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• כא♦

חמא♦ בן חנינא רבי

 "רבנו ה,יא - הנשיא יהודה רבי וימת
 העש רמר ,טובה בשיבה - ״רבי״ או הקדוש״

 ויירש בדור. יחיד על כהמר מאד מותו על
 גמליאל רבן ,הגדול בנו אחריו בסאו את

 עוזר הקטן בנו שמעון רבי ויהי השלישי.

 חבט משרת היתה כי הגדול, אחיו יד על
 רבי היה גדול כי יען שכמו, על הסנהדרין

 ובחכמה בתורה אחיו גמליאל מרבן שמעון
 הנשיא יהודה רבי מסר' ולו ,מאד הרבה

 .המשנה סדרי ואת תורותיו רבי את אביו
 גמליאל מרבן היה קטן זאת לעמת אך

 לכעוס נוח קפדן, היה כי ובמוסר, במרות

•וקמצן
 .השלישי גמליאל רבן היה כן לא אבל

 טוב ,וחנון רחום ,לבריות נוח איש היה הוא

 .וחכמה תורה אוהב ,חטא ירא ,ומטיב
והשקפתו רוחו כל את הביע הקצר בפתגמו
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 :אומר היה הוא ,בימיו ההורה למוד על
 ?עם ארץ" דרך עם תורה תלמוד \פה

 שניהם "שיגיעת ,והמלאכות( המדעים ידיעה
 ויעמול האדם ייגע אם :לאמר ,עון" משכחת

 לא במלאכה, או בחכמה גם בתורה גם
 אם אשר תחת לחטוא, בידו עתותיו תהיינה

 תוכל לא ,לבדה בתורה רק האדם יעסק
 זאת דעתו את העון. מפח להצילהו היא

 שאין תורה "וכל :אלה בדבריו לבאר הוסיף
 לא ההורה כי בטלה", סופה מלאכה עמה
 אם ,ללבש ובגד לאבל לחם לו תת תוכל

 ויאלץ בעבורה, לאחז ידיו את למר לא
 "גוררת הזאת התורה ואז ,מתורתו לבטל
 נפשו אה בה להחיות מלאכה אם כי, עון",

.האדם בני להונות יאלץ הלא ;דע לא
 הקדיש מרעיתו לצאן רבה מאהבה

 לטובת פעולותיו כל את השלישי גמליאל רבן
 ראשיו ואת ,לעיקר הלאם אה נחשבו ,עמו

 זאת השקפתו את .לו לטפלים - ומנהיגיו
 הטהור מלבו שיצא הנעלה, בפתגמו הביע

 הצבור עם העוסקים "כל כאלה: בדברים
 ן )כלומר שמית לשם עמהם עוסקים יהיו



5 חמיו. כן חגינא דכי

 )של אבותם שזכות ,תמים( ובלב כאמת
 הצבור ראשי את )עוזר מסיעתם הצבור(
 העוסקים )של וצדקתם ,העם( לטובת לפעול

.לעד״ עומדת הצבור( עם
 לממשלת וקרוב העם נשיא בהיותו

 ותהפוכות המושלים רוח את ירע ,רומה

 ויזהיר ,תחתם הנכנעים העמ*ם עם דרכיהם
 מושלי אל הרבה יתקרב לבל העם אה

 באזניו ידברו אם להם אמון יתן ובל ,רומה
 ,משמן דבריהם יהיו רכים אמנם כי ,הלקות

 :הזה הנשיא אמר ולכן .פתחות המה אך
 המושלים מפני )הזהרו ברשות זהירים "הוו

 לצרך אלא לאדם לו מקרבים שאין הרומאים(
 ההוא! מהאיש להנות יחפצו )כאשר עצמם

 שהם )בעת הנאתם בשעת באוהבים נראים
 בעדות לאדם לו עומרים ואין מהאדם( נהנים
צרה(". עליו בבוא לו לעזר יהיו )לא דחקו

 עצתו את היטב להבין נחפץ אם
 נר תמיד להיות הראויה ,הזאת המחכמה

 אל מנוי הנודדים הנענים עמנו, בני לתלי
 את לדעת עלינו אז ,אלפים כשנות זה גוי

 ,הקדוש רבנו מות אחרי המדיני עמנו מצב



.כא חאסח. מגמרי 6

 הוכפלו רבי "משסת :חכמינו אמרו עליו אש•
.הצרות״

 רומה קיסר סיוירום המלך כחיי גם אם
 הנה ,בשושנים מוגה ישראל עם דרך היה לא

 ובעלות ,הזה הישר הקיסר מות אחרי
 רבו עור ,רומה כם על ההולל בנו קרקלה
 מלחמותיו לרגלי כי ,הנדכה העם מצוקות

 את לכלכל יהודה בני אלצו הפרוזים בארץ
 ההנחה למרות ,השממה בשנת גם צבאותיו

 ליהודים, רומה קיסרי אהד כבר זה שעשה
 הזה המצב .השממה בשנת מם ישלמו לבל
 הוא רבי, מתלמידי החכמים אחד את אלץ
 ילז-ע לחרוש יהירה לבני להתיר ינאי, רבי

 כעת עמוד יוכלו למען ,ההיא השמטה בשנת

.כזאת רעה
 הליגיובאלום מלך הזה הקיסר אחר•

 רע איש היה היא גם בן באביו .בנו
 .אסיה אלילי עובד ,המדות משחת , מעללים

 , הנתעב האליל את נם עבד הליגיובאלוס
 זהי אלילו לכבוד היכל ויכן הבעל, את

 את בהמלו ,שנעץ מנהגי וינהג ,ברומה
 מבשר אכל לבלתי וכהזהרו ערלתו. כשד



ז .חמא בן חנינא רבי

 היהדות, דת את עליו קבל לא אבל החזיר;
 ומחפצו אסיה, אלילי עובד מהיותו אם כי

 רומה בעיר הבעל לעבירת ועז תקף לתת

. אסיה במנהגי התנהג
 כזה מושל אשר בעת בי הדבר, מובן

 ואין משפט אין אז ,המשפט כסא על יושב
 היהודים מצב אמנם אם ולבן ,בארץ צדק

 ,העמים יתר ממצב רע היה לא בימיו
 בלמו כי רגליו, כפות תחת למרמם הנתונים

 הזאת הרבים צרת אך ;זה רשע מעקת סבלו
 יעקב לזרע נחמה כעשירית אף היתה לא

 טובים לימים ייחל כי כחו מה כי הבזוז,
 בלי מרדף להיות למד כבר והוא מאלה,

 העריצים מושליה ארץ בהמר ואם !חשך
 :ישראל בני כן לא אך ,מיושביה לרבים יוקל
 תמיד יקבלו המדיניות הרעות את אך המה
 הטובות אך , שכניהם עם בחלק חלק

.תגיענה לא עדיהם ,תבאנה בי המדיניות
 היה האלה הקיסרים שני ימי ובמשך

 !אביו נשיאות בם על לשבת גמליאל רבן על
 נחת השביעהו יכלה לא היא גם ונשיאותו

 והברק, היופי עוד לה היה לא כי ורצון,
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 הנשיא יהודה דיי בימי ,קדם בימי לה שהיו
 התפזרו והנה ,רבי מת כמעט .ואבותיו
 בתי למו יפדו אלה רוח, כל אל תלמידיו

 ישראל ארץ את עזבו ואלה לבדם, מדרש
 התורה ואחדות בבלה; למו וילכו כליל,
 רבן ביד היה לא וכח .היתר. כלא היתה

 ,הנפרדים את לאחד הזה הטוב הנשיא גמליאל
 אביו, בעצת להשתמש אבה לא וכנראה
 נשיאותך "נהג :לאמר מותו לפני שיעצהו

 אמר גם ולו !״ בתלמידים מרה וזרק ,ברמה
 שומעים היו לא עתה כי ,אביו בעצת ללכת

 מהיות ,כי ,מפניו נכנעו ולא החכמים מאת לו
 על מוראו היה לא רבה, לא בתורה ידיעתו
 במה כי ,דבריו את לאל שמים והיו ,פניהם

 אביו מפני גם אם ,בעיניהם הוא נחשב
! ? לפעמים התפרצו

 ישראל בארץ הנשיאות ירדה כן הנה
 תורה תמיד יצאו שטמנה ,הרם ממצבה

 כל את ותפלם ישראל, בית לכל ואורה

 בירה ותשארנה ובדת, בחיים מעגלותיהם
 לה היו אשר , המדיניות הזכיות רק

 גם ואשר הראשונים, טהנשיאים למורשה



9 חמא. בן חניגא רבי

 .ועזן האלה הזכיות תקף הכירו רומה מושלי
 ועל העם על חתיתן נתנו האלה הזכיות
 הורות ורק .כהן לגעת נועזו ולא חכמיו

 לפרצץ הפרוד, בא לא עוד האלה להזביות

 האלה הזכיות אחת .לרסיסים יעקב בית את
 לקבוע הזאת הזכות . החרש קדוש היה

 ובית הנשיא בידי רק היתה ,ומועדים חדשים
 בארק ישראל בית בל יצפו ואליו ,דינו

 הלבנה מולד חשבון אמנם ואף .ובגולה
 לחכמים היה ידוע כבר המועדים וקביעת

 הדבר את לעשות נועזו לא הם אך ,רבים
- . הנשיא רשות בלי

ב.
 חכמתו בעין הנשיא יהודה רבי וירא

 מרעיתו לצאן יקרה אשר אה ימיו באחרית
 יעצר לא הגדול בנו כי ,ויבן ,מותו אחרי

 יען מגבלת, בלתי ממשלה בעמו למשל כח

 שמעון, הקטן, ובנו בתורה, מעטה'ידיעתו בי
 □רותיו אך בתורה, וגדול הוא חכם אמנם אם
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 יא אשר ,החכמים חבריו את ממנו הרחיקו
 אחרי נשקפה רבה רעה כן כי הנה .כבדוהו

 ,התורה לאחדות ההוא הנאמן הרועה מות
 ,הלאם לאחדות נם תוצאות היו שמפנה

 ממשלה לישראל עוד היתה לא אשר אחרי
 מדינתו, עתה לו היתר. היא ותורתו מדינית,

 הזה והמפזר הנודד העם יכל באחדותה ורק
מכליון. ולהנצל להשגב

 איש הנשיא יהודה רבי לו מצא אז
 הרבות בידיעותיו אשר איש ,כלבבו אשר

 והנעלות הטהורות במדותיו ,ובחכמה בתורה
 ישים והוא ,העם פני על להבבד יוכל

 החכמים כל ואליו ,המדרש בבית משטרו

 נם והיתד. התורה, תאחד ובזה ידרשון,
ומאבדן. מפרוד בטוחה הלאומיות

 חמא בן חנינא רבי היה ההוא האיש
 נעוריו בימי .ישראל ארץ בן היה הוא .הכהן

 חכמי אחד מפי תורה שם וילמד ,בבלה ירד

 ,אשה נשא שם .שמו המנונא רב ,בבל
 היהודים מצב הוטב כי ויהי בנים. ויולד
 רבי וישב הקדוש, רבינו בימי ישראל בארץ
 רבי, עיר אל ויבא ישראל, ארצה חנינא



11 חמא. בן חגינא רבי

 כאחד מפיו תורה ויקשב , לפניו וישב
 של מדרשו בבית בשבתו ויהי התלמידים.

 עם ומנהגיו רבי דרך ידע טרם והוא רבי
 ,אחת פעם ,בנפשו עז וירהיב ,תלמידיו

 כי רבי מפי יצאה אשר אחת, שגיאה לתקן
 :חנינא רב• לו ויאמר ,הומיות״ "יונות : קרא

.כתוב ״הומות״ כי לא
 הנשיא, יהודה רבי קצף עליו עלה אז

 מדרשו בית באי מאת תמיד דרש אשר
 את וישאל אליו, גמורה והכנעה משמעת

 בבבל?" תורה למדת מי "לפני חנינא: ־בי
 המנונא!" רב "לפני לאמר: חנינא רבי •יענהו
 בבלה בשובך כן "אם הנשיא: לו •יאמר
 ומזה "חכם". להיות מניתיך כי לו, תאמר
"רבי". בשם עוד יקרא לא כי חנינא רבי הבין

 ,ויכן .וידם חרפתו שמע חנינא ורבי
 בכבוד נזהר לא כי על ,האשם בו אמנם כי

 להיטיב מאז ויתאמץ ,חבריו בל נגד מורהו
 מורהו בעיני חן מצוא למען ומעלליו, דרכיו
 הלא ? ארחו את תלמיד יזכה ובמה .הגדול

 ,מורהו חורת לדברי לנ בשים בהקשיכו
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 לא ומהם בזכרוגו, תטי־ חרותים יהיו אשר

.ושמאל ימין יט

 תלמידי מכל .הנינא רבי גם עשה ובן
 אשר אהד אף היה לא הנשיא יהודה רבי

 ובמשנתו בתורתו נפשו ובבל לבו בבל דבק
 מרה אשר ,הגדול חייא רבי . הנינא כרבי

 הלבות עוד אפף ,רבי דיה את לפעמים
 ולא ,הלאה הקדוש רבינו ירן אשר ,רבות
 ידב ויקבצן ,במשנתו מקום להן לתת הפין
 גדול, לספר ותהיינה אחת, לאחת הייא

 "משניות בשים האלה ההלכות ותקראנה
 כרבי .ארם בשפת ״בריתות״ או ,חיצוניות"

 הלך ובדרכיהם , בר־קפרא גם עשה בן חייא
 הושעיה רבי מתלמידיהם אחד בן אחרי

 אושעיה "רבי :בשמי בתלמוד הידוע הגדול

- .רבה״
 את הנינא רבי שם לא זאת לעמת

 ורק ,האלה החיצוניות למשניות הרבה לבו
 ,לקו לו היתה הנשיא יהודה רבי תורת

 ראה אלה כל את .למשקלה - ומשניותיו
 אליו ויקרב ,עלבונו על וימחל ,הנשיא

 ויצו ,הזה הנאמן תלמידו את באהבה



13 ,חמא ב: חנינא רבי

 לאטד: מותו טרם בנו גמליאל רבן את

 הוא :בלומר !״ בראש ישב חמא בן "הנינא
 רבנו תלמידי בין ויהי הישיבה, ראש יהיה

 ויהי .אפם רבי ישמו ,אחר חכם הקדוש
 ולא ,בשנים חנינא מרבי גדול אפם רבי

 הנכבדה המשרה את עליו לקבל האחרון חפץ

 רבי היה כי חי, אפס רבי עוד כל הזאת
 לחברו השני להיות ויבחר מאד, ענו חנינא
בשנים. ממנו הגדול

 רבי מתלמידי אחד תלמיד שם ויהי

 וכפי , זקן איש - והאיש ,הנשיא י יהודה
 "אם :ויאמר ,הרוח מענוי היה לא הנראה

 השני אני אהיה אז הראש, יהיה חנינא רבי
 אז גם ,בראש ישב אפס רבי ואם ,לו

 אם כי למו השלישי להיות חפץ אינני
 גם וימחל חנינא רבי זאת וישמע השני".

 כדבריו, יהי "לו ויאמר: זכותו על הפעם
.השלישי״ אנכי אהיה

 בימים, בא זקן איש אז היה אפס ורבי
 ויעל .וימת כנו על לשכת ימים האריך ולא

 הוא ויהי ,כסאו על לשבת חנינא רבי אחריו

 בכד ויקן .ישראל ארץ בכל הראשון המורה
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 ,ב ,דורו חכמי כל לבות את הרבה חכמתו

 גב ידע ,להלכה התורה את דעתו מלבד
 שטו נקרא כן על ואשר העבריה, השפה את

 .קרא״ חנינא ״דבי :ואחריו דורו בני בפי
 ,הלאומית השפה ירידת עת ,ההיא ובעת

.העב בקרב מאד נכבדה הזאת המעלה היתה

 ,הגיונית היתה התורה את דעתו
 ,זה ובהגיונו .השלוח כמי לאט ההולכת

 התפאר ,,,פלפול״ בשב יקבנו פיו אשר
 "האב :באמרו ,הגדול חייא רבי עב בריבו

 ,ושלוב חב ,תשתכח אב הן ? תריב אתי
 !״ פלפולי בכח אשיבנה מישראל תורה

 העקום הפלפול אותי היה לא הזה והפלפול

 מחכמי הרבה גב אז הצטינו בו אשר והמסבך
 על בהלכה ודרישה חקירה אם כי ,המשנה

 הישרות, והמרות הזך ההגיון יסודות פי
 בעקבות הלך כי ,נדרשת התורה שבהן
. הנשיא יהודה רבי ,הגדול מורהו

 היתד, נעלה תכונה עוד זאת מלבד

 אהבה הקדושה ארצו את אהב כי בתכונותיו,
 את לתקן הרבה עמל הוא .מצרים בלי

 ירבו למען ארח, לעיברי והמפלות הדרבים
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 ויצו ישראל, ־ אר מהגולה לבוא עמו בני
 ,שמע ואם .מהדרכים האבנים את לסקל

 הארץ את לעזוב חפץ ישראל איש כי
 מת אחד לאיש .מאד מתמרמר היה הקדושה

 .אחריו השאיר לא וזרע , בבבל ,בגולה אחיו

 :ויאמר חנינא רבי את וישאל האיש ויבוא
 ?״ אחי אשת את ליבם שמה לרדת ״האוכל

 ,ומת נכרית נשא ״אחיו :חנינא רבי ויען
 לרדת אומר זה והנה שהרגו, אלהים וברוך

!" שמה הוא גם
 רבי ושמו ,היה מתלמידיו אחר וחכם

 .מאד עני האיש ויהי ,אבא בן שמעון
 לו לתת ויבקשהו ,חנינא רבי ׳ אל ויבוא

 בבלה ירד למען ,עניותו על אגרת־תעודה
 ישראל בארץ פה כי ,מחיהו שם למצוא
 חנינא לרבי ויצר .מאד הפרנסה עליו קשתה

 ,בניה טבחרי ארצו את יעזבו אשר על
 הולך אני "למחר מתחנן: בקול אליו ויאמר

 ג לי יאמרו והם , )אמות( אבותיך אצל
 בארץ לנו היתה חמדה של אחת נטיעה

 חוצה לצאת רשות לה נתת ואתה ישראל,

 ארצו שאהבת ,כזה אשר איש !״ לארץ
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 ההם בימים היה נחוץ ,באש בלבו בערה
 תהפך לבלי ,ישראל בארץ לראש להיות

!אויב מעקת שממה למדבר

ג.
 לא הוא ישרים. היו בהלכה דרכיו

 ,תעלת כל בלי וליתן לשאת , לפלפל הרבה
 שם בהוראותיו .השכל את חדד למען ורק
 נאמן, כרועה אולם המשנה. לדברי רק לבו

 ,הדור וצרכי עמו מחסורי תמיד היודע
 את לשנות ממנו דורשים החיים כי ,בראותו

 כתיבה היא מאשר אחר באופן ההלכה
 ,חת לבלי אז עשוי חנינא רבי היה , במשנה

 מבלי ,שכלו הורהו אשר כפי ,וידין ויורה

 התורה כי בדעתו, המשנה, דברי אל פנות
 המחזיקים לכל חיים הנותנת ,חיים תורת היא
 ,מרום למלאכי נתנה לא התורה וכי ,בה

 משתנים צרכיהם אש־ , האדם לבני אם כי
 להשתנות מוברחים ועמהם יום, אל מיום

והמשפטים. הדוקים נם
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 ולהוסיף לפלפל והתאוה החפץ אבל
 החכמים. בקרב חדלו לא הלכות על הלכות

 קשובות אזנים למו מצאו החיצוניות המשניות

 מדרש בבית ביחור ,אחדים מדרש בבתי
 ינאי רבי מדרש ובבית חייא רבי בן יהודה

 של וחותנו ,הקדוש רבינו תלמיד ,העשיר
 האלה המדרש בתי שני .חייא רבי בן יהודה

 - חנינא רבי מושב בעיר הם גם היו
 החכם המורה בעיני לשבים ויהיו ,בצפורי

 מררהו ביחוד רבי. כסא על היושב הזה,
 באמרו ,ותלמידיו חבריו נגד ויבזהו ינאי רבי
 קרוא אם כי הלכות יורע איננו כי לו,

.מקרא
 את בדמיה נשא סבל הענו חנינא ורבי

 , והגאה העשיר החכם הכלימהו אשר הכלימה,
 ואינם הנעלבים מן ויהי מרון, בו גרה ולא

 ובבטחה, בהשקט מעשהו את ויעש עולבים,
 התורה מבועי על עמו את לרעות ויוסף

 המחכמות בעצותיו וינהלם , והחכמה
 תובס אשר , הנפלאים באגדה ובמאמריו

 את לאשר טובות ומדות נעלה מוסר -עוה

.טובים בדרך עמו :ני
* ב
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 לדעת, נוכח האלה היקרים ממאמריו
 יום את קרשיו. וכל לאמו בעיניו יקרו מה

 ובערב מאד, מעלתו את וירם כבד, השבת
 ונצא "בואו לתלמידיו: אומר היה השבת יום

 מוצאי בליל נם !״ המלכה שבת לקראת
 לאבל ישראל בן בל על ,דבריו לפי ,ה&בת

 כבוד מפני ,הרבה ואם מעט אם ולשתות

 החכמים בפי נקראה הזאת והסעודה השבת.
.המלכה״ מלוה ״סעודת בשם

 למאד עד בעיניו יקר היה שמים שם
 מחלול עמו בני את ויזהר ;ברבים יחלל לבל

 עברה שיעבור לאדם "טוב : לאמר שמים שם
 .ירו״ על שמים שם יהלל ואל בסתר

 היתה כמה עד ,לדעת מראים האלה הדברים
 רעתו לפי נאורה. התורה חקי על השקפתו

 הלאומיות עיקר הן המצות ולא העברות לא
 שנקרא ,הלאם כבוד אם כי ,ישראל של
 ולכן שמים". "שם בשם: החכמים בפי אז

 ישראל בן יאלץ אם ,כי ,חנינא רבי אמר
 ועל ,יראנו לא ואיש ,בסתר עברה לעבור

 לפי לא אשר דבר, מעשות ינצל זה ידי
 את לעכור לו טוב אז הוא, לאומיותו כבוד
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 ישראל לאומיות שם את מתת ,ההיא העברה

.לשמצה
 לבן הכתו .מכל בעיניו יקר היה עמו

 החיים דבר על ,נביל בלי היתה ישראל
 ישראל בני רק כי ,אמר בעתיד הנצחים

 כמנהגו העולם כל אבל ,מיתה טעם ידעו לא

 המינים אחד .ימותו גם יולדו - נוהג יהיה
 יען ,טמאים אנשים הנכם ״עתה :לו אמר

 :חגינא רבי ויענהו .בשליה״ טמאתה :נאמר

 אתם השכן :בהם שכתוב מה וראה ״בא
 טמאים שהם בזמן אפילו - טמאתם בתו־

 ,הלאם כל כבוד רק ולא .ביניהם״ שכינה
 נכבד היה אחד ישראל איש כבוד גם אם כי

 הסוטר "כל :אמר הוא .מאד עד בעיניו
 של לועו סוטר כאלו ,ישראל של לועו

 כמו ,ישראל בן המכה - לאמר .שכינה״

.האלהים בכבוד נגע

 ובשבחם החכמים בכבוד דרש ביחוד
 ,בעולם שלום מרבים חכמים ״תלמידי :ויאמר

 ,בניך״ שלום ורב ה׳ למורי בניך וכל :שנאמר
 הלאומיוה בית בוני בעיניו היו החכמים

 ,״בניך״ :תקרא ״אל :באמרו , כישראל
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 )איש "אפיקורוס אמר: עוד "בוניך"", - אלא
 המבזה זה ,הבא( בעולם חלק לו שאין

 המונעים ,האנשים ועל . חכמים״ תלמידי
 מתמלאית "כי אמר עניים, מחכמים חסדם

,הבא״ בעולם עשן עיניהם
 ,התפלה חובת אדרת על שדבר ,דבריו

 הדורות לבני ולמופת לאיה להיות הם ראוים
 אנשים כמצות תפלתם את עשו אשר ,הבאים
 אשר ,האיש את מאד הלל הוא .נלמדה

 לא אם אך• יין שתותו אחרי מהתפלל נמנע

 האיש את ויברך ,משכרות בינתו אבדה
 ,צרות״ בעדו ״סוגרים נ ויאמר כזאת העושה
 רבי וגם .צרה כל עדיו תבוא לא , כלומר
 לכעם המקרה לו קרה כאשר בעצמו, חנינא
 מקרה לו היה נפשו מתכונת הנראה )וכפי

 ביום מתפלל היה לא נפרץ( לא חזון כזה

.ההוא
 המקימים האנשים בעיניו ישרו לא בכלל

 כי ,הפנימית מהכרתם לא ,התורה מצות
 ,העם פני על בהן ולהכבד להתהדר אם

 שאינני ממי ועושה, המצוה "גדול ויאמר:
 לא אשר מהאיש - כלומר ועושה״ מצוה
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 והוא ,המצוה את לעשות התורה אותו צוותה
 כי ,לרעת האיש מראה בזה כי יען ,עושה
 רצון לעשות ולא להתחסד, רק היא כונתו
-.אלהיו

 חנינא, מרבי נשאר קצר אחד פתגם
 השקפותיו נשגבו ומה רמו מה לדעת המראה

 של "חותמו אמר: הוא האנושית. חובת על

 אם היא האמת .אמת״ - הוא ברוך הקדוש
 היוצר חתם בו אשר החותם ,דעתו לפי ,כן

 לאמר הוסיף כן ועל .ומלואו העולם את
 ברוך הקדוש - האומר ״כל : האחרת בפעם

 כי ,הדין פי על לא טוב )עושה ותרן הוא

 תמים הצור :שנאמר ,חייו יותרו מחסדו( אם
משפט", דרכיו וכל פעלו,

 רבי היה האטת בשבח מדבר כאיש
 את וידרש ,צדק דין גם ,כמובן ,חנינא

 ושפטתם אחיכם בין "שמוע :בתורה הכתוב
 דברי ישמע שלא לדין "אזהרה לאמר: צדק"

 .חברו״ בעל-דין שיבוא קורם אחר בעל־רין
 אבל בריבו, הראשון צדיק המיר כי יען
 השופט ישמע אל לכן וחקרו, רעהו יבא אם

 עטו, השני הנשפט באין האחר הנשפט דברי
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 בן אחרי ויוציא ,בדבריו להאמין יפתה כן
 בעל" את גם הזהיר ובן .מעקל משפט

 לבעל" "ואזהרה :לאמר הזה מהעול הרץ
 שיבא קורם לרין דבריו יטעים שלא ,דין

לבלתי השופט את יפתה פן ,חברו״ דין בעל

צדק. פט
 איש כל מאת דרש האמת את מאהבתו

 באמרי שיוכיח עול, עושה רעהו כי הרואה,
 הוא ישא יוכיחהו לא ואם ,העול את פיו
 "לא הנינא: דבי אמד וכן רעהו. עון את

 זה הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלים חרבה

,זה״ את

ד.
 ועל אלהים השגחת על השקפותיו

 היו הטבע מן למעלה העומדים הענינים
 בירי "הבל אמר: הוא .ומושכלות נאורות
 :לאמר ,שמים״ מיראת חוץ )האלהים( שמים

 בירי נתנה רע אי טוב לעשות הבחירה כי
 הרעוח תצאנה האלהים מאת ולא האדם,
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 לולא כי ,האדם בני יעשו אשר ,והטובות
 עשוהו על האדם יענש ,באמת ,איך זאת
? רשע להיות עליו נגזר האל מאת אם , הרע

 האיש על נשא אשר ,משלו נעים ומה
 אך לעשות חייו ימי כל הרגל אשר הצדיק,

 להוסיף נקל ההוא לאיש כי וישר, טוב
 חנינא: רבי המשיל וכן צדקה! בדרך לכת

 ויש גדול כלי מטנו שמבקשים לאדם ,,משל
 מבקשים ואם קטן; ככלי עליו דומה לו,

 ככלי עליו דומה לו, ואין קטן כלי ממנו

. גדול״
 פסה לא עוד אלה בימינו גם הן
 כל אין כן ועל , במכשפים האמונה

 אנשים האמינו ההם בימים אשר פלא,
 לפעל האדם בכה יש כי ומלמדים, חכמים
 מגבול היוצאים מעשים הקסמים בעזרת

 כאיש אז גם הצטין חנינא רבי אבל . הטבע
 אלה, כמו בהבלים יאמין לא אשר נאור,

 דבר לעשות קוסם כל בכח אין כי ויאמר,

צוה. לא ה׳ אם
 נפלאות ארות על לו ספרו אחת פעם

 את ללבלב הם יכולים כי מצרים, קוסמי
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 : חנינא רבי ויקרא , הנטעם אחרי הכף העצים
 אשה - !הם וכזב הכל דברי : לאמר !״ ,,מלי!
 בזה להרע קסם מעשי לעשות חפצה אחת
 הזה הנאור החכם לה ויאמר ,חנינא לרבי
 אבל ,עשי בידך חפצך יצלה ״אס :בלעג

 ובן מלבדו". עוד אין כתוב: כי לך דעי

 :הכתוב על המדרש בכית דרשתו היתד,
-.כשפים״ לדבר ״אפילו -:מלבדו״ עוד ״אין

 היו נאורות מה יוכיח אחד מקרה עוד
 השמים עצרו כי קרה אחת פעם .השקפותיו

 באזניו עירו יושבי ויתאיננו , גשם מהוריד
 מתפלל לוי בן יהושע רבי "הברך :ויאמרו
 בשנת ויהי ד יבל אינך ואתה , גשם ומוריד
 לרבי ויקרא חנינא רבי וישלח אחרת, בצרת
 זאת וככל ,יחדו שניהם ויתפללו ,לוי בן יהושע

 יושבי את חנינא רבי הוכיח אז .גשם ירד לא
 בכח יש כי הבל, אמונות האמינם על עירו
 - .חפץ לא ה׳ אם גשם להוריד אדם בני

 רבי היה בתורה הרחבה דעתו מלבד
 היה כי הכלליים, במדעים גם חכם חנינא
האלה החכמות מצב לפי ופלוסוף רופא

 בנפשו אז עוד הרהיב הוא .ההם בימים
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 תשעים ,מתים אנשים ממאה כי ,להחליט עז
 אחד ורק ,שונות מחלות מהבת ימותו ׳תשעה

 הזאת הדעה שמים. כידי ימות למאה אחוז
 ,)פיזיולוגיה( חכמת־החיים מוסדות על בנויה

 רק כי איטרים, בימינו אשר הרופאים ונם
 ,טבעית מיתה המתים האנשים הם מעטים

 בני ורב ,החיים כהות אפסי אשר אחדי
 אותם תצעידנה אשר כמחלות, ינגפו תאדם

.קצם בוא לפני ,קבר אלי
 לדעת, המראה ממנו, מאמר נמצא כן

 וחקי המחלה סבת דבר על ודרש חקר כי

 אין מה "מפני :אמר הוא . הבריאות שמירות
 בכבל? המח( כמחלת )חולים ראתן בעלי

 שבר ושותים ירק( )מין תרדין שאוכלים מפני

 הנדלה מכשות העשוי ישכר הזמי של

.בהזמי("
 בי ,חנינא רבי על מספרת האגדה

 שמונים בן זקן בהיותו וגם חזק, איש היה
 ולנעל האחת, רגלו• על לעמיד יכל שנה
.השניה רגלו נעל את ולחלץ ההיא בעת

 ויאמר: ובריאותו, כחו סכת חנינא רבי ויבאר
 ■ בילדותי בהם אמי אותי שסבתה ,ישמן ,חמים
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זקנתי". בעת לי עמדו הם

 אחת היתד. הענוד. כי ,נאמר בבר
 נשא הוא הנעלות. חנינא רבי נפש מתכונות

 אשר מחבריו, אחדים לבב מחם הרבה וסבל
 ובגדל בנאוה עזות ושתים פעם לא ענוהו
 המקרים אולם ;דבר ענם לא והוא ,לבב

 שיחו את וישפך תמרורים, הכעיסוהו האלה
 )משיח( בן־דוד "אין :באמרו נפלאה בדרשה

 הנאור.( )בעלי הרוח גסי שיכלו עד ,בא

 מקרבך אסיר אז כי שנאמר: , מישראל
 בקרבך והשארתי :עוד וכתוב ,נאותך" עליזי

ה׳".- בשם וחסו ודל עני עם

 חבריו ואת מוריו את כבד בעצמו והוא
 העולם בן "איזהו אמר: הוא מאד. מאד
 ופעם .הימנו״ נוחה רבותיו שדעת כל ? הבא
 ,הקצרה מהדרך סר ,בדרך בלכתו ,אחת
 אחד בשלום דרוש למען ,רחוקה בדרך וילך

שמו. חלפתא בן שטעון רבי החכמים,
 פעם רק חבריו עם תהלוכותיו מכל

 למחל חנינא רבי יכל לא כי נראה, אחת
 מתלמידי אחד :הדבר וזה .כבודו עלבון על

 קרא , רב או אריכא, אבא הנשיא; יהודה •בי
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 ויבוא רבי. לפני הנביאים בספרי פרשה
 את לשמוע הוא גם ויחפץ ,הגדול חייא רבי

 .מראש הפרשה את רב ויחל ,הפרשה דברי

 הפרשה את רב ויחל ,בר״קפרא בא כן אחרי
 בן שמעון רבי הופיע והנה מראש. פעם עוד

 הפרשה את לקרות עתה גם רב וישב רבי,

 חנינא רבי גם בא בן אחרי .מראשיתה
 :ויאמר רב של סבלו כח קצר אז ;הביתה

 לקרוא לשוב אבה ולא ! סוף לדבר אין הלא

 ,מספרת והאגדה .חנינא רבי ויקצף .מראש
.-רב על קצפו ארך שנה עשרה שלש בי

לא מאד גדול היה חנינא רבי בבור

 הגוים בני בקרב גם אם כי ,עמו כקרב רק
 ורבי הוא הלך אחת פעם .ישראל שכני

 ויקם ;אחד מושל אל חברו לוי בן יהושע
 החכמים שני לקראת ויחרד ,כסאו מעל המושל

 עבדיו: שאלוהו כאשר ויהי האלה. העברים

 כל! את חרדת כי ככה, על ראית "מה
 :לאמר המושל אותם ויען ?״ הזאת החרדה
 פני את ראיתי אלהים מלאכי פני "כראות

האלה" האנשים

 יכבדוהו בי ,חנינא רבי היה ראוי ואמנם
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 המיר מצאה הבריות אהבת בי יעץ ,הגוים גם
 האלילים עובדי את גם ויחשב בלבבו, מקום

 "אל :מדרשתו נראה זאת השקפתו .לאנשים
 והביא בעיניך", קלה הדיוט ברכת תהי

 מלך דוד את שברך מארונה, לדבריו ראיה
 את ברך אשר ,מדי מלך ומדריוש ,ישראל

- .ונהיו באו וברבותיהס ,דניאל
 ,נפלאות הנינא רבי על תספר האגרה

 "מא קיסר עבד את החיה פעם בי בדרכה,
 בא אחת פעם ובי ;הקיסר בידי שהומת

 ויאחז ,בחליו לבקרהו תלמידו יוחנן דבי אל

 דויו, מערש ויקימהו בידו, יוחנן רבי את
.- ההוא ב״גע איתני אל יוחנן רבי וישב

 כעשרים כי ימים, האריך חנינא רבי

 יהודה רבי ישב מותו לפני שנים וחמש
 על השלישי גמליאל רבן בן השני, הנשיא

 בעלית הזה הנשיא ובימי נשיאותו. כס
 על סיוירום אלכסנדר באדם הישר הקיסר

 העם וירא ,לישראל הונח רומא קיסריות נס
 שעברו הרבות העמל שנית אחרי ,בטובה

 וכל טובה, בשיבה חנינא רבי וימת עליו.
 המורם הגבר מות לשמע תרדו ישראל נני
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 ,למרחקים עברה מותו ושמועת ;הזה מעם
 ישראל חכמי עליו ויתאבלו כבלה, ותגיע

 אז ישב אשר תלמידו יוחנן ורבי שמה. גם
 קרא רבו מות דבר על בשמעו ,אחרת בעיר

 אותו רק אשר האיש מת הנה לבו: מנהמת
 בגדים עשר שלשה ויקח !הכבוד יראת יראתי

 חנעא רבי ושם .אבל לאות ויקרעם ,חדשים
 עד בספרותנו לברכה נשאר הנאור חמא בן

.-עולם



א. חובי־ת

א.
 בשפת •קרא כאשר אי , הארוך אבא

 , הקומה רם היותו על ,אריכא״ ,,אבא ארם

 בישראל ונכבדה רמה משפחה בן היה
 פיס, מלך כרש בימי עוד בבבל. אשר

 ,ירושלים חרבות לבנות ישראל בני בשוב
 הנולים עם עלו יעקב, לבית ניר ולתת

 מכל רבים אנשים אבותיהם לארץ השבים
 וגרים ושפחה עבד בהם :העם מפלגות

 רבים ימים זה לחסות באו אשר ,רבים
 כל ובבוא .אברהם אלהי כנפי בצל

 השחיתו עוד הקדש ארץ אל האלה האנשים
 סביבותיהם, אשר בגוים להתחתן עלילה ,

 ארץ משפחות כי ביהודה נודע כן ועל
 אינן ולכן מתערוכות נקיות אינן ישראל

.מיוחסות
 אשר היהירים היו כן לא אכל
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 גזעם טהרה את שמרו הם בבבל. נשארו
 אגשים במו יתערבו לבל ,משפחותיהם רחש

 גלותם בארץ פן מיראתם אחרים, מעמים
 ׳לבית ושארית שם ואבד ,בעמים יתבוללו

 ישראל משפחות נודעו ולכן .שמה ישראל
 אריבא ואבא ישרון. בקהל במיוחסות בבבל

 אשר מיוחסת היותר למשפחה בן היה
 חייא רבי אחי איבו, היה אביו שם בכבל.
 אבי ושם הנשיא. יהודה רבי תלמיד הגדול
 , מכפרי סלא בן אחא בן אבא - אביו

 מלך דור אבי ישי ער למעלה עולה ויהוסס

. ישראל
 ;רבי בתלמידי הגדול היה חייא רבי

 לפעמים לו קרה אמנם אם ,בעצמו רבי וגם
 הללהו זאת בבל זה, תלמידו על לכעוס

 כי באמרו, ותלמידיו, חבריו באזני מאד

 גם התורה בהפצת חייא מעשי גדולים
 בן בא זה חייא רבי ואל הוא. ממעשיו
 וישב ישראל, ארצה הארוך, אבא אחיו,
 היו מחסריו וכל ,מפתו ויאבל ,בביתו

 וטפי מפיהו תורה וילמד ואוהבו, דודו ע-

יחד. גם הנשיא יהודה רבי
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 הקדוש לרבנו אשר המדרש בניה

 הראשונה בשורה מהיושבים חייא רבי היה
 אבא את חייא דבי ויושב .הנשיא לפני

 למען השניה, בשורה מאחריו, אריכא
 קשה דבר כל לו לבאר אליו, קרוב היותו

 שאלותיו את הציע ואבא הנשיא. בתורת
 דבר ענהו אשר הנשיא, יהודה רבי לפני
 גם ויהי , יחדו ויתפלפלו אפניו, על דבור
 הנשיא תלמידי בין נחשב הארוך אבא

אליו. והקרובים הגדולים
 כשרונות היו בי ,אמרו התלמוד חכמי

 עצומה בתורה וידיעתו ,נעלים אריכא אבא

 יוחנן, רבי הצעירים, חבריו אחד מאד.
 אבא מהו רב את שראה מי "בל יכפר:

 כמו לו נדמה רבי עם ונותן נושא אריכא(
 רבי, של לפיו מפיו אש נצוצי עפו לו

 דבר ואף וכוחיהם, את שמעתי ואנכי
 רבי מוסיף ועוד .הבנתי״ לא מדבריהם

 את רב שלמד השנים "כל :לספר ייחנן

 על )בשבתו בישיבה רבי לפני התירה
 לפני תורה אני למדתי חרות(, דרך פסל הב
,הכנעה(״ דרך דגלי על )בעמדי בעמידה רבי
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 אבא לו שרכש ממה יותר עוד אולם

 רבי, של מדרשו מבית ודעת תורה אריכא
 חייא מרבי הזה הרוחני הרכוש לו בא

 המשניות, את רק לא למדהו אשר דודו,

 המשניות את גם אם כי רבי,־ שחבר
 ויען .הוא שאסף - ״הבריתות״ - החיצוניות

 את לכתוב הרשות נתנה טרם אז כי
 לא ולמען ,כליון עלי בכתב ההלכות
 לחכמים מגלות היו ,הימים ברוב תשכחנה

 הה; המגלות ואת .ההלכות כתובות היו שבהן
 להטוביב אם כי תלמיד, לכל הראו לא

 מהתלמידים אריכא אבא גם ויהי , שבהם
 בביח אלה סתרים" "מגלות את ראו אשר

.- חייא רבי
 רבי ידי על המשנה כתיבת אחרי

 הדור בני החכמים חדלו ,הנשיא יהודה
 מורי - לאמר ,״תנאים" בשם להקרא הבא

 והלאה אז מני ויקראו חדשות, הלכות
 המשניות הלכות לאמר-מבארי "אמוראים",

 המשניות וגם , הנשיא יהודה רבי של
 בר- ושל הגדול חייא רבי שר החיצוניות

נגר להורות יכל התנא׳ וחבריהם. קפרא
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 אין לאמורא אגל ,במשנה הנמצאת ההלכה

.גזה גת
 דורו וחכמי חמא בן חנינא רבי ויהיו
 ישראל, בארץ אשר הראשונים האמוראים

 וקרנא ירחינאי ושמואל אריבא ואנא

 ,בבבל אשר הראשונים האמוראים חבריו
 וחכמתו אריכא אגא מעלת מגדל אילם
 גשם דורו שאחרי החגבים עטרוהו הרבה

 לגםל הכה היה לו נם גי לאטר, "תנא",
 רעת נגד גם דעתו ולחות המשנה, דגרי

. התנאים“החכמים
 גא זקן גבר הנשיא יהודה ורבי

 לא ובניו ,חלי וידוע חלש ויהי ,בימים

 יוכלו אשר גבהו, וחכמים גדולים היו
 בידם, המדרש בבית הממשלה רסן להחזיק

 הגדול המורה ינחיל כי החכמים, ויבינו
 לאהד אחריו המדרש בבית כסאו את הזה

 אפם רבי חייא, ורבי הגדולים. תלמידיו
 כן על המה, גם זקנו בבר סיסי בר ולוי

 הזאת המשרה כי התלמידים, בל הבינו
 כמהו מי גי אריכא, לאבא לנחלה תפול
 אך / חייא רבי זולת רבי בתלמידי גדול
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 .האל התקוות כל את לאל שם אחד מקרה
 רבי ככבור אריכא אבא פגע משים הבלי
 ,ביניהם עז ריב ויתגלע .חברו חנינא

 .• למאד ער גדלה לרעהו איש ומשממת
 ישראל בארץ פה כי ,אריבא אבא ויכן
 בית כתלי בין נעמה מנוחה ימצא לא

 ישים חנינא רבי ריבו איש כי יען ,המדרש
 ויבחר ,דרכו על מבשלים , ספק בלי ,לו

.מולדתו ארץ בבל אל 3־ לש

 רבי דודו, רשיון את אבא ויבקש
 להשתדל פניו את ויחל ,בבלה לשוב ,חייא

 מהודו ולתת לסמכו הנשיא יהודה ■רבי פגי1*
הפצת לטובת לפעול יוכל למען ,ע^יו

מארץ הנשיא בכח 'גלותו בארץ התורה
 הזה התלמיד כי הקדוש רבנו ויירא .אל •ש־
מפני כי ער בבבל, התורה קרן את ירים

בימים ישראל ארץ חכמי יחתו שאתה
 ומעלת הנשיאות מעלת תפול ואז ־ובאים,

 ידו את רבי ויסמך ביהודה, הסנהדרין בית
 רק הרשיון לו ויתן ,אריכא אבא על

 .בכורות להתיר לא אבל ,ולדין להורות
 לממשלת גבול רבי שם הזאת בתחבלה
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 לשים בבל יהודי יאלצו למען בבל, חכמי
.ישראל ארץ אל ועיניהם לבם הידר

 דוח חייא מרבי אריכא אבא ויפרד
 פעמיו וישם מורהו, הנשיא יהודה ומרבי

 אוהד עזבו אחרי מולדתו, ארץ בבל אל

 בני רוח את דעת ולמען .נעוריו מימי
 מעיר ונסע הלך הלך בבל יושבי עמו

 מצבו אל העם, מנהגי אל ויתבונן לעיר,
 ,המעטים המדרש בתי מצב אל ,המוסרי

 את •וירא הימים, מכבר שם היו אשר
 אמר ויגמר ,מאד היא רבה כי העזובה
 מאפלה ולהוציאהו לעמו להיטיב בלבבו

 באחרית הלאמי נרו ידעך לבל לאורה,

.הימים
 העבודה עליו היתד. רבה ואמנם

 תלמידיו ותלמידי תלמידיו צדקו ומאד לעביר,

 גדר" בה וגדר מצא בקעה "רב :כאמרם
 ויבא מצא, ענין בכל סדרים אי לאמר-

 רב את הבין למען אילם .טובים סדרים
 את לרעת עלינו הלאמית, עבודתו ערך
 לא כי ,הפרתים בארצות ישראל בני מצב

ממשלה תחת הקדש בארץ ישדא^ בני במצב
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 המדיני מצבם היה , האכזרים הרומאים
.-הפרחים ממשלת תחת

ב.
 בני עלות אחרי הראשונים בימים

 שאלתיאל בן זרבבל עם יהודה ארצה ישראל
 פחת אלץ הכהן, יהוצדק בן יהושע ועם

 כבל ארצה עקביו על לשוב זרבבל, העם,
 היה גדול כבודו אשר ,הגולים אחיו אל

 הריבות את נשוא יכל לא כי ,בעיניהם

 יהושע ובין בינו התפרצו אשר והמדנים
 ,המשרה עליו נתנה בבבל שם .הכהן

 משרת - הגולה יהודי לכל ראש להיות
 משרתו ואת .ארם בשפת גלותא״ ״ריש

 במשך בגיו ובני בניו אחריו ירשו זאת
הגולה ראשי ויהיו רבות. שנים מאות

 יען ,דוד בית כמלכי העם בעיני האלה

- .היו מצאצאיהם כי
 מלך לכרש לחבל נפלה בבל וארץ

 ,המוקדוני לאלכסנדר - כן אחרי ,פרם
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 אלה והיונים הכשרים הפרסים ויתערבו
 הפרתים. עם יצא הזאת ומהתערובה באלה,

 גזעם, בטהר נשארו פרסים הרבה עוד אולם
 - התלמוד חכמי למו קראו אשר שמם וזה

 היה המדינית הפרחים הנהנת אופן .״חברים״
 היה המלך .הקדמונים הפרסים הנהנת באופן
 ולבל והעמים, המדינות שרי בל על עליון

 אחשדרפן ועם עם ולבל ומדינה מדינה

 או , בעמו עוצר היה הוא אשר ,לבד
 ,המסים את וגובה ,המלך בבח ,במדינתו

 ידוע בסכום המלך גנזבי אל אותם ומביא
 לא הזה המם ומלבד בשנה. שנה מדי
 לאחשדרפן היה בי ,מאומה אתו המלך ידע

 המלך כסא ורק נבול, בלי רב שלטון
 היהודי ,הגולה׳ "ראש גם מבסאו. נדל

 בלבוש יצא הוא כזה. אחשדרפן היה

 כחפצו בעמו ורודה ,זהב ואבנט מלכות
.בעיניו וכטוב

 ירשו אמנם אם ,הגולה ראש• אולם
 זאת בכל אבותיהם, מאת ממשלתם את
 ראש" כל מות אחרי בהירות, תמיד היו

 , העם כל השתתף האלה בבחירות .הגולה
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 ויתן העם, בחירת את וקיים אשך והמלך
 ויתנהג .הגולה ראש לממשלת ועז תקף
 היכלים לו ויבן מלכים, בהוד הגולה ראש

 ובצאתו ,בשרו את ויפנק ויעדן ,וארמנות
 וכל ,עבדיו לפניו רצו קרת אלי היצה
 הפקיד הגולה ראש לקראתו. חרדו העם

 היו יושביהן אשר ,כערים ושרים פקידים
 שופטים וימנה , יהודים כלם או רכס

 להורות מדרש בתי וראשי מותם ושוטרים,
.העם את תורה

 והנאנקים הנאנחים ,ישראל וכני

 ,הרומאים ממשלת תחת פזוריהם ארצות כיתר
 הפרתים. כארץ צואריהם על נרדפו לא

 , בפרתיה היה ובצורות גדולות ערים
 גם ויהיו , יהודים היו יושביהן כל אשר

 הפקידים ויתר השוטרים גם ,העיר שרי
 אם כי ,ערים רק ולא .יהודים המה גם
 על נושבים היו שלמים ומחוזות פלכים נם

 כארץ ישראל .בני ויעסקו היהודים. ידי
 במסחר האדמה בעבודת הזאת השלוה

 בשערי מלחמה באה בי ויהי מלאכה, ובכל
 .שכניהם הפרתים על המה גם ונוספו ,הארץ
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 ואת הארק. מן ויגרשוהו באויב וילחמו
 ראו החדשה מולדתם לארץ זאת אמונתם
 ,שבניהם ישראל בני את ויאהבו ,הפרתים

 את איש צררו ולא בשלום, עמם וישבו

. רעהו
 ,ברוכה ארץ היתה הפרתים וארץ

 היה בה האדם שכר ופוריה, משקה כלה
 וריש, עני ראו לא שב ישראל ובני מצוי.

 ומצבם ידם, חית למו מצאו בלמו כי

 היה זאת לעמת מאד. טוב היה החמרי
 דורש אין המדרגה. בשפל הרוחני מצבם

 ,החכמים ונם !חכמים תורת מבקש ואין
 דרו לא המדרש, בבתי ראש שם שישבו
 גם ומה הכתובה, התורה ביריעת גדולים

 שגשגה אשר ,ישראל ארץ הכמת .בהמסורה
 יהודה רבי עד הזקן הלל מימות וגדלה

 המשנה, בעלי שבתנאים האחרון הנשיא
 לא וידיעתה ,כתמה עדיהם הגיעה לא

- .ופרתיה בבל יהודי בקרב נפוצה היתה
 בבבל נולדו והלאה עזרא מימי אמנם

 היהדות שמי את האירו אשר ,גדולים חכמים
 )הבבלי(, הזקן הלל במו חכמתם, כאור



ככ. האמה. בגבורי 14

 ועוד ,הגדול חייא רבי ,הבבלי נתן רבי
 רגליהם לבתה אלצו בלמו אבל ,רבים

 השתלם למען ,ישראל ארצה וללכת

 המדרש בבתי דעת ולהוסיף ,בלמודיהם
 וגדולים רבים חכמים אמנם ואם .שם אשר

 ,המציק מחמת נסו או ,הקדש מארץ ירדו
 ,מדרש בתי שם וייסרו ,בבל ארצה

 חנניה, בן יהושע רבי אחי בן חנניה כמו
 החכמים ידי אבל ;בתירה בן יהודה רבי

 מצ, הרימו ולא תושיה, פעלו לא האלה
 ,ספק כלתי ,למו חסר בי ,התורה ידיעת

 להפך הבא ,איש לבל הדרוש ,ההוא הבח

 מימים בארץ שרשו שבבר הסדרים, את
. רבים

 המו• ידע לא התורה את רק ולא

 אש- המצוות, את גם אם כי כבכל, העם

 בבר בי אם בהן. וחי היהודי אותן יעשה
 בשר לאבל אין כי ,ישראל בקרב נודע

 ההמון בני ירעו לא זאת בבל ,בחלב
 ויבשלו ,עליהם הוא אסור כי ,בבבל העברי

 העם פרק מאשר ולא יחדו. בחלב בשר
 אם כי זאת, עשה המצות עול שכמו מעל
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 , וזורה למד לא מדעת, נבער מהיותו
 לא בן גם התורה בדרך מאשרים ומורים

לו. היו
 דורות עוד בבבל הזה המצב נשאר לו

 התורה חכמי תם ער ,ארבעה ,שלשה
 אשר ,והמצוקות הצרות מרב ישראל בארץ
 ספרות אבדה אז האבזריה, רומה מידי סבלו

 ברב הסתתרה נבוניו ובינת , מישראל
 ולא ,נצח אבדן לאומיותו ואבדה ,הימים

 ארץ .שבניו הגיים בקרב עמד עוד יכל
 בטוח למקלט עוד להיות יכלה לא ישראל
 מצב הורע דר אל מדי• בי התורה, לחכמת

 אל משנה גברו והרדיפות ,שם ישראל בני

 רומה קיסרי באי באשר גם ומה ,שנה
 בני את לרדף ויחלו ,החדשה הברית בדת

 ויאלצו .עז וביתר שנאה ביתר יהודה
 ולבקש הקדושה, הארץ את לעזב הנרדפים

 דעה בעת .רחוקות בארצות מנוחה למו
 לדרישת רוחם להקדיש יכלו לא הלא כזאת

 עבור אחרי ,באמת כן ק-ה כאשי ,התורה
 הבית חרבן אחרי שנה וחמשים מאות שלש

.יזשני
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 והנענה הנדכה לעם נשאר מה ועתה
 חפשהו ממנו לקחה אשר אחרי ,הזה

 ,היפה עבר שפת ,שפתו את הן ? המדינית
 משפות בלולה סורסית בשפת וידבר שכח,
 היא ,תורתו את נם •לא אם יודע ומי ,שונות

 עם וביחד ,יעזב , הרוחנית מדינתו או ספרותו
 לאלהיו חובתו את נם ישכח התורה שכחת
 תורה ללא בניו וגדלו ,לעשות עליו אשר ולעמו
 ואז במדבר, פרא בעיר והיו ,מצוה וללא
ההתבוללות. ובין העם בין בפשע הלא

 הבבלי החכם מראש חזה זאת כל את
 מולדתו לארץ בבואו , אריכא אבא הגדול

 פני על מרחפת גדולה סבנה כי ראה הוא
 אחדות מאות עוד תעברנה כי כלו, העם

 יהיה לא ישראל ללאימיות וזכר בשנים
 עמו, הריסות לקומם בלבו ויגמר עוד.

 , הפרתים בארץ ללאומיותו מקלט ולמצוא

 בארץ ותלאה חשך ימי לה נכונו כי אחרי
 ממשלת תחת ואפיסת ירידה ימי ישראל,

-.האבזריה רימה
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♦ג
 ארץ אל אריכא אבא בבוא ,ויה

 , לפניו הטוב שמעו הלך ובבר , מולדתו
 ירהינאי לשמואל לחבריו בואו דבר ויודע

 .פניו את לקבל לקראתו ויצאו ,•לקרנא
 עד• עיר אל מעיר ונסע הלך אבא וילך

 העיר יושבי כל נהרדעא. העיר אל הג־עו
 וגם ,יהודים היו הזאת והבצורה הגדולה

 ,ישראל מבני היו ושומריה המצודה שרי
 ובכפיים הקטנות בערים ,נהרדעא במחוז גם

. יהודים רק ישבו
 משכבר מדרש בית היה הזאת ובעיר

 איש שילא, רב היה הבית וראש הימים,
 אבא שם היה )זה רב ויבא .בתורה גדול לא

 לו וישם המדרש, ביתה כל( בפי אריכא
 ויהי .היא מי ידעו לבלתי ,פנים סתר

 היודע איש נמצא ולא הדרשה עת בהגיע
 ויתנדב תלמידיו לפגי המורה דברי לתרגם

 ויאמר ההיא. בדרשה מתרגמן להיות רב

2 כ
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 תורמים יום "בכל ההלכה: את שילא רב

 בקריאת המזבח את הדשן( את )מסירים
 האחרונים הדברים את רב ויתרגם .הגבר״
 הממונה האיש )בקרוא גברא" "קרא :לאטד

 וישאלהו עבודתם(. לפני לכהנים להכריז
 בקריאת :מתרגם אינך ״ומדוע :שילא

 אשר "החליל :בלעג רב ויען ?״ התרנגל
 לאזן יערב לא השרים לאזן ערבה נגינתו

 ובתתמי חייא רבי לפני בעמדי האורג!
 ואתה ,מאומה לי אמר לא גברא״ ״בקריאת

 הדברים !״ התרנגל קריאת תרגם ג לי אומר
 :ויקרא נבהל שילא ורב רב מפי יצאו

 רבי של אחיו ובן תלמידו רב הוא "האתה

 ראוי אינני כי ,במקומך אפוא שב ? חייא
.,מתרגמני׳ אתה שתהיה

 לאיש- נשכרת "אס בלצון: רב ויען
 עליך קבלת אם : כלומר - ,צמרו״ נפץ

 כל את לעשות עליך אז עבודה, לעבוד
 - היא בזויה מלאכה אם גם ,יצווך אשר
 את לתרגם החלותי אשר אחרי כן ועל

 בלית אם עד לתרגם אוסיף , דבריך

 מה ויוכח, רב ראה אמנם ואם דרשתך.
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 ~ — ! י ■ < — א ש ב . עת 1 היא । ^ט! מ
 הס שילא רב טעה אם וגס ,כבדהו זאת
 אזנו את העיר ולא תמיד כבודו על *כ
 מבית שילא ־ב לצאת וירכה טעותו, על

 הדרשה את לשומעים כאד ואדר המדרש,
נכון. אל

 * >! 1 היא מעטה מה לרב נודע כן

 כרב זאת וככל מולדתו, בארץ התורה
 אבה ולא מדרש, בית יסר לא ענותו

 תחת בנהרדעא המדרש בית ראש להיות
 שמואל אך מאד. זקן ככ־ אשר ,שילא רב

 וישט ,הנולד, ראש ־־פ: השתדלו שילא ורב

 .בנהרדעא והשערים המדיה לפקיד רב את
 את בפעם כפעם ■מושכו מארץ רב יישלח

 ישראל, ארצה הנשיא יהודה לרבי שאלותיו

 ,מרב הסמיכה את מנע אמנס אס ורבי
 על ויענהו לבכי, בכל כבדהו זאת כבל

.שאבותיו
 ויהי מת, הקדוש ורבנו וכה בה ובין

 ׳אביו תחת לנשיא השלישי גמליאל רבן
 יהודה, ארצה לשוב פעמיו את רב וישיט

 לו יתן כי ,החדש הנשיא לפגי להשתדל
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 "לא :ענהו הזה הנשיא אבל ,שלמה ישמי^ה
 .אבי״ לך נתן מאשר יותר לך תת אוכל
 ההיא ובעת מולדתו, ארץ אל רב וישב

 לבחר החכמים ויאמרו הזקן, שילא רב מת
 בנהרדעא המדרש בית ראש להיות ברב

 לקבל אבה לא הוא אך ,שילא רב תחת .
 שמואל כי יען הזאת, המשרה את עליו
 כל בעיני ונכבד הזאת, העיר בן היה

 להיות שמואל גם מאן אמנם ואם מיודעיו.

 אך רב, פה בהיות המדרש בית ראש
 וילך ,רבים לבקשת נעתר לא האחרון

 לא בו אשר מקום, לו לתור מנהרדעא
 ואשר ,בפעולתו אתו מתחרים חכמים ימצאו

 , יותר דרושה הלאומית עבודתו תהיה שם
.סורא העיר אל ויגיע

 וירא הזאת, העיר אל רב בבוא ויהי
 תורת ידעו לא אשר ,הבוערים אנשיה את

 עת כי ויכן עשו, לא מציתיו ואת אל,
 מדרש, בית שם ליפד ויאמר לה׳, לעשות
 היתה לא סמיכה אם אף ,לראש בו ולהיות

 הוא בי ישראל, שבארץ הנשיא מאת לו
 מנעוריו השלישי גמליאל רבן את ידע הלא
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 ו ,בתורה ידיעתו מעטה מה
- .סמיכתו גם בעיניו נחשבה

 גן בתוך רמים כמו ביתו רב ויבן
 אליו להתאסף ויחלו סורא, בעיר נחמד

 .ולאלפים למאות לקחו ושומעי תלמידים
 מפלגות. כל בין התורה דעת הפיץ ולמען

 בעבודותיהם הטרודים האנשים בין גם , העם
 אליו לבוא לחק רב עשה ובמלאכתם,

 האביב, לפני אדר בירח בשנה פעמים
 את אז וילמד האסיף, לפני אלול וכירח
 גם דרש ההיא בעת .הבאים לפני תורתו

 חג שלפני בשבת ההמון לפני דרשתו את
 שני .הסכות חג שלפני ובשבת הפסח

 הכלה", "ירחי בשם נקראו ההם הירחים

 "שבתית - נקראו ההם השבת ימי ושני
.הרגל"

 בעיני הקדשו האלה והרגל הכלה וימי
 לא אבל התורה, למוד לעניני רק העם

 נחו והשופטים הדינים גם אחרת. לעבודה
 להם רשות היתה ולא ,מעבודתם אז שבתו

 פעולה יקרה ככה למשפט. אנשים להועיד
 גדול העם בעיני רק ולא העם! כעיני רב
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 החכמים בעיני גם אם כי רב, כבוד היה
 היו אפי ורב כהנא רב בבבל. אז הנודעים

 כשרונוה ובעלי בבבל גדולים חכמים שני
 ,רב גדולת מפני נכנעו הם וגם ,נעלים
.מדרשו בבית תורתו לשמוע ויבואו

 כלוה אחרי כי ,מספרת האגדה

 אלף באו יום, יום המדרש בבית הדרשה
 לאכל רב שלחן אל תלמידים ומאתים

 שרוח ולו עשיר איש רב היה כי ארוחתם,
 ,הרבים לקחו שומעי את ויכלכל ,ירק וגנות
 ושמע הארץ. קצות מכל אליו התאספו אשר
 ישראל בארץ ונם למרחקים יצא מדרשו בית
 הקדש, ארץ חכמי ואחד ,לתהלה שמו נודע
 הוא גם שהיה שמו, פרת בן אלעזר רבי

 דברי את דרש ,רב ותלמיד בבל יליד
 "זה - מעט״ למקדש להם ״ואהי : הנביא

 אריכא אבא ושמו שבבבל". רבנו בית
 "רב" בשמות: בעולם ויודע נשכח, כמו

 בן שמעון רבי שמע וכאשר סתם. ו״רבנו"
 הראשונה בפעם ישראל, ארץ חכם לקיש,

 :כמשתומם שאל ״רב" בשם תורה דבר
 כ־ר עליי ויקצף ?״ רב הוא מי ,רב הוא ,מי
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 את נזכרת לא "הכי :ויאמר חכרו יוחנן
 * חייא ורבי רבי מפי תורה שלמד ,התלמיד

 הוא שלמד הימים בל כי נשבע, והנני
 רבי וישאלהו .בעמידה" אני למדתי בישיבה

 ויענהו גדול?" כחו "ובמה בן•לקיש: שמעון
 אז .דבר״ בכל גדול "כחו :יוחנן רבי
 אריכא אבא את לקיש בן שמעון רבי זכר

.יהיה״ לטוב זכור ״אמנם :ויאמר
 בארץ הגדול המורה זה יוחנן, ירכי

 את שלח חנינא, רבי מות אחרי ישראל

 במכתביו ויבנהו לרב, בבלה שאלותיו
 רב מנהגי בל .שבבבל״ ״רבנו בתאר

 דורו חכמי ליתר ולמופת לאות היו ומעשיו

 אלהים כאיש כי ,עשו וכן ראו שממנו ,וארצו

 וביחור .ומכיריו יודעיו בעיני היה קדוש
 רעהו, ירחינאי שמואל בעיני חביב רב היה

 תורה למר יחד אתו אשר ,'מאח בו הדבק
 ויהדו ,הנשיא •הודה רב• של מדרשי כבית
 באד? התורה קרן הרמת לטובת פעלו

.מולדתם
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ד.
 לתקן היתד. בבבל רב פעולות ראשית

 דבר ידע לא כי הפרוע, העם מדות את
 לא השבת יום קדושת את והלכה. תורה

 פיהם, אל באו אסורים ומאכלים תשבו,

 עושים. הם מתורה לא כי ירעו, לא והם

 . צהוק כדבר הנשואים למו היו וביהוד
 אתה ויבוא בחוץ, בתולה ראה כי בחור

 אותה בקדשו הנשואים, בברית נקלה על
 בעיניו, חן מצאה לא כאשר ולמחר, בשוק.
 את ויבטל הבעל הלך שלוחיה ואחר .גרשה

 ללכת האשה תוכל לבל עדים, בפני הגט
אחר. לאיש להיות

 למצב קץ שים למען כי רב, נוכח אז
 בתהבלות להשתמש עליו הזה הפרוע

 הגולה, ראש בידו נתן אשר הכח נמרצות.
 אשר אליו, פרם מלך ארטבן ידידות וגם

 המרות פקיר היותו בעת רב לו נודע
 ב.י אליו שמעו כי לרב, עמדו והשערים,

 ענשדי פיו למרות איש אמר ואם ;ההמון
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 האלה: התקנות את רב ויתקן משרתו, :יד
 ונתן נשא אם בלתי אשה לקדש לאיש שאין
 ויגזר, תנאיהם; ובל הנשואים בדבר אתה
 קטנה, כשהיא לאיש בתו את איש יתן של:.

 ורק בבבל, נהוג הרע המנהג היה :אשר
 ובחרה ,בתו גדלה אם עד האב יחכה חבה

 כן לבבה. עם כאשר נעורים, אלוף לה
 את יבטל לבל איש בל על אפר רב אפר
 רב שם עוד .לאשתו נתן בבר אשר ,הגט
 עד אשה לקדש לאדם "אפור :לאמר להק

 הנבער, להמנהג קין שם וכיה . "שיראנה
.שליח ידי על נשים לקדש שנהגו

 ההמון ידע לא בכלה רב שוב עד
 השופט צוה ואם ;השופטים מפני להכנע

 אל איש להועיד הרין בית שליח את

 הקרוא בא לא אשר מלבד אז ,המשפט
 ,השליח את הבה עוד בי ,המשפט איי

 השופטים החרימו ואם .לו לקרוא שנועז
 לא , ישראל מקהל ויבדילום ,הממרים את

 ולא ,האלה לחרמים לבם המחרמים שמו
 .סליחתם לבקש מחריסיהם לפני נכנעו
 למשטר מאד הרע ,כמובן ,הזה המצב
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 כאין כי חדלה, והמשמעת העם, הנהגת

 ההמון, בעיני והשופטים החכמים נחשבו
 לחברה כראוי חובותיו מלא לא אשר

 העזובד רבה כי , רב בראות ויהי . מתקנה
 איע כל את להחרים ויצו ,הארץ בקרב
 ולהכור השופט למשמעת יסור לא אשר
 בשליד לנגוע יעה אם ,נאמנות מכות אותו
 להכגע יבוא לא אם או , לרעה הרין בית

 מאז יום שלשים עבור אחרי השופט מפני
. החרם

 גם רב השתמש כאלה בתחבלות
 ,התורה מצות לקים העם את להרגיל בחפצו

 הנוגעים בדינים להחמיר דרכו היה כן ועל
 עיר אל ,למשל , בא הוא הנה .למאכלות
 אחת עבריה אשה והנה וישמע, טטלפוש,

 את "היודעת :לאמר רעותה את שואלת
 ויאמר ?״ בשר לרביעית צריך חלב כמה

 בשר כי הזה במקום יודע אין "אכן ג רב
 מה זמן וישאר !״ התורה מן אסור בחלב

 לבלתי המקום אנשי את ויצו ,ההוא במקום
 ,כחל גם אם כי בחלב בשר רק לא אכל

 אחת כעיר עור .הוא מותר הכחל כי אף
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 שומרים אינם אנשיה והנה , רב יאה
 תקנות שם גם ויתקן ,מחללה השבת קדושת
 ולמען .השבת מחלול העם את לשמור

 נ דרש השבת ערך את העם בעיני הרים
 לא ראשונה שבת ישראל בני שמרו "אלמלי

.ולשון״ אומה בל בהם שלטה
 בהלכות מאד מחמיר היה רב אמנם

 ,ובדומה טיפות ,שבת בדיני במי , אסורים
 הנעלים, רב כשרונות אל נתבונן אם אבל

 שכתב המשניות הלכות כל את ידע הוא כי

 חייא רבי שאסף "הבריתות" וגם ,רבי
 כי , בטוח בלב ביניהן להכריע וידע ,דודו

 מחמיר, שהוא רואים אנו ואם ישגה, לא
 יטעה פן מיראו לא זאת שעשה נבין הלא

 פרוע כי ,מראיתו אם כי ,ההלכה בדבר
 החמיר כן ועל לשמצה, הדת במנהגי העם

 מותר ההלכה מצר כי שידע בדבר, גם
 "רב :עליו התלמוד חכמי אמרו ולכן .הוא

 מצב ,לאמד .גדר* בה וגדר מצא בקעה

 עבריה מכל פתוחה בבקעה היה הדת
 האתר את רב עשה לכן לכל, סרטם שהיא
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 הדת מצות את לכבד ידעו למען ,לגרר
. שעה לפי ויחמיר ,ומנהגיה

 דורש הזמן כי ,רב בראות אולם
 .שעה לפי כן גם הקל אחר במנהג שיקלו

 ותנאי עמו מחסרי היודע נאמן כרועה
 ,דוחי מנטית לא ,והקל רב החמיר הזמן

 לטוב מרעיתו לצאן להועיל מחפצו אם כי
הימים. כל למו

 שבמעט העבריה, לשפה בנוגע גם
 ירע רב .רבה תעלת הביא בבבל נשכחה

 היתה ולשונו ,הטיב העבריה השפה את
 הנשיא יהודה רבי כלשון נמלצה לשון

 ובמאמר ,לבכי בכל אותה ויאהב ,מורהו

 השפה טהרת כי השקפתו, את הביע אחד
 בחי• חזקים היותר היסודות הם ודקדוקה

 יהודה "בני אמר: הוא ובדתו. הלאום
 עבר( בשפת צחות )לדבר בלשונם שדקדקו
 שלא הגליל, ובני בידם, התורה נתקימה

 נשחתה( היתה שפתם )כי בלשינם דקדקו
 היו לא כי ,בידם״ התורה נתקימה לא

 הביא הנחמדות מליצותיו את תורה. בעלי



)אבא רב

 שכתב הנעלות תפלותיו ירי על העם בלב
.מאד ויפה צחה בלשון

 ילדי לחנוך לבו את רב שם בן
 רב תלמידו את תמיד בקר הוא ישראל.
 תינוקות, מלמד שהיה שילת, בר שמואל

 את לחנך איך הטובות, בעצותיו וינחהו
 בעניני והשקפותיו . הרבים התלמידים

 עוד !הן מישכלות ומה נאורות מה החגוך
 בספר קרוא ללמד טוב לא כי ,רב הבין אז

 שש למו מלאו שלא הרכים, הילדים את
 שילת כר שמואל רב את ויצו ,שניה
 אל תאסף לא שש מבני "הצעירים :יאמי

 לא כזאת נאורה להשקפה . ספרך״ בית
 ,בימינו גם ומירי□ הורים הרבה הגיעו

 ארבע בני וגם המש בני ילדים שמלעיטים
, להכיל מרבה תורה שנים

 , שנים שש לילד מלאו במעט אך
 שילת בר שמואל ־ב על רב צוה אז

 שש "מבן כאמרו: וחכמה דעת להלעיטהו
 ויצוהו .כשור״ הלעיטהו ומעלה שנים
 חמה באכזריות התלמיד את ייסר לבל

 עור ברצועת אם כי ,באגרוף או במקל
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 ואם .המכה לילד תזיק ולא תחבל שלא
 מביר יגרשהו אל כשרונות חסר תלמיד יש

 והטה חבריו, עם יושיבהו אם כי הספר,
 דבר• לשמוע הילד בהרגל ב• , ללמודם אזן

 ,בעצמותיו כשמן הדברים יבואו חכמה
הרבה. ואם מעט אם בלבו *שאר

/



*

 האי• אשר - רב - הזה הגדול האיש
 ־אוי היה ,בבבל והלאומיות היהדות שמי

 ב־אש לעמוד ,היקרות מדותיו פי על באמת

 באגדת הנפלאים במאמריו . דורו חכמי
 הטופר , המרות על הנעלות השקפותיי נראית

. וחזיונותיהם החיים שאלות ועל
 בעיניו, היו שנואות יההתפא־ות הגאיה

 נגד שכונן ,*במאמריו בענותו למופת ויהי
 ,)המתגאה! המתיהר "בל ז אט־ הוא . הנאים

 •אם ממנו, מסתלקת חכמתו הוא חכם אם
 : כלוט־ .ממנו״ מסתלקת נבואתי הוא נביא

 , בינתי על תמיד נשען בחכמתו המתגאה
 , הוא האדם ביד לא הזכרוץ כח כי ויען
 מה דבר לשבה לגאה יקרה באשי־ לכן

לבוז. והיה

 שאינם האנשים את מאד שנא הוא
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 י־טתגאים הם חכמים ובעיניהם , חבמים
 "בל : רב אמר ועליהם ; יודעיהם לפני

 ואינו חכמים תלמידי של בטלית המתגאה
 במחיצתו אותו מכניסים אין ,חכם תלמיד

 שונא האלהים - לאטד הוא״ ברוך הקדוש של
י . כזה יהיר איש

 מתלמידיו אנשים המון רב בר^ות

 בלותי אחר ללותו אחריו הולכים "מהעם
 לשמים יעלה "אם :תמיד אמי ,דרשתו את

 יאבד, לנצח בגללו -ך יגיע לעב וראשו ,שיאו
 נחשב במה ! כלומר ?״ איו :יאמרו רואיו
 , החברה במעלת יעלה גם אם הלא ?האדם

 אחריתו סוף סוף - ממנו ימנעו לא כבוד וכל
 בשבת בכסא נשאוהו וכאשר ן ולכליון למות

 , זקן בבר כי ,המדרש מבית החג שלפני
 דר" לדר נזר ואם ,חסן לעולם לא ,,כי :אמר

.הן הבל והשררה הגדולה לאמר

 ישראל חכמי ראש רב היה אמנם אם
 זאת בבל ,כבדוהו ישראל בני וכל , בבבל

 על יתגאו לבל העם ראשי מאת הוא דרש

 שופט , הגבור שמשון בפי וישם .ההמון
 שמשון "אמר :האלה הדברים את , ישראל
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 עשרים לי זכר : הוא כרוך הקרוש לפני
 ולא ישראל את ששפטתי שנה ושתים
 ממקום מקל לי העבר : מהם לאחד אמרתי

 פרנס "בל ג לאמר עוד רב ויוסף ,למקום״
 שלא הצבור על איטה שמטיל , )שליט(

 לא העם על חתיתו )נותן שמים לשם
 איננו להשתרר( מחפצו אם כי העם, לטובת

 יהיו בניו כל בי חכם", תלמיד בן רואה

. מלמדים לא אנשים
 את ישפילו לבל רב צוה המורים על

 שלא לרב "מנין : באמרו ,תלמידיהם כבוד
 לתלמידיו וישנה המטה גבי על *שב

 ואתה :שנאמר ? הקרקע גבי על )היושבים(
 המורה *ושב אם :כלומר .עמדי" עמד פה
 על לשבת התלמיד על נם אז המטה, על

 מים השותה המורה את רב יעץ כן . מטה
 שישפך לתלמידו הנשאר את ונותן מכלי
 , לתלמידו הנשאר יתן ואחר ,מהכלי מעט

 ,הכיס מן בעצמו י*שפך התלמיד יעוז לא פן
 את לשתות ויאלץ , מורהו ממנה ששתה

בעיניו. הנמאסים המים
 לפני תמיד השפיל הוא ערכו את
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 האגדה .הגדולים תלמידיו לפני וגם ,חבריו

 שעמד ,נטוי קיר היה בנהרדעא בי ,מספרת
 ולא שנה עשרה שלש תלו על זאת בבל
 לכת לבלי תמיר נזהרו ושמואל ורב נפל,
 ויהי . עליהם יפל פן ההוא •הקיר אל קרוב
 מתלמידיו אחד לנהררעא ויבוא היום

 וילבו , שמו אהבה בר אדא רב , הגדולים
 את שמואל וייעץ . ההוא במקום שלשתם

 כי ענהו רב אך ;הקיר מעל לסור רב

 ובזכות ;עמו אהבה בר אדא רב הפעם
 היתרון ויתן .אסון כל יקרה לא צדקתו

..נפשו על לתלמידו
 רבי בכבוד משים מבלי פגע כאשר

 לרבי מקשיב תלמיד עוד בהיותו , חנינא
 עשרה שלש במשך רב הלך ,הנשיא יהודה

 סליחת את לבקש , הכפורים יום בערב שנה
 חפץ ולא עליו קצף אשר , חנינא רבי

 . רבים ימים עותתו לו ולסלוח לו להעתר

 , גס איש , אחד טבח פגע אחת ופעם
 ,הכפורים יום ערב בבוא ויהי .רב בכבוד

 על קדמניות משנים ישראל כמנהג אז אשר
 לא והטבה , הנעלב סליחת לבקש העולב
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 בושש בי ,רב וירא .רב סליחת לבקש בא
 הטבח אל נעצמו ללכת ויאמר ,לבוא האיש

 הונא רב ויפגשהו .עליו יכעס לבל לפיסהו
 מורי ,הולך אתה ״אנה :וישאלהו תלמידו

 . אלמני" פלני סליחת ״לבקש :רב ויען
 לא רב אך , ילך לבל הונא רב וייעצהו

 - עמלו היה לשוא אולם ,וילך לעצתו שמע
 רב את ויגרש , התפיס לא הלבב רע הטבח

,מביתו
 ,בעיניו יקר היה האדם בני כל כבוד

 בכבוד יפגעו לבל לקחו שומעי את ויזהיר
 בפגי הנכרי את תבזה "אל :באמרו איש כל

 היהדות בברית באו הגר אבות אם גם ,הגר
 הגר לב כי הוא והטעם ,דרות״ עשרה זה

 ןחוךף לפנים עמו בן כי ,בשמעו ,יכאב

 רב צוד. גם . עתה אמונתו בן היהודי בפי
 להודיעו צריך לחברו מחנה "הנותן :לאמר

 ואם ,מתנה לו לתת הוא חפץ כי ,תחלה״
 ישלח אל אבל ;לו יתן ,לקבל האיש יאבה

 בחשכו האיש יבוש פן , פתאם מתנה לו
. חסד עמו לעשות רעהו חפץ כי ,בלבו

 האדם על זרים אנשים בכבוד רק ולא
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 יביש שלא ,בניו בכבוד גם אם כי ; להזהר
 כן ועל ., אחיו יתר נגד מהם אחד את

 מן בנו אדם ישנה אל "לעולם 5 רב אמר
 שקלים שני של משקל בגלל כי ,הבנים

 , בניו משאר יותר ליוסף יעקב שנתן משי
 וירדו / הדבר ונתגלגל ,אחיו בו קנאו

 אחי שנאת סבת כי . למצרים״ אבותינו
 שעשה , הפסים כתנת היתה ליוסף יוסף
 עשה לא בניו ליתר אשר תחת זה זקניו לבן

 , לעבד יוסף את האחים מכרו לכן ; כמוה
 , אביו בית בל גם ואחריו .מצרימה חרר

 , שנים מאות האכזרים המצרים בידי רענו
. בפרך אותם לחצו אשר

 רב התנהג ביתו ובני אשתו עם
 ,עליהם מוראו הפיל לא ,וברחמים באהבה

 היתה אמנם ואם .מביתו ומדון ריב וישבית
 למרות הרבתה אשר / מדנים אשת אשתו

 , מרין בה גרה לא זאת בכל ,פיו את

 . לבה ורעת תנוארתיה את בדמיה וישא
 לו לזיר אותה בבקשו כי ,מספרת האגדה

 ואם , פולים מרק לו ובשלה , עדשים נזיד
לו ובשלה , פולים לו תבשל כי לה יאמר
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 למען הימים כל לו עשתה ככה עדשים.

.הרעימהו
 רב וישלח ;כנו חייא גדל כי ויהי

 , זה בנו יד !על לאשתו מצותו את תמיד

 רב בחפץ והיה .בערמה תמיד הבן ויעש
 הכן והלך ; עדשים נזיד ההוא ביום לאכול
 , פולים לו לבשל צוה האב : לאמו ואמר

 הכעיס למען ; עדשים ,במובן , האם ותבשל
 < פולים לאכל רב חפץ וכאשר בעלה. את

 בהר היום : לאמו ואמר בנו חייא והלך
 , פולים נזיד לו ועשתה ,עדשים בנזיד האב

 אשתו הטיבה אשר על מאד רב ויתפלא
 , פיו את מהמרות ותחדל ,עמו מנהגיה את

 ,בנו חייא לפני זאת השתוממותו את ויביע

 וישמח ,עושה הוא אשר את הבן לו ויספר
 , בו גער אולם ;בנו לב חכמת על מאד רב

 ויאמי- ,אמו באזני שקר דברו על ,זאת בבל

.תרחק״ שקר ״מדבר :לו
 ולשאת לסבל יכל כמהו איש רק אמנם

 כי יען , אשתו הציקתהו אשר המצוקות
 את ולהעניש לקצף ידע ולא היה לב טוב

 "כל נ מאמריו באחד אמר וכן ,ביתו אנשי
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 דרכי )אשר ביתו בתוך יתרה אימה המטיל
 שלש לידי בא ביתו( בני עם ובקצה ברגז

 וחלול דמים שפיכות { עריות גלוי :עברות
.שבת״

 'בעיניו רב היה שפל ומה קטן מה
 בבוא הביע אשר ,מפתגמיו נראה ,הוא

 ג אז אמר הוא . לדון אנשים שני לפניו
 פן ירא )כי למות הולך הנני עצמי "ברצון

 עושה אינני ומאום עונו( וישא בשפטו יטעה
 שכר ;כי לביתי אשוב ריקם ;בזה ביתי לטובת

 ולואי אנשים( בין שופט היותו על לו יהיה לא
 כי יתן מי : )כלומר כיציאה הביאה שתהיה
 בי יהיה לא המשפט אחר ביתי אל בשובי

 ענו כאיש כי .ממנו(״ יצאתי כאשר חטא כל
 משפט שיוציא בטוח לבו היה לא מאד
 , הוא אלהים התחת כי , להנשפטים .אמת

הצדק?! משניהם מי עם לרעת

ו.

 עני כי ,חייו בימי הרבה ראה רב
 כפיו בעמל עשר ויעש , נעוריו בימי חיה
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 , עצותיו גם היו כן ועל ,הרבה ובתבונתו
 מהכמות ,ובניו תלמידיו חבריי, את יעץ אשר

. הנסיון מוסדות על ומיסדות
 "תהפך :תלמידו כהנא לרב אמר הוא

 ג לאמו דבריך" את תהפך ואל הנבלה את
 ואל , האדם בני בעיני תתבזה אשר טוב

 . שרבית דבריך את תחליף ואל תשנה
 ,עבודה בכל לעמול זה תלמידו את יעץ נם

 לחם למצוא יוכל למען , לפניו תקרה אשר
 .לנדיבים ירו את להושיט יאלץ ולא ,לפיו

 בקרב נבלה עור "פשוט :רב לו אמר וכן
 גדול אדם :תאמר ואל שכרך וקח , חצות

 הוא לעשותה". לי המלאכה נאוה ולא אני
 והאומניות המלאכות בל את ליפות התאמץ

 :קהלת דברי את בדרשו בעליהן בעיני
 "שכל לאמר: בעתו" יפה עשה הכל "את

 אומנתו הוא ברוך הקדוש לו :פה ואחד
 האדם בטבע נתן האלהים - כלומר בפניו״
 / בה עוסק שהוא ,ההיא המלאכה את לאהב
.בעיניו חן תמצא למען

 אדמתו עובד איש היה בעצמו רב
 תלמידיו את בלבל בו אשר ,בגנתו ירק וזורע
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 הארץ קצות מכל אליו באו אשר , הרבים
 היה ובן .תורתו את לשמוע בשנה פעמים

 ולא , כשרונות בלי איש - שמו איבו - לרב
 עמלתי "הנה :רב לו ויאמר ,התורה . א ידע

 לכן בתהו, עלה ועמלי התורה, את ללמדך
 את רב וילמד ,העולם״ עניני אלמדך הבה
 וגם , כפיו מעמל ולחיות אדמתו לעבוד בנו

.ובמועצות בתבונה הארץ אל לסחר
 מהבמות מה העולם בעניני רב ועצות

 ומראות הנסיון מוסדות על בנויות כלן !הן
 אשר ,הזה מעם המורם האיש כי ,לדעת

 לא והכמה בתורה להגות כימים לילות שם
 , הזה העולם צרכי את קט רגע אף שכח
 בנו את יעץ הוא .חפץ לכל עת וידע
 רגליך אל )שהדבק "כשהאבק : לאמר ההוא

 מכר רגליך, על עודנו סחרך( בדרך בלכתך
 אל סחורתך את בהביאך :כלומר מרכלתך״

 , מעט תרויח אם גם ,למכרנה מהר חנותך
 בעיני חן מוצאה איננה נושנה סחורה כי

.הקונים
 שמכרת דבר כל "על :יעצהו עוד

 מן חוץ )בלבך( התחרט מחירו( עלה )ואחר
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 היין כי תתחרט" אל סברתו שאס ,היין
 :לבנו אמר עוד ,ימכרנו לא אם להחמיץ ימהר

 , לכיסך תמכר( )אשר סחורתך מחיר ״תן
 הסחורה את לתת !שקך" את תפתה ואחר

 המסחרי: פתגמו הוא שנון ומה . לקונה
 להשתבר )טוב !״ מהגג בור ולא מארץ ״קב
 / הרגלים לכתת מאשר ,קרוב כמקים מעט

 שם השתכר למען רחוק, מקום אל ללכת
 אסר - כסל״ תמרים לך יש ״אם .הרבה(

 שכר׳ בו שעושים הבלי לתיך איהס "הן - רב
 תועלה להוציא תמהר לא אם :בלומר

 לך יהיה לא שבר ובל ,תאבלם מהתמרים

. מהם
 ל גד איש שהיה , בנו חייא רב !אה

 , אחר מסוג עצות יעץ ובחכמה בהורה
 יריעה לרב היתה בי , לדעת המראות

 . הבריאות ובתורת הרפואה בחכמה הגונה
 לשתות הרבה "אל :לאמר יעצהו הוא

 את והוצאת במו רגיל תהיה פן .סממנים
 תכאב אם שן תעקר "אל . עליהם״ כספך

 ,לעקרנה״ סאשר אותה לרפא טיב בי ,לך
 הצועד האיש בי ,רחבים צעדים תצעד ,אל
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 דעת )לפי גוו". את מחליש רחבים צעדים

 כאב מזה הוסב ההם בימים החכמים
.עינים(

 כל לשטף ההוא בנו את רב צוה גם
 וכן , ממנו לשתות אומר הוא אשר , כלי

 ואשר מטנו; שהה אשר הכלי את לשטף
 .מטנו אחריו לשתות יבוא אחר איש

 המחלות מן השמר למען הוא והטעם
 הרק כי ,רעהו אל מאיש המתדבקות

 להעביר יובל ,הכלי על השותה מפי הנשאר
. המחלה את

 שברא מה "כל : אומר היה הוא
 אחר דבר ברא לא ,בעולמו ברוך הקדוש
 - שבלול :תעלת( איזה תביא )שלא לבטלה
 , פצע( בו לרפא ברא השבלול )את לבתיה

 האדם את הצרעה תשוך ואם לצרעה - זבוב
. אלה במו ועוד לנחש״ - יתוש ,ירפא״בזבוב(

 למהר רב ייעץ דם הקיז אשר האיש את
 מלאות למען , ההקזה אחרי לבו את לסעד

 בי , הדם מחסור את הסעודה ידי על
 להקיז לאדם היא רבה סכנה דעתו לפי

;אמר וכה ,כן אחרי תכף אכל ולבלתי דמו
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 לו ויקנה רגליו מעל נעליו אפילו "ימכר
 הדבר רב השקפת לפי היו )הנעלים אכל"

 "לעולם אמר: הוא כי לאדם, נחוץ היותר
.נעלים״( לו ויקנה ביתו קורת אדם ימכר

 , חולה לכל הדרושים התנאים אחד
 האמונה היא ,במהלתו ארכה לו ימצא למען

 , החולה שיבטח ,הבטחון נם וכן ,ברופאו
 דוח את עודד ולמען ,ממשכבו יקום כי

 ונפשם ,דוי ערש על השוכבים החולים
 בדו־ "הקדוש : רב אמד אכל, כל תתעב

 :לאמר הוסיף ועוד .החולה״ את זן הוא
 חולה" של ממטתו למעלה שרויה "׳מכינה
 חליו הליכות ביחור צופיה אלהים עין :כלומר

מאסון. לשמרהו
 האדם חיי את מאד רב הוקיר בכלל

 אשר 4 דבר מכל להשמר ויצו ,ובריאותו
 הייא לרב אמר הוא ,לאדם חלי להסב יוכל
 )מפני רכך בפני תפלט לא כ׳זבל "כל בני:

 )מאכלים ודיסא מקרא הוץ הרב( כבוד
אב של לפתילה דומים שדם קמח(, ממיני

 בקיבה( מתעבלת שאינה עפרת, של פתילה י
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 1פרס מלך )שבור שבור־מלכא לפני ואפילו

.-פלט״

 תלמידו אסי רב את יעץ אשר עצותיו
 צרכי רב הבין כמה ער , לדעת מראות

 הסדרים את ירע וכי ,המתקנה החברה
 אמר הוא .הקהל לחיי הנחוצים הטובים

 כה צהל שלא בעיר תדור "אל : אסי לרב
 )שאין כלב בה נבח ולא סוסים( בה )שאין סוס

 לא אז סוסים בה אין אם כי ;כלבים(״ בה
 יתנפלו אם נפשם את להציל יושביה יוכלו

 אליהם תבוא אחרת רעה או שודדים עליהם
 יוכלו לא , כלבים בה אין ואם ; פתאם

 תדור "אל :לאמי יעצהו כן . מגנבים להשמר

 הוא כי יען רופא" הוא העיר שראש בעיר
 לב לשית יוכל ולא העיר, בעסקי טרוד

 כמו העיר דומה כן ועל , ולרפאם לחולים

 על לשבת אין כזאת ובעיר ,רופא בה אין
 על רק בי , ומובן .התלמוד חכמי עצת פי

 גם והוא אחר רופא רק בה שאין ,עיר אתת
. רב דבר , הראש
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ז.

 תכלית ,והצדק המוסר בדבר רב דעות

 תזהירנה , הבא ובעולם• הזה בעולם האדם
 מה נוכח מהן .ייטהר הרקיע עצם כזהר

 המורה בגו שכנה ,אשר הנפש היתה טהורה
! הזה הגדול

 לפי לא היתה האישות על השקפתו

 אז נחשבה האשת אשד ,ההם הימים מושגי
 אותה יצוה אשר בל את העושה לשפחה או

 ומתן מהר לקחת - העשר למקור או , אדונה
 "הנושא ג רב אמר בן ועל .אבותיה מאת
 שאינם בנים לו יהיו ממון לשם אשה

.מהוגנים״

 היתה עוד ההם בימים אמנם אם
 לו לקחת , מישראל איש כל ביד הרשות

 בבל ,הקדם ארץ בני במנהג ,רבות נשים
 "לא : לאמר תלמידו אפי לרב רב צוה זאת
הוסף שתים לקחת ואם ,נשים שתי לך תקח

2 י
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 , הוא אזהרתו וטעם .שלישית״ גם לקחת אז
 ושגאוהו נשים, שתי האדם לו יקח אם כי

 להפילו מזמות עליו וחרשו יחד, גם שתיהן
 לקחת האיש נואל כבר אם , לכן .ברעה
 ,שלישית אשה עור לו להוסיף עליו , שתים

 יאם , נשים שלש בין כמום סוד אין כי
 את לו אז וגלתה , יחד השתים עליו תוסדנה

- .השלישית האשה סודן
להוכח נוכל הלא בו נפשו ישרה ומה

 חייו את אשתו מררה אמנם שאם מזה
 על אשה לקח ילא זאת בכל ;תמיר ותציקהו

 עמה וירא ,גרשה לא וגם ,זאת אשתו

 , אותה ככד כי יען ,זקנתו עת ער חיים
. נעוריו ואשת לבניו אם בהיותה

 , האשד, את רב בבד אמנם ואם
 אשתו בעצת "ההולך :אמר זאת בכל , בבלל
 בונת את מבאר והתלמוד בגיהנם". ניפל

 האשה תיעץ אם כי ,הזה החכם המורה
 אז והישר, חטוב מהדרך לסור אישה את
 אחר ענין בבל אבל , לעצתה האיש ישמע אל

. בקולה לשמוע עליו
 עולם כעל הזה העולם על הביט רב
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 כן ועל ,ישוב ולא ילך כענן אשר ,הולף
 ,בטובה מראות להמנע לאדם אל דעתו לפי
 לרב רב אמר וכן .לעשות ידו לאל יש אם

 . , סירא בן המושל בסגנון תלמידו המנונא
 בשאול אין בי ,לך היטב לך יש "אם

 אראה "עוד :בלבבך תחשב ואם .תענוג״
 לדעת תוכל לא כי ,לך דע לכן בטובה״

 למות "אין בי ,האחרון יומך יבוא מתי
 אשר עד יתמהמה לא המות בי , התמהמה"

 לבני "אעזב :תאמר ואם . טובים חיים תראה
 יגיד מי בשאול חק" אך אחרי" לבנותי

 ביד הונך ישמר אם לך •גיד מי - ?״ לך
 בני נחשבו בבלל ? יאבדוהו אולי , יורשיך
 נוצצים הללו - השדה ״בעשב רב בעיני האדם
. נובלים״ והללו

 ,נאורה היתה הנצח חיי על השקפתו
 גם כי ,המאמין ,ההמון מלב להוציא וישתדל

 , ומתענוגיו ממנהגיו האדם יפרד לא מותו אחרי
 ולכן . אדמות עלי בחיים בעודו לו היו אשר
 כעולם "לא :הזה המאמר רב בפי רגיל היה
 בו אין הבא העולם . הבא העולם - הזה

לא , ומתן משא ולא שחיה ולא אכילה לא
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 צדיקים אלא ,תחרות ולא שגאה ולא קנאה

 מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבים
, השבעה״

 דעת לפי ,אדמות עלי האדם ותעודת
 מדברי הפורש "כל :והדעת התורה היא ,רב

 :אמר ועוד . רב אמר , אוכלתו" אש - תורה
 קרבנות מהקרבת יותר הורה תלמוד "גדול

 המדרש בית היה המקדש משנחרב כי התמיד׳/
 חכמתם אשר ,החכמים על . אל למקדש

 אדם ימנע "אל :רב אמר , אומנתם היא
 אשר )בעת אחת שעה אפילו המדרש מבית

 דבריו את ולחזק דרשתו(". ידרש המירה
 , חברו סיסי בר וללוי לו שקרה מה יספר
 רבי מפי הלכה בבקר שמעו יחךו אשר

 ויבאר , בערב ויהי .מורם הנשיא יהודה
 , אחר באופן ההיא ההלכה את הנשיא

 לא ולוי ; המדרש בבית ההיא בעת רב ויהי
 ויטעה ,החרש הנאור את שמע ולא היה

.בהלכה כן אחרי
 לתכלית היה כבר בלבד בתורה העסק

 •עסק "לעולם : אמר הוא .רב בעיני נבבדה
 שלא פי על אף , ובמצוות בתורה אדם

0



21 אריכא( )אבא רב

 הוא בא לשמה שלא מתוך כי , לשמה
 למודו בראשית אמנם אם : לאמר לשמה״,

 מסבה אם בי ,התורה את מאהבו לומד איננו
 יוסיף זאת בבל - וכדומה אחרת-מנאוה

 לאהבה לבו ידבק הימים ברב כי , ללמוד

.התורה את
 את יעצרו לבל ,רב צוה המודים את

 איש כל את ילמדו אם כי , בקרבם חכמתם
 אחת הלבה המונע כל" : ויאמר ,חכמה דורש

 . אבותיו״ מנחלת גוזלו באילו , תלמיד מפי
 להשמ־ המורים את רב הזהיר זאת ובבל

 בחכמתם להרע רק שידעו , רעים מתלמידים
 לתלמיד השונה "כל : ויאמר , להיטיב ולא

.בגיהנם״ נופל הגון שאינו
 ראה האמתית הלאומית התקוה את

 בתי את המבקרים ,הקטנים בילדים רב
 - במשיחי תגעו ״אל : א:י־ הוא , הספר

 הם אך כי .רבן״ בית של תינוקות אלו
 גם כן וכמוהם .בעתיד האמה לקיום היסוד

 ולכן . הלאומית רגל נושאי הם מוריהם
 אל "ובנביאי : לאמר ההוא במאמר הוסיף
 התלמידים את .החרמים״ תלמיד• אלו • תרעו

0



,כג .האמה סגכורי *1

 מאד להזהר צוה מוריהם את המשמשים

ו תלמי בהיותו ,בעצמו והוא .המורים בכבוד
 מפני פחד הנשיא, יהודה רבי לפני יושב
 חייא רבי עם ובאכלו ,מורהו גאון הדר

 כפיו לרחץ הנשיא וצוהו הנשיא שלחן על
 מצאו לא שמנהגיו דמה כי ,גוו בכל רעד

 לעודדהו חייא רבי ויאלץ מורהו, בעיני חן
 ברכת לברך מכבדהו הנשיא כי ולהבינהו

.המזון
 , התורה מעלת את רב הגדיל כי ויען

 נושאי החכמים תהלת בפיו להרים הרבה לכן

 , מאד בעיניו יקר וכבודם התורה, דגל
 תלמיד של בהספדו המתעצל ,,כל :ויאמר

 ,אמר עוד .בחיים״ לקברו הוא ראוי ,הבם
 כי באה, היא בחנם אפילו חכם, קללת כי
 ב תש־ לא וקללתו אש כגחלי חכם דברי כל

* ריקם

.ה
 מעלת את רב הרים מאשר יותר עוד
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 והמרות הישר , הצדק מעלת הרים ,התורה
 . האלהים יראת את - בלם ועל , הטובות

 מעמר את רב בו שציר אחר פיוטי בציור
 :אומר הוא הנצח בעולם יה בם לפני האדם
 , לו אומרים לדין אדם שמכניסים בשעה

 ? לתורה עתים קבעת ? באמונה ונתת ״נשאת
 ה׳ יראת אם ,זה בל ועם ? בחכמה פלפלת

 רשע יצא - לא ואם ,טוב אז אוצרו היא
ראשונה נם על הרים הזה במאמר .בהשפטו"

 עיקר זהו בי ,באמונה ומתן המשא את
 ובצרק בישר ,הברה חיי שיהיה , האדם תורת

.לרעהו עול יעש ואל

 חלול הוא מה רב באר אחת פעם
 בל הזהירו הזה העון על אשר ,השם

 השם "חלול ויאמר: עתה? ועד מאז חחבמים
 הקצב מאת בשר לקחתי לו ,למשל ,הוא

 ממאמר .כרגע״ המחיר את לו נתתי ולא
 בעיני התרמית היתה שנואה מה נוכח אחר

 מרה שישהה לאדם לו "אסור :אמר הוא .רב
 ,עביט״ הוא ואפילו בביתו יתרה או חסרה
 יחזיק אל יתרה או חפרה מרה כל :כלומר

 בה למור למען לא אם אף ,בביתו האדם
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 במסחרו יקחנה אולי יודע מי כי , יחזיקנה
 העשוי לעביט ואף ; בה וימו־ הצרך לעת

 כך .לו תהיה אל עכורים מים בתוכו לשפך
מתדמית! להזהר האדם על

 ממעשה להשמר האדם על באשר אבל
 מהיכלה חברו את גם לשמר עליו בן ,תרמית

 ,,כל :במאמרו רב הביע זאת .מרמה לפעל

 בעדים שלא אותם ומלוה כסף לו שיש מי
 תתן לא עור לפני : התורה דברי על עובר

 לכחש •וכל הלא הלוה יחפץ אם כי ,מכשל״
 אשם ואז ,ממך״ כסף לויתי ״לא *, ולאמר

 בלי לאיש כספו את שנתן המלוה יהיה
 להביא שלא האדם את הזהיר ורב ,ערים

 גס אם כי , רעהו את רק לא נסיון לידי
 עצמו אדם יביא "לא :באמרו /עצמו את

 ? רוחו יטנו אנה יודע מי כי ,נסיון״ לידי
 האדם על לכן , רע דבר לעשות יסיתהו אולי

 עליו וכן , רעה לעשות מהאפשרות להתרחק
 על גם עון מכשל הביא לבלי להשמר

.-רעהו
 לשונו תחת רב הרים הצדקה ערך את

 מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה :באמרו , מאד
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 שומעיו בלב השריש ולמען .השכינה״ פני
 :לאמר העני ענות את תאר הצדקה אהבת את
 בעדו". חשך עולם חברו לשלחן המצפה "כל

 י הזאת הנכבדה במצוד, יקלו לבל מאד ויזהיר
 שתי לדוד יהונתן הלוהו "אלמלי ויאמר:

 ...הכהנים עיר נב נהרגה לא לחם ככרות
 שם לו כי .בניו״ ושלשת שאול נהרגו ולא

 מבית דוד את בשלחו ,שאול בן יהונתן
 לדרך צרה ויתן ,לצדקה לבו את , אביו
 הקדש לחם לבקש דור אלץ לא אז ,לדוד
 לא הלא ואז / בנב אשר הכהן אחימלך מאת
 אחיו ואת אחימלך את בחמתו שאול הרג

 למות ה׳ ענשהו לא ואז , נב יושבי הבחנים

 במאמרו . בניו ושלשת הוא פלשתים בחרב
 אשר הרעה היא רבה מה ,לתאר רב חפץ זה

הצדקה. ממניעת תצא
 את העיר עני אדם בן ענות רק ולא

 ענות גם אם כי , לחמלה הרחמן רב לב
 קודם שיאכל לאדם "אסור :באמרו הבהמה

 עשב ונתתי : שנאמר לבהמתו, מאכל שיתן
.ושבעת״ ואכלת :כתוב ואתר , לבהמתך בשדך



בג .האמה מגבורי 2?

 הגדול האיש דרבי קצות הם אלה
 פור הר להקים , ההשגחה פקדה אותו אשר

 ׳ מקלט בית להבין בגלותו, ישראל עם
 מטלטול העיפים ,כה יגיעי ינוחו ששם

 ת י ב הוא , לישראל נאמן בית , נדודיהם
 תלמידיו בעזרת רב, .י ל ב ב ה ד ו ם ל ת ה

 הוא , פנתו אבן את ירה ,וחבריו הראשונים
 ; סורא בעיר שיפר ,הגדול המדרש בית

 במשך לישראל למופת עמר הזה והבית

 , ואורה תירה יצאו ממנו .שנים מאות הרבה
 , הנדח העם מושבות השבת הגיהו אשר

 לאמים בין והמפרד תבל קצות בבל המפזר
. כתנים לבלעהו תמיר שאפו אשר , שונים

 בי , רב ראה למרחוק הצופיה בעינו
 ועזובה שוממה לחיות ישראל ארץ אחרית
 על לשאת , סבלם כח כלה אשר , מבניה

 מעינית כי , ראה הוא ,האבזרים הרומאים
 העדרים ונפצו ,יסתמו הצבי בארץ החכמה
 ימ-ייו ולא , חיים אלהים דברי בצמא לשתות

 הוא . נפשם להשיב האלה החיים המים את

 שתשתכח תורה "עתידה :תמיד אמר
 נפי$־5 עז הרהיב לא הוא , מישראל״
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 ההורה דעה את ישיב בפלפולו כי ,להתפאר
 לחנוך רק פניו שם הוא . הראשון למצבה

 גדולים היו התינוקות" "מלמדי . ישראל ילרי
 לפי ,היו המה . מאד עד בעיניו במעלתם

 יאירו זהרם בנגה אשר , הככבים ,דעהו
 ועליהם ,והאפלה הארבה ישרון עם מפלה

 משלו אה הזה והחכם הגדול המירה נשא
 לעולם בככבים - הרבים ״ומצדיקי : לאמר

 התאמתה כאשר , תינוקות״ מלמדי אלו ,ועד
. אלה ימיני עד זאת השקפתו

 בר שמואל רב אל ־ב בא אחת פעם
 , תינוקות מלמד שהיה , תלמידו שילה
 ויתפלא . נהו בו עומד שמיאל רב והנה וירא

 - לאמר ?״ אמונתך את "העזבת :ויאמר רב
 שמואל רב ויצטדק ? לעבודתך לב תשים הכה

 ראיתי לא מאז שנה עשרה שלש "זה ויאמר:

 לבי היו עתה גם ואף ,זאת גנתי את
 לרגע עזבתי אשר , בתלמידי רק ומחשבתי

 יכלה הזאת ההצדטקות ורק הספר". בבית
. רב רוח את להרגיע

 מאמרים אלפי מרב נשארו בתלמוד

 יחזקאל בר יהודה רב בשמו אמר רבס אשר



כג . האמה מגבירי 2ף,

 , ובאגדה בהלכה , האלה המאמרים .תלמידו

 חכמי התנאים בסגנון ,סגנונם בצחות מצטינים
 יהודה■ רבי תלמיד בהיותו כי , ישראל ארץ

 הקצרה מורהו בלשון לרבר לשונו למד הנשיא
 של המאמר שגור בפיו גם ויהי והצחה;

 לתלמידיו אדם ישנה "לעולם : מאיר רבי

--.קצרה״ כדרך
 היד לא דורו בני שבבדוהו לכבוד,

 ובארץ בבבל ומערץ מקדש היה שמו . גבול
 רב מות דבר על השמועה בהגיע .ישראל

 ,בגדים עשר שנים האחרון קרע חברו לשמיאל
 ראש ,יוחנן רבי וגם ;ואבל צעד לאות

 קרע רב מת כי בשמעו , ישראל ארץ חכמי

 , ויגון צער מרב חדשים בגדים עשר שלשה
 המורה מות על התאבל מקצהו העם בל

 מרעיתו צאן את רעה אשר ,והאהוב הגדול
 . שנה וחמש מעשרים יותר ,נעם במקל
 , בבל יושבי היהודים התאבלו חדש עשר שנים
 וחתונות בנותיהם כלולות גם יחגו לבל ויגזרו
 ,ההיא האבל בשנת והדר פאר ברב בניהם

 בענפי אז יצאו ולא ,ימימה מימים בעשותם
. והכלה החתן לפגי התמרים וכפות ההדס
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 ; מספ־־ת והאגרה .השנים ביתר כמנהגם
 ; שמו קשא ובר ,אחד איש נמצא אבן כי

 ; הפרסי המלך בהצר משדה נושא פקיד
 ,בגו לחתונת תמרים וכפות הדם ענפי ויקח

 ; נהש וישבנו , החכמים שגזרו הגזרה למרות
.וימת

 גם לראות ויזכה ,ימים האריך רב

 , ח״א בר שימי רב את ,בנו בן את
 החכמים אחד להיות ומתעתר בתורה עוסק

 הגול.ז ראש לכן רב נתן בתו את . הגדולים
 , נחמיה ורכנא עוקבא רבנא ,בניה וש\
 כמו . האמה וגדולי התורה גדולי שגי היו

 תיתק נצמדו ברב גם כן הנשיא יהודה כי כ
 ותורתו .לו היה עשר גם כי , יחדו וגדולה

 שפעל הנשגבות הפעולות עם יחדו וצדקתו
 עולם שם לו עשו לאומיותו לטובת רב

ישרו. שים היות ימי כל גלגאון לתפארת

.השמים החת



כד.

.)ירחינאי( שמואל
א

 הנודע ,הכהן אבא בר אבא בן שמואל
 שמואל או ,ירחינאי שמואל בשמו בתלמוד

 תורה למד בנעוריו .בבל יליד היה ,מתם
 ויעל ,גדל כי ויהי .מולדתו בארץ וחכמה
 מדרשו בבית לקה להוס־ף ישראל, ארצה

 עם שם ויתרועע ,הנשיא יהודה רבי של
 החכמים שני ונפשות , רב הוא ,אריבא אבא

 ,חדלה לא זאת ואהבתם .יחדו נקשרו האלה
, מותם יום עד הופרה לא ?בריתם

 כי ,שמואל את מאד אהב והנשיא
 רפא ,חכם רופא היה אשר ,הזה התלמיד

 הנשיא ויאמר . עיניו מכאב הנשיא את
 חפצו אך ,״רבי״ תאר לו ולתת לפמכהו

 העלימו אשר שונות, מסבות נעשה לא זה
 דבר על המספרים , התלמוד חכמי ממנו

 על מכשלים היו הנראה כפי . הזה המקרה
 לא הנשיא גם אשר הזאת, הסמיכה דרכי



כד. .האטה □גבררי

 לנש־" הזה הדבר ויכאב .להסי־ס יכל
 י לאמי הן באמרי נחמהו שמואל אבל מאד,

 ובי ,הראשון אדם של ספרו את ״"איתי

 שמואל : נאמר ושם ,וחכמיו דור דור כתובים
 .יקרא״ לא ו״רבי" יקרא ,חכם״ ירחינאי
 התאר אל לא כי לדעת בזה שמואל ויראהו

. נפשו תערג
 בארץ לשבת התמהמה לא ושמואל

 שב ט*ם עוד בבל, ארצה חשב ישראל,
 כעיר שמואל חשב .חברו אריבא אבא שמה

 עם ויתרועע פרת נהר על אשר ,נהרדעא

 ראש היה ההיא וכעת .עוקבא מר החכם
 שילא רב הזקן החכם בנהררעא המדרש בית
 הרבה הצטין לא הזה המורה .בבל יליד

 התנשא לא זאת ובכל ,התורה את בידיעתו
 ,ויכבדהו ,עליו התגאה ולא עליו שמואל
. באהבה אתו ויתהלך

 בידיעת משמואל רב היה גדול אמנם
 אשר מקום כבל כן על ואשר ,ההורה

 ואסוריה הדת מנהגי בדבר נחלקים דבריהם
 לעמת ;שמואל נגר כרב תמיד היא ההלכה

 אשר הריבות ובדברי המשפטים בדיני ;את
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 ,מרב גדול שמואל היה ,לחברו ארם בין

 דין וידין בעמו, לשופט היה מנעוריו כי
 מצב את שמואל ידע זאת מלבד .אמת

 העם חיי , המקום מנהגי את ,המוסרי ההמון
 משפטי גם לו נודעו אלה כל ועם ,ועסקיו

 מאז התנהגו פיהם על אשר ,הפרתיים
 אינם כאשר כיהודים, בבל, יושבי מעולם
 אב כי , התלמוד חכמי אמרו ולכן . יהודים

 ,ובמשפט בדין ושמואל רב דברי נחלקים

.כשמואל תמיד היא ההלכה
 בדרישת גדול.ממנו רב היה אמנם ואם

 בבבל גם הדור חכמי יתר על אבל ,התורה
 ביריעת גם שמואל עלה ישראל בארץ גם

 ,יוחנן רבי החל ,רב מות אחרי .התורה
 מכתביו לכתב , ישראל ארץ חכמי ראש

 שבבבל׳/ ,,חברנו בשם בהם ויתארהו , לשמואל

 "רבני בשם תמיד כנה רב את אשר תחת
 בעיני כבודו קטן כי שמואל וירא .שבבל״

 הירחים קביעת סור לו וישלח ,יוחנן רבי
 גם שמואל היה כי ,שנה לששים והמועדים

 אמנם ויוכח ,הכוכבים בחכמת גדול חכם

 שמואל חכמת מאד היא רבה כי ,יוחנן רבי
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.מפניו נכנע לא זאת ובכל ,מדע בכל
 כאץ החכמה כי שמואל ראה אז

 לתורה רק וכי יוחנן, רבי בעיני נחשבה
 שא^ות הרבה שמואל לו וישלח ,כביד ישים

 הנוגעות ההלכות הן ,טריפות בהלכות וספקות
 מה יוחנן רבי וירא . שחוטה בהמה לבשר

 ,התורה במקצוע נם שמואל ידיעת היא רבה
 :ויאמר ,הזה הבבלי המורה את לכבד ויחל
 מאז ויתארהו . !״ בבבל מורה לי יש ״אבן

 לרדת ויחפץ ,שבבבל״ ״רבנו ;בשם והלאה

 ,הזה מעם המורם האיש אה לראות בבלה
 בידו צלח לא ידועה בלתי מסבה אך

. זה חפצו
 אשר ,בשמואל היתה אחת ומדה

 .סבלנותו - והיא ,חברו רב מעל הרימתהו
 מבני לא גם אשר איש כל את סבל הוא

 או ,הפרסים חכמי עם ויתרועע ,ודתו עמו
 נודעה וביחוד .״האטגושים״ :אז נקראו כאשר

 חוזה- פרסי חכם ,אבלט עם שמואל ירידות

 חכמה. בדברי תמיד עמו ויתוכח בכוכבים,
 ,הפרסים חכמי וער מקום , לבי-אבירן גם

 החכמה שאלות דבר על התוכחו שם אשר



ן )ירחינאי( עמואל

 חברו רב אשר תחת ,שמואל הלך , והדת

. ההוא הבית את מעודו בקר לא
 בבבל העברי העם חיי את ידע שמואל

 ,ראה ולכן ,בו חי הוא אשר ,הזמן וצרכי
 ,המדינה לחקי ועז תקף לתת ראוי כ•

 :פתגמו כן על ויהי , ישראל עם בחיי הנוגעים
 קימו הזה והכלל .הוא״ דין המלכות ״דין

 העם, ושופט• התלמוד חכמי כל עליהם וקבלו
 ומשפטים ודינים ,שמואל אחרי היו אשר
 באו ישראל, מתורת לא מוצאם אשר רבים

.ישראל לבני אשר המשפטים חקי באסף
 ,הפרסים בני אהבוהו הזאת המרה ובגלל

 בשמו נודע שהיה בראשם, מלכם ו״שבור"
 היה זה שבור .התלמוד בכל "שבור־מלכא"

 כאח, כרע עטו ויתהלך , לשמואל ידיד
 חמד ולפעמים . חכמה בדברי עמו וישתעשע

 פעם הזה. העברי החכם בחברת לצון לו
 היהודים אתם "הן : לשמואל בשחוק אמר אהה

 לי נא אמור ,מאד אתם חכמים כי תתפארו
 שמואל ויענהו הזה?" בלילה אחלום מה

 שבי לקחת והנה וראית "בחלומך :לאמר
 תמר״ס חרצני לטחון ויאלצוך ,הרומאים כידי
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 השנאה היתד, ההיא ובעת .זהב״ של בריחים
 ויחשב ,הפרסים ממלכת ובין רומא בין רבה

החלים בדבר ההוא היום בל שבור־מלבא

לא שמואל אך ,הניעה הזאת השמועה



0 )ירחיגאי( שמואל

 דעתו לפי כי בגדיו, את קרע ולא התאבל

 בצאתם נפשותם אשם אשמו ההם הנהרגים
 רק רחש לבו אשר ,בשבור-מלכא להלחם

 שמואל לב כי ,נראה מזה .ליהירים טוב
המלך. לידידו ואמונה אהבה רחש הוא גם

 בין היתה אשר העזה רות היד• מסבת
 שם את בבל חכמי קראו שמואל ובין שבור

 ולפעמים ,מלכא״ ״שבור : לפעמים שמואל
 שבחבורה" "ארי לאמר אריוך"" :בשם בנוהו

 ,אלסר״ מלך "אריוך הקדמון המלך שם על
 בעיני שמואל היה בן בגדוד, כמלך בי

 בו נצמדו והגדולה התורה בי יען ,תלמידיו
 בני כל ותהלת עמו לגאון ויהי ,יחדו

.- בבבל אשר הגולה

ב.
 בנפש קוננו אשר הנעלות, מהתכונות

 גם אמנם . האפים וארך העגוה היו ,שמואל
 אך האלה היקרות במדות הצטין חברו רב
 .לקפרן רב נחשב שמואל ננד .כשמואל לא
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 בארץ הנשיא למת סלוח יכל לא רב הנה
 , ידיו את עליו סמך לא אשר על ,ישראל

 לו יאתה כאשר ,שלמה סמיכה לו נתן ולא
 לו נתנה לא כי אף ,שמואל אכל ;באמת

 שמר לא זאת בכל ,הנשיא מאת סמיכה כל
 את הראה עת ובכל ,הזה להבית עברתו

 רבנו צאצאי של בית־הדין מפני הכנעתו

. הקדוש
 להתיר הנשיא לב מלא אחת פעס

 האסר למרות נכרים, שטן לאכל עמו לבני
 הנבור ,שני בית חרבן לפני ,עור אסר אשר

 שמן אה הכהן חנניה כן אלעזר הלאומי

 רבים דברים ועוד , יינם ואת ,הנכרים
 ויהי גוריון. בית בעלית שהיתר. באספה,

 אשר המדרש לבתי הזה ההיתר דבר בהגיע
 ,הנשיא כדבר לעשות רב אבה לא ,בבבל
 שמואל אך . הנכרים שמן את לאסור ויוסף

 ,הנשיא למשמעת לסור בדבריו אלצהו
 אבנך הזה השמן את תאכל לא "אם :באמרו

. ממרה״ זקן בשם:
 גדול חכם שמואל היה אמנם ואם

 את וידע )אסטרונומיה( התכונה כחכמת



!1 )ירחינאי( שמואל

 את לקבוע וידע ,מובאיו ואת הירח מוצאי
 ,החשבון פי על המועדים וימי החדשים ראשי
 אשר עד ,לחכות הגולה בני יצטרכו לבלי
 שבאר-ן הנשיא מאת השלוחים , הצירים יבואו

 ביום נקבע החרש ראש כי ויאמרו ,ישראל
 שמואל הרהיב לא זאת בבל ;פלני או פלגי

 של הרין בית כח את לבטל עז בנפשו

.הנשיא
 אם כי , החדש קדוש בעניני רק ולא

 לא אשר ,ומשפטים חקים בהרבה עוד גם
 מבית לפנים יצאו ואשר בעיניו חן מצאו

 היתד. כי אף , לבטלם לבו מלאו לא ,הנשיא
 על העולה ככל בארצו לעשות בידיו היבלת

 הוא אולם ? תעשה מה :לו יאמר ומי ,רוחו

 :אמר ורק ,כזאת עשה לא הרבה בענותו
 לו - לאמר ,בטלתי״ אז תקפי גדל "לו

 תקנות לעשות הנשיא מאת הרשות לו נתנה
 ,ההוא החק את לבטל תקנה תקן אז ,כחפצו

 ענותו, גדלה ככה .בעיניו חן ימצא לא אשר
 אחרות ואל השלום אל אהבתו וביחוד,

1 פזוריו מקומות בכל הלאום
 בית זכו מה "מפני ;אומר היה הוא
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 שנוחים מפני ? כמוהם הלכה לקבוע הלל
 בית ודברי דבריהם ושונים ,היו ועלובים

 בית דברי שמקדימים אלא ,עוד ולא ,שמאי
 הלל בית היו יען : כלומר ,לדבריהם״ שמא•

 בית דברי את נס בלמודם ויזכרו רוח ענוי
 ,בעיניהם זאת ותמעט ,מתנגדיהם שמאי
 בהזכירם ,שמאי בית לדברי כבוד גם ויתנו
 שתהי ,הלל בית זכי לכן ,בראשונה אותם

 ברור נראה הזה המאמר מן . כמוהם ההלכה
 אהבת ועל הענוה על שמואל השקפת את

- . השלום
 מים כאגם אחד איש ויפל , היום ויהי

 ^א ש ורב .גויתו את מצאו ולא , ויטבע

 ותבוא . בנהרדעא המדרש בית ראש אז היה
 תוכל אם ותשאלתו ,לפניו הנטבע אשת

 יכל כי שילא רב אותה ויען לאיש, להנשא
 ,הזה הדבר את -כ בשימוע ויהי .תוכל

 שלא עשותו על שילא רב את להחרים ויבקש
 כדבר תעשה "אל :שסיאל לו ויאמר .כדין
 נשלח הבה .בעמו נכבד איש להחרים הזה
 את עשה כזדון לא אולי ,לשאלהו אליו

 שילא רב את וישאלו וישלחו .הזהי הדבר



13 )ירחינאי( שמואל

 אסורה אשחר סוף להם שאין "מים :לאמר

 "אשתו :שילא רב ויענם ?״ מותרת או
 ,הנהר במי איש נטבע אם : כלומר !״ אסורה

 הלאה הם שוטפים כי ,סוף להם שאין

 אשתו אסורה אי , נמצאה לא וגויתו ,הימה
 הנטבע את הנהר גלי שטפו פן ,לאיש להנשא
,מהנהר חי יצא ושם ,רחוק למקום

 האגם "ומי :אותו שאל עוד ויוסיפו

 להם שאין מים ,האיש בו שנטבע ,ההוא
 :עוד ויענם ?״ הם סוף להם שיש מים או סוף

 "אם :עוד וישאלוהו !״ סוף להם שאין ״מים
 להנשא הנטבע לאשת רשיון נתת מדוע בן

 אנכי .טעיתי ״אמנם : שילא רב ויען ?״ לאיש

 במים האלה המים את בראשונה חשבתי
 "עליך 5 לרב שמואל קרא ואז .סוף״ להם שיש
 ורב .און״ בל לצדיק יאנה לא :החכם אמר

 זקן להחרים בחפצו עותתו על הודה אמנם
 ויאמר ,אותו וחקר דרש מבלי ,נכבד

 :החכם אמר ״ועליך : תודה ברגש לשמואל

. יועץ״ ברב ותשועה
 ויאמר , רב אל בא פרסי אהה ואיש

ללמדהו רב וישב !״ התורה את ,למדני :אליו
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 !״ אלף הוא זה הנה ,״ראה :לו ויאמר
 , הוא אלף כי יחליט זה ״ומי :הפרסי ויקרא
 :רב לו אמר כן אחרי ״1 הוא כן לא אולי

 :פעם עוד הפרסי ויקרא .בית״ זה ״הנה
 אין אולי ,הוא בית אמנם כי יאמר ״ומי

 .מביתו ויגרשהו עליו רב ויקצף ?״ כן הדבר
 :אליו נם ויאמר שמואל לפני הפרסי ויבוא

 החל כאשר ויהי !" התורה את נא ״למדני
 ויעש ,חאלף־בית אותיות את ללמדהו שמואל

 .האותיות בשמות בהכחישו ,כמנהגו הפרסי
 ,הפרסי באזן באצבעותיו שמואל ויאחז

 "הוי, !מכאב הפרסי ויצעק .בחזקה וילחצנה
 :הוא אף שמואל שאלהו אז •״ אזני ,אזני

 :הפרסי ויען ?״ היא אזנך אמנם כי יאמר ״ומי
 ויאמר !״ היא אזני כי לכל הוא ידוע ״הן

 וזה אלף זה כי לכל ידוע "כן :אליו שמואל

 בהמרותו מאד נואל מה הפרסי הבין אז .בית״
 ישראל תורת את ללמד ויחל ,מורהו פי

 הדת כנפי בצל לחסות ויבוא רבה, בשקידה

 את ישראל חכמי בשמוע ויהי הישראלית.
 ארך "טוב שמואל: על ויאמרו הזה, הדבר

* רוח״ מגבה רוח



15 )ירחינאי( שמואל

 ,לנהרדעא ממורא רב בא אחת פעם
 ויהי .השבת ביום שמואל בבית ויתארח
 לנהג שמואל ויאמר בחצר, יחד בשבתם

 לעשותו מותר דעתו לפי אשר , אחד מנהג
 פניו את ויסב , רב זאת וירא . השבת ביום
 דעתו לפי אשר ,המעשה את ראות לבלי

 חרה "אכן : שמואל אמר אז .הוא אסור
 ,רב כדעת ולעשות לשנות ויצו !״ לאבא
,רעהו רצון מפני רצונו את ויבטל

 רב עם המדרש בבית שמואל וכשבת
 את התלמיד ישאל כאשר מרב שאל שאל

 נכנס ולא ,ברב כבוד תמיד נהג כן .מורהו
 רב נקרא גם . רב נכנם טרם הכיתה ראשונה
 גם היה אם אף כהן, במקום לתורה לעלות
 מבני היה לא ורב הכנסת, בבית שמואל
 על מחל ,כהן שהיה ,שמואל אך ,הכהנים

 גדולת מפני ולא .חברו רב כבוד למען כבודו
 לו ויראה מפניו שמואל נכנע ותורתו רב

 איש היה מאשר אם כי ,כאלה כבוד אותות

.מאד ענו
 עשר שנים שמואל קרע רב מת ובאשי"

 לו הלך ,הנה :ויקרא ויגון צער מרב כגרים
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 הענוה 'מדת . "1 מפניו יראתי אשר האיש
 את אליו משבה שמואל בלב שקננה הזאת,

 להסית ויבואו מותי, אחרי רב תלמידי בל
.בנהרדעא שמיאל של מדרשו בבית

 שמוא^ שפעל ,נכבדה היותר הפעולה
 הקד' היא ההלכה. במקצוע היתה חייו, בימי
 הב־י רב אשר תחת ,האסורים בהלכות מאד

 אשר בבל חכמי קבעו בן ועל בהן, החמיר
 הלבה אין בי האלה, החברים שני אחרי היו

 מצב כי ראו בבל חכמי .באסורים כשמואל

 ילך לבלי ,להחמיר מהם דורש המיסוי העם
 .המצוות על מעליו לפרק לבו בשרירות העם

 בעירו ,שמואל של מדרשו בבית אולם

 שמעו •ושביה אש־ במקומות ,וסביבותיה
 עשי ,מפיו שיצאו והטצוה התורה לקול

. חייו ימי בל■ כדבריו
 בלמוד לעזר לו היו רבות פעמים

 שמירת ובתורת ברפואה ידיעותיו התורה



י 17 )ירחינאי( שמואל

 נחוץ אם לדעת, הורוהו אשר הבריאות,
 . אחרת או זו בשאלה להחמיר אי להקל

 לבית ויביאוהו ,צבי צדו אחת פעם הנה
 צלע בחייו והצבי ,וישחטוהו הגולה ראש

 את רב ויבדק .האחרונות רגליו שתי על
 צומת כי ,וימצא ארכבותיהן ער הרגלים
 הבשר בשר כי ויאמר נפסקה, לא גידיהן
 הנתוח חכמת את מרעתו שמואל אך .לאבלו

 ויגר ,נחש ארם נכנם הזה בבשר כי ,ראה
 תחבלה למצא איך הורהו וגם לרב, זאת

 , לא אם הזה בבשר ארם הנמצא ,להוכח

;לשמואל רב ויקרא ,הוא כן כי הדבר יימצא
!״ לך אנים לא רז ״כל

 הכריחתהו הרפואה בחכמה וידיעתו
 במשנה הנה .המשנה דברי גם לבטל לפעמים

 אין אז ,האדם עצם נשברה אם כי נאמר
 השבת, ביום למקומה העצם את מחזירים

 לחולה, היא סכנה כי מדעתו, שמואל אבל
 - הלכה : אמר ,שברו את יחזירו לא אם

 רוחו, עז את נראה מזה .השבר את מחזירים
 אם המשנה, דברי מפני גם הכנע לבלי

צ ב
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.להגיון מהנגדים דבריה בי ראה
 במקצוע הטוב פעלו נראה ביהוד

 לצרכי לבו אה המיר שם כי ,המשפטים
 דרש אך אם החלש לימין המיר ויעמד , העם

 נשארה אם כי שפט הוא .מידו זאת הצדק
 מכלכלים היורשים ואחיה , מאביה יתומה בה

 הוא, לה בעבודה שהשתכר מה כל אז ,אותה
 אמר, כן - אותה. המפרנסים לאחים ולא

 למען ברכיה לתת מותר יתומים של כסף כי
 אשר ,האלמנה מצאה אם - .הונם יגדל

 שלה המציאה ,מה דבר ,היתומים יפרנסוה
 את האלמנה גובה אם - ליתומים. ולא היא
 שמין אין אז ,בית־רין ידי על כתובתה כסף
 נכה למען ,עליה אשר האלמנה בגדי את

 נותנים אם כי הכתובה, מכסף מחירם את
 לה נותנים וכסף , למתנה הבגדים את לה

 צוד, גדול כלל - .ככתובה שכתוב כמו
 "אל לאמר: תלמידו יהודה רב את שמואל

 לבן רע מבן אפילו ,נחלה במעבירים תהי

 שני יקימו אשר הזרע מה יודע מי כי ,טוב
 להוריש לאב אל - כלומר ?״ האלה הבנים

 על היא ראויה אם ,השני לבן נחלתו את



(9 )ירחינא•( שמואל

 הראשון הבן אם ואף .הראשון לבן הדין פי
 יעביר אל טוב איש - והשני ,היא רע איש
 מה יודע מי כי ,לזה מזה הנחלה את האב
 בנים הרע הבן יקים אולי ! זרעם משפט יהיה

.רעים בנים יוליד הטוב והבן ,טובים
 הלל לתקנת מאד התנגד שמואל

 טוב לא רעתו לפי .א( להפרוזבול - הזקן
 להוציא האדם את להכריח בערמה לבוא
 לשלם עליו אין התורה חק פי על אם ,כספו

 לבן השמטה. שנת הגיעה כי יען ,למלוה
 ואז , להמלוה זמן להגביל טוב יותר כי אמר
 .החוב את לבטל השמטה בשנת כח עוד אין

 כליל השמטה את לבטל דעתו נטתה ובכלל
 ,ישראל שבארץ הנשיא את כבד לולא ,בארצו
 תקנת מתקן הזקן הלל מצאצאי שהיה

 כי , שמואל אמר ליתומים ובנוגע . הפרוזבול
לפרוזבול. צריכים אינם הם

 .לבו את שמואל שם המסחר למצב גם
 "כנען : המשל יאמת זמן וככל מקים בכל

,שיהיה הוא שהיה מה .מרמה" מאזני בידו

 , הזקן• ״הלל .ה האמה״ ״מגכוח ראה א(

.14 ,13 צד
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 במדד׳ ומרמים מונים והמוכרים הסוחרים כי
 מחיר את מעלים או ,הקונים את ובמשקל
 ויאמר, ,עיניו שמואל פקח זה ועל .הסחורה

 המרות על משגיחים להפקיד נחוץ כי
 ועל .המוכרים יגנבו לבלי , והמשקלים

 )במכירת ,,המשתכר :אמר המחיר את המעלים
 )חלק משתות יותר ישתכר אל הסחורה(

 .הסחורה(״ בעד בעצמו ששלם ממה חששי

 תחשב ,משתות יותר רוח לקח כי , נמצא ואם
 אה לקבל המוכר ועל ,לאונאה המכירה

 .כספו את לו ולהשיב הקונה מידי הסחורה
 מעלים הסוחרים כי ,בראותו ,בעצמו ושמואל

 את אז מכר ,השדה תבואות מחיר את
 יורידו למען , זול במחיר שדותיו תבואות

.-תבואותיהם מחיר את הסוהרים נם
 בימי בבל יהודי של המוסרי והמצב

 והוללות דעת קלות .איתן היה לא שמואל
 המון אצל נוהגות היו פריצות גם ולפעמים

 בעיניהם, כשחוק היתה האישות שאלת . העם
 כי בחור .אליו לב לשים ראוי שאין וכדבר

 ,מכרתו בנערה ופגש עיר ברחובות התהלך
ומחיר, ערך כל לו שאין דבר־מה לה ויתן



ג1 )ירחינאי( שמואל

 בפרי קדשה לפעמים .ההוא ברבר ויקדשנה
 ולמען . מחיר כל בבבל לו שאין ,התמר

,שמואל אמר העם בעיני הנשואין ערך הרים
 מקדשה בתמר אף האשה את המקדש כי

.הדין פי על היא ואשתו ,לו היא
 שהתקדשה בעיר קול יצא כי והיה

 .כנשואה הדין פי על ותחשב , לאיש אשד,
 ויבטלו ,אנשים באו כן שאחרי קרה אולם

 ,האשה התקדשה לא כי ,לאמר הקול את

 אין כי ,עירו בנהרדעא שמואל מצות ותהי
 , אשה קדושי דבר על הקול את מבטלים

.ההמון בעיני נכבדים הקדושין יהיו למעי

 שמואל בימי שהיו ,החכמים ידעו אמנם
 בדיני ידיעותיו .גדל את לכבד ואהריו,

 וישימו לחברו, אדם שבין והחובות המשפטים
 נגד גם ,בדינים״ כשמואל הלכה״ כי לחק

 המדרש בתי וראשי השופטים וכל .חברו רב
 והלכותיו, משפטיו פי על התנהגו בבבל

 הבריא, והשכל ההגיון אדני על הנוסדים
 פעם באמרם , בדינים שמואל עדך את וירימו

 דעתו שאין מי כי ,מדיניו אחד דין על אחת
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 בהלכות יודע איננו שמואל כדעת בזה

- . מאומה המשפטים
 ,והחנינה החסד תורת היתה כזאת

 איש ,הזה הגדול והשופט המורה מפי שיצאה
 ,עמו לאשר הימים כל היו ולבו עיניו אשר

 צדק בדרך , המוסריים החיים בדרך להדריכו
 בני אשר , החכמים אחד היה שמואל .וישר
 ירעו לא אחריהם הבאים והדורות דירם

 את היטב להבין ,האמתי ערכם את להוקיר
 ,האמה להצלחת באמרותיהם הצפון הטוב
 כדבריו הלכה קבעו לא הבינו לא ויען

 החומרות אמנם .רב נגד האסורים כהלכות
 אך מקיל, היה ושמואל בעתו כדבר אז היו
 העת תחלף כאשר כי ,לבם אל שמו לא הם
.ההן להחוטרות מקום עוד יהיה לא

ד.
 נשארו באגדה רבים לא מאמרים

 בפלוסיפיה דעות הוגה כחכם ,כי , משמואל
 התעסק לא ,והרפואה התכונה ובחכמות



25 )ירחינאי( עמואל

 במקצוע רב בחו היה לא ואולי ,באגדה הרבה
 מדרשותיו בידינו שיש מהמעט אולם הזה.

 ,דעת מלאים מאמרים לבחר יש ,באגדה
 למצוא התאמץ הוא . נעלה והגיון תבונה
 למשלי המקבילים משלים הקדש ככתבי
 טוב על בנויה הזאת וההקבלה , ההמון

. ורעת טעם
 "אשרי :אז אומר היה ההמון משל

 ממנו תסורנה בי ,ושותק חרפתו השומע
 יהודה לרב שמואל ויאמר .רעות״ מאה

 פוטר : הקדש בכתבי גם כתוב ״כן :תלמידו
 ג המלים ראשי הוא "מדון ,מדון״ ראשית מים

 , רבר למחרפו ישיב אם כי ,דינים״ ״מאה
 לעמת המשפט". בבית חרפתו ריב לריב יאלץ

 יהרג לא )גנבות( שלש , שתים ,כגלל : המשל
 כן "הלא :יהודה לרב שמואל אמר ,הגנב״
 פשעי שלשה על :ה׳ אמר כה :כתוב

 המשל אשיבנו". לא ארבעה ועל ישראל
 )וינצל( שלום לאיש בורות "שבעה :אומר היה

 :שמואל ויאמר .בו(״ )ויפל רע לעושה ואחד
 .וקם״ צדיק יפל שבע :החכם שאמר ״זהו
 ,המשפט מבית ״היוצא : אמר ההמון משל
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 .שיריי״ את ישיר ,ממנו בגדו את' שלקח
 חיבוהו אם הנשפט יתעצב אל - בלומר

 אמר זה בנגד .שפטוהו בצדק כי לשלם,
 יבא הזה העם בל וגם כתוב: "כן שמואל:

 "היא :אמר המשל בשלום״. מקומו על

 העושה האשה אם - בשפל״ וסלה תנום
 בשפל הצמר בו אשר הסל אז תעצל בפלך
 :כתוב ״כן :שמואל אמר זאת לעמת .מצבו

 :אומר המשל . המקרה״ ימך בעצלתיס

 ויאט- נגדי" אגרופו הרים בו בטחתי "אשר
 אשר שלומי איש גם : שכתוב ״זהו :שמואל
.עקב״ עלי הגדיל לחמי אוכל ,בו בטחתי

 שמואל הראה ובמוסר במדות במאמריו
 ולהנזר גוו את להמית לאדם אל כי לדעת,

 אשר האיש יחטא חטא כי ,החמרים מצרכיו
 נתנה אשר מתענוגיו וימנע ,בשרו את יסגף

 בתענית היושב "כל : אמר הוא .הטבע לו
 עליו "ומפר : שנאמר ,חוטא נקרא )הצם(
 ? חטא נפש באיזו ובי .הנפש" על חטא מאשר

 על - כלומר .היין״ מן נפשו את שצער אלא
 לנפשו חטא אשי־ חטאתו .קרבן להביא הנזיר

 הביע כן . בנזירותו יין לשתות בהמנעו



25 )ירחינאי׳ שמואל

 נדרים ■לנדר האוהבים נגד דעתו את 1עמואי
 את שמקים פי על אף הנודר "כל :באסרו

. רשע" נקרא ;דרו
 :תלמידו יהודה לרב אומר היה הוא

 הזה העולם בי , ושתה הטף ,ואבל ״הטף
 בבית כמו - בלומר ,המשתה״ לבית דומה

 להטף מתאמץ מהקרואים אהד שבל ,משתה
 לו ימצא לא המתמהמה והאיש ,חלקו לו

 ההי־ האיש על כן ומשתה, מאבל עוד
 בצל שנותיו כי , החיים במנעמי להשתמש
מאום. לו יהיה לא ובקבר תחלפנה

 לדעת, המראות ההשקפות, עם וביחד
 שמואל הביע , מהחיים להתרחק לאדם אל כי
 לאדם אין בי לרעת המראה ,אחרת דעה גם

 :אמר כן ועל , תבל בתענוגי לרעה .להשתמש
 לא ומעודו .יורה״ אל יין רביעית ,השותה
 לבל ,שכר בו יש אשרי בבית שמואל התפלל

 יוכל ולא ,וישכירהו באפו השבר ריח יעלה
- .ראשו יבלבל אשר אחרי , בבונה להתפלל

 ואם , כפים בעבודת מאם לא שמואל

 ,המדרש בית וראש בעמו ודין שופט היה כי
 , בעצמו האדמה בעבודת עסק זאת כבל
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 העבודה את לראות יצא ביום יום ומרי
 נכסיו על המשגיח "כל : ויאמר ,בשרותיו

 בבל ישגיח אם כי ,סלע״ מוצא יום בכל
 ויוסף .לתקן מעות תמיד ימצא הלא יום
 נחשב כן היין מול בחמץ בי ;לאמר עוד
 להשגיח תמיד *צא אשר ,אביו לעמת בזה הוא
- .ביום פעמים שרותיו על

 ממדותיו אחת הרתה החמלה מדת
 החולה את המבקר "בל :אמי־ היא .היקרות

 את לבקר וייעץ .גיהנום״ של מדינה נצל

 ולא ,הקדחת אש בו בעד בעת רק ,החולה
- .למעמסה החילה על יהיו שהבקורים בעת

 הוא מבל. בעיניו אהובה היתה האמת
 )לרמות( הבריות דעת לגנב "אסור אמר:
 ומשרתו הוא הלך אחת פעם נכרי". של אפילו

 הנהר את לעכור עליהם ויהי בדרך,
 להאכיל משרתו את שמואל ויצו במעברה,

 המשרת ויתן ,העבירם אשר הפרסי את
 לשמואל כהודע ויהי טרפה, תרנגלת ?'פרסי
 לפרסי תתו על משרתו על ויקצף הדבר,

 זאת הודיע ולא כשרה תחת טרפה תרנגלת
 דתו עפ״י לאבל יובל הפרסי אמנם .לפרסי



27 )ירהינא־( שמואל

 יחשב זה לו נודע שלא אחרי אבל ,טרפה גם
 למאכל גם הראויה תרנגלת לו נתנו בי

- .דעת גנבת נקרא וזה ,יהודי
 לנו, תוכיח באגרה מדרשותיו אחת

 הוא .ההגיון אהבת בלבו גברה כמה עד
 יעשו גלותנו קץ לעת כי , להאומרים התנגד

 ,מהטבע שלמעלה ומקרים ,ונפלאות נסים
 ,הבא לעולם הזה העולם בין ״אין : ויאמר

 ,העולם - כלומר .בלבד״ מלכיות שעבוד אלא
 ולא גסים לא ,במנהגו יתנהג ,אז בן בעתה

 ואך הטבע-. בדרך הכל רק יהיו, נפלאות
 כי ,גלותנו מימי גאולתנו ימי ישתנו בזה

 עליהם ישראל בני ישאו לא הגאולה בזמן
 ומושלם בארצם ישבו אם בי מלכיות־, על

- . יצא מקרבם
 בחכמת משמואל נשארו רבים מאמרים

 היו רבות אמנם כי ,נראה שמהם ,הרפואה
 התלמוד■ ובספרות .הזה במקצוע ידיעותיו

 לתהלה דשמואל" "קילורץ בשם אחר סם נודע

 רבות עצות גם .בו אשר הרפואה כח ידי על
 .ממנו בתלמוד נשארו הבריאות בשמירת

, הטבע כחכמת רכה ידיעה לו היתה כן וכמו
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 גדל נודע וביחוד .החיים בעלי ובתורת

 בעצמי והיא .הכוכבים משטרי בדעה חכמתו
 העיר בשבילי הרקיע שבילי לי "ידועים :אמד

 מה אדע שלא השבט בובב זולת ,נהרדעא
 והמועדים החדשים קביעת ידע הוא .היא״

 הנשיא גלה לא עדנה אט אף ,החשבון פי על
 .ישראל לחכמי הזה הסוד את ישראל שבארץ
 משמיאל נשארה מאד נכבדה אהה והלכה

- החרשים. קביעה סוד יבה
 הראש שמואל היה רב מות אחדי

 וכל , בבבל התלמוד חכמי לכל האחד
 להסרה באו רב לפני ישבו אשר התלמידים

 כעשר .מתורתו ולהגות שמואל בגפי בצל
 בראש שמואל ישב רב מות אחרי שנים

 ואהוב מכבד טובה, בשיבה וימת החכמים,
 החכמים, כל בפי ומדמם מהלל כל, בעיני
 ימי;■ וכדברי בספרותנו לההלה נשאי* ושמו

עולם.-־ לדרות



בה.

.נפחא בן יוחנן רבי
א? חוברת

א.

 רבנו בימי נולד נפחא בן יוחנן דבי

 . הראשון הנשיא יהודה רבי הוא , הקדוש
 ואחרי ,אביו מת יוחנן רבי אם הרתה באשר
 וישאר .בלדתה בהקשותה ,אמו מתה הולדו

 , ומאמו מאביו עזוב , עני יתום יוחנן רבי
 , אמו אבי או ,אביו אבי אליו ויאספהו
 תורה לשמוע המדרש לבתי ויביאהו ,ויגדלהו

 , לקחו ראשית ותהי . ההוא הדור חכמי מפי
 רבי של מררשו בבית ,יוחנן רבי שמע אשר

 אספו מעט גדל ובאשר .אלעזר בן שמעין

 .הנשיא יהודה רבי של מדרשו בית אל אותו
 , ובינתו ידיעותיו התפתחו לא עוד אמנם
 מפי היוצאים , החכמה דברי כל את להבין

 גם נחשב זאת בכל , הגדולים ותלמידיו רבי
 הורשה לא ורק לקח, השומעים בין הוא

 כי , רבי בפני ספסל על לשבת עדנה לו
לקח. ולהקשיב רגליו על לעמד אם
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 אחרי ימים שנתים וכעבור ,רבי וימת
 ראש להיות כסאו על חנינא רב• עלה מותו
 אזן להטות יוחנן רבי ויוסף .המדרש בית

 " בלמודים חיל ויעש ,החדש המורה לתורת
 דבי בעלות ויהי .מאד מורהו בו ויתפאר

 בבית דרשתו לד־ש הראשונה בפעם יוחנן

 חנינא רבי יישמע ,ודעת טעם בטיב המדרש
 ,,ברוך :ויאמר מאד גדילה שמחה וישמח
 בעורני עמלי פרי הראני אשר אלהים

!״ בחיים

 תורת שמעו ייחנן מרב• המעט ויהי
 חבמי מאחד ללמוד עיר ויוסף ,חנינא רבי

 ויהי ויגדל ,שמו ינאי רבי , ההוא הדיר
 בעת ,והימים .עמו בקרב ולתהלה לשם
 קיסרי .ישראל בארץ מאד רעים ימים , ההיא
 והמסחר העבודה , הארץ את נצלו רימא

 רומא ממשלת עקת תחת לשגשג יבלו לא
 לטו למצוא רבים חכמים ויאלצי האבזריה,

 לבקש בתבל לנוד ! אחרות בארצות מחיתם
 מבית רעהו ואילפא יוחנן רבי ויפרדו לחם.

