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 שנימפר
 העברית, הלשון בבחינת הסופרם פעולת הגולה, מן שיבם בהחלת דהררה  דרישתמצב
 . ג אכנה מחיייי הצריק שמשן ורוחצתה, ההלכה קרמות ותקנותיהם, הסופרםטרטרי

 ששיפרק
 . טהללה DtW בתחקר ונטרה  רר'שתמצב

 הנביאים הנידו אשר והאותיות ת"ב( )גש הארץ נלזת למוום עברו שנה חמשיםכמו
 נפלה כשמלכות צבי בבל . .נעדרה לא מהן אחת , באו הנה ממלכתה ועל בבל עללאהור
 ישראל ראה הזאות במפלה ., הורג הרוגים בין ומלכה נאונה שאול והורד דפרסי הכובשלרגלי
 וממלכתה בבל על הנטאימ עבדיו דבר % דקים כי סראוהם . לגאלהו ותקוה גלותואדיית
 עת לבוא וקרוב ימולא לטובה וירושלים יהודה על הזו אשר ההוון גם כי רהקוה בםדחחזקה
 , מת , בבל נכבשה מלכותו תחת אשר , המדי דריוש והנה הימים ארכו לא ואף .פדותם
 סלך היה הוא . שבטו תחת בבל ממלכת ותבא להלוכה תחתיו עלה דכבישה אשרוטרש
 ביה לבנות מולדהם ארץ אל לעלות רשיון להם ~יתן , למלכו אועג ובשנת . לישראלהסד
 דראשון הצער היה הזה המעלה . רעלו לעלוה מישראל רבים רוזאמצו אז . בירושליםל%
 נס להיות פאז הוה העם נועד אשר והקרוש הגדול היעוד את למלא אלה ה' עם עשואשר
 זה נפשם על עברו אשר והיגבות התלאות וכרון בקשבם נשקע עמוק עמוק . רביםלגוים
 היה אלה כל זכיון . בהם ירדו לא ובמשפפים הגוים תועבות בחקות לכחם על כבירזמן
 ברל בעט ודוזחקה , האומה טובי לב את מלא תעורהם רעיון . אחריתם להיטב לפוכצמר
 כל . בטלה ופעלו היו אשר המופת אנשי מאת לברכה לנו נשארו אשר קדש דברותבכל

 חבצם . נשגבה מליצה בשרד הוה ה-עיון יתארו ההיא העת מן נחומים ודבריהנבואות
 מעמך לה ולעדם קדשם דת לכונן אמנם , הארץ כמטלכות ממלכה לכונן היה לאנמגמהם
 ושעדם מאות שלש / אלפים / רבכי יובע עלו עמם . הגדול הכהז יהוצדק בן ויהושעדוד בטי מזרע שאלתיאל בן זרובבל עמד דיאשונים העולים בראש . הימים אחרית עדושארית
 ארצם אל כהגועם . תנ"ב( )נ"א ואמהותיהם עבדירם ומלבר , ורשוף הנשים מלבדאנשים
 , הבנין להשלים יכלו ולא ctJwl ישם עברו אז . לדלילותם השנית בשנה עד , הוסדלא שי הבית אבל עקות עליו להעלות טובח ויבנו דראשים ויקוטו , ירושליסה העם כלנאספו
 וביריד . פרם מלכי אל רעה דבתם את הביאו אשר הארץ Dy בין צריהם היו רביםכי
 כן ועל . אותם ומלשנים צווירים , שומרון בערי אשור המלך הושיבם אשר , הכותיםהיו

 ערו בן וזכריה הגי הנביאים אז , הס"ז( לנ"א רמרסי לדריוש שתים שנת עד הבניןנתעכב
 ש שומנים אותם צרים היו לא דריוש בימי כי ונראה . מהדש הבית לימד לבם אתהעירו
 כשנה הנשאים דרשו זאת בכל אבל . תמר נלך ,הית כי דריוש אצל nelND הועילולא

 הזמן היתה לא כן ועל בצרת שנת ההיא השנה היהה הנראה לפי כי למלכוהודראשונה
 , הבנין להשלים רשיון השיגו הטמשלה מצר גם . י"י( ב' . ו' / א' )הני הבית לבניןהנאות
 . הבנץ נשלם דריוש למלכות שש ובשנת / הגרש במלאכת עתה עושים היו כחםונכפל

 עשוה ספק ובלי בשמדה הבית חנכה סיד 1aul , אדר לחרש בשלישי היההתקשלמה
 לא הבית להנבת רקריבו אשר בררבנות אבל , במשכן המזבה כחנכת ניסן הדשבתהלת
 . ו' )עזרא . מסטץ בבהינת ובין דגרבנות מים בבהיית בין הנתיב מן ונטו ככתובעשו
 הדתי רוה הנה / העפר טערסוה המקרש ועלה / לציון העבודה שבה גם אם ואמנם .יין(

 נמצא לא ואף הורה ללא לישראל עברו עוד רבים וימים שב לא עור הנביאים בקשוהוכאשר
תשפים
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 הראשונה במעלה עלו אפטר ויום למן דראשונים והשנים הימים כל בתג-ה מדרישהרושמים
 )נ-א ארתריטשתא דולך מלוך ימי עד יהודה פחה שאלהיאל בן זרובבל סאתנהוגים
 . השניה דיועלה היתה מלכותו תחת אשרתקמ"ג(

 הכופת מאנפף .לאחר שמורה היתה עש בק-ב הדת רוה את להחיות הואצהדפעולה
 שריה בן עזרא היה הזה הנעלה האיש צבאות. ה' בכרם דיבורה מטעי לנטוע נקראאשך

- א' , ז' )עזרא רריהן אהרן בן אלעזר בן לפנחס עשר הארבעה דור רנהניםסמשפהת  
 כלנה. על עלתה אחת מעלה אך . תפחות עטרת לראשו היו נכבדות מעלות המוןד'(.
 שבע בשנת ויהי . י'( ז', )שם ומשפט חק לעם ללמד משה בתורת ידו ועצם כחווהיא

 ארצה עש סבני רב מספר עם לעלות המלך מאת רשיון עזרא וישיג ארתהששתאלמלכות
 לשוב עסו בעד דושיון מלפניו לבקש המלך לפני דבר כאשר אבותם. נחלה אליודה
 אל עמו אה להשיב אם כי היה לא חפצו וכל הדת. פנת על רק בקשתו יסך לא ארצםאל
 תגלית יפרש עזרא ביד דגלך נצק אשר הנשתוון בפרשנן גם ולהורה. אבוהםדת

 אלהים דת יודעי לכל בירושלים לדין דין בן ירונו אשר ושומרים שופטים להעמידהעלזה,
 עזרא עלית את האש-ונים השוו זאת לבעבור אף ב"ה( ז', )שם ידענה לא אשרולהורות
 תוספתא כ"א: )סנהדרין תורה לעם ללמד היתה שניהם תכליה כי סיני, הר ע5 סשהלמלות
 פי' עקב )מפרי בימיו .נשתכחה אשר שנית"אחרי דיבורה יסד כי עליו/ ואסרו פ'ל(.שם
 סוכהמ"ח

 נ'"
 אהרן היה איל: עליו, שאמרו עד הכהן ארין ממעלת מעלתו את והפלינו

 פנהם פמששתת עזרא היה כי עם אמנם קהלת(. )מדרש בשעתו ממנו נדול עזרא היהקיש
 ישראל, בהעזת תעו לא משפחתו מבני אשר צדוק טנזע וחוטר רגהן, אדרן בן אלעזרבן
 רהשוקה רודתהו כי נטצא לא זאת בכל בירו, ישראל בית טוב כל אשר רשולים בראשהדס
 אחריו ישראל איש גל בהית נלה על למלאתה יכול היה אשר הנרעה רגהנה לולקצע
 בכרנה מלהתכהן נמנע אשך בזה עזרא ;שה כדול דבר אבל קמתי(. פסוק רבה שה"שיוד'

 כן ועל הכהנים. באשמת לרוב תתורה שכחת באה הדורות שבכל שראינו מה לפי וזהנדלה.
 אפשר היה 11ה וררישתה/ התורה במק רגורמות רתקריות הסבוה את להרחיק נחוץ הדברהיה

 לא 'אם החוזק אך הזאת והדוטתד~ת בה. והדרישה רועפשטותה שישתדלו ידי עללהאהנ
 לווים רמפץ השגה והנה קדם. בימי כן היה כאשר לכהנים סיותדת רמזורה משמרתהדדה
 לקיום היסוד ראה התורה חקי בקיום עזרא. חיי סטרה היתה היא הדת לחוק התורהק-ן

 הכין אשר חכם מהיותו אמנם כהן היותו מצד לטטרתו להניע עורא חפץ לא כן ועלהאומה/
 . הבתיבה במלאכת שמסל שם על סופר נקרא הכהן עזרא ה', תורת לדרוש לבבואת
 דבר הכחיבה בטלאכת אתן להיות הזאת המעלה , ביעקב לחלקם תורה כפרי כותבוהיה
 הומן לפני היו כי רמו נמצא לא . יקרה היתה הרם בשים אבל היום בעינית הואקטן
 את ללמר יהודה בערי שלח יהושפט המלך . העם ביד משה הורה מספר דגתקותההוא
- ז' , י"ז . ב' )דה"י ה' חורת ספר עטם לקחו הטורים והשלוחים תורההעם  וטוה . ט'( 
 בחיקם לשאת צריכים היו לא 'יז? לולא כי . דתם ביד ספר נטצא דוה לא כי לריפוטנוכל
 היתה לא אמון בן יאשיה המלך בימי זה ואחרי . ישראל ערי בכל לעיר מעיר תורהספי

 וכופר הכתיבה במלאכה נפלא אמן היה עזרא אבל כ"כ( )ם"ב. המלי ביד נםהעתקה
 היתה לא האומנות שזאבם ובהיות , נפלאה ואומנות בפהירות מעשרו ועקה , בתורהמהיר
 דוהם היה כי ער מופרים, בשם החכמים גם נקראו כן על החכמים אצל אם כינמצאת
 שהיו והיא , אחרת בבחינה נם לרגצרים הוה השם ויאות , בטובנם שוים סתר והשםהכב

 ואופדים אהרת הוראה עוד סופרים לשם נתנו התלמוד בעלי . 1( ראפר מהוך.קלטדים
- - - -  שנקראו-

 ומשנט שפר עיר 3ש . הספר ק שקד ש מורה שסופר טש:ע ובה' . י'.א שער הומן טיינ י'1(
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 ספת או שבתורה האותיות סופרים שהיו יען מופרים ההוא שבדור דחכמימשנו-או

 עזרא אשר הזה בזכן הסופרים אם אמנם . 1( ספורות ספורות דיבורה את עשושרנופרים
 לפירועכם אין כי נראה הותר . ראיה להביא "ט עוד כאלה פעולות בעלי היובראשם
 צרכם לפי שטת או ענינים לפרש הרגל דרכם את בזה גם והלכו / הגדה ערך אם כיכאלה
 ספרים מעתיק או הכותב על אם כי מכוון סופר השם אין ובאמת . חרשים מושגים פיעל
 ומבץ ל"ב(. ק"ו, א'. לדה"י מבין עם נרדף סופר הספר,'השם מתוך הלומד עלאו
 הזה השם ומן ח'( , כנה )שם תלמיר עם בניגוד כזכר / דבורה את לתאר. רגיל כנויהוא
 פרוש דמ"ר סברי על בהוסיפם , בהתבוננות מלסרים שהיו , למודם הכונת.. את מכוריםאט
 כשך הזמן עוד היה לא ירואלימה השניים העולים בראש עזרא בבא אך . ענינו ן י ב הל

 ירודה בארץ טצא אשר הדתי כי,מצב , התורה ללימוד ההתפשמות מעשהו עיקרלעשות
 רבים כי הארץ עמי מתערובת העם את להבררן סעשהו ראשית וידר / ברע היהעוד

 וחפצו רבים ימים עברו עור אבל . ט'( )עירא בם ההערבו וקלוים הכהנים מן גםמישראל
 גדלה. עזרה אלד הניעה א(4תהששתא למלך עשרים בשנת ער . קוה כאשר בידו הצליחלא

 הקיר ואת ירושלים ריננת אח לבנות רשיון השיג למלך משקה היה אשר הכליה בןנחמיה
 הוא אלהים וירא עמו אוהב הזה האיש . יהודה בארץ פחה להיות המלך צוה אותו .החרבה
 ההן השביעי לחדש באחר תקמש( )נ"א ההיא בעת . "קדש בחפצו לתטכו עזרא לימיןעמד
 נאספו השני ביום גם , ה' תורת בספר לפניהם עזרא ויקרא העם כל התאספו הזכרוןסם

 . ה'( )נחמיה התורה בדברי והשכילם עזרא אל והלוים רגהנים , העם לכל האבותראשי
 והשכילו , וכלשונו ככתבו ש ר 1 פ מ אלהים תורת בספר שקראו : היה למודם ודרךאופן
 )שם א ר ק מ ב 1 נ י ב ה 1 לשומעים להסביר הנאוחה ובהתבוננות ל כ ש ם 1 ש ב הדברעל
 מקצת בו הרגלו אשר ~שון הספר תרגום כן גם היה וההבנה הפירוש בכלל ואפנם ה'( ,ח'
 אשר היהודים גם בבבל נתגדלו אשר היהודים מן רבים כי ,( ל"ו נדרים . ג' )מגילה העםטן

 כבר , כיד( י"ג )שם בקרבם שננו אשר העמים בלשון לרבר רגילים דיו יתדה בארץישבו
 הפרשיות וקריאת , הנביאים מן ותוכהה מוסר דברי ברבים לגךוא הסנהנ היה קדםמימי
 הוחל ההיא שבעת ואפשר סאד9( קדומה היא הפטרה אצלנו הנקראה הנביאיםבספרי
 קל על ואמנם . ומתרגם עומד היה ואחד השנה ובמוערי בשבתות הועד בימי בתורהלקרוא
 העם את ללמד היהה עינו מבט עזרא שם אליה אשר הגדולה המטרה כי הוא טבוררפנים
 בריי אשר הדרך .. בה ילבון אשר הדרך את נכוחה בהשכלה ידעון למען התורה חקידערג
 קרשני כתבי מקצת אל % נשים אם נכיר קדמונים מפרי לפרש ברצוהם והמבינים עזראלהם
 הקדש בכהבי כתובים יש כי . להם שקדמו מפהברים כתובים מקויות פי על הוברואשר
 כררך וכלשונם ככהבם השתטשו לא המקורות ובאלה ישנים ממפרים שאבו מהגריהםאשר

 לפי בהם ודרשו לפניהם אשר במקורות ההבוננו אמנם , ובקרת הקירה בלי.המעתיקים
 מפר זה על לס יהיה נאכנה עדות . המקובלת רגונה לפי גם או זמנם מושני ולפידעותיהם

דברי-
 כן ואינו לפרשו רמזורה במפר עוסק היותו על סדיר סיפר שנקרא 3 צד כתוב המשנה דרכי ובא' פ-א( הנ.גה)ירושלם.

