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 א ו במ
 בהיסטוריה ביותר החמורות הבעיות אחת הוא האסייםענין
 שונים, מלומדים בידי שנעשו השונות החקירות כל לאחר גםהיהודית.
 כמעט הוא הבעיה ומצב ממקומו, הדבר זז לא שעברה, במאהביחוד
 מלומדים בזמנם שהביעו הפקפוקיט שנים. מאה לפניכשהיה

 אם ויותר, שנה כששים לפני ועוד 1 דרנבורג ניקולאס,כהילגנפלד,
 זו פלאית כתה של טיבה על לעמוד הזמנים מן בזמן בכללנוכל

 מה אנו. בימינו גם בעינם עומדים אלה מקפוקימ - היהדות,שבחיק
 ז הדבר סבתהיא

 אשר החקירה בכוון הגדול בחלקה לדעתי, צפונה,האשמה
 התקופה מן היסטורית שאלה בכל כי בעביננו. המלומדים להםהתוו
 לספרות : היהודית הספרות מן סוגים לשני לפנות אנו רגיליםההיא

 מעינינו כל את ברכזנו ההלניסטית-יהודית. ולספרותהתלמודית
 של מציאותו את תדיר שוכחים אנו האלה הספרותיים הסוגיםבשני
 והמונית עממית ספרות היינו: ההוא, הזמן מן שלישי ספרותיסוג

 ספרות והרי והפסבדו-אפיגרפיים. החיצוניים הספרים אתהמבילה
 הבלתי- השונים הזיתיים הזרמים לשאלת ביחוד מאד, חשובהזאת

 הנבואה מרוח שמץ עוד נשתמר זו בספרות שני. בית שבימירשמיים
 לסול ושאפה השליט, והמדיני הדתי למשטר שהתנגדההעתיקה

 שומרי והכהנים השליטים של חמתם ועל אפם על אחרות מסלותלה
 הקיים.המשטר

 בספרות נמצא העתיקה הנבואה של והעמום הרחוקהדה
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 לפתור וראשונה בראש העשויה והיא שני, בית מימיההמונית
 כעין אלא היה לא קיומה כל אשר הכת זו, האסיים, חידתאת

 התקיפים הכהנים של התיאוקרטי השלטון נגד ממושכתמחאה
 היא הדתי, הפולחן כל נמצא בידם אשר צדוק, מבניוהעשירים
 חזק מבצר שימש המקדש בית שהרי בבית-המקדש, אלהיםעבודת
 ועם תלו, על עמד שהבית הזמנים כל במשך התבצרו ובולצדוקים
 הצדוקי. לשלטון הקץ גם בא הביתאורבן

 האסיית הכתה צמיחת של ההיסטורי המצע בקירובזהו
 שרשי על להתחקות תחת ? ברובם המלומדים עשו ומהוהתפתחותה.

 פנו החיצונית, בספרות השונים ~טוייה (4על הבלחי-רשמיתהיהדות
 אל או התלמודית הפרושית הספרות אל היינו הרשמית, היהדותאל

 בעצם אינה האחרונה זו גם והרי ההלניסטית-היהודית.הספרות
 מתתיהו בן ויוסף פילון הרשמית. היהדות של יצירתה פריאלא

 לדידם היא היהדות ביהדות. תמורה לכל שואפים אינם יוניתשכתבו
 כולו הבנין כל יתמוטט אחד, נדבך בו ימוט אם אשר ענקיבנין
 ואילו פילוסופיה, של טיח היהדות את לטוח רק מתאמצים הם 2.ויפול

 מתאר ב"מ יוסף אמנם כשהיו. בעינם נשארים הדתייםהמוסדות
 הקנאים את ואפילו פילוסופיות, אולפנות כתאר היהודיות הכתותאת

 הם הראשונות שלש - הרביעית"' "הפלוסופיה בשםהוא.מכנה
 ואילו חוץ, כלפי רק זה כל אבל - והאסמם הצדוקיםהפרושים
 משמעת דורשת התורה כלל. מתפלסף ב"מ יוסף אין פניםכלפי

 לצד אשר התחכמות. כל בלי והמוסריות הדתיות החובותומלוי

 הארץ-ישראלית, השולטת, היהדות בין יסודי הבדל איפוא איןהמעשי
 את שהשאירה ההמונית היהדות כן שאין מה ההלניסטית.ובין

 העממית. בספרותעקבותיה
 התלמודית הספרות בין גם מצוי אחד חשוב הפרשברם,
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 היהדות את לקיים המגמה להן משותפת כי אם ההלניסטית,ובין
 הבלתי- הזרמים אל ביחס מתבלט זה הפרש הרשמית.בצורתה
 לתורת המתנגדים הזרמים את החרימו התלמוד חכמירשמיים.
 אל ויחסם זכותי לכף אחד צד אפילו להם למצוא בלאהפרושים
 נלהבים לאומיים-דתיים יהודים היו הן והצדוקים יוכיח.הצדוקים
 הפרושים מן יותר החמירו ולפרקים המצוות, בקיום מאדונזהרים
 במקומות בתלמוד תוארו כן פי על ואף התלמוד, מן כידועעצמם,
 מרובים חוקרים גם שולל הוליך זה ותאור גמורים, כרשעיםרבים
 ליהדות מסירתם כל עם ב"מ. ויוסף פילון כן לא הזה. היוםעד