. בארץ לסחר ויחלו , מדרשם
 יוחנן רבי ולב וכה! בה עושים עודם



6 .נפחא בן יוחנן רבי

 מקור ,חיים מים מקור עזב אשר על הכהו
 מבורות לשאב וילך 7 הטהורה החכמה

 אלהים קול וכמו , אכזב ממקור , נשברים
 אל שוב ,"לך : לאמר לבבו בסתר חרש לו דבר

 , הזה לקול אזנו ויטה !״ חכמתך ואל תורתך
 קנות הוסיף לבלי ,מוריו את עזבו על וינחם
 אל ולשוב עסקיו את לעזב ויאמר , רעת
 !אתו׳ לשוב באילפא גם ויפצר .המדרש בית
 , לסחר ויוסף לעצתו, שמע לא אילפא אך

 ללמד אז הלך אנה ממנו. נפרד יוחנן ורבי
 אז כי 7 מאד יתכן אכל !נדע לא ? תורה
 רבי של מדרשו בבית לקח לשמוע הלך

 בעיר אשר , הגדול )אושעיה( הושעיה

.-רבות שנים אתו וישב , קסריא
 רבי עלות לפני ,המדרש בתי ומצב

 , מדרשו בית ראש להיות כסאו על יוחנן

 הנשיא יהודה רבי בימי כמו איתן היה לא
 את לאחד ; הטובה רבי מחשבת .הראשון

 הוא אחד, מורה תחת יחדו כל.החכמים
 ,ברצונו פרי עשתה לא , חמא בן חנינא רבי
 בתי חכמים עוד יסדו חנינא רבי מלבד כי

 המורים בין .בעירו איש איש אחרים מדרש
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 , נפש ועז עשיר איש ; ינאי רבי היה ההם
 בית לו וייסר ; כל מפני נכנע לא אשר

 רבי היה לו השני .עכברא בעיר מדרש
 בעיר מדרש בית לו שיסד , הגדול הושעיה

 מאד רבים תלמידים אליי נם וינהרו ;קסריא
.תורתו את לשמוע , הארץ קצות מכל

 ~ו אות □ש ימי כל נמש! היה כ המג
 כי יען ; הקדוש ־־כנו כן השליש• גמליאל

 לא ומוראו ,כתורה גדול האיש היה לא
 !מש כ רק אכל • החכמים פני על היה

*'2 •** !• ׳11^*

 יהודה רבי אבותיו נשיאות כם על ישב

 והגדולה והחכמה התורה אשד איש ,כנו
 לו האירה ההצלחה אשד איש ,כו התאחדו

 לעטרהו ,ממשלתו ימי בראשית פניה את
 , רמה ביד נשיאות והוד מושלים כבוד

 אלכסנדר הקיסר יד אותה תמכה אשר
,ורעו ידידו באדם הישר סיוירום

 , סוריה ארץ יליד היה הזה החכם הקיסר
 ואת היהודית הדת תכונות את ידע כן על ואשר

 , הנוצרית הדת נוסדה עליהם אשר היסודות



ז ,גפהא בן יוחנן רבי

 ישראל לבני רב חסד הטה בן ועל
 אמונות לבני מאשר יותר ולאמונתם

 את לבבו בכל כבד ביחוד .אחרות
 עוד בהיותו כי , השני הנשיא יהודה רבי

 נשיא את ראה מלחמותיו לרגלי ישראל בארץ

 במו ויקרבהו חכמתו, רב ואת הזה היהודים
 עז לו ויתן ; נשיאותו בה את ויחזק ,נגיד

 , למלך כמשנה עמו בקרב למשל וממשלה
 למתנה גדולות ונפות וכרמים שדות לו ויתן

 הנשיא יהודה רב• ויגדל .תבואותיהם לאסוף
 פעולות ויפעל , וחיל עשר ייעש ויחזק ,השני

- .עמי בקרב גדולות
 הוא גם היה הזה הנשיא יהודה רבי

 הגדול-ם החכמים כאחד במעט .בתורה גדול
 , בחכמתו עליהם עלה לא אך .בדורו

 .וכמורה כאדון ולא , וכרע כאח עמם ויתהלך
 אשר , יוחנן רבי את בריתו נאמנה וביחור

 , הנשיא מושב טבריה בעיר היה מדרשו בית
 רבי יד על עזר הנשיא לרעהו. איש ויעזרו
 מצות בקול לשמוע העם את להבריח ,יוחנן

 עזר תורתו בכח יוחנן ורבי , והשופט החכם
 בית לתקנות ועז עצמה להוסיף , הנשיא יד על
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 , נאמנים וידידים רעים חיי יחדו חיו וכה .דינו
 ברב עלה יוחנן רבי של מדרשו ובית

 מדרש בתי כל על ותפארתו בגדלו הימים

 יותר בימיו היתה התורה ואחדות , מוריו
 ורבי חנינא רבי - מוריו בימי מאשר , חזקה

 יסד אשר ; המדרש בית זולת כי ,הושעיה
 היה לא , לוד בעיר חברו לוי בן יהושע רבי

 יובל אשר , ישראל בארץ אחר מדרש בית
 של מדרשו בית עם ותפארתו בגדלו להתחרות

יוחנן. רבי
 תלאה ימי היו יוחנן רבי ימי כל

 בילדות• ידע לא הוא .רעים ופגעים ואסונות

 ב• ,אם אהבת היא ומה אב רחמי המה מה
 , אשה נשא באשר וגם ;היה נעזב יתום
 וטובה נחת ראה לא ובנות בנים ויולד

 אחר זה בניו כל עליו מתו בי ! מצאצאיו
 הקטן אך וישאר ,עליו מתו בנים תשעה .זר,

 וימת , רותח דור אל הילד נפל והנה ,מכלם
 וגם , לו נשארה אחת בת ורק .הוא גם

 הצליח לא בי ,מיגונו אותו נחמה לא הוא
. רבים ימים בלבבו אשר לאיש לתתה

 והחכמים ,מאד מראה יפה היה הוא



$ נפחא. בן יוחנן רבי

 : כזה נעים במשל יפיו אדות על מספרים

 , אדם גרגירי אותה ומלא כסף בום איש יקה "אם
 את והעמיד ,שושנים זר יעטה שפתה יעל

 בין ,יפעתו בהדר השמש זרוח בעת , הכוס
 דומה יוחנן רבי פני מראה והיה ,וצל אור

 ו לקיש בן שמעון רבי ,גיסו .ההיא״ לכוס
 , יוחנן רבי אחות את לאשה לו קחתו בטרם

 לו ויאמר י, היפים פניו למראה מאד השתומם
 כל לו היתה לא כי , לנשים״ ״יפיך :בלצון

 !״ לתורה ״וכחך :יוחנן רבי ויענהו .זקן חתימת
 ימיך כל את תקדיש "אם : לאמר עוד ויוסף

 אחותי את לאשה לך ונתתי התורה ללמוד

.-ממני" עור היפה
 מבית יוחנן רבי לו מצא פרנסתו את

 כל כלכלהו אשר , השני הנשיא יהודה רבי
 בפי יוחנן רבי אז נקרא כן ועל ,חייו ימי

,-הנשיא״ בית של ״יוחנן :בשם חבריו

ב.
 הקדש בארץ המדיני ישראל בני ומצב

 פעם :גשמים ליום ההיא בעת רומה היה
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 לארץ ויחם ויאיר , עזו כהדר תשמש יראה
 השמים מלכת תרובא ופעם ,עליה ולדרים
 כל ערפל. ארץ פני וכסו , העבים מאחרי

 אמנם ידעו לא סיוירום אלכסנדר הקיסר ימי
 הישר הקיסר הפלה לא כי , רע היהודים

 שבתו ימי אך .לרומא• יהודי בין הזה באדם
 שנה עשרה שלש רק בי ארכו, לא כסאו על

.וימת מלך
 הקסריות בם . לרומא רעים ימים ויבואו

 בכדור היה למלוכה שואפים אנשים בידי
 קיסר כונן לא עור . הילדים בידי המשחק

 רעהו בא והנה היטב, ממלכתו את אחד
 , מידו ממשלתו שכט את וינזל ,וימיתהו

 בן בירי הימים כקרב הוא נם נפל למען
 מדינות בכל שררו ומיטה פרק .כמוהו עולה
 המדינות יושבי את שללו רומא נציבי .רומא

 ,הנשיא יהודה רבי נם !השב :אומר ואין
 מאז , רומא קיסרי כעיני כבודו נדל אשר

 ,אויב עקת סכל ,סיוירום אלכסנדר נשאהו
 דמי את מצץ ובעלוקה שבעה, ידע לא אשר

 , וינצלהו ,בכר מם ממנו בקחתו הנשיא

..ויבוזזהו



11 ,נפחא בן יוחנן רבי

 הנשיא את אלץ האלה העתים צוק
 לא ולפעמים .אחיו על מם הוא גם לשום

 , הנחה למו לתת החכמים את גם חנן
 ער , המסים את לו לשלם מהם גם וידרש

 ,שמו מעון בן יוסי , אחד חכם התאונן כי
 והמרוצה העשק על המדרש בבית בדרשתו

 להעמיד הוא ברוך הקרוש "עתיד : לאמר
 זאת "שמעו באמרו: לרין הכהנים את

 וענו ?״ בתורה עמלתם לא למה , הכהנים
 בני נתנו לא "בי : )החכמים( הבהנים אותו

 ישאל אז הקדש". לחם לחמנו את ישראל
 בית , "הקשיבו ישראל: בית את האלהים

 ?" לכהנים מאום נתתם לא למה ,ישראל

 הנשיא בית אנשי "כי :ואמרו הם גם וענו
!״ הכל ממגו לקחו

 ,התעבר הנשיא זאת שמע כאשר אמנם
 לולא הזה, הדורש לחכם קרה מה יודע ומי
 לשכך הנשיא אל לקיש בן שמעון רבי בא
 בן יופי אמר לא כי לו, באמרו חמתו, את

 , הנשיא כבוד להשפיל ,דבריו את מעון
 לדרש מחפצו אם כי , העם חמת עליו ולהעיר

י לתורתו המחכה העם לפני אגדה דברי
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 בבית רבים אגשים ,היו הנראה כפי
 אשר רצונו, עושי וממשרתיו מעבדיו הנשיא
 , הזה לב וטוב הצדיק הנשיא ברוח משלו
 כל ויהי חפצו. אשר בל אל לבו את ויטו
 מבית לאחד כסף שחד נותן שהיה ,עשיר איש

 הנשיא יתן כי , ההוא האיש וישתדל ,הנשיא
 פעס .ההוא העשיר שבם על שופט משרת

 אנש• בהשתדלות כזה עשיר איש הוקם אחת
 הדין בשבת ויהי ולשופט. לדין הנשיא בית

 יהודה רבי לפניו ויעמד ,המדרש בבית החדש

 דברי את תמיד שתרגם ,החכם , נחמני בן
 לפני ויכרע , מורהו לקיש בן שמעון רבי

 את תרגם למען ,ידבר מה לשמוע הדין
 רבי ויקם .קשב ואין קול אין והנה , דבריו
 : ויאמר משלו וישא רגליו על נחמני בן יהודה

 לאבן - עורי - הקיצה : לעץ אומר ,,,הוי

 זהב תפוש הוא הגה ? יורה הוא ! רומם
 הקדוש ועתיר .בקרבו אין רוח וכל וכסף
 העמידו אשר , האנשים את לענוש הוא ברוך

,הזה״ הדין את
 , סדרים ואין זועה אך רומה ובממלכת

 א , פרם ארץ עם לה רבות מלחמות
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 ידי - ופעם הפרסים ירי גברו פעם ; פרתיה
 המפזר ישראל ועם . והסורים הרומאים
 צרות סבל ופרם רומא בארצות והמפיד
 בני וענו הפרסים בגבור כי תמיד; ותלאות
 והיו הרומאים ובגבור , בסוריה אשר ישראל

 ביהוד . למשימה בבבל אשר ישראל בני
 זרוע איש בקום ישרון עם מצוקות גדלו

 בפי יקרא כאשר או ,שמו אורינת ;אחד
 בפרס וילחם , נצר בר פפא :היהודים
 כל אשר ; כפרם רבות ערים ויחריב ,ויכניעה
 . ומלקוח שלל ויקח , יהודים היו יושביהן

 ראש כנות שתי גם חילו בידי שבי נפלו אז
 ,ירחינאי שמואל מר ,בבבל אשיר ישראל חכמי

 אותן יפדו למען ישראל ארצה הובאו גם
.ישראל בני

 , שמואל בנות את כראותו יוחנן ורבי
 , נפשו תאות לזכרו אשר הגדול החכם

 כל בעיניו יקר לא הרומאים, בידי שבויות
 וימצא .שבין מבור לפדותן וישתדל ,כפר

 אחר את , הבכירה שמואל לבת איש גם
 אבא בן חייא רב את , הגדולים תלמידיו
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א , העלמה אבי שמואל ממשפחה הכהן
,- לאשה לו אותה נשא

 פדיון היה ההן הרבות המלחמות בעת
 זאת ידעו כי , ישראל לבני למבשל שבוים
 , היהודים בעיני *קר לא הון בל ב* ,הגוים

 נפי^־ אשר ! ואחיותיהם אחיהם את לפדות
 היהודים את מכרו לא בן ועל .צר בידי

 בימים המנצחים במנהג ; לעבדים השבוים
 , היהירים ראשי אל הביאום אם כי , ההם
 בזה באופן ויהיו . מידם אותם יפדו למען

 בשעריהם מלחמה באה לא אשר , היהודים גם
 על הונם לפזר אלצו בי ,ולמשיסה לבז

.האמללים השבוים
 בר פפא מת הנה התלאה ולמרבה

 ,רומא קיסר משנה למעלת הורם אשי ,נצר
 בבל תחתיו למושלת היתה אשתו וזינוביה

 והאשה .רומא קיסר בשם סוריה ארצות
 לב נצורת אך , מאד הבמה היתה הזאת

 להקרא ,בעיניה זאת ותקטן .לגדולה ושואפת

 להפרד ותאמר , רומא קיסר משנה בשם
 ,קיסר באוירליאנוס ותמרי . בליל רומא מעל
 ותקרא , ערב במדבר להלל יפה עיר ותכן
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 ויצא .פלמידה או , תדמור העיר שם את
 גם ויקחו מלחמה, בחרב לקראתה הקיסר

 .זיגוביה נגד הזאת במלחמה חלק ישראל בני
 אמונת אחרי הזאת המלכה נטתה כי ואם

 , בלבה ישראל תורת את ותכבד היהדות,
 המלוכה בית את אהבו לא ישראל חכמי אך

 ,תדמור העיר הריסות יום לראות ויצפו ,הזה

 הרבה שנאתו את יוחנן רבי הביע ביחוד
 ויגיע המחכה "אשרי :באמרו הזאת למלכה
 כי הוא אות תדמר!" של בחרבנה לראות

 , המדיניות מהתהפוכות היהודים סבלו רבות

.רומא נגד מדירתה עם זינוביה הביאה אשר
 יוחנן רבי קוה אשר את ואמנם

 , לאחרונה ,כי , בחיים בעורו ראה ,לראות
 המלבה, זינוביה על אוירליאנום־קיסר נבר
 ואת ,אליו ויבקיעה ,היפה עירה על ויצר

 בכבלי אסורה אותה וינהג ,שבי לקח וינוביה
 אשר ,מתדמר והנמלטים .רומא עירה זהב

 , בבל ארצה נסו ,הרומאים מהרב שרדו
 התדמורים גם כי יען ,ישראל בני אל וילוו

 חכמי אך .היהודים דת אחרי נטו בזינוביה
 הגריב על שמחו לא בבבל אשר ישראל
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 בזרועות אותם קבלו ולא , האלה החדשים
 יהודים היו׳ לא האלה האנשים כי , פתוחות
 או בי ,בטהדתה היהדות דגל נושאי אטתים

 וחצים־ האלילים עובדי במנהגי אוחזים חצים
 לעב רוח למורת ויהיו ,ישראל בני במנהגי

. במעשיהם היהודים
 באר* המדיני ישראל בני מצב היה זה

 ובהו תתו יוחנן. רבי בימי ובבבל הקדש
 רוח ,אלהים רוח ורק , לפניהם הארץ היתה

 על מרחפת ,ישראל וחכמת הטהורה התורה
 יתב לכלי ,אדמות עלי להחיותם ,פניהם
 את אז הפיח אשר ,והראשון והראש . לגוע
 היה , האמלל העם בלב הזה הטהור הרוח

.גבורנו נפחא בן יוחנן רבי

נ.
 מדרש בית יוחנן רבי לו יסד כאשר

 לי ויבחר ,אליו ־ התאספו רבים ותלמידים

 היתד; המשנה . התורה בדרישת חדשה דרך
 י למורו את כנה עליה אש־ פנה, לאבן לו
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 קדושים מטליה מלה כל , מדבריה דבר כל

 ויתאמץ , משה תורת כדברי בעיניו היו
 . ההם בימים ההגיון דרכי פי על לבארם

 ,מורהו חנינא רבי בדרכי בחר לא אלה ובכל
 הלבה דברי כל בעיניו נחשבו לא אשר

 יוחנן רבי .המשנה מקור מלבד אחר ממקור

 חץ , החיצוניות המשניות דברי את גם ככד
 מקשיב תלמיד היה זה כדרך הבריתות.

 אשר , הגדול אושעיה לרבי ,השני למורהו
 רבנו אספן שלא רבות, הלכות וקבץ אסף

 הושעיה רבי הלל בן ועל .משנתו אל הקדוש
 ועל חריפותו גדל על בפניו יוחנן רבי את זה

.הגיונו יושר
 במשניות גם יוחנן רבי דרך היה בכלל

 נשא לא הוא .האמת דרך רק בבריתות גם
 שגה דעתו לפי אך אם גדול לבל פנים

 הדורות כי אף ,במשפטו ההוא הגדול
 ,מאד יוחנן רבי בעיני גדולים היו הראשונים

 ראשונים של צפרנם "טובה : פתגמו ויהי
 אמר הראשונים על . אחרונים״ של מכרסם

ולבוה ,אולם של כפתחו הוא רחב לבם כי

י ב
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 אך .סדקית מחט נקב נמלא הס דורו בני

.הראשונים מבבוד גם לו יקרה האמת
 יוחנן רבי עבד ונכבדה גדולה עבודה

 והיא- הבאים; לדורות אותה וישאיר בחייו,
 דעוה שיש במקום ההלכה דבר את להכריע

 , המסרת על בנוים כללים וישם . שונות
 ולדין. להורות איך החכמים בל ידעו למען
 על אשר הסימנים את לתלמידיו אמר הוא

 למשל: ומשפט. חק כל לדעת אפשר פיהם
 חכם כל לדברי יתנגד הקדוש שרבנו במקום

 דעת היא שונה אם .כרבנו ההלכה ,אחר
 ב; יוסי רבי מדעת אילעי בן יהודה רבי

 כללים ועוד יוסי ברבי ההלכה חלפתא
.כאלה

 החכמים מגדולי הלכות הרבה

 החכמים מלבות נשכחו שכמעט ; הראשונים
 רבי במשנת לא באו לא ואשר האחרונים

 חייא רבי של בבריתות ולא הנשיא יהודה

 הוא יוחנן. רבי מפי נאמרו הושעיה, ורבי
 הרבה .תלמידיו לפני וישננן איתן אסף

 העריי• באמה לפנים שהקרשו ,ישנים מנהגים

החכמים לדברי חזוק תת למען מאד. הוא
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 כי ; מפיהם שיצאו דינים הרבה על אמר
 יוחנן רבי ויהי .הם מסיני״ למשה ,הלכה

.וממחזיקיהן הישנות ממעריצי אחד
 , מאד רבה היתה ההלכה על השפעתו

 אחריו םףהבא הדורות חכמי קבעו כי ער
 בהם דעתו אשר ,בדינים כמוהו ההלכה את

 לקיש וריש ,ושמואל { רב לדעת מתנגדת

 ,מוריו לדברי יתנגד אשר במקום רק . ועור
 כדברי אם כי כדבריו לא ההלכה קבעו אז

.מוריו
 רבי נחל אשר ,והגדולה הכבוד ובל

 שקידתו מרב לו באו ; החכמים מאת יוחנן
 במסחרו ;בעסקיו לעסוק הדל הוא .כתורה

 להגות כימים לילות וישם אדמתו, ובעבודת
 הוא הלך אחת פעם .דעת ולקנות בתורה

 , בדרך תלמידו הכהן אבא בן חייא ורבי

 : יוחנן רבי ויאמר . אחר שדה עד ויבואו
 , ואמכרהו לפנים; שלי היה הזה ״השדה

 עוד ויעברו .בתורה" לעסק אוכל למען

 חייא לרבי יוחנן רבי וירא ; ארץ כברת
 שלי היה הזה הכרם "גם : ויאמר ; כרם

ללמוד אוכל למען ,אותו גם ואמכר ; לפנים



.נח .האמה הגבורי 20

 הוסיף , זיתים לגן כן אחרי ובהגיעם .הורה״
 מכר איך , ההוא לתלמידו לספר יוחנן רבי
 נפשו את כלכל למען הזה, הגן את גם

 ,אבא בן חייא רבי ויבך . התורה את בלמדו

 צופיות עיניו אשר יוחנן רבי עני אה בזכרו
 רבי וישאלהו ,הנשיא מאת לו הנהן , חסד ללחם
 :חייא רבי אותו ויען ?״ בוכה אתה ״למה :יוחנן
 .זקנתך״ לימי מאומה השארת לא כ• ,יען

 בעיניך קל "הכי :ויאמר •וחנן רב־ וישתומם

 שנברא דבר מכרתי אנכי ? שעשיתי המעשה
 ,החמרי( העולם הבלי - )כלומר ימים בששה
 התורה )את יום בארבעים שנתן דבר לי ואקנה
 אמרו ובצדק .יום(״ בארבעים משה שקבל

 את איש יתן אם " :יוחנן רב• על החכמים
 את יוחנן רבי שאהב כאהבה, ביתו הון כל

- .לו" יבוזו בוז ,התורה
 , קניניו כל את עזב שבגללה הסבה

 על השקפתו הייתה בעסקיו מעסק ויחדל
 העוסק האיש כל דעתו לפי התורה. למוד

 הוא .התורה את לדעת יוכל לא במסחר
הוא־ לים מעבר "ולא התורה דברי את דרש
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ולא בטחרנים לאתמצא"לא : לאמר

 , חכם מורה דרך היה בהלכה דרכו

 אמנם אם .ממנו דורש שהזמן מה הרואה
 , הראשונים החכמים דברי את הוא ככד
 דורשת הלאם שטובת ,ראה אם זאת בכל

 . אחור מסכת ירא לא , מדבריהם אחור לסגת
 יוחנן דבי הניר! לא למשל, החרף, בימי

 הקר יזיק פן ירא כי יען ראש, של תפילין
 ,היטב הראש את יכסה לא אם ,לראשו

 לבל תינוקות המלמדים על צוה הוא
 יבטלו בזה בי יען , נפשם בצמות יענו

.מעבודתם
 כי ,יוחנן רבי אמר רבות הלבות על

 - לאמר ,אלמני או פלני הכם בימי נאמרו הן
 כל להן אץ ועתה ,לזמנן רק נתקנו הן בי

 שהחזיק מה כי ,מעיד הזה הדבר .ועז כח
 להן ויתן ,נושנות בהלכות תמיד יוחנן רבי
 להקדיש אהב מאשר לא היה ,בימיו נם תקף
 הדרות של החכמים דברי את בקרת כל בלי

 הנושן שהחק ,מראותו אם כי , הראשונים
 ,למשל ,ראה הוא .לעמו תעלת יביא ההוא
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 בכבוד לזלזל חפצים אחדים אנשים כי
 תמיד נזהרו אבותיהם אשר תחת השבת!

 ויזהירם , מאדם בבל הקדוש היום את לכבד

 קבלו כבר כי ,בו ״הזהרו :ויאמר יוחנן רבי
 מופר בני שמע : שנאמר , עליהם אבותיכם

.אמך״ תורת תטש ואל אביך

ד.
 , ההלכה במקצוע פעולותיו שרבו כמו

 אגדותיו בי , האגדה בחלק מעשיו גדלו בן

 על השקפתן בטהר רעיונן, בשיא מצטיגות
 המאמרים בין . המוסריים האדם חובות

 יוחנן מרבי לנו שנשארו ,הרבים האגדיים
 הנוגעים המאמרים בראש חלק לוקחים

.ולהתורה החכמים לתלמידי
 נקראים החכמים תלמידי כי , אמר הוא

 של בבנינו עוסקים הם כי יען !בנאים בשם
 דעת למען ! אך .חייהם ימי כל העולם

 רבי נתן חבם תלמיד הוא מי ולהכיר להבדיל
 החכם לרעת נוכל פיהם שעל סימנים יוחנן
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 (חכם תלמיד "איזהו :נאמרו ; לא אם האיש
 ,)לפרנסת מלאכתו לעשות מצוים עירו שכני

 שמים בחפצי ועוסק ועסקיו( חפציו שמניח זה
 לא בלבד התורה ידיעת ובמצות(". )בתורה
 בני על איש להרים ,יוחנן רבי בעיני הספיקה

 מהחכמים דרש יהו£ ;מפיהו תורה לקחת עמו

 במעשיהם וטהורים צדיקים אנשים גם שיהיו
 ראוים אז ורק , אלהים כמלאכי ובמחשבותיהם

 דומה "אם :באמרו ,העם מורי להיות הס
 מפי יבקשו תורה צבאות ה׳ למלאך הרב
 בפעם לאמר ויוסף .יבקשו״ אל ־־ לא ואס

 וכי / השרה״ עץ האדם ״כי :נאמר ״הן !אהדת
 "צי : שנאמר יען אלא ? הוא השרה עץ האדם
 ? הוא כיצר , תכרת״ לא ואותו תאכל ממנו

 תאכל ממנו - הוא הגון חכם תלמיד אם
, !״ תכרת אותו ־ לא ואם , הכרת לא ואותו

 למעלת האיש יגיע 'אז רק דעתו לפי
 נכבדה משרה לשאת יוכל אשר ,חכם תלמיד
 דבר'הלכה אותו "שואלים אם , עדתו כתוך
 והוא המשנה( סדרי ששת )בכל מקום בכל

 איש יהיה שלא ,מהחכם דרש גס ,אימרה״
 לא - היא בשטים לא :״כתוב :באמרו ,גאה
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 זאת דעתו את לבאר עוד ויוסף . הרוח״ כגסי
 יכרי אין" נאמרו: אחר. במאמר באור ביתר

 בסי עצמו ס שמשי במי אלא מתקימים התורה
 ומתפאר בוטח שאיננו : לאמר ,יודע״ שאינו

 .חבריו חכמת גם מכבד אם בי ,לבו בחכמת
 התלמיד עם יוחנן רבי התנה תנאי ועוד

 אשה ישא שלא ,בלמודיו להשתלם החפץ

 : בתמהון באמרו בתורה רב חיל עשה טרם
- . !״ בתורה יעסוק והוא , צוארו על "ריחים

 לחכמות גם יוחנן רבי בזה לא כי
 על שדבר , מדבריו נראה התורה זולת אחרות

 : באמרו חכמים שבתלמידי המעלות אדות
 , חכמה בעלי אלא בסנהדרין מושיבים ״אין

 ויודעים זקנה בעלי קומה בעלי ,מראה נעלי
. רנות שפות : נלומר / לשין״ שנעים

 נעיניו יקרה התורה מעלת ני ואף
 את הטיל לא זאת ננל ,המעלות יתר מנל

 , האדם בני כל על לחובה התורה למור
 ,בתורה לעסוק הארס בני כל ישבו לו ני
 נן ועל ? במסחר ויסחר יד מלאכת יעשה מי

 בי "והגית : הכתוב דברי כי , יוחנן רבי אמר
מצוה". ולא חובה לא "אינם ולילה"־ יומם
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 כבית ישב שמו, אידי רבי מתלמידיו, אחד
 וילעגו ,ירחים בשלשת אחד יום רק המדרש

 .יומא״ דחד רב בי ״בר לו ויקראו חבריו לו
 רבי באזני ויתאונן ,אירי לרבי הדבר ויצר

 חדשה דרשה ויררש יוחנן רבי ויצא .יוחנן
 אחד יום אפילו בתורה העוסק "כל :לאמר
 כל עסק כאלו הכתוב עליו מעלה בשנה

 אחת פעם הביע כזאת ובהשקפה . השנה״
 זה אלעזר רבי ,תלמידו פדת בן אלעזר לרבי
 וירא ,לבקרו יוחנן רבי ויבוא חליו את חלה
 אתה "למה : וישאלהו .בוכה החולה והנה

 אדם כל לא הן הנך עני מאשר אם ? בוכה
 ואם , ותבונה( )עשר שלחנות לשני זוכה

 אהד הן , הרבה תורה למדת לא מאשר

 לבו שיכון ,ובלבד ,הממעיט ואחד חמרבה
.המצוד■(" )לשם לשמים

 בארץ אשר ,החכמים עניות את בדעתו
 של לכיסו מלאי המטיל "כל : אמר ,ישראל
 ויושב זוכה להשתכר( לו )נותן חכם תלמיד

 העולם לחיי )זוכה מעלה של בישיבה
 יוחני רבי צור■ החכמים את גם אבל .הבא(״

;באמרו ,תורתם בעד זכיות למו ידרשו לבל
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 של בכתרה המשתמש חכם תלמיד ,,כל
 המורה אמר כאשר ,העולם״ מן נעקר תורה

 כתנא "ודאשתמש :לפנים הזקן הלל הגדול

* חלף".-
 את הרבה באהבתו כי ,מעצמו מובן

 והחכמים המורים את נם ובבד אהב התורה
 ממאמריו באחד ממנו. דעתו, לפי ! הגדולים

 ובחובת המורה בשבח מאד יוחנן רבי הפליג
 הלכה המורה. תלמיד ."כל ויאמר: התלמיד

 זה ומטעם .נחש״ שישבנו ראוי , רבו בפני
 חנינא רבי בעיר בצפורי, לשבת יכל לא

 המדרש בית לו לפתוח יבל לא כי ,מורהו

 מדרש בית ראש מורהו גם בה אשר , בעיר
.הנהו

 : תמיד כתב לרב מכתביו בראש
 ויודע רב מת ..וכאשר שבבבל" ,,לרבותינו

 שנשאר , ירחינאי שמואל כי יוחנן לרבי
 גם גדול , בבל ארץ בבל היחידי המורה

 .שבבבל״ ״לרבותינו :לו גם כתב . בתורה הוא

 :לאמר יוחנן רבי קרא חנינא רבי מת וכאשר
 !״ מפניו שיראתי האיש לו הלך !״אהה

עש• שלשה קרע רב מות ועל עליו■. ויתאבל
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־ .ואבל צער לאות הרשים בגדים

 בהירים בצבעים יציר אחד ספור
 רבי לב שרחש הרב הכבוד את ונאמנים

 : הדבר וזה ; התורה דגל נושא לכל יוחנן
 הוציא רב תלמידי גדולי אחר ,כהנא רב

 לעשות נועז אשר ,רשע איש להרג בחמתו
 מת כבר ואז .בזה רב פי למרות רע דבר

 , והפרתים , רב יריד פרתיה מלך ארטבן
 משפט לעשות ישראל לבני חרות שנתנו
 , הפרסים לפני נכנעו כבר , בעיניהם כטוב
 לשפט הכח את ישראל שופטי מיד לקחו אשר

 לברוח כהנא רב את רב וייעץ מות. משפט
 תלמידו על ויצו .פרם מלך מחמת ישראל ארצה

 יפלפל לא יוחנן רבי לפני בשבתו כי ; זה
 על לכפרה להיות שנים שבע בהלכה עמו

, החוטאת הנפש את בהרגו עונו
 , ישראל ארצה כהנא רב בבוא ויהי

 "ארי לאמר: יוחנן רבי את לקיש ריש ויבשר
 לפניו יוחנן רבי ויושיבהו !״ מבבל עלה

 ורב ,דרשתו לדרש ויחל ; הראשונה בשורה
 כמנהג שאלות; מציע ואיננו מחריש כהנא

 יוחנן רבי ויאמר . המפלפלים התלמידים
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 להשיב ויצו ,מחריש הוא מנערותו בי !בלבו

 כאמרו השביעית השורה אל כתנא רב את
 נעשה שאמרת "ארי :בלעג לקיש לריש
 מ* ג ויאמר כהנא לרב הדבר ויצר י" שועל

 לשבע האלה השורות שבע לי ונחשבו יתן
 בקש כן ואחרי עליהן. רב שצוני השנים

 ,מראשיתה דרשתו את להחל יוחנן רבי את
 רבות שאלות לפניו כהנא רב ויציע . ויחל

 חכמתי, רב על יוחנן רבי וישתומם וקשות.

 ומתחת הראשונה בשורה פעם עוד ויושיבהו
 ישב אשר המצערת שבעה את שמט עצמו

 למגי הא־ץ על לשבת נשאר עדי ,עליהם
■־ - . רב־ לפני היושב בתלמיד כהנא רב



נפחא. בן יוחנן רבי
חוברתי

ה.
 ברבי התנוססו תפארה בנזר חן באבן

 בטחון, אלהים, יראת הנעלות: מדותיו יוחנן
 דבק היה הוא לאומיותו. ואהבת סבלנות

 ,,מי :תמיר אמר הוא .כמוהו מאין ביוצרו
 גם ומה .היום״ בל האדם בני והתפללו יתן

 בעיניו נכבדה היתה הכנסת בבית* התפלה
 שהקדוש "בשעה :לאמר בדרשתו וידרש ,מאד

 עשרה בה מצא ולא הכנסת לבית בא כרוך
 שנאמר: כועס, הוא כרגע מתפללים אנשים

 עונה?" ואין קראתי איש, ואין באתי מרוע
 כי הוא, רב כי התפלה, בכח האמין הוא

 מצרותיו, האדם את להושיע היא יכולה
 האדם יחדל אל נשמתו צאת רגע וער

 .ירחם אולי ,עושהו לפני ומהתחנן מההפלל

 מונחת חרה חרב "אפילו :דבריו היו וכה
 מן עצמו ימנע אל ארם של צוארו על

♦הרחמים״
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 זקדס אנשים יש בי ,לו ספרו באשר

 ולא מאד, יוחנן רבי השתומם בבבל, מאד

 ג נאמר הן ,ימים יאריכו בזכות״מה ירע
 אשר ה מ ד א ה ...על •מיבם ירבו "למען
 לארץ! כחוץ ולא לאבותיכם", הי׳ נשבע

 בבל אנשי בי לו, לספר הוסיפו באשר אבל
 הכנסת לבית ללכת ומעריכים משבימים
 זכותם!"-על היא ,,זאת אמר: להתפלל
 מיוחד מקום לו לקבוע דעתו, לפי האדם,
 בשם ויאמר ,תמיר בו להתפלל ,לתפלה

 אויביו לתפלתו מקום הקובע "בל :אחר חבם

 היתה בית־הכנסת קדושת .תחתיו״ נופלים
 את הזהיר כי עד ,בעיניו רמה בך בל

 הכנסת, בית אחורי יתהלכו לבל שומעיו,
 הצבור ותפלת בו. יתפלל שהקהל בשעה
 • כאמרו היחיד, מתפלח בעיניו רוממה היתה

 מתפללים שהצבור בשעה ? רצון עת ״אימתי
 לאדם לו "אפור ז אמר זה ומטעם . שם״

.הצבור״ לתפלת תפלתו שיקדים
אשר בתלמוד, נשארו שונות ותפלות

ביפי הצטינו והן ,יוחנןרבי דרה מחברן

שבד, ,צחה עבר שפת ,שפתן וטהרת סגנונן
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 עבר שפת ירידת למרות יוחנן רבי הצטין
 :לאטד תמיד הוסיף להתפלל ככלותו .בימיו
 שתציין אלהינו, ה' מלפניך, רצון "יהי

 ברחמיך ותתלבש ,ברעתנו והביט ,בבשתנו

 ותהאז־ ,בהסידותך ותתעטף בעזך, ותתכסה
 טובך מדת לפניך והבא , בחנינותך

 הוסיף ברבה גשמי רדת לעת .וענותנותך"
 ועוד הנהוגה, הברכה על והודאה ברכה עוד

שונות. ותפלות ברכות
 לרדת בימיו החלה הקדש שפת

 יודעי גס ומה ,דורשיה וימעטו ,מגדולתה
 לעשות עת כי ,יוהנן רבי ראה אז .רוחה
 ,עמו בני מפי תשכח לבלי ,השפה למען
 עבר בשפת רק העם שיתפלל להק וישם

 בימים המדברת השפה - ארם בשפת ולא
 העבריה השפה ערך הרים ולמען . - ההם

 )מתחנן צרכיו השואל "כל אמר: העם בעיני
 השרת מלאכי אין ,ארם בלשון אלהים( לפני

 ,האלהים( אל ההפלה מגישים )אין לו נזקקים
 ן כלש• )מבינים( מכירים השרת מלאכי שאין

.ארם״
 תפארה ,הנעלה התבונה זאת ,הצדקה
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 יוחנן רבי בפי מהללה ,היום וער מאז עמנו

 ככוכבים מזהירים זה בענין ומאמריו המיר,
 דברי את דרש הוא . היהדות שמי על

 בשביל - "עשר לאמר: תעשר" "עשר התורה:

 :לאמר זה בענין הוסיף עוד .שתתעשר״
 מרחקת :אורחים( )הכנסת לגימה ״גדולה

 ומעלמת ,הרחוקים את ומקרבת ,הקרובים את
 עיניו מעלים )האלהים הרשעים מן עינים

 אורחים המכניס הרשע של הרעים מהמעשים
 הבעל נביאי על שכינה ומשרה ומאכילם(,

 )שאף זדון עולה ושגגתה ,צדקה( )עושי
 את האלהים לו •חשב בשגגה צדקה המונע

 בעיניו נחשבה הזאת המצוד! .לעון(״ מעשהו
 אורחים הכנסת "גדולה באמרו: התורה כלמוד

- ,המדרש״ בית בהשכמת
 הולרו, מיום ימיו כל עני מהיותו

 הרכוש ערך ואת העני, נפש את ידע לכן
 :אמר כן ועל ,אפו בזעת האדם לו שירכש
 את נטל כאלו פרוטה שוה חברו אה "הגוזל

 מהשקפתו נובעת הזאת הדעה .ממנו״ נשמתו
 מזונותיו "קשים :באמרו האדם בני פרנסת על
 אחרת ופעם ,הגאולה״ מן יותר ארם של
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 "כפלים נ באמרו יולדה לאשר. המשילם
 אדם שנצטרך "כיון :אמר גם :מיולדה"
- .ככרום״ פניו משתנות לבריות

 לא המצוה עשית אשר ,האנשים נגד

 במצוה המתחיל "כל :אמר ,בעיניהם נכבדה

 ומה ובניו". אשתו את קובר גומרה ואינו
 ג אמר עליו ,תורה יודע ההוא האיש אם גם

 לו מוטב עושה, ואינו תורה שיודע מי "כל
 בשבח לדבר הרבה הוא .לעולם״ יצא שלא

 שבת המשמר "בל באמרו: השבת מצות
 זרה עבורה עובד הוא אם אפילו כהלכתה,

 להזהיר הרבה ובן לו". מוחלים כאנוש,
 שתעקר "מוטב :באמרו שמים שם חלול על

 שמים שם יתחלל ואל ההורה מן אחת אות

. בפרהסיא״
 אדמות עלי האדם תכלית דעתו לפי

 אל הבט מבלי ,והישר הטוב אך לעשות
 .הנהו רע ואם טוב אם ,ההשגחה תגמול
 ישלם כי ,טאלהיו לדרש יוכל לא האדם

 נעימה ומה .הטובים מעשיו על טוב שכר לו
 זה! בענין יוחנן רבי שהמליץ המליצה היא

 התפלל משה - ״ואתחנן״ ג כתוב ״בתורה
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 אמר - למר אתה מכאן .תחנונים בלשון
 , בוראה אצל בלום לבריה שאין - יוחנן רבי

 בא לא היה, הנביאים של רבן משה שהרי
,תחנונים״ בלשון אלא

 תעודת על הבהירה השקפתו את לרעת
 נשא אשר ,ממאמרו נובל הישראלי האיש
 בספר לקרוא בכלותו ,שפתיו על תמיר
 - יוחנן רבי למות-אמר אדם ״סוף איוב:

 הם למיתה והכל ,לשחיטה הבהמה וסוף
 ועמלו בתורה שגדל מי אשרי .עומרים
 בשם וגדל ,ליוצרו רוח נחת ועושה ,בתורה

 ועליו ,העולם מן טוב בשם ונפטר ,טוב
 המות ויום ,טוב משמן שם טוב :קהלת אמר
 רק לא היא האדם וחובת הולדו". מיום

 יריעותיו להפיץ גם אם כי ,בתורה לעמל

 חכמתו המונע החכם האיש ואת ,כרבים
 :בזה נעים במשל יוחנן רבי המשיל מאחרים

 להדם דומה מלמדה ואיננו תורה הלומד "כל

 וכבעל .ממנו״ שיהנה איש שאין ,כמדבר
 לקחם להטיף החכמים את יעץ יפה טעם

 דבריהם יכנסו למען ונעימה, יפה כשפה
 דברי שאומר מי "כל :באמרו ,השומעים בלב
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 ,לשומעיהם ערבים ואינם ,ברבים הורה
 ,בחופתה האדם בני על שערבה זו ככלה

.לאמרם" שלא לו נוח
 ׳יוחנן רבי שציר הציור הוא נפלא

 ואלה התורה; בתהלת האגדה דמיון במעוף

 - התורה את הוא ברוך הקרוש ״כשנתן :דבריו
 ,געה לא שור ,פרח לא עוף ,צוח לא צפור

 ,קרוש אמרו לא שרפים ,עפו לא אופנים
 אלא ,דברו לא הבריות ,הזדעזע לא הים

 שלא יתכן ואיך ומחריש".. שותק העולם
 ! ? הזאת לתורה ימיו כל את האדם יקדיש

 "נוצר :אמר בתורה בשקידה העוסקים ועל
 תורה דברי נמשלו למה .פריה יאכל תאנה

 שאדם זמן כל תאנה מה - כתאנה ? לתאנה

 דברי אף תאנים, בה מוצא בה ממשמש
 בהם מוצא בהם הוגה שהאדם זמן כל תורה

.-טעם״
 נפשו מתכונות אחת היתה הענוה

 גאה( )איש "גם-רוח (:1 אמר הוא העדינה.
החכם וגם נבאלהים(". בעיקר כופר כאלו

 פ״ד. ,ב״ה חוברת עיין (1
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 דעת •כבד אם כי בחכמתו, יתהלל אל
 "אין :•וחנן רבי אמר ענו חכם ועל .זולתו

 עצמו שמשים במי אלא מתקימת, ההורה
 דעתו על עומד שאיננו יודע", שאינו כמי

 וכמו ,לו האומרה כל מפי האמת את ומקבל

 בדרשו אחר במאמר זאת דעתו את שבאר
 לא - היא בשמים ״ולא התורה: דברי את

 ,דעתו לפי ,טוב כן ועל .הרוח״ בנכי תמצא
 :באמר• בשררה להתנהג האדם יאבה שלא
 את שמקברת )שררה( לרבנות לה "אוי

 שלא ונביא נביא כל לך שאין בעליה,

,בימיו״ מלכים ארבעה )קבר( קפח
 אם, להתנאות האדם יכול איך ובאמת

 הבהמה מן מותרו ,יוחנן רבי רעת לפי
 - הם ,מרה ,רם ,אפר : המלים וראשי ,אין

 , שרוחה , בושה : המלים וראשי ,״אדם״
 ואם :האדם כל זהו !״בשר״ הם ,רמה

 ואפר, רמה רק שהוא האדם, יוכל איך כן
 "כל יוחנן: רבי אמר לכן רעהו? על לקצף
 ,בו״ שולטים ניהנם מיני כל הכועס אדם
 שנים המלבין "טיב :לאמר הוסיף ועור

 והמעוררו נעם בדברי רעהו )המשמח לחברו
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 היא שנא ענו כאיש .חלב״ ממשקהו שחק( י
 מה "מפני :ויאמר מאה הרע הלשון מרה את
 ? יהודה מלכי עם להמנות יואש בן ירבעם זכה

עמוס"י על הרע לשון קבל שלא מפני

ו.

 במדבריו ,במלבושיו יוחנן רבי תהלוכות
 ,היפה הנמוס רנש על מעידות ובהנהגתו

 את קרא הוא הזה. הגדול למורה שהיה
 יכבד פיהם על כי ,״מכבדים״ בשם הבגדים

 חן. לוית לו ומוסיפים הבריות, בעיני האדם
 חברו הנשיא יהודה רבי לפניו בא ופעם
 ,לכבודו יאו כאשר ,יפים לא בגדים לבוש
 הוא טוב לא כי ,הנשיא אזן את ו־ער

 אשד השרד בגדי את ללבש במנעו ,עושה
 כאמור , ויכבדהו העם יראהו למען לו,

.עיניך״ תחזינה ביפיו ״מלך : בכתובים
 החכמים תלמידי את צוה ביחוד

 חכם תלמיד "כל :באמרו בלבושם שידקדקו
 ,מיתה״ חיב בגדו על )כתם( רבב שנמצא
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 שיצא ,חכם לתלמיד היא ,,חרפה :אמר וכן
 גדלה כך וכל .לשוק״ המטולאים במנעלים

 אם גם בי עד בבגדים, היפה לטעם אהבתו
 .מדעתו אחור נסג לא בהלכה הדבר נגע
 לו שמחזירים הכם תלמיד איזהו אמר: היא

 הכירה רק ;אם העין בטביעת האבדה את
 כאשר סימניה, את אמר ולא שלו, שהיא
 על שמקפיד כל האדם( בני מכל החק ידרש
 - לאמר ,להפכו״ כותנתו( או )בגדו• חלוקו

 ולא כראוי ללבשם בגדיו אל תמיד שמביט
־־ ,למטה - והעליון למעלה התחתון צדם להפך

 האדם כבוד על מאד חם יוחנן רבי
 לבלי שומעיו את הזהיר הוא .לבישהו שלא

 מפני החולה יבוש כי יען ,ידוע חולה יבקרו
 להזכיר אין וגם ,לבקרו הבאים האנשים

 יכלם. פן בפניו ההוא החולה מחלת שם את

 הבריות כבוד בדבר דעתו הביע אחת בדרשה
 זכה מה "מפני שאל: הוא כזה: באופן
 "מפני :מענהו ויהי ?״ למלוכה נבט בן ירבעם

 ,האמת(״ את )שאהב המלך שלמה את שהוכיח

 שהוכיח מפני - ? ירבעם נענש מה ״ומפני
)ויכלימהו(". ברכים שלמה את
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 יום• ושמו אחד חכם וימת היום ויהי
 חברו לקיש וריש יוחנן רבי ויבוא ממלחיא.

 ואתם המה, עם האחרון החפר את לגמול
 רבי• תלמידי אהד פסקא- יצחק רבי גם היה

 למת לספר ויחפץ אהד זקן ויבוא ,יוחנן
 ,יצחק לרבי הדבר ויחר .קינה עליו ולשאת

 ראשונה דבריו לדבר נועז אשר על בזקן ויגער
 וריש יוהנן רבי - הדור״ גדולי ״שני לפני

 התורה אריות ,,הלפני :אליו ויאמר ,לקיש

 ויצוהו ?״ מדברותיך לשאת חפץ אתה האלה
 ,היא זקן כי ,לספד ״תנהו :לאמר יוחנן רבי

 בעיר כבוד )ינחל במקומו וישתבח יעלה

 נכוחים דברים הזקן דבר ואחרי ,מושבו(״
 יצהק לדבי יוחנן רבי אמד באמת וטובים

 יכלנו איך מדבר, אותו מנעת "לו בתלונה:
כאלה?" נעימים דברים לשמוע

 כבודו את גם נתן לא הוא אמנם
 שחפץ האיש מפני עליו ויגן ,לאחרים למרמם

 כן הראשון הנשיא יהודה כרבי .בו לנגוע
 וכבוד משמעת מאת-תלמידיו דרש הוא גם
 תלמידו אל התמרמר כן ועל ,נפשו אל

 דברי שאמר ,פרת בן אלעזר רבי אל , הגדול
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 מפי קבלם כי ,שומעיו לפני זכר ולא הורה
 המורה יכל לא זאת עותתו .יוחנן רבי

 אלעזר רבי עבר בזה כי לו, לסלוח הגדול

 דבר "האומר :האומרת המשנה דברי על
 ובאמת לעולם". גאולה מביא אומרו בשם

 חכמה דבר לשמוע כזאת לעשות יתכן לא
 לאחרים ההוא הדבר לספר ואחר איש מפי

 רבי אל גם .בעצמו המספר והגס הרם כאלו
 רבי התמרמר וחברו גיסי לקיש בן שמעון

 התאמץ אשר על ושתים, פעם לא יוחנן

 אחת פעם רבו בי עד ,לבזותו הראשון
 .לשניהם מרה המריבה אחרית ותהי ,בחזקה

 ,כהנא רב עם מקרה •והנן לרבי קרה כן

 הבבלי חכמת רבה מה יוחנן רב• בראות כי
 ריסי את וירם פניו, את לראות חפץ הזה

 מראות תמיד הפריעוהו אשר ,הארכות עיניו
 וירא בו. הדובר בפני להביט האנשים, פגי

 היתד■ )כי עליו כמצחק זה והנה יוחנן רבי

 ומי בעיניו, וירע בצועה(. כהנא רב שפת
 מהר לולי הדבר, אחרית היתה מה יודע

 חלילה כי ,ולהבינו לפניו להצטדק כהנא רב

 לכן בצועה, שפתו יען אך עליו, לצחק לו
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 יוחנן רבי בקש ואז .הוא שוחק כמו נדמה
עליי כעס אשר על כהנא מרב שליחה

.בהחפזו
 שנשא ,יוחנן רבי לדברי לב נשים ואם

 ,האנשים כבוד ועל הגאוה , הכעס מרות על
 היה האלה שבמקרים היות יוכל כי נבין,

 בכבוד נזהר בעצמו הוא .בקצפו אתו הצדק
 לבא נועז לא כי ער ,מאד מורהו חנינא רבי
 בית דלת אחרי ובעמדו פתאם ביתו אל

 פתחו טרם ,בגרונו תמיד כעכע זה מורהו
 לא ההוא בבואו. קולו ישמע למען הדלת,

 האהובים את גם ומה , האנשים את לבכר ידע
! ? וצדקתם חכמתם על לו

 האדם, בני תהלוכות התבל, דרכי
 רשיונותיהם כל עם חסרונותיהם מעלותיהם,

 וישתמש יוחנן, לרבי היו וידועים גלוים
 עמו את להורות ,בדרשותיו אלה בידיעותיו

 הדת בשאלות רק ולא .בו ילכו הטוב הדרך
 בשאלות גם אם כי מדברותיו, נשא והתורה

 שנונים בדברים .והחברתיים הכלכליים החיים
 ויגל האדם, בני לחסרונות לעג חר ובהתול

 התולו נעים מה ,- חסרונותיהם מצפוני את
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 כאפר, הונם ולפזר בטל ללבה האוהבים על
 !רכושם לרכוש עמלו לא אשר אלה מהוד

 הרבה מעות אביו לו שהניח "מי ג אמר הוא
 )הנקרעיב פשתן כלי ילבש ,לאבדן ורוצה
 )המרכיב זכוכית בבלי ישתמש , מהר(

 .עמהם ישב ולא • פועלים וישבר ,להשבר(
 ירושש בזה איש .עבודתם(״ על ישגיח )שלא
.ספק בלי מהר

 ששלח ,לשונו עקיצת היא שנונה

 "שלשה :באמרו ,והחנפים החוטאים בנפש
 בבה בעצמו )שבחם( עליהם מבריז שהאלהים

 ,חוטא ואיננו גדולה בעיר הדר רוק על :יום
 עשיר ועל לבעליה אבדה המחזיר עגי על

 חפץ )מבלי בסתר טיבולו מעשר הנותן
 ,האחרונים אלה על .בצדקתו(" להתהדר
 אך לשמם שלא טובים מעשים העושים

 : חמתו כל יוחנן רבי שפך , בהם להתפאר

 אלא _ מראו היה - נעצרים הגשמים ״אין
 אביון )החוגגים ברבים צדקה פוסקי בשביל
 ,מדל( לבם יקשיחו ובסתר ,רואים במקום

 איש - אין וגשם ורוח נשיאים :נאמר כן מ
שקר". במתת מתהלל
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 והחברה המשפחה אחדות על גם

 פקח בהן שוררת להיות שצריכה והאהבה

 שמת האחים מן "אחד :ויאמר עיניו את
 שמת החברה מן ואחד האחים, כל ידאגו
 עוד לזה ודומה .המשפחה״ בני כל ידאגו
 ראשונה אשתו שמתה אדם "כל :ממנו מאמר
 רומם ככה ,בימיו" המקדש בית נחרב כאלו
!במשפחה האשה ערך לשונו תחת

 הוציא הטבע בחקות עיניו מראה מכל
 ובמוסר; טובות במדות טוב לקח יוחנן רבי
 לישראל תורה נתנה לא "אלמלי אמר: הוא

 מצניע החתול )כי מחתול צניעות למדנו
 עמל )האוהבת מנמלה - גזל ,במעשיו( לכת

 הבריאות בשמירות עצותיו גם .ועבודה(״
 ומראות הגיונן בישר מצטינות הכלכלה ובתורת

 ;אומרן השקפת היתה בהירה מה ,לדעת
 לחנוני יריצנה פרוטה לו שיש "מי :אמר הוא

 ירפד בשר אכילת בלי כי בשר", לו לקנות
 ממחלות להזהר שומעיו את הזהיר גם .הגו

 בעלי של מזבובים "הזהרו נ באמרו מהדבקות
שלא להזהר בריא איש על - לאמר .ראתן״

2
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 החולים על שעמדו הזבובים עליו יעמדו
 .הבריא באיש גם המחלה הדבק פן ,ההם

 בבבל, מצורעים אין מדוע השאלה כשנשאלה
 )מין תרדין שאוכלים "יען יוחנן: רבי ענה

 .פרת״ במי ורוחצים היזמי שכר שותים ,ירק(
 פן ,האכילה בעת ידברו שלא הזהיר עוד

 )גרון לושט הדבור( )גרון הקנה יקרים
 בוא• תחת הקנה אל האכל ובא האכילה(,

 איש נדר אם .המדבר יחגק ואז הושט אל
 ימים שלשה לעיניו שנה תת לבלי נדר

 )על אותו "מלקים יוחנן: רבי אמר רצופים,
,-מיד״ וישן לשוא( נשבע אשר

 ־־ יוהנן רבי ייעץ - להתעשר ״הרוצה

 כי . צאן(״ )יגדל רקה בבהמה יעסק
 והכנסותיהן מעטות הצאן לכלכלת ההוצאות

,בקר גדול משל מרובות

ז.

 העמים בלב אז הכבושה השנאה למרור.
 האחרונים שסבלו והמיעקות, והצרות לישראל,
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 בין אז שהיתר. השנאה ולמרות מהראשונים,
 רבי לב היה הארץ, ועמי החכמים תלמידי

 אם ,האנושיות בל אל אהבה מלא יוחנן

 לה שמר ולא ,טוב צד בה שיש ראה אך
 כל בין ,בה שיש הרע על וקנאתו עברתו
 וסבלנותו ,כמהו סבלן היה לא דורו חכמי

 לבו וטוב נפשו ישר רוחו, טהר על מעידה
.אדמות עלי יתהלך אלהים בצלם אשר לכל

 בשפת התורה את לכתב התיר הוא
 ליפת אלהים "יפת :התורה דברי בדרשו ,יון

 יפת, של יפיותו לאמר: שם, באהלי וישכן
 כי ,שם באהלי תשכן ,היפה שפתו היא

 האומר "כל דעתו לפי -.בה״ תכתב התורה
 הנהו העולם מאומות אם אפילו ,חכמה דבר

 לחכם שיש הזכיות לכל וזוכה ,חכם״ נקרא
 רק לא שכר ישלם והאלהים .החברה בחיי
 דבר כל על אם כי ,תורה דבר בגלל

 - בריה״ כל שכר מקפח האלהים ״אין .חכמה
 נאה" שיחה של שכר יוחנן-"אפילו רבי אמר
 שכר יקבל יפה מליצה או משל האומר )גם

 מפי אחת פעם בשמעו הטוב(. האל מאת
 אינם הארץ "עמי כי תלמידו אלעזר רבי
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 יוהנן רבי הצטער הבא( העולם וחיי חיים"
 הרבה בקנאתו אלעזר רבי שלל אשר על טאד
,הארץ עמי מאת טובים מעשים גמול

 היהודים שסבלו הרבות, הצרות מפני

 את רבים חבמים גם עזבו אבותיהם, בארץ
 ויאמרו .לארץ חוצה ויצאו ,ישראל ארץ

 מחברת הארץ עוזב את להוציא המורים

 • ויאמר ,לזה יוחג! רבי ויתנגד ,החכמים
 אותו דוהים אין לארץ חוצה שיצא "הבר

 ששבו האנשים, בי אמר, בבלל, מחבורתו".

 ואפור , אותם מקבלים הרעים מדרכיהם
 שעמדו הטוב מהדרך כזה ולהרחיקם לדחותם

.פעם עוד עליו

 שמח האלהים אין בי ,היתה דעתו
 דרשתי את ובנשאו ,רשעים של במפלתם

 נעים ציור לציר למרום, רעיונו עלה זאת
 מצרים, יציאת מתקופת הבריות אהבת מלא

 שירה לאמר השרת מלאבי "בקשו :אמר וכן
 הקרוש להם אמר פוף( בים מצרים טבעו ועת

 ואתם בים טובעים ירי מעשי :הוא ברוך
!״ שירה אומרים

 ,האומר לדברי מאד התנגד הוא
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 לעולם חלק לו אין יהודה מלך שמנשה
 המדבר "דור :שאמר עקיבא רבי ועל ,הבא

 יוחנן רבי קרא הבא" לעולם חלק לו אין

 ג" חסידותו את עקיבא רבי "עזב : במרירות
 "מי :לאמר לפניו דרש לקיש בן שמעון רבי

 שלא התורה, מחקי אחר הק אפילו שעוזב

 "אין :יוחנן רבי ויען גיהנם" יורש לעשותו
 שאף אמור אך ,כן שתאמר לאלהים חפץ

 בעולם חלק לו )יש אחר חק רק עשה אם
 את לפניו לקיש ריש דרש עוד ,הבא(״

 מעיר אחד אתכם "ולקחתי :הנביא דברי
 : לאמר בכתבם״ דברים - ממשפחה ושנים

 ישראל, כל את לא ה׳ יגאל קץ לעת כי

 אחר שהם ,שבהם הצדיקים את אם כי
 יוחנן רבי בו ויגער .במשפחה ושנים בעיר

 תאמר כי לאלהים חפץ "אין הפעם: גם
 העיר כל את מזכה בעיר אחר אלא ז כן

 העיר( בני כל יגאלו אחד צדיק )בעבור
 .המשפחה״ כל את מזכה ממשפחה ואחד

 תקוה - הזאת הקדושה העם בתקות גם
 כי ,הנאורות לדעותיו נאמן נשאר - הגאולה

1 חסדו. אלהים יעזב לא הרשע מאת גם
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 הגדול החים במות כי ,מספרת האגדה
 מאיר, רבי של מורהו ,אבויה בן אלישע

 הרבים, עונותיו על בתשובה לשוב חפץ לא
 בעולם חלק לו יהיה שלא ,לו נודע בי ,באמרו

 ויתפלל ,מאיר רבי ויבך .ברשעתו וימת ,הבא
 למען בגיהנם, אוהו שידונו האמלל, מורהו על

 גן אל לבוא ויוכל חטאיו, מחלאת יטהר

 של מקברו עולה עשן נראה ומאז ,העדן
 היא גבורה "אמנם :יוחנן רבי ויקרא .אלישע

 את שישרפו בהשתדלו מאיר, רבי שהראה

 ,שחטא בינינו היה אחד חכם !! באש מורהו
 של מדינה שיצילהו מכלנו אחר אף ואין

? מירי יוציאהו מי בו אני אחז אם !גיהנט
 האגדה ותוסף !״ קברו עשן ואכבה אמות מתי

 העשן חדל יוחנן רבי מות אחרי כי לספר,
 הספדן קרא ואז . אלישע מקבר לעלות

 הפתח שומר "אפילו :יוחנן רבי את שהספידו
!״ רבנו , בפניך עמד לא גיהנם( )של

 את שנא שלא כמהו איש כי מובן
 הפלה לא גזעו, ועל רעותיו על האדם את
 הוא לו. הדבר נגע אם גם לארון, עבד בין
 גם הוא אכל אשר מאכל ומכל מפתו נתן
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 "הלא איוב: בלשון כאמרו הכנעני, לעבדו

 .אחד״ ברחם ויכוננו ,עשהו עושני בבטן
 רבי נסג לא הדת לחקי הדבר בנגוע וגם

 ,הכותים משחיטת אבל הוא .מסבלנותו יוחנן
 צוה גם יונית. הבנות את ללמד התיר הוא

 שהמיר ליהודי שאבדה האבדה, את להשיב

 התורה: דברי את בדרשו אחרת, בדת דתו
.המומר" את לרבות - אחיך אבדת ״לכל

 יתנו לבל יוחנן רבי הזהיר מאד ומה

 דברי את בדרשו , נכרי באיש גם דפי
 אמך בבן ,תדבר באחיך ״תשב :התהלים

 לדבר לשונך הרגלת "אם לאמר: דפי" התן

 שגם סוף אומתך, בן שאינו באחיך
 בי ,החליט גם .׳,דפי תתן אומתך בבן

 שם ,בגיותו שנשא ,הנכרי של הנשואים
 בגיותו עוד בהיותו שילד ובניו ,להם נשואים

 שעזב נחלתו את לרשת ויוכלו ,לו הם בנים
 שישראל צרה "כל :לאמר דרש הוא .במותו

 וכל ,היא צרה ,בה שותפים העולם •אומות
 אלא צרה אינה עצמם ישראל של צרה

 על נוסיף ואם במהרה". מושיעם האלהים

חברך קרמך "אם ;מאמרו את גם אלה כל
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 מפני ז למה ,בנשר אתה קדמהו ,בעדשים
 תצא אז תחלה", )הסד( עליך גמל שהוא

 יוחנן רבי נפש מתבונת נהדרה תמונה לנו
 לאיש איש בין להפלות ידעה ׳שלא הרמה,
-.לה זרה הקנאות ושמרת

ח.
 לא שלבי ,הזה בעמו הגדול האיש

 בשס אשר לכל רבה אהבה מהביל צר היה
 ,נלהב לאומי זאת בל עס היה ,יכונה אדם

 האהבה על בו גברה ללאומיותו ואהבתו
 שנאתו את לכסות יכל לא כי ער הכללית,

 דברי דרש הוא . ארצו מחריבי לרומאים
 "גער - קנה״ חית ״גער : לאטד התהלים

 אחד בקולמוס נכתבים מעשיה שכל כחיה,

 "עדת ;.גזרותיה(״ בכתבי שהקטינה )ברומא
 אבירים "ששחטו - עמים״ כעגלי אבירים
 שיים גם )שהרגה בעלים להם שאין כעגלים

 כסף"-"שפושטים ברצי "מתיפס עם("; ונכבדי
 עושים ואין המסים( )במי* ממין לקבל יד
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 ;הבטחותיה(" מקימת ?ואיננה בעלים רצון

 להם גרם "מי - יחפצון" קרבות .עמים ״בזר
 קריבות ? האמות לבין שיתפזרו לישראל

 להתקרב לפנים )שחפצו בהן חפצים שהיו
 האחרונים יוחנן רבי דברי !״ הרומאים( אל

 עמו, בת שבר על הכואב מלבו שיצאו
 הזה החכם הבין מאד מה ,לדעת מראים

 שהיו ,הגלות וסכות עמו ימי קורות את
 הרומאים אל היהודים התקרבות תולדות

. החשמנאים והורקנום אריסתובל. בימי
 יוחנן- רבי .יקרא ה־ לרומאים" להם "אוי

 הנחשת "תחת נ שנאמר תקנה להם "שאין

 ותחת כסף אביא הברזל תחת ,זהב אביא

 עקיבא רבי תחת .נחשת" אביא העצים
 ? מביאים מה הרומאים( )שהיגום וחבריו

 לא דמם ונקיתי :אומר הכתוב ועליהם

 לרומאים נקמתו. תאות את הביע כה ״1 בקיתי
 בשם רומא את קרא היא . נפשו שנואי

 ,טורף זאב ברמות ויתארנה , הרשעה מלכות
 ,לרם הצמאה נפשו להשביע יוכל שלא

 .רעה עין שמכנסת הרשעה "מלכות :ויאמר
לראש נעשהו - עשיר פלוני אדס: של בממונו
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 בביר. לחבר נעשהו - עשיר פלוני , המסים
 ערבים ורכושם הם יהיו למען המועצות,

 משרה לתת הזאת הרומאים ולהתאמצות .לנו״
 ,בצע בצע למען ,עשירים יהודים שבם על

 הזכירוך "אם :ויאמר ,מאד יוחנן רבי התנגד
 אם כלומר ,גבולך׳ בעל הירדן יהיה לבולי
 לחכי לעשותך בך עינם הרומאים נתנו

 ארץ את לעזוב לך טוב המועצות, בבית
 ,לארץ חוצה לירדן מעבר ולנוס ישראל

 שנא הפרתים את שנצחו הפרסים את גם
 :התהלים דברי עליהם וידרש ,מאד יוחנן רב•

 החברים אלו - אלהים אין בלבו נבל ״אמר

.)הפרסיפז״
 התגברו כי , השמועה אליו בבוא

 ועל הפרחים על מלבם ונרדשיר הפרסים
 כי ,מאד יוחנן רבי לב נפל ,מלכם ארטבן

 אך ופרם; בבל יהודי לגורל מאד דאג
 הפרתים, נפש תבונות את לו ספרו כאשר

 שמח הם, שלמונים ורדפי שחד אוהבי כי
 ישראל לבני העמים יחס -.בקרבו לבו

 ומלאיב קצרים בדב־יס יוחנן רבי הביע
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 המיצר כל - לראש צריה ״היו :כאלה מרירות
- !״ ראש נעשה לישראל

 ויביע מאד, רבה היתה לארצו אהבתו

 זכה מה "מפני אמר: הוא בדרשותיו. זאת
 "אסנפר בשם להקרא )סנהריב( הרשע אותו
 בגנותה ספר שלא מפני ? ויקירא" רבא
 עמרי זכה מה מפני .ישראל ארץ של

 )שמרון( אחר כרך שהוסיף מפני ? למלכות

 ארבע המהלך "כל :אמר עוד .ישראל״ בארץ
 בן שהוא לו מובטח ישראל בארץ אמות

 העולם נוחלי "שלשה : אמר גם הבא״ העולם

 בניו המגדל ,ישראל בארץ הדר ג הם הבא
וכו׳". הורה לתלמוד

 כני את נחם ונחומים טובים בדברים
 לחיות ישובו עוד כי ,בלבם תקוה ויתן ,עמו

 "תיפח באטרו: קדמניות, כשנים חפשי עם היי
 כיון :אומרים שהיו ,קצין מחשבי של רוחם

 אלא עוד. יבוא לא בא, ולא הקץ שהגיע
 יגדל כי ,ישראל את הבטיח הוא .לו״ חבה

 :כאמרו ,הראשון מכבודם יבואו לימים כבודם
 לכל מטרפולין להעשות ירושלים "עתירה

 בקרבו ישרון עם לב יפל לבלי - .הארצות״
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 ,מתקותו ונואש פעמים זה הגלה כי על
 הגה קינה, דברי האלהים בפי יוחנן רבי שם
 הדורש ציר ובדמיונו ישראל, שבר על והי

 אשם ישים פיו במו האלהים כמו החכם
 הגלה עמו את הגלה אשר על ,ככיכל ,נפשו

.חנות ירע ולא שלטים

 וחכמתו האלה היקרות יוחנן רבי מדות
 נשאר אשר ,בעולמו גדול שם לו עשו הרבה

 אליו נהרו למאות תלמידים . עולמים לדרות
 רב מושב מקום מבבל גם ארץ. אפסי מכל

 בבית להסתופף רבים חכמים באו ־שמואל
 וידועים גדולים חכמים היו ביניהם .מדרשו

 אבא בן חייא רבי פרת, בן אלעזר כרבי

 כבודו .כמהם רבים ועור ,שמעון רבי ואחיו
 וכאשר ,החכמים כעיני מאד גדול היה

 נועז לא ,אלעזר מרבי יוחנן רבי נפרד
 בעיניו וילוהו מרבו, פניו להסב האחרון

 דבי נפרד ואם .יוחנן רבי נעלם אשר עד
 אלעזר רבי נועז לא יוחנן, מי־בי אלעזר

 ערפו ולהראות בלכתו פניו להסב אז גם
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 נעלם אשר עד אחרנית הלך אם בי למורהו,

 השני הנשיא יהודה רבי גם ,מעיניו מורהו
 יוחנן רבי .האלהים מלאך כאת כבדהו
 ,טובה בשיבה לא מת אך ימים האריך

 תורתו רק , ומכאובים כעם היו ימיו כל כי

 התנחם ובה ,חייו ימי כל שעשועיו היתה
 בסערות וזכרו שמו נשאר ולכן ,עניו ככל

.ולתהלה לברכה ישראל



כז.

לקיש בן שמעון רבי

♦ ס

 נודע כאשר או - לקיש בן שמעון רבי
 היה - לקיש ריש :המקצר בשמו בתלמוד

 כרבי כמוהו .אחותו ובעל יוחנן לרבי דבר
 הראשון הנשיא יהודה רבי מתלמידי היו יוחנן

 הלך הזה הגדול המורה מות אחרי . הצעירים
 להסתופף ההוא חברו עם ביחד לקיש ריש

 ולבן ההם. בימים שהיו החכמים מדרש בבתי
 רבי מדרש כבית פעם לקיש ריש את נראה
 מרבי שאלותיו את שואל ופעם , חנינה

 מפי לקח מקשיב ופעם ,הגדול הושעיה

.ינאי רבי
 חכמים מפי למדי לקח שמעו אחרי

 מקום טבריה, בעיר מושבו את שם , רבים
 בית לקיש לריש ההיה .גיסו יוחנן רבי מושב
 עם תמיר ישב אם ,ההיא בעיר לבר מדרש

 לא ? בהלכה עמו ויפלפל ,יחדו יוחנן רבי
אח שתרגם ,לבד חכם לו היה כי אך , נודע
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 לכל שהיה כמו ,השומעים קהל לפני דבריו

 נחמן בן יהודה רבי והוא ,אז המורים
 הורה כן ואם .ברור דבר זהו , המתרגטן

 , המדרש בתי ראשי ככל תלמידים לפני הלכה
 , זאת אין ? תורותיו רבי את השמיע איפה אולם

 נס הורה שם ,יוחנן רבי בו שלמד בבית כי
. לקיש ריש

 טרם עליו עבר ואשר נעוריו ימי קורות
 ושם מולדתו מקום גם תורה, ללמוד בואו

 החוקרים מכל נעלמו אלה כל כישראל, משכרתי
 אגרות רק .הזה הגדול האיש תולדות לדעת
 אדות על בתלמוד מפזרות ומפליאות זרות
 ,ונפשו רוחו בתכונות באמת הנפלא ,לקיש ריש

 ריש היה התלמוד יתארהו אשר כפי

 , לו מאד רחבה ובטן שמן , גבור איש לקיש
 לכר בטנו לו היתד- לישן בשכבו כי עד

 באמרו: בבטנו התל בעצמו והוא ולכמת,

 לפעמים לו מצא ימינו ובגבורת .כרי״ - ״כרסי
 ויודע עני איש היה כי ,ביתו וכלכלת כלכלתו

 רק ; למד לא ומלאכה ,חייו ימי כל מהם־
. הימים כל אומנותו היתה תורתו

 ההם בימים מדי מאים !ר- !1 וגיס - ו!
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 משחק בתי המה , קרקסאות ישראל בארץ
 חיות הרואים לפני הציגו בהם אשר ,ומחזה

 , בזקה יחדו נאבקות - ונמרים אריות - טורפות
 האנשים על גם הרעות החיות יתנפלו ולבלי

 אנשים הקרקסאות בעלי שברו ,בשחוק הרואים
 ,החיות הליבות כל על עין פקחו אשר , גבורים

 השומרים קמי האדם בני על להתנפל אמרו ואם
 שומר להיות לקיש ריש גם חשבר ,וימיתון

 שכרתו אחת פעם בי יספר עוד .בקרקס
 ההמון לפני ולזמר לרקד , תיאטרון בית מחזיק
 מצאה לא הנראה וכפי ,במחזה לראות הנאסף

 בבדה ולא לקיש ריש בעיני חן הזאת העבודה
 בעליו מיד שברו את קבלו אחרי כי ,בלבבו

 " ! לחם עושים ״לשחוק : מר בהתול אמר
 ימצא ומהתלות בשחוק גם אשר יש - לאמר
 תבונה ואין חכמה אין אך .לחמו את האיש

1 המחסר נגד
 ,גנים שומר להיות לפעמים נשבר גם

 המראה מקרה לו קרה זאת עבודתו ובעת

 לא וכי ,טובה רוחו היתה כמה עד , לדעת
 עמדו בעת .לאיש להרע זרועו בכח השתמש

 לקטף ויחל , אחד גנב בא והנה , משמרתו על
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 ויתז , לקיש ריש וישמע .אותן ולאכל תאנים
 לשומר לבו שת לא הגנב אך ,בקול עליו

 הגנב את התפש ? לקיש ריש עשה ומה .הגבור
 ככה נדהו רק הוא !לא ? ירך על שוק ויכהו

.התורה

 הרבה עניותו יכלה לא זאת ובכל
 בתורה עסק ימיו וכל מלמודו, להפריעהו

 גס כי עד ,דורו בני מכל יותר רבה בשקידה
 מחשבותיו כל היו בדרך ובלכתו בקומו ,בשבתו

 והוא השבת, ביום אחת ופעם . בתורה רק
 בתורה, ולהגות לחשב ויחל , ברחוב הולך

 מאלפים יותר ממנה העיר,ויעתק את ויצא
 , לתחום חוץ יצא כי ,ידע לא והוא , אמה

 לא כאשר - .שרעפיו ברב תפוש היה יען
 א י חי רבי קבר את למצוא אחת פעם יכל

 לא ויאמר:"הכי לבו, אל התעצב הגדול
 זכיתי שלא חייא כרכי התורה על שקדתי
 נודע חייא ורבי קברו?" מערת לראות

. מאד מאד הרבה בשקידתו
 התורה בדברי חקר להעמיק יוכל למען

 בתורתו הגה ושם במערות, לפעמים התבודד
 ולשתות לחמו לאבל גם וישכח , וליל יומם
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 חרם בלי יוצר כי ,מספרת האגרה .מימיו

 ריש עם נעוריו בימי הוא גם ישב אשר , אחד
 לא מעצלותו אך , המדרש בבית יחדו לקיש
 ,המדרש מבית ויצא ,בלמודו חיל עשה
 את בימים בואו לעת זכר הארץ, לעם ויה•

 להורגו הועיל עוד יכל לא אך ,התורה
 ללומדי להיטיב ויאמר .המעות את ולתקן
 ,המערה אל יום יום מים בד ויבא , תורה

 מן החכם ישתה למען , לקיש ריש בה שישב
.נפשו והשיב ייעף באשר המים

 המערה, אל היוצר ויבוא היום ויהי
 אל בעדו יתפלל בי לקיש, ריש אל ויתחנן

 בעולם חלק לו גם ולתת אותו גם להן האלהים
 להתפלל לי־ "למה : לקיש ריש ויענהו . הבא
 .הנצחי בעולם חלק יש לך גם הלא ? עליך
 בני עם אם בי התורה לומדי עם לא אמנם

.אומנותך״
 מתאמת התורה בלמוד הרבה שקידתו

 התורה דברי "אין :שאמר פתגמו עם אמנם
 .עליה" עצמו שממית במי אלא מתקיימים

 בחיותו ,התורה על עצמו המית אמנם והוא
 לצבר ההון אחר רדף ולא , וצער עני חיי
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 "אין :שאמר המאמר לו נאוה גם אותו.
 שממעט מפני בתענית לשבת רשאי תלמיד

 לא בצום ישב אם - לאמר שמים״ במלאכת

. תורה ילמד

ב.
 אחרי שחיו החכמים קבעו לא אמנם

 יתנגדו אם כדבריו, ההלכה את לקיש ריש
 בן יהושע רבי לדברי או יוחנן רבי לדברי

 רבה היתה בתורה פעולתו אבל ;חבריו לוי
 בלכתי התלמוד, ספרי בבל ונכרת מאד

 המשניות את לבטל חנינה רבי בעקבות

 רבי, משנת עם מתאימות אינן אם החיצוניות,
 לקיש ריש פלפולי מלאים התלמוד ספרי וכל

. חבריו עם הרבים ווכוחיו.
 ,עמק בפלפול היה בהלכה למודו דרך

 .הישר ההגיון דרכי פי על זה עם ביחד אך
 נמצא לא בפלפולו הבריא ושכלו• הרב בהגיונו
 עליו גם כן מאיר רבי על וכמו ,בדורו כמוהו
 שמעון רבי את הרואה "כל :החכמים אמרו
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 הרים עוקר כאלו המדרש בבית לקיש בן
 פעמיב יכל לא יוחנן ורבי .בזה״ זה וטוחנם

 ,ונגד זה חברו פלפול עוצם לעמוד'נגד רבות
 ולעשות לו להורות ויאלץ ,הגיונו יושר

 יוחנן. רבי קרובי באו אהת פעם .כדבריו
 , החוב בגלל יתומים פרת תפשו כי לו ויספרו
 רבי להם ויאמר המת. היתומים באבי שנשו
 ריש אל באו כן אחרי .עשיתם״ ״יפה :יוחנן
 אותב ויצו ,עשו אשר את לו גם ויספרו ,לקיש
 " ! ליתומים הפרה את השיבו ,״לכו : יאמר

 ויענב ,יוחנן רבי באזני ויתאוננו האנשים וי־בו
 )אנוש ושבננדי אעשה "ומה :לאמר היא

" ! עלי חולק כערכי(

 בספרו יוחנן, רבי כי מספרת האגדה
 הלכה כל על כי , אמר ,זה דעהו תהלת

 עשרים לקיש ריש שאלהו מפיו שיצאה
 עשרים עליהן להשיב ויאלץ שאלות, וארבע

 התבררה וכה כה ובין ,תשובות וארבע
 לאמת ויוציאו , הספקות כל ויפלו ,ההלכה

, משפט
 ,לאיש פנים נשא לא לקיש וריש

גם אם כי לחבריו, רק לא בלמודו ויתנגד
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 דבריהם נוסדו לא ,דעתו לפי ,אם ,לרבותיו
 דבר לו אמרו וכאשר . ההלכה מוסדות על

 :בתמהון קרא )רב( אריבא אבא בשם הלכה
 איננו כאלו ?״ רב הוא מי ? רב הוא ״מי

 בדבי בי ,להוכיח הפין זאת בשאלתו .יודעהו
 ואין הדור לגדול כבוד חולקים אין הלבה

.פניו נושאים
 בלבת אחת פעם כי ,יספר התלמוד

 ברב־ :חכמים בשני פגש בדרך לקיש ריש

 ,יהוצדק בן שמעון וברבי זרנוקא בן חייא
 וילות ,עסיא בעיר שנים לעבר הלכו אשר

 . השממה שנת היתה והשנה ,בדרכם עליהם
 עבודת עובד אחד כהן והנה לקיש ריש וירא

 וישתומם הכרם, עבודת עובד שני וכהן השדה
 ,העובדים את הצדיקו ההם החכמים אך .לדבר
 ובבואו במשפטם. שגו כי לקיש ריש ויראם

 ההם החכמים שני את חרף יוחנן רבי לפני
 רועי כשם ויכנם ,רשע מעשי הצדיקם על

 רבי באזני הם התאוננו וכאשר . ורשעים בקר
 בקר רועי בשם שקראם , לקיש ריש על יוחנן
"ולו :יוחנן רבי ענם ,בו כהה לא יוחנן ורבי
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 לעשות אוכל מה צאן רועי בשם אתכם קרא

- ״ ז לו
 דרשתו לקיש ריש וידרש היום ויהי

 לאמר: התלמידים את וישאל , המדרש בכית
 )היכל ? דין בכית אותו מלקין שהטא "נשיא

 (? ארבעים מכות להכותו לשפטהו הדין כית
 "טלקין : החכמים ויענוהו " ? מלקין לא או

 אותו "המחזירים :עוד וישאלם " !אותו

 אותו מחזירים "אין :ויענוהו " ? לנשיאותו
 רכי שמע .שופטיו״ את כן אחרי־ יהדג לבלי

 הזאת, הדרשה את השני הנשיא •תודה
 וישלה לקיש, ריש על מאד חמתו בו ותבער
 ויחכא נס לקיש דיש אך לתפשו. עבדיו

 הנשיא בא השני ביום . הכפרים באחד
 יוחנן, רבי וידם יוחנן, רבי דרשת לשמוע

 דבר, כמבקש מושבו סביב בידיו וימשש
?״ מבקש אתה ״מה : הנשיא וישאלהו

 רבי "את ויאמר: יוחנן רבי ויען
 המפתח הוא כי ,מבקש אנכי לקיש בן שמעון

 וישאל פי". שפתי תפתחנה לא ובלעדו
 את הפותח לקיש, ריש "ואיה הנשיא:
 יוחנן רבי לו וינד ?״ הלכה כדבר הדרשה
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 "מהר :הנשיא אמר אז .מהבאי מקום אה
 לקיש ריש לקראת שנינו נצא ואהה אני

 עתי איש יוחנן רבי וישלח הנה". להשיבו
 הנשיא בי לך, "רע לו: לאמר לקיש לריש
 הבין לבן ,פניך את לרצות אליך יבוא

 .לכבודו" ביאות וחן תורה בדברי לפגשהו
 ויפגשהו לקיש*, ריש אל הנשיא בבוא ויהי

 הענוה, מדת על ויהללהו חן, ברברי זה
 : הנשיא שאלהו אז ,בלבו תקונן אשר

 בכבודי?" לפגוע שהובל דרשה, דרשה "מדוע
 כי , בלבך הדמה ״ומה :החכם ויען

 בני אה תורה מלמד אחדל אותך מיראתי

. ?״ העם
 גם מם הזה הנשיא הטיל אחת פעם

 ולשאת העיר חומת אה לחזק ,החכמים על
 על לקיש ריש ויתמרמר .השומרים בשכר

 אינם החכמים כי ,ויאמר , הזה החק
 הנשיא, מאת וידרש , לשמירה צריכים
 על שהוטל הזה, החדש המם את שיבטל

 .מעולם מאז כמנהג ולא כישר לא החכמים

 כי עד האמת, אהבת מדת בו גברה כבה
!הגירה לבלי בדוחו עצר לא הנשיא מורא גם
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 את רומא נציבי נצלו ההם בימים
 סבלו ביהוד .מאד נורא באופן האזרחים

 תחת הנכנעות הארצות בכל היהודים מהם
 יהודה לרבי מאד הדבר ויצר רומא. עול

 לבו מרת את וישפך לו בצר ויהי הנשיא.
 "התפלל לאמר: ויבקשהו לקיש, ריש לפני

 !״ רומא מגדולי מאד לי צר בי ,עלי נא
 תקח "אל :ופחד מרך כל בלי החכם ויענהו

 .ממך״ גם דבר איש יקח לא ואז ,מאיש
 ריש גלה האלה והנכוחים הקשים בדברים

 מסים שומו על הנשיא אזן את למוסר לקיש
.עמו כני אחיו על ככרים

 לא הנשיא כי לספר, תוסיף האגדה
 והנה .הטובה ולעצתו החכם לאזהרת לב שם

 ויקבלהו למנחה. סכין לו והבא אשה באה

 לפני מונח עודנו הסכין .ברצון הנשיא
 ,אליו רומא פקידי אחד בא והנה ,הנשיא

 .ויקחהו בעיניו חן וימצא השכין את וירא
 לקיש. לריש הזה המקרה את הנשיא ייספר
 אל אליך: דברי זה "הלא החכם: ־•קרא

!״ ממך יקחו ולא תקח
תכונת את נראה האלה המקרים מכל
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 אח ואהבתו האמיץ לקיש בן שמעון רבי לב

 נשיא פני נשא לא בגללה כי עד ,האמת
 שירדפוהו רודפים, חמת ירא ולא וחכם

ואמת. טוב רדפו בגלל בקנאתם

ג.
 זכאי, בן יוחנן רבן בימי עוד הן

 האגדה לקחה ,החרבן אחר הראשונים בימים
 בי ,לקיש ריש בימי גם ומה העם בחיי חלק

 הצרות מאד. במאד חיל ותעש גברה אז
 רבו אשר הנענה, העם שסבל והמועקות

 ,האגדה דרשת את הרחיבו ,שנה אל משנה

 לנפשו תנחמים הנרדף העם מצא בחיקה אשר
 היה הנפלאים האגדה מחכמי ואחר הטרה.

 ,בינתו ברחב בה שהצטין ,לקיש ריש גם
 טהר נשקפו בה .לשונו ובצחות הגיונו כישר

 והשקפותיו ,העדינות מחשבותיו ורום ,רוחו
 בכלל, האדם, חיי דרכי כל על הישרות

בפרט. הישראלי, האיש וחיי
 לא ישראל עם ערך על לדבר בבואו
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הו ולרוממו. לשבחו בפיו מלים די מצא
 לנשיא ישראל בני ואת האלהים את רמה

 :לאמר עוד ויוסף .לפניו ההולכים וזקנים
 - לאמר ,לכבודנו״ צריך הוא ברוך ״הקדוש

 בתבל. ה׳ כבוד יודע ישראל בני ,יד על רק

 שם אשר ,מאד ונעלה יפה אחת בשיחה
 ירים ישרון, ועם האלהים בפי לקיש ריש

 בדברים עמו בני ערך גדל את וינשא
:כאלה

 הקדוש לפני ישראל בנפת "אמרה
 נושא אדם !עולם של רבונו :הוא ברוך
 הראשונה, מעשי זוכר ראשונה, אשתו על אשה

 הקרוש לה אמר !ושכחתני עזבתני ואתה
 בראתי מזלות עשר שנים !בתי : הוא ברוך

 שלשים בראתי ומזל מזל כל ועל , ברקיע
 שלשים בראתי וחיל חיל כל ועל. חיל,

 שלשים בראתי ולגיון לגיון כל ועל לגיון,
 שלשים בראתי ורהטון רהטון כל ועל ,רהטון
 שלשים בראתי וקרטון קרטון כל ועל ,קרטון

 תליתי וגסטרא גסטרא כל ועל ,גסטרא
 רבוא אלפי והמשת וששים מאות שלש

 בראתי לא ובלם החמה, ימות כנגד כוכבים
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 ן ושכחתני עזבתני : אומרת ואת , בגללך רק
 רבונו' :לפניו אמרה - . ? עולה אשה התשכח

 כסא לפני שכחה ואין הואיל !עולם של
 העגל?, מעשה לי תשבח לא שמא כבודך,

 לפניו: אמרה תשכחנה! אלה גם לה: אמר
 לפני שבחה ויש הואיל !עולם של רבונו
 ,- ? סיני מעשה לי תשכח שמא , כבודך כסא
- !״ אשכחך לא ואנכי :לה אמר

 עמו מעלת בעיניו גדלה כמה ועד
 פושעי בתהלת שדבר מדבריו, עוד נראה

 אור אין ישראל "פושעי :באמרו ,ישראל
 ממזבח וחומר קל י ,בהם שולט גיהנם של

 כעבי אלא עליו שאין מזבח ומה :הזהב
 בו שלט ולא שנים, כמה עומר זהב השקל
 ברמון מצות שמלאים ישראל פושעי האור,

 אור בהם ישלט שלא ,וכמה כמה אחת על
• - !" גיהנם של

 לקיש ריש שנשא משלו נהדר ומה

 בפי שס הוא !ויהודה ישראל גלות על
 ואנחת ,והי הגה מלאים דברים האלהים

 .זאת אלהיו מקינת תשמע האמלל העם
 1 למקוננות וקראו ״התכוננו : דבריו ואלה
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 על כעס כנים. שני לו שהיו למלך משל
 ומת. הבן ופרפר וחבטו, מקלו ונטל הראשון
 השני על כעם .עליו לקונן המלך התחיל

 אמר ומת. הבן ופרפר וחבטו, מקלו נטל
 קראו אלא ,לקונן כח בי אין מעתה :המלך

 עשרת גלו :כך .הן ותקוננה למקוננות

 שנאמר־. עליהם לקונן ה׳ התחיל - השבטים

 קינה נושא אנכי אשר הזה הדבר את שמעו
 יהודה גם שגלו כיון ישראל. בית עליכם
 :הוא ברוך הקדוש אמר , כביבול ,ובנימן
 וקראו התבוננו ולבן ,לקונן בח בי אין מעתה

!״ למקוננות
 לארצו אהבתו גם כן לעמו כאהבתו

 לבני לסלוח יכל לא ולכן ,מאד רבה היותה
 מהרו לא אשר על ,בבבל אשר ישראל

 ואת .וזרבבל עזרא בימי ישראל ארצה עלות
 אחריהם, בניהם על נם פקד האבות עון

 קצפו הביע קשים ובדברים ובתוכחות
.עליהם

 הקדש, לארץ באו בבל מיהודי רבים
 רבי תורת לשמוע ואלה ,מסחרם לרגלי אלה

2 ב
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 מתאספים אותם לקיש ריש נראות והיה .יוחנן
 :לאמר אליהם קרא רב בהמון ברחובות
 נעשיתם לא זרככל בימי בעליתכם !״התפזרו

 כחומה( אחת לאגדה אז התחזקתם )לא חומה
חומה!" לעשות באתם •עתה

 נא נירדן נשרו נרחצו אחת פעם
 לו ויושט חנה נר נר רנה הבנלי החכם

 ויאמר שלום לקיש ריש לו השיג ולא ,ידו
 חומה אם :שנאמר אתכם שונא ״ה׳ :לו

 היא דלת ואם כפף טירת עליה נבנה היא
 עצמכם עשיתם אם .ארז לוח עליה נצור

 ,ועזרא זרבבל נימי נלכם ועליתם כחומה
 בו שולט הרקב שאין ככסף, נמשלתם אז

 שעליתם יען אולם .מארצכם( גליתם )לא
 את ולרשת לעלות אחרות )בלי כדלתות
 .בו" שולט שהרקב ,לארז נמשלתם ,הארץ(

 בדבריו לתאר הזה החכם הטיב מאד מה
 לאומיותו רפיון בגלל אשר ,עמו תכונת את

 ועד מאז מספר אין ומכאובים צרות השיגוהו
 ,לאומי קול הד נשמע האלה בדברים ! עתה

 רוח מרפיון רק שנא ,עמו שנר על הנואב
 עוד הוסיף כאשר , והלאומיות האחדות
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 ישבה "היא :אחרת בדרשה זאת דעתו לבאר
 מנוח מצאה אלו - מנוח מצאה לא בנוים

 אבותיה". לארץ מגלותה שבה לא הגוים( •בין
 גם נראה הלא האלה, הדברים צודקים ומה

 באחת מרגזם לישראל יונח במעט כי ,בימינו
 קדשם, ארץ את מהר ישכחו גלותם ארצות

.שבותם לתקות ערף יפנו
 בימים הלאומים התורה חכמי ככל

 לצוד־י שנאתו את לקיש ריש גם הביע ההם
 ולרומא ,בכלל ,קדמוניות משנים ישראל
 את דרש הוא .בפרט ,בימיו ישראל צוררת

 מלבות זו - תהו היתה ״והארץ :התורה דברי
 זו - וחשך ;מרי מלבות זו - ובהו ;בבל

 ישראל של עיניהם שהחשיבה ,יון מלבות
 על כתבו : להם אומרת שהיתה ,בגזרותיה

 ישראל; באלהי חלק לכם שאץ השווי, קרן
 לה שאין רומא מלכות זו - תהם פני על

 הקר לה אין התהם מה התהם: כמו הקר
 רוחו זו - מרחפת אלהים ורוח ;הרשעים כך

 בזכותה ובאה הממשמשת המשיח מלך של
התשובה" של

אשי הנפשעים, האחים להמינים, גם
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 בז לו, להציק ויחלו ישראל מעם נבדלו
 ובמאמרים ,בלבו לקיש בן שמעון רבי

 אדוה על רעתו את הביע כחרבות דוקרים
 של חותמו "למה באמרו: הדתית שיטתם
 בראש "אלף" ? ״אמת" הוא ברוך הקדוש
 לאמי: בתוך, ו״מם" בסופה, "תו" המלה,

 - אלהים אין ומבלעדי אחרון אני ,ראשון אני
 ; מאחר מלכותי קבלתי שלא - ראשון אני
 ומבלעדי ן לאחר מוסרה שאינני - אחרון אני
,שני״ לי שאין - אלהים אץ

ד.
 לקיש ריש הרים התורה מעלת את

 מעלת מעל גם ,לפעמים ,לשונו תחת
 מעשי עם התנה "האלהים :באמרו ישראל

 אם :צבאם( וכל הארץ ,)השמים בראשית
 - לא ואם ,טוב - התורה את מקבלים ישראל

.וכהו״ לתהו אתכם משיב הנני

 היא חובה כי דעתו, היחה בראשונה
 ,כלילה גם ביום גם בתורה לעסק האדם על
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 כי נוכח, בזה יוחנן רבי עם בהתוכחו אך
 ,בלילה רק בתורה לעסק שטוב זה חברו צדק

 :ויאמר ,ולפעלו לעבודתו האדם יקדיש והיום
 הלומד ואת ללמוד". רק הלילה נברא "לא

 בתורה העוסק "כל 5 לאמר יבטיח בלילה
 חוט עליו מושך הוא ברוך הקדוש בלילה

.ביום״ חסד של
 והמסורים הכתובים התורה ספרי כל

 במעלה בעיניו קדושים היו פה אל מפה

 ,נביאים , משנה ,מקרא :אמר בי ,אחת
 .בסיני״ למשה נתנו כלם וגמרא כתובים

 בקריאת תמיד עסק כן בהלכה ובעסקו
 פי על דבריהם ובבאור והנביאים התורה

.הפשוט הפשט
 את לשנן שומעיו את מאד הזהיר הוא

 דבר המשבח "בל :באסרו ,היטב למוריהם
 בואו וטרם .בלאו״ עובר מתלמודו אחד

 המדרש בבית יוחנן רבי עם לשבת יום יום

 ורק המשנה, דברי את פעמים ארבעים שנן
 ,בלשונו יבשל לא כי ,בנפשו בטחו אחרי

 ■עצתו וייעץ . המדרש בית אל נכנס
 ,בלמודם יתנהלו שבכבדות ,להתלמידים
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 עליו קשה שתלמודו תלמיד ראית אם :לאמר
 מה ,לו סדורה אינה שמשנתו יען - בברזל
 בשקידה )ילמד בישיבה ירבה * תקנתו

.רבה(״
 חכם" "תלמיד השם נאה יהיה למען

 אחדים, תנאים לקיש ריש התנה תורה ללומד
 השקפותיו היו ונעלות רמות מה לדעת המראים

 חבם "תלמיד :אמר הוא .ולומדיה התורה על
 ספרים ועשרים בארבעה רגיל שיהי ,צריך

 ושלא ,במעשיו צנוע שיהיה צריך ,)תנ״ך(
 תורתו הוא מלמד ואם .דפי״ בו יהיה

 ,נעימה בשפה אותה להשמיע עליו לאחרים
 :בסגנונו אמר וכן .שומעיו בלב תבוא למען
 ערבים ואינם תורה דברי מוציא שהוא מי "בל
 נוח לבעלה ערבה שהיא ככלה שומעיהם על
 חכמים שני ובהתוכח .לאמרם״ שלא לו

 ואם ,ואהבה חן בנעימות לדבר עליהם ,יחדו
 בהלכה, לזה זה נוחים חכמים תלמידי "שני

 נדברו אז שנאמר, להם, מקשיב האלהים
 , וישמע ה׳ ויקשב ,רעהו אל איש ה׳ יראי
.נחת״ אלא דבור ואין

 דרכו כי עליו, התלמוד יספר אמנם
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 בבית בהתוכחו גדול בקול לצעק היה
 להחליט, נובל לא זה פי על אך המדרש,

 להשמיע היה שדרכו ,תולדותיו מכותבי באחר
 ריש דברי אלה הן ובקצף. ברעש תורתו
 הוא, חכם אם - שבועם ״בל בעצמו: לקיש

 הוא נביא ואם ,ממנו מסתלקת חכמתו
 יבעם בי יתכן ואיך ממנו", מסתלקת נבואתו
 ,חזק קולו היה אם כי זאת אין ? בלמודו

 את אבל רחב, חזה ובעל היה גבור בי
וכוחו ואיש חברו בכבוד מפגוע שמר לשונו

.בהתובחו
 מאד, בעיניו החביבה התורה ומפני

 :ויאמר ,לו יקר החכמים כבוד גם היה
 אותו מנדין אין )שחטא( שסרח "תלמיד/חכם

 העם בל בפני אותו עונשים )אין בפרהסיא
 שדבר התהלה ומדברי .הבלימהו(" לבלי

 ישראל ארצה מבבל שעלה ,כהנא רב בשבח
 הן .בעיניו החכמים בבור גדל מה ,נראה

 וגם , להבבלים לקיש ריש שנאת נודעה
 את בראותו אך אהבה, רחש לא לחכמיהם

 תחת לכחד יכל לא בתורה כהנא רב :דל
 לרבי ויאמר הבבלי, החכם מעלת לשונו
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!״ מבבל עלה ״ארי :יוחנן
 יקר היה בכלל האדם כבוד נם אבל

 ,חברו על ידו המגביה ״כל ; ויאמר בעיניו
 ולא רשע". נקרא הכהו שלא פי על אף
 אם כי הוא, רשע מעשה רעהו להכות רק
 :באמרו , שפתים בדבר דפי בו לתת גם

 עד עונותיו מגדיל הרע לשון המספר "כל
 ריש ידמה הרע לשון המדבר את .לשמים״

 מחזה יתאר אגדתי ובציור ,לנחש לקיש
 מתקבצות הימין( )לקץ לבא "לעתיד :כזה
 ארי לו: ואומרות הנחש אצל החיות כל

 אתה טורף-ואוכל; זאב דורם-ואוכל;
 יתרון ומה :עונה והנחש ? לך יש הנאה מה

 המדבר כאיש כמוני - כלומר ?״ הלשון לבעל

.ברעהו הרע לשון
 מטרותיו אחת היתה השלום אהבת

 משה ממעשה לדעת הוכיח הוא הנעלות־.
 כי ,ואמרם דתן אל בעצמו שהלך ,רבנו
 את הזהיר גם במחלוקת". מחזיקים "אין

 הקטנים האנשים על יתגאו לבל ,הדור גדולי

 שהגדולים "בשעה ויאמר: במעלות, מהם
.גלות של פרץ אין הקטנים את סובלים
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 של צוחר, ואין ,גלות של יוצאת ואין
,גלות״

 שבהן , המוסריות ההשקפות מיתר
 הצדקה על השקפתו היתר, ,לקיש ריש הצטין

 *הורה מער* לעיר בא אחת פעס , ונותניה
 אחד את מבנים העיר אנשי והנה וישמע,
 ריש וישאל הרמאי". "יורן : בשם יושביה

 בבוא כי ,לו ויספרו .מעשהו מה לקיש
 ימהר לא העיר, מאנשי צדקה לגבות גבאים

 לראות יחכה אך ראשונה, נדבתו לתת יורן
 בראותו והיה יחדו, העיר יושבי כל יתנו מה
 ,עירו אנשי כל נדבו אשר ,הכסף• מכסת את

 ריש בשמוע כלם. כנגד נדבתו אז הוא ונתן
 כל נגד כבדהו הזה הנדיב מעשי את לקיש
 ארם "מתן ויאמר: מאד, גדול כבוד העם

 יגדל לבל לקיש ריש הזהיר נם לו". ירחיב
 העניים את מגרש הכלב כי ,בביתו כלב אדם

 ביתו בתוך כלב "המגדל אמר: וכן מהבית.

,מביתו״ חסד מונע
 בעיניו נכבדה הצדקה ממרת ויתר

 המלוה "גדול : אמר הוא . חסדים גמילות

 צדקך,, מהעושר, יותר כמובן( נשך, ;בלי
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 ואת בו לסחר לעני בסף )הנותן בכים ומטיל
 באופן כי , מכלם" יותר יחלוקו( הריוח

לעני. בזיון כל אין האחרון
 ובה ,ומעוזו סלעו היתר. האמת אהבת

 לנשיא גם להניד ירא לא הוא תמיד. נשגב

 הנשיא בית כי קרה ההם בימים .עותתו
 שידיעתם ,אנשים הדין בבתי לשופטים העמיר
 "בל לקיש: ריש ויאמר מעטה, היתר. בתורה

 כאלו הגון שאיננו הצבור על דין המעמיד

 בשמעו פניו רעם אמנם הנשיא .אשרה״ נוטע
 בי להודות, אלץ אך כאלה, תוכחה דברי
 את שכך לפעמים ולדם. הזה, החכם צדק
 רעיו את ויצל רבים, בדברים הנשיא חמת

 על תלונה דברי מפיהם שהתפרצו החכמים

.הנשיא מעשי
 נודע ויהי היה, תמים דבריו בכל

 כל בקרב הרבה ובצדקתו ה׳ את ביראתו
 גדלה לקיש ריש בצדקת העם ואמונת ,הארץ

 כל כי ,לאות להם היה כי ער ,כך כל
 ישר איש בחוץ לקיש ריש אתו שדבר איש
 כי ,ערים בלי כסף להלותו ויתכן ,הוא

 לא אמונים, לאיש לקיש לריש נודע ללא
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 "כקטון :פתגמו נודע כן .עמי מדבר היה
 כדין פרוטה דין עליך הכיב שיהי - בגדול

 צדק - צדק ״ושפטתם :מאמרו גם .מאה״
.חתכהו״ כן ואחרי הדין את

 והתמים הצדיק ,אלהים הירא והאיש
 הקדש כתבי דברי את מבקר גמנע לא הזה,

 לפעמים מפיו, הוציא גם חפשית, בבקרת

 את ערב הוא .האמונה בעניני חפשיות דעות
 כ• ,שומעיו לפגי המדרש בבית לאמר לבו

 ,הוא״ משל רק נברא ולא היה לא ״איוב
 רוחו, הגיונות להוציא אחד חוקר חפץ בי

 קרה אשר מלבו, שבדה מקרה, ספר ולבן

 התובחו אשר ואת ,שמו איוב ,אחד לאיש
 ריש החליט גם לנהמו. שבאי חבריו אתו

 ,המלאכים שמות בי ,רוחו באמץ לקיש
 מהכלדים, מבבל הובאו בספרותנו, שנאחזו

 שמות וגם מוצאם; ישראל ממקור ולא
 אלינו באו רפאל ,גבריאל ,מיכאל : המלאכים

 מלבו. רחקה הקנאות מדת מבבלגם
 מצות המקים האיש בין הפלה לא הוא

 לו שיש ההנאה בגלל המקימה ובין ,לשמה

טמנה*
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 היה האלה לקיש ריש מעלות כל בגלל
 פעם .מוריו ובעיני חבריו בעיני גדול כבודו
 הושעיה רבי6 שאלה יוחנן רבי שאל אחת

 .זה מורהו מפי מענה מצא ולא ,הגדול
 אה הוא גם וישאל לקיש, ריש בא כן אחרי

 רבי וישתומם .הושעיה רבי ויענהו השאלה

 אדם יוחנן רבי ,,האין ויאמר: הנשיא יהודה
 לא דורם בני ואמנם . ?״ לקיש כריש גדול
 ושניהם לקיש, ריש ובין יוחנן רבי בין הפלו
 כסא רק ,עולם״ ״גדולי בשם נקראו יחדו

.האחרון מבסא גדל הראשון
 קרה האלה החברים שני זקנת לעת

 ביניהם ריב התגלע כי ,טוב לא מקרה למו
 בלשונו נזהר לא יוחנן ורבי הלכה, כדבר
 ,כלמה לקיש בן שמעון רבי פני את ויכם

 עת לפנים, ירו מלאכת את לו בהזכירו

 להתנפל ירכו, על חרב צמוד כקרקס שיתו
 מאד הכאיב הזה הדבר .הטורפות החיות על
 זה, בחליו וימת ויחלה לקיש, ריש לב את

 בכי ויבך ונהי, מספד יוחנן רבי הרבה אז
 ,ממנו לקח כי הטוב רעהו על תמ־ורים

 ,יגון מרב בינתו רוח הסתתרה ולפעמים
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 :ומרה גדולה צעקה ויצעק ,ברחובות ויתהלך
 לספר וירבה ? בן-לקיש אי.ף ? בךלקיש אי.ף

 ביה בבנק חלק שלקח וגיסו יעהו תהלות
 לדו לנס העומר ,ישראל בארק התלמוד

.דרים



כח.

יהודה. ורב הונא רב
א.

 החכמים •שיבת בית ראש היה הונא רב
 בבית , בבבל סורא בעיר התורה ותופשי

 מות אחרי לפניו. רב כהן בו אשר
 בלי הזה הבית נשאר ההוא הגדול המורה

 אמנם הטיף הונא רב . שנים כעשר ־אש
 הישיבה ראש שם אך ,ההיא בעת שם לקחו

 , רב מקום שמלא ,שמואל כי ,לו נתן לא

 נם מת כמעט אך .בנהררעא תורתו השמיע
 לראש להיות תלמידם הונא רב ויקם ,שמואל

 תלמידים אליו וינהרו ,בסורא המדרש בית
- . לאלפים לקחו ושומעי למאות

 האיש נולד , בבבל , דרוקרת בעיר
 הגולה, ראש ממשפחת היה הוא הזה, הגדול

 היה הוא ועמל. עני ימי היו נעוריו ־מי
 להגות עתים לו קבע זאת בכל ארמה. ;׳ובד

חבטי ראש רב, מפי לקח ולשמוע :תורה
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 אליו ויבואו ,בארץ תהלתו שם ויצא ,בבל

 ויבקשוהו ,ומשפט ריב דבר להם אשר ,אנשים
 .ריקם שואליו פני השיב לא והוא ,ד>ם לדין

 שיעבוד , איש לי ״הנו :לאטד תמיד בקשם רק
 ,משפטכם" לשפט בשבתי ,בשדה עבודתי

 אשר מעבודתו, לבטל יבל לא בעניותו בי
- .נמצא ביתו ולחם לחמו ממנה

 ,היחידה העבודה היא האדמה עבודת
 מי־ם ,מעולם מאז ישראל בני התעסקו שבה

 הבית החרב אחרי אך . אדמתם מעל גלותם
 ההר הצורר, פלויוס טיטוס ידי על השני
 בי ישראל, בארץ לנפל הזאת העבודה ערך

 על רומא מלכי הטילו אש* הרבים, המטים

 מעמד הרסו , ביהודה האחוזות בעלי
 עובד• .לחם בבר עד ויביאום ,האחרונים

 את לעזב ויאלצו מאד, וידלו רוששו האדמה
 לא אבל .מחיתם למצוא בתבל ולניד א־צם

 שם בי הפרתים, משלו ששם ,בבבל היה כן

 ,בעמלם ברכה ובמעדר באת אוחזי כל ראו
 אברים להיות העם גדולי גם כיש• לא ולבן

. ויוגבים
 חכם בבר בהיותו אדמתו עבד הינא רב
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 בשובו כי ,מספרת והאגדה ,בשערים נודע
 וכה שכמו, על מחרשתו כלי נשא משדהו

 אחד ויפגשהו .התבושש מבלי העירה בא

 בר חנא רב הנודעים, והעשירים הנדיבים
 מידו העבודה כלי את לקחת ויאמר ,חנילאי

 לעשות הונא רב נתנהו ולא תחתיו, ולשאתם
 מעורך נסית לא אתה "הן :לו באסרו ,כן

 גם לך נאוה לא ולבן כזאת, מלאכה לעשות

. לעשותה״ הפעם
 לרעת נוכח עניותו אז גדלה כמה ער

 רב בא אחת פעם כי , המספרת מהאגרה
 ,חבל אזור חגור והוא מורהו רב אל הונא

 ויען .?״ אבנטך ,,איה לאמר: רב וישאלהו
 יין קנות די כסף לי היה "לא : הונא רב

 והאגרה .אבנטי" את ואמשכן השבת לקדיש
 "יהי !לאמר רב אז ברכהו כי ,לספר מוסיפה

 חבבו על , משי״ בבגדי שתבוסה רצון

. דתו מצות
 ותהי, קמה אמנם הגדול מורהו וברכת

 ויקן ,בעבודתו רבה ברכה הונא רב ראה כי
 ,מאד פרץ ומסחרו ,רבים וכרמים שרות לו

 וישב ,בנו רבה חפת ביום ויהי . ויגדל ויעשר
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 וכלותיו, בנותיו ותבאנה ,המטה על הונא רב
 , להן אשר המשי שמלות את ותפשטנה
 הונא רב אשר המטה, על אותן ותשליכנה

 ולא מאד הקומה קצי איש והוא ,עליה יושב
 אותו ותכסינה , וכלותיו בנותיו ראוהו

 לא עשר,ז כאשר ויהי היקרות. בשמלותיהן
 פתוה ביתו ויהי , דל לחונן הוא אף שבח
 ויה• ; בעניו ואובד נקשה לבל לרוחה תמיד

 פושט עני לבל נדבתו תתו הונא מרב המעט

 אכלו בעת , תמיד העמיד עוד כי ,ירו
 ביתו, דלת סף על משרתיו את ארוחתו,

 הרעב "כל : לאמר ושב עובר לכל לקרוא
"1 רעבונו לשבר הנה יבוא ללחם

 את בלחמו כלכל לראש־ישיבה בהיותו
 מדרשו בית אל נהרו אשר , הרבים תלמידיו כל

 אל היושבים מספר ויהי .לקחו את לשמוע
 שמונה ,יום־יום ארוחתם לאבל״ ,שלחנו
 באו אשר האנשים, אלפי מלבד איש, מאות

 השבת ובימי ואלול אדר בירחי ,בשנה פעמים
 לשמוע סורא והסבות,עירה הפסח חג לפני

. פיו הורת
 לפעול הונא רב הרבה העדה בעניני גם
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 כי אה־תיו, על יספר כאשר מאד, צדקות

 ,משרתיו נשאוהו ופועה סער יום כהיות
 כרחובות זהב בכסא הסופה, עבור אחרי
 לבני נזק הסער ההסב ולדעת לראות , העיר
 כי ,הונא רב בראות והיה .לא אם העיר

 להרסו ויצו , לנפול נוטה הבתים אחר קיר
 הכסף כל את ויתן ,תחתיו חדש קיר ולבנות

 עני איש ואם , מכיסו הזאת לעבודה הדרוש
 השיגה לא וידו , ההוא הבית בעל דרה

 הונא רב דרש לא , ההוצאות כסף להשיב
 הבניה הוצאות את ויקבל ,מאומה ממנו

.עצמו על
 ערב לפנות בשבוע הששי יום בכל

 ירקות נותרו אם ,לראות משרתו את שלח
 ויצו .עדנה נמכרו לא אשר ,הגנות לבעלי

 ,המוכרים מידי הנותרים את לקנות הונא רב
 צוה לכן ,בירקות חפץ לו היה לא כי ויען

 למען רק עשה זאת וכל ,היאורה להשליכם
 הירקות את המביאים ,הגנות בעלי את שמר

 מנזק ,השבת לימי העיר ליושבי למכרם
 הלא , ממסחרם נזק למו יגיע אם כי , והפסד
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 !השבת לימי העירה ירקות עוד להביא יחדלו

- .מהשר העיר יושבי וסבלו

ב.
 ישראל בחכמי הראשון היה הונא רב

.בכבוד המדרש בית מעלת הרים אשר כבבל

 בשם המדרש בתי מורי נקראו ימיו ער כי
 .ושמואל רב נם נקראו וכן ,הסדרא" ״ראשי
 כבור כל .ויפעה ברק כל היה לא הזה לתואר
 בית כתלי בין רק נראה והדרם הסדרא ראשי

 רב בקום אך .העם בקרב ולא ,המדרש
 בסורא, אשר המדרש בית בראש לעמוד הונא
 היה לו ושני ישיבה", "ראש התאר לו וינתן
 בירחי היתה עבירתו אשר ,הכלה״ ״ראש
 שבועות שלשה במשך לבאר , חבלה

 אשר הישיבה, ראש דברי את להתלמידים
 ,הכלה ראש אחרי .האחרון בשבוע למי יטיף

 הדינים משרת נושאי אנשים עוד היו
 הישיבה, ראש למשמעת שרו אשר , והשופטים

 לרעהו. איש בין לדין העיר בשער וישבו
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 שרר התורה חכמי בכהונת הזה המשטר
 עלה מעת ,שנה מאות שמונה במשך בבבל

כסאו. על לשבת הונא רב
 להרים ויכלהו בהו בבל התאמץ הוא

 אל בכל ולהשוותה בבבל התורה מעלת את
 בבל חכמי יהיו לבל ,ישראל ארץ תורת

 אל . הקרושה שבארץ דין בית בדעת תלוים

 הוא אך מורהו, רב נם שאף הזאת המטרה
 שמואל כי , הפועל אל להוציאה יכל לא

 הונא, רב בימי כן לא לחפצו. התנגד חברו
 ראש בעיני מאד ונכבד בדורו הגדול שהיה
 ,אחדים דברים בידו צלחו ולכן ,קרובו הגולה

.לעשותם רב גם יכל לא אשר

 ,לחק שם אשר ,הראשון היה הוגא רב
 , כלומר ,באסורים רב כדברי ההלכה כי

 ,שבת כמצות ,לאלהים אדם שבין במצות
 התורה חכמי על ודומיהן שחיטה ,מאבלים

 ,בדינים כשמואל והלכה ;רב בדברי לאחז
 עניני כמו ,לחברו אדם שבין במצות ,כלומר
 על אלה בבל .משפט ודבר ריב , כספים

 וכאשר שמואל. תורת את לשמר החכמים
, עולמים לדורות קם כן הונא רב קבע



.כדו , האטה רגב,ירי 1א

 הגיונית תה ה• בהלכה הונא רב תורת
 ,וכלליו ,והדוד פלפול בל בלי למבין וקלה

 מצטינים בתורה רבים במקצעות יסד אשר
 לדעת נוכח כאשר ,והישר הבריא בהגיונם

 להשביע צוה הוא : האלה השנים מהמשלים
 , רעיהם חפץ את לשמר התחיבו אשר כל את

 החפץ אין כי ,גגב או החפץ אבד אם
 "שומר הזה השומר היה גם ולו ברשותם.

 ,שמירתו בעד שכר כל לוקה שאיננו ,הנם״
 כל להשבע עליו אין התורה דת פי שעל

 ,גנב או אבד שהחפץ הוא אומר אם ,שבועה
.להשבע עליו ברשותו החפץ שאין שבועה אך

 למצוא חפצו על נוסד זאת תקנתו טעם
 ושמו כחשו אשר מרמה, אנשי נגד החבלה

 אבד או גנב :ויאמרו ,עמיהם חפץ בכליהם
 לא מהם לדרש הונא רב ויתחכם . ממנו

 בי ,החפץ גנב או אבד באמת כי ,שבועה
 ,כלומר ,ברשותם החפץ שאין שבועה אם

 מועקה שמה הזאת השבועה . ידם תחת
 יחרך ולבלי בעמיהם יכחשו לבל עול לאנשי

• "ר* ב । רמ*ו

 ששס החק הוא ונאור נבבד בן כמו
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 "יכולה :אמר הוא .המשפחה בענעי הונא רב

 עושה". ואינני נזונית אינני :לאמר האשה היא
 הבעל על היהדות דתי לפי 5 הדבר וזה

 נס עליו, מחסדיה וכל אשתו את לכלכל
 ,הוא לה לא כפיה בעמל היא תרכש אשר בל
 לפעמים אולם .מפרנסה לבעלה אם בי

 לצרכיה, לה מהנחוץ יותר האשה תשתכר
 הזאת האשד, שיכולה ,הונא רב אמר ולכן

 ,לכלכלני ממך דורשת אינני ;לבעלה לאמר
 רב הרים בזה יהיה. לך לא עמלי פרי ונם

 למדרגה בחברה וערכה האשה מעמד את הונא
 שוות כמעט זכיות לה ויתן גבוהה, יותר

- הנכר. לזכיות
 אשר ,הרבה חכמתו בל עם הונא ורב

 איש וכל הארץ, בבל לתהלה שמה נודע
 ודעת בחכמה לחוננהו מהאלהים בקש אשר
 לבבו רם לא ,הונא רב כחכמת חכמה בקש
 דעתו את תמיד ויבטל ,בהלכה זאת בכל

 הם צדקו כי ,נוכח אם ,חבריו דעת ננר
 ומשפט דין ברברי תמיר התוכח הוא טמנו,

 ,שמואל תלמיד שהיה ,חברו נחמן רב עם

 הדינים בחקי זה מורהו בעקבות והולך
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 הונא רב התנגד אמנם ואם ;והמשפטים
 הודה זאת בבל בובוחיו, נחמן רב לרעות

 בדיני כמוהו ההלכה כי ,להאהרון כץ אחרי

 בדיני נחמן רב בקי בי ,באמרו ;ממונות
. ממנו יותר משפטים

 פעולתו הונא רב פעל כן כי הנה

 במשך הקדש עבירת ויעבד הרבה הלאמית
 עוד עבודתו ראשית ותהי .שנה ארבעים

 שני ,יוחנן ורבי חטא בן חנינא רבי בימי
 ואחרית ,הצבי בארץ אשר הגדולים המורים

 תלמידי שני ,אם* ׳־ב אמי רבי בשבת ימיו
 שני .ישראל בארץ ההוראה כס על ,יוחנן רבי

 היו בארצם הנכבדים האלה הגדולים החכמים
- . הונא רב גדולת הדר מפני נכנעים

 המדיני ישראל בני מצב היה ומר רע
 עלה אז כי ,פעולתו החלו בראשית בבבל

 על ,רומא לגיונות משרי אחד ,נצר בר פפא
 וביחוד ,בבבל רבות ערים ויהרם , פרם ארץ

 עיר נהרדעא, העיר את היסוד עד ערה
 רב ההיא בעת היה ששם , שמואל מושב
 רב הוא ,המדרש בית לראש תלמידו נחמן
 ונכבד הגולה ראש חתן היה אשר נחמן
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 העיר את לעזב אלץ נחמן רב .מאד בעמו
 אחרת. לעיר מושבו את ולהעתיק נהררעא

 הובאו גם ,אז נשבו שמואל בנות שתי גם
 -בכל אותן בראותו חנינא ורבי ישראל ארצה

 האלה התלאות בל . משכין אותן פדה רע
 רב היות בראשית ,בבל יהודי את השיגו
 לאט לאט אך .בסורא הישיבה לראש הונא

 חיי שמי את העיבו אשר ,העננים התפזרו
 לישראל הטובים הימים וישובו ,בבבל היהדות

 שנים ראו עור הונא רב ועיני ,כקדם שם
. ־עמו בשלות רבות

ג.
 רב את בבל חכמי תארו לחנם לא

 בכל אמנם כי שבבבל", "חסיד בשם: הונא

 חפירתו, תראה ודרשותיו דרכיו מעשיו,
 ראינו ראה כבר הן .הרבה וצדקתו ישרתו

 עמי, בקרב פעל אשר צדקותיו, רבו מה
 לאביון, ומחפה לדל משען תמיד בהיותו

 מלבד אך משביע. ונפשו מלחמו לרעב פורם



 מדות הטהורה בנפשו קוננו עוד זאת מדתו
.אחדות ויקרות נעלות

 כבוד וינהג ברך, ושפל ענו היה הוא

 הוא .בחכמה ממנו הקטנים בחבריו גם רב
 :לו תלמיד״חבר שהיה ,חסדא לרב אומר היה

 פתגמי .אמרותיך" דבר ואמרי שמך "חסדא
 רגיל שהוא בחברו שיורע "בל : לאמר היה
 כלומר, שלום". לו יקרים , שלום לו ליתן

 לברכהו מקדים שרעהו ,האדם יודע אם
 לרעו שלום להקדים היא גם ישתדל ,בשלום

 עונה שאיננו מי "כל :אמר וכן .ההוא
,גזלן״ נקרא רעהו ברכת על שלום בברכת

 מוחל איש הונא רב היה ענותו מלבד
 התגלע וכאשר .בכבודו פגע אשר לכל וסולח

 בכבודו, פגע אשר ,חסרא רב ובין בינו ריב
 רב תצם ,רבים ימים רעהו על איש ויקצפו

 על יום ארבעים חסדא( רב גם )וכן הונא
 עותתו את חסדא לרב כרגע מחל לא אשר

 רוחו את מורהו רב טרר אמנם ואם נגדו.
 פעם לא בחמתו אליו שדבר ,קשים ברברים

 ולא ,טורהו על קצף לא זאת בכל ,ושתים
.מדרשו בית את מבקר. חדל
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 רב הנין כי קרה, רחוקות לעתים רק
 פעם ענה הוא ועז. בתקף כבודו על הונא
 נועז אשר על ,ענן רב את קשים דברים אחת

 אז היה והצדק ,חברי״ ״הינא בשם לקראהו

 מצד היתה עזות אך אמנם בי , הונא רב את
 רב תלמידי מקטני כאחד שהיה ענן, רב

 בשם בדורו הגדול הטורה את לקרוא ,התא
 את הצדיק הגולה ראש וגם .חברי״ "התא

 על התא רב בקצף גם .הזה במקרה התא רב
 רב מדברי בי ,אתו הצדק היה חפדא רב

 בכבוד להקל הפץ בי ,גלוי אז נראה חסדא

 בל על היא חובה באלה ובמקרים ,התא רב
 יהיה לכל בבורו על להגן מעם מורם איש

- . למרמס

 התא רב השמיע באגרה בדרשותיו
 הוא .לאומרן בבור הנותנות ,נעלות דעות
 שאין כמי רומה כלבד בתורה "העוסק :אמר

 לו , אדם לכל נחוץ דעתו לפי כי ,אלה״ לו

 עבורה איזו לעבור ,גדול הכם יהיה גם
 היא נאורה ומה , ירו חיה ממנה למצוא
 שהוא אלילים עובד לגזל' "מנין ג דרשתו

 אשר העמיס כל את "ואכלת ;שנאמר ? אסור
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 מריך מסורים שהם בזמן לך"- נותן אלהיך ה׳
 בזמן ולא לאבלם( לך מותר מלחמה )בעת

 רב נראה מזה .בידיך״ מסורים שאינם
 היות למרות בי הבריות/ את ואהבתו סבלנותו

 מיד• תמיד ולחוצים מענים ישראל בני
 איש הונות לבלי הונא רב צוה ,העמים

. אלילים מעובדי

 מפריצות עמו בני את שמר הוא
 ישראל בבית אז נראו בננע אשר והוללות,

 כאשר ,ברעה ראו לא שס בי , שבבבל

 כן ועל הקדושה, בארץ אחיהם את מצאה
 .ולשיר למשתה ,בשר לתעניגי ההמון התמכר

 היין, במשתה ישירו לבלי הונא רב ויצו
 לשיר הרשה אפם בזעת ועמלים לעובדים ורק

 זועפים פנים תמיד הראה גם , עבודתם בעת
 ולא הייו שנות עשרים עליו שעברו ,לגבר
 חכם שהיה ,המנונא לרב וגם ,אשה נשא
 היותו על לסלוח יכל לא כתורה, גדול
- .בפניו להבים גם חפץ ולא ,רוק

 ויקשב ,מאד אמת אוהב איש היה הוא

 היום ויהי רעיו. מפי תוכחתו מוסר לפעמים
יין, חביות מאית ארבע במרתפו ותחמצנה
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 וייעצוהו ,לנחמו חכמים שני אליי
 והיא ואשם חטא אולי ומעשיו, דרכיו *־השב

 שעשיתי רע דבר היודע ,כל : ויאמר , ידע לא
 נותן אינך בי "שמענו, לו: ויאמרו יודיעני".

 בבציר". שחותכים חנפן בזמורות חלק לאריסך
 עשה טוב לא כי ,הונא רב נוכח כאשר ויהי
 לבלי ,עלי אקבל ,מעתה : ויאמר ,כזה

- לאריסי״. כן עשות עוד הוסיף
 הטובות ומדותיו מעלותיו כל ובגלל

 וכארץ בבבל כל בעיני גדול הונא רב היה
 למרחוק, לפניו הלך הטיב ושמו ישראל,

 תלמידיו .עולמים לדורות תהלה לזכרון וישאר
 יכלו ולא ,הנעים לקחו אחרי מאד נמשכו

 להטיף בלותו טרם. המדרש בית את לעזב
 מקום על שבתם היה בנפשם גם לו אמריו,

 חכמים כי ,מספרת האגדה . רבה עת אהד
 לעזב מאנו יען ,חלי נפשם על הביאו רבים

 היה נכבד ומה .לקחו בלותו לפני הבית את

 שרב מזה, נוצח דורו בני בעיני הזה המורה
 •פה בית מכספו בנה הגדול העשיר הסדא
הרבים. ותלמידיו הונא רב לישיבת ונהדר

2 ב
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 במותו הונא רב היה שנה שמונים בן
 עצמותיו את ויעלו )פראמית(, חטופה מיתה

 ויהי מותו. לפני ציה בן בי ישראל, ארצה
 ויצאו , הקדש בארץ מותו דבר בהשמע
 ישראל ארץ חכמי שני ארונו לקראת

 ועוד הכהנים אשי ורבי אמי רבי ,הגדולים
 במערת קבר מקום לו ויקציעו ,הארץ גדולי

 לכבוד אז נחשב וזה ,ובניו הגדול חייא רבי
 :נהי בקול קרא הספרנים ואחר ,מאד נעלה
 אלא ,שכינה עליו שתשרה ,רבנו היה ״ראוי
 בחוץ שבתו רק לאמר !״ לו גרמה שבבל
 ראשו. על השכינה הופעת ממנו מנע לארץ

 נשאר דרכיו בכל צדיק בתורה גדול ובן

 הוא גם ויהי שמו, ורבה , הונא רב אחרי
.וענותו חכמתו בצדקתו, ולתהלה לשם כאביו

♦

 של חברו היה ^קאל בן יהודה רב

 רב .פומבדיתא ישיבת ראש ויהי ,הונא רב
 ישראל בני היו הזאת הגדולר העיר יושבי
 רב מות אחרי ויהי .שם היה לא מדרש ובית
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 עיר - לפומבדיתא יהודה רב ויבוא ,ושמואל
 וינהרו ,מדרש בית בה ויכונן - מולדתו

 הורת אחרי וימשכו ,רבים תלמידים אליו
, החדש למודו ואופן פיו

 ואחרי ,רב של תלמידו היה יהודה רב
 תורה ויקשב שמואל, לפני גם ישב רב מות

 בי !״ ״שנון : בשם קראהו ושמואל ,מפיהו
 דרך . מאד חד ולמודו ,׳ שנון כחץ מוחו היה
 מוריו מדרכי שונה היתה בהלכה יהודה רב

 והחד הדק הפלפול את באהבתו כי ,וחבריו
 בהם אשר ,המשפטים לתורת רק לבו שם
 תלמידיו, מוחות את לחדר נרחב בר לו היה

 וצמודים אחוזים והמעשה התורה לו ויהיו
 ההלכות ללמוד ה ב ר ה א ל ולבן , יחדו
 הלכות כמו מעשה לידי תבאנה לא אשר

 הוא .ודומיהן , והטהרה הטומאה , הקרבנות
 אבן יסדו האלה המפלפלים שני , חסדא ורב
 מדרש מבתי חדל לא אשר ,הפלפול פנת
 אחרי היה ואשר ,שנה מאות שמונה במשך בבל

 ההלכה ולומדי התורה דורשי לכל לנחלה כן
.ישראל פזורי ארצות בבל

 דרכי על כלו שנוסד ההוא, הפלפול
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 הוא - בו הגדול הכלל אשר ,עמק הגיון
 מצוא למען ,למשנהו אחד דבר לדמות
 אשיות על ולבנות ,נגוד או שווי ביניהם
 למשיכת היה והלכות, דינים הזה הדמיון

 מאות עשרה שתים במשך ישראל לבני נפש
 התקימו ההוא הפלפול ידי על .יותר או שנה

 מדרש ובתי ישיבות שנים מאות הרבה במשך
 המענה העם בני מצאו בהם אשר לאלפים,

 המר הגלות מסבלות היגעה לנפשם מרגוע
 ,מצרות העיפה לרוחם ומרפא ונחם ,והארוך

 הפלפול כי ,נאמר אם נצדק ולכן .ואבדן הרג
 ישראל אומת בקיום רב חבל לקח ההוא

 מצאוה אשר הרבות תלאותיה בקרב הנהלאה,
 לעמנו היה מה יורע ומי . עתה ועד מאז

 לו מפלט תמיד החיש לולא ,הימים באחרית
בפני עמוד אז היכל ? המדרש בית בכתלי

* והעצומים הרבים הגוים
 כי , החדה בינתו בעין ראה יהודה רב
 ידי על כלה ישראל ארץ החרב סוף־סוף

 ונדדו ממנה בניה ויצאו הצוררים, הרומאים
 וחדלה , הישיבות ובטלו , אחרות לארצות
 ולכן הצבי, בארץ לה משכן לשום התורה
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 תלמידי בעד לעצור כחו בכל התאמץ
 ארץ את יעזבו לבלי , שבבבל החכמים
 פן ירא כי ,קדשם לארץ לנוע ,מכורתם

 ,התורה מחכמי ועזובה ריקה בבל גם תשאר
 ,יועילו לא הועל ישראל ארץ לישוב וגם

 לכן ? לה קן ישראל לאומית אז תמצא ואיפה
 ,העולה :לאמר תלמידיו לפני יהודה רב דרש

 :שנאמר בעשה עובר ישראל לארץ מבבל

 אותם". פקדי יום עד יהיו ושם יובאו ,בבלה
 :לאמר לקחו שומעי את להבטיח עוד ויוסף
 ישראל", בארץ דר כאלו׳ בבבל הרד "כל

 ,זירא רבי ,מתלמידיו אחד חפץ וכאשר
 מפני להשתמט אלץ ישראל ארצה לעלות
,-בהחבא מבבל ולברוח זה מורהו

 יהודה רב התעסק בתורה גדלו מלבד

 ,מרבדיו נראה כאשר ,אחרות בחכמות גם
 וחזיונותיו. הטבע חקות בדבר לשואליו שהשיב

 כאשר , מאד בעיניו ונכבד קדוש היה הטבע
 כיום הגשמים יום "גדול : פתגמו יוכיח

 לפעמים השמיע הוא .תורה״ בו שנתנה

 באמרו: הבריאות ושמירות רפואה בדברי עצות
 ירק( )מין חלתית שקלים שלשה ,האוכל
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 נפשט הבקר( ארוחת )לפני ריק לבו בעור
 חולים לאנשים אין כי ,החליט גם .עורו״

 ,שיחה להרבות קדחת שאחזתם או בעיניהם
האלה, להמחלות קשה הרב הדבור כי

 חזיונות בדבר חדודיו נעימים ומה
 ,תלמידו זירא לרבי אהת פעם שאמר ,הטבע

 רוהו והנה יהודה רב את וארא היום "ויהי
 ־־ ירא ז רבי מספר - שמחה ונפשו ,צוהלת
 לפניו להציע מבשרת עת היתה ההיא והעת

 התבל למקרי הנוגעות , שונות שאלות

 בין חפצה". בנפש ענה אז כי וצאצאיה,
 ,זירא רבי לפניו הציע אשר ,הרבות השאלות

 ויען ?״ הגמל זנב קצר ״מדוע :אלה גם היו
 ירבקי ולא הוא קוצים אובל ,בי :יהירה רב

 זנב "ומדוע : עוד וישאל .בזנבו״ הקוצים

 היא יושב "כי : ויען ?״ הוא ארוך השווי
 ,היתושים׳״ את לגרש לו ונחוץ באגמים

 רב דעת כי , מוכיחות האלה התשובות

 מתאימים החיים בעלי שאברי היתה, יהודה
 נלחמים ההם החיים שבעלי ,הקיום למלחמת

- . ימיהם כל

 כי ההם, כימים החנמי* רב דעת נגד
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 ,לא : יהודה רב אמר ללמוד הלילה טוב

 הזאת והדעה . לשנה״ אם כי הלילה נברא
 ושמירות הרפואה חכמי לדעות יותר מתאמת

. הבריאות
 שיעץ הטובות עצותיו הן נאמנות ומה

 ובמשפחה. בחברה להתנהג איך האדם את

 היתד, , הקדם בארצות נם ומה ,ההם בימים
 והיא ,האדם בני בקרב נפרצה טובה אחת מרה

 בפנים בדרך ושב עובר כל את לקדם
 לו ולתת ולהשקותו להאכילו , מאירות

 כל אלה כל בעד דרש מבלי ,ללון מקום

 רב ויאמר אורחים. הכנסת מדת היא מחיר,
 יספר אל מדרכו איש שב אם כי ,יהודה
 ירבו לבל ,שם שהתארח ,האכסניה בשבח

 טוב האיש בית אל לסור והשבים העוברים
. למעמסה עליו יהיו ולא ,ההוא לב

 :אמר במשפחה השלום את באהבו
 ביתו בתוך בתבואה זהיר אדם יהי "לעולם

 מריבה שאין מהבית( הלחם יאזל לטלא
 בשביל אלא , אדם של ביתו בתוך מצויה
 לזה בנוגע כי היות, יוכל תבואה". עסקי
 מדנים אשת היתה אשתו כי נסיין, כעל היה
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 באור שאלהו יצחק רב בנו בי ,מאד ותמררהו

 ,האשד.״ את ממות מר אני ,,ומוצא :הכתוב
 זאת ובבל .אמך״ ״בנון : יהודה רב ויענהו
 ממענהו - בו נפשו היתד. מהורה מה נראה
 :ד־־ש יהודה רב ,ההוא בנו את שענה האחד

 מאשתו אלא רוח קורת מוצא אדם "אין

 ושמת ברוך מקורך יהיה : שנאמד ראשונה
 מי?" "בנון יצחק: רב וישאל .נעוריך״ באשת

.אמך״ ״בנון : יהודה רב ויען

 רב היה ומישרים צדק אוהב איש
 מאד. ברך ושפל ,מעשיו בכל חכיד , יהודה

 )בשררה( ברבנות עצמי "המנהיג : אמר הוא
 הענוד, מדת מפאת .ושנותיו״ ימיו מקצרים

 היודע ישאלוהו שאם האדם את הוא יעץ
.יודע איננו כי יענה תלמודו את הוא

 ,נחמן רב עם לו שקרה ,אחד מקרה
 מדת היתד. גדולה כמה עד לדעת מראה

 אל נאה עשיר איש בא אמת פעם .ענותו
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 בשר. לקנות בפומבדיתא המטבחים בית
 משרתו יקח אשר עד "חכה : הטבח לו ויאמר

 בראשונה חלקו את יחזקאל בר יהודה רב של
 :ובוז בנאוה האיש ויקרא .לך״ גם נתן ואחר

 , )זולל( שויסקל בר יהודה זה הוא ״מי
 לרב הדבר ויספרו ? .לפני לקחת יקדים אשר

 את ולהחרים בשופר לתקוע ויצו ,יהודה

 עוד ויספרו מורהו. את בזה אשר האיש,
 את לחרף הזה העשיר רגיל בי , יהודה לרב

 להבריז יהודה רב ויצו .״עבר״ בשם איש כל

 ולא הנהו עבד ההוא העשיר כי , ברבים
 למשפט ויועידהו האיש וילך .ישראל מזרע
 כתב" נחמן רב וישלח .נחמן רב לפני

 ,הבזיון סאת מלאה בזה .יהודה לרב הזמנה

 אותו בהועידו יהודה רב את נחמן רב שבזה
 רב על ושופט לשר שמהו מי כי למשפט,

? ובמדות בתורה ממנו הגדול יהודה
 הונא רב את להועץ יהודה רב וילך

 "אמנם :הונא לב לו ויאמר .וחברו ידידו
 ,הנך גדול אדם כי ,ללכת עליך היה לא
 הוא נחמן )שרב הגולה ראש כבוד מפני אך

 נחמן. רב אל יהודה רב ויבוא לך". החנו(
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 שאיבות יהודה רב וישאלהו , בדברם ויהי־

 ואה ידיו את נחמן ר^- מצא ולא רבות,
 רב הוכיח ,ביהוד .עליהן לענות רגליו

 לדב־■ גם כי ,לדעת שופטהו את יהודה
 שפת היא ושפתו ,יוכל /לא חכמים בשפת
 ,ילתא נחמן, רב ואשת והמונית, עלגים

 את ובדעתה הרבה בחכמתה אז נודעה
 בי לה בהורע ויהי .החכמים כאחר התורה
 להגיד ותשלח אישה, את יהודה רב מתוכח
 למה . פניך מעל "שלחהו : לאמר לאישה

?״ ברעה תתגרה
 לאמר: דת יה רב את נחמן רב שאל אז

 "הלא : יהודה רב ויען ?״ אדוני , באת ״למה
 נפשו על נחמן רב וישתומם !״ לרין הזמנתני

 !לרין כזה גדול איש להזמין לבו מלאו איך
 את שיציע ,נחמן רב בקשהו הצדק למען אך

 עבד כי העשיר על הבריז אשר על טענותיו
 את לחרף דרכו "הן :יהודה רב ויען .הנהו

 "כל אמר: ושמואל "עבד" בשם אדם כל
 אין לכן , פוסל״ במומו חברו את הפוסל

 ויקרא .בעצמו״ הנהו עבד אם כי זאת
 ויאמר ר הנני החשמנאים מזרע "הן :העשיר
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 :האומר "כל :שמואל אמר ״כן :יהודה רב

 כל כי ,הוא״ עכר איי החשמנאיס ,מצאצא

 כי , מהם נשארה ולא ,הומתו החשמנאים
 1השני הורקנום נכדת )מרים אחת עלמה אם

 כני הלא שילדה וכניה, נהרגה, היא וגם

 כי להכריז, צוו אז היו". האדומי הורדוס
.העשיר הוא ישראל מזרע לא אמנם

 נחמן רב עם יהודה רב דברי מכל
 אל ללכת , הונא רב לעצת אזן הטה ומאשר

 ארך מה לדעת נובח אלה מכל המשפט, בית
.יהודה רב היה ברך שפל ומה אפים

 חפיר להיות "הרוצה :פתגמו הוא נפלא
 יסב שלא יזהר )בלומר: דנזיקין" מילי יקים

 אלת מדבריו כסף(. בעניגי לרעהו נזק כל
 רק היא החסידות יסור רעתו לפי כי ,נראה
 איש יונה שלא ,לרעהו איש נין וצדק בישר

 בעיניו יקר חברו רכוש ושיהי עמיתו, את
. הוא כרכושו

 יהודה רב שם גם היה. הונא רב אחרי
 הגדולים והחכמים ,הארץ בכל לתהלה נודע
 רב תלמידי אחד כי ער לשמו, כבור נתנו

 נועז לא ,פרת בן אלעזר רבי , הגדולים
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 וגם יהודה. רב מושב במקום הלכה להורות
 כאשר זכרו, את מאד כבדו ישראל בארץ

הזה: מהמקרה נראה
 עשי אשר בבבל היה גדול אחד חכם

 עם יהודה רב ויועץ , מבערים מעשים איזו
 לנדות אמר ויגמר ,רעהו חנה בר בר רבה
 שנה או ימים וכעבור .ההוא החכם את

 ויבקש .יהודה רב מת הזה המקרה אחרי
 ממצב יוציאוהו כי בבל, חכמי מאת החכם

 כל ויענוהו . יהודה רב שנדהו , הנדוי
 חכם איש עוד לנו יש ,,הכי : לאמר החכמים

 אסר אשר את להתיר שיוכל , יהודה כרב
 החכם ויעל הנשיא". יהודה רבי אל לך הוא?
 הנשיא יהודה רבי לפני ויבוא ישראל, ארצה

 להוציא אמי רבי את הנשיא ויצו .השלישי
 אמי רבי ויחפץ .לאור הנדוי האיש משפט
 נחמני בן שמואל רבי אך נרויו. לו להתיר
 אמי שרבי ,לרעת הוכיח בי ,לחפצו התנגד

.- יהודה כרב גדול איש איננו

 יהודה רב היה הונא רב מות אחרי
 באו ואליו בבל, ארץ בבל היחידי המורה

 וגם מפיו. לקח לשמוע החכמים תלמידי כל
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 הישיבה ראש להיות נועז לא הזקן חסדא רב

 חי. יהודה רב עוד בל הונא רב תחת במורא

 גם מת הונא רב מות אחרי שנתים ובעבור
 שמונים בן בהיותו יחזקאל, בר יהודה רב

 החכמים שני עבדו שנה ארבעים - .שנה
 , יהודה ורב הונא רב , האלה הנאורים

 סוככים ככרובים ויהיו הקדושה, עבודתם
 הנעלה מרוחם ויאצלו ,ישראל לאומית על
 עד תלמידיהם תלמידי ועל תלמידיהם על

 מהרת כשומר יהודה רב נודע ביחוד עולם.
 יתערב לבל יעקב, בני לגזע וכדואג ישראל

 ,עמו אל להספח הבאים ,הנכר בני עם
 ישראל עם נשמר יהודה כרב ללאומיים והודות

. עולם לעם ויהי מבליון



♦ כט

אבהו. רבי

♦ א

 ,יוחנן רבי מתלמידי אחד ,אבהי רבי
 .קסרין בעיר - ומושבו ישראל ארק יליד היה

 אשר ונכבדות, רבות מעלות התאחדו בו
 אמנם אם דורו, בני בל על ;נל הרימוהו

 , התורה בידיעת חבריו על עלה לא
 מהבמי מרבים נופל היה החלבה ובמקצוע

 מאד והנכבדה הראשונה המעלה .דורו

 יון ובשפת התבל בחכמות ידיעתו היתד,

 תא-ו יפי אל בהוספה אשר, וספרותה,
 גדולי בעיני הנו נהנה ,הטוב החמרי ומצבו
 הגבירות. נשיהם בעיני וביחוד, רומא,

 , הנשים וצניפי ררידים עשית היתד, מלאכתו
 השרים בבתי מהלכים זאת ידי על לו ויהיו

 קיסר בכית גם ואילי ,והנציבים הרומאים
 לשון - היתה השניה המעלה . רומא

בהם ה' חננו אשר ,הנעים ונאמו הלמודים
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 דירו כני לאחיו טובה רב הביאו ואשר

.וארצו
 ומעמר ונכסים, בעשר ברכהו האלהים

 השרים אחד בכיה כמו היה ומשרתיו ביתו
 .ויפים יקרים - ביתו ורהיטי ,הגדולים

 ואמץ עז ויתנו ,דעתו את הרחיבו אלה כל
 אשר ,ארץ רוזני לפני להתיצב ,בלבו
 אמנם הם. גם חסד אליו הטו עשרו בגלל

 היה עוד ,מיהודה שבט כימיו סר לא עוד

 , השני הנשיא יהודה רבי כסא יורש בן
 בנו - ואחריו ,שמו הרביעי גמליאל ורבן

 םר כבר אך השלישי, הנשיא יהודה רבי
 גדולים היו לא כי ,ישראל בני מעל צלם

 חכמי לפני נכנעים ויהיו ,כאבותיהם בתורה
 דבר ובכל - ישראל ארץ אמוראי - התלמוד

 תחת ,המורים אלה אל פנו תורה
 בבית קולם נשמע הראשונים שהנשיאים

נגד לעשות נועז לא ואיש , המדרש

.וגזרותיהם תקנותיהם
 שהרועים עת כזאת, ומרה רעה ובעת

 ולהיות בעמו לעצר כח חדלי היו הראשים
 למגן אבהו כרבי איש היה לסתרה, עליו



6 .אבהו דכי

 ההגרה אמרה לחנם ולא עמו, לבני ומושיע
 קולו דוסא בן חנינא "רבי התלמודית:

 נשמע קולו אבהו ורבי ,למעלה נשמע

 היה גדול כמה וער ,הקיסר״ בבית - למטה
 ,מזה נראה להקיסר הקרובים בעיני בבורו

 נשי לקראתו יצאו השרים בית אל שבבואו
 ,אז כנהוג ,לפניו ותשרנה , השועים

 ,אמתו מנהיג ,עמו בבני ״הגדול : לאמר

 וחכמי !״ לשלום בואך ברוך ,מאיר אור
 "ונשוא : המלים את אז בארו התלמוד

 "איש :לאמר ,״ישעיהו״ שבספר פנים״
 למשל, כמו, בגללו, לדורו פנים שנושאים

.הקיסר״ בית של אבהו רבי
 ,יוחנן רבי תלמידי גדולי ,חבריו

 ,אחיו שמעון ורבי אבא בר חייא רבי :היו
 ממשפחות בלמו , אסי ורבי אמי רבי

 גדולים היו הם בבל. מילידי ,־הכהנים
 אבהו, רבי על עלו ובזה , ההלכה במקצוע

 לרבי חביב האחרון זה היה זאת ובכל
 לרבי אהבתו כי מהם, יותר מורהו יוחנן
 ואחרי .בנו אל האב לאהבת דמתה אבהו
 כן אלעזר רבי ואחריו יוחנן רבי מות
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 ארק חכמי לראש קט זמן שהיה ,פרת
 מכל נכבד הכי אבהו רבי היה יהודה,

 ,מפניו נכנעים הם ויהיו ,דורו חכמי
 אם גם כי עד ,אלהים כבוד ויכבדוהו

 אמי רבי נועזו לא הלבה, בדבר הוא טעה
 לבל• שטעה, בפניו לו להגיד אסי ורב•

 תמיד לוהו אבא בר חייא ורבי הכלימהו.
ביתו. אל מדרשו מבית

 הקדש ארץ יושבי ישראל, בני ומצב

 המסים .ומר רע ההיא בעת היה ,וסוריא
 הרומאים הנציבים אותם לחצו אשר ,והלחץ

 הכלכלה ומקורי ,העם רוח את כהו תמיד
 נס שפל ,עניותם ומלבד .חרבו , דללו

 טחו כמו העם לבות ;הרוחני מצבם
 ,ופלפוליהן ההלכות לתורת עוד מהשכל

 הלך הלכו הקדש בארץ המדרש ובתי
 הלך דלתותיהם על השוקדים ומספר וחסר,

 הגדולים המדרש בתי רק ולא ומעט. הלך

 ישרון לילדי ספר בתי גם אם כי שממו,

 נמצאו כי עד , מאד רבה במרה התמעטו
 בהי היו שלא ,הקדש בארץ רבות ערים
 שפל כה .כלל ישראל לילדי ספר בתי



ך אבהו רבי

 וצוקה, עני מרב התדלדל כה העם, רוח
 ראשית גם ללמד לבו שם לא כי עד

 טי לב כי ! הקטנים צאצאיו את למודים
 ריקה, קיבתו אם התורה, למוד אחרי ילך

 היא ונכון ,איתן איננו בארץ מצבו אם
 כזאת רעה ובעת ? רגע בכל צלע אלי
 שלבו איש, העם לטובת לפעל יכל לא

 כזאת בעת והפלפול; ההלכה אל רק נתון

 אמרי , אמריו שכבח ,איש היה דרוש
 בהזילי ,שומעיו דוה את אחריו ימשך ,שפר

.הפצוע לבם על תנחמות

 הדגול האיש אמנם היה אבהו ורבי
 לעודד ההשגחה ידי על שנועד ,מרבבה

 ולתת בקרבם יפל לבל עמו, בני רוח את
 המועקה על את לשאת ועצמה, כח למו

 מכל ולחצום עליהם העיקו אשר ,והלחץ

 ויבן, ראה הוא מנדיהם. שונאיהם עברים
 בקרב והתעודדות תקוה רוח לפחת נחוץ כי

 ילך לא שלבם ,והנדכאים הנענים אחיו
 בבתי להטיף ויחל בהלכה, העסק אחרי

 וימשך נעימות, ואגדות יפות דרשות כנסיית
 אז מני וינהו נאמו, בנעם שימעיו לב את
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 מאשר יותר, ההגדה מטיפי אחרי ההמון בני
 נקרה אחת ופעם .בהלכה הדורשים אחרי
 אחת. בעיר חברו אבא בר חייא ורבי הוא.
 הכנסה בבית הבמה דל אבהו רבי ויעל

 ודברי באגדה הנעימים אמריו ויטף ,אחר
 עלה אבא בר יא חי ורבי ,השכל מוסר
 לדרש אחר כנסת בית במת על ההיא בעת

 רבי דרשת את השומעים ויעזבו .בהלכה
 ויהר .אבהו רבי הטפת לשמוע וילכו ,חייא

 רב• וינחמהו ,אכא בר חייא לרבי הדבר
 ,עליו יקצוף לכלי לפיסהו ,חן ברברי אבהו
 הדבר למה משל לך "אמשל :אליו ויאמר
 ,אחת לעיר שנכנס* , אדם בני לשני :דומה

 ,ומרגליות טובות אבני□ מיני מוכר אחד
 מי על . שונים נשים כלי מוכר ואחד

 הנשים?" כלי המוכר על לא הכי קופצים?
 מתורתי בהלכה תורתך נכבדה אמנם :כלומר

 ,כנשים דעת קל הוא ההמון אך , באגדה
 ימצא ,י־כ ע-ך לו שאין ,יפה צעצוע 1וכי

 היקרים החפצים מכל יותר בעיניו הן
 י•! 1כבי כי לספר, מוסיף התלמוד בתבל.

