
-

115 -- 
 ), תשיעיספה

..
 דין בית אבוית, בן אלישע , התרגיטים ההשיחים, נגד ה'הור'ם טצב , איריינוס ורן'פת ניתרטפלת
 1שאושא

 ר, 'וס', ר, יהודה, "רן שאיר ר,
I1YD~ רבן , הדיר לטי שאר ן' I1PD~ הגרסא; גטליאל בן 

 עשר שלשהפרק ;,
 ארריינוט. ורדימת ביתרטפלת

 רעה בעצר ויעברו שנה D'nWI חכשים נמשכו ירושלים הרבה אשר העתלשן
 בהניע הימים לקץ אך נתיבתם. האירו תקוה רשפי פעם. אחר פעם עור אבלויגת,

 . ,חייהם בררך אפלה השך ויהי הלדם בשמי אור מאורי כל נכבו אז למלוכהאדריינום
 מושבותיהם _מקומות בבל היהודים הלמזממו ; אדריינוס מלוה לפני מלך אשר. קריינוסבימי
 הסרנדות פרצו ובבל ובאלכסנדריא קיפרוס באי באפריקא, אשר .בקוריני ריומיים,נגד
 מספר ואין לארץ, הצרידה הרוסיים הפילו המדינות אלה בכל כלענה. סרה אחהותןאשר
 יהורה ארץ על גם והחרבנות. השוממות לכל קץ ואין קמל שדה על נפלו אשר חלללרוב
 בשם הסקורות .כנו הזאת המלחסה , השמר מלחטת בם להלחם טריינום בימי כוסעבר

 קיטום שלפולטוסו

-, 

 שנה נ"ב Dl~'p של 1DID~le עד אספסיינוס .של מפולמוסו : ואמרו
 בנזרם וזכרון אות לה ועשו לישראל עת.צרה;היתה ונרעץ(. פיעם מ"ע לני' Q~'y)סדר
 מלכות תחלת ער דהסידה,. והצרה . סוסה( )סוף יונית בנו אדם ילמד ושלא כלות עמרגתעל

 ררשתו סבת כי טהם נבין זאת בכל במקורות הדברים וחתומים סחוטים כי אף .אדריינום
 בית בבנץ השתרלו אשר חדורים כקנאים ההיא בעת עמדו כי על. היתה Dl~'pש

 האנשים שני ופפוס לוליינ~ם והם: בשמם נוכרו אה הזה החפץ מנהיני אנשים שני .המקרש
 בחמאם מתים והיו. למות דינם ונגזר סע~יהם, על והשבון דין לת, קיט,ס לפני נזמנוהאלה
 אדריינום כי ראשו. על שבה לאברם עלוהם חשב אשר ומחשבתו פתאום עצתו הופרהלולא
 תגיע הזה הצו . מפקירתו קימום את להעביר סרוסי צו שלח לטלכות הגיע כך ביןאשר
 עסות נדון אותם הצורר קימום הצר כי לשמחה האבל ויהפך . כותם משפס ננסר מרםעיד
 טוב לם ההוא היום את עשו כן על ואף ביהודה. עשה אשר הל-עים מעשיו ועל נבליועל

 כל הוא מה מאד אדריינוס הבין הנעשה מכל טריון. יום ונקרא ביה למיספדדלא
 מצדו אדריינוס , כקרם. סכונו על הבית להשיב בלבם חי אהד חלץ כי ? חפצם וכלישעם
 . המקדש בית בנין על רשיון לתת חנינה להם עשה כן על .היהודים עם להשלים רצה הואנם
 ובהאשם בעם שם אנשי התעודדו נדולה קנאה לציון ובקנאתם לבם, הרנין הרשיוןזה

לוליינום
~lDDI 

 מעכו מהפיוין מושיבים קיו האחים שני אלה . אדם לפעולת הרשיון לעשות
 הדבר משך ספק כל בלי נ צרכפ וכל וזהב כסף הגילה לעולי D'pDDD והיו אנמוכיאעד
 על הטסשלה עיני לפקת הכותים למלשיניהם יד נתן וזה , לארצם דאבה אונלסיםהזה

 צרור : אבותיהם ואבות הקבלך-6אבותיהמ . הבית בנין על מרשיונה לה תניע 'אשרהסכנה
 ועד בית יכוננו הסקרש בהבנות כי הממשלה לדעת הראו כי באסונה קייטו ! היהודיםאת

 , מורנוסרופוס ההיא; בעת הרומי נציב לפרידה, לשבת ופכון והרחוקים הקיוביםליהודים
 מקום שישנו בתנאי הרשיון להגביל החל קימום, תחת ביהודה אדריינום נתנואשר
 זאת נפלה אוכלה ברק כשלהבת . מקדם לו היה מאשר ותבניתו וצורתו הבית שלמעמדו
 אפשר אין אשר דבר הוא תנאי זה כי מורנוסרופוס יודע כי רבנינו כי , אלגללםההגבלה
 ! הנכזבה התוחלת על רוחם טרה ומה הרשיון, לביטול ישוה 'הלא כן ועל , לקיימולהם
 דיגול דבר על הממשלה נגד כחם טאמצי ובכל בעז לעמוד לבבם נשאם הזה הדברלסבת
 לעשות מה התיעצו וסנהיניה האומה גדולי כל יחד ההאספו אז . להם נעשה אשרחגרול

עתה

- -----
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 תתה התת האסיפה הרוחים. ננד חדשה 4,שידה יעצו אשר רבים ברם ניוח ,עתה

 וביה"ד למלחמה, היועצים על שם גברו )שלום היועצים כי אמנמ הן . רנון ביתבבקעת
 כהיתקעה נשמיגת לשלום ועצתו לקחו ברוב הנאספים חב לב את לקה חנניה בן יהושערבי

 לולא כי ; לאיתנה המטחה שבה לא כי ברורים רושמים נמצאו אבל . שעה לפיהמרירה
 טהינומרופום, מירי המתועת אדריינום ממשלה תחת הראשונה הרדיפה סבת להבין נוכל לאואת
 DItD1, ל41ינוס האהש, שני בה ואשר לוד, בעיר האוטה סמובי הרנה חללים הפילהאשר
 שני במסתרים. להתלהם דיקלה המרירה אש כי וכיען יען אם כי ואח אע הורגו, הרהטבין

 עמו הפעם נם ספק בלי הבנע לבנות המשתרקם בראשי היו עת בכל אשר האלההאדום
 אירעה הרינתם להרג. הקרשו הזאת הקנאה עקב כן ועל ולציון ולעסם לארצם קנאהכם'גיל
 לבנץ הגדולה קנאתם על -בסכנה באו כן כמו שנים איזה לפני אשר ePn דצא פריוןביום
 טורנוסרופום דיש ההיא בעת למה הסבה נם נבין ואמנם נצולו. אז ופלא ברפלא אךהבית
 שלם תל להעת המקרש מקום על הדבר ננסר כי לאות להם וה שיה לבעבעי הר,יכל,את
 מלא פכוט על המקדש להטיב החפץ הודא שבעת ספני אם כי זאת אץ עור, יבנהולא
 ואמנם 1(. עוד ותקה אחרית לו יהיה ולא דכאו פורנומרופוס חפץ ואותו יחד ריבטתכל
 ארריינוס בבית ויוצא נכנס היה יהושע ר' עט, למראה בשלם התויקו אשר ושנים ימיםעברו
 אבל פורנוסרושס, עם פעמים כסה עקיבא ר' רהוכח וכן בחכמה, הכותים כמה IDP 6זהיה
 . בסתר ולסלסלה למרידה נרובע הלנות והבינו מעשיהם, במחשך עשו ואתבבל

 ה ובראשם הדור חכמי כל במותו לו ?קוו גדול וכבוד המלהמה קודם מת כברר"נ
 נם . " י"א (1ffp צורי מנה שבעים שיו ף שי הנר אונקלוט . .( כ"1 למ"ק ייפשע ור'אליעזר
 נם ר"ג גם דגמרירה צטיחת ההלת כי מאר קרוב אבל המלחסה. בימי וכרון אץלראב"ע
 )שסועת וראביע רשנ דנפידוהו רפוטן שמואל במות כי יסופר זה כי . בשניהם ראוראב"ע
 אחריתה לאוצר והניד הכרירה תחלת ראה הקמן שמואל כי וצא ברור דבר ואמנם ,פן,ש(
 ועש לביזה עמה כל ושאג* לחורבא ושטעון ישמעאל : מיתתו בשעת אמר הואהרעה.
 בנפול : בו הוהבי אשר במאסרו גם ואולי כעפיה( טעו ירוש' , י"א )סנהררין ימוייןפניאע
 )אבות אפו מעליו והשיב בעיניו ורע ה' יראה פן לבך יגל א5 ובכשלו תשסה אלאהבך
 ורוסו רשויב מפלת יראו בעת בשמחתם מתונש להיות להזריר כונתו היוזה גו נם מיעט(פ"ר
 היה לא כי הרוסיים את ופעמים פעם נצחו אשר מאוחרים נצוחים ש נם או קיטום מפלהעל
 רץ . בתחלתם הסכנה ימי ראה הת-קנוס בן א6עור ר' כן וכסו . הדבר באחרית בטחוןלו

 זה על טראים בו טת אשר ח4ו את בחלותו ותלסיריו וחבריו ר"א בין היו אשרשבריס
 אמרו ע ענאצ עד באתם לא למה אותם שאל בחליו לבקרו אליו חבריו לבת כי .באצבע
 אמר רעע ועל עצמם מיתת ישהו אם אני תסה , ר"א להם ואסר פנאי. לנו היה לא16

שלך
 פם"ר ב"ר פקח שמחות :( מח תענ.ת פ"ט אדוי תצ היו פ"נ מנהררין היא פ.ד שג'ע.ת ירוש' ש'1(

 , לפשר אפשר אי אשי סה.רות כסה גחן ויש בפגים לטשתן אטקורות י6 . וח"ח .( )נ פמה'ס הטריק rw פ'חךלת
 כגק פ"ה בחקתי בת"כ ומש"כ . פיעה , ה'ח אלכמנדרי של%.'נוס והאומר אח.ט ופפסי שלוליינות סכלם משרשאך
 ה'לקופ כג" הע-קי וע"כ . האלכסנדרי צ"ל תאר הוא שאילו פ-ט. שם זה אלכפדרי אלנסנדריוחבריו ו5ו5'.נוספפום

 )חנינה לקפדו ישיא5 כ5 ונכנסו בלוד ההוא כעת שנפצר איכסה אותו יצא ח51י זה ואלכסנרר . בו'"1הא*סנררי
 טטש נחרט %וליינוס זזפפים הוא ברור וכן . בטלאו השם מ"ב שם ובקופפ' א~סגדר טן ק.צוי הויו אלכסה כ' .(יח
 רק הרנס סי טפורש אינו המקוטות כרוב יוכיח. עזכם נאון את ושכרתי ומריש דנ"5 המקוטות בכ5 טפורשכן

 שהייגהט טוכח שם פסטר לב"ר מפורשה סתירה וזה הרגט שטריינוס נאמר שניים נקעת בתענית המועתקבת"כ
 טריינום כים' השתרקו כבר ופפוס 5וליינוס כן,: שהענין נ"ל וע"כ כ.הם"ק לבנות אדריינום שנתן לרוש.וןטאוחרת
 , אח-ן קרבן כע. שפ.' וכסו לקיט,ס השעה שלמרפה עף הרבר נגהר ולא לטות קיימם דנם זה ונשכיל הכיחבבנין

 ונהרגי נסוכיםמהמ"ק
 בקודק

 ש.ן שמו זבחענית בת"כ גם נחלף ואיי . היר"ם כפלו וע"כ טרזון שוס הדבר וא.רע

 נוליו ובכן בזח זה והחליפום וארריינום מריסוס מוטן הממשים שני נתכלכלו בסררש עכ"פ . טרינום כשעטרנוסיופוס
 ל". מאח לרוזקכל נוח הרבר טוס פכל טפושרוה רמתירות כל א.ן גיכ פירושנו דולפי ואף סתירות.כטה
a~aהרברש . 
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 סכלם.)מנהררין קשהשלד

 ד"ה"
 לרפא ומה ע פנאי להם היה לא כי לחבריו להם היה ומה .

 כי הבע ישא כן וצא הענין אבל ?  וטר.אה סרה אהרוס כווצה קלה אשמה על 04 נבאכי
 רוה לכצרת לה'א היה למריגהג,.וזה ריפטת לעשות עסגך אשר על להם היה הפנאיחברון
 השתדל א4ר "4'ע באחרונה ת"א טרה כי לאהור אאיות לאה בטרירה הפץ לא וצאכי

 מהבא אחת דגרה על אר יפרוש מה סכלם. קשה סטנה הלק סגלם.,נמנלו יזההבמרידה
 מרוש' הקדש לרוה ראוים הס כי דצרקטס גן רפא ועל הקשן שטואל ל ביבנה שיצאק!ל
 וכאשר הבאת, הצרות לאוזר וראו דבר אחרית כוונו האלה ההכתום שגי טפה(.ובאמתסיף
% היה. בן פחדפחדו  אשר 'ולאוהביו לאהל אדרינוס כתב אשר אהד מבהב על מסמיכתם מיכצ סלא ידצשעיבי כי והאומרים פסי. רגשיאות כסא ורה שלטו לבית ר"ג שב אחרי 
 כי, ראיה להניא ג.לירים עור היהורים נשיא בשם יהושע ר' את יכנהבו

 המכתב רברי
 יספר ההלמוד כי נוציא. היה שלא הונחה יש תלמודיים סקויוה לפי אמנם בדקדוק,נאסרים
 אט ואמר רגליו על טרי בן יוחק ר' הכריללסר אח "השי "s~wt ר' רצה ר"ג טותשארךי
 עכשו כסותו רבכה קבענו ר"ג של ימיו בל הראש אהרי הולך הנטן שההיה שראוירואה
 נשיא ריי ר"ה אלו ועתה ס"א.( שירובץ לך שומעים אע יהושע . רבעיו לכפל רוצהאתה
 עגה הבב"ל רהלמד נם הנשיא. *ם קשים ברברים כבה ירבר שריב"נ להאמיןקשה

 שהחוירו אהרי שררי כן אינו כי עלכן(* (fa בשערה עוד דין ביץ לאב ר9 אתבעשותו
 , מצאנו! ולה כשקהו עזריה בן רשא ובה לנשישת י"נאת

 שראנשע ידענו סנדולתו שהורירוהו
 היה אבל רע בית אב לא נשיא היה רל.לא אמנם פ"י.(. )נפץ רע פות אהרי וישד
 ממריה עסו אח השיג המזבות ובעצותיו ובחכמתו בצדקחי כי ומזה, סוה ייהר. ישראללבית
 הארץ. על ור שר אשר וומיםכל

 ,8ם6 לרושי מישראל nate ומחשבות nlyy nlale פסקו יוושע ר' טות אהדיאך
 רוהב בסלא ושסף עבר ובמשיה פהאום פרץ ובמחשך בלאם הבינו אשר ברוסיםהמרי
 הלשכות הוקאה אשר היל נבור איש כוגיבא, בן גם הנק-א כוכבא בר יורדה.ארץ

 בקטבו בארץ, נרולות לעשות מאי דפליא הוא . באדריינוס למרוד העם רות והלהיבסלאתהו
 הרבו* קצר בוטן כי , הקדש אדמת על רנלה את הפעם שד להצינ נסתה המכביםרוה
 וערי 'ף'81צודות רוב רבים. מבצרים ויחזק סטורנוסרופוס המגהנים הרומיים היל רנלטתחת

 כסו נמשכו הוה הנדול הנצחון ימו היוחדים. מתיל נכבשים ויהיו סריומיים נעזבודפרזש
 מלכותו להכין ויהל לסלך כוכבא גר את רשלים האלה הימום בקייב ומחצה. שניםשתי
 כוכבא בבר ר"ע אפונת טוביוה, בשם הטדשת הרשות פטבשת עשה כי עד משפמיהבכל
 אשר כתנגדים הנצררש הבריו לבתע לרעע היו לפנים כאשר אטנם ! המשיה מלך הואזה י אמר מלץ גפה טמנו חוק כור ישראל לנאי ה' יערו אשר האיש וצא כי בהשברגוילה,
 לדליקועצו

~lhvn 
 תויה המרירה אהרית כי האסיט לא אשר אנשים גרם היו עתה גם כן

 המשיה, רגולך הוא זה כוכבא: בר אוטר שמ"ע כשמעו תורתא בן יוחנן ר'לסובה.
 ואיכהרבתק. Y'D תענית )ייוש' לא לא, דוד בן ועוד בלוויך עשבים יעלו עיבא לו:אטר
 שד1זמר בהמאו טת ואף עושה כוכבא בר אשר המעשה עליו רע המודעי, אלעזרר'
 היילויזיו קבץ אדרייגוס המתנגדים. צדקו כי לדעת הראתה אף דבר אהריוז 1(. כשבאלבר

 השמר. מלהטת ביהודים נלחם שפוכה ובחימה כרצ סאסצי ונכל מלהסה 0ל1מדידיבובים
 דצמצודות בל הורו אתת ואחת למופ ההלו וגבאותו כוכבא ,בר תקף כל סעד טעםאו

והערים
 כנר שדרש ממררש ש.ור הזה הטררש לרעתי כרעב. ה!ה רקה5 כ5 להטית 8' פ"א יסע 0כ'5הא1(,ע"

 בס"ס ועי"ש הטודע' ר"ל שררש טה אמהה טחה כי פ' פ"א רעט5ק פ' וע"ע . טפרים סדות כפירועם אוישהסיידה
 טהיועצ'ם המודעי ר"א היה 5א 4ט! שבאינה סורה ו!ה . הררנ"ט מאוהבי שהוא שהשרהו הרגו -ואעפעףטמשפחתו אליי קיוב היה כנדכא שבי סטנו מטפי כי . למלחטה טה'הצ'ם ה'ה יא כי 5טדש אנו סיתתו מעגין ואף ק'אות

 . רבתי( ובאיפה פ"ר תשית כירושלמי זה כ5 )עי' ק5 השר י5 כוכבא בר הרנו איך גבין 5א כן 5א שאס5ט5הטה

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



-

118 - 
 ביתר למצודת להאסף נדחק חיוו כל עם כוכבא ובר , הרומיים ביד לנפול הנכבשותוהערים
 ועל ובביזה וכשבי בחרב ישראל אלפי רבבות אבדו ועטה ביתר נפלה ואו הבנעחיבן אחרי ס"ה בשנת אב חרש הוא החמישי החרש ההלת ער התמירה וכה במצה- העירובאק
 . האחרונה הנתלת נכבתה אז תקותם מזבה עלמוקדה

 שבעה ידע לא האכזר כעס כ. ביתר מפלת אחרי נכפלו עוד והסצ~קות הצרותאמנם
 האומה גוף את הקשה בחרבו הפיל כי לו הספיק לא . השמד ויאמר בלבו נקם יוםבי

 חק הוא גם נתן בזמנו איפיפנם כאנטיוכוס ובתורה. ברת ברוחה, ירו שלח כי לרגליושדור
 מי , ובמשפטיהם בחקותיהם וללכת הארצות כגויי להיות ורתם הס-הם היהורים יעובובי

 מצות על נם עונש וישת להמית, רתו אחת תורה ותלמוד וטילה שבת מצות יקיםאשר
 תורה תלמוד לו היתה ככלן יותר !(. דומיהן ואחרות מצה תפלין, שמע, קריאת כמו:אח-ות
 ותשטין תחרב בה שסומכים ע(- יהרג הנסמך וכל יושג הסומך כל חק: ויתןלתועבה.
 את למוט תחן היא כי מבולן קשה היתה הגזרה זאת י"ג:( )סנהדרין יעקרו בהםשסומכים
 החכמים רוב מכלם, כתר קנאתם העירה היא ואף עליהם, נשענת היהודש דת אשרהאיהנים
 )נרעץ בלוד נתזה בית בעלית בסתר הועד חל ההיא בעת התורה. על נפשם לטמורדו?אסצו

חגר
"24 

 עריוה גלוי כע"ז רצץ לעבור לישראל גוי יאסר אם התורה כל על ונסרו, ונטנו
 ההליטו שם נם ואולי . וכ"מ( ה"ב פ"ר שביעית )ירוש' ירינ ואל יעבור דמיםושפיכות
 לסמור חייבים ההלמוד שעל להורות עקב( מפרי : ם )קדושין המעשה מן גדולשרתלמור

 לא התלמוד קנאת מקנאי אכל . שם( )גרעץ יררג ולא יעבור המצות שאר שעל אףנפש
 לתורה מוכהת תועלת נפשם בטמירות יועילו לא שאם בחשבם מתונים היו וקצתם היונלם
 בשטף כצאת כי קסטא, בן יוסי ר' היה מהמתונים אחד תעשה. ואל בשב להיותשוב
 אתה אי אחי חנינא לו ואפר תרדיון בן חנינא ר' את מצא ארץ פני על הנזףהעובר
 חסידיו את והרגה היכלו את ושרפה ביתו את שהחריבה המליכוה השמים מן זו שאומהיודע

 ומקהיל בתורה ועוסק יושב שאתה עליך שמעתי ואני קיימת היא ועריין טוביו אתואברה
 לך אומר אני לו אמר . ירחמו השמים מן : לו אטר . בחיקך לך מונה ומפר ברבים14ת
 ספר ואת אותך ישרפו לא אם אני תמה , ירהמו השמים -(ן אומר ואתה פעם שלדברים
 האלהית הגורה לפני נפשו הכניע יוסי שר' נראה האלה הדברים מתוך . .( י"ח לע"ז באשתורה
 למות נפשו להערות התקנא לא אבל . עליו נטל כי וידום בדד וישב , להשיב איןאשר
 התורה נושאי שיאבדו לבד שלא , תזיק עוד המלכות גזירת נגד שהקנאה שאפשרבמקום

כי
 לעבור שהותר אף בי מנה ונראה עלקן נפשם שנתנו המצות מונה פו"ב ויק"ר פ"ו רבחרש מכפתא עי'1(

 הקנות כטה והתפלגו . אדרי'נוס ואל מגורות.ו היא גם .( יו )טעילה נדה גירת . עברו ולא רבים נררגו בכ"ז ינ'רעץ
 :( )צח גערוב'1 כמו . הזאה הגורה על שמכוון "במכנה" שנאמר מקום כל נפרש שלא מתונים נהיה אבל . הגויהספני

 ר"ת שפ.' :( כ"ז )טללה טציה בה יאין סכנה עגולה תפלחו העושה וכן הגורה. שעת על הכונה אין לו. והולך טכסןובסטה
 המקל בראש חקק מצוה בה ואין סכה בדלת תליה במזווה, נאמר הוה כלשין כ' . ישא בט5 דגר הנורה שעת%
 בתים' לוה מורה ר"ת ~אף הגורה ns'a על מכוון טחה לשק שא.ן גהד,' טובת שם ובתוספ, סגלה( סוף ).רוש' וכו' סכנהוכו'

 .תוספתא )צ"א.( ערובין ק"5.( )כ.א: שבת ע.' הגורה בשעת דברים והתירק מוכה. להל' רא"ש ובפי :( )נ"בטנחות
 :( ג ההובלע חכמים מ.חו ולא ג' קיוט נשאת בתילה שתהא נהגו יא.לך מהסטה כ"ח. שתהות פ"א מוכה פ"עברכות
 הבעל ש.הא תקנו זה שממעם תנ' ב.ר~ש' אך תהלה. 5מפסר הנעל ר' ל.ום הנשאת דאמרי המנהג ~'Qs רבהולדעת
 תהלת ובבחינת . התקנה מצר הנורה על העייפו גלא"ה דהא למנהגם ~CY אין ו5פ"1 אביה. בבית עור שיהבא

 כטבואר הממשלה טפחד בערלה מושכים ה.ו כודבא בן לפ:' שעוד 19 צד מל.ן כעיך ש'"ר הר"ר כתב המילה ע5הגורה
 הכרח ואין והולידו. וח.1 ומלו כוו.בא בן בימ' היו משוכים הרבה דאמר דמילה פר"א שבת ובירוש' )עב.(בינטות
 . הגורה שכפלה אחרי הנסן על מכוון מלו וכלם כ"כ 'מ. אדרי.ניס תרת קורא אלא כ.כ מלכנת ב"מ. שמיומנה

 .( )קל שכת ר"א, מדברי רא.ה הניא עור ירושי בג" השקי , אבל המעתרו והיא טשובשה דנ.' דשנת 1תוספ'ובבבלי
 נוה;ין ר"א 3שם יהורה ר' *מר קרום :מן על קא. דר"א טובח הברייתא ט5שין ואדרבא . ערים ע.פ טכסןובסכנה

 היו ~מנו כני יכ5 עצמו רבא הא ר"א ש5 לקבלתו ר"י צריך מה ארריינום ש5 נטנו ע5 ואם וכו' הסכנה בשעתה'1
 הלכוה בעל מר"א שקבלה הוה במן שה' אר"י ועם בשבה סכין להברו א.ך ושאלי במחר ומלו ועברו ונטילה עלכשגורו וי שאלה נשאלה אדריינוס בגורת כן הענין אבי המלהטה. קודם מה דר"א נהגו איך טר"א יותר וידעי כרכרעדים
 'בינו. והטש?'5'ם לקצי והוכרחת' ערים ל'פ טעומה שמכיא.ן אנט.~כום בנורת דהיינו נהוו שכךיש:11?
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 ברור החכמים רוב ואולם . העולם מן ולאביה לשרפה עצמה בהורה כלא גם יעזרו אםכי
 הסללות גורת ולמרות , ענ.התורה למות נפשם הערו עזה בתשוקה אם כי ככה עשו לאהוה
 ישמעאל, ר' קצהם. רק נוכרו לא התורה על נפשם מסרו אשר החכמים טן . !( בהעמקו
 פפום ל'( אות ובם"ס פי"ח סש?טים )מכילתא המפירם ור"ע אהד בפרק נהרנו / ב"עושמעון

 בן חנניה ר' , הנחתום יהודה ר' , הסתורנמן חוצפית ר' , הסופר ישבב ר' , יהירהבן
 מיתתו נם חבריו כל על עלה בקנאתו אשר עקיבא ר' י מלכות מהרוגי נוכרו הם גםהרריון
 באהבה, גורלו את אבליבל מעליו, בשרו את סרקו ברזל כי'בססרקות מכלם קשההיהה
 ואהבת : אלהי מצוה ואיימה שחי לנפשו אמר האחרון זברנעו הנורא דיט את בענוהוסבל
 נשטתו ויצאה שמים מלכות עליו קבל הפעם ועוד נפשך, ובכל לבבך בכל אלהיך ה'את

 הלכו אשר החכמים כל ומלבד בשם הנק.בימ, אלה סלבדילל ואזלם . !( ס"א )ברכותבאהד
 תורתם על נפשם נהנו אשר החכמים לט5 כספר אין , ה4" בדור הארץ כל כררךלעולמם
 עמם כי מהוצבו סן,הארץ/ להכחידם ופהשבותיו ארריינוט עיני ביחוד יכונו אליהם כיורתם,
 ויחשביה היהודים אומת את בוזה היותו עם כי . בגוים ישראל ויתבולל היהודיה. הדתתעש-
 זאת בכל 155( ת"ר )נרעץ חכמיה חבטת על מלעיג ויהי פיו( רבה )שמות שבאומותלירודה
 יהושע לר' אפר אחת פעם וגבורתם. היהוד,מ תקף על והתפלא ממעלותיה עינו העליםלא

 היתה נרולה , נקהלו( פ' ולסתר 4מדרש זאבים שבעים כין "עומדת הכבשה היאגדולה
 הרומים קמרי כל עקת תחת מלאוה אשר רועלאות כל על לאחור בהביטו הזאת האומהבעיניו
 אשר הגוים ובשנאת , להם היה סידו אשר והמצוק הלחץ בכל התבונן אם , לפניו הייאשר
 דממוהו ולא עמדו על עומד עוד כי וירא , העמם סכל ושסוי הבזוי הזה זהדל העם העםישנאו
 עטו עם בברית ולהביאם מרתם להעבירם חפצו וכל ישעו כל זה גם כן ע4 ,הפגעים

 שאוסרים פתוי דברי העולם אופות בפי ישים ר"ע אם . בארץ אחר לנוי והיוומשפטיהם
 נאש אתם הרי עליו נהרגים אתם וכן עליו לעולם מתים אתם שכך מדור דודך מהלישראל
 אם כי ברויים  רברים אלה  אין  Jue)  רשיונה ~מכילתא עמנו והחשיבו  בואו גבורים אתםהרי

 וממשפטם היהודים על חשבו אשר הרוסים ממחשבות הנאטן הציור והם זטנו סת~ךלקוחים
4 . מהם שאלו אשר החפץ וטןעליהם  ז4 

 איש בבא בן יהודה ר' בלתי אהד עד נשאר לא הסררש בתי ראשי הגדוליםסכל
 : פ"ו יוסא . ע"ג . כ"ג : כיב נערובין הלכות שונה , :( ק"ג )ב"ק בהם'דותו ומפוארזקן

 קל"1, קליד פנחס קי"ז, פ' קרח נספרי מדרש ובעל , קם"ו( פ" שלח ס4י : קכ"איבטא
 הוראה לבעל ומפורמם מ"ב( פ"ב ס"א פ"1 )עדיות עדיות כסה נמסרו סטנו אשר מ"ג(,עקב

 דהוהים בצוק ראה הוא הדין. סדת בו פגעה אשר האחרון היה .הוה האיש פ( זמנווצרכי. עט טובת על פקוחות עיניו עת בכל אשר איש פ"נ(, יבט.ת פ"ז, לבת תרומות)תוספתא
 הלך כן על הנשארים התלמידים להסמיך יכול אשר ישראל בארץ טוססך זקן אחד איןכי

 אושא בין שבת תחומי שני גדולותג;נין עיירות שתי ובין גדולים הרים שני ביןוישב
 , אלעאי בן יהורה ור' , מאיר ר' את המובהקים ר"ע תלמידי זקנים ששה וסטךלשפרעם

 שהכירו כיון נחמיה, ור' שמוע, בן אלעזר ור' יוחאי, בן שמעון ר' חלפתא, בן יוסיור'
 רציני להם: אסר 1 עליך תהיה טה ואתה : לו אסרו ! רוצו בני : להם אסר האויביםבהם

מוטל
 אחר , וטבעט לוקה אחר .שותק, לוקה אחד למלך, חים ד' נפלא: מאטר "ר"ע ט'וחס מ"ח שמחות בטם'1(

 נראה בכ.1 וריר חזק'ח איוב אברהם על דבריו fe' שבסיף גם אם הלקינ'. ואומרמלא!'1 ליקה שקך ומתחנן1לוקח
 ושותקים לוקים יש השם לקריט נפשם  שמסרו הדור בחם'די השונות המררגית על וכוון ומנו ה.1,סאורעית ע.ניושנוכח
 ר"ש נמצא וגן היה כ, ראינו ובאמת באהבה היסורים וטקבלימ לוק.ם ויש ומתחננים, ליק.ם יש וטבעט'ם לוקיםיש
 משפטים( )טכ.לחא שותק ישמעאל ר' וכנגד. נהרג, אני מה על 'ורע שאיני יוצא לבי רב. לר"י שאטר ותתרעםשקה
 . הלק.נ' לאביו האומר כארם באהבה ריצו טקבל ור"ע ירחמו, השסים טן ואמר וטתחנן לוקה תרריק בןר'.ח

 . גחסירותו הטרה על הפר.ו שם :( )כא בגיצה וע"ע . )נם:( ע"1 :( )קבב יבמות עי'2(
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 לונביות סאות שלש בגוש שנעצו עד טשם זזו לא . הופכים לה שאין כאבן לפניהםנרמל
 . דגה בדור דשקניס לאחרון הנורא הנורל היה זה , 1( ח' )ע"1 ככברה לגופו ועשאו ברלשל
 ר"ע תלטודי את מסיכתו . יבא לדור הזרע נזרע סירו כי לברכה זכרו יהיה עת בכלאבל
 אשר ומוריר6 וקניהם החת קמו ורגם , לפנש כסו נרול רין בנע וליסר להכין זכו כיפעלה
 . רע בעניןאבדו

 מחדם ש חכוכו כל לכלה לארריינ~ס היו אשר הנוראים האמצשים כל סנהמי
 עליתם חשב אשר מחשבתו לבצע אוחו העובדש הנאמנים העוזרים כל את ספרזפ

 בכל כאשר . האומה לב אוטץ ננד לעמוד כת עצרו לא ואלה אלה זאת ונכף ,לאבדם
 התורה גברה , סצאום אשר ההלאות בל עם , דבלחטה תחלת ער החרבן לטן הומןפרק
 סדת פי ש לבד לא כי , שונים לצרדים ורוהיבוה והנוילוה , ותל רגשתה פהשבעל
 ותגבה ענפיה ההורה זאת האריכה , צעדיה רוחיבה יום אל סיום אשר והררישה,ההכסה
 הדבר דוה גן אף עליה, עצם החדש הסדיני מצבם גם אם בי לפנים היתה מאשרקומתה
 ירן לאל ופו לא ועוזריו ארריינום סיר השיגום אשר האחרונות והמצוקות הרדיפות .עתה

 החת כי . לתורתם אוטץ לתת ותסיפו עוד אם כי אורח סני ולהטותם ממלאכתםלרפותם
 ידיהם חזקו הלא פעו למרות הנה ומשפטיה היהרווז דת כעץ לכרות ארריינום חשבאשר
 שלשלת נתק לטען התורה נושאי ולאבד להשמיד השב אצר ותחת , ומצוה דתלששר
 מאתו יצאו אשר עצמן הנזרות נם אם כי לכד )דוס ולא , במסמרים חזקיה הם הנההקבלה
 כי נראה בעין עין . חדשות ותורות חדשים ותקש דתים והצמיחו הולידו ותורה דתלבטל
 רקע של תורתו וסכל לאיתנם דגורה כדרישת הישנים המדרים שבו הנזרה כלות אחריבדור
 לפלטה נ11זר1 אשר טתלמיריו הקטן הטספר כי , העהים בשק דבר נערר לא תבותיווחבריו
 להשלים להק להם שמו להם מעט טנוחה שבה מדי . אחרון לדור דגל השאירובארץ
 נראה כן וכמו . ~1nlwv רבם דואל אשר המעשה את עליהם אשר ריע וברוה ידםכיבלה
 חקת ובין ביניהם אשר היומס וטן , הגוים אל הטוכרחח התחברותם ומן העתים משנויכי

 זה על נוסף עוד ואמנם משפטיהם. ובחקת בדרישתם הם נם התפעלו הרומייםמשפטי
 הוט דרש דרוש אשר שטים הקים חקקו הנזרה ימי במשך בי ומפורש ברור היברוזה

 היו הגזרה בעת אשר חקים ובכמה שעתם לצרך תקטת ונתקט רתכות ונתיסדו ,מאתם
 יסכת לא אשר באפן לעשותם עליהם והעריפו ההקים פני הסבו למקיימיהם ולסכנהלמר_שול
 בכל במנהג קיימים נשארו אשר חדשות הלכות נולדו ומזה הממשלה, לפניבעשייתם
 מתם נמסרו אך ולמכהו, השמר בשעת נומרו אוש- כאלה הלכות כסה יודע ומי . 1(הזסנש
 אסרו: אשר במאמרם קרמונינו כוונו זה על נם ואילי . לרורות ונקבעו ומקירן סבתןבהעלם
 בידם מרופה היא עדיין המלכות גזירות ים עליה נפשם ישיאל מסרו שלא מצוהגל

 ושפיכות עריות וגלוי מע"ז חוץ התורה מצות שכל הדעת על ויעלה אמנם * .( ק"ל)שבת
ימם

 במלח ולא השסד בשעת נתקנה אכ.ה בבית שד עלית בא במה wn'w התקנה1(

-  

 הוכרחו רכי וכימי סוטה(, לסוף יונית בנו את ילבוד שלא גורו קיטום של בפולמוסו ה"ה, פ"א מתובות ירושלטיעי, השטד שפטך לאחר
 ד,מסוטר גטנד5 אדם יצא שלא השטד כשעת נזרו הנא. פ"1 שבת ירוש' עי' לטשות וקרובים ספני רב- לביתלהה.ר
 השנה גן ושנינו . בירושלטי שם כטשורש הגורה בטלה לא השטר אחר ואף ס.( )שבת שהיה מעשה צפניכשכת
 התיר ניע שנתכפלה. מצאנו %א מש"ט( )כתובות בפרווביל שלא גובה וב"ח בג6 שלא נתוכחה גובה אשהוא.לך
 תטצא בזה וביתא להלכה. כן קבע יהודה 171 פ"ב ברכות תוסבך ע.' לאונם להשמיע ושלא שסע לקרוח רססנהספג.

