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 וגירע 5ע031 ורקדוק יצורם עץ ע5 ביחס סצהנים ורם / ורגבלות הזקים דימם הכווטכאלה
 הלכה. חכמים: בלשון ולע שמו נקיא אשר מיוחד כנוילהם

 , רארנצ מן לקוה ורבא פה, שבעל ריזורה מפרי בכל מאד רגיל הלכה מ5תשטש
 העברי: והאמר במקום הלבתא תמיר יאמר והארמי סנהנ" "מעשפפ, הוא העצמיתדצראתו
 ממעשה. כיוצא סשפפ כל לוה 1( הערוך( )ביסף . בהוראת,סנרג ,פששמ

 נעיא בעם הנעשה
 רוטינה מסנדג היוצא ורמשפט פ"ב,( לסנהדרין הלבה ונזכר מעשה ראה כט,,הלכה
 דבר א5 בנגוד ומקובל מוטכם דבר על יאמר שלכה . .( ל"ה )קידושין סדינה הלכתאנקרא:
 לדין אם נקבל הלכה אם כסו ; ד.מכמה עליו אין שד אבל השכל בסברת עליושדנים
 מאסך כל על מלכה שם הוסב כן ועל , :( ט"ו כריתות : ע"ו )יבמות תשובהיש

 הכ~
 חק

 האחת נדשא הכרעה על לרןרויז הלכה במלת משתמרכם היו כן על וקט וכצמכם.קבוע
 שטאי' בפז כדברי קבע הלכה ויעשו : כסו ככצתה. החק לקטוע סתנגרות דעות עכזיבין

 ן ריסיו טוה וצח ושללו 5.בן4 ולכה בתלכצר שנמצא מה וכל הנא( פ"א ברכווז)ירועלסי
 עמ' יחוס לרם אין אשר בענינים הקבועים הקים על הלכה במלת השתמשו השאלהובררך

 יבורא. )ירועלמי הלכותלץופאים :( כ"ב )ברכות ארץ דרך הלכות : הוא דמין ומזה התורהדיני
 נברא - דוזלבצד בעלי אמונת לפי - אשר השם אתיות של הצרופים כל* וכן ה"ב(פצח
 קףאו:י למוניהם כניטוף וכללי :( ס"ו )סנהדרין יצירה הלכות בשם: ק-או העולם,בהם

 4פ. בתורה רמפורשים 'דברים כן גם הכניסו הלכה נועג תחת . שם( זה עםיכותלכשפים
 :(ל ללב )שבח תורה נופי ה,(והבבלייםקראום פ"ב שבח )ירושלמי הלכות גופיאזהם
 פ"ב':, שם ובתוספתא פ'ש סוך )חנינה יותר הקרמונים אצל רגיל תורה גופי השם זהובאסת
 בחבורו פירוש על שנם לפעמים נמצא כן על הלכה בשם כט מם'ט . רמזורה שדבריואחרי
 הלכה נתחרשתן ידיה :'על כש הלכה. בשם רוטתמשו מדרש, אצלנו הנקראלמקרא

 עסומ.

 יבוא' לא : רג1קרא את היורש מדרש אלא זה אין כי %ת.ה"ג( יבמות לרושלמי עמומתולא
 רגליות הלכלת ונקיאו וללמדש כל בפי עגורים שויו ער קצרים במ.אמרים מתואריתהיו אוי ההלכות מן ויש . עטנית ולק עמוני ככתבם דברים שפירשו ה/ בקהל ומואביעטני

 שסתרלת ספני פסוקה ונקראעז 4( ל"א )שם הפסוקה ההלכה היא ליה ודואה .( נ"ב)ברבען
 )ירושלמו אציהירושלכףים לנקיאת והיא . פסלם אדם עליה ערער .ולא מוסכמת היתהיסודתה

tffי.)פסהים ..4י5להזקן בדברי בראשונה נמצא דיכה דבור . קצובה הלכה ד(,ו, פעה 
 בוסנו גי מלשונו נראה אבל שם( ובירושלמיס"ו.

 בבר-
 בו לתאר רגיל "הלכה" היבור דגה

 ,רגיעה
 לדיני קבת חק רגולל מאטר כל כי קל סכל לנו יוצא ההנה : עתה בו מובן אשר

 , דת4רה מן תולדה או , הפירושים סן תולדה שריא מה או , אצלם המקובל טן או /התורה
 קדמוניהם, .דלטז בין ברבריעם החכמים החלמת וכן לתורה, סייג לעשות ונתקן שננזר סמהאו
 ברשלך; דוץ בסרו למנין כעועמדו הרוב פי על דג:ררש בבית או דין בבית החלטה כלאו
 ה54 הסופרים דורגו; במשך . הלכה בשם נקרא האלה הסושנים מכל אתר הכולל מאכךכל
 . 6ו46' אך בתחלה שהיה. ומה מאד מאד הולכות ויפרצו ורבו פרו אז ומן ; ריבכה לטדדרך

 ר~משלא פני על ובממפים שברים טיסו* אשר ידים ורחב גדול לים הימים ברוב נהיהמום
 . רוזלמורים ושניורמגריעזות

 תשיעיפרק
 "יהבתח. התיגהקרשת

גדי
 למשח הלכה בשם: כזוהר המא ואף ממיני. לטעיה עד שזיהם הכלכות כק אחד

טעי-
  שיצראוא לה"( )טהרי שחח שאגחן צופית גטו . י לרז-אח הלך בעי-ש ?שתטש כצק-א שכבר :..1
 . ב0ם,גהז הלכח c~re רבר יה לטי רודה .וכלטת- יכתיב .זות:העת
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 ברשתכם. סכלה אלה הזאת הדיכה מין אודח ע5 רוורעדם התבדלו מאז הצחמטיני.
 כן נם מהזיקים הנם מאבותיהם להם שנמסר מה בכל שלמה באט~נה ר"חיידםמיהודים
 גם כי שקבלו ויען . סאבותירם קבסו כן כי מסיני באסת ד"א הזאת ההלכה שסיןבאמונתם
 שכל יאמינו כן על מסיני, לטשה נטרדו ההלכות כל וכלל בתורה והדקדוקיםהפירושים
 שבש תורה ספרי על דתלו אשר - ודתקנות דגורות כלבד - והדינים ודג(שפטיםדופקים
 עלה לא כי עד האנונה עליהם ועצמה . פה בעל מסיני למיטה ניהן הכל היום שבידינושה
 לרם שקדנה סמי וקדסונידם , מקדכצניהם קב6 אשף אבותיהם אוויי , מעולם ספק לבםעל
 כן לאמך הקדמונים כונת הטעה לא אולי או ? בשמועתם טעו אולי רראשונים הדורותעד

 עגבם אתץ עד סשה סימות בי וידעו עשש טה בזמניהם נפלאת לא וכן 1 ~בצמצוםבדקדוק
 עזובה עצמה הכתובה והתורה פה שבעל רקבלה מענין דברים ואין אוסר אין הנולהמן

 כל הגה 1 מדה מארץ ארוכה אשר פה בעל קבלה שנהקייסה יהכן ואיך דית בקרןעששה
nVDOn1 האלהDlh"' קרום בוסן . המכחישים דם אלה לעמת אך האכונה. תגבורת ננד 
 לחקור השתדלו לא רם וגם בעקבותיהם ההולכים וכל הקראים ואחריהם הצדוקים חיתהיו

 ן הקנלה על מכריחים ענינים ימצאו אולי הדברוי
 אווי

 על רושטים עצמה בתורה יש
 סציאוההן המחייבים ענינים קדש כתבי ובשאר רגביאים בספרי ימצאו ואולי הקבלהמציאות

 רבים שמאטינים יצה אל לאסמה לבם את יעוררו ואשי יעירו אשר רם-ים פנים כל עלאו
 מן מעט אכן חקירה. בלא רגטקיעד אך לב שט ולא שעו לא nl~ean אלה לכל ץוהזעם

 , דרישתם תולדות פרסם לא אכל , הדרישה אל לבם נשאם אשר בחקירה בתורהודורשים
 / נטושה כשדה היהודים ברת יגךות היוזהר מן אחת היא אשר הזאת הפנה נשארה כןועל

 נדבו אעם החקירה ומעם הבקרת משיעשת עליה עבר ולא חרוצות ידים בה חלו לאאשר
 ועתה . פניה על קמשונים העלתה רק לברכה היתה לא פצם אחר פעם דורשים מקצתלה
 . קקי כעורים הנשמנה שחיהן רוגהשה כמו האסונה כי נראה אם בעינינו עוד שלאלא

 וכין בשפתים המאומת בין הבקרת תחסר ולדגחשה , לה דראמה דגורה תחסר~אכצנה
 ral , לתפל רגנאוטת בין להבדיל נדע למען אמנם . דבר ככל הכחיש לרע טוב ביןבקי מב* והשנית , דבר לכל תאמין הנכבה ריצדה לה היוני מבלי האותז כן ועל , ורתפלהשיא

 . הדברים שורש על לעמור לט ראף זה בדבר הניפלת הספקות שכך ולמען לדגלנהרגשדוקדק
 ברור דבר כי פ"א( )למעלה ראינו כבר כי להעצב צורך אין הקבלה עצירת המנחירכםננד
 ספר על דוזורה שמס שנכתבו העת למן כי , הבו-ת ממצב גם להכחישן אין אשר ,רצא
 תוצשת מראיות כן נם וראינו . בתורה הקים כמה עבט לא זולתם אשר קבלות לדג(ויו

 ומיום רמזורה רת מראשית היה כבר שונים חקים לפרש רוברח כי עצמה סשהמתורת
 ממציתות הקדנצנים מן קבלנו אשר הוא ריק רבר לא כי פ"ה( )סט: נוכח הלא זה מכל .יוסדה
 להכת.ש אין בנק פה בעל קבלה עצמות כן ועל . פה בעל נמסרו אשר תורה בענינימברים
 . לאוסהט דדויים בדברי דשדשת ומאמיתיות ומן השכל מן מוכחש ודסכהישה עניןבשום
 הם אשר הפירושים אם : הוא דלפק וזה . הפרטים אל ביחוס הספק הוא מאד גדולואמנם
 באותם הקדטונים הדורות בכל וצחוקו אם פה שבעל התורה בספרי וכקלים בידיטויום

 הקרבנם שנם אלא , בבירור דעח~קו לא או הוסדה טראשית בהם שנהפרשהדפירושים
 דהי באיזה כמעדשים או מקובלים דברים קבלו אם בספק היו מקדסוניהם פירועכם קבלואעך
 בבירט- אצלם כן רצהוקו אם טסיני רככות בשם נקובות אשר ההלכות אותן ואם . הרורותטן
 ברור שידעט סמה הוה הספק לפשר נוכל ולא , בספק תלויות היו רק בבירור הוחזקו לא4צ

 מציאות אמיתת אין כי , משה דת מראשית מקובלים וענינים פירושים טסציאותובאסת
 נרע לא אשר וההלכות הפירועכם כל היות על סוהלטת ראיה קבלה ועניני פירושיםמקצת
 לט רשעי דבר פשר נמצא למען אבל משה. דת ומיוס,ת מראש נצמדים כלם ,כגערם

לשוב
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 . האמיתית רעתם לדעת נתבונן בם עצמם הקדמונים דברי לפניט ולפרוש הסקור אללשוב
 , עצסם מדברי אם כי הוה המבוקש להשיג נוכל לא כי מעצמו טובן והכי

 תורת ובספר 1( פעמים שלש דגשנה בספר נמצא / מסיני למשה הלנהדובר-
 לרוב מציאותו , כלל נזכר לא ובספרי במכילתא 9( הלכות שלש וכוללת אחד פעםכהנים
 בתאר בניט נמצא אבל , אחת פעם רק הדבור זה נמצא בתוספתא . ברייתות בשארהוא
 התלמודים, שבשני ובברייתוה בחורב, למשה שנאסרו הדברים הן הן פעמים שתיאחר

 כ( במספר עשרים .הם בהם הכלליס הפרטים אבל פעמים, שבע נמצאהו והבתקהירושלמי
 אמנם ושתים. ארבעים כלם מספר *( פעמים עשרה ארבע הוכירוהו בתלמודהאמוראים

כל
 שריצ את בזורע מסיני למשה הלנה וכו' הלבלר נחוס אטר מ"ו( פ"ב )"אח שבמשנה ההלכות הן אלה1(

 גטליאל מרבן כעלטת ההלכה ואת . "אות שתי נותן גוינות שני אחת פאה נותן אחד גורן עשאן אס חיטין מיג.שני
 ר' אסר ט"ב( )פ"ח בעדיות השניה . ומפורפמת טוסכמת שה.תה נאמר א.ך ידעה לא הוא ואס . נש.א שה.ההזקן
 סס.:' קנך שמשה כונהו שאין הוא וברור . ולטהר לטמא בא אל.ה שא.ן לממ"ס הלכה וכו' מריכ"ו אני משבל'הושע
 במקום שהוד.ע רעתו את הוה נסקום כופל ר"י היה באמת אבל . סובלו השכל שא.ן רבי ,ה לעשורי עתד שאלהטה
 וכפי דעתם כפ' בספקותיהם להכריע הרשות להם ניתן ל.שראל התורה שנתנה שמיום כלי הנ.ח שי"י והוא .אחר

 זח אין כי לטהר או למטא אליה טפק'דת שא.ן כאן גם אמר לוה וכדומה נ"ט:( )ב"ס היא בשמים ולא הרובהטכסת
 כלומר החכמים שיכריעו טסיני ננזר שכן אלא . דבר לטות דגכיא בכח ואין החכם.ם פק.דת אלא הנביאיםפקידת
 טמוב! נכק ציור לגו לתת ראוי לבד ~ה וינ'ן , 5מס"ם הלכה בדכוי משתמש :1 ולטנה , התורה בחק מינחשכן

 שני מעשר מעשרין ומואב עמון לטמ"ם הלכה מ-ג( )פ"ר 'דים במשנת השליש.ת . שם הרמב'ס בפ" וע" הזההדבור
 העיר וכבר . חכם'ם שתקע טאחרת תקנה דיא אלא , תורה ד.ן ואינו , מס'נ. :ה שאין הוא ברור ודגר .בשביעית

 ועי' כפ.' משאנץ שמעץ הר"ר כתב וכן . טקואות מהלכות ולת"א , הנגד במקום ידים למם' בפירושו הרא.ש זהעל
 .  טשנה כקו בעל שם שכתב יסה עניים מתנות מהלכות א' הלכה פ"1 ברטב"םעור

 שלעכזן ש . הלממ.'ס לנדה נדה שכין 'ום 1."א , לניר שמן ורביעית , לתודה שמן לוג חצ' : פי"א צו .פ' בת"כ2(
 שם ועי' ל',י.( )נזיר ברביעית לנזיר שיעה- שאין סובר ורש לנער יין רביע.ת הג.' .( )ע'יג בנדה הולק. עקיבאר'

ל , נו.ר ד.'ה תוס')ל"ח.ן ק  'י1 רביעית התוס' גי' ה.תה שא.ש לפנינו( שהוא כסו יין רביע.ת )5א שמן רב.עית היתה בנדה רוזום' וג" .הדבר טבוא- , נפן ר"ה )ד'.( ערוב'ן בהוס' שהובאה ובתוספתא . ה"ה פ"ה ב.רושלמ' שם 
 ק %1 נפ'רוש רגע דולק יין רב'ע.ת על ח~.לו אשכחן %א גב ש אף א"ע חולק בנה שנם שאמרו פתרון לדבריהםאין

 רנו הרי ש.ה.ה א.ך . לפנ.נו הת"כ כגי' שמן רביע.ת תרסתם שהיההסוכה
 תו"

 ; שקטתן על

 וביה ב"ש עוניין באלו ר'" אח שאלתי א'לעא' א"ר פ"ב פאה . מהטינה  העתקה פ"כ ייים הוטפתא8(
 מה ע5 באי מורים וא'ץ ר"א את ושאלת' וכו' בעוטר מאת התורה א"י ט"ב( ,ב פ פאה לנפה כמוך בעומר)פ.' דולקי

 כחורב למשה שנאמרו הדכוים הן הן הב-ית א-ל ראב-ע לפני הדברים חי והרצ וכף לע.ר להול.ך בו שהחניק העומרעל נחי
 איך כתב 21 צר בדה"ם ורצם . הלממש הוא שכחה שריא לגפה הסמוך עומר לראב"ע הרי הרגש( ופ.' ירוש5טי)ע.'
 לופה הסמוך עומר היא ההלכה אלא היכה הפלוגתא שא.1 הוא יטעות הלמפ"ם? שה.א וביה דב"ש בפלוגתאשייך
 א.? בחלה הן טה ניר ורקיקי תורה הלות ר"י את שאלתי אר'א פ.,ו ובהלה . מעולם וע"ה ב'.ש בה נחלקה ולאשכהה
 ראכ"ע לפנ'. הדביים זה-שית. ונשבאתי חייב כשוק למכור פטור לעצנו עשאן א"ל ר"א את ושאלת. וכשבאתיפטירות
 הכרע א.1 ראב"ע בדברי וגס בפ.רוש דולק ע"י בשתידן הנה בחורב. לטשה שנאסרו הדברים ן ה . הבריתא"ל
 עצמו המשנה וכעל ל"ת:( פסחים )עי' מסיני דבר'ס הן ר"מ דברי וכי כלומר תמ'ה בדרך או בהחלט כן אמראס
 גאנה ובטשנה . מם'נ' לטשה נאמרו טרפה '"ח .( )מ"ב בחולי! . בבירור 11 הלכה נהקבלה ש5א ובהכרח כר"יסחם
 . הלטס"ם מרובעות תפלק ת"ר וככ"מ )ל.ה:( במנחות . להלממ"ם יטעם סימן לתת דרכם ,pa חיה כמוה שא.1כ5

