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 הדברים פרטי לכל לב נשים אם ועתה 1( 148( )דהוים הראשון טעם שנתבמל או ,דרוסה
 במה תא זה . הבית שחרב בזמן פה שבעל התורה מדרגת הניע היכן עד בקל נביןהאלה
 . גדולה למדרגה הגיע הוא גם והדעות האמונות חלק גם אמנם ; הלהלכותי המעשי בחלקשנוגע
 . וכלליהם פרטידם הבא בספר פנינו על נעביר האלה רחלקים שני מדרנתלדביר

4 9 - - -

 י ש י מ חספר
 1 האיכסנדרים ה.הורים רעות , חצצים ספרים 1 אזרה טררש , הבית ים. בסלע שכע-פ רמזרהטצב

 . הבית חרבן 1 51כתוב.הם הטש.חיים ה'הורים לרת שבע"פ רמזרה יחום , ורענה אסונותעיקרי

 ואחד עשריםפרק
 הבית יפי בסוף שבע"פ התירהטצב

 הגדול דין הבית היה ובפרם ודור דור שבכל החכמים היו בכלל ריעורהנושאי
 לנף ישראל היה מאז ישראל. לכל יוצאת ההוראה ממנה אשר הראונית הפקידהבירושלים

 מספר ריבות. דברי ולכל לדין דין בין לדם דם בין לשפוט שופטים העם בראשעמרו
 דק הבית פקידת השני בבית יסדו כאשר והע י"א(. )במדבר בתורה נרמז הראימים לאלההשבעים
 נקרא היה הנדול הבנד ב'.(. לסנהדרין גביהם על הראש ואחר שבשם, מספרו שמודגדול

 בשם להשיא הוסב היונים ממשלת תחת באו כאשר זמן ולצהר הנדיה כנמתבראשונה
 ישראל וכל , י"ר:( סנהדרין קנ"ג פ' שופטים )ספרי הכרה זה אין אבל ולוים כהניםשישבו רצוי בסנהדרין ב"ד. )אב נשיא שנים: הסנהדרין ראע4 נעשו הומן במשךסנהדרין.
 אין אבל ,(, ס"ה )מטות במנהררין לישב ראוים ובלשונות ובחכמה בתורהמופלגים
 ששראל שאמו לא אם נפשות לדיני פסול והנר . .( ל"ב )סנהדרין כהנה פסולמעמידים
 רן לא שהמלך תקט הירורוס בימי , .( ט"ו )קידושין פסול דבמזר וכן וש"נ( : מיה)יבמות
 )תוספ' בנים לו שאין ומי ומריס זקן בסנרורין סושיבין אין . .( י"ח לסנהדרין אותו דניןולא

 וכיש ה'ץ( פ"נ וירושלמי : כ"ז שם )גם' דין לבעל או לזה זה הקרובים וכל , פ"ו(סנהדרין
 רוח שפלה נפש סובה עין שפוי וענו חכם יהיה הריין . :( כ"ד )שם עברה טחסת.פסולש
 הסנהדרין . פצו( תומפ' : פ," ובבלי פוש שם לריעלמי טוב והלק טוב יצר מוב לבנסוכה
 )בבלי הנית בלשכת יושבת והיא ישראל, לכל רוגיאה יצאה סרם נדולה, נקראה שששל
if'e/)למלחמת מוציאים פיהם על דגרול, וכהן שוי ונביא השבם, את דנין הם ובשים 
 הנדחת עיר ועושים כ"ז של קמנה סנהדרין ומעמתים העזרות יעל השי על ומומשיםרעעת
 ס"ה.( )סוטה דיבלל למרידת יוצאים פיהם על ב'(,)שם

~wly1 
 פ"ו:( )מנהד' ממרה זקן

 טקום היה האלה כהנה למיחסי פ"ב(. חנינה תומפ' ע"1: קידושק סעד פיה למרות ולויהכדגה יחומי *הס מקרבם דין בית ממנים והם ז'.( )סוטה לדבקותה המוטה את מעליםאליהם
 הירודוס. בימי נוסד והוא כהנים, של ב"ר ונק-אים קרח( )מפרי לפרכת בית אחורימיוחא
 מן אחר יחסר שאם לפניהם חכמים תלמידי שורות ועקש עגלה גורן כהפז ישיבתםדרך

 עכ"פ שם יש אם יוצא לצאת אחד הוצרך ל"ו:(. )סנהד' להשלימה שיוכלו כדיהסנהררין
 תוספתא )שם לשמאלו אחריו והגדול לימית ואב"ד ביאש יושב הסנהדרין גדול DW). מ"כע
 לבית נכנסים וי"ם בשבתות דהרתם. טן של תמיד עד שחר של מתמיר ישיבתם זמן8ץ(*

המדרש
 האחרונים וביטש חכוכם הוראת ע"פ קצתם היו אמריפ( היו בראשונה )כ6' בראשונה רשך הנח 1,11(

 . הראשון nPm שנתבחן או דרשה שררשו או גרר  ורעית עקש טסני בהשח לשעתר4י
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 )סנהרר הקטן מן מתחלין במתינות. בדין ומתנם משאם )שם(. הבית שבהרהטדרש
 מרודיה ההלכה היתה הרוב הסככנה ולפי הרוב פי על הדין וטמרימ למנין שמדיםלנב:(
 ישבו ולא עשרים העם כל כשנכנס לנשיא. עשו גדול וכבוד שם(, ותימפ' ע"ח: )שםבישראל

 שמשפם ראינו מזה שמ(. )הוספהא כשנכנס כבוד נתנו לאב"ד וגם שבו לכם שאמרער
 בכללות "נוגעים פרטיים' דינים על לדון או הכוללים ההקים ייסור לרוב הוא גדולהמנרורין
 אשר הספקות לכל ההכרעה משפט נם ולהם יתירים, משפט דנו רגלל מן יוצא ורקהאוטה/
 נקראת והיא כ"ג של ב"ח האחד: ממנה. למטה היו ב"ר מיני שני הקטנים, הדין בבתינפלו

 רבר וכל נפשות דיני לרון היה כ"ג של חב"ד משפט שלשה. של ב"ד והשני קטנה.סנהדרין
 היה כ"ג של הברד מושב שלשה. של בברד נדונים הדינים כל ושאר נפשנה בדיניהטמע
 חגיגה ותוספ' ח"ו הוספ' ועי' ב': )שם בכלם לא אבל ובכ"מ( פ"ה: )סנהדר' ישראלבעיירות
 מבלל היה שלשה של הב"ד שוה ונראה ועיר. עיר בכל מיזהר היה שלשה של וב"רפ"ב(.
 העיר טובי ג"כ ונקראו ק"ו.( שמ בכלי )עי' ע"ב מנילה )תוספ' שבעה שהיו העירפרנסי
 צבה- בצרכי . עוסקים היווהם

 מ"ר להרמוניות קדום בזמן היה כבר העיר לפרנסי המספר וזה
 כי ראיה עוד זה אין שם( ט"ו שבעה של ב"ר כן גם נקראת הזאת שהפרנסות ואףפ"ח(.
 והם הגדול בע"ד התלוים ביגנינים וחי שבעה עד להוסיף נהגו לפעם,ם ממוז. דים לדון דיאין

 *aw ראוי י4נ לרון הראוי כל ב'.( )סנהדרין בדבר לדון נפוחד כגד מתוכםבוררים
 של הב"ד רק ל"ב,(. )שם פ"נ. לדון ראוי ד"מ לדון דיאוי כל לא אבל הגמולהבסנהדרין
 בסנהדרין "כטים, שמע המדות בכל ורשומים נבהרים כלם היו הבית בהר ישבו אשרשלשה
 הדיינש . הבמז בהר ואחד בחיל יושב אחד שלשה שלשה של דין בתי שני היו שםהגדולה.
 היה שבעיירות הברורים מן הגדולה, לסנהדרין שנספחו ער מעלה אל ממעלה העלומדם,
 תומפ, 8"א ירוש' פ"ח: שם )בבלי הנזית ללשכת ומשם לחיל ומשם הבית שבהר לע"דמעלים
 להיות צריך הבית שבהר שלשה של שהב"ר מעצמו סובן והנה ספ"נ(, ושקליםפרג

 מבעלי אהד לכל הכרחית היהה מיוהדת הכונה הגדולה. מנהדרי בעלי במדותמיוהד
 היה שסאו אמת והן ב'.(. )סנהד' בשלשה. היהה זקנים סמוכת הסמיכה. והיאסנהדרין

 הרבר לפרסום אבל מסטיך, אחר חוסמך אם די והיה תלמידיו, את ממנה ואחד אחרכל
 שלא מפמ מנוי. רממיכה את קוראים והיו נסמכים. שאינם אף שניס עוד הממסיךצרף
 לרון .רשות והנו %א הנביאים, כבימי המוסמך ראש על כיריהם לסמוך נוהגיםה11

 שב"ר ורוסקינו הלל לבית כבוד הלקו זמן לאחר אבל . ~ינוי" תואר יינות ווילהולהורות
 סיטי, מנויו הב"ד לדעת שלא שמינה ונשיא מינוי פנויו אין הנשיא לרעת שלאשמעה
 רעת על אלא הנשיא ולא הנשיא רעת ע"פ אלא שטנים הב"ד יהיה שלא ההתקינווהיש
 בין גדולה בין הסנהדרין בעלי לכל דוה הסמיכה הכרת . ה"ג( פ"א סנהד' )ירושלמיהב"ד
 ההקים אלה . קנאית דיני לדון כסו פרמיים לדברים מנוי צריך שלשה של לביד וכןקטנה

 . הבית בימי פיהם על נהגו ואשר הרין ובהי הסנהדרין בבחינת נאמרו אשרוהמשפטים
 . החדש וקדוש השנה עבור היה ביותר להם נדרשים המנהררין היו אשר הענינים 0ןאחד

 כבר מחזה, זה על , הלבנה חדוש לפי רהטנה חדעד מחשבים ישראל היו ומקדם מראשהנה
 החרש. להחלת בעברי נו-א אשר החדש יום גם חדשרובם

 החמהושנת משנת היריע"
 מוערים ולשנים. לימים למועדים והירח( )השמש והיו בתורה: עליהן ונרמז ישנההלבנה
 המאורות ע"פ הנעשה היטנים חשבון על מכוון ולשנים השנה, שעדי שהם החגים עימכוון
 ונרמז ללבנה, ומקרם מאז השבו היהורים . תירה( מפרשי ועי' פנו )ב"ר ללבנה אם לחמהאם
 על יתחשבו ה' שמועדי ז'( )מ"ג אמר מירא בו . למוערים ק-ת עשה י"מ( ויק"ר בתהיתםבן
 השנים במשך יבוא הלא יום כי"א הלבנה שנת על יתירה החמה שנת מהיהב ואמנם , ההזחפי

 בזמן כבר כן על האסיף בחדש הסכות הג ולא האביב בחרש הפסח חג יחול שלאקלקול
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 דגרה . לאסם( החמה שנת עם הלבנה שנת את זה ע"י ולפשר השנה לעבר תקנוקדום
 פ"א סנהד' ירוש' : קי"ב )כתובות דואע~נים לנביאים דלגיבור צוד ידישו, את מוחסתישנה
 למנות התחילו ובו ניסן היה הרתית השנה תחלת . 1( התקנה קרפות על אות עכ'" וזה ,מ"ב(
 אסרו ע"כ דתית ולתכלית דתית פעלה היה השנה שעבור ויען , .( ב' )ר"ה ולמלכיםלרגלים
 היו השנה לעבור הסבות .( י"ב )סנהררין הדתית השנה סוף שהוא אדר אם כי שסיפיםשאין
 צריכה היהה אם וכן . :( י"א )שם התקופה ועל , האילן פירות ועל האביב על : והן .שונות
 ועדיין טמקומם שנעקרו ישראל גליות ומפני פסחים תנורי ומפני , הגשמים ומפני דורכיםמפני
 הזקן ר"ג בימי כבר היתה הואת והתקנה , הנשיא ומדעת בב"ד השנה עבור . ע"א( )שם הניעולא

 להתפשר יכלו כשלא ז' עד עליהם והוסיפו בג' השנה עבור ע"ב(. והומפ' שם סנהר' ס"1 פעו)עדיות
 לסבה ורק יהודה וארץ ירושלים דוה העבור מקום . שם( )בבלי מזומנים לדצווז צריכים כלסאבל

 11 שבשנה ומודיעים ואילך השנה מראש מעברים ההכרח לצר וכן , בגליל גם מעבריםמכרחת
 ולא שביעית בערב ולא בשביעית ולא רעבון בשני ולא ביום אלא מעברים ואין , אדרים שנייהיו

 ולדעת ב"ר שש היה השנה שעבור כמו . רצופות)שם( שנים נ' ולא לחברתה משנה ולאבמוצאה
 ההרש וקדשו כיד.( )ר"ה מקודש אומר והוא ב"ר ראש ע"פ נעשה החדש קרוש הקז כןדגשיא
 הרימלה!דע ראשי על משואות משיאים ודיו !חקירה. ובדרישה כשרים עדים בשני דאיהע"ש

 / אב , אלול , ניסן : הדשים ששה על יוצאים שלוחים שיהיו דופקינו הכותים ומשיקלולרחוקים

 ומלא סם ל' החדש עשו אם בספק והיו מניעים השלוחים שאין ובמקימוה , וארר בסלו ,תשרי
 הקט רבות תקנות . :( כ"ג : כ"ב י"ה. )ר"ה מספק ימים שני הרגלים גם עשו וחמר יום כ"מאו

 ביד הרבר היה y'yl כלן, המועדות תקנת הלויה שבו יען החדש קד!ש בעניני דקדקו נדולדיקדוק
 ב"ד במעשה תלים שניהם , השנה בעיבור כמו בזה יפה הב"ד וכח . ישראל בארץ ממזכיםב"ר

 )מכילתא השנה עבור וכן כיב.( )ר"ה להם מסירה החדש שערות , אצלם היה נדול ויסודוברצ!נם.
 על שסמכו אף אמנם כרה.(, !ר"ה וש" פזם אטור מוטעים)ת"כ מוידימאו ש~נגימאו פ"ב(ואפילובא
 ערות ובין השבונם בין המכסה להביא והשתדלו nul~on מלחשב נמנעו לא ראיהערי

