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שירים
האביב
הנצניםגראו
בארץ  /ואנכי למה זהאחשה ?אשחקלך
המון קריה משכנות גאון וגאלה  /אפרד מעליכם
ערים נשגבות  /למה אראה בכס משרים ידכאו תחת יד*
מעול  /והולכי נכוחות ילכו שחוח לפני בני בליעל ? מצרת
בוגדים  /באין מעצר לרוחם לקבוץ הון יען בתוכם הכסף יענה
את הכל 5מגוריה מתגרים איש באחיו מבלי משים לב kהעוב
אשר חלק ה׳ להם בעולמו להתענג בז ולהתעלס באהניס יחד
איש עם רעהו  /ישימו זהב כסלם ויבקשו להס תאות מדומות
אחוזים בריב ומדון  /וכל איש ברעהו יהתלו ✓ לאמור  :יל
היתרון /
לבינה  /לי הכסף והזהב • — אשים לדרך
פעמי  /אלין בכפרים ✓ שמה אמצא מנוח לנפשי  /שמה אמצא
האושר האמתי חף בלי פשע ומנוקה בלי שן * איך יתפאר
לבבי בקרבי בצאת חפשי מבית כלא 1בהשלן מעלי מוסחת
הזמה  /קול פחדים עוד לא יבא באזני  /לא אשמע עוד קול
נגידים ידברו בגאוהובוז לנגדי • מה נחמד למראה הככר הזה ?
פה אשב דרור כי דרור הוא לכל יושביו  /אן תתהלכנה מזימותי
בראותם את כל המראה הנאוה הזה את אשר הכין לנו הבורא
ביצוריו * עיני ישוטטו בין תלמי השדה  /כמראה הלהב מתוך
האש יבריקו לעומתם ציצים ופרחים משולבים  /באות נפשי אשאף
ריחם האלה לאפי נריח הלבנון  /איך יתגאה רוחי כי מצאתי
מחסה לי ומגן בעד חצי המלשינים המרגלים בריעיהס רעה /
עצומים מספר הרוגיהם אשר המה צהס למערה * שם אבכה נמר

יג ב

נ! 2

גפ*י

( קצר )
נפשי ני ראיתי רגיס ישרי לב לשבח יובלו *
נה  ,תשיש בישועתו :

פה נפשי תגיל

פתאוםהשמש באה לעיני  /מודה בהוד יפיה תשלחקרניה
לנגדי  /עודה משחקת לעומתי  /הלוך וירוד ימה<
ואיננה 5היא אשר רנה משערה עלי ארץ  /המשפיעה רב עוג
להקיף מעגלה להאיר
לתבל ויושביה  /עונה את מעודנו /
לעס היושב ממולי  /גס המה יתענגו בזיו כבודה  /ואנכיעיף
ויגע מעבודתי אשוח בשדה בין הערבים השתולים עלי יבלי
מיס  /פה אשכב למעדנות בין חציר וקנה לקול המית הנהלים
קצילנה אנניס ♦ה׳  J ,rbנפשי יודעת מאוד ני מידך זאת לי/
מאהבתך לנו  /ומאשר יקרנו בעיניך משית לנו את כל החיל
הזה י איך ימלא פי תהלתך ולשוני תדבר צדקותיך ?
תחת כל השמיס דממה
הלילה כשה פני הרקיע חושך /
מסביב לי  /תבל ויושביה נחים שקעים מעבודתם /
איך ינעס לנפשי התלונן פה תחת השיחים  /פה רוח ימה יפזר
נרדים 5האילנות אשר יסוכנוני המה
לאפי ריח כפרים עם
ינטשו פארותיהס  /עוד ירבו חושך ואפלה סביבי 5ועתה איך
קשמח נפשי מזוהר הירח המציץ מבין סבכיהס לעומתי  /איך
נאוה למראה כי יופיע אורי עלי גלי הנחל מנוגה נגדי יצהילו
פני  $איך ישתומם לני אס אבחן למה זה תדוס הארץ ומלואה ?
האילנות כי ינועו לי ענפיהם בנחת ימחאו ! קול מרוצת המיס
צי ינוסון לאע ילכו  /מי זה אמר ויהי ? יוצר כל צוה עליהם
לבל ישנו את חקס  /לבלי הפריע שוכני תבל ממנוחתס י

הרב

משוש

לבי כי אראה בעלי חיים

ישמחו
למשפחותיהם כי

וכי יטעמו נועם השקע והשאנן 5מבלי יגורו מבני
אדם עתרו בין קנה וסוף  /הדגים בימים ובנחלים 5תחת
כי יומם חתו למו לבל יהיו לבוז לפורשי מכמורת  /לילה ני
יביטו ממעונתס  /ויראו את הארץ כי שקעה  /אז גדודים
יצאו וידלגו הנה והנה 5בעלי כנף למיניהם בראותם כי הלילה
להם למחסה בפני המורים עליהם בחצים  /מבין עפאים יתנו
קול ן מחירם  /לא אשמע קול שרים ושרות ♦ ראה גס זה
מרחמי

( קצז )
מרחמי ה׳ עליהם אשר נתן להס הלילה למשיכת נפש  /חסין
ני היו נל היום בפחד ובמורך לבב מפני חמת המציק /
השתעשעו 1וגילו 1כל עודכם בעוחיס כי לא יעלה הכורת
עליכם  $אך השמח מאוד לנפשותיכם  /שחר כי יכקע/ואור
לכס ולכו  /ני עמו שודד יכואכס ♦
אם פה כמערכה כשדה חדוה ושמחה יעערוני  /למה אתאונן
לעזוב תשוקת הכליות  /אשר השיגם לא אוכל בלי
חסרון רעי איש כערכי * גס לו נתן ה׳ חלק בארץ  /כמוני
כמוהו אל אחד בראנו ! ובמה כחי גדול לנוף אותו להיות עבד
לי ? אס פה בנאות דשא נוה שלו ושאנן שפעת ברכות יסובבוני /
למה אחפץ לקנות רכוש  /לצבור הון  /לבנות עירות  /לרכוס
נצביס ובפרדים  /מעשה תעתועים הבל אין בס מועיל ✓
מקושרים בריב וקלון * עלץ לבי בקרבי אס אשמע קול התור /
נרן יחד עוף השמיס אשר לקולם עציס ירננו  /תתעדן נפשי
לקול צלצל כנפיהם* תהי זאת משכורתכס  /אתס רעים אהובים!
תחת ני הייתם שעשוע לנפשי וכי שרתס לפני כל הלילה4
איעצכס ועזב לכם  /החישו מפלע לנס בערס עפעפי שתר
יבשרו זריחת השמש  /פתאום עריצים הצמאים לדם נקי
ירדפוכס ורע לכס *
עצי היער ינועו

הנה והנה  /אביעה• —

ראה

זה חיה

לעומתי✓ לנוגה הירח הנה הוא דומה לצבי  /בא לרות
צמאונו ולשתות ממימי הנחל י איך תואר מראהו נאוה ? חים
אמנס Iמה יתרון לו בכל אלה ? מי יודע
קל נש ברגליו ״
אס מחר לעת כזאת עודנו כחיים ? השמש יצא על הארץ /
וארחות רובי קשת עריצים מסביב לו  /ישיתו בו כלביהם4
יכפהו לעזוב משכנו ולרוץ תועה על פני השדה עד כי רגליו
ילאוהו  /והוא נופל עיף ויגע  /ינופפו עליו כלי חמסם /
יהרגו ולא יסמלו ״ אכזרים 1למה זה תרדפו באף לאשר לא
גמלכם רעה ? התחשבו כי על כן נתן ה׳ אתכם למשול על
חית השדה החלושים למען השמידם מעל פני האדמה ? למה
לא יפמרו רחמיכם עליו בשמעכם את קולו מר צורח  /בראותכם
איך פניו יגילו ינ נמעגה רך תחטניס יבקש להציל נפשו מי?

עשקנ

( קצח)

!

עשקו  /ולו אץ משפע מות • אמנם ! למה זה אתמה ואתפלא ■
מלוע נכה אתס עושים לחיתו יער  /אס גס לבני אדס כמוכם
רשעכס  /תקנאו איש באחיו ✓ ואיש את רעהו תרדופן ; t
תצפנו לנקי חנס  /למען הכרית זכרו מן הארץ "
נעים חלקי ? ומה יפה גורלי ? כי נטעתי אהלי פה ^
מה
הרחק מעיר  /לא אראה עוד חמס וריק  /לא אשמע
שד קול יללת הגברים כי יצעקו מפני לוחציהס ואין מושיע ׳
להם ♦ למה אשאף תשוקותיכס המשוכים בחמת פתנים ? בם |
תעורו עיני האנשים ההולכים לתומם כלתי הבין אחריתם ולא :
ידעו כי בנפשותס הוא ן המה יתאוו תאוה להמית ' הונס /
לבנות בתים  /ולעשות להם שם בארץ  /לא כן עמדי • ראיתי
איך רבים חללים הפילה האביונה הזאת  /ראיתי איך רבים
חוכקי תענוגות חרפו נפשם למות למען השיג תשוקתם אשר
ומאפע jעודם יאמינו כי טובם בכפם  /וכפתחס
המה מאפס
איננו מאומה בידם י בוערים ! העל זאת השלכתם את נפשכם
מנגד למען אסוף קורי עכביש אשר המה לכס לא לעזר ולא :
להועיל  /רק לבושת ואחריתם מרה כלענה ? הלא טוב לכס
שכת פה ולהשביע נפשכם מטוב האדץ ״ האכריס  /עובדי
אדמה  /ורועי הצאן כלס על משמותם ינוחו מנוחת בטח t
אין רעה גמגורס  /כי מה זה יעצב רוחם ? אין קנאה
באהליהס  /ואין תחרות בנויהס  /ידיהם נקים מחמס ! יודעים
יכ יעד ה ' אותם לעשות מלאכה ולעבוד אדמתם  /בשמחה ,
ובטוב לב יעבודו  /קנין ומסחר רב בל יחפצו  /תתעב נפשם
לברבורים אבוסים  /יודו לה׳ חסדו על אשר נתן להם אוכל
למכביר  /את אשר הולידה והצמיחה הארץ לפניהם 5תחת יכ
עבדו אדמתם ישבעו לחם  /יריקו עשב השדה  /ואת היותר
יחרימו • לקול צפור השמים יכ יזמרו בקול יעירו משנתם /
שחר יכ יגה שביב אשו ימהרו ויחישו לפעלם * איך תתעדן
נפשי בראותי פה הכורמים עודריס כרמיהם  /האכרים יפתחו
אדמתם 5פה על ראש הגבעה הצאן רועים על
וישדדו
ידיהם  /פה בשדה בעבדם  /את פעל ה׳ יביטו איך מקצה
משמים השמש יצא על הארץ יורה חיציה עלי מזרעם  /יחדיו
ירננו

קצט)

