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ספר ששי
 rn)b~mב.שיא ,5משפפ' דגום ביחש שערה שבש פח ,משי יונים
שעימו ושהם בתורת רתנגרוז  1קצת רעות היונים ורהוטים עח5ו צתיה
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פרק ראשון

דמפיגוח בישיא.5
אשך חכמים הבינו טראש ולא כחדו מהניר לאוצר הנה בא בשרירות נוראה
ורושלים ירדה פלאים ומקדש ה' חרב ובניציון היקרש הלכו שבי לפני צר עם אברן
מחסריהם דךימריש גםהימיות הרוחניוה באו ברע .התלאוה אשר מצאוםוש"צ לכחטואוה
את נחלתם שובם פעלו תעצומה נחלה על טובם הכפסדי ,על מצבםהרהיעל רהורה

.

.

יהבית כבר נתנו
ודריששה הממצוקותבין החכמיםוהמפלגות הדתיות אשר גברו בסוףימ
למוט האאנים בוסה עולמם הדתי עוד בטרם נרמס השארית האחרונה מחפשיותם תחת
רגלי הכובש ,וטה גם עתה אחרי אשר המקום אשר סאתו תצא תורה חרב ,ומספר רב
מרהכמש אשר היו נושאיה אבדו במלחמה 1כמעט היו מתיאשים מתקוה לולא שרידי
החכטים אשר נמלפו סהןב וממות ונשאו חן וח"ד סלפני כובשיהם* ,לא רהמקדלו הם
להשללדגצרעיה מאבדון
 .בשום לב התבונט בשלשלת הם)9רעוה והכרזו הסכנות הארעזורע
בעקבם והביט בלבבםכי חובתם מעתה להתאזר ננד רמכנותדביל
ה ולחת מוקהועז להורה,
לסטרה אחתוהיאחיחק רמזורה הניט תשוקתם סדעהםכיהיא הנקידה הנאותה להחזיק עוד
הקשרריאומי דגרפה לסבת המאורעות ,וביוהר לסבה נפצתם בארצות.
בזה הע גלם לב אחרכי חזוקדיבורהוקיומה הם סעהה החבל המקשר את איער
האוטה רגפרדים והנדחים בכל פטת ,אבל לא כן נשתוו דעותיהם בבחינת העודתם
המדינית* ברבר הזה הלוק לב העם מש וחלוק נם עתה אחרי נפ .6מעת אשר שבו
מבבלהתעצמה המחשבה בקצות המשכילים בעםוטנהיניו ,כי החטן הלאוטי אינס תעודת
ישראל ,אך תשדתו וצארוחניתבלתיקיצורה בגדולהחוטרית ,ואףעלכןתהכן אף בהכנעם
תחתיד עם אחר ,בלבד שלא יסכן מצבם הדתי .אם נחבוק ברוב דמדרגות אשו עלו
או ירדו בהם בעמסם הטריני סעת שובם אל ארצם והלאה אז נראהכי בכל עת הספיק
מאושר הסדני ונשאו ומבלו עול ושמחים בחלקם רק אם לא נשלחה
להם אף טעם
 .אם נם הלכו בהקזותיהם בנרולות
יד בקרשם ולא הציקו לרם מושליהם להעבירם מדתם
ובנפלאות ,לא הפל
-WDיאו עצה ולא עשו פע61ת להואש בכהידם את אשר קוו לסו ויען
סחע יקכי לבם נכק.באמגתוכילא בכחלאברילירום ישראל בחסן לאונו ובגדולה
י אם זה כחו למלם וזה תעצומתו לדור וגור לרושרוטם הךזרומט711
מדינית תטח תשתתו ,כ
רוחניתעליד השתכלהלהגדיל הורתם ולהאדיר חבטתם נגדדחסים .דמלחטת אשר נלחמו
המבביים בשונאיהם ות רק סלח10ת לענצד על נפשם ועל רתם לא למחמות דגבוש אך
סימי מפחמות רבכביים הבכדונים ילאה סאו הוחל לרוזחוק החפץ בישראל ~הנשאיאל
יארתי הוחללרמכן סצבםהדתי פעם אחר פעם ,וברשתםכי בהכנעם החח
ואסןלאומי; כ
ממשלת עםנכרי נם תעודתם דרורגית באה ברע ,אז נוצרה המהשבה בלבם כי זאת
רהעודה קשורה בחפשעת מדינית בלתי טוגבלת ,ומזה נצמח גם דחפץ להתנשא אל
קור תרייש 1.ח"כ)
1

וי"א
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ם סבל הרומיויהיו לו עברים ככלעסי אסיא ,או
ה0ןלאומי ,במשך הזמן כנוחעלנורי
נדל זה ההפץ כערך גודל העושק והטרוצה הנעשה בהםעדיכי דהוה הלאומי עבר
ר"
ל
וב
קרל
ופרשבנפיו בטלא רוחב כל הארץ ,והקנאים אשר נקראו פריצים כבר שמו להם חבק
יעבורכי אין די לישראל חפשיוה מוגבלת ולא יאותלו להכנע ההת שבט טושלכי אם
ואבהו לשים נפשו בכפו ולילהם בעד הירות שלמה ובעד מצבו הלאומי בקרב העמים*,
הדעות האלההיו לפעולה אדם והיו סבה להברירה הנפלאה אשר סררו היהודים ברומיים
זאשר במפלת ירושלים והרבן המקדש מצאה אחריהה ,אטנם גם היו אנשים בעלי שם
ם אשר לא היו אחרי הקנאים ההם ,ואשר באבדן הפשיוהי בלתי טונבלת לא
בי-ב
ראו אבדן התעודה הלאומית ,כן עברו ~שטפו בעם שתי נטיות מדיניות בימי
הבית האחרונים.
אזבימי המלהמההיו שתי הנפיות האלה לשתי מפלגוה מהנגד~ת .הטפלנה המושלת
היו מבקשי הטלחמה אשר דרך שלום לא ירעו ולאיבלו נשוא רשות עם אחרעליהםיק
כי לדעתם אםיהרף ישראל ממצבו הלאומי אף אז חדל להיותלו התעודה אשר נהנה לו
מאזהיה לעם .אבל בעלי המפלגה האחרתהיו אוהבי השלום הבוחרים לרבנע תחת עול
דרומיים ,כי אמרו טוב לכרוה אתם בריה שלום מלסנור נפשם על עקב חוסן לאומי אשר
לפי דעהם איננו מתעודת ישראל ,יכמעמ אין אפשר להשיגו ,כבר בעת המלחמה היה
 .הוא היה רגמצביא אתו את כל
ראש לבעלי המפלגה הזאת השנית רבןיוחנן בן זכאי
איש טחון ונוה הרעת ,רבים טן החנמים וביחוד הנמנים לבית הלל
 .אלה המתונים
בהענותם מפני פגעי זטנם ובהתיאשם טבל החסודות אשר היו להםמיסי קדם הביטו ביות
שקט אל האותיות אשר תבאנה ,וכל חפצם רק לפנות דרך אשריובילם בטח אל תעורהם
הרוחניה אשר היא להם התעודה האמציה .סכל מעשיו הגדולים אשר עשהריב"ו להזבת
עמואין גם אהד אשר שיד על בקשתו להרים עמו אל איהן מצבו הלאומי בחזקתיד,
וגם לא במלה אחתיעיר קנאת העם לקבוץ כחותיהם לטען השיב חסנם הלאוטי .אבל כן
דוהו מאז כי רק כשובה ונחת הושעיהודה וישראל ובההרומסות רוחנית ירוםכי אך לכך
נוצר האדם הישראלי (אבות פ"ב) רק זאת יבקש אלהיו טאחוכי יעשה רצונו ותורחו ואו
כל ועמה ולשון לאישלט בו לרעה (כתובות מ" ,):1כצוף דבש היו אכריו בהפיפו לעם
יאישביןעירלעירבין אומה לאומהבין מטשלה לממשלה (מכילתא
בשבה השלוםבין איש ל
יתרו מי"א) ואף אטרי  Cyl3האלה יאמנו בכל דרכיחייהו בשוטו פקודתו שלום עם העטים
(כל האדם יחד (ברכוהי"ו .).אחרי הספלה הנוראה אשר נפל ישראל ואחרי אבדן השארית
האחרונה נ'פובו הסדיני התחזקה הדעה הזאת בלב ריב"ו והנמשכים אחריו עוד חוזק רב
אף רביםמבעלי המפלגה האחרת הפכו לבם אל דעה הטפלנה אשר היתה מתננרה לפנים
כי מעת אשר היתה יהמה למשיסה ויושביה התפזרו לארבע ר~הות השסים מלא טחברתם
ן בעין כי אזלה יד ואפם כה לתפור את
הלאושת נקרעה לאלף קרעים ,והנה ראו עי
הקרעים ולחבוש אח השבר ,כיאיך יבטחו בכח נפשם להשיג את החמן הלאומי האבור
בראותם נכח עמם אה כה דרוסי הנחוש אשרינוח בכבדות על עורלם ותופש בעברתו
אה השה האבדה אה ישראל ולאירפה מרפו משניו עד אם הפריר כל עצמוהיו לבליתלכדו
י פזורם בארצות) כי בפזור הזח
עוד לנצה 1ומלבד זאה הלא רבו המכשולים עליד
נעדרו לאוטה כל הכחוה והמדות והתכונות הנדרשוה לתקומת עם אלאיתן מצבו הלאומי
על.כןלפי חשבון המעשים הבינו בלבבםכי אך לשוא יעמולו להשיביעז האברה .לעמת
הבחינות האלה ע 5נקלההיו יכולים להתיאש מהסידות קיומם וסהאטונה בפקידתם להיות
.כי לבםנכון ובפוח באטונתו
עם בקרבעטים אשר לו תעודה נצחת ,אבל לא התיאשו
כי נצחיות האומה ותעודתה אין לת רבר עם חסנה הלאומי ,ואך רתרוממוחה דרוחנית
והסוסריה

.
.

.
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ורגצמרית תעודתה בכל מצביה דסדיניים ,אם טרומים תשכון אם בשפל שבתהוהיא
 .בעת שפלות השסה זאת המחשבה נתמתה
פקידהה נגרה לכלהעמים בארצוה נפוצותיה
ומשעןסוטרי בצרחה .אם ראו מקרשם לחרבה ,טובם למרסם וכבודם לעפרישכן סלה,
לא אסרו נואש ,כי תורתם להם נשארה והיא תשפות להם טובות אשר יסלאו החסרון
והאברה .פעם אחת אחרי החרבן הלך ר' יהושע בן חנניה עם ריבעו טירושלים ,ףהי
כראווה ר' יהושע את המהפכה דכאונןעל אבדן כל הטחמדים % ,חרבן המקדש ורמזבח
דסקום אשר התכפרו בו עונותיהם של ישראל .אבל רבו השיבודברי נחומים לאסר :בני
אלירע דבר זהישלנו כפרה אחרת שהיא כמותה1 ,אי 111זוגמילות חסרים ,כי חסד
חפץאל ולא זבה (אבות דר"נפ"ר) .מהוך הדבריםהאלהיציצו טחשבותהנביאיםהנאמנים
אשרמעולם לא מצאוחפץ בקרבנות .אטנםיהרעלכןעודירמזוןמליועל הטחשבה הנשגבה
י זה מחברת הקדש אשר חבר
פתשדת האומה; אם גם הטזבה והמקדש חיבו ונתקעליד
אתכלאישי האוטה אל 'רע זאת בעיניהישראלי ער מאד ואל יהיאש ,כי תעודת ישראל
האמתיתהיא רוחנית וטוסרית והיא עתה מקדשו אשר בחר ה' ואשר תחת חרבות ירושלם
לא נקברה.
לפי השבון המעשים אתך נעשו ירע עתה כל איש מתון ונוח הדעתכי כמעם
אבדה כל תקוה להשיג בכח עצמם את חסנם הלאומי .ובכל זאת לא שבתה המפלגה
הלתוכית כי לא כלם היו נוחים וטחונים .כסער שנחו מעם אחרי חרבן הבית סרוב
התלאה אשר סצאהם ,כבר עטדו אנשיםמבעלי המפלגההלאומית ולבשו קנאהכקרמוניהם
הקנאים והשבו מהשבוח להשיג עוד הפעםחוסן לאומי בחזקתידים .בראשם עמד עקיבא
בן יוסף .הוא עקיבא אשר אסרועליו בזמנו ששמו הולך מסוף העולם עד סופו מפני
חכמתו ותורתו ,הוא עקיבא הנודע עלירי מסעותיו אשרנסע לכל מקומות מושבותהיהודים
הקרובים והרחוקים והלהיב את הרגשות הלאומיות בקרבבני עסו המפוזריםלמעןיהיונכבים
למרידהכצלית נגד דרומיים ,ואף הואעקיבא אשר ההיש הברידה בעתה ועודבימי שיבח
 .קשה כשאול קנאתו אשף
דרייב דרגש הלאוטי והערה נפשו למות בעד עמו וחפשיותו
קנאלציון ,ולאיכול תתיד לשלום עם הרחוקים בדעה ,באסונה ,במדות ובתעדה ,אם
אוסגר העלםיחניפו בחלקות לישראל לאמר:הרי אחםנאיםהרי אתםגבורים בואו ורחערבו
עמנו ,או יפתום ברוב לקחםואומרים נלבה עמכם ונבקשה את אלהיכם ,אך קטרת תועבה
יאין לכם
ד"א  6וערלה אזנו משסוע דברי בלע וברוח אמונתו יענמו:אנילדודי ודודיל
 .הן אמנםכי רבים מחכמי התורה בזמנו חשבו
חלק באלהי ישראל (מכילתא דשירה פ"נ)
נפלה ירושליםאין עוד תקוה על תשועת בשר וכח עצטם כי אחרי הפזור
כי מעה
י כנסת ישראל כאלטנה סכל שבטיהואין לה ישע עוד בלחי טאלהים לבדו
שה
את
הגדול הי
באותות ובמופתיםכי ממנו לא אלמן ישראל הנה ר' עקיבא לא חשב כן (איכה רבתי פי'
היתה כאלמנה) .אמנם נכוןלבו ובטוחכי עוד לא אבדו כל הכחות מקרב האוסה ורק דרוש
רצון הזק להחיות הכחוה האלה למען השיג עוד הפעם את מצבם הלאומי .חבריו מאשו
מכ 5תעה בראותם המהפכה הגדולה אשר נהפכהעיר קרשם ומקדשם ,ולא מצאוכי אם
דטעות לבכותעל האבדה ,אבל הוא  -עם כל הבאעליהם  -לא חדל לקוות:כי כאשר
נאמנו הנבואות הנוראות סספלת ירושלים ויהודה ועטו כן יאמנו גם הנחסות והיעודים
) .דעות כאלההכינו ויסדו בקרבו המחשבה הלאומיתבכל תוקףועז,
סתקוסתם (מכות כד.
ועודבימי שיבתו לבש .עז כבחור להוציאה לפעולת אדם במרידה הגדולה תחת ממשלה
 .אבל זאת המרידה היה לה אחרית מראהכי וסתאלפי אלפים ששראל
דקיסר אדריינוס
?בתוכם נם רדת ר' עקיבא נפלו לרגלהחללים.
בן הופרהנסיון האהרין אשר נסו להתנשאעור הפעם אל רסנם הלאומי  ,ואז ספו כל

י

נושאי
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נושאי המחשבה הלאומיה באפןנורא ,אבל המחשבה עצמה לאספה עם נושאיה .דור אחר
דור חצבה
אש בלבות רבים טהאומה היהודיה ,ואף כי לא טצאוידם לעשותה
בו
יזאת בכלזמןווכן מצאה מארביה אשר ק-או לה דרושה ואולם כאשר
כנל
לפשלת ארםלהב

.

החש עבר ושפף הלאה הצהורים מולמלו מלמלה תמירטע טארץ אל ארץ מממלכה אל עם
ימעפדים וטאירעותרביםורעיםכל תולאה נדחה פהםונעדריותר ויותר
אחר ,וכאשרעליד
האפשריתלהוציא דגשהשבההלאומית לפעולה ולהחיותה רחקחיים ,גם או רחודעה המחשבה
הזאתבש-בבעליה וטש~ה בשפן אחר מאשר היתהלפנים .נחה שקמה עתה כל השתדלות
פעשית להעהנ את האבוד בכחידים ותחתיה קם אבל נרולליהודים בעד אברת חפשיותו
המדיניה ובכי ומספד על הרבן הקדש ,והתקדש,ציוןירושלים .כל צעד וצער בדרך
הייהםהיה רשום באותות אבלותם.מי האיש אשר בנהבית חנכו ברסעות בזכרו אתציון,
בכל שמחה כלתת או פרמיתדתעיבורגעני אכל ,בכל הגי היהודי ,בשבחיו ,בפועריו
ובחרשיו עלהה ירושלים על ראש שמתתם.כן סבבים האבל בקרב מושבותיו ובתוך קהל
ערתו ,אף כןלווו בצאתו חוצהביןגרי הארץ אשר רז אחם .שם עורהגדיל האבל .ואד
ל בראותוכי בכל אשריפנה איבה נוכח עסו בבוז יקובל ובנאצה נפפר,יד כל
לאיגי
בו לרעה וכל נקלה בו יתלם,ד"א עם שמזי מכל זכות אנושיה שותהלעג כום pwly1
ארוסתו תכחד .ואף גם מעמד כוה דוזויק בקרבם רוכשות הלאומיות ,אך חפץ אהדהי
בלבבם ,והוא atwn~ ,את האבוד .מקיש ,מזבה,ציון ,ירושלים ומלכרעהןהיופיקוחה
אשר אליהן.עיניהם נשואות בהרדמת החלאות היו כחולמים ,והנה הרעליםכנפן לפנקקפ
),כי רק אלההיו שחשבותיהם
ובה שלשהשרינים ,מקדש ,מלך ,כהןנדול(חולין צ"ב.
בדקק וכחלום 1וכאשר יעם אותם נוגעיהם וידיחום בבוז וקלון כן הרבו הם 6התבודר
י הארץ והתנזרו מהם עפי ויותר בדעכם ובדרך
בסועדם ,ודגדגנו המבדיליםבינםוביןנוי
תיירם ובכל דבר חכמת בינהוענינ' התבל אמנם החפץ להעךנ האבוד לאעשו לפעולה
י פעלם סאפע ושואתעוועת אדם ,אבל לנפלאות קותה נפוטם לנלא אותות
ארם ,בדעתם
וטורטים בארץככייחיש ה' היוםהנרול והנוראויקים צמח צריק אשר ינחםלמתיז חבצם.
גם אז שהי הטפלגותהיו כמעט לאורע ונבדלו רק בואתכי הקותהלאומיים דותהכיתיסר
ותסנן מלכות ארצי ככל משפמיה וחקותיה ושאר דמלכי(ת לא תבטלנה והנדל ישראל
מהאומות לאיחדל ,ודגנפלנה האחרת קותה לתיקון העולם כלו כמלכות ע5י והיה ה'
למלך על כל הארץ ויכירו כל העטים יחד את שם ה' כעסו ישראל; הלאומיים נושאים
ם עם
עיניהם לעבר לעתיד אבל ההווה הוא להם הסיד עסק הבכא ,אבל שכננדם ידי
דנדים והלכים בעקבי ומנם ,הלאוסיים גוררים בעדם ואין להם שן ולב להעקת האומות
וכרשישם כל מעשיהם ודיגותיהם אם מוב אם רע ,ושכנגרם משלימים עםבני זמנם וארצם
נושאים פנים לאוננת אשר הםהיים בקרבם ,ואף לבעבור זה הלאוסיים לאיזעפו ססקומם
ללכת לפסע דרות קדימה ,ונגד זה המפלגה האחרת בכל עת כרחה בריתה עם תהלוכת
החמסות ועם רוח הזמן עשתה דעזה סעודה עד דיומ הזה
המחלנה ההינהנת סריגתו על נקלה התפשרה עם הטאורעות ואך להיושעה התדרה
על נקום הדתהיחידית ,בשווהה בתיקניה הדתיים אה מצב הזטן ננד שנהה .רלהקנוה
ן אע ברט הפרוה המדה ,ותחת אשר
והלמודים אשר טמרג ברור רראע1ון אחרדיוןיב
הקנאים דע*דו וררנ"ט תפם רמכ21ום בירוד נגד השכנת ל'4שעוטל איבהם
ם ,ואףלישע נתנה לב ,רוב
בויקמניאתם נמצא עתהבי גם בתיימהם שומרים דרכי ד,ט*
ההבסום אשר בדור דוה נוסיםיאר להקל של דחקים טלהכבירם וכן סלאפיהם משנה
הסלאנה ומדילים את חכמות העולם ומהעסקין בק .לעמת מראות כאלהמי לא יודהבי
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דעות הטפלנה הזאת מהעודת האומה פעלו תעצוטהעל תהלוכת דעותיהם דותעת ועל
 .אך לא ארכו שי רגשעינות האחה כי פעת אשר פרצה המשידה תחת ממשלח
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נכשלו ,ומהעת רומא הנלה והראה מראה חרשה.יגוזר מהזר הבדלו סכלדינמי
ם בדרך
חייהםודחבוירו במועדם ,בחשקה עוה תמרצה דבקו בדרישת רוצרה,וחשבו בה מחשבוה
הדשות לא וצערו קדמניהם,כל תכונה קלה דמיוחדת לעסה חקדהא אתנוה להק על
ישראל מרצותם.4ריות שונים בכל מהנוים ברעות במדות ובחכטות קש בטהשאינו נונע
 .ועתה הלא זה דבר מובן סעצסוכיגם מהעת הזאת רבו
ברה ואע  6דבר עם התורה
הגבלות חדשות בדת והרחיבו משפטיהם ומנהגיהם .למען דוחיב המבדלים בינם ובין
האומות
 .הלא דבר וצא אשראדריינום אחרירמילו המרידה למשואות נצח שלח ושא בקרשי
בני ישראל בדתם ובתגיתם אשר לא עשהכן אחד סכלהקיסרים אתך לפניו,אין זאהגי
אם שנם הרומחם הבינוכי הרוח הלאוצו ודבקות יתרה בכל דבר  laPבדת דן כסו סגה
ומסובב ועלכן חפשיות הרת בלתי סונבלת שוה בענינה עם תגבורת הרוח הלאומי אשר
אחריתה תמידהמרידה.
בו-ב הסאה האחרונה אשר לפני שניבן יצרו הפגשם והמאורעות ע"ר טפלנה
שלישית הם היהודים הטשיהיים ,זמן רב בטרם נפל גורל ישראל לרעהועד לא עשה
רוסי כלה לחפשיותו ולממלכתו כבר בקצות העם אחוה פלצות ואסרו מאש לכל תקוה.
במעשי הקנאים אשר קנאולציק קנאה גדולה לא שמו בטרזנם ,וכמזכן מגזרות רותיות
אשר נגזרו סאת מפרועים וכל דקדוקירם לא היה לדק כה לנחמם סינונם וטעצנון לבם
קט
העושק והמרוצה אשר מבבום מכל פנה הבלהות אשר הכצנום כטת
אשואוהחאטדםייא
ת
שיותקוה
למטה רשע ההשיך בעדם את עולמם ולא האמינו בחיים .ואיה
ה טחלתם ,ורוה
למתיאשים כאלה? כח סגל מוסרי לנשוא ולסבול כובד דגואורשת לאוי
עצה ודעת גםהיא לא נשאתםעל עמלם ,על כן השקיפו במחשבות הזעתירם אשר בלתי
מתאימות עם סדר העולם .ומהיסכן להם סדרישולםן הלא כלו נפל למשואות! מחשבות
ו ושררו את התקוה בקרבםכי קרוביום ה' ויבראו שמים חרשים ארץ חדשה
באלהדביר
ןעז
וסדריםחדשיםבעולם החוטריוהדתי .בזמן הוהעמדמיסד הדת החרשה אשר ברוחוילי
ומבוקענו ומשחן מתאימים עם מחשבותיהם וקרא לרם:היו נכונים לעם ה'כי ק-ובה
 1nylwtלבא לברא חדשות להקים עולם הדש על שמסות העולם ההווה החרב ולכונן בו
י אבל מלא
מלכותו אשר תעובד לעלמים ויבשר שלום וישמיעישועה לאמר :שלמוימ
צבא דוזלאות בא הקץ ומלכוה שמים נגלתה ואניאני הוא משיה ה' ציר שלוח לגאול
ישראל סעסלו %פדותו מיד צרוהיו .בדברים האלה משך אחריו רבים סבני ארצו הגליל
המאמינים לבשורתו .ולא יפלא זאת בעינינו ,כי כן היה סאו וכןיהיה לעולסים מאשר
מלא לב האדם סמם זאתיאמין בנפש הפצה( /רא"ג היהדות ודברי יבזה  ,)118והנה
משורש זה יצא מפלגת ומהודים המשיחיים .היא לא היהה לאומית %א בקשה מלכות
כמלכיות הארץ ליוחנן י"ח ל" 0ולא הסרו מעולם רוח רומי המשלת (מתיא יקל"ז)
ורוטתסרה בלתת לה תואנה לתרעומת (שם כקב כ"א) ,אמנם גם לא בקשה תשן משפחת
האדם הכלית
 .כלכל בני עמו בעה ההיא כן בעיני המיסד הזה כל הנוים כאע ,אך
ר
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הצאן האובדות בברז ישראל (שםפ"1כ"כ) ,גםלהלסידיי לא יצוה דבר לאומותכי אם
ללכת בקדיישראלולב"ח -שהעולם
ההרשםמא'מחר לבא (שם" כ?) ,וכלכהןרומשיה אשי
~וק
וזעסודלעולמיםבבית יעקב
ובהשנים עשר תלסיהוישבו כסאות
לפשפט לשנים עשר שבטי יnשeרwאlל~(כתיאי"מ כקם) ובכן ההלכים כשימהו ,בתקלתם
לא

