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 ושלשה עשריםפרק

 . היהודים ורותאמונות

 ושאריכתבי התורה הם עליהם' בנויה היהודיה הדת אשר והדעות האמונותיסורי
 רגלה מ!. עלו אשר היום למן' האוטה בקרב ואמורות אלה חיו ואיך הוכנו איך האפןקדש,
 שבספרי המדרשיים השיורים טן אבל וממורר שלם דבר אליט הגיע לא מזה הבית, חרבןעד

 הפרועכם דיהורימ דעות היטב נכיר ההוא הזמן מן היהודם ספרי ויתל פה שבעלהתורה
 י. ך'. הקדום. הזמן בתוהם נחתטו אשר אסונותיהם פנותוגדעה

 נרמז כבר אבל מגשימים. תוארים לרוב הם הקדש בכתבי האל מעצמותהתוארים
 ראיתם לא כי : נאמר קאם כפושטם. התווהים אלה יוקחו לא כי עצמהבתהיה
 כי למהבונן מכריח מופת זה היה אי:יאקצר, היד או ודי, האדם יראני לא או: תשנה,כל
 מקום בשום יובנו לא ה' יד וההואר האלהים את הראיה 1ס1~3 השנה בעל אינו האלעצם

 האל עצם על דקות בחקירות נפשם הכנימו לא קדמונים קדמוני שבזמן האמנםכהטמעם.
 מעת אולם כה, או כה אלקים במציאות יאמינו אם בין היוצאות התולדות על השניהוולא
 אאם ישבו אשר האומות מן הכמים דעות להם נודעו אשר מעת ובפרט ההשכלהרבות
 נדולה הערה זה להם היה ,שלא אפשה אי הטבע שאחרי מח דברים על בהקירוהוהורגלו
 האל עצם בהם יתואר אשר התוארים מן הנשנתה עיוניהן,-צפנה בחקירהלדירבונן
 תוארי להם;ים ישראל הכמי של ההשתדלות כבר נמצאה השבעים בתרגוםבכתובים.
 והתרג"מים בהסכמתם. נעשה עכ"פ א,, חככו ירי מעשה איננו התרגום כי ואףההנשמה.
 מהקוני מקצת גם פנהם. לאבן הזאת ההשתדלות עשו קדום שרשם אשרהארמים
 יהודי וחכם למעלה. כבר נהבאר כאשר' ההגשמה להרחיק תשוקתם מראיםהסופרים
 במצע נשהמש ההסוף בלשון כעשר פילוםיטר: לתלמי אם- - אריסטובול -אלכמגדרי

 בדברים ןוןץ( 10, אי. פ. )אייזיביאוס התירה בדבורי הוא כן הכח..,. להוראתיד
 בני בלשון הורה דברה בסלה: מלה כמעט א"י חכמי בפי הרגיל דבור נמצאהאלה
 יאת בכל בהורה, הכפולים דרשת לענין אם כי הטאמר זה נמצא שלא ואףאדם.
 ובמלוה ההגשמה. תוארי על גם שניאמר ארימטובול בדברי הדוגמאסראט

 שונותן,
 נמצא

 יכולה שהיא מה האזן, את לשכך אותו מכנין אנו הרי זה! ענין על מפורש המאמרזה
 בסולק השתדלו א"י שחכמי מבואר פ"ר( בחדש )מכילתא מבריותיו אוהו מכנין אנולשמוע,
 הכניסו לא הם אבל 85(. צד שלי המדרש בית במ"ע אופנהיים היים . )הר"רההנשמה
 דרשו בהורה מדרשם ובעזרת להומם הלכו אך כהאלכסנדרים, פילוסופיים לעייניםעצמם

 ינשנב גשם ואינו פשוט האל שעצם והוא ההנמים סדרש' בבל הלך אחר רטוןוהכריעו.
 אבל שכינה. גבורה, וקראוהו: מפשטים בכנוים ג"כ כנוהו פשוט ומהיותו האדם,מרעיון
 בעצם כן אינו רואים הם אשר והחזיון האנושיה, השגתם כערך אדם לבני נגלהאלהים
ל ואחרי נסיי. בדרך כן להם מראה הקב"האלא ק  אים לבני השם נגלה ך,וג"6ולתם 
 ככל והולך. סובב הזה הרטון גשמים. בתוארים ממנו לדבר גם הורודה ע"כ גשמיבחזיון
 שמאסר באלרם ובנביאים. בהורה דדעיון מקור מצאו אמונתם ובתומת החכמים.מדרשי
 על שהשפחה עד נם בדרך חושית בפראה לישראל השם נגלה כי יורה ואנוהו אלי זההתורה
 לפרש להם קל והיה ק"ג(. )מכילתאהשירה באצבע עליו והראתה אלהים מראה ראתההים
 כאיש פעם שונות מתזות תחת אליהם נגלה ישראל אא מאהבתן" שהקב"ההאמינו כי מלא, והארץ השמים אשר האל לערך הנשמה הוא אשר ,מלהסה איש ו;'דבור:
 ויפה פ"ה( ובחדש )שם רחמים מלא כזקן ופעם ח"ד( )שם שמו )שיקדש כד4מלרעשה
 ימיט עסיס שדם ישראל של במעשיהם תלוים ר~סנינה גלוי אופם אלה כיאמרו

שמאל

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



-

204 - 
 עונדם אם ישן ולא ינום %א , רצונו עושים אם שין ושמאלו רצונו עושם אין אםשמאל
 שחי התנאים טן ואחד . כפעולותיו שנוי סדמימ שהם נורמת ישראל של שפעולתם"מר ירצה כי מראה "ככיכ%" סלת תוספת וכבר , רצונו עושים אין אם לפניו שינה וכביטלרצוט
 שומא ופעמים אלהותו סחויק ומלואו העולם שאין פעמם : אמר החרבן אחר תיאשונהבמאה
 וראיתי : התורה מאמר מטעים אחר ותנא פ"ר( )ב"ר ראשו שערות כרעך אדם עםבצבר
 ננלה הקב"ה עושה שישראל טצוה שבשכר שהכונה ומפרש , נשמי תואר ומחוא הרםאת
 מבאסרם מבוררת יווצר ההנשמה בהרחקת השתרלות לנו ואין , פ"ו( בא )מכילתא עליהםוחס
 שלטת קנאה אין כי הקנאה בתואר אלהים גוע לתאר הכונה אין קנא אל בתורה נכתבשאם
 רותחיה במפרי כאלה לרושמים מספר ואין פיו( בחדש )שם בקנאה שליס הוא אבלבו

 מאלהים דבוריהם ואם , גשמי באופן היה לא האל בעצטות שאמונתם ראינו הנה .שבע"פ
 לעיסים יהיה וכן סאו היה כן כי , ואמונתם מושניהם על ראיה זה אין גשמיים דבוריםהם

 , רודעית האל מעצמות השנתם היות עם אבל . אנושיים בתוארים מאלהיט אדם בנישידברו
 מפשטות וחקירות למודיות הקרסות ע"פ דרשו ולא פילוסופיים בעיונים נכנסו לא זאתבכל
 בזה ונם הזאת בפנה דרשו הטקרא אל וביחוס הקדמותיהם לקחו הקדש מכתבי רקאמנם
 . מעט ברמזאמנם

 מעשה בשם הנודעות והן , יחזקאל שבספר הס-אות הם מנשימים היותרהכדובים
 ההמון לפני בהן דרשו לא אבל . החכמימ בו לענות ענין היה ההן במרשת לדרוש ימרכבה

 וסבין חכם היה כן אם אלא במרכבה דורשים שאין לחק והיה , ותלמידים חברים בועדולא
 הדברים כשמאמינים כך כל מסוכן הדעת שבוש שאין חשבו כי , מ"א( פ"ב )חנינהמהשם
 הדגשמה כי . ההשנה לקצרי כאלה נשגבים דברים ימסרו אם ממוכן הוא כאשרככתבם
 שכבר הנלה מיסו ניצחת היתה כבר הסכנה וזאת / אלילים לעבודת שמביאה מפנישמיכנת
 העקירה אבל , המיוחדת והשגחתו אחדותו ורבירו יעךאל אלהי אמונת באומה ר~שתרשהמאז

 האל בעצמת לאמונה ססוכטת היו אשר היונים פילוסופי דשת אל להביאם הוכלהעיונית
 לט אין שיכבה מעשת ממדרש , הם אחד ורשולם שדאל מהם רנים רחומינו כאשרשהאמין

 סתרי בשם . קייט.( )פסחים תורה סתרי ונם הקב"ה סתרי ונקרא , קטועים שיורים אםבי
 רק הזה בשם לכנותו אחרת סבה ואין נ'.( )סכילה צ"ע יונתן של תרגומו את גם כנוהקב"ה
 לתבונת קצת לדוגמא לנו יהיה תרגומו וע"כ מרכבה במעשה דורש בתרגומו שיונתןספני
 ממשווע כטראה מומיי באופן תוקת לא הטרכבה שמראה רוטז יונהן והנה . הס-כבהמדרש
 א'( א' )יחזקאל השכינה יקר חזיון היא והמראה נבואה/ בחוון היתה הנביא ראיתאך
 )שם כהומים יוצא קול יהיה לנביאיו הנבואה דבור להשמיע אלהים ברצון ישואם
 אדם עי רחצה ואם בדמיוט ונחקקו לשעה נצמירו בחזיות לו הראו אשר הציורים וכל ,כנה(
 שאלה בכונה דוזרגום ירמז סדוטמאל השור שני דימין אל אריה ופני , החיות כנפימתחת
 התרגום יפשיט האלה הקטנים ברמוים י'( . ח' )שם לראותן דמה אשר להיות נעשוהציורים
 נשגבים ענינים הקב"ה, לו נלה הזה שבחזיון וחושב , המרכבה, ממעשה ההגשמהכסות
 ח'( )ס"מ סמא בז אכר ויפה . החומרי בעולם האדם בהם רגיל אשר "D"WI בציוריםרוחניים
 ולפי : במרכבה כבודו את אותו הראה שהקב"ה , יהוקאל ראה אשר אלהים מראותל
 לדרוש שלא שהזהירי האזהרות כל עם . המרכבה מדרש מכלל ההנשטה סלוק יהיהזה

 הנביא ברברי הציורים היו ובכן , בדרישתה עסקו אשר חכמים עת בכל נמצעבמרנבה
 התורה בספרי נשארו לא זאת בכל ואעך באויר רשורחים מגדלים להעטיד המדמה לכהענין

 רם זדת לרם היה לא ההלכה בעלי שרוב מפני היה זה , קמנש רושמים אם כישבע"פ
 היו הנפש הזיות בילרי המשפיקים הטד בעלי אמנם , תורה בסתרי עמקו ולא הסודבבעלן
 בבחינת ועסקו , סתרים כתובים לרם נמצאו אז וכבר . האסיים כת ביועד ההיאבעת

המואבים
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 )פילש( העולם בריאת הי האל מציאות על וררתן והסיפון( חיטטה ותרו ,והתנבאוהם"כים
 המלסודם ארדים שיחים . בראעאת ומעשה מרכבה במעשה עסקם שעילף נראהטחה

 ע6 ושאריתם אהלים עם הר,הברו איגדה וקצת הכת זאת שנתבהלה ואחרי , חטךבמדר דגלי
 שית-יפ לנו ונתקישו לאחי ממהסיהם קצת יצאו מאז גם , יצאו ממנם אשר דפרו,טיםבין

 בעיונים ההקירה אבל . /XXI (xx ח"ג לבה"כ מבוא לעללינעק בתלמוד טהםאחרים
 רבינא הרוחני הענין להבין. רצו וראשונה בעצם כי . שרצו סמה דותך הביאו' כאלהדקים
 אמוטת ףצאו א* אחר על חרשים ציורים רמדמה רגם בהם הוליד זה ותחת , הצעףיםבטהר
 י והנביאים. התורה דעות עם לדועאשן יקשהאשר

 %א טקדישים היו 1( דמפורש שם גם הנקרא ירי,ק אווויוה ד' של האל שםאת

 אח שהוגה ונר . בשם מלברך הכהנים אף נמנעו הצדיק שמעון וממות . באוחזותיווגווי
 6 נתנו וע"כ , י"א.( )ע"ז הנוהו גדולה להבלי, ואך פ"( )מנרורין ~a"nlw חלק לו איןדמים
 , קרוש : התויו . הוא ברוך : הדבור לו והוסיפו *רקדועף הוא הרגיל הכנף . שוניםכטים'
 בבטי לרוב משהמש חטך ס' בעל . ג'( נ' חבקוק י' ו' לטיוב במקרא נמצא מיוחדלכטי
 . אימה או איש או מקום אל אלהים קרבת להוראת כסי הוא שכינה דג!פשט רוצם .הוה
 עיני הרגמו ולזה . שכינה נקרא דבר על רוש מערה ש מנין או משניח רדותו בכודנתוע"כ
 מנינה והשכינה ה'( ה' )שם שכשתיה בית תר' המקרש ובית ט"0 א' לשעיה שכינתא אפיה'

 והיקשת הכת בעל היותו פצר . כנשה ההת ונכנסים , ישראל ע6 וגלתה , שורה ההיא)שם(
 נקרא האל . הגבורה פי / הגבורה יטון ואמרו . דה' גבורתא תרג' ה' יד . גבורהנקרא
 שהקב"ה מפני : אמרו המאוחרים המדרש וחכמי )פקין( . סקום בכל שמציאותו מ8ממקום
 דרגא לפרקי עמהם נמצא שם שהצדיקים מקום שבכל ספני או פס"מ( )ב"ר שלם שלמקומו
 רהוט : כמו / מדפוכו או רצוט מרפקת כברברו לרוב הזה לכנוי השתמשו ודשיאשונים .פל"ה(
 , רג:קום לפני ענוש / המקום מלפני שכר מבקש , למקום הכעיסו , המקום כעס , מקוםשל

alpa"י סוכו איש אנטיננוס אצל ונמצא ישן ננס ג"כ ד"א שסים המקום'. ידועי , מתאוה 
 טלכות ונטצא . האדם על ומלכותו ומוראו עלו אשר בסלטת האל כשיתואר רגילודשא
 אב בשם אותו מכנים ישראל נגד סמוכו כשדברו . שסים יראת , שמום מורא ,שמים

 -ביחוס מאז כמנאר ישראל אל האל תהום שבשמים. לאביהם עיניהם ומגביהים .שבשמים
 בכנף מתואר D"y , ה' עבדי שנ,-או עמו אל בחלוט אדון נקרא שהאל ובועות . לבנוהאב
 סצר מאלהים ובדברם עולם. של רבונו הנהג ובלשון א'( 3' ישעיה לע"י- עלמארבונא
 ציור יתנו האלה הכנוים . העולם והיה שאמר מי : בתואר כמהו הכל ובה"א יוצרדיותו

 , השם במאמר העולם בבריאות האסונה על I~DUI מרגשתה רחוקה רוחנית באחדותסאמונהם
 שרעף הן האמונות אלה . ועונש ובשכר , הכל על שליט ושהוא , וטובו , ויכלתו /בהשנתתו
 , האל של עצמיים כשנצת נהיו הזטן במשך אך הטכריםהכטים

 . משבן דבר בעיניהם ויתה בה החקירה . בראשית טעשה נקראת העולםבריאת
 ומה שלמעלה בסה לה-וש שעין והוהירוי ס"א( פ"ב )חריגה בה טלהכניס נסנתז חכמיםוריבה
 דעותיהם מהם מלסד הומת בפנה סדררכם נתקיימו זאת ובכל . לאחור ומה לפנים מהשלמטה
 )דוטמ( לרה אמר אהד פולוסופוס . האין מן היש בבריאת האמינו דגולם. בריאתבענין
 ותוחמצת ומים ורוח וחשך ובהו תהו והם מזבים, סממנים שמצא אלא אלהיכם נרולשיר

 כן הושב ישראל סהכמי אחד ואלו 8"א( )ב"ר בריאה נאמר בכלם ואגל בנערה ר'צהיחשבו
 כפשותם לקחו הכתובים ציורי . מאין יש בבריאת פאז שהאמינו וודאי / כך כל מנערו היהלא

 ומזה 1 "--
 ופוש . החטא את פרט , הגרר את פרט : כמו פרס :קרא התיחדות טל , פרט. שם כמו הוא ההמורש שיק

 2דטב  אפשר וע"כ . שיפרש עד הגי' ובירושלם. :( ב"ב )פסחים הכתוב לך ש.פרט ער : טפו לפעטים טתחיפ'םיפרפ
 . פרט. שם קורא.ם שאנו טה והוא המפורט שם כמו פ"המפורש
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206 -  12אבן אסרו והפתרונים . חומרי יסוד על בנוי שהעולם והשבו , מתסכתת דעה טלרויה 
 , ליסוד היא הנוך ובס' . פ"ב( ווזומפ' וירושלמי בבלי פ"ה )יוסא המקדש במקום היהופסוד
 של רטרו מזיו ניצוץ הוא האור , ב'( לכי"ח הפנה אבן וראה היסוד עד הגיע וחטך , פנהאבן

 משר הנדה מבעלי ואהד . ככתבם דברים אלא שירית מליצה זה ואין ב'( סיג )ב"סהקב"ה
 מתמיהות סבות נתנו דמבעיות המראות לרוב פ"נ(. )ב"ר בלחישה לו ונסמר סקדמוניו כןאשקבל
 החכמים של בראשית מעשה הכמת מענין דמיונים . המסובב עם טבע יועם להן איןאשר

 רועלמח~ים בשני מפוזרים במקומטי נמצא והפדרשות ורמלטורים המשנה בע4לאדמונים
 השרירים מן . ברבים ולפרסמה בה לדרוש נזהרו כי יען הם רבים לא אבל 1( המדרשובמפרי
 מפרשת שהוציאו מה לפי , והנמצאים העולם בבריאת הדרישה היא כי נבין בידינו הםאשר
 , היצורים בטבעי אלהים ממפעלות המרברים המקרא בשאר מכתובים או בראשיהמעשה
 אהט יש גם . יצירה הלכות נם יצירה ספר ונקרא שלם ספר המין מזה לקדמונים נמצאוודה
 , 160 צד ח"ד דדו"ד )עי' התלמוד בעלי הראשונים של יצירה מפר אינו אשר יצירהבפר
 במפריו הרסב"ם ואמר בדבר נהלקו והאחרונים . בראשית מעשה מדרש ד"א נם אבל .218(
It~VWרפט איטר אבל ספרד חכמי רוב עמו והסכימו הטבע חכמת הוא בראשית מעשה 
 בה הרקלמה חכמינו צוו למה כן שאילו הטבע חכסת אינו מ"ב כי א'( )סי' בדרשותיונמם
 רהטכל דקירת ע"י הנקנית הטבע חכמת שמלבד .החלים כן על . ברבים בה דרושלבלתי
 הקדמונים של מ"ב חכמת היא והיא אלהי בשפע אם כי תודע לא אשר הטבע חכמתיש
 הצדיק האדם בשביל הבריאה תכלית המקובלים, דעת היתה וכן 139( 27/ ח"ה)שם
 וע"כ שמו שיתגדל הקב"ה רצה כי ; ע"ד( עזרא ום' הנוך ס' ותנהומא ב"ר : ו' )ברכותוכו'
 בבריאה אומנותו כלי היתה רמזורה . רצוט עושי ע"י יקוים וזה ל"ת.( )יומא העולםברא
 רפא והחכמה ופס"ד( פ"א ב"ס . ע"ד )פסחים העולם לבריאת וקדמה פ"א( כער , י"ב)חגיגה
 והוא בבריאה אומנתו כלי שהיה (logos) דבור בשם העליונה החכמה מתאר פילון .דבררה
 החכמה שהוא הדבור . 129( דגרובים ומן 458 הבורחים מן )בס' האלהית התורהרוח

 הרבצי אמנם , אחד אינם והדבור והאל , נברל כעצם היונים פיויסופי אצל נתשבהעלינה
 חיים לתת אלהים רצון לעשות האמצעי להיות עצמו בפני המצא / אלהים מעצם כאצילותהוא
 המפליגם במושגים אך ; בשרשה הדבור מן ההורה היא זאת , החומרי בעולם ותנועהסיר
 לאל משנה הוא וכאלו שוחרת כעצמות הדבור תאר פילון . מזה זה היונים חכמינוטים
 והנה . שליחותו העושה שלית בערך הוא אבל רשויות בשתי כמאמין אינט אך /דיקלם
 פילוכצפיש בעיונים נכנסו לא אבל בא"י היהודים בין נם מכבדיה מצאה הדבור סןדיבורה
 . עצמה בפני כעצמות ההכסה מתאר במשליו שלמה הן . קדש כתבי על נסמכו בזה נםאמנם
 )פכ"ר( מירא בן יתאר כן אף . האמיתית החכמה אצלם היא רק כי רהורה רפא דמדמההאת
 החכמה ומקח- . עליון אל מפי ושצאה נבואה רוח ומפיקה במרומים כנשבה החרמה.את
 נוקש . התורה שהיא / ההכמה הוא והדבור , אלהית שהחכמה מזה ונראה )פ'ש.( דוזורההש
 ודגור דבור שכל וכמאמרם . עצמו בפני כעצם האלהי הדחף את מהשבים שהיו זהעל

 ובמקום , הדבור כעצמות האמינו כי נלמד י"ד.( )חגיגה מלאך ממנו נברא הקב"ה מפיתוצא
 ק"ג(, פי' בהעלתך )מפרי דבור מראה זה / במראה משה עם ה' שדבר מה כי אסרו:אחר
 03 . כוה חדש דבר מלב בורים המתרעים היו לא קרומה הזאת האטנה היתה לאואת

 , עצמה בפני עצמות הוא כאלו מפשע באופן מים-א במלת השתמשו הארמייםדגצערגמים
 זה דוזחוק ההגשמה בהדחקת לרהשתדל רוזהילו אשר דעת סן . כן האמונה היתה באמתבי

- - - התושג-

 י קייקי  שמדיש.נונף
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 הטפרים היקוני רוב כי , דיונית מחכמת לידיעחמ קרטה והפת והעת הדבור, מןרגןשג
 טן הדעה ואמנם , מאד קדומום והם רומטתדלות זאת תולדות הם טרעים זבלתידגושכם
 מסוכנ, הטעה לא במלאכים שהאמונה כמו / האחרות לאמונת סכנה היתה לאהרבור

 . לאחרוני
 ירי על וזה חופרים בציורימ שכינתו נלה מראה שהקב"ה שהאמינו זה לפני ראינו כברכי

 שנה וגורמות מקריות בהכונות התלויות הפעולות כל וע"כ . הצורך עת לכל חדשהבריאה
 הפגים מלאך הענין ומזה . הזאת לתכלית ה' ברא אשר רגנלאכים ידי נפעלותיעלכדפועל
 . מלאכי של הברית ומלאך שמואל שבספר המשהית ומלאך השני ישעיה שלהמומנע
 על בשקרה נוסרה כן, ואחרי. בגולה התרהבה אתך המלאכים מן שהתורה מאדוו-וב

 שאם . הדטר בבחינת הענין כן אף ועתה . האפשר צד בכל ההנשמה להרחיקדיה~תדלות
 באה אמשתם הנה ופילוסופיים מיפשטים מושגים להשיג נאותה היתה לא השכלתםסררגת
 הוה ובכלל רצונו עולזי מלאכיו הן ,לאל המיוחסות ורוןכגות הפעולות, שבל שהאמינולעזרה
 ש* חככו בעיני חן מצא הרבור מן האלכמנררים של הפילוסופי המושג זה ומפני . הרבורגם
 במלת דמתרגמים שהשתמשו מה ועתה . אמונתם עם מסכימה היונית שחכמת לדעתלהם די אך גו, שנתלו והתולדות העיומם אל שעו לא אבל . אמונתם עם בהסכמה שהיהמפני

 היא אלא היונים מן לקחיה דעה וה אין עצמו בפני עצמות הוא כאלו מפשט באופןמימרא
 דיה אך , ההגשמה סלוק לעם להורות כרי ההשוה המתרגמים ולא היהודים של עצמיתדעה
 היהודית האמונה עם ובהסכמה נשסי אינו שהשם האמונה בינם השתרשה מאז כברלרפך
 לאל משנה הוא פילון ולדעת אלהות במדרגת הדבור היה ליונים כי . היונים אצל טוסנוובין בא'" היהודים אצל הדבור מושג בין יש גדול הבדל אמנם . תרגומיהם המתרגמים עשוודאת
 נברא היה היהודים אצל הדבור אבל היצמרי לעלם אלהים בין אמצעי ובערךהעולם

 הרטר וע"כ התורה רעתם לפי שהיא האלהית רוהכסה והוא , רצונו עושה מלאךובסררגת
 . שלן ובין בא"י הפרושים בין הסכמה יש ובזה , דבורהרצע

ו
 העולס נברא פילון לדעת . א"י וחכמי פילון ציורי בין דמיון יש "בריאה כיח בא
 . d'yl~t רהורה רגש רעת גם לוה וקרנב 8( השלם ממלאכת )בס' החומרי העולםברא - ההושב בנפש המתחקה הרוחני הציור שהיא - הזאת המהשבה וע"פ במחשבה.בסוקלה

 אסי לדעת , לו שיש הריפתראות אל מבש שהאומן פ(,טין של לבנין הבריאה אתשסמשלימ
 כנורש . מגד( סיע פ"א )ב"ר העולם את ובונה בתורה מבים הקב"ה כך הדרים עושההוא
 שנירש ובה"א ביום ומעשה בלילה מחשבה שבש"א , וע"ה ב"ש .כמחלקת נרמז המדרשזה

 סתומים רמוים רק זה ענין על אין אך . מחשבה קדחה שניהם ולדברי פי"ב( )ב"רביום
 רעות נודעו ד,זטן ובבחינת . שלפנים במה בעיונים מלהכנס השהחרו ישראל, ארץשחכמי
 וששת , הזמן טושנ לצייר אין שזולתן והמציאות ההזייה עם נהיה או , נצחי שהזמןהימים
 . הנבראים גן הזמן היה ישראל ארץ לחכמי אך / )פילון( כפיטום יוקחו לא בתורה הבריאהימי

 הוצת דמעה על רומוגת דילולם בריאת קודם שנבראו הדברים טן וההגדות מ"ט( ה' הד')עזרא
 ומנים מרר שהיה : אסר האחרונים מן ואחר . הזחן מציאות בהנרח יוקדם ההגדות לאלהבי

 היתה שכן ראינו כי , מפרשיו עשו כאשר ממשמיגם דבריו להוציא ואין פ"נ( )ב"רקודם
 , העולם נברא שבשבילו האמינו . האדם הוא בבריאה הנכבר ההלק . בא"י השלמתהרעה
 מספרת ההגדה אם כי . גשמי באופן אלהים" "צלם התואר הובן ולא . אלהים בצלםנברא
 )מכילתא כדמותנו בצלמנו אדם נעשה תחת וברמות בצלם אדם אעשה : וכתבו השבעיםששנו
 וע"כ . הרוחנית הר,כונה על אלא הוכנו לא כדמותנו שבצלמנו נראה מיה ובכ"מ( פי"דבא
 פקח( )ב"ר ורמותו בצלמו שאינם ייש ורמותו בצלמו שהם אדם בני שיש האחרוניםאמרו
 ולא אלהים צלם בעלי הם ודטריקים הרוחנית התכונה על נאמרו ודמות שצלףוכגתם
 קיימת , רווצית עצמית שהנשמה והאמינו . לנשמה ציור הוא אלהים צלם וע"כ .הרשעים

בפני

- - -. - - - . -- . - - .
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 בו נתק הקב"ה האם בצוק דגי' געגוצר , יגב:( לעיגה בששם ניוהד בכגןם עצטהבפני
 מתלכלכת רגע עם בהתחברה ס':( )ברכות רךא פרורה רראשון במקומה . ל"א.( )נרהנעושה
 הנשמה הושבתה בבריאתו כי :( י"ר )ערובין משנברא נברא שלא לאדם טוב וע"כ קל"ב:()שבת
 כרצון יש הזאת השסירה . )שם( בפעירה נשמתו לשמור דאדם יזהר 6ה החמא מפנימסדרה
 נ"נ פי' ראה ספרי י"ר פם"ו )ב"ס הרע או דגצב יצרו אתרי ללכת נתבה הרשות ולוהאדם
 כון( פ"א )אבות בכלל שטים יראת ד"א האדם בו עאבחר הנצמרי רשעב . בב"ס(ובנם'
 אבות . יש )ברכות חפש יראת הוא שכדם כיאת ופרי פכות( )ב"ס האהבה ראשיתותראה
 . פ"אפ )אבות העלם לעמודי נחשבו השלשה אלה הסדים וגמילות עבודה להי2גיווז לי" - ל"ו פ"1 בנם מ4א פ"א )פאה תורה תלמוד חיא שבזכיות הגדולה ובנפם( ע"ג%ב

 אם כי בה בההגיון די ולא dte) )אבות מעשה לידי מביא אם גדל תורה תלמודערך
 )ברכות כונה בלי בהעשותו נרצה הטצות מעשה אין אבל . ל"ת( ב"ו )ב"ס עיתישבורתה

 פרז.( )ביצה ומשהה טאכל בין %ב( )אבות שמים לשם ישה בכח האדם ומעשה , מ"א(8"ב
 השסוס מן שהתורה אמונה . האסונה הוא המעשה מזנאי , בכ"מ( לטוביה עניניו בשארבת

 השם ובנביאי פש( בשלח )מכילתא משה כיהוא נאמן ברועה אוצנה מ"א( פ"ייסנהררין
 שפקר במי רששנה ובשכר , שם( )מכילתא שכרו גרול באמנה מצחק והעוולה , כ'(יובהי"ב
 פ"א דעטלק )מכילתא וגבורות נכים להם עושה הקב"ה והמופתים האותות לעשותלמשה
 רגליווז ובזכותה ע"ג( בשלח )מכמיעא ממצרים נגאלו האשנה ובזכות פט'ץ( חיש . כ"תר"ה

 ארם שבין ומצות למקום אדם שבין מצגת . חלקים לשני נחלקו המצות . פ"1( )שםמתכנסות
 נכלל ובו )בכ"מ( שמים מלכות עול קבלת : הוא הראשון לה"ק דואשון העיקי .התבירו
 פתיחה לת"כ שמים דין הצרקת . פיט( )ברכות רוע על ובין יגנוב על בין ההוראהמדת

 אהבת ולעורר ליב( פי' ואתחנן משיי . כ"ד )סוטה מאהבה ה' לעבוד / " ח' תעניתלמלואים
 אך מ"א( פי' )שם שכר קבלה בשביל האהבה תהיה ולא שם( למפרי להקטנה עלם באיכל
 שכר לקבל ע"מ שלא מ"ח( פי' עקב )שם פעולתה לשם רק , בכלל ה' כעבודת ,היעה
 א~ו וברותת מ"ט( פי' )ספרי ה' בדרכי שיתדבק ע"י לפועל יוציא האהבה , פ"א()אבוית
 ושבת פוש פאה ירוש' פ"ג דשירה ומכילתא )שם האדם יהיה כן אף וחנון רחום הואמה

 ע"ש פי' ראה מפרי ע"ב )אבות לחמורה קלה מצוה בין הברל באין מצותיו ובשמירהקל"ג:(
 נפעלו לטסתי האדם שחובת . השם קידוש מצות היא המצות טן הזה בחלק רגדלה .וע"ב(
 אמור )ח"כ ! שמי וקרש עצמך מסור : היסוד . ל"ב( פי' ואתחנן )ספרי השם לקרשוטאודו
 לפנים . סלאושייו דקדוק ביתרון נשמר החרבן לפני אך . הזמנים בכל היהודים מן הוחזקפ"מ(
 שבין המצות . קצת הקילו בלוד נתזה בית בעליית אבל , קלה עבירה כל על נפשםמסרו
 לאדם אדם אהבת הוא כלן ויסוד והחנינה דרהסים והיושר הצדק מצות כל הן לחבירוארם
 להברך לך רמני מה : הזה ליסוד 12ורש . העלם עמור שרגא חסדים גמילות בכללהאשר
 , .( ל"א )שבת פירושא בערך רק הוא השאר וכל התורה כלל והוא ש"ז( ד' )טוביה תעבדלא

 סעורה היא הגדולות מהזכיות אחת . פיד( קדושים )ת"כ בתורה גדול כלל הזה הכללוקראו
 המרבה וכל , פ"א( פאה (twt-s המצות כל ננד שקילות וזו וזו ע"ת בכלל ונחשבההצדקה
 ושכרה ע"ד( ד' לדניאל החוטאת לנפש כופר והיא בכ"מ( טוביה )ס' משובח זה הריבע"ה
 ג"ח . ע"ת( )יבמות ישראל בה שמצוינים מהמימנים אחד והיא פ"א( יפאה ובעה"בבעה"ו
 פ"ע דעמלק טכילתא בכ"ט )טוביה כבודם לפי לקברם למתים וגם חלולים בריאים לחייםהיא
 ישראל כל בערבות האמינו כי , התוכחה חובת ג"כ הוא והח"ה האהבה מענין . בכ"ם(ובנם'
 החסידים וע"כ . העולם מעמודי אחד העבודה כן וניה כתורה . ליש( )שבועות לזהזה

 לכריתות 011 בכל תלוי אשם הביא בבא בן ויהודה .( י' )נדרים קרבן להביא התאתדראשונים
 אב5. ת"כ( . י' )הוריות חטאתו על קרבן מביא שלו הנברא אשר הדור את ישבח זכאי בו ור"ב"ה.(
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 אמרי ע"כ . להגשמה וקרובה דאל לערך פהוהה הואת העבידה בי עין העליסו לאאבל
 כ(

 ניוקח לריח שהגףבעת נאמר ואם פט"ו( בא למכילתא לעובדיה טוב שכר לתת רקתכלתה
 אבל , קמ"ג( ש' פנחס ספרי בכ"מ )ת"כ רצינו שנעשה לפניו ריח שגהת משל אלא זהאין
 העבודה ביקרת האמונה . פטם( יהודית פל"ד )ב"ס התכלית ישיג לא המחשבה טהרה גליקרבן

 השהמרו זאת בכל , ג"ח התורה לעסת שיכה שהקטינו עם והמשכילים / באומהנשהרשה
 אלהים צוה כן כי ממנה יד הנח לבלתי בפירוש אסרו כי להפך 'וההי , בהחלט ננדהמלדבר
 בכל העבודה מגנים אינס ה'( ל"ד ב"ם י"ו ד' )קהלת רשע זבחי מגנים ואם פל"ה()כים
 והנזירות. הנדר רקרבנות': עבודה בכלל ד'(. ל"ה ב"ס ג' )קהלתה' רצויה שהיא יודואך
 לא / וש"נ( . ט' נדרים כ"כ י"ח ג"פ ר' ה' לקהלת המשכילים בעיני נרצו לא הם שגםעם
 צרה בעת וביותר ברכזה( )ירוש' בנזירוה הרבה ונהגו , בעם מהשתרשם להם להתנגדיכלו
 צרות ובכל ככ"מ(/ ותלמוד ובמשנה )טו~יה.י"א גרול זכות התענית כן מ"א(. פיהלאויר
 נפש סגלי כל כי .' י"1( ד' יהודית מ"ו ג' . א' חשבונאים תענית )מם' תענית נזרוהצבור
 ואתחנן )מפרי מקרבנות יזהר מרצים שהים~רין , מהם חביב ועור הקרבנוה ר~נסה אצלםהיה
 כמיתה כ"א,( )תענית ומכפרים הנפש את מסרקין הישרין כי פ"י( דכחדש מכילתאל"ט

 שמיחה אף אמנם . כו'ג.( סנהדרין ר' נשא קייב שלח )ספרי ומכפרת ה'.( )'שבועותשפמרקה
 מרץ. פי"ב מ"ב )השמונאים ממתים נפשות על לכפר קרבן להקריב נהגו זאת בכלמכפרו;

 רהיטך ד' )וכריה הארץ בבל משוטטוה ועיניו אלהים משניח הע'ריגים מבחר האדםעל
 אלהים כיד ולפרטיו לכללו העולם ופגעי / המיגשים פרטי כל על האלהית וההשגחה .ט"ו(
 לא עקיבא לרי המיוחם פ"נ( )אבות נתונה והרשות צפוי הכל : והסאבה . מי"ש ההןשמים בירי הכל הוא קדמוני ומשל , סי"נ( )קרמוניות שמים יראת אם כי הארם ברצון דברואין
 או הצפיה מושג לפשר בשונים נכנסו ולא . מאז ישראל אמונת יסוד היה אך המציאוהוא