אלא

-DID 

 . נ'( , ח"ה )תהלים סה'ר סופר עט לשוני : כסו . הכתיבה בטלאכה מהירותו שם על נקרא מהיר
 טניית )פי' תורה בדברי פופר שהיה כשם פרא על ואמרו . פ-ה שקל.ם 1'רושלט' )5.( ק'דוש.ן ע"1(
 ושיראהץ שת' שדורש חש:( סנהדרין )מ'1:( חגיגה וע" ספורות( ספורות )פי' חכמים ברברי סופר ה.ה כ:אוה.ות(
 . דמגרל.ם אה סופר א.ה שוקל א.ה סופר א.ח מפסוקהאלה

 כבועדם דברים לפניהם נקראו שבנלית ספק א.ן 132( צד ח"א )געש.כטע הערצפעלר החכם דברי אלה3(

 חט וכו' ח"ב הפרש.ותרגישע'ה שרוב ונ-אה בנולה מהטתוב.ם ונם הקודמים הקדש כתבי מתוך קדש טקראב"מ-
 בו ש.קראו הגולה לבני שלח אשר שהספר בפ.' אומר י"ר , ""א ברוך ובאגרת . .שמורות כתיביה שאתלתכל.ת
 מאחזר בטן נכתבה ירא כ. רא.ה א.ן ברוך מאגרת ואמנם . ובחנים נשבתות בו 'קראו למען אליהם ש,ההו :וילסבה
 . פכיב לסטה עור יבורר?אשר
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 שאב כי מפוזרים במקומות עצמו הוא מעיד דמפר זה מהבר , בידינו אשר הימיםרבדי

 היה מה ידעת ולא נאבדו רבים . כהובים היו המקורות אלה . 1( ישנים ממקורותספוריו
 גלוים מקוריו אשר המקומות ובבל מקירותיו היו היום בידינו אשר הקרש כתבי רוב וגם .להם
 לעצמו דרך לו וברר המקומות מן שונים באופנים נטה כי רואים אנו לפניו כמולפנינו
 כמפרש שהוא נראה לספוריו למקור התורה שהיתה במקום ואף . והקורות המעשיםבמובן
 הלשל לפעותם 'שנה / המקה" דברי על דברים מוסיף מקומות בכמה . התורה דבריאת

 נתנה ואם , דבריו שאב מהם אשר המקורות לפרש כוונהו כי שנראה עד הדבוריםומרהיב
 המקור על ביאור מנמפת בהם לתת רצה אשר ושינויו והרחבותיו הספותיו תכונת עללב

 . סועדות פתו היו פירושים מיני שלשה על כי נקלה על נמצא לפניו היה אשרהראשון
 שהוא : והשני 2( המחומות על אור ולפרוש , מדומות מתירות לפשר ההשתדלות :האהד

 שמשתדל והשלישי: . 8( זמנו מושגי ולפי והשכלתו דעתו לפי הקדום הספר דברי אתמתאר
 אשר הררך את לדעת נתבונן ומזה 4( ומבתם , טעמם בדרישת הקדום הספר דברילבאר
 את המחבר כי . קדמונים בספרים שהשתמשו אופן ובאיזה בפירושיהם ההיא בעת בוהלכו
 אנו כאשר כן ועל . 6( עזרא אחרי השלישי בדור ספרו את וכתב הי הימים דבריספר
 לפשר והשתדל , לפניו היו אשר במקורוה ולהתבונן להעמיק רגיל היה המהבר שוהרואים
 אשר לדבר וסבה טעם ונתן . זמנו וטושני דעותיו לפי בהם ודרש , והסתירות הסתומותאת

 החכמים דרך גם כי בצדק נשפומ כן, -אף ; טעם בסתם.)ובלי הקדמון במקורהביע
 במקרה שבהבינם , האופן זה על דיה , והסופרים המבינים דורוה שהם דיאשוניםשבדורות

 כדרך ככתבם הדברים משמעות לפי התרגום או בלבד המלות באור בו הבנתם היתהלא
 מושגי ולפי דעתם לפי ופירשו , והקושי הסתום ופשרו וישרו בם העמיקו אמנם / המקראבעלי
 להורות והשתדלו צרכם לפי הספיק שלא או מקובל פירוש להם היה שלא במקוםזמנם
 . ונימוקם הדברים מעם שומעיהם אתולהבין

- - הרושמים - ----
 כ"ט( , כ"ט . א' )רה"' ההוה נר דבר. , הנביא כהן דבי' , היואח שמואל רבי' : ה.ו הספר מקופית1(

 ההווה ערו , הו;1,ק 'עדי חוות י"ח( , )ל"ע י.ט-אל מלכ' רבי' ובכ"מ( י"א ט": : כ )שם ו'שיאל ל.הורה המלכיםספר

 . 4ך,ג( ).."באט,'ןו
- 'וכף 5בנ' בכורהו נתנה אביו יצ,ע' ובחללו : א' ה', . א' דה"'2(  נבר יהורה כי לבכויה להתיהש ולא 

 , הבכורה יעקב גתן לטי נאמר 5א ששם וגו' בכורי ראובן בתורה לכתובים פ.' וזה . קוטף יהבכורה טמנו והנג.רבאחיו
 שלפני המעשה .טן כן ושפם ל.וסף שהבכורה הספר '1WD זה ועל ץ לבכיר נחשב בנין ולאיה לבכור נחשב,סי

 והבכורה לאחת הכיר הוא יהודה אם כ' אה.ו כ-ל על והטבלה התזום לענץ הבנירה לו נתנה שלא ר"ללבכורה

 את שנה א' , כ'.ב א. בדה"י אבל וגו' דור את 1.פת בישראל לחרות ה' אף ויוסף : א' , כיר ש"ב3(
 בטצ'אות שהאנסנו :טנ. מושג לפ' כפק בל' הוא השנו' וזה . וגו' דור אח ווסת ישיאל ע5 שטן ויעמיד וכהבהדברים
 כנה ינץ . ג פג. לסטה ~ע.' הזה בטושג שטן שם קרטוניט בספריכ נטצא ולא לרעה הארם את r:'cun מיוחדשטן
 . בהערה פ"נ ליעלה 1ע.' :מנו ט~שג לפ. ג"כ וזה ח ב ן ה י ב כנכוי הטקרש ב.תאת

 לחה הטלך ואדוג. ,:אב בפ. מושט . ג' , נ.ד ש"כ4(
 הפ"

 'ואג הסכים לא לטה הדב'- יטעם ? ה.ו; בדבר

 אומר בד:"יי !:ן :גז:גיג::ז:בלי.: "פ:ג:מיךבט5%נ"'קו:;
 כיעס.-_

 כי לנבעל הקר ל'א
 כ-ר( ה' )בטרבר שנה נ' בג. ער כיה טכני שיעבדו נאטט הלי'ס בעבודת וכן ה' מלאך הרב מפג.נבעת

 :פקרי כ' יספר דה"' גפר ובעל . כן היה לא יטע בסוף אבל ג'( , כ"ג א'. ירה"' רור:טי
 1;-כר טעם ונווס,ף כ' טבנ.

 הערצפעלר להריר היהוריב ובקרנת . צד.31 צ,גין ראה . פרא אדר. וירות נ' במי ה21י וה:ימפרה(
.1, . הקדש לכתב. הסבאית ובפפרי , 2עקסקיר:
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 ותקדש בכחדי נמצאו האלה הכבוטת להם יש אשר מפירוזכם ריאשוניםדיושמים

 עזרא יספר אשר הרכרים מתוך נוצץ הזה מענין ברור רושם . עזרא בימי נכהבואשר
 כי עוד יספר הע41ם עם מסעו מקורות שמו על דגקרא בספר דבר אשר אחרי . נ(עצנה
 דם כתועבותי הארצות מעמי והלוים ורגהנים חטראל העם נבדלו לא לאמר השרים אליוננער
 ולבניהר להם מבנותיהם נשאו כי והאפירי דמצרי שואבי העמוני היבוסי רמריזי דוהתילכנעני
 עם ההחמת על ההורה ובהזהירה מה כי מפורש נראה האלה בדברים . ב'( . א' , מ)עזרא
 העמים כל אם כי בתורה הכתובים העמים שבעה והם מיומכם שים ש הכונה איןהעמים
 וכן החתטת על המזהיר דבורה חק מפק בלי הובן כן העמים שבעה כתועבות יעשו אשרבכלל
 הארשת מעמי נבד15 שלא ירי על מעל שמעלו בפירוש דקדקו כן על כ4 , דינא בעתנתפרש
 חתונם על דגורה הזהירה אשר העמים שאר וכל דבהי רבנעני נהועבות יעשואשר

 שאר עם ההתנוה לאסור חדשה גזירה גזר עזרא כי האומרים אצל דצא וטעות .בפירוש
 על דבורים דהרעמו סבה מאיזה מקודם איסור היה לא אם כי . 9( נאסרה לא התורה ומןדגומים
 ומקדם מאז כי הוא בן אמנם ? כדת עלא ערץ לא הלא הארצות מעמי נבדלו לא אשרהעם

 האיסור בכלל הם דבנענים כתועבות יעשו אשר העמים כל כי זה דרך על ההורה חקנתפרש
 , ספק בלי ואשר נחמיה ספר על ריגלה אשך אחד מפר . בהותו אלא התורה דברה%א

 מתנונה ברורים רמזים לט ויתן וחקיים דתיים מדברים מלא ד"א , מחברו עצמונחמיה
 וכותבים אמנה כרהו אשר ברית: כריתות מפר הוא הזה המפר . ההוא בזמן דבורהפיוש
 ~נח ובשבועה באלה עלידם קבלו אשר העם ושאר ורבהנים והלוים השרים דמדוםועל

- א' י' )נהמיה ה'בהורת  לספר דמאוח-ם הדורות אצל הזה המפר הוחזק וכבר מ'(. 
 יקרתו רוב על אות זה אשר ונפלאות שונוה הנדות בו נתלו הזמן ובמשך , עצמובפני
 וכהיארם וחקים מצות פרטי באו הזה במפר והנה . פיד( רות למדרש ישט על וגםבאומה
 אחד . '( והמצות ההקים אלה בבחינת התורה דברי יצע פירשו ואיך אצלם הובנו איךנביר
 כי בירעד ונאמר . השבת יום את לקדש : הוא , ובשבועה באלה עיריהם שקבלום החקיםמן

 . לסנור השבה ביום שבר וכל המקחוה את המביאים הארץ מעסו יקחו לא אשר עליהםקבלו
 זה על 1 ההיא במעמד עליו נזרו או קדם מימי להם עצור הזה רמעשה ההיה נשאלואם
 הדבר פה : השבת ביום מקח לוקחי אל אמר אשר , עצמו נחמיה ברברי ההענבהנמצא
 )נחמיה 1 ונענשו אבותיכם עשו כה הלא 1 השבת יום את ומחללים עושים אתם אשרהרע
 ש עמם לרביב יכף איך , הימים מכבר קיים הזה האיסור היה לא ואילו י"ח( - מ"ז ,4ע
 הדבר עשותם על נענשו אבותיהם שגם ולאמר רע", ידבר הזה דמעשה את ולק-ותזאת
 אשר קדם מימי קבוע הק אם כי הדשה גזירה זה היה לא כי הוא ברור כן ועל ? הזהרוע

 , יע( , ע"ה )ישעיה והאחרונים ח'( , ח' )עתם ריאשעים הנביאים בדברי כבר נראורושמיו
 הישראלי שיעצור ראוי השבת יום אח לקדש כי התורה בחקת כן הבינו עתה נם כןוכמאז

את
 ברור אגל מרא של ןטנו אחרי רויות אסה נתחבר לפנינו הוא כאשר ע,-א שספר זה לפג' אסרנו כבר1(

 פרשה הוא החלקים מאלה ואחד וכלשונם כשזבם מפיו על רג:חבר והעלם 12sv מרא כתבם אשר חלקים בו יש כיהוא
 רוב :אח בכל מזדהר טטחבר נתחבר הוא שגם אף נחטיה בם' וכן . בערו מרבי בלשון עןרא ידבר בהם אשר מ'ח'

 12 צר שנץ 'ע.ין הדבר על לעטור והרוצה . הבריה טכריתוה הספר :ה דיא מרט ואהד נהמיה מיד תתבוח~קיו
 והלאה. 806 צד ח"א הערצפ:לד 35עד

 להר"ר ר,תלסור מבוא ובספר מ-ר כ" ובטור ח"א פ'"ב ביאה אתורי הלכות ובימב"ם :( )ס.ח קידושין עי'2(
 שלא 1:ה עמים בטא- החתון על גזר שברא החליםחיות

 כריי
. 

 על.הם קפלו שם הנפרטים הטצות שמקצת אמרו ובכ"מ ה.ט פ-א וקידושין היא 0"1 שביעית ב'רושלט'3(
 ונגט' . טשנה השקל שליש.ה לחת מצנת עלנו 1 נ ד ם ע ה ו : שאטי כן הבהוב משטעות גם טהן אחה ועלמעצטט
 שקבלוה היא ~סור מקום טבל , קבלנה שמאליהם כדבריהם שהוא 'ה.ה לו אשם . המעשרות מצות על נס כןאסרו
 . קכלוה כן המצוה :את אצלם שהובנה טה לפ' או נתורה האת בטצוה דנאטר'ם והנאיה ומכיתיה משפטיהנכל

 . המצות הן סה והולך ומונה ארוחנו ה' טפות גי אח ולעשות לשטור : שם אטרויבפ'רוש
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 עלידנ( קבלו עוד . 1( עבודה מלאכת ~ונמ אם אף המעשה ימי הפצי מעשות נפשואת
 הנה ובקים, צאנם בכורות ואת בתורה ככתוב וברבתם במהם בכורות אתלהביא
 ואמנם . ובו-ם צאנם ובכורות , בהמה ובכורוה / אדם בכורווע . בכורות סוני שלע"הלפסנו
 אם כ' זה אין ; מאד יפלא אשר . בהמה בכורות כופל זה וננד . חמור מפטר סרבראינו

 יש בהמה בכורות שבאמרו הואובברור
 בכ~

 רממאה או הממאה אף ברגשה מיני כל הזה
 את תפדה פדה אך ט"ו( , יגח ושמדבר מאסרה על כוון , בתורה ככתוב ובאסרו:ביועד
 , ממאה בהמה כל בזה טמאה בהמה בכלל כי והבין . רנמאה הבימה בכור ואת האדםבכור
 אלא דבתוב דבר לא בשה תפדה חמור פטר וכל י"ג( , י"ג )שנצת אחר במקום נאמרחים

 לא טמאות בדיצת שאר אבל להשמישם בביתם להם היתה אשר ברמה מין היה שהוא ,בהווה
 בצדק כן על הזה באופן התורה חק ונחמיה עזרא שהבין רען / איסורם ספני בביתם סנדליםהיו
 תייבא הבדמות כל בתורה הבנתם לפי באמת כי , ברננתנו" לבכורות כלל בלשוןאסר

 ; לנו נודעת לא ממכה :( ה )בכורות הזה רוטבן מן גטו מאוחר בזמן האמנםבבכורה.
 דמעותי מעשר במצות גם . שאסרנו הדרך על החק הובן עזרא של ברורו בי הוא ברוראבל
 כי אויז בסלה אף נרמז לא הזאת, רמצוה מן בדברו כי . נאחדת תכנה שםנמצא
 . ללחם ארסתנו ומעשר ל"ה( י' )נחמיה יאמר אמנם . ולצרכו לעצמו לכהן יהיה המעשרמעשר
 והלוזם , הלוים ביגשר הלוים עם אהרן בן הכהן ודצה . עבדותנו ערי בכל דמעשרים הלרםוהיו
 כי , נראה זה סכל . האוצר בית אל הלשכות אל אלהינו לבית דמעשר מעשר אתישלו
 ינתן אשר המעשר ומן - י"א( י"ה )במדבר בהורה ככתוב - ללוים יהיה האדמהמעשר
 * ארון בן הכהן בהשגחת יהיה הוה העשור מעזרה אבל . מעשרו את הלוים יעשרו~וים

 המעשר מעשר את הקים יעלו אז המעשר מעשר את והפרישו ובצמצום בדקדוק כן שעשוואחרי
 והוא ר צ 1 א ה ת י ב אל המקרש אל הכהן בהשגחת המופרשהוה

"yl'D המקרש לצרכי . 
 העיר וכבר . אלהינו בית את נעזוב ולא : מפורש שם נאמר כאשר מאד מוץ זה דיהובזמנם
 ויהיה האוצר בית אל המעשר כל את הביאו : באמרו י'( / נ' )מלאכי אחר נביא זהעל
 על , קבלו מאליהם דגנצוה שואת רועלטד מחבש מקצה כדעת ידיה לו ועתה . בביהוטרף
 . רמזורה מן אבותיהם עליה שנצטין מסה אהר באופן קבלוה כי לחשוב סבה אין פניםבל

 בית לצרכי ומיועד האוצר לבית שמסל המעשר מעש- כי וקבעו תקנו רם כי בראותנוועתה
 צותה ואם . זה דרך על כן גם בתורה המצוה זאת אצלם הובנה ספק בלי כן על ,המקדש
 תרומת ממנו וטעמם - מעישרותיכם מכל ה' תרומת אתם גם תרימו כן : לאסר ללוייםניחורה

 ולצרכו לעצמו לכהן רמעשר מעשר שיתם הבונה - דעתם לפי - הותה לא ן הכהן לאהרןה'
 ; הכהן לאהרן ה' חרוטת את הטעשר מן שיתנו : נאסר ואם . המקדש לצרכי ומנוהואמנם
 נחמיה בימי שקבעו כסו המקדש לאוצר יגיע ידו ועל לכהן יותן המעשר מן שמעשר בזהרוצה
 אבל ודקדוקו ההפרשה צמצום על ישגיח אשר הכהן עיני לטראה מעשרם את יפרישוושהלוים
 במקצת עידיתן נותנות האלה המעטות ריאיוה . 2( הטקדש אוצר אל המופרש המעשריובא