(

ירמו כגאון ה'  /מכורן חלקתם בארץ השקע ושלום במשכנותםt
כעמל אנשים הרכים אינימו  /ועם כני אדם העטגיס לא
ינוגעו  /כזמר והלל ירננו צדקות ה׳  /וחשדו לכני אדם יודיען ♦
ירמיה הנובר •

קורות
דברי הימים

העתים

והקורות 4אי סיצי^ יען *

] אי גדולה ביס האמצעי (דלוט ^ יטטןןי1נדי 0י
סיציליע
 :#נער )  /והיא נדמות משולש אשר על כן
נקראת בלשון יון טרינאקרא וטריקעטרא  /גבוליה  /בפאת
צפונית ארץ איטאליען  /בדרומית אפריקא  /למורת דהיכש
זארדיניען9
היוני ( דצוט 4ריכישי  #עער )  /ולמערב האי
ים הנקרא לשון מעסיגא יפחד סיציליען מאיט ^יען "
ולשון
הזאת היו לפנים ערים רבות  /ובתוכם זיראקיס הבירה /
נאי
עיר בצורה ויפה מאוד על חוף הים  /ויושביה עם־ריס ואנשי
שם • הוסדה מן ארכיאם איש קארינטי בשנת ג׳ qhב ,מאות
וחמש ✓ זגהגדלה נחלקה העיר לשלשה גכוליס /
תשעים
אכרארינא וטיבע  /והאי הסמוכה עליה מאוד /
המנונים
חוברה ע״י גשר את שאר העיר  /ועל האי הזאת בנו
ואשר
בנינים גדולים והיכל המלך  /אחרי כן הגדילוה עוד והוסיפו
עוד שני חלקי©  /בשמות נעאפאלים ועפיפאלים *
עליה
איש היה בארץ סיציליען ושמו יעל / [ « 1ועיר מולדתו
יעלא  /איש גבור חיל ורב* פעלים  /ני הוא
את מלחמות היפפאקראטעם מלן יעלא  /ובכל אשר
נלחם
הפנה השכיל ״ דהי אחרי מות המלך  /ותבער בלב יעלאן
התשוקה למשול ✓ אך לא אבו אנשי ארצו למשות אותו עליהם
בטוב לבב  /וילחם עמס דככשס תחת ידו וימלוך עליהם
״ אחרי כן לכל גס את ויואקוס וימלוך שס  /ואת
כחזקה

ימלא

(

ר )

יעל* א נתן לאחיו
היערא♦
בימיו עלה
קסערקסעס מלך
ברש  /ויקשור קשר עם אנשי עיר קארטאגא וילחם בסיציליק /
ויצר על העיר
הימערא  /וילך יעלאן לקראתם ויכם • בכל
זאת לא רם לבו ולא
אכה למקם באויביו  /רק שאל מהם
ב׳ אלף
טאלענטא * )  /אשר פזר לצורך
המלחמה/וישביעם
אשר לא יזבחו עוד את מיהם להאליל
זאטורנום * * ) ■♦
ויעש עמהס שלום •
ויהי ככלות
המלחמה וישוב יעלאן
לזיראקוש  /ויקהל את כל אנשי העיר  /וישאל להם אס רוצים
המה את
מעשיו* * * )  /ואס יש ביניהם איש אשר לכו פונה
מעמו /או אשר יאשים אותו על דבר אשמה
ומעל י ויענו
כל הקהל פה אחד ! כי לכס שלם עמו וכי לא ידעו ממנו שום
דבר רע /
ויחדשו המלוכה אחרי כן ויאהבוהו מאוד /
וכל
הארץ
היתה
שמחה
תחת
ממשלתו  /כי מלך עליהם בחשד
ובתום לבב  /ויעש אך משפע וצדקה בארץ י
וימלוך שבע
שנים וימת  /ויהי בכי ומספד גדול בכל הארץ /
וימלוך
היעראן אחיו
תחתיו בשנת ג׳ אלפים חמם מאות שלושים
ושנים * ויהי בתחלת מלכותו אכזר ורשע מלא גאוה ורמיה /
ולא הלך בדרכי אחיו /
אכן אחרי כן העיב את דרכו
הישר לכת "
בשנה הראשונה כשבתו על כסא מלכותו חרה
אפו על
פאליצעלעם אחיו  /כי אמר אשר הוא צודה לקחת
את נפשו ! ויהי תמיד ריב ומדון ביניהם " ומלך
אגריגענט
הוא
טהעראן  /אשר לקח בת פאליצעלעס לו לאשה  /החזיק
ביד חותנו \ ויהי שנאה ומלחמה בין
אגריגענע ימים רבים עד בוא החכם

*)

מלכות זיראקוז
זימאנידע־ס /
ביניהם

ומלכות
ויעש

הואכערך חמש עבר אלן> ר״ט למעות שלנו *

* * ) זאטורנוס(הוא הנקיאשבתאי )

אתל מאלילי

עליו בהוא « לך בשמים ובארץ ( חולי שנעבור /ה

יגייס אשר אמי«

נקרא מולן בספרי

הקודש ) עד
בוא
יופיטערבגו ( הוא
הנקרא צדק ) ויגישהו וישב על
צהאו  /וילך אחר• ין לאיטאליען  /וילת? לבני האדם אשר ? יו עוד שה פיאיס
בימיס ההה לעבוד אח האדמה  /ובג* קארטאגא אשר יצאו מבני כנען ז ; חי
לו בנים ובנוי* •

* * * ) על

לרן

ברצותה ' את ימי איגז *

( רא )
ביניהם פשר  /ויתחתן היעראן עם כת טדזעראן /
שלוס ביניהם מן היוס ההוא והלאה •

דהי

הרגראן היה איש חלש וחולה תמיד רקץ בחייו  /רצו לקרוא
אליו אנשים חכמים וידועים להיות מאוכלי שלחנו
ולהשתעשע עמהס • ויהיו אצלו זימאגידעס ופינואר ועוד
אנשים אחרים מחכמי יון * ויהיו לו למורים דדריכוהו במעגל
טוב ונדרך סלולה  /תחת אשר בראשונה שחת את דרנו /
וינחמו אותו בחליו בחכמתם ובדבריהם י ויחי היעראן אחרי
המלכו שנים עשר שנים רמת  /וימלוך טהראזיבולוס אחיו
תחתיו  /הוא היה איש רשע ובליעל  /וישמע לעצת מערים
אשר גדלו אתו ולזקנים לא הטה אוזן  /וירע מאוד לעשות
ויגזול ויחמוס את עמו וימית רגיס על לא חמש בכפם  /ני־
גפש האדם כדומן נחשבה לו ♦ ויהי שנוא ומתועב לכל ארצו
ויקשרו עבדיו עליו קשר  /רצות את העיר זיראקוס וילכדוה /
ויגרשו את טהראזינולוס "• ויהי לחוק כזיראקוס לחוג את
היום ההוא מדי שנה בשנה ולהודות לאליליהם על אשר הצילום
מיד שוסס * רבסלו דמות יופיטער מאבן שיש  /ויזבחו לו
בכל שנה כיוס ההוא מאה וחמשיס שורים • ותהי סיציליען
מן העת ההיא חפשי  /ולא נשאה עול מלכות  /עד אשר
נא דיאניזיוס דחן עלו על צואריהס י וטרם נדבר ממעשי
דיאניזיוס  /נזכיר דבר מה מאיש פיטאגאראס אחד מגדולי
חכמי יון אשר קנה לו שם תפארת
’’בחכמתו ובתבונתו /
ומקורות איזה מתלמידיו "
זאמאס*) היתה עירמולדתו  /ואחרי
ומדינות רבות למען קנון דעת ותבונה שב אל
ארץ מולדתו ן אכן לא ישב שם ימים רבים  /כי קצה נפשו
בממשלת

עברומקומות

*)

זאמאס היא אי גדולה ופוריה נין איי
עריספאנטעס נס יס העגעאי׳ שענינו

יי־י יי 1אל? ״ ית״האייס •  6י
יש אשר יש נו אייה רניס י

אוניפעלאגזסן

אליפה הוקרא נלשיגס

יההאיים  /כי יש
כהוא ג״נ

פס כולל

נל

( רב )
עשהל!
בממשלת &* אלייקראטעם האכזר * ) ו אף ט לא
אשר התהלך עמו כאח ונריע ויחן לו
עול  /ונהפוך הוא
מתנות  /בכל זאת לא אבה פ טא  :אראס שכת בארץ אשר
דתיעץ
חמסי
אנשיה עכדיס ונושאי עול בייל תחת יד איש
וילך לאיעאליען  /ונס שם לא תקע אהלו כמקום אחד  /ינ
אס הלך ונסע ממקום אל מקום ויגדל האיש מאוד וילך שמו
בכל הארץ * וכל יושבי הערים הקרובים באו אצלו ללמוד מפיו
חכמה  /מספר תלמידיו היה תמיד כארבע או כחמש מאות4
ולפני קחתו אותם  /בחנם לדעת הישנס מוכשרים לשמוע תורתו4
וחמש השנים הראשונים לא נתן להם רשות לוכח או לפצות
תלמידיו כבדו אותו מאוד מאוד  /ולמען
פה בלמדו אתם •
תת מופת אמיץ וחזק לדבריהם בהתונחם עם איש לא יגעו
ומזמה! רק אמרו רבנו אמר ככה * ובאמת
למצוא תעדה
ט לא יאות לאיש חנם
בזה עברו חוק לחעוא בנפשותס /
להאמין בדבר התולה בדעת ערס חקר והתבונן ויגע לבוא עד
תכונתו • לא לחנם נתן ה׳ בנו לב לדעת ועיניס לראות  /הלא
גס שפתי כסיל ובער דובבות את אשר שמעו מפי מלמדיהם /
וכבר אמר החכם מכל אדם  /פתי יאמין לכל דבר וערום עין
החכמה לו לקו  /והתבונה
לאשורו של אותו הענין ששמע!
ולאורם ילך בנתיב
המה לפניו ילכו /
לו להבל המדה /
:
היושר והאושר

טרםבנות ארביאס את זיראקוס כאשר

זכרנו למעלה/

לשאול ולדרוש
יון!
 /וכבואו שמה מצא

דעלפאס בארץ
הלך לעיר
באלילי אפאללא  /אנה יבנה את העיר
מיססעלוס שר צבא אכאיא לדרוש גס הוא את
נס את ‘ T T
פי

אכזר* וראיית
* ) הכותב הנכבל תינה השה הימי טיראןבשה העברי
מושל יחידי  /אשר תענו אנשי
כי שס * ה היית בימי קלס על כל
איילות האלו ׳ כי אחרו שזה נגד החיות האנושית  /אבל ריב יזוושלותירס היו
עיע הנהגת הזקנים  /כבמדינות הככהיות ( רעפונ?יקן ) המצויים עתה • ונם
*חדי לן אשי בבר הורגלו בחלונת מלןן ריבו המושלים היחידים נס כארצות
ההם  /נשאר זה השם ע 4מלן אכזר ובליעל בלבד  ,המתועב בעיוי עבדיו *

