
 ב״פרק כ
היה מצורע חצי גופו ולא היה שום רופא שהיה יכול  אחר הרבה דברים בזמן קוסטנטין קיסר ואשתו אילינה זה הקיסר

תגזור אל היהודים שימצאו לך  ברומא אז ראו הנכרים ואמרו המלכה אילינה אם תרצה שיתרפא בעליך לרפאותו אשר היה
 כף שלחה המלכה ליהודים אשר היו ברומה ובמקומות אחריםהמלך בו ת ו ונעשה שיתרפא״העץ אשר צלבו בו יש

ואתם הרגתם לו ובעוונותיכם נחרב בית  ו אשר בא לצווי אביו שבשמים״ להם הביאו לי העץ אשר תלו בו יש]א[ואמר
כי זה לא  דברים האלה עצבו ונתיעצו ואמרו למלכה אנו אין אנו יודעים כלום מזה המקדש שלכם ויהי כשמעם היהודים

 המלכה לשאול ליהודים מירושלים ]ה[אנה העץ תכף שלח בר בארצינו שאל ליהודים היושבים בירושלים כי הם יאמרוע
 המאה )?(היהודים ואמרו לה אלי  ו ואם לא תמצאוהו אהרוג אתכם ענו לה״תנו לי העץ כי צלבתם בו יש] ם[ לה]ה[ואמר

וחכם מהם   שיותר זקן׳זקנים והתחילו לצערם והם בחרו א ׳בעיצה ביניהם ובחרו ז זקנים והתחילו לצערם והם לקחו
 ולכל בני עמך ]אותך[לו אמור לי האמת ואם לא אני אמית ] ה[ו המלכה לו לבדו ואמר]ת[ואמרו לה יאמר לך האמת ולקח

לי האמת ותראני העץ אתן לך עשר גדול אז ענה בהשכל ואמר לה כן אעשה כאשר דברת מה עשה הזקן קרא  ואם תאמר
שלא יכירו   במקום פלוני ותכסום באופן]ם)[הו( עצים זקנים הרבה מאד ותקברו׳קחו ג זקנים ואמר להם בסתר ובסודל

 ימים ׳ יהודה שאל זמן ג׳הנוכר הזקן ביסורים גדולים ור שהיה דבר עשוי מחדש וכן עשו והמלכה צוה לצער יהודה
 היא המלכה )ה( כי אם את׳ה  ואקוה אל)?(אני אגלה אותך  שיגלה לו הסוד ואם מהשמים יגלו לי ׳לה להתענות ולהתפלל

ועשה  יתגלה סוד זה אבל איני יודע אם את היא או אחרת ואמרה המלכה לך] ך)[י(אשר אמרו לי אבותי ידע תדע כי בגליל
באי עימי כי נגלה המקום איה העצים וקמה ואמר לה   בא לפניה׳הישר בעיניך והוא היה יודע סוד שם המפורש וביום הג

 יהודה ׳העצים ואמר להם ר  יהודה הזקן ובאו למקום שהיו קבורים׳ושרותיה ויועציה והלכו אחרי ר המלכה ונערותיה
  כן הוא האמת אמר לה באי עימי והוא היה]ה[עתיד להגלות סוד זה ואמר  המלכה כי על ידך היה)ה(האמת הוא כי את
 עצים אז נבהלה המלכה ׳כאן ויחפרו שם וימצאו ג  ויאמר חפרו׳פתיו וכלם הולכים אחריו ויעמד במקום אסובב ומלחש בש
שהיה עושה תפלה והאריך כל כך  ו התהיל ללחש והיה נראה״ שצלבו בו יש׳ העץ מהג]א[במה נדע מהו וכל השרים ואמרו

העצים )ה( ׳בא הם הביאוהו לפני והביאוהו לפניו ונגעובני בנו היו בוכים עליו אמר ל מת)ש(עד שהבינו ושמעו שאיש אחד 
ויקם ׳ כ ועשה כן בעץ הג״לנגוע אליו בעץ השני והתנוענע ג והתחיל להתנוענע בכח שם המפורש אשר זכר עליו התחיל

ו ומהעת ההיא שמו ״אשר צלבו בו יש רגליו בכח שם המפורש שזכר עליו ויתמהו כל העמים תכף אמר זה העץ המת חי על
לחטוא  ו ויוסיפו עוד״תכף האמינה המלכה והשרות כולם שהיה העץ שצלבו בו יש מנהג להניח שתי וערב על המתיםל

 אז אמרו הפריצים שהיה ראוי להרוג כל )שם המפורש כי המת קם בכח( יהודה הזקן ׳הרבה ויקומו כולם וישתחוו לפני ר
המפורש אמר ליהודים לא תיראו  זקן כי המת קם בכח שם יהודה ה׳צרה גדולה לישראל בראות כן ר היהודים והיה עת

שהחיה היה  ו ונקן להם שלא יגעו בכם ולא יעשה בכם שום רע ושם המת״שלוחי יש אמסור נפשי עליכם ונעשה את עצמנו
יה  יהודה הזקן וזה שהח׳איליקומס וגם רבו יוחנן מה עשה ר כ״ו חי ותפשוהו תפשו ג״ס וכאשר היה יש״מ״קו״לי״נקרא אי

  ].ים)[וס(שקוראים הגוים אפוסטול  פייטרו ואלו הם מה׳ פאוולו וס׳עם הפריצים ועשו להם כמו שעשו ס התחילו לדבר


