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כאשר נכהו ינזנדכם מארץ נכהו סחשבוסיך

ם ׳ תא ממחשבותינו ׳ ומי ; בין תעלומות מעשיך • זאת
ין  ,אש¬ נשיב אל לבנו ׳ יע .יען חרה אפך לע הצאן
׳וההן ל החליוה ארה הרועה ׳  .ועונוותינו הטו אלה -
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על כן חישבו עינינו ׳ ובמר רוח אנו באים
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 3ורש היה לן קאמביזעס * ) מלך פרס  /ושם אמו
מאנדאנע3ת אסטיאגעס מלך מיי * פערייננן
או פרס היתה נימיס ההם למלוך קאמביזעס מדינה קנ1נה /
ומספר

אנלנכו

ווריי

*)

קאמביועש הוא מזלו
אירגע מאות וחמשליצירה

הראשון

•

אשי מדע ל<ו והוא מלן3ש<זי שלוש

( הב )
ומספר יושביה היו מאה ועשרים אלף איש  /אך כורש בחכמתו
ובגבורתו היה הולך וגדל ויכניע קחתיו מלכים רניס וימלוך על
כל בני קדם י אחרי כן נקראת כל הארז  /אשר איכה מן
הנהר אינדום .עד הנהר טיגריס ממזרח למערב ורחבה מן
הים
הקאספיי (דאט קצזםפיטע ^ עער ) עד הים הגדול
מצפון לדרוס  /פרס * וזה עד ה* ום אורך ורוחב הא  pהנקראת
פערזיען ♦ מרש היה נער « פה מראה  /תס ואוהב משריםf
טוב הלבב ומלא חנינה  /גס אצל לו האלהיס רוח גבורה
ודעת  /ויהי לנער משכיל משתוקק תמיד ללמוד חכמה ודעת
ז לקבוץ מזימות  /הון ועושר לאין נחשבו לו רק בתבונה ובשנ?
התגאה 1וכבוד ותהלה המה היו מגמת לבז ♦
קאמכיזעש
אביו גידל ויחנך אותו כמשפט וכדת פרס  /כי דת ומשפתי
המדינה היו באבס בימים האלה ואת אשר היה טוב מכלם היה
חינוך הבנים י הטוב הכללי ותועלת המדינה המה היו לקו
ולחבל המדה  /וכאשר הוא טובת ואושר המדינה נהיות אנשיה
גכוריס ואנשי מרי נפש  /אנשיק אשר למדו מנעוריהם לאכול
ולשתות די החיות את נפשם ולא לזלזל ולסבוא  /למען יוכלו
לשאת רעב וצמא במלחמה ומחסור נעת צרה ועזה  $גס למען
לא יטו מן הדרך פקזב ויהיו רעיס וחטאים בזללם ובסנאט
ונהשתוקק נפשם למעדנים ולמאכליס יקרים אשר ימתקו לתיך
ואחריתם מרה כלענה 5ויתאזרו מלכי פרס וידאגו מאד מאד
לחינוך הנערים וישימו עיניהם עליהם ויפרשו עליהם את כנפיהם
להיות להם לצל ולמחסה מתשוקות זרות ומתאוה נכריה /
ולא נתנוס ניד אבותיהם יכ ידעו את אהבתם ולכבס הרך אשד
הוא לפוקה ולמכשול לרוב הנערי®  /רק גדלוס כלס כבית
אחד והוא היה ביה החינוך  /ושמה היו כלס שויס כמלך
כנאכר  /נשר כעבד  /ויהיו להם מורים אשר למדום לרכוב1
לרוץ  /לשוח ולירות בקשת ולעבוד כל גנכודה למען החזיק
את נופם והיה אם יגדלו  /יהיו נושאי עבודה וטורח  /ומאכלס
ומשתיהס מדדו להם במידה ובמשורה וזה היה לחם ומים וכרתי
(קרעטטע ) ועל הדבר הזה היו כלס אנשי זרוע ובריאים י
אס חננו הנערים לעשות צדק ומשרים  /לאהוב חסד וצדקה /
ולילך
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אנשיה
נהיוח
לאכול
גודהס
יונלן
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ולילך במעגלי יושר י ואס נמצא נער מעקש דרכיו לבד אשד
היה מתועב ושנוא לא חשנו את ידיהם מלידות אותו ולענש
גס היו קצת הנערים האלה משומרי
וליסר אותו כמשפט י
המלך וממשיתיו * נדת וכמשפט הזה גודל גס כויש  /ויהי
ני חנן אותו ה' בשכל ונינה גדל על כל אחיו ויתנשא בחכמה
ונעצה זנגנורה י נהיות נורש נן שנים עשרה שנה הלך עם
אמו למדי * Iאסטיאגעס זקינז ני חשק מאד לראותו על השמועות
שמע ממנו י ויהי נבוא נורש בבית אנזעיאגעת
הטונות אשר
וירא את נל ההדר והנבוד  ♦-ואף ינ היה עודנו נער  /לא חמל
אליהם ני אם כזה אותם לנעשו * ואסטיאגעס שמח מאד עליו
ויתד על ק דברי שפתיו ועל תשובותיו הנעימים  /אסטיאגעס
אהב מאד את כורש וימאן לשלחו ויעש משתה גדול למען צול
את לבו  /זיפור עליה הון בר וגורש לא ראה עוד נמוה •
ויפלא בעיני אסטיאגעם,מאד על פי שתק גורש ולא דבר מאומה
ולא השתומם על גל גלי הנשף והזהב והמאכלים היקרים אשי
לא ראה ולא שמע מהם עדן דבר  . /ויאמר לו אסטיאגעס ;
 <#מה לבני
הראית נאלה בפרס  /בני ? ויען גורש לאמור
עמי וליושבי ארצי העול והטורח הזה אשר לא יועיל מאומה f
את אשר אתה עשה ! ביגיעה רכה ייקל מאד בעיניהם  /למען
רוות את נפשיך אין מסער למאכלי שלחניך  /והמה נמעט
לחם שבעים ושמחים ♦ >£ויהי אחרי גן ויאמר אסטיאגעם
לנורש לחלק את המאכלים ולירון לנל אורח מנה * ויתן כורם
מנות לכל עשיתי המלך י לראשון מל גי היה מורו ומלמדו /
לשני על כי היה עבד נאמן לאסטיאגעס  /ולשלישי על גי
עשה נבזד לאמו וגאלה לרבים י אכן לזאקקאס שר המשקים
לא נתן מאומה  /גי זאקקאס היה האיש אשר ישב תמיד לפגי
פתח חדר המלך ועל ידו באו גל האנשים אל המלך  /וכאשר
הסתולל פעם ושנים ולא אבה להניח את גורש אל המלך ויחד
לו רקח את נקמתו ממנו  /אנן אשטיאגעס קלף מאל על
החרפה אשר נעשתה לאחד ממשרתיו  /ואותו אהב מאד על
גי נתן לו לשתות בחן ובטוב טעם  /ויהי נראות גורש יג
התקצף אסטיאגעס ויאמר ול  « :אני Jאם זה הדרך לישא
הן וחסד לפניך אמני אמלא מקום זאקקאס  /ני לא יבצר
ממני

ממד מעשיהו “ * ויצו אסטיאגעס וילבישהו מגד שר המשקים !
רקח את הטם אשר ישתה ממנו המלך ויקרינהו אל פי המלך
בשלוש אצבעותיו  /וישמחו כלם עליו/נס מאנדאנע אמו שמחה
מאד על כי משה את עבודתו במהירות נפ לאה וכאחד המלומדים /
אתרי כן חבק כורש את צווארי זאקקאס ויאמר אליו  :הוי /
זאקקאש Iנפלת ממרום מושניך כי כמוך כמוני  /אנוכי אבוא
תחתיך ואהה תלך לדרכיך ♦ אחרי כן אמי אסטיאגעש לכורש/
כי הגס עשה את עבודתו במהירות נפלאה ובטוב טעם  /בכל
זאת חטא פלכי לא טעם מן היין אשר נתן לו׳* ויען כורש ויאמר :
 «,ידעתי גס אנוכי ידעתי כי זה הוא הלח והנימוס  /וכי הוא
משפט שר המשקים לטעום ראשון מן היין טרם יתננו למלך :
אכן ירא יראתי לטעום  /כי פחדתי אולי סס המות נתון ביין » "
סם המות ביין ? צעק אסטיאגעס! ויחרד • ויען כורש ויאמרi
«« זה ימים שנים אשר ראיתי אותך ואוכלי שלחניך שותים יין
לרוב ותהיו כלכס כחסרי דעת  /הן הייתם כלכס מכרכרים
ומפזזים ותרימו את קולכם ותצעקו ולא יכולתם לקום על
רגליכם  * uויען אשטיאנעס  :״ היפלא הדבר הזה בעיניך ?
הלא ראית כאלה אצל אביך “ ? ויען כורש לאמור « :ל לאI
כי כאנשי ארצי כן אבי י הוא ישחה אך מעט למען מות צמאונו
ולא יסכוא למען ענג את נפשו 5ורוב שתייתו מיס ולא יין
המשכר ומאפיל את לב האדם “
יויהי כאשר רצתה מאנדאנע
לשוב אל ביתה דאבה כורש להיות אצל אסטיאגעש " ויהי
שמה ימים רבים  /וכל אנשי העיר למקטון ועד גדול כבדוהו
ויהללו אותו * בימים ההם גפל אזיל מרודך בארן אשטיאגעס /
וילך לקראתו ויערוך עמו מלחמה ויקח עמו את נויש למען
ילמוד מלחמה  /והנער עודנו נער ובכל זאת הראה אח תקפו
וגבורתו כי על ידו נצחו אנשי אשטיאנעס ויכו את חיל אויל
מרודך ויכישוס י ויהי ככלות המלחמה הזאת וישב כורש לפרס י
אחר הדברים  rtaמת אסטיאנעס זשיאקסאריס מלך תחתיו *
ויהי כשבתו על כסא מלכותו וישמע את נעריגליססמר מכין
להלחם עמו  /רשלח מלאכים אל קאמביזעס מלך פרס ויבקש
ממנו תשועה  7ויאמר קאמביזעס  /כי ישלח לו שלושים אלף
איש בחור  /ויחן עליהם את כירש כנו לשר צבא וידבר כורש

(
שיהמשקיס:,
אל פיהמלן־!

שמחה
ע #

71מלומדים /
אליו :הוי /
אבוא
 /אנוני
אננסלנווש/
 :טניס 1מל
נורשדאמר ז
וס  /וניעא
ןנט למלך:
נחון ק «•|
מרשויאמר:

:יך שותים יין
:סמכרכריסj
/ס  dpiעל!
הזהבעיניך ?

