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 זעם ספני יהושע לו ברח ההיא שבעת ונראה . חמין _של קומקום .עליו מטיל אני ממנהלירר

 בן שמעון, החזירו שאז הזעם ימי כלות ער שם ישב אשר לאל]סנרוייא לו הלךהטטפתה
 בסי יוחנן שנפרד הפירור זה כן, וצל , הבא בפרק ' שופר כאשרשטח

 דמרווום מן ימיו
 צדוקים וקרא הסנהדרין מתוך נם רשרושים ל את רייהיק וצא רמזורה. לדרישת. נדול נזקהביא
 מהנן מות שחרי גם כי ארוך זמן התמים תה פיהם על יצש הדתיים דוברים וכל מקוטםעל
 לשמא האחרונים אביו מדרכי סר לא תחתיו סלך אשר בנו ארימטובול י. הדבר נשתנהלא
 משנה ,יותר טמלכתו על ימים האריך לא זה אריסטובול . עם,.הצרוקים ולהיות רופרויפיםאת
 יבטתו בהיותה אף אלמנה לישא רשאי אינו אשר נדול כהן היה כי ואף . לאשה לויבמתג. היתה אשר ארימטובול אלמנת את תשא . לכלוכה אחריו בא ינאי אלכסנדר אחיו .אחת
 אריסטובול נסות כי נדול. כהן להיות שנתמנה פתם שתה נשא ודא אמנם כ'.()יבטות
 כמותו אך . אתיז שאר עם שם כלאו .אחיו אשר האסורים בבית ינאי היהעוד

 באה-

 המלוכה
 ולא ער מיד הקשר זה קשרה מפק בלי ועתה ,- ""( קדכוניות,סהג,י לוסיפוןהאישות בקשי התקשרה ינאי ועם ן בשה אחי כל את טמסנר ומציאה והיא , שלמינון אשתוליס

 זה היה ואולי , שם( ליבמות אלטנה לישא לכ"כ מותר זה ובאפןי גדול כהן להיותנתמנה
ynwDnאהיל. אלמנת את לישא לינאי פיה על ורהירו ההלכה זאת לחכפם'שיסדו סבה 

 ול סנהדרין נסתלק לא' גם אבל . לפרושים לרם ר,רע טליאתו בתחלת שינאי נמצאולא
 ע"ג: ימי סס~י היה כאשר נגע ' וכל ריב לכל יבא פיהם על ועור מלכותו בתחלת 'צרוקימ
 עתה.עד

, עשר חמשהפרק
. --. 

.( 

 . הפיוש.ם .ניצח , סבא. בן ירירה שטח, ק שטעם ,.

 כי . בסנהדרין ראשונה חשבו העל-ונה על הלדוקים יד :עור ינאי ממשלת תחת-
 מלבד . בסנהדרין הצדוקים עם לשבת ]מנעו הפרושים נתבטלה. ולא כלתה לא יוחנןגזרת
 את תמיד לבטל הוכרה כי אף בסנהדרין לשבת זאת בכל ההאמץ , הפרושים מן אחדחכם
 לאיש כי . ואת ,שה והשררה הכבוד מאהבת לא אבל . דבוב היו הם -כי דעתם מפנידעתו
 אבל ו השררה ואיה "כבוי איה נשמעים אינם דבריו כל אש. מהנגרש במושבהיושב
 הוא : יאת עשתה היא שפתיו ועל בלבו ,נשא אשר ואטיתתן הדעות מצדקת דשנימיתהכרתו
 אדנם לעולם לא כי יקע גם להבל.ראה כחו כל" אם אף להם מ"תנגד יגע ולא ייקדלא
 לא אשר ושינוייה דשת ננד עמוד יתכמ' לא ד~רוקים דוגית ישרי כי , לדעוהוהם .שעמדואין
 שנוייהם עם הזמנים כל לפרושים המדרש דרכי ולעכזה שמסלת אשר הפרושים דעותבן

 הבטחון ועם תכנע הצדוקים ושררת הימים יבואו כי בטוח לבו היה כן על ; יתכנוומשאליהם
 מהם להתרחק מאס הוא , שטח בן שמעון היה, הזה החכם ? בצלחת ידו יטמון איךהזה

 ורעת בטועצות מונהגת גלויה ברתנגדות נגדם עמד )רק . לבם כחפץ לעשות יד להםזלהניח
 ממצבם ולדחפם טעט מעט עליהם לררןגבר מקוה היה מהם . מכריתים וראיות מופתים ידועל
 לטיב בקרבו דועחברו שונים ענינים . נכזבה תוחלתו היתה לא וגם . פסע אחרפסע

 ואדם אלהים נגד וצדקתו ישרו ואמונתו חכמתי . בידו חפצו להצליח לו עמדו והם ,ולתועלת
 דבריו לכלכל לדעת נבחר כמף לשנו יהד, הלבבות כל לו קנו הם בריבו רוחושאננות
 בגלל אף , ושרים מלך לפני בהתיצבו חן וימציאהו , איש כל רצון את לו הפיק זה /במשפם
 אחיה היה קצת )לדעת , שלמינון למלכה ונרצה ואהוב למלכות קרוב היה האלההמרות
 לא טהם.אשר רבים . מראיותיו הצדוקים את נצת כי עד היסים ארכו לא ש".(()כרכות
 עד , בסנהדר-ן ס,שבם לעזוב בחרו עליהם להשיב ידם לאל ומאין שפתיו נח תחת לכישוש

כי

--
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 וכן היה כן . מאז עפמעוו קוה כאשר , תחתיו פרועכם ויבואו הסנהדרין סתוד כלם נבדלוכי

 , עלרם בסנהדרין יושבים הצרועים בהיות אז כי . דבלכה ומהסינון הסוך ינאי עימ לנגדנעשה
 מן )כלומר טישראל אחר ולא במסיבתם יושבים אצלו היושבת המלכה ושלמינון המלך ינאיהיה

 יורעים היו ולא והלכות תשובות שואלים והיו י שטה בן משמעון חוץ עמהם יושבהפרושים(
 ובעורה מן ראיה להביא שיודע מי כל שטח בן שמעון להם אמר רמזורה טן ראיהלהביא
 להביא יודעים ויו ולא ביניהם מעשה של דבר נפל אחת פעם - בסנהדרין לישב ראוייהיה
 לבין בינו והטב הלך - זמן לי תן לו ואטר נגדו שפטפט אחד מזקן חוץ . תחורה מןראיה
 בסנהדרין מלבא נתבייש למותר רמזרה מן ראיה להביא יורע היה שלא שראה וניוןעצמו
 שנסתלקו ער תום יום בכל עשה וכן - במקומו התלמידים מן אחד שטח בן שמעוןוהעמיד
 דיה היום וזה . טוב יום עשאוהו היום ואותו דעתם על ישראל של סנהדרין וישבהלם

 את בחכמתו שטח בן שמשן נצח כאשר ויהי . פ"י( )ס"ת טבת לחדש ושטונהבעשרים
 ויתאמץ , מצרימה לו ויברח מנשיאותו ירד אשר פרחיה בן יהושע את זכר אז ,הצדוקים
 כדברים באלכסנרריא אשר העם ראשי אל שמעון ויכתוב , יהשלימה לו לקרואמהר
 יושבת ואני בתוכך שרף בעלי / אחוהי אלכמנדריא לך הקדש עיר ירושלים מני :האלה
 נשיא נעשה ספק ובלי vw~nt שב הזאת רגן-יאה למכה ואף . אמגר( דפוס מוטה )בבלישוממה
 בעת גם . !( סירידין ואין בקדש שמעלין דין בית אב היה שטח בן ושמעון מקדם היהכאשר
 נפשות בדיני לצדוקים היה אשר גזרתא ספר הנקרא הדינים חקת ספר את בטלוההיא

 ספר לצדוקים ומונח כתוב היה בסנהררין, הצדוקים עמרו כאשר כי מסון ובדיניוקנסות
 שואל אדם דנים וככוהיו שנחנקים ואלו שנהרגים ואלו שנשרפים ואלו שנסקלים אלו /נזרתא
 בארבעה היה היום וזה , מזב יום עשאוהו היום ואוחו בטלו הספר וזה , בספר ורואהוהולך
 לא כי , הצדוקים ממשלת רוזמידה שנים כמה ידענו לא הנה . פ"ר( )ם"ת תסוו לחדשעשר
 היה אשר מותו לפני שנים כסה נודע לא אבל דותח~קו יוחנן חיי שבסוף רק לנוהוגד

 ינאי בא וכאשר אחת. משנה יותר מעט רק נמשך לא אריסמובול ומלכות , הוההמאורע
 נלחם אשר ומלחמותיו . יוחנן ססלכת באוש-ית היה כאשר איהנו על הדבר נשארלמלוכה
 שטשן הצליח כן ועל / הדתיים העניינים על עינו לשים נתנוהו לא עליו עברו אשרוהתלאות

 , הסנהדרין מהוך הצדוקים את מעט מעט לרוחקק , בעוזריו היתה דג:לכה אשר , שטתבן
 נראה פנים כל על ואמנם . שמסלדרי מן הסנהדרין בעלי כל והיו כלם נתרחקו לבסוף כיער
 ודרהיק שטה בן שמעון בא אשר עד משהומם העולם שהיה טה ~שנים ימים שעברו זהסכל
 . בסנהדרין אחד שריד להם השאיר בלתי עד הצדוקיםאת

- אך-
 חיגה ה'יישימי ילל" . ב"ש דימעי; יקי'את יחיי , באיגכנדי.א פיח.ה בן 'הושע ה.ה הבבל. נ.' י1.9(

 שלג.' י שמעון של נש.אוהו בינ.ן נוסחאות שהי 'ש וכן . הבא' בן יהורה ;ה ה.ה ד'1 פ.1 וסנהדר.ן , ה"בפ-ב
 ואטגס שם( 1.רושלמי . ט"ו דגיגה )בכלי להפך אומרים ויש ביר אב סבאי בן יהורה נש.א שמעון ה.ההאחת
 דב- פשר למצוא אפשר בס:הררין הבבל.לג.'

 יוחנן רדף כאשר סירושל.ם גרח פיח.ה בן ש.ה!שע הוא אצת .
 הצדוקים. על לההנבר שטעון הצליח אשר ער שם וישב לאלכסנדריא הלך וא; , מנש.אותו הועבר ויהושע הפרוש.םאת
 ר'1 ב.ת אב 1'2מעי1 כי'ההו כלפג- נש.א לה.ות ב-פ יהוש; את וההרר לאלכמנרריא שמעון כתב ההיאובינת

 ששון כתב הה.א בעת ושגם הצרוק'ם על שמעין w? ניציהו היה ינאי שבהר נגיח אם כן שה'חובהכיח
 שבא ההוא ה:טן' עד כי . e~a 'הושע על אם בלת' אחר על הכוונת שאת שהשרת 'תבן ולאלאלכסנדר.א

 צריף. שנעשה אחר יוחנן שממי ודא. וע"כ .( ט"ו )קרושין משתומם העולם היה הלא הפי~ש'ם את יהח:ירשמיון
 : לאטר יאות מ' על וא.כ ב"פ 'הישע ה.ה האהרון הגש.א וע"כ הפ-וש.ם מ( אב"ד ולא :ש"א ה.ה לא הרצוח עהעד
 1 ב"פ יהושע אם בלת' הנש.א ;ה ה"ה ומ' באלכסנדריא ש.ש הנש.א על מכוון ספק בלי שוה אצלך שרו'בעלי
 ה.ה וא; לבנים ה.ה כאש- נש.א לה.ות שהר וירא' שמשן, של קריאתו לסבת שחר הוא שרושן מנכחועתה
 לפרוצנט ציה עת וה.תה לאלכמנרריא חכמים הרבה ג"כ פיהו הפיושים את יצא. ררף כאשר ואח"כ . אב"דשמעון
 שמטן היה 'נאי מות ואחרי . כ'ט'ם בא ;קן ה.ה כבר כ' 'הושע מת האלה הצרה 'מ' כמשך ואייי , ינאי שמת:ר
 מקיבל היה כ' . האחרונים אצל הרעות חלוף 'צא ומה . השעית' לפי הדברים היו כן אב"ד כ"ט ויהודהנשיא
 ב"מ שיהורה המוטעת הג" מיה ונולדה גו ;ו בן ב-ט 'הידה בהיות היה שוה וחשכו מ;1 אך אביר שמעון שח.האילם
 הבורחים. טן ה.ה סבא. בן שיהודה וחשנו יום'פון יספר כא.סך לאלכסנרריא חכמ,ט נרחו ינאי שנעמי מדעתם כן וכפו .נשיא

 . כ'רושלטי הפעות יצא ושה יהורה נגד מכוון I1PCW שכתב שהאגרת חשכו שמענן של :וגו בן ה.ה שהודהובדעהם
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 ננה לבו היה נודשא ' לא ומסבה ממלהטותיו, שב ינאי . ר424ה ימי יערכו לאאך
 מי6 לנסך דיבובה גבי לל עומר ודגדג הסוכות, בהנ אחת פעם אירע אוהפרושים.

