
 ששיספר
rn)b~m5מחשיש יונים משי , פח שבש שערה ביחש דגום משפפ' , ב.שיא 
 . dYnd צתיה עח5ו ורהוטים היונים רעות קצת 1 רתנגרוז בתורת ושהםשעימו

 ראשוןפרק
 בישיא5.דמפיגוח

 נוראה בשרירות בא הנה לאוצר מהניר כחדו ולא טראש הבינו חכמיםאשך
 אברן עם . צר לפני שבי הלכו היקרש ציון ובני חרב ה' ומקדש פלאים ירדהורושלים
 לכחטואוה וש"צ מצאום אשר התלאוה . ברע באו הרוחניוה הימיות גם דךימרישמחסריהם

 רהורה על הרהי מצבם על , הכפסדי טובם על נחלה תעצומה פעלו שובם נחלתםאת
 נתנו כבר הבית ימי בסוף גברו אשר הדתיות והמפלגות החכמים בין הממצוקות .ודריששה
 תחת מחפשיותם האחרונה השארית נרמס בטרם עוד הדתי עולמם בוסה האאניםלמוט
 רב ומספר , חרב תורה תצא סאתו אשר המקום אשר אחרי עתה גם וטה הכובש,רגלי

 שרידי לולא מתקוה מתיאשים היו כמעט 1 במלחמה אבדו נושאיה היו אשרמרהכמש
 הם רהמקדלו *לא , כובשיהם סלפני וח"ד חן ונשאו וממות סהןב נמלפו אשרהחכטים
 הארעזורע הסכנות והכרזו הם(9רעוה בשלשלת התבונט לב בשום . מאבדון דגצרעיהלהשלל
 , להורה ועז מוקה ולחת דבילה רמכנות ננד להתאזר מעתה חובתם כי בלבבם והביטבעקבם
 עוד להחזיק הנאותה הנקידה היא כי סדעהם תשוקתם הניט רמזורה חיחק והיא אחתלסטרה
 . בארצות נפצתם לסבה וביוהר , המאורעות לסבת דגרפה ריאומיהקשר

 איער את המקשר החבל סעהה הם וקיומה דיבורה חזוק כי אחר לב גלם העבזה
 העודתם בבחינת דעותיהם נשתוו כן לא אבל פטת, בכל והנדחים רגפרדיםהאוטה

 שבו אשר מעת נפ6. אחרי עתה נם וחלוק מש העם לב הלוק הזה ברבר *המדינית
 תעודת אינס הלאוטי החטן כי , וטנהיניו בעם המשכילים בקצות המחשבה התעצמהמבבל
 בהכנעם אף תהכן כן על ואף , חוטרית בגדולה קיצורה בלתי רוחנית וצא תשדתו אךישראל,
 עלו אשו דמדרגות ברוב נחבוק אם . הדתי מצבם יסכן שלא בלבד , אחר עם ידתחת
 הספיק עת בכל כי נראה אז והלאה ארצם אל שובם סעת הטריני בעמסם בהם ירדואו
 טעם אףלהם

-WD 

 נשלחה לא אם רק בחלקם ושמחים עול ומבלו ונשאו הסדני מאושר
 בנרולות בהקזותיהם הלכו נם אם . מדתם להעבירם מושליהם לרם הציקו ולא בקרשםיד

 ויען . לסו קוו אשר את ידם בכה להואש פע61ת עשו ולא עצה הפליאו לאובנפלאות,
 ובגדולה לאונו בחסן וי"א ישראל ירום בריל לא בכח לא כי נכק.באמגתו לבם כי יק עסח

 הךזרומט711 לרושרוטם וגור לדור תעצומתו וזה למלם כחו זה אם כי , תשתתו תטחמדינית
 נלחמו אשר דמלחטת דחסים. נגד חבטתם ולהאדיר הורתם להגדיל השתכלה יד עלרוחנית
 אך . דגבוש למחמות לא רתם ועל נפשם על לענצד סלח10ת רק ות בשונאיהםהמבביים
 אל ~הנשאי בישראל החפץ לרוזחוק הוחל סאו ילאה הבכדונים רבכביים מפחמותסימי
 החח בהכנעם כי וברשתם , פעם אחר פעם הדתי סצבם לרמכן הוחל ארתי כי ; לאומיואסן

 זאת כי בלבם המהשבה נוצרה אז ברע, באה דרורגית תעודתם נם נכרי עםממשלת
 אל להתנשא דחפץ גם נצמח ומזה , טוגבלת בלתי מדינית בחפשעת קשורהרהעודה

 1 ח"כ( ייש.1 תרקור
 הס'
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 או , אסיא עסי ככל עברים לו ויהיו הרומי סבל נורים על כנוח הזמן במשך , לאומיה0ן
 עבר הלאומי דהוה כי עדי בהם הנעשה והטרוצה העושק גודל כערך ההפץ זהנדל

 לבל חק להם שמו כבר פריצים נקראו אשר והקנאים , הארץ כל רוחב בטלא בנפיוופרש בקרור"
 אם כי טושל שבט ההת להכנע לו יאות ולא מוגבלת חפשיוה לישראל די אין כייעבור
 העמים,* בקרב הלאומי מצבו ובעד שלמה הירות בעד ולילהם בכפו נפשו לשיםואבהו
 ברומיים היהודים סררו אשר הנפלאה להברירה סבה והיו אדם לפעולה היו האלההדעות
 שם בעלי אנשים היו גם אטנם , אחריהה מצאה המקדש והרבן ירושלים במפלתזאשר
 לא טונבלת בלתי הפשיוהי באבדן ואשר , ההם הקנאים אחרי היו לא אשרבי-בם
 בימי מדיניות נטיות שתי בעם ~שטפו עברו כן הלאומית, התעודה אבדןראו
 . האחרוניםהבית

 המושלת הטפלנה . מהנגד~ת מפלגוה לשתי האלה הנפיות שתי היו המלהמה בימיאז
 יק עליהם אחר עם רשות נשוא יבלו ולא ירעו לא שלום דרך אשר הטלחמה מבקשיהיו
 לו נהנה אשר התעודה לו להיות חדל אז אף הלאומי ממצבו ישראל יהרף אם לדעתםכי
 עול תחת לרבנע הבוחרים השלום אוהבי היו האחרת המפלגה בעלי אבל . לעם היהמאז

 אשר לאומי חוסן עקב על נפשם מלסנור שלום בריה אתם לכרוה טוב אמרו כי ,דרומיים
 היה המלחמה בעת כבר , להשיגו אפשר אין יכמעמ , ישראל מתעודת איננו דעהםלפי
 כל את אתו רגמצביא היה הוא . זכאי בן יוחנן רבן השנית הזאת המפלגה לבעליראש
 המתונים אלה . הלל לבית הנמנים וביחוד החנמים טן רבים , הרעת ונוה טחוןאיש

 ביות הביטו קדם מיסי להם היו אשר החסודות טבל ובהתיאשם זטנם פגעי מפניבהענותם
 תעורהם אל בטח יובילם אשר דרך לפנות רק חפצם וכל , תבאנה אשר האותיות אלשקט

 להזבת ריב"ו עשה אשר הגדולים מעשיו סכל . האמציה התעודה להם היא אשרהרוחניה
 , יד בחזקת הלאומי מצבו איהן אל עמו להרים בקשתו על שיד אשר אהד גם איןעמו
 כן אבל . הלאוטי חסנם השיב לטען כחותיהם לקבוץ העם קנאת יעיר אחת במלה לאוגם
 לכך אך כי ירום רוחנית ובההרומסות וישראל יהודה הושע ונחת כשובה רק כי מאזדוהו
 ואו ותורחו רצונו יעשה כי טאחו אלהיו יבקש זאת רק פ"ב( )אבות הישראלי האדםנוצר
 לעם בהפיפו אכריו היו דבש כצוף , מ"1:( )כתובות לרעה בו ישלטי לא ולשון ועמהכל

 )מכילתא לממשלה מטשלה בין לאומה אומה בין לעיר עיר בין לאיש איש בין השלוםבשבה
 העטים עם שלום פקודתו בשוטו חייהו דרכי בכל יאמנו האלה Cyl3 אטרי ואף מי"א(יתרו
 השארית אבדן ואחרי ישראל נפל אשר הנוראה הספלה אחרי . .( י"ו )ברכוה יחד האדם)כל

 . רב חוזק עוד אחריו והנמשכים ריב"ו בלב הזאת הדעה התחזקה הסדיני נ'פובוהאחרונה
 . לפנים מתננרה היתה אשר הטפלנה דעה אל לבם הפכו האחרת המפלגה מבעלי רביםאף
 טחברתם מלא השסים ר~הות לארבע התפזרו ויושביה למשיסה יהמה היתה אשר מעתכי

 את לתפור כה ואפם יד אזלה כי בעין עין ראו והנה , קרעים לאלף נקרעההלאושת
 האבור הלאומי החמן את להשיג נפשם בכח יבטחו איך כי השבר, אח ולחבושהקרעים
 בעברתו ותופש עורלם על בכבדות ינוח אשר הנחוש דרוסי כה אה עמם נכחבראותם

 יתלכדו לבל עצמוהיו כל הפריר אם עד משניו מרפו ירפה ולא ישראל אה האבדה השהאה
 הזח בפזור כי ( בארצות פזורם ידי על המכשולים רבו הלא זאה ומלבד 1 לנצהעוד

 . הלאומי מצבו איתן אל עם לתקומת הנדרשוה והתכונות והמדות הכחוה כל לאוטהנעדרו
 לעמת . האברה יעז להשיב יעמולו לשוא אך כי בלבבם הבינו המעשים חשבון לפי כןעל.

 להיות בפקידתם וסהאטונה קיומם מהסידות להתיאש יכולים היו נקלה ע5 האלההבחינות
 באטונתו ובפוח נכון לבם כי . התיאשו לא אבל , נצחת תעודה לו אשר עטים בקרבעם
 דרוחנית רתרוממוחה ואך , הלאומי חסנה עם רבר לת אין ותעודתה האומה נצחיותכי

והסוסריה
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 והיא שבתה בשפל אם תשכון טרומים אם , דסדיניים מצביה בכל תעודתהורגצמרית
 נתמתה המחשבה זאת השסה שפלות בעת . נפוצותיה בארצוה העמים לכל נגרהפקידהה
 , סלה ישכן לעפר וכבודם למרסם טובם , לחרבה מקרשם ראו אם . בצרחה סוטריומשען
 החסרון יסלאו אשר טובות להם תשפות והיא נשארה להם תורתם כי , נואש אסרולא

 ףהי , טירושלים ריבעו עם חנניה בן יהושע ר' הלך החרבן אחרי אחת פעם .והאברה
 ורמזבח המקדש חרבן % , הטחמדים כל אבדן על דכאונן המהפכה את יהושע ר'כראווה
 בני : לאסר נחומים דברי השיבו רבו אבל . ישראל של עונותיהם בו התכפרו אשרדסקום
 חסד כי , חסרים גמילות זו 1 1אי11 , כמותה שהיא אחרת כפרה לנו יש זה דבר י ירעאל
 הנאמנים הנביאים טחשבות יציצו האלה הדברים מהוך . פ"ר( דר"נ )אבות זבה ולא אלחפץ
 הנשגבה הטחשבה על מליו ירמזון עוד כן על יהר אטנם . בקרבנות חפץ מצאו לא מעולםאשר

 חבר אשר הקדש מחברת זה ידי על ונתק חיבו והמקדש הטזבה גם אם ; האומהפתשדת
 ישראל תעודת כי , יהיאש ואל מאד ער הישראלי בעיני זאת 'רע אל האוטה אישי כלאת

 ירושלם חרבות תחת ואשר ה' בחר אשר מקדשו עתה והיא וטוסרית רוחנית היאהאמתית
 . נקברהלא

 כמעם כי הדעת ונוח מתון איש כל עתה ירע נעשו אתך המעשים השבוןלפי
 המפלגה שבתה לא זאת ובכל . הלאומי חסנם את עצמם בכח להשיג תקוה כלאבדה

 סרוב הבית חרבן אחרי מעם שנחו כסער . וטחונים נוחים היו כלם לא כיהלתוכית
 כקרמוניהם קנאה ולבשו הלאומית המפלגה מבעלי אנשים עטדו כבר , סצאהם אשרהתלאה
 עקיבא עמד בראשם . ידים בחזקת לאומי חוסן הפעם עוד להשיג מהשבוח והשבוהקנאים

 מפני סופו עד העולם מסוף הולך ששמו בזמנו עליו אסרו אשר עקיבא הוא יוסף.בן
 היהודים מושבות מקומות לכל נסע אשר מסעותיו ירי על הנודע עקיבא הוא , ותורתוחכמתו
 נכבים יהיו למען המפוזרים עסו בני בקרב הלאומיות הרגשות את והלהיב והרחוקיםהקרובים
 שיבח בימי ועוד בעתה הברידה ההיש אשר עקיבא הוא ואף , דרומיים נגד כצליתלמרידה
 אשף קנאתו כשאול קשה . וחפשיותו עמו בעד למות נפשו והערה הלאוטי דרגשדרייב
 אם , ובתעדה במדות , באסונה , בדעה הרחוקים עם לשלום יד תת יכול ולא , לציוןקנא

 ורחערבו בואו גבורים אתם הרי נאים אחם הרי : לאמר לישראל בחלקות יחניפו העלםאוסגר
 תועבה קטרת אך , אלהיכם את ונבקשה עמכם נלבה ואומרים לקחם ברוב יפתום או ,עמנו
 לכם אין לי ודודי לדודי אני : יענמו אמונתו וברוח בלע דברי משסוע אזנו וערלה 6ד"א
 חשבו בזמנו התורה מחכמי רבים כי אמנם הן . פ"נ( דשירה )מכילתא ישראל באלהיחלק
 הפזור אחרי כי עצטם וכח בשר תשועת על תקוה עוד אין ירושלים נפלה אשי מעהכי

 לבדו טאלהים בלחי עוד ישע לה ואין שבטיה סכל כאלטנה ישראל כנסת היתההגדול
 פי' רבתי )איכה כן חשב לא עקיבא ר' הנה ישראל אלמן לא ממנו כי ובמופתיםבאותות
 דרוש ורק האוסה מקרב הכחות כל אבדו לא עוד כי ובטוח לבו נכון אמנם . כאלמנה(היתה
 מאשו חבריו . הלאומי מצבם את הפעם עוד השיג למען האלה הכחוה להחיות הזקרצון
 אם כי מצאו ולא , ומקדשם קרשם עיר נהפכה אשר הגדולה המהפכה בראותם תעהמכ5

 כאשר כי : לקוות חדל לא - עליהם הבא כל עם - הוא אבל , האבדה על לבכותדטעות
 והיעודים הנחסות גם יאמנו כן ועטו ויהודה ירושלים סספלת הנוראות הנבואותנאמנו

 , ועז תוקף בכל הלאומית המחשבה בקרבו ויסדו הכינו כאלה דעות . .( כד )מכותסתקוסתם
 ממשלה תחת הגדולה במרידה אדם לפעולת להוציאה כבחור .עז לבש שיבתו בימיועוד
 ששראל אלפים אלפי וסת כי מראה אחרית לה היה המרידה זאת אבל . אדריינוסדקיסר
 חללים. לרגלה נפלו עקיבא ר' רדת נם?בתוכם
 כל ספו ואז , הלאומי רסנם אל הפעם עור להתנשא נסו אשר האהרין הנסיון הופרבן

נושאי
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 אחר דור . נושאיה עם ספה לא עצמה המחשבה אבל , נורא באפן הלאומיה המחשבהנושאי
 לעשותה ידם טצאו לא כי ואף , היהודיה טהאומה רבים בלבות אש להבוני חצבהדור

 כאשר ואולם . דרושה לה ק-או אשר מארביה מצאה ווכן זמן בכל זאת בכל ארםלפשלת
 עם אל מממלכה ארץ אל טארץ תמירטע מלמלה מולמלו הצהורים הלאה ושפף עברהחש
 ויותר יותר ונעדר פהם נדחה תולאה כל ורעים רבים וטאירעות מעפדים ידי על וכאשר ,אחר

 המחשבה רחודעה או גם , חיים רחק ולהחיותה לפעולה הלאומית דגשהשבה להוציאהאפשרית
 השתדלות כל עתה שקמה נחה . לפנים היתה מאשר אחר בשפן וטש~ה בעליה בש-בהזאת
 חפשיותו אברת בעד ליהודים נרול אבל קם ותחתיה ידים בכח האבוד את להעהנפעשית
 בדרך וצער צעד כל ירושלים. ציון והתקדש, , הקדש הרבן על ומספד ובכיהמדיניה
 , ציון את בזכרו ברסעות חנכו בית בנה אשר האיש מי . אבלותם באותות רשום היההייהם
 בפועריו , בשבחיו , היהודי הגי בכל , אכל רגעני דתעיבו פרמית או כלתת שמחהבכל

 קהל ובתוך מושבותיו בקרב האבל סבבים כן . שמתתם ראש על ירושלים עלההובחרשיו
 ואד . האבל הגדיל עור שם . אחם רז אשר הארץ גרי בין חוצה בצאתו לווו כן אף ,ערתו
 כל יד , נפפר ובנאצה יקובל בבוז עסו נוכח איבה יפנה אשר בכל כי בראותו י יגיללא
 pwly1 כום לעג שותה אנושיה זכות מכל שמזי עם ד"א , יתלם בו נקלה וכל לרעהבו

 הי אהד חפץ אך , הלאומיות רוכשות בקרבם דוזויק כוה מעמד גם ואף תכחד.ארוסתו
 פיקוחה היו הן ומלכרע ירושלים , ציון , מזבה , מקיש . האבוד את ~atwn , והוא ,בלבבם
 לפנקקפ כנפן הרעלים והנה , כחולמים היו החלאות בהרדמת . נשואות .עיניהם אליהןאשר
 שחשבותיהם היו אלה רק כי , .( צ"ב )חולין נדול כהן , מלך מקדש, , שרינים שלשהובה

 6התבודר הם הרבו כן וקלון בבוז וידיחום נוגעיהם אותם יעם וכאשר 1 וכחלוםבדקק
 ובדרך בדעכם ויותר עפי מהם והתנזרו הארץ נויי ובין בינם המבדילים ודגדגנו ,בסועדם
 לפעולה עשו לא האבוד להעךנ החפץ אמנם . התבל וענינ' בינה חכמת דבר ובכלתיירם
 אותות לנלא נפוטם קותה לנפלאות אבל , אדם תעוועת ושוא סאפע פעלם כי בדעתם ,ארם

 . חבצם למתיז ינחם אשר צריק צמח ויקים והנורא הנרול היום ה' יחיש כי בארץוטורטים
 תיסר כי דותה הלאומיים הקות כי בואת רק ונבדלו לאורע כמעט היו הטפלגות  שהי אזגם

 ישראל והנדל תבטלנה לא דמלכי)ת ושאר וחקותיה משפמיה ככל ארצי מלכותותסנן
 ה' והיה ע5י כמלכות כלו העולם לתיקון קותה האחרת ודגנפלנה יחדל, לאמהאומות

 נושאים הלאומיים ישראל; כעסו ה' שם את יחד העטים כל ויכירו הארץ כל עללמלך
 עם ידים שכננדם אבל , הבכא עסק הסיד להם הוא ההווה אבל לעתיד לעברעיניהם
 האומות להעקת ולב שן להם ואין בעדם גוררים הלאוסיים , ומנם בעקבי והלכיםדנדים

 וארצם זמנם בני עם משלימים ושכנגרם , רע אם מוב אם ודיגותיהם מעשיהם כלוכרשישם
 ססקומם יזעפו לא הלאוסיים זה לבעבור ואף , בקרבם היים הם אשר לאוננת פניםנושאים
 תהלוכת עם בריתה כרחה עת בכל האחרת המפלגה זה ונגד , קדימה דרות לפסעללכת

 1 הזה דיומ עד סעודה דעזה עשתה הזמן רוח ועםהחמסות

 התדרה יושעה לה ואך הטאורעות עם התפשרה נקלה על סריגתו ההינהנתהמחלנה
  רלהקנוה שנהה. ננד הזטן מצב אה הדתיים בתיקניה בשווהה היחידית, הדת נקוםעל

 אשר ותחת , המדה ש הפרוה ברט אע דיוןיבן אחר רראע1ון ברור טמרג אשרוהלמודים

 איבהם טל ל4'שעו השכנת נגד בירוד רמכ21ום תפם וררנ"ט דע*דו הקנאיםבימי
 רוב , לב נתנה לישע ,ואף . ד,ט*ם דרכי שומרים בתיימהם גם בי עתה נמצאוקנאתם
 משנה פיהם סלא וכן . טלהכבירם דחקים של להקל יאר נוסים דוה בדור אשרההבסום
 בי יודה לא מי כאלה מראות לעמת . בק ומהעסקין העולם חכמות את ומדיליםהסלאנה

דשת
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 ועל דותעת דעותיהם תהלוכת על תעצוטה פעלו האומה מהעודת הזאת הטפלנהדעות
 ממשלח תחת המשידה פרצה אשר פעת כי האחה רגשעינות שי ארכו לא אך .תורתם
 אתרי נם, רב ממשל ומשלה גבולא עברה הלאוטית ח-ות הלבבות תתלהבו קיסראדרינוס
 בדרך דינמים סכל הבדלו מהזר יגוזר . חרשה מראה והראה הנלה רומא ומהעת ,נכשלו
 מחשבוה בה ,וחשבו רוצרה בדרישת דבקו תמרצה עוה בחשקה , במועדם ודחבוירוחייהם
 על להק אתנוה חקדהא לעסה דמיוחדת קלה תכונה כל , קדמניהם וצערו לאהדשות
 נונע שאינו בטה קש ובחכטות במדות ברעות מהנוים בכל שונים 4.ריות מרצותםישראל
 רבו הזאת מהעת גם כי סעצסו מובן דבר זה הלא ועתה . התורה עם דבר 6 ואעברה

 ובין בינם המבדלים דוחיב למען ומנהגיהם. משפטיהם והרחיבו בדת חדשותהגבלות
 בקרשי ושא שלח נצח למשואות המרידה רמילו אחרי אדריינום אשר וצא דבר הלא .האומות
 גי זאה אין , לפניו אתך הקיסרים סכל אחד כן עשה לא אשר ובתגיתם בדתם ישראלבני
 סגה כסו דן בדת laP דבר בכל יתרה ודבקות הלאוצו הרוח כי הבינו הרומחם שנםאם