עם הפקידים והשלישים נדברים האלה < :ל הידעתם את מי
החתים
חלשים ודני הלבב /
אנחנו נלחמים ? עם אנשים
והנפחדים נראותס קשת וכידון /
 3ה נפשם כבר המה נלכדים ואחוזים
להס אח דבר

מיד שושיו ומיד מלך

ואחרי גלותו לדבר
וילך שמח וטוב לב

למלחמהf

בעת

סיאיזסאריס

צדקי

אנשי

מלחמתו

התפלל

לאצהיו

סיאקשאריש✓
ההיא באו מלאכים מן מלך אינדיען אל
ויאמרו לו כי אדוניהם חפץ לדעת על מה ולמה הוא

בלחם

מעריגלישסאר /

עמו
שונא
התגר גו

צמאונו
ן רווח
 1מיס ולא יין
מאנדאנע
צתה
נס • וי<י
ניולכבדוהז

ויבקש
1ך פרס
ושלושיםאלף

להושיע את

דודו

סיאקסאריס✓ אשר לא צרר את בבל ולא היה
י ויען
לנעריגליססאר מתמול שלשום  . /והוא בעולה וברשע

וו  :״אל •

מלןתחתיי י
^יפסערמנין

וברוב

מעול ורשע  /כאשר יאות לאוהב

ולהחזיק לב

סר עד

אה לוחתקפו
 0tחילאדל
גורשלכוס י

המלחמה וכי ילך

בידינו££

התענוג אשר מגנה
י אחרי כן אמר

ולמען החזיק את לבם אמר להם כי לולא מצות ?! היו לא נלחם
נעריגליסשאר  /אכן ?! היו אמר לו  :עלה הלחם והצלח /
כנס

וישיבו אל

סעיאגעס | /
מרש למעןI

קה)

וני יתן תשועה ועזר לאיש אשר הצדק

מלחמה על לא דבר /
אדוניהם

וישובו

כדברים האלה *

המלאכים אל

מלך

ארמעניען /

ביתם
אשר

עתה אל

משמעת מדי ונתן לו מס מדי שנה בשנה /

שמע

כי

מרד כאשר

נעריגליססאר נלחם עס

שיאקסאריס /

תקומה
אמר בלבו אשל לא יוכל לעמוד לפניו ולא תהיה לו
לפני מלך גבור כזה • וימאן ליתן לו המס הקצוב והחיל אשר
נתן לו תמיד בהיות מלחמה /
מאד  $אכן כורש דבר על לבו
ויפול בארץ

סיאקסאריס וייצר לו
ויסרד
וימהר אחרי כן
וינחמהו♦

ארמעניען והמלך לא שם על לבו

ויכהו וילכוד את

מבצר המדינה ואח בית המלך ותחזק ידו עליו ויכנ -ע תחתיו •
ממלכתו כבראשונה וידבר
זנורש בכל זאת הושיניהו על נשא
עמו כאח ונריע ויפצר בו להיות אח נאמן למלך מדי ולבל יפשע
עוד בו  /בדבר הזה הראה נורש את יתית נפשו וזכות רעיונו
אשר האירה
לבד איש חיל

בקרבו✓ ני לא כגכורי ארץ יכמושלי אדמה היה
במלחמה  /מהיר וחרד לכבוש ארצות ובעל עצות

להכניע גויס

התנשא עליהם בלבו הטוב והרך /

תחתיו 5אכן

( קו )
בחמלתו ובענותו * האנשים אשר לכד חנן 11,נינה נפלאה ולא
יסרס במקרנים נצר ונאויב ונעור פרא אשר לא ידע נכוחה *
אלה המדות המה לשם ולתפארת למלך  /המה גאותו וגאונו t
ור .זהב לראש* וענקים לגרגרותיו י אחרי הדברים ן) ה גיאות
נורש את חניכיו חזקי הלבב ומשתוקקים ללחום  /ויועץ עם
סיאקסאריס לילך לקראת מלך נבל  /ני אמר לו אשר הוא עוג
בהיות המלחמה בארץ האויב  /גס האשוריים יחרדו ונמס
לכבס והיו לנשים בראותם אופס עזים ומרי נפש  /משימים
את נפשם בכפם ושוחקים למות • ויעיבו דבריו בעיני
סיאקסאריס ויאמר אליו לעשות את העוב בעיניו  /וילך,כורש
לאשור ויבוז וישלול שלל רב  /ונעריגליססאר הקריב ויערוך מלחמה
לקראת כורש ויכהו וינס מפניו וירדוף כורש אחריו עד המחנה
ויפלו חללים רבים וגס נעריגליסשאר מת והנשארים נסו וחיל
מדי רדפזס תמיד כל הלילה וינוס ויהרגו הרג רב ויהי השלל
אשר שללו לאין מספר * ויתן כורש את כל הדברים היקרים
אשר נמצאו בביזה לסיאקסארים ✓ והוא לא לקח דבר לבך
הסוסים אשר שלח לפיס  /ויהי ממחרת ויעש נורש משתה
גדול וננלותם לאנול ולשתות קרא את החרטומים ויצו להם
ליקח לה© ולאלהיה© מן השלל את אשר ישר בעיניהם  /וביום
מחר חלקו אנשי המלחמה השלל הנשאר י בתוך השנויים אשר
פאנטהעא המלכה אשת ? אבראראטעס מלן
שבו היתה
ויהי ׳ כאשר אמרו לכורש בי היא יפת מראה
זזזיאנע י
וימאן לראותה ני ירא מפני תשוקתו ותאות לכו באשר עודנו
נער  /והיא בעולת בעל י אחרי כן צוה נורש ליתן לפאנטהעא
את כל אשר תחפוץ ולכבד אותה  /כי בת מלך היא י ופאנעהעא”
כאשר ראתה את מעשה כורש ותום וישרת לבו ותכתוב ספרים
אבראדאטעס כאשר
לאישה ותהלל ותשבח מאד את כורש ♦.
קבל את השפר מאשתו לקח שני אלף סוסים וירכב אל מחנה
פרס ויקשור קשר אהבה עם כורש  /אחרי כן הוליכוהו באהל
פאנטהעא  /ותספר לו את כל אשר ראתה למיום אשר היא
שבה  /ואת כל הטוב אשר עשה מרש עמה ✓ כמעשה
אבראדאטעס עשה גס גאבריאס וגאדא 1$עס 1גאבריאס ? ירד
בנעריגליססאר על ני הרג בן נעריגליהשאר את בנו בהלכם

לצוד

I

«

נפלאהויא !
ילענמחה י
/ותווגאונו4
הניאות
4£
> ויועץשע
אשי הואטוב
יחרדוונמש
/משימים
יכריובעיני
דלךכורש
/
מלחמה
עתן
המחנה
 yעל
ייס נשווחיל
השלל
 :ויהי
ייםהקדיש
ף

לנר

לני

טרםמשתה
יס ויצולהש
הס  /וניס
השנוייםאשי
אטעה מלן
ייפהמראיה

$ :ר עודנו

כאנטהעא
אנעהעא
,נחוגספים
אעעסנאשר
יגנ אלמחנה
כאהל
הולינזהו
יוםאשי ^
,כמעשה

דאגז8יי
גא3

3pמ

לצו:

( קז )
לצוד מד * ® -חימה ולעס חץ שמן גלב אמש  /אינן אס
בחיק מלך ינוחו רשפיהס רשפי אש אוכלת  /ובל יתיצב לפניהם
איש  /ניס נזהס יהמו ו,ננחל שוטף ישטפו חיל וחומה —
חזיר יער היתה המערא לחץ בן ? ערינלישסאר ויהי נאשר דרך
את הקשת ויורה ויחטא ויפול החץ לפניו ארצה ובן גאבריאת
מהר ויהרוג את החזיר  /ועל זה התרגז3ן נעריגליסשאר
וימית את גן גאבריאש  /ויבקש גאגריאס מן נורש ויפצר בו
מאד לניזיש את  ,נקמתו רושף ויאמר  /ני לא נשארה לו
רק בת יחידה והיא מוכרחת להיות פלגש לבן נעריגליסשאר
ועל הדבר הזה צר לו  /מאדיגס בתו בונה ושופכת דמעות
תמיד כי רע עליק הדבר מאוד ליקח רוצח אחיה לאיש • ויהי
נשמוע נורש את הדברים האלה וינמרו רחמיו על האב ועל
בתו וישבע לו לנקום את נקמתו ולא איחר עוד וילך עס גאנריאש
לארצו ויביאהו גאנריאס בהיכלו ויצו להניא לפניו נל כלי הכשף
והזהב אשר לו ונל הונו ומטמוניו י ואחרי נן הביא גס את
נחו והיא היתה יפת תאר ולא נמצא כמוה ננל הארץ  /ויפול
גאכריאס לפניו ארצה ויתחנן לו ויפצר בו להחסות את בתו תחת
צל מפיו וליקח את המתנות אשר נתן לו * וישיב מיש ויאמר :
*« את הזהב והנשף אקח ממך למען תת אותו לכתך למוהר
ומתן  /ונש ימצא שאר בשרי אשר ימצא חן בעיניך להיות חתן
בחך הגס לא ברך אלהיס אותנו בעושר ובנכסים! כי כמוני
כמוהם  /כסף וזהב לאין נחשב להס אס לא יתחברו עס משפט
וצדקה  /כל אות נפשם הוא לילך נדרך הישר  /להיות נורא
לאויביהם וטוב בעיני אלהיס  /אס קשיו קשר אהבה עס איש
אהבתם נאמנה ועכוקות האהבה אצלם לא ינתקו » י נדברים
האלה דבר כורם  /ואשרי ארץ אשר שריה אוהבי אמה וצדקה
כמוהו | המקגאיס נהלנס נתיבות ישרות ולא יחימרו
בכבודם ובעשרם האליל  { /אשר המה רבים אשר יתנשאו ויחשבו
בעיניהם לבני אלהיס על ני המה בני רבעים למלך * אחרי כן
הלך כורש לארץ נאזאטעס ושם היה מגדל בעופל ובוחן (צויין
פעסטם טלאט ) ונו היה פקיד ממלך בכל וילכוד כורש אותו
במרמת ’1גאדאטעש { /י נאשר לא נודע עוד בארץ אשד
מרד במלך בבל  /כי אס חשכו אשד הלך לרגל מחנה פרש /

דלו

( קה )
וילך אל המבצר ויאמר לפקיד כבל להלחם יחד לקראת מרש
וכאשר בא אל המבצר לא התמהמה וישגיריה אל כורש ובה הסיר
כל הארץ אל משמעתו והמה היו לו נאמנים כי מלך עליהם
בחסד ובמשפט י אתר הדברים האלה כאשר שמע מלך בבל כי
מרד ט גאדאטעס וילך בחיל גדול לקראת כורש וכורש הכה
ואתרי כן כאשי יגעו שניהם
אותו מכה " רבה וינוס לפניו /
מן קמלח־מה עשו ברית לנית מן המלחמהכש? יס אוכשלושה
חדשים  /אחרי ק שב כורש אל מדי וישתומם בראותו את פני
סיאקסאייס זועפים ולא היה עמו כתמול שלשום כי קנא לו על
כי נצח והגדיל את שמו  /ויבקש כורש ממ? ו לדבר עמו בסתר
ויאמר אליו ; " למק פניך רעים ? האס ירא יראת ני שקר
ענד  fאל ? א
עוב ולכי בל
ומרמה בפי ? ני אדבר עמך
/
תאשימני  / pbדודי י ואל תשימני נאחד הנבליה  /א '
וחי נפשיך כי אהבתי ^ יך נאמנה

ועשתונוח לבי עלי שפתי " «

וימס לבב

לדונג דנך

קיאקסאריש

ויהי

ויהי כדברו עמו כאלה
חייו4
ממנו כל ימי
וישק לו וישבע לו כי אהבתו לא תסור
ולמען תת לו אות נאמן מאהבתו אמר ליתן לו את נחו לאישה
וכל מדינת מדי למוהר י וכורש אף ט חפצה נפשו ב?! ה השיב
כי לא יוכל לעשות דבר בלי ידיעת אביו  /וילך אחרי כן לפרס
בנס

