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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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 וששת נם להם, הנצבת הפסדה מן דיבורה חרמי את להעביר כח טצא לא ח"זבכל

 , מ"פ מעם ביניהם ודהפשטו דתם בשני חן וסצאז ארצם אל הכנים דביאו אשרההדשות
 על עצמולא

~rdtN 
 התדיית הדעות והצלייה נדלו כאשר לדפך היה אמנם . דהורה ודעות

 מרי עליהם להעלזת ישתרט לבל אבותיהם ומסירת דיבורה להחזיק רזיל אזרו דם נםכן
 בעבור נפשנו חגעל לא מעוקציהם נפסטר נם שאם הדברים וגז נעשה ובאשר . נכריהנפן
 ral~c שבעו אך כלה אוהה רוחיגן לא אבל היונים חכמת מנ:ק רהמתטרו כן , בדבשםזה
 סאו דראשינה דשאה של האדפון בחצי שכבר עד , אדמהם על נטעו בה דגצשל כלואח
 ח-גו-1 היעים הבכת ידעו אשך וידועים חכמים אנשים בה היו כבר יהודה לארץ היוניםבאו
 . מדת כאחד ודרכיה לשונםאת

 עברו כבירים יא ימוםכי
 אח-

 תלמי רצא מצרים על הדש מלך ויקם לאני תלמי מות
 פעל הוה הסלך . הכיר לא ורעתו אביו עושק את 'דע לא אשי , הראשון bw בנופדדלודילפום

 )קדמוניות יונךפ~ן עדות ולפי , יונית התורה נתרכסה לבקשתו ונם החכמה לתועלת רבותטובות
 הקעהקה ומלאכת . ישראל מארין חכמים הסתרתכם היו משה( )טחיי ופילון פ"ב(ט"ב

 שנגמע והיום , בהנם-ו פרסום והיה , ספר אחר וספר פצם אחר פעם לא אהד בוסןנעשתה

 הטעשה ום את חוגגים באלכסנדריא היושרים ודו פילץ ביטי ועוד . לרורות טוב יוםעשו
 רוכניו שרבוהינו אסרן שם( ויר:ש?0י מ'. )בנלה בתלכיד יהודה רבי גם . 478( ח"נ)גדעץ
 ורבותיה ישראל "וץ הכתי פי על שנכתב שדעתו נראה מזה , יונית רוזורה( )אתלכתוב
 וה אבל ההנדה כרכר רתרנום נעשה ישראל בד4-ץ כי לרוגלים נרצה לא . הדבר א4ער4זירו
 ר~קעתקה רהירו והם שבירושלים החונטים ובהסגכת ישראל חכמי ידי על נעוצה כי ברורנראה

 ולשון בכתב ידיעתם בלתי המכסתם לנו לצייר נוכל ולא . שבקדושה דבר לכל בהלדוטתם'ט
 רגנכתב . מאד ישנה התרה את הטתרגמים זקנים ע"ב או משבעים נשגרה . וחכמתםוסונים

 כביר לא ששן וודאי השבעים" לתרגום השם מ:כיר כבר התרנום מן המפור דבורןמאריסטאה
 סולמות ושנים לשבעים יקנים ושנים שבעים טכנימת הספור . הוה בשם נודע לאור יציאתואחר

 לכונה כלם הסביבי כי השסים מן נס והיה רומזרה כל את הרגם ואחד אחר וכלבפוזרים
 שנעשה הוגדה שורש אבל , טאנדה ואיןלמדים אנדה אקא איט , ויוסיפון( שם )מנילהאחת

 שבירושלים הסנהדרין טן טקוים היה שהתרגום ווה , הוא אמת זקנים שבעים פי עלדצערגום
 שמעון ורבן ירודה רבי העידו כאשר , שבקרושה דבר לכל בו שישתמשו עליו רטכיכצוהם
 ואוזרי , יונית לכהוני התירו ישראל באוץ שרבותיט שם( ךרושלסי בבלי )~ילה נם4אלבן

 בגטהו נם לפעמים מדובר זאת בכל אך . השבעים הרגום ושיאודו שניגים רטנדוריןשמסלנ
 קשה רדום והיה יונית התורה את שכתבו וקנים בחמ'טה מעשה מספרת והנגרה . ההרגוםעל

 רטטי ע"פ נעשה כי יוהק הזה המספר פ"א( סופרים )מס' העגל בו שנעשה כיוםלשראל
 אין . ההרגום בגנות טספר זא"ז ובכל , הנזכרת יועדה רבי מקבלת ידע ספק בלי כיהאראל

 המספר ועל . יונית הכמת לימוד בבחינת הדעוה נשתנו סתרשפים שבזמנים ספני אלאזה
 הוכפלה אשך / ההשמונים מיסי הקפוטה הגורה קייטת אולי שבוטנו / זענו דעות עצשדהה
 החרטם לו היה וע"כ , לסטה עוד יתברר כאשר יונית הנסת ללכצד שאין מאוחר בוסןעוד

 שר4זירו שבשעה פ"א( טנילה )ירושלמי ב"ג שמעון רבן סאת יסופר זה ננד אך , רוהלסירת
 , יונע-, אלא צרכה כל להיקרנם יכולה התורה שאין ותצאו בדקו יונית התורה לכתובהחכמים
 , :אילך מרש רגשיאים כל שאהוווה כסו וחכמתם יונים לשון אהב אשר דחכמים מן ר"ש כייזה
 סגנים חכמים מקצת היו ארר מצד גם ואולי , היוני סתרנום ותהלה שבת פית מ5אושב
 , שבעש התורה על השניח ולא רפש:כי המובן לפי סתרכם היותו יען , הוה דיונוםאה
fylיטלה דיבורה שאין ומצאו שברקו אוטר היה שהוא . רעש מדברי בדפך האחראים אסרו 

 ההרגוםש מפני הה , צרכה גל לרוכסנם יכולה התוה שאין אסרו והם , יונית אלא צרכו כללרוכסנם
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 פירושיהם לפי שאינו תרגום כל ולדעתם שבע"פ התורה פירושי על משגיח אינויטריד-נום
 .. צרכה כל תרגוםאינו

 הומעמ השבעים תרגומ בבוכנת הרעות כי נמצא הקדום הזמן פרקי אל לב נתנהאם
 ניתן בי ראו החרטם במעשה כי ממנו ותהלה שבה פיהם מלא בראשונה , פעם אחרפעם
 בחכמה עין צרי היהודים. היו לא ההיא ובעת , עצמם נכס- ראו היערה ובכבוד , להורהכבוד
 ,פירועי ורבו .פרו אשר מעת הדעות הגיעו אחרת למדרגה . חכמה כל כבדו אם כיאחרת
 סשה בקש כשגדה רומות זה ועל הימי רוערנום את מגנים רבים היו , סאו שבע"פ,ההוו-ה
 להיות רמזורה את לתרגם עתידים' העולם שאומות הקב"ה שצפה ולפי בכתב המשנהשתהיה
 איני , בני שאתם אומרים אתם הקב"ה אגל . . , . ישראל אנו אומרים והם יבית בהקורין
 כי פן ושנר )תנתומא פה על שנתנה דרושנה ע היא ואיזו אצלו שלי שמסתייין סו אלאיודע
 תורה דקרוקי כל שבו מפני , היוני חרטם את לגנות הזאת ההנדה ורשון , ובכ"מ(תשא

 עד היחיקוהו סאוהי בזמן ועוד . אפשריס בלתי שבע"פ התורה עצמות שהם סופריםודקדוקי
 אחרים חכמים וגם , תירה ברברי ישראל עם מתוכיהם רמינים שהיו .. דמימם מפניכלה

 אריגנט אשר צילזום האומוה הכס כש / דיבורה לדעות וסתננדים אותם סונים האומותטחכמי
 לצנינש היה וע'צ היוני הרמם לא אם התורה כסוד ואלה אלה האניס ,ומי , נגדו עמרהנוצרי
 גם ואחם השתנו העתים אבל . הקדטינים בימים הדבר היה כן אמנם 1(. היהודיםבעיני
 ונודש לאומות נם דיבורה חכמת סקורי נפתחו השבעים תרגום ירי על . הזאת בפנהדעותינו
 את למלא לנו יעזר אשר האמצעי הוא היה וכמעט , חכמינו וחכמת נביאינו נבואוהלהם

 .ואין , זולהנו העמים כל אל אחד אלרם דעת להביא , הנביאים כיעורי ארץ בתבל~אכותינו
 שבארץ דויו הכמי הקדמינים עינג כאשר ולפארו לשבחו אטנם הוה התרגום את עוד לננותלנו

 התרגום זה היה אחר טצר כי אמנם הן . עיזיו והסכימו לאור צאתו בעת רצוהו אשרישראל
 והגיחם' קדשים בנתבי יד שלחו פיהו על המקרא ממפרשי אחדים כי וכאהרון נזמן גםלנזק

 ושלא וכך כך הנוסחא הם,רגטים לפני היה התרטם עלפי באמרם הנשמים דבריהםושחתו
 על לב שמו אשרלא ההם אשמת'המניהים אם כי התרנום אשמת זה אין אבלכנוסהאתנו,

 ח41 או , דגמקרא לנוסה ולא בתרנים היא השניאה אולי חשבו ולא נאמנה במתינותהדבר
 אתך כפתרון אלא.זהרהיב בא שלא - איתן( )ע' במחברת ם-וק בן מנחם של סאטרולפי - בתרטש אונקלוס עשה כאשר , הטסחא מעיקר ונמה באור ליתרון ~שנה המתרגםהרגם
 בזדון עסקמו~'וזיי"והו ידים בו חלו הזה שהתרמם ידוע שהדבר אחרי ובפרט , היטביתישב

 רושמש יש הוה בתרגום סקוסות שבכסה מה נבין . ,2( עליו הסכימו ורבוהינו ישראלרגמי יי מתהת יצא פהילערילפוס תלמי בימי הנעשה רתרנום זה כי ראותנו אהרי והנה. . רעה מבלי או אחרת מפנייה , בשננהאו
 ואת בבל סוישים ידי בו חלו לפנינו אשר השבעים בתרגום כי גם ואם . קבלה מדבריגלוים
 המתרגמים סוד יצא כאשר שקרי הוא כי לעצמו הוא עד הקבלה עם בהסבם בו שבא מהכל

 נחשדו לא ישראל בארץ אשר היהודים . סופרים שקר ועט מזויפים ידי בו הלו ולאהראשונים
  היו לא סזייפים דיו אלו האלכסנרריים והיהודים , בידם היה לא כי זיקן'דיתרנום עלמעולם

  ששים------
 'עללעעק אהרן הד"ר .ר.ר. טאת שמזהי ה.הור.ם ב:ינ. עד נתנה אם המתחיל סדרר דא"" הארש1(
 . על.הם נפשם ותתענג קורא. לפג. הצגת.ם מאד עד כ,ו.גי ישרו ומאשי מדרשנו בב.תכררוש.ו

 חלמו אחרו  שנה מאה כמו פה.לומ.טר בא' דתיז,ם שנעשה מחל.ם 478 צד ה-נ נרעץ ה--ר2(
 ברור דבר אצא לא יה גענ.ן השונ.ם הטבקר.ם טן והדי.שית ההק.ר,ה בבל אמנם .פה.לוד.לטוס

 פתיותו א.ן אש-
 ב,מן ארם לפעולת נהיה שהתרגום והיא הרבי, בדקי בינ'המ הסכמה יש שראיתי סמה כ-ובם אך . אההטמקוס

 הביא השבע.ם תיגרם יל פיאנקעל ,כך.ה הריר של ובספרו אהר.ה rcwoJ1'- דערי הפיפ- ה.אה והדעהפתלנו-ולפופ
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 מאמינים אינם אעם- אחרים מוייפים שכן וכל ישראל ארץ חכמי סדררם לתועלת ככהעושים
 מה כן ועל , הקבלה עם שיסכים כדי התרגום וישנו יזייפו שלא דרנמים ובפירועםבקבלה
 הפירש והוא ריאשונים המהאנמים סיר בוראי יצא הקבלה עם בהסנם הזה בתרגוםשנטצא
 ם שמפרש' העוטר הקרבת אצל האסור השבת מסרית על תרעמם כמו . ומאז מקרםוכמקובל
 התלמודיים החכמים פירוש עם מסכים וזה המצות חג של דואשון יום שאחר היום עלאותו

 וזרע כחוב כאלו ה'( כנה )דביים היבום דין אצל דאמור לו אין ובן תרגמו כן . ס"ה.()מנחות
 שלמעסים אלא עוד ולא , היבום מן פחח-ת הבת שנם ההלכה עם בהסכם כן נם וזה לואין

 י'( ע"ב )שמות האלהים אל הבית בעל ונקרב . הדיכה עם לרתכים בתרנוסם טלותהוסיפו
 לקיים האלהים אל שיקריב ענינה האלהים אל שהקריבה פירשו השומרים דין אצלד4גצר
 משהטיפ )מכילתא הרבנים פירוש עם מסכים "ונשבע" מלת והוסיפו / שבועה ידי עלדברו
 השבעם בתרגום יום כי מזה לט תצא ודנה 1( לשבועה כן גם שפירשו בכ"מ( ובגם'פם"1

 מקם בכל כן ופירשו הספורממת ההלכה ולפי הקבלה לפי הסתרגסים שפירשופירושים
 על לתרגם ירצה אילו דברים דרחבת צריך כשאיט וזה , והעודתו ההצנום דרך זאתומסבול
 לא פה שבעל דיבורה לפירושי מתנגדים אשר תרגומים בו בסצאט ועתה . המקובל רפירושפי
 היה אילו באפן רק , נודעים עוד ריס הפירושים היו לא תיקונו בזמן כי מזה לשפוטנוכל
 היה אילו נאמר אז דברים להררדב צריך היה לא פה שבעל רמזורה כפירוש לתרגםרוצה

 אדיים פירושים שהכניסו כמו הרגומם בתוך אותו מבנימים שהיו ודאי בזמנם טרעדפירוש
 בהמנמה תרנמ לא אם אף נדהיר אז הדברים להרחיב צריך דדה אילו אבל , ראית כאשרכאלה
 אפשר כי בזמנם נורע שיצא רפירוש היה עלא ראיה עוד זה אין פה שבעל החח-ה פירושעם

