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   לוקיאנוסלוקיאנוסלוקיאנוסלוקיאנוס

  

  

        1השקרהשקרהשקרהשקר    נביאנביאנביאנביא, , , , מאבאנטייכסמאבאנטייכסמאבאנטייכסמאבאנטייכס    אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר    תולדותתולדותתולדותתולדות
        
        

אשר , כלתה וגם נכספה נפשך לדעת קורות ימי אלכסנדר מאבאנטייכס

אמנם לו נתתי .  למען בצוע בצע]יד[, ברוח סרה הוליך תועה הבוערים בעם

כי פרץ האיש . לא יכילם ספר, את לבי לספר כל הדברים האלה בלי מגרעת

ביתר שאת מן אלכסנדר מלך מוקדון אביר , מאד מאדהזה בתרמית לבו 

                                                         

,  היוני מעיר סאמאזאטע בארץ יוןלוציאןלוציאןלוציאןלוציאן המכתב הזה כתב החכם ]הערת המתרגם[  1

, והוא חי בערך ארבעים שנים למספר הנוצרים, לממשלת הרומיםעת היתה סרה 

ובדרך , בכלל המה מלאים השכל ודעת לוציאןלוציאןלוציאןלוציאןספרי . עלזוסעלזוסעלזוסעלזוסככככוהוא שלוח לאוהבו 

עת עבודת האלילים חשבה להיות . התול ושחוק יוציא לאור האמת כשמש בגבורתו

ם בהתוליו אשר התל בה, הוא אזר חיל להפילה כלה לבל תוסיף קום, למפלה

עוד עשה .  מלבםהעזיאדהעזיאדהעזיאדהעזיאדו האמערהאמערהאמערהאמעראשר בדאו המושלים הקדמונים , ובמעלליהם

בהראותו את חרפת הכתות השונות אשר התחלקו תלמידי , תשועה גדולה לעם יון

ואחרי כי אבות הכתות , איך שמו העיקר לטפל והטפל לעיקר, פלוספי־יון בימיו

ים אחריהם כי רק חשבו הבא, היו שונים במאכליהם לבושיהם ומנהגיהם, האלה

ושמו כל מגמתם לעשות כמעשיהם וכמנהגיהם , זאת חכמם ובינתם לעיני העמים

לא להוקיר האמת והחכמה כמוהם ; למען ישוו אל מוריהם אשר יקראו בשמותם

 ואין גם אחד ממחברות הסופרים הקדמונים אשר יהיה –. בכל נפשם ובכל מאדם

אחד ! אם תקח קורא אהוב. לוציאןלוציאןלוציאןלוציאן כמו ספרי, שוה לכל נפש גם בימים האחרונים

תשים שמות אנשים אשר עודם , אשר בימיו, ותחת שמות אנשים ידועים, מכתביו

 אז תתפלא לראות ותשבע נפשך כי –חיים אשר לבך ידע מאד כי דרך אחד ילכו 

גם בהמאמר אשר שמתי היום , המאמר הזה כתוב יום אתמול לא בימים הקדמונים

ומן , נעתקו לכל לשונות אייראפע לוציאןלוציאןלוציאןלוציאן ספרי –. כןנגד עיניך תוכל לעשות 

ומי יתן ויקום . לשפת אשכנז ווילאנדווילאנדווילאנדווילאנדהעתקות הכי נכבדה היא אשר העתיק המליץ 

לשרש , אשר ידע לעשות כמתכונתו גם בשפת עבר, בינינו איש שכל וטוב טעם

ויהיה לתהלה בקרב , בלשון ערומים המנהגים הנשחתים אשר צמחו בין עמינו

      .הארץ
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. וממלכות חזקות הסיר למשמעתו, אשר שם משטרו על מדינות רבות, הלב

, והוא לקח נפשות המון גדול; זה שפך דם לרוב בטרם לכד ערים ויושביהן

על תאותך ! ידיד נפשי,  לא אאשים את נפשך–. בחלקת אמריו ובלקחי כזב

גם אנכי לא אדע בושת בתפשי עט , ש תככיםלשמוע ממני תולדות אי

אשר כל ימי חייו אשר חי על האדמה היתה מגמתו וחפצו , לכתוב חיי נבל

איש אשר חנן אותו אלהים בינה ,  לא־דרך]טו[להוליך את עמו בתוהו 

, והוא הפך מתת אלהים, לעשות תושיה ולהתהלך במשרים, והכשר דעת

לא אבוש ; מימים וללכדם בחרמולהשחית לב ת, לכלי משחית, בינת לבבו

כי רב התועלת יפיקו דברי אלה לאיש הדעת , נפשי יודעת מאד, על זאת

ידיחו את , ינוח מעצבו ומרגזו בראותו בני בלי־שם. השוקל כל במאזנים

כי אף אם יצליחו : קורות חיי אלכסנדר יגידו לו; אחיהם מדרך הנכוחה

כי דבריהם , ר סביבותםהמדיחים אשר עינם ולבם על אולת האנשים אש

הלא ; ויעשו פרי כי יקבצו למו הון רב, ואותותם יכו שורש בלבב שומעיהם

העומד , איש הבינים. ויהיו לדראון לדור אחרון, חרפתם לא תמחה לנצח

אם לעצום עינים ללכת , לא ידע אם עם בני השכל ישים בריתו, באם הדרך

הוא בקראו המאמר , י לבםאשר לנפלאות ונצורות כל מאוי, אחרי בוזי דעת

בעיניו יראה ולבבו יבין תהלוכות אנשים מדיחים מה מנהגם ומה , הזה

הכסיל בחשך ילך . וידע להשמר מהם, איך ילפתו אורח בנכליהם, שיחם

   –. וילך בטח, והוא יבין לאשורו; וילכד ברשתם

, הכרת פניו ענתה בו. יפה מראה וטוב רואי, אלכסנדר היה גבה־הקומה

נקשרו , כמעט דברו אתו. פש יקרה והכשר דעת בקרבו לפעול גדולותכי נ

 והגות ]טז[, תוארו כמלאך אלהים. וכבוד גדול עשו לו, בו בעבות אהבה

 כי עצר כח לעשות תושיה וטוב )כאשר אמרתי(הן אמת . לבו כאחד הרקים

הפך את דרכו להתעות , במרבית תאות לבו, אמנם הוא; להקים לו שם עולם

כל המדות . למען יאמינו כי הוא בחיר אלהים, ו באותות שקראת אחי

אבל היה ביכלתו ; וכל דבר רע, תרמית, רמיה, כזב, הרעות התלכדו בקרבו

ולמען הוליך שולל את השומעים . להעלים את מזימותיו מעין הדובר אתו

היה דרכו לדבר מענינים קטנים אשר הם לו , לקולו לבל ידעו את מחשבותיו

והסתיר דברים אשר כל ; בהלך נפשו ובשטף רוח, ולא ולהועיללא לעזר 

האמין , כל איש אשר דבר אתו פעמים. ודבר מהם ברוח נכאה, לבבו אליהם

כן גנב הבליעל . על פני האדמה, כי לא רבים ייטיבו לכת כמוהו: ברוח נכון

  . ובקרבו ישים ארבו, ויתראה כאיש צדיק אוהב משרים, לבב אחיו
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מפתו יאכל , ויאספהו איש אחד לביתו, שולח ונעזבבהיותו נער מ

האיש הזה היה . כי מצא חן בעיניו, וכל מחסורו היה עליו, ומכוסו ישתה

, מהסתפח בבית בני אדם, אחד מן האנשים אשר יאמרו לגרש את הרוחות

. ועוד דברים כאלה אשר לב איש נפתה אחריהם, ולרפא חולים בדרך פלא

כי קרבו ימיו למות וישכח שמו ,  ויצר לו מאד,ויהי כאשר זקן האיש הזה

 איש ]יז[ויבקש ימים רבים , בעבור הזכיר שמו, וזכרו כי לא הניח אחריו בן

ויהי כאשר . ולהנחילו עם עשרו גם מלאכתו אשר ילמדהו, נכון למעשהו

. וישמח עליו מאד, וראה בו שכל טוב והכשר דעת, הקרה לפניו אלכסנדר

, איך ימשכם ברשתו, איך יפתה אנשים: ולותיווילמד את הנער את תחב

ואלכסנדר הצליח בלמודו . למען יתנו לו ברכה מאשר חנן להם אלהים

  . לשמחת מורו

, ואלכסנדר ראה כי הגיע העת להתהלך בארץ, ויהי אחרי מות האיש

איין (ויארח לחברה עם משחק אחד , ולהראות לבני תבל את פליאותיו

ויהי כל , וישימו שניהם יחדו פעמיהם לדרך,  ושמו קאקאנוס)סויאספיצער

ויהיו , המה ראו כן תמהו כי יכבדו אותם מאד, מקום אשר באו שמה

לחרוד לקראת כל , כי זה דרכם כסל מני אז. לאלהים לאנשים בני בלי דעת

, ועתה בשמעם עוד אמרי פי אלכסנדר; כי נביא הוא: גאה מתפאר לאמר

איך , חריו אל כל אשר רוחו ללכתלמשוך אנשים א, אשר חלקו מחמאות

  . ויהיו דבריו להם דברי אלהים חיים! איך התפלאו! השתוממו

ולשאלם , ויהי בין האנשים אשר נהרו אליהם יום יום לשמוע נפלאותם

ותבקש את פני , אשה אחת אשת חיל ממוקדון, על מעשיהם היצליחו או לא

, ר ללכת אחריהויואל אלכסנד. אלכסנדר ורעו ללכת אתה לעיר מולדתה

שמה ישבו כסאות ,  קדם]יח[ קרית מלך רב בשנות –ויבואו לעיר פעללא 

 ויהי –ואנשים למצער יתגוררו שמה , אך עתה נפלה נגדעה קרנה, למשפט

אשר לא ירעו , ויתמהו מאד על מין נחשים הנמצאים שמה, כבואם העירה

, זרועותיהןהנשים לוקחות אותם על ; ודבר אין להם עם אדם, ולא ישחיתו

. והמה אמון אצל כל יושבי העיר, ועוללים ישתעשעו עמם באין פגע רע

ידע כי לעזר ולהועיל יהיה לו בקרב , ויקן אלכסנדר נחש אחד גדול מאד

כי אם אחת נתן את לבו למשוך בני אדם ברשת . לבצע בו מעשיהו, הימים

אשר , שם עין על כל דבר אם קטן אם גדול, אשר פרש לרגליהם, תרמיתו

להגדיל שמו , כי בנחש הזה יעשה נפלאות, והוא ידע נאמנה, יכון למעשיהו

  . בקרב הארץ
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.  יסובו בלכתםתקוה ופחדומעללי בני אדם על ; הדלת תסוב על צירה

הוא יוכל להטות לבבם אל כל , והאיש אשר בעבותות אלה ינהל את אחיו

וידא כי ,  קטןלמגדול ועד, ואלכסנדר השגיח על כל יושבי הארץ. יחפוץ

דאס ( ודעת העתידות, כולם ילכו אסורים בכבלי התקוה והפחד כל היום

גם .  הוא תשוקה אשר נולדה עם האדם מני רחם)קינֿפטיגע ֿפארהערלוויסטען

, המגיד לאדם שיחו( האראקעלראה כי אך בדבר התשוקה הזאת היו היכלי 

 )שר בדאו להם הכמריםלכל א, כאשר האמינו עובדי האלילים, וכל השאלה אשר ישאל

, מקצוי ארץ ואיים רחוקים,  כי מאשר נהרו אליהם]יט[. לתהלה ולתפארת

ואחרי , אנשים לרבבות לשאול את פי הכהנים איש איש על חפץ לבבו

בזאת נהדרו , הקריבו לאליליהם צנתרי־זהב למזכרת תודה, השיגם מענה

 אראקעלה לעשות גם המ, אלכסנדר וריעו, לכן עצו עצה. בפאר ועושר

הוחיל כי בזה יוכלו להרבות כבוד . אשר יגיד לבני אדם את אשר יעשון

  . ותוחלתו לא נכזבה, ולאסוף הון רב

קאקאנוס אוה למושב . עתה לא ידעו אי זה מקום יבחרו למלאות חפצם

, גדולה לאלהים, כי הוא עיר רבת מרכולת, קאלקדאניעןאת העיר 

; אזיעןלא הרחיקה ממדינת גם , לגבולותיהביטיניען ו    טראציעןו

פן לא : כי אמר, ואלכסנדר בחר בעיר מולדתו למקום מראה נפלאותיו

והיינו ללעג , כנעני ארץ אשר תבונתם זכה, נצליח דרכנו לפתות אנשי מסחר

אשר לקול עלה נדף יחרדו , קטני נפש,  לא כן אנשים חסרי דעת2.ולקלס

ל דברינו יאמינו כאשר  ובכ]כ[לבבם נוכל להטות כאות נפשנו , ממקומם

נתנו , ויהי אחרי חקרו ובחנו היטיב מה לעשות. ישאל איש בדבר אלהים

 קאלקדאניעןוהנה העיר . אומר ללכת לאבאנטייכס עיר מולדת אלכסנדר

וילכו בתוך העיר לילה אל , ויפגעו במקום כבוא השמש, היתה באם דרכם

עסקולאפ בן י כ: חרות עליו לאמר, היכל אחד ויטמנו שמה לוח נחושת

                                                         