 ואיך , כש- וביה בזה שנה שסובר שם חזא ו.ש רוכסוסטוס על וטוויה הקלף על חפלין : הלכוה ב' יש )ע-ט:(שבח
 י-א 'ש הי"ט פ"א מגיה 'רישלמי ? נעכב nwcn בין החלוק וממן סתטא נשנית ההשה הלא ? בהלמסיס ,כןאפשר
 גבל וכן , בגירים ותופין , ברבק ודובקן , במטלית וחולין , בנדור וכויכין , ומשיטט.ן , בריו תפל.1 כותב'! :הלכחו
 שלש יש .( )מ"ר ובסוכה . ולטשה לטעלה רייח ויתן לדף, דף ב.ן , לאות אות בין . לשיטה שיטה בין ריד'ר ןהנתפר'!
 טמור וי"א תורה רבר המש שסוך ערכה אומי'ם שיש . :ה על רירו ולא , המים וניסוך ערבה , נסיעות עשר :הלכות
 .( )מלת נדה . חולק'ס ואחרים דלטט"ט אמיום יופים מגצפ'ו : חיט פ', מגלח בירושלמי . שם( )ירושלמ.נביאים
 מעם פעטה בין שמהלק רסברה טן דוא שלדעתו ר"ע ידעת כן %א . יכהנה כשרה )שזנתה( שנים ג' סבתפחותה
 שלא טסני אלא . גהחלט כן אסרו לא , ואת כן הלטמ"ם התורה שכל כשב שהשיבוהו ותלמידיו , טעמה ללאביאה
 יותר רפא , ריפק טעם לופל.ג צריכין אנו למה אמרו כן על בע'נירגז, טוב היה לא ריע של וטעמו , הדבר בדוסירעו
 לא ועתה . ומקורם הרבתים טעם 'ורעין אוו כשאין התורה בכל לאמי שרכילים כמו לממ"ד הלבה שהיא לאמרטוב

 . עליהן דולק אק אשי התפלין בענ'! י"ב אם כי העשרים טאלה לנונשארו
  יעעשר1 ש'עורץ 'ונען ר' אמר וכ1 . ה5טמ"ם וחשיצ.ן טהישין שעור-ן : רב של משמו נאמר )ד'.( בערובין4(
 שכל אומרים רש ו'.( וסכה שם ויוטא )עירוכין עונקתן של וצעורין ועל הש'עורין על חילק.ן ויש פ'.( )יומאח5ממ"ס
 חכמיפ שיערו rle בטומאת פ"1 שמינ' פ' כהנים בתורת ושנינו . היא( פ"א פאה )'רושלט. אמרות רגמ.םהשיעורי!
 רכ'צ תצא כי , סרט ס" בהעלתך )ספר' חכמים שעיו תמיד נמצא גגם' שם נפרמו שלא שעורין ובשאר ,שכעדשה
 לתלש שהשזרל חף ? ראור..תא הציצין בגמ' שאלו עתן רגל  רעת אינו כן גס חופציו . ובכ"מ( פ"ב ב.טעהוספחא

 דבר הדבור ואיך ובכ"מ( . 1' )סוכה חוצץ ומקפיר רובו הורה דבר וחסורו . הלכה האוטר רעת לישב אם כי כונתוא-ן
תורח
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 אין , מסיני למעצה הלכה בבטי ובתופפתא , כהנים ובתות , במענה המצוינות ההלכותכל
 לא ממיני למשה הלכה הן כי שהאומרים אות וגה , החכמים בל עמה הסכימו אשך גהתגם

 כן אכפו אמנם , ספק מב, למעלה היתה אשר ברורה קבלה על מסמיכתם ככהאסרו
 בזמן שתן תלו כן על ושעמן סבתם מקורן מרם ונעלם אצלם מספקות ויו כי שמערהבדרך
 חילת זמן פנים כל על ודה הומן זה כי , ונתינתה רהבה כתיבה זנן והא קדוםוסוהר
 , קבלה דברי לרצם שיוקדמו בלתי להכן לא בהורה הקים כמה נצבן כי אצלם ומאוסת ,הקבלה
 מבס-ר דצה מתהילתם כבר כי שמלים בלתי יתכן לא דרורה חקי מקצת מובן כןוכמו
 בבחינת משפקות דיו אשר ההלטת כל שגם בנפשם שערו כן ועל , והגבלתם פירושםוטדע
 ובמאסרי בברייתא נזכרו אשר דועכות גם . סשה תות מראשית מקובלות הן ראשיתןמשרן

 משכונות ההלכות שברוב ואחרי . עליהן חולק נמצא לא אשר עשרה יעבט אם גי נמצא לאכין בבין כי סוסבמת קבלה על מסמיכתם מסיני למשה הלכות שהן עליהן נאמר לאהאמוראים
 דברנים שנם ברנרה פלא , רוהבסום סכל עליהן דמכמה .דיתה לא מסים לסשה רבכהבשם
 אשר ההלטת אותן גם לא אם יודע מי כן על , בהשערה אם כי כן עשו לא הזה בשםאותן
 בהשערה אם כי קטיני למשה טזיחמו לא הן גם לא אם ותחלתן במקורן מת"ת נמצאלא
 לא אישי - במספר עשרה שש - מסיני למשה הלכה בשם דרבונות ההלכווז גל .%ד
 אותן להחזיק לרם דיתה גילה וסבה . וצורמם התפלץ בתכונת הן , ביווםן רצלקנמצא

 המקיא שכצבן , הוא ברור דבר כו . טסים למשה הלנות שהן בוועד לפרסמ ונםלמקובלות,
 היו שדם הקדמונים המקרא לבולי בין שוה הוה , הנחתם ועל ריזפלין מעשה עלדגדוגה
 מצוה שאין ובאפן , משל בדרך רג1קרא לפרש עאש ואף . הררשה לבעלי ובץהציוקים
 , עיניך בין לטוטפות ידיך על לאות וקשרתם : באסרו שהסבות רק , בפועל וסימן אותכעשות
 פירשורצ זאה בכל וראב"ע( נרשיתם בלב והזכירה והטמירה על ומשל מליצה דרך אלאאינו
 דברש רמזרה פירשו אשר הצדוקים אף . וקעוירה טסש אות על רוזפלין מגמחה עלכלם

 במעשה תפלין שמצות a"e) לסנהדרין ממשנתנו לנו יוצא שכן . דוה בפירוש הודוככהבם
 כן וטל ד/( )דוריות בה מודים הצדוקים ורבם , בתורה בפירוש דבתוב דבר נחשבהממש
 מעת נתפרשה כן רגצפרים מן שנתפרשה כאפן הזאת שדגמצות אצלם נצחזקת האמההדיתה
 כי . בזה וה חלתם וראדאר דגמצוה מעשה הלא כן ובנדוה בספר. ונכתב דבק. זהעגיהן
 שבהורה ואחרי , דועארים שמ תואר איזה מציאות שנחליט בלתי המעשת לנו לצייר טכללא
 רטבה וצא זה ועתה . פה בעל אצלם מקובל היה שתוארם בהכרח דוזפלין הואו על רמזאץ
 ותלוטשי ד1זפלין צורת בבוצנת רטינות כל אח שהחרכןלמה

 ~. מטיב ממשה למקובלות
 . עמם טעמם כן גם היה , המיני הן האלה שההלטת בפרסום לאמר ביה"ד שרקרקו מהואמנם
 פרמי חלק כל וכי , הזאת במצוה קטן דבר לכל יש אוי הערך טדל לרמאות שרצו ,ודוא
 בבמה בהידם רפויה רנתה הואת שריצחה ספני , כגבני בקבלה מקור לו יש התפליןבצורת
 הוה לצד רועדה בפירחי טמאנים היו אשר אנשים הקדמונים בימים באנת ויו ואיי .זמנים
 רראשמם דוצרה מחכמי מקצה ואף , ממש ועטירה 0מש את נהיגת על דבריה פירעתלא

 נמנעות . שם( )סוכה בגמרא יצלקין יש והיצפן על הם . ובכ"ט ס"א פ"ר שכח ירהט5טי ל' לרוב אתפיששבח
 כתוס' ש )יי 1 תפי.1 על שי.1 .( )מ"ב נשבת . תפלין על ק-ר .( )צח 1 יבעייב שם 1 הפ*1 של תיתורא . .(מיה

 נמ)הדריד ב)ט'. וילק אין תפלן בענין הארבע ולץ על . הפקן שע מעברתא .( )5-ה במנייה . ונתומן( . צי:ובערובת
 )5"ס.( קידהט'1 . אזרה דברי א5א אינו . שט הטאמר כ5 כי יראה שם שכוויין . בו טגעין קנטרם ארסית הבוען .()פ"ע
 כטה כי שטבורר aa~) שם עי' אב5 . שהנרוה רצפות .( )5"ה טוויית . בגט' ב1ח טחובת ש 1 . לאיץ גהוצהשילח

 עמור , סופרים טקרא ,( )5, .בנדוים . הלכה שריא השמר דשת 5חדץ גדווק מישבים ק נעגים וצו 5אקרטונים
 ה:אח. ההנכה מדצת מה הראיתי שם ת"ז 5טע5ה ע.' הם. 5טם"ם הלכה קרין ו5א כהיבין , כתיביו ו5א קרין18פריס,
 ויגה . פאת הכלכח ע5 דו5קש יש כי שצא :( ~"ח במנייח הלעיין אבל . 5טם"ס דיכה טלה שרפוט ( )י"ג.נטטית
 ע5'הו אץ אשר הרי.כות כל כ55 הרי הו5ק. עליהן אין אשי הלאץ ד' אט כי אינן האטוראים שחצייו אאבט5

 . במטפי ט, רקסחלקף
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 היא דמצוה תכלת כי דחשבו ואת בכל ממש יוספתן על המצחה שכונת לב בכל שהשסעועם
 ובטעם , פקח( ס'י א"א בקדמוניו% לוסיפון עיניהם לנגד תסיר ומצותיו ה' יראת תריהלמען
ffwבפיניש וזומרו הזה; דג(עשה על להקפיד אין אחר אמצעי ידי על הואתל התכלית להערג 

 , בא.פי"ז( )מכילתא ריזפלין נק פ16ר כתורה הקורא וכל בתורה, קמא כאלו תפלץשריתוק
 ' , הזה הרפיון ונגד בפועל. המעשה מן ידים רפיון לפעמים גרכן כאלה ספק."שדעות בלי כןוסל

 ערו, סעיד כאלו תפלין . בלא שמע קריאת הקניא כל ואמרו לההום:השהדלו

-pw 

 .בעצמו
 הזאת דמצוה מן ידם דגשרפים על שפכו וקצף בזיון וכדי)ברכוודי.ר:(

., 
M ששיאו ער W  ער"ה בנופם ישראלפוטאש. 

 ל"ז"
 בכלנית תפלין מניח שאינו כל הארץ עם ומא איזה והטרו

 מש4(, לנמחים רארץ לעם הדויקו אשר האיש בעיניהם נבזה כטה למרי ונודע שוי()ברכ41
 כוער גם דוברות הזאת ההשתקלות ובכשלי. כ'. נדרים )שם דריחוק תכולת"הר"ש!טמנו

 יום בכל תפלין מניח הוא ברוך שהקאש זאת: כמו באומה. נתפשטו אשר הגדותקצת
 צדקניות ונשים שאל בת מיכל ועל . ')שם( תפלין של קשר למשה הראה והקב"ה 1/()ברכות
nrnwוכ5 פ"ב(, ברכזה וירושלמי . צ"ז ערובין פיו בא )סכלתא תפלן מניחות שרדו צפרו 
 ,מרוע" נבין כן ועל- / ממנה יייהמ שרפו ריפיון שננד המצוה עקה גודל לרואות בדי. היהזה

 שאמרו נמצא אחד למקום , דתפלין לצורת מסיני למשה עי קרום מקק לתת .תירצדדקדקו
 כן להם שניהן כונתם סורהכי הוה וקלשון ט"ו.( שנסורה להם ניתן קי אחת מלכהעל
 בהשערה. אם כי דברו לא כי נמצא היטב שם נתבונן אם אבל , בתלמוד כן ומפורשמסיני
 סתם. הלכה בשם ובתלטור וברייתא במשנה, יתוארו שונים ענינים אגדה. דברי יסודהאשר
 1% שיכות לפרש רגילים האחרונים אבל כאלה; הלכות ומקור ממהות דבר בדם נאמרולא,
 בדב4ומ~ בגמרא ישתמשו ולפעמים 1( מסיני למשה אוהן ומיחסים קרוצות הלכות חן שנםהה

 ספרטני אטרו' הדבורים אלה כל ועל , גסירי או נמירי) גמרא או . גטירי,הלכתא
 עלירן תשתמשו אשר רקטת רש פ( ממיני למשה הלכה על מכונים הם כודוזלמד

 ברבוע..
 אם אבל 5(. מסיני למשה הלכה. שהן אמרו עליהן וגם אסרו" שבאמת או,באמת"

 נתכונן.

 כי כלל ספק ובלי בבירור נמצא הדיבורים אלה גל שם נזכרו אשר דסק~סות ברובהיפב
 .. . . בדקדוק. טסיני למשה הלכה על מרות האלה רכושנותאין

 ןד .

 אשר הקרמלים הסכמים דורות בכל כי בצדק לשפוט נוכל האלה והאמת הדבריםאחרי
 בזמן PPW'-מ6'גותן וג6 מקורן מים אצלמיונעלם. ממופקות היו להם מזמן.שקרם הדרכותרוב
 מגח היה .כן כי דראשון. המקור מהם נעלם אשר ועל ספקוועמ על נתמה ולא קרום.דיוהר

לבם55.ן)ד.,דבר; ק  הוכן אשר דבר כל היה עמא, בימי ליפונה הית -רחוירו בעת מתהלה 
 ועל או'רוכם כלם בהסכמת היה הכל , השלים מלשי וריצעה כנזירה דיערה בריס הוסדואשר
- --  - 

. . 
- 

 - יגמר ן. . .
 111 יא.ש .( ט"ו .יבשת סותרות ואדוט. תצרי :קבות קשב.( )שבתשבח רוהה טסה ! סתם יקה1(

 עכס .( ב"ה )שם לנדבה יפלו טעוט.ם טעית ל'.( )שם אביו נירות עלמגלה האיש .( ג"ח )נזיר האשה ג בנואח
 )פשח רבץ כל על לכתוב כש- נט , המגלח דבר בטל חרב עחלח ניר , דבר בכל דם כסוי :( נ"1 )שט טטמאכשעורה

 ויא עמותת %א ןסול שהלחה טצאת. אכל , כגט' טפורש בן טצאקי לא הצי הלסט"ם t.ft~ecn פי' ונכורם .(ס"1
 הםקוטהז,שז-יגהו.י בכ5 תציין ואם . ; 'ואשמיו% הצריות לנקבא וח"ה ח"ג( פ"נ יכטות )ירושלטי שנתחדשההסה
 סהלוקף. 'ש שנדוקתטצא

 ספק נ':( )ב"ק צרורות נזק הו? :( פ"א )פסחים הההום טומאת : גטיר' *תא 2(.
 טומאי

 )יויין)6ץ(,
 ואין בכ"ט  ועוד ע"ב( )שםגי%.ודופק

~wb 
 נעורה .ש.בה שא:ן גט'רי :( i,,pf' מטנהררין והרתוח לממ"ם גטירילהלכה

 , טטרח נס'רי פ-ש"י .(- מ"ב וכפסחים . ט-נ היא יבח.ם גמוס"ו"פ וע.' רוד בית למשיאלא.
 . מאבהי

 . ותירט ביע'ב ת" לטא"ס הלכה א'מ' אמיו שבאסת טוכח מ"א פ"ב ותיוטות סיב_ פ.א שבת ממשנה3(
 וכשבת סחם היכה רק גאטר לא בב"מ )שם , ברבי ולנטגם להסס וא.ן הלכה אמרו האטת כל ( )גף. מציעא גבבא פי'ורחף,
 לסם-פ השה אמרו נאמת % מקומות בכסה גיסי' ב'רושלטי אבל מתם הלכח גר' כן שנס ברייתא ןובאה ;()ת"ב
 ב1ך ,וא.:י מעהיק  החיזה . טחה אנוה הוסנף אשי "נ*ק טן יג"חה אלא .זמנן טשנ'" "למקוה הטיוח'זא5

 . בפניםשכיסן
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 ושזיוה , וממי / מתי , לרורווז ושעב לא אש , קבוע להק ותה רבר כל נגמר כזו הסכטהיטור
 ודוזלסודים דלומדיפ אצל התורה מן וכדלק העם בקרב אדם לפעולת ודיה , החק זה וצחקסכה
 ובפרם , הזען שבמשך מעצמו ותבן . המקובלים החקים כ5 עם שרז במדרגה שהיהער
nvoבאסת המקובל בין להבחיל עוד ידעו ולא ששכוח , שונות ממאורעות הדרישה שנתעכבה 
 דיאשונים הסופרים שהוציאו מה ובין - דבורה שנתנה וימים ער ואו* - ק14טיםתמים

