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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
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 רשמון. ובעלי .בעם הנסירים רוב יר היתה דקלה דמעררים עם . ככתכם הדבריםכמשמעות

 נבוז. לררהיב האוהבים מן מיטלם היו 5א הממין ובעלי הנגידים כי הוא ידוע רברכי
 פה-.בכלל'דלא שבעל ובתורה החכמים בפירוריי דיכאון ירי על .כי זה ע5 תוקדההשכלה,
 שננד יזלהשליך הגזירות ררצובות ולפתה החוממה n11DID לנתק יכלו ט תועלה להםנצמחה
 'אשר דהכמים עם חמצה בנפש התחברו הם כן על , פה שבעל שבתירה החקיםעבותות
 לשלשה העם שהתלקק עד לכתות מהר האלה'היו הנטייבה שתי והנה הקבלה. ננדהתקוסמו
 י . אסיים צדוקים/ פךושים, והםכהזח,

 שבעל התורה אדיי אמונהם ביסודי נמשכו אשר היהודית הרת אישי כל נקראופרושים
 הנולה מן עלותם אחרי מ-אש כבר היהודית. הדת בעלי רוב היו הס הזה בשם והניבים פה.-

 הס האחד המין הדתיים. במיגשיהם היו,שונים אשר יהחשם מיני נטני בארץ היושבים ביןמצאו
 וההרריים השאים היה השני והמין א'(. מ' )עורא הארץ גרי מטומאת נבדלו לא אשרהיהודים

 בעת כבר ואולי י'.כ"מ(. )נחמיה האלהים תורת אל הארצות מנויי נבדל והוא ה' דברעל
 לתרגומו השם וה נהפך 'כן ואחרי בלבבו ה' אשר לכל מעחד לכנוי נבדלים השק היהההוא
 הסבה וע"כ 108(. ש.' א. לאא"ג הם. אחד ופרושים נבדלים במושגם כי והוא.פרושיםהאומי
 הנמשכים לכל עומר לכנוי הזה וסיטם ויהי בפרישות שנהגו מפני היתה הזה בשם נק-אואשר
 סבת לדעתם המומאה. מן ההשתמרות היתה הפרישות עיקר ובאם,נה, במנהג הפרושיםאחרי
 ע5 ואף מטמאים שהם מפני חיא שאסרה,התורה דוברים ובכל האסורות בשאכלמזראיסור

 1nDW והמדקדקים י"ח:(ע )חגיגה בטהרה )אבלום הטומאה מן חוליהם לשמור נוהגים היובן
 נעת הששם היותם' על. וממאכלם עסתם מלאכול הארץ מעמי והתרחקו אחרת פרישהעור
 כלם דפרושים זה ולבעבור מתוקנים. 'בלתי חוליהם את והחזיקו וליה כהנה מתנות עלההיא,
 וממוגרה סיגרה החבורה היהה ולא הבר. נקרא, רחבורה מן ויחיד יחיד וכל אחת לחברה .נדפו
 ובענין שלשה. בפני חברוה דברי עליו שיקבל בתנאי רק מישראל אדם לכ5 פתוחה היתהאלה

 ההות, ולס פים לכנ שנים החברהן'היו ומיני tDtlW האוץ ועם חכם תלמיד היה הזאתהקבלה
 בכורות ע"ג, רמאי )תוספתא למהרות כן ואחרסקבלימלכנפים

 ל'"
 החו,ר.זדירות זה .לכנפים

 ואווי י"ר:( )שבת ולתרומה "רש גזרתחכסים הוא וירים לידים, כנפים.כניי כי דנדיםנצנומאת
 כל בשאר הזהירות הוא זה לטהרות ק"ו,(. לחולין ידים נטילת שצריכים לחולין גם גזרוכן

 יספר עוד חשש. בלי מהם לאכול גמורווז בטריות נחייקן בטהרה,ולמען לעשיתןמהראציו
 ולא דקה, בהמה יגרל שלא בהם: מצייינים יהיו אשר ומהדמיים החברים סרושמ, ,הורהרבי
 פ"כ )דמאי השדרש בבית משמש ויהיה למתים מסמא יהיה ולא ובדרעק/ בנדרים פרוץיהיה
 כל לא אבל הסידות, במדת בפרישוהם נתינים אנל פרושים כלם החברים והנה'מ"ג(.

 נפש ובכל באהבה ה' עוברי היו הם נכבדוה, האמתיים הפרושים .סדווז חברים, 'שמסהפרושים
 מעשה על במשפט ויבא ככל משוטטות ה' עיני בי האמינו ה"ו(. פיט ברכות)וישלמיל

 עלירם וחשבון רין ליחן ,על,%ן,:צריך חפשית בבחירה טעשיו עושה האדם כי אדם,בני
 )בנוגע וזה סייג( קרמונית לוסיפון אלהית בחירה אחר מצד כןי גם האמינו אבל יוצרולפני

 נשמים גבורות על שאמרו כענין האנושי מין בכללית או 89( צד ח"ג לנרעץ האומהבכללית
 עושי שיש דגנעשה בעקבי באים אינם והעונש השכר נם שאם 'הורו יאמנם ט',(.)הענית
 בכל להם יעשה לא ידם .בגמול אשר רע עושי ו'ש. בעמלם טוב שכר. ישיגום לא אשרטות
 לישני אמונתו הקיים ל"מ:(/ )קירה2ין המוזז לאחר והשבון דין יש כי מהם לא-נתייאקעואת
 מאד עולם, ולדראון לחרפות ואלה עולם, להיי אלה באחרית-ומסום פתי6 להלטתעפר
 מכל בריר יוצא כן שם(, )יוסיפון וכות לכף חוטא כל את ומכריעם ברין סחוסם היוסאד

 פנש בסבר לקבלם אדם/ 'כל' עם בענוה למתנהג היתה מדתם הנטן, עונשי בעניניטשפט'הם
 ישראל בל ולב .העם אל אהובים 1% כן על מיכלתם החר ידם כיכלת חסד ולעשותיטת

ומרעייהם

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



-

110 - 
 הנפוים מלימודיהם הלא , להם התיחסו אשר היקרות הסדות כל פה לפרט צורך ואיןאחריהם.

 להם קרה אולם . הייהם והכונת עצמם מדות על לשפים נוכל פה שבעל תורה ספריבכל
 ואומרים החנפים, בעיני הנוכר לא כהשבחם שטרמה הומנים בכל אשר הישרים כלבמקרה
 גם אך . רבים הפרושים מלשני כי נמצא זה מפני ואף . ברמיה מעשיהם עושים כיעליהם
 כונתם אבל במעשה אחריהם נמשכו אשר אנשים ביניהם היו באמת כי להכחיש איןזאוז
 איער כל אם אף אשר אדם בני כתות בכל מצוי זה שדבר ידע לא וסי . טרורה ודההלא
 כחדו לא עצמם הפרושים ואף המעשה את המניעה בכונה שוים אינם במעשיהם שחםדבת
 ומש . רצויה אינה כונתם אשר פרושים בשם הנקובים רבים ביניהם יש כי לעגנםתחת
 הכבור מאהבת או בצע לסבת עינים למראה אם כי פרושים היו לא אשר פרושים מיניכמה
 ברנות )ירושלמי ברמיה מעשיהם ועושים כברם הוכם היה לא אבל / אחרת פנייה לשםאו
 , ודור דור בכל היו שמים ביראת כישרה העושים כאלה רמאים , סוטה( בבלי , הקפיט
 . שם( למוטה צבועים ונקראו פיוהר שם להם היה כבר ינאי אלכסנדרובימי

 . נ2-%רושים הפרדם וסבת זמן למעלה ראינו כבר . הצדוקים היו הפחשיםכנגף
 עילגי אמנם , ביהוד מדינית תכלית סטעמ וראשונה בעצם הפירוד היה שלא כן נםוראינו
 נאותים ודרכיהם הצדוקים שדעות בהיות אבל , הדת בשסות הרעות חלוף היההפירוד
 בהליכתם יכשלו לבלי מעשיהם את המחנה הנהגת על הנפקדים לאנשים לרקלכתר

 הורו אשך והדינים מריקים ורבוי הגורות את הדויקו לא הם כי יען הדת מצדבמכשולים
 כי . הצדוקים אררי הממון ובעלי הנגידים נמשכו למה מעצמו יובן כן על הפרושיםולמדו
 מלשאר יותר למעמסה הפרושים הורת להם ודיתה ומנהיגיה הממשלה קרובי היו בעםהנגידים
 רתרחב אז גם אחריהם הנמשכים בעם הנניד'ם ידי על הצדוקים משען חוק כי תהי .העם

 חפץ. אשר לכל דעותיהם הטה הזה והרצון הנגידים רצון עליהם עצם כי , ויזהר יותררפירוד
 מפורש שכחוב טה רק כי ואמרו . פה שבעל בהורה שהכחישו היה הצדוקים במנגדותעיקר
 כה שמכל גם אם י'( , סייג שם )יוסטון הזקנים שלסדו מה לא המאמר בת לו ישבתורה
 בבירור לשפוע אין הפרושים עם מסלקתם שהתהילה בוסן הצדוקים משמנגדות לנושנודע
 את נעשות סבה לנו אין כי , כן הוא ואת בכל , בקבלה ההכחשה התנגדותם עיקר היהכי

 בסיפורים ספליו הוא הרבה שבטקומוה אמנם אם . בזדון כטתעתע זה ש המשד ,יומיפון
 נברא ולא הוה לא אשר מלבו דבר שיברה אפשר אי זה הנה / סבה לאיזה גורע אומוסיף
 כה שרק אסרו שבדורו הצדוקים אם ועהה / להכחישו קל דורו מבני ואהד אחד שכלבעה

 היתה שכן נאמר לא למה , הזקנים שלמדו מה כן לא המאמר כה לו יש בתורהשמפורש
 לפריטים הצדוקים שהתנגדו הענינימ שבכל בראותנו ובפרם ומראשיתם מאז הצדוקיםדער,
 המכסה היתה שלא מפורש יוצא רהלמוד ומן . ככהבם דברים סחויקים שהצרוקיםנטצא
 שמונה ומה . רב" בי קרי ליל עליהם לאטר שנוכל בדברים רק והפרושים הצדוקיםבין

 רבם הוא הכמים מבדרש שיוצא ומה בו טורים רבו~._שהצרוקים היה זה רק ככתבםבדברים
 דבחיעע בקבלה דנהשתם לסבה ואף . ד'.( הוריות : ל"ג לסנהדרין בו מודים הצדוקיםשאין
 לפרושים היו אשר הויכוהים מן . פשה בהורת וכרון לה היות בלתי על הסתים בתחייתגם

 ששאלו בפיהם מושם פעם , המהים בתחיית האמינו לא כי רואים אנו הזמנים בכלעמהם
 : לפרושים שאמרו מצאנו ופעם צ'.( )סנהדרין ן הסתים את מהיה שהקב"ה טנייןכסתטיהים
 נא.נצקם עדים _שהם וראי כאלה וזנוחים , חיין דם'תי אמריתו : או , היי דשבביאנש-יתו
 ש מלעיגים הצרוקים שהיו מצאנו כנ וכמו . מפורסם רבר הסתים בהזניית הכחשתםשהיתה
 התת גנובת צדיקים של שנשמתם אם-ם SYI ד"ח:( לסוכה הבא בעולם אמונהם עלהפרושים

 נשחישים. היו הסות אחר הנפש בהשארת אף כי נראה מזה אשר קנ"ב:( )שבת רבבודכמא
 זה שכלהאמנם

~DID' 
 היו שהצדוקים מזה נפכה פנים כל על , דבדבן שאחר הצדוקים על

סכהישים
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 מקדמגיהם. האחרונים הצדוקים נבדלו זה שבענין להחליט סבה ואין המתים בתחייתמכחישים
 וריו המתים ובתחיא אחר בעולם שכחשו מספרת היא גם פ"ה( רר"נ )אבווז במררשונצעדה
 לחם אין הבא ובעולם הזה, בעולם עצמם מצטעיים שהם באנשם: הפרושים על~עינים
 בש"מ להכחיש אין זה הנה / אגרית מליצה הוא הוה הספור כי הוא אמת גם ואםכ*מ.
 שגם בראותנו ובפרט . דמעים בתהיה הכחישו שהצדוקים : והוא / וקסם אמת ששריטהענין
 ועל ובכ"מ( 22 23. )מאס. האונגליונים בכתבי כתוב מצאנו וכן בבירור. כן מחליטיוסיפון
 האמיני לא שהצדוקים מקרבינים שקבלנו במה ספק עוד אין האלה ההודעות בל אחריבן

 ט ";י המתים. ובתחיית , אחרבעולם
 : אלה והם ( . ,7.ברים עשר שנים נשארו התתה בפירושי. רהנגרוהם מענייני..
 בראונית שבת על שמכוין העוטר בהקרבת האמור השבת" "מו7-ת ספראוים ובו - הצדוקיםא(

 מתנדב שיחיד אום-ים היו ב( ,פ"א(. תענטז מגלת מ"ח. )מנהות השבת ארךועצרוז,לעולמ
 האחד הכבש את שנאתר ככתבם ההורה דברי לקחו כי שם( ות"ת למנחות תסידומביא
 מבורץ יתקן הכפורים ביום הנקטר שקטרת אומרים היו נ( יחיד. נלשון בבקר,תעשה
 אראה בענן דרשו: כי פ"ג( אחרי ת"כ נ"נ. לימא יכניס כן ואשיי האש על דקטרת אתשותן
 ביאתו קודם ענן בבר שמעלה הקטרה עשן בענן אם כי יבא שלא ,שכתנתו רברבתעל

 כל כך D'WW ודם לבשר אם / ~חמה מקל האיה . כביאים היו כי ,עוד 1אהרים1!ם1םיפיםלפנים;
 במעורבי הצדוקים אמרו אדומה פרה בעשיית ד( ה"1(. פ"א לרושלמייעמא המקום לפנישכן

