
 ;. ' הציבור בהנהגת ת"ח של מקומםעל

... , 
(

.. 
..

 בהנהגת התכם של לתפקידו הנוגע בכל חו"ל, שלמשנתם
 .הסדר. על ערוכה ואינה חוליות, חוליות עשויההציבור,
 בארד הן השרק, על השאלה עלתה הדורות שבמרוצתניכר

 שונים וחכמים. בבבל, היהודית העדה בתוך והןישראל
 כלפיה. שלילית או חיובית עמדה בפעם פעם מדינקטו
 הציבור: בהנהגת פעיליפ היו ת"ח הרבה מקום,מכל

 ואפשר אחת. מרכזית, אמנם בעיה, רק תידון זובהרצאה
 המצוווי כל כנגד שקול תורה ותלמוד מאחר ן כדלנסחה
 יקדיש היאך מ"א( פ"א )פאה שיעור לו ואיןשבתורה

 .בדין' ,שיבה כולל הציבור, להנהגת יממרצו מזמנות"ח
 ופיסקאן מינהליים ועניינים הפונים.אליו, לאלהוהוראה
 ' . שוניםזליים

ל  
. 

 הימים מן חז"ל במקורות נתרכז האמורה הבעיהלהבהרת
 'הוווה התלמוד. לחתימת ועד השני הבית "ורבןשלאחר
 הקדומינו המוסדות ונחרבו נהרסו כבר שבה לתקופהאומר

 האמרכליפ ועמה הגדילה, הכהינה נגון השגי, הניהשבימי
 האח- הלוקאליים וההנהגה המלכות 'ומוסדותוהגזברים,

 . י ~דים.
 .הערים שבראשות העובדה על המעיד בזמן, שהראשוןדומה
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 מספרים היו עליו עקיבא. ר' היה חכמים, מכהניםהיו
 שראשיה בעיר תדור ...ואל ...בני יהושע; לבנושאמר
 קי"ב )פסחים חכמים תלמידי ת"ח( שראשה בעיר :)י"ג
 בגירסיה דטריד : כך הרשב"ם ידי על דבריו ונתפרשוא(.
 לבנו, עקיבא ר' של דבריו ביסוד כן, אם דציבור. במיליולא

 העיר, לצורכי כראוי מהמסר איננו שת"ת ההנחהמצויה
 צורכי הם מוזנחים ולכן תורה, בתלמוד עוסק שהואמשום
 שהוא עקיבא ר' של בדבריו ניכר בה. לגור כדאי ולאהעיר,
 בארץ בימיו רווחת שהיתה המציאות הכרת יסוד עלדיבר

 עקרונית עמדה נוקט איננו עקיבא ר' מקום, מכל.שראל.
 לאו. ואם ציבור לצורכי להתמסר חייב ת"ח אםלשאלה

 מתל- נחמיה, מר' שומעים בנידון דתית עקרוגיה עמדהעל
 ישראל, בארד ופעל שחי עקיבא, ר' של הצעיריםמידיו
 אם בני : הכתוב על הרגיל. למניין השנייה המאהבאמצע
 נחמיה,. ר' אמר א( 1 )משלי כפיד לזר תקעת לרעלערבת
 סמיכה( )=בלא חבר שאדם הימיט כל החברים. עלנאמרה

 בראש אדם נתמנה עליו. נענש ואינו בציבור לו איכפתלא
 כל אלא בציבור. לי איכפת לא נזקק אני לטובתי יאמרלא

 על )=פשע( בייא מעביר אדם ראה אם עליו. הציבירטורח
 עליו נענש הוא בידו ממחה ולא עבירה עובר אותבירו
 עליו. ערב אתה לרעל, ערבת אם בני ; צווחת הקודשורוח
 עצמך הכנסת אתה הקב"ה לו אמר ; כפיד לזרתקעת
 נוצח. או ניצוח או לזירה עצמו מכניס שהוא ומילזירה.
 או נצחת או בזירה עומדים ואתה אני : הקב"ה ליהאמר

 והכנסת והואיל לעשות מה לידע רצוגד תן אלא . . .נצחתי
 באבק שם( )שם, התרפס לד ראש ליעשות זו לערבותעצמך

 ורהב שפ( )שם, הח"ד ממך. וגדולים שרים שלרגליהם
 ט(. פכ"ז רבה )שמות וכו' מלכות אלא רהב ואיןרעך

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הצביר צחיחות ת"ח של מקומםעל

 עליונה. דתית לדרגה לציבור הדאגה דבך מעלה )ונמיהר'
 של הצלחתו כביכול. הקב"ה עם אחת בזירה מצויהחכם
 כביכול. הקב"ה של הצלחתו היא הציבור בהנהגתהחכם
 טורח לבין תורה תלמוד בין האמור הניגוד בדבריואין

 שהנהגת נחמיה ר' של מדבריו אנו שומעים אמנםהציבור.
 המל- פקידות בפני בהתרפסות היתה כרוכה בימיוהציבור
 הטורח מקבלת ת"ח הרתיעה הסתם מן זו עובדהכות.