 %א לנימות אמונות היו שניהם אמנם . לוה זה המתנגדים הרשות מושג עם האלהיתהיריעה
 להיסב או לדמע עליו אלהי גזירת ואין לארם חפשי שרצון האמינו ולכן . אחריהןהרריו
 והאפינו , ובכ"מ( פכ"נ )שם נעשו טרם ה' לפני נגלו האדם שמעשי והאפה כ'( l~aD)ב"ס
 אא"כ למטה אצבעו טקס ארם שאין האסיים עם בהסבם - פי"ג( )קדמוניות אלמתבגהרה
 הראשון אדם בלב נטועה היתה הרע אל שהנטייה והאמינו , ו':( )ח%ין למעלה Itsvמכר"יין
 בבני דבוקה והיא בחוה הנחש שרשילה הזוהסא מן האגדה שורש וזה , ל'( פ"ר הר')עזרא
 מתואר וכן כ"א( )דהי"א וממיתו האדם רצון על פועל שהשטן והאמינו קמ'ץ.(, )שבהג*ם
 השטן ששם , באיוב מהמתואר קטנה ובנטייה א'( )נ' זכריה בנבואתהשטן

~VID 
 . ה' בשליחות

 ועולה , ורבה, בזכריה כמו ט"ו,( )כ"ב וטביעה שיורד בהסתה השטן טתארים הטאוחריםאך
 האמונה על נוסד תה )שם( הטות מלאך והוא הרע היצר הוא השטן . באיוב כפתוארומקטרג
 והידיעה , בהמנחה האסונות אלה . לדורות מיתה גרם נחש של בעטיו ריאש,ן אדםשחטא
 דיו כי באומה קיימות היו זה ובכיל,. מתנגדות הן לחטא והנטייה , האדם ורשות ,האלהית
 נקרא ומלכמהו העולם סלך ,הוא המשגיח ה' בעיונים. נכנסו ולא פאמינים בנימאמינים
 ואתחנן )מפרי ביותר שסו הוחל ישראל ועל , ישראל על ככוו אגיים על סוטול . שמיםמלכות
 . י"ג( פי"ז )ב"ם שמים מלכות עול שם ישראל ועל ודם בשר מלבי הלק לעטים , ל"א(פי'
 מסטורות בה שקבעו , ההרבן לפני המרירה שנהגו הקנאים ידי על התחקה האשנהיאת

 ישראל ועל מלאכיו פקודת תרות נהגם אבל העמים כל לו . פ"כ( אדר"נ סי"ו)קדומניות
 לאומוה הודיע לישראל סאהכתו . פכ"ר( רר"א פרקי פטם מלבלים )ם' בעצמו וטשגיחכעשל
 ה' של אלהותו התיהדות . פ"א( בשלה )מנילתא נבור בם ינהגו למען מנהיגם בעצמו, הואכי

 כי האמיט אך ; אמונתם מיסודי היה לא האומות אלהי ולא היהודים אלהי רק הוא כאלואהד
 ה'.14
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 מתפאר אלהים , פ"נ( )שם ואמונתם צדקתם מפני יותר ולישראל עולם באי כל VWIDה'

 שגם יען בעולם אחת חטיבה אותם ששה הוא שם( )נ"ו עממו תפארת הוא שנם יעןבישראל
 הביבין כן על ואף י'( נ'. , ע"ב חיש בכ"מ ב"ס ג'. )חנינה בשלם אחת חטיבה אותו עשוהם

 , ז'.( )ברכות הרחמים במדת בניו עם ומתנהג ובכ"מ( פ"נ )אבות למקום בנים בשיאוישראל
 צדקה ידי על לבטל האדם ביד יש הדין נגזר אם ואף , י"ו.( ער"ה החסד כלפי משפטםומטה
 קרבן כטקריב צדקה שהעושה פי"ב( טוביה פ"ב תענית ירושלמי : ט"ז )ר"ה ותשובהותפלה
 שבלב עבודה היא התפלה וכן כ"ד(, די )דניאל הנפש ופיות ככופר ונחשבה פליה()ב"מ

 כשיתפלל צ"ר.( )יבפות לה מתאוה והקב"ה מ"א( פי' עקב )ספרי הטובח כעבודתוריטובה
 פ"ב( )אבות המקום לפני ותחנונים וברחמים מ"א( פיה )ברכות ראש ומכובר הלבבטהרת

 ככפרת התשובה וכן . הי"ב( פ"נ תענית )ירושלמי הצדיק נזירת מפני נזירתו מבטל הקב"הואז
 בעלי לקבל פרושת הקטה של וידו ובכלם( ע"ח יומא וירושומי בבלי פ"ו דבהדש)מכלבתא
 ושרץ כטובל הוא ואחטא אשוב שהאומר שלמה שהתשובה ובתנאי קיטכן )פסהימתשובה
 . פ"ו.( יומא פל"ד )ב"סבידו

 לרושלמי מבבל אתם עלו המלאכים שמות השרת, מלאכי הם שמים מלכות,ג-י
 ושם . יי( ה'. )דניאל במאוחרים אך הקרוסים בכ"ל בשמותם נוכרו לא ולב יש( פשר"ה

 י' לשם ישראל של השר הוא מיכאל . שר לה יש הארץ סמלכיות מלכות וכל שריםמכונים
 מסנים י"ב( )מוביה 'דשנים שרי שבער, ונזכרו י"ג( י' )שם הראשונים השרים מן והואנ"א(
 )ס' מיוחד מין הם הפנים מלאכי . אמחספנדס המכונים לפרסיים אשר השרים שבעתעם

 . נ"א( לפרכות הפנים שר ומוריאל לגח:( )סנהדרין הפנים שר מטטרון והם 5"ב(היובלים
 לדניאל, עירין בם י"ד( ר' לדניאל קדישין ונקראים שם( היובלים )ם' הקדושה מלאכיהש

 רפאל מיכאל בחברת נמנה י"נ( חי )דניאל קרוש בשם מיוחד גבריאל . הנוך( ום' שםהיובלים
 גבעיאל ל"ו.( )'ומא מיכאל שבכלם הגדול , פ"ט( חנוך )ם' פנואל מוריאל אוריאל פ"1:()בעם
 המראות לכל . מקד.( )סנרורין סנרון איטמון פסקון שמות ג' ולו פסקנית, רוח גםנקרא

 דומה ע"ר:( לב"ב ים של שר רהב . פניה( חנוך )ם' ומלאכים / רוחות עו.ים נתנוהטבעיות
 ט"ו:( לנדה ההריון סלאך לילה קו"ח.( )פסהים הברד שר יורקטו ציר:( )שם הרוחות~אך
 ב:תב מטטרון י"ג:(. )הגיגה כנדלפון מהם אחד האדם בעד המתפללים מלאכיםוהיו

 שט"ו( ישעיה )ילקוט העגימו שהקב"ה ירד בן חנוך והוא .( מ"ו )שם בספר אדם בנימעשה
 ע' יש טבעיים ענינים על הממונים השרים כלבד . והיובלים חנוך בס' דוגמאות זהלכל
 נתנה אלמלא : ואבדו . קצה לאין רעות ורוחות ומלאכים / אחד שר ועם עם לכלשרים,
 מן בסי פילון . 1' לברכות המזיקין ספני לעמוד יכולה בריה הירעה לא לראות לעיןרשות

 הממית הוא סמאל , פ"ח( סרו )קרמוני~ת רעה לרוח יחסו דעת טרקן כל . 586(החלומות
 )ילקוט עבירה לדבר מסית הוא גם לארץ שידרו מהמלאכים אחד ע~אל . י':( לסוטהוהובטן
 עד לב בכל האמים במציאותם . השדים הם רושת מרוחות IfD . ת"ו:( יומא מ"רשם
 .( מ"ר סנהדרין . קל"ב יבטות . 1% גיטין טעה 8"ב )שבת ודינים הלכות כמה ליסור סבהומהיו
 כנפים לו שיש שד לילית ס"ת.( )גיטין לכלם שר אשמדאי כסו . בשסות נזכרוגם

 תמליון ובן ע"ג.( )ב"כ לילית בת הורמיז קנ"ב;( )שבת הלילה שר והוא כ'?..()נדדו
 רעות ככוחות מין . %ה:( )גיטין בשיתין היו שרים מיני מאות שנ' ואמרו . י"ו;()מעילה
 רפה ואין בשם,ת נקובים ונם קי"ב:( פסחים פ"ח. )שבת רב ומספרם חבלה מלאכינקפא
 . טאסינים מצאו וכלן האלה בענינים המרמה הכח שהטציא דמסצאות טרש לדבריטל

 לקיר טעינו סובב טלאך בערך הוא אשר הנבטו אליהו , לצריקש ~banהמלאכים
 מפקותיהם ומתיר ג'.( )ברכות ליראיו ה' סר ומודיע אדם בני דרכי ושוטר פ:()ב"ק

 רוה"ק פסקה הנביאים שעם אף . המדש רוח לידי להביאהו הוכל הצדיק צדקת . ע'.(;פסחים
סוטה
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 שסעו או ליהירים הקדש רוח נגלה שבאקראי האמנו זאת בכל וירושלמי( בבלי בסופוומוטה
 ע"כ אלהים קרובי שהצדיקים ואחרי . ובכ"מ( . י"א סנהדרין פי"א ס"ת . ל"צ )שם ק%בת

 צרה עת ובכל , עליהם שמתפללים התפלה ידי על לזולתיהם טובה לפעול שיכוליםהאמינו

'ngtffוירושלמי( בבלי פ"ב תענית : ל"ר )ברכות העמ ביגי שיתפללו הממוקסמים לצדיקים . 
 של האחרונות בשנים כי ראינו כי . להשים ידי על לפעול הצדיקים בכת שיש האמינווכן
 אלא ח-ישה המצאה זה הזה ולא הזה בכח מתפארים שהיו לקצהם אומתה זה היה הביתיטי
 . d'D) פ"י )סנהדרין כח בכל המכה על הלוחשים נגד עמרו וע"כ , בעם האכונה כןהיה
 בשם מכניה כפר איש יעקב מאת לרוזרפאות רצה ישמעאל ר' של אחותו בן דימאובן
 הע"שש הלחקכם ענין היה ספק ובלי . פ"ב( חולן ותוספ' שם ובבלי פ"ב ט"ו )ירוש'רבו

 הקרש בכתבי הלחשים על נרשו וכבר בלחישה עשי אשר והשבעות הקב"ה שלבשטותיו
 צ"ע,( )סנהדרין הטומאה שמות ידדלחישת על גם לפעול כח שיש מאמינים והיו .הקדומים

 האמתה . הוא אחד וכשפים השמן שם ע, הלחישות , השטן שם ~ביהוד השרים שמותוהם
 שמעון ובימי מ"ר:( ערובין מדה פ"ב )אבות בכשוף nlYIID היו הנשים , באומה ישנהבכשוף
 שרמזרה , הנכדם אוסמת הכשפים היו קדמונים ומימים ס"ה:( )סנהררין הומן חולי זה היהב"ש
 אותן למדו האדם בנות אל שבאו שהמלאכים מספרת וההגרה . "מכתפה מדברתעצמה
 תועבה היה הכשפים מעשה אפנם . מיד( רמו וילקוט י' פ" חנוך )ס' והשבעותכשפים
 , והלחשים ההשמעית אבל , פועליהם נהדפו זאת. בכל בפעולתם שהאמינו ועםבעיניהם
 לפועליהם התנגדו לא המשבילים נם , השבעות ע"י רעות ורוחות הלחש ע"י חלייםלסלק

 )קדומניות הסלך לשלטה והלחשים ההשבעות פתקי את ויחסו , שלמה באמונה בםמהאמינם
 אחד . החומרי העולם עם הרוחני העולם המקברות כצנורות נחשבו אלה כל , פ"ב(סרח

 בחלומות סטש אין כי להורות השהדלו עם משכילי . ההלום היה הצנורות מאלהדטיותד
 ב"ס ו' ה' )שם המה הבל ציורי לילה חזיוני , ב'( ה' נקהלת ענין ברוב אם כי יבואוולא

 אשר העם אמונת ננד מעילו לא אבל , )שם( האלהים את נירא רק מהם מרא ולאפל"ד(
 . נ"ה.( )ברכות החלומות לפהור בירושלים מיוחדת אומרת זה היה וכמעם . מיחד חוקההיתה
 ער , בהליכתם וצעד צעד כל על אותם מפחידות ההם בימים נפרצו אשר האלההדעות
 והיה י"ט.('ן )ברכות עליהם השטן אח להביא שלא מפיהם רע דבר להוציא יראיםבוהיו
 אמרו ישראל על שתבוא טרעה וכשדברו . לשטן פה אדם יפתח שאל : ליסודזה

~yd לרע או לטוב במימנים והאמינו , בדבורם השטן את יעוררו פן טיראתם ישראל" שלשונאיהם 
 יאותות ומפיטנים צ"ה:( )חוקן מניחושים להפרד יכלו לא דורית דורי ועור . ל"ר:()ברנות
 סנהדריז . ק"ו )שבת עז בכל בם נלחמו ההסמים גדולי אבל , כ"ט.( סכה פ"א בא)טנילחא

 התורה רעוה עם ומסכימות מושכלות האלה הדעות כל לא כי כן ואמנם . שם( ומנילתא :ס"ה
 אחת אם וכאשר . האלהית ההשגחה באמונת נוקרו כלן כי מהור סקורן אבל ,והנביאים
 שונות הלרנת יצאו הזאת מהאמונה כן , וכיופי בקומה , במראה מזה זה שונים בניםיולדת
 יולרתן מרוח מעם עור אבל,'בבלן הרוח, ורעות דקות ומקצתן ובריאות טובותמקצתן
 . בהןדבקה

 ועונש. בשבר האמונה היא ההשגחה מאמונת יצאה אשר נבהרת היותרהתולדה
 מעשיו תולדת הוא הזמניים בחיים הרע או הטוב מן לאדם שטגיע מח כל כי חיקהאטעחם
 : ה' )סוטה טרה כנגד מדה הקב"ה טשלם לרע בין לטוב בין מ"ר,( מנהות פ"א )פאהופרים
 באה ואם פל"ה( בעם ובכ"מ . ק' לסנהדרין פורעניות טסדת מרובה טיבה מרה אבל /ובכ"מ(
 פ"כ נצביה , פ"ב )ב"ס ביגוה"ב שלם שכרם ולהיות לכפרה או לנסיק' .5יא לצדיקיםרעה
 מעוה"כ למררו כדי בעוה"ז לרשע ומטיב , י':ן הוריות : טש ב"ב : י"א תענית ) בכפםחיש
הדור ממעשי ילמדו שלא הדור בעזן מתים צדיקים לפעמים . ט"ו( פי' האזינו מפרי שם)ב"ב
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 מפני או שת"ד( פי' הברכה למפרי דורם ש לכפר או , בבער( ובנמ' פ"ר )ח"שהדיר

 האבות בזכות לישראל מניע הטוב . פי"ה( משפטים )מכילתא לבא הטוומנתהפורענות
 רק זה כי )י"ה( יחזקאל הכריע ובבר . אבוהם ורשעת אבותם חסרי לבנים זוכרוהקב"ה

 סנהדרין בכ"מ )ב"ס הומנים בכל ליסוד להם היה וזה . בידיהם אבותיהם מעשהכשאוהוש
 לחיי נשארת אמנם כלה נשמתו אין הארם במוח . הטות לאחר שכר גם ומיועד .כרו:(
 כפא תחת וגנוזות שמיד( הברבה קל"ט פנחס )ספרי באוצר נתונות הצדיקים נשבת .עד

 לגיהנם ואחד עדז לגן אהד , לפניו דרכים שני הארם כשימות . :( י"ב )חגיגהוכבוד
 והעונש השכר ממהות פ"נ( )אבות מעשיו על השבון נותן אלהים ולפני , כ"ח:()ברכות
 ובכמה )פ"י( השערה כחוט מדוקדקים הדברים רוביעי עזרא בספר . ברטי רק דברולא

 שם אשך באוצר ניהנים הצריקים : כסו . שבע"פ התורה ספרי ובין בינו הסכמה ישדברים
 אלה שניו( הברכה )ספרי חבלה למלאכי נמסרים הרשעים נשמות פ"ג( )ב,. הנצחיהאור

 ק"ד.( )כתובות דהירת טמלאכי יקובלו והצדיקים , אותם ומקבלים לקראהם באיםהמלאכים
 נפרטים פ"נ( )אבות בספר הכקובים האדם מ'גשה י"ו.( )ברכות השבינה מזיו נהניםהצריקים
 לצדיקים מעלות ושבע .( י"א תענית ט"ו האזינו )פפרי הדין את ומצדיק עליהם ונידוןלפניו
 תיו האלה הציורים . הרביעי עורא בם' דוגמאות יש אלה לכל י'( דברים )ספרי ערןבנן

 הנשמה כי מהכל הופכם הדבר יסור אבל , כמוהם אלף המציא המדמה וכח העםבאמבת
 מחליט י'( )ט' דפנות לאחר הנפש בחשבון מפקותיו עם קפלת , הטת אחר תכולהלא

 ברמז הנפש בקיום האם:נה נוברה החצ~נים ספרי בחב ז'( )י"ב אלהים אל תשיבשהרוח
 ש"א( סרב השמונאים בב"מ חיש יגח פ"ב )טוביה מפורשת או מ"ו( ה' ופם"ח . כ' פמ"ה)בים
:WIDהדת ליום שמירות שהגשמות שהאמינו מפני הנשמה גניזת בתואר מתואר הנפש קיום 
 נשמות . ק"ת.( סנהדרין סייח קדמוניות היובלים , עורא , חמך , בכ"מ )ק"שהאהרון
 ההיים בין לשוב רשות להם ואין והיובלים( עורא )חנוך בשאול ושמורים אסוריםהרששם
 הצדיקים את קראו a"vl , י"ח:( ברכות שם )קרכןניות alwi רשי.ת להם יש הצדיקיםאבל
 רמז אין הנשמות גלגול לאמונת ל"ב( פכ"ב . מאט ה"ח פ"כ שם לרוש' האם במיתתםאף

 יומיפון לעדות . רמזים נמצאו קרנ,ונים יהודים מפרי ב.טאר אבל שבע"פ תורהבספרי
 שואל )פ"י( הר' עורא . אחר לנוף באות הצריקים שנשמות האמינו פ"ח( מ"ב)במלחמות

 בכתבי נם ן כן האמינו הכותב בימי כי אות וזה , הדשים בנופים יגלו הנשמותאם
 הזאת האנפנה שהיתה בבירור להחליט אין אבל קצת רמי יש ב'( י"ר . )מ"טהאונגליונים
 . בעםמתפשטת

