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 למען מטלוקהגסוס, סירידיטוס של חקירותיו תאורזה
 ישארו ולא האדם, בני פעולות הזמן במשך תמחינהלא
 שעשו אלה והמפורסמים, הגדולים מעשיהם זכרבלי

 המלחמות סבת ביחוד 1(, הברברים של ואלההיוונים
 באלה. אלה נלחמואשר

 הגורמים 2( הפניקים היו הפרסים מבין קורות-העתים יודעי לדברי4
 התישבו אשר ואחרי *(, הזה הים אל 8( האדום הנקרא הים מן באו הם כילריב,
 בים רחוקים למסעות לצאת מהרה עד החלו היום, גם יושבים הם שבהבארז

 בימים 6(. לשרגום ואף שונות לארצות הגיעו ואשור מצרים סחורותובהובילם
 הפניקים יון. היום הנקראת בארץ אשר הערים כל על בלל ארגום עלתהההם
 הששי או החמישי ביום למכר. סחורותם את ופרשו זו לארגוס באואפוא

 המלךי בת גם וביניהן רבות נשים  הים אל באו הכל, כמעט מכרם אמרילבואם,
 לקנות האניה ירכתי על בעמדן 8ינכוס. בת 8י1 היוונים לדברי גם היהשמה

 אהיו' את איש בעודדם הפניקיםן עליהן התנפלו לבן, נשא אליה אשרמהסחורה,
 האניה תוך אל אותן ובהביאם 1 נתפסו ואחרות איו אך ברחו, הנשים רובאמנם
 מצרים. לעבר להפליגמהרו

 זאת היוונים6(. כדברי שלא הפרסים אופרים למצרים, איו באה כן2.
 מהיוונים אחדים והגיעו הפליגו אחרי-בן כי מספרים, העול. מעשי ראשיתהיתה
 המלך, בת את וגזלו בפניקיה אשר בשם-לצור אותם לבנות יודעים הם אין,כי

 יווני. ממוצא שלא עמים כלומר1(
 89. 4,11 מדובר הפניקים של מוצאם על2(
 הזח השם נשאר בן אחרי האדי" "הים בשם ולות אסיה בדרום הים את מכנה הירודוטוס%

 _.... ' ואפריקה ערב בין לפפרץרק

 -, התישן.. "יפ%

 ציין. ארגוליי בעדינת עיר5(
 והירה איו את עם אהב לפיה למיריםי איו ביאת גרבר אחרת אגדה היתה כיווצים%
 אחרי ושם למצרים שבאה עד האדרה על-פגי רב זמן שנדדה פטורפת לפרה אותה הפצתגקגחתה
 וזודי 4יו דבר על אגדות עוי יש אדם. צורת 19ב קבלת האפיס אתאויידה



הירודוסוס4

 ואולם מדה' כנגד מדה להם שולם ובזה היו. ?ומים כי יתבן 1(. 5בר61האת

 מלחמה באנית נסעו כי השני' לעול הנסבה היוונים מידי היתה הזה המעשהאחרי

 הענינים יתר את גמרם אחרי ומשם 8(. ססיס הנהר ועל 2( 4קולכיס אשריחיי"
 לארץ מלאך הקולכים מלך וישלה המלך- בת סינ~שה את גזלו *(, באושלשמם

 6( הם גם כי דבר, לו השיבו אלה אך בתו, והשבת הגזלה על פצוי וידרשיון

 פצו" להם הם גם יתנו לא ולכן הטך4?ית, איו גזלת על פצוי נתנולא
 התאוה האלה, הדברים קרו אשר אחרי השני בדור כי ומספרים,3.
 אשה בגזלה לו לקהת האלה, המעשים את בשמעו 6(, שךי6מוס בןאלכסנדר
 את גזל וכה נתנו' לא הם כי יען פצוי, יתן לא כי היטב, בדעתו יון,מארץ

 על פצוי ולתבוע הלני את לדרש מלאכים תחלה לשלח החליטו יהיוונים 7(.ו?2י
 נתנו לא כי מידיאה, גזלת על אלה8( הוכיחום זאת, מהם דרשו כאשר ואולםהגזלה.
 אחרים' אותם יפיסו כי דורשים הם ועתה אותה בדרשם החזירוה לא וגם פצוילהם

 היוונים נעשו מעתה שוד, מעשי רק לזה זה 8( עשו אפוא הנה עד4.
 על הללו ולא אסיה על למלחמה ראשונה יצאו אשר היו הם כי מאד.אשמים
 הגזולות נקמת לבקש 10(, הם סוברים בני-בליעל, מעשה הוא נשים גולתאירופה'
 הוא, גלוי הלא 1 נבונים מעשה כלל, להן לב לשים לא שוטים, מעשה תוקף,בכל

 לא הפרסים, אומרים אסיה, בני הם, נגזלות. היו לא עצמן, הן חפצו לולאכי
 אחת לקדימונית אשה בגלל אספו היוונים אך כלל, הגזולות לנשים לבםשמו
 עם את תמיד ראו ההיא ומעת פריאמוס. ממלכת והשמידו לאסיה ובאו רבחיל
 הפרסים ראו בה, היושבים הברברים העמים כל עם אסיה את כי להם, כאויביון

 מעליהם. כנפרדים יון עם ואת אירופה את אך ביתם,כילידי
 רואים הם 11( קילוין ובכבוש הדבר, נתגלגל הפרסים, אומרים ככה,5.
 הם : הפרסים כדברי בכל הפניקים דברי אין איו בדבר ליוונים* שנאתםראשית
 רב עם 1( בארגוס זנתה היא אך למצרים, להביאה בגזלה השתמשו לא כיחומרים,
 מרצונה הפליגה הוריה, מפני ביראה הרתה, כי ראתה וכאשר האניה, שלהחובל

 שונותו אגדות יש על-אודותיה גסו(
 לפר התהפך אותה כאהבו אשר זום, באצידון,
 בניס. שלשהלו

 השחור. חים של המזרחי החוף על2(
 הזהב. כביר גזלת4(
 טרויה' מלך6(
 טרויה. אנשי8(
 הפרסי*וקת(

 בסביבות בקדה פרחים בקטפה כי מספרת,אחת
 ילוח ושט כרתים לאי עמה וברח גבו עלולקחה

 104' 103, 11 ראה3(

 הפניקים.5(
 סגלאוס' המלך אשה7(
 המרסיס. לדביי%
 טרויה'11(

!,12(.חאיי
 והעיר חארגיהט, חע4 והאיסהמוס. ולקשיה ארקדיה בין מדינת גארגוליתו "ראשית

 ימיה. סאאי4לגזורים



3 ראשיןספי

 וככה הפרסים מספרים אפוא כך תדבר. תדע לא למען הפניקים, עםיחד
 שאני האיש, אך הדבר' קרה כה או כה אם לאמר באתי לא ואניהפניקים.
 אמשיך ואחרי-כן אודיע, שמו את היוונים, בגד בעול המתחיל היה הוא כייודע,
 כי האדם, בני של והגדולות הקטנות הערים על שוה במדה ואדבר דבריאת
 היו גדולות, בימי שהן ואלה לקטנות היו רובן קדום, בזמן גדולות  שהיואלה
 בשוה. שתיהן את אזכיר בן-חלוף, הוא האנושי האושר כי ובדעתי לפנים.קטנות

 ש שיקנוס שלישקיס, של בנו 2(, לידי מוצאו לפי היה 1( קרייסיס6'
 6( הסוריים בין מדרום השוטף אן לליס הנהר של מזה מעבר היושביםהעמים

 היה, זה קרויסוס 6(. האכפקיניס הנקרא הים לתוך יפונה ומשתפךוה*שלגונים
 לו והיו היוונים מן חלק הכניע אשר הברברים, בין הראשון יודע, שאניכפי
 החיאולים ואת היונים את הכניע הוא 9(. לאוהבים לו רכש וחלק עובד,למס
 לפנ* אולם הלי?ימטים. את לו רכש לאוהבים אולם באסיה, אשר הדוריםואת

 לפני עוד שבא ש הקימיים חיל כי חפשים. היוונים כל היו קרויסוסממשלת
 שלל' לשלול התנפל רק הערים, את לכד לא יוניה עלקרויסוס
 המכונה קרויסוס, של למשפחתו עבר סיוקיס* בידי שהיה השלטונן7.
 טקףנדס ט:רסי%ס, לו קוראים שהיוונים זה וקןואבייס, זו: בדרך%ףי~דים,
 בן הילים בן ויניס בז שקיט כי הירקלס. של בנו שלמיקס של נינו היהבסך?יס'
 טיךטוס בן וקנדאבליס בסרדיס מלך אשר הירקלס מבני הראשון היהאלקידס
 אטיס, בן לידוס ירך יוצאי היו אגרון לפני הזאת בארץ שמשלו אלההאחרון.
 הליוני. נקרא היה לפנים אשר בעוד הלודי, העם כל נקרא 9( שמו עלאשר
 נולדו הם לדבר-אל. בהתאם בו והחזיקו השלטון את הירקלס בני קבלוממנו

 אנשים, דורות ושנים עשרים במשך ומשלו והירקלס אישךדניס של אחתמשפחה
- - -

 seo.-46ט מלך1(
 ומירש, המלמור אחרות פעמים נזירת הקטנה, אסיה של המערבי החוף על פדינה *ה2(

 לוד. הרוגי ע-ב: 1' ב"בכמו
 את לגמרי ההולמות עבריות מלים אין כי יען וטירנים פירנוס בטלה אני משתמש3(
 מקולקלה. בצורה אך וחמדרשית התלמודית בספרות האלה המלים נמצצת וגם האלה היווניםהמושגים

 קימל-עורמך. פיוס4(
 ישראל- בארץ אשר הסורים ובין - 76 42 1 -השוה הקפיוקיים הסורים בין מבדיל תיר.5(

 104. 11 נזכרים שניהם 1-30 11השוה
 לבעלי-ברית.7( חירחור. הים6(
 הסקויתים פריו וכאשר הדניססר. שעד ובשטח קרים אי בחצי כנראה, ישב, הקיסרים עם8(
 יל והתנפלו מפניהם הקימרימ נסו לאירופה וחדרו הבספי הים של המזרחי החוף שעלממושטתיהם

 657, בשנת גיגיס המלך כימי ההתנפלות על מרובר פה והחייבון, הקטנה באסיההערים

 "קור, ואחי שם גן לוד חיה כ"ג 1' בראשית לשיט



הייייוט.ט6

 מירסוס. בן קנדאבליס עד מאביו בן הממשלה את וירשו 1(, שנים וחמש מאותחמש
 היא כי האמין אותה ובאהבתו אשתו את מאד אהב זה קנדאבליס8.
 שהיה וס"יליס, בן ~יויס לפני מאד הלל ככה" בהאמינו ולכן הנשים. בכלהיפה
 קנדאבליס היה זה לגיגיס מאד, בעיניו חן מצא אשר שלו, 2( מנושאי-כידוןאחד
 אשתו. של יופיה את לפניו הלל וגם ביותר החשובים הדברים את גםמגלה
 להמיט השעה באה כי האלהי הדברים את לגיגיס אמר מה זמן עבוראחרי
  אשתין יפי על בדברי לי מאמין שאינך כמדומנק .גיגיסן רעה: קנדאבליסעל
 ערומה'. לראותה אפוא השתדל ; כעינים האדם בני על נאמנות האזנים איןכי

 עלי בצוותך דברת אשר הדבר נבער מה .אדוניי ואמר: בקול צעק זהאולם
 כי הבושהן את גם האשה פושטת הכתונת עם הלא ! ערומה גברתי אתלראות
 ובכלל ללמודן יש ומהם להם יאה מה אדם לבני נתברר קדומים כימיםעוד
 היפה היא כי אני, מאמין הלא לו. ששיך במה אחד כל שיסתכל הדבר גםזה
 הגון'* בלתי דבר ממני תדרש לא כי אבקש ואותך הנשיםבכל

 אך רעה. מזה לו תצא שלא ירא כי ההצעה, את ודחה דבר כה9'
 דברתי כאלו מפני, לא תפחד ואל גיגיס, "חזק, האלה: כדברים השיבקנדאבליס

 אסדר אני מצדה. תקלה איזו לך תצא כי אשתי, מפני ולא לנסותך, בכדידברי
 אשר בחדר, אעמידך אני הלא לפניך' בחראותה תרגיש לא כי מראש, הדבראת
 לעלות אשתי גם תבוא הכנסי אחרי מיד הפתוח. הפתח מאחורי ישנים, אנחנובו
 אחד תפשט אשר הבגדים את תשים זה על כסא; עומד הפתח יד על המטה.על
 משכבה אל הכסא מן תצעד כאשר אך בה* להסתכל תוכל רבה ובמנוחהאחד
 הפתח". דרך יוצא אותך תראה לא כי להתאמץ עליך אז ערפה, לךותפנה

 חשב כאשר וקנדאבליס, מוכן' היה להשתמט, עוד יכול לא כי ויען10.
 אשתו, גם באה אחרי-כן ומיד החדר, אל גיגיס את הביא באה, השנה שעתכי

 את האשה אליו הפנתה וכאשר בגדיה. את ובהסירה בבואה אותה ראהוגיגיס
 בצאתו, בו הרגישה האשה אולם לצאת. בלאט התחמק המטה, אל והלכהערפה

 לא גם הבושה, מפני קולה הרימה לא זאת, לה שעלל הוא בעלה כיובהבינה
 כי בקנדאבליסי להתנקם ההליטה בלבה אך בדבר. הרגישה כי אות כלהראתה
 לאיש אף יחשב גדולה לחרפה האחרים הברברים לכל וכמעטללודים
 8(, ערוםלהראות

 כן ואם 142( 11 קראה רורות לשלשה שנה מאה מונה תיר. כי מדויק, אינו הזה המספר1(
 ראשו. משומרי כלומר 2( שנה. 733 ל ההשבוןיעלה

 פ*ג: רבה אסתר ע"ב, י"ב מגילה השוה ערומים. מתגוששים שהיו היווגיפ, פמנהגי הפךס

 בית של אגדיתיקי אפילו לו' שלחה וכו" ערומת שבהא וכלבר הף לו: אמרו 1 לראותהרצונכם
~aw ארונית.ל4_נדוע 



1 רישתטטף

 אולם שקטה. והיתה מאומה, בה להכיר נתנה לא שעה באותה אכן11.
 וקראה לה הם נאמנים כי שידעה אלה את עבדיה מבין זמנה היום, האיראך
 בא קרה, אשר מכל מאומה תדע לא כי בלבו חשב יען והוא, גיגיס.את

 בא וכאשר המלכה, תקראגו טדי לבוא רגיל היה כן לפני גם כילקריאתה,
 נותנת אני גיגיס, לפניך, דרבים *שתי : האלה הדברים את האשה אמרהגיגיס
 אותי ותקח קנדאבליס את שתהרג או ללכת: תבחר מהן באיזו הברירה אתלך
 בקול עוד תשמע לא אשר למען מיד, פה אתה שתמות או גלודים, ממלכתואת

 או לכן להסתכל. רשות לך שאין במה עוד תסתכל ולא דבר לכלקנדאבליס
 דבר ועשית ערומה ראיתני אשר אתה או כזאת, לך יעץ אשר על למותעליו
 תבריההו לבל התחנן אחרי-בן לדבריה, גיגיס השתומם בתחלה כהוגן'.שלא
 אמנם כי ובראותו לבה את להטות בידו עלה לא אולם כזאת. ברירהלברור
 בחר אחרים, בידי עצמו הוא להרג או אדוניו את להרג או רק לפניו דרךאין

 את להרג תכריהני כי *יען האלה: הדברים את ואמר שאל לכן בחיים.להשאר

 *מן ואמרה: ענתה והיא ?ע בו ידינו נשלח איך ואשמע, אמרי חפצי, ולאאדוני
 בשנתו : עליו ההתנפלות תצא משם ערומה, אותי הראה שממנוהמקום,
 בו". ידךתשלח

 אתרי גיגיס הלך הלילה, ובא ההתנקשות מעשה את הכיבו כאשר12*
 כי או רק אחר מוצא לו היה ולא לצאת לו נתנה לא כי החדר, אלהאשה
 הדלת אותה מאתורי והחביאתו פגיון בידו נתנה היא קנדאבלים. או הואימות

 הממלקה' ואת האשה את ויקח וימיתהו בלאט ניגיס נגש לנוח, קנדאבליסוכשהלך
 בעל ב_ייבוס זמן, באותו חי אשר 1(, סירוס חיכילוכוס גם מזכיראותו
 קצובות.שלש

 בולפוי. אשר האולסולים ידי על בה ונתחזק הממלכה לו היתה והנה13.
 קנדאבליס את שקרה המר הדבר בגלל הלודים חמת מאד עלתה כאשרכי

 האחרים: והלודים גיגיס עם אשר המורדים ביניהם הסכימו ידם, הנשק אלושלחו
 הממשלה את יחזיר לא, ואם ימלך, הלודים, מלך יהיה כי יענה האורקולוםאם
 הסיס:ה' אמרה זאת אך א. גיגיס וימלך ענה האורקולום והנה הירקלס.לבני
 לא הזה לדבר אולם נקמתם. את הירקלס בני ינקמו לגיגיס חמישי בדורכי
 והיה. קם אשר עד ומלכיהם הלודים לבםשמו

 הירקלס. בני מאת לקחו אשר השיך*יה אל המרמנדים באו ככה14.

