מ א מר

שני.

א .אפרודיטוס היקר באדם 1הנה בספר הראשון הראיתי את קדמות
עמנו והבאתי ראיות על ישר דקרי מספרי הכנצנים ,הכשדים והמצרים
וגם רבים מסופרי היונים הצידות* עליהם וסתרתי את דברי מנתוס וחירמון
וחבריהם .ועתה אחל לבטל את סצנות יתר הסומרים אשר כתבו עלינו דברי
תוכחה ,והנהאיני יודפ ,אם כדאי הדבר לענות את אפיון המבארא כעזות
מצחו ,כי רבות מטענותיו דומות לדברי יתר הסומרים ועוד נמצאו לו
נוספות בחסרון*טעם ,ורב הבריו הם הבל הבלים ,ואם יאות לנו לגלות את
האמת  -הם נבערים מכל חכמה ,ונאים לאיש הזה שסורו היה רע,
י
כ
ו
ימיו היה מנצח עך ההמון ההולך בחשך 1אולם יען אשר אנשים רבים
ה הנוחים להם מדברים
לבם מהבין ,נלכרים של נקלה בדברים כמואי
כתובים בכבד ראש ,והם ששים לשמוע דברי חרפות וגדופים ואינם אוהבים
ישמוע תהלות ותשבחות(עי חבריהם) ,על כן אמרתי בלבי ,כי לא יאות לי
האיש הזה ליפיוף מבלי לבקר את דבריו ,כי רואה אני שגם
יעבור
זאת היא דרך רב בני האדם לשמח מאד בהגלות כל חרפות האיש אשר
החל לגדף את רעהו .ואמנם לא קל הוא לקרוא את דברי האיש הזה (אפיון)
הרדת לסוף דעתה אולם קרוב להציל מכל המהומה הרבה (השולטת בכתביו)
דכעית.תערבת השקרים שלשה דברים :האחד ,כי בדבר יציאת מצרים שגו
ו
ימ הסופרים המבוקרים למעלה ,השני,כי כתב שטנה על היהודים היושבים
טהרת בית
באלכסנדריה ,והשלישי ,כי צוד ערב בה שטנה שנית

שיח

עי

עי

יתר חוקינו.

פקדשנו
י
ע
ו
י*גרפטיקוסש

) "t~rammatikosכשמר מבארהספרים חישנים.פעיז*ואח תספרות בזמננו.
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קדמית היהודים  -נגד אפיו!

ב .כבר הבאתי ראיות,בי לא היו אבותינו ילידי
,
ב
ש
ו
ח
,
ה
ל
משם על מומי בשרם או על מנרעות -אחרות כמו א ואני
כי
מצרים ולא גורשו

י חובתי בזאת וגם גדשתי את הסאה .ועתה אזכיר בקצרה את
יצאתייד
הדברים אשר הוסיף אפיון .הוא אומר בספר השלישי לקדברי מצרים"א):
"שמעתי מפי זקני מצרים ,כי משה היה בן עיר.שמש ,ונדר למלא את כל
חוקי אבותיו,ואחרי כן נחלל את נדרה ,העביר את התפלותב) מן השרה אל
תוך חומות העיר וצוה לפנות בכל התפלות לעבר השמש (לצד מזרח) ,כי
שמה פונה עיר בית.שמש 1ובמקום ה*8ודימם הקים עמודים ולרגליהם שם
לקערות] כדמות ספינות ,אשר נפל עליהן צל הארם (בעת תפלתו) ונטה
תמיד לדרך השמש בשמים" .אלה הם נפלאות אמרי המבאר הזה .ואמנםאין
צרך בדברים לגלות את שקריו ,כי המצשים מוכיחים עליהם .הן בהקים
משה את האהל הראשון לאלהים (אהי.מועד) לא שם בקרבו כל תמונה וגם
לא צוה את הדורות הבאים לעשות להם בל תמונה,ואחרי כן בבנות שלמה
את ההיכל בירושלים נשמר מכל מעשה חושב ,מכל הדברים אשר בדה
חפיון מלבו .הוא אומר ,כי שמע מפי הזקנים שהיה משה יליד בית"שמ*.
גלוי הדבר ,כי הוא צעיר לשנים מהזקנים האלה והאמין לכל דבריהם ,יען
אשר הכירו ה1קנימ את האיש (את משה) ונמצאו עמו יחדו .והנה בדבר
הומרוס השט ,לא מצא האיש הזה המבאר את דבריו (אפיון) ,עז בנפשו
להגיד את מולדתו ,וגם לא ערב את לבו לדבר כזאת על פיתאגורס אשר
כמעט תמול-שלשום צוד היה בארצות החיים ורק את מולדת משה ,אשר
י איה שנים רבות לאין חקר ,הכיר האי* הזה על נקלה ,בהאמינו
קרםישנ
לשמועת הזקנים .גלוי אפוא ,כי דבר שקרימ 1וגם בדבר הזמן ,אשר בו
הוציא משה  -כמו שהוא אומר  -את המצורעים .ואת העורים ואת הצולעים
על *רביהם מארץ מצרים  114 -המבאר המדקדק הזה מאי מאד לדברי
הסופרים הקודמים ,כאשר אחשב לאמונה ,כי מנחוס אמר ,אשר יצאו
היהודים ממצרים בימי המלך טתמוסית שלש מאות ותשעים ושלש שנה לפני
א) ביונית "."Rigyptiaka

 )2השנה) את מ"ומות התפלה ,את חרטות המתפילים.
ג) האובליטקיפ הנמצאים במקישי מצרים ,עמודים בצורת פירמידה קטועה.
הקים משה  -לפי דברי אפיון  -עמודים ישרים.
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ובמקומם

םא םר

שני

גג

מנוסת דנאוס אל ארגום ,ולוסימכוס אמר,כי היה הדבר בימי בוכחוריס,
לאמר לפני אלף ושבצ מאות שנה ,ומילון ויתר הסופרים נתנו מספרים
אחרים כטוב בעיניהם .אולם אפיון הרודף אמת יותר מכלם קבע את יציאת
טצרים בדיוק באולימפידה השביעית  -ובשנה הראשונה להא) ,ועוד אמר,
כי בשנה ההיא יסדו הכנענים את קרתחדשת ,ואמנם הוסיף על זאת את
העיר קרתחדשת ,בחשבו שואת תהיה לו למופת הזק על אמוןדבריו ,ולא ראה
כי בזה הביא ראיה יסתר את כל אשר אמר .הן אם נאמין לספרי הכנענים
ביבר המושבהב) הזאת ,הנה כתוב שם ,כי המלך חירום חי כמאה וחמשים
*נה ויותר לפני יסוד קרתחדשת ,כאשר הראיתי למעיה בעדי אמונה מתוך
כתבי הכנענים .וחירום היה אוהב לשלמה אשר בנה את המקדש בירושלים
וגם הרבה לעור לו בבנין הביתן ושלמה בנה את ההיכל שש מאות ושתים
ששרה שנה אחר יציאת היהודים ממצרים ,ואת מספר המגורשים מנה אפיון
כמעט כדעת לוסימכוס 1הוא אומרוכ* היו אלה אחד עשר רבוא .אולם טעם
נפלא ונאמן מאד ?שם שבת .הוא אומר :עהם (היהודים) הלכו דרך
.ששה ימים ,והנה צבו מעוריהם ,ומפני הסבה הזאת נחו ביום השביערו
הנקראה יהורה בזמננו ,וקראו לו בשם שבת',
בהגיעם בשלום אל הארץ
בשמרם את לשון מצרים ,כי המצרים קוראים בשם סבתוסיס לכאבהירכים.
היש לנו לצחוק לדברי התעתועים האלה או לעשות את ההפך ולהתרגז על
הנבלה אשר בכתיבה הזאתז הן גלוי מדבריו ,כי האנשים האלה  -ומספרם
אחד עשר רבוא  -לקו כלם בכאב המעורים .ואולם אם היו עורים ופסחים
ומנונצים בכל מחלה ,כאשר העיד עליהם אפיון ,הן לא עצרו כה ללכת אה
דרך יום אחד ,ואם יכול יכלו כלם ללכת דרך המדבר הגדול וגם לנצח
במלחמה את כל היוצאים לשטן לקראתם  -איך לקו כלם במעוריהם אחרי
עבור ששה ימים? כיאין המחלה הזאת מנת כל עוברי דרבים ,כי רבבות
מחנות צבא עברו בבל הדורות דרכים כמו אלה והלכו ימים רבים (ולא
ניזוקו),וגם לא יעלה על הדעת ,כי היה הדבר הזה לפתע פתאם .הן נבער
ן העיי ,שנה אחת אחוי בנין רומי  -ופי הקבלה.
א) זו היא שנת 752יפגי
ב) בדבר ישוב קרתחדשת .כן הוא בהוצאה הישנה.

בהוצאת נטה :גרבר הכח* הזה

(ש9אפיון).
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קדמות היחודים  -ננד אפיוז

נד

המעשה מכל! ואחרי אשר הודיע אותנו אפיון,איש הפלאות הזה ,כי הגיעו
(אבותינו) לקץ שבעה ימים אל ארץ יהודה ,ספר עוד פעם ,כי עלה משה
אל ההר אשר בין ארץ מצרים ובין ערב ,הוא הנקרא טיני ונסתר שם
ארבעים יום ,ואחרי זאת ירד מן ההר ונתן ליהודים את התורה .ואיך יכלו
היהודים להתמהמה ארבעים יום במדבר ,במקום ציה וצמאון ,ולהניע בעצם
הצת ההיא אל ארץ יהודה לקץ ששה ימים 1ואמנם בפתרונו אשר נתן לשם
השבת הראה המבאר ,כי לא ידצ בושה או לא הית לו הלק בבינהו'
כי התיבות *שבו" (סב)4א) ואשבת" רחוקות ,מאד אשה מרעותה,כי שבתבלשון
היהודים פתרונה מרגעה ,מנוחה מכל מלאכה ,ושבו  -כאשר אומר הוא -
מורה בלשון מצרים צל כאב המעורים.
ג.איה הדברים אשר חדש אפיון המצרי על משה ועל יציאתהיהודים
ממצרים ,והתחכם להוסיף צל רברי הראשונים ,והאם יפלא בעינינו מעשהו
י היו ילידי מצרים 1אולם
1ה ,כי כתב שקרים על דבר אבותינו ואמר,כ
הפך הדברים האלה ספר בכזביו על עצמון הוא נולד באואסיסב) אשר
יהיה ראשון לכל המצרים לכחש את מולרתו
למצרימן ובצדק יאמו עליו,כ
הנאמנה ואת עמו ,וספר על עצמו לשקר,כי הוא איש אלכסנדריה ,ובדבר
הזה העיד על תועבת עמו .ונראה הרבר ,כי קרא בשם מצרים לאנשים'
אשר שנא אותם ובקש לגלות ערותם ,כי לולא חשב אשר המצרים הםנבזים
מכל העמים ,לא ברח מתוך עמם .כי כל ארם החושב נכבדות עלימולרתו
מתגאה בה ומתיחש עליה ומוכיח את האנשים ,הקוראים את שמה עליהם
בלא משפט .והנה אחת משתי אלה חושבים המצרים עלינו :האחת - :שהם
רוצים להרים את קרנם בכבוד באמרם,כי הם קרובים אלינו ,והשנית ,שהם
אומרים להשפיל את כבודנו בתתם לנו חלק בשמםהרי
 .אולםבאפיון הנכבד
הזה אני רואה ,כי בחרפות אשר שפך עלינו ,רצה לשלם שכר לאנשי
אלכסנדריה (היונים) על משפם האזרחים אשר נתנו לו ,כי הוא ידע את
שנאת האנשים האלה ליהודים היושבים בקרבם באלכסנדריה וקבל עליו
 -א) .Sabbo

ב) מקום ידוע במצרים העייפה ,בקרבת המובר(,אואסיס ביונית :עין-מים אטר בערבה).
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םאטר

שני

נה

לחרף ולגדף את אלה ,וכלל בדברי החרפות גם את שאר היהודים בלם,ועל
אלה ואלה הרבה כזבים לבלי חק*
)
ן
ו
י
פ
א
(
ביהודים
ז .ומה הם המעשים הנוראים והעוונות אשר מצא
היושבים באלכסנדריה בכתב השטנה אשר לוו בוא וראה 1הוא אומר. :הם
באו מארץ סוריה שישבו על שפתהים שאיןלו נמל בקרבת פליטת המשברים'.
חם בדברים האלה גלה את ערות המקום ,הנה חרף את אלכסנדריה אשר
י חלק העיר הזאת אשר לחוף הים הוא
אמרעליה לשקר,כי היא מולדתו .כ
ד ולא גורשו ממנו
טוב מאד למושב,ואלו כבשו היהודים את המקום בחזקי
ברבות הימים ,היה זה לאות על גבורתם ,אולם (באמת) נתן אלכסנדרוס
(הגדול) ליהודים את המקום למושב ומשפט אחד להם ולהמקדונים .איני
יודע ,מה היה אפיון אומרו אלו שכנו (היהודים) בקרבת ציר המתימי) ולא
תקעו להם יתד עליד ארמון המלך,הן עד היום הזה מכונה קהלם  )2בשם
המקרונים! אך אלו קרח (אפיון) את אגרות אלכסנדרוס המלך או שם עיניו
במכתבי תלמי בן לגוס ומלכי מצרים אשר היו אחריו ,וראה את העמוד
ליהודים,
אשר הוקם באלכסנדריה ועליו חקוקים המשפטים שנתן ציור
י
ו
ר
ג
ה
לו ירע את כל אלה  -אני אומר  -וצרב את לבבו לכתב את הפך
הדברים ,הלא עשה כאחד הנבלים ,ואם לא ירע את כל אלה ,הראה בזאת
כי הוא נבער מדעת .וכן גם בתמהו על הדבר שקראו להם היהודים האלה
בשם אנשי אלכסנדריה (אלכסנדריים)ד) גלה את חסרון דעתו ,כ* האנשים
אשר נקראו אל אחד המקומות לשבת בו ,מקבלים את שם מיסד המקום,
אף אם נבדלו הרבה אלה מאלה במוצאם,י על כן נקראו חתינו היושבים
באנטיוכיה *אנשי אנטיוכיה" ה) ,כי סילוקוס מיסד העיר גתן להם משפט
אזרחים .וכמו כן (היהודים) היושבים באפסוס וביתר מקומות יוניה נקראים
בשםהאזרחיםילידי המקום ,כי את המשפטהזהנתנו להםהיורשים(הדידוכים).