ויועץ עס אביו ואמו ויהי כאשר חפץ לבם להתחתן את
סיאקסאריסt
סיאקסאריס וישב אל מדי ויקח את בת
עם
ואחרי חתונתו וככלות ימי המשתה הלך אל המחנה ויבואו אלין
מלכים ממלך אינדיען בכסף וכזהב רב ויגידו לו כי מלכם לא
ימנע מליתן לו תמיד כאלה יען כי ראה את צדקתו וישרו /
ניקח מרש מהם את הכסף והזהב ויבקש
כמחנה אשור ולהגיד לו את אשר ראו /

ממנם להתחפש ולילך
ויעשו המלכים כאשר

צוה להם מרש וישובו ויגידו לו מ קרעזוס הוא שר הצבא וכי
פאקטאלום * ויהי כשמוע טרש
הוא חונה עם חילו על הנהר
לטימברא /

את אלה וימהר ויפקד את צבא המלחמה וילך
וקרעזוס חרד מאד כאשר ראה כי הקריב עם מחנהו ולא
נותרה בו עוד רוח ונשמה • אכן אחרי כן התאמץ ויגבה לבו
על מספר אנשיו ויערכו מלחמה * חיל מרש היה מאה ותשעים
ושש אלף רגלי

ורכבים  /לנד אלה היו לו שלש מאות מרככות
בעגלות

[ראת הות
השיר
 cוגה
עליהם
יילן
מלןעל ט
גור5הנין
שניהם
יגעו
שלושה
צו
ותו צתפני
קנא לועל
כשתי
עמו
צא טשקר
י ?אל?א

לןין1וןי/ 5
שההיא ׳

לדונגרנך
ימיח״! i
לאישה
; tw
השיג
fb 1c
לפוש
זרי נן
;פן צתננס
שאריס ׳
אליו
ויבואו
י מלכםלצ
תווישוו /
,חפשולילו
נאשר
לניס
ו הצבאוני
כורש
:שמוע
ימיוא ׳
חנה!ולצ
זןויגנהלנו

השר®
מצה
מוננוח
לות

(

קט )
מלחמה /

בעגלות ובמגדלים ועליהם
חיל קיעזוס היה
שלוש מאות וששים אלף רגלי וששים אלף רוכנים • ויהי ביום
מחרת כהלכס לקרב וחתן פאנטהעא לאכראדאעפס אישה מגן
וצנה וכל כלי המלחמה וקאמר אליו להתחזע מלהיות לבן חיל/
לנחור נמות ואל ינום למי אויבו נאחד הרקיס ♦
אנשי

 1יד! י כאשר החלו להלחם וינוסו חיל ככל לפלהם לנד המצריים
אשר עמדו כתוהה  /וילחמו כאריות  /גס חיל פרס
שבו מפניהם אחור י  .אכן כורש מהר ויחזיק את לב לוחמיו
ויכה את שונאיו מכה רנה  /כמלחמה הזאת היתה נצש פורש
נמצר כי חיל המצריים הנכוהו ויורו את סוסו נח*צי&  /גס
אבראדאטעש מת ופאנטהעא כאשר שמעה כי מת אשה ותקרע
את נגדיה ותמאן להנחם וכאשר ראתה את אישה מת על שפת
הנהר פאקטאלוס ותחבק אותו ותמרר כנכי עד ני גנר יגונה
עליה ותדקור את * חרג בלבה ♦ ואחרי *1ה הלך כורש לזארדעס
וילך קרעזוש לקראתו וילחם עמו וינס לפני גורש ויסגר כתוך
העיר  /ונודש צר עליה וילכדה נאזקה ויצו לאנשיו לנל ינחו
וישללו ולא יעשו רע לאיש מיושבי העיר  /ואחרי כן צוה ליושני
העיר להניא להם את כל כשפס וזהבם והיה שלום להם ולביתם /
ויעשו  / pנס קרעזוש מלכם נתן לו כל אוצרותיוומגומוכיו
הנמצאים כבית גנזו  /וירחם כורש על קרעזוש ויתנהג עמו
כאמ 1ה ונחנינה ויהי מאוכלי שלחנו " ויהי נאשר לנד נורש את
זארדעס וימלוך על כל אשיען הקטן מן הים הנקרא (יצום
ע4עצויםע * ועער ) עד נהר פרת י משס הלך לארס ( זיריען)
וערני (תרצוביען^) (; לכדום ויפנה אחרי כן אל ככל ולא ירא
להלחס עמה אף כי היתה העיר נצורה וגדולה כשמים  /וגס היו
גה אנשי מלחמה לאין מספר י ויהי כי ידע פורש כי לא יוכל
ללכוד את העיר כחזקה  .ויועץ לצור עליה ולהרעיבאותה /
ואנשי העיר עלו על החומה וישחקו לנורש וילעגו לו  /אחרי
כן צוה נורש לחפור תעלה גדולה למען יתקבצו נה מי נהר
ברת ני הוא היה מחשה לעיר  /ויהי נכלותס לחפור את
.התעלה והנה קרה מקרה כי חגו יושכי העיר חג גדול וישמחו
ויגילו

ויגילו ולא נתנו את לכס אל המלחמה וגס המלך באלטאזאר
משך כיין את נשרו כיוס ההוא ויהי אך שמח ולא דאג"
לעיר אשר היתה במצור 5וכורש נאשר * דע את זה וימשוך את
כל המיס מן הנהר אל התעלה ולא אחר וילך נחרבה עס כל
אנשי חילו וילך הלוך והקריב הפירה ויהרוג נל איש אשר בא
לקראתו וילך בהיכל המלך וידקור את המלך באלעאזאר וימלוך
על העיר ויצו לכל יושבי העיר ליחן לו את כל חרנותיהס
אשר נמצא אתס ולהשגר בבתיהם והאיש אשר יצא מפתח ביתו
יומת • ויהי ביוס מחר נאשר שמעו אנשי המלחמה אשר
היו כמבצר ני נלכדה העיר והמלך מת וישגיח גס את המבצר
ניד נורש • אחרי כן הקהיל כורש את כל שרי מלחמתו
ושלישיו ויאמר להם כי ישמר! לבלתי לכת במעגלי יושבי העיר
ובנתיבותיהס העקשיס והצלוזיס ויעד בס לבל ילמדו ממעשיהם
ויהיו באחרית הימיס עבדי התענוג וההוללות  /כי המה היו
ליושבי העיר לפח ולמוקש ויורידו© שאלה * ויושף ויאמר
להס ני משול ימשלו תמיד על הארצות אשר לכדו אס יהיו
בבורים ואנשי מרי נפש נאשר היו עד עתה  /אס לא יסורו
מן הדרך הישר והיתה להם הצדקה ומנוחה לקו ולמורה ח
אז יהיו עוב בעיני אלהיס ואדם וגס אנשי בבל הרעים והחעאיס
ילמדו מהס להעיב את דרכם ולבחור במעגלי יושר י אחר
,הדברים האלה נתן מחנות לאנשי חילו לאיש כפי ערכו ומעשיו
ופקידי ושרי החיל לבשו את הבגדים היקרים ,אשר שללו בגלי
;שש ורקמה נארגים ומצופים בכסף ובזהב וישיאו בפוך עיניה©
ולא האזינו לדברי כורש דאהנו התענוגים והמעמיס ויהי
להם לפוקהולמכשול « ויהי כאשי מלך כורש על כל בני
קדם וישב אל שיאקשאריס ויאמר לו כי ילך לנבל ושס ימצא
היכל יקר ונאה אשר בנה לו וילך סיאיןסאריס לשמה וימת
והוא הצקרא בלה״ק דריוש המדי * ואחרי עבור שנישציסמא
קאמכיזעס אבי נורש וימלוך הוא לבדו על הארץ " בשצא
ארבע ועשרים למלכותו אמר ליהודים אשר היו בארצו
לפלות לירושלים ולבנות את היכל ה׳ והוא ישב בביתו בשלום
ובשלוה " ויהי ני קרבו ימיו למות ויקרא את בניו ויצו על
ביתו ויחלה אתרי נן רמת ויהי נכי ומשפד גדול נאיז י
אחרי

לטאואו
לאג

 :דמוןאת

־בהסע 13

שאשר טI
רמלוך
זאר

כותיהס

לפתחביתו
(חמהאשר
חמכצר
את
מלחמתו
י
יושביהעיר
ועשיהם
:י המההיו
וםףדאמל

 17.אסיהי{

יסור(
) cא
ו ולמורה ני
החטאים
יס
ר • אחר
ומעשי(
:רצו
י סללונגלי
נוןעיניהא
עדניםויהי
על נ(מי
) ושםימצא
לשמהומי1

שלסמצ
ץ •נשנא
היונאיצו

בשלילי
נניהו

; 3ץףצh 1

צ נאיז *

חרי

אחרי פן מלך קאמכיזעס * ) כן נירש על האיץ ולא הלך
גדרני אכין ויהי אכזר ורשע ויעזוב את הדרך הטוב י בתחילת
מלכויץ מרד כו מלך מצרים וילך לקראתו כחיל גדול ויה* ככואו
אל הנבול וישמע ני מת אסאזיס מלך מצריס וני אשף
לילך לקראתו וימהר וילך אל
פזאמעיטוס בנו את כל חילו
העיר פעלוזיוס ויעש בערמה ללכוד את העיר  /וישלח לפניו
נלכיס וחתולים ושייס רניס וכאשר הץ החיות האלה קדושים
ליושבי העיר לא לחמו עס קאמביזעש ולא ירו חץ ני יראו
להרוג את אליליהם  /וילכוד את העיר כלי שפוך דס • ויהי
כאשר לכד את פעלחיוס ויערוך מלחמה לקראת פזאמיניטוש
ויכהו ולא נותר לו ני אס מעמפהיס עיר הממלכה • ויהי
כשלוח קאמביזעש מלאך אל העיר לדבר אליה לשלום ויהיו כל
אנשי העיר מלאים אף וחימה וימיתו את המלאך ויחטאו מאד
בדבר הזה וקאמכיזעם נאשר לנד העיר נקס נקמתו ככני
האפרתיס ( רער תדעו  ),ויהרוג מהם רכים ועמהם בן
פזאמיניטוש « “לפזאניידטזש נתן ארחת תמיד ויטיב מאד
עמו  /אכן פזאמיניטוש מרד נו דעשה קשר וימיתהו קאמניזעש ♦
ממעמפהיס הלך קאמביזעס לזאיס רקח אה גולם אמאזיס
מן הקנו" ויצו לכסזח אותו נקרב חוצות ואחרי עשו לו
חרפות וגלימות רנות צוה לשרפו * ויהי לתקופת השנה ויחפוץ
קאמכיזעס להלחםבכוש ( עעהיצועיען ) וישלח מלאכים kמלכם
♦ ז ומלך כוש ידע כי מרגלים המה
במתנות לרגל את הארץ
וישחק על המתנות אשר הייא לו דתן למלאכי קאמניזעס קשת
גדולה וכבידה ויאמר אליהם  « /אמרו לאדוניכס זאת העצה
היעוצה
קאאביןעס מלן ; שגא שלוש אלף ארני 1מאות שבעים ותחש  /ואולי זה
הואאחבזיש  /ואל תשתומס על רי לא כתבו סופרי הגויה (והמה ר 3יפ)
גזברי היתיב לקאמכיזעש דנר מן מעשה החן ׳ כי המה לא זכרו דגי חז!ן
נאשר לא כתבו גס מעשה דייאל וחיייה מישאל ועזריה  /ובאחת הוא סלא לחה
שתקו חן כל הדנריג האלה באשר המה נפלאים מאד ובחעע לא יוכללהשיג
אותס שכל איש ׳ אס לא ימצאו היבריס האלה בדברי היחיס למלכי מדי ופרש
נוכל לאמי כי בושו וחכלו לילל ולהצדיק את היהודים /אכן כאשר לא זכרו
היונים והרומיים דבר מכל לה לא ידעתי מה אשיב לאיש מכחיש ;דברי • הלה
נאומי■ נקשייתרע «ו ני ב* או אישים חלבם את כל אלה •