.
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לא נבדק משארהיהודים הפרועכם במעשיה וסשפטיוקוברעותיה הדתיותבי אם באסינתה
אשר האמעה במשיחותו של המיסד .האמינה לבשורהוכי קרובה סלמות שמיםלרגלית,
כי הואהסתוית אשרעליו נבאוהנביאים והוא יהיה המלך במלכוה הזאת,כי הוא .הנן
ארם' אשר הוגדעליו במפררניא5כי יבוא עם ענני שמים ,והאמינה כי'הבן ארם הוה
אחרי שמקור מחצבתו השמים יש לו תכונה אלהית ,ועל כן לא טצאה תפלה בסה
שהמשיח קרא עצש בן אלהים ,האמינה לדבריוכי פור התפוררה העולם ההמהוהימים
המעטים אשר עוריהיה קיים יהיו ימי הכנה למלכוה שמים הבאה בקרוב,להכין נפשם
בתשובה (מתיא ד' י"ו) ,להטהר מחלאת העולם הוה אשר כלוחייב (לוקאםי"ג ה')
5בזבוקניניםזמנייםכיבעלי הממון לאיבואולמלכיה שמים ונוחליה לאיהיוכי אם העניים
בין בסטן בין בדעת (מתיא ולוקס בכ"מ) ,האמינה כי נגזר מארץההיים מפשע עמו
ומיההו כפרה לכל עוונות הדורות,כי קם לההיה אחרי מותו והוא הראשון בתהיה השהים,
וכי לא יארכו הימים ונגלה הבן אדם בענני שמים ליסדולכונן מלכות שטם .אלה וכאלה

.

הסחשבוה אשר גברו ועשו חיל בקרב המפלגה הזאה
הנה כלאישהטשכיל עלדבר ומכירתכונת היהודים היה יבול לשערכירעות חרשוות
ןהיהודיםהפרושים
.כי מה מהןהיהנאות
כאלה אשרהפיצואןבארץלאהמצאנהאזןשומעהבי
לקחתלבם .האם הדרושיםוהמשליםהיפים? הלאלהםלאהיו חרשיםו בכלרגע שטעו באלה
בבתיהטדרשלפרושים ,ואמנםהאותותוהטלפתים אשרספרו מהםהעםלאהאמינו בהםהפרושים
כאשרלאהאמינו המשלחה ,הלאזהתכונהסיוחרתליהודיםמאז /D*yQIבכלעההיובעלי אמנה
והיומאמיניםבאמונה שלמה בגאולה העתידה ,אבלבכלזאת אם באולירי נסיוןהיו מתונים
מאר באמונתם ולא היו אצים להאמין לכל ועל כן היהודים המשכילים נם בקרב אגורתם
לא קווכי החדשות אשר נבראו בארץ תקובלנהמכל האוטה היהודיה .בין מטה המשבילים
היה אחרמילדי העברים אשרידע היטבבטיבהיהורים גדל בבית טדרשםכי היהלפי דברו
מתלמירי רבן גמליאל הזקן ונקרא בשמו שאול הוא הבין בלבוכי תורת המפלנה הזאהלפי
נונה נותנה בעצם תומה לא ההיה לה אחרית והקוה כקרב עם היהודים בכללם הדבקים
בקבלתם ולאיוציאוישןמפני הדש,על כןררהיב בנפשו עז לנהג הורהו במסלות חדרנות
ולמטרה חדשה במסלה העולה דרך הגרם  /ומטרתו :להפיץ תורתו ובשורהו בקהה העטים,
ויודיעכיהיה דברהמשיחאליו במחוה לאטי:כי הואכלי חפץ לו להשלים חפצו לשאח שסו
י הארץ ,ובכן הצליח להעמיר שטה הדשה בבטלו המצוה
ותורתו כאלהיחורים כן גם אלנוי
הסעערות אשר בתורת משה ואמנם השטה הזאת נתקה הפתיל האחרון אשר הברה ר~מפלנה
הזאת עם היהודים ותהי לעדהמיוחדת אשר לא היהלה דברעוד עם חקת תורתנו במעשיה
ורפתה ידה סכל מצות המעשה ,ורק החזיקה במצות המוסר והשכליות אשר בתורת
סשה והנביאים.
ואמנםמעתהזאת אשר שנתהתורת המשיחיים את טעטה ועזבהעמרהה היהוסה ללכת
בעצת שאול מסלות חרשות גם מאז הגדילה לעשותהעצומהעל השתלשלוהרמזורהשבעלפה
בפניםשונים ,בשומנו לבעלקצוה דרכיוועל תורחו הלאיגלהלעינינוכיהיוחכמי רשרושים
להוצימלר~קגדרבעדםולחת משמרע5קבלהם שקבלומאבותיהם.הנההיסודהראשוןלהורהוהיה
כי כ 5סח שתא דורש ומלמד איננו מחכמהאנושיתכי אם בא לו ברוח הקדשמאלהים (אל
ןכי האמבה במלאכות משיחםובמשיחותוכביאהלידי רוח הקדש
הקורינטים א ,ב ,ג ,ד),יע
(בכ"ם)לאלבד אתהיקדיםכי אםגםית
ז הגרםהמאטינים (שםי"ב,ג'ועור) .וזה הוא הפרת
עיקר מעקרי תורת סשה ובחירת עם ד'להיות סגולה לבל העטים ואף כטוכן ועפר העקר
משריית רוח הקודש והנבואה אשך הלק ה' לעמו ואמי בפירושכי בכללאיןיתרוןליורדים
על הגוים אחרי שאלה כאלה מזוהמים בחטא (א 5דמומים ג' ט') כזיהום לרפוט אשד ,5נ
יטהר
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י האמונה.במשיחם( .שםכ"י ,כ"ה) רעות כאלה אשר הפרו מהשבות
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למורת
תהלתם וגאונם
חכמי
הפרועיםלפרסםכילא כמחשבוהםמחשבותיהםבכלתירתיהם ודרשותיהםלבליתנודעותכאלה
לבוא אל במז ישראל ועודהגדולומצווים להשטר מרעוהיהם אח-י שנשלחיר במצות המלה
והגריעוה מעיכה מהיותעוד אות היהדותוכן כתוב כאגרה אל הקורונטים .האמנםשהם,לה
(שהיא אות היהדות) היא תועלתלטי ששומר את ההורה אבללמי שלא.ישסרנה נהפכה
המילה לעילה ,ועלכן גם להפךבעלי הערלה (שהם הגוים) בעשותם הצרקות בתורה גם
ערלהם נהפכה למילה (,שם ב' ב"ה ,כ" )1ותחת זאת העלה אה הטבילה למדרגת אות
קרש ,להיות אות חצ,ני לבל הבא להההבר לחברת עדתם ובלבד שיטבל על שטו של
 .ולא את המילה בלבד בטל וש אםידו נקויהעל הטצוה המעשיית באמרו:כי זכות
משיח
האדם רק בגחונה הנוח ועל ידה הושג נם בלי מעשה ההקים שבתורה (שם נ' כ"ח).
 .והוציא
והניה ~סוד שהצדקות והאט~נות הן עיקר התורה ושמירחן פועלת יותר מהמעשה
פזה דחולדהכי מעתה פטוריםטחקי התורה וההיה עבודת האלהים בדרך ר:הני המחודש
לא בעברים ככהבםוביקרוק האותיוה (שםז' ו').כן ב~ו של דבר אבל נםעלהפרטים
למרש דעהו לאמר:בענין מאכלות האסורוה ושטירת השבת והסועדיםיהיה תורת כל אחר
ואחר בידו ,ברצונולערווה וברצונו לחדל (שם י"ד ב' ,ה' אל הקולסים ב' כ" .)1ונרעה
על כל אלה תלמודו סהטא אדם הראשן אשר בו חטאו כל בני אדם (שם ה' ,יעב"ן"ה)
ולהשבית החטא הזה לא פעלה ההורה מאוסה.אך להפך עור היא עוררה את החטא(.שם
ז'ז') ולולא ההורההיה החטא כלא היה )' DZח') ואםאין תורה אין עבירה.ועל כן-ד"א
פועלת חרון (שם ד' ט"ו) ,ועתה אלה היסודותו"משפמים הלא כנכרים נחשבו לפרושים
ולפי אטונתם הטקובלת ראו להתעורר ננרם בררושיהם ובתלמורםובהקיניהם (קבעו מסמרות
קבורתם והחזקו והתאמצו בהמקובללהםוהשתדלולהרחיקבני עמםסכל כסו אלה .היהודים
המאמיניםבכלעזבנצחיות תורת פשההטאםיניםכילאיחליףאלהיםולאימיר דהולעולםאיך
לא יתעוררו באמיר אליהם מפורש כי באה עת בטול מקצתה והגיעו הימים אשר אטר
י בה עוד חפץ? ואומר מפורש שמשה לא נתן התורהכי אס לזנץ קצוב
אלהים אין ל
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קמע
כן היה ישראל טונהג על פי חקים הנאותים לילדותו ,זמן הילדות התסיד עד עת
בא זכות האמונה והיא בטלה תורת משה (אל הגלטים נ' ע"ד .ד'ב .נ
 .אל

.

/

.

.

דוושםי' די).

.למען שים טעצור נגד הדעות הטתחדשות האלה כוננו הקים רבים  ,D'~lWIולחלק
לא פעט מההורה שבעל פההיו אלה הדעות הקבה הראשית הן אם דרשו הקרטונים
בענין הנביא :אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ,יה"
כ בחקתי פי"נ),
ונחשב להם הטדרש הזה כאלו הוא פזיא מלא ער שדברו ממנו כמו מפקראמן התורה
באסרם"1:כתיב אלה המצות שאין נביא רשאי להדש דבר מעתה (יוסאפ .וככ"מ) ,הלא
יפלא על,טה עשו ככה חזוק לשורש הזה אחרי שזמןהנביאים הלפה מוערומועדים רבם,
ולסי נכוצה האזהרה הזאתע אם לא ננד הבאים בכח הנבואה ורוה הקודש לבטל.דבר סן
החח-ה  ~okנצהיר תחשב לרם ובלהי נתונה לרו2ת~ותלעולם ויפה עשו בעהם חכמי
ן אחרי החורבן ,אשר בו הוחלו דעות כאלהלדיזחזק ולרוהיב גבולם ,להניד
הדור הראשי
ולהוקיע קבל עםבילפיהיסירות המקובלים באוטהאין טתעודת המשיח
או לפמא
למרי
להוסיף או ולגרוע דבר בתורה (עדיוה פ"ח  O"eואין רוה הקדש טכריע בספקוה בעניני
ההורה וכל שכןשאינומבטל את תתורה (ב"מ גם ,):הן אם נכינה בכל פרקי דברי השים
ליורדים בשטור על דרכי כל רבתות אשר היו בישראל מעולם ,לא נמצא אף אתת
שהטילה

.
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שהפילה ספק בנצחיות התויה לאסר שהיא עהידה להתכפל בטווה מן הומנים ושהתורה
נחנהעל תנאי ואמנם עתה אחרי שהרשתמביחילרוזה-ה בזמןמן דעסגים ומנהינתה על
תנאי ילרות האומה פרצו לרוב בקרב הארץוב* ספק מצאו נם בישראל מאמינים אף
זלכן דצוהכמי הפרושים מפרסמים כדקרוק רב שאץ התורה עתידה שהבטל (ירושלמי
סנרה פ"א ת"ח) גם לא נתנה על הנאי (מבילתא יתרו זאב) להעיר לב כל איש ישראל
אשר נאטנה רוחם עם קבלת אבווזירס אל האטנה בנצמחת התורה וכמו כן אך לשפת
י קבלה דיבורה פסקהזוהמת החטא של
יתר יחשב אשר החכסש יגידו ספירשכי עליד
אדם הראשנן (שבה קצו ;),היהודש רשרושים אשר פיהם סלא משבח ההורהוהיא להם
סםחיים ועץהייםיתלחן נגד היצר הרע ,באסת לא חשבו מעולם פחשבה זרה שאת
ואין צירך לברר שמקבלי התורהאינםעומדים תחת ושא החטאשל אדם הראשון ,אבל
ןכי הרעיון הוה מדבקוה הסאו של אדם הראשון בכל צאצאיו וכפרתו בדם המשיה שם
יע
לו שורשגדולבלמודו עלכן גם חכמי היה:רים ראולהנידקבל עם את דעתם בפנה הזאת
ולהודיע בפרם:ם כי לאכן דעה תורתם וקבלהם .הרבה טאד רוזעוררו החכמים ברורוה
האלה להתננד להורתו סהסילה אשר בטלה והעמיד במקסה דפבילה בקבעו שתספיק
את
דפבילה בשמו של המשיח כמקום הטילה לכל הנכנסים בברית אמונתם אףעלכן
הסגלה לבעלה רמה ונשגבה סכל המצוה ולא מצאו מלין חם לריבות בשבחה ולהורותו
בדל ערכה (נררים לא
 .מכילהאיהרו פ"א) ודרשו שלא יכנסו הגרים לבריה אלאובכפלה
ופגולה (כריהות ט
 .יבמוה מ ),:אף בענין ערך מצות דבורההזהירו החכמים באזרחה
מופלגתלבלתי הבדלבין מצוה למצוה ולהיוה זהירים במצוה קלה ככהטורה (אבווז פ"ה
ובכ"מ) לחסור ולעש:ח ההקט כטו הםשפטימ לת"ב את-י פ'ש) ,ואין רשוה להרהר אחרי
התקש משאשק משיב עליהם לאמר מעשה תהו הם (יומא סו ,):וכל זה ננד אלה אשר
המציש ההבדלהבין סצנה למצוה וטוסרוה החקים פההו.
ועתהינינ
ו רואותכי הורת זה המשזלה  n~VDהעצומה נרולה על התורוה אשר
אזנוויזקרויסרו חכמי התורה שבעל פה .כאשר הוא וכל הבורתו מתאמצים למשוך את
הנוים אחרידם אף לש-ך זה השהדלו דחכמום להרהיב עוד הפרוד :להתרחק מהםיוהר.
ומהד"ה אחריה ואת1בי נולרוסייגים וגזרות וחקם חדשים אשר נשחים להרדדקסחבלים
הרחקה ,וכי השתרשה והתחוקה הדעה הלאומיה יוהר ויותר ב-9ב היועדים ,ומעת אשר
הוא וחבותו בושץ ירונו וברח:בוה נהנו קולם לאטר :אט ישראל ופקודתנו לתקן כל העלם
נלו להביא בברית עמנו אח כל הנוים ,והכחישו ברדרת ישראלוריסו מאפל המצא אשר
הבדילבין ישראללעמים ,וק-א :בקולעזכיהיעודים אשר נאסרו לישראלאינם עורמיוחדם
לו לבדו ,מעת ההיא התאכצו :ההחזקו הנאמנים בבריה אמונתם הם9בלח נגד הסרים
י סכוושיה,
פייתם הנפלווינשאו המחשבה הלאומיתלהיוה גברת ושמולה משפרה ספנ
אמנם מלבד התעצומות הפרטיוה ,עוד פעלההמפלגה הזאההעצומה עלהחיים
הדתייםבין היהובים ,הנהידענוכי מפלגה אחת קפנה היתהבין היהודים אשר אמנם קצוה
דרכיה וטשפטיה ג:דעו אבל דעותיה :סודות תווהיה ה'ו נסתרים ונעלסים סטו כל אשר
לא מהברתה .המפלגה הזאההיו :האסיים ,סטק:ר אלה יצאה ראשיה חברה המשיחיים.
אמנם לא ארכו דומים רצה בטלה ההולדה אח המקור אשר ממנו טקרה.כי מעת אשר
התחזקודגושיחייםוהיו להברה מיוהדתעל :בה רובהאסיים חשך מקצתם אשר נפשם לא
חפצה בהדשוה אשר חרשה תורה המשיחיים ,ובש-ם טעת אשר שטפניה והשטפומעליה
התכונה היהוריה ,רחפררו מעל אחיהםועלובין הפרועכם,יצה וה יחיה וצבוע כי בל
חברה אשר בטהשך מערוה ומסתירה דעותיהמעיני כ 5אשר לא מבני החברה כי לגת
הבטלה ויהתברואישיה עם הביוה אח-ותכי זה הסיד גורס נאמן שנכש מצפוניה ונגלו
לאור

זכי

השי

כלצית
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פ -

ןהמשעיים וקצתם
לאור מסתריה ועההאףכןהיה לתורת האסיםאריי אשר קצתםעלובי
בין הפ-ועדם ,נגלו,כעדותירםונודעו מסרטיהם ובדרך דוה מצש מקומם במפרי התורהשבעל
י שתשפלנההמשיורת אחתטן הנורסים
פה(יעלמנעק במבואלבירןמח"נ (XXIועלכןאבי
את רפעולה דעאצע אף לבעבור זהנוכל לאמר בצדקכי נם טצד הזה פעלה תעצומה על
התורה שבש ח .ממנם תעצומה כלקת נחלה מזאת רפעךלה עוד טצד אחר ,וזה
מצד רוזננדתזה העזה נגד חפרושים ותורהם .חם נבוא במשפם עם כל המעומם
המנחפרים בכתוביהם תבין לדביר הקליפה טן דרוך ,את ההנדה דפיוסוהמן דמעשה אשר
ה דרהנגדות
נעשהבאמה ,אז נשפה ונדעה נאסרהכי אותז מדאיבות דראשיות אשרהמיד
היתה סרת רוחם ננד תורת הפרושיםכילא רצו שאת משא הנזרות ודל המון החקים אשר
הורו וושט פ0דרש רמזורה,,ומרה ושאו עלאשי חכמי רפרושים עשו -לפי מאסרם -
את סדדש ההלכהלעיראהענין לענות בו את רוחם וחלק האסונות והרשת שבתורה רק
לדבר תפל ריערעומתעל תורת רפרושים הוא הצד השוה בכל כתובדם בכלענין ובכל
מקום עלא הםמעליבים בפרושיםוישיתו אשם בנפשם על אשר בודים -לפו דבריהם -
מצות ופזורות מלבם ומחויים חסרת אנושית ומבמלים מצות אלהים למען העמד תלסורם
(פתיא פש,נ' .מרקסז' ח'),ויראים את הלמודם של הפרושים שאשר שבעיטה (סהיא
פקיש)" ,ברים רע וחרפה על נפשם לגומר:גי דם טתנים עול נד %עלבני אדם אשר
את אשר ערו לאחרש לעשוהו ואםעושים אינם
לא יוכלון שאתו והם לנפשם בלתי
ס~tw
יi
ריאות כצדיעםלעw
גי אדם (שם כ"ג /נ -ה) ,בוזש והטפילים 'כ5
ב
עושים רק.לסלא
י איננה .צדקה תמימהובלחי  NIWYבאמת וביושר ולא תעןנ .שכר'.שמים
ם
צרקתםבאבי כ
מרקדקים
(שם ה' כ') ,אך דגפים ומעגי המימים בררך יקראום עושקים עושקופורים
על ורם הסיגרה ומניחים מצות חמרות (שם ע"נ ,י"ר -ל') ,כשערדעת .קשות באלה
%א נשפופ בצדקכי בקצות העם פרצה רחרעוסת ננד תורת רשרושים לאשלקב-דהצדוקים
קטו נגדהכי אם נם מקצת העם הנטנימלעםהפרועיים הח 4לתת תפלה בתודתם ורצו
לפרוק ע %גורותיהםותיקימהם מעל נפשם אמנם זה דרך הפרושים מאז כו,במכלם אופי
עסדו,ננדם סתקוטסים להורתם לא היו נוהים לרוצות ,לא'נשאופנים לטתאוננים ,כי
סור טדעתם לא ידעו כל פש-ה לא דבירו ,אך שסרו תורתם מכל משמר וסל דבר.קמן
בה עודיוחש ?נצורו .והחת רחלומל חקיהם כמשואפנים למנגדירם שד דבבעץוצ ושש
עם ,בכלfסאטצי y
 1נם דמf
נדר לגרר ומשמרתלטשמרת.בןנהנו בכלעתנגד הצדוקיםוכן
כהוביתרון ש עשו חזוק לתורתם ותשבו לשבר כח הדהננדות .ועתה נבין את התראה
אשר.נגולה.לעיניט בדור הזך ולאחריו .טדרש התורה דרווב גבילו כסיוט לשן קץ ולכל
חקי .תורתם הוציאו להם עזרה מהורת סשה בה בקשו ררמזים אשר ירסזון-לפי דעתם ש
 .ובעת השואהיו כתאטצים למצוא בתורה
הדיכא עלדקד,כך המשרים ופירושי הסופרים
הבתובה רושמים על מציאות.תורה-המקובלת בעל פה ועל סצישת פירושים המהחסים
לטשה מסיני .ובאסת .כל מדרשי הפקרא המלמדים -שנתנה תורה ופירוששה ורלכותיה
ודקדוקיה כגפני דםילדי הזמןלנק החרבן ושלאה ,ואף סררש אהד רגפדבר מפנהאזאתלא
סצאעשיהיה פיוחם לאחד מחרמי הדורות אשרויולפני החרבן וכליה למען,סתוםפי
טננדיהם וסחףפידם .אשר ח-פם כי בודים תורה טלבם ובדיותכן אטת נען הדבר כ'
הגלות הברת.המשיחיים ורוזפשמותה פעלו .תעצומה נדולהעל חכמיםוהיו אחתטן הסבוח
אל הרחבת 'התורה שבעל פה ושרה בלא רצותכי השינה מעלה עתה נהלה מאשר ותה
לה .לפנים.
כל אלה התעצוטות באו מקרבםומתוך בדגיהם ,אמנם יחרעליהם דששלותעצומות
משי התוה שבש פה אשר בש מחוץלפיגה ווודית;כי אע לדבוושכי גם מצד
-

.