'ffL'~לא טהור" כאיש דיבורה שאטרם מה שפתרו מפני וזה ט"ו( פ"ג לפרה נעשית וסתה 
 אכלים היו הצדוקים ה( טהור. איש הוא שאו טהרתו ונשלמה שמש שהעריב סי על רקיאסר
 מפרשים היו ו( . מ"ב( פ"1 כלנחות הקרבן עם הבאות הטנחות והן פ"ח( )ס"ת בדגשהסנתוז
 בן אליעזר ר' גם ממכים הזה הפירוש ועם פרד( )ם"ה ממש עין עין" תחת פעיןרגפקרא
 נפש שנאמר עליו שהעידו סי שיר"ם עד נדוג זומם עד אין אמרו ז( . ע"ד.( )ב"קדצרקנוס
 ומענין הרשע מעשה על אס כי מכוון שאינו למם" מלת שפירשו ובהכרח ה'.( )מכותבנפש
 וחומר מקל וראייתם הבן בת עם הבת תירש אומרים היו ח( , השבעים שתרגמו כמוזימה
 י(,הצחקים . פ"ד( )ידים מק, ואמה עבד בנזקי מחייבים היו מ( . פ"ח( מ,: קם"ו:)ב"ב
 מן נטמאו שבמהור שהמים סמא לכלי טהור סכלי סערה אם וזה , הנצק את מטמאיםהיו

 על נתפרש לא אך ב"ז(. פ"ד )שם הטמא הכלי מחמת ,וטמאים הטמא לכלידמים.שנערו
 אוכפים היו יב( 2(. מטש בפניו לדעתם הוא יבמה אצל האמור בפניו וירקה 'א( '(, נסמנו0ה

 הפק-וש עם פ"ד( )ק"ת סמש שמלה ככתכם דברים רע( שמ )במוציא השמלה- אתופרשו
 נטו שבהם נפרמו אשר הדברים הם אלה .( ל"ו ככתובות יעקב בן אליעזר רבי המכיםהזה

 באחרים ולא נמו באלה שרק נחשוב ולא . הפרושים פירשו אשר דיבורה מפירושיהצדוקים
 הדבר ואין מדרשם דרכי פי על דפרושים ודרשו שפירשו מה מכל נטייתם , היתה באמתבי

- -  מפורש-
 לכלי. טטא,ינשפך מכל' הבא קלוח אסרו שהפרושים נתב 516 ח"נ ,נרעץ.1(

 הטופר את מטמא א.נו מהור
 דבלי ג":ג;14ן:ג:ג':צי:אויר' %1 ב:ג טשקה וכל : המקרא בפ.' דעתם הצדוקים יסדו ולדעתי . הפמא כ5י לתוך טהור מכלן דכא קלוח להפך לאטהורצה

 איכופם
 כסלק א.ראנ טטא

 של 1
 . המהור שבכל' מה גס אסא ומטילא טמא הקלוח שכל צ"ל וע"כ טהור וחצייהק15ח.טטא

 היו גראשונה ; שאסרו ח"ג פ"א סנהדרין בירושלם' רמו לה מצאת' אבל גהלמור. נוברה לא 211(,סהלוקה

 ור"י בראשונה לשו, מורח כאשר התקנה' א , כן הקן יהוגה שרב מובא :( )ל"ט שכיבטותואף
 ק

י ע-ש יד שטבח ובוטן t'r_u בפניו שאסרו הצרוק'ם שנר ארעא ע5לישנהונ"ל,'יהקפ'רו-5כתוברוקא,מסתחויא
 * הצרורם רעת נגר ארעא על רמתחו'א בדקדוק לכתוב ההקנהה.תה

-- - - -
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 היה לפעמים אך , ר':( הוריות ל"ג: )סנהדרין בתורהמפורש

 חלי
 מקובלים בפירושים הדעות

 לדעת נצדים הע שהצדוקים בן נם ומצאנו . 1( משפקים בפירועכם היה ולפעמוםמאז
 במצות כמו . אחר באופן יתפיש מקרא של שפשוטו במקום אף המקרא בפירושדפרועמם
 עיניך בק ולטוטפות ידך על לאות והיה כי שנאמר או פירושים שני סובל שהמקראהפילין
 אם כי מתפרשים ואעם לזה ההמום דבורים כמה במשיא נמצא כאשר משל בדרךהוא
 וציורים, במשל לדבר מזרחיות לשוטת כל מתכונת כן כי טזיא של פשיטו 11ה מש.בדרך
 והנה , הפרושים וכמדרגש העימם ובין דוד על עותן ממש אית על שפירושו שנאמראו

 שדודו אחת שהיא זו מצוה על ואמרו הפריעכם דעת עם הצדוקים הסכימו תפליןבמצות
 לחסרים יותר בענידת טוב היה כי הטעם ואולי ת"ח". )שבת הפרשים למה-ש הצדוקיםבה
 של דפירוש דרך ההן זה אשר משל בררך המקיא מלפרש במדרשם הפרושיםעם

 נתיחסו אשר פירושים שבכמה ראיט וכבי . היונית חכמת אחר הנמשכים וכלהאלכסנדריים
 , בפתו וירקה , ד25בת ממחרת על בפירושיהם נמו משל גדרך מלפרש המיד נמנעו(הם
 פירושים וכמה כמה ויש . פטש ככתבם כלם שפירשו , עין תחת עין , השמלה אתופרשו
 רטדוקים מפרשי ודם והררץקום, סתירתם החכמים והחליטו חכמינו במדרשי עליהם נרמזאשר
 לא כי .ימצא חקירתו ובמשפט המדרש נדרכי שמתבונן מי . עליהם שמם נוכר לא אם4ף
 וטהנים נושאים אמנם לדעתם העיקר הוא אשר הפירוש את להביא המדרש לבעלירי

 לפי רפא אשר פירושם מחליטים ולבסוף אותם ומורליים האפשריים הפירושש ומביאיםהחלה
 יכול ואוסרים: מיוחדוה בלשונות להשתרש דרכם כן, ששים הם אם האטתי.דעתם
 ביורשים האמת אל מכוונת אינה דורשה שזאת ראיה ומבשים וכך, כך לדרוששראוי
 כפטפטם לאור 1סוציאים , אינו" "או בלעגן ומשתמשים וכך כך הכתוב פהרון אלא כןאיט או* לאסר בדבר ונותנים נושאים לדעתם האמיתית דורשה מביאים ולפעמים . אחרבאופן
 אשר הצדוקים עי הפירושים במקצת והנה . האסיהית היא דרשהה רק כי ראיה ידיעל

 או , לכל הייה בלשונות כן גם משתמשים אותם וסוהרים במדרשיהם הפרווריםהביאתם
 לבכיתכן מי ועתה , הצדוקים פיוטנו כאשר ככתבם דברים שנפרש יכול : לאמי ותיש, אלה עלירם שאומרים , עין תחת עין , השבת מסחרת ;ל במדרשם שנראה כמואינו"
 כך שנפרש כול י ואומרים הלשבות באלה הפרושים השהמשו אם אשיים בסריסות גםכי

 האפשריים השרושים אלה שאם יתכן/ לא מי / וכך כך אלא אינו או שאזסרים אווכך/
 . הצרוקים שפירשו רפירושים הם שהם , ככתבם דברים פירושיהם

 . בטסטר ששה התחיה בפירושי נוגעים אינם אכני הקבלה נגד הרהנגדותעניני
 חבוט כי טחם דיו לא ב( . :( מ"ח לסוכה בו סורים הצידוקים היו לא בהנ המיםא(נסוך
 ערבה במצא שרים היו לא מפק ובלי פ"נ( שם הומפתא : סיג )סוכה השבה את דוחהערבה
 הע לנרעץ הטים ,בנוך הודו שלא כסו התורה מן ראיה לה שגין עיקר כל המזבחלרקיף
 אהורה מן שהות לפרמם כדי השבת את לדחית דובר שהניחו סמה לדבר וראיה515(
 כטמאים אומרים שרשרושים הידים מטמאעם הקדש _.לצהבי רואין התנגדו ב( . שם()מוכה
 וישראל משה כדת בגט כזהבים שיהיו שתקנו הפרושים לתקנת ד(התננדו . מ"0 פידלדים
 משה של מכבודו וה ואין המלך לפלוני הומן בנט שכמגבים יען נכון זה אין כי אטיווהם

 והכחישו בעירוב כערים דיו לא ה( . מ"ח( שם )ידים בנט המושל שם עם שפושיכהנו
 בצדוקים וכבר נדה באיטר הילו מאר מאד ו( מ"א(. פ"ו )עירובין בשבת הוצאהאיסור

 לדיתננדות זכרון עור יש אלה מלבד , :( ל"נ )נדה הנדה לטומאת דפרושים השורקדמננים
אחת

ק ע הר'1(  , rvin כקובלט שודו אפשר אר השסיה את "יי ין rw חהטא'פ גנז דלקו צצך 
 הצרורים. מדוע השבעים תרנינו ומם כאשרומכי'
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 . הקדש כךדוש בבחינה רפרושים במעשה נוחה הצדוקים רעת ודתה לא" כי שיאאחת,
 שפעם יסופר רק ? בשניהם רע דדה הפרושים סמעעי ומה ן מתנגדים .היו' צד לאיזה ד3ילא
 )בבל ששי ערי ושקרו הכמים את להטעות )רצו מ"א( פ"ב )ר"ה הבייהיסים קלקלאחת
 דרכמ,מ סע'טה עליהם רע גי ברור טזה)נראה פ"א( והוספתא שם וירושלמי כיב:טגן
 IQtG~ באורך 'נשלח כבר להם 'נוח היה לא אעם הפרטי הסעפה אבל .החודש, קדושבענין
 אמריה ולהמשך דעתם. על לעמוד כח עצרי לא רהגגרוהם ;םייבל

 במעשיך"
 ,שיר בעת

 נען שאנו אע"פ גדול לכהן צדוקי אשת אמרה אחת ופעם . תקיפה,ע*הם היוזהדפרושים
 'CA~ וכן פיה( והוספתך ל"נע. )נדה לחכמים דם ומראות הפרושים ספני אט פתיראותצדוקים

 שם תוספתא י"טלי. )יומא הפריש,ם מן א1ו מתיראים אנו .שצדוקים אע"פ לבנו אחרצדוקי
 כי רואים אנו הצדוקים מרו)ננדות בפרמית לנו נשארו אשר המעטים מהענינים והנה .4א(
 ריבו הפרושים שחכמי מפני וזה ססב,י'4הלנרממ במשך'הזמנים נתחרשו והקימ דיניםכמה

 על לררגכד דצדוקים דרש כאשר כי . הצדוקש כדעת לנהונ שאין לפרסם כדי רושםלעשות
 למשמרה משמרה עוד לעשוה הוספו הם גם כן וסייגיהם סררשיהם אל רשרושם*טה
 בעגעי בנגע וביזהר סדי, ישזר המדה על גדשו הזמן במשך כן ועל הצדוגךם אתלרדות

 , יאומץ עליהם מלעינים הצדוקים והיו, רג:נורה את הטבילו אחת שפעם 'עד וטרדה פוסאהי.
 הפרה את "r'w בכהן גם . הנח( חגינה,פ"ג )ירושלמי המה גלגל כעוביים פרושיםר(1

 להק שמו וכן 1 הצדוקים רעת נגד לרוייא14 .בידים אותו ש.%ש".מממאים , פרסום עפןהכשעסה
 וכלם ורגשיבהו העוטר קצירת בענין נהחדשו הום וכמה . השבת את דוחה ערבה מצותכי
 .בחרש בלשה השבושת חג יום את לקבוע שקרו ררשו זה ,-וטטעם הצדוקים הרעומתמפני

 שבועזת ז' שהם ימים טעם כלו אשר' ביום ט כי שמצ"ח עד רבים השבוטוז ובקשוהשלישו
 למן בהפלה לאמר תקנו בכונה ואף , רחורה מתן יום גם היה בו כי לעצרת פסחשבין
 טצו1ו וה ומילי . השבת אחר עצרת האוסרים הצדוקש ננד פרסום עשות לטען תורהט"סתן
 ומזה , מיה( פ"מ )סנהדרין ההורה מלרנ4י יותר סופרים לרברי יצמר חכטים שנבט כןנם
 שכסה ספק אין ועתה . .( פרד תורד)כתובות משל יזהר. לדבריהם היזק עשו חכמים הכלליצא
 . הצדועם אותי בהם לררות שעתם ולצרך הז"1ז לסבה 1%u le~nnal רומצוה בתנאודינים
 אבל הלם, על מעש"ק להעמים הפרשים הכסי בונת היתה לא מעולם כי סוה לטוטבורר
 1(, זה על הכריחום אשר הם הםהצדוקים

 דהעז מן איפיפנול, אנטיוכוס ננד דג:ל"כצת בתחלת שלטתה והשיגה דגולה, סן' שובם סעד, כאומה השתרשה אשר האמירתה ההסידות שרשם האסיים'. כת ד"א השלישי הכת-
 "קלי-י

 . ההיזקר כק ,הלרות על בהכמה מדגר והלאה 100 מצד 4ער,(ר.פט בושיו וייגער אברהם. רני הרב 1(]
?r~:_ ט4ח בראיתה הכח. על הח'לחו בבחינת שם  שכחב מה בקירה לרוחיק וראיתי . לעצים 4 ה'1 רברסירצח

r.~sjv שבכוכה הנבחרים מאז טה.ותט ורוק לכת רגהנ.ם והם דצדוק.ס כי מרעיה. דש , 
 הפהק ישה הזהם ראפרים ראשי ה'1 רם הדת"ם בסיגים ובין ד"טדינייס בע:י:'ם בין לכל:דבר הראשים ג'קדוו

-
 , הקבלה נושא. הנו דם כן ועל . התודה בהרדות Dibn לקהו דם כי סוממו יסובן , ולטשפטים לחק'סלמציה

 חהיךחכה , פעלתט דן והקבלה הקרימה והדלכה , הסעבל מחזיקי ה'1 הצדו:ךס כי : החולדה ט,ה ד1ציא אבל ( ו33. )שם ודיג.וח הלבבות נחיקו הזף(: לסבה החכס'ם' שאר עד ותתרוה קיאה נים וזה טנדולהס נרהט השן יבטשו,
 :פרדו אשף המרוקים אם כי . רעתי יפי צודכף א.נה הת51דה וזאת . הפרושים 'די  טעשה רום הסהודשוטדרוט

 בטדרט יחד וארה אלה ועסקו אחד והברוקים הפיוש'ם היו "פיה- לפני כי למיסגן 'תברר ד"א ההיפרים נק ישי אם,
 . כ:ה.נ אנש, כטווה להייה ס"נ ובעשית הרבה תלט.רים וגה:סד בדין ומחיגות ובדקדוק , בטקרא ין להב ההורה)

 הלכו.א הררך עזבו ו,:חרוחם ~CM1 כ' נשפוט סי . .אנת כל ונעדרו דוה בריך ה55ר4לע
 מיבם על נשארו רמרוש.ס כי כהפך, ולא הטתנגדים היו הצדוקים כן ועל , דרד.לעצטם והוכו הפ-רט'.ם עםילך

 טהנגר כל סקיה וכן לפנ.ם. בו הלכו אשר הררך מן סרו הידוק'ס אבל טעלה, אל ממעלה גו רככו אךרראו"ק
 את ומפיסם טרח.כ'ם ודהכמ'ס דס~שי'ם ה.ו ומקדם שבאו גדן.ק ואם . אחרת סבה לשים היא דהנגדותו אםטא!