 האמונה . המשיח עלה בואו לפני אשר , האחרון הדין ביום הוא והעונש השברשקר
 בראשונה הבית שחרב מעת פ"ג(, ~מעלה מקדם באומה נשתרשה המשיהבביאת
 רונקוה זאת . לגאולה התקוה גם ההריקה התלאה ברבות . העם דעות עם יותרהסתעפה
 . לכל משוחף היה לא החצונית מצורתה המהואר אבל האוטה לכלל משותפת היתהבשרשה

 מררנה ולפי תלאותיהם ומעות רבד לפי המדיני מצב לפי השתנו הנואל מתכונת הציוריםכי
 מטבע שנראה עד , האחרונימ טן הטשיח בציורי הראשונים הנביאים שנכרלו כסו .ההשבלה

 שמשם זרחה טהנולה עלוהם בימי השני הבית בימי היה כן , בהם טבועה ומן זמןכל
 נחמיה הגאולה. לשלמוה בתקותם התחקה לבם בקש עוד אשר אז , קרובה היתהוהישועה
 ויקבץ בחר אשר המקום אל יביאם וה' מ"ו( נ' )עירא ולחוטים לאורים כהן שיעמודמקוה
 לגאולה מקוה כורש בימי שנבא ב'( )ישעיה הגולה מנביאי אהד . ט'( א' )נחמיה ישראלנדהי
 'שראל על , "ראוהי למען וי לאויבי נמול זלתשלום גליות לקבין עולסים ותשועת'סלמה
 בירושלים, ביהו אל מנחה יביאו וכישראל ה' כבוד יראו וכלם הגוים ילכו ולאורו ה' אוריזרה
 ידונו ה' מעל שסרו והרשעים קדשו הר בכל טשחית יהיה ולא כאחד ירעו וטלה זאבואז

ויבכו
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 בסוף , הנאויה את מלאכי זכריה חגי תארו כן אף , בשר לכל רראון והיו לאברוןוילבו

 הגדול, ה' יום בא ליוני הנביא אליהו את להם שולח ה' כי : הדש ענין נמצא מלאכינבואות
 הוא אם ? האחרין הדין יום או המהזיח ביאת אם ר הנרול היום הוא מה ממנו העליםאבל

 לדעת הראיהי כבר אמנם ? הנואל עצמו הוא אם או דבישיה ביאתהמבשר
 אלה כי למעל"

 ונביאים הורה קובץ ההיכה להייה נספחים והם הספר מן אינם במלאכי האהה:ניםהכתובים
 שישוב בכלל הנבואה על נוון אם כי הקרסון אליה על מכתן אינו הנביא" "אלוהוהשם
 סביאת מדבר מהם אחד אין . בהערה( ספ"נ לעיל )עי' כבראשונה נביא להם ויעם'דאלהים
 ובהכנעת והמוסרי הזמני ובאושר נליוה בקבוץ הגאולה יתאר פ"ה( )ע"ד ברוך בס' . דודבן

 בים כירושלים ה' למקדש יקוו כי )פי"נ( עוד ומוסיף טוביה, בם' מתוארת וכן ,שונאירם
 עליהם ,קום שרי ומלכות )פי"ף( ישראל עם וישמחו אליליהם ויעזבו , ישראל אלהי אחויעבדו
 לש - ל"ר פ"א סיב )השמונאים האלככנדרים היהודים כתבי מתוך גם )מפי"נ(.לעולם
 "גויס מעונש כן גם מדבר )פל"ו( מירא בן . האלה ולתקווה רהשוקות נוצצות י"ס( י"חופ"ב
 שאר ובכל , כמקדם נביאים ה' להם יעמיד כי ומאוה / עפו כישראל ה' את יכירו'למען

 כי להאמין אין . הנזכרים והסופרים הנביאים מדעות נוטוה תקווהיו איןהענינים
 רק.

 למקרה
 שהחוור קוו לא כי להאטץ אין כן ~כסו אחת בכלה אף דוד בית מלכות הכנת נוכרלא

 לבס מטמוני להלזת שלא ההם הזמנים בכל הכריהם המדיני מצבם אבל . כמקרם דורמלטת
 קורות ספור הוא ספריו כל ענין הלא , יוסיפון בכתבי גם נראה זה דלף' , המלכות שלוםמפני

 מלכות ולהחורה המשיה לביאת מהקיתם בלשונו כלה אין יאת ובכל ואטונהם ורתםרידודים
 אשר הרומיים עם השלום להה~יק מרופאו אם כי זאת אין רוד,בית

 להם.
 כפריו ביחוד

 הבהובים מבכל יוהד ומורהבת מפורשה המשיה מן התורה נמצא דניאל בספר .סועדים
 הנ;ליס מן היה אשר לדניאל נתיחם הספר זה . המקביים ימי סוף עד שנכתבוהאחרונים
 הוא כמיהו ~צדיק חכם כיה( )שם חבמהו מפני לטשל והיה י"ד( )יחזקאל בצדקתו.ומפורמם
 רדיפת בימי נההבר באמת אבל . בספר הכהובות הנבואוה אליו שיהיהסו המוכשר האישהיה

 בציורים צבועים הפרמים מטשלה בימי המעורעוה כל וע"כ / איפיפנוס אנמיוכום ע"יהיהודים
 הם היונים כלכן בימי מהקורות ה:דעוהיו כל זה ונגר . טהטציאות מוכחשים ומקצהםאגדיים
 באסרו , ומנו על עצמו הם2ר טעיר תימו לפי מסיח . כשערה ער שהיו המעשים עםבהסכמה

 הוא הלא ד/( )י"ב קץ עת עד הכפר ולההום כ"ז( בה' רבים לימים ההזון למהום נצטוהכי
 קץ עת עד לאוה יצא ולא הראשונים יון ומלכי הפרסים ימי כל לפנים נודע לא מדועכמהנצל
 אשר לאור יציאהו שתהלה ברורה ערוה זה היום לנו ואמנם . דניאל נצטוה כן כיואומר
 לפמ האלה לנבואוה זכר היה לא כי ברור והדבר 1( הבורו זמן גם הוא הרדיפ~ה בימידותה
 לכלם קלטר והנביאים הסופת אנשי בין דניאל את סירא בן זכר לא למה כן שלולא ההואהזמן
 הדגר בעיקר נטה לא כי נמצא המשיח כן מדברו במפר כהבונן אם והנה . מוכרתנתן

 הציור . ברמו רק אסרו שאחרים טה טפורש יתאר הוא אך . ההוא הזטן כתבי בשארמהדעות
 וורוע~ת חיה , זהב ראשו , גדול צלם והנה , בחלומו . נבוכדנצר של בחלומו יתןהראשון
 לא אבן ניתק אז . הרם ומהם ברזל מהם והרגלים , ברזל שוקו / נתשת וירכותיו טעיוכסף,
 הם הצלם חלקי אלה . מלא הארץ כל אשר גדול להר האבן ,יחי הצלם רגלי ומפוצץ ידיםבכח
 יעגיאל. מלכות הוא ריביעית המלכוה את המפוצץ והאבן יע( פרם מדי )בכל מלכיותארב'ג
 אחר לעם ממשלה העזוב ~לא , 'אבד לא לעולם אשר טלכות השמים אלהי יקים ההיאבעת

 בהלום רואה ודניאל , מ"ר( סגד , )ב' לעולמים הקום והיא הממלכות אלה כל ותכלהוהפוצץ
 יושב יומין ועהיק , גבוה מדבר יפיה / מאד נוראה והרביעית מהים עולות חיות ארבע ,לילה

על
 ; 'והר רא.ית עור ,טהב.או לדג.אל ההדש.ם וגמ2ריטים ,כיק המדואות ובא' י"א שער השן ט"נ בק' ש'1(
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 . המלכות האבד האהרוה סההקה- ונם אש, בנהר לאבדון נתונה דיביעיה והחיה / כסאעל
 והכבור השלטון נחן ולו יומין עתיק עד מגיע אדם בן כרמות בא שמיס ענני עםוהנה

 ומלכותו הטוש לא אשר עולם ממשלת מסשלהו לו ישתחוו והלשינות האומות וכלורג(לכות
 כלניות ארב; הם ההיות ארבע . מהמלאך הפהרון יקבל ודניאל י"ד( י"ג )ד' תאבדלא

 הסלבוה נתנה להם עליון קרושי עם הוא אדם בן ודמית . יאבדו כלם יון( פרם מרי)בבל
 . כ"ז( )ז' להם וישההוו ישמעו המושלים וכל עולם מלכות תהיה אשר , השמים כלתהה
 "בן אין 1;"כ לישראל ציור אדם בן דמות כן סלכיוה לארבע ציורים שההיות כמווהנה
 האלה המחוות ובשהי , המשיח מלכות והיא / ישראל מלכוה על אלא משיה על מכווןאדם"
 ידי על ולא המלכוה יקים שה' נאמר רק העולם מלנות להשגת האמצעי יהיה סי נאם.לא
 הרביעיה וקורוה המלביות ארבע טאהריה יסופר הספר מן העברי שבחלק בנבואות אמנם ,מי

 הרשע לאנמיוכום הימים מדברי נקודה כל מה:ארת נפלאה ובאומנות , גדולבדקדוק
 השר מיכאל יעמוד ההיא ובתת משלה מאין לישראל צרה עה והיוגה , ~הוריםביחוסם
 על מכוון וזה א'( ~"ב בספר כהוב הנמצא 1( ככל ימלטו ההיא ובעה / לישראלהגדול

 ישראל כלכות אלהים שיקים וזה , מפר וקראו הארמי בחלק הכהובוה הנבואותהתאמתוה
 ממלכות הציורים כ' נראה מזה המהים, החית יהיה אז זה שיקים ואחרי הארץ, כלעל

 , האוטה נצחיוה והם בזמנו הסופרים לכל היו אשר הציורים הם דניאל כספיהטשיח
 ? ,הזאת בסלבגת המלך יהיה מי . ועד לעולם וקיומה , העמים כל על מלכוההריעפשטוה

 שיהיה בישראל קיימת מסלכזה נדבר שאם מעצמו טובן הרבא היה ואולי . הספר יהסהטוה
 הדשה למדרגה המשיה מן ההורה באה לא דניאל המפר בימי וע"כ . דוד מכיתמלכה
 הבזהב כוון מאשר אחרת כונה לדבריו נהנו הם אחריו הבאים ודורשיו במפר המביניםאבל
 . ומלכוהו המשיח בענין הרשות דענה הולידוזה

 לא ארגי ה פהסש ציור ויצא לנכשל המשל את לקחו הספר בנבואותהדורשים
1a~uwוהן המפר של נמשלו העבים מבין ינל,ק אשר אדם בן שמשיה והיסבו , הנביאים: 

 רואיהם כל אשר חזירות ממציא בהייוהיו )פי"ג( הרביעי עירא , לאלהית קרובה הכונהלו
 המשיח לו ונדמה לנמשן המישל ולקה במובנן שנה אבל , דניאל נבואות מקורם כייבירום
 ום' ל'יב( )שם אלהים בן וקראו כ"ז( )פי"ג אלהים אותו טמן רב וכן אשר שמימילעצם
 בשם ונקרא בשמים, ויושב דניאל, של כמשלו , אדם בן קראו ובנ"מ( )פם"תהנוך
 טגיהים שידי טוכיחות ידים שיש נם ואם , העולס לבריאת קדם והוא / יומון עהיקלפני
 הוקר דניאל בספר השטעה שהמובן הוא ברור זאת בכל האלה הספרים בשני חלואחרים
 בין ונטעו הנוכרים הספרים בשני כהוב הנמצא ככל המשיה באמונות הורות הדעותבל

 של עונוהיהם מפני ונעלם סטון והוא ,( נ"ר )פסהים העולם שנברא קודם נברא משיחשל ששטי והאמית . מהן להפרד יכלו לא ואחרונים ראשונת החכמים מן גם ורביםהיהורים,
 לרושלמי המשיה יהיה עצמו ודוד המתים מן יהיה רבים ולדעת ה'( ד' מיכה לתליישראל
 ומי יחיה בו שמאתן ומי להתגלות והוזר ונכסה מנגלה ויהיה :( צ"ה סנהדרין ע"בברכוה
 דור בכל ומהימר , ורוה( שה"ש )מדרש ידם על ונהרג העולם אומות אצל הולך היאמיןשאינו
 וויו ב'( ט"ב ישעיה לת"י עליו ישרה הקרש רוח , רבתי( )פסיקתא הרור עונות לפיודור

 ואת יכופרו ע,נוהיהם ובזכותו ישראל על רחמים יתפל" ב'( נ"נ )שם פניו זיו נונההקדושה
 , ה'( )שם בעוניה המהולל המקדש בית ויבנה י"ס( . ד' י"ג )שם לגיהנם ימסורהישעים

. - - -  ולא-
 1 ;.ג,ר על תנוון תמצא :ל :' ם הזפ-ש ופ.' כזפ-. כתוב ה:טצא כל יתר 'חיט הה.א .בעת : הכחוב ז"ל1(

 , כל" שחן במלוה א.2- כפ.'.ן כט.?!ת'כ' מפג. כל n~aa ?' גשטט ולרעת' . החים בספי הכתוב מהעם מי כלכזוטר
 הא-מ. ההלק על !הבינה , בספי כתוב הנמצא ככלוצ-ל

 :נ.ן נקפ-,ם ישם לעצמי. rcc שהוא רג.אל שבסה-
 . דמש'המלבות
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 ויהיה ל"ו( פי"ג עזרא ה'. כתובתו פ"י שירה )מכילתא שמים בידי אם כי אדם ביריולא
 לפסיקתא סמאל ואת אותם וירין הקב"ה לפני עליהם ויקטרג א'( פי' רכסים )מפרי לאומותחד
 עשרת הנדחי110ן ויקבץ שם( )ספרי לישראל הוא רך אבל ן מנ"ר( חנוך שם עזרארבתי

 לטען ינותקו פרת ומימי פי"א( סנהדרין ט' פיה )עורא מסמבטיון לפנים שנלוהשבטים
 עד הולכים והם מחילות להם עושה הקב"ה ברבלהה והשקועים ע"ז( שם )עורא לערביוכלו
 רק ולא 1r~ec) סנהדרין ירוש' ועי' רבתי )פסיקתא סהוכו ועולימ נבקע והוא חוחיםה-

 כזאת דרישה , ובכ"מ( : צ"ח )סנהררין פשית של שמו גם דרשו אך ומעשקובתכונהו
 את שלקחו מפני !לפשיה כנף ,הוא נם אולי כוכבא בר והשם , הקרטונים אצל כברנהוגה
 הגרה באונגליון ונמצאה פ"נ(, למעלה )ע" משיח על לרמו מיעקב" נובב ~ךרך התורהמאמר
 צש:( )סנהדרין נפלי בר בבבל זה'נקרא מפעם ואולי : ההיא בעת לפשיה ציור היהכוכב כי מורה וזה במורה כזככו ראו כי יען משיהם לפני להשתהות לירושלים באו קרםשחכמי
 יכול העט ואין . 148( ביה"ש V"C1 ברילל נחום )הר"ר לכוכב תאר הוא בארמ'ומנפלי
 ומשפטו ביאתו ותנאי המשיח את לצייר המדם: הכח שהמציא ההמצאות )כללנהוב
 ולא , אפשרי זבלתי אפשרי ותוך קליפה יהד ולערב ובכ"מ( ל"ו ליה פי' רבתי)פסיקתא
 שנוסרו וחנוך עורא מ' ציורי עם מסכימים שרשיהן הלא מ,יחרוה המצאות הן כינחשוב
 הנמים מקצה ואצל העם כקצות מאמינים מצאו הדעות שאלה גם אם אמנם , הביתבימי
 שהבינו מה לפי אגדה מדרשי ותולדוה מפליים ציורים היו רק אפונה עקרי היו לא זאהבכל
 הנביאים לב על עלו ולא חשבו לא אשר רברימ בהם והניחו הכתובים את מעוהיםאו

 'ולא בבלל האומה דעוה היו ולא ישראל בכרם הנפן כטרי היו כאלה ודרושים ,מעולם
 לכל המאמינים פתאים עיד נמצאו ההשנלח זנץ שהוא בזמננו עוד וכאשר מוסכמותאמונות
 בימים היה בן , השלטה הכלליה האמונה היא שפתיהם נאמר לא יה בעבור אבלדבר
 האסנה היו הבליהם כי נאמר לא המשיח ציורי בענין הבל בילרי השפיקו רבים גם אםההם

 ובעיקר ממיגים, טהורה היתה במשיה ואמונהם באלה השפיקו לא רגנשבילים כי ,הכללית
 העיקריות האמונוה ואמנם . זמנם עד החבמימ ומדברי הנביאים מנבואות הרחיקו לאהדבר
 ובכ"מ( קירח. )שבה משיח הבלי ונקראיה באוה צרות המשיח לההגלות שקרוב :היו
 ברהב ביחוד;. תראה החופצא . ס"ט:( )סוטה ישנא חיצפא דמשיהא בעקבא : למשלוהיה
 ביתו אנשי איש אויבי בחמותה כלה כאמה קמה בה אב מנבל בן בנלכד ונקלה בזקןנער
 ריאשונות ג' .  שנים שבע  ההכנה ימן משך . צ"ו.( ~סנהדרין )שם נשחתים המוסרודרכי
 שובע בחמישיה , שובע ואינו שיבע  ברביעית . מלזמריה משפכחת  ,--וההורה ומציקיהרעוב
 ואין . שם( )נ"ז מלחמות ובשביעית קולות צ"4ם'ת 1( ללומדיה חוזרת ודהורה ושסחהגדיל

 הר" בעניני דבר לחרש הפשיחטמשפט
 ישראל כל אצל מצויה וההורה מ"1( פ"ה לעדיות.