דברי

המאספים •

*

( רג )
פי האליל על עדן כזה  /אנה ענה הוא את עירו קראטאן "
דורה להס כהן בית אפ ^ילא את המקום על כי ה12יל ד/ T
ויוסף לשאול להס איזה טוב יבחרו לעריהם אשר הס בונים /
ויבחר לו ארכיאם עושר ומיססעלוס בחר לו בריאות  /וכן
היה ני
זיראקוס היתה אחת מהערים אשר עשתה לה
שס בעשרה /
וקראטאן היתה אס אנשים בריאים וחזקים /
על נן יאמר שס :
ז בריא כאיש מעיר קראטאן י
השמלנא  /ידידיהקורא ! פן תחשוב ני היה
אליל למלאות חפץ איש ולהודיעו עתידות על פי
סטרא דשמאליה  /כי לא מחכמה יאמר זאת • ונכר אמר
החנם האלהי נר הגולה רבנו משה " ז’בר מימון זצ״ל על כתוב
מכשפה לא תחיה  /אלו היה ממש במעשה נשפים לא אסרתו

בידכהד

התורה י כל מחשבות האדס ותחבולותיו לאון ואפס נחשבו
וכל רעיוניו ועשתנותיו הבל אס לא רצם ה׳ ביום בראו את
תבל " נאשר עלה על רצון ה׳ לקרוא ארץ וחי צומח ודומם
מן תזהו זבוהו יעץ את כל אשר יהיה באחרית הימים  /ואת
אשר יעץ ה׳ לא יפירנו על דברת בני האדם והבליהס  /ולא
ינחם על ני רעה הוא בעיני אנוש קצר שכל  /כל דבר קטן
או גדול אשר היה או אשר יהיה עד שנים אין מספר נקשריס
ואחוזים איש באחיו  /המה חוליות השלשלת הגדולה הנקשרת
בכסא ה׳  /אשר ארונה מארץ מדה  /לא שזפתה עין אנוש /
לא יערננה ולא ישיגה בן אדס •
החוליות האלה תמיד איש
את אחיו יתמוכו  /הראשון יוליד את השני והשני את השלישי /
וכן עד אין סוף * מקרה ופגע אין תחת השמש  /רק הכל
נעצה ובתבונה * אס רעב ודבר בארץ  /אס שוד ימית פתאום
ואנשים רבים ילכדו ברשתות המות ולפני עתם יובלו לקבר ✓
או אס ינצח גבור מלחמה את אויבו ויולך רבבות לטבח  /גס
איש פרעי כי יעני או יעשר  /ני יחלה או ני יהיה בבריאה
תמידית  /כל אלה ילדי שכל הס  /לא תשיגהו עין ולא יביטו
אנוש • וזה טעם מאמר חכמינו ז״ל אין מזל לישראל  /כונתס
לומר שכפי אמונת ישראל הקדושה אין שוס דבר תולה במזל
עור  /אגל הכל גילי ה '  /וכל המאמין כשטות נזה הוא עובד
עבודה

( רד )
ענודה זרה " איך לשחק ונלעג לאיש עובד אלילים משיזחוה
לדמות זהב ונשף ומתפלל לאל לא יושיע  /אס לשחר לענוד
אליל חדש אשר הולידה הכשלות וגדלה האולת ן נשא בחיקנו
רעיון ^ יל ונאמר זך אנחנו * חלילה 1אין לך דבר שאין לו סבה/
זה׳ הוא סכה כל הסבות ועלה לכל העלות * ולכן גס אל תבטח באיש
מצפצף ומהגה  /בן רמה ותולעה המתגאה להכיר עתידות עי׳י
נשפים ודברים רעים  /ואס תמצא כאלה בדברי הימים ובספורי
קורות העתים לגויס אשר הלכו בחושך וישימו אולת כסלם /
ידוע תדע ני כל תשובוחסהיו בתחבולות ונערמה • דרך משל
בכהני בית אפאללא י־ ) שזכרנו  /אשר שם היה הבת קול
המפואר מאוד ביניהס * * )  /הנה ידוע עתה שהיו להם מרגלים
כמעט בכל המקומות לתור את מהותה ומהות מנהיגיה ויושביה
טבעיהס ומזגיהם ותכונותיהם ומעשיהם  /וכשבא אחד מהם
לשאול את פי האליל  /היו אומרים לו כל לבו  /והשיבו לו
על פי אותן הידיעות הקדומות והוא סבר שהאליל גלה את
דומה לזה בנדון שלפנינו  /היו
אזנס לאמור להם נל כך י
יודעים ני אקלים קראטאן טוב מאוד לבריאת גוף האדם /
ובדאו מלבם שהאליל אמר לחדש דבר אשר גבר היה לעולמים /
וכנה ידעו ני זיראקוז הוא לחוף ים ולכן טוב למשחור ולככעניס
וינבאו לו עושר • ולפעמים כשלא היה להם די באותן הידיעות
למצוא מענה  /כסו את תשובתם בעלטה ויתבאו דבריהם
בלישנא דמשתמע לתרי אפי • דמיון בזה כשהלך קרעזום מלך
ליריען להלחם עם בורש מלך פרס  /וישלח לדעלפאש לשאול
באליל אם ינצח במלחמה אס לא  /וישיבו אותו דבר לאמור :
וכאשר נפל במלחמה בארז
בצאתך תאבד מלבות גדולה /
כונת

) * v

ומגינה • גם אליל
הוא היה אליל הכתר השיר
רובל הנזכרים
לשמות יבל
הזה יומה במבטא

אבי יושב אוהל
לחלל צשה ה׳

ומקנה והשני אבי בל תופש
נעשו נס מהם אלילים

אשר מעולם היו אנשי שם /

כנזכר

׳

בפירוש

כנוי
כי כל

הרועים  :ובהיות הש 6
בתורה אשר היו האתר

ועונב< אפשר שכאשר הוחל
אלילי

הגויה המה

הגבירים

הרמ״נמן (בראשי׳ ל׳ כ״ב  /וי ד׳ ) •

דברי המאספים •
* * ) דאס אראקל צו
ז *

דעלפאה •
t

( רח )
נזנח המאמר עלמלכותו /

ואולי היה

מנצח אח ארכו  /היו

אומרים שהטעם על מלכות פרש שהיא ג״נ מלכות גדולה4
וכיוצא בזה רבים " גס יש שאנשי איוה עיר ועיר או משפחה
ומשפחה מבורכת בעונה מה  /בלאו מלבם ויפזכו מאמרי אראקל
על העובה הזאת לתפארת עירם או משפחתם י וכשתתבונן
ותחקור בספורי העתים יתישבו לך כמעע כל הננואת בפי כהני
אליל על אחד מג׳ האופנים שזכרנו  /וכאשר יעידון על זה
החכמים בין סופרי הקורות * ואני הארכתי מעע בזה העדן
לדעתי שרבים נבונים בדברי האראקעל לבלתי דעת מה לענות
בו • ומעתה נשוב אל ספורנו ♦
עשרהפרסאות מהעיר קראטאן היתה העיר זיבאריסאשר
הוסדה לפני קראטאן  /והיא משלה על עשרים
וחמש ערים  ./ויושביה היו רבים מאוד  /כי הגברים אנשי
וולחמה לבד היו שלש מאות אלף איש! ותגדל ותתגאה מאוד
כעשרה ובגבורתה  /ותסור מן הדרך העוב ותהי אך רע ♦
נל מגמת נפש יושביה היתה רק לאכול ולשתות ולעגוב אחרי
הנשים  /ויבלו את ימיהם בשירים ובמחולות  /בנגן חמר
ונתאוה נכריה • האיש אשר עשה משתה גדול עשה לו שם נאחד
זתהלה 5לרוקח ועבח אשר המציא
הגדולים ויאסוף כבוד
תבשיל חדש ינעם לחיך נתנו מתנות ויהללוהו בשערים "
וישחיתו עוד לעשות ולא נתנו לשנת בעיר לא איש עובד מלאכת
עבודה  /אף לא תרנגול אחד  /לבלתי יפריעו אותם משנתם
של שחרית קול הקרנס וקול הקורא • נכה זרעו רע ויקצרו
חרפה ונלמת עולם  /נאשר יאמר עוד היום על איש זולל
וסובא ומתענג לבלי חק  /זיבאר׳טי הוא ? ויהי היום ויולדו
מדון ומריבה בעיר על דבר טעליס שר העיר אשר הרשיע מאוד
לעשות דהי לאכזר  ,ויברחו משם חמש מאות איש ויתקעו את
אהלס בעיר קראטאן י וישלח טעליס שמה ויאמר להסגיר
בידו את האנשים אשר ברחו ממנו  /ולא אבו אנשי קראטאן
עשוה כזה  /וילך לקראתם למלחמה בשלוש מאות אלף איש /
וצבא קואטאן לא היה רק מאה אלף איש  /ובראשם מיאלן4
איש חיל בקרב וגבור כארי  /וינצחם ויכם ויהרגם בלי חמלה4
ואחרי כן הלך לעיר זיבארים  tדן את נשיהם וטפיהם דתר

העם

( רו )
העס הנשארים בה עד בלי השאיר להס ני אס מעט מזעיר
וההי זיבארים שחמה ימים רבים עד בוא אנשיי ממדינת טהעסאל?
יען דשגו שס * אבל גס המה נפלו אתרי ומן מה כקרב לפני
אנשי קראטאן  /ויהי בהיותם במיצר  /וישלחו לאחיהס ארצה
יון ויבקשו מהס תשועה • ויתמלו כליהס אנשי אטהען ואנשי
שפארטא  /וישלחו להס עשר אניות איבה ויפקידו עליהם
לאמפאן וקסענאקראטעס  /ויושיעום מיד שונאיהם  /ויגנו
עיר קדשה
קרוב לעיר זיכאריס י
ויקראו
לה טהוריום • ( שמה חין ליזיאס המליץ והעראדאט סופר
הקורות ודברי הימים ) ״
ויבואו
פליטי T Tזיבאריס
דנחמו עס היונים בוני טתוריום  /דמעו לפניהם  /ויגרשו
היונים את אנשי זיבאריס  /לבלתי תת להם חלק ונחלה
נמושנותס י אחרי כן נתנו את לבם לקבוע להם מצות וחקים
ישרים למע! יןן ק יאמ ז את העיר החדשה *
ויתנו עיניהם
באיש אחד מתלמידי פיטאגארס  /ושמו כאראנדאם  /ויהי
להם למחוקק  /וזה מעט
מהמשפטיםT T
אשר שם/
לפניהם "  -א ) לא ישא איש אשה אחרת אס נבר הוליד בנים
מאשתו הראשונה אשר עודם בחיים חייתם ן ני אמר כאראנדאס
האיש אשר לא יאהוב את בניו לא יאהוב גס את ארצו • ( ב)
צוה להעניש את האנשים המדברים סרה ומלשינים את אחיהם:
(ג) שת עונש לאיש אשר יתהלך עס איש רשע כאח ונריע /
אף כי לא נודע ממנו דגר רע  /וכדאמרי אינשי  :אמור לי
רעיך  /ואני אומר לך מי אתה " (ר ) צוה אשר ילמדו כל
הנערים איזה חכמה וידיעה  /כי זה נזר האדם ותפארתו ♦
(ה ) צוה להלביש את האנשים אשר ברחו מן המלחמה בגדי אשה
וצהראותסככה ברחוב העיר שלשה ימים * (ו) נאשר ידע דרך
נניהאדם אשר יבקשו תמיד חדשות  /ויגרעו ויוסיפו דשנו
תא דברי המחוקק  /ונעשו ע״י זה לשחוק וללעג ולהלס /
לכן צוה להרוג כל איש אשר יאבה לעשות מציה חדשה אס לא
מעצת הזקנים • ויהי בימים ההס וילך השדה ויבואו עליו שודדים
וירדפו אחריו וינס העירה  /ויבוא בחרדה אל חדד הזקנים
•ושבי מדין וחרבו על ירכו  /רקם אחד מן הזקנים ויאמר :
אין תעשה זאת✓ (אתה אמרת אליבוא איש הנה בחדר השלום
חגור