 לרירכם 'אכו צריכה ולהפך לפנים כסו הפ.רור לאחר רוחרח את טיאו שהפיוש.ם להירות אגן צר'כ'ס הלאוזזויה
 . דור:ש.ס ולא המשבל סררך שסרו הם רם וע"כ הפירוד לאחר כ! עשי לא דידויכם גיב"3

8,
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 ה. את לקדש דתיי דבר בכל החזיקו כחם בכפל אז . ההיפוך על דיטמשלה מן נאנסואשר
 דגאותה דבררנה היא וריב הדעת יישור על הטסדת החסידות כאסרי אמנם . ישראלאלהי

 רגשהשבה ובלבול בתרבוש רקשורה דוהסידות נם כן , נפשו לשלמות האדם דים להביאורגכונה
 . ודהטתטותה הנפש סביכות ברט דופלמת מסטרת החסידות מבעלי רבים אח מאזהעבירה
 נמצא טעשיהם דבירו אשר הדורות כותבי יציירם אשר כפי האסיים בתכונת נתבונן אםודגה
 ונחים ואינם האנושית החברה של רהכליות עם טהאימים בלתי ודעותיהם מעשיהםשכל
 , רשולם תקון שהוא ותבל אוץ פני על האחרון לתכלית יתנדדו אמנם / דבורהבכונת

 כמעעףר5 יעשו עולם באי כל אלו שנאמר עד / סיסריתאחת אדם'יחדלד;ה בני כלורהחברות
 היה כי רצא אמת האטנם . אחת שעה אפילו עטירה לעולם אין ולררכם לרעהם לבבםימו

 השורש ובה מהר אבל , ודרישתה דבורה שמירת יסורה אשר האמ'היה ההסידוהשרשם
 . ונבולה מהתה שוכרת בעורה יקרה כדה ההסידות כי . התוך דרך אגע עובו כי כמקותה
 בלבתה עמה לקהה שטפה וטדי בקיק" שטפה וחמירתם גב,ל עברו האמיים אלהאבל
 tl~CDIפתיות

~lbC'D 
 הכנוי . בשגעון כטונהגים רואיהם בעיני נחשבו כי עד ומדוחים שו(:

 עליהם, ואמרו שוטה. הסיד והוא: המשנח, חכמי להם שקיאו מה הוא להם נאוההתתר
 חכנו אצל הסכונים אלה כן גם ספק ואין . כ'.( (re~c הצולם ממבוי הוא החם'דשנק

 סכוע זה אין רשרושים, עם מתוכחים עליהם:ףטהיו ונאמר . , שחרית טובלי בשםהמשנה
 טובלי אוסרים , שחרית,והפרועים טובלי בין ויכוחיה שיתה '1DIC הנה . האסיים ;ל אםבי

 אום-ים . מבילה בלא ב,טהריה השם את טיכירים שארם פרושים עליכם אנו קובליםשהיית
 בו שיש הנקש טן השם את מיכירים שאתם , שהרית טובלי ;ליבם אנו קיכליםפרושים
 דףה אשר מיוהדת הברה שחרית טובלי שהיו ראינו סוה פ"ב(. ידים )תוספתאפומאה
 כן על האסיים אצל ביהוד היה המנהג זה כי כן נם ואטת , ובקו- בקר בבל לטבולמנהנה
 רדייה ההסידים דרך כי טוה לנו ויצא , האסיים ובין הפרושים בין היתה השיחה זאת כיודאי
 סעיפים רראשינים ההסידים היו החשמונאים מלהבת בהחלת כבר . לפרושים נוח דנהלא

 נדולה הסירותם מדרגת כי אם אבל . הדה והפשיות ישראל הירות בעד להלחם לטותנפשם
n1aeJI, לא כן ועל . לעינים תסיד להם היתה 1ר1(ורה , לנבול חוץ בה יצאו לא זאת בכל 
 על לפעמים שדפסית נמצא ואם מיד( א' סקביים )ם' בשבת מלהלחם חסידותם ספנינתגעו
 אנשו מצות לסלא דהררה ארבת על עמרו כוה גם דתיים בענינים השמוצעת החסידותמרח
 . סואבה כת הע שרם עיירם ושאכר יאות %א . לתורה סייג ע"ע שאסרו: כגדולהכנסת
 והם , עליהם נשען רמזרה דת קיום אשר והאיתנים האומה מבחר היו דחמידים אלהיגשם

 גה וראש בעצם אבל כת דותם יאות לאלה %א לאלה לא כן ועל . הפרושים והםהחסידים
 ודבירי . בטצות וטדקדקים ודבשרים דבובים האנשום לכל כטי "aWIID" או .חסיתם"דיה
 עם תבון ידם אשר הידועים לכל הזה הכנוי ניתן כן על אחריהם נמשכו האומה אישישרוב

 מן מקלקלת תולדה רה רזה לא אסיים, הנקרא הכת אבל האומה. רוב והםכשרועדם
 דאמנם . וטמעשידם מהם טחה הפרועכם דעת דוהה %א ; דראשונים ד5קסידים אוהפרושים
 מדהטטה אחת בכל אבל , נוק-1 סר5 אשר ההסידים לתכונת במקצת דומוה הכונותירםשכל
 אשר בפי דגצסרי וטבעה התכונה מהות שאבדו ער ונבול חק עברו בד5 מצרמם היואשר
 רב זנו מבקם וטריו עד , כך כל חק עברו רעדתה בשמירת הנח . רושטידים אצלנמצאו

 רשרוש א החבר רועים נעים. לד5 נשאו לא רגווסאה מפני מיראתם גם וטבילות.נרדמתן
 סכל בדהית הניהל ידם טעמו והם , דקה ברגמה לערל ע%א - למ'גלה ראיט כאשר -הוה
 מפני בנדרים פרוזן היה עלא דחבר: רושם היה וכן * האדמה בעבודת אם כי עסה ו*5וכל
 נמנומם עריו ער רוה ד5חג רירחב האסיים אצל אבל , רמזורה שאסיה במה לסשדי

 . החכוכם בעיני נוחה כזה ר5כפך דרך הק: לא ובצדק . והמברח הצרך בעת אףמלהשבע
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 קדכצנירם דחסידים שגם אטנם אם מושכלת. סבה בלי למשוה היתה בעייתית טבלתם03

 . כדי: הוה וזה קרי לטבת יק אבל שהרית בטבלת ניצים היוודפרוקדם
 ודוזטיי

 זה דבר
 מדאטוראים אהד המנא רכי של בזמנו ישד כגב:( )ברכות דחנאים אחיומ עד הפרושיםאצל

 תדירה היתה "אם'ים טבילה אקל מכ"ג( ברכית ירושלמי )ש' שודית טובלי נזכרורראשונים
 1ה6יגופים והטבילות "פרישות גל אבל . שטות של רפרפי אלא וווינה מיוהרת סבהבלי

 אשר אדם בלי מחבר, ההבודדוהם וביחוד ל בהם הרנילו אשר להם הסוהר טןוהרפתקות
 שראמים עד הולתנ ובעיני' במופלא בדהבוננות נפשם שנושעה מבד; היו חברתם טבעלילא

 השהסעו . העתירות לדעת הנבואה רות ,שינו , ומשפטיהם חייהם מנהג יף על כיבנפשם
 , המלאכים שמות 'ידיעת היה חברהם 'מסודות . הכפורש בשם נם ואולי הקרומייםבשמוח
 ט"מ צי4,טצ,יה החוליך את רופאים היו וכן לחברתם המיוהדים כתובים כן נם להםוויו

 ידוכה אשר הרפואות ספר על טכו~ן ספק כלי וזה . ישנים כתובים פי ועל ואבניםשרשים
 השרעפם בסגלת כי ביחוד ומסופר נ"1;%. )פסחים המלך לשלמה ומיוחס בתלמודסמנו

 מאר 526(, צר ה"נ נרעץ וש' )יוסיפין פעולותיהם פעלו רבתובים סגלת עם בצרףיראכמם
 מלבד כי נראה מיה מעולה; שמירה ההברה כתובי את לשטו. חברהם אנשי אתהזהירו
 . ומדרשיהם לימודיהם בהם רשמו אשר אחרים כתושם להם היו עור הנזכר רופואווןספר
 לרוז~לל יומם מלאכת ראשית היה החמה שתנץ וקודם השכם כבו- משכימים היו יוםבכל

 דור מדור "קובל היה בו שהשתמשו התפלה נוטח . היום אור לחדוד אלהים מאתבבקשה
 )הר"ר וגורף לארץ המירר : נוסחאתה אשר שמע ברכתיקריאת על יה מכוון ספקובלי
 עת שמע את גומרים שהיו ותיקין של מנהגם את בזה ואה~ו כ'( דוגרה קליר תולדותשייר
 את מואסים היו ובמשתה במאכל לאמיים. כנוי ותיקין אין אכל ט':( )ברכות החמההנץ

 בשביתה אדמי בני הענוגות בכל טסאנים היו' ובפרט יין, שתו ולא בשר אכלו ולאהטוהרות
 גדול או קטן דבר מטלטלים היו שלא עד נבול ועברו דמטערה כחוט מדקדקים היובשבת
 קצות הם אלה הסיון. נלקיהת עצסמ מקמצים והיו צר חיי בשבת חיים היו וכןבשבת.
 . ומעשיהםדרכיהם

 כח ולדעה הפרושים הכמי אל יחוסם כזכוכו להכיר רגשעט בזה די להכליהנוהנה
 סעש"ס כי ספק אין והקים, היקונים לככה סבה והיה רפרושים על הפשל הזה הכתמע.שה
 סבה"ילהנכים היה , יין ולשהוה בשר מלאכול והמנעם , בשבת 'צר היי היותםבבחינה
 "מקו ברכה ~לתקן קי"ח.( )שבת ובמשהה במאכל השבת את לענג מופלגת רקפרההקפיר
 משמחים ויהיו ק"ו.( )פסחים היין על השבת את מקרשים ושיהיו נ"א,( ברכות )עי' הכוסעל
rh~כלי כל כלטלטל נמנשם היו שהאסיים מה וכן קנט.(. נשם וביין בבשר ברגל ביתם 

 הוא בזה האסיים טעשה כי הדשה, תקנה ותקנו נגדם עטרו שהחכמים גרם זה גםבשבה
 בראשונה בבר כי דיאשוניס. החסידים מדת על הפריזו אשר ההפרזות מן אחת ספקבלי
 וסכין קדרה, של ווונ,אליסטרון , דבלה של סקצ~ע בשבת ניטלים כרים שלשה אומריםהיו

 , בלי כל סלטללל ~נמנעו כדרכם והחמירו ,האסיים ובאו / קכ"ג:( )שבת ) השלהן שעלקטנה
 מנהנ היה כיה ואף , קג"ב:( גשם הכל להתיר וגפרו ונסנו החכמים בעיני רע הדברויהי

 ואמרו נדהה בימי מאשתו הארם לפריעות סייג לעשות מפליגים היו אשר הראשוניםלחסידים
 איפה עד וראינו , הפקוס ולא יוכחול ולא דותה נדת בימי בעלה על אשה שתחגנהשטוב
 , עיקר כל נשים סלישא ונמנעו האהרון. לקצה שיצאו עד הזאת ההרחקה האסייםדירדבו
 .מ%'"לא בפירוש ואכר ההמירים הפלגת ידי על באו כמה.קלקולים וראה עקיבא רבי,ובא

 מצורע(, D"D ה"כ : סיר נשבת הכל והתיר בעלה על םופה,וטתתבנה ההקשט'תכהוללא
 ומשלוהו , אשה מלישא המונע את ההכסים הזהירו אשר ~nlDIYp (ולן;האזדוות לבזנשים

~g'ffi
 פ"נ: )יבמיה מישראל שתסתלק לשטנה שנורם עליו ~אמרו / הדט,ה ~rk יסמעם ג דנכם

 דס'
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 לסבה הארמה מאיוני רבים אצל משתרשת אשה מלישא המניעה שכיתה ולולא ,טרד,(
 בדרך כי , צרך ללא באזהרות כך כל להפליג סבה לחכמים להם היה שלא ודאי ,מיוחדת
 החכותם היו לא רנלל מן תוצאים פרמים איזה וננד , נשים נושאים כלם תו ודיבלהשוה

 מכוונות אזהרותיהם שדיו אם כי זאת אין , קצה לאין באזהרות לרפיג כך כלמתלהבים
 חברת אם כי אחר כת לנו טדע ולא נשים לישא שלא לחק להם שש אשר מיותר כתנגד

 על הלוחש : מאסים נם ואולי , אליהם מכוונות ההן האזהרוה בל ספק בלי כן עלהאסיים
 אח רופאים היו אשר האסיים ננד מכוון מ"א( פ"י לסנהדרין הבא לעולם הלק לו איןהמכה
 לו אין באותיותיו השם אה ההוגה שאם-1 מה וכן 526( ח"נ לנרעץ להש:מ ידי עלמיעלים
 רע כי זה מכל רואים אנו פנים כל על . ולחשיהם האסיים על מכוון זה גם אולי לעוה"בחלק
 היה ולא עליהם השגיחו שלא הוא אמת אך הזאת החברה מעללי הפרושים חכמיבעיני
 , מעט מתי שאנשיה מלבר כי , לדת ממוכנת היתה לא נטייתם כי עמהם ודברים דיןלהם
 הנזכרת הסידים מגלת אם . רשרושים עם מעולם רבו ולא ונפרדים בדד וישכנו כח רפי היונם

 תעובה אם : יקר מאמר ממנה העריקו ההלמוד בעלי אשר ברכות( סוף לרנשלמיבהלסוד
 נמצאו אמנם הן . וכלל כלל הוכחה אין האסיים מפרות כשיורי היא אם , תעזבך יומיםיום