 אשר הלאומי הרוח תגבורת עם בענינה שוה סונבלת בלתי הרת חפשיות כן ועלומסובב
 . המרידה תמידאחריתה

 טפלנה ע"ר והמאורעות הפגשם יצרו שניבן לפני אשר האחרונה הסאהבו-ב
 עשה לא ועד לרעה ישראל גורל נפל בטרם רב זמן הטשיהיים, היהודים הםשלישית
 תקוה. לכל מאש ואסרו פלצות אחוה העם בקצות כבר ולממלכתו לחפשיותו כלהרוסי

 רותיות מגזרות כן וכמז , בטרזנם שמו לא גדולה קנאה לציק קנאו אשר הקנאיםבמעשי
 . לבם וטעצנון סינונם לנחמם כה לדק היה לא דקדוקירם וכל מפרועים סאת נגזרואשר
 קט אשי והחטם כטת הכצנום אשר הבלהות / פנה מכל מבבום אשר והמרוצההעושק
 ותקוה אדיית אשוא ואיה בחיים. האמינו ולא עולמם את בעדם ההשיך רשעלמטה

 ורוה , טחלתם ויה לא דגואורשת כובד ולסבול לנשוא מוסרי סגל כח ? כאלהלמתיאשים
 בלתי אשר הזעתירם במחשבות השקיפו כן על , עמלם על נשאתם לא היא גם ודעתעצה

 מחשבות ! למשואות נפל כלו הלא ן ישולם סדר להם יסכן ומה . העולם סדר עםמתאימות
 חדשה ארץ חרשים שמים ויבראו ה' יום קרוב כי בקרבם התקוה את ושררו דבירובאלה
 עז ילין ברוחו אשר החרשה הדת מיסד עמד הוה בזמן . והדתי החוטרי בעולם חדשיםוסדרים
 ק-ובה כי ה' לעם נכונים היו : לרם וקרא מחשבותיהם עם מתאימים ומשחןומבוקענו
1nylwtבו ולכונן החרב ההווה העולם שמסות על הדש עולם להקים / חדשות לברא לבא 
 מלא אבל ימי שלמו : לאמר ישועה וישמיע שלום ויבשר לעלמים תעובד אשרמלכותו
 לגאול שלוח ציר ה' משיה הוא אני ואני נגלתה שמים ומלכוה הקץ בא דוזלאותצבא
 הגליל ארצו סבני רבים אחריו משך האלה בדברים . צרוהיו מיד %פדותו סעסלוישראל

 מאשר לעולסים יהיה וכן סאו היה כן כי , בעינינו זאת יפלא ולא . לבשורתוהמאמינים
 והנה 118(, יבזה ודברי היהדות )רא"ג הפצה/ בנפש יאמין זאת סמם האדם לבמלא

 מלכות בקשה %א לאומית היהה לא היא . המשיחיים ומהודים מפלגת יצא זהמשורש
 ל"ז( יק )מתיא המשלת רומי רוח מעולם הסרו ולא ל"0 י"ח ליוחנן הארץכמלכיות
 משפחת תשן בקשה לא גם אמנם , כ"א( כקב )שם לתרעומת תואנה לה בלתתורוטתסרה

 אך , כאע הנוים כל הזה המיסד בעיני כן ההיא בעה עמו בני כלכל . הכליתהאדם
 אל אם כי ופקידתו סלאגותו אליהם לא . ז'( ז' )מתיא יער ולהזירי שתם יעצהלכלבים
 אם כי לאומות דבר יצוה לא להלסידיי גם , כ"כ( פ"1 )שם ישראל בברז האובדותהצאן
 יעקב בבית לעולמיםוזעסוד אשי רומשיה וכלכהן כ?(, " )שם לבא ממחר ההרש שהעולם ולב"ח- ישראל בקדיללכת

~lwen 
 כסאות ישבו תלסיהו עשר שנים ובה יע( א' ~וקם

 בתקלתם , כשימהו ההלכים ובכן / כקם( י"מ )כתיא ישראל שבטי עשר לשניםלפשפט
לא
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 באסינתה אם בי הדתיות וברעותיה וסשפטיוק במעשיה הפרועכם היהודים משאר נבדקלא
 לרגלית, שמים סלמות קרובה כי לבשורהו האמינה המיסד. של במשיחותו האמעהאשר
 .הנן הוא כי , הזאת במלכוה המלך יהיה והוא הנביאים נבאו עליו אשר הסתוית הואכי

 הוה ארם 'הבן כי והאמינה , שמים ענני עם יבוא כי רניא5 במפר עליו הוגד אשרארם'
 בסה תפלה טצאה לא כן ועל , אלהית תכונה לו יש השמים מחצבתו שמקוראחרי

 והימים ההמה העולם התפוררה פור כי לדבריו האמינה , אלהים בן עצש קראשהמשיח
 נפשם להכין בקרוב, הבאה שמים למלכוה הכנה ימי יהיו קיים יהיה עור אשרהמעטים
 ה'( י"ג )לוקאם חייב כלו אשר הוה העולם מחלאת להטהר י"ו(, ד' )מתיאבתשובה
 העניים אם כי יהיו לא ונוחליה שמים למלכיה יבואו לא הממון בעלי כי זמניים קנינים5בזבו
 עמו מפשע ההיים מארץ נגזר כי האמינה , בכ"מ( ולוקס )מתיא בדעת בין בסטןבין

 , השהים בתהיה הראשון והוא מותו אחרי לההיה קם כי , הדורות עוונות לכל כפרהומיההו
 וכאלה אלה . שטם מלכות ולכונן ליסד שמים בענני אדם הבן ונגלה הימים יארכו לאוכי

 . הזאה המפלגה בקרב חיל ועשו גברו אשרהסחשבוה
 חרשוות רעות כי לשער יבול היה היהודים תכונת ומכיר דבר על הטשכיל איש כלהנה

 נאות היה  מהן  מה כי . הפרושים היהודים בין שומעה אזן המצאנה לא בארץ אן הפיצו אשרכאלה
 באלה שטעו רגע בכל ו חרשים היו לא להם הלא ? היפים והמשלים הדרושים  האם  לבם.לקחת
 הפרושים בהם האמינו לא העם מהם ספרו אשר והטלפתים האותות ואמנם , לפרושים הטדרשבבתי
 אמנה בעלי היו עה בכל D*yQI/ מאז ליהודים סיוחרת תכונה זה הלא המשלחה, האמינו לאכאשר
 מתונים היו נסיון לירי באו אם זאת בכל אבל העתידה, בגאולה שלמה באמונה מאמיניםוהיו
 אגורתם בקרב נם המשכילים היהודים כן ועל לכל להאמין אצים היו ולא באמונתםמאר
 המשבילים מטה בין . היהודיה האוטה מכל תקובלנה בארץ נבראו אשר החדשות כי קוולא
 דברו לפי היה כי טדרשם בבית גדל היהורים בטיב היטב ידע אשר העברים מילדי אחרהיה

 לפי הזאה המפלנה תורת כי בלבו הבין הוא שאול בשמו ונקרא הזקן גמליאל רבןמתלמירי
 הדבקים בכללם היהודים עם כקרב והקוה אחרית לה ההיה לא תומה בעצם נותנהנונה

 חדרנות במסלות הורהו לנהג עז בנפשו ררהיב כן על , הדש מפני ישן יוציאו ולאבקבלתם
 העטים, בקהה ובשורהו תורתו להפיץ : ומטרתו / הגרם דרך העולה במסלה חדשהולמטרה
 שסו לשאח חפצו להשלים לו חפץ כלי הוא כי : לאטי במחוה אליו המשיח דבר היה כיויודיע
 המצוה בבטלו הדשה שטה להעמיר הצליח ובכן , הארץ נויי אל גם כן היחורים כאלותורתו

 ר~מפלנה הברה אשר האחרון הפתיל נתקה הזאת השטה ואמנם משה בתורת אשרהסעערות
 במעשיה תורתנו חקת עם עוד דבר לה היה לא אשר מיוחדת לעדה ותהי היהודים עםהזאת
 בתורת אשר והשכליות המוסר במצות החזיקה ורק , המעשה מצות סכל ידהורפתה
 . והנביאיםסשה

 ללכת היהוסה עמרהה ועזבה טעטה את המשיחיים תורת שנתה אשר הזאת מעתואמנם
 פה שבעל רמזורה השתלשלוה על העצומה לעשות הגדילה מאז גם חרשות מסלות שאולבעצת
 רשרושים חכמי היו כי לעינינו יגלה הלא תורחו ועל דרכיו קצוה על לב בשומנו , שוניםבפנים

 היה הראשוןלהורהו היסוד הנה מאבותיהם. שקבלו קבלהם ע5 משמר ולחת בעדםלהוצימלר~קגדר
 )אל מאלהים הקדש ברוח לו בא אם כי אנושית מחכמה איננו ומלמד דורש שתא סח כ5כי

 הקדש רוח לידי כביאה ובמשיחותו משיחם במלאכות האמבה כי יען , ד( ג, ב, א,הקורינטים
 הפרת הוא וזה . ועור( ג' , י"ב )שם המאטינים הגרם יתז גם אם כי היקדים את לבד לא)בכ"ם(
 העקר ועפר כן כטו ואף העטים לבל סגולה להיות ד' עם ובחירת סשה תורת מעקריעיקר

 ליורדים יתרון אין בכלל כי בפירוש ואמי לעמו ה' הלק אשך והנבואה הקודש רוחמשריית
 5,נ אשד לרפוט כזיהום ט'( ג' דמומים )א5 בחטא מזוהמים כאלה שאלה אחרי הגויםעל

יטהר
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 מהשבות הפרו אשר כאלה רעות . כ"ה( כ"י, )שם . .במשיחם האמונה ידי על אם ליימהר
 חכמי לב התעורר לזאת בכח, נגדו להתאזר והוכרחו רוח למורת ליהודים היו , וגאונםתהלתם
 כאלה דעות יתנו לבל ודרשותיהם תירתיהם בכל מחשבותיהם כמחשבוהם לא כי לפרסםהפרועים
 המלה במצות יר שנשלח אח-י מרעוהיהם להשטר מצווים הגדולו ועוד ישראל במז אללבוא

 שהם,לה האמנם . הקורונטים אל כאגרה כתוב וכן היהדות אות עוד מהיות מעיכהוהגריעוה
 נהפכה שלא.ישסרנה למי אבל ההורה את ששומר לטי תועלת היא היהדות( אות)שהיא
 גם בתורה הצרקות בעשותם הגוים( )שהם הערלה בעלי להפך גם כן ועל לעילה,המילה
 אות למדרגת הטבילה אה העלה זאת ותחת כ"1( , ב"ה ב' ,)שם למילה נהפכהערלהם
 של שטו על שיטבל ובלבד עדתם לחברת להההבר הבא לבל חצ,ני אות להיות ,קרש
 זכות כי : באמרו המעשיית הטצוה על נקויה ידו אם וש בטל בלבד המילה את ולא .משיח
 כ"ח(. נ' )שם שבתורה ההקים מעשה בלי נם הושג ידה ועל הנוח בגחונה רקהאדם
 והוציא . מהמעשה יותר פועלת ושמירחן התורה עיקר הן והאט~נות שהצדקות ~סודוהניה
 המחודש ר:הני בדרך האלהים עבודת וההיה / התורה טחקי פטורים מעתה כי דחולדהפזה
 הפרטים על נם אבל . דבר של ב~ו כן . ו'( ז' )שם האותיוה וביקרוק ככהבם בעבריםלא

 אחר כל תורת יהיה והסועדים השבת ושטירת האסורוה מאכלות בענין : לאמר דעהולמרש
 ונרעה . כ"1( ב' הקולסים אל ה' , ב' י"ד )שם לחדל וברצונו לערווה ברצונו , בידוואחר
 "ן"ה( יעב , ה' )שם אדם בני כל חטאו בו אשר הראשן אדם סהטא תלמודו אלה כלעל

 )שם . החטא את עוררה היא עור להפך .אך מאוסה ההורה פעלה לא הזה החטאולהשבית
 כן-ד"א ועל עבירה. אין תורה אין ואם ח'( ('DZ היה כלא החטא היה ההורה ולולא ז'(ז'

 לפרושים נחשבו כנכרים הלא ו"משפמים היסודות אלה ועתה , ט"ו( ד' )שם חרוןפועלת
 מסמרות )קבעו ובהקיניהם ובתלמורם בררושיהם ננרם להתעורר ראו הטקובלת אטונתםולפי

 היהודים . אלה כסו סכל עמם בני להרחיק והשתדלו להם בהמקובל והתאמצו והחזקוקבורתם
 איך לעולם דהו ימיר ולא אלהים יחליף לא כי הטאםינים פשה תורת בנצחיות עז בכלהמאמינים

 אטר אשר הימים והגיעו מקצתה בטול עת באה כי מפורש אליהם באמיר יתעוררולא
 . קצוב לזנץ אס כי התורה נתן לא שמשה מפורש ואומר ? חפץ עוד בה לי איןאלהים
 קמע ילד את האומן ינהג וכאשר , ההקים שלטון החת עומדת היהה האוטה ילדותבעת
 עת עד התסיד הילדות זמן לילדותו, הנאותים חקים פי על טונהג ישראל היהכן
 אל נ. ב. ד' . ע"ד נ' הגלטים )אל משה תורת בטלה והיא האמונה זכותבא

 די(. י'דוושם
 ולחלק , D'~lWI רבים הקים כוננו האלה הטתחדשות הדעות נגד טעצור שים.למען

 הקרטונים דרשו אם הן . הראשית הקבה הדעות אלה היו פה שבעל מההורה פעטלא
 , פי"נ( בחקתי יה"כ , מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות אלה : הנביאבענין
 התורה מן מפקרא כמו ממנו שדברו ער מלא פזיא הוא כאלו הזה הטדרש להםונחשב
 הלא , וככ"מ( פ. )יוסא מעתה דבר להדש רשאי נביא שאין המצות אלה 1"כתיב :באסרם
 , רבם ומועדים מוער הלפה הנביאים שזמן אחרי הזה לשורש חזוק ככה עשו טה על,יפלא
 סן לבטל.דבר הקודש ורוה הנבואה בכח הבאים ננד לא אם ע הזאת האזהרה נכוצהולסי

החח-ה
~ok 

 חכמי בעהם עשו ויפה לעולם לרו2ת~ות נתונה ובלהי לרם תחשב נצהיר
 להניד גבולם, ולרוהיב לדיזחזק כאלה דעות הוחלו בו אשר , החורבן אחרי הראשיןהדור

 לפמא או למרי המשיח טתעודת אין באוטה המקובלים היסירות לפי בי עם קבלולהוקיע
 בעניני בספקוה טכריע הקדש רוה ואין O"e פ"ח )עדיוה בתורה דבר ולגרוע אולהוסיף
 השים דברי פרקי בכל נכינה אם הן :(, גם )ב"מ תתורה את מבטל שאינו שכן וכלההורה
 אתת אף נמצא לא , מעולם בישראל היו אשר רבתות כל דרכי על בשטורליורדים

שהטילה
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 בטווה להתכפל עהידה שהיא לאסר התויה בנצחיות ספקשהפילה
 ושהתורה הומנים מן זכי

 על ומנהינתה דעסגים מן בזמן רוזה-ה מביחיל שהרשת אחרי עתה ואמנם תנאי עלנחנה
 אף מאמינים בישראל נם מצאו ספק וב* הארץ בקרב לרוב פרצו האומה ילרותתנאי
 )ירושלמי שהבטל עתידה התורה שאץ רב כדקרוק מפרסמים הפרושים הכמי דצו כןזל

 ישראל איש כל לב להעיר זאב( יתרו )מבילתא הנאי על נתנה לא גם ת"ח( פ"אסנרה
 לשפת אך כן וכמו התורה בנצמחת האטנה אל אבווזירס קבלת עם רוחם נאטנהאשר
 של החטא זוהמת פסקה דיבורה קבלה ידי על כי ספירש יגידו החכסש אשר יחשביתר
 להם והיא ההורה משבח סלא פיהם אשר רשרושים היהודש ; ,( קצו )שבה הראשנןאדם
 שאת זרה פחשבה מעולם חשבו לא באסת הרע, היצר נגד יתלחן היים ועץ חייםסם
 אבל , הראשון אדם של החטא ושא תחת עומדים אינם התורה שמקבלי לברר צירךואין
 שם המשיה בדם וכפרתו צאצאיו בכל הראשון אדם של הסאו מדבקוה הוה הרעיון כייען
 הזאת בפנה דעתם את עם קבל להניד ראו היה:רים חכמי גם כן על בלמודו גדול שורשלו

 ברורוה החכמים רוזעוררו טאד הרבה . וקבלהם תורתם דעה כן לא כי בפרם:םולהודיע
 שתספיק בקבעו דפבילה במקסה והעמיד בטלה אשר סהסילה להורתו להתננדהאלה
 את השי כן על אף אמונתם בברית הנכנסים לכל הטילה כמקום המשיח של בשמודפבילה
 ולהורותו בשבחה לריבות חם מלין מצאו ולא המצוה סכל ונשגבה רמה לבעלההסגלה
 ובכפלה אלא לבריה הגרים יכנסו שלא ודרשו פ"א( יהרו מכילהא . לא )נררים ערכהבדל

 באזרחה החכמים הזהירו דבורה מצות ערך בענין אף ,( מ: יבמוה . ט )כריהותופגולה
 פ"ה )אבווז ככהטורה קלה במצוה זהירים ולהיוה למצוה מצוה בין הבדל לבלתימופלגת
 אחרי להרהר רשוה ואין , פ'ש( את-י לת"ב הםשפטימ כטו ההקט ולעש:ח לחסורובכ"מ(
 אשר אלה ננד זה וכל , :( סו )יומא הם תהו מעשה לאמר עליהם משיב משאשקהתקש
 . פההו החקים וטוסרוה למצוה סצנה בין ההבדלההמציש

 אשר התורוה על נרולה העצומה n~VD המשזלה זה הורת כי רואות ינינוועתה
 את למשוך מתאמצים הבורתו וכל הוא כאשר . פה שבעל התורה חכמי יסרו ויזקרואזנו
 . יוהר מהם :להתרחק הפרוד עוד להרהיב דחכמום השהדלו זה לש-ך אף אחרידםהנוים
 חבלים להרדדקס נשחים אשר חדשים וחקם וגזרות סייגים נולרו בי 1 ואת אחריה ד"הומה

 אשר ומעת , היועדים ב9-ב ויותר יוהר הלאומיה הדעה והתחוקה השתרשה וכי ,הרחקה
 העלם כל לתקן ופקודתנו ישראל אט : לאטר קולם נהנו וברח:בוה ירונו בושץ וחבותוהוא
 אשר המצא מאפל וריסו ישראל ברדרת והכחישו , הנוים כל אח עמנו בברית להביאנלו

 מיוחדם עור אינם לישראל נאסרו אשר היעודים כי עז בקול וק-א: , לעמים ישראל ביןהבדיל
 הסרים נגד הם9בלח אמונתם בבריה הנאמנים :ההחזקו התאכצו ההיא מעת לבדו,לו

 , סכוושיה ספני משפרה לה ושמו גברת להיוה הלאומית המחשבה וינשאו הנפלופייתם

 החיים על כלצית העצומה הזאה המפלגה פעלה עוד , הפרטיוה התעצומות מלבדאמנם
 קצוה אמנם אשר היהודים בין היתה קפנה אחת מפלגה כי ידענו הנה , היהובים ביןהדתיים
 אשר כל סטו ונעלסים נסתרים ה'ו תווהיה :סודות דעותיה אבל ג:דעו וטשפטיהדרכיה
 . המשיחיים חברה ראשיה יצאה אלה סטק:ר , האסיים : היו הזאה המפלגה . מהברתהלא

 אשר מעת כי . טקרה ממנו אשר המקור אח ההולדה בטלה רצה דומים ארכו לאאמנם
 לא נפשם אשר מקצתם חשך האסיים רוב בה על: מיוהדת להברה והיו דגושיחייםהתחזקו
 מעליה והשטפו פניה שט אשר טעת ובש-ם , המשיחיים תורה חרשה אשר בהדשוהחפצה
 בל כי וצבוע יחיה וה יצה , הפרועכם בין ועלו אחיהם מעל רחפררו , היהוריההתכונה
 לגת כי החברה מבני לא אשר כ5 מעיני דעותיה ומסתירה מערוה בטהשך אשרחברה
 ונגלו מצפוניה שנכש נאמן גורס הסיד זה כי אח-ות הביוה עם אישיה ויהתברוהבטלה

לאור
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 וקצתם המשעיים בין עלו קצתם אשר אריי האסים לתורת היה כן אף ועהה מסתריהלאור
 שבעל התורה במפרי מקומם מצש דוה ובדרך מסרטיהם ונודעו נגלו,כעדותירם , הפ-ועדםבין
 הנורסים טן אחת המשיורת שתשפלנה אביי כן ועל XXI) ח"נ לבירןמ במבוא )יעלמנעקפה
 על תעצומה פעלה הזה טצד נם כי בצדק לאמר נוכל זה לבעבור אף דעאצע רפעולהאת

 וזה אחר, טצד עוד רפעךלה מזאת נחלה כלקת תעצומה ממנם ח. שבשהתורה
 המעומם כל עם במשפם נבוא חם ותורהם. חפרושים נגד העזה רוזננדתזהמצד

 אשר דמעשה מן דפיוסוה ההנדה את , דרוך טן הקליפה לדביר תבין בכתוביהםהמנחפרים
 דרהנגדות המידה אשר דראשיות מדאיבות אותז כי נאסרה ונדעה נשפה אז , באמהנעשה
 אשר החקים המון ודל הנזרות משא שאת רצו לא כי הפרושים תורת ננד רוחם סרתהיתה
 - מאסרם לפי - עשו רפרושים חכמי אשי על ושאו ומרה , , רמזורה פ0דרש וושטהורו
 רק שבתורה והרשת האסונות וחלק רוחם את בו לענות הענין לעירא ההלכה סדדשאת
 ובכל ענין בכל דם כתוב בכל השוה הצד הוא רפרושים תורת על ריערעומת . תפללדבר
 - דבריהם לפו - בודים אשר על בנפשם אשם וישיתו בפרושים מעליבים הם עלאמקום
 תלסורם העמד למען אלהים מצות ומבמלים אנושית חסרת ומחויים מלבם ופזורותמצות
 )סהיא שבעיטה שאשר הפרושים של הלמודם את ויראים ח'(, ז' מרקס נ'. פש,)פתיא
 אשר אדם בני על נד% עול טתנים דם גי : לגומר נפשם על וחרפה רע "ברים יש(,פק
 twiw~ בלתי לנפשם והם שאתו יוכלוןלא