J
3
^

*
ו

‘

( רז )

חגור חרב  /והאיש אשר יעבור עליו דמו בראשו י רען
כאראנדאס ויאמר  :לא עובר דת אנוכי ! משסע מית צויתי
לאיש  .אשר יעשה כנה ״ אנוכי אשמתי את נפשי  /ואנכי —
ויקה את החרב ויתקעה בבטנו • נכה עשה כאראנדאס /
וכנה ענש את עצמו על אשר עבר על אחת מחוק* ארצו *
הוא המחוקק  /הוא העונר  /הוא המעניש  /הוא הנענש "
 AJQההיא היה נס איש אחר מתלמידי פיטאנאראס מפואר
בין עס לאקריאס  /ושחן צא ^ עאוקוס  /רעש להם
נם הוא
חקיס r Tומשפטים • הוא צוה לירא ולעבוד
את ה׳ לא מ״י קרננות ומנחות  /ני אס לבקש אהבתו ורצונו
בעשות הצדק והישר החסד והאמת  /ני הס הס דרכיו /
ולכך נבראו בצלמו ובדמותו בדעת בתבונה ובשכל " וכך היה
אומר בקהל עם  :שמעוני אחי Iדרך חנמיס שמור תושיה /
ודרך הכסילים תת זבח י חלילה Jהשופט כל הארץ יקח שוחד י
לא יחפוץ אלהיס נעולה וזבח  /כי לו כל חיתו יער  /באר
וצאן ובהמה רבה  /אס ירעב מי ימנע ממנו ? ואס יצמא מה
יבצר מידו ? חלילה ! ההוא אוכל בשר פרים ? ההוא שותה
דם עתודיס ? הלא אתם האוכלים ואתם השותים • ולמה לו
רוב זבחיכם ? אל נא אחי תרעו הניא מנחה ונסך  /כל מנחה
שוא  /כל קטורת תועבה היא לו • ואת עשו וחיו  /חדלו
הרע  /למדו היטב  /דרשו אמת  /שפטו שלום  /ני וה כל
האדם • נכה לבר צ ^ עאוקוס י נס צוה אשר לא ילבש איש ואשה
בגדי רקמה ושמלות אחוזות בכסף וזהב  /ולא חח ונזם אצעדה
וצמידים  /ני המה יסיקו לחעוא ולסור מן הדרך הטוב *

מהאישמילאן /

הגבור מעיר

קראטאן שזכרנולעיל /כתבו

סופר העתים שאכל ושתה בכל יום יותר מארבעים
ליטרות בשר דין  /בפרט הסופר פוזאניאם נתב מגבורתו
דברים אשר נמעט לא יאמנו • אך כלס יסכימו בוה שגבורתו
היתה לו למכשול  /ני כהיותו זקן הלך בדרך וירא אלה וגרון
תקועה בה ויחפוץלשברה  /ויתאמץ להפרידה ולחלקה לשני חלקים
בשתי ידיו  /ויפול הברזל ארצה ושני חלקי האלה התלבקו ולא
יכול להוציא את ידו  /ואיש אין להושיעו וצא יוכל לזוע משם4

וימאו

( רח )
«.יבואו ואניס מן היער ויאכלוהו " מילאן עגב מאוד אחרי
הנשים והמה משלו בו • כנה גברה אשה ז על האיש אשר גבר
על כל אחיו * ועתה נשוב לדבר בקורות האי סיציליען "
אחרי אשר גרשו אנשי זיראקוס את טהראויבולוס ישנן
שאנן ובעת בארצם וילכו הלוך וגדול ויאספו הון רב
כתבואות האדמה ובמקנה בקר וצאן • ויהי אחרי כלות ששים
שנה ויקס איש ושמן דיאניזיום סופר העיר זיראקוס  /ויבוא
*וימלוך על הארץ * וכך היה המעשה *
במרמה ובתחבולות
אגריגענט עיר ואס בסיציליעז לחמה מלחמתה עס אחד אויביה
יתמהמהו זקני זיראקוה
ותשלח אל זיראקום להושיעה י
לשלוח לה העזר המבוקש ותהי העיר במצור ומצוק  /והעם
אשר בעיר ויראקוס זעק וקצף על זקניה על אשר אחרו לעשות׳
כדבר יושבי אגריגענס • ויקס דיאנידוס וילך למקום אשר׳
ישבו שם הזקנים מושלי העיר וידבר אתם קשות לאמור :
בוגדים אתס בארץ אבותיכם ומגמת נפשכם להסגיר כל הארץ
ניד אויביה  /ואס לא תשמעו לי לשלוח העזר מהר  /הנני
דרגוז
אבקש מן העם להפילכס ולהושיב אחרים תחתיכם *
קהל הזקנים ימלאו חמה ויענשו אותו לשקול סך כסף נפי
אשר שתו עליו אל גנזי העיר לקנס תחת אשר פשע ודבר סרה
וישקול 5חיליסטוס אחד מעשייי העיר את
נגד הזקנים ♦
ודיאניזיוס קם בחמתו יצא אל העם אשר
הכסף בעבורו •
נאספו ברחוב אשר לפני בית המשפע וידבר קבל העם ממצוקות
העיר אגריגענט ומרעת הזקנים  /ויאמר כי הס קשרו קשר
עם שר הצבא לדכא כל העניים והפחותים שבמדינה ולמשול
אח״נ על כל הארץ ״ וירא ני מצאו דבריו חן באזני העם /
ויוסף ויאמר  :אין מנוס ותרופה להציל את כל הארץ ני אס
בהגרש הזקנים ולהושיב תחתיהם מנהיגים ישרים וטובים האוהבים
את העם ׳ וישמח המון העם מאוד על דבריו  /וימהרו ויורידו
את הזקנים היושבים ראשונה כמלכות ויושיבו אחרים תחתיהם
ויהי אחרי הדברים האלה ויבוא דיאנידוס במרמה ויסת את כל
יושבי העיר לשום אותו שר צבאס  /ויאבו לו ויעשו כן " אחרי
נן התאונן מול העם ני  .יש ול בעיר שונאים רבים מקציני הארץ /
באהבתו

(־רפזC

באהבתו את דלת העם tוהמה יצפונולנפשו  . /ויבקש מהם
לתת לו אנשים חגורי חרב להיות לו למחסה מפני ארבץ /
ויתנו לו גם את • ויאסוף אליו עוד אנשים פוחזים ור? יס
ויהי להם לשר ויתן להם חרבות ויבוא בראשם אל שער העיר/
ויבקש לו המלונה • ותחרד כל העיר  /אכן נאשר ראו כי
אין מעצור לרוחו ואין מי יבצור ממנו לעשות ככל העולה על
לבו  /וימשחו אותו למלך עליהם בלב רגז ובדאבון נפש " ויהי
כשבתו על כסא מלכותו ויצורו אנשי קארטאגא על יעלא /
וינגף לפני
ויצא דיאניזיוס לקראתם לעזור העיר
האמילקאר שר צבא קארטאגא גס כפעם הראשונה גסבשניה
נם בשלישית וישב החרב אל נדנה ויחדל מהלחם  /ני
אם יעץ את משבי העיר לנוס ' הלילה ולהציל את כל אשר להם /
וקבואב העירבידהאויב* ויכעסו כל אנשי המלחמה /ויחשבוהו
לאיש כרית קארטאגא ׳! דמלאואמה ויעזבו אוהו כל המחנה/׳־
והרכב אן העירה זיראקוס ויבוז את היכלו ואת אשתו ענו /
ותתעצב לע לבה והמת מרוגז ומחרפה ♦ ויהי כשמוע דיאניזיוס
את אשר נעשה וימהר וילך 7רך זיראקום במאה רכב וארבע
מאות איש רגל אשר נשארו לו עוד  /ויבוא העירה ויהרוג כל
איש אשר קם לנגדו להלחם אתו  /וגס רבים מיושבי העיר
המית רשום ויבוז את העיר * אחרי כן עשה האמילקאר שר
צבא־ קארטאגא שלום עס יושבי זיראקוס אחרי אשר צוה להם
לחדש המלוכה למלך זיאניזיוח  /רעשו כן • אך דיאניזיוס
מלאגה מדבר פן ישונו למרור בו < לא שמר את השבועהאשר
מבע■להם  /וימית רכים "מגדולי העס ועשיריהס אשר *ראי
מפניהם למען חזק את נסאו " וינצור גס את האי:־ /חלק
העי-ה אשר בו היכלו ואת ארמונו בחומות נצורות מאוד  /להיות
לו״ למנוס נעת יקשת עבדיו קשר 7אסרי אשר לאאהבוהו .
ויהיכאשר .ירא כן גא  .לד’ '/ני אסרי עבור שני חלשים  /ויצא
להלחם בעיר דתערבעסוס  /וימרדו בו אנשי הצבא .ויקומו.
עליו להרגו  /דחפוז לנוס זירצקוזד־י ויבוא היכלו ויסגר בו
ויצורו שונאיו עליו * וירא כי נגעה אליו הרעה . /ויוען עס
אוהביו דש לס מלאכים לאנשי זיראקוס לבקש מהם לשלחו ארן
אתרק ולקק לו רק נפשולשלל * ובעת ההיא שלח גס■ אלחיל
קאמפאניען
א1! 4
יד

(

ד )

קאמפאניען  /אשר נאו פס דזאמי&ןאר מוך .צבאיו לארץ
סיציליען  /ואשר היו עוד שס אחרי אשר שלחם ככלות המלחמה5
להם שלח ויאניזיום הון רב כסף וזהב לבוא אליו ולעזרו מיד
פבדיו ♦ וישמעו לו אוהבי בצע האלה  /ויהי נאשר יועצו שרי
זיראקיס יחדיו מה לעשות למלנס < ויבוא חיל קאמפאניען
פתאים אליהם ויפלו על הצרים רכוס  /ויושיבו את דיאניזוס
על נשאו כבראשונה  /ויורש את כל החושבים עליו רעה ולא
נח ולא שקע ער אשר ישב בעת ושאנן מפחד אויביו  /וילחם נס
ולעאנטיום וילכד© *
קאטאנע
כערי נאקסוס
X
־“ “־'

