל על הגדול הים ואף כיב) ם׳ ןדה*, זןיוך ו
 .ברכי מעק ולבוראו להם ם*ג> ובפרק הימגון אמירת ולידי התפעלות לידי בן־סירא את

שלו. נפשי·
 גילוייהם בכל ואילך) י*ח ומ׳ החיים שמחת מלא שהוא מובן מעצמו לו אלו אשר ואדם

 מחדרו הנהנים חברים במסיבת גדול סיפוק לנפשו הוא מוצא ובפרט ואילך) י״א י״ג והשוה
ק כוס ועל כמותו, עולם של ואילך). כ״ז ול׳א לאנוש* חיים ,למי־ברין שהרי דוקא, י

 כי והשיחה, הדיבור על והזמרה השירה מעדיף הוא אלו, במסיבות וכאן,
»ן על־סשתה שיר ?שפט זהב זל־ניב אודם נומז

תירוש על־צןם קיול־סזמיור ברקת וחותם ת־פז1לוא9
כי ג*כ, מסכים שהוא אע*ם

ם ןאים וספיר צקך ובו זהב כרכיד ל.»ן ןל־מזןתד. לפיט דןוי
:בחיים אשרו בדרך לו חסרה לא וטובה יפה אשה שאף תראה

כיתה ןגשי9ב סוכת אשה רפי אל במרומי רןןת1ז ש?!ש
ןקופה על־קוסה $ןים ףפי קדש על־מנורת מאיר כר

ת1נ1ןכ על״עקבות ת1ןא וךגללם ןסף על־אךכי זהב קו־שי
י״ח) - ט*ז וכיו

 שבקודש והדברים המנהגים מן התפעלותו היתה כך החול שבחיי היופי מן וכהתפעלותו
 כהן יוחנן בן שמעץ את לראות זוכה היה חיי־העולם, מלא לב בעל הצעיר הוא, ובמקדש.

 הכהן על לעיניו השפוך ההדר מן התפעלות מתמלא והיה שבמקדש מעבודתו בצאתו גדול
 לכל ביפיו משווהו והוא ואילך) ה׳ ונ׳ לכבודו חימנק שאמר עד דעתו נתקררה ולא הגדול

נפשו. את תדיר מרהיבות שהיו והארץ השמים חמודות
 עוסק וחיה חיה תורת בן כל קודם מרובה. במדה היה תרבות בן אף אלו כל ועל
 מתוך למדים אנו זה דבר ומקיפה. היתה שלמה העברית השכלתו רבה. בשקידה בתלמודה

:אל בתורת ומתבונן נפשו נותן כל לפני שם שהוא התכנית
להגה ומבואות ק־רש כלם ויניס ראש ת9ןןכ

ץקיק2 ?ו׳ץלים ת1חרוז9וב לשמר שם אנשי קיהת
א׳-ג׳) (ל*ט להפך משלים ובחידות !חקר ן!זןלים נותרות
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הצעיר, קבל - לשער יש כך - יוונית ודאי לועדת, אף אלא עברית השכלה p ולא
 .בבחינת גדולה עמדה תפיסת לידי שבא עד בחייו, רחבה דרך לכבישת אפשרות לו מגא ובזה

ד׳>. גשם ךןןה2 ׳|ךים ןלפני יןגצד ?דולים ?ין

 והשרים. הממשלה גדולי בק חשובה פוליטית משרה נושא שהיה בבירור להסיק הרשות ומכאן
 מטיל שהוא נימוס מדברי שנראה כמו נימוסי, חינוך לעצמו סיגל סביבה, אותה בתוך שם,
י'ב>. (ל״א גדולים של שלחן אל היושבים .על

עי הביאהו הגדול מעמדו  דעתו על והוסיף הרבה למד שם לארץ. בחועח מסעות ל
והמעשה: המביאות בחיי הכרה

(שם>. לבהן ב$ךם וךע ב1ןם ןקכר זרים עפים אךץ3

ומעמד. משרה של בענינים קשורות נסיעותיו היו ודאי
 זהו ומערים. בסוריה היה ודאי כל קודם ־־ למסעיו? בהן הולך היד. ארעות אילו

 הוא למשל, כן, אלו. בארעות הסעויים לענינים בהשוואות דיבורו מדרך שמתקבל הרושם
פרת: של וריוויו נילוס של לשטפונו בהשוואות משתמש

כ*ב>. (ל״ם ריותה תבל וכנהר הציןה ר1כןא ת1בךכ

אלו: השוואות הוא ממלים התורה בשבח בדברו או
$ביב בימי ו?חךקל ח?קה ן1?םיש לז?לןה

בעיר בימי ךדן3ן תבזןה ?פרת םל$ה1סן
כ״ה-כ*ז>. <כ*ם בציר ?ימי ן1קגיח מוסר ר1ןא3 קמשפיקה

 אפשרות הנפש, הלך ובעל החושב ישראל, pא בן זה, ליהודי לו ניתנו נכד, בארצות שם,
 :רואה והוא הפוליטי. במצבם והן הכלכלי במצבם הן ישראל, שבתפוצות אחיו בחיי להסתכל

 חלב ש״זבת הארץ בני של מצבם לעומת ערך לאץ טוב מצבם היה הכלכלי הצד ק אמת,
 מזולזלים, חייהם היו הרי הפוליטי הצד ק אבל הנפש. שבמשא ענק רק להם היה ודבש'
 יכול לא השלימה, הנפש בעל והוא, ההיסטוריה. המשך בכל כמעט ישראל בתפוצות כנהוג
 אשרם ברמז מביע הוא שבהם אחדים פסוקים לו רשם לב כאב ומתוך עיניו, שראו מה לסבול

שבגולה: אחיהם לעומת בחלקם שמחים להיות עליהם ענים שלמרות ישראל, ארץ בגי של
ל קחר. קני ח!י טולים  1ךת1ק ן
 הזך ךבה3ן בפעם
 ל?ןת ית3ל ךקים קיים

 ללא״תוז־ה ותשקו* תארח
ו *ר גשר. י  שלחן ק

 לבוד י3?ופ ?ר צא
ליו־ביןה לאיש זה ?בד

 בנקר קרבים למטעמים
 תשמע לא לגורים וחרפת
 פה תקמח לא תגור ובאשר

 תקילע מדורות ןקל־אלה
 האכילני ןךך3 ואם־יש
 הבית צריך אח לי התארח

כ״ב-כ*ח). (כ*ט רש וחךפת בלת וקרת

 שלא טעם לו היה וודאי עסקינן, פרטי אדם של בחייו כאילו ברמז, נאמרו הדברים
דברים. בהסתר שבלבו מה והביע יכול לא שלהתאפק נראה פנים כל על כפשוטם. הדברים הוציא

 שיר כתב שלזכרה מות, סכנת הגדולה, הסכנה לו אירעה שבנכר להשערה ידים ויש
 לו שאירע המאורע על ברחבות שיר באותו מספר והוא המות, מן שפדהו ישעו לאלהי חודה

ב). יניא הלל באמירת ומסיים -י׳ א׳
 טרדותיו בשעות אף ימיו, כל רוחו. חיי בה ולכל האיש היד. התורה אסיר סוף סוף אבל

 וכששבע תורתו. חדרי אל לעתים כנראה, נמלט, היה משרתו, ובעבודת האוסיציאלי שבמעמדו
ובכחותיו בזמנו כולו ונכנס שעה מחיי נסתלק לזרא לו היותם כדי עד החילוניים חייו
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ואילך). י״ז (נ״ג הרהוריו בפסוקי מספר הוא כך על וללימוד. ללמידה עולם, לוזיי
 היה רוחו לעולם כולו והכנסו החילוני העולם ק 1ז לפרישתו שבגורמים לשער ויש

 מרבה ש״וא מדבריו כנראה ובנותיו, מבניו נחת די לראות זכה שלא המשפחתי, מגבו אף
והבנות: הבנים של חמור חינוך בענק לעסוק

ם י ן בןעוריקם {שים $ןם ף$א אותם נ?יר לך ן
ת ו נ ח. ׳1( פךם אליהם ו&ל־תאיר זןארם ור1ן לך ג כ״ כ״ג-

ומענג, רך אב והיה בילדותם ובנותיו בניו את מפנק היה ושמחה עדינה נפש .זבעל
 הכרוכה הסכנה על לקוראיו המסבירים דבריו ומכאן רוחו, את ומרדו כך אחר סררו והם

לבנים: ומפנק רך בחינוך
וןעקבף קמו $חק קתף3ף בנף אמן

י׳).—ס׳׳ (ל׳ שךן נקהה ובאחרית ךף3ן5ן ןלא קמו »ל־השחק
על ממש מזעזע תיאור לבו במרירות מגולל הוא הרי ת ו נ ב ל וביחס

ננוןה). תפריע וךאגתה שקר מטמךז לאב בת
 נישואיה ועד אביה בבית ובתוליה נעוריה תחלת למן שרידותה על ומספר הולך והוא

אביה את עושה והיא בעלה, בבית והיותה
?ר9 גןףךת1 והובשתך קם חקללת יר1ק ךבת

לב: באנחת מסיים והוא
ד׳).—ס־ (ם*ב חךקה שביק מחפו־ת יבית אשה ?אוב איש רן סוב

מדרשו. לבית מפלס לו להחיש מאשר לנפשו טוב האיש ראה ולא
 כלל קוה ולא וכחותיו ידיעותיו ערך את בתחלה מנמיך היה אמתי חכם תלמיד ככל

ת ולידי החל בקטנות - אבל התורה. בדרך החדשה, בדרכו גדולות לעשות  שהיה הגיע, נתלו
 בהשתוממות לראות נפקחו שלו עיניו שאפילו עד חשובה מעלה לידי ובא חיל אל מחיל הולך

 מעיד: גופו שהוא וכמו רוח, בעניני רב חיל ק שהוא וראה 1בעגם עקמו את
קרוגתי !אריה גני »שקה ן!מןתי

ל״א). <כ״ד ל;ם ןדה ז{ןןךי לנהר ןןןל3 לי:ןז;ה ןהןה
תו סיפק אף מגא עשרו הרגשת לכלל שבא וכיון  מדרשו בבית תורה להרביץ ללוזד, ב

 הוא ומטעים וישיבתו. מדרשו בית אל אליו, לבוא לתלמידים נ*א> פרק (בסוף הקריאה ומכאן שלו,
 החמרי שסעמח נראה שכר. שום בלי תלמיד לכל ניתנת שתורתו יתירה הטעמה כרוז באותו

לימוד. לשכר נזקק היה ולא איתן די היה
שלישראל, חורתן את כל קודם לפניהם נותן היה ודאי - לתלמידיו? מלמד היד. מה

 ד-ח׳). <כ״ד מגבוה עמו בגי של נחלתם היא והתורה הך, היינו אגלו והחכמה התורה שהרי
 והן המקרא בספרות ק אגורה היתה שבימיו בכלל, הישראלית הספרות באה התורה אחר

 היתד. הרי - אלו? וזולת לו. שקדמו ראשונים של נחלתם שהיו למקרא שמחק בספרים
, פה שבעל תורה לו ו ל  את חושב היה ודאי לפניהם. ועורך ונפשו מלבו דולר. שהיה ש

 האיש היה שק ראשונים, של מדעתן בהשתלשלות שבא ישר להמשך והרגאותיו הסברותיו
דבריו: כה הלא לראשונים. אחרק עגמו את רואה

בוקרים] רי1»ח עולל וכמו קקךתי1 »הריו אך וגם
ס׳ז-י״זס. (ל׳ג נקב מלאתי וקבוער קןן!תי אך ןם בבךקת־אל

 רווחים שהיו לגסתרות רמזים בלי כפשוטה, תורה של השיטה הדרך, על מקפיד היה ביחוד
 נגד בה שיגא ממחאתו שנראה כמו שבישראל, מדרשות בתי נשאר הזמנים באותם כבר

אחרים: של שיטתם



בן־סירא שמעון דבריתמג

 ש1אל־תךר םןוןי ת1ן^א
 התגיגן ה־^הוךשית5ב

אל־תמר ?ף9 ובייסר
דבריו: מפעים והוא

ץני-$ךם עשתוני ךבים ?י

 אל־מחקיר ם«ף ומכוסה
ר9פ? עסק $ ן*ין  ת1ן
ל׳ךאית ?ןי9 !ב ?י

כ'א-נ*ד>. (ג׳ ת1םתע ךעות ןךןויוגות

ם ססר ניתן מרובי־פירות ועבודה חיים מתוך י ר ב ד  הוא שבעצם בן־סירא, של ה
 מתחלה, מעושה תכנית בלי בעתו, דבר רשומים נראים שרובם שירח ודברי למשליו אוסף
הרהורי־ססרותי. יומן כעץ ממש

 החכמה לססרווו המשך חוא אלינו) הגיעו שלא ספרים עוד שכתב (אפשר זה ספר
 מזמורי וכמה וקהלת ומשלי איוב ועד ראשונים ימים למן והולכת נמשכת שששלתה בעברית,

 היא חסיבה זו חכמה של ספרותה החכמה. מבעלי אחריו והבאים ק־סירא ועד תהלים
 קדם, מימי ישראל של הפילוסופיה ספרות אלא אינה שבעיקרה לעזנמה, ברכה הקובעת

חכמים. של והרהוריהם בחייהם מעשיים לגסיונות סיכום כעץ
 הספרים לשאר כלו׳ לאחרונים, ראשץ בבחינת בן־סירא של ספרו נחשב לרבותינו

 ספרי :י*ג> ב׳ ידים (תוספתא ששנינו כמו שלאחריו, בימים ונכתבים הולכים שהיו החיצונים
ן שנכתבו הספרים ובל ק־סירא א כ ך מ ל י א הידים. את מטמאץ אינן ו

 לחזור צורך רואה שהיה יתירה, חבה עליו חביב ספרו היה גופו, בן־סירא והוא,
 באה כ״ז-כ״ס) (נ׳ הספר שבאמצע ממה כמבואר חדשה, מהדורה בפעם פעם הימנו ולעשות
 על והוסיף לספרו חדשה מהדורה המחבר כשעשה כך ואחר המהדורות, לאחת סיומית רשימה

 עם שבידו האכסמסלר לתוך התוספת את והכנים המעתיקים אחד חזר ג״א>1 חדש פרק ספרו
שון שמעון ךב_רי עד־הנה :לספרו המחבר שכתב החדש הסיום ץ  והוא, בן־ןזירא. ?ונקרא בן

 :הלשון בזה סיום של שורה עוד עליו הוסיף המעתיק,
בך־סיךא. בן־אלעזר בן־ישיע שמעון ת5ןזכ

ף ה. הספר. של העברי הגו
),420 בש׳ (מת הירוניסוס של בזמנו מצוי היה בן־סירא ספר של העברי המקור

 התועלת על דעתם את הם מביעים ואף ו) מקומות בכמה אותו מביאים שהם רז״ל, בימי ואף
 נכתב שהיה הספר, של כתיבתו אופן על מספר שהוא לרסיג מצינו וכמר־כן זה, שבספר

 שהיו כך כדי עד בו בקיאץ והיו הרבה רווח הספר היה רז*ל אצל ).2 ובטעמים בנקודות
ב), ג׳ בפי׳ (ע׳ פה בעל לשונות הימנו מצססץ א-כי  ק־ של פתגמים מצעו כך ומשום כ׳

 אז שהיתר, לארמית, מתורגמים או כמעובדים נראים שהם התלמודית בספרות סירא
 בלבוש בן־סירא מפתגמי כמה מציגו סירא דבן ביתא אלפא בם׳ ואף המדוברת, הלשץ
 כמו בעברית, שעיקרם דברים שאר אף ארמית לתרגם נוהגים היו הם :תימה ואץ ארמי.

 ארמית: בצורה ה׳) ב׳ (אבות המשנה דברי מוסרים שהם א׳>, ס״ג (בברכות למשל שמצינו,
גבר. הוי תמן גבר דלית באתר

 מביאים היו ולפיכך לאחרונים, וראשץ לראשונים אחרון בן־סירא היה לרזיל, להם,
3 * 1 שנאמר. או דכתיב בלשון )5 כבוד בדרך דבריו

ת )1 סו ס הזי ל ל « ז׳ ר רי נ ד v ה ועל ג i r e r -» רי «ינים ם*יר «ז ר׳ ה *מרי ה ל p נינ in / תרפ״ז רייפמץ ב ף אסי ה ,243 ~251 נ
.C<ml«y and Neubauer, The original hebrew of a portion of Eccleaiaaticua, Oxford 1897, XIX- XXX
לוי ם' נ) ן '1הו הג רו כ (ו ני ג ר ת לראשונים ה ר תנ ת, פ שי ס חמי רנ״ג) פסרבורג ס׳ א, ת - קם־ג. קנ׳
ם )3 ם שהיו ),Traef. in Tara. libr. 801(. ננעיר חירוניסו רני רה «ת כו — ושה״ש. קהלת 0« יחר נו־סי
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 נדרך נמסרים היו עממי קנץ נ«שו בן־סירא של שפתגמיו שמתוך אלא עוד, ולא
האנשים. אותם של מםיהם שנשמעו משום ודאי ו), אחדים של שמם על אף ולסעמים אנונימית,

p במשך ידוע היה ולא שנים, לאלף כמעס העברי המקור נעלם בך אחר אבל in 
חרוזים). פיב מהן רשמו Cowley-Neubauer( ראשונים של ציטטות מתוך אלא הזה הארוך

 נשים שתי שהביאו כ*י של קטעים בתוך נמצא ),1896( תרגיו בשנת בדורנו, רק
 פסוקים הכולל בעברית בן־סירא של אחד דף לאנגליה המזרח מן וגיבסקף (ליואים אנגליות

ם׳ לים  The Expositor (בעתון שנה באותה נתפרסם אנגלית ומפורש מתורגם זה דף ד. טיו-
 שנתן וערביים עבריים כיי של תיבה (בתוך נמצא פרק באותו שיכטר. ש׳ז ע*י יולי) לחודש
ם מ׳ הכולל בן־סירא של אחר קטע הבודליאני) הספרים לאוצר Sayce פרום׳ מי -  י׳א. ס׳

 לקהירה שיכטר הלך אז שבקהירה. הגניזה מן אהד כיי מתוך הוא מוצאם הללו הקטעים שני
 ובתוכם עבריים כ*י של אוסף לאנגליה משם להביא בידו עלה ק־שמעון הרב של ובעזרתו

א ליא בהם שהיו בן־סירא, של כיי מאותו קטעים עוד מצא לי ב- ליז ול׳א י׳ ד-  כיו, כי
 הקטעים אלו כל ).JQR XI! ,1-33 מרגליות ג׳ עיי (נתפרסמו הבריטי למוזיאון ושנכנסו
=ב.£5 לכ״י שייכים

 כיי הוא שני כיי של קטעים בקמברידג׳ הגניזה קטעי של באוסף שיכטר מצא בינתים
K=A, ס״ז ג׳ הכולל א ז׳ החלק חסר אבל ר, ר- ט-י׳  של לידיו כך אחר שבא ליד, כי
אדלר. אלחנן

=ד, כיי והוא אחר מכ׳י חדש קטע לוי ישראל מצא כך אתר  ובו אחד דף הכולל ם
- ליו ד א׳. ליח כי

הקהירית, הגניזה של האוסף מתוך חדשים קטעים ולוי וגאסטר שיכטר מצאו לבסוף
בן־סירא. למשלי אנתולוגיה כעין שהיה ספר מתוך מספר דפים הכוללים ג,>=- כיי והם

 בבית הנמצאים אדלר כיי בתוך מרכוס יוסף מצא ),1931( תרציא בשנת ובאחרונה,
ג ליב הכוללים ,n^E ייכ של חדשים קטעים שבניו־יורק לרבנים המדרש לי - ז .,א וליד ליב טי

אלו: חלקים בן־סירא דברי של העברי המקור מן נתגלו כך
חי ב׳ א: כיי א י״זו ו׳ אחר (בא יי ד,ז׳ / ב ה ,בד* ,,, כ׳ - ג כי א, כי , כ׳ ז, י י

כליא ח׳ בכ*ו טיז - ר* ג׳
ז כיג י י - ז ב אחר יבא טי ט י׳ד) יי נג ב", יי
-ו׳ כיז כיב) ר אחר (בא ה׳

א-ל״ו ל׳ ב: כיי ,ג יי
ח ליב לי א-  3כ״ז יי
ל׳ גיא - טיו* לים

י  ל״א ל׳, ,בכ*ג ד׳ :ג גי
, ה׳ ד - ״ג ד׳ -י ט׳

ד, נ׳ - ג ה׳ יי
ב, ייג, ח/ כיה כי  כיד ,ניכ״ג ייז-
ב׳* א/ כיו
כיד" ליו
 כיו כיד, כיב, ייס, ליז

ח ליו :ד כיי לי ס- א׳* כי
ג ליב ה: כיי ליה כיח ייט, ,נייח ר לי - ז 1(םגום א׳ ליד ליב, סי
 אלף היווני שבנוסח דו־חרוזים עשר וששה מאות ושש אלף ק בידנו יש זה לפי

בשלימות. ורובם בעברית ותשעים
הוא: כך כתבי־היד של ותיאורם

 בגודל אדלר) של קנינו היו ד׳ וג׳ בקמברידג׳ ו׳ ה׳ ב׳ א׳ (הדפים דפים ששה Aא־־
17,5x11 ,15,2 של בשטח נכלל הכתב ועצם ציםx84 .מ ח יפה, נשתמר הנייר צ׳  ממקומות ח

נכתב בגליון. חתיכה נקרעה אחת ופעם קטנים חורים בפקסימילי בהם שנראים אחדים

רונין א׳ י״א lav כגון )2 אי — רג אפר ץ בלא א׳ נ״ד ו



בך־סירא שמעון דבריהמד

 עשרה עשר-שתים בנות שורות כים או כיח עמוד בכל להרוזים. חלוקה בלי אחד, בהמשך
ה-מ״א בערך תיבות,  ובסופן העמוד לאורך שרסוט מן ישר מתחילות השורות אותיות. לי

 הסנוי החלל מתמלא אחדות ופעמים המתרחבות האותיות בעזרת ישר באופן ג״כ נגמרות הן
 לסימן הספר. של פרק או חלק כאן יש כאילו ריוח, יש ב׳ וי׳ג י*א ד׳ לפני מתפתל. קו עיי
 המחוברות נקודתים באות פסוק ובסוף בשיפולן או האותיות בגובה נקודה באה הפכק של
 לקורסיב. נסיה כדי עד מרובעת בכתיבה מהירה יד של הוא הכתב קו. כעין ומהוות הרוב על

 חלוקה בלי כתב ולפיכך הזמן ועל הנייר על חם והיה עצמו לצורך העתיק הכיי שבעל נראה
 ותיקן יפה ודייק עליו עבר הספר את שהעתיק ואחר הטעים. ולא ניקד לא ואף לחרוזים

 לו צריך היה לא הוא אבל לו, ידוע היה כבר הפנריני הניקוד העתיק. שמתוכו הספר לפי
 א׳>, (י׳ מבין כגק בקריאה, לטעות שלא חלקי, ניקוד הוסיף אחדים במקומות ורק קריאה, לשם
 וס*ז>, י״א י*ד (כגון רפה של סימן הוסיף פעמים כמה ב׳). (ייג אל או מבץ, אלא מבין לקרא שלא
 זה היה ואולי <באל״ף>, לא כתוב שבפנים במקום ק׳(-קרי) לו בגליון כתב ב׳) <ח׳ אחת ופעם
 לתיבה ממעל ··> - מהופך נקודות(סגול שלש הטיל שעשה תיקון לסימן העתיק. שממנו בכ״י כבר

ז כיא, (ד׳ לאות !ממעל נקודה או י״ד> ג׳ (כגון  אותיות כתב י״ד> (ס׳־ו אחת ופעם ),,ח ט׳
:להעיר יש הכתיב לענץ הנכון. סדק את לתקן לתיבות ממעל

ד, מלא  ויש א׳>. (י״ב דרכיך ג׳), (ח׳ תינץ כים), (ד׳ בלשונך כ*ה>, (ד׳ היכנע כגון יו׳
).,נ (ס׳ מנגיגת כגון לשוא, עבר שהצרי אעים צרי שלאחר יו״ד אף

 עושר ח׳), (י*ב יכוסה י*ז>, ים׳ יושר כ׳), <ר עקובה כ*ב>, <ג׳ הורשית כגון ו״ו. מלא
כ*ו>. <י*ד בעום;ה ג׳), <י*ד

ה׳>, (ח׳ חייבים ליא), <ד צוותה כגון קונסוננטין, בבחינת כשהן ויו״ד ו״ו הכפלת
ג׳). ׳<ט תסתייד

 היה שמעיקרו נראה פרקים. י*ד כמעט בו ונכללו ר ג׳ הפסוק מסוף מתחיל זה כיי
לאיבוד. הלכו זה שבקונטרס האחרון והדף הראשון שהדף אלא בן־סירא, ם׳ של שלם קונטרס

 (אדלר יש אבל הצפונית. או המזרחית באפריקה הייא המאה באמצע שנכתב משערים
3 .About Hebrew Manuscripts 1905, p* לידי ובא 832 משנת אחר כיי קטע עם הנייר משוה 

הזמן. מאותו א כיי לאחר יסוד שום שאין מסקנה
B=a ת ייז ו׳ ד׳ ג׳ א׳ (הדסים דפים עשר תשעה  וה׳ ב׳ בקמברידג/ וייט י׳

טיז ליואים־גיבסון, אצל היה ז׳ הבריטי, במוזיאון - ח׳  צים 19,0-19,3 בגובה באוכססורד) ו
 קצתם חורים, הרבה בו ויש נפגם הכיי צים. 16-26 רחבו והגליון צ*מ. 16,9-17,2 וברוחב

 נקרעו דפים שבארבעה עד שבשימוש רשלנות מתוך וקצתם הדיו של חריפותה מחמת נתהוו
 שבעמודה השורות סיפא. לעומת דקרא רישא עמודות, בשתי בחרוזים נכתב התחתונים. החלקים

 של בגודל תלויה השניה שבעמודה השורות של תחילתן אבל ישר, בקו מתחילות הראשונה
/ מיג (כגץ חרוזים משני יותר נכתב אחת שבשורה יש הרישא. ח) מיו כיו, מיה ל  ייז-יי

ח יש עמוד בכל החרוזים. בץ ריוח ובלי  מחט של בדקירות מסומנות או משורטטות שורות יי
 מרובע. הוא הכתב הצדדים. משני משורטט הגליץ ואף לשרטוט, מלמטה נכתבו והאותיות

 והן זו במלאכה הן מתלמד ושהיה ההעתקה במלאכת מהיר בלתי אדם בידי שנכתב נראה
 עד נוהגים שהם התימנים בין השכיחים כיי כעין הוא הכיי של הרושם הכתב. בשיפור

 ספרים רש׳י או מרובע בכתב להעתיק להם גוחנים והם בכתיבה הילדים להרגיל עכשיו
 ואחיכ אלו, בעניגים המעתיק של הבנתו על לחשוב מבלי וכדומה, בפילולוגיה או בפילוסופיה

 בן־סירא של ב כיי בעל ואף לצרכם. הספרים באותם ומשתמשים ומגיהים הכיי על עוברים
ג ליב הכולל בעמוד למשל, שנראה, (כמו נעשה מתלמד מעתיק שבידי ראזז1 לי - ד י  ג׳ י

שנעשתה ולאחר >,0חם במקום חכם ואף חכמה, במקום כחמה או חכם במקום כחם שכתב



1תסימבוא

 »1 האותיות וכתב אותו והגיח קורסיבית, בכתיבה םד.יר היה והוא הכ״י, בעל בא ההעתקה
 נעשית שמתוכו הספר מן חוץ אבל הטעות. למקום מלמטה או מלמעלה החסרות התיבות

ומשמאל. מימין בגליון הנוסח חילופי אף כתב פיהם ועל אהרים כיי שני לפניו היו ההעתקה
י אף ס׳) ם׳ חרחר (כנץ הספר בפגים הן אחדים, ממקומות חוץ מנוקד, אינו זה כ׳

 ג׳ מ״ב הספר(ארח בפנים הבבלי בניקוד חולם נמצא פעמים וב׳ י*ז>, מ׳׳א על ושר בגליון(כגון הן
 לסימן נקודהים. באות פסוק סוף של לסימן י*ז>. ל״ח (ההם בגליץ אחת (ופעם י*ח סיב חקי

ם(=פיםקא>. כתוב י*ב) ג״א כ״ג, ל״ו א/ (ל״ו פעמים וג׳ שורה, של ריוח יש סרק של התחלה
מלא: כתיב נהוג זח בכ׳י גם

י*ז> (מ׳ב אימץ כ״ב>, (ליט ריותה ס*ו), (ל*ם יןי9 י״ז>׳ (ל״ו ?יןיתה כגון יו״ד,
ה׳). תןתויד(ם׳ א׳>. ןליו(ם*א ו׳>, (ל״ז יר3ח ל׳>, (ל״ו ןךיר ס׳>, (מיז תיקן ).,כ (מ*ד ניפוי

ח ומ״ה ?ך.וןה י׳>, (מ״ב תסותה ב׳), (מ״א חוקן בגליון), י״ם (ל״ם ?!סותר כגון ו״ו,  כ״
ם ח׳), (ל*ז $וךכו ם*ז). (לים צורן כ*ג>, (ליו אייןל ךן  ןזולי. כ״ד), (מיג $וןןנו ל׳>, (ל״ט ןו
י*מ. (מ״ה יוסי י״ם>, (מ־ד דופי ם׳), (ל*ח

 ר א בכ*י אבל א/ (נדב מחסוף כגון סי׳ץ, במקום סמ״ך שימוש על אף להעיר ויש
ייז). (מ׳ז הסערתה בגליון), ד׳, וסיג יסיק יחשוף), ם׳

 לשער יש <כך דפים ג׳ חסרים שבאמצעו אלא הספר, סוף ועד י*א ל׳ מן כולל זה כיי
החסרה). הכמות ומן העמודים של תכנם שיעור מתוך

 הפרסיות ההערות ארבע ומתוך הי״א. המאה בסוף נכתב הקדום שלכל משערים
ב יליב שבגליונות - ה, ם׳ כיו, ליה ,,א׳ ט-כי  כיי אותו או זה, שכ״י סבורים ה׳-ס׳ו מיה י״

מסרס. מוצאו זו, העתקה נעשית שממנו
וג׳ שבפריס היהודי בקונסיסטוריץ ב׳ בקמברידג׳, וד׳ א׳ (הדפים דפים ארבעה ג־ב>

ב עמוד בכל צים. 14,3x10 בתבנית גאספירו בידי  כל צים, 6,2-7,8 של באורך שורות יי
ר של אחת - ב תיבות, ד׳ כ״ ב-  נחתכה אחד ודף חורים ובדמים קרועים הגליונות אותיות. יי

לקורסיב. נסיה שום בלי מוצק מרובע הוא הכתב מחציתו. הימנו
 הסדר סי על לא ונקבעו שנבחרו מ־סירא, ממשלי אנתולוגיה של שריד הוא הכיי

Jv 689 גאסטר לפי הספר. שבגוף R( או העשירית המאה מסוף הוא הכ״י
הי׳א. רתחלת

ב׳), ט י* יחיד, (ל׳ בעליה י׳ב), ה׳ יחיד, (ל׳ רעיך י׳), ה׳ יחיד, (ל׳ דבריך :מלא לכתיב
כ*ה>. <כ״ה בושת

16,2x בתבנית שבפריס) היהודי (בקונסיסטוריץ אחד דף ך=ס כ׳ עמוד בכל צ*ם. 11,8
ה צים, 8,5-10,2 של שורות ל׳  הראשונה והשורה קטנים חורים כמה זה בדף יש אותיות. כ״ד-
 בודדות תיבות שתי לחרוזים. חלוקה בלי ערוך לקורסיב. נוטה הכתב העמודים. בשני פגומה

 בגליון נמצא כ*ה ל״ז הפסוק ומוטעמים. מנוקדים ג׳> (ל*ז שלם אחד ופסוק ום*ו> ד <ל*ז
אחס. כ״י מתוך הוכנס (ודאי מבפנים אחרת בצורה

ם׳). ל*ז יחיד, (ל׳ דרכיך ב׳) (ל״ז ריע יש: מקום ומכל כאן, רגיל אינו מלא כתיב
£ =  הכתב צים. 20x16 (?) בתבנית שבניו־יורקו לרבנים מדרש (בבית אחד דף ה

(?) 14 15,5 x .לחרוזים. מחולקות השורות שני. מצד שורות כיא אחד, מצד שורות כ״ד צים 
 ורש׳י׳ מרובע בץ קורסיבי, הוא הכתב .,ב חרוז בסוף :והסימן : > הסימן א׳ חרוז בסוף
שמים). שם של היודיץ שתי תחת וקמץ ולץ בתיבת צרי (זולתי ניקוד בלי

 המתאימח אחת הערה יש בגליון מחק. לסימן עליה קו אחת ותיבה טעיות יש בכתיב
שבסורי). לנוסח פתאים שביווגי(והפגים לנוסח



ם ו. מי רגו ת ם ה שיי ר. של הרא הספ
וסודי. יווגי :העברי הנוף מן שנעשו ראשיים תרגומים שני יש
ם א) ו ג ר ת י ה נ ו ו י  לבך שלישי בדור במצרים שנעשה לו יש יחרה חשיבות ה

 אחרת בעבודה או במלמדות שם עוסק שהיה לשער יש למצרים. שירד נכדו ידי ועל :ירא
 מיוחד צורך ראה שלא זקנו, אביו של הספר לו נזדמן ושם היהודית שבקהלה הקדש מעבודות

 פתיחה הקדים הוא אף יווני. תרגום הימנו להכין ונתעורר ישראל, מארץ אתו לקחתו
הלשון: בזה לתרגומו

 אחריהם שבאו האחרים תהספרים! והנביאים התורה ידי על לנו נתנו וגדולות -רבות
 הקוראים הם רק ולא והואיל ובחכמה. במוסר ישראל את לשבח צריך ועליהם

 להיות דעת לאוהבי יכולים מבחוץ לאשר אף אלא נבונים להיות צריכים לברם
 הרבה נפשו את שנתן אחר יהושע זקני אבי לפיכך בכתב והן בדבור הן מועילים
 הגונח מדה לנפשו קנה ובהם האבות ספרי ושאר והנביאים התורה נספר למקרא

 על אף ישקדו דעת אוהבי למק ובחכמה במוסר דבר־מה לכתב הוא אף נמשך
התורה. פי על בחיים יותר עוד יוסיפו ובזה אלו

 καί συγγνώμην( זפדת לכף ולדון לב ובשים ברצון לקריאה אתם מתבקשים ובכן
εχειν( באהבה שעמלנו אחדים $טויים של לחם להביע הצלחנו שלא נראה אם 

אחרת. ללשון מוץךגם כשהוא שוה כחו אין עבריות במלים מאליו הנאמר ני לתרגמם
 הוא מעט לא הספרים ושאר הנביאים וספרי גופה התורה אף אלא אלו רק ולא

).έν έαυτοϊς λεγάμενα( המקוריים בבסוייהם ההבדל

ובשבת. למצרים באתי המלך אבירגיטם )έπί τού(בימי ושלשים שמנה בשנת כי
 מעטי לא מוסר של )άφάμοιον( הםגל מצאתי )και συνχρονίσας( יומינ כאן

זה. ספר לתרגם אהבה מתוך עבודה חריצות קצת אני גם להכניס כדאי ראיתי
 הספר את גמר לידי להביא הזמן במשך הקדשתי ובינה לילה נדודי הרבה

 סי על לחיות במדותיהם ומוכנים דעת לאהב הרוצים ןכר3 ליושבים ולהוציאו
- התורה.

ח שמצא קדום נוסח פי על שנעשה זה, תרגום כ  שמוצאו אפשר ρ ואם במצרים, בן־סירא של נ
 מקומות כמה של הראשון הנוסח על לחקור לבאים לעצמו ברכה קובע המחבר, מימות עוד

 מלכתחלה שנעשה משום להלכה בקרתיות שאלות פיו על לפסוק קשה מקום מכל שבספר.
 ברצונו שהיה המתרגם של היווני טעמו לפי המקור ושיפור פראפראסה בדרך חפשי, באופן
 כמו שלפניו, המקורי הטופס ρ משגה היה ברחו ועל קוראיו, בעיני בתרגומו חן למצא
 הנכרים לבין מגולגל התרגום שהיה הארוכים הזמנים שבמשך ועוד, בעצמו. רומז שהוא

בעליהן. בדעת שעלה כמו בו עושות היו עסקניות ידים הרי

ם ב) ו ג ר ת י ה ר ו ס  ויותר שנה מאות כשלש אולי הרבה, מאוחר בזמן נעשה ה
 הרבה שהשתמש אע*ם העברי, הגוף מן הוא אף נעשה זה תרגום בן־סירא. של נכדו אחר

 המתרגם שהיה נראה דעת. ובקלות ברשלנות נעשה הוא אבל היווני. בתרגום אף בעבודתו
 הנוצריות השקפותיו לרגל בתרגומו מתנהג היה ולפיכך שהתנצר עברית!) ידע (הרי יהודי

 בעיניו חן מצא שלא מה הםםר!> ρ התשיעי החלק שהם חרוזים, 370( והשמיט
ה ל״ז הפסוק את השמיט למשל, ,ρ יהודית. כהשקפה הדברים לו שנראו מחמת  (.חיי כ׳

 האומה נצחיות של הרעיון בו שנכלל משום מספר') אץ ימי ישראל עם וחיי ימים מסמר איש
״י—י11 מיה או בחוליו, קרבן להקריב לחולה מלמד שבן־סירא י*א ל*ח או הישראלית, י

בךסירא שמעון דברי הפי



חמזמבוא

דג חגיגת של התיאור מקצר שהוא או הגדול, הכהן של הדרו בתיאור ח-כ״א). <ג׳ יוז י׳
טובים. גוסחאות לסורי אף לפעמים יש מקום מכל

 מאוחר מזמן שני יווגי תרגום יש (ועוד היווני העברי, - שבידנו הנוסחאות שלשת
 הדעה על מעמידנו הזח הדבר מחבריו. משונה אחד כל - והסורי עברי) נוסח. בעזרת שניתקן
 ומלשץ למקום ממקום אף ואולי - לזמן מזמן מקבל היה באומה רווחותו לרוב שהספר
 שהיה גופו מהמחבר עוד שמוצאם נוסחאות חילופי כמה יש ואולי שונות. צורות - ללשון
ידו. מתחת שהוציא השונות במהדורות ומשנה מגיה

 בנוסח הן הגירסאית נתחלפו בכ*י, ניכרים שינויים כמעט בו חלו שלא הסורי, מן חוץ
 שנשתמרו העברי הנוסח של המועטים המקומות מן שנראה כמו העברי בנוסח והן היווני

ח ל״ז בפסוקים וד ב כיי (כגון פסוקים של תקבלות במקרה להם ל״  וה ב כיי או א׳, סיז-
ג ליב בפסוקים לי - ז  ב׳ לפעמים נותן ההערות שבעל כ שבכיי בגליון ההערות ומן ),ב טי
ק מחולפים נוסחאות הכיי. שבפנים הנוסח ק ח

 כמו הכתובים של העיקרית הצורה היתה מה להכריע בידנו אץ שאנו מעצמו ומובן
 בעברית, אלינו שהגיע מה ראשונה במעלה להחשיב יש ולפיכך הסופר, של ידו מתחת שיצאה
 זו שהשלמה לב לשים צריך אבל הסורי). <וגם היווני הנוסח מן להשלים יש בעברית והחסר

 בידנו עוד אין שהרי כלי, אל מכלי נכונה הרקה לא גרידא, תרגום של ערך אלא לה אין
 ואם מעם אם בחופש, מסרוהו שמתרגמיו במקור, שהיו הדיוקים על התרגום מתוך לעמוד
 מגיה שאפשר כמה עד הדברים את להסביר ברצותם בכלל חכמה לדברי מתרגמים של כדרכם הרבה,

 של בנכונותו אף בטוחים אנו כשאץ וכמה כמה אחת ועל הלועזיים. לקוראיהם אף וביה
 שיצא כמו גופו התרגום של הנוסח אותו מונח שלפנינו בטוחים אנו כשאין כלומר התרגום,
לדור. מדור ועיבודים העתקות של בהשתלשלות ידים בו שחלו מבלי המתרגם מידי בחחלה

בה ז. ה של טי ר דו ה זר. מ
 לקירא למסור היא העיקרית תכליתה כאן הניתנת בן־סירא שמעץ דברי הספר של המהדורה

 בשמירת שהוא, כמו בשלימותו כתבי־היד של הפקסימילי סמך על העברי הנוסח של גופו
 להעמידו עלינו וכך לנו נמסר כך והגהות. תיקונים של לב שרירות בלי הכתיב, וצורת הלשון
עכשיו. של לצורתו הסותר חדש חומר נתגלה שלא זמן כל בעינו

 נתמלאו הספר של שלימותו לשם והדרושים שבכ״י העברי בנוסח החסרים החלקים
 תיקונים. שום בלי היווני בגופם שהם כמו כאן ניתנו אלו אף היווני. הנוסח מתוך בתרגום

 העמודים שולי אל להכניסם גוהגין והמו״ל עיקר אינם היווני שבנוסח הפסוקים מאותם רק
העברי. התרגום לתוך להכניסם צורך נראה לא טפל כדבר

 לעמוד מתאמץ שהוא סמינד, של המצוין פירושו עזר שימשו היווניים החלקים בתרגום
 דוד (שבהוצאת קמיניצקי של התרגומים ואף העברי, ערכו על שביווני ולשץ לשץ בכל

תרצ׳׳ג). ירושלים השלם, טירא בן חכמת (ספר סגל ושל תרעיב) ווארשה כהגא,
 החלקים מרובעים בסימן למלא כאן: לעשות הורשה שנים, הם שבעצם אחד, דבר רק

 השערה בדרך ולהכניס היווני הנוסח מן בתרגום בודדים שבפסוקים והליקויים החסרים
 הפנים מתוך שנשמט שיתכן מקביל בחרוז חוסר שמורגש במקומות מרובעים בתוך קוים

המעתיקים. באשמת
 המרובים (=ג) שבגליץ הנוסחאות ובפרט ניתנו, הכ״י שכגליונות ההערות ואף

והפנים. הפירוש בין עצמו בפגי במדור לתתם צורך נראה ב שבכ׳י
 ניתנו מקורם איזהו ולידע הספר דברי של מוצאם על לעמוד הקורא שיוכל וכדי