 אריענט )יעללינעק מתוכם נשקפות האסיים הכונות אשר אבות( )מס' רבים מאמריםאצלט
 המאמרים אמנם , בהחלט אסיים האומרים היזה על מופת זה אין אבל 553(. , 587 צד1849
 וראשונה בעצם נבעו האסיים שדעת ידענו וכבר האמיהיים ההמידים מרות כותיםהדם

 כי היא האסיים בדרך רצו לא שהפרושים מכרחת היותר דודאיה / הראשונים החסידיםמדעות
 העומרו אשר ההשערות כל כי . לטובה פה שבעל התורה ספרי בכל וזכרם שמם השאירולא
 בשערה התלויות השערות הן כלן בתלמוד שמם זכר למצוא ובקשו קדמוניות מדורשירבים
 היו לא אתך אחרים מנהנש עוד להם היו זה כל מלבד ואמנם . 1( לסמוך מה על להןואין
 היה לא ספק ובלי . ופילון( )יוסיפון במקדש קרבטת מלהקריב נמנעו אשר כס חכטיםכרצון
 ידם ומשכו אדם עם להם אין ודבר בוציים רדו אשר ממנהגם טחה הפרושים חכמידעת
 השנירט לא שלום אנשי מהיותם כי אמרנו כבר אבל . ה/ מלחמות היו אשר הבלהגנותטן

 לפרושים ריב בע* דוו הס הצדוכךם כן לא , עמהם רבו %א רדפום לא הפרושיםעליהם
 ריבות ודגרי , כחם בכל דפרושים דוזעודרו נגדם , עליהם הל ונברו עצמו עויניםובימנים
 נראה כאשר שוטת והלכות לדרשות הדידם לתיקונים דפרושים אצל סבה נהיואלה

 . דודאיםבפרגים
 עשר ארבעהפרק

 . הארבלי מהא' , פרחיה בן ירישע , הכהנים גחל, מהןטחנן

)
 בפריקת ותא: אחר לב היו באחת הנה דותיות, בדעות דלם לב טלק נם אם

 קנאה וישרו רו"2מונאים קמו אשר היום מן . קיוצת הצלחה לרמטיג מעלירום העה"קשל
 אחיו שאר עשו מאשר רב . דיל ועשו גברו כי אבותם דת אל אהבתם לרם עמדה אויבםעל
nwyיוחנן בנו ימי עד נשלמה לא הורות אכל . ישראל חירות לרוטיג החשמונאי שמעון 

 הרחיב אווו מכל לעשות רגהל הוא . גדול כהן יוחנן בשם נורע אשךהורקנוס,
 רוחב ובמלא רפליח נלחם אשר סלהטתיו בבל . רגליו תחת עמים כדבר ישראל רוץנבקות
 מעסי האבים . ראש למעלה דת-ישראל כבוד עלה אז . יתפא~ית לצבי דרושך פרחארצו

-  ר4רץ-
 , ומסיפק קל רטז על tn~vetn תשיט טחברים שכטה בדורותינו לגימום דלה כטעט אשר הש רע מגוג1(

uat~טפ' יצא והטרטר טחליפש שט.ד הכתות טן כת טוה רבע ונין בינו רסיון קצת בתימור מאמר באסה 
 והעג-.ם לאטיפ חעיק.ן את שטשח סי כסו אחת טלה מהשמר כתות בוראים שלפעמים עור ולא חוח חגה פבע4אחר

 י וריח טעם בהם וכיוצא באלה אין והאטת , a~b לכתגתתים
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 לצנינים היו אשר האדומים על עלה אז / היונים מן ה/ לו הניח כאשר כי , מתיהריםהארץ
 . היהודים דה לקבל ויבריחם ממשלחו תחח ויכניעם עליהם ויגביר , מלחמה אחם ויעש ,בצדיו
 להסיר עז בכל השתדל כי , דתית מסבה גם אלא מדינית מסבה ביחוד היה לא הזההאונם
 שלפי האמנם . נאמנה מוסדה לה ולתת התורה דת החזיק למען סביבותיו אשר הדתמוקשי
 והדת האסונה חפשיות בעד הלא / יוחנן בהיי לא-טהור כתם האונם זה הזה היוםרעותיני

 ואיך , כמים ימם את מישראל רבבות שפכו ועליה אבותיו נ5חסו אשר הלמחמות כ5ה'1
 הגדולות הסבות, היום לדעת נוכל איך אבל ? מדתם להעבירם אחרים יכריח עצמו הואעהה
 הסכעונלים היו רבים כי ? להצדיקו יכול לא כי אף דבר לעשות ההוא בזמן הניעוהואשר
 המכשולים להסיר כהשתדלותם הלדם היו רחם וקיום וקיומם , צר מכל להם מארבים היואשר
 קבלת על האדומים את הכריה איך . מאד הדבר יפלא אחר . מצד עוד אבל , שיהיה אופ;בכל
 אף כי , התיהדות אינה ברצון לא אשר כזאת התיהדות פה שבעל התורה לפי דכא ,הדת

 בימי דגותיהרים על אמרו כאשר , גר איט אהבה ולשום יראה לשום אשה לשוםהמתגייר
 פ"א( נרים )מסכה עליהם מרדכי פחד שנפל יען רק נתגיירו שלא מפני גרים שאינםמרדכי
 עתה ואיבכה ע"ד:( )יבמות שררה לשום או מלכים שלחן לשום שנתגייר מי ע5 אסרווכן

 ומרצוהם , עליהם יוחנן פחד מפני רק נתניירו שלא אחרי גמורים גרים היו שהאדומיםנאמר
 על המורות ההלכות כל כי הוא ברור אבל ? שמים לשם ולא ברצון ו5א בארצםלשבת
 אם כי ההיא בזמן עוד קייכוה היו לא. אחרת פנייה לשום והיתה הטוכרהת ההתיהדותביטול

 אשר / ישראל ע5 הקיפה היהה הרומגם יד אשר העת מן ול4',דמו . מאוחר בוסןהכחדשו
 חן ~NIYD כדי או אישת לשם נתגיירו מהם ורבים , יעקב לבית רבים גרים נספחואז

 בחצי ולאחריו טיביריאוס הקיסר בימי ובפרט 331( ,צד ח"ג לנרעץ היהודים ראשיבעיני
 תנאי הכבירו כן על , הממשלה בעיני רע הדבר שהיה , הביה הרגן קורם האחרונהדשאה
 . לאור האלה ההלכות יצאו ואז מוסרית מסבה המתיהד את רק לקבל אין כי ודחליטוהנרות

 כבש מקומות כמה . הדשים לתיקונים סבה היו סוריא בארץ יוחנן כבש אשרכבישותיו
 העת שמן מעצמו מובן והלא , יהודים בהם 1ה121יב יושביה אות טתוכם וגרש סוריאבארץ
 ספק בלי כן ועל המעשר לענין ישראל שבארץ כמקומות האלה המקומות את החזיקההיא
 בית והם יוהנן וכבשם בשמם נזכרו אשר מקומות משני . למעשרות חזקתם התהילהבזמנו
 ער טעש.ות מצות בהם נוהגים היו כי ביהוד יקנו )יוסיפון( צמח וכפר פ"נ( ק"תשאן
 צמח כפר ואח שאן בית את והתיר הנשיא יהודה רבי בא שאו החרבן אחר שנה ממאהיותר
 ללכות כמה חרוש יוהנן של לזמנו ליחס יש וכן . :( ח' חולון %ג דמאי ~רו,טלמי המעשרותק

 על לדבר הוכרחו ממנה גדול חלק כבש שהוא אחרי טוריא ארץ בבחינת הנאמרותאחרות
 במוריא שדה הקונה ההלכה הזה ובכלל . בארץ הנוהגים החקים לענין דינה יהיה מהאודותיה
 להרהיב השתדל שיוחנן ראינו כי ח'.( נימין פ"א כלים )תוספתא ירושלים בפרווריבקונה
 המדינות בשאר עשה כאשר היהודים רשות תרוה סוריא את ולהכניס ישראל ארץנבול

 להשתדל ולמצוה לחק הושם כן וש , להתיהר הארוסים את שהכריח עד לגבולוהקרובות
 מצות בה הנהיגו וכן בירושלים כקונה שדה בה שהקונה ואמרו יהודים ידי על סוריאבישוב

 הוסרו סויא ארץ בבחינה הנאמרות הריכות שרוב ונראה שם( )נ"ז והשביעית.רג1עשרות
י% ישראל מוריא,בארץ ארץ את להחזיק קשה הדבר היה. אדד תצר ואמנם 1(. יוחנן שלבזמנן

 ארץ את טפש ודוד כבוש שמה יה.ר דכבוש טשוס ? ישראל לארץ סוריא יחשב לטה Ir'1a Dym התסטר1(
 לא ראשונה קרושה נאסר ואם . בתום'( י"א. ע"1 )ע.' יתיר כבוש ולא טח שונים פ.רו11ים ו.ש ח':( )גיטין10ריא
 נשרת ההלכה ש.אח אטה אבל ? בב, עול- כבשוה לא הלא בגוש שטה 'תיר בבוש אם ט.:.ל טה לבא לעי"(.קישה
 כשכבש יוחנןבימי

 ח"
 שלאחר וזרא. בפנים, שהעתקנו בתוספתא הטנופן דברים שלשה חקנו ההיא ובעת טמור'א

 ירגדו אשר הלנקוטות רוב ואישים . קצרת' כי בזה עי' קושיתם , קסבר ד"ה , בהוס' הקשי ולתם על.הם הוסיפוומ(
סר.1
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 טומאה לענין גם אז הלא ישראל בארץ ענינה לכל יהזיקוה אם כי , וחקותיה משפטיהלקל
 נזירת הרחיבו שלא וזה , גדולה תקנה עשו זה לענין גם כן על . ישראל כארץ נחשבתתהיה

 בה לכנוס אפשר שאין במקום רק סוריא ארץ על גם העמים ארץ על מכבר שנגזרההטומאה
 גירת עליה לשית נוטה הדעת אז שרק טמאה ארץ דרך הוא אליה המוליך והדרךבטהרה
 השבל יסבול לא טמאים הם הגוים מן ומשבות ישראל אורץ שבגבול שהמקומות אחרי ,טומאה
 באפן שיהיה גזרו כן ועל בתוכן יושבים שיהודים יען מרור עפרן יהיה והלאה מנהםשערים
 שעל סוריא בערי אבל פ"א( כלים )הומפהא לארץ כחוצה מטמא מוריא ארץ של עפרההוה
 בהן לכנום שיוכל באפן / טמאה ארץ ישראל ארץ לבין ביניהן ואין מיהודים ונושבוההספר
 אם ישראל לאומץ סמוכה בסוריא שדה הקנה כן ועל טהורה, ההיא הארץ חלקתבטריה
 1(. מי"ו( פי"ח )אהלוה טמאה בטהרה בה לכנום יכול אין ואם - טהורה בטהרה בה לכנ~םיכול
 יסודתן כי מאד קרוב אבל גדול כהן ליוחנן נהיהטו ולא במתם נאמרו האלה התקנתבל

 להזק ותקן גזר אשר בפירוש יוחנן של שמו ;ל נאמניו איטר ותקנות נזרות 'ש אבל .בזמנו
 ובימיו , המעשר הודיית העביר גדול כהן יוחנן . רהלמוד בספרי נתקיימו ומאלה התקנות .רוה
 קיציר שם( )ירושלמי זוגות מעמיד שהיה פעה( עני )מעשר הדמאי על לשאול צריך אדםאין

 ההיקזנים מהוה על אור לפרוש משתדלים דותלמוד ובעלי . כהדה לפנינו שהם גרם האלהדברים
 שלה כי יספר ההלמוד מנעלי אקר . המאורע ;צם על עננה השבון ;זד דבריהם כל עםאבל
 את מפרישים היו ולא גדולה הרומה אם כי מפרישים דדו שלא ומצא ישראל ערי בכליוחנן

 עליהם לעשר המב 'הארץ מעם שהלוקה והקן הארץ עמי של רמאי על גהי כן עלהמעשרוני
 שהתקין אחרי הדמאי על לשאול צריך אין זה ולבעבור , דמאי : נקראו הארץ עם פירותוכל
 מתודים יהיו לא כי יוהנן תקן הזאת ולסבה ,( מ"ח סוטה )עי' לעשר חייבים מע"ה הלוקחיןשכל
 כהיקל פפרישים היו לא מפרישים שהיו החברים ואף מפרישים היו לא כי יען המעשרל

 נחתיו ונם ולאמר להתודות יכ,לים היו לא ענין ובשום לכהנים המעשר נותנים היו אלאההורה
 . אכנע שאינו דבר על אלהים לפני תודה יתנו ואיך ללוי נהנו לא או כלל נתנו לא כי ,ללוי
 התעשר את "תו אשר אנשים היו כי יען מעשר הודאת בטל .כן על כי השבו אחריםאבל
 כי ברבר להם שאין זה בכל יראה לא מי אך . נתחיו בם לאמר יכול לא זה ובאופןבזרוע
 ומצא ישראל ערי בכל שלח כי : והיא / בבירור נהויקנה אשר היא אחת ורק , השערוהאם
 הובהרו אלינו רגיעה אשר הקצרה ההורעה על לב בשום נתבטנה אם אבל , מעשרים היושלא
 מזה הודעת הרמאי על לשאול צריך אדם אין שביסיו שטענו אם הנה . נכון ע5 הדברים5ט
 ? התיקון הוא ומה , כן היה לא זה לפני אשר המעטר בבחינת תיקון איזה יוחנן עשהכי
 אחר בספור נמצא האלה טלות בשתי דסכוון אך . זוגות שהעמיד : מלות בשתי מבוארזה

 אטנם הן . בזרוע נוטלים היו פחרא בן ההודה וצערא בן שאלעזר וד"א . בתלמודדססופר
 שהבינו לפי החי כמעשה לגשוש בהם מחה לא אשר יורצן את ביה ננו התלמוהשבעץ
 עצמם לצרך רסעשרות את לגבות דיזבואווז בעלי על בחזקה ובאו לוים היו האנשיםשאלה
 התו ונם הרע בשעה לכותת והיכלת רבת ויה לו אשד / בצדק יורגן את ננו הבנתםלפי