 הראשון הית חוט הומרו4 אחרי מפורסם לירי טשורר היה גיגית של דורו גן ירכילמו14(
 גיגיס על 9שר משיי קטע גם גטיא טשעיו יגשירו חקטעים בין היטכוס. במשקל חרתיסשהרז
 : נכסוס, נגד כשלחטה מת חיא לעשרה .לועג חיאומ
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חירודוש1ם8

 כסף מנחות ; לרלפוי מיטות לא מנחות שלה לטירנוס גיגיס נעשה אשראחרי
 שאר בין למכביר, זהב הקדיש הכסף מלבד , בדלפוי מאד הרבה ממנונמצאות
 ששה זהב, גביעי ממנו מוקדשים שם עומדים להזכר ביחוד הראוייםחפצים
 זה אין באמת משקלם' ככר ושלשים הקורינתיים באוצר עומדים הםבמספר;
 היה זה גיגיס ן"סיין. בן 1( חי9"לוס של אוצרו אם כי הקורינתיים, עםאוצר
 בן 1( מידם אחרי לדלפוי, מתנות ששלח יודעים, אנו אשר לברברים,ראשון
 עליו ישב אשר המלוכה כסא את הקדיש לי?ס גם כי ל?ין:ה. מלךגירדיוס.
 גיגיס' גביעי שעומדים בסקוס עומד הזה הכסא לראותו. הוא וכדאילמשפט,

 האיש שם על גיגיס, אוצר הדלפים בפי נקרא גיגיס, שהקדיש והכסף זהזהב
 ועל מיליטוס על למלחמה הוא גם יצא לממשלה הגיעו אחרי אותם,שהקדיש
 בשלשים ידו על נעשה לא אחר גדול דבר אך קיליפין. העיר את ולכדייי~נח
 אלה. כל שהזכרנו אחרי עתה נעזבהו לכן מלכותו8(. שנותושמונה

 את לכד הוא גיגיס. אחרי שמלך ?יגיס בן ?רדיס את אזכיר אך15.

 הליתרים לאסיה באו בסרדיס מלכו בימי מיייטום' על למלחמה ייצאלרי?ייי
 חוץ סרדיס את ולכדו הנודדים הלקימים ידי על מושבותיהם ממקומותשגורשו

מהמצודה.

 חדיאטיס אחריו מלך ", שנה וארבעים תשע ?רדיס מלך אשר אחרי16.
 נלחם הוא 6(. אלי(1טיס סדיאטיס יחחרי 5(, שגה שתים-עשרה ארדיםבן

 וכבש אסיה מתוך גרש הקיסרים ואת 7(, ובמדים ויאוקיס מזרעבקיאכפכיס,
 אחור, נסג מפה בקיזומהי. וגלחם קולופון אנשי על-ידי שנתישבה 8( ממירנהאת
 ביותר ראויים אחרים, מעשים גדולה. תבוסה אחרי אם כי בלבו, דמה כאשרלא

 : הם שלטונו, בימי שעשהלהזכר,
 נגדם יצא הוא אביה מאת המלחמה את ירש כי במליטים, נלחם הוא17.

 את מסיע היה השדה, פני על הפירות בשלו כאשר : זו בדרך מיליטוס עלוצר
 על הגיע וכאשר 9(. זכר ואבוב נקבה אבוב נבלים, חלילים, לקול שהלךהצבא,
 דלתות הסיר ולא השדות פני על הבתים את שרף ולא הרס לא מיליסוס,גבול
 השחית שבשדה העצים ואת הפירות את אך מקומו. על הכל השאיר אםכי

 42 ,ו יאה 1ד1תי1 על 27-657* במימינת מלוי(

 649-687. מלר3( בערד. 700 מלר2(

 שנה. 37 רק התרשות החקירות לפי 600-649, מלר4(
 בערך. 6560-580( 0וא-5.588(
 150. 149, 1 ראה8( 74. 43 1 ראה7(

 אחדות פתטים נזכרים הלוריס נקבה. אבוב קל מקולו עב יותר היה זכר אבוב של קולו9(
 נגן. יודעיסתור



9 ראשייפטל

 עד מאד, חזקים המיליטים היו הים על כי אחור' נסוג ואחרי-כן בפעם פעםמדי
 הלודימ, מלך הרס לא הבתים ואת עליהם. מצור לשים מהצבא היה נבצרכי

 ימצא והוא אדמתם, את ולעבד ולזרע משם לצאת מקום למיליטים יהיהלמען
 מעבודתם. להשחית מה גבולם לתוךבבואו

 מכה פעמים המיליטים הוכו ובהן שנה אחת-עשרה נלחם זו בדרך18.
 *( הסיטנךריס' מישור פגי ועל גבולם בתוך 1( ליהויייו יד על בהלחמםגדולה,

 היה והוא גלודיט לאדיס בן 9דישתיס משל עוד אלה מאחת-עשרה שניםשש
 להתגרות החל אשר האיש היה הוא כי המיליטים, גבול לתוך צבאו עםהפורץ
 סדיאשיט, בן אליאטיס נלחם השש אחרי שבאו השנים ובחמש מלחמה,בהם
 מהיונים בהזקה. ונלחם למעלה, שאמרתי כמו אביו, מאת המלחמה את ירשאשר
 באו ואלה לבדם. 8( החים זולת זאת במלחמה למיליטים להקל איש באלא

 עם במלחמתם לחיים המיליטים עזרו זה לפני כי כגמולם, להם לגמוללעזרתם
 4('~?ריסיהם

 קרה הצבא, על-ידי האדמה יבול נשרף השתים-עשרה בשנת וכאשר19.
 האש ונאחזה הרוח ידי על התלקחה השדה, ביבול האש הוצתה אך : כזהמקרה
 שם לא בחתלה נשרף' באש, המקרש ובהאחז השמי9ית5(, המכונה שמיליבמקדש
 ארכה וכאשר אליאטיסי חלה לסרדיס, הצבא שוב אחרי אולם לב, זה אלאיש

 נתן כי או שהוא, מי לו יעץ כי יען לדלפוי, מלאכים שלח רבים, ימיםמחלתו
 להם אמרה לדלפוי, בבואם חליוי על באל ולדרוש לשלח לבו אלבעצמו
 בגבול באסיסיס, אשר אחיני מקדש את יבנו טרם להם תענה לא כיהפיתיה,
מיליטוס'
 הוי9ים'-אך מפי הענין את שמעתי כי הדבר, היה שכך יודע אני20.
 "י9קליס' בן לעךיינדריס נודע כאשר האלה: הדברים את מוסיפיםהמיליטים

 האורקולום דבר במיליטוס, ההם בימים טירנוס שהיה יך9יביליס, של נפשוידיד
 דבר ויחליט מראש ידע למען זאת, להודיעהו מלאך שלח לאליאטוס, הוגדאשר
 הדבר. היה כך המיליטים לדברי הדברים. מצב לפימה

 יכרות כי למיליסוס, ציר לשלוח מהר זה, לו נודע כאשר ואליאטיס,21.
 השליח וילך המקדש. את בנותו לימי המיליטים ועם תרסיבולוס עםברית

 אליחטיס ברצון מה וידע הדבר את היטב כבר ידע אשר ותרסיבולוסלמיליסוס.
-

 טיליטוס. של הניל מראה1(
 הקטנה. באסיה נהר2(
 הקטנה. אסיה סול חיוט, האי יושבי3(
 הקטנה. באסית התוף על עיר איימתי4(
 לפיליטויי קרוב כפר באסיסוס, אשר הקדשה ש0 עלט



חירירוטוס"1

 בשוק ולצבור ויחביא למיליטים צוה הוא : בערמה מעשהו את ככה עשהלעשות,
 יתחילו אזי אות, יתן וכאשר האזרחים, של וכן שלו בעיר, הנמצא הדגן כלאת

 ז(. רעהו אל איש למשתאות וללכתלשתות
 ערמת את מסרדיס הציר יראה למען תרסיבולוס וצוה עשה זה כל22.

 וכך לאליאסיס. זה ויודיע נועם חיי ההיים המיליטים ואת הנערמה הגדולההדגן
 שב הלודי, המלך מצות את לתרסיבולוס ובמסרו הציר זאת בראות כיהיה.

 כי קוה, אליאטיס כי השלום. נעשה זה דבר בגלל רק ששמעתי, כפילסרדיני.
 מפי שמע והנה המשבר, עד הגיע והעם במיליטוס שורר בתבואה גדולמחסור
 השלום קם האלה הדברים אחר שקוה. סמה ההפך את ממיליטוס השבהציר
 בנה האחד המקדש ובמקום לרעהו. איש ויעזרו באהבה יחיו כי בתנאיביניהם
 לאליאטיס קרה כזאת מחליה קם והוא באסיסוס לאתיני מקדשים שניאליאטיס
 ותרטיבולוס. המיליטים עםבמלחמתו
 האורקולום דבר את הודיע אשר הוא קיממלוס, של בנו היה טלי8קדריס23*

 מספרים כה לו, קרה בחייו קקוךינת. טירנוס היה פריאנדרוסלתרסיבולוס.
 הובא 8( קמיסימנה 5( קריון מאד: גדול פלא עמהם, מסכימים והיסבייםהקורנתיים

 כמוהו היה לא ובדורותיו בקיתרוס מנגן היה הוא דולפין' על רכוב 4( סיקרון ידעל
 זה בשם וכנהו דיסילמבוס חבר אשר יודעים, אנחנו כאשר הראשון היהוגם

 בקורינת*והורהו
 פריאנדרוס, בבית הזמן רוב חי אשר אחרי זה, אריון כי מספרים, הם24.
 ולשוב לחזור אמר עצום הון אסף וכאשר ולסוקליה, לאיטליה להפליגהשתוקק
 בקויינהיים, בטח כאשר איש בכל בטח לא כי ויען 5( יסרס נסע הואלקורינת'

 להשליך מזמות זממו ים, בלב בהיותם ויהי קורינתיים. אנשים עם אניה לושכר
 אליהם התחנן בדבר הרגיש כאשר רכושו' את ולקחת האניה מתוך אריוןאת
 לו היה לא שומע אולם יציל' נפשו את רק להם, ימסור אמנם הונושאת

 כי או באדמה קבר ימצא למען עצמו, את ימית כי או לו, צוו אם כיביניהם,
 יתנו כי אצלם, מחלט הדבר בהיות אריון, בקש לו בצר הים. לתוך ויקפץימהר
 להמית והבטיח ולשיר, המשוט תופשי ספסלי על עדיו בכל מקושט לעמודלו

 המשורר של שירו את לשמוע התאוה אותם תקפה והנה לשיר. ככלותועצמו

 הוליך למען גסים גיודפת שעשה י-ג ז' ג' פלחמותי יוסף מספר לזו דומה תחגולה1(
 הרומאית חתשולל

 בטוחים פרטים דיונ.סוס. לכבוד מקהלה שיר הריהירמבוס, את ששכלל מפורסה משורר2(
 ידועים. אינםמחייו

 חפלופונסו9, כדרום מטפן כףא לסבוס. באי עיר8(
 הדרומכם באיטליה טרגטום5(



ןן ראשוןספר

 שיי שם והוא אמצעה. עד האניה מירכתי אחור ויסוגו האדם בני ביןהמצוין
 11 נשגבה שירה וישר המשוט תופשי ספסלי על ויעמוד בקיתרוס תפס עדיו, כלאת

 המלהים העדי' כל עם שהיה, כמו הים לתוך עצמו השליך השיר אתוככלותו
 הוא לטינרון. והביאהו דולפין לקח מספרים, אותו, אך לקורינת, דוכסהמשיכו
 פריאנדרוס, שקרה. מה כל ספר ובבואו עליו ועדיו לקורינת והלך היבשה עלעלה
 וכאשר למלהים' וחכה לצאת נתנו ולא במשמר אריון את שם אי-אמון,מתוך
 וכאשר אריון. על-אודות מה דגר להגיד יודעים הם אט וישאלם אותם קראבאו,
 לפניהם הופיע טוב, בכל בטרם עובוהו וכי באיטליה בחיים נמצא הוא כיאמרו
 עוד יכלו ולא מאד נבהלו הם האניה' מתוך בקפצו שהיה כמו לבושאריון

 ועל והלסביים הקורינתיים מספרים זה את בדאים. נאחזו אשר אחרילהכחיש
 איש אריון: מאת הוקדשה אשר גדולה, לא מתכת, של מתנה נמצאהטינרון
 8(. דולפין עלרוכב

 מלך הוא במיליסוס' המלחמה את עזבו אחרי מת הלזדי אליאסיס25,
 הזאת, גמשפחה 8( השני לדלפוי, הקדיש מחליו, קם כאשר שנה. וחמשיםשבע
 בדלפוי, אשר המתנות כל בין יךאות ראויים הם מרותך, ברזל וכנו גדול כסףגביע
 הברזל. רתוך את המציא בני-האדם בכל לבהו שהוא מהיום, ויאבקוס ידימעשה

 אליאטיס בן קרויסוס המלוכה את קבל אליאטיס של מותו אחרי26.
 אותם' תקף אשר הראשונים, לאפסים היו מהיוונים שנה* והמש שלשים בןוהוא
 המקדש מן חבל לח~עמיס4(,במתחם העיר את הקדישו האפסים, על צר כאשרויהי
 ריסים. שבעה המקדש עד אז, צר עליה אשר העתיקה, ומהעיר החומה.עד

 אחרי אלה והאיאוליט, מהיונים אחרים כן אחרי ראשונה, אותם תקףקרויסוס
 נגדש למצוא יבול אשר לאלה מהם, חלק לכל מיוחדות תואנות במצאואלה,
 בקלושות. גם השתמש מהם אחדים ונגד בהן, השתמש נכונות,יותר

 לבנות לבו שם עובד, למס וישימם באסיה היוונים את הכניע וכאשר27.
 בא האניות, לבנין מוכן .הכל היה וכאשר האייס. יושבי את בהן לתקףאניות
 יעל מטיסיליגי. שיטקיס אחרים, ולדברי אחדים, לדברי י?ריני, ביחסי(לסרדיס
 לבנין קץ שם ובהם האלה כדברים עבה ניון, חדשות היש קרויסוס,שאלת
 הם אומרים כי לרבבות, סוסים ואוספים קונים האיים יושבי להמלך,האניות:
 אותה. המציא היווניות המוסיקה מיסד טרפנדר, כי אומרים, אפוליך. לכבוד שרים שהיו מנגינה1(
 שיר ק% לשמוע ומתשוקתם הארם בגי את הרולפיניס אהבת על לדבר מרבת פליניוס2(

 הדולפיהן ואמרו : י-א ח, בכורות אדם. בני אל on~a אוחס מביא התלמוו גם 60-52. 1%,ו"ר
 אדם. פוגי שם: רש"י וגירם' אדם, כגגי ואביספרים

 לדלפוי. מתנות ששלח גיגיס היה הראשון3(
 הציד. אלילת4(
 המפלרפמיסא יון הכמי ובעה בין גמגיס ופיסקוס מיאס5(



היריריטים12

 הזה האיש כי בהאמינו, השיב, קרויסוס ועליך". סרדיס על למלחמהלעלות
 בני על סוסיהם עם לעלות האיים יושבי בלב האלים ונתנו יתן אמי , אמתמדבר

 לתפוש נפשך בכל תשאף כי אני, רואה "המלך, : ואמר ענה זה עלהלודים".
 יושבי גם כי תחשב לא האם מובנה. ותקותך הרוכבים, האיים יושבי אתביבשה
 הלודים, את הים על מהרה עד לתפיש מאשר אחרת שואפים אינםהאייס

 היוונים נקמת את ולנקם נגדם אניות להכין עומד אתה כי ששמעומאחרי
 קרויסוס שמח מאד בהם"? ומחזיק לעבדים אותם כבשת אשר ביבשה,היושבים
 לבנות לחדול וצוה לו שמע נכוהים, לו נראו כי ויען האלה, האחרוניםלדברים
 האיים. יושבי היונים עם שלום ברית כרת וככההאניות'

 מזה. קה,יס מעבר היושבים העמים כל כמעט נכבשו זמן-מה כעבור28.

 והחזיק הנשארים כל את תחתיו קרויסוס הכניע והליקיים, ההקיליקיים מלברכי
 הט?לגי2ים' הקלי?ים' הי?יטן?י?ים, הייסים' הפריגימ, הלודים, והם:בהם,

 וה?מקילימי האיאולים הדשים, היי?ים' ה??ים' 1(, יה?ימ?יים המקייםהקריים
 לסרדיס, באו הלודים, אל אותם וספח קרויסוס הכניעם וכאשר29*
 פעם ההם, בימים שחיו יון, חכמי בל גם וכן רבים, עשרה, פסגת עלשהיתה

 על* לאתונאים חוקים נתן אשר אתונא, איש 2( סולון גם וביניהם זה, ופעםזה

 ברור, ואולם העולם, את יראה, למען ויסע שנים, לעשר לנכר ויצא בקשתםפי
 לא עצמם האתונאים כי : חקק אשר מהחוקים אחד לבטל נאלץ יהיה לאלמען
 לפי שנים עשר להיות  חמורות  בשבויות עליהם אסרו יען זאת, לעשותיכלו

 סולון. להם שנתןהחוקים
 אל למצרים ובא סולון נסע העולם, את יראה למען וגם זה מטעם30'
 פנים בסבר קרויסוס מאת נתקבל בבואו קרויסוס. אל לסרדיס גם וכן 8(למסיס
 במצות העבדים הוליכו הרביעי, או השלישי ביום כן, אחרי המלך. בביתיפות

 אשר אחרי ונחמד. יקר דבר כל את לו והראו האוצרות ורך סויון אתקרויסוס
 .האורח האלה: הדברים את קרויסוס שאלהו נפשו, כאות והתבונן הכלראה

 בתשוקתך בקרת, ואשר ונדודיך חכמתך על אודותיך, על שמענו רבותמאתונא,
 לשאל תשוקה לבי מלא והנה העולם, את תראה למען רבות ארצותלדעת
 באמרו זאת, שאל הוא ?* בהם המאושר את האדט בני כל בין ראית אםאותך,
 דבר אם כי כלל, החניף לא אשר סולון, ואולם באדם. המאושר הוא כיבלבו,

- - - -
 הביתיניים. ושבט התיניים שבט שבטים, לשני נפלגו באסיה התרקים1(
 בשנת נתנו סולון חוקי כי אגדי' הוא יקיייסוס טולון על-אודות הספור כל הנראה כפיט

 שגיה כגמיעה שנפגשו או 561, בשנה ומלכוח הגיע קרויסוס אולם 83-593מ איפוא היתה נסיעתו594,
 125. זזו גם ראהומאוחרת.