ק ואף די ד ג ב א כ־י :בגליץ ציונים <=יווני>. י הסי



 נכונח זו «חלוקה משום ולא היווני. הנוסח ’r על געשית לפסוקים ואף לפרקים החלוקה
 מקדמת בספרים נוהגת שהיא משום אלא - השלימות, מן הרבה רחוקה היא אדרבה - היא
 לנוחיותו עורך בה יש ולפיכך בספרות, המובאים והעיטטות הרמזים מסומנים פיה ועל דנא
לו. הדרוש הפסוק את בו למעא כדי בספר להשתמש בא כשהוא המעיין הקורא של

ת ח. ה. קצ ראפי בליוג בי
Facsimiles of the Fragments hitherto recovered of the Book of Ecclesiasticus la hebrew, 
Oiford-Cambridge 1901.
A Fifth Ms. of Ben-Sira, Joseph Marcus (JQR NS XXI, 223-240).
Septuagint׳  ed. Alfred Rahlfs (Stuttgart), II 377-471.
Lagarde, Libri Veteris Testament! Apocryphi Syriace (Lpz. 1871).
R. Smend. Die Weisheit des Jesus Sirach erklaert. Berlin 1906.
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ןךםיךא ן#1מע ד?רי

:לעולם היא ועמו מד לל־חללה א
מי־ילפר: עולם וימי ן^ם ן?למי :מים חול 3

מי־לחקר: וחללה ותהום האךץ ןרך!ב השמים גהה ג

מעולם: $בוןה ודעת חללה (לך*ה ללני־לל ד
ה מי מו :1עולם חקי ו לרום >ןלהי דהר חללה [לקור ה

מי־יודע: לך־לקןה וסתרי (?לה למי חללה שךש ו
מי־הבין): וךב־(ליוןה (גללה למי חללה דעת1 ז

::: על־ללאו יו#ב לאד נוךא חלם הוא אחר ח
ה שבנ על־לל־מעעזיו: וי :סלךה1 !ךא1 ללוי■ הוא ם

ך לאוהליו: ןה9ג ללתןתו לל־לל־־לקזר י

קזעזק: ועלךת ן?יל ד1ןה לכוד :: יךאת יא
ם ושלחה קזשון ךכותלת מי ה ר ףי לב לעזלחת לךאת־:י יב
מךו: מותו וליום : לאחריתו לילב לירא־:: יג

ל א *. כ . ה ם כ ח ־ ל לכסה עיקרה סתוך מסתעפת הכללית שהחכמה החכמה, מגילויי גילוי כ
. ם ו ה ת ו - גילויים. נ מה כ ח  העורק של המושג ורמז עסק, להזכיר עריך היה שתיהן לגבי ו

ר בפעל ק ח  ומניה התהלכת). תהום ונחקר 1'0 ל*ח איוב (השוה העומק לתוך ירד שענינו י
״״״ מעין אף כאן יש וביה  עומק כלו׳ החכמה, ותהום בשנים): *חד (ענין ׳& י*1» 8׳

ת - החכמה. ד-ה ע ד . ו ה נ ו ב  תכנו כיי. בכמה נמעא ה׳ עסוק - חכמהו. 11( שבתבונה הדעת ת
ש לבריאת שקדמה לתורה-החכמה, רמז ו  - בפ*ב>. (וק ויסוד מקור ענינו: רש העולם.-

י ר ת ס . ו תה מ ר והסורי י*ח>, ם*ב לקמן עוד נמעאת זו (תיבה »11x1*1; ע
'י»״=חכם,0ט0ץ0; נ-ערמה,1טסיי<י0»;ץ השימוש והשוה ערמה), (־מסתרי סכולתנותא סטרי כאן

ח חב שרש 11 ערמתה וסתרי ערום. ח - . א כים ם ר ו . נ  שמים יראת נרמזת זה נתאר מאד
 םסוק שבסוף שמים שם - חכמה. היא ה' שיראת הראשי לרעיונו גדול עיקר לו והיא שבחסידות,

 אלהים וירא בבחינת יעירתו, את אותה, ראה א. ר י ו - הבא. הפסוק לתחלת ביווני נמשך זה ם
 ןםפךה1 ךאה אז כ-ז כ״ה איוב השפעת כאן יש פרסיה. במספר הועיא ה. ר ם ם י ו - טוב. כי

 אשסון א׳-ב׳ ג׳ יואל השוה הוא. רוחני דבר האעית לשון ה. ג כ פ ש י ו - וגם־חקרה. הכינה
חי.-לכל י-י* ת מתנה נתן לאוהביו אבל שנתן, כמה נתן בשר את־רו א ר י - . ה ב י ר  מביאה י

:וענינו כ*ו, נ׳ שלקמן(בעברית! הלשון והוא !»,’ ו. ת י ר ח א ב - והוד... כבוד לידי יג



יד-כז א בן־סירא שמעון דבריו!נ

נו*ךה: ?רחם ועם־ן^»ים ל: לויא לכמה ראשית יד

{»«י׳* ועם־זך^ם שכןה עולם לסוד א?שים עם סו

ממך־לח: ותרום לל לךאת ח?מה שבע סז

מתבואתה: ןא^רות חמדות מלאה כל־ביתה יז

מי ה?מיח שלום . מךמא: ו ל; לךאת חכמה עמךת יח

תרים: תומכיה וכבוד ת?י? ודעת־?יןה שכל ים

ל מי *רר־למים: ה ל: לראת ח?מה שרש 3
אף]: לשיב ה9 ועומד חמאים תךחיק לל [לךאת כא

ממלתו: חרון־אפו כי ^ברתו תןרןה לא רשע כב

שמחה: תתן־לו ובאחרית אכלם ארו ק6יתא עד־עת כג

ליכמתו ךןה5ת© רבים ושמתי שו עד־עת ומריו נח כד

אלחים לךאת לרשע ותוע;ה שבל משלי חכמה באצרות כה

רמה ולי לך: י ח « מציה שמר חכמי ? כו

:וע;וה אמוןה ורצונו ל; יראת ומומר חכמה כי כז

 (השוזן צדיקים = ם י נ מ א נ - החכמר. תחלת הוא ה׳ ירא :תהלת ת. י ש א ר — ימיו. בסוף
ם - ארץ). נאמני ו׳ ק״א תהל' י ש נ א ־ ם ד ע ו ס ם י ל ו . ע  והסורי ביווני. כך שכנה
אוזתקנת). עלמא מן והי דקושתא הי אנשא ועם תקנה מעולם והיא היא אמת אנשי עם :מסר

 וברור י'ר>,0<שב נאמנים 11 עולם יסוד אנשים שהרי ססינד>, כדעת (שלא עיקר והיווני
. שבע - כיה). י׳ ומשלי עולם יסוד צדיק ללשון שנתכוון  שהחכמה והמשקה המאכל חכמה
בסורי, נמסר זה בלשון ם. ו ר ת ו - ה/ יראת של מפירותיה הם לבעליה בהם ותרוה תשביע

. - ו-תשכים). ן1£1י1»ו״י1 וביווני יח-ימ ח י  של בכיי - בםי'ם>. (וכן ה׳ יראת הוא הנושא תצמ
ז נ - נ  הפסוקים במקום - פסים. לכאן שנשתרבב ובתר ויספרה, וירא :פייט בראש יש המינוסקלץ נ

אלו: פסוקים בסורי יש שביווגי כ*ב-כ*ז

סז

 יה*ה איש ?רי8
 אליה יקרב איש אשת
 ת^ימהו עולם קשרת

ותשמח־בו לשמח־בה
סיים מלא כלו זה ספר ״ “ ־* ▼ \ ד · ״

 אלהים לראי שמעיני
 חלים לרשת החפץ ?י

ו!מןה ע ש? ןל־דץרי

» 3?}ס י ז: ’ז
 חר8ל־ה8ן קרב

תקרב וכאשר

ת כה-כז א ר ו י ו ס י ה ל  (שבראש חכמה א
- ל*ג. ם*ו במשלי שכתוב

ר:1מנל-א לו בה1ם והיא ן
יקשה: תיס1ופצ

קדוקרם: בין עולמים וזכות
עולמים: לעולמי תעז?הו ולא

ויקטנו: לשמע אניוש אשרי
:לן־לך ובינו ןסאדנו

רבה: ושמחה לרשת־עו^ם
.החלים בספר ותכתב

בן ואעזר־בה :ואל־תירא ל
לרוחן: חלים ותמןא
חלל: וכאיש לנבור

ה — הכתוב). מ כ ר ח ס ו מ ת ו א ר כפו יי. י

ץ



תנאיח כח-ב א בךסירא שמעק דברי

יי ביראת אל־תמר «
$ךם בנויות חנף אל־תהי כס
סן־תפל אל־תנשא ל

י1מקזתךי לי ל?לה
 יי אל־יראת קרבת לא בי

ד אם־קרבת ??י ב ב  את־ל: א
וחזק לבף דבן ב
ואל־תךף דכק־בו ג
ל3ק ליןד7 קל־ה?א י
זהב לקחן קאש בי ״
ויהזיק־בר במח־בי י
לחסדו קוו ל: יראי ז
בקזחר־בו ל; לךאי ח
לטוב קוו ;; לךאי ם
שיים לרות בינו י וךאו רא

ד או מ ב ־ תו מי א ר ב בי ק!  ף
ם בי יא חו ל; ןלזנק ר
ב אוי יב ל ־ בי ר  לךלם וךבי ל
ב אוי יג ל ־ ג מו א בי ל לאמין ל
ם אוי יי די א ב תל^ה או
א לי לראי סי אמריו למדו ל
שו לל לראי סז צונו לבק ר
לבבם לבינו ל: יראי יז
לי לולדי־ןא ״’ ד־ בי

ב אליה ואל־תקרב ב: בל ל  ו
:הקזמר ובקומתיף

 לנסשר: קלח את3ןה
:,לבילף ובתוך־קהל

 סרקה: סלא ולבר

 לנסייץ: נבשר מסר
 איד: בעת ואל־רזקהל

 באחריתך■: תגדל לסבן
 דולו: האיר בנלר וכסליפות

 בכור־זנני: רצולים נאןשים
 וקוה־לו: ארחותיף נשר

 פן־תפלו: ואל־תםורו
 שבר;ם: תרע ולא

 וישועה: עולם ולשמדות
 ללבוש: בלי מי־בטח

 ממנו: ויתבלם אליו ראיסי־ק או
:ברה בעת ומושיע לעונות לפלח

 דרבים: הלר ולרשע
 ל?סן: לא על־כן

 לל: בסקר ומה־תעשו
 דרביו: לשסיי יו ואורב

 תירה: לפיקו לאוהביו
 נפקזם: לבניעו ולקןיו

:בלד־אךם ללא

ם<«גי נחלק ב׳ סרק ב. שי א ם שנאסר סה ושלי,**. חיובי ;ר קי סו ס מת! נאמר בוז־וב ב׳-י׳א ב לעו
ת ו'ב!ח - בשלילה. בםי*ב-י*ח ד ו פ י . ל ן י נ י״ז י׳ איוב דרך ועל עמך ועני ובחליפות :כוונתו ע

ם - עסי). ועבא חליפות ת-ח ד א . ו י ו והוא ,πταίση יגרע. - רעוי. אין וכסורי זהב). II( למקום רע
 ן... י ם א י - דרכים). (-בשתי έπι δύο τύφους ם. י כ ר ד - .,בע יקוש נגף, של תרגום יג-יג

. סו . ו ר מ י - תאמנו. לא כי תאמינו לא אם ם׳ ז׳ ישע׳ השוה יאמן ו י ר מ הכתוב כלשון א
א אסרי המרו ל׳א) קיים «תהל׳ יח נ * ה ל ם נ - . ל ד א י י ב א י ל . ו ם ד א ־ ד י ב

 נמעא זה ולשץ כן־מעשיו, וכשמו :בסורי יש הכתוב בסוף - י*ד. כיד בש־ב הוא פסוק
- י*ז. ו׳ לקק



א-יז נ בךסירא שמעק דבריתנב

י

י
א 'ג

לי ?י ד מ
כ?ים זזמעו ט־*ב6מש נ

זל־כנים *ב ככד ל: פי ב

חמאים לככר *ב מנכד ד - ג

?כ?ים לשמח אב ?יככד ה

למיו !*ריבון *ב ?׳כאר ו
*ב! לככד ל: לרא1 ז

די ?מאמי בני מי כ *?ין ככד ו ח

שךש תלמד כךכת־*ב ס

*כין פקלח *ל־תתפכד י

*ביו ?בוד כבוד־איע יא

*כין ככבוד התחזק כ;י יב

לןזוב־לו מךעו אם־יחמר ו;ם יג

תמדוד. לא כךקת־*ב יד
יזזפר־לך ?יום־כרה סו

*כיו ןה1ב מדד פי סז

כזןלה התהלן ככ<םךן ?ני יז

ו ם3 כן י  מ
 החיו: למעז תזשי רכז

 ?ל־כ;ים: האדיר ומשמט־אם
 אמו: ?יכבד באו^ר ו?גוןז
 לז;ה: מכלתו וביום

א אמו; ?יככד1 לאלהים ןשימע  רי
 :יולךיר לז?ר ןכ*דוןים

 כל־־בךכות: לשיגין ןבור7
 ןמ׳ע: ת;תש ן־קללת־אם

: הוא לא־כבוד כי  לן
אמו: מקלל חקזא וסוכה

: כל־למי ואל־מזהי* ן י  מ
מיו: ?ל־לסי אותי ןאל-תקליס

מז: ך,יא את1חון ותמור  תן
 ןןו'ןין: למשכית זל־פפור ?חם

או ומבזים  אמו; ?!קלל בון
:מתנות מנותן ןת*הב

 ומתן ואם אב כיבוד מעות והיא שמים ביראת הנכללת הראשונה המדה על מדובר א׳־ם*ז בפסוקים ג.
- מעוה. של כענין ענינו כאן משפם ם. א ־ ם פ ש מ ו ב... א ־ ס ם ש ם - זו. מעוה של שכרה א-ב
. ר פ ב י ג-ד א ט ו ז נ ו ג ב ו - אב, כיבוד קיום של נמעוה מכפר הוא הרי חסא אם ח נ ו א ב

 - א׳). י׳א <ב*ב למעלה גנזתי ואני לפסה גנזו אבותי הלשון לפשל, השוה,
ד ב כ . מ ו מ ן השריד הוא זה לשון א ו ש א ר  וביווני א. כ*י העברי הנוסח מן ה

 השימוש השוה זה ץ ללש לאמו. רוח נחת עושה כלו׳ אמו, )Αναπαύσει( גזניח כתוב:
.-רישא את שהנדת דעתך תנוח ב׳ קניב שבת כנץ המאוחר, ז בכ׳י נמנא זנדז דעתי
בעבור ■־ ר ו ב ע - הסדר. על י ד,עבו הנוכח של א ד.כ*י מתחיל בס״ח - אחדים. יוונים ח
 תקיים פירוש: בדרך ביווני ד,שוש. את תחזק שרש. ד ים ת - המקרא. שבלשון ס

ת בתי יא נ ת - . ם י נ ב ה תעקור נסע. ש ה ב ר מ ו - ש. ר ש ל.- חכא רופא א. ס ח ה דו נ
. יג ואל מקל סם־זו, ע׳ (-בוזה, מקלה כמו ענינו מקלל - ה. ד ו ז בכב ע  ביווני ו. בה ת
. ר ס ח י ־ ם א ו - (בעדיי). ואל־תעעבהו :נמסר י< עו - זקנה. מחמת מדעחו יגא אם וגם מד
דרך על היא יהרמיכות לאב שעושין עדקד, ב. א ־ ת ק ד ע - לנפשו. עזבהו ו. ל ־ ב ו ז ע יד

עזרה, במובן כאן ועדקה יהודה). בני חמס י*ם ד׳ יואל דוד, חסדי ג׳ ג-ה ישע׳
.ד מו ות - ).ελεημοσύνη :(ביווגי סיוע . ותתקיים) תעמוד (כלו׳ אבחנסע דקת1 .

- שבפנים). תנתע (במקום בגליון כך ע. ס נ ת - ומפרש. הולך שהוא וכמו ההסא, במקום
. כחם פו ר ו ס כ ׳ ל עוניך-- את תבסל עדקתך כך כפור ממים שהוא השמש כחום ע
ד ז ם ·! ק בוראו, מכעיס Η י -מקלל והסורי )ώς βλάσφημος( היווני מסרוהו ו (מגדף).
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לא ג בך־סירא שמעת דברי תנגי״-

ת נס?ןד סעט ל רו ־נ ל עולם מ יח

י רבים סי כ מ אלהים ר —ים

אל־תךרוש מ?ףי פלאות גא

ך ס?ה דתבו;ן י0$?זי נב

אל־תסר סטף וביותר בג

אךם ב;י עשתוגי רסיס ?י כד

אחריתו תבאש ?סד לב כו

י לב כ ס?א?יו ירבו ? כז

אור ;חסר אישון ?אין כה

ססת־ל׳ן לרפאות אל־ו^רק כח

נקמנו ךע מ?סע סי
ם לב ם ?*קזלי !ביז מ סי מ כס

?ים לסבו ליהקת ^ ל

ו ורךאנו טוב פועל י מ ד ? לא

 רסבים: ת?^א »ל ולסגי
 סודו: :גלה ןל$וים
ה ק ^ו  אל־החקור: בטף־ י

ת: עסק לף־ ו*ח  «?תרו
ד רב סי  :ל-ראי? מ

 בתעות: 1ךעור ודמיונות
ב: לגלג טובות ן־אוהב ד  ן

 על־ןוץנ ?ון מוסיף ומתחולל
 לס$ה: תחסר רעת ובאת

י  ךסואה לה את י
נ - - נוס [ - 
ה סקקזסת ו»!ז ? מ תקז?ח: ל

 חאאת: ר5תכ $ךקה סן
מיף^ן: י??א מוטו ובעת

ן 11 ח ת ו נ מ - , ה ז ו . ב ת ו ענות עשיר מתנותיו: בעד *ותו שאוהבים עשיר מאדם מתנ
עם נותן מעשיר הבריות על אהוב יה -מ ת. ו נ השימוש (השוה עעמך הועא נששך. מח

 זות״*ז1. באכיר ע־ התנאים, בסערות לרףה, בניגוד הכלל, מן !ןס־ד\גיא1ן של
. ת ל ו ד ג - ).1 ,109 : ם ל ו - ד,סודם. שבעסוק יענוה ניגוד והוא גאוה, ע

ה ל ג . י ד כ״ט איוב (השוה מגבוה רחמים ומתן חסד נטית של לשון סודו
ב נא נ ג׳ עמוד <ע*ז חגיגה בירושלמי מובאים כ׳א-כ״ב העסוקים ב׳ - אהלי). עלי אליה בסוד -

משאול עמוקה תדע מה ממך עליאה סירה, בר בשם לעזר ר׳ : )58 תיאודור ב׳־ר והשוה
א׳; י״ג חגיגה בבלי (והשוה בנסתרות עסק לך אץ התבונן שהורשיתה במה תחקור מה

במסלא שלנו: הנוסח אל הקרוב בנוסח מביא קע*ח, הרכבי הו*׳ הגלוי, בם׳ ורסיג
ס לא התבונן ןזרשיחה באשר אל־תחקר ממך במכוסה אל־תדרש מסך ות. בנסחו עסק לך י
 נגד מחאה - עה>. בעל הביאו ורז״ל כסר, מתוך - כנראה - העתיק שרס׳׳ג להעיר ויש

ר דרך על תורה תלמוד 1נ ת ו י ב ו - . ר ת ס . מעלתך.־ לעי שאינו מה ממך. נ ל־תמר א
ב אמרי י׳אהמרו ק-ז תהל׳ (השוה והתםר*ות מרד לשץ -  כבר הכי בלאו ממך. רב י אל).

ב יותר הראוך נו ל - . י א ד - הקודם). העסוק «שבסוף מתעות רעות בדמיונות כבד. ר
ש בא , ת ו ת י ר ח  ב ח ו א ו - יאוכזב. והוא תדתיו יתמוטט שהקרקע רעה, תהיה כלר א

. ת בו בהם. נ ה נ י - הדמיונות. באותן ע*םו מטריד ואינו טובים דברים אוהב ולב טו
. - סוגה. ואחריתו בדרכם ילך מ ל ל חו ת מ ייס כיג ירם׳ השוה כבד. לב אל מקביל ו
. ם*ו ואיוב כה ן ו ש י א - . ׳ - לעין. כאישץ היא חכמה לגבי שבעץ.-הדעת תעוח כ
לו שאץ סדוה והוא רעואה לו אץ השוטה ׳שרה): דרך הורות «שער הפנינים מבחר השוה כה

 גענם סדם מגען כי ל*ב ל״ב ,דב השוה עכ׳ח שבסוף ולרעיץ לסגנץ - תקנה.
ב ומכדסת כס ל - . ה ר מ . ע . . ם כ יש חכם ללב הקודם): (שנעסוק לץ למכת ניגוד ח
- &).6ג(ף!001ף׳\ג :!היווני לעניים נדבה כאן: ה. ק ד * - חכמים. משלי - רעואה ל

. לא ו נ א ר ק . ת ע ב ו - בדרכיו. יסגשהו שעשה הטוב י טו אחרים.- בו יחזיקו לנעול יתמוטט אם מו
ו*!!



א-יז ך בן־סירא שמעק דברי תנד

יפי-לסש ??י {?ש ןאל־תךאיב
ה: דון

??י לח!י אל־תלעג בלי י א י'כ

ן$ש: בי«ך?חי ואל־תתעלם אל־תפוח ל׳סיךה לבש ב
אל־תכאיב: עלי וקרב ךך מעי אל־תחמיר ג

דלג שאולות תעזה ולא כמבכילו מתן אל־תמלע ד

לקללה־: ?;קום תתן־לו ולא ) - - ואל־ - ח

צורו: ישבע צעקתו ולקול ל?שו בלאב סר־רוח צועק ו

ף ולשלטוך־עיר א ראש: מ לעךה לל?שףי האהב ז

עןןה:5 שלום ולשיבהו ד *!?ו לז η

סו ואל־ףןקחן יושר: במשסט רו מקציקיו סו$ק הושע ט

לאלקנות: בעל ותסור ליתומים באב הלה י

משחת: ולצילו יח?וזן בן לקראו ואל
?ר: לכל־מבילים ותעיד יל!5? לקרה חכמות יא

ס:י: ךצון יסיקו ומבקשיה חלים $סבו אלביה יב

מ: בברכת ויסני ;י0 קבור לקצאו ותמעיה יג
ויהא: במא ואלהו משרתיה קךש משרתי יד

$ח $?לת: לזךרי3 וילון לי יפ אמת ישבט לי שוקע טו

בלקיונות: לבחרלו ולגלים עמי אלו בהחלבר בי יז

. א ד ביווני של חייו המטרר ללעג שכוונתו נראה תדאיב של התקבלת סן תלעג  «ני.-
פש ראשון שנפש ונראה מרעם®. עיני ואל־תדאיב וסודי: ב -נ . תר ו . מי רה אביון. הסי

. - רעבה. נפש וביווני: ה ו פ ת ל־  השוה ««ר. וגרימת )μη λυπιίση ינ.וו(ב הכאנה לשק א
א איוב בהם, יפיח ,ה י' תהל'  נפש בפחי לביתו הלך מאוחרת: ק ובלש נפש. מסח כ׳ י׳

ר - ב׳). קכ׳ז שבת יבבלי * י מ ח - חמרמרו. פעי י*א ל*ב כ׳ א׳ איכה השוה תכאיב. 11 ת
. ד-ו ת לו או אלהיו «ורו. מסברה.- הוספתי שבע׳־ס המרובעים במקרא.- שאלה(^בקשהו שאולה ש

בποιήσας αυτόν 0 _ יוערו מסר: (ביווני כצור עליו מגן שהוא ז ה א ה - , ך ) ש ס ג ל
.  - חעדזו. על אהובה נפשן את עשה :לדטיבום ושניה לאקוויוטיבום ראשונה למ*ד לעדה

 הריבוי בצורת ת. ו ם כ π - המשפט. על שיושב למי מתכוץ ם' פסוק - כסף. כאף- כיף ף. א כ ה ט-יא
. כהנא>, של בפירוש <ע*ש כ׳ א׳ משלי דרך על ליחיד ד י » ת ו - . ד ו ע  את להם העידה ו

ליה-ליו, ח׳ כגון משלי, מס׳ פסוקים כמה בהשפעת זה (וכל י*ד - שבפי״ב הדברים
א ו ה ל א ו - ועוד>. וט׳ז, י*ח ג׳ ד’ פ הא. ב י דברים כאן להיות צריכים היו ההמשך לסי ו

 ותיק שהגיה זה, בכיי המעתיק של עבודתו מחוך דקרא. רישא אל נמשכים או מקבילים
 ושהוא העתיק שמתוכו הכ*י לפי נכון הוא כאן הכתוב שלשון נראה העתקתו, את רב בדיוק

 לוןהב ואהךיח כתוב: ביווני מובן. שום לו שאץ כדבר הוא שלנו אע״ם משמעותו, את ידע
 משריה (ובית אל תןסב 1ןןןהל ובסורי: ),καί τούς αγαπώντας αυτήν άγαπρ ό κύριος( יי

־ז- שיעורם; כך ושפעיקרם מסורסים שהפסוקים מוכיח זה טעם מתן כי. - אלהא). רחם יז ס-י י׳
)20)



קזךנוןןלץןי-לו??$ך:8{ן ו^שוב לבו־־בי ל?לא ועד־עת י" א כיי
כאסירים: ןיהל1ןיסך וןטותיהו אם־לסור ים

ם: ו«??יךנל *?לי?ד ?זאחלי אם־:םדר די עי ל
אל־וזכוש: ואל־נ?שף הירע י?ליי שלר המק ^ ?לי 1נ

ל ד בן־סירא שפעק דברי ח- תנת י

 ?ו־ן הקזאת :ש־בקות ?י כא
$ל־ג?י?זך ?ליף אל־תקזא כב
?עולם ך?ר אל׳־תמןע כג
ח??וה נודעת באומר ?י כי
עם־האל אל־ת?רב כה
מעוין לשוב אל־תבוש כי
 נ?קזך לן?ל אל־ת^ע כז

 ע!ל עם־שומט אל־תשב
 על־ד׳?דק היע?ר עד־ה?ןת כח

 כעל־שתים «ל־תקרא
 בלשוןיף נבהן אל־תהי בס״

??יוזך ??לב אל־תהי ל

] - - - 1 מ ג נ-י

 ןדון: ?בור ב<ןות ן!ש
 למ?שוליף: ןאל־ת?של
 ף:0אוז־ל?? אל־ת?םין

 לשון: במענה ותבוןה
 הי?נע: ןאל-^להים
 שבלת: י2ל? ןאל־תעמוד

 מובלים: ל?ןי ןאל־ת?אן
 עמו: תשפט ?רצונו כאשר ?י
 לר♦ נלחם מי

אל־תוץל: ןאל־לשונןד
??לא?ת!ד: ורשיש ,ורם

 במלאכתך: ומתלרא ומוזר

פ׳ל): בא את־ח?מתך(ואח*כ תקפרן [אל־]

 מבית.- בחדרי לכן קודם כלל היה לא כאילו נכרי, עם שנוהגים כמו ר. כ נ ת ה ב — ייח.
. ו נ ר ח ב  נבחר כסף כ׳ י׳ משלי עני, בכור בחרתיך י׳ מיח ישע׳ דרך <על בחינה לשון י

- אליו. אני אף אשוב אלי וכשישוב - החכמה. בעל שהוא ה׳ אל חוזר והנסתר ועודו, יח
י - ועודו. חמוץ אשרו ייז א׳ ישע׳ (השוה אחזקנו ו. נ ר ש א א ת י ל ג . לו ו  אכניסנו מסתרי

. - מבית. לחדר, שוב ים הו תי ו ז י ג באסורים. - אשליכנוו. II( ארחיקהו מלפני, אטהו כוונתו ו
-עת כ . ביסורים. ן - במדינה. ומבוכה סכסוך בשעת המון, התרגשות שתראה בשעה המו

 ששתי ההמון, בהסתערות משתתף אתה שאין תתבייש אל ש. ו ב ת ־ ל א - נפשך. את שמר.
. סובה וזו סובה, ובושה רעה בושה יש, בושות נא ת ש ב - . א י - בכיי: ה שאת. שאת ב מ
. כב ן פנים משוא כאן אין - אשמהו. עון אותם והשיאו ס׳׳ז כיב ויק׳ (השוה עין מעמיסה שהיא עי

־ הוא מכשול שבבחינת ההמון בהתרגשות להשתתף אותך מפתה כשהיא לנפשך ל א - . ך ל
ע ל א - על. הכתיב במקום בכיי מוגה כך ך. ש ם נ בג נ מ המתקבל דבר לך יש אם ר. ב ד ת

ד ל א ו - ).άντίλεγε וכיווני התנגדות לשון סרב. *ת ל א - תמנעהו. אל הדעת על נה-נו ו מ ע  ת
י כז נ פ נפשך תמסור אל אחד מעד - נהר. של כשבלת הגורף עון של שטסו לפני שבלת. ל
מן נפעל גווי והוא כתוב, כך ה. ע ע י ה - למושל. תתנגד אל שני ומעד לו להשמע לנבל נח

הפגם :בסורית! עצא־התנגד מן נמשיך אם מעיקרו, כך (ואולי כוונתו העגין ולפי ה.1ע
ל - ז-התעצמו. . אל - בלב. ואחד בפה אחד המדבר ולב, לב בעל שתים. בע י נ ר  השוה ת

ש י. פ ר ו - רכילות. לשון על־לשונו, רגל לא ג׳ שיו תהל׳ נם ענינו ההמשך לפי יש. ורקה-ור
ק ב. ל כ רשלן.-כ ל אל לעולם ב׳ ד גטין בבלי והשוה כאריה. ג): בכיי גיווני(כסו אבל בסורי. ו
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ט לא-ה ד בךטירא שמעק דברי תנו

:ביזיך־סתן וקפואה לקחת פתוחה ;דר אל־תליי אא״כ ל

;די: :ש־לאל ןאל־תאמר על־חילך אל־תשען ה
^ ת1תא אחר ללפת ;1: י על־בוחך אל־תשען
' ךעה: בחמודות ללקת ועיניך לבך «?זרי אל־תלר 3

נרךפים: מבקש ;; פי בחו פי־יוכל אל־ףאמר ג
לי ופה־;עשה קפאתי אל־תאמר ד

הוא: אפ:ם ארך אל ?י פאוקה
לפחה: ופל־עונותי ל; רחום אל־תאפר

:על״עוז זיז להופיף אל-תלפח אל־פליחה ה

יקלח: עונותי לרוב מיי ואמרת רבים מ׳ ו
ך;זו: ;נוח ואל־רשעים עמו ואף רתמים בי
אל־יום: מיום ואל־תתעבר אליו לשוב אל־תאחר ז

תפפה: {קם וביום זעמו ללא פתאם בי
עבךד>: ביום יועילו לא ?י שקר על־נכפי אל־תבפח ח

קזבולת: ךךך ופונה לקל-רוח זורה אל־תחלה ס

בעבוךתך: ומתפחז בביתך בארלה אל־תהי ג3 ל ״
קפוךה: השב ובעת דך תדי; לשאת מישפת אל־ לא

הוא: לם5א אךך ;; בי לו ומדדלהלה חטאתי אל־תאמר ד ה
על־עון: עוין להוסיף אל־תבטח אל־פליחה ה

יפלח: עוונותי לרוב רחמיו רבים ואמרת ו
רגזו: לניח ועל־רשעים עמו ואף רחמים בי
ליום: מיום ןאל־תתע?ר אליו לשוב אל־תאחר ז

הפפה: נקם ובעת זעמו ללא פתאם בי

ס-ל׳ בפסוקים = ביתו. בתון יתירה אימה אדם יטיל  וסיפא נאמרה הבית בני כנגד רישא כי
- העבדים. כנגד

»1 ל מי 1 כ ו מי כה י . לא איש כלו׳ (בידיד), כתי :וסורי וביווני נגדי. לעמוד בכתו יוכל ו
י - כהי. את ינבח . מבקש י ם י פ ד ר  - הנרדף. את יבקש אלהים ס״ו ג׳ בקהל׳ הוא פסוק נ

־ ד ה מ  ולא־נחלה בדוד חלק מה־לנו מיז י׳ב מל״א השוה מה-לא (לענין יעשה ולא שה. ע י ו
 מוחל והקב״ה חסוא הרע יגר לך יאמר אם :א׳ טיז חנינה בבלי השוה - ועוד). בבן־ישי,

-ו  - שלנו. בנוסח קע״ו) הגלוי (ם׳ רס״ג ע״י מובאים ה׳-ו׳ הפסוקים - תאמן. אל ה
. ז ר ב ע ת ״י משלי השוה תאחר). 11( התעכבות לשון ת  מתעבר וכסיל מרע וסר ירא חכם ס׳ז י

י ח-ם ס כ נ - . ח ס ו נ . בשקר, שנעשו נכסים שקר. ו רה ו ז - ה. ל עו אל וכוונתו: גרנך, את ב
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ו ה בן־סירא שמעון דברי - ענוז י

ף מרך9 הנה ’ א כ*י ^ ל- ע
 קיהייח ?שהר הנה יא
רעף ע;ה אתך אם־נש יב
?נוד־בו«א וקלון עבוד יג
ל־ץזדןים5כ? אל־תקרא יי

 בעווז ;בך*ה {ב3על־ פי
עעזחת1אל־ ןהך?ר, מעט סו

 חך?ה תוריש וקלון רע שם
?ש־3בנר־ אל־תפול נ ו
תשרש יגזרלר תאכל עליך ג
?עליה השדות עזה ;?ש פי י
אוהב נך?ה ערב חיך י·
רפים להיי שלומך א?שי י
קנהו ???יון אוהב קנית ז

 ד?וך? לדי ו*חד
ס י?*ךך  פתןם: השב ת

 על־פיך: :ךך ואם־אץ
 השלתו: $ךם ולשון

 רע: אל־הרנל יבלשוןך
 :פעל־שהלם רעהו חך?ה
 שונא: אל־תהי אורב והחת

ם: רע איש פן שוןי  מל־
 עליך: חילך ןתעקה

חחך הני ש: ?עץ ן  לכ
 השינם: שונא ןש?חת

 שלום: לו3שון ןש?הי־חן
 מ*לף: אחד וכעל־סוךך
עליו: ל?שח ןאל־תמחר

 לפל־רוס זוךה אל־תהי ט כ״י^
על־יפרך ?מוך חנה י

טועה ?שמועה יזכ? הנה יא
 ריעיך ענה אתך אם־!ש יב
 בנד־־בוקוה וקלון ?בוד יג
ז?ד ?שעמי לשעם חיך יי י

 :לפל־שפיל ואל־הלך
ד?ריך: הלל־: ואחי*

 ?כנועה: העןד. עצה ו?אךך
 על־שיך: ;ךך שים ןאבדאלן

משליטו: אךם ולשון
1 - - - נ

. לכל מתפזר ההא י ת ל בו ש - . ז ו ו להתרכז שכיל.-עליך :ג> בכיי יכסו וסודי ביווני ר
ס א. ם ו ב - כתיב. ביוד ד. י ב - בדעתך. ולהחזיק יג פ - . ר ב ד ג ובכ-י לגנאי, כאן ו. ת ל מ
שלא רעה ואחת בסניו סובה אחת :לשונות שתי בעל ם. י ת ש ־ ל ע ב - מפליטי. :לשבח יד

 - על־לשונו. רגל לא ג׳ ס-ו נתהל׳ ואף כ*ח ד׳ לעיל וכן וסודי, ביווני אץ ע. ר - בפניו.
בעל־ - גופה! החרפה הוא יותר: ועוד הגנב, בשביל בעולם קיימת הבושת ב... נ ־ג ל ע בי

 אחת לשץ בעל להיות האדם על - חברו. דעת גונב שהוא נגב, בבחינה אגלו הוא שתים
ט — ה׳). פסוק ו (השוה דוקא ועריבה סו ע ת. — ברב. או במעט והרבה. מ ז אל אל־תשו

- אותו. מהרפץ שהבריות ה. פ ר ח - בלשונך. לאיש תקלל
. ג ג ך ש פ ג ־ ד י ב ביד ב ע ת ו - . ך ר ע  עליך הנחפז יערך את לתעב עליך עוד: ה. י

ת ו-ד - . ל י ח ק הכל, בך תכלה תאותך, כלר נפשך, כל. א ב ש ועד העלים ל פ נ - . י ר פ עזה. ה
 - ב׳. י״ס לקמן עוד נמעא דקרא רישא - מדבר. הוא בעליו על המתחעף היער כלפי

ו ד-ו ל א ו קע־ה, (שם רס״ג השוה לפ*ו - פונה. הוא שלום בדרישת אליו הפונה שלום. ש
ק 1 ב מני לאחד סודך גלה שלומיך אנשי יהיו רבים >:׳ב ס״ג יבמות בנלי ו - . ף ל . נס א ן ו י

12*'.



ח-נב ו בךסירא שמעק דברי תגה

?ךה: ?יום ואל־נ?ןםור ככי־עת :ש־אוהב כי ח אי'ג
נחשוף. חך$תף ואת־ריב א3לש הכן ן לש־אוהב ס

ף$ה: ביום ימצא ולא סכר־שלחן יש־אוהב י

:7?ון9 יתןן־ה יבךכיקי כמון היא בטוכתן יא

י?ףר: וממנין !הכך־כן ך^ה אם־תשיגן יב

לישמר: ימאהכין ה?דל משנאיך יג

הון: ??א וםו?או אוהב־תקוף אמינה אוהב יד

לטו?תו: משקל ןאק מהיר ייח האמינ לאוהב סו

נשי?ם: לרא־אל אמינה אוהב חיים ?תר טז

קויו:5מ כן וכשמו רעהו כן כמוהו ?י יז
תבואתה: לרב וקנה אליה קרב וכקיצר כחורש יס

כך;ה: תאכל ולמחר תעבוד מעט כעבך־תה כי
:סמר־לב לכלכלה ולא לאויל היא עקועה כ
לסשליכדז: לאחר ןלא ?ליו תהלה משא כאמן בא
נכוחה: היא לרבים ולא כן־היא ?שמה המימי כי כב

כל־־חשבונו: איש וכלהו כ?שן לכער כלי־יוצר

י׳כמה: תשיג 1כהי[וןד־ש מוכר] קח בנעוךיף־ (בני יה גכ׳י
א: בכיי כמו ים

 במסה אוהב קויח :1קע״ה שם,1 רס״ג השוה - נסיון. בלי ר. ה מ ת ־ ל א ו - כתיב. בניסץ
־ ביום יעמד ולא עת כפי אוהב יש עליו. לבטח תמהר ואל קנהו וו י ס כ - . ה ר כסי ת. ע צ
ב - הטובה. העת ס י ר ־ ת א ך ו ת פ ר ף. ח שו לן שיגרום סודך (-יגלהו יחשוף הוא יח

-ח של ריב י-יא . בר חרפה. תב - שלחנך. על לאכול סעודה, של חבר שלחן יתרחק.- דה. י
- הדחק. בשעת תמצאהו שלא י*ט>.-יםתר. י״ם איוב (השוה נגדך יהיה בך. פך־ ה י יב

ב ומאוהביך הבדל משנאיך קע״חו: ושם רס״ג השוה לפי״ג יג-יד ה ו א - . ר ה ז . ה ה נ מו אוהב א
. אור. - בפס״ו-טיזו. (וכן נאמן מז ף ו ק ת ר אוהב תקף, של אוהב ב- ו ר צ - . ק ז ם. ה י חי

 של שבצרורו החיים אל חוזר הבנוי אם יודע איני ם. ג י ש י - חיים. וגורם חיים מלא צרור
- כמותו. ורעיו כשמו הם מעשיו אל ירא - גופם. נאמנים לאוהבים כוונתו או אמונה, אוהב יז
והחסר האחרונות התיבות שתי הימנו ונשתיירו ג בכ״י היה אבל א, בכ׳י אינו י״ח פסוק יזו
. ש ר ו ח כ - היווני. מתוך יבמרובעיםו נתמלא ים ר צ קו ב לאחר תבואתם לקבל מקוים שהם ו
ב כ - . ן מ . ע ז הקריאה מלת ם״כ בראש יש ובסורי ביווני - החכמה. שבשדה בעבודה בדתה

. ה ב ו ק ע - . ה ל - החכמה. בשדה ההליכה לאויל קשה עקומה. מ כ ל כ  ישא יפרנסנה, ה. נ י
ן - אותה. נא-ננ ב א  (משום המוסר בשם הוא קורא ר. ס ו מ ה - לנושאיה. מעמסה שהיא משא. כ

, על וחושב ד,ואו כן כשמה :למליצה צריך שהוא ה מ כ ח  - נקבה. בלשון הכינויים ומכאן ה
ה מ ש ומנוקד כתוב, כך - ה. ח ו כ נ - בעליו. על אסורים שם והוא שמו מוסר היא. כן כ
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03Πג כה-ז ו בן־םירא שמעק דברי

אחד: על־ואר דו^בין כן ?!־י לחי עץ על־ע?רת
בתחבולוןיה: ואל־תקץ ושאל מו5ז> ד!ט כה

ו#ל־תר$ה: !החזקתה ומאא כקש וסקר ךלט בז
לה^נוג: לף ו?ל&ו מנוחוץה תמאא לאחור כי כה

כסם: ?גדי ןחבלתה מכק־עז רשתה לף ןד!לרןה כס
תכלת: ?תיל ומו?רתיד! לג ח ל ?ולי־ ? ל

תעטךןה: ת?אךת וע^רת תל?ש?ה כבוד כגדי לא

תערם: לבף !אם־תשים תתחכם בגי אם־תחפוץ לב

טי: אז?ף !תט סו לשמע אם־תוכא לג
אל״סגאף: כיןה ומשל לשמע הפוץ ?ל־שיחה לה

ף: ??יפו ותשתוק ל ח ושחרהו לאה לו

תו מו ל תמיד: והגה ו עליון ?יךאת ןהתבומת לז
שי וה?מף: איותה וא א ןויי ?י לכף :

ךעה: ואל־נשיגף ךעה לף אל־תעש ז
ממף: ןוט מ?ו'ז יריק ב

שבעתים: ?ן־תקכרהוי על־אח חרישי אל־תדע ג

 לתענוג: לף ןתה&ןי
בא (ואח׳ב

מנוחתה תמאא לאחור כי כה

א): בכ״י כסו לה

ךע: ?ךל]שיגף1 רע אל־תעש א ז
ף: נוים] מ מ ק י מזיז ו ב

 - <שבם״כ). לעקובה בניגוד וישרים), 11 נכתים כלם ט׳ ת׳ סשלי (השוה כאן־־ישרה נכוחה כוחה.1
-ג׳ שורות כה - לכ״ז בתכנן דומות והן ההמשך את כאן מפריעות ב׳ ר. - ת ב ה׳ ל ו ב ח ה. י ת
בהיא, מסיק בלי ה. ת ה ו נ ם - '*&). έοχάτϋ>ν :יונביו <וכן באחריתה ר. ו ח א ל - בעצותיה. כח
על הוא וההתפעל תערים), 11( חכם תהיה תחכם, ם. כ ח ת ת - מנוחה. מן מוארכה צורה והיא לב
/ ,א במשלי כמו הכתיב א=תאבה. ב ו ת - הארמית. דרך לג - ויו. מלא ובתבהו הטעים עוד אלא י
את־ יצאו הם ד׳ מיד ברא׳ (השלה ממך נשמט יהא אל אך. צ ־י אל - מוסר. תקבל תוסר. לה
או המשל שמנחיל הבינה היא מה ן. י ב י ־ ה מ ה א ר - ואינם). יצאני בני כ' י׳ ירם׳ העיר, לו

ש תראה אם וכיווני: מי־יבין, הסורי: הקודם). הכתוב (שבסוף המשל בעל ת ו - . ן ו ב ק ג  חו
 את ודשה מים) שחקו אבנים י׳׳ט י*ד איוב (השוה שוחקת תהא רגלך רגלך. ו ים בס

- אסקופתו.
. ג ז ח א ־ ל ע י ש ו ר ח ע ר ת ־ ל (לשן חורש תהא אל כוונתו: ונראית קשה. פסוק א

ק לרע הן מהשבח, רעה תרע) הפעל כאן הוסיף ולפיכך - כ*ב י*ד משלי ע׳ - לטוב ו
לג1



סז ן בן־סידא שמעק דברי ד- תם

?כור: מושב ממלך וכן ממבזלת מאל אל־תכקש י א נ·
:אל־תתבונן מלך י2ו? «י אל־תצמדק מלך ל ה

:ןדו״ן השבית1? חלל לך אם־אין מושל להיות אל־תכקש ו

בתמימיך: בצע ן?תתה ?דיב ?י5מ תנור בן־
בקהלה: ןאל-תמ־לך שערי־יזל כ?דת אל־תרשיןןך ז

תןקה: לא באמת ?י חט לשנות אל־תקשור ח

בוךההיא(מ]אל{חלקה:5מלאבת כבבא אל־תאי׳ן ט

אל׳־תתעמר: ו?בךקה ?תמלח אל־תתקצר *

ומשכיל: מרים יש בי ןצר במר־־רודו לאנוש אל־תבז יא

נחךו: וסבי על־רע ובן על־אח ד׳מם אל־תלזרוש יב

: לא תקןתו י5 ם ^ ת על־בחש לבחש אל־תחפין יג

מתכלה: דקר ואל־תישן ^דיז אל־־תמוד שרים ב יד
תעבי: לא עביון ןלר י כמהי־בם אל־תחשובך סז

(בבוחן מושב במלך וכן שלת1(ממ מאל אל־תמקש ד ג.,כ

זדון להקזבית חלל לך אין אם ] - 1 להיות *ל־תבקש ו
פייז> נא (אחיב

ד ו׳ שם (השוה בלנך  וזמם אל־תהרש (בסייב! לקמן והשוה אחיך. על רע> חרש בלבו יי
 מתוך דבריו ממשיך הוא דינור כדי תוך שהרשת. הרע את ו. ה ר תקע ן־ ם - על־אה.