 הוראת רק שירח טח לדורות הלכה לקבוע יהורה ר' יצח איה בכל פ"א שטחות פ"א סובה חוספחא )פ"א.(,נעיוב.ן
 להלכה נחקי.טה לא אבל שעהו לציך בשנו הזקן ר"ג חקן ע"א פ. על האשה את שמש.א.ן רחקנה המכנה.טפנ'
 יורלם אתם 1 ואטר לריע ד5י בית איש נחמיה שבא ער פיה על הויו ולא 'רעוה לא ר"ע %ס דיבש ר"1שהיי

 ההתגים גדף והתיר פיו על טעשח ר"ג ועשה ע"א etv אשה שטש.א.ן הזקן סר": מקטלני בנ.ימות טשובשת זושטרינה
 רחק:ח את שממר נחטיה %ם .טוו לצרך כ"א הזקן ר"ל תקן לא 11 תקנה והזה קפא.(. הבטית ע"א ע.ש איזהנחן
 לרורות. להלכה כן נשאי ובב"ז ר"ג גם התיר זה וכגלל לכך ירינה שהשעה ספני עליה ושטוך יש שע"כ בהד.אפירש
 מגזרה בשעת רתרימו חקים שככסה סוכה שם אבויה בן אלישע של בענינו ה"א פ"ע דהגיגה בירושלמי גם.עי'

 . לדורות להלכה כןונתש.ט1
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 באמת אבל 2 ישראל ביד למרופות חשבו - נפש מסרו השלש אלה ע5 רק כי -דמים
 לא זאת נכל ליהרנ ולא לעבור להם שהותרו אף אשר המצות על היא אבריהםבונת
 1הטצי14 הדבר פגי לסבב הערמותי תסיד בקשו מכסיהם אם כי נקלה על עליהןעברו
 הנזרה לשעת והנאותים הנחוצים ודיתרסות ההיתרים אלה ואולם דעתם פייס למעןהיתרים
 אם והנה . בירם מרופות ההן הטצות נהיו כי הדבר אמת כן ועל , במנהגם להםקיימו
 התורה זאת לדכא ושזריו אדריינום בקשת כי נראה אז , לב נתנה המראות אלהלכל

 תורהם ודוזרחבה משהזקה כי פעלה עצמה היא כי , היפוכה השיגה אך מארץולהבהירה
 ' . זרועיה להצמיח ומלקוש כיורה להותהי

-  
: ,.: 

D-Dעשר ארבעה .....

 כבויה. ב, ~"אלישע , התדגימים , וה;הודיםהמש.ח'ים

 בש אשר והמצוקות הנזירות ובאחרונה הזה, הזמן פרק בכל והחלאותהמאורעות
 . היהודים נגר ההרשה דת בעלי מצב ולצרף לברר מאד פעלו , נפש עד היהדותלתורת
 ובין בינם הפירוד הרהיבו המקרש והחרבן ירושלים טפלת ביום קרום אשר והפגעהאסון

 ודעותיו ותורוהיו שאול סננדי המשיחיש בקייב אשר הגדולה המפלגה . אחיהםהמשיחיים
 שד אבל והולכת. מתמעטתהיתה

 שרידי"
 במשיחות מאמינים היותם עם אשל נשארו

 הפולמוס אמנם . היהדות ומשפטי ומצוה תורה עזבו ולא , באלהותו האמים לאמשיחם
 אשר המשיווים טן שריר כל נם האביר היא מישראל הכבוד שאריה האביר אשרהאחרון
 הן . תמים לפרור הפיוד היה כי פעלן שונות סבות . היהדות בתורת דק בפתיל דבקעוד
 עול את לשבור האלה בעתים נעשה אשר בכל חלק לו היה אשר אהד גם אף היה לאמהם

 אמונתם להכחיש רצו לא אשר על אוחם ענש כוכבא בר כי מספרים סופריהם ואם .הרומיים
 . אחיהם בצרת כרחוק עמדו אשר דבר על שענשם מאמתים יש זה לעומת הנהבמשיחם
 האכזרים דגפעשים כל אל שעו ולא שקר בתרבת אוהו ומהללים לאדריינום חנפו כי מזאתהווצר
 גלו ונם , הממשלה אל מלשיניהם להיות להם נחשדו הרדיפות ובעת ליהורים נעשואשר
 "עלף השסר יראת הלא והיהדות היהודים משפט עם תכון ירם עוד אשר אחכים בםנשארו
 כי סעצסו הדבר כובן הלא כן ועל . היהודים אל עוד חברם אשר האחרון הפתיל נתקוכי

 סבה היה וזה , היהדות עם דבר לה אין אשר מיוחדת לדת המשיהיי6 אמונת היתהפעתה
 . פ"א( )למעלה הזכרנו כבר פרטיהם אשר הדשים ותיקונים דיניםלהמון

 צדק גר תסים איש קם ההוא ובעת ההם בירדם . בפניהם לתורה סויג להיות נעשה דעאגם אגמ- הקרש לכתבי חדשים תרנומים תיקון הוא הנזכרים הפרפים תיקון עלהעולה
 . עקיבא ר' לפני ונם יהושע ור' אליעזר ר' לפני תורה לסר אשר עקילם ושמו היוניםמבני
 ובסולרתו בארצו ראה הנבר הוא . ועשירה נכבדה ומשפחתו פונטום באי היה טולרתוארץ
 חרטם לעשות יונית המדברים . היהירים לכל ובפרט שם היושבים להיהודים מאד נחוץכי
 היהודים דיו סאו כי . ובנביאים בתורה בקריאתם בו ישתמשו אשר הקדש לכתבי חרשיוני

 עם הם! בין להפיץ המאבהיים ביר נכון היה הזה והרבר השבעים בתרגום סשתפשיםהיונים
 העולה ככל ופרשו התרגום זה את ומפרשים משנים היו כי ואטנותיהם דעותיהםדישדש
 יוני תרגום לעשות בלבו עקילס גטי ק על הקדש בכתבי משיחיות דעות להוטת רוחםעל
 מנהוי רוקכמים סאת ויקוים יאושר לא אם תרנום יועיל מה אבל , גדול ברקרוקחרש
 1 המתרנמים לכל קבועה למטבע יהיה החדש התרמם זה כי בישראל לחק יעשון אשרהאוטה
 יסופק' לא כןעל

 הרגם כי אמרו וטפורש . החכמים בהסכמת תרגומו עשה עקילם כי בזה
 סגלה )ירוש' אדם מבני יפיפית ואסרו אותו וקלסו יהושע ור' אליע"- ר' לפני דיבורהאת

פ"א

- - -
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 זה על רומזים ונם . המתרגמים ישתמשו הזה בתרגום שרק קבעו ספק ובלי הי"א(פ"א

 שם, )ירושלמי שם אהלי בהוך יפת של בלשונו נאמרים יהיו תחיה דברי : שאסמוהבריהם
 לא למזק אך ה"א( פ"א קדושין )ירוש' הרנוט על הסכים .ר"ע נם כן וריי כר"א . פל8ו(ב'ד
 אחת מלה אף בתרגומו נעדר שלא עד במלה סלה הרגם הכתוב מלשון בו כלתחסר
 ולא צורך בהם אין היוני הלשון דרכי לפי אשר והענין הטעם מלות נם וד~תיק הספרמדברי
 למען לכן מיוהרת כונה אות ולכל מלה לכל נתן אשר ההם בימים התורה סרדש ירש עין ובשום בכונה זה עשה ואולי . הענין סובן זה ירי על יקשה לפעמים אף אלא לברזאת
 ח"ד גרעץ ועי' העקרית בצורתו הכתוב הניה הפררשית הכונה לסבל נכל הרגומויהיה
 ומהשיורים . קצהו אפס נתקיים לא הזה ההרגום טן י הספר( בסוף 16 ובהערה186

 אשר אחד מתרנום אבל 1( ומהותו .תכונתו אל המדה לקחת נוכל לא נשארו אשרהקטנים
 אונקלום. תרגום הנקרא הארמי התרגום הוא הוה התרגום ההלוכתו. נכינה עליונוסר
 בכתי היורות חכמי תקנו לשונוהיהם ולמדו בעמים ישראל רהבולל מעת כי ואת ירענוהן

 טן חלק היה בצבור קריאתם אשר , והנביאים התוה את מתרגמים שיההכנסיותיהם
 ביטים היה ספק כל בלי * ארסית ולארמים יונית ליונים , בו המדברים העם בלשון ,העבודה
 לתרגם המתרנסים מנהג היה הזמן במשך אך הארמיים לסתרנמים קבועה ממבעהקדמאים

 אמנם . שם( גרעץ 75 פ'. . ג' צונץ פ"ר מ"ע )עי' והשכלתו ידיעתו כפי ואחד אחרכל
 את בשנות תקלה או מכנה צד ראו לא כי וה על להקפיר סבה היה לא קרנצןבזמן

 יסכנו אשר בתרגומים שנוים ועשו החרשה האסונה שפשטה עתה כן לא המורגל,ההרנום
 למכה נם כן על קבועה, למטבע יהיה אשר הרש יוני תרגום לעשות שהוכרחו עדלהיהדות
 שרברו במקומות כי , לכצערנמים להק יהיה אשר ארסי תדנום לקבוע ההכרה היההזאת
 יסדי ולתועלת לצרכם הנאות באפן כן גם ארמית מתרגמים הם גם היו ספק בליארמית

 על קראות ולמה עקילס. שהוא אונקלוס שם על נק-א הזה הארמי התרגום והנהאטנתם,
 הארכז מריכונה כן ועל , החדש הארמי לתרגום למדה היה עקילס של תרגומו כי יעןשמו?
 בורגני אמרו: אם . ברור ברמו הדבר נרמו אחת בהגרה כי ואמת היוני. הכונת אתנביר
 היוני שהתרגום שכונתם מאד קרוב שם( סגלה מרוש' יונית מתוך ארסית להם בדהאהד
 והזרו שכתוהו אונקל:ם של תרגוטו על ובאמרם . הארמי להרגום המקור הוא עקילםשל

 שהוא כמו מהדש ליסדו הכריחם ור"י ר"א של בזמנם מאורע איזה כי לאות לע זהויסדוהו
 ויסדום חזרו כי שנאסר טה ואמנם . ויסרום והזרו שכחום עליהם שאסרו הדברים בכלהענין
 את ויסרו שחזרו 1 התשובה זה על ? ויכוננוהו עשוהו תכלית ולאיזה הזה בייסוד כונתםמה

 . לדורות קבוע ממבע יהיה והוא הטקובלת הרוח לפי מחדשדוערגום
 , יוהר עור הכתובים מכתן שנו לרעותיהם התעצוכצת לקחו מהם אשר הנביאיםבספרי

 קבועה ממבע אמרו הכינו זה בעבור . עליהם משמר לשים יותר נחוץ היה ליהורים גם כןועל
 יסורו יהסו הקדמונים אשר התרגום הוא שקבעו הנביאים תרנום . הנביאים לתרנוםנם

 השני ומצד וחתומים סתומים האחד מצד הם מתולרתו המדברים המקורות , עוזיאל בןליונהן
 : האגרה תספר כן כי . הברורה האמת לראות נוכל לא אשר ער , מפליאות באגדותלומים
 ארבע ישראל ארץ ונזדעזעה מלאכי וכריה חגי מפי אמרו עוזיאל בן יונתן נביאים שלתרגום
 ארס לבני מהרי שנלה הוא כי ואמרה קל בת ויצאה פרמה מאות ארבע על פרסהמאוה
 לפניך וידוע גלוי אדם לבני מהריך שנקהי הוא אני ואכר רגליו על עוזיאל בן יונתןעמר
 כמנלה בישראל מחלוקות ירבו שלא עשיתי לכבודך אלא אבי בית לכבוד ולא לכבודישלא

- נ'-
 ,ט.הוט יבם' 82 צויץ טוב יו:. להאר פארטיע:ע גאטטעסדיע:סט*כע ובס' פמ"ה עי:.ם מאור בט' ,ה % ע.'1(

 ובריה להריר האלכמ:דרי3ים" למדרשי ישראל ארץ מדרשה,8ב'ן
 סדור'ס ששם נשרותיו, ,נ10 ,92 15 צר שאנקי

 עק.לפ. של ומתרגום ש.ור'גל
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 הברויה המליצה רושם נושא האנדה בזאת וטאמר מאסר כל כי להכחיש אין והנה . .(נ'
 לאור והטוציאו , נועק לישן הנביאים הרגום את ההניקו כי טמנו מפורש יוצא זה אנל ,עליו
 הסתרים גלה והוא לו, קודם כביר זמן חיו אשר קדמונים ספי אם כי אמרו עצמו ספילא
 ועתה בישראל. המחלוקות להשוות הסבה? היתה וטה בזטנו. המונחת סבהלאית

 אשר בספר וכתוב קבוע הרגום להם היה קרם שבימי יבין ודעת בהשכל זה בכלהסתבכן
 הסבה היה תה 212(, צד ח"א )עי' בסתר שסוהו הזקן ר"נ של בוסנו ספק ובלי זמןבאיזה
 למען כן וש , זה של כתרגומו זה של תרגומו ולא בידו ואחד אחר כל של חרטם 1תןכי
 שהתרגומים בזטן היה וזה , בישראל לחק לקבעו הקדמון התרגום אל שבו המחלוקות ירבולא

 התעיל באפן הנביאים דברי ופירשו תרגמו אחרים אשר הזמן הוא תקלה, הביאוהשונים
 לקח יונית הנביאים את הרגם אשר עקילס נם ואולי . ודעותיהם לאסונותיהם 61סכיםלתכליתם

 שתבא שמצאט טה נבין בזה רק כי , ,ולמדה ליסור עוזיאל בן 14נתן הטיוחם התרגום זהלו
 במלה מלה שלפנינו ימתן של תרנוסו והוא עקילס בשם בנביאים אחד נתוב תרנום אחתפעם
 העבים(. יסלאו אם פ' רבה קהלת)עי'

 נכתבו 1( קבוע ממבע להיות הזאת בעה והוסח ,הגט אשר התרגומיםאלה
 ר"ג בימי שכבר מלבד כי . פה בעל נמסרו רק נכתבו לא כי האוסרים כל וטועים .בספר
 עקילם של תרגומו כי הוא ברור הלא , 62( . פ' . נ' )צונץ בספר נתובים תרנומים העהזקן
 זאת ידענו לא אילו ואף . העתקות ממנו קדמונים טצרים סופרים ביר עוד והיה בספרנכתב
 - יוכחש לא זה - היתה תעודתו . דהרטם זה בתעודת נתבונן אם כן לנו יתברר מלאברור
 מפהרו, השבת השבעים תרגום כי יען , יונית המדברים ליחורים קבועה מטבעלרזות
 עגךלם, של תרנוסו כן אף בכתב היה השבעים שתרגום כסו כי הדבר יובן הלא כןובהיות
 תרגם ,עקילס כי באסרם כן ועל . בספר כתוב בירם נחן הוא אף , מעתה מקומו יטלאאשר
 בן שהדבר ואחרי . תרגומו מגלת לפניהם שהציע כונתם התורה את ור"י ר"א לפני אוטפי
 כן היה לא הזאת החשדה היתה להם גם אשר ' הארסיים בתרנוטים כי לאסר סבה גםאין
 ninaw אשר התרנום, מעשה את בנפשנו לצייר מאד היא נפלאת כי ואמת זכתבו.ולא
 האם יסרוהו? ובמה איך כן יהיה לא שאם בספר. כתיבתו ידי על לא אם ויסרוהו,וחזרו
 פה בעל תרגם או , הרגוטו את באזניהם ודבר היהודים טושבות טקוסות לכל אונקלוםהלך
 יסודו זה והיה פה 5ya שלמדוהו עד המתרגמים לכל מלפניהם יצאה וההוראה ור"י ר"אלפני

 להציל חשבו באושי הפורחים פה שבעל דברים ידי שעל זאת ויבן חכם מי ?להורות
 כו לריאווז פעמים אלף ונשנו נאמרו אשר דואיות בל כי א0ת אבל ? כמנכהה שקבעורומטבע

 שעשושם ומעשה הס עניות דקדוקי אך התרנוטים ,נכתבולא
 ונ"

 הראוה ננד הרוה ישא
 מכל נשמרת לרזיות ולקונסה קבועה סטבע להעמיד אפשר אין כי הענין פבע מתוךהיוצאת
 וכל א* ודקדוקים . ובדיו בספר יכתבוה אם בלתי , חשכת ולבל בטסחאתה ותשרהחלוף

 היו ותקן ר"ח שבימי בתלמוד מפורש בא אשר אחד לדבר שוים אינם דבריםפטפוטי
 הנמצאים כתובים תרטמים של דינם לקבוע נשנו הלכות וכמה במפר כתוביםתרגומים
 שביסי נראה ואמנם . .( קפ"ו שבת )עי' כתיבתם אימר הטפרשת בהן אחת ולא ,בפועל
 אחד תרגום ספר גנז כן ועל בכלל הטפרים כתיבת בעד טעצור לתת דרוש היה הזקןר'נ

ובלי
 וטנרף מחרף חק עליו והסוחף בדא' ה"1 כצורתו פסוק הטתרגס שאמר; יהורה רר' ברייתא נבין עזו1(

tV11p)).הנוכרת התקלה מפני יהודה ר' שלפ:' כדור שקבעו מהמטבע לנפות למתרגם רשות שאין להודיע שנוגש סט 
 וטח . דירן בתרגום רקאטר כגפי הדבר הובן וכן אופן בשום מרעתו יהרגם ולא לחק המטבע ,את יהיה ע"גבפנים
 פסוק לתרגם הנכונת הרונמא אבל לרפא, נכונים הפ.רוש.ם שני כצורחו פסוק תרגום גטין שם ור"ח רש"ישנחלקו
 שם שהביא מה הוא בווספה ולתרגום בא-מיוחא לאעביא תחן לא ומירעך דמגלה במשנה המובא e3-m הואכצורתו