 המפר דבורי להעתיק אם כי המתרגם ממשפט אין כי יען בו רהטתמש לא זאת ובכלבגורע
 סוכרת יהיה וה עץ על אשר בפירועוימ דברים לריגוב לא , בו שמעתיק הלשון אלשמהרגם
 השבעים בהרנום נמצא אם כן ועל . המתורנם הממר מדבורי יותר רבים דבוריםלהוסיף
 הוה המקרא שפתרה פה שבעל התורה כפירוש ולא , וכתבו כמשמעו עין" תחת "עיןשתרגם
 על להרגם שחדל נאמר כי ההלכה פירוש עוד נורע שלא ראיה זה אין , ממון תשלומיעל
 סטה אבל . דגנהרגם תעודת ננד וזה דברים לרוחיב צריך שהיה יען המקובל דפירושפי

 לעשות הרע כאשר , כהוב כאלו לאחיו" לקוטות זמם "כאשי שתרגם השבעים ביונוםכבמצא
 שפירשה ההלכה כפירוש פירוש שלא הוכחה יש ויראי מזה זיטה, מענין זמם ומפרש ,לאחיו
 מן בבירור הזאת ההלכה שאין ו-ט . נדונים אין דיגו קל המחשבה על רק יענשוש5א

 המהשבה על גם שיענשו אלא נהרכם שהרגו אף הקבלה שלפי הוא האמת ולדעתנוהקבלה
 . המחשבה על לא המעשה על אלא w~lp שאין שכוטצ נראה דושרגום לפי פנים כלעל

 וטקדם מאז . בטיבם ישבו והיהודים יונים בהן נאחזו אשר הערים הם דתיכון ים ותףע5 אשי בערים והיושבים באלכסנדריא היושבים היהודים בו השתמשו הזה היוניבנמנום
 שהיו נהגו וכן . ה' לעבודת יחד בהאספם בתורה פרשיות לו14א בישראל דבקנההיתה
 וע"כ . העם להמון נצבן היה אותר הלשון הוא ארמי בלשון ההורה את מתרגמיםמבינים
 יונית התורה נכתבה ה' בתורת ההוראה ולתכלית , קדומה שדיתה הזאת הקריאהלתכלית

 חובה למלאות בו לקרות הדת לפי נכון רנה היוני התרגום אם הספק נולד אמנם ,באלכסנדריא
 טפורש כן . הדבר את ורוזירו ישראל בארץ ה*בנ'ם מאת נשאלה השאלה זאת עהקריאה
 הטלך ולטי של מעשה משום יונית התירו שרבותינו שיספר יהורה רבי של מספורויוצא
 יונית אלא צרכה כל להיתרגם יבולה התורה שאין ומצאו בדקו החכמים . סף.(לממלה

ירושלטי
 רחת פראוקעל :כר.ה הר"ר בספרי עי' הקבלה עם בדב מ0כ.ס השבעים חינים אשי דרבנים בבח.נה1(

 האונס;דרים. סמררש ובא' חיטם על ובספיו 314 וצד 11 צדהמשנה
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 לכתוג בהיתר הדבר יצא ~ברצונם ההרגום את קיימו רווכמים כי נראה מזה שם()ירושלמיי
 ארם לפעולת הדבר יצא זה היהר פי ועל אובקדושה. דבר בה'לכלל ולהשהטש י,ניתדיבורה
 היתה לא כביר לא ומן שבמשך עד יוניה בלשון היה הכל כרבים והקריאה בתורהשולימ,ר
 לטאה וסביב מירא בן יהושע על ונכרו , הבינוה ולא לה הצריכו לא כי עברית העהקהלדם

 בשבתו כי וקנו, על למפרו הכני תרנוכצ בהקרמת העיר הנוצרים( מנין קודםוארבעים'
 , בא"י טאהיהם דרוהנית , בתכונתם האלכסנדריים היהודים מאד נבדלו כי מ'1אבאלכסנדריא

 ביניהם יש.רפרש גם אלא , הקדש כתבי בבחינת לאלה ,אלה בין גרול הפרש שיש לבדלאי
 אלא זאת אין ? הקדש כתבי בבחינת ביניהם ההפרש זה היה ומה , אלתם הבנהםבבחינת
 ' בא"ישהיהודים

 לא ובאלכמנדריא עכרי לשון והוא העצמי, בלשונם הקדש ,כתבי להם היו,
 אדות משפטם לאיר הכרחלהוציא הכטים אשריאו ההיא ובעת עני. תרגום אם כי לרגםהיה

 הפרשיות בבחינת גס הדין הפרק'.'תתכו כאותו C:W ודאי היוני, בתרגום בתורההק-יאה
 וזירוי , סוטה פרשת כמו . אוהן לאסיר נקבע והמנהג החק פי על אשר שבתורההעוטת
 יש אם המזון וברכת , הקבוע רתפלה אודח השאלה ההעוררה וכן ., שמע וקריאת ,,מעשר
 הענינים מאלה המדברת הלכה כן נם לנו ונתקיימה ק נאמרו הן לש'ן באיזה קפידה אלהבכל
 ותפלה, שמע, קריאת מעשר, וידוי סוסה, פרשת לשון בכל נאסרים אלו :.. מ"א( פ"ו)סיטה
 מעשה מפני יונית שיזהירו בעת כי מאד וקרוב . הפקדון ושבועה העדות ושבועת , התווןוברכת
 סבה הדור לחכמי היה שכבר אמנם ואם . דיעכה זאת נהחדשה אז גם , הם(ך הלמישל

 כי הבינו לא אשר רבים היו אז כגי כי יען , הסופרים ימי בתחלת ככה על לדברנדולה,
 באמרה כי :, אחרות לעינויה על מכוונת שהיא המשגה מלשה נראה זאת, בכל ארמי לשיןאס
 1 דעא ואיזה , אסיסי לשון פלבד אחר טלשון עור , שמדברת רומות לעוין בכל נאכריםאלו
 היונים בם נאהד אשר הסקוסות בכל להם שיה .כן ואף . הארץ יושבי ביוניםמההערבם " כן אליהם והגיע , באלנמנדריא מאד נבר העברי I1WS בידיעת היה דוקסרון . יוני לשוןזה

 נח רי ס כללי בשם נז-אים היו ההם המקיטות . התיכון ים הוף על אשר בצריםובירעד
 אינם ובהן במד.נות היושבים שהיהודים ישראל באוץ ומדעתם י"ב( שער הזמן ס,)ם"נהי

 לא דעהם יות כצד וגס ישראל בארץ מדהם לפי , הדינים ובדקדוקי רות בענייניבקיאים
 ונם הכינו כן על " הדת בפניני הנוגעים דברים בכמה ישראל ארץ חכמי אצל נאמניםרדו
 בפני שיאמר. צריך רזם מטרינת נט המביא שלית שכל ס"א( פ"א )נשין הרש תיקון,יסיף
 שבזמן נם . ואם , ושהן במרינות קבועים דינים בתי היו פנים כל על כי . נההם שמסלאנכתב
 פאה )תוספהא באלכסנדריא קבועים דינים בתי היו ,בראשונה זאת בכל , גן היה לאטאוחר
 . סאה אבוהק בדת דבוקים היו עוד אשר בימן וזה 1( ב"ה.( שם ובבלי פ"נ בתובות ,פ"ר
 היה כי כדיט נכהב אם יודעים דוו בפניו, ונתוזם נכהב שהגט רושליה אמר אט כןועל
 צריך אין שגט ואף ובפרש,( ב': גיטין )עי' לא או דין בבית נעשה אם לך,ם . להגידיכול
 בית צריך כן ועל בקי, פי על נעשה שיהיה צריך פנים כל על אבל דין, בזע בפנילהנהן
 ואולי ודקדוקיה. רמזורה בעניני פאוטה יודעים אינם אנטנה אשר בסדינה נעשה בשרגארין
 . בקיאים של דין בבית נעשה לא אשר גט על לסמוך שלא התקנה בכלל היה עצטוזה

 האלה דגעיינות יושבי אצל דגהונ שהלשון יען ; אחר ,מצד נם נחוצה היתה כזא11והקנה
 כן ועל ישראל ביוץ דין ובית רין בית כל אצל מובן היה לא הלשון ווה יום, לשוןהיה
 נכתב. ספק בלי אשר - האלה סמדינ~ת גט דטביא השליח יעיד פנים כל שעילתקט

בלשונם
 יגח ה.א כן האף . באינ0:רר.א קבה;.ם דיגים כתי כשהיו ביאעד:ה דג.' כתובות בבכ5' הגה (1

 גאלג10רריא אף : הג.' שבך מיאפי פ.א כחוכות בירו.טלמ. אבל . קדום זמן על שכתו :יאה וטוה וכתובותדטאה בתוסשש*

 ק " . 'נ'"ם;ו ב-ר שייון עמם ריו 'רחטלמי לג" , עור דיה ולא אה"ס ולפתקקטי
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 התקטע יסוד דיה זה בקאש. hff רין בבית וחתימתו רגם כתיבת אמיתת על -בלשונם
 וצו כבר חתלמוך שחכמי ער וסבתה יפדה נעלם כבר טאוחר בימן אך וראשונהבעצם

 . 1( ייסודה ובמעם בסבההשספקים
 בהם 5א אבל בחרבתה, דוירה דר-טת לפרקים נתעכבה יש4-אל בארץ נםאטנם

 . דחסן פנק על א4ה תשועמם נברה עת בכל אך . השרה וכע מ-ות רחרחזתם ועכובזה
 מלני והרביות הכליעף תלמי ובין דגדול אנטיובוס בין היתה אשד רכבדה רג(לחמהנם

 , פירים היותם מצד מציצם לא הצרות אלה אך . לישראל ורעות רבות צדות הביאהטצרים
 דבלחסח לרגלי בש דיעות אבל , הרת משנאת בצעדים צורר דיה לא דגדול אנטיוכיסגי

 פרוטה אשר סביבותיה הארצות כל ושאר סוריא יריץ יושבי לכל דרעו כאשר 14עדיםח-רעו
 טנ(שלתו תחת יוסרה ארץ ונשארה אנטיוכום נבר כאשר אז נם . עליהן כנפיהרג(לחסה
 ן ועלום רווח עתה דרה ישראל בני ולכל הצרות מן וינפשו רו;לאות מן טוכבראשונה

 . הראשך הצדיק שמעון בן השני חגיו בן שמעון רגדול דבתן לראש, היה דשאבעת
 מעש ש נימין . הצדיק שמעגן : וקישת הילה תואר דורו בני נתנו השני לשטעוןגם

 גדל ויו-א"צ , שמעון מעלת את בספרו ישבת זה יה,שע . ס'רא בן יהושע חיאחריו
 רבות טובות ועשה הקדש עבודת יסר הוא כי טמנו רם,פר . לעט טוב ודורשלידצדים
 . אנמיוכופ בעזרת אלה כל לעשות והשכיל . פ"נ( מירא )בן המקדש בנין בהשלימולישראל

 בידצדה ההיא בעת היה אשר צבאו לשר וצוה , הבית בנין להשיה רשיון להם נתןוצא
 נשתים ותו האלה השקה ימי , כקו אין תנם הבית בנין לדוטלמת הנצרך כל להםעונתן

 בטכתב כי . בתקפו ההיא בצת היה בירושלים הנרול יין הבית נם . הרת בהחזקתלרוסתדל
 בבוש בכבוד קבההו אשר היוצרים את אנטיוכוס ישבח צבאו לשר אנטי:כ:ס כתבאשר

 יעבור ולא לחק שידיה כתב וכן . המועצה אנשי כל ובראשם לקרינתו ויציעירושלימה
 בעלי והאנשים הורתם הקת לפי עניניהם בכל לההנהנ היהירים ביר רגשית יהיהאשר

 rnnw נמצא נ'( סי"ב, קדמוניות )יומיפון הנלנלת טמס פכורים יהיו הנדולההמועצה
 ריאות הצדיק שמעון בימי כי לט תנד אם ואטנם . בהקפו דגדול דין בית השאבעת
 בשם אבל לישט הזר כביר לא ובימן . ומני פסוק אלא וה היה לא , הגדולה כנסתפסקה
 רפקירה כרזות כי ין. מנהדר בשם לרקרא שמה הוסב רגדולה כנסת היטם תרת כי4יד,
 אוטר היונים אצל המובן בשם לכנותה שהיכררצ ט;צמו מובן הלא , באומה העליינהועאת
 בימי הנדולה דרדיפה היתה אשר שבוטן כעצמו בן 0 :ה גם אטטם . באוץ המשליםוזו
 שנם בכללה והדת רמזורה לבמל דוטמעלה nhsynl / היהודים נכר הגדול אנטיוכוס שלבט
 : - מה. לזמן דפקידה זאת שהטלהאז

 איפיפטס אנטיוכום . רגדול אנמיוכוס טמשלת תחת השלוה ימי ארכו לאכי
 כ0ורצ אשר הירודים צוו-ר היה אחריתו עד לם4כה עלותו מיום , כאביו היה לא תחהיו%ך אקג-

 י דתלסיים מצרים כלכי ובכל הסילייקים ס~ריא מלכי בכל קם לא לאחריו ונם היה לאלפניו
 זח ושמעק ועדולה, כנסת משיירי היה אשר הצדיק IIVCWO ד"א קבל כמ'טנהדגצאפר עלפי האמנם סוכו. איש אנמיננום הסנהדרין בראש עמד הצורר וה מלכותבתהלת
 רגדגים בשלשלת נתבונן אם אבל . איפיפנ:ס אנטיוכ:ם ממשפת קודם רב זם! היההראשון
 סבה היתה לא שמעון אחרי בימים כי NSC1 הראשון שמעון אחר ופעלו שחיודגרולים
 שמעע מות אררי כי העם כתוך אחר איש אל הגדול הכהן נק הסנהדרין ראשותלמשביר

שיבהן
 לכתבו חקנו כבר דוריס טסו קרעי *שיט יג-ת נלקק אנס לכתוב טנדרי שדוה קדחלטרי על .פלא לאו(