( קיב )
היעוצה ממלך כוש למלך פרש  :אם יוכל לירות כקשת הוה■
הוא ואנש־ו יבוא וילחם עמי ✓ ואם לא  /יודה לאלהיו על כי
ישב עד הנה בהשקט ומוח מבני מלך כוש “ וישוכו המלאכים
וידברו אל קאמניזעש את הדברים האלה ויסקצף מאד וימלא
חימה ויצו לשרי הצכא למהר ולהכין למלחמה  /וכאשר היה
אץ במלאכתו לא דאג לכל צרכי המלחמה וילך למצרים ויבוא
האמאניער
לטעהגען וישלח #ושס חמשים  qfcאיש לקראת
אך ז גהלכס
ויצו עליהם להחריב ולהחרים את כל הארץ
כמדברות גדולות נשב רוח דרומי חזק מאד ויקבור אותם חיים ׳
וקאמכיזעס בכל זאת הלך לכוש ויהי כעיור־ ימים מעטים ולא
היה לחם לאכול לחילו ויאכלו עלי עציש למען החיות נפשם
וככלות אלה אכלו בשר הבהמות נושאי משאם וגה  tkנא& שו1
ויפילו גורלות ויאכלו איש את אחיו י ויהי כראות קאמכחעש
את הצרה והמצוק * הזאת עזב את ארץ כוש וילך לשוב לביתו
ויבוא לטהעכען ויכה כל ההכלים והמקדשות אשר היו שם גס
את המשוכה היקרה אשר היתה סביב קבר אזימאנדיאש גזל
" ושמחה
למעמפהיס ותהי כל העיר צהלה*
וישע משם
ני דמה כנפשו אשר שמחו עלי
חימה!
וימלא קאמביזעש
הרעה והשוד אשר נא עליו וישלח אל יועצי העיר להגיד לו את
דבר השמחה וישיבו לו ני שמחו על אשר מצאו האליל אפיס «
ולא האמין כס ויטכחוס כלס בלי חמלה * אחרי כן קרא לכוהני
העיר וישיבו לו גם המה מכר הזה  /ויאמר להם כי יחפוץ גס
הוא לראות את אלהיהס  /ויוליכוהו נההינל וירא והנה שור
אוכל עשב וכלס כורעים ומשתחויס לפניו וימלא כעש ורוגז על
הפתיות הזאת וידקור את השור בחניתו ויצו להכות מנה רבה'
אח כהני העיר על מרמת לכס ותרמיתם  /ככל אלה חפא
.קאמגיזעס מאד  - /לא יאות למלך לגזול ולבוז ובפרט לשלוח
יד כהכלים ומקדשות  /כי בזה יכביד עליו שנאה גדולה
ועצומה  /כי האמונה יקרה לאדם מנפשו ויוחייו  /למענה
*ילך במו אש  ,לא יירא ממים גודשים רפש וטיט וישים את
.נפשו בכפו למען הציל את אמונתו  /אס גס יאמין נשוא
נתעה  . . / .בחלומות ובהבל יחזיק כס וידמה כנפשו כי הדברים
האלגליס■ האלה נכוח־ס  .וטיכיס ולמה נעשה לו רוגז ואגמת נפש .אם
• •; .
I

( קיג )

;

:קשחהזה ; אס אין לאל ירינו ללמדיהו חנונה ולהדריכיהו במעגלי ישר ♦
ה !,על ני 1׳ גס זה לא היה טוב מקאמביזעש אשר הרג את השור אשר היה
!:לאכים ג; קודש בעיני המצריים 5בחזקה ובזרוע לא יחכם איש אוילי /
חא 1 fihn7יקלל ויאור לאיש אשר שלח יד בקדשיו והוא נל ימי חללו
כאשרהיה [ גאולתו יתהלך ולא יסור ממנה  /בשבט ונשוטיס לא תטיב את
 %דרכיו כי אס ננחת ובמענה רך  /לקאמביזעס היה אח בשס
ויבוא |
צרים
מאניעו ן טאנאקסארעס וימיתיהו על כי חלס חלום אשר אחיו קושר
1 T
בהצכס  1עליו קשר • ואחרי רצחו את נפש אחיו עשה עוד תועבה גדולה
תייס ׳  1מזו את אחותו מעראע אשר לקחה לו לאשה  /ויהי היוס
יחס
ויהגר מלחמה בין גור אריה
ויעש לו
ועטיםולא
 1ויהי כי גבר הארי והכלב נפל ארצה ויבוא כלב אחר להושיעו

תיינעהעגע)
 Iשחוק (

וכלב

נפשם
ויוא
אאשו;
1ה
מכיועס
לביתו אהבה כאהבת שני הכלבים האלה " ויחר אף קאמביזעס עליה
שוב
!׳( שש גס ויכיה ברגלו על הבטן והיא הרה ותפול ארצה ותמת! מעשים
; chגיל אכזרים כאלה עשה רבים  /לא עכר וחלף יוס אשר לא נהרג
ושמחה אחד ממשרתיו ושרי הארץ  /ויהי היום ויאמר לפרעקסאספעס
"
פרס
אחד מאנשי סודו להגיד לו את אשר ידברו ממנו אנשי
־ שמחועלי
להגיד לואא ולא יעלים ממנו דבר • ויען פרעקסאשפעס ויאמר < :ל אדוני /

זתבך מעראע וישאל לה קאמביזעס על דבר בכיה  /ותשיב
ותאמר נ ^ ונרה את אחיה אשר המית ולא היתה בינו ובין אחיו

נל האיץ תשתומם על מעשיך ויודוך מאד והדבר אשר לא
ייטב בעיני אנשי ארציך הוא כי תרבה לשתות יין ותעבור את
הגבול זזה לא יאות למלך “ ♦ ויאמר קאמביזעס " ידעתי את
מחשבותיהם  /הן ידמו בנפשיהס כי בשתות יין רב אבדה ממני
תושיה ודעת  :אכן עוד בלילה הזאת תראה כי לא כן הוא “ ♦
וישתה כפלים כאשר למד לעשות מתמול שלשום רצו לבן

יל  mי

לנוהגי
רו)"
וי יחפוץגם
והנהשוי
ש וחג!לע
 /מנהרמ

.הרעקסאשפעס אשר היה שר משקהו לעמוד על מפתן הפתח
רקח את הקשת וידריך אותו ויורה את החץ בלבו  /ואחרי כן
צוה לנתח אותו וליקן לו את לבו דקת את לב הבן ויראה
לאביו ויאמר לו  :הגד עתה אס ידי חזקה אס לא ? וישיב
 /אף
פרעקסאשפעס  :אבל  /הפלאת לעשות י
לא
כי הוא ציד גדול ומורה חציו השערה ולא יחטא /

י אלהחטא

לשלוח
פרע
נאהגזול'
למעג!
ן,
ע ףשיסצח
אמין
ן ניהמיס
י׳פ*
(אגמין

יערפך • מי האיש אשר לא יחרד בקראו את מעשה קאמביזעם
הזה ? שערת בשרו תסמר בשמעו דברים אכזריים כאלה /
!

ח
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וכאשר

( קמי )
וכאשר ישנא את המלך הרשע והמעול  /כן יתעב בתנופת האב
מתבושש בדמו ולא מנע את פיו מלדבר
אשר רקה את גנו
רייויען
ויהי היום ויתאמץ קרעזוס מלך
הכופות לרוצחו י
לקאמביזעס כאשר עם לבבו וייסר אותו על מעשיו הרעים
ויגד
אשר לא נשמעו עוד כארץ פרש  /ויצו קאמביזעס להמיתו ;
אכן נאשר ידעו כלס כי ינחש על אשד עשה בהיות חמתו שכנה/
לא הרגוהו • ויהי כעבור ימים מעטים ויתאבל קאמביזעס על
אשר עשה  /על אשר המית את קרעזוס כי הוא היה לו ליועץ
גדול 5ויאמרו לו עבדיו כי עודנו חי  /וישמח מאר
ולמשען
ויהי
ובכל זאת הרג את האננדס אשר לא האזינו למצותיו "
קאמביועש שנוא ומתועב לכל ארצו ויקשור עליו
ולו היה איז אשר
החרעמיס קשר /
אחד מן

פטיזיטטעם
היה בצלם

/
קאמניזעס
טאנאקסאדעס כן כורש אשר הרגו
ובדמות
קאמביזעש את ידיו בדם
היה״נשתר׳ונעלס כי גאל
וכאשר
פטיזיטטעס את אחיו על כסא המלכות כמדי וישלח
אקיו ויושיב
מלאכי®

בכל

המדינה לאמור :

זה הוא גן גורש ולו

קאות

וקאמביזעס כאשר שמע אח הקשר אשר קשרו עליו
המלונה *
וילך אל מדי בחיל גדול והנה קרה כי נפלה החרב אשר היתה'
חגורה כצדו מתערה ותתקע ביריכו וימת  /וכל הארץ משחו
זמערדיס
פטיזיטטעס למלך *
זמעררים אמי
עליהם את
כאשר ירא כי תודע ותגלה הרמיה אשר עשה נסגר תמיד
גהיכלו ולא יצא מפתת ’’ ביתו וכל מעשה המדינה נעשו על ידי
משרתיו ואנשי סודו * החרנזוס זמערדיס לקח לו את כל נשי
אטאגעס *
פהעדימע בת
קאמכיזעס ונהם היתה אשה גשם
לבדה
בהיותי
ויאמר לה אביה לראות אס יש למלך אזנים
החרטום
כראות

עמו  /ני פורש קצץ את אזני
ויהי
את נפשו בעודנו חי •
למלך

ותמהר ותגד לאביה /

זמערדיס על כי האשים
פהעדימע כי אין אזנים

והוא עס שש

בעת ההיא בקשו
קשר ״
להגיד שנית לכל יושבי העיר ני

מכדי

החרטומים
זמערדיס הוא

הארץ
המלך

קשרו
ולו

תאות המלונה י וילך על מגדל גבוה וידבר בקול רם עם העם
ויודה את חטאו ויאמר להם כי המלך אשר ימלוך עליהם הוא
ומערליס אחיו ולא אחי נורש ( אחר כן נפל מן

המגדל וימת י
ויהי

( קשו )

ומפההאי
מלדבר
1־1
:ןליו׳ען
הרעים
שי!