ללות אבא בר חייא רבי מנהג היה ויום
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 ,האחרון למעון המדרש מבית אבהו רבי את
 אבהו רבי :להפך הדבר היה הזה וביום
 ,מעונו עד חייא רבי את ללות הלך

 הועיל לא זה כל אך ,יותר עוד לפיסהו
 שכבה לא העלוב החכם חמת כי ,לו

.מעליו
 רבי על ההוא החכם קצף לחנם אולם

 ודרשותיו באגדותיו הוא לא כי ,אבהו
 ההלכה, מאחרי ההמון לב את הניא היפות

 אמנם .אבותם בארץ המר מצבם אם כי
 אשר ,רעים ימים ליהודים קרו בבבל גם
 כבדים עננים לפעמים עלו חייהם שמי על

 כאין ההן המצוקות כל אך .להקדירם
 ארץ יושבי שסבלו , הצרות מול נחשבו
 שרבו , המינים היו לזה והסבה .ישראל

 רחבי ובכל , הקדושה בארץ מאד מאד
 נטתה האלילים ועבודת ,רומא ממשלת

 כח אזרו עוד אמנם תקומה. באין לנפל
 לפני שמלכו , האחרונים רומא קימרי

 האלילים, עבודת בידי לתמך קונסטנטינום

 הרקבון נראה כבר אך בנופלים, תפל לבל
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 חדלו רומא גדולי רב ועמו העם - בעבודתה

 כה המינים הוסיפו וכאשר כה. מהאמין
 ישראל, בני צערי להצר הוסיפו כן , ועצמה

 מחכמי אחדים .רומא קיסרי בצל החוסים
 את ירעו לא עור כל כי ,נוכחו המינים

 את לנצח יוכלו לא במקורה, ישראל תורת
 ללמד ויחלו . וכוחיהס ידי על היהודים

 ,הקדש בכתבי לב בשום ויהגו ,עבר שפת
 את להוכיח ,ישראל חכמי עם ויתוכחו

 התורה דברי פי על הדתית שטתם אמתת
 אשר לכל ושנאתם .והכתובים הנביאים

 יום אל מיום גדלה יכנה ישראל בשם
 .יכלתם ככל ליהודים להרע וישתדלו

 כחותיהם כל הקדישו אשד ,ישראל וחכמי
 חדלי היו ,ההלכה לתורת ימיהם כל

 כי ,בנפש אויביהם על לגבור ,אונים

 רק ,מאד מעטות היו במקרא ידיעותיהם
 ראיות משם להוציא למו הדרושה במרה

.- להלבותיהם



11 .אכהו רני

 שבם אשר ,מיהודה שבט קם אז
 בצוררי להבות חובלים, למקל נהפך פיו

הזה השבט .המשטינים פיות לסתם ,ישראל

 את הרבה בידיעתו ,היא .אכהו רבי היה
 איך ירע וחכמתה, יון ושפת הקדש כתבי
 וינצחם שפתים, מלחמת המינים את לנצח

 פעם בי ,מספרת ההגדה .בפעם כפעם
 אחד ספרא, רב את לפניהם הוא הלל אחת

 היום ויהי הוא. גדול ארם בי בבל, מחכמי
 "הן לאמר: ספרא רב את המינים וישאלו

 משפחות טבל ידעתי אתכם רק :כתוב

 עונותיכם. את עליכם אפקד בן על האדמה,

 כי יען רעהו, את עונש שהאיש ,היתכן
 להשיב ספרא רב ידע ולא ?״ הוא אוהבו

 ,המינים בו ויהתלו ,הזאת השאלה על

 אשר את וירא אבהו, רבי ויבוא ויצערוהו,
 "מדוע וישאל: ספרא, לרב עושים הם

 "הכי :לאמר המינים ויענהו ?״ תצערוהו
 לא והנה הוא נדול אדם כי ,לנו אמרת לא
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 ויען הזה". המקרא באור לנו לבאר ידע
 גדול בי ,לכם אמרתי ״אמר :אבהו רבי

 אמרתי הבי במקרא אבל במשנה, הוא
 "ומדוע :עוד לשאלהו המינים ויוסיפו ?״ לבם

 אינו והוא תדעו ישראל, ארץ חבמי אתם,

 הנמצאים "אנחנו :אבהו רבי ויען ?״ יודע
 קוראים כי מקרא, לדעת משתדלים אתכם
 להשיב מה דעת למען הקדש, בכתבי אנחנו

 מינים שאין בבל, בני והם, דבר, אתכם
 הקדש בכתבי מתעסקים אינם ,בארצם
 אתה לנו אמר כן "אם :לו ויאמרו .ביחוד"

 :אבהו רבי ויען .הזה״ המקרא באור את
 לארם 4 דומה הדבר למה משל לכם ״אמשל

 אוהבו אחד. , אדם בני בשני חוב שנושה
 מעט נפרע הוא מאוהכו ' שונאו. ואחר
 .אחת״ בבת נפרע הוא ומשונאו , מעט

 מיסרם הוא ישראל את ה׳ מאהבת ,כלומר
 שאת יוכלו למען עונותיהם, על לאט לאט

 מיסר הוא הגוים את אשר תחת ,מוסרו את
 ולא נופלים והם ישנה, ולא אחת פעם

קום. יוכלו
באלהי להתל המינים נסו פעמים רבות
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 בהגיון מליהם לאל שם אבהו ורבי ישראל,

 גם בי ההם, הדורות טעם בפי הדרוש,
 אמתח להוכיח בדרוש התעסקו המינים
 גבחן אלהיכם :לו אמרו אחת פעם .שטתם

 : הנביא ליחזקאל אמר בי ,הוא )מהתל(
 לו: אמר ואחר השמאלי", צדך על "שבב
 ויבוא מדבר; עודנו הימני". צדך על "שבב

 ג אבהו רבי את הוא גם וישאל ,אחר מין

 ויען ?״ )שמטה( שביעית מצות טעם ״מה
 השוה דבר לכם אמר "עתה אכהו: רבי

 אמר .לשניכם( מספיק אהד )מענה לשניכם

 שש זרעו לישראל: הוא ברוך הקדוש להם
 בי דעתכם למען בשביעית, והשמיטו שנים
 אם בי ,עשו כן לא והם ,היא שלי הארץ
 בשר מלך עולם של מנהגו .וגלו - ,חטאו
 אם מדינה, בו( )בגדה עליו שמרחה ודם,

 רחמן אם ,בלם את הורג - הוא אבזרי .
 מלא רחמן ואם , חצים את הורג - הוא

 .ביסורים גדוליהם את רק מיסר - הוא רחמים
 ,יחזקאל את מיסד הוא ברוך הקדוש גם כן

.ישראל״ של עונותיהם את למרק כרי
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 בית כל עון יכפר יסוריו ידי על :כלומר
. ישראל

 ". כלעג אבהו לרבי אמר שגי ומין
 ויקחו :כתוב כי ,הוא כהן הלא "אלהיכם

 משה את קברו אחרי כן ואם תרומה, לי
 בקברת התעסק לא איש כי אומרת, )ההגדה

 קברתו( את איש ירע לא כן על כי משה,
 הלא אך ,במים :תאמר ואם ? טבל במה
 רב• ויען ?״ מים בשעלו מדד מי :כתוב
 ,טבל ״באש :כאולתו הזה הכסיל את אבהו

 וישאל .יבוא״ באש ה׳ הנה :כתוב כי
 ויען ?״ באש טבילה להחשב ״התוכל נ המין

 היא הטבילה עיקר "אדרבה :אבהו רבי
 ,באש יבוא לא אשר וכל : כתוב כי , באש

תעבירו". במים
 והוא בשאלותיהם, תמיר הלאוהו כה

 כבר המינים כה כי עליהן, לענות אלץ
 נראה כאשר לישראל, להרע אז, היה גדול

 טעמה: את אבהו רבי שבאר אחת, מהלכה
 אחר לקרוא קדמוניות משנים הוא מנהג

 כבוד" שם "ברוך הפסוק את ישראל" "שמע
 ,בקול לקראו תקנו ההיא בעת אך .ילחש
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 :לאמר הדבר טעם את אבהו רבי ויבאר
 כי ,יאמרו שלא המינים״ תרעמת ״מפני

 בארץ "אכל בתפלותינו. אותם אנחנו מקללים
 - אכהו רכי מוסיף - מינים שם שאין ,בכל

 ולב .בלחש״ שם״ ״כרוך עתה גם אומרים
 ירא ולא חת, לכלי היה עשוי אבהו דכי

 מנצח תמיד ויצא עמהם, ויתוכח מפניהם,
־ ־• ,מוכוחיו

 בפי לו, היו וכאלה באלה וכוחים
 היה הזה ובמקצוע ,קרובות לעתים , הנראה

כ בדורו, רק לא לו, שני ואין אחד הוא
 רבי מלכד רבו, •וחנן רבי בדור גם אם

 וידע ,נעים דורש היא גס שהיה ,שמלאי
 .והוכחותיהס המינים מענית בל את לאל לשום
 מלחמת היותה לא שמלא• רב• בזמן אבל

 בזמן אשר תחת ,מאד נכבדה עמהם שפתים
 בשחין אהד לאיש היה נחוץ אבהו ־בי

מענית מפני היהדות על הגן למען ,תדרוש

-



,כט האמה. מננורי 16

♦ ג
 הגוים* ששנאו הרת, שנאת מלבר

 כבושה שנאה היתר. עוד ,ישראל את המינים
 .האלילים עובדי והרומאים היונים בלב

 שנאתה ואת .ובסוריא ישראל בארץ שישבו
 הביש , הנדכא לעם שרחשו ,הגדולה

 תיאטראותיהם בבתי בנפש ובשאט בבוז
 ,היהודי אה במחזה הציגו שם . וקרקסאותיהם

 הרואים, עין לפני ושפל, בזה־נפש בסמל
 הצוררים עלילות את מציר אבהו ורבי

 ונפש לב מרגיזות במלים בדרשותיו האלה
 להרפות היתד. אשר ,ולאמיותו עמו אוהב כל

.העולם מאמות יהיר לץ כל בפי

 רבי אומר - שער״ יושבי בו ״ישיחו
 יושבים שהם ,האלילים עובדי ״אלו - אבהו

 ונגינות .קרקסאות ובבתי תיאטראות בבתי
 , ואוכלים יושבי□ שה□ מאחר - שכר שותי

 ומשיחים יושבים הם ומשתכרים ,ושותים
 נציך לא הן ואומרים: בי ומלעיגים בי,

 אלו אומרים כן ואחרי כיהודים. להחרב
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 ז להלקות אתה צריך שנים כמה :לאלו
 הלובשו היהודי של כחלוקו ג אומרים ואלו

 היהודים כי אחרי 5 )כלומר לשבת משכת
 זמן חלוקיהם ונושאים הנקיות, את שונאים

 לכבסס כן אחרי צריך לכן ,כבוס בלי רב
 ומכניסים רב(. זמן הכבוס בכלי ולהכותם

 והחלוקים ,שלהם לתיאטראות הנמל את
 על :לאלו אלו אומרים והם .עליו שלו

 היהודים : אומרים והם ? מתאבל זה מה
 ,ירק להם ואין ,הם שביעית שומרי הללו

 ,הגמל( )של זה של החוחים )היהודים( ואכלו
 מימאום ומכניסים .עליהם מתאבל והוא

 שונים כבגדים המתחפש איש :)מימיק
 לתיאטרון אחרים( מעשי ומחקה ,ובאפר

 אלו אומרים והם מגלח. וראשו שלהם׳,
 ? מגלח זה של ראשו מה על :לאלו

 שבתות שומרי הללו היהודים :אומר והוא
 השבת ימי כל יגעים שהם מה וכל ;הם

 לבשל עצים להם ואין ,בשבת אוכלים

 בהן, ומבשלים מטותיהם שוברים והם בהם,
 בעפר, ומתעפרים הארץ, על ישנים והב

2 ב
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 בשמן וסבי□ , נושרים ראשיהם ושערות
 השמן לפיכך ,מעליהם( החלאה )להעכיר

 היונים השפילו באלה החול כמהוות .ביוקר״

. חרמם עם את הצוררים
ישראל אל השמרונים שנאת גם

 כי , היתה הסבה . מאד אז התגברה
 גם הנוצרים את שרדף ,דיקליטינום־קיסר

 הכותים את חנן לא ,אלילים לעבור הכריחם

 היהדות אמונת בהיות ,והם )השמרונים(
 את אך .גזרתו אחרי מלאו ,בידם רפויה

 הכריחם ולא ,הקיסר חנן ואמונתם היהודים
 רבי וישלח היום, ויהי דתם. על לעבור

 לקנות ,תלמידו יוסף בן יצחק רבי את אבהו
 ויאמר ,זקן איש ויפגשהו ,הכותים אצל יין
 רבי וישב ,תורה״ שומרי פה ״אין ג לו

 .אבהו לרבי הדברים את ויספר ,יצחק
 לחקר ,חבריו אסי ורבי אמי רבי את וישלח

 היטב ודרשם חקרם אחרי והנה הדבר. את
 יין הכותים נסבו אמנם כי ,למו נודע

 ,הסנהדרין חברי התאספו אז .לאלילים
 לנכרים "ויעשום השטרונים את ויבדילו

 את העלה כמובן, הזה, הדבר גמורים".
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 גדלה הנושנה ושנאתם ,היהודים על המתם

.יותר עור
 הקדש ארץ יהוד• יבלו אם יודע ומי

 צגרריהם מנבלי להמלט ,ההיא בדור עוד

 על למו שתו אשר ומהמוקשים ,מסביב
 ומעוז למשגב למו היה לולא ,בחיים דרבם

 עשרו שמלבד ,אבהו ברבי גבבד איש
 בשפות וידיעתו הבמתו עוד היתד, ותורתו
 נשיא ויה• ,חן ללוית לו ובספרותם העמים

 פנו רבות פעמים .המלבות שרי בעיני פנים
 שונות, בשאלות לנסותו העמיס, חבמי אליו

 ענם והוא ,והבריאות החיים חקי דבר על
 : שאלוהו אחת פעם . טוב ובשכל בקצרה

 והנולד חי, חדשים לשבעה שהנולד "מנין

 5 אבהו רבי ויען *״ מת חדשים לשמונה
 , אפטא - ״זיטא :לזה ראיה אביא ״משלכם

 של "זיטא" האות :בלומר .אובטא״ - איטא

 ומספרה "יחיה" באורה היוני בית - האלף
 באורה "איטא" והאות ,)אפטא( שבעה
 קצר מענה ,)אובטא( שמנה ומספרה ,,ימות״

1 השערה אל קולע וחד
 חכם לבל לתפארת היה ההם בימים
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 רעיונותיהם להסתיר - סתר בשפת לדבר
 פי על הדומות אחרות מלים טסוה תחת

 אבהו רבי העטין ובזה .לרעיונם ההגיון
 בי התלמוד, עליו שיספר כמו שאת, ביתר

 תרנגלים לו לעלות לטבחי עוה כאשר
 "תנו : לאמר חכמים בלשון דבר ,לארחתו
 ,בפחמים( אש )הבעירו לפחמים אתרגיס
 לי ועשי ,אש( )נהלי הזהבים את הרקיעו

 אחת פעם .)תרנגלים(" בעלטה מגידי שני
 איפה )הראנו( "הצפינו :תלמידיו לו אמרו
 לבית בא שלא ? אלעאי רבי )נמצא( עפון

 בנערה "עלץ ויאמר: ויען . המדרש(״

 . והנעירתו" עירנית אחרונית, , אהרנית
 של האחרונה )נערה( במסכת עסק :כונתו

 הלב המעוררת אהרנים( )נהנים קדשים סדר

.ותעוררהו
 ויפה צחה בשפה כתב עבר בשפת גם

 מכתבו יוכיח כאשר ,למורים ובלשון מאד
 ולרבי אמי לרבי ,אבא בד חייא לרבי שכתב

 על קשה משפט הוציאו הם חבריו, אסי
 ותלך תמר. ושמה לב נעורת אחת עבריה

 ירהבו כי , הרומאי הנציב באזני ותלשן
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 נפשית, דיני לדון בנפשם, עז ההם החכמים
 לפני ערד מהסנהדרין לקח כנר הזה והכח

 אל ההם החכמים פנו אז , המקדש חרבן
 חמת מפני עליהם יגן כי , אבהו רבי

 תוצאית ואת ,אבהו רבי וישתדל .הנציב
 בשפה כתיב במכתב אליהם כתב השתדלותו

 היוניות המלים את תרגם שבי מאד, יפה
 :לאפר ,מאד נפלא כאיפן עכר לשפת
 ;לד-טיב, דלטורים: לש־ישת פיפנו "ככר

 בתמרוריה תמר אכל .ותרשיש למד־טוב
 צורף". צרף ולשיא למתקה ובקשנו עמדת
 ןלד־טוב, השרים: ♦שלשת את בקשנו )ככר

 מוסיפה תמר אך ,ות־שיש למד־טיב
 בזהב, לשחדה •חפצנו אליכם: להתמרמר

. זהב( שחד לפניה הצענו לשיא אך

 כפי , אך ,רופא היה לא אבהו רבי

 ידיעה איזו לו היתה ,מדבריו הנראה
 על ,למשל אומר היא .הזאת בחכמה גם

 הדברים, מחמשת אחד שהיא הזיעה,
 לנו נודע גם . לחולה יפה סימן שחס

 למחלות תרופות אכהו רבי שידע מהתלמיד,

 דורו, ככני היחיד היא היה “7~כ • הקיבה
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 כאשר .החכמה מעלת את והוקיר שכבד
 אכלו אחרי הקיבה, במחלת אחת פעם חלה

 לו, ידועה בתרופה השתמש מזיק, מאכל
 : לאמר עצמו על ויקרא ,ממחלתו וינצל

 פעם עור .בעליה״ את החיה ״והחכמה
 "כל : האלה כדברים מפיו נשמע אחת
 של הזה כמקל )בהלכה( טועים היינו ימינו
 !״ הגיאומטריא מחשבון שלמדנוה עד עור,
 בעיניו היה גדול מה לדעת, נוכח מזה

החכמה. כבוד
 המראה ממנו, נמצא מאמר עוד

 בחכמת אבהו רבי התעסק כי לדעת,
 החקירה יסודות פי על בראשית" "מעשה

 "וירא :התורה דברי את בדרשו ,החפשית
 טוב והנה , עשה אשר כל את אלהים
 ברוך שהקדוש ,נדע ,מזה :לאמר מאד״

 ובורא ומחריבם, עולמות בורא היה הוא
 .לי״ טובים אלה :אמר . ומחריבם עולמות

 שאנחנו , שעולמנו הזאת החפשית הדעה

 יוצר שבראהו ,הראשון העולם איננו ,בו
 הרבה תקופות היו כבר אם כי ,הבל

 בה, שאחזו החפשית, הדעה היא בתבל,
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האחרונים. בימים אירופה חכמי בל ביהוד,
!בימיו גם מהביעה ירא לא והוא

 רבי בן ,ועשרו תורתו ,להבמתו ברב

 ,אש־ , ונעלות יקרות מדות נם בנפשו
 בני על על הרימוהו ברוחו, יחד כהקבצן

 אחריו הבאים על גם ומה , וארצו דורו

 .מאד רבה היתה ענותו .הקדושה בארץ
 עליו קצף לא חרפה עליו איש נשא ואם
 )המוסר שלו האמורא אשת הנה . וידם

 :לאשתו אמרה לתלמידים( ־ם בקול דרשתו
 נזקק ואיננו ,בבעלך גדול אדם ״בעלי
 בעלך אצל בורע שהוא ומה . בעלך לתורת
 היא , לתלמידים למסרה תורתו, ומאזין

 דברי לבעלך". בבוד לשים מחפצו רק
 אשת לב את הכאיבו האלה ההתפארות

 אשת דברי את לאישה ותספר אבהו, רבי

 "ומה : אבהו רבי ויען .הגאים תלמידו
 ידו יעל ידי על סוף ,סוף 1 יהלוך ממך
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 את בזכרו ,אבהו ורבי מהלל״ העליון שם

 ,כלבי אמרתי ,,אז : אומר ,הזה המקרה
 אבא רבי את בראותי אך אני. ענו כי

 למסר נועז שלו שהאמורא ,עכו דמן
 רבי מפי ששמע הדברים לא לתלמידים

 ,בעזותו מלבו ברא אשר את אם כי , אבא
 .ענו" אינני כי ,נוכחתי , קצף לא אבא ורבי

 ענות על יותר עוד מוכיחים האלה הדברים
,אבהו רבי רוח

 רבי היה לבו בכל ומסור נאמן יריד
 , צר לו היה בצרתם לחבריו, אבהו

 הלה אחת פעם לבו. גם שמח ובשמחתם
 אבהו׳נדר רבי וידר חליו, את זירא רבי

 הרוך "הקטן מחליו יקום "אם :לאמר

 הקומה, קטן היה זירא )רבי השוקים"
 משתה אעשה שוקיו( נכוו שנפלה ובבערה

 חפצי החכמים - . לחכמים״ טוב ויום
 ,הישיבה ראש להיות אבהו ברבי לבהר

 שהוא עבו, דמן אבא רבי את בראותו אך
 ויאמר עליו, ויהמל לו, רבים ונושים עני

 אבא רבי ממני, גדול איש "יש לחכמים:
יותר הזאת למשרה ראוי והוא עכו, דמן
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 , אבא בר שמעון , אחד חכם - .ממני"
 מפני אך בתורה, וגדול מאד עני היה
 בשם להקרא הנשיא סמכהו לא סבה איזו

 ארץ את ההוא המסכן החכם ויעזב ,״רבי״
 אבהו רבי ויקרא . לב במעת ישראל
 ,מעיניך עפר יגלה מי ,״הוי :באנחה

 )הקטן הבגד שולי אבהו ? יוחנן רבי
 בר ושמעון נתמנה, בתלמידיך, והנקלה(

 לא ,דורו לבני תפארה כנזר שהוא ,אבא

 תנחומים מכתב אבהו רבי ויכתב !״ נתמנה
.ישראל ארצה לשוב ויקראהו ,זה לחברו

 ולומריה התורה מעלת על השקפתו
 הוא לחבריו. הרבה לאהבתו הסבה היתד.
 את לאלץ אפור כי להוכיח, דרשה, דרש

 הרים הוא ,הצבור עבודת לעבוד החכמים

 :באמרו ,מאד ההמון בעיני החכם מעלת
 היא תנאי על אפילו חכם תלמיד "קללת
 רעת על עבור לבלי נשמר הוא באה".

 אל בבואו . בדעותיהם השונים החכמים

 הורו כאשר תמיד, עשה מגוריהם מקום
 הפרטית רעתו כי אף עדתם, לבני הם

 לדרום למשל, בבואו, מדעתם. שונה היתד.
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 חגינא, רבי דעת פי על התנהג ישראל ארץ

 לטבריא ובבואו הישיבה, ראש שם שהיה
 לבלתי יוחנן, רבי מצות פי על התנהג

 .-במקומו חכם כל לדעת במעשיו התנגד
 רבי טעם לא החכמים אחד מת כאשר
 צער מרב כי מאכל, כל ההוא ביום אבהו
 כי , מעצמו מובן אכל. כל נפשו תעבה
 , לשמים עד בשפתו הורמה הרב מעלת
 מהרהר כאלו רבו אחרי המהרהר "כל :באמרו

 באלהים העם וידבר :שנאמר ,השכינה אחרי

 נראה התורה את אהב כמה ועד .ובמשה״
 כי .חסדים גמילות על מעלתה שהרים מזה

 ,טבריא לישיבת בנו חנינה את שלח כאשר

 בתורה שם עוסק בנו שאין אומרים, שמע
 ויכתב .חסדים בגמילות אם כי ,הרבה
 אין "המבלי לאמר: תוכחה מכתב אליו

 וכשהיה ז" לטבריא שלחתיך בקסרין קברים

 שלל כמוצא שמח חדש, תורה דבר שומע
 ,לטבריא מקסרין שב אחת פעם . רב

 ויספרו ,התלמידים ויבואו .מגיל נהרו ופניו
 .מטמון״ אבהו רבי ״מצא :לאמר יוחנן לרבי

:ויענוהר ?" תדעו ״ואיך יוחנן: רבי וישאל
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 "אולי יוחנן: רבי ויאמר נהרו". פניו "כי
 אל התלמידים ויבוא• ?" שמע הדשה תורה

 ההורה היא "מה : וישאלוהו ,אבהו ״בי
 תוספתא להם ויבד ?״ אדוננו ששמע , ההדשה
תאיר אד□ "הבמה עליו: ויקרא• ישנה.

 ־ב• הריס התלמוד חכמי מכל יותר

 הכאיב , העמיס בנ* מעלת את אבהו
 "ג- המה ישראל, אלהי בצל להסות

 אה — בצל• יושבי "•שירו :בדרשו ,הצדק״
הק־־ש של בצלו והסי□ הבא•□ הגרים,

 כישראל, עיקר דנן-נעשו יהיו הוא. ברוך
 ינובב והדרוש ,דגן־בחורים :שנאמר כמו

 גפן שנאמר: כגפן-כמי ויפרחו בתולות.

 יהיר , והמעה גוים תגרש ,תסיע ממצרים
 זכרו באגדה. כגפן ויפרחו בתלמוד, דגן

 :הוא ברוך הקדוש אמר .לבנון כיין
 ,נסך כ-י; נר־ם של שסוהפ עלי חביגים

 ••א ק הוא ולמה .המזבח גבי על שמתנסך
 כשלג". ישראל עונות שמלבין - לבנון? אותו

 על הגרים מעלת את הרים זה במאמרו
 זאת והשקפתו עצמם. ישראל בני מערת
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 בדרשותיו שהביע האהדה, מהשקפתו נובעת
 ,עומדים תשובה שבעלי ,,כמקום :לאמר

 "שלום : שנאמר , עומדים גמורים צדיקים אין
 , בראשונה לרחוק - ולקרוב״ לרחוק שלום
.לקרוב״ ואחר

 עמו את מאד הוקיר נאמן כלאומי

 אמר: הוא לשונו. תחת וירימם וארצו,
 מובטח ישראל בארץ כנענית שפחה "אפילו

 רגש על .הבא״ העולם בת שהיא ,לה

 :באמרו ונשגבות ראמות דבר העם הפש
 ,אתה שמעולם פי על אף - מאז כסאך ״נבון

 ,בעולמך נודעת ולא ,כסאך נתישב לא

 נכון :נאמר לכן .שירה בניך שאמרו עד
 מלחמה שעשה ,למלך משל . מאז בסאך

 רמה )מעלה "אוגופטום" ועשוהו ,ונצח
 מלחמה עשית שלא עד :לו אמרו .לקיסר(

 מה אוגוסטום. עשינוך עתה מלך, היית
 , אלא , לאוגוסטום המלך בין כבוד יש

 יושב. ואוגוסטוס הלוח, על עומד שהמלך
 בראת שלא עד באמת, ישראל: אמרו כך

 אתה אותו ומשבראת אתה, היית עולמך
 עמד : שנאמר עומד, כביכל, רק, הוא,
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 ואמרנו בים משעמדה אבל .ארץ וימודר
 וכסאך ,מלכותך נתישבה ,ב״אז" לפניך שירה

 באז - מאז כפאך נבון : וזהו , נכון
. ישיר״

 איש האדם, כני בתהלוכות דרשותיו
 העול ,והצדק הישר דבר על ,רעהו עם

 והמליצה הזך ההגיון על נוסדו , והרשע
 .ללב עמק יורדים דבריו וכל ,הנעימה

 הלוקחים נגר הוא אומר - וראה ״בוא
 מקבלי של עיניהם סמויות כמה - שחד

 - לרופא ממון נותן בעיניו חש אדם .שחד
 והם ןמתרפא אינו ספק ,מתרפא ספק

 עיניהם את ומסמים פרוטה, שוה נוטלים
 הוא - .פקחים״ עיני •עוד והשחד : שנאמד

 לעני שנהן , לאיש ערום״ ״רשע קרא
 שכחה לקט, לקבל העני יוכל לבלי פרוטה
 הון יעלה הזאה הפרוטה עם אם ופאה,
 האיש, הדין, פי על כי זוז, למאהים העני
 לקבל לו מוהר זוז ממאתים פחות לו שיש
 לו חסרה אם אפילו ופאה, שכחה , לקט

 הוא המצוה דבר על - אחה. פרוטה רק
 חכרו אה המעשה "בל שאפילו : אומר
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 באלו הבהוב עליו מעלה ,מצוה לריר

 את בו הבית אשר ומטך גשנאמר ,עשאה
 הלא ? היאר את הבה משה ובי י היאר
 המעשה בל ,לך לאמר אלא !הכהו אהרן

 הכתוב עליו מעלה מצוה, לדבר חברו את
 : אומר הוא הצדקה על - .עשאו באלו

 ,הלוי את תעזב פן לך השמר :״כתוב
 , גבולך י את ה׳ ירחיב כי :כתוב ואחריו

 אמר אלא * זה אצל זה ענין מה ובי

 מרחיבים מתנותיך לפי ג הוא כרוך הקדוש
 ארם "מתן :המקרא את דרש וכן .לך"

 עם עושה שהאדם "מה : לאמר לו״ ירחיב
 :שנאמר ,הרין ביום לו ממעיין העניים

- .דל" אל משכיל אשרי
 , אבהו רבי על מספרת ההגדה

 כגבורת ונאזר ,מאד האר יפה שהיה
 בבית המדרגות נפחתו אחת פעם ימינו.

 מימינו בידיו שתמכו עבדיו, ושני המרחץ,
 אבהו רבי הציל .המיטה נפלו ,ומשמאלו

 טפס השנית ובידו האחת, בידו שניהם את
 רחץ אחרת פעם כי ,יספר עור .ועלה

 המרחץ כור שעל התקרה ותשבר , במרחץ
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 שם, שהיו האנשים ויתר ,אבהו ,רב מתחת
 ובידו בעמוד, האחת בידו אבהו רבי "אחז

 ואחד מאה אחד לאחד מהבור העלה השניה

 ולשיבה ימים לאריכות נם זבה הוא - .איש
 לאבימי בנים חמשה ראה בעיניו בי ,טובה

 .״רבי" בשם להקרא נסמכו אשר ,בנו

 בנו, ואבימי מאד. כבדוהו בניו ובני בניו
 ,ביתו אל קרובים אביו צעדי קול בשמעו

 בימים, בא איש בבר הוא גם היה כי אף
 כום לו ולהגיש ,אביו לקראת לרוץ מהר
 מים להביא בלכתו אחת ופעם .מים

 ויכרע ,כסאו על אבהו רבי נרדם ,לאביו
 מתנומתו, הקיץ אשר עד אביו יד על אבימי

 מות דבר על לספר מפליאה האגדה

 טרם השמים מן הראוהו כי ,אבהו רבי
 וישאל ,אפרסמון נהרי עשר שלשה מותו
"לך :ויענוהו ?״ אלה ״למי :אבהו רבי

 ואני ? לאבהו ״ואלו :לאמו־ ״. וישתומם הם״.
 כליתי והבל לתהו ,יגעתי לריק :אמרתי

 מספרת עוד , ה׳״ את משפטי אכן . בחי
 קסרין עמודי הורידו מותו ביום כי ,האגדה
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 אם בי ,העמודים רק לא אמנם . דמעות
 דמעות בנחל הירידה הקדושה הארץ בל גס

 עיד בה נולד לא אחריו בי , מותו ביום
 ומושיע מגן , רוח בביר , דעה גדל איש

- . כמהו לעמו



 ן שתם הנקרא ,הכהן נחם:• בר רנה
 שקמו הגדולים, הרועים אהד היה רנה,

 מנועי על לנהלם *ישרון, עם נקרב מאז
 הלאמיות, תחית מל ולהשקותם התירה,

 לבלעם השואפים , בגוים יטמעו לנל
 עלי מגזע נצר הוא היה דגריו לפי .חיים
 . נישראל מלך מלך לפני השופט - הנהן

 ידי על ה׳ שאררה הזאת, המשפחה נני
 עלי ימים האריכו לא ,הנביא שמואל
 הגיעו ולא - התלמוד אגדת לפי - אדמות

 ביתם בגי ומרבית ,ושיבה וקנה לימי
 נם .לא־בא-בימים אנשים בעודם מתו

 ,בקרבם שררה תקפה בעצם העניות
 ,חלי ידוע ,מהם נאחד רנה גם ויהי
 אשר מחסר, ואיש , חצצו ימיו מספר אשר

לביתו.- טרף לחמו הניא בנפשו
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 מהם, האחד לו. היו אחרים אחים
 עלומיו, בימי הנראה, כפי מת, כיליל,

 שטו- אביי או נחמני - קטן בן אחריו ויעזב
 ויגדלהו, ביתו, אל היתום את אסף ורבה

 גדול הוא גם היותו עד , תורה וילמדהו

 ארצה עלו רבה אחי ויתר כדודו. בתורה
 ,יוחנן רבי לפני שם וישבו , ישראל
 , הזה הגדול המורה מפי לקח וישמעו
 ויוכיחוהו אליהם, לבוא לרבה גם ויקראו
 את לעזב עליו רובצת החובה כי לדעת,

 ארץ אל ולעלות , הטמאה הארץ בבל

 לא הוכחותיהם כל אך . הקדושה אבותיו
 תמים בזה היה רבה במעט. אף הועילו

 לתלמיד אל כי ,מרבותיו אחד עם רעים
 בנתה שבו המקום, בבל, את עזוב חכם

 הארץ אל ולעלות לה, קן התורה לה
 הרומאים על תחת הנאנקה ,הקדושה

 בניה ועזבוה מעט עור ואשר , האכזרים
 בירה; גולה כלי תקח התורה וגם ,ויצאוה

 לאשר ,אחיו לעצת אזן הטה לא ולכן
 ישראל, עם עתידות ולאשר בבל יהודי
בגי מצב אל נתבונן אם נוכח, כאשי־



5 .יי&ף ורב רבה

 והרוחני החמרי ובבבל הקרש בארץ יש־אל

.-ההם בימים
 לכתת צרך בל לו היה לא ואמנם

 הבמים מפי לקח להקשיב ,למרחוק רגליו

 מורים שני היו בקרבתו אש־ בעור ,אהרים
 כל את יהודה. ורב הונא ברב גדולים,

 רב מדרש בבית רבה בלה עלומיו שנות
 הזך הלקח את וישמע , בסורא הונא

 בלי ההגיון מוסדות על הבנוי ,והפשוט

 יום עד לקחו משומעי ויהי ,פלפול כל
 עוד זה מורהו מות אחרי . הונא רב מות

 של מדרשו בבית קט זמן רבה התמהמה

/ ע!י העשיר החכם ,חסדא רב
 לבן ,בחכמתו עליו חסדא רב עלה שלא

 ,לפומבריתא יהודה רב אל וילך עזבהו

 החדור את - נפשו תאות אה מצא ושם
 כי ימיו, כל שאף אליהם אשר והפלפול

 יכלה לא לאט ההולכת הונא רב תורת
 לבו בכל רבה דבק אז ומני צמאו. לרוות
 מתלמידי ויהי ,יהודה רב למוד באופן

רב מות יום ער פומבדיתא מדרש בית

♦ יהודה
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 חכמי וידונו ,יהודה רב וימת
 הגדולים תלמידיו משני למי ,פומבדיתא

 אם ,ישיבה לראש למנותו היתרון לתת
 לפלפל, ואוהב חד שבלו אשר לרבה,

 רב היה זכרונו שכח ,חברו יוסף לרב או
 מפי ׳ ששמע , ההלכות כל ואשר ,מאד
את וישלחו .בזיכרונו היו שמורות מוריו

 ,ישראל ארצה הזאת הנכבדה השאלה
 היה הפלפול דרך אשר כמובן, וחכמיה,

 אך .יוסף לרב היתרון נתנו ,למו זר

 רבד ערך את מאר בהוקירו ,הזה החכם
 ,המשרה את שכמו על לקחת חפץ לא ,חברו
 לראש רבה ויהי . לרבה אותה ויותר

 על עמד שנה מעשרים ויותר ,הישיבה
 דרכיו כל ויהיו וידן, ויורה, משמרתו,

.מישרים
 לו יקר היה והמשפט האמת דרך

 ויענש ,־^ול נשוא יכל לא הוא .מכל
 ואנשי והאמת. הישר חקי־ על העוברים את

 לא וירכשו ,מרמה אנשי היו פומבדיתא
 פנים נשא לא כי ,ירו על ושתים פעם

 תלמידו ואכיי, עירו; בני וישנאוהו לאיש,
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 אך .הזה הדבר על העירהו ,אחיו ובן
 ,בדעתו ,תלמידו להערת לבו שם לא רבה

 אביי: לו אמר אחת פעם אתו. הצדק כי

 ,פומבדיתא בני ישנאוך אשר אחרי ,מורי ״הנה
 ז" וברגש נחם מותך אחרי לך יספר מי

 בד ורבה אתה אם ,לי ״די :רבה ויענהו
 באשר ,פעם עוד .כהלכה" תספדוני חנן

 המזלות, סגלות דבר על השיחה נתגלגלה

 בי שאמר, חנינא, רבי דבר• את ויזכרו
 ,רמים שופך יהיה ,מאדים במזל הנולד כל

 נולדתי אנכי גם "הן ויאמר: רבה ויתפלא
 ויענהו .דמים״ שיפך ואינני ,זה במזל

 ,פיך את הממרים את מעגיש ״הנך :אביי
 לא זאת להערתו וגם .הורגם״ הנך ובזה

 מיתומים רבה ררש אחת פעם לב. שם
 יען הצבור, לצרבי צדקה שיתנו עשירים,

 לא באלה יתומים והישר ההגיון לפי כי
 צדקה, מנתינת נפשם את לפטר יוכלו
 עליהם לרחם ואין ,הם עשירים כי אחרי
. יתומים כעל

 האנשים אל ביחור, התמרמר, הוא
 את וידרש מצדקה, הרחוקים הלב אבירי
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 בעת לפניך מוכשלים ,,ויהיו : הכתוב דברי
 ירמיהו "אמר לאמר: בהם" עשה אפך
 עולם! של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני

 )שאינם יצרם את שכופים בשעה אפילו
 עושים אם כי שלמה, בתשובה שבים

 הכשילם ,צדקה לעשות ומבקשים ככפיה(

 שלא כדי מהוגנים, שאינם אדם כבני
 היד זאת ולעמת .שכר״ עליהם יקבלו

 ובלב כאמת הרעים מדרכיהם להשכים נוח

 אחד, הכם הזה: מהמקרה כנראה תמים,
 עשיר, איש היה שמו, הייא בר הונא ורב

 כפעם, כפעם אליו באי יוסף ורב ורבה
 השתדלות איזו ממנו לבקש אלצו כי

 והיא ,הגולה ראש אצל או ,המלך אצל

 ,מספרת האגדה - והדר פאר ברב קבלם
 כן אחרי - זהב כסאות לפניהם שהעמיד

 היא זה הונא רב כי ,להחבמים נודע
 מס לגבות המלך מאת )ממונה מוכס

 ייפרדו ,רב עשר לו עשה ומזה ,מישראל(
 יוסי־. ורב ורבה ,החכמים כל מעליו

 ויתעצב ,חייא כר הונא רב וישמע בראשם.
לאמר; החכמים אל וישלח לבו, אל
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 וחרטתו .המס•□״ גובה מהיות חדלתי ״כבר
 אליו להשיב זאת, בבל הועילה לא זאת

 ורבה והרחמן, הענו יוסף רב לב את
 לבקש פעם עוד ויחל לבו, ככל לו סלח

 כי ויוכח, ראה יען ,העא רב קרבת
 יוסיף ולא , הרעים ממעשיו האיש התנחם

ירחם.- ועוזב ומודה לכסלה, לשוב עוד

 את נראה באגדה ממאמריו מאחד
 האדם בני דרכי על המוסרית השקפתו

 עונותיהם על למתל נחוץ וכי ועלילותיהם,

 :דבריו ואלה .להם צדקה עשות למען
 עם ה׳ צדקת )לכן אל כהררי "צדקתך

 תהם שמשפטיך מפני גדולה( האדם בני
 , חטאתם(״ רב ים במצלות )שמשליך רבה

 חייא בר הונא רב עם והמקרה הזה המאמר
 כי רבה, נפש תכונת את בעליל מראים

 מוחל להפך אם בי ,ונוקם קנאי היה לא
 ,הדין במרת ימיו כל התנהג ואשר ,וסלח

 ותכונת משרתו מצב אס כי זאת, אין
 , המרמה אנשי , פומבדיתא עירו בני

- .לזה אלצוהו
כי ,נראה המדרש בכית מהנהגותיו
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 שוחקות פנים מראה , לב טוב איש היה
 ופחד, אימה עליהם הטיל ולא לתלמידיו,

 טרם ,פעם ובבל . הקפדנים המורים כדרך
 לבדח , לו לצון חמד לקחו, להטיף החל
 ללמד ישבו למען ,שומעיו דעת מעט

 רוחם גם למו ועזר ,בעצבון ולא בשמחה
 ,שמח בלב הלקח את להקשיב הצוהלה

 ולמען .למעמסה תורתם עליהם תהיה ולא
 בלשון לפעמים השתמש תלמידיו את נסות

אחד איש אמר אחת פעם . ערומים
חום ,הקן על הסת ״אתה : בתפלתו

 ויאמר .לאמר אסור וכן עלינו״ ורחם

 הזה האיש יודע מאד "מה : לאביי רבה
 אסור "הן :ענהו אבי• אך !״ לאדונו לרצות

.כן" להתפלל

ב.
 מאד גדולה היתה רבה פעולת

 באגדה. מאשר יותר ההלכה במקצוע ונכבדה

הנסתרות, בחכמות גם התעסק לא הוא
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 יען , מרכבה״ ״מעשה בשם אז שנקראו
 וזה מבריא, יותר מזון דרש החד שכלו כי

 הוא .בהלכה הדרישה רק לו לתת יכלה

 מרב יותר הזה במקצוע הלמוד את הרחיב
 גם דרש כי רבותיו, יהודה ורב הונא

 , הדינים הם ,והטמאה הקרבנות בהלכות
 המקדש שבית בעת רק מקום, למו שהיה

 כגלות לא אכל ,תלו על עומד היה

 שני גס צדקו אמנם ואם .טמאה ובארץ
 ,האלה בהלכות להתעסק שמאנו , ההם מוריו
 אך לזמנם, מעשית תועלת מביאות שאינן

 כרבה, חכמים קמו לולא , זאת לעמת
 לענות לענין למו היתה הזאת התורה שגם

 האלה המשניות נשארו אם ,יודע מי ,בו
 גדול ומה .אלה ימינו עד גם ידינו תחת
 דברי ולקורות לספרותנו שהיה הנזק היה

 מתוך האלה המשניות אבדו לו ,ימינו

 עמנו חיי אופן את נראה מהן אשר ,הקהל

-.קדמונים בימים
 תהלה שם לו עשה רבה למיד אופן

 מכל אליו נהרו תלמידים ואלפי למרחוק,

אבל פיהו, תורת לשמוע הארץ, קצות



 אי , רבו הונא ברב עשיר היה לא הוא
 תלמידי בל את בלבלו אשר ,חסרא כרב

 יכל לא כמובן, ולכן, בסורא, הישיבה
 .שלחנו על הלומדים את בעצמו להחזיק
 נדיבי נדבות על להשמיע רבה\, ויאלץ

 ולומדיה. התורה מוקירי ישראל מבני לב

 ,״שופר״ או קופה נוסדה זאת לתכלית
 לב נדיב וכל ההם, בימים נקראה כאשר
 .החכמים לכלכלת ל״שופר" תרומתו הרים

 רב שבת מימי עוד התנהג הזה המנהג
 הוא גם אשר הישיבה, בראש רבו יהודה

 הנראה כפי אך . נמנה העשירים בין לא
 רבה, בימי גדלה יותר ה״שופר" הכנסת
 ,מדישו כבית להסתופף הבאים שרנו במדה

 תמיד ישבו תלמידים ומאתים כאלף כי
בתורה, ויהגו רבה, לפני

 בפומבדיתא אשר הישיבה הצלחת

 הביאה הזה הגדול מורה בימי והפרחתה
 בבבל, אשר ישראל בני על שואה אמנם

 שבור־מיך כפרם מלך ההם בימים כי

אשה ,הורמיז איפרא אמו ושם ,השני
באהבתה נודעה אשר לב, זטובת חבטה



13 .יוסף •רב בה ו

 בנה לב היה בן לא אך .ישראל עם את

 אותם רדף הוא ישרון. עם אל המלך
 וביחוד ,בבדים מסים עליהם ויטל לפעמים

 עמדה אמו ורק היהודים, דת את שנא
 יעשה לבל ,ישראל בני על להגן ,בפרץ

.בלה אתם בנה
 רבה על רעים אנשים הלשינו אז

הוא מבטל ב , । !מ ! לפ□ נחמ^ בי
 מעבוד , איש אלף עשר כשנים ,רבים אנשים

 בי , בשנה אחדים ירחים במשך עבודתם
 , הישיבה בני לכלכלת רב ככף יאסף
 כראוי מסיהם לשלם היהודים ימנעו ולכן

 הפרסים גדודי בבוא ויהי .הממשלה לאוצר

 יוסף ורב רבה וימהרו ,פומבדיתא עירה
 את לתפש רצים המלך וישלח משם. לנום

 בין בדרך תועה ובהיותו הישיבה. ראש
 מבאב וימת חלה ביעדים, והבצות האגמים

- . פתאם ומפחד לב
 התלמודית האגדה תספר מותו רבד על

 בר "רבה לאמר: האלה כדברים נפלאות
 עליו שנפלה המלך אימת מסבת נחמני
לפני עליו הלשינו אחת פעם נפשו. נפחה
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 ,ביהודים אחד איש יש :לאטד המלך

 ,ישראל מבני איש אלף עשר שנים המפריע

 ,המלך מעבודת ,בסתיו וירח בקיץ ירח
 בי ,מצאהו לא והרץ ,לתפשו המלך !ישלח

 היום, ויהי למקום. ממקום ויתע רבה ברח
 ן המלון בית אל לבוא הרץ מקרה ויקר
 ולא הרץ שם ויחלה .בו נחבא רבה אשר
 אל ויפנו לרפאהו. במה הבית אנשי ידעו
 הרץ וירפא וייעצם, לעצתו, וישאלו רבה

 בי ,אנבי ״יודע .הרץ אמר אז .ממחלתו

 פה נפשו, את מבקש אני אשר האיש,
 ויאמר וימצאהו, הרץ, ויחפשהו הנהו!"

 ימיתני אם והיה, מזה, אלך "אנכי לו:
 רבה, מחבוא מקום את אגלה לא המלך

 ויביא אגלה", קשים בענוים יענני אם אבל

 הדלת את ויסגר ,החררה רבה את הרץ
 ויצא החומה, ותפל רבה, ויתפלל בערו.

 דקל, גזע על באגם וישב ויברח, לחפשי,
.תורתו״ את וילמד

 בשיא האגדה מוספת - ההיא״ ״בעת
 ,בשטיט אשר בישיבה תורה למדו נ דמיונה

 מהלכות אחת שאלה דבר על נדונים זיתיו
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 בין מכריע היה ולא והטהרה, הטמאה
 מלאך את לשלוח החליטו אז .החולקים

 השמימה, נחמני בר רבה את לקרוא המות

 אשר , בדורו היחיד האיש היה הוא בי יען
 ויביא היטב. האלה ההלכות את ידע

 אליו לגשת יכל לא אך ,רבה אל המלאך
 למד אשר התורה כי , נפשו את לקחת

 חמת מפני עליו הגינה ,שעה באותה רבה
 ויקם ,המלאך התחכם אז .המות מלאך

 רבה ויאמר , העצים עפאי בין שאון ל ק
 הרודף הוא, המלך חיל גדוד כי בלבו,
 ,טוב ויאמר: מלמודו, רגע ויחדל ,אודיו

 בידי אפל ואל ,המות מלאך בידי אפל כי
 : ויקרא נפשו בצאת ויהי . ׳־מלך״ שגו

 אזנו פתחה ההוא ברגע כי !״ טהור ,,,טהור
 השמים בישיבת שהיה הריב, דבר לשמוע

 בת- יצאה אז .והטהרה הטמאה בשאלת

 רבה ,״אשריך : ותקרא ,השמים מן קול
 נשמתך ויצאה טהור, שגופך ,נחמני בר

!״ ב,,טהור"
 קצר( )מכתב פתקה נפלה "פתאם

 מספרת - פומבריתא" ברתיבות השמים טן
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 :כתוב ״וכה - הלאה הנעימה האגדה לנו
 .מעלה״ של לישיבה נתבקש נחמני בר ,,רבה
 ולא ,לקברהו אתו החכמים וכל אביי ויצא
 ויראו האגם, אל ויגיעו איו. מקומו ידעו

 ,באויר עומדת צפרים להקת והנה מרחוק,
 החכמים ויאמרו .בכנפיהן סובבות והן

 נחמני בר רבה אם כי זאת "אין :בלבם
 שלשת ויספדוהו ,וימצאוהו .שם״ שוכב
 ז^ר ותפל לבתיהם, לשוב ויחפצו ימים,

 אשר ,,כל :לאמר השמים מן פתקה פעם
 ויספדוהו .האלהים״ ינדהו ,הביתה ישוב
 עור נפלה אשר עד ימים, שבעת עוד

 בתיכם אל "לכו :כתוב ובה , פתקה
 מוספת האלה הנפלאות כל ועל .לשלום״
 קמה רבה מות ביום כי ,לספר עוד האגדה
 רוחה בחמת טלטלה אשר ,גדולה פערה

 ותטלטלהו גמלו, על שרכב , אחר איש
 השניה, שפתו אל האחת פפא נהר משפת

 נטוי פרת נהר שגשר הכפותא(, שתי וכי
- . רעותה אל אחת קרבו ,עליהן

,להוכה רק נוכל האלה הדברים מכל

ארקע, — כפה >
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אצל תהלתי ושם רבה בבור היה גדול

 עטרתו מ עד ,אחריהם והבאים דורו בני
 ואמנם אלה. במו ניראות נפלאות האגדה

 נחמני בר רבה שפעל הפעולה היתד. רבה
 והדעת התורה הרחבת ועל דורו בני על

 ישיבת בבוד את ובפארו בשבללו ביניהם,

 ובעשותו עליה מהודו בתתו , פימבדיתא
יצאו ממני אשר ,היהדות י־ימ־בז איתר.
מותו.- אחרי רבות שנים עוד ואודה יה

ג.
 חברו שם זה - חייא בר יוסף רב

 בי יהודה רב של תלמידו היה - רבה של
 וישאלו מורהו, מות אחרי ויהי יחזקאל.

 ארץ חכמי פי את פוטבדיתא ישיבת בני
 בר הברבה :לראש לבחר במי ישראל
 אם ,ובפלפולו החד בשבלו הנודע ,נחמני

 בדרך בלל בחר לא אשר ,יוסף ברב
 המין בזברינו וקבץ תאם אם כ• ,הפלפול

2 כ
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 תלמידיו, לפני וישננן ,ויסדרן הלכות,
 ההלכה, במקצעות להתעסק אהב לא •אשר
 דרשו וכאשר ,בחיים מעשי ערך לה שאין
 "הלכה :בלעג קרא קרבנות בהלכות לפניו

 צדקנו משיח שיבוא לזמן לאמר: למשיח!"
 שדרך , ישראל ארץ חכמי ויתנו ;עתה ולא

 היתרון את ,למו גם נודע לא הפלפול
.בו אך לבחר וייעצו ,יוסף לרב

 תכונת את בדעתו ,הענו יוסף רב אך
 ידע, הרוחניים, צרכיהם ואת ארצו בני עמו

 בחרוד יצטין אשר מורה, דרוש למו כי
 ראש משרת עליו לקבל אבה ולא ,שכלו

 בישיבתו חברו רבה לפני וישב הישיבה,

 יכ עד ,מאד חברו את ויכבד ,הימים כל
 הרשה לא לראש, רבה שהיה הימים, כל
 ,שררה במנהג להתנהג עצמו את יוסף רב

 להקיז אומן גם כי התלמוד, יספר כאשר
 בעצמו הוא אם כי ,ביתו אל קרא לא דם

 אותות כל הראות לבלתי ,האומן אל הלך
 מורהו לפני תלמיד כשבת לא אולם .שררה

 כי רבה, של מדרשו כבית יוסף רב ישב
 עול רעהו עם יחד הנושא , כעוזר אם
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 השלים לרבה, שהסל מה ואמנם הישיבה.
 את רמה למדרגה העלה רבה :יוסף רב

 מסר יוסף ורב , בהלכות והדרישה החקירה
 אשר ושמועותיו, תורותיו רבי את לשומעיו

 הראו האלה החכמים ושני ,בזכרונו נאצרו
 מהלך על והנכבדה הרבה פעלתם את יחד

 בעת בבבל, והשכלתו העם רוח התפתחות
 שמש החלה כבר הקדש כארץ שם אשר

 שנשאו ,בבדים עבים בצל להתכסות היהדות
שמיה.- פני על

 •וסף רב גם התעסק בבל חכמי כרב
 טובים, ברמים לו ויהיו , האדמה כעבודת

 ,בטובם מצוינים היו גפגיהם ענבי אשר
 בי עד מאד, חזק היה שהוציאו והתירוש

 של ביין מאשר ,כפלים מים בו למסך יבל

 ,לו היו ירק גנות גם ;אחרים ברמים
 ,החכמים תלמידי את בתבואתם לכלכל

 נראה, מזה המדרש. בבית לקח השומעים
 שרר לא והעני ,מחסר יוסף רב ידע שלא

 לעמת.זאת חברו. רבה בבית כמו בביתו
 לקחה אחת מחלה ימיו. בל חלי ידוע היה

 .ימיו כל לעור ויהי , עיניו אור מאתו
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 ורוחו ,נפשו את דכא הזה המר המקרה
 לאנין־הרעת ויהי קלה, סבה מכל נסערה

 מרים חיים ויחי ,)כעסן( ולרתחן )מתרגש(

 כי ,החכמים שאמרו המאמר על .מאד
 הרחמנים, חיים: אינם שחייהם הם ,,שלשה

 יוסף רב הוסיף הרעת", ואניני הרתחנים
 .בי״ ישנן האלה( )המרות ״וכלן :אמריו את
 בלבו גדולה ההתרגשות מדת היתה כמה ועד

 ,מתלמידיו לאחד שקרה ,מהמקרה נראה
 ולא ,אחר יום חלה אשר ,שמו אויא רב
 מורהו. יוסף רב דרשת את לשמוע בא

 את להניח ,שבתלמידיו הגדול ,אביי ויאלץ
 ,אויא רב את כשאלו ,מקצפו המורה ו^ח

 ואחרי .המדרש בית אל מבוא מנע מדוע

 נוכח ,אויא ורב אביי בין שהיו ,הדברים רב
 הזה, התלמיד אשם לא אמנם כי יוסף, רב

מזעפו. וינח הדרשה, אל לבוא במגעו
 לא תלמידיו, מבחירי אחר רבא, גם

 רב עליו ויקצוף בלשונו, אחת פעם נזהר

 בר מר - אחד חכם :הדבר וזה .מאד יוסף
 שלשה לרבא לתת ,בצואתו כתב - שמואל

 לחלקם נחלותיו, מהכנסות זוזים אלף עשר
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 רב את לשאל יבא וישלח צדקה. לעניני
 ? ״הכנסה״ בשם נקרא מה לו לבאר ,יוסף

 הכנסה בשם כי ,לו להגיד יוסף רב וישלח
 5 רבא ויען .ורוח תבואה מיני כל יקראו

 בכלל אם ,שאלתי אך ,אני גם ידעתי זאת

 לא? או ואניות בתים שכר גם יחשב זה
 יוסף, רב קצף מהר העלה הזה העז המענה

 ?״ ישאלני למה הוא יודע ״אם :ויאמר
 ,הרתחן מורהו עליו קצף כי ,לרבא ויודע
 לבקש ,הכפורים יום בערב אליו ויברא
 רב משרת את רבא וימצא ■ סליחתו. ממנו
 אל רבא ויאמר .לאדוניו יין בום מוזג יוסף

 לו אני ומזגתי ,היין את לי ״תנה :המשרת
.כוסו״

 היין, את יוסף רב בשתות ויהי
 היא" חמא בר יוסף בר רבא ויאמר:"מזיגת

 צעיר תלמיד בתור לפניו רבא שבת בעור )כי
 לו ויאמר יינו(. כוס את תמיד לו מזג

 רב הציע אז .הנהו״ פה ״אמנם :המשרת
 אחד פסוק לו לבאר רבא, לפני יוסף

 מתנה, וממדבר ג "מהו ויאמר: בחורה,
 ויבן במות?" ומנחליאל , נהליאל וממתנה
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 כאשר לו ויבאר .מורהו כונה את רבא
 אדם שעושה "כיון :לאטד מפיו לפנים שמע

 )ענו( לכל מופקר שהוא כמדבר, עצמו
 :*שנאמר , במתנה אז לי נתנה תורה

 - במתנה לו שנתנה וכיון .ו״ממדבר־מתנה"
 ♦שנאמר ,נחלתו( היא )התורה אל נהלו

 עולת - אל שנחלו וכיון .נחליאל" ״וממתנה
 ואם .במות״ ״ומנחליאל :שנאמר ,לגדולה

 הוא ברוך הקדוש ,)התגאה( עצמו הגביה
 עוד, ולא הגיא", "ומבמות שנאמר משפילו,

 ששוקעין )כמו בקרקע איתו ששוקעין אלא
 :שנאמר מאד( אותו משפילים - משקוף

 בו חזר ואם .הישימון" פני על ״ונשקפה
 הוא ברוך הקדוש ,לענו( ויהי )התחרט

 בזה .ינשא" גיא ״וכל :שנאמר ,מגביהו
 לתלמיד אל כי רבא, את יוסף רב הוכיח

בתורתו. להתגאות חכם

 הנפשיים חסרונותיו אל הבט מבלי
 וביחוד מאד, דורו חכמי כבדוהו האלה

 ישב אביי אלהים. בכבוד תלמידיו כבדוהו
 דודו, נחמני בר רבה מות אחרי לפניו,

 רב חלה אשר ואחרי .רבו לפני בתלמיד
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 שבח בי עד ,עזה מחלה פעם עוד יוסף
 עזרהו ,חייו ימי במשך שלמד למודו כל את

 רב שמע באשד •והיה .נשכחות לזכר אביי
 מאד וישתומם הלכה, איזו אביי מפי יוסף

 ?״ האלה כדברים למדת מי ״מפי :וישאלהו
!״ שמעתים מפיך *הן :אביי ויענהו

 נם שהוא ,הגדולים מתלמידיו אחד

 שבנין ,והחזקים הראשים העמודים אחד
 הנזכר רבא הוא עליו, נשען התלמוד בית

 ,האלהים מלאך בכבוד כבדהו ,למעלה

 מדרשו מבית הדרשה תם אחרי יצא וכאשר
 ערף להפך לעצמו הרשה לא יוסף רב של
 אם כי רבו, יושב בו אשר הבית, אל

 - ההגדה דברי לפי - כי עד ,אחרנית הלך
 לכלך הפצע ורם ביתו, סף על רגליו נגפו

 דבר על יוסף רב כשמוע ויהי .הסף את
 ,־ תלמידו לו יחלק אשר הזה, הרב הכבוד
 על ראשו שירום רצון "יהי : לאמר ברכהו

 רבה ,אחד חכם בא ובאשר .העיר" כל
 אחר יוסף רב דברי על להשיב , עולא בר

 כי היתכן, בהשתוממות: רבא אמר מותו,
 ז כזה דבר ידע לא יוסי־• ברב גדול אדם
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 המת, מורהו דברי את לבאר רבא וישתדל
 בראותו ואביי אתו. היה הצדק בי להוכיח

 רבב אשר ,החמור אזני את רק מרחוק
 ועומד ממושבו קם הית , יוסף רב עליו

.אליו וקרב ההולך מורהו לכבוד רגליו על
 חבריי גם אם כי ,תלמידיו רק ולא

 באה אחת פעם .מאד ויהללוהו כבדוהו
 .מאביי הדת במנהגי שאלה לשאל אשה

 יוסף, רב אל אהבה בר אדא רב וישלחנה
 :)כלומר חד סכינו בי ,אליו ״לכי :באמרו
 חברו: המנונא רב לו אמר וכן חד(" שבלו

 את תבין הלא אתה גדול שאדם ,״ארוני
 גם אם בי החכמים, בעיני רק ולא אמרי!"

 איפרא־ כי גדול, בבורו היה הנכרים בעיני
 ביס לו שלחה שבור־השני המלך אם הורמיז

 באמרה: צדקה, לעניני לחלקהו זהב, שקלי

.רבה״ למצוד, זה יהי״

ד.
 אהב לא יוסף• רב כי אמרנו, בבר
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 בדעתי היתד. רבה פעלתו אך להתפלפל,
 הנמצאות השונות הדעות בין לפשר

 הוא ואך ,זו את זו הסותרות ,במשניות
 את חלה טרם לו שהיה ,הטוב זכרונו בכח

 בדעת היא׳ האחת הרעה בי באר, ,חליו
 ,לה המתנגדת ,השניה והדעה , אחד חכם
 בל את שם ובזה שני, חכם כרעת היא

 שהצטרך ,מקום בכל * למישור המעקשים
 עזר לו לבקש חברו נחמני כר רבה

 בההגיון עזר לו היא מצא ,מהפלפול

 ורכה הוא חקר אחת פעם הנה .הפשיט
 יום ידחה שבגללה ,הסבה היא מה לדעת

 ליום הקרש מיום בשבת, יפל אם הפורים,
 ,אחד איש יבא לבל : באר רבה ? החול

 ללמד ילך *אשד ,במגלה לקרוא יודע שאיננו

 המגלה את לשאת חכם, מפי הקריאה את
 מצא יוסף רב אך .בשבת הרבים ברשות

 ההגיון על ניסר ,נעים יותר טעם לזה

 העניים עיני יען באסרו, הבריות, ואהבת
 ה״מתנות לקבל הפורים, יום אל נשואות

 יובלי לא הלא השבת וביום לאביונים",

.-נדיבים פתחי על לסב



ל, האמה מגבורי 26

 לרוח שבלו בהגיון חרר יוסף רב
 החיצוני, משמען לפי לא אותן ויכן ההלכות,

 לפי הנה .הפנימיות וכונתן רוחן לפי אם ני

 ז מלאב לעשות לאיש מותר ההלכה דברי
 ממניעת נזק לו נשקף אם המועד, כחול

 את לעשות האיש על אולם ; עשיתה
 ידי על החלל לבלי בסתר ההיא המלאכה

 היו יוסף ולרב . המועד קךשת זאת

 וישאן ,אותן יגנבו פן ויירא ,בחצרו קורות
 וישאלהו בטוח. מקום אל מהחצר המועד בחול
 מלאכה לעשות אין כי למדנו הלא אביי:
 ישאן ומדוע בסתר, אם כי בגלוי כזאת
 ויענהו הליל. בוא עד חכה ולא ביום,

 היה אז בלילה, נשאן לו כי יוסף, רב
 להדליק היה נחוץ אז כי ,יותר גלוי הדבר
 אשר תחת לעזר, לאנשים ולקרוא נרות,
 נודע ולא לבדו המלאכה את עשה ביום

דבר. לאיש

 יהיה כאשר כי אומרת, המשנה הנה
 האוכלים על הסכות, חג ביום והרוח הגשם
 בכית, סעודתם ולגמר ממנה לצאת בסכה

 גריס-י של המקפח תפרח אשר אחרי רק
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 סגריר ביום אחת פעם ויקר .•הרוח קר גפני
 ויבוא ,לאכול יוסף רב וישב ,הסכות כחג

 .מהסבך אחדים קיסמים ויפל הרוח
 וימהר ,הכלים את לפנות יוסף רב ייצו

 הלא :אכיי וישאלהו . לאבל הביתה לבוא

 ויען המקפה?" "משתסרח כמשנה: נאמר
 דומה אנכי הדעת שאנין "לי יוסף: ־כ

 עוד אוכל לא כי מאכלי, נסרח באלו
 אחד קיסם גם נפל אחרי המאכל מן לטעם

.- עליו״
 יידע ,בהלכה הבריא הגיונו מלבד

 חכמי מכל יותר עבר שפת את גם יוסף רב
 הקדש כתבי את תרגם הוא בבבל. דורו

 השתמשו הנפלא ובתרגומו הסורית, לשפה
 לבאר ,אחריו הבאים והדורות דורו חכמי

 דרשות מהם להוציא ,הקדש כתבי דברי את

 האחרים, ממאמריו נראה כן והלכה. אנדה
 שפת טהרת על הכותבים את מאד שכבד

 רב שתקנו "ותודיענו", התפלה את קדש.
 בשם קרא עשרה, שמנה בתפלת ושמואל

 היפה סגנונה על הנראה, וכפי מרגלית,
 החלה נימיו כי ,מעיר תרגומו אולם .והצח
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 עד ,בבבל מאד לרדת עבר שפת ידיעת
 להשתמש שם התורה חכמי הוכרחו כי

 ,בכתב הכתוב את יבינו למען ,הזה בתרגום
.- הקרש

 הרבה אמנם התעסק לא יוסף רב

 דברי וגם ,ישראל ארץ כחכמי באגדה
 בשיא מצוינים אינם ודרשותיו אגדותיו

 הצטין זאת לעמת ורעיונותיהם; דמיונותיהם
 הקדש, כתבי בפתגמי להשתמש בדעתו

 , ישיאל מחבמי היבה תבונות בהם לתאר
 חדים היו אלה ופתגמיו .עצמו תכונת וגם

 בן יוחנן רבן על . השערה אל וקולעים
 לחדל מאספסיונום נקש שלא , זכאי

 לכונן לו לתת בקשהו אם כי מירושלים,
 להשיב ידע שלא יען וכן ,ביבנה מדרש בית
 המורדים, דבר על בוכוחו לאספסינום דבר

 ודעתם אחור חבמים "משיב יוסף: רב קרא
 ישראל מארץ ששב ,ספרא רב על ,יסכל״

 המיקל כרעת בהלכה לנהג ויחפץ בבלה,
 לו- יגיד ומקלו ישאל, בעצו "עמי קרא:

 בר ורבה עולא על לו". מגיד המיקל כל
 זה - איש כלב עצה עמקים ״מים :קרא חנה גר
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 בר רבה ידלנה-זה תבונות ואיש ,עולא
 תבואות "ורב :קרא עצמו על .חנה״ בר

 פה, על רבות הלכות ידע יען שור!" בכה
.-בלמודים הרבה משקידתו לו בא וזה

 תמיד השתמש חבריו עם בוכוחיו
 לו. מיוחדים ובמבטאים .במשלים בפתגמים,

 החכמים אהד דברי בעיניו ישרו לא כאשר
 וכאשר ״1 האלהים לו ״יסלח קורא: היה

 תורה כדבר טעות איזו על מאד השתומם
 לא כאשד אברהם!" "אלהי קורא: היה

 נחמן, רב שאמר אחת, הלכה בעיניו ישרה
 נחמן!" רב של כדו "נשברה בצחוק: אמר

 וכאשר .בטלים״ נחמן רב ״דברי :כלומר
 נחמן, רב עם הצדק כי לדעת, הוכיחוהו

 נחמן!" רב של כדו "נדבקה ויאמר: הודה
 הכד ותרפא לזה זה הכד חרפי )דבקו

 :הנעים משלו למדי הוא ידוע כן .משברה(

 ,הוא״ גנב החר אם כי גנב העכבר ״לא
 בסבה אם כי ,האשם בחוטא לא כלומר

.-חטא לידי הטביאתו

 עד מאד, עד כבר התורה חכמי את
 עם - עמיתך״ תשפט ״בצדק דרש: כי
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 ,יפה״ לדונו השתדל ובמצות בתורה שאתך
 איש עם דין היה עילאי רב בר עולא לרב
 יוסף רב וימליץ ,נחמן רב לפני אחד

 :לאמר עולא רב על נחמן לרב במכתבו
 ויתפלא .ובמצות״ בתודה עמית חברנו "עולא

 יוסף רב ממנו שידרש היתכן, נחמן: רב
 אך ? עולא רב פני וישא ,משפט שיטה
 יוסף רב בונת כי הכין, מעט חשבו אחרי
 אס כי במשפט, עול שיעשה לא היתה
 האחרים, המשפטים לפני דינו את שידין

 בר רבה את אחת. בעת לפניו הבאים

 מותו, אחרי גם ,בחייו נס כבד חברו נחמני
 את גם אביי, את שאל ושתים פעם לא כי

 זה בדין רבה התנהג איך רבה, בן יוסף רב
 חכם -- ? פלוני או פלוני במנהג ,זה או

 יצערהו זרוע א־ש כי באזניו, התאונן אחד
 את להחרים יוסף רב וייעצהו גדול, צער

 את כבד יותר עוד ההוא. העריץ האיש
 הלכה להורות לחכם שאסור ויאמר, הרב,

 שאלה, לפניו באה אם גם רבו, במקום
 יחדו, גבינה עם ביצה לאבל מתר אם

 שמת* יודעים שהכל דבר גס : כלומר
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 לכבד ידע ,כמובן ,כמוהו ואיש • הוא

 מספר, התלמוד שאת. ביתר אבותיו את
 באה אמו צעדי קול יוסף רב בשמוע בי

 השכינה מפני "אקימה : אמר , הכיתה
- . הבאה״

 בעיניו היתה המעלות מבל גדולה
 הגשמים "אין : דרש הוא .התורה מעלת

 שנאמר: התורה, בטול מפני אלא נעצרים,
 ,בשחקים הוא בהיר אור ראו לא ״ועתה

 תורה, אלא אור ואין ,ותטהרם״ עברה רוח
 בחג ותורה-אור". מצוה נר "כי שנאמר:

 ,למשתהו משלש עגל מכין !היה השבועות
 יוסף כמה הזה, היום גרם "לולא :באמרו

 מתן היה לולא : כלומר !בשוק ישנם
 גדול איש הוא היה לא אז ,התורה
 לעמל אדם כל את צוה הוא .בתורה

 מצויים אין מה "מפני : ויאמר בתורה
 תלמידי מבניהם יוצאים חכמים תלמידי
 היא ירושה תורה יאמרו שלא ? חכמים

 שהתורה ויען . בתורה(״ לעמל )וחדלו להם
 אסר לכן ,בבבל בימיו לה קן מצאה

 אחרות, לארצות לצאת בן־בבל כל על
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 1בבי־ חכמי תורת ערך . ישראל לארץ מלבד

 ישרש ,,הבאים :ויאמר ,בעיניו רם היה
 תלמידי אלו - ישראל ופרח יציץ יעקב

 ופרחים ציצים שעושים שבבבל חכמים
.לתורה״

 :היו ביותר לו השנואות מהמדות
 : המאמר דברי את באר הוא .הצביעות

 הוא ראוי קונו כבוד על חם שלא "כל
 העובר "זה - לאמר לעי׳״ם״ יבוא שלא

 : אמר הוא . הרע לשון ־ .בסתר״ עברה
 שלא חבליה, בן נחמיה נענש מה "מפני
 בגנותן שספר מפני י שמו על ספרו נקרא

 והפחות :שנאמר ,הראשונים הפחות של
 .-העם״ על הכבידו לפני אשר הראשונים

 האלה יוסף רב מעלות כל על
 .לראשו חן לוית הענוד. מדת עור הוסיפה

 בחברת הרם במצבו התגאה לא הוא
 נשאו ואחרי ,מלאכה בכל ויתעסק , האדם

 ויחם אחדות, קורות הקר בימי אחת פעם
 מלאכה "גדולה : נפש בעליצות קרא ,בשרו

 הוא נפלא ומה ז" בעליה את שמחממת

"לעולם : אמר הוא ! הענוד. בשבח מאמרו
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 שהרי ענו(, )להיות קונו מדעת •ארס מד •י־
 וגבעות הרים כל הניח הוא ברוך הקרוש

לא )הר סיני הר על שבינתו השרה י
 תלמידו רבא עם ממקרהו גם .גבוה(״

 מרת בעיניו יקרה מה לרעה נוכחנו ככר

 כי ,אמר הגאוה את משנאתו , הענוד.
 תלמידו פגע )אם כבודו על שמחל "רב

 רכה אשר תחת ,מחול״ כבודו כככידו(
 ברב .מחול כבודו שאין ,אמר נחמני בר

 אכיי את , לפעמים , קרא רוחו ענות
 את יקראו כאשד ,״מד״ בשם תלמידו

 עם תהלכותיו ובכל גדול, הבר אי הרב
 גאוה של צל אף נראה לא זה תלמידו

.וגאון
 אמנם אם אשר , האיש היה זה

 ,ימיו כאחרית אתו היה לא עיניו אור
 לבל מאיר לאור היה זאת לעמת אך

 הרבה ופעולתו ,בעקבותיו וההולכים תלמידיו

 נעים זברון השאירה התורה קרן להרים
 התלמודית. ובספרותנו ארצו בני לב בקרב

 הרו אשר נפלאות האגדה תספר עליו גם

3 ג
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 פרת, נהר של הגשר כפות עם מותו ביום
 כי , רכה מות דבר על תספר באשר

 אחת ומטרה אחד דרך חכרו כרבה כמהו
 יסות לא שניהם וזכר ,לשניהם היתד.

פני מעל סכרותנו תמחה לא עוד כל



א.

 היה ,אביי או ,כייליל בן נחמני
 מזרע , האגדה דברי ולפי , בהנים ממשפחת

 אותי ללדת אטו הרתה כאשר , הכהן עלי
 ,•נחמני כר רבה אחי ,אביו כייליל מת

 וישאד . היא גם מתה אותו לדתה ואחרי
 ויקראו , מאמו גם מאביו גם יתום הילד

 רבה ויקחהו ;אביו אבי בשם נחמני שמו את
 ,הנעזב היתום את אימן ויהי ביתו אל דודו

 ,מאד אהבתו אשר ,אומנת יד על ויתנהו

 פי על ותחנכהו , בחמלה ותרבהו ותטפחהו
 ,כבבל אז היושבות הנשים כדרך ,דרכה
 מאז טפלות אמונות הרת הבשרים, כארץ

 כנראה, נקשרה, היא נם ונפשו מעולם.

 ,״אם״ בשם קראה אשר ,אומנתו בנפש
 , ועצותיה ספוריה את חייו ימי כל ויזבר
. בימים בואו אחרי דרכו לכונן ,•עצתו אשר

ארבעה נשארו יוסף רב מות ואחרי
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 על■ לשאת הראוים , פומפדיתא כעיר חכמים

 רפא ,אביי :ישיבה ראש משרת שכמם
 ורבת זירא רב , מנעוריו וירידו רעו , חברי

 מהם איזה לדעת מאד היה קשה .מתנה בר
 ישיבה לראשי לבחרהו רעיו פני• על יבכרו
 אחד ינצח אם כי ,.״ויחליטו יוסף רב תחת

 , בתורה עמהם בהתוכחו , חבריו את מהם
 ימיו כל היה אשר ואביי .לראש הוא יהיה

 ,ההרים״ ״עוקר נחמני כי רבה תלמיד
 ,נפלאה ובחריצות בחריפות אז התפלפל

 ישיבת לראש ויהי ,חבריו על וינבר

י .פומבדיתא
 ,לו עמדו הגיונו וחדור שכלו ועמק י
 לומדי נפש משאת הפלפול, קרן את להרים
 וינהרו דורו, כני בעיני בכבל, אשר תורה

 אולם .■למאות תלמידים מדרשי בית אל גם
 ■לבלי העם׳, שטף בעד לעצור ידע הוא

 עבודתם את יעזבו• ולבלי רב, ■בהמון יבואו
 עצתו ויתן י ,התורה בגלל ובשרה בבית

 בראשינה בי ,בתורה החפץ איש לכל אמונה•
 ורק ,לו טיף וימצא כיתו׳, מצב את יכונן

 ,תורה יבקש כחיים עמדתו יבצר אשר אחרי



5 .אביי

 .למורשה התורה נתנה השרת למלאכי לא כי
 לדודו שהגיעה ,הרבה הרעה את זכר הוא
 שם לא אשר בגלל נחמני בר לרבה ,ורבו

 ,החמריים ולצרכיהם בחיים תלמידיו למצב לב
.מותו יום עד המלך מאת מרדף ויהי

 רבי הראשונים, התורה חבמי עוד
 ,יוחאי בן שמעון ורבי אלישע בן ישמעאל

 איש תעודת דבר על בדעותיהם נפלגו
 כי הוכיח, הראשון אדמות. עלי ישראל

 ,וכשדה בכית עבודתו לעבוד האדם על
 ילמד יהד זה ועם , ולביתו לו לחם להביא

 יקדיש אם כי ,אמר והשני ;תורה גם
 אז ,כלבד לתורה עתותיו כל את האדם
 ריכלכלהו. פרנסתו את האלהים לו ימציא
 ישמעאל כרבי עשו "הרבה :אביי ויאמר

 בן שמעון כרבי - )־הצליחו( בידם ועלתה
.בידם״ עלתה ולא ,יוחאי

 לא ההלכה במקצוע אביי פעולות
 דרכו כי הרצויה, התעלת את אמנם הביאו

 היקש• ידי על רבים ספקות לעורר היה
 ואסורים גזרות לו נולדו ומזה , שלו ההגיון
 . הראשונים החכמים שערום לא אשד , חרשים



,לא האמה מגבירי

 בזמנו אם כי האשם, בו לא בזה אולם
 נשארו לא וגזרותיו הלכותיו כל ובדורו.
 קבעו לא האחרונים התלמוד חכמי .בתקפן
 , לגד מתנגד חברו שרבא במקום כדבריו

 בששה זולת דכא, נגד כאביי לא וההלכה
 תורתי פעולת היתה זאת לעמת .ענינים
 רק אשר , דורו בגי על אחר מצד מאה גדולה
 ולקרבם לבבם את למשך יכל הפלפול למוד

 הקדושה כארץ אשר בעת כן ועל . לתורה

 -ה ו ומג , התורה טעינות נסתמו במעט
 וכמעט ממקומם נדדו או ,כבו הגדולים
 אוץ היתה - משם ההלכה תורת נשבתה
 מקום פומבדיתא, ישיבת וביחוד ב:ל,
 יקרת ולפנת לאבן־מושכת ,אביי מושב

. ישראל לאומיות
 הצבי בארץ אשר התורה מתופשי רבים

 נודעים ויהיו ,בבלה נדדו , ארצם את עזבו
 : לאמר מערבא״ ״נחותי :בשם גלותם כארץ

 ממערב היא ישראל ארץ בי .ממערב היורדים
 בחכמת גדולים היו לא ה1 א האנשים .לבבל

 רק נראה והדרם ,בבל כחכמי התורה

 מארץ אתם הביאו אשר .והזכות כשמועות



7 . אביי

 המורים בשם ההלכות את וימסרו הקדש,
 החיים, ארץ את עזבו בבר אשר הגדולים,

 •ותהיינה .ותלמידיו חבריו ,יוחנן רב• :כמו
 הפלפול בתורת חיים לרוח האלה השמועות

 בחקירות בהן ונתנו נשאו כי ,הבבלי
המשניות, בהלכות כמו עמקות

 טעמם ולפי ההם הדורות מושגי לפי
 את להציל הפלפול בכח רק היה ,ורוחם
 כל .גמור מכליון הסוערת ישראל אנית

 ,מידו לקחו הזה והנגש הנענה העם מחמדי
 כלתי לו נשארה ולא ,נשמה הקדושה ארצו

 . התורה היא - לפליטה האחת ירושתו אם
 בה להוסיף החכמים השתדלו לא לו אבל

 בתורת רק הסתפקו ולוא חדשות, דרישות
 לומדיה מעליה נפרדו עתה כי ,טוריהם

 להשביע חרש רוחני מזון מאין לאט־לאט,
 ספק בלי נשכחה והתורה ,העמלה נפשם

 המאגד החבל נתק ואז ,אחר דור בימי כלה
 הנהלאה האמה אישי כל את והמאחד
 *לה נשאר ולא ,הארץ קצות בבל והפזורה

כיום. ופליט שחר
 עתה נפשנו מצאה לא גט לוא לכן
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 זאת בכל עלינו , למודם באופן רב ענג
 ,הפלפול את הגדילו אשר ,ההם להחכמים להורות

 ,דורם לבני בו לענות רב ענין ויתנו ,וירחיבוהו
 אשר , ההם החכמים ואחד . הנאים ולדורות

 אופן כי ,אביי גם היה ,הזאת התורה יאתה להם
 :בשם נקרא אשר ,חברו רבא ולמוד למודו

 הפנה לאבן היה , ורבא״ דאביי "הויות
 "תעסקו. רבים ותלמידים מדרש, בית כל ביסוד

 המדרש מבתי שמם מאות במשך יתרה בתשוקה בו
 ,חיים מיס מעין תמיד יצא בהם ומהיושבים האלה

 ותשיבנה ,והנדחות האובדות הצאן את וישק
.נדודיהן תלאות מעמל הינעה נפשן את נו

 העם תלאות ,אביי בימי ,אז רבו וביחוד
 .הקרש באיץ נם בבל בארץ גם הזה הנדכא
 מכל ,רגליו בפות תחת להתמוטט החלה הארץ

 ילדה ישראל אמונת .חיים לבלעהו שאפו עבר

 מארץ להבריתה באמה., .קמה אשר בת

 האחד, החיים סם תיתה התורה ורק החיים
.-חרוץ מכליון היהדות את הציל אשר

.ב
 לנש-א השני הלל •היה אבי• בימי



9 ,ביי א

 היתה נשיאותי ימי ראשית . ישראל בארץ
 הנוצרית שהכנסיה , קונסטנטינים הקיסר בימי

 בעלות .״הגדול״ :בשם אותו בנתה
 עובד היה מלכותו בם על קונסטנטינום

 חין אבדו ככר רומא אלילי אך ,אלילים

 , הנוצרית והדת ,עובדיהם בעיני ערכם
 ,הודתה מהיהדות לקחו אשר יסודותיה בבח

 כנפיה, תחת אל נרים להכניס ובשאפה

 היא ויכנס ,הזה הקיסר על רוחה שפכה
 החדשה, בברית עמו שדיו מגדולי ורבים
רומא. בארצות שלטת לדת הנוצריות ותהי

 את קונסטנטינוס הרגיז לא בראשונה
 ותהיינה . רומא עבדי היהודים מנוחת

 בני לכל שוות אמונתם וזכיות זכיותיהם
 אך ;רומא ממשלת תחת אשר ,העמים

 י״.-א^ לרעה בול נהפך אטל לאט

 כנוה אשר ולהיהדות, למו להציק ויחל

 הטועים אמונת :בשם הנוצרים הכהנים
 אזנו הטה והקיסר .באלהים המכחשים ו

 ורבות קשות גזרות ויגזר , הכהנים לדברי
 ירושלים שעדי אל יקרבו לבלי , היהודים על

 עבדיהם. נשר ימלו ולבלי הפרש, עיר
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 את לנתק ,הנהנים ידי על עזר זאת וזולת

 הנוצרים את אז קשר אשר ,האחרון החוט
 פסחם חג מועד את בהעבירם ,היהודים אל

 ,יחדו היהודים עם יהגוהו לבלי , אחר ליום

.-אז עד נוהג הדבר היה כאשר
 הקסריות בם על עלה קונסטנטינום אחרי
 שואף ,מעללים רע איש ,בנו קונסטנציום

 ונוקם. קנא ומשפחתו, אחיו את שהרג דם,
 רדפו אשר הרדיפות, עז ביתר גברו בימיו

 בקנאתו ,הוא .הנהלאה האמה בני את בהן
 להחסות שבא ,החדשה לאמונתו הרבה

 התורה חכמי בזכיות גם נגע כנפיה, תחת
 גם כי אף היהירים, בקרב המשרה ונושאי

 את מהם לשלל נועז לא קונסטנטינום
 למורשה למו היו אשר , המיוחדות זכיותיהם

 ב או עקת מפני . ומקדם מאז ,רומא מקיסרי
 א-ן את לעזוב התורה מחכמי רבים החלו זה

 "נחותי המה והם ,בבלה וירדו ,ישראל

 אביי מדרש בבתי שהסתופפו מערבא",
 עם כבוד את השפיל קונסטנציום .וחבריו
.שוא עלילות עליו ויעליל ,לעפר עד ישראל



11 *כיי

 אלוה" "שוכחי ,״בת״עם* בשמות: ויבנהו
.וכדומה

 ,הללהשני יכל לא כאלה רעים בימים
 ,עמו על פעולתו הדרת להראות ,כמובן

 רכן מימות בי ,נראה אחת מפעולתו אבל
 הנשיא יהודה רבי בן השלישי, גמליאל

 כמוהו, איש הנשיאים כין היה .לא הראשון,

 למצב מאשר עמו לאחרית יותר דאג אשר

 , כישראל הגבהה המשרה זאת ,תו נשיא
 ותאבד אויב, בלחץ קדרנית אז הלכה אשר

 גם ומה ;קונסטנציום בימי יפעה כל לה

 בטבריא מושבה היה אשר , הסנהדרין כי
 אשר ,חברים מאפם אז בטלה ,הנשיא עיר
רצינם. למרות או מרצינם בגולה הלכו

 מאומה לפעול הלל יכל לא כזה במצב

כרוח. ולא כחמר לא עמו בקרב
 ,בגזרותיו הסתפק לא וקונסטנציוס

 עור אם כי ,היהודים על העיקו אשר
 ידי על אבותם, דת על להעבירם הוסיף

 לרגלי יהודה בארץ אז שחגו הלגיונות שרי
 , הרבים המפיס מלכד . פרס במלך מלחמותיו

 עוד ,יהודה בני על הצבא שרי שמו אשר
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 רוח לפי לא היו אשר ,■ דברים מהם דרשו
 לצבאותיהם חמץ לחם להמציא :כמו , היהדות

 למו זלמבר לחם לאפות ,הפסה בחג גם
 והנגשים הנענים . השבת ביום גם אבל צרכי

 הצוררים אכזריות נגד להתקומם נסו אמנם
 נס הרימו ביהודה רבות ובערים ,אותם
 צבאות את ויראו ,עזם זרוע ויחשפו , המרד
 חלב מגוש ויוחנן המכבים רוח כי ,רומא

 לא הזה המרד אך ;מקרבם כלה לא עור
 הרבה כי , ישראל לעם בכנפיו טובה הביא

 וישקיט , הרבים לגיונותיו לשלוח קינסטנציוס

 נקמתו את חמה באכזריות ויקום ,המרד את
. מהמתקוממים

 .אבותם בארץ ישראל בני מצב היה זה
 ,ואבדן הרג , ותלאות מצוקות ,וריש עני

 חלקם מנת היו אלה בל - ושפלות חרפה
 בני מצב היה זה ממצב טוב . בחיים וגורלם
 מלבי ממשלת תחת אשר הגולים, יהודה

 אל מיום מצבם הורע פה גם אך . פרם
 המלוכה כם על עלה ■ אביי בימי . יום

 שונא היה לא כי ואם .השני שכור־מלכא

 גס היה רחוק אך כקונפטנציום, יהודים



13 .*ביי

 רבים מסים שם הוא ישייאל. אוהב מהיות
 , בצע שואף היה , ובנראה , •ישראל בני על

 וידרש ,החבטים את גם חנן לא כן ועל

 אמנם אם ,והלך״ בלו ,״מנדה מהם נם
 גם ברומא נם ,מעולם מאז היתה זכותם
. המסים משלום הם פטורים כי ,בבבל

 בני אז ישבו כאלה טועקות בתוך
 . בקרבם נפל לא זאת בבל ולבם ,ישראל

 אגרה בדברי נפשם את נחמו הקדש בארץ
 ,ההלכה בתורת חיל עשו ובבבל ,ובדרשותיה

 החכמים הרבו אשר ובל .והקיר. דיניה בדרישת
 עוד ,הפשוט מהפשט ולהתרחק לפלפל

 בעיניהם. חן למצוא התורה למוד הוסיף
 השאלות ,ושעורו שיבה ראש״הי , בית״המדרש
 והטתוכחים הלומדים מפי שיצאו והתשובות,

 קסמם בכח משכו אלה בל פלפול, ברב
 ,וביחור .אליהם אנשים אלפי לבות את

 על והדרו הודו את הישיבה ראש נתן אם
 הטסתיפפים רבו אז המדרש, בית תהלוכות

 הוא .אביי נבורנו היה כזה ראש .בצלו

 והישיבה, התורה מעלת את הדים בדרשותיו

 המדרש כבית ומר ? הייתי "בראשונה :באסרו
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 אשר אחרי אבל הכנסת. בבית ומתפלל
 ,עולא בשם אטי רבי אמר אשר את שמעתי

 להקרוש לו אין המקדש בית שחרב מיום כי
 הלכה של אמות ארבע אם כי , הוא ברוך

 למורי". במקום להתפלל החלותי כלבד,
 לבית היתרון את ־ אביי נתן אלה בדבריו
 על י ולהתורה ,הכנסת בית על המדרש
.-התפלה

ג.
 אשר האגדה, מאמרי הם רבים לא

 מטנו יש אשר מהמעט וגם , מאביי נשארו
 לבאר , הרב כשרונו את נראה לא כתלמוד

 מליצי טעם לפי ,הקדש כתבי דברי את
 הטפלפל אביי .רעיונותיהם בשיא ההוא הדור

 ,ברברים נפשו להשביע , כמובן , יכל לא
 אך ;הרעיון ועמק חרוד כל בהם שאין

 מדרכיו ספורים בתלמוד נשארו זאת לעמת

 וישרת נפשו טהרת נשקפה מהם אשר ,בחיים
. האדם בני עם הטוב ומנהגיו לבו

,מהדברים נראה נפש וטהר לב טוב כמה



. אביי

 :שפתיו דל על לשאתם רגיל אביי היה אשר
 ה׳(, )־יראת מראה ערום אדם יהי "לעולם

 עם שלום ומדבר חמה, ומשיב רך מענה
 עובד עם אפילו אדם, בל ועם קרוביו ועם אחיו

 )־בעיג למעלה אהוב שיהי כדי , בשוק אלילים
 על ומתקבל אדם( )־בעיני למטה ונחמד אלהים(
• האדם(״ לבני נעימה חברתו )־שתהי הבריות

 יכל לא והטהור הטוב לבו בתמימות
 כן ועל ,האדם נפש בהשחתת להאמין אכיי

 לשוב יוכל לא הטוב האיש כי החליט,
 וב ואמונה להטוב אהבה כמה .רע להיות

 יביע למען ,איש לב בקרב להיות צריבות

! כזה פתגם
 :דרכיו בכל מאד צנוע בעצמו בהיותו

 וישר גופו, צרכי וביתר בשתיתו באכילתו,
 מאת דרש ,ואדם אלהים עם מעשיו בכל

 הוא גם להיות ,ביחוד ,חכם תלמיד כל

 את דרש הוא .ובמעשים במחשבות טהור
 5 לאמר אלהיך״ ה׳ את ״ואהבת :המקרא
 האדם( לבני )־אהוב מתאהב שמים שם "שיהי

 ומשמש ושונה ,קורא ארם שיהי .ידך על
,חבריו עם בנחת ודבורו חכמים תלמידי
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 ונור^ ונושא ,נאה בשוק ומתנו ומקחו
 אשרי ? עליו אומרים הבריות מה . באמונה

 , תורה שלמדו אביו אשרי ,תורה שלמד פלוני
 ,,לבג להם אוי תורה! שלמדו רבו אשרי
 פלו; ראיתם !תורה למדו שלא אדם

 מתקני: כמה !דרכיו יפים כמה ? שלמד
 ,אחה עבדי לי ויאמר :אומר הכתוב עליו

 שארם ובזמן .אתפאר בך אשר ישראל
 ,חכמים תלמידי ומשמש ,ושונה , קורא
מקחו ■'.־ן ׳ חבריי עם כנחת דבורו ואין

 , באמונה ונות נושא ואיננו ,נאה בשוק ומתנו
 שלמד לפלוני אוי ? עליו אומרים הבריות מה

 לרבי ואוי תורה, שלמדו לאביו אוי תורה,

 במה מעשיו! מבערים כמה תורה! שלמדו
 אלה דבריו נאמנים ומה " !דרכיו מקלקלים

 דרך הוא כן אמנם כי בפז, המסלאים
 החכמים: דרכי את בפלם לשקול ההמון

 התירה מעלת את והרימו הם טובים אם
 בניהם את להקדיש וישתדלו , והחכמה

 ואמרו ,החכמים דרכי רעים ואם ,לחכמה
 היא ובחכמה בתורה רק בי ,ההמון בני

 . התירה מלמיד בניהם גם וימנעו ,האשם

*
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 תלמיד כל כי .אומר אביי היה ולכן

 אינם מעשיו )־אשר ככרו תוכו שאין הכס
.תועבה״ נקיא כדבריו( טונים

 מבני אחד איש אביי חשד אחת פעם
 הפץ כי ,פעמיו לדרך שם אשר ,ההמון

 אביי וילך ,בדרכו תועבה דבר לעשות הוא
 בלכתו ויהי . הרע ממעשהו מנעו למען ,אחריו

 ואמנם , טעה הוא כי ,אביי ויוכח ,אחריו
 וירגיש . לחטוא ההוא האיש רעת על עלה לא

 האיש תחת הוא היה לוא כי ,בלבו אביי
 ,ספק בלי וחטא תאותו על לגבור יכל לא אז

 עד הנפש ייסורי צער לו הסב הזה הרעיון
 לו, באמרו , אחר זקן נחמהו אשר עד מאד,

 גדל )־תאותו( יצרו גם , מחברו הגדול כי
 החמיר הזה המקרה מפני ואולי חברו, מיצר
.יותר בדרכיו להזהר חכם תלמיד על אביי

 ומתנו במשאו ישר אביי היה כמה עד
 יספר אשר , מהדברים נראה הבריות עם

 משני בשר קנה כאשר כי התלמוד, עליו
 לשני, וזוז אחר לשותף זוז נתן שותפים

ביראו צדק, חשבון ביניהם עשה כן ואחר

 2 אביי. לא: . האמה מגבורי .כדמו ש.
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 עוד .במסחר עול איזה ידו על יצא פן
 ישרתו דבר על התלמוד מספר אחד מקרה

:הדבר וזה
 החכמים אחד ,אשי בר שימי רב

 אביי אל עלומיו בימי בא ,השכל הרי§י
 ,אביי ויענהו .תורה ילמדהו כי ,ויבקשהו

 להשקיית עליו כי כידו, עתותיו אין כי
 את להשקות שימי רב ויבטיחהו .שדהו את

 ללמדהו עת לו יקבע רק אם ,תחתיו שדהו
 והנה ,וירא ,השדה שימי רב ויצא . תורה

 ההוא ומהנהר השדה, לפני עובר קטן נהר
 בעשותם , אדמתם את השדות בעלי ישקו
.האדמה את המים ישטפו למען , בנהר שכר

 השדות בעלי זכות דבר על והנה
 חכמי שני נפלנו , ראשונה בנהר להשתמש

 : לדעותיהם , ושמואל רב ,הראשונים בבל
 הזכות התחתון השדה לבעל כי , אמר רב

 אמר ושמואל תחלה, שדהו את להשקות
 הזכות העליון השדה לבעל רק כי ,להפך

 הכריעו לא כי ויען ,בראשונה אדמתו להרוות
 לדעת הזאת ההלכה את ושמואל רב תלמידי

כד כי אמדו, לכן הצדק, משניהם מי עם
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 ולא הזכות לו שדהו להשקות יקדים אשד
מזה לגינעהו השני השדה כעל יוכל

 שדות, שצי בין היה אכיי ושדה
 יוכל לא אופן בבל הלא ? לעשות ומה , בתוך
 שדהו כי ,ראשונה שדהו להשקות אביי

 שיט• רב וילך ? הנהו תחתון ולא עליון לא
 כי ,העליון השרה לבעל ויאמר ,אש• בד

 בנהר, שכר עתה עושה התחתון השדה בעל
 אמר התחתון השדה ולבעל ,אדמתו להשקות

 איש איש השדות בעלי שני ויהבו .להפך
 ובין .שדהו להשקות רעהו יכלה אשר עד

 את וישק ,הנהר את שיט• רב סכר וכה כה
 לאכיי, הדבר נודע כאשר ויהי , אביי שדה

 בקחתו עשה טוב לא כי ,תלמידו את ויוכיח
 אכל ולא . במרמה מהם אחרים זכות את

 אף ההיא, בשנה שדהו תבואת את אביי
.מאד עני איש היה כי

 אמונים, איש בעצמו היא שהיה וכמו
 הוא רוח. נאמן להיות אדם מכל גם דרש כן

 אותם מם- אשר נכסיו, את יום יום בקר
 ,אריסו את פגש אחת פעם .)־חוכר( לאריס

 חפץ )אשר עצים חבילת נושא הוא והנה
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 "אנה אביי: וישאלהו מאמי(. אווזה לגנב
 " !אדוני כיה ״אל :האריס ויען ״ ? השאם

 .אדונו את ירמה זה במענהו בי ,בחשבו
 ויאמר ,האריס מרמת את הבין אביי אך
 כבר : לאמר רבנן!״ קדמוך ״כבר לו:

 הארס, כל את שיעצו החכמים, עצת ידועה
 אותם יגנבו פן ,יום־יום הנכסים את לבקר
.ומשרתיו עבדיו

 לכובס צבוע בגד אביי נתן אחת ופעם
 מחיר "כמה הכובס: את וישאל , לכבסהו

 כבוסו "מחיר : הכובס ויענהו " ? הכבום
 "כבר : אביי ויקרא לבן״ בגד כבוס כמחיר

 לבבם שנקל אמרו החכמים כי א׳ רבנן קדמוך
 הכובס על ולכן ,לבן בגד מכבס צבוע בגד

 .קטן יותר מחיר צבוע בגד בבום בעד לקבל

 את ימדו כי ,האנשים את אביי יעץ גם
 אותם ובקבלם לכובם אותם בתתם בגדיהם,

 אחרי הבגד יארך אם כי באמרו, מידו,
 בעל יוכח ,לפניו היה מאשר יותר הכבוס
 יותר מתחהו יען , הכובס קלקלהו כי , הבגד

 , הכבוס לפני מאשר מדתו תקצר ואם .מדי
 במים כבסהו כי ,שקלקלו כז גס הוא אות



21 ,אביי

 שהעמיד ,נראה אלה מכל מסכוץ. רותחים

 הישר על האדם בני .ן י משא את
־• .המשפט הל

 מדכא, עני אביי דדה חייו ימי כל

 מצער מחירו שהיה ,פשוט יין גם כי עד
 תמיר, שלחנו על גא לא ההיא, כארץ

 יין שותה חבריו ראוהו לא יגגי כל ובמעט

 ,אשתו :•ה - באה באשר גי סעודתי בעת
יפרנסה * ,לבקשהו ,רבא 5א מותו אחרי

 .משאלתה את רבא לה ויתן , ,,ה הצר מקופת
 וישתומם .לארחתה יין נם מאתו והדרש

 לא כי נחמני, את אני "יודע ויאמר: רבא
 העירה חומה אבל .ימיו״ בל יין שתה
 יין בעלה לפני הגישה בעצמה כי ,לפניו
 העירה אמת אם אף אולם .סעודתו בעת
 לא כי ,ברור נראה זאת בבל ,המת אשת
 בשרו את לפנק ,בידו עלתה פעם בכל

 כי ,ארותיו על יספר עוד .הזה במשקה
 "יורע :רבא ויאמר ,הררוקן במחלה חלה

נפשו". את מרעיב הוא כי נחמני, את אני
 ובהיות בגדלו רק לא רעב אמנם והוא

 בנעוריו גם אם בי , לכלכלם וילדים אשה לו
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 ,נחמני בר רבה , ומורהו דורו בבית
 לשב•• אכל לא מאד, עני הוא גם שהיה
 כ* ,התלמיד מספור נראה כאשר ,נפשו
 יד• על שלה ,ישיבה לראש בהיותו ,רבה
 - מ־ בר למרי מנות הפורים ביום אכיי

 ויצחק מיבש. קמה וכד תמרים מלא שק
 כי ,מרי יאמר ״עתה :לרבה ויאמר אביי

 צואת מעל יוריד לא למלך נם בהיותו האבר
 ,בחמתו״ את האכיל שממני ,הסל את

 , ישיבה לראש היית אמנם אם :יאמר
 מה אכל יפה. לא מנה תשלח זאת ככל
 לאל ואין , הוא עני אם , לעשות רבה יכל
 לפי ה־אויה ,יפה יותר מנה לשלוח ידו

 כי , הדבר מובן ? בחברה הנכבד מצבו
 .הזאת הדלה המנחה את לשאת אגיי אלץ

 ידי על לרבה שלח העשיר מר בר ומרי
 ,מאד היקר , זנגביל מלא שק למנה אביי
 :ויאמר אביי ויצחק . ארכים פלפלים וכד

 דברים לו שלחתי "אנכי רבי: יאמר "עתה
 חריפים". דברים לי שלה והוא מתוקים,

 המקרה דבר על לספר אביי מוסיף עוד
 רבי מבית יצאתי "כאשר :לאמר הזה
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 הגישו מרי אל באתי וכאשר שבע. הייתי
 שונים, תבשילים ובהן רבות צלחות לפני
 ואחפץ ,צלי הביאו באחרונה מכלם. ואכל
 .יחדו התבשיל עם הקערה את גם לכס
 הוא ,,רעב האדם: בני בפי אשר המשל וזהו
 "למאכל :אומר אחר ומשל .ידע״ ולא העני

במעים". רוח תמיד ימצא מתק
 כי לרעת, מראות האלה האגדות כל

 יום ועד הולרו מיום כחיים, אכיי דרך

 מחוסר כי ,בשושנים סוגה היתה לא ,מותו
 רוח זאת ובכל , תמיד חלקו מנת היו ועני

 שפוך יומו וקשי בעניו וההתלוצצות ההתול
 הוא בי יען ,נעוריו מימי זכרונותיו על

 חשב ולא התאונן לא כחלקו, שמח היה
 , לעשר וילעג להון שחק כי ,לעני עצמו את

 ,בדעה״ אלא עני ״אין :תמיד ויאמר
 באמת אז ,הדעת לאדם תחסר אם :כלומר

.-יחשב לעני

1 ♦

 עסק הרב, עייו למ-ות הזה, העד
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 הוא חסדים. כגמלות חייו ימי כל זאת בבל

 האלהים נשבע גם אם כי אומר, חיה
 האיש ירכה ואם ,בעונו האדם את להמית

 ,חטאתו לו תכפר לא ומנחה זבח ההוא
 , חסדים ובגמלות בתורה יעסק אם אולם
 על מוספת האגדה .תכפר וחטאתו עונו וסר

 של מזרעו שהיה ,אביי על כי ,אלה דבריו
 כאשר ,ימיו בחצי למות היה ,הכהן עלי

 אך הנביא, שמואל ידי על לעלי ה׳ נשבע

 לבן , חסדים בגמלות ימיו כל שעסק יען
 לא ימיו וכל .הששים שנת עד ימים האריך
 גם תנחומים וימצא ה׳, הנהגת על התאונן

 אחת ופעם הצדיט. את יקרה אשר כרע,
 גורל כי על ,לפניו רבו יוסף רב בכה כאשר
 עוד ולא ,הרשע כגורל הנגף בעת הצדיק

 אביי נחמהו ,תחלה הצדיק ינגף כי אלא
 ,תחלה הצדיק ינגף לטובתו כי ,ויאמר

.דורו בני את ימצא אשר ,ברע יראה לבל
 כלום בעולמו לו היה לא אשר ,כאביי איש

 לשית יכל לא טובים, ומעשים תורה מלבד
 הוא .הרעים זקריו דל הזמן לפגעי לב
התורה, ללמוד ק כימי□ לילות שם
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 התורה עליו חביבה היתה במה עד
 הדרשה "שכר : שאמר ממאמרו נראה ולמורה

 ע לשם־ הבא שבר גדול :לאמר ,הרחק״ הוא
 רק יקבלהו אם ,בתורה החכם דרשת את

 ולא הנאספים מהמון שיסכל ,הדחק בגלל
 השב־ גדול מה מובן ומזה . התורה בגלל
 ,התורה בשביל האלהים מאת יקבל אשר

 ויבין יקשיב אם ,קרבו אל תבוא אשר
.החכם אמרי

 החכמים אחד כי , אביי ראה אם
 משתה אז הוא עשה ,אחת מסבת ללמוד גמר

 : וללומדיה לתורה אהבתו גדלה בבה .לחכמים

 כך בל יקרה התורה שאם הדבר, ומובן
 ובל ,החכמים גם בעיניו יקרו ,בעיניו

 פתגמו: היה ובן לו. היו קדושים דבריהם

 קדוש". נקרא חכמים דברי המקיים "כל
 פומבדיתא מעיר יצא אחד חכם תלמיד

 - לבבל חוץ - איסתוגיא לעיר בבבל אשר
 בל את החרים כבר יוסף ורב . שס וימת

 ויאמר ;אחרות לארצות ויוצא בבל את העוזב
 )־לולי ההוא התלמיד-חכם חפץ "לוא :אביי
 עתה כי , יוסף( רב דברי למרות עשה
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 "תכף שאמר: מאמרו ידוע וכן חי". היה עור
 המארח האיש : כלומר ,ברכה״ לתלמיר־חכם

 יברך ומשקהו ומאכילו ,בביתו החכם את

 לכן מדברי הוציא זאת הנחתו ואת .תכף
- ." בגללך ה' ״ויברכני :ליעקב שאמר

 לכו שרחש ,הכבוד רב את ימלל ומי
 אביי כבד אם פלא, אין אמנם . למוריו

 ,דודו נחמני בר רבה את אלהים מלאך כבור
 .בגדלו ,יחדו ולמורה לאב לו היה אשר

 גם אבל ;הולדו מיום בביתו אותו ובטפחו
 ,מובהק למורה לו היה לא אשר , יוסף רב את
 , אביי ממנו נפל לא התורה ביריעת בי

 ראה וכאשר ;מאד רב כבוד כבד אותו גם
 לו ויהי ,יוסף רב של חמורו אזני את אביי
 , וקרב הולך עליו הרוכב יוסף ייג כי , לאות
 קרוב עד רגליו על ויעמוד. ממקומו ויקם
 , קשה מחלה חלה יוסף ורב .זה מורהו אליו

 שהיו ,ההלכות המון כל את שכה ומסבתה
 בדרשותיו לפעמים ויטעה בזכרונו, שמורות

 באמרי אביי הזכירו אז התלמידים, לפני
 ולא ,ממנו הנשכחים דבריו את וכבוד נעם
 אחרים אשר תחת ,תלמודו ששכח לזקן לעג



 מורם. לשכחת מצחוק התאפקו לא מחבריו

 יוסף רב בו גער כי קרה אחרות ופעמים
 השתדל אם כי עליו, קצף לא ואביי הרגזן,

.ונכוחים טובים בדברים יפיסו
 איש בי ,יוסף רב את ידע הוא

 ולבן ,ימיו כל היה חלי ידוע כי ,היא רגזן
 המורה דעת להניח המיר אביי התאמץ
 כי קרה, אחת ופעם הזה. והנכבד החולה

 אל שמו, אויא רב החכמים, אחד בא לא
 ויחל .יוסף רב עליו ויקצף ,יוסף רב דרשת

 בדבר שאלות אויא רב לפני להציע אבץ
 התשובות ומדברי . הדרשה אל מבוא תמנעו

 יוסף, רב נובח לאביי אויא רב השיב אשר
.-שככה וחמתו ,הזה החכם אשם לא כי

 לבריות, ונוח טוב אביי היות בל עם
 .מכל האמת את ויוקיר , החנופה את שנא
 בני יאהבוהו אשר , החכם כי אמר הוא
 היתרות ונכשו רוחו מעלות מסבת לא , עירו
 בסורם ,יוכיחם לא אשר יען אם כי ,היא

 מדבריו הנראה כפי האלהים. יראת מדרכי
 בימיו, ההמון של הדתי הרגש התרופף אלה

 נגד להלחם יכלת מבלתי ,מהחכמים ורבים
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 יודעים: ובלא ריאים כלא עצמם עשו זה,
 הרבה אשר על עוד להתפלא אין כן ועל

 ,וביחוד ,התורה באסורי להחמיר אביי
 .-הדת פרצות לגדור בחפצו ,השבת כדיני

 פעם .ראש וקלות משחוק התרחק הוא

 ירמיה רבי זה ,ירמיה רבי לפניו ישב אחת
 כבר־קפרא ושחוק התולים אוהב כאיש הידוע

 הפלפיל כשנא נודע וביחוד , בשעתו
 ולהקיף תמיד להתלוצץ אהב הוא בלמוד.

 העיר למען מוזרות, בשאלות מוריו את
 השנוא •פלפול ולההל השומעים, בלב צחוק

 מבית "שיחו אלה דרכיו על נשר לו
 ויתלוצץ אביי לפג בשבתו ויהי .ש המד.

 שנאמד מה ;אכיי אליו ויאמר כדרכו
 כי - באורו מותר״ יהיה עצב ,בכל :במשלי

 השקפתו שכר. האדם יקבל העצב בגלל

 בר מרבה שקבל ,מחנובו נובעת זאת
 שמח אכיי היה אחת פעם כי דודו, נחמני

 טוב לא כי אזנו. את רבה ויער הרבה.,
 ברעדה" "וגילו : נאמר בי יען ,ככה עשות

 ושמ.ק תפלין, עתה מניח "אני אביי: ויען

- ,המצוה* מעשית אני



אביי

 החנוך כי ,להורות נחוץ אמנם
 מדודו אביי שקבל והחיים, התבל ביריעות

 .ההשכלה יסודות על נוסד לא ,ומאומנתו זה

 אביי שהביע ,המאמרים אל נתבונן ואס
 בני הנהנות דבר על ההם מהנביו בשם

 , הבריאות וחקי הרפואה דבר על ,הארס
 בבל יהודי בקרב ההשכלה מצב לדעת נוכח

האמונות שררו אז כי , ונראה ,בימיו
 וביחיד . הפרסים בא־צות עזן בבל הטפלות

 אשר ,והמזיקים השדים בכחות האמינו
 ואביי . הארס לבני רע רק לעשות יתאמצו

 זאת בכל ,לבב וחכם הגיון בעל היה כי אף
 בהזיות למאמין לעשותו ,חנוכו עליו השפיע

 בחלומות האמין הוא . טפלות ובאמונות
 בר־הריא ,בזמנו ידוע לפותר־חלומות ;ילך
 האמין גם .חלומותיו לו יפתר למען ,שמו

 ועל המכה על . ובלחש כשפים בתרופות
 המתאמצים שדים, שיש ויאמין המחלה

. האדם לבני להרע
 בשם אביי מזכיר אלה אמונותיו כל את

 שהיתר. ,אומנתו בשם יותר ועוד ,דורו רבה
 כיחר מביע הוא לפעמים .רחסניה כאם לו
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 .הוא השקפותיו את גם השקפותיהם עם
 בראשונה כי , אומר הוא ,למשל ,הנה
 מהאגדה ירק לאכול המנהג שאין מה השב

 , הוא הנטום נגד בי יען הוא , הגנאי שאגד
 פשוט; טעם כאמת והוא כזולל, יךאה כ־

 קשה כי "יען • אחר טעם לו אמר רכה אן
 להרע יוכל המכשף : כלומר ,לכשפים״

 חשב היא .שלטה מאגדה ירק לאוכל כנק^

 ,הפרורים את שאופפים מה כי , בראשינה
 הוא השלחן על האכילה אחרי הנשארים

 רכה אכל ו מיכן טעם ,הנקיון מפאת
 האיש :כלומר .העניות״ ״מפני : לו אטד

 הוא לעני. יהיה הלהם פרורי המשליך
 תהת יושבים שאין מה כי בהחלה, חשב

 הגוזלים המים מפני פשוט, הוא, הטיזב
 מצוים כי יען - לו באר רבה אבל ,טמנו

 ההשקפות הן רבות ובאלה .ומזיקים שדים שם
 העצות רבו ומה . זה מורהו לו שהביע

 זקנה אשה , אומנתו לו שאמרה , והתרופות
 הבל דבר לכל מאמנת האפלה בבל בת

 ,נראה אם פלא כל אין כן ועל ! רוח ורעות
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 על , ולארצו לדורו הראוי איש אביי שהיה
.* ההבל בחכמת וידיעותיו השכלתו פי

 די הגיונו היה ,זה חנוכו למרות אולם
 וכי נוהג, כמנהגו עולם כי להבין, בריא

 על להיות צריך ,החיים ממחזות מחזה בל

 כי מספרת, האגדה הנה הטבע. חקי פי
 :יוסף רב ויאמר ,נס איזה נעשה אחד לאיש
 שנעשה , זה אדם גדול כמה ,וראה ״בוא

 כמה - ״אדרבה :לעמתו אביי ויען " ! נס לו
 סדרי לו שנשתנו הזה, האדם הוא גרוע

 בחקי שנוי נעשה שבגללו : )כלומר כראשית

.הטבע(״
 אשר , והתרופות העצות כל לא גם

 ישנן תפל. דברי היו מחנכיו, מפי אביי שמע
 ההגיון יסודות על נוסדו אשר ,מהן אחדות
 תחשבנה ביניהן התבל. חקי ודעת הבריא

 בדבר אומנתו יעצתו אשר הטובות, העצות
 ואופן הקטנים הבנים גדול ובדבר , המילה

- .שנותיהם לפי כלכלתם
 נודע אשר כל על עתה נוסיף אם

 הענוה מרת את גם אביי אדות על לני
 ,הזה הגדול האיש בה הצטין אשר , הרכה
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 הנפש תמונת את עינינו לנגד לתאר אז נוכל

 רכה מות אחרי הנה , הזאת והנשגבת הטהורה
 ,בדורו היחיד האיש הוא היה דורו נחמני כר

 ,ראש־ישיבה משרת שכמו על לשאת הראוי
 מחלה ומסכת עור, היה יוסף רב כי יען

 איל , ולמוריו מהלכותיו הרבה שכה קשה
 רבו לפני לשבת הוסיף הרבה בענותו אביי

 שהחכמים אמר הוא לו. חבר כתלמיד זה

 השתדי אנשים שאין במקום רק כי ,יעצו
 כמוך איש שיש במקום אבל איש, להיות

 האיש אם ,)־ראש( איש להיות תשתדל אל

- .ממך במערה קטן איננו ההוא
 רק ולא מאד, הזקנים את כבד הוא

 .בתורתנו עלינו כמצוה כבודם מפני קם שהיה
 ישענו למען ידו את להם הושיט גם אם כי

 בעצמם לקום עליהם היה כבד אם ,עליה

זקנתם.- מסבת ממקומם
 יוסף רב מות אחרי אחרית שנים במשך

 ,פומבדיתא בישיבת ראש הוא ישב רבו
 את לשמוע רבים, תלמידים אליו וינהרו

 התלמוד ותורת ,שבלו וחריפות פלפולו
 ידים, ורחב גדול לים ותהי ,ידו על התרחבה
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 ישראל אנית לה מפלט מצאה ,ב איטר

 אביי .הנה וער מאז החיים בים הסיערה
 עליהם אשר , הראשים העמודים אחד היא

 אלפי במשך וקיומו ישראל ביה בל נשען
- .המרה גלוהו שנות

 גם וגדול בחייו אבי• בבוד היה גדול

 שברגע כדרכה מספרה האגדה מותו,"כי אחרי
 נהר גשר אשר הכפות שהי יחדו חברו מיהו

 הזאה המליצ־ ומדברי ,עליהן נשען חדקל
.לישראל אז היה גדול אבל כי ,נבין



יבא.

א.

 בשם הנודע ,חמא בר יוסף בר רבא
 אשר , מחוזא עיר כן היה ׳ בהם "רבא
 אמוראים היו אביו אבי גם אביי גם .בבבל

 בחכמתו רבא הצטין קטן ילד בהיותו עוד
 :הזה מהמקרה נובח כאשר ,שכלו ובחדוד

 חמא בר רמי וחברו הוא ישב אחת פעם
 רב בת ישבה ההיא ובעת חסדא, רב לפני

 וישאלה אביה. ברכי על הקטנה הברא
 אלה משני טי "את לאמר: בצחוק אביה

 בתמימות: ענתה והילדה לאיש?" לך תבחרי

 "ואנכי : ויקרא רבא וימהר . שניהם״ ״את
 כי ,לספר מוספת והאגדה .האחרון״ אהיה

 נשאת כי ,נתקיטה והילד הילדה נבואת

 בעלה וימת חמא, בר לרמי חסדא רב בת
 נוכל הזאת מהאגדה .לרבא ותנשא ,זה

 הבין כי ,הזה הילד לבב חכם מה ,להוכח
 הילדה לדברי מחכם מענה למצוא כרגע
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 לפניו בשבת נחמני בר רבה וגם .התמימים
 כבר , בילדותם בעורם , תלמידיו ורבא אביי
 עולים גדולים מאורות שני בי , ויוכח ראה

 חכמים!" "שניכסתהיו !ויקרא ,היהדות שמי על
 לפי דלעת "כל :המשל שאומר וזהו

. תורע״ השרף
 גם כי בילדותו, גם ועני מחפר ירע לא רבא

 במצבי גם רבא ויהי ,עני איש היה לא אביו

 היתה העניות אשר ,חברו י מאבי ההפך החמרי
 חנוכי . מוחו יום ועד הולדו מיום חלקו מנת

 מאשר ,עז יותר רוח בלבו הפיחו בחיים ומצבו
 ותקף ובעז הרוח, ושפל הדכא לאביי היה
העם. רוח על ממשלתו את גם נהג

 ישיבת לראש רבא היה אביי מות אחרי
 איש היה לא אביי מלבד כי כבל, אמוראי

 רבא את להתחרות יוכל אשר ,בבבל
 מחוזא, את עזב לא רבא אולם בחכמה;

 פומבדיתא, בישיבת ראש לשבת בא ולא
 עירו, אל הישיבה משכן את העתיק אם בי

 אשר הזאת, העיר אל נהרו והתלמידים
 חיי ימי כל ארצה ערי כקרב לתפארת היתה

.הזה החכמים ראש
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 רבה לפני ישב קטן ילד עוד בהיותו
 בשנים ממנו הגדול אביי עם ביחד נחמד בר

 לו ויהי נחמן רב לפני בא גדל ובאשר ,מעט
 ,שמואל תלמיד נחמן רב הוא .לתלמיד

 בתורת הרבות בידיעותיו בימיו שנודע
 הוא גם רבא נחל זה וממורהו ,המשפטים

 אחרי ויחשב ,המשפטים בתורת הידיעות את
 רב לפני ישב באחרונה מצוין. לשופט בן

 לב בבל בו דבק לתלמיד לו ויה* *וסף,

 בימים התלמידים במנהג ,וישרתהו , *נפש
.ההם

 חבריו עליו השפיעו אלה מוריו מלבד
 בר רמי :המפלפלים ,בשנים ממנו הגדולים

 הוא גם וידע פלפולם מרוח ואביי, המא
 הגיון נראה בפלפולו גם אבל ,במהם פלפל י

 התעסק הוא גם אמנם ואם וסברא.' •שר
 כמו: בימיו, מהלכים להן שאיין בהלכות,
 , קרבנות ובהלכות ,וטהרה טומאה בהלכות

 וגם ,למשיח״ ״הלכות :אז קראון באשר או
 לבני בחשבו , עשה כן כי , פיו במו התפא־
 משנה שמבארים ולמעלה, לכבוד ישיבתו

וטהרה( טומאה )מדיג• ,,עוקצי!" במסכת
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 בל עם אך שונים; אופנים עשר בשלשה

** 1 או *202* ! • * 1^7111 ^^332 **

 להביא תובל שלא מהתורה יותר מעשה,
.בפתגמי• זאת הביע באשר מעשה, לידי

 אבא־ או , רב הגדול המו״ה בבוא
 במצב אתיו את מצא בבלה 1יש־אי מארץ ,אדיכא
 התורה את ששבחו מרבד .מאד פרוע מיסרי

 מציתיה את גם אם בי , בליל דרשוה ו^א
 הוא ויתן למו. זרו יש-אל ומנהגי , עזבו
 את להדים לבם את ־ב־י שמואל עם ירדו
 אחיהם בקרב התורה וידיעת המוסר רגש
 תלמידים ויבלכלו •שיבות, וייסד• , ארצם בג•

 ההמון בקרב תורתם מעיני ויפיצו ,לאלפים
 ותלמידי תלמידיהם גם הלכו בעקבותיהם . הגם

 ,אך ;בבבל התורה עמדת לבצר תלמידיהם
 הגהו^יב החכמים כל יכלו לא הנראה, כפי

 אשר ,הבערות שרשי את לעקור ההם
 במשך בבל, יהודי לבות תלמי על צמחו
 המזרד עמי בקרב ושבתם גלותם שנות אלף

- . דעת מכל והנבערים והחשבים הפראים
 "עם בלב כבושה שנאה מעולם מאז

 הוא מקנא כי חכמים, לאנשים הארץ"



1 . רכא

 ובזכיות , ממנו שנבצרה חכמתם במעלת
 בחכמה, העוסק לאיש ממשלה כל שתתן
 עמו לתועלת בינה, לקנות להוסיף יוכל למען
 נחתים ישראל שבני , מקום בבל ואם .וארצו
 הר:מים אל הארק עמי יחם היה שם,
 שרב , רבא מושב עיר , מחוזא כעיר כך,

שהתיהרו" גרים-פרסים היו יושביה
 להם חלק לא אשר , וכנענים סיחרים

אחת על בתורה, נחלה ולא כחכמה,
 משפחה שנאת גדלה ביחוד !ובמה כמה

 , הרופא בנימין משפחת , ההיא בעיר אחת
 הזאת המשפחה בני ,החכמים לתלמידי

 לנו שהביאו ההנאה "מה ויאמרו: למו, לעגו
 או העורב את לנו להתיר היוכלו ? החכמים

 לא הן כלומר: היונה?" את עלינו לאבר
 למה כן ואם ,התורה דברי לשנות יוכלו

 הדבר אם ,פה שבעל ולמורם תורתם לגו
 הכתובה. בתורה למצוא נוכל והמותר האסור

 טחוזא כני יתר ואת אותם קרא ילבא
 לגיהנם היורדים ,,אפקורסים" כשם הנכבדים

 הנעימות נתהלוכותיו זאת בבל .דורות לדורי
 להתהלך בדעתו , היפה ובגמוסו עירו בני עם
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 קנה רוחו, לפי איש כל עם האדם, בני עם

 אותו לאהבה הגסים מחוזא בני לב את
ולכבדו.-

 רב בא הסבות חג בימי אחת פעם
 ויררש ,מחוזא עיר אל חברו השני זירא

 בממזרת" מותר ,,גר :לאמר הלכה דבר ברבים

 ,כ , העיר ,בג ויאמרו .לאשר.( )לישאנה
 זירא רב דרש גרים( )שהיו הכלימם למען

 אה עליו וישליכו ,מאד ויקצפו ,דרשתו את

 , רבא וישמע .רגמוהו וכמעט אתרוגיהם,
 לבל ,ההמון מחמת חברו את להציל ויחפץ

 מותר "גר : וידרש ויצא ,כלה אתו יעשו
 הרבר-ם את מחוזא בני וישמעו .בהן״ בבת

 וילבישוהו לכבוד, לנפשם ויחשבום האלה,

 ויררש רבא ישב כן אחדי .ורקמה משי
 :העיר אנשי לו ויאמרו .בממזרת״ מותר ,גר

 "לטובתכם : רבא ויען " י הראשונה את ״קלקלת

 נשים לכם לקחת תוכלו למען זאת, עשיתי
 ההמון רוח רפתה ואז תבחרו". אשד מכל

 נזהר לא אשר זירא, רב ומעל מעליו

- .בלשונו
 משחתות היו סחוזא נשי והגשים
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 עושות, ואינן אוכלות ונרפות, עצלות המרות,
 פרות "הוי :הנביא דברי עליהן קרא ורבא
 אביונים". הרוצצות דלים העושקות הבשן

 ובתוך ,עירו בני של המוסר מצב היה זה
 עסקיו כי חייו, ימי כל לשבת אלץ ,כזה עס

 והוא ממנו. זאת , כנראה ,דרשו ומסתריו
 חן למצוא ידע הבהיר ובשכלו לקחו בנעם

 על היה קסם כי הוא, אות בעיניהם.
 העיר יושבי את בכחו למשך ,שפתיו
 בשפט• גם ומה ; אליו לשמוע
 קנה ,לדין אליו הבאים בין אמת משפט

. לאהבהו כלם לב

.ב
 גס היה החמרי ישראל בגי מצב

 עבודתהאדמה .ההם בימים בכבל מאד שפל הוא
 כי ,וצרכיו האדם מחסרי למלא עוד לאיכגה

 האכרים על שם הוטלו וכבדים רבים מסים
 יהודי אלצו ולכן ,השני שבור המלך מאת
 רבא, המסחר. אל פניהם לשום בבל

 מתאונן בנכסים ועשיר מעשה איש שהיה
 יום יום נותנים כעסם זוזים ..מאה " •אומר
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 האדמה בענידת זוזים ומאה ,ויק כשד
 שהיא אלא ,עוד ולא ,לירק מלח יתנו

 ומביאתו ,לישן הארץ על אותו משכיבה

 ,העם העתק כה .אנשים״ עם ריב לידי
 ממפינסתו , מעולם מאז האדמה עבודת אוהב

 •יאט לאט ויהי ,השדה מהלקה - העתיקה
! המסחר רוח רודף לעם

 עם ?יידת היתה קשה ,הנראה כסי
 משניית לו האהובה ,האדמה מחיק ישראל

 שהביאה ,המצער השכר ולמרות ,קדם

 , מהר שבחה לא זאת בכל , הזאת העבודה לו
 אליה שב מצוא עת ובכל ,כליל עזבה ולא

 הוא .רבא מדברי נובח כאשר נפש, באות
 גובות שהנשים השב, בראשונה בי יספר,

 אחרי הנשארים הכסף, מביבי גם כתיבתן
 מסחר לאנשי יחשב הכסף בי המתים, בעליהן
 גובים אין שסמטלטלים ,)והדין כאדמה
 כי בראותו, אבל מאדמה(. רק כתיבה,
 בהפץ אדמה וקונות הכסף לוקחות הנשים
 טיבה, אחוזה לפניהן תקרה אב לבב,
 על רק הנשים שסומכות יען רבא: ויאמר
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 מכסף, כתובתן גובות אין לכן , אדמה זחוזת
-, מאדמה אם כי

 הוא גם הורע המדיני בבל יהודי ומצב
 אף ,היהודים שונא היה שבור־מלך , הרבה

 הנוצרים רומא קיסרי ששנאום במרה לא אם
 אהבת ולולא .וקונסטנציוס קונסטנטינוס

 , ישראל בני אל המלך אס הורמיז איפרא
 למגן למי שהיתה , חכמיהם אל , וביחוד
 כל מספר למנות יכל מי ,מבנה ומחסה
 היא . בבל יהירי על אז שבאו ,הצרות

 הצפונית ארם מארץ רב במספר יהירים גרש
 למדינה ויגלם ,שנים מאות שם שישבו
 את לכלכל היהודים על הטיל היא ; אחרת
 בעצמו ורבא מלחמותיו. לרגלי צבאי אנשי
 שבורימלכא חפץ כי ,כסכנה אחת פעם היה

 ■להכות לבו את ערב אשר על , לענשהו

 מוסרי, חטא שחטא יהודי, איש דעו בבית
 על בחכמתה הורמיז איפרא הגינה ולולא

 את יודע מי בעיניה, יקר שהיה , רבא
 י המ־ך מאת אליו להגיע שיכלה ,הרעה

 ,למגן לו המלך אס היית למייות , ואמנם
המון יתר מגורל רבא גורל היה טוב לא
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 איש "כל ג דרש ישראל חכמי אחד היהודים.
 לא )שאלהים פנים בהסתר שאינו ישראל

 והסתרתי : אמר כאשר ממנו, פניו הסתיר
 רבותא רעות ומצאוהו לאבל והיה מהם, פני

 תלמידי ויאמרו ישראל". בכלל נחשב איננו
 ,ישנו פנים בהסתר לא ״מר :לרבא החכמים

 שמצבו :כלומר ,ישנו״ לאבל מדרה ולא
 ירגישו כאשר הגלות מר את ירגיש ולא איתן

 כמה תדעו "הכי רבא: ויען ישראל. בני כל
 אחרי וגם " ז מלך לשבור בסתר אשלח

 החכמים, תלמידי עוד האמינו לא אלה דבריו
 יתר עם התרעלה מבום שותה הוא גם כי

 שכור- גדודי באו והגה יהד, הנענים אחיו
למו. וילכו רבא -רכוש את ויבוזו מלכא,

 כר רפרם את רבא בקש אחת פעם
 דברים לו יספר כי הונא, רב תלמיד פפא

 הוגא. רב שעשה הטובים מהמעשים אחדים
 דרך כי רפרם, לו ספר הדברים באחרית

 בעת ביתו דלת את לפתוח היה הוגא רב
 לכל לקרוא , עבדיו את ולצוות ,אבלו
 יבוא לאכל הצריך "כל :לאמי־ ברחוב עובר

 רב צדקות כל "את רבא: ויען ויאכלו"



13 .רכא

 הדבר את אך לעשות, אני גם אובל הונא
 בני הם רבים בי ,עשותו אובל לא רזה
 רשות נתן ולוא , כמחוזא" אשר המלך חיל
 באו אז בי ,לאבל ביתו אל לבוא איש לבל

 רכושו בל את ויאכלו , הב־םים צבא אנשי
.אחת פעם

 בני מצב הוטב לא יהודה בארץ גם
 קוגסטנציוס הרשע הקיסר .רבא בימי ישראל

 הישיבות , מאד הקדש ארץ ליהודי הציק
 שם התורה מחכמי רבים ,ודל הלך הלכו
 "נחותי :בשם הידועים והם ,בבלה ירדו

 את לאסוף מהרו בארץ והנשארים ,מערבא״
 ממות להם שנמסרה ,פה שבעל התורה בל

 כאור :והיא ,הראשון הנשיא יהודה רבי
 בקבץ קבצו האלה הבאורים ואת ,המשניות

 "התלמיד והוא ,״תלמוד״ לו ויקראו ,אחד
 גברה הרוחנית העניות מלבד הירושלמי".

 נאנחו כי ,החמרית העניות גם ביהודה
 ציון בני ויחלו , נוגשיהם עול תחת האמלליב

 בלי ייקחו ,חמדתם ארץ את לעזב היקרים
 אשר .והארץ .הלכו אשר אל וילבו ,גולה
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 לאט נהפכה ,ורכש חלב זבת לפנים היתר.
.ושאיה לשמה לאט

 לב חכמת כמה ,הרצון כח כמה
 ,עמי בראש אז עמר אשר ,לאיש היו דרושים
 לרגלי יתמוטט לבל האמה רוח את לעורר

 , העברים מכל סבוה אשר הרבות הצרות
 בראותו ,רוחו במר רבא התאונן כאשר
 ,קללת ויום יום "כל הנדכא: עמו צרות

 בבקר ג שנאמר■ "כמו מחברו", מרובה
 יתן מי ,תאמר ובע-ב , ערב יתן מי תאמר
 ן רב מצא לא הזאת הרעה ובעת ;בקר״

 להוש-ע שתוכל ונבכרה, גדולה יותר השועה

 להצי־*ו ושתוכל המר, במצבו העם את
 ,ואגרה בהלכה ולמורה מהתורה ,מכליון

 הוא מה על והעולם לאמר: הוסיף כאשר
 זכות מה ישראל עולם )כלומר ז עוטר

 , התורה פרשיות סדרי קדושת על (ז קיומו
 הבאים שעונים ,דכא״ שמי יהא ״אמן ועל

 רק בלומר: כאגרה. החכם דרשת לשמוע

 יש־אל, בני מפי השכח שלא התורה, זכית

.ותעודדם הסמכם היא
 ,מריבה לתפש חפצו שלא היהמהאנשיס, רבא
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 אמר הנה ,ישיגו לא המעט גם פן ביראם
 קרא לא שאפילו ,יוחאי בן שמעון רבי

 ושחרית ערבית שמע קריאת אלא אדם
 .מפיך הזה ההורה ספר ימוש לא מצות קים
 המאמר לאמר "ואסור לאמר הוסיפו זה ועל

 רק יסתפק פן ,הארץ" עם באזני הזה
 אבל .לתורה בניו יגדל ולא , שמע בקריאת

 עם בפני לאמרו "מצוה :להפך אמר רבא
 בגלל שכרו שגדול ידע, אם כי הארץ",

 בניו את ללמד ישתדל לבדה, שמע קריאת
 .-גדול יותר עוד שכר יקבלו למען ,תורה

 ,והעטים הממלכות ככל ,מעולם מאז
 ,האנשים קרן להרים הממשלות התאמצו

 ובמדעים בחכמה לעסק חייהם המקדישים
 גם נוהג הדבר כן .הנחות למו ולעשות

 בחכמה העסק כי פשוט, והטעם בימינו.
 מדאגות חפשי בה העוסק האיש שיהי , דורש

 המקבל "כל :המשנה חכמי אמרו וכבר .החיים
 דרך עול ממנו מעבירין תורה עול עליו

 ערך להוקיר ידע שלא ההמון, אולם ארץ";
 על יכעס ,העולם לתקון ונחיצותה החכמה

ומעבורת ממם הפשים אותם בראותו ,החכמים
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 בימי . האנשים יתר על המוטלת ,הצבור
 .מאד החכמים על ההמון תלונת עלתה ־בא
 להשקיט בדרשותיו וישתדל רבא, זאת וירא
 דורשת בן בי ,בינה ולהבינם העם רוח את

 מחפש בימיו נהנו והחכמים .הלאם טובת
 רבא התאמץ אשר גדולות, ומהנחות רב

 נסתמו לא זה לעמלו והודות ,בעדם להשיג
- . בבבל החכמה טעינות

♦ י"

 תלמיד בהביא בי ,בבבל היה מנהג

 השוטיים צוו ,השוקה סחורותיו את חכם
 ,איש יעוז לבל ,השוק סדרי על והמשגיחים

 שהביא הסחורה, ממין סחורתו את למכר

 הסחורה, כל את החכם מכר אשר עד החכם,
 כסף החכם הרויח התחרות בלי כי ומובן,

 ראש אחרי החזיק החרה רבא וגם רב.
 ,החרש הסוחר את לברק שצוהו ,הגולה

גרוגרות א למחוז נהרדעא מעיר שהביא
 היד ההוא והאיש למכור יבשות( )־תאנים

 רב מתלמידי גדול חכם ,מנהידעא רימי רב
 מהכא אדא רב את רבא וישלח . יוסף



ז! רבא.

 רב )־־לברזן( קנקן על לתהות ,תלמידו השני
 שאלה לפניו ויציע ,אדא רב ויבוא .דימי

 ידע ולא , הפלפול בעלי כדרך ,מאד מוזרה
 ולא , אדא רב לו וילעג לענות, מה דימי רב
 בלי לבדו סחורתו את למכר הזכות לו נתן

 בסף דימי רב הפסיד כי ומובן .התחרות
 דימי לרב שהגיעה בהרעה אמנם .זה בעסקו

 וחפץ וענו טוב איש שהיה , רבא אשם לא
 אדא רב שלוחו אם כי החכמים, בהצלחת

 ומטיח ריב איש שהיה השני, אהבה^ בר
.ממנו גדולים חכמים נגד דברים

 ,למקום הבאים לחכמים התיר ויבא

 שיודיעו וחכמתם אותם שם יודעים שאין
 תחשב ולא , הם חכמים כי , המקום לבני
 אה ויוכיח ולהתפארות לגאות להם זאת

 אחאב שר ,עובדיה מדברי דבריו אמתה
 :הנביא לאליהו נפשו על שאמר ,ישראל מלך

 בבוא וכן .מנעוריו״ ה׳ את ירא היה ״ועבדך
 לאמוץ יוכל לדון המשפט בית אל החכם

 . בראשונה שפטו משפטי ואה אני חכם תלמיד
 אף ,בראש חרק נוטל כהן ״מה ז אמר הוא

 התיר גם ,בראש" נוטל חכם תלמיד
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 נתן לא עדתם: לבני לאטד לחכמים רבא
 יררע המלך פקידי אחד ואם המלך. מם
 לפקידן לאטד להחכם מורד , מהחכם מם

 עלי ולא ,אני הפרסים הכהנים אחר ״עבד
 שהכהנים , בפרס היה חק כי .מס״ לשלם

 משלום חפשים ועבדיהם האש עובדי הפרסים
 מכסה שם היתה גדולה אם כי זאת אין .מם

 לחכמים להתיר רבא אלץ כי עד , הטם
 המלט למען , המלך פקידי את לרמות
.מם משלום

 כי ,להוכיח התאמץ מדרשותיו באחת
 :באמרו ,החכמים על מסים להטיל אסור
 את )שחלה יהודה מלך אסא נענש מה ,מפני
 אנגריא שעשה מפני ? זקנתו( לעת רגליו

 :שנאמי ,חכמים בתלמידי הצבור( )־עבודת
 יהוךה עם כל את השמיע אסא והמלך

.נקי״ אין
 שפזר , והתשבחות להתהלות קץ אין

 מעלתם את וירם חכמים, לתלמידי רבא
 "מהו :דרש הוא בדרשותיו לשונו תחת

 ,השדה נצא דורי ״לכה השירים בשיר שכתוב
 אש נראה ,לכרמים נשכימה בכפרים״ נלינה
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 הרמונים, הנצו הסמדר פתח הגפן פרחה
 לפני ישראל כנסת אמרה ? לך דודי אתן שם

 אל !עולם של רבונו נ הוא ברוך הקדוש
 ועריות גזל בהם שיש ,כרכים כיושבי תדינני

 ואראך בא - השדה נצא אלא ,שקר ושבועת
 מתוך בתודה העוסקים ,חכמים תלמידי

 "בכפרים" תקרא אל - בכפרים נלינה ,הדחק
 שהשפעת עטים אראך - ״בכופרים״ אלא

 נשכימה . בך כפרו והם טובתך, עליהם

 י* מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו - לכרמים
 פתח מקרא; בעלי אלו - הגפן פרחה אם נראה

 הרמונים- הנצו משגה; בעלי הסמדר-אלו
 - לך דורי את אתן שם .הגמרא בעלי אלו

 בדרשתו .ובנותי״ בני שבח וגדולת כבודי אראך

 היא ותפארתו ישראל גאון כי ,הראה זאת
 סכלים ובמה אמר; וכן ולומדיה. התורה

 הקמים ,הארץ( )־עמי האדם בני שאר הם
 !גדול אדם מפני קמים ואינם ספר-תורה מפני

 :כני )מכותי ארבעים :כתוב בתורה הן
 ויחסירו החכמים ויבואו ,הרשע( את והשופט

 , הנאשם אה להבות שאין ,הורו כי ,אחת
 הלא ומזה .מבית ותשע שלשים אם כי
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 א£ ,התורה מספ" החכם גדול ,נראה

. שם שכתוב מה לשנות נבחו יש
 •היו חכמים "האוהב :אומר היה רבא

 •היו החכמים את המוקיר ,חכמים בנים לו
 מפני והירא ,חכמים בנותיו לוקחי חתנים לו

 •אם ;חכם תלמיד יהיה בעצמו הוא החכמים

 בעירי נשמעים דבריו יהיו , ספר יודע איננו
 אותו יכבדו עירו בני כלומר החכמים" כדברי

 :לאמר הודה פיו במו ודכא . בקולו וישמעו
 משפם לפני בא כאשר כי הזכות, עלי תבן

 שנת נתתי לא אחר איש עם החכמים אחד
 ,החכם לתלמיד זכות מצאתי אם עד ,לעיני
 כזאת רבה במרה .בדין הצריקהו למען
 זאת ואהבתי התורה! לחכמי אהבתו גדלה
 וישתדל החכמים, פשעי איזו על כפתה

 הלא גם ומדותיהם מעשיהם את להצדיק
 שתלמיד "זה :באמרו ,ההמון בעיני טובים

 דביי כי יען הוא בדבריו, ויקצף ירנז חכם
 כה הלא :שנאמר ,בקרבו בוערים התורה

.״ ה׳ נאם כאש דברי
 ,להז״ע רכא המשיל החכמים את

יהל אם אשר העפר, גושי תחת הטמין
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 ,החכם גם כן ,ובצבץ הלך ילך בצבץ1'

 לגדל יוסיף אז ,לתהלה שמו יצא כבו־ אם
 התלמיד־חכם יתרון הראה הוא .וגדול הלך

 כדברי שדרש זו, כדרשה הארץ עם על
 חכמים", דברי לשמוע קרוב "הוי קהלת:

 . תשובה ועושים קרבן מביאים חוטאים שאם
 ומביאים שחוטאים בכסילים", תהי "ואל

 יודעים אינם "כי .השובה עושים ואינם קרבן
 !הם צדיקים כן אם ,רע״ לעשות

שחוטאים ,ככסילים תהי אל - אלא

 על אם , יודעים ואינם ,קרבן ומביאים
הם רעה על או ,מביאים הם טובה

 טוב בין :הוא ברוך הקרוש אמר .מביאים
 !״ מביאים לפני קרבן ,מבחינים אינם לרע

 רק היודע האיש כי היא, זאת דרשתו בונת
 איך ,לדעת יוכל לא שבכתב התורה את

 כן ואם ,חקותיהן לכל מצוותיה את לקים
 יעשנה ולא ,מהן אחת על בעברו גם ידע לא

 חכמי לדברי לשמוע עליו לכן .וכדת כחק
 במעגלי ידריכוהו והם פה, שבעל התורה
. דגליהם תמוטנה ולא התורה

רבא התאמץ ובשיחותיו בדרשותיו
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 לפניו בבוא .פה שבעל תורה מעלת להרים
 הרופא כנימן מבית טרפה משאלות שאלה

 החכמים לעמל תמיד שלעג הבית כמחוזא,הוא
 היא כשרה אם רבא, ראה ולתורתם,

 לבם בהתירי "ראו בנימן לבני יאמר , השאלה
 ,ראה ואם . הטרפה( את לכם )אכשיר עורב״

 באשרי "ראו 5 להם ואמר , היא טרפה כי
 על הטרפה את לבם )בהכשירי יונה" עליכם

- .התורה( דין פי
 ,מהמה ״ויותר : קהלת דברי דרש הוא

 ,קץ אין הרבה ספרים עשוה הזהר ,בני
 "הזהר :לאמר בשר״ יגיעת הרבה ולהג

 שהללו, תורה, מדברי יותר סופרים בדברי
 תעשה, ולא עשה בהם יש תורה, בדברי
 עליהם העובר כל ,סופרים בדברי , והללו

 בהם יש אם תאמר שמא .מיתה עליהם חייבים
 עשוה : קרא אמר ? נכתבו לא מה מפני ,ממש

 יגיעת הרבה ולהג קץ אין הרבה ספרים
 )מתקים בשר טעם טועם בהם ההוגה בשר־כל
כבשר(". וערכים
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 *ל יבא 1 אר^ היתר, רבה• אמנם

 התגרה אד -*אהבתו אך החכמים, תלמידי

 יכה יוהד עוד היתה הטובים והמעשים
 "*עוץ• ההורה: דברי דרש הוא מהראשונה.

