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 במשנה אשר הראשון, גמליאל רבו של דורם ושמאי.בא דור.הלל אחרי ,:ן
 -. . : . '(. הזקן רבן.גמליאל קרוי הואובתלמוד

 היו ימי.נשיאותו אבל תחתיה לנשיא שמעון רבן בנו היהגמות,הלל
 שמו. בהם לזכר אשר מאורע ושום הלכה שום לפנינו נשארו ולאמועטים,
 לפני האחרונה בתא" הנשיאים של ברשימהוקצד" .מופיע "מן,רק,

 הלל. אחרי הדור ראש גמליאל רבן בנו הוחזק לסיבךההורבןו(.
- 

 .י.
 יושבי ישראל לבני אור שביבי זרחו הוקז גמליאל רבן. ימי מראשית.
 מממשלת התלאות.שסנלו אחרי רוחם להשיב להם וניתז יהודה,ארץ

 ארכילאום מהקיםר.אוגוסטוס. המצם הפיקו הם בנו. וארכילאוסהורדוס
 ביתן הסנהדרין,. ליד נמסרה הפנימית ההנהגה וכל '( יהודה מאבץהודח

 'ק י'- ן החשמונאים. ובימי הראשונים בימים היה כאשר הגדול,הדיו

 כבראשונה. תזרה אנטיפטר, בהשתדלות נתבטלה אשרהסנהדרין,

 הגזית, לשכת מחוד התורה קול נשמע לא רבים ימים במשך אשראחרי

 שוב חורה - הלל ובית שמאי בית של המדרש בית כתלי מתוך אם.כי
 לכל תורה יצאה בית-המקדש של הגוית ומלשכת שלה לאכסניאתרה
ישראל.
 שומעיט אנו איו והתלמוד, המשנה מן לנו הידועים ושמאי, הללנימי
 חזר הועד שמקום אנחנו רואים גמליאל רבן בימי עתה אבל במתיבתא., הועד ממקום רק אם כי המקדש, ממעלות או הגזית מלשכת יוצאותהוראות

 הבית. הר מעלות ואל הגזית לשכתאל
 איש שמעון רבי שזרע "מעשה : ב"ו( )פ"ב פאה במסכתבמשנה

 נתוה ר' אמר שאלו, הגזית, ללשכת ועלו גמליאל הבז לפני המצפה1
 וכו'". אני. מקובל הלבלרן

 )אבא( י' חלד אחת פעם 'וסי ר' "אמר ב'( י"ר )פ' .( שבת בתוספתאן ואמר..." המורח בשער עומד הזקן גמליאל רכז את שאלתי ואמר שמאי ביתן, מתלמידי ה"ה הבירה איש  "יועזר : י"א( משנה ב' )פרק ערלהבמסכת
 יוחנן ר' של שולחנו על יושב מצא לטבריה, '( גמליאל רבן אצלחלפתא

 חלפתא )אבא( ר' לו אמר בו. קורא והיה תרגום איוב ספר ובידו נ11ף בז'
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 מעלה-ההזהבית גב -יושבתי אביד~שהיה אהל: 'ומלדאל גרבזזכוה:הייתי
 f"r ד ב -תחת.הנדלן": ובנגנו .לבנאי ואמרוהביאו:יפניוןסםר:איובן:תרגום

 שהיו גמליאל'וזקנים ברבן "מעשה שהדתי1,(:)פרק.ב'.1'( _,בתוספתא4
 כתוב לו אמה הלו.יפניהם. 1יודנזיסופר הנית בהר מעלות גג עליושבים
לאחנא,

 בני_
 לעוז מהודענא: , : תחתא:שלמכו1'!סגא ולבני-גלילא ע,לאה גלילא

 בני ולאחנא. ממעוטני,.זיתייא, ' מעשריא לאפוקך ביעורא ;זמו:כי:'מטא
 ובנק יבנל --גלותא בני ולאחאב מעומריתשבליא,. מעשהיא, לאפוקי:דרומא-

 אנחגא .מהודעי1, ! יסגא שלמכון. דישראל. גלוחא כ4 מד!:גשצר וןגלותי

 ושפל . מטא -יא דאכיבא וזימניה , דעדקין ואימרייא רכיביך:לכוזון'גווליןא-

 זן:' ד,מ-: תלתי1דיומי1י; עלישתא חבראי'ואומיפנא ובאנפיבאנקאי

 רבן במקרה'ישב מתברר,לנו,ךשלא ובסנהדרין. בשבת התוספות משתי: .ד
 זה .היה )כנראה( הבית;זאלא הר פעם.אית:על.4'המעלותישלגמליאל

 ,? חיט ," . " . לצרב?-רבים,(. הד'ז'הגדול ומושכ,כית:מקום;'קבוע
 גמליאל:כמנהיג;מדיני רבו מופיע יוספוס, בדברי 1כ1 המשנה,בדברי
 גמליאל,;,מהלך ברבן .מעשה : ו"מ"1( וו-לן:המשנה:.בעייות-)פרקמצליח.
 תנאן על השנה את. ועיברו' לבוא ושהה במוריהן מההגמוןז '( רשותליטול

 ונמצאת.שנה-מעובהת": רוצה.אני, אמר. וכשבא גמליאל.לכשירצה'רבן
 'הענינים בסוריה)יוהרי ההגמון מן רשות ליטול גמליאל לרבן לו היהמה

 בממשלת שנגעוהמדיניים
 רומא-

 אשר ביהודה:' הנציב של בסמכותו היו
 היה-נציב,ביהודה: לא. כאשר, אחד, לנוןמקרה. ברם,דידוע. ?:~שבובקיסריה

 ההגמון בימי. זה היה בסוריהל שלט11.ההגמו1' -תחת היתה:-נתונהוהדבר

 לבקשת בני-,שראל,זוגם בקשת :על-פי כאשרויטליומי-
- 

 הוא , השומרונים,
 להצטדק:,לפנן לרומא וצוה:לנסוב פילאטוס הנציב.'פונטי,ח אתהדלח.
 את ביהורה לקיסריה_לנהל מרצלוס און 1ח1:שלח.1יטליוס ט,בריוס,לקיסר
 הכללייז' אתיההנהגה ,בידו. לקח .עצמו שהוא בעוץ המקומיים,הענינים

 במשנה הנוכרת גמליאל רבן של לנסיעתו בזמנו מקביל הוההמאורע
 בהעדרו לעבר הוכרחו ופעם "( אדר בחדש חל השנה עיבור שכןבעדיות.

 שני, באדר אם כי אז שב לא והוא שירצה, תנגי על גמליאל רב1של
 שזמן 'וצא. ג'( ד' י"ח )קד' יוספ:ס ומדבר' פסח. לפני מספרשבועות
 כך "אחר הפסח. לפני ממפר שבועות היה ויטליוס לפני היהודיםבקשת
 לירושלים ויבא ליהודה ויטליוס נסע לרומא( פילאט(ס את ששלח)אחר
 המצות חגבמועד

 כדי לסוריה, ויטליוס ההגמה אל נסע גמליאל רבן כי מסתבר, זהלפ'
 עוד מירושלים ונעדר פיזאטוס(, על )להתאונז צבור; צרכי על עמולדון
 בא פילאטוס על התלונה ובעקבות שני, באדר רג ושם ראשון אדרבסוף
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 "כאשר לספר: ממשיך יוספוס לירושלים. הפסח חג במועד1,טליוס
 מסי את לגמרי בטל מפוארת, פנים קבלת )ויטליוס( אותו קבלואיהודים
 הגדול הכאז בגדי את הם לשמור לכהנים הרשה וגם בירושליםתשוק
 . הקדמי, בימו נהוג כאשר המקדשבבית

 גמליאל, רבן ובראשם ישראל, גדולי של חכמתם לעינינו מתבלטת כאןן, : ' '

~'1
 ההגמון שלום. בדרכי העם לטובת לפעול ידעו אשר המדיני, ברקע
 תקין ישאר לרומא שהיחס היתה, ישראל מנהיגי מגמת כי הב"ז,גמאי

 למנוע המנהיגים ידעו לעם, יחסו את קלקל כיהה-ה הנציב כאשר זוקי.1
 האיש, אל ופנו העם, את לסכן כדי בו שהיה דבה הרומאית, בממשלה;רדן

 לראות, נוכח גם ההגמון הרשע. הנציב את להדיח המדינית הסמכותובידו

 את והדיח ליהודים, פנים להסביר הוא, הרומאית הממשלה לטובתו:י
 ארכילאוס מומו אשר הפיות, שוק של המטריד המס את בטל וגם,גילאטוס

 את לכהנים להחזיר צוה וכן נענו, ולא בטולו אח היהודים ,בקשו עתהעד

 הגדול. הכהןנגדי
 הנציב ובעל-בריתם היונים אויביהם מזימת את ישראל חכמי הפרו בזה4

 אותם להביא או היהודיפ כבוד את להשפיל היתה מטרתם אעיר~ילאטוס,
 השמדח ליזה יביא שזה בתקווה "רומאים, השלטונות נגד~התקוממות

 נשיא גמליאל, הבן בידי היה הפנימית ההנהגה הגה אשר זמן כלן, בארצם ישראל04
 התורה על-שי הצבוריים. החיים את להסדיר ישראל חכמי הצליחוולסנהדרין.
 כאשר מטרתם, היתה זאת ותבונה. בחכמה מבחוץ אויבים ננד1להתגונו
 סיפוח ידי על האדומים מעריצות להשתחרר צוגוסטום הקיסר_ מאת11ש1
 רומא נגד הנץ מדיניות לקיים בכוהם אין כי הבינו "ם לסוריה. יהודהחיץ

 ומצוות, תורה של חיים לחיות להם שנתנה פנימית באוטונומיה'והסתפקו
 הלוחות. על חרות ' שהיה כפי חרות של,~יימ

,1,1

 ; ,ן,
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-.
_ד . ב,. פרק . .. .

 '.. הכותים משקלקלו 'ד -.'.
 את לשנות ההכעיס נאלצו בגללו אשר דבר אידע גמליאל רבןנימי
 משואות. בהשאת החדש קידוש על לגולה להוריע אז, עד נהוג שהיההמנהג
 משיאין היו .בראשונה אומרת: מ"ב( ב' )פרק השלה ראש במס'המשנה
 יוצאיו". שלוחיז שיהיו התקינו הכותים משקלקלומשואות,
 בירושלמי הזאת. התקנה את תקנו מתי ובתלמוד במשנה נתבארלא
 את בטל רבי המשואות? את בטל .מי מצינו: א'1 הל' ,ב' )פרקבס"ה

 מבערב יוצאין שיהיו והתיר עד, מפי עד והתיר רוצח והתירהמשואות,
 בטל הנשיא, יהודה רבי דהיינו שרבי, אי-אפשר והנה שנתקדש".נחזקת
 היו כבר שהשלוחין א' בפרק ג' במשנה ""ורש הרי כי המשואות,את

 שבירושלמי או להסיק: יש כן ואם י(. קיים המקדש בית כשהיהיוצאין
 כי או בטל", גמליאל "רבן להיות זצדיד "רבי" לאחר "ומליאל" המלהחסרה

 החג גם וכי הזקה גמליאל רבו מימי עתיקה ברייתא מביאהירושלמי
 הדור של הנשיא נקרא הבאים שבדורות כשם .רבי", סחם בזמנונקרא
 .רבי"ג(.סתם

 של הראשונים בימים היהודים כלפי הכותים ,של הרשעות מעשהעל
 י"ח )קד' יוספוס מספר לפניה, קצר זמו או הזקן, גמליאל רבונשיאות

 קרה קוירינוס, עם יחד לארץ נשלת אשה.. קופוניוס נציב .בימי : ד'(ב'
 הכהנים היו פסח, אנחנו קוראים אשר המצות, חג במועד כימקרה,
 כאשה ויהי ,(,. הלילה חצות לאחר מיד המקדש בי" שערי לפתוחרגילים

 השערים, נפתחואך
 עצמות השליכו לירושלים דרש שבאו שגמדונים והנ"

 השתדלו כמה עד למדים אנו הזה המעשה מן העורה". ובכל באולמותמתים
 יתפסו שאם ידעו האלה הכותים המועדים. חגיגת את להסריעהשומרונים
 לבטל ובלבד עצמם, את לסכז להם היה כדאי א4 ליהרג, סופםבפשעם
 יומים. אי יום בחג העבודהאת

 בזמנם המועדים חגיגת את להשבית שאיפתם את איפוא להגיזנקל
 דין הבית להם הוריע לו ביום החג את חגגו אש4 הגולה, בגילרבבות
 את לעכז מבלי בנקל להם ניתן וזה המשואות, ירי על בירושליםהגדול
 החייג קדוש בזמן שלא אותם כשהשיאו המשואות, זייני על-ידיעצמם
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בזת-דיי
 לא ואם תלשים. ביום נתקדש אם אלא משואות, משיאיו היו לא

 החודש את קדשו שלא הגולה בני ידעו לילה, באותו המשואות אתהשיאו

 ולא החודש את עברו שבית-דיו וקרה מעובה היה הקודם החודשובי
 הגולה, בני את והטעו שלהם בהרים השיאו הכותים חבל משואות,"שיאו
 היום כבר היה שלו השלשים, ויום חסר, היה הקודם החודש כישסברו
 המועדים.(. את חגגו הזאת הטפות ולפי החדש, החודש של"ראשון
 החוריך שנתקדש להודיע לשלוח),שלוחים,לגולה; התקינו מכדכתוצאה
"חדש,

--%1
: ,,. ) 

-  :. ...ך..). ..-.. ; .....
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 :1 י" . ותקטתיוך. הזקר נוסה.גמלקל

 הפקרות . הביאה ולאחריה, הורדוס ממשלת, שהיתור-המדות..בתקופת .;1
 הקודמים, כמותמן'בדורות. נשמעו אשר:לא מעשים ונעשו, ,ונוגזםבחוגים
 מכשול.מדרק.רבים, להסיר לתקן,תקנות, הכרח גמליאל רבן יאה זהבגלל
 . . .. ך. לקלקל. למקלקלים מקוס .להניחשלא

 י_
 ק. . ;.,

 השליח והגיע ,לא11ת1 גט .השולח נאמר: ד'..)גטיז,נד.(. בגטין..פרק,.,
 וןן בזת היה,עושה בראשונה בטל,.. זה היי בטל, לה שנתת?, גט לוואמר
 מפני כן. עושיו !היו שלא הזקו גמליאל רבן התקיז ומבטלה אחר.במקום
 [ .. העולטז.תקו)

 הזקן גמליאל רבן התקין עירו, ושם ושמה שמו משגה היה.בראשונה
 "ה שיש שם וכל פלונית אשה לו, שיש שם וכל פלוני איש כותבשיהא
 העולם:. תקוןמפני

ך . . , . , . :.  

-  מלהשקיע, נמנעו בשבועה, אלא יתומים מנכסי נפרעת ואלמנה .( -אין., 
 וגובה שירצו מה כל ליתומים גודרת שתהא הזקן, .גמליאל רבוהתקיז

כתובתה".
 ;-  העולם'(. תקוו מפני הגט על:.:העדימיחותמין

4.איכ"
4 - ל -תג ',  

- 

 -לקוללהדוו: ל= -
 אלא יפלע לא יתומים מנכסי לפרע שהבא תקנד;. היתהבראשונה

 אגל בשבועה. מהם'אלא כתובתה תפרע לא 4אלו.גר; גם זה ולפיבשבועה,
 כי בטענן זו, בשבועה ראשן הקלו אשר נשים נמצאו גמליאל רבןבזמן
 טרחתן לעומת וכאפס כאיו הוא הכתובה, חשבון על 14 "בר עשר~ל

 לג כששהה אי-זהירות אפילו תקופה באותה היתומים. לטובתשטרחו
 התמוה באיסוי האלמנה את להכשיל שלא וכדי הנדירים. הדירים מ,היתה
 השבועה,)ובמקומה אח ממנה לדרוש לג רבן,ומליאל שקר,-תקן שבועתשל
 האלמנה-מאיסיר את' הצילה הזאת התקנה האלמנה. יוי,ומימ:אןירירו
 כהונתה זהירה'מאדךלגבות'את לאלמנה אפשהות' גם,נתנה ומאידדלחמור:
 על, לק"ת לאלמנה יקל הותומיטושלא לצד *מדה וגם היסוסייךבלי

 c;!c~f -,דה י," ),יז :'סטי, י - ל:. יותה;'-מםה.שמגיע'לה:כאובתה חשבי

www.daat.ac.il



 האשה את להציל על-מנת 'גמליאל רבו תקז גטיז לענין התקנות קלשן
 תקופה באותה הסומר ירידת נוכח אותה. לגרש עמד ארור בעלה,מרשעת

 לה שישלח זה בדרך אשתו את שיכשיל מגרש 'מצא פז החכמיםהששו
 בטל הגט ואז לידה, בא שלא עד והאשה, השליה של ידיעתם בלי,,גט

 כרה באיסור השניים שהנשואים כד הראשוז, בעלה אשת עדייוןוהאשה
 התקנה נתקנה האשה על להגז וכוי ומנה. מזה לצאת צריכה,והאומללה
 השליח. ידיעת בלי הגט את לבטל הבעל עלשאסרה

 לאשתו או לו היו אם אחרתי בררך לאשתו להרע רשע גיד היה1כ1
  זה היה לא ר"ג ביס' ישראל בני ובפגור - שונים במקומות שוניםשמות
  יל~ון4,ה1חי מן רק:אחר בגט  כתב  ,תוק - נרירגרבר

 קבלה להאותן

 נומי אינו  בגט שבחיב שהים .במינה המגרש ערער לאחר  ונישאה  "DA אתן
 איק ~DS: לכתוב גמליאל רבן התזיז על-15 ן גט זה ואיו האמתי  ~hQאו

 לה. שיש שם וכל פלונית ואשה לו שיש שם וכלפלוני

 חתומים עדים און אם גם כשר מסירה עדי בפני שנמכה גס ההלכהלפי

 מסירה עדי נגד  פירפור על-היי  ללנמר,  מקרם  למגרהע בתו  זה דבר בו.ן
 על לעמתי יכולים בית-דיז היו ולא מתו, או הים למדינת שהלכובמקרה

 מפני הגט על חותמים עדים שיהיו גמליאל רבן התקין על-כןהעירעור.
 חתימתם. את לקיים יכולים לפנינו אינם, אם ואפילו בחותמיו.  יקויים  DAn  יל יערער הבעל שאם כך העולם,תקון

 לתורה, ומשמרת גדר בתוה אלא נתקנו לא האלה התקנות שכלומבואר
 כדי תקנן גמליאלו~בן'

 ולא תורה לאיסורי ויפרצו פורצים יבואו שלא'
 תורה. לדיז גדרים איפוא הן לגטין התקנות שלש אקודש. את לחלל(עינו

 אנשי  של קודמת .לתקנה תקון היא ליתומים נודרת שאלמנההתקנה
 אבל היתומים, לטובת האלמנה שבופט את תקני שהי ,(,  הגרולהבנית
 מן תקלה הצא שמא לחשק יקום היה נאשר המוסר, ירידת בתקופתן

 השאירה אחד מצד אשה בתקנתו, אותה גמליאל רבן שינה הנאת.התקנה
 . האלמנה. להגנת גם דאגה ומאידך היתומים הגנתאת

 בזנצו קבופים היו במה עד לגח  מראה גמליאל רבו  של אחרתתקנהן

 ., - ; ררבנו' גוריתפרטי
-: 

-
 היתה גרולה .חצר_ מציגי:  כ"ג( רף מ"ה ב'. )פר9 השנה ראגו בממכת
 החדש( את ראו )אשר  הערית, בל נערית,'ולשם, היתה ,p'p וביתבירושלים

 שיהו רבן.גמליאל היום.!התקיו כל משם היולדים לא לראשונהמתכנסים...
 הבאה החכמה אף אלא בלבדי אלו ולא רוח, לכל אמה אלפיםמהלכים

 אלו הרי המפולת. וסל הנהר .מן הגייס 1מ1 הפליקה מז להליללילך)והבא

 ל%  הנזברים.במיגה'  כל רוה": לכל אמה אלפים להם 1י9 העירכאנשי
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 ק1% ק44 0ק"áק

 "גזñ 4ךñ╨ ╨1וז ךזו, ץג"1 ס4ñ,ו4 זככ ""(כק 44 ך╨כךךקז
 ךק"זז וñף( ñ0( וñזק וñ"ñ4 ף4 ╨ץ(ñכ40
 044ק 4ג כñזךז ךקחק ו╨ 4".,7 ךñí4 )4 ו╨ז ךק"כñ וס╨ג ╨4"(.(
 4ג .╨ íחזך' ",זñ 4חזזג ק╨ךגñ, 4.וו ñג 40 0( כ"ק".( (ק"כך'4"ק4ק
 קí4"( זסñ סג(4כק ñחד╨ ñ"כזñ ו(ףכí4 ñסז╨ ק44 דץ ףוí4ז(ס442ח4
 זñד (וך ץ. 4ו ץזו סñ קחזץ -4ו(╨( ╨דוו 0( 4וñז4ז 0440('ץךñ((ז
 1ץ ñוñג( ז(ññ ñק(ñ(כ)' 4,כ╨ íז'ץכñג ╨,דו 4ג, ץץñ,2ñ וñזגץגק1ץ

 כñ(. ך"כזקז╨ג)' ץá"גג╨ í( ו4ו ך,ו' ך╨זזך 1í 4וסזקו
 4ךז"

 ו╨
 ךגו ףñך) (ךץ(ñ וךך ו4ק,ח ñגךזñ ñ╨0ק ךך'4כ( ץס4ñקקסץ

ñ%"4וקí 'הג ד4 כ4ו סזז4ץñ2"כí 
)ñ4זו4╨ךךñ )4*ñו ñ4142' וñח וñג ף4 גץזñ044 ץו( וף( ךק,ז ך(ף 
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. . . . ה..- .. יג _._ ,.. .. 
-.~ --..נ-... . 1 ."-.,

 ג .. הזקן. ר"ג  שיטת,ווייס.בתקגות שלבקורתג:

 החוקרים, לדברי לב לשים עלינו ד,חקירה, מדרך מבשול להסיע כוי 'ן
 אותם הפכו החכמים, ותקנרת התורה דברי את נכונה לראות תחתאשר
 התורה. דברי נגד תקנות לעשות שאפשר גמליאל, רבן מתקנת להוכיחורצו

 לנו ראוי כן על אחרים, דברי ום בדבריו וכולל בזה מאריך י(ווייס
 חקירה. שם עליה נקרא אשר הזאת, הבטלה השיחה לכל לבלשים

 התקין היוט, כל ממקומם זזים היו לא החדש את שראו העדיםא(ן : גמליאל לרבן המיוחסות התקנות הז "אלו : כותבווייס
 גמליאל...רבז
 קט"ז(, )יגמות אחד עד עפ"י האשה את שמשיאיו תיקןב(,ן

 שלא ר"ג התקיז וכר, הגט מבטל שליח ע"י המגרש היה בראשונהג(
 :(. לב דף ד'. פרק )גטין השליח לפני אם כי לבטל רשאייהיה

 וכנוי. שם וכל וכו' והאשה האיש שם בגט לכתוב התקיזד(
 תהיה היתומים מנכסי כתובתה לגבות הבאה שהאשה התקיןה(
 וכר.נודרת

 וכו'. מסירה בעדי די ולא הגט על חותמים שהעדים התקיןו(ן
 שנדרש במקום כי מזה ונלאה העולם. תיקון מפני עשה התקנותאלה
 נוסדת הקבלה בהיות 4ף המקובל מז נטה העולם, ,היקוו מאני דבראיה

