
n . .נורנשטיין.י

יקורותיה.הסמיכהמשפם

א

בכו,.הסמיכהעניז

ר"הרררת"דרןושופטירהזםחנמיידימ',אבמשמעיתסמיכה,השם

סנהדרין),(רישבתרספתאהדאשרנהבפעםנמצאידיו,דתדברבכ"

הנרסחאיזקם ,) 1ג) Nה ,א"פ(רביררש'מי )'בי"ג,(סנהדריו,בבבי;יגםשהיבאה

"אררש: Pבשםוונאר,הפר,מסיכתרביןבניהי;הבדי"כדי ,תוכסמי

האמוראיםבדבריבבבי;יסמיכההשםנזכרו~ו •בית 1'מסהיאהכ 1'מס

במקרמיתמידנשתמשיביררשי;מיאבי .)'אי"ד,סנהדרין, ;'אקי"ב,(כתרבית,

סמי;כה .)םש(רתאכסמיה 1''(נו"מקריין(בבבי)תמןואמר,: 1' ' 3 ~בשם

ביהרשע:האמירמו"הךציאהיהשאפשרכמו ,ד 1'בנעשיתהיתה"אזר

"נסמךניתניםשהייבלבד,שםבקריאתאםכיע'יר",ידיואת"ריסמיך

מאיר,רביאתעקיבארביוכשסמך .)'ב ,ג"'(סנהדרין,כירהכבידתאר

 :זקןבשםובכניםהירהנסמךאתשם).(יררשלמי,מאיררכישכ :ר"אמר
"ארץבחרצהזקניםממניןאיןאי), ,ד"'(סנהדרין,זקניםחמשהשםסמך

הבביימדבייהייצאיפיעביגה,שבתךכפתאאיתהיכזשבמשגהזקנים""ממיכת ) 1

רכזצביר,שידבר~עיםפרראשעי',יהמאתהעדהזקגיממיכתבובקרונם,דהיררשיוני

רממיכתם.זקבימ',?נרישהנרנהיאוני,יונשנהבמירשרהרונב"'מאביבמשנה,רש"'יופ~ס

רמאיממיכהמאיבשישה.זקגימרממיכתמוניכהתגא,הבביי:מורביכזנראה~יכאריה

ונרסבשהראגראה,סבי"מימבוך qהישרז .) rב("ייג,סבימיממךירחבז:יביאופיזקנימ?ממיכת

בחדרשיריהומ"הונצאתיאב?מונגה.ופדריקתוגרמרשהראיאחירנההנזכיתזקגימ!(וניכתעי

המובאקמנויג',רנכתבד-ד ....סבימיממךהיכמסירחגזרבי"אמרוהיא:אחית,גירסאיסנהוייז

מי'םסוניכתנםי Pזסמיכתבש'מאזקנימ?ממיכתרמאימוניכהונאיהנרסחא:סרפרים,י pדר Pבז

יהרזהיביני II '·הגיומאהיתהרכזרכר'.ירחנזרביאמוניהרזונאיפא Uסוניכהא I:'אבזוtמוז,

ממיכת[סמיכה],בפ/ק:בסנהזי4.ן"רתנינן'שרנר:רזהקצת,תקרזצייכיםסדבייראיאגf!רצ'רני,

t יכשישה.העגיהיעויסתקניםtזממיכתוימאיסמיכהמוP 'זסמיכתבש'מאנימוP נים
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 395יררתיה Pרהטוני:והובשטט

כרהי"א),פ"ג,מי"ק,(ירישימי,זקןמכירןאיניבכייים),סיף(',ושיגופי,

דרשררכןהחודש), ' 51(פסיקתא,זקןע,-ידיהשבהאתמקדשיובנייהיר

 ,ד'"י(סנהדרין,עיייביתבסמכיושאיזבביתר,זקןיהיהייא : Pהפסובוי
רבגדה.בזקרא:אתזיראדבידרשכר ,?פבינרבוידבראהיכאשדאי),

 .) 1כברדזקניר

שבכתב~בתרדהדקשהחזיקההקראים,כתכשעמדהמארחד,בזמן

אישמפיאישהיאקביהשבעי-פהשהתורה,הראות,הרבניםחכמיהשתדיר

הסמיכהשגםרירמד,היאהבורד'"כתהרסיפררמקצתםדבנ"משהעד

בימישהיההיי,דביעדמשהמימרתהפסקבייאדרכהכשישיתג.משכת
ידיראתריסמרןשבאמד:ביד,יהרשעסמןדבנר"משהרדבא.אביי

שכיבה,ךהשדהע;יהםסמכםמש.:ךזקניםהשבעיםרכזייציהר,עייי

אישהסמיכהרבמצאה;אחרים,יאחרים;אחריםסמכיהזקביםראיתז

רננרימשהשידינרביתרעדיהישעשידינרביתעדאישונפי

בת';מרדנר.';זהזכראיואב; .)א"הפ",דסנהדדיו,היכרת(דמב"ם,

רמזכייזהמצארר';א ) 2מניוזטבימיכמן'ננב'וי:שא';ריכבד

האמידהמקראמןראיה'.'הביאאיזשםשהשינרמהכפיכיבתידה,

דבדיר,)בהמשךהרמב"ם(שהניאויצןהרע?י,ידייאתריסמרךביהרשע:

שיניאיבמדרשים,גםמצינררלאבי),ג, Nי(סנהדריו, Nבחדתסגיהכי.דאי

שהבינןישפרט,יקריבוסמיכה.רמזכיאגדהבדדךאפי';רזהמפסיק

רביאמרהלאו'ונאלtכ;ביכהא 5אכדא'בריבו,הרשזח"ה),שתקוכוביטרלם, :'''צ(ר'סוניכת

צדהשטררת,(טפרוכו'· rובנווסביובכמכי Iייטףירבאביי'יה[אובר •טכלמטמכיליחבו:

והבכלתאהמשבהמדברלמי'ברע,היאמובקימוהפר,טמיכתהיאזקבלמשטוביכתזה,ופרוסו .) 132

סואמרי:העגיה")וויערלפתהונ'למבשונטובתוטפתאוופנלנוהשטרות,בספרסוהובאהמה(כפל

דברימבשנירקכ'-ב"נדש",אימר:רימש, oרדבריבשוסוה,העגיהיעריפתזקבימסמיכת

II ורמ 1'רבלומחייקתלשייI1 בייי,ייקראכהבימ,(בתורתסוoוהןכ"ה,פטקאעיכטימ,ספרי

הר"עידבריגממקימאלןזהמכעםזקבים.ניי ?7כוואובלררשימי)כבביישהיכאוהבריתית

זקבים.מנויגמפריםטוניכתגםנכייוזקנימשבסמלכת ,האיונרמברטנורא

איחיםאיהים:בסומיכבכיתית)במסונהוא(אביבגמראנקראטמוכלןסויבית-דיו ) 1

 .)'בפ"ד, ,ק"ב(יייכאבעינן

היאהיכובכ",הטמיכהנזיהלאשהשאיההעיקרלת,הניטחאכעי~,נראיתכן ) 2

הרמ"ההקדובינלמ,ובגדיייאחדאצייפרישהזוגירסאאחר-כןוראיתסוובחתיתבירה.רפיזח
הי.כלמט •עבדובנין,סבימיסברלוטף,ירבאבייייה"אמרשכתב:יסנהדרין,בחדישיי

רממיטימעיה:שהבאגוברזלייבויהידהירבלהשטריתבטפרהגירסאהיתהכרוכנואה,

הוסיסובסביימיטמרהגלרסא:בביסחאיתיניאבי ,) 132(צדוכוימדנת'באייןזבםסבי

הנדיןאבישישה.המטפרעיאמכיבעיקרה,הטוביכהעיהשא'ןה.אלוזחייפי Hמנ?וו
ראיחיהביאאדחרגעאפי'ןוב!ישיבעישיע'ןהיהשיב,שקעהעדכי-כ,ןהראיחמורחיק

'ןטתרר.יה K'ריא Kשאינומידלפלו-איששפיעדכו-כר,וכייטמפורסושהפיכוהמקרא,ונן

פה Pשהבבאמתאפשרז Kכלבכ",הטונלכהעיהיאבוהוזאי"נאמר,אמהדבר,כןיא

 Kא'מפררש,סוםכתיבה?תימידוהרבשטונלכתהזה,המקראיבור);יהיהימצאהנוסואו

היטב.מ~~נימהצדדייםאיהבתויהפרטאיןהעייו;ס'ב!הו
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 Jסרגסטי' .'.ח 396

אפריםתאשברךביעקב,שמצאנירכדרךיברכה,ידיםכהנחתזר·סמיכה

ן.יריז, mי"ר(הרצאתזיטאבפסרימרי Kיראשם,זיייייבהנחתימנשה

תמ'ריישיתברך n :ייוJI'ייןאתרסמבתבמקימי):בייקרםמרנא , 162יף

כיחכמה,ררחופ;אבן-ניןייהרשעאחר:במקרםהאמרררכדברידך"','י

 nרימשנה iבפרישמך r:נעם Nוrומנרהנה •עיייייייאתמשהסמך
בארדי.ראי.חכמיהתעיתקבצרפ Kוסארמר,הי"אפיירבהיכרתייסנהדרין

't ,ריהחזירמתיכםאחייסמיךירכירשראיK אזיכז,יאםי~שנה.הסמיכהת

שכית-דיוכזה,בדרןנעשתההראשונההסמיכהשגםירמר,מעצירכי

שנעשתההמסיכה,ת Kתןקסמר.ךהיהשיאאף-זי';'פירישיים,שבהגייי
מוהראשוניםהרשמיםשיהיה,איןיהיהאנירמעיה.ההראהירםמןיחרק

מןהראשרןחשני.הביתימיבמרףאיאינימתגייםאיגםהשעמבהממיכה

בשםהקרואיםרהחבופיםהזקן,גמייאירבןהרא'בןשנת.הנשיאים

העיררשכברדגונרממנר,ירתרערימאוחריםיסמיכה,הסימןשהראבי,ר

 ,)"'ייבא..נירןבעררךכהמיבאהבתשרבתםהאייררבשרירארבזהנזי

בו-זנאיירחנזרבןמתימייירבי)שם(קריאתהדבר"רפשטשאמרי:

מצאנרהר wשהראשרונראה,מעט,עוישנביאהירושימי,ומדברי ,"ו'ה'י

 .) 1בן-זכאיירחנןרבןהואזקניםיטימןונ~נה

סנהדריןריש(תוספתאבשישהאי;אנעשיתהיתהיאהסמיכה

 .מאוחרתתקנחזןזהדברים,ונראיםבמקרמם).רבירושימיבבב"דהיבאה
הדבריםביובונשנ;ןנזכרהיאריכוביחיי,כשרההספיכההיתהןנתחיה

ס(נהדרין,ז!,נםייחמהסשסמךבז-בבא,יהודהברבימצינורכןשישה.שטעונים

't יא"{אאינובהדיה,הוואחרינושם:שאמררומה .'א ,"י;l עםהיפרים.אתרז

ביניהם).ניהגשהיההמנהג

 ,תימיייואתוa~נהראחדאחד {"כהיהאשרנה"ברבירוש"{מי:ראמרר
רבייהושע,רבייאתאי;יעזררביאת~הבו-זכאייוחנןרבזכגרן

רביואתמאיררכיאת~נהעקיבאררכיעקיבא,רביאת~נה~הישע

רכו" JהI;ובו-זכאיירחנן.רבןישרנםמסתימתשם).(סנהדרין,שמערן"

אחר-ךכ:שאמרררממהבהדיח)הרראחרינרכאן:םגרנאמרנדחקיא(אם

ח"עיבו-ייעזוירסימימרתהזרגיתחכמ-נחיקימ"נ)פיב,(חגיגה,במסנהו)

ממפווסיםכייסמררי.יוסיארוסכגגים,יסמירי,ארמויםמהםוסיוסבכ",רעיווסמאי,

,תהיהונםבוסיייןד"והוכא Iיזהו~ש IIכבגדבמרעד.קרנויסמיכתוסה?יבה!(חייטים,

מייזרבמסבהכייבזכרהשיאהאחי,י'עווים:מסנירהיאה) 358ד I(בוסיא, o'דיד

יחייט Jייככזה,אוירזמוזה Jנעביהמחייקת'"במספהיהנין,שקוסהרהשב,י,נמיעי",

יי $Iרר,סכ ..החדיס(במאסףייייעננירםהומ"'זהבפויוסהקיימדיכבוחכמים.יסמיכתסזה?רבה

בתקביהיאחכמםיססמיכתממנה,ינריצאנכינה,זרהוסעוהאם .)'גחרברתו, 882יוסנת

אי.הסמיכהמןהואוסיןהושםאתמצאנריאוסבאמתיכמררוסמאי,ה'י'אחואיאבמעוסה

נו-זכאי.ירהבןונןא:צי
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 17'3יקורותיההסמיכהסש!כט

היתהשבתחוהבראה,מבוי"',~בויונית-דיןמדעתשוואז;ננה p!נשיא •

 .ביחידהסמיכה

התפתחותבעביןדבריםכמהעודו,מודבובואווהירוש'מימדברי

;'מנהבית-דיןואמרו,הזה,וביתכבודוחוקו",חזרובאמר:יהיןשםהסמיכה.

מנוי;בית-דין'דעתשואזקזpבהבשיאמבוי,מביייאיןהבשיאידעתש'א

יהאו'אהבשיא,מדעתאיאמ~נהבית-דיןיהאשיאוהתקינוחזרומנוי,

בימיע'-כרחנובופ'תראשובהתקבהבית-דין"'.מדעתאיאממבההבשיא

עקיבארבישהריהבשיא,יהודהרביבבובימיאובן-גמייאישמעוןרבי

יותר,בעיניוקרובשמעון.רביואתמאיררביאתבעצמועודמבה

גרץדעת(וכן ) 1הזה"'",יביתבישוןה;;כובהואייורביבימיהדברשהיה

מידיהסמיכהמשפטוהוציאע'-ככהראומהאן .)ב'"כציוןח"ד,בספרו,

שאיוה 1והון-רוחםתומידיהםכשרונות'דעתיותרבידםשהיההחכמים,

השערה,בדרןפתרון.והימצאאפשראב'ב;רור,עייהוהשיבקשהזו

שהיההבורא,השממון'רגייההיא.בעתחייוובתנאיהעםימיבדברי

עיאדריאבוסשגזרהקשות,הגזרותו'רגךי ,ביתרמפיתאחריבארץ

מחמתבפש~עך'המיטאנוסיםעצמם~ז t~או Iישחכמיראוישרא",

ויישובהעםיאחדותת tנשקהיתהגדויהוסכנההשמים.רוחותוכיהמציק

, i ,במהחכמיםמןאחדכויויבראאםארץP ועצמו,מיךחדמרכזומו

בא~ץישראיכואתמאחדשהיההראשי,המרכזעםוקשורתיויבו.יתי

מעשהההואנפרקשעשההחזק,הרשםאתרואיםשאבוובדרןאבותי"

חדשיםויקבועשניםיעבר'עצמושהתיריהושע,רביאחיבןחנניה

בוביעוררהיתהיכווהידתםעמםוקיוםהזאתהדאגהרץ.חוז-יאב

ייהוציאביוהעםיטרנתהיחידיםזכותאתיהגביימחשבות,העםבחירי

וייתרמבהיג-העם.הנשיאירשות"מסרההד;רחכמימידהסמיכהמשפט

הגביההמדרגית.מדרגותבהועשוהסמיכהזכיותאתגםהגביייזהירות

'יהריהבוןרבי'יהקריקבסות:דיבי'דוןהרשותהיתהשבבין

ורבי iהעבורבסרדהישיבהוכן ,)ג"י(סבהדרין,קבסותדיביימידןרשותא

בסודשהושיבוהובשעהגדו'השמחהשמחסמון,היהשכבראיעזר,

ייחידירקבתבוכאייזכיותקי"ב).(כתובות,מתיתייפיטיואמר:העבור,

במקצועו'דרןיהררותהרשותאתרקבתנוההכמיםייתראביסגווה,

';דבריםזקניםמ~ביןהדברים:יביראויםשהיואף-עי-פיביבר,אחד

 ,א'"פחגיגה,(ירושומי,בכורותומומיכתמיםיראותבדרים,יהתיריחידים,

ווהורותממונות)(דיניודוןהרשותאתרבינתןבר-בר-חנהירבה .)ח"ה

ויהורות'דוןרקהרשהיירבבכורות,ו'התיריהיתר)~סור(דיבי

רבירכשמתכתמים,ו'ראותבדריםהיררשימי-והתיררודברי ,)'ה(סבהדרין,

מןאביהדקן.יה",ההחיבהמירתב tJמה"א) ."-םסנהדרין,(היכיתהרמב"ם ) 1

אמרני.כאשרעקיבא,רבישיזמבריאחרזיחקנהבעשתהשעי-כי-םניםייצא,ווירושימי
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ונ:זעייומרסיףאיניהשיבר:בכרררת,ירארתשירשהובנריפנייבא

אתרמיאר"'ימים"זקניםמ~ניםשהירריששם).(יררש'מי,אבאיןשנתן

שעברריאחרסמיכה,שטעיניםהדבריםכיאתיעשותקצרב,יזמןידם

שם).(יררשימי,כחםפקעהזמן

איאסרונכיםהייריאבידם,שב1'ונהבזכותמשתמשיםהיישיאיםהבו

תריןממביהוה"רבי'פניהם.באמןיבבםאתומצאררוחםשנף:פביחכמים,

היה'כך,ראריםשאינםאחר-כןמצאראם"י~מים", Pרארתםוגםמבויין",

(יררשימי,ין" pמסתיהרו-יאיאיןימין, Rמתהויןכדיי,הררן"איןמעבירם:

אחתפעםשהשיב;מפנייסוביך,'רצהיאחניבארביאת .) 1היב)פ",דתעבית,

בבן-בפביריציןירחמדאחתשפעםמפביבר-קפרא,יאת ,)םש(ברכים

מיהרד:זגםכיבעיני,מאדרקררב .)א"הפ"ג, , Pמר"(יררשימי,חתבראיעשה

היין,בטעםאחת,שפעםמפניהסמיכה,אתמנעחייא,רביבבייחזקיה,

בשםתמידהראשין?~ראי'כןאי), ,ח"'(סנהדרין,בעינירקיציםהטי'י

י,ברהת~רמןכובדרגתרפחותהואאחרבמקרםשהיכחתימהשכפי"כירניי,

יבשע:זמרתי,יפבידעתראת~בהבעצמרריבאבייכד.כשמריהשבי

ונרה Pיזריברמיםבשיא,תךבהוגיר:יאמריכבובשיארתסדרישמסר

דק Pי;דירבהשיאעייר,מיצררתחדייא ,)'א ,ג" P(כתיברת,בתימידים

מניאיאכו,תעבידיא ו'1א"יה:הראריםמןימנענהריאבסמיכה,כמיהו
אתרבישיכנוכימימציבייכאמתשם).חגיגה,(יררשימי,כחדא"כייהרן

 .)סש(דבריכ'גמררהסמיכהתיונידירכיאתממבהבן-ייייהרשערבי

זה,בעביןמאדפיד pמבשיאה,ירדןרביבן-בנר,היהזהיערמתאבי

דביירחנן(רביובן-ביתודיבוכביתשהיהבאמרך'אדם,הגרך"יוחבן,ורכי

ייא"סמכםשהשתד"חכמים,כמהע"מצטערהיה ,)א"כסרטה,בשיאה.
ונארחרבזונןגםריאיםאבוהזהכדבר .)'אי"ד,(סנהדרין,בידועיתה

ריאבפיתקא,הוהייבהרביואףהשבי:בשיאהיהידהרביבימייותר,

סרף(ירושימי,רביזמיבהרבידמתמניעדואונר,מתמבי,עייוקבי

היהירחבןרבי .איו.מהגבירתבוחההיתהיאחכמיםדעת .) 2בכררים)

ורבישם),(סבהדרין,נסמכישיאהישעיא,ורביחבינארביע"מצטער

עפריג"המיירתר:במרציםבדבריםהתמרמריתריביעתימידראבהי

דמרגיויאכהרבשיאה),יהידהרבישידיברכבית(שהיהייחבןרבימעיבי"

ותכשיטמעפירת(שהיהדמעפיריאשמערןאיתונבי,"רגייס)עקב(שהיה

מיתהביןחכס")יהוייק Iliהע..כי(פפוקקהיתבמדו\סאיודבריםמ~דו ) 1

מגאיוי,תויןמיותאחוינופפוושם,ימכיןי.וכתב,מיתהי,במשמעות,מפת"קיזי

שנהי...בכיהמיות

מוו: IIשובדויובי,יהקואיכן,קויםשבזכוזמיגא,רב'שית~בהעיופוש, ) 2

ינתקשר ,'וימינהייתמניהגיוסא:ו'פניניעי),(קיישיז,הצ:פוועיופנםאיםשנתמנה

השנית"ומיתאתמוחקזמינא)ר'ערדהיוישימי,(מבואנקי !Iופזכויהירביהממושים,נה

צוון.ביא
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 398רורתיה Pרהטובי;כהפטפט

ת M 'מעבירזירא:ררבי .) 1בכררים)סרף(יררשימי,איתמנייאיראשר)

יבניחסידים"כמההסמיכה:בעניןבכייהנשיאיםמעשיאת.הקשהשבטר

ארמר,·הראעייהםריחזקיה,ב"ריהרדהכגיןיימנית,ראריםשהייתררה,

עתידהקב"היבראיעתידאביזכררן>,יהםיהיה'א(שיהיריאחררניםיגם

גדריי"בישיבהאציררמרשיבומשירצדיקיםשיחברהיר,מנרת) :'''צ(יהמנרת

כביד,זקנייינגדרגרמרהחמהרברשההיבנהרחפרה :)ד"כ(ישעיה,שנאמר

(סדוחכבידזקניורנגדאיאנאמר,יאכהניררנגדגדידיררנגדמיאכירינגד

הידרעים . ,) 2רחזקיהייהרדהזירארבי~ינתזכררו).איןפסרקפ"א,קהית,

(בבביי),"בריבייבשםתמידהראשרןבקראריפיכריסמיכה,זכרשיא'בר

פ",כבכררים,(יררוסימי,כירתברתרבראשי(כיררש'מי)רכיביארבירבי

חבררההקב"הירימנהבהםרכייצאשמהם·נזייהם,אימרזיראררכי ,)ג"ה

החכסים,רראשיהגדרייםהמארררתרהיבנה,שהחמהגדריה,דישיבהמייחדה

 .) 3הסמרכיםםקביזהכנגדזיי;חבררהיהיהרכברדמהם,יבדוסר

'מפבייסמיכה,זכריאתררהרבניחסידיםשכמהביבד,זרי;אאבי
הנשיאנזיהשפוערשיאשאי-אפשרהנשיא,ביתיאנשירצריםהירשיא

קרה,אחתפנזםיאכיזד,אף,איאמדעתרשיאאםמדעתרבעצמו,

ארקמדבשיאהדבי"הנהרכי".הזה'כברדראריםהירוסיאאבשיםשבתמנר

קדםיקיש:דרישתמררגמביהבר-בחמבי,'יהדדה '''אגמיר,דיאדייבא

סריכםישהייהישעיא,ייבחנינאובעישם:ככנייהישיןשנריעי'ןהתכינןיש ) 1

הרהבאמו:חרז-יאוז,חבמ'כדכושבעשתההגכיה,ארתהעייהםח'ןהייאכאידישואי

נחיץ-יאוז,דושהיהנו-אנא,שמןכוכאבים,כמיסמשתדישהיהיסובבינהר,מנטעי

כאוץהיהשיאעימצטערשהיהה,רכמט •די'יהרכגהוהדיאעימצטעוהרהנאמי:

שי.מזה,גםנוחההיתה 11 'אכהרובידעתאביהדין.עי-פייסמכרשיוכיש'סונכרהר,

הזה.ו Pה';תימיד Iאתיכמרראחוותתחברירתירחנזוביש Pכ

pונוםנתנהזרמרטעיתרגלוסאהחברו).ר'(ביייה pחזי Hכיהודהכמדיש:יפנינר ) 2

ישעו ). ographie de Ja Palestine" p ~ Essal sur L'histoire et 1& g • 161(כספור:יעונכרוגיהחבם

כן-מתתלהרירסףלכנהרכאשו(אינאי pהבז-חזקיהילהרדהשה~ונהרמתמלהה,וברזרההשעוה

יכרבדנרתנתשאלנהכישואי,חדשהתכהרלסדהרודרסבלונלשהלההוצחז"),כז ..בשםהכהן
דונרנ;לת p ן~~(הויונייםכנגדרהתקרמםידים),סרףמשנה, ן~~(יבדריהיכיתיינשרר.דם

חזקיה.כ"ו'יהרדהכילפוורכיחכרוה'ריהפנרתרי)-ר!!ושאיח, N. iה'לי ,ז~'הלהרדים,

"יחייחנןדובימלה ':jד Pפשתהיחכן-א'ןיקלםשמ,רןובי :)ב'"עויי,בסנהדוין ) 3

דלביוביה ':jיתיכהוהחדייובאוביתא,ובסנ;ייעאא pייאימסמכלהחנינאכוכייוסידובי

 :ה~'אמויאואורחה Pכן-יהושעבוכיה'ןבהדידעאיבאוביירחנז:)(ובייהראפוירחנן,

 •תוד .יאיעייתהואייייה:אובויכוי.סמכיהברישא.מוייסזנכיהייה:אמוררכי.ידעדין
pששהובפנידאסתובי"רגוס:דסוביך-סמיך.-מהוש"יכיוןוכאגכואמינהשובע!יוא:וביאמו

הדבםיראתרי~וןשיפנינונוסחא םי!''אפשראביסמור.יהאכואוישיאשנסמרשמייו,

וי.כית~דין,יד,תאיאוב~נההנעיאיהאשיאיני, pוהתחזורשכאחוונההייושיובי,דכויעם

הסוביכהמהגב'ןתנוחההיתהיאשדעתרזיוא,רוביהנשיא.יד,ת .,.וב~נהבית-דיזיהא

ואווסובךבבואםאבייבתחיה,איא.ינרשזהבהרנינא,ירטיוביובפעשהמרכיחבכ",

טוביכה.הישיבה-טוביבתי
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הריראמר:פתחמידי;ייאייהאמרייאע":יה,גחיןקםבאמירא.נוייה

ררחרכירכסף,זהבתפרשהיאהנהדרמם,יאבןערריהקיצה,יעץ"אימר

המעשה .)'ב ,'ז(סנהדרין,ממעמידיהוייהפרעהקב"הרעתיד ,בקרבראין

רביבזמןירע Kבשם,הגזכריםהחכמ~םשמרתעייריעידראשרכפיהזה,

אישריעקבשהני,יהידהרביבימיגםרנשנהחזראביהראשרו,נשיאהיהרדה

המקראאתבכספאדאימגיההראעיגםנשאההיאהדררבונברריאכפר

בשםכאיייזקניםקראאחדרחכםבכררים).סרף(יררשימי,בעצמר:זזה

סמרכיםכנגדנמרציםדבריםשםערדרגו!ו .)םש(זהכראיהיכסףאיהי

ככסף.שנתמנר ,כ..איר

יהחיישהדרר,חכמייכאתערדררכאירמעשיםכיישער,קררב

מ"ינה Kרנ..שייהאשיא ,רהתקינר"רחזררנשיאה",רבי,הנהרכח..את·ובעט

סבהררין).(יררשימי,בית-דיוימדעתאיא

מעטאןהרעיירהסמיכה,אתבהזשהגביירההגבירת,כיאבי

שמרתעינעבררראםבארץ-ישראי.הסמרכיםהחכמיםמספראת'"המעיט

מאד,מרעטמספרבהםנמצאאזרבמדרשים,ביררשימיהנזכריםהחכמים

י;שער,נרכ';אמגםאםרבי,בת~רמרתכריםיהיישיאכאין,כמרהראשר

יחידיםי"ידבריםשנתמגיבהם,הירררביםגמררה,סמיכהקבי;רכיםשיא

היהיאקנסרת,דיניידרןהרשרתיהםשהיתההחכמים,רמספר ,ב"בד .

 •כי-כרג.דןי;

ב.

 •בבביהסמיכהמשפם
שיארהחכמיםנננרת,פעריההסמיכההגביתעשתהי;אבארץ-ישראיאם

מאדמעטיםהירזייאיצטיאראי?ם-ר t'ב'שי;א~םר t'ב'-ארתםמצאי

שיאבבבי,ישראי,תררתשיהשניבמרכזהדברהיהכויאהנהבמספר,

 ,פסקרשםכיהצבי,מארץמרעיתה,חכמיהרבמספרבישיברתיהנרפיתהיתה
בירהרשרת"היתההדיומצדיגמרי.הסמרכיםהחכמיםראיי"רבי·מ.ימרת

היא:מפררשתרמשנההדברים.יביבחרץ-יארץגםזקניםימנרתבית-דיו

רבאמתפיא).מרף(מכרת,יארץבחרצהרביובארץביונרהגתטנהרריו

בשםים Kקרר ) 1הנשיאיהידהרבישיבזמנישהירבב;,חכמימרצאים.אנר

יינתו,רבי ,) 2יצחקרביהבביי,נתורביבו-בתירה,יהרזהרביגכרזבי,ר

(t ~ I ' בי.יחהראשרני'ם,...דרררת

 Pיצתרביהראם Itיהכייע,רקשההבב'י, Pיצתרביבזכיגי,פרסהרבה,בבראסית ) 2
מבב'.סהיהאחיחכםאייבי, ' 17בןד-ריי,סת,ם
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 401יקורותיההסמיכהמוספט

רב :'אג, Nמרשם jב'ג, Rי(כרכרת,זןטראררביבנןאחיורבייאשיהרבי

רבימימותיגמריפוסקהזההמראהאביעין-יעקב);בעי"גירסת-זיטרא

בת~רמרכתרשיהיהכבבי,אחדחכםאפיוואחריומצאנוויא'והואה,

חד"וזqבייה j ,~בארז,חדשההזהבפרקנעשתהכימראה,זהדבר ,) 1"בי

ימנותתושרהאתוהםהנותנתשבידיהם,הקדרמהבהיכהמוהשתמש

הדבר,ה,ב iי'חהדבראתעייהםמטותאינהאבלבחוץ-יארץ,זקנים

רביאחיבןחנניהמעשהדעתי,;פיהוא,הזאת,החדשהאתשהסב

 ,) 2רביבימיההם,בימיםשאירע,יהושע,

בארץ-שהיההנורא,השממוןבזמןחייהושערביאחיבןחנביה

אדריאנוסשגזרוהאכזריותהקשרתגחזריתבזמןביתר,מפ;תאחרי'ישראי

בן-שמערןרביהנשיאבימיגםיעתמעתרנערררשחזרוישרא;,ע"

(הצררת);כתובבאברשאםנעשה,מהרוחר:במריקראכאשר ,גמויא;

קירםודיים,הויכיםהיובארצםישראיבני .)ג"י(שבת,מספיקיןאנוא.ין

קביעתוגםו~נויי-מות,קשיםיסיריםאחרירגיררהיהיהמצוית'התורה

אנוסיםישראיחכמיהיואחתויאנפשות,בסכנתקשורההיתההמועדים

ויכן ,)ח"י(מגייה,מאירברבישמצאנוכאותהבחוץ-יארץ,השנהאתיע:פר

 ,מארץ-ישרא"המועדיםיקביעתהשניםע:פוראת"עקור"נכוןחנניהחשב
וןים Vfהיהודיםבהישבואשרבבב?,ויקבעםיושביה,תחתרגזהאשר

ארץ-יושביייחשבואותה?צדקה,חנניהיוחשבאשראתארןשוקטים,

חטאת Rבשםויקראוה ,'"ר~ו;יכיויאמותראחריגםאשר ,הא?!ח"ישראי
סכנהבמעשיןראןכי ,)ב"פכתובות,(ירושימי, Nיהוש'ערביבן-אחיח:נניה

אשרהגדוי,הסערי;רגייכיבעינינו,רקררבהארץ;ויישרבישראייאחד,ת

ויאמרוהצבי,בארץגדויזעםאזנעררהעם,בובחנניהמעשיהטי"ו

בב"יעשותבקשורביבימיהיהודים:בעיניויחוסהבב"גאוןאתיהשפיו

בכוי-נשקוהשתמשבאותוארביאבו ,) 3ע"א)שין,(קדויארז-ישראך'עיסה

עי'ש).וב. "(ערוד,אבוא.בובוסםגיפעמ'םבבריתאובבזכרוה'ג,קב'ת';פי ) 1

גמ'יאיובוש'בזובבויהוש,רביבו-אחיחבביהובעוסהקובעטפוז-וחםיובע'; ) 2

קוב,הואשוביםידווות nספוובע'בו-גוב';יא';,שונעוווביבבוביוני-גרץוהחכםדיבבה,

ובפוושביווש'וניאב'';בשיא;בן-גונ';יא';שמעוןובישבתונבהקורם ,השונרשיפיבז~ןאותו

ו"'חב~וושהובאוכואיגריו,רבי';ייהש'חבאובר: )א'"פהדריו,סבפ"ו;םוף(בדרים,מקומותבשבי

הזההובעשה,םבקשרשהיבאוהחכמים,שובותובתודגםהוכחבואחרבובקום 1א. Dפוסבהדרין

רבי.ביוביהדברשאיו,ברכות),סוףובביי,{ירושוובי

וארז-,יםהבבויעשותבקשיפינחםרביביוביגםכיעו,רי~פרשםבת';מוד \ 3

ברוואחראמוראאדיבובורעסתםפיבחםרביבשסעצתם.'הפרהשכיווהיאשוא'; ...