 אינם עושים ואם לעשוהו לאחרש ערו אשר את
 'כ5 והטפילים בוזש ה(, - נ / כ"ג )שם אדם בגי לעיס כצדיעם ריאות .לסלא רקעושים
 .שכר'.שמים תעןנ ולא וביושר באמת NIWY ובלחי תמימה .צדקה איננה כי באביםצרקתם
 ופורים עושק עושקים יקראום בררך המימים ומעגי דגפים אך כ'(, ה')שם

 שק-

 מרקדקים
 באלה .קשות כשערדעת , ל'( - י"ר , ע"נ )שם חמרות מצות ומניחים הסיגרה ורםעל
 הצדוקים לבד לא . רשרושים תורת ננד רחרעוסת פרצה העם בקצות כי בצדק נשפופ%א
 ורצו בתודתם תפלה לתת הח4 הפרועיים הנטנימלעם העם מקצת נם אם כי נגדהקטו

 אופי ,במכלם כו מאז הפרושים דרך זה אמנם . נפשם מעל ותיקימהם גורותיהם ע%לפרוק
 כי לטתאוננים, פנים לא'נשאו לרוצות, נוהים היו לא להורתם סתקוטסיםעסדו,ננדם

 דבר.קמן וסל משמר מכל תורתם שסרו אך דבירו, לא פש-ה כל ידעו לא טדעתםסור
 ושש דבבעץוצ שד למנגדירם פנים כמשוא חקיהם ומל רחל והחת ?נצורו. יוחש עודבה
 סאטצי בכל , דמעם נם 1ffy וכן הצדוקים נגד עת בכל נהנו בן לטשמרת. ומשמרת לגררנדר
 התראה את נבין ועתה הדהננדות. כח לשבר ותשבו לתורתם חזוק עשו ש וביתרוןכה

 ולכל קץ לשן כסיוט גבילו דרווב התורה טדרש ולאחריו. הזך בדוראשר.נגולה.לעיניט
 ש דעתם -לפי ירסזון אשר ררמזים בקשו בה סשה מהורת עזרה להם הוציאו .תורתםחקי

 בתורה למצוא כתאטצים היו השוא ובעת . הסופרים ופירושי המשרים דקד,כך עלהדיכא
 המהחסים פירושים סצישת ועל פה בעל -המקובלת .תורה מציאות על רושמיםהבתובה
 ורלכותיה ופירוששה תורה -שנתנה המלמדים הפקרא מדרשי .כל ובאסת מסיני.לטשה

 לא מפנהאזאת רגפדבר אהד סררש ואף , ושלאה החרבן לנק הזמן ילדי דם כגפניודקדוקיה
 פי למען,סתום יה וכל . החרבן לפני ויו אשר הדורות מחרמי לאחד פיוחם שיהיהסצאע
 כ' הדבר נען אטת כן ובדיות טלבם תורה בודים כי ח-פם .אשר וסחףפידםטננדיהם
 הסבוח טן אחת והיו חכמים על נדולה .תעצומה פעלו ורוזפשמותה .המשיחיים הברתהגלות
 ותה מאשר נהלה עתה מעלה השינה כי רצות בלא ושרה פה שבעל 'התורה הרחבתאל
 . .לפניםלה

 תעצומות דששלו עליהם יחר אמנם , בדגיהם ומתוך מקרבם באו התעצוטות אלהכל
 מצד גם כי לדבווש אע כי ; ווודית לפיגה מחוץ בש אשר פה שבש התוה משיש

האבח
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 לדעת נדרשה ללכה זאת את להבין , תורתם על תעצומה נפעלה אתם חיו אשרהאומות
 גדול ירפס כי נראה אז כי , הדתיים כמו הלאוטיים וחקיהם משפטיהם האופת אלהתכונות
 הקים מסרו לפעמים כי לנו ויודע , פה שבעל בהורה ומשפטים חקים כטה ובין ביניהםיש
 דברים וקבלו טרם למדו לפעמים ואף והמתועבים הסנונים הנוים לטשפטי התנגד בעבוררק
 . הורהם על והעלום ונכוחים טובים להם נראואשר

--,,,--,--.

 שני רקפ
 . פה שבעל להירה בינוס הגויםמשפט.

 מדם שבים עם ולההערב זרים נוים בקרב להיות גורלו היה לנוי ישראל היותמעת
 כי יכחיש זה מי . טמעשיהם ישראל למדו הזה הדבר ובנלל , ובמשפטיהם בדעות ,בדת
 ונם טובים וטשפם'ם ואטונוה דעות מהם קבלו כי , יושביה עם וחיו במצרים ישראלבשבת
ה ארץ טסעשה בתורה נזכר שכל DIWI מפורש וטתועבים.. שיםרעים ל  לבלתי ונזדדו 
 )חקים מצות טקצת טצורת . העם הן את פצא ההוא המעשה כי אות זה אשר ,עשותו
 במצרים בשבתם לסדו אשר להקים ההנגרות בהורת ישראל לבני נתונים הם כינראה
 זבחיהם יזע להביא להם צוחה לא כי נבין עצמה רמזורה כעדות הלא . לעשוהםורונילו
 טצרים( עבודה )היא לשעירים זבחיהם את עוד יזבחו לא לטען רק מוער אוהל פתחאל

 הלא זה על עדים לרובות לסוהר אך ואטנם ז'(. י"ז, )ויקרא אחריהם זונים הםאשר
 בהיותנו כי בפה להגיר לנו יאתה זאת רק . הוא כן כי יודע לב בשום בתורהנו קוראכל

 משמר יהיו אשר הקים ולכונן ליסר וטהאסץ הגוים חקי על ולב עין שם המחוקק כירואים
 הנוים בחקי לבקש לנו ראוי וטעטם ההורה כחקי הרבה פבת כן על הגוים חקי פרצתבפני

 העלים וטהוקקם גזרות אלא אינם ההקים כי נאסר לא לשיא נבקשח ואםוטשפטיהם
 משפטי מדעהם למשכילים ידוע טעמם היה הוסדם ב,.ז כי נאמר אם כי בכונהט;טם
 בהכרח כן ועל חקיהם מעט טסט ונשתכחו משפטיהם שנו הגוים נם היסים ברוב רק ,הגוים
 חק אל ההנכדות בחורת בראשיהם נומרו אשר רמזורה חקי מהרבה מעט לנו נםנעלם
 קדפונים ובשפמים חקים ההורה בטלה לא כי מפק כל אין כן כמו אף . ומשפטיהםהנוים
 לתיירם נזק יביאו ולא הפליות אסונות על נוסדו לא אם מצרים ארץ מעשה היו אשראף

 מושג / אסורות טאכלות מקצת / מילה niso הן , הועלת להם בהיותם כי אףהמוסריים
 , אבלות מנהני וכמה , לכהנים צטר בנדי על ושש פשהן בנדי יתרון , וטהרתו הנוףטומאת
 נם סשה. בתורת טקוטם טצאו הלא למצרים אשר טות חטאות והארבעים השניםורוב
 עבר בני כל אבי אברהם יצא טרם אשר הקרמונים הבבליים ורעוה באכלנות נהבונןאם

 נמצא הלא עמהם וישבו ארצם את ירשו ישראל בני ~שר ודעותיהם הכנעניםובאסונות
 בער התורה חק גדר האחר טצד שגם כבו , הורחנו דעות ובין אלה בין נפלא שווילפעמים
 כי הדברים כלל . האלה הנוים בקרב טשלו אשר nlJuo ואמורת יעות סכל לשמרו,שראל
 ממעשה להשמר הזהירה אם כי הגוים טעשח היותו יען המעשים טן טעשה רמזרה התעיבהלא

 הלך אשר מעת כי לנו יסופק לא האלה והדברים האמת אריי . מהועבים הם אשרדכוים
 הנוים אלה אמונות לדעת ולמדו , ומיי פרס , בבל בארצות וריעפורו בבלה בנולהישראל

 מצד והוכרתו הרשות רעות האחר מצד קבלו ההיא מעת נם כי , ומשפמיהםודעותיהם
 התורה הרחבת ע5 חדשה תעצוטה פעלו וזה וזה קצהן הרחיק לטען מסמורות לקבועהשני
 שבעל רחם-ה לימוד אשר העת למן גברה עור - הזאת רמעצומה - והיא פה,שבעל

פה
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 והכרע היהודים הכמי בע דועחברות וטיוב והיה גדולות ישיבות שם ונוסדו בבבל רהפשפפה
 , ונרוליהבבל

 ובחינהם היהודים עיני למשוך הכישך כח לה היה הפרסים תורת כי להכחיש איןהנה
 הפרמים חקי קצת בין נפלא ודמיון שווי יש כי ראו כי יען , אחרים עמים סתורות יותרעליה
 וטרחות  טומאות בעניני כמו בעיף-יהם לרום משותפים היו אשר ענינים ובאיזה , חקיהםובין
 ספק בלי  נרם הוה  הרבר .  הורתנו  מחק  יותר  ושזמירים  המרה על ספריוים  הפרסים היועור

 מובדלים יהיו למען דתיים ענינים מקצת והרחיבו  תורתם מרת על הם גם  הפריוושהיוצרים
 דלישראל מידי איבא מי ההלמוד בעלי בפי משל כן כי , העמים מכל הומרוהיהם ידיעל
 בזטנים נראתה אשר המראה על אור יפרוש הזה הרבר גם ואף ע אסור ולנכרישרי

 ושאא כבר והלא . סרי יותר הטומאות דיני רותרבו כי מהגולה עליתם אחרירראשונים

 בדיני ההוסרות מאד ורבו גדלו המקביים מלהמות לפני ופעלו חיי אשר דואשוניםהזקנים
 דם טפת שראתה שהאשה רהוסרא סוד מונח בזה נם ואולי . 111( צר )ח"אהטומאות
 סשה בתורת לא החומרא זאת נוסדה לא כי העידו עצמם החכמים אשר נדה טמאהכחרדל
 בנות כי מאד אפשר כן ועל עצמן, על כן החסורו ישראל בנות אם כי הוקנים בתורתלא

 כנגהן, ונהנו - הפרמים הלכת כן באמת בי - כן נהגו הפרסים שבנות ראוישראל
 להשפיק לנו מה אמנם . יתלהם בטלה כשיחה אלא שלנו שלמה תורה תהיהשלא

 דעות 0לקכל נמנעו לא כי לבבם ובהום באסונה העידו עצמם קדמונינו הלאבהשערות
 ר"ה )ירושלמי מבבל אהם עלו המלאכים nlowt החרשים שמות בפירוש ואסרו ,פרסיות
 רמו אין דיאע4נים קדשנו בכתבי כי בראותנו הרבר נכון אמת כי לנו ויתברר ה"ה(6"א
 טטלאכי ולא מעלה שרי מטציאות ידעו ולא , שונות מלאכים מכתות ולא טלאכים משמותקטן

 ואומה, אוטה לכל אשר אלהיים לשרים זכר ואין , כנגדם רעים מלאכי ומטערכתהפנים
 וטקצהם דיאשונים  השרים נזכרו כבר עליתם ולאחר בבבל נכתבו אשר בכתוביםאבל

 שששה על נרמז יחזקאל ובנבואות י"ג( - ת לדניאל ויון ופרם ישראל שרי ונזכרו ,בשטותם
 אלה וכל יגב( )טוביה הפנים שרי שבעת נזכרו טוביה ובמפר נ( . ב , )ם' רגעיםסלאבי
 רצוך היונל,ום כמו קדמונים יהודים DID~' של ספרים בכמה גדולה הרחבה העוינוהאסונות
 . ובמגרשש בתלמודים פה שבעל התורה ספרי פני על והנה הנה ונפוצות , ריביעיועזרא
 אדמת אל צסהו לא האלה והתורות האסונות כל כי לפניט וברור נלוי הדבר היוהואחרי
 תורת יסודי הן אלה כל כי טצאנו זה ונוכח מדע, ירעו לא הקראטים וסופרינו.היהדות
 לט ראפ כן על בתורתם, דונטתו ימצא לא אשר קיק או גדול דבר בהן ואק ,רפורמים
 אהם עלו המלאכים שמות באמרם כי לאטר וברקדוק ככתבה הקרבינים עדות נקהשלא
 יש , נאסר אם כי , זה הלת דבר על ולא בלבד הטלאכים שמות על רק זה יובן לאמבבל
 ופקידתם משתם ששתם בבחינת ררוחניים הנמצאים מן ורועורות האמונות כל הזהבכלל
 . 1( סבבל אתם עלתה וטויקים ושרים ברווחת האסונה נם כן אלהוכסו

 בהנדת נתבטן אם וץ . הנעימים דיבורה דברי בגללם שתהו לפעטים כי עד , מהםלדפלם יכ* ולא היאדים דעות על מאד תקפי הרוחניים מהנמצאים הדמיוניים הציוריםאלה
 ארמוצר כסא את הסובבים הראשונים המלאכים ששת שהם האמחמפנדם מןהפרשם
 ומשבע שם( )מוביה הפנים שרי משבעת בספרותנו אשר האגדות רומזות וה על כילעינינו נלוי הלא , העולם בבריאת נעור ובהם האדם בבריאת נמלך בהם אשר רגחב()הפועל
 שבשעה : האנדה ישד היא נם והיא פ"ז( )אבדר"נ הכבוד כסא לפני המשמ,טאהטפת

שבקש
 שותיהם ואת בניהם את יזבחו וכתהלים . אלוה לא לשדים יזבחו : בהורה שי שם גסצא שכבר אףי(
 , אתרי פ' עה"ח רטב, ועי, . אחר טושגו ובסדרשיס בתלטוד אמנם . ע"נ סין טושגו שםישד.ם
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 אדם נענעה רצונכם להם ואמר מלאכים של כת ברא האדם את לברא הקב"השכקש
 . אהם' שנעימה לשין האדם בבריאות רוצחיה אמרה הואת לכינה כי וחשבו :(, לח)סנהדרין

 הסור שוה בארץ, נראו דגצנים בארצם, נשמע דיבר 1קול ן הכתוב מאמר ממליציםוכן
 להם ציירו-1 אשר דוממש סכטר הארץ השקת על הטמונה רדיא הנקרא רעמלאך עלמכוץ

 בארץ נראו דגצנים אז באוצט נשמע התור שקול בעה כן ועל שור בהבניתבדמיכם
 הם אשר היא פרסית הלא הפטר משר האת האנדה והנה :( כה תענית . כא יומא)עי

 ky ונםעהה לקרצה חהידץדיס ע11ר תבנית לו מווות תיר בשם דיכטר על רבעונה אוזמומם

 ברווחת האמונה להם נחשנה בן ואף קדשנו. בכתבי רמו לה נחנו ולמען:החויקהאדמתם
 סער תת למען לכתוב זרות כונות לפעמים ונהנו היהדות סבם נוחה כאלו ומדגוםבעשים

 שזאת לבד לא אמנם . :( יא רעה ועי' . קם פסחים , ה )ושא סשה בתורת וסטךלה
 כל . והלנות חקים להמון סבה גם היתה אם ,בי באסונות . עלירם תקפח רשרסיתהקבלה
 רעה רוח פפני טסדו אשר והרינים והחששות הנזרות מספר גדול כטה פרע בתלמודהבקי
 ומשקש סייעכם על או ובנ"מ(, קט. שבת קז: קה: )חולין מס.אבות ירים עלהשורה
 : מב : טנ * ה . נ )ברכות והמייקין השדימ סכנת מפני עיתקנו דברים וכמה , 4( קיב)פסחים
 באוספתו רגלה האגנות השתרשו עסוק ועמוק . ובכ"מ( : מז גיטין . נ מנילה : קםפמחים
 כי נתקנה לא ובקהה כל הסטה על שמע קריאת הלא התפלות; מקצת עקוץ ממדו כיער
 נם כאשר שם( )ברכות מנינה שתורתו סמנה פטור בקורה והעוסק , רגמזיקין טעניאם

 כי טפוסך כתוב .דהטכיבנו' בתפלת . המויקין ספני מנינה תורתם שקריאת הוא חקלפרמים
 בקשה נזכרה :( טז )ברכות הנשיא יהודה לר' המיוחכת ובהפלה הטיקין ננד פכוונתהיא

 בליטל יכונו כן כי למתקין כנף ספק בי רע ופגע רע, ומפגע הטשחיה משטןלהנצל
 נמצאו שינים מנהנים אשר עינינו נפקה זרוז על ואף . :1 סו )שבועות פגעים בהוארחכטים
 נמצא לא ההיא הזכן לפני היהדות לדת הימים בדברי אשר רעליה.מהגולה שאחרי*הורים
 שלפעמים .(, ל )ברבות מיוחד למקום פניו יביץ שהטהפלל הכנהג כמו קמן, רמז אףלהם
 )מנחות הקרבנות כגתן היא התורה שקריאת )בכ"מ( בהפלהו כזרע או כשב ולפעמיםעומד
 יום, בכל "טלש או יכפל הפלות שמקצת הטנהג כן , .( יח )ר"ה מהכפר בה והעומק .(ק

 שטובח ומי העם, בל נדבה תפלה לדוד, הפלה שמע, קרשת עשרה, שמונה הפלחבמו

לרוזפ~
 או שבח איוה כופים להיות , יום בכל ברכוזן ומאה , וגתים מגהה יתפלל שח-ית

 קץ לאין הברכות סרבים היו אשר הוא נפלא דבר כן וכסו . פעמים !שבע או נ'תפלה
 משנהו, האדם יקיץ כי , בנוף המוזפעל ושנוי tl~ff כל ועל ומעשה מעשה כל עלבביכם

 ובאזרו / במלבשו .בלכתו,,, , בעמדו , בזקיפתו , בשבחו , עיניו בפתחו , הנבר קרוח שמעכי
 בכנוסתו , ידיו .בנטלו , ובוציאוזו , NDCn לבית בכניסתו , ראשו על בעדר ובשונצ ,מנורתו
 ויהנהוכהנה שגות כראות ועל הריח, על אכילה, בל על דם, ובהקיזו וביציאתו,לטרהץ
 כי _בדעתו ישבל דיא סיידרים לשפום והכח ריצון לו אשר מי כל ועתה , טספר איןעד
 משה תורת להבין לב לו אשר וכד וממולרתם, -מביתם היהווים הביאו לא א4ן כלאת

 כרוח כי א*1 .באסרנו אלתו ישסע ולא יאבה ולא כאלה מראוה לעטת סשהאה יעטודשוחה
 דבר. אסר-ש לנו תנקר רףא דפרסים בתורת לה בהינה אך אבל , זא1ז כל שאבוהורתנו
 קדסוניהם קרטוני וכבר ד5יסים בתורת יושר בכתב נטצאו הנזכרים והרינים הטרגיםל
 איך 0-או משפטיהם לדיית 41,שרו להם רההברו הירצחם אשר סיגת והנה . בהם מצוינים117

 יררבו אשך סגל. סדרך ובכל יעש אומי מעשה ובכל , אלילתם בעבודת יתקרשודשרסים
 תם 4ד יעשו-].כבה בקרבם עווכנש אשר הנוים ואם רתם, אות טבוע רשהיימבנתיב

 אל הוא אשר אידיו נגד שהם הגץ יגרע דץדמץ דבי דבה, אלהים לא גשריאלה~תם
 נופל קדוש נם להיות סרהבכם דקריו הערילו אשר ועא דני ע כלערו ואין אחד ,אסח

יהיה
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 לחקים בקרבם, מהלכים חקירת לקצת נראה אם נפליא לא כן ועל ? הדהיים בחייו טהםיהיה
 . דיהדות לרכז יסכנו לא. רעתם:- לפי - נם אבל העברים, כגלדי דיו לאאשר

 אותן וקביה ,לפרסם סצש .אשר, השטת תשת % ל הביטז לבם בתוטה כןאף
 דבר על שר ,שרוות תה בתורתם. טמאת ובלחי להם היו חרויות כו אף שות פניםבסבר
 העז והדבר נכיאיד5. כדבר לא כהורה לא שמם למראה , וד"א היהודים קבלו אשרנפלא
 רצ" דבר בצום הנפש ענת ) הלא התורה דעת לפי . רוזענית בענין הששרשת הרעההוא
 זנו ידידים ניגימגבין ויו הזטנים. ובכל בצום, נקדש הכפורים יום האלהים, לפניהוא
 שר5צשי משרש בתלמודו נאכר זאת ובבל אלהים פני כפר למען צרה בינת לצוםצנו
 השאי חכם תלמיד וא? ובכ"ש, י. )נדרים ובטא, נקףא בתענית ויושב דבר סכלעצמו
 עצנה אח הארום יסגף ולא, .(, יא )תענית שסים ושאעט שממעט מפני בתעניה.לישב

 כמעט ר5אמרש אלה כל אטנם ,(, כב )שם נחייה. בנו הקב"ה שנהן הנשמח א~אבתענית
 טה אבל . לחכמינו באו, מהם ספק ובלי הפרסים של קדשם בכתבי נמצאו ובצביונםבדמותם
 שכצת כי החכמים רעדו לבב וביושר באמונה כאשר דכא לזה תעצוטות להביא לנוצורך

 של מנהגיהם אהבו דברים בכמה כי הכחישו לא כן פבבל אחם העלו והמלאכיםדוזדשים
 .בסךרעיהס ולרפוש במשנתם) לשטת הכמינו נמניגי לא , :( ח לברכות הסדיים ושלהפרסיים
 . הוצשתן העמים. וסחכסח זר הןיממקור כי עליהן העירו עצמם הם- אשר ודעותאמונות
 הכובש ? גבו . אעה * הנער את. הרואה ? חבם שוזה לנו נמסרו אשר היקרים הסאטרימהלא
 כלם הלא העולם- בבריאת לארץ. קדטו שהשמים . בחלקו השמח ? עשיר איזה . יצרואת
 עתים ומאור . לב ותסיד זאת מודיעם עצפם החכמים כאשר העמים מחכמי לר5נוףעו
 הבבליים וההכס-ם . בתורתם והעלום לתלסיריהם וממרום פנים בסבר קבלום והםפ"י(

