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ג״א תשס״א הורד־־וס מ ת ל״ז למלכותו שנת
ג״א תשס״א )בן ע׳
שנה שה״ק כ״ה( .בתחלת מלכותו היה איש
דמים ומרמה ונוח לקבל לה״ר ובסיבת זה
שפך דם נקי ,אך התחרט על מעשיו והתנהג
במדות טובות ועשה טובות גדולות לישראל,
אוהב החכמים ומכבדם ונתן להם סיפוק
ומזון והעמיד נשיאים מבית דוד הלל ובניו
ומצאו ישראל מנוחה בימיו ומלכו בניו ובני
בניו עד חורבן ה ב י ת  ,וה׳ ימים קודם מותו
צוה להמית בנו אנטיפטר מפני רוע מעלליו
ושגרם שהרג בניו וימלוך בחייו ארקילוס
בנו )צ״ד( .ועיין יוסיפון פס״א:
ארקילוס בן הורדוס המליכו קיסר אגוסטי
תשס״א )וביוחסין מאמר ה׳ זמן ו׳
תתס״ה ט״ס( והיה אכזר ורשע ובתחלת
מלכותו בחג המצות הרג בהיכל ה׳ ט׳
אלפים ולכדוהו הרומיים ושלחוהו לרומי וימת
שם שנת תש״ע ט׳ למלכותו .וימלך הקיסר
תחתיו את אנטיפטר אחי ארקילוס ויסב שמו
הורדוס בשם זקנו )צ״ל בשם אביו( צ״ד .ומלך
י״א שנה )שה״ק כ״ה(:
ישוע הנוצרי נולד בבית לחם יהודה פרסה
ומחצה מן ירושלים ג״א תשס״א שנת
מ״ב לקיסר אגוסטי .ולפ״ז היה לידתו בימי
ר׳ שמעון בן הלל וריב״ז והוא תחלת מנין
הנוצרים )ע״ל ג״א תק״ס ותרע״א ותשכ״ד(.
)מספר שנות אמונתם מן ג״א תשס״א ס״ח
שנים קודם החורבן שה״ק בהקדמה( .ובחלק
אמר ששני ישוע היו )צ״ל ח״ב ,עיין ר׳ יהושע
בן פרחיה(:
ג״א תשס״ח רבן עמעון בן הלל הזקן )דור
ח׳( תחלת נשיאותו
ג״א תשס״ח הוא הראשון הנקרא בשם רבן
)שקר העיד עיין ר״ג הזקן( ולא האריך י מ י ם .
קיבל מאביו )צ״ד ע״ש(:
רבן יוחנן בן זכאי קבל גם הוא מהלל
ושמאי קבלה ל״ד )וליומסץ גסה״ל
פקנל ל׳( ותימה על הליכות עולם ואברבנאל
שאחרו קבלת דיב״ז ע ד אחר ג׳ דורות אחר
דשב״ג ת ד ד ג  .וישיבתו התחיל סביב לשנת
חשצ״ג )ע״צ מחל״נ( )צ״ד(  .רבי חנינא בן
דוסא ל מ ד ממנו )עיש(  .חנמאל המצרי
י ש מ ע א ל בן פאבי חסיד גדול שני כינ היו
בימי הלל וריב״ז)יומסץ נהה״י אצל ר׳ ינינא
בן דוכא( :
רבן גמליאל הזקן קבל מאביו ר׳ שמעץ
בן הלל )דור ס׳( והיה ע ד י״ח
ס
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שנים קודם החורבן היא תת״י מקבל ט ׳
לחכמי המשנה וקבלה ל״ה לסיני,צ״ד)וביוחסין
)שם( קבלה ל״א( שמואל הקטן ונחום הלבלר
בימיו:
ג״א תש״ע ארקילוס בן הורדוס מ ת ג״א
תש״ע:
הורדוס אנטיפטר ויש קורין לו טטרקי בן
הורדוס הראשון ואחיו
של ארקילוס מלך ג׳ להורדוס ג״א ת ש ״ ע .
היה רשע רע ואיש משחית רבים מחכמי
ישראל הרג ולקח א ש ת אחיו פוליפוס בחייו
ויוחנן כ״ג הוכיחו ע״ז והרגו עם רבים מחכמי
ישראל .וכאשר שמע קיסר טבריוס מעשיו
הרעים גרשו מן הארץ ומת י״א למלכותו
תשפ״א )וכ״כ שה״ק כ״ה ,וביוחסין מאמר ה׳ זמן ו׳
כתב שמלך תשע״ד ומלך כ״ד שבים וחלק המלכות
לד׳ חלקים( .ועיין יוסיפון פס״ג ופס״ה )צ״ד(:

כ ת פרושים ונזירים )ע״ל ג״א ת״ס(:
ג״א תשע״ה טבריאוס נתקסר ג״א תשע״ה
)ע״ל תשפ״א(:
ג״א תש״פ בזמן הזה היה רעש גדול ונורא
באסיאה ונפלו י״ב ערים
גדולות ובצורות עד היסוד )צ״ד ח ״ ב ( :
צ

ג״א תשפ״א אגריפוס בן אריסטובלוס
הנתלה מלך ד׳
לבית הורדוס מלך תחת דודו שנת ג״א
תשפ״א ע״י קיסר טבריאו ומלך כ״ג שנים
ע ד תת״ד ,צ״ד) ,ואני מצאתי בשה״ק כ״ה אגריפוס
בן אריסטובלוס בן אלכסנדר הנתלה אחי ארקילוס
מאשה אחרת בן הורדוס הזקן הראשון( .ועיין
יוחסין מאמר ה׳ זמן ו׳ טבריאוס מלך ג״א
תשע״ה בזמנו נחבש אגריפוס כמה שנים
ברומי שהלשינוהו לקיסר שדבר נגד כבוד
הקיסר ושהיה חפץ בשלום קאיו אשר היה
קיסר אח״כ ושמו אותו ב ס ו ה ר  .ובהיותו
שמה יום א׳ עמד כנגדו עוף א׳ נקרא בוהו
ואפשר שנקרא בלשוננו ינשוף ותמהו
העומדים ש ם  .ובחור א׳ אשכנזי תוכן גדול
היה עומד בבית האסורים ויאמר לאגריפס
ע״י תורגמן שזה העוף מבשרו שתכף יצא
מבית האסורים ויעלה לגדולה ע״י קיסר
ש י ת ח ד ש  .וגם שידע כי בפעם אחרת
בראותו עוף הזה ג׳ ימים אח״ז ימות .וימת
טיבריאו וימלך קאיו שנת תשצ״ט והוציאו
מבית הסוהר וישימהו מלך על ישראל
ויהודה ומלך ז׳ שנים .ויהי בשנה השביעית
למלכו ויגבה לבו בגאוה ובגודל ל ב ב ע ד
שכמעט
ק

ולא אחר בנינו .וז״ל הצ״ד והיה בזמן הבית ונ׳ שנים )צ״ל נ״ב( אחר הבית .הרי כמפורש יוצא מפיו שנמשכו שנות
חיי ר״ע עד נ״ב שנה אחר חורבן הבית וטעות כיוצא בזה נמצא בחלק ב׳ בסדר תנאים ואמוראים אות ה׳ אצל הלל ע י י ״ ש
ס( בדפוסים הקודמים נפסק בינתים בענין הנוצרי :ע ( בדפוסים הקודמים הדברים מבולבלים :פ( בדפוסים
הקודמים גם פה מעורבב :צ( בדפוסים הקודמים הלשון מקולקל :ק( בדפוסים הקודמים נלעג לשון גם שבוש:

