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 היהודיםקדמות
 ן ו י פ א ד גנ

 ראשון*מאמר
 הקדמוניות על שבספרי האנשים, בחיר אפרודיטוס חושב, אני הנהא.
 עתיק. הוא כי היהודים. עם עמנו, דבר את קוראיו כל לעיני כחוגןגליתי
 ראשית דבר על ספרתי גם לעצמו, מעמד לו שעשה הראשון והוא מאדימים
 ימי דברי מכיל ההוא חספר - הזה, כיום לנחלה לנו היא אשר בארץשבתו
 - בלשון.יונית. חקדושים ספרינו מתוך ידי על וחובר שנה אלפיםחמשת
 חורשי. מפי היוצאים החרפות לדברי לבם שמים רבים כי אני, רואהאוים
 הקדמוניותו על כתבתי אשר לדברים להאמין רוצים ואינם מתי'מספררעה

 זכרו בא שלא באמרם לימים, צעיר הוא שעמנו לטענה, ראיהומביאים

 לכתוב לי ראוי כי בלבי, אמרתי כן על היונים. דברי.הימים כותביבספרי
 אונם מחשבות ואת המחרפים לב רעת את גלות למען בקצרה, אלהעל

 ללמד גם לדבריהם(, )חמאמינים איה סכלות את רפא ולמען כזביהם,בדברי
 לי ואעיד עמנו, קדמות את ולהבין לדעת האמת, את להכיר הרוצה כלאת

 קדומים דברי כל על היונים בעיני מאד נאמנים אנשים דירי ישר עללעדים
 מתוך פניהם על אוכיח ושקרים חנופות עלינו כתבו אשר הסופריםואת
 היונים מן רבים לא אשר הדבר, שרש את להראות אנסה וגם עצמם.דברי
 את גם אגלה ואולם ידם(. )מעשי הימים בספרי לזכרון אותנושמו

 ידעו לא אשר כל לעיני דברי'ימינו על פסחו לא אשר היונים()הסופרים
 ידעום. לא כאיו פניהם שמו אואותם,

 קדומים דברי שבכל המאמינים, דעת מאד מתמיהה כי אומר, בראשונהב.
 ואין מפיהם, האמת כל את ולחקר לבד, היונים סופרי אל רק יפנותיש

 לא אם לנו, יוצא הזה הדבר שהפך אני רואה בני.אדם. ולשאר לנולהאמין
 כל הנה כי שבמעשים. האמת את לנו נבקש רק רוח, ברעיונותנשעה

 הגיעו תמול'שלשום לאמר: תרצה ואם - היונים בקרב חדשים הםהדברים
 החוקים, כתיבת גם וכן מלאכת.מחשבת, דברי כל הערים, בנין : לאמר -,לידם
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 אפיו; ):ר - היאדיםהרשתי

 בדבר כי הימים. דברי כתיבת ע5 השקידה היא כמעט אלה מכל הדשהאך
 חם גם - בכלל אותנו למנות רוצה איני - ב( והכנענים א( והכשדיםהמצרים
 קדומים ימי מראשית לזכרון המעשים מסורת להם שהיתה מודים,)היונים(
 בטוחות בארצות כלם ישבו העמים אלה כי הזמנים. כל בהםוהנקימה
 אחד זכר יסוף שלא מאד והקפידו שכניהם ארצות את שמצאומהפגעים
 אולם ד(, הצבור בספרי חכמיהם גדולי ג( כלם קדשו רק אותם, שקרוהמעשים

 הראשונים הימים זכרונות את ומחו ונוראים רבים פגעים מצאו יון מקומותאת
 כי ודור, דור כל חשב אשר עד ה(, חייהם את מחדשים היונים היוותמיד
 הדורות. כל תחלתהוא

 הרוצים ואלה האותיות. תכונת את למדו ובקושי הימים באחריתרק
 אותו שקבלו באמרם, מתגאים ראשונים, מימים הכתב יהם שמש כילהראות
 כתב להראות מאדם נבצר אולם )קדמוס(. קדם ומידי הכנענים מידי)היונים(

 גם והן הצבור. גנזי בבתי או במקדשים ההם, הימים מן שנשמראחד
 קדם( מות )אחרי רבות שנים מקץ טרויה על הנלחמים )היונים(בדבר
 דברי קשט ואמנם האותיות, כתב את ידעו אם פורש ולא גדוף, ספקנמצא
 והנה הזה. בזמן אשר האותיות כנלוש את ידעו לא ולה גם כי הוא,אמת
 לשירת בזמן קודם הוא כי בו, שהסכומו ספר היונים בקרב נמצאלא

 אומרים עליו וגם טרויה, מעשי אהרי הזה הריש שחי וידוע וגלויהומרוס,
 "rp ושן:,-'ה 9ה( )בעל בזכרון נשארה רק נ;):תב, שירתו את השאירשיא
 את זה המכחישים כתובים הרבה בה נמצא כן ועל רבים, שירים מתוךזמן
 איש קדמוס יאמר: הימים, ספרי.דברי לכתוב בחם ההלו אשר והאנשיםזה.

 עוד בשמות לקרא איש ירצה ואולי ארגום, איש אקוטילאוסמילטוס
 על הפיכים עלות לפני מספר ימים רק חיו כלם - אחריהם הבאיםסופרים

 בבל. יושני : לאמר המאוחרת(, העברית במטרות וכן )ביונית -הכלהיים- ביוניתא(
 )ו,פיניקים(. הכידונים הכנענים להיראת כאן משמש זה שםב(
 במקדש. יונחו גם ואולי קדש( )לזכר עולם לזכר יכתבו : לאמרג(
 הרימוס(. )של העם ספרי אוד(
 הראשנים חדורות וכר שנמחה אחרי מבראשית, ימיהם דברי את מתחילים הם ; לאמרה(

 שמד(. מלהבת או )רעש פורענות ידיעל
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'א ראש;מאמר

 הכמה דברי שכתבו היונים מבין הראשונים גם ואולם למלחמה. יוןביץ
 הנה תלים, או פיתגורס או הסורי כפרקידס ב(, האלהים ועי א( השמיםעל
 ומעטו והכשדים המצרים תלמידי היו כי אחד, פה עליהם מעידיםהכל

 רוצים אינם וכמעט היונים בניני מנד עתיקים הם ון"בריהםבכתיבתם,
 אומריהם. בידי נכתבו כילהאמין,
 לבדם הם כי בהתאמרם, היונים גאות לנו תחשב לאולת והןג.
 לא מי כי אמת, דברי ישר כל מהמ לנו ומסרו קדומים מעשייודעים
 אשר הדברים את מעולם כתבו שלא סופריהם מדברי נקלה עלילמד
 כן על בנפשו. דמה אשר המעשים על כוזב אחד כל רק לאשורם,ידעו
 'ר לס יראים הם ואין בספריהם עצמם דברי את להכחיש מרביםהם

 - הזה בדבר ממני הבקיאים האנשים זזת ללמד לי יהיה למוזר והפכו.דבר
 הר3,ה וכמח מש:,)ית, ביחורי אבוסילאוס ע5 הלניקוט חלק פעמיםכמה

 כי לדעת, אפזרוס הראה דרך ובאיזה הטיודוס, דברי את לתקןאקוסילאוט
 ,'ט טיבי: ואת ז:הורוט, שקרי אז מרסם וטימיאוט דבריו ברב הלניקוםשקר

 ו)( האחרונ' )כל הכל שמו הרודוטוס ואת אחריו, הבאים הסופריםהכזיבו
 להודות טימיאוט רצה לא ג( הסקולים מעשי בדבר והנה שקרים.לדובר

 השתוו לא אתיקי ימי ובדברי וחבריהם וקלים ופיליכטס אנטיוכ"סלדברי
 איש ארגוס מעשי כן,:בי שמעו לא ארגום ימי ובדברי ד( חאתידות סופרייחד

 והצבורים הערים ימי דברי כותבי על להאריף עוד ולמה רעהו.לדברי
 אנשי הסופרים פרטיה, וכל הפרסים מלחמת בספורי גם הן נ:אלד;זהקטנים
 הרבה כי לתוקידידס, עון חשבו רבים גם משנהו. את האבד מכח"שימהיטמ
 זמנו. ימי דברי את בכתבו מאד שדקדק נראה כי אף שקרים,לדבר

 ואני בדבר, רבות סבות ימצאו הוה הפרץ שרש את לגלות הרוציםי.
 האחת, על אדבר ולרבעונה בעיניי מאד חמורות שהן מהן, שתים עלאראה

 היונים הקפידו לא לראשונה הנה מחברתה: נכבדה אותה אני רואהכי
 הזה והדבר ודור. דור בכ5 היו אשר המעשים כל את ונצבור בספרילכתב

 הכוכבים. הכמת - השמים עניני עלן(
 בראשית. ג;על.ה על הדנה ה לני/ול,1 הכתן; ו;::':הימ. גנתיב(
 בנ"ל. האי ימי דברי ז:. )סיציליה( מי;ויליה באי היו'עב הער ינוי יך1.יג(
 י:-ולדותיה. :'היל. ארץ על המדברים הסנרים - 5"ן(:1:;1[,ד(
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 אפ'וז נגד - ה"ה-ר'םעמותיב

 קו-ומים ימי דברי לכתב ורצו אחריהם קמו אשר לבניהם למוקשהיה
 מעשי את לכתב לבם שמו לא היונים שבטי כל שקר, לדבר אותםולמד
 והם מעולמא( הארץ יושבי שהם המתימרים האתוניים בין גם חןימיהם,
 כתבי מכל העתיקים כי כזה, דבר נמצא לא מאד, הלמודים עלשוקדים
 )דיני הרציחה משפטי על דרקון להם שכתב החוקים הם להם אשרהצבור
 לי ולמה העריץ. פיסיסטרטוס שלטון לפני מצער זמן חי הזה והאישנפשות(,

 ימי )אחרי זאת אחרי גם הן 1 בקדמותם המתגאים הארקדים על לדברעוד
 האותיות כתב את עמל ברב רק למדופיסיסטרטוס(

 מבקש כל את ללמד ישנים כתבים נמצאו לא אשר יען והנהה.
 ועוד הכותבים. בדברי רבה מבוכה קמה בפניהם, כזבים דוברי כחש ולענותלקח
 האמת, לדבר קנאו לא סופרים עט אוהבי כל כי : זו על נוספה שניתסבה

 כח את לגלות בקשו רק תמיד, בזה להתפאר בעיניהם היה נקל כיאף
 לדרך נטו הבריהם, פני על להתכבד בידם יעלה אשר דרך ובמצאםמליצתם.
 והמלכים הערים את הללו אלה בדים, 4 לספורי פניתם את שמו אלהההיא.
 הסופרים על או המעשים על שטנה לכתב יצאו ואלה בעיניהם חןלמצא

 המך היו כתבו אשר הדברים כל לתהלה. שמם יצא הזה בדבר כידחשבם,
 המעמד כותבי כל אם לאמתם, הימים דברי על האות הוא זה רק כי הימים,בברי
 בלבם, אמרו הסופרים ואיה אחדים. ודברים אחת שפה עליו ויכתבויספרו

 במלאכת והנה דבריהם, בכל אמת לרודפי יחשבו בכתיבתם בשנותם רקכי
 בדבר, לא אולם עלינו, היונים לסופרי הבכורה את נתן המליצה ובכחהדבור

 לבדו. ועם עם כל את הקורות בדברי יותר ועוד לאמתם, קדומיםימי
 כתבים, להם לתקן ראשונים מדורות שקדו כבר והבבלים המצרים1.

 הבבלים ובקרב הזאת החכמה יודעי הכהנים ידי את בזה מלאו נמצריםבי
 הכנענים הרבו ביונים התערבו אשר העמים ומן הדבר. על ב( הכשדיםגבחו
 לזכרון. הכלל מעשי את בו למסור וגם במשלח-ידם האותיות בכתבלעסק
 אולם עליהם. לפסח אומר אני כן ועל לכל, ידועים האלה הדבריםכל

 )אוט-חתונים(. אחרת מארץ שמה באו שלא מראשיתם, בארץ י-שבים : לאמרא(
 הב-כביס חוזי כל שנקראו מג-ו הבבלים לחכמי "כשדים" בשם פה קורא המזביב(

 ג( )ב, דניאל בספר גם -כוזרים" התיבה באה זו ובהוראה שלדיים כשם לפניםוהאסטר-לוגים
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יג ראש11מאסר

 - מהם יותר עוד : אומר לא אם - אלה כמו הקפידו הם שגם אבותינו,בדבר
 ואת הגדולים הכהנים את המלאכה על וצוו לזכרון המעשים אתלכתוב

 להעז לי מותר ואם רב, בדיוק אלה ימינו עד נשמרו והכתבים -הנביאים,

 בקצרה. לבאר אנסה זה כל את - )לדורות( יזמרו עוד -בדברי
 שבהם, הטובים את זוזה הדבר על אבותינו הפקידו ימיהם בראשית עודז.

 לבל מראש לבם את שמו כי בלבד, זו ולא בעבודת.האלהים,שהחרו.החזיקו

 בכהונה המשרת איש לכל כי בטהרתו, ישמר רק )בזרים(, הכהונה זרעיתערב
 בכסף עיניו לתת לו ואסור בנים עמה ולהוליד מעמיו אשה רק לקהתמותר
 משפחות מיחוסי הוא אם אביה, בבית לבדוק עריו רק אחרות, במעלותאו

 בלבד, יהודה בארץ לא עושים אנו וככה לדבר. רבים עדים ולהביאעתיקות

 נשואי דיני שם גם כי עמנו, מבני קה5 נמצאים אשר מקום בכל אםכי
 ובכבל במצרים אשר היהודים עי מדבר אני חומר. בכל נשמריםהכהנים

 מכתבים שולחים הם כי עמנו, כהני שם נפוצו אשר העולם מקומותוביתר
 ואבות הוריה שמות ואת "( הנשובה שם שמות את ומודיעים ירושליםאל

 היה כאשר בארץ, מלחמה ובשעת העדיב. שמות את וגם אב, לביתאבותיה
 יהודה, בארץ אפיפניס אנטיוכוס שפרץ לעת רבות, פעמים כברמעשה

 המלחמה בעת גם ומז; נרום, קוינטיליוס )ואחריו( מגנוס, פומפיוס)ואחריו(
 ספרים מחדש )בחיים( הנשארים הכהנים מחברים בימינו, היתה אשרהגדולה
 ענשים שמות ואת לפלטה, הנותרות הנשים את ובודקים הישנים הכתביםמתוך

 ידי על נטמאו פן בהן בחשדם בספריהם, שמים אינם במלחמההשבויות
 הזהירות על הגדול המופת ואמנם ב(. בפעם כפעם יקרה אשר כדברנכרים,
 נקובים שנה מאלפים אצלנו ששמשו הגדולים הכהנים כל חזה: המעשההוא

 הדברים אחרי מלא לא אשר ולכל אביה לבית איש בשמותיהםבספרים
 נראה הדבר והנה הקדש. במשמרת ולשרת המזבח אל לגשת אסורהאלה

 לכתוב מותר היה אדם 5כל לא -כי כרחו ע5 עומד הוא מזה:לעין-ועודיותר

 הנשואה שם את י נבה בהוצאת כו'. אבות'הס ואבות ההריס שמות זזו: הישגה: גה.צאהא(

 חגיסא1ת. שתי את חברתי ואני כו'. אבותיה אבותושמות

 התלמודיה וגספר!ה ס-ד( ז', נחמיה ס-ב, ג, )עזרא המתיחשים- -כתבי חט אלהב(

 הכהנים(. )של יוחסין--מגלות
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 אפ':: ::ד - ה'ה:ד'םקדמותיר

 זה את זה המכחישים כתובים נמצאו ו5א בעיניו כטוב בספר השמות()את

 או2 למדו כי לפנים, ומה למעלה מה היודעים הנביאים ורק הכהונהבספרי

 היטב. באו' זמנם מעשי את כתבו )ברוה.הקודש(, ברוו:-אלחיםהספרים
 את זה מכחישים ספרים ולא בידינו, נמצאו ספרים רבבות לא כיח.

 הזמן כתיבת כל את כוללים ספרים ושנים עשרים רק ביניהם, ונחלקיםזה
 הם הספרים מן חמשה אלהים. כספרי )בעינינוי הם נאמנים ובצדקההוא,
 עד האדם מבריאת העולם( )תולדות מסורת וגם החוקים נמצאו ובהםלמשה,
 משה וממות שנה. אלפים שלשת זמן כמעט הוא וזה - משה( )של מותויום

 הבזוים הנביאים כתבו אחשורוש, אחרי המולך פרס מלך ארתחששתא ימיעד

 הנשארים המפרים וארבעת א(, ספרים עשר בשלשה זמנם מעשי את משהאחיי
 עז ארתחששתא ומימי ב, האדם לבני ולקה.הי"ם לאלהים מזמוריםכוללים
 הקודמים כספרים עלינו להאמן זכו לא אך כערלם, מיני כל נכתבו זהימננו
 על מוכיחים, והמעשימ ג(, 5נביאימ כשרים יורשים  עזך קמו 5א כילהם,

 ערב ל(: עליהם שעברו הרבים בדורות כי לספרינו. ד( 5ב שמים אנוכמה
 דבר, בהם לשנות לא וגם מהם לגרוע ולא הספרים על להוסיף לבו אתאיש

 כי האלה, בספרים האמונה ב:.יאתו מראשית נטועה יהודי איש כל בלבכי
 בשמחה עפיהם למות וגם בהם להחזיק עפיו קב5 והוא אלהים, דבריו:ט

 השבויים את שתים ולא פעם 5א בעיניהם רבים ראו וכבר הצורך.בשעת

 הוציאו ולא משונה מיתה כ5 עליהם וקבלו יסורים בכל שעמדו החזיוןבבתי

 האיש הוא ומי : יחד עמה אשר הספרים ואת התורה את לחרף דברמפיהם
 כי בראותו גם ולו קל, נגע אף וישא בחוקיו ככה יחזיק אשר היונים,בקרב

 אש" שפתים, לדבר ספריהם את חושבים הם כי יאבדוז היונים ספריכל

 בדבר גם זאת מאמינים הם ובצדק נפשם, אות ככ5 להג הכותבים בוהרבו
 על לכתב פניהם מעזים הזה הדור מבני רבים בראותם הקדמונים,סופריהם

 איכה, cy יהד ירמיה האחרונים, הנביאים ארבעת הראשונים, הנביאים ארבעת הם אלהא(

 ודברי-חימים. עזרא-נחמיה דניאל. אסתר, איוב, אחד(, לסטר נחשב)תרי-עשר

 כנראה. וקהלת, שיר-השירים משלי. ההליט,ב(

 הנביאים. מן קבלה או כשרה ירושה עוד היתה לא : ואוליג(

 מאמיניך. : הישוה בהיצ'ד(
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טו ראש11מאמר

 עדי מפי עליהם לשמע בקשו לא ואף בעיניהם ראו שלאמעשים
 רבים *,. מצרה האלה בימים עלינו שקמה המלחמה על גם הןראיה.
 את וגם לראותו המלחמה מקום אל באו לא כי אף ספרים,לכתב

 דברים הברו אזניהם למשמע רק עיניהם, ראו לא הסמוכיםהמקומות
 הימים". "דברי בשם להם ולקרא נאצה מעשה לעשות בושו ולאאחדים

 ספר עצמם בפני מאורעותיה כל ועל כלה המלחמה על כתבתי אני אולםט.
 בקרבנו הנקראים האנשים צבא ראש בהיותי המעשים כל את עיני ראו כיאמת,
 הרומאים בידי נתפשתי כן ואחרי נפשי, על לעמד יכלתי אשר הימים כל הגליליםבשם
 תמיד, בקרבתם לשבת ואיכוני משמר עלי שמו וטיטוס ואסספינוס מלחמהכשבוי

 עם יחד ונשלחתי לחפשי הוצאתי כן ואחרי באזקים אסור הייתיולראשונה
 אף געלם יא אז קרו אשר הדברים ומכל ם, ירושל על לצור בעלותוטיטוט
 הרומאים, במהנה עיני ראו אשר כל את יב בשום כתבתי כי טידיעתי,אחד
 מצרתי כן ואחרי לבדי. אני הבינותי ירושלים בורחי בפי אשר הדבריםואת
 לי עזרו ופחדים והשלמתיה, עבודתי כל את הכינותי ושם רומא בעירמנוח
 האמת לי הוסיפה וכה האלה, המעשים ספור את לי עשיתי וככה יונית.בלשון
 וטיטוס, אכפסינוס את בתהלה לעדים לי לקחת לבי מלאני אשר עראמץ

 ואחריהם לראשונה, ספרי את נתתי ולהם הזאת, במלחמה המנצחיםהגבורים
 לרבים וגם במלחמה, יחד אתם יצאו אשר הרומאים, מן לרצים אותומכרתי
 הורדוס ארכ?אוס, יוליוס כמו יונית בחכמה משכילים אנשים וחם עמנו,מבני

 כי יחד, בי העידו וכלם בעצמו. המופת איש אגריפס המלך וגםהנאור,
 אלו החרישו, ולא האיה האנשים שקטו לא והן מאד, האמת עלשמרתי

 הפלתי או זרים(, )בעיני חן מצא ימען או דעת מחוסר אחד דברשניתי
 ידיתי. אשר מכלדבר

 אשר הימים דברי בספר טרה זיכר נועזו אחדיט רעים  ותנשוםי.
 שטנה הספר, בית ש5 לתינוקות ספר.הנוך כדמות הוא כי באמרםכתבתי,
 ישר לכתב עליו קבל אשר האיש עי כי לדעת, זאת הן ! רעה ודבהמוזרה
 כי - למראה.עין אם לאשורם, המעשים את לדעת חובה לזכרון אמתדברי
 וחושב דבר, יודעי טפי אותו שמע כי אזן, למשמע או - למעשה סמוךהיה
 מספרי נאסור תרגמתי הקדמיניות את כי עבודותי, בשתי כן עשיתי כיאני,
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 אמ.וו נגר - היה.רימורשתמז

 האלה: בספרים אשר א( החכמה את וקבלתי הנני, כהנים בן כהן כיקדשנו,
 אחד ואף מפעלי, את בה הרביתי אשר אחרי כתבתי המלחמה ימי דבריואת
 יקרא עזות בשם לא והאם ממני, נעלם לא והנעשים האמורים הדבריםמכל

 כי יאמרו, אמר גם ואם האמחש בדבר עלי יחלק ם המנס האנשיםימעשה
 כמעשים כי את הכירו לא הנה .הקיסרים(, השליטים זכרונות ספרי אתקראו
 עמם. בהלחמנו שכנגד הצד ואת אותנו מצאואשר

 . קפות אח לגהות אמרתי כי האלה, בדברים הצדה נטיתי כרחי עליא.
 ידי מצאה כי הושב ואני הימים. דברי לכתב עליהם המקבלים הסופריםדעת

 משהיא )ברברים( הלועזים נחלת יותר היא קדם ימי מעשי שכתיבתלהראות
 להביא המנסים כסופרים עם מעט להתוכח רוצה אני ולראשונה ליונים,ירושה
 הסופרים בכו-עבי עלינו דובר שלא באמרם לעם, היינו מקיוב זה כיראיות,
 אראה ובזה זרים עמים מספרי עמנו קדמות על עדים אביא כן ואחריהיונים,

 נצחתב(י אולת הם גדופיהם כל כי עמנו,יהורפי
 נותן המסחר ולא שיבנו הי4 הים שפת לא )היהודים( אנחנו הנהיב.
 בנויות ערינו כי זרים. עמים בקהל באים אנו אין זה ובעבור בלבנו,שמחה
 עובדים. אנחנו אדמתה ואת ופוריה ט.בה ארץ היא ונחלתנו לים.מרחוק
 עבודת ולעצם ולמצוות(, )לתורה בנינו את לגדל בעינינו יקר תמדהומכל
 נמסרה אשר האלהים יראת ואת )התירה( הח,קים את לשמר בעינינו נחשבחיינו
  העיותדות, חיינו הליכות לנו עמדו האיה הדברים על ונוסף למורשה. בהםלנו
 וממכר במקח אתם בעסקם  במצרים  התערבו כאשר בנו,  היונים התצרבושלא

  נמוכו לא וגם הכסף, מתאות אליהם ולסחור לרכל שקדו כי כנען, ארץ חוץוביושבי
 העמים, יתר כדרך נחלתם את להרחיב או שיל שלל  לטען  המלחמות אחריאבותינו

 ליונים, הכנענים נודעו כן עי חיל, נבורי אנשים רבבות הארץ מיאה כיאף
 שמע גם היונים אל הגיע ידם ועל אתם לסחר באניות אליהם באוכי

 ארצותיהם סחר את היונים אל הכנענים הביאו אשר העמים, ויתרהמצרים

 משלו כי ליונים, ידועים היו והפרסים המריים ונם רחוקים, בומים הפליגםמדי

 סתם(. )חכמה ל-כוהיה- אצלו נרדף שט - "פילוסופיה- כאן כותב המהברא(

 בגדופיהם. הסאה את גדשו כי ו גיזה בהוצאתב(
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ט ריו,מאמר

 השני הישוב חלק על למלחמה לצגת הוסיפו עוד והפרסים אסיה, ארצותבכל
 ארצם, גבולות אל קרובים היו כי היונים, הכירו התרכים ואת)אירופה(.

 לחוף היושבים העמים נודעו ובכלל פונטוס. ים יורדי מפי שמעו הסקיתיםועל
 רב את אך היונים(, )בין ספרים לכתוב הרוצים לכל ובמערב, במזרחהים,

 והן הכירו. ויא ידעו 5א היבשה. בארצות היושבים מאלה, הרחוקיםהעמים
 מימים חשר הרומאים, עיר את כי אירופה, בארץ אותם מצא הזה כמקרהגם

 תוקידידס, ולא הרודוטוס זכר 5א במלחמותיח גבורות והפליאה חיי עשתהרבים
 היונים. אל בקשי שמעם הגיע באחרונה ורק זמנם, מבני אחד לאואף

 עד אפורוס, כמו היונים בחכמי הטובים מדעת נעלמו והאיברים הגליםודברי
 מארצות גדול חלק כי אף אחת, עיר הוא האיברים מושב כי חשב,אשר

 רחוקים עמים מנהגי על לספר יבם את היונים עיבו וגם נחלתם. הואהמסרב
 היונים ידעו לא אשר הדבר שורש והנה מעוים, נשמעו ולא היו לא אשרדברים
 היא השקרים וסבת בחברתם לבוא הרבו שלא מה הוא הרחוקים( העמים)את

 ינו ולטח מחבריו. לספר מרבה הוא כי להראות, היונים מן אחד כלתשוקת
 להביח סופריהם את עורר ולא להם *מנו גם נורע שלא הדבר, שללתמוה
 נפלא וכה הים, מן מושבו רחק כה אשר העם הוא - בכתביהם זכרואת

 ! חייובהליכות

 עם שאינם היונים, בדבר ראיה להביא בחרנו כי בנפשך, שעריג.
 פיהסז צחוק מלאו יא האם בספרינו. דבר עליהם נמצא לא באשרעתיק,
 קדמות על והעידו למעלה דברתי אשר הטענות באותן באו ני אני,חושב
 ואקהה ככה. לעשות אנסה אנכי וגם במקום. אליהם הקרובים העמים אתימיהם

 דבה להוציא יוכל לא איש הן - והכנענים המצרים את נאמנים לעדיםלי
 שנאה, לנו נוטרים הם אשר הדבר גלוי כי שקר, דבר שהיא עדותם*ל

 אמנם שאת. ביתר הצורים אותנו עוינים - הכנענים ומן כאחד, כלםהמצרים
 עמנו אבות היו הם הלא כי האלה, כדברים לאמר אוכל לא הנשדים*ל

 חשר ואחרי קרובים, אחים בזכרון היהודים את זוכרים הם ובספריהםלפנים
 את שהביכו היונים סופרי על גם אראה האלה העדים פי על דברייאמנו

 נם עדותנו את לסתור רכיל למוליכי פה פתחון יהיה שלא כרי היהודים,זכר

 הזה.בדבר
 - עגם כמו סותם להעתיק אוכל לא אפנם המצרים, בכתבי אחי לראשונהיד.
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 אפו; נגר - ה'ה:ריםקרומיתיח

 חכמה-יונית ולמד מלידה מצרי איש היה א( ט"תים כי הדבר, ידוע הנהאולם
 פיוחות- דבריו, לפי אותם, ותרגם אבותיו ימי דברי את יון בלשון כתבוהוא
 מחסרון המצרים על שקרים ספר כי הרודוטוס, את להוכיח והרבה ב(הקדש
 כדברים ג( מצרים" מ"דברי השני בספר עלינו כתב הלז מנתוס והנהדעת,
 הנה כותבם את הבאתי כאלו וכלשונם, ככתבם 9ה אותם -אעתיקהאלה
 - חאלהים אף בנו חרה ובימיו טימיוס ושמו ד( לנו היה "פיך בפני:להעיד
 בני-ביי, אנשים המזרח מארצות באו ופתגום - הדבר סבת את יודעואינני
 ותפשו יד באפס אותה וכבשו למלחמה ארצנו על ועלו חילים וגברושם
 מקדשי ואת חמה באכזריות הערים את שרפו זאת ואחרי חארץ נשיאיאת

 אלה את בשנאה, התעמרו הארץ יושבי ובכל היסוד, עד החריבוהאלים
 למלך הקימו ולאחרונה ונשיהם. טפם עם לעבדים כבשו אלה ואת נפשהכו
 על מסים ושם נוףי( בעיר ישב והוא "( סליטיס ושמו מאחיהם אהדאיש

 בהם מצא אשר במקומות משמר חיל והפקיד ז( התחתונה ועל העליונההארץ
 גדלו אשר האשורים את ירא כי המזרח, קצות את חזק מכל ויותרחפץ.
 בנפת מצא הוא מלכותו. על לעלות יתאוו פן ההם, בימים מאדועצמו

 כתבי באחד נקראה אשר ט( פיבסת נהר במזרח למשגב נאה עיר ח(סתרואיס
 מאד בצורה הומה עליה והקים אותה ובנה חורים, בשם תעתיקים י(אלהים
 אנשי רבוא וארבע כעשרים חמושים, המון עליה לשמור בקרבהוהושיב
 משכורתם ואת הוקם להם את הצבא לאנשי לתת הקיץ בתקופת אליה ובאהיל,

 )חסה1"חטול(. מנהין הישגח: בהוצאה גיזה. בהוצאת כן Manethos,א(
 )ההירוגליפים( החרטומים בכתבי הקדושים-לאמר ב)כר"נים הישנה: בהוצאה נינה. אצל כןב(

 מצרים-. דברי( )מעשי, -עניני לאמר: filgyptiaka (Regyptiaca) ביוניתג(

 נחה. בהוצאת חמרות חאלו התיבות שלשד(
 שליט. השמית "מלה שהיא וגרא" הלטיס, "ישנה בהוצאה"(
 (Memphis). מוף מנפי,ו(
 לו ודרומה )תיבי( נוא-אמון גליל - חעליונה )חדלתה(, היאור מקום חיא חתחתיגח מצריםז(

 סאים. הישנה מהגירסה יותר נכון וזה ניזה, בהוצאת כןח(
 Bubastis, : ביוניתט(
 ישנה _בתיאולוגיה.י(

 אחת-
 (. פפירוס ורין, )אפיט עתיק לכתב כנראה. הכונה, במקור.
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'* ראש11מאמר

 כל על פחדו את תת ~IPD יקרב, ידיהם ללמד נשקם את בחגרם עליהםולנצה

 מלך קם ותחתיו עמיו אל נאסף שנה עשרה תשע מלכו אחרי מסבים.אשר
 שלשים טאסנס מלך ואחריו שנה. וארבע ארבעים ומלך א( בנון ושמוחדש
 ב( הנא ואחריו שנה, ואחת ששים אפופים ואחריו חדשים, ושבעה שנהושש

 ותשע ארבעים לסיס מלך איה כי ואחרי ימים, וחדש שנהחמשים
 ג( במצרים נלחמו אשר הראשונים, מלכיחם ששת חיו אלה חדשים, ושנישנה

 הוקסוס. בשם נקרא עמם וכל משרשם. יעקרם לבם בכי ובקשו חימיםכל
 הוא -וסוס שמלך" הוא ד( הקדש בישון "הוק" כי חרועים, המלכיםלאמר:

 יחדו התבות שתי ובהתחבר העם, בלשון גם הרועים נקראים וככה4רועה",
 בספר אמנם ערבים". האלה האנשים היו כי אומרים, ויש "הוקסוס"1יצא

 בשם מכונים "מלכים" לא כי כתוב, מצאתי מנתוס( ספר )של שני)בנוסח(
 התיבה כי "רועים.עבדימן הוא )הוקסוס( השם פירוש להמך, אם, כי*הוק",
 שבויי עבדים עי בפירוש מורה ה( הנשימה בסימן מק התיבה כמו -הוק

 ואחרי הימים. בדברי יסוד לו ויש בעיני יותר נאמן הזה והפירושמיחמה,
 משיו ובניהם הרועים מלכי בשם חגקובים המיכים כל כי מנתוס, מספרכן

 נוא" מלכי התקוממו הימים ולקץ שנה, ועשר מאות כחמש מצריםבארץ
 ביניהם. היתה וארוכה גדולה ומלחמה הרועים על מצרים ארצות ויתר 1(אמון
 ארץ מכל וגורשו הרועים נגפו ז( מיטפיגמותוסיס בשם הנקרא המלךובימי
 ושם ח(, צמד אלפים עשרת מסביב מדתו היתה אשר במקום ונסגרומצרים,
 חימה הרועים הקיפו הזה המקום כל את כי מספר, מנתוס שנרים.המקום

 צאון, : ישח בהוצאהא(
 יניס. ישנה בהוצאה נינה. אצל flunasב(
 את לעקר ליום מיום תאותם גדלה _אשר זיזה בהוצאת הישנה. ההוצאה סי עלג(

 משרש-.שצרים
 החרטומים(. )כתב הקדוש העתיק חמצונים בכתב : לאמרד(
 חגשימה(. )סמן ההא וסמן האלף סימן סימנים, שני בין מגרילים היוניםה(

 Thebals. ביוניתו(
 אליטרגמ1ת1סיס. : תישנה בתוצאהז(
 ידועה. מדת-ארך -ארורה", ביוניתח(
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 אפ..ו )נר -- ה'ה.ד.םקרמתכ

 תומוסיס ושללם. רכושם כל את לבטת שמה לטו ים אשר למען מסביב,בצוו.ה
 היד, בחזקת אותו ולכבוש במצור המקום את להביא נסה מיספרגמותוסיסבן

 נכזבה כי ובראותו צבא. אנשי רבוא ושמונה בארבעים התומה לפניותנה
 כלם יעזבו למען יושביה, עם ברית כרת במצור העיר את לתפושתקותו
 מארץ יצאו זהם נפשם, תאוה אשו כל אל וילכו  מצרים ארז אתבשיום
 עשרים במספר רכושם כל עם למשפחותיהם כלם הברית, דברי פי עלמצרים
 את יראו אולם סוריה, אל המדבר דרך ללכת ופנו רבוא,וארבע
 לוזם בנו כן ועל ההם, בימים אסיה בארצות המושלים האשורים,שלטון
 לה וקראו אנשיהם רבבות למושב יה'דה, !)שם בזמננו הנקראה בארץעיר
 הנה, העם כי מניתוס, אומר מצרים" מ"דברי שני ובספר ירושלים.בשם
 וכנים עבדים", "עם א( הקדושים בספריו נקרא רועים, בשם הנקוביםאיה

 וחייהם צאן במרעה קדמונים מדורות עסקו הראשונים אבותינו כידבריו,
 שנקראו לדבר, יסוד יש וגם רועים. בשם נקראו כן ועל נדודים, חייהיו

 בשם לעצמו קרא אבינו יוסף כי מלחמה(, )שבויי עבדים המצריםבספרי

 ארץ אל אחיו את להביא שלח כן ואחרי מצרים, מלך לפני בעמדועבד
 אחר. במקום לאשורם אחקר האיה הדברים את אולם המלך. במצותמצרים

 ועוד עמנו קדמות בדבר עדיהם לתת המגרים את אגיש ועתהסי.
 צאת "אחרי : לאמר הזמנים סדר על כתב אשר מנתוס, בשם אקראפעם
 מן אוו;מ גרש אשר סתמוסיס מלך ירושלים אל מצרים מארץ הרועימעם

 חברון, בנו ירש מלכותו ואת וימת. חדשים וארבעה שנה וחמש עשריםהארץ

 חדשים,  ושבעה שנה עשרים אמניפימ מלך ואחריו שנה.  עשרה שלשושיך

 מיפריס מלך ואחריה חדשים, ותשעה שנה עשרים לעסיס אחותוואחריו
 שנה וחמש עשרים מיפרמותוסיס ואחריו חדשים, ותשעה שנה עשרהשתים

 אמנופיס ואחריו חדשים, ושמונה שנים תשע תמיסיס ואחריו חדשים,ועשרה

 חדשים,  וחמשה שנה ושש שישים ב( חיר ואחריו חדשים, ועשרה שנהשלשים
 מלך יאהריה אחד, וחדש שנה עשרה שתים שנשחלם בתו מלכהואחריו

- = - = ,  ישראל. עם של הקדש וסתרי )ח ובא,י
 האצרים(. אלהי אחד שם גם )זה הזרזם ביוניהב(
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מ ראש;מאמר

 חדשים, וחמשה שנה עשרה שתים א"נהרס ואחריו שנים, תשע רתיטיסאהיה
 ארסיס ואחריו חבושים, ושלשה שנה עשרה שתים השני אקנחרסואחריו
 ואחריו חדשים, וארבעה שנה א( רעמסס ואחריו ימים, וחדש שניםארבע
 תשע אמנופיס ומחריו חדשים, ושני שנה ואחת ששים ב( מיאמוןרעמסס
 צבא לו אסף והוא רעמסם, הוא סחוסים ואחריו חדשים, וששה שנהעשרה
 בידו ונתן מצרים ארץ בכל לנגיד ארמאיס אחיו את ושם ואניותרוכבים

 עשות ולבלי הכתר את שאת לבלתי עליו צוה ורק המלוכה, משפט בלאת
 והוא המלך. פלגשי ביתר גם געת ולבלי ולילדיה ג( הגבירה למלכהרעה

 ע? למלחמה עלה כן ואחרי כנען, ובארץ בקפרוס להלחם נסע)רעמסס(
 ואת בחרבו כבש אלה את אויביו. בל את והכניע המריים ועלהאשורים

 באשרו מאד גבה ולבו עליהם, העצום חילו פחד נפל כי יד, באפסאלה

 )הרחוקות(, הארצות את ולהכניע המזרה ערי על גם לעלות אומץוהוסיף

 הדברים כל את בזדון לעשות במצרים הנשאר ארמאיס ההל רב זנןוכעבר
 ונהג יד, בחוזק במלכה התעמר כי עשותם, לבלתי אחיו עליו צוהאשר

 את ראשו על ושם אוהביו לדברי נפתה וגם בושת, בלא הפילגשים יתרעם

 ושלח ספר כתב מצרים מקדשי על הפקיד אולם באחיו. יד והריםהכתר

 ארכאי( אחיו בו הרים אשר ואת  הדברים כי את והידיעהו סתוסיס איאזתז

 שמי על נקראה והארץ מלכותו. את יכבש ד( סין אל לשוב מהר המלךיד.
 אחיו וארמאיס איגיפטוס, בשם גם ה( סתוסיס שנקרא ספר כה כיאיגיפטוס,

 דנאוס.בשם

 רמסם. המחבר כותב ביוניתא(
 יי-

 יה;כיוא כאן טעה ומנתוי מיאנוס-. -הנקרא 'שנה: ובהוצאה ארמסס, כאן כתוב כיוניתב(

 סתם. בכנוי ומעם מיאמון שם בכנני פעם פעמים, שתי השני רעמססאת

 האם- -המלכה : ביוניתג(
 או מלכים ע-ם ותרגמתי כן( אחרי הנזכרים הבנים אם )כלומר

 י-ג. ט-ו, גם שם ועין י"ס,,.א

 שבזמננו. ס,אז מהעיר רחוק לא (ipelusium, ביונית פלוסיוןד(

 לדרוגיך  Sefhosisj] סתיסש השפ בא גיזה  כהוצאה הישנה. כהיצאה השט הוא כןה(

  )05ה1561.  ממוסעם
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 אמחז )נד -- היה:ר.מנרמזתבב

 האנשים נ5 מנכות שנות את יחד נמנה אם והנה מנחוס. דברי אלהי.
 מארץ יצאו אבותינו, אבות הם רועים, בשם חנקראים כי לנו, יתבררהנזכרים,
 שנה ושלש ותשעים מאות שלש יהודח( )ארץ חזאת הארץ את וירשומצרים
 חוה חאיש כי חושבים, ארגוס אנשי כי אף ארגום. ארו אל דנאוס באטרם
 מנתוס 1aa תעיד גדולים דברים שני והנה יוה. מיכי )לכל הראשוןהיה
 והשניה נכריה, מארץ מצרים אל אבותיה באו כי תאחד, : חמצרים כתבימתוך
 א, איליון מעשי לפני שנים אלף כמעט בימי-קדם. משם יצאו כן אחריכי

 מפתצי לא מנתוס הוסיף עלינו(, כתב )אשר הדברים יתר אתואולם
 לא אשר שיחותי( מתוך פיו, במו הודה כאשר כי.אם, )הישנים(,המצרים

 ולראה, לאחד*אחד דבריו כחש את אבאר כן ואחרי אביהן, מינודע

 שקריו. בדברי לחאמין איןכי
 שכתבו מה אל הפעם לעבור רוצה אני האלה הדברים מןיז.
 משנים נמצאו לצוריים הנה כי עדיהם. את ולהביא עמנו בדברהכנענים
 חמעשים כל על למשמרת ומונחים הצבור במצות כתובים ספרים מאדרבות
 תאיה ובממרים עולם. לזכר וזכו זרים עמים ובקרב בקרבם נעשואשר
 וארבעים מאה המלך שלמה בידי נבנה בירושלים אשר ההיכל כיכתוב,
 נכתבה וגם ג( קרתחדשת את הצוריים יסדו טרם חדשים ושמונה שנהושלש
 הצוריים מיך ה( חירום כי )וכליו(; המקדש בית עבודת כל י( )בהשכל(שם
 עם יהד נצה לבו ובנדבת אביו, אהבת לו בזכרו מלכנו לשלמה אוהבהיה

 זחב ככר ועשרים מאה לו ונתן תפארתו להרבות הבנין עבודת עלשלמה
 ושימה הבית. את לצפות אליו ושלה לבנון  הנקרא ההר עצי ממיטבוכרת
 ותאות 1(. כבול בשם הנקראה בגליך ארץ לו נתן וגם רבות  מגחות לותשיב
 שרשו חידות אחיו אי איש שלחו כי אהבתם, את יחזק עוד הוסיפהתחכמה

 טויי". מלחמה למני לאמר, איל,זן-טיזיה,*(
 מיתולוגית. עניני במיס, מסוריב(
  Carthago.  גבויית  Karchedon, *יוניתג(
 היייי. *תופפה  תסרח זו תיבהד(
  )בקמץ(. חירם : יוסיפוס כותג בקדמאיות  tElromosח(
 חיחודיפ*, _שלחפת בספר אחוות פעמיפ גם חזור זח ושם Chabulon. בפניםו(
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מ ראשה ר ממא

 חכמה. בכל ממנו זג;-ל מחירום חידות להבין היטיב ושלמה אותן.לפתר
 המלכים ששלחו האגרות מן רבות הזה היום עד נשמרו הצוריים בקרבוהנה
 האגרות על הדברים את בדיתי מלבי לא כי הוכיח, ולמען רעהו. אלאיש

 ימי דברי בכתיבת נאמן איש הוא דיוס, את לי אעידה הצוריים, בידיהנמצאות
 אביבעל מות "אחרי לאמר: הכנענים ימי דברי בספר כתב הזה הסופר כיכנען,
 את והגדיל לעיר, אשר מזרח בפאת א( סוללה שפך והוא חירום. בנומלך

 לעיר חבר האי על לבדד עמד ח42ר ב( האולימפי זאוס מקדש ואתהקריה,
 אומרים, זהב. בכלי המקדש את ופאר ג( לבינה בינו הריוח כל אתבסתמו

 חידות לו להשיב ובקש חידות חירום אל שלח בירושלים השליט שלמהכי
 כסף ישלם החידות את לפתור ממנו יבצר אשר האחד כי ודרשתמורתן,

 לשלמה ובזבז החידות את לפתור יכול ולא לדבר הסכים וחירום לרעהו,רב

 החידות את צור, מאנשי אחד ד(, עבדימון פתר כן ואחרי ענושים, כסףהרבה
 ושלם לפתרן יכול יא ושלמה אחרות, בחידות שלמה( )את אותו ונטההשיוחות,

 למעלה. אמרנו אשר כל על דיוס העיד אלה בדבריו להירום". רבכסף
 את שכתב אפסוס, איש ~נחנדרוס את עוד אוסיף הזה הסופר ועליח.

 הימים דברי את ללמוד ושקד וילועזים ליונים קמו אשר המלכים כלמעשי
 חירום לימי הגיע כן ואחרי צור מלכי על גם דבר הוא ועם. עםמספרי
 כסא על בנו חירום ישב אביבעל מות "אחרי האלה: כדברים עליווספר

 וארבע שישים היו מלכותו וימי שנה, ושלש חמשים חי והואמלכותו
 והלך זאוס, למשכן הזהב עמוד את ונדב הרחבה הככר את סתם הואשנה.
 קורות מהם לעשות לבנון הנקרא בהר ארזים עצי וכרת מיער, עציםיאסף

 תמורתם, חדשים ובנה הישנים המקדשים בתי את והרס המקדשים,יבתי
 מקדש את הקים ולראשונה י( ולעשתרת ה( להרקלס קדש תרומתבהרימו

 ומים. סכר הוא. עשה לאדרא(

 לבעל-שמיס. ככה חיוגי בסמר קרא כנראהב(
 האי. ובין המיר בין חים ממרץ את לאמרג(
 ~fibdemuno. גיא בתוצאת Rbdemon.ד(

 ההימי. )אחד הצידונים לכנענים אשר ל_מלקרת" ביונית קראו הרקלט בשםה(
 גיזה. בהוצאת חסרים קדש( נחלת להם )בהגבילו הקדש- תרומה _בהרימו הדברים,ו(
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- ה'ה:ד'םקרמותכד  אפיו: נגר 

 ימיחמה יצא ב( כאשר א(, עשתדת( מקדש את כן )ואחרי "ריטיוט בחדשחרקים
 אל ושב אותם הכניע כן ואחרי מס, לו שלמו לא אשר ג( העתיקאיםעל

 בפעם כפעם נצח הוא לעבדימון, צעיר בן היה הזה המלך ובינויארצו,
 הזה המלך מימי עבר אשר והומן ירושלים". מלך שלמה שיח אשרבחידות

 את ירש חירום מות אחרי )בחשבונו(: ככה עולה קרתהדשת בניןעד
 מלכותו וימי שנה, ושלש ארבעים היו הייו זימי ד( בעליעזר בנומלבותו
 שלשים היו מייו וימי עבדעשתרת בנו מלך ואחריו ה(, שנה עשרהשבע
 מינקתו בני ארבעת עליו התקשרו כי שנים, תשע מלכותו וימי י( שנהותשע

 הייו וימי לעיטתרת, בן מתושעשונרת )הוא תחתיו מלך ובכורםוהמיתוהו,
 )ואחריו , ח( שנה עשרה שתים היו מלכותו וימי ,( שנה( וארבע חמשיםהיו
 תשע מלכותו וימי שנה ושמנה חמשים היו חייו וימי עשתרום אחיומלך
 שמונח ומלך מלכותו כסא את ירש אשר פלט אחיו בידי הומת והואשנים.
 עשתרת כהן ט( אתובעל המית ואותו שנה. חמשים היו חייו וימי)חדשים
 שלשים מלנותו וימי שנה ושמנה ארבעים היו חייו וימי תחתיו(,ומלך
 וחמש ארבעים היו הייו וימי בנו בעליעזור ישב כסאו ועל שנה,ושתים

 נרה. בהוצאת חסר המיסגר המאמרא(
 כו'. למלחמה יצא )היא( : זיזה בהוצאת חישנח, בהוצאה נמצא )-כאשר-( הזה הקשרב(

 באפריקה אשר לוג בארץ (Utica) עתיקה יושבי כנראה (Itykaioi), ניזה תקן כךג(

 (Tityoi). הטיטואים : הישגה בהוצאה עתיקה. צורית מושבה היאהצפונית,
 ,Balbazeros. בעלבעזר : ניזה בהוצאת (Ba[eaz~ros). הישנה בהוצאה כןד(
 שניט. שנע הישנה: בהוצאהה(
 שנה. ותשע עשרים : הישנה כהוצאהו(
 הישנה, בהוצאה חסר המוסגר המאמרזן

 עשתרת מלך ואחריהם : הישנה בהוצאה ניזה, מהוצרה תרגמתי המסגרת הפרשה כל אתח(

 אשרים אחיו מלך ואחריו שנה. עשרה שתים היו נ,לכותו וימי שנה וארבע המשים וחי דליעשתרתבן
(flserymos)אשר פלט אחיו בידי והומת )שוב(; שנה עשרה שתים ומלך שנה וארבע חמשים וחי 

 שנה ושחיט שלשים ומלך עשתרת כהן אהובעל המית ואותו חדשים שמונה ומלך כסאו עלישב

 כסאו ועל שנים שש ומלך שנה וחמש ארבעים וחי בנו בדעזור ואחריו שנה, ושמנה חמשיםוחי

 ושש המשים וחי פגמלין מלך ואחריו שנים תשע ומלך שנה ושתים שלשים וחי בנו מתגינגוסישב

 עילה. הטניס השבין אין וגם משובשת הזאת הגרסה כי וגלוי, שנה.. ושבע ארבעים ומלךשנח
 לא(. ט!, א' )מלכים שבמקיא אתבעל הואט(
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ן ראשזומאמר

 חית וימי בנה מתןא( כסאו על ישב ותחתיו 'טים, ww מלכותו וימישנה
 ישב ואחריו 'גנה, ותשע עשרים היו מלכותו וימי ,כנה ושתים שעטיםהע
 ארבעים מלכותו וימי שנה ושמונה חמשים היו חייו וימי פגמליון כסאועל

 בארץ עיר ובנתה אחותו ברחה ב( למלכותו השביעית ובשנה שנה(,ושבע
 בנין עד כסאו על חירום ישב אשר מיום תזמן כל קרתחדשת. היאלוב,

 המקדש בית והנה חדשים. ושמונה שנה וחמש וחמשים מאה בחשבון עולהקרתחדשת
 מומן עברו ולכן חירום(, )של למלכותו שנה עשרה בשתים נבנהבירושלים

 הנשאר חדשים. ושמנה שנה ושלש וארבעים מאה קרתחדשת בנין עדבנינו

 מודים הם כי הדבר, גלוי ן האלה הכנענים העדים על להוסיף דבר עודלי
 לבגין רב זמן קדמה הארץ אל אבותינו כניסת והנה האמת. לדברי תקףבכל
 הבית את להם בנו במלחמה כולה את כבשו אשר אחרי רק כי המקדש,בית
 אשר ב"קדמוניות" הקדושים ספרינו מתוך לבאר היטבתי האלה הדבריםאת

כתבתי.
 ובדברי הכשדים בספרי עלינו נכתבו אשר הדברים את אקרא ועתהיט.
 בספרינו. נמצאו אשר הדברים ליתר גם מסכימים הם כי להם, אשרהימים
 מדע שוחרי לכל ידוע ושמו אביו לבית כשדי איש בירוסוס יהיה הזהועדי
 והנה הכשדים. חכמת ועי הכוכבים תורת דבר על ספרים ליונים המציאכי

 לעולם בא אשר המבול על דברים העתיקים הכתבים מן העתיקבירוסוס
 על ספר וגם משה, אותנו הודיע אשר כדברים האדם, בני אתוהשמיד
 ג( ארמיניה הרי ראשי אל הגיעה כי עמנו, אבי נח בה נצל אשרתתבה

 בבל מלך נבופלאצר עד הגיע לדורותם נח בני כי את תעבירוואחרי
 בנו ד( נבוכדראצר את הזה המלך שלח כי ואמר, מעשיו את וספרוכשדים

 הארצות בו פשעו כי בשמעו, ארצנו ואל מצרים ארץ אל כבד חילעם

 Mettenos. גיזה( )ובהוצאת במקירא(
 למלכו. שנים שבע במלאת : חושב המחברנ(
 אוררטו. ארמניה כקיאה אשור ובלשון במקרא. הנזכרים אררט הרי הםג(

 הוא וזה . חרודוטיס אצל נקרא וכן (iNabukodorossoros גיזה בהוצאת כתוב כןד(

 :ביכדנא?ר מקום בכל מתיקן הישח בהוצאה אולם ):בו-כדרי-אצור(. הבבלי שמו פי על יותרגכיז

(Nabuchodonosoros)בכה-ק. השניה הגרטה פי על 
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 אסיק ננד - היהודיםקדמות?1

 המקדש בית את ושרף הארצות בל את כבש )נבוכדראצר( והואהאלה,
 שממה כן ואחרי בבל, אי והגלה בשביה עמו הוייך עמנו בל ואתצירושלים
 הזה הבבלי על מספר הוא פרס. מלך כורש ימי עד שנה שבעים זמןהעיר

 ערב ועל כנען ארץ ועל סוריה ועל מצרים על התגבר כי)נבוכדראצר(,
 למטה וגם לפניו. היו אשר בבל ומלכי כשדים מלכי מכל לעשותוהגדיל

 פה אביא ואני קדם, ימי דברי את בכתבו עליו לדבר בירוסוס שבמזה
 נציבו בו מרד כי נבופיאצר, אביו "כשמוע הם: ואלה בירוסוס דבריאת
 יכול לא כנען, וערי חילת'סוריה מקומות ועל מצרים על אותו הפקידאשר
 חלק את לימים הצעיר נבוכדראצר בנו בידי נתן כן ועל הרעה, בעדיעצר
 מערכה וערך במורד פגעו ונבוכדראצר )בנציבו(, בו להלחם אותו ושלחצבאו

 תחת והכניעה ממשיתו ארץ את מידו והוציא בכפו אותו ותפשלקראתו
 מלכו אחרי עמיו אל ונאסף למשכב נבופלאצר נפל ההיא ובעתמלכותו.

 אביו, מות דבר על מצער זמן לקץ נבוכרראצר וכשמוע שנה. ואחתעשרים
 השבויים את ונתן הארצות וביתר א( מצרים בארץ המנוחה אתהשיב
 אחדים ידי על מצרים ועמי והארמים והכנענים היהודים מן לקחאשר

 והוא בבל. ארץ אל להוליכם הכבודה ויתר העצום חילו עם יחדמאוהביו

 את לקח ושם בבל, אל והגיע מעט במתי המדבר דרך מסעו אתהתיש

 ומשל שבהם. הטוב מידי למענו השמורה המלכות ואת הכשדים מידיהשיטון
 הכושר במקומות להושיבם צוה השבויים ובבוא אחיו, נהלת חבל בכללבדו

 משלל המקדשים יתר ואת בל מקדש את לבו בנדבות פאר הוא בב9.בארץ
 להוסיף התנדב ועוד הישנה  מלכותו קרית תפארת את הגריל וגםהמלחמה,

 להטות מצור בעת האויבים יוכלו לא אשר ולמען מחוץ,  חרשה  צירקליה

 הפנימית לעיר מסביב משולשת חומה בנה העיר, על ולחנות הנהר מיאת
 וחמר שרופות לבנים עשה חלקה החיצונה, לעיר מסביב משולשתוחומה
 העיר את הקיף אשר ואחרי באש(. באי יא )אשר פשוטות לבניםוחלקה
 אביו לארמון סמוך בנה מקדש, שערי כדמות שעריה את ופאר נהדרההומה
 עצמו כי עד עשרו כבוד ואת תפארתו את והגדיל מסביב חדשארמון
 מלאכתו כלתה גבהו, בשיא ונאדר בגדלו הבנין נפלא כי ואף מספר.הדברים

 וכו'-. מצרים גארד )הענינים( המעשים את _כדר במקיר.א(
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ח ר ממא ש ק מ 

 דמות להם ונתן גבוהות אבן מדרגות בנה הזה ובארמון יום. עשרבחמשה

 התלוי" "הפרדס את ובנה עשה וכה עצים מיני כל עליתם 1wuea הרים,כתבנית

 מדי". בארץ גדלה כי הרים, בנאות אשתו נפש חשקה אשר יען לשם,הנודע
 הזה המלך על הימים בדברי )בירוסוס( ספר אורר הדברים אלהכ.
 את יסר ושם הרבה, עליחם הוסיף א( הכשדים" מ"דברי השלישיובספר

 בבל, עיר את יסדה האשורית סמירמיס אשר חשבו לחנם כי היונים,סופרי

 נאמנים בזאת ואמנם חנפלאים. הבנינים את הקימו ידיה כי כתבוולשקר
 אשר )הארכיונים( הגנזים בבתי גם והנה 1 מדבריהם הכשדים כתביעלינו

 )נבוכדראצר(, בבל מלך על בירוסוס דברי את המקימים כתבים נמצאולכנענים

 כתב האלה וכדברים כנען. ארץ כל ואת )סוריה( ארם ארץ את הכניעכי
 עשה וכמוהו צור, עיר מצור את בזכרו חימים דברי בספרפילוסטרטיס

 מלך כי להראות, בקש בו אשר ב( הודו" מ"דברי הרביעי בספר מגסתניסגם
 גם כבש כי עליו, וספר הרקליס, על מפעליו ובגודל בגבורתו עלה זהבבל

 למעלה כתבתי אשר הדברים וגם - איבריה. ארץ ואת לוב מארץ גדולחלק

 למלחמה, עליו בעלותם הבבלים בידי נשרף כי בירושלים, המקדש ביתעל

 ומתלבנים מחדש-מתבררים יבנותו החלו אסיה מלכות את כורש כבשוכאשר

 "ואתרי : השלישי בספר חומר הוא כי  בירוסוס, לנו נתן אשר הדבריםמתוך
 אל ונאסף למשכב נפל הנזכרה החומה את לבנות נבוכדראצר תחלאשר

 אויל. בנו ישב כסאו ועל שנה ושלש ארבעים היו מלכותו וימיאבותיו,
 נרגלאצר עליו התנפל כן ועל ובזדון, ברשעה ממשלה עשה הואמרודך.

 ארבע המומת תחת זבלך יפים, שנתים מיכז אחרי נפש והכהו אחותובעי

 דג חדשים תשעה בן ילד הוא ג(, לבורושררוך פנו למלך היה ואחריושנים,

 אשר ואחרי והמיתוהו. אוהביו עייו קמו רע, שסורו בו נראה אשרויען

 נבונידו בידי המלוכה את לתת יחד והסכימו עליו חקושרים כל התאספונהרג,

 Chaldaika. : ביונית חשר שםא(
 lndika. ציונית:ב(
 לבורושרחוד. : ישנה גחוצאה גיזה. גהוצאת כןג(

 חדשים- תשעה ומלך ילד, .וחיא : אחר באופן הפקור דהרי את לחסין אפשרי(
 וזה

 יזהר.קהזג
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 אפ..: :נר - ה,ה,ר'מירשתכח

 נבנתה הזה המלך בימי הזה. בקשר חלק לוהיה אשר בבל מאנשיאחד
 עשרה שבע ובשנת פאר. ברב 7951 שרופות לבנים הנהר בקרבת בבלחומת
 א( אסיה ארצות כל את והכניע רב צבא עם פרס מארץ כורש באלמלכו

 לקראתו יצא וקרב, הולך הוא כי נבוניד וכשמוע בבל, ארץ אל פניו אתושם
 אל מספר מתי אנשים עם וברח לפניו ונגף במערכה אתו ונלחם חייועם
 בראותו מחוץ, הומתה את להרוס וצוה בבל עיר את לכד וכורש בורסיף.עיר

 בורסיף אל משם ופנה הנשגבה. העיר את לכבוש היא וקשה רבה עבודהכי
 הקדים רק המצור, קץ עד חכה לא נבוניד אולם נבוניד. על מצורושם

 מארץ אותו ושלח אליו פניו האיר וכורש השונא, בידי נפשו אתלהסגיר
 שארית את נבוניד כלה הזאת בארץ למושב. ב( קרמן ארץ את לו ונתןבבל
 מת". ושםימיו

 בהם כי בספרינו, אשר האמת על מודים האלה הדברים והנהמא.
 עשרה שמונה בשנת מקדשנו בית את נבוכיראצר שהחריב כתוב,נמצא

 הוקמו לכורש שתים ובשנת שנה. חמשים המקדש שמם כן ואחרילמלכותו
 אוסיף ועוד עבודתו. שלמה דריוש למלכות שתים ובשנת חביתיסודות
 הוא וזה הראיות. מיתר גם עין להעלים לי אין כי הכנענים, מכתבידברים

 במצור ג( נבזכדנאצד קנה המין אתזבעי בימי דעתם: על הזמניםחשבון
 קמו מותו ואחרי שנים. עשר בעל מלך ואחריו שנה, עשרה שלש צורעל

 חדשים, עשרה עבדי בן חלב חדשים, שני שפט בשלך בן עכנבעל :שופטים
 שפטו עבדאלים בני וגרעשתרת ה( מטגון חדשים, שלשה הגדול הכהן ד(חבר
 אל צורי )בני שלחו ובמותו אחת, שנה בעיעטור מלך ובימיהם שנים,שש
 מותו ואחרי שנים, ארבע מלך והוא משם, אותו והביאו מהרבעל אחריסבל
 והנה בפרס. כורש משל ובימיו שנה. עשרים מלך והוא חירום, לאחיוקראו

 חדשים, ושלשה שנה וארבע חמשים הכנענים לדברי עולה העת כלחשבון

 המלוכה. את .כבש : ניזה גהוצאת הישנה, בהוצאה כןא(

 O-D. למדינת ממזרח מדינה קרמניה, : ביוניתב(

 ננה. גהוצאת גם נבוכדנאצר השם פעמים שתי בא חזה במרקג(
 Rbb~ros. נמרור;ד(
 Iviyttynos : גתה בהוצאת הישנה. גהיצאה כןח(
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ט ראש.(מאמר

 ארבע ובשנת (0, למיכותז יטבע בשנת צזר מצזר את frn נבוכדנאצרכי

 המקדש בית בדבר והנה הממשלה, את הפרסי כורש כבש ומ לחיעשרה

 האמורים הדברים ובכל בספרינג הכתוב לכל והצורנים הכשדים כתבימודים
 כי אנק וחושב עמנה קדמות על סתירה, לה שאין מקובלה, עדותנמצאה
 המהלוקש באהבת השתרשו לא אשר הקוראים לכל יספיקו אלהדברי

 מאמיתם אעם אשר האנשים בפני מחקר חובת ידי לצאת עוד עלי ואולםכב.

 רבים עדים ולהביא עליהם, נאמנו בלבד היונים דברי ורק הלועזיםלכתבי
 מצוא. לעת זכרו את בספרים ומסרו עמנו את הכירו אשר הימים( )מןמאלה
 כי בו, מודים והכל הראשונים, הדורות מבני היה סמום איש פיתאגורסוהנה
 האיש ידצ כי הדבר, וגלוי הפילוסופים, כל על אלהים וביראת בחכמהעלה
 האלה. בדרכים ללכת הרבה שקד עוד כי בלבד, זו ולא עמנו, דרכי אתהזה
 חייו, על ספרים כתבו רבים אך מקובל, נופר ממנו נשאר לאאמנם

 ובראשון הימים. בדברי נאמן סופר והוא הרמיפוס, היה שבאלה הטוביםואחד
 אחרי פיתאגור0 אמר בי הזה, האיש לנו מסמר מיתאגורס דבר עללספריו
 המת( )שץ שנשמתו קרולון, "ליד והוא קליפון, ושמו מתלמידיו אחדמות

 רבץ אשר במקום יעבר שלא עליו, מצוה והיא ויום לילה בקרבתונמצאה
 דברי מכל פיו את וישמר ב( צמאון מי ישתה ולא משאו, תחת המורשם

 ודבר עשה זאת ,כל האלה: כדברים הרמיפוס מוסיף זה ועלהרפות.

 וכנים לעצמו". אותן וקבל והתרצים היהודים דעות את חקה כי)פיתאגורס(,
 החכמה אל היהודים מחוקי הרבה העתיק הזה הגבר כי באמרנו, דברינויהיו

 קדם מימי ידוע עמנו היה  הנכרים( )בערי בערי גס והנה שלו.)הפילוסופיה(

 על לרבים. למופת להיו,ן וזכו מקצתן אל עברו כבר ממנו רביםומבהגים

 הצורים חוקי כי אומר, הוא החוקים. דבר על בספריו האופרסטוס מעידזה
 את גם מונה הוא האלה חשבועות ובכלל נכרים, שבועות להשבעאוסרים

 העמים, אחד בקרב נמצאה לא הזאת השבועה ואולם קקרבן", הנקראההשבועה

 העברים, מלשון אותה נתרגם אם המלה, ופתרון לבדם, היהודים בקרבביתי
 עמנו, דבר נעלם יא הליקרנסוס איש מהרודוטוס גם לאלהים". "מתנההוא

 למעלא. המביר התיבעל. למלבות שבע  בשנת היא. הכונהא(
 אגפים. מי או בכלי, רב  זמן שנמצאו שאובים מים שראהב(
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 אם,11 ניר - היהירםקרמותל

 א( הקולחים ימי דברי את בספרו : זו בדרך וכרו את בתעיותו ואת תראה)הוא

 והמצרים הקולחים רק הארץ גויי "מכל לאמר: כותב הוא השניבספרו
 והסורים והצורים ראשונים, מימים ערלתם בשר את מלים לבדם ב(וחפושים
 מהמצרים, המילה את קבלו כי בעצמם, מודים ג( פלשתים בארץחיושבים
 היושבים וחיקרונים פדתניזס נהר זעל לתרמודון נהד על היושביםוחסזרים
 אלה רק האדם זרע מכל מהקולחים. מקרוב זאת קבלו כי מספרים,בקרבתם
 בדרכי הרואה, יראה כאשר הלכו, זה, ובדבר נמולים, לבדםהעמים
 קבל מי יודע אני אין והכושים, חמצרים העמים, שני בדבר אולםהמצרים.

 מלים פלשתים בארץ אשר הסורים כי בזה, אומר והנה ממשנהו". המייהאת
 זאתי עושים לבדם היהודים פלשתים ארץ יושבי ומכל ערלתם, בשראת

 אשר המשורר חוירילוס וגם הדבר. את עליהם וספר זאת את ידעוהרודוטוס
 ד( אחשורוש בצבא יצא אשר לעת עמנו את זכר )יהרודוטוס( בזמן עודקדם

 בת, יצאי )אשר העמים כל את במנותו פי יון, ארז על למלחמה פרסהמלך
 דבריו: ואלה עמנו. את גם לאחרונה בכללם הביאהפרסים(

 מראהו; נפקא קה - עקט נסע יעביר אקח חים8"רי

 ששתיו, את ופסח כי תשמע, משיו הטידלניםכשין

 מושבו. היןים רהב היאור ?פת על שקםהךרי

 ועליו ראשן, פחת משפת מאוד, נןר4 שערקטר

 ה(. יושו עשן במי אשר 4רותים סוסים 44יעורלת

 כי בזאת, המשורר זכר אותנו אשר לכל, הדבר גלוי כי חושב,ואני
 הוא כי המלח, ים נקרא היאור שם וגם מושבנו, בארץ נמצאו שלםחררי

 )פיגשתי( השחזר הים גיזה על לפניפ וישג עםא(
 נאו"

.rpt? 

 איתיופיפ. ; ביוניתב(
 )חילת-ספיח(. ישראל ארץ כל כך אחר בו שנקראה השם Phlaistine ,(Palaestina)ג(

 Xerxes. ביינית השיארש, שמו האפיפורין בכתביד(

 .תספרת- היתה, הזו, העם לבני כי המשורר, שכיתב מה המקור. לפי בחכסמטרים תרגמתיח(

 קובני מעין שמשו ס-סים פני עורות חתורה. למצית בפירוש מתנגדגלגל-
 הראש. על
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לא רא':11מאמר

 ואמנם זכרנו, את חוירילוס העלה כה סוריה. *אורות בכל הידים ורחבהגדול
 פגשם לעת עליהם השתוממו גם אם כי חיהודים, את היונים ידעו ידוע רקלא

 אשר האנשים כי.אם אותמג )תוקירו היונים בקרב אשר הךעים ולאאותם,
 תלמיד קלארכוס כי להוכיח: קל הזה הדבר ואת - מאד; בחכמתםנפלאו

 כותב א( הפריפטוס מחכמי אחד אף בחכמה עליו עלה לא אשראריסטוטלים,
 יהודי איש על לו ספר רבו אריסטוטליס כי הוקנה, דבר על הראשוןבספר
 ארסטוטליס(: )אמר שם: כתוב וכה עצמו, אריסטוטליס בפי הדברים את ושםאחד
 על לדבר יהיה למותר לא אך מאד, ספורי ארך דברים, להרבות באתי"אלו

 דברים בזה לך אספר כי היפרידס, לך, דע ב(. חכמתו ועל חוה האישנפלאות
 מתאוים אנחנו כן "על ובמורא: בכבוד השיב והיפרידס לחלום". הדומיםנפלאים
 בעלי מצות את ימלא עלינו - אריסטוטליס אמר - "לא לדבריך-. להקשיבכינו

 במימדינו נכחש לא אשר למען הזה, השם מוצא את לראשונה ולבררהמליצה
 בעינך*. הטוב ככ5 - היפרידס אמר - "דבר השמועותי. את מחםשקבלנו

 )היהודים( ואלה מחילת.סוריה, יהודי היה הזה "חאיש : )אריסטוטליס( ענה זאתועל
 ההודים בפי שאומרים כמו הם, החכמים כי , ג( הודו חכמי צאצאיחם

 אשר הארץ כי מקומם, שם על נקראו וככה עיהודים", הסורים: ובפי"קלנים",
 לה קוראים ונם כי מאד, מוזר עירם ושם "יהודה", מכונה בה יושביםהם

 היבשה במקומות וירד נכריות ארצות בחרבה עבר הזה האיש והנה*ירושלם".
 בנשמתו. גם אם כי בלבד, בשפתו לא יוני, )נעשה( היה והוא חים, חוףאל

 אחדים ואתנו אותנו, ופגש מקומותינו אל האיש הגיע אסיה בארץ מגורנוולעת

 המשכילים, מן רבים עם והתחבר חכמתם, את לבחון בקש אשר חמדעמאנשי
 בספר אריסטוטליס דבר הדברים אלה מהם". משקבל יותר להם העניקאך

 פרישותו על הזה, היהודי האיש נפלאות על לספר הרבה ועודקלארבוס
 בדברי לקרוא יוכל בזה דעת להוסיף הרוצה וכל בינתו. ועל חייובהליכות

 את בלמדו מטיל אריסט1טליס היה ובהם באחיני, לטיול ששמשו האולמים פריפטוס.א(
 -מריפטטיקים- או הפריפטוס- -פילוסופי בשם נקראו כן יעלתלמידיו,

 במלה הביניה ימי )כספרות
 טילנים. כן גם שחוראתה -משאיים-מערבית

 חאיש(, )של החכמה- _אהבת : כאן לתרגם ואפשר -פילוסופיה-, כותב המחברב(

 הויו מילוס,פיג(
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 אפיי; ::ר -- היהירים"דמיהלכ

 דבר: קלארכוס ואמנם הצרך, מדי יותר דברים מהרבות נזהר אני כיהספר.
 הקטיוס אולם - ענינו. היה אחר דבר ,כי א( מגדרו בצאתו האלה הדבריםאת
 )פילוסוף( חכם אדם אבדירה,איש

 לגדולה שעלה יחד, המעשה בכשרון וגדוי

 )מלך לגוס בן לתלמי קרוב היה כן ואחרי )הגדול( המלך אלכסנדרוסבחיי
 ואני היהודים, על שלם ספר כתב רק יד, כלאחר. אותנו זכר 5אמצרים(
 הקטיום(: )של זמנו את אברר ולראשונה ממנו, פרקים ראשי פה למסוראומר
 באחת היתה הזאת והמלחמה ב( עזה יד על תלמי מלחמת את מזכירהוא

 כאשר , ג( עשרה ושבע המאה באולימפידה אלכסנדרום, למות שנהעשרה
 אמר, הזאת האולימפידה אל בהגיעו כי שלו. הימים בדברי קסטורכתב

 עזה יד על פוליאורקיטיס המכונה דימיטריוס את לגוס בן תלמי נצחשבה
 וארבע- המאה באולימפידה זה היה כי מודים, הכל אלכסנדרוס מותובדבר
 עמנו היה אלכסנדרוס ובימי הקטיאוס( )של בימיו כי אפוא, גלוי ד(.עשרה

 עזה יד על המלחמה "אחרי : האלה כדברים לטפר הוסיף הקטיוס כיבשלותו,
 תלמי רוח ענות על שמעו רבים ואנשים טוריה ארצות כל את תלמיהכניע
 . בשלטו חלק ולנטול מצרים ארץ אל עמו לרדת ובקשו לבריות אהבתוועל

 וגדול שנה ושש ששים כבן איש ליהודים, הגדול הכהן חזקיה היהובכללם
 מאין דבר נבון ואיש למודים לשון בעל וגם עמו בני אחיו בקרבהמשרה
 כהני מספר - לדבר הקטיוס מוסיף - "והנה : המדינה" הליכות בכלכמוהו

 העם, את ומביאים ומוציאים הארץ תבואת מעשר את מקבלים שהםהיהודים

 הנזכר האיש שם את בנשאו פעם ועוד מאות". וחמש אלף בקרובהוא
 נעשה האמורה המשרה לו היתה אשר הוה "האיש : מספר  הוא)שקיה(
 המבדילים האותות כל את מכיר היה מאחיו אנשים מצאו לעת לנו.אוהב

 למושבותיהם היהודים מקומות כל בהם נכתבו אשר ממרים לו היו כיביניהם,

 אגב. דרך הנושא, מן צנטותו לאמרא(

 הנהוג. המנין לפני 311 בשנהב(

 הנהג. האנין לפני 776 *גת למן היונים שמנו שנים ארבע מחזור הוא האולימפידהג(
 הנהוג. המנין לפני 309 עד 2:נ חקי-ז:האולימפידה

 הנהוג. המנין לפני 322 בשנת בדיוק 321. ער 324 משנתד(

www.daat.ac.il



לג ראש11מאמר

 בחוקינו מחזיקים אנחנו כי הקטיוס, מספר ואחרי.כן מדינתם'. עניניוכל
 הזה והדבר עליהם נעבר לא אשר למען צרה כל לשאת עלינוומקבלים
 אותם להעביר הדבר עלה .לא - אומר הוא - כן" "ועל לצדקה: בעינינונחשב
 והנכרים שכניהם מפי וגדופים חרפה דברי אזניהם שמעו כי אף אמונתם,על

 בקלון. כבודם ואחשדרפניהם פרס מלכי המירו שתים ולא פעם ולא ארצם, אלהבאים

 יותר - נוראות ומיתות יסורים כל נושאים הם נפשם על לעמוד מבליכי
 רבות ראיות מביא והוא אבותיהם". בחוקי מכחשים ואינם - עולם באימכל
 אלכסנדרוס ישב "כאשר אומר: הוא בחוקיהם. היהודים אמונת חזוקעל

 להביא הילו אנשי כל את וצוה הנופל בל מקדש את להרים ורצהבבבל
 למכים בשרם את ונתנו עפר, להביא לבדם היהודים מאנו יחד, כלםעפר

 אותם ופטר המלך להם שסלח עד במרדם ועמדו רב, כסף עונשושלמו
 ההיכלות כל את לבנות מהרו ארצם אל האנשים כשוב כן ואחרימהעבודה.
 מהם אחדים ואולם לאהשדרפנים, כסף עונש ושלמו שם נבנו אשרוהבמות
 לאנשים להשתומם ראוי בצדק כי אלה, דבריו מוסיף והקטיוס מעונש.נפטרו
 מאד, מאד ורבו עצמו עמנו בני כי מספר, הוא ועוד מעשיהם, עלהאלה
 הרבה ועוד בבל, ארץ אל יהודים רבבות לפנים הגלו "הפרסים כיבאמרו
 ארץ ואל מצרים ארץ אל אלכסנדרוס מות אחרי מושבם את העתיקורבבות
 הארץ גודל על גם כתב הזה והאיש בסוריה". אשר המלחמות לרגלי א(כנען
 רבוא מאות שלש היא "נחלתם באמרו: יפיה ועל בה יושבים אנחנואשר

 אנחנו כי ספר, וגם יהודה"1 ארץ שטה הוא זה כי ופוריה, טובה אדמהצמדי
 על ודבר יופי, וכלילת מאד גדולה עיר היא בירושלים קדם מימייושבים
 הרבה ליהודים "הנה דבריו: הם ואלה היכלה, תבנית ועל הרב אנשיהמספר
 על עולה מסביב ומדתה אחת, בצורה עיר רק אולם בארצם, וכפריםמצודות
 ירושלים, לה קוראים והם רבוא, עשר שנים יושביה ומספר ריס.חמשים
 מאה ורחבה ב( ששיות חמש ארכה אבנים, חומת נמצאה העיר בטבורושם
 גזית נבנה שלא רבוע מזבח נמצא לחומה ומבית שערים, שני ולהאמה,

 הכנענים ערי בה שנפצתו ישראל ארץ חוף רציץת פה היא )פינקיה( כנען ארץא(
 וכו'(. צור צידון. )בארות.הצידונים

 ביוניתב(
 )סטדיון(. הריש ששית הוא פליתרון כל (Plethra). -פלתראות-
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 אפי:' .:ר --- ר-דוב ךקדשה

 מצלעותיו אחת כל אורך המזבח: תבנית האת מחוברות, שלמות מאבניםרק
 מזבח ובו גדול, בנין נמצא המזבח ולפני אמות. עשר וגבהו אמהעשרים
 תכבה שלא תמיד, אש נמצאה ידם ועל משקלם, ככרים זהב, שניהםומנורה
 קודש כלי כל בו אין וגם תמונה כל נמצאה לא ובבית ויום.לילה
 הכהנים בו שוכנים ויומם ולילה להם. והדומים יער עצי כדמות מטעיםולא

 ספר זאת מלבד לעולם". במקדש יין שותים הם ואין רבות, בטהרותהעוסקים
 א( יורשיו במלחמות גם כן ואחרי )הגדול( אלכסנדרוס במלחמות יצא כיהקטיוס,

 המלחמה, במסע היהודים אחד מעשי על ספר אשר הדברים פה אעתיקואני

 אתנו יצאו סוף( )ים האדום הים אל ירדתי "כאשר : הם ואלה בעיניושראה

 יב אמיץ והוא משולם. ושמו יהוד" איש גם נמצא וביניהם לשלחנו,רוכבים
 רובי שבכל הטוב הוא כי הודו, אתנו אשר והלועזים היונים וכלוכביר.כה,
 אחרבן מנחש הביט במסע, האלה הרבים האנשים נמצאו אשר ולעתהקשת,

 )משולם(, הוה והאיש מקימם, על לעמוד הנוסעים כל את וצוה הצפריםבמעוף

 ואמר הצפור את המנחש לו הראה וכאשר מתמהמהים. הם למה אותםשאל

 הצפור תפרת ואם ממקומה, תמוש לא אשר העת כל לעמוד תיבימ הכלכי

 עליהם -גם לאחור תעוף אם ואולם יפנים, ללכת עליהם פניה, עבר אלותעוף
 אותה  ודרך קשתו את הוציא רק דבר,  )משולם( האיש ענה יא יאחזר,ישוב

 מאד עליו קצפו רבים אנשים ועוד המנחש והמיתה. הצפור אלוקלע

 לקה זאת ואחרי rr אמללים ?הלו, למה אליהם: קרא הוא אךוקללוהו,

 את להציל עליה כי ידעה לא הזאתג( הצפור "הן ואמר: בידו הצפוראת

 עתידות לדעת יכיה אלו הן צ מסענו בדבר נכונה עצה לנו תעוץ ואיךנפשה,
 וימיתנה!" חץ בה יורה פן היהודי משולם את בידאתה הזה המקום אל באהלא

 .י--כים. היינית הסוחרים בפי ושמם המלוכה, דבר על שנלחמו הגדול אלכסנדר יורשיא(

 )דיאדוכים(.סתם
 אות.ת פי על הנולד אח הרואה חוש: הוא - כח,( כו כ"א יחזקאל )עין קוסם או מנחש,ב(

 המחנה לפני עבר והוא augur; ברומית נקרא הצפרים במעוף המנחש Mantis. ביוניתהטבע.

 לנוח. או לנסוע אות לוונתן

 התהוללו, זה למה הוא: המוסגר הפסוק הישנה. בהוצאה נרה הוצאת ע"פ תרגמתיג(

 לכם להיות האמלללה הצפור את בקחתכם : המוגן )ואולי בידיכם האמללה הצפור אתבקחתכם

 בו,. שאת הצשור חן חדרך(. את להורותכםעיר,
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לה ראשוןמאמר
-----

 לקרא יוכל דעת להוסיף איש ירצה ואם אלה. הקטיום בתעודות לי דייהנה

 אגתרכידס בשם מקרוא שפתי את גם אכלא לא ואולם נקלה. על ספריואת
 דבר על מספר הוא ביבבו! חשב כה -כי לבנו לתום בלעגו אותנו זכראשר

 דימיטריוס, בעלה את ועזבה סוריה ארץ אל ממקדון שהלכהסטרטוניקי,
 הקימה כן ועל לבבה, עם היה אשר כדבר לאשה, לו לקחתה מאןומלוקוס
 ואחרי בבל. מארץ למלחמה )סיליקוס( יצא אשר בעת אנטיוכיה בעירמרד
 סילוקיה עיר אל ברחה והיא )אנטיוכיה( העיר את )מלוקוס( המלך הכניעכן

 בדבר האמינה נפשה, את ולמלט באניה משם להפליג עליה היה אשרוירתת
 ספר אגתרכידס והומתה. ונתפשה זאת את מעשות אותה מנע אשרהחלום
 ממעשה משל והביא האלים את וליראתה לסטרטוניקי ולעג האלה הדבריםאת

 היושבים יהודים בשם הנקראים "אלה האלה: כדברים וכתב אצלנושהיה
 ירושלים בשם המקום בני לה קראו אשר הערים, מכל ובצורה חזקהבעיר
 את עובדים ואינם הזה ביום חרב  שגרים ואינם השביעי ביום  לנוחלגירים
 מקדשיהם בבתי ידיהם את פורשים רק מלאכה, כל בו עושים ואינםאדמתם

 לגוס בן תלמיד הזאת העיר בשערי בא וכאשר הערב. בוא עד היום( )כלומתפללים

 נחלת נפנה עירם על לשמור תחת להם אשר ההבל חוקי את שמרו ויושביה חילו,עם
 והנה רע. מנהג בהם נמצא כי חוקיהם, ערות נגלתה וככה קשה, אדון בידיאבותיהם
 הלוטות דברי לעזוב - בעצמם אותם מלבד - הכל את למד הזההמעשה

 אין כי האדם שכל ישפט אשר לעת מורעה, בחוקי ההבל אמונת ואתכאלה
 אגתר. בעיני היה הזה הדבר והנה פרענות", בשעת מעמד להחזיק כדיבהם

 כי יגלו רעה מחשבה ביא אותו יבחנו אשר האנשים אולם יצחוק,כידס
 חוקיהם תמיד בעיניהם יקרים אשר האדם, הני מעשה הוא מאד ומהוללטוב

 ארצם. ומחרות נפשם מפדות גם אלהיהםויראת
 חנם( )משנאת מקנאה רק עמנו, דבר נעלם לא  אחדים  סופרים  ומעיניכג.

 חושב ואני בספריהם, אותו הזכירו לא טהורות, אינן אשר אחרות מסבותאו

 היורשים על ספר כתב אשר הירונימום הנה כי : הזה לדבר ראיה לי ישכי
 סוריה. בארץ ונציב א( לאנטיגנוס אוהב היה והוא הקטיוס זמן בעצםכדיאדוכים(

 על ששם אלכסנדרוס מיורשי הראשון פוליורקיטיס, דימיטריוס אבי הגאל אנטיגנוסא(
 מלכות. נזרויאשו
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 אמיץ ננד -- היהודיםקרש-תלו

 את הירונימוס הביא לא שלם, ספר עלינו כתב הקטיוס אשר בעודאולם
 נבדלו כה נחלתנו! בארץ גדל כמעט כי אף מספריו, אחד במקום אףזכרנו

 ספר עלינו לכתוב כדי עד נחשבנו האחד בעיני האלה. האנשים שנידעות

 את וכסתה בסנורים השפלה השנאה הכתה השני עיני ואת ענין, ברבזכרון
 והכנענים והכשרים המצרים הסופרים בדברי די באמת אךאהבת,האמת.

 כי היונים. מן רבים סופרים עוד מלאו ואחריהם קדמותנו, אתלהראות
 תאוסילוס גם - יד כלאחר ולא - זכרנו את הביאו הנזכרים הסופריםמלבד

 ואולי וזופיריון וקונין ואויירוס והרמוגניס ואריסטופניס ומנסיאסותאודוטוס
 רבים אמנם בעולם(. )הנמצאים הספרים כל את קראתי לא הן רבים,עוד

 יען לפנים, אותנו הקורות על בספרם האמת מדרך תעו הנזכריםמהאנשים
 בדבר מעידים כאחד כלם אולם הקדושים. ספרינו בדברי קראו לאאשר

 קלירון איש דימיטריוס וגם הזה. בספר לדבר באתי עליה אשרקדמותנו,
 בדבר להם לסלוח ראוי אולם האמת, מאורח מעט נטו וא~פוימוס הזקןופילון
 ספרינת דברי בכל מאד לדקדק ידם לאל היה 5א כיהזה,

 אחרי למלא כדי הזה המאמר מן אחד פרק לכתוב לי נשאר ועודכד.
 אשר והחרפות הדבה דברי כי ולהראות בראשיתו אמרתי אשרהדברים
 עצמם הכותבים ולהעיד וכזב, שקר הם עמנו על אחדים סופריםהוציאו
 אחרים רבים עמים גפ קרה הזה כמקרה והנה דבריהם. את יכחישולמען
 לקרוא שהרבה מי לכל ידוע הזה הדבר כי חושב ואני אחדים, שנאתמתוך

 עמים על שקוצים השליכו אשר אנשים נמצאו הנה כי העמים ימיבדברי
 דבר תאופומפוס בקלון. ממשלתם סדרי כבוד את והמירו מהוללות עריםועל
 שלש "דברי וכותב הלקדימונים משפטי על ופוליקרטס האתיניים משפטי עלסרה

 הוסיף - אחדים שחשבו כפו תאופומפוס, היה לא הזה האיש -הערים"א(
 על וגדופים חרפות הרבה טימיוס וגם התיבאיים. עיר על גם סרהלדבר
 עשו הרוב ועל כתב, אשר הימים' ב"דברי אחרות ערים ועל האלההערים
 ואלה הרע, לבם מיצר בהם קנאו אלה כי עמים, נדיבי על בוז לשפוךזאת
 זאת מתקותם בושו לא ואמנם עולם. לזכרון יזכו הבדים בספורי כיחשבו
 הדין. את עליהם חותם צלולה שדעתו מי כל אולם משכל, הרחוקים האנשיםבקרב

 ותיבו. ספרטח אתיגי, על ידוע חרפות סמר Tripolitika. ביוניתא(
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לו ראש11מאמר

 בקשו אחדים וסופדים חרפות, עלינו למפזך החלו המצדים והנהכה.

 ירידת במעשה יכחשו ולא האמת את לעות הם גם ולמדו בעיניהם חןלמצוא
 טעמים משם. יציאתם על אמת דבר ספרו 5א וגם כהויתו. למצריםאבותינו
 לפנים משלו כי והראשון, הראש בנו, ולקנא אותנו לשנוא להם היורבים

 וסלע הפעם. עוד והצליחו חיל עשו נחלתם ארץ אל משם ובשובם בארצםאבותינו
 לעבודת יתרון כי עזה. שנאה לידי הביאו א( קדשיהם( )בדבר ביניהםהמחלוקת
 עצם כיתרון אלהים עבודת בפיהם הנקראה )הזרה( העבודה עלאלהינו
 כבוד להן לתת מאבותיהם כלם קבלו אשר הנבערות, החיות מןהאלהים

 קלי אנשים כלם והנה הוה. הכבוד בהליכות ממשנהו איש הם שונים כיאף
 עצרו ולא האלים על תהפוכות לחשוב קדם מימי למדו אשר שכל וחסרידעת
 כי בראותם בנו וקנאו לנו אשר הקדושה ב( דעת'האלהים בדרכי ללכתכח
 אשר עד סכלותם, וגדלה מהם אחדים משובת גדלה וכה לרבים. למופתהיינו
 מעצם בזה, דעתם התקררה ונא הישנים כתביהם דברי את להכחיש בושולא

 עצמם. דברי את גם סותרים הם כי מראות, עיניהם טחו שנאתם ומגודלעורונם
 קדמותנו. לעד אותו שמתי מקרוב זה אשר האחד הסופר דברי על פה אעמודבו.
 וספר הקדושים, הכתבים מן מצרים ימי דברי את לתרגם הבטיחמנחוס
 הארץ יושבי את והכניעו לרבבותיהם למצרים אבותינו ירדו כיבחתלה
 את וכבשו ממצרים אבותינו גורשו רבים ימים מקץ בי הודה זאתואחרי

 ההיכל. את שם והקימו ירושלים עיר את ובנו יהודה עתה הנקראההארץ
 באמרו לבו בדרך שובב הלך כן ואחרי הכתבים. דברי את העתיק כהעד

 דברים והוסיף  היהודים, בדבר ז( האגדות ואת ג( השיחות את לכתובשרצונו
 בתחלואים ומוכים מצורעים מצרים המון בנו לערב בכונה שחר להם איןאשר

 הוסיף הוא מצרים, מארץ כהגרש דברו לפי משפטם יצא אשררבים,
 לבו את ערב לא כן ועל שם'כזב, הוא המלך, אמנופיס שם את אלהעל

 את מלך כ5 שם ע5 להוסיף דקדק כי אף הזה, המלך ממשלת זמן אתלקבוע

 זה לפני כי כמעט, בשכחו דברי-בדים וזולה הוא הזה במלך מלכותו.ענות

 ניזה. בתוצאת חסרא(
 תאולוגיה. ביונית האלהים. תורת אוב(
 מיתולוגייכ(. )דברים מה על ספוריםג(
 הבריות. שיחות לאמר המדוברים. בעניניםד(
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 אמיוז ננד - היהודיםקרמות י.

 ושמונה מאות המש הזה לימך ירושלים אל הרועים יציאת קדמה אשרכתב
 שלש מלכים מלכו ואחריו טתמוסיס מלך ממצרים צאתם בעת כי שנה.עשרה

 סתוס הם א(, והרמיוס סחוס האחים שני מלכות עד שנה ושלש ותשעיםמאות
 וסתום דנאוס, לו קרא אשר והרמיוס איגיפטוס שמו את דבריו לפי הסבאשר
 בכזה רעמסס מ5ך ואחריו שנה, ותשע המשלם ומעך דנאזס(, )את אותזגדש
 המלכים כל לפני עוד כי בפיו, הודה אשר ותחרי ב(. שנה ושש ששיםבניו
 ביניהם/ והטילו אמנופיס המלך שם את 15 בדה ממצרים אבותינו יצאוהאלה
 אחד חור אותם כראות האלים את לראות הזה המלך נמש חשקה כילאמר

 אמנופיס, כשמו הנקרא לאיש זאת תשוקתו את וגלה הפניו. היי אשרהמלכנם

 לדעת כחו ועל חכמתו על חלהים בסוד לבא נחשב אשר פפיאס, בןוהוא
 לראות יוכל בי )לאמנופיס( לו אמר המלך, כשם שמו אשר הזה והאישעתידות.

 הטמאים. האגשים ומיתר המצורעים מן מצרים ארץ כל את יטהר אם האליםאת
 לארז בבשרם נגע אשר האנשים כל את לאסוף וצוה הזה לדבר שמחוהמלך
 אל אלה את להדיח צוה והמלך אלף. שמונים היה הנחספים ומספרמצרים,

 מיתר ויבדלו שמה יעבדו למען )נילוס( ליאור ממזרח אשר האבניםמחצבות
 ספר יודעי כהנים נמצאונגם האלה האנשים בקרב כי ממפר מניתוןהמצרים.

 תצא פן ירא והנביא החכם האיש השני, ואמנופיס הצרעת. בהם דבקהאשר
 והוסיף האלה, האנשים יסורי את יראו כאשר האלים חמת המלך ועלעליו

 ארבע מצרים בארץ וימשלו הטמאים לעזרת יבואו רבים אנשים כילהנבא
 8ת כתב רק למלך, הדברים את לגלות לבו את ערב לא אולם שנהעשרה

 מנחוס כתב זאת ואחרי לבו. אל התעצב והמלך בכפו. נפשו את וטרף בספרכלם

 במחצבות האנשים לסבלות רב זמן "וכעבור : וכלשונם ככתבם האלה/ הדברים תז
 איריס הרועים עיר את ולמגן למנוחה להם לתת המלך פני את חלוהאבנים,
 הזאת והעיר שאלתם,. את להם ונתן להם נעתר והמלך ההם בימיםהחרבה

 יונית. צורה השם קב5 ופה ארמיס, שמו את קרא למעיהא(

- מניתוב הביא פהב(  )רעמסם שלישית פעם הגדול ר*מסס את - יוסיפוס דברי לפי 

 שנה, ושש ששים מלכותו זמן סיב יו וקבע זה( ורעמכם איגיפטוס, הוא יעמיס הוא סתוסהיאמנן,

 שבכתיבתו. הערבוביה כ5 את רואים אנוומכאן
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רץ ראו;מאמר

 הניר אל  באו והם 3(. תורת-אלהים פי על קדמונים מימים א( צפון  נחלתהיא
 ג, שמש בית מכהני אחד לראש עליהם והקימו )במלך( ומרדו המקום במשגבובמחו
 לראשונה להם נתן והוא לקויו. לשמוע השבועה בברית ובאו חסרסיףושמו
 אשר בהיות הזהר ולבלתי האלים את לבלתי.עבוד עליהם וצוה )הדשה(תורה
 עם התחבר ולבלי ולאכלן כלן את לזבוח רק מצרים/ בארץ לקדושותנחשבו
 ועוד האלה החוקים את להם תתו אחרי בברית. אתם הבאים מלבדאנשים
 עירם חומת את לבנות עליהם צוה המצרים, מנהגי את הצוררים רביםחוקים
 את עמו לקח והוא אמנופיס. המלך עם המלחמה לקראת ולהכון כאחדכלם
 בימי גורשו אשר הרועים, אל מלאכים ושלח הטמאים וחבריהם הכהניםיתר

 מצא אש- הקלון כל את והודיעם ירושלים הנקראה לעירם המלך,טתמוסיס
 וגם במצרים, ולהלחם יחד עמו להתחבר מהם ובקש יהד הבריו עםאותו

 לחם המוניהם לכל ולתת אבותיהם נהלת אורים, עיר אל להובילםהבטיחם
 הרועים נקלה. על הארץ את תחתיהם ולהכניע הצורך בשעת להם ולהלחםלשובע,
 וכעבור היל אנשי רבוא עשרים ומספרם חפצה בנפש כלם ומהרו מאדשמחו
 בואם, דבר על אמנופיס המלך שמע וכאשר אורים. אל הגיעו מספרימים

 עם את אסף ולראשונה פכיאס בן אמנופיס נבואת את וזכר מאד לנפשונבהל
 הנכבדות הקדושות ההיות את אליו להביא וצוה העם ראשי את ונועץמצרים
 פסלי את להסתיר מקומותיהם בכל הכהנים על ופקד מצרים מקדשי מכלמאד

 רעמסס שם על רעמסס גם הנקרא סתום בנו ואת מבטחים/ במקומותהאלים
 בראש יצא והות מאוהביו. אחד ידי על נתן שנים, חמש בן נער והואאביו/
  לא אך  השונאים, לקראת היל בבורי אנשים רבוא כשלשים המצריםיתר

 במחנה )היוצאים באלים, מלהמה לו תהיה אשר השב כי מלהמה, בהםהתגרה
 אשר הקודש היות יתר ואת אפיאס את עמו  ולקה  נוף אל לברוח מהר רקצריו(,
 מלך כי המצרים. צבא ועם הצי כל עם כוש ארץ אל היש ונסע שמהנשלחו
 אנשיז עם אותז זקבל י( תזרה אסיד לז היהבוש

 ונהי
 אדם, מאכל מכל להם

 לעצרים. והרע החושך אלהי Typhon, ב.וניתא(

 הקדושה. המצרים מסורת לאמר - _תאולוגיה-.ב(

 י-ג(. מ-ג, )ירמיה Heliopolisנ(
 ישנים. חסדים בעד לו טובה מחזיק היה כלומר היוני, הפסוק טן מדויק תרגוםד(
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 אפ..1 נזר -- היהיריםקרמותמ

 גלותם שנות עשרה בשלש צרכיהם לספק וכפרים ערים גם בארצו, נמצאאשר
 ואנשיו המלך אמנופיס על לשמור כוש צבא על צוה וגם עליהם נגזרואשר
 עם יחד ירדו ובני.שלם כוש. בארץ היו הדברים אלה מצרים. גבולותמצד

 האדם לבני )לחיות( נדולות תועבות ועשו המצרים בקרב אשרהטמאים
 רואי כל בעיני לתכלית'הרעה הנזכרים אלה ממשלת נדמתה אשרעד

 המקדשים את ולבוז באש וכפרים ערום לשלה להם היה ונקל א(.נאצותיהם
 החיות את עליהם לצלות ב( אותם לקחו עוד כי האלים, פסלי אתולטמא

 ואחרי ולשחטן אותן לזבוח ג( והנביאים הכהנים את ואלצו והנכבדותהקדושות
 להם נתן אשר האיש כי אומרים ועריה. בעירום פניהם מעל אותם גרשוכן
 על אסרסיף הנקרא בית.שמש מילידי כהן הוא האלה והחוקים המשפטיםאת
 )הרועים( הזה העם אל בעברו שמו את "נה בית,שמש/ אלהי ד( אסירשם
 משה. לויקרא

 אך וכהנה/ כהנה היהודים על לספר עוד הוסיפו המצרים אמנםכז.
 הדברים תחרי כי אומר מנחוס והנה הדברים. את לקצר כדי אלה כל עלאפסח
 גדול, בחיל הוא גם בא רעמסס ובנו רב בצבא כוש מארץ אמנופים יצאהאלה

 עד אחריהם ורדפו מהם רבים והמיתו ונצחום, ובטמאים ברועים נלחמוושניהם
 אראה בטרם אך מנתוס. כתב להם והדומים האלה הדברים את סוריה.הרי

 לדבר כן אחרי אוכל למען מהם, אחד אברר ושקרים הבל שיחות הם דבריוכי

 מצרים ילידי היינו שלא לדברינו והסכים לנו הודה הנה כי הנשארים,על
 מן יצאנו כן ואחרי במצרים ומשלנו נכריה מארץ שמה באנו רקלכתחלה,

- - - -
- ממצורעים. לרועים הנזכרים, במלת והכונה הישנה, בהוצאה הוא כןא(  בהוצח,ת אוים 

 טתמוסיס( ע"י שגורשו הראשונים הרועים כלומר )למעלה, הנזכרים ממשלת שנימתח "עדזיזה.

 חחדשים הרועים )של נאצותיהם" רואי כ? בעיני מאושרה( לתקומה :הב ישך )כלומרלזהב

והמצורעים(.
 קדשי-הקישים את "לקחו : גיזה להוצאת הישנה. בהוצאה וכן בהם-, -השתמשו בריוקב(

 לצלק הקדש( דבירי שערי עי או שם שנמצאו הכלים ע5 כלרמח והכונה מליהו,, הדביר)או

 וכו'.*.יהם.

 בן"לדשים, אשר והמנחשים החתים לאמר Prophetai. בייניתג(

 osiris. ביוניתד(
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מא ן י ש א ר ר מ אי

 וכי  המצרים, מקרב המומים בעלי כן אחרי בנו התערבו לא כי אולם,הארץ.
 את - הזה המעשה לפנ? רבים: דורות חי רק עמנו, רועה משה יצא מאלהלא

 עצמו. מנחוס דברי מתוך להוכיח אנסה זאתכל

 הוא בדיו. לדברי נתן אשר הראשון בטעם מניתוס לנו עשה צחוקכח.

 ? האלה האלים הם מי האלים, את לראות התאוה אמנופיס המלך כיאומר

 א( והתנים והתיש השור - המצרים, מחוקקי עבודתם על חיו אשר האליםהאם

 איך - השמים אלהי ואם ! תמיד עיניו לנגד אלה היו הן ? ב(וראש.הכלב
 ואום, חי אותם, ראה אשר יען - כזאת? תאוה התאוה ולמה לראותמץיכול

 מה הזה מהמלך ללמוד עליו היה ובכן - ! לפניו היו אשר המלכיםאחד
 יזקק לא אשר לטען פניהם, את לראות יוכל ובמה האלה האליםמשפט
 בעזרתו אשר הזה העתידות רואה היה גדול חכם והנה חדשה. תחבולהלבקש
 מהמיך יבצר כי מראש, צפה לא ומדוע חפצו! את כהשלים המלךקוה
 האלים שהסתידו המעשה, יצדק ובמה ! הדבר קם לא הן ז תאותו אתלמיא
 מעשי על לקצוף האלים דרך הן ומצורעימץ אברים כרותי בגלל פניהםאת
 כמעט וחולים מצורעים אלף שמונים נאספו ואיך ? הבשר מומי על ולארשע

 מצרים, מארץ המומים בעלי את לגרש צוה )הקוסם( האהד והנה אחדוביום

 פרך עובדי מהוסר כאלו האבנים, מחצבות אל אותם השליך )המלך(והשני
 טרף כי מספר הוא ועוד החרץ. את לטהר לבו על עלה ולא זאתצשה
 ארץ עתירות ואת האלים המת את צפה אשר יען בכפו, נפשו אתהרועה
 הרודה צפה לא ומדוע הכתובה נבואתו את המלך בידי אחריו ועזבמצרים,

 לראות ברצותו המלך פני את להשיב מהר לא מדוע ? למבראשונה מותואת

 ומה ? בימיו תהיה לא אשר הרעה את ליראתו טעם יש והאם ? האליםאת

 סכלות עוד אך ? לחייו קץ לשום מהר לולא למצאו, יכלה אשר הרעההיא

 העתידות את וירא האלה הדברים את שמע המלך רואים: אנחנו מזוגדולה
 את לטהר צוה אשר האלה, המומים בעלי את לגרש מהר לא זאתובכל

 אמר כה הן - עיר להם ונתן לבקשתם נעתר כי מזה, ונהפוך מהם,הארץ

 (Krokodilos). הידועה היקר יהא
 קיף. מין Kynoceph~losב(
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 אפיון ננד - היהודיםרטית-ב

 זאת ואחרי 1 חורים הנקראה היא לפנים, הרועים בה ישבו אשר -מנתוס
 איש לראש להם ושמו הזאת העיר אל )המצורעים( נאספו כי מספר,הוא
 את יעבדו שלא עליהם צוה והוא לפנים בית.שמש מכהני היה אשראחד
 וגם ויאכלון, כולן את יזבחו רק למצרים, הקדושות בחיות יזהרו ולאהאלים

 במסורת כולם את והביא בברית, אתם הנאים מלבר לאיש יתחברולא
 אורים צל חומה הקים זאת ואחרי האלה, החוקים בכל להחזיק ושבועהברית
 ירושלים אל )הראש( שלח - מנתוס מוסיף - כן ואחרי במלך. להלחםויצא
 העלר כי אוריס את בידם לתת והבטיח ברית, עמו לכרות ליושביהוקרא

 ולכבוש לצאת יכלו ומשם מירושלים, הבאים האנשים אבות נחלת היתההזאת

 האנשים, מהרו - מטפר הוא - האלה הדברים ואחרי מצרים. ארץ כלאת
 כי חשב, מצרים מלך ואמנופים הארץ, אל לרדת צבא, אנשי רבואבעשרים

 מחיות ורבות 58יס, ואת בוש ארץ אל מיד וברח באלהים להיחם יוכללא
 באו האלה הדברים ואחרי אלה. על לשמור וצום הכהנים בידי נתןהקודש

 א( הרוכבים את וזבחו המקדשים את ושרפו הערים את והרסו ירושליםבני

 הכהן כי אומר, והוא אכורי. מעשה ומכל רשעה דבר מכל ידם השינוולא
 אסרסיף ונקרא בית.שמש יליד היה החוקים ואת המשפטים את להם גתןאשר
 "משה", לעצמו וכנה שמו את שנה כן ואחרי בית.שמש, אלהי אסיר שםעל

 הוא זה כי - אמנופיס למלכות שנה עשרה בשלש כי מספר הואועוד

 גדול בחיל כוש מארץ המיך בא - גלות צליו נגזרה אשר השניםמספר

 ורדן בחרב, מהם רבים והמית במלחמה אותם ונצח ובטמאים ברועיםונלחם

 סוריה. הרי עדאחריהם
 אב אף כי כזביו. -אמנו לא כי מגתוס, הכיר לא האלה בדברים גםבס.

 להם עשה אשר הדברים בגלל המלך על אתם אשר וההמון המצורעיםכעסו

 עיר ממנו וקבלו האבנים ממחצבות לחפשי יצאו אשר אחרי הנה החוזה,בעצת
 מתנכלים היו אותו, שנאתם רבה גם ואם ממנו. אפם להשיב עליהם היהונהלה,
 להם נמצאו אשר הדבר גלוי כי העם/ כל על למלחמה יצאו ולא לבדועליו

 עם מלהמה לעשות גמרו אם וגם ועצום! רב היה המונם הן רבים,ק-ובים,
 הדשים חוקים להם תקנו ולא באלהים להלחם לבם את ערבו לא הלם,כל
--

 הקדושות. יחיוח בלי-ספק והבונה מעות, כאן י* בי ונראה ההוצאוה, בבי גמרא כןא(
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ר ס צ ראשו!ל

 טובה להחזיק עלינו ואמנם עליהם. גדלו אשר אבוביהם לחוקיהצוררכם
 אנשי מאת יצאה הזאת הגדולה היאטמה כי אמר לא אשר עללמברא,
 והביאו הזאת המזמה את חבלו צהבים ובראשם מצדים אפשרם ורקירושלים,

 הטמאים האנשים מקרובי איש שאף בדבר, משב לא והאם בשבועה. שהמתאת
 המלחמה, סבל את לשאת רצה ~5א 'חד אתם יד הרים יא ומאוהביהםהאפה
 או הברית היא ומה משם? עזרה להם להחיש ירושלים אל שלחו אשרעד

 ? שלשום מתמול ירושלים( בני ובין הטמאים בוניהמן)בין היתה אשרהאהבה

 הוא ! מאד בחוקיהם מהם ונבדלו שונאיהם היו חלה הלח : הדבר נהפוךהן
 להמשילם אותם המבטיחים לדברי אזנם את מהר חיש האנשים הטו כיחומר,
 גורשו ממנה אשר הזאת, הארץ את ידעו יא בעצמם הם כאלו מצרים,בארץ
 את השליכו אז כי ובמצוק במחסור האלה האנשים נמצאו חלו חזקה.ביד

 מטובה האדמה סרי את ואכלו טוב מלאה בעיר ישבו הם אך מנגד,נפשם
 בעד נפשותיהם את לחרף עליהם עבר רוח ואיזה מצרים/ מאדמתהרבה

 קרוביהם כ5 שגם בבשרם, מתום אין אשר אנשים שלשום, מתמולשונאיהם
 יגיס המלך כי מראש, לנחש יכלו לא הן ? עזרתם את להם ולתת מהם,רחקו

 אמנופיס בן כי באמרו הדבר, הפך את מנתוס לנו ספר בעצמו כימפניהם.
 נעלם 5א האנשים ומעיני סין. א5 לקראתם ויצא איש רבוא שלשים עמולקח

 א( זאת ואחרי י וימלט מבהשבתו ינחם כי בנפשם, שערו וחיך זה,מעשהו

 רעות ועשו מצרים ארץ את מירושלים הבאים האנשים כבשו - חומרהוא
 הוטל וכאלו בארץ להלחם הביאם 5א כאלו אותם מחרף והוא - ונוראותרבות
 אשר האשם מעשי גל את נכריה מחרץ לבוא הנקראים באויבים לתלותעליו
 והנה לעשות. נשבעו אשר הדברים כל ואת בואם לפני עוד מצרים ילידיעשו
 בחרב.רצח אויביו אחרי ורדף במלחמה אותם ונצח אמנופיס שב הימיםלקץ
 ! עבריה מכל מצרים ארץ את לכבוש לאויבים הוא נקל כה סוריה. ארץעד

 8ת שמו לא חי אמנופיס עוד כי ושמעו במלחמה אותה כבשו אשרואלה

 את לעשות עצום חיל 5הם נמצא כי אף כוש, חרץ מעברות את לבצרלבם
 )אמנופיס( הוא כי מנתוס: אומר ועוד צבא. כל להם הכינו לא וגםשדבר,

 )תבואת הלחם את )תטש,( כבשו מירושלים הכאים האנשיב : בישנה נוה. בהוצאת כןא(

(rlwwוכו'. רבות רעות עשו סתרים ובארץ 
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 אפיץ נגר - היהוריםקדמותמד

 הישימון, חול דרך סוריה ארו עד אחריהם ורדף חרב לפי אותםהכה

 מלחמה. בלא גם בו לעבר למחנה קשהאשר
 ולא עמנו, מוצא המצרים מקרב יא מניתון דברי פי על והנהי.

 והחולים המצורעים מן רבים אשר לחשב יש כי הארץשההיא. ילידי בוהתערבו
 חולים נפלו ורבים רב, זמן שם והתענו ישבו אשר אחרי האבנים במחצבותספו

 בעת לאחרונה מתו מהם רבים ועוד כן, אחרי קמו אטר:מלחמות
מנוסתם.
 אותו חושבים המצרים גם אשר משה, על לדבר לי נשאר ועודיא.

 דברי הוסיפו עליהם אותי ליחס ברצותם ואולם אלהים, ולאיש נפלאלגבר
 ההוא המקום מכהני אחד וגם בית-שמש יליד הוא כי ואמרו מתמיהים,חרפות
 מוכיחים הישנים( )המצרים הכתבים אולם הצרעת. נגע בדבר משם נורשואשר

 ממצרים אבותינו את והוציא קודם שנה עשרה ושכונה מאות חמש משה חיכי
 היה לא הזה לאיש כי והנה הנה. כיום בה יושבים אנחנו אשר הארץאל
 כי דבר. אשר הדברים מתוך מפורש יוצא בבשרו, כזה אשר נגעכל
 בחוץ ללכת עלוהם וצוה בכפר, לשכון או בעיר לשבת המצורעים עלאסר

 הנמצא כל ועל בבשרם הנוגע כל על טומאה דין גזר וגם פרומים,בבגדים
  לעשות עליז גזר יאיתנז יעזב שממגע הננץ בהרפא זגג עמם, אחדבאהל
 עליו צוה ועוד שערו/ כל את ולגלח מעינות במי ולרחוץ וטבילות רבותמהרות
 הקודש. עיר בשערי לבוא לו התיר אלה כל אחרי רק רבים, קרבנותלהביא
 האנשים פני חת לשאת לו היה ראוי הן הזאת/ המחלה במחוקק דבקהואלו
 -ן. והוא הרחמים מדת את עליהם ולגלגל כמכאובו מכ(זוב אותם מצאאשר
 ..רו בב קל מום אשר איש כל על אסר אם כי בלבד/ המצורעים על כןגזר

 בו בנפל משמרתו את לטוב צוה בעבודה המשמש הז:יש ואת בקודש,לשרת
 אסון מצא אשר האנשים על כאלה חוקים להוציא בעיניו ישר ואיך כזה.מום
 מנחוס הן שמו. את שנה כי הדבר מאד מוזר וגס יצמוד ולנזק לבשתו א(,כזה
 באחרונה, לו קרא אשר שמו את הולם הזה השם ואין אסרסי:ז נקרא כיאומר

 נקראו )ט16,( מו כד המים מן .המשוי הוא )משה( השם פתרון באמתמי

 ~lDY. ::ד :אלה ה,ק'ם ה,צ'א כ' ר-ב-, .:,ן ז1,'ר : ה'ש:ה במצאה נטך. בה,'י"ת :ןא,

 עצב:. ענוקלבשתו
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מה ראיט.1מאמר

 אשר להוכיח, מספיקים האלה הדברים כי חושב ואני המצרים. בלשוןהמים
 )הישנים(, הכתבים אחרי נמשך אשר העת כל הרבה האמת מן מנחוס שגהלא
 שם או לא.לאמונה אותם חבר ההפקר מן ספורים להביא פנה כאשראך

 בשנאה. דברים עלינו ספרו אשר באנשי-שקרמבטחו
 - כתב הוא גם כי סירימון, את לבקר רוצה אני מנתוס ואתרי5נ.

 אמנופיס, הזה המלך שם את בספרו והוסיף מצרים ימי דברי - דבריולפי
 א( איסי בי מספר, הוא אולם בנו, רעמסס את וגם מנתוס, לו קיא אשרכשם

 במלחמה. מקדשה נהרס אשר על אותו ויסרה הלילה בחלום לאמנופיסנראתה

 כי למלך, הגיד ג( החרטומים אחד ב( פריטיגוטס כי אומר הוא כןואחרי
 ממני יסור בשרם טומאה נמצאה אשר האנשים מגל מצרים ארץ אתבטהרו
 הול' ידועי אנשים רבוא וחמשה עשרים לאסוף צוה והמיך הזה. האימהחזון

 ג.1 כי ויוסף, משה ד(, יודעי-ספר שני עמדו ובראשם הארץ. מןולגרשם
 טיסיתן בשם משה נקרא מצרים בלשון ואולם החרטומים. מן היה )יוסף(הוא
 ושמונה שלשימ שם מצאו סין אל אלה באו וכאשר פטסיף. בשםויוסף
 מצרים. אל לרדת להם נתן לא כי אמנופיס שם הותיר אשר איש,רבוא
 הכה לא חמנופיס אבל מצרים. צל למלחמה ויצאו ברית כרתו ואלהאלה
 והיא ההרה, אשתו את והשאיר כוש ארץ אל לברוח מהר כי בואם, עתעד

 רעמסס, בשם לו קראה חשר בנה את שם וילדה המערות באחתהסתתרה
 *שרים היה ומספרם סוריה, ארץ אל היהודים את גרש הייך גדלוכאשר
 כוש. מארץ השיב אמנופיס אביו ואתרבוא,

 רואה כל לעין מתגלים מדבריו כי חושב ואני הירימון. דברי אלהיג.

 אמת יסוד היה אלו בי שקר. דברי יחדיו ומנחוס( )הוא שניהם נתבוכי

 כאלה רבים בדברים רעהו את האחד להכחיש יכלו לא הן שניהם,לדברי
 שקרים בורה אחד כל כי יחד, דבריהם את מכונים אינם שקרים טופליורק
 הטמאים גלות דבר שירש סבת כי אומר )מנתוס( האחד הנה כי בעיניו.כטוב

 המצרים. אלי מלכת )אוסיריס(, אסיר אשת איטית, ביוניתא(
 פריטיטנטס, : היתנה בהוצאהב(
 במקור. הקודש" -סופרי או הקודש", כתבי _יודעיג(
 ים,חרטומים. מ15סד בכתל, בקיאים סופרים, כמוד(
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 אמי:; נזר --- ה'היד.םקדמיתמן

 חבר כי ממנו, נוח הירימון אך האלים, פני אל להביט המלך רצוןהיה
 יעץ אשר האיש שם אמנופיס כי אומר והאחד איסי. דבר על חלוםלו

 קרובים מה ואמנם פריטובוטיס, בשם לו קרא והשני הארץ את לטהרלמלך
 אלף, שמונים על לנו מספר האחד הסופרים(, שני )בדברי ההמון מסלל?הם

 לראשונה הטמאים את מנחוס הגלה זאת ומלבד רבוא. וחמש עשרים עלהשני
 בה והושיבם לנחלה אורים את להם נתן כן ואחרי האבנים מחצבותאל

 לעזרת קראו כי עליהם ספר ואז המצרים, יתר על למלחמה אותםושלח

 על נמצאו מצרים מארץ המגורשים כי )ספר(, חירימון אולם ירושלים.בני
 אתם ויחד שם, אמנופיס הותירם אשר אנשים רבוא ושמונה שלשים סיןיד
 הוא 1 נכבד ומה כוש. ארץ אל ברח ואמנופיס מצרים. על והתנפלושבו

 כי חלום"איסי, דבר ואת המצורעים ספור את בדה אשר הזה, האישמעשה
 ילידי היו אם לרבבותיהם, האלה הצבא אנשי הם מי אותנו הודיעלא

 לא מדוע הדבר שורש את לנו פרש לא וגם נכריה, מארץ באו אומצרים
 את גם חירימון חבר משה ואל מצרים. ארץ אל לבוא להם לחח המלךרצה
 מאה דורות, ארבעה יוסף מת כי אף אחד, בזמן שניהם היו כאלוישף,

 דברי לפי היה אמנופיס בן רעמסס וגם משה. זמן לפני שנה וחמשושבעים
 כוש, ארץ אל בגויה עמר ויצא אביו במלחמות יצא אשר חיל בחורמנתוס
 אביו מות אחרי נולד אשר( אמו במעי )לעובר אותו עשה חירימוןאולם
 סוריה, ארץ אל וגרשם היהודים את במלחמה נצח כן ואחרי המערותבאחת
 בראשונה כי ! כפיו תבונת גדלה מה ! רבוא עשרים היה המגורשיםומספר

 לא=באר זאת ואחרי ושמונה-רבוא, שלשים במספר באו מאין לנו ספרלא
 אל נפלו או במלחמה, ספו אם א(, רבוא ושלש ארבעים אבדו איךלנו,

 הם מי ממנו ללמוד נוכל לא כי האלה, הדברים מכל נפלא אךרעמסס.
 וחמש לעשרים : הזה בשם כון למי או יהודים, להם קרא אשרהאנשים
 לא אך סין. בקרבת היושבים רבבות ושמונה לשלשים אם המצורעיםרבבות

 והחוליט והמצורעים רבוא ל"ת היו בסין העימדים היא: והתנה הישנה, במצאה הוא כןא(
 רבוא למ"ג נעשה מה רבוא, עשרים רק כוריה ארץ אל שהגיעו ומכיון רבוא, ס-ג ביחר רבוא,כ"ת

 להלם.. קשה הזה והמספר ובוא. ושהש עשרים אגדו איך : נמצא זיזה בהשאת אך ץהנשארים
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ר מ א ןמ ו ש א ר ע11 

 המכחישים האלה הסופרים דברי נגד ראיות עוד אוסיף אם לנו, יחשבלחכמה
 צצמם! ממשפט להם נוח יהיה זר איש משפט הן עצמם.את

 השנים מאלה קבל אשר לוסימכוס, את אלה על אוסיף עוד ואנייד.
 בדברי הביש ועוד המומיס1ע(, ובעלי המצורעים דבר נעל שקריהם יסודאת
 כי מספר הוא עזה. בשנאה הדברים את חבר כי וגלוי כזביהם, אתבריו
 ובעלי מצורעים אנשים היהודים, צם בני ברחו מצרים מלך בוכחוריסבימי
 נפשם. את להשיב אוכל ובקשו המקדשים אל מחלות, מיני בכל וחוליםנגעים
 בארץ היתה שדפון ושנת תחלואים, פשו ועצומים רבים אנשיםבקרב
 הבצורת, בדבר אלהיו אמון את לדרוש שלח מצרים מלך ובוכחוריסמצרים.
 ולהדיח והחטאים המזוהמים האנשים מכל המקדשים את לטהר אותו צוהוהאל
 והמנונעים, המצורעים את ולהטביע שממה, מקומות אל המק1דשים מן אלהאת

 בגלל כי המקדשים, טהרת את ויחדש לשמש, רוח למורת הם חייהםכי
 האל דברי את בוכחוריס וכשמוע פריה. את לתת הארץ תוסיף הזההדבר
 כל את להקהיל עליהם וצוה המזבחות, משרתי ואת הכהנים את אליוקרא

 ארץ אל להוליכם הצבא אנשי ידי על ולתתם טהורים אינם אשרהאנשים
 וכאשר בים. אותם הטביע למען עופרת לוחות המצורעים אל ולקשורושממה,
 והיו שממה במקומות הנשארים כל נאכפו בים והנגועים המצורעיםטבעו

 ובבוא נפשם, את להציל עצה ובקשו יחד התלקטו הם לכליון.מזומנים
 קדשו השני ובלילה עליהם"ןמרעה1, לשמור נרות והדליקו אש העלוהלילה
 להם ~rs המחרת וביום ולגאלם. מהם אפם להשיב האלים את ובקשוצום
 גואם עד ולילה יומם וללכת מנגד נפשם את להשליך משה ושמו אחדאיש
 ולבלי אדם, בן לשום שלום דבר לבלתי עליהם צוה והוא נושבה. ארץאל

 והמזבחות האלים מקדשי כל את ולהרוס עצת-רשע, רק טובה עליוליעץ
 דרך והלכו עצתו אחרי ומלאו לדעתו הסכימו וחבריו בדרכם, ימצאואשר

 רעות ועשו נושבה ארץ אל באו רבות צרות מצאום אשר ואחריהכדבר,
 הנקרחה הארץ אל והגיחו באש, אותם ושלחו המקדשים את ונצלוליושביה
 קראו הזאת העיר שם ואת בקרבה. וישבו עיר יסדו ושם יהודה,ב.מינו

 הישנה בהוצאה נמצא לא המוסגר המגמרח(
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 אפיו( ננד - היהודיםרמותמח

 ימים מקץ ועצמו גדלו וכאשר י( הליכותיהם על המקדש( )שוד "(הירוסולה
 "בני בשם ונקראו "ירושלים* העיר שם את וקראו הזה בשם בושורבים

ירושלים*.
 לו נתנו אשר בשם המלך את לקרא אף ידע לא הזה הסופר והנהלה.

 המצרי הנביא ואת החלום את ועזב חדש שם מלבו בדה רק הנזכרים,הסופרים
 בי ממפר הוא והנגועים. המצורעים בדבר ממנו חזון לבקש אמון אל לווהלך
 המצורעים לכל נתן הזה השם את והצם המקדשים, אל התקבץ היהודיםהמון
 :( ישאל )ועלינו היהודים: עם אומר: הוא ? היהורים מקרב אשר לחולים רקאו

 קראת למה מצרים אלה היו ואם - ? הארץ יליד או זר עם ? העם הואמי

 המלך והנה ז באו מאין ספרת לא מדוע - נכרים היו ואם ? יהודים בשםלהם
 נשאר ואיך - שממה, מקומות אל הגלה יתרם ואת בים מהם רביםהטביע
 את ולכבוש המדבר את לעבור ידם מצאה ואיך ? לפלטה כזה אשר גדולרמון
 אשר בית,מקדש  ולהקים  ייר  שם  ולבנות הוה  כיום בה יושבים אנו אשרהארץ
 השם את בגלותו חובתו ידי יצא לא המחוקק בדבר וגם הגויים? בכל שמויצא

 עליו עבר רוח איזה ולהודיע מוידתו ואת עמו את להגיד עליי היה כיבלבד,
 והנה ולאלים, האדם לבני רעה בדרכם יעשו כי חבריו לכל באלה חוקיםלתת
 אבותיהם, מנהגי את נקלה על שנו לא הן מצרים, ילידי האלה האנשים היואם
 בהם הלכו אשר למשמרת, חוקים להם היו הן נכריה, ארץ בני היו גםואם
 דרש לבלתי ומדיחיהם מציקיהם על יחד נוסדו אלו יחרו. בשבתם רביםימים

 ברעה שלחו האלה ההנשים כי אומר הוא אך למעשיהם. טעם היהטובתם/
 הוא וזה בדברים, אתם באו בטרם האדם זרע כל על למלחמה לצאתידיהם

 לכותב אם כי זכות, כל לבקש עלינו הדבר עושי על ולא כמוהו, מאין הבלדבר
 שם על נקרא העיר שם גם בי לאמר לבו את ערב אשר האלההשקרים

 היה אשר הזה, השם כי מדבריו גלוי הזה. השם הוסב כן אתרי ורקהמקדשים,
 העיר בוני בעיני נחשב שנאה, עליהם והמיט הבאים הדורות לבנילחרפה
 שכח הזה הנכבד האיש ואולם עירם. את בו קראו אשר עד ולתפארתלכבוד

 -Hiero מהשם נגזר ייזון, עי נופל לשון הוא זה המקדש. שוד ביונית Hierosyla,ח(

,solymaדומה יונית יכלה _ירר ההנטה אח הככן 3י הקדושה( כשלס קילוווייס היוגין וקראו 

.(Hiero)

 לבם. מחשבות נפשם, תכונת-
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מט ראש11מאמר

 המקדש לשוד היהודים יקראו לא כי חוק, לבזי ולגדף לתרף פיו אתבצערו
 הזה האוש על דברום להרבות עוד לי למה אך ההנים. בלשון אשרבשמו
 מדתו. כרו עד הזה הספר גדל כבר והנה הכלם. ידע ולא שקרים הרבהאשר
 אשר הדברים שארית את לבאר אנסה ובו שני ספר לכתוב אחי כןועל

 בזה.הואלתי
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