 רגליו על המים את נסך אך , כמצוה עשה לא מיוחדת בכונה אבל . דפרושים כמנהנבדג
 ברור לאות להם היה תה , :( ס"ת )מוכה רבים בניסוך פודה איננו כי לפרושים הראותלמען
 לבום מבקש הוא תואנה כי כזזתו דבירו סיעישיו ומתוך הפרושים, עם נאמן לבו איןכי

 באהרונותיהם אותו ורכסו העם מצד קצף יצא הזה הדבר ובגלל רשרושים, עלבעלילה

 גדלה הפרושים עד ושנאתו העם, ובין בינו חוקה מריבה אז ~תדר ג גדול מטבח בהםועיטה נקמרי אא וינקום "ף בחרי עליהם עמד הוא אז סי"נ(. בקדטניות )יוסיפון שבויה בן~קרשתי
 מקצהם רשרושים יודי והנמשכיפ ypn/ על ובקיע רגשעקומטים מן נראות שמונה יום.יום

 במחבא היה PYce נם מוחו. אחרי ער הרבר ולא'הוחור נחבאו. וטקצתם פי"ב( )ס"תברוי
 חביריו ככל נפשו על וכלט מהמתקוממים היה אם ננון על נודע לא אך . המלך קצףספני
 אחת פעם : יסופר בן כי . ינאי לבין בינו נפלה אשר אחרת פריבה בריחתו טבת היההאו
 לחשיה די "יחרו שיתן עאי לפני בעבורם שמעון ור24תדל עניים נזירים מאות שלשבאו

 המחצית להם 4עת יכויל עצמו )שמעון( והוא נזירוהם על להביא חייבים אשרהקרבנות
 דגדר והתיר תחבולה עשה שמשן הק-בטה מהצית התן בקשתו מלא ינאירגשארה.
 * בריאתו סבת יסופר כן מפניו. שמשן התחבא זה ובעבור בו, לריאל לבו סלאו כיש שמעע על גדול הקצף ויהי לינאי דובר הודע . לקרבן עוד צריכים הע לא עד.)כי4,ושחציהם

 ונהי ברוכלו. ינאי ניע לבקר מפרס נכבדים שרים באו ההיא שבעת יסופר. חניתוומסבה
 במיכלך לבקרך פה בדיותנו ושנים ימים זה גי זכרנו : ינאי אל האסרו במשתה,כשבתם
 ומדוע עלידפ, וההעננט בחכמה היו דבריו כל אשר לפניה ~awl עותד זקן היה , דפהנדףומ
 אח לבקש מלאכים ינאי ש4ח אריחיו לבקשת אז ? בפעם כפ'גם הספנתה אל דגום באלא

 ויבוקעו . עמו להשלים תיפץ ככורו עימ המרה אשר אה שכח כי ו4קבבדרצ לו ולשיאשמשן
 מושבו שמעון לו ויכין , לשבה ינאי ויצוהו . לפניו ויבוא דגולך כדבר שמעון ויעשוימצא
 יכול לא rwl בכל אתו להעצים שמעון את הבסיח כי אף . ינאי אך ודסלכה. דגולךבין

 נא 'אמר עתה 1ישאלה1: , הנזירים עם הטעעהק על שמעון מאת והשבון דין מלבקשלהתאפק
 נכינה דברתי אך / בך רוגלתי לא האנד: שמעון ויען ע בי התלת כי לבך הסב וה כעילי

  מהמהסית  אוחם פטרתי  אני  בן  מממונך הק-בנות מחצית נתת יחזה כאשר כי .וכטת
ל  : ויענוק לברוח", נתבית "ומדוע החכמה. כצל רגקש כצל כי ירעת והלא בתורתיק
 למה : וישאלהו ינאי ויוסף ! זעם יעבור עד רגע כמעם חבי , לנפשי אם-חי כי כעסךמפני
 מירא: בן כדברי החכמה לבעלי יאחז כן שמענן: השיבו ורגשלכהע רשלך בין נעשבךדגינות
 ברכת לברך יין כ3ס  לשמעון יתנו כי ינש צוה אז . תושיבך נגידים ובין נתרוסמךסלסלה
 ינאי 'אאסר וחבריו. ינאי שאכל המוון על נברך פתת: ושמעון הבוס את לו ויתנוהטוון.
 שלא המזון על נברך אזמר "דבי Iwaw אמר .אבלע ומקשטתך. אנקה עור אמנם4יו:
 ב"ב ברכטע':פ"ו לרושלמי כמשפט ויברך ושכל , לאכל לו טענו כי ינאי צוה ואו ?'אכלתי
 כן, או כן יהי אך וחזרתו. בריחת, סבת מסופרת כן רבה( וקרזלת פצ"א ב"ר ה"ה פ"הוטיר
 היה אשר שמעון עגם ער החכמים, ובון בינו גדול פירוד היה כי רואים אנו' פנים כל%

 שמעץ חזרת כי ספק אין אמנם . יהרגהו בזאת קטנה שמסבה ירא הטלורה אחי קצת(%דעת
 לא זאת בבל הראשון לאיתנו הדבר הזהיר .לא גם שאם הפרויטש לכל ולה3עלת לטובומתה
 בסנרורין למקו55 שים הפרו הורו ינאי מות אחרי אמנם שמעון. מהשתדלות אוחם ינאיררף
 נכונה ממלכתו אז ר5רהום מן נסמך היהודי הרושל אם כי ימיו בסוף דגיו עצכצישי
 לפס שלסיטן לאשתו יעץ כן ואף . בעצתם וסננהגש אחריהם היו העם מרבית כי ישןבצע

 מותו,9
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 אעוצ: אל דבר אשך האחרונים דבריו דיו חשלה שם( )קדמוניות ד5רועאם ירי שתוציקמעש
 4שץעום שהמים ועים הצב מן רוזיראי פרועכם שאינם כצ? ולא רשרושים מן תתיראי%

 . כלבס (nae כפטקס עגה ומבקשם זמרי מעשהחמשים
 הפצה סשצ כו לבבה; חפץ עם מתאיטום כמדותם שלסיטן שמרה האתרומם ג4רדברי

 ושרושים.בדרכי

 ומק-

 חפצה הציה גם רשרושים אח בריתה החזיקה בעלה כצת אחרי
 יזון הצדוקים, ננר הקו בכל שטעון עטך או ממעלתה, אח התויקו רשרושים כיבידה;
 כנשנש דח תקן אומר טזיגךניו לסר אשר למודיו וכל עדם פרסום לעשות השתדלותוראשעז
 דושא בעת החכמים ישו לדבריהם כל* כנזוק משרשן, שהן לעקור הצדועם דעותננד

 דוצא בחק ונצרה שבתורה חק מד חממנה איש כל כי משה תורת ספר מעלבדרשם
 לפשלת הוראתו ווסתה פרושים של מלשרין רוב חת פ ש ושהק דיכן טאשר אחרבשפן
 של מדרשם לפי - אשר ראיש וצא כי בטיתה ודיט סטרה זקן נ9-א כוה נצרהאדם,

 דיחק אם . יעב( י14 לדברים כישראל דמע ובערת השא דא"ט ומת ע*1 נאסר -ד5רושים
 רברים על אם בי נאסר לא ש וו מצות סכל באחת רטנעות הוראות כדם כל על החקזה

 ישנה מהלכה אבל להכריע, נוכל לא זה המשנה, סלאמי אחר בדעת כרתשוזיונם
 אץ כי רופאיה והיא העד והא הסטרה הזקן מהחייב אופן באייר לרמאות לרונטאדצמובאח
 סופריה דברי ס לדבר מתעדת הזקן הוראת אם תלוי שהכל אם כי העונש וצמר עלוהקפידה
 להוסיף )בתפלין( פומפות תפש האוטר לדוגמא: מזכירה ההיא ההלכה בי התורה.בפירחי
 של הראשונה דמבה אבדה כבר הנשחרים רושמים ביט ואמנם ג(. חטב שפרט ימיל
 ריקים כסה לגדר ובא שב כן וש למודית אם כי מעשנה תכלית ע"י 6 דיה לא גםהחק
 לפעמים יעציאו ולהאדיר תורה למגדיל ברם עסקו רק בפועל עור נהט לא אוש-אחרים
 כבר ושלי כן. ושה לא בפועל רחק חי בעוד לפנים אשר מררשם דרכי פי עלושלדות
 לא רחורה מאמר על אותן וסטכו הסופרים של ונורות לתקנות גם חווק עשו הףיאבעת
 אף הסופרים כתורת לעשות טחייבת שהתורה לאסור: לך, יגידו אשר הדבר מןתסור
 פרפים בדברים נמ אבל רנללי, החזוק הוא זה וודה 2(. מדרשם בכת בשם שאינםבמקום
 אינש הן שטת בן שמעון שם אל הנזכרים ההלכות רוב הן מיוחדת. בכפה התמרותנמצא
 ביזהר, להם נחוצה היתה הזאת בפנה וה-חננדות nulw1, נפשות בד?מ משפט חקיבעניני
 העילגה על הצדוקים יד דיתה אשר הזטן נעךך מק

 דקי
 דעת לפי כתורה עלא וקים

 ההם רתקים מקצת ממוטת. חיני נפשות בדיני הקים טפר לעשות לבם ומלאוהפרושים
 בן ירורה ה':( )פכות הנדון שיריג עד נררנ ווסם עד אין אוטמים: הע הירוקים לס.צתקימו
 אין אומרים שריו צדוקים של מלבם לרמ"א מחשבנם על עמם עד הדג כי יספר עצמוסבאי
 האחר דגצזם את להרוג בדין וטעה ההכול עבר בקנאית שירינ. עד נדונים עמסיםומים

 חכסום אסרו שדרי שפכת נוך דם לאמר: שטה בן שמעון ודצכיחו דצזם לא השניכשדעד
 ומכלתא פ, סנדורין תוספתא פשו: וחגיגה )שם שנירש ומעכצ עד נררנים ווסמין עדיםאע

- =  משפטים-
 נגשך טטרש סהל' פ"ר והתיב"מ . הל, wt~e ובירושלמי ילאה( ; )פ"1 סנהדרין . 616 חע נייץ ע"1(

 ר"מ Vbnw י ברייתא כנבאה לא ובירושלמי כר"ם והחלט המלמורפצצי

 ור-

 דצעתיח ר' גשם סובא אבל . וע"ש
 . בפנים כמ"ש דח.קר tAntih , וה על השגיח לא זהרטג"ם ככ"ט עלא מראוע'

 היתה הפרענה שואת מוכח אבל . טמרה וש בפרשת אסורה י יגירו אשר הדבר מן תמר לא האמרחק
 סכל שמדבר טורה טקרא של פשוטו ס"ט טמרה זקן על שנדרשה אף כי . צידים לסני קיום בוטן כברנררשץ
 אשר הדבר ע"פ שיעשה ואחר אחר לכל ומיוח כדבריהם עושה ואינו הושטים הורת ננד nl~Dat ט'שיזל אוחדזעיר
 שעל האחרוניט שאמת למה היטור יצא חח יגירו. אשר ברבר נק יטור יא יו-1 אשר ושטרח וע-פילעז
 האצר כל לרבות שהחשו סמה ייא קיים בולע כן דובר שןצבן והראיה . תסיר בא"! נצטיינו דגצפר'ם דברי53

 חה-את על כי סטית וש לענין נדרש לא חח av) ובירועאטי קנת פ.' שופפים )ספרי יבנח של בברד נםנפרשה
 ביבנח. היבתמ נתקבץ חוירבו אורי סיד נדרש ספק בלי הטדרש וזח p(y) שם )עפרי מיהח אין שביננהבער
 . דמררש וה ייסור rbnn על שכחגתי טה 38 צר פ-ת בח"בוע"ז
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 יטל דינו נגמר אם דטחשבה עי נררגים זוסטין וועדימ אצלמ מזמכם הה זה אבל ג"כ(.משפנתם
 נהרגים זוםמין שאין-הערים הזה והחק הדין. שיגבר עד נריג זומם עד אין ההלכה ענין, וזהרגדון
 דו,זמה בחקת דפרושים הבנח אבל מחדש הצרוקש :חקקו עדות פי ש רגדון נהרג אםרק

 האמנם דיאוי. בעונש זוממין) עדים נדוט המחשבה על' שאף לחק היה שסאב מקובלת.היתה
 שיט QNff. .ל(?ץ קצו לא הדין עאגסר עד נרונ זומם ער אין אסרו:) כו,אם ספקשאזן
 כן. תשבו המאוחרים שהנכסים ואף לוקה. ההן מדת תהיה נאמר אם'כה כי נהרגים)שאין
 אבל ה':( נבכות נרונים אין ררנו' נארגים הרגו לא הפרמי בשמו נודע אשר;.לא אחדואמר
 דונמים לכל מקובלת קבלה זאת היתה שאלו דעתלעצמו. אלאועא הקבלה מפי כן אמרלא
 אבל שם( ל"ו השכל, ומהכרעה הסברה מן בס את מבתיש ר,ריא החכם של אביו היה,לא
 עדא העידו. אשר הזקנים שני כי יספר הוא כי הוה. באופן הרומה. חק ' .הובן"ותושנה" דאשקי"י רקטור מחבר; ביט וכבר רטהשבה. על נדונים יוססין D'"y נו ועומר ההיעיםזה

 לו ועשיתם סשה: הורת כמשפם להם ועשו למות דינה שעכר אח-י הוזמו שזנתהכעושנה
 כי מאד. קדום היה הספור ש5 חבורו וזמן ע"ב(. ע"א, לשושנה לעשות,יאחיו זמםכאשך
 ההוא אכפור לפי כי שמח. בן שצעון בשי טסובנו מאד נוטה באופן ההלמה חק עוד הובןבו

 תחת הזמה מעשת. את עשתה ששושנה אמר שהאחד בבדיקות חץ את זה, דקריםרשרשו
 למות ודנום בה 2ט שקי כי שפמו הזאת ההכחשה ועקב , אלה תחת אסר והשניא*ן

 פה שבעל דפוקה 'בספרי רושמים כמה הזה יסובן נמצא כי הוא ואמת עדים-זוממיי*כמשפט
 אמרו השם . הזה המובן את מקיימת פשופן משמעות אשר הזאת בפנה ישנות הלכות לנוששיסו
 עושהיע*מו שהער. את,,עצטם,,' שיזימו עד עצמו, את .שיכחיש עד היגבאית

 5ר(%ם הילייי6 אלה ק"צ(יהלא קפ"ם, פי' שופטים למפרי pw~ תבירו; עושהשקר,
 זה את שמכהישום.זה ההכחשה ידי שעל .עד הכהשת.העדים היא ההזמהבו,טהות
 החץ מובן , עם. 'מתאום המובן וזה שקר )שענו טבורר עצמם את שמכחישים אובחקירות

 ושרש. נונה,אחרת דגללה הדבורים לכל נתנו מאוחר בזמן אמנם שושנה. דטפוה כותבבימי
 הראשונים העדים של; ,בגשם המעידים אחרים עדי.ם פי על מחוץ הבאה הומה עלבלם
 : קדמוניו בשק שמעון העמיד אשר ההלכה כי ברור נראה זה אבל . 196( ש. א.הרה"ג
 שדו-יסה נהלום אם רק מתפרשת. אינה שהיא שניהם, שיוזמו ער נהרגים זוממין עדיםאין
 מראי ן ;שנזומו%ושניהם לאמר עזכן לא זה את זה העיים רבהשת על כי חוץ מצדבאה

 טעם.,ה,לכה שנו שמעון בימי" וכבר , אהלים מעדים הבאה מהזמה סרברת זושהלכה
)הישגה. ,  . 