 אם : לאמר אמרתי״ כטל תזל ,לקחי כמטר
 ,כטל - ישח )־איש הוא הנון חכם תלמיד

 נראה וכן . כמטר״ )־הרגהו( עורפהו - לא ואם
 "כל : הקצר במאמרו החכמים על השקפתו

 תלמיד אינו כברו הוכו שאין חכם תלמיד

. הכם״
 מלצנות להתרחק החכמים על הטיל הוא

 מכם "בבקשה : להם באמרו , ראש ומקלות
 ,עליכם״ יסורים יבואו לבלי ,תתלוצצו שלא

 שאמר: אלעזר, רבי כדעת היתה דעתו כי
 שנאמר: עליו, באים יסורים המתלוצץ "כל

 .מוסריכם" יחזקו פן , תתלוצצו אל ועתה

 בדבר שאמר ,ממאמרו נובעת זאת השקפתו
 לתורה לב לשים האדם שצריך ,התורה למוד
 מה "מפני . ישיגנה בנקל לא כי ,היטב
 לדברי שקרא מפני : רבא אמר ״ ? דור נענש



.לב :האטה מגמרי 14

 לעבודה התורה למוד )־שחשב זמרות תורה
 בכית חקיך לי היו זמרות שנאמר , קלה(
 דברי :הוא ברוך הקדוש לו אמר מגורי

 בו עיניך התעיף : בהם שכתוב ,תורה
 !זמרות קוראם אתה מהר( )־הנשכחים ואיננו

 של תנוקית שאפילו , בדבר מכשילך הנני

 קהת ולבני : שנאמר ,אותו יודעים רכן בית
 עליהם הקדש עבודת בי , )עגלות( נתן לא

 הארק את הביא )־דוד( והוא ,ישאו בכתף
. בעגלה״

 את השובה האיש רק , דעתו לפי
 ומקדיש , לב אליהם ישים ולא ,ועניניו צרכיו
 ,בלמודו להשתלם יוכל הוא ,לתורה עצמו

 הורה סדרי מוצא אתה ,,במי ג באמרו
 שמשים במי בזכרונו(? מסדרת )־שהתורה

 אדא רב כמו ;בעורב בניו על אכזרי עצמו
 לו אמרה המדרש לבית בלכתו מתנה בר

 (1 אבלכלם )־במה ? להטף אעשה ומה :אשתו

 " 1 באגם רך( )־סוף קורמים יש :לך, ויאמר

.- עשב יאכלו : בלומר
 ללמד בנו יוסף רב את שלח רבא

 להסתופף ויצוהו ,רבו •וסר• רב מדרש בכית
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 ויהי , שנים שלש ותעברנה .שנים שש שם
 •* בררבא יוסף רב ויאמר הכפורים, יום כערב
 וישמע . בשלומם ואראה ,ביתי כני אל אלכה

 ויאמר ,בנו לקראת ויצא , בגדו וילבש ,רבא
 ,קצף ומרב " !נזכרת "יונהך :בלעג אליו

 ומרב ,מורהו בית עזבו על בנו על שקצף
 לסער שניהם שבחו ,בנו אז ששבע חרפה

הצום. לפני לבם
 ,חכם התלמיד על לחובה הטיל הוא

 בן ועל ,פנים לו יסביר לא מורהו אשר
 ,מורהו את לפיס שישתדל ,תלמודו עליו קשה
 דברי ואלה אליו. לב המורה ישים למען
 עליו קשה שתלמודו תלמיד ראית "אם רבא:

 ,פנים לו מסביר שאינו ,רבו בשביל - בברזל
 ? תקנתו מה ,קלקל״ פנים לא "והוא : שנאמר

 וחילים :שנאמר )־לפיסו( רעים עליו ירבה
 שכן חכמה"-"בל הכשר "ויתרון יגבר;

 מראשיתו". רבו בפני מעשיו הוכשרו אם
 בעיני חן למצוא התלמיד שיתאמץ ,כונתו

.מורהו
 להתנהג איך המורים את רבא הורה גם

 למען , תורה אותם בלמדם , תלמידיהם עם
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 אשר ,עתים לקבוע יעצם הוא .חיל יעשו
 בי ,לקחם את לשמוע התלמידים יבואו בהן
 התלמיד לב גם אין א* ללמוד, זמן אין אם

 דברי על זאת דעתו את ־בא ויסמך .אליו
 מועדים עשה - תקרא לבינה ״ומודע :משלי

.-לתורה״
 המתאמץ למורה, היתרון נתן הוא

 אם אף הרבה, תורה תלמידו את ללמד
 הנזהר המורה על , משגיאה לשונו איננושומר

 אבל ,מפיו שגיאה להוציא שלא ,בלשונו
 הוא העיקר - רעתו לפי .ללמד מרבה איננו
 ,התלמיד ינחל אשר והשגיאות , הלמוד רבוי

 כאשר בלבו, תשארנה ולא תכלינה, מעצמן
 דכר על מישרים לשפם , חכמה ויקנה יגדל

.חכמה
 התלמיד את רבא,ללמד דעת מחויב,לפי המורה

 יחפץ אם ,האחרון יבחר אשר ,הלמוד את
 לב, כחפץ לקחו תלמידו ישמע כי המורה,

 מסבת ללמדהו למשל, המורה, יובל ולא
 ן אחרת במסכת התלמיד בוחר אם ,זו

 שנאמר , חפץ שלבו במקום אדם ילמד ,לעולם

- ,״ חפצו ה׳ כתורת אם כי



דכא ----------------------------״—
 בראשונה לשום יעץ התלמיד את גם

 :נאמרו , להפלפול ולא הלמוד לרנוי לב

 , יהגה כך ואחר ,תורה אדם ילמד ,לעולם

 "ובתורתו - ואחר ,חפצו״ ה׳ ״ובתורת : שנאמר
 ואף האדם, ילמד ,לעולם אמר: גם יהגה";

 יורע שאיננו פי על ואף ,ששוכח פי על
 העצה דברי את הבין למען .אומר״ הוא מה

 שמועות היו רבא בימי כי ,לדעת נחוץ הזאת
 כי ,בספר כתובות לא הראשונים האמוראים

 יקנה למען כן ועל ;לפה מפה מסורות אם
 לרעת עליו בהורה השתלמות התלמיד לו

 , יתכן לא הזה והדבר רבות, שמועות פה על
 גם למוריו בראשית לרדת התלמיד יאמר אם

 להתאמץ עליו לכן .ולהתפלפל הענינים לעמק
 כאשר ואחר. רכות, שמועות לו לרכוש

כהן.- יפלפל בפיו שגורות תהיינה
 ,רבא דעת לפי היה הלמוד עיקר אולם

 ,באמת כי ,פלפול כלי רבות הלכות רעת לא
 רק העיקר, הן בהלכות והדרישה החקירה

 הפלפול את להקדים יתכן לא ,השקפתו שלפי
 ימי "כל : אמר ולכז הפשוט. להלמור
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 משתה לב וטוב , משנה בעל זה - רעים עני
." תלמוד בעל זה , תמיד

 לטוריה כל עם בעצמה התורה ולא
 כי . הרצויה התכלית בעיניו היו ופלפוליה

 היה בפיו מהתורה. שתצא התועלת אם
 תשובה - חכמה ״תכלית :הזה הפתגם רגיל

 ושונה , קורא אדם יהי שלא . טובים ומעשים
 ממנו •שגדול במי או ובאמו באביו ובועט

 ידאת חכמר- ראשית :שנאמר ,ובמנין בחכמה
 עומדת תהלתו ,עושיהם לכל טוב שכל ,ה׳

 - לעושיהם אלא נאמר, לא ללמוריהם . לעד
 לשמה שלא העושים וכל . לשמה לעושים

- .נבראו״ שלא להם נוח

 בעתו יהן פריו "אם רבא: דרש עוד
 לא עלהו התורה( שמצור. מה מקים )אם
 הלומד ועל המלמד על - לא ואם ,יבל

 אם כי ,הרשעים כן לא :אומר הכתוב
 התורה כח אמנם .רוח״ תרפנו אשר כמץ
 התורה כי יען אבל , המצור. מכח הוא גיול

 אמר וכן .מעשה לירי האדם את מביאה

 תגן כה עוסק שהאדם בעת התורה :יבא
;הרע מהיצר אותו ומצלת הימורים מפגי עליו
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 לא אבל עליו, הגן בה עוסק שאיננו .*בעת
 ובין ,בה שעוסק בעת בין ומצור. .הצילהו

 אבל ,עליו הגן ,בה עוסק שאיננו בעת
.הצילהו לא

 ,האלה המאמרים הם נעימים ומה
 :ולומדיה מלמדיה , ההורה בשבח רבא שאמר

 מי "אשרי :רבא אמר ,עמלים״ הגופים כל״
 דין "גזר :אמר גם .בהורה״ לעמל שזבה
 אה לענוש ה׳ )־שנשבע שבועה בו שיש

 אבל מתכפר, אינו ומנחה בזבח האדם(

 נקראה הורה״"בהחלה בדברי הוא מהכפר
 אמר הוא" ברוך הקדוש של שם על ההורה

 נקראת אותה( למדו )אחרי ולבסוף :־־בא
 ה׳ בתורת אם "כי שנאמר: שמו, על

 "כל אמר: וכן . יהגה״ ובתורתו חפצו,
 לעצמו, עשהו כאלו תורה, חברו בן את המלמד
 אותם הקרא אל ,אותם ועשיתם : שנאמר

 ,כה ועוסק תורה הלומד את . אתם״ אלא
 משאלות כל אה ימלא האלהים כי , רבא יבטיח

 - לו נהה לבו ״האות :בדרשו . לטובה לבו
שארשה בשעה ? לו נהה לבו האות אימתי
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 נמנע שאיננו )־בשעה סלה מנעת בל שפתיו
בתורה.(״ עסוק מל

ה.
 . רבא בנפש קננו ונעלות טובות מדות

 נראה באשר ברך, ושפל ענו היה היא
 מאת שאלתי דברים "שלשה ג ממאמרו
 :לי נתן לא ואחד ;לי נתנו שנים , האלהים

 רב עש- ; לי ונתנה הונא רב חכמת שאלתי

ב רבה רוה ענות אך לי, ונתן - הסדא
 ענוי כל דרך וזה .לי״ נתנה לא הונא רב

 הוא .ענוים אינם כי ,נפשם על לאמר רוח

 רק כי ,מורהו יוסף רב למוד את תמיר זכר
 רב עליו כעס וכאשר התורה, נתנה לענוים

 ,הבפורים יום בערב אליו רבא בא יוסף
 יוסף רב הזכירהו ואז לו, למחל ויפיסהו

 כתלמיד ורבא ,מוסרו תורת את פעם עוד
 לנגד ההם הדברים את תסיר שם מקשיב

 נראה ענותו מדת רב את שכחם. ולא עיניו
 תפלת אחרי תמיד שהתפלל , הקצרה מתפלתו

 שלא ער י "אלה• * נאמרו .עשרה שטנה
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 כאלו - שנוצרתי ועכשיו ,כראי איני נוצרתי
 וחמר קל ,בחיי אני עפר .נוצרתי לא

 בושה מלא ככלי לפניך אני הרי .במיתתי
 עוד, אחטא שלא מלפניך, רצון יהי וכלמה.

 הרבים, ברחמיך מרק לפניך שחטאתי ומה
 .רעים״ וחלאים יסורים ידי על לא אבל

 נפשו- את קרא בעמו הגדול הזה, הצדיק

 !ואפר לעפר עצמו בעיני ויחשב ,חוטאת
 :אבינו אברהם שאמר ״בשכר :דרש וכן

.מצות״ לשתי כניו זכו ,ואפר" עפר ״ואנכי

 תחת רבא הרים והאמת הישר את
 ירושלים, חרבה "לא אמר: הוא לשונו,

 שנאמר: , אמנה אנשי ממנה שפסקו עד
 ודעו, נא וראו ירושלים, בחוצות "שוטטו

 אם איש, תמצאו אם ברחובותיה, ובקשו
 ואסלח אמונה, מבקש משפט, עושה יש

 החכמים, מאמר על העיר הוא לה".

 עברה שעבר חכם "תלמיד כי ,שאמרו
 עשה שמא , ביום אחריו תהרהר אל , בלילה

 - אמורים דברים ״במה ויאט־: ויוסף תשיבה״
 חטא )אם בממון אבל שבגופו, בדברים

 את ישיב אשר ער - בצע( בבורמת או כגזל
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 מה נוכח זה ממקרה גם .לבעליו״ הכסף
 איש לפניו בא אחת פעם .לכו ישרת גדלה
 הרג :לי אמר פלוני פרסי ״שר :ויאמר אחד
 ויעץ .אותך" אני ואהרגה לא ואם פלוני את

 דם תשפך אל ואתה ,השר ,יהרגך : רבא
 שדמך , לך נודע מאין כי , ההוא הנקי האיש
 אדום ההוא האיש דם אולי יותר, אדום
.״ ? יורד

 הנביא שמיאל מעלת את הרים הוא
 "גדול :נאמרו , ייבנו משה מעלת על

 .כמשה שנאמר ממה ,כשמואל האמיד
 אחד חמור ולא :כתוב כמשה הן

 אכל ,בשכר אפילו - מהם נשאתי
 שנאם־: שבר, לא ברצון אפילו בשמואל
 ולא רצוהנו, ולא עשקתנו, לא ויאמרו:

 מה , נראה מיה .מאומה״ איש מיד לקחת
 ב ! מכל < חקו! ההת דכא בעיני נכבדה

 אבינו אברהם שאמר "בשבר :דרש ובן .בצע
 לשתי בניו זכו נעל" שרך וער מחים "אם

.-מצות״
 בלבלת אל לבו רבא שם האמה כראש

 לתת העשירים האנשים את ויכריח ,עמו



*3 .רב*

 , החפשים ,החכמים וגם ,לעניים צדקה
 ויאלצו ,נקו לא ,מסים משלום ,ככלל
 יספר, והתלמוד . הצדקה לקופת כסף לתת

 אחר ,אמי בר נתן רב על רבא אכף כי

 ,קמצן הנראה כפי שהיה , העשירים החכמים
.לצדקה זוזים מאות ארבע מידו ויוציא

 יפלו לבל עיניו, שם זאת ולעמת
 בא אחת ופעם .העדה על למשא העניים

 אתה "כמה :רבא וישאלהו ,עני איש אליו
 "בתרנגלת :העני ויען " ? לבך את תמיר סועד

 "האם רבא: שאלהו אז ישן". ויין פטומה
 ויקרא " ? הערה על למועקה להיות ירא אינך
 משל ? אוכל אני משלהם ״הבי :העני

 כל עיני למדנו; כי אוכל, אני האלהים
 אבלם את להם נותן ואתה , ישברו אליך
 ״בעתו״י אם כי , נאמר לא ״בעתם״ ,בעתו
 הוא ברוך הקדוש ואחד אהד שכל מלמד

 באה וכה כה בין בעתו". פרנסתו לו נותן
 עשרה שלש זה ראתה שלא רבא, אחות
 ותביא ,בשלומו לראות ,אחיה פני את שנה

 רבא וישתומם .ישן דין פטומה תרנגלת אתה
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 "צדקת, לעני: ויאמר הזד■ המקרה על
.״ !אכל קום

 ויחפץ ,פרסי איש לפניו נא כאשר
 לקנותו׳ רבא אבה לא ,לעבד לו להמכר

 אמרו ביתך" בני עניים ,ויהיו :באמרו
 ישראל עניי לכלכל טוב : כלומר ,החכמים

 הוסיף גם . עכו״ם עבר מקנות ישרתוגי למען
 ,וצרות רבות רעות : המאמר על משלו

 )ולא דחקו" בשעת לעני מעות הממציא "זה

 :האדם בני שאומרים ״זהי :ויאמר קודם(״
 ולהפסד ,נמצא לא תבואה לקנות ״הכסף

- .ימצא״
 ,האומרת המשנה בונת את באר הוא

 : לאטד ,שעור לה אין חולים בקור שמצות
 ברברים ויביע .ביום״ פעמים מאה ״אפילו
 החסידות, מדת על השקפתו את קצרים

 יקיים חסיד להיות החפץ האיש באמרו:
 הורת פי על יתנהג :כלומר ״אבות״ דברי

 ,תורה ,״אבות״ במסכת הכתובה המוסר
. ודת אמונה בכל דוגמתה שאין

 הוא .אמתו אל אהבתו היא גדולה
 גם ,ישראל כנסת על זכות ללמד תמיד השתדל
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 :־באמרו , שבה עבירה ועוברי רשעיה על
 קול ה׳ ישמע כי ,,אהבתי :שכתוב ״מהו

 הקרוש לפני ישראל כנסת אמרה * תחנוני״
 אני אימתי עולם של רבונו :הוא ברוך

 קול את שומע שאתה בזמן * לפניך אהובה

 כנסת אמרה יהושיע" ולי "דלותי תחנוני.
 של רבונו הוא; ברוך הקרוש לפני ישראל
 - המצות מן אני שדלה פי על אף !עולם

 ליום בז "ומי : דרש וכן 1 " להושיע נאה לי
 )המתים ישראל רשעי בני קטנים אלו ? קטנות

 לעתיד אביהם דין שמבזבזים בילדותם(,
 !עולם של רבונו :לפניו אומרים .לבוא

 ,)מהאבות( מהם להפרע עתיר שאתה מאחר

־׳ ? במותנו( )צערתם כנו שניהם הקהית למה
 על נוסדו המשפחה חיי על השקפותיו

 הטיל הוא השלום. אהבת ועל המרות טהר
 כל פנוי לשבת ולא אשה לשאת איש כל על

 ההגדה בדמיון זה מוסרו את דעלף .ימיו

 האדם )משנות שנה, עשרים "עד באמרו:
 ומצפה הוא ברוך הקדוש יושב ,בבחרותו(

 עשרים שהגיעו ביון . אשה ישא מתי לאדם

 עצמותיו תפחנה :אומר ,נשא ולא ,שנה
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 , האיש את דבא וייעץ האיש״. אותו של
 ,באמרי ,האשה משפחת ליחש לב ישים כי
 ,באחיה שיבדק צריך אשה, ״הנושא כי

 בת אלישבע את אהרן ויקח : שנאמר

 בת שנאמר ממשמע ,נחשון אחות עמינדב
 נחשון? אחות שהיא יורע אינני עמינדב

 מבא; ? נחשון ^חות : לומר תלמוד מה
.באחיה״ לבדק שצריך אשה לנושא

 לגרש צוה ,המשפחה שלום בהוקירו

 הוא .האיש חיי הממררת ,הרעה האשה את
 שנאמר: לגרשה, מצוה רעה "אשה אמר:

 - .וקלון״ דין וישבת ,מדון ויצא לץ גרש
 :משבחה שהכתוב ,טובה אשה טובה במה
 ,רעה אשה רעה ובמה .טוב מצא אשה מצא

 את ממות מר אני ומוצא מגנה: שהכתוב
 "כמה : לאמר רבא מוסיף עוד ,האשד;״

 בה, נמשלה שהתורה טובה, אשה טובה
 נמשל שהגיהנום ,רעה אשה רעה וכמה

- ״ !בה
 אחת פעם קבל השלום את מאהבתו

 ,משלשת עגלה ,המלך אם ,הורמיז מאיפרא
 אי; כי אף ,ישראל לאלה• קרבן להקריבה
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 ומד. ,הבית חרבן אחרי קרבנות מקריבים
 ממנה קבל שנית פעם לארץ. בחוץ גם

 לעניי ויחלקם ,זהב שקלי מאות ארבע
 הגדולה להאשה רוח נחת עשות למען הפרסים

 אחד, פרסי עם בירידות התנהג גם הזאת.
.הלדתו ביום מנחה לו ויגש ,שמו ששך בר

 מורהו, יוסף רב את מאד כבד הוא
 הרהיב לא יוסף רב פני מאת בצאתו בי עד
 אך לדרכו, וללכת ערף לפנות בנפשו עז

 ודם ,רגליו את נגפו ער ,אחורנית הלך
 ויברך ,הזה הדבר יוסף רב וישמע .מהן נזל
 העיר. בני כל על ראשו שירום רבא את

 תמיד, מחל הוא כבודו על זאת ולעמת

 פפא רב את שצור. מצואתו, נראה כאשר
 מקטני שהיו יהושע, רב בר הונא רב ואת

 .בתורה גדולים לא אנשים וגם ,תלמידיו

 מותו אחרי יבוא שאם אותם, צוה הוא
 ,הדין לבעלי הוא שכתב דין פסק לפניהם
 יורו אל בעיניהם, חן ימצא לא והפסק
 המורה היה ענו מה נראה מזה .ממנו הלבד
על ישענו לכלי אותם בצוותו , הזה הגדול
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 טעם ירעו לא אם בו, יאמינו ולא הבטתו

.-דבריו

 משפחתו בחיי מאד מאשר היה רבא
 גם מאד, אהבתו חטדא רב בת אשתו בי

 ,אותה כבד והוא ,נכבדה אשה היתה
 ,כענין וגם לקולה, תמיד וישמע ויאהבנה,

 ילדה היא .לאמריה אזן הטה בהלכה שנגע
 תורה, גדולי הם גם שהיו אחדים, בנים לו

- . כאביהם לא כי אם

 בישיבת ראש ישבו אחרי מת רבא
 כל עליו ויתאבל ,שנה עשרה ארבע מחוזא

 ההגדה תאמר כאשר אי גדול, אבל העם

 הנטוי הגשר אשר ,הכפית שתי כי ,בסגנוניה
 זו קרבו עליהן, נשען חדקל נהר פני על

 ליהודי להיות היה צריך מר אבל ואמנם לזו.
 אשר כמהו גדול איש כי ולחכמיהם, כבל

 לאור יהיה ואשר וגדולה, תורה בקרבו יאחד
 כדור רק לא ,הדרך לפניו להאיר ,עמו

 לא ,מותו אחרי שניט אלפי אם כי ,ההיא
- .שנים עשרות עור כישראל קם



 )השלישה הנשיא יהודה רבי
בנו השני והלל

א.
 הנשיא יהודה רבי סות אחרי ויהי

 ויעל ,נפחא בן חנן י! רמי של חברו ,השני
 .בנו הרביעי גמליאל רבן הנשיאות כסא על
 הרבה יספר לא הזה הנשיא אדוות על

 האמורא כי עד ,היה קטן אדם כי ,בתלמוד
 המותר דבר אחת פעם עליו אפר אבהו רבי
 להתיר מיראו רק זאת ויעש , הרין פי על

 דבר , תורה יודע איננו אשר , גמליאל לרבן
 דבר גם לנפשו בן אחרי הנשיא יתיר פן זה,

 ,דעה אין אם כי ,באמת הדין פי על האסור
? מנין למותר אסור בין הבדלה

 ,הסנהדרין בסוד ראש ישב הוא אמנם
 שאלה בכל כי ,בחברה נשמע לא קולו אבל

 חברי החכמים אל רק העם פגה ושאלה

 העם מורי באמת היו הם אשר ,הסנהדרין
 ,עיניו את העם נשא אליהם ;ומאשריו
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 ,ישראל לבית ואורה הורה תצא מהם כי כידעו
 ,המדיני עמם למצב רק לבם אז שמו והנשיאים

 ונם , רומא מלכות לטובת מסים ממנו וירימו
. הם ביתם לכלכלת

 השלישי יהודה רבי לנשיא קם הנה אבל

 סתם "רבי" בשם הוא גם אשר ,תחתיו
 במקומות הנראה כפי היה והוא ,יקרא

 ,מאביו בתורה גדול איש ,בתלמוד אחדים
 , המדרש בית אל הבאות בשאלות התעסק כי

 אסי ורבי אמי רבי לפגי היה כפוף כי ואם
 מעדות אבל , ישראל ארץ אמוראי ,וחבריהם

שהעי ,אביי בימי שהיה , האמוראים אחד
 ,המדרש בבית ישב השלישי יהודה רבי ,ב

 ויפסב ,הריאה משאלות שאלה לפניו ותבוא

 וימצא ,הריאה את הפכו אחרי ,יהודה רבי
 כי נוכח ,הבהמה טרפה בי ,דם קורט בה
. הזה הנשיא היה תורה בץ

 כעצמו גם היותו מלבד הזה, הנשיא

 חכמי את ויכבד הוקיר ,מעט תורה יורע
 את בקש הוא ערכם, את וירע התורה,

 ושפל ענו איש היה אשר הראשון, זירא רבי
 גדול מה בדעתו ,סמיכה יקבל כי ,ברך
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 שאלה ובכל ולארצו. לעמו כזה חכם עיך
 רבי אל זה יהודה רבי פנה הדת משאלות

 הטובות המעלות ובגלל .אסי ורבי אמי
.מאביו יותר הרבה נכבד היה האלה

 של אחת פעולה היא ראויה זאת מלבד
 ,הבאים הדורות בפי להזכר הזה הנשיא

 שם הוא . הבנים חנוך למצב דאגתו - והיא
 ערי בכל לילדים ספר בתי יהיו כי , לבבו

 להוסיף הנעורים לבני מדרש ובתי ,ישראל
 אמי רבי את וישלח ;התורה ודעת הכמה

 עמהם אבא בר חייא ורבי , אפי רבי ואת
 ולהתבונן לראות יהודה, ארץ בכל לצאת

 אשר מקום ובכל העם, השכלת מצב אל
 שלוחיו השתדלו , ספר בית בו היה לא

 אותו. לכונן יושביו, את להעיר אלה,
 לא והנה אחת, עיר אל באו בארץ בעבדם

 בית ולא לילדים ספר בית לא שם מצאו

 , העיר מנהיגי את ויאספו הנעורים לבני למוד
 ויצוו " ? העיר שומרי לכם ״היש : וישאלום

 החכמים-השלוחים לפני להביא המנהיגים
 כרחובות בלילות הסובבים , השומרים את

 "האלה :כתמהוז האלה החכמים ויתראו .העיר
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 כי ,המה העיר מחריבי הן " ? שומריכם הם
 הס הנעורים בני ומורי תינוקות מלמדי רק

 "אם שנאמר: כמו ,האמתים השומרים המה
:״ !שומר שקד לשוא עיר ישמר לא ה׳

 הנכבדה הזאת הפעולה זולת אולם
 השליש* יהודה רבי הנשיא פעל אשר ,באמת
 ממשלת כבוד עוד נראה לא עמו, לטובת

 ותקפם הנשיאים בה העם. בקרב הנשיאות
 ועבור והמועדים החדש קביעות בשאלות
 רבן מזמן לנחלה למו היו אשר השנים,
 אמנם .היו כלא היו כמעט ,הזקן גמליאל

 אך הראיה, פי על החדש את קדשו עור
 ואם , החכמים לרב ידוע היה כבר החשבון

 את לעבר אי החדש את לקדש היה צריך

 מילד את ראו לא העדים בי ואך• ,השנה
 :לאמר העדים את החכמים צוו ,הלבנה

 ,ראו שלא פי על אך• , המולד״ את ״ראינו
 ברור, החכמים ידעו החשבון פי על כי יען
 רב* חפץ אחת ופעם .היה כבר המולד כי

 ,הראיה פ* על רק החדש את לקרש ,אמי
 "דעי !לאמר השלישי יהודה רבי לו וישלח
 יוחנן רבי הי אש־ הימים. כל כי לכם,
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 העדים על - "מאיי :לאמר מלמדנו היה

 ש^א , החדש על במפגיע( אותם )־מצוים
 ראוהו שלא פי על אף לקדשו, בזמנו, נראה

 הנשיא כי , נראה מיה .ראינו" :יאמרו
 נשיאותו שמש כ• ,להרגיש החל בעצמו
- .לערוב החלה

 השליש* *־!ודה נהו שנה כשלשים
 ממשלתו שנית :רה ע חמש .נשיאותו את

 ,דיקליטינוס מלך אשר , בימים היו הראשונות
 ירי על ורק , העם מדלת איש היה הזה הקיסר
 אשר עד למעלה, עלה לכו וחכמת גבורתו

 תכחד פן ירא הוא . רומא לקיסר נבחר
 באף רדף כן ועל מרומא, האלילים עבודת
 ויאלצם ,הנוצרים אמונת בני את ובחמה

 מסגר על וימגר , רומא לאלילי להשתחוות
 - הכותים את וגם ,תפלותיהם בתי את

 לזבוח אותם צוה־ כי נקה, חשמרונים־לא
 ;נסבים להם ולהסך רומא לפסילי זבחים

 ן דתם על העבירם ילא חנן היהודים את אך
 זולה הזה; העם את שנא לא הנראה בפי כי

 באשמת ,כנראה , עליהם קצף אחת פעם
הם כי ,לפניו באה אשר ,שטנה איזו
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 : בשם אותו ומכנים ,כבודו את מבזים
.-מיער״ ״חזיר

 השטנה דבר את הקיסר כשטוע ויהי
 יהודה רבי את לפניו להביא ויצו הזאת,
 ישראל חכמי כל את ועמו השלישי, הנשיא

 , ערב לפנות השבת ביום ,בטבריא אשר
 חמש מהלך , פמיים בעיר אז ישב והקיסר

 הניע הקיסר וצו . טכריא מעיר פרסאות
 יישמע .הצהרים אחרי הששי ביום לנשיא
 או עליו נטל כי לבו, אל ויתעצב הנשיא
 את עשות לבלי או השבת את לחלל

 לכבוד בשרו רוחץ אז והוא הקיסר. פקודת
 ההם הימים מנהג לפי ושם . במרחץ השבת

 בהתוליו לשמח היתה עבודתו אשד ,לץ היה
 את לפכח הלץ ויאמר .שמה הבאים לב את

 התאמצות אך לצנותו, בדברי הנשיא צער
 .הנשיא חמת יותר עור העלתה הזאת הלץ

 ערמת הצליחה ,האגדה דברי לפי ,אולם
 ממצוקתם וחבריו הנשיא את להוציא , הלץ

 שאל אשר ואחרי הקיסר. לפני ולהביאם

 כתבו אשר השטנה דבר על הקיסר אותם
 נוכח ,לפניו הצטדקו אשר *אחרי , עליהם



9 .בנו השני יהלל )השלישי( הנשיא יהודה רבי

 בהם, עול כל נמצא לא כי לדעה, הוא

 וישלחם ,לפניו עליהם הוציאו שוא דכה ובי

.עירם אל ובידידות באהבה
 ,הנראה כפי , יצא הזאה השטנה דבר

 .ונחמיה עזרא מימי היהודים אויבי ,מהכותים
 אה ישראל חכמי שמו הזה המקרה יאחרי

 להתחקות ויחלו ,האלה הרעים לשכניהם לבם
 ,האלהים אה ועבודתם אמונתם שרשי אחרי
 ,בנסיון עמדו לא הכותים כי ,להם ויודע

 מיינם וגם רומא, לאלילי ויזבחו ויעבדו
 יהודה רבי של בית״דין ויגזר ,לפניהם נסכי

 אפי רבי ,אמי רבי ישבו בו אשר ,השלישי
 ,כנברים דינם הבוהים בי ,לאמר ,אבהו ורבי
 .דבר לב✓ ,המה ישראל מכני לא אשר
 ,כליל ישראל מקהל השמרונים נפררו ומאז
- .אהדה דה לו אשר לעם ויהי

 הקרובים האלה, העמיר• שני פרוד
 עז.והעצמות הרבה ,אמונתם רוח לפי לזה זה

 הקדושה בארץ יותר להתפשט אחרת לדת
 ארצות ביתר גם בן אחרי משטרה ולשוט
 את גם ממשלתה החת לסוף ולהכניע רומא
 כל וכטבע .דיקליטינום מות אחרי רומא
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 שיסוד כמעט ,המצר מן צאתו אחרי , נרדף
 יתהפך , צוארו מעל ,עליו העיק אשר ,העל

 הרה גם התנהגה כן , אחרים רודף לחיית
 הפש רוח שאפה כמעט :ההיא החדשה

 ,ככנפיו הרת קנאת רוח אותה צרר והנה
 ואמונתם ישראל כני את לרדף ותחל

.-חמה באכזריות

 הורע השלישי •דה יה דכי הנשיא בימי

 טעינות ;החמרי יהודה יושבי ישראל בני מצב
 אל יצאו כניה טובי ; חרכו דללו, הפרנסה

 ; ביתם לכגי לחם שם למצוא ,אחרות ארצות
 האמללים אלה סבלו אשר ,והמצוקות המסים

 יושבי ,הגוים משכניהם והנענים הנדכאים
 אבותיהם נחלת את לעזוב אלצום ,ישראל ארץ

 אותם תשאינה אשר אל ולנוע ■ הקדושה

 היהודים יציאת רבתה כאשד ויהי רגליד€
 מלאכים לשלוח הנשיא ויאלץ ,ישראל מארץ

 יהודה, בני מושבות כל אל לארץ חוצה
 הנשוא בית לטובת המסים את מהם לגבות



11 כנו. השני והלל )השלישי( הנשיא יהודה לכי

 חסדי זכר פזוריו מקומות ככל והעם .וצרכיו
 שלוחי פני השיב ולא ,לזרעו הנאמנים רוד

.יכלתם כפי ויעניקום ריקם הנשיא
 אחד איש נם היה האלה השלוחים בין

 הזה האיש . מבריא מיושבי יוסף ושמו
 מאת נמנה וגם , הנשיא בבית נכבד היה
 בנו הלל את לחנך , השלישי יהודה רבי

 יוסף פנה לבבו בסתר אך ,ה׳ תורת וילמדהו

 לבוא מחשבות ויחשב ,היהדות מאמונת
 אחת אל בנסעו ,היום ויהי .החדשה בברית
 סורו ויודע המסים, לאסוף הגוים ארצות
 באמונת בונד הוא כי ,התורה לחכמי
 יוסף הסיר ואז .לרדפהו ויחלו ,אבותיו

 .מהיהדות בגלוי ויפרד פניו מעל המסוה את

 ,ממנו יצא אשר ,עטו על העז ובקצפו
 הלל על הצעיר, הנשיא על דבה גוציא

 ,אביו יהודה רבי תחת קם אשד ,השני
 מאחרי פונה הוא גם לבבו כי באמרו

 האמונה בכרית לבוא הוא נכון וכי ,היהדות

.החדשה
 השני הלל דרכי אל נתבונן אם אבל

 אשל הערך, ורבת הגדולה הפעולה יאל
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 נקלה על לדעת נוכח ,נשיאותו כימי עשה

אש התהפוכות, איש יוסף בפי שקר כי
 הפכפך כי , לכל הראה החדשה באמונתו נס

 את הראות למען אך .דרכיו וזרים לבו
 האמונה לה פלסה איך לדעת נחוץ יוסף פחזות

 אחרי :נתיב האלילית ברומא החדשה
 ולהשמיד לרדף נזר אשר ,דיקליטינוס-קיסר

 כסא על עלה ,החדשה האמונה כני את

 התחנך הוא . קונסטנטינום הקיסר רומא
 ראה הוא אך ,העתיקה רומא באמונת

 האלילים לעבודת יהיה לא כי ,ויוכח

 גם נשחתה כי הבאים, בימים מעמד כל
 מהלכים לתת מחשבות חשב לכן .יחד כלתה

 יסודותיה אשר , החדשה לאמונה בארצותיו
 לה לתת גם , יהיה אפשר ואס , חזקים יותר

 ,בדעתו אך ;האחרות האמונות כל על ויתרון
 כאמינה רבה מהפכה .תעשה רגע בין לא כי

 הוציא ,ומנהגיה וכבירה גדולה ממלכה
 לכל נתונה הרשות פיה על אשר פקדה,

 אמונה כל עליו לקבל ,רומא מאזרחי איש
 גזרת את זאת בפקודתו ויבטל שירצה.

" דיהליטינום



:9 .בנו השני והלל )השלישי( הנשיא יהודה רבי

 נת! הזאת הפקדהן דבר בהוציאו
 את לפעל היבלת את החדשה לאמונה
 ,חדשות נפשות לה הראשונים-לרכש מפעליה

 זאת לעמת אולם בכריתה. תבאנה אשר
 זכות את גם להכיר קונסטנטינום אלץ

 הנשיא המה ,דגלה ונושאי היהדות אמונת

 הכנסת, בתי וחזני הסנהדרין חברי והחכמים
 הנשיא וממעשרות המסים משלום לפטרם

 בבל אשר ישראל כנסת ראש למעלת הורם
 הרבה כבוד ושמות הגדולה, רומא ממלכת

 ,מהלל" ,מכבד ,״נאור :הקיסר מאה לו נתנו

 הנציבים גם נקראו בהם אשר ,התארים והס
.הקיסר למשני הנחשבים , רומא שבמדינות

 והנזר ,הזה החסן היה לעולם לא אבל
 לדור לא היהודי הנשיא ראש את בו שעטרו

 מהגלות, אחרה לא קונסטנטינוס לב מגמת !דור

 החדשה והאמונה ,לבו מאויי באו אשר אחרי
 למשואות. ברומא האלילים עבודת את הפילה

 סלןקרר :ההיא האמונה כהני החלו אז
 ואיזיביוס מקונסטנטינופול פולום , מרומא
 על לדבר ,אבהו רבי מושב מעיר ,מקסרין

ואמונתי, ישראל עם צעדי להצר הקיסר לב
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 עתיקה, אמונה שם ^נה פתאם לפתע
 ושם ,הטועים" ״אמונת לשם ,היהדות אמונת

 לאורה ההולך , ישראל עם , העתיק העם
 .אלהים״ שוכחי ״בתת ,לשם ,שנים אלפי זה

 היהודים על לצות הקיסר מלפני יצא נמרץ וצו
 היהדות, כנפי תחת אל נרים הבנים לבלי

 קשה, יענש ענש הזאת הפקדה על והעובר
 להשליך לבו את יערב אשר ,ישראל איש וכל

 את עליו הכל אשר מומר, בעברי אבנים
 ישרף שרף לחרפהו או החדשה, האמונה

 המסיתים מאד אז רבו זאת ולעמת .המוקד על
 אמונת מאחרי ישראל בני את והמדיחים
 החדשה, בברית לבוא ויפתום אבותיהם,

 בשאלות היהודים חכמי עם להתוכח וירבו
 נפל זאת בראותם התורה וחכמי האמונה.

 ההלכות, בלמוד למעט ויחלו בקרבם, לבם
והדרשות ההגדה למוד את הרחיבו ולעמתו

- .כה
 ספרות בבל נפזרים רבים מאמרים

 לדעת המראים והמדרשית האגדית ישראל
 מלחמת ,הזאת המלחמה היתה מאד קשה מה

 מוניב העולם "אמות : ישראל לעם האמינה



15 בנו. השני והלל )השלישי( הנשיא יהודה רבי

 מומתים אתם מתי עד ג ואומרים לישראל
 נפשכם נותנים תהיו מתי ער ? אלהיכם על

 כמה ! עליכם מביא הוא צער כמה ? עליו
 1 עליכם מביא הוא יסורים כמה , בוזים
 דוכסים, אתכם עושים ואנו אצלינו בואו

 כאלה חלקות בשפתי !״ הצבא ושרי אפרכים
 היהודים את להדיח ישראל צוררי השתדלו

 רגליהם דרכו בה אשר הקדש, דרך מעל
 על ה׳ הופיע מאז , אבותיהם ורגלי

. סיני הר
 ,כיזנטיה העיר הורמה ההם בימים

 "קונסטנטינופול" בשם כן אחרי שנקראה

 היא גם ותהי ,קוגסטנטינום־־קיםר לזכר
 רומא ועיר המזרחית לרומא הבירה לעיר

 .המערבית רומא לבירת היתד. העתיקה
 אם כי ,גמורה לא היתד. הזאת ההתחלקות

 באחרית רק .המלוכה הנהגת את להקל רק
 ההשגחה לגמרן. מרעותה אחת נפרדו הימים

 עם את לשמור תמיד עיניה אשר , העליונה
 אשר היא ,חרוץ מבליון האמלל •שרון

 כי ,לפעולת הזאת ההתחלקות את היציאה

 מיעקב ופליט שריר נשאר אם •יודע, הי
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 הזאת הפרצה נולדה לולא והדל, הקטן
 לא אם יודע מי ואמונתה; רומא בחומת

 התפוצצו לולא ,ישראל בני את בבר בלעו

 ,אלה רדפום אשר ובעת ,שונאיהם כהות
אלה. בצל מחסה הנרדפים מצאו

 אה הכעיסו אשר הכעס ולמרבה

 ויועציו הקיסר אספו , חרמם עם היהודים
 ובאו נאספו ושם ניקאא, בעיר רבה אספה

 , רומא ערי מכל הגדולים הכהנים

 ,אחת תקנה וביניהן , רבית תקנות ויתקנו
 ישראל עם על וחרפות בוז השליכה אשר

 הראשון היום בדבר היתד. התקנה . ואמונתו
 ביום לרוב חגגוהו אשד , פסחם חג של

 ישראל, פסח של הראשון היום עם אחד
 החדשה האמונה בני נס אלצו כן ועל

 שיצאה החדש, לקביעות תמיד לב לשים
 ,׳ ישראל בארץ דינו ובית הנשיא מלפני

 קונסטנטינוס ויקרא ,\ההיא באספה •יהי
 אנחנו נלך "למה לאמר: נפש ושאט בבוז

 למה .)־היהודים( ? אלה שנואייאל בדרכי

 גדלת מה ? יחד עמהם הקדוש חגנו את נחג
 כי , הנתעבים היהודים יאמרו כאשר , העזות



17 . בנו השני יהלל )השלישי( הנשי* יהודה רבי

 בלתי חגנו את לחג מתי נרע לא אנחנו

 מפי יצא הדבר " !כמשפטם נעשה אם
 את לדחות ,הסכימו הנאספים וכל , הקיסר
 אחר, ליום פסחם של הראשון היום חגיגת
 המצות חג של הראשון היום עם יחול ולבלי

 הדת את שאגד הדק החוט גם נתק ובזה
- . העתיקה הדת עם החדשה

 עור קונסטנטינום הוציא כן אחרי
 ,ישראל ארץ יושבי היהודים על רעות גזרוה

 עברה שכבי־ ,הישנה הגזרה - וביניהן
 לבל הצורר*: אדרינוס גזרת היא ובטלה,

 עיר ירושלים שערי אל לגשת ישראל איש יעיז
 לבו את יהודי איש יערב לא וכי ,הקדש

 . לחרות העבד יצא ימל ואם ,עבדו את למל
 עוד כי אלה, בכל די אמרו לא והבהנים

 על גם מם להטיל , הקיסר לב על דברו
 שמע לא זה לדבר בניגע אך ,התורה חכמי

 וגם חפצם, מלא ולא לקולם קונסטנטינוס

 קשה, ענש ענש הבוגד טבריא איש יוסף את
- .לפנים אחיו את מאר הציק אשר על



. לג ״ האמה מגבירי 18

ג.
 הנשיא יהודה רבי טור. עם ביחד

 אשר , חבריו גם אחד לאחד מתו השלישי

 ורבי אמי רבי , אבהו רבי :בסנהדרין ישבו
 את נשאו אשר אלה בל ,זירא ורבי ,אסי
 הלכה טבריא וישיבת ההלכה, תורת רגל
 אז וירבו . מעטו ודורשיה ,ודלה הלך

 לדבר באגדה, מעינם שמו אשר החכמים,
 ולעודד העם אל הכנסת בתי במות מעל
 . ומתנקם אויב מעקת מטה ירד לבל רוחו את

 השני הלל בזמן ההלכה שבחכמי הזקנים

 ירמיה רבי .הזקן חגי ורבי ירמיה רבי :היו
 ת .ל ת הפלפול את שנא הוא .בבל יליד היה

 בחבריו תמיד התלוצץ בבבל ובהיותו שנאה,
 הב ב להתל מוזרות שאלות אותם וישאל

 מבית הוציאוהו אחת פעם ואמנם . ולהרעימם
 צחוק מעוררת שאלה הציע אשר על ,המדרש

 במו יהתל הוא כי נוכחו והם ,חבריו לפני
 רבי בא כאשר ויהי ,פלפוליהם יבחדורי

 נפשי ותדבק , הקדישה אבותיו לארץ ירמיה
 ■ינפשי מבבל יצא הוא גם אשר ,זירא ברכי



19 העניבנו. והלל )השלישי( הנשיא יהודה רב־

 ,הבבלים החכמים של הפלפול בלמוד בחלה
 כדברי ירמיה לרבי היו הזה המורה ודברי

.-האורים
 ירמיה רבי של חברו ,הזקן חגי ורבי

 האיש והיה . זירא רבי תלמיד הוא גם היה

 החכמים שגי .בדורו פגים ונשוא נכבד
 למרות ,ההלכה בתורת עוד התעסקו האלה

 הקדושה בארץ ההוראה עמודי ויהיו ,*־ירתה
 ארץ אמוראי של .תשני הדור מות אחרי

 רבי תלמידיהם אחזו ובאשוריהס . ישראל
 הצטינו האלה החכמים גם .יופי ורבי י יוגה

 ויהגו ,להפלפול ובשנאתם הבהיר בשכלם
 הלכות ויורו , התלמוד על להמשניות היתרון

 ולא והבריתות, המשניות דברי פי על רק
 ישר בכל אמנם . הפלפולים חדורי פי על

 הקדמונים התנאים לתורת אהבתם ובכל הגיונם
 :למוריהם גם במעלתם זאת בכל הגיעו לא

 לרבי או ,אפי ורבי אמי לרבי , זירא לרבי
 או לקיש וריש יוחנן לרבי גם ומה ,אבהו
 למשך יכלו לא הם .פדה בן אלעזר לרבי

 משכו כאשר , תלמידים המון אחריהם

 היו וישיכותיהס .ההם הראשונים האמוראים
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 להקדיש חפץ אשד וכל ,מאדם ריקות כמעט
 וירד ישראל ארץ את עזב לתורה חייו

-.בבלה
 ,כמהו כתורה גדול כן היה יונה ולרבי

 הוא ויהי מונא. רבי או מנא רבי ושמו
 כר יופי רבי או ,בון כר יופי רבי והברו
 אחרי ישראל בארץ ההוראה עמודי שני ,אבון

 פעמים נסע אבון י־בי . אבותיהם מות
 תורת את ויפץ ,לבבל ישראל מארץ רבות

 רבי קבל וממנו הקדושה, בארץ הכבלים
 דבר על ופפוריו ידיעותיו רוב את בנו יופי

 .שם היושבים ישראל בני ומנהגי בבל תורת
 בכל בקי בון בר יופי רבי היה זאת מלבד

 אשר האמוראים מפי יצאו אשר ההלכות,

 הראשון הקדוש רבנו ממות , יהודה בארץ
ימיו. ועד

 רבי האלה, האחרונים החכמים ושני
 , השמועות כל את אפפו בון בר יופי ורבי מוגא

 המדרש מבתי יצאו אשר וההלכות, התורות

 וחמשים מאה במשך הקדש בארץ אשר
 הזה הספר מקרא אחד, קובץ אל שגה
;כ^ם נקרא הימים ובמשך ,״תלמוד״ בשם
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 אותר הבדיל למען ירושלמי", ,תלמוד
 אחרי בבבל נקבץ אשר הגדול מהקובץ

 :בשם נקרא ואשר , הרבה שנים עוד עבור
י. בבלי" ,תלמוד

 התלמוד נבדל בלבד בשמו רק ולא
 פה .בתכנו גם אם כי ,מהבבלי הירושלמי

 ותשובות שאלות בלי נמ־ץ, בקצור הבל
 וברור, פשוט הבל , פלפולים בלי מסבכות,

 ברשת הקורא ילבד בהבבלי אשר תחת
 לקרוא ועליו מהם, צאת מבלי הפלפולים

 ההלכה עמק את יבין אשר ער ,רבים דפים
 אמנם .מזה זה נבדלו שפתם בסגנון גם

 בלולה ארם שפת - לשניהם אחת שפה
 - ועור רומיות , יוניות ,עבריות מלים מהמון

 הסגנונים שני בין רב הבדל יש זאת בכל אך
 ככ^י בתלמוד רק ההוגה ולאיש האלה,

.הירושלמי דברי את להבין מעט קשה
 הזאת הגדולה הספרותית העבודה

 כימים הנשיא, הלל ימי באחרית נעשתה

 יהודה בארץ היושב והעם הצרות, גברו אשר
 החכמים וימהרו ונדודים, אבדן אלי נשקף

 ,אמתם נשמת את , מחמדיהם את להציל



לג/ . האמה מגבורי

 לב את לפנים .•ב אשר הרעיון יגוע לבל
 בחכמתו עמו מציל את ,שבתנאים הראשון
 אשר ,זכאי גן יוחנץ רבן את , הנפלאה

 הרעיון .יבנה בעיר ישראל ללאם מקלט יסד
 . לפעולה , מאית שנות אחרי עתה יצא ההוא
 בשלשלת אשר , האחרונים הנשיאים אחר בימי
 חבל השני הלל לקה אם .הזקן גמליאל רבן
 ,נודע לא הזאת הלאמית בפעולה הוא גם

 בעניני הלל התעסק לא הנראה כפי אבל

 כמנהג בסנהדרין ראש ישב כי ואם ,אתורה
 , בבור מנהג רק היה זה אך ,הנשיאים

 לא דעתו אולם ,דורו חכמי בו שנהגו

.- החברים בסוד נשמעה
 המלוכה כסא על ישב קונסטנטינום אחרי

 הורג ,רוצח היה הזה האיש .קונסטנציום
 , לב אביר איש ,משפחתו בני וכל אחיו נפש
 בבואו .לבו למאויי גבול היה לא אשר

 לרדף החל ,החדשה האמונה בצל להחסות

 ,וקנאה אכזריות ביתר עוד התורה חכמי את
 מארצם הגלו ישראל ארץ מחכמי רבים

 משפט הוציא מהם רבים על ,הקדושה
 ויעזבו ,נקמתו מחרב נמלטו הם אך ,מות
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 שמו הנמלטים אלה כל .אבותיהם ארץ את
 מורים ישבו שם כי בבל, ארץ אל פעמיהם
 - גדולים מורים ,המדרש בבתו לכסאות

 אשר ,הראשים העמודים שני ,ורבא אביי
 בבוא . הבבלי התלמוד בית נשען עליהם
 הרבה אתם הביאו גלותם ארץ אל הגולים

 ,הראשונים ישראל ארץ מאמוראי שמועות
 ובל המשניות. את ומבאוריהם ומהלכותיהם

 הבבלי התלמוד את לשכלל הוסיפו אלה
 פעולת נכבדה ביהוד .ולהגדילו להרחיבו
 - בבבל קראום כאשך - ממערב״ ״היורדים

 התורה לחכמי מסרו אשר , ההגדות בהמון
 מקום כן אחרי להן מצאו ואשר שבבבל,
- .הבבלי כתלמוד

 הרשע קונסטנציום רדף אשר מלבד
 כי לההמון, מאד הצר עוד החכמים, את

 מאת לו שנתנו ,הזכיות את ממנו שלל

 נחשבו היהודים גם כי ,הראשונים הקיסרים
 גזרת ועל רומא. לאזרחי מעולם מאז

 היהודי ימל לכלי גזר אשר קוגסטנטינום,

 .מות ענש גם הוא הוסיף ,עבדו ערלת את
 להשפיל וירב ,הנדכא העם את וירוצץ וירעץ
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 בלב אשר הכבוד רגש ואת הלאם רוח את
 עליו ויחפא שקרים, עליו ויברא ישראל,

 היו ועלילותיו ושקריו ,כן לא אשר דברים
 להכות העולם אמות בידי זעם למטה

בגולה. הנודד העם נפש את תמיד
 אפפיה, כל על מלאה הצרות ופאת

 להלחם לסוריא משנה־קיפר גלום בא כאשר
 יהודה בארץ גלום ישב שנים שלש . בפרסים
 ויאלצו , הצבא שר ואורסקינום הוא ,ובסוריא

 ,הצבא אנשי את לכלכל , ישראל בני את

 , טבריא ישיבת ראש , יונה ירכי . שם החונים
 לחם לאפות ,ישראל לבני להתיר אלץ

 ח; ביום וגם ,הרומאים חיל לצרכי בשבת
 החמץ, נאפית להטפל היהודים אלצו המצות
 אלה כל ועם הצבא. לאנשי למזון להיות

 את רדיפותיו לכל די אורפקינום אמר לא
 רוחם את ולמרר לבזותם ויתאמץ , היהודים

 “ אחת לעיר בבואו ,תורה ספר וישרף ,תמיד
 כבדים מסים עליהם ויטיל יהודה, מערי

 בעל מכל מם ,התכיאה מם :במו , מנשוא
 היה אשר ,לגלגלת כפר* מס מלבר ,מלאכה

מכבר. נהוג
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 / עוד לסבול הנענה העם כה קצר אז

 ויתנפלו ויקומו צפורי, העיר יושבי ויתעוררו
 את ויבוזו ויהרגום , שם הרומאים גדודי על

 יושבי את מהר אחז הזה המרד רוח .נשקם
 בערי וגם ,לצפורי הקרובות דרום ערי

 אחרית היתה מרה אך ♦והגליל יהודה
 ,באו חרשים רומא לגיונות : המתקוממים

 את ויהרגו ,ביהודה רבות ערים ויהרסו
 הסנהדרי, .בהם נקמות ויעשו .יושביהן

 רוח. בל אל נפזרו וחבריה , כליל אז בטלה
 השנה את ולעבר להתאסף יכלו לא בי עד

 המצות חג יום את ולקבוע אדר, בחרש
 ראה אז ישראל. בני לכל מאד הקרוש

 למשרה, קץ לשום העת באה כי הלל,

 מימות ,הנשיאים שבם על הושמה אשר
 המועדים קביעות - הזקן גמליאל רבן

 הלבנה מולד חשבון את וימסר - והחדשים
 עד , ישראל איש לכל העכור שנות וקביעות

 התורה בחכמת מצוין שאיננו האיש גם כי
 מעט, ספר יודע רק הנהו אם והחשבון,

 ,שיחפץ שנה לבל עברי ״לוח״ לו לכתב יוכל

,קיי השני הלל הנשיא שמסר החשבון בי יען
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 .בר־דעת לבל ומובן , מאד מאד ופשוט מדויק
 ידו מתחת שיצאה , הזאת הלאמית והפעולה

 ,נצח יכרת לא אשר ,עולם שם לה רכשה
.-אדמות עלי ישראל עם היות ימי כל

ד
 - הצורר קונסטנציוס מות אח*י

 שתחת הארצות, ויתר ישראל ארץ יהודי
 מעם וינוחו , דרור רוח , רומא ממשלת

 עת אותם תקפו אשר ,הרבות מהצרות
 הקיסרים שני ממלכת בימי ,מאד ארכה

 כסא על עלה קונסטנציום אחרי .האחרונים
 הנודע ,האלילים עובד יולינום הקיסריות

 מושל היה הוא הכופר". "יולינום בשמו:
 ירא ,עדינה נפש ובעל אמת איש ,צדיק
 הוא .דרכו פי על אמנם אף ,ישראל אלהי

 ,האלילים עובדי דת ברוח לא והנך גדל

 בה אשר באמונה כפר בימים בבואו אך
 ויחשב , האלילים עבודת אל וישב ,הנך

 העתיקה רומא אמונת את לטהר מחשבות
 יהו־ת, עם על יולינוס ויחסל מסיגיה.
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 הריסות לקומם , שברם את לרפא ויאמר
 הראשון כבורה לה להשיב הקדושה, הארץ

 ממלכה בהיותה כאשר , גדולתה ותפארת
.עליה יעיק טרם זרים ועול הפשיה

 פקדה להוציא :היה מעשהו ראשית
 לקרוא , ביהודים הגוים ירהבו לבל ,גמרצה

 ערך ■ גם . אלה״ ״שוכחי בשם אותם
 הלל אל וירידות אהבה רוח מלא מכתב

 .הנכבד״ ״אחי :בשם ויקראהו , הנשיא
 רב הצדיק הקיסר הבטיח הזה במכתב

 לעם וחסד טוב אך לעשות ,הזה החסר
 השפלה אשר , קרנו את ולדומם ישראל

 שלה ישרון בני קהלות כל ואל . לעפר עד
 ישוב כי ,טובה ובשורה אהבה אגרת
 . בירושלים ישראל אלהי מקדש את ויבנה

 המרדף העם לפני מלא בפה הודה הוא
 אתו התנהגו ובישר בצדק לא כי , הזה

 מסים עליו בהטילם , הראשונים הקיסרים
 ,רומא ממלכת חקי נגד מנשוא כבדים

 ,הטסים מגלות את יולינום שרף ובעצמו
 על בעלותו ,הקיסר חצר בגנזי מצא אשר
 להצדיק מתאמץ אמנם הוא ממלכתו. כסא



.לג .האמה מגנורי מ

 היהודים, בעיני קונסטנציום את במכתבו
 וגולל עולם, לרראון שמו את יזכרו לבל

 ומאשים ,היהודים ברדיפת האשמה מעליו
 שואפי הכהנים את , הקיסר פני רואי את
 רואים אלה כדבריו אכל ,ובצע נקם

 כי עד ,יולינוס לב ר טו את רק אנחנו
.-עברתו ישמר לא לשונאיו נם

 לב על יולינום ידבר אגרתו בסוף

 רוחם את ומעורר ,נחומים דברי ישראל
 , טובים לימים יקוו אם כי ,יעצבו לבל

 כי ,ויבטיחם .אלהיהם אל יתפללו רה
 , הפ־ס־ם עם ממלחמתו בשלום ישוב כאשר
 יחדמ הוא אשר , ירושליימה ברנה •־עלה

 ,ישייאי כני עם ייחד , כקדם והדרה כבודה
 להשתחוות , יקים אשי שעריה אל ׳בוא

-.ישראל לאלהי
 הכנות יוליניס עשה ההיא ובעת

 הפרסים, עם על למלחמה לעלות רכות,
 תחת אשר אסיה ארצות כל את וללכד

 טרוד היה אמנם ואם .שבור״מלכא ממשלת

 שכח לא כזה, ערך רב מדיני בענק יעסור
 את ויצי ,לישראל הבטחתו את זאת בכיי
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 אל לגשת אלופיום, את , מאוהביו אחד

 , ירושלים שערי והקמת7 המקדש בנין עבודת
 .לזה הדרושות בהוצאות ־קמץ לבלי ויבקשהו

 ויהודה בסוריא אשר רומא נציבי כל ואת
 מלאכת המלאכה, עושי את לתמך צוה,

 אלפי הבית. לבנין הדרוש בבל הקדש,
 בחריצות זאת עבודתם אל נגשו וגודרים בונים
 מהאבנים הבית הר אדמת את לסקל ויחלו

.- הבית נהרס מאז כפוהו אשר
 חבל לקחו לא בעצמם ישראל ובני

 תחיה עבודת ,הזאת הלאמית בעבודה
 העם בני .נעוריה קדמות אל ושובה האמה
 אפשר כי ,להאמין חדלו כבר הנענה
 לחיות ולשוב מעבדות להגאל הטבע בדרך

 יבוא כי חכו, הם ועם. עם בכל חרות חיי
 ישראל נדחי ישבו ,ה׳ יום ,הגדול היום

 ישראל אלהי ומשיח הארץ, כנפות מארבע

אז והיתה ,ברנה לציון ובאו ,בראשם
 רוח רפיון . באמת עולם שמחת לירושלים

 הכביר המפעל להות הועיל אז ישראל בני

 העבודה נשבתה =ערך קטן מקרה בגלל כי , הזה
- • בתהו עלתה יולינום ותנות

1
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 מעי את הבית מהר פנו איבר אהרי
 הניח למען באדמה, לחפור ויחלו המפלה,

 האדמה, מעמק להבה יצאה הבית, יסוד את
 התפרצה האש . מהפועלים אחדים ותאכל

 ,ובמנהרות במערות שם הממונים מהאדים
 העובדים המון ,מאז הבית מתחת היו אשר

 סבת לנפשם לבאר יכלו לא הדעת נבערי
 וימי ,הטבע דרך פי על האש התפרצות

 , החדשה האמונה בני ,המפריעים לקול אזן
 ,בהם היתה ה׳ יד כי ,להם אמרו אשר
 .היהודים מקדש עבודת אל לגשת יעיזו לבלי

שבתה והמלאכה ׳ , אחור העובדים ייהיגו
 בשמעו גדול קצף יולינום קצף אמנם

 כי ,בחמתו ■ וישבע ,מפעלו אחרית מר *ל
 קשה יענוש בפרם מלחמתו בלותו ?

 אשר ,ישראל צוררי הרעים האנשים כל את
 .הטובה מחשבתו להפר שקר בדברי התאמצו

 לא ,לישראל להיטיב העז חפצו למרות אך
 הרעיון את ולהוציא המעות את לתקן אז יכל

 המלחמה בסבך אז נסבך הוא כי לפעולה,

 אז והוא , הפרסים עם לו שהיתה הקשה,
 ,לגדולות שואף שנותיו במבחר עורנו



31 . בני השני והלל )השלישי( הנשיא יהודה רבי

 ,צבאו אנשי את בקרב נהג רוחו חם ובכל
 וגם מעט ועוד ,בפרס רבות ערים וילכד

 לפגי נפלה ,קטיספון ,פרם מלוכת עיר
 לפתע פתאם היו לולא ,יולינום לגיונות

 , אחד איש . לריק רומא דגל תקוות כל

 דתו, קנאת בקנאו , הרומאים מחיל נוצרי,
 ברגע .וימיתהו ,חץ וארונו למלכו ירה

 לכל קץ הזה הבגד . ידי על בא אחד
 לצאת התעתדו אשר ,הכבירים המפעלים

 והצדיק הגבור הקיסר ידי על עולם לאור
 המשל כי רומא, ממשלת הרחכת- והם , הזה
 מאות זה משלה כאשר כלה, אסיה על גם

 אל ישראל בני ושיבת ,אירופה על שנים
 לאוטיתם סכת והקמת אבותיהם, ארץ

- . בכבוד קרנם והרמת , הנופלת

 הקדושה בארץ עמנו קורות היו אלה
 והלל השלישי יהודה רבי נשיאות כתקופת

 נכבדות לאומיות פעולות שתי בנו. השני
 "התלמוד חבור :עולם לאור אז יצאו

 אבון, בר יוסי רבי ידי על הירושלמי"
 החדשים קביעות של החשבון ומסירת

 . הלל ידי על הש-ים ועכור והמועדים
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 מות אחרי כשנתים מת הזה הנכבד הנשיא
 בשוב ראו ועיניו ,יולינוס־קיסר וירידו אוהבו

 הצרות מעמל והיגע העיף לעמו המנוחה
 אשר , הקיסר ולנטימנום כי והרדיפות,

 טובים חקים הוציא יולינוס אחרי מלך
 היו אשר , והדתות האמונות בני לכל וישרים
 בן לכל נתן הוא .רומא ארצות רחב כמלוא
 ולבחיר ,דתו פי על לחיות שתהיה אמונה

 ולבן ,בעיניו חן תמצא אשר אמונה בכל
שלום. רוב על בימיו ישראל כני התענגו



.א

 רב בשמו הנודע ,שימי בר אש* רב
 אשר האמוראים מאחרוני היה ,סתם אש

 אביו .גדולים חכמים בן היה הוא .בבבל

 .מאד גדול חריף חכם היה אשי בר שימי רב
 אשר מהספור נראה הזה האיש היה גדול מה

 אשי בר שימי "רב : לאמר ההגדה עליו תספר
 הנביא אליהו אליו ויבוא ,)בשנתו( נחש בלע

 ,ויאסרהו ,המלך מחיל אחד פרש בדמות
 לרוץ ויאלצהו במלח, כשות ויאכילהו ,ויענהו
 חתיכות ממני הנחש ויצא , מילין שלשה לפניו

 ההוא הזמן חכמי דעת לפי כי יען ,חתיכות״

 הנחש כח מתישים והכשות המרוצה ,הפחד
 התלמוד אותו חשב ,ובכן . אותו וממיתים

,אליהו לגלוי שזכו הגדולים האנשים בין
 אביי, מתלמידי היה זה שימי רב

 ורב , נשבתה מחוזא וישיבת רבא מת וכאשר
 ,בנרש מושכו בעיר ישיבה יסד תלמידו פפא
 היה פפא רב ,בישיבתו שיטי רב גם ישב

 שכלו בחריפות הגיע לא אולם ,רבא תלמיד
 בר שימי ורב הגדול, מורהו קרסלי עד גם

 על רבה במבוכה תמיד הביאהו החריף אשי
 לא אשר והחריפות, המחבמות שאלותיו ידי
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 ויכל□ בהלכה, עליהן להשיב פפא רב ידע
 ראו אשר תלמידיו, בל נגר ושתים פעם לא
 את גם ויוסף ,בהתפללו ויהי ,חרפתו את

 "יהי :לאכזר אלהים מלפני הזאת הבקשה
 שימי עלי יעטה אשר מהחרפה שהצילני רצון

 ,האלה הדברים את שימי רב שמע ,אשי״ בר
 הישיבה ראש לפני עור הציע לבלי נדר וידר
. משכלו ונשגבות קשות שאלות הזה

 היד כי נראה האלה הספורים מכל

 עמו בני בעיני קדוש איש אשי בד שימי רב
 עשיר איש ונם מאד, בתורה גדול הכם וגם

 ראש להיות יאה באמת ולו בעדתו, נכבד

 אשר הסבה היא ומה .דכא מות אחרי ישיבה
 , נודעה לא ,לגדולה שימי רב עלה לא בגללה

 להדיח חפץ לא ענותו מפני כי יתכן, אולם

 ,זקן איש כבר היה אשר ,פפא רב את

, ,משאתו
 בעצמו שימי רב זכה לא אמנם אם אבל

 בן האלהים חננו לכן העם, מורה להיות
 ואשר ,עמו בקרב למופת היה אשר ,משכיל

 בפעולותיו הלאם בחיי חדשה תקיפה ברא
 ככל לא נראה חזיונו אשר איש הנשגבות,



וחתימתו הבגלי התלמוד #שי, רב

 כקרב יולד שגה למאות פעם אם כ• ,ודר דר
 במעשיו אשר ,כמוהו המעלה רם איש גוי

 האמה, פגי על קבוע חותם ישים הגדולים
 וממלכות ארצות בהמוט גם ישגה לא אשר

ועצימות. רבות
 בו מת אשר ביום כי ,אומרת ההגרה

 בספר שנאמר מה לקים ,אשי רב גולד רבא

 ,לאמר ,השמש״ ובא השמש ״וזרח :קהלת
 שהאיר ,ישראל שמש שקע אשר ביום כי

 ׳-זרח -רבא בבבל ישראל עיני את בתורתו

 לא היה אשר ,אשי רב והוא , אחר שמש
 במעשיו ממגו גדול גם ואולי ,מרבא קטן

 בעיר ,הנראה כפי ,נולד הוא ,הכבירים

 מושב עיר ,מתא־מחסיא היא ,סורא
 מראשוני היה אשר ,בבבל הראשון האמורא

 או רב ,הבבלי התלמוד בית את המיסדים
 תלמיד הונא רב מת מאז ואשר ,אריכא אבא

 שם הישיבה היתה חסדא רב ואחריו רב
 נשמע לא התורה וקול מסגר, על סגורה

 בימי ישיבה היתה עור בפומבדיתא אולם .בה
 השלישי, כהנא רב לראש היה ושם אשי רב

 בעודנו ,אשי רב שמע הזה המורה ומפי
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. לקח , מאד לימים צעיר
 רבים ונכסים ;בעשר נולד אשי רב

 חופף ,מאביו נחל ויערים וכרם שדה אחזות

 עסקיו וביתר ,במסחריו זה עשרו על עור
 לא ועשרו , וביערים באדמה והגדולים הרבים

 , בתורה מעסוק לבבו את זאת ככל הניא
 כבר לימים צעיר בעודנו גם כי הוא, ונהפוך

 התורה קרן את להרים גדולות מחשבות חשב

,בכבוד
 אשי רב עלה אחת הגרה דברי לפי

 בהיותי סורא, מדרש בבית ישיבה ראש להיות
 לא אופן ובכל שנה, עשרה ארבע בן רק

 נוכה ומזה ;שנה עשרים על שנותיו אז רבו
 למרות כי ער ,בתורה חכמתו היתה רבה מה

 תלמידי ויתר פפא רב בחיים עוד אז היות
 מרב מאד הרבה זקנים היו הלא ובלם רבא
 חכמים הרבה ישיבתו אל נהרו זאת בבל ,אשי

.בשנים ממנו גדולים
 לבבו על עלה , צעיר איש עור בהיותו

 עיר בסורא אשר ,רב לישיבת להשיב
 לה היה אשר הראשון כבודה את מולדתו,

 המורה בירי נוסדה עת , הראש-נים בימיה



ד .וחוזימחו הבבלי התלמוד ,אשי רב

 הבית אך כבל, לאמוראי הראשון הגדול

 רבות ושנים שנה, מאה לפני נבנה ההוא
 אז ,לנפל מטה וכבר ,מסגר על סגור היה
 לסתר ויצו ,מכיסו רב זהב אשי רב הזיל

 בקיעיו רבו אשר ,והרעוע הישן הבנין את
 . רמים כמו פעם עור ולבנותו ,המסד עד בו,
 וישם ,עמלו ועל כספו על אשי רב חס ולא

 המלאכה., במקום בלילה ללון מטתו, את גם
 יעשו בי תמיד, הפועלים על ישגיח למען

 את לפאר ויתאמץ .כאמונה מעש־הם את
 בתתו העיר, בתי כל מעל שיאו ולהרים הבית
 תחיב שלא הוא חפץ כי זה, למעשהו טעם

 שם אשר המדרש, בית את בכבדו העיר,
 בעיניו יקר כה .והתורה החכמה קול ישמע

!-התורה כבוד

 ויחלו , הבנין תם כאשר ויהי
 כלבלם אשר רבים, תלמידים אליו להתאסף

 אם כי תלמידים רק ולא ,מלחמו אשי רב

 לפניו ישבו לימים ממנו זקנים רבים חברים גם
 ,והחד הנעים לקחו את וישמעו ,בישיבה

 אשר ,הטובות המעלות כל ובאו נקבצו בו כי
 היה הוא : תורה כלומדי החכמים אז מנו



לד* חאמח. מגבורי 8

 ,בימיו נחמני בר כרבה השכל וחד חריף
 כרב והבריתות, המשניות הלכות בכל ובקי
 "סיני :בסגנונו התלמוד שיאמר כמו או ,יוסף

 הלב חכמי כל כבדוהו כן ועל ,הרים״ ועוקר

- .בדורו
 , גדולים חכמים בת היא גם היתה אשתו

 חקי יודעת היא גם היתה ,הנראה וכפי
 כ׳ יען ,אביה בבית קבלה אשר ,התורה

 בי ,חבריו נגר לפעמים התפאר אשי רב

 שמעה אשר ,הדת ומנהגי חקים יודעת אשתי
 אם גם לדבריה, לב שם והוא אביה, מפי
 מאשר איש אשי רב היה ,ובכן ,להלכה נגעו

במשפחתו. גם

ב.
 שנות במשך (*שי רב ושמע ראה רבות

 ביהודה לעמו קרו אשר המקרים, מהמון חייו

 גם עיניו. נגר עברו רבות חליפות ובבבל.

 התקוה שמש אשר ,ובהירים טובים ימים
 רעים ימים גם ,ישראל שמי את אז האירה

 והתלאות הצרות בענני העיבו אשר ,ואפלים



9 וחתימתו. הבבלי התלמוד אשי, רב

1 היהדות עולם את

 את הרומאים הרעישו קטן נער בעודנו
 יד תחת כשואה עליה עלו כי בבל, ארץ

 .ליהודים והמטיב הטוב הקיסר יולינים מפקדם
 השני, שבור־מלכא בבבל מלך ההם בימים

 לאמו הורות ואך ,ומציקם ישראל שונא איש

 את אהבה אשר ,רבת״החסד איפרא״הורמיז
 המלך עשה לא היהודים, וחכמי היהדות

 הגינה היא כי ,בבל ביהודי כלה הזה הרע
תמיד. עליהם

 ,פרם את ללכד יולינום בא כאשר ויהי

 עוד כי ,ליהודיה טובה תקוה כמעט ותהי
 הקיסר ממשלת שבט תחת נעימים חיים יראו

 והיהדות היהודים את כבד אשר ,הזה הטוב
 ככל ישראל בני מצב את וירם ,רב כבוד

 ויצו רמה, למדרגה הרבה מלכותו מדינות
 כבוד את ולהשיב המקדש בית את לבנות

 הקיסר אך , קדם בימי כאשר , אליה ירושלים

 איש צבאו, מאנשי אחד באשמת מת הזה
 את המית לדתו הרבה בקנאתו , אשר ,נוצרי
על המלחמה בסערת בהשתערו ,בחץ מלכו
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 ותהיינה נגוזו, עפו ישראל תקווה וכל אויבו,

בלה. כעשן
 אשר ישדון לעם הרעה לא ההשגחה אולם

 תחת הזאת הארץ את הביאה לא כי ,כפרם
 לישראל יולינום היה טוב אמנם הן .רומא על
 בב^ ליהודים מאד מאד הטיב שפק בלי וגם

 על ימים האריך לו ,מושבותיהם מקומות
 שמו לא אם יודע מי אך ,ממלכתו כסא

 לטובת עמלי כל את אחריו הבאים הקיסרים
 כבר האלילים עבודת כי יען לאל, ישראל

 התאמץ לבדו הוא יולינום ורק ,ברומא נפלה
 הקיסרים אך ולסעדה, להטבה כחו בכל

 ,החדשה האמונה מבני בלם היו אחריו הבאים

 רדיפות וירדפוד, היהדות, את צררו אשר
 לו בבל, יהודי גורל אז היה ומה נוראות.

 בבבל גם אמנם !באלה קשרים בידי נפלו
 ,לדעת עלינו אולם , היהודים על רדיפות היו
 שנאו לא ,ליהודים פרם מלבי שנאת בבל כי

 שטמו כאשר רבה במרה זאת בבל אותם
 לא דתם לקנאת אשר רומא, קיסרי אותם

- ,גבול בל היה
 כסא על ישבו יילינום מות אחרי



11 .וחתימתו הבבלי ד -ת.-. ,אשי רב

 לא אשר ,אחדים קיסרים עור רומא קיסריות
 לטוב יזכר וביניהם לישראל, הרע הרבו

 אשר הקיסר הוא ,הגדול תיאודוסיום הקיסר
 רומא לממלכת ; ממלכות לשתי רומא את חלק

 רומא עיר היא בירתה ועיר ,המערבית
 ארצות כל היו ממשלתה תחת אשר ,העתיקה
 ,המזרחית רומא ולממלכת , המערבית אירופה

 ,קונסטנטינופול או בזנטיה העיר ובראשה
 אירופה ארצות כל היו ממשלתה תחת אשר

 ארץ גם וביניהן אסיה ■וארצות המזרחית
. ישראל

 הורמה קונסטגטיגום מימי עור אמנם
 כרומא הבירה לעיר להיות בזגטיה י,עיר

 :קיסרים שני גם ישבו אחת ופעם ,העתיקה
 ולגם- והשני במערבית, ולנטינעום האחד

 רק נעשתה הזאת ההתחלקות אך כמזרחית,
 היו ובאמת ,המלוכה הנהגת את הקל למען
 אך .לאחת נחשבות האלה הממלכות שתי

 לשני בירותיו שתי את הנחיל תיאורוסיום
 כי עד לשתים, המלוכה את ויחלק בניו,
 וגם , ממשלתן ברוח מרעותה אחת נפרדו

 היתה אשר ,האמונה בחומת נבעה גדול פרץ
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 את אשה הצוררות ולמערבית למזרחיות מאז
 למעוז היה הזה והפרץ , הימים כל רעותה

 אמרו כאשר או ,והדל הקטן ליעקב ולמחסה
 לכבשה - הגמלצה בלשונם התלמוד חכמי

 אשר הזאבים שבעים בין והחלשה התמה
- , לבלענה ישאפו

 על הגדול תיאודוסיוס שבת בראשית
 רבן ישראל בארץ לנשיא היה מלכרתו כסא

 גלה אשר השני, הלל בן החמיש• גמליאל
 הלבנה מולדות וקביעות השנים עבור סוד את

 מות אחרי ימים כשנתים מת ואשר , והחדשים
 נכבד היה זה גמליאל רבן יאוהבו יוליגום

 אחד נועז וכאשר ,תיאידוסיום בעיני מאד
 לנשיא רעה לעשות הגדולים המלוכה שרי
 ,נכבדים ומגלות כתבים ממנו בגזלו ,הזה

 ,למות ההיא הגזלן משפט את הקיסר שפט
 ויגן לישראל, טוב הקיסר לב היה ובכלל
 להצילם בידו הצליח תמיד לא אך ,עליהם

 אשר הכהנים הם און, אנשי מידי מרעתם
 בהם ויסכסכו ,עליהם טזמות תמיד חרשו

,ההמון את
 כסא על ישב הקיסר ימי ובאחרית



18 .וחתימתו הבבלי התלמוד ,רב

 ,גמליאל רבן בן ,הרביעי יהודה רבי הנשיאות
 בחכמתו לא עמנו ימי בתולדות נודע לא איש
 הגינו הזה הנשיא בימי גם .בתורתו ולא

 ישרון עם על והמערבית המזרחית רומא קיסרי
 ,זאת בכל חדלו לא הצרות אך ,יכלתם בכל

 ,יהודה בארץ הישיבות בטלו בבר כן ועל
 ?הטיף הבמה על עוד עלו לא ההלכה ומורי
 ורק .רבים תלמידים באזני וחכמתם לקחם

 בדרשות התעסקו ,בענים נחמה א מצו למען
 האגרה בעלי החכמים רבו ואז ,האגדה

 אופן . העם המון בקרב נפוצו ודרשותיהם
 כעיני גם חן מצא כזה הקדש כתני כאור
 בדרשותיהם שהתאמצו החדשה, האמונה חכמי

 ישראל כני לב את ולמשך ,שטתם את לאמת

אמונתם. אל
 בניו שני מלכו הגדול תיאודוסיום אחרי

 חדלי האלה הקיסרים היו אמנם ואם ,תחתיו
 שמו בשמם משלו אשר המשנים אך אונים,

 תמיד ויצילום , ישראל בני על לטובה עין
 לרגלי טמנו אשי , הבחנים רודפיהם ממוקשי

 המשנים לב היה מאשר לא אמנם .חרמם עם

 אשר יען אם כי הזה, הדבר את עשו טוב



?*ד. , האמה מגבורי 14

 בכל אבל ,היהודים נשיא מידי שחד קבלו
 אם מעטה, הדוהה ישראל לבני היתה זאת

- ,שלמה לא כי

 בארצם ישראל בני מצב היה זה
 הרומאים שבט אשר ,הארצות ובכל הקדושה

 לפעל אש• רב ההל אשר בעת בהן, משל
 הזה הדברים מצב ,הכבירות פעולותיו אה
 הנולד, את הרואה הזה, החכם בלב בינה נתן

 בכי, בארץ בארצו, גם עמו לאחרית לראג
 יא אם יודע מי ? יום ילד מה יודע מי כי

 לאבד יאמר אשר ,צורר מלך בפרס גם יקום
 הב , האמגושיס כי גם ומה ,ישראל זכר את

 קראו כאשר או ,כפרם אשר האש עובדי
 הם גם שנאי "חברים" :התלמיד חכמי אותם

שנאה. תכלית היהדות את

 כםאי על אשי רב ישב באשר ויהי
 לאם;־• ויחל ,סורא עיר ישיבת לראש להיות

 המשניות, להלכות הבאורים דברי כל את

 מת מאז שנה, מאות במשך אותן למדו אשר
 הנשיא יהודה רבי הוא , הקרוש רבנו

 ישראל בארץ גם המדרש בתי בכל ,הראשון
 ,אז לימים צעיר עורנו אשי ורב ,בבבל גם



15 וחתימתו. תכבלי התלמוד ,אשי רב

 כל את ברר הגיונו ובישר חכמתו וביב

 ויסדר ,לפה מפה נמסרו אשר ,השמועות
 השאלות כל עם התלמוד מסכתות לפי אותן

 עליהן ויוסף ,ימיו עד שהתחדשו ,והתשובות
 כל ואת , חבריו ובאורי הוא באוריו את גם

 אדות על ביניהם היה אשר ומתן המשא
. נעדר לא דבר ,ובאורן המשניות הלכות

 אשי רב קבץ ההלכות את רק ולא
 להמון גם ושארית שם נתן אם בי , גרנה כעמיר

 המון בקרב התהלכו אשר והספורים האגדות
 דרך פי על הקדש כתבי ולדרשות ,העם

 המדרש בבתי נאמיו אשר והפשט, ההגדה
 לב לא כי ,בבבל ומעוטן ישראל בארץ רבן

 ,והשירה המליצה נעם אחרי הלך בבל חכמי
 זמנם אה להקדיש יכלו מצבם לפי כי יען

 למחם רוחני מזון נתנה אשר ,ההלכה לימוד

 כי אף כעצמו ,אש רב גם מהאגדה, יורד
 היה לא והאגדות, הדרשות לכל המאסף היי־■
- .ובדרש בהגדה גדול כחו
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ג.
 ידי על כפורא הישיבה הוסר מראשיה

 אל בהמון להתאסף בבבל, להק היה רב
 ,אלול ובירח אדר בירח בשנה פעמים הישיבה

 ההב והירחים , הישיבה ראש הורה לשמוע
 אשי רב ויעבר .הבלה״ ״חדשי :בשם נקראו

 עבר כזה ובאופן .אחת מסכת על הדש ככל
 ששיב כל ועל , השנה כמשך מסכתות שהי על

 .שנה שלשים במשך עבר התלמוד מסכתות

 כי מצער, היה מדרשו בית ראשית אמנם
 בס על השני מלכא שבור עוד ישב אז

 ,אחרות שנים עברו הנה אך ,בפרס המלוכה
 ,השני יזדנרד הוא ,כפרם חרש מלך ויקם

 כי ישראל עם את רק לא אהב הזה והמלך

 ואז ,מאד כבד היהדות תורת את נם אם
.למעלה מדרשו בית 'ינסב רחב

 חי אשר ,אחר חכם כי ,מספרת ההגדה
 ממשפחה ,שמו נתן בר הונא ,אשי רב בימי
 בעצמו היא כי ,האומרים וישנם , הגולה ראשי

 בתורה, וגדול עשיר איש ,ראש״הגולה היה
 והנה ,השני יזדגרר לפני אחת פעם עמר



(7 וחתימתו. הבנלי התלמוד אשי, רב

 המלך יזדגרד וירם ,למתניו מתחת אבנטו ירד
 חלצי סביב ויקשרהו ;הונא אבנט את בעצמו

 הוגא השתומם וכאשר ; הזה היהודי החכם
 בדברי מעשהו את האחרון באר , המלך לענות
 "ממלכה :ישראל עם על שנאמרו ,התורה
 ישראל איש בל כן ועל קדוש", וגוי בהנים

 וכאשר לכהן. בראוי אבנטו את לשאת חיב
 לו אמר ,חברו אמימר אל נתן כר הונא בא

 :הנביא ישעיהו דברי ק:מו ״בך :הזה החכם
.אומניך״ מלכים והיו

 היה בדורו החכמים ראש אשי ורב
 ויהי הזה, המלך בעיני מאד ונכבד אהוב

 זוטרא מר רעיו עם ביחד ,משתהו אל קרוא
 מימות כי התלמוד, יאמר כן ועל ואמימר,

 אשי רב עד הראשון( הנשיא יהודה )רבי "בי
 ואם אחר; במקום וגדולה תורה נראה לא

 הונא ברב גם היו האלה המעלות שתי אמנם
 - התלמוד עור מוסיף - זאת בכל ,נתן בר

 נכנע היה הוא גם כי ,אשי רב אל דמה לא
־ .הזה החכמים ראש לפני

 ,מדותיו לפי ,אשי רב היה ראוי ואמנם

2 ב
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 ערך היודע איש היה כי אמתו, ראש להיות

 יספר כאשר ,רבה היתח ענותו כי אף ,עצמו
 חברו ורבינא הוא שב אחת פעם כי ,התלמוד

 הראשון רבינא הוא , בשנים ממנו הגדיל
 כי , האומרת ,אחת י הלבה דבר על וידברו

 )כלומר: חוזר" משנה, בדבר )החכם( טעה "אם
 החכמים־ מהלכות אחת הלכה בדברי טעה אם

 לשיב עליו ,לא-אמת משפט ויוצא ,המורים
 שאלהו אז ,אחר( משפט ולהוציא מדבריו

 חי־א רבי בדברי בטעותו גם האם רבינא:
ושמואל? רב בדברי טעה אם הושעיה?או ורבי

 ,הוא בן אמנם כי ,אשי רב ענהו אשר ואחרי
 עליו ההם החכמים בדברי גם טעה שאם
 רבינא הוסיף אחר, משפט ולהוציא לשוב

 ?״ בדבריך או כדברי טעה ,,ואם :לשאלהו

 קנים קוצצי "הבי בתמהון: אשי רב ויענהו
 ערך שפלי אנשים הכי :)כלומר ?״ הננו באגם

. ?( אנחנו בתורה
 זה רבינא במות בי מספרת, החגרה

 את ,ההוא בעת כמנהגם ,המקונן עליו קונן
 צריק על ראש הניעו !״תמרים :לאמר קינתו
ולילה( יום )־נקונן בימים לילות נשים 1 כתמר



19 .וחתימתו הבבלי התלמוד ,א;י רב

 בתורה ההוגה )־על כימים לילות משים על
 בר־קיפוק את אשי רב וישאל !״ ולילה( יומם

 בר' ויען ?״ מותי ביום תאמר ״ומה :!המקונן
 מה שלהבת נפלה בארזים "אם ויאט!": קיפוק
 מה - הועלה בחבה לויתן ? קיר אזובי יעשו

 מה חבה- נפלה שוטף בנחל רקק? רגי יעשו
 מקונן זאת בשמוע ויהי ?״ גבים מי יעשו

 ושלום, חס ויקרא: שמו, בר־אבין אחר,
 וישאלהו ״1 ושלהבת ״חבה :צדיקים על יאמר כי

 ב" ויענהו אתה?" תאמר "ומה אשי: רב
 .לאבדה, ולא לאבלים "בכו אמר: אני אבין:
 לרב נעמו ולא לאנחה!" ואגו למנוחה שהיא

 בהם בחרו אשר ,האלה המשלים כל אשי
 הקילו אשר על עליהם ויקצף ,ההם המקוננים

,ולאבדה לשלהבת וימשיליהו ,בכבודו

 אשי רב באזני החכמים הללו אחת פעם

 את מקים הוא כי ההוא, חברו רבינא את
 אשי רב אליו וישלח .החכמים מצוות כל

 נא "הלוני :•לאמר ערב לפנות שבת בערב
 לקנות מקרה עתה לי קרה כי ,זוזים עשרה
 ירי על רבינא ויענהו ,קטנה״ ארץ כברת

 את בשטר ונכתב עדים "הבא :לאמר השליח
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 כ; אחרי וישאל ,אשי רב וישתומם .ההלואה"

 בלי נאמן אינני אני גם בי "ה :רבינא את
 שב; "בל בחכמה: ענהו רבינא אך עדים!"

 נקלה ועל בתורה אתה טרוד בי יען ,אתה
 חטא". בך והיה ההלואה דבר את לשכוח תובל
 ידע בי ,ונובח נראה האלה הפעורים טבל

 האיש בראוי ,עצמי ערך להוקיר אשי רב
 הלאומית ההנהגה מושבית אשר באמתו גדול

 בעפר בבידו את יתן ולא ,הן בידו והדתית

. לדוש
 חבב תלמיד "כל : לאמר דרש הוא

 :שנאמי , חכם תלמיד אינו בברזל קשה שאינו
אש רב שם לא בן ועל ,שלע" יפוצץ בפטיש

 אם , מוריו לרברי וגם , חבריו לדברי לב
 מתנגדים ההגיון או ההלכה כי , מצא רק

 יעי : הזה מהמקרה נראה באשר . לדבריהם
 אשי רב ויצא ,שלנייא בעיר אשי לרב היה

 , משם עצים ■ לו לכרת , מועד של בחולו

 שילא ורב , שלנייא יושב אחד חכם זאת וירא
 ,דעתך ״מה : לאמר אשי רב את וישאל ,שמו

 "קוצץ :רב אמר חננאל רב שאמר יען כי
, צריך שאיננו פי על אף , במועד דקל ארם

%



21 וחתימתו. הבבלי התלמוד אש/ רב

 לך לכרת תוכל לכן שלו" לנסורת אש בי
 התרעם כבר הלא אך , המועד בחול עצי□
 • אשי רב ויענהו • ההיא״ ההלכה על אביי

 ורום מגאותו לא והוא .אביי" בדעת דעתי ״אין
 נגד כאלה קשים דברים מפיו הוציא לבבו

 הגדולים, החכמים בין נחשב אשר ,אכיי דעת

 היהירות ואמנם .האמת את מאהבתו אם בי
 היא □י ׳ אשי רב מלב מאד רחוקה היתה

 בעל הנהו יהיר שהוא מי "כל : אומר היה
 חסרונות לו שיש האיש רק - לאמרי ,מום״

 על כסות למען , עינים ורם גאה הנהו
.חסרונותיו

 יתרחקו כי לקחו, שומעי את הזהיר הוא
 קנאה לו שיש "בל : לאמר בדרשו הקנאה, מן
 לו עושה עד עדי שובן - ודומם חבירו על

 לקו לו היה לחברו אדם בין היושר . דין״
 אחא לרב כי ,קרה אחת פעם . ולמשקלת

 החכמים. אחד עם בשותפות גמל היה רבא בר
 שלח ולא , אחא רב של מקרוביו אהד וימת

 יען , עבודה לעבוד גמלו את האבל החכם
 וישתומם . כעבודה אסורה אבל של בהמתו כי
יעשה אחא כרב גדול "איש ויקרא אשי יב
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 , הוא להפסדו לבו שם שלא ,נניח !בזאת
 נזק יגרם בזה בי , לב שם לא איך אבל

השותף לרעהו

 שהיה בריב עדות דבר ידע אש• רב
 רב וישאלהו .אחד איש עם רבו בהנא לרב

 להעיד תיבל כי הענין את אתה הזוכר : בהנא

 ״״ זוכר ״אינני : אשי רב ויען ?״ בדבר עדותך
 היה ובך כך לא הכי :לשאל כהנא רב ויוסף

 לסוף יודע ״איני :ענהו הוא אך ?״ הדבר
 בעיני הדבר וירע .עדותו ויעד אשי רב זכר
 . דבריו על סמך אשי שרב חשד בי , בהנא רב
 עליך ,ב , ״התרמה :לו אמר אשי רב אך

 הדבר לזבר התאמצתי בעצמי אנכי ? סמכתי
 , לדעת אשי רב הראה אלה בדבריו .״ ואזכר

 לעקש ,בעיניו נחשב לא רבו כבוד גם בי
 האמין מאשר רק ,עדות להעיד הישרה
. רבו לדברי

 אש• רב הקפיד הישר את ומאהבתו
 על ויוסף . הגון איש הדין שיהיה , מאד

 שאינו הצבור על תן "המעמיד הידוע: המאמר
 האלה כדברים ,אשרה״ נוטע באילו הגון

)העמידו חכם תלמיד שיש כמקום "ואם : לאמר



53 וחתימתו. הבבלי התלמיד אשי, רב

 אצל האשרה אח נטעו כאלו הוא הדין( אח
 - כסך• ,ואלה זהב אלהי : שנאמר , המזבח

כסך• בשביל והבא , זהב בשביל הבא

ד.
 אספת היתה אשי רב של מדרשו ח בי ב

 בימיו, המדרש בחי ככל מאשר רכים חכמים
 היו לפניו ישבו אשר , החכמים כל ולא

 וגם , רחבים חבריו היו מהם כי , תלמידיו

 רבינא : כמו ; הרבה בשנים ממנו זקנים
 מר , רבא מתלמידי היה אשר , הראשון

 היו אשר , חסיא רב בני ינוקא ומר קשישא
 גדול בהמון הלמוד כימיו. מאד זקנים אנשים

 זאת הביע כאשר , אשי רב נפש תאות היה
 לו בהמון לימוד האוהב "כל : כמאמרו
 על כי , פרי( יביא למורו : )כלומר תבואה״

. הדברים יתבררו ומתן המשא ירי
 טריפת דבר על שאלה לפניו באה אם

 אח אליו תמיר הוא אסף השחוטה הבהמה
 אדוח על יחד עמהם וירן , עירו טבחי כל
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 , אותה להכשיר או להטריף אם השאלה,

 לו .יגיע "למען ! כפתגם מעשהו את ויבאר
 , כהלכה יטעה אם כלומר , מהקורה״ צרור

 ויקטן , רבים אנשים עור בשגגתי חלק יקהו אז

 לוא היה מאשר קטן ענשו גם והיה , חטאו
 בעצמו הוא אמנם . לבדו ההלכה את הורה
 עשה חטא מיראת כי ,לאמר מעשהו את באר

 כי מליצה, דבר הוא זה באירו אבל זאת,
 חכמי מכל יותר , כמוהו בתורה גדול איש
 אך . שאלה לפסק לירא יכל היה לא ,דורו

 אנשים עם להועץ מאהבתו זאת עשה באמת
 הטבחים ואלה דעתם, את גם ולשמוע רבים
 טריפה. בדיני , אומנותם פי על ,בקיאים הלא
 לפניו בבוא , מדרשו בית אל לבוא קראם לכן

. בזאת שאלה
 אהבתו גם גדלה כן ,לתורה כאהבתו

 מהדרשה נראה כאשר , מאד נעלה באופן לעמו
 שאלה חברו שאלהו הנה : הזאת האגדית

 של בתפלין כתוב "מה : לאמר אנדה בדבר

 שם כי , אשי רב ויען ?״ הוא ברוך הקדוש
 גוי מי "כי : האלה התורה דברי כתובים

 כה׳ אליו קרובים אלהים לו אשר ,גדול
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 אשר ,גדול גוי ומי ? אליו קראנו בכל אלהינו

 הזאת, התורה ככל צדיקים ומשפטים הקים לו
 הנסה או היום? לפניכם נותן אנכי אשר

 , במסות גוי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלהים

 ,חזקה וביד , ובמלחמה ,ובמופתים באותות
 אשר בכל גדולים, ובמוראים נטויה, ובזרוע

 > לעיניך במצרים אלהיבם ה׳ לכם עשה
 מגן בה׳ נושע עם כמוך מי ! ישראל , אשריך

 אויביך ויכחשו , גאותך חרב ואשר ,עזרך
 עליון ולתתך ! תדרך במותימו על ואתה , לך
 ולשם לתהלה עשה אשר ,הגוים כל על

 אלהיך לה׳ קדוש עם ולהיותך ולתפארת
 אשר ,האלה האגדה ברברי ,דבר״ באשר

 אין רבה אהבה צפונה ,אשי רב מפי יצאו
 העליונה בעיניו שהיתה ,ללאומיותו קין

 בכתובים בחר כן על כי בתבל, והראשונה
 ותורתו, ישרון עם תהלת את המנשאים ההם,
 ברוך הקרוש של בתפילין מקום להם לתת

- , הנחמדה הזאת האגדה מליצת כפי , הוא
 ,המינים חזקו כבר בימיו אשר יען

 מלצי בצל חפו אשר , ישראל לבני מאד ויצרו
 אליהם גדולה אשי רב שנאת היתה לכן , רומא
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 זכר היה לא פרם בארץ בי אם ,מרחוק גם
 לקביע חברו אמימר חפץ אחת פעם .למו

 ,הדברות עשרת את שהרית בתפלת יאמרו כי
 רב נתנו ולא לפנים, נהוג הדבר היה כאשר

 בטליב "בבר בי ,באמרו זאת לעשות אשי
 המינים כי ,בלומר המינים׳' ר,רעמת מפני

 למשה שנאמרו הדברות עשרת את רק הקדישו
 בי ,באמרם ,התורה דברי מבל פיני הר על
 לבן ,הדברים יתר ולא המה נצחים אלה רק

 עשרת אמירת את ישראל ארין חכמי בטלו
 מיתר נכבדים אינם כי להראות, הדברות,

 מינים, היו לא בבבל כי ואם התורה, דברי

.מרחוק גם מעשיהם את זכר אשי רב אך
 בנראה, היו, מורא עיר .תושבי רב

 אמינת את וישנאו ,באמונתם דבקים פרסים
 מהפרטים נספחו בבל ערי ביתר כי ישראל,

 קרה לא ובסורא היהדות, אל אנשים הרבה
 עליהם אשי רב ויקרא , מהם אחד יתיהד כי

 לב אבירי )־פורא( מתא-מחפיא בני לאמר:
 את בשנה פעמים שתי חם רואים כי הם,

 בירחי שמה )בהאפף ותפארתה ההורה יקרת
בבית התורה ללמוד , חכמים המון הכלה
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 התגיר לא זאת ובכל אשי(, רב של מ־רשו
 בון דעתו לפי ועליהם !״מהם אחד גר אף

 הרחוקים לב אבירי ,״הוי :באמרו הנביא

- " !מצדקה
 רב התנגד לא האלה מהדברים כנראה

 נפרץ חזון היה אשר ,גרים לקבלת אש*
 להראות, ערכם, את להרים ויתאמץ כבבל,

 .ישראל מבני במאומה נבדלים אינם הם. כי

 ן רבא בר אחא רב חברו שאלו אחת פעם

 זוהמת פסקה כי , האגדה חכמי אמרו "הן
 עמדו מעת ישראל מבני והגלולים החטאים

 הגרים אבות הן אבל ,סיני הר על אבותיהם

 ?״ זוהמתם פסקה ואיך ,סיני הר על עמדו לא
 לא בעצמם שהם פי על "אף :אשי רב ויען
 "את :נאמר בן בי ,היה מזלם אבל , שם היו

 ה׳ לפני היום עומד עמנו פה ישנו אשר
 כלם עם ,פה״ איננו אשר ואת ,אלהינו

 גם ובזה ,זוהמתם ותפסק בריתו ה׳ כרת

- הגרים. זוהמת
 תחת אשי רב הרים המצור! עשית ערך

 במחשבת רק היה אם גם כי עד לשונו,
 אשר םבד< מאיזו אך טצוה, לעשות האדם
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 נחשבת ,לעשותה יכל לא בו תלויה איננה
 "מהו :אשי רב דרש ובן .כעשיר! מחשבתו לו

 אדם חשב - ?״ שמו ״ולחושבי הנביא שאמר
 עליו מעלה ,עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות
 ,הזה הנעלה במאמרו .עשאה״ באלו הכתוב
 ערך גדל את אשי רב ירומם אשר מלבר

 ,האנשים רוח את בו יעודד עוד ,המצוה
 מסבות התורה מצות את לקים יוכלו לא אשר

- .ופגעיו הזמן
 ישראל עם סבל אשר הרבות, הצרות

 על תחת אשר הארצות ככל אשי רב בימי
 אמונת• את הנדכא העם בלב הגבירו ,רומא

 מושיעו יביא אשר העם, ובגאולת במשיח

 בכתבי חפשו , האגדה מחכמי ורבים ,בכנפיו
 לביאת רמזים בהם יש אשר ,מאמרים הקדש
 אז נמצא גם ,ישראל גאולת קץ ולעת הגואל

 העם את שולל הוליך אשר ,אחד איש

.הנהו המשיח הוא בי נאמנה אותו בהבטיחו
 כרתים,ויקרא באי היה הזה השרך משיח

 הוא כי ,כרתים ליהודי ויאמר ,משה שמו את
 יעשה נם ,מגלותו ישראל עם את יוציא

משה עשה כאשר ומופתים, אותות נפלאות



 ,וחתימתו הבנלי התלמוד ,אשי רב
 ו —-•א---------------------------------------------

 ורבים חם, כני אדמת על לפנים רבנו

 בשיא נתעו כרתים ערי יושבי מהיהודים
 ,קנינם ואת רכושם את ויעזבו ,בו להאמין

 להראותם ,המשיח אותו יעד אשר ליום ויצפו
 משיח ויצו ,בא ההוא והיום .ונפלאות נסים

 שפת אל אחריו ילכו כי ,מאמיניו אה השקי
 ,בחרבה הגדול הים את יעבירם והוא ,הים

 שפה על אשר מוצק סלע ראש אל ויביאם
 בהבטיחו , המימה לקפץ אותם ויצו ,הים

 אמנם מהם ורבים ,יטבעו לא כי אותם

 , אדירים במים אבן כמו וירדו ,בדבריו האמינו
 והמשיח ,המלחים ירי על הוצאו מהם ורבים
. עור נודעו לא ועקבותיו , פתאם נעלם

 ,באחריתם המרים ,כאלה ומקרים
 כי בראותם , יאוש לידי העם אה הביאו
 אמר אז לטוב• מקווה ויחדלו תוחלתם, נכזבה

 חשבו אשר ,ההם הקצין כל כי אשי רב
 וגם ,יעבור ולא כחק אינם הדרשנים ומצאו

 יחכה .בא לא עדנה ומשיח ,הקץ יעבור אם
 על אף בי לביאו, ישראל איש כל זאת בכל

 ,יבוא כוא זאת בכל ,משיחנו שיתמהמה פי
- .לביאתו קצוב מועד שאין רק
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 המורה הביע אשר ,האלה הדברים
 ישראל בני לבל הארים כדברי היו ,הזה הגדול

 אנשים כי , אהה וער מאז הגולה הביצות ככל
 ומשיחי ,המו לא קצין ומחשבי הזיות בעלי
 ורק בערמתם נלכדו ורבים חדלו, לא שקר
 ,גמור מיאוש הצילום ההם אשי רב דברי
־■ .שולל רמאים הוליכום בי הובחם אחרי

ס■-*



 התלמוד ,אשי רב
♦ וחתימתו הבבלי

ה.
 האחרונות אשי רב חיי שנות בעשרים

 באיצות ישרון לאם את הערך רבי דברים קרו
 בביזנטיה המלוכה בפא על ישב אז ,רומא

 הכהנים ביר היה הוא ,השני תיאודוסיוס הקיסר
 אשר כל ואל ,היוצר ביר כחמר הנוצרים

 לרדף הכהנים וימיתוהו ,לבבי את הטו חפצו
 הקיסר ויגזל .ובחמה באף ואמונתו ישראל את
 נתנו אשר רבות, זכיות ישראל מבני הזה
 הקיסרים מאת רומא אזרחי כלכל להם

 פקדה היציא כי ,הרע הוסיף ועור , הראשונים
 בית לבנות ישראל בני על האוסרת ,נמרצה
חדש, תפלה

 בארץ נשיא היה השני תיאודוסיוס בימי
 אס ,האחרון או דששי גמליאל רבן ישראל

 אבל נודע, לא כתורה גדול הזה הנשיא היה
 היה כי ,אדותיו על מספרים העמים חכמי

 נשיאותי ימי בראשית .הרפואה בחכמת חכם
 מאד, גדול הקיסר בחצר כבודו אמנם היה

 אבותיי לכל מאשר רבים כבוד תארי נתנו לו
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 לטובת דבר־מה לפעל ועז בח אבל ,הנשיאים
 פעם חפץ ובאש* ממנו. שללו הנדכא עמו

 הקיסר ענשהו ,לעמו טוב דבר לעשות אחת
 תפלה בית לבנות רשיון נתן הוא : קשה
 ממנו ויקח ,עליו ויקצף הקיסר וישמע , הדש

 על ורק ,לו נתנו אשר הכבוד תארי כל את
 וכאשר .חייו ימי לכל השאירהו נשיאתו כס
 הנשיאות אז מני חדלה הששי גמליאל רבן מת

 מאות כחמש ארכה אשר אחרי ישראל, בארץ
- .כליל ,שנה

 מהלל ישראל ארץ נשיאי כל הם ואלה
 הזקן הלל א( :האחרון גמליאל רבן עד הזקן

 גמליאל רבן ג( ;שמעון בנו ב( ;הבבלי או
 הראשון; גמליאל בן שמעון רבן ד( הזקן;

 בן שמעון רבן ו( דיבנה; גמליאל רבן ה(
 הראשון הנשיא יהודה רבי ז( ;השני גמליאל

 גמליאל רבן ח( ;״רבי"( או הקדוש )רבנו

 ;השני הנשיא יהודה רבי ט( ;בנו השלישי
 יהודה רבי יא( ;בנו הרביעי גמליאל רבן י(

 ;בנו השני הלל יב( ;בנו השלישי הנשיא

 יהודה רבי יד( ;בנו החמישי גמליאל רבן י□
 הששי גמליאל ורבן טו( ;בנו הרביעי הנשיא
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 יורש בן נשאר לא ואחריו .בנו האחרון או
.מישראל הנשיאות ותפסק ,כסאו

 אשר ונודעות, רעות היותר מהרדיפות
 רדיפת היתה ,האחרון נמליאל רבן בימי היו

 אשר ,הגדולה העיר . באלכסנדריא היהודים
 אלכסנדר בימי עוד ישראל בני בה התישבו

 עדה למו שם היתה ואשר ,המוקדוני הגדול

 היו אנשיה אשר מקדם, מאז מאד גדולה
 מלאכת , מרע בכל ונבונים חכמים כלמו

 רבים הון בעלי וגם ,המעשה והרשת מחשבת
 ממשלת תחת היתר. הזאת העיר . בימהם היו

 שמו קיריל אחד נוצרי ובהן > השני תיאודוסיום
 על להתנפל ההמון את להסית ,לבו מלאו

 היהודים, של התפלה בתי אל ויתפרצו ,היהודים
 בתי את וישימו ,המתפללים את משם ויגרשו
 בני ואת ,לנוצרים תפלה לבתי האלה כנסיות
 שללו אשר אחרי , העיר מן גרשו ישראל

 האכזרים ידי על גרשו כן .רכושם כל את מהם

 יותר בה ישבו אשר ,הנאמנים העיד אזרחי
רבה. תעלת לה ויביאו שגה, מאית משמנה

 התקוממו הרבות רומא בארצות ועוד
 להכחידם, ויאמרו היהודים, נגד הכהנים
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 יתיאודוסיוס תפלותיהם. בתי אח מהם ויגזלו
 ידי על , לפעמים נסה אמנם אם השני

 ,הנלחצים על להגן ,ונציביו שריו השתדלות

 או הכהנים אחד דברי אליו בוא מדי ,אך
-,אחור הטובה מחשבתו תמיד השיב ,הנזירים

 ישראל בארץ היו לא בבר ההם ובימים
 האמוראים, דרך פי על בהלכה הדורשים חכמים

 על ונחתם נסדר בבר הירושלמי התלמוד כי

 רבי , שם האחרונים מהאמוראים אחדים ידי
 ישראל חכמי וכל ,בין בר יוסי ורבי מנא

 יוחי התעסקו ביהודה אחריהם היו אשי
 הדרשות המון מעט מעט נאספו ואז .באגדה

 במשך לתלמידיו מורה מפי למורשה היו אשר

,שניס מאות
 גם חפץ לכלי היתה באגדה קדרשה

 היתד, אז אולם .הראשונים התנאים נירי

 המורים נחמי אשר הנחמה העיקרית תעודתה
 מידי סבל אשר ,מצרותיו מרעיתם עם את

 ממנו לקחו אשר ,האלילים עובדי הקיסרים

 אז קמו אמנם *אם המדינית. חפשתו את
 אמונת על נם ,אדרינום כמו , אחדים קיסרים

ני בטחו העם סורי אך ,להכחידה היהודים
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 עבודת אחרי שבי ישראל בני לב ילך לא
 רבי אחרי אשר בימים בן לא .האלילים

 האמונה החלה אז אשר הראשון, הנשיא יהירה
 סוף סוף אשר עד , רומא בארצות לגבור החדשה

 היתה אז עמו, ועל עליו אהד קיסר קבלה
 רבים אויבים בי ,רבה בסכנה ישראל אמונת

 נחוץ ואז ,לבלעה ,העברים מכל עליה קמו
 ולהגן לסערה , לעודדה מעט לא עזר לה היה

,רודפיה מפני עליה
 רבני בתלמידי הנודעים האגדה מבעלי

 השיב הוא ,עמרם בן יונתן רבי היה הקדוש
 כל את ויבטל מחדדות, תשובות למינים

 ממנו יותר עוד אבל .והובחותיהם טענותיהם
 תלמידיו האגדה בדרשת לעשות הגדילו

 ,שמלאי רבי הוא ,שמלאי רבי :המצוינים

 את הנאמנות ובראיותיו פיו באמרי הבה אשר
 בי עד ,דבריהם כל את לאל וישם ,המינים

 ,עמו . בהתוכחם ורגליהם ידיהם מצאו לא
 היה נחמני בר שמואל רבי חברו גם כן כמוהו
 ,גדול וחכם ישר הגיון בעל ,נפלא דרשן

 ,המינים דעות נגד דרשות דרש הוא וגם.
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 כפי כי ,אתם להתוכח הריה לא הוא אך
.דבריהם ואל אליהם לבו שם לא , הנראה

 בחכמת הצטינו האלה החכמים שני בימי

 בן יוחנן רבי האלה: החכמים גם ההגדה
 בן יהושע רבי לקיש, בן שמעון רבי , נפחא

 היו אלה כל פדת. בן אלעזר ורבי לוי
 דרשותיהם, ליפי קצה אין מצוינים דרשנים

 מסבי הן רעיונותיהן ולשיא טעמן לנעם

 אשר היגון, בבום נחמה נטפי הרבה באמת
 על והנרדפים הנדכאים עמם בני מצו שתו

. בכפם חמס לא על ,חשך בלי צואריהם
 תלמידים העמידו ■האלה החכמים גם

 וככל ,לקחם בנעם מצוינים דרשנים רבים
 ,ישראל בארץ החלבה תודת כח רפה אשר

 אחרי כי עד ,האגדית הדרשה בח שם חזק בן
 רבנו ממות שנה ממאה יותר משך עבור

 כלם היו יהודה ארץ אמוראי וכל ,הקדוש
 תנחומא רבי היו מהם האחרונים .אגדה לבעלי

 אשי, רב בזמן חיו אשר ותלמידיו אבא בן
 החכמים של הדרשות את לאספה אספו הם

 פרשיות לפי אותן ויסדרו דורם, ובני הראשונים

אשר ,אחרים טפרים אז חברו ובכן ,התורה
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 והלאה אז ומני .אגדית דרשה רק הוא תוכנם
 ספיי עוד ויחכרו , בישראל הדרשנים הדלו לא

 עד ולמופת לתהלה נשארו אשר ,רבים מדרש
,עליהם המרחפת הפיוט ברוח אלה ימינו

 כחו היה לא אמנם אם ,אשי רב גם
 ,תלמודו תוך אל הוא גם קבץ ,גדול באגדה
 אשר ,ולרבבות לאלפים דרשות ,אותו בסדרו

 חכמי בי ישראל, ארץ חכמי מפי יצאו רבן
 בהלכה מעינם כל את תמיד שמו אשר ,בבל

 הרבה והטיבה .באגדה כמעט התעסקו לא
 ,היא לספרותנו האגדה מלמוד צמחה אשר

 ולדעת במקרא להבין השתדלו בה העוסקים כי
 נשכחה עתה כי הם ולולי ,ורוחה עבר שפח
.ישראל בני מפי עבר שפת

ו.

 המין את כמספר לספור אפשר אי
 המצהירים , שבאגדה הנעלים המאמרים
 חיל הוסיפו ואשר , היהדות שמי על ככוכבים

 פגעיו המון את לשאת ישראל, לעם ואמץ
 אך משאם; סבל תחת נפל ולכלי הרעים,
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 רמי מה ,להוכח •נוכל פה נביא אשר מהמעט
 על פעולתם גדלה ימה דבריהם, נשאו ומה

.לאומיותנו
 הצרות .רוח ולא בשר אך הוא האדם

 להביא יובלו ויסבל ישא אשר ,הרבים והימורים
 תקוותי* אם , הרוה ואמיץ גבור בל בלב יאוש

 חכמי שמו ולזאת .ממנו ותעופנה תגוזנה
 ומצוקה צרה בעת לנחמהו ,לבם האגדה

 יפשפש עליו באים שיפודים אדם רואה אם ,,י

 אם הם מעשיו-הטובים את )יבדק כמעשיו
 יעשה חטאי )כי ומצא פשפש ואם . רעים<

 תורה כבטול יתלה מצא ולא פשפש .תשובה
 מלמיד בטולו בעון עליו באים הימורים )כי

 לא אמנם )בי מצא ולא תלה ואם התירה(
 ,הם אהבה של שימורים ,בידוע תורתו(, בטל

 ולפי ,יוכיח״ ה׳ יאהב אשר את ״כי : שנאמר
 הוא ברוך שהקדוש "כל האגרה חכמי דעת

 המובל האדם ושבר ,כיפורים" מדכאי בו חפץ
 גדול ,מעודו חטא לא והוא ,מורים ו צרות

.מאד
 בני כעיני הימורים באמת נחשבו ■׳כמה

,למי קדושים חכמיהם דברי אשר ,ישראל
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 מאד, ונשא רם חיסורים ערך כי בשמעם,
 אשר ,טובות היותר המתנות ״שלש נם כי עד
 ארץ ,תורה ,לישראל הוא ברוך הקדוש נתן

 על אם כי נתנו לא הבא, והעולם ישראל
 יחת לא ,הורוהו כזה אשר , עם ?״ יסורים ידי

 בניו את ללמד ויוסיף והעני, הלחץ מפני
 ארץ את לו מרכש יואש לא ,ודעת תורה

 ,דרכו על מבשלים הרבה אם נם ,אבותיו
 לחם פת על יפשע ולא דרכו תמת יעזב לא
 לו ירכש צדקתו עקב כי ,בדעתו ,ירעב כי

.נצח חיי
 פה , ל־* * רון י עם עני הוא רב אמנם

 ,לבן״ לסוס אדם כוךר לישראל העניות היא
 ישכחו לא עליהם הבאה העניות ידי על כי

 אחרי ללכת לבבם יפתה ולא ,לאומיותם את
 ימי קורות הוכיחו כבר כאשד ,הגוים הבלי

 הצדיק שמעון ,ונחמיה עזרא מימות עמני
 ,השרים כי ,עתה ועד שטח בן ושמעון
 למעל הראשונים היו הם ישראל ועשירי הסגנים

 העמים מנהגי אחרי לזנות בלאומיותם, מעל
- , אבותיהם במסרת ולכחש שכניהם

 כפי מרוממה היתד׳ ישראל עם תהלת
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 בעיני הלאומיות עדך את כזה לחזק , האגרה
 בעם מתפאר ,דבריה לפי ,האלהים .העם

 בעמך "ומי :כתוב בתפיליו גם וכי ,ישרון

 ,רבנו משה ובי ,בארץ״ אחד גוי כישראל
 בקשות שלש ממנו בקש ,לה׳ התפלל כאשר

 עמו, את ה׳ שיפליא הראשונה, וביניהן
 העמים, מכל יותר ולאהבה לטובה ויבדילגו

.-האלהים מאת לו נתנה הזאת הבקשה ובי
 ואשר הרעים ישראל בני מעשי כל את

 ורק ,האלהים ישכח נגדו ויפשעו לה׳ חטאו

 ובזכותם נצח, ישבח לא הטובים מעשיהם את
 והקדוש התורה ,ישראל בני . מגלותם יגאלם

 זה וקשורים הם, אחד שלשתם הוא כרוך
 אינם העמים כל ,ינתק לא אמיץ בקשר בזה

 ,בעבר לא התורה מצות את לקים מסגלים

 את צוה משה כי בעתיד, ולא כהוד, לא
 .היא יעקב קהלת מורשה ,לנו רק התורה

 ,ישראל עם את האגדה שבחה אלה במו כדברים

 האגדה הרימה התורה מעלת את

 יסורים בתורה העוסק מאד: גבהה למדרגה
 מקיים גם התורה למוד גדול ממנו; נבדלים

 אח לקשר תובלנה לא המצות כי שנותיה,
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 התורה את ידיעתו אכל ,לאומיותו אל העברי
 לבגד ממנו סר אם ,טוב לדרך אותו מחזרת
 שבתורה, המאור כח גדול כי עמו, בקדשי

 המקדש בית שחרב מיום ז למוטב להחזירו
 אמות ארבע רק הוא ברוך להקדוש לו יזין
 למוד קול את אוהב האלהים ;בלבד הלכה של

 אהובים כן ועל ,התפלה מקול יותר התירה

 קול ישמע בהם אשר המדרש, בתי ה׳ בעיני
 שם אשר ,התפלה בתי מכל ,בתורה ההוגים
 ישראל בגי קבלו לולי ;לפניו שיחם בניו ישפכו

 העולם את ה׳ החזיר אז ,סיני בהר תורתי את
,ובהו לתהו

 בני כלבות הגדילו האלה הדרשות בל
 וער מאז ולדעת לתורה החשק את ישראל

 כי הנפלא, החזיון את נראה כן ועל הנה,
 אם הם ספר יודעי ישראל בני כל במעט

 נראה לא כמוהו אשר הזיון ,הרבה ואם מעט
 לים המשכי־ אצל גם העמים כל אצל עתה גם

 חנוך ערך העם בעיני הרים ולמען . שבהם
 אמרה , תירה ללא ילדיהם יגדלו לבל , הבנים

 בשביל אס כי , מתקים העולם אין כי ,האגדה
את המבקרים הקטנים הילדים )־קול( פיות הכל
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 העניים כגני מאד להזהר צוהה כן .הספר בתי

,תורה תצא מהם כי ,תורה ללמדם
 נבזה היה לא־למד( איש )־ הארץ עם

 חכם תלמיד כל על ציתה אשר ,האגדה בפי
 נם כי ,ותאמר מדרכיו ולהתרחק מפניו להשמר

 עם גדול מכהן הוא נדול תלמיד-חכם ממזר
 יותר כחברה כבוד לו לחלק וצריך ,האיץ
-.ההוא הגדול לכהן יחלקו מאשר

 הטובות, המרות לבל מספר ימנה ומי
 !שומעיה כלב לנטיע ההגרה התאמצה אשר

 מרת אדור. על הביעה אשר ,דבריה נבבדו מה
 להיות האדם את צותה היא ושכחה! הענוד!

 אשר נכרי איש עם גם ,איש כל עם ענו
 ומדון, מריב לשכיר. יעצה היא בשוק; יפגשהו
 ,רעהו את עלוב לבלתי אך ,נעלב להיות

 ,דבר חורפהו השב ולכלי חרפתו לשמוע
 כעפר ונפשו ,כרך שפל האדם להיות

 אבותיו כיחש לא לבבו ירום לבל ,תהיה לכל
 לא ,בחכמתו לא וגם , ד־כ בעשרו לא ,הרם

 פרנס אם ,הצבור ראש על ולפסוע להתנשא

- ,הוא
גבהה למעלה האגדה הרימה האמת את
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 הקדוש של חותמו כי באמרה מאד, מאד
 שומעי את ובהזהירה אמת, - היא ברוך
 אס גם ,שקר דבר מכל להתרחק ,לקחה

 מפעל איזה לעשות היתה שקר הדובר בונת
 אס-ה היא מפיו. שהוציא הכזב ידי על טוב
 ,הבריות דעת לגנוב הישראלי האיש על אסר

 שלא :)בלומר אלילים עובד דעת ואפילו
 לבו יחשב אשר את אם כי ולב, בלב לדבר
 שלום הביא למען ורק .לדבר( פיו ישמר אוהו

 לאשתו איש בין לחבירו, אדם בין בעולם
 כי יען האמת, על לכסות לפעמים, מותר,

 בי ,מהאטת גם נכבד יותר עוד הוא השלום
 הים והאל ,שלום - היא ברוך הקדוש של שמו

 צוד, כמשפחה שלום הביא למען ,בעצמו
 הכהן שכתב הספר, מעל ישמו את למחות
 השלום מעלת את הרים ובזה , המקנא לאשת

.כביכל ,כבודו על גם
 יכנה, ארם בשם אשר לכל והאהבה

 האגרה! בעלי בפי היא נשאה מה נכבדה, מה
 הבריות כל את לאהוב היב ישראל בן כל

 .הרשעים האנשים את וגם שונאיו את גם
 אשר והעונות, החטאים את לשנוא רק עליו
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 יתפלל זאק ועל ,האדם לבני המה למבשל
 על .הארץ מן החטאים יהמו בי ,חסיד כל

 החיות על וגם הבריות על לרחם האדם
 ,התורה מן היא החיים בעלי וצער , והעופות

 יאביל טרם , בבקר ולשתות לאבל לאדם ואסור

 ,בחצרו אשר העופות ואת בהמתו את וישקה
 מזונותיהם, את לדרש פה להם אין כי יען
,עליהם הרחמנות גדולה כן ועל

 כבוד הרמת - והיא , שמים שם קדוש
 על הוטל , העמים כל נגד ישראל לאמיות

 הנעלה המרה רבה. לחובה ישראל בן כל
 המרות מכל למעלה האגדה בפי הורמה הזאת

 אסר אסרה לפעמים .בתורה אשר והמצות
 פי על אשר יבר איזה לעשות היהודי על

 לבלי אולם ,לעשותו הוא מותר תורתנו חקי
 חכמינו שאמרו כמו ,או לאומיותו שם את חלל

 ,הנוים בעיני שמים״ ״שם חלל בלשונם-לבלי
 ,האגדה אמרה , משפטיהם כמשפטינו לא אשר

 הדבר מעשית להמנע ישראל איש כל על כי

,-ההוא
 מפזרות לאלפים כאלה רכות פנינים

 רב ידי אשר ,הבבלי תלמודנו פני כל על
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 האגדות כל את אסף הוא .אותו והכינו יסדו אשי
 מחכמי עדיו הגיעו אשר ,והנעימות הטובות

 מחמת להמלט בבלה ירדו אשר ,ישראל ארץ

 את גם אתם ויביאו ,שונות בעתים הרומאים
 ובגעימותן ביפין העולות , האגדיות דרשותיהם

 הדרשות .בבל חכמי אגרות על מאד הרבה
 ,בבל מדרש בבתי פה אל מפה נמסרו האלה

 והוא וחבריו, אשי רב אל הגיעו ערי
 , אגרה בעל היה לא בעצמו אמנם אף

 ידע הישרה כבינתו אך ,אמרנו כבר כאשר
 נכבד מקום לה ויתן ,הרב ערכה את להוקיר

* בתלמוד,
 ימי כמשך ישרון עם על ההגרה פעלת

 נחמה היא ,מאד רבה היתר, הארכה הגלות

 ותעודד ,פצעיו את רפאה ,מיגונו תמיר אותו
 זאת מלבד מאלה. טובים לימים תקותו את

 ימי לדברי מאד רבה תעלת האגדה הביאה
 מנהגי השתמרו ובמשליה בספוריה כי ,עמנו

 ודרכי ,אז הגוים בין מצבנו ,הקדמונים חיינו
 מלכיהם הפרסים מנהגי ,וקסריו רומא עם ,

בה מצאו האלה הרשמים כל ואת , ואמונתם

ב
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 עם תולדות את בכתבם האחרונים חכמינו

עכרו,- בימים וקורותיו ישראל

.ז
 היתה האגדה לא הבבלי בתלמוד אולם

 . בבל חכמי שאפו אליה אשר הראשית המטרה
 רב מימות ודרישתה. ההלכה היתה העיקר

 ללמוד החלו ,הראשונים בבל אמוראי ,ושמואל
 וראש ,הקדוש רבנו משניות את בבל בישיבות

 קרא אשר המשנה, טעמי את באר הישיבה
 ,חבייו או תלמידיו ויתר ,מתלמידיו אחד לפניו
 ,שאלות לפניו הציעו ,לפניו ישבו אשר

 ידי על דבריו את לסתר , לפעמים ,ויתאמצו

 מבריתות ,אחרות ממשניות הביאו אשר ,ראיות
 השתדל והמורה ,הבריא ההגיון מבח גם או

.ההן והשאלות הספיקות כל את לתרץ

 והמסקנא הזה ומתן המשא בל את
 תם אחרי ,כמובן ,באה אשי־ , האחרונה

 תלמידיהם לכל וימסיום ,היטב שננו ,הפלפול

 קם וכאשר ונעים. טוב בסדר הישיבות בכל
 ולראשי למורים היו והתלמידים ,חדש דור
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 ,הרבה תלמידים העמידו הם וגם ,ישיבות
 קבעוהו אשר ,הסדר פי על התלמוד את למדו
 התשובות, השאלות, כל עם , העבר הדור מורי

 ורק להם, נמסרו אשר והמסקנות, הפלפולים

 בבתי נתחדשו אשר , החרושים את הוסיפו
 מדר הזה הלמוד אופן נמשך וכה .מדרשיהם

 וחבריו תלמידיו בעזרת מורה כל כי ,דר אל
, משלהם התלמוד על הוסיפו

 מצב כי , ויוכח ראה אשי רב בא באשר
 לנגד ,עולם לדרות להמשך 'יוכל לא כזה

 אשר , ישראל ארץ ישיבות אחרית היחה עיניו
 ,בהן עוד נשמע לא ההלכה וקול התדלדלו

 סדרו כבר שם היו אשר ההלכה חכמי ואחרוני
 מהם והיורדים ,הירושלמי התלמוד את וחתמו
 אל בכל וחתום מסדר אתם הביאוהו בבלה

 הזה הגדול המורה ראה ,הבבלים חבריהם
 בבבל, ההלכה תורת מצב ירידת את גם

 זכר ,ורכא אביי ,הגדולים המורים מות אחרי
 ישראל בני סבלו אשר הרבות, הצרות את גם

 השנאה ואת ,השני שבור־מלכא מאת בארצו

 את האמגושים־הפרסים שנאו אשר , הרבה
 בימיו, לישראל מעט הונח כאשד ויהי עמו,
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 ,כפרם לישראל טוב מלך מלך כאשר גם ומה
 ולסדר הזה במקרה להשתמש אשי רב אמר
 לבל ולחתמו, הוא גם הבבלי התלמוד את

 ,עליו להוסיף הבאים הדרות חכמי עוד יבואו
 מסדר יהיה לא אם ,מפיהם ישכח לבל וגם

.-ונעים טוב כסדר
 ישיבת ראש אשי רב היה שנה כששים

 פדר מסכתות ושתי ,מחסיא מתא או ,סורא
 ובכל ,הכלה ירחי בשני בשנה שנה מדי

 ,ספרים ששים או מסכתות ששים ישנן התלמוד
 קצר: בשם התלמוד לכל יקראו כן על ואשר
 ובמשך ,ספרים( ששים :המלים )־ראשי ,,שם״

 כל את םדר היאשונות עבודתו שנות שלשים
 החל , זאת פעלתו את בלותו אחרי אך .השם״
 שלשים ובמשך ,פעם עור סרורו על לעבור

 פעם אותו סדר חייו בימי האחרונות השנה
 "מהדורא בשם נקראה הראשונה העבודה שנית.

שניה". "מהדורא והשניה־בשם ראשונה"
 עזרו הזאת והכבדה הגדולה בעבודתו

 הראשון הדור דורות. שני אשי רב ידי על
 ממנו גדולים היו כלם כמעט אשר ,חבריו הם

 רב נפש אשר ,שבהם הנודעים ,בשנים
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 ידידות בקשר נפשם אל קשורה היתר. אשי

.-היו
 ,רבא תלמיד היה הוא .הראשון רבינא

 על אשי רב בשבת ,בשנים בא כבר ויהי
 דרבא כריה אחא ורב לו היה וחבר כסאו.

 וישבו ,בשנים אשי מרב גדול הוא ונם שמו
 עוזרים כחברים הזה המורה לפני סורא בישיבת

ידו. על

 קשישא מר חסדא, רב בני שני וגם
 יחד עמו ויעסקו ,חבריו היו ,ינוקא ומר

 היו תמירים חברים שני ועוד . השם בסדור
 החכמים כל עם .זוטרא ומר מרימר והם לו

 נשא יחד עמהם תמיד. עסק היה-לו האלה
 מעוזריו היו ותם ההלכה בדברי ונתן

- הראשונים,
 בעבורה חבל לקח אחד דור ועוד

 דור הוא הזה הדור .הזאת והנכבדה הגדולה

 מר היו מהם הנכבדים אשי. רב תלמידי
 האיש, הוא .אשי רב בר מר בשם הנודע ,בנו

 עליו ואשר מאביו, בחכמתו נפל לא אשר

 רב בימי עוד .פריו״ כן ,,כעץ :המשל יאמר
 החכמים, מגדולי כאחד הוא נחשב אביו אשי
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 גם .הלכה כדברי אביו עם ונתן נשא והוא
 ושני דברים, לו היו אשי רב חברי יתר עם

 רבה :אשי רב מתלמידי והם .לו היו חברים

 רבינא הוא הונא רב בר ורבינא תוספאה
, האחרון

 יען ,זה בשמו נקרא "תוספאה" רבה
 יחד עמו .אשי רב לדברי באורים הוסיף כי

 יחד ושניהם ,האחרון רבינא ישב בישיבתו
 אשר ,בתלמוד ההם הבאורים את הוסיפו

 האחרון ורבינא .אשי רב ידי על כלו נסדר
 הוא ויהי חבריו, מכל יותר ימים האריך

 אשר החכמים וכל בבבל. האחרון האמורא
 עוד נקראו לא חבריו ותלמידי תלמידיו היו

 "רבנן בשם: אם, כ• "אמוראים", בשם
- . מפרשים חכמים : לאמר סבוראי״

 כי ,לישראל קדמונים מימים היה חק

 והכתובים הנביאים ספרי משה, תורת ספרי רק
 לא אבל כתובים, להיות צריכים המה רק

 .הקדש כתבי את בארו אשר ,החב-זים דברי
 מורה מפי תמיר נמסרים האלה הדברים

 ,אולם .פה על רק דר אל מדר לתלמידיו
 שלא סתרים, מגלית לחכמים היו כנראה,
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 הטיפו המגלות ומאותן ,לתלמידיהם אותן הראו
 אשד החרושים את רשמו ובהן לקחם.

 רבנו בא כאשר אך . מדרשם בבית התחדשו
 אל ויגש ,למשנה סדר אין כי וירא ,הקדוש
 מפי קבל אשד המשניות, של הסדור עבודת

 ויקומו . בספר המשנה את ב ת כ י ו ,מוריו
 ורבי בר־קפרא הגדול, חייא רבי אחריו

 לא אשר ההלכות, יתר את ויכתבו הושעיה
 בשם אלה ותקראנה משנתו, אל רבי אספן

 )־הלכות "בריתות" בשם - ואלה ״תוספתות״
חיצוניות(

 הראשונים החכמים התירו כבר אמנם ואם
 זאת בכל ,בספר ההלכות את לכתב האלה

 .אחריהם באו אשר החכמים לעצמם התירו לא
 ההלכות, באורי את גם לכתב ,האמוראים המה

 את פיו על וללמד בספד, מפיהם, שיצאו
 על רק התלמוד את למדו כן ועל ,התלמידים

 אפשר אי כי ,יוכיח הבריא ההגיון אולם . פה
 לאלפיהם הרבים התלמוד מאמרי כל שיהיו

 מבדרים הלומדים בזכרון תלוים ולרבבותיהם
 בל בלי לו הראוי מקומו על וענין ענין כל

 אשר ,אחי איש ימצא כי גם ומה .ערבוב
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 יפה בסדר פה על השם מסכתות כל את ידע

.יטיב
 ראה אשי רב בא כאשר לזאת אי

 ,מישראל שתשכח תורה עתידה כי ,ויוכח
 י ל ע האמוראים דברי כל את ב ת כ י ו ויבוא
 לבלי ,התלמוד את ויחתום ,טוב בסדר ספר
 הלבות להורות אחריו, חכמים עוד יבואו

 דברי בכונת חדשים באורים ולהוסיף חדשות
 תלמידו האחרון ורבינא הוא ויהי .המשגה

 ומאז .המשנה פי על הוראה במורי האחרונים
 ישראל, בית לכל לחק התלמוד דברי היו

ושמאל.- ימין ממנו יסורו ולא פיו על להורות
 הגדולה אשי רב פעלת היתר. זאת

 בשיבה וימת .חייו בימי פעל אשר ,והנכבדה
 שנה כששים לאמו את עבדו אחרי טיבה

 פעמי.ם הספרותית עבודתו עשותו ואחרי
 דבר על מספרת האגדה משגיאות. לנקותה

 אשי רב כי ,באמרה ,כדרכה נפלאות מותו
 לקחת בא אשר המות, מלאך את ברחוב פגש
 לי "חכה :אשי רב לו ויאמר ,נשמתו את
 ,למורי על אחזור למען ,יום שלשים עוד

 מי אשרי אומרים: אתם הלא בשמים שם כי
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 המלאך לו ויחכה .בידו" ותלמודו הנה שבא

 לקחת ויבוא הימים כעבור ויהי יום. שלשים
 "מה :אשי רב וישאלהו ,אשי רב נשמת את

 ,,הנך :־המלאך ויענהו ?״ פרץ עליך פרצת
 ,נתן בן הונא )רב נתן בן רגלי את דוחק

 מלכות ואין האמה( נשיא להיות עתו שהגיעה

 וימת .שערה" כמלא אפילו בחברתה נוגעת

 לתאר ,הזאת ההגדה חפצה בזה .אשי רב
 הגינו כל אשר , הזה הגדול המורה רוח את

 ,לו יקרו חייו וכי ,התורה היתה רוחו וחיי
.-עמו בקרב ודעת תורה הפיץ למען רק

ח.
 ,תלמידיו נשארו אשי רב מות אחרי

 הוסיפו והם ,הגדולה בעבודתו עזרוהו אשר
 מורם סדר אשר ,הסדור פי על בתלמוד להגות

 דברים מעט הוסיפו רק ,מאומה בו שנו ולא

 הסתומים הדברים את הבין למען קצרים,

 אחרות חדשות תוצאות הוציאו או ,מעט
.-בידיהם שעלו כדינים

 גם נאספה אשי רב מות עם כיתד
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 יזדנרד ,בבבל ישראל בני ראו אשר הטובה
 לפני אחרוה שניט מה ישראל אוהב השני
 מלכים ישבו מלכותו כס ועל ,אשי רב מות

 .היהדות אמינה אה אהב־ לא אשר ,אחרים
 רה אה להשניא בזה, היהה האמגושים ויר

 התאמצו המה כי ,פרס מלכי כעיני ישראל
 ויתובחו ,אחרוה אמונות בני אה ברשתם למשך

 אמונה אמתה את להוכיח ,היהודים חכמי עט

 באלהות המאמינים ,האש עוברי הפרסים
 הורמיז - הרע ואלהי הטיב אלה* - כפולה

 ,כהבל הכל והמקים הבל הבירא ,האור אלה•
 את יההורם המכלה החשך, אלה• ואח־־מון

- .הנברא בל
 כנו, •* לא אש• רב מות אחרי

 כסא על כאביו, כהורה גדול חכם היה אשר

 מאנו ההוא הדור חכמי כי בסורא, הישיבה
 ואול• לנו, ידועה בלתי מסבה בו, לבחור

 ועל ,הרבה ממנו זקנים חבריו היו כי יען
 לראש• להיות ,הירושה משפט להם נהנו כן

 כשלשים עברו ובבן .אשי רב במקום הישיבה
 חכמים בסורא ישיבה לראשי נבחרו יבכר שנה

 אחזי ב־ב לבחור חפצי מיהם ואחרי ,א־ריס
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 בשנים גדול היה לא אשר איש ,מדפתי

 .ממנו קטן היה ובתורה ,אשי רב בר ממר
 ביום ויהי אשי, רב בר למר הדבר ויחר

 כר מר אל אחדים חכמים ויבואו ,הבחירה
 המדרש בית אנשי חפצים כי להודיעהו אשי,

 מר ויעצרם ,מדפתי אחא רב את לבחור
 ,תורה בדברי באזניהם לדרש ויחל ,כביתו

 ויבחרוהו ,מאד בעיניהם חן דרשתו ותמצא
 לב נם כן אחרי ויט בפורא, ישיבה לראש

 מדפתי אחא רב ובחירת ,אחריו החכמים יתד
.-אביו כסא על הוא וישב ,נדחתה

 יזרנרד החל ישיבה לראש הבחרו בשנת
 ישראל בני את לרדף פרם, מלך השלישי

 ,עליהם רעה נזרה ויגזר ,עז ביתר ואמונתם
 הנראה וכפי ,השבת קדושת את ישמרו לא כי

 לא אך .התורה מצות כל את להכחיד חפץ
 בטלה. הזאת והגזרה המלך וימת ,הימים ארכו

 התפלל אשי רב כר מר כי מספרת, האגדה

.וימת יזדנרד את וישך נחש ויבוא .לה׳
 לבני ועני מצוקה ימי ,האלה והימים

 דרישה להוסיף , כלל מסגלים היו לא ,ישראל
 רב כר מר הסתפק כן ועל ,בתורה עמקה
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 עבודת את לכלות , משיבה ראש בשבתו אשי

 נשארו אשר , אחדות ספקות עור לברר ,אביו
 אהבתו , התלמוד את ולחתום ,המדרש בבית

 אמו כאהבת רבה היתה וללומדיה לתורה
 בריב שופט להיות מעודו חפץ לא הוא .למו
 , חכם תלמיד הוא מהנשפטים אחד אם

 ,חכם תלמיד דין לרון אני ״פסול :באמרו
 רואה אדם ואין כגופי, עלי הוא חביב כי

 לא אם האשימו אוכל לא )כלומר: לעצמו" חובה
.חכם( תלמיד שאיננו רעהו עם כהשפטו יצדק

 פירוז כפרם המלוכה כס על ישב בימיו

 לו רכש אשר , פרוז הוא ,השלישי יזדגרד בן
 תרקבנה ,הרשע ״פירוז : בתלמור שם

 באמונת אדוק היה הזה המלך עצמותיו"*
 שנאתו גם ולכן מאמו, יותר עוד האמגושים

 עם את לרדף ויחל יותר, רבה ליהודים
 על ורעות קשות גזרות ויגזר ,בחזקה ישראל

 ,התורה מצות את לבטל ויאמר ,עברתו עם
 האלה המצוקות כל אולם .עריהם את ויחריב

 בר מר מות אחרי רק יש*אל עם את השיגו
 ישיבה לראש היותו אחרי מת אשר ,אשי רב

שנה. עשרה שלש



*29 .וחתימתו הבבלי התלמיד .אשי רב

 רב בר מר מות אחרי מעטות שנים
 ,האמגושים ובין היהודים בין הריב גבר אשי
 יכלו לא והיהודים מאד מאד הצקום אשר
 אל חרפתם וישיבו ,ענוייהם את לסבל עוד

 ,פירוז אף ויחר .ומציקיהם צורריהם היק
 ולקחת איספהן עיר יהודי את להרוג ויצו
 ,להאמגושים ולתתם מחיקם הקטנים ילדיהם את

 ראש את ויתפש . הפרסים באמונת לחנכם
 חכמים עוד ועמו זוטרא, מר בר הגולה-הונא

 היתד. וזאת ,להמיתם ויצו ,התלמוד מחכמי

 .הגילה ראש כי ,בבבל הראשונה הפעם

 מלכי בעיני מאד גדול היה כבודו אשר
 האחשדרפנים כאחר תמיר ויחשב פרם

 נתנו המלכות תפארה ויקר והוד במלוכה,
 מבני כאחד ההרגה במת על לטבח יובל ,לו

.ההמון
 חמת שבכה לא עוד אלה כל אחרי וגם

 רבות ערים על להתנפל ויצו ,הרשע המלך
 כום מצתה שתתה וביניהן ולהרסן, בבל מערי

 תוצאות .סורא העיר גם התרעלה קבעת
 בבל מיהודי רבים בי ,היו האלה הרדיפות

 אל פעמיהם וישימו ,מולדתם ארץ את עזבו
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 רבים, יהודים מכבר היו שם אשר ערב, ארץ

.קדמוניות משנים שמה באו אשר
 מארץ באו אשר , האלה החדשים הגולים

 אחיהם אל הביאו ודעת, תורה מקים בבל,

 שם ויפיצו ומנהגיהם, דעותיהם את גם בערב
 אחיהם, בין ׳ישראל ואמונת התורה אור קוי

 מבל נבדלים הערבים, בין שבתם מרב אשר

 דתם את במעט שבחו בגולה, אשר אחיהם
 עיני את האירו בבל ויוצאי ,ומנהגיה הצרופה

 בעבותות אותם ויקשרו האלה, החשבים אחיהם

. אחיהם יתר אל והלאומיות הרת
 מיהודי רבים נדרו הדו ארץ אל גם

 ומלך , מושבות שם ויכוננו , ההם בימים תבל
 למו ויתן יתרה, בחבה אותם קבל הדו

 לשבת הברוכה בארצו ידים רחבי מקומות

 ויתן ,אחיהם מקרב נשיא עליהם ויפקד .שם
 כני אחיו את לשפט ויצוהו רבות, זכיות לו

 כפא את ולהוריש ותורתו דתו פי על עמו
 רבים וימים לדורותיו, אחריו לזרעו שיאותו

.-הדו בארץ הזאת הנשיאות נמשכה
 עור ,פרם מלכי רדיפות למרות , אולם

 פסקו לא והישיבות בכבל התורה ני־ כבה לא
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 ההם בימים כי רק ,שנה מאות שש במשך עוד
 היה מהם האחרון אשר האמוראים, פסקו

 תלמיד האחרון רבינא הוא ,הונא רב בר רבינא
 המאה בחצי לערך היתד, מותו ושנת ,אשי רב

 ברוא מיום החמישי האלף של השלישית
 התלמוד נשלם ואז .ושמים ארץ אלהים

 הענק הספר הולך הזה היום ועד ומאז . כליל
 פזיריהם ארצות בכל ישרון בני לפני הזה

 את ולחמם הדרך, למו להאיר אש, כעמוד
 ,לנצח לאומיותם במשגב להשגב ,לבותיהם
 ספרי ־ האלה הגדולים הספרים את ובראותם
 ,לעיניהם בגללם סבלו רבות אשר - התלמוד

 לברכה ,אשי רב את ,מחברם את זכרו
אדמות.- עלי חיותם ימי כל ולתהלה
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השני זוטרא מר ו(1.
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הכוזרים. מלך וכולן גאון יהודאי רב לה(

גאון. סעדיה רב לט(

שפרוט. אבן הסדאי רב מב(

גאון. הפני בן שמואל ורבי גאון האי רב מא(

הגולה. מאור גרשם רבנו מב(

בנו. יוסף ורבנו הנגיד שמואל רבנו מג(

יצחקי)רש״י(. שלמד. רבנו מד(

הס. )יעקב( רבנו מה(

הלוי. יהודה רבנו מוימח(

עזרא. אבן אברהם רבי מט.נ(
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לו.

.העני זוטרא מר ■
א.

 בבבל, הגולה ראש ,ה^י טרא ־ כ
 הונא רב . זוטרא מר בן העא רב בן היה
 חכמי כאחד בתורה גדול היה הנשיא אביו

 אחדים עם להרג הוצא הוא התלמוד.
 הדגרה בן פירוז במצות בבל מאמוראי
 בשם: בתלמוד הנודע פרם, מלך השלישי

 זוטרא ומר עצמותיו". תרקבנה הרשע "פירוז
 ויגדלהו ,קטן ילד עודני ההיא בעת השני

הישיבה ראש חנינא מר אמי אבי ויחגכהו

 .התלמוד נחתם כבר ההם בימים
 "אמוראים", בשם עוד נקראו לא ישראל זכמי

 "חכמים לאמר: סבוראי׳/ "רבנן ז בשם אם בי
 דעה הכתוב. התלמוד דברי מבארים"

 הישיבות ראשי מאת יצאה והתלמוד התורה

 בעם, משלו הגולה ראשי .הגולה בני לכל
 וימני מאד, רבה ממשלה ,פרם ממשלת בכח
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 המסים, ויגנו העם, על שופטים-דינים-
 הישיבות ראשי אולם נפשות. דיני וידונו

 נפשם, כאות ד;נים ימנו אשר על למו התנגדו
 ראוים היו לא ההם השופטים רוב כי

ריב בתורה. המעטה דעתם בגלל למשרתם

 הונא רב חתנו ובין חנינא מד בין גם פרץ כזה
 הגולה ראש מנהו אשר ,אהד דין בגלל
 אל לבוא ההוא השופט מקרה ויקר הזה.