 ומזה י :( כ"ג ער"ה ערותם וקבלו קיימו אז ההשבון עמ מכוונים דברידם היו אם ורק ,העדים
 . החשבון לפי עת בכל מהשבין והיו הקביעות בחשבון בקיאים היו קדום בזמן כבר כינראה
 שיהיה הכרח היה אבל . העבור סוד ונקרא מהריס בפגלה בת!בים היו החשבון זהתסודי
 ממשמשת הכל יד תהיה ולא הערך יקר דבר שדצא אחרי בב"ר הלוי והחדש השנהעבור
 ר"ג . הנשיא ביד העבור היה וע"כ לנשיא מנשיא מפרת הוה דסטמון היה מפק בלי .בו

 אביו סאבי קבל אשר החשבון סכלני כקים שני לט קיים ההרבן אחר נשיא שהיההשני
 מ-כ-"ט פדית לבנה של הדושה אין : והשם . בקצרה בא ופעם בארוכה בא פעם : הזקןר"ג
 . העבור מור טמנילה שיורים הם הכללים ואלה . הלקים וע"ג שעה שלישי וב' ומחצהיום
 לחכמים נתנה שהתורה : לאמר והשנים רחרש לקבוע הב"ד רשיון לפרסם נחוץ היה מאדמאד
 טן הרש.ון בלתי אפשר אי וזה , בקביעתם תלוים טצותיהם וכל הסועדות כי לזה.דבת

 מועדי הם אלה : כן זה ופירשו . אתם הקראו אשר ; התורה מדברי רשי!נם והוציאו .דבורה
 בקריאתם המוערות תלה הנה פ"ט( אשר )ת"כ מועדי אינם לאו ואם מועדי אותם קראתםאם

 קשה והשנים החרש קביעות היה עצמם רהכמים בעיני כי להכחיש אין ואמנם .ובקביעתם
 פ"א בא )מכילתא החדש קביעות היה משה בהם שנתקשה דברים משלשה שאחד שאמרועד
 פן מיראתם הדבר על נוקפם לבם אשר מקצתם היו בעם גם ספק ובלי . ובנעם( . נ'ר"ה

- עצמם דעת ולהפיס , קדושים היותר הזמנים בשניהם היו שהם בטעות ויוה"כ ר"גיוקבעו  ודעת_
 אחדים שכתבי טח עי אמנם ~בנה ה.הוד.ם חשבון אודח על באריסות לדגר ה!ה החבור מתבלית א.ן1(

 1תעצבהי 253 חנא תלמוד בבית לאנימסקי ס !על.ג חיים ר' ה.שיש החבם של מאסרו עי' . בנה ודי האח-וןבזמן
 . 22 1- מצד אע"פ להחכם היהוד.ם מקרמונ.ות בם, עי' יב.חור . עפשט.ין "ברחם רב' החכם סלע שהשיב כהונח,.ב
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 בוצע ובבר רמזורה להם נתנה הרשיון זה כי ומצאי וחקרו דרשו בזה גרוף ברבר העםורעה
 שב"ר בשעה : ישנה הגדה ומצאנו , הדורות לראשי נמסרה הסוערות קביעות כי האטינוקרום

 סנהדרין לרושלמי אותו מקדשים הם אף החיש מקרשים שלמטה שכ"ד רואים,שלמעלה
 הרולדות כל אך שונים ופרחים בציצים הזאת ההנדה ציירו המאוחרים הנדה ובעלי , היא(פ"א
 נם דיו יאמנם .ן הבזד ביד המשרות קביעות נתנה התורה כי אחד מקום אל הולכותההן

 הקבישת להחזיק משתדל היובלים ספר בעל . זה בדבר הפרושים דעת ננד בקרבםמעררים
 השבס את סקיקל שהוא העבור מנהג ועל חשבונם על ואומר החמה שנת השבוןלש

 והם , החדש לקדוש מתנגדים היו זה ומלבד . 1( בקדש והול בחול קדש ומחליףוהמוערות
 להם בחרו בנלא החכמים ננד להתקומם יכולת ומבלי הטעשה בעיניהם רע שריהווראי . " ב"ב אי"ה החדש בקרוש והעם החכמים את להתעות השתדלו שהם והבייתוסיםהכותים
 הורת נגד התנגדות היתה לא מעולם כאשר אמנם . וברמיה במחשך מעשיהםלעשות
 שהכחישו לדבר יותר משמרת ?זד נתנו כי להפך ותהי , מררכם חורה אצלם פועלתהפרושים
 בקרבם הזקה כי הזה ברבר עשו כן אף תורה דבר עקירת במקום אף פרסום לו ועשומנגדיהם
 ועברו , השנה מוערי גם פיהם ועל והחדשים השנים לקבוע התורה ,מצד ברשיונםהאמונה
 נוגעות רחוק באופן רק אשר אחרנה למבזת נם אלא בהחלט דתית , לסבה לבד לאהשנה
 לעבר ודושיון הכה לב"ר כי הזמנים ובכל לעולם זאת שסרו וע"כ . ורוצות הדתבעניני
 ב"ה(, )ר"ה רמזורה על כחולק עליהם החולק וכל הרשים ולקבועהשנה

 ננחון ואם . הדת ?ניני לכל שבירושלים הגדול מע"ד יוצאת ההוראה היתה כןאף
 נמצא והתלמודים והברייתות המשניות שהם שבע"פ התורה של הרהבה הספרות את לבבשום
 הרויות מראימי נמסרו והמ , הבית ימי בסוף נרולה שלטות השינו הדתיים העניינים כלכי
 ובהפלות, בברכות הכלליים והגבלותיהם המצות תנאי והדינים החקים כל . וזמן זמן כלשל

 אסורות , ובמאכלות , וקנסות ממון ובדיני , ועריות אישות בעניני , והמועדים השבתבמצות
 במצהר שכן וכל , זמן ובכל מקום בכל הנוהגות וטהרות וטומאות ועניים כהנה מתנותובטקצת
 היו כלם נפשות ודיני וטהרות במומאות ובנוגע הקרבנות בענייני וביהוד בארץהתלויות
 של הסנהדרין מהוראת היוצאים והחקים והתולדות הקבלות וכל / דחרבן בימי ועומדיםקיימים
 ומיושבת רבה בבחינה והמתבונן , פסוקות הלכות בצורת סתוארימ היו כבר הדורותכל

 .ענין:לא,:יאוחרו,לחרבן בשום אשר הפסוקות ההלכות את נקלה על ימצא התלמודיתבספרות
 להציע ונחוץךהוא ראוי אבל כלן את פה למדר לתכליתנו נחוץ אין וגם מחובתנו אין ,הבית
 לכלול דואויות ההלכוה מן וסי מי פיהן על נכיר למען ולמדה לקו לנו להיות דוגמאותמקצת
 קריאתה ואופן , וברכותיהן 2( ושחרית ערבית של ק"ש מזמן ההלכות- עיקרי . הזהבכל4'
 וקרוש )פ"ו( והזמון פ"ו( )ברכות הנהנין מברכות ע"ד( )תסיד פרשיותיה קביעות , פ"א()ברכות
 לפאה שאין : פאה במצות דריכות עיקרי וכן , (rte") לאכילה ידים ונטילת והבדלההיום
 ומאיזה , )מ"ג( יניח בשדה מקום ומאיזה , )מ"ב( טששים יפהות ולא / ס"א( פ"א לפאהשיעור
 , d'D) )פ"ב פאה לענין כשתים לעשוהה שדה בחלקת המפסיקים דברים , ס"ה( )ע"דמין
 בקמה הפאה .שחובת , )ם"ך0 בפאה הזרע במין תלוי שהכל , )ע"ג( לאילן אם לזרעיםאם

 )מ-( ,.------
 למדרש בטבואו ח"ג , הטררש בבית הרב שכתב טה ;. יעלל':עק אח-ן ר' הרב מרב-י הוא פה כתבתי אשר1(

 קרטוניות ובם' בב"ו הנ"ל במאסר מזה ,ע.,,.עור הבא. גפ-ק ראה לחרבן יאוחר לא ה.ובל.ם ספר 11(1. צדושעו
 . בהערה 11 צרחי"ל

 התגזרם שנתנו ניאה הם'מ. זה , ללבן תכלת ב.ן מש.כ'ר שחרית של ק"ש שזמן נאמר ט"ב פ"א בברכות2(
 הוצגת :ורחת שהחמה נשעה ליב:( )'יצא דהנ'א כעין התקדש בקיום התלו' ס.מן א.וה להם ה.ה ואיל' החרבןשלאחר
 מיחו ערבית של ובק"ש אחר סיטן ליח הוכרחו החרבן ילאחי ק"ש ~ין שהיא יורע.ן והעל )טה:בישת( טט)הירואין
 בש' החרנה שאחר התנאים מן נחלף זה ס" גם ואת בכל אך . בצדיה תרומה אוכלי היו החיבן אחי שגז הישןהסימן

 בתלמוד. כינןאיאחי

-. - - -  - -  - - - - -  - --
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 בליקוטה סכנה אק אם במחובר פאה טצות , 1( מ"1( ק"ג בפאה לחייב השדה ערעור ,)מק(
 העניינים בכל , מן'ה( לוקטים ביום זמן ובאיזה )מיד( אותה קוצרים העניים כיצד , מ"א()פ'י
 טן דמסתעפות והענפים . וישמת הלכוה שקרי והן מטקות סתומיות הלכות נמצאהאלה

 הרתכתם ולהודיע ליגע בהם ונהנו נשאו אשר המאוחרים התנשם פשלות הם רובםד~יקרים
 ובעינים , ניכרים הם הדה בחינה לעיני אבל הענפים בתוך לרוב שקועם והעיקרים ,ווצבלתם
 מן האבות ואת החדש מן הישן את מקום בכל ולהפריד להבדיל מרוה ער נביןפקוחות
 ההנאים רורות כל הלכו ואחרירם , והלל שמאי תסמירי החלו הוה ומתן במשא .המולדות
 נלך הזה דבלל יד על . תירהמ לכל ליסוד ההם העיקרים את שמו אשר , החרבןשלאחר
 אשר ההלכות סדר / פיהו ש למצוא נוכל ובקל כולה התלמוד-ע הספרות את בבחינתנובטח
 למדרגת פה שבעל התורה הניעה כבר ההחג בזמן כי ונרעה , הבית חרבן בזמן במציאותדיו

 , השבוע שבת ושביתת , הארץ ושביתת , ולויה כהנה מתנות בעניני , צדריה לכלהשלמות
 הקרבנות ועבודת בבלל אלהים בעבודת , וקנסות וד"ם ול"נ , ועריות ואישוה ,ודבועדים
 תמיד ליקה נוכל לא האהדונים של ומתן ממשא אטמם . וטהרות טומאות ריני ובכל ,בפרפ
 בזמן . האחראים הימים דואעענים כימים לא כי . הבית בימי הרברים הזיית על הותךסטת
 ויה תלמודם כי . המעשה רק תלמודם כל יסוב עליו אשר הציר היה קיים המקדששבית
 . אדם לפעולת ותהי מרווחת ההלכה פיה ועל הגדול מב"ר מוחלטת שיצאה ההוראהלתכלית

 שלא בדברים גם היתה ודרישתם . שבת המעשה מן גדול חלק והלאה ההוא הומן מןאך
 : ט"ו לבסות דקדמונים אמרו הום , שפערה בדרך רברים כטה בתלמודם והוציאו . עורנושו
 אשר דברים יש כי העלימו לא כי מזה נלמד , השובה יש לדין אם נקבל הלכה אםוע"נ(
 כאלה והכרעות . ההלכה מהם נעלמה עוד נהגו שלא מהיות כי , מדעכה לא מסברההכר"ת
 קודם רב זמן שבמלו , נפשות בדיני ענינים בכמה ראים וכבר . לימודי ערך אם כי לרםאין

 ומה , בפועל שהיו המעשים עם יתאימו לא אשר השערות המאות-ים בהם שהעמידו ,החרבן
 אחת פעם נשאל , כהן והיה הבית ראה אשר זכאי בן יוחנן ר' . הן4בנוה עבודת בדיניגם
 : ח4'ל / להפך רבנו למרתנו : תלסיהו לו אסרו . הוא וכן כן : והשיבם , ר~בודה מדיניבהן
 קרה ואילו , פ"נ( פרה תוספתא חקת )מפרי שמחתי עיני וראו ידי twyai ומעשים אמרתםיפה
 מחלימים היו הלא , להזכירו יכולים דיו ולא ששמש מה שוכחים והיו קרוע כאשר לתלמידיוגם
 הדין קובעים החכמים ולפעמים . הבית בזמן והמנהג ההלכה היתה מבאשר שמסלהדין

 הבית שראו עדנם כנגד אף סברתם ע"פ , בזמנם נווונת היתה לא אשר , ההיבנותכעבידת
 סברתם תעצומת לעסת העדות שמהלישים או יקח.(, לתמורה בהפך היה שהסנהנומעידים
 כל עליו מזין הפרה את השורף רביהן על אומר היה הכהנע מגן חנינא ר' מ"ב( פ"ב)עדיות
 שעל ללשכה מביתו הפרה את השורף הכהן את מפרישים לשרפתה קודם ימים ז' ט ,שבעה
 כל ר"ה ידע ספק ובלי מ"א( פ"נ לפרה שם שהיו חטאות מכל ז' כל ע*) ומוין הבירהפמ
 )תומפתא חטאת פרת עשו הבית ימי שבסוף נודע כי , רמרה שרפת בעיניו ראה כיזה,
 : ואמר , אבריו על , אחריו דורות פר' היה אשר , יוסי ר' השניח לא זאת ובכל , ע"ב(שם
 האמת כן כי וחשב סברתו בכח בטוח היה כי ? ולמה . ושביש שליעד אלא עליו מוין דיולא
 יום הכפורים יום מאחר חוץ הלוי אשם יום בכל התנדב בבא בן ויהודה . להוונו ראזיוכן
 שתבוא ער המתן לו אומרים אלא מביא היה לו סנילים היו שאלו הזה בהמשן בשבעאחר
 על אלא תלוי אשם מביא אין ואמרו החרבן שלאחר לחכמים שוה איננו זה וכל המפקלבית
 התנאים אשר דברים שבהרבה זה מכל לס יוצא וע"כ כ"ח.(. לנרקעות כרת שורונודבר