,; 
 ן

D~DNהצרוקים אשר , הטהשבה על נרונים זוסטין שעיים שמסל הקרומה ההלכה 
 האחת ) הולדותיגדולהן לה היו ב"מ ויהודה בדש שמעון וררזירוה טשפטם בחקתהעבירוה
 יכוליט"ערים אלו ~(' ולהגיי. לחוור יכולים שאינם פיהם על הדין 1גטר שהעידווצעדים
 סדנריהם להזור יכולים הלא הדין משנגמר זוטמים עדים שיהרגו נמצא איך ולהגידלכעור

 ההלכה -שואת / ההם בישם שאירע ססעשה אחד בספור צרור רמז לנו ויש ?הראש,נים
 נסתכל ואם הנוכית, הקדומה לההלכה גדול יהום יה יש מדבהיהם הערים חזרתבבחינת
 מכשפות נשים , שמוקם דן ב"ש שבמעון יסופר כי . מהאחרת תולדה, שהאחת נראהבדבר

 ויהי, ס"ה:( )סנהדרין אחד ביום העץ עלותלה,אותן
 ורצו / קרוביהן בעיני רע הזה הדבי

 חטא על שעבר שכעזן של בט על והעידו בליעל בע אנשים שנן ועמדו . ממנולהנקם
 הנדון ;ויאסף :ענו;. שקר כי והודו העדים ההנחמו ליהרג ניצא הוא כאשה ויהי ,מות.משפם
 . פ"ו( מנהררין )יר~ש' כאסקופה אוחי עשה ידך על תשועה להביא בקשת אם אבי :לאביו
 , אביו את יזכיר הבן אבל . מהנדהם שחזרו להעדש )להאמין ורמשן רצה כי לשפוט ישמזה
 שננמר אחר רואשונה מהגרהם חורה בעדים סובלת אינה עדות בדיני הפרושים חורתכי

הריו
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 טהשבהם ל זוממים עדים לענוש אפשר אי 51הניד להזור העדים יכולים תולו כי *הרק
 דיגו 5א ההלבה וזאת . הפמור סוגרתו ההזור יוזם אם עד כ5 הלא , הרנו לא אס קשלהרנם
 דיזננח אם ודמרוקאם. הצדוקים בין נדלות ואוחר דוהעחת מן דיתה הלאמדנים
 כי נראה אבל , לנו יצרע לא , שניהם שיוזכצ עד נהרגין עדים שאין : להלכה נםהצדוקים

 והשב בה טעה ב"ס שיהודה ראיט כי מפורסנצז דשתה לא טקרמוניו הביאה ששמשןאף
 יהודה של מעשי ספק ובלי , ובכנם( ח': )מכות שיהרג אחד ער רק דצ"מ לא אםשקש
 ל גם מכוון ככתבם הרברים שלפי . העד שקי עד ורנה : שאוסר דבתוב ממבנאמת לויצא
 ער וכתבה החורה דקדקה אחר שבמקום אב. בנין ע5 סמך ב'ש שמעון אבל אהד,עד
 שהוא עלמה עדות על ומבזון כלליה במיראה ,ובן סתם עד שנאמר מקום שכל ללמדאחד
 ער וחרט כדרכם ככתבם דברים דרשו הצרוקים שגם ספק אין היתה , ב':( לסוטה ופריםעגי
 רבבך. ינאי עם לו שאירע ממעשה נקומר הלכות כמה 1(. זוממין שניהם אין אם אשזומם
 עבדו את ינאי וישלח , הנפש אה ר"ג עבדך : לתאי לו שלוה , הנפש את הרג ינאי שלעבדו
 האדון יעכצר התחיה דת לפי כי יען , לבא חייב עצמו הוא כי , השיבוהו רם אך . דיןלבית
 ויאמר . לפניהם וישב ישי ויבא . שוח ש לעטור חייב השור שבעל כסו עבדו נזקי עלברין
 רשרשם שני ועמדו שנאמר רמזורה לחק נבוד וזען רנלקי ע5 עמוד דגולך ינאי ב"ש שמעון6

 מירא~תס חבריו אבל . חבריך כשיאסרו א5א אתה כשהאמר לא : ינאי לו אסר . רכיב להםאשר
 כפרע ~nlawn בל יבא אתם טחשבות בש, : שמעון אליהם ויאסר . החרימם רבתךאת
 הנה . בדין פנים שמעון נשא לא כי רווחים אט האהד מצד אם והנה .( י"מ )סנהדריןסבם
 את להחזיק כשר זמן כל אין כי רמעשה מתוך יביר עצמו שמעון בי נראה השנימצד
 אוהו דנין ולא דן לא דגלך 5חק: היה הזה דסעשה לסבת כי ההם" את הדין לזבדבלל

 משפמי במובן עיקרים שני עוד לסחם אט הזה במיגשה הדברים טפרמי גם י'ש:()סנהדרין
 : המקיא אה שהבינו ורחבי . אדם של שוויו בשיך אצלם היה שהעבד : האחדהתורה.
 אלא לדין הקריבה ש שיובן לא ככתבם. דכרש רביב, 5הם אשר האנשים שניועטרו
 . 9( 5'.( )שבועית לעמרי דנדון על שריבה ולנצרות ממש עמידה על יובן *ועמדףשדבת

 בחק . שונים בענינים חנים כמה לאור הוציא שידם ורגצוה הצדוקים עםהריב
 שין תשלומי , שכונהו , קל תחח עין רוצחיה: חק על למדרש דראשון רגושם נמצאההוא
 בזה הצוחקים ורעת . ממש עין אומרים שהיו הצדוקים דעת ננד משפמש( מכילתא . פ"נ)ב"ק
 העצום בין ורראשונים . הארצות רוב של הקרטונים המזקים בל אצל הנמצאת הדעהד"א
 לחוצב טעות זה והנה . הרומיים היו טמון בתשלומי הנקז נתץ לשלם דוחק לדם דההאשר

שהמרושמה
 ורץ ליירבה תבירו אחר רץ אהד ראה אתת שפעם : שטבק ע5 רי!פפרת אחת הגרה על פח ואעיר1(

 אעשה טה אבל אתה או אני או לזה הרס סי רוצע א"5 מפרפר והרוג מטפטף ורטו ניכו ס.יף וראה אחריושמעק
 בירושל' אבל :( )ל"1 במהררה הגי' כן . רמזת יומת ערים שגש ע"פ אסרה התורה שהרי בידי טשר רמךשאין
 לפפור, סגות שהי יש הוה כטעמה והנה . וכו' יפרע .טחשטת היודע אלא נידי סטור דטך שוו, אעשה טההגי'
 איזה טפני ענין בשום להוכיח אין שמעון טדברי אב5 . סאוטד עדות שרוא והשנית , אחד עד רק ששטעקיאית
 שאסרה c~e הברייתא וע"כ . טאוטד שעדותו טשי או ע"א אלא שאזנו מפנ' אמ בידי טסני דטך ידן שאטרסבה
 טופח ש זה כי מועלת עדהז איו שטאומד להוכיח כונתה שאין בהכרח בים דשטעון מעשה כנק מאוטרכיצר
 הקנה וזה עדות אינו ff," טאוטד תאסרו שטא שאטרח שבמשנה הדינה לפרש דק וצא טנתה אבל המעשהטן

 ב"ש דשטעת מעשה כעץ ואסרה פאטד עדות ייא טה יא.ה מיואח הברייתא אבל ראה, יריעה חינהפשקה
 עם שהיה שכתבו ריתום' בעל. לדוחק צריכין ואין , עדותם 5קב5 'ט5ש הרנו לא עד שד שטעון עם ידה אי15טופי15
 . אחד ער עירשמעת

  ששלבת ff" נתחדשה 5א הה.א שבעת עוד שמד זו ידעה המלכח אחי שמשן rrn התלמוד לרעתה

 . :( סיט )נדה לרת פס% להעיד רפכול הלא ינאי אה דן א'ך שא5.כ .( כ", )סנהררין לו להעיד Sta אחותושציי
 טשפס היה והיונים ההוריש הטחוקקים אצל כ' שם שהביא כ"א שטות ק:אבל לוקקכם התורה בפי' עי'8(

 שהוא השנש בשתו נענשו ,ומטין שעדים הקדמונים למצריים חק חית דיאדור עדות %פ. ~pD 5א סטשמגטון
 עלהמ לועית ביש אשר הרוסיש חקי ולפ' . רפיוש'ם דשנת לפי התורח חק עם טסכים ו,ה . עדיתם לפ' לנדקטניע
 קבת. לחק סטך תטווסי ויה ומן לאחר , נסמק ליעזפשר  הריב גשי רשו לא אם טטש דגם% משפםחקה
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 סמשפפ. להם הטבע פי על שבתורה ,הוה רחק תארושהפרושים

 הרומיים;כי אצל הגמי
 החשת הצדק שהכרת ובהיוון והצרק, המשרפ את האים הכרת ,בפבע פתח הזהרגשזואר
 הוא טתחלף דפה בחק הונח אשר הנטל משפט גם בן על , ההשכלה מדרגת לפינצזהלפת
 מאשר דו"טכלה בסולם מעלה ש ממעלה עלה אשר אחרי עם אצל ארך באופן לרוותומשתנה
 התחלפות כ! ועל / למטה במדרגה ההוא הסולם על שעמד בעוד עצמו ההוא העם אצלדיה
 וענים מבעיים רברים הם החק במובן השטי היא אשר הזאת האברה ותולדת רטדקהכרת

 סרק השלונו על מנמן שהוא שן תחן עין של החק זה פירוש ועתה ועם. כמזעםהם.אצל
 א11זו.'מצד ויסדו והקרו ואזט הירידים, אצל סקורי היה אש אוטה, משום להם לקדעלא

 נם . הומנש במשך עליה דמנשאו אעם ההשכלה סדרגת ולפי הצדק מן הפנימיתדברהם
 מאמר שכונת ואסריו אשתו על רע שם מוציא של החק את הצחקים פירעזו אשרהפירושים
 האמו בפניו וירקה רמאמר כן וכמו דברים;ככתבם, היא השמלה/ את ופרשודברה:
 שמח על כלוכר ממש בפניו. רוקקת וטרזהיה , ככתבם דברים אם כי ישון לא ההליצהברק
 עם וחבריו שמעון רבו דבראחר על י 1( פיד( )ס"ת ב"ש שמעון בימי בפלו כלםהפנים

 שהצדוקים . הצדוקים את שנצחו עד יסים שמונת דנויבה ורוזמידה , גרול בחקהשנוקש
 זה אשר צבור משל וחבים רתסיד-ם מדהיו רצו ולא יחיד, משל בא רוזסיר שקרבןאמרו
 בבקי תעשה אהד הכבש את דיבורה ממאמר וראותם דומקדש. לאוצר גדולה הוצאהנרם
 קרבן שאין לפי כן לעשות רשאים אתם אי רחכמים. להם אמרו ס"א.( למנחות משמע)יהור
 באורטל נגושר בן על שאף ישראל לכל דפונה שתעשה, ישראל, כל מעל אלא באצבו

 ש41ט שוהיו התקיט ונצחום עליהם , וכשגברו רבים, בלשון לי להקריב תשמרודלמשה
 שהיתה זמ! כל פ"א( למ"ת צבור משל ק-בום תמידים והיו בלשכה אותם ומניחיםשקליהם
 שאמרו מה מכוון נגדם ואף כדשאיהם נוהגים הכהנש היו ספק בלי העליונה על הצדוקםי

 ולא גם ואם יחיד. נדבת משל תמידים לרקריב כלומר כן לעשות רשאים אתם אירמכמימ
 עליהם ~כשנברו הטאסר , בזה מפק להמיל אין / כן אירע שמשן בימי כי בפירושנזכר

 ממעלתייטמ ותוקז I)PDW ביכו ר"ה וזה ד5רושים ומצוה חזקה מריכה על סורהונצחומ"
 ליחם יש הצדוקים דעת ונגד במקדש בבחינת,העבודה, אחד תיקון עוד %72 ח"ג)גרעץ
 , שמש במעוקבי נערצת חטאת פרת כי אומרש הצדוקים שדיו . I1PDW על לזמט כןגס

 הפרה את דוטורף הכהן אח בפועל ממסאים להיות הפרושים תקנו הזאת הדעהובגלל
 האלה הדברים מפור . מ"ג( פ"נ )פרה יום בטבול נעשית דהרה שתהוה כרי אותווסטבילים
 ואז , , הסאת פרת שעשו שאירע , זמן באיזה בפועל שנעשה ממעשה מדברים הם כימראים
 ולתיגכן למאורע נאות היוהב הומן ואמנם . הצדוקים ננד שרסוס לעוצת דכאת דפוקנהוקט
 גדול כהן הורקנוס .יוחנן בנו והיה ינאי מות אחרי וזה הפרושים, נצות אחרי היה ד"אהזח
 עטזיפ עשה רעדיק ששמעון יסופר חטאת פרת בענין כי . חטאת פרת 1WY רופא בעתכי

 כדי1י:הנן
 בימו דטריכו כי מאר זך הוא הזה והדבר . מ"ח( )שם . שתים כן גם עשה נדול

 והלאה ומאז דוזלסור( )לדעת שנה ארבעים אם כי היותר לכל שאינם שתים הצעיקשמעון
 שנה( פ' דהלסוד לדעת 160 שנה ל"א שמעון, שעשה באותה דו היה נדל כהן יוחנן ימיעד

 בתחלתו laniw מאף רווק וזה . 12תים לעשות צדק- חזיה אחת להם הספיקה לא זוחנןשמלך
--------; .(nwv
 ופית פ'ץ, טש~ט.ם פ' )טכילהא הוא ומשל כשטלה הרברט ייעורו השסלח את ופרשו דישו. הפרועכם1(,

 לגם כשטלה הדבר ובורריט באים :ה ושל זה של עדים  שפי' או פ"ד( יהובות ירושלמי רל"ו פ" הצא כ'ספרי

 א-
 ריעיצנ בפניך, עמר כטו הפגי: ננד אלא מפנים שטח על הפשלה העשית עי הכהה א.ן ס"ת עם פניםטלת נשמחוב- טפוס שבלל כסו , והרמיזן השווי סעמט ע"פ דרשו בפניו :ירקה וטאסר שם( ספרי ; מ"ו )כתוטתמשל
 ט"מרות. אחת שהיא שוה החירט יסוד היא וזה והרמ.ון השיוי משפט ע-פ ספרורם שיןולמדנו ושנ- , סשה בררך התורה מאמר לפעס.ם דרשו 3. טוה ולסדנו . הפנים ננד הכונה בפגיו יירקה 3, אף ,בפגיך
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 במעורבי שניה ועשה הפרועאם, ננד פרסום לעשות רצה צרוך כשנעשה, בן Faw1 אחתעשה
 כאדוה להאכפן אין זאת בכל הצרוקיס אחרי יחונן שנמשך אף כי , הצדוקים כרעתשמש
 בעריצתה היושע רמשנה שקבלת טיח אבל . עצמו הוא שעשה חטאת פרת על לעזמוציא
 הפאת פרת עשה הצדיק שמעץ דג49א גדל שכהן תא אמת . בדקדוק אינה אבלאמת
 כי דרגדה נידה ומזה אחרת עשה דעא אשר השני הצדיק שמעון ימי עד ממפיקהוהיתה
 עוטה גדול כהן יוחנן כי רפא אטז נדול כהן ביוחנן הענין הוא וכן . etrw עשה הצדיקשמעון
 בפרדים מעשים לעשות כחם בכל משהדקם היו שטח בן שמעון בימי ואמנם , חטאתפרת
 ותקם רפיותכם יד שתקיפה ינאי מות שאחרי מאד הדבר קרוב כן ועל לצדוקים להתנגדכוי

