
 האסייםעל
 ראשון()קטע

 יון הכמי שבעת על פילון מדבר הקודמים בסעיפים בפל,טתינה.גם5?
 הצריק. חרות של הכלל את בח"הם המאמתים והודו פרס הכמי ועלהידועים
 ומופת אות בחייהם משמשים ם ה ם ג ש האסיים את פילון משחה האלהלחכטים
 חוריה בו הוא והצדיק החכם רק כי הסמואי, הפרדוכס שללאמתותו

 כי הפלשתינאית, בסוריה לדיוק: אם בסוריה. אשרבפלשתינה
 סתם )סוריה הכפולה סוריה ואת יהורה את מקיף הרחב בטובנו סוריההשם
 ויי(ז"ו,(ג((]1( הפליטתינאית)סן0עפכ סוריה הבטוי: סוריה(.וחילת
 קאסיוס ריוו 5. 111 ואת, 11 105, 1 )הירודוט אחרים סופרים אצל גםנמצא

XXXVI[,15 ב"מ יוסק 'enp 'יחיקונים. מקום באו ואין ועוד(, '"ג י' ח 
 ישב6%שאם0דת%80ע זה בשי ומעלה. אלפיםארבעת]

 נס"
 יוסק לעיני "ילוו יטל ספרו היה כנראה ה'. א/ י"ח, קדמ' ב"מ יוסף אצלגם
 נשתנה האיה הסופרים שני בין שחל הוטו גמשר כי אם השתמש, ובוב"מ
 אחרות ראיות גם עוד הזה הבטוי מלבר האסית. הכתה של המספריהיחם
 פילון. של בספרו השתמט ב"ם יוסף כי להוכיח,כאות

 ראה )חסיד( hosios מז Essaios השם נגזר פילון לפי וכו'. ם י י סא
 ישראלית )היטמוריה קקו,נר ואם .evang.- .Praep 11111ץ ו, ואבסביוס, 91סע'
 יש הנה יוני", שם זה שאיו פילון ידע סוף סוף "אבל הסה: 98( עמ'ב'

 את )ראה וכרוטה פרת לאה, כגוו תנ"כיים שטות הרבה גוזר שפילוזלענות
 היונית. השפה סו ואילד( 80 עמ' פילוז, של האלגורי הבאור על הגרמני ספריל

 "לטה כגוו: עבריים, לשמות יונית אטימויוגיה אנחנו מוצאים במדרשנם
 מדבר, - :"קוד80 ) אירימיאה ירושלים נעשתה שבימיו ירמיה? שמונקרא

 שהאטימו- להוסיף הוא המותר מן בראש(. א', פרשה קהלת רבה, )טררששמטה("
- נכונה. אינה הוולוגיה  בשפה נשתמר R~W ט0וה0ס~]'( Essaios לשם ואשר 

 השתמשו, האסיים כי )-רופא, א י ם א לפרשו: שונות השערות באות הנההעברי.ת



 ם י ר ובאו ות ר עהא2

 טבילותיהם(. w~v )טבול, א סח תרופה(, 5שם יטונים בסממנים ב"מ, יוסףלפי
 וכר. וכו' השאי הסיד(, -- )בארסיתחטא

 ה' א' י"ח, קרט' ב"מ יוסף ל"י וכר. קודש זבחי לזבוחותחת

 תשורות שולחים "הם ב"מ: יוסף דברי הם ואלה בכ5נ זובחים האס"ם היולא
 יש כי בחשבם קרבנות, מקריבים אינם אבל המקרש, לבית השקל?()מחצית

 הפ והקדושה. הטהרה מעלת את להשיג הקרבנות מן משובחים אמצעיםלהם
 מתכון הסופר האיה? האמצעים הם מה וכר, העם ממקרש איפוא,טתרחקים,
 אמייפ השקפת כי לצייה ראוי כאז. הנזכרת והמחשבה הלב לקדושתכנראה,

 זובח". איננו ולאשר "לזובח ב, ט/ קהלת בסמר מסוכיו לה יטמוצאים ישזו
 הערה גם ראה האם"ם. לתורת הד נמצא קהלת בספר כי בכלי, ,כסובריםויש
 השבועה(. )עניו 84לסע'