"

כי

א) בקצהעיר אלכסנדריה ,שכונת החשוכים.
ב) יוסיפוס משתמשבפיח היונית ( Phyleשבט).
ג) בערים רבות היה מנהגיחקק את חחוקים והמשפטים ע 9לוח נחשת או על עמוד אבן
(זה נקרא ניונית  ,)81616אשר הוקם בציר  -לכאן בודאי בשכונת היהודים),
ד) כמו *התרגלויכתב אצלנו; "8יכסנדרוגים',יאמר אזרחי אלכסנדריח ,גשם היחס
העיר.
ה) ביונית .Rntiocheis

שי
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קדמות חישורים  -נגד אפיוז

ובנדבת לבם נתנו הרומאים כמעט לכל איש את הזכות להקרא על שמם
(.רומאים") ,ולא לאנשים יהודים בלבד ,כי אם גם לצמים שלמים ,על כן
טוריניםש וסבינים בשם
נקראו האיברים והדמים אשר היה שמם
רומאים .ואם כתש אפיון במשפט אזרחים אשר כזה ,לאהיה לויהקרא בשם
שאזרח אלכסנדריה" ,כי הוא נולד ,באשר אמרתי למעלה ,בלב (בטבור) ארץ
מצרים,ואיך היה לאזרה אלכסנדריה ,אחרי שלא האמין בכח משפט אזרחים
הנתון במתנה ,כדברים אשר דרש עלינו .והנה למצרים בלבה אסרו הרומאים
מושלי העולם לקבל משפט אזרחים בכל מקוםב)* אולם בגדל נדיבותו אמר
(אפיון) לזכות ברבר האסור *ליו ונסה להוציא רבה על כל אשר לקת אותו
בצדק ובמשפט ,כי לא מחסרון תושבים אחרים אסף אלכסנדרוס אל העיר
אשר שקד לבנותה רבים מבני עמנו ,רק בראותו ,כי כל היהודים מצוינים
במדות טובות ונמלאים באמון לבם נתן לאחינו את הכבוד הזה ,בי נתן
איכסנדרוס כבוד לעמנו,וכן כתבהקטיוס ,בספרו עלינו ,כי התהלכוהיהודים
לפניו (לפני אלבסנדרוס) בישר ובאמון ,ועל כן הוסיף על נחלתם את ארץ
שמרון ועשה אותה חפשית מכל מס .וכאלכסנדרוס כן חשב נם תלמי בן
לגוס על היהודים היושבים באלכסנדריה ,כי הפקיד בידיהם את מבצרי
מצרים ,בדעתו אשר ישמרו עליהם באמונהובגבורה ,וכאשר כבש אתקיריני
ורצה להכין את מלכותו גם ביתר ערי לוב ,שלח אליהם אנשים יהודים
לשבת .והמולך אחריו תלמי הנקרא פילאדלפוס שלח ~הבשי את כל העבדים
מקרב אחינו הנמצאים ברשותו ,ולא זו בלבדו כי הוסיף גם להעניק להם
כסף כפעם בפעם .וגדולה מזו :נפשו חשקה לדעת את חוקינו ולקרא את
ספר* קדשנו ,וצל כן שלח גאל ירושלימ 1ובקש לשלח אליו אנשים למצן
יתרגמו לו את ספר התורה ,ולא צוה על אחד העם לנצת*-ל העבודה
ידימיטריוס איש פלירוס ואנדראס
למען יכתבוהדברים היטב ,רק מלא אתיד
ואריסטאוס להשגיח על הדבר .הלא הם דמיטרויס ,אשר עלה על כל בני דורו
בחכמה ובדעת,ושני חבריו שומרי ראש הטלך הנאמנים .והן לא חשקה נפשו

.לפנים

א) חרומאים קראויחםו חטרוסקים ).(Etrusci
ב) לרבות אלכסנדריח ,שתשגה לעיר יונית  -כן נראה קוברי יוסיפוס,
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להכיר את תורתנו ואת חכמתא) אבותינו ,לו בזה בלבו את האנשים ההולכים
גדרך אלה ,ולא הרבה להשתומם להם.
ה .ומעיני אפיון נעלם ,כי כמעט כל מיכי אבותיו המקדונים ב) יעצו
טובה עלינו .כשכבש תלמי השלישי המכונה אפועל טוב"ג) את כל ארץ
סוריה ביד חזקה ,לא הקריב זבחי תודה על נצחונו לאלהי מצרים ,רק סר
אל עיר ירושלים והביא זבחים רבים לאלהים כמשפטי חוקינו וגם הרים
מתטת ~בית המקדש) כמדת נצחונו .ותלמי פילומיטור ואשתו קלא*טרה
נתנו את כל מלכותם בידי היהודים וראשי כל צבאותיה היו חוניו ודוסתאי
היהובים ,אשרנתן אפיון את שמותיהם לצחוק תחת אשר היה עליו להשתומם
מעשיהם ולא לעטות עליהם חרפה ,רק להחזיק להם טובהן בי הצילו את
ציר אלכסנדריה ,אשר לקח לו שם בידיו משפט אזרח ,כי בעת אשר נלחמו
אנשי אלכסנדריה בקלאפטרה והיו עתידים לאחרית רעה ,כרתו אלה (ראשי
הצבא היהודים) ברית שלום והשביתו את מלחמות החחים (מקרב הארו).
"אחרי זאת"  -הוא כותב .-עלה חוניו על הציר בחיל מזער ומרמוס מלאך
הרומאים נמצא אז בקרב העירא .ואני אומר ,כי היטיב חוניו לעשות בצרק
ובמשפט ,כ* תלמי המכונה פיסקוןיצחמקיריניאחרימותאחיותלמי פילומטור
ורצה לגרש את קלאפטרהד) ואת בני המלך מכסא המלובה ,למען אשר יקח
את המלכות לעצמו בלא משפט ,ועל כן יצא אליו חוניו להלחם בו בעד
המלכה קלאפטרה ולא הסיר את חסרו ואמונתו מעם המלכים נם בעת צרה.
ואלהים היה עדצדקולעיני כל,כי כשאמר אלמי *יסקוןבלבו לצאת למלחמה
חוניו ועל צבאו תפש את כל היהודים היושבים בעיר עם ס9ם ונשיהם
י הפילים ,למען
והפשיטם ערומים ושם אוחם בכבלים והשליך אותםיפנ
יושו לברות לשניהם ויאבדו מארץ היים .ולדבר ושה  npvnאת החיות

עי

עי

א) המהבר כתב כאן"פייוסופיה".
ב) זה נכתר בלעג,כי לא היה אפיון מקוונת

ג) כן נקרא

.Eueryetes

בכתבות הכנעניות העירוניות (פועל טוב) ,תרגום מדויק *ל הכמי היוני

ד) כאן נעסק המקורהיוני,

(של קסיודורוס).

ובכי

הוצאות הספר נשלם התרוו עלפי התרגום הרומי העתיק
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לשכרה .אך לא כאשר חשב כן היתה! כי הפילים עובו את היהודים
המוצגים למולם והתנפלו ע 9אוהבי המלך וטרפו-רבים מהם .ואחרי
הדברים האלה ראו עיני תלמי חזון.אימה ,אשר מנע אותו מעשות רעה

בשם איתקי.

לאנשים האלה .וגם פילגשו היקרה עליו ,אשר קראו לה אלה
ואלה בשם הירניא סלתה את פניו לבלתי עשות מעשה רשע כזה והוא
נעתר אליה ונחם על הדברים אשר עשה ואשר עלה בלבו לעשות .ובצדק
קבלו עליהם היהודים היושבים באלככסנדריה לחג את היום הזה נעכל שנה
ושנה]ג) ,כי בו ראו עין בעין את ישוצת אלהים .אולם אפיון המוציא דבה
על כל ערב את לבו לשית חטאת על היהודים אשר נלחמו בפיסקון ,תחת
אשר היה עלט להלל אותם .הוא זכר גם את קלאפטרה המלכה האחרונה לבני
אלכסנדריה ,וכאלו הוא מתרעם עלינו ,כי שלמה לנו רעה חלף טובותינו,
תחת אשר היה עליו להוכיח את האשה הזאת ,אשר לא נבצר ממנה
וכל מעשה רשי' על כל אשר עוללה לקרובי משפחתה ולבעלה ולכל
אוהביה ולכל הרומאים בכלל ולמושלים אנשי חמדה בפרט ,היא האשה
אשר המיתה במקדש נם את ארסינואי אחותה על לא עול בכפה ,ובנכליה
המיתה את אחיה ונצלה את נעדי) אלהי אבותיה ואת קברות אבותיה ,היא
אשר קבלה את המלוכה מציזר וערבה את לבה למרר ביורשוג) וצדה את
לב אנטוניוס בנאפופיה והפכה אותו לשנא את מולדתו ,וגם פתתה אותו
לבגוד באוהביו,והדיחה רבים מכסא המלוכה ורבים הסיתה בשגעונה לעשות
מעשי רעה .ולמה לי עוד להאריך דברימע הן גם את אנטוניוס עצמו
עזבה במלחמת הים ,אותו את בצלה ,אבי הבנים אשר ילדה ,וללצה אותו
לנטש את צבאו ואת ממשלתו יהדו וללכת אחריה .ולאחרונה כאשר נכבשה
אלכסנדריה בידי ציור (אוגוסטוס) התעיבת עלילה וחשבה להציל את נפשה
י התמכרה להרשיצ לכל ולבג,ר
בהמיתה את כל היהודים ביריה ,כ

כי

?וי

,-

א) ( Hireneגהוצך הישנה .(lrene
 .ב) זה חג מורים של מצרים (ג 5המעשה הובא בספר הממבים הרביעי  -אחד חפפריפ
החיצונים שנכתבו במצרים).
ג) לאמר; בעיזך אוקטויניס ,הוא הקיסר אוגוסטוס.
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בכל.נ
]א) והנה היא קבלה את גמול רשעתה בצדק ולנוהיהציור הגדול
,
ם
י
ר
צ
מ
ב
י יצאנו לעזרתו באמונה ונלחמנו לו
וגם מוצצת הזקנים
לעד ,כ
(הסינט) נהודי*ה את צדקתנה בפקודות אשר הוציאה ואף מכתבי הקיסר
אוגוסטוס העידו את מדשינו הטובים .וטוב היה ,לו הביט אפיון אל הכתבים
האלה ובחן את הפקודות אשר הוציאו מרור לדור אלבסנדרוס (הגדוש וכל
מלכי בית תלמיד יהמשפטים הנתונים לנו מטעם מוצצת הזקנים נהרומאימ)
ומטעם מושלי רומא הגדולים .נוהתחשב לך אשר לא לכבוד הוא לנו הדבר,
שספר עלינו אפיון,כי בעתותי רטבאין לחםחטים עולה על שלחן היהודימ]כ).
ואס באמת לאיכול גרמניקוסג) לחלק את הלחם בצדק לבליושבי אלכסנדריה,
הנה הדבר הזה מלמד,כי היה אז שדפון ומחסור לחם,ואין בו כדי להראות
את אשמת היהודים .ואמנם על הדברים אשר חשבו כל המושלים יקיסרי
רומא) על היהודים היושבים באלכסנדריה ידועים לכל ,כי גם חלוקת לחם
החטים לא הוצאה מידיהם ,כאשר לא הוצאה גםמידייתר יושבי אלכסנדריה,
וגם שמרו להם המושלים את הבטחון אשר בטחו בהם המלכים (מלכי בית.
הפקידו.
תלמי) לפנים ,ועל כן
בידם את משמר היאור ופא חשבו מעולם,כי
אין היהודים ראוים לדבר הזה.
)
ם
י
ד
ו
ה
י
ה
(
 .1ומלבד זאת הוא (אפיון) אומר :אם באמת הם
אורחי
העיר  -מדוע אינם עובדים את האלהים אשר לבני אלכסגדריהו ומל זאת
אשיבהו :אאם מצרים הנכם  -למה תלחמו איש באחיו מלחמה רבה ולא
) והאם בגלל הדבר הזה אין אנחנו
תוכלו להשלים יחדו ברברי אמונתכמזי
קוראים לכם בשם מצרים  -או בשם בני אדם בכלל -יען אשר אתם
מגדלים ביגיעה רבה את החיות הרעות צוררות בנההאדם  -תחת אשר
אנחנו הננו עם אחד כלגו יחד? ואם אתם המצרים כה נפרדתם בדעותיכם,

טלא במקימו(בכי

ההוצאות) ורגיש פן חפהרצפים חעבירותו

א) כאן נמס פסוק אחר
למקום אחר ,ועשיתי כמוהם.
ב) הפסוק המוסנף נמצא במקור יתעלה שלא גמקופו.
ג) גרמניקוס בן דרתוס צנו חורגו הקיסר אויגוסטוס .הוא בא
בצרת  p~mלחם
המקוס.
ר) בפצריפ היואיילים רביט וטובים בכל מרינה ופתח.

ידני

שי
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קרמות היהודים  -נגר אפיח

מה לכם לתמוה על האנשים אשר באו מארץ נכריה או אלכסנדריה,כי הם
שוטרים זמן רב כזה על חוקיהם אשר היו להם מראשית ימיהםז ועוד הוא
שם עלינו עלילות מרד ומריבות ,ואלוגם צדק בדבריו אלה על קהלהיהודים
אשר באלכסנדריה  -מדוע אינו פוקד את העון על כלנו יחדו הלא ירוע
הדבר אשר ברית שלום שולטת בקרבנו .וקרוב מזה להכיר,כי מכיחי המדנים
הם יושבי אלכסנדריה (הנויים) הדומים לאפיון.הן כל העת אשר היו יושבי
הציר יונים ומקרונים משלו בה ,לא היתה כל מריבה ביניהם ובינינו ,כי
נתנו לנו ללכת בחוקינו .הישנים .אולם כאשר גדל בקרבם מספר המצרים
בעתותי מבוכה פשה גם הנגצ הזה בהם,כי הנה עמנו נשאר בעצם טהרתוא),
ורק מן האנשים האלה (המצרים אשר התישבו באלכסנדריה) נפתחה הרעה
הזאת ,בי הסרו את המדות הטובות אשר למקדונים נאמני הלב ,ואת ההכמה
אשר היא נחלת היונים ,ולעומת זאת החזיקו בכל המדות הרשות אשר
למצרים ועוררו עלינו את שנאהם הישנה .ואמנם נהפוך הוא דבר הטענות
שהם טוענים צלינו ,כי בעוד אשר רבים מהם לקחו להם משפט אזרחים
בעיר הואט אשר לא כדת  -קראו בשם נכרים לאלה האנשים (יהודי
אלכסנדריה) אשר קבלו כלם את הזכות הזאת (להקרא בשם אזרחים) ,וזה
ידוע לכל.הןגלוי הדבר,כי אף אחד מן המלכים (מלכי בית תלמי) לא נתן
למצרים את משפט אזרחי העיר הזאתז ואף לא אחד המושלים (הקיסרים),
אולם אותנו הביא אלכסנדרוס אל העיר ,והמלכים הרחיבו את זכיותינו
והרומאים מצאו חפץבנו בשמרם על משפטנו כלהימים ,עלכן נסהאפיון לבטל
את משפטנו ,באמרו כי אין אנו מציגים את צלמיי) המושלים (הקיסרים),
כאלו לא ידעו הם (המושלים) את הדבר והיו זקוקים לצזרה אפיון ,תחת
אשר היה עליו להשתומם על ארך רוח הרומאים ועעתם ,על אשר אינם
מאלצים את העמיס הנכנעים תחתיהם לעבר על חוקי אבותיהם ,רק מקבלים
מהם את הכבוד אשר אלה רוצים לתת להם על 8י דתם וחוקיהם ,כי אין
להם חפץ בכבוד הנתון להם באנס ובחזק יד .אמנם היונים ועוד גויים
אמדיםמאמינים,כי דבריסה הוא להציג צלמים,והם ששיםאלי גיל בעשותם
ר :נקי מכל וברי האשמה.
א) אפשר גם יהרנה :נשאר בתומו -יאי
הרוב נעשו הצלפים משעוה.
ב)  Imaginesביונית.