 אצלם ירבה כן קדימה ללכת הומן יוסיף כאשר כן ועל , הסברה מן או מהכתובבהשכלתם
 כי וטעמו מקורו ע5 לעמור יכלו ולא משפק היה אשר דבר שכל יפלא לא כן Sv1 ,רספק
 דברים בקרבם וקיימים חיים היו באמת כי , קדום היותר סומן מקובל לדבר אתו מחדיםווו

 לרברי וסברה טעם לפעמים לתת ריורא חנטי שבקעו ומצאט . ההוא הגץ מןמקובלים
 פעמם בעינם ישרו 5א כי יע! ידירם על המניסו לא אתיירד הבאים או והביריהם ;קדטמהם
 למשה להלכה ולהחניקו קרומה בקבלה הדבר לתלתן יותר להם בחרו הזה ובאופן ,ופכרתם
 להחויק יותר סוחבם הוא ובאסת . ענין בשום בעיניהם ישר לא אשר פעם לו מלתת ,נסים
 היה מקובל דבר כל כו יען לביטולו סבנה אין שאו השערה ובדרך ממפק קרטוטת לקבלהדכר
 קרובה הסבנה אשר רשע יסור ש הבנוים וסברה טעם לו מלתת , דהררה כדברי קדשלהם
 לערבה טעם לתת בקשו הראשונים שהחכמים ראינו זה דרך על * וכל מפל הדברלביחול
 אהליהם והבאש וורה רחוקה דרשה פי על רבתוב מן ההלכות אלה והוציאג . המיםוניפוך
1alhvnצורך שאין החליטו אמנם נכון היותר אחר טעם שנתנו לא אך , מנגרם זה טעם 
 שאירע במאורע זה דבר ומפורש . מסיני למשה המקובלות הלכות וץ כי וסבה טעםלרפוש
 , מסופקת להלכה וסברה טעם לתת בקש ר"ע אשר מיה.( )נרה תלמיריו עם עקיבאלרבי

 גפרו לא כי הדבר על כמשתוממים בו דגצזכלו תלטידיו לפני וטעמו סברתו הציע כאשרוידי
 ט דעתנו תנוח לא אשר רחוק טעם נדרוש אנחנו זה למה אליו ויאמרו ; בעיניהםדבריו
 ככד ממיני למשה הלכה שהיא עליה ולאמר קדמוניה בקבלה רססופקת לתלות חיוב יותר%א
 טמיני בקבלה אותה ת6 לא כי ברור והדבר . מסיני למשה הלכה רוזורה שכל אוסריםשאט
 שהיתה אפשר איך כי , והששיה היקש בררך כן אסרו אמנם אצלם כלסבל הדבר ושהיהספני
 כאשר והנה . מסיני לסשה הלכה בנדר רבם להם מסר שלא דבר התלמידים בידקבלה
 לקבלה הלכה איזו לפעמים מיחסים שהיו , תלמידיו עם עקיבא לרבי שאירע דמאורע מ!ראיט
 בכל היה גן אף ; בלבד בהשערה אם כי ברורה ראיה להם מריות לא קרום וסוהרמזכן

 , בוטנן במקורן ספק והיה המסרת שלשלת יודעים היו שלא במקום אף דג(סופקותהכלכות
 דברים לרפלינ והדרך . בעם ומישרשת מוסכמת שההלכה בראותם מסיני למשה אותןיחסו

 מפורש אמרו כן כי , פה שבעל רמזורה חכמי אצל רחוקה ולא נפלאת לא זמנםבנעמדות
 רתיעה באותה היו ותוכים אורים וכי ולתומים לאפיים הכהן עיצר עף ה'ש( פרד קירושין)ירושלמי

 עצמם על מעידים הם והנה . דור בן שיבוא עד דיצזים והחיו ער להבירו שאוטר כאדםאקא
 בין במרבריהם בין קדמונינו אצל נטצא ההפלגה ודרך . יתירה בדגלנה לפעמים מדברימכי

 שלא לדגי שקדכצ חכמים דברי או קרומים ספרים כשפירשו קבוע כלל אצלם והיה .בספריהם
 משתטשים רחכמים ודברי קדש כתבי ושש- התורה לשונות שגם / ככתבם הדבריםלקחת
 יחוס בבחינת הדבר היה כן אף ועתה וש"נ( . צ' לחולין והפלנה הבאי בררךלפעמים
 כן אף הראשונים הדורות מן יותר והתרחקו קדימה הזמנים פרקי הלכו וכאשר .ההלטת
 ומקורן טיבן מה יודעים אנו אין אשר הלכות נמצא שאם : בהיסוד לרחויק יותרהתעוררו
 כן כי , מסיני בקבלה המסופקת לתלות טח יזהר אלא רחוק טעם להן למצא נשתדלשלא
 יוחנן( גר' החכמים סנדולי ואחד . לנו מסמקות והן במשנה דסשוקעות הלכות בהרבהדובר
 יודע אתה ואין ידך תחת הלכה באה אם : באמרו , טבורר אבל קצר במאמר היסודהעמיד
 משוקעות וכלן ממיני לסשה נאסרו הלכות כמה וגרוי אהד לדבר תפלוגנה אל טיבהמה

במשנה
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 עצשת ע5 למעלה הסבאות וההוכחות הראיות כל את נזגג ואם Yte) פאה )ירושלמיבמשנה
 הקבלה דברי רהבה כי וברור הוא אמת כי , האטת אל טכוון היה הוה החכם בי נראההקבלה
 קרימתם מדרגות בין להבדיל נודע לא אבל במשנא טע~קעים וכלם טאר קרום לזמן ליחםיש
 ועתה . אחד נתואר ממש כלס ונשם נכתבו ונם זטנן בהורידך נרשמו לא כי יען ,גזמן

 נטצאו וכתיבתה התורה נתינת שסוסן שסאוומקרסהאנךנו הוא שבאטתכן לנונהבאר
 החלאות מלחץ אבל הכתובה. בתורה הסתום את לפרש פה בעל ענינים הרבהלהם

 . והמוסריים החומריים , השינים העכובים ומסבת , ודור רור ככל כטעט מצאום אשרוהצרות
 מה ואף ן היו כלא והיו רבים דברים נשתכחו בהליכתה המסרת נתעכבה ידם עלאשר

 קדמותו להתבונן)ממנו שנועל באפן נשאר לא , ובמנהגיים העם בפעולות וקיים חישנשאר
 וכמה , ישנות גם חדשוה רככות ולקבוע בתורה לדרוש הועל הסופרים מימי רק .ומקוו
 יכלו לא אז וגם / נכון בסדר ההלכות מכמת הביאו אשר עד עליהם עברו ומאורעותגלגולים
 כי הזמנים בטשך טחודשת ואיזו קרוס סזסן מקובלת ההלכות מן אית לרעת כורם עללעמוד
 שכל אצלם כלל היה כן ועל , בהן נכרים המקובלות רושמי היו ולא שוה היתה כלןצורת
 אותן תלו שנתחרשו סבה ולאיזה , וסתי / סמי עליהן נסתפקו אשר כאלה מסופקותהלכות
 . ממיני ממשה בקנלה והוא , קדום היותרבזמן

 על ירמח אשר הטופחים של הדורות מזמן רושם מצאנו לא אשר היא נפלאת מאדאבל
 אולי השבו כי . באטונהם נמוטו כי לרבים גרם וזה . מסיני פה בעל בקבלת האמונהיסוד
 דבר מזה דברו ולא ההשו מדוע האמננו אלו כי . הכירוה לא מטנה ידעו לא הקדמוניםאלה
 ראוי היה הלא ? בכלל היחודים ולדת ולתורתם לפעולתם גדול עיקר היא הזאת שהיעהאחרי

 הוו וצוו , התורה לההיקת נחוצים אשר אחרים מעיקרים שדברו כסו בפיריש מזהשידברו
 האסונה פרסום חסרון אין אמנם , לתורה מיינ ועשו , הרבה תלמידים והעמדו , בדיןמתונים
 ספה אלא זאת אין זה על דעתם הודיעו שלא ומה . מציאותה חסרון על ומיפת אותהזאת
 ולא הזהירו שלא כמו למותר אך הקבלה דבר על מהשבתם פרסום היה הסופריםשבדור
 גורם דצא אחר מצר הערעור רק כי , דבתובה רמזורה באלהיות האמונה על להזהירהוברחו
 זאה לפרסום הסבה המאוחרים הדורות בימי הערעור היה באמת ונם / חלופו לפרסםהכרח

 ברצון שנו העם כל כי ברבר שערער איש היה לא הראשון המועד גיד אבלהאמונה.
 מין , המבינים או הסופרים להם שהורו במה ספק מטל אחד ואין דיבורה אל חפפהובנפש
 לריפוט נוכל לא כן ועל ; פקפוק בלי הכל את עליהם וקבלו קימו כי זה להם מאיןשיאל

 יסוד בי ספק בלי הוא כן אמנם . בזמנם המצאה בלתי על הוה היסוד מאמונתסטתיקתם
 ידעי ודור דור ומשנות . הראשונים הסופרים בדורות באומה גרים היה כבר הזאירהאמונה

 מקצתם , נכתבו ולא במסרת רק באומה וקיימים חיים היו ודינים ומשפטים חקים ריבהכי
 השאריה אל . במסרת נשארו רבם ובכשף( כ"כ. )ובחים עליהם נרמו או ומן לאחרנכתבו
 וגם ודור דור כל של והחכמים הסופרים הדשו אשר ההורה לפרש והנבלוה השם נוספוהזאת
 המבוכוה רבו והר,לאות הטאורעות וברעות הזמנים במרוץ והנה פה בעל אם כי היו לאהם

 ובין באמת המקובל בין להבדיל יכלו בלא הספקות כן נם נדלו זה ובגלל דיטכההונדלה
 היו לא אשר וחקים שרושים על גם מסיני פה בעל בקבלה האמונה מתרחבה כן ועל /הטחודש
 ורקרוקיה הלכוהיה הורה שנתנה פ"ח( בחקתי )ספרא כלל העמידו שהאחראים ערטקובלים
 הסרה על והפריזו . סתרים ודקדוקי תורה דקדוקי לטשה הקב"ה הראה וכי . מסיני .ופירושיה
 המאטרים כל יספור ומי . ממיני למשה נתנו בלם וגמרא משנה מקרא ה/.( )ברכותבאכרם
 , הזמנים במשך פרי וישא ענף השורש זה עשה כן . המחשבה בוו הלכו שהחכמיםחטיריט
 Ilw~r1 ההצעה מררך , לנו יתברר הלא הפירושים שהם הדרשות בצורת נתבונן אםאמנם
 שאם הדעת על יעלה איך כי , עצמם פירושי הן הדרשות כי , בדרשותיהם ישתמשואשר

-DNS
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 מלמר ש ירין כנגדו ואחד , וכך כך על ללמד הכתוב בא או / דן אני שך כך אדםיאמר
 אלא שד %א ? עצמם פיורד ולא מקובלם פירושים הם כאלה שדרשות , ההיפוך הכתובטן

 יבמות )ירושלמי וכך כך בזטן נתחדש שהוא פירוש איזה ;5 מלא בפה החכמים אסרושפעמים
 נשא ספרי ט"ו, )מוטה ואררשנה לי הניחו סופרים : לאמר בפיהם מרנלא ולפעמים , ת"ג(פיה
 , לחדש עתידים שהסופרים מה למשה הקב"ה שהראה י"ס.( )מנילה : אמרו ואם . ח/(פי'

 והיק שתלמתי מה שאפילו קהלת( ומדרש היא פ"א וחגיגה ה"ה פ"ב מנילה לרושלסיוהאמינו
 החזיקו כי מזה יוצא מפורש הלא , השמש תחת חדש כל אין כי מסיני למשה ניתן להורותעתיד
 פשלת gv בפירוש ואטמו . מסיני לטשה נתנו כן פי ע5 ואף , כששרשים הדורות כלמדרשי
 שסוכירים ונמצא . דוש( פנה ערובין )ירושלמי הרתכה והרשו הכלכה יסדו עמהםהסופרים
 סופרים פירושי מזכירים ולפעמים פקח( בהקתי )ת"כ סיני ודקרוקי סיני פירושילפעמים
 אצלם שנקראו מצאנו וכן פ,.( וסנהדרין פ"ח קרושים )ת"כ סופרים ורקדוקי פ"ח:()סנהדרין
 ופש;טו משמעו שאיט במדרש פ"י(.אף ואלין )תוספהא בתורה הכחיבים דברים החכמיםמדרשי
 מנילה לרושלמי דאהד במקום אכרו חכמים תקנת שהיא מנילה מקרא ומצוה . סו-א'טל
 אל בשחי חכמים תקנת שהיא אטמו אחר ובמקום ממיני למשה נאמרה היאת המנלה ה"נ(פ"1

 לס4 בהשגות ורמב"ן . לנט שבועות פ"ו סוטה )הוספתא מסיני למשה שנאמרו התורהפצות
 הטפורעןות סתירות כמה זה לעומת זה המאסרים אלה כל נעריך אם ועתה . א'( שורשהמצות
 הבריא השכל ואיה ? האלה ההכחשות להתאים יכול אשר הנפלא האומן ואיה ? בהםנמצא
 ניתן כבר הזמנים בכל שחדשו שמה אפדו אם כי : שיאמר בלתי הנזכרים הדועכיםהנסבול
 בהק מונחים היו הכמעדשים הפירושים שכל כונתם היתה אלא בדקדוק אמרו לא מסינילמשה
 המחודעאם בפירושים הזה הדבר שהיה וכסו . ססיני נהנו כאילו בערך היו כן ועלריעורה

 ססימ ניתנו הפירושים שכל שאסרו מה כן ואם המסופקים בפירושים גם יובן כןבביריר-כסו
 . גמור ובצמצום בדקדוק יובן לא כןגם

 , אצלט חדשה המצאה איננה זה אוז זה המכחישים המאטרים שבין רואת הפשרהשורש
 דיו דוזלמוד בעלי הנה . לב בעצם בדבריהם נקרא אם , התלמוד חכמי דעת היאאבל

 , עיניהם נביאה לפי ואמת ישר והוא החכמים מן אחר יחדש אעך ודבר דבר כל מאזמוקירים

מעל"
 ויינכן.

 כן נאסר ובפירוש . פסיני ניתן כאלו בעינירם שנחשב עד מפליגים היו ההוא
 הקב"ה אסר , אחר מרועה נהנו כלם מ"א( פי' עקב ספרי היא ק"ו סנהדרין )'רושלמיבתלמור

 , גדול מפי כשמעו אלא קטן ספי כשוסע בעיניך יהיה לא והנייך מישראל קטן טפי שמעתאם
 נבוא ספי כשמעו אלא חכם מפי כשמעו ולא , חכם מפי כשמעו אלא גדול מפי כשמעוולא
 טועך הנשקט והרעיון . משה אלא רועה ואין רועה ספי כשמעו אלא נביא מפי כשמעוולא

 החכסש אחד בדברי שכל ובעגום היטב באר מפורש הוא הנה קל ברמז אך הזההמאטר
 שמשמישם כמי דומה פיו על תורה דברי שמחדש מי כל : שאמר אליה( דבי )תנאהאחרונים

 עקיבה ר' מעלת בתארם . צירית במליצה הזה ררעיון יתארו האגדה ובעלי . משמיםאותו
 עדע סשה היה ולא ודורש יושב שהיה עקיבה ר' את הקבקהימשה הראה כ"ט:( )מנחות :אמרו
 מנע הלסיויו ושאלו דיבורה מן אויר לדבר שהגיע עד מעלל של כחו ותשש אוטר הואטה
 את רשלתן יתאר הוה במשל הנה * רעתו נתקררה מיד , ססיני לסשה הלכה ואסר )זאלך

 נאסר אשר , עקיבה ר' של רורו וביורד התנאים של האמצעים הדורות דרשו אשרהמדרשות
 מ נראה בעין עין הלא . ולכות של תלים תלי שבתורה וקוץ קוץ כל על דורש .שקיהעליו
 שערום לא אשר ודורשיהם אוסריהם מדעת באו מקרוב חדשים המדרדרם אלה כללדעהו

 rw דגרי לא דבריו אח , תוראו פני תואר ישונה כי על משהומם עצטו משה כי עדקדטזניהם
 ברתחו נתוירה,דעתו מהר אבל . כחו תשש זה ובגלל נדבנם דוליפו הפירושים כי ידע לאחקיו
 טן יכיר לא מי ועתה בדרשותיו( )יעללינעק הסיני למשה בהלכה הנדרשים הדבריםשנתלו

האנדה
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 , ובצמצום בדקדוק , מטיני לקשה הלכה : הרכור בסיבן דקרמונים רשה שרון הזאתהאנדה
 הממרעדם ה6ירו4ם כל שלרעתם יען , ככה אמרו דומחודשים על שאף שאמרנו כנואלא
 נגלו שלא דברים : עקיבה~וחברל רבי על לומר יכלו בצרק כן העל רהורא. בחק מוניהםהיו