 און חרשי ח' ד׳ איוב דרך על ר, ע ק בפעל ומשתמש חרש הפעל של היסודית המשמעות
. - יקערהו. עמל וזרעי ד-ו ן נ ו ב ת ת ־ ל  הוא פיו - תבונתך. רוב ולפני) לו(ופני להראות תשתדל אל א

 לו היה ולא מושל להיות בקש אדם :בימיו שהיתה הפוליטית המציאות מתוך שהועיאהו פתגם
 ועדיין בתמימיך). בצע ונתת תמימותו(- בעד שילם והוא נדיב) שר(־־ מפני היה מתירא ואף חיל
 תשלומי־נפש או כסף בצע הוא הבצע אם היה, היאך ההם התשלומים אופן יודעים אנו אין

׳היווני ם(יכן1תמימים=ו : מופשט שם ך. י מ י מ ת ב - שם. היה ז ך. ע י ש ר ת עפ).~ (!&15£זןת1001:
ו בהמשך הבאים הפעלים שבשאר בכינויים (וכן רשע עצמך תעשה ח ש ק ת - . ( ה לשון ר. ז

י - חסיחטא. - ועוד). כיא י״ב מליא (השוה מרידה . נ . . ת ח א  שעשית הראשון בחטא ב
ץ - עליו. להוסיף בא ואתה תנקה לא סו י א ת ־ ל  הלשון הוא יכך העבודה בצבא :כוונתו בצבא. א

 וטעות (בכיף), כאל :בכיי ל. א מ - הכתוב). מסוף נראה (כך העבדים בצבא או כיה) ח׳ בבמד׳
ר. ב ע ת ת - תתחכם). ליב ,ו (השוה תקצר קצרן, עצמך תעשה תתקצר. ל א - היא. דמינכר י

שם כאן מר ח. ־רו ר מ ב - בסייד. ע׳ הכתוב לשיעור - ז׳). ה' (השוה ומניעה התעכבות לשין י»
ו. ת ו ק ת - מד־נפש. כשהוא כלו׳ בסר־רוח, הוא כשהאיש :מר־הסוח) ליב ו ט׳ שיא (השוה מופשט יג
ובהתפעל ד. ו ס ת ־ ל א - מםח־נםש>. ותקותם כ׳ י׳א איוב בפייז, לקמן (השוה סופו אחריתו, יו

 שאץ ברור ה. ל ם ת ב ר ג ד ן ש י ת ל א ו - וייס. ג׳ ם׳ י״ז, ח׳ ע׳1 הסתייד :ביויד משמש הוא
בתפלה דבר ואל־תישן בתפלה תתקצר אל :היה כך ששיעורו ,,י פסוק סוף והוא לכאן ענץ לו

־ נ - השניה. המחצית חסרה - נפייד - וכאן אל־תתעבר. !ובצדקה - - - ( סז י ת ם. ע מ
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א ז בךסירא שמעק דברי ל יז-

זכ*יא  נאוה העיסיל ?»אד ס*ד י
 לסלין לאבר אל־תא״ן

כסלויר אוהב אל־תביר י״
®קז?לת א^ה אם1אל־וזן ים
א$ת עובד ?»?ות צל־־תרע כ

בי כא (י{$?ז[[ד] חבב השביל ע
עיןיך ךאה לך בלוקה כב
אותם !סיר לך בלים »
שאךם לצור לך בלות ״־
ק9ע ן!צא בת הוצא כה
אל־תסעבה לך אעוה ני
אל סלוד בסל־לבך כס
ערקזך אהוב בבל־קאוךך ל

כהן והדר אל ד55 לא

נאןה העוסל האד האד י’ ג י'כ
אהת עובד עבד אל־תרע כ

בי כב בלסש אהוב השביל ע
אותם :סר לך בלים «
ם]1שאך לצור לך בלים כד
עסק ונצא בת הוציא כי.

ת... אל־

 רבה: אנוש תקות בי
 :1דךב ירצה אל־אל גל

 אוסיר: בןר.ב תליי ואח
 הסלילים: ןטוכת־חן

 להשו: נותן שובר ובן
 תסש: ההנו אל־תהלע
 העהיךה: היא ואם־אהןה

 בלעוריהם: {שים להם ךקזא
אלים: אליזדם ןאל־ועאיר

חבי בי אל-ן  :דילי?ר ו
 ביי: אל־תאהן ועזנואה

ש: ואת־בהליו  הקדי
 תעיב: לא ןאת־?י^,רועיו

אויותה: באשי ותךחלקם

 לרהה: אנוש תקנת בי
 לסשו: נותן שכיר וכן

 חוסש: ההנו אל־תמלע
 בלעורילם: להם ף$א

 סלים: להם ןאל־]תאר
ה: ?בת ואל־נ!בר] ר ב ז

ווסי

־ םך.0 מלהפרע תאחר לא האם ן>1«ברת(=עבר כי «*סך, את תחשוב אל העם הרץ בתוך כלו׳
ן «ב יז ץ - י=«ברה,כעם· ל׳כ״ג> ק*םון ?׳, ו׳ נסיץ משקל <על רו י א ת ־ ל ר א פ א  לשרץ! ל

 - מאד). מאד האיש ויפרץ נדג ל׳ ברא׳ (השוה התעשרות לשץ לפרץ. - פסיו. פי על מתפרש
 - תולעת. ובךאדם רסה אנוש שתקות רוח שפל הוי כאד מאד ד: ד׳ באבות מובא זה דפסוק רישא

ח ייו-ג א . ו י סו - בך. ומקושר תלוי שהוא תלו מנו כ׳ דקרא ברישא - רפנינים. יקרה *תן. ת ב ו  נ
(או: אמת עובד אל־תרע ושיעורו: באמת, אפת־־־עובד עובד ל): כיי (השוה נוסחאות ב׳

-נ גג . . תן ו באמת) ה ששכר ענין אותו על נפשו א ר - . ך מ . מ ך י נ י וסיסול: השגחה לשץ ע
 הכתוב רביבה שבבהפת נראה מלומדה. מחינכה, כלו׳ אמונה, ה= נ מ א - בעיניך. עליה הביסה

ר - גופן. ם. ר א ש - וקח. א. ש ו - א*לך. אותה קיים ח. ד י מ ע ה - מדבר. כג-כד י תא אל־ ם ו ה י ל  א
ם. בה י * תהא אל פנ הו - . קן * השיאה בת. א מפנ י ו - ש. י א — גדול. טענץ תפסר עסק. א ל
: כ׳׳י הברת. בו ל - למנה). אותה <=תן זבדה ג א . ה ב ע ת ת ־ ל כבר אם אבל אותה תשנא א

. ר ת א ת ת ־ ל א - בה. תאמן אל עליך שנואה נעשית ם י כ ו ב בץ מלהיות תתאחר אל מ
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שמעק דברי תסב

נ,יד וחרישת »?ריס לדום א3 י ״
;ד (הושט) ל»כיון וגם לב

?ל־חי לשלי שיק תן לג

מבוכים »ל־תתאחר לד

מאוהב לב אל־תשא לה

»כרית ןכור ב?ל־מעשיןד לו

ןדול עם־איש »ל־תריב ח
שה אל־תריב ם־? ל]1מנמ ע

הון לא על־איש אל־תחרש ב ק׳ 1ל

ןהב השחיז רבים כי
לשון עם־איש אל־תילץ ג

$ויל עם־א־ש אל־תךויל ד
מששע שב איש אל־־תכלים ה

:!שיש »נונש »ל־־תכרש ו

על־גוע אל־־תתהלל ז

חכמים שיחת אל־תטש ח

לקח תלמד ממנו כי
שכיס בשמיע[ת] »ל־תמאם ט

שכל תקח ממנו ?י
רשע כלחלת »ל־תצלה י

י לב-ח ז בן־םירא

ל,ךש: ותרומת ?ךק 1ןבחי
ךכתןד:3 תשלם למען

 ח^ר; אל־תמנע ממת וגם
הת»?ל: ןעם־אבלים

תו^הב: ממנו כי
תשחת: לא ולעולם

עלת;]דו: תשוב ל$ד
דו: תפול ה1לן בי
קל9 ? ת: ?חירף־ די ??ד ו

 לב־־ןליבים: _יקז?ה ןד*.[רן]
?»[ים]: על־אש ן»ל־תתן

לןךיבים: ,יבוז ?ן
דו;יבים: כלנו ?י זכר

:מזקנים למנה י5
ים:5>ז?ו5 ?לני ןכר

 התר©ש: ובחידהיהם
׳?דים: לשלי להועצב

מאבתם: שמעו אשר
 פתלם: להשיב 1ךך1צ בעת

אשו: בשביב שן־תבער

 - מאוהג. דעתך תסיח אל תשביח, אל תשביח. משא-תשה, — המת. על הבוכים לה
ב א־נ ח שו מזמות. רש. ח ־ת ל א - להתקדם. לן יחן ולא אחורנית ישיבך הוא ו. ד *י ל ע ת

. ל ק ש י — ק׳. 1ל :ובגליון כתיב, כך א. ל ן ר י ח שיקול על יעלך מזמותיך לו כשיוודעו מ
. בי - בכסף. נשקל הכל שאצלם ץ ה בעלי כדרך ערך, שום לך שאץ וימצא דעתו . . ם י רב

 של מחירם בהערכת וקלות סחזות לידי הביאם זהבם כלי׳ הזהב, הפחיז גדיייים לאנשיס
שגה. —אחייג. ג . - יטה. י ץ נ י ת ־ ל ש — וקמסה. ריב לשץ נצה, מן נשעל א לשון. אי

־ — קטסן. לשון, בעל ל א  - הריב. מדורת על עצים תוסיף אל וים). צ ע ש א ־ ל ע ן תת ו
ל. ד י יביאהו ובינך בינו המרחק שחוסר אויל, של בחברתו מצוי תהא אל רגיל. תהא תרג
מעשיך זכור לו יאמר לא תשובה בעל היה אם י׳: ד׳ ב*מ משנה השוה -לס״ה לך. לבוז ה
-איש ו ים. נ ה - תשובה. בעל מפשע. שב הראשו נ מ . נ ם י קנ ז ג׳ב שאנו זמן יבא מ

ש ם ר ת ד. — הצדיקו. נאסף א' ג*ז ישע־ והשוה מיתה לשון ם. י ם ם א נ — הזקנים. מן נהיה ז-זו
רב... אמר :רש׳י) <וע׳ ׳1 י*ם וע*ז ב׳ כ׳א סוכה בבלי השוה — והתעסקות. התחבטות לשץ ט

ח צריכה חכמים תליידי של חולין שיחת שאפילו ק ת - ד. מו י  תלמד לקח: לשון שכל. ל
- אשו. בשביב שתץרף גדולה רעה לן תצא הימנו לך שתהא הנאה סובת מתוך - שבל. *



תסגח יא-ט ח בן־סירא שמעק דברי

ל?ןיך: ?אורב להושיבו לע מ?ןי אל־תזוח יא
?מאבד: ןאם־הליית ??ך חזק איש אל־תלוה יב
המקולס: ואם־ערבת ממך :הר אל־־תערב יג

לקמפט]: כךצונו ?י עם־שובט אל־־תקזמט יד

את־ךעתך: ?ךת?ביד אל־תלך עם־אהזרי טו

ת??ה: ובאולתו ולך ?;יו נוכח הוא כי
ך: עמו ןאל־תך?ב ר בי מעח אל־תעיז אף עם־בעל טז

ר?וח'ה!ד: מעיל ובאין דמים ??י;יו ?ל '5
םוךןי: לבבית יובל לא ?י אל־תסת!יד עם־פותה יז
סבון מה־ללד תדע לא ?י ךז אל־תעש זר ל?ני יח

הטועה: מעליך ואל־תךיח לבך אל־תגל ל?ל־?קןר ים
ךעה: עליך ?ן־תלמד חימך את־אעזת אל־תקנא ט
על־?מותיך: להךריעה {?קזך לאקזה אל־תקנא ב

במצודתיה: ?לתפול זךה אל־אעוה אל־תקרב ג

בלקותיה: מלתלכד אל־תסת:יד עם־זונה
בפיפיתם: מללקוךפך אל־תךמוך עם-מן?ינת ד

ה: ?לתוקש עוניי ? אל־תתבוקן בבתולה ה

את־עחלהך: ?לתסוב ?שך3 לזו;ה אל־תתן ו
ביתה: אחר ולשימם יך5עי במךאה להת;בל ז

לא־לך ?יזאל־י ןאל־תביט מאשת־חן ?יז העלים ח

ח. - תכוה. שלא בגחלתן זהיר והוה :,י ב' אבות השוה ההבעה לסגנון יא לשון חזוי, כמו תזו
ק נסיגה יב מנו.- לתבוע עליך שיקדה מעותיו, את ד. ב א מ כ - שלאחריו). ספני מן נראה י הי

ר ינ-םו ת ך י מ ל ל א — הקודם». ובפסוק ממך חזק 11 מ ת  הנראית בדרך לו ילך הוא כי בדרך, ך. ־
־ ב - פספה. באולתו ואתה בשבילך נוחה דרך יוזפש ולא לו טז-יז ל . - לכעוס. נוח ף. א ע ד י י ת ס ת

 ששה :,ב מ*ט פסחים השוה — הך. והיינו (בו״וו, תסתויד שנכתב ויש סוד. המתקת לשץ
כמו צלצולו מחמת זה בשם השתמש רז. —סוד. להן מגלץ ואין הארץ... בעם נאמרו דברים יח
— רעה. לך תגרם הלב התגלות - והשספה. הדחה לשון והוא דוח, שרשו ח. די ת ־ ל א ו — ר. ז ים
ד א 0 מ ל ך ת י ל . ע ואולי אותה. המקנא בעלה על רעה לחשב תלמד האשה רעה

 סוטה והשוה בה. חושב שאתה רעה אותה (-עליך! נגדך לעשות באמת תלמדה קנאתך :כוונתו
 על הכתוב חוזר — אשתו. את להקניט להחטיאו הבא שטן ע׳־י טומאה רוח :רש*י א׳ ,ג ב

כלו׳ עצמך, על אותה מרומם אתה הרי לאשתך תקנא אם :אחר בטעם הקודם שבפסוק הענץ
ק3 - אל־תקנאו. (במקום אל־תתן וסורי: ביווני — לעומתה. עצמך משפיל אתה ג י1ל ן  כך ק. ו
ך. ו מ ד ל־ת א - הבא). שבפסוק בפיפיתם, וו ( בחלקותיה :שענינו נראה ההמשך ולפי בכ״י, מנוקד ד
ה, י ש נ ו ע ב - ענין. לאותו שגור לשון שהיה מחמת זה ארמי בלשץ שהשתמש ונראה אל־חישן. ה

ח - ט, דג׳ (השוה מחמתה שתקבל בעונשין ז בכ״ ק כ׳ .-·ס*ז). ס*ו כ*ב שבות ו ל ב נ ת ה ברור ל
1»!



י ט בךסירא שמעון דבריתסד - ה ט

 רבים ל^חתי בעד־א^ה א כ״י
 אל־תקזעם עם־כעי^דז ס

 לב אליה סן־תמה
 י*ן אוהב אל־תטש י

 לךש אוהב לךש 1ן1!י
ך<ןזע ?איש אל־תק?א יי·
 מבליח בןדון ״3ל?1*ל־ יב
לדרוג (שלי]ט מאיש רחק ״

 לאשם לא ואם־קרבל
 ת?עד כידסחים ?י דע

 רעף עגה ?לחף יי
בוןףי1ח[?ז להי עם־ןבון סי
 ללמף ב?לי בדק א?עיי סז
 יישר ולשר לרלם בחלמי יי
 לשון איש !בער) נוךא י״
 עמו יוסד שוספד^ס י
ע ?׳לו 1 עיר -ישחית ?יי
מליביו בן לשוסט־עם ב
לל־ןלר מלשלת בוד־אלהים ד
תבל מלשלת לוד־אלהים י·

Ρ1 'תלהט: לאש*לליל 
 שכור: עמו ןאל־לנסב!

 :אל־שחת תלה ובדמים
 ךבף:1ע נדינע לא לךש בי

̂תיגו: אחר ולשן  נתש
 מדדיומו: תדע לא בי

 לןלןה: לא לךת עת בי ןלר
 מות: ®לדי ואל־תבחר

 ת־ישבתף:1[א סדיקה
 תתהלך: ועל־רשת

 ייד:זת9ה ןעם־חלמים
 בינותם: בל־םוךףו,

 תבארתר: אלהים וליראת
 לבםנ־ביןה): ?]עמו ל1ומש

:לקזולא על־סיהו ומשא
 סדיךה: בבין וממשלת

 שךיל: לשלל נושלת ועיר
 יושביו: ל! ולראש־עיר

 הודו: :שית מחוקק ולשלי
עליה: ועמד לעת ואיש

- אלו כתובים ושני הבא, שבפסוק הראשונה השורה אחר מקומו זה שפסוק :שיעורם כך ׳>π«׳
עיניך במראה להתנכל מאשת־חן עין העלים

ביתה. אחרי ולשומם לא־לך אל־יסי ואל־תביט
הי' בבלי והשוה : ס׳ג ויבמות ב׳ ק׳ סנ  אל במצודתה, תלכד שן חן מאשת עיניך העלם ב׳

- כל ועצומים הושחתו רבים יפה אשה בתואר ני ושכר, יין עמה למסוך אצלה תם ה.  הרוגי
י — ).ούκ εσπν εφισος αδτφ(לו ידמה לא :ביווני ך. כ ר ע] ע1 ד י א ל י ר ן ש ו ח ו. נ י ת ש) (ת א

(השוה כסופו יהיה מה ו. ם ו י ־ ה מ — הנאה. הימנו לך תהא זמן לאחר ישן אוהב :והנמשל יזו
. ם י) ל ש1 - אחרונים). נשמו על־יומו כ׳ י״ה איוב יג ג ו ר ה תאשם. א ל - להרוג. בח שבשלסונו ל
־ סו ל , ת א ם — בנפשך. תתחייב אל אשם. י ח יהיווגי: ושיג שיה לשון הוש!בונך. — רשת. II פ
י διαλογισμός σου יז מ כ ח ב - . ( . ״ ם י ד  בזה, כיוצא הפסוק. שבסוף ו״בינה) להכם ניגוד י

 הוא הבא ובפסוק זה בפסוק במרובעים הנסגר — י׳). זו׳ שלחן הבר הוא ידים, חכמי בלשץ
:הבא הפסוק שבתהלת לחיבה שנשתבשה ונראה בינה, התיבה אין העברי שבכ׳י היווני, לפי

— שהוא. כמו זה נוסח לפרנס וקשה לשון, איש בעד נורא כיסה
ב י ה א- ר י ד . — מסודרת. סדורה,—ס ו י ב ש ו נוגעים היושבים הראש: אל חוזר הכינוי י
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תפחו-נג י בן־סירא שמעון דברי

ו ןאל־תהלך ר ר * ב · «י נ ל־1?1 לריע רע אל־תשלם שע5; ו ן

מעל־עשק: ומשדרים אןה2 ואןשים לאדו? שנואה ז

סמם־גאןה: בגלל תסרב אל-גוי מגוי מלכות ה
גויו: יירם בח:יו אשר וא% לסי מה־יגאה ט

לפול: וןוחר סיום סלך רומא נ?היב מסלה שמץ י

ם ותולדה דו ש: כ מ ר ו רמה ל?סל אן־ם ?מות יא

מלבו: ;סור וסלגשהו מועז ן גאון־אךם תחלת יב
זסה: יע2ל ומקורה חטא מקוה־זדון ?י יג

:עד־כלה גיכהו ;געה אלהתם) לכו מלא על־כן
בי1 סחתם: ע;ףם ש אלהים השך גאים כסא יד

ם ש שר ץ ו ר ^ ־ עי אלהים טמטם גויס עקבת סו

ן !ש?ת1 ר ו זסךם: מ ויתשם מארץ ופחם יו
«שה: לילוד עז]ות־אף1ן זדון לאנוש והדנא לא יח

ה^ןה: עוכר ;קלה זרע לאנוש מה־זרע נ??ד זרע ים

טעיןם]: אלהים וירא ???ד לאשם כק־אחים כ

אלהים: ת1ךא1ל ת?אךתם ורש ן?רי וזר גר כב

ם1[חס ?ל־איש לכ?ד ואין ש?י]ל1מ -יל ל?זות א־ן כג

י — כרצונו. נ פ ל ק ו ק ו ח יש מ בהם העושה העיר לראש אלא לעיר לא בעצם

יג
יר
פו

 לשק ם. ר ו י — השמים. מן לו ב» מלכותו הוד כלו׳ הודו, את המחוקק לפני ישית אלהיט ו
י ג — ותולעהו. רמה לשון ירום, כתוב: כאילו ?)£,6"1»י מסרהו והיווני רוממות  <נו*ו ק .1 ו
 שמץ רק מקל) <=םרכך, מצהיב הרופא — גו. ולא גוי הוא משקלו כאילו בכיי, מנוקד שואית)
 כל על וסננה היום מלך שהוא ומי בכחו, אין החולה את להציל אבל המחלה מן ו־-מעט)

י כ — ומת. נופל הוא למחר א-יב  היא אדם של גאונו ראשית — פניום. ומנוקד: בכ״י כתוב כך ם. ו נ
. וחוצפתו.- עזותו ו ב ל  מוליד זדק של מקור, ומקורה. 11 ה ו ק מ לבו.- :ומורי וביווני בכ״י. כך מ
 בגליון ו. ה כ י ו — נגעה. :ומנוקד כתוב בכ״י ה. ע ג נ - זמה. נובעת זדון של ומסקורו חטא
ד־ ע — בארצם. לגוים וסימן עקבות כל וטשטש, כיסה כלו׳ טמטס, אלהים - א.3וי רע :כתוב

יחז׳ והשוה עקר סחה־נסה, מן ם. ח ם ו — הרם. עקר, ע. ק ע ק — הארץ. מעמקי עד ארץ.
 וסיים וענשו הפרם של בגאותו <בםי״ב> פתח - וסןזיתי) וס׳־א ממנה, עפרה וסחתי ד׳ כיו

 שפחד מחמת אולי ברמז, נאמרו והדברים חטאותיהם, על שלימים מעמים שנפרעים נשורענות
— ז נקלה זרע — ? נכבד זרע :ניגודים בשני שאלות שתי - בגלוי. הזה הענק כל על לדבר
— ז נקלה זר* ב> !לאנוש מה־זרע - 7 נכבד זרע א) :הבריות שבפי התשובות ניתנות ובצדן
:שורות בשתי נמסר וביווני — !מצוה עובר

אלהיט .יךאי 7 מה נכבד זרע לאנוש זרע 7 מה נכבד זרע
מצווים עוררי 7 מה נקלה זר* לאנוש זרע 7 מה נקלה זר*

- אלהים ירא והוא שבהם, הקשיש ראשם, את מכבדים הם אחים: של דרכם כך - ס ה י נ מי
!ז1 ו



ח כד-יא י ירא ־ס בן שמעק דברי ווסו

ם: ?עיזרא ןדול [ן־איזן אד # ל??דו !שופט חמישל נשר כד א.,נ
לתאולן: ןל]א ם1ח? ן?;נר הוךם משכיל ??ד כה
?ך?ף: מו]עד3 תככד1ןאל־ת ח??ף ל[?]?ד אל־תתחכם כו

התן: ]ם1נןלד ממתככד ני ביט הון ויימר מי נז
ה: כיוצא «[ובז ולתן־לף ? נ?ש!ד ככד כ?לןה ?לי נח

ל?שי: מקלה ו?י־ל?כד מי־ל?דיקלו ;?שי מרשי? כס
?שרו: בגלל ולש־ל??ר ש?לו ??לל ל??ד לש־דל ל

אי??ה: ??יליי ונקלה אי??ה ??שרו דל??
לקלה ?דלותו ??קורו ןה?קלה ??שרו ?דלותו ה[מתכ]בד לא

יומר: ימר מתככד
תשי?נו: לדיכים ובין ראשו השא דל חכמת יא

?כנו?ר] $ךם ןאל־תתעב ?ת»רי #ךם אל־מהלל נ
?מךאהו:

ה: מנוכות ןראש כן; ך?ךה ?ערף #ליל ג
יום: ?מרירי ואל־תקלם אל־תהמל כ]ד1א מ?טה ד

??לו: מאךם ולעלם ל: מ?שי פלאית כי
?ליף: ?טו לב יכל־?ל(ון ?ל־כפא לשבו לך?אים רבים ה

ד: נתנו נ??דים ולס ;? לחד ולשכלו מאד נקלו לשאים רבים ו
מדף: ואחר לכלים כקד אל־־מסלף ממקור ??רם ז

אל־מדבר: שיחד· ובמין תשטע טרם ך?ר אל־־תשיב ?לי ח

 כוונתי נראית וכי־ בעבורה ומתרשל מדאי יותר חכם תהא אל תתחכם, אל חפצך בעבודת נו
א —מדאי. יותר נכבד עצמך תעש אל נצרך שאתה ובשעה הבא), בפסוק נח צ ו י לסי בה. כ
. - הענוה. ל ו י נ י ע . —בכ*י. כך ב ה כ כ י א אם וחשוב צא עכשיו כלו׳ היא, קריאה לשון 

 הרי עשרו, בגלל נכבד תעשיר ואם עשיר. היה אילו נכבד היה כמה שכלו, בגלל נכבד הדל
 הכתובים וצורת האמצעי, החרוז אין וביווני — !דל היה אילו נקלה היה כמה - נקלה הוא

א ל׳ -  בדלותו המתכבד עשרו בגלל נכבד עשיר ויש שכלו בגלל נכבד דל יש היא: כך ל׳
— יותר. נקלה בדלותו בעשרו והנקלה יותר מתכבד בעשרו

ותרוממך סלסלה כתיב דבן־סירא בסיסרא ב׳ ז׳ ברכות ירו׳ השוה לם*א א יא
י ב - וחירוף. ביזוי לשון תקלם. - תושיבך. נגידים ובין ח׳> ד׳ (משלי ד ר י ר  מ

ום. מרי־יום, (לענין מרירי־יום עשה ה׳> ג׳ (איוב יום כמרירי הלשון מן י
היה שאפשר אעים לדמיון, ביית כתב הכ״ף ובמקום אגד, 11 י׳) ח׳ עמוס ע'
עליהם חשבו שלא לב, אליהם שמו שלא אנשים לב. לווו ע ־ ל ב ו - בי-ת. בלי הלשון להוציא לו

- שקורין מלוכה כתר ף. י נ צ - צניף). עטו (: המלכות כסא א. ם כ - נדכאים). 1(כלל ה
דברים שבעד, י׳ ה׳ אבות השוה לם*ח - וגערה. נזיפה לשון בהפעיל, ניקודו, כך ף. י ז ת ז
.בחנם ושבעת בגולם ח . כדי בז שאץ בדבר - להשיב. נבהל ואינו חברו דברי לתוך נכנם ואינו .
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ווסזט-כא יא בן־סירא שמעק דברי

אל־תקוקם: ידים וברב אל־תאחר קצבה ד^ק1 ט

י{קה: לא להרבות ואץ עש?!ר תרבה ל^ה בני
תמצא: לא תבקש ואם־לא תגי? לא תרוץ אם־לא בני

מתאחר: הוא ן5ו?רי־ ח .יש ו יא

ש:1אנו ונותר חסר־בל מהלך ן ואבד 8,'דע נש יב
·לחנה: מעפר ולנקריהו לטוב צבתהו לי חנק
רבים: ?ליו ולתמהו וירומ&זש בראשו ?׳?א ♦יג

הוא: &;י ר1ןעוק ריש ובות חיים ורע טוב יד
:הוא ?ולי ?י ולליז ושבל לבבה ד םו

הוא: &;י לשרים ידדכים לבא
נ$ם:7 ךקה ומרקים ניברה לפשעים וייישר שבלוה סז

לקד: יצלח ירצנו נ?םד ד]1לע צדיק 1םנתן יז

ש?רו: [ן:ש־]לח!ב קהתענות :ש־מתקשר יח
[מטו^תי]: אבל ןקתה ןחת בצאתי ר]׳5נא 1ובעי ים

ומת: לאחרים ?ןבו1 הלק יהיבה־;ה נדע לא
לתנשן: ובמלא?תך תד,{ה]1 ובו בליקר 1םד1ק בני כ

לאורו: וקיר. ל;י האמן} און ב(ם?לי [אל־תתבה] כא

 א׳).- ל*ז תהל׳ אל־תתהר, ההתפעל (השוה תריב אל כלו׳ תאחר), יכתיב אל־תחר לחעציבך ·
ב ך==עםקך.-ל ק ש ע - זדים. של בריב ס׳) ל*ב <־־תתקומם,השוה ם ם ו ק ל״ת א ר ומניה כושר.- וית. ה

לרוץ אדם וברין־ להתעצל אסור גיסא מאידך אבל להעשיר, אץ להיות צריך לא :אומר הוא וביה ·
-רשש. י״ג לקמן (השוה מתאחר הוא כך כדי ותוך ן. כ ־ י ד כ ו - פרנסתו. ולבקש יא-יב .< טובע ס׳

 חוסר־כה לענץ מופשט שם כמו אונש יתפרש כן אם ואבד, 11 ש נ 1 ו 1 א ר ת ו י ו - ועניות. בריש
 - ועוד). הוא, ואגש מכל הלב עקב ט׳ שם אנוש. ויום ט״ז י״ז ירם' ויאנש, ט״ו י״ב ש״ב (השוה

ר י« פ ע . מ ה נ ח כ יואל השוה צ ' א —.,ב ש . נ שו  אל״תקלס (השוה הפעיל ליחס בי׳׳ת ברא
ו י׳ לעיל יום, במרירי ה מ ת י ו - . ( ' ו ד י ל . ע ם י ב  עליך שממו י*ד נ״ב ישע׳ השוה ר

. ן ת מ - סכלות.—ת ו ל כ ש - רבים. יח-יח ק י ד  הסך להיות צריכה דפי*ח סיפא - השמים. מן שכרו צ
 שהוא להפך, ויש מעשרו, כך אחר וליהנות להתעשר בידו ועולה ומתענה מקמץ יש מרישא:

 בטובה לחיות כשירצה ולבסוף מקמץ שהוא ויוצא בהפסדו, יצא שכרו כלו׳ שכרו, את מחייב
. - בפי״ט). מפרש שהוא (וכמי הונו לאחרים ויעזוב שימות לכך, יזכה לא ת ו נ ע ת ה  שהוא מ

ב ה י —לעתיד. כססו את וחושך עצמו את מענה . י שלא לו, חוב בעל נשאר שכרו שכרו
ה - בפי״ם. כמפורש המגיע, לו שילם ·ם י ה י ־ ה . מ בחק ך. ק ו ח ב - גורלו. יהיה מה חלק
 שכוונתו נראה - והתעסקות. מחשבה לשון ה. ג ה ת - במלאכתך). 11 < בה עושה שאתה עבודתך «

 היווני לפי .1ה ם ת ל־ת א1 באחרת.- החליפה ולבלתי במלאכתך להתמיד עליך היא: בפ״כ
- היויגי. לפי הוא שבמרובעים השאר אף - קנאה. של בתמיהה תביס אל :(תתדמר) והסורי בא



ג כב-יב יא בן־םירא שמעון דבריתסזז

:1ךל די?שיר1ל מתאם ב[$ת]ע ל: ?עיני ןלס בי 1
ח:$1ך תקןתו וכעת ך צדיק ?ערל ?רכת־אל כב

לבןב־לי: ומה־עתה סבבי בשיתי בי ]דלי1 אל־תאמר כג

יהי־^לי: נומרד־עתה ! - - ( דלי אל־לאמר כז

טוב: לשבח ורעת־יום לרבה לשבח טוכת־יום כה

?ליי: לל:ה ארם ןאחרית ! -  -  -  !
בליו: מיד אךם ןסוף תבנונ לשבח עת־רבה כז

ארם: יאושר באחריתו! בי אל־לאש[רהו ארם תהלך ?שרם כה

איש: לנכר באלריתו בי ר5ן אל־תאשר מות ל?ני
רובל: מנצעי! ו^דד־רבו אל־מלת ללביא בל־איש לא נט

:נמךמה! מלאים בתיהם בן עוף מלא בבלוב
לשרף: ארב בזאב גאה לב בבלוב אחוז בעוף ל
כלת: באוכל הוא ככלב בוצע משעי מה־לרבו

לבל־טובתם: ריב ומשים ?א בוצע בל ןחומם
ע!ץה: לראה ןבמרול ב לרוכל אירב לבית־לצים ביו

קשר: לתן ובמחמריף ?חז לס^ר לרע טוב לא
לארב: לרם בללעל ןאיש נללת לרקה מ?ציז לב
השא: עולם מום למה יוליד רע בי מרע גור לג

מבדיתיף: וללמכוי רר?ף ויסלף לרשע לדבק לא
:לטובתר ה תקן ויהי היטיב למי לריע אם־טוב יב

במחמךיף: ו*ב?ךףי דרבף־ זהיר זריז בשובן לי יא
מ:י: מקנו אם־לא השלימת ?י?או לצדיק היטב ב יב

?שה: לא ן;ם־צךקה רשע למנידי טולה אל ג

כח. כגנ . ישר בב- ת ע ב ו - . ב ו ם רםה ו - ה בשעתה. ת . ע י ל ־ ב ז ע עוז לי נשאר ומה י
ת - לעתיד. עוד חושש ואיני לחפצי הגעתי נו י ר ח א ם ו ד ה א י ה . ת ו י ל בסיפא מתפרש ע
ת יגיד אדם וסוף :דסכ״ז כח - . ו י ל תאמר אל ר. אש ־ת אל - ימיו. לסוף תבוא כוונתו חקר. ע

:1קע*ח הגלוי ,(ס רם-ג י*ג> י*ג קהלך בפ׳־ט, תקומם (השוה וידיעה הכרה לשק ר. כ נ י - אשריהו.
ב כ׳יא כ׳ משלי והשוה יתנכר, נם  :ג׳ ס-ג ויבמות ב׳ ק׳ סנהד׳ בבלי השוה לםכ*ם - נער. יתנכר י׳
. - ביתך. תביא הכל ולא ניתך מתוך רבים מנע ל« ל כ - בפל-א). ־נרגן,—( רכיל הולך רו
א הנחמדים אדם בבני ך. י ד מ ח מ ב ו לג ל - . ך ק ל ב ד ע. ת ש ר ואל ז׳ א' אבות השוה ל

. לרשע. תתחבר ך י ת י ר ב מ אן.- מתכוץ הוא יהדות לגבי שלרשע נראה -  כ
שלא זכות, לו אץ שמים כלפי ואף מעשהו בעד טובה שום יקבל לא גופו הרשע מן ה. ב ו ם ן י א נ יב

ח צדקה.-ל בכך עשה י ג —ועודו. מרביות במקום מרבות ייא י*ג וכן1 רשע למנוח :בפנים רשע. מ



ח יב בן־סירא שמעץ דברי «00ה-י

ה ב מו «ליו: תדע מל־ צוךך בעת תשיג ךעה פי־שנים ת

«ליף: נקביל ?ם ל$ה «ל־תתךלו בלי־לחם
ןקם: לשיב ולרשעים ךעים שתא «ל גם בי ו

: ו«ל־תתן ?׳ר הקיר י א &ךע ו?עע תן־לטוב ד

שונא: בךעה לבוקה ןלא אוהב בטובה לודע לא ח

דד: ריע גם ובךעתו בו ריע שיגא גם איש בטובת ם

לחליאן רועו ??ח^ת בי לעד בשוגא «ל־תאמין י

בקני: לד׳תלרא לויף־ תן בןבות ויהלך לןד «ם־לשבע ונם יא
להשחיתף: לקבא ולא ךז במגלה לו הלה
קןן\ה: «בדית ורע [ -  -  -  )

תל׳תיף: ולעםד להךבף לקה «?לך «ל־תעמירהו יב

מישעף: לקה לימיגף «ל־תישיבהו
:ח5תת« ול«ןחתי אעוך תשיג ולאחור

שז: אל־דזלת ובל־הקרב ןשוך חובר מה־יוחן יג

ביו: ופתנלל עו ב זדון «ל־«שת חובר בן יד

): - - - נ אש עד־תבער־בו לעבר לא
להבילף: לפול לא הפול ואם יתגלה־לןי לא עמך לבוא ב«שר

יתבלבל: לא ןאם־ןמוט יופיע לא עמד עד־עת סו

עמוקות: מקמרות לחשוב ובלבו ^יו ש בר לתמהבה ב סז

ךם: לשבע לא עת אם־קבא אולב ללמיע אם־בעיןיו ונם
עקב: לחפש סומך באיש שם ?מעא ?חמי אם־ךע יז

בדם: לש$א הלחש ולרוב ף לגיע ראש מי לדו ו יח

 שתצטרך בשעה ממנו דעה שנים פי אתה תשיג לרשע שתעשה סובה כל בעד אדרבה ת
ל - סלתמה. כלי ם. ה ל י* כל — לטובתו. י ב ק . י ך לי  דוקא זץ כלי אותו נגדן יהסך א

חלאה, יעלה א. י ל ח י — הימנו. פורש ד. ד ו ב — הדל. את הוקיר מך. ר י ק ה — לו. שנתת ·—ד
ה יתחדש השונא ורוע תדיר תחליד נחשת יחליד. יא ל ג מ כ - . ר י ד רז מגלה לא אבל רז. ת

: — בו. מאמץ אתה כאילו עצמך תעשה :ממש יב-יג ר ו ח א ל ן-םד. ח ו י י ם — בסוף. ובאחרית, ו
 אל הקרב או נשיכתו ומקבל הנחש אל הקרב (מכשף) חובר על לרחם אץ - יוחן. לא יוחן,

. ן כ - נושכת. חיה יד בר  - הקודם. שבפסוק <=םכשף) חובר הלשץ על נופל לשון והוא מתחבר, חו
ד הפסוקים ששני בתר - מתלכלך. ,1ד׳ ס׳ ישע׳ (השוה ומתכאל ל. ל ג ת מ ו *ג-י' כאן אץ י

- יבוא כאשר המתחיל הדיבור ובץ סי׳ב בץ ההמשך מפריעים והם מקומם סו מך. . לא ע ל כ ל כ ת י
 — ג׳). מ״ג לקמן השוה התכלכל-עמד של זד. (לשימוש לעורך יעמד לא נתם־טשת ואם

. ה מ ה מ ת ת — ומשומם. תמה יהא י ו ר מ ח . מ ת ו ק ו מ  ההמשך לפי י*א. ק״ם תהל׳ השוה ע
מחמת לשנה. א נ ש י — כשלונך. למנוע ברצונו כאילו עקב. ש ס ח י - שוחה. מהמרה^בור,

סז



טו י: כן־־סירא שמעק דברי א- תע

רכו: :למד אל־לץ ןחוכר ד :דו ק5תך בן$ת ניגע ג י א - כ
?ןדדוןתס^ר מטף־ ו^ל־קשיר סה-וזשא ממך ק?ד ב