ורואים נמוסים ודעות שונות ,  כי בנסעם בארצות שונות בים וביבשה]הערת המתרגם[  2

ועיניהם פקוחות לדעת מי זה איש נוכל , תבוא חכמה בלבם, בין בני אדם לאמותם

כי בהערים ! קורא נעים, לכן תראה. אשר כל מגמתו וחפצו לרמות איש תם, ומרמה

לא ימצאו , רץ במרכולתם לארכה ולרחבהאשר ֻרבי יושביהם יסחרו בא, הגדולות

אשר , פתאים ואוילים רבים בערך כאשר נמצאו בערים הקטנות ומחוזות הנשמות

ולא יעזבו עיר , ותושביהם בענים ישבו תחתיהם, עוני ומסכנות שמו שם קן למו

     . מולדתם ללכת מקיר העיר וחוצה



 282

ולא ארכו . והעיר אבאנטייכס יחמוד לשבתו,  ירד משמים ארצה3אפאלל

. יהלוך בתבל    עסקולאפכי , ויצא הקול בכל המחוזות הקרובות, הימים

וימהר . החלו לבנות היכל למשכן האליל, ואנשי העיר אבאנטייכס

, קאלקדאניעןורעהו עודנו יושב ב, וילך לסול לאלהיו דרך, אלכסנדר

  .וימות, אולם בקרב הימים נשכהו נחש, כתבי אראקעלין להכ

ובידעו את תכונת ומנהג , ואלכסנדר שנס את מתניו ללכת אבאנטייכס

והאיש אשר מעשהו זר , כי ישפטו למראה עין על כל בני אדם, ההמון

 ]כא[ 4גמר בלבו לשנות את טעמו בעיניהם; קדוש יאמרו לו, ומתמיה

 –. י זה הוא הדרך הקרוב לקחת לבות ההמוןכ. ולהתנהג במנהגים מבהילים

. ויקח חרב גדולה בימינו, ויגדל פרע שער ראשו, וילבש בגדים לבנים

כאיש נחה עליו , מימים ימימה נפל על פניו ארצה וסחי וקצף ירתיח פיו

כי העשב המכונה , הלא כמוני ידעת!  ואתה אחי–. רוח אלהים

אלכסנדר כבר למד בימי ו; מרבה סוחה מאד בפי לועסו, סטרויציען

להפיק בה , אשר היתה לו עתה למשען עוז, עלומיו אצל מורו ידיעת הסמים

   –. תחבולותיו

ויעש ראש אדם . את אשר יזם לעשות בעוד רעהו חי, וישם אל לבו עתה

עד , ויפארהו בצבעים שונים,  וימשחהו בששר)איינען ציינענען קאפף(משש 

ערת סוס היה ביכלתו לסגור פיהו ולפתחו על ידי ש. כי נדמה לראש אדם חי

והנחש אשר קנה בעיר . ולהניע את לשונו בפיו הנה והנה, כאות נפשו

, ויהי בלילה. פעללא כבר היה אמון בביתו ימים רבים למען יכון למלאכתו

וילך אלכסנדר אל המקום אשר החלו יושבי אבאנטייכס לבנות ההיכל 

, בור אשר הוריקה בראשונהוישם בתוך רפש וטיט ביצת בר. מתחלה

, ואת מקום הפתוח טח בדונג וסיד, ובתוכה סגור נחש קטן הנולד זה ימים

                                                         

ליל השמש ובנו שר או א, היה כפי אמונת היונים אפאללאפאללאפאללאפאלל ]הערת המתרגם[  3

על כי השמש תוציא צמחי ; היה ממונה על הרפואה ועל העשבים, עסקולאפעסקולאפעסקולאפעסקולאפ

     . האדמה וסמי הרפואה
אל יאשימני הקורא כי שמתי לו פה למטרה אנשים ידועים נוכלים ] הערת המתרגם[  4

אני ! חלילה לי. אשר כמוהו ישנו את טעמם לפתות את המון העם, כאלכסנדר הזה

 אשר ספר לנו מאיש תרמית הזה אשר חי ימים רבים  היוני אשמורהאת ספורי הסופר

, ואם ימצא הקורא אנשים גם בימינו אשר שוים אליו בדרכם ועלילותם; לפנינו

     . ולא עלי תלונתו, לא בי האשם: יהיו לו לחרפות, ותחת אשר כבדם עד כה
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  .ויטמון את הביצה ויפן וילך, לא יוכר לעין רואה] כב[עד אשר 

, ויסובב בשוקים וברחובות, וירץ בבהלה בתוך העיר, ויהי ביום השני

. לכסות את ערותו, ווהוא היה עירום ועריה בלתי חגורה קטנה אשר על ירכ

וילכו אחריו עד ? ויתאספו אנשים ונשים וטף לדעת מה זה, ותהום כל העיר

, ויעל אלכסנדר על ראש גבעה, ויהי כבואם שמה. בואם אל מקום ההיכל

חכו נא ! אשריכם, יושבי אבאנטייכס, אשריכם: וידבר אל כל העם לאמר

  . כם רואותבן אפאלל ירא אליכם ועיני, כמעט רגע ותראו נפלאות

ויתלחש אמרים ולהג הרבה בקול דממה , ויהי בהתימו לדבר אל העם

 ואפאלל    עסקולאפבלתי מלות , וכל העומדים עליו לא הבינו דבר; דקה

וילך ויחצה עד ברכיו , ככלותו לדבר, וירד מן הגבעה. אשר בלל בדבריו

, יווידלה בכלי זכוכית את הביצה מעון אלהים אשר הסגיר ביד, ברפש וטיט

. וישיר שיר חדש לאלהים, וירם בימינו את הביצה. ויטמון שמה יום אמש

: ויהי אחרי הדברים האלה ויקרא אל כל האנשים העומדים שמה לאמר

. עסקולאפמן הביצה הזאת יראה אליכם אלהי הרפואה , הביטו וראו

אשר כבר תמהו על המצא הביצה במקום אשר , ולהקת הכסילים והפתאים

. המה ראו ונבהלו לראות נחש זוחל מביצת ברבור, איש לעולםלא יעלה על 

כמנהג , ויפערו את פיהם לבלי חוק,  ויפלו כל העם הזה על פניהם וירונו]כג[

בראותם דבר חדש , כל אנשים פתאים אשר לא ידעו בין ימינם לשמאלם

.  ויתפללו כי ישפיע עליהם טובו וחסדו–אשר לא יוכלו להשיגו בתבונתם 

, וכל העם רצים סביבותיו, לכסנדר עם אלוהו על אצבעו לביתווימהר א

  . ותרב שמחתם עד אין קצה, כהמות ים וגליו, הומים כקול שאון ומהומה

קוה כי יבואו אליו רבים מעם , ויתחבא אלכסנדר בביתו ימים שלשה

העיר נמלאה מפה . ותוחלתו לא נכזבה; הארץ לדעת הנפלאות אשר נעשו

אשר מבלעדי נכלי , רחוקים וקרובים,  ופתאיםלפה מאנשים בוערים

ותעו מדרך האמת להאמין כל , כבר נבערו ויכסלו, אלכסנדר ותרמית לבו

לראות האליל , וכולם נכספו בכל נפשם ובכל מאודם. דבר שוא והבל

  . החדש ונביאו

והוא יושב על , וירא אליהם בסוכה קטנה, ואלכסנדר לא משך תוחלתם

וראשו על כתף , זנבו סרוח על הארץ, על חיקווהאליל הגדול , ערשו

הראה לעיני כל , אמנם תחת ראש הנחש החי; נשקף למול פניו, אלכסנדר

ויאמינו . את דמות ראש האדם אשר עשה במלאכת מחשבת, העומדים עליו

  . ויברך כל הקהל אותו ואת נביאו. כי האליל פני אדם לו, כל העם
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 כי בטרם בחנו ]כד[, לות העם הזהאל יפלא בעיניך גודל סכ! ואתה אחי