בא4
 בלשיי

 פיפי ~שן נפק רוהבים ויו רגשנים שביטי ומראגו ה-ג'4 יגס לשין ה.ד הלשק שוח ספג. א-ט.
 צדק. עתר.  ובעצת גסן הל' גדולות בהלכתו ע" מקומות.בקצת
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 בכהנתו כבירים לא יטיס רק .עימד לא אשף רקטן 'אחיו פנותה ואחריו אחיו אלעאי.נתכהן
 )ו מתן' אשר רוטני' שמעון נתנהן מותו ואהרי גימעון של בנו תניו ההתיו ויבא סחבי
 וכל * ישראל ועם ה' עם נאמנים היו האלה הגדולים הכהנים וכל "צדיק". הכנוי כןגם

 הזכירו לא הגדול ד'ן' ביה ראשי אה סוכירים כשהיו ההוא שבזמן ליהודים הימים דבריכופרי
 זמן כל של הגדול, דין בבית ורראש דראשון דגדול הכהן דוה המיד כי , הגדול הכהןאלא
 אפשר אי וזה . לראש והיה שעלה כהן היה לא אשר אנטיגנוס את ראינו ער"ה והנה יוזמן
 אנטינטס כי טזה ונשפוט אנטיגנוס של זכט על אור יפרוש זה ודבר מכרחת, סבהמבלי,
 אכצם השני. שמעין עד הראשון שמשן מן ההוא הומן בכל ולא שמיגון ארי תיאשי היהלא
 Inla~o מההלה הימים ארכו ולא לסלונה 4;יפיפנוס אנטיוכוס שעלה השני שטעון מוחארגי

 רמזורה את ועוזבים ה' את ממרים היו כלם אשר זה אחר זה נרולים כהנים הצה-ר זהוהעומד
 כבה נראה ההיא בעה היתדירו, רות אח להרוס הממשלה הפץ את להסוךומשהדלים
 וצא היה פנים בל על או / הסנהדרין בראש אנטיננוס את להעמיד הניעהם אשרגדולה
 הצדוק סשסעון קבל הוא כי כפשנה לט הודע אם ואמנם . ה' בהורה התה;ק אשרהאיש
 אחר דברים שני זו מרגרעה נתויק הנה / יועזר בן ליוסי ומסר רגרולה כנסת משיירישהיה
 יושזר בן ליומי שממר והשני , השני מן אם כי רראשון כן לא אבל ר~דיק משמעוןשקבל
 קבל כי נחזיק לא אבל זה, יוותר זה בתכיפה אנטיננום של זמנו עם יחד נופל ימנואשר

 שתאר דבושנה לכהבר גרם השסות ששווי ונאכר , הגדולה כנסה משיירי שהיהמשמעין
 ריאשון. שמעון על שנאמר בתואר השני שמעוןאת

 אתך מאמר רק אלינו הניע לא סלסודיו ונם , ממנו נעלבו דפרטיוה אנטיגנוםקורות
 היו אלא פרם לקבל מנה על דוב אצ; המוטמשים כעבדים ההיו אל סיג( פ"א )אב,תוהוא

 מתוכן עליכם, שכדם כזרא ויהי פרם לקבל כנת על שלא דבב אה המשמשיםבעבדים
 בעבור ה' את לעבור שאין אנטיגנים להם הורה ? דבוב לעושי המקווה השכר איה ,שאלו אוש- הנכעסים יבחן לחיק כן ועל רעים היו )ראש שבתו ימי כי לשפוט יש הוהד5אסר
 ~אנט דהוה יעודי עם כסתירה זה ואין . בעצמו טוב ד"א באשר רטוב נעשה אלאד~מכר
 שאין טשלם חשב לא אנטיגנוס גם כי דבוב, לעישי והנטול הטוב המבטיחה 100(,צד

 שלא היא רקיאזדרתו נכוי, בהשלום שלינק באמינה האמין אלא השכר סבת ריגובמעשה
 לנו הניע שלע נראה אם טוב מעשת נרעל ולא . זו לפנייה רק דבוב את עשייהטההיה
 רוה כי נצדד הדבר וקרוב , פרס לקבל שלא כנת על שמ הטוב נעשה אלא המקווההשכר
 רעת ממש שוה , פרם לקבל מהקוה הטוב תשה שלא באמרו בלשונו דברה היונים חכמידעות

 המסובב הענג נעבור בהעש,הם ,והצדקה דט:ב בעשייה כוה שאין האומריםהמטאיקים
 עצמו ,מצר טוב שהוא כפני רטוב נעשה כי / אהרה פניה מסבה או רטוב ממעשהלאדם

 הדורות ובכל הזמנים בכל מאז רמכסים כמקרה אכנם . הטוב שכר נמצא רמובובעשיית
 לא אשר ודעות מחשבוה בם ויראו לב מהע או הככלות אם דבריהם יעקשו לב נעויא"נ-
 גי לאמר: הנעימים *דבריו ,שההו עקעוו רהלמידים סן שנים . לאנטיגנוס קרה כן אףהשבו
 להרבות ויצאו הכפירה ברשה נלכדו ובזה / למעוה והשבון דין שאין להורוה בדבריוכוון
 הרגדה כן . הצרוקים כת יצאה ומהם ובייחוס צדוק בשמם נקראו האלה ההיצירים .'רעה
 לאכהו, אמת יהיה או מפליגה הגדה רק זה יהיה אולם . יפיה( דר"נ )אכוה והתפשטהרככה
 איחז לפרושים. רהעדה אשך כת צכחה אנמיננוס שבימי והיא לדוקזיק נוכל אשר היאאחה

 דבר נבקש לשוא ואך לנו נתקיים לא לצומחתה סבה היה אשר ההוא הזמןמסאורעוה
  עשה אשר הצרוקים כפיורד גדול סאת-ע על עננה השכון אשר על לההפלא אין בם .ברור
 והצרות רתע . אה עשו הזכן תלאוה . שנה מאוה כמה ויתמיר הדת עניני בכלרושם
 ורצח שד עוסק , בדברים להארם דדם לשון ילאה חוטר עד יום יום בדול הלוך דיכומחוץ

החפשתו
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 ורוטשיה למרמם דיתה התורה הת , מכסים לים כסים יהודה ארץ רחב בטלאד~עפשטו
 אוזיות קירות ספק בלי נשקעו כאשר הזה המאורע נשק; כאלה מאורעוה ובתהוםמורדפים
 כתות פירוד היה לא. וראשונה שבעצם מאד אפשר כי אמנם הן ורמזרה, הדה אלביחוס
 הגדולה הכהנה היתה וסקרם מאז כבר כי וזה . כרעהו איש קנאת המהלקה יסוד היהרק

 ישראל ובתעזה . ה' דרך שמרו עה בכל כי להם יאתה וגם . צדוק בני הלוים לברניםנשמרת
 בשלשלת נתבונן ואם . ובכ"מ( ט"ו מ"ר )יחזקאל פקודהם משם-ה שמרו הם ה'מעל

 סבני היו כלם כי נמצא איפיפמם אנטיוכום ימי עד השני הביה פתהלת הגדוליםרגהנים
 גם נקרא אשר הרביעי הניו , הזאת השלשלת עוד נשפרה לא אנטיוכוס מימי אך ,צדוק
 יקים גם ואולי ס"ה( היציג )עי' נדלה לכדנה ועלה צדוק כמשפרוט היה לא מינאלא~םבן

 כן ואחרי / צדוק סבני היה לא הוא נם אולי גדול לכהן אחריו הועמד אשר אלקיטסדחק-א
 להרום כוה והלוף צדוק מבני היו לא הם גם החשמונאים למשפחת הגדולה הכהנהומסבה
 אפשר כן ,על . והלבבנה הדעוה לחלוק סבה להיוה יכול שהיה ודאי נושן ישן ומנהגחק
 שקראה כת לצררה רחלה אז נם הגדולה מבכהנה נדהו צדוק בני שהכהנים מעת כיסתר
 תכונהם על אור יפרוש לא זה כל אבל ו( צדוק אבוהם בית ראש שם על צדוקיםעצמה
 הוא רהננדמ2ם עיקד כי . היהודית הדת בעיקרי ההננדותם לעניני סבה עוד ידעתולא

 הזאת לדיבורה מתנגרים ומהיזהם פה, שבעל תורה אצלנו הננרמל הזקנים לתורהשפרננדו
 ואס . מאחריהם לס:רם הסבה היתה הוקנימ וערת ננד הרעומתם DJW מ.;צסו סובן כ!ל

 הוקנים. מהורת נובע הוה העיק- שנם מפני אלא זה אין המהים בההיית שבפרו ביחודנאפר
 הומן במשך ובחכמות ברעות וההשתנות החלוף טן טבעית תולדה היה היה הפירודאבל
 כל התרחב לא עוד פה שבעל התורה נושאי החכמים פירושי דרך כי ידענו נם אם יהדכא
 שהוצל כן נם ידענו הלא זאת בכל , המאוחר בוסן כטו ההיא הקדומה בעתנך

-aa 
 ומצר , הטקרא מפשטות הנוטים מדרשיהם דרכי פי על התורה לר~הפרש קדמ!ניםבינאם
 עם המתאימה , מדעית הערה פי על להורה QtJlw פירושים הרןא בעה נהפשטו כברהשני
 שלוסות סיר כבר נתחברו סככי יהודה של זמנו בן פהלוטיטר תלמי ובימי . היוניםחכמת
 בארץ היהודים גם כי למטה נראה ועוד . זה דרך על התורה על פירושים דויסמבוליהורי
 חתהלוטתירם האלכמנרריים היהודים טמשפט ואמנם . הוה בדרך ללכת לפעמים נטוישראל
 שחקי מחשבם במעשה הקורה משטירת טרד שסרו עד מכשול לציר לרבים זה היה כינראה
 קל קל החקים טעשה אבל כבסיהם יפנו ולהם ט,שבלים לדברים כרמזים רק רםרמזורה
 בספרו סאלכסנדריא היהוד פלזן . טלק על רמז וכבר . שסירהו על דקפידו ולאבעינירם
 ובנף סאו באוטתנו התורה מאנשי רבים בתכונה נתבונן אם ועתה . 401( לצדמאברהם
 גרס ודעות באספת הרשה שדרך שראו בעת הדעות חילוק נולד לרוב כי נמצאהזמנים
 יד על הלנו החכמה מדורשי שמקצת פצאו אם . דיבורה מן נטייה הדעת סק,(י קצתאצל

 חצונט: הכסה בכל וכל סכל ומאסו לחטאה בעיניהם היתה בכלל ררכמה אז / תועיםרישומה
 היה כן , באו  ס,-וב לחכמים נתגלה אשר תדש דבר בכל תפלה ונתנו הי,דוון קצהעד
 המכנה בי מאר  יתכן והנה התורה, פירושי אל ביודם  ובפרם החכמוה אל ביחוס בכלל ,סאו
 סבה היהה היא  אהורה בהבנת  היוניה חכמת אחר  המשבם ירי על לרה לבא הובלאשר
 מעצמו ומובן התוה בפירושי ככתבם הדברים ממשמעות הלאה כפסע אף צא~2 לבלתילרבים

 . פה שבעל רמזורה הכמי למדרשי כן כפו מהנגד שהוא ככחכם בדברים כן שמחזיק מיבי
 הענן עב אבל . בו שאנו בומן היה הצדוקים שפירור באגדה לע שהונד מה יצדקחמסה
 הפירוד רושמי את לרגיר יתננו לא הוה הוסן בקרב פה שבעל רמזורה עניני כל עלהפרוש

 ודהעצוטה--
 . זופיפניים ara  (10 צר שם שהב-א ומה והלאה. 100 צד גרגר אברהם לרס"ר אורשי.פט בספי ראה1(
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 ס"ה נעבור אחיי ורק הפירועכם, רעות על הצרוק'ם יהננרות' מפשלה אוחי החוקהורועעצומה
 אט אשר הסועד נוף עד ובדוטתלשלותה רמזורה זאת בתהלוכת ונתבונן החק במששלהלאה
 - מזה. זה דיעפעלו אשר ולדעת דגתות תכונת להכיר יקרות אור לנו יאיר אזבו

 דוירה ,דרישת להם היתה כי נאמן אות וצא ורעות באמונות הזה הלבבות חלוקאמנם
 דהום למן הזאת: הדרישה נתעכבה צ,וטר ימים באו מהר אבל בו, לעטת עמן דויאבעה
 בראשית' ממשלתו. חמסים לקרוא הוחל נבר טלכותו כסא על אשיפנום "נמיוגום עלהאשר

 לסדוק. אומה,)אשר כי סובלוג כת קצר הנוגש,ולא לחץ כלכל ישראל יכול ע"דכגד',כרע

 זהי הרבה' כאשר אבל קום; יכלה לבלי עפר ער נדכאה בקל לא וריח עול לנשואמנעוריה
 ' מצאה על.ישראל חשב אשר הרעה מחשבתו ירושלים. ליושב ולקרקש לפח לתורהלטקסס נלקי לאבן הזאת רועה. הממשלה היות עד יעקב כבוד ירל זה לעדך אף היל לעשות,הצורר

 היומם, ' משפטי עם אהבים והזנו התנשאו עם פריצי בני הנהלאה* האומה בקרב הזקמשען
 הקדש. אדמת על נכריה נפן מורי ולטעת התורה מן ה עם להעבקך והמתםונימוסיהם,

 ,. והוא הניו, היה.נכיא למלוכה אנטיכוס עלות בעת ה' לע4-ת,במקדש עמד אשר הנדלהכהן

 באחיו בונד טעללים) ורע הככיב איש ple1 היה אחיו עטו. ועם האלהים עם נאמןהיה
 השחד ובכח בתחבולותיו. ויצלה למלך אחיו, את הלשין הזה הבוגד האח אבוביו.ובדרכי
 אדמת."ישיאל. על היפים משפטי להמ"ג היתה סטרהו אהיו, תחת התכהן למלך נתןאשה
 ) את באנטוכיא. אשר היהודכן בעד להשתדל .';בתהבולותיו עשה הזאת הסטרה השגלטען