 מצרית, מלך3(
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 וישאל הדבר לשמע קרויסוס וישתאה מאתונא". טלוס .המלך, : אמר האמת,את
 ראשית כי, *יען השיב: וזה ?* להמאושר טלוס את חושב אתה *במה :מעונין
 וכולם בנים נולדו ולכולם העיר הצלחת בעת וישרים סובים בנים היולטלוס
 אחרית לו היתה השקפתנו, לפי אושר היי הי אשר אחרי ושנית, בהיים,נשארו

 ילאבסיס, יד על בקרב שכניהם עם האתונאים נפגשו כאשר כי מאד.מאושרת
 קברו והאתונאים מאדי יפה ומת אחור האויבים את והכה לעזרה הוא גםבא
 מאד*. וכבדוהו נפל שם אשר במקום הצבור חשבון עלאותו

 עד קרויסוס את ענין סולון על-ידי טלוס של הרב האושר תאור31.
 הפחות לכל יבוא כי בחשבו לו, 1( השני הושב הוא מי את שאל, והואמאד

 והיה הארגיוים משבט היו הם וביטין. ."לאיבים ענה: הוא אך השניה.במעלה
 בשוה זכו שניהם כי עד גדול כה גופם כח היה זאת ומלבד מחסורם, דילהם
 היה היה : הזה הספור את על-אודותם מספרים וביחוד ההתחרות, משחקיבפרס
 אולם המקדש, אל בעגלה אמם את להביא צורך והיה לארגיוים הירהחג

 נכנסו דחוקה היתה השעה כי ויען הנועדה* בשעה השדה מן באו לאשוריהם
 ריס וחמשה ארבעים אמס. נסעה ובעגלה העגלה, את ומשכו בעולהנערים
 ההמון אשר ואחרי הזה המעשה את עשותם אחרי המקדש' אל ובאוהעבירוה
 טוב כי האלהות הראתה ובהם לחייהם, ביותר הטוב הקץ בא אותם, ראההחוגג

 הנערום, כח את הללו מסביב שעמדו הארגיוים בי מלחיות. למותלבן-האדם
 בניה למעשה מאד שמהם אשר האם, כאלה. לבנים שזכתה אמם אתוהארגיויות
 וביטון לקלאוביס תתן לחלה כי והתפללה, הפסל מול התיצבה השבח,ולדברי
 שהקריבו לאחר הזאת, התפלה אחרי לאדם. הסוב את מאד, כבדוה אשרבניה,
 קצם' היה וזה עוד. קמו ולא ההוא המקדש בתוך לישון הנערים שכבווסעדו,

 מאד" טובים אנשים היותם על לדלפוי והקדישון מצבות להם הקימווהארגיוים
 אף ויחר באושרי השניה המעלה את שה לשני סולון בזה ויתן32'
 למאומה בעיניך נחשב אשרנו אין האם מאתונא, אורח *הוי, : ויאמרקרויסוס

 .קרויסוס, השיב: והלה פשוטים?* אנשים כערך אף אותנו הערכת לא כיעד
 לגורל תשאל האותי ותהפוכות, קנאה כולה האלהות מלאה כמה היודע האישהאת

 ויש לנו לרצון שאיננו מה הרבה לראות יש הארוכים בחיינו כיהאנושיוי(

 טלור. אחרי1(
 והפתרומ6 אשרו ברב המהגאה האדא את ומשפיל משיש והיושר הידק שאלהי הזח הרעיון2(
 46(, 711י110 140 )111 הרורוטוס בספרי עור נמצא לאלהיה עצמו פדמה לכו ונגובה עליתהלספירה

 השוק וגט41יה6, היוונים שיונא כפי אנושיים, רגשות לאל מיחס כלומר האלהות, את מגשיפ הוא4גל

 ימיפ,י, גלב ושבתי אלהיט מושב אני, אל ותאמר לבך גבח יין. ג-ו: ט"ח, יחזקאל שקדמהו 6חלזה
 וגו,, יורידוךלשחת

- ל
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 שנה שבעים 1(. שנה לשבעים קובע אני האדם חיי גבול את כי הרבה,לסבל
 שנה כל ואם העבור' חדשי בלי יום, ומאתים אלף וחמשה עשרים הםאלה
 יהיו 8(, בעתן תבאנה שהתקופות כדי בחדש, תגדל האלה מהשניםשניה
 אלף אלה בחדשים אשר והימים וחמשה, שלשים השנה בשבעים העבורחדשי

 אלף וששה עשרים שהם השנה, בשבעים אשר האלה הימים בכל 8(.וחמשים
 כן אם לגמרי. דומה דבר לשני המביא אחד יום אף אין יום, והמשיםומאתים
 עשיר אתה נדמה אמנם, לי, הוא. המקרה בן לגמרי האדם קרויסוס,הדבר,
 טרם לך לאמר אוכל לא תשאלני אשר הדבר את אך רב. עם על ומלךגדול
 לחם שרק ממי מאושר אינו המופלג העשיר כי בטוב. נגמרו הייך כיאשמע
 בטוב4(, יומו בוא עד בידו ישארו נכסיו כל כי גורלו, אין אם לו, ישיומו

 אף המאושרים, רבים ואולם מאושרים שאינם הגדולים העשירים הם רביםהלא
 מי על מאושר שאינו הגדול לעשיר יתרון ובמשורה. במדה לחיות עליהםכי

 בהרבה והכלתי-מאושר העשיר על יתרונו וזה דברים, בשני מאושר אלאשאינו
 אבל עליו/ בא אשר גדול אסון קל יותר ולשאת תאותו למלא זה בידי :דברים
 למלא תאותו ואת לשאת יכול אינו אמנם האסון את באלה: עליו עולהזה

 אבריו, בכל שלם הוא הטוב, מצבו ממנו מרחיק אלה את אבל כמוהו,בשוה
 הוא אלה לכל נוסף ואם תואר. טוב והוא טובים, ילדיו מהלה, בליבריא,
 טרם מאושרי להקרא ראוי והוא מבקש אתה אשר הנהו יפה, חייו אתגומר
 הוא הנמנע ומן לה טוב כי אם כי מאושר אותו מלקרא להמנע יש מת,שאחד
 בל את לעצמה לה תספיק אשר ארץ אין כמו לאיש, יחד אלה פל יהיוכי

 מרבית שלה וזאת, לה, חסר השני והדבר לה יש אחד דבר אם כי לה,הדרוש
 אחד דבר אם כי לעצמו. לו מספיק אינו בן-האדם גם כן הטובה. היאהדברים,

 שמחה ובנפש ימיו סוף עד הדברים רוב לו אשר מי לו. חסר אחר ודבר לו,יש
 זהי תואר לו -יאות בצדק אשר דעתי, לפי המלך, הוא, הייו, את משליםהוא
 את האל הראה לבים לאנשים כי יגמר. איך קצו, על להתבונן יש עניןבכל

 1 היסוד". עד אותט הרס ואחרי-מןהאושר

 ! וכו'. שגה שגעים בהם שנותינו ימי ו' צ' תהלים השוה1(

 סולק מימי יגס-הנהיגו החמה-365 שנת יום-עם הלננה-354 שנת 8ה להשוות בכדי2(
 מעובר. חדש שניה שנה בכללחוסיף

 כנראה, החמה, לשנת מאשר יותר 9 % כן אם שנה, לכל יום 375 גאיפ הזה החשבון לפי3(

 מדויק. אינוהחשבון
 ע"א; כ"ט ברפא קותך. יום עד בעצפך תאמן אל : הלל של מאמרו אא לזה תשוה4(

 לו קרו לא ולטולון-אם פותה יום *ד חטא לא 64 פאו*ר המם הלל לפי אילם מ"ר. פ'צקמא

 ~hp ונפצר* י"א מ* "ד מאוסף להקרא לאדם ,mte ל2 כי ג,: י-א ח. מלחמות יוקף; הזמה*גמי
 גהר, תאשר אל מות לפגי ; ליב הא מירא בן טו4 כולך טובו סופך*וג;
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 וגם רצונו כפי דבר לא כי ויען קרויסוס* אל דבר האלה כדברים33.
 המבטל גדול, לסכל אותו בחשבו מפניו, קרויסוס אותו שלח אליו, לבו שםלא
 ודבר. דבר כל של לסופו לראות ומצוה בידו אשר האדם קניניאת

 כנראה, בראשו, גמולו האלים אחד השיב סולון, עזבו אשר אחר34.
 אליו בא טה זמן כעבור האדם. מכל המאושר עצמו קרויסוס ראה אשרעל

 כי בנה על יבוא אשר האסון דבר על האמת את הודיעהו אשר חלוםבשנתו
 השני אך חרש, היה הוא בה מום אשר האחד מהם בנים, שני לקרויסוסהיו
 הראה כן זה, ובאטים שטיס, היה שמו גילו. בני על הרבה דבר בכלעלה

 וחשב קרויסוס הקיז כאשר וימות. ברזל חנית להבת תפגע לקרויסוס,תחלום
 אל לשלחהו הוסיף ולא אשה בנו את והשיא החלום, מפני מאד יראבדבר,

 הכידונים את למלחמה. הלודים לפני היוצא הוא היה עתה עד אשר בעודהמערכה,
 בית לתוך ולאספם הגברים מחדרי להוציא צוה מלחמה כלי וכל החניתותואת

 מהתלויים. דבר בנו על יפול פןהנשק,
 ללבו הציק אסון אשר איש לסרדיס בא בנו, בנשואי עסוק עודו35.

 ובקש קרויסוס בית אל בא הוא המלוכה. מזרע פריוןה בן בדם, מגואלותוידיו
 הלודים של הכפרה עליה חטא וקרויסוס הארץ, מנהג כפי עליו, שיחטאממנו
 ו( כמשפט הכפרה את קרויסוס גמר אשר אחרי היוונים. של לזאת כמעטדומה

 אפוא פי *בן-אדם, האלה: הדברים את בדברו הוא, ומי הוא מאיןשאלהו
 האשה או האיש מי 1 ביתי בתוך לחסות בא אתה מפריגיה מקום ומאיזהאתה,
 ושמי אני, מירס בן גדרדיוס של בנו .המלך, השיב: והלה רצחתו'אשר

 כל". ובחוסר אבי על-ידי מגורש ובאתי בשגגה הרגתי אחי את4דרקטוס,
 השאר ידידים. אל ובאת נולדת ידידים *מאנשים ואמר: לו ענהוקרויסוס
 זה" לך יועיל יותר שקט, בלב אסונך את שתשא יותר דבר' תחסר ולאבביתי

 ט היייי האולי?9יס על חי ההיא בעת קרויסוסי בבית האיש חי ובכן36'
 השדות את והשחית ההר מן בפעם פעם מדי ירד הוא מאד* אדירחזיר-יער
etPl~tnלו לעשות יכלו לא אך נגדו, המיסים יצאו רבות פעמים למיסים, אשר 

 אליו ודברו קרויסוס אל המיסים מאת מלאכים באו לסוף ממנה וסבלו רעהכל
 את משחית והוא בארצנו נראה מאד אדיר חזיר *הפלך, האלה:כדברים
 כי ממך, מבקשים אנו ועתה בידינו' עולה ואין אותו לצוד התאמצנושדותינה

.:. 
 חבית ובשל ההשר יד על תרוצח לו ,&$ העור על שרוי את ופושטים שעיר שוחקים1(

 הפכסר- זוס אל פתפללים כך המחטא-ואאר זוס שבפר זה במעשה חרו*ח. ידי על ימים אזיף רם*ופך
 לשפץ שתו *ואל ובעל-הבית אשים ועם *ל עפ הףוצח נתפיס ועתה הרוצה. חל פניו שוב*יפנה
 . הריה. הית ואיך עירוולשם

 Ptp-וב( ~ופ הקרא,) באסיה אור פיסית שלןש
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 החיה את ונשחית כלבים ולהקת נבחרים צעירים ואתו בנך את אתנותשלח
 ואמר החלום בדברי נזכר וקרויסוס האלה' הדגרים את בקשו הם הארץ".מן
 אשלחהו לא כי עוד, תחשבו אל בני .על-אודות : האלה הדברים אתלהם

 עם נבחרים לזדים אולם לבו' מחשבות כל ובה אשה נשא עתה זהאתכם.
 החיה את להשחית כוחם בכל ישתדלו כי ואצום אתכם אשלח כלביםלהקת
 הארץ".מן

 נכנס וכה כה בין בהם' מרוצים היו והמיסים השיב האלה כדברים37'
 את לשלח קרויסוס מאן וכאשר המיסים' בקשת את שמע כי קרויסוס, שלבנו
 היפה הענין לי היה לפנים "אבי, האלה: בדברים אליו הנער אמר אתם,בנו

 מרחיקני ועתה תפארת. שם לי ולקנות ולציד למלחמה לצאת ביותרוהרצוי
 בלכתי בי יביטו איך פחד. ולא מורך לא בי מצאת לא כי אף אלה, משניאתה

 בי תביט ואיך העיר יושבי בלבם עלי יחשבו מה ? ממנה ובשובי עםלאספת
 לציד שלחני ובכן 1 שמה החי בעלה על בלבה היא תחשב מה ו החדשהאשתי
 לי". הטוב הוא ככה הנעשה כי פני על תוכיחניאו

 אחר דבר או לבך מורך ראיתי יען לא *בני, : ויאמר קרויסוס ויען38.
 יהיו מעטים כי לי, בשנת4'ריאמר אלי בא חזון אם כי זאת עושה אניבלתי-ראוי

 כל מהרתי הוה המראה מפני אותך. ימית חגית-ברזל להב וכי חייך שביימי
 אולי, לך, דואג אני בדאגתי.)אשר שולחך, אינני כאלה ובדרכים בנשואיךכך

 המום ~שני,1-בעל גה (!ת כי אתה.( יהירי בני הלא חיי* ימי כל להצילךאוכל
 י*ן,,י.י .י- לין הנשגאחוי
 ממך, נעלם כי יודע, שאינה ;מה אולם כזה. מראה ראותך אחרי עלישמרת

 אל לך להגידעלי
 של בלהב למות %,,יי השים אומה דבריך לפי נכוי

 כי לך אמר לו ו מפניו שירא 4 לו, חנית של החוד לחזיר, הידיםחנית'
 את לעשות עליך "יה שלגאזי דומה אחר דבר על-ידי או שן על-ידיאמות
 המלחמה הלא הדבר, כבה' וא5 להב, על רק היה ההלום דבר אך תעשה.אשר
 שלחניי. באנשים, לנו תהיהלא

 החלום' על דעתך את בהביעך נצחתני בזה .בני, קרויסוס: ויען40.
 הצידי. אל לצאת לך ומרשה מהחלטתי חוזר אני נצחתני, כיויען

 וכאשר מפריגיה ישךכקטיס ויקרא וישלח קרויסוס דבר האלה כדברים41.
 זה על אתך אבוא המעציב-לא האסון קרך כאשר .אדרסטוס, ככה: אליו דברבא,

 לשלם עליך ועתה עלי' מחסורך וכל ביתי אל ואספתיך אותךבמשפט-קלאסי
 ציד, לצוד היוצא בני, על לשמר אתה מוכרח טובתי, תחת סובה כגמולי,לי
 עלין שומה זאת ומלבד עליכם. שואה וימיטו רעים שודדים בדרך יפרצו לאכי



דן ראשוןספר

 אבותיך מאת אלה. כמו מפעלים על-ידי למהולל תהיה שם אשר למקוםלצאת
 לך". וגבורה כה וגם הדבר לךבא

 כי כזה, לקרב יוצא הייתי לא אחרת מסבה *המלך, : אדרסטוס ויען42.
 גם עליזימי חברים בחברת לבוא עליו, רובץ גדול אסון אשר לאיש, יאהלא
 זאת חפצך כי ועתה לבי. יצר את כבשתי רבות ופעמים לי לרצון הדבראין

 הדבר, את לעשות אני נכון - טובה אותך לגמול עלי הלא - אותו למלאועלי

 תלוי שזה כמה עד שלם, ישוב עליו, לשמור תצוני אשר בנך, כיוקוה'
בשמירתי".
 צעירים בלוית :יצאו אחרי-כן י ענהו אשר לקרויסוס, דבריו היו אלה43.
 הקיפוה השינוה, החיה, אחרי רדפו אולימפוס, ההר אל ובבואם וכלבים.נבחרים
 הנקרא מהרצח, התחטא אשר זה האורח, מטיל והנה חניתותיהם, את בהוירו

 בו ובפגוע קרויסוס. בבן פוגע אך ומחטיא, החזיר על חניתו אתאדרסטוס,
 קרה אשר את לקרויסוס להודיע רץ ואחד החלום, דברי באו החנית,להב

 בנה מות ועל הקרב על לו ספר לסרדיס,ובבואו
 האיש שהרגהו על התאונן יותר ועוד בנו מות על נדהם וקרויסוס44.