 להוית לבם הכינו. הזמנים בכל הם אף ובדעותיהם בסנהניהם ובקיאים להםהקרובים
 היה הבבלי דיל ככף . וצצה מעינותיהם lsta~l . בעיניהם דבובים הדברים וקבלוהפרסים
 לטד~לא הב"עק לא כמו ומלדתו מארצו אתו הביא אשר אנפתו על פשלים לשאיהרגיל
 בכתבי נטצאו בסלה מלה אשך , איש להיות השתיל איש שין במקום , מלמדהקפדן
 הןאלותלסודיו טצוה יום. בכל הנוף שרחיצת לתלמירט הלל אסר אחת ופעם ,ר5רסים
 כי זה על לדיייא אין באסת אבל , פל"ד( רבה מיק-א הזאת דחדשה ד5צוה שמתפלאים

 .,ואם גדולה ) מצוה רחוצה ידי על הנוף פררת היתה ארצו בני ידעת ארצו כסחוג נרםהלל
 ובמרוגז, כבנסר ובדבריהם , כאוחר בזמן ודו אשר הבבליים ליהודים כמאטרי:הכמינחבוק
 אין,לט הויות בפנה בננעם אנו , הפרמים בכתבי ססש בצביתם נמצא מר5 הרבה כינראה
 הכסה ננד עין צרי היו לא פה שבעל. רחורה חבטי כי להראות אם כי אחרתתכלית
 על תעצומה יא-ה. כל עשו. הזה הדבר. בנלל' כי מנהגיהם. וגם ודעותיהםהפרסים

 . היה כן כי ברור ובאפרנו הדוגמאות במעם לנו די כן ועל פה ,שבעל התורההשתלשלות
 ושל קרנצניות דורשי של והחקירות הדרישות הלא הדברש פרטי על לעטור שירצהומי

 והדעות האמונות כל סדרו כי.אלה מבוקעי: תמלאנה והן לפניו לפרסים הימים דבריכותבי
 . 1( נפלאה בחריצות הפרסים שלוהמנהגים

 עצסם חכסיט מפי נאמנה עדות לנו יוצאת עוד הנה עד שנזכרו הדברים כלמלבד
 אשר ועא ברת- דבר הן . בהם ולהתעמק דברירם להבין נדע אם רק זה כלהסעצטת

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

 ים'ן:נט?:ו'ה:י י לםהח:יפנקעג ח' ך]יטה:טירויסחירת
 בכוכנ' רובין םידעגניםח

 יעל :1
 ס, ה,א,ז. גפנה ל"ר חלק

 ופרס פיט ככל להוכיר הכרח ראיתי לא הזאת הטודעה ואחרי . בחךורה;' לי עזיו וחט , שאבתי האוירהסקורות

 טדעתו'אם
ף
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 שמו זאת ככל וישראל משה דת פי ע5 דניס שהיו אף הבבליים החכטים כי ספק גואין
 טצוא ולעה , :( לד שבועתי : קענ )ב"3 בה ולרוזבונן לדעתה רמרסים דין r~rb גם%

 ואם ,( נם נח: )ב"ק בדינירם למדה אותם לקחת נמנעו לא בעיניהם הדבריםויעמו
 אפשר אץ- :( י )גיטין דיניהם פי על לפעמים ודנו דינא דמלכותא דינא 5חק שמוהבבליים
 בחקת טהם מקצת יד כלאחר עלו ולא ריננתם בהצע בקיאים היו לא כי הרעה; עללהעלות
 ממשפטי המדבר פה שבעל התורה חלק את היטב נבחן ואם ? הבבליים היהורים שלדשון
 בטטבע רג8בועים דברים הנה ואחת הנה אחת הבבליות ההלכות בע נמצא הלאהכאן
 אם אף חברו את הסכה אדם יד לקצוץ לעולם הרשה לא תורתנו משפט הקתפרם',
 :( נח ושאה להלכה כן וקבע ככה עושה הגא רג היה rs~l ובכל , בן לעשותיגל
 וקרוב הדין כן ההודיים בדיני ובאמת טשנתו על הקפח זרה משפט חקת אם כי זאתאין
 בשעה הבירו בשרה 5עכצד לאדם אסור : למאמרם נאמי וטה , הפרסים בדיני נםלזה
 משפט משורש שוה אפשר הכי , הרע ;ין מפני ורשעם :( ב )ב"ב בקמותיה עוסיתעוזיא
 בעץ טהאמונה קטן רמו אף האלה בתורות איפוא איה 1 הזקנים תורח או משהדהרת
 את טייק היע שהעין האמינו אשר הפרסים טיסודי זה גם אבל 1 בסבתו הבא ובנזקהרע
 כי בלבד זאת לא וואה , ישא עונו לו להזיק ומתכוון בחברו שהמסתכל חק וקבעוהארם
 נמנעו אשר על הפרסים שכניהם נגד לפעמים מתנצלים עוד הבבליים היהודים חכמיאם

 ליחורי ע4-י נרה אם-יתו הבבלי: כהנא לרב אמר אחר מין טוב. מנהג איוהלתקבל
 טוגה עלים העידה התורה לו אמר ץ מהבהבת ואינה בנעורת אש אפשר נבראבהדי

 דבר על יהודי עם יתוכח נוצרי האס ץ המין זה היה ומי .(. לו )סנהדריןבשושנים
 נוצרים אק הלא בבבל לנוצרי מה ועוד ץ טדי יותר נדה באיסור יתמור לאאשי

 אם כלתי הנדה עם היועד אימרת שבעולם הדתות מכל שאחת שמענו לא באמתאבל בבבלי
 על היהודים הורת ומצדיק מתנצל כהנא ורב / פרסי היה דכוין זה כן ועלהפרשם
 להדמות רגילים שהיהודים נורע היה כי מזה ונראה , הזאת המימרא קבלה לאאשר

 כמרסי שרש: מוכה לפנינו עברו אשר הדברים אלה בכל והנה בחופרותיהם.להרסים
 כן כי דבריהם מכלל או בפירוש מעידים עצמם הכמינו ובקצתם ומתכונתםמתוכם
 %א גדולה לשמירה אנו צריכים האלה בענינים מהשערות אכל . להם באוהפרסים
 היוהן על הפרסים הלכות עם בברייתא או במשנהנו מההלכות רבות סהשתווהנשפוט
 בני שדעות הנסיון הורת וכבר 72( צד ד' הוברת גיינער של )מ"ע טשםלקורעת
 התקרבות מעולם היה ולא זה את זה ראו ולא הכירו לא אם אף יחד נשהוו לפעמיםאדם

 . פה עינינו ננד אשר לתכלית המעת זה לנו יספיק אסכם .ביניהם
 אזנם פהחו ודור דור בכל כבכל אשר פה שבעל התורה חכמי אשר זה עקבאבל

 ישרו לא קצתן אם אף תפלה טהם נערם לא בשניהם ישרו אשר ורות לרעותקבם
 נם ובאמת / בזמנינו ההשכלה מצב לפי במשפט עטם לבא נכון לא כי היוםבעינינו
 - והישר הטוב את סרסת עיניהם עצמו לא אשר על ותהלה כנוד להם יאחהממצבנו
 הלא כי . מישראל אביהם אין אם אף וקנלום ומשפטיהם הגוים בדתות אשר - דע-,םלפי
 והתגדרו הלאה" זרו לה .הזר את אבל וקרבו בחרו אותו היהדות הורת לפי יכשר אשררק

 מיני בל בטמפר פה להביא הדברים לנו יארכו . כרוחם לא אשר הפרסים חקי נגרבעדם
 אבל / בקרבם להשתרש בהם מצאו אשר הנפסדות הדעות תת לבלתי עשו אשרהגדרים
 הדעות לה אשר אלהים באחרות האסונה טהרת לשטור הנאטנה בהשתדלותם בינהנתבוננה
 מהמלאכים התורה , שקבלו טה קבלו בתוטתם כי ניעה אז כי גדולה למבנהדפרסיות

 בשרשה כי יוק היהורים בקרב דרך 5ה מצאה נקלה על ענפיה וענפי ענפיה כלעם
 הרשת אלה לכל למצוא החק  רטיונם לכח nwp1 ולא  וחויתם קבלותיהם עםסחאיסה

ההריבה
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- טו  

 לשמוה נאלצו זה לבעבור אף אבל . וקבלותיהם בהנדותירם או בכרוביהם סקוררשרושית
 שהם האסחספנרס במציאות האמונה כי ראינו הן . גנולות ישיגו לבל לכתן דרך~אע

 התרסקם שהרביקו מה אבל . היהורים בין התפשטה הכסא את מחובבים הראשוניםרס"רים
 להקב"ה עזרו דגילה שהשרים אמרו רם כי האחדוה לתורת סכנה היה הזאתבאסונה
 נברא שלא לאסר: בהתנגדות היהורים חכמי QP' זה נגד כן על , בראשיתבפעשה
 בצפוט וגבריאל רקיע של בדרומו בנתח היה מיכאל יאמרו שלא כלום הראשןביום

 ש כונתם 4ן בשן שן מזה יראה לא ומי ותג( פ"א )ב"ר באמצע ממדדוהקב"ה
 הנפסרה אמונתם זאת הרסק ולמען לעמתם אשר כן, האוסרים הנם הם אשיהפרסים
 , כל ששה ה' אנכי ; לייצר כ"ר( סיד לישעיה הנולה סגביאי אחד לעדי יטיף דגנףכבר
 בשם לקרא דברו לה אשר הנביא הוא אתי, הארץ.מי רוקע לבדי שסיםנומה
 . גדולו, לכורש לבשר ישראלאלהי

 איראן ארצות יושבי ירעו למען עמו יעשה אשר ונפלאות
 חוטך ובורא אור יוצר ה' אני בלעדי אפם כי במערבה אשר איראן כיושבי שטשממזרח
nwlwאשאן שבארצות ורםערביים המזרחיים כי ז'( 1' ס"ה, )ישעיה רע ובורא שלום 
 רשויות בשתי מאטינים ואלה אלה , הדת בעיקר שוים אבל פרטוות ביעות עדניםאך

 רנזק את פחדו מזה יותר אך , החשך ואלהי האור באלהי רע ובפועל טובבשעל
 , האש טבעית רברים עצמות הקרישה אשר הפרסים אמונות בעקבי הבא רהםלטהרת
 כי , אלהות הם כאלו להם ומתפללים אותם ומברכים , ודומיהם וההרים , והארץ ,והסקם
 הרוחות מושב לשמים קרובים הם כי ההרים את הקרישו ובירור , נפרה זרה עבורהזה

 ויתפללו וישתחוו יעבדום הטובות תכונותיהם שאר בל ובגלל זה ועקב , והאורהטיירות
 נמצא באפיסטא רו;פלה ובנוסח מכלם להם השוב צאראסטר עליו ישב אשר החי ,להם

 מתפנקים אנו כן על הקדושים הדברים לעמו והודיע ארמוצד עליו שירד בעבור :מפורש
 כי מאד הדבר קרוב ובכן קרבנם, המקריבים לטובות למשמרת בוהתורה אשרלהר
 ולשם ימים לשם נבעות לשם הרים לשם השוחט ההלכה: מכוונת האלה הרעו;נוכח
 למדרשם סקור היתה להרים הפרסים עבודת וגם , מ"ח( פ"ב לחולין פסולה שחימהונדפות
 מצויינים-בשורת היו דפרסים רק כי .( מה )ע"ז אלהיהם הרפים ולא ההרים עלאלהפיום
 יעבדו אשר המקומות אם כי הררים היו לא העמים גל לשאר אשר תחת עצמםההרים
 אלהיהם. אתשם

 הברכות נוסח בענין הכמונו בתקנוה הרבה נדלה באלהיות הפרמיות סיעותהשמירה
 אבות נחלת היו לא טספר אין עד וברכות תפלות רכיבות כי ראית כבר הנה .וההפלית
 כ10הם. ,T~y ראו מהם ככה אליהם הגיע הפרסים טן אבל יעקם קהלת חורשה ולאליהודים

 ריהורים הכי הטובות, את שנתן במי כנזלה הזה העולם ממובות ההנאה נחשבה לפרסיםאם
 1 ברכה בלי אלהים להם שנתן מהמובות נהנים להיות מהם נופלים יהיו ה' חלק דםאשר
 הוא דוי שנחנן למי ברכה .בלא הוה העולם מטובות הנהנה שכל , הפרסי היסוד בןועל
 )ברכות פה שבעל התורה חכמי בדברי ממש במלה טלה כטעט עלה , להקב"ה ט%באלו
 וכל , מעשה כל על , גדול או קטן דבר כל על לברך עצמם יינילו כי יען אבל . .(לה

 רנה בן על , ושכנירה הפרמים כמשפט , ומלאכוהיוה טבעיות מראות כמה ועל ,דכאה
 ברועכוון השכל סררך תועים יהיו לבל הברכה נוסח על n~lyD. שמירה לשמורהזבתם
 בברכותיהם מכתנות רפורמים כי , הפרסים עושים כאשר ולשרש למלאכים ובתפלותבברכות

 . אמונתם לפי המקודשימ גשמיים לדברים וגם ולרווקות טעלה ולשר: לטלאכימובתפלהיהם
 בברכות, שקבעו טממבע לשנות ושלא הברכות נוסח על החכמים שהקפידו טה נביןובזה
 שעימו מה ועתה :( מ )ברבות בשם שתהיה צריכה וברכה ברכה שכל בפירושוקבש
 rw ראו אשר ותהלות ברכות סיני כל וסופריהם חכטיהם ברצון היהודים עליהםוקבלו

הפרסים
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 מדןת על שמירה תכליה לשמור בזה העצמית כונתם הקהה כמוהם ועשו טברניםהפרסים
 , שונים רוחניים לנמצאים ברבותיהם רגושכם לפרטים להתנגד פלדות בהתרותאמגתס
 מלאכים עליהם מברכים ~cit1S אשר ודבר דבר כל כי הכרכות בנופח פרפם עתרםהיו
 עליהם היהודי יברך ודומיהם, והירח שרבאט כסו מבומים דברים עצטי נם ש מקלה עצי4ע
 ד"א ברור דבר דגה . זולתו ואין הכוננם עשם וודא טצרס וצא אושר האחד האל ה'את
 למדו ותכונתו דשנים שר מוריאל שם את כז ותכונתם ר~לאכים שטת כל כשכי

 ההגרה ילפי הסויקש להשבית סמטה סוריאל היה כתלמוד רומלאכים תצית לפי .מהפרסים
 , :( נא )ברכות המזיקים מן להנצל כרי דברים שלשה אלישע בן ישמעאל ר' את*סר
 מירש הפלאך הוא העברי סויאל הוא כי מדי יבין לראות ורוצה לו שנים אשר מי כלוהלא
 יום בכל הכהמר והוא . הבלה ומלאכי הסזיקים ננד רזויים על להגן פקה-תו אשר הפרטיםשל
 ולמירש . דגמדקיט בורחים ספניו אשר לבוא האור קרוב כי ומודיע בקול הקורא התרנגולאת
 חכטש תקט לזה בהתנגר כי יבין לא סי ועתה . יום בכל תפלה דפרטים מכווניםהזה
 :ברכת

 כל ועטשה הוא הן גי להודיע לאטר לילה, ובין יום בין להבחץ בינה לשכוי דגותי
 לנו ויבריר . ואת ש מברכין אותו נם כן ועל לשכוי בינה ואווזן אמצעי ולא ד"א חיקאלה
 ? ק4ק תאסר שד טקע בו אשר הזאת להברכה היקע הנוסח על לב בשומנו האטת בן כיהדבר
 חכם ברוך אוטר הגבר קרא ! זרם לשוט וזה ירושלמי בתלנצד נמצא והוא דרכם,הכס

 ספה-ש רפא הוה במאסר והנה בינה. לשכוי נתן מי או הכסה בפוחות שת מיהרוים
 מלבד. כי הפרסים לו נחנו אשר הטתואר לפי סירש הסלאך של ענעו בל וזפבבאר

 להיות עדי תאהודצ האור ביאת לבשר בינה לשכוי ,עותן הפויקש את המשבית דצאאשר
 הנוסח כי יבין לא ומי למיטרא. אותם ומודיע הרזים כל יודע הוא כי לםיפרא,קע~ח
 וטחן דווים חבם הוא אשר מירש המלאך מן הפרמית ההגדה עיניו נגד שם תגוברויעל
 הברכה תהיה למירש לא ני לדעהם לרחנגד כובעו אך , ללה ובין יום בין להבחין בעה4טי
 זה לבעבור אף . בינה לשנוי הנוהן וצא 4יק הרזים חכם הוא אך בי אחד 5ה' אם כימכונת
 שלום שוטה חושך ובורא אור יוצר הוא אשר האלהים לפמ ברכה לתקן הקרסמםרש

 מאגרנים אשר לש-סים בהתנגד בשמים אור מאורי יצר אשר על ולברכו הכל אתובורא
 ומברכים רע ובפועל טוב בפועל , חשך ובורא מיוחד שרבבורא

 לעז-
 ולעצם דהטסש

 הלבנת ברנת טנהנ : הלבנה בברכת התננדותם רשמו מזה יותר בביאור ושד .השמש
 הברכה נוסח חכמיט הקט זה וננד הלבנה לעצם ככונת ברבתם אבל לפרטים גםרדה
 רפרסים והטת מפני הסברך את לשפיר כונתם על ירה ממנו וטאמר מאסר כלאשר

 והוא ינה ושא עושה והוא הלבנה יוצר הוא אשר טבעה לה' רק הברכה כיולהודיע
 יתשאל קמרי שרואה כו תפלה הכטים תקנו דפרסים למשפטי מהתערות ואף .בוראה
 הסתים נשסות אל טתפללים הפרסים אשר ההת :( נח לברכות רגועים בער לאלתםשיתפלל

 . דקדושים של רגפשותאל
 המעמים העניניםאלה

 שפיי
 , עלה העירים עיני משכה רשרסימ תרת כי להוכיח

 והיו היצרם בץ מהלכים פרסיווע ודעות אנטנות כמה מצאו רגולה בימי כבר כי יסופקולא
 , היהדוה יסורי ימכט אשר בעה עמהם שרפעילה הפעולה לעוצם גבול לעדם משהדליםהכסים
 ובעבור הרתכם תירם על גברה התעצומה זאת כי לדעת יבין מנין לב * אשר כל כןועל
 בעת האחרון בזיק וכשאמצת הלוך והלך פה שבעל רמזורה דהשעלשלות על גם רפעילהוה

 אשר מי . ומל 4צשת ותפריא בבל בארץ אהלה תקעה פה שבעל התהיה דרישתאשר
 הדתיים הרברש לכל, טסטר אין כי ימצא קיערתם וכתבי רמוסים דתי אל ולבו עינויעדם
 המלאכה לרגל אך , וניטכוהם היורדים דתי עם רחם כתאומו נראים אשר הנימוסייםש

 11 דוחות אלה נשתוו אשר הענינים סרו; גורל ולא עיק- רמספר רוב אין לפנינואשר
4
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 כי עקת לא , עניניהן בטקצת וסקור שורש לרעותה אשה היות על הראיה עיקר אבל ;*ו
 ההנמים מהודאת נם או דמבוררת רוגרה ומן רפנימית הענק בתכונת הבינה אחייאם

 פרם, ארסת על צמתו זה . או זה ענין ט תוסס, לפי ברמיחם או כפירושעצמם
 לקרב טה , קלקל פנים ואיזה יכשר איזה ולראווה לרשת רורגדים הבטי רוח אתורטירו
 ובקצתן עליהן ר4רטי הניטבע לרוב טשאוו( לפנינו עברו אשר הרונסאות לנהק.ומה

 בפירוש ואת אסרו שלא בסקוס לפעמים ואף ר4רסית תולרהן על ישרו עצמםהכטיט
 מתות יהפשי היוצייפ כי נאסר בצדק וכאלה ובאלה דבריהם, טכלל כןנלמד

 עינינו להעלים רשאים אט אק תורתם השתל"א~ת דבר על בבחינתט כן ועלרפרסים,
 . הזאתטרויזפעלות
  שכניהם ולנרם *וצרים הימים דברי אורח על הלאה שסוע הלוך נלכה אםאמנם

 הרלה לא נם אם בלכתה התעכבה התעצוסה,הפרסטז זרת בהם אשר באים ימים כינראה
 ירעום לא בגוים נפנית והנה דגמים ארכו לא מהנזלה ישראל שוב אחרי כי ; כחהתת

 הרבר יובן כן ול . סעולמ אבותיהם ידשן לא אשר והכמות ואמונות דשת 6הםוהתודע)
 בבוא בראשונה . חרשה תעצומה גם עליהם הפעילה החדשה ההתודעוה את כיסעצבצ

 דעות ויהורם שיץ אל נם לרגלו ובאו הקדם ארצות כל אי( וכבש וזמקרוניאלכסנרר
 ונודעו דיונים כנד הממשלה את הרומיים לקחו אשר מעת כ( אחרי כמו ותורותיהםהיבים
 וסכמי אתז בצ לעטת ענין אלה כל 117 הלא , ביסוסיהם משפמיהם רומיות דעותלהם

 אשר ורה דעה מכל השחמר ולסע! ותכונתם פשפטם דעת לטען ולצרפם לבחנםהירידים
 בנפש לקבלו paa אוי את כן נם לדעת ואמנם הדתיש לחייהם וסכנה נזק להביאתוכל
 . פה שבעל התחיה לריהבת סבה היו וזה זה ואולםהפצה.