 בין העם את לשפוט הנינא, מר ישיבת עיר
 באשר אולם .חנינא מי ויחריש לרעהו. איש
 התקומם העם, באזני לקחו להטיף הדין חפץ

.דרשתו לדרוש נתנהו ולא הישיבה ראש לו

 ראש ויצו הונא. רב באזני השופט ויתאוגן
 חנינא מר אה עירו אל להביא הגולה

 ולתלוש נאמנות מכות להכותו ויצו חותנו;
 בחוצות לשבת צוהו גם וזקנו. ראשו שער
 לבלי צוה העיר יושבי ואת .הלילה כל העיר

 המענה החכם ויבך בבית. מלון לזקן תת
 כעביר חתנו. השביעהו אשר החרפה על

 הרשע פירוז הוציא ,זאת אחרי מעטים ימים
העם וירא .הגולה ראש על מות משפט

העשוק דמעות ראה אשר ,שדי מוסר כזה
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אכזריותו. על הגולה ראש את ויישר

 בזר הזה המקרה אה עטרה וההגדה
 מר בבכות :תספר וכה כדרכה. פלאות
 שנשא ,החרפה ועל גורלו מר על חנינא

 עד בכוס, דמעותיו את אסף חתנו, מאת
 אח הזקן וישת .אפטיה עד מלאה אשר

 .ה׳ ירחמהו למען צערו, להגדיל דמעותיו
 בית כל את ויגף ,בעניו האלהים וירא

 ולא וקרוביו, צאצאיו כל וימותו הנשיא,
 ,הגולה ראש אשת זולת ,איש מהם נשאר

 תרדמה והנה .הרה והיא ,חנינא מר כת
 הוא והנה ,בחלומו וירא ,הזקן על נפלה

 כורת קצפו וברוב ,קרדום ובידו ,בגן עומד
 על והעבותים הגבוהים העצים את הוא

 כל להשחית ואומר ,שמאלו ועל ימינו
 מתחת זכרו יאבד למען חמלה, בלי הגן

.השמים
 לא והנה וירא, וכה, כה עושה עורנו

 אם בלתי ,הזה הנחמד מהגן מאומה נשאר
 עודנו והחטר אחד. מגזע יוצא קטן חטר
 את וירם לעינים. כמעט נראה יא -ך,

 והנה .להכריתו הזה החמר על גם קרדומו
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 איש וחזק אדיר בקול עליו הרעים פתאום
 אדהים מלאך נתאר איום ותארו ,זקן

 דוד הוא "אנכי :הזקן ויקרא .פטיש ובידו
 והעצים ,הזה-ביתי הגן ,ישראל מלך

 ולא השמדתם אשר , המה צאצא• הגבוהים
 את גם להבהיר נטויה, ידך ועוד חמלת,

 מלוב/ לבית ופליט שריד הרף היונק

הבה ובדברו " !! הזהר לכן ! בישראל

 ,הנינא מר ראש ע, בידו אשר במקבתו
.חלום והנה ויקץ

 אל החלום דברי את חנינא מד וישם
 עור יש אם העיר אנשי את וישא* לבו.
 ,בתו רק כי לו ויגידו . הנשיא לבית שריד

 א. .בחיים נשארה ,ההרה הנשיא אשת
 ׳ כימים לילות וישם ,כתו אל הזקן מה־

 אכלהו ביום . יפגע אסון מכל אותה לשמור
 לנצור חדל לא והיא ,בלילה וקרח חרב

 מחמה הנמלטה השארית את עינו כבבת
 היא ,ונחמד יפה ילד בתו ילדה עדי ,ה׳

 ,לאב הנינא מר לו ויהי .השני זוטרא מר
 גדל עדי ודעה, תורה וילמדהו ויגדלהו

 לראיה להיות ,שכמו על המשרה את ויקח



זוטר! מר

 כבז - מאד אז צעיר עורנו והוא ;הגולה

.שנה עשרה חמש
 מאביו קטן יתום זוטרא מר נשאר ומאז

 רב - הגולה ראש מקום לממלא היה גדלו ועד

 פחדא רב ויתגאה .אחותו בעל פחדא
 דוד בית ירושת לנחול ויאמר ,במשרתו

 השב מבלי ,הצעיר זוטרא מר כבור ולגזול
 מר לו כצר קם אז אך .אבותיו כסא לו

 פרס מלך קובד באזני ויתאונן ,הזקן חנינא
 לעשות פחדא רב יאמר אשר ,העול על

 המלך הוציא אז .הנשיאות כסא ליורש

 ויפנה ,מכסאו פחרא רב ירד כי משפטו,
 על לשבת , הצעיר זוטרא לטר מקומו את

- .באמת לו כראוי ,אבותיו בסא

 זוטרא מר היה בשנים רך ואמנם
 רעת טלא אך ,אבותיו כס על בשבתו
 על עטו את לנהל ורגיל כזקן ותבונה

 שומר ,נאמן לרועה לו ולהיות החיים דרך
 נדח ממנו ידח לבל ,מרעיתו צאן

 המקרים יוכיחו כאשר , זרים יבלעוהו ולבלי
 בראשית ויאתיו נקראו אשר ,והמעשים
ויהיו ,והדר פאר ברב התנהג הוא .ממשלתו
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 ,לראשו שומרים ישראל נבורי מאות ארבע 6
 בפך בעברו גם דרכו על תמיר לווהו אשר
 אחיו על להגן בצאתו גם העיר, בתוך

 בקים אויביהם עול תחת והנגשים הנענים
צרה.- עליהם

רמה היתד. הנולד. ראשי ומשרת
 .בבל בארץ ישראל בעיני מאד ונכבדה

 .מלכים והדרת פאר חיי חיו האלה הנשיאים
 ועושי משרתיהם מעמר ,ושקוים מאכלם

 ,האדירים המושלים לכל כמו היו דברם
 חגורת מתניהם על זהב חרב צמדו המה
 וארגמן תכלת ,חלציהם על חגורה זהב

 ובעברם בסף. רצי עם ורקמה משי לבושם,
לפניהם רצים עבריהם היו ברחוב
 מרכבת לעבור ,ההמון בין מקום ומפנים
אוו* הפוגשים וכל .הנהדרה הנשיא

 ,לפניו וישתחוו ,אליו נגשו קריה בחוצות
מלך. ככבוד רב, כבוד לו ויחלקו

 הגולה ראש עול לפעמים היה כבר אמנם
 על התאוננו אולי לבם ובסתר , העם בני על

 תמיר זאת סבלו המה אך ,זה מושלם
 , גדולתם שארית הוא כי בזכרם, בדמיה,



השני. זוערא סר

 ,ומלכיהם הגרים בעיני וכבודם תפארתם
 בני היו בלעדו וכי , הם גם כבדוהו אשר

 והיו רועה, בלי כעדר נפוצים הגולה
 לפני ריבם רב מאין אויביהם, לכל למרמם

 אשר הגולה, ראשי מכל אולם • הארץ מלבי
 היה ,שנים מאלף יותר במשך בבבל היו

היה הוא . בהם והישר הטוב זוטרא מר
 ונכון ,ונפשו לבבו בכל עמו אוהב

 וביחוד .רגע ובכל עת בכל חייו לו להקריב
 בעיניו ונעלות חביבות היו ודתו בה׳ אמונתו

 בעיניו יקר לא קרבן וכל ,הבל חמדות מכל
- .עליהן הגן למען

ב.
 ישראל חיי שמי את כפו כבדים עננים

 את האכזריה רומא תקעה מעת ,תמיד
 כל אולם והדל. הקטן יעקב בבשר צפרניה

 בארצותיה האלילים עבודת שררה עוד

 הדרך את מעט שהאירו ,אור קוי גם נראו
 האלילים עובדי רומא קיסרי .הנדכא לעם
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 •אמרו פן ,היהודים מרד מפני רק פחדו
 הרומאים הן .עלם אה מעליהם להסיר
 והמקום, למו, לא ארצות לרשת תמיר שאפו

 נחשב אחת, פעם בו יתדם תקעו אש־
 לראות יבלו לא ולבן ,כיבושם בעיניהם
 מגמת כי ,נוכחו אם אולם • מידם בהמלטו

 לא ,ולמנוחה לשלום יש־אל בג• פני
 בא־צית גם ומה ,עליהם אבפם הכבידו
 •ש-אל א־ץ גבול על לא אשיי אחרות

 שבקים־ים, הרשעים ׳.ם ,נתנו יכם ,,!חשבנ! י
 לדעה הבדילום ולא , ליהודים הרות נועם

.הארץ יושב• מיתר
 קונסטנטינים בא מאז היה בן לא

 חדל־ כי אף ,מעתה .הנצרות בברית הגדול
 אבותיהם ארץ את למו לרבוש מקוות היהודים

 אשר ה׳, לישועת רק ויהבו ובכח, בחיל
 המשיח, הגואל ידי על רק להם תבוא

 ובשלום במנוחה לשבת נבונים היו וכבר
 הקיסרים הבבירו זאת בבל ,שבניהם את

 והדומים קונסטנציוס , קונסטנטינום ,האבזרים
 ברדיפות ישראל את וירדפו , לבם את ,להם

מהם וישללו צעדיהם, את ויציי נוראות,
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 ביתר גם ישראל בארץ גם האדם זכיות כל

, ממשלתם תחת שהיו ,הארצות

 .הנצרות היתד. ההן הרדיפות ומקור
 באמונת יסודחה אשר ,הזאת האמונה
 בני לכל ולחמלה לאהבה הקוראה ,היהדות

 היונים רוה את לשנות יכלה לא ,האדם
 תמימות. לשיות מנמרים ולהפכם והרומאים

 ,ובביצנץ ברומא אשר הנוצרים הכהנים
 אשר ,האלילים עוברי צאצאי בהיותם
 נטרפים אנשים למראה לפנים התענגו

 לההפך יכלו לא בזקה, ונמרים אריות בפי
 לרחמנים ,האונגליון דברי בכח פתאם,

 למו שמצאו ,היהדות תורת דברי . ולסלחים

 רק נשארו ,השלוחים בספרי מעט מקום
 בדברי וביצנץ רומא לנוצרי והיו בכתב,

 הדת שנאת גברה ולכן .החתום הספר
 היהודים ואנחות ,ליום מיום ההן בארצות

- . לרגע מרגע כברו שם

 ,השני זוטרא מר בימי ,הזאת געת
 היא ,ביצנץ ע? תחת ישראל ארץ היתה

 העיר היתה בירתה אשר המזרחית, רומא
 נבדלה הזאת באיץ הנצרות .קונסטנטינופול
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 ברומא אשר מהנצרות וביסודותיה כחקיה
 כהני נבדלו לא באכזריותם אך ,המערבית

 את תמיר הסיתו הם האלה. האמונות שתי

 הטוב הקיסר .היהודים בעם הקיסרים
 הקיסרים החלו אחריו .ולנטינום היה האחרון

 עם על וגזרות חקים להוציא הביצנצים
 חקי מלבד .עזה בחמה ולרדפם חרמם

 הקיסר הוסיף ,הקשים השני תיאודוסיוס
 למד לא פרא איש ,הראשון יוסטינוס
 מפי לגזול ,גזרות עוד ,הפלוים מצאצאי

 אותם הבדיל הוא .לחמם את היהודים
 ,וקנין במסחר :חייהם דרכי בכל לרעה

 שנא צנה הקיסר מלאכה. וכל בעבודה
 אחת פעם בשמעו ויהי שנאה. תכלית אותם

 בהם ויעשו היהודים, על היונים התנפלו כי
 כי ,ויאמר , חלליהם את וישרפו ,רב הרג
 את ולא המתים את בשרפם עשו טוב לא

 .בביצנץ היהודים מצב היה זה . החיים
 לשפך יונים לסבה אז היה קל מקרה כל

 כנסיותיו בתי להדום הנרדף, בעם חמתם
רכושו. את ולשלול

 התורה יכלה לא ,במובן ,כזה במצב
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 תורת מעטו, המדרש בתי . לפרוח ישראל כאיץ
 האגדה חכמי גם ודלה. הלך כה ה, ההלכה

 עור היה לא .לרעה לקחם אופן את שגר

 היו כאשר ,השירה ונעם העז בדבריהם
 האמוראים בדורות האגדה כעלי בדברי

 זאת לעמת אולם .והאחרונים הראשונים
 דברי בקבוץ יותר להתעסק עתה החלו

 ישכחו לבלתי בספר, ולכתבם הראשונים,
 אלה, סבוראי בימי הבאים. הדורות ספי

 ,אגדה ספרי הרבה ישראל בארץ ;אפפו
 התירה פרשיות על נסבו דבריהם אשר

 ספרי יתר ועל ,מגלות חמש ועל ,כסדרן

 קובצים אספו הלכה בדברי גם .הקדש
 "מסכות בשם: כן אחרי קראום אשר קטנים,
 במסכות . ישראל״ ארץ ״הלבות או קטנות״

 הנוגעות להלכות ביחוד, מקום, נתנו האלה
 התפלות, חקי :התפלה בבתי ה׳ עבודת אל

 תורה, ספרי כתיבת בקהל, התורה קריהת

 דרך חקי גם נקבצו בהן ומזוזות. תפלין
 הנמכרים עולם עבדי בדבר הדינים וגם ארץ

 בשפה כתובות האלה המסכות כל .בישראל

קלה. עברית
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 ישראל בארץ גם לב החכמים שמו אז
 עד . הקדש בספרי נכונה לקריאה בבבל גם

 , מנקדים הקדש ספרי היו לא ההיא העת
 הקריאה את לרעת היה בהם הקורא כל ועל
 לא ולכן .ממוריו קבל אשר כפי ,פה על

 היטב קרוא יכלו אשר , האנשים היו רבים
 להמציא החלו סבוראי רבנן בזמן אך .בספר
 האותיות החת אותם להציב מיוחדים אותות

 כראוי לקרא איש כל ירע למען ,עליהן או
 הזאת והנכבדה הגדולה העבודה .הכתוב את

 אות .עתה והמצוקה הרעה בעת החלה
 אב ,ישראל לח כלו יבש לא עוד כי הוא
 ומוסר תורה לדברי לב לשום יכל עור

 מחמת עליה להגן ,לדתו חומה ילבנות

 ומהקיסריב העריצים הנוצרים תכהנים
 אמרו אשר והאכזרים הפראים קביצנצים

~ .הטהורה היהדות את להשמיד

ג.
שם אשר המערבית, רומא ובארצות



10 השני, זוטרא מר

 תחח הקטוליה הנוצרית האמונה שררה
 ע" היושב ,האב-הפפא-ברומא ממשלת

 מימים יהודים ישבו פס•, השליח כם
 היו ובאייה איטליה ערי בכל .קדמונים

 על לפנים תתענגו אשר ישראל, קהלות
 האלילים עבודת בהיות וחרות, שלום רוב

 פרשה מאז הורע מצבם אך שם. שוררת
 ההן. הארצות על כנפיה מטות הנצרות
 להם, השנוא העם על בה שפכו הכהנים

 אשר הפרץ אולם .שבניו בעיני וישניאוהו
 היה ,פתאם לפתע הקטוליה בדת נבעה

 מעליהם להקל הנגש, העם לבני לישועה לפעמים
 ושמו אחד, קטולי כהן הרדיפות. עול את

 , נוצרית הדשה כתה לכונן קם אריי,
 ,באמרה ,הנוצרי ישו באלהות בפרה אשר

 אלהים בשם מדבר נביא רק היה הוא בי
 רומא נפלה כן אחרי חדשה. דת ומיסד

 הגרמנים מלך .הגרמנים לפני העתיקה
 איטליה. ערי וכל רומא את כבש תיאודוריך

 ויוציא . האריאנים בתורת מאמין היה הוא
 בשם ילך איש כל כי ,חק תאודוריך

 הרבה אהב לא הוא גם אמנם ואם , אלהיו
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 לראות היה האדיר וחפצו היהודים, את
 הנצרות כנפי צל תחת נכנסים אותם

 להם יעשה לבל עליהם הנין זאת בכל האריאנית,
 ירפו לא האריאנים אמנם .ומצוקה ?נול כל

 , הקטולים אך ,היהודים את בשנאה בעצמם
 ,נפשם שנוא תיאידוריך פי את למרות

 הקיפי אולם .היהודים על לפעמים התנפלו
 בדי פעם בבל הרשעים את ענש האריאני
 להחזיק לבבו בבל חפץ הוא בי ,רשעתם

- .בארצותיו השלום את
 גליה יהודי גורל היה מזה טוב

 ישני הזאת בארץ .צרפת היא ,ופךנקיה
 זמ אמנם קדמונים. מימים עוד ישראל בני

 י נכון אל נודע לא שם התישבותם ראשית

 הבית ימי באחרית עוד כי הוא, ברור אך
 רדיפות בעת חרבנו, אחרי וביחוד השני,
 ואדרינום, טרינוס ,דומיצינום רומא, קיסרי
 רכים/ יהודים האלה הארצות אל נהרו

 יושבי רוב המציק. חמת מפני בהן להסתר
 אלילים, עובדי הזה בזמן גם היו האלה הארצות

 שליחי אך .הדת קנאת מלבם רחקה כץ. ועל
 גלאט תורתם, את ביניהם הפיצו הנוצרים



1י השני. זוטרא מר

ב יען אולם .הנוצרים בהם רבי לאט
 ,בלבם עדנה היתה רפה הנצרות אמונת

 כהני נם .ישראל לעם שנאה כל הביעו לא לכן

 חיי עמהם ויהיו היהודים, עם התרועעי הרת
 .הגדולים הכהנים רצון למרות ,ורעות אחוה
 תקופת בעת שם ישראל בני מצב היה ולכן

 ובעלי סוחרים היו הם .מאד טוב זוטרא מר
 ויעסקו בארץ פרץ מסחרם .עשירים אחוזות

 גם הץלת ויביאו מועילה, עבודה בכל
 הנצרות שלחה לא עוד כל מגוריהם/ לארץ

.- בבשרם צפרניה הקנאית
 אקלימה אשר ,היפה הארץ , ובספרד

 ישראל, ארץ של לאקלימה כמעט דומה
 מאשר בה לשבת לבוא היהודים קדמו עוד

 ערי הרבה שמות .ופרנקיה גליה כארצות
 ידי על רק נוסדו הן כי ,מעירים ספרד

 , (־טולטילה ) מולידה :השמות . יעקב זרע

 )־עזקה( אציקה )־מקדה(, מגנדה אשקלונה,
 היהודים ישבו פה .עבר בשפה מקורם
 חרוצים אדמה עובדי ויה• ,ובכפרים בערים
 קנין עבדים להם אשר אחוזות, ובעלי
 ובעבודות במלאכית התעסקו גם .כספם
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 גשרשד אמנם הזאת בארץ .ובמסחר שונות
 השלישיר המאה בראשית עוד הנצרות
העב המון לב אך ,הנוצרים לספירת

 וקנאד שנאה בל רחש לא מהנוצרים גם
 , הנצרות אחות , הקנאית בי , העתיק לעם

 דרכה. על האחרונה את עדנה שם לותה לא
 בשלוה עינם צרה הגדולים הכהנים בי ואם

 שרש הכו לא דבריהם אך ,שם ישראל
 החלו אשר אתר? גם ומה .העם בלב

 לא אשר ,אריאנים מלבים בארץ למשול

 כר צר אז ,לנוצרים יהודים בין הבדילו
 בארצם. לישראל השנאה זרע לזרוע הקטולים

 פזוח בחיי אחד אור קו עוד גוסף ובכן
זוטרא. מר בזמן ישראל

 בשבת לראות היה לב משמח מראה
 על ומתענגים וספרד גליה אדמת על ישראל

 הרשעה בביצנץ אשר תחת ,טוב רוב
 והכהנים האכזרים הקיסרים עול תחת נאנחי

 לעמת ונקם. דם שואפי הרשעים הגדולים
 גליה יהודי בין התורה דעת פרצה לא !את

 פרו ולא אמונה שומרי היו בי ואף 'ספרד.
חכט הורו אשר בכל התורה, מצות שכל



< הש•* זוצרא דר

 קול אך ישראל, ובארץ בבבל התלמוד
 לא ישיבות , במושבותיהם נשמע לא התורה

 , לנערים ספר בתי מלבר ,בעריהם יוסרו
 גס כי ואם . עברית וכתוב קרוא ללמדם

 התורה חקי למו שהורו- רבנים, היו למו

 היתה לא בתורה ידיעתם אך ומשפטיה,
 עבודה כל מהח נשארה לא כי ,רבה

עולמים, לזכי־ רפריתית

 צ א התכופות ישראל בני צרות אם
 עמי בין מרודפיהם מחסה למו ל;קש אותם

יבי הנה גזעם, לפי לרוחם הזרים אירופא
 להמלט ,מהם פליטים מאד רבו כי ,איש כל

 ותימן, ערב ערבות אל האכזריה רומא מפני
 גם העברים כבני אשר ,הערבי העם אל

 היפה שפתו אשר הנהו, שם מצאצאי הוא
 לשפה קרובה הערבית, השפה והנחמדה,

 בקשי התיכון ים גדות על שם .העבריה
 ומר. מצאוה. גם לטו מנוחה יהודה גוררי



א. האממ. בגבורי

 כארץ פה הזאת המנוחה להם היתד. נעמה
 ורועי בערר נוסעים שבטים בין החפש
 כמלוא החפש רוח את שאפו פה !מקנה
.הדהם

 ,ערבית לדבר לשונם למדו מהרה עד
 מהם אלה ויהיו ,כערבים לשבטים ריפלגו

 מהם ואלה הרחוקות, אסיה בארצות פוחדים
 מגדלי באהלים נוסעים גם אדמה עובדי

 ויהיי ימינם, חרב גם ותאחז ובקר. צאן
 במעשי לפעמים ויעשו ,מלחמה מלמדי

 שלל ולשלול ארחות על להתנפל הערבים,

 המשפחה חיי ובדרכי מס. מהז לקחת או
 למשפחות נפלנו כי שבניהם, במנהגי אחזי

 משפחה, בל על אב בית וראש , לבד משפחות
 בל את והמביא המוציא היה הוא אשר

 אם ,לשלום ואם למלחמה אם ,עניניה
 המשפחות נלחמו לפעמים למגן. ואם לתגרה

 היה שלום אשר בעת באלה, אלה העבריות
 מהם אלה אשר שונים, ערב שבטי עם להן
 אחת, עבריה משפחה לעזרת לפעמים באו

 העבריה המשפחה את עזרו מהם ואלה
והעיביס העברים א? ירעו לא -י ,השנית
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- גוייהם. שני בין ופדות דברי
אליל־ם עובדי אז היו הערבים

 מאד ויבבדו וכתוב, קרוא ירעו לא ופראים,
 ויבנו ,השכלתם על היהודים שכניהם את

 ,מצדם והיהודים הספר״ ״עם כשם אותם
 ,הנמו פיועים כי הערכים את כראותם
 דעת וללמדם בינה להשכילם ויתאמצו

 מכתבי ספורים למו ויספרו אמת. אתתי־
 מנפלאות הקדושים, האבות ממפעלות,הירש

ישרא שופטי מגבורות ויהושע משה
 ,היפות ומהאגרות מקדם בימים ומלייהר

מאבות ישראל עם בקרב התנחלו אש
 מוריהם דברי לקול אזן הטו ואלה .לבנים

 מועילים. דברים הרבה מהם ויקבלו , ההדסים
 מולדות חקי את לדעת למדו מהיהודים

 מהיהודים ;ושנים ירחים וקביעת הלבנה
 בידיהם עט לאחוז מעט מעט למדו
 למו בחרו כי אם , בספר רעיונותיהם ולחק
.העברי מהכתב שונה אהר כתב

 היהדות תורת דברי באו לאט לאט
 זוטרא מר בזמן כי עד ,הערבים בלבות

הערבים. בחיי מאד נכבד מקרה קיה השני



 כךיב אבו המלך ערב בארץ משי הירא יעה
 הזה המלך חמי_ר שבט מבני הכאן אמד

 .ומליצה שיר גט קרב אוהב , וחכם גבור
 בה וידבק היהדות אמונת את לדעת וילמד

 בני רוב התיחת ועמו . ויתיהד לבבו בכל

 רבים באו האחרים ערב שבטי מבני גם .שבטו
 אבו אחות ובן היהדות. כנפי בצל לחסות

 התיהד עמרו אבן חרית הנשיא הוא ,ב-יב
 בני על דודו מצות פי על וימלך הוא, נם

 ותהי .הגדולות ערב ערי גיתיב מקה ,מער
 הארץ, פני על יהודית ממלכה פתאם לפתע

 י״יה האות מארבע יותר עברו אשר אחרי
.השני הבית חרבן מעת

 מקומות בכל עברו שינות שמועות
 על מערב הרחוקים ישראל כני מישבות

 האמיני אשר יש .הישראלית המליכה דבי״
 יבנ על מולך ישי בן דור מגזע מלך כי

 הגאולה עת הגיעה בבר כי בערב, ישראל

 יהודה נדחי ושבו מעט עור וכי האמתית
 ותהיינה . קרשם עיר אל לבצרון ישראל ופזורי

 יצרה נחמד. למקור האלה הטובות השמועות

 על תחת טהנדכאים רכים מצאה אשר



.השני זוטרא מר

.תקיפה הבהנים ש.יד בארצות הנוצרים
 הממלכה לישראל! מזל אין אולם

 משני יותר ימים האריכה לא היהודית־הערבית

 קושרים בירי הומת כריב אבו המלך דורות!
 נסר אבן רביע השרים, אחד ויקה מעבדיו,

 כשם וימלך ,בידו הממשלה רסן את ,שמו
 וגם .קטנים אז שהיו ,המומת המלך בני

 אבו בן ח_םן גדל וכאשר . חתיהד הזה השר
 ,בידו המלוכה את רביע מסר ,הבכור כריב
 :אביו כגורל היה הזה המלך גורל אולם

 הצעיר המלך אחי עמרו את פתו השרים
 כן ויעש .ולהמיתהו אחיו על לקשור ,ממנו

 עשותו אחרי ,מהרה אך .אחיו תחת וימלוך
 הן .הרע מעשהו על גרם ,הזאת הנבלה את
 ,היהדות באמונת הוא גם גדל לחנם לא

 ויקצוף .ומעל בגד , דם שפך כל השונאת
 . ויהרגם פתרהו אשר שריו על עמרו

 אנושה מחלה חלה לב ומכאב הנחם מרגשי
 סבלו אחרי וימת ,נוראים במכאובים רובח

* מאד קשים יסורים
 בנו רק כריב אבו מבית נשאר אז
 ושרי .נער עורנו והוא ,זרעה ,השלישי
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 .במדינתו אחד בל למלוך התנשאו המלוכה
 עד , קטנות לממלכות נפלגה חמ:ר ומלכות

 השדים אחד את וימת זרעה גדל אשר
 מלוכת עמרו מות אחרי תפש אשר , העריצים

 .אביו תחת למלך זרעה ויהי .בידו חמיך
 שמו את ויחלף היהדות בתורת לבו וידבק
 ליהודים אהבתו ותהי .״יוסף״ ג עברי בשם
 הממלב כי ,בשמעו דאב ולבו ,מאד רבה

 ים היהו. יושביה את תרדף בביצנץ הנוצרית
ו בזה ומאשר טוב כמצב .-אמונתו בני

 לראש זוטרא מר היה אשד בימים ערב יהודי
.-בבבל הגולד.

ה.
 איש ,המלך כפרם מלך ההם בימים

 , האמנושים ,פרם וכהני ,להגהות נקל פתי
 האמונות לבני ושנאה קנאה רוח בלבו העירו

 מצדק ,האמגושים אחד קם והנה האחרות.
 צרק אין , בארץ הךשעמושל והנה וירא שמו,
 ל^צעו אך יאי^ איש רכל אמת, משפט ׳אין
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 ויאמר .רעהו טובת דרוש מבלי ,יפנה
 ,לטוב מרע האדם כני לב להפוך מצדק
 וימצא אבן. לב תחת בשר לב למו לתת

 בה לרפא מאד מועילה תרופה דעתו לפי
 כי ,בדעתו ויחרץ .נקלה על תבל בני רשעת

 ,הדזמוד תאות היא גדולה היותר המכשלה

 לא אשר את לחמור האדם בני טבע זה כי

 שיש במה האדם יסתפק לא דעתו לפי ;לסו
.לרעהו שיש במה יקנא אם כי ,לו

 הזאת המגונה המרה את הסר ולמען
 אם , יהיה טוב כי ,מצדק חרץ האדם בני מלב
 אשר לבדו, רכוש לו לרכש איש כל יחדל

 למו יקהו לא נשים גם .בו חלק לזר אין
 לאחר שיש מה כל ובכן .לבדם האדם בני

 תבל כני כל .השני לרכוש ,בצדק , ;חשב
 יחשכו וכשותפים , רעהו בגלל איש יעמלו

 הדעה המשפחה. בחיי גם וקנין במקנה גם
 ,רבים פרסים בעיני ישרה הזאת הסכלה
 בתי על ויתנפלו .בצע ושואפי עצלים
 וגם ,רכושם אח השמש לעין ויגזלו , רעיהם

 קבד והמלך .בחרו אשר מכל ,נשיהם את

מצדק. תורת ממככרי הוא גם היה
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 מהומה :כמרקחה פרם ארץ ותהי י
 הארץ יושבי רוב .מדינותיה בכל ומבוכה

 רכושם אשר ,החרוצים עבורה ועוברי העשירים
 נשיהם למראה לבם דאב ואשר' ,למי יקר

 , המלך על בחמתם קמו , המהללות ובנותיהם
 קץ ולשים צוארם מעל עלו לפרוק ויאמרו

 היתה מאוסה ביחוד .מצדק אנשי לתעלולי
 אשי , ישראל בני לרוח הזאת הנבערה התורה
 מיטות עור למורשה להם המשפחה טהרת

־ הקדושים אבותיהם
 השני, זוטרא מר הנאדר הגבוד קם אז

 אנשי על ויתנפל ,היהודים מבני חיל ויאסף

 מערי ויגרשם רבה, מכה בהם וץ מצדק,
 לעשות עור יוסיפו לבל בבכי, אשר ישראל
 רב חיל קבר המלך וישלח ,בישראל נבלות
 לנגוע נועזו אשר ,היהודים את קשה לענוש

 זוטרא מר אבל מצדק. תורת שומרי בפרסים
 וילחם ,הכסיל המלך חמת מפני נבעת לא

 נגפו אשר עד .הפרסים בחיל וגבורה בעז
 ,בחרפה המלחמה ממערכות ״ינוסו לפניו

 ראש חיל אמצי לפני כי לספר מוספת וההגדה
.הפרסים על בהצותם אש, עמיד הלך הגולה
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 ,ישראל לבני פניה האירה וההצלחה
 ויכוננו קבר, מלכות על צוארם מעל •יפרקו

 אשר ,בבל בערי יהודיה מלוכה למו

 הנודעה ,מחוזא והעיר .יהודים היו יושביהן
 בימי בה שהיתה ,הגדולה הישיבה ידי על

 הבירה. לעיר היתה הגדול, האמורא יבא
 ,שנים שבע אחיו על זיטרא מר וימלוך

 לא אשר ממלכתו ארץ יושב• על מם ■ייעל

 עת ההיא העת ותהי המה.. ישראל מבני
 בשתי כי ,ערב וליהודי ככל ליהודי זהב

 ומלכים ,רמה ישראל יד היתה האל הארצות
 ברוב וגם . עליהם מלכו היהדות אמונת שומרי
 יהודי זולת ,טוב מצבם היה אירופא ארצות
 סבלותיהם תחת נאנחו אשר הרשעה כיצנץ

.ומצוקותיהם
 הנרדף לעם השלוה ימי ארבו לא אך

 גדול חיל אסף פרם מלך קבד הזה. והנענה
 עליו ויגבר ,זוטרא במר וילחם ,מאד

 ראש חנינא מר ואת אותו , שבי ויקחהו
 העיר את ויד,רם ,אמו אבי הזקן הישיבה

 .היהודים יושביה רכוש את ויבז ,מחוזא
 תלה זקנו חנינא מר ואת זוטרא מר ואת
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 ראש קרוב• .במחוזא אשר הגשר על קבר
 ,ישראל ארצה נפשם על נמלטו הגולה
 הילד ,הגולה ראש בן את עמהם ויקחו
 ויקרא ,אביו מות אחרי נולד אשר הקטן

 באיץ הילד ויגדל .זוטרא מר בשם הוא גם
.ישיבה לראש שם היה ובגדלו ,הקדושה

 ,ופשבדיתא סורא ישיבות ראשי שני
 נסו סבוראי רבנן ראשי גיזא, ורב הונא רב

 על נסגרו הישיבות ובתי ,הרודף מחטת
 מלוכת ימי כל מבבל התורה וחשבת מסגר.

 בקום ,הזה המלך מות אחרי ורק קבד,
 היתה ,נושירבן כוזרי המלך תחתיו למלוך
 את ויפתחו בבל, ליהודי מעטה הרוחה

 להיות גיזא לרב ויקראו ,ההן הישיבות שתי

 ישיבת לראש - סימונא ולרב , בסורא לראש
 סבוראי רבנן פעולת מאז ותחל .פומבדיתא

 ,ואמונתו ישראל ספרות לטובת הפוריה

- . רבות שנים עשרות גהמשך
 גר יוסף ד*א זרעה, העברי והמלך

 כי ,רבים ימים הוא גם האריך לא , צדק
 המציקים ,ביצנץ קיסרי על הרב בקצפו
 נקמת לנקום הוא גם החל ,ארצותם ליהוד•
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 ערב, ארץ יושבי מהנוצרים אמונתו בג*
 בארחות העוברים הנוצרים מהסוחרים גם

 ,רב הרג בהם ויהרג ,ממשלתו ארץ דרך
 התקוממו אז לדוש. כעפר וישימם וילחצם

 וילחם .נוצרים ערבים שבטים נשיאי לו

 להתיהד. ויאלצם קשה, ויענשם בהם יוסף
 ,כיצנץ קיסר לאזני יוסף מעשי הגיעו כאשר

 מאמיני הכושים למלך מכתב הקיסר ערך
יוסף על לעלות ויבקשהו ,הנצרות

 רב חיל הכושים מלך וישלח ולהכניעהו.
 ליוסף צרה עת אז ותהי .ערב ארץ אל

 עלו הכושים חיל ומלבד .ערב וליהודי
 ביצנץ. לקיסר אשר המלחמה אניות גם עליו

 שבטי נשיאי ביוסף בגרו וכה בה ובין
 יכל ולא .דגלו תחת נאספו ולא ,ערב
 המלכים שני בפני לעמוד בה לעצור יוסף

 ולמרות המעט. חילו עם האלה האדירים
 במלחמה הראה אשר ,הנפלאות גבורותיו כל

 צפר. העיר יד על וחילו הוא נגף הזאת,
 בה ויבואו .הכושים לפני העיר ותלכד

 רכושה, את ויבזו , רב הרג ויעשו ,האויבים
אהריח אין כי ,יוסף ובראות .שב• וישבו
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 ״__________________________

 מי• למות ויכחד , האויב על לגבור לחקותו
 יאי! על סוסי, על כרבבו ויעל .גכורים

 הים אל הסלע מעל ריתנפל ,סלע שן
הערלים.- בידי :פל לא ויטבע,

 אש! השני, האוד קו גם :שקע בכה
 באי־* שנים עשרות במשך ישראל לבני זדה

 אש; עד ,שנים מאות עברו אז ומני .תימן
 אשי ממלכה תקום כ• ,הזה כחזיון נראה

 המה היהדות אמונת שימר־ יושביה ריב
 אמונים שומר צדיק איש - בראשם ומלכם
ותורת..- ישראל לאלהי לכו וגאמן



 עדיה בן שמואל
א.

 יוסף־ הצדק גר המלך מות אחרי ויהי
 אהבה והיהודים היהדות אוהב , הערבי זרעה

 . בתימן ישראל כבוד וירד , מצרים בל•

 משפתה בע־ב סכסכו הרשעים ביצנץ קיסרי
 הזה הדבר ויהי ,בשבט שבט ,כמשפחה

. שמה ישראל לבני למוקש
 שונות מדות תשכנה הערבים בלבות

 נקל יחד. גם ורעות טובות וטכערות, יפות
 קנאה באש הערבי לב את להלהיב יותר

 להצית מאשר , ומדנים לריב ולעוררהו ושנאה
 שומר הוא הערבי . פלדות באש הפשתן נערת
 עמהם כדת אשר , לאנשים ,לפעמים , ברית
 ילחמו אם גם להם בבריתו ונאמן ,ברית
 הוא נקל זאת לעמת אבל .ושבטו עמו בבני

 ידע אם ,ושבועתו דבריו להפר להפתות
 ואי .בערמה הערבי לב את לרכוש ־מפתה
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 לו ויהפך ,בריתו לבעל הערבי יתקומם
. לרועץ

 בני כלבות גם דבקו כאלה מדות

 משפחות ותימן. ערב ארץ יושבי •שראל

 ,הערבים שכניהם עם ברית כרתו מהם רבות
 בשבטי להלחם האלה הערבים יצאו וכאשר
 היהודים משפחות גפ עמהם הלכו , ישראל

 בני נגד במלחמתם לעזרם בריתם בעלי

 ,הראשון הבית בזמן היה כן .ועמם אמונתם
 יהודה :גוים לשני ויהי ,יעקב זרע נפלג עת

 ברית ויכרתו ,ברעהו איש שנלחמו ,וישראל
 למען ,והאדומים המואבים ,הארמים עם

 עתה היה וכן אחיו, את איש הכריע
 ויהודה ישראל מפלת שסבת וכמו . בערב
 תבוסת גם היתה בן האחים, ריב היה לפנים
 רק ,יוסף המלך זמן אחרי שלמה ערב יהודי
 השונות. משפחותיהם בין אחוה חוסר בגלל
 ,מעולם מאז ישראל בנפש דבק הזה העון
 יען , עתה ועד מאז הם ולחוצים רצוצים כן ועל
 אחים וברית ,יעזרו לא אחיו את איש כי

- .ישכחו
 עד •וסף המלך ממות עכרו שנה מאה
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 אלה, עבד בן מחמד הערבים, נביא קום
 עמי וליתר ערב לבני חדשה אמונה נתן אשר

 גדע ואשר ,האישלם אמונת היא ,הקדם
 עוד ירימו לבלי ,מולדתו בארץ ישראל זרוע

 ערב ליהודי קמו הזאת העת במשך ראש.
 עמם את להושיע יכלו אשר רבים, גבורים
 מרת להוקיר ידעו לוא ,בארץ מעמדו ולכונן
 פרוד .מצוא בעת עליה ולהשען אחים אהבת
 האישלם לאמונת יכלת נתן שמה ישראל שבטי

 לאסון היא גם תהיה למען מביצתה לדיבקע
- לישראל. הנצרות היתה כאשר ליהדות,

 יוסף- ממשלת תחת שהיתה ׳, ךב1יר בעיר
 משל יהודים, היו יושביה רוב ואשר זרעה,
 , יוסף המלך מות אחרי גהיטון אל היהודי

 סכסך פתאם .ושקטים שאננים ישבו 'ויושביה
 שבט נשיא מליק, הגבור את ביצנץ קיסר
 להתנפל נועז לא מליק אולם . ביהודים ,ערבי

 בערמה, ויעש ,גלויה במלחמה :תרב יהודי על
 , שמיר אבו בריתו איש עם אליהם ויבוא

 ואוהבים ידידים כבוא ,אחר ערבי שבט נשיא
 ,העיר יד על משתה שמיר אבו ויעש ,נאמנים

 המשתה ובעת .הגבורים העיר לראשי ויקרא
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 המעט ותהי . וימיתם אנשיי עם עליהם התנפל
 לשון לחלקת נפתו עור כי ,ליהודים זאת

 בבגד אשם איננו הוא כי שהבטיחם, מליק
 אל והגבור העיר נשיאי יתר וילכו .הזה

 מליק, הכין אשר המשתה אל עמהם גהיטון

. לחייהם קץ הבוגדים שמו ושם
 מטה מטה ישראל בני כבוד ירד אז

 לבקש ויחלו ,מנצחיהם לפני ויכנעו , בערב
 חשבום אשר ,ערב משבטי ומחסה מעוז למו

 ויהפכו ,מצבם וישפל .נאמנים ברית לבעלי
 לעבדים ,חרבו על דתי , חפשי מעם פתאם

 עור זאת ובכל .שונאיהם יד תחת נכנעים
 נמצאו עור .כליל מיהודה שבט שם אבד לא

 בגבורתם נודעו אשר ,שם אנשי גבורים מהם
 ההם הגבורים .ההיא הארץ בכל רוחם ויקרת

 ,יפות בטירות הקטנים שבטיהם עם ישבו
 כבוד כמו למו ויהי , חזקות מצרות להן אשר

 ממלכת נפלה אשי־ אחרי וגם ,מושלים
 כעיני ההם היהודים נכבדו עור ,ישראל

 , בערב היהודים מפלת למרות ולכן . הערבים
 אשר אחיהם מגורל הרבה טוב גורלם היה

 שכבצנץ היהודים מגורל וביחוד ,באירופה



ז עדיה. בן שמואל

 קיסרי ידי מתגרת נאנחו שבה הדמים, ארץ
 הגדולים י\ן וכהני העריצים, קונסטנטינופול

- .מרעים חבר ,והקטנים
 אלהיהם את לעבוד יכלו ערב יהודי

 לא האלילים עובדי הערבים .מפריע באין

 הם - הוא נהפוך .היא מה הדת קנאת ידעו
 והיהדות, הספר" "עם את בלבבם כבדו

 הנצרות עובדי כן לא .מבינתם נשגבה שהיתה
 כיוסטיניאנום איש .וקיסריהם כהניהם היונית
 אכר ,הבל״קנים מארץ הסלוים מבני ,הקיסר

 בעניני להתערב נועז , וגם פרא , למר לא
 שיתרגמו ,היהודים על לגזור ,היהדות אמונת
 חג מועד ולקבוע ,יונית הכנסת בבתי התורה
 לו שנאוה ,האיש .ישראל בעיני הקדוש הפסח
 הבלקן הרי בין חזירים רועה להיות יותר

 נועז , רבה ארץ על מושל מהיות ,כאבותיו
 ! לו זרות ודת אמונה בעניני דעתו להביע

 אל נביט כאשר לכן ? לב מכאיב חזיון זה האין
 לכנותם נוכל ,ההיא בעת ערב יהודי מצב

.-״מאשרים" בשם
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♦ב

 ערב יהודי מצב עדנה היה איתן מה
 מהגבור נראה ,למו ההיא הרעה בעת נם

 שישב , הזעך בן שמואל המשורר הוא ,היהודי
 , גבוה תל על עמדה אשר ,היפה בטירתו

 היה שמואל .צבעים רב בששר והמשוחה
 לתהלה נודעו שיריו .ערב בשפת נשגב משורר

 הצטיץ בשירתו מאשר יותר אך .ההיא בארץ
 לאנשי ובאמונתו לבו ביושר ,בגבורתו שמואל
 בקרב זאת בתכונתו למופת ויהי בריתו.
 ,רוחו אמון על איש להלל ובחפצם ,הערבים

 אביו עדיה כשמואל". "נאמן עליו: אמרו

 ,ערבית אשה וישא , הכהנים מבני עברי היה
 ,ערבים שבט על לנשיא ויהי ,מצודה לו ויבן

 היה כי ויען .אשתו ממשפחת ,כנראה
 משפחות אליו באו ,וגבור ישר איש עדיה

 .וישר טוב למושל עליהן ויהי ,רבות ערביות
 למושל ויהי כסאו את שמואל ירש מותו אחרי

 למשמעתו הסרים לכל ואהוב יקר ויהי ,תחתיו
- .וצדקתו ישרו בגלל
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 , לבניהם ספרו ערב בארץ האבות
। קרה אשר ,אחד מקרה ,אחרון לדור בניהם 

 מה לדעת המוכיח עדיה, בן שמואל את
 דבר וזה .לבו וגבורת ישרתו היתה רבה

 הנודע ,שמו ..גר ו , אחד ערבי מושל :המקרה
 על למלחמה עלה ,היפים בשיריו הוא גם

 וישב ,ויכניעם ,בו שמרדו אחד שבט בני
 :אנשים שני היו השבוים ובין .שבי מהם
 ויחל ,בדרך ויהי . קוסם ואחד , משורר אחד

 בי שיר, בדברי חגר אל להתחנן המשורר
 רחום בהיותו ,וחגר . ויחנם עליהם •רחם
 ויוציא ,המשורר תחנוני לקול שמע ,וחנון

 הבוגד הקוסם אך . לחפשי שבויו כל את
 מחגר נקם לקחת בדבריו רעיו את הלהיב
 עליו ויתנפלו ,חגר אהל אל ויבואו .הטוב

 מבני אחד זאת שמע וימיתוהו. פתאם לפתע
 רם נקמת לנקום וישבע ,שמו אמרו ,חגר

 עם ברית ויכרת .הבוגד השבט מאנשי אביו
 ויעש הבוגדים, על ויקס , אחדים שבטים

 ,ערב ממלכי אחד מי^ך אולם . שפטים בהם

 את רדף ,חגר את שנא אשר ,שמו אלמנזור
 אמרו וימלט להשמידהו. ויאמר בנו אמרו
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 ממקום ערב ארץ בכל מאז וינד ,נפשו על
 מצוא מבלי ,היפה הנד ובתו הוא ,למקום

. מנוחה
 להחסוח לבוא מאוהביו אחד יעצהו אז
 את אתו וישלח עדיה. בן שמואל במצודת

 אמרו עם המשורר ויבוא .ערב ממשוררי אחד
 לפני בעמדם ווהי שמואל. טירת אל ובתו

 לכבוד תהלה שיר המשורר וישר ,המבצר
 הנודדים את לאסף אליו ויתחנן , שמואל

 על שמואל ויחמל .טירתו אל הנרדפים
 ,ארמונו שערי לפניהם ויפתח , האמללים

.כביתו מחסה למו ויתן
 אמרר. בלב כבתה לא הנקמה אש אולם

 , והשלמים השריונים ואת בתו את ויעזוב
 אל וינד שמואל, ביד אביו, מרכוש שהציל

 ערב משרי אחד היה שם כי ,קונסטנטינופול

 ויתן .הבצנצית המלוכה בחצר משרה נושא
 , ההוא השר אל אמרו ביד מליצה מכתב שמואל

 מצרתו לעזרהו , הקיסר לפני בעדו יתחנן כי
 , אבותיו ממשלת ואל שכטר אל ולהשיבהו

 .בקונסטנטינופול נם גדול היה שמואל שם כי

 בריב להתערב מאן קיסר יוסטיניאנוס אולם
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 לעזרת חש ולא פנימה, בארצם הערבים
 ואחרי .מולדתו ארץ אל אמרו וישב . האמלל

 ומתוחלתו לב מכאב מת רבים לא ימים עבור

 מאביה יתומה היפה הנד ותשאר הנבזבה.
 והשלמים השריונים ואתה ,שמואל במצודת

. המלכים אבותיה מחמדי שארית
 אלמנזור צבא שר עלה ההיא ובעת

 גם ויגש , אחרים יהודים שבטי על למלחמה
 ,לשמואל להגיר וישלח .שמואל מצורת אל
 אמרו עזב אשר ,העזבון את לידו ימטור כי

 כנבלה אעשה "לא :שמואל ויען .ידו החת
 עם כריתי ולהפר באמונתי לבגוד ,הזאת

 השריונים ואת כי. מבטחו שם אשר האיש
 ,חרג ממשפחת לאיש רק אמסור והשלמים

. הירושה״ משפט לו אשר
 שמואל בן מינקת ותצא היום ויהי

 עליה ויתנפל .לשוח וחוצה העיר מקיר הקטן
 אותה ויתפשה המצודה, על הצר הצבא שר

 לא אם כי שמואל, אל ויאמר היונק. ואת
 הקטן בנו את יהרג ,העזבון את לידו ימסור
 לא לנצח כי ,ענהו שמואל אולם .לעיניו
 זכר אך מה. עליו ויעבור שפתיו, מוצא יחלל
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 ה-לד לרם גואלים ישארג עוד כי ,הצר יזכר
 עור כי , עשה חמם לא על המומת ,הרך
 אחיהם נקמת לנקום יקומו אשר ,לו בנים

 האמלל הילד את שחט האכזר הערבי . תאמלל
 את אך ,הלבב ישר הגבור האב לעיני

 בי ובראותו, קבל. לא והשלטים השריונים
 וילך ,מעליה ויעל ,המצודה מאד חזקה

 יהודי על במסעו התנפל קצפו ומרב .לדרכו
 .רב שבי מהם וישב , שלל מהם וישלל ,נ^ר

 חגר, קרובי ליד השריונים את מסר ושמואל
 הערבים וכל . הירושה משפט היה להם אשר
 את הללו הזה, המקרה דבר שמעו אשר

 .כמהו רוח נאמן איש אין כי ויאמרו ,שמואל
 משל אשר ,בנו שריה גם היה כן ובשמואל

 ומטיב טוב היה הוא גם .אביו תחת במצודה
 גם ויהי רוח. ונאמן ונדכא יום קשה לכל
- . ערב ארץ יושבי כל בפי לתהלה שמו

 הרעה בעת גם , בערב כי ,נראה ובבן
 ועור , מיהודה שבט סר לא עוד ,לישראל

 על משלו אשר , מקרבם מושלים שם נמצאו

 ! החזקות במצודותיהם וישכבו ,שבטיהם
 זולת .ולהכניעם למו להרע משונאיהם ויבצר
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 בלבם שגאה , בכלל , הערבים שמרו לא זאת
 שבטי עם למו היה ריב אם כי , היהודים לעם

 נלחמו לפעמים ,וכמנהגם . שוגים ישראל
 אך שלום. ברית אתם כרתו ולפעמים עמהם

 עדנה עלה לא ישראל לאם כבוד להשפיל
 היהודים שגם .ויוכחו ראו כי , לבם על

 התכונות ואת .המה לב ואמיצי מלחמה גבורי
־־ .מאד הערבים כבדו האלה

 הנוצרים בארצות היה כן לא אך

 הבהנים התאמצו פה . הקטנה ובאסיה באירופה
 , ישראל בגי כבוד להשפיל רק והמלכים
 , ערך כל להם שאין ,לאנשים לחשבם
 אשר כל .לאלהים וארורים שפלים , לנבזים

 ,ופרנקיה ספרד ׳ באיטליה הנצרות התחזקה
 איטליה שמה, לישראל השנאה גם התחזקה

 .הבצנצי יוסטיגיאנוס על תחת פתאם באה
 ,וגבורה בעז איטליה יהודי נלחמו אמנם
 ביחו ,לב באט״ מגוריהם ארץ על ויכינו
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 שר את בהלחמם נפלאות ניאפול יהודי הראו
 ,איטליה כובש הגבור ביליזר ,בצנץ צבא

 הזאת. במלחמה גבורתו נשתה כמעט כי עד
 העיר אל לחדור בידו הצליח בערמה אך

 הגבוריס והיהודים .אליו ולהבקיענה בלילה
 ויהרגו כן, אחרי גם מידם חרבם הניחו לא

 .עמל□ היה לשוא אולם .רב הרג ביונים
 הרבים כיליזר צבאות לפני נגפו סוף סוף

 , האויב חרב ירי על הוגדו הס מ רבים .מהם
 . נפשם על וימלטו העיר מן נסו ורבים
 ימי כל באיטליה ליעקב צרה עת ותארך
 ר לאש אשר , ההיא בארץ ביצגץ קיסרי משול

.מאד הרכה ארכו לא היהודים
 המון ירע לא בה אשר ,ובפרנקיה

 לישראל שנאה כל וכהניה הפרנקי העם

 ,התנצרותם אחרי הראשונה המאה כשנות
 החלו הכהנים . מאד היהודים מצב עתה הורע
 העם את להבדיל , ורעות קשות גזרות לגזור
 ,הארץ עם בעיני להבזותו , לרעה נפשם שנוא

 ברחובות להראות היהודים על ויאסרו הנוצרים.
 אחד שלחן על ולאכול הנוצרי הפסחא בחג
 את לכבד היהודים את ויצוו .נוצרים עם
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 על שבת לבלי ,רב כבוד הנוצרים הכהנים
 גם לזה. רשיונו יתן טרם הכהן; כפני כסא

 בלבל למו שהיי ,רבות זכיות מהם שללו

 את למול עליהם אסרו וביחוד הארץ/ #גרתי
 .מעולם מאז היהדות תורה כמצות עבדיהם
 כי ,קרה כאשר ,פרנקיה מערי ובאחת
 , מאחיהם אחד על חרפה היהודים המיטו
 ומדנים ריב פרץ ,הקטוליה כדת דתו שהמיר

 הכרעו מהם ורבים ,הנוצרים ובין ב־ניהם
 אויב מפחד דתם המירו והנשארים ,לטבח

- .דם>יקם

 המלכים משלו ששם ,בספרד נם
 עני ימי שם ראו לא והיהודים ,!־האריאנים

 לאנשים הארץ עם בעיני נחשבו כי ,ומצוקה
 מעת ,לרע ישראל מצב עתה שונה ,נכבדים

 . הקטולית בדת האריאני ריקרד המלך בוא
 נוצרים עבדים קנין זכות מהם שלל הוא

 להתערב נועז ונם בממלכה, משרות ולשאת
 ויטעמו . דתם ומנהגי ישראל אמונת בעדני

 על תחת המות מר טעם ספרד יהודי גם
 ברשעתם נופלים היו ש^א ,קטולים מושלים

- בריצנץ. אשר מהיונים
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 ההיא בעת ישראל מצי היה ובפרס
 ;ם שנה מושליה ארץ ובהמר .תהפוכות מלא

 יאב טוב אם ,המושל רוח לפי ההוא המצב
 לרדף החל הרביעי הורמיז המלך הוא. רע
. בשנאה מלכותו ימי באחרית היהודים את

 ופומבדיתא שבסורא הגדולות הישיבות שתי
 רבנן תלמידי והחכמים פעם, עוד נסגרי

 ולהמלט מושבותיהם ערי לעזוב אלצו סבוראי
 משל ששם , בבבל הבצורות הערים אחת אל

.בעירו התורה לחכמי מהסה ויתן ערבי מושל

 וישאר קושרים בידי הורמז הומת ופתאם
 עדנה צלח לא בי יען אך .הקטן כנו אחריו

 ,הגדולים פרם משרי אחד בשמו משל למלוכה

 עם ומיטיב חסד י־ב היה הזה האיש .בהרם
 כאשר ויהי היהודים. ויאהבוהו .אדם כל

 אבותיו, טכס המלך בן כוזרו את בהרם הדיח
 ישראל בני ויהיו ,פרם על בעצמו וימלוך

.ממלכתו לכונן בהונם ויתמכוהו ,בעוזריו

 ופומבדיתא פורא ישיבות נפתחו אז
 ותהי ,ההם בבתים להשמע החל ההורה וקול

 .נוגש קול עוד שמעו ולא לישראל הרוחה

 יטי שם ארכו שנתים או כשנה רק אולם
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 עזר לו מצא הצעיר כוזרו .לישראל הטובה
 רב, בהמון היונים ויבואו .בקונסטנטינופל

 בהרם וימלט .עליו ויגברו , בבהרם וילחמו

 והיהודים . הארץ את ויעזוב , וינם ,נפשו על
 מהם רבים הגירו האויבים עונו. את נשאו

 ואהבתם אמונתם על בהם וינקמו ,חרב ידי על
 היו יושביהן שרוב ,רבות ערים .לבהרם
 כסא על כוזרו ישב עדי ,השמו יהודים

 הזה-כוזרו המלך .הארץ שקטה ואז ,ממלכתו
 כן ועל ,היהודים את מרדוף חדל - השני

 לעסוק חכמיהן ויוסיפו ,הישיבות נסגרו לא
 ראשי וגם .כקדם העם את ולהורות בתורה

 כאשר ,פרם יהודי כל על כנראה, הוקמו, גולה

- .השני זוטרא מר לפג* היו

ד.
 מישראל אחדים שבטים נודעו ההיא בעת

 ,במלחמה רוחם ואמץ בגבורתם לתהלה בערב

 , קינוקה ובני , נדיר ובני , קוריזה בני ג והם
 ערביים שבטים עם כברית היו האלה השבטים
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 , הערבים בין מריבה פרצה וכאשר שונים.
 לפעמים ותהי . לעזרתם ישראל בני נם ויבואו

בקרב. ברעהו יהודי איש יד
 קשה מלחמה בפרוץ ,קרה הזה כדבר

 , חזת ובני אום בני ערב: שבטי שני בין
 .מהערבים אחד את שרצח יהודי איש בגלל

 במשך .שנה שלשים ארכה הזאת המלחמה

 כי ,שכניהם את היהודים הראו הזאת העת
 וישב .בשער אויביהם את לדבר יוכלו עוד

 אליהם :תרב במפלת לפנים חלל אשר כבודם
 כי היתה, המלחמה אחרית כבראשונה.

 בריתם בני עם יחד נגפו קינוקה בני היהודים
 שבי נפלו מהם ורבים ;החזתים הערבים

 את בראה הזה במקרה גם אך .אויביהם בירי
 ישראל לאם את המקשר ,האמיץ הקשר

 .תנתק במהרה שלא , לאגדה אהבה בעבותות

 אחיהם את פדו ונדיר קוריזה בני היהודים
 חי׳4* ויקראו , הערבים שוביהם מידי השבוים

.דרור
 השלטו הזאת ה1האך המלחמה אחרי

 שנאה רוח אך .שקטה והארץ , המריבים
אמת ושלום ,השבטים מלב חדל לא ונקמה
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 ובני נדיר בני ,היהודים בין גם עוד היה לא
 , זה ערבי שבט אחרי נטו אלה כי ,קוריזה

 למו היה הזה והדבר .אחר שבט אחרי ואלה
 באה והרעה הימים. באחרית ולרעה למוקש

 עבד בן מחמד ושמו ,אחר ערבי מאיש לטו
- .מקה העיר יליד ,אלה

 האבן היתה בה אשר ,מקה העיר אל
 , האלילים עובדי לערבים הקדושה השחורה
 מכל רבים ערבים קרובות לעתים התאספו

 .זבח ולזבוח שמה להשתחוות ,הארץ קצות

 רבים סוחרים גם כמרקחה. העיר היתה ואז
 גם נשמעו שם . מערבם לערוב שמה נהרו

 .ומנהגיהן האמונות אדות על ויכוח חקר דברי
 יפיה ויחמוד ,היהדות דבר על מחמד וישמע

 את היטב להבין לבו שם לא הוא אך .בלבו

 מלך כריב אבו לפנים הבינו כאשר רוחה,
 מבני רבים עם התיהד אשר ,בתימן הערבים
 איש ופוחז, הדעת קל היה מחמד שבטיו.

 הנלהכה בנפשו .בקרבו רוחו נכון לא אשר
 , רעות תכונות גם טובות תכונות גם היו

 בדבר מאם היום .לרעותה אחת שהתנגדו
 לאהבה לבו יהפך ומחר אתטל, בחר אשר
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 .הימים כל דרכו היה כן .היום מאש אשר אה
 אל אהבתו היתד. רעות היותר מטרותיו ואתת

 בעיני לשמצה אותו שנתנה היפות, הנשים
 איש מחמד היה זאת מלבד .ומכיריו יודעיו

 אולם וכתוב. קרוא נם יכל ולא למד, לא
 ,והרחבה הרבה בינתו מלאה הזה החסרון את

.עמו בבני כמהו מאין וערום נבון איש היה כי
 מחמד החל ונלהבים חמים בדברים

 האמונה את ויפץ , האלילים לעבודת ללעוג
 ואין גוף לו אין אשר , העולם בורא אהד באל

 לא מולדתו עיר במקה אך הגוף. דמות לו
 להמיתו אמרו ועוד ,לדבריו שבטו בני שמעו

 וימלט ולאמונתם. למקדשם ילעג אשר על

 פניה ההצלחה האירה שם .מדינה עירה משם
 אחרי נמשכו אשר אנשים שם מצא כי ,אליו

 היהודים את הבטיח לבו בערמת .תורתו
 .ערב בני כל את ליהד חפצו כי ,שמה

 יום את קבע דבריו נבונים כי ,הוכיח ולמען
 לסופר עמו כני לכל צום ליום הכפורים

 האמין אשר , היהודים אחד את לי לקח ויוזןץ
 א* ליהד לבב בתם מחמד אומי אמנם כי

 האמינו, ישראל מבני אחרים נשיאים . הערבים
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 שלח אשר השליח באמה הוא הזה האיש כי
 כארץ ומשפטיה היהדות תורת להפיץ ,ה׳

 אך .בריתו מאנשי ויהיו ,אחריו ויטו , ערב
 , הזה הנקלה לאיש לעגו מדינה יהודי רוב

 וטהור קדוש איננו כי ,באמרם ,ויחרפוהו
 , באמת האלהים לנביא כראוי חייו בדרכי

 מחמד מעל הערבים לב להסיר ויתאמצו
. ובדבריו בו האמין לבלי

 אונים ירפה חלש עדנה מחמד נהיות
 חרפתו שמע ,תנופה במלחמת באויביו להלחם

 לא ,מפיו מזכירו כתב אשר ובתורתו, ; וידם
 להרים עוד ויתאמץ קשות, מריביו את ענה
 רבו כאשר ,לאט לאט אך • היהדות ערך את

 את כלה ,ירו ותחזק ,עמו מבני בו מאמיניו
 הערבים את להביא חפצו אץ כי ,לבו מצפוני

 למו לתת אם כי ,הטהור.ז היהדות כנפי תחת
 האלילים עבודת במנהגי מערבה חרשה אמונה

 המקדש ואח מקה העיר את ויקדש .הערבית
 צום את נם בה, אשר השחורה והאבן

 ,תחתיו אחר צום יום ויקבע ,השבית הכפורים
 כתב "אל־קראך, ספר הוא תורתו, ובספר

וחרפות. נוז עליהם וישפך ,היהודים על מרורוח
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 ,חרבו להרים נועז לא זאת ובכל
 מבני רבים עוד כי ,אלה שונאיו את להכניע

 יקומו פן ויירא אמונתו, הכירו טרם עמו
 ולכן .מרה אחריתו והיתה ,היהודים לעזרת

 .-ביהודים חמתו מכלות התאפק מצוא עת עד

 השבט בני ובין בינו מריבה קמה ופתאם
 מאמיניו בין מלחמה והפרק ,קורישה הערב•

 על מחמר יד ותגבר , ההוא השבט בני ובין
 אז ומני .ויכניעם רבה מכה ויבם ,אויביו
.-בערב גם ושפלותם היהודים צרות החלו

ה.
 מאז ישראל לבני נורא היותר האסון

 בגלל .שבטיו בין האחרות חפר היה מעולם
 בזמן חפשי לגוי מהיות ישראל עם נשבת זה

 .בבל מלך ונבוכדנצר אשור מלך שלמנאסר
 בזמן היהודים מלכות מפלת לסבת היה הוא

 הולך ההוא האסון רומא. קיסר אספסינום

 נתן והוא .עתה ער הזה הקטן העם בעקבות
 , האישלם ,אמונתו את ליפד למחמד ועז ח ר
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- .בחיקה היהדות גדלה אשר , הנחש
 להתגרות החל מחמד יד חזקה כאשר

 קטן היה הזה והשבט ..קינוקה בני ביהודים
 על ויצר ,עליהם מחמד ויתנפל ־ וחלש

 מפניו להכנע לאלצם ויאמר ,מצודותיהם
 ושני ההיא בעת .אמונתו את עליהם ולקבל
 ,נדיר ובני קוריזה בני ,אחרים ישראל שבטי

 השם אנשי גבורים כלם ואנשיהם חזקים היו
 ,אחיהם לעזרת חשו לא האלה השבטים אך
 להראות ,בעיניהם מחמד היה ונבזה שפל כי

 קינוקה בני אחרית ותהי בקרב• אתו פנים
 לא אשר , האויב עליהם גבר כי , להכרית

 ,גליהם גברו אחרי בראשונה .חנינה למו נתן
 אחד אך . הגברים כל את להמית אמר

 מבוא מנעהו ,בעמו נכבד נשיא ,ממאמיניו
 ויאלצם ,רכושם כל את מחמד וישלל .ברמים
 קינוקה בני ויעזבו .בגולה ערב מארץ לצאת

 שם .ישראל ארצה וילכו ,מכורתם ארץ את
 , מזרחה לירדן מעבר אחיהם בקרב התישבו

.-הבשן בארץ
 את מחמד הביע הזה הנצחון אחרי

 יותר עוד בדברים בתורתו לישראל שנאתו
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 קללה ויקללם ויגרם. ויחרימם, קשים,

 כי ,נדיר יהודי הבינו אן . נמרצת
 , הימים באחרית ח;לים יגבר הזה הנקלה
 טובות אליו וידברו ויערימו להמיתו. ויאמרו

 נפתה . אמנם והוא .אליהם לבוא ויקראוהו
 ,מזמתם הבין ,אצלם בהיותו אך .לדבריהם

 . יוקשים מפח כצפור מידם וימלט *ימהר

 לצאת רוחו את כן אחרי העירה נקם ומחשבת
 עליהם לקבל ימאנו אם , למלחמה נדיר בני על

 , עותתם את נדיר בני הכירו אז .אמונתו את
 ולא קינוקה, בגי אחיהם דם מנגד בעמדם
 כי ,ויוכחו ויראו .בצר עזרה למו החישו
 ויבחרו לנפשם, להושיע עתה ירם אזלת
 להמלט לתתם גאות ומחמד בגולה. לצאת

 .רכושם ורב נשקם עזבם אחרי ,נפשם על
 אל וילכו ממצודותיהם, נדיר בני ויצאו

באהבה קבלום אשר בערב, חבור בני אחיהם

 ימים ההיא בעת היו הקדושה ובארץ
 צר קול שם אז שמעי לא ,לישראל טובים
 לממלכה . בהם הנוגש ביצנץ קיסר קול ,וצורר

 ארצותיה אבדו ,לביצנץ ,הזאת החטאה
 היו וסוריה ישראל ארץ באסיה, לה שהיו
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 בגלל ,השני לכוזרו ,פרס למלך לנחלה

 כקונסטנטינופל שקרו והמרד התהפוכות
 על קם ,היונים צבא משרי אחד ,פיקס

 מכל הטוב באמת שהיה ,מוריציום הקיסר
 תחת היהודים נאנחו לא ובימיו ,ביצנץ קיסרי

 פוקס .תחתיו יימשל , בקדם רבות צרות על

 סוריה יהודי מרדו בימיו .אכזר רשע היה
 בשרפם ,ונקמות רב הרג בהם ויעשו ,ביונים

 הגדול הכהן ואת באש, היונים חללי את

 כפגר סחבו , בידיהם שהומת ,אנקטסיום
 למו עוללו אשר ככל חוצות, כקרב מובס

 פוקס עליהם גבר אמנם ואם לפנים היונים

 נס אך ,נוראים בשפטים וייסרם ,בן אחרי
- . חוצצו ממשלתו ימי

 מלוכת גזל דבר על כוזרו וישמע
 צבאות עם ויעל ,חותנו שהיה , מוריציום

 .באסיה אשר בצנץ ארצות וילכד הרבים פרס
 לעזר לו ישראל בני גם היו אלה במלחמותיו

 וישלמו כאריות, במערכותיו נלחמו הם רב.
 כל על כגמולם ישראל וארץ סוריא לנוצרי
 וישמידו שנים• מאות זה לחצום אשר הלחץ

 .הקדש בארץ שהיו , הנוצרים היונים כל את
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 ו מש; ושריהם בארץ, נשארו פיס וצבאות
 ,שם לישראל הונח אז .פרם מלך בשם בה

 עלות ער שנה, עשרה בחמש במנוחה וישבו
 עור לבד קיסר והירקליום , הארץ מן פרם חיל

 בני .בעצמם היהודים באשמת אותה פעם
 כוזרו למו ישיב ספק כלי כי ,האמינו ישראל

 עזרוהו אשר עקב , אבותיהם ארץ את
 היתה תקותם כי , ראותם ואחרי .במלחמותיו

 ,בהם ויריבו ,הפרסים את לשטום החלו ,לאל
 את היהודים וישכחו .ביניהם נשבת והשלום

 ובר קיסר אררינוס בימי למו עולל אשר
 בבח ולא בחיל לא בי ,הביני ולא ,כוכבא
 לכן .ברוח אם כי , הארץ את למו יירשו
 למו להשיב מאנו אשר , בפרסים הנקם למען
 , הירקליום עם כרית כרתו אבותם, נחלת

.הפרסים מירי ישראל ארץ את לרשת ויעזדוהו
 שבועת ליהודים נשבע והירקליוס

 ,חביות חפש למו ולתת למו להיטיב ,אמונים
 את נצח כמעט אך .ביצנץ יושבי לכל כמו

 בגד ,ממשלתו תחת באה והארץ ,הפרסים

 שהבטיחוהו ,היונים הבחנים בעצת בבריתו
 שביעתו ישמור לא אם ,לעון לו יחשב לא כי
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 ,מירושלים היהודים כל את גרש אז .ליהודים

 לדרוך אחד יהודי אף יעוז לא כי ויגזור,

 גרש וכלה , ותפארתם קדשם עיר בחוצות
 , שפטים בהם עשה זאת מלבד . ממנה יגרשו

 באף וירדפם רבות, מערים ויגרשם וימיתם,
 אשר ,והיושר הצדק פרי היה זה .ונקם
 , ומעל בגד ! היונית הנצרות התפאר בהם

! ! שבועה והפרת
 אירופי יהודי מצב גם היה מזה טוב לא
 משל ששם ,באיטליה רק .מחמד בימי הקטולית

 הלחץ עבר לא ,הראשון גריגואר האפיפיור
 למגן ליהודים היה גריגואר כי ,הנבול את

 סבינטילה המלך מלך עת בספרד וגם .מעט

 והיהודים ,למו הונח בארם והישר הצדיק
 שבו ,ומצוקה צרה בעת דתם לפנים שהמירו

 זאת לעמת הטהורה. אמונתם אל בימיו
 תחת המות מר טעם היהודים טעמו בפרנקיה
 *דף אשר והצורר, הרשע דגוברט ממשלת

 בגזרותיו חייהם את וימרו־ וחמה, באף אותם
האכזריות.!-

 חיל אל מחיל הרך ומחמד וכה בה ובין
 רבו בריתו ובעלי ,זיוהר יותר התפשטה תורתו
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 ידוע הזה האיש פתאם ויהי יום. אל מיום
 ובכל ,מנצח לגבור )אפילפסיה( הנכפה הלי

 שבם יהודי אך והרשיע. הצליח פנה אשר
 שכחו לא במחמד, במלחמתם שנצחו נדיר,

 , זה אויבם מידי למו שהגיעה ,הרעה את
 ויחלו .כגמולו לו לשלם נקם תחבלות ויחבלו
 ,קוריזה בני אחיהם בלב גבורה רוח להפיח

 , קורישה הערבי השבט עם ברית ויכרתו
במחמד למלחמה ויצאו ,רב צבא ויאי״פו

 , לבבו וינע ויחרד ,מחמד זאת שמע

 ויתבצר הרוח. מפני היער עצי ^נוע
 ,אויביו חיל אליו בוא עד ויחכה ,במדינה
 מחשבות ויחשוב .עזו קרית את אליהם להבקיע
 אז הערמה. בעזרת אויביו כח את להחליש

 לא כי ,קוריזה לבני להגיר ,חרש אנשי שלח
 .אתם בריתם בעלי הערבים רוח נאמנה
 שקר, דוברי מלחשים בקול היהודים ויאמין

 העיר על יחדו הערבים עם השתער אבו ולא
 קורישה לבני נם מחמר שלח אז הנצורה.

 ואומרים ,היהודים אתכם ״עוינים :לאמר
 מי מעל הערבים נפרדו ובכן בכם". לבגוד

לנפשם,. ויעזבום בריתם,
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 הנלחמים כח בידו. הצליחה וערמתו
 ולהלחם כמצודותיהם להשגב ויאלצו ,רפה

 זה לפני חפצם תחת מגן, מלחמת במחמד
 בסופה תגרה במלחמת אויבם על לעלות

 עוד ויקוו ,רוחם נפל לא זאת וככל ,וסער
 הרעב להם הציק כאשר אך . שונאם על לגבור

 ולצאת המנצח מפני להכנע אלצו ,מאד
 עליהם, חם לא והאכזר כמנצחים. לקראתו

 הגבור הומת אז חרב. ידי על הגברים ויגר
 אבן קאב ,קורתה שבט ראש ,המהלל היהודי

.לעברים מחמד מכר והטף הנשים ואת .אסר
 , שמה ריחגה ,יהדיה אחת ועלמה

 עם נאמנה ישראל כת רוח עז מה אז הראתה

 ויחשק מאד, יפה היתה היא ועמה. אלהיה
 לו לקחתה ויאמר הזמה, איש מחמד בה

 ויהודי .בחרפה פניו השיבה היא אך .לאשה
 , הערבים אחד הצילהו שמו, זביד אחד.

 מחמד נעתר כי ממות, ,לפנים בריחו כעל
 את ולמשפחתו לזביד לתת הערבי לתחנוני

 נודע כאשר ויהי לשלל. ורכושם חייהם
 חלל, נפל אסר אבן הנשיאהגכור כי הביר,
 מאם כי ,אותו גם להמית מצילו מאח יכ^ש
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 נפל המהלל ישראל גבור אשר אחרי כחיים,
 , זביר שאלת מלא הערבי עולה. בני לפני

. וידקרהו חרבו את וישלוף
 אשר , והקשה האחרונה המלחמה

 מלחמתו היתה ערב, ביהודי למחמד היתר■
 יהודי עם יחד האלה היהודים חבור. ביהודי

 שבטי עם ברית כרתו ,בתוכם שישבו ,נדיר
 . השקר נביא קרן לגדע ויאמרו ,אחרים ערב

 בגבורותיהם לתהלה נודעו זה במלחמה
 , משכן אבן וסלם רביה אבנול הנפלאות:

 אוסרי בין שהיו הגבורים, נדיר יהודי נשיאי
 הראה ,מרהב ,המהלל ישראל וגבור . המלחמה

 מחמד צבאות על בהתנפלו גבורתו, עז
 חללים בהרבותו ,חבור בני מצרות על הצרים

 נשתה חבור בני גבורת גם אך . האויב במחנה
 ,מנן מלחמת בהלחמם עשה הסכילו כי ,אז

 אשר תחת ,גבולם אל לבוא לשונא ויתנו
 מחמד גבולות על להתנפל למר כח די היה

 לחייהחפש, הקץ בא ובבן במצור. ולהביאם

 תחת ! שנים מאות זה ערב יהודי שחיו
 ונכבדים גאותם חרב על החיים חפשים אנשים
ונדכא שפל לעם פתאם היו שכניהם בעיני
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 , ליהדות הצעירה והבת ! מענים יד החת
 לבת היא גם היתה האישלם, אמונת היא

. באמה קמה בוגדה
 השניה". "יהודית בערב בישראל קמה אז

 באשר ( לעמה פדות הביאה לא אמנם ואם

 בהרגה האגדית, הראשונה יהודית זאת עשתה
 בנקמתה, זאת בכל ארצה, מחריב אלופרנש את

 דמתה עמה, אויב ממחמד נקמה אשר
 ,זיגיאב היה הזאת הגבורה שם .לראשונה

 משכן אבן סלם הגבור אלמנת היתה היא
 יפה ותהי , מרהב המהלל הגבור ואחות
 אשר ,מחמד לפני שבי ותפל .מאד ותמה

 וחלקוה חנף בשפת .לאשה לו לקחתה אחר לא
 וביחוד, ,מחמד אהבת לה לרכוש זיניאב ידעה

 ויהי תמיד. לפניו והשרת בה. אמונתו את
 ממנו ויטעם ,מרעל מאבל לו ותגש היום

 בכל ,מפיו להשליכהו מהר כי ואם .מחמד
 ויחלה קרביו, אל חדר ממנו מעט זאת

 עשו ירי$ כי לפניו, הורתה וזיניאב ויאנש.

 לאמר, מעשיה את והבאר הזה. דדבר אה
 ,עטה בני באחיה להרוג הרבה אשר יען כי

 ,הזה העול הרוצח את להמית אמר גמרה לכן



.א ,האמה טגנורי •*

 מהר מחמד אמנם עמה. לבני פדות להביא

 זמךמה וכעבור .חוצצו ימיו נם אך ,להמיתה
 ליהודים שנאתו את וינחיל ,נבלים מות מת

- .כתורתו ההולכים ולכל צבאו שר לעומר



לח.

גאון רביהודאי
א.

 ראש היה יהודאי-יהודה-גאון רב
 תראי- רב אחיו אשר בעת ,סורא ישיבת

 אמגם פומבריתא. ישיבת ראש דוד-היה
 יהודאי רב חיי ימי קורות כל ממנו נעלמו

 לזכרון אחריו השאיר אשר ,הדברים שני אך
 בכללם לו לתת ראוים הבאים, לדורות

 נלחמו אשר ישראל, אמת גבורי בין מקום
 פעולותיו כי יען מבליון, ויצילוה קיומה, בעד
 קמו אשר ישראל לחכמי למופת היו ההן

.-אחריו

 הכניע אשר מעה עכרו שנה מאה
 אל בן עלי , וחתנו צבאו שר ,מחמד תלמיד

 מקיש בבל, גם ותבוא פרם, את כתב,
 הכליף-מושל ממשלת תחת התלמוד, מולדת

 גס בן ישראי* בארץ וכמו מחמדי-הזה.
 לכבוש המהמרים, כעוזרי היהודים היו בפרס



4 .לה האמה. מגבורי

 ,הגולה ראשי מצאצאי אחד .הארץ את

 מראשי כנראה, היה, שמו, בוסתנאי רב
 יצחק מר רב לעזר לו היה ביחוד .עוזריו

 עס יחד .ההם בימים הישיבה מראשי אחד
 עלי את יצחק מר קבל יהודים אלף ■תשעים

 יצאו היהודים מבני ורבים ,באהבה
 האחרון פרם מלך עם וילחמו בצבאותיו,

 ישר, איש היה ועלי .וינצחוהו - יזדגרד עם -
 אה וישם ליהודים, בריתו שמר ולכן

 ועז כח לו ויתן גולה, לראש בוסתנאי
 הכליף כפא רק ,כמלך ישראל בעם למשול

..ממנו גדל
 להיות תקף עלי נתן יצחק למר גם

 בכל ולשופט לעמו, האמונה דרך מורה ראש
 לראש יצחק מר ויהי .ודין דת דברי

 רב, יסד בה אשר העיר היא סורא, ישיבת
 רבנו מות אחרי ישיבתו אריכא, אבא או

 כל בעיני זכרה יקר בן ועל הקדוש,
 הישיבה על היתרון לה ותהי .העם בני

 לחק ויהי פומבדיתא. ישיבת היא :השניה,

 בשם יקרא סורא ישיבת ראש כי ,בישראל
 אשר בעת , יעקב״ "גאון ;לאמר ,;״און״



6 . הכתרים מלך וכולן גאון ידודאי רב

 פומבדיתא, בישיבת ישב אשר הראשי, המורה
 בבל בלבד. ישיבה" ,,ראש בשם נקרא
 לגאון כבוד נתן עם ואספת נכבד מקרה
 ישיבת לראש ,מאשר רבה במדה מורא

 לכלכלת נאסף אשר ,מהכסף גם . פומבדיתא
 חלקים שני נתנו האלה, הישיבות שתי

 נתנו פומבריתא ולישיבת סורא, לישיבת

.השלישית רק
 כמראה היו וסדריהן הישיבות מראה

 ישבו אחד בוער .וסדריה לפנים הסנהדריה
 כמו הישיבה ראש ועליהם חברים, שבעים

 לו, היה שני ועד עור הגדולה. בסנהדריה
 "סנהדריה בשם ויקרא ,חברים שלשים ובו

 :החברים סור היה מהן למעלה .קטנה״
 חברים, שלשה ועוד כלה", ראשי "שבעה
 תחת עמדו אלה כל .דין בית אב ועליהם

 היתה בידו אשר י, הישיבה ראש השגחת
 ישיבת היתד, כי אף ,אילם . העליונה המשרה

 מישיבת ובמעלה בכביר גדולה סירא
 ,באח־ונה משלה לא היא אך .פימבדיתא

 אחת כל בעם משלי הישיבית שת• כ
 ילא לסכשלתה שיי נם אש* כסרינוח
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.השניה במעשי האחת התערבה
 ונשאה רמה היתד, הגולה ראש משרת

 לא זאת בכל ,הישיבה וראש הגאון ממשרת
 ,אבותיו בם על עלות חדש גולה ראש יכל

 בעת עליו ידיהם הישיבות ראשי סמכו טרם

:בחירתו מנהג היה וכה .הבחירה
 כל שמו גולה ראש כל מות אחרי

 ,המשפט פי על כסאו ביורש עיניהם העם
 ראשי שני נאספו אז ,אבותיו תחת לכחרהו

 רא#• עם ותלמידיהם המה ,ההן הישיבות
 ותהי הנבחר. בית אל רעם ונכבדי הקהל

 בעיני לו ולתפארת לכבוד הזאת האספה

 עם והזקנים הישיבות ראשי יאספו אז העם.
 אל בשבוע החמישי ביום מועד קריאי יתר

 ,עליו ידיהם את ויסמכו ,הכנסת בית
כ ,העם כל דעת למען ,בשופרות ויתקעו
 בהורע ויה• .לנשיא להיות בחרו הזה באיש
 ,הגולה לראש תשורות וישלחו ,לעם הדבר

 העם ועשירי לבו. נדבת כפי איש איש
 וכלי ועדיים יקר בגרי ל• שלחי ונכבדיהם

 ביום הגילה ראש הכין ואז .יכסף והב
 רשכת לייס גדיל משהה השש׳ •יביים החמישי



1 הכוזרים. מלך ובוהן גאון יהוראי רב

 יפה מגדל לו הבינו הקהל וראשי .הבא

 ורחבי אמות שבע ארבו ,הכנסת בבית ונהדר
 ולבושי משי במעיל ויכסוהו אמות, שלש

 המגדל תחת ודלתה שני, ותולעת ארגמן

.יפה הפה

 נכבדי נאספו בבקר השבת ביום
 בית אל ללותו ילה הי ראש בית אל העדה

 הפח תרת נכנס שמה בבואו .הכנכת
 בחורי לביאי הכו כבר בה אשר הכבוד,

 ויקדמי שיר, ויודעי ערב קול בעלי המד

 החל ואז הישיבות. ראשי שני ופג פניו
 "אמן" אתריו ענו והבחורים להתפלל, ההין
 תם אחרי .התפלה כלות עד ,וימר בשיר
 ממקום הגולה ראש יצא התפלה פדר

 קמו והעם המגדל, ראש על ויעל מחבואו,
 רגליהם. על ויעמד־ ממושבו, איש איש

 וי.רע סורא, ישיבת ראש עלה כן אחרי
 ואחריו לימינו, ויעמוד הגולה, ראש לפני

 פומכדיתא, שיבת ראש כמעשהו עשה
 אש שלשתם, ישבו ואחר לשמאלי. ויעמוד

 כל עמר הזאת העת ובבל מקומו. על איש

רגליו על סהע
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 הגולה ראש את ויברך ,החזן יגע אז
 ויברך .אתמל מיום לו הערובות בברכות

 הנשיא סביב העומדים הבחורים רק ,בלחש
 . החריש העם וכל ,ברכותיו על ״אמן״ ענו

 אמריו להטיף הגולה ראש על היה כן אחרי
 סורא לגאון רשיון לפעמים ויתן .תורה בדברי

 הזה הכביד את מפר והגאון .תחתיו להטיף
 היא גם אשר , פומבדיתא ישיבת לראש

 ,עד לגאון הזה הכבוד את וימסור ,מאן

 בדרשה אמריו ויטיף הגאון נאות סוף סוף
 ביראת המקשיב ,הקהל כל באזני נעימה
 תפלת החזן קרא הדרשה תם אחרי , הכבוד

 "בחי־ : הוסיף התפלה ובתוך ,להקדיש"
 בית דכל וכהיי ובחייכוץ , הגולה ■.ש נשיאנו

 ראש את החזן ברך "הקדיש" אחרי .ישראל"
 ישראל קהלית וכל הישיבות וראשי הגולה

- .בכספן הישיבות אה התומכות , בגולה
 המוסת ותפלת המפטיר קריאת אחרי

בל בראש הכנסת מבית הגילה ראש יצא
 ותהלות בשירים וםליהי אתריו ההילך ,

 ־7 לווהו לא הישיבות ראשי רק .ביתו עד

 ביתו אל אתו הלכי חלחיהיהס א□ בי ביתו



9 .הכוזרים מלך וכולן גאו! יהודאי רב

 שבעת בחירתו חג אתו ויחוגו ,שם וישארו
- .וישמחו , וישתו ,ויאכלו , ימים

 תמיד היו הישיבה וראש הגאון וידי
 עליהם היה בישיבותיהם . עבודה מלאות

 היה כבר אשר / התלמוד דברי את לבאר
 תלמידיהם לפגי ,ספר עלי בימיהם כתוב

 אל נהרו ואלול אדר ובחדשי . הרבים
 בבל ארץ קצות מכל אגשים אלפי ישיבותיהם

 בשם נקראו ההם החרשים .באוריהם לשמוע
 , ערבית אז דברו פרם יהודי .כלה״ ״חדשי
 נכתב ^כה ,הבבלית השפה את וישבחו

 ראשי לעזרת לפניה אלצו ולכן , התלמוד
 . התלמוד דברי הבין למען , הישיבות
 גם אלצו הישיבות מערי הרחוקים והיהודים

 בשאלותיהם הישיבות ראשי אל לפנות הם
 איך להורותם ,מנהג וכל ודין דת בדברי

 ,ידיהם תחת היו התלמוד ספרי אמנם .לעשות
 הענקי מהספר להוציא יכל איש כל לא אך

 ,התלמוד״ ״ים ז בשם נקרא בצדק אשר .הזה

 הארמית שפתו כי גם־ ומה נקלה על חקיו את
 , והגאונים . ישראר מפי מעט מעט נשכחה

 לפניהם גלויס היו חתלמדד דברי בל אשר
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 , עם5 חפץ אח מראו , בזכרונם ושמורים
 ויורוהו ,ספר עלי תשובותיהם לו ויכתבו

.להתנהג איך
 אבדה אז , הישיבות נהרסו לו אולם

 אחדים גאונים החלו לבן . מישראל תורה
 למען , התלמיד פי על ודין דת ספרי לכתוב

 דברי מהם נשגבו אשר ,האנשים על הקל
 . מהם דורשת התודה מה .לדעת , התלמוד

 הגדולה בפעלתו גאון יהודאי רב הצטיין ביחוד
 הקים ספר כתב הוא בי ,הזאת עמו לטובת
 ,,ספר בשם-: תקראהו ;ומובנה קלה בשפה
 הספד היה רכים וימים קטועות". הלבות

 לשמור איך ,לדעה החפצים לבל לעינים הזה

 ובאר הורה אשד ככל , התירה חקי את
-.התלמוד

ב.
 *ותר עוד שהיתה , השניה פעלתו

 .הגולה ראש בחירת היא ,עמו לטובת נכבדה
 רב מצאצאי ,שלמה , הגולה ראש מת כימיו



1) .הכוזרים מלך וכולן גאון יהודאי רב

 השאיר לא כסאו יורשי ובנים ,בוסתנאי
 גם מת אשר ,דוד ושמו ! אח ולו .אחריו

 וחנניה , הבכור ענן :בניו שני וישארו , הוא
 ,התלמוד תורת מדרכי סר ענן ויהי .הצעיר

 היהדות חקי שומר צדיק איש ,אחיו וחנניה
 ויהי בתורה. ומשכיל ענו , התלמוד פי על

 לראש להיות ענן יכול כי יהודאי רב בראות
 את ענן יסיר פן ויירא בעמו, ולמשול גולה

 אמר ויגמר , ומצוותיו ה׳ מאהרי ישראל
 ישיבת ראש נם . הצעיר בחנניה לבחור

.לעצתו נאות כימבדיתא

 . שוא פחד היה לא יהודאי רב ופחד
 כי , שהתפארו ,בישראל אנשים דרו כבר

 ישראל את לגאול ויבואו ,המה מ׳ משיחי
 ,הבטיחוהו ,העם לב את תפש ולמען .מגלותו

 ממצות אחדות לבטל העת באה כבר כ־

 באגדות נם כתוב כן כי ,בימיהם התירה
 . המשיח בימי תבטלנה המצות כי ,התלמוד

 אה לשמור עליו כבר אשר הגס, וההמון
 , התלמוד הורה כאשר .התורה מצות כל

.ולהותו לרעתו ההם "במשיחים" להאמין נואל
 קב יהודאי רב לפני שנה כארבעים
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 למשיח ויתאמר , שדיני ושמו , אחד איש
 התורה ממצות והרבה התלמוד את לבטל ויאמר

 , ויקדישוהו ,אליו נהרו רבים יהודים .עמו
 לאשר אך .ובדרכיו בעצותיו וילכו ,ויעריצוהו

 שמע . הרעה פעולתו ימי ארכו לא העם
 ושריני .לתפשו ויצו ,מעשיו דבר על הכליף

 ,היהודים ביד לתתו הכליף ויצו .שבי לקח
 ולשפטהו ה', תורת עם נאמנה רוחם אשר

 , שריני פעולת לכל קץ בא ובזה . כרעתו
 ,בראותם ,לבבם ככל ח' אל שבו ומאמיניו

 הכין אשר ,בשחיתותיו נלכד משיחם כי

-.לנפשו
 ההיא, מהעת שנה שלשים עברו טרם

 אבו עובדיה ושמו ,אחר איש הופיע והנה
 עמי את יפדה כי ,הוא גם התפאר אשד עיסי,

 , מלחמה נבור היה עיסי ואבו , מתלאותיו

 , נטויה בזרוע ישראל את להוציא ויאמר
 האמינו אשר , חיל אנשי נדוד אליו ויאסף

 התלמוד בתורת לגעת נואל הוא גם אולם .בו

 ,תורתו את ויכתב ,קיוחמ הרבה ולבטל
 ׳ מערתייי רבו לא לבן בספר. בדה, אשד

 משיח כי ויוכיחו ,לו התנגדו התורה חכמי כי
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 עיסי אבו ביד הצליח זאת בבל הוא. שקר
 ההיא והעת .צבאיו בראש ולצאת חיל לאסוף
 קם כי לכליף. ומבוכה מהומה עת היתד.
 .היהירים מרד מבלעדי גם בארצו וקשר מרד
 בערבים להלחם עיסי לאבו היה נקל לכן

 שאסף ,צבאו אנשי אלפי עשרת בעזרת
 , מרה היתה אחריתו אולם . ישראל מבני

 , החרש והכליף ,ממבובותיה הארץ שקטה כי
 , מפניו המתפרצים כל על גבר ,, קם אשר
 ואנשיו , במלחמה חלל עיםי אבו גם ויפל
 נשאר מפקדם זבד אך לעברו. איש איש נסו

.תורותיו בדרכי ויכלו , רבים ימים עוד בלבם
 האלה לישראל הרעים המקרים את

 התלמוד לתורת ויחרד גאון, יהודאי רב זכר
 על ענן בשבת ,תברתנה פן ,הלאם ולאחדות

 / בידו הממשלה בהיות כי ,אבותיו כסא
 / התלמוד מתורת עטו את להדיח לו יהיה נקל

 יהודאי רב בחר ולכן .לבבו בכל שנאה אשר
 לו לא כי אף ,הגולה לראש להיות בחנניה
 ענן קצף העלה הזה המעשה .הירושה משפט

 נקמת בהם לנקם ויאמר ,הישיבות ראשי על
ההמון לב את להסיר אמר ויגמר ,חרפתו
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 להקי ולהתקומם ,הישיבות ראשי מעל
 ילא , במשנה חלק לנו ,,אין : ויקרא ,התלמוד

 , לאמר מלבו שקר ויבדה !״ בתלמוד נחלה
 משה כתב אשר , אחר תלמוד ספר מצא כי

 . התורה דברי את לבאר ,ידו בעצם רבנו
 ,ישראל בני לפני עתה ישים הזה התלמוד ואת

 כבוד ישפל ובזה , בהקותיו ילכו למען

.נפשו שנואי הגאונים
 בארחותיו ההולכים לכל ענן פתגם ויהי

 אל תפנו ולא "1 היטב בתורה ״דרשו :לאמר

 נוכח הוא גם כי יע אבל ובאוריו. התלמוד
 ולא , וחתומים כתובים משה תורת דברי כי

 גם שם לבן ,באור בלי מצותיה לקים יתכן

 לבאר איך לדעת ,מאמיניו לפני כללים הוא
 הם כלליו אך .הכתובה התורה דברי את
 נראה בהם . הגיון ובלי ושבל טעם בלי

 שצוה ממה ההפך את לעשות העז חפצי
 ,התלמוד■ דברי את בחן לא הוא .התלמוד

 . לא או הם, *ישרים טובים אם להוכח
 חקי לבל להתנגד - אחת אך היתה מטרתו

 , הבריא השכל על נוסדו אם גם ד התלמוד
 ישראל בית וכל הגאונים לב את הכעיס ל>ען
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 עוזרים .גם . הקדמונים חכמיו לתורת הנאמן
 כי הזאת, הרעה בפעולתו לו נמצאו אהדים

 נשיאי ובן בתורה נדול איש היה אשר יען
 וימשכו , רבים בעיני כבודו גדל לבן , ישראל
 בתת היא מיוחדה, לבתה ויהיו , אחריו

 בשם ויבחרו . הזה היום ועד מאז ״הקראים״
 את רק ויקדישו יעריצו בי ,להראות ״קראים״

.״המקרא״ הוא , הכתובה התורה
 ,תקותו את ענן עזב במהרה לא אולם

 אל פנה הוא .גולה ראש בתור בעמו למשול
 מכספו שהד גם , משפטו ::ליו רגש , הכליף

 לא הגאונים גם אך .שריו ואת הכליף את
 את להדיה המלך בחצר וישתדלו .החרישו

 על ויצו , הכליף למו נעת־ אשר עדי ,ענן
 את ענן ויעזוב , בבל מארץ לצאת ענן

 בית לו בנה שם .ישראל ארצה וילך , הארץ
 , הגולה״ ״ראש בשם ויקרא ,גדול כיפת

 לשמור מאנו אשר , האנשים כל אליו ויאספו

אחת. לאגדה ויהיו התלמוד, דרכי
 על חרם ואחיו יהודאי רב הוציא אז

 , ישראל מקהל אותם ויבדילו ,ומעריציו ענן

 ישראל איש בל יאכל לכר• ,לחק רעשי
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 לבל• , אחד שלחן על עמהם הדת שומר
 ולבלי בניהם את ימול לבלי ,בהם יתחתן

 ,לישראל אש• התפלה בת• אל לביא למו תת

 וחבריו ענן נם .גמור•□ בגוים הם נחשבים כי
 הגאינים את דם נם ויחממו , הזה בדבר עשו
 ,התלמיד תורת בדרבי ההולכים בל •את

 מקהל ויוציאום ,יש־אל בל את בלומר:

 •ש־אל בני אל ענן ושנאת .הק־אים
 ,׳,״רבנים בשם בפיו נק-אי אש־ ,התלמודים

 :לאב־ בפיו למשל היה בי עד , מאד נדלה
 בי ,בבטני התלמוד חכמי בל היו לוא ״

 >ם .> מ למען ,ת לם ^פש את נתת* עתה
 למו נחלו הזאת השנאה ." יחדו אתי תמה

 אשר ובבל ,עתה ועד מאז הקראים כל
.ישראל לבני •רשיעו יוכל^

 בלב נשארה לישיאל שנאת־ רק אולם
כאש .תורתי לא אך ,למרותם הקראים

 בני על אחרים ראשים ויקומו •ענן, מת
 ,תורותיי רב•• את חכמיהם שבחו ,הקראים

 מלבם ויברו ,ההגיון על נוסדו לא אשר

 הזה הדבר נוהג בן . אחרים ומשפטים חקים
 ודור מר בבל .עתה ער עדתם בקיב
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 לפגים מוריהם תורה את הקראים מחליפים
 את האדם יחליף כאשר ,הרשה נתירה
.ליקרים חדשים בגדיו

 :האומר המשל דברי :נוגים ואמנם
 הקראים חכמי כל . רגלים״ לו אין ,,שקד
 מה על• לה אין מוריהם תורת כי , תמיד יוכחו

 נגי על אכפם מכנידים חקיה ,להשען

 דרך ,התלמוד מחקי יותר הרכה עדתם
 וכללי ,התלמוד מפלפול יותר מסבך למודם
 רכים כמקרים .למו אין לתלמוד באשר ההגיון
 בכפריהם וישימו מהתלמוד דברים 'גנבי

 ילכו בן .רבנו ממשה להם הם קכ^ה כי ויאמרו
 תורת דברי יהפכו אשר ער ,רח• אל מדחי

 וחי אותם האדם יעשה אם אשר ,אלהים
 ,שומריהם על מעמסה ולאבן לרעל ,בהם

 הליכותיהם בל על ועצב הוגה ענן ויפרשו
.בחיים

ג.
 נראה רחב פרץ אשר ,ההיא בעת
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 מעל הקראים בהיפרד בבבל, ישראל בקהלה
 חדש אור לישרון זרח ,היהודים קהל

 חדש מלך קם ההם בימים .באירופה
 , הגדול קרל הוא ,קרל ושמו .בפרנקיה

 גם ממשלתו את פרש הזה האדיר המלך
 גדולה ממלכה וייפו־ ,אשכנז עמי על

 הדר ירד אז "קיפד"• בשם ויקרא וחזקה,
 אשר ,ביצנץ מקיפד הזה השם תפארת

 וגם ,באפיה מדינותיו בבר לו אבדו
אשר , רבים צוררים לו היו באירופה
 _ בז ולבוז שלל לשלול ,גבולותיו על התנפלו

 ב , בביצנץ היהודים אז מעטו ,י ובנראה
 ,הזאת הדמים ארץ את מהם רבים עזבו
 להם למצוא , הלכו .אשר אל למו וילבו

י נעמה יותר מנוחה
 ,ונבון חכם איש היה קרל הקיסר

 המושל היה הוא .הרת מקנאת רחוק
 לנגר היתה ארצו טובת רק אשר הראשון,

 נחשבו הרבות ארצותיו תושבי ובל עיניו,
 לבו שיס מבלי אחת, משפחה כבני בעיניו

 כאשר כן, ועל אמונתם. ואל גזעם אל
 היושבים היהודים אל התבונן ,כפאו על ישב
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 הם עולים כי ,ויוכח וירא ,כמדינותיו
 על ,וביחוד , הנוצרים הפרנקים על בתבונתם

 ,רהין נהר גדות על ישבו אשר ,האשכנזים
 אם כי ,ויכן .פראים חיי עדנה חיו אשר

 ולעסוק בארצות לסחור זכיות ליהודים יתן
 ארץ תעשר ,ועכורה וקנין מקנה בכל

רב. עשר מלכותו

 ,והרדיפות התלאות ,הצרות מסבות
 הם יכלו לא .ימיו עד פרנקיה יהודי על שעברו
 היתה התורה דעת .כראוי להשכלתם לב לשים

 התלמוד היה כבר אמנם ואם . בקרבם מעטה
 ;למו חסרו טובים מורים אך ,וחתום כתוב

 ,הארמית התלמוד שפת את ולהבינם ללמדם
 מיהודי יותר עוד .למו זרה היתה "אשר

 מדעת נבערים אשכנז יהודי היו פתקיה
 היהודים למו יקנו טרם כי קרל ויכן התורה.

 הביא יוכלו לא כראוי, ספר ודעת חכמה
 . בהם למצוא קוה אשר ,התועלת את לארצו

 חכמים לאנשים לקרוא לו, ראשית וירא
 למורים יהיו אשר ,איטליה יהודי מקרב

 ישיבות ויסדו ארצו, יהודי לרבנים-לכל
ודעת. תורה העם את ללמד
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 עיר אל 4לבו מהר קריאתו לקול
 קלונימום רבנו באשכנז, יגנצא-טינץ־אשר

 גם בא ועטו ,באיטליה אשר לוקה מעיר
 הרימו האלה החכמים שני .בנו משה רבנו
 למעלה החדשה בארצם התורה דעת את

 חכמים אשכנז מישיבות יצאו בי עד ,רמה
בבל. כגאוני בתורה -דולים

 אשכנז יהודי מצב הלך ההיא מהעת
 בשלום לחיות החלו הם וטוב. הלך ופרנקיה

 כי ,מרדפם חדלו אש־ וכהניהם הנוצרים עם
 בסחרם שלום. האוהב הקים.־ חמת את ראו

 , רב עשר היהודים עשרו רבות ארצות אל
 וישכילו ,ארצם לסחר רבה תעלת הביאו גם

 גדולים אנשים מהם היו ב• ער , ויחכמו
 הקיסר לפני לעטור יבלו אשר וחכמים,

 אנשים אליו קרב והקיסר מלכותי. בחצר

 ועושי •ועציו בין ויהיו ,באלה מועילים
 מלאכות אחת פעם שלח כאש־ ויהי דברו.

 וישלח ,הרק-אל-רשיד הנודע הכליף 1אי

 בשוב יצחק. ושטי אחד, יהודי גם אתה
 התשורות את בידו הביא הכליף, מבית יצחק

יתר ובין לקרל. הבליף שלח אשר חיבות,
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 קבר מפתחות את גם בידו הביא המתנות
 נפלו ואשר ,בירושלים אשר הנוצרי ישו

 העיר את בלכדו ,הראשון עומר הכליף בירי
 בעיני מאד הקדוש , הזה והכלי הקרושה.

 1 יהודי איש ידי על אליהם הובא ,הנוצרים

 ,מדרכו השב ,צירו יצחק פני את קבל וקרל

.הנהדר בארמונו ,מאד רב בכבוד
 מאת הקיסר קבל אחת מתנה עוד

 אליו שלחהו אשר מכיר, רבנו את ,הכליף
 קרל ויקבלהו .בישראל לרב להיות ,הכליף

 אשר נרבונה בעיר ויושיבהו ,רבה כשמחה
 ישיבה, שם יסד זה מכיר ורבנו בצרפת.

 עמו, לבני והאמונה התורה דרך למורה ויהי
למשכיל למעלה רוחם את וירם ,וישכילם

 פעל אשר הטובות, אלה כל מלבד
 ,עול כל מפני עליהם הנין עוד ,ארצו ליהודי

 עד והשרים. האצילים ירי על למו שנעשה
 מכלי אחד בהמצא כי בארץ, חק שרר ימיו
 אשר ,יהודי בידי הנוצרים של התפלה בית

 נופר נוצרי, כהן מיד בעבוט לו לקחהו
 היהודי הלוה אשי הכסף וגם ,קשה היהודי

 נקי יצא והכהן .לו הושב לא הנוצרי את
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 קרל אך אץ. פעל לא כמו השופט, מלפני
 במשפט הזה המעקל המשפט את החליף

 אשר ,הנוצרי הכהן יענש ענש כי ויצו ,צדק
 ,בעביט ויתנם ,אלהיו עבודת כלי את בזה

 לא הן האלה הכלים כי נקי, יצא, והיהודי
 ? במשכן לקחתם יוכל לא ומדוע ,לו קדושים

 אשד בעת קרל הוציא הזה המשפט ואת
 האפיפיור הקטולית האמונה בראש ישב ברומא

 ולא ליהודים, וצורר צד הראשון, אדרינוס
 על האפיפיור יאמר לאשר לבו הקיסר שם

. ההוא הישר משפטו דבר

 והאדיר הישר המושל שבט תחת ובכן
 דב־ אשד מקום׳ בבל ליהודים הונח הזה

 נבולות את הרחיב והוא הגיע. שלטונו
 ,ואשכגז צרפת למדינות מהלאה גס ממשלתו

 הנהר עד איטליה פעל ארצות קרע כי

 ובכל .אברא הנהי ומספרד-עד ,טיברום
 רבים, יהודים מכבר ישבו האלה המדינות

 מושליה□ שבט תחת ונאנקו, נאנחו אשר
 כאש- ,הדוחה להם תה ה ועתה , האכזרים

 אשר הנצחץ זה לצדק.- מלך בהם מלך

התרחבה בי הקראים, אח היהדות נצחה
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אירופה. בארצות גס התלמוד תורת

ד.
 כי ,הקראים את היהדות נצחה עוד

 יצאו האלה והמחריבים המחרפים אשר בעת
 עם קבי־ , התלמוד תורת שומרי ישראל מקהל
 התלמודית היהדות אמונת את אחד אדיר

 מגזע ,היה העם .הכוזרים עם - והוא ,עליו
 הים בגלילות וישב , מאסיה יצא ;המונגולים

 בימים הזה הים :קרא בן על ואשר ,הכספי

 שואף עם בהיותו .הכוזרים״ ״ים בשם ההם
 ממשלתו את וירחב שכניו■ את לחץ לקרב
 בצורות: ערים לו ויכן וולגה, נהר לארך
 וקיסרי פרם כליפי . ועוד בלנגיאר ,שיקל

 ויחילו ,הכוזרים יר תנופת את ירעו ביצנץ
 ,מם , לפעמים ,למו וישלמו , מפניהם וירגזו
 ,הסלוים שבטי .ארצותם על יתנפלו לבלי

 הם ואו_קה, ךג.קר נהרי גרות על ישבו אשר
 לפני נכנעים היו ,בימינו אשר הרוסים אבית
. מנחה נושאי לעבדים לסו ויהיו ,הכוזרי ד&ם
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 !"משול ,״כגן״ בשם נקרא הכוזרים ומלך
 לכהן גם ויהי מגבלה, בלה• ממשלה בעמו

 ,אלילים עובדי אז היו והכתרים .למו הראש
 פתאם .הבל אמונת ובכל בכשפים מאמינים

 , למשול ,שמו בולן ,אחד מלך עליהם קם
 ורודף מלחמה גבור , ונבון חכם איש יהוא
 כ• כולך, המלך ויוכח ישר. ומשפט צדק

 אשר רבות, ובתועבית בהבלים עמו שקוע

 כקדושים נחשבו אשר ,הרבים הקוסמים עשו
 , הראש הכהן בהיותו והוא .ההמון בעיני
 אך האלה הקוסמים בל כי ,נאמנה ידע הלא

 ;החשוך ההמון את המרמים ,הם מרמה אנשי
. להתיהד אמר ויגמר

 התיהדות דבר על האגדה תסער וכה
 ,אלהים וירא חכם איש היה ״בולן :לאמר בולן

 ואת הקוסמים את ויסר .לבו בבל בו בוטח
 כנפי בצל ויחסה הארץ, מן הגלולים עובדי

 ,הלילה בחלום ה׳ מלאך אליו וירא . האלהים
 : לאמר אליך ה׳ שלחני הנה !בולן :,לו ויאמר

 ברכתיך הנה .ותפלתך תחנתך את שמעתי
 עד מלכותך את והקמותי ,גבולך והרחבתי

 . בידיך אויביך את ומכרתי ,הדורות כל סוף
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 . לפני״ והתפללת בבקר עתה בקומך ואתת
 שנית ה׳ מלאך אליו דרא .כץ פילן •יעש

 את ורציתי דרכיך את ,."איתי אליו: ויאט*
 . לבבך בכל אחרי תלך כי וידעתי מעשיך,

 חקי□ ,מצות לך לתת חפץ הנני ועתה

 משפטי ואת מצותי את תשמר ואם .ומשפטים
. והיביתיך׳ וברכתיך תעשה,

 : ויאמר בו הדובר המלאך את בולן ״ויען
 גם ,לבי מחשבות ידעת , אדוני ,״אתה

 ,באחר בטחוני שמתי לא כי כליותי חקרת
 מולך אני אשר , העם אולם .בך אם כי

 מצאתי נא אם .בי יאמין אם אדע לא ,עליו
 נא הראה ,עלי יגולו רחמיך ואם ,בעיניך חן

 והיה לי, אשר המשנה הוא אלמוני, לפלוני

 ויעש .דבריך׳ אחרי למלא לעזר לי הוא
 הגדול השר אל חרא , כולן כדבר המלאך

 חלומו את ויספר ,בבקר השר ויקץ .ההוא

 ועבדיו שריו כל את המלך הזעיק אז .למלך
 הדברים כל את להם ויגד ,עמו כל ואת

 בדבריו, ויעשו ,בעיניהם הדבר וייטב .האלה
 אלהי את ויעבדו ,גלוריהם את ויעזבו

.והארץ״ השמים
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 ויאמר ,שנית כולן אל המלאך ״וירא
 יכלכלוני, לא השמים ושמי השמים הנה" !אליו

 בולן ויען .לשמי״ בית ובנה לך אתה אך
 ונכלמתי בושתי י. העולמים "אדון : ויאמר

 את לפאר וכסף זהב די לי אין כי לפניך,
 לבבי עם יש וכאשר כראוי, מקדשך מקום

 לך ! ואמץ ״הזק נ ה׳ אליו ויאמר .לעשות״
 ,חילך אנשי בל את עמך קחה ,זה ככחך
 ארריל. ארץ ואל רודלם ארץ אל לך וקום

 ומכרתי□ עליהם וחתיתך פחדך נתתי הנה
 , כזהב מאד רב שלל מהם ולקחת ,בידיך
 ובנית בשלום ושבת חמדות,, ובכל ובכסף

 כאשר ויעש ,בה׳ בולן ויאמן .לשמי" בית
 את ויחרם ,ההן במדינות וילחם וילך .צוהו

 אהל רבן ,כשלום רשב .בהן אשר כל
 ויתר ושלחן ומנורה ארון ויעש ומזבחות,

 . התיהד וטרם נמול טרם והוא ,הקדש כלי
 אשר ,שמעו את וישמעאל מן מלכי וישמעו

 , מלאכיהם את אליו וישלחו ,הארץ בכל הלך
 ומנחות ,רב וזהב כסף בידם המלאכים ויקחו
 חכמיהם את אתם ויביאו לבול►, יקרות

, אמונותיהם אל להטותו



27 . הכוזרים מלך וכולן גאון יהודאי רב

 החבם ובין היוני החכם בין ריב ,,ויהי
 היא יון אמונה אך כי אומר, זה הישמעאלי:

 ישמעאל אמונת רק כי לא אומר וזה ,האמתית
 רעהו על איש לגבור יכלו ולא . הצודקת היא

 עברי לחכם גם בולן קרא אז .בדבריהם
 ויקשב .והישמעאלי היוני עם להתוכח ויצוהו

 כי ויוכח, ,ריבותיהם דברי את בולן
 אמונתם אמתת על מוכיחים ביוני כישמעאלי

 אל ליוני ויקרא .ליהודים אשר הקדש מספרי
 צדקת אליו:'"אמנם ויאמר משכיתו, חדר

 לי נא אמר אך .הטובה היא אמונתך כי
 ,והישמעאלית העברית , האמונות משתי איזו

 "כיתרון ויאמר: היוני ויען ?״ הטובה היא
 , היהודים תורת יתרון כן ,החשך מן האור
 ,עברו משה ירי על ה׳ מידי למו נתנה אשר

 שלחהו ואחר .הישמעאלים״ תורת על
 ,הישמעאלי החכם את אליו ויקרא ,מחדרו

 גם ויתן האלה. כדברים אותו גם וישאלהו
 .יון אמונת על ישראל לאמונת היתרון הוא

 :אליהם ויאמר המתוכחים אל המלך יצא אז
 נותנים כלכם כי ,ואוכח ,דבריכם את ״בחנתי
 לכן .משה ולתורת היהודים לאמונת היתרון
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 ארצו אל איש שויו ואתם .להתיהד בחרתי
 וילכו .יבם״ חפץ עוד לי אין בי , בשלום

 וימל ארצו. אל איש והישמעאלי היוני למו
 אתוי עבדיו וכל הוא ערלתו בשר את בולן

 אשר אליו, ישראל מחכמי אחד ויבא וישלח

 ומשפטיה. ת חקי לרעת ,ה׳ תורת את הורהו
 הכוזרים כני עליהם וקימו קבלו אז ומני

- .משה״ בתורת ללכת
 כאמת אכל .הם אנדה דברי אלה כל

 :ומשנהו בולן להתיהדות היתה אחרת סבה

 ,הרשעה ביצנץ מארץ נמלטו אשר ,היהודים
 לא אשר הכוזרים, בארצות מנוחה למו מצאו

 היהודים חיי .דתית וקנאה שנאה ירעו
 לכות את אליהם משכו דתם ומנהגי הטהורים

 למו לזרא היתה ככר אשר ושריו, הכגן
 מושל אך . להתיהד ויבחרו ,האלילים עבודת

 להטותו בלבם דמו ביצנץ וקיסר המחמדנים
 ,בידם הצליח לא חפצם אולם .אמונותיהם אל
 אחרי שבי החכם הבגן לב הלך כבר כי

 חכמיהם דברי היו לכן , הטהורה היהדות
- . במדבר הקורא כקול

 עור הכוזרי המלך התיהדות בראשית



29 .הכוזרים מלך וכולן און ■ יהודאי יב

 בי , הארץ כל על ממשלתה היהדות פרשה לא
 והכגן ,יושביה כל על רוחה עדנה צלחה לא

 קונסטנטינום בדרכי הלך ולא צדיק איש היה
 ,נתיניו את בחזקה לאלץ ,ומחמד הגדול

 היתה אשר ,חרשה אמונה לקבל , ואש כדם
 רוח כי ,הבין הוא . וחפצם רוחם מרות1־

 דתם את נאמנה תהיה לא כאלה מאמינים
 .רצונם למרות עליהם הטילוה אשר , החדשה

 לחיות ארצו יושבי לכל חפש בולן נתן לבן
 ולעובדי לנוצרים , למחמדנים גם , בחפצם
 , נתיניו לכל היו אשר ,הזכיות נתן אלילים

 . אמונתו בני מהיהודים לרעה הבדילם ולא
 רוח הגדול המחוקק רוח אשר , היהדות כה זה

 , אמונה כל לסבול ,עליה שפוך רבנו משה
 יי׳ילם נבראו אשר ,האדם בני כל לאהוב
- . און יעשו לא רק אם ,אלהים

 .יהודי, החכם את אליו קרא בולן והמלך
 ויורהו ,אותו מל אשר ,סנגרי יצחק רבי את

 התרחבה לאט ולאט .ישראל אלהי את לעבוד

 היה הכגן אשר ,יושביה .בארץ הזאת הדת
 למו עתה גם לקחוהו ,לאלהים תמיד רמו

 להחסית מעט מעט הס גם ויבואו למופת,
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 השמועה והתלמוד. משה תורת כנפי בצל
 עברה היהודית הכוזרים ממלכת דבר על

 הרחוקית הארצות יהודי ויאמינו למרחוק,

 עשרת משירי הוא הזה העם כי , טכוזר;ה
 זאת ותהי . אשור מלכי הגלו אשר ,השבטים

 אשר ,ובמצוקותיהם בתלאותיהס לנחמה למו

 ,ויק." ,והמחמדגים הנוצרים בארצות מצאום
 משיח את אליהם ה׳ ושלח , יום יבוא עוד כי

 הקרובים היהודים גם . מגלותם לפדותם ,קדשו
 ישראל מזרע לא כי ,ידעו אשר ,לכוזריה

 הקרע אחרי בהם, נחמו הנמו, הכוזרים
 ע". מורם בתורת ללכת הקראים מעדתם

 דור כי עתה, נוכחו ישראל בני המתעה.
 , עומדת לעולם והיהדות , בא ודור הולך
 העמים ליתר למופת להיות ,ימים בלב כסלע
- .וצדק יושר ממנה ללמוד



♦גאון סעדיה רב
א;

 בארץ נולד הפיוטי יוסף בן סעדיה רב
 שקראי כמו ,פיתום או , פיוס נעיר מזרים

 אלפים ארבעת בשנת ,אז בבל חכמי לה
 העולם. לבריאת ושתים וחמשים מאות שש

 איש ,הדור מופת היה הזה הנפלא האיש
 שפת ואת מכליון לאומיותו את הציל אשר
 וחייו כחותיו כל את ויקדש ,מאבדן עבר

 ולאומיותו תורתו ועל עליו ויגן ,עמו לטובת
.הרבים וכשרונותיו יכלתו בכל

 בבל, בישיבות מעורו למד לא הוא

 גם ,פתיר אבו חכם איש היה בתורה ומורו
 רב עלה זאת ובבל ,מצרים ארץ מילידי כן

 הרבה בידיעתו בבל גאוני כל על סעדיה
 עליהם, לו היתד, יתרה מעלה ועור בתורה,

 אשר בעת ,ומרע בחכמה גם והצליח גדל כי
בתורת רק עסקו ישיבותיהם ובני בבל גאוני
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 תקח לא אם כי וישכחו ,לברה התלמוד

 והמדעים העבריה השפה דעת את התורה
. רבים ימים עמוד תובל לא ,לעזר לה

 מעשי את סעדיה־ רב ראה כאשי
 כתבי את בידיעתם המתפארים ,הקראים

 ישאבו , דבריהם לפי , מהם אשר , הקדש
 אם כי להראות, אמר גמר ה', מצות את

 . מהקראים הרבנים כה גדול עבר שפת לדעת
 התפארות שקר בי ,להוכיח בלבו בא עז חפץ

 ידעו לא עבר שפת רוח בי זאת, הקראים
 לא וחקיהם מנהגיהם את כי ,יבינו ולא
 לא כי יען ,הכתובה התורה ממקור ישאבו לא

 סתומים התורה דברי כל בי ,הזה בדבר יתכן
 הוא ההגיון, פי על כאור ודורשים וחתומים,

 המשנה חכמי המציאו אשר ההגיון, דרך
 .אלישע בן ישמעאל ורבי הזקן הלל הראשונים

 המציאו הקראים גם כי להוכיח, אמר עור
 בבארם , לבקרים חדשים תלמודים למו

 טעם ובלי מוזר באופן התורה דברי את
 , אלה תעתועיהם את בראותו . ושבל •

עד ובתורותיהם בהם להלחם אמר גמר

.רדתם



גאון. פעדיה רב

 דעה אל לבו את סעדיה רב וישם

 ספדי לכתוב ויחל ודקדוקה, הקדושה השפה
 מלה שרש כל אדות על לחקור דקדוק,
 עבר שפת במלון לתהלה נודע כיותר .עברית

 :לאמר ,אגרון" בשם ויקראהו ,כתב אשר
 * עבר שפת מלות שרשי כל- את ואוסף אוגר

 את תרגם ערב, שפת את היטב ברעתו
 בכתב כתובה הזאת כשפה העבריות המלים
 בעבריות עבריות מלים באר לפעמים עב־.

 ונכבדה רבה היתה הזאת העבודה .להן דומות
 ידאג אשר ,איש קם לא ימיו עד ■בי ,מאד

 זרענו. מפי תשכח לבלי ,אבותינו שפת לגורל

 ,סעדיה רב ע^ה הזאת הנכבדה המלאכה
 עבודתי והיא שנה.. עשרים ■תכן עדנה בהיותו

.כספיות הראשונה
 בני גם בספרו ללמוד יוכלו ולמען

 בכתב• ידיעתם אשר האנש-ם, או הנעורים,
 ,בנקרות אגרונו את כתב ,רבה לא הקדש
 תמיד הוא זה אולם הקריאה. אה להקל

 גדלם ירב כאשר כ* גדולים, אנשים גורל
 ערך להקטין יתאמצו אשר מקנאיהם, •רבי

לרב גם .העם ,■ כעיני ולהכזותה פעולתם
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 תקח לא אם כי וישכחו ,לברה התלמוד

 והמדעים העבריה השפה דעת את התורה
. רבים ימים עמוד תובל לא ,לעזר לה

 מעשי את סעדיה־ רב ראה כאשר
 כתבי את בידיעתם המתפארים ,הקראים

 ישאבו , דבריהם לפי , מהם אשר , הקדש
 אם כי להראות, אמר גמר ה', מצות את

 . מהקראים הרבנים כה גדול עבר שפת לדעת
 התפארות שקר כי ,להוכיח בלבו בא עז חפץ

 ידעו לא עבר שפת ריח בי זאת, הקראים
 לא וחקיהם מנהגיהם את כי ,יבינו ולא
 לא כי יען ,הכתובה התורה ממקור ישאבו לא

 סתומים התורה דברי בל בי ,הזה בדבר יתכן
 היא ההגיון, פי על באור ודורשים וחתומים,

 המשנה חכמי המציאו אשר ההגיון, דרך
 .אלישע בן ■ישמעאל ורבי הזקן הלל הראשונים

 המציאו הקראים גם בי להוכיח, אמר עור
 בבארם , לבקרים חדשים תלמודים לטו
 טעם ובלי מוזר באופן התורה דברי את

 , אלה תעתועיהם את בראותו . ושבל •
עד ובתורותיהם בהם להלחם אמר גמר

,רדתם



גאון. העריה רב

 דעה אל לבו את סעדיה רב וישם

 ספד• לכתוב ויחל :•דקדוקה. הקדושה השפה
 מלה שרש כל אדות על לחקור דקדוק,
 עבר שפת במלון לתהלה נודע כיותר .עברית

 :לאמר ,אגרוף בשם ויקראהו ,כתב אשר
 * עבר שפת מלות שרשי כל- את ואוסף אוגר

 את תרגם ,ערב שפת את היטב בדעתו
 ככתב כתובה הזאת כשפה העבריות המלים

 בעבריות עבריות מלים באר לפעמים .עב־

 ונכבדה רבה היתר. הזאת העבודה .להן דומות
 ידאג אשר איש, קם לא ימיו ער כי מאד,
 זרענו. מפי תשכח לבל• ,אבותינו שפת לגורל

 ,■סעדיה רב ע^ה הזאת הנכבדה המלאכה
 עבודת* והיא שנה, עשרים בבז עדנה כהיותו

כספרות. הראשונה
 בני גם בספרו ללמוד יוכלו ולמען

 בכתב• ידיעתם אשר ,האנשים או .הנעורים
 ,בנקרות אגרונו את כתב ,רבה לא הקדש
 תמיד הוא זה אולם הקריאה. אה להקל

 גדל□ ירב כאשר כי גדולים, אנשים גורל
 ערך להקטין יתאמצו אשד מקנאיהס •דבי

 לרב נם .העם בעיני ולהבזותה פעולתם



• לט האמה. מגבירי

 1ני וביחוד ,רבים מקנאים היו סעדיה

 , בחרפות עליו התנפלו אשר ,הקראים
 , נביא להיות ומתפאר חוטא לאיש ויתנוהו

 ובנקידות צחה עבר בשפת דבריו בכתבו
 כי ,אמרו הם .הקדש כתב• את יכתבו אשרכ

 רק כי ,הקדש כשפת מאמרים לנקד אסור
 אחר' ,זה באופן להכתב יוכלו התנך ספרי

 לשון על ומלתו בם דוגר ה׳ רוח כי

. הנביאים
 לספרי הקרמה סעדיה רב כתב אז

 מתנגדיו, דברי כל את לאל וישם האגרון,
 הקדמתו דברי . בעדותם את כל לעין בהראותו

 . הנביאים כשפת וצחים נעימים , יפים
 יתפאר הוא אשי יתכן, לא כי הוכיח, הוא

 כ' כעצמו, כותב הוא הן נבואה. ברוח

 בראשית עוד בישראל הנבואה חדלה כבר

 היו כבר כי הראה הוא .השני הבית ימי
 אשר וצדיקים, טובים גדולים אנשים בישראל

 בשפתם הדומים ושיר מליצה ספרי כתבו

 אשר ,סירא כן יהושע :והם ,הנביאים לספרי
 שלמה, למשלי הדומים משליו, את כתב
 התלמוד חכמי וגס בו, כהה לא ואיש
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 גם .תמיד לשונם על וישאום ,דבריו הוקירו
 ,,אירע בן אלעזר רבי ,המשנה מחכמי אחד
 • צחה עבר בשפת משלים ספר הוא גם כתב
 באמת כי יען הנבער, ההמון מדבת ירא ולא

 עבר בשפת ספריה לכתוב איש לכל מותר
 מותר וכן הקדש, לספרי בתכנם דומים צחה

.אותם לנקד גם

 שפת מצב את יתאר זאת בהקדמתו
 ישראל בני כפי מדברת להיות חדלה מאז ,־כר
 העם בני החלו מאז עליה עבר אשר כל ואת

 ומממלכה למקום ממקום להגלות הזה הנודד
 אנחת הר נשמע אלה בדבריו אחר. עם אל

 אבד! על יכאב לבו אשר נשגב, לאומי
 שלם. עם מפי הזאת, היקרה הסגלה השפה,

 אבותיו ושפת ישפיק נכריות בלשונות אשר
 אמנם לה. הדר ואין תאר אין בפיו, גלעגה

 אשר אנשים יצאו לפניו דורות שני או בדור
 הראשון עבר. בשפת תפלות לכתוב החלו

 טובה אמנם שפתי אשר יום/ בן יוסי הוא
 ,יוסי *אחרי ,התפלות כותבי רב אך ן ייפה
 תא שחתו ,הקליד אלעזר ורבי ינאי כמו
 מעם בל א-ן וח-וזיהס ולשיריהם השפה, רוח



 ,בהקדמתו לאמר סעדיה רב מוסיף לכן .יפיו

 חק לדעת הנעורים, לבני להועיל מטרתו כי
 . צחים דבריהם יהיו למען החרוז, ויפי השיר

במו. הקורא לכל ומובנים ברורים

ב.
 ,צחה עבר בשפת כתובה הקדמתי

 ,במליצותיה כחו היה גדול מה לדעת ומראה
 הגאונים ובדורות .מכמניה בבל שלט וכי

 הבלולה התלמוד בשפת רק כתבי אשר

 העברית שפתי אמנם תעורר שונות, משפות
 כתב אשר בהקדמתו דבריו ואלה פליאה.

:האגרון לספר
 בהר אשר הקדש, לשון האג־ון -ספר

 יזמרוהי בו קךשהו7 ומלאכי ,,ער מני אלהינו ^ו
 אחת שפה - .עליון בגי בל :עריצוהו ובו ,״סלה

 ברוא למיום האריף בכל דרה אחדים -ומלים
 ”על "אצל האדמה׳ פני על אדם "אלהים
 מאית תשע א^־ שגיב תולדותיו גס ,״רבמתו
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 שבאו האישים !אשפת ךררמון חקרי "ש^ה
 בשנת היא־בבל( ומנדל" עיר לבנות מארמיניה

 הש; הארץ ;פלגה עבר״ביבי^יו בן פלג "מות
 לדיזהר ... ןעה ;זמר בי <ל ,מותו לפני ״אחת

 ויביא .<ןץ פאחי בכל יפיצם פן שדי ״מאי
 יסחץ הארץ ונשברה( עהיןך ...)פחד© .מגורותם
 הקיש לשון נשאר לא , לאטיה במספר .לשונות

 בנים נמצאו בי .יען לכרם" .עבר בני בפי "רק
 עםדוז נזעם( גמענף בנם מנצר בי > אלהיט "ל^י

 יץחק אהבו" אשר אברהם. אבינו "הורינו:
. שבטיקיה ו^ל סנלתו נעקב ,•בחירו

 מחלבות בבל , הארץ קבל כנלם "דרקה
 .חפימו מש ולא מסביב פתרום וארץ .כנען

 דברי אלינו אלד״ינו דבר בו מטץרים "ובעלותם
 הר על האלהים איש משה ע;דו בי״ר .צחות

. ומשפטים הקים ״חורב
 סדי למוךשת לנו ד;ה דור אחרי "דור

 חלבינו, לכזלאכות ץושתנו... בארץ .היותנו

 נביאינו בי_ד " בקנינו לנננת ,לאינו ״לשירות
 נלות עד )לשיח להגיון שרינו בפי לחזיון.

. בבלה צךק;הו בי^י לים ז .ירו
 עיר לחךבות ^ה ואחת מאה "ב^נת
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 לטוש החילונו הנביאים יחך לתם חללינו׳
 עט• ?לשונות )לדבר( ולספר הקדש לשון ,)לעזוב;

 י)י. לבני מלך מלך ל?ני שנים שלש האיץ, "נבר
 דאגו ראה )אנשיו( מקיו וכל הפחה נחמןה "בימי

. בעם חגער ,לו חדור , אשדרית ״מדברים

.-בם ״חרב
 השני< המקדש )אחרי אחריו אף "נגלינו

 שלא גוי ה;ה לא .הןמה ואיי ארץ שערי "??ל
 יגדלנו' רבינו בתוכם גם .נדחינו בו ״?או

 ש?ר על עלגתם ותלט ,למךנו לשונותם ״:לדינו,
 היפים( אמרינו את כפתה הנלעגה )שפתם "אמרינו

 נפוצת .כמשפט( עברית נדבר )לא ?ן נכון ״ולא

 הגו ומץר:ם ,*ךס ושפת ,חגית מספרת ״מזרחה
 ...1מצרית רברו במצרים )היושבים "הנסית

. ועםז עם ״וכלשון
 בעדר ני רוחנו׳ ,ובעת זאת .על לבנו >חיל

 - ותדר ,מעוזנו קדש ).דבור( הגות מפינו ״ג;!דר
 !־בר ולאומי עבואותיח משאותיו כל חזות "לנו

 כי ,מחזיון ו;הקיץ ,החתום הספר ?ך?רי ״?יהו
. שבעו ?ארצות לשון ״גלעג

 ולבין לךרוש אלהינו עם ולכל לנו "^ר*ה

;ם טפינו, גם אנחנו, בם תמיר "ולחקרהו
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 כי ני " ;ופינו רמוש( :זח לא ועבדינו" "גשינו
צורנו... חורה חקי "נבין

 ואלף ומאתים שנה עשרים בארבע ,ו;ה•
 את האוגר חכתב ונביא" חזון נחתם "מיום

 לכל " ה׳ עם לכל לחכמה להיות הזה "ה^פר
 ולמשול חירות לחוד אותו ויק , ודין דת "יודעי

 רבה כל )תכונת מתכנת כל ולדבין "משלים,
 בו .יעיבו אשר )חרוז( מחרוזת כל "ולחרוז

 חידות על שיר שרי וכל !המנגנים( ,,הפורטים
.זמר( כלי ימין

 קצאתם אלהינו .עם בו ;שיחו "שוח
 ואל מש;בם ובחדרי משלחה־ם" ובכל ""ובבואם

 י9 " לבותם משקל ,יסור לא פור ."עולליךם
 " דברו את ה' ,יקים למען " :דעוה בו ה׳ ""תורת
 מושוזי לא :.עבדו אמוץ בן ישע;הו ב:ד דבר .אשר
 כל אליו ?נו .עולם .עד ומזרעו מיעקב "דברי
 ונ?שבם לבבכם ,ושיתו מדע ומביני דעת "יודעי

 1הקשכו1 נהרו אליו המליצים .וכל " •.להגבילו

...״ הארץ לשונות כל תעתיקו ו,עליו"

 רמה מה ,נוכח הזאת הקדמתו מדברי
 לנגד סעדיה רב הציב אשר המטרה היתד.

 נעלה ומה ,אגרוגו את ככתבי , עיניו



 חשב אשר ומחשבותיו, רעיונותיו וגשגבו
 לשפה תהיה בי ,העבריה השפה עתידות
 ,ועבדינו נשינו ,עוללינו בפי גם מדברת

 בה יתדגמי בי ,המה ישראל מזרע לא אשר

 את בזה ולהעשיר הלשונות מבר חכמה ספרי
 .בעם ורעת הבמה ולהרבות ,ישראל ספרות

 חבב בלב באלה מהורים לאומיות רעיונות
 ושומר אלהים ירא ,ובתלמוד בתורה גדול

 אז ששררה ההיא, האפלה בעת מצותיו
- . נפלא חזיון באמת הם ,בבבל

 רב החל מאז שלש, שנים עוד עברו
 לבו שם והנה ,הזאת העבודה את סעדיה

 לא בי ,בראותו ויהי .הקראים לתעתועי

 הכסילים את יענה אשר איש עדנה נמצא
 נגד ספר ויכתוב ויתעורר ,כאולתם האלה

 ודבריו ,חכמיהם וספרי הקראים דרכי
 ראו המה .הקראים בקרב גדול שאון הקימו
, נפלא מלחמה גבור יצא כי ,ויוכחו

 למי יצלח לא כי ,וידעו ,בם להלחם
 היו לא בי יען אך נקלה. על לנצחהו
 על בהן להשיב נאמנות, הוכחות בפיהם

 וגרופיס בחרפות עליו התנפלו לכן ,דבריו
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 שקר דברי עליו ויבדו .נמרצות ובקללות

 עתה ורק לפנים, קראי היה הוא כי י.אמר,
 הקראי ירוחם בן סלמון מוריו. בתורת בגר
 עליו ויכתב ,סעדיה רב מריבי ראש היה

ושכל.- טעם כלי מרים דברים

ג.
 ובה בה בין נודעו סעדיה רב ספדי

 הלך הטוב ושמו הקדם, ארצות בבל לתהלה
 רבים חכמים אליו ויפנו למרחוק. לפניי

 ודברי ומדע חכמה כל דבר על באגדותיהם
 חייו משנות השלשים לשנת ובהגיעו תורה.

 חדש כוכב כי ,הגולה בני בל ידעו ככר
.היהדות שמי על עלה

 העם כעיני ערכו את הרים ביחוד
 ראשהישיבה, ובין בינו פרץ אשר חרש, ריב

 מאיר בן .ישראל כארץ אשר ,שמו מאיר בי
 ישרא״י ארץ מנשיאי נצר דבריו לפי היה זה

 בדעת תקיף היה הוא .הזקן הלל מגזע

 והנד, כבל, גאוני גדולת מפני להכנע וימאן



.האמה טגבורי

 הצר ספני ישראל בארץ היציבות בטלי מאז
 לה נחלה ,מאד שם מעטה והתורה ,הצורר

 היו בה כי התורה, גדולת את בבל ארץ
ישיבה. וראשי וגאונים, גולה, ראשי

 לפנים שהיתה ,והמועדים השנים קביעת
 ,הראיה פי על ,ישראל בארץ בסנהדרין

 מזמן עוד מסדר חשבון פי על עתה היתה
 ביד נמצא הזה החשבון השני. הנשיא הלל

 .המועדים את קבעו פיהו ועל ,בבל חכמי
 כפ• ,החגים את ישראל בארץ גם עשו כנראה

 להשיב אמר מאיר בן אך ,בבל חכמי הורו אשר
 ארץישראל, לחכמי השנים לקבוע הזכות את

.הקדמונים כימים נהוג הרבי היה כאשר
 ושש אלפים ארבעת שנת הגיעה והנה

 לפי כי מאיר בן וימצא , ושתים ושמונים מאות
 בשבוע, הראשון ביום הפסח יום יחול החשבון

 החת ,השליש• שאחריו-ביום השנה ראש ויום
 הפסה יום יחול בבל חכמי חשבון לפי אשר
 הבאה- השנה וראש כשבוע, השליש• ביום

 לא היה ההיא בעת בבל חכמי ומצב .-בחמשי

 חכם• בין ריב אז פרץ פומבדיתא בישיבת .איתן
 בחר הוא כי הגולה, ראש דוד ובין הישיבה
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 והחכמים ישיבה, לראש להיות ,4צדר כהן כרי

 ברית מאיר בן כרת אז מבשר. ברב כחרו
 אנשי נגר ויתמכם מבשר, ברב הבוחרים עם

 וישען ,בבל בארץ מקרה פי על בהיותי ,ריבם
. טוב לפעלו יאמרו הם גם כי ,אליו אהבתם על

 ארצה מבבל מאיר בן שב כאשר ויהי
 ההיא בשנה כי דעתו, את גלוי ויודיע ,ישראל

 כאשר ויהי .הראשון ביום הפסח חג יחול

 בעת ישב אשד סעדיה, לרב הדבר נודע
 ויכתב וימהר צובה, בארם חלב בעיר ההיא

 ויזהירהו אחדים מכתבים מאיר בן אל
 טעם את לו ויבאר הזה, כדבר עשות לבלי

 אך בבל. חכמי חשבון לפי החג קביעת
 ,סעדיה רב לדברי לבו שם לא מאיר בן

 קריאה להעביר ירושלימה בנו את וישלח
 אז .הראשון ביום יחול הפסח כי : לאמר
 אליו לכתוב וימהרו ,בבל חכמי נבהלו

 ממעשהו. לחדול ויבקשוהו אחדים מכתבים
 גער ועוד ,דבריהם אל לבו שם לא הוא אך

 כה !״ פי את המרות לבם ״לא :לאמר בהם
 גדולתו, בהוכיחו בבל, חכמי את לנצח דמה

ישראל. ארץ נשיאי מאבותיו לו שנחל
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 ישיבות וראשי הגולה ראש בראות ויהי
 המה ויפנו ,מאיר בן האיש קשה כי ,בבל
 קרובות ישראל קהילות אל עמקם סעדיה ורב

 ילכו לבלי ,ויזהירון ,במכתביהם ורחוקות
 ביום הפסח את לעשות מאיר, בן בדיך

 מאיר בן גם .השלישי ביום אם כי ,הראשון
 תפוצות כל אל רחבים מכתביו את שלח

כדבריו. אך לעשות אחיו את ויעורר ישראל,

 בית ויקרע הגיע, הפסח וחג וכה כה ובין
 לשני בבבל גם הקדש, בארץ גם ישראל
 כדברי ואלה ,מאיד ככן חוגגים אלה ג קרעים
בבל. חכמי

 חכמי את הזה'עורר המעציב המחזה
 כין שלום ויהי .ביניהם מדנים לשביה כבל

 .צדק כהן ורב הגולה ראש ובין מבשר רב
 בבן להלחס בבל חכמי כל יחדיו חברו ואז

 ראש יום כי להודיע, אמר ויגמרו מאיר,
 ילא בשבוע החמשי ביום יהיה הבאה השנה

 ברית אנשי וגם .מאיר בן כדעת כשלישי
 ,בבקשה אליו פנו בבבל ישבו אשר מאיר כן

 ומדין ריב הרבות ולבלי ,הרבים לפני לחכנע
 ו^ב . לרסיסים יעקב בית להכות ,בישראל
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 בריתו בעלי כי בראותו ,מאד דאב מאיר בן

 הוא אך לנפשו. ויעזבוהו בו, בגדו כבבל
 גאוני מפני נכנע ולא ממחשבתו שב לא

כדעתו. החגים את לקבוע ויוסף בבל,
 מלחמה, כגביר סעדיה רב התעורר אז

 נאמנות, מכות פיו באמרי מאיר בן את ויך
 לשגות מאיר לבן זכות כל אין כי ויוכיח

 בידי המקבל והחגים השנים קביעת סדר את
 ידי על העם לאחדות יבלע פן ,בבל חכמי

 צדקת בו להוכיח ,״המועדים" ספר ויכתוב זה.

 שנים וכעבור .המקבל השנים קביעת חשבון
 מאיר בן דברי הריב. שקט מאד מעטות

 ודברי ,למו זבר כל נשאר ולא ,כתהו אבדו
 גדול וחכם .עולמים לדורות נשארו סעדיה רב

 אמר הבאים ממדורות התורה מחכמי אחד
 לנו מסר והוא חיים, אנו מפיהו "כי עליו;

 ועז תקף נתן הוא כי יען ,העכור״ סוד את
. (* עליו איש עוד יריב לבלי השנים, לחשבון

 רס״ג "מחלוקת :מספר לקוח הזה הריב דבר *(
 יחיאל חיים מר החוקר החכם מאת מאיר" ובן

. ג״׳ בארגשטיין הלוי
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 ועד ממצרים ישראל בית כל ידע אז
 נדמן כי ,ספרד ועד ישראל ומארץ ,בבל

 חכם כי התלמוד, הורת בכל סעדיה רב

 ירא גס זה ועם ,הגוים בחכמות הוא גדול
 את הרימו אלה פעולותיו למצותיו. החרד אלהים

 גדול כמה וער . הגולה בני כל בעיני ערכו
 ב* מזה, נראה בזמנו סעדיה רב ערך היה
 רופא הישראלי, יצחק רבי אחד, גדול חכם

 ׳ זקן איש ,בימיו נודע ומהנדס תוכן ׳ הכליף

 סעדיה רב דברי קוראי בין הוא גם היה
 ,מאד ויעריצהו ויכבדהו ,נמרץ בחשק

 כץ מורהו, דברי בצמא השותה וכתלמיד
 החכם תורת אל הזקן יצחק רבי השתוקק

- .סעדיה רב הצעיר
 ,המשמרת על סעדיה רב עמד כן

 יועז ואם ,לרעה ביהדות איש יגע אם לראות
 .נגדו מלחמה מהרה ערך ואז ,להבזותה

 אל חוי ושמו הרבנים מקרב איש יצא בימיו
 ובספרי ,הכתובה משה בתורת גם ויכחש ,בלבי

 התנך ספורי נגד שאלות ויערוך ,הנביאים
 לישראל האלהים שעשה והמופתים, והאותות

 כי ,ויאמר לדבריהם וילעג ,נביאיו ידי על
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 אותו לענות סעדיה רב אחר ולא הס. שקר
 במענהו וימנע ,משוגתו לו ויוכיח ,:אולתו

 ,הבלכי חוי אחרי מלכת מאחיו רבים זה
 וישתדל ,לדראון בנוהו כאשר ,הכלבי או

 אשר מקום בכל חוי של ספרו אחרי לבאר

.הארץ מן הספר אבד אשר עד ,מצאהו
 עמו קדשי בכל אמונתו למרות אולם

 וחיונית, הערבית בפלוסופיה סעדיה רב רבק
 יחדו והחכמה התורה אה לחבר ויתאמץ

 את אשה תצרנה לא כי לכל, ולהראות
 את להבין החפץ כי הוא, ונהפוך אחותה,

 הפלוסופיה, דרכי גם לדעת עליו , התורה רוח
 להפיצה הטהורה להאמונה לעזר תהיה אשר

 במצרים עלומיו בימי בעודנו כן ועל ברבים.
 להוכיה ,ומדע הבמה מאמר• לכתוב החל
 משגה כי ,החכמה את המבזים הכסילים את
 החכמה ערך לך "ייקר :ויאמר ,אתם הוא
 לדברי תפנה ולא ,עליה ותעמוד קנין מכל

.-עליה״ המתלוצצים הכסילים

ד.
 היה מאז עברו שנה וחמשים מאתים
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 עלי, הכליף במצות בסורא, לגאון יצחק רב

 הזאת העת במשך .סעדיה רב נעורי ימי עד
 אשר רבים, גאונים ופומבדיתא בסורא היו

 ויורום ,עמם בני בקרב התלמוד תורת הפיצו
 אשר גאון, קם לא וביניהם המצוה, דרכי
 .סעדיה כרב ,וקיומו עמו לעתידות ידאג

 לטובת פעולה איזו לפעיל נסו מהם מעטים רק

 יהודא• רב :היו מהם ׳ הנודעים . ספרותם
 את והבדיל ענן, את החרים אשר גאון
 ספר ויכתב ,ישראל מקהל הקראים את

 סורא, גאון הראשון, צדק כהן רב הלכות;
 הקראים כי יען ,ישראל תפלות סדר יסד

 כימי אותן תקנו אשר התפלות, רוב בטלו

 את צדק בהן רב ויכתב המשנה, חכמי
 ;העם מפי תשכחנה לבלי ,בספר התפלות

 מולדות חשבון כתב סורא גאון נחשון רב
 לקבוע מתי , הבאים הדורות ידעו למען ,הלבנה

 גם ידם הרימו הקראים כי והמועדים, החרשים
 להשחית לישראל האלה הקדושים הדברים על

 ומעט החשבון חכמת ירע נחשון רב .ולבלע
 .ועתידותיו עמו למצב דואג איש ויהי ,תכונה

 ,בסורא טובים היותר מהגאונים היו אלה כל



21 גאון. סעדיה רב

 פעולותיו את לפעול סעדיה רב קום עד
. והגבורות הגדולות הלאומיות

 אשר אחר ראש ישב פומבדיתא ובישיבת
 "ראש כשם אם בי ,״גאון" בשם נקרא לא

 הישיבה ראשי למו לקחו לאט לאט אך ,ישיבה"
 כבוד כי ,״גאונים״ בשם לה/רא הכבוד את

 שלא , גאוניה רוב באשמת ירד בסורא הגאונים
 ובישיבת בחכמה, ולא בתורה לא הצטינו

 גדולים אנשים ראש לשבת עלו פומבריתא

 ישיבתו, מעלת מהם,שהרים מהם.הראשון וחכמים
 מחכמת מעט ירע הוא .פלטוי רב היה

 היה כי אף והערבית, היונית הפלוסופיה
 ביחוד .דורו לחכמי רוח למורת הזה הדבר
 לגאון שהיה בנו, צמח רב לתהלה נודע

 שגמר הראשון הוא הוא. גם בפומכדיתא
 ספר או התלמוד שפת "מלון" לכתב אמר

 את הבאים הדורות ישכחו לבלי ,״הערוך"

 , בה מדבר כבר חדלו אשר ,הזאת השפה
 .ופרם ערב בשפות המלים את ויתרגם

 בשפות ידיעתו גדלה כי נראה, זאת מעבודתו
 בטהר הצטין עור זאת מלבד .נכריות

לבל ובאהבתו הטיבות במדותיו ,רוחו
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.ולא*ס דה הבדל בלי האדם בגי
 הריב־ ,יבנו האב האלה, הגאונים שגי

 לאלפים, תלמידים אליה וינהרו ישיבתם, כבור

 בפורא אשר אחותה על והעל ,ותיף ,יתגדל
 שני סורא תקח כי ,המנהג אך . במעלותיה

 ישרא? פזורות מכל הכאות מההכנסות חלקים

 נוהג היה עוד אחד חלק רק - ופומבריתא
 נועז לא ואיש והצדק, היושר למדוה כקדם,

 לגאיו קם והנה לבטלהו. הזה כמנהג לגעת

 האיש יוסף. רב בר צדק בהן רב בפומבריתא
 • דעתו על ועומר כביר רצון בעל היה הזה
 לריב ויחל , הזה העול את נשוא יכל לא הוא
 פי חלק לו יתנו כי ,וידרש ,סורא גאוני עם

 גדולה ישיבתו כי אחרי מההכנסות, שנים

 בעמם, נכבדים אגשים קמו אז . סורא מישיבה
 שתי תחלקנה כחלק חלק מעתה כי ,וישפטו

בהכנסות. הישיבות
 צדק כהן רב גודל היה כנראה, אך,

 המריבה שקטה כמעט . ריב איש המיר להיות
 חדש ריב התגלע והגה ההכנסות, אדות על

 שחפץ עוקבא, מר הגילה ראש ובין בינו
לישיבה לחק שהיו אחרוה, הכנסיה לגזול
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 ,הכליף אל הריב דבר ויבוא .פומבדיתא
 ויורר הגאון, ברית מאנשי שחר לקח אשר

 פעם אמנם .ויגלהו ,מנשיאותו עוקבא מר את
 הכליף אל להתרצות עוקבא ביד הצליח אחת

 יום המושל באזני שר אשר ,היפים בשיריו
 היה אשר בארמונו לשבת הכליף בבוא יום,

 אל וישיבהו עוקבא, מר הגלה ששמה בעיר,
 עוד הוסר מעטים ימים בעוד אולם כנו.
פרם. מדינות מכל והגלה מגדולתו כעם

 המבשל על צדק כהן רב גבר כמעט
 ימהומה חרש ריב והנה דרכו, על שעמד הזה,

 החדש, הגולה ראש ובין כינו קמו חדשה
 מאן אשר עוקבא, של קרובו זכאי בן דוד

 הצליח לא הפעם אך בו. לבחור הזה הגאון
 כי יען ,מנשיאותו הגולה ראש את להסיר

 לכן .בו בחרו הישיבות בני ורוב העם כל
 מפני להכנע צדק כהן רב גם אלץ

 ראש החל עתה זכאי. בן דוד ממשלת
 בראותי ,סורא ישיבת לאחרית לדאג הגולה

 ויתאמץ ,בראשה גדול גאון מאין שפלותה את
כבודה. להרים

 לראש כי הישיבות, בבתי שרר וחק



. לט . האמר מגבווי * 21

 למו הניאו ולא ,מחבריהם אחר תמיד נבחר

 שלא מאנשים גם ומה ,אחרת מישיבה ראש
 מעיר אם בי ,האלה הישובות שתי מבני היו
 אמר גמר זכאי בן דור אך .אחרת מארץ או

 אחרת מארץ איש ישיבה לראש בסורא למנות
 לב ישים שלא / בבל גאוני את להראות

.קדמונים מימים למו שרכשו ,לזכיותיהם
 ויועץ .סעדיה ברב עינו את דוד וישם

 מי את )־העור( נהורנאי נם• רב החכם את
 או הפיוטי סעדיה רב את אם ג לגאון לבחור

 היתה נסי רב עצת .שהין בן צמח רב את
 אמנם אם כי ,באמרו ,צמח ברב לבחור

 ובחכמה, בתורה צמח מרב סעדיה רב גדול
 פני ישא ולא ,ברעתו תקיף איש הוא אך
 לבחור אמר גמרתי "כבר ;דוד ענהו אז . כ;

 סעדיה לרב ויקרא .הפיוטי״ סעדיה ברב
 כל ויתאספו ,בבלה ויבוא .טטצרים לבוא
 ויתר הגולה א# ו ופומבדיתא סורא חכמי
 להיות סעדיה רב את וימנו ,העדה נכבדי

.סורע בישבת לגאון
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ה.
 העוד נסי רב ונבואת הימים ארכו לא

 בלי אמת אוהב סעדיה כרב איש .באה
 ראש עם בשלום לחיות יכל לא פנים משוא
 מצאצאי אבותיו ככל בצע אוהב איש ,הגולה

 למו לקחו האלה הגולה ראשי .בוסתנאי רב
 שים טבלי , הבצע אחרי ויטו עצומה גדולה

 מבני כבדים מסים וידרשו ,העם מצב אל לב
 שתי את לכלכל היה הגולה בני ועל .־אל ש י

 ולכן ,לה־צאותיהן רב כסף שדרשו ,הישיבות
 ויבואי .לבם בחפץ הגולה ראש מסי את נתנו לא

 מכל ויקהו ,היד בחזקת הגולה ראשי עליהם

 הגאונים התנגדו רבות פעמים .מצאו אשר
 ראש• בין תמיר ריב ויהי ,הזה ה^ול למעשי
 הגולה ראשי בושו לא גם והגאונים• הגולה
 אליהם שפנו שונים, מאנשים שחר לקהת
.לרעהו איש בין משפט בדברי

 זכאי. בן דוד את גם קרה הזה כמקרה
 ריב בעלי שני לפניו באו אחת פעם

 מות אחרי למו שנפלה ,ירושה כדבר
 לבוא הקדימו מהיורשים אחדים .ז־־יתיהם
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 מירושתם, מעשר לו לתת ויבטיחוהו ,דוד אל
 הגולה, ראש ויצדיקם בדין• יצדיקם אם

 אל ללכת ויצו ,משפטו פתשגן בידם ויתן
 הדח בתב על הם גם יחתמו למען ,הגאונים

 משפם דבר כל על כי ,אז היה חק כי ,הזה

 בבוא ויהי .ירם את הגאונים גם חתמו
 בתב את ויראהו ,סעדיה רב אל הריב בעל
 דוד כי ויוכח, הגאון וירא הגולה, ראש
 לחתום מאן רק החריש, אך בצדק, לא שפט

 בפומבדיתא, צדק כהן רב אל ילבו כי ,באמרו
 ב* ,קוה ובלבו ראשונה• הוא יחתום למען
 ישא ולא ,לחתום צדק כהן רב גם ימאן

 לו הוא שנאה נוטר כי ,הגולה ראש פני
 ויואל , צדק כהן רב אל האנשים וילבו .מכבר
 האנשים וישובו .שמו את לחתום הזה הגאון

 יחתום הוא גם כי ,ויבקשוהו ,סעדיה רב אל
 "למה : ויאמר ,מהם סעדיה רב וישתמט ,ידו

 ראש חתימת לכם יש כבר אם חתימתי לכם

* אחד" ישיבה
 ,הדבר על מאד האנשים ויתפלאו

 ק^ט להם יגיד כי סעדיה, רב את ויבקשו
 לגלית וימאן .לחתום ימאן מדוע אמת, אמרי
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 ;מאר האנשים בו ויפצרו ;סורו להם
 , דבריו לאיש יספרו לבלי ,הגאון וישביעם

 ראש מלפני שיצא המשפט כי למו, ויבאר
 לשית הוא ימאן ולכן ,הוא בצדק לא הגולה

 את האנשים ויחללו הזה. בעול אתו ירו גם
 ,זכאי בן לדוד דבריו ויגידו וילכו ,שבועתם

 את וישלח , חמה סעדיה רב על דוד וימלא
 .שמו את לחתום לצוותו ,הגאון אל בנו יהודה
 כתוב כי לאביך אמור "לך סעדיה: רב ויענהו
 פעמים !במשפט״ פנים תכירו לא :בתורה
 ,סעדיה רב אל מאביו יהודה הלך אחרות
 הגאון אך .אביו רצון לעשות אליו ויתחנן

 ותעל ^ול. ולעשות בקולו שמוע אבה לא

 את "חתום :ויקרא ידו את וירם ,יהודה חמת
 כצאת ויהי ״1 ידי בך ושלחתי לא ואם ,הכתב
 כי על הגאון אוהבי ויתנפלו מפיו, הדבר
 בנעליהם ופצוע הכה ויכוהו הגולה, ראש

 ואת הישיבה מבית ויגרשוהו בידם, אשר
 אל יהודה שב ואבל נכלם .סגרו הדלת
,קרהו אשר את בדמעות לו ויספר ,אביו

 ראש ויחרם .מאד הריב התלקח אז

 ,מגאונותו ויורידהו ,סעדיה רב את הגולה
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 , יעקב רב בן יוסף רב את לגאון תחתיו ויבחי
 סעדיה רב מול היה ובתורה לימים, צעיר
 לא סעדיה רב גס אך .עגק בפגי בגמד

 ,זכאי בן דוד את היא גם ויחרם , החשה
 באחיי, תחתיו ויבחר מנשיאותי, ויורידהו
 ויחץ הגולה, לראש להיות זכאי, בן ביאשיה

 רב אחרי היו אלה :מחגור. לשני העם
 עשיר אחד ואיש .דור אחרי ואלה ,סעדיה

 ,הכהן אהרן רב ושמו ,בבגדד אהד גדול
 בעזו׳ היה סעדיה, רב בחכמת קנא אשר
 בקשת פי על ,מכיסו וישחר .הגולה ־אש
 דבר ויצא הממשלה, שרי את זכאי, בן דוד

 ז:אי כן יאשיהי את להגלות הכליף, מלפני
 התנכל כי לברוח, אלץ סעדיה ורב מכבל.