עי
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להם פסילי תמונות אבותיהם ונשיהם ובניהם ,ויש לוקחים גם תמונות אנשים,
אשר אינם קרוביהם ,ואף נמצאו ביניהם העושים כזאת לעבדיהם הבאמנים.
י הם נותנים את הכבוד הוה גם לאדונים במושלים% 1ולם
והיפלא הדבר ,כ
המחוקק אשר לנו אסר עלינו לעשות כל תמונה .והוא לא רצה בזאת להנבא
לנו ,בי לא כבבד את ממשלת הרומאים ,רק וןה את הדבר הזה אשר הוא
ללח תוצלת לאלהים ולאדם ,והשב כי התמונות אשר אין בהן רוח חיים
הן שפלות מכל דבר אשר נשמת חיים באפיו ,קל וחמר מאלהיםא) .לעומת
זאת לא אסר עלינו המחוקק לכבר בדרכים אחרים את האלהים ואחריו גם
*ת האנשים הטובים ,ואלה הם הדרכים אשר בהם אנחנו מרבים לכבד את
המושלים ואת עם הרומאים ,כי לכבודם אנחנו מקריבים זבחי תמיד ומדי
ויום ביומו אנחנו מקדישים את הזבחים האלה מכסף הצבור אשר ליהודים
ן אנחנו מביאים זבחים אחרים מכסף הצבורן
גלם ,וצוד גדולה מזאת ,כי אי
ואף לא ברד שלוםבניניו ורק למושלים לבדם אנחנו נותנים את העבוד הזה
אשר לא נעשה כמוהו לאחד מבני האדם .הדברים האלה מספיקים בכלל
 1Y~Wבטענותיו אשר טען על עיר אלכסנדריה.
י38גי
ז .ואולםאני תמה גם על האנשים ,אשר נהנו יסוד לעיילות אפיון אלה,
הם הוסידוניוס ואפולוניוס מולוה בי גם הם שתו עלים חטאת על אשר
אין אנו נותנים כבוד לאלים שהם חפצים ביקרם ,ותחת זאת לא חשבו להם
י לא
לעון בטפלם שקרים ובבדותם גחרפות מוזרות על מקדשנו .ואף כ
נאה מאדלבני-חורין לדבר שקר כלשהוא ,ועל אחת כמה וכמהלהוציאכזבים
*ל היכל אלהים קדוש ונורא כוה ,אשר יצא שמו בכל העמים ,אפיון ערב
י בחביון המקדש הזה הציגו היהודים ראש חמור והמ-
את לבבו לספרו כ
,
ף
י
ס
ו
ה
נותנים לו כבוד אלהים ומרותמים אותו באמונה רבה .ועוד
כי נעלם
הדבר הזה (ראש החמור) בעת אשר הוציא אנטיוכוס אפיפנוס את שלל
ההיכל ומצא שם את הראש (של החמור) מעשה זהב כלו ,וכסף רב מחירו.
וצל זאת אגיד בראשונה :אלו נמצא כדבר הזה בקרבנו ,הנה לא לאיוו
י התמונו* הן *פלות שבל
א) *לפי מוצאת ני .41בהוצאה ריצצה* :וחוג ,ב
דב-
נשמת הים באפיו ,ק 5וחמר פאלהים אשר אין בו נומה" .וכבר
רבים מדגרים האלה ,ויטו

אשר

התחבטי

מי שבאר,כי כון הצחיר למה שאין רוח האיהים גבהינת נשמת האדם ח 1יתרגעיי~החייס.
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סב

מצרי המשפט לחרף אותנו,כי במה נגרע חלק החמור מחלק שכברי.פרעה
ותישים ויתר החיות אשר נחשבו לאלהים בעיני בני עפו? ושנית אשאלהו
לאהאפיון) :איך לא הבין,כי המעשים שוככיםבוז על כל שקריוהמתמיהיםע
הן תורה אחת היתה לנו כל הימים ,ובדרכה אנו הולכים בלי.סוףא) ,ואף
י צרות רבות מצאו את עירנו ,כמו שמצאו נם את ערי יתר העמימווהצמיקב)
כ
פומפיוס מגנוס וליציניוס קרסום  -ובימינו אלה גם טיטוס קיסר  -התגברו
עליה במלחמה ותפשו את בית המקדש נובאו בון ,ואף אחד מהם
מצא
שם כדבר הזה ,רק עבודת אלהים טהורה .כדבר הזה לא נוכל לאמר על
עבודת אלהים אשר ליתר העמים .ואמנם אנטיובוס אשר נתן את בית
המקדש לבז לא צשה זאת בצדק ,רק מאהבת בצעו מלאו לבו לעולל כה,
כי לא היה אויב לנו ורק התנפל עלינו ,על שוזריו ובני בריתוק ולא מצא
שם (במקדש) דבר אשר היה בשיניו לצחוקו על זאת משידים סופרים רביפ
ואנשי-מעלה ,כמו פוליביוס איש מגלופוליס וסטרבון איש קפודקיא ,ניקולאוס
איש דמשק גם טימגניס וקטטור כותב העתים ואפולודורוס ,כלם מספרים 8ה
אחד ,כי אנטיוכוס היה זקוק לכסף,
כן הפר את ברית שלומו עם
היהודים ונצל את בית*המקדש ,אשר היה מלא כלי זהב וכסף .וצל אפיון
היה להתבונן בדרכי הסופרים האלה ,אך באמת היה לבו כלב החמור ,וכמו
לא ידע בשת - ,כמו כלב אשר דרך המצרים לתת לו כבוד אלהים1
כי חוץ מדבר זה
נמצא שום טעם ידברי שקריו ושל אפיון) ,הן
אנחנו היהודים אין אנו נותנים כבור לחמורים ,וגם אין אנחנו
מאמינים בכחם (בממשלתם) ,כדרך המצרים הנותנים כבוד לתניים ולנחשים,
ולעת אשר ישכו אותם הנחשים והתנינים וטר 16את בשרם  -למאושרים
י זכו להאסף אל האלהינו ואמנם מששט החמורים אצלנו
בארץולישבו ,כ
הוא כמשפטם אצל כל האנשים הנבונים  -לשאת ולסבל את המשא העמופ
עליהם ,ואם *אכלו את התבואה בעלותם אל הגרן או ישטו מעל הדרך אשר

יא

ועי

כיב

יא

א) לאמר :את חתורה אנחנו פקימים למעלה מכ 5גב .51ואתי כון המחבר כאן לעתיו;
הדורות ,אין סוף נלך בחוקי התורה.
יאפר:בבכ
 1סידטס חנקרא נפ הצדיק )(Eusebes
עיבהוצאת נינה ,והכונה יחנטיוכס,11
)י tviusכן
עכב* *ת ירושלים בימייוחנן הורקנוס .ובהוצאה הישנה Theosואין  %שופפוגן,כי
שמעני
(כמו חנטיופס חשני),כי כבש אתירושייפ.
מלך הגברא

עי

יא

"תאום-
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שני

סג

ייכת

בו ,הנה מנת חלקם מהלומות ומכות נאמנות ,כי הם משרתים
114
ם לנו בעבודת האדמה .ואמנם אפיון היה נבער וחסר תבונה
)
ם
י
ר
ז
(צו מושייי
מכל האנשים בחברו את דברי השקרים או החל לספר מצשה ולא היה לאל
ידו להשליטו ,של כן לא הצליח אף באחת החרפות אשר המיט שלינו.
 .ואפיון הוסיף עוד מפור אחד על דבר היונים ,וכל הספור מלא
"
שקוצים עלינה ודי לאמר עליו כדברים האלה :כאשר ירצה איש לדבר על
דרכי צדקה ויראת אלהים ,לא יאות לו לשכוח ,כ? קל יותר עון הטמח הבא
הקדש מעון המחפא דברי תועבה עלכהנים משרתי אלהים .לכן גדולהיה
חשקהאנשים האלה") ללמדזכות על המלך אשר חלך אתהקדשים מרצונם לכתב
דבריצדק ואמתעלינו ועל מקדשנו .כל חפצםהיה להגןעלאנטיוכוטי
) ולכסות
עלעון מעלו בקדש ,ועל כל חתועבות אשר עשה לעמנו ממחסור הכסף ,ועל
כן הוסיפו עלינו עוד עלולות שקרים ,צשר ידובר בזע בעתיד .והנה אפיון
היה לנביא חבריוג) וספר,כי אנטיוכוס מצא בבית המקדש מטה ואדם שוכב
עליה ,ולפניו שלחן מלא דשן מבשר דגת הים ובהמת הארץ ועוף השמים.
תבהל למראה יה ,והאיש השוכב חרד לקראת המלך בבואו וראה את פניו
ו ובקש ממנו לקרא לו
כמחיש ישועה רבה ונפל לרגליו ופרש אליו אתימינ
דרור .והמלך צוה לו לשבת ולספר לו ,מ? הוא ולמה הוא שונן במקום הזה
דבר המטעמים האלה ,והאדש ספר לו בבכ? ובדמעות וביללה את
ומה הו*
צרת לבבו ,ואמר כי הוא אישיוני ,ובעברו במדינה הזאת למצוא לו מחיה,
גזלו אותו פתאם חנשים נכרום והוליכו אותו אל ההיכל הזה וסגרו עליו ואין
איש רואה את פניו ,רק מפטמים אותו בכל מאכל תאוה .ולראשונה שמח על
החסדים החיה אשר לא פלל להם ,ואחרי כן החל לחשד בדבר* ולאחרונה
שרש הדבר,
אחזה בשרו פלצותז לסוף שאל את פי המשרתים הנגשיםאיני

אי

א חינה יסופרימ חנזכריס בראש פרק ז' (פוסדיוניוס ואפויו4יוס מתון ,ואאיון עמם).
ב) כן בתוצאה נינה .בהוצאה הישנה לעשות נחת רו 8יאנטיוכוס( ,ומצוח חן בשיניו).
ומכיון 9יאהיו הסופריפ בג' דורו ,משמש ות בדרך ח*ברח,
 )4לאמר :ראש המדברים בש"ס ,הפירסם את דבריהם (*פוש יוסיפוס בפיה .נביא*
מיתרו *פיך יהיח נביאךש ושלות ז'* /ז
) Ta~ (Prophetaרופההית לליון חיקר*

י

י
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ושמע מהם ,כי יש חק נעלם ל?הזדים ועלפי החק הזה הם מכלכלים אותו.
כי את החק הזה קבלו עליהם מקרובעפני שנים אחדות ,הם תופשים איש
זוני הבץ מארץ נכריה ומפטמים אותו *נה שלמה ,ואחרי זאת הם מוציאים את
האיש א 5אחד היערות וממיתים אותו בזבחם אותו לקרבן עלפי משפטיהם
ומנהגיהם ,וטועמים ממעיו ונשבעים אישלרעינו ע 5בשר זבחהיוני לנטר
שנאה ליונים זכ 5הימנם ,ואחרי הדברים האלה הם משליכים את עצמות
הנהרג א 5אחד הפחחים .ואפיון הוסיף לספר ,כי אמר האיש %אנטיוכוס).
אשר עודימים מספר נשארו  15לחיות והתחנן אליו לתת כבוד לאלהיהיונים
ולהפר את עצת היהודים הצמאים לדמוא) ולמלט אותו מן הרעה המוצאת
אותו - .והנה המעשה הזה אינו ע5י5ה נוראה המלאה שקרים בעבד ,כו אם
גם רשע אכזר? ע 5כל גדותיו ,ובכל זאתאין בו כד? לנקות את אנטיוכוס
מעון ח5ו 5הקדש ,כאשר אמרו בסבם האנשים האסה בכתבם את הדברים
למען כבוד שמו .הן לאידע אנטיוכוס את הדבר הזה לעת אשר גמר לעלות על

המקדש ,ורק בבואו שמה מצא דבר אשר לא פ5ל לו כאשר הודו אלה (הסופרים)
בפיהםב) ,על כן חטא כווון ועשה תועבה ,ועל כרחם (של הסופרים האלה)
היה איש אשר לא האמון באלהים .ואת המשפט הזה גוזרים עליו גם דבר?
השקרים הרבים אשר יקל מאד להכחישם מעצם המעשים ,כי הנה דחינו
שונות לא מדתי היונים בלבדןכי עוד הרבה יותר מדתי המצרים ועוד עמים
רבים ,והישגוי וממלכה אשר לא באו משם אנשים להתגורר בארצנו ,ומדוע
רק על היונים לבדם קשרנו קשר לחדש את הברית בדמם השפוך ואיך יתכן
הדבר,כי כל היהודים ?אספו א 5הקרבן הזה,ובמעים (ש 5הנרצח)יהיה כדי טעם
רבבות אדם ,כאשר ספר 5נו אפיון 1ומדוע לא כתב (אפיון) ,מי היה האיור
הנמצא הזה ו5א קרא לפנינו את שמו 1ולמה לא שלח אותו המלך אל מולדתו
ברב יקרו-הן אלו מצאה ידו לעשות כדבר הזה,יצא לו שם אוש יראאלהים
ואוהב גדול ליונים ,ובזה רכש לו את עזרת היונים כ5ם ,משנאתם הגדולה

י

א) תרגמתי גא"ן חפשי את דברי הפקור המעורפלים :בהוצאה הישנה, :יירא (וכב )
אתאיהי היונים ולהתגבר גדמו נכליהיהודיפן בהוצאת ניזח:יגוש פפסי אלהיהייני
ת וספני
(מגצחיס) ברמו וסו/
נכוי היהודים העושיהחיי
ב) הפסוק המבנר חסר בהוצאה הישנה,

עי
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מה

ליהודים? חולם אעזב נא את הדברים ,כי לא בדברים ורק במעשים יוסר
פתי חסרלב .הנה כל אשר ראה את בית מקדשנו בבנינו ,ידע את תכונתו
ואת טהרת קדושתך אשר נחשבה לחק ולא יעבר ,כי ארבע חצרות (עזרות)
במקדש מסביב ,ובכל חצר וחצר נמצאה משמרת מיוחדה לה לברהא) על
8י החק הקבוע .לכל אדםהיה מותר להכנס אל החצרהחיצונה (עזרתהנכרים)
גם לנכרים ,ורק על הנשים הנידות נאסר לדרוך בקרבה .אל החצר השניה
(עזרת"נשים) באו כל היהודים הגברים והנשים ,הטהורים מכל טומאת הגוף.
ואל החצר השלישית (עזרת ישראל) באו רק הזכרים "מקרב היהודים ,אשי
היו טהורים והתקדשו ,ואל החצר הרביעית (עזרת הכהנים) באו הכהנים
הלובשים את בגדי הכהונה ,ואל הדביר (קדש הקדשים) באו .רק הכהנים
הגדולים בבגדי הקדש אשר להם לבד ,וכל עבודת הקדש היתה קבועה מראש,
ובסדר היו הכהנים באים אל המקדש בזמנם ,כי חק היה להם ללבוא אל
המקדש לפנות בקר אחרי אשר נפתחו שעריו ,ולהקריב שם את הזבחים ופעם
שנית באו שמה בחצות היום ,ואחרי כן נסגרו שערי המקדש .וגם אסורהיה

יק

נמצאו .בו כל* הקדש המונחים שם
להביא אל המקדש (ההיכל) כל כליו
(תמיד) ,המזבח והשלחן ובלי הקטרתי) והמנורה ,הכתובים כלם במפר התורה,
ומלבר אלה לא היו כל סודות ותעלומות ולא נעשו דברי סתרים בקרש,
ומעולם לא נעשה משתה בהיכל לפנים .על כל הדברים האלה אשר אמרתי
יעידו כל בני עמנו פה אחד ,וגם המעשים מוכיחים עליהם ,ויען אשר
נמצאו ארבעג) משפחות כהונה ובכל אחת המשפהות היו חמשת אלפים איש
ועור יותר ,היו הכהנים משרתים במקדש בימים הקבוצים'להם ,וכאשר ובר
זמן משמרתם מלאו חדשים את מקומם ובאו להקריב את הזבחים והתאספו
במקדש בעצם היום ולקחו את המפתחות מידי הקודמים להם ,וקבלו מהם
גם את כל הכלים במספר ,וכל דבר מאכל ומשקה לא הביאו אל המקדש.
 04הכונה,כי געל אחת העזרות נוהגים וינים מיוחדים.
ח
ב
ז
מ
ה
ה
ז
י הכונה למזבח
.
ב
ה
ז
ה
ן
פ
ו
א
ב
ן
ו
ש
א
ר
ה
ג)  .turibulumכף הקטורת?ואוי
*41
י שער חהיכ.5
טזגחהטויה העומס מחוץ,ימנ
ג) המספר *ארבע* מתמיה ,וכנראה צ"ל עשרים וארבע ,לאמר כ-ד מחלקות הכהונה
והמשמרות.
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סו

וגם אסור היה להקריב דברים כאלה (אוכלין ומשקין) אל המזבח ,מלבד
אלה שהוכנו למען הזבחים (המנחות והנסכים) ,ומה נוכל עור לענות באפיון
אשר לא חקר את כל הדברים האלה רק הגיש לנו דברי בדים אשר לא
יטמנו כי יסופרוו נחרפה וכלמה! המבאר הזה קבל עליו לספר לנו דברי
הימים לאמתם]א) ,וידע את עבודת בית מקדשנו ,ולא זכר אותה ,ותחת זאת
בדא לו מעשה באיש יוני הנאסר במקדשודבר בלחם סתרים ומטצמיםרבים
ונעימים וגם מעשה בעבדיםג) הבאים אל המקום ,אשר לא דרכה שם גם
רגל נכבדי היהודים שלא יצאו משבט הכהונה ,אלה הם דברי שקרים לשמם
הכתובים ברשע ובזדון למען הוליך שולל את האנשים ,אשר לא ירצו לחקר
דבר אמת .בדברים האמורים למעלה ,בדברי נבלה אשר אין כמוהם לרוע,
נסו האנשים האלה להבאיש את ריחנו.
ט .ואפיון עוד לעג לנו בצחוק צדיק תמים והוסיף על שקריו את
דבר* מנסיחס ט הוא אמר ,כי ספר האיש ההוא אשר בעת המלחמה הארוכה
בין היהודים ובין האדומים ,בא אל היהודים מאחת ערי אדוםד) הנקראה
דאר איש מעובדי אפולון  -שקרא את שמו ןויד  -והבטיחם לתת בידם
את אפולון אלהי האור ,כי יבוא האל הזה אל בית המקדש נאם יעלו כלם
שמה .וכל המון היהודים האמין לרבריהה) .וזביד עשה לו מכונת עץ ושם
אותה לעצמו מסביב וקבעו) בה נרות בשלש שורות וכה בא ויצא ,עד אשר
נראה בעיני העומדים מרחוק כדמות כוכבז) ההולך על הארץ ,והיהודים
א) כן בהוצאת ניזח .בתוצאה הישנה" :חרפה וכלמחוגיא יכול המנאר לתת לנו דגרי

הימים לאמתמן
ב) כן פהוצ' ,nva

באנשי-שוה

כלומר_משרתים' (איה שנגשואי

היוני בהיכן) .בהוצאה הישנה:

יא

ג) בהוצאת הישנה נזכר מלסיאט ,רק נכתג "דגרי הבג (18ח8ח )1וי
א פירש שם
האיש מספר המששח ,וכנראה השב,כי הוא היוני הפגור בהיכל.
ד) גהוצאתניזה :באחת*רי יהודר וזה רחוק וזר.
המוו היהודים" .גרסת
ם שמח ויביאו את
ה) צהוצאח חיינה* :האם יתלו כי
משובשת.
בה כדמות נרותי וכו'.
ו) בהוצאת הישנה:
ז) כאן מתחיל מחוש גוף הספר היוני.