שי ? ןהוא בו נוקש הוא א ;9 אל־סיר ־ור9 מה־יתחבר
: [ - - - ] אל־ךל קשיר טדדלתחכר או

יתד^ן: הוא נ$ןה ועל־דל ̂קדז עשיר לתעד. הוא ב ג

קליף: :חמל ןאם־ת?רע ר9 :עב!ד לי אם־תקשי ד

תי ש ר לא וי : יכאב ו לו ע?ןך דקריו !ישיב אם־שלך ה

ןהבש־לוףי: לך ושוחק לך ןהשיע ?מך לו צרך ו

שף: שלש שעמים :קר י9 :ד&ל יועיל עד־אשר ז

ך: :?'? ובראשו אלי ןהתעכר־קך לראך ובכן
&ךע: כחשירי ןאל־חךמה ?ןאד אל־תךהב השטר ח

מישף: יכרי־כן רחוק ההל ?ריב קרב ס

בן־תשנא: ןאל־תתרחק $ךתתרחק אל־תתקרב י

חו: לרב ן־אל־תאמן שי עמו לממש אל־תבשח יא

שקר־: היחק־לף ?מיון שיחו מרבית בי
שר: קישר רבים על־;$ש ק :חמל ןלא מישל :תן א?ירי יב

ס: עם־אנשי ןאל־תהלך ^ ד ה לישמר ה: ןד,יר ן יג

: את־הדוקה וכל־אךם לו מינו יאהב כל־ל-בשר סו

 - יגון. של פנים יעמיד כלו׳ פניו, ישנה בנערך השתתפות של המעושה הלחש רוב
-מ הלק כשל התחלה בכ׳י יש כאן ב יג . ר ספ ה . ה מ . . א ש בר. ת «ל תשא... אל מה־תתח

א (כמד׳ חרם של ר. ו ר ם - תתחבר.  ר י ש ע - וו׳>. ג׳ ביר <יחז׳ נחשת של ר. י ם - ח׳). י׳
. ג ה נ ע  - מפיו. נאים דברים מוניא בדיבורו, מתנאה כלו׳ מתנוה, הוא עני עם מדבר כשעשיר י

ה. עו . א ו ה - עד־מאד). שהותי נעוית ל*הז׳ תהל׳ (השוה נדכא הגב, עקום נ ן נ ח ת  העשיר י
 - אשריו). עניים ומחונן כ*א י״ד משלי (השוה הדל את מחונן הוא כאילו עצמו יעשה

ר ר-ר. ש כ . — לתועלתו. לו תצלח לו, כשר תהא לו. ת ע ר כ  ענינו אם־שלך. — העבודה. תחת ת
 - אליך. פניו יאיר בשעשועים, אליך יפנה לך. ע י ש ה ו — אס־יש־לך. :ובסורי ביווני שנמסר כמו

. ז ל י ע ו . - לעצמו. י ך צ י ר ע . - נכבדות. אליו ידבר י ן בכ / ה׳ (קהל׳ כך ואחר ו אסתר י
ר - ם״». ד׳ ח ב ע ת ה ל א - לעיל). (השוה ממך עצמו ימנע אליך, ביחסו יתרשל בך. ו
י ד כ ו - מרחוק. להיות עליך אליך התקרב הנדיב אם - ג׳). ר משלי (השוה תפצר אל ב. ה ר ת ס
-אל י׳יא (השוה כך כדי ותוך כן. י . ( ״א לו תראה אל וכמו·ק מתקרב שאתה לו תראה י

ל שאתה יא » ־ . ק ח ר ת ח מ ס ב ש ת פ ח פו. ל י ע הוא כאן והחיפוש כלום. עמו תמצא לא נ
כי - ם. רי ב ד ת ב י ב ר . מ תו  מצדו גפיון אלא זה אץ עמך שיחו מרבה שהוא מה כי שי

 אותך פנסה שיח ברב כי <קע'ח>: רס״ג השוה הפסוק של השניה למחצית - אותך. מנסה שהוא
 מתנהג המושל ענסגן^ע!)). היווני השוה מופשם(=אכזריות, שם י. ר 1 כ א - וחקרך. לך ושחק י*
כל דכתיב בכתובים ומשולש ג׳: *״ב ב׳ק השוה לפסיו-נז״ז - באכזריות. נפרע «ע באכזריות ·ו



«ג סז-יך יג בן־סירא שמעון דברי ת

אךם: לחובר ןאל־מינו אבלו בל־בשר היז סו
ל*דיק: רשע ?ר אל־בבש זאב בה־לחובר יז
ןאלל: אל־איש ?שיר ובז 1 -  -  -  1

אל־ךש: ?שיר שלום באלן אל־בלב בבו? שלום באמן] יח
דלים: ?שיר בך?ית ן5 הדבר הראי ארי האכל יס

אביון: ?שיר ןתועכת ?{יה יה א ? תועבת כ

אל־רע: סר? נךדוה {מוט ודל בר? גהבך בוט עשיר כא

בהובין: מכוערק וך?ךיו רבים ועזרו מדבר ?שיר כב

?זקום: לו ואין השביל ודבי ושא ?ע ?ע ;מוט דל
!?יעי: ?ד־?ב ןאת־שללו ?בעתו הלל דולר ?שיר כג

להרסוהו: ?ם־הם ןאבדנתקל יאברו בי־ןה דוהר דל
ן:1ך על־הי העוני ורע ?וין אם־אין העושר טוב מ

:ואם־לךע אם־לטוב ?{יו :ש?א אנוש לב כה

?בל: החשבת ושיה ושי? אורים לנים טוב לב ער,לת כו

לבו: יין ?ליו אבה ולא ביהו עלבו לא אנוש אשרי יד
תוחלתו: שלתה ולא נבשו לשרתו לא איש אשרי ב

חרדן: לא{אןה רע־עין ולאיש עושר ?אןה לא קקה ללב ג

. נ - לו. לדומה אדם ובן ישכון למינו עוף יז-ית ל ג  סיפא לפי הוגה כך י(ן). א ם - שר. אגיל, א
 פרא כיד ב׳ ירם׳ הבר(השוה חמורי ר. ב מיד י א ר ם - הוא. דמינכר וספות מאיש, :ובכיי דקרא. יס

ת - מדברו. למד כ-נב י פ ר . - מאכל. 11 מ ה ו א ק גאוה, בפל נ ע - ענוה. פנוה=בפל ו ר  מ
 - התמוססו. בשפת לפזרה קורא ר. נ ד מ - סומך. לו אין דפ, אל רע אותו דוחים פ. ר ־ ל א

ו י ר ב ד ן ו י ר פ ו כ . מ ן י פ ו ה . הם הסכופרץ דבריו מ ן י פ ו ה מ - . ץ פ ו י  ותמונה יפה, מן מ
פ פ ג - משסרין. כאן: הסורי מסר וכן היא, סורית  ופנינה היא, החיה הלשץ של אשגרה ושא. ג

 - משכיל). זמרו ח׳ מיז תהל׳ שכל(השוה של דבר ל. כי ש ם - בסורית!. פ ו ג (השוה הלאה לך לך
 יוגא פפל ו. פ י ג י - ופוד. הסכת, ט׳ כיח דב׳ השוה גיתץו. :בסודי (וכן שומעץ ו. ת כ ס נ נג
ב לשלישי: כד סו - הו. בי ג אלא בפגם, רפ אינו הפוני אף ביושר. נפשה רק אם הפושר הוא י
ה נ ש י - זדון. איש של דפתו לפי רפ הוא כד. «נ =י פיג: סוף בביר מובא זה פסוק י*ח>. (ייב א
 ומחשבת הפנים את מאירה טוב לב של מחשבתו - לרפ. בץ טוב בין פניו ישנה באדם נו

בלהג מתבסאת פמל
ו לא א יד ב ג . פ ו ה י ה —כך. אחר שיפגיבהו דבר מפיו הוגיא שלא פ ב . א ו י ל לפי פ

. — בדיוקו. לפרנסו ידפתי (ולא אכף לחץ, שפנינו: נראה פליו התיבה ומתוך ההמשך ן י ד
 השם הוא ובאמת ומשפם. דץ בלשץ שהוגיאו הסורי, המתרגם לפני כבר ביויד היתה זו מלה

 שבמחזור ח׳ ב׳ לאבות בפירוש דאגה השם במקום זה שם מגינו וכבר דאגה, שפנינו דין־דץ
 יאנסו שלא תמיד שמפחד נפש ודאבץ דוי ן,1ךי מרבה נכסים .מרבה :1497 <פם׳ ויסרי

ו ת ר ם ח א ל - דוה. מן שנגזר דוונא, בסורית דון, בארמית והשוה המלך■*. מבית נכסיו נ
. נ ב - תוחלתו). 11 < התקוה מן חיסרתו לא נפשו נפשו ל ו ל ן ם הוא קטן לב פץ. רפ לאיש 1ק



ד בך־סירא שמעון דברי ח י -י ד הזנב

: לת?ע?ע ובטובתו ך לאחר לקבץ הינע י א י י
תו: לקרה ןלא ? טו ס שו רע ב לטי לנט טי יי א

תו: ת<ןזלו$ת ןעמו ע ך שי רע טסנו #ידרע לנ? ו

חילקו: סא?ד רעהו חלק ולוקח של ?עץ חלקו סעט־הוא בי פ

שלחנו: וק!הוקןה על־ ז עץ ל ז ט חי על־לחם חעי •י

חן: סלם :!ל *5: ומעלן ^ל ה על־ בה עץ הלחם טרסה טי
ך: היטיב ןאם־לש־לף■ ל שך שרית אם־לש־לף ?ני נ? יא

שן: לך־ך ולאל חד 1 -  -  -  ]

ת ולא לתסהטח: ?ן שאול לא י5 לבור הענוג ב יב

שאול וחוק ד לא ל ך: קו ל ן - - - נ
שינת לו: לדך ןח ד ח טב חמות ?טרם הב חי לאו יג

אל־־מעבר: אח ועהלקח יום טטובת אל־חסנע יד

אל־מחמוד: ודןמוד־רע -  -  -  )

די דגיעך ךל: ליי נו ב לאחר הלא חילך חעי פו

שאול אץ בי ש ב מענוג: לבק ק ויזיז לאח מן » שו י ט נ פז

*י לעשות ש;$ה ובל-ךער ל ] - - - נ
שה: אלהים ע

ל?ןעי: ןוע ןחוק־עולם שי סל ? י ר מ לסלה כ יז

ח: ואחר נובל ש!ה ס צי סגןז על־עץ עלה ?סרח יה

סל: ואחד גוע אחד וו ת ?ן דו שר דו ון־ם ?

- ישמח. המבוע, ק נהנה יהא ע. ב ע ב ת י ע ג ו ם - . ן ב מ , ק - מהנאה נפשו פו. ס מכ לב ד
א ה ל היים לא נפשיה על :סאה סוף ירו׳ השוה זה לססוק - חח. קורת לו ההא לא ה. ר ק י ו
את מזל להיות מאשר חלקו, שמעם אע״ס בעניניו כושל להיות סוב - שק. כל לא חורנץ על ·
. - חלק. שום לו אץ שבזה הברו, * ט י ע (השוה שלחנו על וממעיסתו עיט של בעץ מביטה ת

<ז>$0ע6ן>6? הענק: לסי מוסר והיווני הלחם). מרבה טובה עץ השניה: בשורה הניגוד
ת - בלחם). <=זנרה *>0<ן» יא י ר א היטיב 11 מנוקד pו וביו־דז כתוב כך ך. ש נם ש ל ו - . ך  ל ל

. ך ד  יש אם בני הסנונא, לרב רב א*ל :א׳ נ־ד עירובץ בבלי השוה ־ בידך. שיש כמה עד י
 סי בשאול הק לבני אניח תאמר ואם התמהמה. למות ואץ תענוג בשאול שאץ לך היטיב לך

ץ.- והללו נובבץ הללו השדה, לעשבי דומים אדם בגי לך, יגיד יב בל . נו ל ו א ש ל , ק ו ח  ו
ד איוב (השוה שאול לירד והזמן מ . ת ג י ש ה ו - חקי. לי תשית ייג יי דך  כאשר ידך, השגת י

. - ידך. תשיג יד-סו ר ב ע ת ־ ל . י ד ו י ל — נחמד. דבר ד. ו מ ה ו - הטובים. מחייך תמנע אל א רל ו ג
נ׳ ירט׳ כמו ידה, שרשו וכאן גורל). חיו עמי ואל ג׳ ד׳ יואל (השוה גורל שיפילו ליורשים

— לעעמו. ופינוקים לאחרים מתנות :תאה הוא תענוג מיני שני — אל־תחמלו. אליה ח־ו י*ד פו
— הבאה). השורה מתוך כאן (שנכפלה גומל לתיבה ממעל בכיי שנתקן כפו עיקרו, כך דב ם ו 1 יה



העגיג יס-טו יד בךסירא שמעל דברי

אסריו: ילשו גדיי יעלום ירקבי רקוב שיו$5לל־ ■ס
לש?ה: ובלבוןה ימה בחלשה אנוש אשרי כ

ילבוןן: ובתבונליה לבו על־דרביה השם כא
:מד: ולל־לבואיה לחקר אחריה לצאת כב

לצולת: ןעל־ללחיה ב?ר־חלו;ה המשקיף כג

בקיךה: ללךו ןהליא כילה לכיבות החוןה כז

טוב: שלן ושכן על־:ךה אילי ךנולח כה

:לרגלי« ילע?ליה לעוללה קנו ולשים כו

לשלן: ובמכותיה קחרב בבלה ןחולה כז

:לדריכה ״ירד· ןתוטש זאת ל?שה לו אלר לי טו
לקללנו: ?עידים ולאשת לאם וקדטתהו ב

לשקנו: לבוןה יהי שבל לחם והאכילתהו ג
לבוש: ןלא לבטח ולה למוט ןלא ?ליה ונשען ד

טיו: הטתה ולתוך־קהל מרעהו ,ורולמלהו ה

̂נו: עולם ושם תירי לללא ושלחה ששיז ו
לראיה: לא זדון ייאושי לתי־שוא לדריכוה אל ז

ללרוה: לא ?{ב ןא;שי מלבים היא רחוקה ח
לו: {חלקה טאל לא בי רשע לטי לחלה {אתה לא ם

לללדןה: בה ומושל לחלה תאלר חלם בלה
?שה: לא קמא את־אשי בי טשעי מאל אל־תאמר יא
] - - - נ הלקילני הוא פךתאלר יב
חלם: לא?שי צורר אח י5 [ -  -  -  ]

ליוויו: ה:אנ? ולא ל; שנא ותעלה ך?ד. יג

. ים ל מ ו «).- הניגוד מן גי™ יכך נולד ג . לגו ו י ש » ם ־ ל וילכו במותו ירקבו נכסיו כל כ
ה — לאיבוד. אחריו פ ע ש ואל־ישעו ס׳ ה׳ שמות (השוה התעסקות לשק הוא כ... שעה יהגה. 11 י
. בחקיך ואשעה קי׳׳ז קי׳ם תהל׳ בדברי־שקר, »3 ה י ת נ ו ב ת ב ו - . ( ד י מ ובנתיבותיה בסורי: ת

. - דרכיה. 11 (בשביליה) כ* . — (=ירבד). שרשיה על והתחקות חקירה ל' הוא כאן בחקר ד ב ר י
ק תרבדק, י*ז ס*ח תהל׳ השוה כםץ>. נהוא הסורי: <6806(561 (היווני: יארב — בערבית. ו

. כג-נו ת ת ו ב . — הקשבה. לשק י . ב —תדרשו. לשכנו ה׳ י*ב דב׳ השוה שכן ה י מ ו  בענסיה ע
ב ק-ד תהל׳ (השוה — יתנרקול). עפאים מבין י׳

בני* לא־הדריכוהו ה׳ כיח איוב השוה במיז (יפן אליה יבוא אליה, ידרן ה. נ כ י ר ד י א סו
ילסדנה הוא שמים לכבוד בתהלה מושל נוסו שהוא מי - שמים. לכבוד ה. ל ה ת - שחץ). ס-י

כ י»-יפ - ק כוונתו: י. לאחרים. ו ג י כ . - בםי*ב>. דע ר מ א ת ־ ן ן אל ס י א - . ר מ א ך. ת ר  לאל.- בו
. יג ה ג נ א - לידה. אנה והאלהים י*ג כ״א שמות (השוה ומקרה הזמנה לשק י



- פו ק־סירא שמעק דבריתעזו ד מ פזי

?!ד־חוףםו: :#היהו1 האולם אךא ??ראשית אלהים יד
?נר־ל^רו: ?תןהו1 1 -  -  -  1

:1נ1רצ לןגשות ווזבוןה האןה תשמר אם־החהק סו

מו^ק: תהלה או$ה גם 1ב אם־האהק
:ריף: ^זלח חחט׳ן באיןור ף ובלם אש ל«י סז

ל$חךלו: !חהץ איןןר והוות דולים אךם להגי יז
בל: ןחוןה ;בורות אממן :: ח?הת ההקה יה

:0אי ?ל־ההבל !?יר ןהו ?בשיו ץ*או «ל ביגי יט
ב: אן#י סךזלים ולא ק לחטא אנוש בלה לא כ

סוד: ןעל־מגלה ?זןא על־עוקזה הרחם ולא
עולה* ??;י ואל־תשהח קזןא גברי תואר אל־תתאוה טז

ל;: לךאת א^ס אם־אק אם אל־ו^ב אם־הרו ן;ם ב

בעקבודןם: ןאל־תההח במיוזם אל־תאמח 1
טיבה; ללטאחרית תהלה לא י5 1 -  -  -  ]

- נ האלף ךצון עוקזה אחד טוב ?י
רבים: ב;ים לו שהיו ההי ן - - 1 ומות־ברירי

ז:1 והאחרית ] - נ יי ן - - נ לה ] - נ
$חךב: ??דים ומה^סחת ביר תשב ל; לרא ברירי האחי ד

אן;י: ?הבה באלה ובאמות עי;י ראתה ?אלה ״3י ה

חןוה: ;אתה ך?ף ובגוי אש יוקדת ךשבים ?ברת ו

בגבוךתם: עולם המורים קדם ל;םי?י ?שא לא אשר ז
בגאותם: הטתעברים לוט בל־מנורי ח?ל ןלא ה

ד-» בנ׳׳י ק. * ו ם - ד). ג׳ *ר(לקק 11 והתף הר«, לי«ר הוא כינוי ו. ת■ ו ה בכ*י.- כך ו. ה י ח ש י ו י
ם*ו, ל*ט (לקק =פםפיקח י׳> כ׳ (מליא בסי׳ן בסקרא ה. ק פ ס - הבא. לחרוז זו תיבה נסשכת יח

ץ - גנברא«. הסורי: ןזגגס״, (היווני: דיה ),1י* מיב י מ ת א ו ר ו ב ה * ז ו ח  הם תארים כל. ו
 - י׳>. מים לקק (והשוה חיזוק לשון ם. י ל ח ה - אל׳ף). (בלי בכיי כך ו. ה ו - לשמים. כ

 כ׳ ה׳ דב׳ שוא, מתי ד׳ ב׳ו תהל׳ (השוה שוא נערי של סניהם לראות ה. ו א תת ל־ א » טז
ע - עולה. בני 11 שוא) עד נ ב ת ־ ל והשוה ר*ו, היווני (כך בהם תשמח אל בם. א

שא לשון והוא תתבעבעו, ד׳ י״ד לעיל רי הקודם, הכתוב של לסיפא מקביל דקרא ארסי.-
. ה ש ו « - ומאחרית). 11 בעקבותם בסיג בזה וכיועא לשון בשינויי לחזור כדרכו * ן ו ע  של ר

 - ה/ ט״ו משלי השוה הלקיון), למלא יש בקירוב, (כך, תועבה עושי ף. ל א ם - שמים.
-ז ה ו ת ע י —שמים. מידי חמה. ג כ י ס נ ואילן■).- א׳ ו׳ (ברא׳ והנמרים הנפילים קדם. ל

י —).01 5ומ>»נ10״) להד«א ביווני (וכן המורדים —י ם י ר ו ם ה ה ר ו ג — סתם. לוט. מ



כו טז בךטירא שמעק דברי ט-

סכ ^ דוךם על־גוי דו?זל ןלא .י
 רגלי לף9 באות שש !5

נךף7 בקשה #חד כי ן#ף יא
 ןםולבו ןנושא עמו ואף רמזים כי

 תוכחתו כן רמזיו ?רב יב
 עול ;ןל3 לבלט לא י*
שבי· ברקי:*®־לי בל־־העישה יי
 ךעה6 את־לב הקשה ;; טי

 רהביו השבים תחת
 ושבחו !אורי סז
לקתךתי באל אל־תאבר יז

אירע לא בכד ?עם

ותהום ד׳שכלם ישבי השבים ק י״
מידן

 ת?ל ויסודי הרים ק??י אף ים
 לב ;שים לא עלי נם כ

 עין תךא?י לא אם־ח?אתי כא
 בי־עיךנו ?רק בעשה כב
 אלה ;?ינו הסרי־לב ט
שקלי וקחי אלי שבעו כי
 רוחי במשקל אביעה כה
בראש מעשיו אל ?רא5 כי

כעוןם: הנון־שים
 ל?ם: בןדון ה?א?בים

 :אם־ינקה ןה תמה
 ךגזו: :גיה ועל־רשעים

 יששט: ?בבעליו איש
 לעילם: בריק האות ושבית ולא

 לבניו: ל?א ?ממשיו !?ל-אךם
לין: ?׳ז שמעשיו :הגו לא אשר
לכל־בריותיו: יראי
 לבני־אךם: הלק

 בי־לזברני: וכ?רום
רוחות בקצות ובה־נבשי

אדם: ?ל־בני
 בבקרו עמודים עליהם ?רךתו

ו?ך;שו:
 לרעשי: רעשי אליהם בהביטו
 בי-לתבוק: ו?דךכי

 :בי־יוךעי ??ל־בתר אם־אכזב או
 חוק: אציק בי ותקנת־בה

זאת: לחשב פותה ןנ?ר
 לב: שימו ןעל־ד?רי

 דעי: אחוה יבהצנע
חלק מידטו ל נסלותיהם: על־

תעה

 רמז - למערים. רמז חרם. י ו ג - בגאותם. ז׳) ה׳ לעיל (השוה העומדים ם. י ר ב ע ת ם ה ס-י
ה הלשון: - סיג. א׳ לדב׳ יא י ג ו י ז ג  לעיבור אם :וחוסר קל - רגזו. יופיע כמו ענינו ר
 ם ע ב - קע*ח>. הגלוי מזפר רס״ג אעל מובא פי*ג - !וכמה כמה אחת על חוסא ליחיד כך, יז

. , נ׳). כ׳ (במד' רב בעם כבד י ש פ נ ־ ה פ ו  בני כל של בראש עומדת נפשי ואין -
ת יח ו ע ק ב - . ם ד . א ת ו ח ו ך & - רוחות. של בראשם ר  בכיי, מנוקד ובך בתוב כך ם. י מו

 את מחליש הניקוד ואילו כרחם, ועל במוץ העמידה על להורות בא שהוא נכון והכתיב
כנ . פי - דוקא. ואלי (ולאלריבוי): לחיזוק גם. — הענק. כ- ן נ ו ב ת ק - יתבונן. לא י ו ע  חוק. א

 - בדיוק. חק ר1אע :וכוונתו ם*ו>, ייא איוב מועק והיית השוה מועק, (לשק בחוק אדוק שאהיה כג
 בעמעום ל. ק ש ם ב - לב· חסרי רק יבינו כך יבינו, הדברים אלה :זאת> יחשב 11( ה ל א ו נ י ב י בה

להביע.־ יוכל החלש שכחי כמה עד האומר: כאדם כך, יאמר עניעות וסתוך ובהענעו, 11(



כת נז-יז טז בן־סירא שמעק דברית«ו

:להורותם יסקשלותיהס ס$שיו לעולם הקן כז

סעבוך$ם: !חך־לו ולא סל־ליןעו סל־לךעבו
$יו: !קרו לא ולעולם לארו לא את־רעהו איש נח

טובו: ניסלאןה ל; לאחן האיט לאתר גט

תשועועם: ואליל. ?גיל ה?? ?ל־ד׳י גפש ל

אליה: ולילנו ולשב סדלאדלה אךם פרא ל; יז
עליה: ??ל־אשר וומשילם לל-ם ןהן ועת ס?פי לסי נ

אולם: עשה ו?אלמו עז הלסיעזם ?מוהו ג

ועוף: ?חלה ולחיות הן על־?ל־?שר ®חיו; ד
להם: ןהן לה?ין ולב רם5̂ץ פי ועיגלם ולשון י ו

אולם: הוךה לךע ןטוב אותם סלא בוןה1ול דעת ז

?קזיי:5< נדל להם לדךאות על־ל?ם עינו שם ת

ה?ק)יו: נךלת לספר להללו קךשו ושם »

הןחילם: חלים !תורת ךעת לפגידט קזם יא

שניו מ להם: הודיע ו אתם הקים עולם ברית יב

אן;ם: ש?עה קולו ןהוד עיניהם ךאו ?בודו נדל יג

על־רעהו: איש ולאום מ?ל־עול לשמרו להם ויאסי מ
סעיןיו: לללרו לא תסיד לפןיו דרכיהם טו

לשךאל: לי ן;חלת שר לקים ל?ל־עם יו

:על־־רףסיהם לסיד ןעיןיו לפןיו כשסש ?ל־סעשירם יט

לל: לפגי וסל־דוטאתיהם מקנו עונותיהם י?תרו לא 3
לצור: ?אישון אךם ןחקר עמו ?תו$ם איש ?דקת כב

בראקזם: לשיב וגמולם לדם וישלם לקום אלה אחר 1כ

לקלה: או?רי ולגלם וישועה ןהן לשלים או מ
ס?שול: וללעט ל?ןיו התלגן עונות וע*ב אל־לל שוב כה

תועלה: שןא ולאי סךשע ןשוב אל־עליון ®?ה מ

שסח: ןברתני לסלים החת ?שאול עליון מי־להלל ו נ

ללי: יוךה הוא לי לי תוךה א?ךה ?לא־הלה מסת כת

ז -י ד ז ם ם ע ־ ל כ ל - ב׳-ג׳>. ם׳ (ברא׳ אדם של ו. ד ח ם י י ק  ישראל :המו קדומה דעה שר. ה
 והם ה׳-ם׳>, כ״ב לרב׳ הע׳ והשוה נחלתו ועם לה* '·תו כיו בי. י*ד ידב׳ סגולה עם הם

 עליהם שסיגה שרים סי על מתנהגים העולם אופות ואילו הפרטית, השגחתו פי על מתנהגים
- ד-ת׳). ייא לברא׳ (ודי המרום בא1מ



ח ין בךסירא שמעון דברי »19כג כס-י

אליו: לעזלים סליחתו לי רללי לה־רכי כס

?דאךם: פדאל־כות לא פי לאךם פל ד,יות יוכל ולא ל

:0ןך ?קזר י«ם ורע לחעזף־ הוא וגם מקזמש לה־לאיר לא

ר: גילם וב;י־אךם אז ו ל; לסקר לרום צ?א לב

:[ -  -  -  1 לחךו לכל לךא לעולם חי יח
סלכדו: נואיך־עוח סכדיק לכדו ל; ב

גךלוליו: לחקר ומי ר הספיק מי מ מעעזיו ל ד

: ל«ןר ומי־יוסיף ו ך מ סי־למןה ?דלו עז ה

י:זל נחלאות לחלר ו*ין להוסיף ואק לגדע אין ו

ז וכי * סקורונו: לןןיש אז # ללל אז אךם ?כלות 1
ומדדךעתו: מה־טובו ולה־עךכו לדדאנוש ח

ז$ןה: אם־הךכה האךם לסי מסס- ס

עולם: כימות לעטות עמים כן חול ונךגד מגי־־לם סים ???ף י

רחמיו: עליהם וישפר להם אפו ל; האריך על־כן יא

ק לליחתו: ל-ךלה ל רע כי סוכם מדע מן־א יב

על־כל־כקזר: ל: ורספי על־רעהו אךם רחלי יג
עךרו: ?רועה ומשיב יסלסר יכל©־ מוכיח

:על־מש^כיו ןהשוקדיט לרחם מו©־ לוקדוי יד

עכב־דכרים: ו??ל־םתן מום אל־ללן בטולה לגי סו

כי כן ספלןז פיטיב ד ל5ן לשבית קירב הלא טז
חסיד: עם־איש וקזגילם טוב למלן ך?ר ללא יז

עיןים: :מק רע־עלן ומתן מאץ בלא-חסי ?כל ית

רסא: סלי ולפני לסד תר©־ ?סרם ים
סליחה: תללא ולעת־ללךה גסעזך חקר לקזלט לפני כ

שולה: עעזה הלא ובעת ל התענה לחלה ??רם כא
לכויק: עד־ללת ןאל־לדולה ן1לעת גדר לשלם אל־לאחר כב

לן: כמנסה ואל־תהי ;פעזך הכן לדור בלךם כג

ע לזולתך. שתעשה ׳י*) 6ץ0ס1(; ה ב ו ס ב »י יה -1. ם י ר ב ד *  מקבל את שיעביבו דברים ב
 יפים טובים דברים ר. ב ד — המתן. את ייסיב סוב דבר כך השרב את ישבית שהטל כמו - המתן. עז-יז

 סתברך בדברים והםפייסו ברכות... בר מתברך לעני פרוסה הנותן ב׳ ס׳ ב-ב השוה - ממתן.
א כ . — ברכות. בי׳ ם ה י נ ש ת —הסיד. איש של ממדותיו הם פיוס דבר גם מתי גם ו ע ב ו

. ״ ה ד ק סירא מ אמר וד>: (וישלה תנחוסא במדרש מובא כ*ג פסוק - הפורענות. בשעת פ



ט יח בך־סירא שמעק דבריוזעה יד כד-י

ם: ?הקתיר {קם לעת ר ן אהרית בימי רןז ן?ר מ «

ע?זר; ?ימי ומחסור ריש שבע ?עת ך?ב עת ן?ר כה

#י ?«הר ןהבל :ל : : עת תש!ה לערב מבקר כו

ממעל: יזהר פשע ובימי כבל ישמר םמ איש כז

שכח: למן ולמו?אה ח??ה לרע ?ל־ןבון כה

ל?יבות: חידות ללביעו לחקמי ם־הם3 ך?ר ןבו{י כס

ק יממאגייך ♦* הי אל־מלך מאויהיך אסרי ל
א: אותך מעשה שון שמ?תן ל?ר מאהי בנ?שך אם־תבלבל לא

שו: פי־שגלם אשר רי מענת אל״שמח אל־משמח לב ג ביי
כבים: אק 1ה1ומאיק למובא זולל אל־תהי לג
[לתיערןר: מעובים ובוןה סעשיר [לא זאת פועל יט
ה: נמושחית ?זה ל{?ש ??לי לב (למהיזזו ל{שים נח ב

יאבד: ?זונות ודבק 1 - - - גיח ל

השליש: ?זה ל{?ש יןחלוהוי לתולעה רקה נ

לאשש: ל{?שו ןחו?וא קל־ךעת להאמק ממהר ד

ך?ה: לחסר שיה לשו{א ילד? בלב שמה ו - ה

להמרך: לא לאיש ך?ר אל־מש{ה לעולם ז
אל־תנל: ח?א לך ואם־אין אל־תדבר ובשוןא באוהב ה

ישןאך: ו?םוף ממך ישמר שימער ?י ם

י?ק?ך: לא אמין ה שהעיז «י ?י: עמו ר י

עולל: י3מפ ביולך־ה ?מיל לחיל ך?ר מפני יא
בסיל: במעי ך?ר ן5 חי יזקיע הץ ?שר ?: יב

סיף: ??זה לאם נל־יו ?שה לא אולי אוד-ב הוכח יג

בל־לש{ה: אמר לאם אמר לא אילי אוהב הוכח יד

*יגנ

ק תדור בטרם כד ר ב — תזכור. נקם. ת ע — כמתעה. תהיה גל נדרך ה י ת ס . ה ם י נ כשהמקום מ
ון1ר כעושה תהי נפשך רגון תעשה ואם :בסורי נמסר סל׳א — להענישך. ממך פניו יסתיר לא

— דיונה.
 ג, בכיי הסר מחריש) ה׳(יש כ׳ ועד שבפ*ב שניה משורה - מועם. כסף מועט, דבר ם. י ם ו ע ם א-ג ים

— שסידר. באנתולוגיה כך על שדילג המעתיק מהמת אלא גופו, הכיי שנפגם מפני ולא
ר ד ה מ . מ ן י מ א ה א על שמוביאים לעז לדברי ל ט ו ז ז ו - . ו ר ב . ח ו ש פ נ ^ בהתאת ל  חלעז.
ב. שמח ה . —חברו. על שמוביאים ללעז בל ע ד ו  משלי כלשון >דץ»»>*,0ווז}ז>0«>» י

ח - ח — ?.1ןר כענץ ענינו ושם ם/ י׳ ז נ ש ת ־ ל . א ר ב ־ — ששמעת. הלעז על תחזור אל ד ם א  ו
ן י י :כים שער הפנינים מבחר השוה — הטא. לך ואם והרומי הסורי נראה יותר א. הם לך א



תע■יג סי-כ יט בן־םידא שמעון דברי

ה$?*יז: ?ל־ר?ר ולא תחלה דעה לרב אוהב הוכח סי צ
כלשונו: ל?א לא וכי כלבו ולא {?של יש סז

*ליין: לתירת ותן־כקום תגער ??רם רער הוכח יז
ה: וב?ל־חככה תכצו שו ע ה כ ע ח ל־ :: יראת כ כ

בויןה:1ף דודאים ע?ת ןאק לרע דעת ח??ה ןאק כב
חסר־חקזא: פותה ף_ש תוע?ח ןל.יא עך?ה נש כג

?»גדי: ןעוכר מיתר־כךע א חסר־כלע טוב ד מ
ט: לגלות ?עקם ןיש ^ מ עול !היא תגיעה ערכה נש כה

ה: לא9 וקרבו ? כו שחורים לבוש שחוח ?חלו נש ט

ר ש א כ לקדכול* יידע לא ו וכתלרש ??ים כשפיל כז

לרע: עת אם־נמעא כחטא ל?נע כח ואם־כחכר כה

ד מ ע י ד ®שכיל: י ע בכראהו ד איש נ כס

עליו: נגידי $ךם וצעדי ים3ש ושחוק איש כלבוש ל

א כחריש ןיש ם: די ח; ד תוכחת נש אי $ד. ו ב
ל??ע: כרכר ומתודה כקצף היכח כדדטוב ב-ג

כעז?ט: בלם עועוה כן ?תודה שוכב כרים האות ד
:1(שיח ברוב ?מאם ן:ש ש!ב כחרתש! נש ל?ם] וד ״ ה ג כ
עת: ך$ה כי כחריש !.יש כעןה כאין כחריש נש ו

עת: לעזמור לא ועכיל עד־עת נחריש ח?ם ז

יש?א: ןהכשתרר לתעב וכרים קרעי׳ ״ י
לכחסור: עצי^ה ונש עי׳ מלליי׳ נש ליזום לו ם

ד: ומולו כתן ן!ש ש כ ו יועיל לא כתן נש ל י

ראש: ןשא כעני ויש ?בור ?גלל חכר נש יא

שבעתלם: יכשלם־בו ד נש במעט חךכה קו יב
תשככןה: כסילים וןעימות ;?שר נאהיב בך?רים ח?ם יג»

ח. —קנרו. לבי שמתי אמר הסוד, הסתרת היאך לחכם ושאלו הו כ ו את להוכיח עליך צווי: ה
ש — דבה. אלא אינו הלעז הרוב על כי אוהביך, בו-ל ו ב . ל ם י ר ו ח מלבוש בסורי - כצדיק. ש

— שביווני). שנים ושחוק (במקום מעשיו יחוה איש

 סינא כשיש ובסרט לשתק, טוב תמיד לא אבל בלב, התוכחות את לכבוש שטוב יש א-ב 3
מ ש ו ע — מהססד. נמנע עונו על ומתודה תוכחת והמקבל תוכחת, ע״י מיטשטשת שהיא בלב ד
ם ע ם ב — סרים. כאותו ממש תכליתו, ישיג לא בכח אלא בנחת לא המוכיח ם. ם ש מ ח כ ב יב

. ת ב ו ם ו — ז׳. ד׳ והשוה ביווני הוא כך ב. י ה א י - נפשו. לאחרים שיתן דבר. ם י ל י ס אע*ס כ



נ יג-כא כ בן־סירא שמעון דברי תם

???ה: ישפוך ?מילים וטובת 1נ?ש ך?ר ?מעט ח?ם ב ג .ינ ע

ק*בה: על־אחת עי;יו ?י לי יועיל לא ?מיל מתן י’ י
??רוז: ?יו ולמתח י?אץ ןהך־בה ®ז ?ע® סו

:שנא: ?מהו איש לןירש ימחר ילןה ל,יום
ת ואין ר לטו?תי: טו?ה מ אוהב לי אץ ?מיל אמי־ סז

לו: ללענו ך?מה ??ה לשון רעי לחמו או?לי יז

ת ק ל ?בוא: ?ןד,ךה ךעים מ ל ?שלק טוב ן1לש מכשלק ת יה

תתמיד: ?מי־אוילים ?לא־־עת מלה אי־חן אךם ים

בעתו: אמרו לא בי משל למאם ממי־ממיל כ

לתאנה: לא ובנוחו ממחסור מישא נמןע לש א3

ם ומ?מילות לא?ךןה: ןןי ת נ?שו מאבד ג*י ש מ כב
דוןם: שונא נלקנהי ת לש ש לרעהו ס?טיח מ כג

לתמיד: במי־אוילים ?!ב ?אךם רע מום כד

לןדולו: שתת ישניהם ?מיד ?מכ!ב ?ב3 נ?חר בד.

ד: עמו ןחך?תו ?מי קלק איש־?ןב ארח כו

שרים: ?עיני לישר ןבון ואיש נמשו :קרב ?דברים ח?ם כו

שי עון: :כמר שרים ?עיני מ ?י ?רמתי :??י? אדמה עי כה
:תו?חת לשבית ?מת ולמחסום ?;מים עיני :עלרו ומ?ן מן?ה כם

בשניהם: מה־תועלת מ?רים ואובר קזמוןה ח?מה ל

מין מאיש ח?מתו: מ ץ איש טוב מ אולתר מ לא

העתר: ןעל־דךאשונים עוד אל־תומף ח?א? ?ני כא
ף: ןאם־תלךב ש; י ?דת?א יםנ ן?ש ???ני ב

אךם: נמשות הורגות ש?יו אךלה שני
ךפיאה: אי] למ?תי ?ל־משע מימיות ?חךב *

ך —מרובה. שהי* ו פ ש  ?סילים η!ηίη :וכיווני הלאה. יזרק כלוי הנסה, בעל ישפץ ה. ם חב י
 ודם בשר בידי מזיניתינו תספור ואל :ב׳ ד׳ ברכות ירר השוה דפס״ז לריש* — ישפכו. כת
 האדם מות ואמר, :ל*ב> שער (סוף הפנינים מבחר השוה — סרובה. וחרפתם פעוטה שסתגתם יח

 לזפן ירפא רגלו וכשלון ראשו יסיר לשונו כשלון כי רגלו, בכשלון מות ולא לשונו שלק כ ב
א ים - . ם ע ו . דם מ ן ח ' י ־ ם ב — ןלא־$לח. אליה בס־רי: א ל א י י  בפב*ד>, (וכן בסורי כך ים. ו

 טרויה שרים בעיני הישר — אחרית. :בסורי ח. ר א - ).απαίδευτων( מוסף חסרי בפי :וביווני ני-רח
ל ס-  החכמה): (שער הפנינים מבחר השוה — והמתן. השחד ת. בי ש י — אדמה. כעובד הרבה נ

— ממנו. מועיאץ שאץ כמטמץ בה דובר שלא הכמה כל ואמר
ל א-י! כא. ע . ו ם י נ ו ש א ר א ו י ם ם - הראשונים. עונותיך על ה ג ל ו. ז לאזנע הדל של מפיו י



כי בא בך־סירא שמעק דברי - ΚΕΠד

ה תנ בי ;ש?ם: ו עשי־ .יסריבו ונאור אי?ה ד

יבוא: ךה3? יסשעטו ל»ןןיו מסיו םלת־רל1ו ה

?לבו: ;שוב אלסים וירא רשע ?עקבות תוכחת שו{א ו

א: נודע והגביל ש מ ? כעל־לשון ?«ד נורע ז
מיי ?איסף לגל: » ןרים בחיל כיתו פוןה ה

«ש: לל<ת ואסרתם רשעים עדת ?בורה ?עדת ס

שאול: שחת ואלדי^ד■ ת רשעים דרר ל ^ פ»כז מ י

ה: ת?לי*ה לי וידאת ? מ ?ל?ר^ מושל תורה שומר יא

סרי: סר?ד■ ער?ה ונש ערום איןגו אשר יוסר לא בז

סזים: ?מעין וע?תו !רעה ?סבול ח?ם רעת יג

;כיל: לא וכל־דעת יש?ר ?בוי אויל ?!רב יד

ייסיף: ועליו ודללו ר כ סשליל שסע ח?סי׳ י סו

גוו: אלזרי וישליכהו ?עיןיו ;שר ולא ר1 שמע
הן: נ??א ןבין ועל־ש?תי ברחי ?סשא ?סיל שיל סז

?לב: לחשבו וך?ךיו כקהל ;?קש סי־משכיל יז
איץ־חקר: ד?רי לכסיל ודעת לאויל חלמה ש?םון ?בית יה

;סין: על־נד ו?אןקים מו?ר #דל ?רגלי ??לים יס

לשסק: ?{חת ערום ןאיש קולו ;רים ??חוק ?סיל ב

לסין: על־דוע ו?א?עדד■ ל?בון םו?ר זהב ?עדי כא

ם: נעגיע ?זמות ואיש מי ל אל־?:ת מדךה ן?ל ח כב

?כית־ע?יו: לאיש ועבוד אל־?לת נ?יט מעתה אויל כג

קלח: ד5נ? ילסבח על־עתח לקשב איש אולת כד

נשקלו: כ?אןנים {בתים ודערי ;שיחו 1(?אולת זדים שעתי כד.