1להמיתו;

שכנה;
ומתו
)מניועשעל
ליומן
יה לו
רשמתמאד
*r:וימי
זיטטעה
היהנצלם
מביזעס1
ןידיונדם

ויהי נאשר שמע העם את הדברים האלה ותהום כל העיר
והקושריס הלנו להיכל המלך וימיתו את החרטום ויסירו את
ראשו ״ ויצאו מן ההיכל וידיהם מגואלות בדם  /וידברו באזני
העיר מן הרעה אשר נעשתה וימלאו חמה וימיתו רבים מן
החרטומים אשר היה בקשר ויעשו את היום הזה לתג עולם /
אחרי כן נועצו השדים האלה מה לעשות  /ואת מי ימשחו
למלך עליהם ? ויהיו כלס פה אחד למשוח עליהם למלן האיש
אשר יצהל סוסו ראשון בעלות השחר  /ט כאשר עבדו לשמש
והיא היתה אצלם האלהיס העליון על כל אלהיהס האחרים /
ויחשבו בלבבם ט היא הוטחה את האיש למלך * ויהי ממחרת
וישכימו בבוקר וילכו אל איות הסוסים והנה סוס דריוש
(דצזריס צהל ראשונה וימשחו אותו למלך עליהם י ולריוש
גידל את השש השדים מאד ויהיו מאנשי סודו  /ומעת הזאת
געשה לחק בארץ ליתן למלך שבעה יועצים י דריוש בא על
כסא המלכות בשבת שלוש אלף ארבע מאות שמונים ושנים י
ויתר הדברים הלא המה נכללים■ ונקשרים בדברי הימים ליונים
(דיא גריכען ) וברצות ה׳ את דרכינו אלה ט נספר את
ועתה נספר עול
הקורות ליונים נשלים גס הסיפור הזה י
מעט מדתי אשור ונבל ומחקיהם ואמונתם *

וישלח
נמדי
ש ולותאות
עליו
ר קשרו
היתיז
י אשר
משח(
הארץ
יומעולים
נסגרתאיו
נעשו גיל יי
את נ3נשי
אטאגעס1
?ז ־לנדה
האשים
;צ ני
אונים
ינ אין
הארץ איי

וט יהיה לאלהיס אחדי מותו  /גס נקרא אצלם המלך  /מלך
המלכים  /כאשר עודנו היום כארץ ישמעאל ( דית טירקיילו ) /
על ט לכדו מלכים רבים כאשר ראינו  /כסא המלכות היה

העם
jך 5גם
ן עליהםהוא
מגדלוימת י
ויהי

ונמות האב נא תמיד הנן
ירושה כאשר עודנו ננל הארץ /
הכפור תחתיו רמלא את מקומו י וזה היה חינוך המלך ודתו:
מיום אשר נגמל לא נתנוהו תחת יד מניקתו  /ט ידעו את
הנשים ואת דרכס  /ני יזרעו זרע שקר בלב הנער וישחיתו
תא דרנו  /לא ידאגו ולא ישימו לג להפיץ ולהשליך מנגד י/ת
תאוות
חב 8 3

« ' !1׳1י

?  wוחקי א׳« 1וד מדי ופרס

כל מגזים הלה כבדו את מלכם כאלהים  /כי חשבו כעיניה©
אשר על יד אלהיס גא על כסא המלכות למשול עליהם /

( קטז )

m
i
הרפיס  /ולכנוח הומה כצורה לכל
ותשוקותיו
תאוות הנער
■
והיה ; מ «י
יעברו חוק  /כי אס יעשו את כל אשר יאבה ויחפוץ /

tאשר

וקוץ
סניכו
לקוץ l

כרכות הימיס כי יגדל הנער והנה עלה כלו קמשוניס /
ודרדר הכליון צמחו על כל גדותיו  /והיא עמדת פרך
הנכריס מן אדמה נעזכה וליעע אחרי כן נעע אמת
כל ילדי

אשר יתן פרי  /ואס הנשיס המה לאכן נגף לנער איש נקלה /
הלא שבעתים יהיו למכשול לכן מלך  :על כן כחרו אנשי פרש
אנשים

צדיקים

וישרים

מן

הסריסים

(ריצו

עערסניטענען)

אשר כל מגמת פניהם היה להחזיק את גוף הנער
עיניהם על בריאתו ולהרחיק ממנו כל משעין ופגע
זרוע♦ אחרי כן בהיותו בן
יחלים והיה חזק וכעל
נתנו לו מורים אשר למדו אותו לרכוב  /ולצוד✓ ולשוח י
ארבע עשרה
ומישירי לכת
ן 1היהס ואיזה
האלה סלפו

 /לשיס
רע למען
שש שנים
בהיותובן

שנה נתנו לו למוריה ארבעה זקניס יודעי מדע
י האחד למד אותו לקשוס קשס  /והוא עבודת
דברים עכעייס הנעשים על דרך העכע  /והקוסמים
גס עיני ההמון וישקרו לאמור  /כי יש להס ברית

י הקוסמ׳ס האלה הגידו גס
זרות
עס מלאכי שמיס ורוחות
צאראאסטער מחוקקם אשר
למלך את משפעו ודתו ,כי כן צום
למד את הנער לאהוב
נתן להם תורות ותקים "  .השני
האמת ולבל דבר שקר ומנסה אותו תמיד במרמה ובתחבולות
להמנע מתענוג
לראות אס יכזב וישקר * השלישי למד אותו
ויורהו
ומשמחה נכריה אשר המה פחים ורשת לרגלי איש :
הרביעי
לכבוש את יצרו למען יהיה מלך נאמן ושופע צדק י
הדריך אותו להתחזק ולהתאמץ מלהיות לכן חיל לשחוק וללעוג
החינוך
לכל מעשי בני האדם ותחכולותס ולבעוח באלהיס «
הזה היה עוב מאד ובכל זאת לא היה בו מועיל  /וכל העמל
והעורת הזה לחנך את הנער
ני מה יועילו דברי פה וניב

ולהדריכו בדרך ישר היה לשוא /
שפתיס אס אין מעשה ? מוריו

למדוהו להתרחק מן התענוג וההוללות  /וככל אשר יפנה ראה
תענוגות בני אדס לבלי חוק  /אשר התעו
חפצים וחמודות /
מוריו הורוהו לאכול
העוכ5
אותו ויעו את לבו מן הדרך
ולשחות די שבעו  /לחונן כל איש בהזכירו כי כעבד ככן המלך t .
שניהם לקבר יובלו

ולעפר ישוכו /

ואין יתרון למלך כי אס

כהיתוו

! ומה
jנהפך
jהיהה
? ישן
;ומשיב
; איתי
ממיל
ניןדי
ולמען
 Sוני
'לשכוב
?ונאמן
 ,אשר

־:

חקי

 ,נמע

זאיזר
מיל
אמיד
WP

את1
כעמי!
אשיי
ונמלי
והנז
לאיש
אשר
וזמוג
«משל
ולול

נצורהלבל

 / [1והיה.

דש /וקוץ

ן נעעאמק
אישנקלה /
 rאנשיפוש
ניטענק)
לשיש
1ר /
:ע רעלמק
שנ׳ס
ק שש
בהיותונן
תי
! יודעימדע
והואענוות
הקוסמים
ברית
ת3הס
לה הגיווגס
אשי
מחוקקם
לאהוג
; הנער
תחבולות
ה
ומנעמסע«
ן :ויורהו

•הרביעי
וללעוג
שחוק
ן "המינון
העמל
 ,וכל
היהלשוא׳
שה ?מוח
שר יפנהראי

 ,אשר התני

לאניל
הורוהו

*נוןה <׳

למךל ינ א5
הית!«

ביהמחו נקי דשר  /ונמשתה אביו אשר עשה' יוס יום ראה
מעשים שונות כלס זוללים וסובאים וממלאים את מונס עד
אשר הקיאו את אשר אכלו 5גס היו תמיד עבדים ומשרתים
סביבו אשר סרו 12משמעתו ויעשו את נל אשר צוהויחנפו אותו/
ובזה השחיתו את דרכיו  /וזרע האמת אשר זרעו מוריו בלבו
גהפך לתבואת שקר ויולד בלבו גאוה וגאון ואכזריות • אף כי
היתה ממשלת המלך בלי חוק ובלי גדר לא עשה דבר עד כי
יעיז יעץ עס שבע יגעציו אשר היו לו והמה היו מביני מדע
ומשיבי משפע • בעזרא נמצא גס כן כי הלך לירושלים על פי
ארתחשסתא ( ארסצזקטערעט ) ויועציו  /גס אחשורוש התיעץ
תמיד עם יועציו*ואנשי סודו! מלך פרס הוכיח פעמים רבים
גין דין לדין וישפוע את העם אס היו דברי רינות ביניהם /
ולמען ישפוע בצדק ובמישור למד בנעוריו מן הקוסמים את
דכי המשפע ודתי המדינה * אכן כאשר לא היה ביד המלך
לשפוע את כל עמו באשר היו רבים  /היו בארץ שופעים צדיקים
ונאמנים והמה הוציאו לאמת משפע  /ואס היה בהם איש רשע
אשר לקח שוחד ויעה משפע  /הושם לו גמולו בראשו והומת ♦
תחת ממשלת קאמביזעס היה שופע בעל מרמה אשר לא הלך
גמעגלי יושר ויקח שוחד  /ויצו קאמביזעס להרוג אוחו בלי חמלה
ואחרי כן צוה לפשוע את עורו ולכסה בה את הכסא אשר היה
רגיל לשכת עליו בנו אשר היה שופע גם הוא  /למען יזכור
תמיד את עובש אביו ולא ילך בדרכיו • צער ורך שנים לא
הושם לשופע כי לא האמינו בו ולא בעחו על דברו  /כי ידעו
את עשתונות ורעיוני הבחרות אשר תשים לתענוג ולאולת
בעמיה  /והאמת והישר קל בעיניה  :על כן היה לחק בארץ
אשר לא יבחר איש לשופט אס לא בן חמישים שנה הוא * בפרס
ובמדי1-היה כל איש שורר בביתו כמלך * אם חעא העבד
והכהו אדוניו ! ואס היה אכזרי המיתוהו והוא היה נקי • אס היה
לאיש משפע מות לא הומת עד ני בקרו וחפשו אחרי כל מעשיו
אשר עשה כל ימי חייו  /וישקלו במאזני צדק את כל הרע
תחת
והעוב אשר פשה וברבות מעשיו העוביס לא הומת •
ממשלת דריום (י־צוריום ) היה שופע אשר העה אחרי הבצע
ויצו דריוש להמיתו ויהי נהוציאס אותו אל שער העיר לעשות
את

( קיח )
את מצות המלך ויזכור דריוש את כל הטונה אשר פשה לן
ולארצו  /ויחמול עליו ויכתכהו לחיים ויתן לו את נפשו לשלל ולא
הסגירו ניד המות י אס האשים איש את אחיו או העיד נו על
חטא ופשע אשר עשה  /נתנו השופטים עת וזמן לאיש אשד
הוא שם לטהר נפשו מחטאו ולמחות הפשע ואס ראו השופטים