 : מכאן אחרים. לגורמים בנוסף הציבור בהנהגההקשור

 אל מכוון נחמיה ר' של מדבריו העולה הרב הדתיהלהט
 עצמם על לקבל דתית, מבחינה ולחייגם, לעודדםהחכמים
 המרתיעים. הגורמים על ולהתגבר הציבורהנהגת
 על נחמיה, ר' של הנלהבים שדבריו להוסיף, הראויומן

 ורע אח להם אין הציבור, להנהיג החכם של הדתיתחובתו
 של שדבריו אפשר לכן להלן. שיתברר כפי חז"ל,בספרות

 ההסטורית-הפוליטית, המציאות מת71 נתגבשו נחמיהר'
 כידוע, בר-כוכבא. מפלת לאחר ישראל, בארד רווחתשהיתה
 ונחרבו .נהרסו וכפריה יהודה ערי הרבה, רבבות)רצחו
 החרב מן שנמלטו יהודה ארץ מתושבי ורבים ככולם,וזבם
 התושגים של סבלפ היה ורב לארץ, לחוץ ברחווהשבי

 ר' ובתוכם החכמים, של מאמציהם הנשארים.היהודים
 על הציבור fil~oln ולשקם להציל מכוינים היונחמיה,
 ולהסדירם. והדתיים האזרחיים החיים את להחזירמנת
 עצמם על לקבל החכמים חייבים נחמיה ר' של דעתוולפי
 ב"התרפ- כרוך הדקר אם ואף הציבור הנהגת עול זובשעה
 אי-אפשר המלכות הסכמת בלי שהרי המלכות. בפניסות"
 הציבורי-האז- הארגון מלאכת הדעת על להעלות כללהיה
 בעמדתו לראות שעלינו ייתכן : אומר הווה ושיקימו.רחי

 יתברר מקום מכל שעה. הוראת מעין נחמיה ר' שלהאמורה
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 בי מ'פרופ'
 האמו- וכן לפניו, ופעלו שחיו ישראל, ארץ שחכמילהלן
 דתי תפליד ההנהגה בתפקיד ראו לא אחריו, שחיוראים
 נחמיה. ר' של מפיו ששמענו אופןבאותו
 להעמיד עשויה א י, שבת במסכת הגאה אנונימיתברייתא
 למעלה. שהבאנו נחמיה ר' של המיוחדת גישתו עלאותנו
 הוו הונא רב בר ורבה חסדא רב : הגמרא דברי הםוחלה

 להו תנא ,. לבייה.ו חליש קא הוה יו,מא. כולי בדינאיתדי

 הבקר מן משה העם,על ויעמד י מדפתי ר5: בר חייארב

 יושב שמשה דעתך על תעלה .כי יג( יח )שמות הערבעד
 כל לד לזמר אלא ! נעשית מתי תורתו כזלג היום כלודן'

 הכתוב עליו מעלה אחת שעה אפילו לאמיתן דין שדןדיין
 וכו'. בראשית במעשה להקב"ה געשה.שותףכאילו
 הישיבה בין הדתי הניגוד על שוב אותנו מעמידה זוברייתא
 תורה. מצוות.תלמוד קיום לבין הציבור, טורח שהוא"דין,
 ישראל בארץ נמסרה זו שברייתא להעיר הראוי מןאולט
 הערב עד הבוקר מן וכי ... , הלשון הוא וכך אחרת.בלשין
 עד אלא דנין הדייניו אין והלא ישראל. את דן משההיה
 אלא הערבלו עד הבוקר מן לומר תלמוד ומה סעודה.ומן

 הכתוב עליו מעלה לאמיתן אמת דין שמוציא מי שכלמלמד
 וכו', בראשית במעשה הקב"ה עם שותף היהכאילו

 196(. ,הולוביץ-רבין ב, פרשה דעמלק מסכתא')מכילתא

 שנחלשו האחי שדושנם. ש). מפרש להי, תנא וד"ה חליש, י"היש"י1
 יב גר ודבה חסדא שרב שני ופיד,ש פ.ר.שו. והוא התענית.מן

 שריש דוחה והוא נתורה. Q~th אותו עסקו שלא מצטעייו היוהגא
 הבחידה גזת המא,ד,, ום פורש ,כדעתי הישינית. הבחינה מצד,ה