כילם: חעטים ולב ל?ם ?סילים בסי בו

ת של ל ק ס מ - . ע ש . ר ן אב היא חלקה מ ת ו ב ק ע ב - . ם ו ק בעקבות הולך רשע. מ של
 עוסקים יחם ואם תבלץ תורה לו בראתי הרע יער בראתי ב׳ ,ל קידושי« השוה - דרכם. י»

. א ל - בידו. נמסרים אתם אין בתורה יד-יח ל י כ ת - .ούκ ρατήσει:ביווני י ע ד . ו ל י ס כ  בסורי, כך ל
ב־גג ב-כ*ג העסוקים שגי - כסיל. דעת :יביוזגי נ  ׳1<חו הקדוש דרביגו שבסירקא הנוסח סי על כאן ניתנו נ׳

ם יכניע כתוב ששם אלא א׳), ד4*׳ שייגבלום י ב ם במקש ר  ואיתא שביווני. )άπό προσώπου(^י
 לבית והנכנס אהבתי.« לא וארבעה שנאתי שלשה סירא. ρ בססר כתיב :ב׳ סיז נדה בבבלי

. הבית כה ם י ד ז - . ם א ת =0 וביומי רשיעיא, בסורי ם ^ «αλλοτρίων, בזרים שזרים וברור 
- נחתלסו . ו ת1ל ל ו א - לו ואין ),έν τούτοις( נאלח «),וכיווני:‘ברוסי(*יי'״ כך .1ב ך ב מו



כי כז-כב כא בך־סירא שמעק דבריחפב

«ת־׳לשכח ?»יל5 בקלל מ
בלל־יכ^ם נעשו ??על כ״
ה ?ולכת ל*כז כב כ  ע?ל ז

ה *»ה לנללי ב כ עכל ז
»ויל בלולה ?ב תבש ג
כעלה תןחל משכלת כת י
עזה תיכיש וכעל »ב י׳
כלא־עוז קזז ?«כל שיר י
 »ויל כלכד לךקזים כך?יק ם

 ל»ויל המסכר לנךךם משכר
 אור ??ה כי ??ה על־כת יא

 ;נודו כי על־כת בכה מעט
;כים קזבעה כת «?ל יב
ך?ר אל־תרכה עש־ככיל יג

 לר כז־נכי מכני השכר
 ןחת ןתמ?א כ?נו פוי

כה־יככד כע?ךת יי
ל ונשל וכלה חול סי ח ?
ככ?ח »חוז עק עבות סז

 ע?ה ?כלשכת כמוך לב כן
 שכל על־כסשכת ןביז לב יז
ככרום ?תוניס ?תרות י״

 ?פיל ?כלשכת לרד לב כן
דמעה יוריד עלן ה&? יט
ו ?עוף «?ן משליך 3 נ ז ר ז

חךב אם־שלעת על־אוהב נא

ל: היא #ת־נכשו ל ק  כ
א: יטדז וכ»שר שנ  י

ש קלונו: לשרק וכל־אי  על־

מי : לנעי כל־כרי  ז
ד: ללכי־ וכת ל  לו

שה ה: לתונת יככי ך ל  יו
ל?זול: ושנילם

שוט ה: ?כל־עת ומוכי* ו כ כ  ל
ה לשן כעיר ש;  עכ?ןה: כ

 כדדהוא: יאכר ולסוף
 שכל: כ?ה כי ככה ועל־»ויל

ת »ויל ולוי ם: ככו  רעי
ל »וי ל כ » ל;יו: כל־לכי ורשע ו

 אל־תלר: ןעם־»ויל
 ?התנערו: ת?נף ןלא

 ?ככלותו: ואל־הינע
 אם־»ףל: כי וסדדשמו

 ?סיל: כאיש לשאת נול
ע: לא ברעש  לו
 ילת: לא ?עתו
ת: על־קיר סתודו כעדי  ןזי
 !עכרו: לא רוח לעני
 נעכר: לא כל־סחד לשני

 לעת: מוזגיא לב וככה
 *לכה: ;סיר רע וככלים

ועשו?ה: יש כי אל־ת;אש

. א כב ת מ ה ז  ι·ρί)1(» סחראות לאבני הכוונה :כתב ססינד נהנתא. בסורי: ,ήοδαλωμένψ מ
ע הסר תביא !ד׳> פסוק סתהלת נראה כן1 אוילית ובת. - «ו>.1»נ״ז11זו1 ה_ג - ה. רי הו ת ה. ז ל  זז

. - באבל. כשיר הוא בלא־עת שיח — הבופה. פנים, ו-יג ד ב ר ת ר אל- ב  תרבה אל : )λόγος( ד
. ־ לדבר. יס ל י ו א ־ ם ע ץ תלך אל חזיר עם הסורי: ו פ ה - . רן ד הכאה סתוך שניהם והלב ב

* כליות· סומר לכעץ הלב בהכאת שכוונתו ונראה והלב-דעת. העין־דמעה הונאות: נותנים
רי י חנו.- מסר: הסורי ו. ג ד ה !פרי 3



תסגגי בב-כג כב בךם*רא שמזנק דברי

5 רצוי !ים בי אל־תסחד  סה אם־סתחת על־אוהב
בי ונלות־סוד ןןאון ךסה1ד סל

כב 9

ג בל־אוהב !נום בהם סתר וסבת
:בטובתו החד למען בע?י הגף־ אמונת הי? בג

בנחלתו: ת?חל לסען עקר־לו בך־ה בעת
ד?ה: קז^ך־רם לסני ?ן ועשן ר-בכשן קיטור אש לסני כד

אסתר: לא ומעןיו אבוש לא לל׳נן על־רע כה

בקנו: יקזסי כל־שוסע בנללו תשינני ןאם־ךעה כו

בסה:0 חותם ועל־שסתי סיססר על־סי מי־לתן כז

חי: ולשוני כל־תאכי בו בל־אבה
שני בעצתם: אל־תט חיי ואדון אבי :: כג
בהם: לנ&ל אל־תתנני 1 -  -  -  1
חבקה: מוסר ועל־לבי שוט על־לצרי :קים מי נ

על־סשעי: [־אל־לעברו על־עונוקי ואל־יקחלו
!עצמו: וסשעי עוינותי סךלךבו נ

לי: ישמח וארבי שונאים לסני וןסלתי
ליי: אל־תתן רום־עינים ח:י ואללי אבי ל: ד

מסני: הךדוק חוסר ןלב ( -  -  -  ] ד.
אל־תמסרני: עןה ולנס« אל־יאסזוני וזסה חמדת־בסן ו

:לוקש לא ודנשקר בנים שמעו מוסר־סה ו

ק ן!היר ן[איש-]סדק יבשלו: ב ריסע ילכד בשבתותיו ה

אל־־תךניל: לקדוש ובאזברת סיף אל־תלסר לשבועה 0
:חסר: לא חבוךה יגסיד ?חקר בעבד כי »
לסהר: לא מחטא ע בן ב ? תמיד השם סיביר מ

מביתו: שוט :סור ןלא עול ישבע שבועה סובה יא
בסלים: ן־חקא ןאכדבמעל עליו חעואתו אם־שנג

בךה: ביתו לסלא ?י לזבה אל ישכע ואס״לשוא
לעקב: בנחלת תקצא לא לבעת נמשלה מלה לש יג

!תגוללו: לא ובעונות לךחיק בל־אלה מצדיקים
סשע: דבר גם־בי בי סיף אל־תאלף גבול יג

ש פ נ ל ה. ו . ענינה זו נפש עז ת ר כ ז « ב ו - . ה ו « השם). «־בהזכרת *״סס^סעס ת י-» גג
ו·»



ד כג בךסירא שמעק דברי תטי כ - י ה י

תשב; הי ??ידים בץ ואת־אמך את־אביך ןבר יד

כל:9ת ןןד9ובמו להגיהם בז־תשהח
מקלל; הולדד ויום נולדתי לא לו ואמרת

לושי: לא ?ל־למיו ד׳רהד· בדברי למד אךם סו

אף; יעלו ישלשה דולא :רבו שגלם טז
?ד־תבלע: תבעה לא בו?ךת האש סלה ?הש יז

אש: עד־ת??ה :דעיל לא בשרו בשאר נואף איש
ער־למות: ליעף לא ל??ם הל־לחם נואף לאיש

מי׳־לשותי: ?לבו באמרו ממשעבו שולה איש יז!
להתירוני: ולדירות לכיבולי חשר

איךא: ממי לראגי לא ,איש
] - - - נ ?ליל לזכר לא ?וינותי
1 - - - נ לראתו אךם ועיני םל

מאירות; בשמש הי־רבו לי עיני בי לרע ולא
??תרות: הנות :צופות רואות איש בל־דךכי

בלות: אסרי וגם נוךע לו הבל ג?ךא לרם 3

לאחז: חשב לא וכאשר לורע בךחובות־עיר הוא בא

מך: יורש ומקימה כעלה עוזבת אשד וכן כב

מעלה: ?כ?לה וש;ית ?אבה עליון בתורת הי ראשית כג

ד,קי?ה: רע1 ך ושאיש ?אהה בןנות ושלישית
יהקד: ועל־ילדיל׳ תו?א לקהל היא כד

הרי: ל?שו לא קמשיל שךש ??יל ללני לא כה

תלחה: לא ךחךשלד. תשאיר לקללה ז?ךד, כו

:?ל־משארים ול-בינו שהי נולדעי ן בל־ייי ד *1 כז

לי: מצות משמר ?רב ואיז לל] מיראת טוב אק נהי
:תתהאר ?לד, ובתוך ל ב?ה0ד- ל גבשי■ תיי בד
תתדלל: ללאו ףלעגי היה תהתה עליח בקיל 3

*ח: הםייזי והעך־הל ;?אתי עליון מהי אצהי ג

??ן: בעמוד ובלאי ש??תי ?מרומים אצהי ד

התהלהתי: לדום ו?חקר לכדי לקההי שמים חוג ח

ם, ח י - משפחות). (=שתי ו&50 61ף§ שנ

301(
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תסד.ו-לג כר בך־סירא שמעון דברי

ליליוד: ןנוי וב?ל־?ם ו??ל־ה*דן ?;ם ?נלי ו
#קזכן: ובנהלת־מי בקשתי ?נוחה ??ל־אלד 1

ם ויוצרי םש?ני: מי ד?ל יוצר צמי אז Π
לי: י?לשראל מ ה ש??י ?-י?קב ויאמר
אחךל: לא ןעד־עולם ?ר*ני מראש מעולם S

מ5 ?*·יז י9» י שרתי ל?{יו קרש ב?ש?ן י

??שלתי: ובירועזלים הניחני ?מוני אהו?ה ?עיר יא

;ללתו: לי ?הלק נ??ד ?עם ןאשרש יב
:חךמיץ בלדי ן?ברוש כל?נון התרוממתי ?ארז יג

רי וכשתילי נ ?יריחו ו נדי ??נח הףרומ?תי ???ר יד

?עךמון: לאתרומם משמלה {עים ?זית
?יחודו: הקיצותי ו?מר־ךרוד רידו נתיני ורןנה־?שם ?קןמון סו

מ??ן:5 ל?ןה ו?ע?ן ון?ף ישחלת ?חל?{ה
ןחן: ?בור ע?מי וןןן?י {?י3? שלחתי ?אלה אנכי סז

*י ןהון: ל.ךר ?רי ןן סן קוליתי ???ן אנכי יו

תש?עו: ומתבואתי המתאוים־לי אלי ל,ךבו ים

ש: מצוף ונלזלתי ך? ?תוק מף?ש זלרי ?י 3
לצ?או: עוד ןשותי לךעבו עוד או?לי K3

לחיןואו: לא ושועלי־?י לכוש לא לי שומע 33
מוך!ןזה מ#ה לנו η? תוךה

-חנק? קהלה
אל־זליון ?רית ממי־ אלה ?ל כג

א?יב: ?ימי ו?חךקל ח??וה ?מישון המלאה ה3
ח ר מ ??יד: ?ימי ו תבו;ה נ?ךת ה הממלא ו3
?ציר: ?יהי ?ניחון מו?ר פלואור המשמיעה ז3

:ח?ןךןה: לא לאהיח ן?ם לרעתה לראשון כלה לא כח
ר?ה: מתהום וננצתה ש?לה רב מלם ?י כס
אל־זן: ;?אתי סלם ולאמת ד ?;הל אצכי נם מני ל
^ריזהי: ואר!ה ה אמרתי #ן גני א לא
די מ לים« ?לה ו ל הלה-לי והנה ה לןליר מ

:ער־למךחוק ואןרידונו אאיד כ?קר םו?ר עור לב
עולם: לדורות ןא*?איךנו אשםך ?;בואה לקח עוד לג

fill



סו -כה1לי כד בךסירא שמעץ דברית«

י

ג י ׳ ב

עהקיוזי לבדי לא־לי ?י ראי לי
חהךתי ב^לש כה

 רעים ירעות אחים אדדת
 {?שי שןאה משןחות ישלש ב

 מכחש ועשיר {אה דל
קב?ו$ לא אם־בןערוקיןז ג
שש?ט לשבים הה־ןבח י
לזקנים חבשה קה־נאה ה
י׳בשה רב זק;ים עשרת י
אשןתי ?לבי שעלות תשב י

 בב?ים ששח אי׳®
 בשבלת בעל־אשה אשרי ח

1 - - נאשרי
רע שבא אשרי ם

ייבשה המושא קדדןדול
ת?ךל על־בל יזל לראת יא
שבת־לב ולא בל־שבה יג
ברת־שוגא ולא בל־בךה יי
;חש שראש ראש אין סו

שיי י׳ כדולקו 1שנמל׳ א
 1שבלת1ש אשה בעל נאשרי]

במבת־]לב ולא בל-שקה י«

שיה: בי שכק  אם־לבל־
$ךם; אלד,ים י ל?{ ק וחשדות  ו

 שלשים: והם ואשה ואיש
קב״י אי ו ם: ? לי מי ב

ק ף ח א ע: חסר מ ר  ה
 בזקוצשיך: תשיג איר

ה: דעת ולןקןים ב  ע
ם די מ ג שבה ל ה: הח עב  ו
ת ותשארשם א ר  ג לי י

שון אקח ועשר  :,בל
 אולבים: בהשלת ןזרואה מ

שוגי ואעזר של: בל  גב
קלה ועבד לא ואשר שנו: לן  ה

שעת: על־און והםס?ר  שי
לל: הירא לתר אין אך

 לדהה: לבי וחישקה
 רעת־אשה: ולא בל־רעה
 ?קם־בר: ולא בל-ןקם

אשה: הסשת לשח ןאק

 :1השנו1 ןקלה עכר נואיןנח
 !ולמור]: קשור תירש 1ןאי{נו1

:ברנעת־איןזה] ולא בל־ךעה

ח· תשיר גאה דל חן אלו סובלתן, הדעת אץ ארבעה :ב׳ קי*ג פסחים נבלי השוה ב כה  מנ
ק :כ*ד אדריג השוה לפ״ג - העבור. על מתגאה ופרנס מנאף וזקן ג בנערותיך אם אפר, מוזלא ו
ב — בזקונתיך. תשיגם איך חפצתם לא ו . ר ה במ ביתא ידעתי ולא נסיון>, ו=רב זל0.(1״י£10ו0 ה
.- במקרא. זה בלשון בו ז . . ע ש . ת שר ע נבנים, שפחה א) תשע: אלא ביומי כאן ואץ ו

 לנקלה עובד אינו ה> בלשונו, נכשל בלתי ח משכלת, אשה ג) אויבים, במפלת רואה בו
 אחר בא ובסורי שמים. יראת ס) הכפה, &גא ח) שומעת, אץ על מספר 1ז רע, מצא ו) ממנו,
 אין הרי בבי׳ת), ולא כשור(בכיף, הנוסח נקיים ואם וחמור. כשור הורש ואיננו :המשכלת האשד

ק קודם שנאמר למה מעם מתן אלא (עשירית), מעלה תוססת כאן אמרם: דרך על כוונתו (ואולי ל
דע מצא :ביווני רע. א צ מ - ב׳). עמוד ב׳ יבמות ירו׳ נסע, נסיעות וחמש חרש חרישות חמש ס
כל רב, אמר :א׳ ייא שבת בבלי השוה - ברייש. שעיקרו מוכיח וההמשך ?)<ז>),0מןדו1(בדלית_ע 1·

אשה ולא רעח בל ראש מיחוש ולא מיחוש כל לב כאב ולא כאב כל טעים חולי ולא חולי
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סי כה בן־סירא שמעק דברי Τ9Πיב סז-

ך?ה: עם־אשה משקת ת עם־אךלה שקת לי טוב מ ו סז «

ו ויקדיר י ; ב: ן דו ל איש מראה לשהיר אשה רע יז ג *זנ
.לתא?ח שקמו ובלא : בקלה לשב ביז־רעים יה

ה: לפ*ל חוקזא גורל ?לי א<ןזה קךעת ך?ה קעט ים

:1?ןו לאיש [לשון «׳?ת י יחיל ?®?ליל ל ה |קן[ ? כ

[אל־תחמ]ד: ןעל־;ש־לה אש!ה !ביקי אל־הפול כא

:1 -  -  -  1 ובישת [קלון] כ?ךה קי כב

אתרכקלה: מכלקלת א?וה נ ן - - - 1
ה ^ את־כקלה: תאשר לא א ברקים נןק]שלח ;דלם ר?יון גג

חד: ןו?נו ובגללה ; קון החלת מאשה כד

ה: ך?ה ולאשה של ק מ מוקא למים אל־ההן כר, י

תה: קרת מקשרןז או אי אם־לא על־לחי ה כו

קקללם: ;קיו ומקקר כעלה אשרי טוקה אשה וגכ'י כ
בשלום): ימלא [ושנותיו לבעלה תדשן הלל אשת נ

ה?תן: אלהים ;רא בחלק טוקה מת;ה מוקה אשה ג י
מאירים: ק{יו בקל־עת טוב לבו אם־דל אם־עשיר ד

:,בקן תחןה ומארבע לבי קחד משלש ה
ם: קלם ממלת ךעי שקר ועדות וקהלת־עם דבת־עיר
לקלס: ענלן לשק ושוט שה מקןאה אשה ן;גון לב קאב בא ו

ה שנ עקרב: נושא הנו ך?ה אשה מתנועע על־קקר ז
תקקה: לא ןעוץתה שכוךה אשה $דול קקף ח

ע: ובעקעקיה ד הו עיןיה קרום אשד, ןנות ם
ה להועיל נחת כל־תמקא ש ק :א ®שקר החזק קנים על־קת־עזת י

אם־תמעל־קר: התקה ולא שמר עינים עזת אהרי יא
לשתה: קרובים ומקלימים קה יקתח קמא קאירה יב

— בריתות. ספר לד, תן כוונתו: .ΰπότεμε αυτήν אותה. כרת —רעה: נו
בחלק. —כפלים. ימיו ומספר בעלה אשרי יפה אשה ב׳: סיג יבמות בבלי השוה 1א־ כו

 לזכיח שהרי עיקר, כאן של ונוסח בחיק. ב׳): ס״ג יבמות (והשוה ב׳ ק׳ שבסנהדרין בנוסח
על —ב/ פסוק לפני מקומו ד שפסוק ברור — אישות. של להתחברות ולא כוונתו בגורל «

עע. ר ק ב ו  - הבהמות. של ערפן ומחבל ומכאיב המתנועע )βοοζΰγιον(סרים עמד של עול מתנ
 נמסר שביווני ואעים !וארו. על כעול והנושאה לאשה הנושאה : פנים לשני נשפע הנושאה.

מכל ,ή χ@ατών αυτής ώς ό δρασόμενος בכף> וחסינה קמיעה (לשק σκορπίου פעלים בשני
I»,



כז כו בן־סירא שמעק דברי תם״ - נ יי

*שקה: הקתה חץ ולקגי «י תשב פל-לתי ל
שקלזייז· לד^ז ופאמוקיו פפלה לשפה א^ה ק יג

{קים: לקלקות קהיר ן«ץ מחרישה אשה לל מתנת יד

למטילי* ?יש?ןלשןה ןאין בישה אשה פל־חן דון <זר

פי פיקה: בלזדר טיפה אשה ד לל פקרוקי זורחת שקש סז

זקיפה: פל־קוקה ק;ים דפי קרש פל־קנורת מאיר ;ד יז

שללה: על־פקבות {אות ןרנלים בקושי ה פפף על־אהי ! לח

חילף: לןרים ואל־תהז פריא יישמר מחעיריך ?ד ים

̂גף־ זרע לתולדותיף: שלו זר מפל־השךה טיפה חלקה פקש ב

ל?ךלו: תולדותיןד ולפפה קביבותיך שתיליןי והיו אז כא

פות ?*?יל ואשת־אי^ז ק שפירה אשי ןהשפת ?י כב

לדפקים־פה:
תןתן: ל: לירא ופרקת ת?הז לפול חלק רשע אשת כג

תתפוש: מפפלה גם בו<ןזה יפת תכל!ה ?פלה איךבשת אשת כד

תיךא: את־ל; יגת־בושה שי תלשב ?קלב פזת־קנים א כה

תורע: לפל ב?אןה רשפה ובוןה לבל ספקה פפלה ?כפרת אשה נו

תראה
פקלום: שנותיי מסמר בי פפלה אשרי טיפה אשה

תחשב: מחריד מלהקה ?שיפר יכפלת־לשק {דולת־קול אשה כז

לןהג: חלים מלהקה במהומות לאלה הדוקה קל־איש נקש
אפי: פלה ופל־שלש לפי פאב פל־שתים כח

אם־יתרפסו: בי{ה ןא?שי קע;י דקר הול איש
לחרב: ו3לפי{ לי לפול מארקה שב

מהקא: י חנן{ לןקה ןלא מקפל סוחר הןאל קשה כס

פין: ופלים להרבות והמבקש חקאו בקאע רבים בז
לופץ: את? יממפר מקח יבין להד תתקע מפרקת בין ב

פיתו: והרם במהךה להזיק לא לל אם־בלראת ג

ת —אחד. סשרש הפעלים שני היו שבענרי ספק אץ ·ד-בזוסקום ר ס י ס  השוד. — למחונכת. נפש. ל
 שנפל חכם ועל שגורש עשיר ועל שנקל נכבד על דמל ואמר, :החכמה) ישער הפנינים מבחר

ץ ש — הפתאים. ג . אי ל בסעית: נמסר בימני עוני. מחמת נצרך והוא שנדלדל נכסים בעל חי
- "■»).10 זי0(?\וז!>»!£& חיל צבור

א ד—ב עז ש . י ץ ב ר ן0וסז׳'״0ס:»סף1 611>ג0ס)ז למסר נראה כץ י כ - י . ל ל ם ג ד א

!«1



תססד-ל כז בן־סירא שמעק דברי

בחשבונו; ארם ןיללי בן ר לשאר ??רה ?ל?יע ? ז ד

?שיקהו: איש ובחירת ??עון לבדק ?לי־יוצר ה

ה^ךם: לב !*ר ך?ר בן ךיו0 הן־אד. עבודת־עק ו

ארם: בבדק הוא י5 איש אל־תהלל שית י3ל? ז

בםעיל־?בוד: ןתל?שנו תשי;נו ?רק מרהף אם ה

מבוא: לעישיה ואקת ל^בק להינו ?ל־עוף ט

ל: לעושי ח?א בן זו :»רב לשרף ארלה י

לשמןה: ?:רדו ו?היל ח??ה מהיד צדיק דברי יא

מתהיד: בתוןד־ןבוןים ר בתוןד־?הילים ה עת ש יב
דוקזא: ?הוללות ושתוקם שקק אוילים ד?רי יג

אןןים: א?ם ורי?ם ת ח ה ?ץ*בי שי ז ו ב ר ש ה ס ר מ שז יד

קשה: שהע ןחךפותיל& ם ריב ש?ך־ךהים בי ל טו
י^?שו: רע יק?א ולא אמו;ה לאבד סוד הגלה סז

אחריו: אל־מלן סודו ןאם־ועלה לי נא?׳ז והלה רע אהב יז

רע: אהבת ךת3א בן התו אךם ?אבד בי יח
תציךנו: ולא רע ע!?מ בן של״מ מלדר ובעוף ים

ה?ח: ?בי5 וי?לט ף רי ת ־ ל ק בי אמריו א חי ד ה ב

מקלה: אבד סוד והגלה לרצות נד׳רסות לחבש ??ע בי כא

?׳?ד: להירן לא לאיש רעות חורש עין קיר? כב

יתהה: ועל־ד?ךןז היו נמתיק עי?י!י ל»ד כג

שי: למן ובך?ריף י היו בסגהף* אחר
לקזןאני: :: גם ?מוהו ןלא שגאתי רבות כד

ס?ע: תסלק סמר והבת מפול על־ראשו לקרוס אבן זי־רק כה

ללבד: בו הח לטוהן לפול בה שחת בוךה בו

א ל א פאלן לרע ו ? : ו לי ? :שוב אליו רע עושה בז

מאךב־לו: ?ארלה ןמ?קהה לגאה ומרקה לעג כה

מימה: ל?גי יא?לם וינון לההלת ל־שהמים לל?ת בהח בס

צדיקים
ע ואיש ש ?ם: :הזיק ר תוע?ה ןם־אלה ןזעם ע?רה ל

. ו נ ו ב ש ח  לאחר בכברה בעפר ססש וסץ, סיגים במחשבה ישארו אדם על חשבון כשעושים ב
— ישבן. לפינו כל־עוף :ב׳ *׳*ב ביק השוה - ההנעה. ם
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snא-נג כח בךסירא שמעון דברי

לשמד: שמר הנרכיסיר ??ם ללב» לל מאת הנוקם ה כ

ו?מלחי מתפלל ואסרי־כן לרעך פשע שא ב

עויניסיף־:
מ־פא: לדרי® ומ:י לשבר־דןז לאדם אדם ג

למפלל: וזל־סמאיו לדומל לא במוחו על־אךם ד

לעוינוועיו: לקולרו הי עבךה לשמר רלש היא η

א:4הדכ וק*ןע ומלת שחת לשצא מ*דל אסרית !לי ו

?שען ושא עליח ולרית לרע ואל־תטר מצןה זלר ז

ריב: .יצית כעל־אף לי חלא ןחסךת מריב רסק ה

ד^ה: -ישליר של״ «;שי ינק אוסבים לרניז בללעל לאיש D

מצת: ריב ולעצמת תבער בן אש בעבי »

ךקזר: לעל ולאשיו אפו איש ללח
ךם: לשפך מסיר וריב אש לבית מסיר מרי יא

ללבה: לליו ןאם־תרק לבער בניציץ אם־תפח יב
ל^אי: לפיך ושניהם [ -  -  -  1

אבד: שלום א?שי רבים לי תאר ולעל־שתלם מתלחש יג
אל־גוי: מגוי ותפיצם ה רבים שלישית לשק ע מי יד

החריבה: ?ריבים ולמי הרקה בצורות וערים
:ל?ללז ותעשקז נרשה סלל ?שי שלישית לשק סו

לבבח: לשלז ולא ?סת ימלא לא לה שומע סז

?ךם: משבר וסכת־לשק סבירה תעשה מכת־שוט יז
לשין: בסללי לא אך לפי־חרב נפלו רבים יה

בסבתה: עבר לא אשר מא?יה נסתר אשרי ים

אבי: לא ובמוסדותיה נ שי בעלה משך לא א
שת:0? מוסרות ומוסרוהניה על־בךזל עלה בי 3

ממ?ה: שאול וטובה מותה ךע מלת כא

לבערו: לא ולשכיבה בצדיקים ממשל לא כב
מלבה, ולא מבער ובסם בי׳ יללי ל: עיזלי נג

משחיתם: ול?מר באך:ה בהם חתשל

ב גח א-י . י  וגאח גחלת לפניו היתד, אמר, מירא בר בהר>: סדר <רי* ויקיר השוה — קרי
— וכבתה. בה רקק וביורה בת
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י כח בךסירא שמעל דברי הצאכב -כט נ

בשירים רמףי5 «תה שף־ הלא ני
י?שקל שאןנים ?שה ולדבריף נה
?לס פדהךלה ליששר ני

לרעתי שלוה חשד עשה כ®
?רבו ?עוז לרעוי וזלוה ג
א »?יז ולנה ד?ר עם 1
?לול קראי ?שלל ר?ים י
;רו לשק עד־קחתו מ

 ז?ז ל?שר ל-שב ו?עת
1 - - - [

ללבי י?יא בקשי ר3אם־ל? ו
 הונו משקהו ןאם־לא
 1ל :שלם וללפות קללות

ן?ןעו שרוע לא רבים ז
?ף לאחי ?עד ??ל־ואת ״
לךל עשר שבוה לשם ס
ורע ?ח ב?לל ?שף «בד י

עליון לפי־שצות או?רף■ שים יא
במם?נותיף ?רקה ?נר יב
גבוךה ושלנית עז שצנת יג
רע !ערוב טוב איש יד
«ל־תשבח ערב טובת סי
רשע לללף ערב טיכת סז
מאשרים רבים א?ךה עך?ה יז
מביתם הגלתה חיל «?של י״
בערבה נופל רשע יט
מי נ ב?לר לומר ע

ו??ד ישים מלל לנים ראשית נא
קוךתו בל החת עני מי טוב כב

י - ג ס ג וסיפא בסלוה עוסק ב׳ דססוק רישא נ
ח ל ב ק - יחליד. אל י׳>, י״ב <ע׳ הלאה תלה

ש: יזל-בף ???ר ב  תל

ס: דלהלם יליזיר ברי  י
ב: לבני ו?פלת ר  א

ק הלזי דו י  ש?ןה: שרשו* ?:
שב ב ול שי ר ל הג שן: ל  בז

 ברבר: את?? ובבל־עת
ם: והבריחו ל רי  לעון
שפיל רע ועל־הון ל: נ  קו

שיב רי וי  תועה: ד?
שים: ולעת  !א

שלל: ונחשבהו  ב
ם: אויב לו ויקנהו  חן
 :קןלון ל?שלהו ?בור והחת

דו: ל$ם שעשק ל ? 
שןעהו: ישבךקה  «ל־ה

קם: «ל־תשי?נו שלשות ולפי  רי
ת ואל־נלליא ת: אבן הל של  ל

 מזהב: לןי וניטיב
 ש?ל־ךע: תאילר וליא
ר: הלחם בר ??ר  ל

או?ד שת ן לעזלנו: ב
 עליר: נפשי ?הן בי

 שביל: נעזב ?נבר ורע
ם: ?גלי והניעם  י

 זרים: ?גולם והריהם
 ?משפט: לפול קבלת ורודף
שבי  ש?פל: נ?שר י
ה: המכ? יבלת  ערו

בנער: ערבים משטעמים

ג»י=ואל1 ן1ן* 10&נ1<״זן א. י ל ח י ל א ו - יה.
0X00105^ שרב כלח עבודה), <=קבלגות
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ל כט בך־סירא שמעק דברי - ג סז כ חדב

תשמע: לא מגירים ךדזן©ת ה במעט דג רבה וי כג ע

עה: תעתה לא תנור וכאעזר לעלת מבית ךעים חלים כד

תשמע: מדורות ןעל־אלה ללא־תוךה ות<עקה ת$רח כה

:,האכיל? ?:דר ואם־לש קזלחן ערך גר ?עזה כו

העלת: עריך ?ד׳ לי הת?רח עבוד מע?י ?ר בא כו

ש: והרעת בית נערת ך לו־עיןה לאיש ןה ?כד כח

באחריתו: :שמח למק שעעיו לתמיד בנו אוהב ל
יתע$ר: בו מלךעים וכין בו להןה ענו מלבר ב

;?יל: עליו אורבים ולעיני את־השוגא סקניא עני מלמד ג

אדץ־יו: השאיר עמהו בי מת לא ועמו $עיו מת ד

לו: לבר לא ובמותו ולשמח ך>ןה ?הליו ה

תעד: גומל ולאוהבים נוקם השאיר לאולעים ו

בקזנו: ז2תך ולעל-עעקה עעעיו לחבש בן מ«ק ז

סורר: להלה מעזלח ן5י קעוה יהלה למד לא מום ה

ולעעעך: ?®י שחק ויכעחך ??ך *ז8 ס

ש?יך: לקהה ובאחרית לבערך ולא עמו אל־־הקזחק י

:לשחיתותיו ןאל־תעזא ע?עוךיו אל־חמשילהו ,ב יא ב .

;ער: עזעוךנו מת?יו רביץ ע3תע על־חי בעתן יב

מיי ובקע א מ קזז: כזיזי ענערותו ראשו ביף
{עש: מעה מקנו לך ונולד עך ימךה וקשיח למה

?ך: לרגלע ק־באללחו עלו והעבד כ?ך לסר יג
בבשרו: ע5ךע מעשיר עעעמו והי מעכן טוב יד

מענינים: טועה ךרידן שר מעז אויהי מי־ טו

לעב: על־־טוב טועה ןאין שר־עעם על־עוקזר עויער אין טז

- שאר. ב. ב ל — שאר. ר. ש סז :ג

. ת ם ר ח ו - ד,פועלים. של שכרם בעד « ם י ר ו ג - בית לך ואץ נדרן שאתת מ ע.  קב
. יא ל ו ה ל י ש ם ת * ל . - ממשלה. לו תתן אל א ו י ת ו ת י ח ש (השוה חטאיו קלקוליו, ל

ם ר דג׳ יב ת - . ( '  - אותו. שמרעעים הי, על מתנפל כשהוא פתן שפוגשים כמו תפגשהו הו. ע ג ה
. ף י ף מן *ווי כ ו ד׳ לעיל ,(ע מ נ ד ו ע ש - . ( ׳ . ז - ;ס;). כשהוא 11( גער כשעודנו גער

. ע ק ב ה—הכאה. לענץ שהוא נראה ההמשך מן ו מ . ל ן ז ובפנים: ישקיח. יקשה ועוד: ג. ק !קשי
ח. סורי: (ביווני ישקה־־יקשה הפוכות: שהאותיות ונראה ישקה, מר ו - . ( שן ע נ

: ע. ל ת י - מרידה). (לשץ ומורה סורר בן יהא ע ראשו, הו*יא = תלע ובערבית !תעל. ג
י סר-סזיתלד, ח ו - . ו ש א . ר ו פ ע ע י ת ־ תולה. אינו כלו' חי, הוא גיסו מסו: כאן ע*מו ב שר. י
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ιχηג יז-לא ל בךסירא שמעון דברי

יז

יח

יס

3

כא

כב

כג

כז

כה

לא
3

ג

 עוןא הח!י י^מות טוב
 ךעים החיים מות1? טוב

 התום על־עה שמועה טועה
 מולם לןןליל]י הוד־לינהב

 עוע!ר לו 1יןז(!ש הי ען
 ] - - [ בעינו

 יהתימם נערה ק5לת הרים *<ןד5
עם־בתולה לן {»הן הן

ח אל־יג״ז  ג$קיף לו
 איש מי הם להב שמחת

«יג גהשף ®ת  לה!י ו
מ1 הי  דק לרנ רבי

#ה  :מים לק^רו ן«ף ק
 מהעמים תחת טוב לב קזנות

 שארו :הדוח עשיר עזקד
 ניהה ת?ריג הח:ה רא;ת

 ד׳רהה תניד אען5 רע
הון לקהל עשיר עהל

 ן>זהן: ה?#ב עולם ןנוחת
 עוהד: ה?אב עיאיל ולירד
 גלול: להני עעגת תנועה
 :!ריחון]: ולא יאעלון לא איהי
 ההונו: ןד,ןה ואין

1 - - - 
 מ<עעט: עאוןם עחןןה ץ5

 ה:דו: ההקש ו:י
 עוןף:5 ואל־יזהשל

 אפו: האריך אךם וגיל
 ?יהך: התק וקושרן

 הקהמון: הי*על ואין
 דא^ה: תזקח עת ובלא

 עליו: נעלה והאהלו
ה: תהריע הח:ה ראגת ^  נ
נוהה: מעריע מק יסהלי

 ?ןעש: אוהב סוד ומעתיר
תענוג: לקהל ואם־לניה

ב יז) ג: א כ . מ ן מ א ד מחיים נ ר י ל ו - . ם י ע . ר ל - מנוקד) <כך וליד שאו ל. שאו ל
. כ) - סום. פה. יה ם נ ו א . מ) - כגזד. ב ו ד י בעעתך. הערווו: ס ך. נ ו ע ב - כידו. מ

- עעתך. תכשילך ואל
ת נ) לא ג א ה ד י ת ע מ י ^ פ . ת ה מ ו י - נוסה. תפריג דאגתו נ ל ז ו ס ק ו ז . ח ע י ר פ ת

. ג) - תפריג. הזנקה! ומחלה ג ו נ ע - ת ל. פ ע

 מכחד חשוה - שאר. ןשר :ג ח/ ג׳ משלי השוה <=שאר) שר של זה לכתיב - גוף. בריאות
ג כלב נעימות ולא כבריאות עושר אין :העושר) נשער הפנינים יז שאינם מחיים א. שו י י η פ - סו
ת - נאק). מכאב 11( חיים יח ח ו נ ם ו ל ו . 11 ע ה פ ו נ ח - . ת ו מ . יית <בםד׳ קרבן ל ל לו ג - . ( א י י

 בן’(א גולל על חשב θέματα βρομάτων שמסר היווני גלולים. בריבוי: רק נמצא במקרא
. - ז״. כ׳ השוד. הקבר>.-לם*כ סתימת שעל ב ס . בכיי: סרי ח נ א ת מ ו - . ס י ר י בעיניו ביתני: ס

. - ומתאנח. דואה נ* ן י ד ולקק ז פכי* והשוה דוה, <= דיה ק ביתני, λΰπη< לדאגה ל
. - קוןה. ק עוד פח. - ומפרש. הולך שהוא וכמו עץ, היא דאגה ב׳>. ל*ז נג ג י י ס לשון ו
לו יפה טוב לב ת... ו נ ש תועלת.-=ה ל ע ת - וערבית). בסורית יכסו וקרירות הנפש השבת כה

ם.- שאכל כפו מסעפים, תחת השינה מסעמי
. »-נ לא . - שארו. את ממעיסה עשיר של שקידתו ברי״שז. שקר, (ובפנים: ג כך שקד ל  עמ

ל ־ עמלי. ובפנים: ג, ρ י ב ק . ל ן ג וסורי: ביווני הו - ץ. ב ק י*ז ל׳ (השוה מנוחה ה. ח ל
ΓΜ1



־ליד לא בך־סירא שמעץ דברי תבד

?ריר♦ להלה לנוס ןאם ביתו לחבר עני לנע י ב י ר
לו: ןדוה לא ןאם־לנוח בחו לסבר עני עקל

לשןה: בו מחיר !אוהב לולה לא חרוץ רודף ד.