 :דחה י
 03.א'
ידע ה
; הבידיא
# :אד נ
; וו מ

כי הוא נקי ענשו את האיש אשר האשים אותו כמשפט * איש
דובר שקר ומכזב היה שנוא ובזוי מאד בכל הארץ  /נס איש
חועל<
אושר לוה תמיד היה לחרפה ולקלס  /ני על דבר אשר נשה 1:
תמיד היה עצל ולא עבד את עבודתו ונבוא העת לשלם ולא
;) Mw
נחלקת
היה לו שקר ונחש ויחטא את נפשו • מדינת פרס היתה
' ןל«ו
גחנאיס
למאה ושבע ועשרים פקידות ( ט.1#צודטיה 6ןסערייען ) והמס ;
אשר נכתבו במגילת אסתר  /ושם נקראות מדינות * ) ועל יהמע3נ1
כל מדינה ומדינה היה שר הנקרח זאטראפ ול 1היו שלשה
; «למן1
אחריו
ויחקרו
יועצים אשר התכוננו את מעשיו
ילאיש ׳
והגידו למלך את אשר עשה אס טוב ואס רע ♦ גס היה נימוס
ג־ארתיז
,
בפרס אשר בכל יום ויום3א עבד מעבדי המלך וינערהו יטאר^
משנתו ויקרא לו לאמור  :קום אדוני ועשה את אשר צוה לך ; *3נוי
אראסמאדעס * * ) אשר הושיבך על כסא המלכות י המלך
m
/סע בכל שיה ושנה במדינותיו לראות בעיניו ולשמוע
; נלוג
באזניו את נל אשר נעשה י עיני המלך היו משוטטות תמיד  1נעשי
מל כל אשר נעשה  /על דנר המלחמה מל המשפט ועל
המסחור אשר המה משענות המדינה י ויותר מאלה התבונן \ #קי
! וחומו
העין דשים עינו עליהם  :המלך
המלך גס בדברים קטני
׳ (ויא
דאג
; / W

ייןולעי
מדן 1אריגה^ל
מדינה ׳
הלד״ק ייקר המדקלקיה שמו סרס סס
הסברא יהיה שדשי חן ( יינמן ) יויזה שה מדינה על משקל כיריבה ׳
מרינדה
וקראו לממלכה אחת או איין אתת מייח־ת בשס
«ישרש רןר *
על ' דבר הדין וה־ת שיש לה מיותדת יייתל הארצות ׳ ויכול להיות שבממלכה
אחת אשר בתוכה מחוזות מיוחדות ונפרדות ב־יניהן ( פרמווינ;( דיל! •עדי מיהר*
ב» י׳נדוי יוריטדיקטיל׳ן .ד  6ט ) יקרא כל

הכתוב במגלת אסתר

מחה

מ ^ ה ועשרים

ומחוז

ושבע

מדינה • ובזה יוצדקו דבהי

מדינה*

דברי המאספים •
**)

 pכצו את האלה־ס עושה גדולות ומושל בכל *

| M

עניני
אכן1
«צופ
יחנה

נסה

( רןפז )
־
; דאג לכדני ויופי העיר  /ויעמול לסלול אה הדרנים ולהגות
15
5/י עשה
; אותם לכנות נשרים וריקים ( דעוזוזע )  /גם עגולת האדמה
ißל5ל!ולא
; היתה מגמת פניו כאשר היא משען ועושר הארץ  /וענוש
הלז מ ע3
ענש את האיכר אשר היה עצל ולא ענד את אדמתו  /למען
%
»ןלאיש! : fידע המלך מהרה את נל אשר געשה המציא המלך פורש את
השופע׳»
יא!
 :הכי דאר (רי 6פצוטטיגן ) ועל ידם קבל כל ספריו כעת קצר
שפט ׳ אין
■ מאד כאשר עודנו זהיוס " לפנים לא היה הבי דאר רק למלך
 /נסאין
;פד שנת 1576למספר העמיס ✓ ומפת הזאת והלאה נעשו
3ראשר »f
 11לתועלת גל איש ואיש 1עושר המלך ותקפו במדינת פרס לא
h
1תלשלם > ; כמצא עוד על פני כל האדמה • היכלו וכלי ביתו וגנו ומאכל
היקה
נחלקמ שלחנו ויקר בגדיו כלס העידו על עשרו  /אוצרות המלך היו
1
ומ
)
ייען
' גחכאיס מתחת לארץ והמקום אשר החכאו שמה נקרא גאצא ♦
bi
)
*
נוח
’ המענע היקרה כארץ היתה הדאחקוס ( אדרנמון
! 1היושלש
 .,בלשון התלמוד ) והיא היתה של זהב ־ אס נתן המלך מתן
קרו איזח \לאיש ✓ לא נתן ול כסף וזהב רק שדות ומדינות נאשר נראה
:ס היהדמ 0י !:בארתחשסתא ( תרטצקמערטיט ) אשר נתן לטעדתמיס -
מלך
וינגירהז  1טאקלעס שר צכא יוני ארבע ערים * אנשי פרס היו בתחילת
נוהלו
אשר
מלכותם אנשי חיל וגכורים ושמס הלך בכל הארץ  /יב
נות ימלן החינוך וגידול הנערים נאשר נכר אמרנו היה טוב מאד י
כידו
ולשמוע כל הנערים אשר היו בריאים וחזקים נלקחו לאנשי מלחמה כעני
המיז
שוטטות
נעשיר  /למלך היו פשר אלפים איש למשמרת נפשו והמה היו
מסמוועל חזקי נפש וכחי מות  /גס לא נמצא ננל הארץ חרבות טובות
־ואלה
התבונן כחרבות פרס י בימי נורש היתה ידיעת טכסיסי המלחמה
; : cהמלו
(ייא  -קריגעטקזנטט ) באבה /אכן אתרי כן התמעטה יזם
דאג
יום  /כי אנשי פרס היו ’ ז לאנשיס ולא היו עוד מורי חיצים
וקולעי אבן כבראשונה י חכמת המין פרחה מאד בפרס ובכל
אסיא נאשר העידו סופרי העיתים כלם ויהללו וישבחו את
ן  ,אמנהיוהמינים הגדולים אשר היובבבל  /בזאדדעס ובמקומות אחרות /
uדייה,
מדינח; אכן כל הנדנים האלה התגאו בגדלם  /נכסף ובזהב אשר היו
Pwj
מצופים בו  /אך בסדר הבנין ובדברים אשר יוצרך להם ידיעה
י
»
יפי
! 1ד»
רחבה קטנו  /ויגדלו מהם היונים • חכמת הזמר והניגון גדלו
• ן:ד ?■!!' ,י* ;
גס המה בפרס  /כי כאשר היו אוהבי התענוג והשמחה עמלו
תמיד להמציא חלשות ונפלאות ועל הדבר הזה היו להם משוררים
גי י
וא^
ומגנים

( קב )

:

ומגנים יקרים ונפלאים ״
חנמת הרפואה נולדה כמלחמת
טראיא  /כי נאשר חלו רכים כמלחמה הזאת עמלו גני האדם
למצוא צרי ומזור למען רפאות נפשם י עסקולאפום עשה
לו שם כימים ההם וכאשר הוא הרופא הראשון אשר נודע
בארץ עשו אותו היונים לאב ולאלהי הרפואה ל אכן ככל זאת
לא ידע עסקולאפוס רק מעט מזעיר כי לא ידע רק איזה
עשנים ובהם ' ריפא חכורות ופצעים ומשאר החלייס עוד לא
ידע מאומה " אחריו נא
היפאקראטעם איש יוגי ושמו נודע
בשערים והוא היה איש חיל  /צמא לדעת וחוקר ומתכונן כל ? עתי׳
מעשה הטכע ופעולותיה ויקצור קציר רב כשדה חקירתו
♦( 1מת
ואף ני נמצא עד עתה עוד דכריס רבים נהנה ורופאים חדשים
ונמס
הוסיפו על דבריו בכל חלקי וענפי הידיעה  /ככל זאת עודנו ; גאל?
יקר בעיני כל איש  /וכל אדם אשר ישתוקק לדעת חכמת
גואו
הרפואה ויתמיד את נפשו על פתחי הידיעה הזאת יקרא את | רגלי!
ספרי היפאקראטעש וישנן את דבריו בלבו היטכ ♦ הדבר אשר
לא
גדל בה היפאקראטעס ויתנשא על נל אנשי דורו היו האיתות  .הכזב
הטונים והסימנים ( טי ^יצוטיק ) אשר נתן לכל מחלה ונגע ♦  :ה׳1
ספרי היפאקראטעס נודע ז נבר נימים ההם ככל הארץ
וגס\ 3אנ
בפרס ומדי שמרו את דבריו ויעשו את כל אשר צוה אס נחלה ; ושב
איש • בכל אלה לא ידעו לפנים רק המעט מאשר אנחנו
דבר
יודעים עתה! וחכמת הרפואה עתה נשגבה ולה יתרון
גדול 5ילכו
מבראשונה  /ני בימים ההם לא ידעו מחכמת הניתוח רק את ! נאשר
אשר יראה בע־ניס ולא ידעו עוד תועלת חלקי האדם /
הרפואית! איך
והסממנים לא היו רק ממין הצומח יכ נח ותועלת מין הדומם י
■ מלי(
נעלמה ממנם  /גם חכמת הטבע אשר היא לעזר ולמשק
להמר
גדול לרופאי דורינו היתה בימים ההם קבוצת דברים אלילים י אש
וחלומות אשר המה ללעג ולקלס לכל שומע אותם ״
וחכמת 1מולל.
הנעמיא ( דיא טיידעקונטט ) גס היא קטנה מאד * והמעט | האיי!
אשר ' נודע ממנה  /טמנו הכוהניס והחרטומים בסתר לבס  | /ניב
למען סלף עיני ההמון ולכזב כי הדברים הטבעיים אשר
עשו 1ויצנן
המה נסים ופלאים ♦ חכמת מהלך הטנביס נמצאת כבכל  ! /הרוח
ובחכמה הזאת גדלו על כל גויי הארץ על דבר אשר
נבנתה Iןאת
■העיר בערבה גדולה והאויר במדינה הזאת בהיר וטוב /
גס\ חלע<

to :
נאש«
• לא1
; ננל
להגו
 :נשוי
הנו(
־ אשו

( קכא)

המלחמת ך
' 1מיהארס J
סעשה
לא!£
אשי ;?דע
וון
אכןבכל /את
רע  pאיה
לייס עודלא
י ושמונודע
ומתבונן נ!
חקירתו*
חדשים
!איס
:ל זאתעוונו
!דניתחנמק
ת קראאת
נר׳אשר
האיתות
הי?
וחלהונגע י
! האוןוגס
נחלה
!:ה אס
אנחנו
מאשר
 1יתרוןגדול
הויז ויןאת
הרפואוא
/
מץהממס
!רולמשק
אלילה
;ריס
וחכמת
*t
; ♦והמעע
נסתרלנסן
יס אשרעשו
וצאתנמל ׳
אשרמוה*