שים נא לבך וראה . נפתו להאמין בו כבדבר אלהים, הדבר הזה היטיב

והמון גדול , סוכה אפלה. בעיניך מה רבו המונעים אשר עצרו ברוח בינתם

, תשוקתם הרבה לראות נפלאות, אשר טחו עיניהם מראות משרים ואמת

, תה ביצת ברבור מעון לואשר זה שלשה ימים הי, ותמיהתם על גודל הנחש

, אם דברים כאלה יחד יתחברו; וראש הנחש אשר תואר פניו כפני אדם חי

! שקר הוא: לא דבר נקל הוא לשמוע לקול התבונה אשר בחוץ תקרא

ולראות בעיניו המרמה , והאחרון הכביד אשר לא יכול איש לשית את לבו

. עמדו על עמדםכגלי הים לא י, כי כל האנשים העומדים שמה. עד תכונתו

נדחקו מחבל אוילים אחרים , ואשר עמדו שם כרגע, איש את אחיו ידחקון

ולזאת השכיל אלכסנדר ויעשה . אשר גם נפשם קותה לשחר פני אלהים

כן . וכל איש לא יצא מהפתח אשר בא בו, שתי דלתות מקבילות בסוכתו

 , עת חלה אלכסנדר הגדול את חליו אשר מת בומוקדוןעשו גם תושבי 

בטרם ילך , ואנשי חילו וכל צבאיו התאוו תאוה לראות עוד הפעם את פניו

    –. ואיננו

כי הדבר , בידעו את טבעו, ולא יסף עוד אלכסנדר להראות אל ההמון

 –אפס קצה העם . ויסגיר את אלהיו, אשר יראה פעמים רבות נבזה בעיניו

 ידידי ]כה[, וכולו לא ראוהו,  ראוהו–הנכבדים העשירים ועניים בדעת 

ואור האמת לא נגה , האמללים האלה אשר חכמה לא באה בלבבם! כנפשי

כי מה יעשו עניי . נחמול עליהם, תחת אשר יהיו לנו לבוז ולכלמה, עליהם

הביטו לתואר , וראוהו חי, מששו את הנחש? הדעת בראותם נפלאות כאלה

ירד  אשר עסקולאפאם לא האל , ועתה מי הוא זה. ומראה אדם לו, פניו

הכיר את המרמה , אך איש משכיל הרואה ללבב? ממעל להטיב לבני אדם

ולדעת , אף כי לא היה לאל ידו לגלות את מכסה התחבולה, והתחבולה

 אבל –! הלא שקר הוא, ראה: כי בינתו תקרא אליו קול רם? איכה נעשתה

הלא נפקד מאתם מורה הדרך לבני ? הבוערים האלה מה יכלו לעשות

  ?והחסרון הזה מי ימנה, בינת אדםוהוא , תמותה

להודיע , וירא אלכסנדר כי בא העת להשלים חפצו זה ימים רבים

ויעד יום אחד אל העם לבוא לשאול את אשר .  אל החפצים לדעתעתידות

 5ולבל ישכחו לתת נדבה אל האליל אחרי השיגם מענה; יש את נפשם

                                                         

רא יחשדני והקו, כאשר העירותי למעלה, פה עוד הפעם אבן נגף ]הערת המתרגם[  5



 285

 יכתוב שאלתו ]כו[, כל איש החפץ לדעת מה: ויעבר קול בתוך העיר לאמר

וביום המחרת ימצא את המענה , על גליון ויקפלהו ויחתמהו בחותמו היטיב

  . וקורא אחד יודיע אותם ברחובות העיר, כתוב בעבר השני מחוץ

אולם . כי ידע התחבולה לפתוח מכתב חתום לבלתי שחתו, נכון לבי

נבהלו ויהבלו , בראותם כאלה, הרואים בכל דבר אך לעינים, המון העם

אם , מי זה האיש אשר יוכל לדעת השאלה אשר חתמתי בטבעתי: באמרם

גלה אתהן לעבדו ונאמן ,  היודע מחשבות לב האדםעסקולאפלא כי האל 

   –? ביתו

אם ישאלהו איש דבר נשגב : בדבר התשובות היה מנהגו במועצות ודעת

בידעו נאמנה כי לא יודע , הודיע התשובה כאשר עלה בידו, מדעת אנוש

באופן אשר אם , אולם אם שאול ישאלוהו בעניני העולם; לעולםהשקר 

אז השיב , יצאו כזביו לאור עת יקרה הדבר להפך, ישיב המענה בבלי דעת

 )קאטעגאריס(ולא היתה נחרצה , תשובה אשר תוכל לנטות ימין או שמאל

  –. ובזה היה לבבו נכון ובטוח כי לא יקרהו פגע על אורח תרמיתו

נדב לכבוד האליל ,  על אודותיוהאראקעל את כל איש הבא לשאול

אמנם לא הספיק לו כל . ויאסוף אלכסנדר עושר רב. )דראֿכמא(אדרכמון אחד 

המרגלים את הארץ ואת יושביה לדעת מוצאיהם , כי עוזריו ומשרתיו, הונו

.  מכסף המתנדבים]כז[וחלק כחלק לקחו עם הנביא , רבו מאד, ומובאיהם

היו לו עוד , יו עם אלכסנדר בעיר אבאנטייכסומלבד כהני האליל אשר ה

ובדאו אותות ומופתים אשר , נציבים בכל קצוי הארץ אשר הגדילו את שמו

ועבדים הבורחים , כי החיה מתים מערמות עפר: הראה לעיני בני ארצו

בהודיעו להם המקום אשר התחבאו , השיב והסגיר בידם, מפני אדוניהם

ויבואו מכל . ו הולך וגדול יום יוםושמ, ויפרוץ האיש מאד מאד. שמה

ולתת להם ברכה במסת , הארץ ואיי הים לראות את פני האלהים ונביאו

אולם עוד לא אפסו חכמים ונבונים אשר עין חוקרת למו לראות . נדבת ידם

ואם אנשים ; המתעה את העם מדרך הנכוחה לטוב לו, תרמית לב אלכסנדר

                                                                                                                       

יתנו את , אשר יעשו גם בימינו כדבר הזה, מחדש כי אלעג ואתעלל באנשים ידועים

כי לא , אולם העידותי היום הזה את השמים ואת הארץ; ויקחו כסף מקנתה, הברכה

כי האולת , ומה אני. שניתי פה את דברי הסופר היוני אשר חי ימים רבים לפנינו

למען יזנו , להטעות את העם, ים דרך אחדוהתרמית ילכו בכל העתים ובכל העמ

       –?אחריהן
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ולא , ך לבבם וידיהם אל ירפוהלא לא יר, נבונים כאלה אך מעטים המה