 - אברו רבי - ,אלמוף מחכמי ואחד י פי"ט( רב" )במדבר וחבריו עקיבא לרבי עלולסשה
 ורחבה מדה מארץ ארוכה .כתיב , משה למד דהירה כל וכי : באמרו הדבר סוד לנויגלה
 לא והנה . רבה'פם"א( (nlew הקב"ה .למדהו כללים אלא ? סשה למרה יום ולארבשם יטסני
 סדברט לנו זהווצא בזהק'.יעל ההדבר שכוון כללים איזה על. הדבר על ולחיקור לחרושנרצה
 5ל4 אם כי למשה ע'0מרו %א להכסים רמזורה כונת השתלשלות הקב"ה הניח שלרעתובבידור
 להאמין וגילים לחוסתם ההולכים והמאמינים בעיני זאת יפלא כי האמנם . פה שבעלהארה
 כי לב. בשוס הדברים יקחנו אם הרגקהנהיא ולא נפלאה לא אבל , יככתבם כהזייתםדובריט
 רושיון ובכח , דבריה ולפרש גדי.'לררו6 רשיון להם , נתנה עצמה התורה כי האמיטסאו
 יהיה אעם השופם או הלוש )הכהנים לך יגירו אשר הדבר מן תסור לא : התורהבמאמר מצאי הרשיון זה . בתורה בפירוש האנערים לרברים יש אשר רגשעלה לתור מדרשיהם עלוהוה
 )ספרי שמאל ,2ההו יחן על לך אומרים אפילו י'( , י"ז )דברים שמאל או ימין רום(בימים
 , בתורה ניכר רשומם אין אשר והגבלותיהן "מצות תנאי במה עי שמח . שבישך חןבית- אלא לך אין ב"ה:( השנה לראש במאמרם ,מתואר הוצת בהרושאה אמונתם וחעק bDW'~)פ'

 הואח והססה-ה ' * קל"רם פיסקא ראה ספרי ל"ו: בקורות 4"ח: )הניגה לחכמים מסרםשהבהוב
 ההקרסה תבעל .פה מתוארה והיא י ודעתם חכמתך פי ו% ולוערות לדון החכמים, כחכוללת
 תורך אשי. ודקדק יוריך אשר דיקורה פי על : במק-א הכתוב .טירש , גדעות הלכותלמפר
 ההם-5נל ביטים יהיו אשר ההכטי6 אל לשמוע שחייבים מלמי זה , יורוך אלא נאסרלא
 וה נם ספק ובלי , הכתובה בתורה מפורשת אינה הוראתם אם אף מחכטהם נצרים שימיימה
 כן על עצמה, ייעורה לרש נתנה ,היה שרישיון 41חרי לחכמים". רנתוב .DIDtb אמרםענין
 א6 בשניט עור יפלא לא וע"כ הסיני הניתנים ד4ברים במעלת ודרושיהם. פירושיהם כלריו
 פקועת בשם ומסדם וזמן תירותם כבאינת דמסופקים או הטידשים יהפלושים איע גםיכט
 החכמינו מצות שנם ער בשאירם הוה הכעוון היה אשר מכבד יק- כמה למרי טרע וכברמיני,
 בנוסחתן. הברכות ולנסח עליהן ברכות לתקן נמנעו ולא ההורה לעצות מה בצד אצלםדח
 טכסים כמצות וכך נך לעשות וצונו במצותיו קדשנו אשר : יאסר בתורה רבתובות רוצות%

 : לאמר לעילט ומה 1 לקבלה ילחם להורש שפירוש אפשר איך נשאל אם ואמנם . נ"נ:()שבת
 אזח" הדחקם מעלת לחור וחידושיהם כל.פירושיהם עלו היערה להם בתנה אשר רונסוןשבכח
 לס-עז ממיני שניקט הדברים כשם שם להם לקרוא יאות לא זאת בכלי ד"א. , ממינינאמרו
 בבירור יאמרו הקט כהחכמים אסתם ובעלי אטת שאנשי לאמר שכלט יסבול ושך 1 האמתפס
 ? ודור דור מהכ"י כמעדשים לרוב שהם בלבם ,ערדעו אחרי ממיני, שרם רפירושים כל%

 אחופש ופירשו מה- שהאמיי-ב)._בכ5. .נאסר אם בלעי ס-גנה נמצא לא האלהלשא*רנ
 דווקא אל במרדפיהם לדרכיו -עלף בעזר נעזרו אחריכם הבכום רמזרה סררש בעליוהחכמים
 רוחצתה על רוסוים- רהל6ד כחכמי רבים סאמרש . הכתובה דגורה בדורי הפנהתרראשונה
 ה-אפענח, הכטה עם בהמכם בהוה דנכונה רגונה למצא לדורערס חכמה נחן ה, כיכשאנוט
 . ~ללבד לדרוש לחכמים יעת נתנה שהתורה tw~p). פימחם_46 )ספרי : אסרוובפירוש

 רערע רמכימ' סרבו שמע שלא דברים אשלו ובכ'ש( פ"ח פאה יוצשע.לרושלמו על אמרווכן
 % לא. כו רועלמוד בעלי דעת שהוה נלמד ותה רגנאסר עטתוכן . ממיני ;למשה שנאסר,עסה
 שנאמר מה סרבו יהושע שמע לא איך כן לא DNW *ההנע, סמר למשה.מסיני שנאמרטה
 ברקיסתו(. טוב יום )תוס' האפיונים דיעורה מחכמי אחר שאסר מה עם זה ומסבים ר מפיני6

 סשה מוסר ו היה לא זה סופרים ודקדוקי הורה דקדוגך לסורה הקב"ה שנואהשמה
לאחרים
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 הרורש ממכש דגאמנה הדרישה ידי שעל האמינו כי מחה, נלמר השני ומצר כלל.לאחרים

 4( ט'ץ לתמורה מספרת והגדה . וללמד לרר~ש דעת לו נותנת כאיתורה , ריאשגה דורגהאל

 של אב* בימי שנשהכחו דולכא מן נדי טספר בפלפלו שהחזיר קנז בן עתמאלשיאלת
 הוא אשר האלהי בהעור יגצנתם על רומז הוא נם הזאת ההנדה של רפנימי והרעיון .משה
 איך כן לקא כי . הראשונה רבונה על לרתכים נדבוש ער בתורה בדרישתם נפשםבסומכי
 עתניאל שיוציא טה כי לדם אסר מי נשתכחו אם , הנשכרצת ההלכות את שהחזיר לאסריכלו

 דרך על הזאת דוגרה לט לצייר שצריכים ובדברה ק דגשכחות עם בדמכם באמת הואבפלפולו
 ח-רש קנו בן עתניאל ובא מורה ברם אמר מה מיגו %א אצלם משפקם .הלכות שויוזה

 ואין . מסיני למשה שנאמר סה א5 רעתו שהמכשה והאמינו הספקות את m~wnw עדונתורה
 האתש כתרצה( את יפה פ4 שה"ש פע"ב )ב"ר לנו יסופר כן ככצ כי , במונה ירודה זוהנדה
 ודצא פיהם על הלכה מסכימים אחיהם וכל מעמיד יששכר של שבטו היה מנהדראותראעא
 אם ט רקטורים אלה לכל 4ון כי אמנם אם ודגה . ססיני למשה כהלכה הלכה להםמעיב
 רגצירעעת הדרשות גל גי שהאמינו , והיא , סלם סבין יוצאות אשר היא אחת אך הגדהפיך
 בי שהאמינו ספני , מסיני קבלה בשם אצלם ומבוטת מסיני מקובלות בערך בעינירםדיו

 , רואשונה דנונה אל כוט פלפולם ידי 1ע5 מסיני שנאמר למה דעתםהטכיסה

 אפשרית לה אין דראשונה רגונה אל דעתם הסכימה כי , שרשמינו הזאת הדעהאולם
 נעבו ש אבל , זמן בשום ע*ו הלק מבלי רכל מן מוסכם הווו הנדרש שהדבר במקוםרק
 פי על האחר דין בבית הדין נחתך פעטום נמה כי נמצא הלא החכמים מדרעק שדהעל

 לקוחת רטיטתו וגם רואשון מן בהפוך הרן ורשלים אחריו אחר רין בית ובא התורהמדרש
 וארשים שהם אתרי הראשיה דבבה אל יטכיט ששניים אפשר איך ועתה . דגורהממדרש
 שיש אצלם טוסכם כ5ל זה כוהיה אלא מקרה דרך כן שאירע לבד ולא ע להיפוךכצעפה-
 דין בית שרהליט סמה בהיפוך דומתה מדרש פי ע5 דבר להדלימ מאוחר דין בית בידכח

 מכצים הל' )רמב"ם רחורה מדרש ע5 ומיוסדת נכמה היתה כן גם שרוקלטתו אף לושקרם
 נסצא אחרירם וסיר ריצפתם במועד וכבר . באמת כן קרה שונים ובוסנים י רוזלנצד( מןע"ב
 חלטי בימי . מאר קדום רגגרג זה בשבת מלהלחם איסור שנהט סה בסו . זה דבררושמי
 פ"א( סורב ח"ב בקדנצניוה לוסשון דגובש ננד זה בעבור עמדו ולא בשבת שבששהיושרים מפני בשבת ירועלש נכבשה דגצקרני, אלכסנדר טוה אחיי באלכמנדרי מ5ך אשילאני
 החשמונאי, מתתיהו בימי גי טשרסם הוה האיכער עוד היה דוזשמונאים סלהמת שמסל עקואחרי
 בשבת מהלחם דבניעהם rawn קדושת זאה בכל סטלה טאין בקנאה בשונאיהם עגלדגצעם

 לא הדבר להתיר והסכינצ יחד נועצו כאשר ואף . ע"ב( א' דגמקביים ספר פ"1 שםלוטפון
 את וכבש מושלם ע5 רדומי פאמפיאום שעלה שבעת שופר כן כי , לשעה אלארוזירוהו
 בו כלהלחם נמנעים הידצדים אשר דוום שרגא דבובת יחם ספני לכבשה לו נקל היההעיר
 מצר אלא כן נדה לא ריחר בו שנדנו בעת שאף ראש ועתה ט"ב(. סינר שם)עסיפון
 רמזרה רין מצד אלא דימעה לצורך או לבד ההכרח מצד לא בשבת להלחם ורהירדיקן שמאי בא זמן שאחר רואים אט אמנם . דצה לצד דהררת הקת את פירשו לא אבל ,הרחרח

 . שופיתם( פ' וספץ . י"ח )שבת בשבת" אפלו רתתה %ר דרש אשר מדרשו עלובסמיכתו
 הלאכה מין אסרו זמן שבאיזה השביעית בשנה רמציה בעבודת המלאכה בענין נמצאינן

 וחכמי דמקרא על בסמיכתם כן וגם התירוהו שאחריו ובזמן המקרא על האיסורוסמכו
 סמם למק-א שאסרו עה ש ב היא( פ"א שבישת לרושלמי בפירוש זה על אמרוהתשקד

 רש ומה פ"ב( פ' )ב'ד אחר במקום אטמו לוה וקרוב . סמכו למקרא שרוכיו שעה ב1
 אפשר אץי בן הרהר בהיגוז ועתה . וביבו 49או מקרא וררקו קראו משיא י *בלרוק
 דיאשונה דיונה א5 , בדריעשזם , דעתם המכיתה כו שהאמעו עיעכרט בהרעהלהחזיק

כראותנו
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 להצדיק נוכל איך , היפוכו מרטיט אוז- רין וביה דבר מתליה אחד דין שביתבראותנו
 גם אם אמנם 1 דדאשונה הכונה אל כונו ושניהם נכונה דברו ששניהם עליהם יאמרשניהם
 שתיהן שעל ולאמר פאכר איזה בכונת הפכיות רעות שתי להניח יתכן לא . כי הואאמת
 דרה כי יען רחלמוד חכמי בעיני ורחוקה נפלאת זאת היה לא זאת בכל האוסר,, כיווןיתד
 נאותים יהיו רי;ורה שדברי מתהילה כן יעד התורה נותן כי , בו שהאמינו נדגל כלל.אצלם

 להתיר וגם לאסור לסדר גם לטמא המכיים פירושים סובלים גודרו שונים בפניםלרוזפרש
 לא וש-~ץ . ובכונתה התוה בחק מונחים יחד גם והטהרה הטומאה , וההיתר האיסורושיהיו
 עצש ההוא והדקור לאיפור אחד דין מבית יתפרש בתוו-ה אחר דבור אם בעיניהםיפלא
 סונרים היו שניהם כי הפירושים שני על לאסר שיכלו , לרוזיר מאוח- דין סביהיתפרש
 ש נרמזה או נמסרה או שנאמרה , הראשונה לכונה שניהם דעת והמכיסה דמורהבכונה
 ואמרו . ובבירור באסת פה שבעל התורה חכמי רעת היתה כן . למשה בכלליהנודעה
 )מדרש טמא פנים )מ"ט טהור פנים מ"ט למשה הקב"ה י אקר ורבוא רבור % :נפירוש
 ההפליימ הפנים פי על התורה את לדרוש שהכינו החכמים סיגלר; ודמליגו הביאני( פי'ושה"ש
 ב%ונ, בעיניו שנראה מה לפי שדן וזמן זמן כל של דין בית כן ועל :( י"ג )ערוביןהאלה
 בין לאיסור שדן בין להיהר שדן בין / מסיני לסשה שנאמר למה דעתו הסכימההתורה
 פעם סנהדרין )ירושלמי נחסד בציור זה ענין יתאר דווכמים מן ואחד . לטריה קיןלטומאה
 לדבר היה לא )כלומר עמירה לרגל היה לא בדיניה( )מוחלטת חתוכה התורה 3,נה .%והקב(
 הוא דעייענילאיך עולם של רבונו לפניו אמר ) כשה אל ה' וידבר טעם מה טתמיד(קיום

 פנים ובס"ט טהור פנים בם"ט נדרשת התהיה שתהא נדי לרגזות רבש לחרי לו אמרהלמכה
 האפשר4ש "פנים כל את למשה דכאה הקב"ה כאלו בנפשו יצייר הוה המליץ הנה .טמא

 זה, על מתפלא וסשה ולסדרה. לטוסתה לדביר בין לאסור בין והפוכו דבר התורהבפירוש
 לדעת משתוקק והוא . זה אל זה ומתנגדים שונים בפנים מתפרשה רמזורה 4,הא ,לפשראיך
 הדורות לחכמי נמם- שוה הקב"ה משיבו זה על 1 הולכה ולפי האמת לפי הם הפניםאיזה
 והאכר4'. ההלכה יחשב זה גם אז 'האחד צד אל לבנין העוכרים מן רוב שיסכימוובעת
Y'"lalלסדר בפסם לדוזפרש נאותה שההיה התורה לקיום הוא שהכרה , רמבה גם לו 
 סוטה לתוספתא דתלטד סחנמי אחר חכם כן נם נטשך הזה ררעיון ואכרי . לטטאובפעם
 הורה דברי אף ורבה פרה נטיעה מה לנסיעה נמשלה החר-ה כי שאסר: :( ג' הניגהפ"ו
 הראיות רוב כי אטנם אם ועתה . פירוש צריכים אין כאלה ברורים ודברים . ורביםפרים
 בכל , בכלם שוים הוה הדבר מן הציורים אופני אין וגט , אגדה מדברי לקוהוה הןהאלה
 פני תואר על הטעידים , הן נאמנים עדים כאלה אנפות אחת שבבחינה הוא סוסכםזאת

 אשר הדעות תכונת על יעידו שלפנינו ובענין , הוסדו בעת באומה הנושלות והרשקהאמונות
 ה ב ר ה ש : האמינו כי מהם לט ויהברר , פה שבעל היערה בבחינת היהודים ביןנתפשטו

 האוה, ובטלטול הימים ברוב רובהנשתכהו טקובלים, היו הלכוהפירושים
 בשר ובפלפולם ומסטרתם מדעתם אותם החזירו הדורותוחכמי
 והלכוה פירושים הרבה הראשונהותם "כונה ש,סכיסואל עדה%הע

 %ה שמכה במם שהקה כפס לים, מקוב בערך אצלם זהיר תאדשונ
 גך5עים בה הלט אשר וזדך פן לפעים בנטתם וגם . חגוה להם הנח אשרדיושאה
 , ה,4.1 טחן בהכמר; נאנח שוה , בו ,טהאמיט הגדול היסוד על מסכו , בתורהבשרושים
 האורה שתהיה היתה כונתו אמנם וסוחלמת, חתוכה "תורה לתתשילא
 בהרשאת מורשים היו הוכנים בכל הדורות וראשי כנטיעה/ ורבהפרה

 צם תצא וחעוההן ושכלם. עינם ראות כפי אותה לפרשהתורה
 למדה, להנמ היהה הרוב והסכמת וךכ. תצמת ש '% שקיתםחקשע
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 בשעה ובין שבימיך. דין בית אלא לך שאין למעשה, הלכה להעמיד וזמן זמןלכל
 האמת בחק גרעון זה דדה ולא למקיא הדבר סומכים היו שהתירו בשעה וביןשאסרו

 הם אלה מסא. פנים ובס"ט מהור פנים בם"ם תורה שנתנה האמינוכי
 אם ספק כל וינצר רורגו תשקם כן ועל , התלמוד בעטי הקדמונים של והדעותרכושנות
 והגלות הנביאים ימי בכל קרמונים קדמוני כומן הקים איזה מובן בין גדולה רחננרותנראה
 אץ דיה המאוה- בזמן שנם נראה אם או , דתלמוד חכמי בימי מאוה- בזמן מובנםובין
 . היים אלהים דברי ואלו אלו ואמונהם דעתם לפי כי ההזרה בהבנת שוים הדורותבל