 לזום בקול קרא האסון על הגדול ובצערו מרצה. אותו חטא עצמו הואאשר
 כמגן גם לו קרא הוא 1 האורח מאת אותו שמצא מה על לעד יהיה כיהמחטא'

 קרא, האורחים הכנסת למגן בשמון האל לאותו בקראו ורעותהכנסת-אורחים

 ולמגן בנו, רוצח דעת בלי ופרנס האורח את ביתו תוך אל אסף כייען
 1(. ביותר הגדול שונאו נמצא כשומר, נשלח אשר זה כי יעןהרעות,

 יד על עמד הוא הרוצח, הלך אחריו , נושאי-המת הלוויים באו והנה45.
 הוא גם ישחט כי דרש ידיו את ובפרשו קרויסוס, בידי עצמו את ומסרהמת
 חטאהו אשר האיש את הרג זה אחרי ואיך הראשון אסונו את וספר המתעל

 אדרסטוס, על המל דבריו, את בשמעו קרויסוס, יותר. לחיות יכול אינווכי

 נקמתי כל את אורח, "נקמתי, : אליו ויאמר גדול כה היה בביתו האסון כיאף
 מלבד הזה, האסון כל את לי גרמת אתה לא מות. משפט עליך חרצת כיבך,
 את גלה אשר האלים, אחד אם כי אותו, פעלת רצונך למרות שאתה כמהעד

 גירדייס בן ואדרסטופ כמשפט, בנו את קבר קרויסוס להעשות". מהנכון כבראזני
 ששקט אחרי חטאהו, אשר האיש ורוצח אחיו לרוצח היה אשר מידס'בן

 רע-המזל האיש הוא כי בהוכחו, הגל, על נפשו את רצח לקבר, מסביבמאנשים
 אדם. בניבכל

- -
 בכוי רעים' אהבת מגן ולזום אורחים, מכניסי מגן לזוס המחט* קורא-לזום קרויסוס1(

 לקרויסוס טובה כפוי הרצח גמעשה נעשה אדרסטוס כי יען הרוצח, ראש על מגשים שלשהלהמיט
 וכרע. כאח אתו והתהלך ביתו תוך אל הכגיסו עליו,שחטא
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 ממנו, נלקח כי בנו על הגדול באבלו ימים שנתים שהה וקרויסוס46.
 בל כירש ידי על קיחק?ייס בן אסטי~גיס של השלטון הרס גרמו כך אחראולם

 לחשב והתחיל אבלו את עזב שקרויסום הפרסים, של עוזם יעלית92ןיסיס
 אה מלהגדיל בהם לעצר אדירים, הפרסים שנעשו טרם יוכל, הוא אםמהשבות,
 כן האולקויאות' את מיד נסה בלבו, הזאת המחשבה עלתה אשר אחריכוחם.
 שילבו אלה ולכאן, לכאן מלאכים בשלחו בלוב, אשר זה וכן יון בארץ אשראלה

 אל נשלחו אחרים 2(. ?דידתה ואלה הפיקים של 1( ?יני אלהלדלפוי,
 המיליטים. בארץ 5( הבל9סיךים אל ואחרים 4( יריפי~יוס ואל 8(ט49יימאוס

 *( אמון ואל לשאול. קרויסוס שלח שמה אשר היווניים, האורקלאות הםאלה

 ידעו, מה האורקולאות, את לנסות שלח הוא באל. לדרוש אחרים שלח לובבארץ
 למלממה לצאת יהין אמ לדרוש, שנית ישלה האמת, את יודעים שהם ומצאואם

בפרסים.
 מסרדיס צאתם מיום : פקד האורקולאות את לנסות ששלח הלודים ועל47.
 האורקולאות מאת שאלתם את ישאלו המאה וביום חלפה אשר העת אתיספרו
 יענה אשר ואת 1 אליאטיס בן קרויסוס הלודים, מלך עתה עושה מה :באמרם

 האורקולאות שאר אז שענו מה אמנם אליו. ויביאו ירשמו ואורקולום,כלאורקולום
 הדביר תוך אל הלודים נכנסו אשר אחרי מיד בדלפוי, אבל איש, ספרלא

 הדברים את הקכסמטר במשקל הפיתיה השיבה צוו' כאשר ושאלו באללדרוש
 :האלה

 הים ומדת החול מספר אתאדעה
 7(, לאי-מדקר ואקשיבה האלם אתואשמעה

 המשורון הצב מבשר לקרבי נודףריח
 הטלה, בשר עם יחד נחושת בכלימבושל
 מכסחו. נהושת תחתיו, שמונחושת

 היו וכאשר לסרדיס' ושבו הלודים רשמו זאת הפיתיה מענת את48.
 פתח בידיהם, האלים ומענות שונים למקומות נשלחו אשר האחרים גםנוכחים
 חן מצאה לא מהן אחת אף בהן. הכתוב אל והתבונן ואחת אחת כלקרויסוס
 והאמין אותה וקבל אותה העריץ מיד מדלפוי, זאת את בשמעו אולםבעיניה

 134. 27' 17111 ראה אפולון 9ל אורקולום היה פה1(
 56-54. 52. 11 השוה זום. של עתיק אורקולום היה פה2(

 52, 1 השוה בתיגי' היה מקדשו העתיד. את בחלום מודיע היה הוא3(

 בבויאוטיה' בלבדאה היה מקדשו בחלום. העתיד את לשואליו מודיע היה הוא גם4(
 מיליטוס. יד על בדידימה אפולון במקדש כהנים חבר5(
 42. 11 ראה סיוה בנאת-מדבר אמון יופיטר של האורקולום דבר על%
 הכל. יודע *האל הרעיון, את מביעה הפיתיה7(
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 כי יען הוא. שעשה מה מצאו שם כי בדלפוי, אשר זה רק הוא אורקולוםכי
 ככה: ועשה המיועד היום את שמר האורקולאות אל המלאכים את שלחואחרי

 לנתחים ושה צב חתך הוא : ולחקר למצא הנמנע מן שיהיה דבר על חשבהוא
 נחושת. מכסה מכוסה נחושת בדוד יחדובשלם

 לאורקולום ואשר בדלפויי לקרויסוס ענו אפוא האלה הדברים את49'
 המקדש בתוך בעשותם ללודים הוא שענה מה לספר, יכול אינני טקקיטכאוס,של
 חשב הוא כי זאת, רק מאומה, מדברים אין כאלה דברים על כי יען 1(.כחוק
 מכזב. לא אורקולום לבעל אותוש(גם

 בדלפוי אשר האל את 8( לבצות קרויסוס בקש האלה הדברים אחרי50.
 אלפים, שלשת מין מכל הקריב לקרבן הראויה הבהמה מן כי גדולים:בקרבנות
 ושרףאותם וכתנות ארגמן בגדי זהב, 59י וכסף, זהב מצופות מטות לערמהוצבר
 אחד כל כי צוה, הלודים כל ועל האל. מאת רצון יותר עוד אלה ידי על להפיקוקוה
 לאין זהב יצק . קרבנו, את להקריב כלה וכאשר ידה תשיג אשר כפי דבר, יקריבמהם
 זרתות שלש בני והקטנים זרתות, שש בני הגדולים אריחים, ממנו והקישמספר
 ארבעה, טהור מזהב היו  ומהם ושבעה-עשר, מאה במספר עבים, וזרתארכם,

 משקלם' ככרים 4(, לבן זהב היו האחרים והאריחים וחצי, ככרים כלאחדמשקל
 בעת נפל הזה הארי 1 משקלו ככרים עשר טהור, מזהב מסכה ארי גם עשההוא

 באוצר הוא וכעת הועמד עליהם כי האריחים, מעל בדלפוי5( המקדששרפת
 וחצי6(. ככרים שלש ממנו נתכו כי וחצי, ככרים שבע ומשקלוהקורינתיים
 אתם ויחד לדלפוי קרויסוס אותם שלח אלה, כל את השלים כאשר51.

 ואחד זהב אחד היה מהם בגדלם, מצוינים 7( גביעים שני האלה: הדבריםאת
 גם שמאל. בצד כסף של וזה המקדש/ בפתח ימין בצד עמד זהב של זה 1כסף

 עומד הזהב וגביע המקדש שרפת אחרי אחרים למקומות נדדו האלההכלים
 כסף של וזה יוים' תשע ועוד ככרים וחצי תשע ומשקלו, 8( הקלזומניםבאוצר
 מוזגים הדלפים כי יכיל: יין אמפורות מאות שש המקדש, במבוא בפנהעומד

 נהלום להודע בכדי במקדש שכבו השעיר עור ועל שעיר, שזהטים היו זה באל הייישים1(
 האל. רצוןאת

 אפולון, את כמו אמפיאראוס את2(
 האל. את שנסה על נקפו לבו3(
 כסף' עם מהותך זהב4(
 2ש ,י 1 180 11 ראה 548' בשנת5(
 מדויק. אינו החשבון6(
 1 הכופות את ממלאיה היו וממנו במים היין את מוזגים היו שבו יפה, כד מין היה הגביע7(

 וכוסות. יין מלאים גביעים : ה' ל"ה יתמיהוהשוה
 הקטנה, אסיה של היוני החוף על עיר8(
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 תאודורוס ידי מעשה הוא כי אומרים, והדלפים "אופנוהי(* בחג היין אתבו
 ארבע שלח גם פשוט. איש כמלאכת לי נראה אינו כי דעתי, גם וכך 2(.מסמוס
 זהב אחד מזרקים, שני הקדיש ועוד הקורינתיים. באוצר העומדות כסףחביות
 לא אך מהם, היא המתנה לאמר, .ל??ימוניון", כתוב הזהב מזרק על כסף,ואחד

 חן למצא רצה אשר מהדלפים אחד הוא' קרויסוס של זה גם כי הדבר.נכון
 לפרסמו. רוצה אני אין שמו, את אני יודע כי אף זאת. כתב הלקדימוניםבעיני

 מהמזרקים, אולם הלקדימונים, מאת הוא מים, נוזלים ידו דרך אשר הנער,רק

 חלה, עם ביחד הרבה קרויסום שלח רגילות אחרות מתנות גם לא' אחדאף

 הדלפים ; גבהו אמות שלש זהב, מעשה אשה צלם ואף עגולים, כסףספלי
 הקדיש אלה כל על נוסף קרויסוט8(* של האופה צלם הוא זה כיאומרים,
 וחגורותיה. אשתו רביד את גסקרויסוס

 זהב כולו שלט הקדיש לחמפיאלאוס אך לדלפוי1 שלח אלה כל52'
 ישרו את שמע כי זהב, הם גם וחודיה החנית ויד מוצק זהב כולה וחניתטהור
 אפולון במקדש אומרת זאת בתיבי, שניהם היו בימי ועוד 4(. אסונוואת

 .... . י. בחיבי. אשראיזמניוס

 אל האלה המתנות את להביא היה עליהם אשר הלודים, אתב5.
 הפרסים על למלחמה יצא אם האורקולאות, את לשאל קרויסוס צוההמקדשים,

 נשלחו אשר המקומות אל הלודים באו כאשר בריתו. מבעלי צבא עמו יקחואם
 "קרויסוס, באמרם: האורקולום את ושאיו למקדש המתנות את מסרושמה,

 בני בין הם יחידים האלה האורקולאות כי המאמין אחרים, ועמים הלודיםמלך
 יצא אם אתכם, שואל הוא ועתה קילוייכם, את הולמות מתנות לכם שלהאדם,

 האלה כדברים בעלי-ברית". של צבא לעזרה לו יקח ואם הפרסים עללמלחמה
 ילחם אם לקרויסוס: נבאו כי לאחת, כונו האורקולאות שני דעות זשאלו
 היוונים מבין החזקים את למצא לו יעצו גם 5(. גדולה ממלכה יהרוסבפרסים
 לאוהבים. לו ירכושואותם

 על שמח אותם, שמע והוא קרויסוס לפני האל רבדי הובאו כאשר54.
 שלח הוא יהרוס. כורש ממלכת את כי קוה, שוה כי האלה, האורקולאותדברי

 השמש. אליל אפולון, לכבוד באביב חג1(
 41. 111 גפ ראה2(

 מרעל. לחם אמו-חורגתו לו הגישה כאשר ממות, קרויסוס את הצילה אחת אופה3'
 השבעח בפסע חלק לקחת רצח לא בראשונה הנבואה. בכח מחוגן הירום היה הוא4(

 עפחפ. הלך יקר, ברביד וכשחדוה אשתנן לו כשהציקה אולפ ; הבוסתם את מראש חזה יען תיגי,נגד

 בחלומות. העתיד את הודיע מאז האדמה, אותו בלעה כתיביבנוסו

 גדולה. פחלצה יהרס ההליש את בעברו קרויסוס : הית חפיתיה סעגח5(
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 אשר אחיי איש, למל 5( אסתירי-זהב שני לדלפים, מתנות וגתן 1( לפיתושנית

 הזכות את וללודים לקרויסוס הדלפים נתנו זה חלף יושביה. מספר אתשמע
 וכל 8( ראשונה ולשבת ממסים, יהיו ופטורים באל לשואלים ראשוניםלהיות
 4(. לעולם בדלפוי אזרח יהיה מהםהרוצה

 באורקולום קרויסוס שאל לדלפים, המתנות את מסר אשר אחרי55*
 נפשו' את להשביע יכול לא לפניו, אמת אורקולום ראה כאשר כיבשלישית.

 השיבה והפיתיה רב, זמן תמשך ממשלתו אס האורקולום, אל בפנותו שאלהוא
 : האלה כדבריםלו

 המדים, למלך הפרד יהיה הימים באחדאם
 אבנים, המלא קע~מוס*(, אל רך-רגלים6(, לודי,אז,

 מוג-לב. להיות תתביש ואל תעמוד, ואלברח/
 יותר הרבה עליהם שמח קרויטוס, לפני האלה הדברים באו כאשר56.

 המדים על ימלוך לא לעולם איש במקום פרד קוה, כי הדברים, שארמעל
 מהיוונים מי לחקור, עמל אחרי-כן ממלוך- יחדלו לא לעולם אחריו וזרעווהוא
 הלקדימונים כי מצא ובחקרו י לאוהבים אותם וירכוש ביותר החזקיםהם

 אלה כי היונים' מגזע ואלה הדורים מגזע אלה האחרים, על עוליםוהאתונאים
 יצא לא הראשון העם יויני. השני "ל?וי' עם קדום בזמן היה מהם החשובים.היו

 ישב :אב"ליון עליו מלוך בעת כי הרבה. נדד והשני לארצו, מחוץמעולם
 להר מסביב אשר בארץ ישב היין, בן דוריס מלוך בעת אולם פסיאוסיס,בארץ
 בידי מהיסטיחייטיס גורש כאשר 7(. היסטי5יק?יס הנקראת ואדלקפיסאויה

 דריאופיס9( לארץ נסע משם הט?ך4י. ונקרא הפינדוס התישבעלהחיךפ8ים*(

 הדורי. ונקרא הפלופוניסוס אל סוף סוף באוסדריאופיס
 אולם נכון. אל לאמר אוכל לא הקליקים דברו בה אשר השפה מה57*

 מאחורי והיושבים היום עוד החיים הפלסגים על-פי להוכיח האפשרות ישאם
 היום הנקראים לאלה שכנים לפנים היו ואשר 10( קכי?טון בעירהיירםינים

) 1  האורקולום. מקוט שם וגם אפולון מאת שם שנהרג הדרקון שם-
 כחוכות השוה מאותרת. בתקופה גם נשאר השם ידוע. לא ההט בימים האסתיר של שויו2(

 דזוזא. בלגיה ? אסתירא וכמה : ע-אל"ד
 האל. לכבוד שנערכו במשחקים3(

 מפונק. כלומר5( אחריו. וזרעו הוא4י

 הית. אל ממירנה יד על ומשתפך מררים מישור דרך השוטף נחל6(
 ואולימפוס. אופה בין בתסליה גליל7(
 הקדמונים. תיגי יושבי8(
 האיטה. של הדרופי המורר על9(
 היום. של מסלוניקי רחוק לא10(
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 אשר הפלסגים ועל-פי תפלייקיס, היום הנקראת בארץ ישבו ההם ובימיםדורים/

 עם ביחד ישבו ואשר ההלספונטוס חופי על ו9חיוקי1( בילשהישבו
 שמותיהן, את שנו אשר הפלסגים של האחרות הערים על-פי וגםהאתונאים,

 ולכן, ברברית. שפה דברו הפלסגים כי לאמר, עלינו אלה, על-פי נוכיחאם

 את גם שנה פלסני, בהיותו האטי, העם אוי  כזה, היה  הפלסגי הגוע כל גםאם

 אף עם אחת שפה מדברים קריסטון יושבי לא כי יווני, להיות בעברושפתו
 את אלה מבינים הם אך פלקיה, יושבי ולא היום, סביבם היושבים מאלהאחד

 הארץ אל בבואם אתם הביאו אשר השפה אופי כי ברור, נראה מזהאלה*
 שמרו' זו אתהזאת,

 כן השפה, באותה תמיד שנתהוה, מעת משתמש, היווני העם אולם58.
 אף עמים, למספר גדל הוא אך חלש, היה מהפלסגי בהפרדו כי בעיני.נראה
 ברברים עמים הרבה וגם ביחוד, הפלסגים כי יען מצער, היתה ראשיתוכי