 יטל ימלח הגיעה ההכנה שנוה אחרי . רע"נ( שמות )ילקוט עי~חימ ואינם אותהלומדים
 יבוא ואו התאנה( פי' שה"ש )מדרש שהגלה שסים מלכות של זומנה שתכל" הנויםמלכות
 ימשיח הטלך פדויי לא ה/ פדויי הם והפדויים הנואל הוא שחקכ"ה שהאמינו אף .דגואל
 מנילה .,,). המשית יגלה כן ואחרי יושלמו 1.1"1לה הגלדת קבוץ כי מאז והאמים , ק"ו( תאלים)מדרש

 שהיש במדרש rty'" כלו ל.ש-אל ומחהדשת להדושה הורת והתויה ה.תה שהנוסהא נ"ל אבל ונט' הגי' כן1(
 חבט'ט קצת הבצו שבר , חרשה תירה תהיה המשלה של.טות לשר ר.1 לבעל מקוס ל.חן שלא בבבלי ותקוווה התאינה8'
 ( הרבי.ם טשט הב.נו לא אבל 176 צד ורמס. ר. טא: ה.הוד.ם אמינות 'טורי בס' הובאו הוה לצר במדרש הטאטא~ה
 לח'רושת תחוור שנחמ.שיה 'אטי :ה נגד , מלומר.ה ההירח תשתכח השלישיה שבשנה אמרם נגר מכוון הטאטר ,הכ'

 ספי' ע" כחדשה הלומדים בע"נ. שה.א כוה ההורה אל היאהדה להאר הסיר ודרכם- כחדשה. השכהה . אחרשההיה
 שהקי-ה רצעו רט: .שטה ב'יקוכ נאמר וכפ.-וש 11 לרעה נמו 'שראל חבט. גס אבל )ג.נ;( ל,ג'וביבות פ"ואתחנן
 לעתיר בטלות שטצוה אטרם ;ל האזמר כוון ס"ק 'פל' , הטש.ח ע.י ל.הן שכתיר חרשה הוכה ערן(~ירורש )בנן'ושב
 התחיה. שאחר דלו על טבוון ו,ה :( ס"א )נרהלבא

- - .

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



-

218 - 
 לנאופך נתת זאת בכל , הנביאים דברי כמשמעות ה"ה( ע"ב ברכות ירושלמי : י"1מצלה
 הזה דגואל / י"ה( )הפלת מביאו גלדים איסר / גואל : נקיא זדמשיה דוד" בן טליאתדגטי
 ב"ב( ברכות ירושלמי ה' מיכה לת"י יהודה לחם בית מולדתו ושר , וער טשירשיהיה

 תלויה הגאולה בתשובה כי צוארך( פי' רבה )שה"ש ה' אל לתשובה אדם בני להרריךמשפטו
 והאל י"א( נ"נ ישעיה לת"י 'שראל עונות על ויתפלל לתורה 'שיב רבים . צק:()סנהררין
 )מכילתא עלמים לעולמי וטלכותו בעולם ירידי ה' ויהיה תעקר ע"א כל , ה'( )שם יכפרדבוב
 יעורי ככל והסומרי החוסרי דמוב לכל קץ ואין מהמשיה נרגנה הזאת ורגנלכות ש"(דעמלק
 מימם מצאו המזוקקות האלה האכענות . בכ"מ( ובמדרשים ובנם' י"א יששה )ת"יהנביאימ
 לדעת יבין , מבוקשם דדה מה לרעת עשרה שפנה בתפלוה המתבונן . קדמוניותבתפלות

 השגח בקשתם שכל בהן נראה אם וע"כ , דגא%ה מן ציורם ויכיר תקותם דיתה מהע"כ
 והקמת גליות וקבוץ זמנית וטובה הצרה מן והפדות החמא מן ודפהרה והתשובהההשכלה
 ירושלים ,-ן והרסת הצדיקים ושכר הארץ כן רשעה וכליון ררשעים ורבנעת הסדינימצבם
 ליסר יאותו אשר הענינים מן הציור סנה הזאת בבקשה הלא / דוד בית מלכותוהקמת
 טתמיתה, דעות כתערוכה דגקיה הכוללת האכונה על מזה לשפוט וטנף , האומה אושרלחונן
 המכוסים הדברים מן אצלם היה רבפליים רפורטים הציורים וכל המרמח ענין איכותאבל
 . 0 ~ר פכחים וס"ה פ"ר הייסע )מכילתא אדםפבני

 ; שיימתי" על לדרוש בעעיהם רע כן "האיך" על לדרוש המשכילים בשני רע דיהכאשך
 אולם . DW) וגם' )מכילתא אדם מבני רמכוסים הדברים סן היה דגפשיה התגלות קץ נםגי
 כי כן עשו לא / החכמים בו לענות ענין הקץ השבון הבית ימי בשף היה זאת בכלאם
 דנהיל שבספר הנבואה , לבא הישועה טיובה כי תקוה להם ולרעע הנדכאים לב להחיותאם
 הגית ימו של האהרון הומן על עידן והצי עדנים עירן : המאמר ודרשו זמנם עלפתרו

 להחרק רק כוינו לא כי נאסר שבע"פ רמזורה חכמי לכבור אך . שם( ופרשת . FYלסנהדרין
 ; דברר כונת שיה שחשבו אפשר אי אבל , הספר בסאמי תרשמותיהם ומסכו , העםתקות
 ודגה . איפיפנוס אנטיוכוס של מלכותו t'Pm מדבר שראפר יראה כנושכת בדעה דמהבונןט
 צרה באה אבל בא לא המקווה ודגמשיה כלה וההשבון עבר ההל . סעף נשאר החשביןזה

 בזמנו עקיבא ר' ובא , הרש פחח לרש מצאו ומרר . ננעלו לא תקוה שערי ואטנפ ,כפקם
 רמשבוטת רבו כן הצרות וכרבות . שם( )מ'ו לוטנו הנאות השבון וחשב הכתוביםורש
 חג' דו כל פעין נעלם שמס כי , העיקיית האמונה אל שבו שהאחרונים ער נאמנו לאגלם
 עמא בעת קצים מחשבי רבים כי פראותם עז, ביתרון עוד בזה לרוקויק וראותרע,

 )ע"כ , בא איט שוב בא %א הקץ שהניע כיון : ואמרו דוזיאשו לפועל יצא לאשהשבונם
 א1א בא הסתפח אין כי , השבוטה לחשב שאין שירגם וקבלו קיטו מיושבת דעה בע%4

 nwcn יכפת של הומן בקצב מומכסת אסמה היתה לא כן וכסו . צ"ו,( )שם הדער,בהיסח
 . צ"ע )סנהררין המדמה הכה ילדי או מררשם הוצאות כלן אעם שוטת רעוה בזה היוארגם
 היהה האוטה לכל הסשותמת בגאולה שהאמונה רואים אנו ועתה , וחנוך( עזרא ובס''בכ"מ
 עושה כוכבא בר כי ראה עקיבא רבי . הטפליים בדברים לא אבל העיקריים בימרותדק
 הענינים בו נתקיימו אם שבדק שמענו ולא . לסטית החזיקו ע"כ ריוסיים לגיונות ננדחיל

 ריעיחס %א , משסים ירד לא האדם כאהד היה כי יודעים הכל ך למשיח שיהמוימפליים
 ר% ור' הפרושם מן חכם עמד זמן ואחר . למשיח ודורו ר"ע התייקו זאת ובכל דודלבית
 רירה גם ואולי . הגאולה הכחיש לא וודאי . צ"ח:( )סנהדרין לישראל משיה אין : ואסרשט

 אשר באמצע דמעלה מאנשי אחר יד שתהיה ישראל אח לגאול ה' ברצון עודדהשבעת
 , הגועלה בזמן הדביקו אשר דמפליים התוארים הכחיש אבל , לעט yw1 יפעל האלכעזר
 וחכת . לישראל משיח אין באשיו כוון ולזה , רמבע סן למעלה העוטר אנושי גואליחרו

חן

 ח
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 פררי ולא אליה פדויי לא ה' פדויי יהיו גליות בק15ץ השבים כי : אטר האגדה מהבטיאחי
 למשיה הגאולה ליחם שלא הרעיון נוצץ גנב חזה ומהאטר ק"ו( תלים )כדרש המשיההמלך
 טלן- יטלוך הזאת ובמלכות , שמים מלכות והיא / מלכוהו ,יקומם עמו אח יגאל אלהיםאמנם
 אלא הטעיה לימוה העוה"ז בין אין אסר התלטוד טחכמו ואחד , המשיח מלך נקראוהוא

 ההמצאות בכל האמין אילו כן לאפר יכול ואיך ל"ד:(. )ברכות בלבד הלכיותשיעבוד
 הטפליות הרעות היו אשר מעת ובאסה . ובמלכותו הטשיח במלך הדביקו אשרהמתמיהות

 ולפשוט ההיפוך להורות השעה מצרכי זה היה ישראל לאמונה והניקו אדם לפעולתההם
 אנו איטר ההוארים היו אילו ואפנם . המדמה הכח בה הדביק אשר הקליפה המשיההאמונת
 להכחיש האלה החכמים כל לב ערב איך קדם מיסי באטונהם עיקר התוך כקליפהנחשוב

 היו המשיה באס1נת העיקרים היסודוה הוא כן אמנם ? אמונה לעיקר החונקו שקרמוניהםט"
 , בידו ואחד אהד כל תורת היתה הטפליים בענינים אך לכלמשותפים

 יעמדו הרשעים וכין הצדיקים בין . הטחים תחית יהיה המשיה מלכוה שיגלהאחרי
 ישיאל ובין קנח.( סנהדרין ב' י"ב קרניאל עולם ודראון להרפוה ואלה עולם לחיי אלהבתחיה
 פ"י( )שם מרום ואנשי הפלגה ודור המבול דור מלבר בתחיה חלקם העולם אומותובין

 הההיה בעולם נורא חלק לאצה יחלק עזרא ובספר , הבא לעולם הלק להם ישוחסידיהם
 'צורי כל בטשפם אלהים יביא אשר הגדול הדין היום עם בחבור באה התהיה)פ"ז(

 הם אלה . צ"ב:( )סנהדרין חדש עולם יברא והקב"ה ויבלה יעבור הנוכחי העולםעולמים.
 הסכטה היה ועליהם הטשיח יסוה אהבי שיהיו הדין ויום התחיה העולם מן האמונותעיקרי
 יום , משיה הבלי , ומצג טנ של יומו , קצרים בדיבורים מצומצמים והם הפרושים כלבין

 יזם , הדין עומק / המתים תהית , לבא לעהיד , הטשיה יט~ת , דוד ביה מלכות ,הנהמה
 גם אמנם . בב"מ( ובמדרש ובגט' ופ"ה פ"ד דויסע )מכילהא הדש ;ולם / הבא עילם /הגדול
 הדורשים רוח את בו לענות ענין היו , הגדול הדין ויום המהים החית : האלה העיקריםשני
 נדולוה הוציאו וקטן דק רמו ומכל הי בסור לעמוד הקדש בכהוני מהשבות והשבו הדורותבכל

 ידי על נתגולל בעה"ב ועונש משכר הנשגב הרעיון . בשערה התלוים הררים והולידוונפלאות
 ומן ; לבא לעתיד לצדיקים ומלחו ה' הרגו אשר הלזיתן מן ההגדה ויצאה . חומרייםציורים

 בענבים המשומר היין ומן ע"ד:( )ב"ב לצדיקים שמורות הן נם אשר אלף בריריהבהמות
 )הניגה המתים את בו להחיות ר"קב"ה שעתיד המל וטן ל"ד:( )כרכות בראשיה יט.משענת
 , יום בבל פירות שיוציאו והאילנות, , יום בכל שיולידו הנשים ומן פ"ר( ברכזה ירושי :י"ב

 בלבושיהם יעמדו ושהצדיקים :( ל' )שבת ישראל ארץ שהוציא מילת וכליומגלוסקאוה
 ראשון יתחדש הנוף מן הלק ואיזה בעה"ב האדם יצירת שההיה אפן ובאיזה קי"א:()כהובוה
 כולן אשר כאלה הגדית ומאוה ובכ"מ( ע"ה: )ע"ב הבא עולם של ירושלים וטן פי"ד()ב"ר
 , קרימוה הס יאת בכל האחרונים מפי רק נודעו לא שרובן ואף . ההיא בעת באויר פורחותהיו

 רמו כל לדרוש המנהג אך . אמונתם מעיקרי היו לא אבל וחנוך הר' עזרא DCודוגמאותיהן
 הרבה עד תולדתן מעם הזיקו האלה הדעוה כי להתאונן רק ועלינו . אוהן הוליד בכתוביםקל

 לעילמים יהיה וכן מאז היה כן אבל . בישראל הזכות האסונות את והחשיכו הבאיםדורות
 הגדנה הומן במשך בו ידבקו זה ולערך כן אף ויקרחו דבר או אדם איזה ערך כיחרקכי

nuiw, ענון להגדה היה המהים מהחית האמונה עיקר שגם בראוהנו כן גם נפליא לא ולזה 
 אם לשער נובל / הפתים בתחית האמונה ערך אצלם גדול כמה . בו לשעשע וחביבאהוב
 בפרסונות השתרלו הראשונים המופרים בימי כבר . ולשמרה להחוירה השתרלוהם רוב עלנהבונן
 אוסרים יהיו שבמקדש ברכות חותטי שכל תקנו וכן . רוזפלה בנוסחת זכרון לה שיהיהותקנו
 הגותים כבר כי , הזה בעיקר המכחישים נגד בכונה פיט( )ברכות עולם ער העולםסן

 ספק בהמילם בה וכפרו הצדוקים באו זה ואחר , הסתים בתחיית האמינו לאהקדמזנים
בקדמות

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



-.218 
 אתם העלוה אלא התורה דת שרה על נצטחה .לא הזאת שהדעה וחשבי הקבלהבקרמות
 למה חלץ ולא. . מושרשת הסתים בתהית האסונה היהה הפרסיים שאצל בויזתקבבל
 האסגה עיקר היה וכמעט . י( צ':( לסנהדרין רבת~בים טן ראיות הפרושים להםשהביאו
 שהכופר, אמרו זה ועל זה על כי השמים' טן בתורה האסונה כעיקר שקול המתיםבתחיה
 לעץ ויהיו ישראל כרם על שורשו אף נטעו והדעות האמונוה אלה . לעקיב חלק לו איןבהם
 -שלח ההכסה מעיני ועל , אדמתו היו והנביאים משה הורת , פרי ועשה ענף גשאאדיר
1W-W, והחמסים 

 אענ-
 , דליותיו ולהאריך ענף מוקרבות ויצלח ורום:והו נמרוהי ודור רור בבל

 ותהמנה תכונתן הנכריות החריפו פטריו מהכמת אה נכריות ,י~נקוה ררכיבו,בו פעם אחרפעם
 הן כי יכירו רואיהן וכל קדש היו ואלה אלה כי עד ביפין אליהן לדטות העץ דליותככל
 רחיים עץ דרך לשטור נקפאו אשר זמנהיניו העם ראשי באומתנו הנבונים כי . ה' ברךזרע

 הם אאגף. אם כי אחר-ם עטים של ובמשפטים בדעות עין צרי היו לא ישראל ודתדושרה
 ונאותים בעיניהםצודקים

 להומי
 האמת וקבלו וק-בו בחרו דעת ולהרבוה השכל וטומר לקח

 ורותאמצו , אדמתם )על שורשו כאילי להם קרש האלה אמת דבהי קשט והזה , שאסרוסמ'
 בקום אמנם , להם נתנו ומשלהם נוסדו היהורים בתורת האסתיוה אלה כי להראות עזבכל,
 לא אשר תורהם כרם על זר זמורות לנטוע מהשבות חשבו אשר כתוה נם או מקרבםאדם

 כסיני תפארת ולע כלבנון ריחהיה.להם

_- 
 גם אז ךך וטונים בזמנים באמת בן קרה כאשר

 כרמם את הנאמנים הטטרים נטרו כחם ובכפל תורתם על נפשם ונתנו ענגו בער רותחוקוהם
 אוטמים רבים נם ואם כטהרה. להשכיחה או להשהיתה נתנו עלא יגערו; בעדוהיו;מגן
 גמע שזרק ונטעהו העץ גזע נחליף אם לט מזב טוב הלא גזעו בארץ מת ר;.ץ הנהלךפשם
 לרם: ויאמרו -ענו הם גם או , לעולם וחי הראשון מן כבודו ונרל פרי ונשא ופרת ויציץ:נאמן
 זה הנה לנצח. יסורותיה תסע בל. אשה D)lp להקת נתונה הי אל נתוהד רוגנים לכםשוא
 ורקיק החמיר לא נקו "ת. עוד.לנצת, גיחי חי עודנו נזעו באהץ מת כי השבותם אשרהעץ
 פריו ויתן יפרח יציץ שתה עוד בן שאז פרי. מעשות ,5וש ולא -שגשת נטעו וכביום , נטרלא

 ) . בארץ ולתפארתלתהלה

(

,( - 
,

 , ד4"3ע" עשריםפרק
 ורעות'הט האןננליונ'ם לספי- פק שבעל התויה יחוס)ל

 . טעגישו דתו עץ לעקור כקשי אשר ישראל סש6'ני6' עתדו ידור חיך בכלכמעט
 ושקרים חכמים כמה ; מאיץ .שיאל שם ל6חו,1 ומטרו לליהפ עסדו וטמיטה גלםככה

 לעגי להם בזךבמושת
 לחלל. ובקש! להם-

ל אמונתם ולשיי ת,י,מ כבזד ק  
 לקל5ה'

 המיל,, ב"י ו% .האקים הצרוק(ם הלשיא הנטיות הם משטינים יגמדו בקרבם נם ;בעמים
 לתווו ל45ר"ן היי חוץ מולקת או רבית מקרת אההנ3דיות 4ל" 5ל עצמם, הש-644בקוב

;sti-wtכאשי )3, :עצם"; לדת מוסרי לא "דת לבעלי הוצקי 4ם כן "יה לץ חנוק 364ם 
 ; %-,נפשם לע5יר.' כחוץ..יתאזיו- ה4י3ה ננד . אליה היהודים יא"בת "ר5" , כן 5נ3יי,סבו
 ירףולעםלא%ה.4ו.עם 5י .4ימ יל4 עגסענ. לא אבל משס"ה עשו מן-בם ט3נדיהמוניד

 %ה.