כי

_ועשה
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שני

מז

ראו את המראה הנפלא ונבהלו מאד ,וזביך בא במנוחה אל ההיכל והסיר
חת ראש הזהב אשר לחמור הגדול  -ככה כתב אפיון בחמרו לו לצון -
ונמלט עמו בחפזון אל ראר .גם אנחנו נוכל לאמר ,כי הפעם עבר אפיון

על המדה ,בטענו את החמור הגדול  -והחמור הגדול היה הוא ולא אחר -
משא כבד ממדת כחו ,וגדש את הסאה בהבליו ובשקריו גם יחד ,כי כתב
על ארצות אשר לא היו מעולם ושנה את הערים מרב סכלות ,כי הנה ארץ
אדום ממוכה.יארצנו ממולן עזה ,ובכל הארץ הזאת אין עיר אשר שמה
דאר .ולעיר הנקראה דאר אשר בארץ הכנענים לרגלי הר הכרמל אין חלק
 .ומה ראה
בהבלי אפיון,כי היא רחוקה מארץ אדוםא דרך ארבצה ימים
לשית צלינו חטאת ,כי אין אנחנו רוצים לעבד לאלהי העמים ,אחרי אשר
נפתו אבותינו על נקלהיהבי
א אליהם את אפולון והאמינו ,כי הוא מתהלך
על האדמה בקהל כוכבים בשעה שאחז הנוכל את עיניהם? גלוי הדבר ,כי
לא ראו האנשים האלה נר מעולם  -אלה האנשים אשר הסכינו כל ימיהם
להעלות נרות כהנה וכהנה! ואיש מרבבות הצם לא ראה אותו ,את הנוכל)
בצעדו על הארץ ,ואחרי זאת מצא את החומה *זובה משומרים בעצם עת
אפלים עיני מיתר הדברים נואזכיר רק זאת] :הנה קומת
המלחמה.
שערי ההיכל היתה ששים אמה ורחבם עשרים אמה ,וכלם היו מצופים זהב
וכמעט נעשו זהב סגור .ומספר סוגרי -השערים לח היה פחות ממאתים
חישב) ,והם נסגרו *ל מסגר מדי יום ביומו ,כי אסור היה להניחםפתוחים.
ונושא הנרות האלה פתח אותם באפס"יד נכאשר תלה על לבו לפתתמ] ג),
נהוא לבדו]ד) בשאתו בידיו את ראש החמור הגדול .ואיך שב הראש הזה
 ,האם האיש הלוקח אותו הלך והשיבהו אלינו ,למען אשר יוכל גם
איינו
אנטיוכוס למצוא אותו כדבר-השקר השני אשר לאפיון1
 .ועוד דבר אפיון שקרים
שבועותינו באמרו ,כי אנחש נשבעים
י

יא

עי

א) כן אהוצ'ניזח .בהוצאת פיענח :מארץיחודה ,ואין זחנכון.
ב) ב"מיחמות( .סטר ו' ה' גקנ כתב המהבל רק עשרים איש .ויש חושבים ,כי svn
תאן את סוגרי עשרת השערים יחר.
ג) כן בהוצאה הישנה .בתוצאת גיזה" :כא*ר האמין (אפיון)*
.,
ד) רק בהוצאת ניזם.

כי

עי
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קדמות היהודים  -נגד אפיץ

סח

באלהים אשר עשה את השמים והארץ ואת הים ,שלא נדרש טוב לאחד
הנכרום וליונים וותר מכלם ,ואם עלה על לבו לדבר שקר ,מוטב היה לו
לחמר :שלא נדרש טוב לאחד הנכרים ויותר מכלם ל מצרים .אלו כתב
כן ,כי אז סמך את השקרים על דבר השבועה לשקריו הראשונים ,אשרמידי
המצרים עצמם ובשרם גורשו אבותינו על לא עון בכפם ,רק על הצרה אשר
מצאתםא) .ומן היונים רחוקים אנו במקומותמושבנו מאשרבדרכינוובהליכותינו,
ועל כן אין לס קסוד לשנאם או לקנא בהם .ונהפוך הדבר ,כן רשם מקרבם
באו בברית תורתנו ואחדים מהם שמרו אותהויש אשר קצר כחם לשאת את
עול חוקינו ,וחזרו למורם .אך איש מאלה לא ספר,כי שמע על דבר שבועה
י רק אפיון לבדו שמע את הדבר,
בזאת שאנו נשבעים בינותינו ,ונדמה כ
יען אשר הוא בעצמו בדה אותו.
יא .וגם בדבר אשר ?דובר עתה יאות לנו להשתומם מאד על תבונת
אפיון הרבה .הוא מביא ראיה לדבר שאין לנו מטפטים ישרים ואין אנחנו
 .רק
עובדים את האלהים כהלכה ,באמרו שעל כן(אין אנחנו עושים ממשל)י)
עובדים את הגויים חליפות וגם אסונות רבים קרו את עירנו ,כאלו הם (יושבי
אלכסנדריה) הסכינו מזמים ראשונים להיות אדוני עיר הרומאים מושלת הגויים
ומעולם לא היו לה לעבדים( ,אףכימייוכל לשאת את גאותשפתיהם (שליושבי
אלכסנדריה)ג) .כיאין אף איש אחד מכל יתר הגויים אשר לא יאמר ,כי
דבר אפיון הולם גם אותו בצדק .כו רק על גויים מעטים נגזר להיות מושלי
עמים ימים רבימ .וגם על אלה באו תמורות ואלצום למשך בעול זרים ,ורב
העמים היו עבדים לא פעם ולא שתים ,ורק על המצרים בלבד העיד אפיון,
כייען אשר נמלטו האלים אל ארצם ונצלו שם בלבשם צורת חיות השדה,
קבלו לבדם את הזכות לבלתי עבוד אף לאחד ממושלי אסיה או אירופה .כה
ספר על המצרים אשר בכל עת היותם לא מצאו חףיום חפש אחד,גם במשול
א) יאמר הצרעת וחפח19ת.

 )5חסר בהוצאתגיזה.
נ)

כןאצי

ניזה ,בהוצאה הישנא. :אף כי שופ איש לא נהנה מארך רוחם (שלחרומאימ)

וכמואיהליושבי אליסנדריה)".
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שני

סט

בהם עריצים מאחיהם .ואיך התעמרו בהם הפרסים! הן לא פעם אחת ,רק
פעמים רבות החריבו את עריהם והרסו את בתי מקדשיהם ושחטו את (החיות)
אשר נחשבו להמ לאלהים .אמנם את הדבר הזה לא אחשב להם לחרפה ,כי
לא נאהלי ללכת בדרך אפיון ותעתועי לבבו .הן גם לא השיב אל לבו את
גורלבני אחיני וגם את גורל ה?קדימונים ,אשר הכל מודים בהם שהיו
הגבורים בכל עמי יוק ואלה (בני אתינ?) היוירא? אלהים מכולם .איני רוצה
לדבר על המלכים אשר יצא להם שם ביראת"אלהים כמו קרויסוס המלך ,ועל
החלאות אשר מצאו אותם בחייהם ולא על מצודת האת?נייםא) ,אשר נשרפה
באש ,וגם לא על היכל אפסוס והיכל דלפי ועוד מקדשים רבים לאין מספר,
איש לא יחשב את זאת לחרפה לסובלי הרעה ,רק לעושיה .והנה נמצא
כי
קטגור חדש הוא אפיון אשר שכח את כל הרעה שמצאה את עמו במצרים,כי
הכתה אתעיניו בסנורים אגדת ססוסטריס מלך מצרים .ואמנם אנחנו ל8
נדבר על מלכינו דוד ושלמה אשר רדו בעמים רבים ,רק נעזב אותם ונזכר
את הדברים ,אשר נודעו למל ונעלמו מעיני אפיון בלבד ,כי המצרים היו
משועבדים לפרסים ולמקדונים שמשלו אחריהם באסיה ,ולא נבדלו בכל דבר
מעבדי-עבדים ,אולם אנחנוהיינו עוד בני'חורין ,ומשלנובערים אשרסביבותינו
כמאה ועשרים שנה עדומי מגנוס פומפיוס ,וגם אחר? אשר נכנעו במלחמה
כל הארצות תחת הרומאים ,נשארו רקמלכינועוזריהרומאים ואוהביהמב)
מלכי
על אמון לבם.
יב .ואולם לא קמו בינינו אנשי סגולה ,אבות כל מלאכת מחשבת
או מצוינים בחכמה* ,והוא מונה את סוקרטים ואת זינון ואת קלאנתיס
ועוד אחדים כמוהם .אולם נפלא מכל דבריו,כי על שמות האנשים הנזכרים
הוא מוסיף גם את שם עצמו ואומר4. :שר? עיר אלכסגרר?ה שאורח כוה שוכן
בקרבה* .ויפה עשה,כי נבצר ממנו למצוא עדים זולתו,כי בעיני כל הבריות
נחשב לראש-אספסוף נבזה ואיש נשחת בכל הליכות חייו ובכל מוצא שפתיה
ביונים.

א) מצודת העיר אתיני )(fikropolls

י הפרסים בששת מלחמת אחשורוש
יד

נשרפהעי

~) מלכי בית חורדוס נקראו .עוזרים (1ן) )50לרומאים ונם :אוהבי עפ הרומאים
).(anllcl populi Romani
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קדמותלהיהודים  -נגד אפיו:

עדכי יאות בצדק לנוד לעיר אלכסנדריה ,אם התברכה באןש אשר כזה.

אולם כי גם בקרב עמנו נמצאו אנשים ,הרדויים לתהלה לא פחות מאחד
מאלה (הנקובים בספר אפיון)  -כל זה ידוע לכל קוראי ספרי על דבר

הקדמוניות.
יג .אולי טוב להשאיר את יתר הדברים הכתובים בשטנה מבלי להשיב
עליהם,כי בהם למד אפיון חובה על עצמו ועל יתר המצרים .הוא שם עלינו
אנחנו שוחטים את בהמות הביתא) ואיננו אוכלים בשר החזי..
חטאת ,כי
ולעג לנו על אשר אנחנו מלים את בשר הערלה .והנה בשחיטת בהמותהבית
י הוא איש מצרי מלדה'בדברו
משפט אחד לנו ולכל בני.האדם,ואפיון התגלה,כ
לא
ו
נ
י
ל
ע
ס
ע
כ
לדבר
רעה על זובחי הבהמותן כי אלו היהיוני או מקדוני
הזהי כו גם הם נודרים להקריב לאלהיהם סאות ובהים ב) ועושים משתה על
בשר זבח הקדש .ובגלל הדבר הזה לא שמם עוד העולם מבהמת המרעהו
כאשר דבר אפיון בפחד ,ואלו הלכו כל הגויים בדרכי המצרים,כי אז נשאר
העולם שומם מאדם ומלאו כל חיות טרף ,אשר המצרים קוראים להן בשם
אלהים ושוקדים עליהן לגדלן .ואלו שאל איש את אפיון ,אתמי הוא av~n
לחכמים וליראי אלהים מן המצרים כלם ,הן הסכים לדבר,כי אלה הם
הכהנים,כי הוא אומר אשר המלכים הפקידו אותם מימי קדם על שנידברים2
על עבודת האלים ועל למודו החכמה .והנה הכהנים האלה כלם מללם צח
בשרם ואינם אוכלים בשר חזיר (וגם מיתר המצרים אין איש מקריב חזיר
לאלהיו)ג) .והאם לא היה אפיון איש אור בשכליו כאשר מלאו לבו לפסול
אותנו במום? המצרים ,ובאמת למד חובה עליהם ,אשר נקל היה להם יהחזיק
במנהגים מדבר סרה עליהם ,כי עוד קקדו את יתר העמים למול את בשר
הערלה ,כאשר ספר עליהם הרודוטוס 1על בן חושב אני ,כי בצדק נשאאפיון
את עונו כמשפט לכל איש אשר קלל את חוקי אבותיו ,כי מל את בשרו על
אפו ועל חמתו,כי מכה סריה קמה בערלתו .אך המילה לא הועילה לו ,כי
א) כן בהוצאת זיזה .בהוצאה הישנה. :בשלי_חיים" סתם.
 )4קרבן מאה זבחים נקראבישון חיוגים .Hekatombe
ג) תרגמתי  11פי המאתניזה .בהוצאה הישנה :ואף אחד מיתר המצרים אינו מקריב
 .וזה משובש,
אתם (ת' הכהגיב) אם זבחיאלים"

www.daat.ac.il

מ א מר

שני

עא

עלה רקב בבשרו והוא מת במכאובים נוראים.והנה על כל איש ישר לב מוטל
לקום את כל חוקי יראת האלהים הנוהגים בעמו בכל תקען אולם אין עליו
להשליך שקוצים על חוקי עמום זרים .אולם אפיון נטש את חוקי עמו ובדה
שקרים ע5חוקינו .זה היה קץ חי* אפיון .ובזה כלו דברי ע 5אודות האיש

הזה.

 .והנה גם אפולוניוס מולון ולוסימכוס ,ועוד רבים דברו ,מחסר דעת
יי
,
ה
א
נ
ש
מ
ר
ת
ועוד יו
ק
ד
צ
אמת
משה
ו
נ
ק
ק
ו
ח
מ
ל
ע
ל
ע
ו
ם
י
ר
ב
ד
א
ל
ל
ולא
חוקי
תורתו ,בהוציאם.עליו (על משה) שם רע,כי היה מכשף ורמה את הבריווח
י הם מלמדים אותנו לעשות כל רעה ולעזב כ5
ועל החוקים אשר לנו אמרו,כ
)
א
מדה טובה ,על כן אני רוצה לדבר פה בקצרה על כל סדר? משפטנו וגם
י גלויוידוע הדבר אשר
על פרסי הדברים כאשריהיה לאלידי .אני מאמין,כ

יש לנו חוקים טובים ומועילים מאד בכל דברי יראת אלהים ובהליכותינו עם
אחינו ובאהבתנו לבני האדם כלם והם מלמדום חותנו לשמר דרכי מישרים
ולסבל ולשאת כל עמל ולבוז למוח .ואת כ 5קוראי הכתובים האלה אבקש
י לא קבלתי על? לכתב פה ההלות ותשבהוח
שלח יקראו אותם בקנאה ,כ
לעסנה רק בראות?כי רבים הם שוטנינו הכותבים שקרים עלינו ,אמרתי בלבי
כי זאתהי
א הדרך הישרת ללמד זכות עלינו מן התורה אשר על פיה אנחט
,
ם
י
מ
י
ה
ואמנם אפולוניוס לא עשה כמעשה אפיון לחבר עלינו שטנה
חיים כל
שלמה ,רק כתב עלינו זעיר שם זעיר שם ובכל הספר אשר כתב)ב) פעם
הוא מחרף תוהנו באמרוכי שכחי אלהים ושונאי הבריות אנו,ופעם הוא שופך
עלינו בוז על מרך לבנו ,ופעם הוא מתהפך לשית עלינו חטאת ,כי עזי מצח
ומרי נפש אנחנה והוא מספר עלונה כי השו עם פרא לא לומד מכלעמי

חלועזיםגג וע 5כן רק אנחנו לבדנו לא מצאנו דבר המועיל (לאדם) בחיים*
ואני חושב,כי כל הטענות האלה תתבטלנה מאליהן לעיני כל ,כאשר יתברר
כי חוקי תורתנו מצוים לנו את הפך הדברים האמורים ,ואנחנו שומרים את
ש) בדיוק
(חבריעיר).