 עשיריפרק
 . הגדולת כנסת אנש. מש.יר. הצדיקשטעון

 אלינו רגיעו לא דראשת הומן ילדי הם אשר פה שבעל בתורה דברים מפרטיוברשת
 נמסך סהודעותירם מה נדע ולא האחרונים פי מוצא זה , אודותיה על לנו שהגד ומה ,בכתב
 . היערה בעניני בבירור קדומות דצדעות הם-זן על נהמה ולא . טהשערה הוא ומה קבלהעל
 אחד ולולא אלינו, הגיעו ומעטים דלים שיורים אך קדם מימי בכלל האומה סקורות נםהלא

 הכהן יומיפון רבעונה פלאווישס הוא.,יוסיפום ימ,ן,הבית, בסוף אשר הנכבדיםטבהנינו
 ה' וממלחשת מקדמוניותיט עמנו, ימי מדברי יק-ים שרידים ספר עלי בכהב לטהשאיר

 כל ואבד רפטני הבית ימי כל של ימיט דברי נשהכחו אז כי , ישראל בצורי נלהבואשר
 פרס מלכי ממשלת תחת היותם בעוד מהגולה שובם אצרי מהזמנים ואמנם 1(. לסוזכר

 )קדמוניות יספר אשר האחד המעשה וגם , טקורותירם להודיע הוא גם ידע לאהאחרונים
 שהיה הריב מן תרענה( נ"א לשנת וסביב השני חוהחששתא בימי שאירע סמה פיו(סי"ב
 אשר רגפלאכה לרגל אני ואולם הוא. קטן דבר אך האומה ימי לדברי כהנים/ אחים שניין

 יהוידע ההואו בזמן הדתי במצב אור מעם בתהו פה ואת בכל להזכירו לט ראוילפנינו
 דפרסי דגולך מלוך בימו גדול כהן להיות יוחנן בנו תחתיו ויתכהן כצג אלישיב שלבנו

 היה הוא . באניאס היה הסלך צבא שר . תרכבת( נ"א לשנת )סביב השניארהתעחטתא
 ישוע ושמו ריע היה הזה לפחת . פקודתו תחת ישראל ארץ ונם וצור בסוריא המדינהפחת
 הגדולה. רבהנה על המיד ולבו עיט וידן באחיו קנא ישוע . הגרל הכהן יוחנןאחי

 רגהנה להעברי הבטיחו אשר הבטחתו ידי ועל אליו דגרת אהבת ידי ש דחוקה הזאתהשוקרע
 החל כי עד ישנע לב את אמצה הזאת ההבטחה תחתיו. ולכהנת יוחנן אחיו מעםדוודיה
 ויריבו במקרש שניהם בהיותם היום כהי . זממו להפיק ירושלימה ויעל אהיו עם ריבלחרחר
 מן באגיאס כשמוע ה'. במקדש אדח את ויריוג בחטהו יוהנן קם אז זה עם זהריב

 נעשה. אשר אוז לחקור שמסלע לעלוע חש ה', ובהיכל בישראל נעשתה אשררהועבה
 אשר תא לישראל חק כי להטניערו רצו הכהנים .אבל ה' היכל אל לכנוס חפץ שםכבואו
 אדם נפש הרוצח זה ובי וייושר מאר מי בם אפו חרה אז למקדש, נכרי איש יבאלא

 דרכמונים חמשים ישלמו אשר המקרש על עינש שם אז בחקה. ויננם טמניע מהורבמקדש
 הנה פקידתו. על ישאר מבהנתו הועבר לא יוחנן אבל ה'. מזבח על יק-ב אשר שהמכל
 הנדוליס רגהנים על תקיפה התורה הקת יד היתה לא בי ברור רואים אט הזה הנעשהמ!
 )סנהררין העבודה יעלים לא למבע יוקח המזבח אצל בעמדו אף שרווצח שרותכה:או

 בזכע היה א4 בי לט. טדעת הבלחי סבה לאיזה ההוא הזמן ארר עד נוסדה לאלה",
ההוא

 האיש על הרפות פ.הס המטלאים שמוריס 'סי דברי טבחתי קצת עם משפט.ם לדבר להתאפק אגל 14(
 בי תשדי 5א a'b טסה  דעאז'ת בירא שאמרו חו"ל דברי על ועברו , האטת את עקש להרוותם שלחנוף ושומריםהוה
 . בישראל ה'ס.ם דבר. כותב א.ן יוסטון לולא ,קיא
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 הששהה רסקך שמטעם לאמר טכל לא ובחי בבהנתו? יוחנן את. הנידו פדחו כזה חקההמו
 דיה א* דבק אומר היה ולא , ע14 וקצף סננדו היה דווחה להפך הוא הלא כןע עלהונרחו
 רומא ד,וסן מן פרם4 דבר אליט דגיע לא הזה רקטור טלבד, 1( להעבירו רוצ-ם ייןהבית
 06 טרע לא הגדולה, כנסת בע4 רישפת אנשי גממשמות 2(, ביהוד היתי במצבוהנונע

 הנרולה כנסת משיירי היה כי עליז נאסר אשר הצריק .שטעון והוא: אחד,בלתי
 הזאה הכנסוה התחלת שומן בדבר ספק לרעיל סכה לנו שאין גם אם ט"ב(. פ"א)אבות
 ספק ובלי מאיברה אחד עזרא והיה הגלה מ! שובם אחרי מיההיה

 הרשש*
 נאמו כאשד ,

 השש משך ובצמצום להחליט-בבירור נוכל לא זאת בכל , שמו על הנקרא בספרביושמים
 אמצי משייי שהיה זה שמעון היה סי בבירור לנו טדע לא זה גם כי יען ,אשךן,התמירה

 שמעון חי התלמוד מהנדת לנו שיוצא טה לפי ? בכהנתו ועמי הי זמן ובאיזה ? דלדולהכנסת
 את גם ובתוכן , פרס ממלכת ארצות את'כל אלכסנדר כבש אשר הגדול הכבוש בימןהצדיק
 אלנסנדר כבש כאשר ס"מ( יומא פעט תענית )מגילת בתלמוד יסופר בז כי . סוריא ארץכל
 כן נם עלה טמשלתה, תחת היו אשר הארצות כל את רגליו .תחת וידבר , פרם ממלכתאת

 אל כקרבו ויהי אלכסנדר. מחמת יראו פרס מלכי עם רוחם נאמנה אשר היהודוםירושלשה.
 דבדע הצדיק שמעון היה ובראשם ומרגהנים העם מיקירי_ , לקראתו מלאכים 1ישלהו ,,דביר
 הכדק פני תואר כי יען ואת עשה כי , רשלך להם ויאמר בכה, על התפלאו שריו לו,והשתהו וערי לכהן כבוד ויתן , ירהשמיכבתו באלבמנדר כפגעם כהבתיע,ויהי ,לבוש..בבנדיהנרול
 והנה.)כדפת , בחלומו , למלחמה בצאתו חלם אשר נפלא חלום זכרון בטיבו דביר הזהרעש
 נשא זה בג4 . מלחמותיו נכל תותעה לו ונותן לפניו מנצת , לימינו הלך הוה רגככדהק1

הכדי
 אלכסנדר מלא נם . חסי עפ יגדיל אר, לעסו ירע לא כי והבטיחו , לפניו וחסד חן
 ריניהם לדון ליהורים רשיון לרצע ויואל , במקדש קרבנות הקריב ירושלשה בבוא ,הבטחתו

 שנת בכל הפס מן להם עשה הנתה והדת. האמונה חפשיות להם ונתן , תורתם חקי פיעל
 לב שם לא היהודים על דנותים הלשינו אשר שטנה דברי ואל , השמיטה שנח היאהשבע
 ענרצ רביהן אבל בהיכל תבניתו דמות לרגמיד ממנו בקש דקלך ע"ב( סי"ב בקדמוניות)יוסיפון
  היהויי5עזגשר עם בקרב עולמים טזכרה לו יעשה כי הבטיחו אמנם , היהודים דת ננד זהבי
 זה והנה . אלכסנרר : שטו על נקרא יהיה ההיא בשנה הכהנים מן וולד אש. זכ5 בןכל

ל  של שטו על ככה יספר הכהן מסיפון אבל . הצדיק PQt'1 של קמו % בהלסודק
 לנ"א וסביב אלכסנדר סגת אחרי ככיר לא זק טת הזה הכהן ידוע הנד%-: הכהןידוע
 )יוטפון הצדיק שמעון והוא תחתיו בנו בא זה גם וכשמת בט הניו גת-כרן אריייו .הר"מ(
 ע1-י בין ריו אשר והמלחמות השערורה בשי הצדיק שמקון כלך הזאת הדעה ולפישם(

 ירושלקם על לאנוס תלמי צר רופא בעת . מותו אחרי ממלכתו את שירעע. אלכסנדרצבאות
 /וילכדה

 וישב-

 גדל נה1 היה מזה מאוחר בזמן גם אמנם מצרימה ויעיכם רב 'שבי טישראל
 חניו בן היה והוא צדיק שמ,הכטי; דורו בני נתנו לו ונם / שמעון בשם נקרא הוא גםאשר
 לנ"א )סביב הגדול אנטיגומ מ% בכהנתו עמד השני הצדיק .שמעון . דיאשין שטעוןבן

 הראשון שמעת של בנו בן היה אשר זה שמעון כי חשבים קדנצגיות מדורשי מקצתתשתחז.
 אין והנה . פ( הנרולק כנסת אנעם משייי דיה כי עליו נאסר אשר הצדיק שטעון היההוא

 גידינו ----------
 יר'כפ רישו :( )ליב ובויכוח לישן. ולא לטות תקהלו מבחי ~:ם פ.ד.;שררשי טשפט.ם מכילתא י'1(.

 יין ::('"-ן :ך',ג'7",ל:,ג,.י'נ5.%ייו',ל',דג,י"ייל
-nlo"P ;היוצדקו בקרב חדש.ס וחקים לתקנות סבה ה.תה הזאת שהכת מה למסה נדבר הכותיים נגר עמדתם בבח.נת2( :: :י ה;'ע~':יו . 

 דח קורות ובספר 185 ח"ב סר,ריפעלד *רלרים היטש דברי ובספר 34 פ. ר. ג. צונץ, וכתב סח ע"8(
היחרש
-- - 

- -- -
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 . לתכליתט טשנה בזה הכרעה אין גם הזה בענין הדעתו בין להכריע ברורה ראיהבידינו
 בזמנו הממשלה לעמת היהודים עניני בבחינת הרברים ממצב עיניט שנסב ראף איןאבל
 אנטיוכום של בזמנו וכן אלכסנדרשל

 הנדי
 של סזסט הזאת בבחינה לנו שהודע טה מכל .

 הוא , המדיני מצבם הורע לא אלכסנדר לידי פרם ממלכת באה מעת כי ראינואלכסנדר
 ומשפתיהם מנהגיהם על ולהניחם והדתיים הסבוניים מעניניהם דבר שנוה לבלתי אוחםהבטיח
 וכמו הרפא בעת הגדולה כנסת לעימול מוכחת סבה ראינו לא כן ועל , הבטחתו סלאונם
 שבסלחטתיו נם אם כי . לישראל חסד סלך היה אשר הגדול אנטיוכום בימי לבימולה סבה איןכן

 דועלאות עשו לא הנה , ישראל על גם ריעלאות כום עבר פהילאפאטר תלמי עם נלחםאשר
 הזכיות כל להם ונחן מאד ליהודים היטב , אנטיוכום התנבר כאשר כי . מתמידה פצלההאלה
 דגדול9 "והעד סמציאוה מפורש נזכר צבאו ושר לאוהבו כתב אשר ובמכתב , לבם שאלאשר

 ממס פטורים יהיו דלדול הוער ובעלי דתם כמשפט לחיות היריות להם שנותן : לווכתב
 תלמי בבוא הנא כן לא אבל ך הגדולה הכנסת נתבטלה ההיא שבעת נאמר ואיך ,דגלנלת
 לחץ אותם וילחץ היהודים גורל על רשעו שבט הניח הוא , הדבר נהפוך אז לירושליםלאג"ם
 לביטול גדולה סבה וזה הפנימיים בעניניהם גם שערוריה לרגלו באה ספק בלי כן ועל ,גדול

 שראיט ואחרי , הנדולה כנסת פסקה ההיא שבעת לשער נוכל בצדק זה לבעבור ואףרבנסיה
 הצדיק שמעון ד"א גם כן על , נרול כהן הראשון הצדיק שמילון היה ההיא השערוריהשבימי
 . הנדולה כנסת משיירי שהיה במשנההנזכר

 ובאהבה אלהים עם תמים הולך איש היה הוא , השבחות ברוב מהולל הצדיקשמעון
 בלבב אלהיו את ועבד , ה' בתורת דבק לעצת הוא וכאשר שם( )יוסיפון ארם בני עםוחסר
 . רגלו אחזה אשר זו בדרך ללכת וילמדם לעמו הורה כן אף , ארם לבני הסר וגמלשלם
 שלשה על : באמרו הקדמונים כדרך קצר במאמר תאר ערכם ,גודל האלה היסודותיקרת
 הזה המאמר פ"א( )אבות חמדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העלםדברים
 בו נמצא כבר צורתו ומצד / זמנו ולצרכי רוחו לתשוקת תכנית הותם תא פנימיותומצד
 העבודה את גנה מאד מאד . ספורות מפורות להיותם למופרים נתיחסו אשר המאמריםדונסת
 ואף . זכה ובמחשבה לב בשום אותן יעשו אם עושיהן את ושבה המצות במעשההחצונית
 קרבן מלאכול ימיו כל נמנע כן ועל . נפשם למגף נזירות בנוזרי נפשו רצתה לא זהלבעבור
 ירה אשר האיש היה והוא . הוורא יחשב בנזירות נפשו על איסר שהאוסר אמר כי ,נזיר
 חוטא נקרא בתענית היושב שכל מאוחר בזמן שמסלא הבאים אמרו אשר החק אל פנהאבן

 והיה תלתלים וקוצותיו רואי וטוב עינים יפה הדרום מן אדם אליו בא אחת פעם , 4.(לנדרים
 רועה לו וספר ? הוה הנאה השוי להשחית בני ראית מה : הצדיק שמעון לו אמר /נזיר
 עלי יצרי ופחו רמים בתוך שלי הבוכיה את וראיתי השאוב את למלאות והלכתי בעיריהייתי
 . לשמים להקדישך עלי שלך שאינו בדבר מפחו אתה רשע לו אמרתי , העולם מן לאבדניובקש
 הכתוב ועליך בישראל המקום רצון עושי ירבו כמותך בני לו ויאמר בראשו שמעון לווהרכין
 איך מזה וראינו . ובכ"מ( נשא ומפרי וירושלמי בבלי פ"א ונזו לנדרים לה/ להזיר נזיראומר

 כונתה אין לה' להזיר נזיר דהררה אמרה שאם . התורה בדברי שמעון דלגמיק רבהבהשבלה
 יהיה שאז היא הכונה אבל , לה' הפץ בזה שיש שמים לכבוד נפשו את מצנף האדםשאם

 . לנזירותו מוסרית סבה הנזירות לנוזר היה אם לה' באמת נפשו את האדם שמזירהנזירוות
 בפי המספר שם אשר הדבורים ואולי , קדמותה חותם פניה על נושאת הזאת ההנדהצורת
 שמים במלת לרהשתמש רגלים היו בשיו שכבר מזה יראה ואז , ממש דבריו היושמעון

-- לכסת 
  ywn~ 198 צר ראשינה שגה חנטה בן ובט"ע 95. צר ח.א מיאסה והמתותהירידים

 שהית שטעק בי לעף *בוש הריש
 ההשמתאי. שמועק הוא כה"גטש.יר'
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 הכנוים שם כי ספק ואין . ה' לשם מקום הגטי וגן בשמים תושבי הכלדום את בהלכנוה
 שמכנם היגים מן לקוהה השאלה הוא ה' לשם שמים רבנוי וביהוד . העברים מילדי אינםהאלה
 העזה / באותיותיו השם את מלהנות ויראתם . אחד בשם השמים אלהי ואת השמיםאת

 . השם את בהם לכנות שונים כנוים להם השתרלו אשרהסבה
 בצדק לשפומ ננכל הנזירות מן העם את לעצור שמעון ר,,מתדל אשר ההשתדלותטן

 מלחמת בימי שלאחריו ברורות נראה כאשר , גזירות בנדרים מאד פרוצים היו ההיא בעתבי
 . מ"ט( , פ"נ %א )רגנקניים נזרם ימי את לטלא לט-ושלים ובאו נזירות טורי היו אשררמקולים
 חלאות על אות לרוב הוא ונזהיווע בנדרים סגופים נפשו על מעמים האדם אשר הזאתוהפרצה
 ובהצטערם נפשם על איסר שבאמרם אדם בני השבו מאז כי . ר"שזפרצ~ת הצרות ועלהזמן