טוב ׳

צל

על המגדל בבבל ראו טוב מאד את נל צבא השמיס  /אצן
כאשר לא היו להס עוד כלי המחזה אשר נמצאו זה מאה שנה
לא ידעו רק מעט אס יערך אל ידיעתינו עתה * גס אנשי
בבל תעו מאד וילכו נתיבות עקלקלות וזרות ויעשו את הידיעה
להבל ויהבלו י תחת היות חפן האיש הקנס אשר לא יאמין
בשוא נתעה וישליך כל הפתיות אחרי גוו  /לדעת מהלך
הנוצביס למען רווק נפשו הצמאה והמתענגת בחקירות ובדברים
אשר מצאס שכל איש והיה כאלהיס  $בקשו המה לידכבא ולדעת
עתידות מן הנובביס  /ומי פתי יסור הגה אכד הדעת
(מתנת הן 1היס היקרה אשר נתן לו ) הוא יאמין בכישוף בקסם
ובמעוננים ויחטיא את נפשו  /הוא יירא ויפחד משדים ומאולת
גאלה ויפול בשאול תחתית ינ ישתגע ויאמין בדברים אשר
גדאוס מלבם רמאים וכוזבים  /השמרו אחי  /לבל ידרוך
רגליכם בדרנים הנלוזים האלה גי דורך נס במחשנות ילך ונצח
לא יראה אור » הגידו נא איך יוכל היות ני ברא ה׳ את
הכוכבים הרבים האלה למען הגיד לנו המאורעות לאחור ? הן
ה׳ בחכמתו עשה אשר לא ידע האדם עתידות ני היו יהיו לו
לאבן נגף ולצור מכשול וכל ימיו בבני ויגון יבלה גי ידע נער
ושב יום מותו וכל השוד והרע אשר תבוא עליו Jגס הוא
דבר בלתי אפשר לדעת עתידות ממהלך הכוכבים  /ני המה
ילכו תמיד במסילוחס וסביב קוטבס ירוצו ולא ישנו את מהלכם*
כאשר הלנו לפני אלפים שנה כן ילכו עוד עתה  /ואס כן הוא
איך נוכל להנבא מזה ? וכאשר זה הוא אולת כן האמונה
בשדים וברוחות  /איך נוכל לדמות בנפשעו כי יעשה ה' דברים
להחריד גס בני האדם על לא עול ופשע ? ומה הס השדים /
אם בעלי גופות וגשמיים כמונו איה מקום ישיבתם וארץ
מולדתם ? הלא רבים המה אשר נסעו בכל הארצות  /בכל
האיים ובכל המדברות ולא ראו מהם דבר  /מה יאכלו רשתו /
ני כל גוף לא יחיה את עצמו בלי אכילה ושתיה ובלעדס יבול
ויאבד 5אס הס רוחניים איך נוכל לראותם בעין גשמי ?
הרוחני לא יושג ולא יראה רק מהדעת ומהתגוגה לא בחושים /
ואת אשר קשה מכלם על מה ולמה לא יראו אנשים נבונים
ויודעי מדע פלאיס כאלה ? נשים וכסילים ועניי דעת המה
לנד

( קבב )
לכד יראו כאלה ואיש הנכון לא ידע מהם מאומה  /אכן זה
דכר חדונס  :כל היום כשדה האוילת הזה מחשבותיהם ישוטו
וזה תמיד רעיון לבס והיה כהפחדס תמיד יחשבו לראות את
ילדי עשתונוחס אף כי איננם * הלא ידעת ידידי הקורא ט
יוכל כל איש לצייר לו ולדמות בנפשו אתכ ל אפי יחפ יז אס
גס הדבר איננו לפניו  /וככה ידמו הפתיס האלה נריה כרגלי
תרנגול ובראש שוש ובכנפיס כאשר חשבו לפנים הנויס העוורים
ויחשבו לראות אנשים אשר מהו ככר אף ני הדכר כלתי
אפשרי י נס הכישוף הוא סבלות גדולה  /מי האיש החכם
והנאמן אשר ראה קוסם ומכשף ? נכר באו אנשיס אשד
בתרמית ובמרמה אמרו ני קוסמים המה  /אכן לסוף נמצא
תמיד כי מעשיהם הבל  ,והדמיה נגלתה ויענשו כמעשיהם פי
אבו להתעות את האדם ולעקש דרכיו  /על הדבר הזה כתוב
בתורה להרוג כל קוסם ומעונן על גי הכל ותוהו כל מעשיהם /
וכתרמיתס וכתחכולות לבס יוכלו בקל להסית את בני האדם
ו־להטם מן הדרך הטוב י מ* האיש אשר יוכל להאמין ני יירא
הרוח או השד מדברי המכשף אשר יצפצף ויהגה נסתר ויעשה
מהר את כל אשר יצוה עליו ? גס בזה נראה כי שקר ורמיה
גל מעשיהם ני כל דבריהם עקשים ולשון עלגיס לשונם אשר
׳ישביעו בו הרוחות וזה למען לא יכין איש את הכשלות ני בזה
סוף הדברים
ואופל5
המה מנשים את מעשיהם בחושך
כל אלה הכל  /ואיש חכס ימשוך נפשו מהלוך בנתיב הזה
*לאיש יהודי הוא חטא ופשע להאמין כאלה ני יכזב כה׳ ויאשיס
את נפשו  /ה׳ הדליק כנו גר התכונה ויאציל עלינו שגל ודעת
בתורתו התמימה המה יכונו דורו לנו את הדרך אשר נלך
בו  /בשבילם נצעד ומן דבריהם לא נסור ימין ושמאל ני המה
׳לבד אמת וכל השאר אין בו מועיל • נאשר התחילו בני האדם
לחשוב ולהתבונן את נפשם ואת נפש כל חיה אשר סביבותם
ואת כל מעשה התבל ויבינו כי לא יוכל היות ני נבראתה
הארץ וכל אשר עליה במקרה בלתי מחשבה ודעה  /וכאשר
התברר אצלם גי יש לעולם בורא לא ידעו עוד מי הוא הבורא
החזק והאדיר אשר בתקפו ובגבורתו עשה את כל אלה י
ויהי כראותם את השמש בנוגה זרחה זאת הירח יקר הולך
ויחשבוס

< קכו) ,
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•ח קרעלו

שנ1ש

ויחשבוס לאלהים ולגוראי התבל  /אחרי כן עשו גס הכוכבים
וכל צבא השמים לאלהיס ויתפללו להם נעת צרתם  /ונהיותם
סכלים ואצילים חשבו לעשות טובה לאלהיהס בזכחס ומסכם
להם ובהקטיר להם קטורת ולא התבוננו ני לא יוכל ה׳ להיות
נשמי ובהיותו רוחני איך יוכל לחפו׳ן זבח ומנחה  /ככה סנלו
ויהגלו תמיד כל גויי הארץ  /נס פרס ומדי הלכו בשביל
העקוב הזה וישתחוו לשמש ולירח  /והשמש הימה ה^ היס העליון
ונקראת אצלם מיטרא " אחרי בן הקדישו נס את האש
הקריבם את קרבנוידהס ויהי להם אם
ויתפללו לו לפני
קודש והחרטומים שמרו אותו ויחדשו אותו תמיד בעמן אשר
נסנו עליו ויאמרו ני מן השמים הוא  /והמון העם האמין
בזה! גס בער האש הזה תמיד ולא כבה • אחדי אלה כבדו
נס המיס! האדמה והחת ויעשוס לאלהיס  /להפארזען
אראססאסדעס ואדימאניוס י הראשון
היו עוד שני אלילים
והשני מקור
הטוב
היה מקור ומעין כ ^ T
הרע י צאראאסטער מחוקקם בקש להטיב את אמונתם
ולהדריכם" 1■ Tבדרך ישר ויאמר כי יש אלהיס רס ונשא על
כל אלהיהס הנשארים והוא אלהי האור וכאשר לא אבה להפץ
בלבם זרע שקר ויאמר ?י האל הלם הזה הוא אך טוב וממנו
לא יבוא רע רק יש שני מלאכים תחת ממשלתו והמה שונים
מאד * האחד הוא בעל חסד  /מלא חמלה וחנינה מבקש
סוב בני האדם ואשרם י והשני הוא בעל קנאה ותחבולות /
גוער ונוקם  /רודף בני האדם בלי חשוך  /וממנו כל השוד והרע
אשר יעבור בארך וכל התוגה והאנחה אשר במשכנות בני
האדם ושני המלאכים האלה לוחמים תמיד איש עם אחיו /
והמלחמה הואי! תהיה עד סוף הימים כאשר אמר צאראאסטער *
והיה
נס הניד להם מהשארת הנפש ומשכר ועונש T /
באחרית הימים  /נאשר אמר צאדאאסטער  /ערש ה׳ את
המלאך הרע ושלח אותו המדברה עס כל חילו  /שמה בחושך
ואופל יבלה ימיו ובבכי ובמספד נגמול ידיו * והמלאך הטוב
יושיב ה׳ בארץ עדן והיתה אור ונוגה סביבו ופרי מעשיו
■יאכל! ואף כי שקר והכל רב בכל הדברים האלה בכל זאת
האמונה הזאת טובה מאד מאמונתם הראשונה י הפרתמיס
דיא

( קכד )
(1י5ו פצודוען ) לא זבחו

לאלהיהס כהיכל

או כמשכן כי אס

בהרים ובגבעות  /ני אמדו חרפה וכדון הוא לאלהיס להקריב
לו כבית צר וקטן וכמקום מוגדר מרוממות ני נכודו מלא כל
הארץ * החרטומים לבד ידעו את כל דת האמונה וחקי ונימוסי
הקרבנות והמון העם לא ידע מאומה  /מכל דבר קטון וגדול
יאשר יקשה בעיניהם שאלו לחרטומים והמה למדום את אשר
יעשו ועל זה היו מכובדים מאד • גס המלך למד אצלם כאשר
נבר אמרנו משפטי ודתי המדינה  /ולא היה ריב ומדון
ומשפט בין שני אנשים אשר לא הועצו עליו המה וישאלו את
פיהם  /סוף הדבר החרטומים והנומרים האלה היו  /כאשר
היה לפנים בכל הארץ 7החכמים הכוהנים הנביאים החוקריס
והפיליסופיס והכל פל ידם נעשה י בפרס ובכל ארץ הקדם
לא חנטו את מתיהם נאשר עשו המצריים  /גס לא שרפום
גאשר עשו הרומיים ני אס קברוס כאשר אנחנו עושים היום "

השאל בדפים הבאים ♦

מכתבים
המערה
שמעו

שונים
בעין

גדי

בני ! הקשיבו אמרי  /אספרה גבורת איש וגדולתו;
לא גבורת מלחמה וגדולת עשר וכבוד  /כי גבורתו

עלי יצרו  /וגדולת נפשו הנפלאה " כענן שמיס מריק ברכת
ה׳  /על חלקת רשע כצדיק ; כן איש מאריך אף ורב חסד /
וכצור חוק לא יירא ני ירעם הים  /ני יהמו גליו מסביב ל
כן איש יקר רוח  /מחזיק בתומו  /בל ימוט  /ני יאפפוהו
משברי מות  /לא ישמע חלקלקות  /ולא יקשיב ני ידברו
אוהביו 7להנקס מאויביו • ינ צדקתו לנגדו תמיד  /אליה
עיניו