 יוסף עמם. דעה תמימי שאינם את גם להוקיר הם יודעיםהשולטת
 נאה, צד מהן אחת בכל ומצא 4, היהודיות הכתות כל את הכירב"מ
 וגם אדוק יהודי שהיה ופילון, י הפרושים על נספח לאחרונה כיאף
 בבית להקריב בכדי הרגל עולי כל בין לירושלים מאלכסנדריהעלה

 אם האסיים, את והעריץ כיבד הוא 5, עליון לאל קרבנותהמקדש

 ארץ- יהודי בין זה הפרש המקדש. בית בעבודת חבל לקחו לאכי
 נפתח בטרם עינינו נגד לשוות עלינו ההלניסטית והתפוצהישראל
 הכת על הידיעות את שואבים אנו מהם אשר המקורותבשאלת
האסית.

 להשתמש יש מדה באיזו השאלה, על להשיב עלינו כלראשית
 מלומדים הן ? הזאת הכתה לחקירת כבמקור התלמודיתבספרות
 למצוא בספריהם התאמצו ועוד דרנבורג גריץ, כפרנקל,גדולים
 כסבור האסיים. כלפי לדעתם המכוונים בתלמוד שוניםמקומות

 לדבר. טעמים ושני 1 המטרה את החטיאו האלה שהמלומדיםאני
 האסיים. את לגמרי ההולם אחד מקום אפילו בתלמוד איןיאשית,
 ש"טובלי הנ"ל, המלומדים של השערתם את למשל, וראה,בוא

 האסיים. הם אלה כ'( ב', ידים )מסכת בתוספתא הנזכריםשחרית"
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 היא, הראשונה הזאת. ההשערה את לסתור עומדות ראיות שתיוהנה
 השחרית טובלי את המזכיר אפיפאניוס, הנוצרית, הכנסיה סופרכי

(hemerobaptistai)דבור כדי תוך מונה 6, עצמה בפני ככתה 
 שחרית.--והראיה טובלי של מזו השונה מיוחדת ככתה האסייםאת

 נהגו שהאסיים לדבר זכר אין ב"מ( )יוסף שבמקור היא,השניה
 שונות טבילות על רק מסופר שם , משנתם בקומם בשחריתלטבול
 ב', היהודים )מלחמת וכדומה הגוף לצרכי הפניה האכילה,לפני
 היינו בבחינת אינם ואסיים שחרית שטובלי מכאן, וכו'(. ט'ח',
 המלומדים של האחרות השערותיהם שהרי השאר, על תקיש ומזההך.
 שחרית טובלי של בזהוי ממש אין אם יותר. עוד קלושות הןהנ"ל
 את המזהות אחרות להשערות להסכים שאין שכן מכל האסיים,עם

 בתלמוד. הנמצאים אחרים סתומים שמות עםהאסיים
 ההנחה והיא אחר, מטעם עוד הן מופרכות האמורותההשערות

 באמת שאילו אומרת, זו הנחה רמזתי. כבר עליה אשרהיסודית
 ודאי אז כי אחרת, או זו בדרך האסיים את התלמוד חכמיהזכירו
 המקובלות הדעות מן שונות דעותיהם שכן אותם, מגניםשהיו

 היו לא בעיקר, כופרים בצדוקים שראו התלמוד חכמיהרשמיות.
 לעבודת השלילי יחסם על-שום האסיים את וגדף מחרףנמנעים
 יספרר לא באסיים הכבדברם יתכן כלום ולחיי-נשואים.המקדש
 הקרבנות עניני כל את המבטלים אלה, של בגנותם התלמודחכמי

 לעב משפוך נמנעים היו וכלום ? הפרושים בעיני כך כלהקדושים
 מצות את מקיימים ואינם נשים נושאים שאינם אנשים עלובוז
 רמו מצאו שהמלומדים המקומות, באותם והרי ? ורביהפריה

 חכמי משתמשים בהם אשר החריפים לבטויים זכר איןלאמיים,
 האלת המקומות שאין מעתה, אמור , הצדוקים כלפיהתלמוד
 האסיים. כלפימכוונים

 שניתנו המקורות מכלל התלמודית הספרות את שנוציאלאחר

 ,paev. Epiphanius.ק6.20ן
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 בית מתקופת סופרים שלשה רק לנו ישארו האסיים, כתלהכרת
 בן יוסף אלכסנדריה, איש פילון : והם באסיים, בפירוש הדניםשני

 האסיים את מזכיר פליניוס הזקן. פליניוס הרומי והסופרמתתיהו,
 הוא אם בספק, תלוי הדבר ועדיין מועטותז, במלים אורחא, אגברק