 לא ברברי, בהיותו הפלסגי, הגזע כי אני, חושב זאת מלבד אליו. נספחואחרים

 זמן. בכל ביותר ורבהפרה

 ונפלגים מדוכאים הם אטומה יושבי האלה העמים בין כי שמע, קרויסוס59'
 2(. האתונאים על ההם בימים המושל היפוהךקיס, בן %יסיסיךטיס על-ידילמפלגות

 האזרחים. כאחד אולימפיה במשחקי לראות בא כאשר גדול, נס נעשהלהיפוקרטיס

 לרתח ומים בשר מלאים ושהיו שם שעמדו הדודים החלו זבחיו את בזבחוכי

 וראה במקרה נוכח היה אשר הלקדימוני5(, חילון אש. בלי שפתם עלולעבור

 ביתו, תוך אל בת-בנים אשה יקח לא כי ראשית, להיפוקרטיס, יעץן המופת,את

 ממנו. ידו למשך בן, כבר לו יש ואם לגרשה, אשה, כבר לו יש אםושנית,

 אחרי-כן לו ויולד הזה, בדבר חילון לעצת לשמוע היפוקרטיס אבהולא
 אלה מהאתונאים המישור ויושבי החוף יושבי רבו שכאשר זה,פיסיסטרטוס

 ליקייגום המישור יושבי ובראש יג"יאיז' בז ?נקלס עמד אלה בראש -באלה
 באספו השלטף. אל להגיע השתוקק כי שלישית, מפלגה אךיסטולאיךיס-יצרבן

 וחלל ההר יושבי בראש הוא עומד כי להם, ואמר הערים מפלגתו, אנשיאת
 השוק אל צמדו עם זה במצב ובא ובפרדותיו בגופו חבל הוא זאת;תחבולה

 צאתו בעת דבריו, לפי נפש לרצחו אמרו אשר אויביו מידי עתה זה נמלטכמו

 לפני כי יען עליו, לשמור שומרים איזו לו לתת העם מאת ובקש שדותיו,אל
 מעשים ובעשותו ךיחיאה את בלכדו 49ךה' נגד במלחמה לתהלה שם לו יצאזה

 אנשי מבין אנשים לבחר לו ונתן אתונא עם הוטעה ~זה באופן אחרים'גדולים

 ההלספונטוס. יד -על האלה-היו הערים שתי1(
 בערך. 527-560 משל2(

 יון. חכמי משבעה אהד .43
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 חלות, לנושאי אם כי פיסיסטרטוס של כידונים לנושאי לא נעשו ואלההעיר,

 את ולכדו פיסיסטרטוס עם יחד מרדו אלה אחריה הלכו אלות-עץ מזויניכי
 הפקידים משמרות את בסל לא אך באתונאים, פיסיסטרטוס משל מאגהמבצר.
 על-פי וביושר היטב העיר על משל אם כי החוקים, את שנה ולא מצאאשר

 הקימים*החוקים
 אשר אלה עם מגקלס עם אשר אלה השלימו קצרה עת כעבור אך40

 אתונא על היאשיה את פיסיסטרטוס לו רכש ככה ויגרשוהו' ליקורגוסעם
 פיסיסטרטוס את שגרשו והאנשים אברה, היטב, שרשים הכתה ובטרםבראשונה
 לפיסיסטרטוס שלח למגקלס, המורדים הציקו כאשר באלה' אלה שניתנלחמו
 פיסיסטרטוס הטירניה. תמורת לאשה כתו את לקחת יאבה אס לו, להציעשליח
 מעשה השיבה, בדבר תחבולה חבלו ועתה השלימו* זה ובתנאי זאת לעשותנאות
 הברברים מעם היווני העם נבדל קדום מזמן כי חושב. שאגי כפי מאד,מחפיר
 האנשים חבלו ועתה נפרזה, מאולת מאד ורחוק בחכמתו עליהם עולה שהואבזה,
 התחבולה את שאומרים, כפי היוונים, בין לחכמה הראשונים האתונאים, נגדהאלה
 פחות אמות ארבע גבהה קיאה, ושמה אחת אשה היתה שילויה ודימוסהזאת:
 הנשק בכל קשטו הזאת האשה את יפת-תואר. היתה ובכלל אצבעותשלש

 ביותר נראיתיפה שתהיה גופה עמדת את לה בהראותם מרכבה, בתוךוהעמידוה
 שמו כאשר יקראו, העירה בבואם אשר מלאכים, שלחו לפניה העירה.ונסעו
 פיסיסטרטוס את יפות פנים בסבר קבלו .אתונאים, : האלה כדברים ויאמרובפיהם,
 כדברים מבצרה*, אל ומובילתהו האנשים מכל אותו מעריצה עצמה אתיניאשר
 אתיני כי הדימים, בין השמועה התפשטה ומיד והנה, הנה בלכתם דברוהאלה
 והשתחוו עצמה האלה היא האשה כי נפתו העיר ואנשי פיסיסטרטוס' אתמביאה
 9יסיסטרטוס* את וקבלו האשהלפני

 לקח המסופר, באופן הטירניה את שנית פיסיסטרטוס לכד אשר אחרי61.
 בנים כבר לו היו כי ויען בתה את מגקלס, עם שהיה ההסכם כפי לאשה,לו

 לא לכן ש השיקטיאונידים, על האדם, בני לדברי רובצת, היתה וקללה 1(גדולים
 הסתירה בתחלה כדרכהי שלא אליה ובא החדשה מהאשה בנים לו יהיו כירצה
 וזאת לא, גם ואולי אותה, שאלה כי או לאמה, ספרה לסוף הדבר, אתהאשה
 עם השלים ובקצפו פיסיססרטוס, מאת להבזה מאד התרגש וזהלבעלה.

 ובא 8( הארץ את כליל עוב נגדו, הנעשה על פיסיסטרטוס שמע כאשרהמורדים,
 את בחזרה ללכד מ??שס' של דעתו ונצחה בניו, עם התיעץ ושם 4(לשי?רי?ה

) 1  ותסלוס. היפרכוס היפיאס,-
 באתונא. ותקיפה גדולת משפחח2(
 באגבויה, עיר4( בשנת*%9.3(
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 איזה בעד להם תודה אסירות היו אשר הערים כל מאת משאות ויאספוהטירנים.
 במתנותיהם. כולן על עלו תיפי אנשי אך רב, הון הביאו רבות עריםדבר.

 אליהם באו כי לשיבה. מוכן היה והכל זמן איזה עבר במלים, ארבה לאאחרי-כן,
 הטוב, מרצונו אליהם בא "לפסיס אחד איש גם מה"לופטסרס' "כורים אר~יויםגם
 ואנשים. כסף עמו והביא רבה מסירות שהראה לי?ומיס,שמו

 הראשון המקום לביתם' והלכו האחת-עשרה בשנה מארטריאה יצאו והנה62.
 העיר מתוך מורדים אליהם באו הזה במקום הנו כאשר מרתון. היתה באפיקהשלכדו
 מהחופש. רצויה יותר להם היתה שהטירניה אלה מהדימים, אנשים אליהםונספחו
 הכסף את פיסיסטרטוס שאסף עוד כל בעיר, אשר והאתונאים אפוא, התאספואלה
 יצא כי בשמעם אמנם אליו' לבם שמו לא מרתון, את לכד כאשר כןואחרי
 מול צבאם כל עם יצאו והם לקראתו. נזעקו אז העיר, נגד ובא והולךממרתון
 ובלכתם העיר על ועלו ממרתון יצאו ואנשיו ופיסיסטרטוס ושבים, ההולכיםאלה

 לקראת מערכה שם ויערכו 1( המלילית למעקי מקדש יד על נפגשו ההואבמקום
 לעמרני אלליליטוס הרוקה האלה בשליחות פיסיסטרטוס לפני התיצב שםמערכה.
 : באמרו האלה הדברים את ההכסמטר במשקל חזה אליו בגשתואשר

 הרשת ומירה המכמרת כברפרושה
 ירח' בליל לתוכן 2( האטונסיםוינהרו

 אשר ופיסיסטרטוס' אלהי, רגש מלא לו "זה האלה הדברים את63.
 צבאו. את והקריב האורקולום דברי את מקבל הוא כי אמר, האורקולום, אתהבין
 ארוחת-הבקר את לאכל שעה באותה עצמם הפנו מהעיר, אלה האתונאים,והנה
 פיסיסטרטוס וישתערו לישון. ומהם בקוביה לשחק מהם אחדים הארוחהואחרי
 תחבולה פיסיסטרטוס מצא נוסם, בעת אהלי-כן, וינוסום. האתונאים עלואנשיו
 הוא נפוצים. ישארו אלא להתאסף, האתונאים ישובו לא כי מאד,מחוכמה
 מה להם .ואמרו הנסים את השיגו הם לפניו. וישלחם סוסים על בניו אתהרכיב
  לביתו' אחד כל וישובו יפתרו  לא כי פיסיסטרטוסשצוה

 בפעם אתונא את זו בדרך לכד ופיסיסטרטוס לקולם שמעו האתונאים64.
 באו אשר כסף, והכנסות רבים שכירים ידי על הטירניה את  וחוק 8(השלישית

 לבני- שלקח על-ידי וגם *(, ל?וימון מנהר וחלק עצמה הארץ מן חלקלידו
 למסוס, אותם ושלח להמלט מהרו ולא שנשארו האתונאים בני אתתערובות

 את טהר זאת מלבד ללי?ומיס. ומסרה במלחמה כיסיסטרטוס לכד אותה גםכי
- -

 הדימיס. אחד שם1(
 .ואטונס-. ע-ב ט"ו חולין גם נזכר גדול, דג מין2(
 נערך. 528-539 נשנות היתה פיסיסטרטוס של השלישית הטירניה3(
 סטרימון. הנחל יד שעל הכסף ממכרות4(
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 אשר ככל החבל מכל המתים את לחפר צוה הוא האלים. מצות כפי דילוסהאי
 על משל ופיסיסטרטוס אחר. דילוס חלק חל ולהביאם המקדש מן לראותיכלו

 האלקסיאונידים, עם ביהד וחלק, במלחמה חלק נפל מהאתונאים אולםהאתונאים,
 שבתם. ממקוםברחו

 הזאת, בעת בו נמצאים שהם האתונאים מצב על שמע וקרויסוס65'

 עם במלחמה העליונה על ידם וכבר רבות מצרות עתה זה יצאו הלקדימוניםוכי
 הלקדימונים הצליחו 1:בשפרטה 2( ךךיגיסי"יךס לאין במלוך כי ?6אה1(,אנשי
 ובימים התחתונה. על ידם היתה טגאה אנשי נגד במלחמתם רק המלהמות,בכל

 בנוגע כן נבדלים והיו היוונים, כל בין הרעים כמעט גם חוקיהם היו זהשלפני
 זאת. בדרך להם בא טובים להוקים ושנוי לזרים. בנוגע וכן עצמם לביןבינם
 כאשר ויהי האורקולום, אל לדלפוי השפרטים בין נכבד איש ליקורגוס,בבוא
 ן : האלה כדברים הפיתיה אליו אמרה האולם, אל נכנסרק

 העשיר, מקדשי אל ליקורגוס,באת,
 האולימפוס/ יושבי ושאר זום ידידאתה,
 אדם, או אל אכנך אדעלא

 1 ליקורגוס מאדם, אתה אל יותרחושבני,

 הקימים החוקים את גם לו מסרה הפיתיה כי ואומרים, מוסיפיםאחדים
 ליקורגוס היה כאשר כי אומרים, עצמם הלקדימונים אך בשפרטהן היוםעד

 כי מכרתים. אותם הביא בשפרטהן המלך אחיו, בן לאובישיס עלאפוטרופוס
 עליהם יעברו לבל ושמר החוקים כל , את ?נה לאפוטרופוס, היה רקכאשר
 8( ושלשים עשרה חמש של הפלוגות את למלחמה, הנוגע כל קבע זאתמלבד

 6(. והזקנים 4( הלפורים ליקורגוס מנה וגם המשותפות הארוחותואת

~beמקדש לו בנו ליקורגוס מות אחרי טובים' לחוקים עברו ככה 
 מעט, לא היה יושביה ומספר טובה בארץ חיו כי ויען מאד. אותוומעריצים

 חזקים כי בלבם, ויאמרו במנוחתם נפשם ותקצר מאד, ויעצמו מהר עלולבן
 הפיתיה להם ותען הארקדים6(. ארץ כל על בדלפוי וישאלו מהטך"דיםהם

 560-600. מלכו הם2( בארקריה. קטנה עיר"1(

 איש' 15 בת חבורה לתוך להכנס נאלץ היה שנה, לעשרים כשהגיע שפרטה, בן כל3(
 מיחו יוצאים היו ולמלחמה ביחד יום בכל אוכלים היו הם בשבוע". לאחיו איש קשורים היוחבריה
 ביחד.ונלחמים

 oPn. דרכי ועל המוסר על להשגיח היה שעליהם אנשים .חמשה4(
 השלטון היה בידה ומעלה. שנה 60 של בגיל חברים 28 היו הזקנים מועצת או בגרוזיה5(
 עליה. נמנו המלכים 9ני גם והמשפט.העליון

 לפגי הקרטוני* הארץ יושבי כפלסגימ גחשביפ היו הארקריס הפלופוניסוס. בפרכו שריגה6(
 היווניפ,הגירת
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 : האלהכדברים
 לך. אתננה לא לשאל, הרבית ממנין שואל אתהארקדיה
 בלוטים' אוכלי בארקדיה האנשים הםרבים

 , בך צרה אינה עיני אך בך. לעצורשיתיצבו
 ברגל ברקעך בטנאה לרקד לךאתן
 לחלק. בחבל למדד היפה המישורואת

 ארץ משאר ידם את משכו הזה, האורקולום את הלקדימונים שמעוכאשר
 המתעה. האורקולום על נשענו כי למלחמה, יצאו טנאה אנשי על אךהארקדים
 ואלה בקרב, נגפו הם אך לעבדים, טגאה אנשי את לקחת כבלים עמהםויקחו
 הביאום, בעצמם הם אשר בכבלים, אסורים עבדו בחיים, נשארו אשרמהם
 היו עוד בהם, אסורים היו אשר והכבלים, סגאה' אנשי מישור את בחבלומדדו
 1(. אלאי אתיני למקדש מסביב בטגאה, שלמים בימיתלויים

 אנשי עם בפעם פעם מדי נלחמו הזאת הראשונה במלחמה הנה67'
 בלקדימוניה 2( וא?י?טר ~נ?סו?ליהיס במלוך קרויסוס, בימי אך הצליחו. ולאטגאה
 מדי כי יען הדבר: להם בא וככה במלחמה, העליונה על השפרטים ידי כברהיו
 מי לדרש, לדלפוי מלאכים שלחו טגאה, אנשי לפני בקרב נגפו בפעםפעם

 טגאה. אנשי עם במלחמתם העליונה על ידם תהיה כי לרצות עליהםמהאלים
 יכלו לא ובאשר א4??ני7. בן אווסטס עצמות את יביאו אם להם, ענתהוהפיתיה
 קברו מקום אותו, לשאול האל אל שנית שלחו אורסטס, של קברו אתלמצא
 : האלה כדברים למלאכים הפיתיה ענתה שאלתם על איחו. אורסטסשל

 נרחב, כר היא בארקדיה אשרטגאה

 בעוז, דחופות שם, מנשבות רוחותשתי
 רובץ. שבר על ושבר מכה, נגדומכה
 אגממנון, בן על מכסה המחיה האדמהשמה

 העוזרת. טגאה על תנצח אותובהביאך
 רחוקים זאת בכל היו האלה, הדברים את גם הלקדימונים שמעוכאשר

 אותו מצא בסוף אשר עד מקום, בכל שבקשוהו למרות אותו,מלמצא
 מתושבי הם אלה אנשי-חסד אנשי-חסדי בשפרטה הנקראים האנשים אחדשסיסי
 באותה ושנה' שנה בכל חמשה שבהם/ מהזקנים הפרשים, מבין היוצאיםהעיר,
 שפרטה מדינת בשליחות ללכת עליהם הפרשים* מבין יוצאים הם שבההשנה,
 מקום, בשום להתעכב להם ואין לכאן, וזה לבאןזה

- -
 הנאת. האלה של מפורסם מקדש שם על1(

 320-574. מלך אריסטו 520, עד ומלך 570 דשנת גערך למלגות הניע אנכסנדרידיס2(

 561. בשנת היתה קרויסוס שלהמלאכות
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 בטנאה הקבר את מצא אשר ליחיס היה האלה האנשים אהד68.
 אנשי עם דברים בקשרי ההיא בעת עמדו כאשר כי ובבינתו' במקרהבהשתמשו

 בראותו והתפלא הברזל, את הולמים איך להתבונן נפח לבית הוא באטגאה,
 .אמנם, ואמר: בעבודתו הפסיק השתוממותו, את הנפח ראה כאשר הנעשה.את
 תתפלא אם התפלאת, מאד מה אני, ראיתי אשר את ראית לו לקדימוני,אורח
 מצאתי חפרי ובעת זה. בחצר באר לי לחפר אמרתי בברזל. מלאכתי עלעתה
 יותר פעם היו לפגים האנשים כי האמנתי לא יען אך ארכוז אמות שבעארון,
 מדותיו הארון, כאורך המת אורך וראיתי פתחתיו בימינו, אשר מאלהגדולים
 על חשב ליחיס אולם ראה, אשר את לו ספר הזה האיש אותו". וכסיתיושבתי
 מפחי בשני ככה: שער הוא האל. כדברי אורסטס זהו כי ושער נאמראשר
 והחזרתה, המכה את ובפטיש בסדן הרוחות, שתי את מצא ראה אשרהנפח
 הברזל את כי בערך, חשב באשר שבר, על הרובץ השבר את - ההלוםבברזל
 וספר לשפרטה ושב בנפשו שער כך ~(. האדם של לאסונו רקהמציאו

 בדו אשר דבר בגלל למשפט העמידוהו הם אבל הדבר. כל אתללקדימונים
 את ממנו לשכור ורצה לנפח אסונו "ת וספר לטגאה בא הוא וגרשוההמלבם
 את פתח הוא שם. גר והוא אותו פתה מה זמן כעבור רצה, לא מהשהלהחצרו
 אלה התנגחו מדי ההיא, וטעת לשפרטה. אותן והביא העצמות את ואסףהקבר
 גדול היותר החלק ידם על נכבש כבר אמנם הלקדימונים. בקרב גברו אלה,עם

מהפלופוניסוס.
 מלאכים שלח האלה, הדברים כל את קרויסוס שמע כאשר והנה69.
 יאמרו' אשר את עליהם וצוה ברית לכרות לבקש בידיהם ותשורותלשפרטה
 : אמר וכה אותנו שלח אחרים ועמים הלודיט מלך *קרויסוס אמרו:ובבואם

 אתם כי ושמעתי היוונים אהבת את לדרש האל אלי דבר כי יען !לקדימונים
 אוהבכם להיות ודורש מכם שואל אני האורקולום, כדברי יון בארץהראשונים

 קרויסוס הודיע האלה=אפוא הדברים את כחש*.. ובלי עימה בלי בריתכם,ובעל
 הזה האורקולום דברי את שמעו כבר אשר והלקדימונים, , מלאכיה על-ידילהם

 כי ועזרה, שלום ברית וכרתו בבואם הלודים לקראת שמחו לקרויסוס,הנאמר
 הלקדימונים שלחו כאשר כי קרויסוס. מאת טובות איזו קבלו זה לפני עודגם

 היום העומד אפולון של זח לפסל, בו להשתמש ברצותם זהב, לקנותלסרדיס
 חנם. זהב לקנות, באו כאשר קרויסוס, להם נתן הלקימים, בארץ 2(ותורנ?ס
 כי יען וגם הברית את עמו הלקדימונים כרתו אלה, מטעמים ולכן,70.