 ששסה מכש בכפריה בעקר דירתם אח קובעיםהמה%
 אלא בערים, ם ג גרים שהאטיים למר אתה כ5( קודם TO__ )'ו0ז)ו%0בעקר
 שמו שלא וליציוס( )כגריץ המיוסרים בכפרים. לשבת האפשר ככל בוחריםשהם
 ; אבסביוס אצל המובא ב' בקטע למסופר סתירה כאז מצאו בעקר, לבטוי:לב
 גם ראה סתירה. כל איו ובאמת רבות. בערים גרים שהאביים כתובשם

 מבוא_

 ושחיתית הרע שורש פילון אצ5 היא ההלניסטית, הפולים כמובן ר, י ע ה-
 מיחס הוא זו ודעתו וכו'(, 2 סע' הדברות" עשרת "ע% )ראההמדות

 משום וביחור אחרים, מטעמים בעיר משבת נמנעו האסיים אך ; לאמייםגם
 מבוא. ראה טהרה. דיני על בעיר לשמורשקשה

 הי א', י"ח, קדמ' ב"מ יוסף לפי גם ה. מ ד א ה ת א ם י ד ב 1 ע ם המ
 הארמה. עבורת את מאד האסייםמכבדים

 כלטישת כאלה אומנויות להוציא בעולם, שלום המרבותמלאכות
 . 78( )סע' לאמיים אסורים שהם אחרים מלחמה ותשמישינשק

 היהודים מלחמת ב"מ יוסף ראה האם"ם אצל הקניו שותפותעל77

 הסמאי פרחכם בהתא וא' גדולים לעשירים יחשבוובצדק
 מאמר בזה וכיוצא ההסתפקות(. מרת את )שיורע חכם א5א מיד שאיוהידוע
 א". ד/ אבות )פרקי בחלקו" השמח עשיר? "איזהוהמשנה:

 .Praep 111ץ, 11 )18, ב' קטע ראה בהו עסוקים שהאמיים האומניותעי78
enlar~Ei.המלחמה באוטנות עסקו לא שהאסרים פי על שאף להעיר ,ש וכיף -- 
 המלחמה בעת שעטר יוכיח האסי ויוחנו הרומיים. נגר החרות במלחמתהשתתפו

 מות מת ולאחרונה ד'(, כ/ ב/ )מח"י תמנה המחוז בראש אספסיינוםנגד
 א'--בץ. ב/ ג/ )שםגבורים
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 זרע כל שויוז על הסטוא הכמי של הרעיון את הסופר מפתח זהבפעיף79

 המבע. לחוק המתנגדת אנשים המצאת הסטוא משנת לפי היא העבדותאנוש.

 הזה הכלל סו הסיקו לא ומנקה, כציצרוו המוסר, ומטיפי שהסטואיקניםאלא

 היו לא בפועל, הזה הכלל את שקיימו האסיים ואילו מעשית, מסקנהכל
 חכמי תורת את כאן מאחד פי115 האדם. שויון על התפלספו ולאפלוסופים,
 גוף על הייה של משנתם את גם לאלה ומיחס האס"ם, מעשי עםהסטוא

 ה/ א/ י"ח, קדמ' ב"מ  שסף  גם  מספר  עברים, היו לא שלאפייםהעוברה

 היא: הסטוא חכמי משנת לפי הפיוסופיה של הרגילה המשולשתהחלוקה80

 ותורת )פיסיקה(, המציאות תורת לוגיקה(, או )דיאלקטיקההגיזו

 אלהים. במציאות העוסקת התיאולוגיה גם שייכת השני לסיג )אתיקה(. מוסרה

 השכל בכוח איו אלהים חול' את וכר. השכל כוח ז קט יאשר

 האיגירי הבאור 'סיטת לפי ונשגבים, נעלים רעיונות מכילים הם כ'לתפוש,
 ראת כמסטוריו. 5סמ, סילון רגיל הזאת הבאור ,ט,טת את הילוההשיוחרת

