
-

146 - 
 דרכי פי על הכתובה דיבורה מן ראיות לרם בהביאם 5נצדיהם להזק השתד15 בבללה.השרה
 נדרשת שרמזורה מדות ונשיאו מאז לרם היו דוהרה פהיוש' מתועלה ירועש כללים .מדרשם
 ערך לפי הרחיבו - שונים למספרים אותן תלקו האחרונים אשר - הסדות אלה את .בהן

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

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

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

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

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

- נ

-DD

 רביעי
 , טוחם ,חלל

 שמע-

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

 עשר שבעהפרק
 . שנאי , מוחס , רובליח%

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

 סכך . ס, לפסדים רכבלי הלל נקרא בן ועל בב5 דיתה משרתו ארץ פ'ש( בלאים)ירושף%
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 אח לו ויהי נ 1( היביט לאלף המבפיז דשאה לסוף סביב דיתה שתו הולדת שנת .כ'.(
 דבוקה נפשו בי בסחורתו עכצ אתתף -% רצה %א בסחורה עומק והיה שבנהושמו
 טוה . ואבטליון שמעיה 6פי תורה לשמוע היושלימה לי וילך " כ"א )סוטה ממט הפררנתורה
 דיורה היתה הטלה המהנימי אם, הן לתורה* בתים בבבל היו לא' ההיא בעה ניט-אה
 ,האנשים נם . בבבל 'נטועה

~rk 
 שבו אוטר בבלים' דיו שם ונמעוה ישראל לארץ דחזירוה

בשוב.הי.ץ"
 השחט שגתים כי האלה .64 ,1 ריאשנש כיאים לא אבל ע ציון שצות

 אשר ישר% בארץ רעליה ריחה רגמדרנה וואה , הדשה למדרגה ע"ה באה דיירה~ירישת
 אשר ממאורעות נסבו והנזירות התקנו% צן וכסו . ודג(דרשים. ההלכות רובי מלדוום
 ,ארם היה לא הבעז כלרקני דכא זה % ונוקע סושבות6,. בארץ הזמן ומצרכי שםאירעו
 הלצה דבר וצל תורדף תצ'א מציון %י הנעול בחעיקר שלמה באמונה החזיק לא אשרוששיאל

 %ם הים לא דווית שבלשכת הנהל דין בבית ונסרות עלו נמני לא אשר סייג או ירשש
 . לוסות יכול דיה %א דיוורה "rwii הי%לזטקום לא כייבבבל מעצם מובן כן ועל ; המאסרנח
 שנרנו לס הורע רק הבבליים ליהודים ר1זורה מדרישת teP נד~ל"'שו. דבר אלט הצע לאפם

 וצתה קיבנותידם ואת שקליהם את ושולחים השבת בשגירת מאד ומדקדקיםבמנה3ייהיהודים
 כי לדבר, רמו משמה. רמז וין בינירם אירה תלמוד מהתפשטות א6ל לירושלים,ירם

 (DIDlt מאיטי דמסיפר דענין לנו יורה ריחה, מעטה אך דייא בעת בבבל התורהדרישת
 תחיה %סוד לירושלים במו את ופח היהומם לדי ~4 עם האיאביירשנכנ6 %רצפד(
 הבדל עוד נראה דשא הספור ומי-6;שך ן %יו שבבליקרובה אח ס'צ(, קדמוניותמוסיפון
 אשרלמדוצ איואש של שרבו שם עוד ימסר ני והבנגליים. הירושלמיים דעות ביןאוד
 רכר על ותלמידו ושב יהדו נועצו וכאשר nuan ושמו ארצו מבני יהירי היה הירשדים הורהשת

 אמר כי ערלתו בשר את שים% ,בלי היועדים דת לקבל לסלך חנניה דוזיר / המילהרברח
 כן לא . שלם בלב היהורם בתורת ידבק רק ערלה, 4 בהיות אף האלהים את לעבודעדתכן
 י6פיק ,לא כי למלך אסר הוא כי אלעזר בשמו הנק-א הנליל ארץ מבני אחר יהורי חכםתשב
 אוף חובה היא והמילה מצותיו אה לטמור יצטרך אבל הורותיו ויתז אלתם דרכי אתלדעת
 שהבבליים מראי שקר המעשה את שם לא הבבלי כי נראה ומזה . טמנה להפטר אין ענין םבש
 בבבל ני nsp סופת זה ונם , ישיאל ארץ כבני המעשיים מצות בדקיוע מדקדקים היולא
 שהבבליים נרם הוה ריפיון לא אם יודע ומי . כהירושלסיים והטפרים התורה ברקרו:ך רקדקולא
 נהגן שלא מעשה בל כן :( ב"ו )שמסל ראש קלות דבר וכל ישראל ארץ לבני שנואיםהע
 הבבליים 117 דייא בעת כי ומא ברור ודבר קי.( )מנחות בבבליים תל, אוץ דרך מדתלפי