 ויח יתה רחלא או חורהא בארעא רחמנין תהוון כן בשמיא רחמן ראנא כמא .שראל ברי CY~ דמתיגט'ן אלין1ירושלטי
 חד. ביורא תרויהון תכמון לאברא
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 מזה נמשך הומן במשך אבל . 98( צד )ת"א בימיו התרנום ספרי בל גורל זה היה ספקוכלי
 , בידו ואחד אחד כל תרגום שהיה , והיא . הכתוב טן הבאה טהתלה וגדולה אחרתהקלה

 ממבע ויסדו הכינו הוה טדבר מדאגה , דעוהיהם להפיץ לאחרים הפשית יד נתנה בזהאשר
 שט מפורשת הלכה הלא , ודור דור בכל כתובים תרג~סים סציאווע על ירמוון ומהיומעשים וספורי הלכות שיורי כמה ובאמת . רבים ימים יעסה למען במפר זכרון שתו וכחובקבועה
 טשום ס"א( פ"ב )מנלה יצא לא תרגום קראה יצא לא פה על המגלה( )את שיאה 1חכמים
 לא והנה . שם( )ירושלמי ככתבם איננו והרנום הכתב מפי אינו פה זעל כבחבםשנאמר
 על הכינה שאילו כהוב תרגום מחוך הקריאה על שכונתם תרגום שיאה שבאכרםיסופק
 שם )בבלי בלשינה בקראו אף יצא לא פה בעל שהקורא אמר כבר הלא פה בעלקריאתו
 לכתבם, מוחים החכמים 41מן מצוים תרנום ספרי היו כי הדבר מפורש הלא ועתה .י'ה.(

 תינוקות מלסד סופר ומצא הספר לבית אחק פעם בא כי יסופר יצחק בר שמואלוסרבי
 פ"ר שם )ירושלמי בפה בפה שנאסרו דברים לך אסור לו ואסר הספר מהוך הרגוטומציע
 לט גי , ותה nleon טן תעצומה להם לקחו בכתב התרגומים היו שלא הרעה בעלי .היא(
 . אסור וזה כתוב תרנום בירו נמצא אשר על הסופר את יצהק בר ריש הוכיחדעתם
 גם מצוים תרנום ספרי היו כי לאות לנו הוא עצמו הספור זה כי לב על שמו לאאבל
 , תלטירירגט לפני דבתוב תרנום מתוכם להציע בהם השתמשו והם תינוקות מלטדיביד
 . הכתיבה לאסור דעתו על עלה לא אבל יצחק בר שמואל ר' בעיני ישר היה לא זהורק
 ניסו שד זאת שבכל לכל ylap חרטם היות עם כי רואים אנו אשר החפץ על נתטהולא
 בתרנומם וסרים לעצמם דרך להם יבורו אשר מתרנטים נמצאו המאוחרים התלמודחכמי
 החליפו האלה המהרנמים %(, צד בהקדחתו נר אוהב בס' )שד"ל הקבועה המטבעמן

 יהודה ר' אכר ועליהם , החכמים כרצון שלא אבל הקבוע הר'-גום את שלמה וברעתברצון
 כן בספרהנו אשר הספרים כל כגורל ואולם . ומנדפים מהרפים שהם או בדאים שהםאו
 אשר ובצורתם בצביונם נשארו ולא הטא:ריים ידי בהם שלטו אשר התרגומים גורלנם
 אונקלוס תרגומי עיתי זה. הוא דבר של כללו .85(. 68 צר פ/ נ'. )צונץ מחבריהם להםנתת
 הכמי כדרך תורה העם את ללמד נאותים הם כי הדור, חכמי סאת למתרנמים נקבעויונתן

 ואנונות דשת ימד למען אחרים פירשו אשר המעוקלים הפירושים אל ובהתנגדהפרושים
 לה רתכה חלפה כבר לקביעתם הסבה כי אמנם ואם '(. היהרות אמונת כטרדההמשביתות

 התועליות לכל ממפר ואין זטננו עד הדורות לכל יקרה מנולה הם עוד זאת בכל , רביםטיסים
 תכונת לדעת , וחכמינו ונביאינו תורתנו דברי לדעת הרבה לנו הועילו כי מהם, נצמחו 'אשר
 לה נתט הם אשר המימיה תכונת נם ולרעת ישראל, יתפאר בה אשר העבריההלשוון
 לא קדשינו כתבי על המסורה כי נלמד מהם כי הוא כלנה על והעולה בארץ,שארית
 עם בסתירה היא רבים בסקוסות כי השערות על גם אם כי קבלות על נוסרהכולה

 זה כן ועל - דואוי במקום לפנינו יהברר כאשר - התרגומים לפני היו אשרהנוסחאות
 ולפרוש הככורעת המסחאוה ולהבר לחיות יד לנו ויתן קדש כתבי בהבנת להועילמלפדנו
 . סתומותיהן עלאור

הורוה
 דב-י הזאת בפנה כתוב עור ומצאתי . בפתם שצינתי בטקים וניצץ שד.ל להר"ר נר אוהב בהקדמת עי'1(

 יעקב הר"ר שהוציא שניה בהוצאה אך דבריו. 5כCP~ 5 ואין בקרת אגרת במחברתי חיות הירש צבי להר"רפלפול
 מצאתי הספי בסוף הטחבר ובחשובת התרנום. כתיבת בענין טיבים דברים כטה לאור הטומא בהערות נמצאוברילל
 פה מקום ומצאת, . הדבר לעוסק ירד לא אבל יוצת טחוך ארסית להם ברא : טאמרם בפ" השערת. ע5 גדותשהעיר
 אף ראיתי לא שככלם ונחטיה עזרא דעאל ארמי  כלעין אצלינו הנמצאים בכתובים טלאת. אשר ת'טה רבי ע5להעיר
 יק לתרי," כסו אחת פעם נסצאיע הטף 3נף עם נצ-זף זרק ' הפעול .?ם לצ"1 ט.וחד בס.מן  טי:ךטיז:ץש' אחתפעם
 נראה אס כי . בטקיה הוא זה כ5 כי להאמין סאד לקשה . עתיר או עבר פעל על מחוכר המקור שמוש בהם נמצאלא

 אשר 5אונקלוס, יה.ה לא או , באטת כן היבר יה.ה ואם . רניל'ם האלה הש'מושיס אין הארמית הלטון שטוששלפי

 לפעל הטח:בר מקור כ5 ואת את נ5 ותרגם הוה מהמנהגנפה
~SP 

 . זה ע5 ש.תעוררו ראוי וסוררם ארסית לשון ולר~רש' כפופם ודורש שבתורה אח כל שדורש ר"עש. לטדרשי כקנס לתת אם ני אחר טעם , עתיר או
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 הפעילו אחר מצד עוד השמים רוחות לארבע מוריהן נשאו אשר החדשה הית הורות:
 השונות האמונות כי אנדה. במדרש 21-בה לרוזעסק נאלצים היו כי נוה, היוניים. חכמוע5

 מדעות רב ערב . עולם של ברוסו עמרה באלהיות והחקירה. . האלהות במושג הדעותערבבו
 ענין להם היו אמפרים בצל לחסות באו אשר הנוים כ5 ומדעות , מאלכסנרריא עלואשר
 את הורתם ליסוד שמו אשר אברי ואולם . פינתם אבן ביסדם לעזרה להם היו וכלן , בולעטת
 יקשה לא וגם , בכתובינו סוככים לדעותיהם בקשו כי סעצסו הדבר סובן הלא , קדשיטכתבי
 מדרך . חפציהם לכל דרושימ והיו ההיא בעת רהבים דיו דסדרש דרכי ט יק ; זהלהם

 , דרושיהם שסעו אשר להטון תזקו סכנתו ידעו גי / לרושלם החכמים יכלו לא דפהדורוש

 האלה. בענינים דעתם להניה הם גם מתאמצים יהיו כי לחכמינו זאת היתה נחלה חובה קועל
 מה ואמנם . רג:דדש בתי אותם'כל וימלאו טאד במאד, ויעצמו האנדה מדרשי ורבו, פרוובכן
 ודרשו משכלם גבחו אשר בעיונים נפשם הכניסו היהודים חכמי גם ני אלה?, אחריתדיה

N~DIC1לדבר יכול הפה אין . בעוכריהם שיבים זה היה לעינינו כנלה יראה וכאשר , מהם 
 והחקירות ריאיונים ההיא. בעת הדעות נבוכו אשר הגדולה מהמבוכה משסוע אתן תם5אולא

 זאת דרך. לא בתות ולהתעם להמם הרוחות אהח ובטבעיות באונחת , ובנפלאותבגדולות
 וכל (Gnostiker), ם יודעי ? בשם עצמם קראו בעליה אשר חדשה כת שם הרזההסבוכה
 בראשיה. מעשה ועל העולם את והנהגתו מדותיו על האל עצמות על בחשרה אלהי במרעעסקם
 ותכונת עניניהם כל פה לתאר נבקש לו לריק מנע אך , רבות לשימות ותהי נפרדה הכתאת

 , לפנינו אשר ' לתכלית תועלת בזה אין ואף , אינם ועוד אבדו תורותידם רובי כי ,כצמתיהם
 נגד כי אחת; בדעה DtlW כלם היו בהם אשר דואשיים עי9-יהם לדעת לט די אםבי

 אחרי , להם . ואת היתה קדושה יחובה . כלותם עד בם להלחם הכסינו עמרו האלההעיקרים
 האסונה היו:, לכלם שת אשר השקרים, . בחרמם נוקשו הנאמנים טהיהודים נם נירשהם
 )8ע0יום"0(, התחתל בעולם הפועל רבת היא אשר פחותה במדרנה ובאלהות עליוןבאל
 את המוציאה היא הזאת האלהות . ברגהנהו ופועלת העולם בבריאת פועלת רזתה היאואושי
 מסט אשר ונצחי קרום בחומר האמיט ועוד . וההולם התורה את לו ונתנה מטצריםישראל
 לפקח המפיקו כבר הלא השקרים קצות אלה . 101-108( יי מרעץ היש את היוקריצר
 למדרשיהם ספורות אין האנפנה. בשלם הזאת החזקה התנועה על הנאטנים החכסיםשני

 הפרסים נגר כוונו המדרשים מאלה רבים כי אמת וק . רשויות בשתי האסונה ננדהמכוונים
 מן ואינם רשויות בשתי אלה כס. המאמינים שונים ממינים סינים וננר רשויות שתימאמינים
 אחר מטין רשיות שתי מאמיני לעמת והוסדו הוכנו קצתם כי להכחיש נם אץ אבל .היודעים
 אל ואין , שכ"מ( פ" האזינו לבתרי הן רשויות שתי בי בשמים רשות שאין השמרים:והם
 הפרסים על כובו לא, אלה ננד בדרשם והנה לרימיב, ולא להרע לא מאומה פועלעליון
 ששתיהן רשויות בשתי שהאמינו אחרש על לא וגם רע, ובפועל טוב בפועל האמיטשהם

 D~lp1 המש-כה על שכשסים עליון אל רשות שאין האוסרים נגר כ1311 ני ספק ואין ,פועלוזז
 יש העולם נברא שלא הדעה נגר חכמינו בדברי מדרשים נמצאו וכן . היודעם והם ,התחתון
 היא כי ראו כי יק הואת הדעה טלב להוציא להם נחק והיה . קדום חומר היה אם כיתאין
 נ הנתוב לשון על העולם את שרועיש כסא בן שמעץ ע5 ובאסרם . אחריה הלבבותמשכה
 לא מי פקד(, )בקר קדום מחמר שעשאו לאמר שבונתו בו והבין ריעע את אלקיםויעש
 עליהם דישנו אשר שהמקיאות עוד ואסרו ? שנפגע ער בו ננעה ויודעים ששיפת מזהיבין
 לא אם יודע מי אך בהם, שדרש המדרש לא וגם וכרום לא אך, היו, רבים העולםאת
 להום בכונה העימום אבל , היודעים לדעות נוסים כלם והיו הזכירו אשר דשה טמין רם%ם
 לא . האלה בדורות לעינינו נגלתה אשר המראה על אור יפרוש יה בל, ועתה ן בבודועל

 במקרה לא בראשית, n~pal מ-כבה במעשה באלהיות ושבה לדרוש ויחל בדם ט הואבם9-ה
הוא

------
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 העת שמן אם כי זאת אין , אדיר לארז כהי מדרשה ופןה י2?ץ צמחה תוציא האנדה כיהוא
 פנים לנלוה החלו טהם יצאו אשר היורעים וכן ומיניהם למפלגותיהם' הדשות דשת בעליאשר
 מעה , ומהדות לדת סכלה הן גשר ודעות אמינות מדרש בדרך בהם לתלות קדשבכתבי
 עקיי העם את דעת ללמד האנדה במדרש עז ביתרון לעסוק הם גם חכמינו הוכרחוההיא

 נפקת זאת על ואף , ההמון את המתעים פננדיהם פיהם בשבם ולרבות עבטתם לפיהיהדות
 על , הזרות הדעות אלה וליסר להכין היונית בחכמת הדרישה פעלה מאר רחבה כיעינינו
 . יונית הכמת ארם ילמוד שלא שנזרו קיטום של בפולמוסו לגזרתם הסבה גם נביןבן

 ארבעה ביחוד נזכרו ההיא בעת התורה במדרש עטם לנס עטדו אשר הסופתמאנשי
 ; עזאי בן , לפרדם נכנסו ארבעה כי לנו ויסופר . ובטבעיוה באלהיות בחקירה התעסקואשר

 בחכמות לדרישה כנוי היה הוא "פרדס" השם . אבויה בן אלישע עקיבא/ ר' , זומאבן
 ~רדם" הציור השתמשו היונים גם . הזאת לכונה רגיל הזה הכנוי היודעים ובלשין .הנזכרות
 בשלום נכנס ר"ע . ונפגע הציץ זומא בן , ומת הצ"ן עזאי בן . החכמות בכלל הדרישהש
 קצץ אשר האחרון זה מעשי .( ט"ו )חגיגה בנסיעות קצץ אבויה בן ואלישע , בשלוםזיצא

 בעולם החזקה התנועה ננד ההכסים התאזרו כ' נרמו הם גם ותהלוכותיו משפטוונטיעות
 מנעוריו ונקרש בירושלים, נכבדה ממשפחה וטה אבויה בן אלישע והדעות.האסוטת
 דורו גדולי וגם זקנים בטושב וישב , פרי ועשתה גדלה שקירתו . פ"ב( )חנינה ולחכטהלהורה
 אחד מאיר ור' , ,( כ' )ס"ק הוראהו על ומסכו הלכותיות שאלת 1( ממט מלשאול בושולא
 המדברש החכמים כ5 נם ן מותו יום עד עיבו ולא מפיו תורה לקח הזה בדור הנדגליםטן

 וכל , בזכרונו תלו אשר גדופים לדברי קץ אין זאת ובכל . תורתו וספארים טנשאיםטמא
 כי הזה לאיש היה מה ואמנם , ובעמו ובתורתו באלתו הבוגר לאיש נתנוהו הכאיםהדורות
 ותהלוכותיו הייו ממשפטי ההודעות כל כי אלינו הגיעה לא זה על נאמנה תעודה חרטמע לאיששמוהו
 . רעותה את סותרת והאחת , מאוחר מזמן וכלן ההנדה במטבע טבועות וכלן , הנה ורעות מעטאך

 של בתינוקות , משורש לעקרה ובקש התורה את שנאה תכלית שנא בי יסופר האחרבמקום
 , בתורה הנות תחת וחושב חרש מלאכת ללמוד ללכה דמפר טבית לגרשם רשל רבןבית

 כי אחר בטקום יסופר זה ננר אך , לחיים עמם ירד כי כלה ובמוריהם הנדוליםובתלמירים
 הטננים אף , מקיים נאה אינו בי אף דורש נאה והיה רמזורה אח כבד מותו יום עדאלישע
 לאלישע פצילין עליו אסר ר"מ ותלמידו , טותו אחרי נם תותו לו זכרו מעשיו מפניאותו
 לרומיים והורה הטצות מן והריחם הרבים את החטיא ברשעתו כי נאמר פה . חח-תובשביל
 האופן לרעת הנזרהבשעת

 היווה-
 יתט אופן ובאיזה לבתוד על היהודים אח להעביר מועיל

 להסית דעתו על עלה לא כי יסופר ושם / עליה להערים בירם יכולת יהיה לבלהגוה
 אסה אלפים לסוף כהניע ויהי השבת ביום ר"ם לוהו אחת ופעם , אסור לרבר תלמידואת
 ילידי באמת בשמו לנו נמסרו אשר הדברם ואם . שבת תחום כאן עד כי שזב : 6אסר

 קץ אין מתכונתו. ההנדה שעשהה מסה בחלוף לעינינו יראה כמעט אז הםסהשבותע
 ואל , טובים טעשים בהם ויש בתורה העומקם אדם לבני שפתיו הבענה אשרלתהלה
 על שמפעיל מי את ומרוטם ושבח , פפיהם תשבה לבל יום יום דיבורה דלהות עלהשוקדים
 לשונא יחשב ההוא ככה ומדבר העושה האיש ועתה פכ"ר( )אדר"נ מצוה דבר לעשותתבירו
 בי נראה אטנם ן דובים את להחטיא מנסת: כל ישים ההוא ? לעקרה המבקש ופתורהאת

נם
 ר. ר"ל ואולי הוה בשם חנא נמצא ולא ב"א אלישע במקים אלישע בן 'הושע ר' גרם.' )מר.( בנדר1(
 מעכבישי. ב:ו'ר שחג" 646 ש"ג נדנודו פמא,ענסשן פרץ הר"ר העיר ~יפה גס"ק נדגי' העיקר אבל נ"אישמעאל
 אלישע הגי' ע.קר כי יען 1 זה ולטה יגטרי. השאיה קנ.ן והשמיט רר"צ מעשה שהביא פי"ב שמחות טטס' ראיהונ"ל
 בסנהדרין גם וע" ב"א ר.י וכתבו גיזבר גם הני' שנו ,ה וטטעם . העגין כל השטיפ להזכירו רצה שלא ומתוךב"א