 חותיהן ת,-או יום, במבול חטאת פרת wy או 022 הצדוקים את בם לרדוה דבריםדאבה
 שהרא2טצה רק יוחנן, הנקרא גדול כק יד ש נעשו שתיהן באמת כי גדול כהן יוחנן שםל
 נכד כדף'נ יוחנן ירי על נעכרת והשניה הח12מתאי שמעון בן ויצא הראשון כה"ג יוחנןעשה

 הוא וכמשרע חבאה פרת שש ב"ש שמעון נימי ט נראה ועתה . ינאי של ובדדדאשון
 . הפרה את השורף דברן את שממאים שיטותקנו

 או כי מפק אין כן על הצדוקים על דגצוח זמן היה שמעון של שומנו ראותנואח-י
 בזמור עליהם נאמר אשר הדברים שמלבר וודאי , הצדוקים ננד דברים דובה דפרושיםתקנו

 נגדם פרטם לעשות סבתם אשר ודינים תיקונים עזך יש , הצדוקים את בם לררותשנתקת
 שו ב'ש שמעון בשי וכה ' יצתם ועלרת שומן מאד ואפשר בפירוש, זאת נזכרה שלאאף
 השבת טמרית היא בפסח רטמר שתקרבת הצדוקים דעת כי ידענו והנה . עליהם המצותהיה
 כן נם ררעט בשבוע הראשון ביום בן גם העצרת חג יוזל ולפיהו , הראשון יום שהואחמש
 הסבה תה נם ש* כן על / בפרסום הצדוקים מעות להראות  הפרוצכם עשו תיקונים כמהני

 ממחרת וצא אעי בנימן, ~ff' מיום ובפרסום בפה לספור מתרגלים שיהיו שתקנולתקנתם
 פרסום ידיה למען העמר לימי הוא כסה ויום יום כל את סטים תהיו , דפרועדם לדעתושבת
 הספירה זאת שהיתה האות לנו חה יעללינעק( אהרן ~ץר,ר הצדוקים ננד הום יום בכללרבר
 בסשה כמו ועה כלשון הוערה אסרה אחרות במצות שנם רואים שאנו אהדי , מיוחדת5מבה
 לה וסמא-ה נאנה- נדתה בימי האשה פרי12ע ובמצות שנים שבתות שבע לך וספרת ,יצל

 משטת שבוע כל את שפרים שידוו דיבורה שכונת לאמר דעתם על עלה' ולא ימיםשבעת
 אם כי זאה אין . פסחים( סי לשן , תוס' : יקץ )מנחות נקיים שבעת של ויום' וגל-יוםהיובל

 פרסום לעשות והיא מיוהדת סבה היתה לעצרת פסח שבין השבועות שמס יכושבספירת
 י . הצרוקיםנגר

 כי מאד נאמנה רגמאוחרש החכמים עדות כי ברור לט יוצא האלה דמשרשתמן
 שמסה ההלכה שדה רזה ארוך חן משך בו (. מש ~דהוין ליועצה שוערה התדרכסאטן
 * יאבדו בתהו פלכו חתורה ומדרשי הצדוקם. עקת החת פעמם את שט הלסודדרכי
 פירושים מלבם בדו כי עקלתון דרך הלכו אך וצףק משפפ בהקי הצדוקים סללו הושיתממקת
 אחרי השה שלם. ימי כל לעוד דינים ספר' לעשית לבם שקנאם סמה נתבונן זה .סי, לעלמי ד5רועים חורת להרר התאמצו חכטים כמה ולדמ"ז . רקרנצנים שקרום לא אשרודינים
 נשתכרע מקרטנההם קבלותיהם רוב כי לרבחיש אע הלא שמם, רשולם דיה רב2טק

 ח שבש דוקרה היהה ידו שתחת עד המעכבים כל ש דהגבר כי בשוע דיה רורצטס, אבל 1 לעטנו הדבר למחזיר שמשן ש דט4ודה כבדה כמה נבין ובקל ההדישה משניהפתהכצ
 ובין בנפשות טן aw~lp בענים ודינים חקים במה רושים חגו כטעיה. ורבהפרה

 אל בקנזס עלטת שדובה יצא ברור ודבר לקדמותם. דפתרם וכסה אז נקמשבסטון
 נתקיימו אשך עפעפם עניני ובכל לרער1 איש בין סמפט ובחקת עדות ובדיניהסנהדרין

 סחדע' ליסר והחל ש כי לאמר מכל בצדק ואף דשא, הזבן ילדי הם שברישא במשגה5ט
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 פפ 16 נתקיים לו. בשעריהם, ריבה ולבל..דברי, לדין דין ובין לרם דם בין המשפםחקת

 אליו שהניע מון מתוך מקצתם סבת יודעים אנו כאשי ההיא. בעת הפרועכם יסרואשר, חקי כטה סבת ל לשפות והם דייט דמפר.הזה מן אז כי שצדוקים חברו אשרנזרתא
 המדוו בם,צת בעת,;דייא שהשתמשו אמנם ואם , מקרא של מפשומו עוה. התרתקולא דורו.,,דפרהטי והכסי, שמעון הלך אשר התורה מררש בררך . אודתם ע5 הצדוקיםמדשת

 הנ המדות, פי על הנדרש,ם' המאוחרים המדרשים שברוב ואינו , בהן נדרשתשהתורה
 ששייו זאת שאין , הבאים בפרקים לנו יודע ועוד כן נם ידענו הלא , הפשט כידךיוצאים
 דגב71 לפעמים עברו בסדות שהמשתמשים מבתה אם כי המדות באשמת באה ל ד5שוממן

 שור הגזרה בסדת השתמש וכן אב, בבנין דרש ששמעון מצאנו אם על,הפדה.וופריזו
 והמררשיפ מאד; צודק האלה במדות שכישו כי משכיל כל, יורה הנה בדהרה(.~מעלה
 שני בכל, הברור דפשט מן הנמייה כי דבר: של וכללו י וסץבימ בהיאים פיהן עלשהוציא
 יוצץ מפורש זה כי לפנינוי; עוד ותברר כאשר. הדהעדות באה:לינלי היא המתנגדים,צדדי
 לט ;נתקיים זכרם אעם , והצדוקים רשרושם ותבין הסתלקות א5 . ביחום דגמאורעות כלסתור
 התרה מן מבוררתן ראיה להם נמצא לא אם ועז,.אף תקי בכל נוסדו ותיקונים ענינים רחבהבי
 , ,העוטר בקצירת רחקים אשר רפרופיים הדברים כל .יהלא הצר~קים ננד פר.מום לעשותרק
 בקצירתו נהנו אשר שונים סנרגים ועוד בשבת ההוסר את לקצור .,השו שלא מהכמו

 צהבה הצדוקים עם הכבלוקת כי, רק,טראותם ימסדו גם דיבב כלם ס"ה.( למנחותובד~קר.נצעו
 טענים בכממ לנטות . דטה במנדד שצו מצדם, הצדוקם שאף כן גם ראים ואמנם .'לכך
 ורבהמקי9 ,, ומדים הע הם שעיהצדוקים אדם: , לט יאמר ואם לפרושים. לדוענגד רקחעיים
 היסב רתררהובאר, את פירשו אשר הראשונים הסופרים ובקבלת הישנה ,הברינובספרת
 בו המהלכים ומג, והפרושים ., הראשונה ודבשה דפשפ תקי פי ;על המצות אחודגבלו

 אף,אט הדרש" חץך על החצות עשייתן; אופני את בדגבלתה ודיומרחיבים הנוסעיםהעומדים,
 מאהבתו הדין שוית קלקל ה"ישוה( מאמך הס' רנה דתה אפנם העד. שק- עדות כינאסר
 הקבלה דרך את שמרו כי,.הפרועעם וצא, כ! האמת אבל םצר.השני. וספמיתו האחדלצד
 לתת-התורה .שלא התוה ועזן בחכמת נצנח היה שוה / התורה בדרישת עטם. כאשרישת התורה סן מוהביים הרטיות שראמה אצלם מקובל היה וזה קדכיניהם. בעקבותודבבו

 מפירמוט בנטותם ואף, כמקובלימן," בעיניהם היו דמחורשים 3ם,הפירושים חיל_כןחתוכה,
 בתה~כותפיהוש ודבמתכל הקבלה. בכח נטיה דיה אלא הקבלה מן נמיה זה; היה לא%9
 ועל יו אל מדור מתהלכת .הגעה זאת כי ידע הקדומים הזמנים ובכל ודור דור בכלהתורה

 ואתחתם הנטשם קל כן ואף הראשונה, ככונה עשו הנה המהלכים' דוו דפרושים .אםכן
 מן naDe דמחלעז אש שהציתו ברגע אסנם העוטרים. דוו לא הצדוקם אבל .רמופרים
 הול הלבבות, דלוק וכאשר התורה, בהבנת , אהד מעמד על עומדים ואלה אלה היוהסבות
 דוה:ודור, בכל כקדמוקהם המהילים,לפנים היו השרועים , מהלכים ואלה אלה דחורפק
 , לפנים ולא לאהור הלכו אבל מהקבים, הע דם אף., והצדוקים הקבלה, משאי ;בזהחייו
 גדיה הצדוקש אשמת nfW1 וכל. מכל קדטונידם מדרך והתדחקו נאסרות ;נחש ,ה. יעי ;ועל
 נדופך, אשמתם בזאת וגם הראשונה, דפונה ועזבו לאחוי הלכו -אשר מצרם: ציהם.סרגי
 סבה ורה זה , אשר מררעההם, מדת על; לרפריז לפעמים הוכרחו שרשרושים גרש הםגי

 . . קטם DtD~ לו ויד אשר מעסו את דפשוט המדרש שנא דינרםשלרטב

 שבזמנו וזה . אכזרי מעשה הוא דגום דעותים לפי אשר ב"ש שופר:משמעון אחד;יבר
 הארץ, סן יצאת המפלה האמינה לרביית כשפים, במעשה אדוקות ישראל בטתהיו
 אלא לכך שראויות ספני לא העץ על אחר ביום מכשפות נעגם שמתים הלה מעשהע"מ

 גוב,לפט חח מעע5ההנעשה על היום לדון יוגל מי אבל מטו.( לסנהדרין לכך צריכהשמופעה
" 4
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 אשר מבונניהן נדע לא אשי קדמוניות פעירת חבט רעות בפלס לתקול יגל ומי 1 עגהאלפים
 באוהיות שדקדק דוה לא כי שה לדעת טכל פמם % ,gp 1 לעשות! In'a~v יצןהטרפו
 וכבר , מעשה עשה הומן משאלי וש"י סאתו חרש הוטן מה ירע כי , השערה טסואקים
 הדורות כל של דמבסים אצל נדל כלל היה זה כי , להבא טנאה ועוד ספורט במשךראעו
 למכה ש לתורה סיינ לעשות אם , להן צריכה שרישעה טה כס שעה ויראותלהורא
 אשד הלכותיות תולדות לפעמים יצאו כאלה aw ומהוראת ראמה למובת הנחוצהאחרת
 לוצצים ועומר קיים איפור שהיה בפה , ואת ראינו ברו היותר באסן . יעבר יא לחקדח

 בהוראת דועירףצ כן וארוי , עליו נפשם מסרו החשטנאים מלחמת בתחלת החסיהםבשבת.
 דוה. דהיהר יה ותולרת לגמרי, דצהר חק ולאחר איסור, לנרגג הורו nuw לעתיםשעה,
 יויווה לא דיואות כל אשר קיימת להלכה ורוה השגת את דוחה נפש שפגךה שהעכירוהכלל

 ארץ על טומאה נזרו וחברו ב"ש שמעון .ממקומה
~tDVn 

 ואף י"דס )שבת זכוכית כלי ועל
 כי יען , רבעם עור ליסרן וצכררצ מקום מכל , וחברו יועזר בן יוסי יסד האלהשנזרות
 , האלה דגזרות נשתקעו הצדוקים עדייי *כת דעתו רפך אשר מעת נרול כהן יוחנן האכגצף
 בא כאשר וע"כ , יוסנן עקרם נזר כאשר בכלל רפרושים תות לשטר רשאים היו שכי

pawנ( דגילה נזירות גם נתחדשו לישנה תורחם ודחזירו הצדוקים על וגברו זחברו יצמת בן . 
 מפורומי; מתכת כלי מובאת כי ואף t(QW )שבת מתכת כלי טומאם על נחיו שניהנוירה
 או וותק ננד היחר בו ונהם בדבר החרש* רום בימים אולי , ע"ב( , ל"א )במדברבתורה
 טומאת ולא במים טבילה באש ההעברה אחר בהם נהגו ולא באש והעבירום רידמהעשו
 וש בסים טבילה על תורה לא ככתבם רחבה דברי משמעות כי מיד שהרום אךשבעה
 היות ואחרי טומאתם על הצרוקים הודו לא פנים כל ועל , באש ההעברה אחרי שבעהטומאת
 רואים אנו והלא . עליהם טומאה לנזח- שמח בן vtw'1 הוכרח בעם משורשת הצדוקיםדעת

 לשפש נוכל מזה . ש"ז:( )שבת וריחכם לצרף גהנתם ששברתם f'v מטומאתםבביתה נטפתי אופר דגלים להוציא חשבה זה כל עם דפרושים בסנהני דבקה אשר הפלכהששלמינון
 כל מסנה מדהרתכם והגבלתה רמוסאה זאת תנאי ידעו לא הפרושים אוע-י הנמשכיםשגם
 המתכת ממיני שמדברת , התהיה כונת אין הצדוקים שלדעת ואפשר הצדותם ממשלתשי
 וחבריו שמעון היה שיהיה ואיך 5( המהכת ממיני המלסים על אם כי ממתכת כבעשו הכקםעל

 כלי על גזר ששטעון שאסרו בסה המכמן וזה י ונגולו מכונו על רובד להחוירמוכרחים
 רפה כי בזמנו ראה הוא האשה.. כתובת בענין שמעון תקן גדולה תקנה שד .מהכת
 בבחינת נתקם אשר וצעקנות וכל , אשתו את לגרש הבעל בעיני קל והיה , האקטיעקשך