ויה♦אחרי הדבריםהאלה /

ויואל לגרש

נס אנשיקארטאגא

מכל החי כיציליעז  /אשר עזרוהו לשוב לשבת על
נסאו  /לבל יאמרו עליו שיש לו אדון נבוה ממנו  /ויעש כערמה
רהפך לאיש אחר ויצור את נפש עבדיו במתנות ובחסד ויתראה
נחס וישר י בעת ההיא בא פלאטא אחד מגדולי חכמי יון אל
זיראקוס  /וימצא שס את דיאן *אח אריסטאמאכע .אשת
פלאעא
דיאניזיוס גן משניל וצמא לדעת  /ויהי עס
כל ימי היותו שמה וילמוד ממנו רב  /נאשר העיד עליו
החנם הזה גחכוריו • הוא היה אהוב למלך וידבר על  .לגו ויפצר
ונ לקרוא את החנם הזה אליו ולשמוע מתק דבריו  /כי אמר
בלבו אולי ייעיב המלך את דרכו בשמעו אח מוסר רבי וחכמתו /
ולא יחטא עול * אכן פלאטא בכל חכמתו ואמרתו כנעימהלא
וחאן
העה את לבבו ולא מצא אזן שומעת  /וילך לדמו / .
נשאר עם דיאמזיוס וידבר עמו כאשר עם לבבו ולא העלים,
ממנו דבר* .
נלה דיאציזיוס את סודו ' אל עבדיו ני אם אחרי הכינו
אל
כל כלי המלחמה/אז ' אמר להס שבדעתו להלחם עס אנשי,
קארטאגא  /וישאל להם הייעבו דבריו בעיניהם ויענו אות1
כלס פה אחד צא הלחם נס ; כי תמיד היו שוצאי קארטאגא־
בלנכס  /גס חשבו לפרוק את עול דיאניזיום מעל צואריהם1
מיותם חגורי חרב י ויצן דיאניזוס להרוג ולאבד את כל אנשי
?אוטאגא אשד ישבו באי סיעילתגן שלו ושאנן ולא יחילו דבריכ
בעתו על השלום והשבועה אשר בין דיאגיזיוס וקארטאגא •
 י ויפלו־׳׳ ״ •:
» ■■ ■>■

( דיא )
«יפלו עליהם וימיתום ויבוזו שללם • אחר זאת שלת דיאכיזוס
מלאכים אל קארסאגא לבשר להם דבר המלחמה בינו ובינם "
ויחרד כל העם כי ה־ה אז דבר שמה  /ויהי אכל גדול ומספד
נעיר " בכל זאת מהרז ויאספו את כל אנשי המלחמה דתנו
את
אימילקאן בראשם  /ודיאניזיוס גס הוא הלך לקראתם
נחיל
כבד מאוד* ויכס וילכוד עס רב מהם • ויהי לתקופת השנה
ויתאמצו אנשי קארטאגא דלכו עוד לקראת דיאניזיוס בשלוש
מחות
איש  /וילכדו ערים רבים בסיציליען  /וישימו את
פניהם לבוא נס זיראקוזה  /וימהר דיאניויוס משדה המלחמה
וירץ
העירה!
ואימילקאן רדף אחריו בבל חילו ויחרים את
כל
הארץ
אשר
עבר
בה
 /ויבא על זיראקוס ויצר עליה ■י ויהי
נאשר גבה לבב אימלקאן על גבורתו ויתגאה מאוד ✓ והנק
פתאום בא מגפה במחנהו  /ורבים חללים הפילה  /וריאניזיוס
שמע את אשר נעשה וימהר ויפול גס הוא עליז ויכהו זיעש טבח
גדול י ׳וישלח איסילקאן בצרתו אל דיאניזיוס לבקש ממנו על
נפשו ופל נפש יתר העס הנשארים לשלוח אותם לארצם .״
דאבה דיאניזידס' לשלוח את יושבי קארטאגא  /אך האנשים
משאר העמיס אשר התחברו עמהס לא נתן לשוב לארצם ויוליכם
שבי י ככה נפל והושפל ביום אחד האיש אשר התגאה מאוד על
גבורתו  /רגע שתי אלה גאו לו והשליכו תפארתו משמים ארץ
על כן יאמר משל הקדמוני  :ביום רעה יקו לבך rוביום
טובה ראה ' בי .רעה נגר פניך  /כי טוב ורע
אחיסיחריו
יתהלכו! וזה ' בעקב זה בידיהם יאחזו ״ ועוד •
השמש
יפיץ ענני ; חשך ביום סגריר  /וקולות וברקים יחרדו הבל
ביום קיץ• ׳ "

בעח ההיאסג

פ^ הליקסענעס

איש

טהעסטאאחות

דיאניזיוס ז מ אי סיציליען למען הציל נפשו מיד
המלך אשר שנא לו מתמזל שלשום על אשר חרפו ודבר מרעת
תכונתו כפני כל העיר י וישלח המלך לאחותו  /ויבקש ממנה
להגיד לו אן הלך אישה  /ותען
טהעסטא בלי פחד ובלי מורך
לב :
הנאחת הנבלות תחשבני ני תאמר בלבבך אשר אשב פה
כמנוחה
ואישי
נע
ונד
כארץ
!
יתן
אלהיס
ואדע
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ודרכו

( ריב )
ודרכו אשר הלך גו ! מל כנפי האהבה אעוף אצלו ארחיק נדוד
להיות לו למחסה ולדבוק בו כל ימי חיי ♦ הלא טוב לי היות
אשת פאליקסענוס כארץ שממה  /מהיות פה אחות דיאניזיוס
האכזר ♦ אכן אוי לי  /אינני יודעה ממנו דבר ולא ידעתי
אנה פנה הלך לו ״ וישתומם המלך על אמריה < וכל אנשי
העיר כבדוה ויהללוה בשערים •
מות אשתו מכעס ורונו במרידת יושבי העיר  /כאשר

אחרי
אמרנו  /ויאנה המלך לקחת לו אשה אחרת  /למען
יהיה לו בן יושב על כסאו • ויפן אל יושבי רעגיום אשר בארץ
סיציליען! ויחפוץ מהס לתת לואפה/
*יטאליען ממול האי
ולא יאותו לו האנשים  /ני שנאוהו על דבריו ועל מעשיו /

ויחר אפ־ו בהם  /וישבע לנקום את נקמתו בהיות לאל ידו ♦
ויהי כאשר הנה עוד את חיל קאריטאגא תחת פקודת מאגא
שר צבאם  /ויותרו לו עשרים אניות שלמות וטובות וילך
אל העיר רעגיום ויצר עליה  /ויתאמצו יושבי העיר ויהיו
לאנשייס  /ויצאו מן העיר פעמים ושלש  /ויפלו על חיל
דיאניזיוסויכם  /ואיש משך בקשת לתומו רך את המלך ויחלה/
וימשכו ימי המצור יחים רכים  /אפן ברכות הימים ויחזק הרעב
בעיר  /ויסגירו אותה נילי דיאניזיוס "־ י ויבוא המלך העירה
ומצא חללי חרב ומתי רעב מפוזרים בעיר אנה ואנה  /רון
•שש אלף איש אשר עוד כחיים חייתם דלי  .יתאר מאוד * אותם
שכה  /וכל איש אשר היה לו עשרים זהובים לתת כופר נפשו
והעניים מכר לעבדים  */אך על שר העיר
שלח חפשי /
פיטאן שפך את זעמו  /כלה נו חמתו ♦ בראשונה לקח את גנג
 Tויעלהו על שן סלע גנוה וישליכהו משס ימה  /ואחרי
,בן לקח אח האב  /ויוליכהו בכל רחובות ובכל שוקי העיר1
ויסרו אותו שמה כקוצים ובעקרבים  /וכבואס אל ; קצה העיר
ויצו ויעלהו אל כלי משחית גבוה מאוד * )  : /ויאסרהו שם
מחושתיס  /ויצו להגיד לו ני המית נס את בנו ביום אתמול
למען העציב את לכו * ויען פיטאן ויאמר  :אשריהו ואשרי
חלקו
*)

קאטאפולט נלע״ז והוא היה כלי

את חומת העיר :

חלחמה א5ר ;ו גגתיהו לעני 9ורק?ונ

( ריג )
חלקו  /ני ראה בטובה יו® אחד לפני ראותי • אתרי כן דורו'
המורים עליו בקשת  /עד כי יצאה נפשו  /אחרי אשר היה מוכה
ונגוע ע״י חצים רבים ‘
הטוב אשר ספרו לנו הקורות מהמלך דיאניזיום הוא מענן
מזעיר! והאחד אשר בעבורו יאות לו תהלה הוא
כי אהב דעת וכינה  /ולא בלה עתו בדברי הכל והענוגכמיני©
אחרים י שירים אהב עד מאוד ובהם התענג תמיד • נ :חה
עשה שירים שונים  /וקצתם היו טובים * אך גס בזה עבר
חוק  /ני אמר שאין משורר כמוהו בכל הארץ  /ויתגאה גס
על כל המשוררים הגדולים אשר היו לפניו  /ויהי ללעגולהלש
בעיני כל יודעי מליצה ומביני חין ערך השיר י כל אוכלי שולחנו
ורעיו ומיודעיו חנפוהו ויכזבו בפיהם ולבס כל עמס  /לכד
פילאקסעטס המשורר הוא לא כחד ממנו דבר  /ויהי נאמרו
יום יום שלא ייטבו שירי המלך בעיניו  /ויחר אפו עליו ויאמר
ני מקנאתו ידבר סרה על מליצותיו ויתנהו בכית
הסהר$
ויתחננו איזה שרים בעדו לפני המלך וישיבהו אחר ימיס מעטים
אל שער המלך י בעצם היום הזה עשה המלך משתה לשריו
ועבדיו  /ויקרא אחד משיריו לאזניהס וישאל את פילאקסענוס
לדעת ערכו אם טוב ואס רע  /כי אמר המלך הלא היום
יהללני * ויסב פילאקסענוס את פניו אל הגבוריס שומרי הסף
וחגורי חרב  /ויאמר להם  :השיבוני אל כלאי " וישתוק המלך
ולא דבר מאומה ♦
כאשרהיה אוהב בצע ולא ישבע  /לקת מבית יופיטר ארן
טלית הזהב הכבד מאוד אשר הן 1יל היה מעוטה מ /
וילעג לאמור  :הלא בקיץ משא הוא לאלהים זה  /וגס בחורף
{א יחס בו  /ויגזול אותו ויצו לעטותו בטלית צמר אשר הוא
טוב לו בקיץ ובחורף • פעם אחרת הכרית את זקן אליל
עסקולאפיוס * ) אשר היה ג״כ זהב מופז  /נאמרו לא יאות זקן
לבן
הוא היה הרופא הראשון אשר נודע לנו ׳ ועל הן עפו אותו הגויה ל !:הים
ב־מות זקן • ונהיות ששמי הרפואה הם מוצאים מהעשבים אפר הה׳תנואיז
שמש  /אמרו עליו שהוא3ן
אפאללא אליל השמפ אשר למד אותו חכמת הרפואה1
ודמותו היה דמות נער יפה עיניס • '« לחן יקיא האליל ג״כ נקה