 ~ בתחיית או הששם טן בהוי" שמבאיש 5י בעיניהם היתה גדולה היוסי "הב"ש" 1 לרעםעד
 על,רט .וא6-ו נצחי בעונש אם כי זמני בעונש כאלה מכחישים לא.דנו י4ת ובקל ,המסים
 לנצרת, ל"מ הית" אשר אחת התננרהע התעורנה הבית ימי במוח אך . לעה"ב הלק להםשאין

יו"'
 רווה "ביא שלא הוא תימה ודגי ; הכתוכים ,ומן הנכ'או: וטן ההורה מן לה-ה ראיה לצרוק.ם הניא רע1(

 שימדך.דאסינה הצרופים טעי עצמו שוה מ*נ. )דנ.אל כטו אחרק ככוהב רא.ה להביא בכוונה ר-ג מאן ואיל) .משיאל
 ) האחרונים. הכ,וב'מ מן ראיה א.ן וע-כ , הפ-ם.ים מן רמתםכתחית
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 , נרדפו הכת בעלי המשיחיים. היהודים התנגדות והיא ; לפניה אשר מכל יזהררוח
 אמנם היהודים בדת החדשה נטייתו היהה לא הזה והמר הרע גורל סבת . רבם גםועמם

 והכלים האמצעיים 3יי היה אבל תורתו פרי היה לא ודינו , נטייתו כנה עלירגם אשרהיסודות
 חרשה הורה איננה כי נמצא בהורתו נתבונן אם כי . לתורתו קיום ידם על לתת בהראשר
 התורה בבחינת . הדשה בכסות לבושה היהודים תורת היא סופה ער מראשה כלהאך

 על אשר מלומדה "נשים ומצות אנושית המצאה שהיא ואמר הצדוקים אחר נמשךשבע"פ
 אחר נמשך ובטנהגיו ובמעשיו , פ"ו( . )מאס דגת~בה התורה מצוה הפרושים עוקריםידח

 נראה וכן האסיים תורת אל נטייה לו היה כי מראה והלמיריו האסיי 'וחנן אל יהומו .האסיים
 נבואה השגת ההאוות הם האמיים רושמי הנה . ואמונותיו מחשבותיו ומההלוכת חייוממנהגי
 חיי והיו הברתם בקרב הקנינים שתוף ובחרו בקשו לא עשר , לחש בנינת הוליםלנרפאות

 רובי זאת בכל אמנם , האמיים רושמי הם הלא אלה וכל / בכתוביהם גם רמוזים והםצר
 כי עצמו על מעיד הוא הלא , הפרושים דעות עם בהסכמה לרוב וגם היהודים תורת הםתהיתו
 הוא ההשלטה זאת וטושג י"ל ה' )שם להשלימה אם כי והנביאים משה תורת לעקור באלא

 המנוים בהפרטים סב~רר כן ההורה. שהחסירה טה על "ומרות ולהוסיף התורה סדת עלהפרזה
 סייג עשות : כזאת השלטה על יאמר חכמים ובלשון , ההשלם" איפן יתאר בהם אשרשם

 . 1( דמרושימ הכסו גס סייגו אשר סייגים רובם כי ימצא שם ההשלמה בפרטי והמתבונן .לתורה
 לחברך לך רמני ומה , מ'( ל"ט כ"ב )שם בתורה נרול לכלל האהבה מצות שעשה טהוכן
 , מ"ר( ה' )שם לשינא המר וגמילות י"ב( ז' )שם הנא פירושא ואידך עיקר הוא תעבדלא
 היתה סאו בתבל הליכיתיה ובכל אומתנו בחיי והתחקה חכמינו וברברי בב"ק מקור זהלכל
 , לצדק והצמאים והענוים , והנדכאים / השפלים מוכיות עיקריו וכן . 2( הוה היום עדלנוי

 בנים שנקראו השלום ואוהבי , שבינה פני שיקבלו הלב וברי , שירוחמו הרחמניםומשכר
- ג' ה' )שם שמים מלכות שישינו בצדקט והנרדפים ,לסק1ם  בסלה מלה ממיט נמצאו י'( 
 ומהאהבה "( ס"ה( ה' )שם לכל מטיב שהוא לבריותיו ה' מאהבת ועיקריו . חכם'נו ובדבריבב"ק
 בו ולבטוח , ביכלתו ולהאמין ל"ו( ו' . )לוק רחום שהוא כסו רחום להיות בו והדבקותאליו

- , - - - -
 מבלי ,

 לכם אומי א:. , לטיה דית נפש וההות ת-צח לא הקדמונ.ם אל נאם- אם : ואומי דורש הוא1(

 שא-

 אלה כיב( כ"א ה' , )האט לגיהנם נוצל שוטה וקיא. חביו והמלבין רשע להבי. והקירא , בר.ן מתח.יב הב-1המקנ.ם
 כקליי הטה:בי : ואמרו הפרוש.ם ס.ינו יכן , תרצח ללא ס"נדם

 .( נ'.ח מג'לה r"e הג.גה ).רושלט' . חל;ו"דב לו א.ן הניו
 שיפ.ל לו ורוה :( :,ה )ב"מ רמש שופך כא.,1 ב-בים חביו והטלב.ן .( כ"ח )ק.דוש.ן לח..1 עטו .ורד רשע לחברווהקורא
 :ואף נקרא בא.2ה הטסה:ל שאף כי': עושה תנאף ללא . פ"נ( )אבות הלעוה"ב לו וא.ן .( נ"ט )שם האש לכבשןעבטו
 ולמצות . בשוק עמה 'TtD ולא עטה שיחה .יכה ולא 'תהד ולא בנש.ס .מתכל שלא , חכט'ס ט..ג וזה כ.':( ה')שס

 ללא . ""ט( )גיטין כ"ש מדייט ויה ל"כ( ה' )'טס דבי עייה כה מצא אא"כ אשתו את יגרש שלא ס..ג עשהג.וושין
 בלא ,בד הדבור ש'יפ'ק ש,א.' : ובאמרו . מלהיב,: שנמ:עי האם.ים וכדעת כל, הארם ישגע שקא ם'.ג עשהתשא
 מאטר. לכ' . .( מ"ט ב"מ "יף קדושם 1ת'.נ במלה מלה הפיוש.ם חורת זה ל.ו( ה' )שם לאו ולא. הן הן שיהיהשבועה

 אתית' למ.פהה לא אנא : :( קט.ו )שכת בהלטוך חישבה הג" ולפג , וכפ.רוש:י להוסיף שבא שמונתו :ראה ההשלמהמן
 . ,.אלא" ל צ ואולי "לא" המג.ה כהגה' ולא הנכונה היא , אה'ת.לאסופ'

 עמוד הוא ג"ח , ל:( )שבת פ'-ושא ~א.דך הקורה כלל ק-אן ,הלל 1'( )היגיה קדטונ' טשל ד,א ובז' לך דסני2(
 ב'( ו' )מאט. אוחו דנין דן שארם בטרה פ"ר.( קרושים )ת.כ נרול כלל כטוך לרעך ואהבה פ"א(. )אביתתעולם
 לפשט. שמוחל ט. . :( קכ"ו )שבת לוכוח אותו דנין זכות לכף חב.רו והדן . ""א( )אבות וכות לכף ארם כל רן הו.רוטטתו
 צרקה ל!:שיוו וטציתי .( כ"ג ).וטא פשע.1 כל על ,1 טעכ.ר'ן טר1ת.ו על העוכר : רוגטתו , י"ר( ו' (cw לו טיהל'1אחיו
 נטלא , השיא נגד גיח ק'":( ראה ספדי : ם ב"ב ט"ו ""ה שקל.ם ד'. )דגיגי לפרוש'ם נמצא -ד( א ו' )שםבסתר
 הבריות את אוהב : אימי והא . בלבבך אחיך קשוא לא , תטה ולא תקום לא ודה"א כ"ח( משלי ה' - ד כ.'נ )שמיתבנפק

 אחיך אח וזש:א לא שנא:- שונא ליש-אל 'ש-אל 'ה.ה לא החק שמצר בפ-ט טוה דברו לא ובכינה . להויהומקרבן
  :( '"נ )עירוב.ן טוביהו הקביה עיטו שטס!.. ט' ל"ו( ךהל.ס ארץ ירשו השוים נ"נ( ףש,ו.ה  וא' דכא את שוכן3, . החק לפי אפיט- א' אשי ריר כל  יצוו וא.ך ,בלככך
 משמים עלט מרחמ.ן הבר.ו,ת על הס-חם . ט"ו( )תהל.ם ה' באהל ישבק צדק פועל . :( פ"ח )סנהדרין עוה"ב בן וכו'ע:1

 .wpa אלהים . צ"1( ראה )מפ-' לפקוס בנ.ס נקראו שלום אוהב' . כיד( )ההליס ה' בהר עולים לב ביי . :( קנ"א)שבת
 ה' שרהטי מא; ה.הורים שאמונת לרא.ה צ-.ך וא.ן . :( פ"ח )שכה ה' אהובי הם העלובים . ( ג' קהלת ~ררשהנ-דפים

 אף ל"ש-אל טיוהדת הקב"ה שאדבת דאמינו חטנו שדיהןדים כמו אך . זה שלפני בפיק כמפורש יש-'h? 3על האומתעל
 , יבכ"מ( כ"1 ט-ו . )טאס אטונחו ה'החבן
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 כנגד במרה שכר ומתשלום ל"ג( -- ל"א 1' . )מאט סחר פרנסת על היום דואג היותמבלי
 בסהר הטוב ושעוש' ל"ה( ו' . )לוק שכר לקבל ע"מ שלא הטוב ולעשות ב'( ז' )שםמדה

 ההטא בהעברה שמים בטלכות העולם מתיקון והעיקר 1( ד'( ו' . )טאט בגלף שכרטקבלים
 תורת עיקרי הם אלה כל )בכ"מ( מדיני באשר תלוי ובלחי המוסרי דבובובהתפשטות
 היהודים בספרי נמצאים ומשליו מאמריו רוב הנפרטים העיקרים אלה מלבד וגם , 2(דפרושים
 . הפרושים שתורח הם תורתו רובי כי ההברר ש"כ 3( שבע"פ התורה במפריוביהור

 ממצב בעיקרים נבדל לא הדתי מצבו כן אף הפרושים תורת הם תורתו רוביוכאשר
 המקובלות ורעות באסומה כפסע אף נמות לבלתי מאז הפרושים סנהנ אמנם ,הפרושים
 עם צדקנו משיח בביאת והאמונה גמורה, אהדוה בהם הראשון אשר תירהם דתובעקרי
 יקום אם זאת בכל חייהם הלאת בכל ותסעדם ישראל איש כל לב לוח על הרותחהיותה
 אשר זה הוא כי להאמין נחפזו לא אלהים שלחו הנבחר אני לאכר זה או זהבקרבם
 הליפה ערתם בקרב נגלתה וכבר הימים ארכו לא והנה . לו מיהלוה תמיד היועיניהם
 , היהודיה הדת פצב על נשארה האחת המחנה . מחנות לשני הכה בעלי היו אז .חדשה
 שמו אשי Dl~tle היה השניה מנהיג . המעשי ההלק בבחינת משה תירת בטלהוהשניה
 האמונה cwl המעשיוה הטצות העביר הוא . הזקן ר"ג תלמיד להיות cntrel שאולהעברי
 מדרש דרכי פי על בב"ק גרסז זה כל להראות ומשהרל , לעיקר המות אחר ובתחיתובמשיהם
 המשיחיים ודת , המשיחיים היהודים כלו הומן ובמשך , הראש~נח את נצחה השניה .החכמים
 שלות הוא כי בפירוש אמר הראשון המיסד כי . הראשון טימדה שערה לא חדשההיתה
 שאף ואמר , י"ו( ה' )'טס להשלימה אם כי תורה לעקור בא ולא ו'( י' . גמאם היהודיםאל

 , לוק , כ"ג כ"ג )שם המעשה מן 'ד להנה שלא ראויה זאה בכל והאהבה הצדק טצותשהעיקר

 לעקור בא כי יאבדו שלא , למתנגדיו תואנה הת לכלתי אפן בגל נזרי והיה , מ"ב(י"א
 התיר ואם . ד'( ה' . )טאם המעשה בקיום להזהר אחריו לנמשכים בפירוש ומצוה ,הורה
 באופן למצוה ~Dy נוהן או , עצמה דבורה מן ראיות בכה בא / תורה מאיסורי אימוראיזה

 אחת ופעם , 4( התורה כונת נגר אינו לרעתו אשר המעם בימול מצד בא האיסורשביטול
 דברי על ועוברים ידים נטילה בלא אוכלם הלסידיו חשר על עמו הפרושיםהתוכהו
 ולא מלומרה אנשים, מצות רק הסופרים חקי כי והשיבם . בהם מיחה לא והואסופרים
 נשטא מטנו היוצא אם כי מטמא אינו אדם של פיו להוך הנבגם אבל . עליהם צוהאלהים
שם - -----
 * .( )פיו ב.צה וע" :( )מ"ח סוסה , פ"ב ויבע ט:'לתא מ"ט; ;קב ספ-. דו)טאות. )מצא ה:יקך'ס אלה מכל1(

 . ))':( מיסה ן ט,ד פיא אבות יבכ-מ: )ח'.(כ.מה
 תקון כ' .דעו ~הם ה'הורים עם דב- הוא כ' לפ-ש צ-'ך היה ילא בס,ר~ש האר לא שמ.ם טמלכות מושנו2(

 חבל יושב. וכל ה' אל .פנו והרשע.ם בשקו 'קראו בשר בנ' ונץ 'כרתו שבאלילים היא , המקיזה שמים במלכוההעולם
 . עלינו( )תפל: טלגיחו גיל את.קבלו

 משמיעים טעט ששמע מ' , כ"ז( ב' , מארק , תשא ?י וממלתא לשנת פסוו,ס crs וא.ן לכס ממורה השבת3(
 ..בו גןגקוה.2~':ג'ע~::,י"ן,ןן;ן 'ayclila~i'1 ט"ו(ן 4' ג;':כנ צען]:" הקבעס2:נן עצמן2גב ש.היה לעבי ר.ו ה'( " שם . כ"א )בנורות בחם אקח אף במס אג' נוה , י"ב ,"נ , מאב פ"א, ויסע )שם הרבהאותו
 א'(. נ' שם . פיג ב-כות ).רושל' טיעל'ם ששני 1-ביה ומבעל נ'( :' שם 1, מ"1 )עיב.ן והמיה הקיסם מן ומשלו . מ-ד(י"ר
 והמר צריך ~א.ן . אציו המיוחם.ם או , טאמי'1 לר~ב' שבע-פ התו-ה כספי' ד~)מאוה ליוראיה וש אש- טה-בה מעט :ה2ל

 שדנאנו דבר.כ שכמה ואף . ri~'ul הניגן דבך חצ. או דבי משמי; ניהגו כמה ברוחנו רב-יו העת~קו לאשהחכמים
 ונמצאם כבירוי קדומם שחס טאטרים כטה מצאנו :ו כ' , קדומ.ס שאצם בלל ישה :ה אין , מאוחך'מ יתנא.בנאמרו
 שה.ו קפנ. אלא 'סרוח שה[ פופ:. ונא מאוהי'ס תואש בשט במלה מלה ונא:י'ס אחר קרום בספר או ס.ראבבן

 . בפידימרגלא

 סות- ,ה כי לחם והשיק , בהם מיחה לא כ' הפיוש'מ והוכיהוהו בשבה שביס ":ct.'e; rr הולש'ן ה'1 תלמ.ד'ו4(
 לבטל עור ואמר . כ-:( ב' . )מא-ק לשכת משרים אתם ואין לבם מס--ה השבת רכי של וכקו . ה'( ב' י'ב .יאט כשבת במקרש מלאכה עיש.ם וה:ה:.ס הדחק בית קדש לחס 'טיל טריר יה-א.ה , לשול מה לאדם ן כשא הדיןמצר

 כוחני טשה לעולם ה.תר לו 'ה.ה ולא קימא ש, קשר האישית קיטר שיהיה הקניה ';ד מיאש כו טעם ונהן אשהג~רוש'
 ח'( '"ט . )מאט ערפם קשינה מפני הגירושין לחם לרו:יגהוכרח
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 אפורוה. מאכלית כל על הקפיד שלא בראים האלה שהרברים אף והגה . י"א( ט"ו)שם

 , נפירוש כן לאסר לבו מלאו לא גי שם וכריו מסוף נראה זאת בכל , התורהשאסרה
 : אמר כי . אסורות מאכלות כל על יובנו שלא כאפן דבריו לתרץ השתדל כי להפךוההי

 אינו ידים נטילה בלא לאכיל אבל ו;אדם את סטסאית והן הלב מן יוצאית דמעותהנ,משבות
 על ומפרשי אסורות מאכלוה כל על טכ~ון כלל שהעמיד רואים הננו . ב'( ט"ו לשםמטמא
 טן מועטת הרגשה לנו יתן דבלל גי מזה ונבין , סופיים מדברי טומאה רק שהוא פרטידי

 ככל נמנע כי נראה עכ"פ . התרעומת מפני ההנצלות כדמות הוא )הפיט שבלבוהדברים
 לסוף ירדו לא אשר תלמידיו וע"כ . ההורה מן דבר לעיקר ירצה כאלו מלהראותהאפשר
 אבל . המעשה בבחינת היהודית הרת מצב על נשאבו לבבו מטמוניוה הבינו ולאדעתן

 ואשר הפועל, אל המקשבה אח להוציא חשש ולא שכלבו, הדביים את מאד הביןפו'לוכ
 שעמד ~DI'D ברורים בדברים אמר הוא , בפרסום שילים הירה לבבו בסתר 'שועסטן
ylw~יהודי אינו בין יהודי בין האדם וזכות ודופקים הטצות נתבטלו ולהורות ללמר הנוצרי 
 זוכה הוא מותו אחרי בתחיהו וסאטן ובאדנותו ישוע במלאנות שמודה ומי . באסונהתלויה
 אומר החקים מפרט' ובדברו , כלל בררך דבר כן , י"א( -נ ד' י' . )ראם הנצחי ואושרלטוב
 ד~1ה תורותיו ובגל . הטלה מצות בטל יביהוד , הדת לבעלי הכרחי קיומם שאיןבההלם
 . בימנו הנהוגים המדרש דרכי פי על רקיש כבתגי ראיות בכהבא

 והענתרלותם התהם ממהות , ותלמידיו ישוע מפעולות האלה המעטים הרמזיםוהנה
 המיסד שיטת . המקובלת היהודיה הדת טצב נוכה הזאת הדתית החברה מצב לדעתישפיקו
 כללו ששתיהן בהית , הישנה היהודים לתורים לסכנה נחשבו פויליס שימת כמורראשון
 הדורות הכמי כי טעצטו מבן 1'1"כ , הכקובלת ישראל אמונת פגמו אשר חדשותאבצנוה