.

.

.

ש
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האומות אשר חיו אתם נפעלה תעצומה על תורתם ,להבין את זאת ללכה נדרשה לדעת
תכונות אלה האופת משפטיהם וחקיהםהלאוטיים כמו הדתיים ,כי אז נראהכיירפס גדול
יש ביניהםובין כטה חקים ומשפטים בהורה שבעל פה ,ויודעלנוכי לפעמים מסרו הקים
רק בעבור התנגד לטשפטי הנוים הסנונים והמתועבים ואף לפעמים למדו טרם וקבלו דברים
אשר נראו להםטובים ונכוחים והעלוםעל הורהם.
-

--,,,--,--.

פרק שני

משפט .הגוים בינוס להירה שבעל פה
מעת היות ישראללנוי היה גורלו להיות בקרב נוים זרים ולההערב עם שבים מדם
בדת ,בדעות ובמשפטיהם ,ובנלל הדבר הזה למדו ישראל טמעשיהם .מי זה יכחיש כי
בשבת ישראל במצריםוחיו עםיושביה ,כי קבלו מהם דעות ואטונוה וטשפם'ם טוביםונם
רעים שים וטתועבים ..מפורש  DIWIשכל נזכר בתורה טסעשה ארץ ל ה ונזדדו לבלתי
עשותו ,אשר זה אות כי המעשה ההוא פצא את הן העם טצורת טקצת מצות (חקים
נראהכי הם נתונים לבני ישראל בהורת ההנגרות להקים אשר לסדו בשבתם במצרים
ורונילו לעשוהם הלא כעדות רמזורה עצמה נביןכי לא צוחה להם להביאיזע זבחיהם
אל פתח אוהל מוער רק לטען לא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים (היא עבודה טצרים)
אשר הם זונים אחריהם (ויקרא י"ז ,ז') .ואטנם אך לסוהר לרובות עדיםעל זה הלא
כל קורא בתורהנו בשום לביודעכיכן הוא .רק זאת יאתה לנו להגיר בפה כי בהיותנו
ן ולב על חקי הגוים וטהאסץ ליסר ולכונן הקים אשריהיו משמר
רואיםכי המחוקק שםעי
בפני פרצתחקי הגוים עלכן פבת הרבהכחקי ההורה וטעטם ראוי לנו לבקשבחקיהנוים
וטשפטיהם ואם נבקשח לשיא לא נאסרכי ההקים אינם אלא גזרות וטהוקקם העלים
ט;טם בכונה כי אם נאמר כי ב.,ז הוסדם היה טעמם ידוע למשכילים מדעהם משפטי
הגוים ,רק ברוב היסים נם הגוים שנו משפטיהם ונשתכחו טסט מעטחקיהםועלכן בהכרח
נעלם נם לנו מעט מהרבה חקי רמזורה אשר נומרו בראשיהם בחורת ההנכדות אל חק
 .אף כמו כןאין כל מפקכי לא בטלה ההורה חקים ובשפמים קדפונים
הנוים ומשפטיהם
אף אשר היו מעשה ארץ מצרים אם לא נוסדו על אסונות הפליות ולא יביאו נזק לתיירם
המוסריים אף כי בהיותם להם הועלת ,הן  nisoמילה מקצת טאכלות אסורות מושג
טומאת הנוף וטהרתו ,יתרון בנדי פשהן ושש על בנדי צטרלכהנים ,וכמהמנהני אבלות,
ורוב השנים והארבעים חטאות טות אשר למצרים הלא טצאו טקוטם בתורת סשה .נם
אם נהבונן באכלנות ורעוה הבבליים הקרמונים אשר טרם יצא אברהם אבי כל בני עבר
ובאסונות הכנענים ודעותיהם ~שרבני ישראל ירשו את ארצם וישבו עמהם הלא נמצא
לפעמים שווי נפלאבין אלהובין דעות הורחנו ,כבו שגם טצד האחר גדר חק התורה בער
,שראל לשמרו סכליעות ואמורת  nlJuoאשר טשלו בקרב הנוים האלה .כלל הדבריםכי
לא התעיבה רמזרה טעשהטן המעשיםיעןהיותו טעשחהגויםכי אם הזהירה להשמר ממעשה
דכוים אשר הם מהועבים אריי האמת והדברים האלה לא יסופק לנו כי מעת אשר הלך
ישראל בנולה בבלה וריעפורו בארצות בבל ,פרסומיי ,ולמדו לדעת אמונות אלה הנוים
ודעותיהם ומשפמיהם ,כי נם מעת ההיא קבלו מצד האחר רעות הרשות והוכרתו מצד
השני לקבוע מסמורותלטען הרחיק קצהן וזה וזה פעלו תעצוטה חדשה ע 5הרחבת התורה
שבעל פה ,והיא  -רמעצומה הזאת -עור גברה למן העת אשר לימוד רחם-ה שבעל
פה

.

.

.

/

.

/
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פה רהפשפ בבבל ונוסדו שםישיבות גדולותוהיהוטיוב דועחברותבעהכמיהיהודים והכרע

בבל ונרוליה,
הנהאיןלהכחישכי תורת הפרסים היהלה כחהכישךלמשוךעיני היהודים ובחינהם
ןכי ראוכייששוויודמיון נפלאבין קצתחקי הפרמים
עליהיותר סתורות עמים אחרים ,יע
ובין חקיהם ,ובאיזהענינים אשר היו משותפים לרוםבעיף-יהם כמובעניני טומאות וטרחות
עורהיוהפרסיםספריויםעל המרה ושזמירים יותר מחק הורתנו .הרבר הוה נרםבלי ספק
שהיוצריםהפריוו גם הם על מרת תורתם והרחיבו מקצתענינים דתיים למעןיהיו מובדלים
י הומרוהיהם מכלהעמים ,כיכן משל בפי בעלי ההלמודמי איבאמידי דלישראל
עליד
שרי ולנכרי אסורע ואף גם הרבר הזה יפרוש אור על המראה אשר נראתה בזטנים
הטומאות יותר  .והלא כבר ושאא
סרי
רראשונים אחרי עליתם מהגולה כי רותרבו דיני
הזקנים דואשונים אשר חיי ופעלולפני מלהמות המקביים גדלו ורבו מאד ההוסרות בדיני
 .ואולי נם בזה מונח סוד רהוסרא שהאשה שראתה טפת דם
הטומאות (ח"א צר )111
כחרדל טמאה נדה אשר החכמים עצמםהעידוכי לא נוסדה זאת החומרא לא בתורת סשה
לא בתורת הוקניםכי אם בנות ישראלהחסורוכןעל עצמן ,ועלכן אפשר מאדכי בנות
ישראל ראו שבנות הפרסים נהגו כן -בי באמת כן הלכת הפרמים -ונהנו כנגהן,
 .אמנם מה לנו להשפיק
שלא תהיה תורה שלמה שלנו אלא כשיחה בטלה יתלהם
בהשערות הלא קדמונינו עצמם העידו באסונה ובהום לבבם כי לא נמנעו 0לקכל דעות
פרסיות ,ואסרו בפירוש שמות החרשים  nlowtהמלאכיםעלו אהם מבבל (ירושלמי ר"ה
י אמת נכון הרבר בראותנוכי בכתבי קדשנודיאע4נים אין רמו
"6א ה"ה) ויתברר לנוכ
קטן משמותטלאכים ולא מכתות מלאכים שונות ,ולאידעו מטציאותשרי מעלהולא טטלאכי
הפנים ומטערכת מלאכי רעים כנגדם ,ואין זכר לשרים אלהיים אשר לכל אוטה ואומה,
אבל בכתובים אשר נכתבו בבבל ולאחר עליתם כבר נזכרו השרים דיאשונים וטקצהם
בשטותם ,ונזכרושרי ישראל ופרםויון לדניאל ת -י"ג) ובנבואות יחזקאל נרמז על שששה
 .נ) ובמפרטוביה נזכרו שבעתשרי הפנים (טוביה יגב) וכל אלה
סלאבי רגעים (ם' ,ב
האסונות העוינו הרחבה גדולה בכמה ספרים של  '~DIDיהודים קדמונים כמוהיונל,ום רצוך
ועזראריביעי ,ונפוצות הנה והנה עלפני ספרי התורה שבעל פה בתלמודים ובמגרשש
י כל האסונות והתורות האלה לא צסהו אל אדמת
ואחריהיווסהופרהינדוב.רנלוי וברור לפניטכ
היהדות
הקראטים לאירעו מדע ,ונוכח זה טצאנוכי כל אלה הן יסודי תורת
ק אשר לא ימצא דונטתו בתורתם ,עלכן ראפ לט
רפורמים ,ואק בהן דברגדול אוקי
שלא נקה עדותהקרבינים ככתבה וברקדוק לאטרכי באמרם שמות המלאכים עלו אהם
מבבל לאיובן זה רק על שמות הטלאכים בלבד ולאעל דבר הלת זה ,כי אם נאסר ,יש
בכלל הזהכל האמונות ורועורות מן הנמצאים ררוחניים בבחינת ששתם משתם ופקידתם
וכסו אלהכןנם האסונה ברווחת ושרים וטויקים עלתה אתם סבבל .)1
הרוחניים
אלההציורים הדמיוניים מהנ
מאד על דעות היאדים ולא
*
שתהומצבאגילםלם דברי דיתבק
פה
ור
לדפלם מהם ,עדכילפעטים
י הנעימים
כת
יד
 .וץ אם נתבטן בהנ
הפרשם מן האמחמפנדם שהם ששת המלאכים הראשונים הסובבים את כסא ארמוצר
(הפועל רגחב) אשר בהם נמלך בבריאת האדם ובהם נעור בבריאת העולם ,הלא נלוי
לעינינוכיעל וה רומזות האגדות אשר בספרותנו משבעת שרי הפנים (מוביה שם) ומשבע
הטפת המשמ,טאלפני כסא הכבוד (אבדר"נ פ"ז) והיא נם היא ישד האנדה :שבשעה
שבקש
י) אף שכבר גסצא שםשי בהורה :יזבחו לשדים לא אלוה.
וכתהלים יזבחו את בניהם ואת שותיהם
 .ועי,רטב ,עה"חפ'אתרי,
 .אמנם בתלטוד ובסדרשיס טושגו אחר
ישד.
ם שם טושגוסין ע"נ

.
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שכקש הקב"ה לברא את האדם ברא כת של מלאכים ואמר להם רצונכם נענעה אדם
(סנהדרין לח ,):וחשבוכילכינה הואת אמרהרוצחיה בבריאות האדםלשיןשנעימה אהם'.
וכן ממליצים מאמר הכתובן 1קול דיבר נשמע בארצם ,דגצנים נראו בארץ ,שוה הסור
מכוץ על רעמלאך הנקרא רדיא הטמונה על השקת הארץ סכטר דוממש אשרציירו 1-להם
בדמיכם בהבנית שור ועלכן בעה שקול התור נשמע באוצט אזדגצנים נראו בארץ
(עי יומא כא
 .תענית כה ):והנה האנדה האת משר הפטר הלא פרסית היא אשר הם
מומם אוז רבעונה על דיכטר בשם תיר מווותלו תבנית ע11ר חהידץדיס לקרצה ונםעהה ky
אדמתם ולמען:החויקה נחנו לה רמו בכתבי קדשנו .ואף בן נחשנה להם האמונה ברווחת
בעשים ומדגום כאלו נוחה סבם היהדות ונהנו לפעמים כונות זרות לכתובלמען תת סער
לה וסטך בתורת סשה (ושא ה ,פסחים קם.ועי' רעהיא ):אמנם לא לבד שזאת
הקבלה רשרסית תקפח עלירם .באסונות ,בי אם היתה גם סבהלהמון חקים והלנות .כל
הבקי בתלמוד פרע כטה גדול מספר הנזרות והחששותוהרינים אשר טסדופפני רוח רעה
השורהעל ירים מס.אבות (חולין קה :קז :שבת קט .ובנ"מ) ,או עלסייעכם ומשקש
(פסחיםקיב  ,)4וכמה דבריםעיתקנו מפני סכנת השדימוהמייקין (ברכות נ .ה * טנ :מב:
 .ועמוק עסוק השתרשו האגנות רגלה באוספתו
פמחים קם :מנילה נ
.גיטין מז :ובכ"מ)
;
ת
ו
ל
פ
ת
ה
ה
ה
ק
ב
ו
הסטה
א
ל
ה
נ
ק
ת
נ
ל
ע
א
ל
ה
ת
א
י
ר
ק
מקצת
ל
כ
ערכי ממדו עקוץ
שמע
כי
אם טעני רגמזיקין ,והעוסק בקורה פטור סמנה שתורתו מנינה (ברכות שם) כאשר נם
לפרמים חק הוא שקריאת תורתם מנינה ספניהמויקין .בתפלת.דהטכיבנו' כתוב טפוסךכי
היא פכוונת ננדהטיקין ובהפלה המיוחכת לר' יהודה הנשיא (ברכות טז ):נזכרה בקשה
להנצל משטן הטשחיה ומפגע רע ,ופגע רע ספק כנףלמתקין כי כןיכונו בליטל
 .ואף על זרוז נפקהעינינו אשר מנהניםשינים נמצאו
חכטים בהוארפגעים (שבועות סו1:
*הורים שאחרי רעליה.מהגולה אשר בדבריהימים לדת היהדות לפני הזכן ההיא לא נמצא
להם אף רמז קמן ,כמו הכנהג שהטהפלליביץפניו למקום מיוחד (ברבות ל ,).שלפעמים
עומד ולפעמים כשב או כזרע בהפלהו (בכ"מ) שקריאת התורההיא כגתן הקרבנות (מנחות
) והעומק בה מהכפר (ר"היח ,).כן הטנהג שמקצת הפלות יכפל או "טלש בכליום,
ק.
במו הפלח שמונה עשרה ,קרשת שמע ,הפלה לדוד ,תפלה נדבהבל העם ,ומי שטובח
ם איוה שבח או
שח-ית יתפלל מגההוגתים ,ומאה ברכוזן בכליום ,להיות כופי
הפנ
~' או !שבע פעמים .וכסו כן דבר נפלא הוא אשר היו סרבים
הברכות
לאין קץ
לז
פו
תר
ל
בביכם על כל מעשה ומעשה ועל כל  tl~ffושנוי המוזפעל בנוף,כייקיץ האדם משנהו,
כי שמע קרוח הנבר ,בפתחועיניו ,בשבחו ,בזקיפתו ,בעמדו.,בלכתו ,,,במלבשו  /ובאזרו
מנורתו ,ובשונצ בעדר על ראשו ,בכניסתו לבית  ,NDCnובוציאוזו.,בנטלוידיו ,בכנוסתו
לטרהץ וביציאתו ,ובהקיזו דם ,על בל אכילה ,על הריח ,ועל כראות שגות ויהנהוכהנה
עד אין אט4סןפר ,ועתה כלמי אשרלו ריצון והכח לשפום סיידרים ישבל_בדעתוכי
לא הביאו היהווים -מביתם וממולרתם ,וכד אשר לו לב להבין תורת משה
את כל
שוחהיעטוד סשהאה לעטת מראוה כאלה ולא יאבה ולא ישסע אלתו.באסרנוא*1כי כרוח
הורתנו שאבו כל זא1ז ,אבל אך בהינה לה בתורת דפרסים רףא תנקר לנו אסר-ש דבר.
ל הטרגים והרינים הנזכרים נטצאו בכתב יושר בתורת ד5יסים וכבר קרטוני קדסוניהם
117מצוינים בהם .והנהסיגת אשר הירצחם רההברו להם,41שרולדיי
ת משפטיהם -0או איך
דשרסים יתקרשו בעבודת אלילתם ,ובכל מעשה אומי יעש ובכל סדרך סגל .אשך יררבו
בנתיב רשהיימ טבוע אות רתם ,ואם הנוים אשר עווכנש בקרבם יעשו.[-כבה 4ד תם
יאלה~תם גשר לא אלהים דבה ,דבי דץדמץ יגרע הגץ שהם נגדאידי
ו אשר הוא אל
אסח ,אחדואין כלערועדני ועא אשר הערילודקריו סרהבכם להיותנם קדוש נופל

.

בי

דיא

יהיה
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יהיה טהםבחייוהדהיים?ועלכן לאנפליא אם נראה לקצתחקירתמהלכים בקרבם,לחקים
אשרלאדיוכגלדי העברים ,אבל נם -לפי רעתם -:לא.יסכנו לרכזדיהדות.
אף כן בתוטה לבם הביטז ל  %תשת השטת.אשר ,סצש ,לפרסם וקביה אותן
בסברפנים שות אף כוחרויותהיו להם ובלחי טמאת בתורתם .תה,שרוות שר על דבר
נפלא אשר קבלוהיהודים וד"א למראה שמם לא כהורה לא כדבר נכיאיד .5והדבר העז
הוא הרעה הששרשת בענין רוזענית.לפי דעת התורה הלא ענת הנפש בצום דבר רצ"
הוא לפני האלהים,יום הכפורים נקדש בצום ,ובכל הזטנים.וי
ו ניגימגביןידידים זנו
אלהים ובבל זאת נאכר בתלמודו משרש שר5צשי
צנו לצום בינת צרהלמען כפר פני
 .ובכ"ש ,וא? תלמיד חכם השאי
י
עצמו סכל דבר ויושב בתענית נקףא ובטא( ,נדרים
לישב בתעניה.מפני שממעט ושאעט שסים (תענית יא ,).ולא,יסגף הארום אחעצנה
,

(

בתענית א~א הנשמח שנהן הקב"ה בנונחייה(.שם כב ,),אטנם כל אלה ר5אמרש כמעט
 .אבל טה
בדמותם ובצביונם נמצאו בכתבי קדשם של הפרסיםובלי ספק מהם באו,לחכמינו
צורךלנו להביא תעצוטות לזה דכא כאשר באמונה וביושר לבב רעדו החכמיםכי שכצת
דוזדשים והמלאכים העלו אחם פבבלכן לא הכחישו כי בכמה דברים אהבו מנהגיהם של
הכמינו לשטת במשנתם(ולרפוש.בסךרעיהס
הפרסיים ושלהסדיים לברכות ח ,):לא
נמ
ינהיןגיכי הןיממקור זר וסחכסח הע.מים.הוצשתן.
אמונות ודעות אשר הם-עצמם העירו
ל
ע
הלא הסאטרימהיקרים אשר נמסרולנושוזה חבם? הרואה את.הנער * אעה גבו? הכובש
 .איזה עשיר? השמח בחלקו .שהשמים קדטו לארץ .בבריאת העולם-הלא כלם
את יצרו
נוףעו לר 5מחכמי העמים כאשר החכמים עצפם מודיעם זאתותסיד לב .ומאור עתים
פ"י) והם קבלום בסבר פנים וממרום לתלסיריהם והעלום בתורתם .וההכס-ם הבבליים
הקרובים להם ובקיאים בסנהניהם ובדעותיהם אף הם בכל הזמנים הכינו .לבםלהוית
הפרסים וקבלו הדברים דבובים בעיניהם lsta~l .מעינותיהם וצצה ככף הבבלי היה
רגיללשאיה פשליםעל אנפתו אשר הביא אתו מארצו ומלדתו כמו לא הב"עק לטד~לא
הקפדן מלמד ,במקום שין איש השתיל להיות איש ,אשך מלה בסלה נטצאו בכתבי
ר5רסים ,ופעם אחת אסר הלל לתלמירט שרחיצת הנוף בכל יום .טצוה הןאלותלסודיו
מתפלאים ד5צוה דחדשה הזאתמיק-א רבהפל"ד) ,אבל באסתאין
על זהכי
י רחוצה מצוה גדולה,.ואם
הלל נרם כסחוג ארצוידעתבני ארצוהיתה פררת הנוף עליד
נחבוק כמאטרי:הכמיליהודים הבבליים אשר ודו בזמן כאוחר ,ובדבריהם כבנסר ובמרוגז,
נראהכי הרבה מר 5נמצא בצביתם ססשבכתביהפרמים  ,אנו בננעם בפנההויותאין,לט
ן ננד הכסה
תכלית אחרת כי אם להראותכי חבטי רחוברנהלל'שהבדעבלר..פה לאהיו צרייא-עהי
.
תעצומה על
הזה עשו .כל
הפרסים ודעותיהם וגם מנהגיהם .כי
השתלשלות התורה,שבעל פהועלכןדילנו במעם הדוגמאות ובאפרנו ברורכיכן היה.
ומי שירצה לעטור על פרטי הדברש הלא הדרישות והחקירות של דורשי קרנצניות ושל
כותבי דבריהימים לפרסיםלפניו והן תמלאנהמבוקעי :כי.אלה סדרו כל האמונות והדעות
והמנהגים של הפרסים בחריצות נפלאה )1
מלבד כל הדברים שנזכרו עד הנה עוד יוצאת לנו עדות נאמנהמפי חכסיט עצסם
הסעצטת כל זה רק אם נדע להבין דברירם ולהתעמק בהם .הן דבר ברת -ועא אשר

 .דיל

לדיייא

ש

(

.