 אצל כתובתה שתהיה המנהג היה בתהלה כי * רתקלה לרמיר והעלו לא האשהכתובת
 כתובתה שתהיה והתקינו כחובתך( אצל לכי לה אמר לכי להוציאה בעוניו קלה והיתהאבותיה
 נחומכם הכתובה היתה ער, בכל )כי למוציאה בעיניו קלה דיתה כן פי על ואף בעלהאצל
 הועל לא חע לגם ותמחויים וקערות כוננת אשתו בכתובת לוקח ערריה התקינו לזה ,ביה(
 ותקש , לכהובתה( ונתיחדו 4קח אעם רגלם שהם כתובתך פלי : לה לאסר יכל אז גםכי

- - - שיהיה-
 עין1(

 חור ב"ש וכשמצץ שבת בירחטלמי והכריע פ-א סוף ובפסה.ם שם יביריש5מ' )הדס פתן בג5' מ"
 הטירה.רפד

 כת"א נטצאים חם הדוג . הפרועכם טדרשי תוך משוקעים הצרוקים  דעות רופסי 3י אסרנל כנר2(
 הצרוק.ם  שדעת אפשר ות וספני ח*שטת. מן בזה וכיתש אינו 4צ יכול, אומר המדרש כשבעל הטרשכם עארעחא
 פ' בספרי לדבר ורמן הטתכת עלנולבר אש רג*ם % רגוגח אין וע' הזהב הנע דנתו את אך הורה שכשומרהה-קח
 איט או כקט שסר אתה כ"( ג" ע"ש פעם טא.ר הר"ר גהיצות הגי' קבן כ5ש וע' הזהב את אך , קו"ח פי'טסות
 4מר-ט אלא כן שאינו הפרועכם שטיו חצרוק'ס פ' היא אול' רס"ר ,ה וע"כ יכו' דן אתה הרי ג15טים אלאשטר
 . הצדוקם דעת מד לטתי בכמה טתגת ב4 נכלר דת שאו לכך הנלזתם % פכ15 תו' הנקףאת א,- הכתוב  שמאמר היתח הצדוק.ם שרעה שכתבתי הסבה מן ג"פ ושש זו הלכה קירש כי ונעל , פטאין עץגל. תולטי פרורין טתכת ב* טלטי )כיה.( שם ובב* פ"א וצלן ותו0פהא פ"ע ב"מ 3*ם neofn' לפי . בק, כליםנגמאת

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



-

137 - 
 לרושלכן מאכהק הוא בה וטחן נושא שיצא שמתוך אשתו בכתוכק ונותן נושאדמויה
 ועל לכתובתה ננסיו כל לה לשעבד שהוכרח מעצמו סובן כן שתקנו ואחרי שכ"ח(כתובות

 . 1( שטח בן ומיוחסת-לשמעון , נקלה על לגרשה יוכל שלא גדול מעכב ד"א הזאה דלקנהכן
 בעינה קלה שחיהה אמרו אם כי ו בכלל הגירושין עניני על אור תפרוש הזאתהתקנה
 כאשר בלבד ערוה דבר על ולא דבר כל על לגרש נהט דקדומים בזמנים כי נראהלדצציאה

 דבל ערות בה טצא .כן אם אלא אשתו את מג-ש אדם שאין חק להעמיד שמאי ביתרצו
 התינוקוה את לשלה מישראל אדם כל על ה.צ שיהיה והוא , נרול תיקון תקן עור , פיח:()גיטין
 הזמן. מאורעות הכריחוהו ספק בלי הואת התקנה ועל QW). כתובוה רםפרטרושלמילבית
 . הספר בתי נם ספק בלי נשמו , העליונה על הצדוקים יד היתה אשר הימים במשךכי

 רוף דבפר בבטז גם 'החפשם הפרושים דעות להעביר כת"נ יוחנן בילף דגזרה שעזרהארצץ
 ולשלח נמנעו הפרוורים דעות אחרי תמיר נמשכו אשר העם סדרכן ובפרט והטוביםהצהקיס.
 גרול ח הם היה כן ועל , שמעון ימי ער קייטת היתה הואת וההתרשלות ראפר לברזבניהם
 . דחקנה זאהלנבאת

 להיות ההינים להזהיר יקרים סאמרש ב"מ ועזרה ב"ש Iwaw שעז לט נהקיימועוד
 ולהיות / ומהטייתו , בדין פנים ומסשה העול מן להתרחק הצדק בסרת ולארצו בדיןסהעים
 יותר מאומה נשאר לא יהורה היי מקורות. פ"א(, )אבות העדים בדרישת בדבריהםנחירים
 רצין במדח שנהג מראים כלם אשר טאורשת איוה עוד יסופרו שמשן סחיי אך שנוכהסמה.
 בעצמו וקיים למיתה בט את לדון שהניח ראינו . לושט נאוה היה ba peo כאשר מעשיובכל

 ותלה למיתה דן אשר באשקלון דגשים עם המעשה מורה וכן הרר. את הדין יעורהבלל:
 הצרק אק אהבתו על נאמן ס81ע השעה; צורך ספגי הדין דקדוקי טד אחד כיוםשטונש
 מישמעאלי לקה שמשן ישמעאלי. עם לו אריע אשר ארו nWYD לט יחזן ענינה בכלשיושר
 , בצוארו הלרה סובה אכן תלטפו בי מצאו לביש הביאו כי ויון , סלא בכקש הנורסהר
 טובה אבן לקחתי חשר : ויאמר להם ויען 1 תעשיר היא ה' ברכת רבית : שמעון אלהאסרו
 ושקמעא* אותו עליו וק-א . לישמעאלי ורמוירה הלך , לקחתילא

 בן שמיגון אלהי ה/ ברקי
 חבלו נפ4- לא נם ואם מדהו, היתה הצדק מדת כי מזה ונראה עקב(. פ' רבה לדבריםשפץ
 ה"ה( פ"ב ב"מ לרושלמי בפשתן סחורה לעלעת וכלכרח בדוחק רוזפרנס כי ר~ושרבטעם
 . אחרת רת כעל עם גם בצדק ונהג במשפם ולא עושר לעעחת חח בעברי התפתהלא

 אחר איש חי בימיו . ההסידות מדה על הפריז ולא טופרה טרהטבהו וסתה ודעותביחצנות
 שלש היה אחת פעם . סענל חוני נק-א הוה והאיש בנסים ל150~7 רעם אצל ושהוקאשך
 וירדו התפלל : לאמר אליו שלחו נשמש בלא ארר רוב יצא כאשר וירי , בארץ רעבענים

 עבה עג . ירדו ולא והתפש ,plD', שלא בשביל פסחים תטרי הכניסו לרם אסרנשמים.
 ניטבע לפניך ביוז כבן שאני אלי פניהם שמו בניך עולם של רבינו : לפניו ואמר שהוכהזעמד
 לא-בך אמר . מנמפים דוזהילו , בניך על שהרחם ער מכאן זז שאיני רגדול בשמך,אבי

ש"להי
 עדשא היתה האחרתה שתקהה רפא וברור . בבבל' הברייתא עם מוסכם ב.רושלמ. דגרייהא שישר נ54 כן1(
 נכס.1 כל לה לשעבד 'ומצדיך ובחכית לכתובתה מיוחד דגר א.ן הרי בנהיבתה נ"נ שיוא ואחר'י,ן.בה'"כעי

 533 גרעז שהחכם ורא.תי . פי"ב התוספתא טשטעוק וכן לכתובה וערביהן אתראין לי רא.ה נכסץ כל להולכתוב,
 התק.גו לנרשה בע.נ.1 קלה וה"ה אבותיה אצל כתובתה סוגחת הותה בראעצגה : כן כרס הירושלמי נוסחתהקן

 :?( 1rfi1 של,כקז ותמחו'הז וקערית כוסות אשתו בכתובת לוקח ארס ש.הא -ורוחקינו בעלה אצלוו;האונהכתה
 שנא ער אשתי בכתובת נו, אדם שיהא 1התק.11 חזרו ולכן כתוגתך טל' לה זומר עליה 'כועסועד"1';שה'ה

 בכהובתה נו-נ שיהא תקנו שיעט קודם שכבר סשטע . לכתובתה אחרא-ן נכסי כל לה כוהכ ש'הא ותקו ב"ששמזק
 לד ש.שעבד יא אס בכתובתה גו-נ עיהא לתקן אפשר שאי אמו חה וכו' . גבסי כל כותב ,ש.הא שטעץואח.כ,,תש

 וכו' כוחם וש.הא בה( נו-נ שקא )כלו' בעלה איל כתובהה שההא מפורש ג"כ הי:ודה,)ובהיספהא %ל כידו;נכסיו
 נרעץ של לה.קונו מקום אין ת"כ בכתונתה ט"נ עןהא חש וכשמעון wa' אמרו וב'רושלט' שטי", ת"תלכל
 . פירושו ?ריכ'ם דק ppn 8-יבים שמושלטי דבריוזרן
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 בן שמעון לו שלח , . . . כתיקנן שירדו עד . שאלהי כך לא : אמר . בזקו ירכו .שאלתי
 לדתאפק rtYcff יכול לא כי . פיצח( ובמ"ת ירושלמי ועי/ . י"ס )תענית לנדות אתה צריךשטח
 בנמשו האמון אשר על נגדו קנאה שמעזן קנא וביחוד האל לעומת ככה כשימר 9-וץ ידברני

 , ככה האמינו רגם שנם ונרם , רצונו לעשות תפלתו ב יוצרו את להכריח כח לומדש
 כש נזרה נגזרה שאילו : לאטר בפיו הכצש(ים הדברים יורו כאשר כן אינו לדעתואשר

 דגילה הקצרים טדברים . השם חלול ליף ודבים את מביא נמצאת לא אלה: בימישנגזרה
 גדה נגזרה אם כן ועל . נצערה דגדיק תפלת אין האלדות הטירה ננד לדעתו כי למדיםאנו
 בזה 'גדום העם להמון אבל , דגזרה את להשיב האדם בתפלת כה איל אז אליה בימינטו
 וש , ענין בכל בקשתו שתעשה הדבר נכון כי בדבריו הראה ושני כי , באמונתם נדלנזק
 תועל ולא גזרה עזרה אולי ואמנם , בבירור תפלחו שתועיל העם תוחלת החזיק זהידי

 . דרכיו קצות הם אלה . שמימ שם התחלל אסונה התרשלות ? אלה אחרית ומה ,דו:פלה
 דגטלכה שלמינון נצת אחרי ימימ האריך כטה .ידעם ולא . לנו הודע לא ? שמעון מתמתי
 . שנים תשע הפרושים עצת פי על הממשלה נהגהאשר

 בדרכי הדשה רוה ברברת הבימו שמעון של בוסל אירעו אשר כגדוליםרג(אורעות
 לרשת לתת כדי התורה מדרש דרכי להרחיב מוכרתים -היו מעתה . ד4רושים שלהלמוד

 כטה זה אשר הצדוקים דיגות למתור והכרוב יותר ושד , סשה בתורת ושורש יסודהפרהטים
 הו.את התכלית ולהשגת , רבת51ה התוה מנ ראיות נגדם ולהביא , באומה נשתרשושנים
 ההתרהבות כח להן יש בטבען דגירות אלה כי נדולה לתועלת דגר-רש וכללי סדות כמה להםיפו
 באסת כאשר , וקבלותיהם רשרושים הבנת לש התג-ה מררש לדרחיב נאותים אמצעייםק
 בש וירצדה שמה בן l'vQt מות שארצץ דראשון בדור וכבר . המדות נתרהבו לדחימרור
 בעם דג(עלה שם להם שקם עד המדות פי על תהורה במדרגך הרבה ועסקו תלמיחהםקם

 הבא. בפרק לפנים ישאר כאשר גדולים""ררשנים

I?~Dעשר ששה 
 - מהירח. בני - אבם4סשטחהט

 , rtaa בין רועחרחרה גרולה מריבה . מתה אתה האומה הצלרדז שלמיהן מתהכאשר
 נבר אריסטובול . רג:לוכה כסא דבר על השני ואריסמובול השני, הורקנוס יוחנןהם
 דג-ם: ודג(משלה ,י דג(לוכה עניני סכל אוצר ידו משך יוחנן . התפשרו ולבסוף אווועל

 השעישר מקרה, נכרי איש היה הוא האדומי אנטיפטר ושמו רע ולהורקנוס .לאריסטובול
 בין סדנים שלח הוא . היועמם בדת להכנם האדומיים את הראשון יוחנן רגריח אשרבעת
 כי . אוץממובול על קשר ולעשות שרושים בלם אתו לברוח יוחנן לב את ויפת ,שמסלמ

 את להדקק לבצש תועלת וירא , לבצעו פנה מעשיו ובכל ערום היהאנטיפמר
 לכראה רק מלך יהיה לא יוהנן יסיך אם כי מאד ידע יען ; דג:לוכה ליוחנן ולהסבטמצבו אריסטובךי

 אנטיפטר הפץ ואמנם . ופוצר ביר כרצטר אנטיפטר ביד .ויהי רוח רפה איש היה יוהנן כישנים
 אדוניהם ננר רגצזפרצים ומרצדים מן רבים . לו רועפתה רווצ מרפיון יוהנן . בידוהצליה

 היי-בי התלך עמם התחבר ונם , שמשלה ש קשר nwptl-ו אלירם התאספואריסטובול
 סבפנש היו אשר והבועים שייסטובול . א'( סי"ד וקדמוניות עליה ויצורו ירושלים עלויעלו
 להם חשלתי , לה' וצבה 9-בכת מהקשב יעכבום שלא שביהם הצרים אחיהם מאתבקונו
 דרוגכם 171 עימהם הצרים הירצחם . מלא בכקף להם ישלמום ברצון והם ויום יום בכלכבשים
 מעלים ודם במלהבם רייסים סלאה יפה דגימה ממעלה להם l~dw רגרגים . הזהלחפץ
ייעק בלענו המלחמה לאנשן לעז וודא מעללים רע איש דברים בץ היה אחד זקן אך . תמיתםלהם
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 ינם רברבנות בעבודת עדגמוקים ימן גל ,באמתו ככ"י, לכוות לעלתי בם ורביתינית,
 הם אך ביום, כיום בקופה דינרים להם של'טלו לסכך - להם לה416 יוכרעו או זה חץ4 %.יהרצי הקצבנו", עבורת לבטל יוכרחו שאם הזקן זה חש] 6פק ובלי בידכם-מבטשם
 ישראל ארנן -לכל גדול רעש היה ההוא וביום . חזירים שם אם 'י. כל64 לדם ועלולא

 הגדולה הנבלה לסבא כי אכרו והעם 688( ח"נ נרעץ וע' שם )16155ן ף"רץ הרות כ5ונחרבו
1wp:k$taהצילף יערים 

 זח"
DWn 4יה הזה המאולע ככה. להם באה הטקרש ועבודת 

 עוולמד מי וארור עיירים יגדל אשר האיש ארור אסרו השעה ]אותה איקוני6. לקמהסבה
ubוהוכררצ יתמידים כלעזים להם לשלשל מנעו אשר המאורע לסבת' ; !( יונית 4כטת 