 . מצרותיהם להושיעם לרחמם אלהים מאת רצון שיקו וה ידי על כי נפש ובעטייבסיגופים
 האלהית והחת בכלל והאכצטת הדתות כל כי טראהקם בקרבם השתרשה רמחשבהוזאת
 אשר ברברים תלויה עשייתם אער חקים על ומצוות האדם נפש על איסורים אומרותבפרט
 האסורים הדברים מן והעצירה ההקים אלה וכמירת כי וטראותם . עליהם עצרה מעמיסיםהם
 חשבו כן על , ורצונו אלהט חסר בהם להשיג הנאותים הדרכים הדת נותן הבסחת לפיהם

 למצא ירבו כן הדה מצר לרום המותרים הדברים מן אף נפשם על איסר לאסור ירבושכאשר
 כרבות כן ועל , בצרה לסו עזר יהיה זה שבגדל עד מאתו רצון ולהפיק אלהים בעיניחן

 לאלה שהינפשו לא הצדיק I'PDW כי ראינו ורנה . ונזירות לדרים נודרי רבו כן מאזרוזלאות
 רחוקה לא היא נפלאת לא ועתה , בימיו התפרצו אשר ונדרים נזורות לנודרי מתנגדוהיה
 עריה ראו שכאשר . נדרים לרועיר החכם ביד רשיון שיהיה תקנו ההוא שבזמן נשעראם
 שנגה כי לאסר הנודר בחרטת הנדר לר~עיר כת רשכם ביר שיש תקנו בנדרים פרוציםהעם
 הכריעו כן על , אשתו נדרי להפר הבעל וביד בתו נדרי להפר האב ביר הכח נתנההיערה כי , יש לדבר רמז ד"א , רועורה מן ומפורשת ברורה ראיה נהיים לדפתר שאין וץ: .היא

 הכמי ידי על מונרכים דם אשר רתם נדרי להתיר החבם ביד כה יהיה כן שכמובמברה
 ירש כבר רראשונים המשנה ובעץ . נדרים ריחר תקטע תקנו הנאת הסברה ובנח .הדורוה
 ח5 מהם שנעלם ט-מה החלאות בעקצי הבאה שהשכהה רק טהודשת היא ת תקנהכי

 שיממוכו טה על להם ואין באויר פורחים נרדים היחר מפ"א( לחגיגה אמרו כן ועלהתקון
 בעינידם ישר לא , רגדרים בער לעצור משתדלים שדיו אף הדורות סחבמי יש כי נראה,אמנם
 דבר אשר החכמום מן אהד . להתירו החכם שמס שילך נדר שנדר שמי הדבר עללרתכים
 -נתחבר הספר שוה ירעש כבר הלא . קרית ספר ההבר הוה נררים טדרי של ריי רגננהננגד
 דל על לנצור לארם שראוי בפירכם אוטר וודא בהערה( פ"א )למעלה פרם מלכי ימיבסוף
 ולא משתדור תדור לא אשר טוב : יאמר להם וכדונצק הקדש נדרי על . 3דר מלידת-שפתיו
 עצמם ולסנף נפשם על אימר לאסור אדם בני שנודהים הנדרים על אבל ר'( , ה/ לקהלתתשלם
 הוצער לסגף בשרו את לחמי(. פיו את הארם יתן ושלא עיקר כל ידור שלא מוהיר אלהעל

 זה אעם הסורה החכם שהוא המלאך אל וללכת פיו אכרי לבמל טוכרח ידוה ולא ו(עצש
 ב' מלאכי י"ג. א' )חגי האהרונום הנביאים אצל גםשטו

 ו'(',
 שנדר מה היא שננה כי ולאסר

 בעת כי מזה רואים אנו והנה , נדרו את החכם שיבטל ורוצה עתה וסתחרמ בחפזו שנדריען
 כן ועל , ומקובלת כנחלטת תקנה עור נדרים היהר תקנת היתה לא קהלת מפרשנתחבר
 . לכך צרינה שהשעה ראו כי קיימת לתקנה תקמה הצדיק שמעון שבימי מאד קרובהדה~ערהט

אחת
 "עי. נפשו הושא מתעב-1 כמו השחתה מענין הוא בנה חטא שכחדש יותר נראה אלא , חפא לידי 1.4 דבור יד.ש עבטי אח להביא פ.1 את האדם יתן שלא בקטר חטאת טענת אינה בשיך את יחטיא הדבור" פלוגת1(

 . .'( נ' )חבגךק זפשך וחוטא %ן .  WDS טשדרת רשלך את שטתעבר שרגונה ב'(ג'
45.
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 . הטטאה מעלת ד"א תולדותיו מספרי בהן למלוהו אשר ומשנבות דמעלות מןא

 הכפורים ניום כצאתו 1( כהטזו ליטי דאחרונה בשנה . בו דבר דקדש שרות עליו אסרוכי
 רג אחר ימים. שבעת כי היה וכן . ימת הזאת בשנה כי התנבא , דקדשים קדשמכית
 לא כי מותז על התאבלן מאד מאד . מזבה בענבה ויקבר לעלמו דטדיק הלךהסוכות
 נמצא לא אשר אבדה אבדה כי דיעאונט הכדגים , דתיים בין 6 יעבה אעם צדיקהשאיר
 : ל"מ )יוסא המפורש בשם לברך והלאה מאז דבדגים אודו נמנעו זה לבעבור ואף .תשרתה
 מפורש זה אבל , הזאת למניעה המיותרת הסבה ובהה מה לט נתברר לא פ"ו( עג(וט-ושלמי
 זה על שנצטוו קש מלפרשו ונסנש כדגים בברכת אף השם את לפרש בדאים .דורםיא הם לא כי תשבו כן על שמים ףראת האשנה עשתמעמה כי-מראיתם דחפור מעניןיוצא
 מברכת ריץ לכהנים גם או העם לעטור - ככתבו באותיוהיו השם את לפגש כי .ביוסד
 שתקנו כסו . תקוניהם בין היה זה הם . ולמופרים ראשוני בזמן נמנעים דרו כבר -בדגים

~tua
 לפעמים ה' לשם כבוד לתת כדי שונים

 בחלי
 תקט כן , בכתב נם ולפעמים הזיהרה

 אר לברך הכהנים התצטוו בברכה אבל ככתבו, נקיא יהיה שלא "tlt1%a ה' לשםבנוי
 כה שאמרה מתורה מאמר את דיכא בעת כבר ההבינו , השם את מפריטים דהו ,ישראל
 בשם לברך צריכים כן ועל ככתבם דברימ בדקדוק , כה : שדבונה ישראל בם אתתברכו
 )סוטה ישרא. בני )על DW' את ;שמו בפירוש: ונאמר כ',ץ(.: פי' נשא פ' )ספריככתבו
 רגצפ-ים מן נדרש היה לבר זה דרך על דאלה דבתובים שמדרש הוא וברו . .(4ח

 סאז שכבו. אף המפורש בשם מברכים דוו הצדיק שמעון של מותו שעד משזוהםרקדסונים
 לברך הוא שמצוה הכחוב אצלם שהובן גם אם ואמנם . רוטם.ככתבו יפז לפרש נמנעיםדדו
 מלברד ונמנעו המצוה זאת במלו זאת בכל שמעון של נצתו עד כן ועשו המפורשבשם
 זה אין כי להראות משתדלים דתי( ד"ה תוס' . לנח )מומה דיבמים שאח-זני הכסגם .בשם
 . עצמה דיבורה רצון על בסמיכתם בשלוה אלא החכמים מתקנת דגוצוה בשול שעיקירת
 להזכיר אין כי הבלימו אחר במגלם רגשדרש דרכי פי על ומוציאו סה לפי דעתם לפיכי
 הכהמם דעת ולש ואפרי , השכינה גלוי שיש ובזקן במקום אם כו עמן בשום דו נטםאת
 המצוה במלה עצמה ררירה נוהק בן על 2( רהטכינה גלף הצדיק שמעון של .טותו לאמרפסק
 לבם על עלה ולא ריטבו לא כי נמצא עצמם רהלמוד חכמי בדברי נהבונן אם אבל .הזאת
 שאהד זה על רמז או ראיה שמ ואין . במקדש דוטכינה גלוי פסק שמעון שמימות ,לאמר
 Ilys של מונע אחר שהכהנים רמז לנו שאין שכן וכל , ככה האמין או חשב התלמודמבעלי
 אפרנו כאשר , הוא בן באסת אבל . דגנקדש מבית דוטכינה נסתלקה פתו שעםיצטבו

 לא העם, את בברכם השם את לפרש שלא לכהנים היתה אשך דג(יוחדת,שרחבה
נתקיימה--

 הוכיחו קדטונ.ות סדויש' ואחרים צונץ אבל עגה ארבעים גד~ל בכהנה הצדיק שמעון שמש התלמוד ~עת1(
 253. צר 32 נוס. תרכ"ו משגה להמריר כצופה שכתבנו. מה על פה להע.ר וראיתי . שנה טנ' יכער בכ"ג שמש לא:י

 ה"נ ט"ו יוסא ובייישלמי פ"ע סטה וכתוספתא .( )ל"ט בזוטא , שטעט-קצריק של פעמנו המסתתת הרגדוהשכל
 ולהם_ , לחס ושת' , ובעומד , המעיכה נבאש 1 דג!ערבי ובנר , ביוה"כ הגודל לענין מותו לאחר שייו השנויםבכה'נת
 בסן שה' אחר הצדיק שטעון על .אם כי השני ע! ולא הראשך הצריק שטעון ל לא מכוון אינו ;ה כל כ. .הפנים
 . פי"א תענקי בסג~לת ת" . הבית חרבן לפני שנה קלעים כמו הרוסי קאייגולא הקימי בים'טאוחר

 מלח שאנ' מקום בכל המקרא וססרס.ן וגו' שם. את אזכיר אשר סגךם בכל ד"ח-רש ל סמכו שם בחוס'2(
 נטעי עוד לג"ש ;כו ולא שכינה ללוי עוד ה.ה שלא הצר'ק שמעט גריז אחרי כן ועל שסי את 4:;כיר אניטמנה
 , הצדוק שטעין טות אגורי  שפסקו נסים טעש' טכסה ה"טפ-ות טעדות על היא התום' שכונת ספק ואון . בשםמלברך
 השנינה לגלו' עור ;כו לא הו,וכ' דעת ולפ' . הראשון הצר'ק P;te על מכה; עינו יה שכל הקורמה בהערה הראגו כגראבל
 .(. )גז כוכה מביייתא סינהש וזה , שם. את א;ניר אשר מקים כל בכלל ה"ה ולא המקדש גבית גם שמעון סו;(אוזה

 :נלה שלא ;טן איה שהיה שיאטר דעזלמוד מחבטי לאחד מצאנו ולא סופרים מדת בחבורנו וי"ש ש"א יתרווטטכילהא
 מקום בכל כי הוא בזה הביייתא בעלי רעת כי דכא והעיקר . הבחירה בביתהקב"ה

 אש-
 אינו וט' שמי את אזכיר

 בו. שכינתו את חקב"ה השרה 5א אשר רג(קדש ימי כל ;טן עצם ימה 5א התלטוד דעת שלפ. , ;טן אצה למעטרדנה

 כן לעשות אסור שבגבלין טירטר המגלם את לטעט אלא רוצהטסט

. 
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 ק מותו אחרי שמעון מצלת הגביהו שכאשי הדבר בטבע 10נה זה אבל , לנונהקייסה
 אח לפרש כראים דהום ולא הם לא כי וחשבו עצמם, מעלה מקפדנים היו מעלתוטכח
 " ( 1 כהנים בברכת אףהוםמ

 נתלו אשר ההגדות ואן הצד'ק שי[;:ן ככעלת לט סופרו אשר הכעמים ,הדברים.מן
 וע"כ הגדולה. הכנמת שבימי הדורות ראשי ככל ההיוחד אהד היה הוא כ, התבררבשמו/
 כי מאר וק-וב , האומה לטובת נהקנו אשר מעולות בתקנות מיוהד היה נם,זמנו ספק.נלי
 מהגולה עלו אשר העת כן הז יכנו: פעולת היה הוא נם הקדש לכתביי החתימההיקון

 האלה והשרשים ,"י איש".ישראל כל בלב שרשיה דתורה הכהה הסופר מעזראנאטעים
 בליטושי להחזיק מהארר יכונה ישראל בשם אשר בל ואז / ישראל אדמה עלהרחיבו
 המרו אלה גם , ישראל דת את עליהם וקבלו קיימו ואשר שזכרון בערי אשיר סלךהושיב אשי הכו"ימ והם בנבליהם, אוחם ם י צורר צרים בקרבם היו גם ואם ,המבינים

 נחמיה "וטימן . באמונהם ישראל את להפריע קטנה או גדולה לעשות ידם לאל היה %אכח
 חגיהם את ומהמיחגו היהודים מן תכים בפירוד אז ל נפרדו לא אלככנדה. מלכות יטיעד

 ודעותיהם היהודים כנהגי ננד אחרים ומערערים ב'(. צד שנסרון בכימי )קייכהייםביו-ושלים"
 נגר התנגדות להורהו דגמיועד תקון איזה ) לפרסום אוהם מכריהים יהיו אשר בגרבם היולא
 אלכסנדר "ס,כ; . ערעוראיזה

 מוקד,ן-

 , ארץ עלי בשסותם לקרוא - הכותים %ה הוחלטה-
 ירושלים: ליושב ולמוקש לפה היה גריזים די על והיכלם ל לישראל להרע שפלה לממלכהחייו
 אשר והשנויים החלופים ;ם בידיהם אשר החורה ספר העריקת ההוא בוכן נעשה ספקובלי
 צד שומרון )כרמי ולמקדשם". לעבודתם רש וש יסור היה לא והשמיים ההלופים אלהבלערי

 כבר לסוריא אלכסנדר בבוא כי הזיופים עשו אלכסנדר של זמנו לפני כבר ואולי ז'( עדב'
 על לעבירה מקום אין שעשו הדופים בלעדי. אשר גריזים די על יעומד קייםהיה,וובלם

 אקר בדבר עוד ליהודים רהנגרו בתורה זייפו אשר יהשנוים ההלופים ומלבד . גריזיםהר
 ,לא הנביאים שאר בנבואת שהכחישו , והוא . היהודים דת בעקרי גדול יסוד הואאשר
 מבד היו הנביאים) לספרי ההנגדוהם כן וכסו בתורה שיייפו הזיופים והנה . ספריהםקבלו
 בכ4 מחויקש ושיהיו / ומשמרת סייג בזה לעשות הדור הבמי את הניעה אשרנדולה
 הגדולהצמאטרמ כנסת אנשי כוונו לא אם יודע ומי - שבתויה האמיתי בנוסח בהםטאסצי

 לפרסם אחרה ועוד -- והשנוי והחלוף הזיוף על יהיהיר זה דבר על לתורה" סייג"עשי
 כהב. שאר קדושת בהכחישם היהודים מן אהליהם והנמשכים הכותים טעה , יבפרסום
 אלהי ומפקת- קדושים כלם כי עם קבל ולהניד להודיע והוכר'הו רגביאים/ וספריהקרש
ל היה ועהה.זה .נוקרו ק '  הקרש כתבי ממפי יד על לקבץ אותם הככריתות הסביה כן 

 ארבעה שהיא דקדש. לכתבי ההתימה זה על רומזת דקדושה, בכוברה יהדולהברם
 כדיב~נות הכמים דברי נאסר ושם פי"א( הומן )מ"נ קהלת שבספר האחרוניםדבתיבים
 , כונתם על גדול רמז וזה . אחר מרועהל נהט ם ל כ , אספות בעלי נטועיםוכספכרוו;

 אהרת סכה עוד אטנם וימ1דהי1,1קדש'. בהד מרוה נבעו בכתובים הדברים שכל :לאפר
 הובאו יהורה לארץ הענים באו אשר העת שמן לפי והיא, , הקדש כתבי לההום לחםהיתה
 ססוכנוה היו וקצתן , וחכמיהם היהודים כעיני , חן מצאו קצתן אשר הרשות דעוהאליהם
 והסופרים ההכמה דורשי לבות העירו כפק בלי האלה הדעות עם התודעותם , ולאפונהלתורה
 דעות יסודות פי על סיינדים או כמהים כהבו וגם ,בהקירותיהס 'דן ללכת,על היהיד'םבין

 ולשטור המאוכהים הקדש ולכתבי לתורה וגרר פייג לעדם מוכרחים היו כן 'ועל כתמה.נכריוה
 אהד,תם).על

 מפריס ויואהדו , הול בזרע קרש ירע יתערב פן מדבר לדאגה , יתירה בשמיר"
 לבל להק ושמו , תוצאותיו אלהים מרוח אשר הקרש בכפרי הדשוה דעות פ. עלהבהובים
 נם הזאות הכבה על והנה , לגרוע אין וכהס למיפיף אין המקובלים הקדש רחבי שעליעבוו'

רבהוב
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 ת 1 ש ע הודך בני מהמה ויווצר : מזהיר אשר , רוס, הנזכרת החתימה במאסר השניהכתוב
 רק כי , קרשנו נפרי על יוהר מפרים עשות על להוהיר שכונתו . קץ אין ה ב ר ה ם י ר פס
 כהבי התימת לאחר אין ועתה . בשר ויגיעת דובה להנ הם מבלעדם ואשר בקרש  ייסדםהם

 בסוריא היונים שהתישבו אחיי שנה חמשים לערך וזח הגדילה כנסת סוף לזמןהקדש
 יען לזה הקודם בזמן כבר בדבר סדרים מביאים שיהיו נותן הדין היה כי והאטנם .ובארק