 שהתורה אף אחד עד ע"י איש לאשת המוחזקת את התיר כן ועלבתורה,
 לבטל יועיל לא שליחות שביטול תקן דגה יקום עדים שני סי עלאמרה
 ר"ג יהר נאו ואיך אמות, ד' אם כי להם איז הקבלה לפי כי הקבלה,;ים מסכמת אינה החורש עדי בבחינת תקנתו וגם בטל הגט הדין שמז אףהגט
 תיקוו שתכליתה התורה, דעת לסוף שירד מפני אלא זה איז ? אמה,קלפים
 מאשה הלאה אחד צעד ללכת העולת תיקון כשמכרית כן ועלהעולם,
 הלל"י(. זקנו כמשפט והלך חש לא הזמנים, או העניגיס משנוי אםהליה,

 עד תורה, של בקבלות הוא עשיר כמה וראה צא ווייס. דבריאלה
 דבר לו נעשה פתאום 1 מעולם אוזז שמעתז לא אשר כאלה קבלות לושיש
 שאמה עד חורה של לקבלה לתחום, חוץ בהלכם ממקומם זזו שלא'העדים
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 עפ לנסכמת אינה *ד,יהחודש בבהוקת "קלתולס;-:,וגם
 כי. להם י"ק%ה'איו הקצלה,כין.לפ"

 ,ה 1.איז: אל%.מ;אסא ר"ג: :להם נהו אמיג:.יאיך: די א6'
 הודיע 'יבר' פייס ייע לא ,העם ןףעת"התורה".:.אבל שירי-לסוף ;ושיאם

 ל411לא..ד' לתהום-אין שהיו%%..מחוץ יעליז. ר15:י4לתינוקות:שליי"יתי

אמותי
 זה מדרבנן1 שג6: ווייס -ירעג לא ומהקפלך.-4אם אינו.'מדאורי,תא

 שלדהחשיז;;שהיא התקנה על נוטפת חומלה א5' התקנה(לי אעצם.אינו
 , וא, חוץ;,ע'ר, אמוץ מד' יותי לא'לצאת שהשעירו לפיבעציה.מדרבלן,

 )לפי גמליאל ר5ן של באה:תקנתו זה על ורק דאורייתא; א,16ר ש"פי,מ
 ,( )האדים( 5(ן היו בראשונא'ל4 ז;.. מ"ח( )פיק:בל השנה' בראשהמשנה
 מן אמה-לכל.רוח". מהלכ,ןיאל4ים ר"ג,הזקז'7ףהי. היום.'"תקי1 כל4,י5

 הגגה 4ן ,וים היו לא גמליאל ה6ן תקנת לפני צרא*-.נ4המשנה:לבוארל6י
 כי'אמ ,;א,רייתא, שייכית,לאי10ר לישום זהזאין בלקו-אות6.,וד5ף;ושם
 לאחר:תקנוור"ג א6ה: אלקים תחומי.' איסור של דרבנן תקנת לעצםרק

 שיצא מי. אטל "עיר." -אגשי שדי, .)ית..5"ד שיצאג- אלח' : .של דיבק4יי
 מדיד%מות יוחק לצאנו לו היה- ואסור בתוקפו עונשו נשאר ב"ד. רשותבלי
 לעיר,חוץ

 שמסר כמו הקנלה" עם מסכים .שאינו דבר זון בתקנה איפואאין

 לקוראיו.ווייס
 -ד"'ג אומר: ליווייס  הוא זיוף, עם כפעט זגונל יותר, עוד גרועאך

 זכר אין שם קט"ו(. )יבמות אחד" עד ע"פ ן האשה את שמשיאיותקן
 .מקובלני אמר דלי בית איש נחמיה שרבי רק נזכר אלא ר-ג,מתקנת
 מס' של האחרונה ובמשנה אחד". עד ע"פ אשה שמשיאיו גמליאלמרבו

 דברי את דובנה גמליאל רבן שמע כאשר %י מובא, קכ"ב( )דףיבמות
 נשי השיב מסויים שבמקרה הזקו ר"ג זקנו של הוראה נזכר נחמיהר'

 בן יהודה ר' מעיד מ"א( )פ"1 בעדיות במשנה אחד. עד פי עלהרוגים
 שם את מזכיר אונ. אגל אחרות, הוראות נ'1 הזאת ההוראה עלבתירא
ן '(. הזקן גמליאלרבן

 שיחו וכנוי שם וכל והאשה האייל שם לכתוב _התקיז : ווייסדברי
 לא הזקן גמליאל רבן זמן שעד לחשוב הקורא את להטעות עשוייםלהם",

 יאשה, איט ?ם לכתוב  נהוג היה שמעולם  בומו בו ואשה, איש שםכתנו
 להרבה היו הים ובמדינות הפיזור גדל 'כאשר ימליאל, רבו שבימיאלא
 כל ואשה איש לשם להוסיף תקנה לתקן צורד היה אחרים, שמותיהודים

 להם,(. שישכינוי
 "ולא : וגייס מוסיף הגט, על חותמים *העדים גמליאל רבולתקנת

 גלי גט התקנה שלאחל לטעות, מקום נותנת 1. הוספה מטירה". בעדידי
 אפילי מכשיר אליעזה ר' שכן נכון, אינו זה ואולם. פסול. עדיםחתימת
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 : כותב '( והרא"ש '(. כשר הולד נישאת אם אומרים רבנן וגםלכתחילה
 שיהא לא הגט, על חותמיו עדית שיהיו גמליאל רבן התקין דתנווהא
 שלא.יהא כדי כן לעשות ולמד תיקן אלא לכתחילה, כן לעשותצריך
 יש מסירה עדי על לסמוך לכתחילה ירצה אם אבל מסירה, לעדיצריך
 לכתחילה. אפילו מכשיר אליעזר דרבי ג: דף פ"ק לעיל פירש"י וכןלסמוך.

 שאינה ,( נתבאר כבר ליתומים, נודרת אלמנה שתהא לתיקוןובאשר
 החכמים, תקנת רק הוא השבועה עיקר שכל קדומה, תקנה על תקנה אםכי
 דרבנן. עניז בשוש גם נגע שלא אלא דאורייתא, ענין בשום ר"ג, נגע שלא נלבד זו לא כי שם, ומ.בואל מלהשגיל. נמנעים בית-דין אלא,
 1המצ11ת, התורה קיום לשט תוקנו גמליאל רבן תקנות שכל לנומתבררן

 והזמנים". הענינים משינוי אם הלכה, מאשר הלאה אחד צעד ללכת העולם תיקון שתכליתה התורה דעת לסוףן, שירד אם כי זה .איו וויים: אומר ועליהן בבצוען. וגדר סייג להן להיות"
 אבל התורה, דעת נגד .לתקונים. תרוץ למצוא מהנטיה התוצאה זוהי.

 חקירה. לז" לקרוא אפשר אי"

 -י-

,. 
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 אחר ער פי על אשה משיאין .'

 .כשירכתי עקיבא: ר' אמר יבמות מסכת של האהדנהבמשנה
 שאיו שמעתי לי ואמר דלי בית איש נחמיה מצאתי השנה לעברלנהרדעא
 בבא... בן כציהורה אלא אחד עד פי על בארץ-ישראל האשה אתמשיאל
 את שמשיאיו הזקן גמליאל מרבן מקובלני בשמי:!' להם אמוה ליאמר
 "ועור : פראנקל ההב כתב הזאת המשנה סמך על אחד". פי.עד עיהאשה
 ביבמות תקנה. כעין כן גם והוא הזקז(, ר"ג )של משמו גדול דברנאמר
 בית איש נחמיה מצאת לנהרדעא... כשירדתי עלי*, ר' אמר מ"ג( ט-ו)פ'
 אחד. עד פי על אשה שמשיאיז גמליאל ~רבן מקובלני לי... אמרדלי...
 אחריו באו תקנה", .כעיז אמר פראנקל כידוע". עגונות תקנת משום,והוא
 ומנו וגרץוונוס

 את.
 הזקן.. גמליאל רבן של התקנות ניו במפורש זה

 רבן לא אשר הוראה, אלא תקנה כעין ולא תקלה זו איו באמתאגל
 אשה מקורט. קבועה כהוראה לפניו היחא אלא ראשון, אותה הורהגמליאל
 הצורך. בשעת 'בה השתמשהוא

 יהודה ר' שהעיד דברים חמשה בין מובא מ"4( )פ"ו עליותבמסכת
 הזקן, גמליאל רבן הוזכר לץ כאן אחד. עד ע"פ אשה שמשיאיז בבא,בן

 בין עליה מעיד ,בכא בן כ"י אלא תקנה, היא הזאת שההלכה הוזכר לא1כ1
 )שנסקל הצורך בשעת הוראות אלא' תקנות אינן ספק שבלי אחרים,דברים
 שנתנמך יום ארבעיט בן יין ועל הנפש, את ניהרג על בירושליםתרנגול

 1 - י שעות(. בארבע שקרר שחר 4 תמיד ועל מזבח, גביעל

 בבא, בן ר"י של לעדותו חבר מצאו לא יבנה של שבמתיבתאמאחה

 בבת. בן לר"י חבר מצאנו ואמר י( לדבר )דישנה( גמליאל רבן.שמח
 ארזא. בתלי הרוגים שנהרגו )דיבנה( גמליאל רבן נוכר הדבריםמתוך
 מפורשים, דברים, הנה אחד". עד פי על ]שותיהן )הזקז( גמליאל הבןוהשיא.

 היא' הוקז. גמליאל מרבן הוא שמקובל דלי בית איש ~חמיה שמסר מהכי
 את להתיר מעשה בשעת גמליאל רבן הורה פיה' על אשר פסוקה,הלכה
 -לרבן הזכירו עקיבא (" ודברי אחד. לד שי על ארזא תל הרוגיגשי

 ללוקן. ר"ג זקנו של 14את ההוראה דיבנה:אתגמליאל
 תל הרוגי נשי שהתרת להווכח נוכל )יצמות בסוף גופא המשנהמן
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 דור בתוך נשכחו ולא פורסמו תקנות שכן תקנה, על-פי היתה לאארזא
 עוד היתה לא כל-כך קצה זמן שתוך איסוא הנמנע ומן דורות, שניאו

 אחד עד תורה דיו לפי כי ידעו המתיבתא של האחרים החכמים שגס היא,, האמת אבי בבא. בן לר"י רק זכורה והיתה המתיבתא חכמי ביןידועה
 )ירק להחמיר. נהגו אשת-איש איסור השר משום אך עגונה, להשיאנאמן
 גמליאל רבן שלדעת עקיבא ר' מפי שמעו' ועתה להתיר(, רצה בבא בזר"י

 5.. ,. למעשה הלכה הקל זכר,לי,זקנו ך-בנה ורבן.גמליאל להקל, צריכים הזקן'
 הלכה ההוראה יסות ועל י אחד עד פ' על ארזא תל הרוגי נשי את והשיאן

 על_פן.,ןה_אחד עגונה להתיה אלא עוד, לקחמינ היהל%:'"שלקןשק

 בכל כמו אשה, בעדות גם תורה דיו נאמנה.לפי אחה עדותו..של הנה,.

 לדין שייכות אקז הנאת "דות , כי ?לתורה,איסוקין

 "ע"
 עדיו ,נים פי

 הלכות: של. אופנים בשני רק.  הזה,חל .דבר?.4הדיז ןקום שלשה ש עיאו
 קדושיו,. , כמו העדים, בעדות , .מתקייט _המעשה חםך._א1

 וגהושיז._
 קע

 ולא העדים) בפני נעשה גרושיו או %ן-קדושין אם.המעןך רק.?תקיימים
 עןמם ובת בינם האשה גרש.את או קדש שהבעל מידים שנל,הצדדיםאם
 .. , ; -. בפני.עהים.,שלת

_. 
 %,ה, . ,:

 או.למלקות למיתה הנתבע את או הנאשם את מח-בים העתם אםב(

 שפז בעדות, תלו, עצמו המעשה א.1 מותת.הבעל. ;ל בעדותאנל
 ידן- על נעשה לא הבעל מיתת שלהמעשה

 גם קלם והוא העדים ראית
 אינה האשה להתרת הבעל. מיתת על העדות וגן אותו. ראו לאאם,עדים

 ;[ . ה, ו . ..% גס נתבע. או נאשםמחי:בתימומ

 אלא לן איו באןש -חד ?ד, ;,קוק לא ,; 1( ?ספי' מדברי וכ1!;י1~ע1.(

 יחטא,. אשר ת"ל מגיז לקרבנו ע11, לכל ת"ל למכות.מניז נפשות,לדיני
 אם ת"ל,:לכל,גלכל. מניז ועבדים נשןם לעדות איש, לעדותא:ז.,:.אלא

 דברי באשה.להשיאה. הוא אישז"קמ מה(ת"ל אשה, לרבותהוספנו
 '-גימי?ץן

-.' 
 "ק?4

- 
._,,. ,"

-
. : _;

 העדות אשוע כאלה רק פה נחשבים עדים שני. .שדורשים הדברים ביז:
 דבר",,יא יקום עדים ושלשה שנים של.,,ע"פ מצק,הק:ג ,( אדריםמחיובת
 הכלנ-עה לנו יש כי אשה, להשיא קם אחד שעד לספרי.לדרוש.פההיה
 אתהוק.איסורא. לשום דין,מ1ותד אבללכ;ה,יש באיסוריו" נאמןאךל

 כמה להשיאה, נאמו אחד שעד מיוחדת .בדרשה לדרוש צריכיףובשביל.וה
 דעביוא דמילתא .רקנז 'להג :ודקים '( הרא"ה רבו בףם רוטב"אשאמר

 וכי;דייקא מסהיד. קא קושטא ודאי כ?כ בסופו עלוה: ושהחמרתלאגלויי
 מקום בכל, -נחשב כזה מיגסבאוואנו.סהדי_במילתא..ופרסום שפיר,ומינסבא
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 דבה לדעת-איזה לחכמים מסר והכתוב שדאורייתא. ואפללו ) גמורהלעדות
 עגונה מטופ דאמרינן כעדותי.והא חשוב שיהא אמת וניכה,לדברמפוהסם

 הקלו:ב!ה מקום בכל מחמירים שהק חכמים קאמר הכיאקלו-בה,רבנזן
להשכו

 פרסוי
 מקום.שהאמינה כל עולא יאמר יהיינו  כרירה. כעדות ולדונו

 אשה  שנאמז,בעדות: ער,.אחד אלמא עריי כשני, כאז, הרי אחר, ערתורה
 '- .ק.זיי י ק '.~  ווי- . הויז'..;דאורייתא

. 
-~cff:t 

 שני הגדת גלושין:,שלא,הקפידה-התורה:על הל' בסוף כתב-.רמב"ם
 בוריו ל"מוד'על~ שאיז.אתה.יכול אלא-בדבר העדותעדים-משאה.משפטי

 זה. זה'או'הלזה.את את שזה;הרג שהעידו העדים.ועדותן,,כגוןאלא,ע"פ
 יכול העד ואיו העד-הזה מפי שלא בוליו לעמוד,על שאפשראבל.בדבר
 תורה הקפידה לא סלוני, זו,שהעיר,שמת כגוו. אמת  הרבץ איו אסלהשתמט

 הןריכו~חכמי  וכבי  העד.בוויה-.- בו שיעיר הואעליו,-שדבזקירחו9
 . 4-, -. . ;-- .-נ . רמב"6. דגרי לבארחרורות

 .: -. . .. מ-
 בכל  5?.אם-גם עדים שני בדיו לא-רק  ירבנו.מרבה מאחן ולריאה71

 עדים בשני שציקני-ר.1.התורה יחר הרברים כל כלל; בז עדות,.;על,משפטן
 הלוה זה.או את שהרגיזה צדות כמו דטהייב,לאחה4:בערותו היבאהוא,
 לימוד  יכולים  איויאנו רק.אמן ערות משפטי כל גורשים  וגק,בזה זה.את
 לעדים, נזקקים במוומ:שאנו דהיינו עדים, אלא_מפי קל.דבך  בור-ועל

 - .- - למשפקיהעדות. גםשם;אנונזקקים
 - -"ד )יו .;

 בן .,

 )שתצא רב:לא;שנו. "אמר ""ח.: דף ביבמות הגמרא דבר! עניו וכז:גם-ך
 לא-הצא; עדים שני ע"ס ניסח אגל אחד בעד. שנוטת אלאקוה:ומזה(:
 דלא צר,כא לא תצא. לא אמרת ואח וקאי במערבא.אהא'ןבראמחכו:עליו
 ואתו תצא:לא,צריכא אמאי אחד בעד ליה, איודלא.!ועינ!ידעינ!.לזה;

 דלצ ואתוז;הוא ועד.השתאי מכי.נפק- בהדיה הוינז אנן ואמרי תריבי
 שיצא,בלא.חתימת חסדאימלמד רב ואמר יוסף... דכתיב.ויכרידעתו,ליה

 .:ית ,.:' '4  ד; -., :-, מ -4:ן זקן"ז ובא.בחתימתזקן

 תהי דאיכא כיוו : הוגת וכו' וקאי גברא. .אתא כתבו: שם  והתוספו)ר--
 וי"% ג: דמי  כמאה תרי בכך מה שוהו דאמךן מאה איבא אפילו מתלאמרי
  תצא". לא ערים בשני _ל אב אומרלרב היה ל4, לכל וידוי הנואה רירדלגבי.
 לא שבזה מפנו .רק היא הגמרא. דכל.קושית לאמר, רבותינו דחקו ומה..
 הגמרת ב4קומו.מונחןואיז,דברי הגדול כבודם אבל תצא; לא אומה רבהיה

 וקאי"ואת אתא-גברא במערבא עליה ן-מחכו: והדברים מפשוטםיוצאים
 עצמם.שיתטלאו על מוריס לא.תצא",אמרת

 ערות שייכות.עם.משפט. 'לו ,איו זה דבר יבל פשוטים והרבניםעליה 4עיקריהד,ז:נלאן,שנחמיי
 טפ9: הרבה הערת.עדים..אשר רק,מתוך שוהו דירי:כמאה. הריו יםולא
 'לבה העולם לבל: ידוצ. :הצרים;-אבל הערת מתור כינאי אינו ביאורווכל
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 יהיה לא העדים, ודבר כלל ספק לגדר נכנס שאינו עד לכל וידוע:מפורסם
 משפטי ולא עדות דיו אין בזה הידוע, את להכחיש אם כי בפק לברר,'שם
 ספק "דבה אשר עדית, העדת מתוך רק שוהו כמאה, תרי דין איו ושםעדות
 וקאי גברא אחא הגמרא, דברי וכן עדים. העדת מתוך אם כ' אינו בירורו'וכל
 שההר ורואים אותו ומכירים יודעים העולס כל שהרי תצא, לא אמרתואת

 לה ואמרו הים למדינת בעלה  שהלך .ישה  המשנה: ריו  שוהו  לפנינו,הי
 אפשה ואיד וכו'" ומזה מזה תצא בעלה בא כך ואחר ונימת בעלךמת

 לוני ע"פ גיסת אבל אחד בעד שניסח אלא שנו .לא : זה על יאמרשרב.
 לפנינו בא והוא ונקגר מת ידוע שאדם אומרים עדים ואם תצא". לאעדים

 דמתרצין הגמרא דברי פשוטים וכמה עדות. משפט ולא עדות לא בזה איןן

 לא והם אחיו את יוסף ויכר ויכתיב ליה ידעיתוז דלא ואתוו השתאן, ועד נפק מכי בהדיה הוינו אנן ואמרי תרי בי דאתו צריכא "לא רב דברי"
 וכר. נקז" חתימת בלי שיצא. מלמד חסדא רב ואמר הכירוהון
 יהיו אם גם ואז עדות ומשפטי עדות דיני כאן ויש ספק בירור בגדר, רק באמת הוא הנה זה כאופן כי תצא", לא וניסת הואיל הר' לגסי אנל,, מהימני אחל עד לגבי הלנך וכו' בהדיה הויגן "אנן רש"י של ולשונו11
 עצמם. את מבארים והדברים כמאה תרי דין שם יהיה עדים מאהן
 וכתבו ב"ב. בכתיבות רש"י דברי גם כז דחו התוספות בעליורבותינון,

 עד שיבדקו הוא להגלות העשוי דדבר הקונטרס ופירש הוי בעלמא מילתא',ן גלוי משפחה דפים ערעור אי דקאמה לע"י קשה .עוד ותרי( תרי )ד"ה שם'
 כמאה. דתרי להכחישך יכולים כולו העולם כל אין עבד, שזהו אומרים, שניפ שאלו כיוו לעולב הדבר יתברר איך תימה ונהו הדבר, שיתבררן,

 הוא להגלות העשוי "דבר ברורים, רשיי דברי אבל במקומה רבותינו וכבודן
 וכל לפנינו ונתגיל נולד זה ובנס עמנו ימים כל שדרו גמורים ישראלית, ואשתו פלוני של בנם שזה ויתברר יבדקו שאם הדבר" עד.שיתברר שיבדקו,
 התוספות כלשוו אם כי הספק גירור של עדות בדרך לא לנו ידוע הדברן
 יודעים שכולנו להיפך אם כי כמאה, תרי דיו שם ואיו עדות משפטי ולאן, עדות דיני לא שם איו בזה, הס מוכחשים' והעדים לכל וידוע הנראה דבר,'
 .בסקופ רק היא עיות :איו כי הידוע, את המכתישים גינהו שקרא דסהדין

 מעצמו נודע .לא עדות בדרכי כך אחר וגס עכשיו גס מתגלה אינו שהדבר1'
 שפלוני מעיד עד אם הדבר 1כ1 '( גרושין הל' בסוף כותב שרמב"םוכמו
 ידוע אשר למקרה דומה אינו כזה ענף החיים. ריו מתהלך הוא אבלמת
 מחייגים או שמכחישים עדים ע"י לק להתברר ויוכל עדות פי על אדלנו
 איש, אשת הזקת עומדת בעלה שמת העד עדות נגד הראשונה. העדותאח
 לנו יש זה לעומת אבל '(' נאמז אינו אהד עד של הכלל קיים עצמוומצד
 דייקא אשה חוקת ועוד אינשי משקרי לא לגלויי דעבידא ,במילתאהכלל

144ן,

www.daat.ac.il



 כל איש, אשת הזקת למרות אחד לעד דיו בית האמינו כן עלומינסבא.
 עורערו הבעל שב אם אבל עורערו. לא העד לנאמנות אחזקות ששתיזמן

 איש. אשת איסור חזקתונשארה
 אחד, עד פי על אשה יהשיא הוקז גמליאל רבן שהתיר מה דבר.סוף

 שנסתפקו ומה תורה. דין פי על פשוטה הוראה אלא חדשה תקנה היתהלא

 שאולי זה, רק אלא היה לא דיבנה גמליאל רבן בימי המתיבתאחכמי
 ,בסוף אך איש. אשת של חמור באיסור תורה מדיו יותר להחמירנכון

 שמתוך לפי משקר שהעד לחוש החומרא לחוש לבלי במתיבתאהכריעו
 מילתא הוא וגם ומינסבא, דייקא אשה בסופה עליה שהחרתחומרא
 . - י : לגלויי'(.דעביןא

www.daat.ac.il



ן,

-. - . הטנהדריון גלתה . -.::זן

 החורבן לפני שנה ארבעים כי מצינו, י( הבבלי בתלמוד מקומות-בשני

 הנפשות. דיני4ל1
 לה גלתה הבית חרב שלא שנים ארבעים : )סו:( שבתבמסכת
 אבדימי בז יצחק ר' אמר הלבתא, למא' גחמניות. לה וישבהסנהדרין

 יצחק בר נחמן רב אמר UQ~1 קנסות דיני קנסות. דיני דנו שלאלומר

 דהזו כיון 1 טעמא מאי נפשות. דיני דנו שלא אלא קנסות דיני תימאלא

 כי למקום ממקום נגלי מוטב אמרו למידו יבלי ולא רוצחיז לחו4פישי
 המקום, מן לד יגידו אשר הדבר פי על "ועשית דכתיב ליחייבו, דלאהיכא

 אמרו למידן יכלי ולא רוצחיו להו דנפישי דחזו .כיוו הלשון מפליאה,ן גורם. שהמקום מלמדההוא",

 להו דנפישי דחזו כיוז להיפך, להיות היה צריך שהרי וכו'". ונגל'מוטב
 למרופט ולהביא מוסרותיהם. את לחזק להשתדל יותר עוד להם היה11צחי1

 חירום, שבשעת אנו יודעים והלא הארץ. מן הרע ולבער הדם שופכית
 )סו.( סנהדרין במס' כתיקונו. מבשנים יותר החמירו צורד, הו"ל ראו04

 תלה שטח בן שמעה והלא אליעזר ר' להז -אמר ו'( )ו' המשנה"ובאה

 אחד ניום שנים דנים ואיו תלה, נשים, שמונים לו אמרו באשקלוז,4ים

 הוצרכה "שעה :( מ"ח בדף )למשנה פירש ורש"י שעה. צורך היה זה4לא

 לפרסומא ותלאו לשעה סייג ועשה בכשפים פרוצות ישראל בנות שהיוד

 להצילן". יתקשרו שלא קר31'הן מתני אחד בכם כולם את רזגייתא
 לבער בוחן, שהדין סמה ידתר שטח בן שמעוך ר' עשה הירות בשעתהנה

 לפני שנה בארבעים מדוע השאלה, נשאלת זה ולפי ישראל. מקרבלרעה
 ולא הרוצחיו שרבו שראו מפני נפשות ריבי את הסנהדרין בטלההחורבן

 ההיסטורית. ההשתלשלות מתוך מתבאר זה דבר ברם, אות0ז ליהג,1
 לפי קולם, נשמע לא ימיו וכל הצדוקים את הורדוס דכא אחדמצד

 נשעני ובניו אר,סטובולוס אשר העמוד היושהם
 ומגיניו הורקנוס נגד

 לעמור יכלו ולא לחשות הצדוקים נאלצו הורדוס, גבל ומשגיוסים.