לסוד(מוסד) ערתנו ,.את הפושי

עדה בטאהמחברבמיה היונית Politeuma

ב) חסר גהוצאת זיזה.
א)

הגרברים -הכונה כאן לעמים אשראין להםחיק בהרבותהיונית.
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צדפות היהורימ  -נגר אפיוז

החוקים בכל פרטיהם ודקדוקיהם .ואם אזכיר ע 5כרחי משפטי עמים זרים
השונים ממשפטינו ,הנה בצדק ימצא האשם את הסופרים אשר ישר בעיניהם
י אלה (חוקינו)נופלים
לדמות אליהם (אל המשפטים האלה) את חוקינוןלהראותכ
מהם .ומאמין אני ,כי לא תשאר 5הם אף אחת משתי הטענות האלה  -שלא
לנו הם החוקים ,אשר אני בא לפרט פה את ראשי פרקיהם ,סו שאין אנו
מקפידים כהלכה במשמרת חוקינו.
י העמים אשר דרשו
סו .ועלי לעצר מעט בדברו זה ולהקדים לו ,כ
ם סדרים וחוקי חברה והחלוימלא אחריהם נתנו עדיהם בצדק,כי נעלו
יה
במדותיהם ובסגולות נפשם על כל העמים חחיים בלא חק וב 85סדרים ,ע 5כן
כ 5עם מנמה להעביר את חוק?חייו אל ימות עולם א) ,למען אשר ןאה
כי למד מחוקי עמים זרים ,רק יעלה במחשבה כי הוא נתן תורת חיים ליתר
העמים .והנה עלפי הטעם האמור קבחן צדקת המחוקק ,אשר הכיר את
החוקים הטובים והבין להטות את לב הרבים לשמר את מצוותיו ,וצדקת העם
אשר ה5ך באמונה בכל דרכי התורה ולא סר מהם בעת טובה ולא בעת רעה.
וע 5זאת אוסיף ,כי מחוקקנו קדם בזמנו לכל המחוקקים אשר נשאר שמם
לזכרון,כי כל אלה הלוקורגים והסולונ?םב) למיניהם ,וגם וקוקוס איש לוקרי
הבריהם אשר נפלאו בעיני היונים  -הן עוד תמול שלשום התהלכו
ו
ירצות החיים ,אם נדמה אותם אליו  -הלא גם את השם .חוקי (נומוס-נימוס)
כא
ב
לא ידעו היונים כשכבר הימים ,כחשר העיד הומרוס ,שלא הזכיר את השם
הזה בשירתו ,כי לא היה עוד בימיו ,רק במשפטים לא קבועים הלך העם
ושמר את פקודות המלכים .ועוד זמן רב חיו היונים על פי מנהגיהם אשר
לא נכתבו בספר וכפעם בפעם קנו רבים מהם לצרך-שעה .אולם מחוקקנו
שקדם בזמן לכל א5ה  -הן לדבר הזה הודו גם האנשים המדברים רעה
עלינו הראה,כי הוא רועה נאמן ויועץ טוב לכ 5העם ונתן לו תורה הכוללת
את כל מדרי החיים והטה את לבבו לקבל את התורה הזאת (ושם אותה

יא

ערוכה ושמורה וסמוכה לעד לעולם)ו).

א) ויחס את סדרי חוקיו לימים קדמונים מאד,
ב) המחבר כותב את שמות הצצם הפרטיים ברבוי,יאמר 5וקורגוס וסולן והדומים להט,
ג) בהוצאה הישגה" :ושם אותה שרוכה ושמורח יודעיהולומדיה".

לכי
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פ א מר

שני

עג

*ז .נשים את לבנו למעשהו הכביר
כאשר עלה על לב אבותינו
אשםונ
רה
הי
לעזב את ארץ מצרים ולשוב אל נחלת אבות
עימד בראש רבבותיהם העצומות
והושיעם מצרות רבות ורעות ונתן להם מנוהה,כי הנה הטיל עליהם לנסעבארץ
צמאון ולעבר ברגליהם את החוף הגדול ולנצח את אורביהם במלחמה למען
הציל מידיהם את טפם ונשיהם ואת כל רכושם .ובכל הדברים האלה גלה
י הוא שר-צבא מעולה ויועץ חכם לבב ורועה נאמן לכל העם ,כ?
(עשה),כ
הכין את לב כל בני העם לדבקה בו ולמלא ברצון אחרי כל הדברים אשר
יצוה להםא) .ובדבר הזה לא בקש טובה לעצמו,כי במעמד אשר כל ראשי
העם מוצאים בו חפץ לקחת להם שלטון ולעשות ממשל עריצים ומלמדים את
העם להפר את כל חוקי ההיים ,עלה הוא (משה) לראש הממשלה ולא כמוהם
דמה ,רק נטל עליו לעשות את הטוב בעיני אלהים ולתת משפטים ישרים
ללאומים ,כי רק בדבר הוה חשב להראות את מעלת רוחו ,ולהחיש ישועה
לעם אשר העלהו לגדולה .ויען אשר כונתו היתה טובה ומפעלם היו גדולים
וכבירים ,חשב בצדק כי האלהים לו בעוזריו ותומך אותו בעצתו ,ולראשונה
האמין בנפשו כן רצון-אלהים מכין את כל מעשיו ומחשבותיוב) ,ואחרי זאת

חשב כי חובה גדולה מוטלת עליולנטע את האמונה הזאת בקרב העם,כי כל
המאמינים אשר האלהים צופה את כל הליכות חייהם לא יוכלו לנטות מן
הדרך הישרה .אוש אשר כזה היה מחוקקנו ,ולא קוסם ולא רמאי כדברי
חורפינו אשרשזז ועול בלשונם ,כי אם איש כמינוס ויתר המחוקקים אשר
קמו תחתיו לכבוד ולתפארת ליונים .אלה תולים את חוקיהם בזאוס ,ואלה
אומרים כי קבלו אותם מאפולון ומהחומים אשר בדלפיג) ,ואולי חשבו
כדברים האלה באמת ובתמים או קוו להטות בהם על נקלה את לב הבריות,
אולם מי הוא האיש אשר היטיב לעשות מכל מתקני החוקים ומצא את הדרך
א) וכן בהוצאה הישנה .עלפי הוצאת נרה אפשר לתרגם :ולמלא ברצון אחרי דבריו
תחת אשר יצוו להם" ,כלומר למלא חת הכברים מאהבה ,נובלי חכות לפקודת (-השה ונשמע").
ו למיא את רצון אלהים בכ5
 )3כך נראה משוטו *ל הפך .ויש מתרגמים "הכין אתיכ
ומחשבותיו".
מעשיי
נ) חומים ביונית  ,Manteionברומית  .Oraculumכל המאמר המוסגר הוא בהוצאה
"יתנה" :כי נם הם תולים את חוקיהם (לאמר :פיחס! 8אותםיאיהים
 ,מי בז אמר מטפוס .כאשר
הלה את נבואות חוקיו גאפולון וסתומים אשר לא גדלתי" ,ונראה שזה משובש.

יי
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קרמות היהודים  -נגד אפיו:

עד

הישרה מכל דרכי האמונה באלהים  -הדבר הזה יתברר לנו ,כאשר נציג את
שתוקים אלה לעומת אלה ,ועל זה אדבר הפעם - .הן כל בנ? האדם שונים
אלה מאלה מאד במנהגיהם ובחוקיהם לכל פרטיהם .בעצם הדבר יש לאמר:
ד (מונארכיה) ,ואלה
אלה נתנו את ממשל מדינתם בידי שליט יחי
בידי שליטים מתי מספר (אוליגיורכיה),ן ואלה בידי המוןש העם ,אולם
מחוקקנו לא שם את לבו אף לאחד מדרכי הממשל האלה ,רק צוה
לנו "ממשלת אלהים* (תאוקרטיה))  -כאשר יאמר האומר בעשקו את
משפט הלשוןא) ,כ* לאלהים לבדו הקדיש את המלוכה והשלטון .הוא צוה על
העם לשאת אתעיניו תמיד אל אלהים,כי הוא מקור כל הטובות המוצאוה
את בני האדם כלם (ואת כל איש בפני עצמו) ,ובו ימצאו עזרת
האנשים המתחננים אלנו בעת צרתם ,כי אין כל מעשה נעלם מבינתו ולא
נסתרה ממנו אחת ממחשבות לב האדם הצפונות ,ע 5האלהים הזח אמר/כי הוא
אחד (יחיד) ולא נברא (-קדמון) ולא ושתנה עד סוף כל דורות עולם ב) והוא
נעלה ביפיו על כל דמות בת.חלוף ,ורק בכחו (במפעליו) הוא נכר לנו ,אל
כי לא נודע לנו עצם חיותו .והנהאני רוצה לספר הפעם,כי גדולי חכמי
היונים למדו לחשב על האלהים מחשבות האלה רק א ח רי אשר החל חוא
(משה) בדבר ,אך הן כלם נותנים עדיהם קול גדול,כי אלה הם דברים
יפים ונאים לעצם אלהים ולגדולתו .הן גלוי הדבר,כי פותגורס ואנכסגורם
ופלטון ואחריהם חכמי הסטיו (טטו ,)8כמעט כלם חשבו בזאת על עצם אלהים.
אולם הם גלו את הכמתם רק לאנשים מתי"מספר ולא ערבו את לבם לבשר
את דברי האמת להמון השוגה בדעותיו הישנות .אולם מחוקקנו ממך את
המעשה למדרש ,ולא את לב בני דורו בלבד הטה לקבל את דברים כי אף
בלב הבנים אשריקומו אחריהם בכל דור ודורנטע אמונה באלהים שלא תמוט.
י גם בדרך תורתו להועיל לכל בני האדם בכל הדורות
וסבת הדבר היא ,כ
,
)
ם
י
ק
ק
ו
ח
מ
הרבה (מיתר ה
י לא חשב את יראת האלהים לחלק (לאחת)
כ
נבר
י א) כלומר; בהשתמשו במלה שלא נמצאה בישון היונית .יו6יפוס חדש חת המלה

"

4תאוקרטיה.4
ב)

בדיוק :שד זמנים שאין להםחקי.

רום :כאן,כי היונים קטו אתהפייוסופיה על דבר האיהים פן היודיי.

נ) יוסיפוס
וה16פר גומיניוס (בשאח השנית) הרחיב הדבור שן זה ואמר,כי פלפון לא היה אלא משה המדבר

ג'יון אתיקי.
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נ'

עה

המעלות הטובות ,רק את יתר המעלות לחלק עבודת אלהים (וכה חקרן וגם
הכינן)א) .ואלה חן :הצדק ,והתבונה ,וכח הנפקו ,ושלום אחים בכל הדברים
שבין אדם לחברו .וכל מעשינו ועטקיבו ודברינו מביאים לידי ורשת
שלהים בקרבנו (מכונים לשם שמים),כי לא הששיר (משה) שף אחד מכל א5ה
י שני דרגים נמצאו להשכיל את
מבלי חקר שותו ,ומבלי קבוע טותו מראש:כ
בני השדם ולתקן 8ת מנהגיהם .הדרך האחת היא לקה המלמד (הלמוד בפה
העיוני) ,והדרך השנית היא חנוך המנהגים (הלמוד במעשה) .והנה יתר
המחוקקים נחלקו בדעותיהם ובחרו באחת הדרכים 8שר מצאה חן בעיניהם,
ובדרך השנית מאסו .כה חנכו הלקדימונים ויושבי כרתים במנהגים ישרים ולש
הורו בדברים.והשתיניים וכמעט כל יתר היונים למדו בדברים את כלהמעשים
אשר יעשו ואשר ל 8יעשו ,ולא הקפצנו לחנך במעשים.

שולם מחוקקנו שקד הרבה לחבר 8ת שתי הדרכים האלה ?חדו,כי

ט.
לא משך טתידו מהחנוך בדרך המנהגים וגם  85נתן לעזב את דרך לקח
התורה .וצוה להחל 8ת הדבר מראשית גדול השדם ומתחלת צצתו ובושו בבית
שביו ,ולא השאיר-לשומרו מצוותיו 8ף דבר קטן לתקן אותו על דעת עצמם
או שלכת בשרירות לבם,כי גם בדבר השכר ששר לא יאכל ואשר יכשרלאכלה
ובדבר כל הרשויים להתחבר בשרתות חייהםב) ,ועל כל ?מי העבודה והמעשה
וגם ע 5מועדי המנוחה נתן לחם את ספר חתורה (לקו ו)למשקלת ,למען יחסו
בצלו כל ?מי חייהם כבצל אב ושדון (כבנים או כעבדים) ולא יעשו עון בזדון
י לש הששיר להם מקום כטעון ,ששר נעשה הדבר מבלי דעת ,רק
טו בשגגה,כ
גלה 8ת דעתו שלמוד התורה הו 8חנוך נשה מאד ודבר חובה .וצוה (על
קריאת התורח) ,לא מעם שחת ולש שתים ולש פעמים
היהודים) לשמוע
ם
ו
י
ל
כ
ב
)
ת
ב
ש
ב
(
ה
כ
ש
ל
מ
מצער ,רק לנוח
ו
ד
ח
י
ל
כ
מ
ולהתאסף
ולשמוע
שביעי

יאת

מובן תכתוב :מחה רבנו  %5חיג

%ת יראת

האלהיטיתיק

א) וה הסר בהוצאת זיזה.
א
ל
ו
קבש 5ה מקום בתורת חמוסר כמששה
המשלח חאנושית ) Flreteביונית Virtus ,ברומית)
הפילוסופיפהיונים ,רק הקדים אותה,ועץ יסודה הקים את יתר הטעיות ,ובנה את המוסר חאמונח

שאיחית.

*י

ג) כנראח כ 11חמחגר גזת מיגים המותרים וחאסורים (דיגי עריות).
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נדמות היהודים  -נגד אפיו

8ת דברי התורה וללמד שותם באר היטב .ונרחה הדבר,כי כל המחוקקים
שמו לבם לדברים כאלה.
 ."1ואמנם רוב בני האדם להוקים מאד מלתקן את הייהם עלפי הוקי
עמם ,וכמעט אינם יודעים את משפטיהם,
הפרם אותם יודע להם
י
ד
מ
ו
רק מפי זרים,כי עברו על החוק .וגם האנשים המוצישים והמביאים אותם אשר
על שכמם המשרות הגדולות והעליונות,אף הם מודים בעצמם ,כו אינם יודעים
את החוקים ,ועל כן הם מפקידים על ידםפקידים לכלכל את הדברים ,והם
האנשים הנחשבים ליודעי דת ודין ,ובקרבנו אין אף איש אחד אשר לא
יקל לו לספר את כל החוקים (בעל~פה) מלפרש את שמו3 ,י כח הס נו
להגות בהם מראשית הגיענו לבינה עד אשר נעשו חרותים בלבבנו ,וצל
כן יקר למצוא בינינו את העובר על החוקים ,כי לא יוכל למצא טענה
ולפטור את עצמו מצנש.
יט .והנה הדבר הזה ראשית כל הסבות אשר הקימו ברית"אחים נפלאה
בתוכנו ,כי דצה אחת  -ואין זולתה  -צל דבר האלהים ודרך אחת בחיים
י רוח אחת במדות האדם .כ* רק בקרבנו לבד
ובכל המנהגים מביאות ייד
אין אדם שומע דברים המכחישים זה את זה על אודות אלהים ,תחת אשר
א רק מפי החשוכים (עמי*הארץ)
ירבה לשמוע כאלה בקרב עמים אתרים ,וי
י אם גם מפי אנשגחכמה
שבהם המרברים על האלהים כל אשר עם לבם ,כ
(פייוסופים) רבים ,כי אלה עורבים את לבם לכפור בדבר עצם האלהים
(הויתו) ואלה מכחשים בדבר שהואישמביט אל בני האדם .וגם בכל הליכות
חאמ אין אנחנו שונים איש מרעהו ,עבודה אחת לכלנו ,ומהשבה אחת צל
ל8