 ,דושלםי בארבע,עעות קרען שהתם,ר חדשה תקנה נוסדה אחף ממקום ת6ידים להם5ה6ציא
 אף אותם מקריבים היו לתמירים כבשים להם שלשלו אש. .הימים כל וכן היא(ברכה6.1"ר

 הכרחי הבקור דוה הלא דהלמור כפטפט DL~I?( ,. הקרבהם קודם ימים ארדעה מבוייים 1:י%א
 פיה מורד., פיה שמ הוספתכן צ"1, פערים נ/ פרשה מקרא )ת"כ הן-בן נפסל שבלעדוער
מכה

 מ"ב"
 בהק וכבדרש הטשנה חכמי הוציאו אשר דהולדות כל לא גי לסדנו מזה ונם

 .קצות בי העומר. הכאת בענין -ממנהגם נטו וכן , קדום בזקן בפועל כן יוחזקומשוש-
 מדקדקים היו כי ונראה הקרוב מן להביאהעומר

 במצו"
 להביא בהבר היה גדול וטעם הואר

 ;רצו העומ4 'קטירת 15 , דרהוק מן ולא ה9-וב מן;רק

 *ג?ן-

 ם קי צדו ה סרלוקת ספני בפרסום
 יתכן לא פרסוטוכזה אבל ס"הס)מנחות

 נ-

 בין נרול זמן פירוד ובלי לירושלים בקרוב ?ם
 תבואה לדם היה ולא הגריל דמער לסבת שדפון ומה אשר הדשא ובזלף ; וההבאהרקצירה
 מבקעת בעצרת לחם ושתי צריפין מגגות לשחוק והביאור חששו לא הקרוב', מן להביאחרשה
 לישראל,ובפעם רעה היתה ד-יסריבה תחרית אך שם(. )יוסיפון לרקריב פסוחם היה:להםי4, היסה תג לימי סביב היה הזה המאורע דוודיי פרה שקלים יר,שלסו . סיד כלנהות סוכרעין

 אשר הרודנים לנציבי שניהם פנו הנלהטט האדרם כי . שד שוב לבלי הפשייתך אבדודושא
 בפדיטת ךי,קיו עם ההיא בעת הק' אשר דרונךים צבאות שר פוספיאום את 91-א1באויא

 .דנה פסקתו "הריק. ,אך האחים בין פשרה יעשה , כ. סלאו ויבקשר יוזרא',וזקרובות.לארץ
 לכהן העמיד הורקנוס יוחנן את עובר. ימס 5רומ. ישראל ותהי טועניהם, רגמם,טלהש4ל
 דברי כל ה11 ובירו . ולארץ כל על ולמקיר למקנה לו היה יאנטיפ6ר בישראל תעוגנדל

 נם כי "דבר. נשתנה לא במשמו, ציזר כליקום ו-בא פוספיאום מית ' -אוד( :-'נ6דשממיטלה
 , לו "יו בנים א-בעה . בעיניו הישר כל ,הירה בשי, -עשה :."נטיפטר חט המצ""וציתי
ל לאשר ק  השסיר  הככור פיחוזי% את .לעדינות. אותם'פקידים 

 ב4 ואת * ]ירושלים  לפוליך.
 waJil / הבינה ייפה לתוש ועלך איש ודה זערקנים -וחק : הגליל ביבא לפקיד דילודוסומטני
 אנם,פטר, ביר 'דברי-'הנימשלה כל דגיתחפצה

 כי נרמה, התעצלותו אך דגנוחה את אהב כי
 הונות ותחבולות ערסה מרסה כי מראות טחו שניו . השעה ספני נדרק יהי השים ארכו"

 ,.סביב.)
.

 מן למרו אשר הר'פלוטאטי החבילות יונ'ח-'כומוויעל בחכמת להם צלעו שהרכוזי כתב 588 נרעץ החכמן 1(

 לוונ ,יו,: ןן:ג,ש ין " ן ~(ין:: ..נ(ן,נ,,,.~ג%
 אי וזה הדיפלוטמ.א על אם כי תשרשלא

 אפש-
 וא.ן 'קפנ.ם לבנ(6' יונית חכמת מלמור מדבי.ם שם בב"ק כי

 ימן 4וש בה שלעו יונ(ח הכטת בין - הפייש לא כי בשרוש מופח בב'ק שבתלמוד נ( לנערים. וךיפלוטמראמשלדם
 היא הזקן שלע, יונית שחבטת טובח  עיטה הברייתא שמן 47( . גמליאל ר' של בבייי הנעריץ שלמרו יוניתחכמת
 א.נה ט"וחר בזמן "נ.ת'.גורו חכטת על הלא הקיש'א גאטנם שם, לטע.'ן כטבהור לבנים ללמר ;שאסרו ימיתחטטת.

.~rx,ב'4ןגוק זיעי :ןג ןזיג%ג גכבב:-גממ?ך:יזי. עמ2::;ן, :ג עגמי שכטסו:מגו בו:ךניקנ חכמת:י:נ'ן י"ל: גגי-:הלצמצמה 

- 

-
 ההיא. בעת בראשונה נומרה ישיתהנטת
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 למשי דהטתדל אנטיפמר אם בעוכריו. ותרזינה לוסביב

 הרע שר דירורוס הנה יחנן ברוח
 שחב בחבסתו . התתוו למלכות יההגשא ממצבו לרחפו בסחר ליוחנן ארב ניפאביו

ל ל שרגיע ער הרומתם יע את לו קנהחחב%ותיו  עם . מלוכה לכסא וחטפה תחנולה 
 השל חמם עשק , נולים דם שפך , הקדש דלול . ישראל על רבות צרות באו האלהרגךרא
 D'Da דנישם אשר דוזלאות יכו טה , לדבר גוש יוכל לא . ביהורה והקפו עברו עיטףבשום
 ערערם להיפז פעם אחת פעם הבאים דיומיש נציבי וסיר %נעטתיו פומפיאום סיד ,ההם
 בזמן גם היה כן היגדים את מצאו ויגון צרה אך אריסםוטל ביסו כאשר . יוצדהבארץ
 את אלע לרטב התכךמם אריסטובול של הבשר בנו אלנסנדר אשד בימים זה אחריעיוב

 מפלחו סבת ריו אשר הירות לרגלי אבל , אבד ערי א"צ-יתו וע"י Nbsn לא הפצו .רגשלוכה
 על האני בט אטפיגטס דוזקוממ כאשר כן אחיי וימים נם ההרעלה. טס DW ש נסעבר

 רמרסיש את ברית יכרות יעצן מד התקשר אנמגטס , באלה מוכים 117 לאאריסט:ב%
 מלאת ארצי כי התמידה לא מלביתו נם אך . בבלה שבי וחשול יוחנן את נצחובעז-תם

 ואו , ויכבוש קיוסקים וי והנר כבד בתל הרומיים מן נעזר תרודוס בא שנים עקש4
 ב9-ב למארה היו האלה ורג(ריבות רג41המ1ת כל ווינה הס-ורוס. לירי דוממשלהוצסבה
 מולשים עתר וק . וגעורה לרריעצז כלה עטו לא עליהם באו אשר % רגדיעןתהרישת בל כי והיא ; ומניט תחזינה נפלאה אחת מראה האלה המארעות בכל ואמנם .עזראל
 ההלוכה. כסא על יש הארץ את שבש ומרופס טא עד האחים מריבת מחתילת עבהועגה
 ובקהי" השתיהם ושתירם לתהלוכות לב ונטוס , היא בעת יזמנההין התורה ראשיהחכמים שי בבטא נתטפה אם דדה. גן ואכת מאחם. דורש כזה ומן מה רביט נםירעו הסנהררין בראש עמדו אשי חאנע~ים ני נצרת וחי פסקה, לא והסנהררין לחכמיםדגורש בהי נשטו לא רישרשת אלה בטיב זאת ובבל ותלאה, עמל שטת הע האלה  השנים%

 . רמזרהלשישת גדי נק הביש לא הען מאורעות כל אשר רפא נפלאת לא בי נמצא או כי*מוההם
 לא סש6-תם ואבטליון. שמעיה הע שיא בעה הסנהדרין בראש עמדו אשרהאנינים

 "ף בסנהדרין, נבחרו אשד יפלא %א גרש. מגוע הע בי עליהם אמרו אבל בבירור,צט-שה
 גאפ,, ווו עצמם שדם נאסר לא כי דין, בבית יטבו לא נרים אוי קבוע חק היהני
 להד"ם בע ונשתקעו אבותידם עגתנ-רז רורות כמה לפני יודע ומי , מטים וגולחתםרק

 %21 בסנרודע; ntvb יבול גרש סנה שויא סו קש דיה ובאפן ישראל, בבטחהיתחתם
 וכבר - ויהותך כין וחפשמה שמס ברורה נגדה לראמי( עלא מוכחת סבה לט איןכן

 מעלה היאט בי ער רוצרה על ושקרו גרים הזע היו רושמים עגי אלה כי - קדמוניםבימים
 אפם ק . בש וכיהודה , בשש משמעון קבלו המטרת לפי . 1( הסטהדרין ראפר יריונכבדה

הע-----
 ארע 851 לבדו שטעיה כהב 87 בה"מ )חרפ גרם וזוע וצו ושנפיק שצומח מפשר מיזמז מ'1(

 ע5-הפ אטר טה%65 ב, שעקביא שנינו פיח יבעדיות , עטמיז בני קיאם שרגע  טפופי :( )ע"א וזוטאבגהץ(

 פשק יינם" שה י י" "גי"
 לחץ.פט5 גר חא ב( הכחח. %א תאיק *fw *"" 1 א( פרדסי א,פג' פתר 640 צדעין אך .בטליו זינק וסיע ברבים גיח למדו ח-נ

% " *למרfiNne - גסטך דוש דכאמעמא  הו ה% . נמש בגי שה'1 בפייוש שאמרו ביוטא הברייתא נוכח עינינו נסטר ואזח ? ליק אלט ושמעיה איזון ומאן בפירחח שאטרח עמ' דברי נדחה ימה ההשוך על ראיה א.ן נם ~"4ו רמח משם שאץ*ידח א*?ופ שפירקצו. סטו יגמא וצא שם טזומ' הנפורש .( )י"ל בברכתן פרש"י וכן . חשקה nffD חיי אשך1יא; וירטתיירפא 
 נופלא ופחח ו-אוצנח געוש הזהי גרים שהיו בפרנץ  ~uern השאיבקה הרעה לפי הקע שהכריקעא נרעץשר
mnw.ופזז עועיה נאמר ולמה , בירושלמי דקדוק מקמנה מטרשן בריבוא נשבש ימת אבין %א בברייתא 
 ב1שץ tae ורכרי אנת בבריתא שוספה- בהפך נאמר לא למה השיה רכותה שאחר היחשיבו ש עסרחלרש
 כשבדש נעמן שהברייתא חשב בחט אב5 ? הששח דוגמא : nwDn האמר את SW' הפירהפ ט5ר וטוהחמת
 העג ומבאשר בפנים שכוואט כמו ראיה אין ות אבל , 5רק פפהים נרים כי נוים שהיו אפשר שאיששני
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 כי . הם-ניוח דעותי"ם בבחינת תלמירטהם היו לא אבל חבא וביראת בתורה תלמידיםהיי

 כל הל מנהיגי", הם דיו כמעט אטנם דנמשלה בענים שרוזערבו לבד לא וחביריז,שםעון'
 הם , ואבטליון שמעיה 5ן לא . אלכנוהה בימו שלמינון מלכה אשר השנים תשע כלפנים
 בעניני6 מירש ולהביא לישר רק פנירם מנמת כל ישימו אם האומה "יום יותר יועלו כיהכירו

 ב"שתם למקרת שפו האצת הנקודה רק כן ועל הממשלה: בעניני טזערבוהדתיים'מאשר
 משכו רגממשלה עניני וסכל כרצתיהס כל מאחדים היו הזאת רגשטרה אל 4 דרדרה רעוזזוהא
 אדם כח המדימ,ישוא מצבם מוסדי ננאמו שאד מה עימהם העקמו לא כי אוצרי(נרם

 איתן אל לשוב הקוה כל היסוד עד ערו ור,םערורךז דםלרםותלרוויקם.
 קים, כקימי הפשי,אם (

 אק וכמעף טרם רחוק אשר דבר השיג בעבור כחם בהבל יבלו למה השבו בצדק גןועל
 והוא, עליהם, דגרוב דבר בעד להשתדל טוב הלא ורמעכבים, רגצנשם ם-וב להשיגהותלה
 ובסשמרתק , יתה:ז רם אף הורה יחזיקו אם כי ובטות נטן לבפ היה בה אשר היצרהדרישת
 הטסשלה כי . הזה החפץ השיגו נקלה על והנה לאומהם. עולם משמרתיתנו

 למשל ביצווז"
 האלה ה"65יס מאמרי מנוחתם. את איש הפריע ולא חפצם עם השלימה היא גם נפשהכאות

 ושנא הסלא5ה את אהוב פ"א( לנבות אומר היה שמעיה הוה. ההעיון ברושמינרשמים
 און יומר האלה בדבריו לרשות. התודע ואל הרבנותאח

 הלבבו"
 בדברי יהערבו שלא

 לימו ,כאשר לםוכת'האוםה רופא ב% הונרגו לא אשר ובמלתכצת במריבות לא גםדבסשלה
 לדיזרהק, האפשר  בכל שישתדלו בצעליחידים. בגלל אם כי הראשוניםההשמונאים

 להשררה
 עינם יתנו ולא בה, ובדהעסק רמלאכה בבקשת להומם ילכו רק ; דקלמת אלומרועדע
 כלדנר שפתם דל על וניצרו דוקכסים את אבמליון וצהרי יותר ושד ושררה. רבנותלרוטינ
 מים למקום ותגלו גלות וצבת תהובז שמא בדבריכם הזהרו חכמים באמרו: רקלמתננד
 גם עזה רגצסרי הרעיון * מההלל שמים שם ונמצא אחריכם הבאים התלמיר"ם ששתורעים
 אשר נצבים דסאוו,ית בזכרונו היו דגילה הדברים בדברו כי ספק ואין . הנסיון מן לגךהוצא
 לאלכמנדריא מרם רבים נלו פעם אחר פעם כי . לו -שקדנה .ברורות לחרמיםשורש

 רוח אשר חדשו, דעות שם ולסכו יבותירס עם נלו אשר רהלמיהם בעוכרי היהוהגלות'
 התאמצו הממשלה עם דיקלום להדטיק מתשוקתם טהן. טחה דיתה לא הפרושיםדהמי
 להשינ : שונים לעתים לפנים כן איה כאשר רשרושים ננד קנאה לר"יר תואטוז לה לתתשלא

 הממשלות סכל אחת לא )כי ידעו מאר , התלמיחם ממפר להגביל והא פוב בי ראו היאתימג*ת
 מעפ מעצר תת וללען עין. Y~na הפרועים המון. אחרי הביפו לא אשר ההם בשים היואשד
 ירצה אשר 6 % כי , ואבמליון שסורה תקנו המדרש לבית לכנוס רבים יהרת לבללעם
 )יוטא דפהח על, אשר לשומר וחצי( מינה , )שדשא מרפעיק חצי פטלם חרשם בית מבאי"ות
 הטבעיוה הכנותיהם מצד נקראו')נם לא אשר אנשים בם דוזערבו שלא התועלתתהה.רוטז. מצר.השני הלא החרונים לר5עיפ סבה הואת רוזקנה היתה האהד שמצד נם ואםלעה:(.