 מאהבה נבעו לא הצדוקים נגד הוררוס של רדישיתיו ברם, החכמים.4ד
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 - אשר - לדיוקים, בשנאת אלא!,לטריותם
 היי,

 במקומם א""יניי6., : מתנגדיו
 מאחיהם ונבדלו- ,הרותקים היונים לפיימנהגי חייהמ' בדרכי "טה"נהג.'%ם עצמו הורדוס ~מזי ' 5ה תרכו אשי: אבירים של חד-ער מעמד הורדותטיפה

 העם אל התייחס. מהורדוס. .להולכות קרובים וכהיותם לתור-";.הנאמנים
 נ ,ון';ורומי. חרבות כבעלד' .עצמם .את ,א6וניםזב,לוולל.והרגישושוקר

 היה :( ה," "הדצה המיסה! ירידת ; על מדבר א'( ח' )קי"ט"1 יוספוס1,-
 קרט ליהדות מנחגי: 6כל וייתר יותר .הורדוס כי'ןהתרחקגם:הסבה
 " :: להשמר,צטהרתםען-' "ריבים היו אשר הסדרים'הישניםלהתקשטות

 שלפני ק644יהם-בתקופה א4שימןוכ6ו כמתיוגים איו חאבירים'האלה4ז
נצח11
- 

 זנויות .להש'ג . לנרקם להחקקם. ;הם 'דעו הראשותם, . ה"ש"ונאי6
 .את את:התואר' "ר61אית .מ"ממשלה שהשיגי גם ביניהם- היו-מיוחדוה.
 :י:. " ( י;! ' רימאיי אזחח שלהזכויות

 %:-י
, . 

 האדומים; אדוניהו תומכי רק הם היו וארכילאוס הורןוס בימיאמנם
 להשתלט לא.יכל1 אבל המושלים, רק'כידייי בכלל להם ניתנ.וזכוייתיהם

 גמליאל רבן לתקופת וגח המלכים. כעבדי אלא'('ק -אחיהם, על עצמם6כח
 האנהגה.הפ3ימית כל אשר בזמן הנציביש"ראשונים, תקופת היאהזקזואשר

 :-: מלכותיאגריפס.הראשוז של השנים וגמ-כשלוש ב,ד'"סנהורין,היתה
 .הא""ו3ים, "נציביט אך-בימי העם, על האבירים.יכמשתלטימ נראולע

 הנשתלטו 5טעם,אקיסר הלקדש" יל.בית .משגיחים .נעשן "הורמוניםכאשר
 כהניס ועם לרוחם הקרובים עם הם התחברו המקדש. אוצר כמפיעל

 של-שוחד. גדולים בטעמים הנציבים לב את קנו יחד צדוקים,-וכולתגדולתן
 כהנים וגם 1בעלי:זרוע, אשר'העשירים הנוראה, התקופה התקפלה':אז

 ולהרעש. בעם ויוצחיט'לרדוח שודדים של להם'כנזמיו,1גדוליטהשכרר
 הרשאים, הנציבים של ובהשתתפותם. והדלים,:-בעזרתם החלשיםבביזת
 ביד היה לא עתה ,( בספרו אותם מתאר ייספוס אשר נתיבים, מעשיםנעשו

 האזדהות את השינו כאשר בפרט האלה, כל.העריצים נגדכתי-הדיו'לע6וד
 של הפלילי המשפט מן הופקעו הרומאית התחיקה אשר:על-סיהרומאית.

 -. תורה.(.דיז
 אם ישראל. שופטי לגבי נסבל בלת' טצבימשטטי מכך-נוצר כמצאה,פק
 הרומאי. החוק תחת;חסות עמר מהם אחד הוצהים-בתחייבו:מיתההאבלשני

 בעלו- וגם לגעת.בחברו. ולא:היה.רשאק לחייב'אחד צריך הדייואוי:היה
.י  אוהבם של.הנציב מחסותו -נהנו רומאימ..אבל א,רחים' לא.היוהורוע,אשר

 אחת חוקה עוד היתה לא בית-דיז. יד השיגה לא אותם .גם וכספם,המשוחד
 היה-לכולם.': אחדבקהל:ולא.משפט

 ט 1' - .ה - - ,. ?-ד ו:-
 דרך 'להם והיתה הנפשות. דיני את לבטל הסנהווי,ן ראתהיך::על-כן-

 עזיבת.מקומם ידי על נפשות בדיני( משפט'.התורה דבר מעצמםלהסיר
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ן

 אלא הגדולה בסנהדריז נפשות דיני נדונו לא בכלל אמנם הגוית.בלחוכת

 בישיבת תלוי היה כ"ג של בתי-הדין כח אבל ושלשה, עשרים שלבכית-דיו
 דיני בטלו שם ישיבתם איו עוד וכל הגזית. בלשכת הגדולההסנהדרין
 של כחם באי אם כי אינם ועיר עיר בכל כ"ג של הדינים בתי '(.נפנות

 : ה'( משנה א, פרק )סנהדריז המשנה כלשנן בירושלים, הגדולביג-הדיז

 כתב וכן ואחד" שבעים של דין בבית אלא לשבטים סנהדריות עושיו.א,ז
 שבט לכל קטנה סנהדרין עושיו "אין : הל"א( ה' פרק סנה, ,הל'הרשב"ם
 כת בטל כן ועל ואחד". שביים של ב"ר פ' על אלא ועיר עיר ולכלוש"ט
 דל הגדול הבית-דין כח שבטל שעה, באותה קטנה סנהדריז כלשל,

 הרשות ,בטלו הגזית מלשכת הגדולה הסנהדרין גלתה וכאשר ואחד,שלקים
 הסנהדרין הפסיקה וככה נפוגות. דיני לדון כ"ג של בית-דין כל שלוה"ובה
 מקומה את ,בעזבה נפשות דיני את החורבז לפני שנה ארבעים.הגלולה
,ן,' הגזית.בלחיכת
 )גלתה טעמא "מאי : :( '"ד )ע"י יצחו בר נחמן רב שאמר מה וזהו
 יבלי "( ולא רוצחיו להן דנפישי דחזו כיוו בחנות( לה וישבההסגהדריז
 ועשית דכתיב: לחייבו דלא היבא כי למקום ממקום. נגלי מוטב אמריל(ין

 הם '( ברושלים הגדול דיז "בית : כותב ממרים הל' בתחילת רמב"ם,ן, . גורם". שהמקום מלמר ההוא, המקום מן לך יגידו אשר הדברעל,[פי
 לכל יוצא ומשפט חק ומהם ההוראה עמודי והם פה שבעל תורהעיקר

 י( המכילתא "ולשון : הרמב"ם כותב י"ר( שורש )סוף '( המצות ובספר'ן,ישלאל",
 למות, תקחנו מזבחי מעט לגמר תלמוד הבית בפני אלא ממיתיו שאיומנץ
 נאמר ושם ממית אתה אי ב,ית לך אין אם ממית אתה בית לך ישהאגאם
 מזבחי". מעט שנאמר למזבח סמוכה סנהדריז שתהא מניןגם,,כן

 הצורך, בשעת נפשות דיני להפסיק דרך הורחה שהתורה מתברר ~ה מכל*

 וגלתה זאת, דורש במשפט שהצדק ראתה כאשר זו בדרך הלכהוהסנהדריז

 בגלל אותם בטלה לא אבל נפשות, דיני לבטל כדי המזבח, מעםממקומה
גלותה.
 חורבו לפני שנה ארבעים נפשות דיני בטלו מדוע לברר, עוד לנו ]יש,,ן
 בשנת הראשון אגריפס מות אחר רק התחילה הבהלה תקופת והריהבש,
 התחילו השנה ארבעים ואילו שנה, משלשים פחות היו החורבז ועד41',1מא1

כבי
 האבירים, עריצות על הזאת בתקיפה Q'Ub1W אנו ואין הסנהדריז,שלן, הפנימית בהנהגה התערבו לא בכלל אשר הראשונים הנציבים בתקופת

 כדי הדת ברגשי בכונה פגע הוא כי לנו ידוע שעליו אחד לנציבפרט
 נציבותו זמן אשה ,י(, פילאטוס פונטיוס הוא הלא בהם, זלזולו אתלהפגיז
 החורבן. למגי שנה כארבעים 36, עד 26 בשניםה'",
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 אבירים לטובת היהודי במשפט גם התערב שהוא להניה קרובעל-בז
 פלילי משפט קרה ואם שוחד. לו שנתנו אחרים לטובת וגם רומאאורחי
 או לנציב, שוהד נתן או רומאי, אזרח היה מהם שאהד יהודים שניביז

 הסדרים היו הזקן גמליאל רבן בזמן שאו נניח וגם הדין. מידתלקתה
 בודדים מקרים גם הרי נדירות, היו ורציחות הסנהדרין בידיהפנימיים

 בודדים גם אז כי נפשות, .דיני לניטול מספיק נימוק היו אי-צדקשל
 . רבים.[נקראו

- : 
 אשר והסנהדריז שעה, הוראת כעין רק בתחלה היה שהבטוליתכן
 לכשישתפר הגוית ללשכת למקומה לשוב קותה ,י( בירושלים לחנויותגלתה
 וגם שיפור. כל חל לא 'שראל" גני לכל אחד "משפט לענין אבלהמצב.
 שהיתה מיתה חייבי על להגן רומא חוקי פי על עוכרת הראשוןאגריפס
 גדל' מותו שלאחרי הבהלות שבתקופת ומובן הרומאית. הא~רהותלהם

 חסות את לו שקנה או רומאי אורח שהיה מהם אהד וכל הרוצחים,מספר
 וקם לו. כפוף היה לא למעשה אשר ישראל, למשפט ללעוג יכול היההנציב,
 מקרים היו הראשוז אגריפס ובימי פילאטוס הנציב שבזמן להניח נוכלאם
 הרוצחים רבו האחרונה שבתקופה לנו ידוע הרי שכיתים, בלתי רציחותשל

 מבהילים.בממדים
 שעת-כושר. עוד לה היתה לא הגזית מלשכת גלתה שהסנהדריןומיום

 להיות מוכרחים שהם לראות נוכחו הסנהדריז הכמי כי למקומה,לשוב
 - . , . הדין. מדת תלקה שלאבגלות.
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 1.פהקז/ .

 ' -- זכאי כן יוחנן ורבן גמליאל בן שמק11רבן

 היו הדיז .בית אב ושל הסנהדרין נשיא של הגבוהות המשרותשתי
 אחדן הזקן גמליאל רבן. אבל. י(, ושמאי הלל עד הזוגות בתקופתקות

 בג( של הפנימי יהודהןלהנהגת,השלטו, בארץ העליון המדיני.המוסד)
 בסמכותו היו בפרטי"מסים, לממשלת..הומא, הנוגעים הענינים רקילאל'.

 : -. . ' הויסר;(.' בא-כחשמהנציב
 . - י-

 הופרדו -גמליאל, רבן מאוחדות:ביד היו אשר הגבוהות המשרותללשתי
 נעשה'נשיא.הסנהדר,ן, גמליאל רבן של בנו שמעון רבן פטירתו. אחריש,ב
 של תלמידם הדור, חכמי זקן זכאי, בן יוחנן רבן היה דיו בית אבוארו

 ( ~ ההוא: הכמי.הדור רוב של רבם ושמאי,הלי
. 

י, ..)'
 רבן גם לרבות הכל, נכנעו בתורה,:ולהוראותיו הגדנל היה ייהנ, רבז. '
 שמעון רבן את מוצאים.אנו הצבוריים בסדורים ואולם, גמליאל. בןשמעון

 הרשמיות האגרות ,(. השני במקום יוחנן רבן ואת הראשון במקוםב,,גמליאל
 לאיכרים הסנהדרין מטעם שנשלחו ומעשרות, התרומות לבעורבנוגע
 בן- ויוחנן גמליאל בן שמעון השולחים בשמות מתחילות ובגליל,בערום
 המצוה קיום את דורשות אם כי הוראות, נותנות אינו האג"תזשי.
 גדולתם לפי לא שמותיהם, בסדר יוחנן ור' שמעון ר' נוכרו על-כןהידועה.
 השני הנשיא, שמעון ר' הראשון בסנהדרין, מקומם לפי אלאביורה
 במשנה פעמיים'(. רק גמליאל בז שמעוז רבן את מצינו במשנה,,ן הדין. בית אב יוחנןרזן

 שעמד בתורה, וחכם העם כמנהיג הגדול כחו את אנו רואיםבשריתות,
 מופרזים. במחירים לנצלם הניח ולא הענייםל4

 וחמש ודאות לידות חמש עליה... שיש "האשה : המשנה לשון111
 קנים שעמדו מעשה חובה. עליה ושאר אחד, קרבן מביאה ודאותזילות

 לא ! הזה המעוז גמליאל בז שמעון רבן אמר '( זהב בדינרי~ושלים
 שיש האשה ולימד, המדרש לבית נכנס בדינרין. שיהיו עד הלילהאלין
 ואוכלת אחד קרבן מביאה ודאות זיבות וחמש וראות לידות חמשוקייה
,11, '(". ברבעתים ביום בו קנים ועמדו חובה, עליה '( ואיןגיבחים
ש2,
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 מחיר ירד ביום ובו לאלתר נתקבל גמליאל בן שמעון רבן שלפסקו
 של אופי לו אין זה פסק קרבניהן. את להביא יכלו עניות שגם עדהקנים,
 הבינו כי לה, הסכימו הדור חכמי אשר שעה, הוראת של אם כיתקנה
 התורה. דין על מבוססתשהיתה

 את " דיבגה גמליאל רבן מנמק :( מא דף - מ"ב )פיובערובין
,..,. . . 

 רבן אביו בדברי חצרות, ערובי לענין כנכרי נחשב אינו שצדוקידעתו,
 יבנה, חכמי דור ברורן;שלאחריו, שגם 1מליאל:הזקן..משמע, בושמעץ
 היו דבריו אשר ההוראה, מגדולי כאחד גמליאל בן שמעון רגןהוחזק

 ~ .,. הבאים.:, לדורותהלכה"למעשה,גם
- 

 ז" י.':.ן .

 נ-

": 

 ואף' המרושים, ממנהיגך בן.גמליאל.כאחד שמעון את.רבן מזכיר _יוספוס1
 מתאר- ממשרתוי.בגליל,  . להדיחו ירצה. מתגנזי שמעוזדהיה שרבן פיעל

 עמדה ;שמעון הנה.היתה,לרבן פעלים; מלא'חכמה-ורב כאדםאותו'יוספוס
 ך . 9(: הגדולה אישיותו את להוקיר הוכרחו מתנגדיה וגםמכובדת,בצבור,

 אנו לנו. .אינו.ידוע .גמליאל בן שמעון רבן פטירת של המדויקהזמן
 פי(.'אבל הבית בהר חלב-התבצר מגוש שיותנן ח7-בעת היה שעדייןיודעים
 ולפי-דגיי חכמי-יבנה; ביד נזכר -אינו כי החורבן; שמת.לפניברור

 " י"ן ".ק החורבן1". גהרג:לפני גאוןר'.7טרירא:
 " י -'- -

 *-. " -ף-"-
- -  

- 

 (-- - -. - ל" ':

ז ' -"--?זחי*-* ל ו  -:" יקו א:*פ - :--*" ?-י *שרן ?י י- 
 -ך:?,". חזן -י-:,

 "ישמי-( קינח -ז-'-ם ----י" ז:-: _-דר?'י
-1151
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 החורבן לפני זכאי בן ייחנןרב1ן,

 השרשרת' כממשיר כנשיא, גמליאל בז שמעון לרבן המגיע הכבוד כלעם

 הנוגע דבר בכל התורה הכמי ראש הרי הזקן, הלל בית של:,המפוארת

 מיום ונאי, בן ישנן רבן היהלהוראה

-DDJT 

 שקן. גמליאל רבן

 לנו 'דוע ושמאי. הלל רבותיו פטירת לאחר מועט ומן ירושלים את עזבן, כנראה גמליאל. רבן עם יחד זכאי בן יוחנן רבן את מוצאים אנו איןן
 בגליל. שנים הרבה ישב,,שהוא

 עקרב על... הקערה "כופין קכ"א( מ"ז ט"ו )פרק שבת במס'מצינו1
 )חבית( "ואם : קמת( דף מ"ג, כ"ב )פרק ועוד החטאת". מן wwln~' ואמר, '( בערב זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה רבי אמר תשוך, שלאן,

 יהודה רבי אמר ממרה. שהוא מפני שעוה עליה יתן לא נקובה היתהן
 עוכדיא. תריו איליז אלא קומוי אתו ולא ערב בהדא )ריב"ז( יחיב הוין עביר שנין עשרה שמנה עולה "אמר : ח'( הל' ט"ז )פרק שםבירושלמין, לחטאת". חוששני ואמר בערב וכאי בן יוחנן רבן לפני באמעשה
 אנו אין ויצא. התאכזב אבל תורה. שם להרביץ כתקוה לגליל וכאי בןן, יוהנן רבן הלך אולי במסיקין". לעשות סופד תורה שנאה גליל גליל אמר1

 מכן'(. לאחר השתקע והיכן ערב, את יוחנן רבן עזב מתי יודעים'

 זכאי בן יוחנן רבן את אנו מוצאים החורבן לפני שנהבארבעיםן
 והיו דולק מערבי נר היה ולא בימיו עולה הגורל היה לא הבית חורבן, קודם שנה ארבעים .,ת"ר : מספרת ל"ט דף ביוחא ברייתא '(. בירושלים1,
 לו, ואמר זכאי בז יוחנן רבן בם שגער עד מאליהן, נפתחות ההכל דלתותן

 וגו'" אש ותאבל דלת'ך לבנון פתח : .( עדו בז זכריה לד נתנבא וכבר, ליחרב עתיד שסופך אני יודע עצמך... מבעית אתה מה מפני היכל היכל'

 '(. שכהם הגדול או החכמים מגדולי אז היה שריב"ז נראה, הלשון מסגנוןן
 ודורש היכל של בצלו יושב כשהוא בירשולים לפנינו מופיע הוא כן1

 אמות מאה גובהו "ההיכל : מפרש שם ורש"י כ"א( )פסחים כולו היוםכל
 גדול שהרחוב ומתוך הבית. הר שלפני ברחוב מאד למרחוק הולךוצלו
 המדרש בית לך שאין החמה, מפני שם דורש היה הרבה אדם בני ומחזיקהיה

 לנו ומבואר החג". הלכות לרבים מלדרוש אחר( )באופז אפשר בלאמחזיקז
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 הנשיא, דבר לפני היתה .החג שורשת לפי .(, הנשיא במקום עמדששם
 לנשיא שהושיבוהו ביום הרג בהלכות היום כל דורש היה שהללכמו

 ט"ו(.)פסחים
 את זכאי בז יוחנן רבו שלה גמליאל בן שמעון רבן הנשיא עםיהד
 והגליל,' הדרום במחוזות לאכרים הסנהדרין בשם הרשמייםהמכתבים
 האלה במכתבים הרביעית. השנה של הפסח קודם בעור במצותלהזהירם
 י(. יוחנן רבן של שמו אחריו ורק הנשיא שם בראשונהנזכר

 וריב"ז. רשב"ג כי הגזית, מלשכת הסנהדרין גלתה שכבר לאחר היהזה
 כתבו' כאשר האשפות. בשער העליון בשוק אלא הבית בהר אז ישבולא
 לאבותיכם",. כותבים היו אבותינו אלא לכם לכתוב התחלנו אנחנו"לא

 דורשים. חדש דבר לא כי באמרם, דבריהם את לחזק וריב"ז רשב"גביקשו
 וגם הסדרים בזמנם שכן זאת. להדגיש צורך ראו הם רגיל. דבראלא

 באותם' ירד הסנהדריז וכביד הוקז, גמליאל רבן כבימי היו לאהמשמעת
 הואל "התנצלות". לשום צריך היה לא הזקן גמליאל רבן טרופים.ימים

 "(. מעשריא" לאפרושי מטא ביעורא דומן לכון אנחנו "מהודעין : אמררק
 יוסנן רבן שראה הסוטה, של המאררים המים לבטול המכאיבההתקנה

 נגעה התקנה שכן שמו, על רק נקראת - הזמן קשיי עקב לתקן זכאיבן
 : . הנשיא. של פעולתו היתה.בתחום ולא ההלכה בתחוםרק

 פסקו המנאפים "משרבו : מצינו מ"ז( דף ; מ"ט ט' ,פרק סוטהבמס'
 בנותיכם, על אפקוד לא שנאמר הפסיקו, זכאי בן יוחנן ורבן המריםהמים

 נגד' כי שקן, גמליאל רכן פטירת לאחר בודאי היה )זה וגו"' תזנינהכי
 גמליאל, רבן ואילו המרים. המים את לבטל יוחנן רבן יכול היה לארצונו
 רבן. בטלם אימתי איפוא, לברר עלינו שמו(. על נקרא הבטול היהבטלם,
 זכאי. בן'והנן

 הגדול ברין לגיח אותה מעלין ,(:ם : 1'( )דף ד, משגה אומרת א'נפרק
 זה ועל וכו'" נפשות עדי על שמאיימיו כדרך עליה ומאיימיושבירושלים

 דילפינן, כיון "קשיא : ע"א( של בב"ר להון מה )ד"ה בתוספות שםכחכו
 ממרא... זקן גבי כמו גורב שהמקום סוטה גבי למיסר לר אית ממראמזקן
 ' ובפרק בהנות... לה וישבה הסנהדרין שגלתה מיום המרים המים טסקוא"כ

 לא דאיום ונראה הפסיקן... זכאי בן יוחנן דרבן אמרינן דמכילתיןבחרא
 היתה הלכך שותה, היתה אעפ"כ כלל מאיימיו היו לא ואם מעכב.הוי

 מ"ט(' ט' )לפרק חדשים ובתוס' )הסנהדריז(". גלות לאחר אפילונוהגת
 צ"ל שם, התוספות כתירוןל קיי"ל דלא משמע מרמב"ט "ומיהוכתוב;
 א' הל' סוטה הל' בפט הרמב"ם אבל בשמיה". יוחנן( )דר' רגיהדקבעה
 ומשלחיז שבעיר... דיו לגית בא הבעל סוטה השקאת סדר "כיצד :כחב
 שבעית: של הגדול דין בבית אלא הסוטה את שאין,משקין .לירושליםאותו
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ן,
- במקדש".זקנים  שבעים שיהיו כונתו איל "במקדש" הרמב"ם שכתב מה 
 ואין  הגדוף" דיו בבית אם כי הסוטה את משקים  שאין לפילירושלים, אשתי עם אותו שמשלחים לאחר פשוטה. כונתו אלא י(, -במקרשוהנים
 רק, היא הסוטה השקאת 'שהרי בירושלים, אם כי להשקותה אפשר", אחר, במקום הגדול דין הבית אם ואפילו במקדש, אם כי אותהמשקים
 הטוב, ברצונה הגזית מלשכת גלתה שהסנהדרין "י( נתבאר וככר"מקדש.