 לו ..,.
 . וט"ו , ט"ב , *ש שביעית . טי"א , פיו רטאי . טרוחי וטח שנום החר מח טעצטך תדק ובקץ שריא ארץטרין

 אה~1 מרה, פ"א ע"1 . פ, ג'ק מרה. פ"א י.ה . פ"גם'ש עקלה וט."א. ט"ו, פ"ר חיה , ס"ה ב"המעשרות
 שביעית פ"ב, תרומות פ"א, ורטא' . פ"נ שם ובתוספתא. )כ.ה.( בכותבות ומובא פ"י פאה תוספתא . ס"1 ,פ."ח
 שציינתי  חטשנית 5כ5 בה5מודים עי' א5ה ומלזבד ופ"ה , פ"ע פ"ב ע"ז , פ"ג שקבים , פל'א ערלה , פע ודבשיות ךפרד

 תיבת באפרת ? טמא עפיה והאטרת . יכנס בטהרה בה הכגום הרוצה : בבכ5י וגי' )ה'.( גיטין עי'1(
 וג4. .אאד5

 . רגט' *שפות 5פי פי' וו 5מ' ואין טהורת שהאיץ משמע טדשרח בטהרה ינום יכ51 שאם רוצפשהא
 גרייתא היא בויקטור שהברייתא 5הד5יט בעיני וק' . ריע5טוד eb" ונט , פירושנו ע5  שמסכימיי הזאה המשגהי והריי הרמבים בפירושי ועי"ש הארץ על סדירה ט5ת טוסב בטשנה יעם עו-ית 11 שני' ראהשת הטשנה טתוך נראהאב5
mnatחטאיבשת יעוסחא . טשובשת שנגה נוסחאתה אב5 1 בתוספתא הברייתא היא כי יראה 5ו ע.ג.ם אשר כ5 בי  
 , נטשנה השברח הנשום הפירוש מן נטו ריז5מור שבעלי גרמהיצאת
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 אנעים שיעטת כזה רע דבר הניח ושך רע לעושי להתננר הבצון הענינים שאי בבליו

 במעשה ברחי דבר להם היה לא באמת אבל ? בירם מחה לא והוא בחזקה דקם אתלעשוק
 אלא מפרישים היו שלא וימצאו ראינו כי . יוחנן תק אשר רהקון בסבת ודה עצמודעא רועעי ומעסיהם , יוחנן של רצוט ננד דבר עשן לא באמת כי . יוחנן את גט ברין ושלאהזה

 חלק ללצם היה ולא לשבטים, נחלקת ישראל ארץ שהיה בעת כי , המעשרות שלרעיית שאע מאתו חרש בזמנו דמינה שהוקון יוחנן ראה ואולי . רמעשרות ולא נדתההרוסה
 המעשף מדיה , הדבר נהפך יוחנן של בוסנו אבל הדין מעזורת המעשי היה אז עמהםומהלה
 . המלחמות בשערורת הארץ נשחתה אשר עברו ושנים ימים כי האחד צררש מעגי כבהלעול
 עכו כן על התרשלו מפק בלי והלא , למטשלה זרעם מתבואת מסים לתת שהוכרחווהשני
 ולבטל , לרנריהמ הצדק מ! וכאין יוחנן ראה לזה אף ועתה , ~וים המעשר מלתתהארץ
 הדבר מלה כן על אפשר אי המעשרמצות

 ברצון.
 דברינו לא המוכרים את , ואחר אהד כל

 יכול כר כי הכריחו לא כן נם הלנקהים ואת , מתוקנת בחזקת תבואתם את מכרו לאכי
 . דעתו לפי לחטאת אכילתה נחשב לא מתוקנת אינה אם ואף , מתוקנת שאינה ראיהלהביא
 בפירוש האטור אשור שיה מעשר תרומת . טמנה נפרשה לא אשר בתבואה הוא כן לאאבל

 יכריתו אשר- ועיר עיר בכל ממונים מעמיד שהיה וזה , יוחנן של תיקונו מוסב זה עלבתורה
 האלה הזבות מן ואהד , היו שנים כי עגות : נקראו הממונים ואלה קעשר תרומת הפרשתעל
 :.היה

 מעשר תרוטת היה זה בזרוע אלה שנם15 ומה פהורא, בן וזהורה פחורא בן אלעזר
 - דמאי לשאוף-ה צריך אדם היה שלא : הדברים חבור נבין ועתה . ובמצותו יוחנןוברצין
 n1SD אבל . ירושלסו( קרב1ערה ועי' כך על הממנים זוגות רימוי שיוחנן ספני - ?ולטה

 . מעשר הודאת לבטל הוברחו כן וש בעם שרירים אם כי ההם בישם עימו לא בכףהמעשר
 ההתרשלות כי ההיא געת הזאת במצוה וכמצווה כיאות מדקדקים היו לא כי להפליא441ן
 היו ~נים כי , ואת גם ואולי . זה על הכריחום אשר וקמן ממאורעות תילרה היהההואת
 תפסת הקדמוני המשל ונתאגדת נבר לעיל עליהם שהיו ער רג(עשרות ברבוי הטרה עלנורשים
 IDW1 המעשר מצות הובנה קדמוניט אצל כי נמצא גדולים רמזים כי י תפסת לאסרובה
 מעשרו את מוביה, נתן כי , יספר ח'( . ז' , לנ"א טוביה ספר בעל . הבאוחרים סאללאחר
 . לעניים , וזה . לו נכון לאשר נתנו והשלישי בירושלים ומשתה במחבל נתן השני ופריוןל~ימ
 שלשה נתן בה אשר השלישית מדושנה מדבר כי יען בשנה שנה כן עשה כי אסרולא

 אשר המעשרות לשני : פ"ח( מ"ר )קדנצניות המעשר מצות יוכופון יפרש וכן .המעשרות
 אחר השלישית בשנה יוסיפו בירושלים לאכילה והשני ללוש אחד ושנה שנה בכל לתתנצטוו

 הקדמונים דעת כי מזה, נראה כן ועל , והארסי השבעים בתרגום נרמז וכן . וליחוםלאלמנה
 סעשר זה על נוקע ועוד , ושנה שנה בכל שנים , זרעם מתבואות נתנו מעשר טוני שלשהכי

 כבד דגועשר על ר"ה ובכן , 1( והלאה( 178 . ש . א לאא"ג השליעגת בשנה לעניםשלישי
. - - -

מנשוא ,
 ומגיא קיאת הישנה לההלכה שרון יש שבתלמוד בהיכה שגס 'חשוב 178 צד הנוכר נספוו רלג1(
 וערם טנין בלום סטנו וצרם שלא סבל על אלא חייבין יה'1 לא 'כול אוטר 'וט' ר' ע"נ פ" ראה דלףברייתא
 וכון טנין . עגי טעעך טסט הורם ולא מ"ש טרש, טנגו מרס ולא מ"ר מ"ר, טכני יצרם %א תרומהטטנו

וסוכה
 טפשוני

 כח ערש נאמר אם. ש"ץ טרגי הזאת הראיה בכונה השמטתי ואני . אחת כשנה טעשרות מג' שכדבר
 הנן שבשנה סברה שה.שנה רא"ג כדברי אס נוטה ב"ה הוכהה א.ן עדי.ן מהחרשה הניטה ישנה הלכהוכרון

 ראשון מעשר אם 3י טיש נדחה שלא אלא טעשרות ב' 'ש הג' שבשנה שסניה בזה נומה או מעשיות ג'יש
 רש* וחרא'ח . יפה ע"ב ,בסי' הספרי  לשון טהפיש בזה שגם שם ק"ת פי' רספרי כמ"ר Y'D1 ט.ש בש,.שיתונוחן
 וגתים רבד שגו רשש-יני אלא לי  אין בה  נוהי.1 טעשרחן שני יכול יכי' השליש.ת בשנה :  ש"ב  טספרי היאשהביא
 41ף ש את ת"5 לבר עני טעשר רק או נוהגים טעשרות שני שרק 'כול לרעתו והכונה . טעשרוה שאי לרמתמג'ק
 אחר זה כהכיפח לי אין , יבול יתאמר לשון פכילתא או ספיא או בספרי טקום נשום מצאתי לא אג' אבל .דגה
 טצשרות שבשני יב51 אוטר אס ועתה וכך כך יומר היתי הוה הכתוב מן שריל טורים הלשונות אלה שגי כיזה
 . ק"ת בפי' שם כסו וצ"ל השסטה כאן שיש ובהכרח אחד ס'נשר אלא הכתוב טן ל' אין טיי יאמר א-ךדגר
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 הזאת העת על מכוון ואולי . וכל מכל סמנו התרשלו והעוני הרעה לעת כי יפלא ולאמנשא
 שליש חלקים לשלשה נעשה מעשר היה בראשונה בירושלמס פיה שני )מע'טר שיסופרמה

 חכמים ברצון כן ועשו בירושלים ולחברים לענים ושליש לאצר ושליש ולויה כהנהלמכירי
 שעשו כסו , המעשר מן לרפטר שונות בתחבולות הערימו האחרון בזמן ועוד . המשאלהקל
 מוכר ולא ואכפת תעשר עשר דורשים שהיו מעשר מכלל פירותיהם את מוציאים שהיו חנןבני
 בעצת נעשו הערמות גמה ע"ח,( ב"מ פ"א פאה ירושלמי ק"ה פי' ראה )מפרי ליקקולא

 . זבכ"מ( . ל"א )ברכות עצמםהחכסום
 העבטי והוא בירושלים בפטיש סכה היה יסוו שעד והיא יוחנן תקן אחרת תקנהעוד

 טהגימ היו ימיו שער וזה . הדת לתיקון הקדמונים דעת לפי נתקנה הזאת דחקנה גם .הדבר
 סבה מהזכירם ואמנם . מלאכה בו לעשית שאין יוחנן ותיקן , סועד של בחולו מלאכההיתר
 שכל בפמיש מכה כסו פרהסיא מלאכת אם כי יוחנן אמר שלא חשבו כי נראה מזהבפטיש
Drnנצער של וחולו המלאכות בבל היתר  נוהגים היו ימיו ער כן ועל , הקולות את שומעים 
 ואולי 1 מהשערה או קרומה מקבלה  כן אמרו  אם יורע מי אבל . המעשה ימי  במררגתהיה
 . הממלכה בעיר נשמע הומה קול יהיה שלא העיר  יושבי לתועלת  היקין  אם כי וה היהלא
 לתועלת היא דבקנה סבת אם ? גדול כהן יוחנן של לזמנו הזה התקון בין היהום הואוטה
 במלאכת הששים האוטנים מבית היוצא הפטיש הכהת קול יהיה לא למען ירושליםיושבי
 אבל ? לכך צריכה השעה היתה יוחנן של זמנו לפני כבר הלא הממלכה בעיר נשמעהברזל
 לעיר רעץ סושבמ היה והמסגר שהחרש המנהג היה לפנים כבי באמת כי הדבריםנראים

 העושים והמסגר החרש נמלם מבחוץ האויב שהיה המלחמות שבעת אלא ירושליםבפארודי
 הנכבש מארץ העביר הכובש שהאויב קדם בימי מנהג כן היה כי , העיר לתוך מעממהכלי
 את הרכל גבח-י עם הגלה בבל המלך וכן , י"ס( י"ג )ש"א הנית או חרב יעשו פן חרשכל

 העה- לתוך ברל חרשי את ותשיבו דוהשמונאים מלחמת בימי כן ועל . המסנר ואתהוריש
 הדבר וההדר בארץ ובטח שלום היה שבימיו יוחנן שבא עד בירושלים בפטיש מכהוהיה
 . רגטעוררש את שביטל : היא האחת . תקנות תקן שבמקדש אלהים לעבודת ביחוס גם .לישנו
 יסדו דודא המזמור את . מיד( )תהולם ה' תישן לסח עורה : בשו הלוים אמרו ימיושער
 מש-כות וגלש שחרף איפיפטם באנטיוכום רהשסונאים נלחמו אשר הראשונות דמלחסותביט
 תחית ועל כ'( )שם תנים ובטקום צורים בסערות לבא החסידים והוכרחו י"ו( )פסוקאלהים
 נתחברו הובא ובעת , י"ג( . )הב לעברים ונסגרו בגרם וזורו )כ"ג( רגום כל הורגואלהים
 : לאל דהפללו בו אשר המזמור זה והנה . הרקים ספר באספת לנו ונתקיימו הרבהתפלות
 כנר אבל . יוחנן ימי עד המלחמות ימי כל במקדש הושר המזמור זה 1 ה' תיעל למהעורה
 עם מתאים אינט אותי האלהים לפני רבר לאמר מסאן היה אמת מאהבת יוחק כיידעט
 ייעורה לאמר כפל כן ע5 אף לזמט נאותה בלתי תודה כציותה מעשר הודיית וביטלהאמת
 המזמור כי וראה אויביהם את ונצחו הישועה שמש להם זרחה בימיו כי יען ה'" תישןלמה
 ששי הזכן ש"נ ש"ץ מ"ש תרשים למיספת לזסט שד יאות לאהזה

 יא"
 תקן אחרת ותקנה .