על־$נינים: ולבלבל זלב לבולי ליו רבים T

עעךה: ביום להושע לגם א מרעה לי׳נצל מצאי ן'
למןש־בו: ובל־טותה לאויל הוא תפןלה בי ז

{לוז: לא למק !אחר למים נמ?א איש אשרי ח

בעמו: לעשות לבליא בי ינאשךנו זה מי־הוא ס

שלום: לו והלה בו עי?ךבק זה מי־הוא
ארת:9ת לי ולילה ] - - ןה ומי-הוא
לת??רת: לף אללה סליו שלום ברבות בי

לתבארת: לך היא סליו ולשלם מי־ברכו
א?ה: ולא רע וללרע לד ולא לסור מי־יוכל

קלל£: לסנבר ולהלתו טובו ל!ק על־בן יא

-ילדו: ז ר ס ו ם מ ח ויל ל
גרןף: עליו אל־ת^תח לשבתה גדול על־שלסן אם עני יב

]: - - - נ עליו קטוק אל־תאמר
:רעה עין ךעה בי ןכור ] - - [אל־תאמר יג

רא:יב לא מבנו ורע אל שונא רע־עין
תךלע: דמעה ולבנים עלן לזוע בל־ך־ער מבני זה בי

לחה: 0{ מל מ?ני ן5על־ אל ללק לא העיז רע
ס^נא: עמי ןאל־סיחד יד אל־תישיט לביט לקום T

: ץ. ד.« ג ו . חר ר י ח מ - . ץ י ר ל ח ו> — בפח׳. ח א י. בו ל -ו לי. ל ביום להנבל מבא ח
. ז) - רע. ביום ולהושיע עברה ה ת לעשור הפליא כי תאשרנו הוא מי ס) - פתה. פו

. י) ק ב ד נ -תם ש דבק. א - לתפארה-תפארת. תיבות: ב׳ ארת. הנ . לך הי ת ר א פ ת ל
. )יב - להתפאר. לך אהיה . נוסף: שלחן ך נ ר נ - . ש י . - גרון. א ר ו כ  - דע. ז

ן רע יג> י ע ק לא מ ל . אל.-על־כן מחלק רע אל. ח י נ פ ט; מלפני-יד> כל על מ תושי
. וניחת ה-ו ץ רו ח - . ( ם ל . זהב, עו ר י ח מ - . ן ו מ י בזיע, מ ל ו ב ח - . ץ מ ב. מ ה  לזהב קשורים ז

א י ם1 - עשיר. :וסורי ביווני ש. י א - כבחבלים. ח-י*  .1ל ח ק ר ס1ם י - מסברה. הוספתי .1 - - ה ז הו
ק. - מסברה. נוספו המרובעים - ט״ו. מיד השוה יב-יג  כ*ב>.- כ׳ (איוב שפק במקרא די. יש ספו

ע ו ז . רע - בספק«. (הזיק תזיע ג: ע. ם ד ת - זיעה. פענין כאן תזוע כן אם תדמע, II ת ן י ע מ
= אל נחלק) נפעל: בבנק בא ובפב׳ח בערבית, כך (=חלק, ברא לא עין פרע דע  ורע (

 הדמעה, ז׳): ל*ד דב׳ לחה, גס לא הכתוב פי (על מליבה דרך לחה. גס - ברא). לא מפנו
n - v מתוכה. יובאת שבעץ, הלחות שהיא - . ד ח י חי ובפנים: ג. כך ת . - רי ה ע ץ בסגול ד העי
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ר$ף יעד סו ב 'יכ

סו־־מ! לא בךסירא שמעון דברי

שי ?איש הסב סז  נ?דד א
 ?מוף שר$ף דע

ח ררל יז ^  מוסד בעבור ר
 ;<ןזב̂ו אם־בין־רבים ונם י״
 מןער ןבק אנוש די. הלא ים

 ומדביק ובער #ין* י?ךדי מכאוב
ם שנות כ  צולל על־־קךב מי

 {בון עם־אי]ש סוים נות1ש
1 - - - נ

] - - - נ
 ?{נוע הנה ?;ל־סעעזיף־ נב

 מןער {בון אנוש די סלא
במקועמים אם־זאנסתה ונם כא
 לי ןאל־תבוז ?{י שמע כב

מוסרי וקח ?{י שמע

 ש?ה ת?רר על־לחם טוב נג
 בעזער יךגז על־לחם רע ״־
אל־תתנער על־מון ונם כה

 הועבו{ן: י??ל־יס^נאוע
 סךתןעל: ואל־־תעט

 לסניף* קזעזם ד?ר ?איש ואכול
 סך־תסאם: ואל־סלע

דן אל־תישט רע לסני  י
 ן :שיק לא ועל־לצועיו

 ?סילן עם־איש רטובות וענים
 אתון ונעשו בבקר וקם

 עמון ונעשו עד־בקי* [;]לק
 {חתן ןתמ?א ] - נ
]ן - - - נ

 ן ?ך לוע לא וסל־אסון
] - - - נ

 לדג וינוס קוה קוה
 ז אסךי תשיג ובאחרית

 ועאסרית עלי ואל־תלעיג
 דסרין תמ?א

 טובו{אסנהן ערות
 {אמ;ה: רועו עדות

ן תירוש הבשיל רבים י5

אצה

. »> תשית.- ת א נ ש ש ־ ל כ ב סב «> - שנאת. אשר כל ו ש ה י א ר. אשר נ בח  אכל נ
ך. ששם תגלל.-דבר פן חעם ואל נכח כאיש י נ פ  תמאס.- פן גרגק ולאתהיד. נוסף: ל

. ים) ן בו י — סועד. נכק. נ ע ו צ ריו.- ו. י יגו

ש רעך ד, ע ד - ייד>. כיד משלי (השוה פ נ  שלא התבונן (בסט*ז>. כסוך שרעך דע ך= כ
עיט, שרשו ם. ע ת - ל א ו - ההמשך. מפריע פטיו - עליך. ששנוא מה לרעך תעשה סז
ר - י׳>. י*ד לעיל (והשוה דורס כעוף המאכל על תתנפל אל :וענינו יז ו ב ע מחמת מוסר. ב

אל־תלע. - שבחינוך. נימוס (והשוה ללקק בסיר ראשו ששם כלב על בערבית ולע ו
שלחן על יושבים היו שנים ר: רבה ארץ דרך השוה - דם). יעלעו־ ואפרחו ל׳ לים איוב יח
מעט לאכול די לנבון - כיף. כתובה הביית על ן. ו ב נ - בתחלה. יד שולח שבהם הגדול אחד, ים

ה. י ד ד נ ז - האכילה. שלאחר בשינה משכבו על הם יעלה ולא מעם נ מחולקות בכיי שי
 מר(בארמית).- (בסורית), נשימה מקוצר מחנק ק. י ג ש ת ו - ישנה. :ג ו ישינה. ונדד :התיבות

ם ובפנים: ג, כך ים. ופג כ פני ם.-ו סני ת. ו כו סו כיף.- כתובה הביית על ון. ב העויווב-ג של פגים ה
כנ בשעת עין טוב בעל ב. ו ט — קוה קום וכיווני: קיוו. כיז כיה ירם׳ (השוה הקאה לשק ה. ו ק ה ו ק מ-
. - המסובים· יברכוהו פעודה כד-כד, ת ר. — ריע־עינו. ו. ע ו ר — דעת. :ובפנים ג, כך עדו ב ג ת ת ־ ל א
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ב לא בךסירא שמעון דבריתנו ל ו מ-

 לו&עז מעע)ה בוחן ביד כוב ר״
 rtifip מ$ע>ה בוחן {בון

 ל^נוש סלים למי־מלן מ
 יחזה חסר סה־סזים

ןעדר ןק)שון לב ש?ןחת נח
 סירוש זסר7ל ס!י-קה

 ןקלון לעןה לאש ?אב כ«
מוקש לעמיל דוקר סך?ה ל

 n אלתתובח] מון ?מ?תה לא
לו] אלתתאמר חך?ה דבר

 אל־תתרוקם] סקימוןי נשר לב
 תסוב ואחר להם :*1 ב

 סעבוךם השמח למען
לך הוא י5 קזב סלל ג
אל־תשמך־שיח ללח ??קום י

c -  -  -  1
 ןהב על־בים ?חוקם ה

 זהב על־ןיב אוךם בוקז
וממיר נ?ר ובו ןהב הךליד י

 לצים: למצות לללן סן
 לצים: לריב ש?ר סן

 עמת?;תו: ליםתנו אם
נוקר: לשקחה מראשית <ןזהוא

וו*י: ?ע״י -ילז;שתה
 מראש: ןחלק ל;יל ןרוא

 וקעם: עתחךה ;שתה .ילן
 עצע: ימסמק פלס מססר

 :נ?שמחתו] ןאל־תחךמהו
 $ךם: לעי{י?{י ןאל־נתוגלוצץבו]

מהם: ?אדור להם הלה
w ואסי* צו?ם ל-כין v 

 ש?ל: ת?א ןעל-מוקר
 שיר: ןאל־תנעע שקל ולצנע
 מה־תש?[י־שיס: מןמר ובלא

מה־תתסקם: ובל־עת
הלק: על־משתד, שיר־אל

 ללח: על־משתה שיר משמט
על־ :מים ך?רים ןאים נד

שתה :ח ה: מ

. בי> זג: חן ן בו כ - . ן ת ן בי י י . ה ת ו נ מ . נז)- מנות. היית כי ל ת בארשיח מראשי
 מהד- ע. ג נוקש.-פ ש; ק ו מ ל) - בעת; ו. ת ע ב נח) - נונרו. ר. נ ו ג - <=בראשית>.

- לכת. ל. כ ש - הולך. שבכי - סבכי :לשונות ב׳ י. כ ב ש ג) - ובכין. ר. ח א ו נ) לב
. ה) אל ר־ . שי ב י ג - ת. ר ר. תיבות: ב׳ שי ב-זו ך י) - נו פ ר. נ ספיר.- נהפך וספי

ב ה׳ ישע׳ (השוה גבורתך תראה אל ם ה —יין>. לשתת גבורים ני ש ע  ברא׳ השוה לוטש. מ
ה — כ*ב. ד׳ כז ש ע י ם ל — לחוד. מעשה כל שכוונתו או תאר, להיות צריך שהשני או מעשה. מ
. כה ש ו נ א ל מ י י ת ן י י ת — .aqua vitae ליין הרוסי התא!־ השוה ה נ כ ת מ י. ו ד ע ו — במדתו. ו. ב

 (השוה נברא ק. ל ח נ — תפניקא-עדון :וגסורי ועדוי). (כמו חוזק. לשון שהוא ההמשך מן נראה
ך — כ׳׳ם. כ׳׳ג משלי השוה ע. צ ם — אל). הלק נפי׳׳ב ל-לא כ . [ ת כ ו ת ) ״ ל  - בכיי. והסר ביווני, א

לו. ר ם א ת — בכ*י. וחסר ביווני, כך .1 ו ת ח מ ש ב 1 — בנ׳׳י. וחסר ג, כך הו. ם ר ח ח
ץ — וסודי. ביווני כך צ ו ל ת ת ז ־ ל א י י ג י ע ל — ביווני. כך .1בו ו נ ג, כך אדם. ב

—— בםנים. וחסר
לאכוי.-תרנץ. תסב. ).עלפיהיווני.-שר.שרשלמשתה,יושבראשבסעודה.-ואחר------( א-ב לב

פסיחין אין :ב׳ ה׳ תענית בבלי להתגהג.-השוה היאך שכל תשא ולחינוכם ר. ס ו ם ־ ל ע ו - הנוח. ד
!62)



ג לב בךסירא שמעק דברי - ז1תז

ש: על־נועם הןמור קול הידו שךקת ןחותם הלואות־שז ב כיי
אם־לעואלף; ועילש *?הלם עי ך?ר *סה אם־צריך נ ז

לחיו: והלדיש ליודע ירקה קרצה והעט אשר בלל ח
לקזרדן אל־סךב וקדים אל־תקוהם זקנים כץ ם

סן: ינצח ד?א ולשני שרק ל?צח שד* לשני *

דון.י שי כ ולש?־ שרק לנצח שד* לשני
סו ?®ר רצץ: ושלם לכי אל־תתאחר שקד0 בעת יא

?ו ןאם־עלר ל ל־ ד?ר: ז ושרים אל־־תרשה קלסז שעת
שתשר־של: ולא אל שלראת חנק ועולם ללבירוזף נשטח יב

בטובתו: לשחף עיעזף שרך ועל־של־אלד- יג

ללקש־בו: ושתלדלה רצץ נל)?זוהן הי ל1א נדורש
שע;ר,: -ישיג ישעזחרזזו םוקר לקח אל רול® יד

לתפלתו: ולענהו לקח לקח אל סשצי דורש
לוקש־לד,: ישתלהלה ש להיקןה תולה ייר טו

יוציא: שף מן והתבולות שקישט ק5ל לי לרא סז ב נ״י

שללם: יוצאו רבות וסלטות שקושטו לבינו ל; לראי ה י
מוךה: לש^ן י2̂ ואהי תוקחות '®ה סשם איש יז

לשונו: לשהר לא ולץ סששה ונקה לא חקפ איש יח

תוךה: לשלד לא ולץ י1 שהד לקח לא סקם איש
אל־תתקצף: העעזיף ואדור דשר אל־חשעל עצה בלא ים

*?שלם: ??;ף ואל־תסקל אל־תלו מוקשת שדרך נ

: . ™'*דד :קיא ת אם אתן. אתה. ז) ג ך ל א ש י - , ן ן ו ־- ישא חיבות: ב׳ א לן.
י י) נ פ ד השני: ברד. ל אחר... יז) - ישא. יקה. יד) - כרד. ינבח ני - ו . ך ש מ  י

ש יזו) - ה>. בכיי יוק למשוך ויאחר ח לא חכם אי ק . י  יקה לא חסם איש שחד
- וח>.1ם יקח לא ולץ זד שכל יקח לא :ה בכ״י (יפן מגיה יקח לא ולץ זד שכל

ר. בספודד״־נפך ו-ח : וספי  כי(ודאי ובפגים: ג. כך הכרע.-כיי. לו אין ד ספיר.-פסוק נהפך ג
ש הגיה חן(וכך עצת בוש כיווני: י. ש ו ב - הלמדי״ן). משיש אחת נשפסד. י ר דו - ח. כי א  ב

ה חי אל ו ק ן וחתיכה הלם*ה רק (נשארה גפנם הכ׳י ובגוף ג. כך ן. ו ר* י נראית מו
של תקבלת ג׳ סיז-ליג ליב בפסוקים יש כן ואם ה, כ*י מתחיל מפטיז - מוץ>. כתוב כאילו פז

חאותיות בהיפוך כ ובכיי ג, כן ת. ו ם כ ח ו - לאור. *דק יוביא מחשך מנשף. - כ*י. שני
- חכם. ובגוף: ג, כך חמס. - ה. בכיי ליתא רבות. - כחםה=חכמה). בפיית: (וכן וכחמות יז

ף. בפיידי· <«׳' כתפה ובגוף: ג, כך חכמה. יזז־־כ ב ק ת ת ף. ג נ ב - חתקפץ. ה: גכ״י -.
ו«ו



שמעון ד?רי תעה

?סהף נרר!י אל־ת?מח כא ב .ינ

 1 - - - נ
י אל־ה??ח ח ד חאעים ?

ב כ ד, י

 ג?קז!י ?מור ב?ל־ךך?יןז
] - - - [ 

 נ??י[י ?מור ??ל־מןן?יף
1 - - - 1

ב י בג ס

;?שו שומר תוך־ה נואר כד ב כ״י

רע לנגע לא לי לרא ג ל ה י

תוךה שונא לחכם לא ב

ר ל?ין ?ביז איש [ל;ז דכ ג

¥ נליכן י ו ? ·דה?ק> ואלד ד י5 ה י *
ן?ל לב מלה] [?גלגל ה

שו;א אוהב לןן]0 נסום ו

?לו כי יום [?ה־יחם ז

נש?טו לל בח?מת ח

רך ומהם ול?!דשי כ ם

ש1 ח?ר לי1מ? ן?ל־אי י

ר. ם ש ה - רשעים. ף. ח ח ם מ) : ג
- במסער. ר. ע ם ם כ 5 לג

י נ»-לנ לב ךסירא

 &ר:9ה< ו?#חריתףי
 ל.}לירי ו?*ךד#יף

: ( - - - ]
מאלח: ו?ר0 אלד, ?ל־־ער^ה ני

] - - - 1:
?אלה: שומר ןזד ערן)ה ?י

!בוש: לא כלי יבומדו
 כ»]ן1ל9ן?] ;שוב1 אם־?ליפוי ?י

[א;;ד,]: ?מסער ו?תםו?פ
ן#?ןדש: ?נאוריס ןתוך־תו

ה: ןאחר ?נוח ובית סוי
סח^בווןיו: חוור ןאו?ן
לא?ל: 1?ל־[רו?ב החת
גל־?ו?ש:7נמ] שוןה אור
מיזגדים: מהם ונש

 ???ר: לימי ׳?ם ומד&
אךם: נואר ומך??ר

- ותיו.1ם שעות. :תיבות ב' טבוח. «) - ;זהר.

ב א-נ ך נ׳ ולקק י*ד ס״ו לעיל ף. ת π ס - בדרך. :ה בנ״י כ י ת ח ר א ב ו - . ״  בכיי הזהר. ז
ד . ר ם ו ש - זהיר. היה ובאחריתך :ה נ - ו. ש פ 1 גוער : Π בכ״י נטשו
טלם; ג ו ש י - ניא. ליב אחר שיא נא ה בכיי * לג נ  נפגם נ ובניי ה, בניי כך ו
ר - ושב. :כתוב ובגליק ונטלם, של הלטיד רק ונראית נ ע ס ט . כ ח! י אנ ביווני. בך ו
ם האותיות ונראות נסגס ב ובכיי אזנו, כמסערה ;ה ובניי 1 י ר ו א נ נ - . ם ה כ נ מ א ρ !.נ
! ד ן כ ה ( - ).πισιός ώς έρώτημα δήλων( היווני לסי ך י έτοίμασον :ביווני ך. בר
-λόγον ה ת. י ב ח. ו ו נ ל גו תעלה ואחיכ מנוחה בית מקודם תבנה מ ג ל ג כ ו - . ר ו א
1 . ! לה ϊππος( ביומי כך זן. י ם ס ו 0 - לסישא. ומקביל ),τροχός άμάξης( ביווני כך עג

εις οχείαν,( הכתוב של לדעתו בךזאב כוון כמה עד מרכוס העיר וכבר .,ה ה׳ ירם׳ והשוה 
η גיווני ם. י ד ע ו פ - יעהל. עהל כל־רוכב תחת מיק כסום נבל אוהב :שתרגם: καιρούς

και Ιορτας הזמנים. את ומחליף עתים משנח :ערבית תשלת והשוה ומועדים). <־=עתים -
י ס-י מ י ש1 - קדושה. בהם שאק ששוטים ימים כלו' שבמנץ, לימים מסםר. ל י א * ל כ ו

י כלם אדם ו־־ובגי καί δνθρωποι πάντες άπό έδάφους ביתני: ρ המר. םכ!ל



א-נז לב בן־סירא שמעון דברי י

א י ה ״ ] - - - 1 נ
 ה?דילם ל: ח?כוז

ט1&ד ורומם] ?רך שקט יג
 ן]ה^?ילם קלל [קדט

?!ד־הרוקר נקחקר יג
 ?!ד־]ערןהוי $ךם [?ן

טוב ךע] [נוכח יי
 ך^מנ טוב איש נוכח

אל *ל־סל־מעשי ל״סט סי
שקדתי אחריי איי וגם םז
 קרמתי !ם־איי אל ?נסרטת יז
עלקתי לבדי לא ?י ךאו יח
ךב ?ם שרי אלי שקעו ים
 לחג אהב ואשר סן נ

קך וישקה חי עד־־עודך הא
לאחר שלך אל־תתז ב*
קןיך ?{יך לחלות טוב סי נב
קליון הנה בקל־קעשיך מ
לקיך מקער ר6מם בעת כד
לממור ומשא !שיט מספוא בד׳
 ימת לכקש שלא ע?דך העכד כי

 למרוד שלא עבדך כח-נטמעהנר]
תוקבו חוקר ועבחת [יעל בז

 :1האנךקה דרי אותם ולשם
 את־דרכיהם: ולשינה]
 ריקריט: ליו1וא ל׳קדש [מקלט
 ממעקרירט: וךחקם
 ?ךצק: לאחוז

 ללק: קקןיו להתוקב
 ק!ת: מנים ונוכח
 ך:1חנש ל׳אור ןנוכה
 :1ןה1 לעומת ןה שגלם שגים קולם
 בוקרים]: אלזנרי מילל י?מי

 נלקב): מלאתי וקבוקר
נחקקה]: לקל־קסקשי כי

 הנאזינס: קהל ומשלי
 בחניך: אל־מקשיל
 קל־נכשר]: בך אל־תשלט

 :1ת־קןיו1א לחלות לשוב
 נקייך]: על־לדי הל׳סישך
 :בוךך]1בק מום ןאל־תתן

 :1גסלה הייזל מקןת ביום
 לענבי]: מלאכה ומךדות

 :1קך לבננה ראשו ואם־נשא
 בקלה]: עונשה רעה לרכה כי

:1אםוךיו ל.ךנב רע על־עקד

11»

 הימים דק לא :העניגים סמיכת - אתעבדו. טינא ק כלהק אנשא בגי ואף .ובסורי מארץ),
 הולך שהוא וכמו לזה, זה דומים אינם אדם בני אף אלא בטיבם הם שונים הבריאה מתחלת

מים של שריד היא הביית וודאי ממעבדיהם, נראה הכיי מתוך ם. ה! ד(י ם ע מ ם ומסרש. יג
.1 ו ת א ל - םדיריהון>. מן :והסורי 0מו06<ס5 עלסזוסס היווני (השוה מטושטשת ·ג

עמלתי.- = י ת מ ל ע - ללבדי. -לבדי. ברא. ק. ל ח - מעשהו. למלאכת החמר תסיסת לשץ יח
עד־ ה׳ ב׳ שיא (השוה חי עוד שאתה זמן כל ודך. ע ד־ ונראה.-ע אח, ביווני: אהב. נ-כא

ימיך. מצער םסער ועוד>.-בעת מדבר, זה עד י״ח א׳ איוב שבעה, ילדה עקרה בד
השוה - :(ביווני נטלה — מנוחה ח. ח נ - המעוטים. ימיך מנק שנגמר בשעה מ-כס

 דלא ליה דגיחא פטור מלאבד. בו ועשה חבירו של עבדו התוקף א׳: ב׳-ט׳ה סיד ב׳ם
}יואר יקטו ועבות על :ביווני - ויתעצל). בטל להיות ירגיל שלא :(רשיי עבדיה נסתרי מ

(»1



כג ל-לך לג בן־סירא שמעק דבריתק

:1ךער נאל־מעש משעט ובלא על־על־אךם אל־תומר ל

קניתוו: בךםים1 ?י עננעועף] [ל]ל!י עלןיף אחד לא

נענעף]: בנדם אל־־תקנא חשענהו] עאח עעךןד אחד
מעעאהוי]: ךנך!י באיזה ואעד :צא אם־עניתו עי לב

אוילים: ירהיבו וחלומות עןב תחלת תןתרש] ריק לד
עלןלומות: ברעדו כן רוח ןרודף צל עאוחז ב

ענים: ךמות ע;ים ;ר5 רלום מראה לעמת־ןה ך. ג

עה־יאמן: ומעוקר מדדלטהר מעמא ד

5 לב :חזה תחיל ןכאער העה רעל וןזלומות ונחש קעם ה

לעף־: לאלה אל־תשים לעקר קזלח :: מאת אם־לא ו

עהם: הבועחים וי־שלו מלומות התעו רעים עי ז

מלאי־- נאען ?®י ןחעעה תוךה ת<עלם <עקר עלא ה

תבוןה: לסער ?פוי ןרב מרעה יידע ניסע איש 0

:דעעה סך־עה ןהנו&ע יידע מעם נעה לא איער י

תי: מךערי ורעה בין עןעעי ראיתי דךעה יא

אלה: ע<נבוד ןנושעתי נעענתי עד־־עןת רבות עעמים יב

:על־־מושיעם תקןעם י5 תח:ה ל: לראי ריס יג

תקןתו: הוא ?י :חת ןלא דער :עדוי לא ן: :רא יז

משענו: ומי לבעח עמי נעשו א?רי ל: לרא כו

עח: ועש?ן עז ענן אל־אולעיו לי עיני כז

שמי ממעלה: ןעזר ממוקש מ מצלרלם ועסעה מ^רב מחעה
ם נותן רעאות ובךעה: מי עיןלם ומאיר נעש מרים יז

רעע: קרען לרצון ולא מום עולת מ$ןל נכח יה

ע\ן: :ע®- ןעחים ערב ולא ריעעים עמןחות לי לרצד, אל ים

ד: מחיל קרען מקריב ע אביו לעני ען זובם .כ

רמים: 8אי* לעייעקי עני מי אביונים לחם כא

ק*עיר: קזער עושק רם ושוסןי מחלה נתל רע הורג כב

מעעל: יומר סרדלהם הורם ואדור הבון אעד בג

- חק- בלי יתירה סדה או יתירה חובה תטיל אל אל־תותר. - וסכות· ד5 רע ושל-עבד ל
ם1 כי לי םי א קניתיו.- בד קנ ת ל־ (השוה בדפים=בכסף ביווני. כך .1שך0ג בנדם א

- הוא). כספו כי כ״א כ*א שפות

1«■)



*pn כא כי-לה לד בן־סירא שמעק דברי

$ל?י: לשהע קול־&י ?»קלל ןאדוד קקרך אדור כי «

ברחיצתו: הדדימניל ב\ ל?גע ושב מהת טוהל כד.

«לה: ןעדן)ד, ןהולף ושב על־סשאיו DV אךם הן כו

בון^גיתו: והה־יועיל ?»י־לשקע תהלתו
ה: השו©־ שלהים זיכה ^ן נ מ?חה ®רקה תוךה הנוצר ג לה

תוךה: זובח צךקה ןהעוק|ה םלת הקריב חקר נוהל ד - ג

^ךל:0 סור וקול^וה הךע סור יי ךצק ה

*ןה2? ה$בור קל־אלה י5 ריקם יי $י אל־חךאה ז - ו

#י ;יחודו ורידו :י: ל הןהח תדשן צדיק ?»?חת ה

ת^כדו: לא ו$ז$ךתי לרצה צדיק איש !בה ס

;דך: תרועות ןאל־תמעיט ז; כהד עיז בטוב י
ס?שר; הקדש ו?ששק ם1הני הנאר ??ל־ה^שיך יא ב ·,כ

ת־;ד:5ובייש בטוב־עיץ לך ?התןתו תך־לו יב

לך: :שיב ושבקתים הוא חשלומות אלוה הי יג

העשק: על־זהח ואל־חבהח לקת לא הי אל־תשחד פו יד-«

${ים: השוא עמו ןאין הוא משקט אלהי הי
לשקע: קצוק ןתוןנו;י אל־ךל ק?ים לשא לא סז

שיח: חךקה י5 ןאלקןה ;תום צ^קת יטש לא מ

על־קרוךיה: ה1>ן;ד1 תרד על־לחי ךק?ה הלא ים - ה י

ד׳שתה: ז?ז י¥ז?י־ ה?חה ךצון תמרורי כ

קנידו: לא ןעד~תניע קלקה ?בים רל שןעת כא

סז) ה - ת . נ ו י ג זת נוסה ולפי ותחנונים. ו . יא) ר ש ע מעשרך-מעשיך. תיבות: ב׳ מ ג: לה.
. יז) - ה׳). קי־ח ׳ ת ק ע . - אנקת. ע ה ב ר ת תהל מן־המצר. דרך <על מצוק לנקד: יש

. כא> - וצעקותיה. ע י נ ת ־ ד ע תנע כי ועד ו - צעקתה ;תיבות נד ד״ ק ע צ ו ט - תחבם.

תכרו את הגוזל כל א׳ ם קי* ביק השוה  ; ה ח י ל ס - מעול. הסר מפיק ה׳ וסליחת ו ד. לה
ט ועוד ממנו, נשמתו נופל כאלו פרוסה כאלו שכיר שכר הכובש כל א׳: קי*ב בב׳ שוד■

האנחה, מרודי על ה. י ד ו ר ם ־ ל ע - ב׳). כ*ב ושיא ם!וק איש ק. ו צ פ - ממנו. נפשו נוטל םז-ים
י - ועוד). מרודים, ועניים ׳1 נ*וז ישע׳ (השוה האומללים נ ר ו ר מ  ון1ר סימני ן. י י י ת

. ל·» ירם׳ דרך, סימני תמרורים=עיונים, (השוה אנחה למעלה מסיקה הה הנ - . א)  סן כ*
 איוב (השוה ענן דרך לעבור גזדרזה מהרה, ה. ת ש ה - שעיקרו=אנן!ה. נראה ההמשך

 - תפלה). מעבור לך בענן מכתה מ׳יד ג׳ איכה ע׳ ולרעיון על־מרמד״ ותהש זד ל׳א
ו נ ם מ- י ב ־ תל ענן ובפנים: ג, כך חלפה. ע ם. ה1ע א ד ג . הס ן ם) - היווני. סי על בז

(«71



א לה בךסירא שמעל דברי - ב כא כ תקב

לשקט: לעשה קדק ןשו&ט אל עד־לקקוד תמוש לא נב ב כ*י

לתאקק: לא וכגבור לתקל-קל לא אל גם
?קם: לשיב ןלגולם אקירי קתני עד-לקדדן כג

ינךע: ?דוק רשע וקטה ורון שקט עד־ייריש
ךם וגמול קקזקתו: ̂ז קעלו לאנוש עד־לשיב כד

קישועתו: ושטלם עמו ריב י*ד־;ריב כה

ם ניעת צוךת:5 בעת לחי מצוקה קןק]ן לקד ןאה1 כו

[ -  -  ]

עאקאלגולם לךך6 וש]י[ם]1 לקל אללי הושיענו א
את־גבורתיך: ןלךאו נקר עאעם :ד הניף ג

קם: הק?ר לעינינו ן5 קנו לעיניהם נכזדשת באקר ד
זולתך: אלהיט אין קי :ךענו באשי וידעו ה

ילאדר ע ויי?ק : ה$ין: די מוקת ושנה אות לדש ז - ו

אולב: והדוף [קר] ןדקניע לקה ושפוך אף לעיר ס ה-

נזה־תעקזה: לך קי־יאקר קי מועד וקקוד קין הליש ז

זולתי: אין האיבר מואב פאתי ראש לשבת יב

ז קךם קיקי ןיתנסלו שבקי אסוף לעקב קא יג
קיניתה: קבור לשךאל ם רלם בשמך נקךא עאע יז

שקתיך: מכין לרוקזלם קדשך על־קרלת רלם יח
את־ליקלך: וקקבוך־ך את־הוךך ציון קלא יט

קשקך: ךקר חזון והקם קעשיך לקראש עדות לן כ

!קמנו: וןביאיך קוויך את־פעלת הן כא

ך: ק-צונך אעקי ע עקךיך תפלת השקע כב

ר - אדון. אל. - עושה. יעשה. בב) ג: ו ב ג כ א ו ה ל ם - . ק פ א ת ל«). (במקום י
ר ט. ב ש - מסני. י. נ ת ם כג) - יתאפק. מה וגנור ועוד: - . י ס ב ם.- ש*. ש שעי  ר

. נה> ם ת מ ש - וישמהם. ו
ם ד) לו ה י נ י ע . ל ו נ ד ב ב כ א - . ם . ב ו ג לעיגיהם כאשר כתוב: ועוד בם. הכבד ב

 (זריז ימים וזרח יד האריך תמה ושנה אל תדש ו> - בם. הכבד לעיניהם ק בם נקדשתה
ך כ״ד במשלי מאמץ של תרגום הוא ו ד ה ו ( ם - . ( ׳ - האות רק ונשארה ניסשסש ה .  ף

. י) ד ע ו ; מ ה ש תע - י . ר ע ג : יב) - תפעל. ם ב א ו ; יס> - אויב. מ ך ד ו ה ־ ת ך;- א רי הד  פ
. נב) ך י ד ב . - עבדך. ע ך ג ו ע ר :-ברעונך.· כ ו ע ד י - ו . או ר מ

ת בו ע . ב ם י ז י ז - כענן). (או: כץב וטורי: ביווני ה
ד. ג-ד-ננ לו ד - ג. כך י ב כ ל ובפנים: ג. כך בם. ה כ ו א - . ו ג ת.׳ ב ר רג בל׳ גרגרת ג

(«1
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תקג ו בן־סירא שמעון דברי ז ל ל - ג ג ר

(עולם]: #ל א?ד, בי n* כל־אמסי ודעי
ע1 םאו;ל או;ל נש אף ם;1ן י גחרת איכל ?ל־כאכל כג

:נענאקזה] לעה א^ה נעז «!י אשה תקבל על־ץער נו

בןב: סשעמי בודק ולב ך?ר משעמי בוחן היף* כז

לשיבןה: ןתיק ואיש עע?ת למן עקוב לב בו.

תןעם: ממ<יה מבה נעז אך חלה אכל1ר ] על־ננ
יג?ר: עין .ןעל־?ל־םחםד ים̂  נהליל »שה תואר כז

?ךם: מעגי עזה א אין לשון סך$א נשתעה] אם ןער כח

?שען: ועמוד .ומבער עזר ק?ח ראשית אשה קגה D3

ד: ?ע אקזה ובאין מ ברם לבוער ןדיר ?אין ל

?ל־־עיר: מעיר המדלג בעא בןדוד נאמין מי לא
שי המךגיע לעךב: בא שי איש בן 1[לו ?ק לא א

אהב: שם אהב נש אך אהבתי ?מר בל־אמר לז
שך רע לער: לשך5 ?^ אל־מות מגיע n הלא ב

י*ג>: ה׳ (אחר זבד משעמי ישעם זזיך כד

משען]: ד1ןעמו מבער עיר 1 -  -  -  ) כס

רעד: ןע שה א י?אין ברם יוע]1לב ןדר ?אץ ל

?ל־עיר: מעיר המדלג אמין עבא בגדוד ?י! לא

: י כד> ג פ ו פ ח מטעמי בוחן חך דבר. פ ק זבד. מטעמי נכץ ותך זנו אחר ג בפ״י ו
 שהחיך כמו - מגדנות; או ממתקים ההמשך לסי כאן חבד - זבד. מטעמי ים!ם חיך ייג: ה׳

 עושה שהוא שקק של המסעמים בוחן המבץ הלב כך אוכל דבר של מסעמים בוזק
. ח. נ ק מ) - ישיבנו. ה; נ ב ש י גה> - בכזביו. ר צ ב מ ו - . ה נ ו  - מבצר. עיר ק

כנפש רע מות על מגיע דין הלא ב) - ד>. כ*י (והשוה כל־אוחב ומר. א כל־ ») לז

ך « א - ! ר כ ל יש ז כ ו ל א כ ו א גע מ ץ1ז א - . ם ק ודאית, זו קריאה י ששורה ג ו
- היווני. «י על .1 ה ש א מ נ - [ינעם!. ממאכל מאכל יש אך כתוב: ובשניה נקסעה, אחת כי
ב. לב כה ש *·ז ירפד השוה עקו י א ו - / ותק והשוה עקוב. לב אל הוא ניגוד ותיק. ס

־ העצבת. את יסיר כלר ישיבנה, בעצמו ובוטח מוצק לב בעל מוצק. בערבית־חזק,
י בי ר כ כ ל ז קב - לה. ניחא דהו בכל איהי א׳: ע׳־ה כתובות השוה אשד- ת
! בז נ ־ ל תן.-י על להכריע קשר. הנוץ שלאחר האותיות ב׳ !. כ ר ובפנים ג, כך ל. י הל צו

י׳> י׳ג (ישע׳ ןהלו ובמקרא הירח), בערבית=םגל הלאל (השוה הלל-האיר מן הפעיל והליל,
* כך .1 ה ב 1 - בד- המסתכל של הפנים יאיר אשר. תאר :י׳) מ״א (איוב תהל ס  - שנפגם. ג נ

 קן לא אשר - השמים. מן אש־קדש בה יש אשה אותה :וכוונתו בכיי, מנוקד כך ה. ש א
: מסברה. הוספה ילון. ר לו. אין וא!שר ג ש א ב · . רב ע  - הערב. שיבא במקום י

ב לז - - לסי היא וסיפא רישא, רק יש בפנים י - (ע׳ דיה=דוה מן ן. י דג. . ( א י כ ׳ ל
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א א בךסירא שמעק דברי ג-י תקד

ת:9מך ההל ?ני לפלא י ע ש$פר נריע היי ניזרהי ז5 סיי ג ב כ׳י
לעפר:. פןןד צוקה ?עת »ל־קזלחן פ?יט אוהב פרע ד

מי צ?ה: נהדק זרים ו עם־ןר נלהם טוב אורב ה

?שללף: ו»ל־הזןנהי בקרב חהיר »ל־השנח ו

$ל־ל׳ן: דחי ייעץ »ר י ,יניף הל־יועץ נ ז
סה־זורכו: לפנים ודע נ?*ןזף שמור פיועץ ח

לפול: »ליו לקה-זה לחשב לנפשי גם־הוא] נהי
^ף: להביט 1פן?ד קם1ן רי הו סנטים לד נו$פח ר י ט

סודן הזלם ופפקנא עם־חמיף־ [»יל־הועץ *

»ל־פלחפתו: ומ^ר על־זרתה עם־»שה יא

רב: »שר5 ה?ר?י? :ז קן »יך־לו »שי איש ?ן ד ״ כ
ארב: שם אהב לש »ך $ה?הי איפר קל־־אוהב א

ר: נהפך ??פש ריע לז ן הלא ער־קות פגיע ד נ

הרפית: ההל ?ני לפלא ניזרהי פרוע יאפר רע הוי ג

לעפר: מנוה ובעת־צוקה על־שהת פ?יט אוהב פרע ד

צ?ה: נהדק זרים דן» עם־ןר נלחם טוב אוהב ה

ה^ללף: ואל־העזכהו בקךב דער »ל־השהח ו

ליו: דרו ייעץ & »ר ז הזה אופי הל־ייעץ ז

?ה־זרבו: לפנים ורע נ?שר שפי פייזנז ח

לפול: »ליו לקה־ןה לחשב נפשי הוא נם ?י
ש״: לה?יט פ$ני וקם רא « לר ויופר מי דרהיר ל ס

סוד: הזלים וממקנא עם־חמיף־ »ל־הועץ *

לוני פ על־מלחקה: ו $ל״זרהה עם־»שה יא

רע ך) - נוזרתי. ם׳ [י]אמר די* הוי ר*. י ו ה נ) - לבר. נהפך :ג ב מ ה ו ם א י ב »ל ס
בי ״. ח נ * ה ל » !> - מנגב· ד· ג נ ס - שחת. *ל ם׳ א׳ דוע1(מ שלחן. ענ  חכדש אל :נהוב ג

כייד>. עליוווק לץ. אל ז)- נקרב) ובמקום בקבר ומימץ: בנה. יחזיק ערים ונגד בקרב חבר
. מהיועץ).- ואולי: יועץ מה ץ. * ו י ם ת) - עליו. דרך יועץ יש אך חתה ר1אום יועץ בל ועוד:  לנפשו

ר נפשו.-ם>מ[טוב).להבים.-יא>על־ברתה. םנ -ו ל. . אל א ר ע׳ ומלוכד מלחמתו מ ו ש - . ד נ

י 11*- ו ב היו בגוף: ר*. ה ה ו א - . ע ח . נ . . ב ו ג זה פסוק ס  ממעלכחוב:נוחל.- נלחם. - הוא. מן
-ו לסי היועבך מן זהיר הוי ב׳: ע״ו סנהד׳ השוה » כו. ר . ם ק 1ד ד! ג וכיווני ד בכיי כך מנ
נכנם ההמשך ולשם ב, בכ״י אינו י׳ פסוה - אל*ף. כתובה חנ*ף תחת ך. ש * ר - נפגם. ב ובכיי וסודי, -
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1**1 יב-יס 6 בן־סירא שמעון דברי

על־ממער: וממקןה *ל־תתןר עם־םוחר ב כ׳י
בע$ר: על־טוב וממךי ח*ד מל־הנ?מל רע עם־איעי
ךע: על־מוציא עזןא שומר על־מלא*תו עוןא מועל
מ$ןה: שומר תדע «עור ממיר ממסי אם־יש מר יב

ף: .יניע אם־ת?#ל «זי ף5 עם־למבי *שר למ;
מ?עי: *מן לר נ*$ין הי למק ל*ב עצת וגם יג

על־מבבה: צומים משבעה בעיותיו !ניד *נוש לב יד

שי־:ניז ף: *ממת * די מ מל־מל העתר וזם־מל־מלה טו

מהשבת: היא מל־^על ןראש ך*ר מל־מעעזה לאש כז

!*ריחי: שממיס «!־*?ה לעב תחבולות עקר יז

לשון: *ליל *ם ומושלת מ*ת והים ורע טיב
גימל: היא 1ולנ*ש ןח*ם לרמים דקם !ש ים

על־ממ*ול: ומקוןה מל־תתך עם־־םוחר ד ־י נ
*׳*ר: על־טוב ןא*ךי חעד על־גמילות רע עם־איש

ןרע: על־םו*א שניר־שןה על־מלאעתו עזמיר מועל יא

שי1 מ*ןה; שומר מחט * תמיד *®חד אם־איש מף יב

*ף: נעבד ןאם־־למשל כלממף לבבו נעם־] «שר
ממנו: אם־אמק מי מר למב עצת ונם יג

על־שן: *מים מש*עה בעיותיו מניד *נוש לב יד

מיז שי: *?גרף: מממת * מל־־מל העתר ועם־מל־מלה סו

מהשבת: היא בל־בעל לבני סממו־ מל־מעע»ה ראש סז

ומריח: שרביטים #רבעה לעב תחבולות עקר יז
לשון: *ליל *ם ומשלת ות!ים מ!ת ורע טוב יח

נו*ל: הוא ולגמשו ם !ש ןד׳מם לרבים מ ים

ש. ם־י א יב) - ד>. כיי (השוה זר« מגא שגה שכיר מלאכתו «]ל פועל(שכיר «. ד א י «ו ל־מ « : א ג שו
ה. ע כתובה הכיף כלבבו(ועל ו. ב ב ל ־ ם « - סבותיו. -ם«ו י ג י - . ( ת י י י«כר אליך. ב איש.־

. ·ד)- סמנו. ד י ג ה י » ב ש ם - . ד י ג ם ם י פ ו ג אמץ אם כי כך לבבו «גת וגם יג> - בו

- כיי לפני(וק וראש. סאפד מעשה כל ראש ל). סז) - שן: «׳ גסים משבעים ה. ם ג ם על

. ובפנים: ג, כך ח«תר. קר »- 4 כך «תר. . כיי ו י ת ו י » ש - . תיו.- ד פניו מתוך יד-יז
. - עקרת. ובפנים: ת ו ל ו ב ח  אף כך ם. י מ ב ש — החבילות. ב, ובכיי ד, כיי כד ת

 - ר«ח. :ובפנים ג, כך *. ר ו - שרביסים. :ד> ווכיי ג כיב>. פיח ברא׳ (והשוה רס») ביווני
אל. יס-גד ו - כיי ■י כל ונתפלא בכיי נפגם .1ו ה א ו ר והסורי).-נבל והיווני ד יוכיי ג כך נ ד.
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לי לז בךסירא שמעון דבריתקו כ-

* וככל־פייכל מי י ם וי* נכאם ?ד?רו ^ ^כ «י נ
על־גו:וד: דעתו כרי :סכם לנ?שו סכם ן:ש כב

ם: דעתו כרי ^ כןו :ח?ם לעמו סכם ויש
«־*]:ççô rw נלנזי ומיעם־לקזךאל ;?ים מכפר איש מי כה

נכל־רואהד!: ויאשריהו תענוג לשכ!ע לננעשו העם כד
מי עוכר וקומו עולם: ל ?בור ל?דול עם סכם נו

לדי: ייי^סתן לי· קוה־רע וראה נעקוף גם בסייף בר בז

תבחר: ?ל־!ן כל־קכש לא טוב לבל דבל לא כי כה

על־?ל־ס?ע?ים: ואל־ת^פוך לכל־תענוג אל־תןרע כס
ה ךן מ אל־ןךא: ·ע !ן ו חולי ל?ןנן תענוג ברוב כי ל
ם: יוסיף והנשכר מי ועןעו לנןעו רכים מו?ר בלא לא

גואל: הוא ולג^של ןתעס לרכים סכם :ש ט’כ״יג
על־גו,יתו: תו!1דע ?רי :תיט לנ?שו ח?ם יש כב

:אמרוהו: וכל־דואהו תענוג לקזסע שו!1ל;כ הקט כד

עולם: למי! עומד וקזמנו
י*ג> כ׳ גא (אוו*כ

עבוד !ל0ל? ח;ם-ע(ם כו

גב?!־: הענוג וככל־מאכל י?אם בן־כרו ח?ם ולש נ ך ״ נ
על־גו;תו: דעתו םרי!1 {ח?ם לנכשו סכם ןלש כב

ירןש:יב!:ו ו1דעת ?רי :ד׳כם לעמו סכם ולש כג

מי *:W? אק לנ»י :קזרון ו :מים אנוש מי כה
כל־רואהו: ויאשרוהי תענוג לשבע לנכשו סכם כד

בי וקומו מי עו עולם: ? ?בור לקדיל חכם־עם נו

לה: ואל־תתן לד. ?ה־רע וךאה נכשף נם בחמר בני נז

תבהר: ?ל־ח לקל־ן?ש ןלא תענוג טוב לבל לא בי נח

על־מכעמים: ןאל־וגתדוןג אל־תענוג אל־תזי כט
ע ר מ על־זרא: לנוע ו חולי 0ל?ןנ בךב־אוכל בי ל

חיים: יוסיף ןהנשכר ןןעו רבים מלכי בלא לא

: ך. מחשבת.-מ> הי* מיעל כל לפני ג י  סוב לה׳ ל׳ כי ר>.-בח> כיי (וכן בחסר בחי
- . ג ו נ ע ע כס)ת ר ז ת ־ ל . א ג ו נ ע ת ־ ל כ  תתחנג ואל תענוג *ל תזרו אל-אל תזר לשונות: ב׳ ל

. ל) ים.ממס אל ן . לא) - והמזיע. ה. ב ר ם ה יכון.-ו יקנ עו ו ג  ובהשמר.- ר. 0 ש נ ה ו גועו.- י
גג. כ״י פי כח-לאעל ו נ ע ת  סוסו־ p אם והנשמר, ניגודו: מוסר. כלא - אוכל. = כאן -

- זהירווג של נימוס :כאן
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תקז *-ייז לח בן־פירא שטעון דברי

אל: דולק אתו נם צרבו לבני ייטא רעה ב ״ לח כ
טשאות: ישא ?ולך וטאת רוטא :חבם אל טאת כ

לתלצב: נדיבים ולבני ראשו ברים תטא רעת ג
עס: אל־ימאם טבק !?בי תרופות מוציא לארק אל ד

ן פצחו בל־אנוש להודיע בעבור בלם ליטתיקו ??ח אלל ה

?נבוךתו: להתבאר ביןה לאנוש ולהן ו

טך־קחת: עוקזה רוקדו ן5ן ט ד טקאוב יניחז תטא ע ז

ארם: טב;י ןתוקז;ה מעשהו לשטות] לא לטען ח

לרבא: הוא ?י אל־אל התטלל אל־תתעבר בחולי עני ם

לב: טהר יכבל־בשעים טנים יטדיהר מעול [נום %

הוניף: בבנטי ןנרוך ודשן ש אן?רה ניחוח] נמ יא

צוךך; נם־בו בי ;מיש ןלא בקום תן] לרוטא ןנם1 יב

לעתיד: אל־אל גם־הוא בי טצלחת ?לדו אשר עת לש בי יג

טךז:ה: לטען ורטאות בשרה לי לצלח אשר
ריסא: לבני לתנבר שישהו לבני חי?א אשד סו

קי;ה: וקהה התטרר דמעה הזיב על־הטת בני סז

ם: ןאל־תתעלם יי גו ב שארו יו*םא שבטי1??
בו: ביוצא אבלו ושית מי טסטר ולמם ?כי ל יז

:1 - - - נ ] - נ לטי רוטא רועה רעה ךכ י א .