 לפרוק כדי תלו, על הדין להעמיד עוד יכלו לא כי. לראות שנוכחו~רי

 לא גלותה ידי על אבל נפשות. דיני לדון האחריות את צוארםגי
 לשכת את עזב ככר הגדול דיו שבית ואף סנהדייז. דיני שארנטלו
 שנים כמה בטלה זכאי בן יוחנן שרבן עד סוטה, השקאת בטלה לא"גוית
 הסנהדרין. שגלתהמהר

 מונבז )של אמו "הילני מצינו: ל"ו( דף מ"י; )פ"ג ביומא במשנה'4
 טבלא עשתה היא ואף היכל של פתחו על זהב של נברשת עשתהימלך(
 ספר להביא יצטרך "ולא ופירש"י עליה", כתובה סוטה שפרשת זהב4ל
 הילנ'. אשר בזבז כי מזה, מבואר במקדש". סוטה מגלת ממנו לכתוב,ורה

 יוספוס. ומדבר' המשנה מן מבואר לירושלים באה הילני אשר והזמןן, סוטות. משקים היו עדיין בירושליפון( היתהגלכה
 והשלים מרובה נזירות שגור ,.מי : נאמר י"ס( דף ; מ"ג )פ"ג נזיר~מס'
 יום שלשים נזיר אומרים שמאי בית לארץ, בא כך ואחר נזירותואת
 'עלתה שנים שבע ונסוף שנים. שבע נזירה והיתה בשלום המלחמה"ן בנה ובא שנים, שבע נזירה אחא בשלום המלחמה מן בני יבא אם : רהג למלחמה בנה שהלך המלכה בהילני מעשה בתחלה. נזיר אומרים הללולית
 שבע ובסוף אחרות. שנים שבע עוד נזירה שתהא ב"ה רי( והורו ~לארץ
 שנה ואחת עשרים נזירה ונמצאה נטמאת~לים

 ובניה המלכה הילני של התגיירותה ועל חדייב מלכות על בסמורון, .' לירושלים. באה הילני אשר שמז לנו יתברר מעתה4
 קשות מלחמות אי~אטיס נלחם הראשונות בשנים הוא. גם  והתגייר כסאויל ייואטימ בנו עלה הראיון  מונבז המלך של מותו לאחר כי  "(, יוספוסלוהב
 ראתה "כאשר :  יוספוס כותב לירושלים  הילני של יליתה יל הצליח.ונסוף

 לירושלים לעלות נפשה חשקה בסדר... והכל ושלוה שלוםמילני'שבמלכותו
 בקשהל חודה... קרבנות ולהביא העולם בכל המפורסם המקדש את,ביתלכבל

 ויתן רבית הכנות לעשות ויצו בשמחהי הסכים והוא בנה, הסכמת א"שאת
 או כי. כהצלה, הילני ביאה היתה ירושלים לבני גדול... כסף סכום(דם
 הרומאי והסופר שנים'י(. וארבע עשרים איואטיס מלך יוספוס לדברי',ן . רב:." שבר לקנות לאלכסנדריה מאנשיה שלחה המלכה בעיר... ריב~יה

לאציטוס'"
 לירך היינו חורבן.הביוק' שנים,לפני כשמונה שמת כנתב
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 בערך חדייב כסא על עלה שאיואטיס מזה יוצא לספה"נ. 61/62שנת
 מן שובו אחר שנים שבע של נזירות נדרה אמו הילני ואם ד3,בשנת

 44, שנת לפני לא זה היה לירושלים, עלתה נזירותה שנות ובגמרהמלחמה

 או, עשתה היא ואם 46. או 45 בשנת דהיינו כך, אחר שנתים או כשנהאלא

 עליה, כתובה סוטה שפרשת זהב של הטגלא את כך, לאחר מה 'י( זמןאו
 זכאי בן יוחנן רבן ע"י הסוטה "שקאן נפסקה המוקדם שלכל לנומתברר

 לפני שנה ארבעים ולא הבית, חורבן לפני :( שנה וחמש כעשריםרק
החורבן.

-.
 המרים. מי הפסקת ובין הגוית  לשכת מן הסנהדריז גלות בין קשר .ואין
 משפט' עוד נתן שלא המייני, הלחץ -מן בעקיפין הסנהדרין,יצאה שלגלותה

 הירידה מן כתוצאה בא הסוטות השקאת אבל,בטול ,י(, היהודים לכלאחד
 המים פסקו המנאפים "משרבו : המשנה כדברי ירושלים בחוצותהמוסרית
 כי בנוחיכם על אפקוד לא שנאמר הפסיקן, ונא-ל בן ורבן.יוחגןהמרים,

 וגו'""וכפרש"י יפרדו הזונות עם הם כי תנאפנה כי כלותיכםתזנינה-ועל
 המים אין מעון .מנוקה האיש איו וכאשר זונות:יפרדו, עם בעליהן כילפסוק
 . . 1 , ., אשתו. אתבודקים

- 
 באשמת'הורדוס ישראל,התחילו.להתמוטט בני של הטהורות.המדות

 בעל"יבריתם, ושלטון האבירים שבזמן עי ופשה הלך והנגע וחבריו,האדומי

 מוסרות,הצניעון.והטהרה. כל רחבים בהוגים נותקו המושחתים,הנציכימ

 לבדוק עוד יכלו לא המים אשר הזמן בא כי .וכאי בן יוחנן .רבןראה

 ,י- ~ . -. - .' . אותם.,- ובטל הסוטהאת
-!- 

 .-. . ...,- ---.,.ך
--. 

,י-ק
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 - -- והצמוקים זמאי בן יוחנז רבן -. -.-

 מימי יהודה, בארץ הצדוקים קול ג'שמע לא רצופות שנים כמאהן
 הראשון: אגריפס עד הורדוס אבי ואנטיפטר החשמונאי ינאי בןהורקנוס,

 הוקז, גמליאל רבן ימי ושמאי, הלל ימי ואבטליון, שמעיה ימי הםהלא
 צדוקים. עם ויכוחים כל שומעים אנו איןשבהם

 מפלגה אם כי היו לא הצדוקים כי י(, השלישי בכרך נתבארכבר
 העם, ראשי על לפסוע בארץ, לשלוט היתה שאיפתה כל אשר מדינית,1
 שנה. מאה אותן במשך מהם נמנע וזה מעמלם. ולשבוע פרים את לאכולן
 הצדוקים בראש אריסטובולוס עמדו ומאן הורדוס. אבי אנטיפטר עם כן על, התחבר והלה הורקנוס. אחיו נגד לימינם עמד והוא לאריסטובולוס ידן, נתנו שהצדוקים גרמה, שלמינון המלכה בימי העניניםהשתלשלות1

 השני. מעבד זאנטיפטד והורקנוס אחד מעברן
 שהם כפי רחם, בלי אותם רדף אנטיפטר כי אחור, לסגת נאלצו והצדוקים, הללו, של ידם גברה ואנטיפטר הורקנוס לצד נטה פומפיוסוכאשר

 להנצל פיהם בעפר שמו עתה ממשלתם, בזמן הפרושים את רודפים היון

 המדינה.,ן בהנהגת כלשהו מקום להם נתן לא הוא בעם. האהובה המשפחה של, רוצחה נגד נגדו, במלהטתם החשמונאים בשרידי תמכו הם כי הורדוס,ן, בידי הצדוקים דוכאו יותר ועוד הרומאים. חרב היתה אשר אנטיפטר, מחרב"
 ואולם, ויונים. מסודים מורכב היה ישראל, עם על השתלט שבעודתו הצבא,, וגם ויונים, סורים וקצינים שרים על הורדוס סמך הרשעהבממשלתו,,
 לא אופן ובשום לפרושים, הפריע לא במדיניותו נגעו לא אשר בדבריםן,
 הסנהדריז בידי ,(. הזקן גמליאל רבן ובראשם ישראל, חכמי של הסנהדריז, לידי המדינה של הפנימית ההנהגה נמסרה אותו, הדיח אוגוסטוסן, הקיסר וכאשר בנו. ארכילאוס גם התגהו כד עליהם. להתגבר לצדוקים נתו1
 עד המלכה שלמוניו ממות הרבות השנים במשך הוכה אשר המכוח, מן, להרפא התחיל בציון העם המדינה. של הפנימית ההנהגה סדרי כל את לסדר; לסנהדרין ניתן בעזרתה אשר הצבורית, הקופה המקדש, בית אוצר עתה היהן
 נתז ולא הצדוקים מן רחוק היה ככולו רובו העם ארכילאוס. מלכות אחר,,ן

 156ן,
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 גם היה מלכוחו שלש.שגות וכמשד הסנהדרין; בהנהגת להפריעלהם.
 החכמים. של למשמעתם סר הראשוןאגריפס
 קלאודיוס הקיסר כאשר שינוי, תכלית המצב נשתנה מותו לאחראבל

 לידי המקדש, אוצר עם. יחד בית-המקדש, על "ההשגחה" אתמסר
 יהודה. בארץ ממשלתי כח להם היה לא הללוההורדוסים.

 ז~
 י נתזן היה

 המקדש, בית אוצר על להשתלטותם הודות אבל הרומאים. הנציביםבידי
 הפנימית, ההנהגה כל על גדולה השפעה להם היתה הירידה, הצבוריתהקופה

 רחוקים היו הקיסר, מטעם בית-המקדש" על "המשגיחים ההורדוסים,שני
 את וראו גויים של ברוח חונכו הם ישראל. עם של ההיים מהשקפתמאד
 אשה ישראל, הכמי רוה כיהודים. מאשר יונים או כרומאים יותרעצמם
  זר היה התודה, על-פי המצוות את ולקיים תורה ללמוד היהד מגמתםכל

 הנאמנים, מנהיגיו את בחכמים ראה בכללו  העם ואילולהם,
 השנים במשך אשר המשפחות להורדוסים, התקרבה אחת שכבה רק.

 אותן לחכמים. כחם בכל והתנגדו התורה פרקו,עול גדולה, במדההתיונו
 העם בקרב הזקה עמדה להן היתה לא כה שעד צדוקים, רובן היומשפחות
 להורדוסים. התקרבו גדולים, כהנים גם ובתוכם הללו; ההוגים עושרם.למרות
 הצדדים לשני כי השנים, במשך נשכחה לצדוקים הורדוס בית שלשנאתם

 כי חוץ, מדיניות יהודה בארץ לנהל שאיפה ולא יכולת לא עוד היתהלא
 ברומא. הקיסר כח בא הנציב. של הבלעדית בסמכותו עכשיו היתההיא

 אותה לקהת הפנימית, ההנהגה של בהגה לתפוס המגמה .רקנשארה
 ההורדוטים יתד נפגשו ובזה ישראל. חכמי האמתיים, ומנהיגיו העםמיד

 בידם, אשר המקדש" בית על "המשגיחים בתמיכת הצדוקים. עםוקרוביהם
 השלטון סדרי על ובני-בריתם הצדוקים והשתלטו הזרו המקדש,אוצר

 -הפנימי.
 אליה, לבם שמו לא ימינו.' דברי חוקרי אשר הפליאה, של פתרונהוזהו

 אליה, פונים אנו אשר פנה בכל ונראו הצדוקים קול ונשמע חזר מעתהכי

 זכרונם בא ולא מהם דבי נשמע לא האחרונות השנים מאה שבמשךאחרי
 עיקר. כללפנינו

 .לפני האחרונים בימים הצדוקים של מצד הלכה זיוף של אחדמעשה
 '. . .. לפנינו. נשאר הביתחורבן

 בן אליעזר ר' "אמר : נ"ב( דף ; מ"ב ז' )פרק סנהדרין במס'במשנה
 לו אמרו ושריווה, זמורות חצילי והקימוח שזנתה, כהו בבת מעשהצדוק
 יוסף רב אמר שם ובגמרא בקי". שעה באותה דין .בית היה שלאמפני
 ב"ר אליעזר רבי "אמר : ברייתא שם ומובאה היה". צדוקי של דיןגבית
 כהן בת והביאו אבא של כתפו על ומורכב תינוק כשהייתי זכורניצדוק
 - ושרפנה". זמורות הבילי והקיפוהשזנתה
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, יוספוס(בקדמוניות של- לספור מתאים זה זרוע. אחד_בעל צדוקי על-ידי,ן הורכב שבית-דין.זה אבלזהמדוקדקומכווןמאד:אםנאמר צדוק'. של דיןן, בית- אלא היה, צדוקים של בית-דין אמר לא יוסף שרב הדבר, לפלא בןן,
 שוב' הוריד השני( )אגריפס המלך נציב,ביהודה. להיות .את..אלבינוס שלחן, והקימה פסטוס,( של מותו גרומא נודע כד אתר קצר "זמן : ט'.א'( )כ'

 לעשות הזדמנות חנן ראה הגיע, לא עדיין ואלבינוס מת פסטוס אשרן עכשיו האחרים. היהודים מן יותר ואכזרים במשפט קשים שהיו הזכרנון, כבר אשר הצדוקים, מכת היה פנים, ועז קשה איש היה הצעיריי. חנז,1' תנו": היה שמו גם אשר חנן לבן ומסרה הגדולה הכהונה .מן. 'וסף את.,ן

 שומרי' .גם נפגעו בזה למשפט... המועצה ואת אסף על-כן הקשה, כלבון

 לקראת . לאלכסנדריה נסעו אחדים - הפעם עוד ככה יעשה שלא הנן,, את להוכיח בבקשה 4(( .השני )אגריפס למלך הרש שליחי ושלחו המצוותן,
- הצדוקי. חנן של דהיינו צדוקי, של דין בית שהיה יוסף, רבן, אמר '(. הרכיב הצדוקי שחנן דין בית אותו ועל הנציב". הסכמת בלי.1, למשפט המועצה את לקרוא רשאי' היה שלא הנן .את והאשימו אל3ינוס',ן)
 שכבר מאחר כרצונו, בית-דין להושיב זאת, לעשות היה יכול. לחנן .ן
 אשר' והצדוקים, ההורדוסים בידי גיתן והשלטון המדינה, סדרי כל הופרעון

 להנהיג-סדר חדש נציב רצה בחתלה אם וגם העם. על השתלטו רשעבזרוען,
 אלא עוד ולא נגדם, יעמוד שלא כסף,. בסכומי אוחו. לקנות ידעוכלשהו,

 '(. החלשים בשיר ולהתעשר כרצונם  לעשות מעשיהם בכל שותף שיהאן
 הם אך מועטים. נחלת רק היא "תורתם :' י( יוספוס אומר הצדוקים 'על .-ן,

 לאחיהם גם קשים אנשים הם "הצדוקים : "( ועוד הגבוהה". השכבהבני

 להם". ,נכרים היו כאלו זועפים בפנים חבריהם את ומקבלים מפלגתם( )בני,י
 נגדם; טענות להם המציאו העם של החכמים אמונת את לערער התוהה.,כדין חכמי אחרי -והולכים, תורה אוהבי הם העם של בנין ורוב מנין ידעו,ו?רובן, דרבנן, המצוות את קבלו ולא פה שבעל בתורה כפרו אשר הצדוקים1'
 על אותם בארו אשר שבכתב, התורה .דברי את קיימו לא, כאלו~.החכמיםן

 . . פה. שבעל התורהפי
 להתוכח ,התחולו ישראל אמוני שלומי מפני פחד ובלי המדינית, עמדתםן את שחינק דבר רומא, אוהדי נעשו ההורדוסים של ברימם וכבעלי ...

 בעזות; אם כי. בחכמה לא פיהם, את עתה פתחו שנה מאה של שתיקהן אחרי זכאי. בן יוחנן רבן בימי התותבן, לפגי ,בסמוך המצע היה כד--ן, התורה.. דברי את הם זייפן כאילו ולהשמיצם החכמים עםבפומבי
 במסכת מוצאים שאנו כפי י(, שמחה כימי נזכרו בזה חז"ל הצליחואשרן, ימים. ההלכה. את לזייף הצדוקים את למנוע החכמים הצליחו בקושי ורק11

 למספד דלא ומקצתהוז בהון להתענאה דלא יומיא "אילין : )ס"ה(מנחות

1%

www.daat.ac.il



 תמידא'דלא:.למספדן איתוקם ביה תמניא. עד דניסן ירהאבהון:_מרישי
 בה1.11 למספד דלא דשבועיא הגא מועדא'איתותב ועד.סוף כוהומתמניא

 וגאי יוחנן-בן רבן בהם אחר,השבת.ניטפל עצרתשהיו:ביתוסון:אומהים
 הראשון הדבר. כי לנו,'( נתבאר וכבר לכם.,.". מנא שוטים 'להםאמר

 כבר היה איתוקם-תמידא" ביה תמניא עד ילחא :,מריש סתם:המוזכה:ב,ה
 גשתמניא השני והדבר גדול. כהן ימי'יוחנן בסוףבימים!.הראשונים,.היינו

 זכאי. בן יוחנן קבן ש,הו.בימי מפורש חגא'דשבועיא" מועוא עד.סוףביה
 ;,דתניא : :( )קטו בחרא בבא במסכת נאמר הבן" עם הבת גתירש בדברוכן

 "תירש אומרים הצדוקים שהיו לדיננא, תבגא בטבת, ועשריםהארבעה
 זה. מנין שוטים זכאי,אמר.:להם יוחנו-בו רבן להן ניטפל .הבן" עםהבת

 1 ' : : . :' ה'(. )טרק תענית גם-במגלתלכפן.ץ'וכן.הוא

 כל על אור יפיץ גם אשר גדול, דבר על עוד בנה להעיר לנווראוי
 משה כשהוא.דן.'בימי ג'( ט"ו )ג' בקדמוניות הנה כי או.מצם.הענינים

 למעלה .הוקרה למשה נתנו ה' מאת קבל אשר' החוקים "וכל יוספוס:אומה
 עם מלחמתנו .לפני' )קצר זמן שקרה מא גם יצא מזה איש. שוםמכבוה'

הרומאים-
 גדול: כהן ישמעאל. של כהונתו . בעת ן'( קלאודיוס הקיסר בימי

 המצות ובחג דרכונים, בארבעה עמד תבואה .בארצנו-ועשרון רעבהיה
 לבבו ערב כהן שום. הרעב כור,,אבל.למרות של.שבעים קרבן.מנחהקרב

 פחדו וגם ההמים את. כבדו רב,כזה סבוך אחד. גרגירל,הח,ממנו.אף
 י . '.; ' נסתר":. הוא גם החטא את Wllg אשר ומעונשו ה' אףמחד

 התנגדו הצדוקים אשר המועטים בדברים גם ג':1(,.כ, בכרך בארנו.ריןכבר
 בחקירתם דתיים נימוקים מתוך התנגדותם נבעה לא הדת, בענינילמהוש,ם
 אשר'הסוג מדיני, נימוק מאיזה. או קנטור, או נצחון לשם אם כיכתויה;
 גלויה לכללסטיה יתנגד לחורה. הנאמן. העם כי בהבינם דתי, במסוהאותו

 .להוכיחישאינן טענותיהם -את לדחות לחכמים היה ונקלמןי-התורה;
 כהנים. ולמרות.'שכמה הצדוקים: נכנעו ואז התורה: -על-דברימבוססות
 החכמים.. לפי'דעת המקדש בבית העבודה נעשו'עניני צדוקים, היוגדולים

 את: ישראל כמה..שמרו,בני עד 'נס על מרים בו'יוספוס אשרהספור

 בדעת נזהרו המקדש בבית הכהנים כי גפ לנו מראה התורה,מצוות
 .-י ~ . בקדשים. מעל למעול לאהחכמים

_ .,_ - :- 

 חשון( )בחדש ביה ושבעה. "בעשריו : ח'( )פרק חענית' במגלת הוא ,וכן,:

 'י(: בהמה מנחת אוכליו. הצדוקיו שהיו מפני מדבהא למיסק'ול "ולתאתבת
 הצדוקים על לרגללהגצחון'הזה ואם, להם..." ואמר יוחנו רכז בהםנטפל..
 שכן: קל, היה,הדבר שלא משמע שלא.להספיד,בו, יום החכמים.אותוקבעו
 נטושה- -זה על ' אלא _ החכמים, נגד- ' עמדו 'הצדוקים ימן בלבד אחדיםלא.:

 .אגריפס חמך בהם אשר הגדולים, הכהנים שביו הצדוקים ראשי עםמלחמה
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ן,
 התנגדות למרות ואולם, ; הקיסר מטעם המקדש בית על המשגיה~שני

 בהמה ומנחת בסוף, זכאי בן יוהנז רבן הצליה הצדוקים הגדולים~הגיר
 .את מהנים. הגדולים הכהנים נראים הזה בדבר למזבח. כליל להיותגבה

 לחמ'תו חבל הבהמה' מנחת חת לתכול להם בהתירם ההדיוטים4כהנ'ם
 ידוע הנה פוליטי. תמרון אלא העניים לכהנים דאגתם היתה לא דבר~ל
 גועו מהם וכמה העניים, הכהנים את גוזלים היו גדולים כהנים שכמהינו

- ~ן(~רעב  של בטיבם הכירו המקדש בבית המשרתים הכהנים אבל 
 המזבה' קדש חת חסלו ולח הם לדבר לב שמו ולח החלה ס הגדול ם"כהנ

 על נמנו לא אשר ה', בבית המשרתים הכהנים של לאמונתםהודות

 הצדוקים הגדולים) הכהנים וגם וטהרה. טומאה לדיני שנוגע במהפרט
 בהם.נזהרו
 שספר אחד בצדוקי מעשה ת"ר : ',( לנדה בתוספתא אנו מוצאיםכן

 של פניו והוריקו בגדיו על ונפלה מפיו צנורה ונתזה בשוק גדול כהןעם
 מתיראות אנו צדוקים שנשי אע"פ לו אמרה (,( אשתו אצל וקדם גדול~הן
 בלא כי הפרושים, כמעשי עשו משרה, לקבל נאלצו ואם בגדולות בזה.כלו "לא : להשמיע הצדוקים הצליחו לא הדת שבעניני ,'( אומר )יוספוס'ו ומתה(. בשכנותנו אחת מאשה חוץ להעמים דם מראות והן הכל"ז יותר בהן אגו בקיאין ':( יוסי ר' )אמר לחכמים, דם ומראות הפרושיםבן
 צעירים, צדוקים גדולים כהנים העיזו פעמים, גם ואולי פעם, אמנם,' העם"(: אותם יסבול לא,זה

 נכשלו. אבל המקדש, בית בעבודת שינויים להכניס אבותיהם, לדעת,'בניגוד

 אחד כצדוקי מעשה "ת"ר : ,'( יומא במסכת ברייתא ספור מאדתופיני

 פגע גדולה, שמחה שמח ביציאתו והכניס, מבחוץ הקטורת( )את,"2הת7י1
 אמר, הפרושים. מן אנו מתיראיו אבו שצדוקים אע"פ בגי, לו אמר אביו,בו

 הכפרת, על אראה בענן כי : הזה המקרא על מצטער הייתי ימי כללו

 לא אמרו 1 אקיימנו לא לידי שבא עכשיו ואקיימנו, לידי יבא מתיאמרתי
 "'(. ניגף" ביציאתו אומרים ויש שמת... עד מועטיו ימים'היו

 לנחול כדי מישרתו את לנצל צדוקי גדול כהן רצה אחרבמקרה
 ה'( ג' מ' )פרה בתוסטתא לנו נמסר הצליח. ולא הפרושים על,,נצחוז

 בו וידע הפרה, את לשרוף ובא ,,( שמשו שהעריב אחד בצדוקי,,,מעשה
 שעלה אחרי ועלה. וטבל ירד אחד, טבול רד גדול, בהן להיות אתה.גאה גרול,'מה כהן אישי לו ואמר עליו יריו שתי וסמך ובא  זכאי בן יוסנן'רבן
 שהה לא לכשחפנה. לו אמר לד. לכשאפנה זכאי בו לו, אמר באזנו, לו:,צרם
 אמר זכאי, בן יוחנן רבן לפני אביו בא בקבר שנתנוהו עד ימים,שלשה
 160:, בני". נפנה[לו
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 בעיני הפרושים הכמי כבוד את ולערער לקנטר כדי הצדוקים,טענות
 יוחנן. רבן של תשובותיו עם יחד ידים, מס' של ד' בפרק הובאו הארץ,עם

 כתבי אומרים שאתם פרושים, עליכם אנו קובלים צדוקים,"אומרים
 את מטמאים אינם הול( )ספרי המירם ספרי הידים, את מטמאיםהקדש
 בלבד, זו אלא הפרושים על לנו אין וכי זכאי, בן יוחנן רבן אמרהידים.