מחלימים
 דיתה  הישגה ההלכה כי :ראה זאת בכל , מ.והדים א:ש.ם שמוח על :אמרים שם הש.עורים שכל אף1(

טדברי
 ר-

 . חכמיו שגד עמו שהדין לומר שיריה ולא , כדבריו" "והלכה הדבור כתת וזה . ולשוהמה לקצר כרי ב"ב
 . ע"ש חוי"ם קו, תקשהולא
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 בזנק ויה שכן ראיה שר זה אין ראוס ולא בימיהם נהנו לא אשר עממם על הציןמחליטים
 לאמר ירצו לא עצמם הם ואף למודית. השערה ערך אם בי לה אין וההלטהם בפועל,הבפז
 בסנהררץ היית אלו ור"ת ר"ע שאמרו לטה זה ודומה , להיות ראה היה שכן אלא היהשכן
 דנו אשר בסנדירין תפלה נתנו לא זה עם אשר ספ"א( לסכות מעלת נרוג אדם דיהלא
 , הגמז בזמן שנחגו דברימ על מדברים המאוחרים החכמים אם הזה הדבר כן ו טותהדין

 אף ואמנם ודרישתם, מבדתם ע"פ כן להיות ראוי בי יען / ובך בך הרהר היה כימשערים
 אין : ועומד קיים הבלל כי הקדמונש במעשה תפלה בזה נותנים אינם בפועל כן היה לאא4
 . שבימיך בעד אלאלך

 מושכלה בהינה בי הודענו ואחרי / מהלקוהיה לפי פה שבעל התירה בל הכוללותהריכות עקרי לעיניט ינ6 שם אשר המקום אל תוליכנו אתך הישרה הדרך מצאנו אשראחרי
 , בענפש השקועות החרבן שלפני מזמן הישנות ההלכות מכסת את תתאנו העיקריםבאלה
 חלק כל כי עד רבה כך כל כלן סכוםוכי

 וה"
 , בשלמותה נאותה מררנה העניג שבע"פ מהתורה

 לא ממון משפטי שהקת לאסט( הדעה ננד רברים להרבות צורך אין כי מיגצמו צובןהלא
 הני חקות כי נמצא וכלנו מדתנו לפי כי להפך הוא אבל / החרבן שלפני בדור כללהשתלמו
 על הנה נציג דברינו יאמנו ולמען / צדריה לכל השלמות מצב על ההיא בעת עמדהממונות
 , השברגה ראית , עדים ע"פ רופאיה : שהן המשפט ראיות מדיני ההלכות עקרי ודוגמא משלדרך
 הראיה . הבית חרבן שיפני מזמן בבירור אלנו הניעו אשר , הריקה וראית , .רוטטרראית
 העדים צריכים אבל , טמון פיה על לחייב משנים פהווז אינה ממזן דיני עדות : עריםע"פ
 )קדמונית האמת רק יעידו לא בי בעדם ערב במוסר חייהם דרך אשר ידועים אנשיםלהיות
 אין וכן . , מ"ש:( ופסחם הארץ מעמי ערות פקבלים ולא מום-ים היו לא כן ועל פקח(פ"ר
 וע"כ דעתו מקלות או ומרא פחד ספני האמת יניד שלא אותו שחושדים טש ערותלקבל
 ערות מקבלים אין וכן . שם( קדמוניות . פיח ב"ק . ל' (nIVDW לעדות פסולים והעברהאשה
 הקטן הוא הזה ובכלל ידע או שראה בענינים מושכלת בבחינה להבחין יכול שאינוסמי

 . כ"ח.( וכתובות קטן בהיוהו אדם שראה עדות קבלו דברים שבמקצת מלבר נ"ב:(ממהדרין
 דורו ובן דודו : בזה הכל והיה . כ"ז:( וסנהדרין פסולים לוה זה או הדין לבעלי הקרוביםעדים
 . ראשותך משנה )שם , כשר ונתרחק ק-וב היה , רישעה באותה לו הק-וב וכל לירשו הראויוכל
 . ממון חמוד דת.:משום על שעובר מי כל קל הראשונה ובמדרגה . רשעה כחמת פסוליםויש
 בני שמרמים , כנולנש בעיניהם היו אלה , ברבית ומלוי יונים ומפריח בקוביא המשהקכמו
 שנאנסו ולאחר , ממון משום הרת על ששברים שביעית אוספי וכן / כדין שלא לבסמונםאדם

 ע5 והוסיפי , שביעית סוהרי על הדין גזרו , אנוסים -והיו שביעית פירות לאסוףסדממשלה
 הוסיפו ועוד , בברור ידוע וחממן גזלן איי אם אף החמם ועל הנזלה על שחשוד מי גםאלה

 דיוםיים שגורו הנזרה מזמן היא האחרונה ההוספה זאת ע"ה.(, )שם והמוכסים והגבאיםדלועים
 לגבות ומוכסים נבאים ותעטירו ממדינותיה כאחת תהיה יהודהשארץ

 הם~
 ~מעלה וחטכם

 מדרשם לפי הם אלה כי פסולים שהם ורשומים ידועים וגנב והממן שגלן לזמר צריך ואיןפירם(
 ויש . חמס עד : בדבור בתורהמפורשים

~lDD 
 על משד אדם לעצמו.ואין נונע שעדותו ספני

 שבכל והחכמים ונודעת פסוקה הלכה היה , לעדות פסול שהנוגע . כ"ז:( ולהובותעצמו
 רישי מפני פסולים יש וגם . ובכרם( : כרנ )ב"ב ומוחלט ברור מדבר כמו מטנה דברוהדורות
 אינו אהד עד . קכ.ה.( )ב"ב NDIDnI והשוטה החרש והם הנפשית או הגופית בתכונתםשיש
 תועלת גם יבוא זה ידי שעל אף אשה לעדות קם שיהיה תקן הזקן ר"ג אבל שבסמון לדברקם

 ששנים במקום שבועה מחיוב אחד עד וכן קל"ב.( )יבמות דבתובה בגביית טמוןלדבר
 עליו ויסדו הקדמנים הסנהדרין לראשי לימוד היה הזה העיקר , .( מ' )שבועות סמוןמחייבים
 השטר בעל את שבועה לחייב עדוהו קם פרוע שהוא שטר על הסעיר אחר שעדתקנתם:

כתובות
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 היה ספק ובלי מכבר ומוחלם מפורסם מדבר כמו מטנו מדברים החרבן שאחר הראשוןדיור וחכמי .( "ב ומכות : כנה )ר"ה ד"ן נעשה העד ששן ומקדם מאז ומה גדול כלל . :( ל"ר)ניטגן. הזקן גמליאל רבן של זטנו לפני כבר מהנים רזו וכן , מיה.( שבושת ועי' . פ"ז)כתובות

 נעשה שליח שאין הלל של סררשו בבית כבר הוחלט וכן . מסון דיני לענין גם נקים הכללזה
 ער מפי מעיד אם אבל הערות ירע או ראה שהוא להעיד צריך והעד , מ"ג.( לגירושיןער
 ולא ספירת שההלכה לשפות נוכל ומזה ,(, כ"ט )סנהדרין לו שומעים אין ממנו ששמעאחר
 בן זנרטז עד מפי לעד מאד קרוב זה כי מאז קיימה היתה כבר :( ל"א )יבמות כחבםמפי

 שנזם כמה אחר ע~ו ומעיר השם- על עדותו ארם כותב , ישנה עכ"פ שהיא אחרתבדעכה
 עצת הוא אם רק מחיל שבכתב עדותו שאין מזה ונראה שם( ובבלי ע"ב כתובות)תוספתא
 ודורשים ס"ז( פ"נ )סנהדרין העדים על מאיימין הב"ר היה העדות נביית בשעת . פיהו עלמעיד

 לחוור יכתים אינם עדותם ומשנחקרה , ס"א( )פ"ה חקירות בשבע מ'ש( )פ"ר אוחםוחוקרים
 ערים נקראו מבודים נמצאו . ~ב( כתובות ובירוש' פ"1 שם ותוספתא אנו מבנדיםולאבנר

 )סכות עצמם את שטוסו עד הוסה דין ואין . הדין לבעל לעשות זממו כאשר בהםועושים זוממיי
 עדים שישביע דין בעל רשאי . )ם"ו( שניהם ושחמו וער )ס"ה( הדין הכגמר ועד ע"ד(פ"א

 ורוב מ"א( ע"ד )שבועות להעיד הראוים את רק אבל , לתמיד לביד שיבואו ערות לוהיודעים
 ד"א עדים פי על הראיה בכלל . הבית מזמן וקבועות פסוקות הלכות הם העדות שבועתתנאי
 רמי ערים כסאה דין בעל הוראת : בזה וקדום גדול וכלל , עצמו הודאת פי עלהראיה

 הורה שהנתבע ומעידים המעשה ראו שלא ערים ואפילו ובכ"מ( . ס"ד גיטין פ"א ב"מ)תוספתא
 טהעראת גדולה דין בעל הוראת ובזה כ"ט.( לסנהדרין רגתבע את מהייבין שחייבלפניהם
 דין בעל וטפי מקבלים אין עדים טפי ערם שהעדרתעדים

 מקבליי
 ההודאה אין אם ואף .

 אדמון של טהלכותיו נלמד זה גמורה הודאה זה רוי מעשיו מתוך נכרת אבל מפיויוצאת
 פ"א לב"ק קנם מצר חייב שהוא בדבר מועלת דין בעל הודאת אין אבל , ל"י.( קיטי)כתובות
 , ע"ר:( בבלי פ"א ב"ק )תוטפת' עצמו פי על משלם איט קנם טענם שהוא דבר שכלמ"ר(
 ונחרבן אחר ראשון בדור רוטני ע"נ שדיי / ונודעת מרווחת היתה לא זו שהלכה נראהאבל
 היו קנם וראי שהוא זוסמין עדים ותשלומי שם( )ב"ק יהושע רבי שהזכירו עד ממנה ידעלא

 ראית . ב':( )מכות עצמם ע"פ טשתלמים שאין ולמד ר"ע שבא עד הודאתם ע"פמשתלמים
 משלטין ולא כשבעין שבתורה הנשבעין כל . מכרעת השבועה ערים אין אם .השבועה
 מקצת סודה , מ"א( )פ"ח שוסרש ארבעה : הם שבתורה רגשבעין ואלה מ"א( ב"ו)שבועות
 כבר . מ'.( (tlp11W טכדישו אחר ועד דבל והכופר , קנח:( כתובות מ"א ב"ו )שםהטעגה
 תקמח וקראום , ונוטל התובע נשבע בכולם אשר אחרים לענינים נם שבועות תקנו קרוםבזמן
 אלה וגם מיה.( )שבועות בטענה שלא תקב שבועות וכמה פ"ז( כתובית : מיד )שםגדולות
 בבירור קרוצות הלכתי נמצית כלן השבועווז אלה בפרטי . מנד( פיט )כתובות ישנות הןר~עקנות
 הוא וטמבל במקח לבטחון ומר כחיבת השטר, ראית . ~ו( ושבועות פ"ח )ב"מתנאיהן
 דגלוי" / החתום , המקנה יספר רמוכניים הדבורים וטן בירמיה נמצא כבר מאר קרוםמנהג
 נזרעים מלוה שטרי גם . ימימה מימים רגיל רבר השטרות כתיבת סנהנ היה כי נלמדאנו
 . המוקדמי אלכסנדר של לזתנו יאוחר לא עכ"פ אשר כ"א( לפ"ר מזביה ספר כותבבזמן

 היחמש ואחרים שיכתוב למלוה חכמים דבירו ואב"כ השטר את כותב הלוה היהובראשונה
 שמיי ספג( פ"ב )עדיות החרבן קורם האחרונה המאה בחצי המאוחר לכל היה ההיתרוזה

 עשני לכתוב נהגו וכן , פ"ב:( לכתובות פנים כל על שטח בן שמעון של לזמנו קדמוכתובה
 השטר ברקרוקי (ישנות פסקות הלכות ונמצא קם"1:( לב"ב וקבלנות אריסות ושטריאירוסין
 שניטף , כ"ח.( יצח: )כתובות ובקיומו קמיו:( )שם ובתנאיו ס"ס.( )שם בצורתו קסדה:()שם
 . " ל, : ל"ד לגיטין קל באפן העצום להשתדל כדי קערים חתימת כענין תקנה הזק ר"געשה
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 . פ"1.( שתובות שבועה צריך אבל קב"ה.( לב"ב מנכסים,משועבדים בו שנובה השטר נחושה
 לגבות יכול אינו אחראין נכסי כל כותב היה לא שאם בפירוש אהובות כותבים שהיווורדו
 נכסיו כל כותב 42הא בנתובה שטה בן שמעין שתיקן כמו כחכמים( : י"ס )ב"מ המשועבריםט1

 : נץ WI/1p1 %ב: )כתונות ממשעברי לגבות יכולה אינה כן כתב לא שאם לכתובהאתראין
 נשים נשבות ש לחתום מניודם היו ולא מאד מדקדקים היו ביחוד כתובה בשטר ,בתוס'(
 . פ"ז( ותוספתא twe סנהדרין ממושלמי לכהנה המשיאים וישראלים לוים כדגים אלאבשרות
 נהט הגליל ואנשי מיזהר נוסח להם היה ירושלים ואנשי לס נתקיימו כתובה שטר נוסחשיורי
 כתובה בשטר לנבות יכולה הגרושה היתה לא . נ"ב:( לכתובות כן לא יהודה אנשי אבלכמותם
 פרוזבול עמו ביש אם כי השמיניה לאחר גובין אין מלוה בשטר וכן נט עמו בשיש אםכי