 יג יח, לשמות רה"י של פירושו וראה 43.לשבת
 רב. התיאר בלא גורס סיפריםבדקדוקי2
 אפ' דרשב"י, במכייתא הדישה סטיר עדך קיי לשונ.ים בשינויים3

 132.שסיין-מלמד
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 הציג,ר נהוהות ת"ח של מקומםעל

 הני- על כלל העמידה לא במקורה שהברייתא אומרתזאת
 על מעמיד התנא תורה. תלמוד לבין בדין ישיבה ביןגוד

 שהיתה ההלכה לבין בדין בישיבה של,משה דרכו ביןהניגוד
 יתכן : מכאן בדין. הישיבה זמן בדבר התנא בידימקובלת
 שנה י בסורא, בישיבה "תנא" שהיה מדפתי, רב ברשחיוא
 בארץ ולא בבבל מקובלת שהיתה מסורת לפי זוברייתא
 הברייתא בלשון לראות ולא להיזהר עלינו לכןישראל.
 מן אחד של עמדתו על ללמוד אפשר שממנו מקורבבבלי

 להסיק אולי מותר המרובה לכל ישראל. בארץהתנאים
 בבבל. חכמים של עולמם עלמכאן
 השלישית המאה של הראשונה במחצית לבבל. עובריםאנו

 דריש בעיר תדור ואל . . . : אסי לר' רב אמר הרגיללמניין
 של בלשונו הם רב של דבריו אן. קי"ג )פסחים אסיאמתא
 גם נתפרשו והם למעלה. שהבאנו בנו, ליהושע עקיבאר'

 מן בקבלה הנראה ככל אסי, ער7 בערוך, הרוחבאותה
 מפו- ובצורה כסוד. שראשה בעיר תדור אל י כךהגלוונים,

 אסי, דרישא המתא תדור לא : תם רבינו פירש יותררשת
 תתבטל שלא אסי, ששמך ראש, תהיה בעצמך שאתהכלוזיר

 בבא )תוספות וכו' ציבור צירכי מחמת תורה()=מתלמיד
 ולא(. .ד"ה א ק"יבתרא
 סליק כי : מסופר עליו וירא. ר' של דעתו היתה 13וכיוצא
 תלמודא דלשתכח תעניתא מאה 'תיב ד'שראללארעא
 אחרניתא מאה יתיב נטרדיה. דלא הידי כי מיניהדבבל
 דציבורא מילי עילויה ונפלין בשניה אלעזר ר' לשכובדלא
 א(. פה נ,ציעא )בבאונו'
 שלא המבקש חכם של תפילתו מתוך שומעים אנו כאןאף

 "44. יאמ,יאים תנאים תוירת ה.ימאן ראה4
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 בר מ'פיופ'

 לתלמוד כמיהתו משום ציבור בצורכי לעסוק עליויוטל
 אנו מאד, וקונקרטיים יותר, מפורשים ודברים בלבד.תורה

 האגדה מבעלי אחד לוי, בן יהושע ר' של מפיושומעים
 למניין השלישית במאה ישראל בארץ ביותרהגדולים
 כי ; ה סימן וארא בתנחומא קוראים אנו וכךהרגיל.
 כשהחכם ז( ז, )קהלת מתנה לב ויאבד חכם יהוללהעושק
 לב ויאבד החכמה. מן ,אותו מערבבין הרבה בדבריםמתעסק
 העושק ,כי אדם. של בלבו מתנה שנתנה התורה מןמתנה,
 תלמודו. משכחין ציבור בצורכי המתעסק חכם חכם,,הולל
 יהודה רבי לימדנו הלכות שישים לוי בן יהושע רביאמר
 שהיידוי בשביל ממני נשתכחו וכולן הקבר בחרישה פדיאבן

 וכו'. ציבור בצורכיעוסק
 היה במה הנזכרים בדבה"י מפרש איננו לוי בן ywln1י'

 שהיה המקורות מן אנו שומעים אולם הציבור. למעןעוסק
 לשער יקל הרימיים., השלטונות בפגי בא-כוח מעיןגם

 השל- עם במגעיו להקדיש היה צריך ריב"ל של מזמנוכמה
 האחרים. הציבוריים לתפקידיו בנוסףטונות,
 ופעלו שחיו חכמים, שני של דבריהם ונציע עכשיונעבור
 ברא- מכהגיס שהיו השלישית, המאה בסוף ישראלבארץ
 ביני יתבי הוו אסי ורבי אמי רבי י טבריא ישיבתשות
 ; ואמרי דדשא אעיברא טפחי הוו זשעתא שעתא וכלעמוזי

 מעשיהם א(. י, )שבת וליתי ליעול דינא ליה דאית איכאאי
 כעדיף בדין הישיבה העריכו שהם מלמדים השגייםשל