 )1איר; אזתירא על .ספר' ההעתקוה לכתבי הפרורם (צעגטאפ'נכ5א) של ההכטש קלףקער  1שפיעגעל,

יעל
ח'לםהח:יפנקעגיים'ן:נט?:ו'ה:יםידעגניםח רובין בכוכנ' 1:חלק ל"ר גפנהה,א,ז.ס,

סחירת

טיר
הסקורותך[
וש
:ר
הי
טו
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ה
יאבתי ,וחטעזיו לי בחךורה;' .ואחרי הטודעה הזאת לא ראיתי
אם

'

טדעתו

הכרח להוכיר ככל פיט ופרס
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י דת משה וישראל ככל זאת שמו
אין גו ספקכי החרכמטריסםיםהבבללדיעיתםהאף שהיודניס ע5פ
לד ,):ולעה טצוא
 %גם r~rbדין
ולרוזבונן בה (ב" 3קענ
די:נישרב
ו
ע
נ
מ
נ
א
ל
ם
ה
י
נ
י
ע
ב
ויעמו הדברים
י"ק נח :נם ),ואם
ת
ח
ק
ל
תב
םוע(
אותם למדה ב
הבבליים שמו 5חק דינא דמלכותא דינא ודנו לפעמיםעלפי דיניהם(גיטיןי ):אץ -אפשר
להעלותעל הרעה;כילא היו בקיאים בהצעריננתם ולא עלו כלאחריד מקצת טהם בחקת
דשון של היהורים הבבליים? ואם נבחן היטב את חלק התורה שבעל פה המדבר ממשפטי
הכאן הלא נמצא בע ההלכות הבבליות אחת הנה ואחת הנה דברים רג8בועים בטטבע
פרם' ,הקת משפט תורתנו לא הרשה לעולם לקצוץ יד אדם הסכה את חברו אף אם
יגל לעשותבן ,ובכל  rs~lהיה רג הגא עושה ככה וקבע כן להלכה ושאה נח):
אין זאתכי אם חקת משפט זרה הקפח על טשנתו ובאמתבדיני ההודיים כן הדין וקרוב
לזה נםבדיני הפרסים ,וטה נאמי למאמרם :אסור לאדם 5עכצד בשרה הבירו בשעה
עוזיאעוסית בקמותיה (ב"ב ב ):ורשעם מפני;ין הרע ,הכי אפשר שוה משורש משפט
דהרת משה או תורח הזקנים1איה איפוא בתורות האלה אף רמו קטן טהאמונה בעץ
ק את
הרע ובנזק הבא בסבתו 1אבל גם זהטיסודי הפרסים אשר האמינו שהעין היעטיי
ד
ב
הארם וקבעו חק שהמסתכל בחברו ומתכוון להזיק לו עונו ישא ,וואה לא זאת בל כי
אם חכמיהיהודיםהבבליים עוד מתנצלים לפעמים נגד שכניהם הפרסים על אשר נמנעו
לתקבל איוה מנהג טוב.מין אחר אמר לרב כהנא הבבלי :אם-יתו נרה ע-4י ליחורי
בהדי נברא אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבתץ אמר לו התורה העידה עלים טוגה
בשושנים (סנהדרין לו .).ומי היה זה המיןץ האס נוצרי יתוכח עםיהודי על דבר
לאיתמור באיסור נדה יותר ץ ועוד מה
בבבל הלא אק נוצרים
בבלי
אבשלי באמת לא שמענו שאחת מכלטדהידתות שבעוללםנוצאריימרת היועד עם הנדה כלב
אם
א
תי
הפרשם ועל כן זה דכוין היה פרסי  /ורב כהנא מתנצל ומצדיק הורת היהודים על
אשר לא קבלה המימרא הזאת ,ונראה מזה כי היה נורע שהיהודים רגילים להדמות
להרסים בחופרותיהם .והנה בכל אלה הדברים אשר עברו לפנינו מוכה שרש :כמרסי
מתוכם ומתכונתם ובקצתם הכמינו עצמם מעידים בפירוש או מכלל דבריהם כי כן
הפרסים באו להם .אכל מהשערות בענינים האלה צריכים אנו לשמירה גדולה %א
נשפוט סהשתווה רבות מההלכות במשנהנו או בברייתא עם הלכות הפרסים על היוהן
לקורעת טשם (מ"ע של גיינער הוברת ד' צד  )72וכבר הורת הנסיון שדעות בני
אדם לפעמים נשהוו יחד אף אם לא הכירו ולא ראו זה את זה ולא היה מעולם התקרבות
ביניהם .אסכםיספיק לנו זה המעת לתכלית אשר ננדעינינו פה.
אבל עקב זה אשר חכמי התורה שבעל פה אשר כבכל בכל דור ודור פהחו אזנם
קבם לרעות ורות אשר ישרו בשניהם לא נערם טהם תפלה אף אם קצתן לא ישרו
בעינינו היוםכי לא נכון לבא עטם במשפט לפי מצב ההשכלה בזמנינו  /ובאמת נם
ממצבנו יאחה להם כנוד ותהלהעל אשר לא עצמו עיניהם סרסת את הטוב והישר -
 .כי הלא
לפי דע,-ם  -אשר בדתות הגוים ומשפטיהם וקנלום אף אםאין אביהם מישראל
רק אשר יכשר לפי הורת היהדות אותו בחרו וקרבו אבל את.הזר לה זרו הלאה" והתגדרו
בעדם נגר חקי הפרסים אשר לא כרוחם .יארכו לנו הדברים להביא פה בטמפר בלמיני
הגדרים אשר עשולבלתי תת הדעות הנפסדות אשר מצאו בהם להשתרש בקרבם  /אבל
נתבוננהבינה בהשתדלותם הנאטנה לשטור טהרת האסונה באחרות אלהים אשר לה הדעות
דפרסיות למבנה גדולה כי אז ניעה כי בתוטתם קבלו טה שקבלו ,התורה מהמלאכים
עם כל ענפיה וענפי ענפיה על נקלה מצאה 5ה דרך בקרב היהורים יוקכי בשרשה
סחאיסה עם קבלותיהם וחויתם ולא  nwp1לכח רטיונם החק למצוא לכל אלה הרשת

ההריבה
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 .אבל אף לבעבור זהנאלצו לשמוה
רשרושית סקור בכרוביהם או בהנדותירם וקבלותיהם
~אע דרךלכתן לבל ישיגו גנולות .הן ראינו כי האמונה במציאות האסחספנרס שהם
 .אבל מה שהרביקו התרסקם
רס"ריםהראשונים מחובבים את הכסא התפשטהביןהיהורים
באסונה הזאת היה סכנה לתורת האחדוה כי רם אמרו שהשרים דגילה עזרו להקב"ה
בפעשה בראשית ,עלכן נגד זה  'QPחכמי היהורים בהתנגדות לאסר :שלא נברא
ביום הראשן כלום שלא יאמרו מיכאל היה בנתח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפוט
והקב"ה ממדד באמצע (ב"ר פ"א ותג) ומי לא יראה מזה שן בשן 4ן כונתם ש
הפרסים אשי הם הנם האוסרים כן ,אשר לעמתם ולמען הרסק זאת אמונתם הנפסרה
כבר דגנףיטיףלעדי אחדסגביאי הנולהלישעיה סיד כ"ר)לייצ
ר; אנכי ה' ששה כל,
ץ.מי אתי ,הוא הנביא אשר ל ה דברו לקרא בשם
נומה שסים
לבדי רוקע האר.
אלהי ישראל לבשר לכורשגדולו ,ונפלאות אשר יעשה עמו למעןירעו יושבי ארצותאיראן
ממזרח שטשכיושבי איראן אשר במערבהכי אפם בלעדיאני ה' יוצר אור ובורא חוטך
י המזרחיים ורםערביים שבארצות אשאן
 nwlwשלום ובורא רע (ישעיה ס"ה '1 ,ז')כ
אך עדניםביעות פרטוות אבל שוים בעיקר הדת ,אלה ואלה מאטינים בשתי רשויות
בשעל טוב ובפועל רע באלהי האור ואלהי החשך ,אך יותר מזה פחדו את רנזק
לטהרת רהם הבא בעקבי אמונות הפרסים אשר הקרישה עצמות רברים טבעית האש,
והסקם ,והארץ ,וההרים ודומיהם ,ומברכים אותם ומתפללים להם כאלו הם אלהות ,כי
י הם קרובים לשמים מושב הרוחות
זה עבורה זרה נפרה ,ובירור הקרישו את ההריםכ
הטיירות והאור ,ועקב זה ובגלל בל שאר תכונותיהם הטובות יעבדום וישתחוו ויתפללו
להם ,החי אשר ישבעליו צאראסטר השוב להם מכלם ובנוסח רו;פלה באפיסטא נמצא
מפורש :בעבור שירדעליו ארמוצד והודיע לעמו הדברים הקדושים עלכן אנומתפנקים
להר אשר בוהתורה למשמרת לטובות המקריבים קרבנם ,ובכן קרוב הדבר מאד כי
נוכח הרעו; האלה מכוונת ההלכה :השוחט לשם הרים לשם נבעות לשם ימים ולשם
נדפות שחימהו פסולהלחולין פ"ב מ"ח) ,וגם עבודת הפרסים להרים היתה סקור למדרשם
אלהפיום על ההרים ולא הרפים אלהיהם(ע"ז מה).כי רק דפרסיםהיו מצויינים-בשורת
ההרים עצמם תחת אשר לשאר גל העמיםלא היו הררים כי אם המקומות אשר יעבדו

שם את אלהיהם.
השמירהסיעו
תהפרמיות באלהיות נדלה הרבה בתקנוה הכמונובענין נוסח הברכות
וההפלית .הנה כבר ראיתכי רכיבות תפלות וברכות עדאין טספר לא היו נחלת אבות
ליהודים ולא חורשה קהלת יעקם אבל טן הפרסיםהגיע אליהם ככה מהם ראו  T~y,כ10הם.
אם לפרסים נחשבהההנאה ממובות העולם הזה כנזלה במי שנתן את הטובות ,הכיריהורים
אשר דם חלק ה'יהי
ונופלים מהם להיות נהנים מהמובות שנתן להם אלהים בלי ברכה1
ועלבן היסוד הפרסי ,שכל הנהנה מטובות העולם הוה .בלא ברכהלמי שנחנן דוי הוא
באלו ט %להקב"ה ,עלה כטעט טלה במלה ממש בדברי חכמי התורה שבעל פה (ברכות
לה .).אבליעןכיייניל
ו עצמם לברך על כל דבר קטן או גדול ,על כל מעשה ,וכל
דכאה ,ועל כמה מראות טבעיות ומלאכוהיוה ,כמשפט הפרמים ושכנירה ,על בן רנה
הזבתם לשמור שמירה .n~lyDעל נוסח הברכה לבל יהיו תועים סררך השכל ברועכוון
בברכות ובתפלותלמלאכים ולשרש כאשר עושים הפרסים,כי רפורמים מכתנות בברכותיהם
ובתפלהיהם לטלאכימ ולשר :טעלה ולרווקות וגםלדבריםגשמיים המקודשימ לפי אמונתם.
ובזהנבין טה שהקפידו החכמים על נוסח הברכות ושלא לשנות טממבע שקבעו בברכות,
וקבש בפירוששכל ברכה וברכה צריכה שתהיה בשם (ברבות מ ):ועתה מה שעימו
וקבלו עליהם היהודים ברצון חכטיהם וסופריהם כלסיני ברכות ותהלות אשר ראו rw
הפרסים
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הפרסים טברנים ועשו כמוהם הקהה כונתם העצמית בזה לשמורתכליה שמירה על
אמגתס בהתרות פלדות להתנגד לפרטים רגושכם ברבותיהם לנמצאיםרוחניים שונים,
היו עתרם פרפם בנופח הכרכותכי כל דבר ודבר אשר ~ cit1Sמברכים עליהם מלאכים
4עעצימקלה ש נםעצטי דברים מבומים כסו שרבאטוהירח ודומיהם,יברךהיהודי עליהם
את ה' האל האחד אושר וצא טצרס וודא עשם הכוננםואין זולתו .דגה דבר ברור ד"א
כי כש כל שטת ר~לאכים ותכונתם כז את שם מוריאל שר דשנים ותכונתו למדו
י ההגרה
מהפרסים.לפי תציתרומלאכים כתלמודהיה סוריאל סמטהלהשבית הסויקש ילפ
*סר את ר' ישמעאל בן אלישע שלשה דברים כרי להנצל מן המזיקים (ברכות נא,):
והלאכלמי אשר שניםלו ורוצה לראותיבין כי הואסויאל העברי הוא הפלאך מירש
מדדי
שלהפרטים אשר פקה-תו להגן עלרזויים ננ
הסזיקיםומלאכי הבלה .והואהכהמרבכליום
מדןת

את התרנגול הקורא בקולומודיעכי קרוב האור לבוא אשרספניו בורחים דגמדקיט
 .ולמירש
 .ועתהסי לא יבין כי בהתנגר לזה תקט חכטש
הזה מכוונים דפרטים תפלה בכל יום
לשכוי בינה להבחץביןיוםובין לילה ,לאטר להודיעגי הן הוא ועטשהכל
ברכת:
א ולא אמצעיואווזן בינהלשכויועלכן נם אותו מברכין ש ואת
 .ויבריר לנו
ק
י
"
ד
האדלהברחדגותי
ן האטת בשומנו לבעל הנוסח היקע להברכה הזאת אשר בו טקעשד תאסרק4ק?
כיב
הכס דרכם ,והוא נמצא בתלנצדירושלמי וזה לשוט זרם! קרא הגבר אוטר ברוך חכם
הרויםמי שת בפוחות הכסה או מי נתן לשכו בינה .והנה במאסר הוה רפא ספה-ש
יטתואר אשר נחנו לו הפרסים מלבד.
באר וזפב בל ענעו של הסלאך סירשלפי ה
כי
אשר דצא המשבית את הפויקש ,עותן לשכויבינה לבשר ביאת האור תאהודצ עדילהיות
י הנוסח
קע~חלםיפרא,כי הואיודע כל הרזים ומודיע אותם למיטרא .ומי לאיביןכ
ויעלתגובר שם נגדעיניו ההגדה הפרמית מן המלאך מירש אשר הוא חבם דווים וטחן
4טי בעהלהבחיןביןיוםוביןללה ,אך כובעולרחנגד לדעהםני לאלמירש תהיה הברכה
מכונתכי אם5ה' אחדביאך הוא חכם הרזים 4יק וצאהנוהןלשנוי בינה
 .אףלבעבור זה
רש הקרסמם לתקן ברכה לפמ האלהים אשר הואיוצר אור ובורא חושך שוטה שלום
ובורא את הכל ולברכועל אשריצר מאורי אור בשמים בהתנגד לש-סים אשרמאגרנים
דהטסש ולעצם
בבורא שר מיוחד ובורא חשך ,בפועל טוב ובפועל רע ומברכים
השמש .ושד בביאור יותר מזה רשמו התננדותם בברכת הלבנה :ל
נ ברנת הלבנתטענזה
רדה גם לפרטים אבל ברבתם ככונת לעצם הלבנה וננד זה הקט חכמיט נוסח הברכה
אשר כל מאסר וטאמר ממנו ירה על כונתם לשפיר את הסברך מפני והטת רפרסים
והוא
ולהודיעכי הברכה רק לה' טבעה אשר הוא יוצר הלבנה והוא עושה ושא
 .ואף מהתערות למשפטי דפרסים תקנו הכטים תפלה כו שרואה קמרי יתשאל
בוראה
שיתפלל לאלתם בעררגועים לברכות נח ):ההת אשר הפרסיםטתפלליםאל נשסות הסתים
אל רגפשות של דקדושים.
יהעירים עלה,
תרת
מ
י
ס
ר
ש
ר
משכה
ח
י
כ
ו
ה
ל
ם
י
אלההענינים המעמ
כי
עינ
או כמה אנטנות ודעות פרסיווע מהלכים בץ היצרםוהיו
ולאיסופקכי כברבימי רגולהשפמיצי
הכסים משהדליםלעדםגבוללעוצם הפעולה שרפעילה עמהםבעה אשר ימכטיסוריהיהדוה,
י זאת התעצומה גברהעל תירם הרתכם ובעבור
ועלכן כל אשר לבמניןיבין לדעתכ
וה רפעילה גם על דהשעלשלות רמזורה שבעל פה והלך הלוך וכשאמצתבזיק האחרון בעת
אשרדרישת התהיה שבעל פה תקעה אהלה בארץ בבל ותפריא 4צשת ומל .מי אשר
יעדםעינו ולבו אלדתי רמוסיםוכתבי קיערתםימצא כיאין טסטר לכל ,הרברש הדתיים
שהנימוסיים אשר נראים כתאומו רחם עם דתי היורדיםוניטכוהם ,אך לרגל המלאכה
ם אשר נשתוו אלה דוחות 11
אשר לפנינואין רוב רמספר עיק -ולא גורל סרו; העניני

ינה

*

4
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*ו; אבל עיקרהראיה עלהיות אשה לרעותה שורש וסקור בטקצתעניניהן ,לא עקתכי
י הבינה בתכונת הענק רפנימית ומן רוגרה דמבוררת או נם מהודאת ההנמים
עאצםמאםח
יכפירוש או ברמיחם לפי תוסס ,ט ענין זה או.זה צמתו על ארסת פרם,
ורטירו את רוח הבטי רורגדים לרשת ולראווה איזהיכשר ואיזה פנים קלקל ,טה לקרב
ומה לנהק .הרונסאות אשר עברו לפנינו טשאוו) לרוב הניטבע ר4רטי עליהן ובקצתן
הכטיט עצמם ישרו עלתולרהן ר4רסית ואף לפעמים בסקוס שלא אסרו ואת בפירוש
מתות
נלמד כן טכלל דבריהם ,ובאלה וכאלה בצדק נאסר כיהי
אטוצירישפאיםיהלפהש
יים עינינו
על
רפרסים ,ועל כן בבחינתט על דבר השתל"א~ת תורתם אק
טרויזפעלות הזאת.
אמנם אם נלכה הלוך שסוע הלאה על אורח דברי הימים*וצרים ולנרם שכניהם
נראהכיימים באים אשר בהם זרת התעצוסה,הפרסטז התעכבה בלכתהאםנםלאהרלה
תת כחה;כי אחרי שוב ישראל מהנזלה לא ארכו דגמים והנהנפנית בגוים לא ירעום
 .ול כןיובן הרבר
והתודע( 6הם דשת ואמונות והכמות אשר לא ידשן אבותיהם סעולמ
 .בראשונה בבוא
סעצבצ כי את ההתודעוה החדשה הפעילה עליהם גם תעצומה חרשה
אלכסנרר וזמקרוני וכבשאי) כל ארצות הקדם ובאו לרגלו נם אל שיץ ויהורם דעות
םונודעו
היבים ותורותיהם כמו אחרי כ) מעת אשר לקחו הרומיים את הממשלה כנדדיוני
ז
ת
להם דעות רומיות משפמיהם ביסוסיהם ,הלא  117כל אלה ענין לעטת בצ א וסכמי
-

הירידים לבחנם ולצרפם לטען דעת פשפטם ותכונתםולסע! השחמר מכל דעה ורה אשר
 paaלקבלו בנפש
תוכללהביאנזק וסכנהלחייה
םההלדרתייהשבתואמהנתםחיהלדשעתבענלם פכןה אתאוי
הפצה .ואולם זה וזה היו סב

.

----פרק
שי
מרומים שלי
צקים
היפנים
1b~ie

בתורת ההטחת.