 דיקם ערפול נרי קיניו בע לקרבן שורטים שהיו דמנהנ היה שלפנים והיא , המקדשבעבות
 בקרוא מום כסנדל א5א זה אין אומר דיה כי זה מנהג בטל ויוחנן לכפהו נוה ההיהבעיניו
 מקובל דיה לא חז טעם נם אבל . מדפה רברבן את עושה דוטריטה ירי שעלמזבח
 בקיבטתים העצום מנהנ שרגא מפני זה סנרם בטל כן שעל אסרו -ם כי,אצלם
 הרחק למען אם כי אחר טעם * היה לא ואוץ , פיט( שם ותוספתא סוסה)בבלי
 כבה, סרובה צערה  שאין אחר באשן להעשות ויכל , צוך בו אין אשר הבהמהצער
 צאר בהן להננש פבשת עהום שייו חק דוטרשה תחת ט באסת עשהוכן

הבהמה
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- ,, ו(הבהמה  נעקר ספק בלי אבל גדול, כהן ליוחנן ביהוד נתיחסו אשר דהקנות הן אלה 
 כסה לזמנו ליחם יש כי מאד ונראה . כמקדם הדה מסמרות לקבוע אחרונת תקנות עודבזמנו
 כן סביבותיהם אשר הגוים כדוב , כי . הכותים אל ביחום לנו נמסרו אשר חדשים ודיניםחקים
 חסתו יוחנן העיר כן על ואף . היהודים כל בעיני %סכים רוה לטרה היו בקרבם אשררבותים
 ש אשר מקדשם את ויחרב אותה ולכר הכוהים משכן מקום שבם על עלה , אותםליסר
 תקומה עוד 6 היה לא הזה וסקדשט שנה, מאות ב' עמר אשר אחרי גריוים הרראש

 עוד לישראל עתה רבעו שומרון יושבי . זאת בכל ניוסרו לא הכותים אך ידו( , ע"נ)קדמונית
 . תמיסה שנה עליה ויצר שומרון על יוחנן ויעל . קדם בימי הטזה מאשר שנבהם נרלה כייותר
 בניו שני את העמיד החיל ובראש , בימים בא זקן היה כי המיחמה את הנהיג לא הואאך

 כי , שלאחריו ברורות הגדה נהפשטה , המלחמה זאת אחרית אדות ואנטיגנום.אריסטובול
 ! שיבא לאנחא דאזלי טליא נצחו : אוטר שהיה הקדשים קרש מבית יוצא ק% בת שמעיוחנן
 הזאת ההגרה ערך יהיה והנה שם( יוסיפון . ל"ג )מוטה . היה שכן וכוונו השעה אותהוכהבו
 לו יחסו כי ער עמו בעיני יוחנן של כבודו גדול מה רואים אנו פנים כל על , שיהיהאיזה
 תקנונו לכמה סבה היו שלא אפשר אין , והנצוח המלחסה אבל . הנבואה מעלת כןנם

 . הכוהיםבבחינת
 ובשפו בשומרון נשארו אשר ישראל מבני תערובות עם היו השומרונים או הכותים .,
 ישראל. בארץ אשור סלך הושיב אשר ומגוים סנחריב ידי על הארץ גלות אחרישיים

 מהם. רושמים קצת לט יש אך מקוימת. הורעה לנו אין מבבל יהודה שוב ערממעשיהם
 חוקיה עשה כאשר באסת. ה' בברית להביאם השתדלו ביהודה היו אשר הצדיקיםהמלכים

 רבימ'דח לבקשהו,אך נדרשים היו רבים דפסה. לעשות שיבאו ובקש בדוצם שלח הפסתאת
 ישראל בני מן היו ספק בלי המלעיגים ואלה י'( ל' )דהי"ב/ בם ומלעינים עליהםמשחיקים
 ל"ר(. )שם לרגויבם השתדל יאשיהו המלך וגם בקרבם, נאחוז אשר הנוים עם ידם היתהאשר
 מ"א, )ירמיה הי לבית ולבנה מנחה להביא ומשומרון משלו משכם אנשים באו ירמיהבימי
 הצימות דבר על לשאול אל סבית ענשים כן גם באו זכריה ואל רטובים. מן דח והםה'(

 היהודים שבו אהדי 48(. צד )יאסט ישראל מבני היו לא כי לשפוט יש האנשיםומשמות
 לה' היכל עמהם ולבנות אחר גוי לרוות היהודים עם להההבר השומרונים ברצון דיה הנולהמן
 ד') לעזרא לה' בית לבנווז ולת לכם לא אליהם ויאסרו ידים בשתי רחום היחוריםאך

 ישל עליהם והלשינו ישראל את צרים היו ההיא העת ולטן הפרוד, דוחיבו שמסדגמדחה א--ד"
 וטזנו לריחיקם/ בכחם אשר, כל עשו היהודים הבית. בבלין גדול עכוב וגרמוהכמשלה
 הם גם שכטוהם הבטיחום כי אף בארץ הושבו אשר הגוים DP ההתחברות ננד קשיםחקים
 תשאו אל ובנווניהם לבניהם תתנו אל בנואיכם יעבד-: ולא לחק העמידו ישראל, לאלהייררשו
 השומרונים גם זה ננד אך י"ב(. ט' )שם עולם עד וטובתם שלומם תדרשו ולאלבניכם
 חפצם וגם אליהם להתחבר מישראל רבים לפתות תחבולות ועשו כחם מאמצי בכלהתאמצו
 ככר ) נתוהד לכת והיו נריויס הר בראש מקרש להם בנו כי עד הימים ארכו ולא בידם,הצליה
 בההעתקה כבר ואולי סשה, הורת טספר העהקה בידם היה גריתם הר על היכלם את בנתזםבעת

 זיפו אשר אחד זיקק יסוד על כי בהעהקתם, נמצאים היום עוד אשר זיופים עשוהראשונה
 נברלו הזיופים ומלבר ה'. בחר אשר רטקום הוא גריזים הרי כי להראות השתדלובתורתם

 אם כי מדש כהבז בכלל אצלם היה לא כי בזה עוד הקדש, כתבי אל ביחום היהודים,מן
 מצרם לעשות ליהורים גם גרם האלה בדברים דעתם שבוש אך יהושע, וספר משהתורת
נדרים-

 לחו קרוב טנרג היה באסת כי והראגו הנאת לתקוה חדש ~Qy שערזו שם הוה מחבורנו בח"ב ערן1(
!~sw,היטב עי"ש ע"ג דרך הוא  שנן בהלטוד זה על שאמרו מה הדבר )כון ואטת היונים . 
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 הירצרים מן נבדלו האסונה בעקרי נם ופ"". )1% למעלה ראינו כבר כאשר ומייניםגדרים
 )ברכות דראשנים בדבותים כבר כן היה דהלכצד תדית ולפי רבתים בפרדית האסים לאכי
 בדת, הנוגעים אחרים בדברים עור הנהורם מן נבדלים היו ספק ובלי שם(, ובפרש"יפיח
 כגויי אותם התויקו כי לאות זה בדם החתון שאסרו עד כך כל הרחקתם על הקפידו אםכי

 כהזקתם כי לעדה הוא אלכסנדר לרגלי היונים בוא מהדלת מענינם שנודע מה וכלר%~יץ.
 אך הידערים ובין בינם פשרה נעשה ולא אלכסנדר בימי כן אחרי חזקתם כן עזרא בימיאז
 נראה אורוהם על כ"י( כ"ה )פ"נ מירא בן אמר אשר הדברים מן הפירור. דהרחב ויותריותר
 אשר פרטים תיקונש על מקיימת עדות ביחנו אין אך הארץ. כגויי נחשבים היו כי כןנם
 בעניניהם, בנוגע חקים להוק גדולה סבה להם היה ומנקביים סיסי אבל ההיא. לזמן ליחסיש
 אנטיוכום בימי אבל משה, בתורה למאומנים ענף עין לפראה פנים כל על היו ההוא הזמן עדבי

 עליהם גם יעבור פן פחד פחדו אז שבלבם, טה וגלו פמהם מעל המסוה הסירואיפיפנום
 ולא מלבם המה יהודים לא כי והודו אנטיוכום לפני באו כן על היהודים, כעל ההרעלהבום

 ולהקריש וכזנים אלהי את לעבור הם וחפצים המועדים חות השבת את שומרים הפצהבנפש
 טחה? בדת ~אמנים יחויקם זה טי כזאת הודאה אחרי ה'( סי"ב, )קרמ~ניות מקדשם אתלהם
 ממצב נם כן ועל רעה, שהיא עליה משד שנחתומה עיסה עלובה הקדמוני משל יאמר זהעל
 כי נמצא ובתיקוניו יוחנן בעניני נתבונן אם ואמנם . 1( עליהם לחום סבה ליוחנן היה לאהדת
 רשתים את שהכניע אחרי כי ספק אין כן על הדת, בתיקון השהדל אשר השתדלותורבה
 לצנינים נרירם הר על ההיכל היה כאשר אליהם, בקזוס דתיים תיקונים לעשות גס לבו שםכי

 שבעה יום ההוא היום אח עשו כן ועל מחרבנו, לדימועה שמחו כן עמדו בעתבעיניהם

~wy
 השתרש לא חרבת אחרי גם אבל , פקח( )ס"ת וחג שמחה ליום תק"ם( לנ"א כסלו לחדש
 אשר ק-בנותיהמילמקדש את עתה יביאו למען רצון, בדברי השומרונים את לפתותומהודים
 )שקלים חובה קרבנות הטורים סן לקבל שאין לחק שמו שאז לדמך, היה אמנם .בירושלים

 )פרקי כותים פת ארם יאבל שלא לעזרא, יחמוה האחרונים אשר אחת גורה מ"ח(,פ"א
 ברפי כאוכל כוהים פת האוכל וכל פליח(,דר"א

 רעה-
 טרת זאת נם אולי מ"י( ע"ת )שביזמת

 גם כן ועל נסורים, מנכרים אצלם גרועים הכותים היו בזמנו רק כי זמנו וחכמי גדול בהןיוחנן
 זמן לאחר ואמנם פ"א(. )שבת ההם בימים עוד נאסר לא סים של שפת- אף גזרו פתםעל

 ולא עליהם לנזור בקשו מאיר רבי בימי שונים, בסקוטות נמצא כאשר לגרינאמתהחייקום
לרצו ק  . 2( נטורים כנכרים עשאום האמוראים שביסי ער הנזירה על 

 שלא ספני. היתה היהודש אל רוח לכצרת הכותש של סקדשם אשר הראשיתהסבה
 ה' בהר אשר דקלום בירושלים לא בי ואמרו, לו רראוי כבודו בירושלים היוקדש לביתנתנו

 זאת שם. לשכנו ה' אוה אשר הבית הוא ומקדשם הנבחר המקום היא גריזים הר אםכי
העיר-

 שוטרון כרמי בספרו קירכהיים רפאך הר"ר . שאטונתם ומתכונתם הכותים מהקרות ימטר מתכלתנו אין1(
p~DPnדת קורות בספרו יאטט חפריך וכן . לעינים לי היו דבריו קצע , ומחוכמים ישיים בדברים הזאת בפנה 
 . והיאה 44 צר ח"א והכתותהיהודים

 תרומות . טור פ, . מ"ט פ"ה . מ"ר פ"נ דטאי , מ"א פ"1 גרבות ע" לישראל גהת OSIWW כוא'ם ד.ני2(
 מיה פ-א שקלים . מ"ח פ"ח ברכות עי' נננרים .הכותים גרן אשר טשנ.ות ויש ס"ה( פ"ר נרה )עי' מ"טפ"נ

 אח": נשנו והראשונות יאילך, יוחנן ומוטן ישנית הלכות והן n'DrD וכלן מ"ח פ"ה טהרות ?( ט"ג פ"ט)אהלות
 . שם ובתו' :וחי פת טין( )של פתו )'"ג.( חוקן עי' מדוטוח. בתירות לבטה פשר נסצא ובזה הכי.תים ד.ןכשהק.ל1

 ~ח ע5 ואריע חזיר בשר כאוכל כות.ם פת האוכל כל אמרו ירא בשם .והנה כותי טצת ד"ה תוס' )ד'.(ושם
 כי ק אינו אבל ? טרש בקבלתם 0ת.רה הרי וא"ב טאר סיקל שריא נלו' ר"א אמר טה לכם אומר לאשתוקו
 ימורח אשר , חזיר בשר כאוכל כותי פת שהאוכל הששעה ואת קכ5 והוא . ישנות ללכות בע5 חיא שר"אידוע
 ד"א כשם ר"ע שאמר טה אב5 . עזרא בטקום 'וחנן צ'ק ששם רק דה"א בפרקי המעשה ע5 וגסמיכה .יחנן בזמן דעתי5פ'
 התחברו הבית יטי בסקי המלחטה שמעת מפני ואויי . רינה שהקילו בזמנו רבותים מן ר"א של עצמו דעת ע5 מכווןהיא

 . 10 יד שומרט כרסי וע' . יאשה שאלח השנאה שטתה שאו חרוטיים נט- היהודים עםהכות.ם
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 'היו לא דגותים אלו ' ואף חרבנו. עד מקדשם בית ,יסוך טתולת נגדם היהודים שנאתהודר'

 טקדשם'על משית הגביהו כי , -, הדבר יה היה אפן ונכל עת בכל בנבליהםצוררים-אותם
 דוה הדבר רק ועלכן תמהה'עוד: שנאתם.כבושה:לבלי להיות בירושלים-די, המקדשתעלת
 . היהודים אצל וסאופן(שוטם חקים באיזה המובן מאופן נטייתם לא תמים פרוד פרודמ אתעשה
 בבייץ אשה היהודים , בין לפרור סבה כן 'כסו היה לא במצרים המקרש טדוע נביןועתה
 מקדש ' שם ישבו אשר היהודים' :בנו בסצרים נם כ. שבאלכסנרריא. היחורים וביןישראל
 על פדילומוטר תלמי דקלך מלוך בימו היה ייסודו המו: בית נקרא היה הוה דגנקדשלאלהים.

 שנפשו ספני מצרימה, הצדיק שמעון. של. בניו ומבני הכהנה טורע הניו ברחמצרימך.או
 ואשתו תלמי המלך בשני חן מצא שם איפיפנום. אנטיוכום הוא המציק -מחמתקצה

 צבאות על היה-':לשר 85( צר ח"ה 409!צרעץ צד ח"ד )עוואלר קצת ולדעת -קליאפטיא
 בארץ למאורעות-אשר-היו לב פנויה,לרצע השעה היהה ולא ישראל בארץ גדולהשערורה. היהה הזה הבית ימי בחמלת במצרים. מקרש לבנות המלך מאת רשיון קבל הוא --המלך
 כי,לא נחוץ..להשגית היה לא זה מלבד גם הדבר. על השניחו לא' ספק נלי כן ועלרחוקה,
 במורא כברו. אם, אף האלכמנדריים כי ישראל, בארץ הראשים בעיני רע הבית זה בניןהיה
 )השכו הקדושה, לירושלים ולבם עינם -לתת הדלו לא זה בעבור ב5יג אשר מקדשם;את

 היו ..ואליו שם/ לשכנו בו "' בחר אשר המקום הוא בירושלים אש..והאמינו,טהמקרש"
 כן ובהיות : קרבנות 'גם פעם 4חר 'ופעם , נדבותיהם %ת שלחו שם : נפשם את'נושאש
 בערף'צסה אם כי בירושליט אשר "מקדש כעצך מקדשם את ההזיקו לא עצטם הם,גם

 ישה4ל(המן בארץ היהודים בין לפרוד מבה הזה, הבית "יה לא ענין בעגם כן ועלנדולה.
 .בארץ מדוירים אצל נחשב היה באלככנדריא שהבית .ואחרי' , באלכמנדריא אשרהיתדים
 הבית:הוה חק: להגבילן הכררן היה כי סעצפו פובז הלא מעט, לפקהש פנים כל עלישראל
 נכף אשר נדרו. את קייפ';"פקדיש אם בסהם שהוקלשו "הקדשות לענין וקדושהו,ודיניו
 הק.5ןכשיביע

 המוקדש,ל5'"
 לוה. הדומים אחרים עברים עוד להגביל הוכרעו 51ן "ניו?