.להמיתי הגולה ראש לו
 אח לעי-וב סעדיה רב אלץ רוחו במר

 עיר אל ויצא תלמידיו, ואת סורא ישיבת

 שונא• יד אש־ כמקום ,במהבא •ישב אחרת,
 את כתב התכודדותי במקים שם .תשיגהו לא

 את וביניהם ערב, בשפת היקרים ספריו רוב
 גלה הזה כספ־ .והדעות״ ״האמינות : הספר

 ודרריו , והאמונה החכמה בדבר לכו כל את
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 ,הבאים הדורות לחכמי מאיר לאור היו אלה
 בלמדם והמדעים הפלוסופיה את יעזבו לבלי

 בבאור . בהלכה רבים ספרים גם .התורה את
 תלמידיו .שמה בתב הקדש וכתבי התלמוד

 וישאבו בספריו, הגו אהדים דורות ותלמידיהם

 אבדו ספריו רב אך . ידיעותיהם את מהם
 נגד בתב אשר ספריו גם ומה ,הימים ברוב

 מקים בכל השמידום חכמיהם כי ,הקראים
. מצאום אשר

 במקום סעדיה רב ישב אחרות שגים
 ,כנו אל שהשיבהו מקרה קרה והנה ,מחבואו

 לפני משפטם הגישו אנשים שגי .סורא לעיר
 מארץ והשני בבלי האחד ישראל, שופטי

 להיות הגולה כראש הבבלי ויבחר אחרת.

 ויחר .סעדיה ברב בחר והשני ,מצדו שופטו
 באיש לבחור ויצוהו זכאי, בן לדוד הדבר

 עמד ההוא האיש אך . סעדיה רב תחת אחר
 בעיניו חן מצא הזה הגאון רק כי דעתו, על

 ,הזה הריב לבעל ויקרא .לשופט לבחרו
 יען אך פיו. את המרותו על ויפצעהו ויכהו

 נכנע ולא אחרת ארץ בן ההוא האיש היה
 הרשוח היתר. לא לכן הגולה, ראש לפני
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 גם ומה ,רוחו ולא דבר לעשות לאלצו לדור
 שעשה העול על צעקה קול האיש וירם להכותו.

 על ויתאונן העם גם ויתעורר הגולה. ראש לו
 האיש אל ויתאסף ,זכאי בן דוד מעשי

 ,כהן אהרן רב חותן ,אהרן בן כשר הנכבד
 מר חתנו לב על ידבר כי ממנו, וידרש
 ובין הגולה ראש בין שלום לעשות אהרן

 לעשות אהרן כן כשר וימהר סעדיה. רב

 העם נכבדי את אליו ויאסוף ,הזה כדבר
 מתי "עד ויקרא: עמהם, הגולה ראש ואת
 לחדול הוא עת ? למוקש הזה הדבר לנו יהיה
 ראש ובין הגאון בין השלום ולהקים מריב

 -וטה ונכבדיו העם לב כי ,דוד וירא .״ הגולה
 את להשלים הוא נכון כי ויאמר, לשלום,

.הגאון
 השלום, דורשי וימהרו ,מפיו יצא הדבר

 כשר ויפן .ביתו אל לשוב סעדיה לרב לקרוא
 רב ויען השלום. בדבר אליו גם אהרן בן

 .אמת שלום לקראת נכון כי ,הוא גם סעדיה
 ראש בצד עמדו אלה לשנים: העם נחלק אז

 המהנות ושני .הגאון בצד ואלה הגולה
 אשר עד השני, אל האחר קרבו האלה



3! . גאון סעדיה רב

 ,לרעהו איש וישקו ויחבקו .יחדו נפגשו
 הזה המעשה , מאד רבה העם שמחת ותהי
 כרתו ההיא וביום ,אסתר צום ביום היה

 וגורל אהרן. בן בשר בבית שלום ברית
 רעהו שלחן על לאבל משניהם למי הפילו

 ,סעדיה רב על הגורל ויפול ,הפורים ביום
 הפורים ימי כל הגולה ראש בבית וישב
 וישב ,באהבים ויתעלמו וישמחו ,יומים ועוד

 קץ עד לגאון ויהי ישיבתו, אל סעדיה רב
חייו. ימי

 זכאי, בן תי מר• מעטים ימים מקץ
 לראש דור בן ביהודה סעדיה רב ויבחר
 ידו לפנים הרים אשר יהודה הוא גולה,

 רב שכח לבו בטוב כי להכותו, בגאון
 האב לפנים לו שעשו ,העול כל את סעדיה

 מה חרשים שבעה עבור ואחר יחדו. והבן
 ויאספהו קטן. בן אחריו וישאר יהודה, גם
 כאב ויחנכהו ויגדלהו ביתו אל סעדיה רב

 אחרי ימים הוא גם האריך לא אולם רחמן.
 לבו רפו, כחותיו האלה. הגולה ראשי מות

 ומיה וזעף, סר ויהי נעבר, ורוחו כאב
 כי אף קדורנית, וילך תמיר, בעתתו שחורה
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 הניח לא מותו יום ועד ,הועם לא שבלו אוד
 שבע אלפים ארבעת ובשנת מידו• עטו את

 האדם מת העולם לבריאת ושתים מאות
 לדאבון שיבה, לשנות הגיע טרם ,הזה הגדול

 לא זכרו אך ומרחוק; מקרוב יורעיו בל לב

 ספריו הזה. היום עד עמו מקרב נאסף
 הוא מהם )הנודעים אחריי שהניח וצאצאיו

 בתו ובן וחבמה, בתורה גדול בנו, רוסא רב
 לברט בן דונש או תמים, בן אדונים רבי

 ישראל בקרב תורתו רוב את הפיצו תלוי(
.-ודור דור עד לישורין לנחלה ותהי



א♦

 ט שפר! אבן יצחק בן דאי8ח יוסף רבי
 היא ,הערבית בספיר ,קורדובה בעיר נולד

 איש היה אביו והנחמדה. היפה אגרלוסיה

 עושה רק ,גדול עשיר לא כי אף ,אמיד
 לומדי החכמים את מהוני ותומך וחסד צדקה

 חנך הוא .טוב לב בעל היה כי ,התורה

 .והחכמה התורה בדרכי בנו חסדאי את
 אך בתורה, רב חיל עשה לא הבן אולם

 ;דעה. מאשר יתר הרבה מאר אהבה אהב
 על לשקוד מנעוריו, לבו שם זאת לעמת
 לו שהיותה ,העברית :והשפות החכמות למוד
 ,והרומית המדינה שפת הערבית ,רוחו כחיי
 .ידעוה בספרד הנוצרים הבחנים גדולי שרק

 חכמת גם וילמד היטב. ידע אלה כל את
 הרופאים בין נחשה לא כי אם הרפואה,
חייו. ימי כל בה עסק לא גס היודעים,
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 שהרימתדי ,לו היתד. אחת ומעלה
 הכליף במלכות הראשון ולשר ליועץ להיות

 ר ודע.־ חכמתו היא השלישי, עבד-אל־רהמן
 הצרי עב בדברים ולבוא נה המד את לנהג

 ארי׳ לטובת ודעת בחכמה האחרים המלכים
 להכליף. אלה כשרונותיו נודעו איך מולדתו.

 .מאתני נעלם ,אליו קרבהו בגללם אשר
ל מלאי טרם ,עלומיו כימי כבר אולם

 א וי יוצא היה ,חייו שנות וחמש עשרים
 בייתי גדול אז היה ושמו ,הכליף :חצר

 כשי־ונותיו כי ,הוא אות .ים“והש המלך
 לו עשה שנותיו בשחר עוד אם היו, :עלים

• הארץ בקרב תהלה מם
 בעיגי הפראי רב ערך הרים ביהוד

 רב את הראה בי אשר ,אהד מקרה ״כליף
 המחמדים מושל המדינית. וערמתי ־וכמתו

 והמלכים הנסיכים עם תמיד רב היה הזה

 התחכם אז הנוצרית. בספרד אשר הקטנים
 הנוצרים מלכי לב את וימשך ,חסדאי רב

 ואת אותם ויביאם ,בו להאמין הספרדים
 ׳ קורדובה עירה הגדולים שריהם ואת כהניהם

 הרג־ש אשר מב^י ,כשביים הכליף , קרית



6 שפרוט. אב; חמדאי רב

 האיד, המושלים כרתו ושם בעצמם. זאת
 והשלום .עבד־אל־רחמן עם שלום ברית

 שלף מכל* ,הכליף לו רכש הוה המדיני
 חכמת ידי על רק אם כי ,חנית והרק חרב

הזה. היהודי
 רב גדולת לסבת היה אחד מקרה עוד

 אל צירים הכליף שלח אחת פעם :חסדאי

 למסור בידם שנתן ובכתב, אשכנז, קיסר
 אף ויחר .הנצרות בדת סרה דבר ,להקיסר
 הכליף, אל צירים הוא גם וישלח הקיסר,

 נגד חרפות דברי במכתבו הוא גם ויכתב
 נכין אל כי ,הבין והכליף .האישלם אמונת
 חסדא• רב את ויצו ,כגמולו הקיסר לו ישלם

 לרעת חסדאי רב ויחקור .הדבר את לחקור

 הציר נזהר אמנם ואם הקיסר. מכתב תכן
 חכם היה חסראי רב אך }בלשונו הנוצרי
 אשר מפיו, מלים להוציא איך וידע ממנו,

 כי ,לו ויודע .הקיסר דברי סוד את תגלינה
 אמונת נגד טגרופים פיו את הקיסר חשך לא

 פני את קבל ולא הכליף, קצף אז מחמד.
 חסרא• רב ביר צלח ערי ,תמימה שנה הצירים

 הקיסר מאת שיקבל הצירים ראש את לפתה



ם. .האסח טגבורי

 * האישלם נגד טר דבר בו שאין ,אוזר מכתב

 על, חסדאי רב את הכליף הרים אז
 על הגדולות הממלכה משרות כל את ייתן

 בל את והמביא המוציא הוא ויהי שכמו,
 אשר ,הצירים את קבל הוא .המלוכה עניני
 ויקבל קורדובה, אל שונות ממלכות שלחו
 את גבה הוא להכליף• תשורותיהם את מהם

 את ויעשיר הכליף, גנזי אל ויביאם המסים,
 שמהו הכליף, בעיני גדל וכאשר הארץ.
 קהלות לכל ונגיד שר לראש גם זה אדוניו
 עמו לאשר הערבית, בספרד אשר ישראל

 להשכלת גם חסדאי רב ראי כי ותורתו,
 הוטב הערבית בספרד ישראל בני ומצב .אחיו
 .המלוכה כס על רחמן אל עבר ישב מעת טאר

 ויקרב ,והשירה החכמה את אהב הזה הכליף
 בימיו .כשרון בו נראה אשר ,איש כל אליו

 ,הספרדים הערבים מלב הרת קנאת חדלה
 בלבם גברה אסיה ובארצות בבבל אשר תחת

 היו בבבל שמשלו הכליפים ההם. כימים

 וימסרו ,הענוגות אוהבי ,ירים רפי אנשים
 שהו שריהם, ראשי ליר ממלכתם ,-,:הגה

 שנאת גברה ולכן .וקנאים בצע אנשי



ד .שפרוט אכז הסדאי רב

 שם ותשפל ,היהודים אל באסיה המהמרים
 וסכנה ,ודל הלך הלכו והישיבות , התורה

 התורה תשבת כי , ליהודים שם נשקפה ״בה
 דרך מורי בקרבם עור יהיו ולא מארצם,

והרחוקים. הקרובים ישראל לבני

 ,גאון סעדיה רב מות אחרי ,והקראים
 הלאומי, הגבור כי בראותם ראש, הרימו
 .איננו - ושתים פעם לא קדקדם על שהכה

 היהודים את ויחרפו ,מהם אנשים ייקומו
 ,אספות ויאספו . התלמוד בדרך ההולכים

 להסיר ועדה, קהל בתיך אמרותיהם ויטיפו
 כי ואם .התלמוד מתורת ישראל בני לב

 ,גדולים אנשים קמו סעדיה רב מתלמיד•
 ,הקראים חכמי דברי כל את לאל שמו אשר

 יום, אל מיום גברה המקרא בני עזות אך
 המון בקרב הכתבה תורתם להפיץ ויתאמצו

 דרך על באסיה המכשולים רבו כן העם.
לאט. לאט כחה וימט התלמודית, התורה

 התלמוד לתורת הזאת הרעה ובעת
 פעילותיו לפעול חסדאי רב החל באסיה
 צדקו מה כן ועל .בספרד לאומיותו לטובת

 הרם "בימים באטרו: המשורר דברי עליו



ט. האמה. מננודי

 ,הגדולה מרקיע התהלה שמש בספיר ורח
 בן הספרדי חסדאי רב• הגדול הנשיא הוא

 אל חסדיו וברוב ברחמיו היא כי יצחק";
 לתורתו באהבתי ,והנדכאים הנענים אחיו

 אשר ,ומחמם מאיר כשמש למו היה ולשפתו

 פרחי ויפרחו ,השדה תנובות ינוכו נגדו מנגה
 חסדיו בטללי החיה ההוא הנשיא ,,כי ; הגנים

 לבוה נדבותיו בעבות ומשך הסכלות, מתי
 ההוא המשורר מוסיף כאשר ,הגלות״ כני

- .להללהו

 ליהודי היו אשר ההם, האפלה ובימי
 לשמש כאמת חסדא• רב היה ,ואסיה אירופה

 כבדים עננים המכוסים , חייהם ברקיע מאיר
 הרעים הימים החלו וצרפת באשכנז . ושחורים

 ק-ל של בנו החסיד לודויג המלך מות אחרי
 המלבה יהודית אשתו וביחוד לודויג הגדול.

 חמת מפני לישראל מגינים חייהם ימי בל היו
 לעורר תחבלות, שחבלו הגדולים, הנוהגים



> שפרוט. אבן חסדאי רב

 אך היהודים, אל הארץ עמי שנאת את
 אחרי גם . לרעה בהם לנטע נתנם לא לודויג
 קרל כי ,כליל מצבם הורע לא עוד מותו

 וצדק. לישר הוא גם נטה לודויג בן הקרח
 בין היהודים צוררי רבו לשנה משנה כי ואף

 להגיע למו נתן לא הוא אך ,הגדולים הכהנים
 ואבדן, הרג ובזה, רצח מטרת מטרתם, אל

 מלך רק היה הקרח וקרל לבם. חפץ כאשר
 מתחת יצאו הארצות ויתר ,לבדה בצרפת

 , בגו רק לבדן. לממלכות ותהיינה עלו,
 באיטליה. גם למלך כן אחרי היה ,השני לודויג
 לכל הרשעים הכהנים לקול שמע הזה והמלך

 נגד הרדיפות החלו ובימיו יעצוהו, אשר
 ורכושם היהודים . בארצותיו ישראל בגי

 בהם ויעשו כקנינם, המלכים בעיני נחשבו
 למתנה נחנום הם ברצונם. היה אשר ככל

 והכהנים ,דמם את למוץ הקטולית להכנסיה

- .כחפצם אלה נפשם בשנואי התעטרו
 ביצנץ ליהודי שהיה ,הרע המצב גם

 העת בכל הוטב לא רבות, משנים עור
 ארץ את היהודים רב עזבו כי ואף הזאת.
 פראים היוערבס קיסריה אשר הזאת, הרמים
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 מעטים בה נשארו ערד זאת בכל וקראים,
 להחשב פניהם על מסרה שמו אשי ,מהם

 איזה במיה והיה יונים. כנוצרים עץ למראה
 פעם עוד אלצו ואח• יהדותם, אל שבו קיסר

 עליהם באו כאשר ,יהדותם את לכסות
- חדשות. צרות

 גט ישראל בני מצב היה טוב לא
 נגעו לא אמנם שם .הערבים גא־צות

 , דתם להמיר אלצום לא , לרעה ראמעתם
 לחדלי ולחשבם לבזותם החלו זאת ;מת יי אך

 היהודים ילבש* כי צוו, הכליפים ,אישים
 מתניהם יחגרו ולא צהוב ממטיר. בנדיט

 כל יכירום למען בחבל, אם י3 בהגייה-,
 מס גם ;הם ושפל נמה עם גני ני ,רואיהם

 על שמו כאשר יותר עליהם שבע נכד
 עיר נחשבו לא הגולה ראש• . המחמדים

 מצד הכליף לפני העומדים "ים ;"ק* לשרים
 מטה ממה הנשיאות גדילת ותרר ,היהודים

 . גאון סעדיה רב בימי כלה נבחרה עדי
 גא; מאץ־ מסגר על נסגרה סירא וישיבת

עוד פומבדיתא ישיבת ורק ,ביאשח יושב
תבכי זאת וידאו רפים, חיים איתרת !ראתה ,



 סקרכט, חכמים אנשים ארבעה וישלחו בבל;
 בני אשר במקומות רחוקות, בארצות לסובב
 לתמוך לבש אה לעורר שמה, נפוצים ישראל
 ישיבת את וביחור בבל, ישיבות את גבשפם

 לבלי ,הריסותה לקומם יוכלו למען ,סורא
 הזה, המדרש בבית התורה קול לנצח ידום

 אשי, ורב רב הגדולים, האמוראים ששני
 י האגיה על קם כי ,מקרה ויקר .הו יכד

 רוח ההם, הצירים ארבעת בד שישבו
, איטליה חפי 4אי ותשלך כעדה,

 האניות שי־ האניה על התנפל והנה
 ואת ל לש? י. ויקחה הספרדי, הכליף *ל

 במקומור לעבדים וימכרם ,שבה ^נשיה
 מכר שמריה רבו את נהם. שעב־ שוגים
 ליהודי - חושיאל רב-ו רר מצרים, נארץ

 את פדו אשר ,שבאפריקה קאירו• ממלכת
 הכהן, נתן ־ב השלישי, טי־ו. רזה החכם

 רב , והרביעי ,בצרפת נרבונה עיי־ ל נא
ושם ,לקורדובה בא חנוך( הנער בנו גו סשה

 דבר על .האניות שר מיד העיר יהודי
 היתה באניה בדרך בהיותו כי , יכפר משה רב

 אמרה ויפת תאר יפת והיא , אשתו גם עמי
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 לקחתה ויחפץ ,האניה שר בה תחשק , מאד
 אישה אל הזאת הנמרה פנתה אז ,לפלגש לו

 גם המתים תחית בעת יקימו אם ,ותשאלהו
 . אלהיהם שם קדש למין , בים הנטבעים

 "מבשן :“לאמ אישה משה רב אותה ויען
 שה תא התנפלה א? ים". ממצולות אשיב,
 השר בירי נפל לבלי ,ותטבע הימה הישרה

. הערכי
 איש יבדו הראשונים החכמים שלשת

 ויחל־ ישיבה, החדשה מישבם בעיר איש
 ודעת ,תלמידיהם וירבו ,בארץ תורה להפיץ
 עיד אלצו ולא ,ההן בארצית פרצה התירה
 משה ורב .בבל חכמי אל בשאלותיהם לפנות

 ,המדרש בית אל בא ,הפדותו אחרי האמלל

 כאחר וישב בקורדובה, כבר נוסד אשר
 , העיר דין ,הישיבה ראש לפני התלמידים

 לא ואיש לקחו. את וישמע נתן, רב ושמו
 , קרעים הלבוש הזה העני אל לב שם

 מרוב ונדכא $בל הכית פנות באחר היושב
 רדין נרן ורב דרבי. על שהשיגוהו הצרות

 לא בקורדובה אך ,כתורה גדול לא היה
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 מרם ההורה רעת כי ממנו, גדול היה
, שם פרצה

 נתן רב ויבאר לקחו, יהטע. ויה•
 רב יכל ולא .ושבל טעם בלי התלמוד דברי
 לא המורה גם כי ,בראותו ,להתאפק משה

 הרב מאת סליחה ויבקש התווה, את ירע
 לחות מאתו שאל רשיון וגם ,נתן רב

 נתן ורב .התלמוד דברי ברבר הוא נם רעתו
 ויתן ,כמהו מאין לב וישר צריק איש היה

 כל .דבריו לדבר הזה הנודר לעני רשות

 , המדרש בבית אז ישבו אשר האנשים,
 לבוש עני איש כי ,בראותם , התפלאו

 אך , התלמוד דברי לבאר לבו ערב קרעים
 ומה , ידבר מה לשמוע ,לדבריו אזנם הטו

 גדול כי , בהוכחם , יותר עור השתוממו
 נתן רב כי עד , מאד בתורה הזה האיש
. הקטנים התלמידים כאתר לעמתו יחשב

 כראותו ,מאד המה הצדיק נתן רב לב

 ויקם .בא•^׳' □!*טליח היקרה המרגלית את
 לי לא תיקר־שו "יה* רוחו: בתם ויקרא
 למורה לכם ולהיות בישיבה ראש לשבת

 ,אחי ,ט נא נחרו 1 הזה לעג־י אם כי , ולדין
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 וישמעו .הלאה״ הרמה המשרה נאיה לא כ*
 , הזה והישר הצדיק המורה לקול נדה ה כני

 .ולדין הישיבה לראש משה רב את יטו יש ו
 שמכרה׳ האניה לש־י הדבר נודע כאשר

 ,ישראל לבני משה רב יקר כי ויב; ,ליהודים
 רב את ולקחת מכירתו מדבר לשוב ויאמר
 היהודים •רב! למען ,שב־ פעם עוד משה

 רב הנשיא פנה א; . לפדותו כסף לתת עו!
 על באז:־• ויתאינן , הטוב הכליף אל חמדאי
 הערב' ה*<־ על הכליף ויצו השר, מעשי

- . לחפשי יצא משה ורב , מחפצי להרול
 לטובת פעולתו לפעיל משה רב ההל אז

 הרמה ישיבתו . ת הערב בספרד עמו לאומיות
 דעת בבל. ישיבות ע, גם במעלותיה על..ה

 רבים ־דורות . כאד מאז בספרד פרצה התורה
 חפדאי רב הנשיא ,שם קולה נדם א . אחריו

 , משה רב את תמך ללאומיותו באהבתו

 להביא חם־אי רב שלח גם . וינשאהו וירימהר
 , פורא בישיבת אשר , התלמיד ספרי את

 , ותלמידים גאון עור שם היה לא כי אחרי
 כין ויחלקם , ספרים לקנות רב כסף ויפזר

 מהונו ייתמך ♦ משה רב כישיבת הלומדים
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 יוכלו למען , העניים הלומדים את לכלכל

 וייטב . ולחכמה לתורה עתותיהם להקדיש
 ! לראות שמח כי ,הכליף בעיני גם הדבר

 אל בשאלותיהם לפנות ארצו ליהודי אץ כי

ארץ ישיבות לתמוך כספם ולפזר בכל חכמי

- .אחרת

ג
 לטובת הרבה חסראי ! שפע־י וכמו

 כל את הקדיש כן ,בספרד התלמוד תורת
 אחיו בקרב עבר שפת יריעת להרחיב כחוהיו

 בלי היתר. הקדושה שפה / אהבתו .ארצו בני
 כל חשך ולא היטב, ייעה א ה, מצרים.

 היא .בגללה לפזרו הון כל על חס ולא עמל
 ביריעת הגדולים החכמים אחד בירי תמך

 , סרוק בן מנחם רבי הוא , העבריה השפה
 להפיץ ,עתותיו להקדיש היה החכם יוכל למען

 מזכירו, גם היה סרוק בן . ישראל בין אותה
 איש תיה סרוק בן מנחם .מכתביו לו ויכתוב
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 ,בכספו לפנים תמכהו חסדאי רב ואבי ,י::*
 שאב אשר ,העברית הלשון בחכמת עסק והוא

 העברים החכמים ויתר גאון סעדיה רב מספ,־*י
.דורי לפני שהיו ,ים והקיא

 למודים לשון סרוק לבן נתן ואלהים
 וצחה. קלה , יפה יעבר בשפת ויכתוב ,ויפה

 לבוא ויקראהו שמעו חפדאי רב הנשיא וישמע
 ויבטיההו , קורדובה אל ,מושבו עיר אל

 ומנחם .ולכלבלהו לתמבהו , חסד עמו לעשות
 את להרחיב מאד בחפצו ,אליו לבוא מהר

 רב . רבים תלמידים בקרב לו היקרה שפתו
 ורע ידיד לו להיות ,אמונים לו נשבע חסדאי

 סרוק בן שנשא המספד בגלל חייו מי כל נאמן

 ממנו ויבקש .ההם בימים שמתה הנשיא אם על
 מנחם ויבתב . הדקדוק בחכמת ספרים לכתיב

 למורה הזה הספר ויהי ,״המחברת״ ספרו את
 , אחריו רכים דורות עבר שפת דקדוק

 במנחם הסתפק לא חסדאי רב אולם
 אדונים רבי שמע את גם שמע הוא . לבדו

 רב נכד , לברט בן דונש הוא יעדם כן
 הוא יודע כי ,תלמידו וגם גאון סעדיה

 , יקדים שירים וניתב ודקדוקה עבר שתת
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 גם ויק״א במרוקו פס בעיר ב3יו והו;;
 הוון גם יהיה למען , לקירדובה אליו איי'־

 אולם . בספרד הקרושה השפה לידיעת להועיל
 ,הוא עז כי דונש רוח את ידע לא הנשיא

 , בדינו כל פני ישא ולא שנונה לשוני וכי
 עזות ענה כן יעל ,היה עשיר אש ב•

 מאד, ברנש בשח הנש־א ולב .גהתוכחו

 בדברי איש יאמין כאשר בדי^ו ויאמן
 את , דונש #ם אב את זכר ני ;האורים

 רעריצהו ,יכרו הנשיא היקיר אשר ,סעד'ד, רב
 באחרית לנשיא למוקש היה הזה זדדבר . מאד

 סיוק בי במנחם מעקל משפט לעשות , הימים

. והישר הצדיק תעני הדס*
 בפפין ויקרא , ספדרה דונש ,בוא דד י־

4 אחרית שגיאות בו וימצא סרוק, בן מל
 מד ספר היא גם ריכר״ב ,יתתאפק •בל

 הוכיחו תחת אי־ תו. משיי להראותו סנחם
 כאת :*ונש ח־פהו ,גנחת שגיאותי. את יידעת
 .ממנו זקן סרוק בן היה כי אם הריקים אדר

 ויקראהו ,■ונשיא בעיני תג־..-.י דיו.״• ויתאמץ
 על באוריו ב בי ,עליו תעליל , *פתי" בשם

 ירע ני , הקראים לרעת גישה הוא התורה
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 הנפשעים האחים את מאד שונא הנשיא אשר
 יתרה ועוד . וחמה באף וירדפם , האלה
 מנחם, על הנשיא המת להעלות ,רוגש עשה

 את בספרו מחרף סרוק שבן ,מלבו בדה כי
 היתה דיה הזאת העלילה גאון. סעדיה רב

 היה הגאון זבד כי ,מנחם על הנשיא קצף להעיר
 בבבת כנוגע היה בו נגע אשר ובל לו, קדוש
 שמנחם , הנשיא ראה כי גם, ימה . עינו

 ויחשב דבר חורפהו אה עונה ואיננו מח-ש
. דונש את הצדק כי

 :אחרת מסבה החריש סרוק בן אך
 בי במשפחתו, טהור לא מקרה קרה לאסונו

 לשמור ויחדל ,התורה מדרך כר אביו אבי
 אחדים גם דתו. הכיר לא כי אף מצותיה,
 את ויהללו ,ההוא זקנו בדרך הלכו מקרוביו

 .ילדיהם ערלת מלו ולא הספורים וצים השבת
 אבי חרפת דונש הכירהו פן סרוק, בן ויירא
 רדונש . מריב חדל ולכן ,קרוביו וקלון אביו

 לו וישר ,הנשיא לכבוד ספרו את הקדיש
 אשר חנף דברי לו ויפזר תחלה, שיר בראשו

 הנשיא צוה אז .חסדאי רב בלב מסלה מצאו
 מנחם בית את להרים ושוטריו עבדיו את
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 הכה סרוק בן אה ויכו השוטרים, ויבואו
 ויגרשוהו ,ראשו שערות ויטרטו ,ופצוע
. קורדובה מעיר

 אל מכתב אז ערך והנרדף האמלל
 ,ויזכירהו ,.ה מעשהו על ויוכיחהו , הנשיא

 גמלהו ומדוע ,כאמונה המיר עבדהו הוא כי
 על הנשיא ויענהו .זקנתו לעת רעה תה

 הביאותיך כבר ,העוית ״אם :לאמר מכתבו
 לחיי הביאותיך כבר העוית, לא ואם למוסר,
 הקצרה האגרה עם וביחד הבא". העולם
 שהיתה ממהברותיו, אחת נם לו השיב

 עור מנחם ענהו אז .הנשיא בבית שמורה
 הנשיא את יוכיח בו אשר ,ארוך במכתב פעם

 ודרוש חקור מבלי לו, שעשה העול על

 הפראי י״ב לא. אם הוא האשם משפטו,
 ויכתב ,עותחו את הכיר אמנם ומיטיב הטוב
 דברים חמתו כשיך רבים ימים עכור אחרי

 כטל שהיו הנרדף, להחכם ונחומים טובים
הזה. הכואב לב על

 כך ריב מתוק; יצא מעז גם אולם
 לשפת רבה תועלת הביא ובן־לברט פרוק
אל וימרו החרישו, לא מנחם תלמידי עבר.
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 כאהד הם גם ויחרפוהו כפעולתו, רוגע חיק
 בדקדוק ולחכמתו לשיריו וילעגו ,הנבלים
 טגחם את הצדק כי לרעת, ויוכיחו השפה,

 שפת בדקדוק גדולים ספרים ויכתבו .סורם
 רוגש ותלמידי מורם. צדקת להראות עבר,
 חברז וכה כה ובין .הם גם מורם לימין עמדו

 הלשין, ידיעת היחיבי אשר מאר, רבים ספרים

.מאד מאז לפרות החלת העברית והשירה

 המאסה כס על ישב ההיא כעת
 )השני אהרן בן יוסף )־ה;גן( המלך הכוזרים

 ונאמן אלהים ביראת מושל ,צדיק והוא
 עשרה האחד הדור היה הוא מאד. ליהדות

 היה עובדיה .בולן מצאצאי המלך לעובדיה
 כחז בבל שהתאמץ כמריה, ממלכי הראשון
 בתיכנסיות, בנה הוא בארצו. היהדות להפיץ

 כהב ויושב , ולתלמוד לתורה מדרש בתי יסד
 היהדות רעת עמו את להורות ,חכמים מירים

 עו ,הכוזרים בל לאט לאט התיהדו אז מגי
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 שומרי הכוזרים כל היו ,המלך יוסף בימי כי
 כדרכי הלך הוא גם ויוסף .וישראל משת דת
 ישראל זרע כל את ויאהב הצדיקים יהיו אב

• אמונתו
 כבל האדירה אז היתה כמריה ממלכת

 או ,הכספי והים ךנפר ,וולגה נהרות חפי
 אי על היו וארמונו המלך בירת .הכוזרי הים
 בתבנית בנוי היה הארמון .הוולגה מאי• אתד

 על היו חזקים מבצרים זהב. שער ולו אהל,
 העמים מפני עליה לשמיר הארץ גבולות

 הפרא בעם מלחמות עשו הכוזרים .הפראים
 הקדמונים הרוסים על גם .ויכניעום ר$^ש:גים

 ומלכות .עובד למם למו ויהיו ,ידם כברה

 חדלה לא אשר ,והאבזריה הרשעה ביצנץ
 יראה ,והנדכא העשוק ישראל עם את מרדוף

 לו ותביא ,הכוזרים סלך חמת מפני היא גם
 חן למצוא יקרות, תשורות רבות פעמים
 אל מכתב בכתבו ,הביצנצי והקיסר .בעיניו

 ויחתם ונדיב", "נאור כשם: תטיר בנהו הכגן
 ,מכתביו מחותמי כבד זהב בחותם מכתבו את

 כי ,הוא אות .הנוצרים אירופה למלכי ששלח

- • נפשו שנוא היה היהודים טלך שאת את ירא
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 וממלכתם הכיזריםיהיה־דים עם רמע
 רב הנשיא אזני אל הגיע והחזקה הרחבה
 עם עמו גאון אבדן על הדואב לבי .חסדאי

 כזה, פלא בדבר מהאמין פג השני, הבית חרבן
 .בתבל אדירה יהודיה ממלכה עוד יש כי

 מבני אינם ומלכם הכוזרים בי ירע, לא הוא
 בבוא לכן .שהתיהר־ גרים אם כ* ,ישראל
 אל ורחוקות קרובות מארצות שונים צירים

 על הם יודעים אם ,תמיר שאלם הכליף חצר
 מושליה אשר ישראל, ממלכת איזו דבר

מלך. ושלטון עז ולהם יהודים
 מלאכים לקורדובה באו אחת פעם והנה

 ,לכוזריה קרובה והיא , שבאסיה סן כור מארץ
 מלו שיש הדבר נכון אמנם בי לו ויגידו

 ממנו נגזלה ומאז .הכוזרים בארץ אדיר יהורי
 ממלך מכתב לקרוא נפשו ערגה כי מנוחתו

 חלום לא כי בעיניו, יוכח למען הכוזרים,

 לקורדובה, ביצנץ צירו באו ובה כה ובין הוא
 אדות על לו ויספרו ,מפיהם גם הנשיא וידרש
 תקפה ,ומערבה מסחרה ,ומלכה כוזריה
 ליוסף מכתב לערוך חשקו ויתעורר .ויישרה
.המלך



ז3 שפרוטי. אבן ח&דאי רב

 איכה :לנגדו עמר גדול מכייל הנה אך
 והדרך היהודים? למלך מכתבו את ימציא
 אשר ,האיש על אז דחפה מות וסכנת ,רחוקה

 אנשי ,בא־׳ מאד רחוקה רך1ל פעמיו ישים
 ולגדל לאשרו אולם לראשו. שומרים חיל

 לכתת לבקשתי שנאות מד איש מצא שמחתו
 האיש-יצחק ושם הכוזרים. ארץ אל רגליו

 לשלוח הכליף על היה כאשר ויהי .נתן בן
 אל ביצנץ בירת לקונסטנטינופול ציריו את

 יצחק את גם עמהם חסראי רב וישלח ,הקיסר
 לקיסר, בידו נתן ותשורות ומכתב נתן. בן

 מחוז אל להגיע יצחק .ת לעזור מטנו ויבקש

 טובה רשע יוגי ק־ היעשה אך חפצו.
 את אך קבל, אמנם התשורות את ליהודי?

 בי ,באמרו ,הפרדה לשוב יעץ נתן בן צחק
 הסוער השחור, הים את לעבור מאד בבר

 ראש על מרחפת מות סכנת וכי ,הימים :ל
 שקר דברי ועי.־ לכוזריה, מביצנץ הנוסע
 הפראי ר- של צירו את מניע למען ,כאלה

הלאה. דרכו עשור.1

 לקורדובה, נתן בן יצחק שב באשר
 נכזבה תוחלתו כי לבו, ; הנשיא התעצב
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 להפ*ק איך •דע ולא היוני, הקיסר נאשמת
 כיתד כמהו שנתקעה זאת, מחשבתי את

 לעיר רחיקה מארץ צירים כאי והיה ברזל.
 .ויוסף שאול י. יהודים שני ועמהם ,קורדובה

 דכיי הם ג_ לנשיא ספרו היהירים הצירים
 להמציא ויבטיחוהי ,הכוזרים ארות על שמועית

 למצוא בקוותם הכוזרים, למלך מכתבי את
 מערבם לערוב הנוסעים ,עברים סוחרים

 את למסר יואילו אשר רחוקות, בארצות
 מלאו האלה והצירים .היהודי למלך המכתב

 המכתב את מסרו כי ,הבטחתם את כאמינה
 רופיה ארץ אל סחרו אשר הונגריה, ליהודי

 ארץ אל האגרת הגיעה •משם הקדמוניה,
אליה.- הקרוכה בהריה

 ע* הנשיא ששמע השמועות כל למרות
 ידע לא ועמו, היהודי המלך דבר על עתה
 המה מי הכוזרים, אדות על ברור עדנה

שבטי שארית ב׳ חשב, וא ת מצא:. אן
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 מלכי.אשור ידי על הגלו אשר הם, ישראל
 ,לדעת מאד תאב ולכן .הראשון הבית בימי
 מלכם, הוא ומי כבירה, למלוכה הגיעו איך

לא. אם הנהו המלכים המזרע

 מנחם מצותו פי על שכתב ,מכתבו את
 בברכה ,ההם הימים כמנהג ,החל ,סרוק בן

 יהיה כי ומלכה, הארץ שלום בעד ותפלה
 ורב מחוקקיה כל ושלום עליה, ה׳ "נעם

 ומועדה מכונה על תלבשת ישועת ,"צבאיה
 יעוזו הגבורים ושלטי צבאה חילי ,"ומקראיה

 מרבכותיה סוסי ה׳(, )׳־ביד הטפלאה "ביד
 רגלי ,נכאת ברוח אחור •סוגו בל ,,ורוכביה
 גאה יעטו לוחמיה )קשת( ודורכי "טפסריה

 מארץ ישובון ובשלוה יושעון רוכביה ...״גאה
 יחידתי עליה(. להלחם )־־שהלכו ,,נוראה

 עין אשרי ו־תתאוה(, תשתפך לזאת ")־נפשי(
 זרוחה כחמה ,קרב ביום המלך צאת ״שרואה

 לרבבה שנים ירוצון, בבקרים חיליו "יפליאה,

 כאשר יעיקון, קמיהם )את( למאה "ואחר
המלאה". העגלה ,,תעיק

 ה* יצליח כי ,והתפלה הברכה אחרי
 יביע מלחמה, כיום וצבאיו הטלך מעשי את
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 אשר אחרי בימיו, לראות פליאתו הנשיא
 כני שיחיו רכים, בלב התקוה כבתה כבר

 פליט• והנה חרבו, על חפצי כגוי ישראל
 .ויכניעום אויביהם בשערי קרב עורכים ישראל

 שמע מי !ארץ מצוקי ,נא ,,בינו 5 יאמר וכה
 ינוסי כאבירים, שריד רדוה ראה, "ומי

 הפליטים ימשלו )כי ומלואה! עיר "ויסתרו

 יטטנו ומלואה האויב ועיר ,וירדפום "בגבורים
 גם )גבורתם( אלם עליון זרוע עז "מפחד(

 ומנת שרי פעולת זאת .לתשועה ותהי ״עזרם
 האויב( )־כממלכת החטאה בממלכה "גמולו

 בטן מני לאום ביר ותפארת הוד את "ךבות
 יציר כן .ה׳(״ שנשאהו ישראל )־עם ״נשואה
,אויביו על היהודי המלך נצחון את בדמיונו

 את הנשיא יזכיר וכואב נשבר בלב
 גלתה מאת ישראל אמת על שעברו התלאות

 :באטרו בגוים מצבה שפל את ,אבותיה מארץ

 ורעל ץברה ורוב קדם, מגי אותות "אזכרה
 ערגיה על רבוצה בהיותה )אשתה(, "אגמאה

 )אקצף היתה דגולה רק קפואה שמריה "ועל
 ותהי בתענוגים ישכח לפנים כי בזכרי ,לי ״ומר

שמש ומאה, רוח לכל זרויה והנה "שוקמה(,
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 לא פדה ,מצאה לא ומנוח עליה ותך ״שזפה

 ברצועת רצועה ,באה לא הדרור ועת ״נפדתה
 ,יצאה לא חפש ואל עולם( )בעבד ״אזן

 סבואה לא ומשכר שבורה כאניה "ונותרה
 הקדש ממקדש השיגוה טורפיה ")־שבורה(,

״1 ״הוציאוה

 עמו תוחלת על הנשיא יקונן כן אחרי
 נפתר בי על מגלותו, להגאל הממושכה

 , ה׳ משיח ובוא הפלאות קץ בשר מעין
 הומה ולבו .לשביו, לצאת ישראל את שיושיע

 ומופת הימים ונמשכו הזמנים "ארכו :וקורא
 רוח נפרץ ולא ונביא חזון נחתם !נראה \א

 חמדות איש חזיון !מראה ולא ״)־נבואה(
 !״ נבואה כל נותר ולא יגלו לא ״)־דניאל(

 "אל לאמר: בתפלה יפים זאת תפלתו ואת
 פזורי ,צמאה בנפש כפי אפרוש אילותי ״אל

 קצות בכל )שנפזרו אפסים פזורי "קצוות
 נוגי )־חשך(. משואה מארץ לאפוף "הארץ(
 שקוינוה העת יביעו: אז )האבלים( "המועד

 עיני תראינה מעוז רוממות !...באה ״הנה
 חזון כפור ישי בן וממלכת ,הנמצאה ״שארית

והלאה."- ההוא מהיום כיזל ישים "הנבואה,קרנך
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 הנשיא יחל גדולה ובהכנעה רבה בעמה
 , הכוזרים מלך לפני להציע הקדמתו אחרי

 הגולים יהודה כני על עבר אשר את בספרו
 ילכליון לאבדן נתנם שלא ,אליהם ה׳ וחסדי

 באנדלוסיה אחיו מצב לפניו יתאר גם .נצח
 עבד־ הכליף וממשלת תתח הערבית( )ספרד

 בעיני הוא וכבודו גדלו רב ואת ,אל־רחמן
 כל על לראש ועשאהו גדלו אשר הכליף,

 עניני בבל והמביא המוציא הוא וכי השרים,
 הכוזרים ממלך הנשיא יכסה לא .המלוכה

.דבר
 אדות על יספר הדברים יתר בתוך

 עוד כי שונים, צירים מפי ששמע השמועה
 אדיר יהודי ומלך ישראל, לבית ממלכה יש

 לבוא העזה תשוקתו אדית ועל. בה, מושל
 פרטי דעת למען ,היהודים מלך עם ככתובים

 למצוא ,הרב עמלו את לפניו ויתאר ,הדבר
 המלך לירי אגרתו את למסור כלבבי אנשים

 ייסף המלך לפני יציע כן אחרי .לו היקר
 הכוזרים מלכות מנהגי בדבר שאלוהיו את

 ישראל שבט־ משארית אם ,הזה העם ומוצא
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 ? צבאה מספר מה ? הארץ גרילה מה .הנהר
 כמה ? והבצורות הגדולות עריה שמות מה
 יש ואם הנכנעים? מהעמים המלך מקבל מם

 על גם מתיהדים? ההם הנכנעים מהעמים
 אבותיו ושמות בירתו עיר המלך, חיי אדות

 לשאול שבח לא גם ישאלהו. אבותיו ואבות
 האם הכוזרים, בפי המדברת השפה דבר על

 אם ישאל ולאחרונה .היא העבריה השפה
 יש אם הפלאות, קץ דבר על הכוזרים ירעו
 משיח יבוא מתי לדעת ברור חשבון למו

באמרוז נפוצותינו לקבץ צדקנו
 ,אדוני מאת הפליאה בקשת ״עור

 קץ לחשבון זכר אצלכם יש אם להודיעני
 ׳ שנים כמה זה מחכים אנו אשר , המלאות

 ומר .גולה אל ומגולה שבי אל משבי ונצא
 , זאת על להתאפק ,המצפה תוחלת כח

 ותקף המלך אדוני שמע את שמענו וכאשר
 נשאנו כזאת, תמהנו , חיליר ורב מלכותו

 ותהי ,ידינו ותחזקנה ,רוחנו ותחי , ראש
 יתן ומי , פה לפתחון לנו אדוני ממלכת

 בזה כי , כח הזאת השמועה )־שתרבה( ספות
 , ישראל אלהי ה׳ וברוך .גדולתנו תרבה
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 נזר השבית ולא , נואל לנו השבית לא אשר
- . ישראל״ משבטי וממלכת

 בן בידי נכתב כי אף , הזה המכתב
 דובר שפרוט אכן הנשיא רוח אך , סרוק

 הלאומי הרגש היה הזק מה יוכיח והוא .בו
 לא אשר איש הנה . הנשיא בי^ב פעם אשר
 מלכים כבור גם :בחייו מאימה לו הסר

 וחסד אהבה גם , והון עשר גם , וגדולה
 מסביב לו השקט שלות גם ,אליו מלכו מאת

 הזה האיש הנה ,וארצו עמו בני אחיו בקרב
 על הכואבת ,הלאומית לנפשו נהם מצא לא

 החסן לו באבוד ,לפנים עמו בת שכר
 לראות ישאף הוא . הפשיה וממלכה המדיני

 אדמתו על חי הגוים, מעול חפשי עמו את
 שמו מנאץ זאת בלעדי אשר ,בראשו ומלכו
 הנוצרים תמיד התקלסו באמת כי , בגוים

 ,ממנו ממלכה אבדן על בישראל והמחמדים
 כבודו הנשיא בעיני היה כאין כן ועל

 במכתבו זאת ויביע הכליף בארץ ׳גדולתו

: לאמר
 כי , יודע כליות והחוקר לבות ״הבוחן

 ידרוש אם כי , לכבודי זאת עשיתי ,לא
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 ניר שיש מקים יש אם , האמה "ולדעת
 בהם רודים ואין ישראל לגלות "יממלכת

 נכון כי ידעתי ואלו . עליהם מושלים ״ואין
 גדולתי ועוזב בכבודי מואם הייתי , ״הדבר
 אל מהר הולך והייתי , משפחתי ״ונוטש
 , המקום אל בוא ער וביבשת בים ״גבעה,

 / גדולתו לראות ,שם חונה המלך אדוני ״אשר
 משרתיו ומעמד ,עבריו ומושב מעלתו "וכבוי

 ובראותי ישראל. פליטה "ומנוחת

 עיני תאורנה ,גדולתו תפארת יקר ״את
 , תהלה שפתי תבענה כליותי, ותעלוזנה

.עניו״ טעם הפרו עזב לא אשר
 רב מכתב את יוסף המלך קבל כאשר

 ושמו , אשכנז מארץ אחד איש מיד הפראי
 לב ובחפץ מאד שמח , אליעזר בן יעקב רבי

 הכוזרים כי ,לו בספרו השאלות, בל על ענהו

 . ותוגרמה יפת מבני אם כי , ישראל מבני אינם
 : בנים עשרה לתוגרמה היו דבריו לפי

 ! תרנא , ביזל ,אוגוז , אווז , תורים , אוויר

 והכתרים , פאויר , בלגר ,)־זנור( יאנור ,כור
 את גם .השביעי-כזר הבן צאצאי המה

 .אביו ער מעובדיה , המלכים אבותיו שמות
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 שנים ומספרם ; להודיעם ,ממג מנע לא

 .חנכה , עובדיה בן חזקיה ,עובריה :עשר
 ,יצחק בן זבלון ,הנבה כי יצחק , עיבדיה אחי

 הראשון אהרן , משה בן נסי ,זבלון בן משה
 אהרן ,בנימין ;אהרן בן מנחם ,משה בן

האחרון הוא ,השני א־רן בן ויוסף השני
2 011• .1 •

 על גם חסדאי רב אה המלך ענה ובן

 מכתבו ובסוף . היטב באר שאלותיו יתר
 הנשיא אה להכיר ; תשוקתו אה המלך מביע

 "וזכרת :ואומר ,פנים אל פנים העברי
 וגם ,פני לראות מתאוה שאתה באגרתך

 הנעימים פניך לראות ומתאוה בוסף מאד אני
 והיה יתן ומי . וגדולתך חכמתך תפארת ויקר

 הכוזרים(; ארץ אל לבוא יחפוץ )בי בדבריך
 פניך ולראות עמך להתחבר זכיתי ולו

 תהיה אתה ; והנחמדים והנעימים הנכבדים
 ישק פיך ועל ,לכן לך אהיה ואני ,לאב לי
 בעצתך ובא יוצא הייתי ובדברך ,עמי כל

.-הנכונה״
 הנשיא, התפעלות מעט רפתה ,כנראה

 ישראל מבני לא הכוזרים כי לו, נודע כאשר
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 ליהדות, נאמנים צדק גרי אם כי הם,

 ,כליל עמי אה הי רחם לא עוד כי ,יביאוהו
 יורע מי ישראל, מבני הכוזרים היו לוא כי

 באמת, דבריו את חסדאי רב אז קים לא אם
 ,היהודים מלך אל וללכת ספרד אה לעזוב

 לא ימים אולם .ישקר כהנשיא איש לא כי
 כי ,הכוזרים גדולת ארכה זאת אחרי רבים

 עלה ריוריק בן טביאטוסלב ר\ופי הנפץ
 הזה הדבר . מארצם ויגרשם ,וינצחם ,עליהם

 חסדאי רב הנשיא מות לפני אחת כשנה קרה

-.שפרוט אכן
 אשר ,חפראי רב פעילות קצות הן אלה

 ידיהן על כי ולשפתו, לתורתו לעמו, פעל
 והחכמה ההורה לקן מאז הערבית ספרד היתה
 גדולה את הביע לדור ודור ישראל, לבני

 .מצרים בלי לאומיותו אוהב הגדול הנשיא

 רב מת ,ימים בארך לא אך ,טוב בשם

 בשנת שפרוט אבן יצחק בן חסדאי יוסף
 לבריאת ושלשים מאות שכע אלפים ארבעה
 בשירי לתהלה נשאר הטיב וזכרו העולם,

רבים ודורו,; כימיו והסיפ־ים המשוררים
.-הריו .

——*י• י —



.בא

שמואל ורב גאון האי רב
גאון הפני בן

א.

 בן ,שרירא רב בן היה גאון האי רב
 ראשי מזרע גאון יהוראי רב בן ,חניגא רב

 רב אביו .דוד ביה מלבי צאצאי הגולה
 בבל הטוב היה ,בפוסבדיתא גאון ,שרירא

 היא .סעדיה יב מלבד לפניו שהיו הגאונים
 ,בלבבו אמת דובר ,וצדיק ישר איש היה

 מומי ויגלה ,איש בל פני נשא לא אשר
 על נם .בעמו נכבדים היותר גם האנשים

 היא .כסה לא הגולה ראשי אבות־• פשע•
 בתורה גדול ,ויה ,כפומכדיהא גאון היה

 השפות וידיעת הגוים הכמות את אך מאד,
 לבדו׳ בתלמוד רק מעיניו כל את וישם ,למד לא

 על שונות בשאלות אליו פנו ומרחוק ומקי־וב
 להוריהם ומשפטיו, התלמוד חקי דברי ארות

 ,מלקוש כאל דבריו אל ויחכו .לעשות איך
־־ ,האורים ברכיי השואלים בעיני היו ודבריו

 רחוק א—ש ־־כ הייה למרות אולם

ספיוהיה, עבירה אחריו עזב העמים, □חכמות
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 האירה ואשר ,מחירה בזהב יסלא לא אשר

 . בבבל עמנו קירות הכותבים עיני את
 דבר על בתב אשר אגרתו ההיא-היא עבודתו
 סבוראי רבנן , והתלמוד המשנה חכמי תולדות

 "אורת בשם: הנודעה ימיו, ער והגאונים
 ראש :האגרה תולדות ואלה .גאון״ שרירא רב

 נסים, בר יעקב שבאפריקה,רב קירואן עיר ישיבת
 איך : שרירא רב את עירו אנשי בשם שאל

 ,הגדולה כנסת אנשי סדר מה ? המשנה נכתבה
 שאלות ועוד ופעולותיהם? האמוראים התנאים,

 לא שרירא ורב ישראל. ימי בדברי כאלה
 שאלותיו כל על ברור מענה מהשיבהו אחר

 שכח לא וגם נאמנה, ובדעת רב בבשרון
 מקרה קרה בו אשר הזמן, את להוריעהי

 בטובה עולה הזאת האגרת אלמוני. או פלוני
 שנכתבו ישראל, קורות כותבי ספרי כל על

 היא . ההם הקדמונים בימים ישרון חכמי ביד•
 עבר אשר את לדעת החפצים לכל יקר אוצר
 רב אשר מקום ובבבל, ישראל בארץ עלינו

 ,שנים אלפי במשך שם נחתים היו היהודים
 כמו מכסה עבקנו היה עתה כי הוא ולולא

אליו. לחדור וחוקר חכם כל עין יכלה ילא ,בערפל
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 למד לא בעצמו בי אם ,שרירא ורב
 גם אך האחרות, •היבמות הפלוסופיה את
 למד אשר האי, רב ובנו, להן, התנגד לא
 וישימהו .בעיניו ונכבד יקר היה ,אלה כל את

 על בו כהה ולא בישיבתו, דין בית לאב
 רב אהב לא זאת לעמת .החכמות את למדו

 כחקירה והנסתר הסוד תורת את שרירא
 כרבות נקראה אשר התורה ,ומלאכיו האלהים

 בין הבדל שם גם "קבלה" כשם הימים
 האגרות כי , ויאמר , התלמוד אגדות

 נכבדות אינן הבריא, השכל אל המתנגדות
 רק כי בדבריהן להאמין עלינו יאין לני,

 , בנפשם אומריהן שערו אשר ,הן השערות
 ומבארות כשכל יסודתן אשר האגדות, זולת

לכבד יי על ,היטב באר הקדש בכתבי
 התורה מצב להרים היה יכל כמהו גאון

 ההם הרעים הימים מקר• קמו לולי ,בישראל
 מאי• מאד אז הורע היהירים מצב .לשטן לו

 ושריהם ,ריח ורפי דעת שונאי היו הכליפים
 , הבצע אחרי ייטו ,בהם משלי ומשניהם

 העם את גם ומה העם, את וירוצצי -יעצי
 כל אשר ישראל עם את והנדכא, האמלר
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 נעשה לו המיצר וכל ,יאשמו לא אוכליו
 ההוא הזמן מרעות סבל שרירא רב גם .״אש

 ,משמרתו על עמד שנה שלשים .הרבה
 להם ויהי ,אחיו לטובת הרף בלי ויעמל
 עליו הלשינו והנה .אמת ולדין צדק למורה

 לפני שנה( מאה בבן )והוא זקנתו לעת
 בנו הא• רב ואת אותו ויאסרוהו הכליף.

 רב כעמל ורק .רכושו בל את וישללו ,בכלא
 .ממאסרו לחפשי להוציאהו מגיניו ביד הצליח

 שכם על וישימה ,משרתו את מעליו הסיר אז
 וימים .תחתיו לגאון היה אשר ,בנו האי *ב
 הזה הצדיק הגאון חלה כן אחרי רבים לא

וימת. לב מכאב
 במל מאד כבד אבל לו נעשה במותו

 עליו וימרו עליו, ויקוננו ישראל, תפוצות
 ,לזכרו נעשה רב וכבוד .יחיד בן על כהמר

 . לפניו גאון לכל עשו לא כמהו אשר

 בבית קראו מותו אחרי הראשונה כשבת
 אלהי ה׳ "יפקד בתורה: הפרשה את הכנסת

 ולמפטיר העדה". על איש כשר לבל הרוחות
 למות". דוד ימי בנביאים:״ויקרבו הפרשה את קראו

 ישב "ושלמה :הפרשה סוף אל הקורא יבהגיע
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 ,מאד״ מלכותו ותכון ,אביו דור כסא על
 שרירא כסא על ישב "והאי : לאמר קרא

 הזה הרב מהכבוד .מאד״ מלכותו ותכון אביו,
 בעיני שרירא רב ערך היה גדול מה נוכח,

 לטובת פעולתו ונכבדה רבה ומה ,דורו בני
 הטוב ידיו כפעל גמלוהו אשר עמו, בני

מותו.־" אחרי
 שרירא רב היה נפלא אמנם ואם
 עלה בנו האי רב אך הנעלות, בתכונותיו

 בתורה גדול רק לא היה הוא ,בהן עליו

 בה ומתי עבי שפת יודע גם אך כאביו,
 הארמית השמת את גם וירע צחה, בשפה

 הערבית הפלוסופיה את למד גם והערבית,

 למרחוק, הלך ותורתו חכמתו ושם וחיונית.
 והגדולים החכמים כל בשאלותיהם אליו ויפנו

 בני מושבות מקומות בכל דרו אשר בתורה,
 באפריקה גם אם כי ,באסיה רק לא ,ישראל

 אמרו בדורו, אשר ,ומכיריו •ורעיו . ובאירופה
 ממזרח התורה דורשי הלכו "לאורו כי ,בצדק
 ולאלפים למאות תלמידים ׳.,מבואו עד שמש

 לקח לשמוע פוטבדיתא, אל באו נאספו,
 על כימיו היה לא אשר הזה, הגדול הטורה
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 בפומבדיתא הישיבה ותגדל .משלו עפר
 יותר מאד, מאד בימיו וכבודה בתפארתה

לפניו.- שהיו הגאונים ים• בכל מאשר

ב.
 בשבתו האי רב היה שנה ששים כבי

 מלא היה עוד זאת ובכל , הגאונות בם על
 בחכמה עניניה כל את לנהל עלומים, כה

 כל על דבר שואליו לאלפי להשיב ,ובדעת
 או כתובות תשובותיו שאלוהו. אשר הענינים

בלולה העברית בשפה או ,ערב בשפת
 בימים החכמים כטעם׳ ארמיות, במלים

 היתה לנפשי כתב אשר בדברים אך .ההם
 פני נשא לא הוא .וצחה יפה עברית שפתו

 בלי שואליו לפני דעותיו את ויגלה ,איש בל
 בעיניהם חן דבריו ימצאו לא אולי ,פחד כל

. שקר דברי עליו ויבדו

 בא והמדעים החכמות את באהבו
 עמהם התוכח ערבים, חכמים עם כדברים

 כי ער,' הרב כשכלו וינצחם חכמה, בדברי
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 רב *זכור בספריו .דבר אותו ענות יכלו לא

 דברים. ממנו ומביא "אלקראן" ספר את האי
 תורת כספר מקרוא נמנע לא כי הוא אות

 לרבנים הוא פגול בי אף המחמדים, אמונת

.ומדע מחכמה הרחוקים
 פסיק המדרש בבית בארו אחת פעם

 על הדעות ותרבינה ,הקדש מכתבי אחד
 תלמידו אל האי רב ויאמר .הנכון באורו דבר

 של הראשי הכהן אל ילך בי ,מצליח רב
 שמו׳ ׳7הראשון "אליהו ,כבנדד אשר הנוצרים
 הכהן ידע כי יען המקרא, באור לשאלהו

 לרב ורע ידיד ויהי ,היטב עבר שפת ההוא
 מאנשי היה לא מצליח רב ותלמידו .האי
 דין והוא ,אירופה מיהודי אם כי ,בבל
 ויסע ,משרתו את ויעזוב ,סיציליה באי

 ויה• .האי רב מפי לקח לשמוע לפומבדיתא

 ,מורהו צוהו אשר את מצליח רב בשמוע
 נוצרי, איש אל שלחהו כי על ,מאד וישתומם
 מה ידע כי הקרש, בכתבי באור לשאלהו

באירופה והנוצרים היהודים בין השנאה רבה
 חכמי כל בי ,לדעת הגאון ויוכיחהו

 נמנעו לא לפנים היו אשר הגדולים ישראל
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 בני מפי הקדש בספרי מלים באיר• מדרוש
 כבר ,כ גם ומה אחרות, ואמונות אמות
 את "קבל :לאמר במשנה חכמינו אותנו הורו

 יוכיח הזה המענה .שאמרה״ ממי האמת
 אחרות לאמונות הסבלנות כח היה רב מה

בלבו. שהיה

 שומר צדיק איש היה האי רב אמנם
 היתד, התלמוד פי על היהדות ,אמונים
 לנגוע לאיש נתן ולא ,בעניו ויקרה קדושה

 היו הטהורים ישראל מנהגי ,לרעה בה

 לשונו, על מעלתם את וירומם בעיניו, נכבדים
 ,אותם שנות ולבלי לעשותם עמו את ויצו

 ובכל ;הלאם בחיי שרש הבו כבר אשר אחרי
שרש אשר והבל, זר מנהג לכל התנגד זאת

/
 ידוע הן .אחריו לבער ויצו ,ההמון בקרב

 בעיני היא נכבדה מה ישראל איש לכל הוא
 הכפורים יום בערב נדרי" "כל אמירת ההמון

 תלונתו את הביע האי רב אולם .עתה גם
 הוא דעתו, לפי כי, לאמרו, נהגו אשר על
 הנדרים את בלב להפר והמשפט הישר נגד

 לבלי האדם, ונשבע גדר אשר והשבועות,

אמנם .עשה טוב כי כן אחרי ולחשוב ,יקימם
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 הנדרים את אם כי מפיר איננו נדרי" "כל
 נדר אשר לא אך לאלהיו, האדם נדר אשר

 רב התנגד זאת בכל זולתו; לאדם ונשבע
 בעיני יקל זה ירי על כי יען לזה, גם האי
 את מלא לבלי ויתרגל ,שפתיו מוצא איש כל

.רעהו את הבטיח אשר ,הבטחותיו
 אשר ,החרם למנהג מאד התנגד גם

 אשר האיש הן .מעולם מאז בישראל שמות עשה
 קברוהו ולא , אלילים כעובד נחשב החרימוהו

 צוהלטול האי רב בניו.אולם את מלו ולא במותו
 לקח ובזה , מתיו את ולקכר , המחרס בני את
 את בחרם להבות העדה מראשי הבח את

 תקנו כאשר גם .בעיניהם חן ימצא לא אשר
 על חרם ויטילו ,תקוץ איזה העדה ראשי

 רב אמר לקימהו, יאבה לא אשר , איש כל
 אתהתקון לבטל העדה בני יכולים כי האי,

 את שנא הוא לעם. נזק להביא יוכל אם
 ריב להביא היכולים והמנהגים התקונים כל

 יקר היה השלום כי ,העדה בני בין ומדון
 ומנהגים הקונים לבטל ויצו ,מבל בעיניו

. כאלה
להחכמיס רק לא פנים נשא לא האי רב
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 אשר להגאונים גם אם כי ,בימיו היו אשר
 .בעיניו קדוש היה זכרם ואשר לפניו, היו

 ודעותיו גאון סעדיה רב דברי ננד גם
 משגה כל ויוכיח , האי רב התקומם בספריו

 בהזכירו , רב כבוד לו חלק כי אף ,בהם

 דעות נגר גם . הזה החכם הגאון שם את
 פעמים התנגד חפני בן שמואל רב הגאון

 ואוהבו חותנו שמוא; רב היה כי אף , רבות
 אנשים רעות עם בריבו גם אולם .לו היקר

 פיו אה וישמור ,ובחן בנחת דבריו היו
 בדעותיו, לא דעותיהם אשר האנשים, את מחרף

 היקרה המרה .כמחשבותיו לא ומחשבותיהם
 טרותיו ליתר תפארת כזר היתה הזאת

.הנעלות

♦ג

 רב בעיני יקר היה הבבלי התלמוד
 מקצעות בבל ישראל חכמי ספרי מכל האי

 , אמר הוא .הירושלמי מהתלמוד וגם , התורה
 כתבי לאשר לב ולשום להשגיח אין כי
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 אם ,הירושלמי התלמוד גם או , הגאונים
 , הבבלי התלמוד לדברי יתנגדו דבריהם

 וכל ,בבל אמוראי עמל תוצאת הוא אשר
 בני חיי צרך לפי נוסדו ומשפטיו חקיו

 למור אשר למרות אולם בבבל. ישראל
 ,הלמודים מכל בעיניו יקר היה הזה התלמוד

 אשר , הריקים הפלפולים את שנא "את בכל
 בחכמתם להתהדר ,אחדים אנשים המציאו
 , זרים חקים פלפוליהם פי על ולקבוע
 למען / זר באופן התלמוד דברי את בבארם
שערום לא אשר / משפטים ממנו הוציא

- .האמוראים
 ,האי רב הבין הנולד את הרואה כחכם

 נשאר אשר , האחד המבצר הוא התלמוד כי
 ישגבו בו . לפנים חפנם מכל ישראל לבני
 לבלע השואפים , הרבים אויביהם מפני

 , והמשפטים החקים .העברים מכל , אותם
 מקומות בבל היהודים יחיו פיהם על אשר

 הקשר הוא , יסודתם בתלמוד ואשר פזוריהם
 *פרדו לבל " אחת לאגדה אותם המקשר

 । הימים ברוב רעהו את איש וישכחו האחים
 /הקראים את קרה כאשר לזה, זה זרים והיו
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 היו הקראים וגם , ישראל מקהל נבדלו אשר
 חכמיהם רבו באשר כי ,רבות לאגרות

 הקיהם רבו כן , מרעהו איש ברוחם השונים
 רבות לאגדות ■ייפרדו , השונים ומנהגיהם

 יקרה פן האי רב ירא כאשר ויהי ושונות.
 הרים ,הרבנים היהודים את גם הזה כדבר

 "כל : ויאמר מאד התלמוד פקודות ערך את
 . בו״ נקבע שלא ממה טוב בתלמוד הנקבע

 עצומות בעינים האי רב הלך לא זאת ובכל
 ,אמר הוא .בתלמוד אשר האגדה הלק אחרי

 על להשען שאין בתורה, הוא גדול כלל בי
 אגדות את לבאר יתכן ואם האגדה. דברי

 לעשות עלינו ושכל טעם בטוב התלמוד
 אליהן לב לשים לנו אין לא, ואם זאת;

. בהן ולהאמין
 לבלי שואליו את האי רב הזהיר לכן

 .מהטבע למעלה אשר ובמופתים בנסים האמן

 התנגד הוא גם כן גאון שרירא רב כאביו
 "קבלה". בשם בימינו הנקראה ,הסוד תורת 1י

 קרוש איש יוכל אם ,שאלוהו כאשר ויהי
 של הקדושים השמות בעזרת מופתים לעשות

 , ההם הסוד חכמי בספרי ככתוב , האלהים
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 , אלה ,כל בי יען , הדבר שקר כי ענה
 לצדיקים וגם , בטלים דברים , להם ובדומה

. בזאת״ נעשה אין גמורים
 ממענהו רצון שבעו לא השואלים אך

 שמועות לו לספר ויוסיפו , הזה החפשי
 ואיטליה, ישראל ארץ חכמי דבר על שונות

 ,בעין עין ראו אשר ,ונאמנים חכמים אנשים
 ויבתב , זיתים יעלי קנים עלי איש בקחת
 מול וישליכם , הקדושים מהשמות שם עליהם

 יכלו ולא ,עליו שהתנפלו השודדים פני
 , ראו גם , אליו לגשת כן אחרי השודדים

 , חדש חרם על השם את איש בכתוב
 או מזעפו, הים וישקט הימה, וישליכהו
 ההוא האיש וימת אויבו פני מול השליכהו

 נטרונאי רב דבר על לספר הוסיפו גם . כרגע
 , אחר ברגע צרפתה מבבל בא אשר ,גאון

 הדרך קפצה כי ,ופעולתו השם כח בעזרת
 הלא הדרך קפיצת אדות ועל רגליו. תחת

 שהדרך ׳, יספר קם כי ,בתלמוד גם אגדה יש
 עשו מפני בברהו ,אבינו ליעקב קפצה
 אגדית אדות על דעתו את שאלו גם אחיו.

 לכד יהוירע בן בניהו כי ,המספרות התלמוד
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 השם כח נעזרת השדים ראש האשמדאי את
 הגדול אליעזר רבי וכי ,ניר פסת על הכתוב

 השדה כל וימלא , השם את אחת פעם אמר
 ואחר , קשואים תלמידו עקיבא רבי לעיני

 ויאספי ,הקשואים ויבקרו , שם עוד אמר
 גם .גדולה לערמה ויהיו ; אחד מקום אל

 , ופתרונם החלומות ענין הוא מה שאלוהו
 על יספר אשר , נפלאים רבים דבי־ים ועוד

.אדותם
 הראשונים דבריו כי ,האי רב בראות

 ,נמרץ מענה להם ויבתב ,לבם אל חדרו לא
 , התבל את ברא האלהים כי לדעת/ ויבינם

 בעצמו האלהים ורק . הטבע פי על שתתנהג
 יעשה אם אך .הטבע משטרי את להרוס יוכל

 סדר בגללו להרוס ,הקדוש כרצון האלהים
 ירבו כן הקדושים ירבו כאשר הלא ,הטבע

 הטבע שנוי יחשב הלא ואז ,המופתים נם
 ללעוג האי רב וירב .למופת ולא טבעי לדבר

 כשם ויכנם , באלה הבל בדברי במאמינים
 ועל . דבר לבל המאמינים ופתאים שוטים

 ענה גאון נטרונאי רב ארית על הספור דבר
 אחר מרמה שאיש ,להיות יתכן כי / האי רב



17 .גאון ני6ח בן •שמואל ורב נאץ האי רב

 , הוא נטרונאי רב כי ויאמר צרפתה, בא
.מגוריו ארץ כבל את עזב כרגע זה וכי

 ספרו במכתבו-לפנים יוסיף - ואמנם
 לפי ,אך , סורא מגאוני אחד על. נפלאות

 סורא ביי כל ואם .הוא כזב זה גם ,דעתו

 המה כי יען הוא ,ההם בדברים האמינו
 מושב מקים העתיקה, בבל אל קרובים

 מעולם מאז שררה בו אשר המקום , נבוכדנצר
 לא אך .וכזב שוא בדברי והאמונה האולת

 .העתיקה מבבל הרחוקים , פימבדיתא בני כן
 כאלה הבל ובדברי הנמו, נאורים אנשים הם
 של כללו : יאמר מכתבו ובסוף .יאמינו לא

.דבר" לבל יאמין ״פתי :דבר
יש זה מדוע : וישאלוהו היום ויהי

 בו אשר ,ברנע מים משתות הנזהרים אנשים
 ? השנה תקופות מארבע אחת כל תחל

 לשתות לארם סכנה כי זאת, הבל )אמונת
 עתה( גם לחרפתנו שוררת ,ההוא ברגע מים
 לא ספק "בלי :ויאמר בלצין האי רב ויען

 התקופה חיי את להחל ההם האנשים יחפצו
 אם כי ,קל משקה ,מים בשתית החדשה

 ; )בינתי חשוב יותר משקה לשתות חפצם
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 , העובד שנת מתוקה :אומר אני אך • יין(
 האדם : כלומר ,יאכל״ הרבה ואם מעט אם

 יין או מים אם מפחד בטוח להיות יכל

.התקופה בראשית אטתה
 בלעגי מאד שנונה היתה האי רב לשון

 במקרים לו חמד אשר הלצון • אולת דברי על
 שאלוהי אחת פעם .מאד חד היה באלה
 "עם כי האומרת מהתלמוד אחת הלכה לבאר
 אסור ודעת( תורה למד לא אשר )איש הארץ
 מתלמידי רבים היו כי יען ,בשר״ לאכול

 האלה הדברים את הבינו אשר ,המדרש בית
 הארץ עם רכוש כי ,חשבו גם , בפשוטם

 אם וכי ,ממנו לגזלו ומותר ,הוא הפקר
 המוצא על אין הארץ, לעם מה דבר אבד

 ההורג האיש וכי ,האבדה את לו להשיב
.מות משפט ישפט לא הארץ עם את

 הדברים את האי רב כשמוע ויהי
 כל כי למו ויבאר .מאד לו ויהר , האלה

 הארץ עם בדבר התלמוד הבמי שאמרו מה
 הם אך פשוט. כדבריהם לעשות אמרו לא

 למען , הארץ עם כבור להשפיל חפצו
 תורה בניהם את ללמד האדם בני ישתדלו
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 אנשים , הארץ עמי׳ הם גם יהיו לבלי ,ודעת
 דברי ואמנם . ונבזים שפלים , מרים מ. בלתי
להרים הרבה, הועילו האלה התלמוד חכמי

 עם ששם ההמון, בעיני והחכמה התורה קרן
 - שב1הה ״כל אך .לחרדה לו היה הארץ
התלמוד חכמי צוו באמת כי - האי רב יאמר
 עו( )לקר לנוחרו מותר , הארץ עם כסף לגזול
האי רב הפץ הזה בלצון .הספורים״ ביום

 ,הארץ עם בעצמו הוא ככה החושב כי ,להגיד
עם את לנחור מותר בי , אומר והתלמוד

. הכפורים ביום הארץ
 באור ,האי רב מוסיף ,באמת אולם

 הוא בשר" לאכול אסור הארץ ,,עם : המאמר
 תורה למד לא אשר אחרי ,הארץ עם :ככה

לאכול לו אסור , שחיטה הלכות יודע ואיננו

 כי , הוא שחט אשר העוף או הבהמה בשר
 חכם איש משחיטת בשר לאכול עליו אם

 עם כסף דבר ועל ,השחיטה חקי יודע
 לגזול מותר היה לוא :האי רב אמר הארץ

בני כסף גם לגזול היה מיתר אז ,כספו את

הם גםהחושבים המדרש בית
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 לנו מעמק שיצאו האלה, הדברים
 , תורה מלומדי רבים בערות למראה הכואב

 השקפותיו ונעלו רמו מה ;לרעת מוכיחים
 צדקו כאמת וכי , והחיים הדת ,התלמוד על

 מבואו עד שמש ממזרח כי ! עליו האומרים
- . הגדול באורו האיר

ת

 רעיונות היו טהורים מה הוכח למען

 והליכותיו האדם חובות דבר על גאון האי .ו
 , היקרים משליו את לקרוא עלינו ,בחיים

 מיוחדה, במחברת צחה עכר בשפת כתב אשר
 , השכל״ ״מוסר בשם: נקראת ההיא המחברת

 על נוסדה כלה כ , היא כן כשמה ואמנם
.והדעת השכל ממקור הנובע המוסר

 אלהים ביראת יחל אמריו ראשית
 בכל תמיד בוראו אה לזכור , חארם ובחוב
 ולשמור אליו להתפלל , יעשה אשר מעשה

 את ייעץ כן אחרי . תורתו מצות כל את
 רעת אנשי חכמים את להתרועע ,האדם
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 בהשכלתם לקנא , ותבונה הכמה מהם ללמוד
 ,למו זהב אוצרות אשר , בעשירים לקנא 'לא

 ■ נדבה לבקש יד פשוט לבלי יזהיר ביהוד
:באמרו במעט להסתפק אם כי

 ואל , עשבים ורעה אכול פת .במלח
 שואל תהי ולמה י ..מנדיבים אגורה תשאל

 •( ׳״ אל ביד הכל ״הלא , מאל שאל ? משואל
 להתרחק האדם את •זהיר נאד מאד

 האדם לב אל ידבר חמים בדברים . מהעצלות
 לנוד יאלץ ואם .נעוריו ; נאש בגור לבלי

 את ישכח אל טרפו, לו לבקש למרחקים
 נעים ובמשל ,אליה לשוב ויגהר ביתו, נות

 נשר קרחיק "ואם : לאמר אמריו לו יבאר
 ,כונתו .מקומו״ לו .יבקש יומו כעור ,ילחמו

 ישוב במרחקים לטרפו החש הנשר גם כי
. קנו אל ההיא ביום

 ולבלי ענו להיות האדם את מצוה הוא
 ,וקצינים שועים אנשים בחברת להיות שאוף

העני את בלבם מבזים העשירים האנשים כי

 *ואל *הוא , מאדם תשאל למה ; כלומר ♦(

ץ האלהים מאה צרכיו הוא גם
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 קוראיו את יזהיר גם . לפניהם המתרפס
 שם ביחוד .לאויביהם שנאה ונטירה מנקמה

 קוראי את ליעץ , הבנים חנוך אל לבו
 , וחכמה תורה וילמדום ישבילום בי ,משליו

:באמרו , לזרעם אשר יביאו כזה כי
 .ושים ספרים, בחף בכל להם "קנה

 י בהונך לרב הענק והענק ,מנעורים מלמד להם
 .קרנף בי לף ודע . לבנך ושהעניק התן אשר
שלומם". עקב לך .יהיה ושלום , הרומס בהם

 . מאד במשליו יזהיר והצדק הישר על
 אמונים שוטר להיות האדם את יצוה היא
 נשכר אם .בו מבטחו ישים אשר איש לכל

 , רעהו בבית פקיד או משרת להיות האיש
 אשר ,עבודתו את באמונה לעשות ישמור
 כי , יאמר זאת ולעמת .משרתו עליו הטילה

 אנשי את ולכבד לאהוב האדון על מוטל חוב
:דבריו ואלה מעשהו

 חשוב , ועקדך לף .יהי שכיר ״ואם
• ולידך" היא ?אלו אותו

 ביתר יתנפל והבערות הפתיות על
 , פתאים דרך ועזוב לי ״שמע : באמרו שאת
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 .יכנה סכל בנו . פלאים תראה תחזה יום בכל
 :כלומר ^ומלך". שר יכנה חכם ובן " .והלך דל
 חכם שהוא ומי ,עני נקרא סכל שהוא מי

.עשיר נקרא
 אדוה על דבריו אל ישוב בפעם כפעם

 בל על כי ,והקצינים השרים /העשירים
 לאכול התאוות לבלי , מהם לד,רחק איש

 תהלה בדברי לטו החניף לכל• , טמטעמיהם

 גם ואשר , כיחוד ההם הימים כמנהג ,ושיר
 < האדם בני מקרב הזאת הרעה הדלה לא עתה

 הזרוע אנשי את הם ומנשאים מגדלים כי
 רב אמר ולכן ; ומכתביהם בשיריהם וההון
 שיריב ענות תאהב "ואם : השנונה בלשונו האי

 . כזבים״ עונה ך,הי $ז בי ,דעה ,אדיבים
 והקצין העשיר את איש יהלל כאשר בי

 ימלפ לא אז הלא ,בהם אינן אשר בתהלות

.מכזב
 דברי מהביע להשמר צוה אשר וכמו

 פניו מעל להרחיק האדם את צוה בן , חנף
 בשלומו תמיד הדורשים , החנפים האנשים את

 אם ועדה קהל בקרב ויהללוהו רם בקול
 : יאמר ובה .עמם בל ולבם ,הוא עשיר
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 בכל תמצא אשר אמכר., רע בחר "ומנער
 לא )שלבם לב בסוגי תבטח ואל . ועונה רנע

 "בשוקים שלומך על ושואלים ,ורקיס טהור(

 ביאתך וי״הפכו .. ?אוהבים ע^רף ?עת ויראו
 נאמן 'ברע לבחר ייעץ כן על .לאויבים'׳

 ובעזרתו באמונתו לבטוח יוכל למען , מנעורים

. ורגע עת בבל

 מקרי בכל באלה וישרות טובות עצות
 במוסרו האי רב יביע ופעולותיו האדם חיי
 י שלמה משלי דברי על נוסדו ובלם ,הזה

 השקפות על או ;התלמוד וחכמי קהלת
 האכילה אופן אל נם לב שם הוא שלו,

 הליכות אל ,ובשרה בבית המלאכה , והשתיה

 ומיודעיו קרוביו עם ביתו בני עם האדם
 והישר, הצדיק האי רב את נראה אלה בכל
 י יאמר דבריו ובאחרית וכזב. עולה שונא

 נ?שף ודון ,ישרים ומשפטים חקים מור5ץ"
 הזאת האחרונה העצה אחרים". תדין ?מו
 דרך זה הן ,מאד ויקרה נעלה באמת היא

 , אחרים אנשים חסרונות לראות לאדם םל3
 מפעל וכל .לבו ישים לא נפשו חסרונות ואל

 בשפתיו מהלל ,רעהו יעשהו אס בפיהו חמחלל
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 הזה העול כנגד בעצמו. הוא יפעלהו אס
 האדם על כי ,בדרשו , האי רב התקימם
מעשי ישפט כאשר , עצמו מעשי אה לשפוט

- .אחרים

 בדורו האי רב כסיר היה גדול אמגם
 . ותהלתו שמו את נשאו ארץ אפסי ומכל

 היה וחכמה בתורה גדול איש עוד אך
 קצוי בכל נודע שמו נס אשר ,ההוא בדור

 פורא.- גאון הפני בר שמואל רב תבל-הוא

 ישיבת סגרה נאון סעדיה רב מת מאז
 כל ותצא עזבוה, ותלמידיה מסגר, על פורא
 בתי לכל ראשון היה אשר הזה, הבית הדר

 היה לא כי ,הקדמונים בימים בבבל המדרש
 בראש לעמוד יוכל אשר , גדול איש עוד

 פומבריתא גאוני כי גם ומה ,הזאת הישיבה
 והתפארת הגדולה להסב ,כחם בכל התאמצו
 לשוב פורא ישיבת יכלה לא ולכן אליהם.,

בתורה גדול אחד איש קום עד ,גדולתה אל
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.הכהן הפני בר שמואל רב וחכמה-הוא

 בישיבת דין בית אב היה אביו הפני רב
 גאון צדק כהן רב בן היה הוא .פומבדיתא

 גאון היה סעדיה שרב בזמן פומבדיתא,
 להיות שמואל לרב הזכות היתה לכן ,בסורא

 מאן שרירא רב אך .אבותיו במקום לגאון
 ברית, כרתו קט ריב אחרי .מקומו את לעזוב

 לאשה, האי לרב בתו את שמואל רב ויתן
 עוד סורא ישיבת את לפתוח אמר ייגמרו

 ומאז .לגאון שמואל רב יוקם ובה ,פעם
 ,האלה הישיבות שתי בין אמת שלום היה

.נוסדו מאז כמהו נראה שלא מחזה
 בתורה, גדול היותו מלבד שמואל, רב

 ויה העטים, בחכמות גדול חכם גם היה

 אמר׳ הוא .האי מרב יותר עוד בדעותיו חפשי
 1אי להשכל מתנגדים הקדמונים דברי אם :י

 להאמיז לבו הלך לא כן על .לקבלם יגליבו
 ויכחש ,צדיקים ירי על הנעשים במופתים

 מעולם. הדברים היו לא כי ויאמר, נהם
 אשר ה^ב, בעלת למעשה באורו הוא נפלא

 המלך שאול לעיני הנביא שמואל את העלתה
 חוא .״שמואל״ בספר ככתוב ,בכשפיה
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 ההיא המכשפה האשד. מעשי כל כי החליט
 ערמה בתחבלות ורק , וכזב מרמה רק היה

 עולה אמנם כי להאמין שאול, עיני את אחזה
 המראים דרך הוא כן הארץ; מן שמואל
 הזאת התחבלה בימינו. בקרקסאות נפלאות

עינים". "אחיזת בשם: נודעת
 על לבאר שמואל רב התאמץ ביחור

 אשר הפלאות חזיונות את הטבע חקי פי
 הוא השכל. אל יתנגדו לבל הקדש, בכתבי

 ,בעולם רעות ורוחות שדים יש כי האמין לא

 ביוב המשתלח השעיר כי אמר, כי ועל
 ולא ,לה׳ קרבן הוא גם היה לעזאזל הכפורים

 הוא עזאזל כי ההמון, בני שהאמינו כמו

.-השרים ראש
 של החלומות דבר על התורה ספורי את

 וחקי השכל פי על מבאר הוא ופרעה יוסף
 והפלס אבינו יעקב חלום את גם וכן .הטבע

 לפי יבאר השמיטה מגיע וראשו ארצה המצב
ההוא. דרכו

 ודקדוקה עבר שפת את אהב הוא
 ר וללמדה בה לדבק עמו בני את רצו

 הדקדוג והכמי .בפיהם ילשימה בניהם
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 אחריו הראשון בדור חיו אשר הגדולים
 אל הרבה אהבתו על שמו את מהללים

.הקדושה השפה
 * ל למופת היה חפני בן שמואל רב

 למען כי ממנו, להוכח הבאים, הדורות בני

 להיות אין אבותיו באמונת דבק עברי היות
 שמואל רב .והבל רוח דברי לכל מאמין פתי
 שומר ,וקדוש צדיק ,דעותיו חפש למרות ,היה

 .התורה במצות ודבק בטהרתה היהדות אמונת
 לבני מרון ואיש ריב איש הוא היה ולבן

 ויתוכח ,תורתם נגד ספרים ויכתב , הקראים
 , דבריהם כל את לאל וישם ,חכמיהם את

לפנים. גאון סעדיה רב עשה כאשר
 הגאונות כס על ישב חפני בן שמואל רב

 בהלכה רבים ספרים ויכתוב ,רבות שנים
 נודע ושמו ,ומדע חכמה ובכל התורה בבאור

 ארבע .הארץ קצות בכל אשר הגולה בני לכל
 שמואל רב עזב חתנו האי רב מות לפני שנים

 . משוררים .טוב בשם וימת ,החיים ארץ את
 היקרים בשיריהם קינותיהם עליו קמי גדולים

 מספרר גבירול אבן שלמה רבי הגדול המשורר
כשיריו בכד מספר לו נהי,ויעש קול עליו נשא
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 כליל, סורא ישיבת נסגרה מותו אחרי
 בני מצב כ• לנצח, גאון עוד בה ישב •לא

 יושבי הערבים מאד, מר היה בבבל ישראל
 הכליפים דעת, שונאי קנאים היו ההיא הארץ
 בכל רדו ומשניהם ,תענוגות אוהבי ,כח -רפי

 אה גם ומה יושביה, לשד את וימצו הארץ,
 למרמס הנהונים ,האמללים יעקב בני לשר
 !״ ״השב :אומר ואין ,עתה ועד מאז עול לכל

 ישיבה גורל גם היה סורא ישיבת ובגורל

 כהן רב הגאון בעמל אשר הישיבה ,פומבדיתא
.על הורמה הפני בן שמואל רב של זקגו צדק

 שמואל רב מות אחרי שנים כארבע
 כל לב את הרעים ומותו גאון, האי רב מת

 חי אשר גדול היותר החכם האיש .שומעיו
 להכליף משנה הנגיד שמואל רב בספרד, אז

 הגדולה קיגתו את בשיריו עליו קונן ,הספרדי
 העמקה אנחתו הוציא נבירול אבן ־המשורר

:באמרו הזה הגאונים גאון מות על בשירו

^ל £ק ח;רו .עסיס׳ "בם׳
ו^ל׳ ;בל ?ל ;ל

סת ^ר אדונינו האי ^רב
?חבל", ג^אךה .בלי^ה
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נהה^ה וננוד נבכה "למי

ואבל מס$ר נע^ה מי ,ו_על
בעיון ?;מ א#ר ארון ״אלי
בכ^ל?" נגבז אשך לזה "ואם

 כבוד היה גדול מה ונוכח, נראה מזה

 המשילות כי עד דורו, בני בעיני האי רב
 מה הוא .-ה׳ במקדש אשר העדות ארון אל

 הטוביב מעשיו אך ובנות, בנים בלי עי־ירי

 עד החכמים בפי נשארו אשר ,היקרים ודבריו
 הטובים ,רוחו ילדי ,ילדיו המה ,אחרון דור

.ובנות מבנים

1X^00



טב.

.הגולה מאור גרשם רבנו
 ז ג<
< • >

 יהודה רבי בן הגולה מאור גרשם רבעו
 גדול חכם היה מורו צדפת. בארץ לד נ*

 בן יהירה רבנו ושמי התורה בחכמת אהד
 הךבה תורתי וכל ,ליאונטין רבנו או , מאיו
 היה אשר ,זה ממורהו גרשם רבנו קבל

 החכמים מארבעה אחד הבבלי, נתן רב תלמיד
 הערבי, השר בירי שבי נפלו אשר הבבלים,

 שם וייסד ,נרבונה בעיר נשאר זה נתן רב
 הגדולים ותלמידיו ,לתורה גדול מדרש ביה

.צרפת בארץ הפיצוה
 בארץ נשאר לא גרשם רבנו אולם

 ארצה מושבו את העתיק אם כי מולדתו,
 בת לראש ויהי ,מגנצה בעיר וישב ,אשכנז
 הכבירות פעולותיו שם ויפעל ,גדול מדרש

 האי רב בזמן חי הוא .וספרותו עמי לטובת
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 פי על הזה הגאון שם את וידע ,גאון
 לרעהו איש אגרות כתבו גם ואולי ,השמועה

 יכבד באשר מפומבריתא הגאון את ויכבד
 תורת אור מפני זאת בכל .האלהים מלאך

 ו גאון האי רב מאור מעט הועם נרשם רבנו
 לפנות ואשכנז בצרפת התורה חכמי חדלו כי

 ישיבות ראשי אל ודין דת בדברי בשאלותיהם
 כדברי גרשם רבנו דכרי למו היו כי בבל,

 .הגולה" ״מאור בשם בנוהו כן ועל ;האורים

 מהחכמים אהד אף זכח לא כזה רם לתאר
.לפניו היו אשר

 נאוה הזה והרם הנכבד התאר ואמנם
 אשר ,הגולה בני עיני את האיר הוא כי ,4ל

 מצב היה ימיו עד וצרפת,.אשר בויג׳כנז
 היתר, בתורה וידיעתם רם, לא השכלתם

 , הטהורים חייהם בדרכי כי ואם .מעטה
 הטובות המרות וביתר בישרם ,לבבם באמונת

 ובוצרים על הרבה עלו האדם בנפש אשר

 חק כל פרצו אשר ,והאשכנזים הצרפתים
 עלו לא וספר במרע אך ;בבערותם מוסר

 הנוצרי ההמון בני הרפה. עליהם היהירים
 האצילים כני נם .וכתוב קרוא גם למדו לא
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 נשקפה תקוה רק אם , מאד מעט לכדו והשרים
 היצרות. בכנסיה גדולים לבהנים להיות למו

 לשררה חייהם את הקדישו אשר , האצילים אך
 ,פריז בעיר נם .ירעו לא וכתיב קריא נם ,ולצבא

 ,לה קן החכמה מצאה בה אשר הראשונה העיר
 .טיבים מדרש ובתי ספר בתי אז היו לא
 חשכים עמים בתוך ישבו אשר ,היהודים גם לבן

 דעת למו לרכוש הם נם יכלו לא כאלה,'

 והתפלה התורה בספרי לקרוא אולם • הרבה

 ני ההן. בארצות נם ישראל בני כל ידעו
 קרוא לרעת עולם, מיטות לישראל הוא חק

 ואם מעט אם הקרש וכתבי התפלה בספרי
 בכל מקרבם חדלו לא ספר בתי .הרבה

 יריעות למו •רכשו ובהם ,מושבותיהם מקומות
 ,התלמוד את לרעת אך • מתירתס מעטות

 ,בחיים רדכם ומורה היהודים השכלת מקור

 איתר היודעים טובים, מורים בי יכלו, לא
 הארמית ושפתו ,בקרבם היו לא ,היטב

 היתד, ,ויונית פיסית אחרות בשפות הבלולה
 דעת בו להם לרכוש יכלו לא לכן ,למו זרה

 שם אשר ,הראשון גרשם רבנו ויהי .הרבה
 יושבי אחיו בקרב התלמוד דעת להפיץ לכו
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 וחפצו .למודו עלימו ולהקל ואשכנז צרפת
.בידו צלח אמנם הזה הגדול

 ,גרשם רבנו עשה אשר הגדול הדבר
 באור! היה זאת, מטרתו את השיג למען

 בו . התלמוד ספרי לכל כתב אשר הקצר,
 בשפה הקשים והמבטאים המלים את באר
 זולח ,פשוטה עברית בשפה ,קלה יותר
 התלמוד חכמי כינת את גם לבאר התאמץ זאת

 אשר כל כי ,אמר הרבה ובענותו .הפנימית
 אם כי ,יצא מלבו לא זה בבאורו כתב

 באורו ויהי .היא ליאונטין רבני מורו תורת
 להגות החפץ כל לעיני לאור הזה היקר

 אשר ישראל, איש בל יכל מאז בתלמוד.
 אה בעצמו ללמוד ,עבר שפת מעט •רע

 הפיצו אשר ,מאז המורים וירבו .התלמוד

 בקרב והתלמוד התורה דעת באורו בעזרת
.ישראל

 יכל לא גרשם כרבנו גדול איש אך

 שם הוא לבדו• התלמוד כלמוד להסתפק
 באור למו 3ג ויכתוב ,הקדש לכתבי גם לב

 הטהורה והאמונה ת היה"־ לרוח המתאים ,נכון
 שם . זא זולה .ודקדוקה עכר שפת ולרוח
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 שגיאת בהם רבי אשר הקדש לספרי לבו
 .הספרים מעתיקי הסופרים באשמת גסות
 שונים ספרים פי על השגיאות כל את ויתקן
 לספרי גם עשה בבה .לפניו היו אשר

 ,יותר עור השגיאות רבו בו אשר ,התלמוד
 ברוב בו נפל אשר יתר דבר מכל אותי וינקה

.הימים
 בהורה ואשכנז צרפת יהודי דעת וירב

 אמנם גרשם. רבנו לעמל הודות ובתלמוד
 הם גם הרבי בספרד אישר יישראל הבמי
 ספריהם, אך ,והתלמוד הקדש כתבי את לבאר
 מוזרה היתר. ערב, בשפת לרב נכתבו אשר
 תעלת ועוד וצרפת. אשבנז ליהודי בליל
 , הקרש לכתבי בבאורו גרשם רבנו הביא אחת

 על התנך את בארו ספרר חכמי אשר תחת בי
 ,בה דבקו אשר ,היונית הפלוסופיה דרך פי

 ערבב ולא ,הפשוט הפשט פי על באורו היה
 .מקורה הגוים בחכמת אשר ,זרה כונה כל בי

 לבאר ,תלמידיו גם הלכו נרשם רבנו ובעקבות

 היהדות לרוח מתאימים כבאורים התורה את
.-הטהורה
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ב;
 היה המדיני ואשכנז ציפת יהודי ומצב

 צרפת מלכי רע. ולא טוב לא ההם ממים

 אשר הגדולים השרים .כח רפי אנשים אז היו
 ולא מפניהם התפרצו באחזתו איש איש משלו
 כל את אחוזתם בערי ויעשו לקולם, שמעו
 ישראל בני מצב היה לבן ;לבם חפץ אשר
 רוח עלה אם .בגלילות'שונים שונה שם

 מנוחה אלה ידעו היהודים על לטוב המושל

 אז עליהם, רע המושל רוח היה ואם נעמה׳,
 לא צרפת ומלך .רבות וצרות רדיפות סבלו

 היו זאת זולת .חפץ גם לוא ,להושיעם יכל
 שונאי ההם בימים הצרפתים המלכים גם

 ,הגדולים הכהנים בקול שמעו הם .ישראל
 נפשם שנואי מהיהודים לשלול הסיחים אשר
 קרל מימי למו היו אשר ,זכיותיהם כל אה

 לטו נתנו ולא ,החסיד בנו ולודויג הגדול
 . במלוכה משרה ונושאי פקידים להיות

 שוא שמועות ההמון בין הפיצו והבהנים
 מכשפים כי ,לאמר היהודים על שקר ועלילות
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 בקסמיהם. לנוצרים להרע אך תמיד ולבם הם
 וסבנה פחד חיי אלה ,שם היהודים חיו כה

.- מנוחה חי• ואלה

 שררפום במקומות אשר ,היהירים אילם
 בקשו ולא ,הרדיפות אל לב שמו לא ,שם
 ותהיינה במסחר, ויתעסקו רב, בביר לס
 ,אחדים בגלילות אדמה אחוזות גס למו

 חיים לחיות ויתאמצו ,במשפט עשר ויעשו
 מעשיהם. וללמוד בגוים התערב לבלי ,טהורים

 ועל התלמוד, חקי לפי התנהגו בקהלותיהם
 העדה. מבני נבחר אשר הראש עמד הקהלה
 ובין ביניהם למליץ גם למו היה הזה הראש

 לא ולמען .״רב״ בשם ויקרא ,הממשלה
 עשו ,פנימה הקהלות בחיי הממשלה תתערב
 להיות יהודי איש לכל אין בי ,לחק הרבנים

 הממשלה בו בחרה אם קהלה, איזו על לראש
 בחרו לא והיהודים אחיו, על לארון לתתו

 , הרבנים הקנו נכבדות תקנות ועוד .בו
 בעגיגי מהתערב הממשלה את הרחיק למען

.ישראל קהלות
 האלה הקטנות המצוקות למרות אולם

 הממשלה. בעיני נכבדים יהודים הרבה אז היו



.4מ . האמה רי1מגב 1

 למלכות". ,קרובים בשם גורעים ההם היתרים
 כאלה, יהודים היו בצרפת גם באשכנז גם

 חגרי וחרב ,כאצילים חפש בגדי לבשו אשר
 אשכנז מקיסרי לאחר .כאבירים מחגיהם על

 . ורע לאוהב , קלונימום ושמו ,יהודי היה
 על מלכו את הזה היהודי לוה מלחמה בעת

 . הוא גם התענה באשר עמו ויתענה ,דרכו
 שרודים נפלו כאשר ,המלחמה ביום ויהי

 הקיסר סום וגם ,ואביריו הקיסר גבורי רוב
 ובין הקיסר בין כפשע ויהי תחתיו, הומת

 ויתן בכפו, נפשו קלוגימוס וישם המות,
 על וימלט ינום למען להקיסר, סוסו את

 והקיסר הקרב• במערכות נשאר והוא נפשו,
 ושם , הים חף אל האביר הסום על נם

 .-ארצו אל וישב , בה וישב ה אני לו מצא
 אנשים, היו הגדולים הכהנים בין גם

 היהודים ערך רום את לרעת הכירו אשר
 מבינים היהודים כי , בהוכחם , עליהם

 כתלמידים ויהיו ,מהם יותר הקדש כתבי את
 ויציאלינום ,אחד כהן .להיהודים מקשיבים

 מלא ספר כן אחרי ויבתב התיהר, שמו,
 רבים יהודים והארות. להגוצדים ת־בחות



11 -ה.ג• ד, פאיד גדשש רכנו

 את הקדש כתב• ודעת עבר שפת את הורו
 המבארים את מאד בכדו אש* הנהנים,
 ים.“הטצ המבארים את מאשר יותר העברים

 וימשכני ,היהודים עם שינים בעסקים באו נם
 בת• של הקדש בלי את לפעמים, אצלם,
 נם עשו ובן . הפלותיהם וספרי תפלתם

 ספרי את הם נם משבנו בי , היהודים
 הבהנים אצל הקדש בלי ויתר התורה

.-הנוצרים
 נם היהודים נם עסקו ההם בימים

 הרבנים אמנם .בנשך בסף בנתינת הנוצרים
 •תעסקי לברי עדתם בני את מאד הזהירו

 אך ,התורה הק• ננד שהיא ,הזה בעסק
 לב על מאיטה לפעול יבלו לא דבריהם

בעסק עסקי הנוצרים נם בי המלוים,
 לעשות היהודים למדו ומהם הזה, הנבזה

 יתכן היהודים מעשי את ,.ואמנם כמהם
 לא ,הרבה זכיות שללו מהם הן ;להצדיק

 הונם אם בלתי ומחפה, מנן למו נשאר
 מה ירעו בי ,להעשיר התאמצו לכן .וכספם

 ,בנוים לחיות יוכלו בצלו וכי ,הכסף כח רב
.עשו חמס לא על אותם והשונאים המבזים



* מב . האמה מגבורי !

 רביה פעמים הצילם הרב הונם ׳אמנם
ורדיפות, מצרות

 למו רכשו אשר , הזה ההון אולם
 צררו רבות כי ,למו נעם לא ,היהודים

 , ובמרמתם בנכליהם הנוצרים לויהם אותם
 , הוא ונהפוך . היהודים ממלויהם כסף להוציא

 נחשבו אשר ,המלוים לשד את מצצו הם כי

 תמיד עליהם נטל אשר כעבדים, בעיניהם
 ,יספר הנה .עמלם פרי לאדוניהם להמציא

 יהודי, מאיש בסף לוה אהד קטולי שר כי
 היום ויהי .בעבוט מרכבתו את לו ויתן

 ממנו, ויבקש ,המלוה ממכרי אחר יהודי ויבוא
 הממשכנה הישר מרבבת את ישאילהו בי

 אחד אל אשתו עם בה גסוע למען ,אצלו

 לו ויספר ,השר אל המלוה ויבא .המקומות

 רשיון לתת השר ויואל מכרו. בקשת את
 .ההוא לאיש המרכבה את להשאיל ,להמלוה

 ותאמר למלוה, לקרוא השר אשת שלחה אז
 נסעה אחת יהודיה כי שמעתי "הנה לו:

 אשב לא הדבר, נכון אמת אם במרבבתי.
 את לכפר ,המלוה ויאלץ י לנצח״ אני בה

.מבעלה לקבל עליו אשר מהנשך ולהוריד פניה



13 .הגולח מאור גרשם רבנו

 השר עשה במרמה כי הדבר, נודע כן אחרי
 למצוא יוכל למען ,רשיונו את בתתו ,הלוה

 הריבית את לו שלם לבלי ,המלוה על תואנה
 התנהגו זאת בכל אולם . הבטיחהו אשר

 מאשר רב, בישר לויהם עם המלויס״היהורים
 הנוצרים לויהם עם הנוצרים המלוים התנהגו

ובשרם.- עצמם

ג.
 התאוננו האלה הנבזים העסקים למראה

 האנשים על ואשכנז בצרפת היהודים חכמי
 נשך בקחתם ,התורה חקי נגד העושים
 ומועילות טובות תקנות ויתקנו .ותרבית
 הזה. הבצע רוח בעד ידיהן על לעצור

 מאור גרשם רבנו היה מהמתקנים הראשון
 הרבנים יתר עשו וכן ראו וממנו הגולה,

.אחריו היו אשר
 אשר גרשם רבנו פעולת גדולה ביחוד

 אשר בישראל המשפחה חיי לטובת פעל

 המנהג כי ,ויוכח ראה היא .וצרפת באשכנז
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 לקחת מעולם מאז ישראל בני נהגו אשר
 לת• איי£ איש ,יותר וגם ,נשים שתי למו

 , בבית הן .לאחיו רבה רעה מביא ,עשרו
 יחדלו לא אחר, לאיש נשים שתי בו אשר

 בגי חיי הלא ,זאת מלבר .ומצה ריב תמיד
 אותם הרודפים שונאיהם הגוים בקרב ישראל

 יעלה וכאשר ;בסכנה תמיד הם חשך בלי
 , הארץ מן כלה יגרשם המושל, רוח על

 כזה ובמצב .העמים בין ולנוד לנוע והלכו
 נשים שתי לאיש תהיינה כי יתכן, לא

 כבד, למשא עליו יפלו כי גדולה, ומשפחה
 איש כל על חרם ויטיל ,גרשם רבנו קם לכן

 עוד לו יקח אשר ,ואשכנז בצרפת ישראל
 יראה אשר הראשונה אשתו על אשה

, חיים עמה
 הזכות לו אץ כי ירע, יען אולם

 פי על למו המותר דבר עמו בני על לאסור

 , גרשם רבנו אמר לכן ,והתלמוד התורה חקי

 האלף קץ זמנית-עד רק היא זאת תקנתו כי
 יוטב ,יקוה ,ואז .העולם לבריאת החמשי

 לשוב ויוכלו הגוים, בקרב ישראל בני מצב
 כחכם הוא אך .בו יחפצו אם מנהגם אל



15 .הגזלה מאוד גרשם רבנו

 מצב יוטב לא כי ,הבין הנולד את רואה
 לכן ;גלותם בארצות יהיו עוד כל ,היהודים

 ועז כה לה יהיה אשר ,זאת תקנתו כי ,קוה

 בעיני חן המצא ,שנה ממאתים יותר במשך
 עמה יסכן ההמון וגם הבאים, הדורות חכמי
 לו רבה רעה אך מביא נשים רבוי כי ,ויבין
 בלי החכמים, ישאירו ואז משפחתו, בחיי

רבים. לימים עודי הטובה תקנתו את ספק,

 בדבי ונחמדה יפה אגדה לו ברא העם

תספר: וכה הזאת. התקנה
 אחת בעיר חי הגולה מאיר גרשם רבנו

 ונפש נפשו את ויחיה .רב מלך קריה גדולה
 צורף כי כפיו, בעמל וכבוד בעשר אשתו

 בעיני חן מצאה ומלאכתו .היה וכסף זהב
 מאד השביל כי ,והמלך הגדולים השרים
 יקר. ואבני וכסף זהב הרשת בכל לעשות

 אמון על עבדיו וכל ושריו המלך ויאהבוהו
 ובעל רשע איש אחד ושר .וישרתו רוחו

 היהודי, החכם אה שנא אשר ,שם היה מזמות
 עליו להמיט תמיד, לו ויתנכל בלבו, ויבזהו

 שנים עברו כה .לו יכל לא אך ,רעה
רע. כל ידע לא ג־שם ורבנו אחרות,
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 .לו ילדה לא עקרה גרשם רבני ואשת

 ובנים , חתונתם מיום שנים עשר ותעברנה
 קודר תמיר גרשם רבנו וילך .לו היו לא

 ואשתו .לבו על העיק אשר ,יגונו מלח״-ן
 אישה את ותאהב , לב וטובת ה' יראת היתה

 את ותרא .ונאמנה טהורה אהבה הצדיק
 ,אישה לב על ותדבר ,סבתו את ותבן ,יגונו

 ממנה, יבנה אולי , צעירה אשה עוד לו לקחת
 לעשות מאן בראשונה אמנם זרע. לי והיה

 , הביתה צרה לה להביא ,אשתו בדבר

 אשר ער דבריה, ברוב הטתו היא אך
.לעצתה שמע

 עלמה לאשה גרשם רבנו לו ויקח
 חיים לחיות ואוהבת לב רעת אך , מאר יפה

 ואבנים וכסף זהב בעדי ולהתיפות עליזים
 ורבנו .ורקמה משי בגדי וללבוש טובות
 כל ממנה מנע לא אותה מאהבתו גרשם
 והיא לה. נתן עיניה שאלו אשר וכל חפצה

 והמצוה, התורה מדרכי סרה ,ה׳ את יראה לא
 מאומה, מעשיה מכל ירע לא גרשם רבנו אך
 מעלליה את לכפות בנחש, היתה ערומה כי

*ובכזב בכחש



15 . הגזלה מאוד גרשם רבנו

 מצב יוטב לא כי ,הבין הנולד את רואה
 לכן ;גלותם בארצות יהיו עוד כל ,היהודים

 ועז כה לה יהיה אשר ,זאת תקנתו כי ,קוה

 בעיני חן תמצא ,שנה ממאתים יותר במשך
 עמה יסכן ההמון וגם הבאים, הדורות חכמי
 לו רבה רעה אך מביא נשים רבוי כי ,ויבין
 בלי ,החכמים ישאירו ואז ,משפחתו בחיי

רבים. לימים עודי הטובה תקנתו את ספק,

בדבי ונחמדה יפה אגדה לו ברא העם

:תספר וכה .הזאת התקנה
 אחת בעיר חי הגולה מאיר גרשם רבנו

 ונפש נפשי את ויחיה .רב מלך קרית גדולה
 צורף כי כפיו, בעמל וכבוד בעשר אשתי

 בעיני חן מצאה ומלאכתו .היה וכסף זהב
 מאד השביל כי והמלך, הגדולים השרים
 .יקר ואבני וכסף זהב הרשת בכל לעשות

 אמון על עבדיו וכל ושריו המלך ויאהבוהו

 ובעל רשע איש אחד ושר .וישרתו רוחו

 היהודי, החכם אה שנא אשר ,שם היה מזמות
 עליו להמיט תמיד, לו ויתנכל בלבו, ויבזהו

 שנים עברו כה .לו יכל לא אך ,רעה
רע, כל ידע לא גישם ורבנו אחרות,



. האמהמב י מגבוו 1$

 ,לו ילדה לא עקרה גרשם רבני ואשת

 ובנים , חתונתם מיום שנים עשר ותעברנה
 קודר המיר גרשם רבנו וילך .לו היו לא

 ואשתו .לבו על העיק אשר ,יגונו מלחץ
 אישה את ותאהב , לב וטובת ה' יראת היתד,

 את ותרא .ונאמנה טהורה אהבה הצדיק
 ,אישה לב על ותדבר ,סבתו את ותבן ,יגונו

 ממנה, יבנה אולי , צעירה אשה עוד לו לקחת
 לעשות מאן בראשונה אמנם זרע. ל-י והיה

 , הביתה צרה לה להביא ,אשתו בדבר

 אשר עד רבדיה, ברוב הטהו היא אך
.לעצתה שמע

 עלמה לאשה גרשם רבנו לו ויקח
 חיים לחיות ואוהבת לב רעת אך ,מאר יפה

 ואבנים וכסף זהב בעדי ולהתיפות עליזים
 ורבנו ורקמה. משי בגדי וללבוש טובות
 כל ממנה מנע לא אותה מאהבתו גרשם
 והיא לה. נתן עיניה שאלו אשר וכל חפצה

 והמצור., התורה מדרכי סרה ,ה׳ את יראה לא
 מאומה, מעשיה מכל ירע לא גרשם רבנו אך
 מעלליה את לכסות בנחש, היתה ערומה בי

ובכזב. בכחש



17 .הגולה מאור גרשם יכנו

 לא גרשם רבנו שונא הרשע והשר
 שנוא את להפיל איך החבלות מרקום חדל

 .ממנה להמלט יוכל לא אשר ,בצרה נפשו
 ויפתהו המלך, לפני השר ויתיצב היום ויהי

 לו לעשות ,הצורף גרשם רבנו את לצות

 ישראל. מלך לשלמה היה אשר בכסא כסא,
 יוכל אם ,וישאלהו גרשם לרבנו המלך ויקרא

 כי ,גרשם רבנו ויען .הזה כדבר לעשות
 כסף לזה נחוץ אך ,לעשותו יוכל יכול אמנם

 כי ,למלך לאמר עוד •ייוסף .מאד רב וזהב
 המלך מזהב בכליו ישים לא הוא אמנם אם

 לו, יהיו רבים פועלים הן אך מאומה,
 לא אם ,יורע ומי , במלאכתו יעזרוהו אשר
 ,נאמנה רוחם שאין ,אנשים ביניהם יהיו

 ושמו ,למו ולקחו , המלך זהב את וחמדו
 ויענהו . זאת לדעת יוכל לא והוא ,בכיסם
 בעיניו נחשב לא והכסף הזהב כי המלך,

 לתה האוצרות שר את יצוה וצוה ,למאימה
 ובדבר . ידרש אשר ככל גרשם לרבנו

 לא ,למו זהב מעט יגנבו אשר ,הפועלים
 לו תחשב כאין כי ,לזה לבו המלך ישים
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 נפלא כפא לו יהיה רק אם ,הזאת הגנבה
.המלך שלמה ככסא

 הגדולה עבודתו אל גרשם רבנו ויגש

 מאוצרות יקר אבני ובל וכסף זהב ויקה
 מעלותע כל עם הכסא את ויעש • המלך

 רצו אשר והעופות, החיות כל עם ושלביו,
 פגימים גלגלים פי על ,והנה הנה ועפו

 בכל הזה כפלא נראה לא שונות. ומכונות
 כ* עד מאד, רב היה הכסא וכבד הארץ.

 היו לא כי ,משקלו את לשקול היה יתכן לא
 ויהי .בכף הכסא את להכיל ,גדולים מאזנים
 הכסא את ויביאו העבודה, נשלמה כאשר

 והדר פאר ברוב המלך היכל אולם אל
 מח גרשם רבנו את המלך וישאל .ושטחה
 רבנו אך .לו וינתן - מלאכתו חלף בקשתו

 התחנן אם כי מאומה, לנפשו בקש לא גרשם

 • ארצו יושבי היהודים עם להיטיב , •המלך אל
.-כן ויעש

 ויבוא נח. ולא שקט לא האויב והשר
 הצורח מאן "הלחנם לו: ויאמר חמלך אל

 אל .דיו לו גנב הוא הן ? מידך מתנה לקחת
 ככל הוא נוכל כי ,התמים מראהו אל תכט



1$ הגורה, מאור גרשם רבנו

 ונוכחת הכסא את ושקלו נא צוה היהודים!
 הזה". הערום החרש גנב אשר ,הזהב רב מה

 היודע וישאלהו, גרשם לרבנו המלך ויקרא
 רבנו ויבן הזה. הכסא את לשקול איך היא

 להתגולל המלך לו מבקש תאנה כי ,גרשם
 וירף יורע• איננו כי ויאמר, עליו, ולהתנפל

.ממנו המלך

 לרבנו יכל לא כי הרשע, השר וירא
 גרשם רבנו בית אל ויבוא , גרטם

 ויפתנה השניה גרשם רבנו אשת את וירא
 תחקור כי ,לה נתן אשר ובמתנותיו בדבריו

 והאשה . הכסא ישקל איך לרעת, אישה מפי

 בדבריה אלצה ועדים זהב אהבה אשר
 ימים עליו ותבך גרשם, רבנו את הרבים

 לא אש־ עד ,התחבאה את לה להגיד ,רבים
 ׳ לבו כל את לה ויגד ,להתאפק עור יכל

 ורשמו ,ים בלב האניה את יביאו ״אם :ויאמר
 ,המים הגיעו עריו אשר בצריח המקים את

 האניה וצללה הכסא, את בה יניחו כן אחרי
 את פעם עוד ורשמו ,המשא מכבר מעט

 ובאשד .המים הגיעו אליו אשר ,המקום

 אבנים בה יניחו ממנה, הכסא את יסירו
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 בהיות שרשמו ,המקום עד תצליל אשר עד
 האבנים את ישקלו כן אחרי בה, הכסא

 והגד .הכסא״ משקל במה וידעו ,אחת אחת
 וישקלו .לשר האלה הדברים את האשה

 הכסף, ממשקל רב בסף יחסר כי וימצאו,
 וישפטוהו ,הכסא למלאכת ירו על נתן אשר

 חשב שמם, אי על הכנו• במגדל להושיבו

ומצמא. מרעב ימות אשר ער שמה
 נחה לא הראשונה גרשם רבנו ואשת

 , המקום את מצאה אשר עד ,שקטה ולא
 ותבך, המגדל, אל בעלה,ותבוא פגר בו אשר

 פתח דרך נרשם רבנו ויצא לבעלה. ותקרא

 על ויעמוד המגדל, בגג מצא אשר נפתר,
 שני חוט תקשור כי אשתו, אל ויאמר הגג.

 ׳ עץ שבב אל תקשר התלעת ואת ,תלעת אל

 כאשר והיה חמאה. מעט תשים בראשו אשד
 ומשכה החמאה, את להשיג התלעת תזחל

 ראש אל תגיע אשר עד החוט את אחריה
 רבנו לקח כאשר ויהי .בן האשה ותעש .הגג

 כי ,אשתו אל ייאמר , כידו החוט את גרשם
 רבנו ויעל .חבל הארוך החוט קצה אל תקש־
 י סולם ממנו ויעש אליו, ההבל את גרשם
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 ובעלותה .אליו אשתו ותעל ,הסולם את ויורד
 וכה • משקה ומכל מאכל מכל אתה הביאה

.אחדים ימים היו
 לחיוה החלה הצעידה השניה והאשה

 פחד עוד היה לא אשר אחדי הוללות, חיי
 כל ותעש , זרים אהרי ותלך ,עליה בעלה

 בהודע מאד גרשם רכנו ויתעצב תועבה.
.הנתעבים אשתו מעשי לו

 הראשינה אשתו את גרשם רבנו ויצו
 אל אליו הצעירה אשתו את בערמה להביא

 באו כאשד ויהי בן. אשתו ותעש המגדל.
 אשתו עם עתה לצאת ויאמר נשיו, שתי אליו

 אשתו את תחתיו ולהשאיר מסאסרו הראשונה

 לבבה ונכנע ,מרעב תמות אשר עד ,הבוגדה
 על לה לסלוח ,ה' אל והתפללה הרע

 נודע כאשר .מותה טרם הרעים מעשיה
 עליה חרץ אשר ,הקשה משפטה את לבוגדה

 הסולם, את והקח ותמהר, גרשם, רבנו
 הפתח את אחריה ולסגור בו, לרדת ותאמר
 ימית למען ,גרשם רבנו מצא אשיר ,הנסתר

 לא הפצה אך הראשונה. אשתו גם הוא גם
,רגליה נכשלו כהחפזה בי ,בידה הצליח
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 המגדל מעל ותפל מזמתה, בצעה .בטרם

 ירד ואז .וחמת מפרקתה ותשבר ,ארצה י
 ,המגדל מעל הישרה אשתו עם גרשם רבנו

 וימלטו ,באניה וישבו ,הים חף אל וימהרו
 מולדתו;, ארץ אל שב וכאשר ,ההיא הארץ מן

 אשה, עוד לו לקחת איש יעוז לא כי תקן

 ראד כי יען חיה, הראשונה אשתו בעוד
 יהיה ומעל בגד , ומדנים ריב אך כי ,ויוכח
צוררות נשים שתי לו אשר האיש בבית תמיד

רעותה.- את אשה

ד.
 לבדה ההיא התקנה פי על רק לא אך

 הזה הגדול המורה ללב היה קרוב מה , נובח
 עוד כי בעלה, בבית הרעוע האשה מצב

 ,האשה מצב להיטיב ,מאד נכבדה אחת תקנה

 הן לבו. טוב ומה נפשו ישרה מה תעיד,
 לבעל הזכות כי התלמוד, פי על הוא חק

 .בעיניו חן מצאה לא אשר ,אשתו את לגרש
 מידו, בריתות ספר לקחת תמאן מאן ואם
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 למרות לידה ומסר הספר, את לה וכתב
 לרבנו מאד ויצר .מביתו ושלחה ,רצונה

 כשפחה כי ,ברעה האשה את לראות גרשם
 בכל לגרשנה בעלה, בעיני נחשבה נחרפת

 עולליה. מעל בחזקה ולהפרידה יחפץ אשר עת
 איש, כל על חרם ויטיל גרשם, רכנו ויקם
 ,הזאת כנבלה לעשות עז בנפשו ירהב אשר

מצב מאז ויהי • רצונה למרות אשתו את לגרש

 הזאת מהתקנה .כעלה כבית איתן האשה
 ,החלש לימין בעמדו נפשו מדר את נראה

.כת עושקו מידי להצילהו

 רבגו תקן מאד נכבדה אחת תקנה עוד
 נפשו את איש יערב לא כי - והוא .נרשם .

 ,ההיא בעת .בו לקרוא רעהו מכתב לפתוח
 לא ורצים דואר, כתי עדנה היו לא אשר
 לרעהו, מאיש אגרות להמציא לעיר מעיר נסעו
 .מאד רב תקנתו ערך היה ,אלה בימינו כמו

 ,לרעהו מכתב לשלוח האיש על דרה כאשר אז
 לו, שסר אשר לאיש־עתי, וימסרהו ויחתמהו

 נועדו אליו אשר ,האיש ליד להמציאהו

 אנשים לפעמים היו האלה והשליחים .הדברים
 זד לאיש נחנו כסף בצע כגלל אשר רעים,
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 דעת למען בה, לקרוא האגרת את לפתוח
 בעל אמר כאשר והיה .בה הצפון הסוד את

 והלך לרעהו, חדש עסק :;יזה להציע האגרת

 גם ויעסוק אגרתו, את פתח אשר שונאו,
 מפי אכל ויכרה ,הזה החדש בעסק הוא

 יצאו רעות תוצאות ועוד ,האגרה כותב
 רבנו החרים לכן זרים. מכתבים מקריאת

 לרעת יאבה אשר ,יהודי איש בל את גרשם

 רשיונו.' בלי בו ולקרוא רעהו במכתב כתוב מה
 האחרונים ימינו ער נשמרה הזאת התקנה
. האלה

 והספרות הסופדים בדבר הקנתו נם
 סל את תקן הוא בזמנה. מאד נכבדה היתה

 !׳בספרי הקדש בכתבי מצא אשר השגיאות
 .המעתיקים באשמת בהם נפלו אשר ,התלמוד

 ויוסיפו מעתיקים עוד יבואו פן ,ירא הוא אך
 ;ובתלמוד בתנך ידיעתם מחסר ,שגיאות עוד
 בהעתקת העוסק סופר, כל על חרם הטיל לכן

 ספרי בדברי יגרע או יוסיף לבלי ספרים,
 במלה, מלה להעתיק יזהר רק מדעתו, הקדש

 תקנתו אך .גרשם( )רבנו הוא תקן אשד כפי
 ותלמידי תלמידיו כי ,ימים האריכה לא ואת
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 ,הקדושים הספרים את הם גם ך״קגו תלמידיו
 אילם .גינתם גפי בהם ויוסיפו ויגדעו

 המי. גרשם דגנו של מהחרם שיצאה התעלה

 רק מעתה נעשה השגיאות תקון כי היתה,
 וגדלם שמם אשר החכמים, ראשי ירי על

 ימי עד אשר תחת לרבים, נודעו בתורה
 בספרים לתקן כותב איש גל נועז גרשם רגנו
רוחו.- על העולה ככל

 יצא־ למבביר וגאלה כאלה תקנות

 מעמד את הטיבו אשר ,גרשם רבנו מאת
 גם ותלמידיו .וחוצה פנימה עמו בני אחיו

 את הכירו אחרון דור עד תלמידייתלטיריו
 עליהם ויקבלו ויקימו ,הן טובות בי ,פעלותיו

 הגדול האדם מתקנות סור לבלי זרעם ועל

 באשכנז הגולה בגי עיני האירו אשר הזה,
.-וצרפת

ה.
 עתות לבוא החלו גרשם רבנו בימי

 עד אשר תחת באשכנז, גם לישראל רעות



מב* .האמה ,מכביר 26

 מאשר טוב שם היהודים מצב היה ימיו
 העם אל השנאה נשרשה בה אשר , בצרפת
 היו האשכנזים בני .אחדים דורות זה הנדכא

 הקנאה עם והנצרות , למד לא ,פרא עם בני

 כן ועל ,היטב בלבם השרשה טרם .והשנאה
 ,בהשכלתם עליהם עלו אשד ,היהודים היו לא

 אשכנז ארץ על קם הנה אך ,בעיניהם נבזים
 לבו בכל אשר איש ,השני העריך הקיסר
 כהניה דברי וכל להנצרות מסור היה ונפשו

 האלה והצפעונים .האירים כדברי לו היו
.ישראל בני את לשנוא בלחשם לבו על פעלו

 כהן ,ויציליאנוס כי מקרה קרה והנה

 לשנוא לבו הפך וי ,התיהד ,באשכנז קטולי

 בספרו דפי בה וידבר ,הראשונה אמונתו את
 ,להעריך הדבר בהורע ויהי .נגדה בתב אשר
 מחרף את לענות הבחנים אחד את ויצו

 זאת משלחתו את מלא והכהן דבר. הנצרות
 , הקטולים הבחנים כל כמנהג באמונה,

 מלא הוא :אחרות אמונות בני עם בהתוכחם
 יתחת ,וקללות חרפות ,אולת דברי פיו

 ,במשפטו שגה כי ,ויציליאנוס את להוכיח

" נמרצות קללות קללהו
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 .די בזה אמר לא המקנא הקיסר אך
 את לגרש ,צו רבים לא ימים כעבור ויוציא

 מקום ,)מאינץ( מעצה מעיר היהודים כל
 אחדות מערים ועור ,גרשם רבנו מושב

 אלצו הרשעים והכהנים .לבז ושללם באשכנז

 רבים . רצונם למרות להתנצר היהודים את
 רבים נפשם, על וימלט* ברחו מהאמלליס

 מהם היו אולם .ה׳ שם קדוש על הרגו מהם

 מפני פחדו אשר ,ורצון כח רפי אנשים נם
 הנצרות מסוה פניהם על לשום ויאמרו ,קמות

 ,לישראל ורוח ,זעם יעבור ער ,מרעה ילהמלט
 היהדות אמונת חיק אל בגלוי לשוב ויכלו

- .הטהורה
 גם היה האלה האנוסים המומרים בין

 נפש צרת היתה רבה מה גרשם. רבנו כן
 בראש עמד אשר האיש ! הזה הגדול האדם

 נשמת ,משגבו היתה דתו אשר האיש ,לאמו
 אש־ , כזה נורא מקרה אותו קרה והנה ,אפו

 גדול לא אם גם ,ישראל איש כל לב יפלח

 הזה הנורא הכאב היה עמק עמק . הוא בעמו
 נשא אמתי כגבור והוא גרשם, רבנו בלב

ההיא והגמהרה הרעה בעת כי ,כרובו אותו
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 איש איש מנסו הבנים, אל האבות פנו 'לא
 נשאום אשר כל ואל עבר כל אל בחפזון

- רגליהם.

 ,עמו אח להושיע , התעורר ההיא בעת
 בן ,שמעון רבנו הוא ,גרשם רבנו של רעהו

 . הגדול שמעון רבנו או ,אבון בן ,יצחק
 חננו ואלהים ,בתורה גדול איש היה הוא
 אשר "הגדול" התאי• עדינה. ונפש רגש ברב

 יוכיח , הבאים וחדורות דורו בני בו בנוהו
 .עמו בקרב האיש היה ונכבד גדול מה לדעת

 , רבות אוצרות בעל עשיר איש היה הוא
 כרבנו .מצרים בלי היתה עמו לבני ואהבתו

 , צרפת ארץ יליד היה הוא גם כן גרשם
 .באשכנז במגנצה לשבח בא לאנס ומעיר

 בישיבתו אתו וישב ,גרשם רבנו עם ויתרועע
. לתלמיר־חבר לו ויהי

 המושלים רוח אח ידע שמעון רבנו
 וכי ,הכל את להם יענה הכסף כי , הנוצרים

 ,לאמונתם חובתם גם ישכחו כסף כצע בעד
 כעשן אחרת אמונה לבן ושנאתם קנאתם וכל

 לנגד ינוצץ אשר ,הזהב זהר מפני הנדף
 הרואים הגדולים השרים אל ויפן עיניהם.
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 כי ער ,למו רב הון ויפזר ,המלך פני אה
 ,הרעות הגזרות את ויבטלו ,לבקשתו נעתרו

 המגרשים היהודים .הקיסר מאת יצאו אשר
 והמומרים ,אחזתו ואל עירו אל איש איש שבו

לרבנו והודות .בגלוי היהדות אל שבו האנוסים

 שנת רק ההיא הרעה העת נמשכה שמעון
 גרשם רבנו בן חלה ובה בה בין אולם .אתת

 מאת הפקודה יצאה טרם , וימת חליו את
 המר המקרה .הרעה הגזרה את לבטל הקיסר
 בי כפלים: גרשם רבנו רוח את מרר הזה,
 המומר הבן מת בי ,ועוד ,מאתו בנו לקח
 ואם .אבותיו דת אל לשוב הספיק טרם הזה

 על להתאבל אין התלמוד חקי פי על אמנם

 בבל ,באונם דתו המיר אם גם ,מת מומר
 ,מאד ויבך הארץ על גרשם רבנו ישב זאת
 זכה לא אשר על אם כי בנו, מות על לא

 מארץ הלקחו טרם היהדות, לשוב^זל הבן

- החיים.
 אל באשכנז ישראל קהלות שבו כאשר

 את לחרף בהן קנאים אנשים החלו ,מנוחתן
 לקרש כח די בהם היה לא אשר , אחיהם

 מירי מכאבים לשאת , יעמם אלהיהם שם את



מב. האמה. מנבורי 80

 כחש מבלי ,נפשם להורגים לתה או מעניהם

 המעשה .רתם את וימירו ,אבותיהם באמונת
 ולא גרשם רבנו לב את מאד הכאיב הזה
 אחיו עושים אשר הזה בעול לראות יכל

 עמו בני את וישבע ,צו ויוציא .להאמללים
 התשובה בעלי את יבישו לא כי ; באלות

 עוגות למו יזכירו ולא , דתם אל ששבו

 הזה כדבר לעשות יזיד אשר והאיש .-אשונים
 ולרראון לקללה יהיה ושמו ישראל מקהל ;חרם
- . נצח

 באשכנז היהודים מעט שקטו כנראה
 . ההיא הרעה הינריך גזרת אחרי מרדיפות

 המדרש בבית לקחו להטיף הוסיף גרשם רבנו

 כחמש עוד ויחי כבר. זה במגנצה יסד אשר
 וימת ההוא, הרע המקרה אחרי שנה עשרה
 שמונע; מאות שבע אלפים ארבעת בשנת

 עור מדרשו ובית העולם. לבריאת ושמונה
 ,רבות שנים והחכמה התורה דעת למקור היה

 וגדולים רבים תלמידים העמיר גרשם רבנו כי

 תורה הפיצו אשר כמהו, וחכמה בתורה
 המדרש בית במת מעל עם בקרב הגדול מורם

- .ההוא



 הנגיד שמואל רבנו
.בנו יהוסף ורבנו

א<
 נגרילה אבן הלוי יוסף בן שמואל רבנו

 הערבית, בספרד אשר קורדובה, בעיר נולד

 המשים מאית שבע אלפים ארבעת בשנת
 יוסף, רב אביו, העולם. לבריאת ושתים

 בחכמת מורו .יחדו והשכלה בתורה אותו חנך
 השבוי. משה רב בן חנוך רב היה התלמוד

 מפי למד ודקדוקה העברית השפה את
 תלמיד חיוג אבן יהודה רבי הגדול המדקדק

 חכמים מפי למד זאת מלבד סרוק. בן מנחם

 נודעו אשר והמדעים, החכמות את ערבים
 לשונות המש היטב ידע הוא ההם. בימים
 היפה ידו בכתב ויצטין עבר* שפת מלבד

 היה בזה מלמד איש .להפליא עד מאד מאד

.ההיא בעת יקר
 רב היה הרבה חכמתו למרות אולם

 בחנות סוחר ,נעוריו נימי עני איש שמואל
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 עניו אך הצר. לחמו לו מצא ומזה קטנה,
 ,ומדע הכמה כל אחרי מררוש הפריעו לא
 בן רק עדנה בהיותי .כחו בשיר לנסות וגם

 מקרה, קרה יותר, מעט או שנה, עשרים
 בעת .מולדתו עיר מקוררובה הגלהו אשר

 על מאפריקה הברברים עם כשואה בא ההיא
 ,לו לא משכנות לרשת ויחל ,ספרר ארץ

 ברעם וילכדן רבות, ערים במצור ויביא
 עיר גם היתר■ הנלכדות העריב בין וברעש.

 מחמת ברחו היהודים יושביה רב קורדובה.
 שמואל ורבנו האחרות. ספרד ערי אל האויב

 כבר אשר מלגה, עירה וימלט הוא, גם נם
.הברברים בירי נלכדה

 את ויחיה קטנה, חנות לו כונן שם

 במכרו ,כפיו ביגיע ביתו בני ונפש נפשו
 עתותיו רב את ויקדיש ,אכל ומיני בשמים
 ,מצבו הוטב כן אחרי .ולשיר לחכמה ,לתורה

 מצא ממנה אשר משרה, איזה לו מצא כי
 בירי ותומך לעזר גם ויהי בכבוד. לחמו
 יכלתו• ככל העניים והמשוררים החכמים ידידיו

 אנשים כי זאת, טובתו ימי ארכו לא אך

 הלשינו ,המעט באשרו קנאו אשר ,רעים



5 . בנו יהוסף ורבנו הנגיד שמואל רכנו

 פעם עוד ויחל ,טמנו משרתו ותלקח .עליו
 הדל לא היא אולם .וצער עני חיי לחיות

 מאלה, טובים ימים יביא* עוד בי מקוות,
.מסחרו ואל חנותו אל חשב

 משנה ארמון היה מלנה בעיר ושם
• 111^1^ י' > — | *-י। 1 | ׳ 1>* 1

 אל קרובה היתד, שמואל רבנו של וחניתי
 ,שמי אל־עריף אב; ,המלך ולמשנה .האימון

22*2^2^2 והה וי ול^ה । ! *22 !—2* ! ה ה

 בנליון לכתב המשנה איתה ייצי אדניה. עם

 יקרו אשר המקרים, בל את ביומי יום מרי
 תשמע אשר החרשות השמועות וכל בעיר,

 והיא .אליו הכתיב את ולהביא ברחובות

 היא חכם איש כי שמואל, רבנו את ידעה
 אל באה קרובות לעתים כי לכתוב, ומיטיב
 ותבקש ואכל. בשמים ממני לקנות חנותו
 .כפ• עלי החדשות בל את מפיה לכתיב ממנו

 המשנה, אל הגליונות את כיום יום מרי ותביא
 היפה הכתב על מאד ויתפלא ,בהם ויקרא

 שפחתי יד לא כי ,ויבן ,הנעימה השפה ועל
מ לדעת, מפיה ויחקור . א^ה כי את כתבה

 לי ותספר .האלה המכתבים כותב הוא
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 יהודי' איש יושב הארמון בקרבת כי ,השפחה
 ,הדברים כל את בקשתה פי על כותב והוא
 את המשנה ויקרא .לאדוניה לספר תדע אשר
 ויבוא, הארמונה. אליו לבוא שמואל רבנו

 כעיני חן וימצא אל־עריף, אבן לפני ייתיצב

 והמשנה ,וסופרו למזכירו מאז ויהי ,השר
 נוכח, כי המלוכה, עניני בכל גם עמו התיעץ

 ומבין יודע הוא, גדול חכם הזה שהיהודי
 הגדולים, השרים כאחד המדינה, הליכות כל

 רבנו עצת ותהי .המלך לפני העומדים
 אלהים איש כעצת המשנה בעיני שמואל

 ויצליח ושמאל, ימין ממנה סר ולא קדוש,
 רבים, ימים עברו לא פנה. אשר בכל מאד

 אליו חבום המלך ויבוא ,אל־עריף אבן ויחלה
 ,למות נוטה משנהו כי וירא .לבקרהו

 ומי מקומך? את ימלא "מי ויאמר: ויתאונן
 ?״ מותך אחרי כמוך המחבמות בעצותיו יוהלני

 כי תחשוב, "אל ויאמר• המשנה וינחמהו
 היהודי סופרי כי ,לא .יצאו מלכי עצותי כל

 ורק אליך. לדבר ככה יעצני הוא הזה
 קח כן על מעשיך. בכל הצלחת לו הורות

בעצותיו ינחך והוא ,למשנה תחתי אותו נא



בכו. יהושף ורבגו הנגיד 1שטוא• רבנו

 וימת .בעזרך״ יהיה ואלהים הצליח ואז

הישר. המשנה
 משנהו בקול אמנם שמע חבים והמלך

 ויביאהו ,שמואל רבנו אה ויקה ,ה-אשון
 ,למשנה ויפקידהו מלכותו היכל אל גרנדה

 הערבים השרים כל מעל כסאו אה וישם
 נתן המלוכה עניני ובל אתו, אשר והברברים

 מאז לבוא שמואל רבנו על ויהי .בידו
 בספרד אשר המלכים יתר עם בדברים

 ,שלום ברית עמהם לברות ,אתיות ובארצות
 הצבא אנשי בל גם מלחמה. בהם לתגר אי

 במלכות אשר הקטנים עם הגדולים ושריהם
 אשר כל ואל למשמעתו, סרים היו אדוניו

 עשו, עליהם פקד אשר כל ואת פנו, צום

 ,ההם בימים מאד כבדה היתה הזאת והמשרה
 שגה ואם עריצים, אנשים הכליפים היו כי

 דתו אחת היתה קל משגה אף המשנה
 בחכמתו שמואל רבנו אולם .להמית
 לבלי בתבונה, מעשהו לכלכל ידע הרבה
 שונאיו אף על ,ובכן ,פעם אף בו הכשל

 היותו ותחת ,יותר עוד אשרו גדל ,ומקנאיו
באחת ,מלנה בעיר קטנה משרה נושא פנים
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 בעיר השרים לשר עתה היה ,השדה ערי
 בפי ויקרא .רב מלך קריה גרנדה הבירה

 לו קראו והערבים ,,,הנגיד״ :כשם היהודים
נגדילה" "אבן :בשם

 לרבנו עתה הגיעו 'אשר האשר, וימי
 ליהודי האשד ימי גם היו הנגיד, שמואל

 הגריל הוא .ולחכמתם לתורתם ,ספרד
 מרב יותר עוד וספרותו עמו לטובת לעשות
 אהב חסדאי רב אמנם שפרוט. אבן חסדאי

 תורת ואת הקדושה השפה את הוא גם
 רבה היתה לא בהן ידיעתו אך ,היהדות
 לכן בדורו. הגדולים החכמים אחר בידיעת

 . באונו לא אבל ,בהונו רק תעלת להן הביא
 ירע הוא :הנגיד שמואל רבנו היה כן לא
 עמקה יריעה ודקדוקה הקדושה השפה את

 וידיעתו .נשגב ומשורר מליץ היה גם ,•רחבה
 גדול היה כי רבה, יותר עור היתה בתלמוד

 לו היתה יתרה ועוד הגאונים. כאחד :תורה



9 .בנו ■׳הוסף ולבנו הנגיד שמואל ובנו

 רבות שפות ורעתו חכמתו כי ,עליהם
 להביא ,לעזר לו היו ,נימיו ששררו ,ומדעים

.התלמוד בלמוד נבון ומשטר סדר
 במרחקים לו היה ' מאח דבק ואוהב

 נסים רבנו הוא שבאפריקה, קירואן בעיר
 מלאים מכתבים לרעהו איש ויריצי גאון,
 את תמיר לו כתב נכים ורבנו ודעת. תורה

 הנגיד כבדהו אשר גאון, הא• רב תורות רב
 רב וכסף .לו היו קדושיך דבריו וכל מאד
 מורא ישיבות את לתמוך שמואל, רבנו שלח

 ,ידידו את בכספו תמך וביחור .ופומבדיתא
 רב בת את בי ,ב־ ויתחתן ,נסים רב את

 וישלח בנו. יוסף לרבנו לאשר, לקה נסים
 הקדושה, בארץ אשר המדרש לבתי גם בסף

 היושבים ,להתלמירים למאיר שמן לקנות
.ה׳ בתורת והוגים שם

 מדרש בית יסד מושבו עיר ובגינדה
 ,בו למורה הוא ויה• ,התלמוד לתורת

 תורתו, לשמוע התאספו מאד רבים ותלמידים
 ויפזר בלחם• שבהם העניים את כלכל והוא
 ,התלמוד ספרי העתיקו אשר ,לסופרים רב בסף

 לא אשר ,החכמים ולמכריו לתלמידיו ויתנם
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 הזה והחסד .בכספם לקנותם ידם ^א: היהה
 כתבואת עת ההם כימים מאד, גדיל הוא

 .דפוס כתי אז היו '־*א ,כ ,קלף על הספרים
 ,לקונה שקל במאות עלתה התלמוד מסכת כל

 ורבנו .שקל לאלפי עלו יחד המסכות ובל
 לכתיבת ויפזרהו כספו, על חס לא שמואל

 העניים, הלומדים רין ויחלקם רבים, ספרים
 והתורה התלמוד ידיעת נפוצה זה ידי ועל

מאד ספרד בארץ
 לטובת פעולתו גדלה יותר עוד אך
 "מבוא היקר: ספרו את בכתבו התלמיד,

 כחלקים זה ספרו את ערך הוא התלמוד".

 התלמוד לטור חקי את באר בהם אשר ,אחרים
 לפני כללים וישם ,ישר הגיון פי על

 כבואם ,נתיבתם למצוא איך לרעת ,הלומדים

 ערך .התלמוד ים ,הזה הגדול הים אל
 בי אף ן אלה בימינו גם אבד לא הזה הספר

 מות אחרי העתיקוהו אשר ,רבים סופרים
 ,רבות שגיאות בו הוסיפו ,שמואל רבנו

 שלמים פרקים מטנו •חסרו אחחם ובמקומות

המעתיקים. כאשמת
 בו אחזו אשר ,הפלפול את בשנאו



11 ,כנו יהוסף ורבנו הנגיד יממיאל יבנו

 ,ימיו לפג• גם ,בימיו גם הרבה לומדים
 ויסררם ורוקיו התלמוד הלכות כל את אסף

 להיות ,ויפה קצרה ובשפה ,גכון בסדר
 להתנהג איך לרעת החפצים לכל לעינים
 לספר ויהי ,התלמוד פי על חייהם כדרכי

 ישראל מקהל אבד הוא אך .ונכבד גדול

 נזכרים שם זעיר , שם זעיר רק .הימים ברוב
 קמו אשר ,החכמים בספרי מדבריו מעטים
.אחריו

 שם ודקדוקה עבר שפת ליריעת גם
 .מחכמים ספרים בה ויבתב 7 לבו הנגיד

 רבי ,בימיו אשר הגדול המדקדק יצא יכאשר

 יהודה רבי ספרי את ויבקר ,גנאח אבן יונה
 התעורר ,בדקדוק שמואל רבנו מורה חיוג אבן

 על להגן יונה, לרבי מענה ויכתב הנגיד,
 החכם המדקדק אילם .מורהו חיוג אבן תורת

 בעמו, הגדול הנגיד הדר מפני נבעת לא
 הוכחותיו את לאל וישם הוא, גם ויענהו

 דפי וידבר ,בשפתיו נזהר לא גם .וראיותיו

 בחכמתו, מקנא הנגיד כי באמרו, בנגיר,
 האמת מאהבת ולא מורהו, ריב יריב כן על

שמואל רבנו עוד יכל לא אז זאת. יעשה
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 במכתבו קשים דברים הוא גם וידבר ,להתאפק
 תמיד היה וסלח אפים ארך כי אף השני,

 החכמים שני בין ומדון ריב ויהי .ארם לכל
 שפת יריעת אך חייהם. ימי קץ ער האלה

 הרבו כי ,הזאת המריבה ירי על הורמה עכר
 לא אשר ונצורות, חדשות בה לגלות שניהם

הראשונים,- המדקדקים שערון
 עבר, ולשפת היהדות לתורת רק ולא

 .ותומך מעוז הנגיד היה מדע לכל גם אם כי
 בחכמת לעסוק דורו בגי את העיר היא

 ולהבינם לעזר למו להיות ויבטיחם הטבע,
בשיריו: באטרו כמדע, קשה דבר בל

 בעולמו אל סוד1? ל^ב וך*נר עולם! "בני

,סתריו את "וחקרו

 הבין ולא ו>§ךח צץ ;חציר תקיו "יאל
;קציריו בא .עת ״אלי

 אסור, ורז ו^שור, ,עקוד בכל אלי "פנו
• מאסריו״ ״ואתיר

 ואל הטבע, סתרי לחקור לב )שימו
 עת אחריתו, ירע ולא הגדל כעשב תהיו

 וסבוכה קשה שאלה כבל אלי פנו הקציר.



13 .כני יהרסן״ ירכנו הנגיד שמואל רבני

 - הקשרים את ואתיר ,וקשור נסתר ובל
.השאלות( את אפתר

 בחכמת גדול חכם היה אמנם והוא
 רחוק היה ולכן וההנדסה, התכונה הטבע,
 ההם בימים .והבל שוא באמונות מהאמין

 איש בל כי ,בכבבים החזים אמונת גברה
 אשר כוכבי, הוא מיוחד, במזל יולד ואיש

 שונא• אנשים היו כן ועל .הולדו כרגע הופיע
 ימים יאריך לא כי לו, נבאי אשד הנגיד

 זקנה ימי לו יבואו ובטרם ,ארמית עלי
 הגגיד וילעג מזלו. כוכב מורה כן ני ימות,

: ויאמר למו

 אסיפתי בי קוקמים, ?דברי "יתנחמו
• חשבונם( לפי ימהר מותי וכי ,מהרה בחשבונם

 תחיל ואיך !עמלם לדת לעת ותוחילו
 עמלם יביא לעת )ותקוו ? עקרה תוחיל ואיך

 • נבואתם שתקוים ,כלומר ,פריו בחשבונם
 לקוות , בחכמתם ,־עקדה תוכל איך אך

ז ללדת(
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 חכמה בבל הרבות ידיעותיו וכרום
 ורוחי העדינה נפשו ונשגבו רמו כן ומדע,
 לא ובמדינה בחברה הרם מצבו .הטהור

 ענו היה הוא . וגאון גאה רוח כל בו העיר
 .למאומה בעיניו נחשב לא והעשה , רוח ושפל

 בי , עשרם בגלל לא האנשים את בבר הוא
 מאד אהב הוא . וצדקתם חכמתם בגלל אם

 שהיה ,גאון'מקירואן יעקב בר נסים רב את
 ממנ■ ויבקש ,בנדבותיו ויתמבהו ,עני איש
 .בנו הנגיד יוסף לרבנו לאשר. בתו את לתה

 , נוכח אמנם ביתו אל הנערה באה וכאשר
 בגמרת הקומה קטנת כי היא, יפה לא כי

 ,תורה ויודעת חכמה היותה יען אך ,היתר.
. לבנו לקחתה הנגיד חרץ לכן

 מאד. כבד החכמים וידידיו רעיו את
 ,הרחב־ ירו ממתנת נהנו כלם כמעט כי ואף
 בימים כנהוג ,לכבודם שירים שר זאת ככל

 לעמו ואהבתו בפיו. תהלתם וירומם ההם,
מכל עליו ויגן ,בקרבו יוקדת באש היתד.