כפווחת,התורהעודהיתהובבביפיאים,ארז-ישראיירדהשכברבזובןוהחמישי,הרביעי

עיקרהוש:פ'יפנרכודורותחונשהזהשבפתרהשאוההשיחוע'רהע'רבו I11שוחש.וב,יקשה

בשונםזהעםע'יויתונרונוופןמיראתופיבחס,שרבייאונר,שםבת'ונודוהבהומיקט. ר;~ה'א

';ביתידעתם,אתבויהטוידת"מה, ('שדברופניהםוהציעהקדיםברוחם,יאאוסודבר~פיך
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דיראחירת,דירייייבחרהפרץ, \אתייתרעידיהרחיבבכחישהיהכזה,

חכמירשישתמדעתר,יהעביררחנניהאימיאכיםיישיחימישיר,שיים

יהדבריםידי,יעזריבן-בתירהיהרדהירבייצחקרבינתן,יביבבי,

הבאים.ובימיםישדבכאיהמקייםייביייאימעןאבימכדבם.אישבד

הזה~בפרקהשערתנר,יפייר,שבתנההסמיכהנזכרתיהשתמשיבי'השכיי

שקביע.ת,ימפנייבדי.בידיהסמיכהאתימסררהזה",יביתכברה"שחיקי

שבסמרפיה-חרדש)תא, Pי t(פ"זקו"עי-יריאיאנעשיתהיתהיאהמדערים

בקביע.תארץ-ישראיבחכמיתמירתיי~םהגריהירשבינמצאי ,בארץ-ישראי

משתמדסיביאתמצאנייבאמתסמיכים.שצייכיםהדבריםיבביהמרעדים

בר-בר-חבר;'רביאתבבי.·מחכמיהגמירההסמיכהאתימיבעהזאתבזכדת

ימעיה.וראיביכאשן" ,)'ה(סנהדרין,יחיריסידבריסמ~נההיארביאת

שהיהאף-עי-פיהכ",מןמדציאאינרייפאיירחיבאהשמיאיאתיגם

 .)ד"פ ,מ"ב(כרעימצטער

שחיקהיעד,בסידיגמררהמנריהנבימחכמיהסמיכהמניעתהיתהאם

רארתיפי ,עצמרמדעתמהםרבי~גן::ו ?7אםאיינשיא,הזאתהזכיתאת

תימירי'בן-ייייהישערביבימיכי.בריר,זהאבי iיהכריעקשהעיניר,

 .בחיצ.הסמיכהאיןמפירש:יאמרכןכיבישואי,יחיקהדברנעשהכבר
בחיץ_·הדריםיחכמיםסמיכהנרתניםאיזכירמר, ,)ד"י(סבהדרין,יארץ

יייייבייארץ.בחרצהזקניםמ~ביזאיןבכירים):(סוףרבירישימייארץ,

-ארמתםעייושביםישיאייבני , Kהימיאמקרארהיאיאימר:שםמיסיף
ישינשמשיםימדים,ני Kמדברייאדמתר.עיאיאתהאיאשירישיבהכי

ראיוסשהייחכמיס,שביעיפר q 'שםיבבבייבה.נגערארץ-ישראי

 •סמכרהייא-גבייהיהרהדיאיחד ,סמכיהי-גבייהידהיהחדיםמיכה:
שהי.האף-עי-פיייחנן,שרביערבידם,מארששתזיהיכההיתהרכי-כר

גבייהד'היה",ריאבר-א:פא,שמןרבתימידיר,בחירנוימאדמצטער

 ..יבאתיהטיתכיינסהיאבכי-זאתכדין,יסמכרשייכיד'יסמכיהי,
יבבשביישהשתדיכדררהזה,הכברדאתיייח'רקבשיאהיהרדהרבי

דרהיהיהדאבארץנתישבישאיימפניימםמגינהי", ..,הדשעיאירבחנינא

(שאדיהזה.יהדנרמהם.ימיטיכהכהיביוהאחריבים,דברייאימידיבםאתישימר

ראיךבר-פיבחם,יצחקיביבשמז) hכ(חיי'ו,אחרבמקיםבאמרהתיר)המויעדףשןדיטה

מיבכעו:'בכת-בדואחרכןזר(ירםאמצאתירכןכאז,גמיתקוצריכיםאגישבוןספק,

יתררבי.ביונימיהתגאיםמאחריגיאחדיהיא(פטיז)נתןדרבינאביתיזכרהזהרהחכם

 . '" 8ייחבריאדםביןיים 1I1בשאיתזהיריהייקייאים:אגימי II1בשםשנאמריהדברים

n מיגאהדירשגאההראראינר,יכאשרהמחייקיתי.?ביןב~אp' .המיבאםיהמעשםירשניםי

 ·ד-'עייאיםאגיבר-פיבחםיצחקרבי,שיהמעשהומויבי,בזמןאחד,בזמואייעיבגמרא

'וב Pיזחיביבירעיהבתחנייית Pיכי,רבני,בני "הריחיתםייתאזגביהכמה

בשיים.ראoםפה . Jמיזאתפינחם
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בסביינושואחדדבררקיכ .יאוז-ישואייחזיוחשבריא ) 1בדמשק

עצמםנויקבייאםאותםממניםשהיו.בחוז-יאיז,היושביםהחנמים
 •יחזררעי-מנתזקניםמ7!יניןשם:ביררשימישנאמריבמיבארז,יהת~שב

רבידקסרין)(רכנןהמאמר ,בעייביחדשה,תקנהזאז.היתהדאייי

רבי , Z)מזעהבר-נחמןיצחקרביזה,בדורשנסמכרעייהםשאובריהחכפים

t יאמרראים.הרביעיבדירדיםהירמררמי,בר-סיסיסיהידהירכימצררמינא

חנינארביבגוזבארץ,שנת~שביבבימחכפייכמהבמהריאיםאנרדבאז-ז

אסיר'i'ןביאמירביקי"ב),(כתרבית,איעזררבישם),תנונית,(ירישי;מי,

רביאבא,רו Nבחייארבישמי;אי,ובי ;)ד"יסנהדריז, ;'אי·ז,(שם,

ז Iשישרכן ,שנסמכרעייהם),מררה ,ברשת~ר(כמרפינחסררבי-""רמיה

מחכמירכמהבמהמוצאיםאנררכנגדםיחזרר;,נוי-מנתשסמכיםהחכמים

בר-שמזרבאתבז-סיסי,ריייבר-בר-חנהרבהאתישמיאי,רבאתנבי,

שהיי..נחרתא",עריאראתמבבי")שעיה(".האריכהנארבאתא:בא,

צרירראיז ,נסמכרשיאישיבת-קבע,שםנת~שביי;אאבי ,ב.ארז-ישראי,

בכ"חכפיבכיאחדגםשאיןעד ,יארץ-ישראיבייעירשיאאיתםירמר

הדברים)יבינתמנר(אםהזכיתהיתהיראשיניםרא. re ~רביבשםא.שר

הזכרתיהםשהיתההדברים,רנראיםהע:םיר.בסידריישבקנסרתדיניידרן

הנשיא,ברשרתיפי-שעה ם~"יצאיאםבחרץ-יארץאפיירקנסיתדיניידרן

ראמררי;ארץ·;בחיצהביןבארץביןנרהגתש"סנהדריןששמענו,יבמי

נשיאהיהרדהרבייישנתןבר-אבא,חייארביעישם)ב.יררשימי(חגיגה,

עד-בניכירצאשייחגרגדיי,אדם"בםשי;חנר"הריבה:רכתבא:גרת

הנשיאשמיאמררה,בנריצארכינחיי;ש,הישין . uאצינימגיע'שהרא

"דיןיכרייםהירחיץ-יארץחכפישגםממ;נ;ת,דיניידיזרקיאידיא:ת
רכירצאקנסרתידיניגםאםכיארץ-ישראי,חכמייבאי-כחשייחים,ב.תיר

ביכייצאיהייתידםאתהנשיאשמיאיארתםאיאמסיריםשאינםבהם,

שיאככי",חרץ-יראזי'רשביבביבני-האחררניםהירכנגדםדבר.'יכ"

רכמרארץ-ישרא",יחכפירכפיפיםבמעשיהםמאדמיגביים-"סמיכהזכר

היי ,הפרעיםיבקביעת .)א·נ(פסחים,יהרבייפינןאנןבעצמם:ש-אמרר
.' 

אייי'שוסיחאבהו,רכיאיהכייכקוסת-ישראי r;אר'יהיובייוסכסוףונראה, ) 1

יארז-יוסראי:יכןאוסכשכייובוומנרמזוקןהיבינואוסרמשערותיומקצתבתובוונתן.מבתב

דיוסראי'יארעאאתהייקוםסיכתאאיייןבגיובגוהסיכתיהובוייהב·'יהאיגראחראייהוסיח

רבי.תנ~רביריוסיובי'מעמים'~נהויכזאז,וסנסוביישער,ויוסשם).בבורים,_(ירושיובי,

יסוביכח'ראייחם ,מצר .,ייבהוסהחזיקיארץ-ישראיעביאימר,הרובבים ) 2

מיירושיהוברברייהנהידבריי.ונקורהובפרוסיםבקוסוי;וסיא ,)י"ה ,ד'"םטנהדריו,(היי

ונעריאחתהיתהוהיאסוביכה,יעניובחיז-יארזחשיבה,זהוסהריההםר,נראהוסיפניני

yםות-הסו'וD'ראויי .) n ....יא,(וסימ;כים,עי-ידיהםבכב:סהוגם"'ונד) ,רס'"(יהיוסע,יהידה

 .,כביי' 1עיהיותינרויהרמכיםגדברי
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גזירת,ממדגות,בדיני"חברו,אדםוסביורבדברים"גמרי,בדעתםתי'~ם

היה.יאי-אפשרחסררו-כיס",יהםיישדשביחי ';'ימ"שהםרהיבאית,הירארת

היתה ,יארז-ישרא"""כתהריבבעייאתבכי;-פעם"השיא;בבייים
ידיןרשייחיהםארץ-ישרא'וחכמ"שיבאי-כחםבתור .בב';חכמיבידהרשות

עבד"בןקא יכ,,(קבסותדיביבידםי;דיוכחהיה"אאבי , tבעצמארתם

פעםבכי .)ד"פב"ק,וסייחותיהי".עבדיבןיא~ממיבא,בקבסאוס';יחותיהר

 tIבעיי-הדבר'אתישירחזקרקיםהיר ,כא';רריברתדברייפניהםוסבאר

גו';ה:ראשיערקבאארץ-ישראי·בביוסשיחייבמיוסבארז-ישראי,יביiו-דין
 4י"א)(סבהדרין,בטבריא~ביברירארתקבס)שבתוב!ב(י,'ימיההשיארהר

יאפבדא·תש';ומיםדמיהן·כמה·בחמן,רבאתחסדארבכשוסאיאחתרפעם

 11בבב';מגביתקאקבסאחסדא!חסדא,יו:וס';חדמרא,ויקיפ~באדמרא

רי;.אוסכיח)(ואינוהוארכרימשובהאימרידאביכיבאראמרר: .)ז uכ ,':ו''ב(

-דיוסראייארעאדאזייבאזימנא, "קבעראמר:יאיבבבי;מגבינו
האחריךהמאמר .)ו"ט(וסם,'יהמשמתינו-אזיייאראי'יה,קבעיבו

 •יפביברנראהכאשרהסמיכה,קיריתבדברי.מאדנכבדהזה
היתתבבביהסמרכיםימישתקופתיבר,יצאהאיימכיהדברים

ו:'רובבו-זכאיייחנןרבןיפניכישבים,ימאהאףהגיעהויאמא,דקצרה

אפייי-התימידבימיהזאתימיהשנן.ןנהבמשמעות-םמרכיםהיושיאמאד

י;'גמרי.בבביהסמיכהפסקהרבירבימיבארץ-ישראיי
הזא..תהשאיהאתבארז-ישריי'הסמיכהנמשכהזמואיזהעדאבי

הבא,בסימןיפתורנשתד"

ב.

בארץ-ישראי~הסמיכהבטיהאימתי

מרצאי'םאנרהקרדם,הסימןבסוףבהוסבגעברהזאת,הוסאיהעי

פה-אחד,מחייטיםש~יםהאחרינים,ישראי'חכמיבפי'ערוכהתשרבה

קי"ט'ד"א';שטררת,תר"עבשנתהשניהיירבינימיפסקהוסהםמיכה

ערום.יבריאת

ר.:בינרשמסרעתיקה,אחתקבוהעינסמכיםהזאתהדעהבעיי

אברהםירבירר 3העבספר';נווסנשמרהמתשיבותיו,באחת,גארןהאיי

הזה.הסודשיעיקרריישראי;ימדרבברמשה uכישהח';יט,יאחרהנשיא.

הזהירם"הזה,הסרדי;הםשבתוראף-עי;-פיירמר:יוסיףהע:;גרר·,ברו ;Vוח

ו· ..יאחר iאיהקדיםהזה,הסדרמןישנותיהםיש , rק.:משסנהדריןi!וכי-זמז
ה"בר-ימיעדהזה,כסדרשיארר 3עכברהראשרניםכייודעים,ראנר

(ספראחר,ייאהקדימריאשעהשמארת.ה .(ישטרות),תר"עבשבתיהודה

א.תהרמב"םביי-ספקשאבאיהגארזהאיירבמדברי .) 97'צדהע:;גרר;
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,י-פיקוכעיןטבהדרין,שיששבזמןפסיבי,ימשה"היכהשאמר:.דבריי,

מחשביןשאביהחשברןי vעיבעי.ן i.קטבהר.רין,שם~איןיבזמןהראיה,

חכמ'מטרףזה,בחשברןיחשרבישראיכיהתחיירימאימתיהיום.בר

אביקבונו,בית-דיןשםנשארויאארז-ישראי,שחרבהבנותהתימיר,

קביעתעיררבא,אביינודהגמרא,חכמיכימייבןהמשנהחכמיבימי

,?~'ביזכאירדבריר .)ג"ה.פ"ה,קה"ח,(ה;:;כיתטרמכיו"הירארץ-ישראי

קצרזמןאןהיריובאאבייכיגארן,האייובדבויעםהיטב

ישטורת).תוטיגבשנת Rרוכתומם"בשנתמת(אבייהיישיתקרנרימני

זכוכיהאיי,רגבתשיבתהואשין,במקיראין-וראיםאניכאשורהנה

שמימיתאיאארמראינרהאייובהיי.וביבימיהטמיכהיבט~'רומז
את'שהבהיג(פמביהמיעררתקביעתאחרי~ייאהקדימייא ...ראייןהיירבי

יבאמ.תהחשברן.תקרןטבתיבימידיעאיבראביהראיה),במ,קיםהחשברן

א.תתריה ,"הירביהענןררחשביןתקרן .סס~?,הרא",גםר,מארהבעי

 ), 1רמתרקנתבטרחההתחבררתובחסררןהשעברדבקרשיאחרת,בטנההדבר

היי·ימי דע...האחררניםהאיירבדבריאתיהביאנרצהאםראפייר

רמסרב,בסבהבהםרירארת n~מת-pשסבהדריןשכי-זמן nהראשיביםעםבקשר

מהםיהרציאנרכי'יאהנה ,) 2יכןהכרחכיאיןהעניןשמצדאף-עי-פי

מפניכירקברעה,~מת-PמהיותסKiנדריןחדיההיירבישבימיאיאייתר

חכמי-הדרובידהיהיאישראינויהיישיבזמנרשנאירהרדיפרתהצררת

חדשיםריקנרעשניםיענררהדת,העםנוניניעיי~קחבקביעותיהתאסף

החשברן':אתיהבהיגהצורןבר;דריכןיבן,מייחדמרכזמחסרוןבזמנם,

רבאמ.ת'מארץ-ישראי.סמיכיםעירפסקייאבשים-אפןאביהראיה,במקרם

אמוראים,-שידורותשניבארץ-ישראיהיוהיירבי.אחר.כירראים,אנר

את'הרמב"םגםהביןכןובוי-ספקי.ברבשםקרואיםבירושימי,הנזכרים

'שםנשאר'ריאארץ-ישראישחרבהאמר,;אריכןגאיו,האיי.רבדברי

ירוומזומניםבעתיםיהקבץ iשדר:פנו,'קברבית-דיןאיאן,רסמבית-רין

,יג. ,"ם.כהשנה,ראש ן~~(אקראישייבית~דיןבנגידצבירבצרכיייעסיק

 ,)יא.כ"ה,(כתובית,שםיןעובקשנן.ןי-ריניןמרי: Kשיכדרןשם,)יברש'''

·בשנ"איא ~,קברעיושאינןרבתי-דיניויום,בכי-יוע ו;:קבתי-דינין

ש~צותמי,אדרייהואיישהיחשברכאשריא ,)'ג(שם,רבחמישי

יהין).!ן i7 (סמיך·יבית-דיןהומב"ם

 ,תסוכןרעיפ-ייקדסוהזובהיגרהקררס,ונגרוסי)(בברבןבירהררהה"יפפי ) 1

רי.בית-ריןיפבייהעיד"כתי,זאזיהערימהירשיאהגירת,דוכר!יקהואיהע'ן-פי ]א' Jר

פ'ב)ה, Hוהמאו.,.,(טפודוכימשנרוסמפנ.כית-דיך,ק.דיוסיהוזיעיצאתיכוייןהמקומרתוכיהשייחין

יהריא "ה·ייפשעדוס:ןא-"-םיירפר,א'ןא~יבהוסמגאוןהאייוב~נתכי ) 2

 .הפרידר.תיחוסרבחרזוימכשנארזבכי-פקו!ביייאיה,עי-םי'ובקדשין.יהירבחוסבינית,ובשגיחימ

 :·' I.'בפרפוגשימאגיהנוי'מ,וביאתנודאחרי)ייאהקדיפריא.סןנו.ה(וספארתההייוב.יפרת

וס. I1'Iעבהו"ר.ארוי·ר
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ברוגשםיין .'ח. 06,,

האחררניםי Kישרחכמימצאיהנהךכ,איכךם Nהרמב~ינתתהא'אבי

שמפירהראשרן,היי.רבישי~ימייהסמיכהשבטיהונדבריר,יהיביאונקרם
תצירמהספרעיבהשגותירשאונרהרמבין,היא,זה,דברשימעים.נר

חשבווג;!קןהנשיאיהידהרגישיבני '"השרבי nקניג):(עשהיהרונבים

(נראה,פסדהונפניהמרעדרתשיתבט"רראההשי,'ם,עייישהיא,ניו, Jה

rכי·נרררהאינההזהנמקיםהרב~ונתאבי "'ה.כוניסה ) '1הפס ''''בו

שהמרעדיתש, Kרמראהיצפההי"שרבידבריו,.יפרשואפשרצרכה,
אפשררכןסמרכים,אזשיעדרימפנ('.אחריי,שיברארביוניםיהנlטיירכיי

בארץ-סמוכיונטיייםבשהמכמ..שהירםשם:ישרנומסגנרו, Kיהרצי

סמיךי,בית-דיובארץ-ישראישאיושנים,מכמההוכרעדרתונטיר ..ישראיי,

מדברייוצאוכןוייתר,שנהמאיתתשעאריךזמועיכךיומרשקשה

רביםיוניםהסמיכהנמשכהיאשאםפיי,פר~יהונימרעםבי:פיחיהרמבין
K 1בימירעודפסקהיאעי-כי-פ~יםהנההיי,.רביחרי (. 

יסורתנסי .זבםוtאי.מ,שימ,רגפסויחידידו.םדין It ..סם:הומביןישיוזה ) 1

מידרד)(מניתהמיוכהפזו, .י.ביוןהגיות,בזמזבימור, Itוהמי"רהיא , It.הגשיובן,

יהמיש ,' It-ישו rאוי Itרגס'שנבביגייותשי Itובגוזהגוימ,ממיביממשיהקצת ר.'סוסו

מ.יב,'ותויסו~חו Itהתימרדבתבפיבהגרזהימפיבה,וסורתג((יבת

שיאאףו-יפ-ייר, 1tפדבויו .) 7צדתו""בויין,ופש"ש,ת Itהוצהומבין,(רבןח'נכישגי

כחפשימיכי-הפחרתהיהוהמפיכהית Itהגשישנט~','-כי-פגים, Itיוצבדירק,הזפזבהםצב ,pג

הזההזפןהבוציים."ובפפושגימישסוות,תוי,בת I1'בשהיהה,נויחשבוזתקיזאחוסו.גה

 t!"הרמ:ר Itגוביהרמ.,דמובגר pמ'יגרשבשובוהורמי,רי Pהפורמרפזגםיגר r:Itיצ
) iI (סהראמו,ימב"וIt יהרכיח,יכייII7 יישויהםהיר>It '( וIt גשיאימשהזכוגרכפותמשים)

ה,ב 117התגיזהתיכה,הרד Pורזאת,יבריבידרהיה It 'אביגיירת),י II7ירא

יחי. II7המ Itבבבימיהרדה)סבטטוסכבו(מאחר.כןאמיו,אכו:נאשירמיחון IItסו,

מטפרגגר,ם It .(XLVlllבדשבטפרובהרטפרתמרויובסקי !Iזג I5Iיהדירייה" II7 •טפו ן~'(

ימביז 4f11בשגתיהה~ת Itהגשישנטןי , Itבובצהר:ם,מ,שבת , 1263פמטפיר,ודחת.גיה

אחורזת It:.הוזביתיארדוו~מהוו" 415,בשגתזפן,יתו Itבכי,תה,יד,בריתגה:זכרבוים.