-----
 שלישיפרק

 ההטחת. בתורת צקים 1b~ie מרומים היפניםלשפי

 רוח צלחה , ירש החת אזיא ארצות כל את המוקדוני אלכסנרר הכביש אשימעת
 ואזנם לבם ונשרה יונית דבר לשונם למדו מעם מעם מגבשים. העמים בקרבחדשה
 סובב פגה וסמים ארכו לא ובב! . הרחבה וטונית כספרות ולהבין חפשים . כלסוריםלשכנוע
 יקשה לא ו!ץטתיהס, ובאסונותיהם במשפטיהם המורת נויי במעשי דשני הרוה הולךסנבכ
 יעכבם מה כי חפצה בנפש משפטיהם ולקבל כובשירם אל לרוזרצה האלה הגויםבעיי

 הוא סכוי גוי להפריר חוק היתר הטסך הן ? זאתמלעשות
 חלי

 , האלופת והעבורה האמבה
 ו מוו זו הרבה nuie לא האלהית עבודתם אשר בעמש עושה 11 מה הזאת ההבדלהואמנם
 אבל החצונית בצורתה רק הטפיח גחי מעבודת נבדלה לא 14נים אשר האלהיתהעבורה
 להפיץ הם8יח ארצות כבשם אחרי השתוקקו אשד היונים כן ועל . בעצטותן הן שטתכמעם

 בסבר כן אף תעאקזם. התשיט נקלה על אף נכבערהם בק האלהית בעבודהטשפטיהם
 נם אם , האוץ אשכי דגרם בין !דורשיה מאהביה מצאה האל דשוצות כל אלייזם היונים הביאו אשר רפהילוסופטז הרמאלה . דיונית החכמה את האלה דגוים קבלו יפותפנים

 ן זה על השגיחו לא היירש ולהרכי לספוגיהם לאנצנהם .גליה ההיה היתה הזאהשהחכמה

 הכדליות להאמונות היה עצמם ובטים בע נם הלא לטפת; להם .הענים רגו בזאת גםכי
 . לאמנתם בפגרת התתה על וצובטה upw מלח כזו ולא הפהילוסופית ר1כטה אצלטעסר
 השכיל אשר שיגעי דרכי ולפי יאכטה יסורי לפי יתכט לא אשר רברים ופו זה כלאולם
 היא אשר הורה ; תורתו דרבי 8י על דיה הזה העם רגוך . בהם ללכת ויוחדיםעם

 . .8 ח"ב( טייער רויגרוי
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 בלתי לבדו לה' בלתי אלהית עבורה כל אשר , לער ועומדת פוצרה תמימה ה' תורתלו
 החכמה מקור לו והא אשר תורה ; אמת אלהי ללא עבורה היא כי למועכה שמה אחרלאל
 רמצם-י הטוב מן , והשקר האטת , והמגונה הנאה טן הטושנים בו כוננו שה על'אשר
 בעיני האלהית בעבויה וסנהניהם היונים דעות היו באשר בן ועל - . והישר והחסריהצדק
 במה כי . לו הדרושה הכמה איננה היונית החכמה כן אף ה' שנא אשר תועבההיהודי
 עוד הזאת ודוהכסה ע המה אלהים לא אשר גלולים עבודת תסטל אשר חכמהנחשבה
 היגש השתלמותו כי לדעת והשכילו הייהם בררני התבוננם אחרי יותר מערכההשבתה

 מדות מהם רוחיקה ולא המוסריים חייהם הטיבה לא והמומר המרות ובחכמתבפהלוסופיא
 וטובי גדוליהם בי בראוהם , אלהיסו ה' ותועבה הם שקץ היהדות מושני לפי אשרומעשים
 העם הטון מעשי וככל / הפשע בשחיתות ונלכדו החוטריוה התאוות במצולות טבעוחכמיהם
 את לדין לנו נכון לא כי האמנה . הצילתם לא וחכמתם , מתאותם זרו ולא עלילהההשבו
 טובים להם נחשבו , כמהועבים נראים שבעינים דבבה דברים כי , מושגינו במדתהקדמונים
 בני בהסכמת אם כי נוסדו לא שבהם או גנותם אשר מעשים על להרשיעם יצדק ולאונאים
 בתלשדם ינן חכמי אשר הדברים לכל מספר אין הלא אמנם י הדברים בפבע ולאאדם

 לידי להביאם התלמוד להם הועיל ולא במעשה מהם רחקו לא זאת ובכל גנותםהחלימו
 ורעותיהם היונים כאמונות כי בראותינו נתפלא עוד איך כאלה מראווז נוכח ועתה .מעשה

 אחרי נם . בעדם לרחנדר כחם מאמצי בכל והתאמצו ליהודים נעמה לא חכטתם גםכן
 תוים ש עצמי שנוי זה פעל לא הרוסי הכובש יר תחת היוניתיהטורית סלכ!תנשברה
 הרומיים מן היונים דיבה נבדלו לא ודעות בסדות כין האלהית בעבורה בין כי ,הנכבשים

 חזקה זה לבעבע- אף ואמנם / באלה כסו באלה להתרבק המורת גרי יכלו נקלה על כן1ע5
 לההרחק לפנים השתדלו כאשר הרומזים מן ההרחקה תכלית להתרתק היהודיםהשתדלות

 וכמשפפי אחד מצב על שניהם נם עמדו והצדק השסר מן היהדות מושגי לפי כי היוניםמן
 . תורתם חקי עם בנגוד מהיותם היהירים בשני תועבה היו אלה טשפטי טאלה

 נם ש , בתורה בדרשם ררכי לפי המדום היהורים חכמי חקקו אשר שתיםבחקם
 הרברים יאמנו למען . עיניהם נגד הגוים משפפי היו ותקנותיהם וסיגיהם גזרותיהםבקצת
 , בהן מצוינים היו והרומים היונים אשר והרעות והמרות אחדים פרטים לפנינו נעבירהאלה
 במשך וחכמיהם היהודים ראשי ותקנו וחקרו אזנו אשר החקים במקצת נתבונן זהוננד

 בכונה חוקקו כא6 ניכר מתכונתם אשר הקים ; האלה הנוימ עם התחברו אשרהומנים
 טשפטיום את ומדעתם עמהם התחברם לסגת רק כי לנו יתברר הלא ההן ודעות הסדותננד
 ברה פנות שלש על עינית פה נשימה . אלה כל עשו ודהם לתורתם נזקם:רב

 מיני סכל הנפש שמירת העריות, טן הפרישה ידי על עצמם קרושת : והןהיהודים,
 דרושות יותר היו הפנוה אלה . אדם לבני וחסר אהבה ירי על הלב וטהרת /אכזריות
 : למשל דיה כי עד תיפארתה האומה תרתת התורה עיקר היו והן התורהלנוהן
 המדוה כי נאמר לא . פמ"ו( סופרים ח': כתובות ל"ב: )ביצה לבנים מאבות יעקבקרית מורשה והם ע"ט,( ~בפית הסרים נו40 ביישנים רהסנים 11 באומה יש מימניםשלשה
 המעלוה כל אם כי , האדם שאר על היהודי נעלה בהן אשר פכעיות הכנות הןהאלה
 טעשה בעשות היהודים את מחנכת תורהם כי . רמזורה בדת מחנוכו לו באוהאלה
 ותקן וחקר ואזן החכמות, בכל איש ידרוש ואם בפועל. המוסר סדות ולקרםהטוב
 , חכמתו לפי הייו אורח יפלס ולא והמוסר הטדות במהלל נאוה ומדברו בלמודיםהרבה
 כזאת מראה ואמנם ? מעשה לירי מביא אינו אשר תלמוד לה יסכן ומה ךהיהדות בשני כזאת חכמה נחשבה גסה פיהו/ למוצא מדותיו ולא ללמודיו מעשיו lsetולא

 מתלמוד לא וקש כהבטחם קרתנים התעלכצ לא . והרומזים היונים בין להםנראתה
תכסיהם
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 הכופלים המוסר עקרי וכי חכמתם בדברי צפון טוב רב מה היטיב הרעו , וםופרירםחכמיהם
 סעעןהם בראותם מדעם ועל הכסתם על הכיסו לא זאת בכל אכל , בפיהםסדורים

 להם עמדה לא הכסתם כי והביס וידעו נשחתה והנה המימריים הייהם ודרךהכגץלקלים
 העמ את הנטלו כי סבה היה יה כל . פשע ממכשולי הייהם דרך ולמקל מעשיהםלהיטיב
 ההגבלה להכין . מעלליהם ורוע טמשפמיהם ולהרחיקם ממעשיהם ילסדץ לא לטעןסביב
 פרי ונשאה ענף, הרהיבה פה שבעל ורמזורה חדשים הקים כמה חקקו ולסערההזאת
 . תצמח עתה וחרשהתבואה

 ש תעצומה פעלו והעריות האישות בבחינת D"Dll~l היונים טשפטי כ' ספק כלאין
 טתועבת נפשם ושומרים העריות מן הגדורים הביישנים היהודים . פה שבעל התורההוקע
 הנוים מתועבות שניהם לדבלים יבלו לא , וקדושתה האישית בטהרה מאד ונוהריםהזימה
 להתנדד מתאמצים יהיו לא הפרושים שחכמי הוא אפשר בלצי ודבר הזה בעניןהאלה
 פרשה המים אלה טושבות טקומות בכל כי ראו בעת , הפרצה בפני משמרולעשות
 להגיון הלשון  וחפרה תועבותיהם  לראית היפה הנפש פני  הכסה בושה .  שהיתותיההסוה
 , הזה בעם עולם של טנהגו היה זה זנותם והרבוה טזיסחה ועשות , אדם בנינגר

 , ונדול קטן יתגוררו הזונות בתי על , בושת ידעו ולא הנואפות אחרי הלכו פניםבנלי
 והנשים , ולחק למומר מתנגד ולא לאשמה זה נחשב ולא אשה ובעל פנוי , ונכברנקלה
 רע האשה לב יצר : הנשים תכונת מתאר אריסצוטלום , מהאנשים הויטה niwv הגדילועיד

 האשה / בה ימשלו והפריצות הרע לשון , אי-שלום / הקנאה . הזכרים מבמין יוהרבטבעו
 לעינים לו היה ספק בלי הזה המתואר ובעשותו , מהם להתפתות כמו לאחרים לכזבנוטה
 להשתהף פנהגם כי פאליבטם העיד הכדקדוקים ועל . ובארצו בעמו הנשיםתכונת

 תכלת להם כי יסופר השפרטנים וטן . אנשים לצובעה אחת אשה היתה ולפעמיםבנשותיהם
 בצבא לעמור הכלל לטובת ובריאים חזקים בנים להוליד אם בלתי אחרת אינההאישות
 כי יען אישה, תחת תשטה אשה אם להקפיר אין כן ועל ,במלחמה

-p'v 

 האישות תכלית
 אסר וחטב באר . שיהיה סו אביהם יהיה ובריאים הכה מזבי בנים האשהשהוליר
 כי חפץ ולא , הנשים רבר על מרעוע איש קנאת שיהיה רצה לא מחוקקם כי :פלוטארך
 את האיש יפקיר חפצה שבנפש יאתה כן כי רעתו אבל אהד לאיש מיוחדת אחוזה תהיההאשה
 פמנה יוליד למען סטנו הצעיר לאיש מה לזמן הצעירה אשתו את יעזוב הזקן , לאחריםאשתו
 כחק אשר , זכר במשכב דרכם בשחתם גדלה עור הזיטה חמאת סאה . וטובים בריאיםבנים
 / ומשוררים חכמים . ביניהם רישעבה זאת פרצה כסה לדבר הפה יוכל לא , ליוניםהיה

 אחד ולא , הזאת השמרית בכחלה חלו וסנהיגיו העם ראשי כל , פנים ונשואיועץ
 פעלה לרוב האישות היה כזה במצב . בדבור ולא בכתב לא קלונה גלה אשרבהם
 ולהוליד הכלל לתכלית הממשלה מאת חובה האישות עריהם שומה ולולא , ברצוןשלא
 תאותם וממלאים ממנה ובורחים בה הפצים היי לא אז כי בצבא לעבוד סוכניםכנים
 התולדות מיעוט לתכלית , דועולרות למעט ברצותם טבעי בלתי או טבעי אחרבאפן
 . שבמעיהן העובר להמית טסים כוס מעוברות נשים להשקות קבוע מנהג להםהיה
 . הנשואים מספר על עלה נשים להם נשאו לא אשר הריקים ממפר כי נפצא51רב
 ברבוי ומאוסם היונים אישות בשבחם שקר בנפשם עושים אך היונים סופרי כןועל

 רפריצות תולדות הוא להפך אם כי מומרי סקור לו אין הזה שטאוסם ראינו כיהנשים
 6-וטיים הימים רברי טכותבי  אתר .  טוה  הורע עור  הרומיים  בין האישות סיגיסדל .והויתה
 השחתת : באמרו הרומיים של האישות מצב יהאר 11(( 741 דה"ה'כלרוטיים)ירוטאן
 לרוב היו והמפחות הזימה, כמדבות התחיו ונשים אנשים חק, לבלי גברההאישות
 לט הנודעת האמת טן החצי עוד אפר לא הזה הכותב ואטנם , המפיחות מןיותר

 ביסכת
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 האימות הללה אשר השמים נל פני תחת אומה אץ כי דודו הם . עצמם הרומיים מופרימכתבי
 ההמחם מן )בס' סיניקא . הקיסרים יטו בכל ובעעד היטה, עשות הרבתה כטה ואשרכטה
 יהיה אשר רעם סרלת קש אחת נשואה רובות נמצא לא נסעפ כי סשה 8(,16
 נשחתה שנוסמוס בימו . טומרה למספר מחלקת ביוון שעותיה . באפים בשני דילה

 נשואה ש פנתה דוהרים סבנתי אשה כל בי חק הקיסר ויתן . אבדון ערהארץ
 יסכז טה כי לקלטה, הטה החק זה אמנם . נתת ש טמון תענש בזנוניהמתחתלת

 לא כי דייר ,66( )48 קסיוס דיא פנים? בנלי עלע עובר עצמו הסתוקק אשרוק
 להביאן רשם ו5עא מבשהיו ירי על והנכבדים דוהרים נעא לטל אונוספוסבהם
 פיביריאוס ביכו כי יספר ,2( )85 בוכרבותיו ופציפום . בשנס ש ברצע אםאליו
 הסתלקו ? ושקק פני לסבב הננאם עשו ומה , לפנים שטמטום שנתן החק למצדקבקענו

 * שאפיהן אדרי מלעשב החק יפריעו לבל המופק-ות הכנא בגטקס ודגתבו ,מזכיותיהן
 להם נחשבה היש משלה. תאין למררגה הקיסרים בימי רגיעה ובר משכבהועבה
 ריזפשפה אומי ואף אדם. ולכל יום בכל מעשה היוזה כן משל פגוע וכרכרטןתר
 מדת אם כי ושיק סבת המוסר סדת רויתה לא , עליה ועפעפם רקדם ונתש חקלבלי
 באשר השועשע בזכיותיו כחמס נחשב איש את איש עטי כל אמרו כי ; והמשפםהרין
 אבלי דגוזפשדם או דעזרים ענוי על אם כי החק נתנו לא זה ופפני חטא, ארםוצא
 כ ומא ברור ועתה 718( )רליננר החק מצר סותר היה כשנחרר ש עבדלענות
 פעל לא זה לבעטר ו-ע שניו, נגד החק שם הממר מרת לא וזרע מרת אתרק
 ל ער רמועבה סאת נגדשה וים! במשך . העם נפש על סופרית תעצומההחק

 רמנדגים בבל באלה בנשואין ונהגו פבעיים כנשואין יכר עם זכר דהחתנולפעמים
 חתדתון גןפר נירון והנה היום הדד ,2(. 117 לובית וכלה חתן חתונת ביוםיצורגים
 כטד לבלדרו ולרען דגם לגל שמחה יום החתונה יום את לעשות צו ויתן יפהבעלם
 כן ,62(. 28 קסיאופ דיא 29, 28 נירון סחיי )טוושון לקיסרית היאותנככוד

 בחכסימ וישפל בגבוה סדפא לאין ורבקה הארץ בכל כרכר התועבה ואתרמפשמה
 . כלו העםובדגתן

 פן הסכנה להם וקרבה , לעיניהם בגלו ליהודים האלה המעטרים טרעו אשרמעת
 הפרצה בפס משמר וליסד להכין למנהיגיהם נחק היה הלא ממעשיהם, העםיתמהו
 עריהן דבר מכל יתרה ש-ישה והבושה, הצמעות סדת דרכיהם. יאברו לאלמען
 התז והנם בבבה לשטרן מאבותיהם, לחם טרשה היו ודגושפחה האישותישתרה
 בזמנים אשר אחרי , כי אף האלה, הנוים עם התחברו אשר העת מן נברויבהם
 ממשלת תחת בראשונה , רגבם בחקת ולנכת ונזורתם רתם לעזוב טהמסשלה נאנסושתים

 האישות אשר כהיהודים עס . אדריינום הרוסי מהקיסר כן ואחיי , דיוני אששטסאנטינום
 ובכ"מ( יח: למשק בשמים טעמה קדש מחברת טהיותה קידושין בשם בלשינונקרא
 סושניו ולפי יכר(, ב' )מלאכי נעוריו אשת ובין איש בץ השד ה' אספתו לפיאשר
 במהרה לושדחנ נצפוה אם גי 0 פ"ו סומח )ש' בהמה כטעשה נחשב דרוגאע
 עם היחור אף 6 ,נאסר אשר כיר( ב"ב 1 ייפ ו' המביה רוזינה בנוטן ולמלא ה'לשם
 ללכת פ"א( 10בות אשה עם שיחה ולרובא :( ל"ו עש : ע"פ )קדושין פטום ש נשואהאשה
 הטים כמשפפי נפשו הגש הלא טה עם , .( מ"א )ברבות ליריה טעות להרצות אואחריה
 , היהודיה האומה בה ריססה אשר דחצסית ונתיסרה היטרם ממשפמי ההיפוך הםאשי

 בינם אשר הנמנים הטבדילים את בממסרים לחזק בצזאטצים יורה הלא ומנהיגיהמראשיה
 ותקטת נורות להמון ושורש יסחר רזה הדבר זה ועתה . הדומם עלידם ולהוספי הנויםובין
דציה בן וגניה בעלית הבעז יטו בסוף ננועו אשר וצורות במקצת נכינה אם . ומררשותתקש
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 הנוים משפטי אל שן משום עליהן התשררו כי נראה נשתה בבוטנה גרון בןחחךה

 שבת )ירושלמי ובנותיהם בניהם על גזרו אשר הנחיות את ביועד לפרפ ויש .הנשחתים
 משום דברים קצת על בטרם תולדות כסה יצאו האלה דגזרות מאבות . היד(%א

 ואין , :( ל"ו ע"ז ועי' nulw הלכות לשלשלת תוצאות היו התולדות כמו והאבות ,בנותיהם
 המראות ולעמת , :( כ"ב )שם ערוה דבר כל על הנרם את חשרו אשר רוץוטרות לכלקץ

 ואף . האלה ההשרות כל צדקו הלא דדיהם ובדרך במעשיהם לעינים נגלו אשרהמתועבות
 בעל בעולת במדרשם יסור וקבעו רגמם אישות על מרשיע סשפפ שפמו בצדק זהלבעבור
 , ח"א( פ"א קידושין ירושלמי וש, ו נ"1 )סנהדרין כישראל אישות להם אין אבל להםיש
 בשנירם נחשבו כנשואותיהם כפנויותיהם לבן בוימה לשטופות ובנותיהם נשיהם רחזיקםויען

 ניבטת גויותה מימי כחנה להם שנחשבה מפני הגיורת את לכהן ושא-ל :( ל"ו לע"זבזעות
 ויסור הכיט , חק לבלי הטים בקרב פרצה אשר זכר משכב תועבת על עינם בשום נם . .(ס"א
 למסור ואסרו . טבניהם ההתררקות ותתה דבר עשר שמונה פנזרות אחת . וחקים נזרתיכמה
 כגתו היטב באר נמצא אחר ובמדרש , ם"1:( %'1 אומנות וללמדו ספר ללמדו תיסקלהם
 לאיש נושא האיש שעדם היו ומה . רוקוקימלהם בחקים היכו לא ובתקותירם הרומייםנגד

 השהיתי אשר דדוים מן וסו . ע"פ( אחרי לת"כ לשנים נשאת והאשה לאשה נשאתוהאשה
 ואשה , לס"ט נחטא איש בהם אשר דרומיים בלעדי ע אלה בכסו עלילההתשבו

~wip 
 זימה

 זו הס0לסשת נשאם ההלכה טפדה זה על וגם הככוס, בעבודת להם רוחקק כחקברעותה
 , ,( ע14 יבמות , מיה נשבת לכהנה ופסלות כיתות זן חץכח

 פן בסכנה דיהה ד"א גם היהרות תורת היא אשר אדם לבני והרחמים החסרתוהת
 על דגהאכחיים פביבותירס אשר הנרם מכל אחר אין והרוסוים. היונים אלהתחברותם

 , במדבר ביענים לאכני ורוותכם היונים היו הזה בדבר אך , כשלרות מעט למען כפנםפרי
 כי עד בידם, סוהה החק ואץ בסטם אמם במעי העוברים את לרגבית תם בכלמעשה
 אשר במם 1 1( בפנן פרי המאמרות הרומיות כרוב היתה לא כי אמו את משבחסיניקא
 לאבדם הלסיכום חפץ בו אין ככלי אז , בתארם אבותיהם בעימ am~n לא אם לרוםיולדנ
 * דבר אותו מכלים ואין וריומיים היונים טנהנ כן , הארץ לואת שאכל ודיו ובצמאברעב

 להטיה אתהאבות הרשה לאן ובהמכסהה,סא הממשלה מטעם הוה רתע הדבר נעצנהבשפרטה
 או רשעש בני או בזנות נולדים או התאר רעי בנים להאביר התיר אפלפון ונם .בניהם
 רומי בשכות סותר היה כן וכמו 692(, )דיליננר לחברה למשא יהיו לא למעןזקנים

 בכורה בת כל גורל . השכנים בהשנהת כן שיעשו בתנאי התאר רע ילד יסיתושהאבות
 תנאי בלי בניהם להמית לאבות רשות היה רקימיים בימי . 16( , 2 . שואניו למותההיה
 ילדה אשר הילד כי צוה Digestae DICDtllN), 44 8 , )8 הרומיים משפט )חקתכלל
 ו 65( אקטפיאנום מחיי )סוויטון השלכה ירי על יאבר לגלות, האם דין שננזר אחרי ,בתו

 התועבה מחונן היה והחק . הזה הרע הרבא אודח על יסופרו אשר הרברש לכל מספרואין
 חכמים ראו כי היא רחוקה ולא נפלאת לא ועתה . באוכלסין למעט מרצותה הזאתהאכזרית
 העם את להזהיר ולהתאמץ להתחזק מאתם הומן דורש באלה ומשפטים סעשהםשננת

 ירשו אשר היקרה המורשה והרחמים החסד ותורת משפטם ארחות ולנצוף מהםלהשתמר
 הם כי נכינה פנימה ומררשירם הלכותיהם מאמריהם בקצת נעסיק אםמאבותיהם.