לשפי
הכביש אלכסנרר המוקדוני את כל ארצותאזיא החתירש ,צלחה רוח
מעת
שע
חדשה בקרבאה
ימים מגבשים .מעם מעם למדו לשונם דבריונית ונשרה לבם ואזנם
לשכנועכלסורים.חפשיםולהבין כספרותוטונית הרחבה ובב! לא ארכו וסמים פגה סובב
סנבכ הולך הרוהדשני במעשינויי המורת במשפטיהם ובאסונותיהם ו!ץטתיהס ,לא יקשה
הגוים האלה לרוזרצה אל כובשירם ולקבל משפטיהם בנפש חפצהכי מהיעכבם
במעליעי
האמבה והעבורה האלופת,
שות זאת ? הן הטסךהיתר חוק להפרירגויסכוי הוא
ה
ל
ד
ב
ה
ה
ה
ש
ו
ע
1
1
ת
א
ז
ה
מה
בעמש
ת
י
ה
ל
א
ה
אשר
ם
ואמנ
ו
ז
ו
ו
מ
ם
ת
ד
ו
ב
ע
א
ל
ה
ב
ר
ה
nuie
ו
העבורה האלהית אשר 14נים לא נבדלה מעבודת גחי הטפיח רק בצורתה החצונית אבל
כמעם שטתהן בעצטותן ועלכן היונים אשד השתוקקואחרי כבשם ארצות הם8יחלהפיץ
טשפטיהם בעבודה האלהית בק נכבערהם אף על נקלההתשיט תעאקזם .אף כן בסבר
פניםיפותקבלו דגוים האלה את החכמהדיונית .הרמאלהרפהילוסופטז אשרהביאוהיונים
אל כל דשוצות האל מצאה מאהביה !דורשיה בין דגרם אשכי האוץ ,אם נם
ל זה ן
שהחכמה הזאההיתהההיה.גליה לאנצנהם לספוגיהם ולהרכיהיירש לא השגיחוע
כי גם בזאתרגו.הענים להם לטפת; הלא נם בע ובטים עצמםהיהלהאמונות הכדליות
טעסראצל ר1כטההפהילוסופית ולא כזומלח  upwוצובטהעל התתה בפגרת לאמנתם.
אולם כל זה ופורברים אשר לא יתכטלפייסורי יאכטהולפי דרכי שיגעי אשר השכיל
עםויוחדים ללכת בהם רגוך העם הזה די
ה על 8ידרבי תורתו; הורה אשר היא
גרוירויטייערח"ב) 8.

.

חלי

.

ייזם

.

.
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לו תורת ה' תמימה פוצרה ועומדתלער ,אשר כל עבורהאלהיתבלתי לה' לבדו בלתי
יהיא עבורה ללאאלהי אמת; תורה אשר והאלו מקור החכמה
לאל אחר שמהלמועכהכ
ר
ק
ש
ה
ו
,
ה
נ
ו
ג
מ
ה
ו
ב
ו
ט
ה
ם
י
נ
ש
ו
ט
ה
,
האטת
ה
א
נ
ה
'אשרעל שהכוננו בו
ן
מ
ן
ט
רמצם-י
ה
י
ו
ב
ע
ב
ת
י
ה
ל
א
ה
ת
ו
ע
ד
ר
ש
א
ב
ו
י
ה
ם
ה
י
נ
ה
נ
ס
ו
יהצדק והחסרוהישר
ל
ע
ו
ם
י
נ
ו
י
ה
ן
ב
בעיני
היהודי תועבה אשר שנא ה' אף כן החכמה היונית איננה הכמה הדרושה לו כי במה
נחשבה חכמה אשר תסטל עבודת גלולים אשר לא אלהים המהע ודוהכסה הזאת עוד
השבתה מערכה יותר אחרי התבוננם בררני הייהם והשכילו לדעתכי השתלמותו היגש
בפהלוסופיא ובחכמת המרות והמומר לא הטיבה חייהם המוסריים ולא רוחיקה מהם מדות
ומעשים אשרלפימושני היהדות שקץ הם ותועבה ה' אלהיסו ,בראוהםבי גדוליהם וטובי
חכמיהם טבעו במצולות התאוות החוטריוה ונלכדו בשחיתות הפשע  /וככל מעשי הטון העם
י לא נכון לנולדין את
ההשבועלילה ולאזרו מתאותם ,וחכמתם לא הצילתם האמנהכ
הקדמונים במדת מושגינו ,כידברים דבבהשבעינים נראים כמהועבים ,נחשבו להםטובים
ונאיםולאיצדק להרשיעם על מעשים אשר גנותם או שבהם לא נוסדוכי אם בהסכמתבני
ן בתלשדם
אדם ולא בפבע הדבריםי אמנם הלא אין מספר לכל הדברים אשר חכמיינ
ם
א
י
ב
החלימו גנותם ובכלזאת לא רחקו מהם במעשה ולאהועיללהם התלמוד לה לידי
מעשה .ועתה נוכח מראווז כאלהאיך עוד נתפלא בראותינוכי כאמונותהיונים ורעותיהם
כן גם חכטתם לא נעמהליהודים והתאמצו בכל מאמצי כחם לרחנדר בעדם .נם אחרי
נשברה סלכ!ת היוניתיהטורית תחת יר הכובש הרוסי לא פעל זה שנוי עצמי תוים
הנכבשים ,כיבין בעבורה האלהיתכין בסדות ודעותלא נבדלו דיבה היונים מןהרומיים
1ע5כן על נקלהיכלו גרי המורת להתרבק באלה כסו באלה  /ואמנם אףלבעבע -זה חזקה
השתדלותהיהודים להתרתק תכלית ההרחקה מן הרומזים כאשר השתדלו לפנים לההרחק
מן היוניםכילפי מושגי היהדות מן השסרוהצדקעמדו נםשניהם על מצב אחד וכמשפפי
אלה ט טשפטי אלההיו תועבה בשני היהירים מהיותם בנגוד עםחקי תורתם
ה
ר
ו
בחקם שתים אשר חקקוחכמיהיהורים המדוםלפי ררכי בדרשם בת
,
ש
נם
בקצת גזרותיהם וסיגיהם ותקנותיהם היו משפפי הגוים נגדעיניהם .למען יאמנו הרברים
האלה נעביר לפנינו פרטים אחדים והמרות והרעות אשרהיונים והרומיםהיומצוינים בהן,
וננד זה נתבונן במקצת החקים אשר אזנו וחקרו ותקנו ראשי היהודים וחכמיהם במשך
הומנים אשר התחברו עם הנוימ האלה; הקים אשר מתכונתם ניכר כא 6חוקקו בכונה
ננד הסדות ודעות ההן הלאיתבררלנוכי רק לסגת התחברם עמהם ומדעתם את טשפטיום
:רב נזקם לתורתם ודהם עשו כל אלה .נשימה פה עינית על שלש פנות ברה
היהודים ,והן :קרושת עצמם על ידי הפרישה טן העריות ,שמירת הנפש סכל מיני
י אהבה וחסר לבני אדם אלה הפנוה היו יותר דרושות
אכזריות  /וטהרת הלב על יר
לנוהן התורה והן היו עיקר התורה תרתת האומה תיפארתה עד כי דיה למשל:
שלשהמימנים יש באומה  11רהסנים ביישנים נו 40הסרים ~בפית ע"ט ),והם מורשה
יעקב מאבות לבנים (ביצה ל"ב :כתובות ח' :סופר
י המדוה
שארים פמ"ו) .לא נאמרכ
האלה הן הכנות פכעיות אשר בהן נעלההיהודי על
האדם
אם
,
כי כל המעלוה
ת
כ
נ
האלה באו לו מחנוכו בדת רמזורה .כי תורהם מח
את
ם
י
ד
ו
ה
י
ה
בעשות
טעשה
ש
י
הטוב ולקרם סדות המוסר בפועל .ואם ידרוש א
ל
כ
ב
,
ת
ו
מ
כ
ח
ה
ר
ק
ח
ו
ואזן
ותקן
ר
ס
הרבה בלמודים ומדברו נאוה במהלל הטדות והמו
א
ל
ו
ס
ל
פ
י
ח
ר
ו
א
ו
י
י
ה
ו
ת
מ
כ
ח
,
לפי
גסה
חכמה
ה
ב
ש
ח
נ
ת
א
ז
כ
/
ולא  lsetמעשיו ללמודיו ולא מדותיו למוצא פיהו
בשני
היהדותך ומה יסכן
י מעשה? ואמנם מראה כזאת
היונליםה ותהרלוממוזדים אשרלאאינו מביא ליר
נראתה להם בין
התעלכצ קרתנים כהבטחם וקש לא מתלמוד
-
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חכמיהםוםופרירם ,הרעו היטיב מה רב טובצפון בדברי חכמתםוכיעקרי המוסרהכופלים
סדורים בפיהם ,אכל בכל זאת לאהכיסו על הכסתם ועל מדעם בראותם סעעןהם
הכגץלקלים ודרךהייהם המימריים והנה נשחתה וידעווהביס כי הכסתם לא עמדה להם
ה היה סבה כי הנטלו את העמ
להיטיב מעשיהם ולמקלדרךהייהםממכשולי פשע .כלי
סביב לטען לאילסדץ ממעשיהם ולהרחיקם טמשפמיהם ורוע מעלליהם להכין ההגבלה
הזאת ולסערה חקקו כמה הקים חדשים ורמזורה שבעל פה הרהיבה ענף ,ונשאהפרי
תבואה וחרשה עתה תצמח.
אין כל ספק כ' טשפטי היונים  D"Dll~lבבחינת האישות והעריותפעלו תעצומה
הוקע התורה שבעל פה .היהודים הביישנים הגדורים מן העריות ושומרים נפשם טתועבת
הזימה ונוהרים מאד בטהרה האישית וקדושתה ,לאיבלולדבלים שניהם מתועבותהנוים
האלהבענין הזה ודבר בלצי אפשר הוא שחכמי הפרושים לא יהיו מתאמצים להתנדד
ולעשות משמר בפני הפרצה ,בעת ראו כי בכל טקומות טושבות אלה המים פרשה
הסוה שהיתותיה .בושה הכסהפני הנפש היפה לראית תועבותיהם וחפרה הלשון להגיון
אדם ,ועשות טזיסחה והרבוה זנותם זה היה טנהגו של עולם בעם הזה,
נגר בני
פנים הלכו אחרי הנואפות ולא ידעו בושת ,על בתי הזונות יתגוררו קטן ונדול,
בנלי
נקלה ונכבר ,פנוי ובעל אשה ולא נחשב זה לאשמה ולא מתנגד למומר ולחק ,והנשים
עידהגדילוniwvהויטה מהאנשים ,אריסצוטלום מתאר תכונת הנשים :יצר לב האשה רע
 .הקנאה  /אי-שלום ,לשון הרע והפריצות ימשלו בה  /האשה
בטבעו יוהר מבמין הזכרים
נוטה לכזב לאחרים כמו להתפתות מהם ,ובעשותו המתואר הזה בלי ספקהיהלולעינים
תכונת הנשים בעמו ובארצו .ועל הכדקדוקים העיד פאליבטם כי פנהגם להשתהף
בנשותיהם ולפעמים היתה אשה אחת לצובעה אנשים .וטןהשפרטנים יסופרכי להם תכלת
האישות אינה אחרת בלתי אם להוליד בנים חזקים ובריאים לטובתהכלל לעמור בצבא
תכליתהאישות
במלחמה ,ועל כן אין להקפיר אם אשה תשטה תחת אישה,יעןכי
שהוליר האשה בנים מזבי הכה ובריאים יהיה אביהם סו שיהיה
 .באר וחטב אסר
פלוטארך :כי מחוקקם לא רצה שיהיה קנאת איש מרעוע על רבר הvנ'שpי-ם ,ולא חפץכי
האשה תהיה אחוזהמיוחדת לאיש אהדאבלרעתוכי כןיאתה שבנפשחפצהיפקיר האיש את
אשתו לאחרים ,הזקןיעזוב אתאשתו הצעירהלזמן מהלאיש הצעירסטנו למעןיולי
דפמנה
בניםבריאים וטובים .סאה חמאת הזיטה עור גדלה בשחתם דרכם במשכב זכר ,אשרכחק
ם/
היה ליונים  ,לא יוכל הפה לדבר כסה פרצה זאתרישעבה ביניהם .חכמים ומשוררי
יועץ ונשוא פנים ,כל ראשי העם וסנהיגיו חלו בכחלה השמרית הזאת ,ולא אחד
בהם אשר גלה קלונה לא בכתב ולא בדבור במצב כזה היה האישות לרוב פעלה
שלא ברצון ,ולולא שומה עריהם האישות חובה מאת הממשלה לתכלית הכללולהוליד
הפצים בה ובורחים ממנה וממלאים תאותם
כנים סוכנים לעבוד
בצבאתיכיטבעאזי לבארצה
ים למעט דועולרות  ,לתכלית מיעוט התולדות
ית
ו
באפן אחר טבעי או בל
היה להם מנהג קבוע להשקות נשים מעוברות כוס טסים להמית העובר שבמעיהן
51רב נפצאכי ממפר הריקים אשר לא נשאו להם נשים עלה על מספר הנשואים.
ועל כן סופרי היונים אך עושים בנפשם שקר בשבחם אישות היונים ומאוסם ברבוי
הנשים כי ראינו שטאוסם הזהאין לו סקור מומריכי אם להפך הוא תולדות רפריצות
והויתה
 .סיגיסדלהאישות בין הרומיים עור הורע טוה .אתר טכותבי רבריהימים-6וטיים
(ירוטאן דה"ה'כלרוטיים  ))11 741יהאר מצב האישות של הרומיים באמרו :השחתת
האישות גברהלבלי חק ,אנשים ונשים התחיו כמדבות הזימה ,והמפחות היו לרוב
יותר מן המפיחות ,ואטנם הכותב הזה לא אפר עוד החצי טן האמת הנודעת לט
סכתבי

.
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.
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י אץ אומהתחתפני נלהשמים אשר הללה האימות
מכתבי מופריהרומייםעצמם.הםדודוכ
כטה ואשר כטההרבתה עשותהיטה ,ובעעד בכליטוהקיסרים סיניקא (בס'מן ההמחם
 )8 16,סשה כי נסעפ לא נמצא רובות נשואה אחת קש סרלת רעם אשר יהיה
 .שעותיה ביוון מחלקת למספר טומרה בימו שנוסמוס נשחתה
לה די בשני באפים
 .ויתן הקיסר חק בי כל אשה
דוהרים פנתה ש נשואה
הארץ ער אבדון
המתחתלת
תח
סבנה
תענש טמון ש נתת אמנם זה
יק הטה לקלטה,כי טה יסכז
וק אשר הבסזתנוונקיק עצמו עובר עלע בנלי פנים? דיא קסיוס ()66, 48דיי
ר כי לא
י מבשהיו ו5עא רשם להביאן
בהם אונוספוס לטל נעא דוהרים והנכבדים על יר
אליו אם ברצע ש בשנס ופציפום בוכרבותיו ( )2, 85יספר כי ביכו פיביריאוס
בקענו למצדק החק שנתן שטמטום לפנים ,ומה עשו הננאם לסבבפני ושקק? הסתלקו
מזכיותיהן ,ודגתבו בגטקס הכנא המופק-ותלבל יפריע
ו החק מלעשב אדרי שאפיהן*
הועבה משכב ובר רגיעה בימי הקיסרים למררגה תאין משלה .היש נחשבה להם
טןתר וכרכר פגועמשל כן היוזה מעשה בכל יום ולכל אדם .ואף אומי ריזפשפה
י אם מדת
לבלי חק ונתש רקדם ועפעפם עליה ,לא רויתה סדת המוסר סבת ושיק כ
י אמרו כל עטי איש אתאיש נחשב כחמסבזכיותיו השועשע באשר
הרין והמשפם;כ
וצא ארם חטא ,ופפני זה לא נתנו החק כי אם על ענוי דעזרים או דגוזפשדם אבלי
לענות עבד ש כשנחררהיה סותר מצר החק (רליננר  )718ועתה ברור ומא כ
רק את מרתוזרע לא מרת הממר שם החק נגד שניו ,ו-ע לבעטר זה לא פעל
החק תעצומה סופרית על נפש העם .במשך וים! נגדשה סאת רמועבה ער ל
לפעמים דהחתנו זכר עם יכר כנשואין פבעיים ונהגו בנשואין באלה בבל רמנדגים
יצורגים ביום חתונת חתן וכלהלובית  .)2, 117הדדהיום והנה נירון גןפר חתדתון
בעלםיפהויתן צו לעשות את יום החתונה יום שמחה לגל דגם ולרען לבלדרו כטד
נככוד היאות לקיסרית (טוושון סחיי נירון  ,29 28דיא קסיאופ  .)62, 28כן
רמפשמה ואת התועבה כרכר בכל הארץ ורבקה לאין סדפא בגבוה וישפל בחכסימ
ובדגתן העם כלו
מעת אשר טרעו המעטרים האלה ליהודים בגלו לעיניהם ,וקרבה להם הסכנה פן
יתמהו העם ממעשיהם ,הלא היה נחק למנהיגיהם להכין וליסד משמר בפס הפרצה
למען לא יאברו דרכיהם .סדת הצמעות והבושה ,ש-ישה יתרה מכל דבר עריהן
ישתרה האישות ודגושפחה היו טרשה לחם מאבותיהם ,לשטרן בבבה והנם התז
ויבהם נברמן העת אשר התחברו עם הנוים האלה ,אף כי אחרי אשר בזמנים
שתים נאנסו טהמסשלהלעזוב רתם ונזורתם ולנכת בחקת רגבם ,בראשונה תחת ממשלת
 .עסכהיהודים אשר האישות
י ,ואחיי כן מהקיסר הרוסי אדריינום
אנטינום אששטסדיונ
נקראבלשינו בשם קידושין טהיותה מחברת קדש טעמה בשמים למשק יח :ובכ"מ)
אשר לפי אספתו ה' השד בץ איש ובין אשת נעוריו (מלאכי ב'יכר),ולפי סושניו
אע דרוג נחשב כטעשה בהמה (ש' סומח פ"ו 0גי אם נצפוה לושדחנ במהרה
לשם ה' ולמלא בנוטן רוזינה המביהו' ייפ ב"ב כיר) אשר ,נאסר  6אף היחור עם
אשה נשואה ש פטום (קדושיןע"פ :עשל"ו ):ולרובא שיחה עם אשה 10בות פ"א) ללכת
) ,עם טה הלא הגש נפשו כמשפפיהטים
אחריהאו להרצות טעותליריה (ברבות מ"א.
הם ההיפוך ממשפמי היטרםונתיסרה דחצסית אשרריססה בה האומה היהודיה,
ישיהומנהיגיה הלא יורהבצזאטצים לחזק בממסרים את הטבדילים הנמנים אשרבינם
שא
אר
מ
ובין הנויםולהוספיעלידם הדומם ועתה זה הדבר רזהיסחר ושורשלהמון נורות ותקטת
 .אםנכינה במקצת וצורות אשרננועו בסוףיטו הבעזבעלית וגניה בן
תקש ומררשות
-

.

.

.

.

.

,

1

.
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חחךהבן גרון בבוטנה נשתה נראהכי התשררו עליהן משום שן אל משפטי הנוים
הנשחתים .ויש לפרפ ביועד את הנחיות אשר גזרו על בניהם ובנותיהם (ירושלמי שבת
%א היד) מאבות דגזרות האלה יצאו כסה תולדות בטרם על קצת דברים משום
בנותיהם ,והאבות כמו התולדותהיו תוצאות לשלשלת הלכות nulwועי' ע"זל"ו,):ואין
קץ לכל רוץוטרות אשר חשרו את הנרםעל כל דבר ערוה (שם כ"ב ,):ולעמת המראות
המתועבות אשר נגלולעינים במעשיהם ובדרךדדיהם הלא צדקו כל ההשרות האלה .ואף
לבעבורזה בצדק שפמו סשפפ מרשיע עלאישות רגמם וקבעויסור במדרשם בעולת בעל
יש להם אבלאין להם אישות כישראל (סנהדריןנ"1ו וש,ירושלמי קידושין פ"א ח"א),
ויעןרחזיקם נשיהםובנותיהם לשטופותבוימהלבן כפנויותיהםכנשואותיהם נחשבו בשנירם
בזעות לע"זל"ו ):ושא-ל לכהן את הגיורתמפני שנחשבה להם כחנהמימי גויותה ניבטת
 .נם בשוםעינם על תועבת משכב זכר אשרפרצה בקרבהטיםלבלי חק ,הכיטויסור
ס"א).
וחקים .אחתפנזרות שמונה עשר דבר ותתה ההתררקותטבניהם ואסרו למסור
כמה
תי
להםנ
ק ללמדו ספר וללמדו אומנות 1'%ם" ,):1ובמדרש אחר נמצא באר היטב כגתו
רס
זי
ת
 .ומההיו שעדם האיש נושאלאיש
נגדהרומיים ובתקותירם לאהיכ
ובחקים רוקוקימלהם
נשאת
והאשה נשאת לאשה והאשה
אשר
ם
י
נ
ש
ל
ו
ס
ו
כ
"
ת
ל
)
פ
"
ע
.
ם
י
ו
ד
ד
ן
מ
השהיתי
אחרי
זימה
התשבו עלילה בכסו אלהעבלעדי דרומיים אשר בהםאיש נחטאלס"ט ,ואשה
ס~
לw
i0
ברעותה כחק רוחקק להם בעבודת הככוס ,וגם על זה טפדה ההלכה נשאם הסp
שת זו
כח חץזןכיתות ופסלות לכהנה נשבת מיה,יבמות ע,),14
תוהת החסר והרחמיםלבני אדם אשרהיא תורת היהרות גם ד"אדיהה בסכנהפן
התחברותם אלהיונים והרוסוים .אין אחר מכל הנרם אשרפביבותירס דגהאכחייםעל
ם במדבר,
פרי כפנם למען מעט כשלרות ,אך בדבר הזההיוהיוניםורוותכם לאכניביעני
ד
ע
,
ם
ד
מעשהבכל תםלרגבית את העוברים במעי אמם בסטם ואץ החק סוההבי
כי
י לא היתה כרוב הרומיות המאמרותפרי בפנן  )1במם אשר
סיניקא משבח את אמוכ
יולדנ לרום אם לא am~nבעימ אבותיהם בתארם ,אזככלי אין בו חפץ הלסיכום לאבדם
ברעב ובצמאודיו שאכל לואת הארץ,כן טנהנ היוניםוריומיים ואיןמכלי
ם אותו דבר*
בשפרטה נעצנההדבררתעהוהמטעם הממשלהובהמכסהה,סאלאן הרשהאתהאבותלהטיה
 .ונם אפלפון התיר להאבירבניםרעי התאר או נולדים בזנות או בני רשעש או
בניהם
זקניםלמען לאיהיו למשא לחברה(דיליננר  ,)692וכמו כן היה סותר בשכות רומי
שהאבותיסיתוילד רע התאר בתנאי שיעשו כן בהשנהת השכנים
 .גורל כל בת בכורה
היה למותהשואניו .)16 ,2 .בימירקימיים היה רשות לאבות להמיתבניהםבלי תנאי
כלל (חקת משפט הרומיים ( DICDtllN ,(Digestae 44 8 , 8צוהכי הילד אשר ילדה
י השלכה(סוויטון מחיי אקטפיאנו
ם  )65ו
בתו ,אחרי שננזרדין האםלגלות ,יאבר עליר
ואין מספר לכל הרברש אשר יסופרו על אודח הרבא הרע הזה
 .והחקהיה מחונן התועבה
האכזרית הזאת מרצותה למעט באוכלסין .ועתה לא נפלאת ולא רחוקההיאכי ראו חכמים
שננת סעשהם ומשפטים באלה דורש הומן מאתם להתחזק ולהתאמץ להזהיר את העם
להשתמר מהם ולנצוף ארחות משפטם ותורת החסד והרחמים המורשה היקרה אשרירשו
מאבותיהם .אם נעסיק בקצת מאמריהם הלכותיהם ומררשירם פנימה נכינה כי הם

.