על
 הפוסק.ם כתבו וכן .כתוב שמא ג:.רה סררב)ן דוא בשבת ומטפר מקח 3י הוא ומהפשט נודע דבר1(
 א.ן שמואל אמר יהודה א"ר :( )כ": ובביצה .גפעדטות

 פוסקיי
 ר:י,מ ופדש,.' טוב ב.ום הבהמה על לכההלה רמ.ם

 המקרא מן אסור מו"מ משום גדרה וכו' מקדיש.ן לא .( ל"ו )שם ואמיו . פרא בספי אסר( )צ"ל אסור וביו"טבשבת
"1suaסחירה על ריייפ והע.ר . ג:.רה הדא כולה לגיירה ג:.רה ליה הוי וא'.ה וכו' כתיבה לירי את. א"נ וגו' חפצך 

 לפ-ש והוכרח . קבלה מרבר' הוא הראשון ולפ.' ג:.רה מצר הוא ט שיו. מוחלט הדבר היה לא לרשיי אף והנח .11
 מפנ' הוא . ממרא רא.ה :( )כ": שם שהב.א 1.:ה . מהכהוי בפנים שהוכחנו כמו קרם האיסור היה מרא לפנישכבר
 נקח לא : נאמר ששם בחרא ה.כב באי מפו-ש אבל ב.שע.ה נאם- לא וס.ו'.ט . אמור ויו"ט בשבת ומו"משאמר
 כל שאצל בעיני וברור . ג:.רה וא.נה תורה א.כ,רי בכלל הא.סור :ה א: שהוחק והעיקר . קרש וביום בשבתמרם

 . :ה נגד מפגישת רא.ה לני א.ן רוולמור מן ואף . הכהוב'ם מן שהראגו נמו הורה איפור 676 היהחקרסונים
 לס. יגובורר משרש שמרמר בכלם נמצא ולו.ה כהנה ממהניה המדבר.ם שבתורה בכשבים נרקרק אם2(
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 התורה בהבנת דרכם כי אותנו מראות והן . ותכונתם הראשונים המופרים פירושי מהותעל
 היה זה דרך על התורה בפירועו לעסוק , המקראות מפשט הרחיקו ולא מושכל דרךהיה

 אושר עליו לכונן הנאמן המסד להם היה והדת התורה כי נפשם על' עמסו אוטר הקדשפקירת

 יחר וארחו שבדור אלהים ויראי הנמים מופת אנשי קמו ה~אח המטרה רהמיג למען .האומה
 . עננה תשכון עור זמנה משך ועל התחלתה על . הגדולה כנסת בשם נקראת אשרלחברה
 מספר בבחינת בדעותיהם הם שונים רק / עזרא בימי דוזחלתה נתנו התלמורים שניחכמי
 חמע4ק על העלוהו והירושלמיים . )ברכות( ועשרים פאה על מספרם העלו שהבבליים .אישיה

 הכנסיה זאת מציאות אורת אחת בדעה שוים כלם אבל ה"ה( פ"א מנילה )ט-ושלמיושמונים

 בספר ושורש יסוד לדעתם ויש . לאישיה מספר לתת ויודעים הטלה עולי בימי ההחילהוכי
 בענינים גדולה מבוכה יהורה בארץ ומצא הנולה מן עזרא עלה כאשר : יסופר שם כי .עורא

 עזרא עם הבדלו אז נכריות והושיבוושים האיצות בעמי התערבו כי בראותודותישוביחיד
 הזה וזה ע"ז(, י', לעזרא הדבר את לדרוש וישבו / אבוהם לבית אבות ראשיאנשים
 לכנסת ותהיה הכנסיה השתלמה מועטות שנים ואחרי . הגדולה לכנסת הראשוןהשורש
 כשלש , עזרא שעלה אחרי / היה ווה . לרורה ותקנות חקים והקקה , ומסודרת ערוכהגדולה
 חרבותיה ובנה העיר פרצות וגדר המלך ברשיון נחמיה עלה שאז . תקמ"ד( לנ"א שנהעשרה

 ועל וכותבים אמנה כורתים וחיו באסיפה נועדו אז הבנין את השלימם אהדי ויהיוחומותיה
 עם מסכים ושמונים לחמשה וממפרם בשמות נקבו כלם . 1,לוי6 והכהנים השרים היואחתום
 מהתחלת הרעה . י"א( שער הזמן )מ"נ הגדולה לכנמת הירושלמיים נתנו אשרהמספר
 עד האחרונים אצל חזקה עזרא, בימי הזאתהכנסיה

 א"נ-
 הנמצאים דברים הזכירו אם

 , הש פ"א שם ירושלמי : ל"ג )ברכות הנדולה כנסת באנשי אותם תלו ונחמיה עזראבמפרי
 מאי . הזאת לכנסיה והראש הראשון עזרא היה שלדעתם יען פ"ר( רות מררש פע"טב"ר

 . מתחלפים בשמות אחד גוף אלא אינם והסופרים הנדולה כנכת שאנשי לחשובהורגלנו
 . במעשיהם נבדלים היו זאוז בכל אבל , העיקרית ובפקידהם בהשתדלותם הם שויםובאמת
 דינ.ם ויסדו הכתוכים החקים בפירושי עוסקים היו הם מבינים נקראו אשר שהסופריםוהוא

 , העם את דעת וללמד להבין עליהם וגם המקובלים מפירושים להם היוצא פי .עלומשפטים
 היו הם הגדולה כנסת אנשי אמנם . עיניהם ראוה לפי גדר ולנדור לתורה משמרתולעשוה
 לחקום לדדות , מפירושיהם הסופ-ם הוציאו אשר . הדינים אלה העטידו אשר החברהבעלי

 הגדולה כנמת אנבא לעמת הסופרים ערך יהיה זה פי ועל , בפועל בישראל וקיימיםקבועים
 אץ אשר לפנסיון החכמה דרכי פי שמ ישן דת מבארי או דת טיסדי החכמה בעליכערך

 משפט להם אשר האנשים לעמת )טהיאריא( , הלימודית הדרישה אם כי ומשפטםמעשיהם
 אלה הורו אשר החקים ולקיים לאשר הרשות ניתנה לבדם להם ואשר והאישורההקמה
 וקיוטם. אישורם ירי על בפועל קבועים לחקים יהיו פיהם על רק ואשר , והמבאריםהמימדים
 , הנדולה כנסת לאנשי ואשר לסופרים אשר הפקידות תכונת על אור יפרוש זה דברועתה

 תקנת שיאכן- לעולם נמצא לא  זה ולבעבור . במעש;המ.ובפ,שפט,הם כ,אלה אלה נבדלווכסה
 אדם לפעולת חק קביעות על  יורה  תיקון מושג בי .  התיקון  משפט  להם לא בי ,הסופרים

 הנדולה כנסת אנשי פעולת על שיאמר נמצא לא ולהפך / הסופרים מפקידת היה לאוזה
 ספק אין כן שהדבר ואחרי / והתיקון ההקמה משפס להם רק כי "תקנו" אם כי אחרבלשון

כלל
 כיוייפ הם הלשונות ואלה . לנחלה נהה. , לד ,תתי 1 לד .".ה , :תת.ם לד . .ה.ו לד בדבוי.ם משהמש יוחלהיהץ
 Dlna הוא  רגועיבר מעשר הבהוב'כע:ין אבל . למלה המטות 'היו לס. בגיור וזר; . כטות לשת' מקים 'תנוולא

 לאהרן ההיה שרגישה בזה שיצה אפפי הבהן לאהרן ה' תיומת את ממנו ונתתב באציו . כווה לשת' לטשוצובל
 רז י אל יותן שהמעטו. רק לנהלה לו תהיה לא אבל לטן r'nr שה:ה':ה לפרוט כ : ואפש- , לטלה לו תה.הלטען
 . המעשר מעשר כבשנת עורא ב.ל. על'רג: שקבלו טה עם מסכים הש:. הפ.' ו:ה המקרש לעוצר 'ג'זום'דו
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 ישמרו אשר דמדה יצאה שמהם ודאי האומה ראשי מרזותם הנרולה כנמת שאנעזיבלל

 חשז , נרהשתס שניהם נגד תדנה אשר הממרה היא 4וח עליהם זצוו בפעולתםהסופרים
 , הרבה תלמודים ור~מידו /נ ברין מתונים הוו מ"ב( פ'" )אבות במשנה לנו נתקיימההמרה
 לעם לא כי , העם להמון נהירים אינם כי נכיר הטאמרים אלה מתכונת , לתורה סיגזעשו

 הדברים אבל . לתורה סייג לעשות לרם ולא תלטידים להעמיד נשנאו המ ולא והדיןדמשפט
 יטמע לקו להם להיות הסופרים 12הם המבינם אל הנדולה כנסת אנשי 1alls רביטהאלה
 אשר דגמונה דבבת אל השקריים היטדות כל כלל באמת והם . פקיאעם על ישמרואשר
 .. ,' -' " . פניהם נגר הסופריםשמו

 נפער נשא לא אשר עורא nt~lVb על מלינים רבים אשר שוטת חלוטת שמענוהנה
 מדת והמושכלים הגדולים היסודות בבחינת דיאשונים הנביאים של הנשגבות רגשהשבותאל

 העם מצב על נתבונן אם אבל מעשיים, חקים ולכונן ליסד מנמתו ראשית ושםומשראלית
 עמרו אשר רעם דשון לשקר. אך האלה כי.דרולונות נמצא השכלתו מדרגת ועל ההואבזמן
 תכלית היא אשר הרמה המחשבה אל לרוענשא עוד לבבם דגינו לא ההשכלה מדרגתבשפל
 לא ואשר רבע הדתי למצבם הראשית הסבה כי בחכמתו, הכיר עזרא אך והדת.התורה
 וצבתו ראשית כי וירא דבורה. את ידיעתם חדרון היתה השפלה, מעמדתם להתנשאיכלו
 ירעו למען בישראל תורה לרחיץ אם. כי אחר חרץ לו דנה ולא דוה. : דוזטיון להמנותהיא

 מעם אם כי אחת בפעם לא אך בידו הצליח חפצו וגם . אמיתיותיה וישעו חקיהמשפט
 הצר בעם היתה אוד-ת רוח נם ומשפם, חק בישראל ~מד רחל אשר היום ולמןמעם
 השתט רשתים בהשתנות אז רבים. דורות ואור הולך היה הזה והאור עליהם. נגהחדש
 בפרקים לעיניט ויראה יגלה כאשר עזרא בימי שערום לא אשר דרכים וילכו הלימוהםגם

 .באים
 שביעיפרק

 . העברית הלעצן בבחינת הסופריםפשלת

)
* וסמק חבל  האומות .מןכ באומה והאחרות החברה קשר מעם רפה אם עת, בכל ראינו זה לבעבוראף
 נתט ראשיה , אז הנרפה הקשר לחזק ונבוניה חכמיה , ראשיה שבה לוביםוהתשדדו
 נצרתה דיו אשר ודבורה הדת לחוק מעשיהם ראשית מתה בן ל ז", ש ר14כיל1הנלה עו* נם הלשון, אל עיניהם שמו ושנית רתיהם. נעורי לחדש והשתדלו רמת אלעיניהם
 ימי כל מעולם. אבותם לשון היתה אשר העברית היא לב שמו ללשונם וגם מאבותיהם,להם

 לשון בה. דברו אשר לשונם העברית היתה כלי אל מכלי הורקו ל4( עד בארצםשבתם
 רוו אשר האנשים וביועד בדם יחידם רק מ"ו(. ה' )ירמיה שמעו ולא ידעו לאהארסות
 שרהערבו מעת אמנם י"א(. ל"ו לשעיה הארמית לשון את שמעו לברם רם לממשלהקרובים
 זה ואחרי אשורה הנלה ישראל ואח ישראל בעיי אשור מלך הועצב אשר אשור שמסלבהם
 תכרחו אשר העם לשון אח מאד,5מרו בבלה, גלו רב ומספר אדמתו מעל ישראלבגלות
 הקקה אשר דגורפכה על נחמיה דוכאתן הגולה מן כשובם בארצם. ולשבת בקרבםלחיות
 לא אשר הקרושה בארץ חדש דור קם כי מצא כי יען הלשון. אבדן בבוחנת ישראלבארץ
 הלנטע אבל . כיר( , י"נ )נחמיה יהודית עוד לדבר מבי היה ולא אבותם לשון אתידע

 אוצי העם, מכיב לנלה עד מתה לא העברית לשון ידיעת כי , לעדה היא הזאתנחמיה
 אהדר דו,ערובת בני ודם שבה, יחידים על אם כי הארץ יושבי בלל על 1rulin דיתהשלא
 תיו . יגבה ע41 כי מזה נראה וכן , נכריות נשים להם נשאו אשר ,ידצדים מאבותנולדו
 יושבי על כנץ להתרעם לו היה ולידם נם הלא זאת לולא כי במקדם העברית לשוןמכירים

הארץ
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 הנבואור בראותנו נלזתם שנות במשך כלה ששכחוה לאסר דעתנו על יעלה ואיךהארץ.

 אשר והספרים ההיא, בעת שוררו אשר והשירים והזמירות בגולה דוזנכאו אשרהנשגבות
 העם את להורות מיועדים היו אלה כל הלא אחרים/ וענינים הימים דברי בספוריויברו
 העברית הלשון את הבינו כי תחליט נאמר לא ואיך עברית. בלעגן כתובים הנס וכלם רעתוללמדם
 כאשר ואמנם ובארמית/ בעברית הלשיניה בשתי רברו בי הוא הוה ברבר האמה אבלוחטב?
 הצעירים גם ואולי העברית בלשון מעל מועל ישראל בארץ אשר הטוש הדור היהראינו
 לשון היתה להם שנם ער וספר/ לשון למדו ולא מעל בה מעלו בגולה תדלו נולדואשר

 דבורה את לתרגם בישראל לחק עזרא בימי היה הזאת לסבה וקו יותר. סובנתהארמית
 היה לא העם דמון בקרב העברית מהבנת "זקה הארמית שהבנת ולולא ארמית.נלשון
 אשד מאומה לנו נשאר לא ארסית בלשון הורו אשר למודיר~ם מכל אך הזה. לתיקוןמקום
 ליחס יש -- השערה בדרך -- אחת מלבד ההוא הזמן מן הוא כי בברור על'1 לאמרטכל

 מן אחד שהעיד עדות לט מסרה אשר במשנה והיא וכלשונם. ככתבם הראשוניםלסופרים
 דכין ראינון מרבותא בי משקה על רבן, קמצא איל על המקביים. ימי בתחלת שחיהחכמים
 כי מורה וזה ושברים על העיד הרבם זה והנה מיד(. פיח )עדיות מסתאב במיבא דיקרבועל

 נמצא לא אשר ארפית בלשון דם עליהם העיד אשר והמאכפים קדמוניה. מקבלהמדבר
 בשם האסורים במשנה ארמית בלשון מאסרים עוד...קצת שמצאנו ואף במשנהדוגמתם
 ודאשתמש וסיב קטלא יליף ודלא יסיף מוסיף וד"א שמיה אבד שמא נניד כמו: הבבזךדלל
 שפתו על לשאת רגיל הבבלי זה אשר מומר משלי רק אלה אין פ"א(, )אבות חלףבתנא
 בן יוסי שהעיד העדות זירז באצת הזאת ובבחירה והלכות פירושים מעניני פה דבורנואבל
 הסופרים פירושי משיור זה כי לשער נוכל בצדק כן ועל . דבשנה בכל במינה יוודהיועזר
 לא עוד העברנה לשון כה רפה גם אם ואולם . הארמית לשון בתרגום העם את למרואשר
 . הזה הרפיון לחזק השבו גלותם טארץ שבו אשר העת למן כי היא ברור ודבר .נשבר
 חברתם שיחר לההויק האמיתי האמצעי מהיגוזה , ולהחויקה רמזורה להרים השתרקווכאשר
 . הזאת התכלית להשינ אמצעי היא גם מהיות הלשון קרן להרים השתדלו כן אףדיאומית

 חשקם לעינית יראה הלא אומתם לטובת הנולה עולי ראשי עשו אשר הפעולות כל מתוךהן
 הדברים שאר מכל הלשון נופלה לא כי נפון לא כן ועל . לאיתנו הנשכח כל אתזלדהמב