מבונים
 רי 1.אשת ע"ח( יבבות טצספתא ת5ד אקא עקרש rnnw חמשה שחתרת שאשו במה וה נח5יף שא' . הם.ןואטט:מ והעג- , העובר ריתת שני אחר . פלש משגי חטאת *הודים נחשב בחח כתב ,2 24 אפיק נגר יוןט11(

 . ח5ר שיא : נציו פצנו הרי שם .( מ"ח ייבחש 611ר ע44א עיגן-ים ש5 00 עסתית ה.תה -בלדתה ה6(ר שקשתהכליא
 15 משנמן שחייה טפנ' בטעיה ואצבר שחתוין נפש בסדנת CNrn *5ר במקשה ורק 1 שטענו לא העובר 5הם.תאנ5
 ט, ""1 )אהדות נפש טפלי נפש רוחין אץ ראשו כבר רלצ'אזא0

 . 26( יגעש טן פדר1צ*וק , פ"פ ינטות הופא' 1

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



- -

22 -- 
 העוברין על נהרנ נח בן ! באמרם בי ספק כל אין הנזכרות. הטים הטת ננדמכוונים
 שישא אדם ואיזה בארם אדם דם שופך ודרשו טרסוהו בכתוב הוה החדש הרע שרולמען
 לדתית הרוסים מנהג נגד אם כי כונתם אין , ?( נ"1 )סנהררין העובר זה אומר הוהבאדם
 כי מימד 5( , )6 לרומיים היסים דברי כותב טציטוס, אם עק-ים. של בסםר~וברץ
 טבע היה כי לאות לנו זה הנה , נולריהם לנדל שלא גורסים להיות לחטאת נחשב~וצדים
 , התולדות למעט הילדים השלכת מנהג ננד דתם התננדוה לפרסם בזמנו השתדלושכיהויים

 היה ומקדם מאז היהדות 0שפפ רגךנ שלפי אחרי בפרטות זה על להעיר צריכים היוולא
 על האב וחייב טיוב ובין שמשפחתו דיחוק את רצת אם בין למות נפש רוצח כלדין

 היה וחלדים השלכת מנהנ כי ספק אין אכל , קטנים ובין גדולים בין בתו או בנוהרינת
 פנים בגלף כן עשו שהגוים ראו קלה רשתן אשר יהודיות נשים כמה , למכשול ליוצריםגם
 לעשות הומתו רעתן בקלות כן על ככה על מענש אינו החק וגם דבר אותם סכליםואין

 והנחטפים המשליכים משפט ישר למען חדשים הקים לחק החכמים הוכרחו כי עדבמעשירם
 . שם( ובבלי פ"ד קידושין ספ"א כתובות תוש,%,

 חקת אחרי לכה ולבלתי סאבותיהס נחלו אשר אדם לבני החסד תורת לשטורהחפץ
 . העברים בבחינת החכמים בהורת ומ ביתרון עור וטפורש רשום נראה ומשמטיהםהנוים
 כן יבצר לא ולפיה , והרחמים רמסד יסורות על העבדות סעסר כוננה כבר משהתורת
 נם אם כי / עמם סבני והאמה העבד משפט רק לא . אדם הוא באשר האדם זכיותהעבד
 עברו אלמים שטת . ובמישרים ובטוב בחסר נשפט היה נכרי מעם הוא אשר העברמושת
 בתורת העברות חקת אשר המוסרית למדינה התנשאה הנוים מרתות אתת ולא למזותלש
 . פה שבעל התורה חכמי חקקו אשר העבדות חקי אם כי עממוה ולא , עליה עמרהמשה
 התורה חקת על טובים הסדים להם והוסיפה העבדים עם טוב לעשות הגדילה עודתורתם
 העברים לטובת החכמים הוסיפו אשר ותורות וטשפטים בחקים בהתבונן ואמנם ,הכתוכה
 ספניהם והתגדרו , העבדים עם הגוים סנרגי אל עין בשום נומרו טהם גדול חלק כינמצא.
 יצדק לא החכמים תורת לפי . היהדות ולמישפט לתורתם מכשול לצור והיו בהם יוקשופן
 כאחיו יהיה האדון בשני אבל בעבר העובד יהיה עצמו בשני ורק הענרי ש עברשם
 רגליו רחיצת כסו בוכה עבודה בו יעבוד לא 1 באורה בו ינהג וכיצד . פ"ז( ברוטו"ב
 עושים* שעברים כררך בלקטקה ולא בפדיון לא לארץ שלבו ולא מנעלת,*,*רגעלת
 בו יעבוד ולא לרבים סשסשת באומנות יושיבנו ולא טאוטנותו לשנותו רשאיואיט

 לו ישנה ולא פ"ז.(, נב"ק ובושת רפוי צער נזק לו לשלם חייב בו הובל אםבלילה.
 להטבת לעבד המבתו להקדים וחייב / פ"א( משפטים למכילתא משלו ומשקהו מאכלוהאדת
 שכאשר באסרם בפרך" בו תרדה "ולא מצות נם והרהיבו . הירושלמי( בשם )תוס'עצמו
 יהיה לא כן אף בפרך( רריה לשון )במשמעות כרו מכרי יותף עבודה עלט לשום רשאיאיט
 ארם יאסר שמא . פ"ו( ברר )ת"כ לה צריך אינו אם קלה היא אם אף לעבודהכופהו
 אמרו לכן בעצלות יתרגל לא למען רק לה צריך שאינני אף פנים כל על עבודהיעשה
 הבן את זולתי יורשיו את לעבור מייב העבר אין האדון מת * בפרך רדיה הוא זהשגם

 במתנה ליתט או למכרו האדון ביד כח שאין סעצט וסובן :( י"ז קרושין שם)מכילתא
 אינו הכנעני העבר טשפם אבל . העברי העבד משפמי קצות הם אלה . )רלב"ג(לאחרים

 וליחנו ולטשכט לסכרו לאדון ורושות , כאתתה נחשב הכנעני שהעבד גם אם אפנם .כן
 לעבר ואין , כ"נן( שגרושין רבו קנה העבר שקנה ומה מ':( גטץ ! מ"ב נזיר )עי'במתנה

 ואת בכל , פעו( ברר ת"כ פ"ב משפטים )מכייתא כישראל ואישות קירושין לשפחהאו
 התורה במצות טויב האדון לרשות הכנסו סרי הלא . סטנו נגרעו לא האנושיותזכיותיו
 שחדים מצות ולקבל להמול לכופו רשאי הארון אין אבל , )בכנם( בהן וציבתשהאשה
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 ומוכרו חוזר או רצה לא אם ורק ופיוס רצוי ברברי חדש י"ב עטו מגלגלים אלא ברחועל
 לו 185ב הטוה היהודי האדון לרכזות כנימתו כי רואים אנו זה מכל מ"ח". )יבמותלגף
 לה אין אשר כבהטה נמשל היה - הנוי ידי תחת נתקף בעודו לפנים- אשר תרדיכי
 בקרבו להעיר אדוניו חובת ראשית בהי , אדם למעלת עהה עלה רצון ולא רוחניתחית

 ועבות לו אשר משכלה נפש בעל אדם ככל הוא כי דעת לצען ומוסרית רוחניהמהשכה
 החנוך לרגלי כי הורה והנסיון . חפשי ארם כל כאל ומתרה לו מעז והחק מוסריות וביות~נס
 נטן ואמת , לבם למוסר ופתחו תנונתם הטיבו היהודים אדוניהם בבצע העברים קבלואשר
 בל ועבד *להים וירא נאמן היה כשר ר"ג ,עבד סבי , כאדוניו כעבד עת בכל כיהדבר
 או עברו נמן את המכה הכתוכה/ התורה חק לפי אם . .( ל"ט )ע"ז כתנר היההבר
 ראשי כל על גם כי והוסיפו הרבר על הפריזה עוד ההכפים תורת הנה , חפשי ישלחנושנו

 לחפשי ,(,ובצאתו כ"ה )קדושי הלשון ת וא~יכ הסרוס הוסיפו עוד זטן ואחר הפשי, יצאאברים
 למורוה העבד יוצא כן וכפו . :( כעב )גטין השני האבר דמי לו לשלם האדון חייב ועינו שנו הכהאם
 ש , פיד( ע"ז )תוספתא במתנה לו נהנו או :( סיג )גטין לנוי סכרו אם רנו בטובתשלא
 עץ ותוספ' )גטין כעבדים שששים סיטן שהוא - נטוסו בו עשה והנוי הנוי מן עליושליה
 עבר'אל המגירו כאלו נחשבו אלה כל , שם( וה )גם לארץ בחוצה לישראל מכרו אושם(
 באמת ואם רנ"ט(. פי' דברים /ספרם החק טצד להירות "ותו ומוציאים הגויאדוניו

 %א מצויה שפרנסתו במקום בארץ nwlo הקום לו לתת חייבים לחירות יצע האלהמהדרכים
 הנוים בין יטמע פן הארץ גבולי על ולא ברעב ימות פן אדם מבני נפרר במקוםיושיבנו
 אף בה ולקייטו היהדות בברית להביאו משתדלים היו כי זה מכל וטראוהנו . שם()ספרי
 אליעזר ר' . מלידה כיהודים נהיו זה ידי על אשר לעבדיהם שחרור נתנו קטנה לסבה כןעל

 למנץ והשלימו עברו ושחרר הלך כישראל עשרה פנין אתת פעם צריך היהבגהורקנוס
 יוכיח אדריינוס רריפות מימי לנו יסופר אשר אחד וטאורע . :( ט"ו )ברבותעשרה
 פרטא בן אלעזר ר' העבדים. אח משחררים היו נקלה על היהורים כילמדי
 עבדיו משהרר היותו ;ל אצת היתה עייו שהעלילו העלילות יתר ובין למלבותנהפס
 ר14חרור מעשה הרומיים אל רע היה כי רואים ואנו :(. ז' )ע"ז נקלהעל

 וסי הסכנה. בעת גם מנהגם היהודים הניחו לא זאת ובכל היהורים ביןהרגיל
 והמשחרר חובה תעבורו בהם לעולם : לאבר עקיבא ר' שדרש המדרש לא אםיודע
 רוה אין כי מדעהו שלום דרכי מפני והוסד הוכן לא אם / :( ליה )נמין בעשה עוברעבדו

 לרען נגדם בסנהנם גם רשומה העבדים ננד הסדם תורת ץ העבדים בשחרור נוחהדבמשלה
 טאכלם כנענש לעבדים גם נותנים הרחמים מרת וטצד מחסורם יי חקם לחםלהם'

 רשאי עבדו את לזון שלא ירצה שאם ובאמרם ה"ה( פ"ה ב"ק )ירושלטי משלהםומשקיהם
 . מלאכה לעשות רוצה ואינו רבו משל להתפרנס הרוצה עבר על רק כוונו לא , י"א:()גטין
 מאכל שיתן עד שיאכל לאדם אסיר : להלכה הקובעים שמרוקקים הדעת על יעלה איךכי

 במאמר אמנם ר חקו לחם שעברו למנוע לאדם שמותר Dytip יהיו מ'.(, )ברכותלבהמתו
 כי מפורש נבר כלל דרך לעבדו האדון שבין היחוס הקדמונים בו הניחו אשר קצראהד
 לאדון וזכות כה כל שולל וזה . פ"ז( בהר סה"כ כלבד עבודה אם כי העבד על לאדוןאין

 נכף 'ע3 כי מעצמו ומובן / שם( הראב"ד )פ" ולביישו לצערו להכותו כ10 גופו עלבעבד
 קניניו כשאר הפקר עבדו את לעשות רשות לו אין כן על ואף ה~עבון צער נםהזה

 אשר'5ל.הפציו
 מטין לחירשי יוצא עבדו המפקיר בפירוש אמרו אם כי זכה .להם הקורם

 אך כי הזימה לבושת שפחה או עבר לטס,ר רשות לו אין וכן ב"5/.קל"ח.(. ועי'ל"ת:
 הוציא החכמים שאחרוני קצת אם ואמנם . 0"ו.( )נדה לבוטה ולא נתוניםלעבודה

 לוכד הרב יכול הקרס~ניס שלדער, באכרם כן לא אשר דברים הקדמונים מדברי.בפלפוליהם
לצבדו
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 )נדה לבשת שפחתו למטור *הורי מתירים אם או 6 הב )נפק זנך ואיני עמי עשהלעבדו
 כדקדוק מרי יותר . םהעשזקעם מהאחרהןם הכטים מקצת כי חרש אא אם כי זה איןשם(

 שהמחשבה ער ההתחכטוה עיתם תקפה ושתיווכיהם לתיבותיהם ומקקים ובנהותדפלפולי'
 יד. כלמהר לחם אבדה ואק _.עלה טפר אשרהטמאת
 4תים . אשר העבתה ממאחן את ודיברות ורפשפמהם החקים אלה לעמת נערקיאם
 רכש כו נראהולרומיים

 טרשי
 היומם תבא לט חעהם. ננד מכורם כבזכרים הידצדים

 מץ וצא סעדיה בלי כל גם כאשר באפו נשמה אשד ב4 יכו, למעשה כ* יצאהעבד
 וכבדהמה . טנעההם מצות להבין שכלם אכלנה 1( , 8 פוליפיקי . )אייטטו חכמן ב4עתר

 אבל עבדו שעז להמית לאדון רנטות אץ 8(. , 18 )איממקא ,לארון מהנעבר נופםריכיתמז
 לדכאו להלחיצו , להוטתו , אותו להוגה , נזמים גו , להפיל נם , כרצתו להכותו רשות לויש
 ש , לזטת לו עצמם שנפקדיו השפחה או העבד את לכוף הרשות לו יש כן כט . אופןבכל

 )הליננר טנוח של לקובה שפחתו למכור או להשכיר בידו ההרשית , האחן במצותלאסרים
 העבר נחשב להם הרובדם. חקי לפי העברים טצב היה מוה רע עבי 678(.877-
 לסכרו, בידו והרשות רבו. קנה העבר שקנה מה אישיי, זטת לו דיוור מבליכמועזה
 , לנכרי בין עסו לב! בין שירצה מי לכל במתנה ליחנו או להחליפו , למשננו ,להשכירו
 שברח עבד בצהר. הכל העבד נגד כי כולל, להק להם ירי להמיתו, ואף כרצונוולהבוזו
 לא ראיו ואם * והלחץ והענדים לו הבסלה והעבודה אש במכות מצחו על הו התוהתתפש
 5(* , 14 )נאלליאום בתיאטראותיהם הטורפות החיות לבין השליכוהו לאדוניו הרבהיעעו
 שבל בעל 1nleD שהעבד רק לבהמה העבד בין הברל אין כי , הכלל העמיד דמומיקאמא
 ולעובו טבחנו לשלשי הארץ רובאי מזוקן שנחלש עבד . מענדו על ותשכון דק לתתחחב

 לעבריו עשה עצמו קאפא אשר והעשק והשל האכזריות מן לדבר רפה יכול ולא .לאברון
 לא אשר ומשקצת בחיה ומלאכה קשה עבודה היתה לא 10(, 21 קאטא מיי)פלהשארך
 . ככלב ארוניו בית פתח ש עימר היה הלילה כל . כחם מכדי יותר העברים שהעסות
 לשוט אח * חתך שהארע ארעיו נגד עדות ירע העבר שאם הרומיהם בין ויה רנילדבר
 הברז עברי כל נהרגו אדחיו שהרנ עבד . 66( . קלואינט בעד )ציצרא להנגיד ,עכל לאלטק
 )סיניקא הומת או העבד ידי נקצצו קטן כלי שבירת על 14( , 42 - 46 )פציטס ידועל
 העבד נחשב לחברו אדם שבין בדין כן וש למיתה שוה העבדות 8(. , 40 דבעסמן
 ואין כלום אינו לעבד האדון וטבק תנאי כל Digestae), ,50 ,17 )82 מציאות לוכאין
 בדין אדמיו את להעמיד לעבד רשות אין וכן , ,Ced) 2 14 18 ) לקיימו חייבהארון
 פוסל זה אין איש אשת את ינאף כי הוא או תחתיו תנאף כי אשתו . .שום( 6 , 1 ,)58
 מי לכל לעות שפחתו את להפקיר הארון ביר והרעות . 48( , 6 , 6 )שם האישותאה

nS~wמספקת המעמים החקים אלה על קטנה עין שימת . 5( , 88 בתשובויזיו )סיניקא 
 גדר לויות מתקיהם אם כי נסבו לא חכמינו חקקו אשך העברות חקי טקצת כי*יאות
 עבריהם על מתאכזרים שלפעמים רואים היו לא שאילו לנו ספק אע גי . בפנירםמשמר
 לשונו רבו לו שחהך שעבד הלכה לחדש לחכמיט סבה היה שלא לשונם וחתכיםלריות
 ולא נחתיו n~l1pb עבדו, הבפקיר בלילה, מעבורה הרככה חדוש על גן לחירות,שנצא
 , האלה בענינים וגוים משפטי על עץ טעום רוזשררו ספק בלי אחרות הלבות ועור ,לבושה

 לה ווו מאשר פניה האלה בזמנים עגתה אצם לאביומ והחסר הצדקה מצותנם
 WPn P1P1 ~Vnrwn: ש בישראל לפנש בי דכא ברור דבר דןטקרם,

 המהטת . םי"הם
 ילק , כשבתמת השנה נפירא ודישת וכשכהה אקף דשאה רמזורה לפי היולאניצים

 מיהר מעשר עלאות בשנה לתת העב רבתוב טן ההמש וקימומם גבר , הסעפוס!
 טשנקז ד"ה תרעשי לתת ד4רטנש בוטנש נתו ונם חי, מעשר עיאזוע אשר*ניש

פלא
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 לא ר%4הרוטם אל נישנה לפי דחיקה מן, אבל , 6"ח( 6"ר בקדמוניות עטפון וי ופ"א
 , ]דגטי זכרון תהלת שחתיה. על. 'נתט.ח9פ. ולא האוטהנזכר

 סושנ בו לכטת. קצד,קהי,
 קדאיט כתבי כל כי ואמואטנם ע"ר( ד' )שם המשחה. רניאל טטצא.בספר לענייםהחמד
 לאבענים פיד לועז ערומים, ולהלבישן לחם. לפרוס:לרעב! אדם, לבני- החסר בזכויומדברים
 ופרפיה תנאיה דגגביל חק בדרך הזאת לפצוה וכרון] אין זאת. בבל ומים, רננןולהיות

 אשר בעם ללב.ובפרפ רגחצר' הוה הדבר על- חגךם יתק צורך לא.הוה פםושישריה,
 פרק הזה בדברי;הימומילעם פתאום.נפנוש אם ועתה אבותיו, מבית. טבלתו החסרסרת:
 בו אשךוזמן

 תעתדי
 וקובעים ושקוהיה ופרטיה] הואח ר,גפצוה תנאי לדגשך מחוקקיו

 אעך הוצנת סבה להם ההן כי לאות לנו זה יהוה. הלא שדותה, . .על וםשפפשהקים
 . נתבונן אם. נמצא הסבה האת .ככה עלהכרושעם

 רחומים רוב העני. ננד דיווחים במשפטי
 ישליכוה בו ינעו לבל ובהשמרם לב., ברוע," יתטה -לעני מהנה בנתנם - סיניקא . יספר-

 )דיליננר רע סיטן להם תשוב הפתחים סבקש.על בעני הפגישה * ,5( 6 ייחד 10לפניו.
 מפניי עני ירדיף ולא עצמו את אדמך ישפיל איך. כמתמיה: ש% קורנמיליאן *728(
 מעבודה בשירו )ווירגיל באדם למעלה נחשבה העני נגר. מלב התאמצות נבזה.נשקץ
 שאנו שטה ? מאומה לעני נתן תכלית לאיזה הבין ירע- לא. פ*ימופ ,8(. 449הארסה
 .Trinumm). ,1. ,% ,58 )59 .עניו חיי * להדקיך רק נועיל לא וללני לט יחמר לוטתנים
 לא אם בלתי ע*ו האדם- נצפוה לא לעניים חסר במעשה לרומיים- דטו5ר משפטיובכל
 זה סי ועתה * ,1( 16 החובות מן )ציצרא דבר לנפשו יחסיר ולא בסתנהו נזק לנותןיניע
 למען קבועים הקים לעשות הוכרחו , למוקש לעם האלה היטורות יהיו פן כנראה כיובחיש
 שנובים כסו לגבותה מנוים ומנו ובשיעוריה בתנאיה והנבילוה והצדקה החסד מצותהחזק
 כנגד שללה שהיא הצדקה מעלת והפלינו שבח., בערבל אפילו עליה ימשכן הממיםאת
 המיתה סן ומצלת אדם של דיט גזר מסיעת והיא הקרבנות. סן ואף דיבורה, מצותכל

 ואין עק. הוא.כעובד הרי ממנה עין המעלום אבל שלום; ומרבה הגאולה, אתומקרבת
 באפן ופירשוהו הכתוב דברי laen ולפערים . 1( הפלינוה אופי דופלגות לכלמספר
 למען והו..רק, וכל 8( עליה כינתו אין כי בעין עע שנראה אף הצרקה על מכווןשיהיה
 כי ואסה . ורהטפילוה בזמנם הגוים שבחה כערך ערכה ולהוקיר לנשאה בה מתויקיםיהיו
 לא כי בשלמות פעולתם עשו אם כי לריק היו לא הצרקה בשבה והרפיות החקיםאלה
 שבאושא דין הבית הוכרחו כי כללבך הצרקה למעשה הבוטו נרל כי לר הימיםארכו
 יוחזר יבזבז אל המנזכז 2 ואמרו ההראוי יותר דהרה על המפריזים ננד תקנהלעשות
 ותקע וחקרו אזנו אשר מה לכל כי דעתנו על יעלה לא ניי4'עאפנם )כתובות'מחומש
 הנואם. מרופפי אל לב משום ולא עצטם מצר אם כי התעוררו לא הידקה כבודלהגדיל
 והיו היהובים עשן אשר "צדקה מעשה על עין ברוע ראו שהרומיש ברטי הדברבי