 מכל ' התוספות. בעלי כן על הקשו וכבר הורה,לתלמוד
 חשיבוה ראו חברו, אסי זר' אמי, שי' ספק איןמקום,

 כ"א, ישראל, איד אמוראי אנית גבר, ב"ז אצל המקוד,ת ראה5
 126.ח"א,

 איבא. איד"ה6
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 הציב11 בהנחות ת"ח של מקומםעל

 מן חד-משמעי באופן מתברר זה לדין..דבר בישיבהמרובה
 תרומות ואיש ארץ יעמיד במשפט סלד : הבאההדרשה
 במשפט )=ת"ח( תורה של מלכה ד( כס, )משלייהרסנה
 אם 1 יהרסנה תרומות ואיש הארץ. את מעמיד עושהשהוא
 הבית בזווית שמושלכת הזו כתרומה עצמו אדםמשים
 לז מה בדיניהם, לי ,מה הציבור, בטורח לי מה :ואומר
 את מחריב זה הרי נפשי עליך שלום קולם,.לשמוע
 העולם מן מסתלק כשהיה י אסי ברבי מעשה . . .העולם
 מה .מפני רבי, י לו אמר בוכה. מצאו אצלו. אחותו בןנכנס
 תלמידיך הרי ולימדת, למדת שלא תורה יש בוכה,אתה

 מידות כל ועל עשית, שלא חסדים גמילות יש לפניך,יושבים
 על רשות נתת ולא הדיינין מן מתרחק היית בכלשהיו
 אני עליה בני : לו אמר הציבור. צורכי על להתמנותעצמך
 דזניהם לעשות יכול שהיידוי על וחשבון דין אתן שמאבוכה.
 ב(. סימן משפטים )תנחומא וכו' , ישראלשל

 חכמים על אנו שומעים הנזכרת הדרשה של הראשוןבחלק
 להלמוד 'ורק אך ומתמסרים הציבור מן מסתגריםשהיו
 עולה בו וכיוצא מכל. זו גישה פוסל האנונימי הדרשןתורה.
 עליה. אומרה שם נקרא לא היא שאף הבאה, הדרשהמן
 חכם זה ד( כט )משלי יהרסנה תרומות ואיש : לשונהוכך

 הולכין ואלמנה ויתום ואגדות. מדרש הלכות יודעשהוא
 במשנתי. אני עסוק אומר והוא דין. ביגיהם שיעשהאצלו
 וכו' העולם את שהרסת עליך אני מעלה האלוקים לואמר

 עב(. פב משלי המכירי)ילקוט
 החכם נוכח הקב"ה את המעמיד הדרשן, שלהדרמטיזציה

 מעשה י ,011 א נב ,ריהוט, מהדיית משלי, המכ.יי, גילקוט7
 אמי.גר'

 וכו'. עטיתי ולא י משליט 146 עמ' ח"א כרב 5, בהערה הנזכרבכר,8
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 כדי בה יש ויתומים אלמנות של לצורכיהם לדאוג.הסרבן
 חכמיט הרבה נמצאו בימיו, הרווחת שבמציאותלהעיד,
 התעל- תו7 בתורה, העצמית השתלמותם על לוותרשסרבו
 הדרשן רואה זו בהתעלמות הבריות. של מצוהביהםמות

 , הנזכרות הדרשות ביסוד החברה. וסדרי העולם .)זזריסת

 סדרי על הקב"ה בפני החכם אחראי לפיה התפישהמונחת
 דתית, מבחינה איפוא, חייבים, החכמים 'וצרכיה.החברה
 הרבה ואכן הציבור. להנהגת ומתורתם מזמנםלהקדיש:
 ההנהגה תחומי .בכל פעילים היו נודעים ואמוראיםתנאים

 משום בכ7 ראו והם הדורות. במרוצת היהודית העדהשל
 חובה משום ראו לכל וראגו עלי,הם, המוטלת דתותחובה

 אדט יתן לא : אמרו וכך צדקה. לענייני בדאגהדתית
 כר' עליו ממונה כן אם אלא צדקה של לארנקימעותיו
 על אמרו ובמפורש .י ב(. י בתרא )בבא תרדיון בןחנינא

 )פסחים צדקה של קופה על אותו ממנים ואין ;עם-הארץ
 האידי- הצדקה גבאי על דבר-מה למידים אנו מכאן ב(.מט

 מאשר אימון יותר כמובן נתנו שבו החכם-החסיד,אלי,.
 רבים ואכן בעמי-הארץ. לומר צריך ואין סתם, בתיםבבעלי.
 על צדקה. גבאי שהיו ודיינים וחכמיט ישיבות ראשיהוו

 ,משפטי- מונח עניים".. "יד שהיו שומעים אנו מהםשניים

 צדקה קביעת בעניין אדם של כוחו ייפוי המצייןהלכתי
 )קידושין הוה עניים דיד י אמרו עקיבא ר' עלוחלוקתה.