■עיי« ; rciיין ?״י אווי שוסו3ל 6יןארמי •

פענוס /

( דד )
לגן בעמוד לנגדו אביו בלי זקן * כל השולחנות אשר היו בהיכלי
אלהי הארץ היו מכסף מזוקק ✓ ועליהס חקוק פתוחי חותם:
מתנה ?* אלהים הטובים " ויקח© דיאניזיוס ויאמר ט לא יתר
אפס עליו באשר המה גווביס * גס כל הכוסות ומנורות וכלי חפץ
רכ א 1ר עמדו לפני האילים מנדבת איש איש אשר נדרו להס /
גס המה לקח דיאניזיוס  /ויאמר כי מעשי אוילי הוא להתפלל
תמיד לאלהיס על הון ועושר  /ולמאן לקחתו בתתס אותו
בנפש חפצה  /כי לבכבבור זה העמידום פה ולא סתרום *

כאשר ירא תמיד מפני שונאיו ומבקשי נפשו היהלגוש
בכל עת שריון ברזל • גס לא דבר עס העס כי אס
ממגדל גבוה מאוד י ויהי היוס ויבוא הגלב לגלח את שער
זקנו ✓ ויאמר לו בשחוק  :עתה נפשך כידי  /וימלא המלך
תימה ויצו להרוג אותו ומן היוס הזה והלאה נלחוהו בנותיו *
וכאשר גדלו לא בעת גס בהן ולא נתן אתהן להעביר תער על
נשרו כי אס למד אותן לשרוף את זקנו בקליפי אגוזים יויזדיס *
לפני שכבו בלילה הלך לרגל ולחפש כל החדר אס לא הסתתר
שס איש * סביב מעתו היתה חפירה עמוקה וגשר עליה כמו
לפני חומות המשגב  /ובכל לילה ולילה כשעלה על יצועו משך
את הגשר לבל יוכל איש לעבור אותו לפגעו בלילה * כאשר.
באו אליו לדבי אתו  /ואס היו מאחיו ובניו  /הוכרחו להפשיט
את בגדיהם ולהלביש אחרים תחתיהם לעיני אנשי המלחמה אשר
עמדו פתח חדרו  /כי ירא אולי חרב סתור בגגדסי
בימיוהיו

בעיר זיראקוס שני אנשים גרים דאמאןופיטיאס ,

־דעיס נאמנים מתלמידי פיטאגאראס .

רהי

היום ויחטא האחד למלך דיאניזיוס ויגזור עליו משפט מות s
ו שאל האיש רשיון מן המלך ללכת אל ארצו טרס אשר יומת /
ולדבר שס עס אחיו וקרוביו tואחר זאת ישוב אל זיראקוס
לקבל עליו' ענשו  /ולמען יאמנו דבריו חרף רעהו את נפשו
המועדי
לעירגון למות תחתיו בחרב אס לא ישוב ליום
דשתומס המלך וכל העס על האיש הלזה אשר נסה דגר גדול
נזה ״ ויהי כאשר בא היום ועוד לא שב החוטא! וריעו הובל
אל מינוס ההרגה  7ויקצוף עליו העס ויחשבהו לאויל ומשוגע /

( רטו )
יען השליך נפשו מנגד בעבור ריע אשר עקב יעקכנו • אגל
הוא הלך בלי מורך ודאגה ני אמר לא נבל ריעי ומוצא שפתיו
ישמור ♦ עודם מדברים והאיש אץ אל המערכה ויקרא הנניI
הנני ! אל תשלחו ידינס בצדיק ונקי  /לולי מנעוני הקורות/
יזי המלך Iני על יוס אתמול באתי ♦ קת נא את נפשי /
דיאנידוס Iוישתומם המלך וכל העם עוד על אהבתם העזה
והנאמנה  /ויאמר להם חיו שניכם Jומי יתן ואהיה עמכם
בחבורתכס*

דיאיגיזיוס ׳ דאמאקריעסשמו  /הללתמיד
אחד מעבדי
הצלחת המלך ואושרו  /יען כי הוא מבורך ככל טוב
בהון ועושר וכבוד  /ויאמר מי יתן ויהי חלקי כמוהו * ויהי כי
נא הדבר עד המלך  /זיצו להושיבו על מעת שן מצפה בזהב /
ולהעמיד סביבו שולחנות ועליהם כלי כסף וזהב רב  /גס
עבדים ושפחות יפות מלכסות רקמה נתן לו לשרתו  /ושלחן
ערוך בכל מיני מעעמיס ומעדני מלך הניאו לפניו  /ואיש
נמקעורתו עומד ומקעיר לפניו ריח ניחוח  /וישמח דאסאקלעס
מאוד ויהי בעיניו כנןאלהיס ♦ ויאמר לן דיאניזיוס שא עיניך וראה/
דשא עיניו וירא והנה חרב שלופה קשורה בקורה כשער סוס
דק תלויה מעל לראשו  /ויחרד האיש וילפת  /ויבקש להסית
מעל הכסא ולא חפץ עוד להיות כהמלך י וזה היה באמת דמות
שוה מאוד למעמד המלך ן בלב רגז ודאבה ואימת מות תמידית
נלה את ימי חייו  /ולא עעם כל ימיו נועם האהבה ומתק
האחוה ני כלס שנאו אותו על מעשיו האכזרים לאין מספר ♦
ויהיבשנת שלושים

ושמונהלמלכותו /

ויקר

לו שמחהגדולה

מאוד  /כי מצא אחד משיריו חן בעיני חכמי אטהען
המפוארים  /וישלחו לו נתר כבוד ויכירוהו לנזיר המשוררים
על השנה הזאת י ובטוב לבו על הדבר הזה עשה משתה לכל
שריו ועבדיו ימים רכים  /ויאכל דשת הרב מדי  /ויחלה וימת /
ותשמח נל העיר ולא עשו לו משפד  ./כמאמר .החנם ? באבוד
רהועים רני• * ויתר דברי דיאניזיוש הראשונים והאחרונים t
וגבורותיו ומלחמותיו אשר נלחם עם אנשי קארטאגא כל ימי
חייו  /ואת אשר הרע מאוד לעשות הלא הם כתובים על ספר
דברי הימים למלכי זיראקום ♦

דהי

( ושז )
מותדיאניזיוס  /וימלוך

דיאגיזיוסהשד

בנו
ויהיי אחרי
קחתיו  /רקח את זאפראזינע אשת אביו לו לאשה /
ואחיו טהעארידאס לקח את Tז אחותו ארעטהע נחזאפירא*
טהעאריואס ותקיז" ארעטד־זע את דיאן
וינע♦ רמת*
אחי אריסטאמאכע אשת המלך אדה • וילך דיאניזיוס בדרכי*
אביו לעשות רע מאוד אך לא כאביו • תחת אשר היה אביו כן
חיל ורב פעליס במלחמה וכעסן ובעל חימה ואיש פרא בביתt
הכן היה רך לבב ורחמן אבל עצל ושונא עבודה * ויהי בתחלת
מלכותו ויאהוב את דיאז בעל אחותו איש טוב מעללים בכל לבו
ובכל נפשו  /ויועץ עמו מה לעשות למען חוק את המלוכה
בידו  /י ויעש הטוב והישר כל ימיו אשר הורהו דיאן • ויהי
לתקופת הימים וישנה המלך את טעמו רעש כאות נפשו ולא
שאל עוד את פי אוהבו  /ויירא דיאן לבל ישחית המלך את דרכו /
וישלח לעיר אטהען ויפצר בהחכס פלאטא לבוא אליו * ויסע
•לאטא זיראקוזד־ז ויעמידהו דיאן לפני המלך  /ויקבל אוחו
בכבוד גדול מאוד  /ויקרב קרבנות לאליליו על אשר שלחו לו
איש אלהיס כזה • ויהי לו פלאטא לאב ולמורה בכל אשר עשה /
והוא היה לו לבן משכיל וחרוץ ומנין דבר  /וילמדהו תבונות
וידריכהו במעגלי יושר  /ולא אהב המלך עוד העצלות והתענוג
כי אס שקד תמיד על דלתי החכמה ויאהב עשות צדקה והלוך
אמנם אין רע כאיש הפכפך /
גכוחה ותשמח כל הארץ ״
׳פתאום נהפך המלך והיה לאיש אחר  /בסבת אנשים חונפים
'ורשעים אשר לבבוהו  /אשר הרע בעינם דרך דיאן ופלאטא
אשר הדריכו בו את המלך  /כי לא אנו במלך זך וצדיק  /כי
אס גזולל ומתענג ובאיש שומע לעצתם י המה משלו בו /כי
ציד בפיהם בדברי חלקות  :ויועצו יחדיו ויקשרו קשר לגרש את
דיאן ♦ וידברו עס המלך  /וישחקו על מעשיו ועל מאכלשלחנו ויאמרו לו כי חובת המלך הוא לפזר הון רב  /ולהתענג
תמיד ולראות הטוב בחייו ולשמוח בגורלו אשר נפל לו  /כי זה
חלקו מכל עמלו " אולת הוא לשמוע אל עצת דיאן המתגאה
בחכמה מדומה  /כי חכמה וידיעה הבל הוא ורעיון רוח לא
'יאשרו איש ♦ אחרי כן הלשינו את דיאז למלך לאמור כי מרד
גווני חפץ הוא להושיב את גני אריסטאמאבע אחותו על כסא
המלכות