דבר האלהים ,היא
הליכות חיינו יוכל אדם לשמוש גם מפי נשינו ועבדינו ,כי סוף דברו היא
יראת אלהים.
,
ו
נ
י
ל
צ
כ .ואמנם זה הוא שרש הדבר ,אשר יצאה דבת רבים
כי
לא קמו בקרבנו אנשים המגלים חדשות במצשה ובמררשא) ,כי בעיני יתר
השמים טוב ויפה הדבר לבלתי החזיק במנהגי אבותיהם ,והם משידים על
כל איש אשר מלאו לבו לעבור של הטנהגים האלה ,כי הוא בדול מאר
הכתובה בספר תורתנו לאמר :הוא צופה את הכלן ועל

א) לאמר :אמנים וחכמים במדעים שונים.
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מ א ט ר שני

בחכמתה ואנחנו לא כן נחשב ,כי רק לדבר אחד אנחנו קוראים חכמה
ומעלה  -לבלתי במרות אף במעשה אחד או במחשבה אחת את החוקים
הנתונים לנו מראשו והנה הדבר הזה הוא ראיה נאמנה לדבר ,כי ספר
תורתנו יצא כלול ביפיו ,תחת אשר הוכיחו המעשים על ספרי מחוקקים
אחרים שהם צריכים תקנה.
,
ם
י
נ
י
מ
א
מ
ל
ע
ה
י
ח
ת
כ
ל
כ .4ויצן אשר אנחנו
ו
נ
ת
ר
ו
ת
ה
ב
ר
ע
נ
פי
כי
רצוןאיהים ,הנה לא נחשםלנו הדבר לצדקה ,אלו חדלנו לשמור אתמצוותיה.
והאמנם תמצא יד אדם לשנות בה דבר או ליצור אחרת יפה ממנה,
או לקבל מאיש זר תורה טובה יותר? אם בעצם סדר משפטי
עדתנו (יוכל לשנות דבר)ז הנמצאו משפטים טובים וישרים ממשפטי
תורתנו ,אשר שמה את אלהים לאדוני כל הממשלה ,ואת יד כל הכהנים
יחד מלאה לנצח על כל הליכותיה ,ואת הכהן הגדול הקימה לראש
על כל יתר הנהניםז והנה לא באשר היו (הכהנים) מצוינים בעושר או
במעלות אחרות שזכו בהן מן ההפקר ,בחר בהם המחוקק מבראשונה לתת
על שכמם את המשרה הזאת ,רק הבדיל את האנשים הגדולים מחבריהם
באמונתם ובחכמתם ונתן בידם את כל משמרת עבודת אלהים ,והם שקדו
מאד לשמר *להחוקים ועל כל הליכות העם ,כי הוקמו הכהנים לצופים על
הע כלו ולשופטים בכל דברי ריבות ולמוציאי דין הנקבים.
 asואיפה נמצאה ממשלה קדושה מואתז או היש משרה טובה ממנה
בציני אלהימ?  -הן כל בני הצם מתרגלים בעבודת אלהים ,והכהנים לבדם
נבחרו לנצח על העבודה ,וסדרי כל עדתנו דומים לסדר חג קדוש .ותחת
אשר עמים אחרים עושים את הדברים האלהימים מם8רואינם *ומרים אותם
(לארךימים) ,והםקוראים להם בשם מסטוריןא) או קדושה ,הנה אנחנו שומרים
אותם כל ימות עולם בשמחה ובלבב נכון אשר לא ימוט .ומה הם הפקודים
(מצוות עשה) והיקרים (מצוות לא-תעשה) נאשר בתורתנו)ז המצוה הראשונה
מלמדת אותנו על דבר האלהים לאמר האלהים הוא שלם בכלב) וקרושי)

י

) (Mysteriumהיתימזשקיאובו אתנדריהם ומלאו מנהגיםשונים.
א) הכינה
.י
חו
הס
שי
.ו
גמ
חי
יש
ה
ב)
יבר משתמש גמלה היונית ( Makariosתרומית  (Beatusלאמר :המאשר .וחוא
שח
כמ
ג) ח

כניי לאנשי הסטלה שהיכו לעולמם ,ובמבריה אין

המגטא

"מאשר-
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קרמות היהירים  -נגד אפיו:

עת

והוא מכלכל (נושא) את עצמו ואת הכלאן יהוא הראש (התהלה) והתוך
והסוף (האהרית ,התכלה) לכל ג) 1והוא ננלה במפשיו ובמסדיו ,ונכר יותר
מכל (יצור) ,אולם תמונתו וגדלו (מדעתה נעלמו מעינינוג) ,נכל הומר ,ואם
יקר הוא ,נבזה כדי לעשות ממנו את צלמו ,וכל מלאכת מהשבת לא תצלח
למצוא את דמות מראהו ,כי אין אנו רואים את דמותו ואין הוא עולה
במחשבתנו ,ואין לנו הצדקה לשוות אותה לעינינו ,אך אנחנו רואים את
מעשיו :את האור והשמים נוהאר]1ד) ,השמש נוהירח]ד) והמים ואת פרי
גטן ההיה והבהמה ואת תנובת הצמחים .האלהים יצר את כל הדברים האלה,
לא בידיו ולא בעמל ויגיעה ,וגם לא בקש לו עוזרים בעבודה") ,כי אם
ברצונו נברא הכל יפה מירו) ,ועלינו לעבוד את האלהים במעשה הטובז),
כי הדרך הזאת קדושה מכל דרכי עבודת האלהים,
בג .מקדש אחר לאל אחד  -כי לכל דבר נאה הדומה לו - ,בית"
לאלההכל בשר ובית-תפלה לכל בשרף) .והכהנים ישאו את טשמרת המקדש
בכל עת,יובראש הכהנים יעמד הגדול לבית"אביו ,והוא עם הכהנים המשרתים
עמו יחד יקריב את הזבחים לאלהים וישמר את החוקים וישפט בכל רברי
ריבות ויעשה שפטים בהוקים ,והאיש אשר לא ישמע לקולו יתן את הדין
כפושצ לאלהים ,ואת הובהים לא נקריב למען ננמלא את כרסנוט) בנשתה
י לא רצה אלהים בדבר הזה נהוא מביאלידי זדון ובזבוז כסף]ט),
לשכרה,כ
א) המהבר כותב כאן  Rutarkesנ(המספיק לעצמו) ,ששמש בלשון המילוסופים כמובן
"תכלית לעצמות
ב)
פ ישעיה מ" 8ד' ,מ"ר ו /וכנראה זכר גם את דברי הפילוסוףהיוני קסנופניס
על זאוס :וזאוס הוא הראש ,זאוס הוא הסוף וזאוס הוא גם התוך".
ג) אין אנו יוועים "שעור קומה .-בהודאת גיזה גא גמקוט "נעימו" . -אסור לרבת"
(אין להוציא "שעור קומה" במה).
ד) המליט המוסגרות אינן בהוצאתניזה.
י שליאק.
ה) *יא ע5ידי מיאך ולא יוי שרף ו5א עליד
ו) העולס כגרא גמאמר והאלהים ראה אוהוכי טוג.
ז) בחנוך המדות( .ע 1יסוד הפסוק :הגיד אדם מה טובוכו').
ה) במקור" :בית לאלהיהכי ,והואלכי".
ט) בהוצאה הישנה בא כאן "רק (נקריב אח הזבחים) בהגונה ,צסדר ובזריעתן

עי

עי

יך
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רק למען נלמד בינה ,ובעת הקרבנות חיב כל אדם להתפלל לראשונה על
שלום הצבור ,נכי לחיי חברה נוצרנו וכל המכבד את צרכי הצבור יותר
מצרכי נופו עושה הטוב והישר בציני אלהים ועל כל אדם לפנות אל
האלהים בתפלה) א) ואנחנו לא נבקש את האלהים ,כי ישפיצ עלינו טובה -
כי האלהים נתן ברצונו את הטוב והניח אותו בין כל היצורים  -רק נתפלל
אליו ,לתת לנו כח לקבל את חסדיו ולשמר עליהם ,ומלבד הטבילה אשר
לפני הזבחים צותה עלינו התורה לטהר את הבשר אחרי הקטורה ואחרי
המטהוב) ואחרי הזווג עם אשה ועוד טהרות רבותן אשר וצמו מספר .זה
משפט אלהים ומשפט עבודתופבקרבנו ,והוא חק (ולא יעבר).
 .ומה הם חוקי.הנשואים? הנה תרת:ו מבירה רק קשר אחד (משכב
מי
אחד) הוא קשר היצירה עם האשה ,וגם את זה התירה רק למצןמליותזרע.
את קשר הזכר עם הזכר (משבב זכור) קללה התורה וגזרה עונש מות
על כל עושה הדבר .והיא צותה צל כל הלוקח אשה שלא ישים עיניו
בכסף ולא יגזל אותה באונס ולא יפתנה בערמה ובמרמה ,רק יארש אותה
מידי האיש אשר לו המשפט להשיאה ,כי הוא קרובה וגואיה .והתורה אומרת,
כי האשה פחותה מן האיש לכל דבר ,ועלכן עליה לשמו*בקולו ,ולא למון
ירדה בה בזדון ,רק למען ימשל בה ,כי האלהים נתן את הממשלה לאיש
ורק הבעל אשר נשא את האשה רשאי לבוא עליה לבד ,ואסור לו לחמד
את אשת ר*הו .ואס יושהי.איש כדבר' הזה לא יוכל לפטור את עצמו מעונש
קות ,וכן ?2שה גם ימענה הנערה המאורשה וכל אשר יפתה אשה
בעולת בדל .ועוד צותה התורה לגדל את כל הילדים ,ואסרה על הנשיםלהפיל
את הזר* הנזרע או לשחתו .ואם תמצא אשה העושה כזאת יהיה משפטה
כמשפט רוצחת,בנים ,כי הכריתה נפש (מישראל) ולעטה את משפחת האדם,
על כן לא יחשב גם המלחת נזרע) על מטתונ) (המטיל 49י) לטהור ,ואף
א) אסר בהוצאתניגה.
ג) הבתה :אחרי מקרהייופו
ג) בךיש לפר* את המקום הזח *חתחבפו בו פתרגטיפ אחדים.
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קרמות הישרים  -נגר אמיץ

פ

אחרי הביאה הכשרה ירחצו האיש והאשה את בשרם,כי חשבה התורה אשר
י הנשמה הנטועהבגוף סובלת
בדבר הזה והנשמה פורשת אל צולם אחר]א) ,כ
יסורים והיא נפרדת ממנו בשעת מיתה ,על כן צותה התורה להטהר
במקרים אשר כאלה.
13שתה לעת מנלד בנים ולמצוא בזה
כה .רכן לא צותה התורה
לעשוני
טעם להרבות בשתיה ,רק פקדה להחל את גדול הילד בחכמה ב) וגם צותה
ילמד את הבנים מקרא ,למען ידעו את החוקים ואת מעשי אבותינו ,כ*
עליהם להכיר את מעשי אבותינו למען ילכו בדרכיהם ,וללמוד את החוקים
למען יגדלו בהם ולא יעברו עליהם,וי
א יוכלו לטעון כי לא ידעו אותם.
גי .והנה התורה צותה עלינו לגמל חסד ואמת למתים ,אך לא דרשה
מאתנו לצשוה להם קבורה ברב פאר וגם לא לגנות להם מצבות מפשולם
נהדרות ,רק הקרובים אליהם בלבד יתעסקו בקבורתם וכל הפוגשים אותם
בדרך יגשו אליהם ויעשו מספד אתם יחד .והבית (אשר נמצא בו המת)
ן שופך'דם ,כי הוא רחוק
וכל יושביו יטהרו מטומאת מת למען אשריבי
מאד משהרת הגוףג),
בז .ואת מצות כבוד ההורים שם מחוקקנו שנית למצות כבוד אלהים,
י חובתו באחד
וכל אשר לא ישלם להוריו את גמול חסדיהם ולא יצא יד
הדברים ,ימסר לסקילה ,וגם צוה על הצעירים להזהר בכבוד הזקנים לכל
דבר ,ולא התיר לאדם לכפות דבר מאוהבו ,כי אין אהבה בלא אמונה
שלמהד) .ולעת יריב איש את רעהו ,אסור עליו לגלות את סודוה) .ולשופט
הלוקח שוחדלקיט
ה משפט מותו)י וכל אשר יתעלם כשתמצא ידו להחיש צזרה

כי

א)

כן בהוצאת ניזח .גהוצאה הישנה" :כי הדבר הזה מטמא
ארץ אחרת" ,והיא גרטה משובשת בלי ספק.
כנלאהלמי מה המחבר בשפן צנוע לחק המילה ,שהיא מצוה משצית,
בדיוק :למען ירחק מאד כל שופך-דם מהמחשבה ,שהוא טהור (נגופו).
זה דרש הטחבי כנראה מדברי הכתוב גראפית י"חי.ז יכו/
כנראה על ימוך ויקרא י'ט ט-ז ,מקלי כ-ח Ye
נודע לנו ,איפה מצא ל 1המחבר פשפט מות זה 19א הוזכר טלל בתורה (ומות

את הנשמה והגעה כאלי

השייכו ()אי
ג)
ג)

,י

ה)

ו) יא
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יאשם (לאלהים) ,ולא יוציא אדם מתוך רשות הברו דברים
לשואלי
הפקידם אצלו ,ולא יגע בדבר של אחרים ,ולא יקח נשך,החוקים האלה ועוד
חוקים רבים הדומים אליהם בדברים שבין אדם לחברו  -הם יסודות קהל
עדתנו.
כח .וראוי גם להתבונן למחשבות מחוקקנו על דרכי היושר עם הנכרים,
ובזה יתברר לנו,כי תקן הכל בחכמה ימען אשר לא נבלע את נחלתנו ונם
לא תרע ציננו בכל המבקשים להתחבר אלינו ,על כןצונו לקבל בסבר פנים
את כל (הנכרים) הבאים אלינו הרוצים לתקן את חייהם על פי חוקינו ,כי
משב שלא המשפחה לבד ,כי אם גם דרך החיים מקרבתאת.האנשים .אך
תחת זאת לא רצה לקרב אל חברתנו את כל הבאיםאלינו כלאחר-יד.
כס .ומלבד זאת דרש מאתנו המחוקק עוד דברים רבים ,וגם גזר
עלינו  51חוקי נדבה יהת לכל שואל אש ומים ~חם ,ולהנחותו בדרך
ולבלתי השאיר איש בלא קבורה .וגם משפטים ישרים הוציא על אויבינו
לצת המלחמה ,כי לא נתן לנו לבער את ארצם באש ולכרות כל עץ מאכל
וגם אסר לנו לפטט את חללי אויבינו) הנובלים במלחמה ,אף הזהיר אותנו
צל השבויים ,שלא יעשה להם
י ועל הנשים יותר מכלם .ככה חנך
ל
ו
י
אותנו בהמלה ובאהבת הבריות ,וגם לא שכח את החיות שאין להן בינה,כי
ו לנהוג בהן בדרך אחרת ,ולא
התיר 5נו לעבוד בהן כמשפטן ,ואסרעיינ
נתן לנו להמית את הבהמה אשר נמלטה אל הבית כמבקשת רחמים ,ולא
התיר לנו להוציא נלפות] עם הבנים גם את יולדיהם א) ,וגם צוה *לינו
לממול על בהמת העבודה אשר בארץ אויבינו ולבלתי המיתה .ככה חזועיניו
מישרים לכל דבר .ואת כל המצוות האמורות דבר אלינו בלשון למודים ואת
דרכי העונש לעוברי מצוותיו שם חוק ולא יעבר.
,
ת
ו
מ
כה יעשה לנואף ולמענה
 .עונש רוב עוברי החוקים הוא משפט
י
בתולה וכל אשר יערב את לבו לגשת אל איש זכר ולגלות ברותו ,וגם
לזכר אשר יסבצ לדברו .וגם בעבדים החוק הזה נוהג בבלחומר .ואף האיש
אשר לא

א) אם תרום זה הוא הנכון (4יהו*יא למותי) ,הנה כון נזה המחבר לדין .אוחו ואת
מנר (ויקרא כ"כ כ"ח) ,אך יש גם לתרגם את המקש הזה :ההוציא עפ חאפרוהים את
יו5דיהמ .והכרה למצות -שלוח הקן' (דברים כ"א ,ו' ז').
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אשר חטא באיפת שוא ובמאזני מרמה או עשה קול לרעהו במקח ובממכר
והונה אותו ,או גזל רכוש זרים או לא השיב את הפקדון לבעליו  -כולם
נושאים את מוסר עונם ,שאינו דומה לענשי גויים אחרים ,כי אם גדול
הרבה יותר מאלה ,כי האיש הזומם לעשות רעה להוריואו לחרף את אלהים
;מות יומתמיד .ושכר המקקם חוקי התורה איננו כסף ולא זהב ולא זרי
עלי שמן 1ע *5סלינוס ולא יקר וגדולה ,רק זה נהוא גמולם) שכל אחד מהם
מאמין ,כי בזאת הוא נותן אות בטחון לבו בדברים שהזהירמא) המחוקק,
והאלהים חזק אותו באמונה שלמה ,שלכלישומרי החוקים הנהרגים עליהם
באהבה בשעת הצרך יתןאלהים בריאה חדשהב) וחיים טובים מאלה לתקופת
הזמנימג)* ואמנם לא ערבתי את לבי לכתב כדבר הזה ,לולא הוכיחו
"מעשים עליו,כי לא פעם ולא שתים התנדבו רבים מאחינו לשאת כל מיני
יסורים,יען אשר לא רצו להוציא מפיהם דבר לנבל את החוקים.
5א .והנה לולא נודע עמנו בקרב הגויים ,ולולא היה גלוי הדבר שהוא
שומר באהבה את דברי תורתו ,רק בא איש בדברי ספר כתוב עליו וקרא
אותם באזני היונים או סמר 5הם,כי מעבר לארצות אשר ידעו מצא אנשים
שהגיעו לדעת*אלהים טהורה אשר כזאת ,ולחוקים ישרים כמו אלה ושמר
עליהם בכל תקף מצורות עולם  -חושב אנק כי כלם (כל היונים) השתוממו
לדבר הזה מאד בשומם אל לבם את התמורות שקמו בקרבם כל הימים .הן
נתנו (היונים) דופי בכל אשר נסו לכתב דברים כאלה על הליכות המדינה
והחוק.ם ,ואמרו עליהם שדברודברים מתמיהים וסמכו אותם על יסודות תהו,
לא אדבר פה על יתר החכמים (הפילוסופים) שבקשו לעשות כזאת בכפריהם,
אך הנה פלטון אשר נחשב בעיני היונים לאיש המופת הגדול בכל אנשי
החכמה (הפילוסופיה) בקדושת חייו ובכח מחשבותיוד) נם הוא היה לצחוק
בציני המתאמרים בנמשם ,כי הם גדולים בחכמת המדינה ,ועד היום הזה

המתים.