 את שאב שמא או מקרוב, האסיים את והכיר בא"י היהעצמו
 בנידון מרובה חשיבות לו אין כך ובין כך בין אחר. ממקורידיעותיו

 כמקורות איפוא נשארים שלם. תאור לנו נותן שאינו כיוןזה,
 ב"מ. ויוסף פילון סופרים, שני רקראשיים

 מרובה, זהירות טעון הסופרים שני של בספריהםהשמוש

 הסניגורית. המגמה - היא אחד, שוה צד יש ב"מ וליוסף לפילוןכי
 בעיני ערכה את להעלות וחפצים היהדות, את נס על מרימיםשניהם

 אופי לשוות מתאמצים הם הרי כך מתוך והרומיים. היונייםהקוראים
 הישראלית האומה אבות הקדומה. התקופה מן ליהדות גםפלוסופי
 הסטואיתי האולפנה בני כמשכילים הסופרים שני אצלמדברים
 ", ט"ו, )קדמוניות ב"מ יוסף לדברי האסיים, גם הנה שני,ומצד
 ולפיכך היוני. פיתאגורס לתלמידי ובהליכותיהם במשנתם דומיםד'(,
 של הזרה הקלפה מתוך ההסטורי הגרעין את תמיד לחשוףעלינו
 ם י ר ו מ א ה ם י ר פ 1 ס ה ם א : הכלל וזה הפילוסופי. והנמוקהתאור

 כלשהי המטורית עובדה בספריהם לנומוסרים
 הזו העובדה את ומלביטים למשל, האסיים,מחיי
 את לבדוק עלינו פלוסופי או הגיוניבאור

 אכל רמם במקהם לחוה הנמוק ואת לחודהעובדה
 טוזר; עם כדוגמתם אי, כוה העלם ובכל ישוווה )בדד עם הם "האסייםז

 החברים מספר הדקלים. בצ5 הם כסר---ח"ם ביי הס'ה תאות כ) ביי אשה,ללא
 אנשים אליהם, הבאים רבו ביומו; יום מרי ומתחדש היא הער כ. עומד,בעינו
 האסיים( )ע) להספח וגרשום החיים גלי אפפום אשר ועיפים, יגעיםשונים,
 יאמ, )א אשר דבר דורות, אלפי במטר הוה העם קיים וככה חייהם.והליכות

 משם הם. משגשוגם )קיומם איפוא גרמה החיים סו אחרים בריחת יסופר.כי
 בקרבת איפוא גרו האסיים ,נטוקטק Hish (88א ץ 11 גדין." עיי )עיריורדים

 המלח.ים
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 להסכים מבלי אוביקטיבית כאמת לעצמה כשהיא העובדה אתלקבל
 חות אלא אינו הנמוק שכן זו, לעובדה הסופרים בידי הניתןלנמוק
 הסופר. של הסוביקטיביתזעתו

 מאשר בכפרים לשבת בחרו שהאסיימ למשל, היא,עובדה
 נפסדות, למדות קן משמשות שהערים פילון, של הנמוק אבלבערים,
 פילון, מאת איפוא, נקבל, העובדה את הדעת. על מתקבלאינו
 ההלניסטית העיר את ידע פילון בצדה. הניתן הטעם את לאאבל
 יהודה, שבערי בעוד שכתב, מה כתב ולכן המוסרית, זוהמתה כלעל

 אליהן, הגיעה לא הלנסטית השפעה כל אשר הקטנות בעריםביחוד
 אחרת שסבה איפוא לשער יש וצניעות. פרישות היי האנשים חיושם

 לשמור שקשה משום היינו, העיר, מן להתרחק האסיים את"ניעה
 והשונים המרובים האוכלוסין בגלל וטהרה טומאה דיני עלבעיר
 אלה. בדינים נזהריםשאינם

 האסיים על אחד פה מעידים הסופרים שני אחרת. דוגמהאו
 הרי ו באמתותה לפקפק שאין עובדה זוהי נשים. נושאים היוהפלא
 עליהם אשר השונים הטעמים ברם, אותה. מביא הרומי פליניוסגם

 אינם אלה טעמים - העובדה את הנ"ל היהודיים הסופריםמבססים
 ריב מחרחרת שהאשה ב"מ, יוסף אצל למשל, שנמצא, הנמוקעקר.
 הפרטי בנסיון שיסודו הנמנע מן זה ואין - ביותר אישי הואומדון,
 בו ואין - פילון של התאור מתוך שהעתיקו לא אם הסופר,של
 זקוקים זה בנדון ? האמתי הנמוק ומהו הזאת. העובדה את לבארכדי