ויתאספו יחד להמתיק סוד מה לעשות לבצר , יחתו מחרון רבבות פתאים

וידע איך , ויודע הדבר אל אלכסנדר. את תבונת אחיהם לבל תשוב תל עולם

: ויעבר קול בכל הארץ לאמר. יפול הדבר אם יטמון לעת כזאת ידו בחיקו

ואם לא נבער הרע ,  אלהיםאשר יגדפו את, הנה קמו אנשים רעים וחטאים

ועל כל העדה , ומעט אנשים החוטאים, עסקולאפיחר מאד אף , מקרבנו

והאנשים התועים , ולכן זאת עשו ותשבו בטח מפחד רע! יהיה הקצף

  . ההולכים אחרי הבלי תבונתם סקול יסקלו לבער הרע מקרב הארץ

בלתי  ויאטמו אזניהם ל]כח[, ויער את לב המון העם, הקול נשמע בארץ

פעם אחת . שמוע לשכל מלים ולדברי איש משכיל היודע ערמת אלכסנדר

במה יוסרו המשכילים השומעים לקול : בא אליו איש וישאלהו לאמר

  : ויען ויאמר? בעולם הבא, תבונתם

  ,אסורים בכבלי ברזל

  .בגללי אדם עד צואר יחצו

כל אשר יטו אזנם ל, הכי תתפלא עוד על אולת אנשים האלה! ואתה אחי

ועל האמינם באלכסנדר כבדבר אלהים אם תשית לבך אל , דבר כסל

  –? השאלות הנכבדות אשר ישאלו

וילכו , אשר יפקחו עין על תעודתם, תכלית שנאה שנא את אנשי דעת

והזהיר את העם . ובאורח האמת ישלימו נפשותם, בדרך החכמה והמוסר

שו ידעה מאד כי נפ. לבל יפתו מאמרי פיהם ללכת בדרכיהם, להשמר מהם

כאשר מיום הוסדה , כי אך אנשים כאלה בתבונת לבם יעמדו לו לשטן

יעמדו לשטן לכל מתעה ומדיח את העם מדרך , הארץ ועד שנות דור ודור

 אם לא ימצאו מימים ימימה אנשים חקרי לב אשר יגלו קלון –. האמת

מי יודע אם לעת כזאת עוד חכמה תסתפח בקרב , המתקדשים לעיני העם

 אשר יושביה יודעי אמאסטיסלכן שנא אלכסנדר את כל יושבי עיר . ץהאר

. והיה כי יבוא איש מהעיר הזאת ושאל לו באלהים לא ענה אותו דבר, בינה

–  

;  המתאוים לראותו]כט[כי הראה את אלוהו לעיני ! אחי, כבר הגדתי לך

חשב מחשבות אשר , ולהרבות אוצרו, אולם לבעבור הגדיל עוד נפלאותיו

ויחבר קני . ולהשיבם על שאלותיהם, יל ידבר עם העם פה אל פההאל

, עסקולאפהקצה האחד שם בפי .  אחד אל אחד)קראניך גורגעצן(החסידה 

והיה . העומד תחת הקיר, והקצה השני נתן בפי אחד מן הסרים למשמעתו
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ודבר אל תוך הקנה אז נדמה להשומע כי האליל , כי חפץ לענות אל העם

אקעלן האלה לא נתנו אל כל העם כי אם אל הסגנים אמנם האר. מדבר

  . והפחים

לעת , להכין כתב אראקעל אחרים: גם זאת יתחשב אל ערמת אלכסנדר

ולעת יצא דבר . לבל יודעו נכליו אל העם, יטעה במענהו מימים ימימה

כבר היו בידיו , לאור להפך מאשר נבא לו אלכסנדר למרות עיני אלהיו

ויהי היום .  אשר יצדיקוהו ויפארוהו לשם ולתהלה,תשובות אחרות נכוחות

אם יצליח במלחמתו נגד : וישאלהו, ויבא אליו איש גבור חיל שר צבא רומי

  : ויען האליל ויאמר, אראמעניעןיושבי 

  ,תחת רעש כידונך אלפי חללים יפולו

  .בכבוד אל רומי תשוב ופאר תפארת בראשך

, וינגף לפני אויבו, רמעניעןוישמע האיש לקולו ויצא למלחמה עם יושבי א

ויודע הדבר אל אלכסנדר וימחק . ושר הצבא מת, ויפלו חללים בארץ אררט

  : ]ל[וחרת תחתיו לאמר ,  הנזכר מלוח חזיונותיוהאראקעלאת 

  ,אל תלחם עמהם, השמר מאד לנפשך

  .פן אמיץ לב בגבורים בחרבו יבתקך

אם בא . צותיוכה יעשה אלכסנדר לכל הבאים אליו לשמוע מפיו את מוע

, ואם מת; חיה יחיה: ויען לו, אם ירפא שאר בשרו מחליו, איש לשאלהו

אם השחת יפער פה תחת , לשוא יעמול רופא: הנה על ספר חזיונותיו כתוב

        . רגלי אנוש

 יודיע עתידות בעיר בן אפאלל כי איטאליעןוהקול נשמע בארץ 

ללכת לראות , בםויקומו האנשים אשר יראת אלהים נוגעת בלב. אבאנטייכס

אשר , איש איש נדב כמתנת ידו, ולא ראו את פניו ריקם. את פני האליל

ויהי בתוכם איש אחד יועץ ונשוא פנים מטיב לכת ועושה . ברכו אלהים

אולם בדבר האלילים היתה נפשו ; צדקות בקרב הארץ ושמו רוטיליאן

, לילעד כי לא יכול להתאפק בעברו על מצבת אבן נקדש לא, קשורה מאד

והאמין בכל דבר . ולשפוך לבבו כמים, להתנפל לפניו, מלכרוע על ברכיו

, אשר בדא איש נוכל מתקדש מלבו ויאמר כי דבר אלהים הוא, שקר ושוא

 מנבואות רוטיליאןויהי כשמוע . מבלי חקור מתחלה האמת יגיד או לא

לא עצרה אותו לו, היה ממהר בכל נפשו ובכל מאדו ללכת אליו, עסקולאפ

כי הוא היה ; לבל ישים לדרך פעמיו,  אשר פוקד עליו)זיין אמט(המשמרת 

.  לדרוש לו באלהים]לא[וישלח מלאכים אל אלכסנדר . אחד מפקודי רומי
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הנה , באנו לאבאנטייכס ונפלאות ראו עינינו: וישובו המלאכים ויאמרו