א) בדייק ש"נבא להם".
ב) כלומר :יחיה אותם.
עולם"יקץהימין (דניאלי-ב ,ג) .וכ 5הפהק הזה מכוון לאמונה בתחית
ג) אלה הם

_הי

ד) או בכח דבורו ,דבריו ,מליצתו.
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הוא למשל ולשנינה בפיהם ,אף כי בלהמיטיב להתבונן אל דבריו (של פלטוזז
יכיר ,כי הם קלים מאד וקרובים לרוח ההמון ,כי על כן הורה פלטון בפיו.
ן לגיות להמונות הנבערים את דעת האמת בדבר האלהים .ובכל
שלאזיו
זאת הם חושבים את דברי פלטון למליצת הבל אשר בלל את יפיה בכתיבתו
בכשרון גדול .ויותר מכל המחוקקים נפלא לוקורגום בעיניהם ,וכלפ
מרבים לספר בשבח בני ספרטי אשר ההרו החזיקו בחוקיו .והנה אודה
לדבריהם,כי דרך קיום החוקים היא אות ומופת על מעלתם ,אך יקומו נא
כל אלה המתברכים בלקדימונים ויברכו אל אורך ימיהם את דתנו הצומדת
זה אלפים שנה ויותר ,ואחרי כן ישימו אל לבם כי רק כל הימים שהיו
הלקדימונים.בני חורין נחשבו לשומרי-חוק זריזים ,וכאשר חור *ליהם הגלגל
כמעט שכחו את כלחוקיהם .אולם אותנו מצאו צרות רבות לאין חקר בהמיר,
ארץ אסיה מושליה ,וגם בעצם בל הנוראות ואימות המות לא בגדנו בחוקינו,
ולא מעצלות ולמען התכנונים הלכנו בהם,כי בל המתבונן יראה שהםדורשים
ממנו לשאת *מל וטורח הרבה יותר מדי כח הסבל אשר  114עליו
הלקדימונים ,כי הם לא עבדו את אדמתם ולא עסקו בכל מלאכה ,כי היו
י גופם,
פטורים:מכל-עבודה 11לו חתימי חייהם במנוחה בעירם וטפחו אתיפ
ומשרתים נמצאו להם זולתם להמציא להם את כל צרכי חייהם ,ומידי אלה
קבלו את לחם חוקם מוכן לפניהם .ומלבד הדבר הזה (האוכל) היה רץ
מעשה אחד טוב וישר בעיניהם וכתפארת אדם נחשב להם  -לשאת ולסבול
כל תלאה באומץ רוח למען יתגברו *ל אויביהם בצאתם עליהם למלחמה.
ואכלא את שפתי מלספר ,כי לא השיגו (הלקידימונים) את חפצם זה ,כי
לא אנשים יחידים בלבד רק רבים ועצומים שכחו כפצם בפעם את מצוות
חוקיהם ,ומסרו את עצמם בהמון יהד עם כלי נשקם בידי אויביהם.
לב .ומי האיש אשר שמע על דבר המון גדול כזה בקרבנו ,או אפילר
*ל דבר שנים.שלשה אנשים מאחינו אשר בעטו בחוקינו מפחד המות ,ולץ
רק מיראת המיתה הקלה על שדה המלחמה ,כי.אם גם מאימת מות היסורים!
המכלה את הבשר ,והן הוא אשר נחשב למיתה החמורה מכלז ואני תושב
כי לא משנאתם ליהודים הנכנעים הקריבו רבים ממנצחינו את כלי המשחית
אליהם ,רק למען יבחנובעיניהם את המראה הנפלא הזה,שיש אנשים המאמינים
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כי רק דבר אחד רע להם ,אם ילחצו אותם השונאים לעבור 8ל חוקיהם או
להוציא מן הפה לבד דבר נגד התורה .ואמנם אין לתמוה על הדבר,שאנחנו
מחרפים את נפשנו למות על חוקינו ,כאשר לא יצשו כן כל הגויים,כי גם
את דרכי חיינו הקלות בעינינו מאד לא יוכלו יתר העמים לשטור על נקלה,
לא ליהנות מיגיע כפיהםא) ולא להזהר במזונותיהם ,ולא להמנע מלכת אחרי
יצרם ואחרי תאות לבם בעת אכלם ובעת שתותם ,בשת עלותם על יצועםב)
ובצת הראותם את תפארתמק ,וגם לא לקים את כל הוקי המנוחהד) מבלי
לעבור צליהם .אולם אחינו לא הסיחו את דצתם מן המצוות ומחוקי החיים
נם בעת צאתם בחרב על אויביהם לגרשם מהר מעל גבולם .ויען אשר
הספנו לשמוע באהבה לכל דברי תורתנו ,על כן מצאה ידנו להפליא גבורה
ולעשות חיל (בקרב),
לג .ואחרי כל הדברים האלה באו כל הלוסימכים והמולונים למיניהם
ויתר המכתבים הדומים אליהם ,אנשים חכמים בעיניהם אשר לא נסובחכמה.
המרמים והמחליאים את בני הנעורים ,וחרפו אותנו ,כי רעים וחטאים אנחנו
בני האדם .ואמנם לא רציתי פה לבקר חוקי עמים זרים ,כי תורתנו
מכ
יה לנו לשמור את חוקינו ,ולא ללמד חובה על דצות עמים זרים ,ונם
צות
מחוקקנו אסר לנו לדבר בלעג ובחרפה על אלים אשר הגויים מאמינים בהם,
ימען כבוד שם אלהים .אך הנה שוטנינו חושבים לגלות ערדענו בקרכם
למולנו חוקי עמים אחרים ,ועל כן לא אוכל לשום מחסום לפי ,ונם הדבר
אשר אדבר 8ה לא רוחי יצרו ,כי כבר העידו עליו רבים מאנשי השם.
הנמצא איש תבונות מהולל בחכמתו בקרב היונים ,אשר לא נתן תקלה
במשוררים הנכבדים ובמחוקקים הנאמנים על פני כל ,כי שמו מסשר לאלים
ככל הטוב בעיניהם וספרו שליטם שהאחד יולד למשנהו ,ותולדותיהם היו
שונות אלה מאלה ,וגם חלקו אותם למקומותיהם ולהליכות חייהם ,את אלה
ד בידי עצמם" ,כנראה רמז כאן המחבר יאהבת המלאכה בקרב היהודים,
א) _לעב
*שבו 1ל עבדיהם הנכרית.
ב) ג19ת תשמיש הפטם.
ג) בבזבזם את כספם אינם יכולים לחפרי* את ההרומות והמעשרות
כהוגיי
ד) דיני שבת ויום,טוב.
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הושיבו ביבשה ואת אלה -בים ,ואת הזקנים שבהםנתנו במאסר בארץ תחתיות
ופל האלים אשר להם נתנו את השמים לנהלה ,שמו לראש את האחד אשר
קראו לו בשם אב ושמו אותו לעריץ בכל עלילותיו ,וגם טפלו עליו כי
לדבר הזה התנקשו בנפשו אשתוה היא אחותו ,ובתו אשרהוליד אותה מראשו,
ואמרו לתפשו ולשומו במאסר כדבר אשר עשה לאביוע
 .ואמנם האנשים הגדולים בתבונה אומרים בצדק ,כ* כל הדברים
יי
מאלה מגונים וממלאים פיהם צחוק על המאמינים שאל אחד עולה במחשבה
ם וזקנו מגודל,
בלא חתימת זקן והוא עול ימים ,וחברו געול ממנו בהיני
ואלים אחרים נמנו על המלאכות ,זה חרש ברזל ,וזאת אורגת וזה
אישפלחמה היוצא לקרב עם בני האדם ,ואלה מנגנים בכנורב) או שמחים למתוח
קשת ,ומריבות-אחים קמות ביביהם והם מקנאים זה בזה על דבר בני האדם,
ולא רק איש עם רעהו הם עושים מלחמה ,כי אם,גם את בני האדם הם
מתנגחים ונפצעים על ידם ומיללים וסובלים מכאובים .אולם תועבה הוד
גדולה מזאת נמצאה ברבריהם הנבצרים על האלים ,שכמעט כלם הזכרים
והנקבות יחדו שטופים בוסה ובעגבים ,וגם הנכבד והראשון בחברתם ,הוא
אביהם בכבודו ובעצמו ,מעלים עיניו מן הנשים אשר פתה בשקריו ואשר
הרו ממנו ונותן להשליך אותן במאסר או להטביען במצולות,ים ,ואין בכחו
לצור את הבנים הנולדים לו בבוא עת פקודתם וגם לא למנוע את עיניו
מדמצה למראה מותם .מה טובו הדרכים האלה ,אשר הלכו בהן גם *תר
נהאלים) 1הם רואים בעיניהם כל מעשה זמה בשמים בלא בושה וכלמה,ורבים
מהם מודים בפיהם ,כי הם מקנאים בנחבריהם) אשר נלכדו במעשים האלה,
ואיזה דבר יבצר מהאלים ,אשרהזקן והמלך שבהם לא יוכל לכבוש את יצרו
לגשת אל אשתו עד בואו עמה החדרהו והאלים עובדים את בני האדם:
 ,ואלה רוצים את מקניהם,ורבים מהם הושמו
אלה בונים להם בתים ביכר
במאסר ברזל כמשפט כל עושה רשעה .ומי מאנשי התבונה לא ירגז ידברים

א)ן

זאוט ,לפי דברי האגרה הישית

א) ביתית טרטרות (ארץ ,צימות ,עיפתה) ,ששם אסר
,
ו
ת
ש
א
ו
את אביו כשנוס ואת האיתנים (הטיטנים) ,ופעם התנקשו בנפש
ו
ה
ב
ו
ה
ר
י
ח
ו
ה
ו
ח
א
אחיני
יהשליה גם אותו שמה.
ב) בדיוק :בקתרוס ).(Kytharis
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האזה ולא יבהל למישה טופלי השקרים ולא ימתח את מדת דינו ע 5מקבלי
ש אשר לקחו גם את המגור ואת הפחד ואת
רבריהם ועל אולתם הגדולה? יי
השגעון ואת המרמה ועוד תכונות רוח נבנות מאדן והרימו אותם למעלת
עצם 58הים ונתנו להם דמות אלהים ,ופתו את יושבי הערים להקריב
ובחים לטובים שבהם ,והדבר הזה הביאלחץ גדולעל האנשים להבדיל אחדים
מן החלים ולחשבם לנותני הטוב (אלהי ברכה)ולקרא לחבריהם בשם *מרוחקים*
(עושי רעה)"),וגם 5הרהיק אותם מעליהם בקרבנוה ובמנחות ,ונער פני אנשים
נבלים,כי פחדו פן תמצא אותם רעה מידם אם לא ימהרו ישעם 5הם

כופר.
בדבר
ם
י
ע
ו
ת
ע
ת
ה
ו
ה
ז
א
ה
ת
ו
כ
ו
פ
ה
ת
ה
ן
ט
י
ה
ל
א
 .דמה הוא שורש
יה
ואני
חושב,כי לא הכירו מחוקקיהם (ש 5היונים) לכתחלה 8ת עצם האלהים ,וגם
אם היה בכחם למצוא דעת אלהים נכונה ,ל 8לקחו אותה לאבן פנה לכמוך
עליה את כל סדר משפסי ממדינה ,רק השליכו אותה כדבר 8ין חפץ ועזבו
אותה למשוררים למען ?בישו להם אלים ככל ששר ירצו ,עם כל מגרעותיהם,
ולמליציםב) נתנו לפתות את האזרחים למען יוציאו דת ויכתבו בספרכייש
משפט ונהלה לאלים הזרים בקרבם .וגם הצורים והיוצרים הרבו לישנות מן
הרשות הנתונה 5הם בידי היונים ,וכל אחד מהם בדה מלבו תבנית לאלים.
האחד 5ש אותם מחומר ,והשני כתב (עור) אותם ,וחכמי החרשים הנפלאים
מכולם לקחו 8ת השן ואת הזהב ליסוד מלאכתם ומצאו כפעם בפעם דברים
חדשים.י(ורבים מהמקדשים שוממים ועזובים זלה,ורבים רצויים משד,ומפוארים
בכ 5מיני קרבנות טהרה)ג) והאלים אשר נמצאו לפנים בעצם גדולתם ,בלו
מזוקןי) ואלים אחרים עלו לגדולה וכבשו אותם להכנע תחתיהם ,או אדבר
בלשון נקיה :אלים אחרים וחדשים זוכים לעבודה ,וע 5כן נשארו המקומות

הם הרוחות הרעים *פרחיקיפ אותם ביחפים

א) "מרוחקיכן (ביונית(apotropaioi :
("לא*יינו". ,בר-מינן" ,-סמי מכאן" וכו').
ו צאספת חא1רחיפ שהצי* לפניו חוקים חוורים ופ*תיפ
ב) הכינהיגואמי העם הפוניםאיי
אותו במליצתם לקבל את הצ*תיהם.
ג) הפסוק הזה עתוד פנוקים אחדים קצרים להלן) הסר בתרשם הרומאי השתיק .ובכלל
1ל "פרשה עד סוף הכיקיקויה מאד בגוף הספר היוני ,המאמר חמוסגר אינו מוגן צרכי.
ז) נ.יקנו ,עבר ומנס.