 מפני נשים, מקחת נמנעו שהאסיים לודאי קרוב להשערות.אנחנו
 היתה הטהרה והרי מזומנות, לעתים הטומאהן "מקור היאשהאשה
 עם בקשר זו עובדה עומדת ושמא הזו. הכתה תורת של התוך.עמוד
 זכר ההיא. בתקופה ידועים בחוגים התפשטה אשר הרוקותהערצת
 "חכמת בספר קוראים אנו וכך החיצונית. בספרות עוד נמצאלדבר
 בר העקר גם נגואלה,... בל העקרה "אשרי : וכו',( י"ג )ג',שלמה"
 "הולך או: קדשוע. ממעון טוב וזכר ד' מאת ברכה ישאכפים....
 כאלה השקפות א'(. ד', )שם וכות מהם נבחר ד' ביראתערירי



149 א 1 במ

 אחרות עובדות גם אבל הרשמית, ליהדות ספק, בלימתנגדות,
 כאמור. הזאת, ליהדות בנגוד עומדות האסיים מחיי לנוהידועות

 ההלניסטיים-היהודיים הסופרים מפי נקבל אםבקצור:
 האמתי טעמן נקבל. לא הסברתם אופן את הנה העובדות, גופיאת
 זוהי הרשמית. היהדות למסגרת מחוז לרוב נמצא העובדותשל
 של תאורם סמך על האסיים את להכיר גסיהן כל לגבי יסודיתהנחה
 בפרטים' הן פילון, של בעקבותיו יצא האחרון זה ב"מ. ויוסףפילון
 במגמת והן - בהערות פעם מדי נעמוד כך על - התאור שלשונים
 כולו.התאור

 העוסקים פרקים שני מוצאים אנחנו פילת של מספריובשנים
 "על בספרו האסיים על פילון כתב הראשונה בפעם האסיים.בכת
 liber) probus omnis la~od הוא" חורין בן צדיקשכל
 אחת דקלמציה כעין כולו זה ספר הצדיק". חרות "על : בקצוראח

 והישר החכם האיש שרק הסטואי, הפרדוכס הוא ונושאהממושכה,
 הלניסטי יהודי בא פילון לפני שעוד לציין ראוי באמת. חורין בןהוא

 בשם ידועה והיא לזו, בדומה לחנוכה דרשה וחבראלמוני
 הדרשך השתדל זו בדרשה רביעי". ספר מכבים או"חשמונאים,
 הסטוש- תורת של אמתותה את החשמונאים, מעשי יסוד עללהוכיח,
 התבונה בכוח יסודו אשר הכביר הרצון בפני העומד דברשאין

 ונסתבר נדרש הסטוא מעיקרי שאחד איפוא ייצא)005181808.
 אלץ פילון, גם עשה וכך היהודים. מחיי לקוחות עובדותלאור

 אמנם' אחרות, אפיסודות בין אחת אפיסודה רק לו הםשהאסייט
 חכמי של חייהם על גם מסתמך פילון כי ביניתן, הגדולההאפיסודה

 הנ"ל. הפרדוכס לאמתות כראיה ופרסהודו

 דקלמציה. של במסגרת כאן נתון האסיים יל שהפרקוכיון
 בדקלומיו,, אש להבות החוצב הצעיר, פילון לפנינו בספרשהרי
 שפה לדקלום. אשר והמגרעות המעלות כל הזה לתאור ישלפיכך
 אבל מזהירות, ואמרות מבריקים רעיונות מלוטשת,מלאהנמלצת,
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 בפרטים להזהר נוהגים אין תהלה בשירי כי כאן, אין יתרהריקנות
 הוא שהרי בערים, גרים שהאסיים פילון ידע למשל, וכך,ודקדוקים.

 "על )פילון מקרוב היחסים את והכיר ישראל בארץ היהעצמו
 המשתמע בבטוי משתמש הוא הצדיק" ב,,חרות אך 107, ו, ו"שגחה"
 תעבו שהאסיים ללמד בכפרים שגרו אסיים על רק ומדבר פניםלשני
 פילון הוליך ובזה ההלניסטית. הפולים של המוסרית החלאהאת

 ההלניסטיות הדקלמציות אצל שמצוי מי ברם, 8. כגריץ .מלומדיםכזולל
 החשובים פרטים להבליט : זה ספרותי בסוג שכיחה זו ששיטהיודע,

 לתכלית ענין שאינם אחרים פרטים על ולהאפיל הדקלוםלתכלית
 דידן. בנידון גם פילון עשה וכךוו.

 האסיים, על פילון שכתב השני לפרק לו יש אחראופי
 Apologia) היהודים" על "סניגוריה ואיננו: שאבד השניבספרו

Iudaeis.)מספרי אחרים ביחדעמקטעים אלינו, הגיע זה פרק סזק 
 Eusebius) אבסביוס) הנוצרית סופרהכנסיה של באמצעותופילון,

 praeparatio בספרו 62ר--ש34(, )בקירוב ישראל שבארץמקיסריה
evangelica11,1-18( ו ו .)הצדיק", הרות "על הראשון בספר אם וץ 

 בספר הרי בדקלומיו, אש להבות החוצב הצעיר, פילון לפנינותופיע
 את המעדיף ומנוסה, רציני פכח, איש אלינו מדבר"הסניגוריה"
 עקריות סתירות אין המבריקות. המליצות על הממשיותהעובדות