.

1

מבונים

תעג-
 )1יוןט 1נגר אפיק  2,24כתב בחח נחשב *הודים חטאתמשגי פלש .אחר שני ריתת העובר ,וה
ואטט:מ הם.ן שא'נח5יףוה במה שאשו שחתרת חמשה  rnnwעקרש אקא ת5ד טצספתא יבבות ע"ח) .1אש רי
כליא שקשתה ה)6ר -בלדתה ה.תה עסתית  00ש5עיגן-ים ע44א 611ר
) שם הרי פצנונציו:
ח5ר
מ"ח.
אנ5 5הם.ת העובר לא שטענו 1ורק במקשה *5ר  CNrnבסדנ
ת נפש שחתוין ואצבר בטעיה טפנ' שחייה משנמן 15
זא 0רלצ'א כבר ראשו אץרוחין נפשטפלי נפש (אהדות""1ט 1 ,הופא' ינטות פ"פ ,פדר1צ*וקטןיגעש )26

.

ייבחש

שיא .
.
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מכוונים ננד הטת הטים הנזכרות.אין כל ספק באמרם! בן נח נהרנ על העוברין
ולמען שר הרע החדש הוה בכתוב טרסוהו ודרשובשיופך דם אדם בארם ואיזה אדםשישא
באדם הוה אומר זה העובר (סנהררין נ",)?1אין כונתםכי אם נגד מנהג הרוסים לדתית
ר~וברץ בסם שלעק-ים .אם טציטוס ,כותב דברי היסים לרומיים ( )5,6מימדכי
~וצדים נחשב לחטאתלהיות גורסים שלאלנדלנולריהם ,הנה זה לנו לאותכיהיה טבע
שכיהויים השתדלו בזמנו לפרסם התננדוה דתם ננד מנהג השלכתהילדים למעט התולדות,
ולאהיוצריכיםלהעיר על זה בפרטות אחרישלפי רגךנ 0שפפ היהדות מאז ומקדםהיה
דיןכל רוצח נפש למותבין אם רצת את דיחוק שמשפחתו ובין טיובוחייב האב על
הרינת בנו או בתוביןגדוליםובין קטנים ,אכל אין ספקכי מנהנ השלכת וחלדים היה
גםליוצרים למכשול ,כמהנשיםיהודיות אשר רשתן קלה ראו שהגוים עשוכן בגלף פנים
ואיןסכלים אותם דבר וגם החקאינו מענש על ככה על כן בקלות רעתן הומתו לעשות
במעשירם עדכי הוכרחו החכמים לחק הקים חדשיםלמעןישר משפט המשליכים והנחטפים
 ,%תוש ,כתובות ספ"אקידושין פ"ד ובבלי שם).
אדם אשר נחלו סאבותיהס
חקת
לכה
לשטור תורת החסד
הנוים והמחשפמץטיהם נראה רשום וטפלוברנשי עורביתרוןומ בהורת החכמוילםבלתביבחינתאהחערבירים.
תורת משה כבר כוננה סעסר העבדות על יסורות רמסד והרחמים ,ולפיה לא יבצר כן
העבדזכיות האדם באשר הוא אדם
 .לא רק משפט העבד והאמה סבני עמם כי אם נם
 .שטת אלמים עברו
מושת העבר אשר הוא מעםנכריהיה נשפט בחסר ובטובובמישרים
ותלש למז ולא אתת מרתותהנוים התנשאהלמדינה המוסרית אשר חקת העברות בתורת
משה עמרה עליה,ולא עממוהכי אםחקי העבדות אשר חקקו חכמי התורה שבעל פה.
תורתם עודהגדילה לעשות טוב עם העבדים והוסיפה להם הסדים טוביםעל חקת התורה
הכתוכה ,ואמנם בהתבונן בחקים וטשפטים ותורות אשר הוסיפו החכמים לטובת העברים
נמצא.כי חלקגדול טהם נומרו בשוםעין אלסנרגיהגוים עם העבדים ,והתגדרו ספניהם
פן יוקשו בהם והיו לצור מכשול לתורתםולמישפט היהדות .לפי תורת החכמים לא יצדק
שם עבר ש הענרי ורקבשני עצמו יהיה העובד בעבר אבל בשני האדוןיהיה כאחיו
טו"ב ברו פ"ז) .וכיצדינהג בו באורה 1לא יעבוד בו עבודה בוכה כסו רחיצתרגליו
רגעלת מנעלת*,*,ולא שלבו לארץ לאבפדיון ולא בלקטקה כררך שעברים עושים*
ואיט רשאי לשנותו טאוטנותו ולא יושיבנו באומנות סשסשת לרבים ולא יעבוד בו
בלילה .אם הובל בוחייב לשלםלו נזק צער רפוי ובושת נב"ק פ"ז ,).ולא ישנה לו
האדת מאכלו ומשקהו משלו למכילתא משפטים פ"א) וחייב להקדים המבתו לעבד להטבת
 .והרהיבו נם מצות "ולא תרדה בו בפרך" באסרם שכאשר
עצמו (תוס' בשם הירושלמי)
איט רשאי לשוםעלט עבודה יותףמכרי כרו (במשמעותלשוןרריה בפרך) אףכן לאיהיה
 .שמא יאסר ארם
כופהו לעבודה אף אםהיא קלה אםאינוצריך לה (ת"כ ברר פ"ו)
יעשה עבודה על כל פנים אףשאינני צריך לה רק למען לא יתרגל בעצלותלכן אמרו
שגם זה הוא רדיה בפרך* מת האדוןאין העברמייב לעבור אתיורשיו זולתי את הבן
(מכילתא שם קרושין י"ז ):וסובן סעצטשאין כח ביד האדון למכרו או ליתט במתנה
לאחרים (רלב"ג) .אלה הם קצות משפמי העבד העברי .אבל טשפם העבר הכנעני אינו
כן .אפנם אם גם שהעבדהכנעני נחשב כאתתה ,ורושותלאדון לסכרו ולטשכט וליחנו
במתנה(עי'נזיר מ"ב! גטץמ' ):ומהשקנה העברקנה רבו שגרושין כ"נן) ,ואין לעבר
או לשפחהקירושין ואישותכישראל (מכייתא משפטים פ"ב ת"כ ברר פעו) ,בכל ואת
זכיותיו האנושיות לא נגרעו סטנו הלא סרי הכנסו לרשות האדון טויב במצות התורה
שהאשה וציבת בהן (בכנם) ,אבלאין הארון רשאי לכופו להמולולקבל מצות שחדים
-

-

/

/
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על ברחו אלא מגלגלים עטוי"ב חדש ברברירצוי ופיוס ורק אם לא רצה או חוזר ומוכרו
לגף (יבמות מ"ח" .מכל זה אנורואיםכי כנימתו לרכזות האדוןהיהודי הטוה 185בלו
אשר לפנים -בעודו נתקף תחת ידיהנוי  -היה נמשל כבהטה אשראין לה
כי
יחנית ולא רצון עלה עהה למעלת אדם,בהי ראשית חובת אדוניו להעיר בקרבו
דו
חיתתרר
מהשכה רוחניה ומוסריתלצען דעתכי הואככל אדם בעל נפש משכלה אשרלו ועבות
ילרגלי החנוך
~נס וביותמוסריות והחק מעזלו ומתרה כאל כלארםחפשי והנסיון הורהכ
אשרקבלו העברים בבצעאדוניהםהיהודים הטיבו תנונתם ופתחו למוסר לבם ,ואמת נטן
הדברכי בכל עת כעבד כאדוניו ,סבי,עבד ר"ג כשר היה נאמן וירא*להים ועבדבל
הבר היה כתנר (ע"ז ל"ט .).אם לפי חק התורה הכתוכה /המכה את נמן עברו או
שנו ישלחנו חפשי ,הנה תורת ההכפים עוד הפריזה על הרברוהוסיפוכי גם על כל ראשי
אבריםיצאהפשי ,ואחרזטןעודהוסיפו הסרוסוא~יכת הלשון (קדושיכ"ה,),ובצאתולחפשי
.וכפוכןיוצאהעבדלמורוה
אםהכהשנוועינוחייבהאדוןלשלםלודמיהאברהשני(גטין כעב):
שלא בטובת רנו אם סכרו לנוי(גטין סיג ):או נהנו לו במתנה (תוספתא ע"ז פיד) ,ש
שליהעליו מןהנוי והנוי עשה בו נטוסו  -שהואסיטן שששים כעבדים(גטין ותוספ' עץ
שם) או מכרו לישראל בחוצה לארץ (גם וה שם) ,כל אלה נחשבו כאלו המגירו עבר'אל
אדוניו הגוי ומוציאים"ותו להירות טצד החק /ספרם דברים פי' רנ"ט) .ואם באמת
מהדרכים האלהיצע לחירותחייבים לתת לו הקום  nwloבארץ במקום שפרנסתומצויה %א
יושיבנו במקום נפררמבני אדםפן ימות ברעב ולא על גבולי הארץ פן יטמעביןהנוים
(ספרי שם) וטראוהנו מכל זה כיהיו משתדלים להביאו בברית היהדותולקייטו בה אף
י זהנהיו כיהודיםמלידה ר'אליעזר
על כן לסבה קטנה נתנו שחרורלעבדיהם אשרעליד
בגהורקנוסהיה צריך פעם אתת פנין עשרה כישראל הלך ושחרר עברו והשלימו למנץ
עשרה (ברבות ט"ו ):וטאורע אחד אשר יסופר לנו מימי רריפות אדריינוס יוכיח
למדי כי היהורים על נקלה היו משחררים אח העבדים .ר' אלעזר בן פרטא
נהפס למלבות ובין יתר העלילות שהעלילו עיי
ו היתה אצת ;ל היותו משהרר עבדיו
על נקלה (ע"ז ז'  .):ואנו רואים כי היה רע אל הרומיים מעשה ר14חרור
הרגיל בין היהורים ובכל זאת לא הניחולאבהריהודים מנהגם גם בעת הסכנה .וסי
יודע אם לא המדרש שדרש ר' עקיבא
 :לעולם בהם תעבורו חובה והמשחרר
יאין רוה
עבדו עובר בעשה(נמיןליה/ ):ץאם לא הוכן והוסד מפני דרכי שלום מדעהוכ
דבמשלה נוחה בשחרור העבדים תורת הסדם ננד העבדים רשומה גם בסנהנם נגדםלרען
להם' לחם חקם מחסורם וטצד מרת הרחמים נותנים גם לעבדים כנענש טאכלם
ומשקיהם משלהם (ירושלטי ב"ק פ"ה ה"ה) ובאמרם שאם ירצה שלאלזון את עבדו רשאי
(גטיןי"א ,):לא כוונו רק על עבר הרוצה להתפרנס משל רבו ואינו רוצה לעשות מלאכה
כי איך יעלה על הדעת שמרוקקיםהקובעים להלכה :אסיר לאדם שיאכל עד שיתן מאכל
ו  Dytipשמותר לאדם למנוע שעברו לחם חקור אמנם במאמר
לבהמתו (ברכותמ',).יהי
אהד קצר אשרהניחו בו הקדמונים היחוס שבין האדון לעבדו דרך כלל נבר מפורשכי
אין לאדון על העבדכי אם עבודה כלבד סה"כ בהר פ"ז)
 .וזה שולל כל כה וזכות לאדון
בעבד עלגופו כ 10להכותו לצערוולביישו (פ" הראב"ד שם)  /ומובן מעצמו כי'ע 3נכף
~עבון ואף עלכן איןלו רשות לעשות את עבדו הפקר כשאר קניניו
הזה נםאצשערר
ה.
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לחיר מטין
ל"ת:ועי' ב"./5קל"ח .).וכןאיןלו רשות לטס,ר עבר או שפחה לבושת הזימה
שיכי אך
לעבודה נתונים ולא לבוטה (נדה "0ו .).ואמנם אם קצת שאחרוני החכמים הוציא
בפלפוליהם מדברי.הקדמונים דברים אשר לא כן באכרם שלדער ,הקרס~ניס יכול הרבלוכד
לצבדו
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יזנך (נפק הב 6או אם מתירים*הורי למטור שפחתו לבשת (נדה
לעבדו עשהעמיואינ
י אם אא חרשכי מקצתהכטים מהאחרהןם םהעשזקעם.יותרמרי כדקדוק
שם)אין זהכ
דפלפולי'ובנהותומקקיםלתיבותיהם ושתיווכיהם תקפה
ההתחכטוה ער שהמחשבה
הטמאת אשר טפר_.עלה ואק אבדה לחם כלמהריד.
אם נערקי לעמתאלההחקים ורפשפמהםודיברות את ממאחן העבתה אשר4.תים
ולרומיים נראהכו רכש
הידצדים כבזכרים מכורם ננד חעהם .לט תבאהיומם
כאשר
ו
פ
א
ב
ם
ג
ה
י
ד
ע
ס
,
ו
כ
י
ה
מ
ש
נ
אשד
ל
כ
א
צ
ו
ב4
מץ
העבדיצאכ* למעשהטרשי
בלי
עתר ב4
חכמן(אייטטו פוליפיקי  )1,8אכלנה שכלםלהבין מצות טנעההם וכבדהמה
ריכיתמז נופם מהנעבר,לארון (איממקא  .)8,18אץ רנטות לאדון להמית שעז עבדו אבל
ישלו רשות להכותו כרצתו ,נםלהפילגונזמים ,להוגה אותו ,להוטתו,להלחיצו לדכאו
בכלאופן כטכןישלו הרשותלכוף את העבד או השפחה שנפקדיו עצמםלו לזטת ,ש
לאסרים במצות האחן,ההרשיתבידו להשכיר או למכור שפחתו לקובה שלטנוח (הליננר
 .)678-877עבי רע מוה היה טצב העברים לפי חקי הרובדם .להם נחשב העבר
כמועזהמבלידיוורלו זטתאישיי ,מה שקנה העבר קנהרבו .והרשות בידו לסכרו,
להשכירו ,למשננו ,להחליפו אוליחנו במתנה לכלמי שירצהבין לב! עסובין לנכרי,
ולהבוזו כרצונו ואף להמיתו ,להם להק כולל,כי נגד העבד הכל בצהר .עבד שברח
תתפש התוה הו על מצחו במכות אש והעבודה הבסלהלו והענדים והלחץ* ואם ראיו לא
יעעו הרבה לאדוניו השליכוהו לבי
ן החיות הטורפות בתיאטראותיהם (נאלליאום *)5 ,14
קאמא דמומיהעמיד הכלל,כיאין הברלבין העבד לבהמה רק שהעבד  1nleDבעל שבל
טבחנו ולעובו
חחב לתת דק ותשכוןעל מענדו עבד שנחלש מזוקןרובאי הארץ
לאברון ולאיכול רפה לדבר מן האכזריות והשל והעשק אשר קאפא
לשלעשצימו עשה לעבריו
קאטא  ,)10 21לא היתה עבודה קשה ומלאכה בחיה ומשקצת אשר לא
(פלהשארך
העסות העברים יותר מכדי כחם .כלהלילההיהעימר פתח ביתארוניו ככלב.
ן הרומיהם שאם העברירע עדות נגד ארעיו שהארע חתך אח לשוט
דבררנילויהבי
לטק לא ,עכללהנגיד (ציצרא בעד קלואינט .)66 .עבד שהרנאדחיו נהרגוכלעברי הברז
י העבדאו הומת (סיניקא
עלידו(פציטס )14,42 46על שבירתכלי קטן נקצצויד
מן דבעס - .)8,40העבדות שוה למיתה ושכן בדין שבין אדם לחברו נחשב העבד
כאין לו מציאות ( ,(Digestae 50, 17,82כל תנאי וטבק האדון לעבד אינו כלום ואין
הארוןחייבלקיימו (  ,(Ced, 2 14 18וכן אין רשות לעבד להעמיד את אדמיו בדין
(. 6 , 1,58שום) אשתוכי תנאף תחתיו או הואכי ינאף את אשת איש אין זה פוסל
אה האישות (שם  .)48,6 , 6והרעות ביר הארון להפקיר את שפחתו לעות לכל מי
( nS~wסיניקאבתשובויזיו  )5, 88שימתעין קטנהעל אלה החקים המעמים מספקת
ת גדר
*יאותכי טקצתחקי העברות אשך חקקו חכמינו לא נסבוכי אם מתקיהםלויו
משמרבפנירם גי אע ספקלנושאילו לא היו רואים שלפעמים מתאכזריםעל עבריהם
לריותוחתכים לשונם שלא היה סבה לחכמיט לחדש הלכה שעבד שחהךלו רבו לשונו
שנצא לחירות ,גן על חדוש הרככה מעבורה בלילה ,הבפקירעבדו n~l1pb ,נחתיו ולא
ם האלה,
לבושה ,ועור הלבות אחרותבלי ספק רוזשררו טעוםעץעלמשפטיוגויםבעניני
נם מצות הצדקה והחסרלאביומ אצם עגתה בזמנים האלהפניה מאשר ווו לה
םי"הם המהטת
טקרם,דן דבר ברור דכאבי לפנש בישראל P1P1:WPn
~Vnrwnה כשבתמת,ילק
לאניצים היולפי רמזורה דשאה אקף וכשכהה ודישת נפירא השנ
ס! הסעפו ,גבר וקימומם ההמש טן רבתוב העב לתת בשנה עלאות מעשרמיהר
*ניש אשרעיאזוע מעשר חי ,ונם נתו בוטנש ד4רטנש לתת תרעשי ד"ה טשנקז
-

עיתם

.

.

,

.

ירי

.

.

מיי
ש

ש

*

.

.

.

ש

.

פלא
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פ"או עטפוןבקדמוניות "6ר "6ח),אבלמן,דחיקהלפי נישנה אל ר%4הרוטם לא
נזכר הואי
וטה ולא 'נתט.ח9פ.על.שחתיה .תהלת זכרון[דגטי קצד,קהי ,לכטת.בו סושנ
המשחה.
(שםד' ע"ר) ואמואטנםכי כל כתבי קדאיט
החמדלעניים טטצא.בספר רניאל
מדבריםבזכויו החסרלבני-אדם ,לפרוס:לרעב!לחם.ולהלבישןערומים,לועזפיד לאבענים
ולהיות רננן ומים ,בבל זאת.אין וכרון[לפצוה הזאת בדרך חק דגגביל תנאיה ופרפיה
חגךם על-הדבר הוה רגחצר' ללב.ובפרפ בעם אשר
ושישריה ,פם לא.הוה צורך
סרת:החסר טבלתו מבית.אבותיו ,ועתה אם פתאום.נפנוש בדברי;הימומילעם הזה פרק
מחוקקיו לדגשך תנאי ר,גפצוה הואח ופרטיה[ושקוהיה וקובעים
וזמן אשך בו
י ההן להם סבה הוצנת אעך
הקים וםשפפשת
על
.ע
ת.דשידותה ,הלא יהוה.זה לנ.ו לאותכ
הכרושעםעל.ככה האת הסבה נמצא אם.נתבונןבמשפטידיווחיםננדהעני .רוברחומים
- .יספר.סיניקא -בנתנם מהנה-לעני יתטהברוע",לב ,.ובהשמרם לבלינעובוישליכוה
לפניו 10ייחד  * )5, 6הפגישהבעני סבקש.על הפתחים תשוב להםסיטןרע(דיליננר
 *)728קורנמיליאן ש %כמתמ
ירה :.איך.ישפיל אדמך את עצמו ולא ירדיףעני
י
י
נ
פ
מ
נשקץ נבזה .התאמצות מלבנג העני נחשבה למעלה באדם(ווירגיל בשירו מעבודה
הארסה .)8,449פ*ימופ לא.ירע-הבין לאיזה תכלית נתן לעני מאומה? שטה שאנו
טתניםלויחמר לטוללני לאנועיל רקלהדקיך חיי.עניו (.(Trinumm. .1,%, 58, 59
ובכל משפטי דטו5ר לרומיים -במעשה חסרלעניים לא נצפוה האדם-ע*ו בלתי אם לא
עלנותן נזק בסתנהו ולאיחסיר לנפשו דבר (ציצראמן החובות  *)1, 16ועתה סי זה
יני
ובחישכי כנראהפןיהיו היטורות האלה לעם למוקש ,הוכרחו לעשות הקים קבועיםלמען
החזק מצות החסד והצדקהוהנבילוה בתנאיה ובשיעוריה ומנו מנוים לגבותה כסו שנובים
ן עליה אפילו בערבל שבח ,.והפלינו מעלת הצדקה שהיא שללה כנגד
את הממיםימשכ
כל מצותדיבורה ,ואף סן הקרבנות .והיא מסיעת גזרדיט של אדם ומצלתסן המיתה
ומקרבת אתהגאולה ,ומרבה שלום; אבל המעלוםעין ממנה הרי הוא.כעובד עק .ואין
מספרלכל דופלגות אופיהפלינוה )1
 .ולפערים  laenדברי הכתוב ופירשוהו באפן
שיהיה מכוון על הצרקה אף שנראה עעבעין כיאיןכינתועליה  )8וכלוהו..רק,למען
יהיומתויקים בה לנשאה ולהוקיר ערכה כערך שבחה הגוים בזמנם ורהטפילוה
 .ואסהכי
אלה החקיםוהרפיות בשבה הצרקה לא היו לריקכי אם עשו פעולתם בשלמותכי לא
ן שבאושא
ארכוהימים לרכי נרל הבוטו למעשה הצרקה כללבך כי הוכרחו הביתדי
לעשות תקנה ננד המפריזים על דהרה יותר ההראוי ואמרו 2המנזכז אל יבזבז יוחזר
מחומש (כתובות'ניי'4עאפנם לא יעלה על דעתנו כי לכל מה אשר אזנו וחקרו ותקע
להגדיל כבודהידקה לא התעוררוכי אם מצר עצטם ולא משום לב אל מרופפי הנואם.
י הדבר ברטי שהרומיש ראו ברוע עין על מעשה "צדקה אשר עשן היהובים והיו
ב
חפצים להפוהם סררך הצדקה והיהודים רוזגדרו בחזקהיטהתפתות משעצותיהם וממופר
:
ע
"
ר
בתלמוד (ב"בי' ).עוסרטסרופוס דרומי רושכח עם על דבר הצרקה שעושיםלעניים,
ושאלו :אם אלמנכם אוהב אתעניים ספני מה אילו מפרנסם 1וענוה רגע משטובת
על  *11WYDומנאפת היהודים על
י ..
עצסט צוה  41לט לחנפך העניים ונזכה לקבל שכ
דהומים
-

,

יתק

*

.