 ,היתהל"הם שאז, יואנן.. ז45-של 4ו" זה בענין הקים להגבלת נאות היגוזר שהזמןונראה
 השע" שעיתה אלא פנונה שהי,אלהשע": יל4,לבד צד, פכלהרוחה

 נמוקים. לרוזח,ע"צםשמרוח, כלשר התהיש'געורל וקדת לתורה, חדש ייסוד ז5ן היהימנו בי וכך: -על פכיהה
 %יהם'לתווז,נרישם היוץ',פ,5 מן דב,תים אח לאבד יוחנן השתדל שראי4.כי אדמיובפרט
 שבאלכסנוריא "בית אידת על .גם הוכרח5,לרבר כן על סקרשס: א,' ורוזייבו הגויםפן

 ל5 אם 5י לפרמם לכותים ול" 4שי "בית מןל"5דלו
 שעין,

 שבירושלים, ~hia ער5ו',5ערך
 רמה הבית דבר % בידי4ילנתיקו4הם אין אך לה': נ"שביכ5סאיהמקודשת בניט 3לעל
 על.;':עולה.-יקריבנה דדי האוסר הז4תלהיא: אפנה אג"ת ההלזה. מעטים. שיורים אםכי

 שהעשבים להודיע'-בזה, ורצונם ק"מ:( )מנחות 11א לא חניו בבית הקריבה ואםבמקדש
 בסצרים המקדש 5י נחשוב שלא בירושלים. לטקדש חייבו אשר חובות להם יש עודבטצרי6
 עי49 אטנם ישראל, ארץ לתושבי שבירושלים הלקדש כערך מצרים ש-ץ לתושבייהיה

 שגם לחק שמו כן ועל שיהיה, איזה 11WID מקום יהיה ישראל לכל בירושלים תלויהדישדושה
 למזבח ישראל איש יקדיש אשר כל ,א ומפל העיקר, הוא בירושלים המקדש שצריםלירשבי
 .)דרי:ע4 האוסר דערו: אחרת והלכה לירושלים. הייבללהביאו שיהיה טקום ~באיזהבמתם
 שאטר אף הנה יצא. חמו ,כבית הקרשה ואם במקדש יקריבנה חניו נבית שאקריבנהעולה
 הנחלום כל יובאו דראוי שטן יען במקדש יקריבנה זאת 'בכל חניו בבית שיקריבנהמפורש
 בבית והקריבה בנדרו שפירש כמו עשה אם אבל . שהיא,העיקר שבירושלים למקדשוהנרבווז
 ,הטונח ו"רעיון נזיר. נררי לענין בזו כיוצא "לכא נשנית וכן ]דרו. ידי כן גם יצאחניו
 נפיצותיהםי ארצות בכל האומה אישי את הכקשר החבל להחזיק שהשהדלו אף . זה הוא ההלכותבאלה

-- 
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 , שבירושלים המקדש : והיא האחת רגקודה אל רק תמיד ולבם לנם יהל למען ,נטצותירם
 שם היה הבית שבט אחרי זירז בכל , תניו בבעז נוחה רוחם הירטה לא בלבםובודאי
 להם ולהחשיב לרעה הטובה כונתם את להפזך ישראל שבארץ דחכמים רצו לאה',

 אסרה רוזורה שדת אף הזה בבות דיגש-בה התירו כן ועל בה' ומעל כטרדמעשיהם
 זבח או עולה יעלה אשר איש כל את כרת באוררת והזרירה למקדש ומץ הקרבהכל
 דברי נכונים ומה , לנך צריכה שהשעה שראו ספני החק ננד ועעוו ה', להקדשורץ
 אני חניו בית לי יספיק אם אטר , נתכוון ליורון זה : באמרו )רבא( האחרונים מןאחר

 לדרך וללכת נפשי לצער אוכל לא כי לעשות רוצה אינם מזה יותר אבל להביאנטריח
 אף קרבנו שהקריש הפ-מי לאיש מספקת הואת ההתנצלות שהיתה כס והנה .רחוקה
 הבית יימד עיף- ש פקפקו לא אשר ש דיאשומם לחכמום מספקת רוענצלות היאכן

 אם כן ועל הדרך מהם שרחק מפני וכנוהו ה' לכבור כונו שהם אדרי והכנתו.במצרים
 ובעבור הקרבנות מעבודת לגמרי יחרשלו להם יספיק לא ואם טוב הרי הזה הבית להםיספיק
 ואין ונדבה נדר מקרבנות רק דברו כי יפלא ומאד . נגרם הרעומת רישומים עשו לאזה

 במקדשם הדקרבה נדזשבה לא כי אווע וזה ליחיד או לצברי חובה מקרבנות דברים ואיןאומר
 לשים רק תכליתם היה לא כי הוא גלוי ודבר . ישראל שבארץ החכמים אצל אףלאיסור
 4 1( ריקם בירושלים אלהים בית ושלחן מלא שלחנם יהיה שלא והנדבות הנדרים בבחינתחק

 בכל , לשטת בירם כח היה שלא מה על להסכים הוכררע והשלום רתכנה מצר גם אםשלם
 בבית שמשו אשר רגהנימ את קונסים היו זה וטיעם . שינא בלבם היה גי יסופק לאזאת
 שלא ביה רק קנסום ולא היושר בסדת עטי הזה הקנם גם אבל . במקדש wcw1 שלארגיו
 ואוכלים חולקים אלא פרנסתם מקפחים היו לא אבל , להקריב המקרש מזבת אל לגשתנתמם
 בימי לאור יצאו אשר התיקונים אלה כל אם . ב"פ.( )מניאת בקדשים רבהנים אחיהםעם
 מן רוזורה חכמי כל בהסכמה כלם יצאו אם שסו על ביתד נגרו מקצתם ואשריוחנן

 i-hv היה עשה אשר אחד הקון כי . ויה שכן נראה אבל , ששרש לנו ודגר לאהפרושים
 יהיה כן ועל , זה בעבור בו הזר יחונן ואף כרוכנם שלא היה כי ביחוד תזכר חכמיםכרצון
 יט מלכות 1 זה דרך על אסופר רהיקון טוה . מערערים היו לא תיקוניו שאר על כי לאותזה

 שיוון דהקיט ונצחום חשמונאי מלכות וכשגברה פיהם על שמים שם להזכיר שלא גזירהטרה
 לאל גדול כהן ליוחנן וכך כך בשנת כוהבים והיו בשמרות אשלו שמים שםמזכירים
 שביסו כן. היה לא שמעון בשי לפניו כי הוה רוזיקון נעשה יוחנן שבימי ספק ואין .עליון
 )נרעץ עליון" ~אל כתבו ולא נדול" כהן שמעון להיות וכך כך .בשנה כותבים היושמעון
 ממנים היו כאשר אז רק כי הגדול הכהן לשנות מונש היו לא שמעון ולפני . 470( צרח"נ
 לעגת מסט שטו על ממעבו ופתקאות אגרות שכל ולירם וקבלו קייש לנשיא שטעוןאת

 הקיפה ויונים יד בשהיתה :ה לפמ אבל פגו( סי"ב וקדסומות פיגר ס"א כמקטים~כותו
עליהם

 וח.יב בקרבן אדם ש.וצא הרית ע5 יעלה איך ני פליאה 1:ה . כרת וענוש יצא במנחוה הנמ' סקרנת1(
 ר.%' הלא 5בד יצא 5א אמרו ימה פית ח"ב 1אי15 יצא 5א חנ.1 בבית הקריבה שאם יאסרו ? הקרבתו ע5גרת

 , כרת וענוש 'יא 1 כרת וענוש יצא 5א בפיריש שם שנאמר פ."ב כתוספתא יהבר"חות ? כרת וענוש ג"כש.אמוו
 דגם' טם:~ת פי ע5 נתיסרו רק קדומות הברייתות איה שאי, שצא רוחה עין 5ו אשר כ5 כי %ו תועלת ביעא.1

 'הקנן י' פ.' ונגט' . ר(זוספתא טן כשנדבר פטמה עור וה ויתברר . שגתוספתא ברייתם גריבה כן נטצאנאשר
 יצא יש-א5 בארז והקרירנו חניו בבית שאקריבנח עולני ע5' הרי האומר ארש ורבנ"ח . התוספתא מן ידע ו5אהרבר 5פעו- הכקרל רגא וקן ריזומפתא הביאו ו5א יוחנן ר' ש5 ושירהטו ראיה 5רגיא וטשתר5ש ה,ה 5צדהטשנה
 יותר ולוש השטיענו 5א 5טה כן 5א שאם נרת  ענוש שאינו חניו גנית הקריבה שאם טוכח טוה כרתוענוש
 בטרטר שאקריבנה עו5ח ע5י הרי שבגמ' הברייתא סן מירי מוכח 5א וכן ? כרת עגרט חניו בבית בשהקריבחרחקן

 %ורך הות-, חניו בבית אב5 הותר עלא בטקומות רק נאמר לא שוה כהר וענוש יצא ה'ררן נעברוהקריבה
 הא הרבר ע5 ההנצלות שנתנו טוויו 1,ה שכרם 5שס  שלות עליו שהעלו בפירוש ע"ב( )שם אמת והריהשעה
 אינו כרת וענוש ש.צא .דבר טלי , הטצ'אח נגר ,ה טעלח ה"ה נח שלבני ושיספה שגתנו וטה וצץ לשיוטיחשו
 * . לפלפולאאלא
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 ט"ח( פ"ר לרים בשמרות המושל שם את וכותבים יון. למלכי ונצנים כזהבים היוקאיהם
 כי חכטיט כרצון הי" לא אבל / יוחנן בימי יצא עליון" לאל גדול "כה1 לכתוב התיקון כןועל

 הדבר ובטלו באשפה-, מוטל שטר ונמצא חובו פורע זה למחר אמרו בדבר חכמיםכהיטמעו
 דגמים בין ונוכר נתשרי בשלשה היה הוה והיום י"ח:( ער"ה טוב יום עשאוהו היוםואוות
 האחריז תקנותע כל על כי ספק בלי ועתה . פ"ו( ).מ"ח בהם להתעטת ואין לספוד איןאשר
 ה,טן ער אבל , חייו ימי מטו עד הפרעה לא הזאת ההסכמה . מסכימים הפרושים חכמיהיו
 ג הפרושים דעות לפי הראשון מכונו על הדת לסטר חוק משען והיה בפרושים דבקהדעא
 והיה ליושנו, הרת התירת בבחינת גם לישראל טובים ממלכהו. ימי היו בכלל כןוזל
 יוסי במות בטלו אש. האשכלות חורו או ונם , והשתלשלוהה דיבורה לדרישת כשררגמן
 . יועזרבן

 אב ונתאי נשיא יהושע . הארבלי ונתאי פרחיה בן יהושע היו האלההאשכלות
 פרחיה: בן יהושע שם על אחת מלבד שמם על נמצאו לא הלכות מ"ב( ש"ב )חניגה ריןבית
 בטשנה ר"ש ק"ג מכע1ירין לתוספתא שלרגם אנטליא מפני טמאות מאלכסנדריא הבאיםחטים
 ממימי השרות את המצ-ים בו השקו אשר הדלי שינוא האנמליא ירי על כי מ"ב( פ"ושם
 101( צד מלים )ערך טומאה לקבל מוכשרות החטים נעשו אדם בכונת שנשפכו ידי ועלנימס
 שהיו אחרי רשים מן נתלחלחו אולי משם הבאים החטים על פרחיה בן יהושג חשש כןועל
 אכרו: אך , לוה תשו ולא ההבסום לו הודו לא אבל טומאה. לקבל ונכשרו תלושיםכבר
 עצבו( על לדותמיר יכול זה על רישש שהוא )אחרי פרחיה בן ליהושע טמאות יהיו כןאם

 היה כי מאד אפשר ואמנם 1(. נתלהלחו פן חוששים אנו שאין יעגיאל לכלוטהורות
 ועל הניו בית על רומיים אשר הרושם'ם שרוב האמנם כ' . נסתרת כונה שד כוה*הושע
 נגרו נוחים והיו נדול ערעור עליו ערערו לא כי לנו ינידו אודותיו על ישראל ארץ חכמידעת
 רפריוו אשר אחרים מחננדים הזה לבית שדנו מצאט זאת בכל / ברצון שלא או ,ברצון

 ועתה .( כ"ט )מנהות ישראל אלדר בית קדושת לו נתת לא כי עד כך גל נגדובתרעומהם
 רואות, לטען רחוק חשש בדעתו והמציא הזה לבית מתנגד בלבו היה הוא גם יהושעאולי

 בבית יקריבו אשר טנחותיהם כל כן ועל טומאה בספק היא בטצרים הארץ הבואת כלכי
 ממט נמצא אבל , הלכה בעמני דבר ממנו נתקיים לא הזאת ההלנה מלבד . טטאותהניו
 נמצא דבילה בדברים . חבר לך napl רב לך עשה פ"א( )אבות מאד יקר סומרימאמי
 ובעת / וגדל הולך והתורה הדת בעניני הרעות פרוד היה בו אשר ההוא לזמן הגהוצהאזרחה
 , הפרושים דעות פי על בה ולדבקה רמזורה לדרוש הלבבות להצר מאד נחוץ הלאכזאת

 אשר דבילה דביק-ים שני . הברים דבוק ירי ועל הגון רב אצל הלמוד ידי על יושגוזה
 להשרישה והשתדלותו הפרושים תורת אל אהבתו מטבע את פניהם על נושאים יהושעהעשר

בסיב
 החליטו יאע- ? ליהושע נאכפות א.1 וכי ההכמ.ם לו השיבו מה הק' 34 צר בדה-ם נרא:"ל וכריה הר"ר1(
 אנטליא ע"י דנשאנ'ם שהנים יען וסחיט ? הים יהושע דבר. א.ם 0אלכסנדריא לנא.ם ישאלו  ישראל לכלשטהורות

 שוה 'הושע ורמה הסקציות ההם.ן על ובאו לחלוח.ת לרוב :שאר ומהמ.ם מחובר לדבר לרצון תחלתןהיה
 מחובר דבר ~ורך שתחלתן מחג' דולקין וחכמ.ם '~חן בכ' ה-ו לרצון סופו שא.1 אע"פ לרצון שתחלשמשקה ככ~

 אס והזה מייג( פ-ד )טכשירין ה15תל שתודח לכריורומה
. 