ואת , בםויגיד למו את מחשבות ל,  ידבר אל העם כאחד האדםעסקולאפ

דברים כאלה וכהנה כחשו לו לפאר את הענין . אשר יחשבו על משכבותם

ועתה רעי . וכי נפשו ערגה מאד לדברים כאלה, בידעם את מחשבת אדונם

ובאולתו , הסכת ושמע את אשר פעל ועשה האיש הזה בעוצם ידו! כאח לי

ויפתה , רבים מגדולי העיר וקציניה היו מיודעיו. החרושה על לוח לבו

אשר ייטיבו , ויודיע אותם את אשר שמע מעבדיו, אותם בחלקת אמריו

ולא . ובדברי פיו לקח נפש; לראות אל תכלית ותכונת כל דבר לדעת האמת

כולם נהרו , ורבים מעמי הארץ ופקידי העיר קצינים ורוזנים, ארכו הימים

וישא אלכסנדר את פני . ולשמוע דברי קדשו, לאבנטייכס לראות את אלהים

, וזאת פעל ועשה כביר בקרב לבבם. שבי רומי ואיטאליען ויכבדם מאדיו

  . והודיעו את תהלתו ליושבי ארצם

ואף גם זאת לא , ויהי כאשר ראה אלכסנדר כי המון העם הולך ורב מאד

, כי רבים המה האנשים אשר ישלחו לו שאלותיהם כתובים, ירבה הונו מאד

הלא יחכו עד יום מועד ?  הזהכי למה העמל, ולא יבואו לשמוע מענה מפיו

ויחשוב . ויודע להם מקול הקורא את אשר ענה אלהים על שאלותיהם

כי שכל !  והאמת אגיד לך ידידי]לב[. אלכסנדר איך יתקן המעות הזה

כראותו כי התשוקה . הקשב ותענה במשפט לבי. אלכסנדר מאד לעשות

 בלבו גמר, לדעת מענה האליל עזה מאד בוערה בלב העם כאש אוכלה

ונפשו יודעת מאד כי , להטמין את אגרות השאלות אשר הריצו לו מכל פנה

 –לשמוע מפיו דברי אלהיו , השואל ימהר ויחיש בכל מאודו לבוא אליו

ויען , את מי יקח מורה לבנו,  שאל אותורוטיליאן –. ואמתחת הכסף בידו

  : לו

  ,פיתאגאר יכון לאשר בנך

  6.והמנעים זמירות מפעלות הקרב

לא ידע ,  ואלכסנדר היה נבוך מאוד–. וימת הנער, לם לא ארכו הימיםאו

אך ? ראה הלא לא צדקו דבריך דברי אלהים: מה ישיב אם ישאלוהו לאמר

ראו נא : ויאמר בהגיון לב ותום נפש לאמר.  הושיעו מכל צרותיורוטיליאן

 בחר והאמער בפיתאגאריסלמה אך . גם ראו את צדקת דברי הנביא

                                                         

בשירו אשר  טראיאַ טראיאַ טראיאַ טראיאַ אשר שר מלחמת , אבי משוררי יון, האמערהאמערהאמערהאמער ]הערת המתרגם[  6

     . והוא חי בימי הבנות הבית הראשון בימי שלמה; איליַאסאיליַאסאיליַאסאיליַאס: קרא בשם
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אם לא כי ראה המות ? הלא כבר יישנו שנת עולם,  דעת לבנילהיות מורי

מקום מנוחה לנפשות , והיתה כונתו שבארץ החיים, הולך וקרב לבן יחידי

 פעם אחת –. שמה ישמע בני בלמודי האנשים המסולאים האלה, ישרים

כי יחיה מאה ושמונים : ויען אותו?  כמה יהיו ימי שני חייו]לג[, שאל אותו

  . ן תעוף נפשו אל מעון ישריםאחרי כ, שנה

, עוד לי דבר לספר באזניך, ואני בטרם אכלה לדבר מנבואותיו וחזיונותיו

וידרוש על , רוטיליאן התאוה תאוה לקחת אשה בזקוניו! אוהב דבק מאח

 ויהי –! וראה עמה חיים נעימים, בת נביאי קח: ויאמר לו; זאת באלהים

, משוש תפארת כל הארץ,  רומיכראות אלכסנדר כי שמו הולך וגדול בעיר

. ולראות את מעשיהם, להשגיח על כל יושביה, וישלח שמה את אנשיו

והיה כי נודע להם איזה דבר ; וימהרו להודיעהו כל דבר חדש הנעשה שמה

ויגידו מהר , אשר בעבורו ירדו שרי רומי לאבנטייכס לשאול את פיו

המה ראו , רים אליוויהי כבוא הש. לאלכסנדר את אשר יש את נפשם לשאול

בין המעשים אשר . כן תמהו איך הוא יודע מצפוני לבבם וסתר עשתנותיהם

מימים ימימה סבבו : אודיעך עוד דבר זר, עשה אלכסנדר לגנוב את לב העם

וירקדו כאילים וישמחו , הוא ואנשיו בשוקים ורחובות ולפידים בידיהם

ויהי כטוב לבו . הםכי היתה סוד כמוס לפני, והעם לא ידע מה זאת, מאד

כי , וישתוממו כל העומדים עליו על המראה, ויחשוף את עקבו, פעם אחת

אז רבה המהומה . )כי נתן עור צהוב על ירכו לרמות את אחיו(הוא מנוצץ כזהב 

כי נפש , אות נאמן הוא: ]לד[חבל בוערים מעבר מזה אמרו ; בין העם

כי ירך זהב , מרו המושלים אפיתאגארוסכי גם על ( שוכנת בגויתו פיתאגארוס

 ולהקת בוערים 7,)ואלכסנדר התפאר והתהלל בימי נעוריו כי נפשו התגלגלה בו, לו

לשכון בגוף , נפש פיתאגארוס במה נחשבה היא: מעבר מזה קראו בקול

ויאמר ,  וילכו כולם אל האליל לשאול את פיו האמת עם מי–? קדוש כזה

! היות מורה ומנהל לבני חלוף ל8,כי מנפש יופיטער נחצבה נשמתו: להם

                                                         

היה הראשון אשר האמין , אחד משבעה חכמי יון, פיתאגרוספיתאגרוספיתאגרוספיתאגרוס ]הערת המתרגם[  7

כי אם גם אל , ולא לבד מגוף אדם לגוף אדם, הנפשות מגוף לגוף אחר המותבגלגול 

     . והוא דבר ידוע. גוית בהמה חיה ועוף
וממשלתו על , היה לעובדי האלילים שר האלילים כלם יופיטעריופיטעריופיטעריופיטער] הערת המתרגם[  8

ויתארו אותו בדמות איש יושב על כסא ובידו ; השמים ממעל ועל הארץ מתחת

     . וב עומד לימינווכר, ברקים וחצים
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  . ישיבהו אליו להתעלס במעון קדשו, ואחרי ירוץ גלגלתו בחציו וברקיו