בארדבשיא,רד,מדיאראייךזמןימר Itיפ-פגדויתרבתואה,גפייא"יבןאיי:זגשיאים,

זכרכייהאיו II7כרז,י'יי,היהרובב"ןבאהמווןבי Itכיב).צי~ןמיד,גרז, ן~!(ישראי

שי Itהבימיתת:םרבתר 1I7ב,יבי,בראהריכומיו 1וקפויבפקידרתמ Itכיהיהרדימ,בטפוי

טוות, II7 'תשי"מבשנתשגפטויגמוי),טמיכימבםיואשיוב.שביוביבחרושיר,ש,ארמו(ר~ובר

תתי"ה,תובררתשגהתתגיהנרתברם,הוסמ,טרפוהפורםרקרי II7איאהגיצוימ,ימביו 421

דרבירראפויכך,הגנוכיםהטפרימהר:םןתבוסתיפגירהיו Itש'ב,נפר,.ש:הומב"ווtר

יריז Itשיו,רהוכיחו I1' א·כ..הפרפו:פי Itייבוקודמרהגהשגה.ב,שויםוס~פזבררגו,

 • 206)נד(םש,,ירתוישגהסאותשפוגהזהמנו Itבהוא:םסךאפו,ריב,וסבם.יהקוא ט(!~ה

Iהתמוהמאה,בושיאתתייה,מטפי,מירתריפה,ריהזה ~נII7 שייאיאי,יתII7 ,' 

Iכחני.ירתוממבה,ברשבברתתג"ה,מטרפ,מו I11t'1נ
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ך4םיקיריתיה ,הסוניכהםIופט

חשייח),(פרקגטיוימסכתהזכיתייבספרמצאתיזהכנגדאבי

תריעמשנת"שהריב~ריש:יאזברהזה,בזמןים tכסשמיטתעיבדנרי'בי'

בארץ-ישראיסנהדריןבטיההנשיא,יהידהרבישיבניהייבימיישטרית,

שניםיענרהענןרסדר;יז:יקןיהיאממנה,סמיכין)(כיימרזבימחיןרבטיר

ריאתרקעיוייאבייבית-דיןשםשאיןכייןחדשיםידירית,יק,דש
 ,;'צאמשרישזהרדברניהגי.ירביאין-עבדיםמשיחיןייאמשמטין

 , Kהנשיהיירבי,"שמימי :)יי,(דףיגטיןבחדישיראחר,במקיםנויד

שרבפי,מרניןשאנרמניןעי-פי"דרררתרק,דשמיעדרת,סדריניסזנ:יקן

שכבראשי,רבבימירכי-ש:פןיקדש,ראריבארץ-ישרא';בית-דיןהיהיא

 ....[,גזברי]'בארץ-ישראימרמחיןב.טיר
מרתרהתרספר'בעי •אחריר,הבאיםהחכמיםהיכרהומביואחרי

בנ'מרקירנסיםירבנר ,) 1באריכרתישרנראתהזכרתמספרמביאמיה)(שער
מבייבארת,ארתחדישירמתרדדבריראתובעתיקהשייח)(פרקיאיפסי

iT י,גמרימיתאתהרמביןבדבריהרספתיפיהר(ןעישמראתזכיר

רביבימיהסמיכהשבטיההזאת,בדעהמררבע).חצאיבשנידוזסמנן.ןיה

י ,שראיהגםהחזיקיחרבן,ר"ץשנתשהיאיסטררתתר"עבשנתהיי

רבמקרםמסרבכים,שדבריראף-עי-פים,ריד-עיסרמסםררמקרמרתבש';שה

בימיהסמיכהשאיתשנתערררהיבזמן .) 2זהאתזהכסיתריםנראיםא.חד

זהאוונרIוהרונבי!ת,וונוותהספובIומארונוסביה)עי:ימי,ונארו .. (הוeדווני ) 1

עודבדפס'hואת,וכזהבפפוייאת,וונוותהבספו'אזהתי ICSפיאאב'רה"ב;בIומ

הוeדיוני.גיוני

תקו!אתהיIוו.יייביאוסIכייא)ומיסופיה,(ונ"ד,ונספווונקדונותבIויIוה ) 2

n ובווIווהענ~וIוי.רתוביונ'שהיתההספיכה,המסקעמבקIבIיהודה,ב'וה"ובי 'ו

באוץ-סמורביתד-יו.זבIו.ו .'וI ,התיונודחבוניימימסיף..בקו~בהזההזונואתויקבע

החונ!" , ;-ח.'שנהמאותש'שבכונוזה,והיהוניסיף:הואאיוממקומותב.חדיישו.'".

יחו:;ן!,ו"זהיא'שטרותתו"עכיוהומב"ו,האייוברבויעמהיטב~זב!רזה ,)ס"מ(

איפימאובעת...בשגתהדבושהיהיאמו,אחובמקומאביייציוה.י"ט Pדיאשבתרהיא

שובים,ונקורותשביהישואיייפבישהיר'ר:מות,פשו ICואשובהבסקיוה .)ה"מ(ייציוה",ו"מ

התימוד,חכונייפי,מםוףהישוו:אבי.חו.בזמוהענווחשבוןתקו!.תקבעוזני-אחד

מדבויכהריתו~ח P 'שהר.'.ציר,רבשבההחוזווז-ישואי", ICבסונורבידודיובסאו'ווזיא

- , Iבהרראת!ווזוותששתיה!בחשבר,רי,ומ"סבמית"קבוע"'מיתבר ה!~,!(איאהרמבימ

חכיזנימי,מסרףהישו!אתהבי!אחדשבמקרםאיאדבויר,את,שאבונ,שםכיונרכיח,

רבמקוסמיה);(ביפ;היואהברףהמ 27אשי,ררבוביבא 'וr.ידדוםש~יבתרכואוי,;ןתיפיד"

It היךחוII יב"ע. 0 ·'ד.אבשבתהתימרדחתימתהקרנעיםאיהחוי

הר.'פקרונותסבסביבזפ!היטב.מדרקדקימהדדודתבסדרהי:סואיידבו'יו IIבכ"

 :)ס'"פ(חו ICבונקרםכרתבהרא ,כוארי ,'דיפרתהחכוניימימסרף qהומבימיסרועונתיק

הי.רכןסבה.מק"זירתויזהזהביויסכיירוע,רהדבו-הונסבה"חכמייוניםסרף ..
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בררבשטייןי.ח. 408

הדברהיהכברשיני),יאיףהשיישיתהמאה(בסיףיהריב"חרבביהרי,

יהריב"ח).הסמיכהקינטרס ן~~(קי"טד"אבשנתהסמוכיםשפסקיפסיק,

בי Kשאפיייעדהחכמים,ביבעמיקשרשת Kהזהדעההכתהיכי-כר

ממנה,עצמיישחרריכיייאהאדימים,מועזריהרביבישראי,המבקרים

בטייאתיאחרייתרייהיהניחעייםשניתבמניןדרכרשיםיאף-עי-פי

ישיםמתאמץשהיאאיאעיד,ייאהתימיד.חתימתיאחרעדהסמיכה

הקצהמןהפיכהדעתייפנינינראהאשרשכפיהרמב"ם,בפיגםזידעה

מ"ב,ף,סכיצרף(מהרמב"ןשימהשגיתיייהצייייבהשתדייהקצה,אי

~יניתבדבריימכניסהיאיפ"מ),פכ"העינים",ב"מאירגם ן~?:ים"י,

 ,.מאדיהייחסשר Kהשיטהיפימשיגי.דעתעםדעתיי::כיןכדיאחרית
השני,הביתימיבסיףעידהגדיי,בית-דיןאיסנהדריז,בט"היהרמב"'ם,

הרמב"םיכנהשאיתםביבד,סמיכיםבתי-דיניםאיאבארץנשאריייא

בי Kבהחיט",ייאבכחסנהדריןשהם ..סנהדרין,בשםבדרר-הש!$יה

רץ-ישראי, Kכשחרבהירבא,אביישאחרבזמןפסקיכאייסמיכיםבתי-דינים

בית-דינ Cעאחדהאדינכיבעינישהואע,קביבית-דיןאזנשארייא

 .) 1סמיר

יהרגי.רהבסמךהסרמךשניהרש,ה,מיכות"כשגזרההחשבווחקרושהיהרשרבה.חוזר

כובאחיםהחשברוחקרועדרובובברי'ד)הדריו,(סבאדריאבוםביוביכידר"היה,הזהד,,,שה

אםואףבו-בבא.יהרדה,'-ידיבחחדשהכיהסוביכה,ו!זפסקהיאאחרד S:רפשבה,ר,שריפ

יזובו ו.~?יאאביהחיובוד,בובייצתרJורשהשחובשאדריאברסיגזרח~רבחושאיובאובר,

הספיכה.עיגזרההיירביביובישהיחהיד"ובאיןידעח,jושהבאוברה,שעייר

הרובב"ס,דעחובביאשהראיאחרזה.בעביןמדריקיםהאדרמידבריאיןבכ", ) 1

עיירשהקשהירובר,וברסיף t!הרהראיה,עי-פימועדרתקובעיםאיןסבהדריןשאיןשבזמן

עובדאיא,בייטירחםחניעמהחרנן,קרדםשאףדר"ה,בפיד '''יוj,דהאהרובב"ן,

(,,ובזרףמעיקררהקד\שבטריההיאהעחמןגםימצא ב",אשר ,"ה,ח,דדין-חיב

כיבדיוק)שיאזבעחיקם(שהראאירהחימרדמדבריו'אבראה,,אשראבישם).יכסף",

החומודפאזברעיאםכיהשגחר,ת';בבהעייהםיאוהרמב"ןהרמב"ם.שיטחעיקושיא

ת ~בחביהוישבהסבהדרי!גיחההביחחרבשיאעדשבהךבעים Iש: ,)ב"ע ,'ח(זרהבעברדה

שגם(אף-נוי-פי,גווס"שהמקום..מימדאחרים:ר.מקימוח )א"ם(בסבהדויוהחימ~דדברירעי

בפשרת).דיבי',ביןאיאזהאובור t!יווזבב"םרשיידעחשיפימפביקושיא,איןמשם

הביח.חרנוןקרדםעודסבהדויושפסקהסובר,הומב"םשאףבהוכחחר,ישגהירחררעוד

םבהדריו,מהיכיחי"ד ;tסרף ,'זומנ"ם;:אר..שכברממהמוציאהיאזרהחיטתר

רסרפוסבהדריןגירמקומיחמעשרה :'''זו'ים,,'אהחכסייקדמפפא r:היריובכ

עחידיןשבטבריאהיא,רקביהה.חעיעדגדרהדין-ביתעמד tr 'םשמריטבריו!,

יאבחימרדכיחימה,איאאינרוכי-זהפכ"ה).(מיע,מקדש' ~נעתקי!רמשםחחיה,יחזור

רבראה,מוהירח.יהדחרשפםקהיאאביימקום,ממקרםסבהדריוהח ,וזגאיאאבר I:Sב

בזמזאיייים,במסכתהמאוברמקום~ו.~~מזה,(רואיהבמקומםהדבריםעי ו~.!!יא:;האדרמי



 409יקיריתיההטמיכהמשפם

הסמיכהשבטיההארמרים,שדעתב~ררר, C(ירצ,האיההדבריםמכי

מפיאישביררשהיידםשבאהעתיקה,במסררהמקררהאיןהיי,ר,ביביוני

מסברא,הרציארהשיבר,באיףזיםשחירהאחררבים,שהחכמיםאיאאיש,

ישטררתי,תר"עבשבתהענרוחשברזתקרזהקרבעהאיי,רבדבריונתור

פוק,בארתרהיההסוניכהבטרישגםמהם,רהעיר

במררצתיבריתבררזהדברזר,ידעהנכוןיסידישעד-כמה

חקירתבר,

ארתווביןהסמררהחכםביןהמבדייהראשי,שהצייןירדעים,הננו

בשעהקנסרת,דיניידרזבידריששהראשוזהרא,יסמיכה,זכה'שיא

וכירצאוהיכארתהודאיתממונרת,דיביידרזאיאהרשרתיראיזשהאחרון

דינידביםהירהתימידחתימתאחרשאף';הראית,בידנריעיהיאםבהם,

סמיכיםפקסרשיאפקפיק,כיביייהחייטביכ'הנהבארץ"ישראי,קנסית

בארץ,

קבעיאמריאידתימידא:סתמאדבריאתימעיההבאתיכבריהנה

משמתינן-אזיייאראיייה,קבעינז-דישראייארעאדאזייבאזימנאיי

בארץ-היוהבביימסדריבימישעידנראה,משםאשר , ) 1ט"ר) ,ק"ב(ייה

מאמרקבס,שבתסיבוארתםשייחיםהירשאייהםסמיכים,חכמיםישראי

דין-ת •בעמדיאשהמאמר,,שסשבמצא ,"יבדמה ,)א"'דף.השבה,ברוeשהואשבוeמת

הדבריסמעמדיםיהרמב"םשבתביה,רתחוזיחיןדעתי(יטבריא)ישםועתה ;ד~

שנידד jIהמחציתובמקוםבגמרא,במצוeהיאהמאמרשיהראשובההמחציתובוeמת,כזמבו,

המאמר,בעי ' 117שבזמב,יהפר,ראיהמסםובמצוeה-'יגאייעתידיןםוסמיוסס:בתוב

בטבריא,טבהדרי!היתהיוחבן,ובי

הסמיבה),בקובטרטהריב'חרבדיי Mוסהבי(בפיהרשב"אכתבוeייהתימודדבריעי ) 1

הדברשאיןיגב"בחו'''אףסמורהיהשאסבא"י,סמורהיהיא.זבזמב!יי~חמיה .."יי:

 ["eוסמובי!דוeיכאבזמ!מייריאיימבעד'וeמושבם),במקום(ויאבמומחי!א'וeתיוי

,דסבהדוין:במ"ק.מרינ! Itדהא ,?'"eו'בעיית,יש,תוע?תמהסמיבי!,ייבאווeייגבו,בחו',

כי'קנסיתדינידייביד'וeוeייימאסמיכהואיומהיבעינו, ,'''וחבסמיכהוeיןוeריב'"'

דיני'דיינינ!בארזסמיכי!דאיבאבזמןאימאובחו"??בארץניהגתסבהדרי!תנןיהאבחויי,

 י''א,חכמיהסכימוסאםהרמב"ם,סברחעי-פיהדבראת'~וסברוצהוהוא ,"'·וחבקבסות

קושי/ןיוeתימביחבדברחוכרהווeדבריוובסוףבידם,הרשרתמהם,אחדאתמחרכםיסמרר

 eו'התימרדבזמןבבביקנסותדיביגוביןהירש'וeמזהביחמיהתי,ע'תמהואביבצ"ע,

הית,..שואהרב,יוכיחכוeשר ,eו'וeבי "בבבסמוכים~זהיושווeא'איהוציאבוכי

 Cגוeביובחו·',בארזנוהגתוססנהדרלןההיכה,עיבנילהזיהנחהבארז-ישרוeי",סמור

שילחיהםאובעצמםהם-יכו'לםהלואירוסל-ארזבשהדרי!שסבא'וe'הרכלחאי!מכאו

במשי.תדיבי(וגםקנסותדיבלידיז-יהין) !~.~(בהםכירצאיהיותישעהידםאתשמיאו

הי" eו'יכר,ידםאתמ'אושיאשבבבי,בתי-דיבי!אב'בחו"',אפייושבטיר)קרדם

בז.תוסרהשייחרתיהר,עבדלג!יאבקנסאבעצמם,שאמרריבמוקנסרת,יגבותיכו'ים
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410 n .'. בשטיי!בור

בימיך,שאפייימזה,ינראהיי.ח,גדרחיבהיבספרגםהיבאהזהחבביי

בתי-בארץ-ישראיהיךערדהתימר,ןחתימתיאחרשבהרמאתיםהונשים

איפס,רבבך,יכרתזהמאמרהרבא(רכןקבסרתדיבידביםשהירדיבים,

בעייאתפעםבכייהשיאהזאת,הדרראבייהין).ערדיזנררעייר

שהירבקבסךתאיאמקיםימצאיכריההיתהיאיארז-ישראי,הדברים

היריאבזקםשתשיימיקידת,בחבירתיאאבימסיימים,יסכימיםמגיעים

בן-מפישרמעיםאברכאשראחר,מצדהזמן.ראנרדהדררבהרצארתשיים

(.מחייקתארץ-ישראייבביכי-כרגדריהבבינביהבת ICהיתהיאמאיר,

שהירשבבבי,הישיברתיראשיהיהקשהכייהבין,רבקי ,) 50צד,וס'גי,

קבסרתבדיביידםקצריהרארתאייר,פיניםהירהארץקצרישמכיחתי,

ד, Rמשאפשרארז-ישראי,חכמייפביכאיהמשפטיםתמידריהגישוחבירת

דרכיםיהםי;בקשהרזקקרריכןיקרסרייהם"מגיעיםהיריארברתשפע~ים

רש'מתא,בנדרייהס.וכי,כאירבמקריםוב!דררהחןטאיםאתיענרשאחררת

גםקשהשהיהיארץ-ישראי,'עירתהריבבעייאתיכיףכדייאאבי
נעשתההזאתהתקנהחברר.אתשי~יס,החרבי,אתיכיףאםכייבחבי,

(שמיןגאזןדרקצבר,'-ידיהת'מןדחתימתאיירשנהמארתשיש

רביבר~.יספרשר Kכערים),ת K'ברירתקסיבתקס~א Kד·בשניתבסררא

l טררבK גיK ,הבמצמתשרברתירבאחתאחריר,שבהכארבעיםשחירןM רת

דיבידביןשאין , Kהירררחת.היכה :'·זרביט),(דףדק l:ריעשבקרבץ

מעשההיהכראביארצרת.ר Kבשרכי-ש:פןחבירתרכן ,בבביקבסרת

גאין.צדיקרבמראדרבבריפביידין Kרבחבררשי i!קנ 5'שהפיבאחד

בדברים'~יסרדיןע'ירחתראיאיקצרב,יבראיןשןדמיראמר,זצ"י

חרבייםבישראי.ירבר) Kשי :'''יצ(שיאירברהרבה,ם Kמעטאםבממיןא:ר

עדבדהגיםאבריבןממבר,רימדרבתי-דיביןרעמדר)שצ"י: ,:-:ארב(יימדר

תריןד"אעדתרי"דדיאמשבתבפימבדיתא(שמירגאיןצמחררבה:בה".