 וממופר . משעצותיהם בחזקהיטהתפתות רוזגדרו והיהודים הצדקה סררך להפוהםחפצים
 לעניים, שעושים הצרקה דבר על ר"ע: עם רושכח דרומי עוסרטסרופוס .( י' )ב"בבתלמוד
 משטובת רגע וענוה 1 מפרנסם אילו מה ספני עניים את אוהב אלמנכם אם :ושאלו
 דהומים.. על היהודים ומנאפת * 11WYD על שכי לקבל ונזכה העניים לחנפך לט 41 צוהעצסט

 , :( רטט פוכח , :( כפז ר"ח בבלי ועין ובל"ו נג'וז שקלס פ"א ירושלמ' עי מעליק הצדקה שחקי1(
 ; )ו ב"ב ו .קידושיץ)שן( , .,ובלאה , :( )ס1בתוגות

-  בש"ס. בכ"מ ושר ;( יא 
 וגו, לאחיך ידך את תפתח פתחו וט' לו גתתך לבבך ירע ולא לו תאן נתון הכתוב על עין אעומעם2(

 פ' מפרי ע.' הצרקה ?' ' טפ חז"ל אבל שם הכתובים כל 'תפרשו כן ורק לו בההו לבו'רע
 . כתויכם מטה תמצא .ה PP11  4'1 )לא ג"כראה.
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 עין לסראף ופרקה ח5ר עשותם בעת עגם באסרם, להרשיע דיה הזה בעניןהרופים

 לרוזיהר לר~עגדל נצע, לושם רק הצדקה עושים אינם כי חק חפאת אם כי חמרםאק
 גם וה היה ואולי . י"ב:( בובער ע"ש הוצאה פסיקתא שם, )ב"ג אחרת פמה לוטםאו

 פ"א שבת )ירוש' מתנותיהם על נרון בן חזקיה בן חנניה בעלית נזרו אשר הגזרהעןרש
 ההפלנות וכל שנתחדשו הצדקה חקי כי להכחיש אין האלה המראות נשח ועתה .הנך(

 נואת הרומיים, משפטי נגר ההתנדרוה הסבה היה טהם גרץ לחלק בשבחהשהפליגו
 את למשוך עז בכל השתרקו מצרם שהרוכוים כשיך מאר נהיצה היהההרוזנררות
 . וטלק וביד באונס גם אם גי בהכרים בפתותם לבד ולא , משפמיהם אחריויודהם
 עצמם חכסיט כאשר ההטון לב לקחת נאותים והרוסיים היונים חי היו זה על נוקףועוד

 שלהם שהחקים לרוהר הרע ליצר פה פתרצן ויש העם לב להטות נוחים שחקיהםסעפים
 חוקה חבה וה היה  בן ועל  1882( מיען שלי  היצאה פי"נ אחרי )ספרא משלטנאים

 רמה אשר , היתה לא היה הנים רוח על והעולה , תורתם חנך  ולהרחיב הגדדתםלהגאיל
 בק-נם ההזיק זה מ שרצו; מסה ההיפוך פעל בארץ אחר נץ ונהיה ככונו היואוסרים
 ההטובה את קלקלה לא האיבה זאת בכל אמנם האיבה. ולהגדיל דפירוד להרהיבהחפץ
 דשת לקבל נכונים היו עת ובכל הצודקים דבריהם אל סהבם עיניהם את עורהולא
 . תורתם אדמת על ונטשם מצאו אשר ישרים ששפמיםפיבות

 רביעי קפר
 . פה שבעל בחורה עלו ורוסיות יוניותדעות

 דעותט-~ם ננד יתנע חכמת ננד שונים זמנים בפרוף היהודים נלחמו אשר%41מלוקמות
 נעסיק ואם . היהודים בקרב טכבדהם טצאו מהם רבים כי נאפן לאות לט הןומשפפיהס
  ומשפמים חקים להם באו אשר הנה ואחת הנה אחת נמצא אז חכמינו תורתבספרטע
 יוני טטטצ רושם . ורחעיבום בם נפשם ישרה לא כ% בררך כי אף מהיוניםורעיות
 אשר רהקטת בין הנה החשטנאיס. בימי כבר נמצא היהודים בין דרך 6 מצאאשר
 שחרה נדע לא אשר אחת תקנה נמצא סהסלחסה הארץ שקטה אחרי גדול בהן יורצןחקן
 יסופר כת"נ יוחנן של זמנו על . היונים ממנהגי אחד על לב נתן אם בלתי אותה גבינהילא
 4ג מ"ש( סוף לרושלמי לדוטחט אתו כשמקריבים קרניו בין לקרבן מעים היו ימיושעד
 המעשים טן .( מ"ח סוטה )בבלי עיניו בין הדם שיפול כרי י-ניו בין אותו מסרטיםשהיו
 . שם( )ירושלמי זרה עבודה לפני שעושים כדרך מעשים שהם בהלטוד נאסרהאלה
 דברים, שני מזה ולפרנו 1 נבלוס המזבח את מאכילים אתם מתי עד יוחנן להםאסר
 ותוש שנוהגים בררך במקדש השיבן בשחיפת נוהנש היו טחנן של ימיו ער כי 1האחד
 כנבלה כוה קרבן התשב , ע"ו ררך שכן מפני הסנהנ כפל שייצנן והשנון . חיהלעבודה
 ויחמאו ובסבתה יוחנן שתקן התקנה בהבנת נבוכר האחרונים דחלטד בע4 .למזבח
 קרום נקיבה שגרסו אפשר הסריכה או ההכאה כי באסים' כן לא אשר דבריםע4ה
 נבלה זה בררך שנשה6 הקרבן וקרא דקדום המנהג שהעביר יורכן של פעמו היה וזההנצח
 דרך כן היזע ספני שהוא בירושלסו המובא האמתי הטעם על לב שמו לא או ידעו לא אבללמזבח.

 או קים והגלגלת בעור שמריפה הדעת על יעלה איך כי הישף. השכל יסבול לא אשר פעם ונחטק"ו
 עועא : הפעם עצם לט שקיימו ובירושלמי , הקרום נקיבת יפעלו במקל מויגטתרפאה
 או השימם בין ההכאה במעושה טה בו פורש לא כי , פה-ושן עףימו לא הם בס fyדרך

 בשיבנהעיהם היונים שנהגו מנהג פי וי הדבר יובן ואמנם f'p 1 מדרך בעורבשרימה
 להקריב. פוב סימן גרצון ובלבתו אונם. בלי ילך למכת יובל כי שלשרבן דקפידוהם
 מרוצה שרברבן סינף לו דוה תה . כראשו תנועה רקרבן שעשה עד המתין העובדהכהן

להחרב
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 . הזאת דוזנועה לעשית הקרבן להפעיל בתחבולה פעולה עשו עת בכל ואטנא .להקרב
 קודם כי נראה ועתה . 209( דילינגר מביאו )פלומארך הקרבן .אזז לתוך מים בשפכםתה
 לנרום תחבולה היו הקרנים בין והמריטה וההכאה הזה המנהג קבלו יוחנן שלזמנו
 עוד הטנהנ. ובטל ע"ז לפני שעושין דרך שוה רבר אשר היטב כן ועל הראש, 'תנועת
 חכם תקן ישראל בארץ היבית מלכות תמה ספה בבר אשר אריי מאד מאוחרבזמן
 אמרו , יוני התקור מפק בלי והם תפלותינו טרורי בכל עלו היום ער אשר ברכותאחד
 עשאו שלא על לה' הודאה יוסיף יום בכל סברך שאדם הברכות כל שעל מאיר ר'בשם
 לא וטו פרט(. ברכות ירושלמי ע"נ: למנתות ,בור עשאו ושלא אשה עשאו ושלאטי

 עשאו כי יום בכל לאלהיו הודה אשר מקרמם של מנהגו את האלה הדברים בקראויזכור
 קראו יונים אינם אשר הגוים לכל בארבאר ולא יוני אשה ולא איש בהמה ושאאדם

 מעת שונים חקים היהודים קבלו פמון משפט בחקת הנוגעים מרברים גםבארבארען(,;
 מקומם מצאו אשר התוכניים הדבורם כל זה, על והאות תחתיהם. ,כפופיםשהיו
 ובתכונתם בשמם נמצא אפותיקי ענין וכן רייתיקי אונו כמו היאדים ימשפטיבתקת
 . 56( בעווייז געריכמל, דער פראנקל לרץ . היומם בדיניגם

 אחר פעם נגזרה אשר והנזרה . היונית חכמת עליהם עצמה זה מכל יותרואמנם
 בראשית חי אשר סוכו איש אנטיגנום , אליה תשוקתם נגד לעמוד כח עצרה לא עליהפעם
 1 צוקה היה הוא י יוני מסקור ספק בלי והוא , אחד מאמר לנו השאיר בא"י היונית%כות
 המשמשים כעבדים היו %א פרם לקבל מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיואל
 הזה המאמר . פ"א( )אבות עליכם שמים מורא ויהיו פרס לקבל פנת על שלא הרבאת

 , זמני משכר יעודים סלאה כולה אשר והנביאים סשה בתורת ושורש יסוד לו איןוענינו
 והאריך לו ושב בגללם ויתברך ב"מ הארם יהיה למען והסשפפים החקים לשמורותצוה
 רואי כל אבל ז גמול לתשלום שיקוה סבלי הטוב לעשות האדם יתחייב בתה .ואיךימס

 בפי שמה השטאקית והפהילוסופיא היונית החכמה רוח בו הכירו כבר סאו הוההסאמר
 על אבל :( די ר"ה )עי, באומה כללית לאמונה זה בעבור היתה לא ונם מלתה,אנטיננוס

 אף יונית. דעה משכנע אזנו המיר לא כאנטיגונוס הקבלה מאבות אחר רואימ אנו פניםכל
 האת לדעה וררשו הפשו האחרונים מן חכמים וכמה . התורה פשטות עם במתירהבהיוונה
 , . . תורה לומר ראיני תאסר שטא : מהחכמים אחד שדרש סררש זה . קדשט בכתביסעד

 שאתם מה כל. אלהיכם ה' את לאהבה לומר תלמוד שכר שאקבלבשביל
~lwly 

 לא
 טאד חפץ במצותיו : דרש פדת בן אלעזר ור' מ"א( פי' דברים למפרי טאהבה אלאתעש
 שדשא זה רע ינקה לא ליד- יד : דרש ירושלמי חכם פנחס ור' ,( י"ס )ע"ז מצותיו ,בשכרולא

 המפורסמת הדעה כן וכסו , ח"ב( פ"י סנהדרין ~רוש' מיד שכרו ליטול ומבקש צדקהעושה
 חטאות כל שמקור : אוריליאום ומרקום הרומי למיניקא ואחריהם והסטאיקים לאפלמוןהנודעת
 לקיש בן שמעון ר' . לכתוב וססכ,ה חכמים קבלוה אותה גם , ברעתו והשגיון המעות הואהאדם
 תשפה הממה כי שנאסר שטות רות בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר ארם אין :,אמר
 והרחיבה היומם הכת המציאוה אשר )05~10( הדבור מן הדעה כן ואף . נ',( (nWIDכתיב
 בפירוש ושורש יסוד להם ותהי . ישראל בארץ היהודים אל נתקבלה בעיקרה הלא ,אפלטון

 . 216( - 221 )הדא עליהם נשען היהדות דת בנין אשר יקרים עיקרים ובהרבההטיסנאות
 . חפץ בהן מצאו אשר יוניות דעות לקבל היהודים נמנעו לא כי רואים הנט זהמכל
 על עור להעיר צורך ואין . חכמינו בתורת עלו , שקבלו כדעוהיהם כמשפטיהםועתה
 היונית הלשון ובבחינת מצבם שנוי מפני וקבעו הדשו אשר והדינים והתיירניםההקים
 . 98( )ה"א העם שפת מקומות בקצת ומתהאשר

 הלא ותורהם, הידידים על שבע הרומזים הפעילו אחת היונים שהפעילו מהאולם
דבר
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 סשפמ הקת כי נראה עליהם ידם ותקפה הרומים א5 רהחברם מעת אשר הואדבר

 מצגם מצד כי יען כן להם היה כי מאר הדבר 1ק14ב . נדולה שלטות השיגההיהודים
 ושר , למכריעם ועכרהו אשר ממזנות בדים הדשות שאזלת ודתהדען רהשררוהחרש
 כבר להם דתורעותם בעת אשר - הרומית משפט חקת מהוך להם נודעו כי פגן מזהיותר
- חיחבה ופדורה  שיוכההיתה  חכמי דיירו אשר בדינים, חריצם ופרטים כללים הרבה 
 על ובשפטם החרשותו השאלות בהכריעם היהודים אם ואף . וגליהם שונם לעדםהירידים
 וכתה זרא בבל היומית משפם חקת מירך דיבה או מעט נטו הריניים ורפרפיםהכללים
 כנר הזה הדבר . תויהם להרהבת הסכה נם הזה ומצר 5הברעתם דראשנה הסבהדיא
 חלק ויהודים לקחו הרומות משפט טחקת כי תשבו יש . בו לענות ענין רבים לחרשיםהיה
ה ויש . משפטם בחקת וקבעתנוגדול ל  לואת, ואת בין מבוררת השתוות לרואות אין כי 
 מעת הידצדים משפם חקת על דתעצומה חזקה פנים כל שעל הוא לכלם השוה הצראבל

 ערש הדבר אגחן כי יראונו דוגמאות טקצת אבל הרומית. משפט הזז לרער,שלמרו
 . ברורים רוסים רושטום סשפטטבחקה

 ונזכה-

 ובנאו מריש הגול 1 ההלכה ראשונה
 ביה אבל * הלל בירז שחדשוה הלכה זח .( ב"ה )גפין לבעליו הטריש רמו יחזירבבירה
 ההלכה גיתה כן כי . לבוקע המריש סחיר הבירה כל יקעקע אסרו החרשות שונאישטאי
 , הקנטות להכביד , פרגדת רוה כי הארסים מכיילת תחת היו אשר ויבום גן ואו4הישנה
 מקעקע הנול שאין זמן שבל : אמר הבבלי שמואל נם כן 1ע5 * 48( צר ח"ו )המלהן שיהמרחפת
 Jom~ , ס ט"ז לתענית בנפו חמס הוא עוד לבעליו המריש ותחזק- ההבק-

 ,~ITY , ב"ה כי אפשר

 בריצת מקומו כבר מצא הוה דגדון אשר , הרומית משפם מחקת התפעלו , הישגהההלכה
 ששקעו גחלה קורה בשביל הבנין כ5 לקעקע הבנין לבעלי אין יידועים: הלווסתי"ב
 בדן בתמנע. נבדל רק ב"ה ערק מטש שוה תה הקורה. דמי כפל משלמים אם כיבו

 ישא . בתורתט שיססוכו טה ל להם אין אשר רינים קצת חכסיט קבש העבדיםשחרור
 לממן צחצ אם כנו במשוחרר רק דגורה מנהנ בעבד שסרג האדע מעשה מתוך נכרשאם
 הסה! ואע משחררים סעשה עושה העבד אם או , :( ם, )ברכות הכנסת בבעזעשרה
 שרין בא נשא או , 0 ה"ה יבמות פם"ו בא )מכילתא רבו בפני טבל אם כסו , בומוחה
 מוחה האדון ואץ בעבר חירות דבר עשו אחרים ש מ'.( )נפין בפניו תפלין הניח שבפנה
 )כלומר טיאטס == וברינירק החירות( לסימן בראשו כיפה וכשנתנו במפה רדוצא כש ,בם

 המטשלה )שבנזירת מלכים של ובהירות , אדוניו( בבית מרעים בסעודת חברשנעורה
 היסויי הרעיון והנה !(, ת"ד( פ"ר גטין ~רושלמי שחרור גם צריך .אין דערין( בןנעשה
 האדון רטיטת לפיה אשר דרוכות משפט הקת טתוך קב5והו כי נראה האלה בוקיםהמונה
 ורומה 1 העבד בשחרור האדון שתפץ גלויה מודעה הוא חורין בבן רק הנוהג מעשהעל

 בהיקא העבר את כצליך להאדון תוארו זה אשר ממש רדומי רק העתיקו כאלוהדבר
 דגקרא העבר בראש נגעו השופד או והפקיר פיו בדבור לחירות ופטרו חוללהרצחי

 מיעים, סעורת האדון בבוז היה %ם וכן דהירוה" לסימן בראשו הכיפה ונתנווינדיקפא
 חק היה וכן כשחרמיו" שרוצה רעתו האדון נלה בזה עמהם להסב לענר יקראווהברים
 להראות סספיקא האלה רג1עפווז הדוגמאות * הממשלה ונקי פי על חורין בן נהזהשעבד
 . להם הרצף אח 1קב15 הרומית טשפם טחקז עיניהם חכמינו העליטו לאכי

1vwכן על הרומית טשפט מפיז וינים ויהודש קבלו כי דברים במקצת שראינו 
. - .  תצדק-

 רעת בסן ומפורשת ג'.( למפץ בבבלי נם קצת  טסהא גשנוי נטצא הירושיסי מן שהכאתי וו ברייתא1(
 123 צד ח' מחברת בהתקוץ יה"ש חריר פירושו כקצת עסי יהסל'ס 1 74 צר פיני5יש סיחם צבי לער"ן הורהשל

 עיקרים ע5 נוסד הברייתא ש5 היו גי נלטר שניהם וטרברי * מעם של ובדברים ביאיר ביתרון לפרשההיסף
 . הרומית השטםשגוצים
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 בדיני והיהודים דרומיים מ'טפט חקת בץ ברורה דוכסוות שבמצאנו ההששיה גםתצדק
 פה להעיר ויש . חכסונו על דפעילה משפטם תזז אם כי בטסיה, זה ויה לא כיממתוון
 הטבע מצד לקישו אפשר שאי תנאי : נטצא דרומו בחק . סמון בתנאי עיתיים קצתעל
 נמצא וכן . קיים והמעשה במל התנאי צואה בשמר הותנה כזה תנאי אם החק, סצדאו

 האלה השרשים , %( והבוסר הניסום פצר לעשות רשאי שאינו בדבר תלוי שדצאתנאי
 אפשר שאי בתנאי פה. שבעל התורה משפם בחקת נמצאו ממש ובצביונםבצורתם
D"pSשאי הנט . פ"ר( ולטין לא או קיים המעשה אם הברייתא חכמי נחשקו רגובע מצר 
 ונראה צ"ד.( )ב"ס במל והוא בתורה שכתוב טה על תנאי נקרא החק סצד לקיימאפשר
 בתורה שכתוב פה על שתנאי פ"ב( קדושין ספ"1 )ב"ס וורושלכום החכסוםמדברי
 התנאש גן השלשי הענץ נמצא וכן . אחר סוג ההת נכנסים לקיטו אחשד שאיותנאי
 . :( פ"ד וגטין רעיר בשר שיאכל מנת על התנאי כמו לקיימו רשאי שחינו תפישהוא
 פירות : פפירות שתים סינים הרוסית משפט בחקת נמצא מנכסים פירות קניןבבחינת
 צבה-ע פריות frnctus) (8eparati תלושין פק-ות fl~uctus) (Itendentesפחוברין

percepti)(eructus . בתלמוד במלה סלה נמצאו כנויירם עם האלה המושגים שלשת והנה 
 החק קובע בעלים להם שאין הדברים ובענין רובוטיים. מחקי נעתקו באלו משמותבכמה
 חק שלפי מפני לכל רופקר בDIJIIitlS) ,(res ) בעלים לו שאין ושקי דבר כל א(ודומי:
 שנמשוש דבר- נ( . ורומיהם והאויר הימים כמו 08ץ( (commuaes~ בו ישים הכלהפבע
בעלת

~ereticatae) 
(res לחיטוט. טמש בצביתם נמצאו האלה הפקר מיני נ' גם 

 ודוכיהם ודימש המדברות . ובכ"ט( . ט"ג נררים )ש, בעלים שהפקירו וצא דנהילדפקי
 דג' המון נמצא וכן . ובב"ס( : נ"ר ב"ב , פ"ח שם ותוספתא , פ"א )ב"ק רפקי בכללחם

 סטון דים עיקרי כמה יש וכאלה . ה"ח( פיד כתובות ירוש' : ליח )ב"ם רטונכן ננסינקיא
 . סקרה זה כל כי לאסר שקר בנפשנו נעשה ולא 9( הרומי בחק ממש השתתת להם ישאשר
 מן אהד אסר הרבית בדיני . אחד רומי חק על דהלמור הכמי שרומזים מצאנו מפורש גם41קפ

 רבנוי כי נבין הזה הקצר כלשון . ה"ז( פ"1 ב"ם )ירושלפי הוא רבית אנמיבריסים הרא :החדפים
 היה ככר אנטיכריסיס6 *הדא ובאמרו , במישגו להם y~lal חוכני כנוי היה.אנפוכריסים"

 אשר הרומית משפס בחקת קבוע חק זה הביננו . יותר כיאה- צריך ואע לשומע סובןענעו
 יותר דהירות סן להחזיק רשאי המלוה אין למלוה lt~lDcn פירות העושה דבר הוארו:זה

 הזה בתק נק-א nlyD'1 בשכר המשכון של השרות ותשמת החק סן הקבוע כתביתמכף
 באסרו הירושלמי המאמר בעל כוון זה ועל .01[( Dig' 1, 5 11 ,20 )1אנמיכריסיפ

 ומשפט חק דבר על וסתן משא כן גם וטצאנו . רתומי החק מתוך הנודע אנטיכריסיס**היא
בין

 Pand, der Lehrbuch 109ן0 09י מ ח ,Bd. 1. Bangerow .8 131 במי מוח מאח1(
 . רחנים סדיני (((

 הרומי שאזק ורמיפ הזאת ההשתוות על העיר ', ט; ח, אות לכנ"ר בהערוה ז"ר לייעורם בדחני יאטט2(
 ;;QS Beweis' ורנ"א והפקר *ירות קנין מענין ודוגטאות והביא היתדגם חק עלהפעיל

~erichtliche 
,.Der 

 שא.ן באסרו כש תורשת א.נן השמת'ו קצת אטש . בשתיקה הורה קצהם ועל רמצים קצת על השרג בוחרה 60צר
 הפיתת יודעהתלסור