וישכב את הנשים . ובכל אשר יפנה יצליח, ויאסוף אלכסנדר הון רב

כי איש , ולכבוד היה למו, אם מצאו חן בעיניו, הבאות לשאול אותו דבר

הט אזנך ושמע !  אחיועתה אם יש את נפשך. קדוש כמוהו יחפוץ קרבתן

 על משפט הכהן ובינת לבבו –.  וכהן אחדעסקולאפ, את אשר נדברו יחד

 אנכי ראיתי השאלות –. אחרי שמעך דברי פיו וטוב טעמו, תשפוט אתה

ואלה . חקוקות באותיות זהב,  כתובות על פתח בית הכהן]לה[, ותשובותיהן

  :הדברים

  ?  נא מי אתההגד! אדוני,  אם נא מצאתי חן בעיניך)הכהן(

  .  אנכי עסקולאפ הצעיר)עסקולאפ(

  . כי לא הבינותים, באר דבריך )הכהן(

  . ואל תשאל במופלא ממך; שים בעפר פיך )עסקולאפ(

  ?היארכו הימים אשר תשב פה ותודיע עתידות )הכהן(

  .  אלף ושלש שנים)עסקולאפ(

  ?ובאחרית הימים האלה אנה תשים פעמיך )הכהן(

  . יינקו גם הם משפעת חסדי.  ומחוזותיהאבארכאל  )עסקולאפ(

  ? האמת יגידו או לאדידומי קלארוס ודעלפי בערי האראקעל )הכהן(

  . לכן שים מחסום לפיך? את אשר גבה ממך מה תדע )עסקולאפ(

  ?בגוית מי תתגלגל נשמתי אחרי מותי )הכהן(

וממנו לגוף נביא לא קטון , אחרי כן בסוס, בגוית הגמל )עסקולאפ(

  . נדרמאלכס

איש אשר נפש חכמה , לפידותואחרי כי נודע לאלכסנדר כי ילך בחברת 

 למלאות את ]לו[נתן בפי האליל , ולא יעשה דבר כי אם בהשכל ודעת, לו

כי ! שמר נפשך, מנע רגלך מנתיבתו,  אל תלךלפידותבעצת : דבריו לאמר

לדעת תרמית לב אנשים , ירא מאד מהאנשים אשר לבב חכמה בקרבם

כי המשכילים תמיד נרדפים מן אנשי , לכן תראה בכל העיתים. מדיחים

   –. בליעל אשר כל מגמתם להטעות את המון העם אחרי שרירות לבם

, למען תחזינה עיניך איך רדפו אנשי דעת את אלכסנדר! ועתה ידידי

אספר לך איך העיז איש אחד את פניו , וחשבו מחשבות להשפילהו עד ארץ

פעם אחת בא אליו איש . כי איש מרמה הוא: להגיד על פניו דרכו

אשר אבד ממנו בשובו , וישאל את פיו על בנו, מפאפלגאניען

: ויען לו אלכסנדר בשם אלהיו לאמר.  אל ביתו עם עבדיומאלכסנדריא
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ובידעו כי עבדיו , ויאבל האיש על בנו. כי העבדים שפכו דמו ארצה בדרך

כי ; הימים וישב הבן לביתוויהי לתקופת . תלה אותם על עץ, אנשי בליעל

ויחפוץ הנער , ראה אניה באה הודו, בנסעו על נהר נילוס ויבא לחוף ים סוף

ועודנו לא , ויתמהמהו עבדיו עד בוש. וילך אל האניה ויסעו, ללכת הודו

 אודות הדבר הזה בא –. הנער איננו: וישובו אל אדוניהם ויאמרו לו, ישוב

איך ישגה ! הגד נא אדוני:  לאמראיש משכיל אל אלכסנדר וישאל אותו

ואלכסנדר קרא לכל העומדים , עוד זה מדבר? אלהים היודע כל הנסתרות

ולא מרו השומעים את !  כי את אלהים קלל]לז[, רגמו אותו אבן: שמה

ולולא בא שר אחד בעת הזאת להציל אותו , ויחלו לסקלו באבנים, דברו

כי מה לו להיות , י מעלליווזאת היתה פר. כי עתה שכנה דומה נפשו, מידם

אשר איש קדוש ,  מה לו לנאץ דבר–? איש דעת בין אלפי בוערים

  –? כאלכסנדר ידע מה רב ערכו

פעם אחת בא לידו ספר . גדלה השנאה מאד אשר שנא את אנשי דעת

ויערכו מערכת , ויצו אלכסנדר. אשר יורה את העם מוסר השכל, איש חכם

, וישמחו מאד. ר לעיני אנשים רבים באשוישרפו את הספ, עצים בתוך העיר

 אהה –. וירונו כלם פה אחד, ובלבבם דמו כי גוית המחבר תאכל הלהבה

אך תוכחתו תקים , לו יבין וישכיל מה טוב הספר הזה! לאיש הכסיל

לדעת דרכי , ויעירו בה תשוקת חכמה ומוסר, סער נפש החוטאת, לדממה

אשר ישפילו נפש , הו וההבללבלתי לכת אחרי התו; אלהים כי ישרים המה

,  אולם אלכסנדר ראה את זאת–! וימשילוהו לבהמות שדה, האדם עד עפר

  . לבל ישים את מעלליו ודרכיו לשמצה ולחרפה, באש, ולכן שרף אותו

כי גם אנכי לא , שאלותישמעני את אשר השיב לי על ! עתה אחי

, ממנוויהי השאלה הראשונה אשר שאלתי . יכולתי התאפק מלכת אליו

אם : אשר בכל תחבולותיו לא יכול לפתחו, במכתב חתום היטיב מכל עבריו

        :  והשגתי ממנו מענה לאמר]לח[? אלכסנדר קרח הוא

  ! היה מלך אחר מסארבדלכוסאטיסהלא 

וישיבני על . האמערפעם אחרת שאלתיו בשתי אגרות על מקום מולדת 

        : אחרי שמעו מעבדי כי ארגיש כאב בצדי, האחת

  .ח מטל אורות לנוגה הירחלך המש

ועל השני ענני אחרי גלה אותו עבדי סודי אחפוץ לדעת אם אצליח דרכי 

  : לאיטליען

  , השמר מן הים
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  !הלא טובה ממנו היבשה

, ולא אכחד ממך! הלא פלא הוא.  לא הזכיר מאומההאמערומעיר מולדת 

. וכי דברים כאלה לא מעט שאלתי אותו לנסהו אם ישיב דבר לאשור! ידידי

עד אנה : לאמר, ושאלתי אותו שאלה גדולה אלי מאד,  ויהי מקץ הימים–

ועל העבר השני ? מתי יבוא יומו ותגלה רעתו? יצליח הנוכל אלכסנדר

 וישיבני שמונה תשובות רחוקות ....ננננ. . . . ננננשמנה שאלות מאת : מחוץ כתבתי

  . כרחוק מזרח ממערב

, תמול שלשוםויוגד לאלכסנדר כי שונא אנכי לו מ, אחר הדברים האלה

לבל ישמע לקול האראקל לקחת בתו , רוטיליאןוכי העידותי אני בחתנו 

עוד באתי הנה לנסותו , ומלבד הרע אשר הסיבותי לו עד כה; לו לאשה

, ויברך אותי וישאל אותי בשם אדוניו לשלום, וישלח אחד מאנשיו אלי

ת פני בא נא לראות א! אם יש את נפשך אדוני: אמר אלי, ובטרם הלך ממני

 והלכתי ]לט[ושמעתי לקולו . כי ערגה נפשו לראותך פנים אל פנים, הנביא

. מקאפעדאציעןהמושל אשר נתן לי ,  צבא מזויניםאליו עם שני אנשי

ואנשים , ויהי כבואי אליו הביתה וארא והנה אלכסנדר יושב כמלך בגדוד

. דילאות כי שלם לבבו עמ, ויתן לי את ידו לנשק אותה. רבים סביבותיו

. ונשכתיה בכל עוז, ואקח את ידו ונתתי אותה אל פי כאלו חפצתי לנשקה

! אלכסנדר: אשר כבר היטיב חרה להם כי אכנהו בשמו, האנשים סביבותיו

נפלו כלם ויתמרמרו עליו באף ,  בראותם עתה את אשר עשיתי לו–

הלא : ויאמר, ולא נתנם לנגוע בי, ויהס אלכסנדר את העם: ובחימה

ויהי אחרי כן ויקרא אלכסנדר . ם לב אויביו יהפוך לאהבה אותועסקולאפ ג

וידבר אלי במענה רך כדברים . ויצאו כלם! הוציאו כל איש מעלי: לאמר

ואנכי לא הריעותי , לא טובה השמועה אשר שמעתי מעבירים עליך: האלה

ושמתני לבוז , רוטיליאןהלא אתה עמדת לי לשטן לבל יתחתן בי . לך

ומי זה מבלעדי ; גם בעיני העם לבל ישמעו לקול אלהים, ולכלימה בעיניו

 ואני בראותי כי נפלתי בידי אנשים –? יוכל לתת אותך לשם ולתהלה

: וכפשע ביני ובין המות אם יצוה אלכסנדר את העם לנפול עלי, אכזרים

וכל העומדים עליו ראו ; כאלו דבריו ירדו חדרי בטני, הטיבותי את פני אליו

דמו בלבבם כי דברי פי אלכסנדר . הפכתי לאיש אחר כרגעותמהו על כי נ

וישלח אחרי אנשים , ויהי אך יצא יצאתי מעם פניו. כביר פעלו בקרב לבבי

יכבדני , ובידעו כי דרך מסעי על הים.  לכפר את פני]מ[נושאים מנחה 

ונבוא אל , באחת מאניותיו להביאני אל המקום אשר יהיה רוח ללכת
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וארא את הרב החובל והנה , ויהי בהיותינו בדרך. ונסענו, אני ואנשי, האניה