 אינן כביכול, - הקיימות והסתירות הספרים, שבשני התאוריםבין
 יסוד על הרחבה רק יש השני בספר עין. למראית אלאסתירות
 שיעידו למעשים לתת ונטיה הזמן, במרוצת פילון לו שרכשהנסיון
 האלה הסתירות על ואחרים נריץ שבנה ההשערות וכל עצמם.על
 כלל. רגלים באמת להןאין

 ב"מ ויוסף פילון שבין היחס על כאן להעיר עלינוועוד
 שני של בדבריהם השונות ההקבלות האסיים. כת לחקירתכמקורות
 הצדיק" הרות "על בספרו פילון של התאור בין ביחודהסופרים,

 של בספרו השתמש יוסף כי הנותנות, הן ב"מ, יוסף של התיאורובין

 800.. עמ' 1888( )ל"פצ'ג luden der Geschichte נריץ8
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 הסופרים שני אצל בצורתם ונשנים חוזרים ידועים ובטויים ישפילון.
 פילון של תאורו מלבד אך לדעתנו. נוספת ראיה ומכאן - יחדגם
 עד בידי כנראה נאסף אשר היסטורי חומר עוד ב"מ יוסף לעיניהיה
 חיי לתוך אותנו הוא מכניס כן על כי למדי, הוא חשוב זה חומרראיה.
 הזו. בכתה שלטו אשר הפנימי והמשטר הסדר את לנו ומגלההכתה
 שאינם שונים חשובים פרטים עוד ב"מ יוסף אצל מצויים זאתמלבד
 ליחסם אין אשר דברים גם מביא ב"מ יוסף אמנם פילון. אצלכמצאים
 )מה"י, האסכטולוגי התאור כגון כלשהי, יהודית לכתה פניםבשום
 של האלילית המיתולוגיה מן שאולים בצבעים המצויר י"א( ח',ב',

 לפסוק, עלינו זה בכנון זה. לכל רמז אין פילון אצל ואילו"יונים,
 הקורא אוזן את לשבר כדי רק אלה בתאורים השתמש ב"משיוסף
 ההיסטורית. המציאות עם בבד בד עולים אינם כי אםהיוני,

 שניהם מביאים ב"מ ויוסף פילון אשר יש אחרת. ועודזאת
 כאלה במקרים שונים. באורים אותה שמבארים אלא אחת,עובדה
 כשהיא העובדה אלא עיקר, הבאור שלא שלנו הכלל בברורמתאמת
 הסופרים כאחד שלא וחדש אחר נמוק לנמקה רשאים ואנולעצמה,
"אלה.

 לבור בידנו מסייעת המקורות שני השואת : דבר שלכללו
 זו יהודית כתה על מסוים מושג ולקבל הפסולת, מתוך הסולתאת

 על ואף היהדות, של בתה הנוצרית הדת לגבי הרת-תוצאותשהיתה
 עצמה. היהדות מתוך כליל כמעט נשתכחה כך, מפני דוקא או כן.פי



 ראשוןקטע
 91-75( טעי י"ב-שי"ג, פרק הצדיק" חרות "על הספר)מז

 עשר( שנים)פרק

 בסוריה. אשר בפלשתינה גם שורש הכתה והיושר הצדקמדת75
 נקראים מקצתם והעצום. הגדול היהודים מעם רב חלק יושב זובארץ
 ומעלה, אלפים לארבעת מגיע ומספרם (Essaioi) ם י י ס אבשם

 והמלה (hosiotes)- חסידיות מלשף נגזר שמם בי אני,דעתי
 באמת אלהים מעריצי שהם שוט על - במקצת מעורפלת יצאההיונית
 והמחשבה. הלב לקדושת ישאפו קודש זבחי לזבוח ותחתובתמים,

 בגלל הערים מן ומתרחקים בכפרים ביחוד דירתם את קובעיים המה76
 גם תדבק פן פחד ומתוך העיר, לשליטי המיוחדים העולמעשי
 האויר כדרך סביבתם, לבני אשר הקשה הממארת המחלהבנפשם
 במלאכות עוסקים ומהם האדמה, את עובדים מהם והנפסד.הנשחת
 הנלוים כל ולטובת עצמם לטובת בעולם, שלום המרבותשונות
 ארץ אחוזות רוכשים אינם וזהב, כסף צוברים אינם האסייםעליהם.
 צרכי את לספק שואפים אלא מרובות, הכנסות חומדים ואינםגדולות,

 אשר בעולם היחידים כמעט הם האסיים בלבד. ההכרחיים חייהם77
 היל, מלעשות ידמ שתקצר מפני לא לפרטי(, וקנין רכוש כל להםאין
 לעשירים יחשבו ובצדק כאלה בחיים בחרו עצמם שהם משוםאלא

 רב. הון כעל וההסתפקות הצניעות מדת על ישישו שכןגדולים,
 ובכלל ומגמם, שלטים קסדות, חרבות, רמחים, חצים, עושי בהם אין78