 ובו/ 89 עמ' האלגורי הבאור עלספרי

 ה  בשבתו להתאמה המנהג את בספריו שונים במקומות מזכירפילון וכר81

 קשורות זה במנהג תורה. ותיטור אלהים עבודת ישם הכנסיות יבבת

 סע' ב/ משה" "חיי בספר מאד, קרומה בתקופה נעוצה ראשית, אשרהדרשות

 של השלפתם גם היא זו מעיו רבט. למשה הדבר את פילו, מיחם וכו/215

 לקרוש ברבים, צהלות להקהיל הראשון הסופר עזרא היה שיפיה התימודחכמי

 מזומנים. בימים התורה אתולבאר

 קורי אחד שבת5מיר, והמתורגמז הדרשו את מזכיר כאז הניתןהתאור82
 ב' בקטע אשר החשוב הספורט התאור את גם השוי ומבאר. מתרגםוהשני

 הכהניבן מז אחד איש ומבאר  קורא  שם . -.evang. (Pr י111,ו '7 12)אבמביוס'ף8

 בלבד. לאטיים מיוחד ואינו היהודים לכל הוא משותה זה מנהג הזקנים. מןאו

בצורה
 פלוסופיו"

 מביע מספריו שונים בסיומות משל. דרך

 שהמציא. הוא פילון לא ובכו קדמונים". "מפרשים בשם אלגוריות דרשותמילוו

 בספרי בפרוטרוט הוכחתי זאת לחשוב. שרגילים כמו האלגור/ הבאור שיטהאת
 פילון. של האלגורי הבאורעל

 ורברימ )בוטו( רעים t(UYUfl~) לטובים הדברים כל וקתה83
 הסמוא. ממשנה לקוחה )ם00ק("ומ((( רעים 51א מזבים לא שאינםנ"טרל"ם

 1': ח/ ב/ מח"י ב"מ יוסח גם מעיד זה על כלב נשבעים אינם84

 הטבונ לבלתי מ"ג עשו והם שבועה, מדבר בעיניהם חמור מפיהם יצא אשר"וכל
 כאשר "הנשבע : ב' ט/ בקהלת הראשונה בפעם נטצא שבועה לאסור רמזוכר".

 "לאו על ע"א( צ"א ווים )הוצאת ח' פרק קדושים בספרא ע"1 ירא."שבועה
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 בוכר. הוצאת תנחומא במדרש בפירוש מצאתי שבועה איסור צדק", והןצדק
 ויישבע לכם שמותר סבורים תהיו לא 5ישרא5, הקב"ה 5הם "אטר א': אותמטות
 ט"מ אות ויקרא צובר הוצאת תנהוטא גם ראה וכר". באסת אפילוכשסי

 רק שא שר יער וט/ הטוב כל מקור את יראובאלהים

 סע' השפות" בלבול "ע5 למשל )ראה פיטה אצל תכופות נטצא הטובמטר

"179
 יוצאת הרעה "אין ע"ב(: לי"א חים )הוצאת ר' בחוקותי ספרא גם השחה

 הטוב". אלא הרעות תצא לא עליון מפי ובה"א יעולםמיפני
 0ז ע0קוא0ץ תחת 0ז ע0ן,ס%0 ערס הנס ארן דררבמדת

 "נ"י. ש5 תקמו5פי
 שתוף את ד/ ח/ ב/ ס"ה, כ"ט יוסף מתאר עצמו ח15 במליםכמעט86

 פתוח עומר הכל אחר ממקום הבאים סיעתם "ולאנשי האט"ם: אצלהח"מ
 ש5 בתאור השתמש ב"מ שיוסף מוכיחה, כאלה הקמות השוואת וכן"לרוחה

 י"ח, וקרס' 1כ1/ שם מח"י ב"מ יוסק השחה אחריו ולבא זה מסעיף. --פילוח
 ה/א/

 מרטת לתרמלי היא הטי תרגילים. תחת נעליםמעשים88
 נמלצות. ורקלמציות מלים בגבובי כוחם מנסים הצעירים היו בהםאשר

 נקודת ששימש הטשא את הוה מדגיש הסופר לחרות. איתויסוד
 באמת. חורין בני הם עליה בני ,טרק הרעיון הוא התאור, לכלמוצא

 שליטים מידי האסיים שסבלו 'טונות רדיפות על פילון מספר הבא בתאור וכר89~1'
 שבימי השטר בתקופת כנראה, טרבר הסופר האלה? השליטים הם מיאכזריים.
 האסיים. כת כבר nD"p היתה ההם בימים גם ובכן אפיפנס, אנטיוכוסהעריץ
 הרדיפות כי העם, לכל וששותף היה אשר את לאס"ם הסופר כאן מיחסואפשר
 לכל טשותף 'טמהר ראינו הדרשות( )עניו אחר בעניו גם הלא כלליות. אזהיו
 בעניו טסקנות כל טכאו להסיק איו הדבר, כך ואם האסיט. לכת מיוחםהעם