  שר סי . תשובה 'ש לדין ck1 נקבל זה הוא פלפול ררך
 דבר צויך ככלל זה אס שעל.ה אדמה גושי לרכך גיכ ורוצה ולהשקותו הקרקע לרכך הנשאב.ם המ.ם אם רא.הצייך
 נחלקו אלו שיד ? יותן ב:. המין מחמת אס ורננו חט.ם בו ונתן ב.תו את המרבץ מ-ר( פ.ג )שם . נהנינו . ואגוטהויר
 לא ש.דוש: ודא. ון,כ ? ב.ש-אל מחלוקת ה.תה לא אמרו ולבה טחלוקח כאן יש הריבר.ן

 אס-
 אלא ודא. טמאות

 בל' החכט.ם טעם ובנה . ישיאל לכל ומהור לחל.פתא טמא יהיה א"כ הכמ.ם אמיו , אותו קילעין ואח-כבמם עיי שמיב.צ.1 מפני טמא בכ' ביל של שום אוסר קו.נא בן חל'פחא : יבצדה מתוספתא וראיה . לאחים לאאב, יחטיא חשש טחמת עצמו על לההט.ר רוצה אם ח:ס.ם והשיבו . בפצם וכמ"ש נתלחלוזי אול' לטומאה חששש.ש
 לכ"ע, שסמא ספק אין הלא מים עליו באו ש~רא' דודו שאלו מיס ע,.ו באו שמא זה לשום חוששין שא.ן מפג.ספק
 הרביר.ם פי' נס ספק בל. א-כ ליאשונה ממש דומ.ן וצורחה דבור.ה אשר טיהושע המדברת ההומטתא גסוע-כ
 .מצא שאת בטשנה והמעיין . ~טגנו הם'ם בה :הן NV_a השש אסן גינו את המרבץ : תגן מ-ה פ'.ג ושם .שח:
 . יותר בזה להאריך ואין , פ.רושנו לפי שבהומפתא הדין היאשה.א

----- 
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 דוה הוא , אדם לבני אהבה ברנשי יפדתו אשר שלישי ומקר עור העטיר וכן עכצבקרב
 . טזאת נדלה אדם בני עד ואהבה חסד מדת לנו ואין זכות, לכף אדם כל את דן דצישמר
 . מאד עד טרה בנפש סרבר דונם זה אך שם( ח"ו ישי מאסר קבלט הארבלי אלעאינם
 ושן . דפורענא מן תתיאש ואל , לרשע מתחבר ואל / רע משכן ררהק : אומר היהרצע
 יוחנן והלא . יוחנן של מזמנו יותר לרשע רוחחברות על האזהרה נאותה בו אשר זמןלט
 ל8י - עיקם הרעים השכנים טן ההרחק לא זאת בכל דמרושים עם ירו היתה כי קשעיסו
 אם כי 0אד וקלוב , באחוה עמהם ונהג לים ודו:הבר הצדוקים היהודים - רשרושיםרעת
 מורה-נתאי

 . עיניו עד יוחנן מעשה דוה לרובע ההחבר ולבלתי רגע השכן טן לריחיק
 יפאה הארבלי נתאי רבר אשר היטב כי נראה יוחנן ימי בסוף קרה אשר נורא מטעשהכי

 . לאהורהאותיות
 וכבש שבמאבר לכוהלית הלך - ינאי אלכסנדר לא נמול כהן יוחנן הוא - המלךינאי

 אבותינו להם אסר . ישראל חכמי לכל וקרא גרולה שכהה שסח ובהורהו כרכים ששיםשם
 זכר מ15חים נאכל אנו אף המקדש בית בבנין עסוקים שהיו בזמן מלוחים אוכליםהע

 ושלעור ובשעל רע לב " אהד איש שם היה . זהב של שלחנות על מלוחים והעלו ,לאבותינו
 של לבם המלך ינאי לינאי אלעזר ויאמר , הצרוקי( יונתן יומיפון לדעת שמו פעירהבן

 בן ויהורה אהר זקן שם היה . עיניו שבין בציץ להם הקם ך אעשה ומה . עליךפרושים
 כתר לך רב המלך ינאי לינאי גדידים בן יהודה ויאמר אלעזר.( קראו )יוסיפון שמונדירים
 הרבר ויבקש . במודעים נשבית אמו אומיים שהיו , אדרן ש5 לזרעו כהנה כהר הנחמלכוה
 ינאי את הושד היה אשר הזקן דברי על אפם )שהרה בזעם ישראל חכמי ויבדלו נמצאולא
 בן אלעור ויאמר . למלקות( יהודה של דינו נטרו הזאת ולסבה כהונן שלא שבויהבבן

 דינו חברו על רע שם הוציא )שאם דינו הוא כך שבישראל הדיוט ינאי הטלך לינאיפועירא
 הטעלה נודל שלערך נותנה הדין שורת אין )וכי דינך הוא כך גדול וכהן מלך ואתהלמלקות(

 תהא מה ותורה . רמסם לעצתי שומע אתה אם ? אעשה ומה ?( המבוהו עונש יגדל אדםשל
 הכמי כל בהרגו . וילמוד יבוא ללמוד הרוצה כל זוית בקרן ומוטבע כרוכה דיי ?עליה
 . 1( סרו,( וקידושין לישנה התורה והחויר שמח בן שמעון שבא עד טשתומם העילם והיהישראל
 ימסר רק ; כן היה לא יוסיפון של ספורו לפי ישראל חכמי כל צנררנו פה שמסופר מהאכן
 כי סבה היתה הזאת ההתחברוה . הצדוקים אל והתחבר שמסלש ועזב הפרושים כן נפררבי

 נתן אמנם , בסלם כי לבד ולא . פה שבעל התורה טן היוצאים והחקים הדינים כלנהבטלו
 בן שמעון של זמנו ער יוחנן ימי מסוף כן ועל , הפרושים אחרי שימשיך סי כל עלעונש
 ההיא בעת נם ספק בלי . אבלות היו הורתם ודרכי רו;חהונה על חפ-ושים יד היתהשמח
 קרט:( )מנחות יהושע דברי מכוונים ההוא הזמן על ואולי . מנרו~;ו פרחיה בן יהישע אתהעביר
 לי שאומר מי כל עתה הארי לפני ונוהנו כופתו אני )לשררה( לה עלה האומר כלבהחלה
 לירד--

 שאם . בועם ישראל חכמי ויבדלו : המאמר קשה א( . קטוע אכל ישן שהוא נ-אח הספור יה מגיס"1(
 שאטר מובנים א'גם אלטר דברי גם נ( . מ'ום.פ~ן כמסופר יהורג על קצף ה"ה לפ-ושם נם ה5א , הפרוש.ס כלע, יצא והקצף חטא יהורה ננ( . הפרושים ע5 אלעזר כשהס.תו אחיכ רק סקוסו כאן א.ן עליהם כעט שרעולךכפרש'ץ
 סלת במובן זה ואין חרפתו לסבול ואישיי דיגך. הוא כך וכה"ג מלך ואחה דינו דוא כך שבישראלהמוט
 חכמו נבדלו , שקר ונטצא הדבר שנחקר אחרי , היא כך הרבייס ופירוש שלם מאמר שחט- ל' נראה וע"כ .ד.ן

 דין שרנו שעבינו מאטר חסר בועם" 'שראל חכמ' "ויבדלו המאמר ואחי . ב.וס'סון כמטופ- 'הודה על , בשם'שראל
 למ"ית דינו הוא כך שבייטרא5 הדיום המלך ;:א. : אלעור אמר זה ועל ב.וס.פון ג.כ כמטיפי , למ,ית יומרהעל

 מסכים ויה . טוה קרול אחר עינש לו ש.ה'ה ראוי א.ן וכי גרון וכהן טוך ואתה חנ.רו ע5 ש-רבט.צ'א
 יוצא הזה הטעשה ומן . הפרושים נגד 'וחון את הצרוק' השת לטלקות הד.ן גמרם שאחר שנתב יום.פון דב-יים
  'ר במיציאן אותו הסרו הדבר שהובן ובהכרח בו מוד.ם שהצרוקים דבר היה רע שם למוציא המלקות כילנו
 שלדעת לסדנו ועוד . ג"ש ~כר לא רל"ח פי' תצא כי ובספרי ט"מ( )כחובות שוה תויה כן שממר ולא מלקותעל

 השחר בליע וצי' . ארם לכל אחד דין הפיוש.ם תרעו; הטו:ב.יש, שלון לפ. אל'ר במוציא העטשהצדווץם
 . שם שכתבתי מה ג' טהבית נ' שזה , ססאלענסק. פיץ הר"ר ע"י לאור"'וצא
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 זעם ספני יהושע לו ברח ההיא שבעת ונראה . חמין _של קומקום .עליו מטיל אני ממנהלירר

 בן שמעון, החזירו שאז הזעם ימי כלות ער שם ישב אשר לאל]סנרוייא לו הלךהטטפתה
 בסי יוחנן שנפרד הפירור זה כן, וצל , הבא בפרק ' שופר כאשרשטח

 דמרווום מן ימיו
 צדוקים וקרא הסנהדרין מתוך נם רשרושים ל את רייהיק וצא רמזורה. לדרישת. נדול נזקהביא
 מהנן מות שחרי גם כי ארוך זמן התמים תה פיהם על יצש הדתיים דוברים וכל מקוטםעל
 לשמא האחרונים אביו מדרכי סר לא תחתיו סלך אשר בנו ארימטובול י. הדבר נשתנהלא
 משנה ,יותר טמלכתו על ימים האריך לא זה אריסטובול . עם,.הצרוקים ולהיות רופרויפיםאת
 יבטתו בהיותה אף אלמנה לישא רשאי אינו אשר נדול כהן היה כי ואף . לאשה לויבמתג. היתה אשר ארימטובול אלמנת את תשא . לכלוכה אחריו בא ינאי אלכסנדר אחיו .אחת
 אריסטובול נסות כי נדול. כהן להיות שנתמנה פתם שתה נשא ודא אמנם כ'.()יבטות
 כמותו אך . אתיז שאר עם שם כלאו .אחיו אשר האסורים בבית ינאי היהעוד

 באה-

 המלוכה
 ולא ער מיד הקשר זה קשרה מפק בלי ועתה ,- ""( קדכוניות,סהג,י לוסיפוןהאישות בקשי התקשרה ינאי ועם ן בשה אחי כל את טמסנר ומציאה והיא , שלמינון אשתוליס

 זה היה ואולי , שם( ליבמות אלטנה לישא לכ"כ מותר זה ובאפןי גדול כהן להיותנתמנה
ynwDnאהיל. אלמנת את לישא לינאי פיה על ורהירו ההלכה זאת לחכפם'שיסדו סבה 

 ול סנהדרין נסתלק לא' גם אבל . לפרושים לרם ר,רע טליאתו בתחלת שינאי נמצאולא
 ע"ג: ימי סס~י היה כאשר נגע ' וכל ריב לכל יבא פיהם על ועור מלכותו בתחלת 'צרוקימ
 עתה.עד

, עשר חמשהפרק
. --. 

.( 

 . הפיוש.ם .ניצח , סבא. בן ירירה שטח, ק שטעם ,.

 כי . בסנהדרין ראשונה חשבו העל-ונה על הלדוקים יד :עור ינאי ממשלת תחת-
 מלבד . בסנהדרין הצדוקים עם לשבת ]מנעו הפרושים נתבטלה. ולא כלתה לא יוחנןגזרת
 את תמיד לבטל הוכרה כי אף בסנהדרין לשבת זאת בכל ההאמץ , הפרושים מן אחדחכם
 לאיש כי . ואת ,שה והשררה הכבוד מאהבת לא אבל . דבוב היו הם -כי דעתם מפנידעתו
 אבל ו השררה ואיה "כבוי איה נשמעים אינם דבריו כל אש. מהנגרש במושבהיושב
 הוא : יאת עשתה היא שפתיו ועל בלבו ,נשא אשר ואטיתתן הדעות מצדקת דשנימיתהכרתו
 אדנם לעולם לא כי יקע גם להבל.ראה כחו כל" אם אף להם מ"תנגד יגע ולא ייקדלא
 לא אשר ושינוייה דשת ננד עמוד יתכמ' לא ד~רוקים דוגית ישרי כי , לדעוהוהם .שעמדואין
 שנוייהם עם הזמנים כל לפרושים המדרש דרכי ולעכזה שמסלת אשר הפרושים דעותבן

 הבטחון ועם תכנע הצדוקים ושררת הימים יבואו כי בטוח לבו היה כן על ; יתכנוומשאליהם
 מהם להתרחק מאס הוא , שטח בן שמעון היה, הזה החכם ? בצלחת ידו יטמון איךהזה

 ורעת בטועצות מונהגת גלויה ברתנגדות נגדם עמד )רק . לבם כחפץ לעשות יד להםזלהניח
 ממצבם ולדחפם טעט מעט עליהם לררןגבר מקוה היה מהם . מכריתים וראיות מופתים ידועל
 לטיב בקרבו דועחברו שונים ענינים . נכזבה תוחלתו היתה לא וגם . פסע אחרפסע

 ואדם אלהים נגד וצדקתו ישרו ואמונתו חכמתי . בידו חפצו להצליח לו עמדו והם ,ולתועלת
 דבריו לכלכל לדעת נבחר כמף לשנו יהד, הלבבות כל לו קנו הם בריבו רוחושאננות
 בגלל אף , ושרים מלך לפני בהתיצבו חן וימציאהו , איש כל רצון את לו הפיק זה /במשפם
 אחיה היה קצת )לדעת , שלמינון למלכה ונרצה ואהוב למלכות קרוב היה האלההמרות
 לא טהם.אשר רבים . מראיותיו הצדוקים את נצת כי עד היסים ארכו לא ש".(()כרכות
 עד , בסנהדר-ן ס,שבם לעזוב בחרו עליהם להשיב ידם לאל ומאין שפתיו נח תחת לכישוש

כי

--
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