 עקיבא ר' על אמרו ע"ג יח פחד, פאה, ובירושלמי א(ןכז,
 על אמר בו וכיוצא העני". כיד הפרנס "ויד פרנסשהוא
 הראשונה במחצית פומבדיתא ישיבת ראש ייסף, רב .עצמו

- ב מ, ח"א והזהיר בספר מסטת גיישות1  
 ב. מא,

 ז"ה ב, י, ,רה עבודה ובתוספית אלא, ד"ה בתוספות שם יאת10
 ובהמייות. ו:
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 הציצו בהנהות ת"ח של מקומטעל

 עניים יד אנן הכא י הרגיל למניין הרביעית המאהשל
 " סעיפן(. לו קמא )בבאאנן
 עירס, מחכמי אחד על סומכים הנראה, ככל היו, העיר'עניי
 מן מאלפת בצורה שומעים אנו כך על לצרכיהם. דואגשהיה

 חנא רב לגביה על תעניתא. גזר הונא רב הבא:המקרה
 צדקה עליהם רמו מתיה. בני וכל חנילאי בר חונא( י)י"ג

 וניזול מר לן נוהבה , ליה אמרו למיתי בעו כיויהבו.
 אמו- דברים במה חנינא להו אמר מאתין. עניי בהונפרנס
 בצורכי המתעסק חכם )תלמיד עיר חבר שם כשאיןרים

 וכל עיר. לחבר תינתן עיר חבר שם יש אבל !י רש"י(ציבור)
 סע"א- כז )מגילה סמיכי עלי ודידכו דידי שעניישכן

 ~רע"ב(.
 השלישית המאה של השנייה במחצית אירע למעלההמסופר
 עניי רק שלא משמיענו מורא, ישיבת ראש הונא, רבבבבל.
 עליו סומכים היו הקרובה, הסביבה עניי גם אלץעירו,
 שהוא טוען חנילאי בר חנא ר' גם אולם לצרכיהם.שידאג
 היה ידוע ואכן עירו. בני מנדבות עירו עניי לפרנסרוצה
 היו ועוד בכלל, לעניים והדאגה הצדקה, במעשה זהחכם

 ב(. נח )ברכזת מנתו אחר על-כדמספרים
 לנצרכים, וחלוקתה גבייתה בצדקה, החכמים שלעיסוקם
 לכפנה צייד שהיה עשירים עם לערמות לעתים אותםהביאה
 שררות עושין אין מר אמר ; לדוגמא צדקה. מתןעליהם

 הא עבדי דלא הוא שררות . . . ,י משניים פחות הציבורעל

 גאונים תשובות ראה הם. עניים יד דין ובית י אמרו והגאונים11
 197. ב, שעכטער גנוי גינצבורג ור"ל קל"ט. טימןקדמונים,

 זרעים סדר כפשוטה תוספתא ליברמן הר"ש ראה חבר-עיר ,המושג על12
 בירושלמי וחדושים פירושים גינצגורג והר"ל 43. ובהערה 90גח"א
 416.ח"ג

 מ"בנ פ"ח והשווה א. כא פ"ח פאה ויהושלמי מ"1 ת"ח פאה ראת3ג

31 1 
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 יי מ'"רח'
 רבה אמר נהמן רב דאמר שררותא מאי . . . מהימני.הימוגי

 שבה. בערב ואפילו הצדקה על שממשכניו לפי אבזהבר
 ואמר לחציו כל על ופקדתי כ( ל )ירמיה' כתיב והאאיני,

 גבאי על ואפילו דרב משמיה מרתא בר שמואל בר יצחקר'
 דרבא הא כי אמיד. דלא הא דאמיד הא קשיא. לא וצדקה

 לצדקה זוזי מאה ד' מיניה ושקיל אמי בר נתן לרבאכפיה

 *ו ב(. ח בתרא)בבא

 באמצע פומבדיתא ישיבת ראש שרבא, מעיד זהסיפור
 נודע ובייחוד העניים. לצורכי דאג למניין, הרביעיתהמאה
 בו וכיוצא ב(. י בתרא )בבא שבויים לפדיון כדואגרבא

 ורב .א( כג, )כתובות דשמואל אבזה שבויים בפדיוןעסקו

 למדים, אגו ממנו מאלף, סיפור ישנו א(. ח בתרא )בבאיוסף

 אוספים שחכמיט בבל יהודי בקרב היתה רווחתשדעה
 שחסי- אחד דם במקיז המדובר שבויים. פדיון למעןכסף
 פומבדיתא ישיבת ראש אביי, לתהילה. שם לה יצאהדותו