 עתה נפקחו עיני –; והמלחים יתלחשו יחד באזניהם, עיניו יורדות דמעה

ואז לא יירא עוד , לראות כי אך למען הכריתני מארץ החיים חפץ הנוכל

 ויעצור רב החובל באנשי האניה לבל ישפכו דמי –. ממני ומשוט לשוני

וישמעו לקולו ולא הפילו משערת ראשי , הם בלשון רכהויתחנן אלי, ארצה

בן ששים שנה ! ראה אדוני: ויאמר, ויסב הרב החובל את פניו אלי. ארצה

ובכל זאת לא אגעל ! אשתי וילדי שואלים ללחם בביתי ואיננו, אנכי היום

  – .ואם יעשרוני עושר רב, כפי מדם נקי

ויפגעו . ק הלך לביתוורב החובל הצדי, ויצאנו מהאניה, באנו אל החוף

; כי חיי לשאול הגיעו, ואספר להם את אשר קרני, באנו ארחות אנשים

עד בואי , והובילו אותי אל אשר היו פניהם מועדות, ויקחו אותי אל אניתם

ולנקמה בו , פה חשבתי מחשבות במה אוריד גאון אלכסנדר. אמסטריס

. ת שוא ומדוחיםמלבד נקמת אנשים תמימים אשר יתעה בחזיונו, את נקמתי

ובפרט עם אנשי הדעת אשר שמעו , ונועדה יחד אני ורעי להמתיק סוד

. לדבר עליו תועה אל מושל ונציב הארץ, טימאקראטעסחכמה במדרש 

הוא הוא היה אשר יעץ אותי לבלתי ?  מי האמין לשמועה זאת]מא[, אולם

שות הלא לא אוכל לע, אף אם יאשם בדין: כאמרו, ארדוף אותו באף וחימה

 ועתה מה –? אשר הוא אוהבי, רוטיליאןכי איך אשא פני אל חתנו , לו רע

  . ולבלתי דבר דבר, כי אם להשיב חרבי אל נדנה? היה לי לעשות

ויהרג בחצי , ואלכסנדר אשר נבא על עצמו כי יחיה מאה וחמשים שנה

ברגלו הימני עלה רקב . בחולי ילפת, מת בשנת השבעים לימי חייו, שדי

אז נגלה . ויקץ בחייו מפני התולעים אשר רחשו עליו, לה עד ירכומעלה מע

ולמען התעות את העם הרבה ראשו בקוצות תלתלים , תרמיתו כי קרח הוא

  . כי הרופאים יעצו לו למשוח את ראשו אולי ימצא מרפא, זרים

האורבים ' כן יאבדו כל אויבי ה. ויעזוב אלכסנדר את הארץ בחרפה ובוז

ולהוריד נשמת חיים , להתעותם בלשון רמיה ושטי כזבלנפשות בני אדם 

  !האלהים יבקש את נפשות הנקיים מידם. אשר בקרבם עד עפר

ויבנה לו משכיות , אלה תולדות איש הרשע אשר הצליח ימים רבים

ומי הוא זה האיש אשר לא יראה . תרמית על אולת ואמונת אנשים תמימים

למען יעזוב ארץ החיים , מי חליוכי יד אלהים נגעה בו בי, בהיר כאור שמש

ועתה ?  עד העולם]מב[אשר נועד לחרפה ולשמצה , כיאות לאיש כמוהו

כי נפשי קשורה , עשיתי למענך, דע לך כי המעט אשר כתבתי ממנו! ידידי
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גם לבעבור ; בעבור טוב לבך ויקר רוחך ואהבתך העזה אל האמת, בנפשך

כי רק המה על , השריםלהראות העמים ו, נקם את נקמת המשכילים בעם

, כי בינת לבבם תורם המסלה העולה אל האלהים, נתיב יושר וצדק ילכון

ולבי בטוח כי המכתב הזה ; אין בהם דבר טוב, וזולתם שוא והבל המה

ישרים . יפיץ אור על אורח אנשים מדיחים אשר יפרשו רשת לכל איש תם

אכן , לקול נוכליםלבלתי האמין , יראו ויקחו מוסר לבלתי לכת אחרי התוהו

לדרוש תושיה ומזמה ולבלתי נטות ימין או , לאהוב האמת בכל מאדם

ועצתה , אשר דבריה דברי אלהים חיים, תבונתםשמאל מאשר תצוה אותם 

  9 –. תכון לעד

        ].מאיר לטריס[ס ס ס ס - - - - לללל- - - - ממממ

        

                                                         

מלבוא ולמלאות דברי הסופר הזה ! קורא נעים, לא אוכל התאפק ]הערת המתרגם[  9

ראשונה תחזינה . ולגלות את אזנך מן התועלת הפרטי אשר תצא לך מהעתקה הזאת

, דרך חושך, בכל העתים ובכל העמים ילכו דרך אחד, כי האולת והתרמית, עיניך

ואך בחלופים ושנויים קטנים יבדלו מנהגי , ושררחוק רחוק מאד ממעגלי אמת וי

 ושנית –. מדינה ומדינה, כפי השתנות והבדל עם ועם, ותהלוכות הרמאים והצבועים

המה תועים בעצמם , כי כל המתעים את העם, ואל תדמה בנפשך עוד, יבין לבך

וידעת היום כי יש נוכלים אשר ידעו מאד תרמית ; ודרכם המעוקל דרך ישר לפניהם

, יתראו לאנשי קודש, ואך תחת מסוה היראה אשר יערימו לשים על פניהם, בםל

מעט , יודע לך ממכתב הזה,  ושלישית–. והמון העם יבערו בלי דעת ללכת אחריהם

היה הראשון  פיתאגרוספיתאגרוספיתאגרוספיתאגרוסאשר הגלגול הגלגול הגלגול הגלגול כמו דבר , מנמוסי דעות ואמונת הגוים

ופרסם ,  לארץ יון,שהביא האמונה הזאת מחרטומי מצרים והאמגושים שבארץ הודו

 העזיאדהעזיאדהעזיאדהעזיאד והאמערהאמערהאמערהאמערואמונת ספורי הגלולים אשר שמעו ; אותה שם לדעה פילוסופיה

והמה במליצותיהם ושיריהם הנפלאים סדרו , מן ההמון שהיו שומים בפיו מדור דור

אם , ועוד תועליות רבות יצאו לך ממכתב הזה. אותם והוסיפו עליהם כהנה וכהנה

     . תשית לבך עליהן