 צבויי
 הלא שרת.ה TW אבל . בפנים שוד-א.תי כמו אינו וה , בעקם שנטשוהו דבר מרין גיא

 שרם הכלביה
 "ע-

 שתכליתה , סמק בחקי חרשים ודינ.ם מושגים על ורוזלמור הטשנה חכמי התעוררו היוסי חק
 הוא הלא , רוט' טטשר ה.הודש שאבו לא כי לחראות השתדל הנוכר במפרו אשר פראנקל ור"1 . ב,ח די "שהלא
 ם !5 וג ייינ ?1 1 גקרבם ישבו אשר האומות מן ליועדים קב* טמונות ריני בקצת כי ; בפיהן סה*טעצמו

 . -55( 58 צר לשם חרשים דיגכם עניינים ש ר%זשררו אחם חיו אשר הטים עם רוזחברותם קי "יעל 1מנפרמים
 פצם כל ש , אחר באופן רווש.ם חריני'ם הענינים אלח על הגהורים חרטי דנו חרוב *. שעל נגיח אם אף כןהי
 בשוט להכחיש א-ן וה גי . פח שבעל בתורה עלו אשר חרשות הלכהן שנתיסדו גרטה חרוטיים כשפם שחקת ברורוה
 א.1 שנים שלש שה.א' הקיקעית אקח ; משל דיך על בתורתנו העיקרי .פורם א.ן ססונות דיני עקיי כמה כיענין
 טוכ.ח שמה אטעם השלש טספר על אם כי החקח % רא.ה וה א.ן הסוער משור כלמרורי 1*ף בתורה רטו קןלח
 י nalm בטיפש יאסם שהעיר בש חזטי חק עזר שתאע*ח
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 ולפעטים ה"פ(, פיו שבועות )ירושלמי דרומיים ודין דת ארעי ובין הירידים חכמיבע
 אף בדיניהם בבדגשהו לנוי מעות שנתן ישראל : אושעיא ר' משם ואמרו ריניהםסזבקיים
 לפיוס אשר הרוסי חק של דינים על מכתן 11ה . .( י"ג )בכורות קנה משך עלא פיעל

 דיניהם שמרמש אחר במקום טצאנו ועד , ו( הנקנה הדבר נמסר שלא אף קוטתהסעות
 הדבר ע5 שישכיל מי ועתה . ת"ג( פיד ב"ק וע"ע ה"ז פ"ר סנהררין לירושלמילרינינו
 שכים ברצון הלא לפנינו עברו אשר הפרטים כל על עיניו וישים , האמת ובאהבתבתמים
 , חכמינו הלכות על תעצוטה הפעיל הרומי חק כי החלשו אשר השונים החכסימעם

 שפניות או , חכמינו של ממון דיני לעומק ירדו שלא או , הזאת האמת על להודותוהממאנים
 והלכותיה שדיניה יורו אם תורהנו בכבוד פגם שוה וחשבו השורה, את להם קלקלוחצוניוה
 כי זה אין באסת אכל הסה. מישראל לא אשר ומחוקקים הכטים סתורת לפעמיםהתפעלו

 . שאסרו סמי האכנע שקבלו הוא האמתי וכבודם שקר שטדאם
 הזמנים במשך : זה הוא כה עד הקרסנו אשר והאטת הדברים כל מתוך היוצאכלל

 על והגבלות הרחבות nulw סמבות סבות פעלו , פנינו מגסת אליהם נשים עתהאשר
 הפנימיות הוציות. וסבות פנימיות סבות הן הסבות אלה פה. שבעל התורהארסת
 האוטה מנהיגי התורה חכמי התעוררו בגללן אשר והמדיניות הדתיות המפלגות בקרבנשיו

 הסבוה הן החוציות , להורהם חווק עשות למען התנגדותם כח ולשבר בעדםהתנדר
 מיני שלשת והצמיחו הולידו הסבות אלה , השבים העטים עם מהתחברותם טלרואשר

 מריות החרש הסדיני מעמדם מצד תותם השתלשלות על נפעלה אשר היא האחת .תעצומה
 ורגריוים ומשפטיהם הגוים דעות הפעילוה אשר היא השנית . העמים יף עלירםתקיפה
 דעות דפעילוה אשר היא והשלישית . בפניהם רועגרר למען הדשים וחקים דיניםלקבוע
 חפצה ובנפש ברצון וקבלום חכמינו בעיני ישרו אשר ומשפפיהם הצודקותדוקטים
 . בחורתםוקבעום

 בגל אשר וצרקתם חכסהם על לשטם כבוד יתז חכסיט פעולות על בצרק שופטכל
 מרום להמר גם ולמישירם לפלסם אם עמם בני דרכי על לשמור פקורעת שניהם רן'עת

 ממעקר שיצא מה בין להבדיל בלי אדם מכל והאמת דבוב קבלו וברצון באהבה ;מכשילים
 תמיסה בהשנהה שמרו זה כנגד גם אמנם . ועם עם ממקור שתוצאותיו מה וביןישראל
 בית אל לבוא טובים לא משפטים תת לבלתי הרעים סע~יהם ספני לנצרם DDPש

 בזמנם העמים טשפטי מפני הרת בעד לגדר להם זאת הטעה קדושה חובה כי -ישראל
 עבודת התועבות אבות שלשת . אלהיסו ה' שנא אשר התועבות חותם עליהם נשאואע~י
 , רגוים ארצות רוחב במלא רוזפשטו הלא תולדוהיהם וכל דמים ושפיכות ערפת נועיאלט-ם
 התועבה, טן והפרישה הסדות טהרה תורת , אלהים אחדות תורת תורתו אשר עםחשיך
 ואע- ? ההטה בטים מהתערב בעדו יעצור לא הוא איך , ויושר ומומר וצדק חמדהורח

מזקי
 עם מהתחברותם להם האורבת המכנה גודל טראות ;ינם יעלימו וסנהיניו הזה העם

 אשר התלונה כן ועל ע הזאת הסכנה בעד לעצור מצרם פעולות יעשו ולא הנוים,אלה
 מהם וההרתקם הגוים מן הבדלם דבר על הזה והנרדף הנענה העם על מאזמלינים
 פורעי אדם לבני הגוים את טחזיקים היו חנם משנאת ולא מקנאה לא . עשו לשקראך
 באטת הלא , ככללות ונשותיהם תועבה ובנותיהם שקץ בניהם את ונתנומוסר

היה
 כינת אבל הדברים ש5 פשטם נגר ספישו ואביי אושע'א ר' טאטר על הורים הרקריקים נ5 נגם' ע."ש1(

 קנח רגוים דיני לפי או להפך או בבהטתו לגוי מעוה שזחן ישראל  ע:יעורט וכך הנף פדרן שמדבר מכיארת רפאדבר*
 בנהיגת טטעא וקמן והלוקח הסוכר  עשו רי:.רס שלפי ואחר' , משתה צריך ואתו שנתן במעות הבהמה rwאקונח
 למח זה ודוטה , הבכורה בבחינת נם והספור החיוב בזה תקי בצרק וע"כ הלוקח של קנינו הבהטה נעשהחטטת
 . מדאורייתא שלו :חשבתן חכמים לו שכו שטעהן בב-טש:אטר
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 בנים נמצאו תולרותיהם כל עם הנוכרתן התועבות אבות כל .כי כן הדברדיה
 הנוים הטיבו כברווז מאות עגות עברו אחרי כי האמנם . נעדרה ל4 אחת אתם ווואשר
 תועים כי זה-או עיניהם נפקרי כי להם נמצא דבר שורש טה אולם ; מדותיהם ונזקםדרכם
 ראמתיות . זאת כל פעל הייהם ובדרכי ודעותיהם היהירים באמונות התבוננם 1 השכלמדרך
 הן אך ' לעולם לעד ויחזיקון היום בל הורנו עליהן ואשר הפצים סכל היהודים שסרואשר
 חלקו נאמנים יהודים היו אשר הראשגים המשיחיים , חייהם בררך חרשה מטילה להםמולו
 נפקחו עיניהם , רבם עמים בקרב תורתנו לאמתיות וררך טמלול ועשו היהדות יסוריבגוים
 ידעו לא אשר והאהלה החסד להורת נפתה לבם , ודבה באלהיות אבותם אמתת , הבלעל

 הסטרה בי להכחיש .אין אמנם אף . בקרבש נטעה המדות לטהרת ותשוקה ,לפנים
 סשה תורת יסודי . מרי הושגה לא פניהם ננד המשיוטים הירדים שננו אשר ,הנשגבה
 כח עצרו לא - חדשה בהבנית האמנם - הסשיהיים היהודים להם הביאו אשרוהנביאים
 ועור וממולדתם מביתם הגוים אלה הביאו אשר אלהיהם ומשפט הייהם חקי ננדלעמוד
 לשנות היהודים יכלו כאלה,לא מעטדים נוכח כי הרבר יובן ועתה דור. אחר דור בהםדבקו

 ומשפטיהם. אמונתם הגוים דרכי עלבפטפטם
 הסורים תחת הזמן במשך עמרו אשר מהמירים לאחרים ,אם כי האשמה לסלא
 ודתם.,.ססקורה אמונתם העתיקו הם . הזה בנזק חייבימ והם האשמה להם אךהראשגים
 .אשף"לא נכרים בילדי השפיקו הם , נוסדו עליהם אשר והנביאים סשה תורתוסיגורי
 שמה ש ישגה' כי עד קבלו אשר היהודיות ההורות מראה בזה וישנו המשיחיים, קרסולשש-ונם
 תורת וחללו הראשונים" מוריהם סדרך מהר סרו שונות לעררם הנה עוד. דגירלב*
 כל להרנ והקדישו והחרימו ורדפו האחרות הדתות , ננד וקנאתם בשנאתם וחסדאהבה
 אנמיוכום כתלמירי אם לכי והכמש נביאינו כתלטירי לא . טחשבותיו כמחשבותיהם לאאשר

 הלכו לאשר הדרך מן ,טרו סרו הם סיעתם. וכל ואדריינום דאטיטיאן~אפיפנום,'נירון/
 כל על הממשלה לנו לאמר ומהנשאים וגאון עו והתאזרו כמדם נאות וילבשוקדמוניהם

 אחרי מאה שנות עברו' כן . יתד האדם וכל העמים כל על ושפל נשא כל על ונפשרוה
 טמררגה ירדו המשיחיים היהורים קדכ~ניהם סאת קבלו אשר והתורות והאמתיות סאהשנות

 לבית נם למארה ויחי ובחיל בכח הרוח עושק קם ותחתיהן אינם ועור ואברולסררנה
 במשפט דבקם על לטבח הכרעו ישראל אלפי ורבבות ראש סי וישקנו ,הדימנו כיישראל
 להיות וינשאוה וינטלוה ולמשקלת לקו היהה דתם למיסדי לפנים אשר ובתורהאלהיהם

 וביניהם היהורים בין רב טרחק עשו האלה המעשים וכל והסדות הדעות . לגויםנם
 משפטם על בלבם אסרו אשר היהודים טאפר אכנם . צדק,היה משפט עליהםומשפטם
 הלא - בטשפטם תפלה לתת לבו ערב אשר היהודי הוא מי פניהם ואל בנלוי כי -ומעשיהם

 כשכימים. מצא עצמם בקרב נם ודמיםברב
 משכיליהם קצת והתעוררו בהם אחדים עיני נפקחו שנה סאות, כארבע זההנה

 מוסרות והשליכו שונות רעות עול פרקו אז , הסטרה החמיאו וכהניהם מוריהם כילרעת.
 והנביאים התורה קדשנו כתבי אל הסקר אל ושבו , ריאשונים ירעו לא אשראסונות
 . המשיריים היהודים הראשונים טוריהם בכתבי עלו אשר היהודיות והדעות האסונות כלואל

 לפלס ההשכלה ההלה הולדתה מעת . אמונתם רוזתדשות וצמתה נדלה הזה המעשהולרגלי
 מקור אל עיניהם "התחדשות מנהיני שמו , טננריהם הסורים עתי למרות ; ארחותלה

 בי רואים אנו והלא כהות, ובהרות כתמים מכסה האחרות אטונת וטהרואמונתם,
 יסבלם לא אשר אמונתם שקרי קצת בעד ולהנן הסתירות לפשר עת בכלסתחכסים
 ואמנם ? לבם אמנת לבדה היא האחרות אמונת כי נאמן אות זה אין ,וכיהאחדות,

 שמו אושי סשה אגודות לרוהר החכמות לעזרת באה בי הדתחדשות לה קנחה הדולהזכות
סנטריהם
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 ותלך ראש נשאה ההשכלה דנלה תחת כי ער , חרצובותיהן ולפתת צוארן עלכגנדיהם
 ער חיל ועשו ונברו המדע שדה על ההתחדשא עמי עבה עז ובכל בהמים . חיל אלמחיל
 שונת הכהנים נם כי סהס, נפרדו אשר סנפירם על 3ם כל על נברה פעולתהאשר

 דעת רוח ררתנו אושי אדם כל , ההשכלה שבלת את עוד לעצור יכלו לא Dynהשכלת
 בכתבי עלו אשר היהודיות הדעות וכל וחכמיט נביאט וספרי תורתט מ בלבו יביןובינה
 הסויגה אשר ההשכלה ועל העמים חיי על לפשל שרו והם , בפעולתם חלק להם ישקרשם
 לחברו אדם בין הענדם משפס בתקות המוברז לכל ערוך אין . משלה טאין סררנהבזמננו

 לכל , רעדות ופהרת והמוסר החסד תורות לכל , והמיעצים הצדק וזחם ע4ה!הנושאות
 וצרקה ושאי לתת , החמם נגד האנושיות הזכיות כל בער לחנן בארץ נבראו אשרהחדשות

 אחר ואל לכלו אהד אב הלא : תורנו אשר נביאנו תורת ובכת אדם ישא באוטר ארםלכל
 כמה . העמים אל יחוסט את מאד דיבה שנו החדשים דטעמדים אלה ואטנם !ביאט
 קבעו דינים וכמה לדושיעם שפמו משפפכם כסה ! הנים נגד חכמינו דברו קשיםדברם
 צורקים היו כלם כי נבויש לא ! בעמים והצדק והחסד המוסר דרכי העמותת אל לבבשום
 . לההגרש וצרקה זכות להם אין בזטעו כי נכופש לא כן כמו אבלבזמנם

 פעלה ט"ב רב מה נדעה אז , התהלכנו משפטם ח9ת שהקי וחם בעמים נכינהאם
 בהחלה תורתט מקרב יצא אשר הרוח הוא הצרק רוח עבר הררך הזיוה הדוטבלהזאת

 השורריפ רס"רים ורגפשפמים וזחקים כל מנה מי י להשכיל לסויה ורוצשאוההרומם
 , נחרפים עלטן לתבוע , c~p1WV לרעיל , תום להולכי מגן להיות , הצדק מהחדק 1בארץ
 לנצור , חנם מעליביו ננר הטוב שם ועל כבודו על , החמם נגד האדם קניני עללשמור
 מי י דת ש לדת יהרו תת וטבק אדם ננר לאדם פנים משוא פבלי האטימות הוביותעל
 המוסר נגד מוחל להל ? ונשה הקיסמים הגרם בהן הלכו אשר התועבות בוחלת ויוםילך
 עם טתאימים ועונשים משטר החק שם בשר שארי ולדוזחברות ותבל יסה סעורה כל%
 גברו היום אשר החמר תורות כל יספור מי * וכהנה כהנה עליהם הוסף ועור תורבכודקי
 לעשות והרכו ודהליות תדלו מתורתנו תוצאותם אשר לאדם האדם אהבת דגך וכלבארץ
 זה מי , האטשוז החברה לתובת יום יום לעשות יוסיפו ואשר נעשו אשר רוזי9נים כל 'פרי

 ישע להגדש . ומחסוריהם אדם בני נגעי לכל נכתת סקור החק מצד הלא 1 סרביספרם
 דוכנו אדם בני שברי לכל * ערום ולהלביש רעב לכלכל , ידם למטי להושיע , אדםלאביומ
 , אלהים ננעם אשר נגע ולכל מחלה לכל מחסה בתי . אסונם להם הל לטען בתיםוהוסדו
 לאלמנגת ולזקנות לזקנים מחסה בתי , נפשם לכלכל כח חסרי לאביונים תחסהבתי

 הפעלות עצמו וסה רבו ומה * טדעת נבער ולכל ולעורים לאלמים מחסה בהי ,דתוסום
 לחנך כצנו אשר המפר בתי לכל טספר אין ולהאדיר* דחכטות להגדיל נעשואשר

 אין , לילדותם יאות אשר בינה חכמת דבר ובכל ומזימה דעת להבינם דרכם 1 שדקטנים
 בכל רעת ללטד או לב חקרי לגדולים חבטה תעלומות בכל למדעים תלמוד לבתיממפר
 החברה טובת אשר האיתנים - התיקונים אלה כל . וחושב וו-ש ומלאכת אסן יעימעשה
 טר י בימינו דרומים מחוקקי ותקב ות1-9 אזנו - עליהם נשענים וחזקה אשרההאנושית
 בודחת טתודתט שנם פי להם לתת נכי זכויכם עליהם, משפטנו גם נהפך כאלהמעמרים
 * פלא עשו כילשמם

 וטבלהם נשאתם ואשר החשכים בדא-וגז ח"תם אשר חכמינו מעיניכם עפר ינלהסי
 ע5 דרכם השהיתו אשר טשחתם את בשניכם ראיתם ואשר הטים מעניכם סור רישהשל

 אשד המתועבות והסדות הבסלקלים המעשים כי עתה וראיתם , האדם המהא בכלהארץ

דבי
 כל בייב ומישרים לצרק לטובה נרפכו בטיבם ישבתם אשר הארצות בעמי בימוכם

 תתם לב סק-ב האמת אל באהבתכם אז בי וכום, עמם ומים אנהט אשר ההשכלהעמי
תורה
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 על . לא בימיכם הנוים על שפפתם אשר הקערם הטשפמךם כי אדם בני וננד ה' ננדתודה
 הקרטונים הגוש על  ושפטתם אשפי רומשאשאם בל יצמרקן עלירם לא גי * יחבט יכננונ4י
 מבש למפיוע ומרמה רטש לאנשו נחתוםאשי

~ewl 
 על ולנשבעים פיהם בערות שיי

 בזימה לשפופות ונעיהם בטחיהם את שקץ דגים בני בהחמס טטץם עליהם לא בו ,שקר
 לבלתי האיושיה בנכונת עלירום לא כי , וירתות בצל לדיצת בש אתה נ6 שוטתונחשבו
 חסדם כי חשבתם עליהם לא וכי , כערכאותיהם ללכת סשששההם ובחקת בדיניהםלדון

 אמנם . ולרועפאר לההנדר אם כי ובתשם באמת איננה אתבהם ותורת להם ד"אחפאת
 בקדם , ואהבהם שלסם דורשאם לקראתם באים הייהם רצף סלא ובלב יפות פניםבסבר
 המדות לפרר ומישרים טשפט צוק להכין עלם נתיבות משבבים היו כי בתודהפניהם
 בהצעקם והקטה עותתם על הודו וברצק , נגדנו רואשונים הדורות ושוו כסה ורשעיניהן npe~ כי ש תודה ; ובצדקה בחסד דבוב במעשה לעשת ושאכל ' הואכל כצמרולהרים
 עוד untw הת לבלתי כאחים לדבירנו nipiw'n כום עלינו נם להעביר האגודות הזכיתקדש
 אך ; ובינסו בינינו הסבדיליס ובאסונות בסעשה השונות דתיט בגלל וצדקה מזכווענדרכם
 לרווה וחכסיט נביאיט ולתורת לתורתנו ועז נצה נתן אשר לאלהים תודות כל עלתודה
 הזגגנו בארץ אלדים הסייט אשר לט ואמנם . הנוים כל ארצווז רוחב במלא ההשכלהבעפרי
 על עינינו לפקוח היא קרושה חובה לט , בעין עין אשה כל והראנו האלה דוחוקותלעתים

הלי
 עם-,ם י בסנהנינו דרכיט טענלי לפיהם נפלס לכען ורסעסרים הטעמות. הזמנים
 . עטיהםובסששמךט

י 4

 תטביעיספר
 השק-ת. הירחץ גסייג'ס כללים 1 ותולדותיו בטדרש חדש דרך , וכא' בן 'ודנן רכן נוידת החת יעח דןדגי

 חמישי רקפ
 יינקו. נשיאות תחת כיננה ר'ןהכית

 לג'ל אזנים תצילנה עוד , ה' היכל והריסות ירושלים מפלת מקול הארץ r~pllעור
 הרומי וכמנצת קול לשמע רועד לבם ועוד , המהיפחת ציון בת ולקול ריעב חרב חל4נאקת
 דגם4טים ירועש .הכמים אנשים קטנה שארית ראינו כבר והנה ,. וגכבשש על ובלשוברעה
 האמצשים לבקש ומהאטצים היהוריה האומה עתירות על ולבם עינם שמים ריבוכהפתק-

 כלם היו בזה כי ו lap1 אשר את למצוא טהם יקשה לא ואמנם קיומה. לדניןהנאותים
 לקיוטם ותכוה שארית לרען הנאטן האסצש היא , app1 קרית פורשה , התורה כי אחדלב

 יכלו לא הרומזם ולגיונות זרים ירי בה שלפו לא נשארה, להם הלא היאששסו,
 לירושלים המפלה ונחרצה כלה ובמרם דג(לחסה שערורת בימי אז כבר הארץ. כ8לרובדתה

 נעשו אשר המעשים כל על במשפט באו ובמתינוה ורעת במועצות אשר דמשכ-ים הםהיו
 מרבית לנתשם חח אשר והפל שוא בחויוטה רהשפיקו לא הם , טראעהתו דבר 'ארמיתוראו
 בני ובקנאה אדם בכה טבמחה עו שכן לא ונם הערול ה' יום קיבת 4תם בעיוולםהעם
 להם יהיה לא כי פאד רבינו אז כבר אמנם בסנורים. ומנם דיכתה אשר עטטפריצי
 19 משאריתה רק אשר אטתם נתלת דהח-ה אל נששת עיניהם תזו רוחצם בפניתקומה
 אחרי עתה , אליה לבבם הביט אשר הממרה ד"א ויתה או בבר כן ועל בארץשאריתם
 המטרה זאת להשינ עז רהאזרו עתה שאה פרם לשמר ווגידו רש שצ יי לשבאה
 רק , הנפלטים החכמים שארית אל . ולסעדה שתה ערגת פניהם מגסת התחיה רקלשנם

פיי  .8 1יב( יחיו 
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