 מתל- שניים שלח הרביעית, המאה של הראשונהבמחצית

 ביקרו הם חסידותו. של אמיתותה לבדוק כדי הישיבהמידי
 בכלי מצעם והציע יפות פנים בסבר קיבלת והלהבביתו
 למכור ועמדו אלה כלים עמהם נטלי האורחים יקרים.צמר

 על שיחתם כדי ותוך מארחם את פגשו הם בשוק.אותם

 חשדת במה הדם מקיז את שאלו כלי-הצמר שלמחירם

 השיב הוא אלה. כליד עמנו שנטלנו לד נודע כאשראותנו
 דט שמקיז מובן שבויים. פדיון לצורד אתם צריכיםלהם,

 יהודי כלל של ואורחם רוחם הלך צד D)WU מייצג איננוזה
 שהיו בלא מקום, מכל האיש. היה חסיד כאמור, שכן,בבל.

 פדיון לשם וכלים כספים באוסף לעסוק חכמיםרגילים

 ג. מט, כתוגות ראה הקטן גנו את י,11 אב כפוית ועל14
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 הציבור SAnln1 ת"ח של מקומםעל

 לא אם ביותר משונה הדם מקיז של טענתו היתה:שבוייש,
- מע"ב כא תענית )ראהאבסורדית  רע"א(. כד 

 החכמים התמסרו העניים צורכי לאספקת לדאגהבנוסף
 לה. פנים שתי זו דאגה ונכסיהם. יתומים של'לדאגתם
-האחת  שמירת לשם רק לא שונות :הלכות קבעו ,החכמים 
 והשנייה הכספי. ערכם להעלאת גם אלא נכסים שלערכם

- ,
 נכסי של כאפוטרופסים מלשמש נמנעו לא עצמם הם

 ,1 קונקרטיים. מקרים מכמה למידים שאס כפיהיתומים,

 עוסקים חכמים מצאנו למעלה שהזכרנו המקריםבכל

 וב- וחלוקתה צדקה בגביית ואם בדין אם ציבור.בצורכי
 אחרים לתחומים שנעבור ולפני אחרים. ועזרה סעדתחומי

 הסיפור את נציע ת"ח, עוסקים היו בהם ציבור, צורני:של
 קא והוו הוה. גיורא אהבה. בר אדא דרב אושפזיכניה :הבא

 דמתא סררותא עבידנא אנא מר.אמר ביבי. ורב איהומנצי
 דרב לקמיה אתו דמתא. סררותא עבידנא אנא אמרומר
 )דבריט אחיד מקרב עליך תשים שום תגינא להו אמריוסף.
 מקרב אלא יהיה לא משים שאתה משימות כל טו('יז

 מישראל. אמו ואפילו, אהבה בר אדא רב ליה אמראחיד.
 רג היענד ביה. קרינן אחיד מקרב מישראל אמו ליהאמר

 ומר דשמיא במילי ליעיין הוא )=ת"ח(. רבה גבהאביבי
 במילי רש"י,: ופירש ב(. עז .)קידושין דמתא במיליליעיין
 במילי וכו'. וחלוקתה ובקיצבתה צדקה בגבאידשמיא,
 )=שומר לטורזינא הרשות, לדבר הציבור צורכי שארדמתא,

 גפא לאגלי הנהר( )=לחפירת פתיא לבורא הזיין(כלי

 - החומה(.)=לשערי

 ואילד. קפא אפ)טי,פוס ערד ב כרך תלמודית באנציקלופייה יאה15
 א. ח, במרא בבא רבה שלומעשהו
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 בר מ'פרופ'

 השונים בתפקידים יוסף, רב של האמורה החלוקהמכאן,
 "חילו- עניינים בין חלוקה חופפים אינם העיר, הנהלתשל
 כולל רש"י לפי שכן דתיים". "עניינים לבין מנהליים"ניים

 נראה ומאידך וחלוקתה. הצדקה ענייני כל דשמיאמילי

 המוסרי- למצבם הדאגה גס כוללת דמתא", ש"מילילהלן
 מרו- היו הצדקה ענייני מקום, מכל העיר. תושבי שלדתי
 כאמור ויושרם נאמנותם משום החכמים בידי לרובכזים

 אנו שומעים למעלה האמור בסיפור י זאת ואףלמעלה.
 ,י בעיר. "שררה" לעשות שביקש ביבי רבעל