 . זה לענין יתרה מעלה עוד ללשון יש אחת שבבחינה נאסר אם דפלגה בזה ואין ,הנשכחים
 אל אהד הלבבות נמיית מוליד הלשון ששווי כפני האומה לאהרוח האמצעי היא הלשוןכי

ל בל אצלאחר ק  לחכמת מהור מקור שהיא מה מצד סעלה לה היה זה ומלבר . בה 
 / האומה בקרב ה' ויראת והדעת החכמה רוח את להחיות חיים תוצאות ממנה אשרתורה

 רלשון את להרים שתשוקתם ספק אין . קרשיהם כהבי נכתבו בה אשר דלשון היא כייוק
 שיהו סרוב איך רואים אנו כי . הנולה מן עלותם אחרי סיד אדם לפעולת היתהכבר
 ידברו אדית ובלשון וטפה בלעני צעיריהם אשר על עמו עם משפטים נחמיה ידברוכעסו
 , בם גבר אשר ~שון ידיעת חסרון על הואת כןזכצזלונתו ועל , יהודית לרבר מכיריםואינם
 ולהיסב המעוות לתקן השתדלות עשה אשר עד שקט ולא נח לא כי בצדק לשפוט נוכלכלא
 והברכים התפלות הקון לנו יתן הואת השתדלותם על גרול סופה . לישנו ולהחזירו הלשוןדבר

 על יעלה לא אמנם הן . המופרים של הראשונים הרורות זמן במשך נתקנו ינטרורוזהלות
 ידם פועל באמת שהם דואשונים לדורות שנתייחסו והברכות התפלות כל כי לרחליטדעתט

 כ% בדרך זה על להסכים יוכל לא ומיושרת נאמנה בבקרת דבר על משכיל כל כיוהיקונידם
 אלה והנה . דראשונים הדורות ילדי הן והברכות רהפלות מן קצת כי כן גם יוכחש לאאבל

 : האחר . דברים שני מזה רואם אנו בן ועל , עברית בלשון נתחברו כלן והברכווזהתפלות
 היה לא אילו כי . להריפה להחזיקה השתדלו כי , וה ועוד . בעם מובנת היהה הלשיןצוואת
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 לא ואשר , להם מובנת היתה לא אשר בלשון והברכות רוזפלות ליסד רעתם על עלה שךק
 רשיה אם כי העברית היתה-הלשון שלא הוא ברק ועתה 1 ולקיימה להחזיקה ברצונםיה
 דחזיקו רפתה:רק לא אצל,:החכמים אבל העם המון אצל אם כי היה לא הוה ררפ,ון ואףבידם
 אשר פה שבעל -תתורה דברי כל כי יפלא לא זה ומפני : קרנה להרים והשתדך חסידבה

 אשר הארמית לשון אך . העברית בלשון אליט הניעו כלם , רמופרים מן רב'י-ם מלסריםבכללם
 היידה אשר ער העברית לשון על גדולה תעצומה פעלה וצלות ימי במשך לה6הלודעה
 בכל הצלה רוזכונת נכרו גבר . העברא ~ISP ארסת על וחרש,ת שונא תכוטתוד%מיחה
 'יבלה כמו )פראוא( n't,WD במליצה הכתיבים באלה כן . ולאחריו ולפניו הוה הגלעדספרי

 נבדלה:-דגזליצה היה לענין כי מעצמו הטיבן דבר הוא אמנם . השירית במליצההכתובים
 , ונבחרת צחה במ"יצה לדבר , היא השיר לשין שמכונת בהיות השירית, המליצה מןרפשוטית

 אשר נכריה תכונה וסכל וו!פי את המי"(תות זרי!ת ס% מאד המשורר ישתמר כןל
 למייצא הרקה ל4 החומית עצמת ידי על העבריוז השהק"' ועללן , בלשון העם הכוןהדביק
 ואותז ינה אחת הוה דגמן ילדי הם אשר ושירים במוכלרים שיש גם ואם , כך כלהשירית
 אש- ומנם ורושמי האלה השיורים כל פכי על סררףוישן העבוי רוח עוד , וקלים מעטים רק בהיוהם יאת בכל , בהם נכרו אארם,ת אותות אשרדבה

 שים את החמירו לא בהם דבקו
 רעיונות, הכותב ומישים יודיע בה :כי יען , הפש:טית כמליצה הוא לעגכן ; %יצתםי,6טת
I1WS1

 , בו 'לקבר רגל אשיל-. האמוני.
 במשך בלשון' נולדו אעם הזריזת מן ימלק לא %ן.

 להמך כונתו את יותר וידקדק יירש ההמוני שמלשון מפני , בכונה בהם יבואי ולפעמיםהו'-מנים
 החג הומן מן בצפרים הלשון מאי קשתה לזאת ואף . רימוני הלשון על דורגל אש4העם

 . אסתר ייעלת .נחמיה , עזיא , דניאל ,. ותמים דברי , קהלת כמו , פש:מית במליצההכתובים
 הוכו כמרי שבכל רועים אנו פנים כל על ועתה . הארסיא לשון תכונת נבדה כל6 ז%אש4

 אשר. הספריםו4%.בין
 כלם השירית במליצה הבהובים ובין הפשושית במליצה כתובש הם

 כן גס , "הוא בימן יהדתן אשר ובתפלות בברכות וכן הארכית. לשון לכונת עליהןעצמה
 * היצגה העברטז לשון שיעלפהרת היזה לא בה נתחברו אשר ריקבון כי בבירורפראה
 ואל .העם % דברו אשר וחקים תורה כעניני כמאתרים קלשון תכונת שנוי נמצא ישזרעוד

 הנדי השנוי לסנתז .הלמיניהם
 נכתבו 14 נאמרו. אשר ללגיון התלבלר בעלי כבר נתט הזה

 אצלטצ נו-את אשר הלש!ן ושא חכמים. לשון ושיאוה: מיוחד שם בענינו."ורה דברייבה
 אשר במילין השתמש היא כי יען חדשה נק-אנה זה בעבור לא הקדשא. עבריתלשון
 חסרון על ראיה הקדש במקראי זכרונם המרון אין כי ; קדש במקראי זכףך.לם נמצאלא

 כי נאטנים אוהות הם אשר רושמים בה נראה אשר על , הדשה נקראנה אבל .טציאוהם
 עדי תכונתה דיישה מאוחר ובזמן . רישמית )בונת ע"ה עצמה כי יק הכוטזה אתהדליפה
 הן גם ושנו קיבה . אל באו וררומית ויונית וביהוד . אהףות לשונוה אכינות שגם מפנייזהר
 חטט דבר ולא לזהי. הוכרחו כי נמצא אטב בדבר נתבונן אם ואמנם תכולתה.את
 רכילה הדורונן נם הדשה. כל:המצאה אבי ההכרח היה עת בכל הלא / eten הקיזומא

 וכמוות רגשתם דתתות כי הכונתה. את שנתה הררהבה חאת הלשון, הדבר,:לררתיבהלאיים
Daדברים אוסר לרגנציא והוכרחו בקרבם רוזפשטו חדשים ומושגים דעוי4רשות . ירישת! 
 תכונת על וסורית בארמית והשתמשו הישן וכעברי הספיק לא כי הדבור, ידי על D'1Slni לה6לתת

 על לחקור המקום פה אין הדש. יכטשג עני! כל על' דבר יף6':לדבר מצאה אשר עדד~ברית
חסכונו"

 התרשלו לא כי נאסר כלל דרך רק דינא בינץ העברית הע.ללשון .אשר דפרמלת
 פעולה-" י ייזרנית(17( הליכתה על ראיה זה אין במקצת הכונתה נשתנה ואם-גOIIW~' 5 את.מלהה.יק
 כ5 הגאזי ce1 הפשגה לשו! בחגן באורך דרשתי שם תרכ, וויק האשנה לשק משפט ספרי ראה1(

המהפריט
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 . הסופרים של ריאשונים הדח-ות אל נהיחמה הקדש מקראי ללשון בנוגע גדולהפעולה

 אקטר הכהב את שנה עזרא .כי לנו מסופר רבהכ בבחינת . והלשון דבהב שהקנו מה :זדיא
 ובא עברי בכהב היתה וראשינה בעצם כת'בהה כי . וראשנה בעצם נצהבה ההורה דותהבו

 ישנה קבלה על נוסד האלה הדברים מ'פור כא:( )סנהדרין אשורי בכהב וכתבהעורא
 בתלטר החכמים . הזאת בקבלה ספק להטיל מברתת סבה לט ואין . הדורוה בכלומוחיקת
 . אצלם מאומת הם;שה היה כי ספק בו דגללו לא אבל שונים בצררים הדבר עלתמהו
 החכמים מן אחד יוסיף זה וש . דבתב לשנות הרשיון על ncD לו למצוא בקשוואמנם
 שהכתב להם העיד הנולה מן עמהם עלו אשר הנביאים מן שאחד , למפר יעקב( בן אליעזר)ר'

 לשני: לבו את ;זרא שערב מה ;ל מפורש,ת כדהנצלות וזה מ"ב:( )ובחים אשוריההתורה
 מה עמא עשה פיהם שעל עמם עלו אשר הנביאים של הנבואה בכח הדבר ותלה ,הכתב
nwve. ררשיון את שהוכיחו ידי על אהרה ההנצלות להמציא רהטתדלו אחרים וחכמים - 
 מקבלת המאוחרים החכמים אלה שנטו ומה ב"ב.( )סנהררין . הכתוב מן - מדרשם דרכיע"ש
 במדרשם הדבר לתלות והשתדלו ונקי קב משנתו כי עליו שאמרו אף יעקב בן אליעזררבי

 נחן היה שלא מפני ספק בלי זה , בכתוב נרמז נבר הכתב את לשנות דרשיון כייל~תוכיח
 אחרי אשורית לכהוב התירו הנביאים כי להאמין מהם יקשה כי בנבואה הדבר לתלותלהם
 אבל , רעועות הרוזנצליות אלה כי מאד ידענו והנה . מעתה דבר לקדש רשאי נביאשאין
 וסאו . לאשורי מעברי הכתב את שנה עורא כי ישנה קבלה היא כי הוא ברור הדבריקי
 לרמן מרצותם וזה . להדיומות הניהו העברי ואת אשורי בכהב דיבורה אח כוהבים היוחולאה

 דיה הדיומי שימוש ולכל , מיוחד כתב לה שיהיה תקנו כן על יתרה קדושה הקדשלכתבי
 רגצזב כי נמצא כן ועל . הזה היום עד עברי בכהב כהזבה היא הבוהים הורת כי .הץופדמ דגשי בשם ק-או אשר הכותים שהם , להדיוטים נם הניהוהו ואמנם , הישן העברי רגהבלרום
 הדיותו דבר לכל כי אשורי כתב היה לא ההשטונאים טבעו אשר המטבעות על היהאעם
 נמצא היטב בו נסהכל ואם . עברי היה ההם המטביגוה על רגתב אבל , ט השתמשולא

 דגנחב אח וסיעתו עירא שנה אשר הדבר סבה ואמנם הכותים לנתב ממש דומה ודאבי
 כסו כי . הזמנים בשנוי מונחת הסבה היתה , בראשונה . פנים משני היה , לאשוריטעברי
 ספק בלי כן בקרבם היו אשר העמים בו דברו אשר הלשון את דגלוה ימי במשךשלמרו
 מאשור עמהם עלה אשורי שכקב התלמוד שמסלם יוצא מפורש כאשר , כתבם אתז כן נםלמרו

 כרי והיא, בזה אחרת סבה להם היה עוד אבל הי"א( פ"א מנילה מושלמי כא:ינה-רין
 בין להבדיל ניכר רושם ועשה , הכותים ומהם השומרונים וכין היהודים בין רפירורלרוטב
 ה: עברי בכתב תורהם כהבו לעצכם רבוהום כי . 1( השומרונים לתורת דוהודיםהורת

 את עורא שינה טרם מוה קרום מוטן היתה תורתם העתקת כי . "וצם כתב היהשהאשורית
 , רוזלמור בעלי שש-ו ובצדק . ההורה העתקת קבלו בו אשר דגתב התויקו כן ועל .הבחב

 . תורתם בהער,קת הכתב זה להם שהניחו שבונתם ספק ובלי . לכותים העברי רגצזבשהניחו
 מק-ה יקרה בקל בי . והאמיתית הנכונה הנוסחא לשמירה גם בזה עזרא nwY נד%ורבר

 ישבש,. או יזישו שלא בעדם ערבה יערוב ומי השוסרונים תורת מספר יעתיקו'מהיהודים

 ורטב כן על , מקומות בה-בה ההורה את מוישים היו הומן במשך באמת כאשרהגוסחאות
אשר

 וחשדדטז הישנה העבריה הלשון יתרת רבי ר"ל . הלעדן זה בדקדוק חקירחזיהם כתבו אשר %פניו בגמזנוהמחגרים
 לחכמה בחקירותיו 11.פט. וד' ן והלאה 28 ?ר לג'1.נ.ופ כיק קורות בעפי וביחור ליק הטבורית בספי' ע" כגולה'פיה

 . דניאל לכפי לתירושו נמציא ,דלוורנ.ק קדיתן לספר בדכואו והארטמאן . 67 צרדע:בחא
 . פופ במ"ע ועוד . 33 צר קירגה.ים רפאל להר"ר שומרון ברטי ובכפר . ופג"ח פצו עונים סיר ע"1(

 על קב:( )שבת בגם' הקעת לוה דומה , מעהה דבר לאדש רשא' נביא א.ן והא נביא ע"פ הכתב טש:ים היו יך תךש
 שהחדי %א העידו שהנביאים אראב" וע"כ הכתב כענין הדבר ג! ואף ויסדוט וחורו שערלם ותירש אמרו שפיםמצצפ"ך
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 להם והיה והכותים היהודים בין מבדל לממך היה והוא הכתב את, לשנות עזרא עשו:אשר

 ,. . תקלה מכל לשמרםלמשמרת
 טקום באיזה פרטיים תאונש סופרים. תקוני נקראות האלה והתיקונים . בתורההנוסחאות ~עי תיקונים המופרים עשו הלשון בבחינת גם אם כי הכתב בבוחנת לבר לאאלם

 בדבר באפלה ממששימ הקרפנימ היו וכבר . ברור סבר אליט הנייד לא זה על שתקט' הואומה
 ותנחומא )כמילתא הסופרים תקט דעתם לפי אשר בטקרא מקוטות עשר ,שמונה שרואוומה

 במקרא לפמנו שהא כמו מקרא וטל פשומו לפי הנכון כי נמצא אחר לשון ראוי שהוהחשבו אשי המקומות וברוב קלה משערה אלא זה אין ובכ"מ( פי"א רבה ויקיא פם"ם ב"רבשלחי
 כי הוא ברור הדבר עיקר אבל ט"ו(. י"א במדבר )ראב"ע הסופרים שתקנו תיקוןוזוינו

 תורה ספרי בכל נמצאו ונם . סופרים תיקוני נקראו והם בטקרא תיקונים עשוהמופרים
 נתיחמו הנקורות ואלה . שבהורה מלות למקצה ממעל נקודות ,די ' על תיקונים רמויוכבידינו
 לשלוה רצה ולא אצלו מסופקות בתורה מלות מקצת היו כי עליהן אמרו האנדה ובעלי ,לעזרא
 פל"ד נתן רר' )אבות לספק רמז לתת עליהן ונקר שהן כמו והניחן שלפניו בטסחאותיד

 אשר החכמים שגדולי מצאנו כי מאד. ישנות הן הנקורות אלה כי הוא ואמת ; פרג(במ"ר
 היו כד ראיה וזה האלה הנקודות על מדרשיהם דורשים היו ההרבן אחר הראשונה במאההיו

 נתפשטה ומקרס מאז כי פנים כל על אנו.רואים זה מכל . טאד קדומות שהן אצלםכנחזקות,
 נוסחא לפניהם , שהיה שבמקום אחרת ועוד , , בתורה תיקונים עשו הסופרים כי בעםהדעה

 הסופרים בזמן כי שהאמינו ברברת וע"כ . המפק על לרמז הנקורות והם רושמים . עשוממופקת
 לא . מסופקות ומקצהן משובשות מקצתן נוסחאות מצאו לישנה רמזורה להחזירכשהיטתדלו