 ותעלולידם היונים כמעשה לעשות למרו הם כי המלך, סאת בירושיימ העיר אזרחיבמנפט
 רע אחריתם אך החל האלה בשעשועים רנונים. כשעשוש ישראל בני נערי לחנךשעשועים בעזי וליסד לרבין הסלך סאת רשיון דמטינ גם טרו*ים. תכליהו השגת קוה מעזרתם כן*
 כי ער היונים םערוםיהססחךפת את ויכסו קדש בריה על זעטו וכבר היסים א~-כו לא כיוסר;
 זה אמנם הן במדם. גת סלו %א הברית אות זאת רביםעובו

 דבהי
 יכומ האריך לא

 העבירתו, הממשלה ממנו. הרע אהליו הבא אך סנרולתו, נפל כן אחרי שנים קלש כיבכוונתו
 והוא גדוליך כהנים להיוה ריאתם הכהנים מזרע היה לא אשר איש בחזקהוהעטידה
 באשר בישראל רוצעטת כל נעשו ובעצתו בעזרתו מ'נאלאוס היוני ובשק תניונקיא
 שלמי נפל ברבבותיו ישראל ~( הכרן . טריק בן יוסיפון ' וכספרי המקבים רוטרייסופר
 שקוץ ונחן התמיד " הסיק המקדש, חלל ינזל, חם6 ה' בית אוצר את דג(שונע. המלךלרגלי
 משפע לחטא היהל ודמצוה רמזורה משמרה הן. מזבה על לרב( 4א י"א, לדניאלמשוטם
 אבל ל"ג(: )שם ובבזה בשבי ולהבה באש נכשלו לרבים יבינו: גשר Dp ומשכיליטות
 דיה לא את-יו הבא אך לו, הושב מעלליו שמסל מהר באה אך הוה השקר מפלת-הנהןגם
 דת לראשות הממשלה גזרת עם תכון ירו ואף היונים בדרכי הלך הוא גם כי סמנוטוב

 ריי עלי חללים נפלו עליון והמידי החורה מחכרי ורבים שפך רבית נשים דמיותורה/
 הצלית לא ידידה בארץ איפיפטס אנמיוכוס הפך אשר המהפכה כל עם אך ישרשוסרנם
 ומה לא כי לאסרנו לשמועתנו יאמין סי דריכותה. לא ונם התורה אוז להברית בידוחפצו
 להחליש ישראל, אח הישע אנטיבוס רדף, אשר הידיפא,בכח

 אצז,אמונ"
 בתורה והדרישה

 ."אקס הלדץ בכה היה לא וסעיפם מאז נאשר היה. כן אה ובכל הע16 מן רבים,אצל
 םנגדידם ' יוספו כעשר בי לרפד היה אפנם חזקות מדוה בעלי הכונת ננד מאומהלפעי

 להחזיק ועצמה נח, יוטשו הם 'אף ומאמונתם מיעתמ בחוקה להעבירםווי4ציה6'לאנסם
 תה כן אף ןוחם; ובתיקת בכחם אוצר ואונס לחץ כל את 61,שיב זבאטונתםבדעתם

רובר
 יאחיר מרדכי להר"ר והנתזת רייעדים ונקורות -"ת הערצ*ע5ד הר-ר טאת ליהודים ימים גדברי י'1(

.,ן ח"ב. היציג החבם טאא 4שרא5 היטש וכבא'חיא.

-- -
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 נעקים כוצת אכזרי. הלחץ באונס מרתם ישראל את להעביר אנטוטם רהקוסמ בעתהרבר
 להטם הדת פתגם מצד דלהיצהם ר5משלה דן דוה. רהכ*ת לטפת והאמצו יחרנקשרו
 ט היהודים, פריצי מאת גם נעזרה ותרי רארץ, מן היחידית הרת רוה להעבריתורה
 טן הרע מינאלאוס תחת קם אשר אלקימט היוני ובשמו יקים הנשיא הנרול הכהןהיונים, משפכי בדחויקמ נצעצותיה את לסלא והשתדלו אהביה היו דנדונים ק גס העם סןרבים
 גדול ממבח עשה הוא דות. כחיקי בעברה לרדוף חורה, ולרכם פושעש, ירי לההויקהבל

 צדיקים אנשים עמדו האלה הכתות נגד אבל . שן מהמדי כל אדרג עליון ובהסיריבחכמים
 הרת משמרת ושמרו העם בראש נרזל כעמוד ושיצבו רווורה וחכמי רזים אלהיםוכמידי
 הנכבד השם את לקדש קמל שרה על לטת נפשם חרפו אלה ענף. עם שירש יכרתלבל

 עין כאיעאן רוצחיה, ולרוהזיק האכזרים רגולך דהי על לעבטי בכפם משם שכו ואלהוהטלא,
 אלהיהם. ומשפט ה' סררך סור לבלהי ורעת בהשכל העם פצוינושמרחה

 עצום גם ושניו, יכוו ברוב הוא גדול הזנק. מדרגך נדל פרק הזה בפרק עברהדגה
 אמנם רגודיני, ודהויים מצב בבהינח בק-בו רהפעלו אשר רחבות המאורעות מפניהוא
 כ* רגשראה נפלאה מאד ומה קדימה. פה שבעל רמזורה רהשעלעא~ת בו צעדה קמנים צעדיםרק

 דהם וש נפשם על לענצד רחעחצנאים הנהנת תחת נלחמו עתה אשר המלהסה שאוןבקצב
 ררושטום וירבו ינדלו לנו וגם מתארכת דיקורה זאת שלשלת ודאת הששיורה בקרב עועיכי

 ויותר. יותר וטקראיה תהלוכותיה ענינה, לרביר אחנוט אשרממט

 עשר שניםפרק
 קיי.י

~'VP יחש*ם איש 'יחנן ק י,9 , 1'י" יש . 
 נדללה אשר נטרול רברש הקים הזדך, ופרה המטה צץ כאשר היא ובעת ההםבשים

 אנשים שני עמרו או חמאת על חטאת לספות לבו בדדך שבב ולך רושיע רו,טע,המלך
 יוחנן בן ויוסף צרירה איש יועזר בן יוסי ודם: ולהערה, לתורה ר,;3ם בראשצריפים
 קיומם אשר דהלמודים בספרי הנוכרים העטת מן רראשן החנ ויו ד5 . ירושליםאיש

 כן ועל העם בראש עומדים להיך; זבות מציאות קרום בוסן ראינו כבר דורווע. במההתמיד
 משך פסק אשר אחרי ושהדש אך , לעולמים היה לא אשר חדש דבר הזה התילון דנהלא
 ההוא הזוג טן האחד . העם בראש להייו; זג העמיר כבר ה14דה מלך היפוטפט . ארעיזטן
 . בהערה( %ד )למעלה הסלך רבר לכל ד י נ נ ורוטני ה' דבר לכל ראש להיות נפקרהיה
 שפא כן ואחרי . הראקןם דנדן. ויהוצדק זרובבל היה ראשונה רגולה מן שישם חקאחר
 לשני נחלקה הזאת הראשטע שר5קידה גם אם . 107( צד %צ )נרעץ נחמיה טדער1שחטת
 רועקים, לגתים קל טהחלפים אישים דעוה בין ר5כטה יושג לא אדם בני פבע לפי ,אישום
 אכן דית, מענייני בדבר האלה הקדמונים בימים ביניהם דעות 'חילוק ההע לא ואתפנל
 יוחנן בן ויוסף יועזר בן ויוסי , ע14 לד1;פשר יכלו לא אחר דבר אורת על רק כי 16יותפר
 משום אסרו אשר פעולה הוא הסמיכה שמעשה אף , יח" את יסמך רמזרה טאסר*ים רברבן ראש ש מוב ביום לסמוך יש אם : היה הוה הרבר ריאשונש. רוצלקים לקוותנזכרו
 מלפני ד5מיכה מצות מרחה לסמוך עלא נאמר אם או , מוב ביום ובין בשבת בעשטת
 בראוהנו ד5יאה על נשתומם מאד ומאד . שם( וירהטלמי ובבל משב a*e )הניגההשטת
 באהרוטה דוטתוו בדעותיהם וןדושהלקו אף אשר ודבורות דחקים בעניני דהטא6ת כלשעל
 זה בענין עשן איך לראוה בדבר ההבוננו לא ולמה נרבה קרבנות רקריבו וחג יג בכלדיא , קרסוניהם למנהג לב שטו לא איך 1 לפשפשי יכלו לא כחשו קלה שאלה gyl יוצןלרעדי
 בזמנם לא ההר חכמי נהלת לא הבית יטו בל חק-בטת בעגיט כי נראה ובפרט . ונבםער

ולא
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 איך רור מרור יטש והם הכהנים ביר היה הקרבית שמעשה ספני וזה , מאשור בזמן%א
 הוא וברור זה לרבר פשר. מצאו שלא כן נהיה במקרה שלא ודאי כן ועל .' במעשיהםלנהוג
 נחוצה ההינע השאלה את עוטה מה אמנם לזמנם. הנחוצות השאלות א אחת זאת.שהיהה
 אם , אחרת שאלה גם תלויה הזאה שבשאלה מפני נוצצותה דיתה אולי 1 הההאלומן

 היושבים ביד. יבלת היה, לא מעכבת דנמיכה כי החליטו וא6 1 לא או מעכבתהסמיכה
 הה הקרבן;. על לסמוך יכולים יהיו שלא] יען ה' למקדש קרבנוהיהם לשלח הרחוקותבארצות,
 צירועאים המקדש כדהיה מיסד לשוד להשים מנמהם כל אשר להכ*הם למכובל בק5יהיה
 . לשלח אג ולסמוך לבא אם .,רגנכגיב ברצון תלי ורקהכרעה ב* הדבר הניחו כן ועל והרחוקים, הקרובים יכונה ישראל בשם אשר לכל %ששהבר

 רוששנה )ררכי ק-בנו את
 המחלקת הלו למה כן אם טעכבת הסמיכה אם מחלקתם עיקר ידיה כן אילו אולם 44(,צד

 הובן לא הזה הענין הודעת יצאה. ממנו אשר רחרחי כי ,נאסר אולי או ? טוב ביוםבמסיכה
 ש מעולס הכונה 71יהה לא / לסמוך שלא אומר ויה לסמוך אונד זה שם: נאסר ואםכהוגן,
 טעככר* אינה בכלל שהסמיכה לאמר ירצה לסמוך שלא היימר אולם , , מזב ביוםהסמיכה
 הטתואר.סהכיאיקה טכח נסתר הוה רחובן אבל / מעכבת שהממיכה כונתוי לסמוךוהאומר
 ש"ג( )שם היה בענין תלמידיהם ממחלקת אשר ושמאי ה% Nb~ff האהרון הזוג אצלהואטו
 האהרון וחג מן כן ועל. טוב., ביים רבמיכה בעמן ריחה העיקריה שהסתלקת בביעורמוכה
 שהכריקן מה יפלא הלא זה ומלבד הראשונים. הזמות של דשהלקת כונת על למרים אנוהזה

 דיו לא דוכא בעת וכי ת"ב(, ע"ב חגיגה ירושלים כ': )ביצה לפמוך הדבר וקבעולבסוף
 שגם יען יווער שר לו צריכים היו וודאי . הרחקתו בארצות ליישבים תיקף עודצריכים
 מפני וזה . אחר מצד להם נחוצה הזאת השאלה היתה באמת אמנם . היהודים מןגדול קרי לרוסי באו 'אשר מעת לו צריכים היו ובפרם מאד ברל הלוך הולך היהוד,ם,היהפיזור
 ל61ן והנאותה הנחוצה היא כן ועל , בכפלה הס:פרים תורת הסוב עלט אשר הצירשהיא.
 פשר מצאו לא ובזה פה, שביגל התורה על והמש-רים הצדוקים, צמיחה זמן שהואההוא,
 באיזה התורה לחקת שיתנגד מק-ה וקרה ם י נ ק ז ה מאת לחק דעשם אשר הדבר אם ,דבר
 הלא הואת השאלה ונ"כרעת 1 לא אם התורה הק את לרחוה החכמים חק בכח יש אםותן
 ובפשטות עבודה שלאכת איננה הסמיכה פעולת והנה ותעצומה, הזקנים הזהת כן גםיכרע
 ולפי השבות נם"מן להזהר: לחק קבעו הזקנים רק ענין בשום שורש לה אין דוערהדברו
 לאחוה אם ספק אצלם והיה 1 הגרע ולמה השבות, בנדר נכנסת הסטיכה פעלת גםדעתם
aiaאח -בזה שקדות הסופרים דברי חוכר להראות והזקנים , ההנמים חק ספני הסמיכה, 

 נתבונן אם ועתה 1 רמזורה הקת נגד לעמוד הזה בחק כה שאין להפך נאמר אוהצרוקים
 בו הלע אמנם דעותיהמג.' בו נהלקו אשר הוא קטן דבר לא כי נמצא הזה מצדבדבר
 , הזקנים תורת לכל היסוד הוא אשר גדולשקי

 גזרו אשר גזירוהיהם ובכל הזקנים תיקוני בכל הוא כן הממיכה בשאלת ראינוכאשר
 ברו לא משלם כי והמאורעות. הומן סן עליהם מוכרחים שהיו ההם ביתום הדורותחבטי
 קלונם ,אם בהם', צורך היה לא אם אצים בני על להעמיסם .יסייניס וחקטת נזירותמלבם
 היו מספר אין ותלאות שפנקם מפני %א זה אין .השערווע אלא בהם לנו ואין .סבתםאבדה
 נ4-תע שרז נם נשארו יוחנן 5ן ויוסף בן.יוע,% למיסי . הקדומים הדורות ובין ביניתלאפל
 כלי על מומאה וגזרו העמים ארץ על טומאה גזרו הם , והמאורעוה הומן בעקבי באואשר
 לסבת ספק בלי היתה העמים ארץ על טומאה גזירת שם(. .וירושלמי 6"ו: )שבתומוכית
 לתתבקשתם