 בזה גס ואולי אבויה בן אלישע בשם באדר"נ והוא מצוה לעשות חגרו הטעתה אבהו ר' כשם טאטר)צפ:(
 . חאפר טמעס שמוהשטית
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 ואמת חבריו ככל וטצוה תורה שסר חייו שיטי מספר ימים כי הוא אפה . אמה זה ונם זהגם
 ההליפה תהלוכת את ולתור לחפוש ועלינו . רעותיו והחליף אחר לאיש נהפך כי בן נםהוא
 . ברעתוהזאת

 איש קנאת משלה ר"ע ובין בינו כי נסתר ברטו המראים בשמו נזכרו מאסריםשני
 זקן ,הלומד חדש, נייר על כתובה לריו דומה הוא למה ילר הלומד אומר היה הוא ,מרעהו
 תורה דברי בילדותו "ורה הלוסר . 8"ר( )אבות , מחוק נייר על כתובה לריו דוטה הואלמה

 בדטיו נבלעים תורה דברי אין בזקנתו תורה והלומד מפורשים, טפיו ויוצאים בדמיונבלעים
 בזה כות בי הדביים נראים הלא ועתה . פכ"ד( דר"נ )אבות מפורשים מפיו יוצאיםואינם
 שיו ומתפאר בזקנתו, עד תורה למד לא אשר בו יהתל ודואל בר"ע מסותרת מגרעתלתת
 היה לא כי לאות זה לנו יהיה אז אמת זה ואם . 1( תורה ללמוד שקד שלרותו תא כייען

 בני ילינו אשר התלונה ההלת כן גם לנו וימצא , לה התנגד אך ר"ע תורת מוקיראלישע'
 כן ועל שבעתש הצרופה הקמת ותורתו קדש ר"ע של דברו היה להם כי , 'אלישע עלשרו

 מים כפופם גם אם אמנם השכינה. על כחולק ותורתו ר"ע את יקלה אשר האישבעיניהם
 הנודע דבר היה זה הפירוד: להרהיב הסבות התרבו מעט מעט הלא המרון ראשיתהיה
 פסק לא יוני זמר כי עליו אומרים היו הדור וליצני . היזניח בחכמה עוסק היה אלישע כילכל
 יושב בהיותו כי וספרו , לרעה אמונתו על הפעילה הזאת בהכסה עסקו כי עוד ואמרו .מפיו
 היונית, ההכמה יד על נשען היה כי ויען חיקו. מתוך מועין ספרי נשרו המדרשבבית
 השסיתי הלכה כן . בנטיעות וקצץ באלהיות ולחקור לדרוש לפררם נכנס כאשר נכשל כןעל
 קורותיו .כותלי קצת נתמהו אחרות ספינות הגדיים ועל הזאת השמועה יסור על אלישע,על

 כי , דישדשה בהאסרה והמירה היהדות ודת עסו עזב אשרלאיש
 טועין .ספרי אלה אוסרים ,

 אסנם , %א מן ויצא בנטיעות קצץ בהם ומעמקו לספריהם מכוון חיקו מהעי נשארואשר
 *חרון, לדור קורותיו קצת משאירים היו ולא לשמו זכר נותנים החכמים היו שלא וראי כןאילו
 אבויה כאלישע'צן הפרושים ומגדולי ובהכסה בתורה גדול שארם ככה אירע אילו , זאתועוד
 כוה נרוץ מאורע מזכיר סופריהם המון פכל אחר שאין אפשר איך אפונתם בברית עמםבא
 בשחר )הרפ"ם אטונתם ולתפארת בו לההפאר החדש החבר שם את שפחם על יעלוולא

~VW
 היהרהר מן נפרר אשר איש ספי הורה יק" שר"מ הרעת על יעלה ואיך ? 644( צד
 ועוד ? דרכך מעליה הרחק ו עליה אסרו רבותיו כל אשר לחברה והתחבר המיםפירוד
 היא המתים - ובתהיית שכר במתן כופר שהיה אוהו שנת החכמים ננוה הלא וזה זהזולת
 האמין לא אשר איש עם התחברו לא משלם כי , טחברתם היה לא כי נאטנה עדותעצמה
 אלה כי הוא האמת אבל . לאמונתם עיקרים ראשי הם אשר המתים ובתחיית שכרים
 היודעים שפרי הם אמנם מינים ספרי לא וגם יונית הכמה כוללים ספרים אינם טועיןספרי
 יורעש-.ון-או תחת טועים השוכו, אל שמם החלשו לגנותם מרצופים החכמיםאשר
 החויקוהו כן על הזאת הכת דעות אחרי ובהטשכו . מעות בשם (Gnosis) הדעהתכפת
 ~רושלמו הסתים ובתחיית שכר במתן וכופר שם( חנינה )בבלי רשויות בשתי המאמיןלאיש
 גם אע4 היהודש חכמי בין אחרים רורשים עור לה מצאה היורעים פויטת כי אסנם הן .שם(
 החכמים כן על ומצוה הורה על לעבור התעתם לא טעותם אבל , דמעות בפח נוקשוהם
 פע11ז1 זה בלא והחשוד מאז הנרדף אלישע בן לא , רדפום לא אבל השונים על אבלורק

 . בנטיעות לקוצץ נתנוהו כן ועל חייו דרכי על הפעילה כי קנאתםהעירה
 ודור דור בכל . מקרהו בן אף הזמנים בכל ובחכמה בתורה נדולים כסהנסקרה

 א5י"ח קורות ע5 לדבר וטאריך עיקם עם ; שקיאו טאטי הקודמות ובטחב-ות שפ בהשחר כתב הרפ"י1
 נרע, ותה מפ" וקצת בטאטרו. נזכר שאמרנו לכונה דאבות המשנה פ.' לעינים 5י ה'1 טרבריו וקצת661-644

 ש העירו 5א אך 103. צד ח"ב יאטט ש5 היהדות לדת בדבה"י סובא קאספעל דור מהפ"ר ליהירים הימיםבדב-'
 באדרת. ארשעטאטא

-
--- -

- - - --- -
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 . בדעה מהם הנוטה האחר את תרדפו ובדעות באמונות אנשים יריבון כי ; כן לראותנוכל
 מרודפיו שבנרחק הנררף על פיעלת כפריפה אבל בראשותה, .קלה עצמה מצי הנטיהלרוב
 וטטאם ברורפיו נפער הנעל באחרונה כי ער , רחי אל סררו רצהע סבלי ויבא ויזהר,יוותר

 ומשעונים הנורתם . לרע טוב בין בהינה סבלי דעותיהם כל גס אחר ומשלךבתורתם
 אבל טחובת. וימין רוחה שמאל תהיה לעולם ואסרו: זה ,על החיגרו הראע~וגיםטחכמינו
 עצה ואין תבונה ואין חכמה אין כי . מדבר שפיהם טה שוסעת אזנם היתח לאלפעמים
 . קפן דבי היה עמו דינם תחלת , אבויה בן לאלישע היה בן אף . וקנאתו גבר חמתנגד

 בצדפת כרישויו ועל ענית, בחכמם עסקו על / ר"ע על הצותו על היה הטחןראשית
 תותו למ"ק פשעו על ומכסים שגנותיו על מחפים היו מתהלה אלו יורע ומי *היודעים
 הם אבל טהם. ושחקתו בעד עוצרים היו לא אם מוחו אחר אחריו ושרעו 6 עשובאשר
 נקלה באנוש כהתל כי לראות עכל ומעשיו הייו על נמלצו אשר ההנדות בכל . lwy כןלא

 יותר וירדשרש האעדסוהו הם כי יען כן gpl 1 כבודו לעפר והשפילו ורדפוהו וגנוהו , בויהתלו
 דג(רירה בימי . באחריתה מרה ויהי לבו נשאו מאשר יותר מהם התרחק הוא אף הראפמן

 סמנהנו . אלישע נגד וקנאהם שנאתם מאת נמלאה השמד בנזרות ואחריההאחרונה
 לבתי והלה , והלמידיהמ תורה שרי הורנ היה כי ההגרה: לנו ספרה השסר בעתוממעלליו
 בנאי דון אוטמהיה הכא אילין פה ? באמרו סהלמודם, רבם בית של תינוקות ובטלהספר

 אחרת ושי . דברר מבית וגרשם חייט דהן אומנותיה ננר דהן אופנותיה צייר דהןאופנותיה
 שאל באופן לעשותה והערימז בשבת מלאכה לעשות היהירים נאנסו הגזרה בשעת גי :יסופר
 לבל נזרותיהם יתנו כיצד הרוסיים את והורה הדבר ונלה אלישע ודלך כך כל חמרהאיסור
 כשננית אלישע תכונת כי ראינו כבר והנה . פ"ב( חגיגה לרישושי עליה להערים יכוליםיהר

 אלישוע נפש רצתה לא כאשר כי האלה, ההגדות מתוך לנו יוצא זה אבל כאלה.למעשימ
 ותקורא את עולם לאבדן ובתתו היונית החכמה בהדיים דבריו אל שעה ולא , ר"עבתורת
 לא א*שע . המחניות בדעותיהם לבם חלוק כן אף , מ"א( פ"ע )סנהדרין חצוניםבספרים
 מצוא עת ובכל , ברומיים לטרוד תמיד התעוררו ובקנאתם בשנאתם אשר לאלה נמשוהיה
 כי מאד ק-וב כן ועל . מעמדם בזה להיטיב תקוה היות מבלי , למות העם תפש נפשםלחרף
 לעצרם משתדל א6שע היה טצוה ושומרי תורה לומרי על קשים עששים נגז-ו אשיבעת
 ידענו והנה . לשלל עולליהם ונפש נפשם יחנו לבל הממשלה גזרות על מלעבור חזקהביד
 נפש מלהערות יחדלו כי יעצו קסטא בן יוסי ור' יהודה בן פפוס כמו זולתו אחרים נםכי

 דם ני יען 1 ולמה . ככה על נרדפו כי שטענו ולא המצות שמירת ועל תורה תלמוד עללמות
 את קלקלו ודיזשד והשנאה הקנאה, אלישע ננד אבל זה; זולת בעיניהם. השודים היולב

 בהנדת ובכן עמו. לטובת מחשבתו אשר בעת אף דבר בכל לרעה משפטו 1tDWIהשורה
 סגולה היא אומר ר"ע להג-ת המתנגד אלישע לאמתו. היה פאשר אחר לאיש נהפךהעם
 נחשב כי בהכרח הלא סשה, תורת של כגומה להם נחשבה תורתו ואשר זמת לבנייקרה
 אלישע האפיקורסית, חוחם עליו נחתם יונית בחכמת העומק אלישע בתורה. כופרלהם
 אשר אלישע המינים, כמשפט סשפטו בנטיעות וקצץ חיקו מהוך מועין טפרי נשרואשר
 לחמאת התצבר דעתם לפי הלא ההורה על נפשם סלחת ותלטריהמ הרהטים אחעצר

 גזרותיהם ומצדיק רדומים עם תכון ידו כי שבדוהו אשר אלישע הרבים, אתוהחטיא
 bS' כשסורות ראש אלישע בזבול ידו שפשט כמי נחשב הלא לקייטן חזקה בידועוזר
 עול פ-ק אשר ואחרי הזה, הדת בעיקר כופר הוא הלא .המתים תחית ואץ שכרמהן שאי דומה אמר: כי עליו אמרו אעם ואלישע החיים, בארץ חתיתו נותן הואדעהם
 היה מאלישע ציורם לפי ועהה הצבור, מדרכי כפורש הייהוחשבוהו בדרכו גםהמצות
 תרופה אין אשר חכתם שמע האדם חטאות כל יחדו להן חוברו בו אשר האישהוא

לסכהס
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 והמוסדות המינים באמרם עיניתם ננד אלישע של ציור היה כאלו כטעפ ורומהלמכתם.

 והחטיאו ותוחטאו הצבור מהרכי ושפירשו הפתים בהחיית ושכפרו בהורה שכפרווהאפיקורסית
 בפניהם ננעלת גיהנם בזבול ידם' וש~ש16 החיים בארץ חתיהם ושנהנו דובים,אח

 מבנו הצייר זה ואולם . :( י"ו ד"ה בבלי פי"ג, סנהדרין )תו~פהא דורים לדורן בהונרוקם
 לחרפות זכרומ שמו אשר ההגרווז בכל והולך סובב והוא מתרנייו אך סלל והנו"ירו

 הנסדרה בקנאתם עליו שפטו אשר הקשה משפמם כי לב על שמו ולא , עולםולדראון
 בם וסאס' מאחריהם נטה כי פעלו הם אך , מחשבותיו וכל מעשיו כל להרשיעונטייהם
 המשפם זה כי להכחיש אין אבל ללכת. רוחו יהיה אשר לכל דתיים בדרכי לנפשווהלך
 תארוהו כאשר לאיש כן כסו תלסירו ר"מ החזיקו אלו דורו. בני כל ששפם היה לאהקשה
 לא נתן דרבי אבות הברייתא בעל לם באהבה. מותו יום ער בו דבק היה לאהאנדות
 התירה בקורות בבחינתנו ואם , בספרו מיוחד בפרק ולתהלתו לזכרו יד לו מציבהיה

 מתורהו הרבה כי הדבר ברור כי וחייו, הזה האיש לתולרות ולב עין לה, חייבים פהשבעל
 של דרכו לפנינו יעבור ולעת מזהו. יום עד הלמידו היה אשר ר"מ של )בתלסורו לנונשאר
 הטוברגדם רבותיו סררך נפייתו לפעמים יראונו אשר רושמים קצת לנו ימצאו בהורתור"ם
 . אבויה בן אלישע רבו הירח פרי וה כי טאד הדבר וקרוב וו-"ע ישמעאלרז

 עשר חמשהפרק
 טאיר. רב. , באדא דןב.ת

 הבית הרבן אחר טשמטתה גדלה כמעט הארץ את אדריינוס השם אשרהשסטה
 טונים, עשרה המוסרית שממחה עלהה עוד החומריוז שסטתה ועל , היא( פ"ו פאה)ירושלמי

 אם כי נשאר לא הנגמא בית טשפתת סכל הארץ. טן נכחדו והתלמידים דוקכמים רובבי
 עיני ה', בלע פ' רבתי איכה ע"ר, תענית )ירושלטי לאמיא נמלט אשר ר"ג אחי ובן' שטעוןבנו

 הוא גם נסליאל בן הנינה רבי הוא הנד~ל שמשן אחי :(. טעם סוטה פ"כ. ב"קנגרה,
 ,ברחו הגורות למבול יכלו לא אשר החכמים טן רבים . 1( השמד בלות עד ימים האריךלא

 בגליל גם , המלהטה בהם פשטה לא אשר בטקוטית להם ספלם ובקשו נפשם עלומלטו
 עבור עד מתחבאים שהיו או , וזקנים חכמים קצת נשארו המלחמה מקים היה שםאשר
 בנלוי ממרים היו שלא או . וחבריו תורתא בן יוחנן כרבי מהמרירה ידפ שמשכו אוהזעם
 החכסים ראשי יחד ההאספו הזעם ימי כלו כאשר ויחי קממא. בן tev בר' לגזרהוהכנעו

 הקיסר מלכות בתחלת היה וזה . הבאים הימים דבר על בנפשם nisw לשיתהנשארים
 היא , באושא היה האסיפה טקים . היהודים צורר ארריינוס החת סלך אשר פיאוםאנטוגינוס
 כי בפירוש ונזכר . לס נודעת לא טסבה סיבנה שם נלו ר"נ מטיאות בשי כבר אשרדביר

-------------
 ר,

 החרת. בשת היה קטן עצמו ר"ג כ. בולם היה לא ער"ן r'cn בחטן אבל ר-ש, טאחע קשיש ר-ח1(
 חתננו והלא היה סתת וב. גדול( כהן להיות )מיותר מתא .א.ש דחס על שאמי פ"ע אטור פ' בת"ב לבתת.ומה
 זה אחד היו שב"ג שש:' כהב ברה"מ ורז'פ למכ.לתא. כסבוא כמ"ש ט"מ חתכנו סלת ע"כ ןורש, ולנואייהיה
 ט"ו ולו 1.( )גפ'ן בתוהי גרול ר"ח הוא. פ"א וכת"כ כן א.ני ר"מ רביי נראין שאטי עכז.( ברה המובאואחר

 וצ.ע ח"כ ir~e שכיע.ת ירוש' אליעזר, כר' היכה קובע ח"ב פ"ה שם 'רוש' פ"ר, שם תוספ' )כב.( ברכותהלכת:
 )לו.(, ע"1 )קם,(, ב"ב פ."א, שם תוספתא , )ק.( שבוז בבל' פ"נ, כלא.ם הופפ' ה"ר, פ.א ערלה :(, )גג נדריםבבן.
 :נ;.ם הומפתא )מ!(, בכירות )נד.(, מנחות יי'ו, פ"1 כתובת ייוש' ס"ט, ע.ו וחומני )נו:(, סנהדרין )לס:(,שם
 )כ:.(. ס:-?-r )ק.א(, ס:הררין )מא.(, קידושין עי' ש'ט. כפשוטו רורש וכום סררשים כמה ו:ןכרו .  בשמו יוסי ר'פ"ב

 מעי לפעמ.ם קם"ב. פ; שופטים כפרי א', "רשה מצורע ת-כ , פ'.ט משפטים , פ"נ יחיו טכ.לתא )סב:(,תחית
 ה"נ, מ"ח מא' ת"ו, סוטה ירוש' : בקדמינ:ות דורש ~היה ה"א(. פ-ג ע"נ ירושלטי נ. )פסחים אבותיו מנהגעל

 וב'רוש' כ"ג.( )מ"ק הכמיפ שקניי ההלכה מן בהיפוך מעשה שעשה ומצאנו )סג.(. טנחית בבל' ה"ג, פ"י.ק:'ע.ה
 ולא פרברי רחב"ג דברי אח אג' רואה אבל רש:"ג אטר פ"1 :רה ובחומפתא ידה, למשנה פ" בשטו מובאשביעית
 וחבריהם. ור"' ר"ש ר"ם עם נמצא דבריו ביוב אח'. :אמר

 ]0ן ב'( חלק ורגושיו דור)דור

-- --- 
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 אליו סרדיפאות שני המלכוה שלחה באושא ר"ג בהרת ואז . אושא טהולכי היה ישמעאלר'