 אשר לעת נכונים גם היו הם לאוהבים' בהם ובאר היוונים כל נגד אותםככד

 יתרן. מכילתא גט אדם. של ימיו לקצר נברא שהנרזל : מ"ר פ.ג מדות חז-ל מאמר השוה1(
 בפרשת. יד על הר4(
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 וגדול חיות ציורי הרבה החיצונה שפתו על נחושת, גביע עשו וגם חותםיקרא
 לקרויסוס. מתנה להשיב אמרו אותו אמפורות. מאות שלש הכיל כי עדהיה

 הלקדימונים : שמספרים אלה סבות משתי מאחת לסרדיס הגיע לא הזההגביע
 השמועה הגיעה סמום, לפני ועברו לסרדיס הגביע את הוליכו כאשר כיאומרים,
 מוליכי כי אומרים, עצמם והסמים ולקהוהו. מלחמה באניות ויצאו הסמיםלאזני
 בידי קרויסוס עם ביחד סרויס כי וכשמעם בדרכם אחרו מהלקדימוניםהגביע
 ונדבוהו אותו קנו פרטיים ואנשים בסמום למכירה הגביע את העמידוהאויב,
 הסמים. על-ידי מהם נלקח כי לשפרטה, בשובם המוכרים אמרו ואולי פיךה.למקדש

 לדברי הבין לא אשר וקרויסוס לגביע. בנוגע הדבר הוא כך41
 ועל כורש על נצחון לנחול בקוותו ל2?דיח:הצ(, למלחמה יצאהאורקולום,

 מן איש והנה הפרסים, על למלחמה לצאת מתכונן קרויסוס עוד הפרסים.חיל
 מאד שמו גדל עצתו בגלל ועתה לחכם נחשב היה זה ילפני גם אשרהלודים,
 .המלך, האלה: בדברים לקרויסוס ויעץ - שמו היה סנ?ויס - הלודיםבין
 ויתר מכנסי-עור הלובשים כאלה אנשים על למלחמה לצאת מתכונןאתה

 להם, יש אשר את אם כי רוצים, הם אשר את יאכלו לא הם 1 עורמלבושיהם

 להם אין תאנים , מים שותי הם אם כי יין ישתו לא זאת מלבד קשה. ארצםכי
 אין מאומה אם מהם, תקח מה תנצחם, אם ועתה, אחר. טוב דבר כל ולאלאכל
 יטעמו אם  תאבר. טובים  דברים כמה  לבך אל שים  אתה, תנוצח ואםלהמן

 לא כי לאלים, אני מודה מהם. ירפו ולא בהם יאחזו שלנו, הסוביםמהדברים
 קרויסוס אך דבר, האלה הדברים את הלודים". על לעלות הפרסים בלבנתנו
 הדברים ומכל התפנוקים מכל מאומה לפרסים היה לא ואכן, אליה שמעלא

 הלודים* את לכדם לפניהטובים
 היו הפרסים ממשלת לפני סורים. היוונים בפי נקראים הקפדוקים72.
 המדים ממלכת בין הגבול כי לכורש. כן ואחרי למדים נכנעים האלההסורים
 ; הקיליקים ארץ דרך טך?ך:ה מהרי השוטף ?ליס' הנהר היה הלודים של זוובין

 עליהם עברו ואחרי , הקךי4ים ולשמאלו לימינו' הטטי45ים יושבים בשטפוהלאה,
 שמאל ולצד הקפדוקים הסורים את לימין מפה וגובל צפונה ופונה שוטףהוא
 משפת פ(, התחתונה אסיה כל את כמעט הליס הנהר מבדיל ככה מט?לגונים'את
 עולה הדרך אורך כולה. הארץ 8( צואר זהו : השחור הים עד קפריסין מולהים
 ימים. חמשה מהלך זריזלתיש

- -
 הרי השחור, הים בין המזרחית הקטנה באסיה מריגה קפוטקיא, קפודקיא, : בתלמוד1(
 לאשרורים נכנעים היו לפנים כי יען סורים, יושביה את קראו היוונים הליס. ונהר ארמניהטאברוס

 הקטנה. אסיהט
 שכגגדו' השחור היט חוף ובין קפריסין מול היש חוף בין הארץ מצר הואט
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 מתוך גם : אלה מטעמים קפדוקיה על למלחמה קרויסוס יצא והנה73.
 האורקולום בדברי בטוח בהיותו וביחוד לגבולו לספחה ברצותו לאדמה,חמדה
 של גיסו קיאפסריס, בן אסטיאגיס את כי מכורש. אסטיאגיס נקמת לנקםורצה

 קרויסוס של לגיסו נעשה הוא קמביסיס' בן כורש הכניע המדים, מלךקרויסוס
 ההם בימים מדיז לארץ ונמלטו מרדו נודדים סקיתים של להקה זו:בדרך
 לסיקיתים טובות עשה בתחלה ב!אוקיס. בן ?ךאיך9יס בן קי8?%יס במדיםמשל
 ילמדום אשר נערים להם מסר מאד, אותם ובכבדו חסותוו מבקשי כהיותםהאלה
 לצוד רגילים הסקיתים היו בו אשר זמן, כעבור 1(י בקשת ולמשוך שפתםאת
 בשובם מאומה' צדו לא כי אחת, פעם קרה מה, דבר תמיד ולהביא בשדהציד
 שהראה, כמו היה, בי מאד, ורע קשה קיאכסרים עמהם התנהנ ריקות,בידים
 בלתי דברים כי קיאכסריס, מאת זה סבלו יען החליטו, ואלה גדול. חמהבעל

 אותו ולהכין להתלמד, אצלם היו אשר מהנערים, אחד להרוג להם, נעשוהגונים
 מגישים הם כאלו לקיאכסריס, ולהגיש הציד את גם להכין רגילים שהיוכמו
 נעשה, והדבר לסרדיס. סדיטקיס בן לאליאטיס ולברח למהר הגישם ואחריציד,

 עשותם אחרי והסקיתים הזה מהבשר אכלו שלחנו על והמסובים קיאכסריסכי
 לאליאטיס. ובאו ברחו המעשהאת

 קיאכסריס בידי הסקיתים את להסגיר אליאטיס מאן כי אחרי-כן,74'
 כחמש ארכה אשר המדים ובין הלודים בין מלחמה התלקחה אותם,בדרשו
 המדים. על הלודים ולפעמים הלודים על נצחון המדים לפעמים נחלו ובהןשנים,
 בשנה אשר עד הכרע בלי ככה נמשכה המלחמה בלילה. גם התנגחוופעם

 פתאם נהפך הקרב בעצם כי מקרה, קרה אלה, עם אלה התנגחו כאשרהששית,
 לזמנו וקבע ממיייטוס 5ייס ליונים מראש הגיד היום של זה שנוי ללילה.היום
 בראותם והמדים הלודים אך פ(. השנוי קרה באמת בה אשר ההיא, השנהאת

 שעזרו ואלה ביניתם. להשלים השתדלו ושניהם מהקרב הרפו ללילה, היה היוםכי
 הם הבבלי. א ולפץ4יטיס הקיליקי קן94סיס8( היו ביניהם השלום אתלהביא
 על כי זה, עם זה משפחה בקשר יבואו וכי ביניהם שבועה גם תהיה כיהתאמצו
 כי יען לאשה, קיאכסריס בן לאסטיאגיס אךי48יס בתו את לתת הטילואליאטיס

 הברית שבועות את הרבה. להתקים באלה בריתות של דרבן אין חזק הכרחבלי

 ורומח פרש מקול : כ-* נ' ירמיהו השוה ו מצוינים קשת לרובי גודרים היו "סקיתיפ1(
 גבורים כולם פתוח, כקרר אשפתו : ט-ו ה' גם ; העיר כל גורהתקשת

 היח משיליצו* הליס כי אומר, פלוטרכוס גם 585. מאי ג-28 פיה הזה החמת לקויט
 חמה. לקוי ומן את מראש לחשב שידעהראשון

 קיליקיה. למושלי תאר אם כי פרס" שם איננו הזה השםי(
 aa-504 שפלך בבל פלך לנבוכדנצר היווני ההזפ4(
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 שרטו אחרי מלקקים, הם השבועות על נוסף היוונים, כמו האלה העמיםנשבעים
 רעהו. דם את איש זרועם,בעור

 בשביה, ולקח כורש נצח אמו, אבי שהיה אפוא, זה אסטיאגיס את75.
 לדרוש ושלח בכורש מאר קרויסוס אף חרה לכן הבאים. בדברים שאספרמסבה

 לשתי הנשמע אורקולום בא וכאשר הפרסים, על למלחמה יצא אםבאורקולאות,
 הפרסים. גבול על צבאו עם והשתער לו טוב הוא האורקולום כי קוהפנים,
 הגשרים על אומר, אני כן הצבא, את משם העביר הליס, הנהר אל קרויסוסובבוא
 כי ממיליטוס. תלים העבירם היוונים, מן רבים אומרים כאשר אך אזישהיו

 כי הנהר, דרך הצבא לו יעבור איך -בנפשו, עצות לשית ידע לאקרויסוס
 אז היה אשר תליס, כי אומרים, היום. של הגשרים עוד היו לא ההםבימים
 והוא לימינו, גם ישטף לצבא משמאל עתה עד ששטף הנהר כי עשהבמחנהו
 והמשיכה עמוקה תעלה לחפור החל המחנה, מראש למעלה, ככה: הדבר אתעשה
 הישן מאפיק ישתפך זה ובאופן מאחוריו המחנה שימצא בכדי לבנהבחצי
 שנחלק אחרי וככה הקודם, לתוך שוב יפול המחנה פני על ובזרמו התעלהלתוך
 האפיק שגם שאומרים אפילו ישנם בו'  לעבור  האפשרות  תהיה לשנים,הנהר
 בחזירתם? עברוהו איך מעתה, כי בדבר, מאמין אינני אני  אך בולו1  נחרבהישן

 בקפדוקיה הגלילות לאחד בא צבאו עם קרויסום עבר אשר אחרי76.
 מול בערך ומשתרע הזאת בארץ המבוצר המקום הוא פטריאה פיךיאה,הנקרא
 גם הסורים. שדות את והשחית חנה שם השהורו הים יד על אשר העיר9ינ51*
 אשר הערים כל את לכד גם לעבדום. אותם ומכר פקקלנים עיר אתלכד

 את אסף וכורש כלל. אשמים היו לא כי אף הגלה, הסורים ואתסביבותיה
 קרויסוס* נגד ויצא באמצעי( ישבו אשר העמים כל את גם עמו ויקחצבאו
 מאחרי להטותם ונסה היונים אל מלאכים שלח צבאו, את הוציא טרםאולם

 בשדות ופה, לקרויסוס מנגד וחנה בא כורש אליוי שמעו לא היונים אךקרויסוס.
 הנופלים היו ורבים עצום היה הקרב בחזקה. אלה עם אלה התנגחופטריאה,
 בא. הלילה כי מלהלחמי ונפרדו מהם אחד אף נצח לא לסוף הנלחמים.משני
 בשני. אחד המחנות שני נלחמווכה

 על הנלחם הצבא היה כי צבאו, ממספר מרוצה היה לא וקרויסוס77.
 ביום וכאשר מרוצה, בלתי ובהיותו כורש, של מזה במספרו הרבה פחותידו
 המצרים את לקרא היה ובדעתו לסרדיס שב אותו, לתקוף כורש נסה לאהשני
 את שכרת טרם מצרים מלך אמסיס עם גם ברית כרת הוא כי השבועה,לפי

 כרת אלה עם גם כי להם, לקרא לבבלים גם ולשלח הלקדימונים עםהברית
 להודיע וגם לביניטוס. הבבלים על מלך ההיא במלחמה,-בעת לו לעזורברית

 1לוריה' פרס שבין בשטח1(
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 את גם ויאסוף אלה כל את שיזעיק ואחרי המיועד; למועד יבואו כיללקדימונים
 על למלחמה לצאת האביב ובבוא החורף עבור עד לחכות בדעתו היהצבאו,

 וצוה בריתו לבעלי מלאכים לסרדיס שובו אחרי שלח זאת, ובחשבוהפרסים.
 נלחם ואשר )עמו היה אשר ומהצבא החמישי, בחודש לסרדיס יתקבצו כילהם,

 דעתו על הדבר עלה לא כי שיתפזרו, מתוכו הזרימו( כל את שלחבפרסים
 יעלה כורש כי בלתי-מכריע, אם כי היה לא הקרב אשר אחרי וכלל,כלל
 סרדיס.על

 וכאשר נחשים, העיר מגרשי נתמלאו והנה בלבו זה חושב קרויסוס עוד78'
 קרויסוס כראות אותם. ואכלו ובאו מרעיתם את לרעות הסוסים הדלו נראו,רק
 מלאכים לשלוח מהר והוא הדבר, היה כן ואכן אות, זה כי הבין, הזה, הדבראת
 הטלמוסים מפי ושמעו המלאכים באו אמנם 2(. בעלקיסוס אשר הקוסמיםאל
 שבו אשר עד כי לקרויסוס, להודיעהו יכלו לא אך לרמז, האות שרצהמה

 אל צפוי יהיה קרויסוס : ככה פתרו הטלמוסים קרויסוס. נשבה לסרדיסוהפליגו
 האדמה יליד .הנחש : באמרם יושביה, את יכניע בואו אחרי אשר בארצו, זרחיל

 כי נשבה, כבר כאשר לקרויסוס דבר הטלמוסים השיבו כה 3(, 11ר' אויבוהסוס
 קרויסוס. ועם בסרדיס מהנעשה מאומה ידעולא

 כי לכורש, נודע פטריאה, יד על הקרב אחרי אחור קרויסוס נסג רק79.
 כי מצא, בדבר חשב כאשר שובה אחרי מעליו הצבא את לשלח אומרקרויסוס

 חיל שנית התאסף לפני סרדיס, על לעלות ועליו יוכל אשר ככל למהר לוטוב
 נעשה ללודיה הצבא את ובהסיעו הדבר. את לעשות ומהר בלבו גמר אךהלודים'
 כי גדולה, במבוכה קרויסוס היה ועתה לקרויסוס. המודיע המלאך עצמוהוא

 את הוציא זאת בכל מראש' אותם חזה כאשר או קוה כאשר לא באוהדברים
 מהלודים, למלחמה ומוכשר אמיץ-לב עם באסיה היה לא ההיא ובעת לקרב'וילודים

 4(' מצוינים רוכבים גם והיו ארוכים כידונים ובידיהם סוסים מעל נלחמוהם

 דרך וחלק, גדול מישור סרדיס, העיר לפני אשר במישור נפגשו הם80.
 הנקרא מביניהם הגדול עם המתחבר ההילוס, גם וביניהם נחלים שוטפיםבו

 קרוב הים תוך אל ומשתפך 5( דינניס~ני האם של הקדוש ההר מן הבא~רמוסי
- -

 השכירים. כלומר1(
 בשמו. וקסמו אפולון כהני ישבו שבה בלוקיה, חטבה עירט
 ע-ב קי-ג פסחים שכתוב במה הטעם אולי לאויב. נחשב הסוס מדוע מפורש לא פה3(

 פוצאו כי הוא וזר במלחמה" בעליו להרג מבקש אף אומרים ויש וכו' בסום נאמרים דברים.ששה
 וערג.ממצרים