~lYYD 
 הממשלה סאת נרדפו אשר דודיפות ט"מ כי . הנים בארצוה Dpn לפיזור

 האיצות לגור וולט מולדהם א~-ץ רבים עזבו הרלימהע לרגלי .באו אשר הצרותובסבות
 טומאה עזרו המש באהץ יתפוו-ו שלא בעם לעצור כן ועל ) רעלם לכף מנוח למצאדרומים
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 התלפד עלי יה ש השדו שבר , המומאה מפני אחור טורו ככח מרעתם דינמים ארץעל

 ואולי . דמים סושיכות יותר לרגם קשה דטזמאה דותה כי שם( ובבלי ה'" פ"ב יוטא)ירושלמי
 בי , אסיים בשם נו-או מאוחר בוסן אשר ההסירים ננד נסתרת כונה עוד בחי להםוהתה

 כח עצרו כלם לא אבל רוזמידים היו הם למילחמה אנטיוכום נגד רועקומש אשררראשונים
 ששם על ומלטו המלהמה מן אחור יד משכו רחסירים מן רבים אמנם בסוימתם,~מור
 ודמסידים החכמים בעיני רע היה וזה , נכר אדמת על נמלטו גם זאולי במדברלהמתהר
 רטוניה והגזומה . פיזורם בער לעצור העמים ארץ על טומאה גזרו כן ועל , בפושקםאשר
 ממעשה אליהם שהניעה חדשה ידיעה בסבת טק בלי נגוה זכיכית נלי ש טומאהש13ר1

 בכמה ההשיבוה כן ועל  חרם  לב4 היא  קרובה שתכונתה להם שהורע ומחוסיה,הוכהית
 דברים שלשה נמסרו ביהוד יועזר בן מיוסי . ט"ב( )כלים טוטאה עליה וגזרו ח-ס ככליצרדים
 דטיד והוא הקודמום מסופרים מקובלים בידו היו אמנם / טמציאם היה הוא לא אבל .בריכם
 במיתא ודיקיב , הכיין דאינון מדבחיא בי משקי ש / רכן קמצא איל על : העיד .עליהם
 ההלכות אלה :( ל"ו ע"ז . ט"ו פסחים שמיני ח"כ מ"ר פ"ח )עדיות מסתאב או( ,)מסאב
 , הקדמוניות ההלכות מכל באחת כן היה לא אשר ארמי בלשון נמסרוה הן כאשר במינןנפלאות
 עד הרברש באלה מחמירים דויו אנשי היו מפק וב4 . ישנה הזאת הקבלה כי סוהוכלסד
 דיו-ב באסרו כי עוד מזה ומבורר שריא. יוסי קראוהו זה ובגלל והתירם. טסישבא
 אין לזה כי שמא במת שהנוגע להורות ירצה כאילו מסתאב ש דיוקו אין פסתאבבמיתא
 לא כי שריא יומי להקרא וה בעבור ראפ אין ונם בתורה כתוב כן כי ו"בלתו לעדותוצורך
 דעא שנגע ויודע בבירור שנוגע מי רק יאמר ~רצוט דיקרב על וצא דיוקו אבל , דברהתיר
 , ההוא בוסן להם נחוצה הזאת ההלנה והיתה . נטמא אולי אצלו שספק מי לא אבל טמאיהיה
 רבוומאה מיראת המלחמה אל מלצאת רבים נטנעו ספק בלי רמומאה בעיניהם קשה מהיותאשר
 ודאי ומטומאת נטמא וראי הנונע שרק שעתו לצורך הורה לזה / חרב בחללי שסאואן

 . 1( טומאה אין מגע במפק אבל להטמראפשר
 בן מיוסי לנו נשאר מוסרי טאמרגם

~lyv 
 מתאבק והיה לחכמים ועד בית נטעך יהי :

 האלה הדברים נכונו מאד מה מעד(. פ"א )אבות דבריהם את בצמא שותה והוה רגליהםבעטי
 היה הפושעים היהודים בין וה.נפיה ואוהביה הממשיה השתדלות עיקר אשר זמנולמאורעות
  לעשות שהוכיחו עד ודורישה הלמוד בעד ולעצור התרה ומן הרח סו העם אהלריחיק
 או התורה מפרי וכל ה'( , י"ר , מ"ב )שמסל המציק מחמם ולרמתתר מעשיהםבמתשך
 להמנע דתי אחת ודה !אצלו נמצאו אשר וסי באבדון או בשרפה רנו שמצאו קדש כהבישאר

 ועד בית להיות ביתם שיפתחו בעם דבובים לב את עסי העיר זה ומפני , ה'( , נו"בלוסיפון
 בן מיוסף גם . נצריה ודברי דבריה בצמא שותים ויהיו התא-ה סן ידם יניחו ושלא,לחכמים
 ויהיו לרוחה פתות ביתך יהי . ומנו ברושמי רשומים הם גם אשר מאמרים לנו נשארויוחנן

 עניים - -----
 אבות אב. נטת חנתע ע5 5ההמיר רצו 'ומ. ש. רו-1 שאנש. 11 הטה ש' 82 יר הטשנה בדרכי1ן
 דוקרב יום. העיר %" טסאב( נקרא ובז' ונב מת כגת הטומאה מקוי )שלרעתו טסאב 1.היה עצת כסתהטומאה
 פחותה בסררגה י"א כי מטסאנ( פהוהה סררנה ע5 טורה טסתאכ י5רעחו 1NDD יא אכ5 כלוטי טסתאנכמ.תא
 גי היקריח היא "טסקאב" שהגי' ראיה צריך !ה ואטנם . עכו הטומאה אב רק ונעשה המח רהייגוסהכסאב
 ואטנא ב:..ר)ט"ב.( ריקום, ג.' וכן הלע"ב אחריו ונמשך רוסב"ם לפנ'  בטשנה הגי' ה.תה וכן מסאב רגי'בגט'
 שיהית בטנע הנוגע ע5 לעוור רצו דהחמיר'ם טפוישן כונתו כי . לפקפק יש עצטו טצר הש" ע5 גם , כן היהלו

 צצטו נטת אננו כקטר טטתאב א5א מפאנ זרנו בטת שהנזגע גן שא.נו והעיד יוש ונא עצמו בטת כניעטמא
 רדדים בדיקרב דיקרנ גיר אעדי שאמית מטש הפט' רבעי ה! הן והר' , נטת ננוס א.ע ננוגע רגונע ג!וע5
 מטא אינו בדיקרב דיקרב אכל סמא ריקיב ואמי איים 141קא שבעה טומאת דהיינו כמת כנוגע יטטא ננוגענוגע

 אשר נחמן רב ש5 פ.רועצ ותפסתי ירי סש?תי כן וג5 זה. פירוש סתר בגמ' ורבא . כהיכור'ןפומאתשכעהא5א
 כאן ער ואטר קורות לרזם נעץ יועזר בן יום. כי יריתה רבי שם שספר המעשה ע5 להעיר ויש . משמו רבאהביאו
 ברור ;ה אכל יוסי ש, ההלכה עם 'ימס 15 .ש הנח שרטעשח 5הה5יט נוכל ולא היח'ר רשות כא! ער הרביםועפת
 פירשת. ע5 נחסן רב את העיר הטששה אהי
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 , ולדורו לימנו הדברים יט14 מה שם( זה )גם האשה עם שיחה תרבה ואל ביתך בניעניים
 .צח איש כי הזהירם ולוה , ודלו הענו הזאת ולסבה דהם על לעבור ונאנסו נלחצו רביםאשר
 .אשר )האסיים( החסידים כת לתכונת רושם בזה יש וביחוד . וועוהיו . ויאמץ יעזורורעהו
 גמילות מדת את ירהיב ההסיר שוה בראותנו , ההוא שבזמן דיאשומם החסידים מן,,יצאו
 ויהיו לרוחה פהוח ביתו שיהיה ולחוב: להק שיעשה עד זולתו עם האדם יגמול אשרההסד
 מנרג אל אחר מצער יווצר מרחק אין כזה הסר ממסרגת הלא , הבית כבני נחשביםהעניים

 חברתם 'בבריח' הבאש לכל שיהיה .והוא הותן במשך האסיים אצל שהיה באפןרהחברות
 נם האשה עם שיחה תרבה אל : המאמר וכן . קניניהם ובכל בסמונם החברה לבעלי אחרמשפט
 עד בכלל הנשים עם מרהחנרות ומנעו האהרון קצה ער בו שהלכו אלא 5קו לאמיים היההזג

 .ספ"ב(. )חניגה שבכהנה תסיד נקרא: היה יועזר בן יוסי . נשים להם נשאו לאשרובם
 אמנם אם כי . המידותו תכונת על אור יפריש וזה לקדש. מדרם ממפחתו היתה כי עליוואמרו
 רק מדי יותר ולהטהר לרוזקרש החסידות גבול עבר. לא זחו; בכל שבכהנה ההפידשהיה
 החכמים שני משמתו , יותר ולא תרומה לאוכלי הנאותה כמשמרת ממימאה נפשו אתשמר

 צדדי לכל העם עניני כל אשר ראשים והם מ"מ( פיט לסימה האשכולות במלוהניכרים
 בימן כי שבטלו נאמר ובצרק שם( בבבלי לרב כל איש ,נקראו ירם תחתהפקידה

 כביפי עור היה ולא החכסים ,כח נתסעם הירורום לבית המושלים תחת ואחריהםהחשמונאים
 מתולדותיו הנה. עד שטסופר סמה יותר דבר אלינו הגיע לא יוחנן בן יוסף מחיי ו(.קדם

 נשאת ודבריו'האחרונימ ומר רע דיה יועזר בן יוסי של מותו אבל מאוסה. לא.ידענוומטתו
 הבוגד )אלקימם( יקים הגדול הבהן באמונתו. כחו וחזקת רוחו תכונת על ערה והםלנו

 למען . ביולדתו גם כחש הזה והפושע , אחותו( בן המדרש )להנדת ממשפחתו היהבעמו
 מן יהיה.:לכם שלום ד%ם.לאמר: אל נההבולותיו כבואו ויהי לעשות. יזם אשר רעתומלא

 עמו. בבני יכזב ולא מאומה לנו ירע לא הוא רבהנים מזרע דכא באמרם בו בטחוהממשלה!
 רימיריפ מן בששים מלא. לא לשונו בחלקת אליהם דבר אשר כי לשקר. היה בטחונםאך
 יושר בן, יוקר על גם מ"ז, - י"ד פגו, א' )דבקביים כלם נהרגו פקודתי פי ועל ידו,,שלח
 להעבירו הפעם ,עיד יקים נסה להצלב החסיד זה הובל כאשר ויהי למות, חם14דנו לאקרובו

 ולעמת ומעשי רבכי עקב לי היה אשר והכבור המזבה כל את ראה אליו ויאמר .ממחשבתו
 הנפש במנוחת יומי אך . ערפך קשה על הנבלים כאהד למות הניעהך אשר הגדולה הרעהזה

 ,רצוע עשה ומי יקים: אליו. ויאמר ! רצונו לעושי גם שמ ככה אלהים לנגעיסי אםענהו,:
 איום מפי כאלה דברים 1 למכעיסיו נם מה ככה רצונו 'לע"ש! אם : יוסי ויענהו ייותה,,סמך

 דכרע אלה, כי מטרחם. החטיאו לא ואף ישברו כסלע היק לב גם כעפי, וחסידסופת
 )בשי לרעת עצמו ואבד., בעצמוהיו כרצח ובאו הגדול הכך,ן של בטנו חדרי ירדוהאהרינים,
 .כי אמנם ואם ויוסיפון(. רמקביים )ס' הסופה מיתה שמת ממנו ספרו אחרים אךפם"ה(.

 יועדי בן  לימי היה בי ,  ברור לאמה להחייק נובל ואת בכל האגדה  במעמה עטוי הספורגל
 מקרוב:,

 , בבכ4 רב שאסר 3מ1 , 53 טא'ש טהוכר אשכל שכלת שכתב והלאה. 118 5רא"ג אורשר.פט נס' ראה1(
 לאטר יצדק פינסות. :ניני כל ע5 הנפקד.ם הצבור פרנט' כן ואם , קש5'קאי ה.ונ.ת שיה ש5 הטדוקדק תרנוטווריא
 הנשיא אחר  הראשונה הפקירה והיא . היו קהוליק'ן שני הינ פ"ה שק5.ם ב'רוש5טי שסטרו 1:ה . אשכלות,עליהם
 פינס'ם יטו 5א ו5'%חריו זוגות נכרו לא יומי לפני כי ראיה צריך שר הווגות שחס שם שכתב סח אגל גדול.והכהן
 ער משה טשטת . שעתדו הזונות כ5 תני כוסח כירושלמ' ובברייתא . והתורה הרת בעניי בנוגע אט כי הענינים5כל

 שהינו סמך'"רו :ה וע5 . דופ. נהל עיתן אפשר בבא בן יהודה DnP" ע% דופי בהן להן אפשר יועזר בן 'וסישעטר
 הנרכסו ,קר לסטוך'ע5יה, יאין היא וקפיעה סופה עד סתימתה ששבשת הברי,הא אבל . זונות הינואשכולות
 כהן לתן אפשר לסי טשטת 53ומר ה'רוש5גר ע"פ לתקן וצריכין טשסת שהיה ,טה שם ודסר וט' 'ום' משלתשגר,  סשובשן התוספתא נם אבל רופי בהן ליתן אפשר א' גרסי' וכן האשכלות כ5 גרסי' ושם פ"ח ל"ק בתוספתאשהיא
 8% צד פ"ר ח"ג ועיין ;( ט"ו יחמורה הנבלי לפני הגי' ספק ב4 היה וכן הנכונה חג" תסתייע ומנה סנה ועיכדופ'
 . אשכלות טית גפירהש ששערתימה

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

102 - 
 כנע היה אשר אלקימם אם כי אחר איט זה יקים וכי , יקים נק-א אשר ממשפחתוישוב
 אלעמס* במצנם נריע אשר השם קידוש על הנושנים מן אחר דיה יוסי וכי רולא בעתגדול
 אביו וידיחו כשורה נהג לא אשר יועור בן ליוסי בן היה כי עוד מזכירים דתלמודבעלי