אל. חלק אותו גם כי ברכך לפי רופא רועה . א) רעה :הפסוק כל - !רכך. ברכו : לח ג
. ג) ם י ב י ד א םלכים.-ד) ג י ב ו ת. ס פו רו  - סעץ. ב*ץ. (־־םמים>.-ה> שמים ברא ת

. חו . ו> - כוחם. נ ו ת ר ו ב ג ! וו) - קרח. רוקח. -ו> בגבורתם. ב ו ב שו י - ישכח. ת. י נ ב  מ
. )0-מבני. כתוב: מסני התיבה ועל ארבו. מפני אדם. לי חו התפלל. - במחלה. ב

. יא) - וחכר. ם׳ נסה .1 ם ו ג 1 י) - סלל. רה כ ן. י נ ו ה - ערך. ערוך. - אזכרתה. אז
 אל הוא כי ם׳ בידו אשר עת יג> - ברכיך. ב׳ ג׳ כ׳ מאח ישמש ואל בורך. יב) - הונך.

. יסתוגר.- ר. ב ג ת י סי) ימנה.- ח. ל ב י - יעתיר. אל י נ  ה. ה נ ו ר ר ם ת ם ה טז> - ידי. על לפ
ף ו ס ם ש ם כ - ונהי. התמרמר סו . א עלם א׳ כמשפט שארו ת ת - ם. ר א עתם* ש י ו ג ב

— המם). מן (הפעיל וחחם והתם. יז) - בגויעם. תתחר
 (וירד לו תבטרך שלא עד רופאך את כבד אומר המשל כ׳׳א: רבה שמות השוה א לח

י׳ מקץ ובתנחומא ליח, תבטרך דלא עד לאסייך אוקיר לעזר ר׳ אמר :בארמית ו׳ ג׳ תענית
.1 י כ 1 - רעי. :ובפנים ג, כך ה. ע ר - סירא). ק בספר כחוב לעזר א*ר :בפירוש הובא

: ב*ר י״ג).-השוח ל*ד לעיל (ע׳ ברא חלק. - ג. כך ד ^ p ספים העלה אלוה י׳ א ה
י. כ ב - תתרשל. אל תתעבר. אל - המרקחת. את תרקח הרוקח ומהם המכה את מרפא הרופא בהם יז

p ,א בפנים: ג ב ו -ני י. ר ו־כראוי ב בנ -בעבו . . לו ן אבלך תעשה כלו׳ עוז, בך יהיה שלא עו
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יח-לב לח בן־סירא שמעון דברי תקזז

עון: כעבור והןסם ד?עה בעבור ושנ?ם יום ב י ״ ג
ע?כה: ?מה ל?ב לע בי אסון יוצא מדק יוז

אהרית: וןכוד זבלו ?רע עוד לב אליו אל־תשית כ

היום: ולוי אתמול לו הקף היא בי חקו זכיי כב

הריע: ולוי מה־תועיל הקוד, לו אח בי אל־הזברהו נא
נ?שו: עם־צאת ןהןדום זקרו ?שבות מת בשבות נג

להסןם: היא ע?ק וסבי ישקה הרקה סובר הקמת נד
ת ומת?אר הי מהעיר: ב מלמד תומר מה־יתחבם כה
?קו·]: עם־?!גי ושעיותיו ?שוד :שיבב ל?דזג ?אלוף

מיםן:1בת]ל לשודד ,ישית לב מרבק לכלות ושקיךתו כו

:1ושים וביום לולה אשל שב נחרש עשה אף ו^ כז

רל,?ה: מעשה לשנות ואדנותו חיהם ?תותי הקםתח
מעשה: לבלות ושקידתו מחקה לדמות :שית לב
ל: ?מעשה ומתבונן ח ב אל־ה?ךן יושב דךש אף כזז

לוןחרה: הכיר ובהם ?שלו :מק אש עשן
עיןיו: הבלי צורת ומול אןנו _י?ה ??יש קול

להבליתו: להישיב ושקידתו ת שי בו: מעשה לכלות ל
הליו ו?םוכב נלנל: ? על־מלאכתו יישב יוצר אף נם

בל־מעשהו: ??מקשל שי על־מלאקתו תמיד הוא בדא^ה א
ליו ול?ני בחו: :בוף ה חמר :צור בןרועו 1

??שן: לנקות ושקיךתו משחה לכלות :שית לב
:חבם: במלאכתו ןאיש נאמנו בידיהם אלה בל לא
משם: ;לכו ןלא גרים ?היו ןלא עיר השב לא בלעדיהם 3«?

. נ) ג: ר ו כ ז ב סז) — ק. הוא. נג) - והכר. ו ב ו ש — בשיר. וישוגב בשור. י

. ת י ש ת — זזובתך. ידי ל*את רק כ-כנ ו ר —אליו. תשיב ובפנים: ג, כך אלי ו כ זזקו. ו
 ושלא עתה לעת ליהנות עליך ק ואם תמות, אתה ואף שימותו, לבריות הוא הק כי תזכור

ת בעודך לדאג ט ו ב ש כ - . י  םתושבת.-השוה $וש$ת ובפנים: ג, כך ישבת. מת ח
 בשפלות נוהג והוי למעוות וזריז בתורה ועסוק בעסק ממעט הוי :י״ד) ד׳ (ואבות ל״ג אדר*ג

. — אדם. כל עם רוה כה ב ב ו ש י —לשדד. כתוב: מלמעלה י נ ו ז  היווני פי על נתמלא בקר]. ב
.1ם י ם 1 ל 1 ת ב ד ד] ו ש ל — סיפא. במקום ורישא רישא במקום סיפא בכ*י — ׳&). יי10?ז (עסקססז ,3
י נתמלא כז פ ל תנס ג׳ נ׳ ישע׳ השוה הרש. ה ש ע — ).6x50^101 01X0x05( - היווני. ע
- <110x0.-6(0׳״) ן, ן ם א י — הרשים. לא
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■pit כךסירא שמעון דברי

יךרשו לא קם לעצת אף לג

יפבו לא שופט על־?סא
ומקזפט מיפו* יגילוי לא לד

;גביני עולם מעיפה »ף
מ א?ל י ג ;?שו י לט

שיים ח?מת לדלש קלם רא
לשמר שם א?שי שיחת ב

ך מקילים ;?תרות ל ח ל ג

.יע?ד ?דולים ין5 ד

לע?ר |רים קמים בארק
עושתי ל; לשחר לשית למי ד.

?תפלה פיו לפתח
ל אם־ל; דו יף?ה מ ו

?פתי0 ד?רי ל?יע היא
ורקמו ע?תי לנק הוא ז

ש?לו מושר לגלה הוא ח

ר?יה ?י;תו להללו »

ז?רו לסור לא
תו פ קמים לספרו מ י

מאלף שמו ללילה אם־לעמר יא

לאמפךה איזברנן עור יב

לתפךחו תמימים ?;ים שפעתי יג

;יחולו ריח תתנו ן?ל?ןה יד
אפיו ריח יזנו שיר ו
לשמו לדל הבי

מתמם] י?לי ;?ל ירות1?ש1 סיב
טו?ים קלם אל גהעשי] סז

י5נ לועריף נ?ך?רו 1פלם ; יז
!?ליס ךצונו נ?מ?לתו] יח

re( .ם ך - ינדג. ישי ר ו ע ־ ל נ ע ו ג
ד ג , - ביווני. כן מים. נ ו ת ד ו ע ס ב יז-כה

יח לג-לט לח

 לתרופמו: לא ו??ןפל
νφ γ&  ρΐη לתבוןנו: לא 

 :בינו: לא יבפשלים
 היישעת: ?פלא?ת והגידם

 ?ליון: ?תירת ומתבתן
 לה?ה: ו?ןבואות
 יעמיק: משלים ו?מחךזות

 נלשך: פשלים ו?חידות
מי ל נראה: קורים ו
׳ןג7י? ?אךם ורע ןטוב
 ליזמה זלייז ולפני

ליזמה וקל״עייניייזיו
 ;לקזלא ?יןה רוח

 ללי: ךה1י ולתפלה
ו י ר כ ב  לתבון|.* ו

 ליזפאר: לל לרית ולתורת
 תפחה: לא ןעד־עולם

 לדור־דודם: לחלה ישמו
 עךה: תניד ויזחלתו

ה !קיפיק ואם־לש?ב  ל
מלאתי: ללא לירח לי

 ז לים על־־יללי ק!תול לורד
pyj ל^יוקין צי5וז: 

 על־?ל־ה»עשים: לי ?,רבו
?תהלה: לו ןהודו

 ?חלוקה: תאמר ן?ן
מפיי ?עתי ופל־צירף  נ

אולרות: פיו ומולא
1*Γ לתשוקתו: מקצור

ק. תו י ספ  יספיקו.- ב׳ עריך לכל י
וכן ודיע.- ובפנים: ג״ כך ורע. - ניותי. כן ,
(»1



מ לט בן־סירא שמעק דברי ם- * י תקי

עי{יו: מ{$ד ל?בר ק ויי {?דו בל־?שר מעשה ים ^ «יכ
לתשועתו: נללבעז] !?יט ועד־עולם העולם כ

מזני: ומק ?*לא ואח עמו ימעט קטן אק
ן?חר: ל?ךכו הבל ?י זה ל?ה ה1ן1 לאבר אין כא

לן?רן ?עתו הבל בי ?זה רע זה ר1ל[אמ אק
רץרןה: הבל וכןודר ה?י?ה כ;אר ?ךכות כב

:סקזקה למלח גיחפך ייריש גולם ןעמו בן כג
וללו:1[ל]?נת לןרים בן לישרו תמים [>ןךחו]ת כד

:ורע טוב לרעים ק מראש חלק לטוב) [טוב כה

ל ואש הולם ח ז ובלח ינ $ךם למי] ?ל־צרר !ראש כו

ד עלב לם מ ד: ל מ ו ולבש חלב ח?ה) (חלב
ןד?כו: לךעה לךעים בן ליטיבו ט)ו?ים1ל ?ל־אנלה] כז

.יעתיקנו): ריסים גו?א?ם ?רו1נו למש?ט [רוחות לש כה
:1י{יחוז עועזיהם ןרודו לשפכו חילם בלה [ולעת

ננו?רו]: ל$ש?ט אלה גם ןך?ר ב)1ךע ו?ךד אש כם

:1ךעים1 להחרים ןקכוות ןדוךב ומהן עקךב מת־שן ל

ל?קדו: ולעת ?או?ר ןה?ה ן?ךאו ל?וך?ם ?ל־אלה
עיו: !?*רו לא ובחקם ;שישו אתב ??ותו לא

הגחתי: ובב^ב ןהתבינ?הי ?הי1לש1ר-ת מראש על־בן לב

[!?»ביק: ?עתו ל?ל־צוךך טובים ?לם אל מעשה לג

לגביר: ?עייי ריגל בי מה־זה רע ד· אל־לאמר לד

:1דוש1הק את־שם ו?,לכו הךןינו ??ל־לב עתה לה

ברם: על־?ןי ב?ד ןעול אל חלק ןדול ע?ק מ

)מסותר. נסתר. >0י » א. ו כ ר ג ל - בר ם; וו ו זו ר א יגבר.-כד) בעתו ו תסי
- א ר ב ג ל) - לזרא. ה. ע ר ל - גם. כל. מ) - רים.1נליש ואורחותיו  ר * ו א ב ובחרו.- ו.

. ל»> - לועתו. באווגורו ולעת. ו ם אל. הכל.-לד) כלם. לג) - פיהו. פי - . ן י  זו א
. זה. ד י ב ג י - . ה ז . יגבר.-לר.) ם ב ל ־ ל כ שו.- .1 וש ד 1 ק ה - פה.1ו1 ב  קד

- כ׳ pא י. ח * ל כ אם - עליון. אל. פ) . ׳ ו ז

 לפי .1 י י ח ל ך ר ל־ע כ ש א ר נ לרעים.- שמורה ורעה לטובים שמורה סובה יעירה בם׳ אומר הוא בה
ם בה-ל ע סי על נתמלא היווני.-סכי ר - י. נ ו ו  קיבול בית הוא וסודי.-האוער ביווני בך .1ב1הי

- שבסדום. הנשסות של
תו 11 ם ו י ם - י׳ג). ל״ד וע׳ המירי, שמסר (וכמו ברא כאן: שענינו נראה ״לק.

ג:

ג: ם

א ם



תקיאיג—נ & בן־סידא שמעון דברי

ט ל ד־ אם שובי ע חי: אל- ל־ מ תו מיום אמו מרחם ?א ב י ׳ כ

ט: יום ש?ךם שמת0® רן ■ אסרי ל$ם ומדוד [רעיונותיהם ב

ב שי ל אמר: עמר עד־ ו שב לצכה סא5 מיי נ

:3נ שמלת ועד־עוקןה ח מי עי ף מ ףניץ ?ני ד

ת *ימת :ויריב! רה0ה מו מסד ה{ךא אה?ק אף ו

ת ? ד ש ל ה1 לן שן תו): ת דע על־־בשמבו נוז־יי ךעת ה

:1לעור מחיאות מארץ ק ?»ע® ע לרי ה לשקו« ? ו

ד רי ש ] (בורח ? ^י ף: מ ד רו ע מעט ח ט שו הסי ;מ
ח: ]-----------------8« מני ךף עד־עו ] - - נ ו ז

]: - - - נ ( -  -  -  1 ח

י שמד ש ת רעה ו ענ :1ןן ר מ סי ןךם ד ר ב ח סי ו ם

רו בו ש לגי ה: תמי ל מ ע תי ־ ד מראה ע ה ; ת י

שר ם: ממרום וא אל־מרו ח יגל * ח ה * ־ ל ישוכז * יא

ה מון א : לעולם ו [ מי ע ס סד1 ש עולה מל־ למסד ו יג י
ר י?אמיק ת: ?סויז *די לו קו ל ל אל־סלל מסי ס אימן ?; ף ב ״י3

י> לובש תיבות: ב׳ - ש לבש. מו כלח. ת 1< . שב ו י ב.1מס מ שו ל - . קו ו ג:
*.- ואשר. רעה.-י») וי

 כל אם *ל תתאר העברית בספרות כאן י® הראשונה בפעם — הפרס. אל ועבר בכלל פתה
 עזרא בחזון זה תאר בא סיוחדת הסברה לידי י*ט. ג׳ בבדא׳ שנאמר מה יסוד על לאדמה הי

ס׳ו. ז׳ י ה - ס׳- ט ו ע ף1 מ י במעלה תקופה באותה היה שהוא הגדול, לכהן כוונתו יץ. ו* נ
ב. - ישראל. באר הראשונה ה רי ת - ג. כך ו נ י לד- ש י הכתיב. לפי בברי השץ לנקד י* הל
ה1 הארמית·- דדך על שנת מבטאים שהיו סובר זנילדיקי) ויש ו נ ש ת ת ע  רן. ו ע (יג׳.־ כך ח. ד

(ישע׳ לבבי תעה דרך על והוא תעו, ס·! ל׳׳ו דה׳ב והשה סעה סעע- מן זג ס - מסברא. הוספתי
י כ׳א ד ש כ - . ( ׳ שריד הייגו באמת שהרי וכיווני: במלחמה. ניעל ד. ד

 בקבה חיו -ח׳ ז' פסוקים שני - מלחמו». בעל = רודף מסר (ולפיכך רודף מפני בורה היינו ז-ח
כך: שיעורם ביווני ונפגעו. למסה הדף

מורא לאץ וישתומם ףקץ תשועתו בעת ז>
— לאלה. שבעתים ועל־רשעים ועד־בהמה מאדם לכל־בשר ה>

ר ס-· ה ר ב. ה רי נבראה כלו׳ כתרגוטו: ע. ש ר ־ ל ע - כ*ב. כ״ה דב׳ השוה ו
 תסור ש. ו ם ת - ובעבור. :ובפנים £ כך ו. ר ו ב ע ב ו - רעב. :ביווני ה. ע ר - עליו. למעמסה

-כ על לירד שבשמים ממקומה יא ^ אשר כל מארץ. ל הרשע. א  קהלת השוה זה לפסוק - מ
: י׳־ב ני ו ו  דומות והיר׳ד הרי״ש היו שלפניו שבכ׳י ונראה ישוב. אליה ממים ואשר ז־.-בי

ל - אל־רם. מפרש ואשר לפניו: כתוב והיה בבורתן, ·« ל. חי  אל מחול ובפנים: ג, כך מחי
בעודם ועולה שחד איש של דרכו את מתאר הוא - ומאפיה :ובפנים ג, כך ק. י פ א כ ו - חול.
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יד-כזז מ בךסירא שמעק דברי תקיב

לתם: ל;*ח *תאם בי יבילוי בלים עם־שאתו יי ב נ״י
לע:9 על־שן לנ_ף שוךש בי ל;קה לא מהלם ד^ר טו

בדובנו: ל־פ?ר9 פ?ןי ;חל על־ן*ת ?קדימות טז

עי ו*ךקה הבין·* ל למוט לא לעולם ןלקד יז

ם ה בני או?ר: מו^א ו יקתקו ןש?ר ρ: מי יח

דובבה: מו^א ו&שדלם שם :?מידו ןעיר :לד ים

ם ה בני ןחקזקתב א?ה ו שם :*ריחי משע שןי*
ם ל בגי ם: אהבת ו דודי :ρ לב :?ליצו וש?ר 3

ם מחיל ה: לשון ו מי שיר :?ריבי ה?ל לליל כא

קזךה: בלחי ויבדילם עח :לספידו !תאר ;!*י 33

פש?לת: א^ה ומשדלם לןלגי לע]ת ולבר נאולב כג

פ^לת: בךקה ופשדלם ה ?ך) בעת ונעתר $ח כז

ם ל גי ב :טיבה] ע$ה ו ר^ל :?מידי ו??וף זלב כה

אלהים: נלךא]ת ומשןידט לב :?יאה ן?ח ללל נו

פנשע]ן: עמה לבקש ואח מחסור ל: בלראת אין
Ρ1 ח*תה: בל־בבוד ח אלהים לראת בך?ה ?? נז

פפקתולל: ןאלף טוב אל־תחי פתן ח!י ??י כה

. םז> ג: ו כ ע ד צר. נדעכה.-יח) ג )סימה או « - - שדה. . . י ד ·

. עם לאיבוד.- הולך הוא יגאותו שבבואו איתן לנחל מדמהו והוא יי  0« ובפנים: ג, כך שאתו
. שאתו.- עם תו א ש ־ ם  כי אותם שוחקים מימיו שברגיל הכפים יגילו מימיו כשיגאו ע

 על חנף שורש כי ינקה לא םתמם נוער :ובפנים ג, כך פס׳יו - הנחל. אותו יתום לגעת פתאם סו
ה א ל - (ושורש). הרשע של צאצאיו יונקת, ר. צ נ - סלע. שן כ  - שרשים. בו יכה לא בו; י

 יש לפיכך צמה. מין הוא ההמשך לפי ת. ו ם ד ר ק כ - מעמד. מחזיק שאינו צור. ן ש ־ ל ע סז-יח
 *יף ף׳1הנחל(= שפת ת. ם ג - א׳). כ*ב (עירובק באגמים קנהשגדל מין כקרמיות, :מגיהים

 בבבלי שכתוב (כמו הכיי בגליון רשום כאן - דנחלא. גדנפא :כאן ובסורי בתרגומים). מו
 גגו גגים בשפל בליאות). אף אומר סירא בן רעים, עני ימי כל ב׳): ק׳ סנהד׳

 נקרא אדם ר. י ע ו ד ל י - לכרמים. כרמו מעפר לגגו גגים ממסר כרמו. הרים במרום ים
 - עיר. ובונה י= ועיר מסר היווני - חכמתו. שם על מאלו ויותר ועירו, בניו שם על

ע. שגר ס נ ר דב׳ והשוה מקנה של עושר ו גשג ׳ י פורח. שם מנחילים וכרמים אלפיך> ד
. - חכמה. אשה ומשניהם השם את מחדשים ונטע בנין הסורי: ובנוסח נ ם י ד ו ד ת הב  - א

 - צדק. :ובפנים ג, כך ה. ק ד צ - היווני. פי על נתמלא ואילך בסכ׳ב החסר - ואשה. איש של נא-כד
 ממונו זה אלעזר איר ברגליהם, אשר היקום כל ואת א׳: קי״ס פסחים בבלי השוה לפכיה -ה

- ί ע ש נ מ רגליו.- על שמעמידו אדם של נו-בח .  השוה - שביווני. βοήθειαν סי על באכיר הגהת ן
- מני. :בטעות ובפנים ג, כך י. נ ב - הרש. ולא הקבר ואמר, :הרש> (שער הפנינים מבחר



א ם בךםירא שמעון דברי מקשיא כם-ם

חלס: לקערת מיו «ק סקזןיח איש כם

:פץים סוד יודע ז0לאי ל ; ל ©©עמו ג©שו מ
םו תבער ו3ו?קך :8̂א ן ?זאלה תקתיק ?יז־ןבע לאי® ל

על־קעוןתו; שוקט לאמז זלחי ו»ר1®ה־ ל?!ןת הוי בא
ה^נוג: לקבל דסיל ןעוז-בנו בבל ו©אלידו קזליו 8אי*

: זזזסי אודם לאמז ה ^ חקיך טוב בי ל©לת לאח ב

תקלח: *בד1 ©ךב בבל לןקש כו#ל 8אי<
??ף■: ואסמים ראע;ים בי בר]1ן ̂ןף־ מקגךת אל־ה©חד חו נ

ן]:1עליו ?תודת ו©ה־ת©אם קאל בל־לקזר חלק ןה ד

ם תוקחות אץ או]ל:1?ץז מי ם לאלף ד?^ר סאה מי
ך^]ע; [?קעור אויל ןןקד רעים לבר ?מאם ?ץ ה

ן$1&יר עם־מ־עי 0י1ור רע ©?לת9 ©בדעול ו

לחרף]: ו1נ?ג]לל בי ל]לד לקוזב ך?זע אב ז

עלי]וץ: מורת העוןלים חלל יא?ל) ל[;ם ]אוי] ח

לא;חה: (זאם־תןולידו אסון ע]ל־לדי ז©רו1אם־[ ט

לקללה: ןאם־תמותו עולם לשקחת [אט־תבץזלו
אל־ף*חו: ©תהו ד?ף לן חטוב אל־א©ם ©אלם בל ז

ללרת: לא #ם־חקד אך בנן־לתו אךם הלל יא

. ^מ> ג: מו ע ס ד - זבד. ססעמי ס ם. סו ש ל> - טעים. יסור מעי ס נ ־ ז ו ק. ע  תמתי
תג נסשות עז - . ק תי מ בוערת.- כאש ר. ע מ

ך. ג> מא המדאה אסם בכל ונוקש כושל איש :ועוד ונוקש. קש. נ י - תוקו. חזק תוק תקי
ן 01- תקוה. ואבד המדאה אסם בבל ומושל נוקש תקוה-איש ואבד י  על נמאס. ק נמאס. נ

ם. כי.- :כתוב ק התיבה  מ. ל ל ק ל ס) ערל.- מבץ ל. ו ךע ב ם י) רישם.- :ועוד ערים. דבת רעי
:נוסף ל. ב ה יא) - בן. כן. - אונים. אל מאונים כל :ועוד אונם. אל מאונם כל י) - לקללתה.

. נ■ ל ל תו ס מ ׳1 ל*ב ביעה בבלי כםםלה.-השוה סדרם עעמו העושה ענינו ההמשך לסי מ
ל לשלחן המעסה הן ואלו היים, אינם חייהן שלשה ע מג - . . . ו ובסנים ג, כך ו. ש ג■ הבר
- נסש. מנעל) <■= מעגל

. מא . - חיים. ובטנים: ג, כך הוי ו ת נ ו כ ם. מ גי -לאיש*או . םו ואבל ינץ לבעל מקו
 או אלף יהיה אם היא אחת - לחיות מסרב שהוא אדם - ? רב6 או םךבז - י״ח). ל*ה <ברא' ד

ן - חיים. על וטענות תוכחות שום בשאול אין עשר או מאה ת אי ו ח כ ו ב ת נ י ;ובסגים כךג. הי
- רעים. של תולדת) (או תועאת הוא הנמאס הנץ :רעים דבר נסרש כרהנו על - תוכחות. איש ה
ם. ו ם- כתוב: ממעל רעי ר בם1ערי מי על נתמלא דקרא סימא היווני.- סי על נתמלא ע. דש! גו

. - היווני. סי על נתמלא בס״ז-ה׳ היווני.- ו-ס רז : כך ת·  תוולידו1 ואם אסץ יד על תסרו אם ג
. - הנשמה! על לא אבל הגויה. על מדבר הוא - לאנחה. יא-יב ח ד מ - הכמה. ובסנים: ג, כך ה

!1ע1



ב פא בךסידא שמעון דבריחקיד מ * יג-

ח©ךה: אוצרות כ׳אלצי ללחי היא קי על-אזם אהד יב

טו ©צאר: :©י־אין יצם ת5ן ת :©י-©צאר הי טינ יג

ם: ©דד־תועלה ה תי ב ב ה חקקה צי אמון או ו ידג

ד!צ©תו: »צצין ©אייט אילתו ס?טין איי» טוב טו

ת א י ב ר ס י מ
על־©?זאטי: !האלמו ם #?מגו ביצת מוסר יד»-סז צד

דג ציל-האלם ולא ?ו } ל<א©ר ןאה אל־ביאת ל*
אל־אהעי; יועזב ©{קזיא ת ןאם סאב בועז אל־ןנו יז

על־איצע: ועם ©ען*ה ך יוצרת ה?יח # ־ ל ע !״

ך: הגור ו©©קום ־ ל ע על־צעל ורע נסחכר!
ם: אציל ממאה אל־לה ת לי׳1? נמ#צס יצרי
ף: אסי הד^זב ע ר <ןזאלה 1©הת נ©©צע

סההריעז: ?זלום אול1©?ז1 ק1©ח צית1#םה י]©ןה ת1ל בא

ךד■:1אל־נע ו©התקןרב נןךותו נאל־]איןזה ©האיט
»ן:1א 1©[רןת יהאהרי או מ ל הראה על־־זדצזרי ©אוהב
ה: אל-סוד י©הםוף צ ע ת#©ע דצי* ©קזנות מב

יי:7צל־ צעיגי הן ו©צא צאקת בוש ויזליף
א: אןים א1ןאל־תע ק ח ן ש על־אלה אף אל־תבו

©#אט ק ועל־ ר^זע! להצדי ןחוק עליון על־תירת ג

: ר *ש) - וטוב. ימים סססר ח* סוב יג> - סוסות. - ת. ו ר ג ו זו יב) - בגי. ג ע או מוטתר. ו
 - ץ.1ם1ם>ס1 ם»פין. - מאמן. טאיש. סו) - תעלה. תועלה. - טסותרת. וסימה

ת משפטו.-יז> טששטי. יד»> ו נ ז ־ ל ב על א ש ו י - . חז [סתבח. ןל.-יח> ואר אל. פ
: ביווני. ק־ ע - משותף. ג ב - שאלד״ מתת ע1םם[גו מתתו. [ממנ ש ה פי. מ  - השעסי. הי א
 - תרישו.1םה1 שלום ומשאול ועוד: סשואל. סיפא: סנה. מהלקות טהשבות רישא: מ)

ת דבר הרסה. [דבורי ת ם[ - ד. ם  - שאלה. .1ה
. י) סב ד ו ס ־ ל . על כ ל ע - . ד ו ו ס ג - . ל אל על א

מו עושה שאדם הי, סובה לו: יש טובות סיני שני יו מ  עושה שאדם שם, וטובת ונהגה, ל
א פי על נתמלא ל«םו!-פכ*א טוב שם וקונה לזולתו « - ני. וו ע כך ח. ש הי נ נ - . .1ג  כך רה

ם לסי יד»-יז הכללי לפי . סי על־םשפ - . ז שטוסרגי והטדות ג -אל־  * ל א לזטת.- בנוגע נות. לכם.
. אל בנוגע ר. ז ־ ל ע - לכחש. בנוגע כחש ·ה ה כ ש מ - . ר לשבח שלא השלילה: מ״ם ז

 ב ש ה ם - סעודה. בשעת להם אל ידך, להושיט שלא ידיך, אבילי טנטית ל. י ע א ה ט ם ם
. א3 . פני מהשב אפי ת י ב ש ה ם - . ך ע ' טנה וליתן לחלק נוהג שאתה מה ר ל א - ם. רבי ג לג
ץ. א ת. - סתת· לו שנתת מי את ולחרף לנאץ שלא - נאו ו ששמעת דבר על לחזור שלא משנ

- . על - מעדיק. ובפנים: ג, בך משפם. - בסוד. 1נ ן . חייב הוא נטה לידע חשבו ה ר א ו - . ך ל
1*0)



יג מב בן־סירא שמעון ·דברי חקסב -

״ גבנ
ד

ו
ז
ח

ס

י

יא

יג

 *רס* ו חובר על־דו?זכון
 מלם מאןנלם ךעל־עזחק
 ל?^פ* רב «ק על־מקןה
 ד^ם חיהם ךעה על־א^זה
 וזקטוד השקד־;ד על־שקום
 יל5ו? פותה על־מושר

ןלדר ןל.דש
ת *ב ב  ?>קר סשמןת ל
 בן־תגור ?ןעויךיה

ה ??תיליל׳ לו מו ח  י
״ לי ל ל לי מ ? ר ה ל ח י

ד  ש?שי] הקןם ע]לחשו»]לתף מ
ת י דג  ףקללת־עם *י

 *ל־ץלד ומגורי קום1מ
תאר אל־תתן ן?ר לגל

 דזלה ןעל־שחלקות
בן: אישה ועל־תגחדת  מ
:1 נ?ן]קמר ןעל־שק!ל,יר ך  ן

ח;1תש ךסות לדיש ישקום  ן
ל ולקח וקלת ב: לג קל  ג
^ב  בןנות: ןעוןה כושל ן
לי: לש;י גניע ואיים ל־  ג

די או ל  ננוקה!: הלריע ו
ה ל עי :1שך מ [ א ^  ת
ג ושגית  תקזשהו: א1ל 1לנה1ננ
ר: אנייןזה יקכית עג) ךון  ן

 שך־ה: ישם לף] ןך©ןךן)ה1
 ישער: נבעזדת והולשתך

ב: שביא יבית־שביט  לבי
אל־תשתויד: ובית-ןישים

: ר. ג> ג כ ש. תו י ו - . תף שר.- שו ת ד) וי ו ה מ ת ת פ י . א ן ג א מקנה. »®ה תמורת ו - פה. א ו
. ר י ה מ מ - . ץ ב ש ׳ ועוד: מעשה. רעה. ו) - מוסר. ת  - תפתח. ר׳ יד׳ ום׳ תותם ר אשה י

ד ז> ק מ . מסקד יד. ת ר ו פ ס מ - . ד ת - תחשוב. י ת מ  ר. ם ו מ 01 - ותתה. ושואה ולקח. ו
. מדדות-ס) ת מנ מ תה. י) מססץ.- מ ת. ר ח ךת ז).-ם (אישה ג..זה .1ה1ל1בע1תתםתה.- תמו

יאו מחזה. אל - תסתיד. יד. ו ת תם - נכרי. ונראה: ת,1ק מסושסש זבד. סרת.-·ג) סרה. -

 המכביד המאזנים שעל האבק ק. ־שה ל ע ו - שבשורה. ואדץ לתיבה ממעל בחובה זו תיבה ז
. - המשקל. על ת חו ם ת ־ ל ע  - המשקל. ואבני המדות מעל האבק מחיקת מוזה: משרש שם ו

תם הכסה!. חותם ועל־שפתי משמר פי על יתן סי :כיז כ*ב (השוה סוב מנעול חכם. חו
ד תפתה. רעה תעשינה שלא רפות ידים מקום ולהפך: « ק פ ת ואי פקדון הבדק יד. * -
סתם - תתבייש. < . - ומתן. משא ולקיהה, ונתינה ולקה. ו ה נ ו ע א׳ ,(קהל ועסק ענק לשץ ו

שב -ו . ( *ג ל י ש ה כו נ ו ע . ו ת ו נ ז בזנות. עגה ונוסל וישיש ושב ובפנים: ג. כך ב
 שוא, ססמונת לאביה בת :ב׳ ק׳ סנהד׳ בבלי השוה - ושואל. :כתוב ונוטל לתיבה ומתחת ·

 נשאת תנשא, לא שפא בגרה תזנה, שמא בנערותה תתפתה, שמא בקטנותה - יישן לא מפחדה
 נראה שבגמרא שוא מממונת הנומה ק כשפים. תעשה שמא הזקינה גנים, לה יהיו לא שמא

<ו ביווני שנמסר כמו בדלית, שקד ולא עיקר, (בריישז שקר מממונת שכאן. ור. - ץ&.0»^ תג
 מראה תכול). (=לא זזסזיו״ז (זסגו^סשס״ נמסר: וביווני וחילול. זנות ענינו ההמשך לפי

תה.1ת הסורי: (השוה גברים אחר נגררת ההא גרר-שלא ק נפעל שהוא דאג ו - סחא>.
, . - דאגה. ובפנים: כךג ה ל י ע ב בטעות: ובפנים ההמשך, לפי נראה שהוא היווני, למי כך ו

 פ על גתסלא בפייא החסר - (*ק. »זס״3ק)£ז10זס1 היווני לפי כך ר.1נפן*תע* - ובגתוליה. י-יא
ו היווני. ו ותושבתך. :בטעות ובפנים ג, כך תך. ש ב הו - ו ט י ב מ ־ ת י ב ו סבים בית ללשץ אשנב. -

*1)



מז מב ק־סירא שמעון דבריוזקסז ע-

ג:

א^ה: ךעת ומאעזה מי לי עש וצא ה יג
ה; הביע ולית־&חפךת חךן א<ןזה מטוב איש רע טוב יד

{«מךד■:1 חדתי ןןה אל מעשי אזלר־ןא סו

לקחו: רצונו *פועל נו1ךצ[ו !}לחים באולר
זל־לל־העשיו: ייז ולבוד {?ללה על־לל ]ת1וזרד ׳ללש כז

ר מ ל:: למלאות ל קדושי־אל הלפיקו לא יז
לבורו: למלי דוןק1להי צלאיו אלהים אימץ

:יתבונן יהם9וללל־ה$*ו תקר ללב תהום יה
ללוןו־ות: סקר ונעלה להיות חליפות מחךה ים

לל־ןילר: סלפו ןלא ?ל־שלל מקנו {]עדר לנא 3

העולם: הוא אחד סלן חלקזתו גנבורות בא

ללל־הבין: צריף ולא {»צל ולא 1נו?ף לא1
«ובו: חלף על־ןן]ה ןה לנער] וק;ם) מי הוא כג

]: - לנ ] - - [ תואר להבי« לשל[ע] ומי בה

-  -  -  ] ך,ךרו לןהביט ם1שהל ועצם

. יז) לקח.- ו ח ק מעשיו.-ל ת או ל פ גבורותיו.- נ . ב«ד.-םו) כתוב כך מתפרת. ו נ «ו ר חי)
. יס) ת ו י ה . כ) - ונהיות. נ מנו חלף חלפו !- להחזיק. ק. ז ה ת ה ל - אומץ. ץ. ם אי

«רוך לכל ישם!ע. נהכל «חך1 ולכל צרך.-כד.) ך. י ר «מהעולם.- ■עולם. נא) - דבר. ,ב
- נשפע. הכל

מטיב איש רוע ?> כ1םה־ט <= ב1םט—( מטוב :ובטנים ג, כך סוב. וכדומה.- בית־קיבול, הלשון השוה
ו מעץ. כמתוך חרפה המחרסת תביע בביתה תביע. - אשה. תביע מחרפת ובית אשה ת ס ל - II

ו שמש - באומר. «-יז לספר יספיקו לא ה׳ נפלאות את אל קדושי שיספרו כמה ה׳.- כבוד זרחתו
ץ - הכבוד. כסא לפני שירה האומרים «באיו) (= המלאכים הם קדושי־אל הכל. יוז מ י ם י ה ל א א

. ו  לפין ניתנים אינם - ולב תהום - עמוקים דברים «באות.-שני אלהי לתאר רמז «באי
 הולם החי״ת על יש בכיי ר. ק ה - עמקם. לתוך יורד כלו׳ חוקרם, אלהים אבל ודם, בשר

ת עליון בניקוד ים-נ ו פ י ל ח - . ( : ) . ת ו י ה ת. שבעבר.-תקר נ  כלוו כל־ש - שבעתיד. נסתרו
. - לעיון. שניתן דבר הוא שכל כן, אם דבר. כל « . - ג. כך «בורותו האחד הוא רק תכן

לם עו ל כך .1ף ם ו ב (לא חכמתו.- גבורות גדולות מה וידע שתכן מ נוסף! א ביווני.-(
. ־מ לכל - שיבינהו. אחר ע«ם לשום «דיך הוא ואץ אחר, עצם משום א«ל. נ ולא ן בי

ζϋ κα'0 ביווני וכן ג, פי על וקיסו. י1ח א ו ה - ויבינהו. נועץ את־מי ייד ם׳ ישע׳ השוה
μένει.( ,הפסוק לפני זה פסוק קובע ג תהה. ל ע ה ז - הבריות. על מטובו משפיע הוא אדרבה 
. - בג. אלא בפנים שאינו א׳>, (מ׳׳ג וגר מרום תואר  נ*ג הפסוקים שני - וימי. בפנים: ומי
 תואר להביט ישמעו ופי לועד! וקיסז חוי הוא שיעורם: נראה כך וכ-ה

טובו חלף ה1ז1על־ זה 1 - ל - - 1
- הדרו. לוהביט שמינם ועצם 1 - - - נ

»3

כת
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םנ מב כן־סירא שמעון דברי מיזי; , יי כי-

לשקסע: [לילל ך1צך1ולץל־ 1 -  -  -  1
:1א1<ןין מלם ?קוד. ולא מןח ןה שמים שלם כד

?מלה; מכי« שסלם וע*ם על־טהר רקע ?רוט תואר מג
וי: $ןךן)י ®דדנוךא רומה ?צאתו ®?י? קי®*® ב

הי־־לתכלכל: מ־־בו להגי תכל נךתיח בהבהירו ג

ז לריס :דליק שמי® שולח מו?ק הדום ;כוח כור ד

?ח: ממי־· ומנוךזר ישכמנ תגהר $אור לשון
. «?ירי: ל«ס ידמ־יו עושהו $דול כי ה

עולם; ןאווו קץ המשלת שבות עתות :רח ;רח ןגם ו

?מקופתו; קזיח1ע ןח^ן «י מועד ?ם חוק ון ז

:?השתנותו סה־נוךא מתחלש הוא כלךשו חלש ת

םןל.יךתד: רקיע מרצף שרום ??גלי ?לי־¥?א
?מרוסי־אל: פזל-יר !אורו כו?ב והדר שס?ם תואר ם

^א^ןורולם: ?שח ןלא חק ?עמד כךכר־אל י

נ??טוד; ןאךךה ?»אד כי ד קשת ךאר מ עושיד- י יא

?$נאון].: ן«י$ה ולד־אל ??בודל הקי?ה היי יב

:1נהש?«ו זיקות ותגצח כדק. תתןד גבוךתו יג

מי ?רשף]: נ*ב ! 1ר1או? ?ךא למעני־ יד

. 1שלוו שולח. ד> ג: ק י ל ד י - . ׳ י יםיק.-ד.) ש . י שהו *ת «ת *תות. עשה.-ו> עליץ עו
. 01 - «ה. *ד ועוד: שו . - והוא. כשמו בחד ו ת ו נ ת ש ה ו בחשובתה^ם) ב ר ו מ ר ו י ה ז  מ

י מ ו ר מ ) נ׳ משריק ועדי אל. ב י - . ה. ישון.-יא) ישח. אל שי . עו ה ר ד א ג - . ה ש ו ע
ח יג> - נהדרה. ב נ ת ת ו ו ק י זז (ברק בקר תתוה גערתו :יעיד זיקים. (ותנצוח ח. ם ם ש מ1 ז

. - ב*רתו. ובפנים: ג, כך ב*אתו. ב-ג מג ו ר י ה * ה  לשעת בהגיעו השם*הרים: מן שנגזר מעל ב
. - הצהרים. ר ל כ ל כ ת י ־ י ק מ״ה, ייב (השוד. יעמד מי מ ר - ״יו.00ס»ז>ןדו1 ביווני ו  כו

ח. פו * סיר י*ג א׳ ירם׳ השוה משולהב, »*>1ד»0ע יווני3( תגור נ ו ס - . ח ו פ  ג, כך ק. נ
חם ובפנים: מ - . ק ו צ  עד כ־ג> ז׳ םל*א ע׳ (=מתכת, מוצקים דברים מחמם הוא מוצק. מ

 גומרא (השוה נושבת ארץ תשרף לשאוך־תנמר. ובפנים: ג, כך ן. ו ש ל - התרככות. כדי
. - הישוב. ארץ את כלר ועוד), בתלמודית, ומוגמר בארמית, נחלת = ה ר ו ג מ  אותה של ו

ל. - לשון, ד,-ח דו  י ל ב נ - הצבא. לפני שנושאים הלפידים א. ב צ יי־ ל כ - גדיל. :ובפנים ג, כך ג
. כדור. ענינו כאן נבל לכוכבים. כינוי שהוא ברור מרום. ף צ ר מ  השם ק שנגזר פעל -

א - ומאירה. בוערת רצפה-גחלת י-יב ל ק יעמד התק ח. ש י ו  ם. ת שמלו א ב - ימה. ולא ד
ה - בסשמרותם. יד פ י ק ה , ד ו . ה ו ד ו ב כ . בכבודה. הקיפה חוק ובפנים: ג, כך ב ו נ ע מ ל - 

ח.- ען.6ל ובפגים: ג, כך צנ היתגי לאי .1קרשף עב1- הברקים. נתונים שבו או

(ג*!