 בני בין ודברים דין עניני לכל שטרות ההיא בעת נהגו השטרות אלה שלבר . פרט.()כתובות
 ושטרי סאונין', , מיון אגרות , שום אגרות , אפותיקאות / שיברין / טחנות , דייתיקי כמואדע
 החזקה'. ראית . ~( מומןיהבית הולרהם אשר ודינים הלכות נמצא כלם ובבחינת ,בירורין
 שרוצה וסו ff~' הוא אדמ שביד מה כל חוקה . שונים DtJDINI בענינים נמצא הזאת הראיהסין

 'מחבירו המוציא ממונות דיני בכל ההולך ,הכלל נוסד זה יעל 1 בעדים ראיה צריך מעיזלרוציא
 כרצחה אווזו עושה משנה וסתם , ,( ב"ו )ב"ק בקין נדל כ% אותו קוראים והתנאים הראיהעליו
 מחברו שהמוציא ואומר: ומפורסמתידועה

 עלי
 וכסו מירב( פ"ר טהרות , קלקר לחולין הראיה

 , מ"0 פ"ד )בכורים ידיעה כהנחה הזה הכלל עוציה ולאח-יו הבית בימי שהיה אליעזר ר'כן
 )כתובות'4": בפירוש הוכירוהו שלא אף הוה הכלל יסוד על הלכות במה הלל בית בנוובבר
 .ומצורתן מענינן אשר , הפסוקות ההלכות לכל מספר ואין , .( קנא . קנ"ו ב"ב . ע"דסוטה
 ישנא . 'שהן וסבורא ניכר , דהרכן שאחר הראשוקם החכתם בהן ונותנים שנושאיםוסמה
 רוצעת שיקול על סמכו אז לעשותו אדם בני של דרכן מיוחד בתנאי או שבוסן מה-ה והנסיוןוכך י מעשה נעשה אם בספק וזה . דעת שיקול טכח הבאה חוקה . הזה הכלל על נסמנווכלן

 ונרולות רבות דיכוה קדום בוסן כבר נתיסדו כוו חוקה פי ועל בבירור בעשוי הדבר וההויקוהחי
 לבינה בינו שלום אם נאמנת בעלי מת ואמרה הבאה שאשה הישנה ההלכה כסו . סטוןבדים
 מנכסי רבתובה להוציא גם זו חזקה על וסמכו מת שהוא בבירור יודעת אינה אםבשים אתו שרויה היא אשר בעלי מת אומרת אשה שאין רעתם משקול 11ה / בעולם קהלםונם

 וגט כתובות שתי : ההלכה וכן , נ',( , ב' , מ"א פט"ו )יבמותבעלה
 אהל"

 גובה אינה ל' ו
 )כתובווז טח~ירה הראשונה כתובה דעת על והה~ירה אשתו את שהמגרש אחת כתובהאלא

 נוסדות בדקם ישנות הלנות והרבה , הנסיון יורה אשר הדבר על שסומכים פירשו בזהפש.%ט(
 , ולמטלטלים לבתים וממכר מקח דיני ברוב נסתכל אם . ת"ו( פ"ב מ"ר פ"א )ב"ב הזה דבללעל
 נמצא / עמם נסכר לא או עמם נמכר להם הטפלים הדברים מן מה אלה או אלה סכרשאם
 ונותקים 'נושאים החרבן שאחר ריאשונים ההנאים וכבר קרומים ומתנותיהן עיקריהןשכל
 מה חפץ דגוכרים אדם בני של דעתם לסוף שירדו הדעת ושקול הנסיון הוא בלם ויסוד /בהן
 רצוען טענת להאמין בר"מ היסור הוא לזה וקרוב ופנה( / פ"ד )ב"ב עמו- למכור ברצונםד"א
 ובעלי ג שהתיר המה הוא שאסר הפה הקדמונים: אצל גם ונקיא אבדה, כמשיב הואאם

 ש סיגו ממנהו והבבלי ה"א( ופ"ו ה"א פיו  )שבועות אמאחר"  בנוי  לי בחגי הירישלטיהתשור
 ישבע לא מציאה שהמוצא ורתקנה ס"א( פיו )שבועות ישנות הלכות נוסרות רג:יגו על .מתוך
 אף הזאת בסברה יסוד לה היה היא גם , היקן ר"ג של לזמנו לאחרה אין d'1VW " מ"ח)גיטין
 שרגידו , הבית שבזמן דבורות חכמי בפי ברור רמז סמנו ונמצא . העולם תקון מפני :שאמרו
רפי-
 ב"בכ"א,

) 
 פ-ח

 ביט ובתוספתא )קל"ה.( ח2ם  ובמשנה עו.'אי בן דיונכן במעשה )קל"0 וב"ב טנא( י )."ח .כ"ט

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



-

192 - 

ר-

 ועדיה המשפחה בני ורהקוה באשקלון שהורהנה ישראל בת על הקצב בן זכריה ור' הכהן
 האמינו שזשרהנה מאמונים אתם אם חכסום ואמרו נטמרות ושלא נמהרה שלא עליהומגיחם
 לקנין חפץ איזה יחזק ידה על אשר הזקה . שהורהנה יודעים אנו נטמאה לא האומריםהערים ספי רק כי נטמאה שלא להאמין שראוי בזה ורוסיים כ"ז,( )כתובות נטטאה ולא נמהרהשלא
 גדולות הלכות בנויות זה יסוד על . מערער עליו ואין ידוע זמן משך בידו הוא כי יעןאדם

 שיש חפצים ואיזה חזקה בו לו ויהיה בידו החפץ יהיה ומן כפה ההלכה . ישנות וכלןופסוקות
 שתהיה צריכה שרחוקה )מ"ב( 11 הזקה דין אסרו ארצות באתה מ"א( ע"ג )ב"ב חזקהלהם
 להם שאין דברים איזה )שם( שבידיהם בחפץ חוקה להם שאין וסי סי )ע"ג( טענה עלנומרת
 הלכוו; יש כלם יסוד ועל שונים ענפים נמצא הואר; החוקה ממין . ום"ו( )ם',קחוקה
 לפניט עברו אשר ההלכות שכל אחרי אבל , ופרט פרם בכל לכנוס מתכליתנו אין אבלישמת
 מענינן או בעליהן משם לפעמים התברר כאשר הבית זמן מלפני והולדתן בבירור ישנותק

 הדרבן אחר רואשון הדור תנאי של ומתן למשא קבועות הנהות שהן מה מתוך וביותרוצורתן
 למדרגת עלתה נבר הזאת שהפנה ממון משפטי הקת של הפרטים אלה סתוך לנו ברורע"כ

 עקרירם כי ונדעה כלם פה שבעל ההורה פרטי על נדון הזחו; ומדפנה , הבית בימיהשלמות
 חלין לדברים בנוגע אמור מאכלות בעניני . הבית ימי בסוף השלמות בתכלית היוושרשיהם
 הראשונה המאה בטף הפנה זאת כבר התרחבה אשר הגדול הרבוי לערך מעטות הישנותהריכות
 בעניני רק נוגעים הפרושים עם הצדוקים נחלקו אשר הדברים וכל . והלאה החרבןאחר

 במחלקתם אהד דבר נם ואין וד"ס ד"נ , והמועדים השבת , במקדש העבודה והטהרה,הטומאה
 בפנה נמצא לא ובזה ב"ש בין המהלכית המון בכל וכן . חולין לדברים והיתר באיסורבנוגע
 אין הבית חרבן לפני וחיו בשם הנקובים החכמים וסכל . מחלוקות שלשה או שנים רקהאשג
 ההלטת לערך ט~ער מעט רק אינן הישנות הפסוקות ההלכות וכן , בזה קטן שיור רק16

 . צרויה לכל ומושלמת מורחבת הבית ימי בסוף פה שבעל התורה דותה בכלל אבל ,שבתלמוד
 לרקק גם אסנם וההלכותי המעשי בעלק לבד היה לא הרב ועסקם פעולתםאמנם

 ל9 נהקייסו אשר אגדה מדרשי זדגצן הרבים המאמרים לפי פניהם/ שמו והדעותהאמוטת
 להיתיב ההשתדלות היתה רבה כי ונראה האת. הפנה שלמות להש-יך נוכל ההוא הזבןמן

 בסאה נפגוש אשר הנפלאה דבראה את נבין אז רק כי ודעות באמונות ההשכלהגבולי
 נמשכו כי עד הנוים בין טאהביה היהודית הדת מצאה הזאת במאה הבית. ימי שלהאחסונה
 עוד יכלו ולא הסה, תהו אליליהם שמ בגוים נודע מעט מעם הארצות. מעמי רביםאחריהם
 להם נח* אשר נאמוטת אמת ואמונת נשגב לדבר המשהזקק לבם לרגשי כנ-גועלמצוא

 ברת סצאוהו וגם אכן; אלהי את לדרוש בהם הטובים את עזה תשוקה ותהיהאבותירם,
 אשר איזאמים בנה גם פה זטן ואחר היליני, המלכה התיהדה האדיאביני בארץהיהודים.
 יונים שם ישבו אשר המקונצת בכל וכן ובדמשק ברומי היהודים, לדת נכנס אבע תחתמלך
 לגרים, נפשם רנתה לא אשר רבים היו ספק בלי הארץ. מעמי רבים רתיהרו היהודיםבין

 על כספחת/ לישראל גרים קשים כי חושבים והיו בהם רצו לא אחריו הנמשכים וכלושמאי
 שררה בשביל אחרת פנייה לשום רק מתיהדים ובלחי מלכים שלחן גרי רק שהם אמרורבים
 אם היהודים לדת יכנסו אם תועלת טה אומרו: שמים לשם הכצעיהדים על וגם הכבודומפני
 ירצו אם יודע מי ילמרו, ואם והלכותיה, משפטיה ידעו ולא היסוד אם כי ימגר יודעיםאינם

 אך לדחפם. לקבלם שלא טוב ע"כ שבע"פ התורה דקדוקי כל עם דפרושים תורת לפי~מדה
 הר,רעומות לכל שעה לא היהודים לדת רבים להכניס ומשתדלים הגרים אוהבי היו וביתוהלל

 ושסאו רק למד לא אם ואף , אחרת פנייה לשום מתיהד, גם אם אצלו הכלל היה כיהאלה,

 טהור בלב אם זאת בכל הפרושים תורת ככל מיד להתנהג ירע לא אם ואף הדת שלהעיקרי
 הוא זה כי ספק הוין אסירי, יהודי יהיה הזמן במשך ריא אותו מקבלים להתיהד רוצהונבון
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 ע5 לרוזגייר נברי אליהם שבא האחת: ומהיל. ממסאי מסופרים אשר כמגדות לשלששמד
 בעטרי רוזורה כל וילסרוהו ע~יגיירה~ן רצה אושי מבכרי חיישניה: גדול. בהן עועעעועמנת
 %א לבד שבכתב התורה שיקבל מנת על להתגייר רצה שאחר והשלייתית: אחד. רנלעל

 הוא רכילה לדגדוח והיסוד . דלל וקבלם שמאי, כהה ושלשתם ל"א.( ל': )שבת שבע"פהתורה
 וקח וביתי. ,שמאי ק% תרעומותיו על והקהיר לא אשר נרים בקבלת הלל של מנהגולצייר
 בכל כש-ושים להתנהג ידע ולא העק-י, הדת יסוד רק ידע ולא אחרת, פזטה לנר ירוהאלו
 נשים היו הנרים רוב 1(. הכל יתקן הזמן ובמשך היד,ודים לדה ולרבנים לקבלו רשיזאת
 מילה. בלי גרים שקבלו זמן בשום מצאט ולא דבילה. 0פמ הדת קבלת קשתה לאנשיםאבל
 זאר, בכל אבל בירו. ושרץ כטובל זה מיד. יפר עליו המנמלה וטצוה לברית יכניסוהו איךכי
 מהחכמים מקצת כי רואים אט כי יהדות. אין כלעדה אשר עיקר אצלם דניאל החזהלא

 לבסות המשת בכל וחייב נר הוא הכרחמי סבה מאי" מל %א שטבל שנר השבודקרנונים
(ilffo  דת דעדדצ ארצו מחכמי שאחד איזמלים. שיתייהד בעת בבר היהה בזה הדעות וחלוק

 ירוכז כי עמו. קנאת בזה יודר שלא של לא אם אף רות לקנך שיכול לו ואמרומרצדים
 אחר חכם אבל עז. בכל היהודים בתורת ידבק רק ערלה לו בהיות קס אמת אלהי אתלעטר
 ותחנותיו אל דרכי לדעת יספיק לא כי המילה? מן מהרעל אתה מתי ער אליו אמרסנליל

 נהשבס ואלו ממנה, לראפר אין אופ! שבשום מצוה ד"א והמילה מצוהוו לשמור גםאך.דעב
 מקצת שלרעת ראינו וכן בזה. הדעות הלוק אפשר אי בו תלויה היהדות אשר לעיקרדבילה
 קבלו לא זאת בכל אבל הדת. בברית נכרי לרבנים דיה רצתה לבדה הטבילה נםהחכמים
 נשאל אם והנה מהנשים, כסו כך כל התידוו לא האנשים מן וע"כ מילה. בלי גריםמשלם
 עם בברית לבוא משתוקקים היו שלא ודאי לדוזיהדו הארץ מעסי רבים לב הניע זהטה

 ברע. מאד היה הרומי הנוגש תחת הטריניה מצב כי הוחנית, הצלחתם מסבתהידיהם
 ועתה אחריהם. לבם שהמשיכו להאמין אין ודנייגים והגזרות ואודיות רגמעשיות .המצותורבוי
 נאחר בצדק וע"כ זאת, פעלו היהורים אצל מצאו אשר הישרות והדעות האסונות אם כי זאתאין
 המוסרי בחק וחקיו דרשו גם כן שבתורה המעשי הלק אל לבם את הדורוה חכמי שמו כאשרכי

 היהודית הדת יסודי הן אשר יהדעות האמונת ואת הלבבות חובות את ולהבר לזרותוהעיוני
 וועולרותההם הן האלה בענינים הררישות הניעו ובאסת אחריהם הנוים לב את דמשיכווצק

 הבאים. בפרקים לפנינו יתברר כאשר רמהלסדינה

 ועשרים שניםפרק
 . חצובים מפריה , אגרהמדרש

ל רוח וחכטיהם הדורות ראשי הביאו הנולה מן עלותם שמיום ראינוועה ק  העם. בקרב 
 חלק גם אך בתורה. דג(עש( חלק היה דרישתם מטרת ועסקם. מנסתם היתה דיבורהדרישת
 כאשר שוים. היו החלקים לשני הדרישה דרכי גם רוחם, את בו לענות אצלם יקרהספורי
 שהיה עד התורה. בדברי רביכות ליסר פרמטה אותיות ונם וטלה מלה כל דופקיי בחלקדרשו
 נהט כן אף חדשים/ דברים גם פיהו על להוציא התורה בפירוש למרה הזה הטדרשדרך
 החדשות הדעות בתורה, ומסד מקור לו חפשו השכל יקד רעיון לכל והעיוני. הספוריבחלק
 בהן ורצו אותן וקבלו היונים, מן להם נודעו ואשר בעיניהם, השרו בטלה להם נודעוייוער

 ובאלה הרחקתן השתדלו אשר דעות להם נודעו להפך ~גם בתורה. יסודן למצואהשתדלו
 ההלק של המחיש בדרכי השתטשו האלה התכליווז עותי השיג ולמען סתירתן. על ראיותבקשו

החקיי
 בבית בררשות') יעללינעק אהרן הר"ר ספי שמעת' טהלל המסופרות האגדות ג' כפ.רהם הדברים אלה1(
 .13 שאמרם. למי וראויה  שזיקים והדברים ,יררש:ו
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 והזקנים מוסרית, תעודה 6הם יש התורה ספורי שכל סתפעצמע הדעה היתה גםזאקיי.