 אמרו טמאים. גדול כהן יוחנן ועצמות טהורים תמור עצמות : אומריםוהרי
 תהודות ואמו אניו עצמות אום יעשה שלא טומ'אתז, היא היבתז לפילו
 11(. טומאתם" חיבתם לפי קדש כתבי אף להםאמר

 תשובת עם מצד.הצדוקים קנטור טענות עוד מובאות ידים נמסכתשם
 . . כמשיב. יוחנן רבן נזכר לא אבלהפרושים,

 הדור כמנהיג יותנז רבן את אנחנו מוצאים בהוראה.כן כמו כן,הנה.כי
 את.ההלכה. לקלקל להם הניח לא כאשר הצדוקים, עם הקשה במלחמהגם

 התורה. הכמי של הבלעדית הרשות היא ההלכה כי. דעתם, לפי ההלכהלפי
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 -ק,ן,
 פרקי'. .

- .המשנה זכאי. בן יוחנן רבן ' .י  כי השבו אשר התוקפים טעו כי השלישיי(, 'בברד לנו נתבאר כבר,,
 והלל, שמאי של מותם אחר רק היו הלל ובית שמאי בית ביןהמחלוקות
 יוחגו ורבו הזקו גמליאל רבו בימי ההוהבי, לפני האחרונה בתקופההיינו

 :: 1 .. ',בו,יזכאי.

 זה :ובכל ו(: שאמר עד לכת כל-כך הרחיק המשנה" "בדרכ. פראנקל.,ן
 לחכם יאות כאשר זכאי בז 'וחנו רבז מפ' הלכות כמה שיצאו ברורנראה
 היה זכאי בן יוהנז רבז כי הלל בית דברי בחוד מובלעות הן אבלכמוהו.
 הקירה, באין נאמרו אשר אלה, השערות לקמו". יבא כאשר הללמ~למידי
 לפנינו באו אשר הלל בית דברי כל הלא השתוממות. לעורר רקיכולות
 הלל, בית דברי בתוך ריב"ז דברי נבלעו ואם שמאי, בית דברי כנגדםבאו
 רק ריב"ז היה הרי כן, אם אגל שמאי. בית עם ריבע שנחלק אומרה4,

 דברי לכל דורו בראש יחידי אותו מוצאים אנו ואיו בלבד, הלל ביתראש
 דורו, בראש 'הידי הזקו גמליאל רבן את גם אנחנו מוצאים אמנם ?המורה

 אביו, אבי הנשיא הלל כסא על היושב הדור נשיא היה הואאבל
 באוהלי ההלכה בעניני רק היתה סמכותו וכל נשיא, היה לא ייב"זוגילו
 בית עמד שנגדו בעוד הלל, בית ראש אלא היה לא שם גם ואםהגורה.
 דורו כל כראש לבדו אותו מוצאים אנו איך שמאי, בית חכמי שלגלול
 ומשמאי", מהלל קבל יוחנן "רבן : נאמר א'( )ב' אבות במסכת ובמשנה,ן ז זולתו אפס פונים שאנו פינהויוכל

 משמאי מקבל כתלמיד שמאי, לבית גם הלל לבית גם לבדו הוא נהשכשרי
 עיקרי ובאמת בהלכה. ומחלוקתם ההלכה את קבל משניהם כי מהלל,כנו

 בין בודדים מקרים היו ואחריהם והלל, שמאי בחיי נחלקוגחלהת
 שמאי דברי הם הלל ובית שמאי בית כדברי שנמסר מה אבלגמידיהם,

ין, ,(.וקלל  זכאי בן יוחנן רבן גם הלכות. בראו שהתנאים לתשוב, היאטעות
 הוא הלל. בית בדברי מובלעות שהלכותיו לומר מקום ואין הלכות ברא"א

 לשני מסר אם כי הלל, בית על נחלק שלא כמו שמאי בית על נחלקלא
 עליהן. מחלוקתם את וגם רבותיו משני שקבל ההלכות את הבאים"ורות
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 בירורי רק אלא הזוגות, מן ולא יוחנן מרבן לא יסודיות הלכות לנואיז
 כשם אבל .(. השלישי בכרך שנתבאר כמו תקנות, או היסודיותהמשניות

 התורה את קבלו והזקנים, נון בן יהושע עד וקודמיהם, הזוגותשחכמי
 בן יוחנן רבן גם היה כך לתלמידיהם אותם ומסר. מרבותיהם פהשבעל

 שבין וכמו הארוכה. הקדושה השושלת של האהרון והוא ומוסר, מקבלזכאי
 אין כך בודדים, ממקרים חוץ מהלוקות נשארו לא הראשונים הדורותהכמי
 בו יוחנן רבי בין ולא דורו וחכמי הזקן גמליאל רבן בין מחלוקותמוצאים
 דורו. וחכמיזכאי

 רוב כי המהלוקות, רבו עמנו, על שבא הנורא החורבן אחריאבל

 וסדריהם. התורה אהלי נתבטלו שנים והרבה ההורבז בימי נהרגו הדורחכמי

 בעל ולמד ללמוד ניתנה היא כי כתובים, היו לא שבעל-פה התורהספרי
 כל את פה בעל למוד כליל התמסרו הם חיים. כספרים היו החכמיםפה.

 נימה. כמלוא '( מצדם  לשנות בלי המקובל המדוקדק בסגנוןההלכות
 המקובל. הסגנון על לשאול הדור ראשי גם פנוואליהם

 כבר ושרידיהם המלחמה במשך נספו רובם האלה החימים גםוהנה
 וייבנה. במתיבתא החכמים שוב התאספו החורבן לאחר כאשרהזדקנו

 מאויביהם, קצת נהו אך כאשר החורבן, אחר הדור של הראשונהדאגתו
 התורה, תופשי בתי שני דברי את לבאר הטפלות, כל את ולברר לשובהיתה
 ר' יהושע, ור' אליעזר ר' בדברי אנו שמוצאים כמו הלל, ובית שמאיניח

 גיח מדברי רבים דברים יבנה. של במתיבתא וחבריהם 'שמעאל ור'עקיבא
 לסנינו באים והם מחלוקת, בלי ידם על ונתבררו שבו הלל וביתשמאי
 השונות. דעותיהם נזכרו התנאים בו חלקו אשר )ובענינים סתם.במשנה

 ימי באו אז אבל אותן(. להכריע התנאים עמדו כבר עקיבא ר' ימיובסוף
 בימי היה מאשר יותר עוד השורש מן הסדרים כל את והפכו ביתרמלחמת
 "(. החמישי בכרך לפנינו יבואר זה כל הבית.חורבן
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 ח"א של 15 ככרך )ככ"י( זחליל הלוי רי"א של ממחירו ומסקנותתוצאות
 הראשונים". "דורותמספרו

 ובין היהודים גין הרוחני הפער מן תוצאה היא התורכן שמלתמת נכון ?האין1(
 משל יותר טוב היה ליהודים הראשונים הנציבים של היתםהרומאיים.
 ' ' האחרונים.הנציבים

 . היו: ימי"מה .גורמיב2(

 היהדתם. עמדת תחת בא"י היתיס תתירדוא(
 - י היהודינה נגד היציבים, לרשוח העומד המדינה, חיל אונאתב(

 הראשון. אגריפס' מלכות לרגלי הורדוס משפחת שיבתג(
 הסנהדרין מידי היחיוז, הצבורית הקופה המקדש, בית אוצרהוצאתד(

 להולדוסים.ומסירתר

 בעם, לרדות הנציבים. עם התקשרו אשר ואבירים, גדולים כהניםאשמתה(
 פלורוס. של בפרט האחרונים, הנציבים רעעותו(
 העם משלחת את עכב אנוכיים מטעמים אשר השני, אגריפס התנהגותז(

 פלורוס. על להתאונן ברומאלקידר

 ברומא. למרוד בירושלים העם חשב לא השני אגריפס ננדבהתקוממותו3(
 בקיסר. מרד להתקוממות קראו - יוספוס וכן - אגריפס כיאם

 ראשית היתה לא הנכרים, מן קרבנות לקבל לא חנניה, בן אלעזרהחלטת4(
"מלחמה.

 כתוצאה כי אם התגוננות, של אופי בתתלה נשאה בצסטיוסהמלתמה5(
 ברומאים. המלחמה דבר של בסופו פרצה זומהתגוננות

 רק הם שם, פעולותיו ועל בגליל צבא ושר בחירהו על יוספוססיפורי6(
 אספסיגומ בעיני ערכו את להגדילרברבגוה

 וטיטולי
)7

פזמי
 . . . יה הם מפלגות: שלוש בירושלים היו הגליל אל חדר אספסינוס אשר

 *3 4ל;: הם. גם גמלי%ל,.:אשר גן שמעון רבן בראשם המתונים. ב( הקגאימיא(
 ; אוהבי.,,י:ן,:ה,,יי בירושלום.י.)ג(, " הקנאים ל להתנהגות התנגדו_, אבי. . .החדוה, לוחמי.היו

 הגד%?טיץבהאשםיאנשוס;'כחנדיבהןחנןב,%1יאח:יהגטט,,; האביר?ם,והכהנוםו )שבדה.:מרומא
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 שישמיד כדי איחה יתשייט, שיבוא ג'ורג' בו ישמעל ההומנהסטרת,(
 יחורבו. האחית "גורם היתה היא ולמעשההקנאיפ.ן
,ן
 ההורח, עי-פי הוראות איא וייס( )כדעת תקונים אינן חוקן ר-גתקנות1(
 גרמן.שהומןן,

 עלא עי"1! אקל; 'קךי'-סמשמךי, -,ף(
 ימעןה . היכה . בנראה איא. תקנה" לןני-

 עדים שנ' איש, אשת של האיסור הוסר משום ידרוש, יא הוקז, ר"ג שי1
 מן אשרבמקום

 הד'1'עי
 שבהירה. אסוריפ דכי כקו נאמן אקד

 ומאז, הצד,קימ השפעת דזהק "הראשון אגריפס מיץית ,יני,""ייד'ן'ס ;ןי, שיבת לרגלי ורק והורדוס, ע"י..אנסיפסר בוסיה השפעתם_המד'ניה.כי. . .י הצדיקים, עם ~יכוהים אין הזקן גמייאי ינן TP זאנסייון עמעיהטתקופת,11(

 א, .. הפרושים. עט התוכהו וכאי, בו יוחנו רבוהימי
ן 4,(..:"

 ראו כאשר נפשות,. הדינ,ת,דיגי בתי דנו לא החויבו יפני שנהארבעים12(

 הרומאית. "ממשיה תסות חית שעמדו רוצחים הרבה 1171שאיון

 גם י(יי' החורבן יפני שנה רו,כע,גי!פ המריפזהמארר1פ~.פסקוהסים,13(
 הגויה. מישבת הסוהדריז גיות ובין הפסקתט בין קשר איו יותר.מאוחר

)...,.. .- ..

 י'-ךר-..,

 ו-

 )( 4ש(ח

 ה'--
1':- ' 

 א-

 ין לב"ח" "'1(4 ו( יל::

 4ע יענטז,

 -י י ;. . ' .ן ק ' 1. "-(: *4, ..%נ :, כי :ן
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 -' .: " ' וציונים: הערות ., ., , -,.

 ראשוןלמדור

.. א'.פרק
-  היסטוליוו 4( ה'. ר י"ה קר 3( כ'. י"ג '.ז קד' 2( י.א. י"ג קדמוניות1(

 76. ח"ג שפ"ר( )שי ה"ע בהע' 5( 455. ה-א הזאת התקופה עי בספרוגרמנה
 "שומה "1( א'. ג' י-ה קד' 9( 44--715. 764 8( י"ג. שפ 7( 1'. י' י.ד קד'6(

 יהתנגדות א'(. א' '.ה קד' )ע' 1ופוני01 הנציב ו2י ויא הקיסר פקידת היתההזאת
 שעבוה כאות יעכ נראתה השומה כי יאומייפ, אפ כי דתיים נימוקים היו יאנגדה
 ך, 7' י-ח_ ק7' 11( התושביפ. סעדת זיא עזמה.דגכסים, "יתד"שומה

 -פוע,ב'

-
 ישם הראשונה ותרם מ"צ ג' פ' וכקיים יע' והלא". 447 י' כהד זה עי עי' 1( .י..

ארץ;ישראי
 וישם סדי ישם בנל, ישפ ושיישית יה מוקפיפ כרכים ישפ ושניה

 י,ד קד' 5( ד' ג' שקיים 4( נ,. ד ,.ד קד' 3( א'. ס' '"ח קג' 2( רח1קית.מדינות
 א'והלאה. ר כ' קד' 6( ב'.ז'

 גפרק

 ונהנים הורדוס משפחת קרובי 3( ן. א, כ קן' 2( הקודמים. הפי-'ם ש נ( '-1'
 בכהנא שדתו אשי יאיה רק יא נדויים- .כהניפ קורא יוספוס צדוקים.גלויים
 :. ..ו.,.,, א פרק ע' 6( א/ י-ד. ב' היהודים מיחמת 5( האחרונים.הנציבים שי במדור :ה על ע' 4( לכהונה. מונו ןהז אשי "משפעות יבני נם איאהגרויה,

 . ד'פלץ
 ר ט:ז קד' 3( והיאה. 25 ג' כרך ד,ה,ר ע' 2( ב, י"א ג'ז קי'1(.ע'

 5( ב'. י-א קד'_וןז 4(אקח'.
 ,2התיינה סוריפ או יונים 6( אעו,. ו' ס-ו קו-

 עוד הוכיח ואת יוניה. מדינה יהודה בארץ יראות תוקף בכי סרב אמריטוסח
 ולשוות מלכותו לבירת לעשותה רצה והורדוס קיסריה עיר בנין נגמרכאשר

 להיות היתה שתקותו בו לחשוד אוגוססדם החל אז יוני, שלטון של אופילמלכותך
 לבירתר קיסריה את להפוך להורדוס הרשה לא אשר ומלבד באסיה. היוניםמלך.

 שלמה שנה ומשך העמים. כל לקיני צונן של. קיטון עליו "שפך ירושליםבמקום
  דוה"ל. )ע, סכסאו" שהודח 'ספרו.  .הוריוס אויבי גשר  ממגו-ןד פניוגמ,הסתיל

 היא יהודה. ארץ כי דעתה את הביע אוגוסטוט ט'דגעה(. ט"ו קד' 1.16הלאה,ג"
 אם שמהורדוס מיחו אחר ברומא מאשר-דנו הינים, שי ויא היהודיפ שיארץ
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 הורדום משפחת בני הקיטר לפני עמדו אז לסוריה. תסופת אומלכותו
 את בקשו אשר ישראל עם שלוחי נצבו השני ומעבר וכויותי"ם, על להגןובקשו
 יהתערב שיוחים וגם ביי, נשאין לא 'הנדה ארץ הנשבי היונים יסוריה.הסיפוח
 והיאים היהודים, ארץ רק בארץ ראה ~o1DellIW ידעו היין י"ס. ה'1 יאבדיור
 אליו הקהיל א'( ו' )ב' היהודים" ב"מלחמות היהודים. בין גרים רק בעיניוגחשבר
יחד, ואוהביו ארכייאוס נצבו ישמתם רומא(, 1תושבי 'הודים המוז בלוית ארצנו(יה41' )שי השיוהים באו ושמה בפאיאטיון... המקדש אי אוהביו ואת רומאאת,,גדויי
 בקשר יפנין ידון יהיו "פ ורק ארצפ, יעפ הקיסר בעיני נחשבו היה1ריםורקן, אד חפצם. יהגיד נשאיו יא יהודה, מארץ היכניס בו נועדו יא ובכל-זאתתשיג, מדיני מאורע שי אופי זה ימשפס שיווה שאוגיססוס ממחבר, התיאור מז
 העם ארכילאוס, בימי היה - ג'. " יעז קר' 8( הורדוס. ממשלת שללעתידה
 סוריה שי ההגמון וארוס אוגוסטוס. המיכת לבקש יר~מא נסע והוא נגדוהתקומם

 את שט בהשאירו יהודה ארץ את ועזב ההתקוממת את הגדול צבאודכ",ביזרת
 .אנשי : ממ"ר יוליוס 9( המקדש. בית עי התנפל והוא צבאו, היק עפסבי11ת
 השבזנו ]לפי וסבסט'ים. הקיסרכם osjllnn )הס הורדוס חיי בה'ר' איפתשלית עי המפקדים e1DW~A1 ר1פ01 אך ליהודים רובב עברו המת( )הורדוסהמין
 מדבר ב'( וה' 1 ב' ד' )ב' במיה' - הרומא'פ. לצד נשארו "44[ ח"א ,~ירר,של

 יוספוס שס.11( 10( ההערה ואת א' פרק ע' 10( ורופוס, גראסוס של מבסטהמאנשי
 הכהן הורקנוס מן יצא .:ה מדוי: "כהו בגדי עניו את מבאר ג'( ד '.ה)ודגן,

"גדלי
 ביה- ייד מגדי בנה הוא הורקנוס. בשם הנקראיט הכענים של הראשון

 רשאי "יה הוא )רק( אשר הבגדיב, את הניה שם בו. יגור רגיי היה אשרהמקלש
 כאשר ונכדיו. בניו נהגו וכן רגייים. בבגדים "עירה יוצא שהיה זמן בכלללבשם,

 ירושליב( על )יהשתיט לו ההאים מקומו אשר המגדל בנין את חיזקמידן,הורד1ס
 ושמר הגדול הכהו בגד' את שם מצא אנסוני1ס. ידידו יכבוד אנטומיה אותווקרא,

 בנו עשה וכן נגדו. העם יהקומפ שיא ערובה כבגד' ין שיהיו הוא, גםאותל

 קידם ימים שבעת הטומאה(... )מפנ' והגוברים הכהנים בהותם התומה אבןבהו"[1 גנזום הכהונה. בנדי את הם גם מצאו הרימאים באו כאשר אחריו. שמיךארכ~אוס
 המגדי מפקד עוהט מסרהרג,,'

 נט. שמש הנדני והכהו מוהרו הבגדיכ יכהניפ.
- ב' ד' '.ח קד' 14( ב'. ורם 13( א'. ג' י.ה קד' 12( ונינר~". הורו הרגימס-חית  

 תיונןת את רק מזכיר הוא תהייה מדויק. ביתי נראה פה ייספוס שי1ספויו
 להצטדק לרומא לנסוע יפילאטוס צוה )1יטייוס( : כוהב כד אחר ואייו"שו14נים,

 השומרונים תיונה אחר להוסיף שצריכים נראה נגדה. היהודיפ "אשמותעי
 גם כיומר: .השומרונים", - היהודים. של באשמות .ושי ואהל.והיהודים.

 אותו שלה שניהם שי האשמות וירגלי התלוננו הש1מר1גים .גםהיהו*ם

 ג'. ד' י,ה קד' 16( ד. 1' פרק 15(ויטילס.[

1ן
 ""'פרק

--
,)' 

 אג'. י' .י,ח' 2(4.קר' יגאיוסן המלאכות פלאקוס", .נגד : בספריו פילון 1('

 פק71ת1 את בסי.לי'גולה אמנפיכנר ה'-,ר. זד שט 5( ה'. 4(.יפ "1('וים'ב'.'*

 בבקשה פטרונ,01 את,;מכתב קבי 'כאשר' אבל אגריפס: הנורג"יתחנוני.'דידו' "1'
 מתנות , את ,וכגהוקיה: יהתאבד לו, מאדיו.12ה, ' לעס צימו.נהי%,' 'העמדתן יות",עי ' דו'
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 ח' שם 10( י'. שם 9( ו,. שם 8( ה'. שם 7( א'. וי י"ח שם 6( מפקודתי".היהודים

- ד' ד שם 13( א'. ה' י"ט שם בו( אק-ה/ ד' י"ס קד' 11(זע-ח'.  בירות בעיר 
 התאוננו זה ועל ובשעשועיהם. היונים בחגיגות השתתף כן מפואר. תיאטרוןבנה
 ה,שתתפות וכל לעבודה-זרה, נחשבו היונים חגיגות בעיניהם אשר בירושליםהרדים

 לקיסריה אגריפס נסע כאעד "פעם ; מספר יוספוס חסורה. זהירה, בצורה אפילובהן,
 הוא בתורה, כגדול' מפורסם היה הלה לאספה, שמעון ושמו ירושלמי, .אישקרא

 ביה- אל להכנס זכות אין לאגריפס אמר כן ה', ירא שאינו המלך אתהאשים
 בני-ברית שאינם עבור ספרו את שכתב יוספוס בישראל- לאזרח כמו פגימההמקדש

 ישראל של לא גם אמנם נכרי, דין לאגריפס היה לא ]באמת הענין את בארלא
 שפחה היתה השתחררה לא אם אשר הורדוס, אחות 'שולמית בת היתה אמומיוחס.

 בסוף קרא אגריפס כאשר התחילה ההקפדה עבד[. דיו לאגריפס אז היה זהולפי

 לזה, ראוי שאינו הרגיש בעצמו הוא המלך. פרשת את בעזרה השמיטהשנת

 מבין אמגם דמעות. עיניו זלגו נכרי= איש עליך לחה הוכל "לא לפסוקוכשהגיע
 כך, שקראו הללו אד אתה". אחינו אגריפס חהירא "אל אליו: קרחוהנאספים

 הקריאה על הקפידו שאחרים ברור אבל שלום, דרכי משוס הכרחי שזהחשבו

 מא. דף סוטה ותלמוד ח' משנה ז' פרק סוטה זה כל אודות ע' חנופה, בהוראו

 ב'. ז' שם 15( ב/ ר י"ט קד' 14( חנופה. הללו לדברים קוראים בברייתאשם

 ב'. ט' שם 18( ג,. שם 17( א'. ח' שם16(

 שנילמדור
 האחרונים הנציביםתקוסת

 : א'6רק
 הלוחמים. של 3( יונים. היו תושביה אשר עמון רבת 2( א'. א' כ' קד'1( ,-

 זאת, עשה אילו האשמים, הם אולי תקל לא נגע. לא  מלאולפיה בני ביונים4(

 חוץ הראשונים, הנציבים ובימי אגריפס בימי 5( הדבר. את מעלים יוספום היהלא
 שכדוים. יוספוס שכיר יא א'( א' '.ה ,קד' קוירינוס שומת ירגזי המרדמן
 טאדוס, 'של התנהגוהו על בקורת של מלה בלי יוספוס מספר הענין כל את6(

 שמו 8( א'. ה' כ' קד' 7( באכזריות. השודדים~ את לדכא מרצו את, משבח הואאבל
 אל שמו את- הכניס המעשים כותב ל"ו. ה' "שליחים" ב"מעשי נזכר תודוםשל

 מעשה אבל הכקן, גמליאל רבן פי על ש6 הוא אשר פטרוס, השליח להגנתהנאום
 %. -א' כ' קד' 9( פאדוס, של נציבותו בימי כך אתר שנים כמה היהתודוס
 לעם "בגדים את להחזיר צון *ויטליוס עד הראשונים, הנציבים בימי היה ,ה10(
 -אחי כלקים מלך הורדוס 12( סיריה. של החדש הכמגטון 11( ג'(. ד' י"ח)קד'

 בינו להבהיל כדי הצעיר נקרא הוא אגריפס. אתי הוא גם 13( . הראשון.אגריפס
 השערתי לפי 14( ומרים, הורדוס בן אריסטובולוס אביוובין

 .רצה המחבר
.' מלך'כלקיס, 'הורדום הקדושיס"לרשות הבגדים את. להעמיד בתחלה כבר קלאודיוס. ך -,:

-

 . ז י

 '" א,ב,ייח-,מיי
 לץ,,ש את הקיסר גב'שםן .דרסו  "מקדשו"ופאדוס על.,-ביתי מטרזלו-את*ההשגחה כאשר,

- 

. 