 ר,טתדלותמ . אחרת פנייה לשום, רק לזמרים ואינם זרה מהשבה להם טצדי,א~ר.'היתהנם
 בבמתה ל"ת לקוות ויכלו / הממוטלה בעיני ריחם יבאישו עלא בלבבם בפחה טזנהושאת;
 מאף ידען, ה"םדימוהדורעים'כי יתמעטו יה ייי על 'אשר לבם ,שתו "ר%תות'ולא משייבין

 אם ג6 השתלמותה יושג בה,רק השסקים, האנשים מספר לפי ריכסה נערכה לאכי,:טשלם
 "מהשבה. ובמרדת בכשרון בה יתעסקו המעטים אלה אך , מעטים רקדובביה
 רמאורעות נלנל עליכם נה"_ך בסנהדרין ראש לשבת נבחרו אעם דדאשון הזטןטן

- =  -וט-
 שי' ועל . משראל שאפו אתה אה'גו לאגריפס  שהרו בטרי %11י2ו מיש"י( )ע"י: ";.חש.1 ת"ב.( : )רהיטת

 %א ניעץ המם ינה . שף את נורו דשל6ח שאמר ך כרר.שהצרח
 אבי

 מן איבו וכי ביס ע.יב-א את נרו לטה א"כ
 . הפירוזכם ש2' את .הד שהרכ.ב ברטטם "ד' ? דהומת שיתברר גרי שאח תחייה לעשותהירק

--
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 באהרון דיה אשד דבר אירע הראותנים דצרקנום יוסנן ממשלת בימי מחברו. מטכן עםגל

 להר רוהבה רשרושה ודגממעלה אריסטובול, נכנע אחרי החכמים. לכ5 למארה טעמיםיכרם
 כנקל דהטריוים אושחנן,

 אריסשובי
 טקים טיני בבל וועיען דחליל בארץ והלט עברו רוזקכצו

 , לרוביים וריקא אוהב טוסנו דגלל, בארץ פקיד דיה אשך וירודום אך לרומצם. ונםלסוריים
 בעץ חפצו רעלית כי ער 0חבואידם, מהוך אותם ורומש tbta האלה שמרירים אתרדף

 למוחה דן חזקיה את סאנעיו. הרבה וארר וצכךה בשכר וגברא האמידים אלה ראש אתלתמס

 ע5 קצף יבא הזה רמעשה בגלל שונים. בעונשים טזט דגהפסים וכל וחקירה, דרישהבלי
 למשפט ר,זמיטדצ וורקטס ובהסכמת יודו, טעצו ריגרורין וחסנהירין. העם סאתוירודוס
 רגשכם לאיש רגשת באופן לא אבל לפנידם בא הירודי דמעתה. על והשבון דיןלהטן
 כלם מגבורי נשל ממפר לו וסביב חרב ורגז- אוננך, לבוש בא אמנם שופמא. לפסלעמוד
 סמל ולא מעטתיהם נסתתמו לב טמורך אבל . בסנהדרין בשת הרבר ויע . חרבה16
 אעם ומפרק האטת בקנאתן שמעיה, דיה ודעא פחד ירע לא כלם בץ אחד רק בדין.חלין

 העיר ורטט , ברבר פנים משוא לרם היה אשר על קשים בדברים חסריו את רגביתבקרבו
 לצאת ריום יניסו אשר את כי : לאמר למיצר האותיות ודגיך ברין פנים נושאים אשר עלבם
 בעוכרירם יהיה ווצא ככה על לרןנישם השבם יהיה עצטו הוא , הצדק כסשפמ שלאנקי

 . ברבר 51יטז לשאת ורינהילו דיוח. אליהם ושב לבם חדרי ירדו אלה דבריו .יאבדם
 שה , למות דירודום של דיט לנסור רמנרורין מאת הדבר נבון כי דערקטס כראותידי

 מה-ועלים לברחו נפעה על לסלם בלאפ צקי למוז-יוויירודוס עד היין נטר עם לרג2עיןעקרם
 בלג הצרק אהבת חוקה כמה החי המאורע מתקי נכלך אם יצה . ט'( כע"ד,)קדורניות
 בזנק נפשות דיני משפם על מעט אור יפרוש אחר מצר גם איש, מפני חת לבלישמעיה
 למיהה דינם שדן רק ביתו מהנדינים אחד הרנ לא שהירודום אף כי נראה ראשונה .דושא

 שלפי נמצא , לטות וינו לגרור הסנדורין אצל נכון רובר ודה חשת ובכל , נדרנוובטצוהו
 רק כי מיתה. המב we~n את לררם אחרים את רג(שלח של דיגו ירייה אז, הנדיחהמעשם
 ובמעשה . רדנ לא עצמו שתא קש לטותה לדונו הירודים את לרכיב אפשע ויה זהבאופן
 משלחו הנפש את והרג צא לחברו האומר : הזקן שמאי של דולכה אל נחל עעם נטצאהוה
 ושמברה רג(ררש בדרך להוכיח הראיותידגם ר4מךונש של דקדוכףרם גל YD.) )קידושיןח"ב
 בי נעבטה אשר ריעשה נק יוצדקו אוטר הנוכרה הראוה אל יעם לא אלה כל החפון-,את
 שמסלד ההוא הסנהדרין במושב יצאה הזקן שמאי של ריבתו כי בבירור מוכיח דגמעשהזה
 ננד המהסיום בפענח לדירבונן לנו ראוי שנית שד פנוקה, הלכה היתה מפק ובליארם

 והמשפם החק גד עשה כי, שאסרו:וורודום
 וישראלי
 עגם 5הרונ רשויך אין לפירן כן ,

 וענע שם(, לוסיפון למיתה חט וננסר הסנהדרין לפני שויעתך עד דושמא 4עז אפילואדם
 אם רכיבים אדם כל : דיכה בצורת פה שבעל תורה בספרי ומשולש כ2ל הרנריםשה
 לע חייב אדש והרט למות דינו ננמר שלא עד רוצח שכל י"ב.( )מכוה הרוצה אתההע
 מי בין היצ,ש צדני ושני , בדעותידם ונחלקו זה בדבר וטפט נשנע רב ונק נפערתדים בם* שנבר ח21-י ריו אשר דיכמים אמנם . קס"א( פי' מסוף )ספרי אדם כל namבל

 ע5 השניוט אלו בי סברתם על אם בי קבלה על מסכו לא שניהם הקדומה5הרילכה שרחנגי סי ובין בפועל קיום לה חציה לחק קדים בזמן שהיתה ההלנה עם הלכרעשסומכים
 המאורע כתוך יוצא שליעא דבר עוד הדשת. לחלוק מזם אין מלפנים בפועל דיה איךהדבר
 ויטיויטא התראה צריכים מיתה יריבי כל כי ליסוד רששנה בעלי שהעטידו מה כידצה,
 בפועל סעסר לו היה לא זה כל פ'ץ( שם תוספתא פ': )סטהףרין למיתה עצמויתיר
 רמיהה עונש אל ביוים קיימת כזאת ולכה היתה לא D'1e כל הל חשת ויני שרנובשד
  שהיו למיתה וסלעיו ופיה את וףרוחפ שק שבעס לר4מין אפשר 14 ני , הנפש הריגתש
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 4וך גי כן; שו על אף משסר לבוהה עצמו את רתיר וריא בו סתרים היו אשר עתםשם
 ? ומץ ם לרתרות וירודוס ננד פנים ד%יוו אשר בגליל אנשים שני ההיא בעת שהיונאמין
 כי לדם אין אשר דיישתם, פי על האתרוגים הוציאו אשר ענינים תיבה יש כי הזה:הנ%
 לימודי להבין 'נדול עיקר י44 אדם, לפעולת מעולם יצאו ולא לימודית, רעה ערךאם

 חכתו רעת לפי. ~הנה . הזה מענין דוגמאות כמה נמצא הנה ואחת הנה ואחת' ,קרנצנימ
 אבר של פתילה ירי על שרפה לחייבי שרפה טצן2 הסנהדרין קייש ההרבן שאחריהמשנה
 צדוק ברבי אלעזר טזכיר.ר' זה נגד אך הנדון, של פיו להוך וזורקים סרליקים ויואשד,
 ספני הבריו לו ואמרו , ושרפה, זמורות בחביו, והקיפוה שונתה אחת כהן בבת שדיהמעשה

 לימים רגיד-ראהךתהלאי'ד4אה והנה נ"ב.( לסנהדרין בקי שעה חותה של דין ביתשלאיהיו
 קבלה .'. שוה נזרה % הנהפך מדרשם אם כי אכר של פתילה ידי על היא שהשרפהההם

 ראצ"צ של לבו מלאו איך הקבלה דבריהם.6פי אמרו שאילונו להם היתה לאכנחלמת
 כי צדוק(ם'; ול דין בית אגסם ועשו הסנהדרין של .ולבקיאותם כפק הטילו כן על ?ושבחישה
 זמנה על ל4 רי.ב"צ' העיד זמן איזה על אמנם . ההוא המעשה נגר כחוטה נצב היהמדרשם
 על בי הזקן גמליאל ר6ן של זמנו על לא ואף ושמאי הלל של ולא ואבטליון שטעיהשל

 של שכ"ד לאקר יכולים חבריו היו לא הזטנים באותם היו אשר הסנהדרין ועל דגילהלעטנים
 בעוד קדום ,6ן % ',ראב"צ ד%יד שלדיצתם ובהכרח צדוקים, .של דין בית היה השעהישתה
 תינוק כשהייתי זכרוני אחר: עו4(מיגשה ימפר ראב?צ ואולם צדוקים. של דין בתועשיו

 כפר וזה . ושרפוה זבילה הבילי והקיפוח- שינתה כהן בת והביאו אבא של כתפי עלונצרכב
 מן ראיה מביאים *אין אבריו ל. שהשיבו בברייתא ואסרו. , הזקן ר"ג של וכנו על פסקבלי
 ועא קריב היותר אך . בשניו ראב"צ שראה המעשה ורבהישו מדרשם על הצילו כן ,רקטן
 שספר דורך על רק בפועל היתה השרפה טצוה ובאסת הוא אחד רק האלה המעשיםששני
 תולדה אם כי היה לא ההרבן) שאחרי החכמים שהחליטו טה כפי הישרפה ואופן ,ראב'ע
 *יקצת טצאנו כן כסו . כן היה לא במועל אבל שוה הגזרה מסדת הוציאוה אשךדרושית
 חכמים הטניע לא זה % בעיניהם ראו אשר דברים על ד;שדו הבית ביטי חיו אשרחבטים
 בדי בכך מה של בדיכוא. בפועל שתשה מעשה על העריות זרחו ההפזך להחליטאחרים
 תשרה 8"4."ל. זבלים )עי' .6ברהם או מדרשם פי על שהוציאו דרישהם 'ת~לדגתלהעטיר
 קל רואש אע הנה ואתת הנה אלת כה עד נו1% כבר אשר ענינים עם בצרוף זה מכליקה.(

 הן מאושר בפועל שנהנו בעת היו שינות הביה ב6ני' נוהג.ת,רק היו אשר הלכותכמה
 )פנ"א(; לכעכה פזה נדבר ועוד האחרונים החכטים אצלמתוארות

 בא(קרונ4. לתקלה היה דרסטים לפני למשפט והיטנתו הירודים של מענינו הנוכרהמאורע

 את שכח לא הירודו0כי
~WK 

 ראשנו: דנה לטלוכה בא כאשר ויחי נגדו. לעשות ההנעים 'זמי-
 רוש מהם ורבים לס"ת, ודלוהו יסשפט עליו ישבו אשר הסנהדרין את.בעלי הידוףטעשףצ
 כי שכח 'ן4-ו בלבו כן.4 לרם נחן רצו, בלא כי ידו שלח לא ואבטליון. בשסעיה' נ'.()ב"ב
 ואף העיר, את לו למסור לעם .5עצי6 היו ירושלים על ויצנר אנטיגמם אות נלחם אשר,בעת
 לדין המנהדרין לפני עמרו ביום ץל. אשר "דברנך את בוכרו במירא כבד ביחודשמעיה
 היצא ביום פניו נשאו אשר על יענישם אשר השקט יהיה הירודום כי לבעור האותיות הגיראשך
 זה ולבעבור בי דבר ה' רוח כי ותכפין השב כן על היה, כן להם פתר כאשר כי מטנו.~יראו
 גם הראו גבוהים נגד מלדבר הת לילי רוחם אומץ א'(. )קדסוניוה,כ6"ו, בו לננועירא

 דיכו העם וכל המקדש טבי4; אנטיגנוס( ש- )הורקנוס גדול כצן יצא אחק פעם אחל(בהשרע.
 רוילכים העם ראובן כאשר ויהי ההנא בדרך יהד רבכו (אצטלתן שסשה גם לקוהןאוש-יו
 הוה הדבר, אך וללוותם. ואבטליון שמעיה פני לקבל וילכו סאריייו נטו מרי הכהן.הנרולאוירי
 רק ההקא אבל ממנו יוהר העם בעיני נכבדים לתככים אלה כי מראותו הנהן קנאתרעיר

- / 4
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 15 לועז פניו, לקדם ואבלתה שמעיה מררו לביתו קרוב הכהן כוגיע גהי קנאתו, צפונהבלב
 עממך בני יטש להם: אטר ח14 וכק-בם לדועאפק עוד ינול לא תא אך . מטנו ולדפפרעלום
 מעשה עושים לשלים  עממין בני יבואו פנים: משוא בלי אבל בנהם עטור הם אזלשלום.
 הוא ימה :( fp לוסא אררן מ'גשה עושה אינס אשר לעקום אררן בן יבוא %אאהרן
 פי"ב( דר"ח )אבות לאהרן מאז נתיחסה הזאת דגורה אשר השלום, רריפת זה אהרןמעשה
 שמם על הנשיאות ההלכות פ'ש(. )אבות אררן של תלמידיו השלום רודפי כלותיאו
 עצום מך ער ונרלו דועכות ורבו פרו כבר בימיהם גי נמצא בהן נתבזק ואם הנה.מעטות
 בשם השיו ברגרח. להן שקדמו דיכוה יסודי על בנויות הן כי נכיר הלכותיהם נתכונתני