יאמר: ,)'ססימןגביזה"',ב"חמדה(יבןשםצדק",שערי ,"בעדים)יבריאת

ז-בארי'ייםרשבירא'א ,בבביקבסותדיבידביןשאיןהיארייחתו,היכה

פררציםבבי-ישראייהייישיאבשכרחוטאיהאש'אמשיםאבי " ac ""ו
בזה,זהידשיי;חיםבבביקבסדת,מגביןשאיןריאים"הםשבייןבנזקים,

רעיםעיירירנהאיבממיןמ~יסישהיאעדיבדיתיחרוביםהאחכמיםגהגי

ררבמיפבייבאחבררשי iדקנשהפייבאחדימעשהבדברים, iזי~יס

י·מ ,ויבישראיחבוניהיוהריןעי-פי •יגוכ"'בחו"'אףרץ, Mבטונורהיה"שאםאיה: I7'ה

בו Mויכןיכר,ימב ,וחובהיו M 'אביקבטות,יריביאפיייבחוז-יארץ,!יב~ם"ובבות

בוהגתהטוניכהאזהיתההביוידברירורותבשביהי'ירבישקרםעוקבא,ונראתרואים

וכןימבריא.הריבבעייאתיהשיאוהוזקקקבטותריני'.רוןבירוהיהשיא ,ראי I/'בארז-'

בהפוךיאאמבפבימ,דבריבובוברוצתהונובאותמתשובותיהמח Mכברהגאונימ,ימיכי;ןיה

 .ויאריר"J'וורה.יגרייונשומאיאנאמרו'יאשנימיומרהברוריםרבריהמ
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 41tיין!ייה PיהםIביכהמספט

דאבממוןאויסיסעייךאיאחותך,איביקצובדבד.יאמד,ק,צדי

 Pצדורבטראדונישהנהיגומנהגבטיר,קנסות·דיניכייעכשיו·בדברים,
 rדאתעקריאצדרקרבשהנהיגהמנהגאבינרהגים·.אנואותר

היהיאיארץ-ישראי,דינרבעיאתיהזמיןהתרבעכקשראםהתימרד,

שיעיהעדהחוביאתמנדיםהירהתימידרכדיןידי,עימעככבית-דין

קישנטיתייכארץ-ישראי·,בירישיים«איאהמיים: ,ני~'זהראיעמר.

הזההגאיןשיאחרתבתשרבההדבריםמפררשיםירתרעידאביתחתיהן.

וביןבנכיביןדניםאני';'גזייותישונה:יזהקיב),סימןגנוזה",(«חמדה

שחבימהשיעורהנחבירתפסקדםאםיחביותקנסיתאביהארצרת,בשאד

יזהבומי,שיחרהררארמרנחנו.יארתרטעןראםרכר'.תפסשתפסמהבר,

משיחיווחביות,קנסותדינישדביןיארץ-ישראיבי,שחבי

שכךדין,ביועושיןאותומנדיןהןיך,אינרראםיארץ-ישראי;ארתר

גבראיההואאזמנרהראמדואיוכר,'אימרידאכיכיבאהאיחכמים,אמרו

 :'''צ[מהשביישיבות,שתימנהגרכןרכו~.ייהמזמינןדישראי,יארעא

ישיםעיירפרסקיןשאין'-פי 'lאף-ב'נן,איבעיניארבחבררשחבימי]

(בדבריםאיחרשיסיסעדידפtי,שנידמיאתאיידאיעינידמיאתיי

כבבישהייימדים,אבימדבריי .'·כע • Hהרבהביןמעטביןבממון)אר

בית-דיןיפניהחרביעמרשייךהנחבי,טעןאםזה:בעביןדרכיםשתי

(וזההתימודכדין?ארץ-ישראי,עמושיע?העדארתימנדיםשבארץ,

דיןעידברירמעמידאיברראםוכוי),אמררשכךדיו,ברערשיןשאמדר:

שאמדבר.רכמרצדרקרבשהנהיג·כמבהגשיסיסרעדהחרביאתמנדיםתררה,

יארץ~דרכריעשרתהחרביבהםהרזקקאשרהמקריםכימאייר,מובן

רבטיים·הכיימןכירצאיםהיי,הבחבי,גםקשהשהיהדברישראי,

.בטרובאישרבהדבר,יהואבמקומם.בחתכיםהייכזיםודבםבמערטם

ב.שעידשר-שייםרב(וכןהראשונהבתשיבתיצמחרביבןגאין

מבהגאתאיאמזכיריםאינםהחובי)כפרקוכאיפסישם nצדק

בעינוםשיעיההחרבי,אתכפיתםאתייאהנחכיאתיס Pיהגארנים

 •יארץ-ישראידיני
בארץ-כתקפםעומדיםקבסיתדינישהייבראה,האיההדבריםמכי

מתשיבתגם?נוייצאתהזאתהנכבדההתרידהההם.הימיםכביישראי

 :)'ידף , nצדק(.שערידבריהראיישרירא,רבשיאבייגאין,.חנינארב
קנס.יהישבידי,משערהונשפםבשערה,ראחזאשתראתשכבהאיש ..

באזנרצרםחכמים:שאמררכמהישיערדרקנס,יהיש-קבסהזשיערדרכמה

דינידביןאניאיןהייםאכיזרז;מארתארבעירנרתןכשערר,רתיש

ראף--'ארצרתבשארריאחבי,ריאקבסיאבנבימגביןאברראיןקבסרת,

עדארבממיןחכריאתווןיf.ויסעדארחימבדיןמגבין,אנישאיןעי-פי

באוז"'ישואי;,קבסרת,דיבישמגביןיבמקיםרעיס.עייישירבה
יהיתריןמהכן,שהדבו·יכייןהיא,בעיהשיהיאדאשת-אישקבס

 .שאיומגביו,שאיובמקרמרתיכי-שנןיו,בגמשמרתמקרבה ,רבקנסה!
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412 n • .בורגוסטייןי

ם Kררירצרתה,יסה P 'הדיןמןאבי .) 1ירריאיה K 'כי-עיקר,כירם,ה
וגיייהיהשיאעצמר,,יויאסרוכתרבתה,עיכירםיהירסיףמשגת,ידר

(בסרףחנינא'רבבימיכימפווש,ירבאאירמדבריםרכר'".כןיעשרת

באוץ-ישואי.קנסיתדינידניםהירעודשעבו)יאיףהשביעיתהמאה

ארץ-בניידינייתורןכיאיןששאירהרבענין'כייהראות,מתאמזרהגארו

הנאהכייאשהתהאיאכריביןכרביןכיבבי,בנידיניעיישראי

בעיה.קנה-אשהשקנתהשמהמפנייה,שיקצבוהקנסונן

בנדרוארץ-ישואי""תשובתגםנמצאה )"(דף nצדק"שעריבקרבץ

,שוםהדיוונן-בחבריבחרביקנסרתעסקעי"רששאיזוםישרנה:רזהזה,

קנסשאיו'ימרתמצאראםקנס,ישיםרהראחבררתרwימיזריהירשמאיו

איזריאמרר,מכרבדיםבאנשיםריזיז'רהדירטיםאנשיםיעמדרהזה,בזמז

קשהשהרארונההתררה.מזעיקריהזונצאנריאראנרהזה,בזמוקנס

ואינרכןזיז,מארתאובעירשנרתזממנרמ,יתרבהעביומאי-שנאיבם,

חכוניסשאמורונהכיאביטעם,יהםראיזיזהזהדרמיזאיזשבקנסית

כמיאיאכן,יזהכןזהמפני-מהטעם,יהםאיןתררה,שיראפיירז"י,

שי .רמאהמפתה,רשיארבסשיחמשיםעבד,שיש'שים-תררהשאמוה
שרראים.כמראחדכיחכמים,שיקנסרתכן) :'"צ(רכןרע,שםוברציא

ריסמכרבדיםאנשיםמהזיששרים;בני-אדםשאיןדבר,שיטעמויערז'
 "..נרתז-ידריאחרזרז,מאתיםירנרתזסטר;,שניני:רתרבהדירטרת.ובהז

K העביוהר;ק,בררהגיעוקקבשערר,תישבאזנר,צוםזרז,מארתובע

זרז".מאיתארבעירברתוהאשה,ראשרפרע) :'"צ(רפוטממברסייתר

אז,מעיה,שהעתקנרהתשרבהעםהזאתהתשרבהאתבעו;,אם ., nנזכ

חכמירביןהסמרכיםאוץ-ישואיחכמישביזהגדריההבדיאתמידב:ראה

פרסקיםהיריאחבירת,דיבייפביהםכשבארבבי,חכמיבסמכר.שיאבכי

הבחכ',עםתפשרישארתר,כרפיםאיאב,קצר'עררהחיב'נז'
י,תררכח,מיםהירישםןמאישמעמידיםארז-ישראיחכמיו:כבגדם

שאיוכזמזקבסרתרכדיבישרה.הרארכמהשרההיהכמההמשבה,כודין

הירארץ-ישראיחכמיביבד,בשתדמיאיאבזק,דמידררש;הבעיב

חכמיאחת,במיהבמשבה.המפררשכפיצרבקקבסהנתבעעימטי,ים

פרטיהם.יכייחבירתקנסיתדינידניםהיר,ארץ-ישרא,

סמרכיםחכמיםערדתמייא ,בבביהגאוניתשפסקהאחריגםאבי

הברציוני,בז-ברזיייהודהרבימדבריינוירצאזהדברבארץ-ישראי.

'IוCכי Kוהווקע Pבחםויוקהיםהבעימייהקגטדמיים Kמוציהתימוד,דיזיפי ) 1

תהיה K 'כרוביןכרוסבי!חו Kמביהיא,הגאון?ובתואויימיו).ויס(כתלבות,!,וית

עימוצלבליהליוטיףיוסים,יבלופוסיאילתוטיבבחייה,הקגטמן,נאהכייאוסה

עייס, nבהיאוסההיאוסהקבטאמוי,ארז-יוסואיוסחכ!כיגואה,עודיפגינואביכ<תובתה.

גפשה.כ!!ותיאחויםבמתגהיתתויבו'הוסוחיא
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 413"ור,תהיהטמיהכפשמס

בד:פריסו Iשעבר,יאיףהתזניעיתהמאהשיהשניהבמחציתחיסנ'היה
"יאף-נוי-iכ'יאמו:יהין),'יד!ן V (מסמיר""כתבעיורתהסטספו,ב

(כיומוהזכהבארץ-ישראינוזיןא,מקים)(בכישינים Kהו'שבדיוית

שואייימיבית-דיןסימכיןשהירםמיכה,ניהגתיכר)יהזכאיתהראייה
"ייידיראתריסמררביהרסע,האמרוכעבי( ,) 1ואסרעיידיהןיסרמכין

 Kידב Kהרקבסרת,דיבירדן) :'''צ(רכן ,'וירקרויןיאחו-כך ,ייצרהי

הכסמיאריץר K '-הציחבתרקנם ,ב ,גרדהב K 'האידבא) :' O{צ

שבימירבדבריר,מפיוסהרי .) 132(צדהסמררואשעיידיהןיהניח

קנםות.דיביבהדביםסחירבארץ-ישראי,ניהגתםמיכה'זיןזrיתה

צריכהאינהבזהמארחרבזמן ' Iובאוץ-ישםמרכיםחכמיםמציארת

ינר:צאשרניסמזמניםינרשנשמררשרביםמרשמים ."כאיתנךזהפייא

ארץ-שבגארניהאחורןעדהיררשי;מיהתימרדשמחתימתחר, Kבמקרם

אחרם, Oתתנד"אבשבתהארץאתיעזרב(שהרזקקאביתררבי'"שראי

ממבהבםיר'יאמארץ-ישראי;תררהפסקהיאברסעי-הציב)יפניסזבכבשה

(ע!ןינתה !V:פאזשהיתהבבי,יישיברתבגדיןדמ, K 'כיאףשייברת,
סירבמאמרר ) 2,167עד 166רמצד 112צדעד 110מצד , oרס"ג.,מחירקת

צייט",באכגארבישעןדנוראיןגארביסבאבייאבישע"דיפאזנאבסקיושיא

םמרכיםשהירגארן-יעקב",ישיברתראשי ...אי;ו,ארץ-ישראירחבמי ,) 81צד

K מפיישK ,תפסיקשיאתימידים,יסמררמשתדייםהירניייםפקיש

וביארץ-ישראי,מגאיניבאחדמפורשמצאנריכ~שרבישראי,הםמיכה

 ' Kבשנתיחיפהשהירבצרו,אוז-ישראי,גבריעידרשהיההכהן,אייהר

רס"ג","מחירקת ז!?(רהסמיכה"הגאיניתאתסם...יחדשישטררת'סצ"ה

שברת-אידברירשכתבהברצירני,בימיאםיפיא,יאריבן ,) 152צד

בארז-ישראי.סמרכיםערדהיראביתר,רביאחר.מספר

היתחווברבדברי",מרבארממוו,בידיםהיתהשהסמיבהמומים,במהשנהדייב ) 1

רבייה...אמוהגהרת:יוםיתדמעתי!'הראניעמס,שה 3שנשתאיאבגמוא,יפנירהגיוטא

ייהרטמביאוישא,ידאייהמרתבי'יה](אמר'יהוטמביהיביאשי,יובדובאבויהא'חי

רבזכן.ינה Kרבכייוובדפרסהטפיוםכיגירסתאבירבי".ייהר!'ויבשמא), :'''ו(:ושמיא

ירשקרוין It '.הז!'ן,ואש "ידיהןשיטמבר .,הטמיבהזהיא,בינדראמו:הומב"םמס!'

 .)ב'היסד,סנדהוין,(היכרתרבף"ל-בי

י-שואי, Y.ומתבמיסיסהוררבשמרתםינובגיייארו Kההרמאמוישינאיאחו ) 2

(בומחציתמספתאאתאימינהזמןשבפpוהפנריהpמרםייבאתארייימיארתיבריימםהוז

שעבו).יאיףהשבי,יתהמאהשיהאחוין(בובע-מאיו Iב,דהששיח)המאהמןהואשרנה

תסושהיהנדמ.יר,פאגותחי'נתפרסם ) 553(נדהחוו·דישנת J. Q. R •האנגייבמאטף

בוי-יזבירהזאתרב!'יסוהרהיאה). 90(מנדוסיג"ב,מחייקחסנרםסשובסוו,שיבכ"'

מרטי,רביסוומר ,ר.חםכרעררמשהרביזקנררשםמאיורביאבירשםאתה.מכחב

 •ייחרמוכנו!'דינוזארמשהרבישיזקבושהיה~בואה
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 .נרובשםייו ."מ. 414

K פסויאבוידהרמב"םבימיגםבי·הוא,ייתר'!יאאשרהד,ברבי

ביהוהידיםמןבהנשארושיאאף-עי;-פיבארץ-ישראי,טמיכיםחבמים

K מטפריי.מקימיתיארבעהמשי;שה,י;מדיםאניזהדברמזעו.מעטם

אף-עי-פיבחרצה-יאיץ,הישיבית.מנהגאמי:הי"ז)כפ"ה,טנהדייןבהיכית

איבעי-דינו,יט l!שיעדהחובי>,(אתאותרמנדיןקנט,·שםמגביןין Kש

דבריעםמדוניםשהםאיו,דבריריי.'שראז-י,יארז"דיעמי"הייע

חרי,"חכמיהיובימיןשאפ'/.מוכיחים,ימעיה,שהבאגיגאוןצמחיב
בתי-דינים"פניעמרר"יון"ארץ-יש,~~יהנחביעם?נויותהחוב"אתברפים

באשתישחבישבע"יאמר,אחרבמקרםקנטית.מגביםושהיישםזיהיר

יאם j~ררתבהןי;בע"ואיןיאשהרהבי·רצער,ובשתנזקיהישיםtזיב
חובי(היכיתהגאוניםהריייכזהנותנת.-יאחרהדמיםייתןררצההיא