 יוטזן ממשרתי אחד את ורוצחתן , לנפשו הבן וילך , לשמים לו אשר כל ושקדישסגהלתו
 אשר לגזברים אותה וסכר , הערך יקרה טובה מרגלית מצא כי רב עושר והעשירהחשמונאי

 על ערוך( עי' laP כלי )שם עלטת עשר שלש היה הטונלית ערך אך . דבקיש אוצרעל
 דנו ויהר הנמצאות השבע את ויקח , עליות שבע אם ט היו לא המקדש ובאצר זהבדינרי
 רקרש על )מכוון אחת רבנים יועור בן יוסי כתבי עמדו במתנה/ להקדש הניחרטקח

 הזאת האנדה יסוד על מחקיר כיזכליהט אין ודגה קל"נ,( )נ"ב שבע הוציא זבחשדקדיש(
 ללכת רחפתה הוא גם אשי יועזר בן ליוסי לו היה בן כי להחזיק נוכל זה רק 1(ושרשה
 שוד לא אם יודע ומי . מנחלהו העבירו שאביו עד דורו מאנשי כרבים טובה לאבדרך
 טהנ היה לא אשר אלקימם והוא אחותו בן ליוסי שהיה שממופר מה עם אחד הוא זוהגדה
 וריאה(. 64 צר א"ש )רא"נ אחר %א הוא ואלקימס הם אחד אחותו ובן הבן ושניהםכשורה
 נזכר אשר מאסר או כבר בורינו אין וגם מאומה. האלה ההכסום מתיי לנו אין זה כלמלנד
 להזרור דקפידו כמה בראותנו אבל . זכרטם אשר והדברים המאמרים מ".בד עליהםשמם
 כוום בכל ולהשכיל לדרוש וגם הדרישה ולתמוך להבמים ועד בית ביתם לעשות העםאת
 מלדרוש תדלו לא ההיא בעת מצאום אשר ודירות דוזלאות כל יצעם , לשפוט נוכלמזה

 רוהכמים לשני ליחס ראוי אופריהם שם בלי נוכרו אשר דברים ריבה ספק ובלי ,בתורה
 משה שמימות ואמרו ארסיהם הבאים הדורות אותם הללו זה לגעבור )נם . זמנם וחכמיר%1ה
 ב"ק הומפתא : ט"ו לתמורה דופי שום לישראל שעמדו האשכלות בכל היה לא זמנםער
 לסדים וניו יועזר בן יוסי שמת עד משה שמימות אסר האחרונים החכמים מן ואחדפ"ח(
 ורבונה שם( )תמורה רביט כסשה הורה למדים היו לא ואילך מכאן רבינו כמשההורה

 nwine וביחוד , הטהלקות דוגלו ואילך ומימנם היו.מחלקווז לא ההוא הזמן ער כימבוארת
 עקת שתחת הוא ברור אם אף כי . מתגברה השכחה היתה כי הפרושים עדהצרוקים
 עתה באו אשר הצרות שבימי יהכן לא זאת בכל / התורה את מהחזיק הד6 לאהצרות
 . קכלווז מקצה נשהכתו לאעליהם

 אשך וצרה עברה ימי ואיננו. מת יוחנן בן יוסף גם עולה בני לפני נפל יועור בןיוסי
 נלא בתוצא והרבקים בעם הטובים התורה. אורח על בהליכתם שמסלן ישראל על עתהבאו
 ואטידים מן מעט מתי סדתם. ליטבורם סאהר5משלה, נלחצו אשר ריחץ אוז עודכלכל

 ננד ויתיצבו הכהן, יוחנן בן מתתיהו ובראשם בקרבם, אשר צבאות ה' מקנאתרהקומסו
 וילחם חיל לעשות רבבה בנו מקבי יהודה ריזגברו. בה' ובהשענם "המלך מחיל רבצבא

 מלא אחיו יונתן . קמל שדה מרומי על נפל יהורה מלחמותיו, בכל משכיל ויהי ה'מלהמות
 שמיוגין אז לכנת. דנריעו אשר אויב בידי נפל בערסה הוא אך חיל. הנביר הוא ונםמקומו
 נאותה והתה לא נזאת שערורה עה ישראל* דהוה השלים והוא התתיז, לראש דוהאחיו

 ידענו אבל ההיא בעת התורה ראשי היו סי נרע לא תורה. ולררחיב בלמודיםלהרבות
 יוטץ מלוך בימי חשמונאים של דין בית והיא: וראשיה, בעליה שם בלי אתתטפקידה
 הלקיףיסונים עם אל שלומים סבתב יונתן שלח נאשר כי בירושלים. גחל דין ביתהיה
 דחתומים, בראש הגדולה המועצה היתה היהודים ובין בינם הברמז אתלחדש
 בקיכצטוה ('IID'DI רעים היאשי הזקנים כן נם נזכרו נשוא לתות I7YDW נתמנה כאשרוכן
 אשר רה2מ,גאים ע:ל דין בית ספק בלי היו דיאשים אלה והנה כק( י"ר, , א' סקביים ה'יע.

- מהם-
 טש5 גת שנשא נאמר ושם ששיאי נ"נ גט' ת.' . הנאת הכגדה ע5 שנתנ טה טדי'ג א'ע בה' ש'1(

 .. . טתתייצ בן טנתן דכא זה ינא'  ולרעתי מלבא לינאיט54א

-  
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 מ,54ת רמאושת הנה סעפים. הם אבל התורה בעניני ומשפטים חקים אעה לנו נמפהשהם
 דלקם עם ההתחברות כק יותר דוהרים לדה נזק אין כי לדעה הראום ארצם אל היומםנא
 אשד הפושעם כת אח הולידה הזאת דוהאברות . בקרבם יושבים אשר או סביבותיהםאשר
 ל5ס להמות התרה מדרך מישראל רבים העבירה והיא היבים בדרכי ולכו 'קרש דתהסירו
 רקיק hwyi יוק חובתם ראשיה כי הכהיו נקלה על כן ועל אבוועט; אלרצ ףממאחרי
 כי קש העטום: ארץ על פוסאה גזרו יועזר בן יוסי שביסי ראינו וכבר הארץ, טיי זכיןבימהם
 לבעביר ואף סרם. לדהרחק דיבה שהשתדלו רושע ' שבם ונשבר חפשיוהם השיגםשארזיי

 ברצמרא נכרטע ואשה ישראל בין בשר )קריבת כל על חשנצנאים של דין 'בבית גזרוזה
 ל, נם, לנפר מגלם מצאו הדוחקה שמסבת טדאי ל"ו:(, )ע"ז התחיה שאסרה סמהיתרה
 ברזל כהומת בעינידם דיתה שכןרוזדגוהרה כי רגמו0אה, בענים ובפרט אחרום,רבריפ
 הקדטתים החכסום גזרות רוב כי שסם/ על דגזרוה' נזכרו לא אנל הארץ, גויי וביןבינם
 שס:נת רג ושנה שנה בכל לעוטות חקנה תקנו עוד הגוזרים. שסות ונשתקש סתםנוכרו
 רמולח* לחנקת ואשונהנעשה בעצם כי יען חנכה ונק-א להם, שנעשו הנסים לזכרוןיסים
 ימם,  שמנת והלאה כסלו לחדש יום ועשרים חמשה טווםוהוא

'pjpl נ4 גלות לרוליק בו 
 שלשק 6ה דצ4 זה הלל 5"א,(. )שבת ה' לשם ודירות בהלל הזה המג את ויהוגו וביתואיש
 פ"א ששעלה להם נעשו אובי והישועה דגמים לזכרון המקדש בבית לאמרו קדום בוסןנקבע

 ירידה,סקבי שנצה ארצי ואו . בהללוהה וססיים' בהללףה מתחיל כי יען הלל ונקפאבהערה(
 לרגעית מזטו הזנע ממשוררי אהד חבר אי היונים מסאודצ אשר הריכל את ופט ארבעאת
 טכיר4שר בו ק""( לתהלים הודאה נ"א בן וש בהורו ומסיים בהודו מתחיל ודצאלה'

 כטקרפ באו וני לנצה, אלהים נתנם לא בי יורו עזרם, וה' ולהדיחם להאבידם הגרםמבבום
 S~nfi אל וספוחה בחנכה לאמרה תקנו הזאת וההוראה 2(, שש-ין להם וגפתרצלמקדשו,
 דבר עור . יצאו תשנצנאים % דין טבית ספק בלי ריזקטת וארה מקרנם. כבר נקבעאשר
 הה44 ,ולא מ"1( פ"א )מדות היונים ~QISpw מזבח אבני נגנץ פיהם שעל מהם מסופראחר

 ער נ"ב( ע"ז ק"ו, יוסא .פיח תענית סגלת ועי' אותן בנץ עליהן נסט כן עלהסאתם
 8ג השתבשם חךעי מבית זה וכל 4"ד-מ"1( פ"ר, ס"א )מקביים P9y דקןד אליהוהיבא

 אשר עצנים כטים עוד ותמם דברי סופרי מזכירים חשמונאים של דין ביתמלבד
 רהב"( במקומות העקביים % חסידים : והם ההוא, הומן של התורה חכמי אזוע ברםיכט

 וקנאת קנא,."ן'שבאהז קנאו אעם ודאש41ם היו החסידים סיאב(. קדנצניות )יוסיפוןצקניס
ל רבים דוו רבלהטה שי במשך . ועו תקד בכל נלחמים והיותורתו ק  מלני אויר ידם 

 דיוורה. ומצות לשפוי:-הית ישלים היו לאיראתט-כי
 סעפ : דעתם לפי כראוי

~yD 
 חיו דם י האחרון הקצה עד חסידותם ב4.ת והלכו דד4רזה אל המטוצעת החסידותמתכונת. (צאו

 סמלני א,8ף'ידץו,'שוני6 מנהנות אחת . המופלא בדרישת זמנם מבלים יהיו בבדידותוצי-צאי
 האסלים חתשדים אלה והנה * bnD יצאו אשל ימקורילם או חבריהם ראסתייםרחסידים
 הראשוני4ן זקנים : הראשונים חסידים בשם: לרוב נזכרים הס הזה 'הכצער עלוהזקנים
 טכצהגייום עניינים כשליי דום העמידים נן שירים . יק-ים ומאסרים שירים מהם לנודש

 וממעעההמ-----
 ועשנו קבעו האחרת' בשנה עאומרח ;:והבריתא דפקטים ש5 הניצוח !נט ע5 מאד ,גשת קי"ח מטור ג15(

 ושמסיים ועתודך הג' והחלק בדקליה 1מ0יים מתודל הא' ושילק חילל דמע שגי על סגות זה והוראה נהלליל.פ
 הדל"טתק חלקי שגי טמר ושנות ושח"כ דלל החקה יותר מדוקדק הגרייתא ולעין . והודהו בהם ,רט,עשאו קכש הברייתא דברי ע5 טפין זנה הגדול. יורטך ולטלל זרות 5ח א5ה חנכה יני שטנת וקגעו : כאטר  ששיעינ.1 לגני הברייתא ילתה כבר וגף טופחיו נימי : כחנכה שאטרים חשבך יתקן טי טאד 'שגה הזאת והגרייתא .רדידו
 ואני בכך ר:ךק לא הזאתתתפלה

 חויל. חלקי שגי ש 4סז ונירא כהלל בכתה אטרח שהברייתא הכין 5א
 בר הג.' שבודוע להעיר יש תענית. במתת דגי' (פה שת.לן 485 צד המפר בצף ולע ג-rp עי'2(
 עליהן גסס 4שן טורח וכן חע4טוגא'ם על דין כ"ת ציי ושלי חשטחאש פיח דג" ת"ו 'וביוצאחשטונאש

~SS1 
. 
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 כיסר דברי בם וההיכה התורה במדרש ש:נימ דברים : רם הזקנים טן והשיורים :~ממעימיהם

 ארון שעה שוהים שרזו , הראשונים רוקמידים על אמרו * 40( צד דשנשנה וערכיהשכל
 נחש ואשל בעקומם שואל המלך היה ואפילו . שבשמים לאביהם לבם שיתכוט כריובצעפללים

 . 1( מצוה במקום נפשות לסכנת השו ולא %"( פ"ה )ברכזה הפסיקו לא עקבם עלברק-
 רכן עומרים היו התורה מצות בקיום הנוגע דבר בכל כי הסידקתם מדרגת אה מזהונראה
 רו,סידים רוה היתה שלא קכ"א:( )שכת אחר במקום מהם לנו יכעפר כן ואף עליה נפשםלמסור
 בכל והראשונים" תואר שם נוכר שלא נם ואם * בשבת ועקרבים נחשים שהורג במיטחה
 וכראשונים החסידים על מכהן שזה נראה השבת בשמירת השו כמה בזה שמבואר טסהזורת
 השבת שמלת אצלם גרלה אשר באנשים והנה . בדרכיהם ההולכים על פנש כל עלאו
 . קרובה הסכנה בהיות אף בשבת מלהלחם נמנעו אשר בעינינו יפלא לא נפשות מסכנתיזהר
 את להלל מיראה נפשם על עמדו ולא נררגו טהם שהרבה מתתיהו בימי הדבר דוהכאשר
 ונמרו ונסט חפצם מטרת להשיג הדרך זה לא כי מתתיהו בראות כן שאחרי ער ,השבת
 בבחינת התחסדותם היכן עד לדעת נרצה ואם . השבת ביום אף נפשם על ולעמוד%4חם
 נורינו בראשונים חסידים ל"ת.( )נרה בתלמוד מהם לנו שיסופר מה נא נראה הניעההשבת
 נמנעו זה ובעבור השבת את עליה להלל מוכרחים יהיו ~דת תכרע ואם בשבת הריבהימו - דעתם לפי - ישלמו הוה ביום הריון לה יהיה אם גי , הרביעי ביום נשותירם אללגשת
 טחה היתה לא רוחם אשר החסידים גם כי נשפוט בצדק כן ועל . הרביעי ביום אליהלגשת
 ספק ובלי . מהראשונים" בתאר הטדשמ ההסירים הם הם בשנת ועקרבים נהשים שהורגבמי