'' קלאודטם. המכים אמנסילפייבקשת"אגריפסש'הצעיל הבגדים'-למסרם'להורדיטך '."- 4-*..*
- 

" 
- 

 בי4?"ענץץכליןלהרגישדאת"והעסמזלגן ן אותט ? 'להשאיר י" -י'"4
 שסירת"

 * " ".". - י 7"" .'י ביתד על ההשגחה.

 י~11:
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 ן להשאיר בהכרעתו כי משוכנע שהוא הקיסר כתב לסנהדרין, ולא להורדוסהמקדש
 אער אריסט1בוי01 הצעיד ויאחיר יהורד01 רות והת עשה "עם ניד הכהו בנדיאת

 ואריססוב1יוס, "ורדום הזכרת אח המהבר מבאר וו בנשערי לג 'קריפשניהם
 השתדל ]אולי העם, בקשח את שימלא -השתדל הצעיר אגריפס אלא הם שלאאף

 בית- עי ההשגחה את שקגל מכלקימ הורדוס בדודו קנתה מחוך לוהאגריפס
 מגיע" ידעתן אשרהמקדש,

 )הרגום אפיון נגד 'ואפוס, ע' 5ן( אביו[. כיורש ין
 י"ר. עד ס'יז' שגי ומאמר הסוף עד כיד סי' ראוזן מאסישמאוש(,

 וקומאגוס. אלכסנדר של'_,טיגריוס נציגותם ב':פרק.
- ג' ה' כ' קד,!(  שי התואר יו "יה 

 רוסאיב פקידיפ תואר 1ה1 אלאברכוס,'
 היה כבר ח11י קייגויה בימי איכ0ודריה בעיר בהומות נוכר אינו הואהבחיב,
 א', ט14 שט 5( וע--ח'. י"ח נ' מלחמת 4( ב', עםיה' 3( ה/ ד/ כ/ קב' 2(מת.

 ג'. ה' כ' "ד' 9( א'. י"ג ב' מלחמת ע' 8( ב'. ה' כ' קד' 7( 1' א שם1(
 אגריפס לסני הנציבים גמ אולי אך אלכסנדר, וטיבריוס פאדוס רק אולי1(

 הרומאים. הנציבים 1ם במבצר השחמשו 1כ1 ",. ח' סעו )קד' ירושיים,תושגי עי יהשתיט נד' דמק7ש "ית מ1י "נאה המצודה אה ננה "1ר17ס !!("ראשת.
 חן למציא ביי איא יעמו, ]יא'משנא"י 12( המצודה. מן יצאו יעיד אסונות'יכסה'
 וטיטוס אספסינוס אדוגיד בעיניבחתלה

-hM1 

 קוראי והרומאים "יונים בעיני כן'
 , ע ( ,([1

 ידע כי ז!( והייי. 16( רעאי
 היו לא דינאי בן שאנשי אמרנו )כבר 18( "שומרוגיס. מן ופוחד קבלושקומאנוס

 הרומאים, על רק לא התנפלו חבל קיצוניים חרות לוחמי אלא שודדים,~סתם

 במשנה ה11כר הוא דינאי בן רוסים אואבי בעיניהם שהיו מי ע1 גם אחר-כר אםג'
 ג'. קם 20( ב'. 1' שם קד' 19( הרצ"ז"(, גן לקר~הו חודו -אשד ט',סוטה
 זאת את הודיע לא למרד, רמז שום היה שלא וראה לירושלים בא דכאשר21(

 באזיקים שלח,אותם הוא אשר וגנו הגניה הגדול הכהן את לשחרר כדי!לרומא,
 של מעונשו צבא. גדוד מפק" תואר בוא סריבונ01 22( "קיסר. ימשפטכפושעים
 71ויה. באכזריות מקודם שהצסיי1 רואיםציר

 ,. בארץ. המצב והתערערות פליכמ של נציבותו :, ג'פרק

 קומאנוס "ד"ת אהר רק פייכס 'וספיס.נשיח דבר'. לפי א'. ו' כ' קד'!(
 פליכס שיס' נ-ד( י"ב )אנאיף טאציט1ס הרומאי ההיסטוריון יפי 52.בשנת
 צודק, ש'וספוס יהניח יש אך בנייל. שיט קומאנ1ס אשר ומן באותו'ליהודה

 ~ana טאציט1ס מאשר באו, שנעשה מה בני 'ותר ובקי דאיה עד ",ה ד1אלי
 מיחמת 4( א'. ה' כ' קד' ו' שם מיחמת (5. בשנת 3( ה'(, י,ב ב' מיחמת א,1,' כ, 1קד' "ירדן עבר בצפיז ועוד ארגוב וחבי וחבשן הנוין את 2(~יסי'".
 ב'. ו' שס 6( ד'. ח, כ' קד' 5( י'. יעד י', י-ג טאציטוס ג'ו ה' שס קד',-סו
 וימליוס אך גדול כהן לפנים היה הוא 9( -ה'. ח' שם_ קד' 8( נ"ר: י"ב אנאלימ7(
 אותוסר

-DD) 

 הראשוג אגריפס ו(. ה' י"ה נקר תיאופייוס. לאהיל הכהונה את
 שלשעתו מתתיהו, יאחיו הכהונה ימס1ר' בקש הוא אנל אלתו ולגצן 1",זי'וצח

 היו "שודדה יוספוס בעיני גם גי' 0!( ד'(. ה יעם )שם למשרה יותר "יה,אוי
 -אוסרת ט( ס' )סוטת חפשנה גם וחבריו דינאי בן אלעזר ועל . מדינה.מכת
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 בחקירה בי הרוצחים, היו פי 'בתך,לחקור לא שהנציב תובן 11( הרצ"נים'.עמשרבו
 וחבריהם. הרוצצים- או,מן או!מן-הנציב מחדו היוזם.-ואחרים :היהיתגלה,שהוא

 הגרוליס הכהנים שכל, .לחשוב אין ח'וח'..14( כ' קד'- 13( ג/ 'לג12(גמלתמתן,ב'

 הכהנים סתם' שיוספוס,אומר עד עשויכן, יאולי'-רובם מהם הרבה כן,.אבלעשו
 הלויים קנס'את ~אכל-עזרא במעשר'.;ראשון(. הלךמ את 15()ההודה,זכהה"גדשים.

 פ"ו.ו"תולין"קל-א.: )ע',יבמות לכהנים: ראשון מעשר אתו:מבבלי.שיינתן עלו,2ל%'

 המעשב הקנס לפיל הידכאם פ"ב לרמב"ס'::"ל('.2ועשר. -'ובכ"מ': ובמפרשנם ;וע"ש
 מדברי גם'לדורות(. או עזרא לזמן הקנס,'רק ואם לכהנים, גס או לכהנים רקינתן

 מסתבר אינו כי לכהנים, רק היה המעשר החורבן לפני שבוטן נראהיוספוס

  .ששנ? מספר י"ב( )פרק חייו בתולדות גס מעשר. התרומה את קוראשיוספומ

 .. , את,המעשי. שם יקהי כהנ,פ שהיו הראש,ן,.יגיייחבריו(במשיהת

 השגי.שם;בפי של'אגרי6ם אוהבו שיוספוס אפשר ת'.ז'יצ2( כ, '1(ל'קד'-י(
 היהוהים ,זאת באמש-אמרו אולי אבל היהודים, מזרעהטועניס;קשהורדוס:האוומי

 ז'- , י"ג )ב,) מלתמות לפי, .- אותה לחוק, .כדיצטעגתם

 הסכימויהסורים-
 )יונים(

 "עיי,'.אבי יסדר,את היתדישההדוס
_11Pt עבוי בנביאותה שהוא 

 עכז 'התנים,
 אלילים; פסולים--והיכלא ע בתוכה : נמקים יהיה לא היהוהים :עבור אותה בנהז 'אילו

 הוא-קורא יהודה בארץ היעם את לגנאי מזכיר יוספוס אם, 4( ט/ ה' כ' קד'3(
 אשל בזמן גר בתוכה אשר רומא, תושבי ביונים לטגוע לא כדי סורים,להם

 ברית,בין  שתיתה בפירוש אומר אינו יומפוס 6( ח'. ח' כ' קד/ 5( ספריו. אתכתב
 כסף קבי אלבטרוס .ומהנציב מסטר_אחר-כד 'שהיא כטי יהקי?,"'יישייס'.5ייכס

  להנ,ה_שגם א,..אבל,.ש. י-ד ב. )מיחמת לעשוק.י"ישיט שיתן.יהטמבעי,.,;ריע
 .משנה ע' ז( קבי,מ"פ. אשר שוהי עקב במעשי,התקיסיב התערבפל,כטייא

 מ; לפ?.?קידק. גב. הזכלנו.שהצהנ. כבר 9( י/ .ח. כ' קד' 8( ד'. סיף;.פרקיד'ב
 עוזריו ידורך בפקווה,פייכס יונתן "גדול הכהו את שהרגו כמו אזתם.י;הששכר

;ן2י"" : ה'"רק
 נמצא שם )אמנם ט"ו. ט/ nD7e 3( ח', ח' כ' קו" 2( א'. י"ר ב' מלחמת1(
 Ntiliolna שזנות. גרסות רק הן ופיאבי פאבי כנראה או פאבי. בזישמעאל

 הנזכה פיאכי- בן פאבי. ,פיאבי ?פואבי, שונות.: 4 גרסות נמצאות, א(~דכ"א[.יזהשפ
 ווין :בכעך וע"ש . ח', מ' 'שמי הנזכר הצדוקן יכנראהז הוא ;מי..ו' פרהבתוספתא;

 שנןבר ן פיצגי ,בן.  ישמעחל זה ואולי מיאכי.- בן..  הירוז, אומר ישמעאל ר'-שצ=ל

 יומפהמ  5( ח'יי"א. %,-קה:.ב'  פרה,  שעשה  ו"-כבהן)הגדתלהאחרון פרה-ג'במווגה
 תוס' ע'" הכהגים*)אה להסתכליבעבודת איסור אין יכי לעצמו, טעם.  ליןברה

 פופיאה על א':אמר בפלק;ן"א עצמו. את- סוהר יוספוס ,2אני(...6( ד"ה כ"1פסחים
 שט. 9( ב'. ט' כ' קד' 8( א. '-ד נ' מיתמת 7( איקש. ייאת שים לה היתהשיא
 שני הס כאייו עייונה-, .מועצה "צדיקים ראשי הבי את קורא יוספוס10(

 רצונו .למן אשך בית-דון בלי"שום-הצדקה. חנן ."צדוקי באמתיהקיםהסנהדריה

 צדוקן ;שלג והוא.."ב,ד יבסנהדרין:נ"ם נזכר צדוקן ' של הגאו2מיםג.ביתיד?ן,דוכאת
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,ן,,ן,,
 החכמים כדעת שיא במוקד, שקינחה כהן גת ישרוף מעונין שהיה )'הכןהזז

 מובן 13( ג'. לפרק 15 הערה ע, 12( בארץ. או "יה יא שאגריפס נראה 11(ילטש(.
 ששחרר כמו 15( א'. יעד ב' מיחמת 14( והיאה. 465 ג' כרף דוה,ר ע' כ,א()5יג הספר בה' אח יסד שמת בן שמעון עם יהד אשר שיא בן יהושע אנתו לאשה

 פושעים לשחרר אלבינוס התרגל וכך "גון, סכום זה בעד מנציב גתן שאביומובןווי
 זאה. מעי'ב ~oleol ה'" לא נגדם, עמד אילו 16( קיוב'הם. מף מדלה

 ף. שם 19( 1'. שם 18( ד'. ט' כ' קד'17(

 בסוריה ""גמוז כמו עליו, שממונה מ' )כיפי 2( ב'-ג: י-ד ב' מיבמת 1(ן

 שם 5( ה'. '.ב ב' מיחמת 4( :(. סד פסחים ע' הזה )ימספר 3( ברפא(.י*פונ"
 כ' בקדמוניות - ד' שם 9( ג'. ט"ז שם 8( ג/ י"ד שם 7( ב', י"ר שם 6( ג'.ט(ז
 ידם כי נירק, הכרעת את "שיגו שה'ונים רייסס, משפט אחר' יוספ01 כותבהפט'
 פרק לייל )ע' נירת של מזכירו לבורוס, שגתנו ענקי שותר בעזרת קיסריה,העיר
 גורשו היהודים כי ישראי שונאי השמצת את יהוכיר רצה המצורע במהורללז שי המרושע בהיקו' 10( שמיחמה(. המרד את גרמו 'דו עי אשרערים-יונים שי הוה "מעשה את יוספ1ס "עיים טיטוס, עבור שכתב היהודים. )במיחמתד'1:

 מצורעה. בהינחלממצרים

 פיורו0 על כעמס כי עם כ' רואים, מ1ה 2( יעט: י-ד ב' ימו מיהמת_1(
 אמר בעצמו יוספומ מובנה. אינה .אבי- המיה 3( בקיסר. ימרוד או חשבו1?

 יכול היה "עם ובתגרת שיתקוממו כדי היהבה את יהפיה השחדלשפי1רוס
 lro11~ בעיני ברומא האבירים דרגת 4( המרד. החית כע.1ייאות

 גרוע זה היה
 בעיני פלורוס אשמת להגדיל בזה רצה אולי ]או יהודים אלפי מרציחתיותר
 יעזוב יו היה יא עמו, יגורל דאג )אייו 5( רומאי. הוקי עי עבר בזה כיסינוט,
 בתכובת לפחוד היה האלה, בימים פלךרוס שעשה למה כי הרשע, הנציב בימיאותו
,ן, '.ה*ע(.
 מראש .ראו חשדו ישראי הכמי אבי ד/ שם ע' 2( ב'. ט-ו ב' ב' מיהמת 1(1, ","ס
 יש הנדויים. "כהנים שי המרוז בנסיוז השתתפו יא עי-בז פיזיות, עורמתאח,

 "p~p .דאש' ב'1יהןז'י
 '01901 שי

 שם 3( האמתייפ. המנציגים החנמים זבי
 הם שגם לחשוב איו אבי דעם, בראש יצאו שהשנים. כיתב'יטפיסג',4'

השאתפו
 בתהלוכ"

 שבאו עד נשארו הם גם אילו כי הרומאי, הגדוד שבא עד
 מפלגתם. בין יוספום מזכיר היה וזה אחדים, נפלו מהם שגם הגמגע מןהרומאים,

 ,11:4. שם:ב7,ו 4(' שם:' מיהמת י-ח)~'3( ,פיק .חי....וסף, .א'ן:D )2?1 ג' מיחמת ו( ' ן, . . י ' י. . ,י.,

 את,י,השומעומדיגדמ,"אישיה1ה;:מאץיוןה1",)7;441,,%,. ,,47יייה.יפחנתל שב.יה. 6( ג'. עולס 5( , : .", . " ,., לון,,, .;; :(
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 עצמו את מנלה - ידפוס של עט פליטת או - אחת פה בפליטת רק מהםא"ר.
 א'. י"ו שם 9( ה'. שם מלחמת 8( אומר. מהו רשע בבחינת קדשיכם" "אתבאמרו

 הככר ארבעים המסים, שארית את שיגבו שכונתו אפשר אי יוספוס. כותב כך10(
 המסים את עבורו שיגבו למוכסים האלה האנשים את שימנה אלא נגבו, כבראשר

 )מלחמת כלקים במקום לו נתן נירון אשר הירדן, עבר בצפון- 11(העתידים,

, 'שלישימהנר

 -המלחמה

 א'פרק

 "ראשיה אגריפס נגד ההתקוממות את קורא יוספוס 2( ב'. י"ז ב' מלתמה1(
 יק.ר ההיסטוריון ]גס נרזמא. ימרוד אז העט חשב לא באמת ברומאים..המלהסה
 מלחמה בראשיתה היתה לא המלחמה כל שבעיקרה כותב יוספוס( על)בסמרו
 ההיהודים בהעלילו במלחמה הרומאים אג סיבך אשד באגריפס, אס כיברומא
 סוף ב' אפיון, נגד 'וספזס, ע' 5( דו שם 4( 1-ד. י-ז ב' מיתמת 3( בהס.ןמרדו
 עג.1 סנחוה ו'י פרק עזרא ספר ע' 7( והלא". 22 "' דוה,ר באריכות ע' 6( ר.פ'

 מן גרוע לע"ז מומר קרבנותיו קבלת לענין אמנם ד'. ג' קרבנות מעשירמב"ס
 אגריפס, בימי הקושי את בנפשנו לשער נוכל אך קרבן. ממנו מקבליו שאיןנכרים,
 בגיוי, ע"ז עבדו איא יע.ז. חשודים רק ה'1 לא אשר אנשים, של קרגנותידחות

 בשר ועיי לב ערי נכר נו .כי ס' מיד יח,קאי וע' בירושלים. בנה נוהרו אם1ם
 שנתנכרו נכר בן מה' מבארת, כב: זבחים וגרייתא מקדשי" אל יבאלא

 שם )רמב"ם לעבודה רק שפעול פוסקים להלכה אמנם שבשמים. לאבינומעשיו
 הנביא ברבדי להשתמש שדצה תנגיד, בן אלעוך של העדו ל"בין אטשר אבלה,

 ד'. י", ב' מלחמת 9( ד', ט' כ' קד' 8( המקרש. לבית להכנס להם, גםלאסור

 החליפו אשר העיר" "טובי בין מבדיל יוספוס 2( דע.-ה'. הז ב' מלחמת1(
 הכהנים עמם "ויחד עליהם. אומר הוא האחרים. ובין אגריפס צבא בבואבכח

 הלוחמים, מתנות שני בין הם עמדו כנראה העם". בקרב שלום אוהבי וכלהגדולים
 שהתנגדו הללו וגם האבירים, בפעולות להשתתף רצו לא אשר הגדולים,הכהנים
 בימים ,/--ח'. ,שם 4( ו'. שם 3( אלעזר, אנשי לדרכי הסכימו לא .אבללאגריפס
 המזבח. למערכת עצים להביא הזכות שוגות למשפחות היתה בשנהמסויימים
 ~עם 5( מוו. ד' פרק תענית עי  משמהוה,_ הדבה בזה "שתהמו באב עשרבהמשה

 נגד ההתקוממות את המעורר הגלילי יהודה של בנו היה מנחס 7( ". שט 6(ט/
 מבגר את מנחם לכד לירושלים בואו לפני א'(. א' י"ח )קד' קוירינוסשומת
 כבוש על הורדופ. מימי שמיעוד מוגע היה אשר,קצתן רב נשק משם לקהמסדה,
 )מלחמת נחר בני קרבנות בטול על ספורו לפגי מקורם כבר יוספוס דברמסדה
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r"~ia)'כבוש את יתפוס הקדים כנראה - מנהם. רוב. את. היכיר לא שט אבל ב 
 כמעשה, הקרבנות לבטול קשור .היא_ כאילו קוראת עי רושם לעשות כדי.משדה

 ;אנש.' עי יק יוספוס מדבר הספור בכי המלהמה. נגד-הרוםאים:וראשיתאדה
 אנשי: יר' עי נעשה שהדבר גנית אם נב בעצמו. %ותו לשכיר בליאזעור"

 ;ה ' . ,. :.. ר(. )י"ז1 להם שהצטרפו מיקריים שהיו יחשובאל%זרי,!קרוך

 נ':פת;
 יוסף היי בספרו 1(ן,

 פר"
 ה'

-DOD 

 כותג אחר ואנשת. איעזר בידי או היה אשר המקדש. יבית עצמו הואביה מנחם, של ממשיתו גיסי כי יוספו0
 והתהיכתו המקדש מבית התהקמהו השודדים וראשי מנהם נרצחו אשר.ויהרי

 עד העין למראית הסכמנו ממש מזה מאימת "פרושים... וטובי הגדוייב דכהניסעם
 בהשגנות מהנגדיו את איעזר רדף יא שכעת מזה, רואים המרד". את וידכאג4ל היי בראש צסטייס עלה מבצר ומן מקץ כי בתקוה עשינו נאה אתהלורדים...