 טאמרם את נבין זה באופן שרק . 'התורה את יודעים כאינם ישראל ארץ בני בעשנעומעם
- אחרו אשר בתירה בנישל  - שבת רוחה שהפסת ראיה להביא לפניהם ה% שדרש בעת 
 טה וצא ריק דבר ולא הנא(. פנו מפסחים )ירושלמי מבבלי תוחלת יש אם אירטכבר

 תוקף אוז 5הראת' תמיד ושלאמצת רינייייזא נק הזה המאמר השמיטה הבבליתשרגסרא
 הביבים ן,"

 ובשנת . שגה ט' יש-אל את ופרגנו שנה מ' ושחש שגה ט' בן 5a3e עלה ה% שנ.נו בסיפי בטרי1(

 תיצ נ"א וגו% שנה פ' בן נש.א נעשה הפפי. %פי שנה. ק' הב.ת לפני גש-יתו גהנ יל אמיו: .(איי
 ירושלמי פ"א גגע'ם תומפהא פ"' תזריע )ת"כ הלכה וקבל יהסכ.ס דיש כי הכס כבי ה.ה מבבל כשעלהיגה
 ואחו הכזרורי שלא טירח ובפרחים ? ממט הנש.אים ידעו לא איך ושמש שנה ס' ש6 ישב ואיו ה"א( ""ופרחים

 עי.1 רסןטהתלמ-ד-ם
 ואט-

 שא.ן אסח אבל . שפו הבבי. והזל יש אהד ארם
 סם"-

 וניאה בדקדיק. הספר.
 , ארצו אל שב החכמים את ה.-ורוס שירף כעת ואוץ. . ואבטליון n*Ptcc וזויה ללואר ישיאל לאןץ עלהשבנעוריו
 ואפשר , בפנים כממופי נש.א וששה הדבר נתגלגל ואי סבה סא.~ה לא"י אחת ?עם הנר האיץ ששיסהחוחיי
 ניעץ ,סלו כמו,שצמצם שגה פ' ח.'ו ימי כל 'ה'1 ולפ-' שנה, מ' 'ש-אל אח ופנקס ,. נש.א נעדוף שנה מ'שכן
 או עשה איגע'ס 'ש-אל את ופ-נם שנה שמונ'ס וח' החיבן קודם שנה RC" לוש-א ה.ה אס כן וזל . 207 צךח"ג
 נוכל .דה על אשי יא'ה עדם א.ן באמת אבל ' תי"צ ג-א שדיא ההרכן קודם שנה וארטש שאה אותו האלהת naoתפ%
 . גרקדוק 5א בקירוב וק וסע שערתי ע"כ בצמ17ס חייו יט. מספר אח בגירור 'רענו לא כי נסור בדקדוק וכלדתו #ru מצם%
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 אין עזראל, לאוץ התהיה את הבטד אשר האנשום הם תו טן בגל גי , בהורההבבלים

 לרושת האלרגים רמטתד4ת אבל * יחיאל ארץ בני בין מפרמם היה שדופוך מפני אם כינושע
 שבימי באכרם יושל מה מ . רמצישת מן מכחשת נעדותם לוס הושלה לא ויה כן לאגי

 שורבטו? הותך ועפת ב"ה אין עוד הלא . מבבל אתו רמלה והוא נשכחת התורה וגתהעמא
 קץד יועי ומה ? בבבל לקום לה מצאה 12ריא הלל ימי עד עורא מימי שהשתלשלה מהכפי
 , שנשתכחה בעת ישראל בארץ דגורה יצע אטד הזר והוא בבלי ופה שדלל יהפארואם
 5הרה9 הלך הוא אם כי מארצו רוניא לא הלל של וחש"צ תורחו שכל תא ברור שדבריודי
 וכהוא דוה לדפך אמנם מבבל רתורה הבש לא ר% כן ועל ישראל. לארץ התורהאת
 להיר דוי אשר דראשון הוא וגה ואוץ עמו דששרה וכמניא לבבל ושב שם ולמד לליעלה
r~xלסכו"ם דיתה אשי הארדונה המלחמה ובימי . דבורה לדרישת הבלחים ארצו בני לב 
 רסמוכה )מתושטכוא( לארם או בבלה גררו נפשם gy היבמים מן מקצת נטלכן רווחיםעם
 ערי לשם יררו ספק s~a1 בארם אושי בנציבין רלעישב א2ש- בתירה בן ירודה רבי בפלה