 . דבררה מצות % הפריזו אשר רפרזה כן נם ומצאנו . רמזורה מצות בשאר גם כן כמודממירו
 כי מהם ויסופר , החמימות במדת נהגו ארם בני נגר אף . מ':( כמנהות ציצית במצותנם
 ושברי הקוצים להצניע דרכם היה כן 1;ל . ידם על הקלה הבא שלא השתדלו עתבכל

 ויתקלו הטחרישה תע/(ם שלא באוץ טפחים שלשה להם ומעמיקים שדוהיהם בהוךונוכית
 . ה"נ( פ"נ שם וירושלמי ל': )ב"ק אדם בניבהם

 ונימוסים תכוטת כי יען . אסיים בשם הטרע הכת היו לא רואע4ינים החסידיםאבל
 ויה וכאטיים אצל . חיאשונימ החסידים אצל ממש היפוכם נמצאו , האסיים אצל נמצאואשר
 ובפרישות המעשים בקדושת אמנם . לשלכות המוסדית הרגנה יכלה ועולה בזבח לא כילחק

 להק-יב ה' לטקדש באו לא וגם 104( צר דיהודים דת קורקע ייאסמ ועי' לפילוןמפלגת
 כנביאו בשביל בנזירות מתנדבים שהיו ההפוך לט יסופר הראשונים החסידים מן אבל .שיבטת
 היו לא הראשונים ההסירים . י':( )נררים ושבן להביא מתאוים והיו פ"א( נדרים )תוספתאתיבן
 בשמירת היוצאים האנשים , הדורות בכל שנקראו כס אלם . מיותרת חבורה ולא כתלא

 מכל אבל , הוה בשם הם נם נקראו כן אף "חסידים" בשם , הדין מעוורת לפניםדיצות
 רת משומרי היו אבל בדורם/ הרשומים התורה מחכמי ויו כי רמו לנו אין עקידה שיסופרמה

 .אנער בגנוי נם נרשמו כן על ואף , במעשה רזה יתרונם מעלתם ועיקר , רב בדקדוקומצוה
 הוה המאטר . זמט וצתם פתו עין נושא מעשה לאנשי מיוחס אשר אחד מאמר .מעשה"
 , לו ימחל שחטא זמי חמא שלא סו אשרי : השואבה ביה בשמחת לאם-1 נהט אשרועא

ומאסר-
 חיא אלא הרישא על טוסבת וכו'" בשלוטו עצא5 הטלך ,ופ.5ו הסיפא איו בטשנה שלפנינו הנ" שיפי קן1(
 שהעהוץעי וכמו חחס.רים תטנת ולהורות למפר בא היה בעצם שבסיפא הטאטר שוה 5י נראה נאה בכ5 מיחדטאטר
 ובעיקר . דברים פשר נצורת וראיינה בעצם הזה אשי תחת , דרכה נצורת דעיאמר זה תאר "טורנה בעל אגלבהניס
 בפכנת יהיו בסקום הו להפליק רצו שלא הראע~נ.ם החסידם על יפלא קיא וראי . נרולה תיסח בגח ,שהרבה
 דוחוט ירו מקוט שבכל רואים ואנו להווכח כן שקבעו האחרונים על יפלא אב5 ההירים תכתת וותה I1%aגשומת
 יוקש שרב האטעם . בשבת ועקיבים נהשים הריגת בענין לחם'ד'ם התנגרו ,ה מטהרם ואף , נפש פשח בספק השבת אתאף
 שו-ך ניאה אחד בדש'ד וטמעשה . רששנה  פשטות ruua ולנם שט דאייתם אנ5 בזח חרנישו לצג,( )ברכות ששת4רב

 . לדברי ראיה וזח ענק להפס'ק.בשום עלאחחסידים
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 "י ררם בימים כי . וחנים את התשפנאים ונצרו ד,וטמר כלות אחרי לומן נאות. זהומאמר
 נזכרו אשר ברית ומרשיע עם פריצי בני והם , היונים נימוסי אחרי הלכו לב מרוע אשררבים
 וסרו לב מסרך הפתר ברשת ונפלו הזעם כלכל יכלו לא אשר רבים נט אבל , דניאלבספר
 . שלמה בתשובה אלהים אל שבו הזעם ככלות אמנם . נוגשיהם באונס , הדת מן רצוועבלא
 ושבו חטאו אשר אלה ולעכזם , חטא שלא מי אשרי אמדו: בתומתם דיגומרים לעמתועתה
 זקנתי, את ביישה שלא ילדותי אשרי : אמרו ואחרים . לו ימהל שהמא ומיאמרו:
 רוטשם מן גם אבל . סוף ועד מראש בתומתם לעמוד בלבם כה נתן אשר על לוי בזהוהודו
 . י"ג.( לסוכה ילדותי על שתכפרי זקנותי אשרי ; נאמר מהם גם ~שבו, א'מאהדי
 רסובאים המאמרים רוב . והספרים התורה ראשי מנונים הראשונים יקנים בשםאטנם
 . המומאה בענין הרבה רחמירו כי נראה וממהותם . והטהרות הטומאות מענים מדברים שמםעל

 אשר בדבר היתר להורות תורו עצמם שהם אם , שלאחריהם דן בית שלפעמים כן גםונטצא
 ואמנם . לי אסרו ומקצתם דבר באיזה לתהמיר שמקצתם,אמרו או . איסור בו נהגולפנים
 כי / ביריט קרומה קבלה כי אף , רברים במקצת נחלקו הראשונים שהזקנים בראותנושלא
 עד יחידה נשארה הזאת ורגשהלוקה , בלבד הסמיכה על אם בי בישראל מחלקת היתהלא

 איד ועתה , עלידם שלקלקו רברים שלשה נגוד נוספו - האחרון הזוג - ושמאי דללשבימי
 נתבונן אם הדברים יתפשרו אבל 1 דברים בכמה שנרתקו דיאשומם. הזקנים על פהנאמר
 ברבר ההשכלה דלוף מצר המחלקת רנתה לא באת, כי , בהם נ*ג- אלך העניניםבכוצת
 ולמען , החסידות מדרגת חלוף מצר ברעותם נחלקו אלא , כן לא אמר ווה הדין גן אמרשזה
 אומרים היו מקצתם הראשונים זקנים . עצת מחלקתם ענין על לב נתנה האכרז לנויתברר
 וביוז , לכל דם ורביעית קב רובע הש אומרים היו ומקצתם לכל דם לוג וחצי עצמות קבחצי
 ממח ועועי לנזיר לא אנל ולקדש לתרומה עצמות ורובע רם רביעית אמרו שלאוגריהםדין
 ש שיתר אלא רחסידים מן היו הזקנים שאלה ידענו .והנה , ל"ד( אצלות רעספתא . י"ג)טיר

 המדוור בכל אין והנה . דבורה בדרישת עמקם כל אשר התורה מחכמי כן נם היוהסיומתם
 רוהמורוח מדת כי . דהסידות כסו כך כל ושונות רבות מדרגותיה אשר אדם בני שלרבפשיות
 . המדמה בכת דופרוה תעדת היא לרוב, אמנם השכל ובהכרעת אדם בני בדעות תלויהאיננה
 . פלדתה שהע רחסידות מרת כן אף ורבות שונות מדרגות לה יש המדמה הכה דשרזתוכאשר
 הסיתתם שמדרגת אלה כן ועל . ההם ביסים התמירות אות היא רפומאה מן הוהירווזחטיה
 מצאט ולוה 1 טחביריהם יותר במוטאה ההבירו הם אף לתכיריהם אשר החסידות ממדרגתגדלה
 אשר הבייעור מן קטן ועא אשר למומאה שיעור נתנו שמקצתם למה סבה היה דבדרגהעללוף
 מהבירירם נפרדו דוטידות מרות על רג;פריזים אלה שרוב רווינו כבר ואמנם . מקצתםטסט
 מהם שהבהק אוירי ואו . האסיים הברת והיא מיותרת להברה והיו רוז~כו באשרפלכו

 ועתה . דהוך דרך והוא אחד בדרך וללכת בדיצתם להשתוות להם קל דיה מדי יותרדגשפריזים
 מצד נזק בו שאין במקום להחמיר שהסכימו . כלאתריהם דין בית ממתרעת שנאמר, מהנבין
 המימרא מן שיצא כמקום אמנק,ודקולו , וקדש בתרומה וזה , גדר מיג בו יש אבל'אחר

 טומאה בדיני ארז-ה בהלכה אקנין היה בן וקט פסח. ועושי בשיר והיא אדםפעסמה.לבני
 משנה ועיין פיד אדיות לתוספתא ולפנים רקמפרם מן הבית לטמא החמירו הראשונים,טהוקמם
 דעתם בטלו הממוצעים אבל . שוה כלם דעת זו בשפרא היה לא טק %1י מ"ג( פ?אהלת
 ע5 ~וסרי לרט עוד פעלי ולא מאליהם שנפרדו אחרי אותו לטהר והזרו המפריזים דעתספנה

 רנו-א, מדרש על ממכו אשר דראשגים היקנים שם על נמסרו אחרות הלכות שד .רעותידם
 שתתה ראף הדוה כי : ואמרו . הנדה ממוסרית ההרחקה בבחינת שטרו מא והאהאחת
 טמשמעות נ! והוציאו תפקוס ולא תכחול ולא תתקשפ שלא מבעלה אפן בכל וסורבלתבנדתה
 היתרה והזריזות ס'י(. שבת מצורע ס'ש כהנים לחורת ה ת בנד והדוה שנאסרהמשיא

הזאת

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

106 - 
 המנבלת כל : דמאמר טמר הזה המדרש יסור ורעל ס6ק ובלי . דו,סירות סרקסטי %א גםהזאת
 נהקיש אחר מדרש שר . ~ב( דרת )אבות דגמנה נוחה חכמים רוח נדתה בשיעצמה
 בכל תנע כי נפש / פי"ב( דועבח ויקיא כהנים לזורת טומאה בריכות הוא בס מהםלנו
 בדמה בנבלת ומה בנבלת לוסר תלמוד וסיב יופה טמאות במנע נגע אפילו לול פמאדבר

 מה והנה . דפומאה אב שהוא כל אף הטומאה אבות שרם סיוהרים אלו מה שרץבנבלת
 באמת השבו שכן אפשר , עליה חייב טומאה מגע בכל שהנגיעה לחשוב שיששאמרו

 מנע לענין להחמיר רוצים היו יועזר בן יוסי בימי שגם ראים כאשר , מדי עתרהמחטרים
 נמצא לא עוד האלה רמדרשים שני תכונה נבחנה אם . הדין משורת לפנים לילך וצושמאה
 האדרש . האוז-ונים בדורות רחכמים אצל נסצאנה כאשר מקרא של מפשוטו נטיהבהם
 הלל לא כי מוה למרים ואנו . רפרם כעין הכלל מובן ומפרש ופרט כלל במדה נררשהעגי
 אלא המרות מדרש מחדשים ריו , עשרה שלש שררש ישמעאל רבי ולא סדות שבעשדרש
 שם על נמסר עוד . התורה אח בהם לדרוש המפתת מדותיהם היו להם קורם רב זנןכבר

 על מהלכת המדה כך פ"ב( דעמלק מס' בשלח למכילתא מאד יקר מאמר הראשוניםהזקנים
 שבא מעמלק ארץ דרך אדם כל ילמדו . ללקות סופו בו לוקין שישראל wlw הדורות גלפני
 כן . אמחה סחה כי שנאמר הבא ומעולם הוה מהעולם ב"ה wl~pn ואברו ישראל את"בר
 בים וחילו פרעה ונער שנאמר סף טם ב"ה הקדוש מבש ישראל את ששעבד רו"2עפרעה
 שדד שאדם בבדה : אמתו לעולמ . דנם בדין בו להזיק שבאו ומלכות אוטה כל וכןסעי

 ווצה . בספר זכרון זאת כתוב נאמר לכך , עליהם זדו אשר ברבר כי שנאמר בה *נצדדין
 מלכווו שהשתדלה מה וננד רום ביסום שנעשו מעשים על ביחוד מכמן , בכללו הזההמאמר
 בתורה מדרשם דרכי ובבחינת . הארץ מן ישראל שם ולהעביר היוצרים את לאבדהרוגעה
 שנכפל מנשה הבא ובעולם הזה בשלם עמלק את אבד הוא ברעי שהקדוש נוכיחהמאם. שבעל מה -כי . בוי הר סדת ל ודאשון הרושם ו והיא חדשה תעדה הזה המאמר פן לטיצא

 את שדרשו לס יורה זה עמלק. זכר את אמהה סהה ט : באמרה עמלק מחייתבתורה
 , ובבא בזה עולמוה בשני ווה ארוך ומן נמשכה רשוייה פעולה שתדנה לענין *מחה" לשוןכפל

 ratn לכונה בלשון הכפולים מובן ואמנם . הרבוי למרת היסור הוא הזה למדרשוטשפם
באטז

 מתח,
 וצמן במשך אבל , הפעלה וצוק על יורה שהכפל הוא ברר כי הלשון בשמוש

 שהחלק , דעתם תה גי בזה מדברירם לסדת ועוד ש( גבל לאין עד המדה זאתררדוט
הספורי

 ישמעאי רבי1(
 הרבת ג'ק ראש ולא ובכ"מ( היה פ"נ סוטה ח"א 6"א נררש )ירושלם. הכפיש דרש לא

 סרת והשתישלה . מאי ד"ה ל"י:( ונטנחות יונתן ר' ד"ה )כ"ר.( בסומה תופ' עי' הכפולים ובענין . ובכ"מ( ; כשלשבועות
 שהכפי 14( . פנים לכמה ratnהמדרש

 עיניהם עכוב ובל' ההווה המן טלכד אחר tcta עוד הפצלה העשות על יורה
 הכרת 1כ1 . לעה"ב המהה מחה הראשונים הנקנים סררש הענין ומנה בנמן דוזסדהה ביחום הפעיה חווק הואוזח