 מלאכה בעל ולא )המצור(, מכונות ובונה נשק לוטש איש בהםאין
 השלום בעבודת הקשורים בדברים ואפילו מלחמה. לתשמישיאחרת
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 להם אין וככה המדות. להשחתת גורמים שהם במדה יעסקו(,)לא
 באהבת שיסודו דבר כל יתעבו כי וספנות, בתגרות במסחר, ושיגשיח

 לרעהו איש עוזרים כולם אלא אחד, עבד אפילו בהם אין הבצע.79
 הבעלים את עבדיהם(, )על הבעלים בזכות יודו לא המה חורין.כבני
 בני-האדם. בקרב השויה את המשביתים עול לפועלי רק לאיחשבו
 ילדה באם אשר  התולדה חוק את הפירם על רשעה, לעושי גםאלא
 באמת נאמנים אחים יהיו  למען  הבדל,  ללא  וגידלתם  בולםאת

 צרת-העיך הבצע תאות אך הזה. בשם שיקראו בלבד ולאיבתמים,
 את בהרחיקה האנשים( )בין הקירבה קשרי את וניתקה ראש,נשאה

 לפלוסופיה, ואשר לאיבה. החבה את והפכה אליה הקרוב משארו האיש80
 משום הפטפוט, אחרי הלהוטים לאנשים ההגית תורת את המהמניחים
 יניחר היש של מהותו וחקירת ו השלימות להשגת צורך בהשאין

  העגיגים את  לתפוש האנושי הטבע מאת נבצר כי רברבן,לממללי
 לעומת העולם. ובריאת אלהיט מציאות על החקירה את  להוציאהאלה,
 יהיר זה ובענין המוסר, תורת את רבה בשקידה הם לומדיםזה
 מהשיגם,. האנושי השכל כוח יקטן אשר אבותיהם חוקי לעיניםלהם

 בכל יורו האלה החוקים את ממרום. רוח אלופם עלנו יערה לא אט81
 ובר בעיניהם, הוא קדוש השבת יום כי בשבתות. וביחוד ועדן,זמן

 בשם הנקראים הקדושים למקומות ויאספו אחרת מלאכה סכלישבתו
 לפני זקנים גילם, לפי שורות, שורות ישבו שם כנסיות"."בתי

 יוציאו מהם אחד כיאות. ארץ, דרך מתוך רב, קשב ויקשיבו צעירים,82
 התורתן מבעלי אחר, ואיש בהם, הקרא )הקדושים( הספריםאת

 מרבית את שהרי הסתומים. הענינים את ויבאר ידב עליעמוד
 יסחר על )אלגוריה(, משל דוך משסופית; בשרה יפרשו)התורה(

 אלהיהן לאהבת מתחנכים האסיים - נושנה. .ישנה דרוש שיטת83
 והרע הטוב להבחנת והכלל, הפרט עניני להנהלת ליושר,לחסידות,
 הענינים הם שלשה למאוס. ובמה לבחור ,במה רע ולא טוב לאושאינו
 ואהבת המוסר אהבת אלהים, אהבת : ולמשקולת לקו להם ישימואשר

 לדבר. נאמנות ראיות רבות הנה האלהים את לאהבתם אשר הרע.84
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 1 שעה ובכל עת בכל יהטהלה הקמשה על ישמרו הההם ימי כל :מן

 באלהים ו ,1קי דברי מפיהם מוציאים ושאנס כלל נשבעיםאינם
 יוכיחו למוסר אהבתם רעה. כל לו ליחס בלא הטוב כל מקיר אתיראו
 כובשים וחיי-החמדה, הכבוד מפני ובורחים בצע שונאים שהםבזה
 יחיו במועט, יסתפקו זאת מלבד בתאוותיהם. ושולטים יצרםאת
 דרך במדת מצטיינים הם המותרות. מן ויתרחקו ופשטות, צניעותחיי
 לאהבת הנוגעות מעלותיהם בהם. כיוצא ובמעלות הדעת ושקולארץ
 החיים. שתוף - כולן ועל הזכויות, שויון הבריות, חבת : הןהרע

 בית לאיש אין כל ראשית בקצרה. הדבור את זה על ליחד ויאה85
 פתוח עומד הבית אלא כולם, לאחרים משותף שאינו לו רקמיוחד
 אחר. ממקום הבאים סיעתם אנשי וכל הם בצותא, בו לדורלרוחה

 התלבושת גם משותפות י )משותפות( והוצאות לכולם, אחד אוצר אף86
 בני שאר על הם עולים משותפות. סעודות עורכים הם שכןוהמאכולת,

 והמשתה. המאכל הדירה, שתוף של הכלל את בפועל בהגשימםאדם
 בעבודתם משתכרים הם אשר הכסף את כי בלתי-שכיח, דבר זהואכן
 מי וכל החברה, לאוצר יכניסוהו אלא בכיסם, ישימו לא יום,יום