15 בגו. יהר&ף ורבנו הנגיד יצמואל רבנו

 לא לגדולה בעלותו לכן .רע ופגע □קרה
 ופקידים שרים להיות ישראל מבני בבונה בחר

 שנאת רבה מה בדעתו ,גרנדה במלכות
 ,בלבם קנאה לעורר וימאן ,לעמו הערבים

.-לראשם אדונים היהודים את בתתו

 יוסף רב המשורר הוא , מידידיו אחד
 ובצבעים יפה בשיר תארהו ,חכדאי בן

:באמרו מאד בהירים
 כבוד מכון ,המקדש לשבטו קדש ״לבו

 לבו הקדיש )היא .ובימה עש ראש על אל
 לבו, קדוש המקדש. לוי שבט בבני לשיר,

 ,הככבים( ראש על האלהים כבוד כמעון
דית תבקש ומפיו .דעת .ישמרו ,שפתיו

, התמימה ,אלהים
 ומעללו ,!בהאירו( ?הלו ?ירח ,ומהללו

 בני נפש משיב )ומעשהו בצמא פלג "כמו
.הצמא( נפש ישיב מים כפלג , ,האדם

 / !,עה לף ;סרה, תס לף ח?מה, ,לף

)וחכמה(, וערמה ?ינה
 ועלקוש, יורה כמו ונדיבות( ;ד ,ורחב

• >ימה״ זרח:מ ??ין )תכונה.( לב <ור._
 האלה בדברים הביע לא המשורר אולם
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 ומשורר ,לו הראויה הנגיד תהלת חצי גם

 הנגיד רוח את כשירו הלל ■ערבי, ש א אחר
 ,,בל כי: באמרו, לאוהביו, תמיד ה.אמן

 ברבנו חסרון כל מעורו מצא לא וידיד הב א
 , טעמה את תשגה העת גם ואם .אל שגי
 הערבי סורר וה י^נה". לא הנגיד אך

 הוא ,,אתה :תהלתו בשיר לנגיד אמר מ;פתל

 ,היקרות המרות כל בך באו שנקבצו ,האיש
 במדד. רק תמצאנה זולתך אנשים בלב אשר

 הנדיבות את שבי מבור הוצאת אתה .עטה מ
 י וים קרם נדיבי כל על אתה רם . לחפשי

 האדם בני הבינו לוא .הנחשת על הזהב :רום
 בשפתותיהם דבקו אז ,לשקר אמת בין להבדיל
 יאמרו אשר ותחת .לאצבעותיך רק )נשקו(

 האבן את בנשקם ענג למצוא )המחמדים(

 אז כחדו ,ןמכה אשר )הקדושה( השחורה
 עוד .רבה" כרכה המעניקות ידיך את לנשק
 "כי לאמר: הזה המחמדי המשורר מוסיף
 הנני עמך, בני ובתוך אצלך אשב כאשר
 אה לשמור המצוד. הדת את כל לעיני מכבר

 אשב ;׳וכאשר היהדות( )את מחללו השבת יום

 לפהוח אוקירנה )המחמדים( עמי בני בקרב



17 . בנו יחוסן• ורבנו חנניד יממואל מנו

 , נבין האלה האחרונים מהדברים . במסתרים״
 ישראל שם לקדש שמואל רבנו הגדיל מה

.הטובים במעשיו האחרים העמים בעיני ודתו
 אחד ערבי אז היה בי ,מספ״ת ההגדה

 הכליף להיכל הקרובה בחנותו בשמים מוכר
 .הנגיד בגדולת הזה המחמד• ויקנא .חבום
 הכליף, עם שוח1, שמואל רבני בצאת ויהי

 את ויחרף ויקלל, מחנותו, הערבי ויצא

 הדבר וירע .פעמי^רבות עשה וכה .הנגיד
 רבנו את ׳בחמתו ויצו הכליף, כעיני מאד

 , קשה הזה המחרף את ליסר ,שמואל
 עוד יוסיף לבל מפיי, לשינו את לברות
 צדיק איש היבול אך .כאלה בלע דברי לדבר

 ? בזה אבזרי מעשה לעשות ,כנגיד לב טוב
 פי לסתום אחרת, תתבלה למצוא חשב ילבן

 אליו וידבר ,אליי שונאי אה ויק-א .מחרפו
 רחמי ,•קרות מתנות לו ויתן ,אהבה דברי

 יכל אשר בעת ,לו וסליחתו שונאו על הנגיד

 לב את משרש הפכי ,נקמתו ממנו לנקום

 ימים עבור אחדי ויה• .לאהבה מאיבה הערבי
 עם לשוח פעם עוד הכליף ויצא ,אחדים

ויעמוד מחנותו, החנוני יצא והנה הנגיד.
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 וכבוד תהלה בשירי פיו ויפתח פתחה, יד על
 וישתומם ,הערבי את המלך כראות ויהי .לנגיד

 :שמוא^ רבנו את וישאל בחיים. לראותו
 אדוני ,״אמנם - ?״ מציתי אחרי מלאת ״הכבה

 דברך, אחרי מלאתי הנגיד: המלך!-ענהו

 לו ואתן ,הרעה לשונו את מפיו הוצאתי כי
 רכות רק תדבר אשר , רכה לשון תחתיה ✓

טובים". ודברים
 ,האלהיס לו עשה זה לעמת זה את אך

 שבקשו מקנאים הערבים מבין לו היו כי

 ויהי .ובמכתביהם בשיריהם ויחרפוהו 'עחו,
 ובלבם ,טובות אליו דברו בפיהם אשר ,מהם

 להבחין ידע בחכמתו והוא לו. שנאתם שמרו

 להשמר וידע ,חנף אויב ובין אמתי אוהב בין
 אמר כאשר ,לו נבלו אשר נכליהם מפני

:משיריו באחר
 אשוח ולא ?רירי/ את בלבי אשוח "ולא

 וחברי ידידי את מוקיר )אינני בסבורה וחברי
 אחה אגדה כלס היו לו כמו שוה, במרה

.לאהבני(

 מהם חש ימיני׳ י.ר בידי מחם "חש
כיד לי היקרים ירידים )יש יתרה "באצבע



. בנו •הודף •־ב:• הנו." שנ״א* רבנו

 •תרה אצבע כמו בעיני שערכם ויש ,״ימיני
• ״כיד(

 לי !עמוד ברכות, לי בפיהו נותן ,,ויש

 ובמחשבתו יברכני )בשפתיו מארה "בטוחותיו
.קללני( י

 כל מל / לב ולי ,תישן ולא ע?ן ולי
פזורה". מצודתי כור

 שונאיו אל גם הנגיד רחמי רבו מה
 במלכות הערבים הן הזה. מהמקרה נובח

 ויחמסו ,הברברי מלבם את מאד שנאי גרנדה
 הדבר ויודע .שואה עליו להביא מזמוה
 .מא״צו ולהכריתם מהם להנקם ויאמר ,למלך
 הקדוש החג ביום בי ,חילו אישי את ויצו

 אל בלם יבואו יתאספו אש" עת לערבים,
 1ע־ ויגירום עליהם יתנפלו המסגד, בתי
 את ויצי .איש מהם ימלט ולא ,חרב ידי

 ירהיב לבלי ,הנאמן סודו איש ,שמואל רבנו
 האבזריה הפקודה דבר לגלות בנפשו עז

 המלך אל התחנן שמואל רבנו אולם הזאת.

 בי באמרו, הזאת, הגזרה רע את להעביר
 בממלכית אשר הערבים יתר יתקבצו אז

 שבטי. ובני המלך בית את וישמידו האחרות,
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 המלך את להטות הועילו לא דבריו אך

 וישלח נכפו, נפשו הנגיד שם אז מחפצו.
 ביום יבואו לבלי להזהירם ,חרש הערבים אל

 הציל בזה וכאוב; .תפלתם בתי אל המועד
 היו הערבים בני רב כי אף ,מכליון רב עם

 הוא כי ,תמיד רעתו וחפצי בנפש שונאיו
 לב שם ולא , נקם טבת מח מכל רחוק היה

 .כפעלם להם לגמול נוראים היותר לאויביו

 להנקם שיעצהו מאוהביו אחד את ענה וכן
נ מאויביו

 אצלי והם ועינם? בעיניך הם ";השים
:רוקה. "?תולעת

 ?עגלה והוני, להודי חעיקו "חמדוני
 לכבודי להצר בו בחרו )הם ..המעוקה
עמיר(. המלאה העגלה תעיק כאשר "ולעשרי

 ועה ללש, היש עשה יוכל "ומה
.שרצים( )מיני ? ו^נקה בכח "בח

 היקרה, המדה היתה האדם לבל האהבה

 ואל . הטהורה בנפשו נזר כאבן שהתנוססה
 , הנדיבות בו נוספה עוד הזאת הנעלה המרה

 מצואתו נוכח כאשר גבול, כל ירעה שלא
 מלחמות אז לחם הנגיד .בגו יוסף לרבנו שכתב



21 .בגו יהז&ף דרכנו הנגיד שמוא■' רבנו

 , חילו על מאד אז כבדה והמלחמה מלכו,
 צואתו וישלח מות. אלי נכון הנגיד ויהי
: לאמר יקר בשיר לבנו

 קנוקף וטרם .נברא ל;ל ,,והתאהב

?עירך. טוב שם קנה הון,
 ואם ?לבו. שואל ל;ל תן "יהוסף!

* רך מענה ענהו - ״א.ין
 מחסור( )-איש חסר לכל חלק ותן

 .מחסורך את זכור מהן ועת .בהונך
 אתה גם כי הזכר, לעני נדבתך שתתן )בעת
.מחסור( לסבל חובל

 הזה! השיר דברי ונשגבים רמים מה
 כל בעיני אהוב להיות ,בנו את צוויו ביחוד

 ראוי ולאם, אמונה הבדל מבלי האדם בני
 כי זהב, לוח על שהם באותיות נחרת להיות

 הטוב. רוחו טהת בכל הנגיד את נראה כו
 ,נוצר לגדולות רק אשר ,הזה הגדול והאיש

 תענוגים, וחיי העשר אל מעורו שאף לא
 רק עניו. בימי לו היה אשר במעט ויסתפק

אמר כאשר עיניו. תמיד נשא מנוחה חיי אל
:□השליו
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 ויתרונה אהובתו יפי הוד את לתאר יחל אשר
: באמרו הבנות יתר על

 אראה כעת ספיר עלי; אדם -מות "מראה

; שניך _על ש$ת?ך
 עבי זהרי .על הפך$י ול?ל: בפנוף שמש

א(. קוצוררך
 החן אבל .גופך ?סות הם ורקמת משי

• עינ?ך ספות - והיופי
ואת איש; .ירי מעשה ,עלמות מ^זכית

שסיוררךב(. והחמדה ההוד
להיות נאו;ק ח וסימה ;נש ג( וסהר חרם

;יאהיוהוף פאסנף
להיות חפשו אם ק^בו ובנות כנים

וש?חותוףה(".

המראה את תארו שאחרי הוא ומוכן

 שערותיך וקוצות כשמש, מאירים פניך א(
 ; אפל לליל דומות והשחורות העבות

 ארם ידי י מעשה העלמות כל מעטפות כ(

 שמש ג( . והאהבה ההוד הם מעטפותיך אך
 אם והבנות הבנים יתי ה( . וכוכבים ד( וירח.

 לעבדים לך להיות בחרו ,הם חפשים
.ולשיחות



23 .ד.לרי יהודה רבנו

 את יביע אם פ^א בל אין ,הנה הנחמד
: לאמר חפצו

 סחוט לבד ,סלקי זמן מהון אשאלה "לא

.א( מסניף חגור שפר־רך
 אהיה אני לו ,;מיני על בחותם שמתיך

............!זרועותיך על בחותם
 בשם ב( אארה עד ,אחיה ;הנני מי

!״ סליכוהוך מבין ומור
 זאת בבל ; אהובתו עזבתו בי ואם

 ימוש לא זכרונה בי ,המשורר בטיחנה

: באמרו לבבו מקרב
 .עלי אשפע אבל קולך, אשמעה "לא

• צעדות?ך" קול לבבי סתךי

 לזברהו המשורר יבקשנה שירו ובסוף

 יצאה אשר ,נפשו את החיות למען ,ולפקדהו

: יאמר ובה ,פניו מאת אהובתו צאת עם מגוו

 חשקך חללי לחיות פרדף ביום ,"?קרי

" מת?ך יחיו בו ויום

 לחלק לי החיים עשר מכל אכקש לא א(

 * וחגירתך השני כחוט האדמות שפתיך את רק
. אלקט ב(
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 ,נסעך ביום בי גרה׳ אל להשיב נ?שי

 ♦ א<״ אסחף ;צאה בצאתך
 ! לאהוב הזה הגדול המשורר ירע ככה

 הצעירות יפי הוד לציר יכל כמהו ומי
 לכבוד שלח אשר משיריו באחר ! היפיפיות

: לאמר הבלה את יתאר החתנים אחד

 ומלרדה-שמש . ואפה-מר , צוף - "שפתה
.פתנים״ - ובשערה

ד.
\

 להתרועע רעים איש היה הלוי יהודה רבי
 מכתביו .ומיודעיו ,לרעי מאח דבק ואוהב
 "א כי ,יעידי מכריו אל הערוכים ושיריו

 הערבים כדרך ,גרונו ׳מתוך מדבר החונף
 בפיהם לרומם היה דרכם אשר ,ההם בימים

 עמם. בל ולבם ,תהלה בשירי מכריהם את

,וחכמתו בכשרונו התגאה לא ,ענו היה הלוי

 , גופי אל אותה להשיב ,נפשי את זכרי א
 נפלו אשר כל את להחיות תזכרי אשר כיום
 יען , ההם המתים שיחיו וכיום ,מאהבתך חלל

 , מגוה נפשי גם אחריך יצאה לנסוע בצאתך



25 , הלוי יהודה רבנו

 רב כבוד ממנו. לגדולים רעיו את ויחשוב
 המשורר עזרא אבן משה לרבי לבבו רחש

 .בכשרון ממנו קטן אך ,בשנים ממנו הגדול
 ערך מאד צעיר עלם עוד יהודה רבי בהיות '

 אשר , הזה פצוע־אהבה המשורר אל שיר
 . מלבו עצבונו להשכיח מולדתו מעיר נרה
 תהלות מלא בשיר מענותו אחר לא משה ורבי

 לכשרון השתוממותו ויביע ,הצעיר להטשורר
 הברק. כאוד פתאם לעיניו נגלה אשר הגדול

 אכן מפי יוצאת תהילתו הלוי כשמוע ויהי
 וכבוד אהבה מלא מענה הוא גם ערך ,עזרא

: קורא הוא דבריו יתר ובתוך ,למהללו

 אשר ושמך .משה ^ביר ,זה .הקולף
מבשורותא(?. לאזני ןנ_עם

 קולף והוד , ושדות שדה ולא יךךז כתב

.ב< ושרות שרים ולא
 שפתיו לעבד׳ יום כל טובף החדש

.ג( לן?ירות טובך מספור

 רבות מנשים לי טוב ידך כתב ב( .טובות א(

 אשר ג( . ומזמרות ממזמרים לי נעים וקולך
 שאתה הטוב לכל מספר ממנוח קצרות שפתיו

.לו עושר.
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 ;לאה בבר ? מהללך לספר או ך,לספור

. א<' ספרור. ;דע ולא
 ,דעתו את יביע האלה הדברים אחרי

 כל משה לרבי תורה אסיר להיות עליו כי
 עמו עשה אשר ! החסדים כל על ,חייו ימי

: באמרו , הזה 'המשורר רעהו
 וחסד* ? לחפשי אצא אוכלה .ומתי

 ן לדורות ב( ביך;י1ח
 ועורי ,ושחרות .ילדות שני ךי_עבךח

.נ( ;בורות ל^י ע?ךך
 ין2ם יה! * מהשבותי ככלתך :הגו יאיך

 ?״ ד( שכורות ידידותך
 רבי רק כי לספר, מוסיף הוא הלאה

 במשורר ,בו העיר הנעימים באמריו משה
 אל ויפנה ערבים, לשירים תשוקה הצעיר,

 , כקרס אליו כתוב להוסיף רבקשה, זה רעהו
: יאמר וכה דבריו. לו יקרים בי

כצ\ד. א9ץ אף לעיניו נדול ו,אל .למעניו

.ה( לקטרות

 מפשר ידע טרם ועוד מסמר, עיף כבר א(
 . לעבר עשני כ( . מאד הרבים מחלליך

 מחשבות* תובלנה איך ד( . הזקנה לשנות ג(
 שכורות אס , זולתך אחר :;יש אדוח על לחשוב

. לגשמים כמדבר ה( .מאהבתך חן
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 תה;עה רעמו , כבדים משה ידי ;היו ולא
.א( .עצורות לי

 ?כתבו נא ורצון,)אל עלי יכתבו ושלום
. ב( קרירות עלי

 אותות וגם ,אשימם עיני עלי לטטפות
 ♦ נ(״ קשורות ;די עלי

 רחש אשר הכבוד, רגש היה ־כ ומה
 הלוי יוסף רבנו הוא ,ממנו הגדול ־*חברו לבו
 מורם כסא על לשכת עלה אש־ ,מיגש אכן

 יהודה רבי ג אלפסי הכהן יצחק רבנו הגדול
 מלאך יכבדו כאשר זה חברו את בבד הלוי

 / רבו לפני כתלמיד לפניו וישב האלהים;

 מיגש אבן היה •כאשר .בתלמוד לקחו ויקשב
 לכבודו יהודה רבי ש־ המדרש בית לראש

 את יבקש הזה כשיר נעים• אך• יפה שיר
 רבנו לכבוד לשיר ו כני׳ את לעורר ,הרוחות

 לבוא / ה׳ תורת הלומדים כל אל ויפנה ,יוסף
 , והגדול הצעיר המורה מפי לקח לשמוע

: לאמר

 נטפיהם. לי מדמטיד •צורים יהיו לא וענניי זא
 . אליו מכתוב ימנע ש־א : יאמר רצונו

.ידי על לאות אקשרם נם כ( מרי■ דברים כ(
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 ן ?שמיו הלו גני הפיחי צפון, "עורי,
שיר ,והטיה רוחי על נשבי , וסימן

• מנעמיו
 שיר לדרך ושימי ?ולחי, ליי פנור ועל

; •( פעמיו
 ?י ראו, ב! נוסך. וכל צמא קל הוי,

.ג( זה אלהים מףנה
ח מורשה דת כסך• בלא שברו ולכו

הזה!" כיום
 הלח רחש ונאמנה עזה רעים אהבת

 עזרא אבן אברהם רבי הגדול להטשורר

 אשר ,קרובו פריצול בן שלמה רבי ולהשר
 המלכים אחר במלכות השרים ראש היה

 אחת פעם נסע הזה השר .בספרד הנוצרים
 יהודה רבי ויכתב .המלך אדונו במלאכות

 שלמה. רבי שוב לקראת כבוד שיר הלוי

 אליו הגיעה והנה שירו, לכתוב כלה טרם
נגף והערבים הנוצרים במלחמת כי השמועה,

 כשמי ויזלו שירתו נגן ינשב צפון רוח א(
 , המשורר רוח על ינשב דרום ורוח , החרוזים

 , בנורו על וינוח , נעים שיר לשיר ייטיב למען
 ׳ מיג* אכן (1 . מתאוה ב( * לנגן לעוררהו

, התורה ד(
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 השר ,פריצול בן וגם ,הראשונים מחנה
 הלוי שיר ויהפך .חלל נפל ,בישראל הגדול

 ויפה גדולה קינה ויקונן לתוגה, משמחה
 הראשונות ומהאותיות השר מות על מאד

 קטן שיר עוד יצא החרוזים בראשי אשר
לאמרג לנהי קורא ונפלא

א(, והילל ארז עלי1 _י_ער, (";עק
1 <בליל והא שכור, לאור קוה אשר
 כי ספותו בטרם נפשי יך;>ה לא אמת

. !״ חזיללג! עשז ימותין
 אוהביו, מות על בתב אשר מקינותיו,

 ומה ,רעיו עם רוחו נאמנה מה נראה
 נובח ביחור נפשם. אל נפשו היתד. קשורה
 אבן משה רבי המשורר מות על מקינתו

 ההיא בקינה רעיו. את אהב במה ער עזרא
 ברברים אבדתו גדל על לבו עקת הביע

לאמי־: הקורא לב סגור קורעים
 ורזהימנה, שאננות תבבץה ;זאת .עלי

כתנות; ותקיענה תשאנה מר ומקפד

 ידעה -א נפשי ג( . לילה הנה ב( . וכבה א(
 וכוכב עש הכוכב ימותו כי , השר נשפה טרם

. השחר
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 פעה* לדמעות אין התו^ה בזאח עלי
..א( מגנות לב ובבל דאגה .נפש וכבל

 וסופר הבס אלה בפר? אשפיל אןה

.. ? בנינות ושיחוקיו שפר אמרי ונותן

 ומזרחי כהרי מאור אחי! משה משה,
 !״ קדמוניות משנים זרחי ונגה ונרי

 על קינתו היתה עמקה אבל קצרה

 יהודה רבי .מורהו אלפסי יצחק רבנו שית
 שירו אך ,נעוריו בימי עדנה אז היה קלוי

 הממון כשרונו גדול מה העיד הזה קקטן
 האלפסי ערך אח יתאר מעטות במליס :חבו.

 מאשר יותר בהירים, בצבעים ובמותו :חייו
 בשיר אחר משורר זאת לעשיות היה -בל

: ארוך

 מלאבי כי רעשו, לך סיגי כיום "הרים
 פגשו, בך האל

 כתךיה וצבי ,לכך כלוחות הורי גיכהבו
. חבשו לך

י יגון א(
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לולי ,לעמוד נבונים כרו עצרוז לא

״1 א( ך־שו ממך הבונות

 לקראה רעדו התורה מתן ביום ההרים א(
 ויכתבו בו פגשו האלהיב מלאכי בי / האדפסי

 נ!ר פאר כימו וי , לבו לוח על התורה את
 ההבמיש דרשו ~א ולו ;ראשו על דת׳רה
— . עמוד יבלו לא עתה בי , מפי* הכמה



> מז

 ♦הלוי יהודה רבי
ה.

 , בימים הלוי יהודה רבי בא כאשר
 , לה׳ קדש כלה ותהי שירתו נהפכה כן

 הנער ימי. הקדושה. ולארצו לעמו לתורתו,

 , ועליצות□ החיים חמרה חלפו ועמה□ ,עברו
 , בגולה אחיו חיי אל התבוני יהודה רבי

 מר בי , הנוצרים בקרב מצבם את וירא
 ; רעוע כי המחמדים בין מעמדם ואת ,הוא

 והמחמדיב ,המחמדים את יקנאו הנוצרים
 ישראל בית על המה ויחדו , הנוצרים את יצרו

 המשורר בלב והתלקח . פה בכל אותו לאכול
 , האמלל לאמו אל האהבה אש הזה הגדול

 חדרי פנות בכל ותצת ,ללהבת-שלהבה ותהי
 גורל ועל עמו בת שבר על הכואב לבו,

 על לשיר דרכו את ויעזוב . הקדושה ארצו
 הדר על ,הבחורים הוד ועל העלמות יפי

 אך אלה כל והחת ,רעים אהבת ועל הטבע
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 . והנבירה הנעלה שירתו הוציאה אחת מלה
 טפי נם לפעמים נשמעה אמנם הזאת המלה

 •תר מפי נם , גבירול אין שלמה רבנו
 אך , יהודה רב• לפני היו אשר המשוררים

 הנעם לה חסר ההם המשוררים כל בפי
 לה היו אשר ,והעז הצלצול , והיופי

. זה משוררנו מפי בהשמעה
 הקדיש לה .״ציון״ : היא ההיא המלה

 בשרונו כל את ,כחותיו כל את יהודה רבי

 היתה היא , ימיו רב הנה בה ; הגדול

 נם בהקיץ גם תקותו נחמתו, , שעשועיו
 התנשא ,שפתיו על אותה בנשאו .בחלום

 מרומי אל ,על אל חעף ,הארץ ל3מ; הוא נם

 ,הנשר ככנפי כנפים אז לו נבראו כי ,שחק
 נךמתה לו .הדמיון כרוב על שחקים וירקיע
 ; ישראל-כנשמה וארץ כנו ישראל כנסת

 כן ,הנפש בלי לחיות יוכל לא שהנו כמו
 בשבתם ,חיים נקראים ישראל עם חיי אין

 למרמס נתונה הקדש ואדמת , גלותם בארצות

 המחיה והרוח .והמחמרים הנוצרים לעמים

 . היהדות תורת היא יחד והנו הנפש את
 כנסת בעיניו וקשורות אחוזות לזאת אי
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 כי עד ,יחדו והתורה הקדש ארץ , ישראל
 -כאחד . מרעותה אחת להפרידן יתכן לא

 ארץ אל לשוב עמו כני את יעורר משיריו
 יונים לבני אותם מדמה הוא .אבותיהם

 מקומם בגלות פה לא כי ,אליהם וקורא
: ואומר להם הראוי

 ביתכם ועת מנוחתכם זאת לא? ,.קמנה
א(, משלחה

חמת לגבול תענוגיכם אל שבנה

...ב( תגרדוה
 0 ובנותיה משלם נדךנו מיום הנה

 - ד( גאותיה כל ונדמו נפרדנו ציון ומעל

רצתה והיא ;רךנו פלאים אנחנו
...ה( שבתותיה

 ואשכנה: אעופה ,לי כיונה אבר יתן ומי

 ״.0 ציונה רוח .ואשאף וצפונה תימן אטוש

את לראות תשוקתו גדלה לשנה משנה

 , ישראל ארץ ערי ב( . עזוב ומעונכם א(
 , משכנותיה כל חרבו ד( . ועריה מירושלים ג(
 כבשנות שממה והיא / מאד שפלגו אנחנו ה(

 אל ואשאף וצפו; דרום אעזוב ו( . השמטה

.ציון עכר
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 את וישפך , השמם כמצבה גם אבותיו ארץ
:בזה נעלה בשיר מאוייר

 .רב למלך .קריה י הבל ?שוש ■ גרף ״יפה
 . א( מערב מפאתי נפשי נקקפה לך

 : כ( קדם אןכךה כי .נ;מר הדומי המון
 .ג( חרב אשד ןנוך .גלה אשר כבודך

 עד ,}שרים יג?י על ?תגני ומי

.ח ולתערב .עפרך ברקעתי אתה
 במקום יאם .בך אין מלכך ואם ךרשתיך

 . י׳ .עקרב וגם שרף . גרוש גלעדך צרי
 , ואשקם 0 אחגגן אבניך את הלא

 - ._יעךב״ מדבש לי ז( רגביך: וטעם
 אח תלוי יביע מזה קטן אחר ובשיר

 ביתר עוד , חבו את הממלאים ,רגשותו
: בקראו , עז

מערב בסוף ואגבי מזרח ר "לבי

 . המערב ארץ מקצות נפשי תתא• א א(
 . ראשונות אזכר כאשר יתלקהו רחמי _

 העפר יתערב אשר עד ד( . שהרב ומעונך ג(

 מרך עוד אין אב גם , אבקשך ה( .בדמעתי
 יש גלעד צרי בך שהיה במקום אם ואת " בך

 רגבי ע . אהב ו( . •עקרבים :השיש עתה
.עפרך
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? יא •ערב ואיך אכל אשר את אאעמרי איך
 " כניו פתרי ארץ טוב כל בעיני .?קל
 . בר נחרב דביר _ע$רות .ראות בעיני ;קר

 , רגע עזבהו לא הזה הקדוש הרעיון
 רואה הוא הנה לילה. בחזיונות נם זו ויפעם.

 והבהנים ,תלו על עומד ה׳ היכל את בחלומו
 במקהלות ישירו הלוים ,זבחיהם את מקריבים

 הרבים לאוהביו זה רעיונו ויודע יה. שירי
 ויוכיחוהו ,ממנו להפרד למו צר היה אשר

 ארץ וכי ,הוא רוח רעיון רעיונו כי ,לדעת
 , הארצות מיתר עתה קדושה איננה ישראי*

 יעצוהו לכן , זרים ביר תמצא אשר אחרי
 . שמה לנוד זה בדמיונו עוד שנות לבלי

 ׳ הטהור לבר את מאד הכאיבו האלה הדברים
 שאמר ,אוהבו את ויען ,נלהב לאמי לב

 ויאמר ,גלויה בתוכחה , מחפצו להניאהו
 זה רעהו של מכתבו דברי אמנם כי ,לו

 כי ואם ; חרבות צפונות בהם אך ,ערבים
הזה הדבש בתוך אך כדבש, הם מתוקים

 ? לי ימתק ואיך במאכי״י ;טעם ארגיש איך א(
 עפר מול בעיניו נבזה שפרד ארץ טוב כל ב(

 * לראותו בעיניו שיקר , החרב ההיכל



מו , האמה מגכורי 8

 רעהי עם יתוכח כן ואחרי .מכאיבים קוצים
 לגו אין כי ,לאמר יתכן איך :וישאלהו זה

 עמד שם הן ירושלים; שלום עתה לדרוש
 רבים יהודים עוד עתה וגם , המקדש לפגים

 בדברי , קדושה כל בה אין ואם . בה יושבים
 תפלותיגו בעת געמוד שוא הלא , ההוא רעהו•

 נגדה ומשתחוים וכורעים , ירושלים מול

 יצחק אברהם ,הראשונים אבותינו גם . מרחוק
 בה ובקנותם בה בגורם , חטאו ,ויעקב
 ויוסף יעקב חפץ היה ושוא ;קבר אחזת

 בהיותה והלא .כגען בארץ קבורים להיות
 הקדושים האבות שאפו אלילים עבודת מלאה

 ויקריבו מזבחות, בה ויבנו בה, לשבת ההם
 שוא אך אלה כל הכי ; קרבנותהם שם

! ? הוא ושקר

 מנהג אם ,יהודה רבי מוסיף ,ועתה
 , ואוהבינו קרובינו קברות לבקר לנו הוא
 ? והלוחות הארון מקום את לבקר נשכח איך

 יותר ונקדש זה, נצח חיי מקור נעזוב איך
 בגלל רק לא הן , זאת זולת ? ורמה שהת מקום

 גם אם כי הזאת, הארץ לנו יקרה המקדש
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 ,כגרים נחשב לא רבה מכורתנו ארץ היא יען
: יאמר יכה

 ואיך ? אל מקרש' רק נחלה ךלנו(׳

? א( שבחים קדשו להר ;היה
 ,תקוה מקום ;מערב או במזרח לנו היש

 ?״ ב( בטוחים ,עליו גהי

 אשר יען כי ,לדעת הוכיחהו רעהו

 לא שממה והיא , בה עוד יושבים איננו
 , בה להיות לשאוף לנו אין לכן :עברה,

 לא אשר ,ושממה מדבר בארץ לנו מה כי
: יהודה רבי ענהו זה על ? היא לנו

 כנוה5ץ ציים ואם לבנינו גם %לגו

. ג< ואוחים
 גחלת וקלה ,לאבות קדם נר^ה ;ן הלא

 , וחוחים קוצים
כמתהלף ורחיה אלבה מתהלכים והם

 , צ^הים בין ןפךדם
 מקום ודורשים ,ותושבים גרים והם

.לארהים״ שם ומלון קבר

 עליו שנהיה ב( ? הקדש הר את נשבח איך א(
 כי אף הארץ, את לנו יעד ה׳ ג( בטוחים.

, לחיות עתה היא משבן
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 אבותינו גם כי הלוי הוכיח אלה בדבריו
 כי אף הזאת, הארץ את אהבו הראשונים

 נחשבו והם שממה, עוד היתד. בימיהם גם
 ע־ינו גם לבן ,ללון נוטים וכאורחים כגרים בה

 אחת פעם מעליו הפר ולמען .במיהם לעשות
 יקרה שלותם אשר , השאננים מענות אח

 שיר שר ,הלאמיים הרגשות מכל בעיניהם
 ה׳ ישוב עוד כי ,נעימה הקוד. ומ^א נחמד
 עד כי המשורר, וישבע ובניה. ן צר ורחם
 ארצו את ישכח לא ההיא המוכה• העת בוא

 הנוצרים כיד עודנה כי אם האהובה,
 לבלי בדבריו נפשו אל ויפן .והמחמדים

 שירתו ובסוף .ה׳ אל ומהתפלל מקוות תחדל
 .שבותה ולהשיב ארצו לרחם אלהיו אל יפנה
: השידה דברי ואלה

 הסביא(, /,ציון ודמעך הא;חי \רושל:ם,
 ב;יב(. העצר לא עינם לזכרוגף בניך ?י

אם לעד ,וךהלה עיר ,ימיני ה^כח

; אשכחכי
- אזכרבי. לא אם לחכי לשיני הדגק

 יוכלו לא , כניך יזכרוך כאשר ב( .י כ ש ש א(
. מבכי החאמק
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 ,א' הורתי חדר מתוף גרשוני חטא• הנה
 , בחטאתי אבי מעם הרעה אלי וכלתה
 .בכורתי לתם לקחו ב( כן־אמתי עם ואח;
 בתחנונים צור לפני זאת עלי !נפשי

.תשתפכי

לשבח לנצח לא כי לאלהים, ג( דומי

 ;עשה לבלתי לחסדו רק יפנה לא כי

 ■ י׳ הליין
 מעיון, ישעם ולתן לשראל העת בוא ער

 תמשכיי אתבה׳ך כעבותות גלות ומבור
 לעד ]אל מאד, .עד רקצף אל ! האל

! תזכור עון
 עוד עמף שאיית תוסף ואל לציון .קנא

 ,למכור

 בה צר יוסף ולא נתלתך לב על ודבר
 , לעבור

־־ בכי". ולין לערב אם ,רנה לבקר יתתיה

 — וישמעאל עשו ב( .ארצי היא ,אמי מבית א(
 יטה האל ד( .קרי ג( . והמחמדים הנוצרים

.אותו כלות לבלתי לישראל חסדו



*
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ו.
 בחכמה הראשון היה הלוי יהודה רבי

 להגדיל הלאמיות לרגש לבו שם אשר , ישראל

 שהיה ,,,יהודי״ השם .עמו בגי בעיני ערכו
 ועד מאז ישראל צוררי בפי ולחרפה לקלון
 בו ויתפאר גאוה, לחמר הלוי בפי היה , עתה
 יתכן איך הבין לא הוא .תבל יושבי כל נגד

 היא זאת הן כזה. ונכבד יקר בשם לכוש
 חרפות ישא יהודי השם בגלל כי ,גאותו

 למה ,הוא עמו הזה השם ואם . וגדופים

 , הוא כאין יהדותו בלעדי הן ? רע יירא

: יאמר וכה

 אהבתיך א( מאדי ובכל . אמת ,לבי .בכל
 ב( וסודי ,ובגלוי.

 והוא ל לבדי אלך ואיך ,עמי שמך
? ה יחידי אשב ואיך נ( ךי1ד

 ואיך ? מאורי .יך_עך ואיך ,נרי ןהוא
? בןרי משען והוא ה( אצען

 .אהובי הוא השם ג( .ובסתר כגלוי ב( .כחי א(
. אפל ה( ? גלמוד אחשב איך ד(



13 . הלוי יהודה רבנו

 על קלוני כי יךעו, לא קהים הקליני

. א( כבודי - שמף כבוד
 וזמרתי בחי_י אבלכף ! חי_י בזקור

.ב(״ בעורי אז^רף
 ,נצחי הוא ,דעהו לפ• , ישראל עם

 , ישכן לבדר עם מהיות יחדל ■לא לעולם
 נצר יחדלו לא באשר , יתערב לא ובגוים
נאמרו: ,בחקותיהם מלכת וה־ר,ז השמש

 ביוב חקות שרתו, לעולם וירח "שמש
ג נץמתו לא ולילה

 לחיות י_עקב לזרע י( אותות נתנו הם
. .יכרתו״ ולא גוי לעולם

 בהירים ובצבעים מהיר סופר בעט
 , ישראל ?נסת מצב את בשיריו הלוי יתאר
 מר את בגלותה ,,יונה״ בשם יקראנה שפיו
 בתתו ,שרי לה המר מה בראותה ,לבה
 ולבזה למרמס ויתנה , לזרים נחלתה את

 בכליון מחכה והיא ,והמחמדים הנוצרים לרגלי

,ממנה קצה נסתר אשר , גאולתה לעת עינים

 באשר כי ידעו לא אך ,מוני האנשים א(
 ימי כל ב( .כבודי הוא זה יהודי בשם יחרפוני

 . למופת אותם שמו ד( .נכרתו לא נ( ,חיי
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 הנה משביה. פדותה עת הגיעה לא ועדנה
 אל מלים הנהלאה אמתו בפי שם הוא

: לאמר אלהיה

 , ?;גדי לעזר היית אך. הלא ! יי ״ימין

 יצוקות בבור כהיום ב( תעשיני א( היך
לבדי

; האלה כדברים או

 ג( שדי בבין חנותך השכחך. ! ״;דירי
?״ ה( למעבירי י( צמתות מכרתני ולמה

 : תשאל מאד יארך אשר גלותה זמן יעל

 י( צמה בליבת ך.הי תמה "הלנצח

 ,ז( ושמה למזה ושטה בזה

 , 6ד אימה העטני האמה ובן

.ם(" לאהליבמה - במה ואהלי

צדקת את המשורר יתאר כן אחרי

 . בקרבי שבנה בי ג( תעזביני. ב( איך. א(
 הלעולם ו( .למו לעבד שמוני אשר ה( .לנצח 1 ד

 . כלומר ראש, פרועת החמה היונה תהיה
 . ־.■וצרים—אדום לבני ולחרם לבז ז( ? לחרפה

 . פחד עלי הפיל —המחמדים—וישמעאל ח(
 ששמו ,נכרי לעם לכמה המקדש והר מ(

* אהליבמה
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 לעבור בגלותו הגוים אלצוהו אשר ,־.זו 7
 והוא ,לאלהיהם ולהשתחוות אמונתו על

 , זה ומדוע ,אלהיו שם קדוש על נפשו מסר
 ? מרחוק מעזו אלהי יעמוד , הלוי ישאל

: אלה רגשותיו יביע וכה

 ממטות ,ממדינות הגלו .עדינות .ו^נות

 שאננות ומנוחות רעננות
 בלעגי כ( בינות לא .עם א( בינות ונפזרו

. שונות ובלשונות שפה

 , נ< אמונות היו בם אמונות שמרו אך
 . ס ל^נות מאגו תמונות ולאלילי

 ה( שחק דר עמדז במרחק ולמה

 ...״ ? דחק 0 ורודי ׳ ךחק י( רדידי

התלאה רב את לתאר יחל כן אחרי

 בגוים חרפתה את , האמה תסבל אשר
: לאמר מעליה אלהים והתרחקות

 ,עלי <ח גאות ורגל הוסר, מ^לי אדווה "דגל
ומופרט; על

, י( מוסר באכזריות מיסד ואני

 . בה שגדלו שמרו.הדת ג( . סכל ב( בין. א(
. הי אל ו( .מרום היושב האל ה( .להכנע ד(
 כמו ט( .האויב של ח( .בי הכישל האויב ז(

.אבזרי נענש נענש ואני י( . והבל ^ל
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א( וסר חעף ונאסר גולה
 ,שר לאין ?לר |ילא כ( וטפטי מנזר באין
. (״ קרי מני .יצור ,ג< קר אלי וצר

 שירת בפי היו והמחמדים הנוצרים
 אדום את ,והאכזריות הרשעה לסמל הלוי

 שמות מיני בכל חרף ומהמרי( )נוצרי וישמעאל
 בנשא* ,בו בערה הנקמה אש .וקלון חרפה

 האמונות שתי בני שמות את שפתיו על
 בהירים בצבעים .היהדות את הצוררות האלה

 השפל ישאל מצב את לתאר הוא מתאמץ

 אך .והמחמרים הנוצרים עמי שלות ואת
 בטיב עינו צרה לא כי נראה שורותיו מבין

 לראותן יתחמץ לבו אם כי ,האחרות האמות *

 בצדם אבותיו ירשת מקום , הקרש בארץ
:לבו מנהמת יקרא כן ועל , •בישר

 ,ה( אריות במעונות תפעה בהקה ״הומיה
 עם שעיר - אפעה עם קדר הגלוה

!״ י( ^ביות

רוח. ומר ועצב בכלא ברוא ,בנו^ה הולך א(
ואלהי ד( .אלי ב קר האויב ג( . עשיא שוע ב(

 הרה באשה תזעק הבוכיה ה( ממני. רחק מעז•
,וישמעאל ארוס ו( . המים האריות כמשיבות



1? הלוי יהודה רצנו

 לאומתו בפי מלים המשורר ישים ולכן
 לנקום אלהיה אל בהתפללה הנהלאה,
: עז בקול ותקרא , בצורריה

 תער ותעביר תער, סתוך תער "חרב
!״ א( נבלים גו על

 עור בי , שוא שמועת הפיצו אחת פעם
 בזאת שמועה בבוא .ישראל גאולת תבוא מעט

 בקרבו השאננים האנשים גם ; תמיד יעקב יגל
 דרך זה הן הדבר. אמת כי להאמין יחפצו
 נעימות בתקוות להשתעשע צרות הסובל האדם

 השמועה הגיעה באשר .להן יסוד אין אם גם
 כגורו את הפך הלוי יהודה רבי אל ההיא
ן לבו מששון ויקרא לשמחה מאבל

טוב זלקוראף היטיבי נגני רחקים "יונת

;ב( ה^יבי טעמך
 ארץ ה^רזחוי מהרי .קראך אלהיך תנה

 ,ג< הקריבי ו^י
וציון ,אהלך־ציון לדךך ,קנך אלי ו?ני

. הציבי בעדך

 המאכלת ותעביר מתערה החרב תשלוף א(
 היונה היטב שירי ב( . הנכלים גוית על

 , טעם בטוב עני לך הקורא ולאל , המרחקה
.הגישי ומנחה ג(



.מי . האמה מגבורי

 הוא ,פעלך לרוע ה;לף אשר ,דודך
 ? ומה-תשיבי היום, גואלך

 ושדה ב( הצבי לארץ לשוב הרלצבי
 .ד־ס הקאיבי ד< _עךב ושדה ג( אדום

 ך5ולאוךי ,סחריבי באף וחךינ.יך5 נית
. וי״ הרחיבי אהבה בית

 לב על תנחומים לדבר המשורר ובבוא
 ,חזקה באמונה רוחה לעודד יתאמץ עמו בת
 תקוה יש כי , כליל תקותה אבדה לא עור כי

 הלוי ידבר אשר הדברים ואלה לאחריתה.
ג ישראל כנסת אל האלהים בשם

 ,0סלי2 ומו.עךך לבבך ":אמץ

 ..? ה( ותתבהלי שבי קץ מה-תחשבי

; '( :ענך אשר והוא ם( י_ענך דודך
....יא( החלי והוא ,לכאב ה^רי הוא

 הרעים מעשיך בגלל הגלך אשר אוהבך א(
 > לו שתשלם הגמול ומה , עתה גואלך הוא

 . המחמדים ד( .הנוצרים ג( , ישראל אוץ ב(
 בית תבני אותך האוהב ולאל ו( .השהיתי ה(

 למה ח( . גאולתך לזמן וקיי (1 . רחב מקדש
 ל ותכהלי ארך בי הביך קץ דבר על תחשבי

 והוא יבאיב הוא יא( . תפלתך על י( . ייסרך ט(
. ירפא



 מלכי- א( ושר במלך למתאמרים אמך־
. גאלי״ וצור )ה׳( עקב2 קדוש

 כפי דברים המשורר ישים אחר בשיר
 אליה פונה הוא .ישראל כנסת ובפי האלהים
 ,אליו ולשוב גלותה מעפר להתנער בקריאה

 אברהם למען מעניה מידי נקמתה ?קם והוא
 על לה יכפר מתי תשאלהו והיא ,אביה
 אותה מענוש יחדל לא זה ומדוע ,עונה

 בקול יעננה והאלהים .בגוים לחרפה ויתננה

 בי ,ירחמנה ישוב בי ,והבטחה תנחומים
 ישים השיר דברי ובאחרית .קרובה גאולתה

: לאמר מלים אלוה בפי הלוי

!עורי מאכלך ,ב( מגלה , ״התעוררי
;ג( מורי אריתי ,תהלה לגן באתי
!אורי קומי ,בא ככתחלה אורך

/ ברח מחי.קך כעפר אשר ,דודך
♦ זרח״ עליךז יי וכבוד , שב

.ז
לראות האחת בתקותו המשורר חי ככה

. ושרים מלכים להם שיש המתפארים א(
קטפתי המהללה האר״ז אל באתי ג( . •קרה ב(

 ,כשמי
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 ואת המדינית, לתח;תו שב הנדכא עמו את

 בניה כירי קדם כבימי פורחת הקדושה ארצו
 אולם שנים. אלף לפני ממנה הגלו אשר

 השוקקה נפשו את למלא יכלו לא השירים
 עוד כל כי חש, הוא אבותיו. אדמת אל
 ההיא הנפלאה הארץ על רגליו תדרכנה לא
 יקרעו אלה געגועיו .לשקוט רוחו יוכל לא
 אז והוא מנוח. לו יתנו ולא תמיד לבו את
 , יחידה בת ולו ,יותר או שנה ששים כבן
 בן ולה .ומשוררת עבר שפת יודעת היא גם

 הזה הילד .משוררנו כשם ,שמו יהודה , יחיד
 הזקן האב על ויכבד ,המשורר לב מחמד היה

 החמרי יהודה רבי מצב גם .מנכדו להפרד
 , בעבודתו כי ,חייו ימי כל רע לא היה

 ברוח מחיתו די לו מצא הרופאים, עבודת
 עצרוהו לא אלה כל אך .חסר ירע ולא

 ויסע ,באניה וישב ,היום ויהי . מתאותו
 והאניות .מצרים ארץ דרך ישראל ארצה
 מבטחים משכנות היו לא ההם בימים אשר

 פני על עבר אשר קל רוח כל ; הים לי!רד־
 ואת אותה ולטבע י פניה על להפכה יכל הים

 נעלמה לא הזאת הסכנה כל יחד. אנשיה
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 בבטחונו לבבו את חזק הוא אך ,יהודה מרבי

:לאמו־ הקטן בשירו יספר כאשר ,■ייסע בה׳

א( הועד לבית נפ^י ;כקפה "יום
;ב( רעד לנדודים ויאחזני

 ג( ל;דור .עלילות גךל^עצה סבב

 ,י( פער בלבי בשמו ואמצוה
 בכל אליו טשרזחוה אני כן על

.ךעד״ כל ,עלי ראותנו מסע,

 , באניה המשורר ישב סוף סוף אולם
 הרוח כנפי על ותנשא ,מפרשיה פרשה והיא

 ,מחמדיו את הנודד הלוי זכר אז . הים פני על
 את ביתו בני את :מולדתו בארץ עזב אשר

 בו אשר ,מדרשו בית את ,ורעיו אחיו את
 ביחוד .לו האהובים לתלמידיו לקח הטיף
 שלשת שמות את שפתיו על באהבה ישא

:באמרו תלמידיו בחירי

 פרחי ^ני ועזראל, ;המיה אזכר "ולא

,פרחי מבחר ,;קר

 , מועד בית אל לבוא החאויתי איבר ביום א(
 מתלאות פחדתי אך ב( . המקדש מקום הוא

 לנסיעתי סכות אלהים ימציא אז ג( . הנסיעה
.לכי חזקתי ה׳ □שם ני ד(
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 יבול ,חשבתיו כבן אשר ,_יץחק ואת
.א(״ ,.ירח גרש וטוב שמשי

 שפך בו אשר ,תפלתו ביה את גם
 השבתית ענגו ימי את גם ,לאל שיתו

 בגי בקרב התענג בהם אשר ,והמועדים
 באניה בשבתו זכר אלה בל את ,משפחתו
 ,אלה כל אך ;חפצו מחוז אל אותו הנושאת

 בי בזכרו, , המה באץ , המשורר יאמר
 ושם ,אלהיו י־גלי הדום מקום אל הוא הולך

 שירתו צמחי את יטע ,נשגבות שירות ישיר
:אומר הוא ובן . נחוח ריח תפיץ אשר

 ואצמיח ב< גרדי ךךן1 $מי "ואצריח
 :(״ שלחי בשילוח

 יפנה הקורא לב אל חודרות במלים
 בארץ עזב אשר ,לבבו אהובי אל המשורר
 בשלום אותם יברך בו בשירו. מולדתו,

 הרוחות את ,אניתו תמונת את לפניהם ויתאר
 הסכנות את ,בים מצבה את ,בה השולטות

 את ,הנוסעים ראשי על המרחפות הרבות
; הקשים האנשים והחובלים המלחים רוח

 , תורה שלמרתים והלילות הימים פרי א(
 , צמחי ג( . בשמי כ(



 אף , שירו בסוף המשורר יוסיף ,זאת ובכל
 אך ,ההן התלאות ירי על רגע יתעצב כי

 אל יבוא מעט עוד כי ,בזכרו ,יעלוז לבו
.לאלהיו שיחו ישפך ושם המקדש הר מקום

 ה והאני , בים נוראה סערה קמה והנה
 והמשורר ,גל אל מגל והשלכה התנועעה

 בו אשר , מקום לראות סביבותיו על מביט
 מלכד ,אין מאומה אך - לנוח רגלו כף תוכל
: לבו מרגשות ייקיא •ושמים מים

מים אבל ,כל ואין לכי־עובר ״!אשגיח

" א׳ ותכה ,ושמום
 יי ,ואהשב ב< מצולה בהךתיחו ולחרמן

, 0 לשיבה י_חשב תהום ■

 בי.ר היא באלו < באגיה יכחש ה;ם ולב

;ד( גנ;ה ר\פ
 מקדש ^לי בי "תעלוז ונפשי יזעף וים

. קרקה״ אלהיה
 מקדש "אלי לקרוב הרבה המשורר תאות

,בים קמו אשר מהרוחות הרבה סבלה אלהיו״

 אז ג( . הים גלי בהכותו ב( . מאניה א(
 לכן — שיכה כאיש הוא התהום כי לי נרמה
 כגלין האניה את יצפין הים ד( .מקצף
גנבתו את המסתיר כגנב
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 לכן אחור-מערבה. לשוב האניה את וידחו
 אשר מערבית רוח בנשוב לבו שמח מה

 חפצו מחוז אל ,קדימה אניתו מהלך החישה
 ונעלה יקר שיר הקדיש הזה לרוח !העז
: דבריו ואלה תהלה, מלא שיר

 הני־ך א( רקוח ,מערב צד , דוחף "זה
ב<; והתפוח בכנפיו

 אינך כי ,מוצאך ג( הרוכלים מאוץרות

.הרוח מאוצרות
 וכמור ,ךרור לי והק;א תניף ךרור בנפי

לקוחי(". הץרור מן ךרור

 ,בבקשתו המשורר יפנה הזה הרוח אל
 יבוא ערי הטובה פעולתו לפעול יוסיף כי
: ציון הררי אל

 _יחנה ני האני מן ןדך תרפה "אל־נא

 ,1ה יפוחי .וכי היום

 ז< ו;ע ,ימים לבב וקרע ,תהום ו( וךקע
.ולזנוח״ ושם קדיש הררי אל

 . בכנפיו ותפוח בשם רוח ב( . כמרקחת א(
 כצפור כנפיך תפרש אם ד( . בשמים מוכרי ג(

 לי רוחך לכן מאגית♦ חפש לי תקרא , הדרור
 את תעזב אל ה( . ־ הצרו מן הלקוח כבשם
 • ותגיע ז( . רמס ו( . ובלילה ביום האניה
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 לנגד ט אלה אין אשד תועבה,' בל ועושי
 לחמום לגזול היה חפצם ובל עיניהם
 הפעם התמכרו בן ועל ,הוללות חיי ולחיות

 למכב>. שלל למו למצוא בקוותם למלחמה,
 למות נפשם חרפו בגללה אשר המטרה אולם
 לבם תועבות את לכסות ,למסור. למו היתה
 .צדיקים לאנשים ההמון בעיני ולהחשב הרע
 על שמו האלה הרשעים הגדודים בני

 בגלל ני ,ידעו למען ,הצלב אות* זרועותיהם
 נודעה לכן .להלחם יוצאים הם הצלב אמונת

 הוא הצלב", "מסע בשם: הזאת המלחמה
 בשנת היה אשר ,הראשון הצלב מסע

 ושש חמשים מאות שמונה אלפים ארבעת
 *׳ידעה ישראל ימי ובדברי העולם, לבריאת

. תתנ״ו" ״גזרת :בשם הזאת השנה
 כל את בדרכם חמסו האלה הגדודים

 מירי גם יהודים, מירי גם מצאו אשר
 אמר אחר, נזיר קם פתאם והנה צרים.

 את לחשמיר תלכו "טרם :האספסוף כני אל
 להכרית טוב הלא ,המזרח בארץ ישי שונאי

 תתעוררו לא ולמה ,בארצותינו פה שונאיו
 את השונאים בקרבנו, היושבים היהודים, על
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 ** המחמדים ישנאוהו מאשר יותר, עור ישו
 השמים כץ נפלה קטנה פתקה כי ,ספר נם
 אז מני .בדבריו כתוב ובה ,הנוצרי קבר על

 אה לנזול רק לבם את האלה הרוצחים שמו
 ולרצחם להציקס , לרדפם , היהודים רכוש

. בו עברי אשר מקום כבל
 ,צרפת במדינות היתד. פעולתם ראשית

 כי ,במעשיהם הרבה הצליחו לא שם אך
 לא הגדולים והכהנים האחזית בעלי הרוזנים

 זעיר רק .מזמתם לבצע הפראים את נתנו
 היהירים על להתנפל בידם עלתה שם זעיר שם

 את עברו כמעט אך ,שמות בהם ולעשות
 מעשיהם את החלו אשכנז ער ויניעו ,צרפת

 הטוב, והקיסר הנצרות^ לחרפת הנוראים
 נסבך כי ,בארץ אז היה לא ,הי־ביעי יך1ה״

 ולבן ,האפיפייר עם וריבו מלחמותיו בסבך
 ומושיע למגן אשכנז ליהודי היות יכל לא

 אשר ,באשכנז הראשונה העיר .צרה בעת
 >*■ היתה ,הזאת התרעלה כים שתו יהוך^
 בת שמשל ההגמון אך .אשפירא או ,ש?יאר

 רק עירס. יהודי את ייצל ישר, איש היה
 ניסעי בירי הומתו מנבבדיה יתירים עשרא
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 עבריה ואשה להתנצר• מאנו אשר על הצלב

 ,אשבנז ערי בבל הראשונה היתה שם אחת
 בירי נפל לבלי ,עצמה את שחטה אשר

 עוד באשכנז כן ועשו ראו ממנה הרשעים.
 לאמיתן שם את לקדש ,למאות עבריות נשים

.הטהורה ואמונתן
 או וורמם, יהודי נוחל היה כן לא

 שמוח הצלב נוסעי עשו פה .וירמישא
 בהגמון כראשונה בטחו היהודים נוראות.

 היה לא הוא אך מרעתם. יצילם כי העיר,
 הוא למגן. למו להיות וימאן ישר, איש

 עליהם. יגין כי בראשונה הבטיחם אמנם
 לידי יימסרם מחשבתו על נחם כן אחרי אך

 להמלט מאנו עירו מיהודי ורבים הרוצחים•
 בגבורה המות לקראת ויחכו ארמונו, ■אל

 את איש שחטו וירטישא יהודי רב נפלאה.
 , ילדיהן את שחטו רחמניות אמות אחיו,

 האכזרי* והנוצרים בניהם. האבות-את
 ,בחוצות ויסחבום ,החללים על התנפלו
 את ויבזו וישללו התורה, ספרי את ויקרעו
 מעטים יהודים ויטבילו ,היהודים רכוש

אחד, איש המיתו דם ל^צרם. היד י־זקת
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 וערר בניו. ושבעת שמו, הכהן יצחק ."בי
 המסגד בית אל ויסחבוהו שמחת, בנו, רק

 חרב את שמחה ויוציא להטבילו. אוצרים
 מקרוב הש." את וירפד למדיו, מתחת

.ההגמון
 מ^נצה בעיר גב הה היה במחיה

 ג: • הגולה מאי" גרשם רבני ישיבת מקוב
 האי שם קדוש על היהירים בל הומתו בה

 מעטי: רק .להתנצר וימאנו ,והיחיד הקרוש .
 וביניה: ,רצונם למרות נטבלו מהם מאד

 אריד מר : ה׳ יראי צדיקים אנשים שני
 נחמו מהרה אך .בנותיו שתי עם יצחק וסר
 ,בנותיו שתי את יצחק מר וישחט .מעשב ־על

 אל אריה מר עם וילך ,.בביתו אש ויצת !

 ,הקדש ארון לפני ויעמדו ,הכנסת בית ■
 על שניהם וישרפו ,אלהים בבית אש ויציתו
 יצאה הבערה ואש ישראל. אלהי שם קרוש
הניצריב בתי כל את במעט ותאכל ,משם

.במגגצה 'אשר
 היה לא )־.קלן( קולוניא העיר גורל גם

חפץ ההגמון אמנם ההן. העריב מגירל טיב
 הרוצחים בבוא .תמים ובלב באמת להצילם
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 בבתיהם, היהודים את מצאו לא העירה

 ובארמון הנוצרים שכניהם בבתי נחבאו כי
 ההגמון צוה הזה הזעם עבר וכאשר .ההגמון
 בערים ולהחביאם היהודים את להוליך

 אך .קולוניא סביבות אשר ובכפרים
 ליהודים נהפכה הזאת הטובה המחשבה

 יד אותם השיגה בכפרים שם כי לרועץ,

 הצוררים משם חפשום מעט מעט .האבזרים
 שהראי האכזריות לכל קץ אין .וימיתום

 בחסד המתפארת האמונה בני הצלב, נוסעי
 אהד איש . קולוניא בערי , שבתורתה ורחמים
 בעיר נחבא שמו, ושמריה קולוניא, מיהודי

 הונו בל וישללו הרוצחים וימצאוהו מירא.
 את וישחט בלילה ויקס להתנצר. ויאלצוהו

 גס המאכלת את ויעבר בניו, ושלשת אשתו
 לכלות יכל ולא ,רפו ידיו אך .צוארו על

 בראות בבקר, ויהי בחיים. וישאר מעשהו,
 חיים לקברהו וישפטו ,מעשהו את האכזרים

 ברגליו הלך ושמריהו המתים. ובניו אשתו עם
 כניו ואת בימינו אשתו את וישם ויקבר.

 אל ויאמרו עליהם. עפר ויזרקו בשמאלו,
 ולא ותחיה תורתגו אל "שובה שמריהו;
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 העפר ויסירו בקולם. שמע ולא המות".
 יפתה, אולי לראות ושלש, פעמים מעליו

 לעגו ועוד ,בעפר ויכסוהו .שמוע אבה ולא

 -־ .הקבר מתוך צעקתו קול את בשמעם לו
 גם לעיר מעיר הצלב נוסעי עברו כה

 בואם מקים ובכל אשכנז. ארץ לגבול מעבר
 כאשר רק ליהודים. הכינו ואבדן הרג אך

 שם היתה הונגריה ארץ עד במסעם הגיעו
 שהנצרות ההונגרים, כי שלמה, תבוסתם

 זאת מה ידעו לא בלבם, נשרשה טרם
 נוסעי רשעת נשוא יכלו ולא הדת, קנאת

 את ויהרגו הרוצחים, על ויקומו הצלב,
 עבר. לכל ויפיצום האלה הקדושים" "האחים

 מדבר , מרעב מתו הצלב מנוסעי ורבים
 ורק .בדרכם בהם שדבקו נמבזות וממחלות

 ובראשם ישראל, ארצה הגיעו מהם מעטים
 ירושלים אה וילכדו .סיייללו; גוטפריד האביר

 חדרו ,וליהודים למחמד'ם נורא טבח ויכינו

- . הקדישה הארץ לאדוני
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ה.
 הרביעי הינריך הקיסר נח וכה כה ובין

 את וידע אשבנזה, וישב ממריבותיו, מעט
 אשר כל את ויענוש ,ליהודים נעשה אשר כל

 :לאמר בערים קול ויעביר ,למו הרעו

 מסע בעת להתנצר שנאנס מהיחידים "מי
 וימהרו אבותיו". אמונת אל לשוב יוכל הצלב

 ,פניהם מעל המסוה להסיר האנוסים כל

 בסתר עזבוה לא אשר ,יהדותם אל וישובו
 אשר ישראל מבני רבים וימצאו לרגע. אף

 את ויחרפו ,מחכמתם רבתה חסידותם
 לקדש כח די בהם היה לא אשר ,האמללים

 וירחיקום מהם ויתרחקו ,צרה בעת אלהים שם
 מר אמונתם אל השבים מצב ויהי מעליהם.

 כארי יצחקי שלמה רבנו התעורר אז מאד.
 לבל אחיו כל אל ויכתב הזה, העול נגד

 יקבלום רק ,השבים את לחרף לבם יערבו

 ודבריו .ובאהבה פתוחות כזרועות עדתם אל
 לעמו אהבה המלא לבו .פרי עשו הישרים

,אחיו על שעברו התלאות למראה מאד דאב
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 רש׳״י הוס״ף חייו ימי סוף ועד אז ומגי
 דעת להפיץ הלאומית, פעולתו לפעול עוד

 תקן אשר תקנותיו גם .אחיו בקרב התורה
 והביאנה ,מאד נכבדות היו עמו בחיי

 החמרי מצבם להיטיב לאחיו, רבה תעלת

 רבות מצות בקיום הגויס. בקרב והרוחני
 בדברי רק לעשות ישראל בית בל נוהגים

 אשר התפילין בי ,ידע לא מאתנו מי .רש"י

 "תפלין בשם נקראים עתה מניחים אנחנו
 הפרשיות הנחת סדר תקן הוא כי רש״י, של

 רבנו של "הפליץ עוד יש ואמנם .״כבתים"

 הם העקר $ך .ריא״ ״שמושא ושל הם״
 מניח שאיננו יהודי כל רש״י. של הפליץ
 יחטא, לא אחרים של או תם רבנו של הפליץ

 חוטא דש״י של הפלין מהניח שימנע טי אך

 נוהגים בפתחים "מזזות" בקביעת גם יקרא.

.רש״י במצות ישראל בני כל
 עולמים. לרדות לזכרון נשאר רש״י שם

 כי ,רש״י שם יודע בישראל קטן ילד גם

התנך מסביב אשר כאורו את חזו עיניו
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 הגדול האיש פעל אשר את יודיע לבן ואב
 העגל העברי הכתב גם .בחייו הזה והרם
 רש״י׳/ "בתב בשם נקרא לכתיבה והקל הקטן

 אם בי ,המציאהו הוא לא ,כנראה , בי אף
 תחת ספריו, בכתבו בו השתמש הוא אשר יען

 האשורי בכתב■ כתבו לפניו החכמים יתר אשי
 מקומות בכל נודע לתנך באורו .והמךבע

 חכמים אמנם . מאד יקר והוא , ישראל פזורי

 ועד מאז התנך דברי את בארו מאד רבים
 העם לב את קנו לא באוריהם אך , היום

 ילה לכל העם יאמר קדוש כי ,רש״י כבאור
 הלשין חוקרי גם . הטהור עטו מתחת שיצאה

 , רש״י בדברי יבחרו שבימינו המפארים
 בבאורי מאשר יותר התנ״ך, את בבארם

 למאות וחכמים .הקדמונים החכמים יתר
 .אליו אהבתם מרב לבאורו באורים כתבו

 תא" "פרשנד הבנוי את רש״י נחל כן על
 האגדה . והתורה הדת מפרשי ראש : לאמר

 את לכתוב רש״י כלה כאשר כי ,מספרת
 ויאמר רבנו משה אליו נגלה לתורה באורו

להבין זכית אתה שרק , שלמה , ״אשריך :לו
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 גם קבלתי בן ככאורך, בי ! התורה דברי

!״ הגבורה מפי אני
 רמו מה , נוכח היקרים רש״י מספרי

 את אהב הוא .הטהורה נפשו תבונות ונעלו
 קהלות כל את ויזהיר , לבו בכל השלום
 . מתוכן השלום את תשבתנה לבל ,ישראל

 יחדו ישראל בני יחיו אס כי אמר: היא
 היה לבו . עליהם לגבור הצר יוכל לא בשלים

 הפושעים את גס . אדם לבל אהבה מלא
 רדף לא בעמם שבגדו אל—מיש *החוטאים

 . ותרבית נשך מהם קהת לבל• ויצו ,באף
 , המשפחה שלום בעיניו יקר היה ביהוד
 אשתו את לגרש הבעל ימהר שלא ויזהיר
 לו רכש זאת תכונתו בגלל . עליה בקצפו

 בעיני ערבו הרימו ותורתי צדקתו . עולם שם
 ויכנוהי ,אחריו שבאו הגדולים החכמים כל

 "רבן ,הגדול״ ״הסודה : מאד רמים בתארים
 בתלמוד", "אב הגולה", "מאוד ,הגולה״ בני של

 . ועוד ועור הישר״ ״השכל ,המפרשים״ ״ראש

 נכבד רש״י היה הקראים חכמי כעיני וגם
 לת״נך. באוריו את למדו מהם ורבים , מאד

שבאורי ,הנוצרים לחכמי מספ- ימנה ומי
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 ניקולי ; מהם אחד * לעינים להם היו רש״י
 ; רש״י בבאורי כך כל דבק ,שמו לירא די

 של "קופו : שם זה בגלל לו רכש כי עד
 בעקבות רק הלך באוריו בכל כי רש״י",

- . האדם בגי את המחקה כקוף ,רש"י
 עטרהו העם דמיון אשר פלא אין לכן

 אחה .נפלאות ממנו ויספר ;אגדות בהמון

 גוטפריר העריץ האביר בי ,מספרת האגדות
 איש כי ,רש״י שמע את שמע מבוילון

 למלחמה צאתו טרם ויהי . הוא וקדוש צדיק
 את וישלח ,בירושלים אשר הסרקינים על

 . לפניו להתיצב לבוא לרש״י לקרוא עבדיו
 "אם ויאמר: מצותו את למלא רש״י וימאן

 בכבודו לבוא יוכל אלי דבר לאביר יש
 האביר קצף אז .מדרשי״ בית אל ובעצמו

 של מדרשו בית אל ופרשיו הוא ויעל ,מאד
 ויהי .עזרתו על קשה לענשהו ויאמר ,רש״י

 הדלתיס כי וימצא המדרש; בית אל כבואו
 על מונחים פתוחים הספרים גם פתוחות;

 אך ,בלמדו רש״י קול את וישמע ;השלחן
 בעיני לפלא הדבר ויהי . ראה לא תמונתו את

 ,דע :לו ויאמר ;לעיניו רש״י ויגלה .גוטפריד
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 בד. ומלכת ,ירושלים את תלכד לכד כי לך
 , המחמדים עליך יגברו כן אחרי . שנים שלש

 עירך אל ושבת ,חילך כל את והשמידו

 : גוטפריד ויקרא .פרשים" שני עם רק בחרפה
 שלשה עם אשוב אם כי ,בך ״העידותי

 ויסע !״ מעליך ראשך את והסירותי פרשים
 בירושלים וילחם , ישראל ארצה חילו בראש

 מקץ אך שנים. בה'שלש וימלך וילכדה,
 כל את ויהרגו ,עליו המחמדים גברו הימים

 הוא וינם .הארץ מן בחרפה ויגרשוהו ,חילו

 ויתברך . ארצו וישב פרשיו ושלשת
 ;רש״י דברי הפעם נכזבו ״הנה :לאמר בלבו
 עליו להתגולל , תואנה לי אמצא עתה

 ,לבו אל לדבר כלה טרם ויהי .ולהמיתהו״
 ותמת , טרויש עיר משער נפלה גדולה ואבן
 האגרה אמנם סוסו. ואת השליש• פרשו את

 קדוש מה , נוכה ממנה אך ,בדויה הזאת
.עמו בני בעיני רש״י זכר היה ונשגב

.בישראל רמה משפחה בן היה רש״י

 משרשי נצר היה הוא כי ,אומרת המסורה



.35 .)רש׳יי( יצהקי שלמה רבנו

 אחור! היתד, אמו . ישראל מלך ישי בן דוד
 אשר ,הסיטן הזקן או ,הגדול שמעון רבנו
 , כנים היו לא לרש״י לעמו. תשועה עשה

 מלמדת היתה מהן אחת בנות; שלש אם כי

 אביה היה ובאשר . הרבנים באחד בתורה
 שהגיעו ,השאלות את לפניו היא קראה חולה

 תשובתו את והכתב , ודין דת ברברי אליו
 התלמוד מחכמי אחדים אמנם ואם . בשמו
 , רש״י אך תודה, הנשים את ללמד אסרו

 את ויחנך , לדבריהם לבו שם לא ,כנראה

- . בתורה בנותיו
 , בתורה גדולים היו בנותיו לוקחי חתניו

 ,הזה היום עד ישראל ב דך ב נודעים צדיקים
 בן יהודה רבני - האהד . מתלמידיו ויהיו
 לא השני שם .ריב״ן בשם הנודע נתן רבי

 רבנו אבי היה הוא כי , ידוע ורק ,נודע
 הוא• נכבד הכי והשלישי . רש״י נכד שמעיה

 ארבעה הוליד אשי ,מרומרוג מאיר רבני
 רבנו את : אחת ובת , תורה גדולי בנים

 את , לתהלה הנודע הרשב״ם הוא , שמואל

 הוא יעקב, רבנו את , - זקריב״ם - יצחק רבנו
 היא ואחותם ,שלמה רבנו ואת ,תם רבני
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 , מייטרי שמחה רבי בן שמואל רבנו אשת
 , מאד לימים צעיר בהיותו אשה נשא רש״י
 גם היו נכדיו בל כמעט בי זכה, לכן

 שלשלת יצאה זה ה׳ ברך ומזרע תלמידיו.

 , ה׳ תורת שהפיצו , בצרפת גדולים חכמים
 ההוספות ותקראנה ,באורו על באורים ויוסיפו

 הן הלא ,הזה היום עד ״תוספות״ בשם ההן

.- התלמוד בספרי
 אחד-ו רש״י שהשאיר הטוב. השם מלבד

 ,והמועילים הנפלאים בספריו עולמים לדורות
 הדוד גדולי כל זכו לא לאשר רש״י זכה

 ברכו אשר זרע יצא מנכדיו .ובימיו לפניו
 בימינו ועור לאלפים. ער וירב וישגשג ה׳,

 אשד , בישראל נכבדות רבות משפחות ישנן
. לרבבות יטנו וצאצאיהן רש״י מגזע מוצאן

 עלי רש״י חי שנה וחמש ששים רק

 שמונה ׳ אלפים ארבעת בשנת כי , אדמות
 ביום , העולם לבריאת וחמש ששים מאות

 . אלהים אותו לקח ,תמוז לירח ותשעה עשרים

 לקח מאז עברו שנה מאית משמונה יותר זה

 , אתנו חי עודנו זכרו אך ,זה אלהים ארון
 וירטישה בעיר .בתוכנו עוד מתהלך ורוחו

0



37 * ()רש״י יצחקי שלמה בנו י

 והוא , מאד עתיק כנסת בית יש )וורמם(
 שם. בהיותו רש״י בו למד אשר המדרש בית
 אשר ,הכסא את בו לראות נוכל עתה ועוד
 לא אלה זולת .בלמדו רש״י עליי *שב

 שנעלם ,קברו על אבן מצבת כל נשארה
 כרש״י גדול איש אך . הימים ־ברב ממנו
 הטובות פעולותיו : למצבות נזקק איננו

 ואהבתו והקדוש הטהור רוחו , *הכבירות
 לא אשר עד מצבותיו הם - ללאומו

. נצח המוטנה
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 , בצרפת תרימי* תוהר *כנד
 מאיר רבנו . *יד •*י "יכני □ששו הנודע

 שלמה רבנו כר היתח אמי שמ־אל רבנו כן
 רק תש רבנו היה זקנו רש״י כמית .יצחקי

 , אביו ברבי על ויגדל , שנים חמש בן
 גם תם רבנו ויה■ חותנו. רש״י תלמיד שתית

 רביו הוא ,בשנים ממנו הגדול אחיו תלמיד
 ■:דילים אמנם .סרשב״ם( מאיר בן שמואל

 חבמי ראשי ויהיו ,בתורה ואחיו אבותיו היו
 ושמב , בימיהם ואשכנז בצרפת היהודים

 אך .ישראל תפוצות בכל לתהלה נודע
 גם , בחכמה גם בתורה, גם מהם גדול

 רוחו ותם וצדקתו תם; רבנו היה במעלותיו
 דוח בני בנוהו כי ער ,להפליא עד היו

 ותב קרוש איש היה בי ,תם״ ״רבנו נשם
" ומחשבותיו דרכיו בכל



 ימי כל כי ,בישראל רב היה לא היא
 ודבר ,עשיר איש ויהי ! במסחר עמק חייו
 , בא גם . הארץ שרי עם המיר לו היה

 • עסקיו לרגלי המלכים חצרות אל כנראה,

 להמליץ ,לעמו ולמחסה למייז המיר ויהי׳
 היה כבירן אילם המושלים. באזני טוב עליו
 הרבניב כל מכבוד עטו בגי בעיני *.רול

 בתלמיד משפט דבר ובכל ,הגדולים
 ולמשפטו ,*^כנז •ר• 9 קצו? מכל אליו הנו

 קם כן גטי, נ״־ן׳ החכמים כל יחלו
. מיו למי־ית אי*י• נועז ולא ,הדבר

ספרי וכל •ו היה שכלו
 שם לכן .ג׳ביעו ־□ ש-יי היו התלמודים

 בתלמוד ביצא אשו המעמיס כל את למישור
 את הרשה ולא ,ובאוריו חכמתו ירי על

 יש כי ,ולהחליט התלמוד את לתקן נפשו

 מאור גרשם רבנו עשו כאשר , שגיאה בהם
 את קשית דבר הוא . והרשב״ם רש״י , הגולה

 נמצאו כי , החליטו אשר , המבארים ל
 אל מאר התנגד ביחור .שגיאות בתלמוד

 פלפולו אך .העקש הפלפול בדרך מדים הל־

 ומוכן . ונעים ישר הגיון בדרך היה הוא



6 . תם )יעקב( רבנו

 גם כי , נוכח כאשר רק בתורה הוגה לכל
 את נקלה על לבאר יוכל לא העצום שכלו
 , דעתו לפי■ , כי , אמר אז התלמוד דברי

 , בבאוריו רק אותה ויתקן שגיאה. שם יש
 לא התלמוד בפנים אך ,ספר עלי כתב אשר
 כמו הרבדים את השאיר אם כי ,לתקן נגע

.לפניו שהיו
 השלום את ויאהב , מאד ענו היה הוא

 , הנוצרים את גם ! האדם בני בל זאת

 ויחשוב ,בעיניו נכבדה היתה הנצרות ואמונת
 . וארץ שמים בורא באלהים לאמונה אותה

 להחשב תוכל לא היא כי ,כתב בבאוריו גס
 היה אמנם ואם .האלילים עובדי אמונות בין

 אחר כי , בראותו זאת בבל , שלום אוהב
 חרשים חקים להוציא ,במשפטו שגה מחבריו
 אשר , עמו בני על ודין בדת חדשות וגזרות

 ענותו את עזב אז , אותם נשוא יוכלו לא
 בדברים להוכיחו החל הוא השוגה. את ויוכיח

 יתעקש ריבו איש בי ,בראותו אך > נוחים
 מהוביההו תם רבנו נכנע לא ,בטעותו לאחוז

 היחף עטו תעלת כי , קשים ברברים גם
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 גם לו ,יחידים אנשים מכבוד בעיניו יקרא
- . הדור גדולי היו

 ידע ,ומהונו כפיו מעמל כהתפרנ&ו
 .ומחסריהם עמו בני צרכי כל את תם רבנו

 אשר ,הדינים על מעליהם להקל ויתאמץ
 חייהם דרכי על למו לשטן לעמוד יוכלו

 בימים ,ביתם ובכלכלת ובחברה , במשפחה
 הנוצרים והמושלים המלכים החלו ההם

 לאפור ; היהודים את ללחוץ ואשכנז בצרפת
 בעסקים ולעסוק ,ואחזות אדמה קעת עליהם
 לעסוק רק הרשיון למו ויתנו , נכבדים

 לעסוק , ולנוצרים ליהודים ברבית בהלואה

 עסקים ועוד ישנים, בבגדים קטן במסחר
 וירא .האדם ערך המשפילים , כאלה שפלים

 ונפסק מעט עור כי ,ויוכח ,תם רבנו זאת
 בהלואה להתעסק ויתר ,לעמו מחיה מקור כל

 שהמציא ,תחבלה ידי על ליהודים וגם לנכרים
. התלמוד חקי ודעמו חכמתו ברב

 היותר הענינים בכל •י , הדבר נפלא
 . מאד תם רבנו הקל התורה בחקי נכבדים
 במנהגים כמו , ערך קלי בדברים זאת ולעמת
 עטו לחיי יזיקו ולא יועילו שלא , טפלים



ך < תם לעקג( רכנו

 5 למשל • במו געת לבל' ויצר , מאד דהמיר
 חכמי בל דעות נגד מאד הקל גיטץ בדיני
 תעני פץ ירא בי .לפניו שהיו והדורות דורו

 גם החומרות. ידי על ,ישראל ■מבנית אשה
 וימצא , בעלה אב־ אשר , ענינה אשה בדיג*
 חמץ בדיני גם ומה . מאד הקל ,הרוג

 מאז יש״אל חכמי בר הרב* אשר , בפסח
 החבלות היא בקש בהם, להחמיר עתה ועד

 צופה ,נא_.ן ברועה זאת עשה והוא .1להק־
 , עמר חיי דרבי בל על חודרת בעין ומביט
 מהתנאים ובאחד , צרביהם בל את לדעת

 , הוא גם אמי* ,הזק; גמליאל רב; , הראשונים

 הרבה נבבדים אמתי חיי ותקון העולם תקוי כי
 זאת לעמת בדת. אשר אחרים מחקים יותר

 ישארו אם גם אש־ , ערך קל- במנהגים
 מאן בחיים, למצבו יזיקו לא העם בקרב
 בי באמרי, הסירם, למען לנגוע תם ־בנו

 אסור מלמדים הבלתי והגברים הנשים בגלל
 לא אשר האנשים ה; באלה. המנהגים לתקל
 והין חק כין ^־:יחין יב־נו לא תורה ידעו

 , במנהג להקל רשעי לבי נתן ואם מנהג,
- .התורה מחקי נכבד בהק גם יקלו
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ג.
 , ההורה לטובה תם רבנו פעלות מלבד

 אותה ויעש ,בכבוד קרנה את הרים אשר
 עבריו מבל השך בלי הגרדף לעם חיים לשם

 הגדול האדם עור נודע , אלפ*־שנים במשך
 בעזרה הקן אשר הרבות התקנות ידי על הזה

 בעיר שהיתר. , גדולה רבנים באספת חבריו
.השוק ביום טרויש

 להתאסף ישראל לחבמי היה ו^־ש דבר
 ומימות לאמם, לטובת פעלות ולפעול בהמון

 מאישא שמעון רבן ובנו דיבנה גמליאל רבן

 אשר , הסבה אך הזה. בדבר נשמע לא
 *חדו להועד ישראל חכמ* את הפעם הבריחה

 עמם גורל דבר על ולהועץ הערים באחת

 הצלב מסע היה ,הגוים בקרב בחיים ומצבו
 ולרוצץ לרעוץ פעם עוד קם אשר ,השני

 קם הזה השני המסע והדל. הקטן יעקב את
 את לגרש נרדין התורכי הגבור חפץ בגלל

 ישראל ארץ את ירשו אשר ,הנוצרים כל

 ומארץ מאסיה ,הראשון הצלב מסע מימי



9 ;תם )יעק( רכנו

 באפיה ובצרות רבות ערים ■*לבד וילך .הקדש
 ואו . ירושלים על נטויה ירו ועיר הקטנה

 , באירופה הנוצרים עמי בקרב מהומה קמה
 מלך השביעי ולורוויג קונקד הקיסר ויתנדב׳*

 הקדש ארץ נוצרי את להציל ללכת צרפת
 הדור קורות כותבי דבר• ואלה . מרעתם

 עם את מצאה אשר התלאה דבר על ההוא

.הזה המסע בעת באירופה ישרק
 מלך ולוד!ביק■־ הקים" קונררו ,ויועדו

 וישימו .דזקד. ביר ירושיימה ללכת צרפת
 בהדש ילבת ויקומו , לאות בידיהם על הצלב

 .ושש מאוח ותשע אלפים ארבעת בשנת מאי
 צרה עת יעקב לבית היתה ההיא תשנה ט נ

 לארץ הכמר רודולפוס בא כי ... ומצוקה
 הצלב( )־אות וערב בשתי ולצין לתור אשכנז

 ללכת יהד( התחברו )־אשר הנצמדים את

 הפליטה ויתר היהודים על וידבר .ירושלימה

 ויאמר , תהיה .הראשונות מהמהומות הנשאתה
 אלמן לא עט על ולדבר לעשות עת : בלבו
 הלך . ולאבר להרוג להשמיד ישראל( ן־בני
 , ירושליטה ללכת אלהיו בשם וצעק הלך

 בהם הסית שם עבר אשר המקומות ובכל



מון. האטה. מומרי מ

 נקמת את נקמו לאמר הארץ עמי את
 לפנינו אשר מאויביו הנוצרי( )"ישו אלהינו

 הישר דרכי היו אלה .נלך״ ואחר )״היהודים(
 ברחמיה המתפארת ,הנצרות עבה־ של והצדק

בטחמדים! מלחמותיהם בהלחם הרבים,
 יחיד היה לא הזה הכמר ורודולף

 מכל הנקיים היהודים את לרדוף , כדורו

 הוציא אבניגים האפיפיור גם כי אשמה,
 ייהלחם ללכת המתנדב ,נוצרי כל בי , פקדה

 ליהודי הרבית את מיישלם פטור , בטהמרים
 של האב קוה יו בתחבלה .כפף הלוהו אשר

 . רבים מתנדבים לרכוש הקטולתז הכנסת

 עשירות יהודים משפחות התרוששו זה באופן
 לא לטו שלטו לא הנוצרים כי אחת, פעם

החוב. את לא ונם הרבית, את
 , עברתם עם בני היהודים את לרושש

 מעשה ספק בלי הוא זה ׳ להמיתם לא אך

 אשי הטובים חשכו כה אלהים. בעיני טוב
 הכהן פטר , מהם ואחד . הנוצרים הכהנים בין

 לעשות צרפת מלך לידיויג את הסית מקליני,
 בראשונה מאן אמנם המלך .הזה הרע כמעשה
 המעשה כי ,לו אמר לבו כי ,בעצתו לשמוע
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 אך .הוא זדים הון וגיל אכזרי הזה
 המלך, לב על מוסרו מהטיף נלאה לא הכהן

. זו יחפה לעצת לאחרונה הסבים אשר עד

 , נזיד איש היה הנזיר הכמר ורידו־ף
 ועבוד הלך וילך , הנזירים מבית ביה אשד

 ניד ההמון את לעורר , ואשכנז בצרפת
 דבוש בשלל הסתפק לא היא .היהודים
 בקש היא . לדמם גם שאף הוא ,היהודים

 - מאד מעט היה חפצו . הכל את לעקור
 . היהירים כל את ולאבד ולהרוג להשמיד

 קינ~ד הקיסי להושיעם קס ישראל בני לאשר

 אחזוה" יושבי היהודים ביד מס־ היא בעצמי.
 בצורות עדים ועוד הבצורת כירגברג העיר את

 נמצא• גס . נפשם על ולעמיד בהן להשגב
 1הגיי אשר ,טובים אנשים גדילים בחנים אז

 ביהוד .הפרוע ההמון חמת מפני היהודים על
 הנרדפים להצלת הטובות בפעליתיו •ידע
 קדוש היה שמי אשי־ ,מקלאירבו ברנרר הכהן

 כתב הוא ההם. בימים הנוצרים כל בעיני
 ויוכיח , ישראל על טובים דברים מלא מכתב

 את לשמיר החוב הנוצרים על בי לדעת,
מצוה בן כי ,אסון מבל הזה העתיק השבט
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 אה ויעלה הנוצרית. התודה טפי עליהם
. הראשונים הנהנים לכל טכתגו

 ויסיע / במכתבו הסתפק לא ובירנרד
 ישראל, על להגן לעוררהו הקיסר, אל עור

 את המסית רודולף הנזיר את בדרכו 'ויפיש
 פניו על ויוביחהו ,כיהודים לקצות העם

 , כדת לא אשר הנדרים בית את עזבו על
 אל ולשוב הרעים ממעשיו לחדול אותו ויצר

 אל וישב ,מעשהו את עזב ורורולך• .מקומו

 בלב זרע אשר השנאה זרע אך .הנזירים בית
 שם זעיר , שם זעיר פרי הוציא ,הנוצרים
 בטוחים אמנם היו הערים יושבי היהודים

 ,שעריהם אל וזדים צר יבוא לא כי ,מפחד

 עסקיהם לרגלי מקלטיהם את עזבו כמעט אך

 אחריהם החרב רדפה וחנה , ביתם בגי ומחית
 לערים מסביב ביהודים רצה ומקרי בשרות.

 אשר ,נירנבורג בעיר וגם .צעד כל על קרו

 הקיסר היה כי ,מפחד שאננים ישבו יהוךה
 הצלב וםעי1 הרגו ,בצורה והעיר למגן לטו

.-איש >עשר*ם
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ג.
 והמעציבים המרים המקרים כל דבר על

 :לאמה ההיא הדיר קורות כותב יספי■ ההם

 , הכטר רורולפו בבוא אלול בחורש "ויהי
 ויצא ,קלי(־) לקולוניא , אל חרפתו ״ירדפהו

 מריבים לעיין לשוב מהעיר שמעין "רבי

 אנשים בו ויפגשו .ביתו שם ני ")־־טרווירי(
 בסימן )־מהמפמנים ללכת טהמצוינים "ריקים
 להגאל 11 ויפצרו ,ירושלימה( ללכת ״הצלב
 ייצא אליהם. שמע ולא )־־להתנצר(, "במים

 פנים ישא לא אשר פנים, עז )־־נכרי( "טי
 על ויתנהו ,מעליי ראשו את ויכרות ,״לזקן
 השדה פני על כדמן נבלתו ותהי יג, "פנת

 ,ויתעצבו ,היהודים וישמעו .מאסף ,,יאין
 , ההיא בעת מאד גדולה חררה ״ויחרדו
 טלפני הקצף יצא השלום יטי "באו :״ויאמרו

 בא כי ,ימינו טלאו ,הנגף החל ,״ה׳
 בכי העם ויבכו .לנו״ נגזי־נו אמרנו ,״קצנו
 וידברו הקהל, ראשי וילכו מאד. מאד "ג-ל

את אליהם וישיבו העיר, בעל "באזני
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 ,בקבורתם ויקברוהו ,גבלתו ואת הצדיק ״ראש
 לקחו ההם כימים !אדון״ ,הוי :עליו ״הספדו
 בצאר•! היהודית מינה את הצלב( ")נוסעי

 בהגות ואת אזניה את ויברחו ,״משפירא
.יוצרה״ קדוש על לסבל שכמה ותט . ״ידיה

 .מאד ההם הרעים בימים יהודה "וידל
 חיל והנה ,עיניהם את ישראל בר ״יישאו

 ויצר וייראו אחריהם. נוסע לבעל "הממדים
 ההרים אל עיניהם את וישאו .מאד ״להם
 מצרו מאת איש ויבקשו ,המבצרים ״־אל

 בנקרת לשבת ,ומצודה מנדל לו ״יאשר
 עד להתחבא , הסלעים ונקיקי ״הצורים

נעם". "יעבור
 במבצר היהודים בשבת ההם• "בימים
 •ושב אחד יהודי איש והיה "׳אלקינבורג,

 האחד שם ,כנים שני ולו , ההר ״כתחתית
 ילדותם ותשאם שמואל. השני ושם "אברהם
 מחנות את ף־ בעולים לראות ההרה "לעלות
 ,בליעל איש בהם ויפגע ,הצלב( ״ייסעי
 כמרים שנים והנה לדרכו. וילך נפש, "ויבם

 ,מתים שוככים ויראו ההר מן ״יורדים
אביהם אל ויגידו וירדו שמלותם, "ויקרעו
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 ויתאבל ,ויבך המומתים( הנערים אבי אל 4״
 . הרוצח וימצא ,הדבר ויבקש .בניע "על

 עיני את וינקרו שחד, ההגמון אל "־'תנו
 כי וימת• ימים לשלשת ויהי הרוצח( ")־־עיני
ה׳".- אויביך בל "יאבדו

 בעת ממגנצא יצאו יהודים "ושנים
 השני ושם יצחק האחד שם אשר "הבציר,
 פנים עז )־"נכרי( גוי עריהם ויקם "יהודה.
 לביתו עוד שב ולא לחרפות וילך .״ויהרגם

 שמואל ושמו במגנצא היה חיל גבור "איש

 עליו ויקומו ,החוצה ויצא . יצחק ״בן
 ויכוהו, מגנצא וכין חארמישה כין "האויבים

 ,עליו מהקמים שלשה ויך ,הוא גם ״ויתחזק
 בכפר יושבים עבייס אנשים ושלשה "וימת.

 ונשיהם הם ,המצודה אל ברחו "כקרקא

 מן וירדו .רבים ימים שם וישבו ,וםפם"
 ,לחדש בחמשה השלישי בחדש ״המצודה

 מאד בהם ויפצרו ,עליהם הנצמדים ״ויקומו
 ולא .אחר״ לעם והיינו אתנו .לכו :״לאמד
 שמות ואלת ה׳. מאחרי לשוב אליהם "שמעו

 , משה בן נח־י אליקיס : ההם ״האנשים
מרדכי. בן וקלונימוס ,שמואל בן ״ואברהם
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 . נפש ויכוחו ,בפסל□ רוק קלונימום ״וירק

 ,המטית החת נחבאו הנשארים ״והשנים
 במגנצא. ויקברום וימותו בתרבותם, "וירקרום

וישפוט"!. ה׳ "ירא
 שופט מלך אין ההם הרעים "בימים

 היה הקיסר קונרדו גם בי לישראל, ")־מכין(
 וידיחו ,ירושלימה היא גם וילך ,״בנצמרים

 ישראל אלהי ה׳ מאחרי רבים "יהודים
 וישובו .חזקה ביד דתם( להמיר ״)־אלצום

 , כבראשונה ישראל קרוש אל כן ״אחרי

 נתפשה אחת ויהודית . ה׳ את ״ויעבדו
 בבודה את להמיר ותמאן , ״באינספרוק
 קדושת על בנהר ונטבעה , ״)־אמונתה(

 וריבה לטובה ,אלהי ,אליה זכרה , ״יוצרה
י" דייה • •11- ״ן

 אשר היהודים בל ברחו ההם "בימים
 אל , הנה ואחד הנה אחד , ״באשכנז
 משחת להציל , המבצרים ואל ״הסלעים

 לבם אל שמו לא וירצכורק קהל רק .״חייהם

 בעשרים ויהי . בבתיהם וישבו ,״לברוח
 ארבעת בשנה עשר שנים לחרש "וארבעה

 עליהם העלילו ושבע, מאות ותשע "אלפים
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 .עליהם ולהתנפל להתגולל , דברים "עלילות

 המיתם אתם בנהר. גוי מצאנו "ויאמרו:
 )־היה בגו ויקד^ המיטה, והשליכוהו "אותו

 עושה והנהו הנוצרי בכנסיה "לקדוש
 ׳ עמהס העם ודלת הטועים ויקומו .״אותות״

 לא ,נפש וירצבורק( יהודי )־את ״ויכום
 על יצחק רבי נהרג שם .עוללות ״השאירו

 אתו ושם . נפש ועשרים כאחת ועמו ״כפרו
 בעשרים )־ויפצעוהו( ויכוהו ,אחד ״תלמיד
 ואה ,וימת אחת שנה עוד ויחי ,״פצעים
 על ותרק .הפלתם בית אל הוליכו ״אחותו

 ובאגרוף כאבן ויפצעוה ויכוה . ״פסלם
 .המות ובין בינה כפשע עד ,״והתעלף
 )־לשם כמים ויטבלוה ויפצעוה, "ויכוה,

 ולא .שיש אבן על וישכיכוה ,״התנצרות(

 ואת ירה את הרימה ולא משנתה "הקיצה
 חיים׳ אותות הראות )־מכלי הערימה ,״רגלה

 החת מתה כי ,יאמינו למען ,הלילה ״עד
 גויה ותבוא , לילה באישון ויהי . ״ידם

 כ• ביתה, אל ותשאנה , אחה ״)־נכריה(
 ה^ל למען והטמנה, עליה, רחמי.; "נכמרו
היהודים ושאר אחיה. אל להשיבה "אותה
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 ברחו המחרת וביום , מכריהם בבתי ״נמלטו
 עכור ער שם וישבו ,שטולבן מבצר ״אל

 ,ההגמון ויצו ,ממחרת ויהי .ה׳ ויצילם ״הזעם
 וישאום ,במגפה המתים כל את ״ויאספו
 ובהונות וכתף ירך ,טוב נתח כל ״בעגלה

 את נתחו )האכזרים מהם הנמצא וכל "ירים
 בגנו. ויקברום ואברים(, לנתחים "חלליהם

 הגן את אשתו ויהודית רחקיה רבי "ויקנו
הזה". היום ער קבר להפלאחזת ויהי "מאתו,

 נפש וחמשים במאה הכו בביהם "גם
 ה׳. מאחרי לשוב מאנו אשר על חרב, "לפי
 ,פתאם עליהם הכורת עלה בקורניה ״גם

 שנים ושם , אחד חצר תוך אל ■ ״ויאספו

 ,החיל גבורי ,אחר איש בני ״בחורים
 ולא , באויביהם ויכו ,נפשם על ״ויעמדו

 וישמע מאומה, להם עשות )האויבים( "יכלו
 ויבואו , בהלחמם ויהי . למרחוק ״קולם

 ויכום ,החצר תוך אל מאחריהם ״)נכרים(
 הגדול הרב גם אחד. גם נשאר לא ,״נפש
 לפי הכו ממירם יעקב ורבנו פטר "רבנו

אחר. פרנס לקבור בלכתם "חרב,

נאספו לחרש בשבעה השלישי ובחדש
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 ,בצרפת אשר )־רומירה־( בטירה ״הנצמדים
 תם< רבנו )־הוא יעקב׳ רבנו ביתה "ויבואו
 תורת ספר ואת ,לו אשר בל את "ויקחו

 .ההיא בעת לפניו לקרעים קרעו "אלהינו
 וידברו ,השדה אל ויוליכוהו ,״ויתפשוהו

 ויכוהו להמיתו, אותו ויתנכלו קשות, "אתו
 ,בישראל אתה גדול ,הלא :לאמר ״בראשו

 אלהינו נקמת את היום ממך נקהה "לכן
 גמולכם :לך יעשה אליו עשיתם ״וכאשר

 נפשו שכנה דומה וכמעט .בראשך״ ״ישוב
 ,כשדה עובר גדול שר ה׳ וימן . ההיא ״בעת

 ,הסוס על וירכיבהו ,,רבי" ויקראהו רגו ״ויב
 לב על וידבר ,מידם אותו הצל ״למען

 ואדברודעל אלי הניחוהו ;לאמר ״הנצמדים
 ,אין ואם .דתו( )־להמיר יפתה אולי ,״לבו

 ,לקולו וישמעו .אליכם״ אשיבנו מחר ״כעת
עליו״ ה׳ בהטלת מידם ״ויצילהו

 רבנו על גם התרעלה כום עברה ככה

 כי ,המות ובין גינו כפשע היה כי ,תם
 גם .בראשו פצעים חמשה האכזרים פצעוהו
 האדון לב טוב מסבת היתה לא הצלתו

 תם רבנו הבטיח מאשר אם כי ,מצילו
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 ממות יצילהו אם ,יקר סוס לו לקנות ,אותו
 לדעתי תם רבנו את הוכיחו האלה המקרים

 ,מאד מהם ולהשמר בגויס להזהר נחוץ כי
היהודים על להתנפל תואנה כל ימצאו לכל

.-שגואיהם

ד.
 אספה ויאסוף תם רבנו התעורר אז

 ויבואו .הגדול השוק ביום טרויש בעיר רבה

 רבנים וחמשים מאה ההיא האספה אל
 בראש .)הרשב״ם( ממנו הגדול ואחיו גדולים
 שמואל רבנו עמדו הזאת הגדולה האספה

 מאד נכבדות תקנות ויתקנו .והוא אחיו
 ,חדשות מהן אחרות .ישראל בני בחיי

 ויתן .העת במשך רפו אשר ,ואחדות-ישנות
 ולא לחק להיות ועז תקף תם רבנו להן

 מתקני החכמים לקול ישמע לא ואשר ,יעבור
ישראל. מקהל ;חרם התקנות

 השניה האספה היתה מאד נכבדה
 התקנו■ את חדשו או ,תקנו בה .בטרויש
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 רעהו את ישראל איש ־יועיד לא כי הישנה,
 שופטים לפני אם כי ,הגוים משפט בית אל

 כרת ישפטים והם , שניהם דבר יביאו יהודים
 כי או ,הריב בעלי שני יאבו אם רק .משה
 היהודי השופט בקול לשמוע ימאן מהם אחר

 להשפט יובלו אז , יחרץ אשר ומשפטו
 ראה הזה הגדול המורה הג*ם. בערכאות

 הפנימים ישראל כני רינות ירי על כי ,והבין

בגוים• שמם יחלל

 רעתו את והועיד איש יעבור אם אך
 לרעהו לשלם עליו אז ,הגוים ערכאות לפני

 ,הנכרי השופט ממשפט לו יגיע אשר נזק כל
 ישראל, עדה עיני עליו ישימו אשר כפי

 אך .העיר״ טובי ״שבעה :כשם הנקראים
 שבעה בקול גם לשמוע מאגו אשר אנשים היו

 יתאוננו כי .עליהם אימו ועוד ,העיר טובי
 יאמרו אשר על הממשלה, שדי לפגי עליהם
 בעזרת תם רבנו תקן לכן . בהם למשול
 שבעה על לאים יהודי לבל אסור כי ,חבריו

.-אלה כמו בדברים העיר טובי
 היו אז גם כן , ודור דור בכל כמו

 ר^ היה חפצם אשר , ורעים עשירים אנשים
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 ג■ כל, על ולהתנשא העם על להשתרר
 פנו ולכן .עדתם בעיני חן מצאו לא אם

 ,רב בכסף וישחדום ,הממשלה שרי אל תמיד
 נגד .העדה על לראשים אותם ימנו למען

 כי ,ויתקנו ורעיו תם רבנו קמו הזאת הרעה
 שרי בעזרת העדה בראש לעמוד אסור

 את הערה בני בחרו לא אס הממשלה,
לראש. האיש

 לבני כסף להמלוים לבם שמו ביחוד
 המסגד כתי מכלי בעבוט יקחו לא כי ,הגוים
 צלמיהס ,הנוצרים בעיני הקדושים ,שלהם

 הבהניס מידי לקנותם לא גם ,ועדייהם
 בפי תואנה תהיה ולא ,מלא בכסף הנוצרים

 מבזים בי ,היהודים את להאשים ,השונאים

 בושה באמת כי אם הנוצרים, קדשי את הם
 המוכרים הנוצרים לכהנים רק היא וחרפה

 לבני בעיניהם קדושים חפצים המטשננים או
 ילינו כי , מה והיהודים , אחרת נה אט

 הצדק רגש בי ידע תם רבנו אך עליהם.
- .ישראל משונאי תמיד רחוק

 רבנו לו עשה יכרת שלא עולם שם

 בקרב ומצבה האשה לטובת בתקנותיו תם



23 * חם )יעקב( רבגו

 .השלישית באספה נתקנו אשר ,משפחתה
 והיא , אשה נשא אשר האיש על גזר הוא

 מיום חודש עשר שנים בלו טרם מתה
 הביאה אשר ,ההון בל את ישיב כי ,החתונה

 ,-ממנו ולד לה היה לא אם ,ליורשיה ,לו

 ,באכזריות בנשיהם הרודים האנשים נגד
 למו וילכו ,עליהן בקצפם ,לנפשן יעזבון ואשר

 ועגומה עגונה יושבת והאשה ,ילכו אשר אל
 רבנו גזר ,מחיתה די לה ונותן מכלכל באין

 ישראל איש לכל אסור האלה: הגזרות תם
 עשר משמונה ארוך לזמן אשתו את לעזוב
 פל על .האשת רצון נגד הוא זה אם ,חודש

 אשתי בל• אחרת בעיר לשבת החפץ איש
 אשר עדים להביא ,ההוא הזמן ממשך יותר

 היא גם כי האשה, מפי שמעו כי יעידו,
 אז ורק .הזה כדבר לעשות רשיון לו נתנה
 במקום לשבת העיר טובי שבעה לו יתירו

 שבעה יראו אם אך • הנזכר מהזמן יותר ההוא
 הזה במקום מתמהמה האיש כי ,העיר טיבי

 לחמם להם להביא ,ובניו אשתי לטובת
 לשבת להוסיף הרשיון את לו יתנו מרחוק,

 חלילה אך ,עמו אשתו אין אם גם , שם
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 אשתי אל ובשובו .עליה מקצפו לעזבנה לו
 פחות לא בביתו להתמהמה עליו ממסעיו,

 תם רבנו תקנו זאת וזולת ירחים. מששה

 ממקום הרחק האיש בשבת גם כי ,וחבריו
 יזנהם, ולא ישבחם לא ביתו ובני אשתו

 לבלבל יכלתו, די בסך• להם ישלח אם בי
 מפעם פחות לא יהיה המשלוח ;נפשם את

 איזה בלבו יש ואם . ירחים בששה אחת
 ארוך לזמן יעזבנה לא אז ,לאשתו שנאה

.ירחים מששה
 ,האשה לטובת תקן נכבדה תקנה עוד

 אחרי אשר רעים, אנשים תמיר נמצאו הן
 שמועה יפיצו כדת, נשיהם את יגרשו אשר

 למען ,כרין לא נעשה הגט כי ,העם בקרב
 רעה או עגונה, אשתו והיתד. הגט. יבטל
 , אנשים היו גם .זה ידי על לה תגיע אחרת

 ויוציאו , למגרשת או למגרש להרע חפצו אשר
 . בדין לא נעשה בי ,ויאמרו ,הגט על דבה

 תקן אלה ערומים מהשבת כל הפר ולמען

 לערער ארב לכל אסור בי ,ורעיו תם יבנו
, הוא פסול בי ,ולאמר הגט על

רבנו שם החטדי ישראל בני מצב אל גם
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 עליהם להקל נכבדות תקנות ויתקן ,לכו תם
 כנשך כספם לתת למו ויתיר ,הפרנסה על

 כעת כי ,נכרים ידי על ליהודים וגם ,לנכרים

 מחיה מקור כל הנוצרים העמים שללו ההיא

 העסק את רק למו וישאירו , ישראל מבני
 כבלויי והמסחר - בנשך ההלואה - הנבזה

 ותקים מועילות רבות תקנות ועור סחבות.
 ורבים ,עמו לטובת תם רבנו וחקק תקן שונים

.- מספר םה

.ה
 היה הגדול האדם חיי ימי עברו כה

 עד ,עמו בני לטובת וכבדה רבה בעבודה
 אשר צרה ישראל, בני על חרשה צרה באה אשר

 "עלילת : היא , מעולם ואבותיהם הם ידעוה לא
 דברי ואלה . בלויא בעיר קרתה אשר הרם״
 אלפים ארבעת בשנת "ויהי :הזה המקרה ©ותב

 )עברי( איש וילך , ואחת ושלשים מאות ״ותשע
 וימצא ,ערב לעת סוסו את להשקות ״אחר
 וירא .שמה הוא גם הלך אשר אחד ״גוי״ ״שם

 מתחת עור כנף מחיקו ויצא ,ויתחלחל ״היהודי
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 לו גם )כי .הגוי" סוס הכנף( )־את ויראנו .״למדיו

 , אחור וישב הוא גם ויירא , בחשך סוס( ״היה
 , ההוא הערל ויבהל .המימה לבוא ״וימאן
 ,ראיתי : לאמר לו ויאמר ,אדוניו אל ״וישב

 רטן נער' השליך אשר , אחד יהודי ״איש
 ו^בוא נבעת. הסום וגם המימה, ")־נוצרי(

. לך״ ״להגיר
 , חיל אשת אחת יהודית ,ובבלויא

 אדונו כי , המשרת וידע .שמה "פולצילינה

 ממחרת ויהי שלשם. מתמל שונאה "הוא
 שר אל וילך סום, על )האדון( "וירכב
 כדברים אליו וידבר ,בליעל בן והוא ,,העיר

 ל3 את ויקח ,מאד אפו ויחר ..האלה

 בבית ויתנם איש, כארבעים והנם "היהודים,
 בטחה כי ,לבם על פולצלינה ותדבר .,הסהר
 , היא חיל אשת כי ,אותה באהבתו ״בשר

 אשתו הטתו כי ,מאומה עשות יכלזז לא ״אך

 . שטנה היהודים על ותדבר ,לקחה ״ברב
 בעיניו חן )פולצלינה( האשה מצאה "ולא
 / השומרים אל ויצו , מאד בלבו וישנאה ,,עוד

 לדבר פנימה לבוא פולצלינה את תת "לבלי
,הסהר״ כבית נתנה לא לבדה היא ״כי
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 להוציא השר יכל לא זאת כל למרות
 די היו לא כי ,היהודים על קשה משפט
 לקחה השר חפץ זאת זולת להאשימם. עדים

 אחד את אליו ויקרא .מאתם נפשם כפר
 להוציאם כפר לו יתנו כמה ,וישאלהו ,היהודים
 , אמר ויגמרו היהודים נועצו אז • לחפשי

 ימחלו אשר מלבר ,כסף לטרא מאה לו לתת
 בו שנשו כסף ליטרא שמונים של חוב על

. קרובה כמעט היתה היהודים והצלת .מכבר

 אחד ,בחור בא , המספר מוסיף ,והנה
 אדוני, , נא עצך אי :לו ויאמר ,השר אל ״)במר(

 תקח אל משפט,אך לאור ותוציא תעשח אשר "את

 אשר העבד את נא הבא ועתה .בפר ״מאתם
 מים מלא מקום תוך אל והשליכהו "ראה,

 והיה .עליהם הכמרים תו אשר ״)קדושים(
 ואם המים, פני על יצוף דבריו כנים "אם

.תחתיו ירד - ״אין
 אחר-ויביאוהו מספר מוסיף "ויצוו־

 מלאה גיגית אל ויתנוהו ,בגדיו את ,ויפשיטו
 את וישלחו ,עליהם הכמרים תו אשר , ״מים

 צפה כאשר ויהי .הנהר פני על ״הגיגית
 , בנהר נטבעה ולא המים פני על ״הגיגית
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 כי ,הנוצרים העיר יושבי וכל השי־ ״ויוכחו
 )העבד(, הרשע את ויצדיקו העבר. דברי ,בנים

 וישפטום )־־היהודים( הצדיקים את "וירשיעו
 אל אותם ויתנו הצורר ויצי .חיים "להשרף

 סביב וזמורות עצים ויע־כ• , אהד עצים ״בית
 ויאמרו ,החוצה אותם בהוציאם ויהי .,כביב

 כמנו והיו נפשותיכם על הימלטו :״אליהם
 אבו ולא .תמותו ולא ותהיו דתכם( )־־המירו
 ויענום וייסרום .אלחיהם ה'• מאחרי ״לשוב

 אלהי ה׳ מאחר• להדיחם יוכלו אולי "י־־אות
 היק לרעהו: איש ויאמרו וימאנו "ישראל.
 וצאן עמו אנהנו כי ,אלהינו בעד ,ויתחזק

 זולתו כי ,יעשה בעיניו הטוב וה׳ ,״מרעיתו
 יחיאל רבנו את ויקחו הצי'־ ויצי .אלהים אין

 רבי בן יקותיאל רבנו ואת דוד, רבי "בן
 שמואל רבנו תלמידי הנהנים ,יהודה

 י אהרן רבי בן יהודה רבי ואת ,)־הרשבים(
 , בעצים אש ויציתי בעבותות, ״ויקשרום
 ׳ וינתקו ידיהם, על אשר בעבותות אש ,ותתלקח

 : הצורר עבדי אל ויאמרו , שלשתם ״ויצאו
 ? נצא לא ומדוע ,האש בנו שלט לא ״הן

,מזה״ תצאי אם ,נפשנו ,חי : העבדים ״ויאמרו
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 אותם השיבו הם אך .בהם היהודים ,ויפצרו
 עוד הרהורים ויוסיפו .המוקד בית אל ״שנית

 עמהם להביאו אחד, בערל ויתפשו "לצאת,
 ויתחזקו .היו חיל גבורי כי ,המוקד ״אל

 ויכו מידם. העבד( )־את ויקחוהו "הערלים,
 . האש״ תוך אל וישליכום חרב לפי ״אותם

 בחרב מתו ,סיון לחדש בעשרים ,ההוא ביום
 נשמתם יצאה וטרם • נפש ואחת שלשים ובאש

 לאדון לשבח "עלינו תפלת שרו הטהורה
 כי ,תבל יושבי כל את להראות ,הכל״

 מבלעדי אחרים אלהים למו מבחור מותם טוב
 , אחד ושמו אחד הוא אשר ,ישראל אלהי

 העולם את האלהים ויתקן יום יבוא וכי
.בשמו יקראו בשר בני וכל שדי במלכות

 : לאמר קול אז הוציאו הנוצרים וכל
 ,נוצרי נער המיתו כי על בלויא יהודי נשרפו

 העלילה .המצות חג לצרך דמו את דרשו כי
 .ישראל לבני ראשונה אז היתד. הזאת הגמבזה

 ועד מאז ליהודים רבה רעה הביאה היא
 .־־ ולבשתו הנצרות עולם לחרפת , עתה

 תם רבנו רוח את מאד העציב הזה המקרה
/ וצרפת באשכנז לישראל צום ויכרז .הטהור
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 מדי לסיון עשרים ביום ולמספד לבכי לקרוא
 יהיה "גדול :אמר גזר וכה .בשנה שנה

 אשכגז ויהודי .השביעי״ מצום הזה הצום
 ׳ הגדול מורם דבר את לקים מהדו וצרפת
 מדי ההוא ביום לצום יעביר ולא להק יקבעו

.- בשנה ושנה
 רוח את המרה הזאת הגתעבה העלילה

 רשעת מגיעה כמה עד ראה יען תם, רבנו
 שחר לה שאין עלילה להעליל הנצרות, כהני
 חלה ההיא בשנה .השכל ונגד הישר נגד

 , אחר עולם אל עלתה הטהורה ונפשו ,וימת
 כשקר שקר, יכון לא ששם האמת, עולם

 ושם .עמו בני על הנוצרים שבדו ,הנורא
 הקדושה, כסמל אחרון לדור נשאר תם רבנו

 גדולי כל מפניו שנכנעו וכמו ,והצדק הטהרה
 קראוהו אשר יש כי עד ,בחייו ישראל חכמי

 מותו אחרי גם כן ,האלהים״ ״מלאך בשם גם

 עד רבה הכבוד ביראת שמו את הזכירו

.קץ אין
 רב והדר כבוד תמיד המפזרת ,האגדה

 נפלאים בספורים זכרו את עטרה העם, 'אהובי
 רבנו ישב האגדה מספרת - אחת פעם . מאד



31 . תם )יעקם( רבנו

 כשם שנקרא ,מאיברא אליהו רבי בן שמואל
 גדולים הנמים ישבו ולפניו הנביא" "שמואל

 רבנו אל החכמים אחד ויאמר .תורתו וישמעו
 ,מת( )שכבר תם רבנו את נא ״שאל : שמואל

 רבני ויפן .תפילין" של קשר קושרים איך
 ויצוהו ,השמים מלאכי אהד אל שמואל
 ויען . תם רבנו נשמת את לפניו להביא
 נשמת כי ,אליך לביא אני ״ירא :המלאך

 כאשר ויהי • מדרשך״ בכית עומדת רבנו משה
 כאשר כי ,לך ״דע המלאך: ויען שנית, צוהי

 ויאמרו . עמו״ השכינה גם תדר ,תם רבנו ירד
 להטריח "אין :שמואל רבנו אל החכמים כל

 נשאלהו פה, רבנו משה הנה השכינה. את
 קושריב אתם אין :משה ויאמר .השאלה״ את
 , בתורה כתוב כן לא כי כרת, הקשר את

 "משה :ויאמר כארי משמים תם רבנו ירד אז
 ובין רבנו משה בין דברים ריב ויהי !טעית״

 כי ויוכיח האחרון, גכר אשד עד תם, רבנו
. אתו הצדק

 כמד ,לדעת מוכיחה הזאת האגדה
 הדורות בני בעיני תם רבנו כבוד גדול

 ממשר, למעלה אותו הרימו כי עד ,הבאים
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 .כזה נפלא בספור בדמיונם ויעטרוהו , רבנו
 היתה רבה כי , הזה הכבוד לכל זכה ובאמת
 גם ,כחייו גס וספרותו עמו לטובת פעלתו

 ,וגדולים רבים תלמידים הקים כי ,מותו אחרי
 ,בתלמוד ישרה מסלה לסול ,בעקבותיו שהלכו

ועד מאז והיהודים היהדות רוח חיי שהוא

הזה היום



מר.

♦ הלוי ץודה רבי

 נולד הלוי שמואל ברבי יהודה רבנו
 בספרד קשטיליה בארץ טולירה בעיר

 בימים הנוצרים. משלו בה אשר הצפונית,

 גדול מדרש בית בעירו היה טרם ההם
 בימי יהודה רבי אלץ ולכן ולחכמה, לתורה
 אל ולנוע הוריו בית את לעזוב עלומיו

 רבנו הגדול המורה שם הערבית. ספרד
 בעיר המדרש בית ראש שהיה אלפסי, יצחק

 ,באנדלוזיה קורדובה לעיר הקרובה אליסנה

הזה. הצעיר העלם לב את אליו משך
 זקן איש אז היה אלפסי יצחק רבנו

 דורו חכמי מכל בתורה הגדול והוא מאד,
 פם, ממדינת אפריקה יליד היה הוא בספרד.

 לפנים ויעזוב "אלפסי". ישם נקרא כן ועל
 ויכונן ,ספרד ארצה ויבוא ,מולדתו ארץ את

 כין תורה וי*ץ אליסנה, בעיר מדרשו בית
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 גדולים תלמידים ויעמד לקחו שומעי אלפי
 תלוי יוסף רבנו היה מהם והגדול בתורה,

מיגש. אבן
 לאליסגה הלוי יהודה רבי בא כאשר

 שנים אך ,אלפס יצחק רבנו מפי לקח שמע

 בואו מעת עברו לא רבים ימים כי מעטות,
 קם כאשר ויהי .מת הגדול ומורהו ,שמה
 המדרש בית לראש מיגש אבן יוסף רבנו
 לשמוע הלוי יהודה רבי ויוסף ,האלפסי החת
 ספרד חכמי ככל אולם ,מפיהו גם לקח

 בחכמת רק הלוי הסתפק לא ההם בימים
 גם נפשו השתוקקה אם כי לבדה, התלמוד
 הרפואה, חכמת את וילמד אחרות. לחכמות

 עיר בטולידה מהלל לרופא כן אחרי ויהי
לדרוש רבים חולים אליו ויפנו מולדתו.

 ,וערב ספרד שפות את גם וילמד .עצתו
היונים הפלוסופים בספרי להגות וירב

לחוקר הוא גם היה כי עד והערכים,
בדורו. ונודע גדול ולפילוסוף
 והנכבדות הרמות המעלות מכל יותר אך

 .הזה הגדול האיש נכתר בהן אשר ,ההן
 חנן כה אשר אחת מעלה ונשגבה ימה



5 ,הלוי יהודה רבנו

 הזה בכשרון . השירה היא - האלהים מאה
 מימי אם כי ,בדורו רק לא לו דומה היה לא

 נשארו הנשגבים שיריהם אשר יה, משוררי
 ומה .עתה ועד ,קדשנו בכתבי למורשה לנו

 הגדול האשכנזי המשורר דברי מאד צדקו
 באמרו, ישראל, מזרע נצר הינה, העריך

 רבי נפש אה הדוחות אלהי ברא כאשר כי
 וישמח ,אותה וירא ,הרקדה הלוי יהודה
 נשמע ומאז פיר. למר וישקנה כפיו, ביציר

 והקדושה הנעימה הנשיקה צלצל את נצח
 האלהים קדשהו אשר ,המשורר שירי בכל ההיא

-־. השירה במקדש לכוהן , מרחם
 החלו מאז אשר ,הברוכה ספרד וארץ

 הדוחה בה היתה בה למשול הערבים
 אחרי לרדפם הנוצרים חדלו כי ליהודים,

 בארץ ישראל לבני היתה כחם, כשל אשר
 בין .ובבל ישראל ארץ אחרי שלישית מולדת

 את שאהבו רבים היו וכליפיהם ערב מלכי
 אליהם ויקרבו הדת, מקנאת ורחוקים הרעת

 ,עצתם לאנשי וישימום ,חכמים יהודים
 לכן . שריהם מכל למעלה וינשאום

 וביחור ספרד, יהודי בין החכמה רכתה
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. מאד העבריה השירה אצלם פרחה
 לטעת החל שפרוט אבן חסדאי רב

 אדמת על והשירה החכמה התורה מטעי
 ואת סרוק בין מנחם את אליו בקרבו ,ספרד
 רב את ובתמכו מדקדקים., לברט בן דונש

 בית ראשי בנו, חנוך רב ואת השבוי משה
 עור הנגיד שמואל ורבנו . לתלמח המדרש
 את תמכו מלבד בי ,ממנו לעשות הגדיל

 תורה קנות יוכלו למען העניים, החכמים
 בעצמו היה כי ,למופת למו היה עוד ,ורעת

 משורר וגם ,בדורו מאד ומצוין גדול תלמודי
 בימיו העבריה השירה עשתה לכן נשגב,

מאד.- ותשגשג ותפרח רב חיל

 היו אשר הגדולים המשוררים אחר
 שלמה רבי הוא - הנגיד שמואל רבנר ברור

 כדורי יחיד היה הזה האיש גבירול. אבן

 .עליו נחה אשר הרוממה השירה בכשרון
 נע ,רוח וקשה עני ,הולדו מיום אמלל איש
 תוגה, שירי יה שר היה חייו ימי כל ונד

 כשיריו .חרוזיו מבין תמיד נשמע האנחה והד
 הנוגה שירתו תכונת את גבירול בן יתאר

ויאמר:
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 ,הדופה בדאגתי ״?ליצחי
 ,א( .דחופה באנחתי ושמחתי

 , לדדתי לבי :??ה ^יחוק אראה ואם
 ב( קטופה" מני שהיא

 ערך רום את המבינים דורו בני כל
 גבירול בן שירי את בראותם ,השירה

 ויפארוהו , עיניהם למראה השתוממו
 חכמים היו גם . בתהלותיהם וירוממוהו

 רבנו וגם ,בהונם תמכוהו אשר עשירים
.מתומכיו אחר היה הנגיד שמואל

 ערך את בנפשו ידע הוא גם אמנם •
 שידו, דברי לו יחשבו להתפארות ולא עצמו,

:לאמר נפשו על שר אשר

 אני ; ל;עבר לי והשיר השר, ,אני
 • ונבנים שרים לכל כגור

 ר^לה ןרוחי האדמה, _על :הלוך וגוי
.העננים״ על

 היה השיר מארג צדקו אלה ודבריו
, למשמעתו וסר לו נרצע עבד באמת

 מליגה כל ספי תגרשנה והאנחה הדאגה א(
 לחיי לכי יבכה לשמוח אמר ואם ב( . ושם־ה

, האמללים
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 ויהל ,^ל אל רוחו התנשא אשר בעת
 השפה .והחיים הטבע חזיונות על לשורר

 כל ואל חיה לשפה עטו כפי היתד. הקדושה
 וקול ,לחץ כל בלי אותה המה חפץ אשר

 אחרי מפיו לראשונה נשמע הנעים צלצולה

.יה ומשוררי הנביאים
 היה הזה הגדול והפילוסוף המשורר

 עטר מותו גם בחייו. תבל מפלאי

 ,תספר אשר ,העם אגדת בפי הפלאות בזך
 על בבךגבירול, קנא אהד ערבי משורר כי
 וימיתהו לו ויארב ,שירתו ונעם חכמתו רב

 ומהעה .תאנה תחת בגנו ויקברהו ,בסתר
 רביב ימים פגיה לחנוט התאנה החלה ההיא

 טרב ועוד בעיר, אשר התאנה עצי לפגי

 כבר הגנים, עצי פרי בכורי מועד הגיע
 וישתוממו והגדולות. היפות תאניה בשלו

 ויקרא ,למלך הדבר ויודע .העיר בני כל
 לתאנתו עשה מה וישאלהו ,הערבי את אליו

 ולא הערבי וידם .לכשל פירותיה ימהרו כי

 ויפצר .סודו את לגלות ירא כי ,דבר ענהו
 ויצז .דבר ענהו לא הוא אך ,המלך בו

 עד ולענותו, נאמנות מכות להכותו המלך



4 הלוי יהודה רבנו

 למלך הערבי ויספר .מעשהו על יודה אשר
 .לאבן־גבירול העברי למשורר עשה אשד את
 העץ על הרוצח את לתלות המלך ויצו

. ההוא
 האגדה דברי הם שקר בי אם אולם

 גבירול בן מטע כי ברור, זה אך הזאת,
 הדור בני על האצל ומרוחו ריחו, נתן

 המשורר נולד בן־גבירול מות בשנת .הבא
 אשר ,אבךעזרא משה רבי הגדול העברי

 הרעיון ברום גבירול בן אל הגיע לא כי אף

 עבר שפת את בדעתו אך ,הרגש ועז
 בבל משל הוא ממנו. נפל לא לו האהובה

 כשפה בפיו ותהי הקדושה, השפה מכמני
 מחשבותיו וכל ,ונחמדה רעננה ,חיה

 הביע בעיניו ראה אשר בל על והגיונותיו

ונעימה. יפה עשירה בשפה
 ,סייו ים־ כל נורד היה הוא גם

 היה וכאביי תוגתו מלחץ קדורנית הולך
 אשר תחת כי ,גבירול בן מכאב נורא עור

 ובחסר בעני האלהים מאת הוכח האחרון
 הנה ואמו, אביו תו בילד׳ ממנו בהלקח כל,
 ימי כל מאשר להיות עזרא אבן היה יכל



.מו . האמה מגבורי 10

ואמי. אביו בני אחיו בו נחרו לולי חייו,

 רבי בת את כמות עזה אהבה אהב משה רבי
 הזה האח אי• הגדול. אחיו עזרא אבן יצחק

 שני יתר וגם ,לאשה בתו את לו לתת מאן
 ליוסף אהובתו ותהי .לשטן לו קמו אחיו
 המשורר הלך אז ומני לאשה. הקטן אחיו
 את להשכיח באמרו ,למקום ממקום לנוד

 ורק ,וצער עני חיי ויחי .בנדודיו עצבו רב
 שירים וישר . לתנחומים לו היה הנפלא עטו

 אולם .אחים בגד ועל הבל הבלי על רכים
 לחיים תשוקה גם בנפשו התעוררה לפעמים
 והתענוגים היין ,האהבה על וישר ,עליזים

ההם. בימים הערבים המשוררים כדרך
 ,אחיו את להשלים חפץ אחדות פעמים

 איזה בגלל כי בידו, צלח לא חפצו אך
 יכלו ולא ,אחיו שנאוהו ממנו נכתרה סבה
 אחרות שנים עבור אחרי .לשלום דברו
 טרם בלדתה. בהקשוהה אהובתו, מתה

 אשר ,לבבה בחיר משה את זכרה מותה
 הדבר בהודע .מעליה הפרידוהו כחזקה

 לאבל הנפלא בנודו את עורר משה לרבי
לא אהובתו כי ,לנחמה זאת לו ותהי ,ונהי



11 .הלוי יהודה רננו

1.

 ,ל. היו נתונים ונפשה רוחה וכי ,בו נגדה
חייה ימי כל

ב.
 עזרא אבן משה רבי היה בבר באשו

 רבי החל ,בימים בא ולאיש נודע למשורר
 הראשונית, שירותיו את להשמיע הלוי •הודה
 .נער כמעט ,מאד צעיר עלם אז עודנו והוא
 לנחמהו ,נחומים שיר משה לרבי בשלחו ויהי

 אש• , הנעים השיר את המשורר וירא ,ביגונו
:רבה בהשתוממות ויקרא ,צעיר עלם ירי כתבו

שנים וצעיר נעים בי "איך
 לבו על א( בין הרי :עמום

 רמים׳ יהדוף ;מים עול אי

 !״ ב( וכאבו הוא נער ובעוד
:אמר שירו שורות ועל

,מפז ;קרו שירים "טורי
"1 רבוא :ךרוף מהם אחד

 אנשים יהדוף צעיר איש איך ב( . תכונה א(
!צמיחתו ובראשית נער והוא , גדולים
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 יהודה רבי משירי אחת שורה ואמנם
 על יפיה ובנעם ערכה בחין תגבר הלוי

 גם אחרים. משוררים משירי רבות שורות
 גם דורו, משוררי ויתר אכן־־גבירול שירי
 כאין כלם ורעיו עזרא בן משה רבי שירי

 אשר הלוי, המשורר שירי מול• הם וכאפם
 זמרות נעים להיות הקימתהו האלהים השגחת
 ,לוי מבני וידותון אפף תחת ישראל

 אל מקרש עמר בעוד הקדושים המשוררים
 רנה פצחה יה משוררי ומקהלת מכונו, 1ע:

.הכרובים יושב לפני
 השוקטים הלוי יהודה רבי חיי גם

 את לפתח הרבה הועילו משפחתו בקרב
 לא שיריו את כתב הוא .הגדול כשרונו

 ברוחו משל לא והרגע ולחץ, עני מתוך

 ,השירה אדון היה הוא אם כי ,ובשירתו
 נשאוהו אשר כל אל במנוחה אותה להטות

.בחכו התרוצצו אשר ,הנשגבים רעיונותיו
 בני צעירי כיתר הוא היה נעוריו בימי

 נזר לא ,עליזים חיים אוהב בספרד ישראל

 שומר צדיק היה כי אף ,מתענגותיהם
האלפסי מדרש בבתי ה׳ כתורת הוגה ,אמונה
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 היו חייו שתענגות ,הוא ומובן .מינש יאבן
 איש היה הוא .הגוים צעירי מהוללות החוק
אוהבי עליזים צעירים בחברת להתרועע יעים

את ידע גם.ומדעהכמה
העיר אלה ל ר

הנעימים שיריו
 בנודו, ;את

יופי קסמי
• ההם בימים והעבריםהמשורו

 במבטאיה עשירה ומה נעימה מה
 אשר ,האביב שושני על שירתי היפים
 ,אליתום יצחק רבי תהלת יביע בבופה

 !ההיא בעת בספרד היהודים מגדולי אחר

 גשמי :נקה אשר הארץ, את מתא־ הוא בה
 בלה ותהי ,המינקת העב שהטיפה ,הסתיו
 השתוקקה נפשה רק ,בסתיו מסגר על סגורה

 ותחלה ,האביב הוא ,האהבה עת בוא לעת
 וירכא הקיץ, זמן הגיע עדי האהבה מחלת

ככה: הביע זה רעיונו את .המתאוה לכה

 יונקת היתה בי.לךה ,,ארץ
 מינקת, ו^ב אתמל םקיי גשמי

 במתיו כלואה כלה ה:תה או

 ,שוקקת אהבה ^.עתות נפשה
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 זמן נגע ערי דודים לעת חשקה
.חושקת״ לבב גרפא ובו ,ק?ץ

 עת האדמה תמונת יתאר כן אחרי
 וידמה ,פניה לכסות והציצים הפרחים •חלו

 יום לבושה המחלפת עדינה לעלמה אותה
 צבעים ושלל רקמה בבגדי והמתהדרת ,יום

:באמרו
 ככת שש וךקמת פז .ערוגת "כלבוש

ומתפנקת; בלבוש מתעגגה
 ולבל החליף הרקמות חליפות יום כל

• חולקת א( כסות סביביה
 עין : תהפוך צמחים ב( .עיני ליום ?יום

רקת". ר לעין םא.ר נין1ל לי

 צבעיה את האדמה תשנה אשר ובעת
 ידמה ,לאדם ופעם לירק פעם ,ללבן פעם

 אהובה, את הנושקת לצביה הלוי אותה
 את מהשמים האדמה גזלה כי , יאמין ולבבו

:באמרו ,הנהדרים פרחיה והם , כוכביהם
 תארים עת וגם .עת, ותוריק "תלכין

נושקת. אוקבה ץכ;ה המ^יל

.צבעי כ( . בגד א(



1^י ,הלוי יהודה רבנו

 כי אחשב, עד ?ואד, פרקיה ;פו
עושקת". ה;תה אל כוכבי

 הלך לא בי ,מעיד היין על שירו

 קבל באשר .הנזירים בדרכי נעוריו בימי
 אחד מאת לתשורה יין בד אחת פעם

:ויאמר היין על משלו נשא ,מידידיו
 ימוהי כל זמרותי אעיר "בך

 ,שפתי מצו אשר ובעסיסך
 שלרזתו כד אל אקךאה ,ואח

 מגדנותי טוב אמעמה ומפיו
 לסובא, חשבוני רעים עדי

 ?״ א( ״למתי :שאלוני ז^ת ועקב
 לעדי גלעד צרי איך ..עניתים:

מחלותי! לרפא אשתה ילא

 עדנה ככד אמאסה ואי;ה
 שנותיס!" כ״ד עד נ;עו לא ועור

 לציר הלוי יהודה רבי יכל נפלא כאמן

 הנשים. יפי נעם הוד עין מרהיבי בצבעים
לרמות עת, נהר בתמונות בחר רב בכשרון

 .חיץ כד אח אמאס איך ב( .תשתה אנה עד א(
 לעשרים הגיעו לא ושנותי צעיר עודני אם

. 1 — כ״ד — וארבע
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 .לשיריו למטרה היו אשר ,היפיפיות את להן
 ידבר הוא, לחתונתו בנראה לחתונה, בשיר

:לאמר רעיתו בתהילת

 ;לעיעם היא תאוה ים9 אפי״קי על ה2יו״
 :מצא? מי וכיונתי מוצא לכסף :ש הן

 בירושתם נאוה כתרצה רע;תי יפה
והנה באהלים? לשכון תפנה ר וא ולא;ה

ורחב גדול מחנה לשכנה בלבב•

• א( ידים

 ועת ^אדם עת הבן ;קרה אבן הוד
 , תתלבן

 שבעה אחת אבן על בחזות ותמה

 • (ב עינום
 איש כל כי ,פתן ראש לצוף לי הפכי

 , ותחהן בהון
 .אפים אחת מנה אתן לבבי לך ואני
 חדי רמון שדי קוטפים ועיני שושן לחי

♦ ג( אוקפים

 . ורחב גדול חחנה מקום למשכנה יש בלבי א(
 שצבעיה ,יקרה לאבן רעיהו את ידמה ב(

 להיה ג( .הקשת צבעי שבעה ומכילה משתנים

 , אותה קוטפות וכמו כה מביטות ועיני בשושנה
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 במלקחיבא! מלקוחי ךצפים; ש?תות*ך אם
זאבי משערך כאורב מחלפות ושתי

;<כ ערב
 בין ר(בך כאור מר^רב, בם לחי־ אור

.נ( ערבים
 מאור במאורה ,או$יר ינחם חן ועלת

 ► ח תחפיר יום
 ► השבדם וכעץם הספיר ;לבנת ולבנה

בלילה .יכבה לא זהרה לנ;ר אין חשך

ה(; נרה
 ויהיה ,אורה נוסף יום אור ועל

.ט" לשחררם

ג.
אמריו בתוך תיקה לוהטת אש במו

 7 לקחתן כמלקחים פי , אש כנחלי שפתיך אם א(
 הן שערותיך מחלפות שתי כ( .לנשקן : כלומר
 לחייה צבע נ( . טיף לטרוף ם האורב כזאבים
 כמי , השחורות שערותיה בצבע מתערב הצחות

 במקום ה; . תכלים ד( . ערבים בין בקר אור
 הליל חשכת את ואף / חשך אין רעיתו שתמצא

 , שבעתים ירבה היום ואור ו( .יפיה איר יאיר
.עליו רעיתו יפי אור יוסף אם
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 בימי בעודנו כתב אשר ,האהבה בשירי
 האלה השירים שורות מבין וכנראה עלומיו.

 האהבה. חצי ירי על בנעוריו לבו גם נפצע
 ,נאהב לא אך אהב כי ,לו קרה כנראה

 אהובתו, אכזריות על מר יתאונן כן ועל
:בשאלתו אליה ויפנה

 צביה יו$י, קמימת שער, .צהובת
?״ תניפי נקי איש ?י ,הטוב !תטיפי כארי ואיך

 אהובתו אל המשורר יפנה אחר בשיר
ויאמר; תעזבהו לבלי בבקשה

 ,בי5ע דורך היות טוב לא ץבי! "ךעי_ת

הרחיקיא(!" הנ.דוד ורכבי קךבי
 לתחנוניו, לבה שמה לא אהובתו אך

 שיחו מר המשורר שפך ואז .מעליו ותפרד
 כמה עד המעיד מאד, ונעים גדול בשיר

 כי על ,יתאונן בראשונה .לאהוב הוא •כל
 תשוקתו כל אשר בעת ,אהובתו ממנו נעלמה

 ילך לבו כי שלומה, ולדעת פניה לחזות אך

:אחריה שבי

 אשר , הרכב את מעליך והרחיקי א־י קיבי א(
. נדוד ממני להרחיק תאמרי בו
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 ציתףא<מדוד תמנעי צבך, לך, "מה
? ב< ציריך מלאו ץלעיו

 בלרד מזמן לרודף אין כי ,תךעי לא
? ג( שלומותיך קול שסוע

 ,עמך ,גנזרה שגינו על הפריךה אם
.פניך אחזה עד מעט

 לבי, נעער ץלעי בין אם אדעה, לא
? י< למםע?ף :לף ואם

 ^מו חשקך, ימי ז;ךי אהבה! חי
 תשוקות:ף• לילות אני אזכור

 כן י :עבור בדזלומי דמותך כאשר
.כךזלומוה?ף ;א אעברה

 ןל# גליו, יהמו דמעות נם גץףו כיני
אלוף; עבור אוכל

 נ;קעו אז ,קרבו לעברו פעידף לו אף
ה(". רגליך לכף מימיו

 עצמותיו בל אשר מאוהב ב( .פניך מראה א(

 הכי ג( , אותו שהכאבת מהמכאבים מלאו
 אחר חפץ לאוהבך אין כי , תדעי לא

 ? שלומך דבר על לשמוע אם בי , בחיים
 . תסעי אשר אל אחריך לבי הולך אם ד(
 נדפכו ממנו הפרדה לרגלי ששפך דמעותיו ה(

 ולקרוב הים אח לעבור היא חפצה לו אך / לים

, הים מי וחרבו מבכות חדל אז ,דודה אל
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 תתעורר כי ,האיתו יביע אשר ואחרי
 ,אותר. אוהב שהוא במרה ,לאהבהו אהובתו

 לא אשר כמו בזכרונה, חקוק זכרו והיה
 רק ולו ,ובחלום בהקיץ אותה הוא שכח

 מעצר כל היה לא עתה בי ,קרבתו הפצה
 המוה גם כי ,לבקש המשורר יוסף , לפגיה

: באמרו , ביניהם יפריד לא

 פעמון קול .יעלה באזני מותי אחרי "לו
 ,שוליך עלי זהב

 ובשאול א( .ידידך לשלום תשאלי או
 ב(" ושלומיף בדודיף אל5אץ

 להתאונן יחל מאוייו, להביע וכהתיטו

 דמי שפכה היא בי ,אהובתו את ׳להאשים
 לה ישלם והוא ,רעה לו תסב היא וכי ,לבו

: יאמר וכה ,טוב אך

: .עדים שני לכי דמי ש?כף עלי "א;ן
. ג( ישפתות?ף לחי_י.ף 1

 עלי .ערי והם , !״ ק "לא :תאמרי איך
!יףרי ^פכו בי ועל דמי

 כשאול אני נם ב( . מותו אחרי : כלומר א(
 נאת: בגללם כי ג( . ושלומך אהבתך אדרוש
.אהבה בחבלי
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 א;י אחפוץ והן ? מותי תתפד מה
1 דדיך שני על להוסיף ,שנים

 אתן הלא א( ח^קי כליל נושי תגזלי אס

• ב<״ לעפעפוך ציני שנת

 בהיותה ,רוחו מצב את יתאר כן אחרי
: באמרו ממנו בהפרדה או >מו

 אבני רגם " אשך להבה רקעות־ "שישי
. נ( מימיך שחקו לבבות

.אהה ,נכי.י ומי השקף באש באתי
 1 והחליף כרשעותי לני

 דוש : והם ,לבי :צמוד ומתוק ©ר בין

 • נשיקותיך ודבש ד( הנדוד

 פךרלים ,אותו רקעו נפחים ךכרי.ך אחרי

• :ךךי% קצצו

בעת , אמריו צו נטל ומה רמו ומה

 לה לתת הוא חפץ הן ב( .ממנו בהפרדה א(

 * בזרועותיו אותה כישנו , שנדרה שנתו את
 , הדמעות אח ליבש חובל אהבתך אש נ(

 * אבן לבבות גם להמס תוכלנה עיניך דמעות

 רקעת אשר אחרי ה( . הפרדה מרירות ד(
 הרכת : כלומר , בפחים לבי את אהבה בדברי

 . לרסיסים הלב את , בחפרדך , ידיך קצצו ,אותו



.מו . האמה בגבורי 23

 ויתרונה אהובתו יפי הוד את לתאר יחל אשר
: באמרו הבנות יתר על

 אראה בעת ספיר .עלי אדם רמות "^ראה
; שנןף _על ^ת:ף

 עבי זהרי _על הפרשי .ול?ל בפמף שמש

א(. קוצוהוף
 החן אבל ,נופף כסות הם .ורקמה משי

. עינ?ך בפות - והיופי
 ואת איש, .יד מעשה ,עלמות מקזבית

.ב( שכיורעף והךומדה ההוד
 להיות ס ובימה עש <ג וסהר חרס

;יאהיוה?ף כאדף
להיות חפשו אם קשבו ו^נות בנים

ןשפחור\ףה(". עבדץף

המראה את תארו שאחרי הוא ומובן

 שערותיך וקוצות ,כשמש מאירים פניך א(
 ; אפל לליל דומות והשחורות העבות

 , ארם ירי מעשה העלמות כל מעטפות ב(

 שמש ג( . והאהבה ההוד הם מעטפותיך אך
 אם והבנות הבנים יתר ה( . וכוככים ד( דרה.

 לעבדים לך להיות בחרו ,הם חפשים
.חות ולש.־
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 את יביע אם פלא כל אין ,הזה הנחמד

:לאמי• חפצו

 מחום לבד ,חלקי זמן מהון אשאלה "לא

.א( מתנ?ך חגור ?פת:ך
 אך.יה אני לו ,?מיני על כחותם שמהלך

...........!זרועותיך על ?חותם

 בשם ב( אארה ער ,אחיה ?הנני מי
!״ הליכיהוף מבין ומור

 זאת בכל , אהובתו עזבתו ב• ואם
 ימוש לא זברונה כי ,המשורר בטיחנה

• באמרו לבבו מקרב

 .עלי אשמע אבל קולך, אשמעה "לא
צעדות?ך. קול לבבי סתרי

 לזכרהו המשודר יבקשנה שירו ובסוף
 יצאה אשר ,נפשו את החיות למען ,ולפקדהו

: יאמר וכה ,פניו מאת אהובתו צאת עם מגוו

 השיוך חללי לחיות פקדך קיום ,"$קדי

" מה?ך ?חיו בו ויום

 לחלק לי החיים עשר מכל אבקש לא א(

 ,וחגירתך השני כחוט האדמות שפתיך את רק
. אלקט ב(
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 נסעך, ?יום ני ?קח. אל להשיב נ?שי

 • א(" אחך?ף ;צאה ?צאתך
 • לאהוב הזה הגדול המשורר ירע ככה

 הצעירות יפי הוד לציר יכל כמהו ומי

 לכבוד שלח אשר משיריו באחר ! היפיפ״ות
: לאמר הבלה את יתאר החתנים אהד

 ומלרדה-שמש ,ואפה-טר ,צוף - ״שפתה
.פתנים״ - יטשערה

 להתרועע רעים איש היה הלוי יהודה דכי
 מכתביו .ומיודעיו לרעי' מאה דבק ואוהב
 "א כי ,יעידי מכריו אל הערוכים ושיריו

 הערכים כדרך ,גרונו מתוך מדבר החונף
 בפיהם לרומם היה דרכם אשר ,ההם בימים

 עמם. בל ולבם ,תהלה בשירי מכריהם את
,וחכמתו בכשרונו התגאה לא ,ענו היה הלוי

 . גופי אל אותה להעיב ,נפשי את זכרי א
 נפלו אשר כל את להחיות תזכרי אשר כיום
 יען , ההם המתים שיחיו וביום ,מאהבתך חלל

 מכוה נפשי גם אחריך יצאה לנסוע בצאתך
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 רב כבוד ממנו. לגדולים רעיו את ויחשוב
 המשורר עזרא אבן משה לרבי לבבו רחש

 בכשרון. ממנו קטן אך בשנים, ממנו הגדול
ע־ך מאד צעיר עלם עוד יהודה רבי 'כהיות

 אשר , הזה פצוע־אהבה המשורר אל שיר
 . מלבו עצבונו להשכיח מולדתו מעיר נרה
 תהלות מלא בשיר מענותו אחר לא משה ורבי

 לכשרון השתוממותו ויביע ,הצעיר להמשורר
 הברק. באור פתאם לעיניו נגלה אשר הגדול

 אבן מפי יוצאת תהלתו הלוי כשמוע ויהי
 וכבוד אהבה מלא מענה הוא גם ערך ,עזרא

: קורא הוא דבריו יתר ובתוך ,למהללו

 אשר ושמך ,משה .גביר ,זה ״הקול־
מבשורותא(?. לאזני עעם

 קולך והוד , ושדות שדה ולא ;דף כתב

.כ( ושרות שרים ולא
 ?פתיו ,לע;ד יום כל טובף תחדש

.נ( ק^רות טובך מקפור

 רבות מגשים לי טוב ידך כתב' כ( . טובות א(

 אשר ג( . ומזמרות □מזמרים לי נעים וקולך
 שאתה הטוב לכל מספר ממנות קצרות שפתיו

.לו עושה
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 נלאה כבר ? מהללך לספר או הלספור
. א(״ ספרות ןרע ולא

 ,דעתו את יביע האלה הדברים אחרי
 כל משה לרבי תודה אסיר להיות עליו כי

 עמו עשה אשר , החסדים כל על ,חייו ימי

: באמרו ,הזה המשורר רעהו
 וחסדך ? לחפשי אצא אוכלה ״ומתי

 ן לדורות ב( י_עביך;י
 ועולי ושחרות, .•לרות $ני עבךתיך

.נ( נבורות ל^י עבךך
 מין יהן ׳ מה^בותי בבלתף עזגו ואיך

 י' י( שכורות ידידותך
 רבי רק כי לספר, מוסיף הוא הלאה

 במשורר ,בו העיר הנעימים באמריו משה
 אל ויפנה ערבים, לשירים תשוקה הצעיר,

 , כקרס אליו כתוב להוסיף רכקשה, זה רעהו
: יאמר וכה .דבריו לו יקרים בי

 בצ\ה ץמא אד ,מדדו נחל ואל "למענדו
.ה( לקטרות

 מספר ידע טרם ועוד מספר, עיף כבר א(
 . לעבר עשני ב( . מאד הרבים מחלליך

 מחשבותי תוכלנה איך ד( . הזקנה לשנות ג(
 שכורות אם , זולתך אחר :;•ש אדור. על לחשוב

. לגשמים במדבר ה.( . מאהבתך חן
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 תדרינה ועמו , בבדים משה ,•ך :היו ולא
.א( .עצורות לי

 יכתבו נא ואל ,ורצון עלי יכתבו ושלום
. ב( קרירות עלי

 אותות וגם ,אשימם עיני עלי לטטפות
 ♦ נ(״ קשורות ;די עלי

 רחש אשר הכבוד, רגש היה ־ב ימה
 הלוי יוסף רבנו הוא ,ממנו הגדיל יתחברו יכו
 מורם כפא על לשבת עלה אשד ,מיגש אב;

 יהודה רבי י. אלפסי הכהן •צחק רבנו הגדול
 מלאך יכבדו כאשר זה חברו את כבד הלוי

 , רבו לפגי כתלמיד לפניו וישב האלהים,

 מיגש אכן היה וכאשר .בתלמוד לקחו ויקשב
 לכבודו יהודה רבי שר המדרש בית לראש

 את יבקש הזה •בשיר .נעים אף יפה שיר
 רבנו לכבוד לשיר כגור• את לעורר ,הרוחות

 לבוא ;ה׳ תורת הלוממם כל אל ויפנה ,יוסף
 , והגדול הצעיר המורה מפי לקח לשמוע

: לאמר

 נטביהש. לי מדמטיר לצירים יהי־ לא וענניו א(
 . אליו מכתוב ימנע ש״א : ״אמר רצונו

ידי. על לאות אקשרם נם ג( מרי! דברים כ(
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 ן בשמיו תלו. גני הפיחי צפון, "עורי,
 שיר ,והטיב רוחי על נשבי , ותימן

 ׳ מנעמיו
 שיר לדרך וגיבוי ,^לח* ליי כנור ועל

; •( פ^מיו
 בי ,.ראו ב< כוסף וכל צמא בל ,הוי

.ג( זה ים ה אל מחנה
 ת מורשה דת בסף בלא שברו ולכו

 הזה!" כיום
 הלוי רחש ונאמנה עזה רעים אהבת

 עזרא אבן אברהם רבי הגדול להמשורר
 אשר ,קרובו פריצול בן שלמה רבי ולהשר

 המלכים אחר במלכות השרים ראש היה

 אחת פעם נסע הזה השר .בספרד הנוצרים
 יהודה רבי ויכתב .המלך אדונו במלאכות

 שלמה. רבי *טוב לקראת כבוד שיר הלוי
 אליו הגיעה והנה שירו, לכתוב כלה טרם

נגף והערבים הנוצרים במלחמת כי השמועה,

 בשמי ויזלו ׳טירתו בגן ינשב צפו; רוח א(
 , המשורר רוח על עשב דרום ורוח , החרוזים

 ;כנורו על וינוח , נעים שיר לשיר ייטיב למען
 ׳ מיג* אכן (1 . ה מתאו ב( . לנגן לעוררהו

, התורה ד(



29 . הלוי יהודה רכנו

 השר ,פריצול בן וגם ,הראשונים מחנה
 הלוי שיר ויהפך .חלל נפל ,בישראל הגדול

 ויפה גדולה קינה ויקונן לתוגה, משמחה
 הראשונות ומהאותיות השר מות על מאד

 קטן שיר עוד יצא החרוזים בראשי אשר
לאמר: לנהי קורא ינפלא

א(, והילל ארז ;עלי .לער" "זעק,
ן לילכ< והא שדור, לאור קוה אשר
 כי ,שפותו בטרם נפשי עהז;ך לא אקת

. !״ ג( והילל עשז ימותין
 אוהביו, מות בתב"על אשר מקינותיו,

 ומה ,רעיו עם רוחו נאמנה מה נראה
 נוכח ביהוד נפשם. אל נפשו היתר■ קשורה
 אבן משה רבי המשורר מות על מקינתו

 ההיא בקינה רעיו. את אהב כמה ער עזרא
 בדברים אברתו גרל על לבו עקת הביע

לאמר: הקורא לב סגור קורעים
 ותהייה, שאננות תבכינה ;זאת ^עלי

כתנות; ותקךענה תשאנה ך ומשפד

 ידעה ־א נפשי ג( . רירה הנה בו . ובבה א(
 וכוכב עש הכוכב ימותו כי , השר נספה טרם

. השחר
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 פוגה/ לדמעות אין התוגה כזאת עלי
..א( מגגות לב ובכל דאגה נפש ובבל

 וסופר הבס איה בפר? אשכל א״יה

.. ? בנגינות ושיחותיו ש?ר אמרי רנררזן

 ומזרחי שהרי מאור אחי! משה משה.
 !״ .קדמוניות משנים זרחי ונגה ונרי

 על קינתו היתד, עמקה אבל קצרה
 יהודה רבי .מורהו אלפסי •צחק רבנו מות
 שירו אך ,נעוריו בימי עדנה אז היה תלוי

 הטמון כשרונו גדול מה העיר הזה הקטן
 האלפס• ערך את יתאר מעטות במליס כחבו.

 מאש־ יותר בהירים, בצבעים ובמותי כחייו
 בשיר אחר משודר זאת לעשות היה ■כל

:ארוך

 מלאכי כי רעשו, לך סיגי סיום "הרים
 פגשו, בך האל

 סתריה וצבי , לכך בלוחות תויה ח?הבו
• חבשי לד

.יגון א(



31 .הלוי יהודה רכנו

לול• ,לעמוד נבונים בדו •עצרו לא
י" א( ־.־ש,- ממך תבונות

 לקראת רעדו התודה מתן ביים ההרים א(
 ויכתבו ,בו פגשו הא־הים מלאכי בי , האדפסי

 נזר פאר כימו וי , לבי לוח על התורה את
 החכמים ,•כי ד ■יא י-ו ראשו.; על התירה
— . עמוד יכלו ־א עתה כי , מפי• הכמה

. ■1 1 ♦ —



.פז

♦הלר יהודה רבי
ה.