( קפה )
עיניו יכיעו /וליל אפר תענו ילך  /רק כה חפצו  /ואליה
תשוקתו • והיא גס היא לא תמוש ממאהביה  /גס ני ילכו נע
ונד  /עשוק ורצון  ,ואץ עוזר י נן הלנה עס רוד ככרסו
מפני שאול וילך תועה כחדכר  /נשה נעזכ  /ונצפור נודד /
בהיותו כמצדות  /כמערה כעין גדי  /להשתר מחמת הרודף
המבקש נפשו לקחת * שס ישכו במערה  /במקום ציה ושמה
מעון תנין וחיות  /אלה מזה ואלה הזה י לא שכן בה איש
אוהב ימיס לראות עוב! ני לא הופיעה בה נהרה  /אורשמש
משמח לב  /צר וחושך וצלמות ילין בה ״ לא ישמע קול שמחה /
ני אס צעקת עורפי ערף • ועתה כי צרה קרובה  /ואין מפלט /
שמח דוד בה  /כמשוש חתן בחדר כלתו * ישב שמח בעיע
ורפש  /כמלך על כסא מלכותו  /ועמו חנו מסביבלר*’  /למצוא
מרגוע  /כי עייפים היו מכל התלאות אשר מצאום * נקעה
נפשם בחיים  /ויאמרו איש אל אחיו  /הבה לנו ונסיתהו
בשאול  /להנקס על כל הרעה אשר גמלנו 5לכו ונוכחה עמו /
מדוע הוא בושש להלחס ? הלא גבר והצליח גס תמול גס
שלשום ,וידינו חזקה מאד  /ולמה נלך תועה במדבר  /ברעב
ובצמא ובחוסר כל ? נשינו וטפינו וכל רכושינו יהי׳ לבז לשאול
ולעמו ? ויהי כדברס איש אל רעהו זה נכה וזה בכה✓ וישם
ישבעם בן חכסוגי פניו אל דוד  /ויען ויאמר  /אדוני דודI
הלא ידעת כל המעשים אשר עשיתי  /מאז הייתי עמך לקחת
את ערלות הפלשתים * רוחי נאמנה לך  /השכלת בכל אשר
אחריתוי
יעצתיך /כי לא מהרתי עשית דבר  /בל ידעתי
לא ישרו בעיני מעשי הנערים  /אשר כמעט חרה אפס  /קמו
לערך מערכת מלחמה  /בל ידעו בל יבינו אחרית מעשיהם ♦
אף לא ישרו בעיני דרכיך היום  /לא נכון לאיש גבור חיל נמוך
היותי מתעצל  /יושב רפה ידים ופיק כרך* ולמה תירא ותחת /
ותרוץ כאילה מקול ציד — מה נהפכת  Iאנה הלך רוחך Iהלא
אתה אמרת גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך! והיד־ז
הפלשתי הערל הזה כאחד סהס ? הלא אתה אמרת אל1
יפול לב אדם עליו׳ עברך ילך ונלחם עם הפלשתי הזה ?
הלא אתה הכית את האיש הביניס  /אתה לבדך  /באבן אשר בידך /
ועתה חרב וחנית נדון ורמת  /ואנשי חיל מסביב לך  /ומורך
בלבבך

( קבו )
בלבבך  /ונפשך דאבה — Iמי שאול ומי מחנהו ? הניתי׳
בחנית אשר בידי שלש מאות חלל בפעם אחת  /גס יכול מכל
לבן קיש ואנשיו החלושים  /ומי יתן ותדע מה צמאה נפשי לדם
אויביך  /מה כלתה ונפספה לנצח ולעשות חיל  /תשמח בראותך
נלנו בזרוע מושעת * יש לאל ידינו  /לא נירא  /אל ימלנו איש
מכל רודפינו  /גס צאן גס נקר לא יחיה  /לא תשאר פרשה *

ויאמראליעזר בן דורי בן אחוהי׳
עמדי עמדך כקרב /
בארפי
מערכת הפלשתים /
ברדפי אחריהס  /וחרבי אחוזה בידי  /לא חמלתי שללס /
ולא עמדתי על בצעם  /כי עכרתי מקצה אל קצה לכרות שמכו
ולאבדם  /ואך אותס עד בלתי נשאר מהס שריד ופליט <
ככחי או כחי עתה * שאול יהיה כאחד מהם  /וחילו נחלליהס%
זכור נא בן

ישי Iיום

גם
עומד! בן אנא הררי/נשא את קולו ויאמר  /הלא תצלינה
עוד
באזציך
שירי
הבתולות במתולותס  /לאמור  :הכה
שאול באלפיו ודור ברבבותיו • מה תרבה שמחתן ומשוש
לבן כראותן כי גגר איש נקי  /נרדף חנם  /זך מעון ופשע *
בלס יצאו בשיר לקראתך  /יטו שכמם לעול מלכותך  /יאהובוך
וישתחוו לך ארצה  /ויתנו כתר מלוכה על ראשך י בטח בנו4
ני נעבדך י לא נסור ממך כל עוד כשמה באפינו י בכרות
ישראל מפני הפלשתים  /נשארתי בשדה עדשים  /ואך אותם
מכת הרג  /השכוח שכחת כל דברינו מאז  /כל המעשים
אשר עשינו להראותך את פחינו ואת ידינו החזקה י' וכאשר
חנינו כמצודה  /ותאמר  /מי ישקני מים מבאר בית לחכ£
אשר בשער י• ואנחנו קמנו  /שמנו נפשנו בכפינו  /ונבקע
נמתנה פלשתים לשאוב מיס מבאר בית לחם אשר
נשערs
אף כי נשים נפשנו בכפינו  /להביא לך דם אויבינו  /נפש
רודסך /המבקש נפשך ! ולכרות את שמנו /חושה אל תעמודיי
הנה חרבי שלופה בידי  /ולא תשוב ריקם התערה ♦ חיצי אשכיר
מדם אויב  /ונבלתו לידתו
■ ארן אשליך  /ושללם חרס יהיה •
ומין בניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקיגצאל
ויאמר  :ומי יתן ואשוה לאלה שלשה הגבוריס אשר
הרבו לעשות חיל רב  /ואס  .מעט ימי  /ומעשי במספר יתנו<
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( קכז )
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(אך שני אריאל מואב הפרתי  ,וארי ביום שלג ׳ ואיש מצרי
בעל חמש כאמה  /נחמת אשר כיה )  /ורונינחושה  /וחרכי
ת£נל כשר  /עיני לנכסי תצפינה — עד מתי יהיה זה
לנו למוקש  /עד מתי נמס לבב העס  /ולמה יקל כבודנו
בשערים  /כי יאמרו  :ריי לככ הס  /גס דוד גסאנשיו  /סר
כחס מהס י נחבאים הס כגנבים  /שודדי לילה  /כי ייראו
מאור השמש ני יזרח  /ונכודנו בקלון ימירו * לכו ונלכה /
ה' אתנו  /ואויביך כחציר יכלו * היום יודע כשלמי הרעה /
הלנו או לצרינו ?
ויען » ביתר הכהן ויאמר  :שמע נא עצת אוהכיך /
גבוריך השלמיס אתך  /כי צדקו כלס  /אמת כפיהם
ואין כקרכס רמיה  /ולמה זה נלך שוכב נמדכר הגדול
והנורא  /ונשב פה כמערה  /כמעון תנין ועקרב ? הלא
ידעת כי המית שאול כיוס אחד שמונים וחמשה איש כשאי אפוד
נד * ואת נוב עיר הכהניס הכה לפי חר 3מאיש ועדאשה /
מעולל ועד יונק  /ושור וחמור ושה לפי חרכ " וכל ואת
בשנאתו אותך * זכור דכריך נאשר דברת לאמר  :אנכי
סבותי בבל נפש בית אביך  /ועתה קול דמי נית אבי צועקים
אליך מן האדמה 5קום ! מלא ידיך היום! ונקים נקמת דם
עכדי ה׳ השפוך * ה׳ ירא וישפוט! וישם דמוכראשו • משית
ה' אתה  /ובחירו אשר בחר בו למלך על ישראל  /קום
והושע עמו ועבדיו הפהניס • וה׳ אלהיך אמר לך  :אתה
הרעה אה עמי אה ישראל־*  /ואתה תהידת נגיד
עה עמי ישראל־י !

ויהיבדברו /

ויכלא אחד מאנשי דוד אשר שט

ויכוא ויאמר  /הדדi

כמדכרלרגל /

הדד Iני ’’נשכהאויכt *’":

הנה הוא כידינו  /שאול לקראתינו ♦ קומו הצליחה נא Jחילו
פנה ללכת דרך הסלע  /ואך הוא לכדו נשאר מאחריהם *
הנה הוא הולך ובא לפתח המערה צפונה  /קומו ונתפשהו *
דשא כל העם את קולס  :הנה היום שקוינהו iהחזיקו
חר 3וחנית כדון ורמח Iהנה היום אשר אמר ה׳ אליך הגד־י
אנכי נתן את אויבך בירך\ ־•— ונקמת אפס קמו איש
מתחתיו  /לרוץ לקראתו י

ודוד

( קנה )
עליחרכו  /ובעירם

ולודקםמתחתיו  /ויעמוד נשען
מפיקות נדינה  /מלאים חדות ישועה ומצהלות
הצדקה  /משוש לג ישר השמח בעשותו חסד והאריך אפו
לאיש אויב ומתנקם  /פנה אל גבוריו  /וינט הנה והנה /
ויאמר אליהם  /עמדו נא ✓ אחי ! מכקשי טוכי Iעמדו /
ושמעו Iויעמדו י ויען ויאמר  /אנשים נאמנים אתם לי /
עד הנה לא סרתם מדברי /
גס מתמול גס משלשום ״
שמעתם ככל אשר צרתי אתכם  /ה  ,ישלם משמרתכם Iשמעו
נא לדברי גס עתה  /ותנו לי איש את חרכו  /ושכו איש
תחתיו י לא לנס להנקם משאול  /לי הדבר  /כי אויבי הוא /
ואך נפשי צדה לקחת ♦ ויתנו איש את חרבו  /וישנו תתתס ♦
ודוד הלך צפונה  /וירא והנה שאול לבדו בא המערה /
להסך את רגליו י הוא לא ראה את דוד! ודוד ראהו  /גס
שמעהו מדבר ואומר בחרון אפו « ומי יתן וימצאו אנשי
את דוד  /ונתתי את פגרו לעוף השמים * ולחית השדה י
אנה הלך ? ואנה משכנו ? הלא אמרן ני פה במדבר
מחנהו י מי יתן ואמצאהו י• “ — וחי האיש אשר ימצא את
אויבו המשלם לו רעה תחת טובה  /ויגרשהו מכית אביו /
מאשת נעוריו  /רודף אחריו לקחת נפשו חנם * הכי לא
ישיב לו גמולו בראשו כי יפגעהו ? ייזזקהו נערפו ! ירמסהו
הגדי 5ישמח לראותו מתבוסס
לארץ  /וישסעהו כשסע
בדמו  /וכלבים יעחבו מעיו « ופגרו לחרפות לדראון עולם ♦
אך דוד בגודל צדקתו  /יושר לבבו  /וטוב נפשו  /נגש
לאט אליו — ויכרות ככף מעילו י —

י— ד— ע.

לפתרון

החדה

כמאסף ?1חדש תשרי העבר

הלא

תמצא את אשר תבקש בבתי הצולמדיס  /בין הילדים
והעוללים  /גס במלמד הנקר אשר בו לא לאט
ינהלוס לרגל המלאכה  /הכי זה יקרא

למד !

י  -ר  -ע