 היסים ארכו לא שע"ד( פי' הברכה )ספרי טיבה מה לדעת ויוסדים תורת ולבחוןלרשת
 של פולסוסו בעת לאושא גלותם היה ואולי 187( צד ח"ב בהחלוץ יה"ש )רס"ר *בנהושבו
 הנישא לכללם דחדש רקיסר שלח שאז , אדריינום מלכות בתחילת ליבנה ותשובתםקימום
 נאה שהורתם הודיעו והשלומים לטלכות סכנה דבר בה אין אם היהודים הורתלבחון

 כלות אחרי גם ועתה ליבנה. שבו ואז ליהודים רנהה עשה אדריינוס כי פעל תה ,ומשובחת
 הראשונים המתאספים . הבאים הימים דבר על יחד ולהועץ שם להתאסף באושא בחרוהשטר
 בן שמעון ר' , לכפתא בן יוסי ר' , אלעאי בן יהודה ר' , מאיר ר' והם וחותרים ר"ע הלסידיות
 והם אחרים תלטידים שני . יעקב בן אליעזר ור' , הגלילי יוסי ר' בן אליעזר ר' , נחמיה ר' ,יוחאי
 מצאו הבורחים מן רבים ו( בתירה גן יוודה ר' של מררשו בכיה שם אשר לנציביןהעימד בימי נמלטו הם כי יען . פסחא( )ב"ר הזה בועד היו לא שנסע בן אליעזר ור' הסנדלר טחנןר'

 פלפים באו יהד ההאספם מדי ויהי פ'(. פי' ראה )מפרי משם שבו לא ועוד לסוספלפ
 יבא לטד שאינו ומי וילמד יבא לטד שהוא נד כל לאמר הנליל לזקני שלחו ואו , פנהסכל
 את הנזכרים החכמים ראשי ברכו לביתם וכשנפפרו . ומקרוב כרחוק באו מיד .וילטוד
 פרנסה הספיקו אשר על אושא אנשי את וברכו , חבריהם פני לקבל שבאו עלההולכים
 עד האורחים מבא ההוא בועד פעלו אשר ספעולהם י ספכוני( ס' רבה )שה"שלאורהיפ
 . צרכיהם כל ועשו ולסדו שנכנסו : באמרם כלל ררך אם כי הזריעו לא להפטר זמנםשהניע
 ותה אשר ותקהו משפמו ככל באושא גדול ב"ר ההש באסיפה מבעו מפק בליואמנם
 שרצים היותר צרכיהם היו אלה כי ותלמידיהם לחכמים טדרש ביה שם ושדו , ביבנהלפנים
 . ההיאבעה

 ראשית היתה עליהם עברו אשר החלאות מן מעט להנפש למנוחה שבו אחריויהי
 רפק בבקעת ר"ע הלמידי יחדו מעדו כן ועל העתים. בחשבון מררים לעשותםפעלתם
 לעבר אצימ היו כי יסופר ובפירוש . הסנדלר יוחנן ר' נם עמם היה שם . היננהלעבר
 כחם יפוי נוסר בו כי לתורתם חוזק לעשות הנחוצים הדברים מן אחד זה כי יען ההש:
 זאת בכל השעה לצרך שלא בפלפולים לאבדו כשר היה לא שהזמן נס אם . הארצות כלל

 : בכתוב הד"א במעמד דרשו גם . טזכרה לו לעשות סרבם נמסרה אשר בהלכה ונהטנשאו
 מאד וקרוב , בו דרשו מה הודע לא אך פנים בשבעת לכרסו, דודי שירת לידירי נאאשירה
 ספני כי היא( פגע חנינה )ירוש' כרסו והם ידירם הוא , ר"ע לכבוד היה דרושם נםכי

 ההיא בעת גם . הגא( פ"ר ברכית מרוש' לכרם התלמידים נמשלו rl~lw שוחותישיבתם
 השנה ראש של הברכה-י מדר בענין כר"ע בהפלהם הסנהנ קבעו ים השנהכשקדשו

 אחד היה וכן . היו( פ"ר ר"ה )ירושלמי כריב"נ לפנימ נה13 הנליל שאנשי אף נורי בן ר"יננד
- באושא ספק בלי - שתקנו הראשוניםטהתיקונים  והמטיב, הטוב הסזון בברכת להוסיף 

 כרוטן והיו יקברו ולא יאספו לא והמצות התורה על השמד שהרוני מהטלכות שננסייען
 הקנך זה בעבור 9( לקברם רשיון ונתן חדש מלך שבא ער , פ"ה( )שסחות השדה פניעל

נרכת
 נם כ. עור, פה ונע.ר . בבכל רמזורה משטד נדבר בכת לדבר טסים נטצא עוד כנצ'ב.ן ר'כ"ב ס'ש'בת1(

 'ישמעאל ר' ישב )סד:( ככתונות הנראה וזפ. חכמים tYp שלמו לשם גם ספק כב' וע"כ הטלחטה נתפשטה לאכדרום
 למעלה. ש:ת::1 כמו ונהרג נהפם הגורה שבימ' ברור אבל:דרום.

 שי' . והמשוב השוב ה ג ג י ב תקנו לקבורה ביתי הרי' שנחנו היום אותו מחנא א.י )טח(: ברכית בכלי2(
 ג"פ וע-כ ביבנה. ולא היום באותו נוכר ולא וכו' לקבורה כיתר הרוגי משנחגו אי-ח פ-ר ותענית בברכות'רושלני
 : ג-כ בכרי'תא שש:ו ואף א"י. טעגיני הרבה ידעו לא אש- הבבליים ור"ט ר"נ אלא ט.בנה דביו ולא באושאשתקנוה
 שהביאה פארים כ"י גי' שלם. דע . תסוה ביכנה והמטיב הטוב : שם רבי יגדברי וכוץ כיבנה חכמים שתקנוככרכה
 הראיה גם וע"כ כ% ביבנה סלת ל"ג ,' ואות ד' אות קכ"ח צד לברכות סופרים דקרוק' בם' ראבינאורץ נ. ר.דו-"ר

 כ4ו ששנו ביתר והרוגי . בבירא נפלה ביבנה השמך בשלפ' מושבם שה.ה והטטיב הטוב טברכת המחבריםשהכ.או
- טלחטה הרוגי על רבונה4רן  הרוני על רגמנה אבל קבורים בלא רבות שניס נשארו הרוגים כך שגל אפשר איך כי 

 , כפנים כסחבנו וכסוסלנגי
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 אושא, תקנות בשם נקבו תקנות תשע ה"א(1 ע"ז ברכות לרוש' והמטיב הטובברכת
 , השסד בלית אתרי סיד נתקנו הן שאף חשבו ההוא הזטן של היסים רברי כותביוקצת
 וקצתן קצר, לזמן במשא ר"ג היות בעת נתקנו שקצתן ברור אך , כן הריר איןאבל
 זן אדם שיהיה באושא נמנו א( הן: ריקנות אלה . שונים בפרקים אך השכד אחרינתקנו
 רבדרש בבית תלויה ירכה זו . הקטנים בנעאת

 ונחלי
 ר"מ ואחריהם וחבריו ראב"ע בה

 כתובות )ביושי לחיוב הלכה וקבעו באושא וגמרוה ברוקה בן ור"י יהודהור'
"ffe )הזח . 

 חלק ישבב ר' אשר תלויה הלכה ע גם )שם(. למצוה חומש מפריש אדם שיהא נטרוב(
 אחרים כתורה היא( פ"א פאה מרוש' לאחרים נכסע כל וחלק בעצמו מעשה noy1עליה
 ספקות ששה על ג( . למצוה הוטש עד : ונטרו באושא ינסנו לעניינו סמונו כל לבזבזשמצוה
 פ"א פסחים )ירוש' באושא ונמרוה תלויה הלכה ח וגם פ"ו:( )שבת החרוטה אתוויפין
 רוסקינו ה( לקבעה. הכריחום שהיו שמעשים ספק ובלי לפנים עליה שהתעוררו מצאנויא הדשה תקנה זו DW), כתובוה )ירוש' מהם נתנים ואשתו הוא לבניו נכסיו הכותב ד(ה"1(.
 תקנה .( נ' )כהובות להייו עטו יורר ואילך מכאן שנה י"ב ער בנו עם סגלנל אדםשאהיה

 ואילך ומכאן בנחת בנו עם יגלגל שנה י"ב שער . החנוך בדרך מושכל כלל אלא אינו%
 לישראל רבים ימים שצברו , השכד בשלפי היה ונחוץ )פרש"י( מללמוד כשממרב קענהירדום
 שהבעל ומחה בעלה בחיי סלונ בנכסי שמכרה האשה ו( . בדבר סדרים להביא תורה,ללא
 ותקי , .( ע"" )שם הלקוחות מיד מוציא שהבעל משנשאת שלה סלונ בנכסי שסכרהrSWN היאי טלפנים הקבועה שההלכה . תלויה הלכה זו QA .(. נ' )כהובות הלקוהות סידמוציא
  נצתה לאחר שגם באושא ותקנו ן הלסוהוה סיד שהוציא קודם טהה אם לעשות מההדבר
 נחלקו זו רתכה . .( ט"ו )ר"ה לשביעית בין  למעשר  בין  לקיטתו אחד אהרה  ז( 1 טהםנעציא
 וקבעוה באושא עליה נטנו שלבסוף עד התפופיו ולא רבים ימים שעש והזקנים ר'נבה

 גדולה והקנה היא(. פ"נ ס"ק לרוש' הזקן את שנדין אין . ח( . ה"ו( %ב בכוריםלרוש'
 על להכריחם דחכפים על לפעמים הוסל אשר המוסרי האונס וננד זמנם למובת זאתותא
 ולר"א מהללאל בן לעקביה עשו בז , דעוהיו עקב איש על נדוי שנהנו , כרוחם לא אשרדעה
 הקנה לה ~מהוברת , הזאת לתקנה סבה זה וכל , לר"מ לעשות רשב"נ רצה וכן דצרקנוםגן
 נמצא בסקורות בדרישה . השח( פרד לכתובות משלם בשתו 6 ינתן לוש  ומהמקפידטץ
 בואם תחלת נתקנו מהן ומעט באושא בשבתו וב"ר מר"ג שנתקנו האלה בתקנות "טכי

 . 1( שם שישבו הימים במשך נעשו ורובן השמד אוש-ילשם
 נבינה אם הטתרים ר"ע הלמידי היו עליהם נשען באושא דין הבית אשר העטורים.

 הדת את בשנאתו הרומו הנוגש לבת מצאום אשר ובתלאות לעיניהם קרו אשרכטאורעות
 נראה אשר הטראה על נפליא לא אז תורותיה היסוד עד לערות יבחפצוהיהודיה
 יקרה לסגולה להם רזתה עליה למות נפשם השיו מאחיהם אלפים אשר התורה זאת גיעתה

 האיש תורת , ומחוננם :טנהינם רבם ר"ע תורת כי ואף . לפגים היתה מאשרשבעתים
אתך

 כש 68 ח"ג ה'הרות לרת ברה"י 'אסר ולרעת . ומנים גב' שהן כתב אושא ערך  בעימ שי"ר הר"ר1(
 ע"כ -( התקנה ~ה. כרבר' ולא וה  ברברי לא ונ"ל . ביתר הרבן מלשי  כלו  154 ת"ר נרעז ולרעת השטרפשותי
 היה ט. 'רע 'וחנן ור' אחרון מטן :הקנה אבל בירושלמי9 כסנואר ברבר ור"י ר"ת גהוקו איך שא"כ ר"ג תקנתלאו
 אושא טתקנות שאחת ולסדנו חולק'ן. וחכמים ברה"י טגען ספק הוסף יוסי ור' טשנה סתם היא ג( תקנה עו"ש.בסגין
 אבטולטיס אר"י הברייתא 11"ל קדיטה 1( תקנה חכט'ם. יו הודו ולא להום'ף רצה והוא ר"י ביטי חמנה בטשנהנשנית
 לשביעיה. בין לטעשר בין לקיטתו אחרי ואסרו בא,שא נמנו ורגות'נו למעשר לקיטתו אחר אתרוג וקנים ה' טשוםהעיד
 ה' הן גאושא ורבות':וש ר"ג. סימן שהיא ומיכת אושא סתק:ח ורברו אבנ%לטיס, רברי או רעי רברי שהמל S~eD 4יולשק
 פ"ע בכורים ה'רוש' כא' וצ'ק טשובשת  שהגי' לחור ר-בותינו לחור שקנים הברייתא לשק יתענו ואל ר"ג. חבריהוקיעם
 אהר שאתרוג וקנים ה' משום השר אבטולמוס אר"י כן הדבר פי' ולפ"1 ונסנו, ה1ר1 רבות'גו שגרסי';ה"1

 הנקנים אלה בש' וזמנו חורו רבותינו דככוריט. במשנה W~IED יכן וחבריו, ע"נ טנ91 וקנים אלה , לטעשר*טש
 רוסקתה. ,את חקנו 1ח1 היה ר"ג שביטי למרנו באושא היה שהשין ובתוספתא בבבלי שטפורש וכיון ונמנו. יחרועצמם
 . ה"מ פ"נ טרק ירוש' ע" ר"ח את לזרות רשכ"ג רצה איך שאל"כ שטאוהרת פש.טא ח(חקנה
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 . אחריו הבאים לכל לעינים היתה והיא קדישם קדש נקרשה היא 1 הרת על נפשו מבראשר

 נודע לא סולדתו מקום . מאיר רבי היה הורהר ועחילמ אשר מתלמודיו , והנדולהראשון
 תשמישו תהלת . :( נ"ז )גטין נרים מתולדות היה ההנדה לפי אך 1( נכיר לא אביו שםיאה
 נם . .( י"ג )ערובין סובכם תלמיד לו היה אשר ר"ע לפני ולסד וחור ישמעאל ר' לפניהיה

 אדם פכל הלומד האמתי דרנמ היה ר"מ כי . פפיו הורה לקחת אבויה בן לאלישעד~תחבר
 - גוי פוןלוסף את גם אם כי , עמו פבני איש אלישע את לבד ולא . חכטה בנלוהדורש
 ומעינה לב בנל וכבדו בחכטה ונתן נשא אהו . והשלום האטת בריתו דיה - דגרדיאבנינאס

 היה כי ירסזון מאמריו קצת . ההבל חכטות בכל חשקה נפשו כי , פ"ב( רוה פדרש :פיו
 שלא , נוי עשני שלא : ברכות שלש יום בכל לברך אדם חייב : מאמרו . היונים בכתביבקי
 בהורת מקורו אין ואף בידו קבלה היה לא :( מ"נ למנתות בור עשני שלא , אשהעשני
 !נטעו בעיניו הדבר וישר , יום בכל לברך היוני סקרטם ול מנהגו היה כ! כי ידע אךרבותיו
 יסרסר משלמו ישקיט והוא , ירשיע ומי ישקם והוא : בכתוב דרש נמ . היהד~ה אדמתעל
 המבול דור אסרו כך טבהוץ נעשה מה יודע ואינו פניו על כילה שסיתחין כרחן טעולשפניו
 הדין פרת את היעים שמציירים בציור בדרשהו וכר כי ונראה פל"ו( )ב"ר לו סתרעבש
 וקרא הזה במדרשו חבריו רצו לא זה בעבור נם לא אם יודע וכו . פניה על במטהלופה
 עניינם מצד ככסף הצרופים במוסר בטאמרין ניכרים השכלהו רושמי ן מאיר דייך : טלאאחריו

 מאר , " ג' לפסחים קצרה דרך בחר לתלטידיו בהציעו . נעימה במליצה שבעתיםומאקקים
 שלש בוטנו טפנו ונהפשטו השכל ומוסר חכטה בהם ללבוש נעיטים משלים לעיטותהשכיל
 וכשכנע . :( ל"ת )סנהדרין ובמשל ובהנדה בהלכה דרש בפרקו ובדרשו . שועלים מש*מאות
 עמ ריעחנרו על כטצטדק יסדם מאסריו קצת . מוטה( )מף טשלים כנשלי שבטלואסרו

 גדול ככהן הוא רוי בתורה ועוסק נוי אפילו : שבדרשו להכחיש אין אלישע. ועםאבנימוס
 שאתם בין אלהיכם לה' אתם בנים : ובאסרו . עיניו ננד אבנימוס רעו היה ובכ"מ( . ל"ת)ב"ק
 , רבו אלישע את שנזכר .( ל"ו )קדושין כנים כנהג נוהגים אתם שאין בין בנים טנהננוהנים

 מאסריו כמה נבעו הצליההו לא ותורתו ועדה קהל בהוך ברע בא אשר אלישע בחיימבחינתו
 ומעלה , מ"א( פ"1 )אבות לשטה בתורה העוסק n~ud טנשא הזאת מבחינה אך .בסוסר
 מכל עצמם ומקרעים חטא מכל פיהם ושומרים עיניהם ננד וי יראת נם אשרדורשיה
 אשר דרדקות ט, רתום שישהסר רוחו יביע זה בעבור ואף .(, י"ז )כרכזת ואשמהעון

 מי אשרי . , . למות אדם סטן : ספקות לבתת איוב ספר בההיסו ואסר , בם הסכןהאמתה
 טוב משמן שם טוב אומר רבהוב ועליו ליוצרו רוח נחה ועושה בתורה ועם15 בהורהשגדל
 עצכם קדש ולא מחטא פיו שטר ולא לשמה שלא בתורה שעסק כאלישע לא . ע"י( כני')שם
 נהנ ועתה . העולם טן מוב בשם יצא ולא בנטיעות וקצץ במפקות ונשהקע ואשמהטעת
 התוך זה אך . קליפתו וזורק תוכו שאוכל רמון המוצא כאדם אלישע של תלטודו עםר"מ
 התבל בחכמות הדרישה טאז כי יורה הנסיון . וחייו תלמורו תהלוכת על העצוטה פעלשאכל
 בחכמה  הסרסתם  ההורה בעלי בעיני חשורים היו המיר כי , בעליכן בעוכרי  באומהנוהיהה
 נחשר  שגם הוא  ברור בי . ר"מ אח קרה הוה כסקרה אך . קלקלהם  שחבטהםוחשבו
 יוסי שר' טה נבין כן על אשר . לחכמות אהבתו ועל אלישע רבו :ם  התחברו עללקצתם

הכרו
 אלא שם נמצא ולא . כלא-ם סיף מ.רוש' הקטנה עם'א מולדתו שארץ ברור כי בחב  201 ח"ד שעץ1(
 וממילא :(. יח )טגלה שנה לעבר ר"מ שם הלך אשר אסיא והיא עיר. שם רק הקטנה אס.א !ה ואין כאם.א.ראידמך
 שנשהביה ספינה שיאה דרת ממעשה ראיתו ועל . קפודק.א היתה הקטנה באגרא שהעיר בהשערתו טטששא.ן