 נסטיוס מלית אחר יוספוס שם מביא זה אמנם'את ר. יוסף ציי 4( ב'.3(11שם
 שב.מיחמת פי עי %י שם, הוא.מביא שאן גיח רציחת-יהירי את גם אביגין,,

 . . ?. אית יץ"41דם

- 

תש"ימ5ך
 געה'.( רוב )מיחמת בקרבם היהודים עי קמי העריםשיושבי

 גהאור-כי. -..
 היהודיב במיחמת יוליוס דברי את רק שהעהיקו היסטוריונים "רבה טעוהש"גדיה
 בנ' כי בל3 נקמה אש .ותצא כותב: 82( ע' )בס, נלץ היתה.הת;וננ~ת.ה,ינים מצי השמל מיחמת' כאייו עוד והוסיפו בתוידותיו, שכתב במה יהתהשבב4,
י

 עוררו אלה ונדויים ויהרגום... הנכר בגי על ויתנפלו מהנגדים גדוריהתוולדו .'. : 11
 חרמפ'. עס ביהודיפ חט גפ נקמות ויעשות נפשב עי ייסוד הנכר בנ'4

 אהל ויהד בן'ר אשר רומאיב יגיונות שני את אייהם שיה המורדים,ישיטו לא קשה עונש ביעדי כי טבריו0 .ובראות : יוספוס שם כוהב ניטוס, שיידיו איכסנדר טבריון שי אתריות את ייצדיק כדי - ה' שם ול6( שם5(ןסיהמת
 את להמית רשות לו,ם ונתן לוב... מארץ אז באו אשר צבא אגסי אלפיםחמלת
 פר" יוסף בהיי ז( בתיהט.. את ולשרוף רכושט את יבור ו1םהי"ידים

 מרא י,א
 רצה: יא היהודיב )במלחמה ט' י"ה שם 8( נואר. שמו ר י,ה ב' במלחמתואיום,

 צבאו עפ ההזמת בסופו אשר ימסע צלסיוס את הסית אגריפס כי יסיסוס,יהודיע
 אנריפסל אשמת את לכתוב . נעים ין "יה יא בתוידוהיו כך. כי נכשיהמצומן
 גרם,נוק'גדוי' aen~ הצד ומן היהודים שי תורא האסון את אחז מיד אשרבג,

 בן איעדר ]החיטת ה' פרק יוסף היי 9( הסופי(. נצחונם למרותגם4לרומאים
 ,ולהריג.' צבא בראש לעלות סבה להיות וכלה לא במר בנר קרבנות נגדחננרא

 אג' ידרוש גימיק יהיות יכול היה הרומשם החילת "רב 'הודים.. המוןבדוך

 אותם יהעניש סרבן יא.. שהיהודים,. ומן כי צבא, יגייס לא אבל האשמים,עוץ
 הפשע,, עי יהרת בי' ואת את מספר יוספוס )גב שם מיבמת 15( יו[.או,,ימוסרם

 שעור'יצסטיוס) ירומאי" אגריפס של אה'נאמנוהו יטיטוס יהודית אויי הוארוצה
 סעייותר. )את טמיר אינו הייו בתוידוה ולטיסת. יאספסינוס הנדויה במיחמהכש,

 - ;. ,: ; ., י צסטיוס(. במיהמתשין,אגריפס
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 כונת שואת ג. וע' 4( ב': י"ס שם 3( י'. שם 2( י/ '-ה ב' מיעטת'.1(
 הסמון מן הרומא.ם פני נגד רעה ראה-כי .אגריפס מפורש יוספוס אמראגריפס
 היהודים, עט בדברים לבוא נס" כן 9ל ההריע: את כבש אשי הרב"שונאים

 הנבערים את יסכסך או מיההם. יחדיו כי כזים את יפתות בידואוי':יציי"
 כי'"ענין". את ינו ויורו 'שובו האיה הדבייפ רומא( )אוהב' בצריהם הריבאוהבי
 וסגנונו מיסוס. שי מגרונו יוספוס מדבר היהודים, .במיחמת כי- נתבארכבר
 המעשיב, את גם משנה הוא פעמים כי ספק א.1 אמנם מוריד. מעיה'ולאאינו
 ינו אין אך בספריו. שוניפ במקומות המעשימי תאוי הבדי אנחנו רואים אשרככל
 דריפה. בבקורת אבי אותפ, יקבי אנהנו ומוכרהיפ יוספוס מדברי אררמקוי
 המגינים את יהניס היוסאיס הצליחו הששי ביום כי כותב 'וספות ה~ת'. שפ5(
 אסף פתאופ אבי אוהפ, לפחיה לשערים התקרבו בעיי רומא ואוהבי ההומהמן

 מתעתקי נואש ~מב" V)D .נביי אנמר יוספוס העיר.' מן והסיעו ?באו את~ללאוס
 יהלמו ההומה, על ייחם "שר שבזמן והתיירא te1on הנצחון מן התייאש.יאויי

 - ' . ההרים. נין ישוב הדרכ.פ כי אתהיהודים

' "':פרק

 . ט.
 מעם יברוח. מהרו העיר" .מנכבדי הרבה אמנפ 2( י. ג' כ, ~, פיהקת 1(

 רבים עובו צסטיוס את קרה אשר האסון .ואחרי : 'וס"יס כותב א'( )כ' זהיפוי
 למשפחת )קרוביפ ושאול קוסט~בי האחים גפ העיר... את היהודים יעירמנכבד'
 '~סי הי' 3( צסטיוס. אי 1sa1 העיר סתרך נמיטואגריפס(

 ה'- פרק ושם ו'. פרק

 רצה 4עם-לא מוכה,.שלוב מ1ה "מי"לי5..~4(,גם עם עי1 למראיה .הסכלת.אומד
 יתנגדו יפנים איה'"שי ";להביס, היוחמים גין נבחרו יא כן עלמיהמ".ברוסא,

 במקרה הרומאים עם לדיר ראו"מ גרא, "תסרסו, "עין ימראית אבי'ימלך
 מקודם נכר לא ]"וא 5( נגדו: איה יג ש5ליהמרד "אמ'1לנברון

 אצל,'וטסוסי
 שעמד ט'( ג' )ד' 'וספ1ס כי אהר מספר סמ:ו יוסף, בן ג51ין יהירת צריךאול'
 r$e.~ נסין ~ע' - הקיצוניים. הקנים מעשי נלד ומליאי בן שמע11 רבן bpיהד

 כ,-נ51ר. % ובנהק. אב שמות שההייפו קרו והיוני העברי הכהב הבדלשירגיי
 אעב/ ס' כ'קד'

 פרקי יוסף, חיי 3( ג'(. )לס הבית בהר באספם לגבחתה 2( ד': כ, ב' 1(::
 הוציא שו:'ס, ממניס מרשימותיו . מורכב שהוא הוה, הספר את 4(ויח'.

 המיהמהל ספר כתב גם מסבריה. יוסטוס ואייבו מתהרהו נגד ספרוהיתכהתגוננות
 6( "ג: פרק שם 5( 'וסף(. היי שי לתרגומו להקדמה שסיין ,ע'אשריאבד.

 אמנם.

 מדבר'עי כד אחר וגם המשיחת שי-ראש בסגנון מרבדהוא
 המשיה, פעויוח

 היה בירוללים, השיסונוה מלעס המשיהת רחש היה אייו אבי בראשה.כעומד
 הבריו, את יהשמיץ נד' 8( י"1. פרק שפ 1( התר5רב.ה. ישם יק בסינונו KTnכותב ואולי כראשה, ,צמו מסעם יהתנהג מעביין יותר מ5ץ בעי שהיהאולה'ואה.'יתכן

 במק~ם.אאי אותם קרא הוא .אשראליקים עי כואב כך אוטב( שהד )יוחנן( ושימו,ים.:ה~א יביע אהבו עיי"ם..הטאיבר
 שפן 9( ז,(גאנשיביישרים, )פרק
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 העיירה במקום בנה הוררוס של בנו פילפוס אשר הירדן, בעבר קיסריהנ(
 לאיסור 11( א'4 ס' ב' )מלחמה אוגוסטוס לכביר קיסרי" אותה וקראאניאס
 היושבים היהודים כל כי בץ כ"א )ב' במלחמת ל"ו. דף ע"ז ע' נכריס שלמן

 נראה, יוספוס מדברי 12( אחיהם. בידי נעשה לא אשר השמן מן נזהריםסוריה

 אומר היחידים במיהדת פרנסתם. יקפ" אם ריב, גוש אנש' יסקיוהי פן פחדי
 במיחמת 13( ייומאים. "ארץ את ימסור עומד הוא כי שמועה עיי! הפיץ'יוחרז
 במלכותו. למשל אותו מגה לצסטיוס נסע אגריפס כאשר נואר. שמו ו'י"ה
 לקח כד על שמי אגריפס כאשר יהודים. הרבה לרצוח זו בסמכותו השתפש;וא

 'וסי חיי 14( האיש. את יהמית בנפשו י11 מצא יא אבל המשרהמנו.את
 פרק

 לחשוב הקורא יכול הצירים" את פני מאת שלחי -אתר שם סגנונו לטי,ד,

 "כי בקש הוא אך מקודם לשוב רצו כי כותב י"ב בפרק אבל אותם, שלת!נוא
 יוספוס רצה כנראה בגליל", קבועה הנהלה לסדר בידינו שיעשה עד לפחותזכו

 שנתקל אחר אבל בגליה למעשיו  האחייות. את חבריו על גס להטילתהלה
 שם 17( ה'. כ' ב' מלתמת 16( שם. 15( .שישארו. לנקש עוד רצה לאהתנגדוהס

 ב/ ד ג' שם 19( ך. ו' ג' שם 18(4ח'.

.. ו': פרקן,  א'. הי' נ' פרק סנ"דריו הי' 5(,ן : פ-ח סנהדריז 4( 88. העה' 3( י.ח. פרק יוסף חיי 2( 88. ה-ב העה'1(ן,

 ברומאים, נגד היה יא מתפאר בו אשר דערים בצור - ר כ' ב' מיהמה1,ן ד': פרקן,

 פרק ייסף חיי 2( הארץ. ת~שב' והסורים הייניב ההתקפות נגד עי'הן יהגן איא',
- ה  סר9 שם %(ז'.  התנגדו לא הגליל תושבי שרוב י"א כ' מלחמת וע' 
 פרק. ייסף חי 4( ירושיים. נוד מסעו יפני יגייי שיחו צסטיוס אשר יציסיני~ס,ן
 ס-ז. פרק .שם 11( ה'. פרק, שם "1( ת"ח. פרק ש י-ם. פרק שם 8( ל"ג-יעד. פרק שם 8( וי"א. כ"1 פרק,, שם 7( כ"ו-י,. פרק יוסף דיי גלד'. כ"א ב' מיחמת 6( '.נ. פרק שם 5( י.ב.1

 ס': פרק1'

 ב'. כ"א ב' במיהטת שמתפאר כמו קרב" .ביי יא אבל בבריה, את קשה ובקרב, בערמה כבש איד באריב!ת מספר שם מ"ג. סיב שם 14( נ"ך-נ.1. שם 13( נ"נ.ן, שם 2ן( מ.ה. שם 11( מ,-ר:.א. שם 10( מ'. 'וסף מ" 9( היר~שימית. המשיחת של,1 חברים ארבעה ר"ל 8( ז'. כ-א ב' מיחמת ז( מ,מ.א. שב 6( י'-מ,. שם 5( כ'.,ן שם 4( י"ח. יוסף חיי 3( ד. שם 2( ו'. כ"א ב' מלתמת י  ב"ז-ל' יוסף חיי1(

 יהסתירו. נוהר בכיי אשר דבר יוסף שי עטו מפייט פעמים - נ"ב יוסף דיי 15(ן
 לידידי .כתבתי : יוספיס אוטר ~הוה רומאי. משמר עמד בשומרן אבי ייר~שיים,, דרכפ את לקצר כדי שומרון, דרך עברו ששליחיי אגה דרך מספר הואכך
 היהודי, הצבא שר שי הידידות קשרי בשומרון. הרומאים בין ידידיב ייוסט~סן, שהיו מפייא יוהר עוד אבי ישלימו. לב לשימת וקוק היה איש מאות המש1 שי שנדוד מאד מפייא בדרכם". האושיב יומיום יב ישימו כי בשומרון אשרן

 176ן
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 שהיה ,עד כך, כל חזקים היו -אויביו אס ברומא, להלחם צבא להב-ן מתפאר .אשר
 מה 'מתאית )לזה שלח,לירושלים. אשר גדררד לשלום לדאוג מהם לבקשיכול

 האלת שר את אליו שלח ,שאספסינוס ב' ח' ג' היהודים במלחמת מסמרשהוא
 ממחבואו לעלות אותו לפתות לפנים" והלומד דאנשי יוסף ממיהרעי יאחדניקנור
 1(. הערה 156, ע' דוסף דיי של עבה תרגום שסיין. ע', יודפת. נפילתאתר
 , - ' - ' ., מ"ג, _be 18( ס"א. שם ?1( ס'. יוקף חיי16(

 י .

 : רפרק
 שם שנהג מה א, כ-ב ב' שב 3( ב'. ו' ג' שם 2( ג'. ר י' מיחמת1(
 נבוך זה הרומאיט. עב המיהמה לקראת הכי יהכיז גייי( )יושבי.ההמכרו
 אשר בזמן ס. ט' ד' מלחמת 4( יוספוס. הוא לא אבל באמת, התמכרוהגליליים
 היו לבד יהודה גארץ "לא יוספוס: כותב ירושלים על לצור התכונןאספסיגוס
 במרומי בשוק נהרג גיבה כי איטליה. בארץ וב אב כי אחיב, ומיחמתמתיקות
 מלכות נזר שם הוא גם אשר ויטליוס עם ונלחם למלוך "וקם ואוטו רומא,העיר
 הריר את "וגם אץ י' )ד' יחם כתב עוד בגרמניה" הלגיונות בו בתרו כי ראשהעל

 עמו הוליד וע"ד מגימ1יה, צבאו עם ויטיי)ס הקיא. בעת רבות צרות מצאורומא
 בית כל ומלא מחנה למקום העיר כל את הסך - צבאו אנשי מלבד גדולאסססוף
 ב(. א' ד' 8( א', א' ד שם 7( א'. ב"ב ב'  בלתמת 6( .ף.  יוסף  חיי 3( צבא".אנשי
 מגבורתו באריכות מספר )הת-ל"ו( וא""כ ט"ו-י-ז ז' 1' שם 11( 1'. ז' ג' שם9(

 יצבא התנגדו יום מארבעים יותר אשר יזדפת אנשי מגבורת וגבוחכמתו
 שם 11( העיר. אל גכגסו כבר הרומאים כאשר להלחם הוסיסו ועודאספסיגוס.

 יא ונסיק, ביודפת יוספוס נעיייות [tltlrh1 13( י"ג. שט' 12( י-ד-י-ו. זלך
 הלוחמים, רוה את לחזק לעיר בא לא הוא : סבירה השערה אבל מוהלסת,ממקנה
 שיעמוד לקית אין לדעתו כי לרומאים, המבצר את למסור עליהם להשפיעאלא

 שלח זהזא יאספס(נ,ס, כונתו את יאגריפס שייח ע-י הודיע שהוא יתכזיפניהכ.
 ראה יי,דפת '01פזס בבוא אבי קשה. קרב ביי המרד את ידכא בתקוה זהעל
 אד נפשו. את להציל העיר מן לצאת ונסה המגינים את לפתות יצליחשלא
 דרך מצא אבל נלהג, ללוחם והפך לברוח, יוכל ולא בו חשדו שהלוחמיםהבין

 אל להכנס בחומה חורפה מקום להם וגלה הרומאים במחנה ידידים עםלהתקשר
 נלכרה העיר פנימה., יחדרו בו ליום מחבוא לו הכין מועד ובעודהמבצר.

 זו להשערה לפניה אותו להביא יוספוס של מיודעו ניקנור את שלחואספסימוס
 בעמו, לבגוד רצה לא הוא סופה. עד "מלחמה מתחלת יוספוט תמונתמתאימה

 לאחד .הפך כאילו פנים בהעמידו התרות לוחמי מיד קבל אשר בתפקיד בגדאבל
 שצסטיוס קוה אך ממתנגדיו, פחד לרישו אחר אבריפס, מאוהבי היה הואמהם.
 צסטיוג מפלת אתר אגריפס, לאודמני .העיר שלטון את ולההדיר אותם לדכאיבוא
 רומאי שצבא משוכנע היה הוא התרות. ללוחם לע"ע מחבריו וכהרבה הואהפך
 מחבריו כמה וכמו בגדו, יעמוד תקוה ואין צסטיוס, כשלזן את לנקוב יבואהזק

 איא עמה אסון את רצה לא שהוא מובן החדש. בשלטון עמדה למצואהשתדל
 נם שהם אגריפס, אוהבי. שלטת את שיחדש הקיסר ןת לפייס דרך למצוחקוה

 כוחו. בכל בהם ונלחם אויביו את ראה שונאיהם בקנאים כמקודם. רומא,אוהב"
 פעל בגליל וכמושל החרות כלוחם ליראות ביקש בא לא הקיסר שצבא זמןכל

 בארי להשתלט לקנאים לתת לא שבידו מה עשה אבל למלחמה, התכונןבאילו
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 אגריפס, עפ קשריו את ניתק יא גס "אויב, מול יעמוד PTn מבצר אוהה,עשוה
 את השייך יודפת נציית אחי והיומאיפ. הירידים פיז המהוד יהיה שהואבלקקה
 ו הקנאים את.ראשי ראה ואכן המתווך, "וא ידיות ורנה התרות יוחם שי"מסוה

 הגיייי. ,האשימו.אותו.באסון בצדק בוגד בו שהב.ראו כ6י ואויביו,.4תנגד'1
 יאספסינוס והניה "מיו"דים "ארץ את,:נ~חות מפודר הי" סכסוכיו .יר'עי

י,
 החירבן, מגולמי לאתר יוספוס נעשהכך

 ':י "א-*ין
 יפ' אגל 4( ך. ג' 7' ש" 3( ביזי"ב. נפל אפ ובוגד_ונהרג כאויב נחשבזומאים .אי בנסיה בעיניהב שנחשד פי - ג-ה ג' ג' ד' שם 2(. טיו'. ג' מיחמת 1((ן 'ן

 שמזמן ידוע אד - ט.ו ג' המקדש הי'.כי: רפב-ם כותב 1כ1 ועד. שבעיבי ד'1 בבית איא מיד גד~ל..ויא כצן יא פעמ'דין אין ג' פרק סנהדרין11ססתא

 אמור 5( הגונים' איבם גדולים כהנים מוגו השני אגריפס בימי בפרט והלאה,הורדוס

 אישוה את 11PD המנוי. היה כתיקונם שבזמנים מנבז ר. א' יוסא הוספתא 1'פ;ע
 "כה, 6( "גזני. ד'1הבית

~lTA" 
 יו אין בעושר. גט. מאחיו גרוי יזךית צריך

 יט. יט א' מלכים ד( ה'(. פרק שם )רמבעם משלהן. יתנו .הכהנים כלמסוה,

 10י א,: י; ", שב 9י '" ג: ד'יגמי"מת -,,י
- ס' ג: ד' .ם  .לקאנשיפ : ניתב ייספיס 

 "עם אח הקהילו גמלאי בן ושפעו יוסף בן גוריון העם בקרב פנים א'ג
 נקמה להחיש ואיש איש כל פני את "ילו וגס דבריפ עליו והעתירולגפה

 א,. כעב ד' מיהמת 1!( דם". משופכי vvi'~n בית את ויסטר ההרותבשונא'

 ' יהנש יוספת מדברי הכיניב... בין המעיה אנש' וגם כתב: נאומו א"ר רק שמעוז.ש עט יחד העט את ויהושע,הקהילו שהוא אוסר אינך ,וספוט 13( 119. הע.ה!(
 אירה. באספה דברו שהם או אספה באותה דברו וחבריו "גן אם ע

 סוסה 17( ב'. ה' ד' מיהמת 16( ב'. ט' כ' קד' יקח-ל,ט..15( ותר ת"14(

 מטומאח 21( החיל. מז לפנים 20( י"ב. ג' ד' מלחמה 19( ט'. יומא 18( %. ח'פלף

 -. דם,פ. משפיכת יותה כלים סה"ת יחם שקשה כג. 'ומא לזה וע' -מ%

,lk?, )! אוהבים הרב" ייוחנן היו אז שגפ מוכה, מזה 2(- י.ג-י.ד. ג' ד' מלעמת 
 הצדדים ינ' ביז יתןוד שינני "איש אה בו ראו והם ירושיים, יושב' .בשו

 היכי את יסמא יא ישתדלו הקראים שגס.וקסמינו
 עוד יוכיו יא ;אשר כאלו ויא י'(, )ד':ג' אותו שמיאן התועבות עי ההאונןלב, קודם שכבר כינן שיא ה,

 באוהבי רואים אם נטע" יא ממנה. השודדות את 'כהיתו יא אם בעירםישבת

 יוספנו נגד בו תמכו לפנים אשר גטייאי, בן שמעון ברבן המתוניב אתיו4י

 י"ס שבועות ע' שבועתו. את יוחנן חיל אמת, זו אס 3( ל.ט(. יעה, יוסף)הזי
 לא יו: אומרים "נשבע את "לתנין כשמשבירים טעו: ב, שבועות "י'ולמבסס

 אשר האדומים שי בנים בני הם 4( דעתנה עי איא אותך משביעיפ אניעיוןדעחד

 כן ועי הרומייפ את שנאו וב א'(. ט' י'ג )קד' י"תגייל_ הכריהם "ורקנ51יוחנן

 שם 8( ד'. שפ 7( ב'. 6(.שם א/ ד' ד' מיתמת 5( בריהם. בז' "קנאים בעםראו

 א', ז' ד' 12(.שפ א': ר ד' שם 11( ד'. שם 10( ב'ג'. ה' 9(.שם א'.ל'יה'

 גיייי. מליטי אויביו וגם "ירושימייב מן."קנאיפ גם איה שבין13,,יש,יהניא
 ימרות נשארו שהם מזה גיורא; בו שמע11: את הלמינו ואם 5!( י-א. ד' שם14ן
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 איא נהרגו.א: ~יא סוגזס עי.הרציהות יוספוס שספור מסתבר;שיסין,הא'מים.
 . ..:-, מוצדק. היוחשד נגדם אשיאיה

' 
' ,- ' ," 

--' 

) ", 
 .םיפרקיי-ג

ן-
 אשר הצבא כנראה 4( ב'. כ.ב ב' שב 3( 1: ט' שם 2( יא. ט' ד' מיחמת 1( .

 ד' שם 6( ג'-ד'.: ט' ד' שם 5( 7'(. כ' )נ' צסטיוס. מפית אחד יעויב,םשניח

 תיהא בה דיו : נ.1 גטין ע' 10( ד/ שם 9( ב'. א' ה' שש 8( י.ב. שט 7( '"א:ס'
 אנא יפו אסר הד הכסה... ציצית ובן שבוע כיבא ובז גוריון בן נקדימוזעתירי

 לחו אסר והד ומשהא ובדמלהא בגמרא יחו אמר והד ושער" בחטין ל"ו:ייצא

 א'. 1' ה' שם 12( א'. ג; .ה' מיחמת 11( שתי. וחד עשרים ימיזן יהו הוהתציבי...

 נ-ה גטיז 15( ד'. א' ה' מיחמת- 14( והלאה. 42 צד ה' כרר וע' : ניו גסיו13(

 דהויא אפשר 19( ג'. ט' ירמי'י ב'..18( ס' ד' מיחמת 17( ד', פרק דר-נ אנות16(
 עייה קרי 21( ה/ '-א ד' מלחמת נ-ה.'20( )גטין פ~רתאהציה

 ר~
 הימא ואי 'וסף

 - נ-ו: גטין כ.ד( מ-ד )'שי' יסכל זדעתכ אחזר הנמים משיב עקיבא:רם

 - י . ' רש'מוהיו. בסיף המחבר דברי עודוע'
 הדוי, -.מנה'ג' ד' למדורהערות

- 
 -'ו ':

 -- א'פרק
 י.' י' ג'- -: ;

 :כדי'יהבדיי :.1(.
 נכין ובין נינו

 רבו'גמליאי
 ט-ה t~nfila-:שבת 2( ליבנה.

 ער'של 3( י70. עמול ל כדך ל~ה.ר,ע;
~bP 

 ר"ג 5( "ט"ו. שבה 4(.מס' 714.

 דוק1.,נית ר.ג "יה קדמאי שתקיפי פל, פי' לפי סנ"דרילי',א: 6"מס,דיבנה.
 איה הגזית י('%לשכת "(ות. ריעה עי""נה~מדינו

 המקום~שי
 הי".לוםי.דבולגמליאל יבזר צדנ' לסדור המושב אבי היכה: בעניניי"וראות הנדוי דין חבות

 קימי אגל - "סנ"דל,ן( כי. שם התאספה יא' )ואזיי "לית' בהר שוניםלמקומות
 הגדול דין אבית אניות נשלחו יא וכאי בן יוחנן ורבן לזיגפייאל שמעתרבן

 10ן:,1מללש צד הופמן, )הויא'- מכילהא ייקוט ע' "אשפיתן משער איא "בית:מהי
 ,רק 9( צבור. ערקי עי לדבי '.א: בסנהדרין פרש-י 8( י.ג(. כ-ו לדבריםהנאים
 מס' ב', פלק סנהדרין )תוסטתא השנה דאי- אחי לענד 'בויים הדחקמפני

 מעוברת, אינה עיברוה ואם ר"ה לפני השבה את מעברין "איד י"ב(.סנהדרין

 )הל' רמב"ם יגעיה(, מודיעין )"ירש-ין י-ה אחר אותה מעניין הדהק מפני,אבל

 א"ר שנה;פיונית.מע,ברת.איא אומריו .אין כותב; י-ג( פי' ד'קדה""-פרק
 מוד,ע'ז אין בשעת."דהק שיא אבי "דה". מפנ' :ה ודבר מעוברה. וו שנהרעה,
 אינו הבא מעוברת,זהדש זז שאומר:ל.?נה באדי,:"וא איא מעוברתשה.א
 שני-. אדר איאניסן

-- 
 '-'-: .:- .- . י ;

 הפסה.'9יןאב-מפני מפנ' עי'ניסן '1צאי1. חדשים-השיוהיז ששה על1(
 מפנ'. תשר. עי מפנייה.", איוי עיהתענית,

 חנוכה.נעי מפני כסל" המועדותלעי
 קטו. nOD מפנ' אייר אף,עי קיזם:יוצאיז "מקדש בית ~כשהי" בוריס: מפניאדר

 עי רק "!אין דאץ דפסיקא מילתא אבוי.הוא טורי בשס'ספר אייגר רע-קוכבר
 ש עי 'וצאין אין על-אייר, דיוצאין קיים המקדש שבית זמן דכי קדשים,ששה
 התקין .רב, נמצא; א"-נ( )פד, ד-ה בתוספתא צום. אין שיום שיש דב~מןבאב.