 פגן הפעי ופוט כ91 הגבורים ויצאו הרכב והתהוללו הסוסים עלו י סו מ"ו ירמיה השוה4(
 קשת. דורכי תפשיולודים

 102. עודתי ראה ניוחה. העריצות פסיגיה שיישבי קיכלי mater) (Mi~na האליפ היאדים5(



היר1ד1ס1ס32

 לחל במערכה, ערוכים פה עומדים הלודים את כורש בראות פוקיאה.לעיר
 הגמלים כל : הזה המעשה את מדי, איש 1(, ! מךפגוס בעצת ועשהמהרוכבים
 את מעליהם ופרק אסף כולם את צבאו, אחרי הלכו אשר והכבודה, המזוןנושאי
 צוה זה באופן ולמסודרים רוכבים, לבושי לבושים אנשים עליהם והושיבמשאם
 אחרי ללכת צוה ההגלים ולחיל קרויסוס, רוכבי לקראת הצבא בראשללכת
 נתן כולם, את לסדר ככלוהו רוכביו. כל את העמיד הרגלים ומאחוריהגמלים

 רק בדרכם, שימצאו מי כל להרג אם כי מהלודים, איש כל על לחוס לאצו
 את יתפשוהו' אשר בעת נפשו על יעמד אם אף יהרגו, לא לבדו קרויסוסאת

 הסוס : זה מטעם הרוכבים פני נוכה שם הגמלים את עליהם, צוה האלההדברים
 מטעם והנה 2(. ריחו את ולהריח מראהו אל להביט יכול ואינו הגמל מפנינבהל
 באלה כי מרוכביו, תועלת קרויסוס יפיק לא למען בערמה, הדבר את עשהזה
 הגמלים ריח את הסוסים הריחו אך ויהי בקרב, נפגשו וכאשר לנצח. הלוריקוה
 הלודים היו לא זאת בכל לאל. קרויסוס תקות את ושמו אחור נסוגו אותם,וראו
 התנגחו ורגלים הסוסים מעל קפצו הנעשה, את בראותם אם כי מוגי-לב, עתהגם
 הלודים נסו רבים, חללים המחנות משני נפול אחרי באחרונה, אולם הפרסים.עם

 עליהם. מצור שמו והפרסים החומה תוך אלונדחקו
 רב, זמן ימשך המצור כי בחשבו וקרויסוס במצור. הלודים באו כה81

 הנשלחים על כי בריתו, לבעלי אחרים מלאכים המבצר מתוך לשלחהוסיף
 שלח אלה את אך לסרדיס. החמישי בחודש להקבץ להם להודיע היההראשונים

 במצור. כבר נמצא הוא כי יען ביותר, מהירה עזרהלדרש
 היה ההיא בעת אך ללקדימוגיה. וגם בריתו בעלי ליתר שלח והוא82.

 כי 8( תיריה הנקרא ארץ חבל בגלל הארגיוים .עם ריב לשפרטים, עצמם,להם
 והחניקו שלהם הלקדימונים קראו ארגוליס, בחבל היא כי אף זאת, תיראהאת
 אשר הארץ כן הארגיוים, של יקה עד מערב לצד הארץ גם היתה והנהבה*

 הנקרעת ארצם לעזרת הארגיוים החישו כאשר האיים. ויתר קימיךה האי כןביבשה
 מהם, ואלה צד, מכל איש מאות שלש שילחמו והסכימו ביניהם נדברומהם,

 אחד כל ישוב הצבא המון יתר הארץ' תהיה להם העליונה, על תהיהשידם
 וחלק נוכחים המחנות יהיו אם כי יען הלחמם, בעת נוכחים יהיו ולאלארצו
 את גמרו אשר אחרי לעזרתם. יחישו התחתונה, על ידם חבריהם את יראואחד

 כורש. את שהציל זה1(
 התכונה דבר על מספרים אחרים קדמונים וסופרים 18 1,1, החיות על בספרו אריסטו גם2(

 יוצא וכו'* גמל רכב חמור, רכב פרשים, צמד רכב, "וראה : ד' כ"א מישעיה אסנט השסים. 9להזאת

 כורש. של זרע לפני עוד וגמלים חמורים על רוכבים לפרסים היוכי

 וארגוליפ. לקוניה בין3(
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 ויען נלחמו והם והתנגחו' נשארו צר מכל שנבחרו ואלה התרחקו, ביניהם,זאת
 מהארגיוים שלשה, איש מאות משש נשארו בקרב, אלה נגד אלה שקוליםהיותם
 הצרב. בא כאשר נשארו אלה י אותךיאדיס מהלקדימונים 4חרומיוס1ווינור

 ואותריאדיס, לארגוס מהרו המנצחים, הם כי בחשבם הארגיוים שני-
 על ונשאר המחנה אל נשקם את והביא הארגיוים חללי את פשטמהלקדימונים

 אחד כל אמר מה זמן הדבר. את ושמעו הצדדים שני באו השני ביוםמשמרתו,
 נסו אלה כי הוכיחו, ואלה בחיים, יותר נשארו מהם כי אמרו, אלה נצח: הואכי

 אחד התנפלו הריב מתוך באחרונה חלליהם' את ופשט מקומו על נשארושלהם
 1(. הלקדימונים נצחו המחנות, משני רבים נפלו אשר ואחרי ונלחמו, השניעל

 עליהם זה לפני אשר בעוד ראשם, שער את הארגיוים גוזזים ההיא העתלמן
 שער את מהארגיוים איש יגדל לא כי ואלה, חוק וקבעו שער-הראש לגדלהיה
 והלקיימונים תיראה. את ויקחו ישובו אשר עד עדי-זהב תעלינה לא והנשיםראשו
 יגדילו. ומעתה ראשם שער גדלו לא עכשו עד כי מזה, ההפך את לחוקקבעו

 לשוב בוש אותריאייס, מאות, מהשלש נשאר אשר האחד, זה כימספרים,
 תיראה. באותה בכפו נפשו וטרף במלחמה נפלו רעיו אשר אחרילשפרטה
 כי ובקש מסרדיס המלאך בבוא בשפרטה הדברים מצב היה זה83'
 המלאך דברי את כשמעם בכל-זאת, במצור' הנמצא לקרויסוס עזרהיחישו

 אחרת' בשורה באה נכונות' היו והאניות התכוננו כאשר ואך לו, לעזורהתעתדו
 לדבר מאד התעצבו משום-כך חיים. נשבה קרויסוס וכי הלודים עיר נבקעהכי

 מקומם. עלונשארו
 על למצור הארבעה-עשר יום בא כאשר זו: בדרך נכבשה סרדיס84'
 על בתחלה יעלה אשר מי יודיעו, אשר צבאו בכל רוכבים כורש שלחקרויסוס'
 בעת והנה בידה עלה לא אך הצבא' נסה זה אחרי מתנותי המלך יתן לוהחומה'
 החומה על לעלות הירייאדיס' שמו 2(, מדוי איש נסה אחרים, ידי רפואשר
 הזה ממקום כי לירא היה לא יען משמר' העמד לא שם אשר המבצר'במקום
 מלך אשר' קיליס' גם שם. ללכדו ואין תלול המבצר פה בהיות העיר' פעםתלכד
 כי הזה. במקום רק הפלגש' לו ילרה אשר האריה' את נשא לא בסרדיס'לפנים

 לכבוש באפשרות תהיה לא לחומה, מסביב האריה ונשא אם לו' אמרוהטלמסים
 נוח היה המבצר אשר במקום החומה, לשאר מסביב ויעליס וישאהו סרדיס,את

 אבנר "ויאמר י-ד-סיז. כ' ב' שמואל גם היא כזו דו-שנים מלחמת מעין1(
 עשר שנים במספר ייצברו ויקומו יקומו' יואב ויאמר לפנינו, וישחקו הכעריס נא יקופו יואג,אל

 רעהו בצד וחרבו רעהו בראש איש ויחזיקו דור, מעבדי עשר ושנים שאול בן בושת ולאישלבנימין
 המלחמה. נמשכה מהם, לאחד הנצחון היה לא כי ויען יחדו.ויפלו

 125י 1 גם ראה ומרי, פרס בהרי נודד עט2(



":14י146161

 אל הנשקף העיר חלק זהו ותלול' נשגב היה יען ההוא במקום וןבזלהכבש,
 זה בצד יורד הלוויים אחד יום לפני ראה הירויאדיס' הזה' והמררי 1(.מימדלוס

 ושם בדבר התבונן הוא והרימהו. מלמעלה התגלגל אשר קובעו אחר המבצרשל
 עלו אשר ואחרי מהפרסים' אחרים עלו ואחריו הוא גם עלה זה אחר לבו.אל

 לשמה. היתה העיר וכל סרדיס נלכדה זו בדרךרבים
 אותו הזכרתי אשר זה בן' היה לו : ככה הדבר קרה קרויסוס ועם85.
 קרויסוס עשה עתה' חלף אשר אשרו' בעת אלם* אבל בן-חיל' היה הוא זלמעלה
 באורקולום, לשאול לדלפוי גם ושלח זה ועל זה על והשב ביכלתה אשר כללמענו
 : האלה כדברים לו השיבהוהפיתיה

 ונבער' בער קרויסוס רב' עם על מלךבן-לורי,
 נכספת' אליו לקול בביתך להקשיב תאבהאל
 ירחק: כי בשבילך יותר טוב המדבר' הבןלקול
 האסון. ביום ידבר הראשונהבפעם

 ידע לא כי קרויסוס' על מהפרסים אחד השתער ההומה' נלכדהכאשר
 מפני לדבר' לבו שם לא עליו, מתנפל אותו ראה אשר וקרויסוס' להרגהאותון
 בראותו האלם' זה בנה אך ולמות' להדקר לו איכפת היה ולא עליו שבאוהצרות
 אל .בן-אדם, וקרא: נפשו' וצרת פחד מתוך בקול פרץ משתער' הפרסיאת

 הייו. ימי כל דבר ומעתה הראשונה בפעם דבר אשר זה !" קרויסוס אתתהרג
 אחיי חיים' קרויסוס את בשבי ולקחו 2( סרדיס את כבשו והפרסים86.

 האורקולום, כדברי בהרסו, יום' ארבעה-עשר במצור והיה שנה ארבע-עשרהמלכו
 לערוך צוה הוא כורש' לפני והביאוהו תפשוהו הפרסים הגדולה. ממלכתואת

 נערים שבעה ופעמים בנחושתים אסור עליו קרויסוס את ולהעלות גדולמוקד
 לשלם או האלים לאחד השלל ראשית את להקריב או היתה כונתו עמו.לוויים
 המוקד* על העלהו לכן הוא' ירא-אלהים איש קרויסוס כי שמע יען אונדר,

 ולקרויסוס עשה. וכן חיים' מלהשרף יצילהו מהאלים אהד אם לראות,בחפצו
 כאלו סולון' דברי גדולה* כה בצרה היה כי אף בזכרונו' עלו המוקד עלבעמדו
 הדבר עלה כאשר בחיים. בעודנו מאושר איש אין כי האלהים, מאת לונאסרו
 ו* .סולון" : פעמים שלש וקרא ממושכה דומיה אחרי נאנח רוח' שאף מהשבתו'על

 זה הוא מי קרויסוס, את לשאול המתורגמנים את שלח כורש זאת שמעוכאשר
 לשאלותיהם, קרויסוס שתק זמן-מה ושאלוהה אליו נגשו ואלה אותה קורא הואאשר
 רב' עושר נותן הייתי אשר האיש, *את : אמר לו, הציקו כאשר אחרי*כן'אבל

 93, 1 גם ראה סרדיס, יד על תר1(

 ופוט בוש : ה' ל' יחזקאל כן. לפני אתרוח שנים יתזקחל נבא ~דיה ארץ חורבן על2(
 יפ1לו' בחרב אתט הברית ארץ ובני וכש חערב וכלולוד
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 שאלוהו להם, סתומים דברים דבר כי יען כולם", השליטים עם בדברים באלו
 איך- לבסוף, להם ספר לו' והציקו דבריהם עליו חזקו וכאשר דבריו. פשרשנית
 שוים היו ולא אוצרותיו כל את ראה הוא ואיך מאתונא סולון אליו באלפנים
 ההוא, האיש אמר כאשר עליו בא הכל ואיך כאלה, דברים ודבר מאומה,בעיניו

 לאלה בנוגע וביחוד האנושי המין לכל בנוגע מאשר 1( לו בנוגע יותר אמרולא
 כבר אשר בעת קרויסוס ספר זה את מאושרים. להיות בעיניהם עצמםשחושבים
 את המתורגמנים מאת כורש שמע וכאשר פאותיו. מכל ובער במוקד אשהציתו

 מוסר בן-אדם בעצמו הוא כי לבו, אל וישם מעשהו על נחם קרויסוס,דברי

 הגמול מפני ירא וגם ממנו, באשרו נפל לא אשר אחר, חי בן-אדםלשרפה

 את מהרה לכבות צוה האנושיים/ בחיים יתמיד אשר דבר אין כי עוד,ובחשבו

 את לכבות כשנסו אבל עמה אשר והאנשים קרויסוס את ולהוריד הבוערתהאש

 עוד. לה יכלו לאהאש
 עלמעשהו נחם כורש כי קרויסוס, ראה כאשר הלודים, מספרים ועתה,87.
 גדול בקול צעק לה, יכולים ואינם האש את מכבים האנשים כל כיובראותו

 ויצילהו לו יעזור לו, לרצון היתה אשר מנחה פעם לו הקריב אם לאפולוןוקרא
 ואין טהורים היו השמים אשר בעוד והנה, בדמעות. אליו קרא כן הזאת.מהצרה
 המוקד. את וכבה נתך שוטף וגשם קמה וסערה עננים פתאם התעננו נושבת,רוח

 וישאלהו המוקד מעל ויורידהו וצדיק ידיד-אל הוא קרויסוס כי לכורש נודעוככה
 ארצי על למלחמה לצאת אותך פתה מבני-אדם מי *קרויסוס, האלה:כדברים
 להצלחתך עשיתי זאת *המלך, : השיב והלה 1" אוהבי במקום שונאיולהעשות
 בן-אדם אין כי למלחמה. שעודרני היוונים 8ל היה זה למעשה אותי המעוררולהותי.
 הבנים שלום בעת כי השלום. במקום במלחמה לבחור מדעת נבער ככה יהיהאשר

 האלים רצון אולם 1 בניהם את מקברים האבות במלחמה אבותיהם, אתמקברים
 ככה" ?nwy כיהיה

 ידו על ויושיבהו אזיקיו את התיר וכורש האלה, כדברים דבר הוא88.
 ישב קרויסוס אנשיו. וכל הוא אליו, אביט רבה ובהתפלאות מאד, עדוכבדהו
 הורסים הפרסים כי וראה פניו את הפך מה זמן אחר במחשבותיו. שקועדומם
 או עתה בלבי אשר את לך להגיד אני היכול .המלך, ואמר: הלודים עיראת

 ירצה' אשר ככל מורא בלי לדבר וצוהו עודדהו כורש ?' הזאת בעת לחרושעלי
 והלה ו' כזו גדולה בחמה עושה הוא מה הזה, הגדול *ההמון : ואמר שאלוהוא
 .לא : השיב וקרויסוס בוזזים". הם סגולותיך ואת הורסים הם עירך *את :השיב
 הוא לך כי , חלק לי אין אלה בכל כי הורסים. הם סגולותי את ולא עיריאת
 ומוליבימא, נושאים הםאשר

 שקרויטוסי1(
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 כל את הוציאו ואחרי כורש תשומת-לב את עוררו קרויסוס דברי89.
 וקרויסוס האלהן במעשים לעצור לעשות עליו מה קרויסוט, את שאל מעליו,האנשים
 אשר את לך, לאמר לצדק אני חושב לך, עבד האלים שמוני אשר .אחרי :אמר

 נותן אתה אם ; הם עניים מטבעם, גאים שהם הפרסים, לטובתך. בדבר רואהאני
 מהם זה : הזה הדבר מהם לך צפוי בהן, ולהחזיק גדולות סגולות לשלוללאלה

 ככה, תעשה והנה נגדך' שיתקומם זו בשעה לחשש עליך מאד, הרבהשיתפוס

 אשר השערים, כל על שומרים מנושאי-הכידון העמד : בעיניך חן ימצאו דבריאם
 לנוס. המעשר את להפריש עליהם כי הסגולות, מוציאי מאת יקחו עתיאמרו
 הצדק כי יכירו והם הסגולות, את מאתם בזרוע קחתך על ישנאו לאואותך
 הטוב." מרצונם וימסרואתך

 טובה. כעצה לו נדמו כי מאד, שמח האלה, הדברים את כורש כשמוע90'
 קרויסוס, יעץ אשר את לעשות הכידונים נושאי על ופקד מאד אותו הללהוא
 הישרים ודבריך במעשיך עצמך הראית יען *קרויסוס, : האלה כדברים אמרואליו
 מיד*. ויעשה כנפשך דבר לך שאל לכן בך, מלכים דעת אשר אתה, אישכי

 האזיקים את לשלח חרשני אם עמדי, תעשה ביותר גדול הסד .אדוני, : השיבוהוא
 זה אם האלים, מבין ביותר שהערצתי זה את היווני, האל את ולשאולהאלה
 נגדו, מתאונן הוא מה על כורש וישאלהו טובות"' לו שעשו אלה את לרמותדרכו