 בייוש' אבל .( )קרא ביבמות בכלי גי' שכן להחר יש לפניו ורן 3א לקפורק'א וכשנא ר-מ ומנו שבה ת"ח ;לונצמער
 יומא כל בביהכ"נ שם שדרש בהטתא גס ר"מ את וכצאנו . ר-כ ש,ה רטו א.ן להמך שלח פ' קהלת וטררששם

 פ-ר( ואהלות "-כ שם והוספ' נו: נ"ר כס: ש-ובץ )ע" בערריסקיא פעיכם וכמה ה-א(, פ'כ סוטה ).רוש'שובא
 . קטן  רטן  אף הסקורות בנל אי1 מולרתו מליס איהאבל
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 לרושי הוא וצנוע וקדוש גדול אדם : לאטר צפורי אנשי ננד בשבהו לרכבות הוכרהחברו
 בשבריהם ר"מ היה הלא - טיבו הכירו צפורי שאנשי ספק שאין אף ה"ז( פ"בברכות
 הספק זה להסיר ר"י תברו והשתדל בצדקתו, מפק שהטילו אם כי זאת אין -בפבריה
 ובכל בדינים המקילים מן מלהיות בנפשו השתמר הזיות לסבה גם לא אם יודע ומי .פלכם
 אשר לאיש יהנוהו פן .בדבר מדאגה ונזרות מיינים לעשות להחסיר.והרבה נוטההלכותיו
 . 859( צד העג בהשחר )הרפ"ם ההקים ס"הרי לבו מסירה החיצוניההחכמה

 אלישע. רבו תורת פרי היא לתלמודו אשר הטיוחדת התכונה גם כי מאד קרובאמנם
 . מזה זה דרכיהם נבדלו גדול ברבר כי נראה זאת בכל , לר"ע סוכהק תלמיר שרים גםאם
 הרו חכמי כל על ונבה נשא ר"ע בגללה אשר הנשגבה המעלה התורה. במדרש :והוא
 בל לבות לה קנתה אשר חדשה אגמה ששה יצר בו . התורה במדרש חכמתוהיתה

 השטה פי על הוציא אשר התולדות כל מופו. עד העולס מסוף שמו והוליכההחכמים
 לדרוש נאותה היהה היא . הגברה וספי משה כפי יצאו כאלו קדש בעיניהם נחשבוהזאת
 היה רעתם ולפי קדמאים לקדמוני הזאת המלאכה ויחסו לטמא, ובפנים לטהר בפניםהתורה

 והנה 1( רו-יכה את טסרס להיות נפקד היה אשר מעולם שבסנהדרין המופלא פקידתזה
 לו ומראה טמא טהור על אוכר שהיה : עליו ואסרו הזאת במלאכה אומן היה שר"מהשדו
 חבריו יכלו לא כי כנפתו הלכה קבעו לא כן על ואף פנים לו וטרפזה טהור טמא ועלפנים
 גל להעביר ככה על ראו מה ! זה על יהפלא לא וסי . :( י"נ )ערוכין דעתו סוף עללעמוד
 מן יגרע ומה ? טמא פנים ובס"ט טהור פנים בס"ט התורה לדרוש ידעו יען מהלכהדבריו

 במלאכת סדת והגדול .( י"ז )סנהדרין הזאה בחטטה בקיאים להיות חובתם אשרהסנהדרין
 ומה פשעו ומה ? ההוא בזטן דעהם לפי שבסנהדרין המופלא היה הוא אף הזאתההמעאה
 - ואמונתם ד.גתם לפי - הגבורה מפי לייצא מה כפי ולסד כחובתו עשה הלאלטאתו
 אבל ? הביאני( פ' רבה )שה"ש טמא פנים ובשיט מהור פנים כר"ם ודגור דבירכל

 המחודר שכלו אשר הוא . התורה במדרש החדשה להשיטה סתננד היה ר"מ כן. הואהאמת
 , אופניה בכל הדרישה זאת דרכי המן אשר הוא עניניה, בכל המלאכה ואת לרעה לועטר
 לנעליך והחכמה היבלת לו אשר האיש הואאך

 שו~
 כי הוא אמת . הזה הבדרש דרך

 מן תעצוטה ולהביא לדרוש אפשר החדשים הטדרש דרבי פי שעל דורו לבניריפאה
 קשה כטה לרדאות וכונתו , טהור שהוא הטמא ועל טסא שהוא רמהור עלהכתוב
 יאה בכל אך כונהו* הסתיר אבל . lslenl לדבר פנים מראה בהיותו להעמיד הזההדרך
 דגמדרש דרך שולל להוליך דעתו או באסת כן לדרוש רעתו אם לקצתם מסופק הדבררנה
 זה ובעבור . רעתו סוף על לבתו חבריו יכלו לא כי דברו אשר הטיבו כן על ,הוה
 סף על לעמיד נוכל במפר הורותיו כל ננלו לפניט אשר אנחנו אולם . כטוהו הלכה קבעולא

 דרכו שכלו בחריפות השלים ר"מ כי האוטר כל . ומדרשיו הלכותיו על לב נתנה אםדעתו
 שבכלל ימצא הלכותיו שיבין מי . טועה אלא אינו (Dialektik) פלפולית לשיטה ר"עשל
 ישנה דעכה קיים פיה על אשר הסברה למדה לו לקח הוא כן כמוהו . רבו של נצהנונוהנ

 לפעמים לבו סלאו הוא כן כמוהו , 8( נאפרה אופן באיזה לפרשה ובהשהדלו טעמהבביאור
לצהור

 שה.א שבג"ד מופלא ןה הנאר ע"פ רגדולה והאבן וכו' סנהדרין 11 בשדה באר והנה פע ב-ר עי1(
 . חטא c~Je וכס-ט טהור a')e בם"ט לרגוש שירע שאמרו הך ויינו ההלכה, אתכסרם

 מקואות שיא, נ"ב שם פ"ב, ב"מ כל.ם תוספ, )עט.(, סיחות עי' הקדמונים )חלקו בסה טפרש בכ"מ2(

 י  ז=- הרמון ח"ה כלימופ'"ו הטשא, על :"?בו:ס.ף %:תי:.ןיגרן:ב:נ"ש גו1-ןן,נללםפלמן%51,כ,;ל,'ג:,:,,,',י
 אטדו, ולא )נד:( קדורכן אשה, כתובות אף )טח:( שם , אסרו ט"מ )סו.( נ.טין וו'1 ר' ועוכרו לא ט"גפכינ
 . ישנית rntm ספיש שר"מ מה-בה מעט אלה טמאו, ס"ס מ"ג ט"ו מכש'רין אסרו, ס"ט :( ):ו:רה

---- - -- ------ - - - ---
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 או 1( רבותיו הם אם אף טקדסיניו הלכה~תור

 מוסי
 2( לרוהמיר בין להקל בין דבריהם על

 שר"מ מצאו ואם * ט להחפיר בין להקל בק זמנו צרכי למדה לו לקח ומא גם כןכמוהו
 עשה לא , 4( התלמידים לחדד ומנריען המציאותן רחוקות הלכותיות שאלות בהמצאתאונן
 ש לו יתרון אבל . ותלמידיהם רבותיו לכל הררך אם היה הזה הדרך כי , חדש רברבזה
 אין ובכן . הישר השבל אל וקרובות קצרה ובלשק יותר מפורשות מפיו יצאו הלנותיו כירבו
 פלפולית. עבטה למדרנת ר"ע שיפת את העלה הוזו כי הרע את עליו תצריק אשר אחתבכלן
 שאמרו מה כי הדבר ברור ועתה . והפוכו לדבר פנים מראה היותו על אות בהן שאין כיואף
 הוא אמה , פנים לו ומראה טהיר פמא ועל פנים לו ומראה סמא פרור על אומר שהואעלו
 שולל להוליך היתה כונתו אטנם . כאלה בדרשות נפשו ישרה כי אמת אינו אבל כן דרשכי

 . והיפוכו לדבר פנים לרמאות אפשר פיה על כי בהראותו התורה במדרש החדשההשטה
 תורת בספבע רג(בועים טדרשים המון אחריו השאיר לא כי ככה על ראו מה נבין כןועל
 אשר 4( וששה מארבעים ליותר עולים אינם לו נהיחסו אשר המדרשים וכל , רבור"ע
 עפים ומעוט וברביי בסדות ס המעפ מדרשיו ואף הסק-א נונת משמעוה לפי נדרשיםרובם
 ר'ע אחרי נמשך היה לא הכנוב שבמדרש אם כי זאת אין , הפשוטית המקרא לכונתיותר

 אשר זמנו חכמי וכל הבריו עימ למרות לשימתו מתנגד היה אם כי רבו אוח-יכתלמיד
 בנפשו הרהיב ר"מ איך בעינינו נם יפלא לא ועתה . עולסם של ברוש השיטה זאתהעטירו

 לטרה להברתה הסמוכה פרשה שכל התורה בטדרש ר"ע שיסד מדה בפירוש לסתורעז
 בעו 11  ורחוקות לוו וו  ממוכוה פרשיות דובה : פנים משוא ב6 זה על ר"מ ואם- ,הימנה
 מלאכת הסדה זאת נם כי . תרל"א( ר' אטדי  ילקיט לגי'  קל"א בל9  ומפרי  טמש-ב  מורחברדצק
 לא בי ואם , זרה לכונה הספרא פני והסבה כן, לא אשר מדרשים הולידה אשר היאמהשבה
 איזה עור סדם תשארו , תורתו גליוני על כתבם אשר כתובים מדרשים לר"מ שנמצאויסופק
 הלא הנה לרעם, אנכי מדרש נזכר וכן ה"א( פ"א וכעניה ק-ושי ופ"כ, פיט )ב"רעדורים

כל
 על ט:ו,ה כותב ה.ה מ"ג.( פ"נ )ערלה ר"ע על ב:(, )ברכוה ורק ר"א ע5 הו,1(

 חק*
 עט:(וםנח )שבת

 חגיגה בירהפ' טובח כן פוטרת ישנה שהלכה ספק א.ן :( צב )שם ח.יב שהוציאו שנ.ם . 'שזה הלכה גגי שוהשם
 ראחר. בעיבראפ"ע

 תו"
 יא:(. )פסח.ם ר"ג על

 וכו' גפן צטר -ז , מפ"ר( שקאים אטה ח' ניטו את הגימע אף טנא( פ"י )פאה טפסיק לשחת הקוצ-2(
 . ה"ב פ"א ב-כותירושלמי )קלר.: שבת ע., לאחרים שטקי5 בסקוס אף עצמו על מהט.ר לטעמ.ם ואך . rf'e) לבת )ננעים קיוב.ו נגעי5א קי פז.(, )בלק הצבוע אף טינר( ד"ה )ם',2 וליים כהנים לא אף , טרח( פרח )מעשרות הק-קב הי מ"צ(, פ"נ)שם

 הרבים ישיא שש"צ ויוה"כ ר"ה בבינות ד(זיר שעה. צרכי לרוב הוה טמין וההלכות רבו וק:ם:ה.ו נ~רות.ו8(
 י'ח:(, )מנלה בעם'א השנה עבר גה:(, )יוםא בשבת להתירו הקנה עושה הכותים מסין יין הלוקח , 5"ה.( 0-"הירח
 לקבל הושב נר ע5 הקיל t(DO) טגנה שם ה-ה שלא טפנ. מלבו מגלהכתב

 טשק~
 סד:: )ע"1 ע"1 לעבוד ש5א עליו

 . בהו נגע השעה שטציך א5הובכל
 ר"ע. שעשה טה בזה ר"ט ועשה בר"ע. למעלה ראתו כאש- לסורם תכסח כן כ' רבו הטחידשוה הלכותת4(

 ב' ק"ש קורא שאדם פעמים טר"ע: הלכה 5וה רונטא צט.( ~במוח אוטות ה' שטלידין פיוסים ואשה איש :עד"ט
 זה א.ן :( ינ וכריתחו ה-'ב והוציאו שבת היתה אם : אומי אס וכן . לנלה של וא' יום של א' 1.י"ח וכו' ביוםפעמים
 : לפרטן הרחוקות מהלכות קצת 5ך והא . )שם( וכו' ארת אכילה אוכל יש : בה כ.וצא ישנה הלכה על הוספהא5א
 בת ואת שתפח , לס.( )ב"ק וכו' חשיו לשור שנגח פקח של שור , סר:( )קדוש.ן וכו' בנות כתות שתי 5ו שישסי
 )טח,( גרה )פו,(, נפין לפ;(, 'כטות וע"ע , לה.( פנדה וכו' יום פ"נ טקשה 'ש :(, פב יחולן בתה את ואחילבנה
 . כמוהם היבהתור

 סנהדרין 1 )סו.( ע-ו 1 )מא.( קדושין , )כ.( טללה , :( )כא פסחים )מח,(, עירוב.ן ע" פשוטים סררש.ם5(
 פ"ב, אטור ת"כ )5ה.(, יוטא פ."א, שם כ', פרשה אחרי פ'ב, דנגע'ם פ"ג, דחובא רקיא ת"כ )סו,(, טנחות:נב,(,
 רם-ה, פ" תצא כי קים, פ.1 טמע. 1', פ.' נשא ספרי )יד.(, ערכיו 1 :( )יא תטורה פ"כ, בהר פ."ט, , פ."ג פש,שט

 ערכין פ"הן טצורע שם פ:"א, דחובא מקרא ת"כ וע" :( )כנ כייתות דקיא טעם.ה פ."ב. שם tee מהפסיסככ.להא
 . פ"ר דחובא ויקיא ת"כ בג"ש: )יו.(, פוטה ק"ל, פ" מסע. רפיי :( )עפ 3"ק 1 )ה:( סוטה)לב.(,

 בק-

 פ"1, שם :
 שד51ק פגה תזריע כת"כ ועי' :(. )לר סנהדרין קבץ, חקה טפר' פ'"י, דנגע'ם ת"כ ; בח'קש :(. )גו נדר פ,"ד,אחרי
 רצ"ב, תצא ג' , קג"ב חרך, ספדי ג', מישה בחקק' פ"ט, אחרי ט',  פישה שט'ג. ת"ג : כמישפ . טסנרה ל"שע5

 להיה הלשת נטצא מררש.ו ברוב כי שר ורע )יח.(, מומה , :( מז ברכתן : ברבוי . )נט,( יבמות ספ"ה, שניטעשר
 כטה יודע ימי , המדרש כביה ברנ'יוח נשם 5א כי סנה ונראה , בשטו האט~יאיט מן אחד שאטרם או אומר"רפט

 ממנו 1ח9ח *ןחיחיו
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 מדרשי רוב אשר תחת , וקמנים מעמים עדורים אם בי מהם אלינו הניע ולא אבדו אלהכל

 * ארהיט לריר נתקיימו שמעון ור' יהורה ר'חבריו

  ושיורחו, הכמהו על כר"מ נכבדות דורו נם גל דברו צדקתם ובתום האמתבאהבת
 בזה זה ופוחנם הרים עוץ- כא6 המדרש בבית ר"מ את הרואה כל : בפיהם כמשלויהי

 כי גם ואם . היא( פ"ם נירים )ירוש' דעת לאדם מלסדת ריס של ומקלו , ,( כידלסנהדרין
 , כשא אלישע אל רהחברו ולסבת , ההנמים לכל למופח היה אשר ר"ע ממדרש נגריתולסבת
 לא זאת בכל כסותו הלכה קבעו לא הנשיא לבית אהוב היה לא כי זען וזה זה על נוק:ועור

 חכמתו מפני מביביו כל ע5 נורא ידה הנה אהוב דיה לא ואם . לשונם תחת שברעדבחידו
 מה פ4 קהלת מה-ש : י"ג )ערובין בהלכה חבסים עיני טאיר הוא כי , ע14 נאסר ובצדק ,הרבה
 בהן אשר הלכותיו דבר על נשכיל אם אטיתתו ש הסאכצ- זה ונבקכ,נתשהיי(.