 עם ,, הזמנת במשך הספרים שנשתבשו הקדמונים החכמים השבו אשר בעיניט זאתיפלא
 אנרנו חכמים תאסרו איך באסרו דורו חבטי נגד ירמיה הנביא תלונת את ושמעט ,המיך אמון בן יאוריה בימי התורה ספר גורל ידענו כי / ה' במקרש ושמורה ערוכה התורהשהיהה
 זמן אכרי עוד כי לט שגד ,.גם סופרים שקר עט עשה לשקר הנה אכן עטנו אלהינווהורה.
 בטמחאות ספרים בעורה מצאו ואח בכל , מעולה שמירה הספרים נשתמרו בוראי שאזהסופרים
 או הושרה איזוהי בספק היו עצמם שהם ערשיטת,

 הסקל*
 אלא , מלכלה מן רבריעו ולא

 ובטלוה אהד בספר רק מצאו והשנוע קיימוה כן על ספרים בשני האחת הנומחא שמצאוספני
 בראותנו דוזלטד מחכמי עליהן הסכמה אין שבספרינו נוסחאות ברובה וגם / פ"ו()טוהרים
 לכל fp אין הלא ; מהמסורה בחלקו והן / פיהן על ודרשו טטחאות לרם היה החכמיםשאלה

ל בין אשר המקרא בנוסחאותהקילופים ק  בוסן שכבר ואף ישראל ארץ ספרי ובין בבל 
 עת בכל כי הוא ברור דבר זאת בכל דמקרא נוסה וכהגררה מסורה בעניני עסקו מאדקרום
 בהשתרינות וחקיו . אזנו קרם בימי שכבר עצמו הזה והענין , קרשנו בספרי נוסחאות נוסהאותהיו

 נפלא ואיך , לכך צריכה שעתם היתה כי יוכיח הלא ולנקותן ולבררן הנוסחאות לבקרגדולה
 התורה , שכחת זמן היה לפניו אשר , המופרים בזמן כי החכמים וחשבו אם. הדבר עלמעתה
 ולהחזיר תיקונים לתקן הסופרים שהוכרחו עד הספרים שיבוש 'הזה הביטול שגרם ,וביטולה

 . ברור רבר אלינו הניע לא טוה הסופרים תיקוני אלה שהיו מה אבל ? לישנו ריבראת
 רבוכים שני על לב לתת לט וראה . הזאת הקבלה בסוד לעמוד אפשר השערה בדרךרק

 . באפלה ממששים והיו ענינם מהם נעלם היה כי מתוכו אשרינראה ובאופן זר נדרךדוזלנצד בעלי הדבוריסיפרשו אלה ענין סופרים עטור , סופרים מקרא : והם בתלמוד.ד,מובאים
 שפן להם הורו אבל הרשה קריאה המציאו לא אבל בח"ן( ל"ו: ולררים סופרוםשנקראג, כראשונים לנו מטיו הזאת ורקריאה . המלות קריאת יושר על אצלם ומבן ספרים 6ק,אהדבור
 להוראה 141כרח1 , )שם( , מיני למשה עד השאשונס בדורות שהיתה כס המיושנותהקריאה

שנשתבשה וראי היודעים אצל בם ספר קרוא ידש לא שרבים עד דישון שפשה זמן היה שומנם מפני11
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 העירון מן האלה הקוצים לבער פעולתם ראשית היתה כן ועל דבלות קו.יא~זעגשהבשה
 דבר אכל . דקדנצנים בדורות שהיתה כש קריאה אלא טלבם בדו כאשר לא , הקריאהלתקן
 לט קייכצ כי נאנון ולא , למוהר אך ווכרונו מעצמו שבן הוא זה כמו הערך קל האאוו
 אדם ימצא לא / בקבלה לנו יתקיים לא אם ואף מעצמו מובן הוא אשר דבר כחה פפורשבדבור
 סמנו העליסו הערך ך9-י גדלים דברים שכמה זה ננד בראותנו , ספק בו יטיל אשרמשכיל
 שן ש נדובן בהטרח סופרים סוגיא הדבור כן היל . הקדמונים קדכצני מקומה מהם דברוולא
 1 ומשתו ענינו וטה דלגטור זה הוא מה . סופרים עטור הדבור דצא סתום יוהר 1(.אחר
 שמיגטר לפי עטור ונקרא הלשון את ליפות יתרות מלות נכתבו שלפעמים בזה נביןהאם
 לפעמים שהוסרו ענינו ויהיה הסרה הוא עטור לשון שענין להפך נאמר או , הלעוון זה ידיעל
 נאסר אם בין אמנם 1 מוש-אשה והב' מהר"ן א' )פי' בהן להנתן הראויות אווזיות הכלותטן
 והם להם מכוונת א6 כי . הקדמונים דגנבינים על מכתנת מופרש שמלת אפשר אין בה אוכה

 דבר שיט שלא לאסר יצדק לא לוטות ה-אויית אותיות חפ-1 או הלעטן לתפארת מ6תריסיפו
 מכוון אינו כצפרים שעטור בהברת כן ועל ? לסופרים העטור מיוחם הלא , מקובלים היו כןאלא
 להפארת העטור על מכוון אם כי ולאחריו עזרא בימי המבינים שהם הטיותרים הטפרים%

 משני להאמין טכל ולא האמת מן מאוד רחוק זה גם אבל . בכלל הכותבים אצל הנועגהלשון
 סופרים יבור נמצא ולא המיוחדים הסופרים על שכוון מבורר הדבור מתואר כי : ד4חד .צדדים
 הבכמש סן יש י בזה ספק דביל מי וכי התורה כותב מעט יצא שהכל דקדוקו לסבתעיירך מה או הלשון לתפארת שהם הכקיצות שכל למכיר צריך ענין לאיזה והשני , אחרתלכונה
 אהרת כונה לה אין סופרים עטור בדבור מופרים מלות כי בזה הרגישו כבר רתלמורשאחר
 משששים העם ריכון היו דסופרים שלפני בזמן כי מפורש ואמרו . המיוחדים הסופרים על אםכן
 האות בלא לקרות וצוו האות את ורשיו הסופרים ובאו בקריאתם אות איוה בהוספת סויותא9ה
 לא אבל . עטר( ערך )עיוך בירם קבלה היתה שכן אם כי עצמם מדעת כן עשו לא-4בל
 המשבשים הוסיפו אשר האות בלא כתוב היה אם 1 בתורה כתוב דיבר. מצאו איך לטוכגד

 מלמדים הסופרים ודדו , הטפרים 49יאת עם בהסכם "מיושרת כנומחא כתוב היה אךבקריאתם
 ר-יא , לסופרים ויהסוה שפרטו מיוחדת פעולה זה מה , מפורש וככתוב כהונן לקרוא העםאוז
 שמ בל ותחומים סתומים האלה הרבורים שני דבר סוף 1 טפרים סק~א' בכלל כן נםד"א

 . מעליהם החושך להעביר לנו נפעיל אינו בתלמוד עלירםשנאמר
  סופרים,  ס9רא  סופרים, תיקוני הדבורים כי ענין בשום לרבתיש טכל לא זהאך
 דבשתם. פעלו אשר nuwn דפ"ןלות לנו ומודיעים . מאד ישמם דבורים הם סופריםעטור
 נוכל ולא השיבוש מתוקן כבר שלפנינו מפני ברור רבר לאמר מאד קשה התיקונים פעלתעל

 כל ומונים סופרים במדרשים ריזלנצד שבעלי מצאט ואשר השיבוש שהיה טוום באיזהלדעת
 זה ואמנם . אגדה ערך אם כי לדבריהם שאין ראיט כבר הנה הסופרים הקט אעםהבטסות

 במשך עליהן עלו אשך משיבושים הטסהאות לטהר שטים היקונים המופרים עצב כי%4צז
 תיקכם טס כל דבולל כלל הוא מופרים תקוני כי מאד הדבר כךוב ואמנם .העק

 דבר איש סופרים מקרא ענין כי סופרים ועטור סופרים מקרא הם ופרטיהם , קדשבמקראי
צהר-

 % סופרים מלש פ" שהוא וניאה סופרים טלה :ל דבר מפיש שאינו הנזכר בטקום לנדרם בפרש, ע"1(
 ואול. מופרש במלת מכוו, תא מה כופתם עטור על פ" לא וכן . והרגילה הנהוגה הקריאה והיא בכלל המורםקריאה
 לא בתוס' וכן סופרם מלת על כלום פי' לא הדא-ש גם המיוהדים תופרים על ולא בפנ.ם שכהכנו הדיך על ג"כהבין
 טקרא על גפירושו רבוין הבי, וכן . הקדמונים רסופרים על בגירור שרגונה בזה מפק שא.1 בפנים הראית. כבר אבל .פי'

 ממציא רבא היה שלא בי 'טצא בגמרא שם יצהק ר' בדברו והמהבונן . סופר': עטור על הערוך וכפ.רושסופרים
 לפרש השתדלו ;טן בשום הספרים שנשתבשו )ההלים טמניעתם וזה . "פיש: והוא מאד ישנים ה'1 אמנם האלההדבורים

 ריא אשר מזכלית אבל . מסיני  למשה הלכה הוא שהגז פ.' ולה . אגרי מדרש בדרך שונים לצרדים הדבורים4אאז
 אשר ישד ;ה אין גי ;ה גענור וזם , גדה יש אשר רנתירות כפנ' המבשה מן להוציאנו כאלה פ'ררט.ם בכח א.ןלפנינו

 . עלו לגווה נשל בקרכונ'ותבחקירתנו
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 אוזקן הוסיפו ,לא אב5 הבנה לחרון ס6ת גריסיפם wp אשר דמיקגים מן מין ש כיאהב
 סופר,ם עפצר כן ונכצ * Os~tD, מקרא כאלה .לעיקומם לקראו כן הי בקריאה אם כיבכתב
 דנמב מן סוסון לא אבל הכתובות פלות שרמירו הי ע5 עש אשי דהקגים .ם! טעד"א
 דיאצז וכקטעיה . לפניט שכתוב סטה אחר באפן ושתן למי. המו במחשבה שתן המירואלא
 )רגבי אם דנה הדבור.ס. מאלה ריברבה, ,הרפא וצדע במישמר awn נתקנן אם קטמהתמצא
 למעיה הלכה קרק ~ץ. וכתיבין כתיבין %א וקיין י.ם סופר. ועמצר מופרים מקרא שסר:יצחק
 סופרים ןעםור סופרים מקרא הדבורים: מ משטל כל יבק האלה הדביהם משישך _כלא,מסיט
 ידועים ישנים דבורים היו אבל האוסר קיייךלא,דמציא %א כחובן וכתיבן, %אקב"ן

 אבל דעתו .לפי לפרשם אם כן המדבר רונוף ולא דבשיים. לפעולות בנויים שהםומפורסמים,
 יובנו אם רק פירוש צריכים הדבורים 'גין אבל שרש. יסוד לו. אין פירושו כיכבר,ראינו

 כן:) שאיט הוא לאגצז קיוב אמנם , המופרים שתקנו רחיקומם מן מינים ארבעה שרםבאפן
 סופרכם ר.א. סק ורגם פירוהשיהם. זנם. רזיקונידצם מיניי עגי אם כי בזה לט שאיןאלא

 עטור ע% ופירושו ול"_כתיבן, קריין הוא סופיים טקרא של ופירושו ם, רי פ סו ר עפו1
 ,5פי יען,.בן..נם .בכתיבה, ולא בקריאה, רק תקט לא אך ז 9י"1 %א כתיבן דכאפפרים
 ותיקונם ברור יותר מובן למאמצ- wtw פע4 תיקונם ידי עלעל רק הענין מובן יחמר לאדנתוב
 למשה להלכה האלה, דיזיקונים כל יתז דיזלטור. בעלי יחסו ואם למקרא, פירוש כדמוחוצא

 לאנשי אפשר כי.אין ידעט אח אבל בזה;. בונתם ידענו לאממיני,

-D~W 

 הקורה טחב
 דבר זו: כ) אחר, באופן רק שבתשים כמו יקיאו עח11 .וצוו לפנינו שכתובים נמוהדברש
 ,ערכה ודעט לא אשר בתורה מלה כתב משה כי נאמר ואיך . סובך לישר השכלשאץ

 ~ire* נוכל אילו ואף ? כהוגן סיד כתב לא %מה הנאות באופן שיקרא )יצוהבמאמר,

 ולא ",הכת.בין נאפר ממ ספנו נעלמה אשר נסתרת כונה לו שהיונה נאסר אםדעתנו,
 וכונף פד בדם עייש נאמר באלה הנם דקדש כתבי בשאר כתיבין ולא ריין ושדן,
 ע5 דבריהם .שכתבו .לנביאים עגם ולאמר הוה החי לףבר נם להורות נרצה אס ואף ,1נסתרת
 פה פתוחן נמלא איה הגאותה, 'מקריאה מן דבתוב שפז לשנות כמוסה כונה לרזם וסרטהפפר
 אחרים רק ספר על מחברירם כתבו לא , התלנצד חכמי דעת לש אשר, ד1מקוביםבאלה
 כן בי ל9-אתה מה_2שץ,צי בפי הנוסחא קב6 ברברת אלה הלא , שקבלום מה פי עלבתבום
 התקונש ורנר,,כן נרוווה כן על ? רוטנוים אלה רוב האלה במפרש נמצא תשע בכל %טהשמש
 . קדש בכתבי הברורה ההבנה שמסל ועונטם עשום ודם יצאו דמופרים ידי מתחתהאלה

 באופן מלה איזה יתקין וצוו דנתוב לפעמים שתקנו ן הסופרים עשו סתגרניםמיגאישי
 . ממנשמה באמונת לטעות דקורא יוכל ככהבה תקיא אם אשר מלה איזה שלדהייאה שנוי כן גם הוא דמין ומזה . 1( נקיה בלשון לדבר ברצותם כתובה שנמצאנה סמהאחר

 וצאה בשנה .פעמים שלש ככן האליעם את האדם מראית דנהוב ירבר אם ככה נמצאוביתור
 ג9-א כתוב דיה ס6ק בלי אשר , ורבים)ככה ה' הארון פס את זמרך:כל

 בעצם.
 ואש,נף

 בי אלהים. פני את שיאסר ראוי אץ כן אלו כי . במפריט שנקור כסו !ך"ה לא אבלקאה
 אכצנרז,דיגשסה?4 דרהק למען ר"ייאה שט הסופרים כי מאד קרוב כן ועל אלהים פני אלאם

 הם שגם אלא דפתרים שנשתבשו מפני הסבה היתה לא דלזיקנים מיני אלה בכלאמנם
חשבו

 טולאות וקרי' מחריהם צואתם וקרי' חוריכם . רגליהם חיטי וקרינן עדניהם תשגבנה שקחע תשנלנח טה1(
nb'$D)נקיה בלעתן 4בר :ה וכ5) מ"פ סופרים ובסס' :( -כנה . 