 ואת מחשבותיו כל את לו ספר וקרויסוס ממנו. הזאת הבקשה את מבקששהוא
 יצא האורקולום ידי על מעודד וכי המתנות על-דבר וביהוד האורקולאותתשובות
 האל את להוכיח שירשהו לחנן שוב החל זה שספר אחרי הפרסים. עללמלחמה

 אשר דבר, וכל ממני, לך נתן זה גם .קרויסוס/ : ואמר צחק כורש אך זה.על
 לדלפוי מהלודים אחדים שלח האלה, הדברים את קרויסוס כשמוע פעם'.תדרש
 כי יבוש לא אם ושישאלוהו המקדש סף על האזיקים את יניחו כי עליהםוצוה
 יהרס הוא כאלו הפרסים, על למלחמה לצאת האורקולום בדברי קרויסוס אתעדר
 ישאלו זה האזיקים* על מראו כאלה, דורונות לו היו שממנה כורש, ממלכתאת
 טובה, תחת רעה לשלם היוונים שיי דרך אםוגם

 כאשר הפיתיה, השיבה צוו, אשר את ואמרו האלה הלודים באו כאשר91'
 אף יוכל לא לאדם, הנועד הגורל מפני .להמלט האלה: הדברים אתמספרים,
 נושא-כידון היותו בעת אשר 1(, החמישי בדור אביו עון נפקד קרויסוס עלהאל.
 אשר כבודו, כל את וירש אדוניו את והרג אשה לערמת שמע השביסבבית
 סרדיס על יבוא האסון כי 2(, לוכסיאס של התאמצותו בכל לו' ראוי היהלא
 המוירות8( את להשיב בכחו היה לא עצמו, בחיי ולא קרויסוס של בניובימי

 חמאיר. פרושו אפולון, מכנויי אחר2( 13. 1 ראה1(
 לשנותו. נותנות ואינן האדם גורל שגידיהן האלות שלש הן העירות%(



ת יאת*6י

 את  רהה טניס שלש כי לו*  ונתן השיג אלה, שהרשו 3מה עד אולםמדעתן'
 נשבה' עליו, שנגזרו האלה, השנים כעבור רק כי קרויסוס, ~דע וזה סרדיס'כבוש
 בפי נכון לא האורקולום, לדברי ואשר להשרף. עמד כאשר לו עזר הלאושנית,
 הפרסים, על למלחמה יצא כאשר לוכסיחס, לו נבא יען יתאונן, אשרקרויסוס
 ולשאול לשלח היטב, להועץ חפץ לו עליו, היה אלה לדברים גדולה' ממלכהיהרוס
 ולא הנאמר, את הבין לא ויען כורש. של או שלו מדבר, הוא ממלכה איזועל
 האחרונה בפעם שאל כאשר וגם בעצמו1(. בו האשם את יראה מחדש,שאל

 כי הבין, לא זה את גם הפרד, בדבר לו שענה מה לוכטיאס לו ענהבאורקולום
 והאב נכבדה האם בהיות אחד, מעם לא מהורים נולד יען הזה, הפרד הואכורש

 והוא המדים, מלך אסתיאגיס ובת מדית אשה היתה היא כי נמוך. יותרממעמד
 לאשה*, גברתו את נשא דבר, בכל ממנה נפל כי ואף תחתיהם, ונכנע פרסיאיש

 קרויסוס אל דבריה את הביאו והם ללודים הפיתיה השיבה האלה הדבריםאת
 באל. ולא האשם לבדו בו כי הכיר,ובשמעו

 ביון יש מקרויסוס הראשון. יוניה וכבוש קרויסוס ממשלת בדבר זה כל92.
 2( הבויאוטים עיר בחיבי, כי לבד. הנזכרים אלה רק ולא אחרות מתנות הרבהגם

 ורוב זהב בקר בני 4( בף~סיס 3(' השייענקי לאפולון שנדב חצובה,נמצאת
 עוד היו אלה כל גדול. זהב מגן בדלפוי אשר 6( קרוואוס ובמקדשהעמודים
 אצל שהיו קרויסוס של המתנות ואלה כבר. נאבדו מהמתנות אחדותבימי.

 לאלה ודומות במשקלן שוות ששמעתי, כפי היו, המיליטים, בארץ 6(ה%ףנףיךים
 וראשית מביתו היה 1( אמפיאראוס של ולמקדש לדלפוי נדב ואשר בדלפוי.אשר
 ואשר מלכו לפני נגדו קם אשר שונא משלל היו האחרות והמתנות אביו,נחלת
 בן היה זה פנטליאון הלודים. ממלכת לו שתהיה 8נטליאון, לעזרתהתאמץ
 מאשה לאליאטיס נולד קרויסוס כי אחתו מאם לא אך קרויסוס, אחיאליאטיס
 שנמסרה בממלכה קרויסוס התחזק אשר אחרי יוניתי מאשה ופנטליאון?ריח
 אשר ורכושו, והמיתו, נגדו התקומם אשר האיש את ענה אביו, מאתלו

 שספרתי בזה די הנזכרים. ולמקומות המסופר באופן נדב זה, לפני עודהקדיש
 המתנות.בדבר

 ואינן סתומה נבואתן העולם )אומות לוי, א-ר : ז' פרשת רבה אסתר השוה1(
 יודעיי

 אם

 להחג. אוליהרג

 אטיקה. עט גובלת התיכונה, ביון מרינה בויאוטיפט
 איסמנוס' הנהר יד על המקדש שם על3(
 כך אחר מוקיון, אלכסנדר נולד שבו בלילה הרוסטרטוס ששרף המפורסם המקדש הוא4(

 העולפ. פלאי משבעה לאחד שנחשב עד פאר ביתר מהדשנבנה
 אהיגי. מקדש5(
 40 1 ראה7( *-46 ר"ה%
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 אינם אחרת, בארץ אולי שהם כמולתאר, ראוייט מפליאים דברים93.
 מפעל בה נמצא אך מה?מולוס' הנגרפים זהב עפרות מלבד לודיה, בארץביותר
 אליאטיס, 1( ציון שם יש והבבלים. המצרים מפעלי מלבד ביותר, הגדולאחד,
 שפוכה' אדמה הציון ושאר גדולות מאבנים הוא הבנין יסוד קרויסוס. שלאביו
 חמשה עמדו הציון על למעלה וזונות. מלאכה בעלי השוק, סוחרי אותוהקימו

 ואחד, אחד כל הקים כמה כתובות, חקוקות ועליהם שם, היו בימי עודעמודים,
 מזנות כולן הלודים בנות כי הגדולה. היא הזונות מלאכת כי רואים,וכשמודדים
 לעצמן נותנות הן ; לאנשים תהיינה אשר עד ככה ועושות הנדה להןוקובצות
 9(. פלטרות שלש-עשרה ורחבו פלטרות ושני ריסים ששה הציון והקףשלוחים'

 נקרא הוא פוסק. בלתי הוא כ? אומרים, והלודים גדול, אגם משתרע לציוןקרוב
 הוא' כך אפוא הזה הענין גיגיס.אגם

 הם אשר מלבד היוונים, של לאלה דומים מנהגים לפי חיים הלודים94.
 אנחנו אשר בני-האדם בין הראשונים הם מנאפות. להיות בנותיהם אתנותנים
 החנונים גם היו הס בהן. והשתמשו וכסף זהב ממבעות טבעו כי בהם,יודעים

 שמשחקים המשחקים את גם המציאו הם בי אומרים, עצמם הלודיםהראשונים.
 ההוא-כאשר בזמן אלה את המציאו כי מספרים, הם היוונים. ואצל אצלםכעת
 אטיס במלוך זה: בענין מספרים שהם מה וזה קירמיניה, לארץ מתישביםשלחו
 אחרי- אך הלודים, וסכלו חיו בתחלה לודיה; ארץ בכל כבד העב היה ט~ס9(בן
 ואחד זה דבר המציא אחד הקלה. למצא דעתם את שמו חדל, לא כאשרכן,

 הגרמות, משחק הקוביה, משחק את ההם בימים המציאו וככה זה. דברהמציא
 הזה המשחק המצאת הדף. ממשחק חוץ משחקים, מיני שאר וכל הכדורמשחק
 הרעב נגד בהם והשתמשו אלה המציאו הם לעצמם; הלודים מיחסיםאינם
 אמנם השני ביום מזון, יבקשו לא למען שחקו שלם אחד יום כזה:באופן
 הצרה כי ויען שנה, עשרה שמונה עליהם עברו כזה באופן מלשחק. ופסקואכלו
 והפיל חלקים לשני הלודים כל את מלכם חלק חזקה, עוד אם כי רפתה,לא
 בגורלו שעלה לחלק הארץ. את יעזוב אחד וחלק ישאר אחר שהלק הגורל,את

 שנפל אלה קירסונוס. ושמו בנו, לצאת, שעליו ולחלק המלך, התחברלהשאר,
 הכניסו תוכן אל אניות, להם ובנו לסמירנה ירדו מהארץ לצאת הגורלעליהם
 אחרי אשר עד ארץ, וגם מחיתם להם לבקש והפליגו המועילים, הכלים כלאת

 של קגרו הוא הגדול והתל עתיקים קגרים שהם תלים ששים נמצאים מסרויס רחוק לא1(
 ומערות. כוכים ומצאו אליאטיס של בתל הגרמנים חפרו 1853 בשנתאליאסיס.

 בב ריס2(
 מסר. 294 = פלטרון מטה 77,6י

 זול של בנו היה הוא לודיה. של האגרית בתקופה הראשון המלך היה מנס 7. 1 גם ראה3(
 לודיה. מלגי של הראשונה הדינסטיה מ.סד הוא אסים בנווהאדמה'
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 בהן ויושבים ערים להם בנו שם האומברים' אל באו רבים עמים פני עלעברם
 שהוליך המלך בן בשם עצמם וקראו שמט את שנו לודים במקום הזה' היוםעד

 הפרסים' על-ידי לעבדים נכבשו הלודים אולם 1(, סירסינים עצמם קראו בשמואותם'
 ממשלת את הרס אשר זה, כורש הוא מי בספרנו לחקור עלינו מעתה95.
 אחדים שמספרים כמו אסיה. על למשול הגיעו אופן באיזה והפרסים,קרויסוס,
 כמו הדברים את מספרים אם כי כורש, בדברי להפליג רוצים שאינםמהפרסים,
 בשלשה גם מסופרים כורש קורות כי אני, יודע יען אני, גם אכתב ככהשהיו,
 ועשרים מאות כחמש העליונה אסיה על האשורים משלו כאשר צ(. אחריםאופנים
 האשורים עם חרותם על ובהלחמם בהם לפשוע הראשונים המדים היו ",שבה
 עשו ואחריהם בני-חורים נעשו מעליהם העבדות את ובהסירם חיל לאנשיהיו
 המדים. במעשה אחרים עמיםגם

 ידי תחת שנית באו עצמם ברשות ביבשת אשר העמים כל עמדו וכאשר96.
 דיאוקיס פראורטס' בן דיאנמיס ושמו חכם, איש חי המדים בין זו! בדרךטירנים

 הוא היה ובכפרו 4(, כפריהם לפי ישבו המדים ככה: ועשה לשלטון שאףזה
 היתה מדי ארץ כל כי יען זה, ועשה צדק. לעשות שקד והוא כבר זהמכובד
 בראותם כפרו, בני והמדים הצדיק' את עוין הרשע כי ידע כי אף חמס,מלאה
 ביושר שפט לשלטון, בשאפו והוא, עליהם, שופט להיות בו בחרו דרכיו,את

 שמעו אשר עד העיר, אנשי מאת מעט לא תהלה נחל אלה במעשיוובצדק.
 עד אשר בעוד בצדק, השופט הוא לבדו דיאוקיס איך אחרים, בכפריםהאנשים
 אל לב בחפץ הלכו שמעו, כאשר אז, צודקים' בלתי ממשפטים סבלועתה

 אחר. איש כל אל פנו לא ובאחרונה אותם גם ישפוט כידיאוקיס
 אל מכוונים משפטיו כי בראותם ורב, הלוך הלכו אליו הפוניט כאשר1?.
 כאשר למשפט עוד לשבת וימאן תלוי, לבדו בו הכל כי דיאוקיס, הביןהנכוץ
 להזניח לו היא לתועלת לא : לשפוט עוד יחפוץ לא כי ואמר הנה, עדיטב
 הרבה עוד וחמס-בכפרים ובהיות-שוד היום. כל בני-עמיתו ולשפוט עסקיואת
 שהוא' כמו על-דבר-מצבם והתוכחו והתיעצו המריט התקבצו לפני-כן, מאשריותר

 וילך : המדרש מאמר את הזה העגין לכל השוה איסליה' של דרומה זו טירסנש=טירגוס1(
 ונלחם אלישה מארץ תירחש עליו ובא עשו בן אליפז בן צפו שבנאה רבתי, רומי מלכות זו ארץ,אל
 .Griechen Judaic~ tMotlllm .ט Romcr .ק 18 בספרו קרוס ש. של ונאורו והרגהבו

 ואחרים. קססיאס כסנופוף הסופרים הרודוסוס אחרי ספרו טרש מחיי שוגים ספוריםט
 קדום" בתקופה היה אינדום, הנהר עד הקטנה מאסיה שהשתרעה אשור, ממלכת י16ד3(

 ארמניה בגל, היו הזאת הכבירה הממלכה של החשוגים החלקים הרגיל. התאריך לפני 2000 לפניהרבה
 וניחד המדים היו אשור מעול עצמם ששחררו הראשונים וישראל. יהורה ארץ סוריה, בקטריה,מדי,
 אשוף. למפלגת הקץ בא וגזה והחריגוה 606 בשנת נינוה העיר את גבשו הבבליםשם

 מדיני, אחוד גלי ; ילו,4(
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 במצב נשאר מאם : אז דברו אשר דיאוקיס אוהבי ביחוד היו אנכי, הושבכאשר
 תתנהל ואז עלינו מלך נשימה הבה בארץ, לשבת כלל ביכלתנו איןהנוכחי,

 בדברים החמס", מפני הארץ את נעזב ולא לעבודתנו נשוב ואנחנו במשפטהארץ
 מלך' עליהם ימלוך כי אותם 4תהכאלה

 האיש דיאוקיס היה למלך, להקים עליהם מי את הציעו רק וכאשר98.
 יהיה הוא כי הסכימו אשר עד מאד הללוהו ואשר במפגיע כולם הציעואשר
 נושאי- עליו יגינו וכי למלך יאה בית לו יבנו כי להם צוה הוא עליהם.למלך
 אשר במקום וחזק, גדול בית בארץ לו בונים הם , כדבריו עושים והמדיםכידון.
 היה וכאשר המדים, כל מבין נושאי-כידון לו יבחר כי לו ונותנים להםאמר

 לבם ישימו ולא יגינו ועליה אחת עיר יבנו כי המדים את הכריה בידו,השלטון
 הנקראות אלה וחזקות, גדולות חומות ובנו הזה לדבר גם שומעים המדיםלאחרות.
 בדרך נבנתה הזאת הבירה מסביב. חומה לפנים מוקפת חומה 1(, 14%8~ההיום
 עזר אחד מצד לבד. בצריחיו רק מהשני גבוה היה אחד הקף אשרזו,
 כי רבה, באמנות יותר נעשה שני מצד כך, שיהיה גבעה, היה כי המקום,לזה
 הגדולה והאוצרות. המלך בית עמד ובאחרונה מקיפות, חומות שבע ביחדהיו
 בחומה הצריחים אתונא. לחומת כמעט בהקיפה בערך שוה האלה החומותבין

 תכולים, ברביעית כזני, אדומים בשלישית )שחורים, בשניה לבנים,הראשונה
 בצבעים, צבועים הצריחים המקיפות החומות בכל היו כה אדומים,בחמישית

 זהב' ואלה כסף אלה מצופים הצריחים היו האחרונות בשתיאולם
 צוה העם שאר ואת ביתו, ומסביב למענו דיאוקיס בנה אלה את99.

 הזה המנהג את דיאוקיס הנהיג בנוי, הכל היה אשר אחרי לחומה' מסביבלגור
 על-ידי המלך, אל איש כל יכנס לא כי ככה: הנהיג אשר הראשון היהוהוא

 לכל מגונה יהיה זאת מלבד המלך. את יראה לא איש וכל הכל, לעשהמלאכים
 אשר למען זו, תפארת סביבותיו שם הוא המלך' בפני ולירוק לצחוק ואישאיש

 יצטערו לא לבם, ובאומץ משפחתם ביחס ממנו נפלו ולא עמו גדלו אשר גילו,בני
 בו. יביטו לא כאשר אחר כאיש להם ידמה אם כי לו,ויתנכלו

 על תוקף בכל שמר בקיך4:ה, והתחזק זה כל סדר אשר אחר100.
 משפטו -את .הוציא והוא פנימה אליו שולחים היו הכתובות התביעות אתהצדק.
 כאשר הנהיג. אחרים דברים ועוד למשפט/ בנוגע עשה זה אותן. משיבוהיה
 גם רשעתו' די איש איש וענש אותו לקרא שלח עול, עשה שהוא מי כישמע
 ממשלתו. ארץ בכל ומצותתים מרגלים לוהיו

 פדי די בבירתא באחמתא ואשתכח ב': ו' עזרא nDnw=Hagm~tana": עתיקה בפרסית1(
 בחלח וינחם : הפסוק את כהנא בר אבא ר' דורש ע"ב ט"ו יבמות חמדן: או המדן גם נקראת העירמדינתא.

 ) העיר' את בנה ארפכשד המלך כי מסופר ב' א' יהודית בספר וחברותיה. חמדן זו מדי וקרי וכו'וחבור