 נחלי
 חברם עליו

 ובמה איך נזכר כן ואחרי ר"ם של דעתו החלה נזכרה ברובן הנה . מהם רבים אואחד
 להאכפן אין ורנה 1(. אחרונה ודעתו ראשונה חבייו דעה נזכרה מאד למן במספר ואך , חבריועליו נחלי

 למבע והנאותה הקרובה רועשובה ההיה הלא ? הדבר סבת מה נשאל ואם . במק-ה כן היהכי
 רשי כן אם אך ראשונה. נזכר כן על בחכמה עליהם ונעלה מכלם זקן ר"ם כי יען ,הענין
 משל . באחרונה והזכירוהו זא,ת שסרו לא סקוס~ה בקצת זאת ובכל הכלל מן יוצא יהיהשלא
 דכא דדה ראשונה ר"ם נזכר אשר בהלכות כי ונראה . יותר עסוקה מבחת הסבה כי ברורגן

 אבל , דעהם לפי והכריעו בה ונתט נשאו וחבריו ההלכה יסד והוא החדש הענין עלהסעיר
 , אחרונה וצא נזכר בצףק או , עליה דעתו חוה ור"מ הענין על העירו חבריו אשרבהלכות
 פעולתו גם כן מחבריו יותר חדשים ענינים על העיר וכא כי יען כן גם לשפומ נוכלועתה
 עיני המאיר כן נם נק-א ובצדק , חבריו מפעולת נדלה פה שבעל תורה להרהבתשפעל
 לעש~ה תגדיל ט יען פה שבעי התזרה להרחבה הרבה פעל כל על יתר בהלכה.חכמים
 , הבאים ברורות הדתים ההיים על ביוסד תקש זה ודבר . חבריו מכל יותר וסייגיםנגרת
 זרעם על סר_בידות היום ועוד יפות פנים בסבר קבלו גזרותיו אבל שעו לא להלכותיו רקבי

 9(. בנורותיו כר"מ הלכה בקכ;םאחריהם
 היתה משנתו לזכרון. לו היתה D91V לדורות אשר יד ר"מ לו הציב משנתובסדר

 חבר שלאחריו ברור אשר הנשיא, יהוסה ר' העלה ואותה צחה llw~al וסדורהברורה
 רק במשנת שנזנר סחם כל כי הקרוב בדו החכמים גדולי והשדו , בסדרו , המשנהספר

 פ"ר(. יבכות ירושי 188. )סנהדרין רבו ר"ע שיטת לפי שנאה  אשר ר"ם כמשנת דצאהנשיא
 , הכלל מן יוצא באין ר"ם תורת הם המשנה סתמות ים הדעת על יעלה לא כי אמתהן
 שנהיחש הסתמות שכל לחשיב שאין כי ואף , לר"ט מאוחרים סתסות כטה שנשט ברורני

4"ם
 "אח ע.' . יותר טיחתם בטשנה שני' ספנ' אחרונה ר"ם צנר שגתן כמשגה הטהליקות טטפר תעשק1(

 , ס"ה פ"א סוכה מ"י, פ-ר מ"א, affe ערובין , ה"נ פלח ושם . ירושלם. לג" ס-י פ-ו שבת 0פ'"א, חרוטות מלה,פ"נ
 טרה, פ"1 טנחות ט"ו, פ"י ובחים מ"ג, פ"ר בשרות 1 טרד פ-ו , ס"ד פ-א שבועות , מ"ג פ"א תינית , ט"ח מ"גס"11
 . ט"ג פ"1 טכש'יין , ט"ה פ."ב נגע.ם , ט"ב 1 ס"א פכ"ה מ"ב, פ"נ כלים , מ"תפ."א

 ע4 בכ"מ בהום' ומובא בקנסותיו ולא בנורותי וחען ד. ע"ג מ"פ רף סאת הל' ובהרג )סו.( ערוב'ן ע.'2(
 הא כמו . קנסותיו או גזיותיו לרוב גרמו ר"ם שהעט.ר נעלים כסח . ועליק על cw ובנססן סי תר"ה גלו.(יכטות
 כל כ.(, ):דרש עליהם ומחטירין רצתן עונגתן ובכ"כ(, 1. לשלין סיעוטא אתו רזבא שגור דהיינו לטעומא ח.,שדרגם

 עולטיה יחדר %א יברא חברו פעוברת הנדשא ח:(1 )ג1.8 טמור הילד יוציא כגסן חכמים שטבעו טסטבעהספנה
 :(, לח )שם טע'רו ולא דנו לא בדבר שחשוד ל.(, ובשרות התורה לכל הערד אחד להבר ההשור :ג יו)יכטות
 ועי"ש : ס-ט )עיוב.ן הכהנים על נור סבא מהאי קטן רמו על ובכ"מ(, : נח )בגט תורה כשל לרברירס ח,,ק lffPדגרנם
 )בכורות אסור טומחה ע"פ שלא הבכור את השוחט כהונן. שלא שעשה למי קנסו קנסות כטה קנסו( ר"ה חום' :סח

 כמפורש דייט הוא וקנסא קו.( )ב'ק דגרנם רינא ראין יא.(, )שם עולמית אותן סח~'רין כין l~tnff וב*גח.(1

בירוקי
 ולנס-ן בו-רבית שכתוב שטר עי"ש. שפ"1 ס" בח"מ כהן שפתי בעל וסביאה בירושלמי יככבו פ"נ דכלא.ם

 , לפ.( גט.1 וע"ע שטותיו קצת שחטאו קונתן הדיח וע-'.ש עב,( )ב"מאותו
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 ,תברר אבל 1(, לשיטתו מתנגדים רבים סתתות יש כי שכלו ופרי ממנו כלם הםלר"מ
 הדורשים. מאד נבוכו הזה במשג ונדרה. טשנה משג ענין לרערי נחשבה אםהדבר
 שהיא פה שבעל התורה כולאת שהיא יען , שנה משרש משנה השם נגזר כי חשבוקצתם
 אשר הדבר הוא פשנה כן ועל שנן משורש נגזר כי חשבו ואחרש , הכתובה לתורהשניה
 קבעו אשר הדבר הוא טשנה JfflD באסת אבל , שנן( ערך )ערוך בלבו תיוסד אותוישנן

 ומדור מפורש מפיהם ויצא בזכרונם להתחקה פה בעל אותו שונש להיוהלתלמידיהם
 ר' של משנתו לא לו, מיותרת טשנה מדרשו בבית לו היה וטורה רב וכל 9(1סחודד
 ישמעאל. ר' של כסשנתו ר"ע של כשני,ו ולא יעקב בן אליעזר ר' של כמשנתואליעזר
 בפי שומה להיות צריכה והיתה הסררש בבית שונים שהיו המשנה הכלל, זהועתה

 כל אם כי , מדרש או תלכצד או הלכה כמו מיותר ענין היה לא בלשונם ושגורה.ריתלמידים
 1WV החכטים מן יש . ודרכו דעתו לפי ואחד אחד כל במשנתם כללו הענייניםאלה

 את משנתם לעיקר שפו או המדרש גם בהם הכניסו מהם ויש בסשטעם עיף-ההלכות
 כן ספק ובלי המדרש הוא המשנה שעיתי בפירוטו אמר אילעאי ב! יהודה רבי .המדרש
 משנתו לעיקר עשה שהוא ר"מ כן לא סדרשו בבית לתלמידים שונה שהיה משנתוהיתה
 מאד הזה והדבר t(XXXV1II צד שלו למכילתא במבוא פ"ם טאיר )רו"ר ומלכותאת

 כי הדברים נראים ועתה . ההדשים המדרש דרכי אהב לא שר"מ שראינו מה עםמתאים
 מזכירים שיועו שקבם שאחרי וודאי . סת:כות הלכות קובץ כדטות ר"מ של סשנתוצורת
 אבל דחולקים דקה ר"מ הזכיר אז נם כיחיד הלכה עטיין אף דג1רובים בין דיחידדברי

 בסדר כי כונתם , ר"מ משנחנו סתם שאמרו מה יעתה , ממטות רק קבע לאבטשנתו
 אבל 8(, סתטות הלכות קובץ היתה טשנתו כי ר"מ של טמשנתו הסתמות עלומשנתנו
 בבל מהמות הלכות ורובה , וקצרה וכפורשת ברויה ר"ם שמשנת נם אם כי כן נםברור
 רובן____ אשר ייפשע ור' ר"א של או ובנה ב"ש של כסו קדמונים מחלקות סדר במשנתו היהזאת

 :ופי מתמות ברובה1(
 פ"ב ש: התיספהא מהיד וטנורר מ"ר פ"נ בברכות כמו ר"מ 'טל מיעודי שהם לברר

 ר1תיק לטו.( בעיורן . פ"נ ובתוספהא בייוש5ט. כמפורש היא דר"ט וגו' פאה מקצה נמ5 מ"ג פ"ר פאה . הואדר"ח
 לשם כתב )פ.( בגפן לזה. וא.י סתמא תנו שביבמות מפג. הגי' מוחק ורש"י ר"מ דברי וג-ם )מא.( דיבמותטשנה
 שם כטפויש היא ורר"ט סתמא וכו' הדבר על החשור )ל.ן בכורות . אותה שוה רק"ם בגם' CW ומפייש וכו'מלכות
 א.ן אבל . מקוטות בהרבה וכיה בר"ש וע."ש ר"ט בשם נוכר פ"ח שם ובחוכפ' סתמא תנן ט"ו פ"1 פהריתמה.(.
 אומר סומכום )פב.( ה-ל.ן וע"ע מ"ב, ת"ז שם מי"א, פ"ר פאה : כמו במשנתנו היבח מתמית על חולק שי'מ ספקגם

 אפ.ט- ערי.ן הועק 'בריא אף חרמנם . הם יב.ם כי א5ו טע.1 המקומות כ5 לה:ת.ק הרבי.ם ויארכו ובו:. ר"ממשום
 cre בענין ,:קדמונ.ם נהיכחו וכבר . עליהם חולק ה"ה יהוא המרובין דברי הוא ששנה שהסתם . טטשנהושהיא

 רבוינו ועם הראב"ד פ.' עט לח"כ ובטנוא לטשנה, בהקרסתו זה-מב"מ הי"א פ"ר .במוח ב.רוש;סי ע.' ר"ממתניתין
 אם-תת עתב.ן ע"י רק כי ~תמצא כאן בפנ.ם שכתבנו טה וראה הדבר בפירוש כחבנו כבר 1ץ 5 צד רותלמודטמורת

 זה. על לרבי מקום נמצא ועוד נכון על הדברים יבוארו משנהטושנ

 בפ.הם שסה ת"ל שונין ולא 5מד.ן 'כול טסכילתא ורא.תו הנ"ל במקום פ-מ טא'ר הר"ר שהאר.ך טח סי'12

 בפ.רס, ש-מה ת"ל ב".הם סדורה שתווא מנין )נר:(ובערובת
 ובקרושי

 מחודדים ד"ת ש'ה'ו ישננתם )י.(

 הטישג על הולך ורגל דג(, אחד יסחודדים משררים שונ.1 כי נמצא . בפיך ססודר'ס הגי' ל"ר פ.' דברים ובספ-'בפיך
 וגיי גבור מ.ד כחוצם וכו' ישלו תחחך עמים לך יש שכר מה שם בכפר' שאמי טה כי עוד שם יפי' . בע"פלימוד
 שונין שיה-ו קבעו tb$n ומאותו ג~רתא טפי שדא הצדוקים על נצוחם ע5 רוס, , בשער מעיכים את 'דברו כ' יבושילא

 בבהכ המשנה שתהיה משה בקש ככ"ט וברבך תשא גי ג"פ שנהנחומא wl~Dn ען מכ111 זה כ' נ"ל ע."שכע"פ
 הט.נ'ס, על כוה והבונה וכו' יש-אל אנו ואוב-'ם יונית בה קורין וש-ה.1 לתיגם עתידין או"ח ש.ה.ו הקב"ה שצפהולס.
 . בשער אויבים את ידברו כ- יפלו, תומהך ס י עט הבהוביםוצדקו

 כסיר רק מצטות שכילו פ"נ ברכות עיי ר"מ של מסדורו שלמיפ פרקים סתמות ע5 פה להעיר ראית-3(
 להיית צריכים ואטגם )כב.(. כדכות וע"ע היא. ר"מ של שהמהם פ"ע התוספתא מן ונראה יהודה ר' טחלקת:וספה
 ומסרר מאוחר טומן שהוא טבירר אשר אחרים סתמות בין nrg נמצא יפעט.ס כי רנתמוה אלה ע5 במשפמנימתון

 בורא אומר הוא הירקוק וע5 מתם נטצא המשנה בפיף מ"א פ"ו בברכות כמו . ריס של n1Dren על הום.פוהטסנה

 הע.קרי הסתם ושעיר . מירקות דבר 5א הייקרי שבסתם חופפה דכא ודא' הסתם זה והנה חולק יהודה ור' הארנהפרי
- טברכ'ן כיצר : הואכך - דבר על . יצא נה.ה שהכל - דפיין פורות על כרך . הא-ץ מן לחם המיצ'א   אוטר 

 סם האדמה פרי בורא אומר ה.רקות ועל : והקאטר , די-מ סתטא זה כל הפרק. סיף עד - היין ע5 ברךשהכל.
 לא הוא כי ירקות פרם לא וכו' האילן פירות על ביך דמ"ב בפתטא יע-כ 1 האחרון המסדר הוספת ה.א י"יסחל1קת

 . ים העקר המתמוה סקוס בכל לדביר תב.ן 11 טסה וע"פ הארץ. פירות בב% נכ1% רק פירזלתרנר
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 רוב כי , מזה היוצא 1( במשנתנו באו מסררו כי ר"מ שיטת פי על במשנהו שנויותרוכן

 , מר"ע וביחם טרב~תיו קבל אשר קדכונים מחלקות וקצתם / ר"ם ממשנת בסשנתנוהמתמות

 כר"מ, הלכה לקבוע שאין להק היה כי יק , שטו על הסתמות נזנרו ולא . שכלו פריוקצתם
 דרך כן כי מהם. דבריו שנאו כמשנהו הלכה לקבוע הכריחה שהאטת במקום כןועל

 שונה או , .( פדה )הנלין "הכמים" בלשון לו הנראים היחיד דברי לשנות המשנהפמדר
 ספני שזה המטרים מיעים אבל . היא( פ"נ מ"ק ירושלמי )עי' האוסרים דבריומתלקק
 שלא עליו ונמר - שיבא במה יסתר ענינה אשר - הנשיא בית עם לו שדיתההפחלקת
 נתל מספר כי סהסציא,ת סוכהש זה כי , אחרים שם על אם כי הלכותיו על כשמגיקרא

 לא מעולם זמנית ומסבה בבהלה נגזרו אשר כאלה וגזרוה , במשנתנו בשטו נזכרטהלכותיו
 דבריו שיורי וכל כמשנה נזכר אחר שמו את הסבו אשר ב"א אלישע נם . בדקדוקנשמרו
 מקצת . 3( הנה לררם לא אחרים בשם שנזכרו שההלכות טבורר גם . 9( עליהם שאןנושאים
 , בפקידתו הטיוהד אהד היה כי נראה בהורה בבורתו תקפו ממעשה , האלה י"מתולדות
 להגרילה נם אם כי בזמנו הנוראים המאורעות אחרי פה שבעל והתורה לקיים לבדלא

 . הקודמים ברורות היתה מאשר יגהר עודולרוחיבה

 עשר ששהפרק
,  

 . שמעון ורב' 'ום' רב' יהודהרב'

 רבו ר"ע הורת על חרש אור פרש בה ואשר ר"ם על נחה אשר והכמה דעהרוח
 לא קצתה רק אולם ראש. לטעלה ר"ע תורת נשא הוה הרוח ובכח דורו, בני עיניהאיר
 ואף ר"מ בעיני ישרו לא חדישה יטסלות פ"ע הזליה אשר התורה מדרש דרכי כיכולה,
 סדת פי על המדרש התרחב הזה ברור כי נראה אם להרחינס. עוזר היה הוא לא כןעל
 יפי סהם ואחד אהד כל נדולוק לחשב נרצה אם . חבריו פעלת אם כי זה היה לא הנהר"ע
 המיוה"כ הוא כי סכלם הנדול אלעאי בן יהודה ר' 'היה אז הנחילונו אשר התורותמספר
 מר' תורות יד על ואסף קבץ הוא . במדרש בין בהלכה בין הורותיו ברובי התנאיםסכל
 )טנחות רפא טשנת שנה ~יו ועל אלעאי רבי אביו של רכו ר"ה אשר הורקנוס בןאליעזר

י"ר(
 אליב.ה שנויות שכלן כסטרה 1ב"ה כ"ש שבין דברים אלן ~'ח בכירת וב"ה ב"ש כדליקות כל הזה בכלל1(

 ובתוטפ' בירוש' ערש רפט שנאה  כאשי ור"י ר"א החלקה שנויה טיי פיר ובתרומות :(. )נב במלי מיכה כןרר"מ
 פ.'ב ובכלים ; בגם' המפורש ר"מ של כמשנהו ור"י ר.א טדלקת שנויה ובטנחוה . );ג.( וזבחים זג:( ביצה ורישפ"ה
 . התוספהא מן כא"ש כמפירש ט"ב פ."ד שם ועור . פיר ב"מ שם בתומשתא ר"מ כשיפת r:"al כ"ש מחלקתמ"1

 יהודה ר' שיטת 5פי טחלקת שמהם מצאנו אך פ"ה. כתוכפתא ר"ט כש.סת וחכמים ר"א מחלקת מ"ג פ"מובכלאים
 ע.'.ש .( )נח וב'וטא ב.רישלטי. עי"ש ס"א פ-ג כשבה וגן פ.א. ב"ב שם ובתוספתא סיר פב"ב כלזם ע.' כר"םולא
 ט"ו. צו מת"כ כדמוכה מ"1 פזה ובמקלים :(. )קנו כרב בש"ס נרתיח וכן : .( )נטכגם'

. 

 אבל הוריוה סקי הש"ס נגד ויה אחרים בשם נקראו ב"א טאלישע ששמועותיו , קצת בשם הב.א במה"ד2(
 בטררש ומצאתי אחי דבר אלא 1e~a שלא קראו השיר את שנם וטצאנו . אחר בשם לאל.שע קראו ע"כ ואף ,לעכו"ם כנוי אחרים השם ומזה . שפהי על שטיתם אשא לא DPmD בשמו השוגה שס ה:כ.רו שלא מפני אחר שקראוהוהפעם
 ~הריחך ע": בת' על שעברה ב"א אלישע ש5 אמו על אטיו וכן מ.נא הא' : הסיר את שקיאו חכמה מונה פ'קהלת
 כזז מלת על ה".רוש.ם כל וע"נ דומים, ימושגיס שונים כנו.ם רם ואחר שסין מזה ונראה הטין בנאותו להונהנו
 . הגא' דבריחם

 ביה הרגישי וכבר ר"מ לאו אחרים אלה ובכל ;( )סד ע"1 , .( )יב סיטה )ס~:(, שם )ט:(, כרכות ע"3(
 ודבר' אחרט על חולק שר"מ ג"כ פוכח :( )1 בטובה הש"מ וטטשמעות אח-.ס. עם ר"ט דולק :( )מ: וב"בבחוקו.
 כעשייה ובב"מ. :( )בו ג'ם'ן ע.' באחרונון גסיו סאיחיים תנאים עם אחייה שנכרו ובכ"מ רחוקים. יטהחום'
 י-כ הם שאחך'ם כתלטוד רם: אין גם . ר"מ שהם ימן גם א': אגל י"מ שאינס לומר הכרח אין אשר עיר נוברופעט'ם

 שם אמר שהרי ר"ם, אינם ) אחר.ם דנ5 טוכח נופיה מהא אבל אח-.ם. לשמיה אמקוהו דאמרו הוראת בסקירק
 ובאמת ר"ט משה( אסרו אסו הדר לר"ש ל.ה ניחא ולא וכו' תמורה היה אילו איסרים אחרים בריה לריש רב'סתנ'
 ההיא nvs ג"כ נקרא נתן ר' והרי ? ר"ט הרנו האחרים הראיה לגו מאין ותקה אחרם ולא ר"מ נזכר משנהנובכל
 שהולק~ם אוסרים יש ג' טצאנו. .( )פ שב'בס,ת ר"ג א.גו בכי'יהא ."א שנכר טקום שכל הוא ובשד אומרים'ש
 . יה עם!א
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