ם־ל מג בףסירא שמעון דברי ו תקיה

?ךחן «?ני וזתפיזנצי ע?ן למק ?נךלחי1 ®י ך כ״י

דדים: יזמים ו??חי ארצו דייל רעמו קול יז

וי?עךה: םו?ה עלעול *י?ז החרף אי?תו
דריזי: :קזפי׳ן ו?אך?ה *ל״ו יניףז ?ר*ף
ה ו?מ?רו מ ל?ב: י עייןים !?הד לבצר, תואר יה

ציצים: ?סמיר ונצי׳ן !**ף· ג?לח ?םור וגם ים

?קורו: י?ן»יא ו?ךקב .ישיב *®ק רוח צינת כ

?קךה: !לגיש ו?*ר,ק נקרים ?ים על־?ל*?ע?ד
ה: צ?חים וןווז לד? ג ב לדים !בול ד !*יק ?י נא

*ךב: לד*ן ·ירע ®ל ענז ?ערף ?ל ?ו?א כב

אדם: ??רום מם ה תשיק &ס*?תו * ו בג

;*תו?ם: אןננו ל*?ע קצהו !סארי הים יוךדי בז

ר?ה: ואסירות ?ל־ןןי ?ק ?ע*הו ת?הי ?לאות *ם בה

ן:1ךצ ל?על י?ד?ךו ?לאו !צלח למענו 13

: הוא ך?ר ן?ךן ל מ נוקף לא ?אלה עוד בז

?גל־©ע*יו: ןדול ןהוא נחקור לא גי עוד לה1נ?גך נח

ד?ףו: ו;?לאות אד !! נוךא1 ד ?] א ? ס3

עור: !ש גי תו?לו ?גל קול ?דימו 1:! ?«גץחלני ל

ה. ח נ . כ) יהגה. י רו ו ק , מ ה ו נ ו - . ת קו מ . יז) - בם׳. יקום ·ח)- רדתו. דרתו ותזנה :ג
<» . תו ב ש . מתשובתו. מח ם י י א ה - מ א - רסב. שרב. - פורע. מל סל. -כב> מור.
 . )’מעשיו עשהו » - . . ו נ ע מ למענהו. ל מ בר.)

קול :ובפנים 4 כך פי*ז היווני.- לפי נמסרה ״61*0 «-«ח « -.(« י בכ׳י נפגמה שבפס״ו השורה ?
. ף ר ת ת - . . חרף תביא : ל עו ל ע - . ן מ תי ל וסערה מופה פון1ע זלעפתת ארעו יהול רעמו

-כ סופה · וסערה.  אם וכאיבה, א ברשף ).1<בבי*ו שף1בר1 אולי: היד, ובפנים ג, כך ף. ר
ג ו. בסייר).-דרת יוכן עוף = רשף כן יוז-יס -י תו. ר -י ה. ה די ה. ה כ  ישפץ.- ובפנים ג, כך פך. ש י
כרקב. נ־כ*  עריפת - שלפניו. אל נסשך בפגים סיז>.-םל. ג׳ יהושע <י=רוקבא, בארסית גד ו

 - חקרה. ומן ההם מן הכל תרפא סל) יערפו ו שסי אף כיח ליג ב/ ליב דב׳ הענן(השוה
 - לרענן. כלר לדשן, השרב את מפסיק הוא ענינו: ההםשך לסי לפרנסו. אדע לא פורע.

. - ז שיק=תעשוק1ת1 - איים. שם ותעשה רבה תחירתהוס מחשבתו כוונתו: נראית «-כד  גדלו קבהו
. מ ל 1 י - הים. של נז-נדו . לא כי - מקום. של בשליחותו שהולך מלאך ר ו ק ח  זח טעם מסוק נ

א גגדלח מה) (או: לא לפניו: להיות עריך שהיה נראה כס ר ו נ נ - . ד ו י ע . י  נתמלא ם]אד
·1ם - ?).00666(? היווני ®י «ל ,> י גד)לנ  — ).80£>££0*ד׳ו5( היווני פי על נתמלא .1י

ו י מ מ ו ר  ·י על נתמלא -ת^ לא כי ואלתל» כה החליפו מרומים ובפגים: ג, כך וגר. מ
י כ - . י ג ו דו ש ז . י ד ו - להגיד. שבחים ע

ו*»



מד מג בן־סירא שמעון דברי תקישיד לנ-

החקורו] לא י5 ןאל־־תלאו לס מזליפי ?ירוססו
ראייזי«המ>יו♦* האלה [יעי] ?ק^רוה רוב לב

{הן ד9*{#מ!1[י£ל ς; נעשה את־הלל לג

ת בו : א ם ל ו ע ח ל ש
ם: אבוהינו ה די דו ן ד9ה א?שי אהללה־{א מד

עולם: «ימות ן{ףלו עליון לוקס חלק ?פור רב ג

ם: ואןשי־ישם רה מכי רי ח יי ?מלכו?ם # ג
בןבואתם: !י־צל1ןח ם ייעםים א בהבי

?םזת?ךותם: ורוןנים בקז^הם גולם עזרי ד

דותם:6?םש< ומובלים הי ןםםרהם שיח מ
?הב:9 $של ניקזאי על־־רק הןמור חוקרי η

:על־םכוןתם ןשוקטים ןפוקני-צח סלל א?שי ו

הםארהם: ם9וםיםי {??דו ?דוךם ?ל-אלה ז
?נחלהם: להפתעות חי לש־הדם שם מי ח

ש?תו: נאשר נלש?תו שי ההם ן!ש ן?ר איךלו א »
מאחריהם: ו?{יהם ?!יו לא־היו לאשר
ת:1ה#ןזב!1 לא ןתקוהם סהר א?שי אלה ואולם *

לגיהם]: ל[?;י ן;הלהם טו?ם {אקון עם־ןךעם יא
:1ת^דוה לנא ןצךקתם ן?ךם םד5ל עד־עולם יג

ם ח1ל לחלד.] [רק̂ז ף־ור: דו ןא?פו] ום1ל1?ש 0[ןר*ורן יד

:  היווני: השוה רם,9׳<=נם0בט סםרתם. ב להם.-ד> חלה. אבותינו.-נ) את אבותינו. א) מד ג
παιδεία αυτών .(^ - (להשתעגות.- ובטנים: להשעות. ועוד: להשתעות. ח) - חקו. חוק. ה

ת שבח ו ב לם. א  - ממאה; המחבר מידי ודאי )πατέρων υμγος (ביווני: זו רשימה עו
« ד י מ ש נ ר ב - חסידים. חסד, בעלי אנשים חסד. א  - דורות. סדר לטי כוונתו: תם. ו דו

ד רב ב ו ב  של הלשון והשוה וגדלו). 11 < מכבודו להם חלק הקביה כוונתו: להם. חלק כ
 את זכר :י*ג) ל*ד (השוה ברא = εκτισεν רםם והיווני ודם. לבשר מכבודו שחלק הברכה

 בטסוקים - ג. כך ם. ה ל — .,לס כבוד חולקץ העברית האשגרה את זכר ולא הערבי הטעל
ד ר בשבח שנכללו גדולים, של סוגים עשרה הוא ו׳-ג׳מונה ג- - . ה  דורי.- ובטנים: ג, כך די. ו ז

. ם י ע ע ו .,ט נ״ו השוה רתם. ט בם — בחכמתם. מזמתם. ב - חיועזנים. ובטנים: ג, כן י
ם. - כעץסטרות. שענינו קיבוץ שם הוא שכאן נראה התמשך מתיך ה י של מו  משלות.- בעלי ו

רי ק ר חו ו מ ז  חוקי לטי המזמור אומרים או המזמור חוקרים שהם כוונתו אולי חוק. על מ
 בכתב משלים נושאים שהיו מטעים הוא בכתב. —השירה. משקל לטי או השירה

ו על משל הנושאים ρ להבדיל דוקא, ז ד ב כ נ - . ה . ט ם ה י מ י ב  - ומימיהם. ובטנים: ג, כך ו
ו וי-י ה י נ ת. זכר השאירו שם. ה עו להשת - ם. מ ם - התעסקות. לשץ לש ל ו א שהגיחו אלה. ו

κ»



» ®־-מה מד בן־פירא שמעון דברי זיי*כ

קהל: לה©ר ותהלרןם ם ת ה ה מ # עךת ת כ״יבסי
ןז־ור: קירור אות־דעת ונלקח עם־:: התהלך ןתנוך טז

החליף: הלה קלה לעת תמים ?הה» לדיק ס1גצ יז

®בול:· הלל וללריתו <קארית ה:ה לעבורו
לל־לקזר: היקחית לבלתי 1עמ נלרת עולם לאות יח

:מום ללבודו נתן לא גולם #ב־ןזמון אלךהם ים

עמו: ?ברית ולא עליון מלות יקהי ?יקר כ
?«?ן: נמ?א ולניפוי חק לו לרת לל׳קרו
נרלם: ל!ךעו ללחי 1חקים־ל בו]עה1ליק על־לן כא

: ועד־«?סי ימןליו־ ח ? ןער־:ם מ;ם להןחילם
?ליו: אבךהם לעבור ל? הקים ןנם־לילחק כב

לשךאל: על־ראש ?חה ולךלה נתנו לל־ראשון לרית כג

נחלתו: ניתן־לו ללרלה !:כוננהו
עוקר: שנים לחלק לקזלפים גיקילהו
לל־חי: לעיני חן מולא איש מקנו יול)א11 מה
לפולה: זלרו משה !??שים ?]להים ?נהוב

למרומים: :אמלהו1 לא]להים [!:ללדהו ב

מלף: לקני !:חזקהו מהר אותות) לךנלךיו ג

לבורו}: אהו1ףך [?]ל־עמו !לל!הו
מלל־נלשח: בו לחר ולענןתי ל?מו?תי ד

לעךלל: !!נישהו ?ת־קולו !!קזמיעהו ה

ג כג) - ק. בן. כב) - דופי. מום. יט) - כרת. ת. ר כ נ יח> - .1ב׳(=בעת ת. ע ל יז) ג: י ה ו ו נ ו נ
. ג - בבכורה. ויכנהו בברכה ו - א. מ . מגא ו

. ג> - במוראים. ומים. ר בם נ) מה ו י ר ב ד . בדברו.-ד> ב תו נ ע ב וישם. ה> - ובענותנותו. ו
- .1יסםר 11 < תלמד תשנה. — ג. מתוך הוא םם'ו — היווני. ע־ם נתמלא השאר — (בם*ח). שם סו
מתוך כאן נכפל ו... תמים נמצא שהלשון וברור והתהלך. תמים א1נםג1 חנוך :כתוב בפנים סז
הצדיק נח :הסורי שמסר כמו (ולא תמים גדיק נמצא נח :הכתוב ענק — שלאחריו. הפסוק יו

. היד, כלה לעת —תמים). נמצא ף י ל ח  ממלא חליסץ, ענינו: זה (שם תחליף היה נח ת
 ושמם י*ב ם*ו תחתיך, חחליף ונביא ח׳ מ״ח לקמן השוה בערבית, צליף כעק מי, של מקומו
 שמים.- מפי כליה עליו שנגזר העולם של במקומו נכנס כלו׳ כליה, לעת לבניהם תחליף

ת יח-יט או א וי*». י*ב-י*ג ,ט (ברא׳ כוונתו שבענן לקשת עולם. ב ל תן - ו נ ד ו ב כ  מום. ב
-ברית שלם היה כבודו בג ת. ן בתכלי שו א ר ל־ . כ ו ראשון. כל ברית ליעקב נתן הוא נתנ

 *·ר לך ויתן ד' כיח ברא׳ (השוה ויצחק אברהם של הראשונים, משנים אחד כל של ברית
.1 - ראשונים). ברית מ״ה כ*ו דק׳ אכרהם, ברכת פח א ( צ ו י ־ !ם*). ביווני כך - ו



-יוז מה בך־סירא שמעון דברי *קכאו

ב ״ כ

ו

ח
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יא

יב

יג

יד
סו

סו

יז

יה

 מ^ןה ?:דו ו:׳ן)ם
 חקןיו ?!?קב ללמד

 לד למשה את־אהיח קדוש מרם
 הוד ?ליו מהן

 ך#מ ?תועפות ולאןרהו
 תפארת ?ליל מלבישהו

 וקעיל ?רןנות מ?;סים
 ?ביב המק ורמוןים

 1קול ?דביר להקזפיע
 תכלת ןהב קרש בגדי
 ןאזור אפוד מקז?ט ח^ן
 על־החקזן חפץ י3א?

 ?ורות ??תב לז?רון לקךה ?ל־א?ן
 ?ה3ימ? מעיל ?ז ע?ךת

 עז וקהלת ?בור הוד
כן] ה:ה לנא לנ?ןיוו

מיו נליז לילק ל ??. י
 תקטר ?ליל [??]חתו

 את־לדו משה ול]מלא1
 עולם ?רית לו ותהי

לו ולכסן לשרת
 י0מ?ל־־ ולבחר־־בו
 ואן?ךה ?יתדו ריח ולהקטיר

 מבלסיו מתן־לו
 הק את־ע&ו וללמד
זרים בו ולחרו

 וקבוןה: ס!ים תורת
 ללשרשלג ומשושיו ןעדוקיו
 לחק־עולם: ולשימהו

ג !לשרתהו די בו ? ? 
 *?מתים: מלבישתו
 ועז: יד1?נ?ב ולמארהו
 פעמו?ים: מקיפהו

 בבעריוז ?עי?ה לתת
 עמו: ל?ני לז?רון
 חשב: מעשה וארוקן

 אורג: מעשה תולעת וש?י
 ?מלואותם: חוסם פתוחי

 ראל:1יש [שביבי למספר
 קדש: חוסם] נפתוחי ן?יץ

 :י]ופי ומ?לל עץ מסמר
: 1לל?שם א1ל [ןעד]־עול[ם]  ך

 :לרוחותם לם1ןמו ן?ן
 פעמים: תמיר ן?ל־יום

 לקדש: ?שמן ממשלהי
 שמלם: כימי ולזרעו
 ?שמו: את־עמו ול?רך
 וחלבים: עלה להגיש
 לשךאל: על־?גי ולכפר

 ומשפט: ?חוק ממשילהו
 לשראל: את־??י ומשעט
בוכמך?ר: נ;ק?או

. ג: ב ק ע י ב - . ן ח י .-ו> ו ׳ . לי ו ד ו ב כ ח. ר א ם ת וז> - תעופה. :וסיטץ תואר. ם. א ר - בברכה. ב
- תפארתו.

ו — לשמים. כינוי קדוש. ו ח ר ז א י ת ו ו פ ע ו ת  בפירושו תלוי זה לשון של פירושו ראם. ב
לשון. אותו מפרש סירא בן היה היאך לבוץ יודע ואיני ח/ וכ״ד ב*ב כיג בבמד׳ הלשון של

אדם זר. ילבשם! ל(א - היווני.1פי על נתמלא —אהק. של לאיזורו בזה רוסז הוא פנים, כל על יג—ינ
1871



מהיס-מות בךסירא שמעק דבריווקנג

ז קרח ועדתב ״י אעם: מזי סז «?שי ו«?יךם ו <

ק רכלם סי ««ו: ג וית«?ף ;; ו!ךא ים

אשו: ?שביב ףאעלם אות לדם ו;כיא
נסלתו: לי »|1 ף ^ עבורו לאד.רן מי כ

:אשי א: ; אכ י לסם לו ן0ן ש1קך ותרומות
ויארעו: לי יססןה ט נלסם לקו0 *י כא

;סלה: ;חלק לא ועתדעם ל0ל? לא] [?«ועם 1« כב

ל:1לשו* ?ני ?תיר 1]לות0ו; סלקי אשי
:1-ןה7? ?מל ענבוךה ?]ד*לזןר1 פיןחם ונם נ3

עטו: ??ךן דו!ענ* ־?ל5ל»לו ?מאו
לשו«ל: על־?ני »־*5:1 לבו 1ןךב «שר

ש: לכלגל שלום ערית ?קד ק0 סקים !ם־לו לכן כז

ער־עולם: ;דולה ?זדוןה ייאחנו לי הלילה «שי
;ד.וךה: ל??ןה ?דלשי עם־ךוד עריתו ן;ם כה

ן*עי:1ל?ל־ *סח ;סלת עבורי* לעני נסלת־אש
עבוד: «תעם סמעטר סטוב «ת־;; עךכר־;א ועסה
ק]: ע&י זלש^ט ר מ סעעת־לב לעם ויתן כו

עולם: לדורות וגסךתעם טיבעם לשכת לא יאמח
עןבו«ה: משה ?שרת עך־נק ;הושע עךחלל ;בור מוי
לעחץ־יו: ;ללה תשועה ע:?יו להיות נוער «שר

#ת־לשראל: ילמסיל אונב ;קהי לסןקם
על־עיר: כירק בהניפו יד עןטותו ?דדןהרד ב

;לןחם]: יי ?לסטות ?י *יו ?י־־הוא לתנעב ל נ

:1לשןלם נד,;ה ^תד יום ?י ?ליי ללא לש?ש ? ד

?עליב]: לזו ע«עעה עליון *ל־«ל קךא ?י ה

הוספתי כ׳. י״זז בס״ד השוה ינהל. לא] עם ר נבא בלבישתם.-אך אסור כהן ו שאמו בג
ק בו-יח  *אינם ם. י ר והסורי.-ז היווני «י על נתפלא י״ג.- ב״ה ובמד׳ ההמשך לפי כהנה! נחנל הלשון ו

רף הוא הכהינה נעורות *ל דיבורו אגב עם־דוד. בריתו וגם - כהגיש. כה  הברית »היות אף מ
. נהלגדאש - פיה. פרק בריש עליו ושמדובר חד של מקומו כאן שאין אע״ם עם־דוד, ד ג ו

 - שבפכ׳ב. א׳ שורד, אחר מקומה זו ששורה ברור
שר *-י מו ער. א ו ח1- 1 מלכתהלה יהושע ניער לק■ נ י י ל ח נ  — והסודי. המוני ע׳ס .10 ש
תן.כך1ל1גד בורד - גדלווב ברד1 באבני עליון אל ויענהו החלוקה: p בכיי ה יהושע פי על ו



תקכגו-יס פו בךסירא שמעק דברי

 עליח אל ממחיבנ״י
 או:ט ענל־־נעם !שליכם11 י

 דוךם ?ל־נוי נדענת למען
אל אסרי ?!לא י5 !?גזז1 ז

 ל$ה ז9 מלב הוא
ז חיח להשיב די » 

ק ח  {א?לי ?שגלם גם־הם ל
 אל־גסלסם לסביים

עבקה ל?לב ולהן ם
 על־?מחי להךריכו

 ועקב ?ל־ןרע דעת למען ו
?שמו איי® והשמשים יא

1 - - - 1 
ל?ף?ה ז?ךם לזליי יב
עישהו ךציי1 עמו אוהב יג

 ?ןכי«ה ל: ?זיר
 ממל?ת הנק אל 1ךבר1?

ה ל; ?נמ?ות יי עךה «ן
הלה ךרש1נ ?נאםוןתו סי
א]ל־נא]ל קךא נהיא וגם םז

 חזלנט נשלה בעלתו
קולן ?שסע אדיר ?שקע יז
ע י״ מנ ?ר ??יבי ו
על־?ש?בו נוחו ועת ים

 לקחנתי פנמי ן?עלם כושר
נ??א ?כיז עד־עת־־קצו וגם

 ?ינלונתז: ?נךד בא?ני
 :קמים] הא?יר ובנמוךד

 מלחמתם: לי צושה ?י
 ג חקר עשה משה ובימי

 קהל: ??לע להתואב
ךעה: ך?ה ולד־ש?ית

נ הלי אלף פאות משש
ח  וך?ש: חלב ן?ת א

 עמו: עמךה וער־שיקה
 נחילה: לרש וגם־זרעו

 לי: אסרי למלא טוב ?י
 לבו: נשא לא ?ל־אשר

 אל: מאחרי ?סוג ולא
 ל?גיהם: תחליף ושמם

 אמו: מ?שן המשולל
אל הן: ׳®י®® ש«ו כ מ  ו
 על־עם: ?גידים וימשח
 ז .יעקב אלהי וישקה

 רועה: ?אמן ?ך?רו וגם
 מקביב: אזולעיו לנו נ?א?שה]

 :0ל נוועגהו
?קולץדול]: לל נביףעם
 שלשתים: ?זל־סהי את ולאנבד

ימשיחו: ל; העיי
 בו: ע?ה לא ן?ל־אךם

?ל־ד׳י: ו?ע;י ל: ?עיני

א.- י׳ ו . לנו כאכפה יי  וענינו: אכף, ק קל מקור הוא כאכפה היווני.- ע-ם נתמלא זח פסוק מסביבו
, איוב והשם עליו אכף כ*ו מיז משלי הפעל (השוה מסביב. האויבים כשלהעולו א ן כ ל - ( . ד ג ' ל
ים. לכם(או:לבם>.-ב :בפנים «כ - »לוז. וסודי: (וביומי אגילים נחשבו ו ל ב א נ שניהם.- הם שנ
תו ייז!. מיד (ע׳ לבניהם במקומם חליף יף. וזחל יו ג מו א בנ  דרשוהו ונערו שאול חזה. ש נדרו -

 ם ג ו - ואילן). ם׳ ם׳ (שם רואה :עיקרו רועה. באמונתו.- םפורסם שהיה משום ר! ס׳ שיא «ע׳
א. יז היווני.- פי על .1ה׳ ו ה ג ע י נו - בהעלותו ו. ת ל ע ב - שאול. והו

(1*1



יח כ-מז מו בךסירא; שמעק דברי תקכד

י ו לו גי ג ל?׳ י י מ ד נךךש תו־מ אסרי וגם כ ^ כ»י

:1עם עון (לס^זבית בנבואה קילו ®#ח ׳?י*‘1
^ להתוסב ד: יל דו מי אסויו ונם ?סן ע מז

מלשדאל: ךויד סן מקדש מוךם ?דולב ב\ ב

סקזן: ??וי ולךובים בגדי שחק לעמירים ג

עולם; חךמת]1 ולסר ה בנעיךיו גבור הי ד

?ללת: ת[?א]ךת .ולשבר על־קלע לרו בך<יםו
עז: בימינו דתן עליון איל־אל קר» ?י .1

עמו; את־קח ולדרים מלחמות יודע את־איש לסדף
?רבבה; ,ולבנו״ ?נות לו ענו על־בן ו

: חבניע ומסביב בי נלחם סניף סעטותו
ק!ך{ם}: שבר ןעד־היום ערים בסלשתים מתן

?!בור: בךבר1 עליון לאל הורות ?הן ??ל־מעשהו
שיךה): אמד ובעל־ניום עשהו אול.ב בעל־לבו

תיקן: בשיחים ננבל וקול מןב!ח אמני שיר נגינות
?ש)ןה: ש;ה מועדים [ולתקן ךר]0 לנחוים !?הן] »

מש?ט: לריז בקנח לסני קדשו, שם את־[ במללם
קךנו: לעולם ולךם ?שעו לעביר לל 1ם31 יא

על־לרישלם: חנק ובקאו !ממלעת חק לנר] ן1יס1[
לבמח; שיק משביל ק סי לעבורו אחריו ע יב

ס לאל מסביב: לו מי שללה בימי סלד שלמה יג

מקדש: לעד ו!?ב שי ן א לשמו תגל מי
‘.“מוק סלאר וקסף ס ס מ ה־ בנעריף־ ס <יד

שיךה: ?]קרוס ותקלנם ח ס א קי ^ [בבי?ס]ף ! טו

ליסעךתה: ■עמים שיי ומלי?ה חיךה מנשןל ב יז

על־לשךאל: הנקךא בבי בשם נקראת חו יח

?סף: הךבית !?עברת ןהב ךןל3ב ותשבי

 ע׳ וארמית). בסורית סקעא (השוה ברעש ברעם, קע. בם מסברא.- נתפלא ד׳ סזד-יזססוק
. - י׳. ז' שיא ·ם ם ל ע נ  המסורה.- שבנוסח ונעלים במקום ג׳ י־ב שיא בע׳ וכך ביווני גם כך ו

ת. ה-י דו ו  - היווני. פי על נתמלא - ).,ג כיה דהיא כשם המקור שימוש (השוה הודאות ה
. ם ש ב - מקדש. :כתוב זו לתיבה ממעל - ס. ס ש מ -יח-כג ד ב כ נ  פי על נתמלא ידיד־יה.- ה

- וגיסום. סוב חינוך מוסר. - היווני. יד
(··’



Π3ΡΜיג יס-מח מז בךסירא שמעון דברי

??ליך ל?שים ותתן יםג.י:
ב?בוךך מום ת)תן1ו כ

 על־באבאיך אף נללביא]
ש?טים לשני הקם] (להיות כא
דקור יטוש לא א)ל וואולם כב

 ןן?ד נח לבחיריו! (לברית לא
שארית! לזלקקב ולתן

 שרי]ש1מ שלמה וישבב כג
 וחסר־?יןה ךד!ב־אןלת

?ם עד־אקזר
ט9 :ר?קם ?  ח

 מ?שול לאברים ויתן
 מאד דו^אתו ותגדל

 ?אש ן?יא קם עד־אעזר מח
לחם מטה להם ולשבר ב
קימום צ)ר1ק אל ר5?ך ג
אל;הי ה]1את נוךא מה י
ממות נוע המקים ה
על־קיסת מלבים המוריד י
π האלומות מלא המושה
תו?חות בהעי ןהשמיע ז
מעלה ?מערה הנלקח ס
לעת ןכון ה?תוב י

 על־ענים אבות לב להשיב
1ת1ןמ ראך אשר יא.
I — — [ ל ] — [ יב

 דץ־]?ה אותות ש;ים1?י־
 מ?ל זע לא מלקיו

ממנו נמלא לא ?ל־ר?ר יג

 ביוו א, ל ם - היווני. פי אל נתמלא ג-ד. סח
. י 1 נ ם ל - ס״ו-ם'». י*ם · ן! אלפי חרו

 בןויתך: והמשילם
• : את־לצועיך ותחלל
 על־מש??ך: ואןחה

דוקם: סמל?ת ומאמךתים
 ארמה: מדבריו ולא.ימיל

 נשמיד: לא אוהאיו !תרע
 שךש: ממנו ולךוד
הויי גיעזב  מנון]: א

 עזם: בקנאתו דימר־יע ךחבעם
!?ר לו אל־ןהי

 :6א[ת־לשךא ןהחטיא חקזא אשר
 [«אדמרנם: להדיחם

 דיתמבר: ולעל־רעה
ך?ףו  בוער: ?תנוד ו

 המעימם: ובקנאתו
 אשות: שלש] נויוךד

 לתמאר: םו]ך1? שאשר
 יי: קתנון ינ׳שאיל
 נטמט־תם: ןנ??דים

 מההיך: הסליף ונביא
ט: משמטי ובחורב קנ  נ
רי מדו ט: אנש ו  מרו

חרון]: לישבני אף להש?יה
לשרא]ל: ב?זי1ש ילליכח

: [ - - - ]
 ן: - - 1 ל ] - נ

מיהו: ?ל־מישא ?]תים1ומו
ר: ״י1*1? לשל ולא ש  ?ל?

בשרו: נברא ומתחתיו

 (סל·* ויהוא לחזאל וכוונתו ),βασιλείς( לןי3 י
- ).πρό θυμοί( היומי

Γ·1Ι<



ח יד-מט מזין בך־סירא שמעון דברי־ «וקנו

סע^ה: מ?הי ובמותו נ?לאות עשי־! ?מ:יו ד י ב י ״ כ
או^םו4סחפ ̂זךלזי ולא ם ?זב לא ??ל־!את מ סו

חז ?ציזו מ ־ ל ? ? באראם (?חי עד־א<ןזר
ד לבית ועוד ז ק:39 ן מר ליהוךה ולשאר ?

$על: החליאו ן־יש־כל-ם יושר עשו :ש־מהם סז

בלם: אל־תו?זין ?המות ק ימןקיהו עירו מ ח

בקוה: ?דים ולחסום גוירים לקחשת ולדמנב
את־דב־שקה: וי^לח ריג עלה ?:ביו ס מ יזו

:1?קאונ אל ו:גדף עלי־כיק ידו ו!ט
יולךה:5 !;חילו ל?ם כ?*ח ן]מומ [אז ים

בןלם: אליו ל?ךשו1 עליו! אל־אל עזלךא]ו כ

?לר־לשעיהו: ויקרעם מ קיל1? !?הע1נ ל מ
ה: .©ם7:1 ?» ? ה !ך1נ אשור ?ב^נ כא

ר:1ך ברףכי שלסזק את־ל-טונב] למוקלהו עקזה נ?י כב

ל ?סדוניז ול?א?ק מיו רי{?יא לשעךזו ?והוי נכאיןזר
!לך): על־־מלי ויועף העוקש עמר ?:?יו כג

ט י נ ציח: אכלי ו אורית המ ?רודדץבוךה כד

אן:1ב לוני ונהרות ד עד־עולם נהיות מי כה

רוקח: סעשי, ד-בבלח סבים כקטךת אשלהו11 שם מט
ל-ילן: על־ב^דוה ולבןמור ד י !?ח -יבמיק כךכ*י ?

ל-כל: תועבות לש?ת1 על־בשובומינו נמל כי ב

ם וליסי ה חן : עז| ד ^ לבו אל־־אל ולמם נ

זאזחיתו: בלם ןיאש:הו לחזקלהו מךויר לכד ד

ם: להוךח הללי עד־תן עליון תולת ולעןבו
ן?רי: ן?ל לגוי ולבוךם לאחור קרקס וימן ה

-:7אךחבי ולשבי קרי» קר!ח ולביתו ו

{כיא: נוכו* ךחם5 ןד,וא ענוהו כי ?יד־לום:הו
וללינקים!: לקטע ללצת וכן ש א אתו ת א לקרם ולמאביד ו ז

מי ה: זכי ו מ ר ב סך־אה ךאה לחזקאל ה

ג׳ כך 4 ה עש - י. נ ו ו השורוון בי ע קראוו... ט ש ך ...1(וי י י י ...1[ כ נ < י לו כ-«ב
היווני.- וגתפלאוע׳ט נקטעו וזכ׳י שבעמוד שנםנ״ב-נ*ג

[»1



«ץכויג ס-נ מ® בך־סירא שמעון דברי

 םב כ״י
י

יא

יב

יג

יד
סו

פז

ג

ג
ב

ד

ה
ו

ז

ח
פ

יא

יב

אודאיוב לן?יר ונם
 מביאים עשי־ שדם ונם

שי  -יעקב את הדזלימו א
 !את־זרככל ל1נהידןנד

 בן־יוארק !שוע ןנם1
 קך^ ריכל וירימו
 זכרו נאדר {חמלה
 את־דריםהינו ולר?א
ח נ#ר לעט  ?לניך ?גל־ל̂־

 נכר אם־נילד ?יוסף
 {?קדו ואנוש ושת ושם

 עמו ןת?אךת אחיו ודול
שי  ל.?לת ;?קד ?דורו א
 מקוד, {?ךה ?:?יו א?ר
שי  קיר {?;ה ?!ליו א

 מלתף לעמי לדואג
 מאהל ?לשניחו סה־ןהרר

 מכק־עבים אור ?כיכב
 י׳ללך אל־ליכל ס^רקת י?שמש

ק  מועד בימי ?ע{?י ?
 קרן ?ימי ל?נון ??רח
 יל1 - א[ וכחם ןלב ??לי
 נרני ללא רענז ?!לת

 לבוד בגדי כעטותו
 הוד על־לןכח ?עלותו
 אליו ל!ד {לחים בקבלו

?{ים ע?ךת לו לביב

 ?!דק: ?ל־דנךכי ללכלכל
 להל]לם; ?!תחות ??מלם ללי

 :1לקןה ?אמונת ולענגבוהו
 :1חולם5 ע]לנ־־!ד־למין ןהוא
 ללת]: קוממו ?ילילם אשי

 עולם: ל?בוד ללכוןן
 את־לךבתינו: למקים

 ובריל: ךלתלם ולאב
 ?{ים: {לקח ןנם־הוא

 {?קךה: גולתו ונם
 אךם: ח?אךת ועל־כל־לי

 לבלן: ?ן־יולנן עלעק
 לילל: ח!ק וכלליו
 ?המונו: ?ם אשיל
 מלך: ?סיכל לעין לנות

 מ?ר: עירו וללןק
 :ית־ל?ר?ת5מ ולכאתו

מועד: בימי ללא וללרל
ג כענן יחהיז ולקשת
 ללם: על־יבלי ולשישן

 על־למןחה: לבוןה ולאש
חלין: על־אבד ד?אחז
ע?ף: מרוי■ שלן י?ע׳ן

 ת?אךת: ב?די ןלתלבשו
 מקךש: עזרת וילדי־
 מערכות: על {?ב והוא

בלכנק: אחים השתילי

ב הפסוקים א-י  - היווני. פי על ונתמלאו העמוד בסוף גקפעו י
ח * נ י ש . בם א ו נ י מ ה  כים םישע> בכתבת (=אעיס, מקוה אגם וכיווני: בכיי, p ב
וכתר מועד, בימי מבין מלא וכירח :בפנים - שגו. המים בהמון לפיכך: יתפרש בהסונו. ו
י ץ ג כ - דקרא. מרישא נכפלה מבץ שהתיבה א פ נ ע י כ מ י . כ ד ע ו נוחגץ שהיו נראה מ

_ !^.181, 376 דאלסן <וע׳ בשבועות וחן בפסח ק פורחים ענפים אגודת ביד ליסול
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א נ בן־־סירא שמעק דברי -נ ג ג י תקכח

ם: אסרן על־בד בעבוך חל י5בעך ולקיפוחו ; יג ב ,0
ד לשךאל: על־קהל » ע:ךם ל: ואשי

?גלית: מערבות ולסדר שרת עד־כלותו מןבח ל יד
שה: בסצערות מק ם אסרן י2ב לריעו אז מי ב ד סו

:?גלית י3ל? להזביר אדיר קול ולשמיעו ולריעו
$ךעה: יהם3על־פ ויפלו שר ?מהרו !חדו בל־ב יז
ש לם;י לשךאל: קדו שססות עליון לפני לה

בו לעל-המק רי רו: מ נ קולו השי, ולהן יח
ם: לפני בסמלה רחו ח ולחני א ה ם־ ע בל- יט

אליו: הגי? ומשעטיו שרת עד״־בלותו מןבדו ל
:ישראל על־־על־קהל לדיו ונשא לרד אז ב

התעאר: ן; ובשם שעתיו לל ו?רבת ב
מעניו; 1ם1ק]ל (העם שנו שנית לנפל וי נא

: לעשות המטליא ^ א ע לשךאל אלהי את־ל; ערכו־נא עתה פב
:?ך־צונו ולעשהו מךסם אךם סמנדל

:ביניבם בשלום ויהי לעב חעמת לבם לתן כג
פינחס: ברית ןלקם־לו חקרו עם־שמעון לאמן כד

ם: בימי שקי ולזרעו לערת־לו לא אשר
שית עם: אי{נו וסשלי נפשי קצה גולם י3בש כה

ר נעל ןגוי בקזהם: קי שת שעיר יושבי ופל כו

בן־סיךא: בן־אלעזר לשמעון של שכל מוסר בנים א ומי כז

ת: הביע ואשר בתכונו לבו בפתור ניבע אשר
להעם: על-לבו ןנותן לה!ה באלה איש אשרי

דולים: ל; לראת בי [ -  -  -  1 כט

בי: אלדד ו]ךף1א א ישעי אלהי אהללה י 1 · ״ וד 7*ד ד נא
ת בי שי: מעות עדי נמ הלי עעוז שמף־ אספרה ב

ת שאול ומלד ל לי: מ רג שסת בשרי חשעק מ
שון: נדבת] משוט ל עם מרבת פציתני

ב: שעי ולשבת עז 1 -  -  -  ]
ת חעדףי: ערוב י3עזן הייתוד־לי קמי נ?ד ג

- .1משל על־עפר אץ איוב השוה ל. ש ו ס ו כז
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תקכיד-יב נא בן־םירא שמעק דברי

יכ מלע צומי המוקש ^ '
תני ארית מרבות ד ר הו
פחה לאין אש מכבות ה

 #קר ןט?לי זקה משמחי
ת ותנע ו ^ נ?שי ל
עתר־לי !אין קביב ואמ;ה ז
לי את־רחמי ואזכרה ח

 את־חיסי־בו המציל
קולי ?אדן וארים ם
» '59 ל: לארומם י «

 צרה ?יום אל־תךמגי
תמיד קזקף אהללה יא

 לל קולי שמע אז
מ?ל־ךע ולמתי .יב

ואהללה: הוריתי על־הן
 טוב הי ללי הודו
 הת?ז?חות לאל הודו
 לשךאל לשומר הודו
 הכל ליוצר הודו
 ישךאל לגואל הודו
 לשךאל {ךדוי למקבץ הודו
 ומקךשו עירו לבוןה הודו
ח למאמיח הודו  דוד להיוז ק
ק ?דוק בבני לבוחר הודו כ  ל
 אבךהם למגן הודו
 ל?חק לצור הודו
 לעקב לאביר הודו
?ציון לבוחר הודו

 נמ#י: מהקעזי ומלד
ט: שלהקת וממצוקות מלי  נ

 מ לאמנון] תהום מךדום
 מרמה: לשח והצי

 תחתיות: לשאול וחלתי
 ואח: סומר ואצקה
ריו מ  מעולם: אשר ו
מהל־רע: ולגאלם

שועתי: שאול ומשערי
 לשעי: גבור א$ה הי

 ומשואה: שואה ?יום
ד מו א  ?המלה: ו

ח א  אל־תחנוד: מ
 הרה: ?יים ולמלאי

 לי^ את־שם אה,רקה1
:9ה לעולם הי ו  י
היו: לעולם הי  ה
היו: לעולם הי  ה
היו: לעולם הי  ה
 הקדו: לעולם הי
 חקרו: לעולם הי
מיו: לעולם הי  ח
היו: לעולם הי  ה
מיו: לעולם הי  ח
 חקרו: לעולם הי
מיו: לעולם הי  ח
ש הי  חמדו: לעו̂י
חמלו: לעולם הי

ב ד-ה נא י ב ס ת עיס .1ז ו ב כ ה - . י נ ו ו י ן אש ה י א .0 ל ה  ונראה לסתרו, קשה זח לשץ - ח
ה הגינות ביווני: נ?חה. לא אש מלהבות שענינו: א ל - . ש ן1א  -ססברא. מלאת· .1ו

י ע ת ב ס ה - היווני). (השוה בתכמה בה. ו
<*ז1



יג-ל נא בךסירא שמעק דבריחקל

לקיו: לעולם כי המלכים מלכי למלך הודו
לכל־למיךיו: תהלה לע«י קרז ולדם

:הללויה
י ־1

קרובו עם לשךאל לעני
ובקשתיה: כה ןח&צתי לליתי נער אני מ

למדתי: ה חל?׳ מנעורי אלןי הלי דרכה כאמהי׳ סו
ן: - - - [ קנעריתי תכלה ואתכלל יג

דעה: ?׳צאתי ה3ןהך 1 - - - נ 10
הוךאה: אמן ולמלמדי לכבוד הלדל־לי עלה יז

אמצאגו: זי אהמך ולא לד,ישיב חשכתי יה

כ׳מןד: אהמך לא ימני כה נמשי חשקה ים

:1ממ$ה אש!ה לא נחרזים ולנצח #סדק ןההי נמשי ג

מ:1ן ןאביט אתי ולח שערילי מללה ידי ים

̂הךה ג מצאתיה וב 1 -  -  -  1 3

אעוכןח: ולא כן כעבור , מתחלתה לה קניתי [קלב.
טוב: קןלן קניתיה ?5 בעבור לתכיט־כה לה כתנור מעי::למי כא

אהוךנו: ובלשוני שמתוקי שכר לי ״ ?לז כב

בכית־מךךשי: ןלינו מכלים אלי מנו כג

תקלה: מאד צמאה ונמש;ם ואילו מן־אילו החקרון עד־?׳הי כד

צקף: בלא ח;קה לקגו קנו ודכרתי־כה כהלתי כי כה

נמשקם: תשא ומשאה הביאו בעלה וצואריכם כו
אתה: מוצא נקשו ונותן למכקשיה היא קרועה

 ומצאתיד,: קה ועמךתי
 ז - - - 1

בי: תקנו תחב וכסף

 הליתי קטן כי בעיניכם ףאו
1 — - [ 

בנערותי למורי שקעו רבים

כז

כה

בשיךתי: תבושו ולא כישיכתי משי2 תשמח כס

בעתו: שכךקם לכם נותן ןהוא כצךקה עשו מעשיכם ל

לדר: לדר שמו ומשוקח לעולם יי לייר
 :?ר?>יךא עג*ךא צדלעו? ן1עוםע דברי ןד־ןזגה

 בן־?יךא: נן־אלזןזר נן־!:שיע שסעון ת9ןו?

:^ם1ועד־ע ז1?ת9 ׳חי3? ל: עם לל.י

!»ו
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