אשרכביבארץ-ישראיחביותמגביםהייבימיושאףהיי,פיה).רמזיק,

י;עשרתיאשההרשיתשהיתהאי;אבורד,רי;אגאון,חנינארבמפני'שמענר

בהםיהשאיןהזה,הגאיןשאמיממההפןחפז,שיבהמהביבדמים

איץ-יגאוניש~ינתרנראה,הגארנים",היריוכזה nשאמי(ומהיתירןבי

המעיב),גאיניאתאטרררתמאכירתובהיכותבהקדמתושהזכיירבמרישיאי,

מחשביםשאנושזההימב"ם,יחייטפ"ה>טוףקה"ח,(ה"בותאחירבמקום

בירםטובוירםפייניביוםחרששראשר,אומריםבעירובי-אחדהזהבזמן

אינםחשבון)עי-פיכאפיי,השנהרע:פווהחרששקדיש'-פי rאףפיוני,

איאטימכים,אנוחשברננובוי"א-רבטמוכים,בארז-ישראיאיאנבושים

טפרבירתרןjפיושיםרהדבריסעתם.יקביישראי 8ארץבביחשבוןנוי

יארו 8בחרצההיום.שהיותנרשם:"שרנריזהקנ"ג),(עשהשייויתמצה

הייםיזהחרשראשהייםשזהיארמרים,שבידברהבו:פרר·במיאכתמונים

שבית-מפניאביפנים,בשרםטרבירםנקב~נרחשברננרמפניי;אטרב,ירם

טיב,ייםארחרשראשהירםזהקבערהיבברישואי 8שבארץ ) 1הגדיידין

שתהיהביןיי"ט,אוו"חיהיהיו"טאור"חהירםשזהאמוםימפני

שבנידרן-משי,הנחניר~יריבו.'בראיהאיבחשביןזאתפעיזתי

כיזאת,מעשיתיאיחי;ייה-ישראי 8ץ.מארררדע ~ ,שראי 8ץרא

 ,) 2בית-דיןשםיהיהייא-יבימכיהאימהארתרתימחהשיאהבטיחהרא

יאזהחשבובנרהנהבאוץ,מךטבשדין 8ביתבחרצה-יארץיהיהר"א

פנים",בשרםכירםיועיינר

 4פירזב'נ,יכטףי,מניף .. ן~~(וtירבאבןשימהריב'בן-תכוןשיתניגרפוכ"ה ) 1

יוtשם)יכטף·,נימנוף(הונוtחטדאיאבוהפרבישיבתרגרמרוtביהערבי).נמקוררגם

בנוםחבן-חםדאייפניהיתהשיוtוכנראה,הרמב"ן,בהסגותהובארכןיי,גדהמיתגמואה

 •העגיןעםירתרמ~גתזר Itרגרםחיפגירשה'החערכי

בזמךשבארץ-'שראיביתז-יזטתםכי,טמרר·,~י I'Iהאתהרמביםהוטיף tו'כאן ) 2

היךיאשםתמםסבתוז-יארץ,בבתידיגיםבןשא'ןמהטמרך,היהגוהגתהםמיכהסהיתה

 .) Dשיכםף",ב,מנרף(האדומינארזי...שגטמריהוטיףהונררטמרכים,
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בז"'יררתיה P 'הטוניכהוכrןפט

הייערדשבימירבבריר,רראיםנר Kשהבאנרם Nהרז.כבדבריזבכי

דעתיפי-רעייהםקנסרת"מגביםשהירסזברכים,חכזביםבארז-ישראי

זבחשבראחדאחדכישהיהה~רעדית,בקביעתסרג.וכיםגייהבניהיר-ם Uהרזבב

 .) 1:פרר Sה'חשברןיסרדעינמקרמר

גסיס.היזביהיראיר,דנריראתהרמביםכתבשבהםהימים,אבי

אשרהנרראה,המהפכהירגיישנים.כמהשנמשכהאריכה,גסיסהוסמיכה,

אתרהסמיכיםהחכמיםרארנרסעי-הציב,,'-ידישנכבשההארץעיבאה

בארם-בזבצרים,סביביתיה,אשרבארצרתיהםפפיטיהחישאניסיםעצזבם

יטריפרייםזבישברזבעתיק.אביתררביאתראינרכאשרןבסרריא,ציבא

ריפרתיהבטינכינההסמיכההיתהכאירים J1קבתנאיםבסיריא.אשר

הדרר,.שבארתיהסמרכיםהחכפיםשיהפייטהשאר'תעטיחדעצמהמיתת

-ינצחעמראתה'יטרשיאכיבתקרתם,-ארץ-ישראיחכמישקרריייי
עריי.סהירשעת-הנשר,מצאררכאשר jבידםהיהאשרככיימיהיהאריך

כברכאשרשם,יסוככםארץ-ישראיגברישעייעריםתימיריהםעם

יהססגירגירתםבימרתאשררהיהררים,הכהן.אייהרברביכזאתיאינר

בכפיפה,נחשעםרירןרתניםבמקרםגםזבנרחיהםימצאהכשררןאת

חמתמעטהרקיהכאשראברתםבארץרייית~שבי;שיבהחירביי-ספק

'יי'אאמנI:זראםהירי,יהריהרבישמהעיהתת"קדיאשנתבערןהמציק.

ז ac 'היתהיאכיתרכיח,יבדע,ו:ת;הנה'יריר,מבתשםהיתהמהידעני
הנרדעחנרסעבארץהיהאחרירשגהכשישיםיגפרי,מישראיריקההארץ

כאיף'רבארץ-ישראייהיייםמארתארבעבצ;רימצאמטידייאבגימיןרבי

זבהן,אחתבכיכמאתים-רירישייםאשקירןבע:ר,זבארת,כשיש-(בשיגם

עכר,ציר,בקהירתהארץ>.עריביתרהזהרכמספרחמשים,-בטבריא

סמרכיiםשהירמאד,שאפשרתררה,רגירייחכביםזבצארטבריאאשקירו

ארץ-שיהישיבהאביהע:פרר.חשברנרתעי-פיהזברעדרתאתמקישיםרשהיר

 ,.~בי:פררבנימין,ררבייארץ;הקררבהבדזבשקההיאבעתהיתהישראי

ראחיר·עזרארביארץ-ישראיזזיישיבהראשירשםיאמר:הזאת,הקהיה

יב"יביתן.הישיבהמחכמישזזהעידפירטרהיאאב-בית-דין"',שר-שיים

זבזזבזעיייםהיןאייחכזביםכיישער,יקריבמייחד.תאר-כבידמהםאחד

הטזביכה,אתשםזב"-דשיםהיראייהריבייכזבעשהיארץ-ישראייזמן

קביעתשעיעייהם,ירמייכריהימב"םהיהרבצדק ,םי~' iJאתרמ~דשים

 •הע:פר,חשברועי-פיהמרעדרתבקביעתטרמכיםאנרארץ-ישראיבבי

-ישראי. r ו.'הכוניההייסן.ברבאונתכיונדעתר,זאתסיםתרהרצי. x ,הוונב"םן)

 ••ו Xרהרהטנהדוין,ו.ססי~דסהבי,טמיכת,.בייאמו:אביתורביבמ~יתיפניר,סהיר

נויבים·יש;ו.'גיירתבביהחסבלן.רתרייהערסיןרביהחסברו.רתר.הוריj:יבענהישיבה,

ים. Xירנ.~נםכר,ערשים.ינםיאםה,בררחה.רוגדברייייטמרריוה Mבמנררתהם

 .) 36נrד ,וט"ג"ת P,מהיי ו~!(חרבתו",ידי
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 .'שטייןוברב .• 'ח.-~4

רהיתהמעםדיהחזיקיסמיכההיהכבדבאייקשיםבתבאיםאבי .. "
מפקפקיםשהייאבשים'במצאיאםיפיא,יאריכן"יע,תמידגמנה

ישער,בקיהערים.מןיעברהבטיהשכבושהחייטר,אחריםיגםבמציאיתה

החשיבי · Kשר, K .יבמבי,ןבחכמה ' Kרץ-ישר Kמיישביגדרייםשהיי-שבבי-בבי,
כאשרבישיברתיה,בסמיכיםזוהיהשמייגםחכמיה,תירתאתהרבה

בהיבסמןכייהשמיץבה,בגדיארהביה"כישימה:.וביזהעיובתא(בן
בםמיכהספקשהטייישרבים, Kהרהייאייי- ,)ו 37>צדרס"גי,...מחירקת~וו!ז

עייההביטריאושמעייםעייהםהיתרוןת K ."אוץ-הצבייחכסי'שנתנה

מיחגביאחדיבביחכמיאתאהבתובכיאשרהרמב"'ם,אבייפה.בעין

תיייההיתהשבה"הסמיכה,~בדןעימאדמצםערהיהארץ-ישראי,חכמיאתגם

מארץ-ישרא';~עדוי-ישראי rאר·שבביהבחני,"~ייהמרעדרת:קביעת,םג
בחם .אןביים",ירעייבריאזהחשברבברהבהרכר',בית-דיןשםיהיהייא

יקדםחשב,'מחשביתיגםזאת",מעשית ' C.! '"חיייהכי.בתקרה,בפשרא::ו
ערדישאםבדבר,מפקפקיםשהיויאיריהוכיחרהתאמץהרעהפביאת

יחדשאפשר,בכי-זאת,כן-היא,.כדבריהםאםאףכיבארץ-ישראי,כים 1םמ

זיב·יםרימברי· Kבארץ-ישראשרהחכמיםכייתקבצריאםכקדם,הסמיכהאת

קנסרתדיניידרןאיייסמיכיםיהםרישסמרכיםיר Kהריארתם,ייפמכן

סנהדרין,,משנה,רישן f;jרהי"א,פ"ד,סנהררין,(היכותיאחרים'יסמרן

 .)א"פו.יש

K כברהסמיכהימיויםn מזיריהיהמציאהחכמים,עמיוכייצצו
הוסיףבארץ-ישראיהקהיותמצבימיה.יהאריןעודהרעוי Kייתררפה,

ירניייחכמיימירבסרף.שכתבבאגרתו,יהרמבים·יירם,מירםיהתדידי

העסקעייתארנןבהאשר ,)ד"מדף ,ב!'חייפפיא,הרמבים,ת(שיבית

הגדיירתהמדינרת"רובמר: Kיהמזרח,שנתמעטבארצרתבתררהזהעיין

ארץ·בכי ) 2חוייםמקומיתארבעהשישהרכמיגיסםותומערטןמתות(יפנים)

רעסקיהםחכמיםמקצתשנהאחיב,והיאאחתמדינהסרריאובכיישראי.

רהנה"באהיה").יתקןיי(נראהבאוה"·עצמםממ;תיןאין·אביבתורה,

מאד,קרובחויים,שחם ,עייהםאימרשהואמקרמרת,ארבעה'בשישה

בכי;הירבבימיןובישבימירשבריא,אשקירןעכו,צור,יקהייתש~ונתו

פררט Kשהישישה),שיבתי·דינים(איחכמיםשישהשישהמהןאחת

השביה(בובחציתאביתררבישיאחיוהיהזהשיובהשרביחשבתי,שםבובאוברין)

רש·.עי-ידיאחרב,רטונל l!שבתחדשלת,ונתערדלתאבישעבר).יאיףהתסיעיתהובאה ,.

I> נטJ14,ובו) 'P 17ן • R. d. E; J. ;48 ,p (, ~1'ילt , הובבתבבעי,שאיילשונריה,ברביאפריםשרבי

tנרבעחיםס,הונינוII המוו;,אהררןIt וזהס,ונהרבי-בןראםהסונינית,·הIסי)ןה'רניהל

ה.הו Pנפרסהיהיהלדתביפ.ר

ברטסת"יייםיה, 1הונד,תמה,.ובישזונ'וtה,בביהתיוברד;ובדביילחה P 'מייזה ) 2

 .)ל·,.קדרשיו,
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 "417יריתיה Pיהמוביכהמשפט

ז!כם,אפייובשוכבנימיןרביבההזכירשיאייונם,אביבשמותם.'אותם

בראשה,ערמיחכם'ריאאחד''חטידרקבה.,פרטיר,שיים, ,רכןאחד,
~מתותהרמב"םשחשבן'הדבר,קררבמטודרות,קהיותכהןזזירמפנישיא

את'מזכירשהואהרא, ,'ייויהתבונן,הראויהדבראוים .) 1גרטטרתאר

יהרדים,מאר"!רחמשכאיףאיאבנימיןרביבהמצאשיאב,אחיזזעי,

מספרשהזכיר(רכדרךבראשם'עומדיםהירבשםותנקוביםחכמיםששושה

אתיזכיר,יאוכנגדהאיש),,כחמשיםאיאבההיר Kשובפבריא,גםכזה

עשרת-פתחיהרב,'(רידברי'יהודיםאיפיםשישתבהשהיודמשק,העיר
פתחיהרבירכונתמשפחרת,'ימטפרבנימיןרבי~ונתהנראה,רכפי Jאיופים

שקשהזו,שתיקהבמטפר!שמרנהארזיישרא"ישיברתוראשינפשרת)ימספר
בהיטחארבשכחה .....ממנהראיהמביאים"שאיןאחרתשתיקהככי-יתירתה

בט"ה'כברזר,אגרתוהרמב"םשכתבשבשעה"חשוב,מקרםברתבתהדעת,

איחריזי,יהרדהרביע,-ידידברימתחזקתזרהשערתיבדמשק.הישיבה

תתקע"זד"אבשנתהיה(ביררשייםאיוארצותהזהבפרק-הזמןש~קר

'בשםיזכי,'בוא-דסר "ברמכחתבטפררבבי).סרריאיארצרתנסעזמשם

דמשק,ע"יאמרמקים,'בכימסערבדרךשראההדררגדריי'את

(הרצאתישראיכיגיירתבשיאבןיישייאשיהרביאתבהשמצא

הריפאראת ) 423(צדצדקהרביהןיןאת ,) 355צדקמינקא,

בריךאחד,ריפא-אייייערד ,) 359(צדבריצדקה'משהרביהגדיי
קה,תרעישימים.עמודיםארבעהבגנןתייספרמרבהשהואנו-יצחק,

ררעיס,קשיםאנשיםרגםי,אייאיהיםאנשייחייבהיש'כי'יאמר,בכיידמשק

במקרםה'ישאכן oהמקר-א:אתהעירעייקיראגררע"ס,מעשיםבעיי

ישיבותראשי Vיערעי"אמריתכןיוארכזאת , 0 ,ידעתיאכינאהזהי

ראשצדרקרביאתיזכירצפת,העירעירבד:פרר"בתוכה.שר,~םבאיןייעקב

אפפוהוארישיברת,ראשיהיו.,אבותירעייר:ויאמרגאון-יעקבישיבת

יהורקמין,אשראחר,מכסאווהיסר'סברת,עיירוהתגיג,ררברתצרות
משרתךסרה,טיבתך,אםבי,טעמיעםדאןהיר,ובגייהכייאי'מכיי
אחרבמקום'כידמשק,מישיבתהיההזה'רהחכם .) 359(צד oחסרהיא

עם..התחתן'כי,מעיה,המיבאמדמשק,בןייצחקבררךהררפאעייאמר

יצדיק,'רשערהתחתןהטוב,אי'הרעונייה'גארןייעקבישיבת'ראשצדוק
מההיריהחייטב;ררר,קשהיהבה • 357>(צד Hמזיקישטן'מואךינבחר

I רובקריגוצוים-קדרסהשהיתהיולשיים,ויכןילמרגיבי)ביתלרD המושיםובושב

וביבימיבהסהיירדים nו:;יבו;' Pישינתייהרריםבהשבתגייהזמין,יקסההחיי,'~אגסי

רהאגשיIכוכעסיהם'לאגסים' hובספחבגינ~ת-הוניע:;,את'המיומןסשכ,'ר!?אדתםהייכבימיז

אתהומב"ם'סהשיים'בז~זאתריר,'סביםכ-עשוביורשייםשהיהזיה,מתרוביאייהם.הבירים
iI ביהתרוה~פורrזםמזאיא'ובוi'ימיך,הובהמםברתןסהיה ,י;ע~אחריהירי'איא

שם, tו'"ייכיח
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רביגסס"ז •יח. 418

 ..ההואהזמןבתכונתיתיותןאפשרבדמשק.הישיבהיבט,'שגרמיהסברת
וכאשר'הקדם,בארצותהתירהירידתזמןבכ"היהשראינימהכפיאשר

"שם, :) 1ישיביתראשיבהשהייאף-עי-פיבבי,עירי a:בדאיחריזייאמר
נעריה,יניתויזקניה,היוםאבדיאבייחכמיה,תביגארנימעייםהיי

(צדשיעייםיאחריהםיקמרהשחיים,ימתי ...הפמיתינשארההסית,ינעדרה
כידרגוכיהמדה,עימעטהפריזשחריזיהדבר,אפשראמנםיאם .) 358

יהטייאיןבכי-זאתהשירה,אתאציימקיקייתיהשנאההאיבהאחתיא

שהייהגאיניםבפניכקיףהייבזמניבב'שחכמידבוים,שיבעיקרםספק

בטיינויגםיפערייכיהבכ"התרוהיהתמעטרתשגרמהרהסבהימניהם,

 iCהימיבקרררתאחותסבההז;:זימראהיבקשאפשואביבדמשק.הישיבה

ביןאררכרתמיחמיתפרציתתקמיזד"אבש,נתדמשק.הנוירובתכינתההם

 ..הנרצריםבידמעייםדמשקנפיהיאאמנםראם Jהניצריםיביןהישמעאיים
הגביי'נויעימדתשהיתההזאת,העירירשבינמיטייאכיישער,נקיהנה

הרצאת,מסערתיר,.בספובנימיןובי(כישרןאידיןינורממשית.תחית

שי:אצוהיביבייתוהעירייםשבה,היהרדיםיבפוט ,) 42צדבגינהיט,

הןיהןחוים,בשנותיבראהמציייתימהרפתקארתשיניתממציקרתתברא,

הישיבהראשצדיקוביראההאיההרעיםבימיםהישיבה.בבסיישהסבר

ירמצאאשרנודיה, iבגיניעי"כתמכסאיירדתאניסעצמיאת
 ..פקידהתתקיץדיאבשנתרהיציאהאוץאתאידיזשכבש(יאחרבאחוינה

בתחכמיני-)!ן l'בתרכה".ייהת~שבינראהרשיתאתייהידיםנתנה.אשו

עירא) Bאיעפ(אחיב.-ארם-ציבאנבנתההנואה,רכפי ) 2צפת.בעיומנרח

 cג-'שיבשעהדמשק,שימחרנגנהיותר,הגב,'מזהרחיקההמירכה,

 ..בשםיהזכירםואריםהעיר,מגדריישישהאיאבדמשקאיחויןימצא

צת. Pהיסיבה,יאסיסיאיבייצחקיביבגי-בבי) ,.,(פסריייהם.ממבחי ) 1

הואאיאוגאי,בזיצחקוביואחייו ••חשוביםגשביכחיסו.יובםוטובים,חזקיםפשיויי

יהוא , wיינבנהרזייתיהיסיבחאתזהרביםבאיףקנהרהרארעבי,דיסיירבי C:עשיו,מאד

חושב., ' '1בס IIזב $I _הוש'א .) ()1gצד(חחכמרבי,יוועכמרהםיז IIשסיויי,.תת 1יגבמרסיף