 בספר חאכתב לדעתם  שרגונה בספר. זכרט זאת כתוב התרה: ממאמר כן דוכיחודיאעהנים

 צעד עור הלך היהודי ופילע פי"ב(. )למעלה הקב"ה מדת לדעת אהרון לרור זכרת יהיה"
 ובלי והנסתר. הנגלה פנים: לשני מובן להם יש וחקיה התורה דברי שבל וכהב הלאהאחד
 על בחקירותיו יומיפון בו הלך אשר הדרך מן נראה כאשר כז, ישראל ארץ חכמי דעת גםספק

 ובמאסרים מחוכמים, ברמזים דהררה רמיה דברם שכמה בפירוש ואמר . וטעמיה ד"הפנימיות
 החסמות כל יסוד היא דהרה כי האמים ומאז . לקדמוניות( )דקדמה ורמשל דמוד בלבושקצרים
 הרעיון וזה )פל"ט( יהבם ובנביאים ישראל חכמת ובכתובי בה הדורש ורק פס"ד( מירא)בן
 דעה וכל חבטה דבר שכל מעצמו מובן וע"כ פה; שבעל דחורה הבטי לב אתמלא

 עפם נרם ויה בכותבים יסוד להם להת הוכרחו הזטנים במשך בדק החזיקו אשרבאסונות
 בחלק המדרשים במין נם לכן ההלכה. במדרש כמו נהט הכתובים ממדרש הזהבחלק
 מקור להראות טשתדלים רובם כי שבמקיא. המשוטית לכונה נוטים ובעוטם רקהזה

 משאר להם שנודע מה ובין מקדמגיהם שקבלו מה בין ודשת, ואסומת ומדותלרעיומם
 מן רבים במקרא. מקור ברזנו אלה כל אל מדעתם, שהמציאו מה ובין בעיניהם וישריצמות

 יורדם אשר במדרשים 11ה מליצה, אמש-ך כי לקצתם אין ובאמת האלההמזרים,המדרשים
 את לעורר ברצותם וכן 58(, פ. ג. )צונץ דמסובב גם יעבור הסבה משתעבור עוברתסבה
 או האומות, מן אומה או ענין או אנשים איזה בשבה לדבר או שין לאיזה הרגצןלב

 צופים(. משע לעללינעק מליצה דרך בכהויכם השתמשו ולאזהרה לגנאי בדברםלרמך
 עצטו, מצד אצלם מתאמת היה בהם ממונח דרעיון אשר כופלים במדרעזים כן איןאבל

 לס,-א שיש בחשבם ובפרט באסת, המקרא מובז להם היו רובם ההםדגמדרשים
 אגדה. מדרשי נקראו: רמזורה גן הזה מהלק הדרושים כל ונגלה, נסתרפירוש
 הפירוש דעתם לפי זה היה שלא ראיה זה אין בעיניט זרה הדרשה לפיגטיםאם

 כתובות פ': לקידושין זר הוא גם הדרש אל בחלוף פשט הקדמונים שניאו סה כיהפשוטי,
 דרך על הולנימ הכו~ימ האנדה מדרשי רגב נע"כ ת':(, ערכין קל"ב: 1'. היליןקי"א:
 נק-או: הכוללים האנדה מדרשי אלה המש-א. פשט אצלם שנקרא מה כלומרדבשם
 מעט מתי אך פ"א(. דויסע )מכילתא אדם כל באזני הנשמעוה משובחותפנדות
 בחץ היו אשר החכמים שמות על אלינו דגיעו בכלל אנדה ומדברי אגדהממדרשי
 כוללים אגדיים דברים אצלנו ונטצאו מציאותם. חסרון על ראיה זה אין אךהקדום,
 מיצכם ניכר אשר החרבן שלאחר החכמים מאת נמסרים ולפעמים אוסריהם שםבלי
 יחנו אשר קדום מזמן אחרים במפרים ורעיונים דברים נמצא וביחור קדומים/שהם
 ישנם. על לתנכית שמ שבעיל תורה בספרי ארה טאטאי כמה עלתקרה

 סומן אשר יהודים סאת הנכתבים הספרים כל הם עליהם רומזים אנו אשרדמפרים
 וגדאום מיוהד שם להם כנו המאוררים החכמים . קרשם כהבי בתוך נכללים ואינם הזההקרום
 רב אם זמנם דעות בהותם נהתמו הספרם אלה כל . בהם הקריאה ואמרו חצונים,ספרים

 , שבע"פ רמזורה ספרי בכל רבוה דוגסאוה נמצא בדם אשר ודעות אסונות מרושמי . טעטאו
 מה בזמן נכתב סירא בן ספר הקרום. הומן רוח הוא ובאלה באלה השליט הרוח בי יורהוזה

 . לעינים למחבר היה שלמה משלי מפר . המחבר נכד מאת ליונית ונעתק הצדיק, שמעון כצחאחיי
 המשלש כונת לפעמים נבין הרחבתו ולפי ומרהיבם שלטה במשלי טשחמש מספר איןבמקומות

 . ואיוב ההרים שבספר ומליצות רעיונים חקירתו ליסוד לקה כן אף . עיניו לנגד היואשר
 לא כי עיניו לנגר היה קהלת ספר שגם ימצא ומשליו רבריו את נאוחה בבחינה יבחוןואשר
- ג' פי"ד ב"ב - כ' , )פי"א ממפרו פרקים בכמה אשר הואמקרה  אשר רעיונים יציע יק( 
 כי אות היא רווחבה אבל , יזהר וטמליצם טרהיבם סירא שבן רק בקהלת נמצאדוגמתם

גבן
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 הרריותה ננד דבריו ואלי . ברתך ולא עיקריים הם ובקהלת תחקות בערך הם תיראבבן

 רם כ"א(. )ת"ג, נו' תחקור בל טפך ובמכוסה תדרוש בל סמך במופלא באסרו:בהיפלא
 שלטה מעלת 4צז ספרו בסטי המחבר יתמי וכאשר , קהלת של ספקותיו כל נגדטכוונים
 ג הדבורים אמנם , ודרושיו , טשליו , מליצותיו , שיריו גם מזכיר כ'( - י"ר , )פם"ודקלך
 שלשה לשלמה יחס מירא שבן נאסר אם בלתי נבין לא ודיושים משלים , מליצות /שירים
 דעוה היו הספר יחורי בי נראה זה סכל . קרית משלי השירים שיר ? הם וטה , ספריםסיני

 רשרושים. רעות עם בהסכמה וכלס בזמנו שהובנו טה לפי הקרש כתבי ושאר והנביאיםהתורה
 ולפי הקדש טכתבי הוא כאילו ראפר דברי העתיקו כן עלואף

~lDD 
 itPDW רמז כבר הבלמוד

 דבררה חכמי בפי דת ועקרי דעות נמצא רבים בסקוסות אמנם . מירא גן דברי על ואשחבן
 הומן דעות היו ההם והשקרים שהדעות אווז ווה , סירא בן אצל ססש דונסתם נמצאאשד
 שהיא ר'( א' , )פ"א יאסר מהחכמה בדברו . רגמאות איזה ביהור פה לפרט ואוי .וקרום
 ה' הורת הוא החכמה ומקור . מאז מפעליו קדם מהיתה , הימאת

 )שם-
 כ"ה( , ט' כדר, הי

 פ"י בחרש ספ"ט בשלח )סנילתא דבורה היא שהחכמה הזמנים בגל הפרושים רעתוהיא
 ובמצות לשבתה סכון דחבמה בקשה הגוים כל שאצל זאבך: וסדרתיים(. ובחלפורובכ"מ
 : בתלמורש חכמים הגדת עם מסכים ט'( - ו' )מ"ר ישראל עם בתוך שבתההשם

 ששסק מי . שמ"ג( %' דברים וספרי פיה בחדש מכילתא : ב' )ע"ז רועורה לקבל האומות% שנתבי
 לעם, להורווז צותיים המדיניים דיניתם משמרת על לעמוד יאות לו , טרא בן אסר ,בתורה
 וביגיע במלאכה עמלים יהיו לא וע"כ nl"'pD מיני בכל נפקדים ולהיות לעיים עצהולהביא
- א' , ל"מ . כ"ג ~"חכפים  עליו שקבל מי : שבע"פ רהורה חכמי רעת עם ססכים , י'( 
 בד יבמה שרחולה הקרוסה הרעה ננד , ארץ דרך ושל טלטוע של מעליו פורקים תורהעול
 : ואשיו 4יפאות ה' מאת הורשה שריופא החכמים קבעו י"ס( ש"ז )דה"יב לרופא ישאללא
 והכריע מירא בן רוחיב הזה והעיקר .( ע"ה )ב"ק לרפא לרופא רשות שניתן מלמד ירפאורפא
 מגש שלחץ אשר הרופא נפעצ'ביר יפקד ואז רפאה שישלח ה' פני לחלוה ראוי כל נקדםבי
 כנפשו אינה אעותו אם : אמר אשה גירושי בענין גם י"ג( - א )פלנה בשר תחלואי לרפאה'

 שמעון מימי הפולשים כדעת כ"ט( פכיה כ"ז. ~'ו דבר ערווז בה מצא לא אם אףושלהנה
 אחר יום שוב : כמו סירא קל בם' דוגמתם , בתלמוד מוסר מאמרי וכמה . הלל ובית שטחבן
 י"ח(סאד פיה פ"ד"ב"ם . משבות דבר לכל בז חרי אל ה'( פיה בים . קמג )שבת ומתתךלפני
 תעזובה לבעל לומר שאין , יזח( פ"1 ב"ס פ"ע )אבות רמה אנוש שאחרית רוה שפל הףמאד
 וישה הרבה, לאלה גרומה י'( 8"ח ב'ש : ~rf ב"מ פקח קרושים )ת"כ דיאעצנים מעשיךוכור

 להבין לב לו יש אשר מי גל ודגה . כותבו בזמן בא"י "פרודיים דעות הן דעותיו כינשפוט
 ראות ולש מחכמיהם אחר שם על הנקראים ובמדרשים בתלמוד דברים רהבה כי מ~הלמד
 באמת אשר הפציאם בינתו וברוח הוציאם מלבו האומרם והוץ חדשים הדברים כי נחשובעינינו
 האחרונים ברורות אחריהם והבאים שפתם על נשאום ורור דור לפני הראשונים גבר הםישנים
 שר יש סירא בן ספר מלבר האהרגימ, לדורות לברכה לרוטאירם קבצם הוא ורוחםקימום
 . ישראל ארץ נןלרתמ וידיץ או"ארמי עברי בלשה שנתחברו ונתובים התצונימ רגטריםבין

 ר"ה כגר הזה והספר , עברי נכתב ט ניכר ממל,צותוו . א' החשמונאים ספר הוא:האהד
 ישראל. ובארץ עבדי נכתב הוא גם טוביה מפר הפרושים. מן היה וכותבו יוסיפון,לעיני
 חורט , רשרושים דעות לפי , רעות וברוחות ובמלאכים 4ח( ~'ב דגה"ב בחיי הכותבאגצנת
 פ9 . ט' פ"ז . כ"ר ט"ו פה שבעל התהיה מחקי רמכם בו נמצאו גם . הפרושים טן היהכי

 . ט"ו( )פ"ר במלה מלה בו מפורש תעבד . לא לחברך לך רסני מה : דלל של טאסרו .פץ(
 להחלם סכל לא . בו שליט ד4רועדם דעות רוה טש עד ומתחלתו עברית נכתב ברוךס'

 געך- התפלה נע טאסרים ורגטזיק דניאל מ' רגותב ראה כי ברור זה אבל נכתב מהיבבירו
שומה
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 פ' )פ' רניאל בפיעימה

 1( בהפך לא מדניאל העתיק הוא כי שצא בדבריו "שטנן יש( -

 ישראל חכה בפי גמא שלמה, חכמת ס' נחמיה. מטפר דברים כמה העתיקתע
 עברי נכהב וראשונה שביגצם וחשבו רשלך לשלמה יהמוהו סלכא דשלמה רבתאכשמתא
 ידי למענד החזיקחהו אומות הכמי קצת וגם פנ"ז( מ"ע ההורה הקדמת )רמב, שלמהמיד

 סטנים בו ההיות יונית יסורו כי המבקרים במרו נמם שלפניה ובדור בזמננו אבל ,שלמה
 באלכסנח-יא יהודים חביו אשר ספרים משאר נבדל כי יורו אבל , יונית מחכמתמובהקים
 עיקר היונית חכמוז הזהה לא הזה למפר אבל , עיקר התפל עשו שהם , ורהורה הדהבפנת
 לקורנם בדבורים משתמש ואם / היהודים חכמת אה בהם לעטר ופררום כציצים היתה אםכי