( ריז )
המלפוח * ויהי נדנרס עמו יום יום נדברים האלה ויעידו נו
להשמר מדיאן  /וישמע אל•דבריהם  /ויגרם אותו מארצו •
ויתר לפלאמא מאוד על הדכר דלך וישב לעמו • ויקח לו המלך
את כל אשר היה ילח ^ ן  /דתן את ארעטד־זע אשתו אל
טד־זינזאקראטעס אחד מאוהביו • ויהי אחרי כן וישחית המלך
מאוד' את דרכו  /ויתגולל בתענוגים וילך אחרי שרירות לנוt
ויהי רע בעיני אלהיס ואדםי
וישמע דיאז כעיר צאכינט אשר התגורר שמה  /ני קצו
העם כאיש הנליעל הזה ✓ ויאסוף אליו כשש אלף
איש ויבוא עמהס לאי סיציליען  /ויתחברו עמו שם עוד רבים
מעמי הארץ אשר שנאו את דיאניזיוס • הוא היה כעת ההיא כארץ
איטאליען  /וימהר טימאקראטעס וישלח לו מלאך להגיד לו את
אשר נעשה  /ויבוא זאב מן היער ויגנרוף את המלאך ויעברו
שכעת ימים ערס אשר ידע דיאנידוס דבר מכל אשר נעשה ♦
והאיש דיאן לא התמהמה וילכוד את כל הארץ ויכוא kזיראקוס/
דלכו לקראתו נכבדי העיר וזקיניה ויקבלו אותו ככבוד גדול /
ויפתחו לו שער העיר ויהרוג כל אוהבי דיאניזיום  /וישלם להם
את משכורתם תחת אשר המו את המלך מן הדרך הטוב /
ויוליכוהו מתינות עקלקלות • ויסע בסל העיר סביב ויקרא דרור !
דרור Iויפתח את כל כתי האסירים אשר מלא דיאניזיוס
באנשים מוכים וצדיקים  /וישלח האסירים חפשי  /ויחן חנית
וחרב וחצים לכל יושבי הפיר  /וישמחו מאוד על בואו ויחוגו
ויחריבו חרמות לאלוהיהם  /על ני הצילום ביד דיאז מידי
שוסיהס * אחרי כן נא חאניזיוס וילחם עם דיאז וינגף לפניו
וינס  /רק אפאללאקראטוס בנו לכד את האי עס ארמון
המבצר ולא יכול חאן להורישו " וילונו העס על דזעראקלידעס
אחד משרי הצבא אשר עמד על משמרתו אצל חוף הים לשמור
מוצאו  /על ני לא חשך את דיאניזיוס לברוח נאשר היה לאל
ידו לעשות " ויאמר דתעראקלירעס איש חנף ומרע ודורש
רע לעמו  /לתקן את אשר מות  /ולמצוא עוד חן כעיני העם ♦
ויעמול לפני החהל ויבקש מהאיש חאן לחלוק כל הנחלות לחלקים
שויס בין יושבי העיר  /המרבה ימעיט והממעיטירכה ממכריו
מז
9

(

ריח )

מן האמת עד כי חלק כחלק יאכלו כעני כעשיר * וייטב הדבר
בעיני" דלת העס * אבל דיאן היה איש אוהב צדק ומשפט /
ויאמר  :לא כי איש את נכשיו לו יהיו ♦ ויקצוף ההמון בדיאן
וישמע אל דברי ד־זעראקלידעס ומרעיו אשר הסיתו אותש נגד
דיאן/ודברו סרה עליו/פי הוא מבקש למשול עליהס כחזקה תחת
דיאניזיוס  /ויקומו ויגרשו את ייאן  /וילך kהעיר לעאגטיום
אפאללאקראטוס
ויקבלוהו שס בכבוד גדול • ויהי כאשר שמע
כי גורש דיייי־וז מן העיר  /ותחי רוחו ויצא מן המבצר אשר
התחבא שס וילחש פס יושבי העיר ויכס מכה רבה ועצומה /
וינחמו על אשר גרשו את דיאן מהסתפח בנחלתס • וימהרו
וישלחו אליו ויעצרו נו לשוב אליהם ולהושיעם עוד הפעם
ני
ולסלוח אשמם אשד האשימו נגדו * ויעתר להם חאן /
לבו רק טוב על ארצו ועל עמו  /ויבוא ויכה אתאפ ^ לאקראטעס
ויתרם את כל העם אשר אתו  /וילכוד את אי המבצר " וינס
אפאללאקראטעס עם אחיותיו ואמו אל אביו ארצה איטאליען
והעיר דראקוס צהלה ושמחה י
ויהיאחרי הדברים האלה ויוסיף העראקלידעס לדבר בקהל
עם נגד דיאז  /ולהיות לשטן לו בכל דרכיו ובכל מעשיו
אשר בקש לעשות לטובת עמו • וישלח דיאן אליו להסירו
מדרכו הרע  /ולא שמע י וירא דיאן ני לגו רק רע וני הוא
זורה רשת לעס ללנדס בחלקות שפתיו  /ויפגע בו וימיתהו "
אך לא רבו הימים  /ויתעצב אל לבו וינחם על אשר המיתו /
גי מימיו אהב ולשפוך דם אדם ואס הוא אויבו • ויחל
מותו י גם
רוח יעה לפעמו /ולא סר ממנו עד יום
באוכלי לחמו היה איש חנף ומרע ושמו קאלליפוס  /ויגדל
עקב על איש שלומו אשר בטח בו  /ויאמר בלגו להרוג את
חאן ולמשול על זיראקוס ♦ ויוגד הדבר לאוהד ריאן  /וירצהו
אמו ואשתו וכל אוהביו להרוג אותו  /וימאן לגאל ידו עוד בדם
אחיו וישב בטח * ויבוא היום אשר בחר לן קאלליפוס ויהרוג
את דיאז  /וימלוך על הארץ בחזקה  /דחן את אריסטאמאכע
אחות דיאן וארעטד־י־ג אשתו בית הסהר  /להיות לו לעירנו
נגד אוהבי דיאז לבלתי מרוד בו • ויהי אחרי כן וילך על
קאטאנא להלחם בה  /ויהי כעזבו את העיר ויקומו האנשים
ויפשעו

(

דיטC

ויפשעו נו וימליכו עליהם את
השני וילחמו עמו * ויכש קאלליפוס אל רעגיום  /ויקשרו
עליו שם שני אנשים לעפטינוס ופאליפערכאן ויהרגהו /
ואמרו קצת מתני העתים שהרשע*
הוה Tנפל באותו
החרב אשר המית נו דיאן הצדיק • והמלך היפפארינוס הוציא
את אשת דיאן ואחותו מנית כלאם  /ותלכנה אל איצעטאפ
איש זיראקוס אשר מלך כעת על העיר לעאנטיום  /ויחשס
תחת כנפיו • אך גס הוא הפך לכו לשנוא אותם  /ויתקשר
עם אויבי ייא!  /ויאמר לשלחם ארצה יון  /ויצו להרגם
נדרך ולהשליך גויותיהס ימה י
היפפארינוס אחי

דיאניזיוה

וימלוך ד־זיפפארינוס שתי שנים  /וילך נדרך רע  /ויהי
כשונאי יין תמיד  /וישתכר מערב עד ערג * ויקשרו
עליו עבדיו וימיתוהו • וימלוך ניזעאוס אחיץ תחתיו י ויעש
נס הוא הרע בעיני !) הים ואדם  /ויקוצו בו עבדיו ויהי ריב ומדון
בעיר כל הימים • והשמועה באה עד דיאניזיוס אשר
היה
בעיר
לאקחם  /וימהר ויאסוף לו כשני אלף איש
דבוא ן 1דראקוס פתאום וילכדה וימלוך בה  /אחרי כלות
עשר שנים מיום אשר נס משס • ולא עזב דיאניזיוס את דרנו
הרע  /ולא הפיל דבר מכל דבריו המתועבים  /וימלוך
באכזריות ובתימה גדולה  /ויצר לאנשי ז״ראקוס מאוד י וישלחו
נסתר אל איצעטאס שר לעאנעיוס  ln /העיר קארינט אשר
בארץ יון  /אשר היא היתה עיר מולדת למיסדי זיראקוס /
לעזור להם ולהצילם מידי האכזר הזה י וישמח איצעטאסעל
הדבר הזה  /כי אמר בלבו למלוך על זיואקוס  /ויצא נגד
דיאניז -וס ויערוך אתו מלחמה דן אותו וירדפהו עד אי
המבצר זישגר דיאניזיוס שס מפגיז  /והוא לנד את העיר
וימשול עליה ויבקש גס למשול על חצי המלכות היציליען /
ויכרות כרית עס אנשי קארטאגא לחלוק כל האי ביניהם ולהביאה
תחת ממשלתם  /ויבוא חיל כבד מן קארטאגא ן) סיציליען
להלחם בה " בעת ההיא בא גס חיל קןגרינט ובראשם
היטאלעאן איש גבור חיל ועוב מעללים  /ויפלו אליו כל ערי
סיציליען אשר יראו מפד
איצעטאס ואנשי בריתו /
וירב

( רב )
איצעטאס
זירב החיל הזה מאוד מאוד וילך
טימאלעאן אחריו
לפניו וינס העירה  /ויבוא
טימאלעאו
איצעטאס  /וחצי הע* ר ביד
ביד
T
וירא דיאניזיוס כי 7
ביד דיאניזיוס •

לקראתו וענף
 /ויהי חצי העיר
 /ואי המנצר
תוחלתו נכזבה7

טימאלעאן ויפול לפני רגליו ויכך לפניו
ויצא מן המבצר אל
ויבקש ממנו על נפשו  /ויתן את המבצר ושני אלף איש ושריונות
וקשקשים וכלי הרכות רבים כיד טימאלעאן  /ויסלח לו האיש
ויהי שם
הזה וישלחהו אל קאריבט לחיות שמה מיגיע כפו /
בעם
דרכו
אחרי
היכל
אכזר

מקרי דרדקי ופעם משחק לפני ההמון  /ולא עזב את
הרע לעשות כל דבר משוקץ ומתועב עד יוס מותו י
איצעטאס מן העיר ויתוץ את
כן גרש טימאלפאן נס את
המלך ואת המבצר לבלתי היות עוד מנוס ומחסה לאיש
״ ' וירא את העיר כי פרועה היא  /בתיה חרבות מאין

יושב ורחוגיה ושוקיה שוממים מאין הולך ובא  /כי בימים ההם
אשר י מלכו האכזרים  /רבים נפלו נחרב ורבים נשו מארצם למלט
על נפשם * ויצטער מאוד וישלח אל עילץ אל קארינט  /ויביא
משם כעשרת אלפים איש ויתן להם הבתים והשדות העזובות
מבעליהן י ובהיות כי אפש הכשף מן העיר  /והעם הולכים ודלים /
ויצו סימאלעאן להביא כל פסלי כשף וזהב ומתכת אשר העמידו
המלכים האכזרים לכבודם ולכבוד אוהביהם  /ולשפיט עליהם
אם טוניס היו האנשים אשר בעבורם נעשו כדמותס וכצלמס /
וראויס להיות להם זכרון עד כעיר הזאת • וימצא כי כלם היו
דמות אנשים רעים  /רק פסל אחד שהיה דמות המלך יעלאן "
טימאלעאן  /אך כל הנשארים צוה להתיך 7
אוהו השאיר
והמתכת בין יושבי

ויחלק את הכסף
לקנות בו כל דבר מסחור גס כלי
חורש וחושב  /ותשלם העיר *

ויאסוףאיצעטאס

עוד חיל

העיר לחזק ידם
מלאכה לעשות

הרפה

מלאכת כל

להלחםבזיראקוס  /ואנשי

קארטאגא עוזרים את ידו  /וילך טימאלען להראתס
איצאטעם חי בידו עם כל ביתו ואוהביו / .
ויכס ’ דתפוש את
אחותדיאן ודס אשתו אשר שפך בראשם *
דהרגס וישב את דס
ויראו אנשי