איאראבית IIיקיאיאחייזיאבי .) 45צדגאדבים,ב?שע $I '? 3113 (ישירבתסתיבבביז IIסהיר

ות '1מספיהיר 11 'סידיעותייומפביבכסף,ותה IIבה '1שעייר,יאפו IIא'ישיבה,יאסב::ום

ביסרבר:~רבה nסאייר ,' IIישיביייי.פפבר,הטרבייעהרהבדג-תהפסיבעצפר,ינהיה

סמר,עייבה /Z'הי IIשחקובזה, II'1הסתרהראיוננבבהי,.רזריחר

יבוסביפיבייושיים,באיז-ישיאי.הקהירתפצבבסתבהיר IIמיחמרתייגיי ) 2

פעוביתשקייבית, IIקהירת:שיסאיהריזימצא ,ע:~אחריהודייא IIבההיה 11 'פחחהי

י rשע'עכי,עייעיריהפ, • 245)רצד 3s3צד(תחכמרבי,בזירזמתחירתשהירזצופתיח,

בביפינרבירשביפיהביצוים,בידיעירהחרףכיעםבשאוההצדדיםשגיביוהשירםנוית

 ....רעפים Pי'.כיםכיאיחייזי,פר II 'ביאשה,ערפדיםחכפיםרסישהמסרדיתקהיההבהיתה

IC "353צד(שם,בפיז"יערמדגדוגרדיבהם.יויז (. 
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ירסףרביאתתררה,גדרייחמשהרבהםונשישים,ירתרבאחי;במצא

שישהרערדהזיוחסדאירביאתהרמב"ם,תיןניד(בו-עקניו'המערבי

ימשקשיימדרגתהאחיבעיתהיאבכי-זאתאבי .) 366(צדחכמים

סמיכתפסקהארץ-ישראי"",ישיבתנטיייעםישיבה.בהיהירת·פינים

אשריכו,דםרקארץבשבסמכרארתםאיאבשאררר"אחדשים,חכמים

יאט.יאטגם-הםתמיס;פי

איזרמסבהארץ-ישראיישיבתבטיהאםכד,ארכדיהאאב"

מאיייהמ~בושכפי-הסמיכהשהפסקתיהחייט,אבייכרייםאחרת,מ:סבה

.שבסמרכים-האחריןתרםעדשביםכמהבמשכהאביאחד,בירםבהיינהיא

רביבימימיחר,אחרימיעטיתשביםאיהרמב"םיימבסיף.ניפ"ת

R בשביתה,ריה-תבשמספרראתהרמב"םשכתבבשעהכיבנר,ברהם

בארץ-ישראי,סמרכיםערדהיישעבר,האיףמוהאחרינה"מאהה:ארבעים

באחתבראהכאשרפפקי,כברבבראברהםרבייבימי,מעיה,ראיבר:<אשר

הזהבזמןהקרראיםאיראםששא"רהר,השאיהעיבהשיבךכיןנ;תשרברחיר.

יאמרתבירה,האמררנשיאכדיןדיבםדרדיביתרמתיחסיםנשיאיםבשם

ארהגריהראש"הייתבתמנה א"~יחיס,שיבשיא"ייודבריר:יהרבתרד
בני·כיתרדינרשבים,כמהשנפסקההסמיכהבזונןהישיכהראש'

 .)ו"'סיונוייפסיאה,הרמכ"ם,(תשרברתביביהם"הפרש;איו'ישראי
 .נראה ',הק-ס-ב1-שה,-'וכתיית' ,';וiש-ניפמיתיםב ...המכהישרןונו

חיההיתהרעריהסמיכהמהפסקהרבהשביםבימייערדעבררשיאזצת,

'~שנה."החזירהבת~אשרייאישעה,איאבפסקהשיאהתקיה,העםנ.יב

השביההמאהבתח"חיאהסמיכהשבטיהידיו,זכיברכוכיהנה

הזה."ףאהףיסרררבקא"אשעבר,'"איף

ד

 .בכייהגויהבארצותקבסותוריביחכמיםסמיכת
מייחדרת,זכירתיבעייהנרחנתשהיתההמצימצמת,במשמערתההסמיכה

כאשרברהגת,היתהיאמרעדית,ייקדשקנסרתדיביידיורבי,!:שםו;הקרא

הרחב,במשמעההסמיכהאכ"כבבדהכ'בד.בארץ-ישראיאיאו.איבר,

היתהשיאאי-אפשרככיי,בארץומשפטדיןיעשיתיזיביםראשיםמב~י

אביכזרבמשמעית .מישראייכסידרתקה'הבישנמצאהמקיםבכינ.יהגת

 ), 1כיסמיבניתרין'יההייאביןבראידירכבבב':גםסמיכים,וביצאים

ח nיו • pסי,סמיביבק:ניטףדיס)(~בוב Pרבויו-יויםידי, lhרביאגדיתבבייא, ) 1

1t: ח,יסםיבהי,דחזייאtבבביטמיביסיי,זסהיקזסחחומתיקיס,מןאחדחיטתפזסחי.יברו

I> 'סזבזסחייר.יני,םבניס,המיבאיםירה"ג,ווסיגדמרביאבי 11נ:n בבי.גסרזבמיחמוסיס;
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ר,יבך~תשןבת,,, ,~)"וזמ(פסחים;יהגשעירב )ס~ד.ז!ן,שישא. .:"'צ(:ששת"יב

הסמיכין " I.Cארז-,ישימחכמירבי"כיביי): K .(ערדבערידהמיבאהירהיג,'
 • וה;'"ינ,רת p!ביוכיסמיהבכימחכמייביכישיהן,כסנהדריו
..."איסתמיכנגcיאמר:בסיפהישםמאד,מציי.הזהה'שיןשרירארברכאגרת

כי,י~קבירברבאג'ותיבית':'דין";באביתבנינררסמכניהיהאויבגאר.נרת

ברב"אוחנןרבעייאמר ) 222צדחיר, Q. R .1 •כמאסף(שנדפסהנסיםרב

כספיכריםהדמפררשיםירתריערדבהי.בישיר ז::כנרמ'ס...אשרשמריה:

 ..מסונ,ידכתבבודכי.,בדנררהברצורני,בן-ברזיייהידהירביהש.סררת
ארחכםאי ~כי)יר'(כיימרשיקראהת';מידיםמן .יאחדשכרתכין ..~אמר:

זקנ"ארהבויר, ,, 7זק~·נסנונר )ם~ :'"צ(.אר ...כדבויכתביכרתביםרב
תכבר~רתביו .,ך~,.יע~סכמיןהתימידים,מןיאחדיסמידרהמדרשהכנס~

היתחןןןיאיIכ,יאבי ...יסמיכהזכר ...רא~רבויידיםהנחתמסמייביא

י~נקראים,ככיחכוניהיכר) :'''צ(כר~כיידים),(בהנחתסמיכהבבבי.

ושנית!!יברכירךרבי)".(כיימרר'נקיאיםארץ-ישר~'רחכמ.י,רב) :'''צ~

זקנ~נ,י~-דיזא,רבעיאי nראר~י:מעין:דפתיחהידרתםהי~ ,יבריררי',ש

,כתבהאי'~נרי,~ריסמרר.הראריםהתימייים, .מן,יאחד,מכתב,בודה,

יייתגcיסמ~:מ ~ז,ד.ונידיאכירם,.בכךראין"כרתב;,ןינוי,',שאמ':ו,~י,מ~ןניך
 .) 132צדהדס.טירת,(ספר'.הרא~"סמיכהזכר,בעיובא(.דרוביאוגK c ,"כ

בימיר:נהרגיםשהיידסיניס,תארי-כברישישהבדברירהרבהזכייוהנה

אי~הישרתאתהנראה, ',כIכנתן,"א~ת~רהראשרןייבי.רבודבם,

אגר,גםיבעייהםניתניםהירהאחררניםהתאריםשניבישיבה.תררה""מד

היראירתאריםשנירהיתר,ר~סררממרנית.דיביריהרררתידין,ףישרת,
עברןימשםבאיץ-ישרא",יה,שניככביהאחיראיני,כאשרנהרגים,

'ערדמצאנרש"אדבררראיםאנריפהאיררפה,יאר:זרתשניהםונתפןןןטי

אייוטיה~חכמי .ירתר"פרטיר"'בחנויחרקריםרשראר~ ,עיירשנתערררוני

 ~ם' fנקראיםארץ-ישראי,חכמיאחרכידרע,נגררים,שהירראשכנז,צרפת

עי~כי--סמיכתםאתקבירכי ,) 1מרכיחרזהרבי,בשםהכ",מןירצאכיי
יאמעצמר,המרבןשכפיאיאארץ-ישראי,מחכמי-מהםשרביםהראפנים
יכמריחידים""ידבריםרקרנתמנרקנסית,דיביידרןרשרתיהסנחנה

מסר-ףבבבינרהנשהיהרב,.השםארץ-ישראי.בחכמי'כזאתס,מ~ינר
עברןןןכאחררנ'ם,האחררניםבביגארביתקרפתסיףעדהמןןןנהתקרפת

שהירהיר,מית,איררפהריקהירתשבונערבאפריקאשבמערב-יאר,צרתמןןןם
ברבי'כזאת ,) 2רבבשםנקךאיםקירראןחכמיבכ,.ונחכונ,יתריתםשראבים

ובובימאיוקויבימיס;וביבימ~יםבפייסיהם:סחתיסתםבוב\וייצאזהן)

נחוזרייהעויך(בעייחיאיוביביבתז(הואב"ז); Tבתרביביאיעזר(באקדסית);'נחק
זרכי,ס~וי~ף 1יבס

2 ( I! אנוסי ..מםא,~זi' ,פאיריאזי'.הרש"אT ,העייחכמיכךשמיתבק;נצנ ..שסם,באבסקי
אתת.יאספהי'זאת
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חכמיעיגםיהחייט.

תמידש"אאף-עי-פי

כותביםוהיוכ,ןע"

בדברי ה,. y"מכזאת

יטעות.מקום

יאחרמקוםנתןבו,מת~ביםישרא"חכמישהיורבי,אורבהכבוי

באמרו: , rהרמבאיש-ריבועי"התבפ"פ;י,פראיהמומרממרשיעי-ברית,

מאישטרןהיוםאותןשקוריםומהבי,רבשםיהקראראויהיוםבכםאין ..

) Majstro , הרומיהשםמןיקוחMagister ( באומובוהגאמהובשקרטעות,הוא

מאישטרי.רביאיןכיאמת,אומר..איבןזה:עיהשיב;והרמב"'ןהשםי.

פמיכתוביאורב),גדר"!;!רושה Magisterמית(כימאישטרוהוא.רבאםכי

 .) 7 .צדתרין,בער"יןרמש"ש,הוצאתהרמב"ן,(ונוחבתימרד"רבבקראים
אנמםאםי,ברו"אברבשםמתבבההיהשהרמב"ןבראה,מדבריו

ההפן.בראהמויפראימדברי

אניירושימית,והאחתבבייתהאחתקהיות,שתיהירששםבמצרים,

מוצאים.אנימצרים,מגניזתיידינושהגיעובתשובות,אחר.מראהרואים

 Mאורמקצתם,רבי,בשםמזביםבארז-יישראי,שנפמכוארתםשמקצתם,

רב.בשם-בבבישבסמכר

הגאונים".תקופת.בימישהיוארתםעירביחודפפרד,

המעתייקםהקפידויאשיפעמיםמפבייהכריע,בק"

ראיגר(וכאשרביבדר'האותאתרק"רב"במקרם

נותניםהםבזהכייבם,אישמוויאבו-ברזיי)

הדרכיםבבחירתהגויהחכמיביןההבריהיהירתרהרבהגדויאבי

חכמיאתשמענוהבהמיפר.מ!נר;עאבשי-ב"יע"בעדיעצררבהןשאחזו

אנדvוםיעמדוהזה,בזמןקבפאין"ומרתמצא"שאםאומרים:ארץ-ישראי

שאונריהראשונים,בביגאונייאתמכרבדים",באבשיםויזיז"והריוטים

ירביריאבבזקים,פרוציםהיו 7"שיאוכדיאחרת,בררןהפרצהיגדור

.חברי;אתשי;ניפעדהחוב",עינדוימטיייםהיובישראי",חוביים

האחרוניםובימיםהרבה.ואםמעטאםבממון,יפצבואודעיםעייוירבה

ב.קרוב,הבזקרמיכ"אתהחובימיד"הוציאהיואה,אחדצעדעשו

דניןשאיןמשוםגדויהפסדראוכיהישיבות,וראשיהאחרונים"והחכמים

נtקריב,הנחב"אתשי~יפעדהחוב"את"נרותתקנהעשוקבסות,דיבי

דיב"יהיהזהכיוכן,כן"תתקצבנוכן'"ומר,ידקדקררןאיןכי

ואיזיו,"תתמגיעכמהעדקרוב,זקעורביבםמשעריםא'ואקנסות,

יתזימגיעכמהורואין ,הנחבישי;ניסעדהחוביאת.ומנריןאותו,מג"ין

ייגםו. Mפיעזו Mובבוסיום),מנחם(תימידיבן-שפווטחסדאיוביזח:·דוגמאות ) 1

יבבנו,יוטףובהנגיד, ' Mשמוובנתן,וב ,) 350צדיהוכבי,וגים Mהבתשובות ן~.~(

כי-מאיו.ב'ויוטףוביהודה,ובבויצחקוביצחק,ובבובוויובבוו,ןבויצחק

ימםהב.ובכגייבייבייעו) Mו'(הוצאתיהואב'דיהבקהבסםומיבאיםהאיההחכמים

סי»ב(יכןבוממיתקצוו Mשהייבד,י'יקאציםשכתיבאחוים,חכמיםעייהקישיש

היה).ת'מידיהזהמאיווובעייי:יאמויאחו-כך .קח!:"יובבו'באירו'שם
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בביאיןארמרימיקב",ררצהאיןרהנחכיביבםיש'אשרקררב:אמ' ~"
מנףיריןאיןשביבמ,ממהרחרקראם j'ררמתיריןמכאוירתר"בדרת;כח:

פרקברא"ש,הרבאה'שרירא,רב(תשרבת'עלרי"ארתרשיקרבעדיר
חזיאידונר'ערייהיהיב"רבדראםר:הרייףפםקרכןה.חיבי,)

(פרקאיפייס"יאביןהבחביאיפייסביןיאיתרייהשריייהבה"מי
הם"ז).פיה;סבהדריו,(היכרתהרמב"מפסקרבו:ןחרבי),

דרד"המבחררראפריקאאיררפהבארצרתאסרישראיחכמיאבי
a: ,בכ"-כךמדקדקתשאיבהירתר,'רקצרהפשרםהחרתa;c קבסרתדיביסרר

ערבשיןאיןאמרששאינף,ארמר:מתשרברתייבאחתף "Iהרובחנץ-יארץ.

מויטרריאהאבשימ'יעבררשיאהסייגיהיהאיךבקנסרת, ) 1אירבובקרמרת

שהממהכפיקהיתרריראשיהעירידייןמסררזהבדברהסייג-:זדרף

נגבימאינמרבקנסרת .. iעשרהראמ"תאבזהימיגדרשעשררמהויאים,

שמרצאיםמהכפיערנשימאבי ,) 2ה;דא;תבתררתבגבימהמאםבבבי

,בית-דין :)א"עמ"ר,·סנהדריו, jע"ב ,'צ(יבמרת,שאמריכמרהשעה,יצררך
רבתשרברת .)ה Hקסיהרכבי,הגארנים(תשרברת Hהתררחמןש"ארעובשיןמכין

איןהיכדבבי,ארתרגרביןאיןכירהקבס.,רזה :)רי,(סי'הבדפסרתהרייף

ריעשרתיקברםבית-;יו'רעיהזקביםעישישא"אכזמוהזה,ארתרגרבין,

מביאהראעצים)הגרז"פרק ,ק"ב(רבהיכרתיררראין".שהזמהכפיטייג,
בחמןרבדבריאתשהביאיאחרהתימר.רמןאחרתראיהערדזהימנהג

יאמר:ציר), ,ק"ב(,מקבסיה"'רבעיבאהראעתיקאגזיבאאיבש,האיירבא,

בחמןרבדהאיארץ,בחרצהראפי"רגררבאהאיבכידקבסיבןשומעיבן,מהא

א"יעזררביאמרהדין,נגמרבפרקדגרסיבןרערדקביס,רקאהיהככבי

עייעבררריאהתררה,מןשיארערבשיןמ~יןשבית-דיןשמעתיכן-יעקב,

"סרפר)קררבהשריח,(פרקרבמררכייתררה".סייג"עשרתאיאתררה,דברי

"גארן"רחזיגןבהערה:י;מעיהשהבאנרהרי"ף,דבריאתשהביאיאחר

באודדבםיהלרבימירשגםיונא,הזה",,בזובןריאאיר",מרת..בובקרשאובומונה ) 1

שאונור.ונהעיוסםוסכתבהוסריח),(רפקבגםיןונדבוירבואהוכןקגסרת,דיבישיואי

האיונגבינןדיאדקאונויגארו..וחזינובדוניר:עשוהעדארתרקרכסים-יכבויעבדרהונרבו

P .באו .י.כםr "-כן,יאשאם'הוי-ף,דעתםגהי.כךרבייספקיהיו),ערד ז~,!(-'"".וש
 .בהזכותירזרהזכהכ'יונביאהיה .,

תנרואי.וביתא,'.יוביגדויגברתם,ב~רנהבבביקנסרתובגביםוסאיוכירובו, ) 2

הנוובי:בונקרו-נובדינו·.זו!ייחרתיהר.אכןא"בוו:זו!בהן'רהירארת,הרדארתזו!ובגביםכדוךרח,ב

זרתשרבהכעורךאם.יאקואו'.בח(כ)םאכית א;.באיאקואותרכדיאאגוב. nראיקנסר ...