 , בימים הלוי יהודה רני בא כאשר

 , לה׳ קדש בלה ותהי שירתו נהפכה כן
 הנער הקדושה.ימי ולארצו לעמו לתורתו,

 . ועליצותם החיים חמדת חלפו ועמהם ,עברו
 , בגולה אחיו חיי אל התבוני יהודה רבי

 מר בי , הנוצרים בקרב מצבם את וירא
; רעוע כי המחמדים בין מעמדם ואת ,הוא

 והמחמדים ,המחמדים את יקנאו הנוצרים
 ישראל בית על המה ויחדו , הנוצרים את יצרו

 המשורר בלב ותתלקח . פה בבל אותו לאכול
 , האמלל לאמו אל האהבה אש הזה הגדול
 חדרי פנות בכל ותצת ,ללהבת-שלהבת ותהי
 גורל ועל עמו בת שבר על הכואב ,לבו

 על לשיר דרכו את ויעזוב . הקדושה ארצו
 הדר על ,הבחורים הוד ועל העלמות יפי

 אך אלה בל ותחת ,רעים אהבת ועל הטבע
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 . והנבירה הנעלה שירתו הוציאה אחת מלה
 מפי גם לפעמים נשמעה אמנם הזאת המלה
 •תר מפי גם , גבירול אבן שלמה רבנו

 אך ; יהודה רב• לפג• דרו אשר המשוררים
 הנעם לה חסר ההם המשוררים בל בפי

 לה היו אשר ,והעז הצלצול , והיופי

. זה משוררנו מפי בהשמעה
 הקדיש לה .״ציון״ : היא ההיא המלה

 כשרונו כל את ,כחותיו כל את יהודה דבי
 היתה היא , ימיו רב הגה בה ; הגדול

 גם בהקיץ נם תקותו נחמתי, , שעשועיו
 התנשא ,שפתיו על אותה בנשאו .בחלום

 מרומי אל ,על אל ויעף ,הארץ מענל הוא גם

 ,הנשר ככנפי כנפים אז לו נבראו בי ,שחק
 נךמתה לו .הדמיון כרוב על שחקים וירקיע
 ; ישראל-כנשמה וארץ כנו ישראל כנסת

 בן ,הנפש בלי לחיות יוכל לא שהגו כמו
 בשבתם ,חיים נקראים ישראל עם חיי אין

 למרמס נתונה הקדש ואדמת , גלותם בארצות
 המחיה והרוח .והמחמדים הנוצרים לעמים

 . היהדות תורת היא יחד והגי הנפש את
 כנסת בעיניו וקשורות אחוזות לזאת אי



6 .הלוי יהודה רבנו

 כי עד ,יחדו והתורה הקדש ארץ ,ישראל
 -כאחר . מרעותה אחת להפרידן יתכן לא

 ארץ אל לשוב עמו בני את יעורר משיריו
 יונים לבני אותם מרמה הוא .אבותיהם

 מקומם בגלות פה לא כי ,אליהם וקורא
: ואומר להם הראוי

 ביתכם ועת מנוחתכם לא^זאת "קטנה,
 א(, משלחה

חמת לגבול תענוגיכם אל שבנה

...ב( מנורוה
 ס ובנותיה משלם נדךנו מיום הנה

 - ד( גאותיה כל ונדמו נפרדנו ציון ומעל
רצתה והיא ;רךנו פלאים אנחנו

 .. • ה( שבתותיה
 ואשכנה: אעופה ,לי כיונה אבר .יתן ומי

 ו(". ציונה רוח ואש״אף וצפונה תימן אטוש
את לראות תשוקתו גדלה לשנה משנה

 , ישראל ארץ ערי ב( . עזוב ומעונכם א(
 , משכנותיה כל חרבו ד( . ועריה מירושלים ב(
 כבשנות שממה והיא , מאד שפלנו אנחנו ה(

 אל ואשאף וצפו; דרום אעזוב ו( . השמטה
.ציון עבר
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 את וישפך , השמם במצבה גם אבותיו ארץ
:בזה נעלה בשיר מאוייו

 ,רב לסלף .קריה - הבל קשוש ,נוף ״יפה
 . א( מערב מפאתי נפשי נקקפה לך

 : 1ב קרם אזכרה כי , נכמר רחמי המון

 .ג( חרב אשר ונוך ,^ה אשר כבוךך
 .עד ,נשרים כ;?י על ?תגני ומי

.ד( ויתערב .עפרך בךמעתי ארוה
 בסקוט ואם ,יך אין מלכך ואם דרשהיך

 .הי עקרב וגם שרף . נחש גלערך ׳צרי
 , ם(ואשך: י( ז*חונן אבניך את הלא

 - .יערב״ מדבש לי ז( ריגמף וטעם

 את הלוי יביע מזה קטן אחר ובשיר
 ביתר עוד , חבו את הממלאים , יגשותו

: בקראו , עז
מערב בסוף ואנכי מזרח ך "ליי

 . המערב ארץ מקצות נפשי תתאו ך א א(
 . ראשונות אזכר כאשר יתלקחו רחמי _

 העפר יתערב אשר עד ד( . שחרב ומעוגך ג(
 מרך עור אין אם גם , אבקשך ה( .כדמעתי

 יש גלעד צרי בך •צחיח במקום אם ואף , בך
רגבי 0 , אהב ו( . ועקרבים נחשים עתה

•עפרך



7 . הלוי יהודה רכנו

? 1א .;ערב ואיך אבל אשר את אטעמה איך

?מו ספרד ארץ טוב כל בעיני .יקל
. בר נחרב דביר עפרות .ראות בעיני ;קר

 , רגע עזבהו לא הזה הקדוש הרעיון
 רואה הוא הנה .לילה בחזיונות נם ,* ויפעם

 והבהנים ,תלו על עומד ה׳ היכל את בחלומו
 במקהלות ישירו הלוים ,זבחיהם את מקריבים

 הרבים לאוהביו זה רעיונו ויודע .יה שירי
 ויוכיחוהו ,ממנו להפרר למו צר היה אשר

 ארץ ובי ,הוא רוח רעיון רעיונו בי ,לדעת
 / הארחות זר,מ׳ >תה קדושה איננה ישרא''

 יעצוהו לכן , זרים ביד תמצא אשר אחרי
 . שמה לנוד זה בדמיונו עור שנות לבל•

 ,הטהור לבו את מאד הכאיבו האלה הדברים

 שאמר ,אוהבו את ויען ,נלהב לאמי לב
 ויאמר ,גלויה בתוכחה , מחפצו להניאהו

 זה רעהו של מכתבו דברי אמנם בי ,לו

 בי ואם חרבות; צפונות בהם אך ערבים,
הזה הדבש בתוך אך כדבש, הם מתוקים

 ? לי ימתק ואיך במאכלי ;טעם ארגיש איך א(

 עפר מול בעיניו נבזה שפרד ארץ טוב כל ב(
* אותו לו בעיניו שיקר , החרב ההיכל
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 רעהו עם יתוכח כן ואחרי .מכאיבים קוצים
 לנו אין כי ,לאמר יתכן איך :וישאלהו זה

 עמד שם הן ירושלים; שלום עתה לדרוש

 רבים יהודים עוד עתה וגם , המקדש לפנים
 כדברי , קדושה כל בה אין ואם .בה יושבים

 תפלותינו בעת נעמוד שוא הלא , ההוא רעהו

 נגדה ומשתחוים וכורעים , ירושלים מול
 יצחק אברהם ,הראשונים אבותינו גם . מרחוק
 בה ובקנותם בה בגורם , חטאו ,ויעקב
 ויוסף יעקב חפץ היה ושוא ;קבר אחזת

 בהיותה והלא .כנען בארץ קבורים להיות
 הקדושים האבות שאפו אלילים עבודת מלאה

 ויקריבו מזבחות, בה ויבנו בה, לשבת ההם
 שוא אך אלה כל הבי ; קרבנותהם שם

1 ? הוא ושקר

 מנהג אם יהודה, רבי מוסיף ועתה,
 , ואוהבינו קרובינו קברות לבקר לנו הוא
 ? והלוחות הארון מקום את לבקר נשכח איך

 יותר ונקדש זה, נצח חיי מקור נעזוב איך
 בגלל רק לא הן , זאת זולת ? ורמה חת2י מקום

 גם אם כי הזאת, הארץ לנו יקרה המקדש



. הלוי יהודה רבנו

 ,כגרים נחשב לא וכה מכורתנו ארץ היא יען

: ■יאמר יכה

 ואיך ? אל מקלשי רק נחלה "הלגו
? א( שבחים קדשו להר נה;ה

 " חזקוה סקי□ במערב או במזרח לנו דרש
?״ ב( בטוחים עליו נהי

 אשר יען כי ,לדעת הוכיחהו רעהו

 לא שממה והיא , בה עוד יושבים איננו
 , בה להיות לשאוף לנו אין לכן ,נעבדה

 לא אשר , ושממה מדבר בארץ לנו מה :י
ן יהודה רבי ענהו זה על ? היא לנו

 שבנוה דיס ואם יעדה: לבנינו גם \לנו

 . נ( ואוחים
 נחלה וכלה ,לאבות קדם נה;ה בן הלא

 / וחוחים קוצים
 ?מתהלך ורחבה אלכה מתהלכים והם

 , צמחים בין בפלדס
 מקום ודולפים ותושבים, ^לים והם

.לארהים״ שם ומלון קבר

 עליו שנהיה ב( ? הקדש הר את נשבח איך א(
 כי אף , הארץ את לנו יעד ה׳ ג( . בטוחים

, לחיות עתה היא משכן
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 אבותינו גם מ הלוי הוכיח אלה בדבריו
 כי אף הזאת, הארץ את אהבו הראשונים

 נחשבו והם שממה, עוד היתה בימיהם גס
 עלינו גם לכן ,ללון נוטים וכאורחים כגרים בה

 אחת פעם מעליו הפר ולמען .כמוהם לעשות
 יקרה שלותם אשר , השאננים מענות את

 שיר שר ,הלאמיים הרגשות מכל בעיניהם

 ה׳ ישוב עוד כי ,נעימה תקוה ומלא נחמד
 עד כי ,המשורר וישבע ,וכניה עיון וךחם
 ארצו את ישכח לא ההיא המוכה העת בוא

 הנוצרים ביד עודנה כי אם האהובה,
 לבלי בדבריו נפשו אל ויפן .והמחמדיס

 שירתו ובסוף ,ה׳ אל ומהתפלל מקוות תחדל
 .^בותה ולהשיב ארצו 6לרח אלהיו אל יפנה

ג השירה דברי ואלה

 א(, הסבי ,ציון ודמעך, האנחי \חשל:ם,
 ב(. קי3 תעצר לא עינם לזכרוגך קני.ף כי

 אם ל.עד ,תהלה עיר .?מיני ת^כח

; א^כחכי
- .אזכרכי לא אם לחכי לשיני ק3תד

 יוכלו לא , בניך יזכרוך כאשר ב( . שפכי א(

. מבכי החאפק



11 .הלוי יהודה רבנו

 ,הוךתיא(אחךר מתוף גרשוני חטאי הנה
 , בחטאתי אבי מינם הרעה אלי וכלתה

 .בכורתי להם לקחו ב( בךאמתי גנם ואחי
 בתחנונים צור לפני זאת .עלי !נפשי

.תשתלבי

 ?שכח לנצח לא בי לאלהים׳ ג( דומי

 י ןוא?י
 י_עשה לבלתי לחסדו רק י?נה לא יי

 *יי הליין
 , מ^יון ?שעם ולתן ל?שךאל הגנת בוא עד

 .תמשכי האהבה בעבותות גלות ומבור
 לעד ןאל סאד, _עד הקצף אל ! האל

! הזכור גנון
 עוד עסף ^ארית תוסף ואל לציון _קנא

 , למכור
 בה צר יוסף ולא נחלתך לב על ודבר

 < לעבור
- בכי״. לין7י לערב אם ,רנה לבקר ותהיה

 — וישמעאל עשו ב( .ארצי היא ,אמי מבית א(
 יטה האל ד( .קוי ג( . והמחמדים הנוצרים

,אותו כלות לבלתי לישראל חסדו
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ו.
 בחכמה הראשון היה הלוי יהודה רבי

 להגדיל הלאמיות לרגש לבו שם אשר ,ישראל

 שהיה ,״יהודי״ השם .עמו בגי בעיני ערכו
 ועד מאז ישראל צוררי בפי ולחרפה לקלון
 בו ויתפאר גאוה, לחמר הלוי בפי היה , עתה
 יתכן איך הבין לא הוא .הבל יושבי בל נגד

 היא זאת הן בזה. ונכבד יקר בשם לכוש
 חרפות ישא יהודי השם בגלל כי ,גאותו

 למה ,הוא עמו הזה השם ואם , וגדופים

 , הוא כאין יהדותו בלעדי הן ? רע יירא

: יאמר וכה
אהבתיך א( ,מאך ובכל , אמת ,לכי ,בכל

בו וסודי ובגלרי
 והוא ? לבדי אלך ואיך ,עמי שמך

? ד( יחידי אשב ואיך ג( דוךי

 ואיך מאורי? .ירעף ואיך גרי, ןהוא
? ,כוך משען והוא ה( אצען

.אהובי הוא השם כ( .ובסתר כגלוי ב( .כחי א(
. אפל ה( ? גלמוד אחשב איך ד(



13 . הלוי יהודה רבנו

 על קלוני כי ;דעו. לא קתים הקלוני

. א( כבודי - שמף ?בור
 וזמרתי יחל אביבך ! ח? סקור

.ב(״ בעורי אז^רף
 ,נצחי הוא ,דעתו לפי , ישראל עם

 , ישבן לברר עם מהיות יחדל לא לעולם
 נצר יחדלו לא באשר , יתערב לא ובגרים
:נאמרו , כחקותיהם מלכת ז וה-. השמש

 ביוב חקות שרתו, לעולם ו;ךח -^סש
ג׳ נץמתו לא ולילה

 להיוה י_עקב לזרע ה אותות נוך.נו הם
, .יכרתו״ ולא גוי לעולם

 בהירים ובצבעים מהיר סופר בעט
 , ישראל כנסת מצב את בשיריו הלוי יתאר
 מר את בגלותה ,.יונה״ בשם יקראנה שפיו
 ־ בתתו ,שרי לה המר מה בראותה ,לבה
 ולבזה למרמס ויתנה , לזרים נחלתה את

 בכליון מחכה והיא ,והמחמדים הנוצרים לרנלי
,ממנה קצה נסתר אשר , גאולתה לעת עינים

 כאשר כי ידעו לא אך ,בזוני האנשים א(
 ימי כל ב( .כבודי הוא זה יהודי כשם יחרפוני

. למופת אותם שמו ד( .נכרתו לא ג( ,חיי



 ג( שדי גבין וזגותף השבחת 5"ןךידי,
 ?״ ת( למ״ייךי י( צמתות מכרמי ולמה

: תשאל מאד יארך אשר גלותה זמן יעל

 י( ץמה גלדת ך.הי תמה "הלנצח

,ז( ושמה למזה ושמה בזה

 " ה( אימה חעמגי האמה ובן
.ם(״ לאהליבמה - ^מה ואהל•

צדקת את המשורר •תא־ כץ אחר•

 . בקרבי שבנר. בי ג( .תעזביגי (ב . איך א(
 היעו־ש 0 .ימו לעבד שמוני אשר ה( .לנצח דו

 כלומר, ־אש, פרועת החסה היונה תהיה
 . וצרים ה:— אדיש לבני ולחרם לבז ז( ? לחרפת

 פחד עלי תפיל — המחמדים—.*ישמעאל ח׳(
 ששמו ,נכדי רעש לבמה המקדש והר ם(

. אהליבסה



15 הלו• יהודה רבנו

 לעבור נגליתי תגייס אלצוהו אשי "י, 7
 והוא ,לאלהיהם ולהשתחוות אמונתו ׳*ל

 זה, ומדוע אלהיו, שם קדוש על נפשו מסר
 ז מרחוק סמי אלתי יעמוד , הלי' ישאל

: אלה רגשותיו וכק^יביע

 ממטות ,ממדינות הגלו עדינות .ובנות

שאננות ובנוחות רעננות
 בלעגי (כ בינות לא עם א( בינות ונגזרו

. שונות ובלשונות שפה
 , נ( אמונות היו בם אמונות ש?ןרו אף

 . ס לענות מאנו תמונות ילאלילי
 ה( שחק דר עמד ב^רחק ולמה

 ?...׳״ יסק 0 ורודי ,ךחק י( ודודי

 התלאה רב את לתאר יחל כן אחרי
 בגוים חרפתה את , האמה הסבל אשר

: לאמר מעליה אלהים והתרחקות

 ,עלי ח( גאוה ורגל הוסר, מעלי אחוה ".תבל

,ט ומוכר על
,י( מוסר באכזריות מ;סר ואני

. בה שגדלו הדת שמרו ג( . הכל ב( .בין א(
. אלהי ו( .מרום היושב האל ה( .להכנע ד(
 כמו ט( . האויב של ה( .בי הכושל האויב ז(
.אכזרי כענש נענש ואני י( . והבל ל?



.מז האב־ מנבורי 1(

א( וסר חעף ינאסר גולה
 ,שר ואין מלף ואין ב( ־טפסר מנזר באין

פדי(". ?גי .יצור סרגי, אלי וצר
 שירת בפי היו והמחמדים הנוצרים

 אדום את .והאכזריות הרשעה לסמל הלוי
 שמית מיני ככל חרף ומחמדי( )נוצרי וישמעאל

 כנשא• ,בו בערה הנקמה אש .וקלון חרפה
 האמונות שתי כני שמות את שפתיו על

 בהירים בצבעים .היהדות את הצוררות האלה
 השפל ישאל מצב את לתאר הוא מתאמץ

 אך .והמחטדיס הנוצרים עמי שלות •את
 בטוב עינו צרה לא כי נראה שורותיו מבין

 לראיתן יתחמץ לבו אם כי ,האחרות האמות

 בצדם אבותיו ירשת מקום , הקדש בארץ
:לבו מנהמת יקרא כן ועל ,־בישר

 ה(, אריות במעונות תפעה בהלה -הומיה
 עם שעיר - אפעה עם דזדר הגלוה

״1 0 ;ביות

 רוח. ומר •עצב לא3ב ברוא , בגלה הירך א(
 ואלהי ד( .׳1א■ ב ק״ האויב ג( • •נשיא שוע ב(

 הרה באשה תזעק הבוביה ה( ממני. יחק מעז•
, וישמעאל אדום ו( . הנחם האריות ;משכנות



17 הלוי יהודה ר.נו

 לאומתו בפי מלים המשורר ישים ולכן
 לנקום אלהיה אל בהתפללה הנהלאה,

: עז בקול ותקרא , בצורריה
 תער ותעביר תער, מתוך הער "דוךכ

!״ א( נבלים גו על
 עור בי , שוא שמועת הפיצו אחת פעם

 בזאת שמועה בבוא .ישראל גאולת תבוא מעט
 בקרבו השאננים האנשים גם ; תמיד יעקב יגל

 דרך זה הן .הדבר אמת כי להאמין יחפצו
 נעימות בתקוות להשתעשע צרות הסובל האדם

 השמועה הגיעה באשר .להן יסוד אין אם גם
 כגורו את הפך הלוי יהודה רבי אל ההיא
ן לבו מששון ויקרא לשמחה מאבל

 טוב ולקוראף היטיבי ננני רחקים "יונת

;ב( השיבי טעטף
 ארץ ךשרזחוי מהרי ,קראך אלהיך הנה

 ,ג( הקריבי ישי
 וציון - אהלך־ציון לדרך ,קנך אלי ופני

. הציבי בעדך

 המאכלת ותעביר מתערה החרב תי^לוף א(
 היונה היטב ירי8׳ ב( . הנבלים גוית על

 , טעם בבטן ,עג לך הקורא ולאל , המרחקה
.הגיעוי ומנחה ג(
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 הוא ,העלך לרוע הבלך אשר ,דורך
? י( ומה״תשיבי היום, גואלך

 ושדה ב( הץבי לארץ לשוב התיצבי

. !־׳( הנאיבי 1ד עךב; ושדה נ( אדום
 ולאוך?ך ,החריבי באף מסריכרך בית

. י(״ הרחיבי אהבה בית

 לב על תנחומים לדבר המשורר ובבוא
 ,חזקה באמונה רוחה לעודד יתאמץ עמו בת
 תקוה יש כי , בליל תקותה אבדה לא עור בי

 הלוי ידבר אשר הדברים ואלה לאחריתה.
5 ישראל בנפת אל האלהים בשם

 ץזליס, ומו.עךך לבבך ":.אמץ
..? ח( ותתבחלי שיי קץ מה־תחשבי

 ;י( :ענך אשר והוא ם( יע:ך דודך
....יא( החלי והוא .לכאב ה^רי הוא

 הרעים מעשיך כגלל הגלך אשר אוהבך א(
 ל לו שתשלם הגמול ומה , עחה גואלך הוא

 . המחמדים ד( .הנוצרים ג( . ישראל ארץ כ(
 בית תבני אותך האוהב ולאל ו( .השהיתי ה(

 לסה ח( . גאולתך לזמן וקוי ז< .רחב מקדש
 ל וחבהלי ארך בי שכיך קץ דבר על תחשבי

והוא יכאיב הוא יא( . תפלחך על י( . ייסרך ט(
. ירפא



19 .הלוי יהורה רכנו

 מלכי- א( ושר במלך למתאטרים אמך־
. גאלי״ וצור )ה׳( :עקב קדוש

 בפי דברים המשודר ישים אחר בשיר
 אליה פונה הוא .ישראל כנסת ובפי האלהיס

 ,אליו ולשוב גלותה
 אברהם למען מעניה

 על לה יכפר מתי

 אותה מענוש יחדל
בקול יעננה והאלהים

 מעפר להתנער בקריאה

 מידי נקמתה נקם והוא
 תשאלהו והיא אביה,

 לא זה ומדוע ,עונה

.בגוים לחרפה ויתננה
 כי ,ןדחמנה ישוב כי ,והבטחה תנחומים
 ישים השיר דברי ובזעורית .קרובה גאולתה

: לאמר מלים אלוה בפי הלוי

! עירי מאנלף ,ס סגלה ,"הך.עוךרי
;נ( מורי אריחי ,ההלה לגן באתי
!אורי קומי ,בא קבהחלה אורך

 - ברח מחי.קך כעקר אשר ,דודך
♦ זרח״ עליךז יי וכבוד ,שב

לראות האחת בתקותו המשורר חי ככה

 . ושרים מלכים להם שיש המתפארים א(
 קטפתי המהללה הארץ אל באתי ג( . ■קרה ב(

,כשמי
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 ואת ,המדינית לתחנתו שב הנדכא עמו את

 בניה בידי קדם כבימי פורחת הקדושה ארצו
 אולם שנים. אלף לפני ממנה הגלו אשר

 השוקקה נפשו את למלא יכלו לא השירים
 עוד כל כי ,חש הוא .אבותיו אדמת אל
 ההיא הנפלאה הארץ על רגליו תדרכנה לא
 יקרעו אלה געגועיו לשקוט. רוחו יוכל לא
 אז והוא .מנוח לו •תנו ולא תמיר לבו את
 , יחידה בת ולו ,יותר או שנה ששים כבן
 בן ולה .ומשוררת עבר שפת יודעת היא גם

 הזה הילד .משוררנו בשם ,שמו יהודה , יחיד
 הזקן האב על ויכבד ,המשורר לב מחמד היה

 החמרי יהודה רבי מצב גם .מנכדו להפרד
 , בעבודתו כי ,חייו ימי בל רע לא היה

 ברוח מחיתו די לו מצא הרופאים, עבודת
 עצרוהו לא אלה כל אך .חסר ידע ולא

 ויסע ,באניה וישב ,היום ויהי . מתאותו
 והאניות .מצרים ארץ דרך ישראל ארצה
 מבטחים משכנות היו לא ההם בימים אשר

 פני על עבר אשר קל רוח בל ; הים רד* לי!
 ואת אותה ולטבע פניה על להפכה יכל הים

 נעלמה לא הזאת הסכנה כל יחד. אנשיה



21 הלוי יחידה רבנו

 בבטחונו לבבו את חזק הוא אך ,יהודה מרבי
:לאמר הקטן בשירו יספר כאשר ,■ייסע בה׳

א( הועד לבית נפ#י נכספה "יום
;ב< רעד לנדודים .ויאחזני

 נ( לנדוד .עלילות ךלקעצה4 סבב

 ,י( סעד ,בלב כשמו׳ ואמצאה
 בבל אליו מעזסחוה אני כן על

.ץעד" כל .עלי ראותנו ,מסע

 , באניה המשורר ישב סוף סוף אולם
 הרוח כנפי על ותנשא ,מפרשיה פרשה והיא

 ,מחמדיו את הנודד הלוי זכר אז . הים פני על
 את ביתו בני את :מולדתו בארץ עזב אשר

 בו אשר ,מדרשו בית את ,ורעיו אחיו את
 ביחוד .לו האהובים לתלמידיו לקח הטיף

 שלשת שמות את שפתיו על באהבה ישא

:באמרו תלמידיו בהירי

 פרחי שני ועזראל, ןהודה אזכר ,,ולא

,פרחי מבחר .;קר

 , מועד כיח אל לבוא התאויתי אשר ביום א(
 מתלאות פחדתי אך ב( . המקדש מקום הוא

 לנםיסתי סבות אלהים ימציא אז ג( . הנסיעה
.לכי חזקתי ה׳ כשם ני ך(
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 יכול ,חשבתיו כבן אשר ,:ץחק ואת

.א(״ ןךרו• גרש וטוב שמשי
 שפך בו אשר תפלתו, בית את גם

 השבתית ענגו •מי את גס ,לאל שיחו
 בני בקרב התענג בהם אשר ,והמועדים
 באגיה בשבתו זבר אלה בל את ,משפחתו
 ,אלה בל אך ;חפצו מחוז אל אותו הנושאת

 ב׳ בזכרו, , המה כאץ , המשורר יאמר
 ושם , אלהיו רגלי הדום מקום אל הוא הולך

 שירתו צמח• את יטע , נשגבות שירות •שיר
:אומר הוא ובן .נחוח ריח תפיץ אשר

 ואץמיה ב' נרדי _יךךן מ•3 "ואצריח
נ(" ^לחי בשילוח

 יפנה הקורא לב אל חודרות כמלים
 כארץ עזב אשר ,לבבו אהובי אל המשורר
 בשלום אותם יברך בו .בשירו ,מולדתו

 הרוחות את ,אניתו תמונת את לפניהם ויתאר
 הסכנות את ,בים מצבה את ,בה השולטות

 את ,הנוסעים ראשי על המרחפות הרבות
; הקשים האנשים והחובלים המלחים רוח

 , תורה שלמדתים והלילות הימים פרי א(

י צמחי ג( . כשמי כ(



.הלוי יהודה רבני

 אף , שירו בסוף המשורר יוסיף ,זאת ובבל
 • אך ,ההן התלאות ידי על רגע יתעצב כי

 אל יבוא מעט עור כי ,בזכרו ,יעלוז לבו
.לאלהיו שיחו ישפך ושם המקדש הר מקום

 ה והאני , בים נוראה פערה קמה והנה
 והמשורר ,גל אל מגל והשלכה התנועעה

 בו אשר , מקום לראות סביבותיו על מביט
מ^בד ,אין מאומה אך - לנוח רגלו כף תוכל

: לבו מרגשות ייקרא , ושמי□ מים ,
מים אבל כל, ואין לכר־נובד "יאשגיה

, א־ וך.בה ושמןם

כי ,ואקשב ב< מצולה ;הךתיחו ולויתן
,ג< לשיבה י.חשב תהום

בי_ד היא כאלו ,באמה יכחש הים ולב

;י( גנבה הים
מקרש אלי כי ,תעלוז ונפשי העף רם

קרקה׳ אלהיה
 מקדש "אלי לקרוב הרבה המשורר תאוות

, בים קמו אשר מהרוחות הרבה סכלה אלהיו״

 אז ג( . הים גלי בהכותו ב( . האגיה א(
 לכן — שיבה כאיש הוא התהום כי לי נרמה

 בגליו האניה את יצפין הים ד( מקצף.

 גנבתו את המסתיר כגנב



.מז האטד. מגבורי 24

 לכן אחור-מערבה. לשוב האניה את וידחו
 אשר מערבית רוח בנשוב לבו שמח מה

 חפצו מחוז אל ,קדימה אגיתו מהלך החישה
 ונעלה יקר שיר הקדיש הזה לרוח !העז

: דבריו ואלה תהלה, מלא שיר

הנלך א( רקוח ,מערב צד , דוחף ,זה
;1ב והתפוח במפיו

 אינך כי ,מוץאף ג( הרוכלים מאוצרות

.^רוח מאוצרות
 וכמור ,ךרור לי ותק;א ר*;יף ךרור ?;פי

י(". לקוד! הץרור מן דרור

 ,בבקשתו המשורר יפנה הזה הרוח אל
 יבוא ערי הטובה פעולתו לפעול יוסיף כי

: ציון הררי אל

 .יחנה פי האני מן ;דך $ר$ה אל-;אי
 ,הי ;פוח .וכי היום

 ז׳ ונע ,ימים לבב וקרע .?זהום י( וךקע
.ולזנוח״ ;שם קדש הררי אל

 . בכנפיו ותפוח בשם רוח ב( . כמרקחת א(
 כצפור כנפיך תפרש אם ד( . כשבים מוכרי ג(

 לי רוחך לכן מאניתי חפש די תקרא . הדרור
 אח תעזב אל ה( .־ הצרו סן הלקוח כבשם
• ותגיע ז( . רמם ו( . ובלילה ביום האניה



66 .הלוי יהודה רבנו

 אשר , והחזקות הגדולות הסערות
 מאשר לא מנוחתו גזלו דרכו, על התחוללו

 פן ירא אשר יען אם כי ,חייו לו יקרו

 רעיונו את יפיק לא במצולות האניה כרדת
 נשא אליה אשר ,הארץ אל להגיע הקרוש

 מנהמת בקול יקרא לכן .הימים כל נפשו
: לבו

 לאל •יפיק״כרכים נמס כלב "אץעק
 ,מתנ:ם ככל וחלחלה

גם , לתהום תמהים משוט תופשי יום
.א( ידלם :?וצאו לא חובלים

תלוי אני _על?גב .ואף ? כן אהי לא איף

 שמים ובין ארץ כבין
אחג עךי: זאת, ונקל ןאנו_ע; אחוג

ב(". ןרושל?ם בתוככי

 הקדיש לדממה הסערה קמה כאשר
 את המתאר נעלה שיר להצלתו המשורר

האניה מצב את ,ראשו על שרחפה הסכנה

 התהום מפני יבהלו המלחים אשר כעת א(
 אך ב( . עצה אבדה מהחובלים וגם ,הרותח

 לשמוח אביא אשר עד , לי קלה הזאת התלאה

.בירושלים
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 רגשות את , סביבת הרותח הים את ,ואנשיה
 במלים מזעפו הים נוח ורגע ההיא בעת לבו

: לאמר ומצלצלות *פות ,נשגבות
 ?עיים גלגלים א( ברוץ גלים "המו

 ?גי .על וקלים
׳ מימיו ג( .ויחמרו ,שמיו ב( קדרו

 , ה ךב;ם ונשאו ,תהומיו לו3ת
 ואין 0 .יצריח וקול ה( רךלח2 ןם.יר

; 0 קש;ם להמון משביח

הצים : ט( אפיקים וגחלקו ח( חזקים ורפו

. ךזצים .והרים ,.עמקים
 .ו.עץ " ועולה יוךדה י( חלה .והאני

איקיא(. לחבלים תולה
 בעל־ יג( לההשה אקיה ,יב( מחשה ןל?י

...ומר;ם אחרן ,מ^ה .יד
 , ארזים יד( הפוצץ וקדים ,התרוצץ ו;ם

.קצפיוטי( רוח יפץזו
 , קצף יעלו ג( .חשכו ב( .ירוצו כאשר (א

 .יצעק ו( . שיר ירתיח כאלו ה( . גליהם שאון ד(
 המים ח( . הקשה המיתם למנוחה משיב ואין ז(

 עין יא( . רועדת י( .הים מוצאי ט( . החזקים
 מפחד. התחבאו אשר המלחים לעזרת פינה הנוסע

 ורוח יד( . ממים המוציא לה׳ יג( . מחריש יב(

,היש מי קצף יפזר הרוח טו( . ישבר מזרת



'7 , הלוי יהודה רבנו

 ונלאה ב( סרנם ונבהל א( _קךנם שחה
;ג( כנפיו ל?רוש ךנם1ר

 בעת ,מתיאש ולב ,אש בלי ורסח

;ה מניפיו במשוט החבאש
 ובארים י( סבליו ונרפים ה( מושליו דלים

. צופיו ועורים 0 חייליו
 בלי ס, רהכר ח( .יתעתע ?שכור והאני

ברדיוס; שו?ני ?מכר הון
 ?חתן .יקדיש איתן ;ם בער לחתן ר;ה

.יא( אפופיו למשתה

 דברי את המשורר יביא אשר ואחרי
 יספר ,הים להשקיט אלהיו אל בפנותו תפלתו

: כי ,אלהים אליו נעתר בי

 נשמתו ואת אמתח מבן חמתו "השיב
. פדה משאול

 בתרן כח אין ג( .האניה שר ב( . עזם א(
 נמאסו אשר בעת ד( .המפרשים אח להחזיק

 רפו ה( . כהפצם עושה ואיננו למשוט המלחים
 החובלים. סכלים ז( .נושאיו ו( .במשוט המושלים

 המכר האניה י( .לאנשיו וילעג ט( .תועה ח(
 יקרא לויתן י יא( מחיר, בלי שוכניה את לים

 , האניה אנשי יטבעו עת למשתה קרואיו
י לאכלס
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 ין3 שלומות לע^ות א( הדומות )קצו

 > "חךךה קול ואין .התהומות
 היתה למנוחה ישובה הזאת הים סערת

 הזאה הנשגבה בשירתו לזכור לסבה למשורר
 עם תהית את , הלאומי רעיונו את גם

 אשר , הזאת הסערה כל את ברמותו , ישראל
 כנסת מצב אל לשמחה, מאבל לו נהפכה

: באמת הלאומיות תקוותיה ואל בגלותה ישרון

 צר גיד ב( במאסר קץ .יבשר "ככה
. כבדה ;עליו ג• ומוסר

 תשמע ת אניח דמתה י( .עניה וסערה
.לתודה״ מזמור ו( שנ;ה

 יגיע כי ,בטוחה היהה הטהורה נפשו
 , הגלים יקומו . שיהיה מה יהי ,מטרתו אל

 המלחים, יבהלו התרנים, ישברו ,האניה תנוע
 את לראית ותקותו - להשבר האניה תחשב

 .תעזבהו ולא תחלש לא לבבו מחמד ציון
בארץ השלוים חייו את זנח לחנם לא הן

 נפשו שקצה כ( החישו. מרום מלאכי א(
 אשר ה( . ישראל כנסת ד( . ויסורים ג( .בשבי

 , השנית בפעם ו( . דאגיה רמתה



29 .הלוי יהודה רבנו

 נידו ואת היחידה בתו את עזב מילדתו,
 קרא הסוערת בספינה כשבתו לכן .לו הקר

:אלהיו אל

 לך ףרדה, או בטוחה נפשי, "לך

; ומודה תמיד מ^תחוה
 אודה ולך ,ד ואנו אנע בעת אשמח בך

ונידה. ניעה בכל
 בנפ/ם בי • לעבור הספינה ובדרוש

;א( החסידה ככנפי
 באלו ׳ ותנהום תחתי ועהום תהום ועת

ב(". למדה היא מקרבי

 על להתנפל ים שודדי יבואו נם ואם

 נבונות תהיינה בים אשר והחיות , האגיה
 וצמא רעב נם ואם יושביה, את לבלוע
 התלאות הן כאין אז נם דרכו על ישיגהו
:באמרו ,ציון בהר לשבת הענג מול האלה

 אבוא עדי אהבתך, לנגד זאת "ונקל

בתודה שעריך

 כי ב( , כחסידה עף הנני כי אחוש אז א(
.עיון לזכר יהמו קרבי גם
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 ..עלי לבכי את ואחשוב שם׳ ואגור
 י .עקודה עולה מזיח־

 תהיה למ^ן , קארצף קבורת* את ואתן
.׳,לערה שם לי

 רבי אהבת כה גדל כזאת במרה
- ! אבותיו לארץ הלוי יהירה



מח.
היו^ יהודה רבי

ח.
 מצרים ארצה הלוי יהודה רבי ויבוא

 ושמו ,הקדושה מטרתו אל דרכו תו צ בע
 כל לקראתו ויחרדו .לפניו הולך הנעים

 ,וגדוליהם רבנים ,ההיא הארץ יושבי היהודים
 לשבת ויעצרוהו , והדר כבור ברב ויקבלוהו

 וכל , הגלויה באהבתם *סבוהו , אתם

 כימי אלכסנדריה בעיר .עליהם היה מחסורו

 בבית דרכו מעמל המשורר נח הסכות חג
 גדול איש , אלימאני בן ציון בן אהרן רבנו

 לבלי היה הלוי חפץ אמנם .ועשיר בתורה
 דרכו עשות להוסיף רק הזאת בעיר התעכב

 עמר מזרחי רוח אך ,ישראל ארצה ,הלאה
 רבנו הרב .יהנפש ויאלץ , לו לשטן אז

 ,רבה אהבה אותות המשורר את הראה אהרן
 נקשרה כי עד , החכמים ובניו הוא וישרתהו

 אל העזה תאותו ולולי ,אליו המשורר נפש
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 לשבת אמר עתה כי ,הקדושה ארצו חרבות
 • הזה הלבב טוב איש כבית רבה עת
 •קר היה ,אלהיו משבן מקום ,ירושלים אך

: באטרו ,זה אהובים רעים מבית לו

הרב נוה קורת לצל "חלף
* <א רב״ למלך קך;ה מעון צלי

 “ש אהרן רבי הרב בבית בשבתו שם
 ולא תהלה, שירי , ערבים ש-רים מ^רחו לכבוד

 אלכסנדריה את עזבו אחרי גם חסדיו את שבח
 ,החנכה בימי מצרים מרת קהירה אל לסעת

 זה אוהבו לכבוד שירו כתב משם ובלכתו
 כמשך הראהו אשר ,החבה כל על לו להודות

:* ויאמר ,אצלו שבתו ימי

 ׳ ל$רוךך - שמחים לא כחנכה -סעפי

.ב( נאנחים ,אדוני
 ההנפה ובימי חמוךה סיה ימי בך וחלו

.1ג רצוחים בך

 לצל לי תהיה הרב משבן קורת צל תחת א(
 בחנגרז מחשבותי כ' . ה׳ — הגדול המלך עיר

 בימי ג( .השרדנו על הן נאנהות כי , עצבות
 וכימי ,אליך מאהבתי מחשבותי חלו הסכות

. ממך מהפרדי נרצחו החנכה



.הלוי יהירה רבי

 ^הקך שלחים׳ פרדס שקיו בקרבך

.א( צחיחים צי״י שבגו
בדורךכחשמתי דודי׳ אשבשף, אני

: 0 המשוחים ובניו

 :היו ואל ׳ פרידות יום ידידות ,דוד זכור
.ד( שכוחים" שכלך בימיני

 וישב ,אהרן מדבי מכתב קבל בדרכו
 דברי מלא במכתב דבריו על הוא גם ■לו
 , רבים במהללים ויעטרהו , ובבור אהבה , הן

 המכתב שפת .מאד ונפדאה נחמדה במליצה
 , נוכה ממנה ;במבטאיה ועשירה קלה הזה

 ,היוצר ביד כחמר המשורר ביד היתה היא כי
 כל אל חרוזיו את להטות לעשות בחפליאו

 : יקרא התחלה דברי יתר כין . חפץ אשר
 , שמים - אהל כל ולא ,מים - נוזל כל ״לא
 מכל ולא אהרן, יולד ה( הרון מכל ולא

- " הרןג מנשה ארן

 בפרדם כמו מחשבותי היו אלי קרוב בהיותך א(
 במדבר כמו היו רחוק ובהיותך , עבותים עצים
 .לכהנים ג( . באהוביך ידידי אשביעך כ( .שמם

 ואל נפרדנו אשר ביום אהבתנו זכר ד(

הריון" ה( . תשכחנה
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 מרבי מכתב קבל והנה בדרכו עודנו
 מצויים, יהודי בל ונגיד הכליף רופא שמואל

 בקש אשר , מנצור אבו שמואל רבי הוא
 רבי יכל ולא ביתו. אל לסור מאד ממנו

 עיר לקהירה ויסע ריקם פניו להשיב יהודה
 אל מכתבו את לפניו וישלח ,הנגיד מושב
 ויקבלהו .בואו דבר על להודיעהו ,השר

 בית לו ויתן ,מאד רב ובכבוד באהבה הנגיד
 הראו השרים בניו ושלשת ,בו לשבת מרוח

 לו וינעימו קץ אין חבה אותות המשורר את
 הודה ולאות .אביהם כבית שבתר רגע•
 תחת בעמדו הנפלא, כגורו את הלוי העיר

 ההלה שירי וישר , הנגיד בית קורת צל
 שיר ובכל . האלה החדשים אוהביו לכבוד

 אליה אשר ,לבבו אהובת את שכח לא ושיר

 הראשין השיר את . ציון את , נפשו ערגה
: בחרוז מתחיל הוא שמואל רבי לכבוד

 ׳ אר/אל לפקד .קץ זמן "הגיע
!״ א( "שכיאל :עוד קרא ןי ויו^ף

 : ה׳ רהרא ירושלים, את לזכר עת באה א(
. אותה להושיע—שסואל



7 . הלוי יהודה רבי

.דחיכ׳ מצר:ם גבול בכל יא

א( ?שסף" אפר?ם צוךרי כל אך

 העיד את הלח תאר הזה הקטן בשיר
 מתלאותיו עמו את ומציל פורה איש באת

 מעטים ימים אמנם - .צורריו בבל ונוקם
 נפשו כי ,שמואל רבי בבית המשורר ישב

 משושו , החמדה ארץ אל לבוא נכספה

 הוציא ההיא הקצרה בעת גם אך ,בחיים
 כל אשר , ערבים שירים הנפלא עטו מתחת

 בנזר יקרה מרגלית הוא מהם ומלה מלה

 חכמינו במנהג אחז הוא .העברית השירה
 לשאת , והאמוראים התנאים , הראשונים

 שמצאו , מלונם מקום ותהלד*על שבח אמרות
 את הללו אחרי בדרכם. נעמה מנוחה בו

 בשירה פיו פתה לבו מקרב ובניו הנגיד
 למחסה לו שהיה ,העיר בית לכבוד

 מאד ונעימה קלה בשפה אחרים, ימים

: לאטר

 יאסף כיוסף מצרים כל נגיד שמואל רבי א(
. צרויהם כל אח ויהוג ישראד נדהי את
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 ורוחות ,תשמחנה ועתות יטים ,;רגו

 , תשכחנה יגונות ג?;>מים
 ופיות רכ!נה"3ף; אנחות ושלומים ומגיל

 , תקלחנה רננות גאלמים
 :הזל. גדול מזה לפני בא מכל־;קר ולעד

.א( הזה״ 7ה;יי כבוד

 מעטים ימים יהודה רבי שבת אחרי
 , דמיאטה עיר אל פעמיו שם הנגיד בבית

 לעלות בספינה הפליג למען , החוף עיר היא
 הלוי חלפון רבי ישב ההיא בעיר .ירושלימה
 רבי של אוהבו ספרד ארץ יליד אבו־סעיד

 חלפון רבי בו ויפצר מכבר. הלוי יהודה
 אותו גם אך רבים. ימים בביתו להתעכב

 לא כי המשורר ענה ,אהרן רבי את כמו
 היא מגמתו כי יען ,הזה כדבר עשות יוכל

 עתה יסבל בגללה אשר ,הקדושה הארץ
 רבי מעלת ירים אשר אחרי כן על .גדודים
 אעשה מה ן "אהה : יקרא תהלה בשיר חלפון

 ישב זאת ובכל .ח?צי״ מחוז ;גען כי זו לו

יום בטבת, עשרה וביום אחדים. ימים אתו

 מכל לנצח גדול יהיה הזה הבית כבוד א(
 ,ממנו לפני בא אשר היקר



9 . הלוי יהודה רבי

 התאספו הצום כלות אחרי ,ישראל לכל צום
 מוקירי וחכמים רכים אנשים חלפון רכי בבית

 כרה הבית בעל ויכרה . יהודה רבי שם
 פעמיו. לדרך לשום הנכון אורחו לכבוד גדולה

 בשיר קרא מכבדיר מעל המשורר הפרד וטרם
 את ,חלפון רבי לכבוד כתב אשר ,הפרדיה

 קעירי "לבי : לאמר ביתו את לעזוב מהרו סבת
 הזאת האכסניה .ועירי״ קךשי לבית לעלות
 נסע מרמיאטה .דרכו על האחרונה היתה
: שר נילוס נהר על בהיותו .ישראל ארצה

 חורב והר סוף ו:ם צען אלי א( בי ,?טה
 .ב( חרב דביר תל ואל: שילה אלי ואסב
 כי _עד ,הכרית ארון מסעי אלי ואלף

 .ג! ערב טךבש א#ר קברו .עפר אלהף
 . ח קנה שקרוה א£ר נאוה נוה ואךאה
.ו( עורב״ כני ושכנו ה( יונה כני וגח&ו

בראותו המשורר לב נשבר מה אולם

 עפר אלחך ג( .החרב ההיכל הר אל כ( עמי. א(
 היפה מעון אראה ד( מדבש. המחוק הארון קבר

 . המקדש — קנה את שכהה אשר — השכינה
. הגוים בני ו( . ישראל כני ה(
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 חייו ימי כל בה הגה אשר ,חמדתו ארץ את
 , הרס ? בה מצא מה ז ובחלום בהקיץ

 מקום הנהדר הבית תחת !ומשואות חרבות
 אחרים! לאלהים וקדוש-במות רם אל משכן

 ובהם יעקב ואהלי ישראל משכנות תחת
 תחת איש יושבים ושאננים, שקטים אנשים

 ונוצרים מחמדים - תאנתו תחת ואיש גפנו
 , וביניהם ,רעהו את איש ועוינים מתקוטטים

 מעט מספר ,ערב זאבי בין נדחות קשיות
 אדמת על כגרים הנחשבים ,עמו בני . של

 מה , אהה !היגון רב מה ,הוי .אבותיהם.
 המשורר כלבב חם לאומי ללב השבר גדול

ן הלוי יהודה רבי לבב ,והנשגב הקדוש

♦ט
 ; ישראל ארצה הליי יהודה רבי ויבוא

 הרבות הדרך תלאות כל אחרי , סוף סוף
 " הקדש אדמת על רגליו דרכו , סבל אשר

 ארץ אהובתו לו-יפתו, באו מאוייו הנה
? רוחו השקט ? ומה . לפניו הנה חמדתו

 שאף אליה אשר נפשו משאת את בה המצא
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 !מעל נשארו כי לתקוותיו ,הוי ? חייו ימי כל

 ,אישלמי מסגד בית מתנוסס ה׳ בית תחת
 עם בקהל חוגג ישראל בית המון ותחת

 נוסעי משרידי נוצרים צבא אנשי מצא
. בארץ אז משלו אשר ,הצלב

 מאת שלום אגרת אליו הניעה אז

 שמע ואשר בצור שב אשר ,ממכבדיו אחר
 ויענהו .ישראל ארצה המשורר בוא דבר על
 , בשיר ,והי הגה מלא בשיר יהודה רבי

 • עשת ברזל לב קוראו לב יהיה אם אשר

 תקותי אשר איש הד נשמע בו . נמוח הוא
 כלו אשר אחרי נכזבה ותוחלתו בו התלה
 הזה בשיר .חייו ימי כל אליה מיחל עיניו
 , לבבו מצוקות רב את רעהו לפני יתאר

 הצבי וארץ ירושלים מצב את בראותו
 חלפו איך , המשורר יספר בו ; הנורא
 בתקותו רק חי אשר ימיו כל ליל כחלום
 בהגיעו ,חייו ימי באחרית להתענג העזה

 היאוש דכא ואיך , הקדושה מטרתו אל
 ואה גוו את ויהרוס ,ולבו רוחו את הנורא
 בלחץ קודר עתה ילך ואיך ,עצמיו שלום
; יקרא זה שירו כראשית .היגון
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 אם פי , נבקעו אשר הם העננים "לא

 דמעו אשר .עיני שתי
 , תשרפם אנחה אש פן ,א( שוחרי ,אט

!;טבעו בנכי פן ,ב( וטנסטי
 א*כה :י^טיו ,קרני מוקדי .יחזו פי

. 0 נבעו מיקד נחלים

 :נקם אל אל .תמהו לבבי מקצת ;ךעו לו
• ח !ידעו ואל בם

 קירות נדוד, אי נעורי או זמני "אבכה
.ה( זעו״ שלשתם _על לבבי

ימיו את המשורר יבבה אשר אחרי
 עצות את יזכור ,כוזבה בתקוה חלפו *שר

 ארצה מנסוע תמיד מנעוהו אשר *והביו,
 מאומה שם ימצא לא כי ,באמרם ,ישראל

: יאמר וכה . יקוה אשר שכל
 וסוף ׳ שלום מועצות ירידי יעצוני .כמה

ג ;גע* לריק - ד;ר

 כי , כראותם ג( . אט ב( ;שלומי דורשי א(
 נחלי יוכלו איך ,יתפלאו אש תיקד בקרבי

 מעט ידעו לו ד( . מוקד ממקום לנבוע דמעות
 יביאם אל אך ,תטהו אז בלבבי שנעשח ממה

,חרדו ה( , כאלה צרות לידי אלהים
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 נטל לא לגדוד מסשבות נלני ץמחו
.א( זרעו״ ולא

 ׳ הזאת האנחה היתה עמקה מה ,הוי
י לבו מקירות המשורר הוציא אשר

 נהרסו ומה היגון נדול ומה ,היאוש רב מה
 נראה אלה לבבו מצוקות מבל בריאותו מוסדי

 הוא הנה . זה שירו בתוך אשר בחרוזים
 לו בא אשר פניו רע את ידידו לפני מתאר

: באלה ברברים הרב מיגונו

איכה ב( וחן הור צבועי פנים תהיה "לו

.ג< נצ^עו הזמן ?.קדרות
 היום ,קיעו חן הפוך אתמול אשר " פגים

.י( קרעו״ נדור ליל ?פוף

 חפצו כי ויוכח, המשורר ראה עתה
 היה עליו ולהתענג ירושלים בשגום לראות

 אשר ,מנגדי מרום ודמיון מתעה אור אך
 על זה בשירו ויודה ,נעוריו מימי הטעהו

״1 בקשה הגדולות ;דירך ״נפש : ויאמר טעותו

 בי נטעו ולא פתאם אלי באו מסעי מחשבות א(
 במשך השחרו איך נ( . לפנים ב( . מעודי

 נמשחו אתמול אשר הפנים ד( . הרע הזמן
 , נבקעו מנדודים שחור כצבע עתה ,החן כצבע
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 , מאום לו נשאר לא תקוותיו מכל ואמנם
 ,והרוממה הגדולה קינתו את! לקונן אם בלתי
 . מולדתו ארץ בספרד בעודנו כתב אשר

 על ישאנה ישראל בית בל אשר הזאת הקינה

 צום יום הוא ,החמשי צום ביום שפתיו
 ימי כל לתנחומים לו היתר. ,באב תשעה

 הזאת הנפלאה בקינה .האחרונים נדודיו חיי
 כמו אליה ויקרא ציון אל המשורר יפנה

: לאמר ותחנה בבקשה

 א( ף?7אק לשלום ־׳,תשא הלא !״ציון
 • <ב .עדריף יתר והם , שלומד דורשי

 שלום ותימן ומצפון ומזרח. טים
;ס עבריף מכל שאי קרובעו רחוק

ךמזלו נותן ד( תאור, אסיר ושלום
 .על לררתם ונכסף ה( חרמון כטל

.י( הדריך״
 יתאר אליה שלום ישא אשר ואחי־'

לפי ישתנה אשר ,רוחו מצב את לפניה

 טבל ג( . עדריך פליטת ב( . אליך הקשורים א(
 שופך ה( . אליך חאותו אל קשור ד( . זרד

 דמעותיו שחרתה החפץ ו( . כטל רכות דמעות
הדריך. על
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 ג באמרו ,לטובה ואם לרעה אם היא מצבה

 אחלום .ועת , הנים אני ענותך ״לבכות
 * <א ׳לשיך?ך כנור אני שבותך עזיבת

 הקדושים מקומותיה את יהלל כן אתרי
 האלהים הואיל בהם אשר ישראל, איש יכל

 השמים מאורי לא ואשר ,כבודו את להשכין
 הוא לבד ה׳ כבור אם כי ,לה יאירו ם?גל

: לקרוא ויוסף , מאורה

 רוח אשר בטקום להשתדך לנ§שי .אבחר
!״ בחירוך על שפו;ה אלוהים

 מקום אל קרש רגשות המלא ולבו
 בארץ הגוים במשול לראות יוכל לא זה קדשו

: ויקרא הטהורה אבותיו

 ואיך יי׳ נהא .ואח טלובה׳ בית "און!
 ?״ נביךף הקאות עליד עקרים י^בו

 הלוי יביע הזאת הנואשה קריאתו אחרי
 האל נגלה אשר במקומות ולנוד לנוע תאותו

, בעפרה להתגולל ,הקדושים נביאיו אל

 אחלום, ועת , כתנים אבכה עניך אראה עת א(
 לבכור אהפך — ש י בוי ש ה בניך אליך שבו כי
. שיריך .יר ל
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 האבות קברות על לעטור ,אבניה להבק
 ולחזות ביעריה לעבור , בחברון הקדושים

 , והדריה עמקיה על השפוך ,הטבע הדר את
 קבורת מקום קרש הרי שני על נם ומה

: ואהרן משה

 נגלו אשר במקומות משוטט :תנני "מי

!וציךף לחטיף אלהים
 אניד נדור וארחיק כנפ?ם לי :עשה מי

;א( בתחף יין לבבי לבקרי
 איניך וארצה ארצך .עלי לאמי אפול

;עפריך את ואחונן מאד
 ,אבוהי קברות .עלי בעמדי בי אף

; קבך?ף מבחר עלי בחברון ואשתומם
 " בגלעדף ואעמוד וכרמלף ב:ערף אעבור

; עבריף הר אל ואשהוממה

 שני שם אשר ההר והר העברים הר
• ב< ומוריך״ טאידף גדולים אורים

היקרה הארץ את המשורר יזכר וכאשר

 ראשי בין לנוד הקרוע לבי גזרי את אגוה א(

 ו האי אשר ,ואהרן משה קירי שני כ( . הריך
 . ודעת תורה הורוהו ואשר ישראל חיי שפי
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: רבה בהתפעלות יקרא אקלימה ואת לו

 - דרור וממר ,ארצך אויר - נשמות ״חיי
. צוף־נהךף ונפת ,^רך אב.קת

 חךבות ..עלי רחף ערםז הלוף לנפשי ינעם

" א( ךביריף היו אשר שממה

 כרונ.יף ובדקום גבב? אשר ארונך בסקום
ב(". ךרריף חררי ש?נן אשר

 בה אשר , הזאת הקדושה והארץ
 , הקדוש ההיכל לתפארת לפנים התנוסס

 נמצאה ,והכרובים האלהים ארון היה בו אשר
 בה ישלטו והמחמדים הנוצרים :זרים בידי

 תחת ונענים לחוצים עמו ובני , שלטת
 לשקוט המשורר היכל .ירושתם בארץ ידיהם

 מנעמי ער ולהתענג מולדתו בארץ במכונו
 לכן ? וחברה משפחה חיי בשלות החיים

: יקרא

 ז^ן נ( ואקב ,נזרי פאר ואשליך .אנז
!נזיךך את ^מאה בארץ חלל

 ׳ אחזה בעת ,ושתות אכול לי ;;!רב איך
? יףך5כ את הכלבים .יסחבו כי

 ,אקלל ג( .הקדשים בקודש כ( .היכליך א(
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 , ל^יני מתוק יהי יום קאור איך או
?״ ;שךי.ף פגרי עורבים ב$• אראה בעור

 כחותיו כי ,המשורר ירגיש הגה אך
 לחץ את עוד לשאת ביבלתו ואין יעזבוהו

 אשר את בזכרו ,לבו על יעיק אשר ,היגון
 ,מבניה העזובה וארצו האמלל עמו את קרה

 אותה יכנה אשד תוגתו אל יפנה כן על
: לאמר אליה ויקרא היגונים״ "כוס בשם

 כבר כי ,מעט הך״י ן לאט ,היגונים ״כוס
. ממרוךך ונפשי: בסלי מלאו

 , חמתך אשוזה א( אהלה אזיךה עת
!ג( שמרןך" את ואקצה ב( אהליבה ואזכור

 המית מעט תשקיט הזאת הקריאה
 את אהובתו ציון לפני לת^ך יחל ואז ,רוחו

 בכל המפוז־ים בניה אליה, בניה אהבת רב

 וענות צרותיהם למהות אשר , ארץ קצוי
 בה ךגיגס ובל ,עדנה שכחוה לא גלותם

:באמרו ,תמיד

 שמרון אה בזכרי ג( .ירושלים ב( .שומרון א(
 ירושלים את וגזברי , הכוס של ה־על אשתה
.הרעל שם- את אמצה
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 הקשרי והן אהבה ,,יפי בלילה ״ציון

 .ב( חבתך נפשות נקשרו ובך א( מאז
 על והכואבים לשלוהף השמחים הם

 , שבתך על ובובים , שוממותך
 ומשההוים ג( נגדך שואפים שבי מבור

 ,שערוך נכח אלי ממקומו איש
 מהר והתנזרו גלו אשר ,המובך עך.רי

 ־׳דגךך*ף שבחו ולא לגבעה׳
 לעלות ומתאמצים רשוליך המחזיקים

 תמרוך". די( בסגסני ולאחוז
 אש" הדבר יפלא לא המשורר ובעיני

 ארץ יש הכי :עמו בלב חי עדנה ציון זכר
 , והתיקים בזברונותיה לה דומה אחרת

 הרוח באנשי , הטהורה אמונתה בקדושת
: ישאל לכן ? בה קמו אשר הגדולים

 ואם ח בגללם הי.עךמך; ופקרוס -שנער
? ואוךוך לתמוך ידםו: 0 הבלם

 ׳ נביאןך מי- ואל ח( משיחוך ןדמו טי אל
? ם! ושריך לי.י.יך מי ואל

 . איהביך כ( . וחן אהבה בך קשורים מעולם א(
 ההדמינה ו( ב;נשי. ה( הצאן. ד(גדוןת אליך. ג

 , מלביך ח( . אליליהם ז( . ומצרים בבל בגדלן לך
• משורריך ע(
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 ממלכות ?ל א< כליל רחלוף ישנה
• נזךי.ףבד ח־ור לדור לעולם" חקנך האליל;

 אה המשורר יביע הזה האחרון בחרוז
 הממלכות כל נזר בי ,החזקה ואמונתו תקרתו

 משיחה ועטרת ציון הפן אך ויאבד יחלוף
 בניה .יואשו אל כן ועל ,יעמדו לעולם

כי ,ארצם ומפדות מגאולתס

 ,אורך .עלות ןיראה .רגש מחכה ,אשרי
 ,ג! שחך:ך ;עליו ויבקעו

 ,בשמחתך ולעלוז בחיך:ך בטובת לראות
!״ נעוריך קךמת אלי בשובך

 יהודה רבי בבוא כי מספרת, האג>ה
 הארץ על התנפל הקדושה הארץ אל הלוי

 את בוכים בקול וישר עפרה את ויחבק

 ערבי פרש פניו על עבר והנה , זאת שירתו
 המשתטח היהודי על חמתו בו ותבער , אחד

 המשורר כלה מותו ברגע בחניתו. וידקרהו

 , האחרון החרוז דברי את שפתיו על לשאת
 ציון שיבת בתקוות הטהורה נפשו ותפח

- .לשונו על

 אור עליו ויופיע ג( .עסרותיך ב( נזר. א(

. שחרה



21 .הלד יהודה רכי

♦ ר

 רק לא גדול היה הלוי יהודה רבי כח
 כאחד בתלמוד חכם היה הוא .לבדו בשיר

 ויהי , ההם בימים אשר הגדולים התלמידים
 לקח הטיף בו אשר , מדרש בית ראש גם

 שומר צדיק היה הוא . רבים לתלמידים

 היקרים בשיריו . בטהרתה היהדות אמונת
 , ישראל לאל נעלות לתפלות גם מקום נתן

 השפוך והתחנונים החן וברוח ביפין העולות
 כל כתבו אשר התפלות כל על עליהן

 אלעזר ורבי יוסי בן יופי מימות הפיטנים
 בני ישוררו מתפלותיו רבות .עתה עד הקליד
 ישפכו ובהן ,התפלה בבתי הספרדים ישראל

. יוצרם אל לפגי שיחן
 נפשו אל פנה בהם אשר ,שיריו גם
 יתרים מתענוגים להגזר נמרצה בתוכחה
 מופר מלאים , תבל הבלי אחרי ומרדוף

 נפש ישרה מה לדעת המוכיחים ,נעלה

 ומה מחשבותיו היו טהורות ומה בו המשורר
 בשיריו מתלוצץ הוא .הגיונותיו כל קדושים

 העשר אחרי הרודפים האנשים על אלה
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 האדם מטרת היא זאת כי כלבם והמדמים
 עליה כי ,נפשו את מזכיר הוא . כחיים
 עליה כן על מחצבתה, מקור אל לשוב

 ומעשי נמבזות בתאוות תתגאל פן להשמר
־ אדמות עלי תתהלך עור כל ;נול

 לב את מפליאות ומשליו מכתמיו

 בהם המתנוצץ הישר השכל בברק הקורא
 חדה אבל הקלה , הפשוטה .שפתם ו

 . הקורא לב אל ויורדים הנוקבים במבטאיה
 רק לאחוז עמו בני את מצוה הוא בהם

 להגות אותם יצוח ביחוד ,ובחכמה בתבונה
בצדק להתנהג גם ,ובתלמוד בתורה

 להזהר , רעהו את איש לאהוב ,ומישרים

 רוח את לדעת וללמוד חברו בכבוד

הטובים ,האדם את הסובבים האנשים
 רבות מחכמות עצות ועוד ;רעים אם הם

 דרבי דעת ועל הנסיון על המןסדות ,כאלה

 מה ונוכח נראה אלה דבריו בכל .תבל

 הזה והנשגב הקדוש המשורר ערך היה רב
 למופת להיות יוכל אשר ,נעלה אדם בתור

. עולמ״ם דרות בני לבל
 רבי הראה ומכתמיו ממשליו ויותר



23 , לוי ה יהודה רבי

 ואמונתו ישראל תורת אל אהבתו בת יהודה

 למען ערבית, אותו כתב אשר הגדול בספר
 ומה ערבית, אן דבר אשר ההמון בו יקרא

 בני עם להתוכח הרבו אשר ,המחמדים גם
 להוכיח ויתאמצו ודת, אמונה בדברי ישראל

 מחמד תורת היא ,האלקראן תורת אמתת
 לב אל תשובותיו בו כונן גם . נביאם

 בארץ אז ישבו מהם רבים אשר , הקראים
 בכל כפרו אשר האנשים אל וביחוד ,ספרד

 אז בי ,נגע לא בנוצרים רק .ודת אמונה

 בוערים עדנה ספרד יושבי הנוצרים היו
 אם כי היהדות, תורת רק לא מדעת וריקים

 אנשים היו כהניהם גם .האונגליום תורת גם
 עם להתוכח בכחם היה ולא לא־למדים

.-ישראל בני
 והתלמוד משה תורת אמתת הראות למען

 : ספרו את יהודה רבי כתב ותועלתה
 על הנודע הספור את יספר בו ,הכוזרי".

 אשר ,האלילים עובד הכוזרים מלך בולן דבר
 באיזו ידע לא אך , תורה עול עליו לקבל אמר

 יצחק רבי החכם את אליו ויקרא .לבחור
 ממנו ויבקש , וחכמה בתורה גדול סנגרי



* סח . האמה סגבורי

 , היהדות תורת נוסדה מה על לו לבאר
 שאלותיו את מציע הכוזרי .הובוח החל והנה

 דבריו כל על עונהו )החכם( והחבר וספקותיו

 יודה סוף סוף כי עד , ודעת טעם כטוב
 עליו ויקבל ,נצחוהו החבר דברי כי הכוזרי

. היהדות אמונת את
 להכזיב יהודה רבי ישתדל הזה בספרו

 תורת זולת בארץ המתהלכות התורות כל את
 וגדופיס חרפות בלי נמוסים בדברים ,היהדות

 הקראים , המחמדים המתוכחים כדרך
 את להראות למטרה לו שם הוא .והנוצרים

 ידע הוא כי ויען כל. לעיני הברורה האמת
 נזהר בן על בתבל, אחת רק היא שהאמת

 רק כי ,בלשונו אחרת אמונה ככבוד מנעת
 ,הברורה האמת את להוכיח - לו אחת מטרה

 הדברים כל על בעצמו לשפוט יוכל והקורא

 . הוא הוכיח אשר להאטת מחוץ המה אשר
 ז וגדופים חרפות פיו למלא לו למה כן ואם

 בהתוכחו הקוצף כל כי ,הכלל את זכר גם

 , אתי הצדק אין כי ,לדעת מראה
 להוכיח מכלתו אין מאשר רק כי

היקר והספר . מתקצף הוא צדקתו



26 .האי יהוד.־, רבי

 כלו אמנם הוא יהודה רבי כתב אשר הזה
 בנחת דבריו כן ועל , ומישרים צדק

.-נשמעים
 את ידע אמנם הלוי יהודה רבי
 לא לבו אך , והערבים היונית הפלוסופיה

 לה אין" כי עליה אמר הוא .אחריה נמשך
 רוה בהם בגעת אשר ,פרחים״ אם כי פרי
 תורתנו בי ,לרעת מוכיח הוא .יפלו קל

 לבלי ממאמיניה הדורשת חיים, תורת היא
 , בנזירות הגוף את המת ולבלי בחיים מאום

 .חלקיהם את לנפש גם ,לגו גם לתת אם כי
 את יגביר לבלי האדם את מצוה הוא
 , יחרה בפרישות הגוף כח על הנפש כח

 למשול לגו תת לבלי להזהר גם עליו אולם
מותרות.- תאוות בהתמכרואל בנפש,

 כי ,לדעת מוכיח הלוי יהודה רבי
 כל אשר ,לאומית תורה היא היהדות תורת
 ׳ הישראלי הלאם לתעלת נכונו דבריה

 , והבל טפלה אמונה מכל נקיות - ומצוותיה
 מרבה הוא ביחוד .יעקב חלק ה ב לא כי

 . נפשו-ציון משאת דבר על בספרו לדבר
 תלוי בגוים •שראל בד פזור כי ,מוכיח הוא
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 ידיהם טמנו אשר ,עצמם היהודים באשמת
 ,ציון שיבת לטובת מאומה יעשו ולא בחיק

.ביניהם אמתית אחדות אין כי יען
 בני כל בעיני הקדש הכוזרי ספר

 קמו רבים ומבארים ,הנה ועד מאז יש־אל
 תרגם הזה היקר הספר .דבריו את לבאר
 בדור הנודע המתרגם יד* על עבר לשפת

 רבי הוא , הלוי יהודה רבי שאחרי

 דברי . גרנדה מעיר תבון אבן *הודה
 בספרו אשר הקדושים הלוי יהודה רב*

 והדורות דורו חכמי בעיני מאד יקרו זה
 : לאמר בפיהם למשל ויהי , שאחריו

 יזכור כי , כלומר ,הלוי״ באחיך ״הזהר

 והיו הכוזרי ספר דברי את תמיד היהודי
 ימין מהם סור לבלי לבבו לוח על חרותים

.-ושמאל

 הלוי יהודה רבי האריך לא כנראה
 , השפל הארץ מעמד .ישי-אל בארץ רבים ימים

 שממותה ,הצלב נוסעי יד תחת בהמצאה

 אשר ,המעטים ישראל בני וענות הךבה
 ונועו נודו אלה כל על ונוסף ,בתוכה ישבו



11׳ ,הלוי יהודה רבי

 כבן ההיא בעת היה והוא ,כהו את החלישו
 ,הגדול המשורר שם וימת . שנה ושלש ששים

 ,לנו נודעו לא קברו ומקום מותו שנת וגם
 בכפר קבור הוא כי , אומרת המסורה רק

 שיר חרת אשר אחד משורר נמצא גם .כבול
 . העברית השירה אבי - הלוי מצבת על קטן

 לא-אחת או הזאת המסורה בפי אמת אם
 הקים אשר המצבה כי יען ,לנו היא

 - בחייו לנפשו הזה והנשגב הקדוש המשורר
 ,לתפארה באמת תתנוסס היא - וספריו שיריו

 על חליפות והירח השמש יאירו עוד כל
 יקד גדולת את יספרו לבנים ואבות , הארץ
 המשורר גדולת הזה והרם הקדוש האיש

- .הלוי יהודה רבי הלאומי



♦ אבךעזרא אברהם רבי
א.

 אבן־עזרא מאיר רבי בן אברהם רבי
 ממנו צעיר ויהי ,הלוי יהודה רבי בזמן היה

 , מולידה בעיר נולד הוא . עשר לשנים

 ויהגה , וסופרים חכמים בין ויגדל , בספרד
 לכו ושם ,הקדש ובכתבי בתלמוד מנעוריו

 בימים היו אשר החכמות, כל את לדעת
 החשבון בחכמת חיל עשה כיחור . ההם

 בעודנו לפעמו השירה רוח ויחל • וההנדסה
 בקרב תהלה שם לו ויעש ,לימים צעיר

 הזקן המשורר בעיני ונכבד יקר ויהי ,הארץ
 נם ;עזרא אבן משה רבי הוא ,ההיא בעת

 ,הוקירהו הלוי יהודה רבי הנשגב המשורר
 שירי לכבודו וישר , ורעו אוהבו ויהי

- תהלה.
 ,מאד גדול היה בשירה כשרונו ואמנם

 הלוי, יהודה רבי למעלת הגיע לא כי אף
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 , גבירול אבן שלמה רבי למעלה לא ואף
 זאת לעמה אך .לפניו שנים בדורות שחי
 לעג המלאה החדה בלשונו עליהם עלה

 בני מדות ועל המרים הזמן פגעי על והתול
 לשים יכל שנונה אחה במלה . הרעות האדם

 ואוי .עפר עד ולדכאהו אויבו אה לאל
 שפתים מלחמת להתגרות אמר אשר ,לאיש

 , קלה אחת קלסה , אחר ההול . באבן־עזרא

 , הזה החכם המשורר עט מתחת יצאו אשר
.-ריבו איש ראש על עולם חרפת לשים יכלו

 היה אבן־עזרא גם כן כבן־גבירול
 לא ההצלחה .נעוריו מימי אמלל איש

 איש תמיד ויהי ,מעורו לו פניה האירה
 בה אחז אשר עבודה כל מחסור. יודע עני

 הביאה לא ביתו ונפשות נפשו את להחיות
 בחכמת לעסוק אלץ כן על .בעמלו פרי לו

 פי על עתידותיו לארם ולהגיר חוזי-המזלות
 ,המלאכה או ,החכמה .בו נולד אשר הכוכב

 או אצטגנינות בשם הנורעה , הזאה
 חדלו שכבר שוא, חכמת היא 'אסטרולוגיה,

 ההם בימים אבל , בימינו בה מהאמין
תבל, חכמי כל כמעט אמן אמונת כה /אמנו



5 .אבן־עזרא ״ י — רבי

 לחוש וידע , מהם באחד היה אכךעזרא ם
 מחצרי רבים שרים אליו ויפנו .תירוה

 . הבאות את למו יגיד למען , ספרד רבי

 שנה עד במצוק נפשו את בלבל בה
 לו נשא הוא ,חייו לימי וחמש הארבעים

 , ימים האריכה לא , בנראה ,אשר , אשת
 גם ויהי ,שמו יצחק ,אהד בן לו ותלד

 בו וינחם עבר, בשפה נשגב משורר היא
 היה בי ,סבל אשר מצוקותיו כל אחרי אביו

- . אלהים וירא הכם בן יצחק
 מולדתו בארץ כי עזרא אבן בראות

 .בירי גולה בלי לקחת ויאמר ,בעניו יאבד
 לעלם ויהי גדל כבר אשר ,ובנו הוא ויעזוב
 ארצות אל לנוע וילך ,ספרד את , נחמד

 ,יחידו בנו ולנפש לנפשו טרף למצוא רחוקות

 דרך עבר זה במסעו .מצרימה פעמיו וישם
 חכמי כל אל בהן ויתודע ספרר ערי רוב

 אף למצוא יכל לא הצלחתו את אך , ישראל

 רדהו עד ונסע הלך ויסע . מהן באחת
- , מצרימה

 עבודתו החלה אלה נדודיו בימי
 ארץ את עזבו ער כי ,הגדולה הספרותית
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 בשירים עסק רק , ספרים כתב לא מולדתי
 ויהי .לבד האצטגנינות ובמלאכת קלים

 , ונר נע ויהי ,ספרד את עזב כאשר
 , ערך יקרי רכים ספרים לכתב ייחל
 בכל .יכרת לא עולם שם לו עשו אשר

 , חכמים אנשים לו נמצאו בואו מקום
 לכתב ויבקשוהו ,מפיהו לקח שמעו אשר

 אוהביו רצון את מלא והוא , למענם שפרים
.-לב בחפץ

 , רבות ידיעות לו רכש מסעו בדרך
 ♦ ספרד אדמת על בשבתו לו חסרו אשר
 .בגדר עירה בבלה ממצרים פעמיו שם הוא

 עד גם נדוד וירחיק ,פרם לארץ נסע משם
 החודרת עינו את וישם . הרחוקה הדו ארץ
 עי פגש אשר בטבע ונפלא חדש דבר בכל
 קנות ויוסף ,לזכרון בספריו וירשם ,דרכו

 תבל ידיעות •ביתר התכונה בחכמת בינה
 אבן- אברהם רבי חכמת ותרב ,וצאצאיה

 גם כי ,בראותו ויהי .דורו בני מכל עזרא
 , וממצוק מעני להצילו יוכלו לא נדודיו
 בעיר ,יצחק את ,יחידו בנו את ויעזוב



7 ♦ אבן-עורא אברהם רבי

 ליהודים וגדול שר איש ישב שם אשר , בגדר
 חסדו הטה זה ונתנאל . הרופא נתנאל ושטו
 לב ויהי , ברחמים ויבלכלהו הנבון לעלם
 בנו ידע לא מעתה בי ,בטוח האמלל האב
 לשוב הלאה נסע ובעצמו , ותלאה עמל

- .ספרד ארצה
 אפריקה אל ויבוא , בדרך בנסעו ויהי

 ושר ועשיר גדול איש ושם , הצפונית
 חן והנד הנע המשורר מצא אשר , ליהודים

 ויתמכהז אליו, עזרא אבן את ויקרב . בעיגיו
 תמיד לעזר לו להיות ויבטיחהו ,בחסדו

 אר המשורר עזב אשר בעת גם .צרתו בעת
 ,אהובו את הזה הנדיב שבח לא מטיבו עיר
 היד הזה הנדיב שם . מרחוק לעזר לו ויהי

 , עמו אוהב היה הוא . עמראן בן יוסף
 , מולדתו בארץ לאומו לטובת הרבה ויפעל

 משורר גם ויהי , עבר שפת היטב ידע גם
 בנפש דבקה אבן-עזרא נפש . הקדושה בשפה

 ויבנהו , שידים לכבודו וישר ,עמראן בן
 . פעלים״ ״רב ,מערב״ ,נר :תהלה בשמות

 לשונו תחת הרים זה יוסף בן שלמה את גם
בגף .יכבה לא אשר מערב "גר □אמרו:
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: זה בשירו לאמר עוד ויוסף / אחריך"

 י תהלה קצר _על התודה ולך ?י "נלאה

 הביל מה מדה. אין דעתך .ים כי
. א! ? מגלה

 גדולה עם תורה ,חמדה כל ;אתה ולך

• קדקף מאב תיר^ם והוד כבוד ?י
.מש^ך" שלמה שם את אלהים עטיב כן

 וישלה ,הבטחתו את מלא עמראן ובן

 בכל ממחסורו ויפדהו ,להמשורר כסף תמיד
 הצלחת ארכה לא הפעם גם אך . מצוא עת
 לו רכשו אחיי , רבים לא ימים : עזרא אבן
 האמלל ויהי , האוהב מת , זה אוהבו את

 . וסומך עוזר בלי בקדם בתבל ועזוב גלמוד

 והי קינים נשא הזאת הרבה אבדתו ועל

: אמר ל

 ? ;המיו ם;5 אשר , קרבי בלבי ;שליו ״איך

?כךי אש ?מו .יבער - ?נדי נא קחו ,רעי

 התודח הוא אך ,תהלתך מהניע עיף פי א(
 חכמתך כי יען , בתהלהך קצר אשר על לפניך
 רב את הגליון יכיל ואיך קץ, אין עד רחבה

? מהלליך



9 .אבן־עזרא אברהם רבי

י• א( ,.*דיך חן ץבי נרד על
!״ :ד^ויו ולא חלו כטל ,.עיני :?כיו ער

 בצרה כי עזרא אבן ראה כאשר ויהי
 העשירים אחד אל ויפן , הנהו גדולה

 , חכמה אוהב איש , בנראה ,הנדיבים
 שם .במצוקתו לעזר לו להיות וישחרהו

 אבן־ אליו וישלה יצחק. היה הזה הנדיב

 וערבים עברים בחרוזים כתוב שי־ עזרא
 ויהמכהו , הנדיב אליו נעתר כנראה . יחדו

 עני היי המשורר חי ככה . צדקו בימין
 קין בבר כנראה . ספיד בארץ אז והוא

 תחתיו לשבת ויאמר , נדודים בחיי המשורר
 ומרים רעים מקרים אולם .מילדתו בארץ

 , רבצו שרדו אשר , ספרד ארץ על באו
 בידו גולה כלי פעם עוד לקהת ויאלצוהו

 רחוקות ארצות אל מולדתו מארץ ולנוע

- .נפשי את לחחיות

 בקיבי כבבי כי , והוכחו ,־יד אחזו י רעי א(
 פאר ידידי ממני נד אשר עד . כאש בוער

.אוהבי
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ב.
 וערב לספרד הגיעו הרעים והמקרים

 , אבן־תומרה עכד-אללה ושטו ערני מאיש
 למגר מטרתה ותהי , ערמת כהה יסד אשר

 המוראבידים מנית ע־ב מלני כסא את
 כני כל על חרנ ויקרא . ובאפריקה בספרד

 ותהי .ההן בארצות היושבים אחרות אמונות
 מחשבת מלאכת לכל רבה אבן-הומרה שנאה

 ערב מלכי ממשלת תחת שפרחו חכמה, וכל

 אבן כתת בני ויקראו .ומדע חכמה אוהבי
"אלמוהרים". בשם הומרה

 מרוקה העיר את בךתומרה כלבוד ויהי
 דתם להמיר היהודים על ויגזר , באפריקה

 .חרב ידי על והגירם , לא ואם ,מחמי בדת
 רשיון בחתו ,לטוב גזרתו את שנה כן אחרי

 אל וללכת ארצם את לעזוב מרוקה ליהודי
 עליהם לקבל יאבו לא אם , יתהלכו אשר

 - בארץ ביהדותו ישאר ואשר , מחמד אמונת
 ולנוד לנוע בחרו מהאטללים רבים ומה.
 אך .בטוח יותר משבן למו לבקש בתבל
 קברי ממקום להפרר יכלו לא מהם רכים



11 אכךעזרא. אברהם רבי

ל נמצאו שלא ,רכושם ולעזוב אבותיהם
 למראית האישלם את עליהם ויקבלו , קונים

 , לבוא ה׳ ישועת קרובה כי בצ^תם ,עין
.-בנלוי יהדותם אל ישובו ואז

 יתר וכבש הלך הומרה בן הלך כה
 הפך בואו מקום ובכל <הצפונית אפריקה ערי
 , לאישלם מסגד לבתי ישראל כנסיות בתי
 למראה אמונתו עליהם קבלו היהודים ורוב

 מאשר האלה לאנוסים היה טוב אולם . עין
 אפריקה יהודי : הנוצרים שבארצות לאנוסים

 אחרי גם התורה מצות את לשמור יכלו
 : לאמר בהם כהה לא ואיש דתם המירם

 האישלם כהני ז ככה עושים אתם מדוע

 מחמד כי , פיהם במו שיודו רק מהם דרשו
 המומרים חיי ולמנהגי ,אמת נביא היה

 אשר תחת , לב שמי לא פנימה בביתם
 כי האנוסים על עין תמיר פקחו הנוצרים

 אף יעשו ולא , הנצרות מנהגי כל את יקימו
 אחרי גם לכן משה. תורת ממצות כאחת
 מלמוד אפריקה יהודי חדלו לא רתם המרת

 בסתר מצותיה ולקים בישיבות התורה אה
- .אהלם
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 רוב את כבשם אהרי והאלמוהריס
 ספרד אל גם פניהם שמו אפרקה ארצות

 . המוראכידים בסא ישם גם למגר ;הערבית
 בהן וישימו , הערבית ספרר ערי את וילכדו
 לצאת ההיא הארץ יהודי את ויאלצו , שמות
 עשו אשר בבל , דתם להמיר או בגולה

 השואה בבוא ראה ואבךעזרא • באפריקה
 ראשונה קינתו וישא ,מולדתו ארץ על הזאת

5 לאמר אליסנה עיר על

 השמלס מן רע ספרד .עלי יךדז ,״אהה
 :א! ןדים ךפו לזאת מען־ב .עלי רב וספוד
! מלם ירדה עיני עיני

 :אליוסנה עיר על ;מעעי .,עיני בכות
. שבנה הגולה שם ;דד אשם ;אין
ושבעים שדם אלף .עדי סלף באין

; 1ב ישנה

,כאלמנה היר.ה וגם עטה ונד יומה ונא

 , )ספרד( המערב ארץ על ירד רב מספד א(
 בשומי עיני תבכה כ( . יושביה ידי רפו לכן
 הגולה בגי ישבו בה אשר , אליוסנה 1א לבי

 מימות שנה ושבעים אלף בדד ועון מחטא נקיים
. השני הבית חרבן



15 .אבךעזרא אברהם רבי

והמשרה מירא/ ואין תורה׳ ?אין

׳
 ;פנה הודו כל כי ,גלמוד כמו והתלמוד

 אנה ׳ מקום עוךגים רש ,הולגים רש
 :1א יא;ה

 תפלה לבית ,תהלה ו;ם תפלה. מקום

ב(; נך.נה
 !ההאמנה אל דת אמר ןגוי זר וקרע
 קינה, תמיד ובפי ,א?ה וכך• אב?ה לזאת

!״ מי.ם ראשי .יתן מי ואמר ,דמי לי ואין

 קהלות כל את ומונה הוא הולך כן
 רבניהן , וגדוליהן ,שנה״סו בספרד ישראל

 הלכו ובנותיהן ובניהן בחרב נפלו •חכמיהן
 נהפכו הכנסיות ובתי בטלו הישיבות ,בשבי
 הראה הזאת בקינה . האישלם מסגד לבתי

 בעת מאד גדול בשיר כחו כי ,אבךעזרא
 חמדות על שר מאשר נהי קול נשא אשר

.החיים

ויקה• מאר, האויב הציק כאשר ויהי

 אל עין ישאו והיהודים הורגים הערב״ם א(
 'לכתי נהפכו כנסיות כת• נ( . מקלט מקום
, ריאישלס מסגד
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 , בידם גולה כלי הערבית ספרד יהודי "וב
 מלך שם אשר ,הנוצרית ספרד ארצה יימלטו

 חכם איש ,ראימונדיץ אלפונזו הקיסר אז

 אחי ,אבן־עזרא יהודה רבי והשר ,ונאור
 לו אהוב היה ,אבן־עזרא משה רבי המשורר

 לאחיו לעזר יהודה רבי ויקם .בעיניו ונכבד
 , הרעבים להשביע מהונו ויפזר הגולים,
 למו ולתת השבוים ולפדות הערומים להלביש

 ההיא בעת הבירה. עיר בטולידה מנוחה

 את פעם עוד אבךעזרא אברהם רבי גם עזב
 לארצות הלך לא הפעם אך .מולדתו מקום

 עירה פעמיו שם אם כי ,ואפריקה אסיה
 בה אשר ,האפיפיור מושב מקום ,רומא
 - .גדולה ישראלית קהלה מעולם מאז היתה

 כאחיהם לחץ ראו לא איטליה ויהודי

 האפיפיורים כי ,האחרות אירופה ארצות בני
 , הקטוליס שנאת מפני למגן תמיד לטו היו
 בחיי אולם .לרעה בהם לנגוע נתנו ולא

 דעת איטליה יהודי הרבו לא אלה שלוה
 חכמות אל יותר קרובים היו כי התורה,
 פרצה איטליה לשון ורעת , שכניהם העמים

 כבוא ויהי .עבר שפת מדעת יותר ביניהם



15 . אבן־עזדא אברהם רבי

 ,ומרגזו מעמלו מעט ,וינה שמה אברהם רבי
 הספרותית, עבודתו לעבוד נרחב בר לו יימצא

 אשר ומכבדים, אוהבים שם לו מצא בי

 , נגיד כמו ויקרבוהו ,שמעו שמעו מרחוק
 הימים . מחסורו די לו וימציאו ,ויתמבוהו

־ - . אבן־עזרא בחיי הטובה ימי היו ההם
 לבאר ,מוקיריו תלמידיו אליו פנו אז

 עבודתו החלה אז ומני ✓ . הקדש ספרי לפו
 שם ,עולם שם אותו שהנחילה ,הפוריה

 כמהו קם שלא המך, לדברי נפלא מבאר

 אהב הוא כי , גאון סעדיה רב מימי
 השפה חקי לפי הקדש כתבי דברי את לבאר

 הדרשות בל ואת ,בריא בהגיון ודקדוקה

 , הרחיק הקדמונים החכמים עליהם שדרשו
 המבארים בפי שנקרא ,פשוט כבאור רק ויאחז
 בבאות להביע ירא ולא ,״פשט״ בשם

- .הדרשנים לרוח ורו אשר דברים

ג.
 תלמידיו ותמיכת ברומא המנוחה חיי

 רבה פעולה עזרא אבן רוח על פעלו אותו
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 בקראו ,יותר רעת עור לו קנה שם .לטובה
 העמים. ובלשונות עבר בשפת הרבה ספרים

 על התורה דעת עמו את ללמד לבו וישם
 הספר .טעם וטוב השכל ,ההגיון חקי פי

 ספר היה שם שבאר הקודש מספרי הראשון
 , הפיטנים על יתנפל זה בבאורו ״קהלת״.

 נלעגה כשפה לאלהים ותהלות תפלות שכתבו
 ביהוד .עבר שפת כדקדוק לא ונשחתה

 , הקליר אלעזר רבי פיוטי חמתו העירו
 רומא ,יון ,ארם מלשונות בלולה ששפתם
 השירה נעם אל לב שום מבלי ,ועברית

 דרך על וקלס לעג וירבה , הדקדוק וחקי

- . בשיר הקלירי

 ,״איוב״ ספר את גם באר ההיא בעיר
 , אחרת משפה מתרגם הוא כי עליו ויאמר

 העירה במובן .להבין קשה לשונו כן ועל

 אחד על הוציא אשר ,הזאת הדעה עליו

 וירבו ,רבים מקנאים חמת , הקדש מספרי
 רע שם עליו להוציא התאמצו אשר , שונאיו

 את באר כאשר לכן .בקלון כבודו ולכסות

 אמרו אשר ,הספר זה ,השירים״ ״שיר ספר
 התנך ספרי כל שאם התלמוד, חכמי עליו



17 ,אכן־עזרא אברהם רבי

 קרש הוא ,השירים״ ,שיר ספר ;הם קדש
 ,הדרשנים דעת אחרי הוא גם הלך ,קדשים

 השיר שתכן היות יתכן לא כי שהחליטו
 ספרות בכל אין אשר ,הזה והנפלא הנחמד

 בין שעברו ,וחשק אהבה דברי הוא ,משלו
 הוא הרועה :הוא משל אס כי ,ורועה רועה

 בכל . ישראל כנסת היא והרועה ,האלהים
 את לבאר לחובה לו עזרא אבן ראה זאת

 .הדרש באור מלבר , פשוט בדרך גם השיר
- ,מאד עד ומובן קל ׳ נפלא זה ובאורו

 ושמו עבר שפת בדקדוק ספר גם
 ואב רומא. בעיר אבן־עזרא כתב־ "מאזנים"

 כי ,חדש כל הזאת בחכמה גלה לא אמנם
 , לו שקדמו המדקדקים בעקבות הלך הוא

 חשב בו כי יען הזה, הספד הוא יקר אך
 סדר לפי ישראל חכמי כל את אחר לאחד

 הקדש כתבי בבאור עסקו אשר ,הדורות
 ער גאון סעדיה מרב ,עבר שפת ובדקדוק

 מבלי עבר אבךגנאח יונה רבי על רק .ימיו

 הגדול המדקדק על זעף לבו כי יען ,הזכירו
 שגיאות יש כי ,לאמר גועז אשר על ,הזה
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 ספר שראו* עזרא אבן ויחליט .הקדש בכתבי
. ולהשמד להשרף אבן־גנאח
 עזרא אבן •שב רבים לא ימים אך

 חדשות ולראות ולנוד לנוע אהבתו .ברומא
 לעזוב ותאלצהו .ממנו מנוחתו גזלה יום בכל

 ; ומעריציו מבבדיו בחברת מבטחים משכן
 .אירופה בארצות לעיר מעיר ונטוע הלך ו־לך
 אנשים אליו באו נקבצו בואו מקום ובכל
 / נובע כמעין היה והוא חכמתו. לשמוע רבים
 הוא . צמא לכל מימיו תת יחדל לא אשר
 אשר , הרבים תלמידיו בקשת פי על כתב
 בבל שונים ספרים חרש, מקום בבל לו רכש
 על ,התכונה על :ומרע חכמה דבר

 כתבי על ,השפה דקדוק על ההנדסה,,
 חתול שירי וגם , מכתמים , חידות , הקדש
 על הגדולים שיריו שני נודעים ביחוד .ושחוק

 אבן* אהב אשר השחוק ,מט“השה שחוק
 רעים נמשכת בו להשתעשע מאד עזרא

- , אהובים
 בואו עדי איטליה בערי ונע נע ככה

 < ״ישעיהו״ ספר את באר שם .לוקא עירה
 לספרי באוריו מלבד יקרים ספרים עוד ויבתב



19 . אבן־עזרא אברהם רני

 ג הבהובים מספרי ולאחדים הראשונים הנביאים
 הספרים כל את .רות־ואסתר איבה, משלי,
 אשר תלמידיו בקשת פי על כתב האלה
 רבתה לעמלו והודות .מפיהו תורה בקשו
 , איטליה בארץ והתורה עבר שפת דעת
 הברוכד הארץ יהודי את הציל הוא ורק

 אשר , הזה הזרע ופרי .הבערות מכף הזאה
 אחרי נם בה נראה באיטליה, אבךעזרא נטע

 למוד כי ,חייו ימי אחרי שנים מאות עכור

 מאשר יותר בה שרש ההגיון פי על ההורה

- .אחרות בארצות
 בארצות לו רכש אוהבים רק לא אולם

 לא כי ,בנפש שונאים נם אם כי ,נדודיו
 מבלי ,כל לעיני הערומה האמת מגלות פחד
 , לא או לשומעיהם דבייו ינעמו אם הבט

 ,השקר אנשי פחזות גלה האמת את מאהבתו
 בחנף הנתעבים מעשיהם לכסות האומרים

 לוקא, עירה בא טרם עוד קרהו כן וצביעות.
 יושביה כל שכמעט אחת, עיר דרך ע^ר כי

 חכם ואיש ההורה,. מדעת ונבערים ח^כים
.בעיניהם כאין כאבן־עזרא ונאור

 האנשים אחד לתהלה נודע ההיא כעיר
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 ,שמעיה ושמו בה לגור יון מארץ בא אשר
 לעיני ויתחסד ,ומרע חנף ,נוכל והאיש

 , בסכלותם העיר אנשי בו ויאמינו . ״ואיו1
 ויעריצוהו ויכבדוהו , הוא וחכם צדיק איש כי

 סרה לדבר התאמץ והוא .האלהים כמלאך
 בשם ויקראם ,בספרד אשר ישראל חכמי על

 אבן לו מצא לא ההיא בעיר .״כופרים״
 בשמחה יקבלהו אשר ,איש בל עזרא

 אחד איש מלבד ,צדקו בימין ויתמכהו
 חכם איש ,שמו אליקים / ספרד מיהודי
 וירא לעזר, אליקים רבי רק לו ויהי באמת,

 ויתאפק , הרעים שמעיה מעשי את עזרא אבן
 ברעה, להתגרות יוכל לא כי הבין בי וירם,

 בנובל מאמינים העיר בני רוב כי אחרי
 מצוא עת עד ויחכה ,אמן אמונת ההוא

,- החנף בלב אשר הנבלה את לגלות

 • בנימן ושמו אחד עלם וימת היום ויהי
 מה נכון אל נודע לא שמעיה. באשמת

 בשחר הורידהו כי ,להנער ההוא הנוכל עשה
 פתח הזה המקרה אך . הבורה נעוריו טל

 כשיר׳ החונף נגד ויצא עזרא, אבן פי את
 לאחת נלד. בו אשר ,ונפלא שנון התולים



21 .אכךעזרא אביהם ר-י

 וישימהו ,הרע האיש תועבות כל את אחת
 ,המשורר יתאונן השיר בראשית . וקלם ללעג

 חהם כחותיו הכשיל בתבל ונועו נירי כי
 ככל תמיד אשר תחת ,לרום ויאלצהו זו ז

 ושירים מועילים ספרים כתב בואו מקום
 כבודו, השפל הזאת כעיר ועתה יפים.
 בתוך היוני הגר בנכלי ורודפיו שונאיו וירבו

 רבי ורק ,ושיר מליצה ירע לא אשר עם
 ומשיב תומכו ,ומעיו משגבו הוא אליקים

: זה בשירו דבריו ואלה .נפשי

 בצגאר , שירים הכינותי בגברים ״לפנים

 .כענקים נתתים העברים
 וסודות ,חכךתי סוריים גרתי מקום ככל

 ... א( מי-צקים ובךאי באי״תי
 ותחנון ,שפלתי ל^פי נפלתי ועתה

 ... ממעמקים לאל הפלתי
 ?בוד (ב( בשר כל לעיני מוסר ואנכי

.חורקים״ עליז ושן ,סר הוךי

 יסודות על נוסדו שכארחי והסודות הספרים א(
 למוסר ויתנוני יכזוני כ( . כראי ומוצקים חזקים

• הארם בגי לכל
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 לרבי אהבתו רגשי יביע כן אחרי
 לבלי ,בעצתו אליו ויפנה ,מטיבו אליקים

: הנובל אל לב שים

 "שיחי אל נא שמע ,אחי ,״שמעני
. £חקים וערי רוחי אהבת־

נוכל ומה יתגבר׳ בי כזד נתעבר ולמה

.א! מרחקים״ בארץ דבר

 המרה את כן אחרי יתאר מהיר בעט
 בדלותס שגם עמנו, בבני שרבקה המגונה,

 שלום ואין לרעהו, איש מציקים הם ■וגלותם
 לשמעיה ילעג שנונות ובמלים . ביניהם ואהבה
 בערותו ואת סכלותו את ויתאר ,החנף

 גדול חכם כי ,התפארותו את וביחוד בתורה
 קטנים ילדים גם ובאמת בתלמוד, הוא

 יאמר וכה ,ממנו יותר הרבה יודעים

:בלעגו המשורר

 ;מועד רעים מלא אף :לתועים ״ואמר

.. אזיקים ו;שים ,וזרעים

 שנינו ואנחנו . נכר אשר כרשע נריב למה א(
.מולדתנו ספרד מארץ ורחוקים פה נרים



23 .אבן־־עזרא אביהם רבי

 ולא ;עבות _עד ונגעו רבות יצעקותיו
.א( מדליקים ובמה אבות ירע

 בטהרות ,יורה ;מים צעיר הממרה ?למת
. ב( בפסוקים וטועה קי-א הוא

 אשר ,קשה פיהו .עלי פרשה וראשית

. ס הפינוקים" בפי נךרשה היא

 המשורר יזכיר אלה לעג דברי אחרי
 בנימן העלם במות ,המעציב המקרה את

 העלם תהלת ומספר והולך , הנוכל כאשמת
 חנף לדברי אמון נתן אשר על ,אשמתו גם

 אנשי ואל .קפדה עליו באה כן ועל ,•מרע

 יזהרו כי ,בדבריו עזרא אכן יפנה העיר
 מעריצי את .עוד בו יאמינו ולא מהג־כל
 אשר ראשם את הערץ להוסיף ייעץ שמעיה

 בית לו לבנות מתנות; לו ולתת בו; בקרו
, האדם בני תענגות כל לו ולהמציא ,מרה

 , משנה סדרי ששה ש־ודע מתפאר הוא א(
 ובאמת / העננים ער יגיע וקולו יצעק וכלסדו

 מדליקיף "ובמה "אבות" הוא מה יבין לא
 חרמת את יוכיח נער גם ב( . במשנה אשר

 "טהרות" בסדר הקורא הזה הממרה האיש
 , שגיאה בלי לקרוא יכול אינו פסוק ואפילו

-ו. היא קשה יבינוה התינוקות אשר פרשה גם ג(
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 ובה .ושקוים במאכלים נפשו את לפנק
: שירו בסוף יאמר

 צלו ,באחרונה ודג ראשונה עוף ,עשו
.צמוקים לו קנו ,בן־יונה עוד

 , ערמונים עוד הנו א< הפנים להעהיל

. ומנקים שבורים בתאנים אגוזים
 אל .עם אבל ,.יא^זן לכבקם שמן ובאלות

. ב( יורקים״ הם בפניו אמן

 היו רב מה מוכיח הזה השיר כל

 חנפים מאנשים סבל אשר ,עזרא אבן מצוקות
 ולכבד להוקיר ידעו לא אשר ,ההיא בעיר

 להם שלם הוא ואמנם הזה. המסכן חכמת
- .די בלי עד ידם בגמול בלעגו

 ,המשל יאמר איש״ יכבד בגדו "לפי

 לבן קרעים לבוש עזרא אבן שהיה •יען
 החכמה את להוקיר ירעו לא אשר , האנשים

 את לו חלקו לא , הכסף בצל תחסה לא אם

אספת אל בבואו אחת פעם .לו הראוי הכבוד

 ויאמין כ( . ויפים צוהלים פנים לו היות לטצן א(
 אמת אלתי עם אך , הזה השמן "“נא לבבכם

. אלילכם בפני יירקו



25 . אבן-עירא אברהם רבי

 ויתחמץ .מסבירו שפל במקום הושיבוהו עם
 , האדם בני הם שפלים מה בראותו לסו

 ולא האדם את יסכד המקום ב* ,בהאמינם
:לאמר מאד שנון אבל קטן שיר וישר ; להפך

 ,שבוך*י אשפיל ואם במקומי ״בסודי
 ,בשאונם ?נקלים מקום אבחר ולא

 , מושב ראש היור.ם חושבים דימה אשר
; .עלבונם :בפה להם והמושב

 " אתי והמקום המקום הוא אני
. א( חסרונם״ ימלא המקום - והמה

 ♦מלחן אל עזרא אבן וישב היום ויהי
 דנים מנות ויחלק המלצר ויבא ,משתה

 נם תת מבלי הזה העני על ויעבור ,״קרואים
 .בעיניו עזרא אבן נחשב לא כי ,מנה לו

:לאמר קטן שיד עזרא אבן ייכתב

 הפלג בי ,אבליג דאגה הך;ה ,על

; דלג אותי

 ולא ,שם כבודי שפל במקום אשב אם גם א(
 הנקלים יעשו כאשר ,כבוד □קום לי אבקש

 ראשי שהם חושבים הסה כי יען / בגאותם
 אולם ; חרפתם את יכסה שבתם •מקום , האספה

 — והם ,אתי והאלהים ,המכבד המקוש הנני אני
.מעלתם חסרון את ימלא הנכבד סקומם
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 ,יקטן לולא ׳ שלג עחו ,^ני $ךמו
.א( הלג״ הוליד

 ואיש הכנסת לבית אחת פעם ובבואו
 לכבוד כיאות מפניו לקום מאן כפיל עשיר

 כרגע עזרא אבן ויכתב בתורה, גדול איש
 מרקם ,משבץ ,";זלבש :לאמר קטן מכתם

.קם" ולא זע ולא גאותו כסותו , ברקס

ד.
 בער• לאות בלי עזרא אכן ויעביר

 אוהבי מאנשים כבוד פעם וישבע ,יה“אט־
 ויוסף ,ובוערים מכסילים קלון - ופעם , דעת

 בואו ערי הקדש לכתבי באוריו לכתוב

- .צרפת ארצה
 ,רש״י מולדת בארץ ,צרפת בארץ שם

 אך ,התלמוד בתורת גדולים חכמים •שבו
רבם כי ,הרבה ירעו לא עבר שפת בדקדוק

 פסח שהמחלק הדג בגלל צערי גדול אמנם א(
 ידעתי לולי , מאד נכלם הייתי ובאמת ; עלי בה
 לשית ראוי ולא המחלק הוא ושפל קטן איש כי
♦ אליו לב

/



,"1 . אבךעזרא אבדהש רבי

 שבספרד המדקדקים ורב ערב, שפת ידעו לא
 אבן בבוא ויהי .ערב בשפת ספריהם כתבו
 דקדוק ספרי להם לחבר ויחל ,צרפתה עזרא

 ותארנד ,הספרדים המדקדקים מספרי שאסף
 החבב לקראת •ישמחו ,צרפת חכמי עיני
 בין .בואו מקום בבל ויבבדוהו ;הזה

 שמואל רבי אחד, איש היה האלה החכמים
 ,ומשורר חכם ,בתורה גדול רב ,גאמע אבן

 הערק שמואל רבי רמה. משפחה ובן עשיר
 וגב , גדול בשיר ויהללהו ,עזרא אבן את
 ויכבדהו ,חיקו אל אהבה השיב עזרא אבן
 ,לבבידו כתב אשר ,קטן בספר גם בשיר גם

- .מקיץ" בן חי ״אגרת :בשם הנקרא
 אשר ,נפלא חזיון היא הזאת האגרת

 בו .ונחמדה יפה בשפה עזרא אבן יספר
 ,בדרכו שפגש חכם זקן איש תמונת יציג

 וער חי "איש :לאפר ,מקיץ״ בן ״חי :ישמו
 אלהיב למלאך דמה הזה האיש .תמיד״

 .ותפארתו בהודו - ולמלך ,ובקדושתו במראהו

 .ומעשהו ארצו ,שמו על עזרא אבן וישאלהו
 בן "חי שמו: כי הנפלא הזקן לו ויספר
 ,מולדתו מקום - הקרש עיר וירושלים ,מקיץ"



. מט .האמה מגבורי 28

 האדם בני את וללמד בתבל לשוט - ומעשהו
 איך ,ללמדהו ההל הזה והזקן .ההגיון דעת

 ואיך הרעות, ומדותיו תאוותיו על לגבור
 דמיון, בקרבו המולידים הגוף בכחות למשל

 בו ויפצר .מגונות מדות ועוד ותאוה כעס
 וכאשר דרכו על אותו גם לקחת אכן־עזרא

.בארץ לשוט אתו הלך הזקן לו נאות
 במליצות לתאר עזרא אבן יחל כן אחרי

 שראה הנפלאים המראות את ויפות קלות
 השכל מוםר יכילו אלה דבריו ובל ,בשוטו

 והרעים הטובים האדם בני דרכי על ונעים
 אגרתו בסוף .ומיוחד יחיד לאל ושבח ותהיה

 הזקן לפני חפצו את אבן־עזרא יביע זאת

 אדוני, "בי באמרוג בוראו את ולהכיר לדעת
 את נשאתי אליך בי תחנוני לקול הקשיבה

 את הפקרתי ובידך ,טרחי השלכתי ועליך ,עיני

 ,אדענו ואיך אקדמנו כמה לי הגירה ! רוחי
 נכספתי ונכסף לדעתו תאבתי תאב כי

 שאם ,הנפלא הזקן יענהו זאת ועל .לחזותו״
 את לדעת עליו ,אלהיו את לדעת הוא חפץ

 ותחזיק , בדברי תתמך ״אם :באמרו ,נפשו
 ,מאחרי תסור ולא ,בדרבי ותלך ,במוסר•



29 .אבךעזרא אברהם רבי

 תומי אז ?וכחך יכלתך בפי רוחך את ותדע
.אותו" ולחזות לדעתו

 רק לא יקר אבן באמת היא הזאת האגרה
 כל בספרות גם אם בי ,ישראל ספרות בגזר

 . שמואל לרבי למנחה שלח ואותה .העמים
 מכתב גם אליה ויוסף אוהבו, גאמע אבן
 המכיל ,כדרכו בחרוזים כתוב מאד יפה

 רבי בתהלת המדברים , שירים שני גם בתוכו

 את הזה הנדכא העני כתב ככה . שמואל
 מקרה פי על כמו ,היקרים ושיריו ספריו
 לכבוד ופעם ,זה רעהו לכבוד פעם ,בדרכו

 ההול בשירי בחו שגדל כמו כי ,אחר רעהו
 אשר ,התהלה בשירי כחו גדל כן שונאיו על

 למטיביו כנפשו שחש ,התודה מרגש חבר

 היו אהבתו גם שנאתו גס כי ואוהביו,
- .מאד וגדולות עמקות

 עירה ויבוא למסעיו, אבן־עזרא וילך
 נאמנים; אוהבים שם נם לו וימצא בדרש,

 רבי ליהודים, וגדול שר איש מהם ואחר

 החכם אל נקשר הנשיא, יהודה בן יצחק
 יכל לא כי עד עזה, אהבה בחבלי הגודר

 לאבן• העת באה כי ויהי מעליו, להפרר
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 הזה הנשיא גם וילך ,העיר את לעזוב עזרא
 לסבול ויבחר ,גדודיו בדרך החדש רעהו
 העני החכם בחברת ולהיות ותלאה עמל

 אבן פנה בדרש מעיר .חכמתו ממנו ולשמוע
 ,צרפת ארץ בקצה אשר רדום העיר אל עזרא
 כתבי כבאור עבודתו לעבוד שמת גם ויוסף

. הקדש
 והצרות העמל מרב חלה פתאס והנה

 לחצוהו אשר הלחין ומרב מצאוהו אשר
 כאשר לכלמה, כבודו את בתתם שונאיו

 ברוך רבי ידידו לכבוד שכתב משירו נוכח
:לאמר ריבו אנשי אל בפנותו ,גו בן

 ...ותלונה מקריבה נא שעו ,ריב ״יעלי
...מעצבו״ מל וחמלו ונכאה אנוש רחמו

 אז הוא בי , אנושה היתר. ומחלתו
 חכדי ולולי .שנה וארבע ששים כבן זקן :בר

 על בהיותו סמכהו אשר , אחד ישר איש
 להקימהו נפשו מעמל חשך ולא דוי ערש

 בעיר בעניו אבן־עזרא אבד עתה כי ,מחליו
 אבךעזרא וידר , מחלתו בעת ויהי .ההיא

 וקם ;רפא אם משה, תורת לבאר לה׳ נדר



ג1 אבן-עזר אברהם רבי

 את ויקים איתנו אל שב באשר ויהי .מחליו

 הקדושה העבודה אל ההיא בעיר ויגש ,:דרו
- . עולם שם לו עשתה אשר , הזאת

 חדשות ארצות לראות אבן־עזרא תשוקת
 אל גם לנוד ותאלצהו , מנוחה לו נהנה לא

 צרפת בערי ונסע הלך ויסע , אנגליה ארץ
 המקום אל הגיע והנה .חפצו מחוז אל יבוא

 , תם רבנו הוא ,רש״י נכד ישב שם אשר
 הגדול האיש .רומירו מעיר יעקב רבנו או

 לכל ראש היה הזה דרכיו בכל והקדוש בתורה
 חכמים חבל ואתו ,בדורו ישראל חכמי

 שנקראו ,וחבריו מתלמידיו כתלמוד גדולים
 כאוריהם שם על תוספות" "נעלי בשם

.רש״י לבאורי שהוסיפו , לתלמוד
 ורבנו האלה החכמים כל בשמוע ויהי

 , בגבולם אבן־עזרא בא כי ,בראשם תם
 רב בכבוד ויקבלוהו לקראתו, מאד וישמחו

 להחכם רוח נחת עשות למען ,תם ורבנו ,מאד
 נחמד אף יפה שיר לו שלח הנודד, הספרדי

 נם תם רבנו היה כי ,ספרר משוררי בטעם
 והחזיון ודקדוקה. עבר שפת ויידע משורר

 כל אשר ואשכנז צרפת בארץ יקר היה הזה
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 התלמוד בדעת רק שקעו שם ישראל חכמי
.לבדו

 שירו את אבן־עזרא קבל כאשר ויהי
 כשרון על מאד ויתפלא , תם רבנו של

 התגנב חשד גם אך הזה, הגדול התלמודי
 להשפילהו תם רבנו חפץ כי , לחשוב לבבו אל

 כמהו, גדול כחו גם בשיר אם כי , ולהראותו
 אבךעזרא יכל לא בתלמוד אשר תחת

 השיבהו אז . צרפת חכמי ראש את להתחרות
 , לו ירמוז ובו קטן במכתם מענה אבן־עזרא

 ,בשירתו להתפאר תם רבנו יתאמץ לשוא בי
 הספרדי המשורר למעלת לעולם יגיע לא כי

 הקצרים מכתמו יי״י המד ואלה בשיר.
: והשנונים

 רעבר שיר, בבית לצרפתי הביא "ומי

 ; ורמס קדש קקום זך
 אני מן, ?מו י.מתק :עקב שיר ולו

.א( ונמס״ שמשי ודום ,שמש

 קדשה במקום להשירה זר איש עבר איך א(
 כמו מתוק תם יעקב שיר היה גם ולו ? בו וירמם

 תמם ולפניה כשמש, בוערת שירתי הן , המן
. השמש לפני המן כהמס , תם רכנו שירת



33 .אכךעו-א אברהם ,רב

 הכאיב הראשון שירו כי ,תם רבנו ויבן
 חרפה סבל רבות אשר , האמלל לב את

 ויוסף ,המרים חייו בימי ממקנאיו וגדופים
 בי להראותו לאבן-עזרא קטן שיר עוד וישלח

 כבודו, להשפיל הראשון בשירו כונתו תיתה לא

 כבור דברי תם רבנו לו כתב ענותו וברוב
: לאמר הטהור לבו מעמק יוצאים ותהלה

 ואקדה ,לטקנה לאברהם עבד .אני
.לאפיו״ וא^תחוה

 את הוכיחו האלה המעטים הדברים

 ירחש אשר הכבוד, רב מה לדעת אבן"עזרא
 על במשפטו שגה כי וירא ,תם רבנו לב לו

 ויכתב הראשון, בשירו תם רבנו בונת רב־
: ובהשתוממות ענוה ברוב למענה לו

ורועם .עם־אל אביר אל .ה;כון
;עם בזוי אל במכתב ראש להשפיל
 , האלהים למלאך וחלילה

.לבלעם״ וישתחוה יקד אשר

 המשורר הוסיפו האלה הדברים אחרי
 תהלה שירי לכתוב הגדול והתלמודי הנשגב

 ערך את מאד הרים תם ורבנו (לרעהו אש
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 , הקדש כתבי ויתר התורה מבאך אבן״עזרא
 , אבןיעזרא את הוקירו צרפת חכמי יתר וגם

 עכור אחרי גם בספריהם באוריו את ויזכרו
- .רבות שגיב

 אבן־עזרא בא צרפת את עזבו אחרי
 תלמידים לו מצא שם .אנגליה בירת לונדונה

 יוסף רבי ונכבד עשיר איש וביניהם רבים
 וביחיד ,החרשים תלמידיו .ממרווייל יעקב בן

 כתב והוא , בחסדיהם תמכוהו , יוסף רב
 פי על ומועילים טיבים חדשים ספרים למו

 אחרי . באננליה ישב אחדות שנים .בקשתם
 פעם עוד פעמיו את וישם אותה עזב כן

 כתב שם נרבונה, העיר עד ויגיע צרפתה,
 ימי ארכו לא אבל . התבונה בחכמת ספרים

 ויבוא ,ונסע הלך ויסע ,ההיא בעיר שבתו
 עוד נסע לא הזאת מהעיר . רומא עירה

 מאד זקן כבר כי ,חייו ימי קץ ער הלאה

 עצרהו לא גוו רפיון כי אף ,רפו וכחותיו
 ולנוד לנוע אך ,ושירים ספרים לכתוב מהוסיף
 קשת הדרך טלטול כי ,עוד יכול לא כדרכו

- .מאד עד עליו



 עברו ומצוק במחסור ועני ננדידים
 אבן־עזרא אב-הם רבי הגדול החבב •מי
 נפל לא הטהור רוחו . מותי רגע ער

 חייו כי ירע יען עזבתי, לא לחייב ואהבתו
 * ותורתו עמי לטובת פי״יה עבירה מי״איס

 קטן בשיר ויספר ,מזלו ברע התקלס הוא
 עד תמיר מלוהו הוא איך ,שנין לעג מלא
: באמרו ררבו

במהלכם נטי במעמדם ומךות ^לגל
.1א למולדתי

 שמש ב( ;•אסוף לא ,סחורתי נרות יהיו לו

מותי; עךי;

 מני נטו במקומם והמזלות השמים גלגלי א
. ישקע ב( . שנולדתי בעת דרך
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 עותול ני ׳ אובל ולא להצליח איגע
;א( שמי כוכבי

 .ילעוץ לא ,בתכריבין סוחר אהיה לו
ימי"׳ כל אישים

 בני אל המיר לפנות הכריחתו מצוקתו

 משרתים אשר והשרים הרוזנים ,העשירים עמו
 והמשרתים . פתחיהם על עומדים רבים

 פני את להראות נתנוהו תמיר לא הרשעים
 בביתר השר אין כי ,לו ויאמרו ,אדוניהם

 שבא ולעמת שנתו, את עדנה הוא נם כי או
 ויביע מהיכליהם, ריקם אבן־עזרא שב כן

: לאמר שנון במכתם זאת

רכב; כבר : אומרים ״ השר לבית ״אשכים
; שכב כבר :אוסרים , ערב לעת אבא

; מ^כב .יעלה או ,מרכב .יעלה או
׳1 ב( כוכב בלי נלד ע;י לאיש אוי

 יוכלו אשר האנשים הם רבים לא
 כאבן צוהל ובלב שקט ברוח לרישם ללעוג
מאומה יוסיף לא ^העושר ירע הוא . עזרא

מזל בלי (5 ,המזלות הצלחתי עקמו א(



, ■עזרא אב, אברהם ובי

 □,טוב ומעשים טוב שם כי ,האדם ערך על
 עזרא " אבן בוש לא לבן .ועשרו הונו הם

 ויבקש ,הקרוע מעילו אח מהיר בעט לתאר
 תהלה מעטה תחתיו לו לתת רק מאלהיו

: באמת

 א( בבלה בדמות והוא לי יש "טעיל
; שעורה או לדינפה לחטה
 באישון ליל אפרשגו כאהל
 ;ב( מאוךה בו ?שימון רום וכוכבי
 וכימה סהר אחזה בחובו
; ג< :הלה ^ליו כסיל ויופיע
 נקייו יל אח מספיר ת ואלה
;המגלה לשני דומים יא£ר

 קתעיו בל חפירת חוט ותקוח
;ה, יחרה היא הערב שחי עלי
 קה7בחז עליו זבוב ?פול ואם
• מהרה נמלך יהי ,פחי ימו

 באפל. באהל אוהו אפרש אב ב( נפה. א(
 בתוכו ג( .דרכו מעל♦ כוכבי יאירו ; הליל

 1כבי־ והכוכב , כימה והכוכב הלבנה את אראה
 , החוטים ה( .איגע ד( נקביו. מבעד יאיר

 . הארג מחוטי הם רבים קרעי/ תפורים שבהם
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 במעטה החליפהו ׳ אלהי
!״ התפירה ותיטיב , לי תהלה

 ענין למצוא מיוחד כשרון היה לו
 עיני שם אשר בכל שמה בלעג בו לדבר

 הקיץ בימי שהציקוהו ,הזבובים גם .החודרת
 יגזלי איך ויספר ,התולו לחצי למטרה היו

: לאמר מנוחתו את הכנפים בעלי אלה

 מפני אשוע ,מםי1ך9 לעזרה אנוס "למי

 הזבובים, שוד
 כחם בכל רוחי׳ ך,שב .יתנו לא אשר

 באויבים, א( ןעיקוני
 יאמרו באעי ,ןרוצון ועפעפי עיני ועל

;ב! עגבים שירי
 יאכלו בו והם לבדי, פתי לאכול אדמה

;זאבים כלמות
 קראתים באלו ייני בכוסי :שתו .ועוד

....קרובים או כאהובים
 יושבים והנם לאבלה, למודעי אקרא ן;*

גד. המקבים ראש

 מזמזמים !כלומר , אהבה שירי ב( . 'לחצוני א(

* ם הקריא בראש ג(
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*______________ 

 לסבול •בל צרותיו בל את לא אך

 אשר ,ושבר פיר קרהו הנד . בקר־רוח
 הצוהל ורוחו עמקות אנחות מלבו הוציאו

 אשר בעת היה זה . ויגון לאבל נהפך

 ,יחידו בנו מת בי ,הרעה השמועה הגיעתו
 ,ברוחו היקר האיש זה . אהבהו אשר יצחק

 , אלהים ירא ,עבר בשפת נשגב משורר
 עלומיו בשנות מת ,באביו וחכם משביל

 נהי קול האמלל האב נשא אז . בגדד בעיר

: לב מרעיש
 , א( זבה בנבי ועיני נבזבה ״תוחלתי

 !ב( הבה ::ענה יגוני .ךמעה מגי אזיל ובי
 ,ולהבה אש מדורת בעצמות• שלח אשר

 ועת מוצא לעת יקעעבה עצעק לאב
: נ( מובא

 בא אני אנא .ואני ,איננו ״הילד
 יבלי שלחה ועיני ,תבלה ברקב ועצמי

 חרתה אזי תךלה מתהום ולו ,ח בכי
!״ מ( לחרבה

 , דמעות עוד תן יצעק: ב( . דומעת א(
 פלגי תזיל ר( . ובבואו כצאהו בעצב הצועק ג(

 מתהום דמעותיה ,העי שאבה אם גם ה( . בכי
. יבשה כבר היתד.
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 עמק בנו זכר את טמן הזאת בקינה
 . שפתיו על עור נשאהו לא אך ,בלבו עמק
 מרעיו אחד בא שנים שלש עכור אחרי והנה

 כי ,ומותו בנו שם את זכר אתו ובשיחתו
 בנו שם את ישא לא האטלל שהאב בראותו

 אחרי נחם נכון אל כי ,השב שפתיר על

 הפצע :במשפטו שגה זה רעהו אולם .גדתו
 כי ,חדל לא והמכאב ,נרפא לא העמק
 והנה ,לפניו בנו את רעהו שהזכיר כמעט

 ותאניה שבר וקול , הפצוע האב לב דם זב

 השכול מפי נשמע מהראשון נורא יותר עוד
: ויקרא

 מטף אל כי , לספור קרב ,הבן ״אבי

רחק
 ! .יצחק את ,אהבת ו^שר ,יחיד־ ינף את

גלה; ומשושו שבר ראה הנב• אני
עלה. לא לבי געל ססני פרי פ_קךתי הה<

 לרוח ואיותו זקנה חשבתי-לעת י5

! להצלה
לבהלה׳ חלדתי ^עהי לריק אך
 !״ ?צחק חמת חעע לבי .י^מח איך כי

 אל אהבתו רוב את יתאר כן אחרי
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 ואל ,רבה בדאגה ורבהו טפחהו ואיך ,בנו
 ממנו נפרד לא אחו לקחחו הלך אשר בל

ג •קרא ובה ,מאפם אחריתו ועתה ,רגע

 , נקיה נהי ואשא רגע בבל אקכה ״בבה
 ,נכריה בארץ מותו שנים שלש זק בזכרי

 - ה7הומי עליוז ונפשי למקום ממקום ושאת•
ויומם לילה בית• אל שקבאתיו עד

 • ה * 5 —
 תולדות ואלה , מצאיני תלאות ימה

 !״ א( :צחק

 ,לנחמהו אמר אשר ,ההוא רעהו ואל
 ,הגדולה אבדתו את האב שבח לא ב• בראותו

 יזכור לבל טוב בי ,עמלו לשוא כי ,אמר
 התנחומים בל בי ,לפניו המת שם את עוד
 על יגון יוסיפו עור כי ,המה הבל אך

: יגונו

 ,ב( תנקמני-תניעני אם !ממני הרפה ״רעי
;השמיעני אל ושמו ,הזכר אל נפשי מחלת

 הן אלה והנה , בגללו הראיתי רבו מה א(
 הניע ב( —מתי כי ממג/ לו שהיו ההוצאות

. רגשות אז
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 ונם זמן כבה ,לי נשארה אשר ^חלתי^

 ,א( ירועני
 ♦ עיני מהמר חקה ,השטני עולם שמטות

 תיחק!" כלה כאשר ולבבי שארי כלה

 חקר אין ,שברו היה גדול אמנם
 תהה יפול כאבן־עזרא איש לא אך ,לצרתו

 לא ואנקה בבכי בי הבין היא היגון. משא

 . ושקט נהמה למצוא לנפשו מאומה יועיל
 אשר כשרונו, את ישחית עוד הוא, נהפוך
 נחוץ ומה .ימיו בל הזמן פגעי סבל בגללו

 אמר בן על !וספרותו עמו לתועלת הוא
 דמעות לשפוך אמר לו בי קטן, במכתם

 למצוא אדם יבל לא אז אסונו, גדל לפי

 כאשר לכן ;האדמה פני על חרבה מקום
 עוד הביא לבלי הענן בקשת ברית ה׳ כרת

 לבלי לעיניו ברית הוא גם כרת כן מבול,

.דמעה שפוך
 קצר בחרוז הביע הזה המכתם את

: באמרו , מאד עד ונחמד

 אח ,לי נשארה אשר נחלתי אח בבר. הזמן א(

,אוחי שבר ונם ,כני
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 ,חלין ך?.עי אידי לפי ״אלו

;בשת2 אנוש רגל דרכה לא
 ברית, ברת ליד למי־נח לא אך
הקשת". נראתה לדמעי גם כי

להשבית התאמץ באלה נחמה ברברי
 הפוריה עבודתו לעבור ויוסף ,מצבו רע *ת

- , לאות בלי המועילה

.ו

 צדיק היה אבן-עזרא אברהם רבי
 הפשי גם אילם ,התורה מציית שומר תמים

 צפה ותמיד רע מצבו בהיות אך .:דעותיו
 בגלוי אותן מהביע נזהר ,אחרים לשלחן

 בן שמואל כרב ,גאון סעדיה כרב פחד כלי
 ויסתירן , גאון האי ברב או גאון תפני

 אנשים רק אשר , קצרים ובאמרים בחידות
 .האמתית הבונה את בהם למצוא יכלו מכינים

 בבאורו האגדה חכמי לדרשות התנגד הוא
 כזאת לעשות אלץ אשר פעם בכל אך ,לתנך
 ופעמים ,התלמוד חכמי בכבוד מפגוע נזהר
לא בתנך ידועים במקומות כי הודה, רכות
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 אם כי ,הפשוט הפשט כריך לבאר יתכן
-.המדרש כעלי חכמינו דרשות לקבל עלינו

 ספר כי אמר אשר ,הראשון היה הוא
 בן ישעיהו מפי כלו יצא לא ,,ישעיהו"

 ,עמי״ נחמו ,נחמו החזיון עד אם כי ,אמוץ
 שמו שגם ,אחר נביא כתב והלאה ומזה

 מלך כרש בזמן בבבל ויחי ,ישעיהו היה
 טפי כלם יצאו לא ההדים מזמורי וכן .פרם
 רבים כי ,ישראל זמרות נעים המלך דוד

 רק ולא .השני הבית בזמן נכתבו מהם
 משה בתורת גם אם כי ,וכתובים בנביאים

 זמן אחר נכתבו רעתו לפי אשר דברים מצא

 אך .אחריו רבות שנים ואודי רבנו משה
 בענינים רק הביע האלה החפשיות הדעות

 אם כי ,התורה במצות נגעו לא אשר

- . זמניהם ובסדר עמנו ימי בקורות
 הדעות יכלו אשר מקום בבל זאת לעמת

 חכמי באורי אחרי הלך המצות בעיקר לגעת
 ואס .ושמאל ימין מהם סר ולא ,התלמוד

 עצר לא מהמבארים אחד בהן נגע כי ,ראה
 נשא ולא וחרפות, בוז עליו וישפך .ברוחו,

 הנודעים הישיבות וראשי להגאונים גם פנים
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 גאון סעדיה רב .וצדקתם בתורתם בעולם

 התנפל זאת ובכל ,מאד בעיניו יקר היה
.-קשים בדברים עליו נם

 לו הביא בלונדון בהיותו אחת פעם
 מאיר בן שמואל רבנו באור מתלמידיו אחד

 רבנו של הגדול ואחיו רש״י נבד )רשב״ם(
 ישראל חבמי ראש היה שמואל ורבנו תם.

 הגדול המירה זקנו מות אחרי וצרפת באשכנז

 אהב הוא .וטהור קדוש איש ויהי ,רש״י
 .כמוהו מאין הפשט פי על התורה את לבאר

 את מבאר הרשב״ס בי עזרא ־ אבן וירא
 בקר" ויהי ערב "ויהי : בתורה אשר הפסוק
 הבא הלילה אחר הולך היום בי לאמר:
 אבן" לב את הרעיש הזה הבאור .אחריו
 ,לדתנו המתנגדים דברים בו ראה בי ,עזרא

 מיום לא השבת קדושת תחל זה לפי בי יען

 עד השבת יום מבקר רק בערב, הששי
. אמונתנו נגד וזה ,הראשון היום בקר

 ויכתב להתאפק, עזרא אבן" יכל ולא

 השבת". "אגרת שמח את ויקרא קטנה, אגרת
 בחלומו שבת בליל אחת פעם בי ,יספר בה

ויקחנה ,השבת מאת אגרת אחד זלן לו הביא



מגבורי

 ההוא וביציר ,לפניו שיר והנה ,ויקראנה
 מעלותיו כל את השבת יום ומונה חושב

 .ישראל לבני ב טס הוא אשר והענג הטובות
 . מאד עד ונעימה יפה ,קלה השיר שפת

 מאד התענג - אבן־עזרא אומר - בראשונה
 הטרו האחרונים דבריו אך ,השיר דברי על
 על באזניו מתאוננת השבת בי ,רוחו את

 קדושת את לחלל יצא אשר ,אחד מבאר
 והזקן , מחשה אבן־עזרא, והוא, לילה,
 הביאו אשר בספרים בי ,לו לספר הוסיף

 אשר באור נמצא לאבן־עז־א התלמודים
. השבת את לחלל בונתו

 , הספר את ויקח , עזרא - אבן וייקץ
 נמצא אמנם והנה , הלבנה לאור בו ויקרא

 בגדיו את ויקרע הזהדזיתמרמר בדבר בו
 בקצפו קרע ההוא הבאור את ונם ,יגון מרב

 הוא אך שבת, ליל אז היה בי ואם העז.
 את טהניה אחת שבת להלל טוב כי ,חשב

 שבתות כן אחרי יחללו קוראיו אשר ,הספר
 , ארכה אגרת לכתוב נדר וירד .הרבה

 עד מערב היא השבת קדושת כי ,להוכיח
 את מקלל הוא זאת אגרתו ובסוף . ערב
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 בדבריו ומהמאמין ,תיבש ידו כי הבאור, כותב
 בספר הקורא ולשון השבת, נקמת ה׳ ינקום

 היתה רבה מה נוכח מזה .לחכו תדבק הזה
.-התלמוד פי על התורה במצות דבקותו

 בשיר .גבול בלי היה אלהיו את כבדו
 על הרבה השתוממותו את הביע ונשגב גדול

 פעולותיו על ,רוממותו ועל האל גדולת
 האנושי שכל לא אשר ,והנפלאות הנעלות
: באמרו ,להבינן

למהללו ואודה לממשלתו "אהללה
....ולשמותיו״ לז;רו גדלו לכס ואקד

 האלהים פעולות כל את ומונה והולך
 עדך מך את ,■להן חקר אין אשר ,הגדולות

 על והנעלה הרם הבורא מול ושפלותו האדם
 בין להחשב יובל הזה השיר .תהלה כל

 עתה ועד מאז הכתובים ,השירים ראשי
 ומליצותיו שפתו פי על גם ,האלהים לתהלת

-.הנשגבים רעיונותיו פי על גם , היפות
 כן אלהיו שיא על השתוממותו ובגדל

 בשיר זאת הביע כאשר מפניו, יראתו גם גדלה
 ממנו גדול אך ,בכמותו מהראשון קטן אחר

 בו .בו הצפון העמק וברגש בשפתו ,ביפיו
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 מנער ימיו בל לחטוא מרבה היא איך יתאר
 לשוב ומחשבתו הטובים ומעשיו ,זקנה ועד
: באמרו ,הם מעטים מה האלהים אל

 , פשעי בהזכירי ךה5ךז אחזתני "אלהי

; מררתיו רעץמו לבי והם
והזקק סר חטאים לשלם נער מימי .הכי

;אלמותיו את נשא לאה עדי:

 והמעיט ,בצדקתו ישנה ,בחטאתו והזיר

....טשובותיו" ה3והך; .תשובתו

 בעודנו האדם פשעי את מתאר הוא וכן
 אל תשובתו ואת ,עלומים בח מלא צעיר

 בח בו עור ואין יזקין באשר האלהים
 אמנם אם כי ,תקותו יביע כן אחרי .לחטוא

 האל אך ,יוצרו אל להתחנן הוא ונכלם בוש

 ומצוקותיו עניו אה בראותו ירחמהו הטוב
עונותיו.- לכל ויסלח

 ההם השירים שני על ונעלה רם אולם

 אהבתו רוב את יביע בו אשר ,שירו הוא
 הזה נשיר וטלה מלה כל .בו ודבקו לאלהיו

 הנה פעם. כהלם הקורא רוח את הפעם
; רגשותיו ברב קורא הוא



17 ,עזרא“אבן אברהם רבי

 ,ואהבתי חשקי כך ׳ תשוקתי ,אלי ,לך
 .... ונשמתי רוחי לך , ,וכליות ,לב לך

 ,ותקניסי וצורר.' ,ורעיוני עיני לך
 ,ותקותי ,ומבטה ,כהי לך רוחי לך
 * לעלהי אקריב כשה חלבי ודם ליי לך
 ,א( ,יחיךת תוךה לך ,שני בלי יחיד לך
 ;ההלתי האות לך , גא־ת לך מלכות לך
 ,,בציה עזרי ה:ה צרח בעת .עזרה לך
 ;באנחתי כיולדה ב( אחיל בעת אוחיל לך
ה( צייי ואת ד/ שב־י רפא ג< שבך• לך

 ביחיד הצטין אק-עז״א אביהם רבי
 ובחכמה כתורה גדלו מלכד כי ,השנון בשביו

 וידע בתבל, ארם בגי הליכות את ידע
 וחדים, קצרים בדברים תכונותיהם על לשפוט

 הרבה, יפים מבטאים פזר התנך על בבאוריו

 חדרה הבהירה עיני כי ,לדעת המוכיחים
דבר ממנו נעלם ולא העולם עניני בל אל

♦ תקותי ו.( . ארעד בעת אקוה ב( .נשמתי א(
. מכאבי ה( . פצעי ד(
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 • אש כל אל לב שם וכי ,מהם גדול או קטן
דרכיהם.- לרעת סביביו

 מראים החכמה למור דכר על פתגמיו
 האדם על איך עזרא אכן־ ידע כמה עד

 "היין :כאלה מפתגמיו מעטים הנה ,לקנותה
 ושתיה באכילה "המתעסק ;הדעת״ ישחית

 עתוד צדיכה "החכמה ;לעולם״ יחכם לא
 לאנשי אלא תורה נתן לא "ה׳ ; והכנה״
 , חכמה תלמד לא הנכאה ״הרוה ;הדעת״

 הדעת יקנה מחלתו הסובל נבון לב אכל

 : אמר החכמה ע־ך ברב־ ;-בתכונתו״
 בין .המלאך ;הנשמה״ צידת היא ״החכמה

 "החכמה ;שבלו״ הוא אלהיו ובין האדם

 - ״השכל ;קטן״ עולם שהוא האדם תחיה
 מתענוג יותר החכמה "תענוג ;השם״ שליח

 , רגע תענוג המאכל היות בעבור ,המתוק
 ,ענוה" תוליד ״החכמה ;לעולם״ - והחכמה
 חכמה "קנה ;לגוף״ כמאכל לגשמה ״החכמה
 תן לדעתה, תובל לא ואם הונך, במקצת

הונך".- כל
 דבקו אשר הנמבזות התאוות דבר על

 עיני יעוד "החשק : •אמר האדם בנפש



19 . אבן־עזרא אביהם רב•

 בני "כל ;השפלה״ גורמת "התאוה ;חכמים״
 הנמנע, "כל העולם"; תאיה אדם-עבדי

 הסכל ארות על ,-ביותר״ אחריו להוט היצר

 תקוה אין אשר הוא "כפיל :יאמר וסכלותו
 ; עת״ בלי ממיתה ״הסכלות ; להקונו״

 וההכנה".- העתוד העדר היא "הכסילות
 "האמת :יאמר והשקד האמת תכונת דבר על

 ;דרכו״ יורה ״האמת ;עגלה״ בתוך כנקודה

 "בספור ;שקד״ הוא כמהו ,שקר ״המצדיק
.-נכר״ היא שקר העד רבדיו

 ג יאמר תבל עלי האדם מטרת אדות על
 • בו״ להתענג הזה בעולם האדם הובא ״לא

 החיים יבקש ולא לחיות, מאכלו עיקר ,ישום
 , לישון העין נבראה ״לא שיאכל״; בעבור

 ולבחון לראות כן ואחרי ידועה, שעה אם כי
יחרוץ העשר דבר המוסר".-על בדרכי

 ; פקדון״ הוא אדם בידי ״העשר כי ,משפטו
 בעשר "מאסו ;כנפים״ לו יעשה עשה ״הממון
 לו !אוי לארם "אוי ;וישר״ בתם ובטחו

 נברא "לא ;מהר״ ביום ובהתהללו בבטחו
 יעזבם בנינים, רבנית ולא הון לקנות האדם
- .הארץ" תחת •דור והוא , לזרים
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 לאדם "אין :יאט* הנפש דבר על

 כאשר האדם "נשמת ;מנפשו״ נכבד )דבר(
 , עליו״ לכתוב מוכן כלוח היא ה׳ נתנה

 ולא טובה נשמתו אז האדם בהולד :כלומר

 אם אותה מעשיו יהפכו בגדלו רק ,רעה
- . לרע אם לטוב

 קצרים מכתמיו נם כן פתגמיו וכמו
 בדברי העצל אל פונה הוא הנה .והרים
 , תשכב מתי עד ,עצל , ״קום : לאמר מוסרו

 ראיתי לא ;בר לה אגרה הנמלה - שיור
 .-עכבר״ פיהו תוך אל שבא ישן חתול

 לשוב יזכור ולא תמיד יחטא אשר האיש על
 פשע חטאו על "מוסיף :יאמר הרעה מדרכו

 הולכת הקדרה אך ,נבר ימלט לא יום כל
 האנשים דבר תשבר".-על כי עד למים

 ואינם בספרים הקוראים ,מרעת הריקים
 : יאמר בהם הכתוב ככל לעשות יודעים

 בתוך כאני , בספרים וקורא ריקם ,אנוש
 אין פה מבלי וכאלם ,ומלח הרן בלי ים

 - ״ ? ומלח תבלין בלי חך היטעם ; דברים

 יפה אשה על כתב אשר מכתמו הוא נפלא
 צוא־ך "על :לאטד אותה כראותי אחת



21 ,א אבךעו אברהם רבי

 ובורא אור יוצר :לברך יש ראשך ושער
.*חשך

 היתה לא הנשים דבר על דעהו
 וירא ,אותן בבד לא בנראה , הוא .לכבודן

 עיני לנגד הציגן אשר רבות מגרעות בהן

 אומר הוא כן .ומבתמיו בפתגמיו הקורא
 ליפות אם כי הנשים עסק "אין :בפתגמיו

 לאשת "אין ;לאיש״ די אחת "אשד■ ;פניהן״

 "ביום : •אמר ובמכתם .שת^שא" עד מנוחה
 אד איש כאהל ,ינרון ריב והמות בלות

 צלח היה לא כי נוכח מזה .מעתה״ תשכון
 אשתו עליו במות לבן ואולי נשואיו, בחיי

- .אשה עוד נשא לא ימיו בחצי והוא
 בבני יתלוצץ מאד שנון אחד במכתם

וכה ,הזקנה לרפיון ילעגו אשר הנעורים

: יאמר

 מדהו מקלו קומה כפוף *זקן
 שאלהו זה"? *מה נער בשוק, עב־

 - .ואקנהו" אלי הקבר קשהף אם
.-נההיהו״ חנם ,החיה ״ואם : ענה

הזקן את אבן־עזרא ציר זה במכתמו
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 מקלו ואת ,קעת בדמות כפוף גב בעל

 הנער והנה .הקשת יתד בדמות בידהו
 .קשתו את ימבר אם ,הזקן את בלעג שואל
 יופץ• שאם ,באולתו ענהו החכם הזקן אולם
 היות למען , חנם קשתו לו יתן להיות הנער

.-כמהו וכפוף חלש הוא גם

 הרבות. בחידות אבךעזרא הצטין ביהוד
 , הקדש לכתבי בכאוריו לאלפים פירן היא

 למאות גדולים חכמים .ברמזים לדבר אהב בי

 חידותיו את לבאר עתה ועד מאז קמו
 למופת פה שנציג מהמעטות . המהכמות

 על בבאורו . הן ושנונות מחבטות מה נוכח
 הוא מתננד שם" וילן במקום "ויפגע :הפסוק

 הוא "ויפגע" באור כי האומרים לדרשת
 כמו ,״לאלהים" הוא ״ובמקום׳ ,התפלל",

 "ואל : אבן־עזרא ויאמר ;התלמוד בשפת

 האחרונים דבריו .יוכיח״ אחר ממקום תשיבני
 פשיטה כינה צפונה בהם אולם . מובנים לא

 יתעקש אשר האיש אל זונה היא ;מאד



2ג . אבךעזרא אברהה רבי

 כי ,"אלהים" הוא ״מקום״ אמנם כי ,לאמי
 והצלה "דוה :אסתר במגלת כתוב :ן

 אומרים שהדרשנים ,ממקום״ ליהודים •עמוד

 זה על ."מהאלהים" הוא ״ממקום״ באור כי
 כלומר: יוכיח", "אחר :אבן־עזרא עונה

 הלא כן ואם אחר", "ממקום כתוב שם הן
 לזאת אי • אחרים״ ״מארחים :באורו יהיה

 הוא "מקום" באיר כי , תוכיח ״אחר״ המלה

.-ממש מקום
 עוד כתב בבאוריו חידותיו מלבד

 , היות ,אנשים שמות על :הענינים כל על

 * וכדומה הדקדוק וכלל מלים , >ו~ות
 ועד מאז בספרותנו לו דומה אין זה בכשרונו

 מלכיה אדמה" בלי "ארץ חידתו: הנה עתה.
 , שממה המלך אם .נשמה בלי הולכים ושריה

 :המשחק הוא פתרונה .נשמה״ כל רזחיה לא

 היא האחרונים דבריו וכונה ,"שח-מט"
. המשחק תם אז המלך יכה שאם

 לבוש בלי הולך "^רם :זאת חידתו או
 ןשרוק הוא ונבון חכם ואם הודו" ר^שו ועלי

 " לחזקו מימם .יחכמו .רבים לא .לצידו חקבוץ
 מם מ׳ בדעת הם .וערמים ,טמלאים מעיהם
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 החידה-מלה פתרון רפאים". עם וישבנו ;ריקו
 ,מלבוש בל בלי - ערם :הוראות שתי לה שיש

 אם :ובונהו . מזמור. ואיש חבם - ?גרום
 על נקודתו אז ,מלבוש עליו שאין הוא ״;ערם״
 הבם, הוא "?!רום" ואם ; חולם :כלומר ,ראשו

 רבים ובמספר .קבוץ או שורק נקודתו תהיה
 עליהם שאין אם בי ,״חכמים״ לא באורו אם

 .״עירמים״ - במם חזק דגש יבוא אז , לבוש

 בלי ריקה המם אז "חכמים" באורו ואם
. רפה והיא , דגש

 רבית האדם בני שמות על חידותיו גם
 “א^ בן שם ומה : למשל . שנונות וכלן ,.ן 1

 לאחיי'׳•" בן הוא אשר אחר ושם לאביה אב הוא

 - והשני ,נר״ בן "אמר - הראשון : ופתרונה
 ב.הםיךף "^מונה : החידה או . "אחאב"
 :פתרונה .שלשה״ באותיות תמצא שמו ,מחמשה

 "החית" את "חמשה" מהמלה תסיר אם
 אותיות שלש תשארנה , שמונה • שמספרה

-.,משה״ השם את ותמצא ,״משה"
 החשבון בחכמת אבן־עזרא יריעת

 גדולים חכמים יתפלאו בימינו גם . רבה היתר,

 האגרה .בה ידיעתו רב על הזאת כחכמה



25 . אגךעזרא אנדרם רני

 בחשבון מחכמה חחבלה דבר על מספרת
 עשר חמשה עזרא אכן הציל ירה שעל

 וזה .באניה עמו בנסעם ממות תלמידיו

 באמה עזרא אבן נסע אחת פעם הדבר:
 היו וזולתם , עמו תלמידיו עשר וחמשה

 "הגוים" מבני איש עשר חמשה עוד באמה
 ובמעט בים סערה קמה והנה .חובר ורב

 להשליך החובל רב ויצו האמה. נשברה
 האמה. על הקל למען הנוסעים מחצית הימה

 אך צדק, המשפט כי ־עזרא אבן גם ויסכים
 . ;שלך ומי מי גורלות להפיל לפניו הציע

 בשורה האנשים כל את "נעמיד : ויאמר ויוסף
 , התשיעי עד מהראשון לספיר ונחל אחת
 להשליך נוסיף וכן .לים לשלל התשיעי והיה

 עשר המשה יטבעו עדי התשיעי את רק
 האנשים בעיני חן מצאה הזאת העצה .איש״

 , בשורה״ האנשים את ״העמד ;לו ויאמרו
 אשר ,באופן להעמידם עזרא אבן ויתחכם

 היה וכן ,נכרי". היה שנלכד תשיעי כל
 חמשה ואחריהם תלמידיו ארבעה ג הסדר
 שלשה ,אחר ונכר• תלמידיו שני ,נכרים

ושני אחד תלמיד , אחד ונכרי תלמידיו



. 4 . האסל מגבורי ג6

 תלמיד ,נכרים ושלשה תלמידיו שני , נכרים

 ׳ אחר ונכרי תלמידים שני ,נכרים ושני אחד
 תלמידיו וכל הנכרים כל נלכדו כזה באופן
.-ממות נצלו

 , והחכם העני האיש תמונת היא זאת
 זאת בכל חדל ולא מכאבים היו ימיו שבל

 הגדולות פעולותיו ואשר , דעת עמו את ללמד
 עמנו בני לכל ולמופת למורשה לנו נשארו
 ומדעים בחכמות גם ולאחוז בתורתנו להגות
 הדורות ירי על הקדש אבךעזרא שם .שינים

 לפעמים שהתנגדו ,החכמים וגם ,הבאים

 ומכבדיו ,רב בכבוד שמו את ישאו ,לדבריו
 על להללהו בפיהם מלים די ואין יעריצוהו

. מפעליו כל
 שנולד , הגדולים המשוררים אחד

 רבי ,אבן״עזרא מת טרם ימים כשנתים
 אכן שירי על כתב ,שמו אלחריזי יהודה
 אברהם רבי החכם "ושירי :לאמר עזרא

 בזמן נדבות וגשמי בצרות אבךעזרא-עזרה
,נפלאים ועניניהם ,נוראים פיוטיו ובל ,בצרת



27 • אבן־עזרא אברהם רני

 גדול היותר והרב .הרואים״ ראו לא בהם

 , מימון בן משה רבנו הוא ,ישראל מרבני
 אל במכתבו אבךעזרא את להלל מאד הרבה

 בי אבן־עזרא מספרי תורה לקחת ויצוהו ,בנו

.- הם ואמתים קדושים כלם

 ברומא מת אבךעזרא אברהם רבי
 מותו ביום .חייו לימי וחמש השבעים בשנת

: לאמר האחרון שירו כתב

 א׳/ וחזקי עזי בצור שש ״כבודי
 כצדקי, לא טוב גמול גמלני

<ז דרכיו את למדני בחסדו
 , ב( כחשקי אדע עדי והחיתי

 - ולבבי שארי בלה ואם
" וחזקי" עזי לצור לי אלהים

 ולפני , הטהורה נשמתי יצאה ביום ובו

 ושבעים שנים חטש בן "ואברם אמר: מותו
 כשנה וימת - העולם״ אך• מחרון כצאתו שנה

 ושבע ועשרים מאית תשע אלפים ארבעת
.- העולם לבריאת

בחפצי. כ( . ישעי בארהי תגיל נפשי או



 שלמות ביבליותיקאות מחלקה
ולנערים לילדים

יות8יוגר5 ע״פ ישראל תולדות ברמן. ש. אבותנו,
750 , . , הנביא( ירמיהו עד אבינו אברהם )מן

עד וחבריו דניאל )מן כנ״ל ברמן. ש. גדרלנר,
750 ......................................................עדיה( בן שמואל

1500 אחד( )בברך נר. 100 לילדים קטנה ביבליותיקה נצנים,
7500 בר.( )בחמשה נר. 250 לילדים *יבליותיקה פרחים,
5000 כר.( )בחמשה נומר. 100 לילדים, ביבליותיקה

פע״ ערובות לבנר. ב. י. ישראל, אגדות כל
סדר ע״פ המקרא בלשון וכתובות הראשונים המקורות

400ל ........................................ה״ח גדול, בפורמט הזמנים,
| 4000 ........................................ד״ח קטן,

ו 1150 נ. 11 לילדים, מקרא ספרי קצבלסרן יצחק ים,7תלת

3500 הוברות 20 ולנערים, לילדים ביבליותיקה "מלרא^

5000 כ.( )בארבעה גומרים, 200 לנערים, ביבליותיקה ככורים,

7000 . . . גומרים 70 לנערים, ביבליותיקה

.6ביוגר ביבליותיקה ברמן. ש. האטה, טגכורי

1150 חנניה בן יהושע רבי עד ונחמיה עזרא מן ראשון: חלק
1150 . .הנש־א יהודה רבי עד טרפון רבי מן שני: חלק

אשי, רב עד חמא בן חנניא רבי מן שלישי: חלק
1300 . . . וחתימתו בבלי והתלמוד

אבן אברהם רבי עד השני זוטרא מר מן רביעי: חלק
1300 . . . . . . עזרא

רבנו עד )רמב״ם( מימון בן משה רבנו מן חמישי: חלק
| 1300 , . ודי8והא קרשקש דון חסדאי

עד )ריב״ש( ת5בר ששת בר יצחק רבנו מן ששי: הלק
1300 . , , . טירדה יעקב רבי

4260 . . םרי5ם עשרה קטנה, ביבליותיקה

7. נובוליפקי ורשה ,צנטרל' חברת הכתובת:
7־7/0 ^£^,7״.[^/^ /^\3ז5237/3 "[107/01 קו1<1 א9 7.