 עשה הנשיא(- )ר.י שרבי רואים מזה הפורים. מפני שני אדר על אסשיוצא.1
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 ט-ז )פ-א התוספתא יפי - השלוחיפ. יציאת של הקודמת יתקהה חדשהתקנה

 מבית ששמעו עד יסוריה 'וצאין השיוהין אין אומי צדה ב"י ארעני .ה ב'(?
 בתזקת מבערב יצאו שהשלוחין מובא שבירושלמי שמה )נראה מקודש?

 הקרובה ויה י י הש יב י יק ק?
 שבראשונה יהיות יפי החדש. את קדש ד'1 שבית ששמעו עד יהכות צריכיםהוו
 של הראשונה בסטנה 4( מ-ח. פ-א יומא משנה ע' 3( ר. משנה ב', פרק ע-ומג, ע' 2( שיהבו(. ההכסיפ ת111 ואחיב נתקדש, בהוקת יצאו יסוריה, השיוהיןגם

 נוכרהורק
 התנגדו פעמים אשר למהוסים. כהיינו שיניס, או האפיקורסים קלקלי

 שיא אף החודש את שראו שהעידו שקר עדי ושכרו בית-דין שי ההודשיקביעת
ג", גרס שיש-י ישן בדפוס מצא טוב יום תוספות בעי 1 כיב דף ר-ה עי' וראה.היא

 גם יבאר צריכים אילי הנאת הגרסה שלפ' ופצדד המינים משקיקלו במשנתנו
 מבאר רשיי אם כי אפשר, אי זה במהכ-ת אבל קיקיה שהביתוסיםבמשנהנו
 הרים לא להם היו לא לביתוסים אבל שלהם", בהרים השיאו "המותיםבמשנתנו

 ישראי. בנ' כי בתנך 'שבו שהט וויהפ, עייםולש
 בקודמות כסו aH1" יא 11 בסשנה כי זה, על יהעיר ראה ו(, ג'פהק

 לפי .בראשונה-
 השמות( את ששנה ומה הגס, את לבטל ב"ר עשה )שהמגרש הראשונות שלשהעגין
 קבוע דבר היתה האלמנה שבועת אכל פעמים, רק קלה אלא לניי דבי. היהגע:

 אחד עד בשבועה אלא תפרע יא כתובתה .פוגמת 234( עמוד ג' כרך וע'במשג"
"ענד

 שכתובת"
 משועבדים. ומנכסים יתומיפ פנכסי בשגועה איא תפרע לא פרועה

 ימשנה. רשעי כדית הזקן ר-ג תקנת 11 ויש משמע 2( מ-1(. ס' פרק)כקיבות
 ג' כדד דוהיה3(,ע'

~7DP 
 אחר נידודן נתקנו הכליות nl~rfino והלאה 204

 מייספוס מביא שם 26 צד ג' כרך דוה-ר וע' התורה. מן הם .שידעתן R1'p~iכ,) ההלכה ואין דרגנו הפוסקים לכל אמה אלפים של תחומים 4( כנה"ג. אנשיתקופת
 להם שאסוי הוא os~vDn מן אהד בצבא(. לצבוא שי פקודות '-ב י' הד)קוב
 יצאת יא פבאריפ שיש מ,א, ו' "רק ערובין ע' י( לתתומ(. )חוץ בשבתללצת

 העיר. מן יצאת יא ויש ממש אמותטזושרבע
 ד'פרק

 יפרוובוי כונתו 2( 189. עמוד "-א ודוישיו וור''ן,1(
 מתכנסין העדים כי .ושט המשנה ידברי כתב יו.ט תוספות בעי 3( והלאה.02", עמוד ג' כרך דוה-ר וע'

"f'Dקדוש מהמי' בפ-ב רמב.ם ומדברי להעיד. יבא שהייוון השבת ביופ 
 ההוי שמות דאף נראהההוקש

 רשיי ידברי אבי אותם בויקי ששם כד' טתננסי,
 מושב בסקופ אותם בודקיפ בחוי אבי שפ, אותט בורקים היו בשבת שרקברלייף

ב."
 )דיבנה( גטליאי ירכן ין היו היבנה צורות דמות ; נ' במשנה שהוא כפ.
- כזה, או ראית הכוה האשר הדיוטות את מראה שבהן עיפתו ובכותןבט~א  וב"ר רק: ה-ו( )פ-ב כותב שנוא רש-י ידברי מתנגד'ס אינס הרמב-םודבה 
 רגילים שיהיו כדי גדולות סעודות שם ועושיו אחד למקור כויב אותטמכנ,סין
 רש-ק כדברי אשבת קאי שס. אותם בודקיו .וב-ד במשנה שנאמר זה אבייבא.

 ג'. גטין כמירש-י 6( ג'. בפרק וע'. 5( הבא. בפרק באריכות, מבואר העניו שי4(
 פרק גטין'7(

 ו-
 כ1תנ ד,-ד קי דראע1נה בהודאה הטעבד: העדת 8( י-ב, ס"

 שלשה של ביד בפני הגס את מבטל שייה ידי. עי המגרש היה בראשונה :תייל

 ן180
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 של(ח:נ בפגי אם כי לבטל רשאי יהא שלא הזקן ר"ג התקין שליה. בפניולא

 כנראה - גט. הגם הדיו שמן אף הגט לבטל יועיל לא השליחות שביטולותקן
 וכר;, יועיל לא השליחות שביטול "ותקן שכתב במה .שטעה "בין עצמוליווייס

 האחרת. המשפט את השמיע אחרת בהוצאהכי
 בתקנת הוזכר היכן : נגדה וכתב הראשונה ההוצאה את רק ראה וצ"להממבר

 אם כי אינה ר"ג של תקנתו כל הלא ? יוזיל לא השליתות שביטול הזקןר"ג

 ושים שייח( בפני שיא )יבטל דין בית ין י1ןקקו ולא יבטין, רשאי .שלאואת
 החכר שיא לבד ולא כן. לעשות רשאי אינוב"ר

 עבר "בעל אם הדין, איד בתקנ"
 בטלו אם סובר שרבי מפורש בגמרא נמצא אם כי הגט, את ובטל התקנהשל'

 דבר" מבוטל בסלו ת"ר : לג בגטין בבריתא ההלכה. וכן מבוסל. התקנה()נגד
 ב"ד כת מה כן שאם תגאו, על להוסיף רלא לבטלו יכול איגו אומר רשב"ג.רבי,
 שלא הגט את לבטל רשאי אינו רק היתה ל"ג תקנת לרשב"ג שגם ומבואריפהן,

 כח מה הנם רשאי, שאינו "חכמים שתקנו בית סבר שרשב"ג אלא השליח,נפני

 דרבנן ,אדעתא המקדש רכל אמרינן ולא התקנה על לעבור יוכל הבעל אם יפהב"ד
 רמב,ם פסק וכן מבוטל ובסלו התקנה על עבר שאם כרבי, היא ההלכה אבלמקדש.
 סכל מוסכם וכן משנה המגיד הרב יה על וכתב ט"ז(. הל' פ"ו גרושין)הל'

 ג'. בפרק 9( ז"ל(,המפרשים

 ה'פרק
ן, ..

 האופן אבל. 3( הגר"א. גרסת )לפי קם"ח דברים 2( יבמות. סוף במשנהשם1(

 באופן כי פ", נזכר אינו וגרושין( )קדושין "מעש" קיום לשם עדות, שיהשני
 דק בית אשר הבעל, מיתת של לעדות כלל דומה ואינו דין, לבית ענין איוהזה

 ~ובא " השני. "אופן שי דוגמאות יצביא צריך אינו שמספרי אותה. יהדירצייר

 ליבמות ריטב"א בחידושו הוא זה )וכעין רבה האשה פרק בתהלת יוסףבנימוקי
 מאיר ר' המובהק פורו זהו ואולי ,"ל(, הר"מ .מ"ר בשם זה מביא שם רק מ"חדף
 למעלה. מובאים דגריו אשר 5( הגדולים(. ם ריטס"א כללי מלאכי יד ע'הלוי.
 משג" ומגיד ראב"ד דגרי (ע' 7 שם. והות רשיי 1 ב' גטין ע'6(

 סוף ירמב-ב
 אשה גערות אחד עד נאמנות אם הראשונים בין פלוגתא יש ]והנה - גרושין.הל'
- הזקן, ר"ג תקנת שהיא אומר אינו אתר אף אבל מדרבנן, או התורהמן  בס' וע' 

 שיטות שמביא ופ"ח : פז ליבמות זצ"ל קצנליגבוגן ד' ר' הגאון של נפתותמי
 אינשי, משקרי לא לגלויי דעבידא שבמילתא חזקה חך : מסיק הוא ובסוףהראשונים

 באומדניה אשה  ערות על שטומכין מצינו לא שהרי הוא, אזמדנא מסעם לאבודאי
 יהגלות... הישף הדבר משקרים אינם אנשיב שרוב היא. רוב מטעכ הוו"אלא
 להגלרת. העשוי בדבר אף לשקר יחוש לא לשקר שהרוצה יש מיעוט בודאיאבל
 תייש" היו איש אשת ~חומר רבנן מחמרי הוו עגובות תקנת משום לאו אי כןעל
 התולה מן היא אם גאשה, אחד עד נאמנות אם הדבר בעיקר אבל ימיעוטא,אף
 שמדין נקטינן ואם צב.(... לדף ורבא נחמל רב בזה ומפליגי נראה  חכסים מתקנתאו

 להנשא ב"ד ש"תירוה הא בודאי התכמים, מתקנת אלא נאמן אחד עד אקתירה

 ההורה שמן סעי יגא אבי )המז... רב וכדביי ב"ד "וראת "יי אדד עדע"פ
 שלא אלא תדרה דין עי להקל הדרו לא בהוראהן וב"ר אשה, בעוות נאמן אחדעד

www.daat.ac.il



ן,ן,

 סעו דף שם א'. א' p~D סנה' .בור1שימי בקביי"נם '..1(1.
 ט1בא"

 ברייהא:
 ולא "תור", מן שלא ועונשין מכין שבעד שמעת' אומר ועקב בן אייעור ר'גיא
 יוספוס ספר הקודם בפרק 2( לתורה. סייג לעירות כדי אלא תורה דברי עללעבור

 של מהתנגדות עוד לפחד יו היה יא אשר כד, כי בממשיחו התחזק4הורדוס
 עיחמ..;יהצייבפ-ע. להלקוהמ אמור היה הרומאי לנציב גם 4( בסופו. א' פרק ע"י.סקירה 3(שום_צד.

 ידגרי זה. על יעבור העיז פיקוס הנציג' יק ס'ך י"א ב'
  יהודים, אלפים של מההרג גרוע עוד וה  היה מיטוס, טעם לפי כתב אשליוספיס,
 מוסב אמרו אותם, ידון יכין לא אשר רוצהין שרבו דאו : שביאור דיא,יי ויא במקום 6( 4,,. בשבת באור'הגמרא וע-ש 12!_1"יאה. ה' 4".ך.4רו;,ת'
 את לחייב יצטרכו שלא כדי : מבאר יצחק בר נחמן ורב המקום. סו:?נבלה
 -נחייב- .יטייבו- במשם יגרוס וש אויי או"14צהיפ.

 ""ביס נהי". שלא : ובאורו
 ואיו איו : פו סנה' גמרא ב' מ' י"א פרק סנה' ע' הנזית בישות ר"י 7()יון(.
 מן  שנ*מר  ישראל לכל  תירח  יוצאת  שממנו  הגזית וכבלשכת הגדול לב"רבאים

 בפבילתא ט ט.ו.  לשבת חיוה מהרי,ץ הגהות וע' 5( יבחר-ה'. אשר ההוא24קום
 ימדיז 1מצי1ו למיה תלחנו מנבחי .מעם ד( פ' סוף משפיים )מוץ ומצאדלנו

 דרשב,י במכייתא נמצא רמב,ם שהביא המכילתא כלשון המזבח". צצך4סנהרריו
 חורבן קודם שנה ארבעים אמרו מכאן עוד: נוסף ושם 120( צד הופמןותוצאת

 במקומן היו ויא סנהדייז שגין ספני מישראי, נפשות דיני בסלו השניהנית

 שהוא א' ג' י-ח קד' ע' 10( כ.ס. י-ה יבמדבר קנ-ג מה-מ רמב,ן הבבמקדש.
 היהה יא ששם !!( יירושלים. "קיסר פסיל( עם הוגייך את "כניס אשר4אש1ן
ן, - . ~ . ימונה.4וכה
 א'. פר' האחרונה ההקופה על הסקירה ע' 2( מ.ב. ב' p~D חגיגה ע' !(,1 . 1'פרק

 מ"ח. פ"א כריתות ן מ"ב פ"ו ערובין 4( י"ג., כ"ך פרק לדברים תנאים מדרש ע'3(ן

 והפארת שיטה מיאכת -בפירושיט הענין באור ע' 6( כסף. דינרי 25 והב5ן,ידינר

 )בהרחב דבר העמק  בסירוש המובא ברליד תיים ר' של  באורו את ~בפרטז?ראיי

 גמליאל שרבו ספק איו ש( דינר. ברבע אחד ין 1.א  7( ז'(. י.ב  לויקרא~י(

 ביר1שיים אביו בבית שהיה מעשה שמוסר דיבש,  ר-נ הוא nwrn המשנה"
 רק כתוב תענית הי' בבה-ג ש.ג. ' דרב באגרת NSDIt~ כמו סיכות הרוגיב,, שחיא אפשה גי אד !ן( ט'. ג' ד, מי"ג 7 סח 38. י"פ" "יי ט ""רבו.י4י

 י-א דוה-ר זה כל עי )וע' חק-פ. סי א1.ח בטור וכן ב-נ, שמעון יבןנערג
 הרפ,ג וולגסוס שי  וב.ישורוו"  7ד1--לש1. ה'כ4

- ה'פךק-
 מומר"א סיקון ה-א ד' פרק ברכות, ירושלמי ע' יצפורי: קרוב מקום ערב 1(,, .

 שבח, ערב כי הרדים( ספר )בעי א1נרי איעזר ר' שם ופרים יצפורי. עכבסו,

 ידידי וה עי )העירני דודא בן הג.נא שי עיין שהיתה מערב נאים החמריםששו
 היוד תרדוף צדק צדק -ה-ר ליב( )די בסנ"דרין שהוזכר מה 2( דרומא(. בררו4
 חיל לברור ריב-ו אהר ייוד, אייעור ר' אהר יישיבה, "כמיםאחר

 וכף-
 היה וה

ן מדרשם.יכי בית מקום היה האתריס התכשיט יכי וכן חיי, בברור היה ריבתש, מדרשו בית אבל ביבנה, המתיבתא היתה אז אמנם אשר בימי.יבגה, החורבןאהל
1%2
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 ריב"1 אצל יהושע' ר' שהלך- מעשה מ' פ"ב; :מעשרות 'הוספתא וע' במקומו.אתר-
 גוכל'לומה והלאה:3דלא 64 גד ה' כרך דוה"ר ע' הדבר עיקר על היל.לבלול

 וכריח 4( בירושלים, היה ברגל;' בפרט לזמן, שמזמן יהבן- מושבו',בם,שאז,היה-
 הוראה, של ענין שהיה הזה, בדבר 6( מ"א. סנהדרין וע' 5( עדו.י בן ברכיה!בן

 שדרשת מובן רשב"ג, -לפניו נכנע תורה 'בדברי הגשיאיכי מקוס את ריב"זמלא
 מלא שריב"ז לתשוב אין כי הזקן, גמליאל .רבן של מוחו אחר היהה'-כבר זוריב"ז

 דברים התגאים'לספר במדרש שני'המכתביםזנמצאים ז'; פרק ע' 7(מקומו-בחייו.:
 העליוד לשוק עליתי פעם,אחת: ספה: "קנה( בן )אהר"נחוניה יהושע ר')כ-ו-י"ג(
 לגן ואת גמליאל בן- שמעון רבן את שם 'ומצאתי בירושלים האשמותלשער

 עומד,)לפניהם סופר'הלז לסניהם,-ויחנן מגלותלסתוחו,ן ושתי יושבים זכאייוחנן.בן
 לאחינו זכאי 'בן גמליאל.מיוחנן בן לו;כתב.5שמעון אמרוודיו:וקולמוסןבידה'

 .לא שמים קדשי ' ועדיין הרביעית השנה שהגיעה לכם ידוע ן. שלוסשבדרום".
 אנחנו ולא' הודוי, את מעכבות שהן שבלים והביאויחמש שהמהרו אלאנתכעדז;

 אגרת כתוב. לו אמרו כותבים:לאבותיכם. היו אבותינו אלא לכם,התחלנו'לכתוב
 סנהדרין.?"א; ע' שבגליל..."..8( זכאי..לאחינו בן ומיוחנן גמליאל בן משמעוןשגית

 גמליאל 'רבן הוא הנזכר שר"ג מגאה פרץ' .רבנו שגס תיות' בהגהות."הרי"ץוע"ש
 תסב הום':,הדשים בעל 9( 199. צד ה' ישר':חלק יעב"ץנתולדות וע'הזקי.

 .את- משקין "אין- על מוסב באמת אבל זקנים, שבעים של מוסג"במקדש"
 הסנהדרין. גלתה ר בפרק 10( במקדש, אלא הסוטה את משקין אין ז"אהסוטה"

 ממגר לכהוי חורה ספר להוציא שנהגו בחדייב עוד ששמיה לחשוב חין כי11(
 המשנה שנים. יכמה קדוטהיזה היתה וב"ה' ב"ש המחלוקתובין סוסה.,12(פרשת
 אז.הכמי  והורו למעשה  הלכה שאלה  שאלה לירזשליס, בבוא'"ילני בי לנומטפלת
 .אינם יוספוס דברי:  וד'ן' .בפרקיםיג'  ואח"כ. א'=-היי ב' כ'" קר',  13ן  לחומרא.ב"ה'

 מלכותו בימי ילתה;לירושלים שהילני ה'(' -ב' )כ' מהם יוצא ברור אבלמסודרים,
 ברדייה שעוד לחשוב אין כי 16( טאציטום. 15( ג'. ד' כ' קד' 14( איזאטיס.של

 בכ"י כתב המחבר מאוחר. שהיה להניח נוכל באמת 17( הטבלא. את לעשותצותה
 לגלות ו' פרק ע' 18( שנים. 12כערך

 " - המנהדרי,"

 הוא 4( סקירה. וע' .63 שגת 3( סקירה. .ע" 2( 501. עד התלאה 358 עמוד 1( יי
 ההשגחה.על היתה ביהודה סמכותו כלקיט. של מלך אלא ,גיהודה מלך היהלצ
 מספר 'olnD1 אשם 5( כיקים. במישתו או נמצא אליי הקיסר. מטעם המודשבית
 גם דן ההטו דץ שהבית להניח יש אבל דן, חנן של דינו שבית אתר משפטעל

 א'. י"ר בי מלחמ' ן ב' ט' כ' קד' עי 6( כהן]' בת שרפת על כמומשפטים.אחרים

 ד'. ח' ב/ מלחמ' 8ן ד/ א! י"ח קד' 7( 82. ז' פרק האחרונה התקופה על סקירהוע'
 עמוד ג'_ כרך 10( א'. פרק אענית ע'.מנלת בהם. להספיד' לההענות'ואין שאין9(

 טיבריוס המומר נציבות בימי הרעב הוא הנזכר שהרעב להנדח קשה .11(447--453.
 מקרה איגו_הולם מלהמתגכן קצר..לפני "זמן הבטוי כי ה'(, ב' כ' )קד'אלכסנדר
 )קד' טייטס דנציב בימי כהו גדול כדן ישמעאי ועוד שקודר. שנה כעשריבשהיה
 קיסר לתקן צייכים אז היה הנזכר הרעב אם החורבן. לסני שנה כעשר ח'( ח'כ'

 בשמו נקרא נירון גם כי לתקן מוכרח אינו אז גם )אך קלאודיום במקום"גירת"
 המומר בימי הרעב את מזכיר יוספוס אם וגם - נירון(. קלאודיום טיברטס :השלם
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 קצי :סו יההאום אפשר איכסנדר וט4'בי
S1e~ שנה, גשריפ של בזמן המלחמה 

 עמוד.422-ן141 קצר.'?1( זמן הן שגה עשרים גס משה של זמן_הקדום ביחס4י

 למוכח כליל כולה היא . ח"ו לדעת זבח, בגלל שגא נסכים מנחת 13(45=447.

( ק( ב 1ג
 בא כנראה 1( כהןנ. אישי ואמרה, את.אשהו  ושאלו  ובאו בתוספתא:"ג,.16(

 פונות - המיניב ואולי = הצדוקים נשי בסנו שגם הספור. את להק יוסיר'
 הצדוקיו בנות נעשבות יוסי ר' ידעה ר. ב' פרק רובת וע' נדה. בשאלות ט4כם
 אבותיהם בדרכ' האלה בדינים היכו שיא ומז כל כישראייות נשים מהרתעניני
 ~WD1 בתוספתא 20( : י"ס דו 19( ך'. א' י"ה "ד' 8!( ב(. ד' פרק נדה,משנה

 שנתנוהו עד ימים שהה יא האריך שאט עייך תמדני אביו. אמר : מצינו ח'ג'

 בבאור והצדיקים הפרושים בין המהליכת נמצאת נ-ג. יומא בגמרא ום שם4בי

 שמש. מעורב יהיות צריך הפרה את השורף "בהן. הצדוקים לדעת !2(יפסוק.

 שפש מעורב יהיות נוהר הצדוק' שהכהן ושה יום. מבוי שהוא די יהיכהגבי

 הכהן נהר דאדוסה, בפרה שהדמירו חומרה בגיי דפרושים עי נצצה יהראותגה

 נהר שלא מי שי במגע טמא ונחשב טומאה חשש מכל מקודם ימים שבעה~שורף

 כריי ענה בבחינת היא ריג-ו תשובת 22( מ":(. 1 פ' יפרה בתויו"ט וע' ש"י", פ' פרה במשנה )ע' 'ום. טבוי היה ואו השרפה יפני לטבייה . זקוק יהיה :ה,4ל
 י.ב. שבת וע'לתויתו

 ע' בפרט והיאה, 548 עמוד ג' ככד ע' 3( 36 ע' 2( יחיאח. 548 ע !(א, "פיק

 עשר שמנה אודות ועל 549--609. ו 357-202 מ כלן ה-ג דוא"ר ע' 4(563-555.

 רבה - דאולפנא רבה : כ,ו P1D 06! ע' שני דיק דוה-ר ע' 5( 602-580.דור
ן,ן, 438--808. ה' כרך א' חיק דוה"ר 6(גחני".
 המחברי4שימות

 הטכסט לפ' אבי הלסיני. הטכסט חול "גרמנ' קיעמנץ של תרגומו יפ' כד !(ן

 יעבודת )יומה יהלים ידכם מיאנו : תיטוס אמר שמחוג'( שי )בתדגזםהיוני
 המהנות נושאי את בדברים יסרנו ויא בעיניכם כטוב נדבות ויאסוףאפקיכם
 יהלהם התכוננו אנו ובכספנו לרעתנו. עושר חיבו למעז ישמן, יחם עמדנווי'4
 כסה )נגד כפרות נחשב שזהב מ"ר( דף )ב"מ הגמרא דברי עגיו תהו 2(, הלטיני. הטקסס את נם נו להבין אפשר אמנם -בגו

 כסחורה. נחשבו זהב מטבעות שגם מוניתה הזהב מחיר ירידת למטבעשנחשב
 הקודמות(. ובמהות אז גם היה המשנה, בימי שהיה וכסף זהב בין.

 ממנו. גרון היה ששמעון יוססוט' אומר יוחנן של השמצות בכל1(

 הגדולים. הכחגים מן ואחדים4(
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