 כי יהגו וכבר יונים לקוראים הענין להמתיק אם כי כן עשה לא היונית הפילוטפיאמכתבי
 ומחבר , לתורה תבלין לעשותם מלקבלם א"י תכפי נמנעו לא היונית מחכמת דבריםכמה
 . התת-ה דעית עם שמתאימות בטקום יוניתע בדעות מלהשרומש נמנע לא הוא נם הספרזה
 היונים בספרי הרגילים תוכנים ודבורים רעיונים או יוניות מלצות הזה בספר במצאנווע"כ
 וקבלו קיימו בא"י היהודים גם כי באלכמנדריא היהודים מצב על עומד שמחברו אות חחאין
 לעדה הם מפשמים ורעיוניט בתוארים שמליצותיו , והאומר . יונית מהכמת ורסונים רעותכמה
 משני טעה , האלכסנדרים היהודים על הפילוסופיא ואחרי היונים רעות אחרי המשבועל
 במליצות כבר כי ליונים רק מיותר היה לא מפשטים ורעיונים בתוארים השמוש כי האהד .פנים
 ישתומם לא וסו . שובם ולאחרי בגלות שנכתבו בכהובים וביותר לפעמים נמצאם קדשטכתני
 , 28( בא" היהודים )לאננען העברים בפי שנור שריה אפשר אי עולם" נאור מושנ כי ,לשמוע
 מאור נונה שהיא %41מר החכמה יה"ר הכותב ואם . הנביאים בפי רנ% שכבר רואיםואנו
 הלך שהכוהב ראיה מזה נקח לא כ"ו( )פיז מזבו ידמות , אל פעולת מריר ום-אה ,עולם
 . הזה בדרך ושכו בא"י היהודים מופרי וגם אחרי שם( ~אשען האלכסנדרים היהודיםבדרכי
 , העזן שן ג'( ~'א ואומר , האדם בלב נטע אובי אל הכמת עין : נמצא ז'( )י"ז מיראבבן
 הפנים כטים הבל המונות הן הלילה מראות )ל"ד( ואומר . הופנמה תבואות היא אליעםויראת
 שנית ועוד . ומבא"י ושהודים אצל רגיל מפשטים בנפארים שרופכאש לפנים הנה .לפמם
 יונית בלשון כותב לכל יאות כאשי יוניות במליצות דהטתמש שדגנחבר נודה אם אףנאמר
 הכמינו בדברי שבקי מי אמנם . בא"י היהודם דעוה היו לא דטפר שדעות ראיה עוד זהאין
 האר שהמחבר ובהיוה , שבא"י ההכמימ בדברי דובה או מעט רמוזות רעותיו שנל יודעד"א

 אבל . יוניות שמסלצ רבים בעיני תחשבו עצטן הדעות גם התנכרו יוניות במליצותדעותיו
 הוא כןהאמת

 )לאנגלי
 הירוחם חכמת מהתחברות יצאה אשר הקדה הוא מוספר זה 34( שם

 ,לו נתנה הזיונית , מעצמה ועצם היהודם חנמת מבשר בשר הוא בשרו היונים הכטתעם
 כזמן בא"י המצדים דעות לנו קיים אשר זכרזן ספר דעא הספר זה גם הו'כ . והצזרההתואר
 ,-וכשמזנאים למלחמת הימים דביי מספר קצור הוא אשר השני החשמונאים ספרהבית.
 מדנות ואת בכל אלכסנרריא ומולדתו מקורו כי קע , ספרים בה' הקיריני יהושע כתבאשר
 . להכליתנו יועיל באמת יהובותרשתיו

 היהודים__-_ בין ניקרו אשר אחדים ספרים דבר על קטן דבר דברט אם עד טוה נעבור לאעתה
 דהיה בתחלת ט'ר ( העתקה דוא נרוך שנם' נראה %' , מס' דוייק מ' משפק 318 ח-א הערצפעלר1(

 תפלת וקצי :'(, מ' )רניאל הפנ.ם בשת ולנו הצדקה ה' י : במאמר משחמש ט"ו()א'
 רניאי

 בפסוק המאמרים וקצת
 ושנה והיריב , ולנביאת לכה).ם וש-ינו למלכינו וירוש5.ם יהודה ל.ושב' גם : המאטר 5קח ח' ומפ' . השחטו'

 צוה אשר והק.1 טצות.1 לשמור בקולו שמתנו ולא : בנסתר י": בפ' וסיר בנוכח ה' עם ברוך מדבר ט.: בפ' .הנוסחא
 ס' כפ' שרועח'ל אחרי נכון בנסער דבורו שכדניאל חשש ו5א י'( עמ' נדנ'א5 דגהוכ לטן ששמר טסני וזה ,חתנו
 . שהעתיק הנוחבא ששמי אלא :ה אין , בנסתר בפ.": שדבר :ר ןיא עיכ פ-ט השמיט ברוך מ' בעל אבל בנמרולדבר
 וראה פקח לשו: יאות שבדניאל . וראה עיניך פקח ושמע אזנך דפה י-ח( )ט' דניאל בפסוח יאמר '": ב'בפיוטה
 פ9' 5שו: זה 1ע5 :סרך" בטות אין "כי שבתהלים בפסוק המאטר משלים המפי בע5 אבל והעיר" "שמטוה'נו ע5טכוון
 . העתקה א5א אינו כ' נראה ע"כ , 51חוק :ר הואוראה
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היהודית
 בא-

 היובלים,. ס' חנוך, ס' הרביעי, עזרצ ספר והם: הוה. רקדום בחק
 נכריע. נפן סורי הם שבכללם הו , ישישי אדמת על צכוץ אשר ורשת אכלנות כ~טשל12תם

 דעות אין יונית או עברית נכתב אם . שבא"י יהודי ידי סעורה הוא רוחו לפי הד' עורסס'
 לתועלת רבים ירי בו חלו רוטן במשך . נכתב לשון באיזה הוא אחת ולע שוותדמחברים
 נחיל דבר על הוא הנבואות תוכן . לעזרא המיוחסות ונבואות הזימות כלל דמ"ר . אחריםרעמם
 ויום / התחיה  תולם המשיח, :ממלכות  לה/  נוער אשר האלהי והיעהי , הישראליתהאוכסן
 ובק עזרא בין שיחה בררך בספר מדוברים העמנים אלה רומי. מלכות ומטה האחרון,הדין

 בו ורומז , המשיה ידי על רומי מאבדן ופתרונו משל כוללת אחת נבואה שונים,מלאכים
 החדה לפתור רצו זמננו טהכמי רבים . נעלמה כחדה הוא רשהרון עם אבל . מלבים יגבעל
 דעות . י( הבית לחרבן הספר יאוחר לא, כי כלם מדברי מבורר זה אבל . בידם שתהיא.

 הנוך ס' כן כשהו . בו הועלת לנו יהיה הזה ומצר הספי בכל והולכים סובבים אנדהמדרש

 הנבואות תוכן . בעמלו עמו לנהם תכליתו . הצדיק לחנוך ד,מיוחסות ונבואות חזיונותכוי
 ומיחם . האדם בנוה אל באו אשר אלהים ובני הנפלים מענין מדבר נם . עורא לנבוסותרומה
 ,: ושדים רעות סרוחות ומדבר , שוטת וחכמות הכשוף הטצאת ררכם שהשהיתו המלאכיםלאלה

 מכתב 6 ומראים , והארצי השמימי העולם סתרי לו וינלר ארץ לקצנו יזליכוהנהמלאכים
 אשר וההודעות הנבואות ע"פ . הדורית כל S'D עד אדם בני ממעשי לוה על ת-ותאלהים

 במשל עליהם ומדבר . אחרון דור ער האדם קורות ויביט סבין הטלאכים ומןקב5:.מאלהים,
 לעשר יחלק 1D1D ער העולם זכק . המשל wa~a נעמה ותלאותיו לישראל היכוה דברי .וציור

 החשטנאש, ממלכות זטן על הרוסו רושם בו ואין המחבר זטן עד האומה קויות כולליםשבושת
 בעגי . מעט משחר זמן רושמי על מראות שהן / בו ניכרות אשר הום~ת מקצת מלברוהלאה,
 בדבהי הספר והותם / האחרון הדין ויום והתחיה , המשיח מלכות יתאר האחרונום,שבושת
 , וכן , נכתב מנלה מנלה כי השבו מבקריו רוב . הספר תוכן עיקר זה . כוללים ומוסרהוכהה

 לדרך דומה רעיוניו תהלוכה כי הוא ואמת . האסיים מכת. היה שמהברו רמזית בוהרש
 האסיים מעשה זה נם דכא ופעולותיהם. המלאכים ובשמות העולם בסתרי רדישהוהאסיים:.
 אבל . 4( הערה XXXII ח"ג בדצ"מ לעללינעק הזה ממין סווהדים כתובים להם נתיחסווכבר
 עם רנוך בספך,,שההפ% נמצא ואם . להכריע ססשק אינו שוהדים D'CW11 על שנרמזמה
 ר,שמיפ פט שמ תאור למעל ממקומה חטה ומוציא רקיע חלונן בקע כי ה' את ומהלל החמההגץ
 התפללו אשר האסיים: מן ' המהבר היות ש ראיה זה אין , י"ב( )פפ"ב במרום, ארחהותרוץ
 וענין . כן נהגו DWl~tn סן הוהיקין גם הלא לאמיים מיוחד מנהג זה אין כי רוקמה רגזקודם'
 הרשעים טן הנעלמים ומשכר , הגופי סגופם עקב להם הנוער השכר ואן הענויםמתהלת פידי מלא אשר על האמיית תכונתו ש נרמז עוד . ,שלנו קיש' ברכה כענק ההש הלאהתפלה
 האחרט(: )בפרק בנסיון ועומרים טורים ומקבלים העולמ ותענוגות וזהב כסף ולא, רראוהבי
 אמנם , )עוואלד( לאלה הדומות מעלותיכמה

 כ~
 הפרושים: את מכיר שאינו סי רק יחשוב

 שררה למבקשי הפרושים את מחזיק הוא ומלשניהם,; מנגדיהם כתב* מהור אם כיומנהגיהם
 לא בהם רשומים ודפוסיים , הפרישות יסודי הן המדות אלה כי יורע הוא ולימודיהםשטושים בדברי paw' סי אבל , , והפכלגות הענוה במדוה למוחזקים האסיים ואח ותענוגיםוכבור
 והחזיקו הפרושים מן ומיוזם מצר אמנם , הפרושים מן במרותיהם ונבדלים D"DN דויתםפצר
 אמרו הם . D'Wlntn ונרי בר. ומפורשים רשומים  ג.מצא המרווי אלה כ5 ולא . הפרישיםמר.וה
 1 באצת ה' מאוהבי אצלם היה ומי , :( ב"ב )יבמיה מגיהנם נחלץ אדם של עניובשכר

הנעלבין
 כאן היהודים דעוו: ובא' הילגב"עלד רוקטור סאה ה.הוד'ת אפוקאל.פפיק בע' ע' הספר זה חכור דבר ע15(

 . לאנשן רוקטור ט8[ הנוצרית דה חדושבזנן
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 )שבת בישרין ושטחים מאהבה עועים משיבים ואינם חרפתם שומעם עולבין ואינםהנעלבין

פרח"
 האוכל הר5תפקות במדת הטהנ על ? בעה"ב לו וטוב בעד"'ז אשרהו פטרו סו ועל .
 . פ"1( לאבות עמל ובתורה יהיה צער וחיי יקע הארץ ועל ישתה במשורה ומים במלחפה
 הוא ברור שיהיה ואיך ? חנו בם' הכתובים ממש הדברים תוכן האלה בדברים האיןועתה
 במקום עליו לב לתת לנו ראוי הזה ומצד הבית בזמן היהודים דעות מכיל המפר זהכי
 מררש תכונת תכונהו . חטא בראונית הנקרא היובלים, לספר לב לתת ראוי כז אף .הזה
 %11( שם לעללינעק מקומן בו מצאו שלנו אגדה במדרשי הנמצאות אגדות הרבה .אגדה
 כדרך . 25( למדרשים היובלים ס/ יחום בם' )בעער מדרשינו ע"פ יתפרשו המפר דבריכמה
 היה מי . רבוררש בעלי בדרך הלך ובפירוענו . רוזורה למצות טעמים נותן אנדהבעלי

 והיה , ישראל בארץ ספרו וכהב הי כי הוא ברור אבל . לנו הידע לא ? שמו ומההמחבר
 זה אין אבל ההלכה נגד הם דבר14 לפעמים . ראנדתא רבנן היו הזטנים בכל כי האגדהמבעלי
 דורשים בכלל האנדה בעלי נם הלא . ר5רועאם לתורת הנשזננדים מכת היותו עלראיה

 אומר האנדה מבעלי אחד ואם . הפרועים מן שהיו אף ההלכה כמדרש שלא הכתוביםלפעמים
 בשור תחרוש לא משום כלאים שדך תורע לא משום עובר הנהה על שהבא : משל דרךעל

 עם במתירה זה אשר תתקל"א( רמז דברים )ילקוט שעטנז תלבש לא ומשום , יחדווחמור
 ונם . ההלכה אחרי הנמשכים החכמים מכלל אינו שהדורש זה בעבור נאמר לא ,ההלכה
 לדעת שטכל בדי , הזה הספר כותב בימי נהוגה היתה ההלכות מן איזו המדה לנו יתןמי

 . ההלכה בעלי לפרושים מתנגד שהוא אות שוה אצלנו הנמצאת הלכה איזו טכהיש היהשאם
 מאהבר פרוש היה כי לאמר , דבריו בקצת הפרודיים לדעת מהסכמתו לשפוט שאין כמואמנם

 תולדות פה לתאר מתכליתנו ואין . 1( ההיפוך על ממתירותיו לרשום אין כן כמולהורתם
 שהיה או )8ראנקל( אלכסנדרי המחבר שהיה הסורה דבר בו אין כי רק נעיר אבל /ד5פר
 כי יורה מופו עד מתחלתו המפר לשון אמנם , )בעער( שבאלכסנדריא הכותים מכתחמתאי
 משתבר ארצו בני וככל ירושלמית אגדה רוח הוא בו השלים והרוח , עברי כתובהיה