כי
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ם א םר

שני

פז

(הקדושים) שוממים ועזובים ,כחשר כבר דברתי למעלה בנטותי הצדה ,ובעוד
המקדשים האלה עזובים ושוממים ,כל איש בונה לו מקדש חדש ככל אות
נפשו ,תחת אשר היה עליהם לחשוב את הפך הדבר הזה על אודותהאלהים
ולשמור את כבודו שלא ישונה לעולם.
לו .אמנם אפולוניוס מולון היה איש נבער וחסר בינה .אולם מעיני
החכמים (הפילוסופים) אנשי השמת אשר בקרבהיונים לא נעלם אז אחדהדברים
החמורים ,וגם היטיבו לדעתכי טענות המשליםא),יחן רעיון'רוח ,ועל-כן בחלו
בהן מאד והסכימו לדעתנו על דבר האלהים,כיהיא דעת האמת הישרה .ברעה
הזאת החזיק פלטון באמרו אין לקבל אל המדינהב) אף אחד מן המשוררים,
כי
וגם את הומירוס שלח מעל פניו בלשון נקיה ,בשומו זר על ראשו ובמשהו
חותו בשמן המור ,למען אשר לא ישחית את האמונה הישרה באלהים בשיחות
הבדום אשר לו .ופלטון הרבה ללכת אחרי מחוקקנו,כי מכל דרכי החנוך יקר
בעיניו לצוות על האורחים ,ללמוד באר היטב את החוקים ,וגם צוה בחוקיו
שלא יתערב קהל שומר? חוקיו בכל זר הבא מחוץ ,רק ישמר על טהרתו.
ומולון 8פולוניוס לא שם את הדברים האלה 8ל לבו בשיתו עלינו חטאתוכי
אין אנחנו מקבלים את האנשים אשר דעה אחרת להם בדבר אלהים ,וריעו
רוצים_ לבוא בחברת האנשום אשר הסכינו להליכות חיים ורוה לנו .ואולם
הדבר הזה חינו משפט לנו לבר,כי אם גם לכל העמים ,ולא רק ליונים,כי
8ם גם לאנשי השם אשר בקרב היונים.כי הנה הלקדימונים היו מגרשים גת
הנכרים (הגרים) מארצם כל הימים ולא נתנו לאחיהם לעזוב את גבול ארצם,
כי יראו מאלה (הגרים) ומאלה (העוזבים את הארץ) פןיבולע לחוקיהם .ובצדק
יוכל כל אדם להוכיח אותם,כי הם צרי עין.כי לא נתנו לכל איש נכרי
משפט-אזרח וגם לא לשבת בקרבם .ואנחנו לא רצינו ללכת בדרכי נכרימן אך
קבלנו ברצון את כל האומרים ללכת בחוקינו .ואני חושב כי הדבר הזה הוא
אות אהבת הבריות ורוח נדיבה כאחת.
 .11לא אאריך לדבר על הלקדימונים ,והנה גם הליכות בני אחינן

ם מן המשכינים היונים בקשו יהצדיק את הדברים התפןיש במיהולוניה היוניתא) רבי
ל בשיר השירים).
ובשקרי משורריהם בטענהבי הם דברי-משי (מפו שששוח-.
ב)

יאמר המדינה ) (politeiaהמצויה האידיאלית אשר בקשיו
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פלשון במחקרו.

קרמות היהודים  -נגד אפי11

פח

שהתאמרוכי עירם היא לכל העמים ,נעלם מדעת אפולוניוס ולא הכיר שחוק
היה להם לעשות משפט מות בלא חנינה לכל איש המוציא מפיו דבר אחד על
האלים שלא כחוקיהט .או הנמצא טעם אחר למות סוקרטיסז הן לא הסגיר
את עירו בידי האויבים ולא שלח ידו בבזת אחד המקדשים ,רק נשבע שבועות
חדשות וימר,כי רוה אלהים א) מורה לפניו את דרכו ( -דבר זאת בכובד
ראש ,או) ב) חי זאוסג) ,צחוק עשה לו כדעת אחדים -ובעבור הדבר הזה יצא
דינו לשתות מי,ראש ולמות ,והקטגור התגולל עליו כי השחית את בני
הנעורים בלמדו אותם לעבור על משפטי עירם מורשת אבותיהם ועלחוקיהם.
והנה סוקרטים היה אזרח אחיני ועל כן מצא אוחו העונש הזה ,אולם
אנפסגורס היה איש קלזומיני ,ובכל זאת כמעט יצא משפטו למות ,לולא
חסרו גורלותי) אחדים ,יען אשר אמר על השמש הנחשב לאלהים בעיני
בני אחיני ,כי הוא מוצק ,כולו אש .וגם העבירו קול בי ישלמו ככר כסף
לכל אשר ימית את דיגורס איש מילום,כי אמרו עליו ,שלעג לסודותיהם").
וגם פרוטגורס כמעט נתפש והומת לולא מהר לברוח ,יען אשר כתב מהשבות
על דבר אלהים שלא כדעת בני אתיני .והיש לנו לתמוה על הדבר שהשבו
כזאת על אנשים בני"עליה  -הן גם על נשים לא חמלו ,זה מקרוב המיתו
כוהנת אתת שקבל עליה איש אחד כי שגתה בסודות אלים נכרים ,)1כי
הדבר הזה היה אסור עליהם על פי החוק ,ומשפט כל המביא עמו עבודה
זרה היה עונש מות .ואם חוק כזה היה להם ,גלוי הדבר ,שלא חשבו את
אלי יתר העמים לאלהים ,כי לולא זאת לא הדירו את עצמם מהנאת אלים
מרובים .אמנם לאתיניים סדרים טובים ויפים ,אולם גם הסקיתים השמחי
י הוטל
לשפוך דם אדם ,אשר רק במעט נבדלו מחית השדה ,גם הם חושבים כ
עליהם לעשות סיג לחוקיהם ,ועל כן המיתו את אנכרסיס המהולל בחכמת
בפי היונים לעת שובו אליהם ,כי נראה בעיניהם שהביא עמו מנהגיםיונים
א) גיוניה  .Daemonium) Daimontonכח-אלהים ,איהות).

י

ב)
ג)
):
ה)
)1

חסר בהוצאת ניזח.
*חי התיבות נמצאו רק בהוצאת ניזח.
ביונית  psephoiהכונה :קילוח (דעות) שופטים.
המסטורין של בני אתיני ,הדת חמיוחרה שלחם שהיתה רק ליחידיסגויח.
לדיר ,במסטיר'ן הקשוי בעבירה-ורה,
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מאמר

ש ני

פט

רבים .וכל איש יוכל למצא כי גם בקרב הפרסים נשפטו רבים
י שמח אפולוניוס על חוקי הפרסים והשתומם
עון זה .והנה גלוי הדבר כ
ת
ה
א
.
ת
י
ר
ב
ו
להם ,כאלו הרבו היונים ליהנות מגבורתם
היתה להם עםהאלים.
והן אתטעם הברית הזאת טצמו (היונים) כאשר שלחו (הפרסים) את מקדשיהם
באש ,ומגבורת הפרסים נהנו כאשר הצליה כמעט חפצם לעשותם (את היונים)
לעבדים .וגם הלך (מולון) בכל דרכי הפרסים וענה נשי"זרים וסרס נערים,
תחת אשר אצלנו נגזר עונש מות על כל אשר יעשה כדבר הזה גם להיה
נבערה .ופחד העמים והמושלים וגם הקנאה בקדשי גויים נכרים לא עצרו
י לא קנינו לנו גבורה למען נצא למלחמה
כח להעבירנו מחוקינו אלה .כ
למצוא שלל רב ,רק למען נוכל להגן על חוקינו .ואת כל הצרות אנחנו
נושאים במנוחה ,אךיע
ת יגזרו עלינו אנשים לעזוב את חוקינו ,נבהר להלחם
בהם גם אס לא יהיה לנו כח ,ונתהוק לשאת כל תלאה עד צאת הנפש.
וצל מה זה לנו לקנא בהוקי עמים זרים ,בעוד עינינו רואות כי גם נותני
החוקים האלה אינם שומרים עליהם? האמנם לא נזקקו הלקידימונים לבטל
את חוק טהרת הדם לבני עירם ואת מחוטא) הנשואים ,ובני ~עיה וחיבי

למות על

לאסור את משכב הזכור שלא בדרך האדם ,כי פשה בקרבם מאד מאד? ותחת
אשר לפנים חשבו אלה ואלה ,כי הדברים אשר הם עושים טובים ומועילים,
הדלו להאמין בזאת ברבות הימים ,אף כי לא עצרו כה לעזוב את דרכיהם
(הראשונות) במעשה ,הם כחשו בהוקים האלה ,אשר היה כחם
לפנים
י
ו
ר
ג
בקרב היונים ,כי על כן ספרו שהאלים עוסקים במשכב זכור .ועוד הוסיפו
לאמר צליהם כי הם נושאים את אחיותיהם (גלוי'עריות) ,ולמדו מזה זכות
על תאותם הנבערה לדברים שלא כדרכם.
יח
 .איני רוצה לדבר
משפטי העונשים אשר קבעו רוב המפוקקים
(היונים) מימי קדם על דרכי הכפרה אשר מצאו לחוטאים ,כי על נואף אשה
הטילו נהוק) עונש כסף וצל המענה בתולה צוו לשאתה לאשה  -גם לא
אדבר כמה טענות נתנו לפושעים לכחש את דבף עונם ,לעת אשר נסה
אדם לבדוק במעשיהם .הן לרבים מהם (מן היונים) געשה חלול החוקים לתורה

עי

שאח לתרגט במקום -קיות*ראש' "בזיור *בגוף היוני .עלפי הוקי היקיוימוג.פ

א) 3ך
האוסרים נשואי זרים נשאר רק מספר קבן של משפחות הפותרותיבוא זו בזו.
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צ

קרפות היהודים  -נגד אפיו,

שלמה  -להם ולא לנו! כי גם בהלקח ממנו יקרנו וערינו וכל יתר מחמדינו,
הנה תשאר לנו תורתנו לנצח נצחים ,ושום איש יהודי ,גם הנדח ממולדתו
ם קשים כיראתו את החוקים ש,
ארצות מרחקים ,לאיירא חמת איוני
אם בעבור מעלת וחקינו דבקנו בהם ככה  -יקומו האנשים האלה ומודו,
כי חוקינו טובים מכל .ושם הם אומרים בלבם ,כי חוקים רעים אנחנו מקימים
כל הימים - ,האמנם צדקו במפעלם בעזבם את חוקיהם הטובים והנה
הכל מאמיניםכי אורך הימים הוא בוחן-אמת לכל הדברים ,ואותו אעידה לי
על מעלת מחוקקנו ועל מעלת דברי-האלהים אשר נתן לנר הן אם יערך אחזו
איש אל המחוקקים שקמו בדורות אחרים ,יעלה בידו שחי לפניהם ימים

י"ל

י

פין מספיר

לט .והנה מידינו נגלו החוקים לכל יתר בני האדם ,אשר הרבו לקנא
להם מדור לדור ,לראשונה באו חכמי היונים (הפילוסופים) אשר למראה שין
שמרו את דרכי אבותיהם ,אבל בספריהם ובחכמתם (בתורתם) הלכו אאריו
י כמחשבותיו היו גם מחשבותיהם של אלהים וכמוהו למדו
ואחרי משה),כ
ארחות תום בחיים ודרכי קרבת הבריות .אולם גם בקרב ההמונים עצם זה
מדורות רבים מספר המקנאים לעבודת אלהינו ,ואין עיר מערי היונים או צם
מהמי הלועזים ,אשר לא פשט שם מנהג היום השביעי שבו שובתים אנחנו
מכל עבודה ,וגם משמרת הצומות והדלקת הנרות ורבים מחוקי האוכל אשר
 114עלינג יה
ם מנסים ללכת גם בדרכי שלום הבריות אשר לנו ולגמול
חסדים ולאהוב את המלאכה ולהתחזק כמונו בעת גזרה *ל החוקים .ומה
נפלא הדבר ,לא ההנאה מביאה אותם לידי זה ולא יקסם אחר ,רק כח
התורה בעצמה ,כי כמו שהאלהים ממלא את כל העולם ,ככה פשטה התורה
בכל זר* האדם .יתבונן נא כל איש אל עירו ואל בית אביו ויראה את
קשט דברי .ושוטנינו יחרצו את משפט כל בני האדם כי חשקו בדרכים
הרעים אשר לעמים זרים תחת ללכת בחוקי אבותיהם הטובים - ,או ישימו
קץ לגדופיהם ,כי לא להכעיסם ולמען הרעימם אנחנו מכבדים את מחוקקנו
ומאמינים בנבואותיו על דבר האלהים .וגם לולא הבינונו את מעלת החוקים

' )8התרגום חפשי .קצת בדיוק :ושום איש יהודיי
 8יתרחק כל בו מא-ץ מוידתו
יפחד חפת אדונים קשים פעי *8ר יירא 8ת החוקיפ שתר מהם.
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ולא

טא מר שני

צא

באנו לחשב גדולות עליהם בראותנו את ההמון הרב אשר היו לו

לפיפת.

מ .אולםא"עדברי חוקינו וסדרי משפטינו כבר כתבתי לזכרון באר
היטב בספרי ע 5הקדמוניות .והלמם זכרתי אותם במיה שנזקקתי להם ,ולא
שמתי את לבי לחרף חוקי עמים זרים ולא להלל את חוקינו ,רק להוכיח את
המכתבים אשר טפלו רש* *לינן ,כי בלא בושה וכלמה קראו למלחמה על
האמת .ואני חושב ,שמלאתי בספר הזה כהלכה אחרי הדברים אשר הבטחתי
מראש :הנה הראיתיכי צמנו הוא צם קדומים מימי עולם ,תחת אשר אמרו
משטינינו כי הוא צם חדש אשר בא מקרוב .וגםהעידותי עלי *דים עתיקים,
אשר ?מן את זכרנו בכתביהם ,תחת אשר טענו אלה כי איש לא עשה
בדבר הזה ,והם הוסיפו עוד לאמר בי מצרים היו אבותינו- ,ועתה התברר
הדבר כי באו א 5מצרימנמארץ אחרת .אלה טפלו שקריםכי גורשו אבותינו
כל ,כי שבו אל ארץ אבותיהם
משם ע 5נגעי בשרם ,ועתה נגיה
ש
י
א
ל
ו
ת
ו
א
ם
מ
ו
ש
ב
ר*
לרצונם מלאי כח ואונים .אלה נצלו את מחוקקנו,י
ונתעב -אולם האלהים היה *ד צדקו  .מקרם ,ואחריו מ5א הזמן וגלה את
מצלתו לציני כל.
מא .ואין לי להרבות עוד דברים על אודות החוקים ששר לנת .כי
הם בעצמם נראיםלעין ותוכם מוכיח *ליצם שלא דרכי חטא ועון הם באים
ללמד ,כי-אם דרכי יראת אלהים טהורה ונאמנה ,ולא לשנוא את הבריות הם
דורשים ,רק לחלוק אתן יחד את הרכוש ,והם שונאים רשעה ורודפים צדק,
מרחיקים בטלה ויקר תפארת ,ומלמדים את בני האדם לשמוח בחלקם ולאהוב
את המלאכה ,ואוסרים את המלחמות למען הבצע ומכינים את לבם לתמוד
בגבורה ע 5נפשם .ואינם יודעים חנינה בעונש
ןואין להתחכם להם
~
מ
י
~
ח
ה
נ
(להורים *ליהם) בתהבו5ות דברים ,והםקימי
ם לעד במעשים (של ההולכים
י מעשינו עוד נאמנים עלינו מספרינו .על כן ארהיב בנפשי לאמר
בהם).כ
כי הורינו את יתר העמים מדות ישרות לרוב .כי מה טוב ומה יפה מיראת
האלהים אשר 5א תחלף? והיש צדקה גדולה משמו* אל החוקיםן ומה
מחזיק ברכה יותר מהשלום בין אדם לחכרו  -שאין מחלוקת ביניהם בעת
צרתם ולא מריבת גאוה בעת אשרם - 1ובעת מלחמה הם ביי
ם למות ובעת

יצין
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צב

קדמות ה.יהודים  -נגד אפיו,

השקט כל ישעם וכל חפצם ,לעשות את מלאכתם ולעבוד את אדמתם  -והם
מאמיניםכי האלהים צופה ומנהיג את הכל בכל מקום .אלו כתבו עמים אחרים
חוקים כמו אלה ושמרו עליהם ביתר-שאת  -היינו חיבים להודות להם ,כי
כתלמידים להם נחשבנה ואולם אם כלעין רואה,כי אנחנו שומרים על החוקים
האלה יותר מכל העמים ,רגם הראינו כי אנחנו גלינו אותם מראש - ,הנה
האפייניםוהמוליכיםלמיניהםוכל השמחים לדבר שקר וחרפות הםבטליםומבוטלים.
ולך ,אפאפרודיטוס ,אוהב האמת מכל ,ועלידך גם לכל הרוצים כמוך להכיר את
דבר עמנו כתוב (מוקדש) הספר הזה והקודםלו.
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