 בכנפיה לקשר צריך דרור וצפור לזמן שצריכה בפרדם שקננה דיה על ואבטליון'כמעיה
 תקוים ד"א אחרות. שלכות כמה ש מסדה הזאת וזע-5כה ס"ה.( לביצה באמה תתחלףעלא
 נפש, אוכל מלאכת בכלל הצידה שאין ע"נ", )שבת מלאכה אב היא שהצידההרבכה

 מענק דישת כטה ועוד המוקצה מעביר יוזם שהוינצןמשיב טוב, ביום אסורשדגצקצה

 והניחה ובצע לכהן דחיסת ישראל בה משמם: הובאה אחרת הלכה עוד O"D, פ'ש )ביצההחי
 לבמות מאכל ואיט פיסל שהעובר עובר של חלקו מפני בתרומה עבדיה יאכלו לאמעוברת

 אס בלתי זו להלכה טעם אין כי לה, וכקרש אחירע הלכווע על נוסרה זו דיכה ונםיז"
 השבר וכי ס"1.(, )שם בתרומה שאוכלים כהן לבעלה עבחם שרבנותה ישראל שבתנחלים
 סנר. נדה ג"כ אמור ת"כ : f'D )יבנצת בתרומה אסו אצע מאגיל והילוד קמ"א:( )ב"ביורש

 )עייפן וכמקוה את פוסלין שאובין מים לגין ששלשה בשמם דגידו נשויים ושני.בפרש,(,
 זמן מתנפים ושהרבו הפיטת שרהרחבו אופן באיזה ברחי צער לט יש ובצהובר"ש(, %י פ"ב מלנאות פ'ש ואמיני )ת"ב פסול I'1WW שטלו מקוה בי מעצי וסובן מ'?(פ"א
 . זכעאחר

 פירור והצמיחה הולידה האלה, ר5גמים חח בקרב ברעושה אשה שונות קורקעפניקת
 ארכו לא אבל היה, מצער אמנם וצלותו בתפלת הזה דפירוד הפרושים. בין נםהדעות
 דיתה , כונתם מצד שהרעדם מספר למגביל תקט אשר דיעקמן רגוענבר. כטעין ויהיווכום
 דהויה דורעם כי יתכן לא לברכה. זיתה לא ממנה יצאו אשר התיידות מצד אבללנצבה,
 ידען דרשו אמנם וכל, מכל בתורה לררוש חדלו מדרשם בית דלתי לפניהם נסגרואשר

 בני וחם הסנהדרין בראש אנעים שני עמת ואבמליון שמעיה כנה אצורי כבר אחרים.במקונות
 נגר כי ינצור ועוד שם(. ירושלמי סגו. )פסחים טדרשם בית מבאי היו לא אשרנתירה
 הדהי שבשתו חכמים שני ההרעמו ענר, קיבה הרגינה אין בשבת הבא שבפסחהדעכה:
 אנש-ו כי בדרתם. שמס וישבו והלכו ושכמים מאת ופירעו דורתאי ובנו רורתאי בן יורדהודגם
 ע לו אוטיזם רם מה בשבת חנינה נגנתם לא מה ספני 4ודאל 5הם יאמר אליה יבואאם

 5הם אמרו ולא נדלים ודרשנים נדולים חכמים שהם ואבם6ון שמעיה הדור גדולי Jff' עלתמהל
 וזיו הרם ביסום שכבר ואפשר מדרכיהם. דרכי בעיניהם נחזים היו ולא ואבמליוןשמעיה מתלמידי היו לא ובט ידידה כי למרט כעה ען.(. שם )בב4 השבת את דוחה שחנינהישראל
 בסטהררין לראמים דחתם בעת אחת פעם אירע כי יסופר בתירה ומבני בדרום. לתורהבתים
 אדם אסרו השבת. את דוחה רפמח אם ידעו ולא שמחו בשבת להיות פסח ערבשחל
 ואבטליון שמעיה הדור גדולי שט שמש ותא מבכל nbw שט דילולי ילל ישאחד
 בהן נדרשת שהתורה בסדות 5הם דורש הלל והיה שבת. דוחה פסח אםהודע
 nws קבלתי כך 12אמר ער סטנו קבלו ולא השבת את דוחה שרפסת ראיהלרביא

 דעתם נחה אבל המדאב, פי על במדרש רוצים היו לא הם כי רואים אט טהוחנ%יון.
 טחיבור ואבטליון. שטעיה סאת אצלו מקובלת ויא הנזכרת ההלכה דלל ספיכששמש
 דוצרה, בדרישת חדשית סמלות לפלס החלו ואבטליון שמעיה בינו כי נבין רגולהדגמטרעות

ואלה
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 ותחל , אחרירפ הראשון בדור נרולימ", "דרשנים דגכוד בשם טתוארים דוו הראשם שםואלה

 אשר ההדשווע הממילות כי יורה זה כל שמות, להן לחת למדי, ומספר מדרלר~מיד
 הפרושים, בקרב מערערים מצאה הזאת וההההדשית התורה, מירש בבהינת היו להםסללו
 קדקד על להכות הקרושים "שתדלות אם כי הרהחרשווע לואת אחרת סבה לנו שאיןואחרי

 לשפות יש כן על הכתובה, בהורה ושירש יסוד הפרושים לדעות ילשיםהצדוקים
 המדות, פי על ההורה מדרש הרחבת לקבל מאנו הם גם הפרושים בין ה6תנגרים כימזה
 אשר נבין ובזה עצמם, הפרושים בין הדעות פירור החל רהיא בעת כ' הוא ברורועתה
 שלסבה שאמרו עד החכמים בין גדולה למחלקה הקמן הפירוד היה זה אחר ברורבבר

 תורות. כשתי רמזורה נעשהרמ,לקת
 אוזי אבליח היו התורה במדרש ואבטליון שמעיה ס~1 אשר החדשות המסילותאך

 ראש לשבת על להקימם בתירה בני נבהרו מקרבם כי ראש נשאו והמתנגדים .מותם
 הלכה ידעו ולא שכחו כי עד בחכמה דלים היו מיגנינם בתלמוד שמסופר מה לפיבמנהררין.
 הקורה שכחת זמן שהיה זמנם על אסרו והארועונים . רפיו( ובירושלמי . ס"ו )שםפשוטה
 )אבווע וזכר שם שעירה לבני אין המקבלים שלשלת נזכרה בה אשר הטשנה וגם כ'.(למוכה
 הלל של קורותיו למיטור בהגיעה רב בירור לט יתברר עור בתירה בני של ענינם מ"א(.פ"א

 בלתי אנשים הניעו איך הדבר מאד שלא כי : והוא , לבנו פה נשימה אחת על אך .הבבלי
 ריפאה חי; נבין אטנם ? הדתיים עניניה בבחינת באומה גבוהה הינחר למעלה בהבסהמעויינים
 כי היה כן ומקדם מאז הן , יריץ בתבל מאז העמים קורות מדלך על עינינו נשימה אםהזאת

 מתחבאים בעם והטובים , מתנשאים שם בלי אנשי תמיד כמעט , המטשלה נל"לבהתרפך
 הנה , יד בחזקת רממשלה א"ע הירודום בתפוש היה כן אף . דוחקיהם מפני סרחה יעשואו
 אשר האיש אולם ולמשקות לגן הכמה ויהרון דגשרון לו הוו לא דפקיד אשר השנידוהכל

 לנשארצ חפצו איש היה הוא , טוב הוא יאמר אשר לכל טוב ואם- רנייו תחתהתכנע
 לא הכהן זה בי אף גדול כהן להיות המצרי חנמאל את ברישו ראינו נם כן . ראשלמעלה
 פרה ב'. , סטת )קדמוניות יהחשב לא שם אנשי ובין , הכהנים בין דגדולים מןהיה
 אשך ולכל לעבד לו יהיה העם טדלת ההן אשר הזה שהאיש מדעהו אם כי זה ואין ;פ"נ(
 כי קוה מהם הסנהררין, לראשי בתירה בני את שם אשר סבה היה זה וגם ימנו.יחפוץ
 שמסלם אחוב היה אשר לאיש המקום פס חפצה בנפש ואו , עלטה והעמדו אשר דפקידהאת למלאתי בכחם אין כי הכירו עצמם הם אשר הימים הניעו אבל היוצר. ביד כחונצ- בידויהיו
 . הא(-ץ בכל הולך ושמולעם

ן
 כי נמצא , כה עד שעברנו האשך הזטן משך יטי על עינינו מבט נשיטה אם ועתה

 אך התורה מן ידם רפתה לא החכמים ואת האומה אח מצאו אשר והצרוע דתלאוה בלעם
 בידם. מקובלים שרושים ה-בה היו וגם דרכם לפי ופירשנה בתורה דרשוהחדקוה.
 דרכים שני הי הדת אדמת על ; . בדעות הלוף ונהיה הלבבות נתחלקו הזה הזמןבו-ב

 הרגל ררך להם ברו הפרועכם הצדוקים. ודרך הפרושים דרך והם: ביוהר,מצפינים
 רמרועהם. מררך ונטו לבם שחלק מעה לארור הלכו והצדוקים רמזורה פירוש בהרהבתקדימה
 דג(לחטה היתה שונים בזמנים אותם. לרדות הצדוקים נגד לעטור הפרועוים דוזעודרו עתבכל
 עד , הצדוקים פעם ונם בראש רשרושים עטדו פעם מונים עשרת ההליף והניצוחכבדה
 וע"ע , ממשרוול קבעו האת לסבה . מתמיד נצוח הצדוקים את רפרושים נצחושבסיף
~ulptn

 החיה דברי לעקור הוכרחו אם גם כן ועשו , הצדוקים נגד פרסום לעשות כרי וחקים
 לא כן ועל . אופן ובכל ענין בכל לעינים להם דוה הטעם זה . לכך צריכה שהשעהממני
 והחוקק השעה צורך ובהיה במקום בתורה טמדו אם אף קדנצניהם מדברי לנטותהקפידו

 רמזורה.10
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 דרכי פי על הכתובה דיבורה מן ראיות לרם בהביאם 5נצדיהם להזק השתד15 בבללה.השרה
 נדרשת שרמזורה מדות ונשיאו מאז לרם היו דוהרה פהיוש' מתועלה ירועש כללים .מדרשם
 ערך לפי הרחיבו - שונים למספרים אותן תלקו האחרונים אשר - הסדות אלה את .בהן

 . קבועות להלכית היו דפירושים טתוך היוצאות התולדווז . הפירושים גם רוורהבוהרהבתן
 כל קבעו וכאשר . לזמנם צורך בהם שהיה מה כפי וגזרות וסיגים תקנות עשו כןאף
 דרהיבו אשר הדבר אך . הסנהדרין בהסכמת אם ט ובסהלקה במש-ה קבעום לאאלה

 בקרב גם מעטה התגרות המוער בסוף גרם כבר הצדוקש התנגדות לסבת מדי יותרהתורה
 בדור ותהי בתהלתה. סים כפוטר היתה ההתנגדות זאת דובכסה.ביניהם. והופרעוהפרושים
 שרמאורעות בריא . רשאים הדורות בכל עוד מעצה- לו ר"ה לא אשר שופף לנרוהבא
 פעם. אחר פעם נברה התורה שכהת גם כן על טאדן במאד גברו ודוןלאות עלירם,עצתו
 %2שקוירן עד וכע לאחר נשנהו והברו יועזר בן יומי גזר אשר הנזירות נם בזמנו,שנשכחו מפני יוסי של לעדותו ההלכותיים דוקים מן איזה שהיצרכו יושר בן יוד בימי ראיטק

 הלמחסות. בימי רמזורה ונשתכחה האשכולות במת יועזר בן יומי מות אחרי שטת. בןוהמעון
 כי ההטו הזמו על lDNff-1 עד התורה שכרצו נדלה כן נם בראש עמדו שהצדוקיםובעת
 חבירו מבאי בן יהודה והלא . .( ס"ו )קידהטין שטת בן שמעון שבא עד משתומם העולםווה
 כי ידו על תלה ובאה גדולה הלכה קמנו נעלמה ותף בכל הסנהדרין בראש שעמדעם

 בירושתך היה ולא . נעובה דפרושים הורת היתה בתירה בני בימי ושוב . נקי רםנשפך
 דרישת מיעום על ברור אווז ווה ואבטליון שמעיה ש5 הלמידידם משריוו נשאר אשר%ש

 כי סבה היתה האהרגה השכהה זאת אבל . ואבטליון שמעיה אחוו אשר דירך פי עלדוהרה
 , . הרשה למה-נה בתורה שדרשהרקיעה

- נ

-DD

 רביעי
 , טוחם ,חלל

 שמע-

 , 1.ש ' טהל1חל בן עקביא , וחבבה רמזורה במדרש דרכם ,
 * דויו וחבטי בנו  שמעץ , דורו פגמי חוש נחליאל רבן הלל, של 111 שמעק ,4"ה

 עשר שבעהפרק
 . שנאי , מוחס , רובליח%

 עצמה האומה עגים בכל הפך אשר רברמכה . הירודום משבם נחלשו רטוביםהכהפז
 בריה באה למלוכה בא אשה דראשון היום 5ק גי חורה. ריא ש נם לרעהמאד
 עמרו עוד רוחם בתעצומת ואבטליון שמשה . יט;.החתיה ויבא חלפה ר1זכמום מנוחתא"צ,
 כסלפנים עוד ננה לא רמזרה דרישת חטר סתו אתם ובטחה השקם כצזו כאשר אך ,בפרץ
 עלה הזאה בעת פה. שבעל שמסלת ושכהת רורי2וה חסרון זמן דגיע כי אלה כלאחרית ועי הפרושים. חכמי בין פרץ אשר הרעות פרוד לרגלי נכפל עוד ורה דחקך וסטך.נימש
 ווה אביו בישראל. רמה ממשפחה תולדתו הוקן. הלל 03 נקרא אשר הבבלי הללהמה החי היאיש . הנשואות כסא %- V'P1 נכבדות ובתכופת בחכמתו נפלא איש ציה מארץביונק
 אבימל ואשתו דקלך דוד בן שפטיה מבני , הלהטי בוז ישי משורש ואכו בנסיןמשבם

 סכך . ס, לפסדים רכבלי הלל נקרא בן ועל בב5 דיתה משרתו ארץ פ'ש( בלאים)ירושף%
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