 , דגנצוה בעניני הפרושים עם מסכים דבריו וברוב )פ"א( r'ty הר מכון על ובמקדשבירושלים
 זה נם אבל . כותי ולא אלכסנדרי לא היה שלא אות זה וכל , מעשה.המצות שומקפיד
 וקידוש. השנים בעבור טנהגם דבר על הפרושים על לפקפק כשכוון ומשהבר שהיה לעיןנדאה
ל שמשחיתים עליהם ואומר השנים טעברי על מערער קשים ובדברים , , ראיה ע"פהחרש ק  
 שבקשו והבייתוסים הכותים זה על שערערו כדרך לא אך )פ"ו( והמועדים והשבתותדעהדשים
 ע"פ החדש. וקרשו הלבנה ימות שהשבו חשבתם נגד מכוון ערעורו אבל ישראל אחלרגועות
 יאסר ומי . החמה ימות להשבון השנים יתחשבו דעהו ולפי , חשבונם עם בהסכמהראיה
 העבתי החדש בקדוש ע"ד במעשה רצו לא אשר יחידים עצמם הפרושים בין היו שלאלנו

 עדים ע"ש החדש שקדשו ונצטערו הע"ד השבון על פקפקו התנאים שמגדולי בראותנו ,דמינה
 הלבנה לימות החשבון נגד לערעור כזה מערעור והלא , מהשבונם מוכהעווז עדותםאשר
 ד5רועדם אחר נמשך שלא לאמר המחבר. של דינו לחתוך אין דבר סוף , קצר צעד אלאאיט

 ממדרש לפעמים נטה הוא גם אשר יוסיפון על כן נאמר לא כאשר מטדרשם לפעפיםמנטותו
 הדת עיקרי כי ד"א כן ואמנם . הפרודיים מן שהוא עצמו על WD'" הלא ויוסיפון .הפרושים
 המפרים ג' דוגמת . בזמנו בעם היו אשר ואמונות דעות על מסדים הזה במפר הנרמזיםהכלליים
 להגרש תועלת יש ומכלם היצא בזמן בא"י נולדו אשר חצונים ספרים עוד נמצאוהאלה

 . ואמונותיה ברעותיה האומהבקדמוניות
מקצת

 נעער 1846. אמעיט גט"ע נפער טרייע . ח"ג לב.ה"מ בטבואו יעללי:עק דרשו הזה המפר תלשת 1%(
 בר' לא:גען . וח"ג ח"ב לעוואלד ruan' בס-ע רילטאן . 1856 שלו במ"ע פראנקיל למדרשים. היובלים יחוסבס'
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 יצת אשר מהשבות יצירי היו זכרנו לא ואשר זכרט אשר החצונים ראפריםמקצת

 בכל-זאת היו לא , דקדש אדמת וע5 עברית ונכתבו יהודים מחבריהם כי ואף . הנפשמהוית

 הרעים כטסיה כי להתאונן יש אך . לדוזפשטותם מעצור לעמם השתדלו וע"כ . החכמיםכרצון
 אמרו קדם סימי הן . לכולם אחר ומקרה אלה הרחיקו כן אלה כהרחיקם הטובים מכרהבן

 בידם רפוי האיסור היה הזמן ובטשך . קרש כתבי מכ'ד יותר תורה דברי כתיבת עלאימה-
 הרבן לפני רב זמן נמצאו ארמיים תרגומים גם . כה עד ראינו כאשר שונים ספריםוכתבו
 שעשו נמצא לא החרבן לפני האחרונה דשאה לרביעית סביב וער 62( פ. ר. נ. )צונץהבית

 ש5 בזמנו אולם . הדבר מן שן העלימו אך הראשון האיסור ולקיים להחזיק פעולהההכדים
 המחשבה מהזית מונהגים אנשים עמדו פעם אחר פעם שאו . הדבר נשתנה הזקן גמליאלרבן

 , העם מרבית בם האמינו ההם ובצוק.העתים . משיה עצמם ועשו נבואה ברוחוהתפארו
 גם הלה ההיא ובעת . תחקור ולא תדרוש ולא חפץ לבה אשר ברבר להאמין לנפש קלכי

 ספרי בשם לנו הטר"מ והם / שונים כתובים מנהיגיה ביד ונמצאו דתיות כתותהתחרשות
 כתיבת על להזהיר אז הוכרחו וע"נ , הפרושים לתורת ממוכנים ודו האלה הספרים ,טונים
 הזקן ר"ג , לגנזם או החצונים הספרים בהרחקת ולהשתרל , ספרים סמ"ר חוץ תורהדברי
 * הארץ מן הנמצאים הספרים ולהעביר לישת האימור להחזיר חיל אזר אשר דואשוןהיה

 לבנאי rlyl תרגום איוב ספר לפניו 1"ביאו הבית בהר מעלה גב על עומד ויה אחתפעם
 הכתובים כל לקבץ צוה שר"ג נראה מזה . פיה( סופרים . קט"1 )שבת הנדבך החתושקעו
 ברצותו במצותי שהובא נשמע , תרגום איוב ספר לפניו שהביאו : שם נאמר ואם . לגנזםכדי
 ואזכרות-הם הם ישרפו מינים וספרי שהגלי~נים נאסר זמט על נם ואולי , הכתובים כללגנח
 )ירועלכן שבשמים לאביהם ישראל בין ומחלקת ותחרות איבה מטי*ס הם כי במנעה דיולא
 היה אשר החכמים בועד שלמזהה השינה התקנה זאת , פי"א( ותוספ' שם ובכלי פט"זשבת
 התירו גדול ובדוחק ספרים כתיבת דבר על ונתנו נשאו ששם ב"ג חזקיה בן חנניהבבית
 י"ר:( )שבת מידם הצילו %ת וחנניה יחזקאל ס' לגטז בקשו אז / תענית מגלתלכתוב
 שנאסר ומה פ"א( )אדר"נ ומשלי העדרים ושיר ל':( )שם קהלת מ' לגטז בקשו קצתלרעת
 שבאסת בכנסת כנסת הלוף אלא זה אין , לגנוז הגדולה כנסת אנשי בקשו הספרים שנישאלה
 ביכו הגרולה בכנסת , אמנם הידועה בכנה"ג לא אבל הנרולה בכנסת דובר ע5נתוכח
 מטמאים אינם . ואיך מכאן. הנכתבים המפרים וכל סדא שבן החליטו ההפו בוסן .חנניה
 קרוסה נזרה היתה קדש כתבי על הידים טומאת גזרת כי . פ"ע( ירים )תומפתא ריריםאת

 את פוסלים שיהיו ב"ק בבחינת מירה עוד - קצת לדעת - גזרו ביום וט . 561()נרעץ
 . כיד:( חנינה . י"ד )שבת בתרומה פוסלות הן נם מדהיו בספר, שנטמאו הריםהתרומה
 הטפרים כל כי חורט , מטמאים אינם ואיל מכא! הנכתבים הספרים וכל מירא שבן :הרולטה
 החצונים הספרים לבר.על לא אך 1( מירא בן קודם כתובים להיות אצלם הוחזקוהמטמאים

אבל-
 עביית העתקה נמצא טמאלענסק. פרץ ה' המו"ל ש"א השחר ובמ"ע . הנערית דת טימר ב,טן כא"י ה.הודיםדשת
 סבוא עם רובין שלמהכהר"ר

 כו~
 . עברית כלשין שנתחבר ברורות ברא.ות ומוכיח , הספר תולדות

 בנוספות קהית לכ' שאיושו גרעך צבי והר"ר . ואילך סיפא בן מכתיבת כלומר ואילך" "מכאן הדברים פי'1(
 שרטרו נש.א להיות ראב"ע שנתענה ביום מבי או ב"ח חנתה בשת הועד מ! ומזלך מכאן פ', 166 יד הספרשבסע(
 ר"ע היא פ". בסגהדר.ן ה.רושלמ' על וסמיכתו מזה( פ"נ ).דים ידים טימאת לענין ספרים קצת עלג'צ

 אום-
 הקורא אף

 הגכחג.ם "נמרים וכל המ.ר" וטפר' *nar בן ס;רא.ום' בן ס' אבל רסיסים ספרי בנון חלע"הב לו אין החצונ'םבמפרים
 נ' אלה כ' הס"ריס כתיבת על טכו.ן אינו חיילך טכאן בהכרח שבזה וכונתו . באגרת כקורא בהם הקורא ואילךסבאן
 טביא דוא כי להכריע נפדי א'ו אבל . הוער זמן על הוא וא.לך סכאן שפ.' וע"כ אחד בוסן נפתנו לא ספריםטיני
 וכל הטירם טפר, אבל ב"ל וע' ב"ס ס' כגון חליהם לי א'1 ה.א שלצנינו וחג" שם מצאתי לא אשר ב'רושלסי. נוסחאלנו
 להוכיח שם השתרל הצבר החכם והנה . הטירם 0' כחיבת על טוטב וא.לך סבאן וו ג" ~פ' ואילך מכאן שנכתבוהס'

 את טאטא ואם הקרש ~תכי לספחו יש אס וע"ה בחט נחלקו ב"ח חנניה ובעית רירודוס יטי בסוף נכתב rbnpשטפר
 סי ,  הכרעתו על השגחתי לא כ' להתנצל אני ומחרב . ביישבה ראב"ע את שהושיבו מוס עד הדבר נגמר לאוסדים
 אכ.א רק להאריך פה מקום ואץ בסוגיינו ויוצאות ענן אשר נוסחאות כטה ע5 ובייחד ראיותיו א-י. להרהר ישחרבת

. - - - -- - - - -  -
- ן -  

- - - - - -  
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 נמו כן איוב חרטם את ע"נ גנו וכאשר . לננום ידם הניפו התרגומים על עגם נראהאבל

 הנביאים ותרגום לאונקלוס המיותם התהיה תרגום שביריט התרגומים שני . אחריםתרגומים
 שחרטם אומרת ההגדה ואם . )צונץ( קדומים מקורות על מפק בלי טסנו ע"ע ליונתןהמעתם
 הנוצצית הדעות וע"כ , טשן ישן היה שרשם כי לשפומ טכל טוה ומלאכי וכריה חניהנביאים מפי יונתן קבל דגביאים ור,רגום , תספו אונקלום וחזי ונשכח מסיני למשה מלכההוערה
 רפא הפרושים מנדלי חכמים שני הלא . קדום בזמן רשרושים דשת הןמקרבם

 ה--

 הסכימו
 אם ואף . בו נתגלו תורה שסתרי אס-ו יונהן של הרגומו ועל , אונלום של הרגושל
 להכמיש אין זאת בכל לרא"נ( מאוחר בזמן נמררו לפנינו הם אשר כפי שרוערנומיםסדה

 אנשיי כךומם על נפליא ולא . גנזם ור"ג הזקן ר"ג של זמנו לפני כבר בכתב היהושסודם
 שבטלום אף שנתקיימו חצצים ספרים ושאר מי-א בן מ' של קיומו זל נפליא שלא כמושנגנזו

 ונצלו יחידש ביד נשארו ישנים טתרגומים העתקית מקצת כי מאד הדבר וקרוב .והרהיקום
 חכמים בהסכמת די והיה , לאור ת"א יצא , ור, ר"א בימי ואולי , זמן ולאחר .כבגניזה
 אם וכן . הנגנזים מן שהיה אף ושארית קיום לו ולתת בזכותו להפך ור"י כע"אגדולים
 ביום ונזדעזע נלו העולם כל שחרד הגדולה החרדה את המפליגה הגדה מביאים התלמודבעלי

 שלא משיב חונתן אדם לבני מתרי נלה מי האומר קול בת ונשמע יונתן תרנוםשנתגלה
 החרדה אין נ'.( )מנילה בישראל מחלוקות ירבו שלא שמים לכבוד אם כי לכבודו כןעשה
 רצו הקדמונים שהחכמים אחרי / בזה והרצון . לאור' יציאתו נגד רק מבחטת קולוהבה

 והיא טולרתה הקדושה ארץ אשר רחבה מפרות ראינו והנה . לגלותו ראת איןלהסתירו
 והרעוע האמונות מצב ולהבין , וזמנם וכבע"פ הר,ורה בספרי האגדה מדרשי ערך דעתתלמדנו
 , הבית חרבן עד היהודיםבין

 גם היסוד הם אשר הקדש. בכתבי הוא הזאת בספרות והדעות האטוטתסקור
 אל באו ורש ממקורות דעות שנם יוכחש לא אבל . שבע"פ רמזורה בספרות ודעותלאתונות
 על ביעד כונתט ופה . ישראל כנסת היא , אמנו מכהם נוחו כאלו הומן במשך ונהיוקרבנה
 המציאו ובעזרהה היונית בחכמת עסקו שם . באלכסנדריא היהודים של היוטח חכמתדשה
 . התורה במדרשי הדשהדרך

 בכ~
 חכמת ועם האמונה מצד התורה עם בבריתם נאמנים היו

 מחפצם וע'צ , המוחלמות האמיהיות הן יחד ששתיהן וחשבו , המרעית ההכרה מצרהינית
 , האלהית סשה בתורת יונית להנצת משען גתט ברקלמה אותן הביאו יחד נםלהחזיקן
 והם , בטדרש יסודות שני מזה להם ויצאו . ההיא , ההכסח יסודי ע"פ התורה מדרשורג(ציאו
 עצמות את בתורה דגמנשימים התו"ע-ים דרשו הדרכים אלה שמס והציור. המשלדרך
 אשר הר,וארים סובלים אינם אשר מעצמותו רוחניים מושגים השיגו היבית חכמת ע"י .האל

 אחרים תורה עניני נם . והציור המשל בדרך וררשום פשוטם לפי בכתובים האל בהםושתואר
 עסוק ביאור ארימטובול היהודי הפילוסוף כהב פילומיטר תלמי בימי כבר . משל בררךדרשו
 רימזרה תפארת לו להרוסת למלך וממרו , ובארצו בימנו פילוסופיות דעות ע'" התורה.על