 האסיות על בספרו לוציום שעשה כסו האטיות, צמיחת שלהכרומ5וגיה
 -- וכר. 86עמ'

 הטנשים י/ ח/ ב/ מה"י ב"מ 'HD1 אצל נמצא כאן למעפר רומהתאור
 תטוה דתי. אופי לבשו מדיפותיהם הגדוע המרד בעת הרומיים המההעריצים
 רדיפות על אחר, במקום מספר אית ב"מ יוסמ וגם שטענה לא ni1YD ביהדבר,
 זה בתאור חקה שיוסף סמרני החרות. פלחמת כיסי הרומיים סירדתיות
 ולא לסורים התכוין פילון ואילו כדרכו, בלבד, ראש קלות מתור פילוןאת

לרומיים.
 את שונים בסרטים מזכיר כאן הניתן העינויים שתאור להומיייש
 הזח התאור פיאקוס. הנציב בימי באלכסנדריה היהודים יסורי שלהתאור
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 התחללו באלכסנדריה הפרעות 1כ1/ 86 סע' פלאקוס" "נגר פילון 'טל בספרונמצא

 איפוא חקה פיל11 ; הצדיק" חשת "על ספרו את פיחז שכתב לאחר רבותשנים

 טעיז יטתאורים למד נמצאת הצדיק". ב"חרות עצמו דברי את פלאקוס"ב"נגד
 ריקנות נמצא לא זה בנרוי בהם. לרפרט ואיז מרי, יותר הם "חפשיים"אלה
 בעקבותיה ששר כ"מ, יוסק אצל ולא פילון אצללא

 עוסית לרעת טא, והאכזר הערום העריץ נכוו יותר אוחעריצים,*8
 בית שהרי הלב, על מתקבלת 11 השערה אין ברם, הורתם. המלך 40,עט'

 ידיתת ביחסי עמר פיטה אחי ליסימכום באלכסנדריה, היהודיהאלאבארך
 יתרה בהקפדה לבוא אין אמנם הראשוז. אגריפס עם וביחוד הוררום, ביתעם

 קלוט הערומים העריצים עניו יטבל ונראה פילון, יטל הריטורי תיאורולגבי

 הסופר. טרמיוזהוא

 ותני()קרע
 והמוסחת הפנהגים את רבנו לגיטה ליחס רגיל פילוז וכר.מחוקקנו%

 אטנם מסיני. למשה הלכה התלמודי: הבטוי את השחה עטו. בני שלהעתיקים

 כללי ערך עתיקה. מסורת לאס"ם כבר היתה פילוז של שבזטנו ראיה,טכאו
 גטשר קייטים "האסיים הזקו: פליגיום אצל WSDJW לבטוי גם יש זהמעיז

 מבוא. ראה saeculorum rnina .per דורות"אלפי

 יונית אטימוטג'ה יסוד על השם לבאור וכר. ם י י ס א בשם שנקראיםהם
 שם, והערות בראשיתו א' קטעראה

 גרו רן ח/ ב' )מח"י ב"ס יוסק לפי אף בערים. הםיושבים
 האס"ם" "שער נזכר ב'( ר/ ה/ )מה"' אחר ובמקום בערים, גםהאם"ם

 פילוז יטל עשתם ונאפנה אסיים. גרו בירושלים גם כי זאת איובירושלים,
 בקרבת נדי עיז על-יד רק גרו האסיים כי האומר פליניום, ,טל מזו ב"מויוסא

 הסלח.ים
 ודאי רבות, בערים וגם בכפרים גם נפוץ היה האסיים שישובוכיוו
 ראש )ע"ז ב"מ ויוסק פילוז ודברי אלפים, מארבעת הרבה גדול היהשפספרם

 היו בעוד קדש, מזמן לקוח זה יטמספר ואפשר מדויקים; אינם והערה( א'קטע
 ואף ארץ-ישראל, בו יטהיה ב"מ יוסף על לתמוה וי"ט במספר. מועטיםהאסיים

 מוטעה. במספר ונקט פיל11 אחרי נמשך כן פיעל
 שהיחום פילוז מוכיח האצילות" "על בספרו 1כ1/ אדם בז שלמוצאו2