 להשתכר יכולים ושאינם תועלת. ממנו ויפיק ויטול יבוא לטול, שרוצה87
 מאוצר לפניהם מוכן כסף כי ומוזנחים, עזובים אינם מחלתם,עקב

 ביד ישתמשו הזה ובכסף במחלה, הכרוכות ההוצאות לשםהחברה
 להם, ודואגים זקנים פני מהדרים האסיים גמורה, בטחה מתוךרחבה
 בנפש ובתושיה, בעצה שיבתם את יכלכלו להוריהם נאמניםוכבנים
 נדיבה. ובידהפצה

 עשר( שלשה)פרק

 המללם מדקדוקי בה אין אשך הזאת הפלוסרפיה ברכיעל88
 מוסר. שוחרי טובים אנשים להיות האסיים נתחנכו ליוניםהמיוהדים
 )עיוניים(, תרגילים תחת נעלים מעשים מהם דורשת ההיאהפלוסופיה
 שעבוד מיני בל אשר ת ו ר ה ל איתן יסוד משמשים האלהוהמעשים

 הזמן במשך קמו יהודה( )בארץ זו בארץ : לדבר וראיה לה. זרים89
 וגם הטבעיות בתכונותיהם גם מרעהו איש שונים רביםשליטים
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 ולא חעת, פריצי על במשובתם לעלות ששאפו מהם לבבתבמגמת
 יציאת ולפני בסך, שחטו נתיניהם את אכזריות. מעשי מכלנרתעו
 ולא הטבחים, כמעשה ולאבריהן לחלקיהן גויותיהם את גורונשמתם
 הדיך מדת בגזרת מדה כנגד מדה שנענשו עד )מתועבותיהם(חדלו

 שגעוך ממעשי שנמנעו ומהם אנוש. מעללי על צופיות עיניה אשר90
 והסבו אחרת בדרך לנו והרעו טעמם את שינו אלה הדעת.וטרוף
 בקולם אך נשמעו, בנחת דבריהם אמנם אם כי קשה. פורענותלנו

 לכלבים דמו ובחנופתם בלבבם, כאש הבוערת העברה על חיפוהשלו
 מטילים ולסוף הבריות, לפני ומתרפסים בזנבם המכשכשיםשוטים
 איומות. צרות )ליהודים( להם באו מידם )בנשיכותיהם.(. ארסבהם
 את ושנאתם לרשעתם זכר שונות בערים אחריהם השאירווהם

 לעולם. ימחה לא מידם האנשים סבלו אשר היסורים ורושםהבריות,
 ואם האכזרים העריצים מן אם האלה, השליטים מן אהד אף אכן91

 האנשים בקהל דופי להוציא הצליח לא הערומים, המרמהמאנשי
 וככל (hosioi) חסידים או (Essaioi) אסיים בשםהנקראים

 כביכול תלויים ובלחי מטבעם חורין בני שהם האסיים, את תקפואשר
 הטובות מדותיהם את להשבית כוח עצרו לא הנה אחרים,בדעת

 איפוא, מתנים, היו הרעים( )השליטים הם האסיים(. )שלוהישרות
 על הנעלה החיים שתוף ואת המשותפות סעודותיהם רוממותאת
 ומאושרים נשגבים לחיים ומופת אות בהיותו ותהלה, ברכהכל

 האושר.בתכלית



 שניקטע
 evangelica (praeparatis 111,ן 1 1)אבסביוס

 חיים יסוד לידי ממעריציו הרבה שהביא הואמהוקקנך1
 שם כי אני, דעתי . EssaioiJD) י י ס א בשם שנקראים הםמשותפים.

 יושבים . hosiotes) ם ת ו ד י ס ח שום על להם ניתן אשר הואכבוד
 יתגוררו רבים בכפרים גם יהודה, בארץ אשר רבות בעריםהם

 אוכלסין. ומרובות גדולותבחבורות
 - מוצאה יסוד על בירושה לאיש שבא דבר איננה הכתתורת2

 )מסגלים אלא - לרצונו, המטור ענין אינו אדם בן של מוצאוכי
 הרי לבריות. עזה ואהבה מוסרית לשלימות תשוקה יסוד על אותה(3

 צעיר או אחד ילד או אחד תינוק אף בכלל אין האסיים )חברי(בין
 לתמורות ישאפו הרך גילם ועקב קלות, דעותיהם אלה שכןאחד,
 שטופים ואינם לזקנה, קרובים בימים, באים אנשים הם האסייםשונות.
 את לעצמם יקנו הרע יצרם את בכבשם בשרים. בתאוותכבר

 זו חרותם על זה. לשם הראויה מיחידה היא האמתית, החרות4
 נחלה, לא עבד, לא בית, לא פרטי, קנין להם אין חייהם. אורחיעיד
 הם ממון. הוצאת משום בקנינו שיש אחר דבר כל ולא עדרלא

 הכל יפיקו למען הפרטי, רכושם כל את החברה( )לאוצרמכניסים
 סעודות ועורכים אחים, בחבורות בקביעות הם גרים ממנו. תועלת5
 שונות עבודות החברה. לטובת מכוונים חייהם מעשי וכל משותפות,6