 הקום בכל כן ועל ל' או על אל, עם בחבור שא14 ביח6 אם כי אינו בנפעל ראה שנמצא טעם בנ25(
 בנפעל רקריאה תקנו והם , נקל היתה הגוסחא אלהים את או ה' את עם ראה בשולששכשתטש

ל  . הכבוד ספני 
 איהים אל יראה ונמצא . סועים תקון נ"ב הוא בנה והנפעל ט-ב( )תהולם אלהים פני ואיאה אגוא אתיומצאנו
 ן שא14 היחס עם ובחבור בשעל יראה ונהג עצמו השחבר נשצזטר שכבר מאוחר המנמור שוח ט,ה ונראה פיד()שם
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 קריאתה שט הם רק וראשונה בעצם היתה אשר הנוסהא היא הבהובה הטמחא ביהשבו
 ופו דעתם לפי אשר נוסחאות כן נם מצא: ספק בלי אבל , שאם-ט הסבות מןלאחת

 דמשובאיע שרמלה במקום וזה הכריאה שינו אם כי כתיבתם שיט לא זאת ובכלמשובשות
 באופן תקונם לפי מתפרשת המלה דעתם שלפי יען / תיקון שום בלא לרהפרש אפשרהיתה
 ומוה קריאתה תקנו רק בכתוב הקנוה לא אפם ; מלתקנו נמנעו לא כן על וברור פרוחיותר
 %א הכתיבין כל לא אבל 1( במקרא נסצאם אשר קרין ולא דבתיבין מן הרבה ישהענין
 שלאחרי בוסן נמדו סרם הרבה כי דמופרים זמן לפני אשר הנוסחאות מהשתבשות נהיוקרין

 נוסחאות חלופי נמצא כן על כי . המעתיקים באשרת ואך נפאר מאוחר זמן עדהסופרים
 תרגמו שלפעמים נמצא ובתרגומים . המסורה נגד והמדרשים התלמוד לבעלי היו אעםשונות
 מאוחרים הנוסחאות חלופי הרבה כי אות וזה הקרי פי על תרגמו לרוב אך ב י ת כ הלפי

 ירי על שנתקנו שבמסורה מהתיקונים הלק לא אם יודע ומי רקדמונים.לתרגומים
 בעלי הקנו פיהם שעל כלומר הקדמונים בתרגומים שרשם היה לא אם , הקריאההלוף

 יחסנו אשר התיקונים סיני רוב כי רואים אנו והנה . דבתיב מן בחלבי הקריאהדברורה
 כבר והמלות הדבורים דקחק כי במקצת מענינם לשפוט ונוכל פירוש תכונת להם ישלסופרים
 . הקרש לכתבי וביאוריהם שרושיהם מהותהיה

 מין עוד כי אמרט כברהנה
 את-

 וזה לסופרים. נתיחסו קרש בכתבי דרקונים מן
 כן ועל האלהים לעוסת ככה שידובר ראוי אין דעתם לפי אשר דבור איוה לפעמיםשתקט
 אשר מקופות עשר שמונה על ורומזים לאלהים כבוד לתת כדי אחר דבור שבחרו באופןתקט
 לאמר הכרח אין האלה דמקומות ברוב כי כן גם אסרנו אבל . זה דרך על דמופריםתקנו
 לנו שאין לבד ולא ומקובלת היא חזקה ספק בלי הזאת הדעה שורש אבל , תקוניםשהם
 סקוטות ממקצת רואים אנו כי יען / אמיתתה על להורות צריכים אנו אם כי לרבחישהסבה
 זמן אם כי כח למלאכה יוהר נשר שמן סצאט ולא בהם שלמה מתקנים שיד הקרשבכתבי
 או המלה בנין ששנו או 9( באחרת מלה לפעמים החליפו שאסרנו לתכלית והנה .הסופרים
 מאסרים לפעמים ר,טמיטו וכן 3( אחות בונה למאמר טנק זה ידי על אשר המאמר תלעןמצב
 נראה אשר קדש בכתבי דברים כסה גם כי נ-אה ועתה 4( ותכלית סבה לאיזהשלמים

מענינם
 הקרי שתש 1%(

 והכתיב.
 שכתבנו טה עם בהסכמה כתבו אביבנאל 'צחק ורון רר"ק הטקרא מפרשי חקרו

 טש"ט ולא רא.ה רוא.ם אגו א.ן דבריו נכל אב5 נזרם ככרוכיא צווח וויניצ.א דפים גדולית למקראות ההקדמהובעץ
ל פעו באפורי גם ועי' . קו5 בלתיצודק ק  . וויען 

 בקצתם נ' . אופיים תקוני הם רבה ומדרש וההנחוטא הטכ.לחא לפי אשר המקוטות טקצה ע5 כונתו2(
 שהוא הסררש בסלי אט-ו ע"1 . בנ.1 להם מקלל.ם כי ירע אשי בעין , י"ג ג' ש"ב : הוא טהר ואחד : אתםהדין
 מפג. י' א' והשמיט אלהים כתוב ה"ה א5א הטררש כונת זה וא.ן להם במקום לו כתוב ה.ה המפרש.ם ולדעתת"ס

 טרללה ששנו רגתוב שיהפך אלפים את האישים טן א"ש שקלל טקללה הכתוב  כשיספר אחרים במקומות חמלי .הבבור
 . סופרים טתיקיגי הם גם אזל. אחרים ועוד פ'( א' )איוב וטת אלה.ם ברך י"ג( כ"א )ס"א אלהים נבות ברך כסולברכה
 הטפרשים וכל 'ונתן וכתרגום ישראל אלהי על לא האלילים על מוסב כי תקנו לא כ"א( ח' )ישעיה ובאלה.1 נמלכווקלל

 . סת"ם להפך והמפרש.ם ;ה.יורים
 המדרש דברי צדקו בנה גם אשר כ"כ( "וו )כראשית ה' לפג. שסד  קדט האברהם : דבהוב על כונתי3(

 לפגי עומר  עודנו וה' להיות שראוי בבירור מוכח הפרשה הטשך לפי כי . הגרולה כנסת אנשי סופרם ת'קקשוח
 . סעלח כזפ. הכבוד ספגי תקנו אבלאברהם

 בהם שהשתטחן ומט לצרך הוספות 1WV תהלים טומוי' בכמה כי בהערה פ"נ למעלה רשתי כבר4(
 המן בתפלתם ט השתמשו  אשר המנסורם מן לדשני היה לרוד תדלה טימור . וגרעו תקנו גם כי וניאה .בטקרש
 אות בו וחסי ב. א. פי על גומד הטומור . קרומה הפלה לכל גדול ערך התלטור נעלי לו נתנו כן ועל טאדקדום
 הכהות שה.ה והעיקר , אגד' דרוש א5א א.נו זה ופעם . ~ba-t של טפלתן בו שיש טסני פעם בתלמוד ונתטנון
 קשה י. בב.רור ניאה עת נכף ה' אגיכה ובשטור . השמימויצ לכן לתפוח דה"ב יתבליתס נאת נלת' נפןבאות
 9 צעקו באסרו יכוון מי על וגו' שמע וה' יעקו לאחריו הפסוק ובין וט' רע ~עושי ה'. פני פסוק בין החגורמאר
 רש; תמותת רע ברנר לסיים שלא אבל בו ההוס'ם עבדיו נלוטר שמע וה' צעקו לאטר יכון שאן רע בטש' ה'פג. במקום וכחוב בסמור הס"א 4עת ה.ה וגו' עבר.1 נפש ה' פודה : האחרון הפסוק כי נראה אב5 ? ההיעקש הםומי

רעה
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 ראפר חברי משן סאוחיים שהם הכראים ואותות בסימנים ורשומים נספחות הם כיסענינט
 בזה'. עשו נדול ודבר . הסופרים תקנו אשר יחשבו להיקוניש הם נם כי בו נמצאואשר
 מפוזריט והיו הקרמונים דורות והכפי נביאים שחברו ויקרים שונים כתובים לנו קיינעאשר
 אשר וספר דברי להבין להועיל ללמדנו , דואוי למקום ומפחום קבצום וזהם סנ*תכגלות
 . אסופות בעלי עליהם: נקרא אשר השם להם יאות וה ומפני הבנה ביתרון אליז,נספחו
 אם כן זטן-הסופרים עד מניעות 'אשר ברורות שדעות אלה כל לט,)על נם'אין אםואמנם
 דועיקונים כל מציאות כי יען היה כן באמת כי נראה זאת בכל מאוחרות תדעות עלס0כט
 ליחס סבה לנו ואין בפועל נמצאו באמת כי יראה עינים לו אשר וכל , לרגחיש איןהנוכרים

 כתבי את ולברר לוקק פקירהם אשר האנעזים וצו הם כי לברם לסופרים בלתישתם.לד,הר'ים
 , . נתונה דרשות להםקדשט

 . שמיני פהק1

 . ותקנות.הם הסופריטטשרי

 לנדור ההלו בראשם ועיורא הסתרים יוי על כנשר נעוריו הרת התתדגם אשר ד;יומקמן

 ההקסת יעור דור בכל ורבו פרו הוצן במשך אך . ודות האומה לתועלת תקטת יהקנו ןןדי
 הדור רגמי רוב עפיהן הסכיטו אשר עד אדם לפעולת היו לא כי ניען , תכלית לעיןורגזרות
 היו רבים כי פרטי מיסד שם עליהן נקרא לא כן על , וליסדן אותן לרבין ונם-1 נמתאשר

 בלבנת מתונים נריה מאד מאד אבל ם. סופרי רבדי בשם תמיד נקראו ואךדמיסדים,
 ואין סופרים דגיי וזומרו בדקדוק שלא התלמוד חכמי בו רוטתמשו לפעמים כי הוההדבור
 שם על נאמרו אשר עונים דברים יש אבל 1( דקדמונים דפתרים עלשנתם

 דבופרע"
 והם

 אם כי אליך דגיעו לא הזה הדור חכמי שם על בירור נאמרו אשר מאכרים מה6.בקלח-
 באמרם: בפקידתם העופרים יתנהגו איך ומדה קו הגדולה בנמת אנקף שנתנו מהאחר.נ,חהוא

 המשנה חכמי מ"ב( פ"א )אבות ליערה סיג ועשו , הרבה תלמידים והעסודו , בהן מתומךות
 הכלל בשם נשיאו אשר עשרה שמונה תפלות סרר . תקמח הרבה להם יחסופעעלכצד
 כ4 . מה בצד אמיתת קבלה חח . הנדולה כנסת אנעץ תקנת לדעתם הוא :( י"ז )מנילהתפלה
 תקנא שעשו נאמר אם בל"י הטקדש בבית אלהים עבודת ייסוד בטהשבותינו נדמהאיך
 ד"א היא י"ה חפלת של הנוסחא עצם כי בביריר לאמר נוכל לא אבל . רהפלהבענין

 כי התלמור קבלת שוויש אבל . 8( היום לפנינו שהיא כסו כנהיר אנעץ מאת לנושנטמרה
- - אנשי-

 הרב שנם רטימעת- . שאחריו למה נכון המשך לו  שאין אף הי פגי p~o ודום.פו ה' שדה בכתוב ט.יטו וגו'רעת
 שמר אם npm ולא היא נפלאת ולא אלה כעין אחרום רונטאות עור ונמצאו , . ,ח על הע.ר ראפפורמרשול
 . בכל אחרים ת.קת'ט עשו הס וגם קרוסות היתר ההפלוח, טתקנ. היו שהם אחרי הירפיש מעשה היה rfiכ'

 לכ:ומ הדבר ע! לעצור והרוצה הטרח ע5 הפרין אגל אויש-'פט גספ-ו גרגר ר"מ הרב הזאת גפנהתבר.האר'ך
 ינו שם יע.'1כעומקו

 5ר~
 שכתבנו. במה ד' לפנינו אשר המיאכה

 השנה ראש בבבלי וכן . מופרים דבר' אותם וסכנה הל! בית טרברי טרטר ה"נ פ"א סיכות ב'רוש!טי1(
 מטמא.ם הקדש שכתבי טה אסרו ט"ב פ-ג ידים ובטיפ . )'"1:( בתענ.ת וכ"ח ד"ס לענית מגלת *מי קרא)י"ט.(
 ול 1.נח פדלאת על אסרו )ס"ט:( ובנדה , המשנה גאפ-ש' קו"ש דבר מחח הוא ובאמת כדיים יצא הידיםאת

 וא.ן סד"ם שהוא כוכבאעובדי

-p'p 

 נשבת שנוכרה הג,ירה עם היא אחה הגו.רה זאת כ. טה5ל. אלא 11 נערה
 ובפרשתי( ל.ד. נדה )ע" וכר גמשכב אצלם רג'ל יש-אל ת'גיק יהיה שלא דבי'הם לכל נגבים שיהיו שנויו)פ"נ.(
 סיח היא :( י"ו )שבת התלמוד ולרעת הזח מטים ב1.בה ש.ם:א כוכב.ם עובד תענוק על עגמו הגדיה ה1א ודאוא"כ
 היכיח וכן מד"ס. איא התורה טן למשילן סוטאה אין אומר 'וס' ר' א.תא פ"ח שמ.נ. פ' נהנים ובתירהדבר.
 רן כדברירבי

 טסבחייא בי טשק' על שהעיד טע~ר בן מירז' וראיתו עיקר כ5 למשקיע טומאה אין אוטי ור"א 1
 הוה. מענין היכה עוד תמצא וכן הגויה. היתה לא 'וענר בויום. ג'ט' שהרי . הקדמוג'ם השפרים ע5 כונתו שאין בהכיח טר.ס לטשק'ן טומאה יש שאטר ר"י יעתה . דכיזדא.טן

 אשר תפלה" לעיין מאת' טיוחר מאמר נפצא קעללער נפתלי הר"ר לאור שהוצ.א תרקיד טענת כביכורים2(
 לומן התפלות רוב יחס אשר 5ב לגיון כעל דרב נגד מכוונת שם וחק.רות' . גרנוה י"ח קדטות על דברתיבו

המקהתם
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 ומונים מימירים היו והשדאות מותפלות גן האחר ההלק . וכא אמת הפלות תקנו כנה"נאנער
 שירי לשורר דננהג היה סאו קרום בזמן כבר , ההלים שבספר דב:טרים מתוך בררואשר
 בהם וע.שו , ההוא לימן הנאותים ס.סורים להם בררו ספק בלי אבל , לאלהים והודותההלה
 תהלא נמלצו נם . ופיו( פץ )לסיגלה להם הצמדכו אשר כפי השפמות או היספותתיקנים
 כולדי תא במיעדים לאמרו אצלנו הנהוג הלל . במקדש במקדלות אותם לשורר הדש.םושירים
 ומסיים בוללויה מתהל האחד דלקים.החלק טעני מאובר אם כי כלו לא אך . תצאהומן

 וגלות קודם ועבר לא דראשון הדלק , בהורו ומסיים בתרו מהחיל השני והדלק .בהלוויה

 0 - ד ep"1 )תדגים דאליוים את ברם יצייר אשר הציורים מן נראה כן . לאחריווא*
 יעילים עובדי האושת ננד ריזוכחות ונץ .  ליעדגיה בנספחות הנביא לציורי קרוביםשרם
 בפי' וויטני לוי הנגר להנביא שקדכן הנביאים מן באחד נמצא לא היה המנרג נםאשר

 תקע וה והלל . )קם"ו( בהווה הישועה ומן בעבור סצאום אשר הצרות מן ומדברלתהלים(
 רגמקביים בימי ומן לאחר נוקו השני ורוזלק . פרא( הוסן )ם"נ בסועדים לאמרו כנה"גאנשי
 אשך אחד מאסר אף בכולו ואין . סיפו עד מחתלתו )קי"ח( רגמזסור כל מ.)נין נראהכאשר
 ט שאט בזמן גזבר רראשון העלק כי פנים כל על ראינו כן ועל . המקביים לימן יאאלא
 איתר דוזפלות מן הום דולק . ג( הסופרים או כנה"ג אנשי הקט 91-יאתו לפניו טעםאו
 ועקוש דראשונות הברכות שלש : הוא , הפופרים ידי כעשה וכהוא בבירור עליו לאפרנוכל

 והארגונית דראעגינות הברכות לאסר היום עד הנורג המנרג גם . עשרה שבשומנההאחר!נות
 )צונץ בידני הקרום המנרנ ונשאר מאד קרוסות הן כי הוא אות טובים ~מים בשבתותגם
 זו קצרה תפלה לפעמים לאמר רשרשם שרושו שאף הביננו מחפלת נראה וכן 38(צר'

 ולא , והאחרונות דואשומת הם-כות לקצר רשות IJru לא ו"צז בכל לנך צריכהכשלשעה
 חפני ווה . ה"ב( פ"ב הענית ררושלמי כ"ח: )ברכות באמצעיות אם כי כן לעשיתדרשו
 התפלות אלה מלבר 2( האמצעיות סן בערכן יקרות הגלה הברכןת ריו וסקרםשהאי
 . לצ( לברכות סדר על והבדלות וקדישות אחרות וברכות הפלוח עוד כנה"ג לאנשינהירות

1כ1
 כן כטז ג. .ען יערים הם על.דע( בנהי אשי היסודות גי אטיתי זה ונגד הה-בן שאחי לזמן ומרוקקןהמקליש

 מקצחן נתקני בבל גגלוח עור .ש-אל שה-ו ונעת כנה-ג אנוו תקנת ה! רות8לווז שכל החלסוד קבלת להח,.קנוכל
 טח לה-אוח כונת. וה-תה . רע בקיב אי 1.ש הב.ת שח-ב בעת נת.סדו כי נתר גן אשן.משנ ההן הב-כהתכניטר
 חשבת. 1.א לבי על עלה לא לעצם. אנ. אבל . כך כל קדופוח שהן לאבי ככה על ההלמוד רגם.רזא

 רעתי כן כ-
 כ- להים-ב לנך-א .ד נתת' ההוא כטאסר כלשיגי רקדקמ. לא שלפעמים ieet; .בהחנט

 וכבר עצם. דעת כתבת.
 כונתי את ולגלות !ה על 6ה להע.י רא.ת- rsenn לסבה . הזה הרבי על וחשבון דין שים-ם תן יב.ס -טנ.בקשי