 אנו מוצאים יוסף, רב של האמורה הכרעתו אף עלאולם
 לדעת הכלולים, העניינים בכל עוסקים שהיו נודעיםחכמים
 חסדא רב בר נחמן רב : לדוגמא דמתא". ב"מילירש"י,
 וכו' איתמי חדתא כריא פפא רב . . . ארבנו כרגארמא
 ידי על אלה ותשלומים מסים הטלת א(. ח בחרא)בבא

 יו דמתא. מילי בכל הם עסקי שבפועל מעידהחכמים

 מעמ- על ללמדנו שבכוחו הבא, המקרה הוא ביותרומאלף
 התחומים בכל הציבור בהנהגת החכמים של וחלקםודם
 על מס01ר א ט בתרא בבא במסכת הכלכליים. החייםשל

 דבל הדדי בהדי ענינא זעבדי טבחי הנהו ן הבאהמקרה
 מינ- חד אזל לנושכיה. נקרעות דחבריה ביומא דעבידמאן
 לרבא לקמיה אתו למשכיה. קרעו דחבריה. ביומא עבדייהו

 לרבא שלמיה בר יימר רב איתיביה לשלומי. רבאחייבינהו
 פפא רב אמר רבא ליה. אהדר לא ? קיצתם עלולהסיע
 דליכא היכא מילי הני מידי ליה. אהדר דלא עבדשפיר
 כמינייהו כל לאו חשיב אדם דאיכא היבא אבל חשובאדם

דממנו.
 264. תייל, היימאוי אצל עליו ראה16
 בתרניי מאמרי ראה אלח מסים על7נ

 247. ששכ"ד. לנ,
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 חציגיך גהנחגת ת"ח של מקימםעל

 פפא רב עמו והסכים רבא, של שלדעתו איפוא,יוצא,
 עליך שהסכימך הסכם, כך(,.שכל על חולקת אינהיוהגמרא
 חכם של אישור טעון סוחרים, או שונים, מלאכהבעלי
 חכמים ועמו רבא, רצה שעל-ידי-כך דומה, .בעיר.נודע

 על אנו שומעים ואכן הרבים. של לרע ניצול. למנועאחרים,
 מסוחרים למנוע ביקשו שחכמים קונקרטיים מקריםכמה

 שמואל דאמר ( . . י לדוגמא הרבים. ניצול מלאכהומבעלי
 אל )= אכנדיכי זכיני אשוו קדרות( )= כנדי דמזבנילהנהו
 לכו דרשינא לאו ואי רש"י(, משווין, יותר דמיהןתעלו
 הפסח, לאחר הישנות הקדרות דמותרות )= שמעוןכר'

 של לדעתו בפסח. חמץ של קדרות בדין כאן מדובר ,1.רש"י(
 בהנאה. אסור זמנו לאחר אף שחמד משום ישברו.רב

 את מזהיר שמואל מקום, מכל ישברו. לא סוברושמואל
 לקדרותיהם המחירים יעלו שלא הסוחרים, וגםהקדרים,
 הכזוכרים אל שמואל פגה בג יכיוצא הביקוש. שעולהבשעה
 )אלה הכשרים ההדסים מחירי יעלו שלא המיניםארבעת
 לא ואי וזבינו אשוו : להם אמר וכה בבבל( יקריםהיו

 ואלה קטומים, בהדסים המתיר )בג טרפון כר' לכודרשינא
 ,י. בזול(היו

 חכמים של מאמצם על נוספות דוגמאוה להוסיף עודאפשר
 אחת ביוגמא נסתפק אד ,(. כלשהו מצד הרביט ניצוללמנוע

 החכמים של מעשיהם לכלל אופיינית לא אם-כימעניינת,
 לצורכי בדאגה .במינו יחיד מקרה לפנינו הציבור.לטובת
 שהיו הונא רב על מסופר ב( )כ, תענית במסכתהרבים.

 א. ל, *סחים18
 ב. לי, סיטה19
 משישית, ייתי רווח ליטיל לא שמואל שי קגיעתו לדיגמא יאה"2

 י . ב. מ. מציעא .גמא
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 בי מ'פרופ'
 וכל : סיור לשם בימי-סגריר העיר לחוצות אותומוציאים

 רעוע( שהיה בית של קיר )=וכל רעיעתא דהוותאשיתא

 לה בני לא, ואי לה. בני למריה, אפשר אי לה. סתרהוה

 שלוחא משדר הוה, שבתא דמעלי פניא וכל מדידיה.איהו

 ושדי ליה. זבין לגינאי להו פייש דהוה ירקא וכללשוקא
 ושדי ליה זבין : לרש"י המיוחס ופירוש וכו'. לנהראליה
 לגננין מידי משתייר הוה דאי להו זבין להכין בנהרא,ליה
 לבוא לעתיד מכשילן ונמצא בשבת. דמכמשא לאיבודאזלא

 שבת. לסעודת ירקי מיתידלא

 מחירי העלאת למנוע חכם של לדאגתו מעניינת דוגמאזוהי
 בהיצע, שימעטו סוחרים-ירקנים, מצד שבת לכבודהירקות

 יתקלקלו יימכרו, שלא )במקרה הירקות השחתת למנועכדי
 המחירים ויעלו הקרוב( הראשון יום עד התלושיםהירקות
 ללמוד מכאן אין כאמור, למנוע. הונא רב ביקש וזאתלשבת.