 )1שחקי הצדקהמעלי
ק ירושלמ' פ"א שקלס נג'וז ובל"ו ועין בבלי ר"ח כפז ,):פוכח רטט,):
בתוגות (ס,.,):1ובלאה.,קידושיץ(שן)ו ב"ב (ו; -יא;) ושר בכ"מ בש"ס.
וגו,
 )2אעומעם עין על הכתוב נתון תאן לו ולא ירע לבבך גתתך לו וט' פתחו תפתח את ידך לאחיך

עי

.ה

'רע לבו בההו לו ורק כן 'תפרשו כל הכתובים שם אבל חז"ל טפ
ראה .ג"כ (לא PP11 1'4תמצא מטהכתויכם

.

'

'

?

'מפריפ'
הצרקהע.
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הרופים בענין הזהדיה להרשיע באסרם ,עגם בעת עשותם ח5ר ופרקה לסראף עין
אק חמרםכי אם חפאת חקכי אינם עושים הצדקה רק לושם נצע ,לר~עגדל לרוזיהר
או לוטם פמה אחרת (ב"ג שם ,פסיקתא הוצאה ע"ש בובער י"ב .):ואולי היה וה גם
עןרש הגזרה אשר נזרובעלית חנניהבן חזקיה בן נרון על מתנותיהם (ירוש' שבת פ"א
 .ועתה נשח המראות האלהאין להכחישכי חקי הצדקה שנתחדשו וכל ההפלנות
הנך)
גרץ
הרומיים,
-

נואת
שהפליגו בשבחה לחלק
טהם היה הסבה ההתנדרוה נגר משפטי
הרוזנררות היהה נהיצה מאר כשיך שהרוכוים מצרם השתרקו בכל עז למשוך את
ויודהם אחרי משפמיהם ,ולא לבד בפתותם בהכריםגי אם גם באונס וביד וטלק.
ועוד נוקף על זההיו היונים והרוסייםנאותים לקחת לב ההטון כאשר חכסיט עצמם
סעפים שחקיהםנוחים להטות לב העםויש פתרצן פהליצר הרע לרוהר שהחקים שלהם
נאים משלט (ספרא אחרי פי"נ היצאה שלי מיען  )1882ועלבן היה וה חבה חוקה
להגאיל הגדדתם ולהרחיב חנך תורתם ,והעולה על רוחהנים היה לא היתה ,אשר רמה
אוסריםהיוככונוונהיה נץ אחר בארץ פעל ההיפוך מסה שרצו; מ זה ההזיק בק-נם
החפץ להרהיב דפירוד ולהגדיל האיבה .אמנם בכל זאת האיבה לא קלקלה את ההטובה
ולא עורה אתעיניהם סהבם אל דבריהם הצודקים ובכל עת היו נכונים לקבל דשת
פיבות ששפמיםישרים אשר מצאו ונטשםעל אדמת תורתם

חי

פרק רביעי

.

דעות יוניות ורוסיות עלו בחורה שבעל פה.

%41מלוקמות אשר נלחמוהיהודים בפרוףזמנים שונים ננד חכמתיתנע ננד דעותט~-ם
ומשפפיהסהן לט לאות נאפןכירבים מהם טצאו טכבדהם בקרב היהודים .ואם נעסיק

בספרטע תורת חכמינו אז נמצא אחת הנה ואחת הנה אשר באו להם חקים ומשפמים
ורעיות מהיונים אףכי בררך כ %לא ישרה נפשם בם ורחעיבום .רושם טטטציוני
אשר מצא  6דרךבין היהודים נמצא כבר בימי החשטנאיס .הנהבין רהקטת אשר
חקןיורצן בהןגדולאחרי שקטה הארץ סהסלחסה נמצא תקנה אחת אשר לא נדע שחרה
ילא גבינה אותהבלתי אם נתן לב על אחדממנהגיהיונים
 .על זמנושליוחנן כת"נ יסופר
ן קרניו כשמקריבים אתו לדוטחט לרושלמי סוף מ"ש) 4ג
שעדימיוהיו מעים לקרבן בי
שהיו מסרטים אותוביןי-ני
וכרי שיפול הדםביןעיניו (בבלי סוטה מ"ח ).טן המעשים
אהסארלה לנהאםסר בהלעטודד שהם מעשים כדרך שעושים לפני עבודה זרה (ירושלמי שם).
יוחנן מתי אתם מאכילים את המזבח נבלוס 1ולפרנו מזהשני דברים,
האחד1כי ערימי
ו של טחנןהיו נוהנש בשחיפת השיבן במקדש בררך שנוהגים ותוש
ן כפל הסנהנ מפנישכן ררךע"ו ,התשב קרבן כוה כנבלה
לעבודה חיה .והשנוןשייצנ
למזבח
 .בע 4דחלטד האחרונים נבוכר בהבנת התקנה שתקן יוחנן ובסבתה ויחמאו
ע4ה דברים אשר לא כן באסים'כי ההכאה או הסריכה אפשר שגרסו נקיבה קרום
הנצח וזההיה פעמו שליורכןשהעבירהמנהג דקדום וקרא הקרבן שנשה 6בררךזה נבלה
למזבח .אבללאידעואולאשמולבעל הטעםהאמתי המובאבירושלסושהואספניהיזעכןדרך
יאיךיעלהעלהדעתשמריפהבעורוהגלגלתקיםאו
ק"וונחטפעם אשרלאיסבולהשכלהישף.כ
רפאה מויגטת במקליפעלו נקיבת הקרום ,ובירושלמי שקיימו לט עצם הפעם :עועא
ן השימם או
דרך  fyבס הם לא עףימו פה-ושן,כי לא פורש בו טה במעושה ההכאהבי
בשרימה בעור מדרך  1f'pואמנםיובן הדבר פי מנהג שנהגוהיונים בשיבנהעיהם
הם דקפידו שלשרבןכייובל למכתילך בלי אונם .ובלבתו גרצון סימן פוב להקריב.
הכהן העובדהמתין עד שעשה רקרבן תנועה כראשו .תה דוהלו סינף שרברבן מרוצה

וי

להחרב
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להקרב .ואטנא בכל עת עשו פעולה בתחבולה להפעיל הקרבן לעשית דוזנועה הזאת.
תה בשפכם מים לתוך.אזז הקרבן (פלומארך מביאו דילינגר )209
 .ועתה נראהכי קודם
זמנו של יוחנן קבלו המנהג הזה וההכאה והמריטה בין הקרנים היו תחבולה לנרום
תנועת הראש ,ועלכןהיטב אשר רבר שוה דרך שעושיןלפני ע"ז ובטל הטנהנ .עוד
י אשר בבר ספה תמה מלכות היבית בארץ ישראל תקן חכם
בזמן מאוחר מאדארי
י ,אמרו
אחד ברכות אשר ער היום עלו בכל טרורי תפלותינו והםבלי מפק התקור יונ
בשם ר' מאיר שעל כל הברכות שאדם סברך בכליום יוסיף הודאה לה'על שלא עשאו
טי ושלא עשאו אשה ושלא עשאו,בור למנתות ע"נ :ירושלמי ברכות פרט) .וטו לא
יזכור בקראו הדברים האלה את מנהגו של מקרמם אשר הודה לאלהיו בכליוםכי עשאו
י ולא בארבאר לכל הגוים אשר אינם יונים קראו
אדם ושא בהמה איש ולא אשה יונ
בארבארען) ;,גם מרברים הנוגעים בחקת משפט פמון קבלו היהודים חקים שונים מעת
שהיו ,כפופים תחתיהם .והאות על זה ,כל הדבורם התוכניים אשר מצאו מקומם
בתקת ימשפטי היאדים כמו אונורייתיקי וכן ענין אפותיקי נמצא בשמם ובתכונתם
גםבדיניהיומם .לרץ פראנקל דער געריכמל,בעווייז .)56
ואמנם יותר מכל זה עצמה עליהם חכמת היונית והנזרה אשר נגזרה פעם אחר
פעםעליהלא עצרה כחלעמוד נגד תשוקתם אליה ,אנטיגנוםאיש סוכו אשרחי בראשית
%כותהיונית בא"י השאירלנו מאמר אחד ,והוא בלי ספק מסקוריוניי הואהיהצוקה1
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרבעל מנת לקבל פרם %א היו כעבדים המשמשים
את הרב שלאעל פנת לקבל פרס ויהי
 .המאמר הזה
ו מורא שמים עליכם (אבות פ"א)
וענינואיןלו יסוד ושורש בתורת סשה והנביאים אשר כולה סלאהיעודים משכר זמני,
ותצוה לשמור החקים והסשפפים למען יהיה הארם ב"מ ויתברך בגללם ושבלו והאריך
ימס.ואיך בתה יתחייב האדם לעשות הטוב סבלי שיקוה לתשלום גמולז אבל כלרואי
הסאמר הוה סאו כבר הכירו בו רוח החכמה היונית והפהילוסופיא השטאקית שמהבפי
אנטיננוס מלתה ,ונם לא היתה בעבור זה לאמונה כללית באומה(עי,ר"הדי ):אבלעל
כל פנים אנורואימ אחר מאבות הקבלה כאנטיגונוס לא המיר אזנו משכנע דעה יונית.אף
בהיוונה במתירה עם פשטות התורה .וכמה חכמיםמן האחרונים הפשו וררשו לדעה האת
,.
סעד בכתבי קדשט .זה סררש שדרש אחד מהחכמים :שטא תאסרראיני לומר תורה.
לא
בשביל שאקבל שכר תלמוד לומר לאהבה את ה' אלהיכם כל .מה שאתם
פl
wl
ץ~טאד
תעש אלא טאהבה למפרי דבריםפי' מ"א) ור' אלעזר בן פדת דרש :במצותיוyח
ולא,בשכרמצותיו (ע"זי"ס),ור' פנחס חכםירושלמי דרש:ידליד
לא ינקה רעזה שדשאעושה צדקה ומבקשליטול שכרומיד ~רוש'סנהדרין פ"י ח"ב) ,וכסוכן הדעה המפורסמת
הנודעת לאפלמון והסטאיקים ואחריהםלמיניקא הרומי ומרקום אוריליאום :שמקור כל חטאות
האדם הואהמעותוהשגיוןברעתו ,גם אותה קבלוהחכמים וססכ,הלכתוב.ר'שמעוןבןלקיש
י הממה תשפה
אמר ,:אין ארם עובר עבירה אלא אםכן נכנס בו רות שטות שנאסר כ
כתיב ) nWIDנ' .),ואףכן הדעהמן הדבור ( )10~05אשר המציאוה הכתהיומם והרחיבה
אפלטון ,הלא בעיקרה נתקבלה אלהיהודים בארץ ישראל.ותהי להםיסוד ושורש בפירוש
הטיסנאות ובהרבה עיקרים יקרים אשרבנין דת היהדות נשען עליהם (הדא .)216 - 221
מכל זה הנט רואים כי לא נמנעו היהודים לקבל דעות יוניות אשר מצאו בהן חפץ.
ועתה כמשפטיהם כדעוהיהם שקבלו ,עלו בתורת חכמינו .ואין צורך להעיר עור על
ההקיםוהתיירנים והדינים אשר הדשו וקבעו מפני שנוי מצבם ובבחינת הלשון היונית
-

'

.

.

אשר ומתה בקצת מקומות שפת העם (ה"א )98
אולם מהשהפעילו היונים אחתהפעילו הרומזים שבע על הידידים ותורהם ,הלא
דבר
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דבר הוא אשר מעת רהחברם א 5הרומים ותקפה ידם עליהם נראה כי הקת סשפמ
ןכי מצד מצגם
היהודים השיגה שלטות נדולה1 .ק14ב הדבר מארכי היה להם כןיע
החרש רהשררו ודתהדען שאזלת הדשות בדים ממזנות אשר ועכרהו למכריעם ,ושר
יותר מזהפגן נודעו להם מהוך חקת משפט הרומית  -אשר בעת דתורעותםלהם כבר
היתה שיוכה וכפידורה חיחבה  -הרבהכללים ופרטים חריצםבדינים ,אשרדייר
ו חכמי
הירידים לעדם שונם וגליהם ואף אם היהודים בהכריעם השאלות החרשותו ובשפטם על
הכללים ורפרפיםהריניים נטו מעט אודיבהמירך חקת משפם היומית בבל זרא וכתה
דיא הסבה דראשנה 5הברעתם ומצר הזה נם הסכה להרהבת תויהם הדבר הזה כנר
היהלחרשיםרביםענין לענות בו יש תשבוכי טחקת משפט הרומות לקחוויהודים חלק
גדול וקבעתנו בחקת משפטם ויש ל הכיאין לרואות השתוות מבוררתבין ואתלואת,
אבל הצר השוהלכלם הוא שעל כלפנים חזקה דתעצומה על חקת משפם הידצדים מעת
י אגחן הדבר ערש
שלמרו לרער ,הזז משפט הרומית .אבל טקצת דוגמאות יראונו כ
בחקה סשפטט רושטום רוסים ברורים.
ראשונה ההלכה 1הגול מריש ובנאו
בבירהיחזיר רמו הטריש לבעליו (גפין ב"ה ).זח הלכה שחדשוה בירז הלל* אבל ביה
חיר המריש לבוקע כיכן גיתה ההלכה
שטאישונאי החרשות אסרו יקעקעכל הבירוהנזכס
ה-
הישנה ואו 4גןויבום אשרהיו תחתמכיילת הארסיםכי רוה פרגדת ,להכביד הקנטות,
מרחפתשיה (המלהןח"ו צר 1*)48ע5כןנםשמואלהבבליאמר:שבלזמןשאיןהנולמקעקע
אפשרכי ב"ה,
,~YTI
המרישלבעליועודהוא חמסבנפולתעניתט"ז ,
ה
הבק -ותחזק
~Jom
ג-ה ,התפעלו מחקת משפםהרומית ,אשר דגדון הוה
מצא כבר מקומובריצת
ההלכה היש
 :אין לבעלי הבנין לקעקע כ 5הבנין בשביל קורה גחלה ששקעו
י"ב הלווסתיידועים
.
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בו כי אם משלמים דמי
שחרורהעבדים קבש חכסיט קצת רינים אשראין להם ל טה שיססוכו בתורתט.ישא
שאם נכר מתוך מעשה האדע שסרג בעבד מנהנ דגורה רק במשוחרר כנו אם צחצלממן
עשרה בבעז הכנסת (ברכותם ,):,או אם העבד עושה סעשה משחרריםואע הסה!
מוחהבו ,כסו אם טבלבפני רבו (מכילתא בא פם"ו יבמות ה"ה ,0או נשאבאשרין
בפנה שהניחתפלין בפניו(נפיןמ' ).ש אחרים עשו דבר חירות בעבר ואץהאדון מוחה
בם ,כש רדוצא במפה וכשנתנוכיפה בראשו לסימןהחירות) וברינירק==טיאטס (כלומר
שנעורה חבר בסעודת מרעים בבית אדוניו) ,ובהירות של מלכים (שבנזירת המטשלה
נעשה בןדערין).איןצריך גם שחרור ~רושלמיגטין פ"ר ת"ד) !) ,והנה הרעיון
טתהיסויי
המונה בוקים האלה נראהכי קב5והו טתוך הקת משפט דרוכות אשר לפיהרטי האדון
על מעשה הנוהג רק בבןחורין הוא מודעהגלויה שתפץ האדון בשחרור העבד ורומה
הדבר כאלו העתיקו רק רדומי ממש אשר זה תוארו להאדון כצליך את העבר בהיקא
רצחי חוללה ופטרו לחירות בדבורפיו והפקיר או השופד נגעו בראש העבר דגקרא
וינדיקפאונתנו הכיפה בראשו לסימן דהירוה"וכן %םהיה בבוזהאדון סעורת מיעים,
והבריםיקראו לענר להסב עמהם בזה נלה האדון רעתו שרוצה כשחרמיו"וכן היה חק
שעבד נהזה בןחוריןעלפי ונקי הממשלה* הדוגמאות רג1עפווז האלה סספיקא להראות
כי לאהעליטו חכמינועיניהם טחקז טשפם הרומית 1קב 15אח הרצף להם
. 1vwשראינו במקצתדבריםכי קבלו ויהודש ויניםמפיז
טשפט
ת
י
מ
ו
ר
ה
ל
ע
כן
 - .תצדק
 )1ברייתא וו שהכאתי מן הירושיסי נטצא גשנוי טסהא קצת נם בבבלי למפץג' ).ומפורשת בסן רעת
של הורה לער"ן צבי סיחם פיני5יש צר  174יהסל'ס עסי כקצת פירושו חריריה"ש בהתקוץ מחברת ח' צד 123
היסף לפרשה ביתרון ביאיר ובדברים של מעם* וטרברי שניהם נלטר גי היו ש 5הברייתא נוסד ע 5עיקרים
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שגוצים השטם הרומית.
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תצד
קןגם ההששיה שבמצאנו דוכסוות ברורהבץ חקת מ'טפט דרומיים והיהודים בדיני
יאםתזז משפטם דפעילה על חכסונו .וישלהעיר פה
ממתוו כי לאויה זהבטסיה ,כ
על קצתעיתיים בתנאי סמון בחק דרומו נטצא :תנאי שאי אפשר לקישו מצד הטבע
או סצד החק ,אם תנאי כזה הותנה בשמר צואה התנאי במל והמעשהקיים וכן נמצא
תנאי שדצא תלוי בדבר שאינו רשאי לעשות פצר הניסום והבוסר  ,)%השרשים האלה
בצורתם ובצביונם ממש נמצאו בחקת משפם התורה שבעל פה .בתנאי שאי אפשר
 D"pSמצר רגובע נחשקו חכמיהברייתא אם המעשהקיים או לאולטיןפ"ר) .הנט שאי
אפשרלקיי
מ סצד החק נקרא תנאיעל טה שכתוב בתורה והוא במל (ב"סצ"ד ).ונראה
מדברי החכסום וורושלכום (ב"ס ספ" 1קדושין פ"ב) שתנאי על פה שכתוב בתורה
ותנאישאי אחשד לקיטו נכנסים ההת סוג אחר .וכן נמצא הענץ השלשיגן התנאש
שהוא תפי שחינו רשאי לקיימו כמו התנאי על מנת שיאכל בשר רעירוגטין פ"ד.):
בבחינת קנין פירות מנכסים נמצא בחקת משפט הרוסיתסינים שתים פפירות :פירות
פחוברין ) (fl~uctus Itendentesפק-ות תלושין ) (frnctus 8eparatiפריות צבה-ע
) (eructus perceptiוהנה שלשת המושגים האלהעם כנויירם נמצאו סלה במלה בתלמוד
בכמה משמות באלו נעתקו מחקי רובוטיים .ובענין הדברים שאין להם בעלים קובע החק
ודומי :א) כל דבר ושקי שאין לו בעלים ) ,(res DIJIIitlSב) רופקר לכלמפנישלפי חק
הפבע הכלישי
ם בו )08 ~commuaesץ) כמו הימים והאויר ורומיהם.נ) דבר -שנמשוש
בעלת
 (resגם נ'
יני הפקר האלה נמצאו בצביתם טמש לחיטוט.
מ
,
ש
(
~
e
r
e
t
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t
a
e
)
ג
"
ט
דפקי דנהיל וצא שהפקירו בעלים נררים
ובכ"ט) .המדברות ודימש ודוכיהם
,
ח
 .וכן נמצאהמון דג'
חםבכלל רפקי (ב"ק פ"א ,ותוספתא שםפ" ב"ב נ"ר :ובב"ס)
נקיאננסי רטונכן (ב"םליח :ירוש' כתובות פיד ה"ח) וכאלהיש כמהעיקרי דיםסטון
אשרישלהם השתתת ממש בחקהרומי )9ולא נעשה בנפשנו שקר לאסרכי כלזה סקרה
41קפגם מפורשמצאנושרומזים הכמידהלמורעל חקרומי אחד בדיני הרבית אסר אהדמן
החדפים:הראאנמיבריסיםרבית הוא(ירושלפיב"םפ"1ה"ז) כלשון הקצרהזהנביןכירבנוי
.אנפוכריסים"היה כנוי חוכני  y~lalלהם במישגו ,ובאמרו *הדא אנטיכריסיס 6ככר היה
ענעו סובן לשומעואעצריך כיאה-יותר הביננו זה חק קבוע בחקת משפס הרומית אשר
זההוארו :דבר העושה פירות  lt~lDcnלמלוהאין המלוה רשאי להחזיקסן דהירותיותר
מכף כתבית הקבוע סן החק ותשמת השרות של המשכון בשכר  1'nlyDנק-א בתק הזה
אנמיכריסיפ ( )]01. 11 5 1,Dig' 20, 1ועל זה כוון בעל המאמר הירושלמי באסרו
*היא אנטיכריסיס* הנודע מתוך החק רתומי וטצאנו גם כן משאוסתןעל דבר חק ומשפט
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 )1מאח מוח במי  Bangerow, 1.Bd. 8. 131חמ09י 109ןLehrbuchderPand,0
) )) סדיני רחנים.
ח,' ,