 מתאמז כלשהי בעבודה שהתחיל מי וכל השונים, החברים עלמוטלות
 במזג אחרת תמורה כל או שרב, או וצנה חפצה, בנפשלהשלימה
 הנז לפני העבודה. מן להשתמט אמתלה להם משמשת אינההאויר
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 ישתת השמש שקיעת לאחר ורק הרגלה, לעברדתו אחד כל יצאהחמה
 הם, סוברים התגוששות. בקרב עמדו כאילו ושמחים ששים לבתיהםד

 ותרגיליהם אדם, להיי גדולה יותר תועלת להביא עלולים מעשיהםכי
 שינוני מכל אדם של שנותיו ומאריכים ולנשמה לגוף יותר נוחיםהם

 כעבור המתגוששים( )כשינוני יחדלו לא אלה שהריהתגוששות,
 עובדים ולנטוע לזרות היודעים : הייהם סדר והנה לגוף. הפריחה עונת8

 ויש שונות, בהמות על ומפקחים עדרים הרועים מהם יש י האדמהאת
 באומניות ועוסקים מלאכה בעלי מהם דבורים. נחילי עלהמשגיחים

 ואינם ההכרחיים, בצרכיהם מחסור 'יודעים אינם ולפיכך שונות.9
 המשכורת את )מיד(. לפעולות להוציאה יתכן אשר עבודה כלדוחים10

 גזבר בידי כלם ימסרו האמורות השונות העבודות חלף יקבלואשר
 הכסף קבלת עם מיד הקונה והוא בחירות, יסוד על שנתמנהאחד
 אחרים חיים וצרכי מנונות להם ויספק להם, הנחוצים הדבריםאת

 בצותא, וסועדים בחבורה דרים אלה אנשים כן כי הנה נדיבה. ביד11
 מסתפקים הם שכן ביומה יום 'מדי להם הניתן אחד בנזיד הםומרוצים

 הסעודרת ולא והנפש. הגוף כמחלת המותרות חיי את ומתעבים במועט12
 יש בחורף להם. משותפת התלבושת גם אלא הן, משותפותבלבד
 לטול החפץ וכל זולים, מעילים ובקיץ עבות, אדרות המוכן מן.להם
 שקנה מה כי מפריע, ואין ולטול לבוא בידו הרשות מהם,אחד
 של לקנינו גם נחשב כלם שקנו מה ולהפך, כלם, קנו - מהםאחד

 ההברה, מאוצר מחלתו את יכלכלו מהם, איש יחלה ואם מהם. אחד כל13
 הזקנים לשלומו. וידאגו רבה בשקידה הכל ישרתוהו זאתומלבד
 חשוכי בהיותם וגם ומאושרת, טובה בשיבה חייהם שארית אתמבלים
 אלא סתם, בבנים ולא רבים, בבנים שנתברכו כאנשים יחיובנים
 דבר, לכל קודמים שהם הזקנים בזכות מודים הכל מעולים.בבנים
 חפשי. רצון מתוך אלא טבעי, הכרח מתוך לא כבוד, להםוחולקים

 עלולים מכל, יותר הם או בלבד, הנשואים חיי כי ונוכחה ראו האסיים14
 לדבר בהם. מאסו ולפיכך החברה(, )של המשותפים ההיים אתלבטל
 נושא אינו האסיים מן איש פרישות. חיי לחיות הרצון עוד גרםהזה
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 הכשרת לה יש גם ז ולקנאה לאהבת-עצמה כאשה אק כיאשה,
 התכופותי במחמאותיה תרצה אשל לכל ולהטותו הגבר לב אתלצודד

 כדרך שוטת ובתחבולות חנופה בדברי להשתמש האשה תדע אכן15
 את ותעור ואזניה האיש עיני את תאחז היא הבימה. עלהמשחקים

 הסרים האנשים את שולל ותוליך השלמון, רסן בידו אשר שכלועימ
 ותעיז ועוז, גאוה תלבש תלד, בנים ואם השכל(. )של למשמעתו16

 ברמז, רק הזכירה כה עד אשר מאוייה את בגלוי להביעבחוצפתה

 )מבעלה( במפגיע ותדרוש תתחצף ולאחרונה חהתחסדות. ערמהמתוך

 אשתו אשר והבעל הצבור. חיי את להרוס העתיד דבר כל לעשות17
 לבניה לדאוג הטבעית החובה עליו ורובצת אהבה, בשיקויהקסימתו

 לאיש והיה יהפך משים בלי האנשים. יתר לגבי יחסו את ישנה הוא18
 )האסיים( זכו אלה בחיים - לעבד. יהנה לשעבר חורין ובןאחר,
 מהם התפעלו גדולים מלכים וגם אדם בני שסתם עד טוב,לשם

 כבוד את להאדיר ותשבחות תהלות והרבו האנשים עלוהשתוממו
 המכובדים.האנשים