 הלה הונא. רב של הנזכר כמנהגו נוהגים היו החכמיםשכל

 ידוע. ונדבן עשירהיה
 שחכמים למעלה שהובאו הדוגמאות מכל ראינו מקום,מכל
 אמר וכד ביותר. הרחב במוגן דמתא", ב"מילי עוסקיםהיו

 עליה דמתא מילי כל כמתא דאיכא מרבנן צורבא :אביי
 בדין הלכה בדבר המדובר ושם א(. ו, קטן )מועדרמיא

טומאה.
 ועמיי

 למעלה שצוינה להערה אותנו מחזיר זה

 דבר דשמיא". ל"מילי מוחלט ניגוד איננו דמתא"ש"מילי
 היה וכד ציבור. בתענית אביי של מדרכו גם למדים אנוזה

 מכאן דמתא, במילי מעייגין דיומא פלגא ועד מצפרא :נוהג

 ואילד מכאן ואפטרתא בספרא קרינן דיזמא ריבעאואילד
 ב(. יב, )תענית רחמיבעינן

 הוא זה, בהקשר דמהא", ש"מילי הראשזניפ כיופירטי

 הוכ- העיר, אנשי של והמוסרית הדתית בהנהגתםהעיון
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 הציגיר גהנהגת ת"ח של מקומםעל

 ל"מילי ניגוד איננו בוודאי וזה בתשובה. .החזרתםחתם
 וו.דשמיא"
 מזמנט הקדישו נודעים וחכמים ישיבה שראשי למעלהראינו

 עוד אפשר זה. מושג של ביותר הרחב במובן ציבורלצורכי
 לשם הזרים השלטונות בפני שעמדו שמהם ולזמרלהוסיף
 וב- ישראל בארץ היהודית לעדה הנוגע בכל ,מהןמשא
 בפרנסות עוסקים היו החכמים שגדולי זו, ועובדה יי.בבל

 זהו אי : שאמר יוחנן, ר' של הבאים מדבריו עולההציבור,
 ששואלין זה הציבור. על פרנס אותו שממנים חכםתלמיד
 א(. קיד, )שבת וכו' ואומר מקום בכל הלכה דבראותו

 עיון של אמות בד' הסינגרו לא נודעים שחכמים ראינובכן
 תלמידיהם. עם ולימודה בתורה עצמית והשתלמותמתמיד

 בעמלם לטובתו. ועמלו הצינור טורח עצמט על קומלוהם
 ובעקיפין, במישרין מתורהס, השפיעו לציבורובמסירוהס

 חייהם. ואורח רוחם הלל העם, פשוטי על מרובההשפעה
 קירבה הציבור לטובת החכמים של דאגתם ; אומרה11ה
 חיי אל ועל-ידי-כך הגדולים, רבותיו אל העם פשוטיאת

 חוד החכמים הקהו זה באופן מצוותיה. וקיוםהתורה
 ביןהניגוד

 תלמודי
 ראו בשניהם הציבור. טורח לבין תורה

 תורה תלמוד של הדתי ערכו כי אם השם עבודתמשום
 אי- היא זו דתית-ערכית והערכה אפשר כולם. כנגדשקול
 א, )פאה ?1 משנה של וניסוחה גיבוש,ה וזמן קדום,דיאל
 והאמר- הגזברים היו שעה באותה השני. הבית בימיא(

 בכלל, ולנציצים וליתומים, לאלמנות לעניים, דואגיטכלים

 יאחי,ם. מלוניל יהונתן רבנו הריב"1, המאירי, הש"י, טיש ין21
 ופיד. עיון וצריך זה מאמר ממסורת חורו זה עיין22
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 גר מ'פרת'

 קיבלו המקדש בית חורבן ועם ואוצרותיו. המקדשונכספי
 בהשפ- להרבות מנת על טורח'הציבור עצמם עלהחכמים

 בתי אל באים ,היו שלא העם בני על .הדתית-האישיתעתם
 מבעלי למנוע שרצו משום וגם תורתם. לשמוע כדיהמדרש
 שהם הוחשדו אלה שכן הציבור, את לה.נהיג אלימיםבתים

 הרבים. ניצול על-ידי האישית בטובתםעשויים,להרבות
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