, a ארn תמכי ,ונדיגואהבפגים,וסהבאגרוסבדפרםהn נהואשרנה)(בפעםבאיאקואו"': 

ובטוגוםשתשהיתהוסאפוסוזר,מיההונעתיקיםונויאחדרבתחיפהבבבי,כירובובאיעואק,
גתקוסהריחבםארתירתיה.בכיבמעטיההדרונהחויה,שיאאיוtקואובמיתסיפניר,בגרסח

רבהבבתה.זרסרבה nתנוברםהיכבי

אתר דעת - מכללת הרצוג

 www.daat.ac.il



 423,יייתתP oיהממיכהמשפם

בארז-ישראי,איאיבכרי)עבדי(ימוכרקבסאהאימגביבןיאזקאמר'

R בעירבר~אתר~בגדםבבבי",נקסאמגביבו,דיא ,א'יארזבחיצהבי

י,כי',איתימכין,-אגי,משמ~יימרריצההמייה,איןשאםם,יראיספר

בהראיתדשכיחאב.ןכידי>איאבבביאיתיגיביןאיןממיןקבס..יבייאמר:

דיביהייביבבבי,קבסיתדיבידביןדאיןדהאאימר,יריבכיס,חסררן

שישיםרע,שםימיציא.רמפתהאיבסבגיןבתירה,הנתיבית'קבסית

שרארדבריםאבי;'בזק,יחצייחמשה,יארבעהכפי'תשיימיעב,ןשי

כדאמריבןמקים,בכיקיבסיםתקבתם,עי-ידיבגיןמעצמם,יקביסחכמים

'התירהי,מושיאיעיבשיומכין,בית-דיו :)'צ(ז.במית, .ב.האשהרבה

יבעיבאהיאעתיקא"גזי;באבחמורבאמרדקא ,)י'"צ ,ק'"ב(קמאיב·הגיזי;

הרייבשםוסמעתיהזה,בזמןדביושאיןשפירשקנסית,ידיבייהי.ימקבס

 .מאביתיי"מקיב'היאיבןהעיר,טיבישבעהעי-פיי;דיבםוסישןנ.איברא,
מעשהמקדם.בצרפתביהגיםיקנסיתחבייתדיבימיצאיםאבייבאמת

הקהייבכבסיימית,יבטהשחיהבאחדקייבימיסברבימשייםרביב.ימי

ישראייביימחיי;הםיעבהיך.שחטאבימהעיי;בימח;ייאמרי:יבקרי
בראיבווסמעיושחביעדית,בבייהיציאיפטירתייאחריי.שחטאיזבה

הבחבי"מחימפביאיאהחיביבפטרייאהראיי,קבסממבייתבעיאביהם,

גוeיבים(תשיבתבכייהיאשאףיי,,שחטאיישראיי;ני;מיתייפבי

ב.חברימישחבימשיים:רבני'וeמראחריבמקיםקכ"ב).~ימןקדמיבים,

מידגיביןיירשיר ,הבחביימת ,הבחביי;ידיבתנייכתביבית-דיןיקבסיהי

,משיי.סרבביתשיבתייןררעידיעביבבייבכבדהקי"ד).סי'(שם,החיבי

בזקבייתישבשמעיןשחביבראיבומעשהקניה):סי'קדמיבי,ם,(גאיב,ים

קבסעי;היסיפיהעירזקבישראיקי;קיייריביעיימכיערת,משיבה,תיישה

ראיבןירישתחיקישמעין) ,:י N(צישמעיןייישמידיברין,ק'ציבקה

עתהןראיבויציעק Jישמבויןימסרייחתמייכתבי ..דיבריןק'באיתןמהבית

ריא]ינאיבייבאצקהקבסשיפיהקהי,ראשיייעשיכדיןזס-יא .
אחרת,דירהייאשתייירוeיו ,דינריוק'ערדייהרסיפירהםיו,יברז

יכר.'אשתייכתיבתמשיעבדתשהיוeיעידישמעין,ששמיארתהאיא

שכשאמר,מפביהחרבי,יטיבתהדיןאתהזאתבפעםמכריעמשייםירבני

בכסים.אביהפישע,בנבסיאיאהפקר"-איביבית-דין"הפקרבגמרא'חכמים

חטאהמהאשתיחטא,הרא,ראםיהפקיריברייםאינםיגשתיהמשיעבדים

עיר ~בהחיביעיקנסמטיייםשהיימפירש,ייצאזימתשיבהרנר'.

תישבתימיד:המפירשיאיתיבשיערישיהשהיהאיאעי,ןריא jב'קצי

ייהיסיפיקיקיייריבי; Jשאיא .)'צ ,ק'"ב(זיזמאתיםייביתובשערי,

ההיבה,אתאייחכמיםפרנסיאיךאבידיברין.מאהעידשיפביביב.ית-דין

קצינןבשעירשקבסיהיאיאעיד,ייאבחיץ-יארץ'קנסיתדיבידבים'שאין

רשימאתיםשיקבסית,בשביהחיביאתקנסייאהקהישראשיאפשר,

טיען,החיביאבי jדינריןמאיתבשישאחד,בקבסאיאדינרין,וב<אה

ה ICבריאייםדיברין.במאתיםבתימיד,הקציבבשעיר"קבסייהםהיהווזדי
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בחרץ-וארז',קבסיתדזי.ן'דניו;נ,שא'ושזהיהם,~רזטרצרפת'שחכמיירתר,
'במקוםשדם.'ייהק:ד'~יאשיעייא'אביבית-דיו,עיאיאמרסכא~גנ

'דכי".מטין·מןסר.דכך"פוער.שיאכעם,הערצרים'גיירת,וואשינשיאים

'דיב"דבוסשאיושזה·;-,כ"ו'ב~ם.יאחר.שאמרכיימעיה,מידכיהמרכאים

ראמו,.הרסיף ,,) 1כתרוה·הכתרבים,'בקנסיתעביואיא .ייין K',בבכיקנסית

יש'הזה,איתם'בזמו,דניםשאיושפושר"'כ,איה,נסרת, Pדיבישפא"יך

העיר,.טרבישנעהעי-פיהו~י'~מאיברא,בשם.שזuן;וןןמהכפיידרנם,

"שביהגייה:מאררגרשיםרכנועייהםרכמישאםוגדיי,כחבידם,היה
ב. Nפ ,מ"ב,דכו,. ו'!מ(,שבאבירים"כאבירהראהצביו,נזיפרגסמי,שנתמנה

 ) 2רבי).אי.סי'חשו-משפטרטליה.שמיכדיבערדיז!ן

ה

הסופיכה;אחרית

 •.וב ~ ~, ~

.ייחדזו·אוגבהיה.יהעירתהסמיכה,עיהומבווםמאתד(יערצההנןצה

 1 ',אזטו.,~כבדההמקרים,יד'גימיר.בהיתהריאקונה.יאכקדם,ימיה

ry דאת,הפרהיעפר,.;תדכאנההקדרשהארץiמl7 ,רק'נייארה.";הצעתךברת.יר
סוגרכרת:יחימצא'אמראשרהאחד,ארייהיהרהושב"א iהעירןבחרג

'מארת',ושעכרררי !tאאךכה·עוה). ,~כסי'כראשימעיה, ו~~(~תימרד
'הקרש. n.א.ךונירש~יביבינעררהזההועירוחזורירתר,שנהוחמסים
נאחזראשר ~ספרדג;יי'עי-~דימעפרהמעטיהתנערהחיההנזמההארץ

ב"יעקבבה,"רכי-ישרהתרוהיי iמגד.ואחדחדשים:חיים'בהונפחרב,ה
ר'השינהסמיכהא'תיחדשאמו'הרמנוום,זכריעי iבהתמכמצפת~רב
 ',ח .uו~ ,~ת""בשנתריסמ~ךמעשהעשה'.רגם , iננעי:הגדריבית-ד,ו,א,ת

גו;ער.,יא,א~רש~יסרעוד,המביווםאתק~רר, ;' Hהראת:ח:כמיס:ארבעה
שבעיפעד"יהסערדיהרסיףריאמר'עייהם,ריהיינשיאבשמרתם,ר iי

בפיה.אחריתקרסיביתיהסמיכה'עינגזרכברא;ב'רת. Kסנהדריל~ש,
מנרי"הרא.גםשהיה(הויב"ח>,,כו-חביבירירכייררשייס,רבניראש

ר:וסרחי!!תימרד,הקצרביםיקנ~רתהדיןרחראא) Pדריאר..בתרוה'זימיתנואה, ) 1 . ,

מגב~ת IIPבסא~ P'חטדא,חסדא, : 1הסיב~ח~ןרובררני,חמסיבעיטהנחמו:יובשיח~םדא

 .)ז"ב , p "ב( 1בבבי

נס P,זiטיי'חעםימנהיגיסיסשזחעיום,הגרזי Pפבויש IIהו.בתביזהווב Pן ) 2

 tr;ע''.דןןוממר,גה·הןהנסיהXדבידחתנאנחמו,בובהדרויגדרייא, P~רהרארnבז-יא'יז,

י.אדע'םא~יניאביעייהם,העםים Pסה ..העיויסוביו:והגסי.,
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 425יקיייתיההסמיהכמשפט

עםיהסכיםאבהיאה"עין-יעקב",בעיאבן-חביב,יעקברביבןספרד,

הןכסמיהטרסנ,קומירחדבקונטרסע'יויחיוקויצארב,ביהר"י

יעצמוירשהפןירא,כיהיתה,מטענותייאחתתשיבותיי.בסיףדב.מצא

עי-פיהמועדותקביעתאתיבטייתחיהבשיבייהסמיךהגדייבית-דין

על-פיחדשיםויקדששניםיענגריישובבישראי,יחוקשנתקביהחשבון,

כדרךבבריתא,השנייםאחריםצרכיםוע"(הסימניםשישת.עיהראיה,

~ימת.הסנהדריןשהיתהבזמןנוהגיםשהיו

ועומדתתיייהינשארההפעם,גםהסמיכהשאית::ין.ןרהיאובכן

ייתומים'".'·אוריםכהןעמ;ד,עד

השםקריאת,יחדים Mדבריםעודידנגרר;אהאנידבריבחתימת

פעמיםכי-כךישנזכרהנסמכים,החכמיםאתמ~ניםהיישנג;י,בר

זה.במאמרי

ברירהאיננההעברית,הספריתכיאתהממיאהזי,מיהקריאת

שבידינוהדפוסבספריראשונה.בסקירהידמיתהיהאפשרשר Kככי-כך,

בIכ'המנהגנתקבי;זהוכנגדי, ~ך-בפן.ןחה"ר"אתלנקדהמנהגנתפשט

גםיקרותהנוהגיםהאשכנזיםהייוכךי, ~ר-בסגויה"ר"את Kיקרהעם

ברכות).מסכתרישיעבץ,י;הגאוןמיםם-שחי;ספר ן~~(שיפנינובדורות

שבימיוסדרי-תפיהבהרבהנמצארבי),(בערךשנגין.ןהעדיתיפיאבי

קוראיםהייוהאשכנזיםכרין,שיאדגושה, Hנג nואחריהבשואנקודה "'ר"ה

 ""כרפויה,ה"ב"אם;כרש,(ויאנןזיאותויבמשקי;חטוף,במקץאותה

מחייט,והתשבי ;)י~ר-,יזעשיכ"ז"רגושה,או-ג:;וי,יי,-ח ,~

שהורגייממהוראיתו .ה"ר"תחתבחיריק ,~יהיארהנכינהשהקריאה

יבירבפיוניהחרוזים:-אשי Jבשמיתםאתיחתוםהקדמונים םינט.י::,":

הוי;ךמ"ט)(סימןשיויהפת-ערישבהרז"ה "'ר"האחריב"י"-:.:יוני

י;החייףינכוןמוצאשהואאיאחטוף,בקמץהמי;האתהקוראיםאחרי

אומר,יעבץוהגאוןי. ~רוינקדי, t ~במשקלבקבוץ,החטוףהקמץאת

זד':;וי~רי,במשקירפויה,וה"ב"בשנאה,ר"י, ~רהיאהנכונהשהקריאה

דףש,רא-חולבספרויתירהובאריכותם,ימש-יחםספרו(בריש

ורבהזאת.המלהבקריאתמחויקיםהייהקדמוניםשגםונראה, ) 1 .)ט"י

נחשבתהיאיפעמיםדרכים:בשתיבהמשן.ןמשבשיריוגידנהאיומש

ויפעמים ,) 74וצד 46צדאי,'.'ראשונים,(זכרוןה:;ו.יאור:;וי-כיתדאצ'.'ו

ובהערת , 161צדשם, ן~~(י .jנןי, ~ר-תנועותשתיבתכמלהאצי;והיא

 .) 172צדהרכבי,

אמי ...מצאתי: )'בעמוד ,'דדףשע'ב,ה"אמבסובה,(דפיסר nשה-ת , 'אבספרו)

 tעקיבא"ר ~רשימבהגרהיהכריהודהיבגו
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רתה Kקררגeיםהירכן .'~דהיא:יו, fמבעיניהמr;זברתהקריגeה

(מתי,יונירתותיות K-בכתובההחדשהבבר;תמצאנרהרכאשרהמשנה,בז~ן
יוינפקשאמרו:רברתינו,בדבריגםיזהסמן Mימצראפשרטי).-ז'כ"ג,

כי,(גטין,וקיטרהיםרבדבשמיהקיסוה,ריא ,ברדבשמיהידרשה

ריאיםברדמשמיהרקיסרה, , oברדמשמיהודרשהחייארבינפק ,)א"ע

היןרביםי ..ר N,רבישהמייםקצת,מזהונראה-א) Nעעיז,(שם,קיסרה

 .) 1במבטaו:קררבות

ידים.בשתיידחותאין..ר~ייהמור~יתהקריאהת Kגםאבי
החכםשהרציארומי,בשפתכתרבהקדרמה,איטיקיתחת Kמצבהבכתרבת

"ייחי .. (משריחיםשנישהספידרהפרסטינה,אחתנערהעינaו:מרא.סכריי,

רברתינר:חכמירשני ) 439צד , 1880שנת ,יגרץמ~נ!$טשריפט~ן !I: • " %1יו

duo Apost\lli et duo Rebbites -ו:רהריaמתי. ~ךהמיהאתשקרeוחרבג-rהפ

אחדטימןערביתשבישוורכמרבהברתם,ידרעהבמדרגהקרוביםוהטגי

המנרקדרתהמייםרבייסגרי,מירחדסיזבואיןהבבייבנקרדרכוישניהם,

העירכברכאשרבחיריק),(ריפעמיםבפr-וחשםקדרתבסגרי-מנרשינובנקרד

מיתאיןאםירדע,רמי •האשררייינקיד.מברגeבספרוהרשיןזהעי

אף-עז-פיבסגרי,יהקרaו:צריכהה~יטנים,בחתימתהמצריהבריבי", ...

היקף,היזק,במיים:הדברהיגeשכןוכדרןה,רי,גeחר "'"בהשנמצאה

בסגרי.ןנקראיתהי uהaו:חריי ..בכתרבןתשהןהיתר,היסח,היקש,היכר,

 ,בראמררחבהaו:מרהישין:aו:תפעמיםכזבהמצאנררבתימרד
 ,ברמיתשקריאתאחרים),ובמקומותב Uעניב,(פסחים,להודה

ם Kהמאמר,יבעישנסתפקויפיבי,רמיתרביןברמיתביןממרצעת

שהיהיהרדה, ,ברמשרםאר ,הבביייהודהברמפיהשמרעהיידיבאה

יחדהמייםשתירבהרכיבר , Uשניהםבשםגורסה ;;יה"ריפיכןבaו:רץ-ישראי,

ררבנוהאייורבשרירארבהגארניםשכתבןכמו"ראביי,קוראiזיה

הנרטפת u :וa"איתרב).וערןאבייערןבערין,(היבאיבפררשייrזננאי
יהנקדצריכה-בביגאוביאציהנהרגהמנהגכפי-שהיא ,"ר"העיןב.ררה

'ית- :וaבספרמנרקדתזןמיהשמצאנורכדררק.י, i ,'~ !3במשקיבקמץ,

במקומרתזימיהשקראראנשיםשנמצאינמנע,הדבראיןגeביר.חשiז

עדיתיפייאשכנזים,זומיהקריאתבאהימהםחטרף,בקמץiזנזכרים

הנגידשמראיובגםזןבקריאההשתמשרכןימעיה,שהבאניהן.ןשבי
 .. ,---_. .' PVהפיצררי

({Sב 

וזביב?בנה..וביטיימית..וביימיתייי~גהעיא),ב,י(גטיו,ווסייייעת ) 1

בטעית·החייףNויתייתאפוסופויוסטייפי •יבויןאתהתיספיתבעיייחיבבר

ה:וסרפעיט.
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ים·יבהעבן.ן?ן
ם: J'דוספ .

םפווהנדח,

סרף-סרף

שלישי-חיקוומו,סחרר,סחרר

יגיווו,'פאשי,מושימרתיומיחמה,בשעת

-האביבביאעם
אגדההחורת,המכשפה

מעשהסיני,כהר

-,גנוו '''שמאת
 .-מן'שופג,

• IC • שטייבמIC ן

-ייביוה. .-
~ 

ויבברגו. • 1

והכיעקב

פוישמאו .,

ם: J'מגותד

 Tכהיעקבתוגוםגט".וו, .'מאתחזיוובטוריס,איפיגביה

- 1 ' 5ב!ייטאהוומיצקביזאדםנ!ודרת
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ם:ייר ZIז

נשריפ
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בפריזהשיוחוק'
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-",טנבריב·יסף /1

פוי~קביץוב.מ. "

1I ,פרישמאודו

" 
שםיבי .'א.

כהויעקב "

" 
פרישונאןדוד

I\r 

5S 

65 

132 

161 

1(9 

195 

ךגס

321 

335 

359 

393 

426 

451 

69 

יגנ

54§ 

 55נ

~ 

5:1;/ 

ד.-כ

602 

/,OG 

~i4 

אתר דעת - מכללת הרצוג

 www.daat.ac.il



טשרניחןבסק'שארי

-ער'ם ('l.וiדכימי

QP החסידרתנו'רים) IV-I ( 
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' '"J -

 ) lX-IV (הסערהמו
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