 , תראה ראה לוה קיוב גנ( . ט"מ( בשלח )טכי6זא בעה"ב תפקר פקר קל"ב( שלח ספ-י ! פ"ר )סנהררין בעה"בתכרת
 ביאה יגא בא אם פ"ב( העררה פ' , בשלח ומכילתא כשלגאות עתיד גאה גאה :( ל"א )ברכחע אעשה טהתראה
 יזח:(. )סוטה העתיר ועל העבר על אמן אטן פ"ר( תגריע )שם י' ט' ח' לרבות תפשה פשה פי"ר( מציע לת"כשניה

 תשסע שסוע אם . לעשש אם לשכר אם נח כיוצא אחרת שתעשה ט61ה תעשח שאם פעולה על סורה ולהכפלגי
 . פ"ק קרושים )ת"כ וכו' סקע וכו' יעליטו העלם ואט פ'"( )טכילא4-ויסע וכו' * מקציעים ובן אדם משהראם
 ל"א.( )ב"ש פעמים סאה אפילו תוכיח הוכח כסו . התכלית במושג עד פעט.ם כמה אפ.יו שתעשה פעלה על לוירהזד(
 ר' אפ.לו תשלח שלח :( טעה )ע"1 פעסים י' אפי15 תאבדון אבר פ"1( טשפטש )טכילתא פעמים וה' ד' אפילו ירפאורפא
 פעמים ב' הפעתה רגשות על להורות דץ( פ"ב(. תגריע )ת"כ וכו' חוורת אפילו תפרח פרוח הם .( קם"א )וצלין פעטיםוח'
 פיח(. משפמים )טנילתא וישנה ש.ענה ער תענה ענה אט כיב.( וקרועכן רשנה ושאמר ער יאמר אטר אםכטו
 . תשיב  השב , תחבל חבל ( : מזה )סגהדרין מקום מכל תכה רנה כסו רגפ41ט רוב ומנה העקריה וכפני 5כל רגויך(
 סרובה ענוי אחד , תענה ענה -ם ובנ"מ( : ל"א ב"מ ועי' תעביטנו העבט , תעניק הענק , תפתח פתוח , תתןגתן
 . :( ט"מ .מתובות סגם ימאן טחן פכ"א( ויקרא )ת"כ אשם אשם פ."ה( משפמים )טכילתא מדעפ ענףואחר
 :( קנא (o'nat דרישות ב' דרש דהם .( י"1 )טנחהע אכילות כ' יאכל אכל כטו . הפעולה זעפני ב' על 5דירהץו(
 האברה את להביא יגנב נגב נטו הכתוב בטשמעח שאיש דבר לרבות זץ( . .( פ, טטרע )ת.כ ורכיבות ב' ישגבשכב

 . פיד( בחשרי )ת.כ יורש אשה לרבות יגעתה ט% ב'.( לתפורה האשה אח לרנות יטר הסר rue) שם)טכייהא
 . קז לאין הומן במשך אסדה ~את התרחבהק
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 האדם *:עת הוא תכליתו עיקר אם כי בלבד הקורות את לטפר מת! לא בהורהרישויי
 שהכתה בסרר זכרון זצת כתוב באסרה: התירה מטאמר כן והוציאו ארץ וררךדעת
 לדור זכרון יהיה למען ~ספר עמלק עם להם שאירע המאורע זה שיכתוב משה נצטוהכי

 וזזה הקרתם טמררש לנו היוצא הוה הרעיון . הקב"ה מרת לרעת ילמד ממנו אקרארגוון
 האדם את ללמד אם כי נכתב ולא ניתן לא בתורה דחפורי שהחלק הראשונים לזקניםהמיוחס
 לררוש המשתדלים האחרונים בדורות ישראל לחכמי נפתח מקור ד"א אף , ארץ מרךדעת

 וגם דרכם לפי החקירה ובקן: דרכם לפי רפשם בעלי כונותיה ,כליה ער בתורהולחקור
 למפר רק תמוה נכתברי(ם6-וריק לא כי הוה הרעיון קבלו כלם / דרכם לפישכקובלים
 ולדעת , .מסופרים הם וחננית מוסתת ולתועלית נשגבה יו"ר תכליתם אם כי בלבדהקורות
 זקנים מדרש ואמנם . התורה ונצדדת נשגבים דבקם על רומסם התורה ספורי כל הקבלהבעלי

 אשר ריאשון הואדואשינים
 :סד_

 . הזאת הדעת את ובאר
 לר4מיר הוחל אז גם טרחם להעבירם בקשו אשר לוחציהם על בהתנכרם ההםבימים

 ובלי להחנק השתרלו יהודית תכונה כל . איתט אל הדת ולהשיב הנהרסים היסודותטהדש
 כי מעצמו מזבן והנה . לתורה סייג לעשות תקטת ונתקנו שונות גזירות ההיא בעת נגזרוספק
 עור לה היה לא מליצתה עז כי אמנם הן . להגביהה לאיימה לב שמו ד~בריה ~שוןגם

 הארמיה וכי ענין כל על דבר ירוסהלדבר מצאך ק" עד , גבולותיה הארחתו אבל , קדםכבשי
 לרם אשר'.א156 שונים מושגים לכנות דברים לה לקחהי היומת מן גם , לעזרה לההיתה

 בהרחבה . המשנה( לשון משפט 84 צד ח"ג )נרעץ עברים בבנוים לתארם הנאותיםדוזוארים
 %סמם )עסה: שנשתך אף צד בכל בה להשתמש יכלו כי גדולה תועלת להם היתהדואת
 העבשה הללן טתה שלא ברורים לנל.רושמים ויום . חדשים מושגים לדם ונודעווהדעות
 אח מצ14 אשף התלאות על הדש הזמן טשוררי שרו אשר השירים רוב טלבד . העםמקרב
 היו כי ~ו עירו אדוי שונים רברס עוד נטמרו הנה נושעו אעך הישועה וע5האומה

 במקדש אלהים ובעקורת , בפיהם מורגלים היו אשר Dyn במשלי , העברית בלשוןטשתמשש
 נאמר אשך מאמרם כמו לוח. ש ובמחקה ובפתקאוהיהם, ההמוני, ובענר לו,גהוצה
 ! מזבת יופי_-.לה : פפירתם בשעת ואמרו פעמום שבע הסזכח את מקיפים שייו בזוםבמקדש
 מעשה ואנשי ההסיתם טאטרי בן . !( מוכה ולך ליה מובח ולך ליה או ! מזבח לךיופי

 שם ובבלי פ"ר סוכה )תוספתא למעלה ככרשהיבאו
 ע"ג"

 השואבה בית בשמחת שאמרו ומה
 קרטה ומשתחוים קרמה ופניהם ההיכל אל אחוריהם הזה במקם שהיו אבותיט ם"ך( פ"ר)סובה
ל היוצאות הבתולות בפי אשר..דעשסה האימה השלצה בן עינים. 6ה ואנולשמש ק  
 עיניך תן בנוי עיניך ההן אל בורר אהה מה וראה עיניך שא בחחי : הכפורים ביוםבכרמים
 בלשון בשיריהן סשתמש~ת היו הנשים גם כי אותנו טראה וזה תענית( )סוףבמשפחה
 היונים מלחמת בימי דהה שהמירה כהן בת בלנה של טמאמרה נראה בן ואףלעברית.
 ואי ישראל של מפונם נצאבד אתה מתי עד לוקוס לוקם שאמרה: :( נ"ו ובבלי פ"ר טובהלתיטמתא

 רחשמונאי שמעון טבע אשר על.רג!טבעות בכתב הרשום וכן דיחק. בשעת לדם וצמדאתה
 כהן לשלוף ולך כך בשנת כוהכם: דיו ובשטרות 64(. צר )גרעץ עברי ובכתב בלשוןומה

- - - גדת--
 ש5 ההביות  עצוי טסני השוטע.ם אצ, %ד אשר כשמועה מפק .אם כ' האלה הנאחאות בשתי ין1(

fn~w. 
 כ-

 טשער אג' וכן . במבטא הקמץ להבות רוטה הח51ם שהעדת קוך טק להגרת טפש דומה לך ישי הכרת
 נוסהאתו ה'הח קיצת שלרעת פה בהן אמרו אשר כמאטר , re'D) י'ך אהה שם הנסתדקו 5מה , הסבה היה זהשגם
 הושה"ינא(כו' ח'אנא

 ולרעי
 והו . א: טחת הברת ברקדוק היטב :בין שאם . :א יצשיעה !ה. ג?. אמרו ידצדה

 את לאש רוצים ה.1 שלא מפ:. ענש בו ש.ש דסעט השגף אך , ככתבו ה' אנא טלות להכרת שריע,קרובהנטצא
cen5ש 

 ארבע,י-
 גפרורו בש"א היו"ד אח ככוזבו קראו לא ce elltr_n בקרעם( כי קצת ראיה טוה לנו יצא אבל

 אבל 11 השערה סמלצו ואיתי . כבחבו ה' ל"א במבטאו קרוב והו אג' יהיה שא: , בחיריק היו"ר את קרש אס כ'אצלנו
 גניטטר.4צת. עצטו הכנים אשר התלטוף  מהעתרת היא קרובהיהור
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 כתבו גרול סך מכספו הקדיש אשר יועזר בן יוסי של בנו ובימי :( יאה לף"ה עליון לאלנרול
 ולמטה . קל"ג( )ב"ב , ערם הכנים ובנו אחת הכנים יועזר בן יומי : שבמקרש הזכרונותבספר
 והיד באשמה שרבר הפה : כתבו ניקנור של ידו ואת ראשו את עליו תלו אשר העץק

 הלכותיהם כן גם 'אמרו העברית ובלשון . הי"ב( פ"ב תענית )ירושלמי בגאוהשפשטה
 נמסרו וכי תולדתם על לשפוט יש מקיצורם אשר , שמותם על לנו נמסרו אשרומררשיהמ
 שבעל הורה בספרי ונמצאו קדומות הן קצורם ידי על הרשומת כאלה הלכות ממש.בלשונם

 לדעת נוכל לא כן על / הראשונים אומריהם שם על נמצי-1 לא שרובם יען אבל הרבה8ה
 בבירור להחזיק נוכל זה אבל , ההוא לומן בבירור ליחם שיש ההן הישנות ההלכות טןאיזה
 חדש) כן וכמו , המאורעות לסבת ההיא בעת נולדו הרשים ונזרות סייגים וכן הלכות הרבהכי

 ננד לעמוד דולו ההיא בעת אשר הצדוקים מנגדיהם קדקוד על להכות דבריםהרבה
 . סוהר יותר לדבלות הדת בעניני הדעות פירוד החל אז כי , הפרושיםהורת

 עשר שלשהפרק
 . והאס"ם , והטרוקים ,הפ-וש.ם

 הדת, עניני להרחיב כשר היה החשמ~נאימ ניצוח אמר הומן כי כה עד ראינו ראההן
 הרבה . כנטיעה ורבה פרה פה שבעל התורה השת ולסבה . זה על דגריחווהמאורעות

 ונלמרו נתחדשו יתקים דינים הרבה וגם לתורה סייג לעשוה נגזרו גזירות והרבה נתקנוהקנות
 דחף הראשונים הזקנים בימי כבר ני לנו התודע הקורות סיפור ומתוך , הכתוביםממדרש
 . ככתבם הדברים ממשמעות קלה נטייה בו נראתה כבר אשר באופן לצפה דיבורהמדרש
 ותולדות זה ענין תולרות . להלכוהיהם וגם לקבלותיהם ומסד מקור לתת מרצוהם זהוכל

 ובכמה בדעותיהם האומה אישי שנפרדו שינים פירודים היו להם אירעו אשרדמאורעות
 שנזמים דתית תברה בעלי בכל רואים אנו הנה . כהות לשלשה שהתחלק. עד אמונהפרטי

 הצעה בכל תהלה ישימו אשר אנשים יש . שונית מסבות בדעות מאלה אלהלפעמים
 בספר והתבוננות בהסתכלות ונל טפל ופואסים ההוא הרת של החקים בדברי ומדעיתרוחנית
 ממשמעות הלאה אהד צעד אף צאת לבלתי האהרון לקצו; שיצאו ער הדת לזה אשרההקים
 פי על תושם הלכו הדעת קלי שמקצת יראו אם לרוב לזה והסבה . בספר ככתבםהדברים
 לנטייה הפשום מן והנמייה למכשול ההתבוננות להם )היה הכחבים הדת חקי אתהבנתם
 מן להלאה הדת בשמירה ילכו אשר אנעים דהית חברה בכל מצאנו זה ונגד . הדתמן

 על חומרא ומחמירים הרת מצד המותר את נפשם על ואוסרים דתם בעלי ממשפטיהנבול
 בטהשבותיהם ובודדים ומנהגיהם וממשפטיהם דתם אנשי מהברת זה ע"י שינזרו עדהוקרא,

 לאמונה בנטייה תמיד מונחה לזה והסבה . אלהים קרבת ישיגו בזה כי והשביםובמעשיהם
 דוזלאות כי . הגסן פגעי לרוב הוא אליה ולנטייה הזאת לאמונה הגורם אך , ונכזבתטפלה
 הכונות הבל. איטטת שחרי לנמות תשד לבם יכינו בנייעדם ראשי על יעברו אשרוהצרות
 הצרה פעלה האחד מצד הישראלית. האומה בקרב טאד עצמו בכלל/ האדם שבנפשכאלה
 ומאסו התמירות מדת על רבים שהפריזו עד יבא משרי כשוט קדש עם ראשי על עברהאשר

 יזע העוברת ובחסידות ובמנהגיהם במעשיהם הקהל מהוך וינזרו הזמניים ההייםבתענוגות
 אשר התורה בפירורם נפשם רצחה לא אשר בעם רבים היו השני מצד כן וכמוהגבו)*
 מ! רבים בי שראו מפני . ככתבם הדברים משטעות ועם דפשוטי שבנם עם מתאימיםאינם

 בהבטה D'Vln הלכו , ההן הדעות עם בהסכם התורה ופירשו היונים דעות אחריהנמשכים
 חח-י והשלים , ככתבם הדברים ממשמעות היוצא פירוש בכל מאסו ע'צ , כפשוטהרמזורה
 יוצאים רם נם מדוות בכלל החכמים פירושי נם ועמם , הזה ממין הפירושים כלנום

סמשטעווע
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