 .האט.תית
 -י4( א )קטי, היא ומגנם ע~-ם ער י" לנו לא הם לאהר.ו, ש הגללת זמן עי ט-איט אש- הכתוב.סו( ו,-

 כן תל . י-א( א , )קט-! ?ו!ב הארם בל ער אדבק.חץ
 אפש-

  שם:מן טאחית ריפפה הם פס.ק-ס כ-כ אלה כי
 הזה השאי וכ. . כהן נבעתו אש- ה.ש.זה ועל איתם שטצאו הציוח ע: ירט, יאירוה:("

 טידב-
 ונקחבר טירם

 מזקי על פסח של האחיונים .ם'ם ב' יודלה-מ מה ירשי הוא יחו ביום.  -רם יה' לליס  ומה  כ-א( ל' ב.ויה, במק-א נם ונימו התלטור טהכי- אחר ?רזת  ח!ק.ה צ'ט- ירה הנויו ונטן 'השסה לדג וואעאנהבעצש
 הב' והחלק . הקדים רטנהנ ל!כרקהה.ספה

 נידב-
 טוקיו וע"כ הטקב.'ם ביט- ה.שועה על ליייאה ויא,וינה בסים

 . אים--ם ובחנכה . בפורים הלל איטרס א.ן ,טה  :( .'  )ע-כזן הנס' .שאית ריזערגה תמצא וביהלדנובה
 גפייוח'* :( )ס-ה '1"א :( ).יא ברכות 1ע1' הישנה יא.נה סחיקנת היא כני של?ג.ני בניברא עבורה כ-כח2(

 מאטהפ כטה בה נחו0פי וק וראשונה הנינהה על נשאזה לא :בירות את רנו ה?נ.ה דב-:ה ישם ?חב לב הג.קוכע(
 ההחרושה לא המ?ח.שט ה,אה  ה-גח , נתח-ח שידען חצד!ק.ס ט(כ (ריצ.א הט".ם זדי-ת וכיק ושקטן שנואים-
 . ה-ל בזן שב-ל סיח איע, ניט 4עמ ב.מ. משרר בימןיד

 וחיי
 חחכן,ן סן twc~ גבל  למייא להשהדל כיה ניחה  דסת'

 בנתב ב-ן ודור דוי שככל החכטים  דבי תהי-ן ב- וזיא אמה . אר-ות  רשת בעל- אל (החננר מ.יחרח כונההקרזו1.ס
 .nrw השנ.ה הב-?ה מן גט כן יעל , גת-ברי אי ts:r'-1 בנמן ונשלי מעוי rlrln  זל לתסוס נוצל , פח בעלב.ן

 יאשי השידלו שר1ברח טמץ קטטות יש  המחז, תדיית ש( האמונה מע,קר סופה ועד "יאשה המרב-תגבו-",
הרו-

 וכיץ את יי ברקרוק ושיעז שני ?ז וניל להחלים רכרח ב"ז -א.ני לא אגל הים בלב חה"מ אזץת  "ביע
 שכב- יד חכתהאמתה

 יונו .אבית- ה-אשינה בכתה 'ה(א ביצעך רגע . ט.וחדת לכת בה cr'nrtn רז
 ורא. ויה אבות יעותזב-ק ושלקי

 . שנ-ח בברכה לבוא לעתיר בנטול הבמדין לח!ק רצוכן קי הטלם אדוה בעבור אלוצם שע ב הבפחך לחוק רצו רק ?כה.ש.ס כת ננד מכוון א.ני
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 , עשר הרי , יתוקאל ספרי ונתיבת .( ב' )מנלה וזנאיה רמנילה קריאת ורבו ירגווכן

 *כן פ"ב.ן קמא )בבא תקנית עשר יהסו בורד ולעורא ד'.(. )נ"ב יפוזר ומגלתדניאל
 ראש קורם תורה שבמשנה וללות עצרת קודם כהנים שבתורת לילות קוראים להיותדיעסנה
 נסמכו אם , אלה בל לדם יהמו אשר רתלנאר חכמי אם יודע מי אך , .( יא )מגלההשנה
 אחרים, לקרטונים ש , להם דברים.ותקנות יהנו שלפעמים לרשרוש יוכל ומי . ברורה קבלהעל
 אותם תלו מוצאם תחלת מהם נעלם שכבר יען א,,4 אצלם ברור הדבר שהיה מפנילא

 תקנות בהן יש כי נמצא לגרא יחסו אשר רוחנות בעשר נתבונן ואם . ק-מניםבמתקנים
gp"רצונט עזרא של זמנו היה לא לקרבינים דברים ליתם ודגבל 1( טאורר בזכן יסדתן 
 הלנו אבל באו מק-וב הדשים דברים יהסו ומט להכמי לעזיא לבד לא שהכנאוהרים :לאמר

 כי אמרו: ענביאים. ירפו וכנרגים הקנות ככה . לאויר רגבה צערם שי העתבמשעול
 )היושלכו נביאים מנדג או נביאים ימוד הוא הסיכות בחג בערבה משזבח והקפת דמיםנסוך
 קבלה על סמכו כן "אומרים כי לרושים מאד ורווק , .( מיד שם ובבלי מסוכה היאפ"ר

 ,סק , כן אם-ו אלה בדעותיהם חלוף מציונו גי , עלה חולק היות מבלי לדור סדורהנמסרת
 שאוטר סי ויש , הכהיב מן קל רמז פי על כן והוציא הורה דבר הוא הטים נסוךאוסר
 בהשערה רק דברו החכמים אלה שגל וברברת . ממיני למשה עד בקבלה בידם ויהשנן
 ששי גל המנהג מקור מרם נעלם שכבר הוא והאש; ברורה קבלה על בסמיכתם לאאבל
 .העגה ראש ,של טובים ימים שני יחסן.ילנביאים וכן .' 9( דעתו לפי מקורו את רראהואהד
 ,ויו שמאז יען כן השבו אשר יחידים, הכמים השערת אם כי זה אין ודאי , מיה וכראין גג-* ובהלמוה. , הקבלה מן ררנמים אכרו שלא נראה זה ונם . בירושלמי( ראפ פ"נ)ערובין
 ' לעשה 4-וב נצכרחים שהיו מעצמו מבן כן על הראייה פי על ההדש אתטקהט'ם

 ראש
 .' ימיך שני ר"ה עשו ראייה פי על החדש קדוש שהתחל ומעת יסים שניהשנה

 לא 'אמנם
 6מכו ספק ובלי 8( רראשונים בנביאים אותו תלו הזה התיקון לתלת שיש זק בזיוהתהם
 סור רפא הזה הסד לדי;הם אשר י"ג(, )יה:קאל ע-מי בסד ידיו4 כי שוא היעזש הנביאים על האומר יחזקאל דברי על דרשו, אשר מדרשם על ההשערהבזאת

~utYn 
 ושעיים והנביאים ,

 פנהררין ירושלמי : קי"ב )כהובות העבור בסוד יהיו לא הםשא
 רואים אנו וסוה . ת"ב( פ"א .

 להשש-תם שורש וזה.'היה הנאמנים לנביאים העבור סוד Dn'D שודא יהוקאל בדברי הבינובי
 שלש שחסים )תיו הנביא לדגי נם . לנביאים כן נם שמסל ראש של ימים שני תקנת יהסוני

 על כמכו אמנם , זה על מבוררת קבלה האוטרש ביר דוה לא כי נראה ומענינם .עריות
 ליבמות פעולם הנביא דגי מפי כן יצא כי האחנט לא ספק בה רמילו בתלמוד אשר ,דגדה
 מונחון המדבר המוון מברכה הלק ידפו כן כפ . שם( ביו,שלטי ועי' רבי ד"ה ובתום' .ט"ו

 דגדול הבית *על' המחן כברנת שיאסר התקנה בנו לשלמה Kh~ll , המוך לדודורוגלים
"wnpntבדואג יסד שדוד ספני תה . השערה בדרך רק בן אסרו שלא מדאי :( מ"ח )ברכות 

שירושלים
 . 406 צד לב בדג.ק וע.' פשפקת הבדלות תקון וקוחץ. שטאי של ר-ן לצית יצטוה פ'ב שכת ובירו,ולט' קיי" כע5 .טבילת עזרא תקנות גץ נחשב .( )טיב ב"ק1(
 השפחה אח שחילה בתויה כט"ייש .'שן מנהג ה.ה ש-חה לכל יצ-בה תסיים בפהק להב-א המנהג2(

 שמעק וב,סי . ט הט.נ ר'גלקסית
 ושמיץ בה באו כייוש*ם דט?-יה את לכדו כאקך הרששנא-

-"ff1 שגדה על שנוסד נ-אח דמים גסיך וטגדג . .שסחה ע-בה נסי "( , )פ4 ח-ב ובטקכ.ים ג( נ . פ..נ ח-אאקב..ם תטר-ם ובכפות . 
 סיט אם כ' אש בו ?צאו לא אגל הטקום את גחסיה סיא מהגורה ע* יכאשי הם:בח אש טחנו רבהגיס כ'שטסיה-
 כן . הנס ליב- רנ עשן רפוא והיום . הקרבן ראכ" בא אלה'ס שאש גס ונעצנה הטבח על 1*פ:1 הטי מן51:ץד
 רירנו א.ן ?-א( כ-ב , פ-א )ח-ב בטקבייסטסיפ-

 לחסן-
 הוגנ.ט שה.1 טוה לנו .וצא זה אגל . הנט מהות , על

 . חג הד"אבעת
 אש-

 הטנהג יסוד זח ת"כ דסובח על ס-ם ושפך האש את נחמיה מצא העם יגרת 5פי בו
 . המ.ם נסוך9ל

 מספם ו5א ייה בבגד אפ.לו לע"ה ימ.ם שנ. עעך'ת תחלת אלפא יש". 11"ל ( )ח. ביצה ע.'3(
 . ס.טות ד-ה ובתולי :( נ.פ השנה ראש ת-' . וכו' למחר ש.וש ורא.שהת
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 כן ער דג(קד2ש בית את בנה ששלמה ומפני הערים לכל ועליון מלך קרית תהיהשירושלים
 שעתה מאחרים הוו )לא לרוקדיסה אפשר אין אשר קדום היזהר וטסן עד התקנה זמןדרולקו
 סזסן חולדותן לפנינו הן כאשר המיון ברכזת שבל הוא האמת אבל . ליתלות במי ידעו לאכי

 ברמבט )ועי' . בו נכרים נערות סימני יהיו לא אשר אחד מאטר אף בהן ואין מאדמאוחר
 הקדמונים קדמוני לדורות יחנט אלה שמלבד מה וכל . הרשב"א( ובהי' המצות לס'בהשנות
 רמוים וחפשו בדקו אבל . מאוחר זמן תולדת הוא כי עליו סעירה הנונהו הלא ,ולראשיהם
 רסוקנה להם ביחמם עליו להשען מעם סמך לרם יהיה למען רק ההם דקדמוניםבדברי
 מקום לה לתת - % ידועה אינה ולפעמים ידועה לפעמים - סבה מאיזה רצו אשרההיא
 .( כ"א יבמות : כ"א )ערובין ולשלמה לדוד שיחסו מה בכל ברור נראה כן . קדמוניותבשנש
 מדרש דרכי לפי קלים רסנים על נסכך הכל .( ע"ב )פסחים יהודה מלך ליהושפט שיהסוובטה
 בדורות אחרים להכתים או לעזרא נתיחמו אשר תקנות בדאובה הוא כן כמו והנה .אנדה

 יען אמנם , הוא שכן ברורה ידיעה להם שהיה ספני להם אותן יהמו לא האלההראשונים
 הרורוח ראלף בדברי רמו איזה למצא ודרש) הפשו כן על , מהם נעלם אותן הולדת זכןכי

 תלום היו רמו להם היה לא אם ואף , תקנה איוה ייסוד בהם לתלות יוכלו למעןהקדמונים
 . ( 1 גדרים ולנדור תקנות להקן דחלו בו אשר דיאשון היה דצא עזרא של דויו גיבהם

 , מחם רתלמוד בעלי שהודיעו ומה . הראשונים הדורות פני על פרוש צר השך כיהאפנם
 לאל ואין במסתרים הטמונה האמת את להכיר יתנונו לא כי עד האגדה בכסות לומהמקצהו
 רוסקה בהיצערה רק דברו לא כי מררה ער נכיר ובטקצתו . מקליפתה תוכה להפרידנשנו
 כדעך לעינינו יגלו אשר נאמנים רושמים מכמה לשפום נשל זאת בכל אבל . בדגיגהולרוב
 זמן ויוכר / הורא הזמן ב17י הם כי , פה שבעל בתורה אשר ותקנות ונזירות שוניםחוגךם
 לדרוש רנל אשר סי כל הנה . הכתובה התורה כדברי נודעים ומהיותם מפרסומםהוסדם
 הכתובים ההקים אה לפרט סדרכם שאין יודע פה שבעל דיבורה במפרי בהכסהולתור
 לשרדם החיוב או דגבילות אכילת איסור שיפרטו כקים Qlwn מצאנו ולא . בפירושבתורה
 . לפרטם צורך ואין דבורה מפר כצווך לכל הנודעים דברים הס כי לאלה וכדומהבדגנה
 קטן רמו אף ו.צתם , בתורה בפירוש נאמרו לא אשר ורינים חקים הרבה נם ישאמנם
 , עיקרם ולא והגבלותיהם הנאיהמ אם ני נפרמו לא זרע ובכל ; עלירם בהורה נמצאלא

ל ונחשבו לכל ומפורמם הנודע מדבר כמו מדםומדברים ק  נוכל פוה והנה . בתורה 
 , תורה כדברי ומפורסמים נודעים והיו מאד קרום בזמן כבר נוסדו כאלה דברים כילשפוט
 וזובה נפרט לא אשר שמע ק-יאת מצות הוא הזה בכלל , הסופרים לזמן ליחסם ישוכצדק
 וכן פ"א( )ברכות ורגב,תיה תנאיה אם כי נפרטו ולא , הנודע על בסטיכהם מקוסבשום

 וכי פ"א( )שבת האיסור הנאי רק בשבת ההוצאה איסור ביחוד פרטו לא השבתביציאות
 ויש ס"א( פ"ו )ברכות החיוב זה סקייטים כיצד נאמר רק נפרט לא הנהנין ברכתחיוב

 הכתובים כדברייך פרסומם בבחינת הוחזקו כאלה שתקנות ואחרי . רבות עוד כאלהדתסאות
 . לסופרת בבירו- ליחסם יש כן על לפרטם צורך היה לאאשר

 סוכץ תולדהתם אצלנו, והוחזקו נזרעו אשר והחקים רצוצות  מפירושי סער לא%ק
המופרים

 ניכלל רגלם א.ן פט'ץ( שבה )תוספתא  הראשונה רג:ירה שלפי בשבת כקם גמילת גירת על אמרו1(
 ,ח רב- יחסו שלחן. גבי שפל קטנה ומג.ן קרירה, של :ומאלימטרון דבלה, של מקצוע והם מקדישה, יפץבשבת
 הרבוי: ;ה כי הוא, כן שלא בק5 נמצא ברבר נתגונן אם אמנם . סאת הגררה את כן גם לו יחסו כן על naenע, סופ,גת בסהרה סוהיר שה.ה י"ג נח:.ה נספר שמצאו טה על גסטפו ספק ובלי . חדליה בן לגחמ.ה קכ"נ:()שבח

 כי ה.יג.ט עם ר::ודעוהם לשן תוקרם ולא טאוו,רת הגברה ואת ש יודה ככר יוג' כגוי הוא אשי;1טאליסטר11
 שמו נקרא ה"ה הלא ירעירי ולו נ' בשטו אל.הס רג'ע anD ורק ה.וגים :מן למגי הוה הכל' מן ידעו לא ספקבלי
 3א ;טן לפני  אפשרית לה ה"ה לא האירה שגם מוגרת כן יבהיות ? יוני בנום כנוהו ולטה באים' או בעבריילד

 . 'ש-אל נא-קה'ונ.ם
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 חקים העם את ~סד הררות ראשי השתרלווז ראשית הטיה עזיא מימי כי ראיני הןרםופרים,
 המצוח רבו מה ועהה ' . קרמוניות משנים בטלו אשר המצות מעשה את לעשות ישמרו למעןותורות
 אופן באיזה המורה הפירוש בלתי יובן ולא בתורה פפורש ואינו סתם עתוייהן אשראופןבתורה
 נ"ל נמסר בהכרה הלא בעשייתן נהה המופרים שביסי נאמר אם כן ועל . המצות מן מצוהשתעשה