 בתורה הק-יאה תקנו וגם , נחשבה גדולה ולמצוה קבוע לחק היתה בתורהשהרוזעמקות
 לתקן לברר ראוי שריה מעצמו סובן דוה הלא כן ועל Dyn לדגרנן תרנוטום יעשוובנביאים
 שבחק אמוג אבל 1( דות מצד בהם ולקרות הטצוה לקיום המיועדים ספרים איזהולהודיע
 בימן אך בקדש חול יתערב פן לראונ סבה להם היה שלא 'ען לחתימה הכרה היה לאקדום
  ספרים איוה קבוע חק  ולשים  ברבר  מררים להביא  הונרהו בן על  הרבר נהפוך בושאנו
 . ואלהיים קדושיםדב

 ריס טקומוח להם בקעי אשר  והחלטור המשנה בעלי על בעינינו יפלא מאדמאד
 קטן מקום אף להם מצאו ולא הקדכונים/ הדורות ראשי הקנו  אשר שונות חקנוהלרשים
 הדבר באסת אבל חתמם? ומי הקודש כתבי נחתמו כצני לאמר כזה גדול הקוןלרשום
 מדיע הספרים כל כלל על ~החותם אצלם וידועה נלו'ה הקודש כתבי חתימת כיברור
 עליו רמח רק ביחוד הזה דתיקון את פרטו לא כן ועל' החתימה מפעולת בכהבמפורש
 מ-ב לפרמה צורך אין אשר מקוימת כהנחת ההתימה מציאת להם היה כי שוניםבמקוסוה
 מעולה רטז החתימה. על רוומזים החכמים בדברי יש רמזים וכמה כמה אבלפרסומה.
 ואסחר טררכי ששלהן יסופר הנה אמהר. מגילת בבחינת המסיפרת אחת בהגדה לנונרמי
 את הקב"ה שהאיר עד בההלה ומאנו לדורוה. הפורים אגרה שיכתב דפדפם,אל

 ונכתב הכתוב: מאמר את ופתרו ובכתובים. ובנביאים בהורה כהזבה אותה ומצאועיניהם
 טתכליתני ואין ה"ה(. פ"א מגילה )ירושלמי דנתובים על מכוון שהוא ל"ב( ט' לאסתרבמפר
 במפר, ונכתב שנאת-: מה כי שהשבו מפורש יוצא זה אבל הזאה ההנדה מהות עללחקור
 המק-א. של פשיטו שזה מאד קרוב וגם לכתובים. אסתר מאטר את טספחים שהיוהכונה
 וכלל וכתובים. ונביאים להורה נחלקים הקדש כתבי היו ואסהר מרדכי בימי שלדעתםונראה
 האהר~נים לדורות החתיטה ששערנו למה פהירה זה ואין "הספר". נקרא היה הכתוביםכל
 סאוהר בוסן נתחברה שבידינו אמצר שטנילת הוא ברור דבר כי רגדולה, כנסת אנשייטל
 הכזהב ובזמן ל"ב(, - )כ"1 הזאת שבטגילה כתיבים מכמה מבורר נראה כאשר הטעשהטן

 ואת לספה תקכמים בעיני קשה הדבר היה ב; וען וקיש כתכי נהתטו כברהאכדון
 ועהה מקודם. כבר התיסתם היתה אשר י"א( שער הימן ס"נ ועי' הבהובים אלהמנילה
 מגילת את עוד אליהם מפחו קדש כתבי שנחתמו שאחרי ועומד קיים היאת ההנדהיסוד
 מושכלת השערה עם קצת מסכים וזה , מאד כצחותי שנית באגרת חבורה זמן אשראסהר
 והקובץ , נקבצו אצת בפעם לא קדש שכתבי והיא פה2( להיכירה ראויה אשראהרה

הראשון
 שא.  העקביים ימן זר חתמתם מאח-ים .ש .  חתיכיהם  בגח.:ת נרולה סבוכה .ש לב"ק המבואות כמכי'1(

 ולרפת "פ( רך חיא ייריקוס גשר )ה.וו-רק אהד לקובז ב,ק להמג.ם  הוכרחו ועי'כ הנב.איס בספ-י כצבור לק-וארוחל
 ואחרים  36( צר ביבואו )בו.ע- הטקב..ס  למן .וירטו לא אשר כג.:.ם רס"ל נספי שאניא nuQ ראיה ריפאההזאת
 הספרים קובץ בפ.רוש שיוזכר י"ר ."ג פ"ב טהמקבי.ם ב' בעפך הכתוב על ונספגו נחט.ה ב"מ. קובץ נעשה כ.איטי.ט
 אשר המרוטות ההשערות כל יספור ומי . המקב.יס במן נעשה שנ. וקובץ 9פ( היוור:יק אצל )בלעעק נהט.השעשה
 ברורה ה.ותר הרא.ה לדעתי אבל . היאת השה דבר על כתבי אשי הטיוב.ב וחבר.הם האכרים החכמ.ם בהןיספ-קו
 ידקרוב כפנ.ם שכחבתי וכסו קהלה פ"- סחופםהיא

 יות-
 שןיהח דתלטור מהגרת לנו ש.וצא חה היא הרסה אל

 הוסיטו ט"מ  ור.מפר.ם עי ~1C'Dt שלא גב אס אבל , לג'ק הסג.לה אק לספ" לוואטים קיטה היה בן 1:י קדוטהדחה.מה
  מ'וחרים למפריםפרשיות

 כאש-
 גה תי' מוענתם רבר.ם בכמה בזה  שהארוך י-א בשער וזימן ט": בסף- ול.' ב-ינו.

בספ-
 . 34 צד צוגץ alm יום להר"ר . פ . ד . נ
 אחר: רבי הרב של בשטו שם שכחכת- טה ,מנ ץ צר הספר בסבוא המכילהא על סופרים סרות בחבורי ראה2(
 . בפגים כתבת. אשר הדעה והיא'י~לינעפ
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 לא כן על אשר , חיאש;ן הבית לימי ונוסד יהושוע וסנני ההר-ה בולל נושן ישן היהרואשון
 ידעשע שטפר "אטנם - יה:שע ומפר הורה חופשי כחמשה יותם השומרונים אצללמצא
 הנגיא,ם נם כולל והוא מהדולה שובם אחרי נעשה השני והקובץ - ממפינו דאבה נשתנהשלהם
 1( הספר הום עד עבדי משה תורת זכרו נק מלאכי, בספר הארדוניםי רפס~קים11זותכ4.
 טשלי, ההיים, ספר רוב והיא הכתובים, חלק נוסף שאז סע,וחר; היה השלימיוהקימן
 . קהלת שבספר האחרונים הכתובים הוא הכל וריחם וקהלת איכה המדרים, שיף , ורהא.וב,
 נחמיה עורא דניאל ספרי הוסיף והוא רביעי קובץ עוד והיה . רסיסים ממשלה הרצע ההד-עודזזה

 חובר שלפנינו במסח אסתי והספר הבקכיים; בינן היה וזה הסתר. מעלת השים)ורהימתוורברי
 ועמא לימן נחוץ היה הזה והספר קרום. מזמן לפניהם שהיה יר כתובי פי על המקולייםבימי

 נתבי חתימת כי בבירור להחזיק נוגל אשר היא אנקת הנה האלח הדברים כלאחרי. ררשע. והמן אחשורוש בימי הקדום בזמן כמו היהודים את להיטרפד בקשה רישעהשהקליות
 ברורים רמיים מתוך לנו יוצא כן . הניולה כנסת ימי בסוף היו המאוחר לכל וחלוקתםקדש

 ומלבד . זה לפני שראינו כמו הוטנים במאורעות המונחית מבריחות הוכועת וטתוךבמקרא
 היהורים. בין משתרשת הזאה דיעה היתה והלאה הטקביים מיטן ודור דור שבכל נראהאלר;
 חבורם זמן נדע לא כי אף הסקביימ ומפרי , י"ד( . י"ג )ב' השני המקביים במפרנמצא מהי רמו . קרום בזמן מלרה הקרש כתבי קביצת כי בעם טקפשט היה המקביים בימיכבר

 . )א מכונה על הטקביים טטשלת שעטדה בעור נכתבו כי תא נרור פנים כל עלבצ:צוס
 הימים מכבר ונודע הפורסם סרבר כפ , כתובים , נביאים , תורה , הלקים לשלשהרגיש שנהלכן-כתבי החקקה. מן טדברש הבית חרבן שבימן החכמים 200(. צר ניינר לרפאש.

 הטאמר. ערה. וכן קדום. מן ס ושנבלים ביתוסים החלקים אלה שהיו טעצכצ ומובן ז',()מנילה
 הגבלה.לכחבץ שהיתה ס"א(, פט"י )שבת הדליקה מפני אותם טצילין הקדש כתביכל
 הכטים חברוועיה ובמובן שסובנה נחלקו שכבר מאד קרומה ההיא והטשנה שלבר.קרש

 הנבואות בבחינה המדברת אחת בהגדה נמצא הקרש כתבי לחתימת נרול רששכשניס.
 כפליים לישראל להם. עמדו נביאים שהרבה : ומסמרת לדורות. למשסית להיותשנקבעו
 נבתבה לא לרורות הוצרכה ושלא ננתבה לדורות שהיצרכה נבואה אלא מצריםביוצאי
 הנביאש בדברי לרם בוררים שהיו , וצא הזיוע האגרה של הפנימי ורשמון : י"ד.()מנלה
 הברירה לא אם התקימה רעיון עיכך הוא ומה . לא ואיוו לרורגת לקיימה שראתה נשאהאעה
 ממופר עור לא. ואיזה הקיש כתבי לכלל לו:כנים שיש הנבואות או רגהוביס קאיוה

 יהושע , ואיוב בלעם ופרשת ספרו כתם מקח : רפורטים הקרש כתני כתיבת אורתבברייהא
 ספר כהב דוד ורות, ושיפטים ספרו כתב שמואל שנהורה, פסוקים שמסלטי כפרוכהב
 כתבו וסיעתו חוקיה , וקנות מלכים .ספר ספרו כתב ירמיה , יקנים עשרה ידי עלהזלים
 דניאל עשר ושנים יחזקאל כחבו הגדולה כנסת אנער , וקהלה השירים שיר טש4יששה
 ט"ו.(. בהרא )בבא ונהמיהפייפ לו ער הימים דברי ויחם ספרו כהב עורא אסתר,ומצילת
 על רק או אמיתיה קבלה על נוסדים האלה הדברים פרמי אם להכריע מתלליהנו איןיעה

 ראית וכן , שמים בזמנים מאספים כסה שהיו רעהם שהיה טפורש יוצא וה אמל ,השערה
 , הבאים הדורות לצורך לקיים שראוי מה בורר מאסף כל היה כי ראשונה הנוכרהבהנדה
 שאנער כנשכים שהיו כן נם שראינו ואחרי . הצורך מן בו שאין מה ומרחיק ntaeוודה
 האוז-זנה הברירה ירשו שלרם טעצש סובן כן ועל , האחרונים רבותבים .היו ושרולהכנסת
 החתיכת עצמה ושא הברירה חאת , לא ואיוה לקיים 2דש מהם איוה והנבואות רבדעביםכין

לבחני
 . טידג,יא. טיופ כבחיגת טהרת דעה 5' יש יעצמ' שאנ' ווא.ת בהערה שנתבה- כה ג' פיק 90 לטעיה ון'1(
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 וקדש כתבי phnw קחסה מולוקה ידבר דבהן נוריון בן כסיפון נם . הקדשלכתבי
 כהובים וכסה לאבהיים בצרק נחטבים כלש אשר ספרים כ"ג כלם וכלל , הלקיםלשלוטה
 רקדטנים הספרים כס לנאכנים כך כל נחשבו לא זמט עד ארתחעחטתא מיכו נכתבואשר
 אלא בפרטית עצנצ דעת בזה תודיע אינו והנה . %( , א' אפיון )ננד דגבואה שפסקהספני
 האסונה ואת כי בהלכיר נם כן לנו ורירע . בעם שנתפש.טה הדעה היתה מה לטמניד
 וחככו ב"ב על סופרם טעמיר יוסיפון אשר - הקדש כתבי כל כי והאמינו . העם בו-בחיה

 וללמד ללכעד היושרי יתיגע ובדם אקדש ברוח טענים כלם - כ"ד על וההלמודרששנה
 הרבר את האחרונים החכטים ודולינו פוץ( סנהדרין )ירושלמי דעץי-קאלה ספרים בשאר%א
 )במדבר עלירגם תוקש אל הזדו , לך כתבתי ספרים כנד הקב"ה ::אמר לואמרו בטליצתסדיה
 ,סיח בביהו מכנים ועא מוצמה מפרש מכ"ד יזהר בט"ו לחיך המכנים שכל , פי"ר(רבה
 סטירים וסויר משלי אומרים היו בראשונה ;,..כי שכעט לימוניה קבלה ומפי . בסופו(רבה
 שבינו עד שהם וננוו ועמרו הכתובים מן ואינם מ,טלזת אומרים היו שהם היו נטיםוטוללת
 מרצך דגצכיועת הידים מלבד ודגה . 1( פ"א( דר"נ )אבות אותם ופירשו רגדולה כנסתאנשי
 ומלבד , הקדש כתבי רתימת קדטות נתבררה לפיהן אשר אמהר ומגלת קהלת ספריחתימת
 ריבן בונך ויו אשר שר1הבמים ראינו הלא קדמוניות הנדות בנמה נרמזו אשר ררמזיםגל

 Y1UI מפורסם טדבר כט הלקום לשלשה ומ"לוקהם קדש כתבי מקובץ הברו ולסניוהבית
 . הוה בדור דעיוימה זמן בהעטידנו רחוקה ולא היא נפלאות לא הנדולה 'כנסתנגש, של רש(קרון ברור הקדש כתבי חיתום על המכריחות רטבות ליה נצרף אם ועתה .מכבר
 לא ינשר ראפרים ושאר מיוהד שם נההדש הקדש כתבי נההמו אשר הזאת רעת .מן.
 * אברז ההוא הומן סבני ..רובם חצונים כפרים בשמוחם: ויו-או , הקדש נתבי ביןנכללו
 בתלמוד קטנים עברים שארים לנו יש ממנו החצונים הספרים טן אחד ותא מירא בןספר
 דוטבל סומר שכלו אף הקדש בכתבי נכלל איננו הזה ראפר גם . יונית ברגתקה הואוכש

 כבר רבפר זה שנתחבר שבעת ספני כפק בלי והטעם . שלמה משלי רונמת ומליצהבמשל
 עברה? העהקה היהה לא בי ח11( לתולים בפי' )היציג האומר כדעת ולא הקדש. כתביטקתנצ

 יכלו ולא מצרימה ברדתו אתו לקדי אשר נכדו ביד נשאר הספר גוף כי בעםכמופשטת
 כמה אחיי הלא נאבד רגפר שנוף אפשר איך כי , הק-ש לכתבי למפרע הלחרוניםוכנאספים
 שרמחבר ובראותנו 1 מאסרים מכנו העתיקו אשר התלמוד חכמי ביר נמצאהו שנהמאות
 מספרו ריעתית שעשה ודאי ושסר חטטה ללטור בו יהגו כי עמו סנני ספרו בסוףמבקש
 נרצזמו כבר שבדברח ראיה להביא טבל לא השני טצד אבל 1 שמסל חפצו השגלמען
 רס"לים אם אף כי הקרש לכתבי סירא בן ספר את טמפחים היו כן לא שאם זה לפנימ"ק
 שט ק-א שהסתבר כפני והוא , לכ"ל בספה לא אחר שמם;ם אפשר רוי?ימה קודםמפרו
 רוא כן האמת אכנם . קדש כחבי בין מש-1 לדבגים שלא רוצתמים אל רי היה וזנק כפרועל
 לאחר אם.נם ואולם . אריות ראיות כתוך ראינו כאשר לחתימה מאוחר סירא בן ספרבו

 ועה רחק על לעבור פעם אוש- פעם נמנעו לא ואת בכל כתב4'קדש קובץ על ~1D'DL לאוצצעימה
 כי דק העברות ראו לא שבזה הקרוסים הכתובים על ~טות ט-שיות שהוסיפו ידי עלבמקצת

 רג!קביום בימי שנהחברו ריזטרים כל קץ, אין הרבה ספרים פלעשות רק נזרולא
 האחייה על הקפירו כי הקדום תהלים לספר נספוצ אם בי עצנה בפני בכפר חברולא

nlopoקל פרשיות. מלהוסיף הקפידו לא אבל קדש כהבי על ולדעסיף מיוחדים ספרים 
 לכתבי שספורה אסהר טבלת : כמו מיוחד ספר וועסיפו מזה נטו גדול לצורך ורק ,הספרים
 אותם עצרה יא מאודך שבזמן ראינו לרפך כן ואף . זה לפני נאייר דגשקביים בימיהקדש

 משעימה-
 . ננוחם נדברים הלאה 398 צד אורשי'6ם בס' ניגר האריך הוה חמדרש נכתת1(
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 דועאסש הבית רובן קורם ר4,רדונה דיכאה YntW' . אחריה משניהר הקבועההחתימה
 גבר רשמיה דופקן,-לזת ולולא יחזקגל מפר לגנוז ורצו גרון בן חיזה בן חנניה בביתר~כמים