 האמתה המהחס הוא החכם שרק הסטוא, לתורת בהתאם עצמון "יחום הואהאטתי
 1U1biaor altero 1"פת וט( החסידים על בספרו מנקה אתהשווה

~4emo 
201.111 bonf. 1(8 aptius. bonis artibus 8) nlgenlum t(:(:tlLIS 

 מזבים(. ובמומטים נעלה בתכונה המצטייז ? בר-יחס)איזהו



 ם י ר ובאו ות ר עהצ2

 מדו פלנטס אמש וא'. תינוק איו האסיים הבריביו8
 לכת. כחברים מתקבלים הילרים איו אבל עזובים, ילדים מחנכיםשהאטיים

 בספר העקרי הנושא הוא הטריק חרות רעיוו 1כ1/ זו חרותםעל4
 האס"ם, שם נזכרים זה לרעיוז ובקשר הצדיקן חרות"על

 מסיקים אחדים טלומדים וכר, בהמות על ומפקחיםרועים.ץ8
 ברורה ראיה כי ואם בשר. מאכילת עצמם הדירו לא שהאס"ם המסקנה, אתטוה
 סמר -- בלבד, לעמרה בבהמותיהם השתמשו האטיים כי יתכו שהרי כאז,איו
 נמנעו שהאח"ם לדבר זכר איו ופליניום ב"מ ויוסק פילוו אצל ברם, יש.לדבר

 אחדים. שסוברים כפי ייו, ומשתית בשרמאכילת
 קורא ב"מ יוסף )גזבר(. tamias במקור הוא הממונה 'סם אחד. בר זגמ1

 epitropoi(~a ח/ ב/ מח"י שונים:%8(1818"1ק")משגיחים ב,טמות אסייםלפקירים

 קדם, )גבאים apodektai 1'(, יטם יוק)אפיטרופט
"", 

 ה'(. א',

 י17 ופליניוסם כלעיל( ומח"י )קדמ' ב"מ יוסף גם נשואים.חיי14
 האשה נטית ב"מ, ויוסף פילה של טעמיו נשים. נושאים אינם שהאס"םכותבים,
 האמתין הסבה הסופרים. של הפרטיות השקפותיהפ רק הו וכדומה,לקטטות
 גשיפ עם חרא בצותא וטהרה טומאה דיני בשטירת הקושי כנראה, היהלדבר

 י"ג( ח/ ב/ )מה"י אחר במקום מזכיר ב"מ 'וסף ירועוה. לעתיםשמטמאות
 ביניהם. קטו D1P'D כנראה, היה, זה נשואים. חיי חי האסיים סו,כחלק

 כר כל המגנה איש שהרי נשוי, היה לא פיזוז כי להסיק, אפשרמכאו
 אצל ידיעה יש אמנם משפחה. אבי להיות מסוגל אינו D'WIW)n חייאת

סטובאיוס
~vStobaios 

 שלא עד בעלה, את לכבד כר כל שהרבתה פילו, אשת
 יעקב המלנמר אבל תכשיטה. הוא בעלה כי אמרה, אמור קשוטים. בכלהשתמשה
 ו ו ל י פ השם שבמקום הוכית 125 עמ' תסון0א,1 בספרו Bernayברנאים
 עמ' )פולנית( פילון על שלי המותנרפיה את ראה 1. 1 פוקי להיותשריר
 כי אף אחרים, במקומות גם נמצא האשה על פילון של השחייי משפטו --48,
 כאח כסו חריפה בצורהלא

 מובעה ובו א/ שנקטע לזה דומה ב' בקטע האסיים של התאור ם ו ים18
 י דברנ כמהלל התאור כל של תפיו את גם מצל זה סתם התאור.מנמת

,laudatio8יצאה מחיקה אשר היחרות ולכל האסית הכת לכבוד .ץ0ן,ע(%ץ 
 וכל מרובה, לריקנות מקום איז ריטוריים תהלה בשירי ההיא. העלאיתהכתה
 בז הזהירות. על טמילא מצווה המסוריות מכקנות לשם בהם להשתמשהרוצה
 יסור על במבוא שהראיתי כפי האלה התיאורים לגבי גם הזהירותנחוצה
 נרורזת.עובדות