 שהאשנות ולפרסם ונזרות תקנות 'די על הסכנה ולריהיק נגדם לההעודד הוכרחוה-איונים
 נועדים קצתם אשר תקונים נולדו ובבן . היהודיה הדה עם ברבהשה הן ההדשותורועות
 נגר משמרת לעשות וקצהם , היהודיה הרה לבעלי נחשבים יהיו ובמה / רמשיחיים דינילהגביל
 מן אך , מעט רק אלינו הגיעו לא דיניהם בהגבלה תקונים . אחריהן מלהמשך זלהזהירדעותיהם
 ועל שהימהם על גזרו הימים ארכו לא כנכרים. בעינירם שנחשכו לנו יוצא הזההמעם
 כזבחי ונחשב אסור בידם הנטצא ובשר .( י"ג )חולין טבלים ופירותיהם 'ינמ ועלפחם
 :(. מיה )גיטין שישרף מין שכתבו תורה וספר פ"ב( שם לתוספתא התינמ על וגזרו ,מתים
 האמות מן אחריהם הנמשנים נגד כי הטשיחיים, היהודים ננד מכוונעם ההקונים אלהכל
 . מכבר ועימד קיים היה שהאיסור אחרי יינם ועל שמס ועל שחיטתם על לגוזר צריכיםלא
 היו כראשונה , ומנהגיהם דעותיהם נגד משנית להיות עשו אשר התקונים רם יותראך

 אלו אומרים יהיו שלא י( הפעים תרעוטת ספני אותם ובטלו הרברות עשרת גם בק"שאוסרים
 Dn'tYD ישוע כשם כן נדובר ובאמת שם( וירוש' . י"ב )ברכוק מסיני למשה נתנולבדם

 במאה נהקנה דו;קנה ויאת יגח( י"מ . )מאט האהבה ומצות הדברות עשרת הןשהעיקר
 שנהקן טדבר כפו סמנה דבר הב' רפאה לאמצע סביב הי אשר נחן רבי כי למנינםהראשונה

 בק"ש וער  לעולם מלכותו כבור שם ברוך  אומרים שיהיי וישעין טפני תקנו עור .  עבורבוסן
 שאסרו הקנאים ותקנוה ; שמים מלכוה קבלת הוא הברכה זאת ענין . ,( נ"ו )פסה'ם רםבקול
 למפרי במ"ע פרירמאן מאיר )הר"ר שטים מלכות אלא אדם מלכות עול שום לקבלשאין

  נהשדו הפרושים סן רבים והנה , טלכות שלוס מפני בלחש אסרוהו אבל ש( ל"א(ואההנן
 במינות--------.--

 בלשת קראם והיה,רש וכ"ט( ל"כ ד' ג. )א. מאטיים עלסם קואו שהם מפג- רפא טילים :קראו ימה הצבה1(
 . רשייוה גשהי שהאמצה אחר; דתיה יכת מא, :ם קיאו אשך נשם טין( עזך )טוב".א מביס לשן "ל:~"ל

 המאים הכרת שעטרה נ"מ( ייה , טאוחר גוס, )הוסעו כרכה 3גל שאוטר.ס ה:1,ם" סלך ,.אזה.)1 תחמלנה ;"ל2(
ואמרו
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 שמים שם כשקתפים היו החשודים מן יש כי מצאו ואולי הרג( ר"ה ברכות )יר~ש'במינות
 לסוף מביב , רם בקיל הקבלה שתהיה תקנו ע"כ , בלחש שמים מלכות בקבלת ישיעושם

 1( ~דים מכניע לברכה הוספה עשו הבית חרבן אחר הראשון בדור לטנינם הראשונההמאה

 ששמו עד אמירתה על והקפידו :( כ"ח )ברכות המינים ברכת ונקראת המינים נגדמכונת
 על וגזרו , ה"ג( פ"ה שם )ירוש' מין הוא שמא לבדקו אוהו מחוירים אמרה שלא שמילחק

 וליחן לישא שלא גזרו פי"א( וחומפ' פט"ו ובבלי ירוש' )שבת שישרפו מינים וספריהגליונים
 מהם להתרחק אלא כ"י:( )ע"1 שעה לחיי אפילו מהם להתרפאות ושלא בויכוחיםעמהם
 הלב את מושכת ומדשינות rvt .( י"ו ע"ז מ"כ כרם עם טשפטים )מכילתא ההרחקהתכלית
 כמה ובאמת הנפש את הטקשים וחרמים למצידים והמשילוה :( כ"ז ע"1 קם"1 שלח)ספרי
 בן דימה ולבן ,( י"ו )ע"ז הורקנוס בן אליעזר לרבי אירע כאשר לרגעים בה נלכדוחכמים
 ולחכמים נקוסא בן וליהודה יהושע ר' אחי בן ולחנניה :( כ"ו )שם ישמעאל ר' שלאחותו
 אשר בכך" "מה של אפילו מנהג וכל חני( ומוצא ופי' הדברים כל פי' קהלת )מררשאחרים
 לאבד כדי הנוסא לתוך לשחום מנהגם ככ: , ההרחקה להרכיב כדי ליהודים נאסר בהםנרגז
 השהיטה במצות רחזיקו עוד ו;מעשיות מצות לבטל וגמרו שנמנו אחרי גם כי , הדםאת

 להוך לשחוט שאין הכסים נזרו זה ונגד , כ"ט( . כ' , ט"ו . נ . )א הדם מלאכולוהזהירו
 שם eDlnl' מ"א. )חולין אחריו בדיקה צריך כן והנוהג , חקיהם את שעושה מפניהנונאא
 איני , יעבור לא בלבנים שאף בצבועים התיבה לפני עובר אינו האופר על גזרו וכן .פ"ע(
 האסיים דרך היה כן כי , מינות מהשש וזה :( ע"ד למנילה יעבור לא יחף אף בסנרלעובר

 ישפר וכן , סאנטא( שמעון דר"ר סאת 183 ח"א )ביכורים המינות על נחשדי והםהגמורים
 : אומרים היו ברכתם ובנוסח , ידם פס ועל המצח על רהפלין את נותנים היושהמינים
 הנקרא בשחוף אמונתם על שונים באופנים בתפלהם רטזו וגם שם( )מנילה טוביםיברכוך
 :( ל"ג )ברכות עז בכל מקפידים היו לו והדוטה הזה מם'ן רמו כל ונגד , רשויות שתי :אצלם

 . הכתובים טן השתוף להוכיח המינים להם הביאו אשו בראיות ממש אין כי 4-ואותוהשתדלו
 הרוש-שלות על הזהיר כבר הזקן רשב"ג , מופלגות באזהרות הזהירו פוילום של תלטודונגד
 האומר פוילום דעת נגד / המעשה אלא עיקר המדרש ולא פ"א( )אבות באמרו המעשהטן

 והשלוחים פוילום ובכתובי באונגליונים . האמנה עדי אם כי המעשה ע"י בא היכותשאין
ל זה וננד . רחט'ם הקב"ה של מרותיו lwvl הטצות מעמי דורשים שהיונמצא ק  ההנכים 

 כי . כנוחדת בכונה כן שהחליטו הוא וברור . 2( גזירות אלא אינן התורה שמצותוהחליטו
 אחרי הראשונים הדורות חככו לרוב הם המצות טעמי דרישת נגד קנאה שקנאוהחכמים
 סי ע"י הטהרה בבחינת לתלמודיו אמר א'טר זכאי בן ר"י היה אחד . הנוצרית הרתייסוד
 נורתי נזרה חקקתי חקה הקב"ה אטר אלא טט~-אים רשים ולא טממא המת לא חייכםחטאת

 . מלכוו, לומר הקמירו לא הכמים כמה וע"כ . וב-כה ברכה כל בהוחם וכרון אין וכן , ממלכות וכר א.ן ביניהבי"ח 1כ1 1 חקיך למדנ. בא"י כמי , הלכות בלא הב-כה השה הקדטונ'ם אצל אבל . טיש אלא בז"ר פלכו,ן לקבל שאיןואמרו
 שטכניע שמשמע ור,ם במכנ.ע סינים של וכולל שאמרה מתוכפ' שהוכחת. 92 תרכ"ד בבגורים מש"ג ע.'1(

 . המ.נ.ם נגד "nDDI גה וישו קדוטדודים
 אחי י..מיעץ,%לבי:ז מיךננ גן ןג: מ:ך ::ן::, גע:גק:שי ::יי:.:ן:נ"גיעם: 15 אמור הן '"ז אדם לך .אטר אם : 1.ל פ"ד יביכות פ"ב ענית ובירושי

 מהיה" וגאלנו ו' ובברכה ועי' נואל" "ומב"א א' בביבה נכללה דגאולה על התפלה בראשונה ולגו , כהונן המספרויעלה ו::ג:':"
 כסא : שהומט כלומר ירושים בבונה דור של כללו מן ולאחר . נוכר לא ב"ר ומלכות גרוף בשופי תקע " ובברכהוגו'
 לאחר מור , ירושלים בונה החתימה גאותה ולזה עולם בנין וגו' אותה ובנה : פסקה הברכה וע.קי הכין לחוכהרוד
 . בא כבר רוד שבן שאט-ו המ'נ.ם ננד וזה וזה ncs אח תקנונטן

 ההין כן בשמיא רחמ.ן דאל כמו יש-אל בני עמי דמתיגמין אילון רךרוש' 11"ל מנילה סוף ובבלי 'רוש' עי'2(
 דר'טו תצא כ' וד"ר פכח רבה וב!.קיא . חד ב.1ם תרויה.1 תכפון לא ברה 1.ת יתר ומילא או תורחא באועארהמנין
 ~18 צד ח.א בבכורים כתב סאנכא שטעו: וה-"ר . פ.'ה :גילה ובת.1..ט נשים להלן מש"כ ועי' . בן המצות אלהמעמי
 . ןה בענ.ן הושכלהדברים
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 יאסר שלא : אטר עזריה בן אלעזר רבי ~כן פרט( )בע"ר גזרתי על לעבור רשאי אתהאי

 כך עלי גור שבשמים ואבי אפשי אבל בשעמנז אפשי אי חזיר בבשר אפשי איאדם
 שמים מלכות עול ומקפל העבירה פן פורש נמצא לי להיות הנוים מן אתכם ואבדילשנאמר
 וננד , מנילה( )סקי ככה החליטו 'ג"כ אחרים המשנה שבעלי ראינו וכן / קרושים( D"D)ת"כ
 הכונה לגלות עת בכל חפש ביחוד וריבע / המצות מעמי דרשו עצמם שהם ראינו הלאזה

 הדרישה נגר רק מכונת אזהרתם כי נחבתז מזה 1( טעטיה ולדרוש התורה בהקיהרוחמת
 אהבו בישראל לפנים . זמנית אם כי האזהרה היתה לא וע"ב . המעשה לסתור מנתעל

לעינינ. יגלה פתאום אם ועתה . IWp וכן תלמידיו ראו וממנו הלל עשה כן . זו בדרישההחכמים
 הלי

 רמכרחת הסבה ובעבור המאורעות. מהכרח אם כי זה אין הזאת בפנה בדעתם
 )מנילה עליהם הזהירו אשר עצמם המעמים שאותם נמצא וע"כ , למסובב עוד מעמדאין
 תלמודו נצחה אשר מעת כי . ובכ"מ( פכויו רבה )ויקיא הקפדה בלי מאוחר בוסן נדרשושם(
 מאז ,Qa , כבתחלה היה לא הנוצרים כת ננד היהודים ומצב , הדברים נשתנו פוילוםשל
 האומות אל פניהם טגסת שמו וסיעהו פוילום . המצות טעמי דרישת על עוד הקפידולא

 ובמשך תכונתה החליפה חורתם וזאת / המעשיות המצות כל בטלו תורתם אל לבםולדגמשיך
 היו ומנהיגיה אישיה רוב , היהודים תורת עם דבר לה היה לא אשר חדשה תורה היתההזפן
 ברבים תבשילם מקדיוי ~קראום ובדעת ברצע ככופרים החזיקום אך כמותעים רחזיקוםלא כי , מאוד הקפידו והאזהרות דוזיקונים אלה כל על . תמים פרוד ד5ר~ד היה אז ומןנכרים
 קם"ו. )שבת בו וכופרים בוראם את מכירים שהם עליהם ואמרו ק"ג.( סנהדרין י"11)ברכות
 באו לא עוד אם שאף אסרו בו למרוד ומתכוונים רבונם את המכירים אלה ועל שם(וירוש'
 עושים ואינם לומדים שאינם ההלתם . בעיקר לכפור סופם הכפירה מן קטנה למדרגהרק
 שופרים לעשות אחרים מניחים ואינם , החכסימ את ושונאים , באחרים מואסים כך ידיועל

 אם כי תכליתם אין כי חשבו אמנם , הלב סן יוצאים הזאת הכת מיגשי היו לאבעיניהם כי דבר של כללו . פ"ב( בחקותי )ת"כ בעיקר כופרים שהם וסוף , מסיני שנאמרובמצוה
 קשים וכמה . בערכן אצלם ש11ת היו ומינות וחנופה חנפים קראים כן ועל , ההורה עוללפרוק
 העולם כל מוקדים היו רשות להם נתן שנולו בכסת עולם מוקרי שהם עליהם שאמרוהדברים

 . פת"ח( )ב"ר קלה לשעה יושביו עלכלו
 האזרחות ורוב / דבינים בבחינת שנערם והגורות התקונים רוב לפנינו עברוהנה
 אלה מכל אחת גם אין אך / ההלוכותיהם ועל עליהם הקשה ומשפטם ההנמיםשהזהירו
 עליהם וקבלו מהאומוה תולדתם אשר הזאת הכת בעלי על להאמר נאוה אשר או אמרואשר
 המאטרים כל כי לאשורו דבר סבין כל ידע מועטת בדתבוננות אף . רב,שיחיים היהודיםהורת

 אשר המשיחיים היהודים על מכוונים כלם רק שכאומות הנוצרים עם דבר להם איןהנזכרים
 בהשתדלות אשר העת מן . תרעוטתם היה אלה נגד היהודים, במנהגי 76ב 'ונהנו בקרבםחיו

 דג(שיחיים והיהודים / היהודים תרת עם דבר לה אין אשר חדשה תורה תורתם היתה'פוילום
 ומנהיגיה האומות טן היו הדת בעלי ורוב , וכל טכל דתם המירו הנש"רים והמעםנתמעטו
 המצרית, אמצה בעלי נגד דתית איבה ליוצרים עוד היתה לא ההיא העת סן , מהםוראשיה
 זה ננד הלא ההדשוה הדעות אחיי ללכת בריתם מבני רבים אבון על נפשם  עגמהואס

 חסדים גמילות והאהבה הצדק מעיקרי , היהודיה הדת מיסודי מקצת כי דעתםהופסה
 אלילים עבדו לפנים אשר הארץ מעמי ורבים , האומות בין נתפשטו שלהם אמונותוכמה
 ואף , היהורים של המומר תורת ולקחו אחד אל לאמונת עתה נחשבו נפסדות בדעותונשקעו

שנתנו
 ב": ותוספתא ה'.ג מ'.א סנהד-.ן 1.רוש' ע"ס.( ; )ע"א pa ופפ"1, פ'"ב פיב טשפלים פ."א יתרו ממלתא עי'1,

 . המצה, טעם. דרש אנה בניפ"נ
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 כתוס'(/ ב'; נבטרות כתום' וע"ש . מ"ג מנההיין )עי' כע"י וה השבו לא להקב"ה שותףשנתנו
 הצדק תורת ושומי , אחר דבר עסו משחף אם אף השמש אלהי בה' המאמין השמות גי מיכי
 לפי כלא הוא , המוסר בדרכי והלך מהמם וניהר הבריות על והרחמים לחברו אדםבין

 והוא ,( נ"1 )סנהררין נח לבני ה' הלק אשר והטצ,ה התורה וקיים האל רצון הפרושיםקבלת
 בראותם לירדים גרילה דעת הפסת זה היה וע"כ , .( ק"ה )שם הלעוה"ב לו ויש הסירנקרא
 באלהותה, והאנינו מהם נתקבל ממנו; גדול וחלק , האומנה בין נתיב לה פלסה משה הורתכי
 ובפירוש , 1( .( מיה )ע"ז שבאוטות המינים ובין האוכוה כלל בין הבדילו זה לבעבורואף
 שבאומות אמינים נוכח בטלה המשיחיים היהודים נגד להם היה אשר המרעומה כל כיאמרו
 דת נפררה אשר מעת כי נראה דבר פוף , :( י"ג וחולין )שם תושב כגר נהשבו אלהכי

 דתית איבה נגדם ליהודים היה לא האוטוה מן בעליה רוב והיו וכל טכל היהוריה מדההנוצרית
 בתהלת כי יסופר וכן / לתרעומת תאנה להם לתת שלא היהודים השתדלו כי להפךותהי
 שהנוצרים זמן ולאחר בשבת א' ביום להתענוה בישראל מנהג היה עוד הנוצרית הדתחדוש
 שלא הנוצרם להרעומת הששו כי מנהגם היהודים בטלו אז בשבת באחד מנוח יוםעשי
 ברכת ההיא העת מן פי"ו(, )סופרים מתענים הם ריאשון ביום שמחים אנו כי עליאמרו
 ואם , המלשינים ננד וקבעוה נוסהאתה החליפו וע"כ , עוד מעמד לה היה לאהמינים
 תם'ד נתעו הנה נגדם מכונת שהיא וחשבו עין בריע זו. ברכה על ראו הראשוניםהנוצרים

 האשוה בין התורה דעות בההפשטות עת בכל ראוהיהודים משכילי ואולם , דתית איבה ליהודים היה לא שבאומוה המינים נגד כי , טלשינים ידיעל
~ysn היעד לקיום הראשון 

 אחר. ושש אחד ה' והיה האטיתית האהדות תבל יושבי כל ימרו אשר היום יבוא כיהנשגב
 כי באה לא עוד הטובים והקוה בדבר עכוב גרכם יהירים של חנם ושנאה עין צרהאבל
 אך . באמה קמה והבת , היהודיה הדה את כעץ להסיע עת בכל חשב. ושלום פשרהחת
 האם, כי . אדם עצת שוא אך , האם בני נגר נחרו הם , ביתה משק בני אם כי , הבהלא
 השכיל כחו מבאי ויותר בשיבה הנוב רענן כאזרח עוד / כחה תת חדלה לא / זקנה גםאם
 אך ויחלופו יעברו וארץ שמים נם : לאסר תורהנו מנצחיות בדברו הרבר על משיחםישוע
 . ארצה יפול לא דיבורה מן אחדאות