 :( 4 .)שבת קהלת מפר לננס שבקשו טס;פר וכן . .( י"ג חגיגה : י"ג )שבת או"1 גונוש)דח
 ביןדג:ספר'הזה אמנם ועם . פ"א( דר"נ ,אבות כן נאמר השייים ושיר משלי ספי עלאאף

 שכל נראה ויותר מבורר הדבר אין 4נה , הגדולה כנסת אנשי ימי עד המעשה ימןמקרים
 )פכ"ב(. לטסה 'עוד ההברר אחד בימן תו . דגניוותאלה

 המנ-גה םפוץמ,יא,ןצאה,גם עשות לבלתי הוזהרו אשר השפלגת האזרוחהמן
 5ם5,וב,ליס.דיהם שנענעו עד בכלל, תורה דברימנתיבת

 ומררש.4"
 נטיפן ועתה כפך, על

 כי מקובלים דנו אלי ישנים או חלשים ענינים לכל רגתיבה לאימר ; הראשון השורש;בזה
 מונה היה שבן האחרונים בזה שהשבו נודרו.םלכת~ב.;אבל:ס, מהסה יזהר היה "שרבל

 ארזה ואי גהה.מתב -אלה האלה ""'"54רים לך 5ת5 שנאמרש נסה ונרמו רהורהבכונת
 נבואותירם הנביאים כתבו ומקרם מאי כי מדרשיה. ושיצה זה :( י"ר )תמורה הלכותבזהב
 חק כי נאמר ואילו , נבואוהירם בהוך הם הדינים ממין דם אשר עני64 וכסה ,. מפרש
 .אי פה שבעף שדברים סלפניםויה

 אתה.
 ? קבל,תירם כהבו למה בכהב לא"-ם רשאי

 הזאת הסבה אסנט , השביל עליהם ה' שרוח זה על להשיב יש כי.האצצם)
 אין,

 ראיה עוד
 , ספר. על הדביים את לכתוב א,ינרע~ שנצמוו מע.אט, לא כי הדכדוך,.על'דיברה.עדכהבו

 ,הבאים-אהריהמ כלל נבואותיהם את כה5ו .לא נביאים כמה הלא רותלמוד הכמי העת~פי
 טזטג"שה~,רוו שרק "לא זה אין כן ועל ? זה על אותם הרשה וסי י"ר:( )ב"בבתבום
 . קודם ולא ההורה פירישי ובין הדלות 5(ן מלכתוב נמנעו פאז גם קץ אין מפריםכשעשות
 הפירועכם בהכונת סרחת היא ספר על ופירושיהם הלכוהיהם מלכתוב המניעה סבתואוים

 של דק'הנרול בית ברסכמת תלוים היו רמזורה למעלה;שפ'רושי ראיט כברהיו-%בות..הלא
 לה(ווע להם נינות יותר כן על ' לההרהב כעותרים ;היו' הטקובלים וגם פ"ם( )לטעלה , וזמן ופן,גל

 בהם נקבעו כפר, לל בהבהבם כי פ,"נ( הומן )ע"נ ספר על מלכתבם פה בעלנדרשים:
 טי"כלת באטט הזאת הסבה ועהה פה. בלל ,בהדרשם כן לא אשר קבוע להק והיומסמורות
 בבחינת 'קיהלת, הזאה הסבה אין אבל בספר ולחברם ופירושיה תורה דברי מלכהובלפניעה
 לחשוב טברהת סבה לנו אין כן ,על . אחית להבלית או ,זכרונם לתויגלת כאלה דבריםכתיבת
 רהל5וחת בספרות קלה קהינה ואך עצלם. לצורך גדול או , קטן יבר מלנהיב. ' .נמנעובי
 ום'יו,ינות הישנות הטשניות נבדלו כמה אם.'נהביק ההיפוך. הורה רי,4שנים ה~כניםטן

 צריכים בהכרח אז ] הבאוחרם הלזרות שי המשניות מן ולשונם, קצורם ידי עלבידצד
ל כתובים שיורים שהם. לרובליםאם ק  כלל בהיות בשרט , לעצטם הקרטונים להם כתבו 

 דותלטיוים להם שכתבו ודאי כן על רבו בלשון תורה דברי אדם כל שזאבת וחובהאצלם
 ופשטת כדוקנות רב שסך נצנלת הדע.; נון כי ; מינו בלשונם ידעום למען דבוהיהםרבוי
 בכתכ נרשפות שהיו טמש.לולא_שנאמר ר:קדטונים נלשון ותלטיד תלטיד כל בזכרוןנשארו
 לעת וכתבו טהררנל נסו שלפעטים עוד ~נמצא .,אצלם

 קעורי
 טלהרת, במגלה הקיים קברים

 שנניב מצגנו וכן , ("ג(( )שבת ה י נ תע מצלת 5תבו נרון בן,הוקיה'בן חנניה בימיכנצ
 וזה וב, י ,א ם הרנו ספר היקן"נטצא גמליאל רבן בימי כי דורגל, מן יוצאיםחבנדם.דוו

 לדצ"מ אצלם נקשב ; "יה הלם תר.גום וכל .(, ap"1 )שבת קדום סתרנס מבצע ספק בלידוה
 כפלאו שגם.הרנוטים אלא ]הבויץ געתן. הראשין אלב ארגום דיה שלא . חדא.1 . .משבש
 בכתב אהילם דעוספרים

 היוני השבעים רחרוחם וכן 2ט(: צד פ. ד. ג. )"נץ ההיא גע"
 כן איש היה ולא , פה בעל פירוריי כמה בו יטצא ההוא בתרמם .בבתב".והםתטנןהוה

 הצבא DPn היה כן שעל נאמר אלא ; לכתוב ניתן שלא הוה מצד אחריו שהיהרושאכפם
 התירה שאין מפני לישראל קשה התרנום והשניתן

 שול"
 פרשם )מס' צרכה כל לר4,רגם

שא
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(hflD, ראיה להוציא נוכל - ישנה קבלה באמת הוא אם - הוה הספח- שמן אלא עוד חלש 
 אמנם אם כי . קבלה דברי מל.וטעוב הקדמונים נמנעו שלא חשבו דשזלמוד בעלי DSPברורה

 כל להתרגם יכולה ההורה שאין מפני לישראל קשה העם היה כן שעל שאמרושמאמרם
 היש הרגומו בבחינת מירא בן של נכרו שאמר מה עם היא אחת שכונתו אפשרצרכה
 להשע הקדש לכתבי היוניה ההעתקה בכח שאין תרנוסו( כבהקדמת זקנו ספר אחשהרנם

 הגנט דעות עם מסכים ויותר כן גם אפשר זאצע בכל , אפן בכל העבריה הלשון תעצוכמ84ע
 לפי שהמהרנם'ם יען צרכה כל לדיהרגם יבולה דיבורה אין זה שלבעבוי לאמר:דו:לטוד
 למי לדועפיש -זרינה ורועורה כפשתים הדברים להרנם צריכים היו לפניהם שהיהומזכלית
 ולהרגם לפרש יכולים המתרגמים היו אלו רוהבמים לרשת שאף רואים אנו ועתה ,מהישם

 . הכתיבה איסור מצד הזה הדבר על לדרהר דעתם על עולה היה לא צרכהכל
 כתות עמנו בכליב עמדו כאשר חדשה. למדרנה ר"ה האיסור הניע מאורי בזמןאך
 שונות מו.לוה נכתבו החרשוה הרעות לפי או אבותיהם קבלת מרת  ריבה נטו אשראתרים
 האלה מהמגילות מאחת  קימן  שיור ארנו ויש  סורות. או ארטיב עברין,  בלשון גם fpאין

 בסוף חי אשר ישמעאל ורבי קבוע. לחק הררנל היה רופא ובעת l~bp:) )שבה ארמיבלשון
 . הכלכוה כהיבת מאיסור דראשון רדמו אלינו רגיע סטט הזה דומע לחדוש דראע%נהרגשה
 אתה ואי כזתכ אתה אלה האלה, הדברים אה לך כתוב הזה: כלשון נשמו הביאותלמידיו
 מדרשים המלאים אחרים ומצלות רגנאטטקים מדרשי ברבוי והמתבונן . י"ר:( מהטרה דישתכותב
 על ולהזהיר לדבר סייג לעעאה ועכרהו כי יטצא כן אחרי בם הניכר הואשנה המאה בסלטונכהבו
 בהנחר רמוזה דגתיבק איסור רחויקו ירה על אשר הגזכרה ורטבה . בכלל חרשים ספריםכתיבים
 משח בקש לך כתוב הקב"ה כשאמר למשה הקב"ה שבין שידוק בררך הלמודי רבם המליצהאשר
 יהיוה ההורה את להרנם עתירים העולם שאומות הקב"ה שצפה ולפי בכתב המשנהושעויה
 אתם הקב"ה להם אמר מעוין דטאזנים עכשו וער ישראל אט אומרים והם יונית בהקהוים
 כי )תנרצמא משנה % היא ואיוו אצלם שלי שמסתורים סי אלא יודע איני בני שאתםשסרים
תשא(.

~pty1 
 אגו ומזה פירד( במ"ר פם"ז רבה )שטחת שונים בפנים מתפרת הואת הוגדה

  רבציעה שסבה לרראוה יסודה אמנם מהם/ נעלם כבר שבה וררעיון הדגדה שיסודרואים
 כרבץח  בהוביש  נתפשטו שאו הנוברת הרת בההחרשיה טונהת  פה שבעל  רבריםלנתוב
 סופתים לרוב הן כאלה ממפלגות שאזהרות ידענו וכבר רבתיבה על להזהיר והוכרחוכמייעדם

 המנרג היה כי רואים אנו כך כל להזהיר שהקפידו פסה כן ועל הדבר. ברתוך ההרנלעל
 החכותם כל ע5 מהמייה פעולה לה היה הזאת שהאזהרה להוכיח לנו יקשה אבללבהוב.
 דביי מלכתוב נמנעים כלם היו והלאה הריא חוטן שמן שנאמר עד ולאחריו, הדכאשבוסן
 היו זמן בכל כי נאמנים טופחים יש כי סיב:(, )רש"ערובין אהה אות אפלו וטדרש~כה
 המנילות בעד התנצלות שאומרים האמנם . ובגלות ספרים ונתבו דגגדן. מן יוצאיםרכסים
 fWnDI), ו': )שבת במסתר והניחום אותם כותבים שהיו סתרים סבילות בשם וקרטיםהאלה
 מלבר נם קבועו להק קיים רגתיבה וכנצר ודה  ומעיולמ  סאו אם שתצער נצשל מהאך

 . החכמים גדיי סאת כתובות מגלות היו כי נמצא הלא  סתרים נגלות נשיאו  אשרדמדמת
 דבי וקידושי , ל':( )סנהדרין , ק-נא רבי ניקין מ"ב:( )ב"מ , והיא רבי רבי רבית ,במו
 היו ולוי , רפא( פנה שבת )ירושלמי עתיקא הומפתא מצא האחרונים בק אהד וחבם ,לוי
 במבלתך עיין פוק מריקא ליבי יינזר ירמיה ורבי י'.( )יבשה בהן יגיה כתושת טיטניותלו

 אחען ושנה הלך בספרא הסחרות הברייתות טמציאות שמע אשך יופגן ורבי מ"ר(וחיטין
 שדיה וודאי שנה סמי נאמר ולא ע"ב.( )יבמות חדשים שלשה בהו וסבר ימיםבשלעאה
 כתובים רבים ספרים ודו הוה בענין אשך אגדה במדרש גם ומה ועומד. כחובהמפרא
שבת )ירדטלכי לף בן ידצשע רבי לפני שהיו אנדה וספץ tfa) מצההרין רב דבי אגרתאומרם
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 היה הייא רבי של אחיו אבא ורבי ס'.( לגיטין יוחנן רבי לפני ושהיו ה"ב( פטרושבת
 היו הווריו אשר האוהרוו2 בל שעם לפנינו המן שם(. שבת לירושלמי ס~, ש אגדותכותב
 במשעול קדימה צעדים כמה בזה בספורנו הלכנו וענה , הורה סדקתי וכין מין מכלכותבים
 ,הזמן

 טרצות~
 ולא גדול בדקדוק הזאת שכזריה החימש שמרו לא הזמנים בכל כי לרדאוה

 האחירה תחלת כי הוא ברור דבר סוף , ספר פה-על שבעל, דברים כתבו רק שייההקפידו
 אשר ההוכה פה שבעל וצעורה לעשית רצו שלא ספני היה תורה בשיני כפרים0לכהוב
 אבל . המינים כת רועפשמות לסבת יזהר עוד בזה נדרו זמן לאחר . לההרחב משחדתהיא
 מן רבש שדוי"יטו מה וכל הזכרון לתכלית מלכתוב נמנעו לא לעצמם -החכמים וא,בכל

 דקדוקים על רק בטי מיה דיפך להזכיה האחרונים הדורות עד ההלמוד שאחריהחנמים
 . '. 1( אינם ועוד הלש נאמנה בקרת רות עליהם ,עבור אם אשרדקים

 '.שלישיספר
 גן .פוש" , נהג 'יחנן , אס..ם ידוק.ס פיוש.ם עלן, בן ו-סף 'ת"י כ! יום. הצר'ק, שצעק טוה מיהי"
 נתישיהה,

 בת'רח. בג, ואבליק, שטעיה , רפרושש נצוח הכוהים, , ג..ם יהודה , קשסח שצעק , הארנק.

 עשר אהדפרק
ל . היריק שמעץ כגת אחר.הקחזת

 הוא הנה הגדולה, הכנפת תום ער הנולה מן שיבתם מזמן וצסשך רואשוןהסוער
 מלינת עכבום כלו פני על וחרולים קוצים . יעברנהו לא אנוש רנל אשר ררך לאכישימון
 קטן אור רשף פעם אחר פעם רק / הענן בעב לוטות ורובמה רמזורה קורוה וזינה.הנה
 המאפלה אז ואינט, - רגע וכמעם. וילך כלה כברק אך מעם ויאיר ויבריק רענניםקורע
 לא . fll~ylD פנינו עתה עלף אשר השני המועד גם . קיד כעורים נמשש וכבתהלהתשוב
ro~דינמים פשלות רבו 6ה לעיניט ייא גלף דבר כי אנחם אם . בראעיהו תאיו עישר 
 אשר דגדזלים בהמעשים בדוטכילנו / הגדולה דבנסת שהחמידה הזמן במוטן- פעלואשר
 החכרם כל שמות יכיסו ובהשך ילך ובחשך בא בתשך זה כל עם ויראו, יג6 לפהעפתאום
 השער טן לדכאה גם ידיו ורלה הנה הזה והחשך . הקדש אדכצן על ועבדו פעלואשר

 הראשון תלמי מירי מצאוהו אשר ובצרתו העם בעני ראינו ראה הן משנהו. אלדראשון
 היו בממשלתו הוה דבלה ימי משך ואניה/ תאניה בה הרב ויכבשה יו-ושליטהבשותו
 המכונה בנו שמעון ואחריו ידוע של בם הניו עמד האלה רדמים ובקיב שנה.י~יבעים
 פסקה שמעון ושמי פ"ב( סי"ב בקדמוניות )ינסיפון דגדולה דבהנה משכרה על הצדיקשכעזן
 הכנמיה נהבטלה בגללו אשר עד , עליהם אכפו הלהץ ובביר נם אם אמנם . וצרולהכנסת

 בכל--------
 ואהר.ו המשנה את כחב  שרב. מקומות בכסה כהב ג'וחסין rct~:n קירואן 5קה5 באגרהו גאון שיירא רב1(

 בהקדשן חגיו .עקב ר' והרב . דיאו. במקום נדבר עוד ב.חוד המשנה בכת'בח ובנוגע . למשנה כהקדמות הרטבכםנטשך
 כתה שלא בש"ס טקוטות בכמה אפר אשר רשני דברי להעטיר ראיות ומביא הרבה הארך חיים" נעץ לסשגוותפירושו
 9ד המשנה דרכי בס' פרענק5 וכריה ר' והרב . רעועים יסודות על בנוים דבי.דום כל אב5 רוע5טוד מבוא בחטרוחיה הירש ר' הרב נם וכמוטי ח-נ חסד בכרם וו בדעה החו.ק 5וצאמו דוד שמואל ר' והרב . פה שבעל בתורה רברשום
 עוד וע" . 3 צר ב5עטמער וו.סנשאפטל'כע בחבור הדברים ונשנו . פה שבעל דביש שכתבו בהחלט ג'ל כהבבו ?ר לע"ע קריט.שע בחיבורו וכברעכם ורעיכם . רש"נ כרעה והחל.ט ונאמג-ם סושכ5.ם דברים הזאה בפנה גהי217
 נמצא ועוד . ר(עלמוד טמרת חבורי ועם דיאב"ד פי' עם היכ.ה שנה Ip'ta הנדפם הטפיא בסבוא שכתבתיטה

 לקמן ועיי' הוה כטנור א,את כפנה לרברסקוס
 ח"

 f/m סיב בח"ג בג'ין והארכה. , פכיב ישם פי.ג ובח"ב , פו"ב זה
 כווכח סלט ערי פרשת שדהר יוערה ר' לד.עת ששערת' בהערה פ-ב לטייך גם ועי. , 4 ס" ובהערה 164 צרחזר
 . שבע'פ דברים שבחב היאשך ידוןוע 'ה.ה בע"פ טסשה שקכ5ה כתויהירישע
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