 קיום לנו ,לציהן נוכל שלא בהיות תעשנה אשר אופן , באיזה הסופרים להם הודיעוכ'
 עשיית אופן יורונו אשר הפירושים/ יש'טן כי להכחיש אין והנה הפירוש. בלהיהמעשה
 אתץ הנתנן/ מעת פסקו לא אשר במצות וזה מקובלים, אצלם היו הסתומות,המצות

 אשר המצות במעשה אבל ההכרחי. הפירוש ,גם יצעו בהכרה הלא המצוה מעשהשקיימו
 העשייה אופן על המורה פירושו גם כי להחליט אנו צריכים אז כלה ונשכח בעם נתקייםלא
 נשכא מה לרגריע לנו ולא רהבה, כונת למצא רעהם פי על לפרש והוכרחו נשכח, כןנם
 בימיה מק,רמ אשר הימים דברי מפורי כל כי יען להכריע בידינו אין וגם נתקיים,ומה

 ברור דבר פנים כל על. אבל המצות. מעשה בעניני דבר לנו מהודיע יחשו האלההקדמונים
 אם בעינינו היא ואחת הסופרים מן לנו הם מורשה שהיכרנו הזה סמ,ן הפירושים כיוןא/
 ביום לכם ולקהלם הם: הזה ממין פירושים בידיהם, מקובלים היו או אותם והקרו אזנוהם

 - הערבים בין ישראל עדת קהל כל אוהו ושחטו ביד. הלקיחה שתהיה -הראשון
 עץ פרי. דגן, ממיני אלא מצות שאין - תאכלו nlYD ימים שבער, לרבים. b~leשאחד
 מן הוה למין קרוב קדומים. היותר הפירושים מן שהם נראה אלה כל אתרוג, זה -הרר

 ~שר מאמרים פה שבעל רועורה במפרי נמצאו הסופרים מדורות לנו נשתיירו אשרהשיתים
 המאמרים הוכן . הסופרים שהם החכמים קדמני ידי מעשה הם כי עליהם משדההכונתם
 הסופרים תולדות הם כי בם הכרנו אשר ודינים לתקנות הכרחיות דגבלות כוללהאלה
 והדינים התקנות שנתקנו בעת' כי מעצמו la1D כן על להם הכרחיות היו שההנעלותואחר'
 אכרנו כבר aelwtl, קיצורם ידי על עוד נכרת המאטרים אלה קדמות הגבלותיהם. גםנעשו
 כן גם הן בשרשן ולאדמיה לפניה הברכות וכן הסופרים תקנת היא שמע ק-יאת מצותכ'

 ידי מעשה בהן נכיר עליהן נתוספו אשר רהבות ההוממות מהן נבדיל ואם מאדקדומות
 ובצדקהקדמונים

 נתיחסו.
 לדורו"

 עצמות כי מעצמו סובן כן ועל 866(/ צד )צינץ הסופרים
 אשר המאמר של עצמו גם ואולי הסופרים שמו כבר ולאחריה לפניה לברך שישהחק

 במה הענין הוא י וכן להם. כן גט הוא מיד( פש )ברכות במשנה דחק זא בומתואר
 זה כי ס"א( פ"א לפאה שיעור להם שאין - והראיון והבכורים הפאה בבחינתשנאמר
 בתורה. כנתוב ולויה כהנה מתנות לתת עליהם שקבלו מתת עליו הוכרחו כברהחק
 בפשנה' עוד נמצאהו שלא ראיון בסלת ~שיסועו הוא המאטר זה קרמות עלוהאות
 במשנה הכתואר לפי בכורים העלאת סדר וכן ראיה. במלת תצורתו תשתמשו מי,וחרובזמן

 רובור שם ונמצא הסופרים. מזמן ספק ובלי 0אד ישנים מאמרים בו יש מ"ב( ע"ג)בבורים
 מאסרי גם הפרסים/ ממשלת תחת עוד ישראל היו אשר הזמן על בבירור הרומזפוצת

 שהם נכסים נקו/ את ולעיתי בשמלתו שחבתי כל הן. נזיקין אבות ארבעהרמשנה:
 הסופרים דורות וכנמן מאד קרומים הם כי נראה ומקיצורם מלשונם 8"א( )ב"ק ברית בנישל
 האומה בני על מכוון איה הזה במקום ברית בני הדבור כי ונראה י"ג( שער הזמן)ם"נ

 בברית בואם מצד אליהם טכוון אמנם בבשרם/ קדש ברית בעלי היווזם מצרמישראלית
 לשער יש אשר במשנה מאמרים יש ועוד התורה. שמירת על אתנה וכרתו שרא בימייחד

 רכוןב דביי שכוללים למקרא. פירוש כרסות שצותם ספני הסופרים מוסן שהם~יהם
 את בתארו 5מ1 מיה( פן"ב )נגעים הסארים דרך היה עצם וזה רפ,דוש גם אלירםוממפח

רסניי
 שם הפאסרים שכל טומאה. עליו לנזור כדי המנוגע הבית בראית הכהן. ינרענ כיצר

 אם,6

- - -
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 לסוף כסננע סנטן לרם יש ס14חר בוסן בכוספו )אשר הטפפות את מאלירם נפשאפאם

 שד רשלה דבאסרים מיס ימצא שנר ל שישקף 5(. צר דבושנה )דרכי הקדבצמםהמופרש
 לא כי , במשפטיט מתונים נדוה מאד איל לנספרים, ליחסם "ם אשר וברייתא עטשנהאחיש
 הסופרים סוסן היותו ועל קדמתו על ערש הם לבד לשונו פננון לא ואף רגזיהם שלקצורו
 היוהר נם הם קרומים היותר רפירוערם כי לדעת לט וראוי וענינו. תכניתו אל נביפ אםבי

 לא אותיות ובדקדוקי מקרא של פשומו מנבול הלאה עור יצאו לא הקדים בזמן כיפשוטים.
 היו לא הקדום בזמן ודהקנות הסייגים גם ידעו. לא עור וזרים רחוקים וממדרשים ,הספיקו
 ובהקנות ובסייגים דיבורה במדרגת התבונה ח*ף כן ~על טאודך, בזמן כסו דבתה עלמפריזים
 רמאסרש על בשפפנו / המשפפ ולמשקלת לקו לט יהיה הוא דגפאוהיים ובין רקרמוניםשבין
 ליחסו חש קדום הוא מהם איזה לדעת , פה שבעל דיבורה בספרי לפנינו מוצגיםאשר

 כי איננו מוצאו במקום אשר הנובע כנחל כי . המאו"שש הדורות מילדי הוא ואיוו:לנצפרים
 . רמזורה בדרישת היה כן / שוטף לנהל יהיה עד ודחגבר יגדל מעפ ומעפ איש יד בנףאם

 פרו הזמן במשך אך . התורה מדרש תכונת היה כקרא של פשומו מבן . מצערראשיתה
 ותרבינה סרבר דבר הוציאו כי יען ריגנפים ושתרחבו דפירושים וגדף רייכעדי_םורבו
 יצה לא דם גי דפירושים הבונת להם להיוה הדלו נבר דמולדות אלה . 1( ת 1 ד ל 1 תה

 ומרהבוננם לדבר דבר בהידמות הגיוני שיקל בדרך יצאו אם כי רבתוב מרבריבעצם
 והנרגזת ותקנות וסייגים גזרות ותקנו וחק-ו אגו זה על טקס , ומשפסים וחקים בדיטם ."ת לדם היו השני ומצד . וחקים במצות ת 1 ל ב ג ה לדם נלאו דגורה בדים רבה ,בהתבונטת

 בו לענות ענין היו ודוזקטת והסיעים הקבלות , מיגבלות , רוזולרות אלה כל ורנה 1:טובות
 כי , ורוחם היעדים בדרך וחלקו לשינוי גדולה סבה דיה וזה ורגנלסרים הלוטיםאת

 , וכונתו ענינו להם ופירשו הכתוב את ורוזלמירים ד,עם .אח מלמדים המבינש היובראשונה
 צריכים היו לא - ורחלמידים דגם - השומעים מן ישכחו לא לטען הפירושים זכרוןולתועלת
 התלמידים את להזכיר פועל עצם הכתוב היה בהחלט דגתוב מן שיצא ~ה כי yaneעורה
 או , הגיוני היקש דרך שהוציאו והנבלוה בתולדות היה כן לא , בו שנהפהש דפירושאת

 רמז להם היה לא אלה לכל אשר , ותקטת בסיינים וכיש , קבלות על הוסדו אשרברברים
 וקצוים סדוקרקים מאסרים בלבוש אוחם להלביש מוכרהש היו .אלה בכל כן על ,בתורה
vlap~1שמסל יש כאלה ממאמרים קמן שיור . הזכרון על הקל למען קבועים בחקים אותם 

 וכן , מאמרים וכלשה הכוללת סי( ר"ח )עדיות יושר בן יומי ול עדותו , ותהם הסופריםטן
 להקל נאותו וקצורם כלם "_צורת להם הדוסים ורבים למעלה הנזנרים אדיים מאסריםעור
 המאסרים ירו על שיחקו רובה פועל המספר כי במספרש רשומים מקצתם . ריברוןעל

 שקלש )ירושלמי , רהלמור חכמי בזה דברו אשר ורג:יבו . .רחלםירש בו_בזכרוןשנרשש
 דןה וכבר . יתרומו לא חמשה כמו: , ספורוה כפורות דיבורה אוז עשו שרטפרים ,ה'א(פ"ה

 דברים ה ש ל ש על : ב4',טרו מספר לו לתת זה דרך על במאסרו משתמש הצחיקשמעון
 והנבלית תולדות והוציאו ובהתבוננות בסברה בתורה לדרוש ררבו נאשר והנה . elu"העולם
nulvמאמרום רבו כן אף , לתורה נוגים ולעשות תקשת לתקן הוסיפו וכאשר חיקים במצות 

כאלה
 כל כי , אסרה החורה : משל ררך על . טחו,רה תוירה ריצ'או והדורשש בטקרא יסודה הזמרה מרת1(

- ונכרתה חמץאוכל  . בחיר תשביתו הראשון ביום .אך אחרת תוידה ומנה חמץ לך יראה לא : מנה רוזולדה 
 טוה, התוקרה - החמץ את בורק'ן עשר לאישה אור ה.א טתשב.הו רו:ולדה , בהורה בפ.רוש כתובות רטושותאלה
 אך : הכועב הסופר.ם  שכשלמדו ראיה בדי א.: . המרחף שורות דין , ט,ה ריזולרה - חמץ בו טכנ'סין שאיןמשם
 לתלמידו המורה טרה שאם אחר בענין אפשר אי כמעפ אבי , החידות אלה כל הו?.או עכבר תשביתו הראשוןביום

 שרגיל רטקומות בכל לחפש נוהר ש.הא יוריערי שם'ר , nCD1 בו שצא לא למען הב.ח טן שאור להשביתשטצוה
 ניכר לא ובתקרותיו המו-א rrn רואשק שרעי אשר טרבר יבר יצא כן בפסח ימצאו שלא , חמץ שםלחב.א

 . שרשו דע
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 וגירע 5ע031 ורקדוק יצורם עץ ע5 ביחס סצהנים ורם / ורגבלות הזקים דימם הכווטכאלה
 הלכה. חכמים: בלשון ולע שמו נקיא אשר מיוחד כנוילהם

 , רארנצ מן לקוה ורבא פה, שבעל ריזורה מפרי בכל מאד רגיל הלכה מ5תשטש
 העברי: והאמר במקום הלבתא תמיר יאמר והארמי סנהנ" "מעשפפ, הוא העצמיתדצראתו
 ממעשה. כיוצא סשפפ כל לוה 1( הערוך( )ביסף . בהוראת,סנרג ,פששמ

 נעיא בעם הנעשה
 רוטינה מסנדג היוצא ורמשפט פ"ב,( לסנהדרין הלבה ונזכר מעשה ראה כט,,הלכה
 דבר א5 בנגוד ומקובל מוטכם דבר על יאמר שלכה . .( ל"ה )קידושין סדינה הלכתאנקרא:
 לדין אם נקבל הלכה אם כסו ; ד.מכמה עליו אין שד אבל השכל בסברת עליושדנים
 מאסך כל על מלכה שם הוסב כן ועל , :( ט"ו כריתות : ע"ו )יבמות תשובהיש

 הכ~
 חק

 האחת נדשא הכרעה על לרןרויז הלכה במלת משתמרכם היו כן על וקט וכצמכם.קבוע
 שטאי' בפז כדברי קבע הלכה ויעשו : כסו ככצתה. החק לקטוע סתנגרות דעות עכזיבין

 ן ריסיו טוה וצח ושללו 5.בן4 ולכה בתלכצר שנמצא מה וכל הנא( פ"א ברכווז)ירועלסי
 עמ' יחוס לרם אין אשר בענינים הקבועים הקים על הלכה במלת השתמשו השאלהובררך

 יבורא. )ירועלמי הלכותלץופאים :( כ"ב )ברכות ארץ דרך הלכות : הוא דמין ומזה התורהדיני
 נברא - דוזלבצד בעלי אמונת לפי - אשר השם אתיות של הצרופים כל* וכן ה"ב(פצח
 קףאו:י למוניהם כניטוף וכללי :( ס"ו )סנהדרין יצירה הלכות בשם: ק-או העולם,בהם

 4פ. בתורה רמפורשים 'דברים כן גם הכניסו הלכה נועג תחת . שם( זה עםיכותלכשפים
 :(ל ללב )שבח תורה נופי ה,(והבבלייםקראום פ"ב שבח )ירושלמי הלכות גופיאזהם
 פ"ב':, שם ובתוספתא פ'ש סוך )חנינה יותר הקרמונים אצל רגיל תורה גופי השם זהובאסת
 בחבורו פירוש על שנם לפעמים נמצא כן על הלכה בשם כט מם'ט . רמזורה שדבריואחרי
 הלכה נתחרשתן ידיה :'על כש הלכה. בשם רוטתמשו מדרש, אצלנו הנקראלמקרא

 עסומ.

 יבוא' לא : רג1קרא את היורש מדרש אלא זה אין כי %ת.ה"ג( יבמות לרושלמי עמומתולא
 רגליות הלכלת ונקיאו וללמדש כל בפי עגורים שויו ער קצרים במ.אמרים מתואריתהיו אוי ההלכות מן ויש . עטנית ולק עמוני ככתבם דברים שפירשו ה/ בקהל ומואביעטני

 שסתרלת ספני פסוקה ונקראעז 4( ל"א )שם הפסוקה ההלכה היא ליה ודואה .( נ"ב)ברבען
 )ירושלמו אציהירושלכףים לנקיאת והיא . פסלם אדם עליה ערער .ולא מוסכמת היתהיסודתה

tffי.)פסהים ..4י5להזקן בדברי בראשונה נמצא דיכה דבור . קצובה הלכה ד(,ו, פעה 
 בוסנו גי מלשונו נראה אבל שם( ובירושלמיס"ו.

 בבר-
 בו לתאר רגיל "הלכה" היבור דגה

 ,רגיעה
 לדיני קבת חק רגולל מאטר כל כי קל סכל לנו יוצא ההנה : עתה בו מובן אשר

 , דת4רה מן תולדה או , הפירושים סן תולדה שריא מה או , אצלם המקובל טן או /התורה
 קדמוניהם, .דלטז בין ברבריעם החכמים החלמת וכן לתורה, סייג לעשות ונתקן שננזר סמהאו
 ברשלך; דוץ בסרו למנין כעועמדו הרוב פי על דג:ררש בבית או דין בבית החלטה כלאו
 ה54 הסופרים דורגו; במשך . הלכה בשם נקרא האלה הסושנים מכל אתר הכולל מאכךכל
 . 6ו46' אך בתחלה שהיה. ומה מאד מאד הולכות ויפרצו ורבו פרו אז ומן ; ריבכה לטדדרך

 ר~משלא פני על ובממפים שברים טיסו* אשר ידים ורחב גדול לים הימים ברוב נהיהמום
 . רוזלמורים ושניורמגריעזות

 תשיעיפרק
 "יהבתח. התיגהקרשת

גדי
 למשח הלכה בשם: כזוהר המא ואף ממיני. לטעיה עד שזיהם הכלכות כק אחד
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 . ב0ם,גהז הלכח c~re רבר יה לטי רודה .וכלטת- יכתיב .זות:העת

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