קארטאגא ני נפל איש

בריתם7

וככל אשר יעשה

טימאלעאן

( רכא )
טימאלפאן ישפיל וכן יצליח  /ויכרתו ברית עמו וישבעו לו
לבלתי הלחם עוד נויראקוש • ויהי כאשר טהר טימ^ עאן הצדיק
את כל הארץ  /ויכרת כל מושל ונוגש  /וישב כביתו כעיר
ויראקוש שלו ושאנן ולא הלך לבו כגדולות ולא כקש ממשלה
ומלכות 4ויכלה את חייו בנעימים • כל אנשי הארץ כבדוהו
עד מאוד4
והיהכלהדכר הקשה בעיני זקניה ושופטיה והניאו
אליו וישאלו את פיו 4ועצתו אשר יעץ היה להם כאשר ישאל
איש בדבר אלהים  /כן שמעו לו וכן עשו י ויחי טימאלעאן
עוד אחרי הצילו את סיציליען עשר שנים וימת בשנת שלשת
אלפים שלש מאות וארבעים ושבע לב׳' ע  /זקן ושבע ימים /
ויספדו לו כל העיר וכבוד גדול עשי לו במותו כאשר יאות לאיש
תנס ונבון גבור וצדיק

כמוהו י ותשקוט הארץ עשרים שנה *
יוסף בדה בו״ן י

מנתם לחדש האביב ־

בחדש אביב נשקו• שמשם וארץ
 jrtמשמים נשקף סוב ; צמח מארץ

משלי
התולעת

מוסר
בגבינה ♦

גבינה אחת גדולה דשנה וטובה  /שרצה תלעיס ־* ותלכנה
אנה ואנה לאכול מדשנה ולשבוע מטובה ׳
ותפרל
אחת .מהן ותלך הלוך סביב לגבינה עד בואה עד ראשה ♦ ותשא
את קולה ותען ותאמר  :שמעוני אתי כלס  /האזינו אמרתי
ינ נגידים אדברה יהלוך הלכתי סביב לכלור מושגתנו לתור
ולחקור נו פנימה וחיצון■ ולראות נל הנעשה תחת השמש ני1א

«וב

( ־רכב )
טוב היות אך אוכל ושותה
ועתה
ודעת דבר •
להביט מקצה אל קצה
עיני♦ שמענה
מנגד
לא ידעון ולא שמעון
דבר חדש נמצא  /הלא

ומרוה בטן /

מבלי לחשוב

מאשמת

הנה אנכי נצב פה במקום גבוה ורם ,
ואין נסתר
• אין דבר נעלם ממני /
והשתוממנה  /אספרה גדולות ונפלאות
אבותנו מעולם • ואל תאמרנה  :ומה
ידענו ני בגבינה אנחנו  /והיא מחיתנו —

עדן לא ידעתן כלו •
מזעיר✓
מעט
אפס קצהו ידעתן /
לא ראיתן עד הנה גדולתכן כבודק ותפארתנן עלי ארץ • אזנתי
חקרתי דרשתי הטיב  /ומה רב יתרוני היום מתמול שלשוס *
עומדת
ני הגבינה אשר נחנו בה /
אחיI
דעו
בקערת כסף משובצת זהב טהור  /והשולחן אשר הקערה עליו
יריעותיו
מעשה חרש חושב הוא י ונס הבית אשר המה בו /
רקמת שש וארגמן ומסנרת פז  /וכלים מכלים שונים * שם
ראיתי חיות קטנות עס גדולות תרצנה רצוא ושוב  /לשלול ולבו!
כי אמרתי תשלמנה
ממחיתנו  .־ואף בזאת לא גערתי בן /
ואקרב
טובה תחת הרעה הקטנה  /ני תגדנה לי חדשות •
ויהי בדברי רען הפרעיש ויאמר ידוע תדע ני ישנן
להן /
מבלעדנו חיות גדולות כשמנה ותשע מהגבינה  " /ונשם
עוד
אדס תקראנה * ואשאל למעשיהם  /וישיבני הנה הס עושים
ויעף אלי הזבוב
— עוד לא כלה לדבר /
גבינות יום  .יום
ברעם • ורעש׳  /ויהס את הפרעש ויאמר אליו  :ומה תוסיף
דבר  /הן לא שטת בארץ  /ומאין תדע לכלכל דבריך ? שמע
הוספתי חכמה /
חוקי \ אנכי ידעתי ספורות לך /
אלי
י ואומר /
הארץ
בעזפפי בקל כנפי בכל
ראיתי רבות /
ולהגיד לך הענין
ויען  /כן הוא /
האמת בפי הפרעוש ?
תדע ני מלבד בני אדס ישנן עוד חיות רנות ובשם
כלו /
ברות תקראנה  /שס תרבצנה נגן מחוץ לחלון הבית  /גס בשדה
מהגבינה *
ואחו אשר ארנס ורחנס רב מששים רכוא אלפים
בס יצמח צמח ודשא  /מגשם ממטר  /ואור השמש כי תזרח "
וטרחתס ! נס
בהם יכלכלו בני אדם הפחת * רנה יגיעתם
בשדות לעזקן

ולסקלן /

נס

בפחת לגדלן ולשמרן

ועתה
החלב ולהקפיאז לגבינה ־־־ *
ולמולדתנו י
היא אחותנו לנו היא

/

להחך

הגבינה הזאת
אחיJ
מה רבה גדולתנו ני
למעננו

( רכג )
למעננו
נל המעשים הרכים האלה י ולמה ימטיר מטר /
מזרח
השמש
/
אס לא להצמיח צמחי השדה ודשא " ומה
מעלתם
/
אם
לא להחיות נס הפרות  /הנותנות חלב *
ואיך
תעמודנה אלה  /אס לא יהיו כני אדס לגדלןולכלכלן /
להתך
חלכן
ולהקפיאו
לגבינה
לנו ולצרכנו ? לא יקום ולא
יהיה אחד
כי יעדר אחד  /נשלניס איש אל אחיו  /חה את
הז יעזורו
 /עד כאס עד קצס ועד תכליתם ותהי הגכינהI
אנחנו
מבחר
היצורים
i
זזה
לכן המופת  /ני בלב הארץ
נחלתנו
!
ונטכורה
מושנתנו  /והכל שואף ומתאמץ לנו /
נחנו
תכלית ואחרית רצון היוצר ♦ צאנה וראנה נכודכן
ותפארתכן
עלי
ארץ
*
יתר
שאת ויתר עז —
עודנה היא מדנרת נגאוה וגאון  /רקח אדס אחד עת
מכינה
אשר עמדה עליז המדברת  /וינלע גס התלעה גס
הגבינה
יחד
/
ולא
נשאר
ממנה
שריד
ופליט
 /וזכרס אנד ♦

לן־ .אל־ 1התולערת אנוש ווקאלפך ח ; מה ♦
הגרלת ׳
הוספת ׳ עשה
שם
מהרת .
״ ;• ; T
 T :•״
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בניות ׳
הרסת ׳
נטעת ׳
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עקרת
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rj
rs * r
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תמונזעשץ^ :נצח ׳ א3ד ן^ ןם המה ♦
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מודעה
זה נמשלוש
שבועות  /וקול עוכר בין אחינו כני ישרן!  /כי
גאו
אגרות שונות ורצוף כתוכס כרוז מבר ^ן ׳ לק״ק
פ״פ דאדר
פראג המבורג בחגסלדא זאמשטדדאם  /ועוד
מקומות אחריס
 /כלתי חתומים נשמות הנותכיס  /לאמור :
בי יצא הקצף
מלפני כבוד אדוננו מ״ו הגאון המפורסם וכית דינו
הצדק!
להתריס את ספר מצפה יקתן! אשר יצא מחדש כדפוס
חנוך
נערים
/
ולא עליו לבד יצא הדין להחרימו  /כי אס גם
<גל
שאר
ספדס
אשר
נדפסו (אשר יצאו לאור כדפוס הלל t
 .ואנשי

( רכד )
ואנשי רכיל הוסיפו לאמור שאותן האגרות יצאו ובאו ממעין
אמנם אס הקול הולך ולא.
טהור מבית אדמ״ו מאון נר״ו •
יסף אנחנו לא האמננו לקול השמועה  /ני ידענו שמעולם לא
יצא משפע כזה מבית דין גדול רם ומפורשס לצבי ולתפארת4
ואף ני מפי אדמ׳יו גבר הוקס על י ני בשלמה הרעה הזאת
לנו ? הלא על פתח שער השפר הצננו וערכנו דברינו נגד
גדולי הדור נ״י  /ולמשפע,חשבנו  /לבלתי הדפיס ספר כזה
ההוראה 4עד שקבל
לאיש רב את אחל הרבנים יושבי כסא
המחבריייעליו שאנחנו ח״מ נקריב את משפעו לפני כל יודעי דת
ודין  /ושיקיים את כל -מוצא פיהם  /אס אחרי העיון בשפר•
יורו המורים שטעה  /ויצדיקו את הרב הראשון 4ויאמרו שראוי
מבור זה לנדותו ולענשו  /ונן עשה המחבר  /ומה אשמתנו
איב בדבר הזה ? ואף אס יאמר האומר שלא עלינו עלה החרי
הזה  /כי אס על הסער ועל מחברו  /הלא גס זה לא יאומן7
מתוך דברינו אלה  /כי אחרי שקבל עליו בעל השפר את הדין
אס יורהו שלא צדקו דבריו  /איננה ישפטוהו  /ונ׳׳ש משפע
חרוץ נזה  /בטרס סתרס את טענותיו ועל מגן :
אפסנדי להוציא מלבן של כת הצבועים וכתהחנפים /
ולשכור פי דוברי שקר  /קמנו ועלינו■ ילחם הדרת
אדמ״ו הרב הגאון ...יצ״ו 4ושאלנו את פיו אודות הדבר ♦,
ושמחנו לשמוע מהדרת כבודו שלא טעינו במחשבותינו  /יכ
כבול אדמ״ו אמר לנו בפה מלא :
"ני לא ממנו ולא מבית דינו הרבנים המובהקים יצא שוס
ולכרוז ונתב חרס 4הן על הספר הנ״ל והן על מחברו4
,להן על הספרים הנדפסים  /והן אשר עתידים להדפס
« ושכל הנתבים אשר ימצאון בכל מקומות ישראל אשר יאמר
..
"בתונס כזאת  /הן יהיו חתומים הן בלתי חתומים בשם
מעשה אנשים אשר
** ,ל הכותב כלס מכתבי עמל המה /
,,במחשך מעשיהם לירות במו אופל לישרי לב “ :
וסלגתה יצאנו ידי חובותינו להודיע את נל זאת כרבים
ולהשקיט .לבב הקונים המתאדם לקנות ספרים אשר
.י :
זלהגדיל תורה ולהאדירה :׳
נדפסו אצלינו לרות צמאונם /
ברלין ר״ח גיסן■ תקס^ט • . .

»יצק ברד מברלין *
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