 דברי והרבה בחקירותיו לעינים לו והיתה משה מתורת ידע אפלמון כי לפניו ושגיד ,זחכטתה
 מכוונית עדיותיו שאין אמנם ואם . אלכסנדר של זמנו לפני כבר ליונים מועהקים היותורה
 חכמת ובין רר~רה בין הסכמה להביא היה פירושו הכליה כי מזה לנו יוצא עכ"פ האמתאל

 כי למכשיל הזה הדרך דיה לקצתם . והציור המשל מדרשם דרך ירי על הע"ג תההיונית
 בשעל והמעשה ששכלים לרבריס רמזים רק הם היצרה שחקי בחשבם , ממקהיה ידו עלההרשלו

 מפלי-----
 מקרא העתיק שהלל שמצאות ספנ' והיא , טה:רעתו קטות שה:';ה:. הסבהע.קר

 ט0פ-
 ברכוהספ'א( לתוספתא "ת

 ובכ"כ( ה"ב פ": ברכות )ירושלמי ntff גן שמעון וזוה.ק להלל קורם ועור . מט"ק לא' מוחק היה כבר הלל שב'מ'ה-'
 קהלת אם שנחלקו טה וע"כ . בעליה את החיה החכמה רעת ויתרון . הכסף בצל החכמה בצל קהלת מס' כשביםשבי

 לגני ש-צו כסו לגפו רצו אכל הכקימם מכלל לשים ה.ה כבר כ. לס"ק לפפחו יש יום הכמה אין הידים אתמטטא
 . -ח:קאלספר
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he~, ואסרו בנה תפלה נתנו רמשכילים אב5 הט;שה. שמירת על הקפית לא ע"ע ואף 
 פלק 401(. מאברהם בם' ופילון הנגלה ובשום בנסתר בהשכלה ' בשניהם להזהר ראהבי

i'rPnלאוה דבור את דגמשיל 
 לני

 אשך והאחרים . )שם( אופים בכם" לרושעו וכירינו
 בדרף-,דגמטל והמדרש הנסתרת דבתה לפי או פשוטה לפי או , שנים הם , בדם נדרשתההורה
 יזק הוה המגרהם לדרה לבם סגרו לא ישראל שבארץ ",כמים . הנסתר המכוון הואוהציור
 מסתרי,תנרה, דברו הם ונם בכטהפמם נדרשת שרמזורה אמונתם היתה קדם כמכסני

 סענינ היו במרכבה ומדרשיהם התנעה/ ביברי נעלמה שישכגה )8לש( מירא בן רמזוכבר
 בין גדולה דיתה הדגשסה לדוחיק ריוטתדלות כן וכמו )פשט( ב"ס רמז עליהם וגםהזה,
 בדראמת מגשה השבשם הרגום הלא / היונים עם התודעותם מעת נדלה ועוד סאוהידידים
 אשך הארכנים רצזרגומים כן וכסודו , לממרה הזאת ההשהדלות לו שם כבר והוא א"יכבמי
 כק רק האלה המדרש דרכי למדו כי נ5,4מי לא והנה . זה לפני ראינו כאשר קדוםשרהטם
 העצומת בא"י השיט ההם שרורכים נאמר אבל , יומה חכמת אחרי הנמשכיםהידצדים
 אבפלק בדברי נמצא לדבר גדולה ראיה האלכםנדריים. מדרש דרכי להם שנודעו מעתיווסר
 אחרת ארץ אל נלוה חובה שנהחייבו החכמים ירי על לדת הנמשכת מרועה דבראשר
 פ"א(. )אבות הנפסדים הרעועו שהם הרעץם דמים שם ישתו אחריהם הבאים דלעלכנידים כייוק
 מדרכיהם שם ולמדו לאלכסנדריא רבים חממים גלו אשר הגלות בזכרונו, היה כי ספקואין

 שבאלכטנדריא. אחיהם דעות לפני ומסוגרות סוגרת א"י היתה ולולא סו% רואים ואנו .ודעותיהם
 וכמהש . א"י חככי מדרש ובין האלכסנדריים של המדרש דרכי בין נפלאה השתוות ישולפעמום

 האלכמנדייים מדרשי על בס' )רז"פ בא"י בהם רגילים שהיו רבים מדרשים פילון בספרייש
 'יבסצהז לדרישתם נא להשתמש למדה ישראל ארץ לחכמי היה המעל דרך . %5( 9 .24

 לתה כהאלכסנר,יש נהגו וכן 2( והכתיבים הנביאים ובדברי הספורי בחלק וביחור '(רמזרה
 א היה יוסיפון והלא הקורה, מעמי מראה בקדמביותיו יוסיפון גס 8(. למצותמעמים
 )קרכצגיות והמשפטים מהחקים ידבר וכאשר עצמו, על הוא דייר כאשרהפרושים

 למען בתותו .סשה לנו שהניח מה מכל שמאל או ימין ימה שלא אמר: פגה(מ"ר
 ולשה משה. ממצות נטייה ימצאו בדבריו קוראיך יהיו אם עמו בני עליו יערערולא

 שלעומת יהדק לא ז" שבעבור במוח היה כי מוכח מזה למצות טעמים שנוהןבמצאט
 מדרעא בק גדי דמיון נמצא עוד הזה. בדרך הלכו בזמנו שכא"י החכימם שכ4 תדאינגדו
 נבטאי בין מליציות נגיהות ממציא התורה ספורי פילון כשיציע א"י. חכמי מדרשי וביןפיוטן

 עם זה הם,פור נושאי שידברו שראוי בנפשו צייר אשר כפי בפיהם דברים וישיםדחפורים

 וא"ת :( לב )קירוש.ן . חכמה שקנה ,ה וקן פני והררת a"e) קדוש.ם לת"כ ברני סומא לפג. טכשול תתן לא עורולסג. . טשי כדרר דברים נ' דרש ישמעאל ר' י-ג( פ-ו טעטסים )טכילהא הוא קל השמלה את "רשו כמו1(

 ע י- .ה י: מ )סנהדרין לזקן כתו עצהא ינ::נךדבםעי:ג י:ה:יג:ן . :::וע::סך
 ה

 הכטה דרש ה
 . כאלה הרבה, רעטו"ור גבול הס.ג לא , אשרה לה הטע לא וכן ס.ג.( )מנהררין משל גררךענינים

 פ"א( ויסע )טכילתא לעץ שנטשלי הויה דברי הראהו' עץ 4 מורהו ע"ב.( )הנלין הורה :ה לפני גפ, והנה2(
 להאריך ואין עולם( סרר ת"כ הענית )סוף שיו שהשלום בטלך , הטצויניס בנים , שלטה בסיך צ.ון בנות וכאינהדאינה

 השגיה שהיא עלט ואסרו , משל בדרך כ4,ו נדרש העררים ושר . הזה טפן טלא.ם שבע"פ תורה ספרי שכלבדוגטאת
 . קדשים קרש והואוכבשירים

 שכא טתוך הארץ שנה אל צו( )ת-כ '1"ט לו עושה אוהב לו קנה שהקב"ה מפני ניחוח ריח נקראו מילואים3(
 נר כהדה ער טארם פ"ה( כא )טכילתא 1%' הפסח לוחת הקביס טה ספני פ"א( קירוש.נ )תוספתא וכו' הרבהעלנערם
 כר. לחם ושתי ההבואה שתתכרך כרי עומר לפנ. הביאו .( ט' סופה פ.: (ce דפורעל,א הקדים מטנו בעבירהשהקדים
 ביק תוספ' )ע" למצות טעמים לתת אהב ריבת . פ"ז.( ר',ז וגט' ע"ג סוכה נ"א ר"ה )תוספתא הא.לן טירועש.חברכו

 פנהת :( נ"ט )ב"י וכו' בגי תהיה הגיברה טפ"מ שם(. ובירוש' .( )ב"ב קןרו,טון ע',1, בנק טשפטיט.פי."ב וטבילתאפ":
 טעמים לחת נהגו טתרגט'ס וטקצת )ח':( שם וע-ע י"ר.( )סוסה וכו' בהמה שלשה שממטיה כשם' השערים מןסוטה
 )קךדושין שקיא מעמי לדרוש חכמים כמה מטרה זה ה.ה טאוחר ובזמן ה"נ( פ"ה ברכות גחרגומירמ4-%ושלמילמצות
 סיטי כטה שהב.א פ.1 ע.נש ביאור ועי' קרטונ'נו. טנהג היה שכן העירונו זה בחבורנו טקוטות וככסה ט(. ובבס"ה;
 . פילו! פירוש' עם ססכ'מים הטדרש נע4 עלטקרא
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 האבות סקורות בספוריו יוסיפון ש~. חככו נהנו כן קם רמז. מוח איו שבמקיא אחזה,

 ולפני פרעה, לפני ב;.מדו משה בפי דברים יעזים ככה. יגביה סשה מקורזת ובידידההשבטים
 כלם אשר מותו ולפני עליו, העם וברוזלונן קרח, ערת עם ובהתגחן הקהל, ביוםהעדה

 שידעת שהמליצו במדרשיהם שבע"פ דגורה חכמי סנהנ וכז במקיא, רמז מהם ואיןד~מצאוו4
 בין א אדם ובני המלאכים בין או מיוהד איש ובין ביט או ישראל, וכנסת הקב"הבין
 כמו שונים מפרים תליד הוה דגננהנ ומתקבל. נאה בדרך הדברים להמליץ לרשהו,איש
 סקנה הוה המנהג היה מי- אצל היום לאסר טבל לא ודוהיהם. והיובלים הד' עזרא דגוך.ס'

 הזה בטנהנ דבקו הישים שמופרי בהיות אבל כן, נהנו קרם מימי האומות סופרי כלכי
 בדרישת הקדש אדמת על נטעוהו היונים הלמידי באלכסנדריא היהודים וסופרי עזביתרון
 הדרך זה מדרשיהם. ועל עליהם תעצומה פעל האלכסנדריים שמנהג מאד קרוב ע"כדיבורה,
 ניע הקורא בלב השכל מופר להקות גדולה הועלת ממנו יצא כי האחד מצר מועילהיה

 לא אשר דגדות נתפשטו ובכן שהיו/ מעשים באמת הנם ההם שהספורים השבו הדברעל השבי* לא אשר אדם בני כי לדורוה; נזק ג"כ ממנו יצא אבל הסטור, במלבושהדברים
 הכמי זביך האלבמנדרים בין הבדל יש והציור המשל בדרך בשימוש אבל נבראו. ולאהיו
 בטקרא n'DIDbto דעה כל חפשו היונית, החכמה יד על תועים הלכו האלכסנדריםא"י.

 פשות סמר בכל ודרשו הנעימים המקרא דברי עקשו וע"כ ההסכמה על הכתוביםוטכרירום
 אמונתנו אשר מעשים ועל מיוחדות. nl~lae הספורים נושאי שמות ודרשו D'~CWID/ לדבריםרמזים
 השכל. ובהשפעת בחכטות דעה איזו על אותם ודורשים טתחכמים בפועל שנעשובם

 192( מנח )בס' באר הוא בטדרשיי. כן עשה פילון אף וציור. משל הוא שהספורואומרים
 ואומר וכהוהיהי נפשו דעת לאדם המלמד וההתבוננות ההכמות לגן משל היא עדןעסקנן
 וטרשות המניעות מדבבות ציור היא ההפלגה מרור שהספור 802( הלשונות מבלבול)בס'
 הוא אברהם ציור. בדרך דורש ושרה אברהם שמות המדות. ושפלת הדעותבלבול
 11,15(. מאברהם )בס' המרות בין שרתי שהיא הצדקה מן הציור ושרה השכל מעומקהציור
 לרגטליץ אם בי  לרוב כונתם אין ציור בדרך דגנקרא יפרשו הס אם א"י. הכמי העז כןלא
 (הטקרא בלשון דושעים כעשה על ותהלה גנות או הצדיקים מעשה על וההילה שבחדברי

 בדרך לפרש שכנהם במקום ואף באמת/ רבהוב כונת שכן מעולם חשבו לא אבלומליצתו,
 חצוניותו בין הכחשה לעולם נמצא לא הענינים טן ענין איזה על בכתוב רמז ומצאוציור
 אוסרים שיהיו נטצא ולא והציור, הרמו שהוא פנימיותו ובין הטתפרש המאמר או ר5פירעל
 משה שהשליך שסה אמרו ואם משל. אלא שאינו מקרא של פשוטו לפי שהיה מעשה;ל
 דרכם לפי זה אין תורה דברי על שמס אלא הצומח פמין עץ היה לא בסרה המיםלתוך

 אשר המדרשים טן הגדול מהרבוי תורה. דברי על גם עץ יאמר לדעתם כי לפשוטודבהשה
 להם היו הדרכים אלה כי נראה התורה לדברי ~D'Dy ובנתיבן והציור, דג(של בדרךנדרשו
 שמות האלה המדרש בדרכי להולכים נהנו קדום בזמן וכבר החכמים, בין הרבהמכבדים
 ובנסם( פ"א )מכילתאויסע רשומות דורשי נבראו וציור משל בדרך הדורשים כימיוחדים;
 ובכ"מ(, ניד. פסהימ קל"ר: לחולין חמורות דורשי נפלאו לתורה טעם נתינת בדרךוהפורשים
 מטין הדורש ועל פ"ו( טשפטים )מכילתא משל כמין שדורש הראשון ממין הדורש עלואסרו
 בתכונת מעט הבינונו אחרי עתה והנה ט"ו.(, סוטה כ"ב: )קידושין חוטר כטין שרורשהשני

 האלכסנדרים מדרש יחום את עוד ראותנו ותהרי ישראל, בארץ נצמחה אשר הטדרשיתהספרות
 יכבד לא עתה השני, על מרוחו הראשון הערה איפוא וער שבע"פ/ התורה הכמי מדרשאל
 הרירה בספרי אשר האנדה מדרשי עם בצרוף ההיא, הספרות עדורי מהוך להוציאעלט

 היהוריה. הדת ובעיטיי באסונות היסודות ואת הבית חרבן עד מיתדים דעות אתשבע"פ,
יסודי
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