ט;
 )2יאטט בדחנילייעורם ז"ר בהערוה לכנ"ר אות
העיר על ההשתוות הזאתורמיפ שאזק הרומי
'
Q
S
א
"
נ
ר
הפעיל על חק היתדגם והביא ודוגטאות מעניןקנין*ירות והפקר ו
,.Der
;;Beweis
eא
כשrב
~סרו שא.ן
צר  60בוחרה השר
תגתעל קצת רמצים ועל קצהם הורה בשתיקה אטש קצת השמת'וא.נןheתcוiרlשtתich
מרין דבר שנטשוהו בעקם ,וה אינו כמו שוד-א.תי בפנים אבל  TWשרת.ה הלא
התלסור יודע הפי
יוסי התעוררו חכמי הטשנה ורוזלמור על מושגים ודינ.ם חרשים בחקי סמק ,שתכליתה
חקויהי
ביה הכל שרם צב
הלא "שדי ב,ח ור" 1פראנקל אשר במפרו הנוכר השתדל לחראותכי לא שאבו ה.הודש טטשר רוט' ,הלא הוא
! 5ם
עצמו סה*ט בפי
"הען;-כי בקצת ריני טמונות קב ליועדים מן האומות אשר ישבו גקרבם1?1
מנפרמים "1יעל קי רוזחברותם עם הטים אשר חי
*ו אחם ר%זשררו ש עניינים דיגכם חרשים לשם צר )55- 58
כן אף אם נגיח שעל*
 .חרוב דנו חרטי הגהורים על אלח הענינים חריני'ם רווש.ם באופן אחר
 ,ש כל פצם
וה ברור שחקת כשפם חרוטיים גרטה שנתיסדו הלכהן חרשות אשר עלו בתורה שבעל פח גי וה א-ן להכחיש בשוט
'
א
.
ה
ש
ענין כי כמהעקיידיני ססונות א.ן .פורם העיקרי בתורתנו עלדיך משל; אקח הקיקעית
שלש שנים א1.
משור הסוערא.ן וה רא.ה  %החקחכי אם על טספר השלש אטעם שמה טוכ.ח
לח קן רטו בתורה*1ף
מרורי
לי
ע*ח שתא עזר חקחזכט
בש שהעיר יאסםבטיפש nalmי
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בעחכמי הירידיםובין ארעי דתודין דרומיים (ירושלמי שבועות פיו ה"פ) ,ולפעטים
סזבקייםריניהם ואמרו משם ר' אושעיא :ישראל שנתן מעות לנוי בבדגשהו בדיניהם אף
) 11ה מכתן על דינים של חק הרוסי אשרלפיוס
עלפי עלא משך קנה (בכורותי"ג.
הסעות קוטת אף שלא נמסר הדבר הנקנה ו) ,ועד טצאנו במקום אחר שמרמשדיניהם
 .ועתה מישישכיל ע 5הדבר
לרינינו לירושלמי סנהררין פ"ר ה"ז וע"ע ב"ק פיד ת"ג)
בתמים ובאהבת האמת,וישיםעיניו על כל הפרטים אשר עברו לפנינו הלא ברצון שכים
עם החכסימ השונים אשר החלשו כי חק הרומי הפעיל תעצוטה על הלכות חכמינו,
והממאנים להודותעל האמת הזאת ,או שלאירדו לעומקדיניממון שלחכמינו ,אושפניות
חצוניוה קלקלו להם את השורה ,וחשבו שוה פגם בכבוד תורהנו אםיורושדיניהוהלכותיה
התפעלו לפעמים סתורת הכטים ומחוקקים אשר לא מישראל הסה .אכל באסת אין זהכי
אם שטד שקר וכבודם האמתי הוא שקבלו האכנעסמי שאסרו.
כלל היוצא מתוך כל הדברים והאטת אשר הקרסנו עד כה הוא זה :במשך הזמנים
אשר עתה נשים אליהם מגסת פנינו ,פעלו סבות סמבות  nulwהרחבות והגבלות על
ארסת התורה שבעל פה .אלה הסבותהן סבות פנימיות וסבות הוציות .הפנימיות
נשיו בקרב המפלגות הדתיותוהמדיניות אשרבגללן התעוררו חכמי התורה מנהיגי האוטה
התנדר בעדם ולשבר כח התנגדותם למען עשות חווק להורהם ,החוציות הן הסבוה
אשר טלרו מהתחברותם
אשרעםנפעהלעהטים השבים ,אלה הסבות הולידו והצמיחו שלשת מיני
תעצומה .האחתהיא
ת
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ל
ש
ל
ת
ש
ה
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ע
תותם מצד מעמדםהסדיני החרשמריות
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ורגריוים
לקבועדינים וחקים הדשים למעןרועגרר בפניהם
 .והשלישיתהיא אשר דפעילוה דעות
דוקטים הצודקות ומשפפיהם אשר ישרו בעיני חכמינו וקבלום ברצון ובנפש חפצה
וקבעום בחורתם.
כל שופט בצרקעל פעולות חכסיטיתז כבוד לשטםעל חכסהם וצרקתם אשר בגל
עתרן' שניהם פקורעת לשמור על דרכיבני עמם אם לפלסם ולמישירם גם להמר מרום
מכשילים; באהבהוברצוןקבלודבוב והאמתמכל אדם בלילהבדילבין מה שיצא ממעקר
ישראל ובין מה שתוצאותיו ממקור עם ועם .אמנם גם כנגד זה שמרו בהשנהה תמיסה
ש  DDPלנצרם ספני סע~יהם הרעים לבלתי תת משפטים לא טובים לבוא אל בית
ישראל -כי חובה קדושה הטעה זאת להם לגדר בעד הרת מפני טשפטי העמים בזמנם
אע~י נשאו עליהם חותם התועבות אשר שנא ה' אלהיסו
 .שלשת אבות התועבות עבודת
י ערפת ושפיכות דמיםוכל תולדוהיהם הלא רוזפשטו במלא רוחב ארצותרגוים,
אלט-םנוע
חשיך עם אשר תורתו תורת אחדות אלהים ,תורת טהרה הסדות והפרישה טן התועבה,
הורח חמד וצדק ומומרויושר ,איך הוא לא יעצור בעדו
מהתערב בטים ההטה?ואע-
ת
ב
ר
ו
א
ה
העם הזהוסנהיניויעלימו;ינם טראות גודל המכנה
ם
ת
ו
ר
ב
ח
ת
ה
מ
ם
ה
ל
עם
זה
מל
א
קיהנוים ,ולאיעשו פעולות מצרם לעצור בעד הסכנה הזאתע ועל כן התלונה אשר
מלינים מאז על העם הנענה והנרדף הזה על דבר הבדלם מן הגוים וההרתקם מהם
אך לשקר עשו .לא מקנאה ולא משנאת חנםהיו טחזיקים את הגויםלבני אדם פורעי
מוסר ונתנו את בניהם שקץ ובנותיהם תועבה ונשותיהם ככללות ,הלא באטת
היה

.

אבלכינת

 )1ע".ש נגם' נ5הרקריקים הורים על טאטר ר' אושע'אואביי ספישו נגר פשטם ש 5הדברים
דבר* רפא מכיארת שמדבר פדרן הנף וכךע:יעורט ישראל שזחן מעוה לגוי בבהטתו או להפךאו לפידיני רגוים קנח
אקונח  rwהבהמה במעות שנתן ואתו צריך משתה ,ואחר' שלפי רי.:רס עשו הסוכר והלוקח וקמן טטעא בנהיגת
חטטת נעשה הבהטה קנינו של הלוקח וע"כ בצרק תקי בזה החיוב והספור נם בבחינת הבכורה ,ודוטה זה למח
ש:אטר בב-ט שטעהן שכולו חכמים :חשבתן שלו מדאורייתא

.
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דיה הדבר כן .כי כל אבות התועבות הנוכרתן עם כל תולרותיהם נמצאו בנים
אשרווו אתם אחתל 4נעדרה האמנםכיאחרי עברו עגות מאות כברווז הטיבוהנוים
דרכם ונזקם מדותיהם; אולם טה שורש דבר נמצא להם כינפקריעיניהםזה-או כיתועים
מדרך השכל 1התבוננם באמונותהיהירי
םודעותיהםובדרכיהייהם פעלכל זאת
 .ראמתיות
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ו
ה
אשר שסרוהיהודים סכל הפצים ואשר עליהן
בלהיום ויחזיקון לעד לעולם אךהן
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י
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בגויםיסורי היהדות ועשו טמלול וררך לאמתי
ו
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ב
ר
ק
ב
ם נפקחו
רבם עיניה
על הבל אמתת אבותםבאלהיות ודבה ,לבם נפתה להורת החסד והאהלה אשר לאידעו
לפנים ,ותשוקה לטהרת המדות נטעה בקרבש
 .אף אמנם .אין להכחישבי הסטרה
הנשגבה אשר שננו הירדים המשיוטים ננד פניהם לא הושגה  .יסודי תורת סשה
מרי
והנביאים אשרהביאו להם היהודים הסשיהיים -האמנם בהבנית חדשה -לא עצרו כח
לעמוד ננד חקי הייהם ומשפט אלהיהם אשר הביאו אלה הגוים מביתם וממולדתם ועור
דבקו בהם דור אחרדור .ועתהיובן הרברכי נוכח מעטדים כאלה,לאיכלוהיהודים לשנות
בפטפטםעל דרכיהגוים אמונתם ומשפטיהם.
לא לס האשמהכי ,אם לאחרים מהמירים אשר עמרו במשך הזמן תחת הסורים
 .הם העתיקו אמונתם ודתם.,.ססקורה
הראשגים אך להם האשמה והם חייבימ בנזק הזה
וסיגורי תורת סשה והנביאים אשר עליהם נוסדו ,הם השפיקו בילדי נכרים .אשף"לא
שש-ונם קרסולהמשיחיים,וישנובזה מראה ההורותהיהודיות אשר קבלועדכי ישגה'ששמה
לב* דגיר עוד .הנה לעררם שונות סרו מהר סדרך מוריהם הראשונים"וחללו תורת
אהבה וחסד בשנאתם וקנאתם ננד הדתות האחרות ורדפו והחרימו והקדישו להרנ כל
אשר לא כמחשבותיהם טחשבותיו
 .לא כתלטירי נביאינו והכמשלכי אםכתלמיריאנמיוכום
~אפיפנום',נירון /דאטיטיאן ואדריינום וכל סיעתם .הם סרו ,טרו מן הדרך לאשר הלכו
קדמוניהם וילבשו נאות כמדם והתאזרו עו וגאון ומהנשאים לאמר לנו הממשלה על כל
רוה ונפש על כל נשא ושפל על כל העמים וכל האדם יתד .כן עברו' שנות מאה אחרי
שנות סאה והאמתיות והתורות אשר קבלו סאת קדכ~ניהםהיהורים המשיחייםירדו טמררגה
לסררנה ואברו ועור אינם ותחתיהן קם עושק הרוח בכח ובחיל ויחי למארה נם לבית
ישראלכי ,הדימנו וישקנוסי ראש ורבבות אלפי ישראל הכרעו לטבח על דבקם במשפט
אלהיהם ובתורה אשר לפנים למיסדי דתם היהה לקו ולמשקלת וינטלוה וינשאוה להיות
נםלגוים .הדעות והסדות וכל המעשים האלה עשו טרחק רב בין היהורים וביניהם
ומשפטםעליהם משפט צדק,היה .אכנם טאפר היהודים אשר אסרו בלבם על משפטם
ומעשיהם -כיבנלוי ואלפניהםמי הוא היהודי אשרערבלבולתתתפלה בטשפטם  -הלא
ברב ודמים נם בקרב עצמם מצאכשכימים.
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בהם
משכיליהם
לרעת.הנה זה כארבע סאות ,שנה נפקחו עיני
י מוריהם וכהניהם החמיאו הסטרה ,אז פרקו עול רעות שונות והשליכו מוסרות
כ
אסונות אשר לא ירעו ריאשונים ,ושבו אל הסקר אל כתבי קדשנו התורה והנביאים
ואל כל האסונות והדעות היהודיות אשרעלו בכתבי טוריהם הראשוניםהיהודים המשיריים.
ולרגלי המעשה הזה נדלה וצמתה רוזתדשות אמונתם .מעת הולדתה ההלה ההשכלה לפלס
לה ארחות; למרות עתי הסורים טננריהם ,שמו מנהיני "התחדשות עיניהם אל מקור
אמונתם ,וטהרו אטונת האחרות מכסה כתמים ובהרות כהות ,והלא אנו רואים בי
סתחכסים בכל עת לפשר הסתירות ולהנן בעד קצת שקרי אמונתם אשר לא יסבלם
האחדות, ,וכי אין זה אות נאמן כי אמונת האחרות היא לבדה אמנת לבם? ואמנם
זכות הדולה קנחה לה הדתחדשותבי באה לעזרת החכמות לרוהר אגודות סשהאושי שמו
סנטריהם

.
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כגנדיהםעל צוארן ולפתתחרצובותיהן ,ערכי תחת דנלה ההשכלה נשאה ראש ותלך
מחיל אלחיל בהמים ובכלעז עבהעמי ההתחדשא על שדה המדע ונברו ועשוחיל ער
אשר פעולתה נברה על כל 3םעל סנפירם אשר נפרדו סהס ,כי נם הכהנים שונת
השכלת  Dynלאיכלו לעצור עוד את שבלת ההשכלה ,כל אדם אושי ררתנו רוח דעת
ובינהיבין בלבו מ תורתטוספרי נביאט וחכמיט וכל הדעות היהודיות אשרעלו בכתבי
י העמים ועל ההשכלה אשרהסויגה
קרשםישלהם חלק בפעולתם ,והם שרו לפשלעלחי
ן אדם לחברו
בזמננו סררנהטאין משלה אין ערוך לכל המוברז בתקות משפס הענדםבי
הנושאות ע4ה! וזחם הצדק והמיעצים ,לכל תורות החסד והמוסר ופהרת רעדות ,לכל
וצרקה
החדשות אשר נבראו בארץ לחנן בער כלהזכיות
אשרהאתונרונשוי:ות נהגלדאהאחבמםא,הדלתלתכלוושאי
ואל אחר
לכל ארם באוטרישא אדם ובכת תורתנביאנו
ביאט! ואטנם אלה דטעמדים החדשים שנודיבה מאד את יחוסט אל העמים כמה
דברם קשים דברוחכמינו נגדהנים! כסה משפפכם שפמו לדושיעם וכמהדינים קבעו
בשום לב אל העמותת דרכי המוסר והחסד והצדק בעמים! לאנבוישכי כלםהיוצורקים
בזמנם אבל כמוכן לא נכופשכי בזטעואין להם זכות וצרקה לההגרש
אםנכינהבעמים וחם שהקי ח9ת משפטם התהלכנו ,אז נדעה מה רבט"ב פעלה
זאת הדוטבלה הזיוה הררך עבר רוח הצרק הוא הרוח אשר יצא מקרב תורתט בהחלה
וההרומם ורוצשא
להשכילימי מנה כל וזחקים ורגפשפמים רס"רים השורריפ
בארץ 1מהחדק הצדק,להיות מגן להולכי תום ,לרעיל  ,c~p1WVלתבוע עלטן נחרפים,
לשמורעלקניני האדם נגד החמם ,על כבודו ועל שם הטוב ננר מעליביו חנם ,לנצור
עלהוביותהאטימותפבלי משואפנים לאדם ננר אדם וטבק תתיהרו לדת ש דתימי
ם בוחלת התועבות אשר הלכו בהן הגרם הקיסמים ונשה? להל מוחלנגד המוסר
ילךויו
%כל סעורהיסה ותבל ולדוזחברות שארי בשר שם החק משטר ועונשים טתאימים עם
דקי תורבכוועור הוסף עליהם כהנה וכהנה*מייספור כל תורות החמר אשרהיום גברו
בארץ וכל דגך אהבת האדם לאדם אשר תוצאותם מתורתנו תדלו ודהליות והרכו לעשות
פ ' כלרוזי9נים אשר נעשו ואשריוסיפו לעשותיוםיום לתובת החברה האטשוז,מי זה
ירסיפרם סרב 1הלא מצד החק סקור נכתתלכל נגעי בני אדם ומחסוריהם להגדשישע
לאביומ אדם ,להושיעלמטיידם,לכלכל רעבולהלביש ערום *לכל שבריבני אדם דוכנו
והוסדו בתים לטען הל להם אסונם.בתי מחסה לכל מחלה ולכל נגע אשר ננעםאלהים,
בתי תחסה לאביונים חסרי כח לכלכל נפשם ,בתי מחסה לזקנים ולזקנות לאלמנגת
דתוסום,בהי מחסה לאלמיםולעורים ולכל נבער טדעת * ומה רבו וסה עצמו הפעלות
אשר נעשו להגדיל דחכטות ולהאדיר* אין טספר לכל בתי המפר אשר כצנו לחנך
דקטנים  1דרכםלהבינם דעת ומזימה ובכל דבר חכמת בינה אשר יאות לילדותם,אין
ממפרלבתי תלמוד למדעים בכל תעלומות חבטהלגדולים חקרי לב או ללטד רעת בכל
י אסן ומלאכת וו-ש וחושב כל אלה התיקונים  -האיתנים אשר טובת החברה
מעשה יע
האנושית אשרה וחזקה נשענים עליהם  -אזנו ות 1-9ותקב מחוקקידרומיםבימינוי טר
לתת להםפי שנם טתודתט בודחת
מעמרים כאלה נהפך גם משפטנועליהם,זכויכם
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נכי
עשו פלא*
לשמםכי
סיינלה עפרמעיניכםחכמינו אשר ח"תם בדא-וגז החשכים ואשר נשאתם וטבלהם
שלרישה סורמעניכם הטים ואשר ראיתם בשניכם את טשחתם אשר השהיתו דרכם ע5
הארץ בכל המהא האדם ,וראיתם עתהכי המעשים הבסלקלים והסדות המתועבות אשד
בימוכם בעמי הארצות אשרישבתם בטיבם נרפכו לטובה לצרקומישריםבייב כל
י אז באהבתכם אל האמת סק-ב לב תתם
עמי ההשכלה אשר אנהטומים עמם וכום,ב

דבי

תורה
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תודהננד ה' וננדבני אדםכי הטשפמךם הקערם אשר שפפתםעל הנויםבימיכם לא
.על
נ4י יכננו יחבט* גי לא עלירם יצמרקן בל רומשאשאםאשפי ושפטתם על הגוש הקרטונים
אשי נחתום לאנשו רטש ומרמהלמפיוע מבש שי
י בערותפיהם ולנשבעים על
שקר ,בולאעליה
את בטחיהםונעיהם לשפופות בזימה
ם טטץם בהחמסבנידגים שקץ
~ewl
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קדשהזכית האגודות להעביר נםעלינו כום nipiw'nלדבירנו כאחים לבלתי הת  untwעוד
נדרכם מזכווע וצדקה בגלל דתיט השונות בסעשה ובאסונות הסבדיליסבינינו ובינסו; אך
תודה על כל תודות לאלהים אשרנתן נצה ועז לתורתנו ולתורת נביאיט וחכסיט לרווה
 .ואמנם לט אשרהסייטאלדים בארץ הזגגנו
בעפרי ההשכלה במלא רוחב ארצווזכלהנוים
לעתים דוחוקות האלה והראנו כל אשהעיןבעין ,לט חובה קרושההיא לפקוחעינינו על
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הלי עטיהם.
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ספר תטביעי

דגי דן יעח החתנוידת רכן'ודנן בן וכא' ,דרך חדש בטדרשותולדותיו  1כלליםגסייג'סהירחץהשק-ת.

פרק חמישי

הכית ר'ן כיננה תחת נשיאות יינקו.
עור  r~pllהארץ מקול מפלתירושלים והריסות היכל ה' ,עודתצילנהאזניםלג'ל

נאקת חל 4חרב ריעב ולקול בתציון המהיפחת ,ועוד לבם רועד לשמע קול וכמנצת הרומי
ברעה ובלשועל וגכבשש.,והנה כברראינו שארית קטנה אנשים.הכמיםירועשדגם4טים
פתק-ריבוכה שמיםעינם ולבם על עתירות האומה היהוריה ומהאטצים לבקש האמצשים
הנאותיםלדנין קיומה .ואמנם לא יקשה טהם למצוא את אשר lap1ו כי בזההיו כלם
לב אחדכי התורה ,פורשהקרי
ת  ,app1היא האסצש הנאטן לרען שאריתותכוה לקיוטם
ששסו ,היא הלא להם נשארה ,לא שלפו בה ירי זרים ולגיונות הרומזם לא יכלו
לרובדתהכ 8הארץ .כבר אזבימי שערורת דג)לחסה ובמרם כלה ונחרצה המפלהלירושלים
היו הםדמשכ-ים אשר במועצות ורעת ובמתינוה באו במשפט עלכל המעשים אשר נעשו
וראו 'ארמית דבר טראעהתו ,הם לארהשפיקו בחויוטה שוא והפל אשר חח לנתשם מרבית
העםבעיוולם 4תם קיבתיום ה' הערול ונם לא שכן עו טבמחה בכה אדם ובקנאה בני
פריצי עטט אשרדיכתה ומנםבסנורים .אמנם כבר אז רבינו פאד כי לא יהיה להם
תקומהבפני רוחצם תזועיניהם נששת אל דהח-ה נתלת אטתם אשר רק משאריתה 19
שאריתם בארץ ועל כן בבר אוויתהד"א הממרה אשר הביט לבבםאליה ,עתה אחרי
באה ל ש
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