 וחמשה עשריםפרק

 והן , הבית ליחי האחרונות העשיריוה עברו ודתיות מדיניות וטריבוה סחלוקוהבין
 עוד זה. לפני נראו כבר טפלהם רושמי אמנם . ועמה יהודה ארץ וחרבן חרבנוההישו
 אף , בעיניה הווזה וכן סביבוהיה העמים בעיני נכברת ממלכה יהודה היתה הירודום ימןכל
 לא אחריו והבאים לרסיסים ממשלתו נפלה הירורום מזה מיום אבל , עליה רומי רשותכי
 נציביה, עקת תרצע ויאנחו ישראל גורל על ינוח רומי שבט , הרומיים טד המס כלי אם כיהיו

 והכבירו יום יום גבר נוגשיהם חמם . להושיע יכלו לא הירודום לבית cicl~nnורג~שלים
 בשלוח העם את חמסו להונם השואפים הנציבים . לנשוא יכלו לא כי עד המסים עולעליהם
 . הסנהדרין כח את וקצרו התערבו והריניים הדתיים בעניניהם . ורכושם קנינם בכליד

 בלשכת חושבם לעווב הוכרחו הייו ימי בסף" כבר ואולי , מ"ו( פ"ב )פאה הזקן ר"ג טותואחרי
 דפקידו הם , ה',( )כריתות בנו ר"ש ימי כל ויתמיד וזה / ,( טנא )סנהדרין בחנות וישבורגזית

 החרש. בח"ן 'קר טאטר על פה ,הע.ר ראיתי1(
 דוד הר"ר סאת ~23 צר טא' חרש 1870 משד גיע.ן שי

 עסדין יעקב הר"ר דברי שם 'מהעתיק טה על וסיחור השלוח.ם טהולרות ריגאן של סמיו על בקית המויל .םא:":ה
 . תק."ו ש"ת בהאטגורג ל"ע- יצא אשי c)?P לסררכך:ךידו
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 אל אם כי הכשרון אל לא כי מעצמו וסיבן לבצעם, הנדרש כפי גרילים כהנים העבירוגם

 ממניהם כמו חמם בעלי היו ההיא בעת מנו אשר הכה"ג רוב ע"כ ואף . ולב עין שמוהבצע
 והתלהמה העם קנאת והתעוררה , הסבל כח כשל כי סבה היה הוה הרע הטצב . נ"ו.()פסחים
 הונהגה לא המרידה כי יען אולם . הקדמונים לעמים הימים בדברי משלה אין אשרטרידה
 , הצליחה לא ע"כ לבקרים חדשות ביניהם וקטטות מייבות ופרצו , אחת ובדעה אהדבלב

 הזאת המבוכה . מאתם דורש כזמנם מסוכן זמן מה ידעו ולא נבוכים היו קנאהםמשכרון
 היא , חללים לרנלה נפלו נקיים ואינם נקיים אלפי רבבות , תקותם ובעיברי בעוכריהםהיתה
 ארצם ושש ביהודה הכצודות ערי כל כבשו כי תמים/ נצוח הרוסיים נצחום כינרמה
 ציון ותהו ר"ממלכת שר נם לפניהם נכבשה כי עד חיל אל מחיל בנצחונם והלכולאוטמה
 . השמים רוחות לארבע היהודים וההפורו ה' מקדרם באש ונשרף , מפלה למעיוירושלים

 והריוטים חכמים העם ודלת קצינים , יחד הלבבות כל המרידה אהזה להבהכאש
 לא והעלובים הנוחים הלל מבית ורובם החנמים מן קטנה שארית אכן . בקושרים היוכלם

 השכלו הם . הרומים בפני תקומה להם יהיה לא כי מהבין ולבם טראות עיניהםטדי
 מח עמם ~נוכח / קרב וידועי טלהמה מלומדי כלם אשר שינאיהם תוקף כל ארז וידועהשכל
 משנאת נחלשו הטובים כוחותיו אשר כמהלוקות פרור עם , 1DWI' בזפ עם כיהודיםנחשבו
 על ' , ההיא בעת הדתיים בענינים הסכסוכים על נם הביטו נפש בערמת . ט',( לומאדגם
 ושבת בשר ברית והפרו D~lp של ביחודו אבותם מאמונת נמו אשר בקרבם היחוריםפרוד
 היו הבתים מהלוקות גם ישבה(, איכה פי' רבתי )איכה שבתורה הטעשיות המצותוכל
 .בנחת סונהנות כבראשנה עוד לא כי , לפנים היו מאשר טעטן את שנו כי רוח לדאבוןלהם

 הזיב ללענה השלום הפכ: שמאי ובית , הי421י נבולות השיגו אמנם / והשלום האטתובאהבת
 לפני ראשם וכפו , מפלתם וכהרצה כלה כי המשכילים ראו האלה כמראוה , ראש נשאוומדון
 עם היו תקוה לסודי כי , כלה התיאשו לא אמנם . ישראל על ה' נטל אשר הנוראדגטל
 כי אבותם באלהי בטח~נמ דיה טמנו גדול עוד שברם כים גדול אם אף . מעודםומדגרים

 מתקוה נואשו לא והמתונים הנוחים בעם הנבונים רפעמ נם כן ועל . לנצה יטשםלא
 קאם לתת קורא ה' אשר השארית היא נשארה אשר הפלטה שארית כי קוו אך ,לאחריתם
 ראו אשר האותיות . ישראל תושע ברוח אם כי בחיל ולא בכה לא ן ולהורה הנהלאהלאופ"ק
 מהפעמותם האחרון הרשף נכבה וירושלים ציון מפלת ועם נוראה במהירות באו לאוירוהנידו
 , ההפכה מתוך והדת ההורה נצלו מקדש בעזרת אבל ,דטדינית

 בכל הבאים לדורות רחורה את הצ'לו החכמים שרידי כי תא אמת גם אםאמנם
 הלא . שבע"פ החורה על גדולה תעצומה פעלו האש-ונים המאורעות כי להכחיש איןואת
 שבע"פ התורה נושאי היו והם ובבזה, ובשבי וברעב בחרב אבדו החכמים מן רבמסתי
 זה יהיה שלא מנושאיה רבים באבדן וכי העזור גם יפול שלא עוור בהכשל כי יהכןואיך
 על דיכאוננו החרבן אחר הראשון בדור וכבר . היה כן באמת אבל ? שבע"פ לתורהנזק
 לא אשר המתונים והחכמים ס"מ(, )סוטה ~החלאות הטאורעות בסבת החכמים חכמתאבדן
 שתשכח. לתורה קרובה הסכנה כי טראש הבינו מראשיתו דבר אחרית מראות עינםכהתה
 סננה הגז ע"ה נדרים )'רזשלמ' ובחכמה בתורה ובקי הלל מתלם'ד' אחד וכא' בן 'והנןרבי
 י"ו( )ברכות אדם כל עם השלום ואוהב הגג( פ"ב ברכות )ירושלמי במצות DtbV1ב"ה.(
 )סנהדרין הבית בימי הסנהררין עםבמנה

 ס'"
 )פמוטם עיר ברחובות לרבים תורה מרביץ

 ב"ו,( )גיטין הרוסיים עם השלום מיועצי אחד פתיחה( רבתי )איכה הגרול מדרשו ובביתנ""
 לממשלה מפשלה ובין לאוטה אומה ובין לעיר עיר ובין לחברו אדם בין השלום בשבהודורש

 ובין.15
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 הארם , ש"א( יתרו )מכילתא למשפחה משפחהובין

 רגדי
 ההווים במאורעות כי הכיר 1( הזה

 אחר דור עהוד כי : רועאונן דואג ובלב , שבע"פ רמזורה לקיום גדולה סכנה טונחתבזמנו
 בהתאונט כי ספק ואין . :( כ"ז לסוטה לטומאתו התורה מן מקרא אין אשר וטמא אתלסדו
 הם ישנים גם חדשים משינאים , הפרועים לתורת האורבות המכנות כל עימו לנגד היוכן

 דגלם על כחבו ואלה אלה כי מיוהד, לכת והיו אחיהם מתוך נפררו אשר והיהודיםהצדוקים
 הפעם שד הבית ימי בסוף כי יען צדקה הצדוקים מפני דאגתו , שבע"פ לתורה עולםאיבת
 תורהם על לחלוק בויכוחים לפרושים והציקו פ"ב( פרה )תוס' גדולה בכהנה ועמדו ראשנשאו
 השומם האופיים היהודים ספני דאגתו צדקה כן וכסו ב"ו( פ"ר יים ס"ה: מנהות קט"ו.)ב"ב
 בעיניו היו מעט לא לפוקה ואף היהודים, בקרב המושך כח למינות היה בימיו כיברעתו

 ידי החויקו ב"ש תלמידי כי יען המרירה בימי התעצטו אשר עצמם, הפרושים ביןהמחלוקות
 הדאגות אלה כל דמריצים. מאת במחלוקתם הוחזקו הם גם ע"כ מב"ה, יותרהפריצים
 היא אשר התורה, זאת תשנת אל עין בשומו ריביו בלב ההגברו עוד שבע"פ ההורהלשכחת

 מעט ותשכח תתמעט פן יראנ לא ואיבכה נושאיה. בקיום תלוי וקיומה הזכרון נשואתרק
 ובשבי, ברעב ובלהבה בחרב ונכשלו והולכים מתמעטים ודורשיה שנושאיה בעתמעם

 עליו? שיסמכי ההורה טן מקרא להם ואין באויר פורחים הזאת התורה רובי כי עורובראותו
 כה מאמצי בכל התאמץ כן על ואף רוחו, את בו לענוה יוחנן לרבן עמן היה זה%

 גי המצור יסו בסוף כראותו ידו. כיכולת עליהם ולההגבר האלה, הנזקים כל נגדלרחעודד
 בעזרת בידו הצליח הפצו השערורה. מקוך להמלט תחבולה עשה קרובה ירושליםמפלת
 לפני ויעטור האויב מערכות השיג נזק ובאין חוצה העיר משער וימלט ואוהביותלמידיו

 בכליב הדברים קצב את ידע הזה רוטר ההיא. בעת דפוסיים צבאות שראספסיאמס
 היה לא ריב"ז כי ידע וגם למלחמה, או השלום מיועצי הוא סי וידע הנצורה,ירושלים
 ובחסד בחן קבלו אשר אספסיאנום בעיני נכבד היה ע"כ אף לשלום תמיד יעץ אךבקושרים
 בעת להשיג יכול היה ט ספק אין והנה מלפמו. יבקש אשר מנוקשיו כל לעשותוהבמיחו
 וענינים המדיניות הטובות לכל נשואים ולבו עינו היה לא אבל , רבות וזכיות חריזתההיא
 מבוקשו. הניעה והיא בפיהו מלין שמה היא התורה שכחת דבר על דאגתו אם כיזמניים,
 לקיים רשיון לו שיתן והוא , מבקש היה אותו הרת לקיום נחוץ היותר הדבר רקוע"כ

 מקום ולקבוע .( נ"1 לגיטין המדרש בית שם ולהעמיד ליבנה תלמידיו ולקבץ רמזורהדרישת
 . פ"ר( )אדר"נ ובמצוהיה דיבורה בדרכי מלכת יופרעו ושלאחפלה

 ריבע לבקשת המניעה הסבה שבע"פ התורה משכחת היראה היתה כאשרוהנה
 היראה מלאה כן אף , מתתה ולפעולהו להשתדלוהו והדוז'גוררות אספסיאנוסטלפני
 קיום את בו להשיג הדרך לבקש רוחם את והעירה הנשארים דורו הכמי לב אתהזאת
 שבע'"רתורה

 טתוך השרידים החכמים טצאו הדרך זה . ממנגדיה תנוצח ושלא השכח שלא
 להצילן בזכרונם היו אשר ההלכוה לקבץ פעולתם ראשית ותהי החרבן. אחר כירההפכה
 אין אשר הלכות גם אמנם , זמן ובכל מקום בכל הטגונים ברברים הלכות לבד ולאמנשיה,
 . ובסידורן כאלה בריכות עסקא עיקר היה הכמים ולמקצת / ההרבן אחי עוד מעמדלהן

 לשבר אולם תולרוהיון,  ולהבין וכברחן טעמן לרעת  וררשו הכרו האלה המקויטותבהלכות
 הכתובה. בתורה  כלן  ההלכוה  לעקרי  מקור לרופאיה השערלו שבע"פ  להורה ההחנגרוהכח
 הוכנה ההרחבה זאת לפנים, היו מאשר יותר רהבה המדרש דרכי הירחבו זה להשיגאך

 איש ונחום הקנה בן נחוניא ר' של מדרשם בבית וביחוד השרידים החכמים מןוהוסרה
גשו

 רק נזכיר ופה . *כרונו מקום ג'חד הזה טהמרנו ה"נ וכתהלות . החרב, לאחר הצתה העיקרית ייב-ו פעולת (1
 . וחרבנו הבית ים' לפוח ביסוסו קהה לרעת שנחוץטה
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 הצליחו דרכם פי על . ישמעאל ור' עקיבא ר' תלמידיהם ירי על שלמותה והשינהגסיו,
 תוצאתן ההלכות המון לכל והראו רתכות של תלש תלי שבחורה וקוץ קוץ כל עללדרוש
 קראוה כאשר - ולא הזקנים תורת עוד שבע"פ רמזורה היתה לא עתה וע"כ סשה,סתמית
 והמשפטים ההקש ערך לה היה , בתורה יסודה בהיות אמנם סלוסדה. אנשים מצות -סננדיה
 בצדק ישא הכתוב בדברי באמת המכוון הפירוש הוא שפירושם ובאמונתם בתורה,הכתובים
 אנפפם בדו אשר חדשה איננה תורהם כי אלירם לאמר שבע"פ ראוה סנגרי טענת למהוריכלו
 הראשון בדור נפגוש אשר הכיאה נבין עתה הבהוב. בדברי הראשונה רבונה היא אמנםמלב,
 שרגיעה לבד לא כי )גדעה חק, לבלי רמזורה טררש מתרחב פהאום אשר החרבןאחר

 פרט מכל לדבר פה אתי מקום אין שלפותה. למדרגה גם הגיעה אטנם חדשהלמדרגה
 החרבן שאחר לדור בהגיענו אך טעט, ברמו עליהם רמונו אשר הכולאת הבחינות פןופרט
 חקירתט סמה בקצה פה בהם ננענו ואמנם מכריחותי בראינה התפרשו הדבריםיתבררו
 התוה ש והרבט הבית ימי בסוף המאורעיה העצימו יגשר הגדולה התעצומה נכירלמען

 אעך ררוחמת רבורשה אבדה לא הזמני האומה אושר עם כי בשנינו ונראהשבע"פ,
 דגצרשה את לכונן דועאחדו דיבובים הכחות כל עתה כי להפך ותהי מאבותיהם,ירשו
 . קודש ולהקדישה קרנה ולהרים יתידוח,ה להחזיקהחשו

 וד"א ומאודם. הייהם כחם מאמצי נדבו לה , מעייניהם מטרה שבע?פ התורה היתהאו
 מצד והמכשולים הזמן מפגעי ולשמרה לעבדה .החפץ . תהלתם והיאהיתם

 טנגדיה.
 הנה

 ורחכלטע הזאת פעולהם זכרון ולאחריהם. לפניהם בוטנים משלו מאין בקרבם ואטיץחזק
 בכל בידם הנריסים כום היה הוא , הבאים הרה-ות לכל קרש היה ידה על השיגואשר

 המהה נם בירינו יוון הזה הכרון אבל נפיצותיהם; בארצות מצאום אשר דגוראותהתלאות
 מבקערם העתים והדעוכות המאורעות אם בצלחת יד נטמן לא אטעו כן כמוהםלפעולוחוט,
 לפי האלה רוזהשכות לפי מאבותיט, לנו המורשה רמזורה זאת אדמת עלעבודתנו
 לערימת מעל אז כי הזאת, הקדש אדמת על אשוריט נכוק , אחריהן משכו אשרההליפות
 אבר ותעלה נשריה תחרש היהודיה הדת רוה היסים ברוב עליה נצברו אשרהעפר
 . ירושלום הרבות מתוך חדודים לעיים עלתה ההם ביסים גם כאשר ,בנשרים

) 1 פ 4 ש ש ו י / פעמיי

 . הראשון מחלק הדפוס פעותי איזהתיקומ
 ש"ל משפט, ת' מתחת 18 שי' 13 צר צ"ללתורה.- תורה, מתחתת' שירה7 5צד
 צ"לט"ו.- ק"ו, ה' 4 שו' 28 צד הובן,- קאיך" לפעמים צ"ל מת' א' שו' 18 צדספשמ,--
 שות צי84 מלאת,-' מבעת" צ"לבארץ 7 שו' 31 צד מלפניו,- "היה" לא צ"ל 7שטשו'

 בהערה 89 צר - ידבר, לרם'ה" אך צ"ל מת' אי שו' 37 צר האמיריים.- צ"ל האסרר-ם,ת'
 8 בהערה שם ואבדה,- צ"ל יאבדה, ת' 19 שו' שמ צד היא.- "רגונה" אבל 4צ"לשו'
 :- אשר "דברים" שבהרבה צ"ל 14 שו' 42 צר - הכתוב. צ"ל הכותב, ת' 13שו'
 צ"ל מכוונת, ת' 2 שו' 2 בהערה 61 צד - לכל. "כמו" גדול אצ"ל שי' בהערה4 60צד

 ת' מת' 15 95שו' צד - . בח"ג יהזה" בענין צ"ל מת' שות 1 ברברה 89 צר -פכמנות,
 -- . כצ"ל הזאת התכלית להשיג והתאמצו יתד נקשרו 2 שו' 98 צד . ע"מ שלא צ"ל , שלאע"מ
 2ת' עמ' 1 ברירה 156 צד - . באשר במינן נךוהדווז צ"ל / נפלאוה ת' 14 שו' 100צד

 שהוראתם.- צ"ל שריאתם, ת' 8 שו' בהערה 158 צר -- ורראב"ד. צ"לזהרב"ר,
 - . בעלמא צ"ל , בעלמה ת' 8 שו' שם - . כבגא צ"ל , בהנה ת' 4 שורה 159צד
 צ"ל קבוע, ת' 20 שו' 171 צר אשתו.- את צ"ל איש, ת' 10 שו' 170צר

 1 שו' 1 הערה 187 צד - . לדין ~ולשה" ף אין ציי 15 שו' 185 צר - .קבועה
 - . כצ"ל , הוא המערערים" קמןפה

א ח א

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