 ר' א? בן רסניה כפ אק כשבמי חכמים שם נהישט החורבן אחרי לן אהלים,חימס
 . מאש שומם חכמים עץ על לבבל רמזרה דרישת וצבאה חייאה דיל מומן בן ועלפשע,
 צר חי וי aw , רשם יו רבותיו את משמש בשרו ישראל בארץ דלל של שבתושי
 שן  בהעם אך , מצערה עבודתו ומעגרת יום שכיר היה וצא כפיו. סיניע נפשו אתוהדוה
 רפהח ל12טר שלם נטוהר מן ותחר, מחסורו די המינם 1ה 6 דספיק כן על משאיובבל
 החת כי הורה משסוע עצרהו לא זה אבל חקו לשלם יכל ולא מאומה רוטכיר לא 'וה%ויוון דהי . הנוענ החק לפי לו הגגיע רמרפעיק חצי את ואבם4ון שמשה של חודשם בביתאשר
 תלסטם את מכים לשבוע הארובה פי על * והרכב הוך האדרש לבית בניסה נכנסחשר
 רבותיוע%

~ 
 אמת שלש ברום נופו כל נכסה בי ער ארצה רב שלן נפל והנה בלילה והיי

 הסטר וימקש רגפדרש כות יושבי כל ויוזמרג שליצם, כתטול ויום רחיר לא פצה בבקיוקן
 הא והנה משם ושקוהו סרר . בשלג וסכומה הארובה פי על שוכב איש נופת והנהימצא
 השבת את ע14 לחש חץ ועא ראף ואמרו המדורה, כנגד 1דצ12'בצדצ סנודצ יהצוהו .דלל
 חתורה חכמת אח אהב כאשר אך , דוהרה אל האהבה בקרבו nosv כן . :( *א)יומא
 יחכטת מדברי הניח עלא עליו ואמרו . בהן ודרש החכמות כל שאר את אהב כןכמו
 תודה לדגדל למר הבל את חכמא מיני וכל חיות, בלקוטת ררש למר. לא אשרשמס

 ולבלתי בתורה לאוחז אותם ולמר תלמידיו את נהג דיה בדרך נם . פמ"ז( )מופרים%האהר
 בעיר ניכרת דוצרה לדרישה ארגזנו , קליט.( ב"ב . ר"ה )סוכה חכמות משאר ידםדגת
 כייבה טלאה דאתה דייא בעה אפר ארץ אל לו ולך למדהו ארץ את שעזבמסה

 הד"א בעת רוצרה הכסת מצב לפי כי מאד א"ע זאת בנל בארצו, אשר חכמים בחברתאו לעצי דורש רנה בי נם ואם , תשוקתו את למלשת יכל לא בבבל ני ראה אבל .וששיורה
 דורש ובה אם ני . מבוקשו 2ד2~יג יתכן לא טצאת הפראה משם אשר ישראלבארץ
 אשר דובר זה ועתה שבירושלים. לגד% דין בבית ווצסכסה בעם וגרם לפעולתריחה אשי ההלכה עם מהאימה דרישתו אם ידע לא עור מררי2וותיו דיכותיות תולדותוועציא

 כן יסושי ואף . ישראל לארץ לעלותדגיערי
~ye 

 האחו . מבש הלל עלה דברים שלשה
 . החרש מן nso אכלה בענין דותני . פק( תזריע ות"כ המצורע זמוכאת מדות בעניןורה

 דוהה דגילה רוברש ובשלשת w?n) פ, פסחים למושלמי הניגה קרבן בעניןעי49עד
 תוך ירעו לא כי ופקותיו לרוניר יכול היה אשר בבבל איש דיה %א בירו מסופקתההלכה
 . בקיוו49ם העם במנהנ הדברים טדגים ואיך הנזית בלשכת אעם דין דמית מפידיכרעו
 לו ובו וה לפני כבר אמנם בדקדוק וה %ן כפק בלי עלה, דברים שלשה שעל אסרוואם

 רוברש בשלשת ספקות לו שאירות עי ונצלדרע ארצו לעעב עוד דהרתך אבלספקות
האלה
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 ט נכזבה הוחלר,1 היהה לא ונם י ויעל ירושלימה לעלות מתאמצת עפשו היה" אזהאלה
 אחרים לחכמים גם אירע הזה כענין aw), לרושלמי הלכה וקבל ועלה והסכים דרשבאמת
 אשר האכה ארני על נוסד טדרשם כי והשבו ההיקש דרכי לפי דרשו כי בבבל ישבואשר
 היקשם ולסתור רעיהם לבטל הוכרחו זאת ובכל ממקומו יזיזוהו לא שנעלם ברוחותכל

 שהוציאו סמה בהימוך וההלכה שבירישלים הגדול דין בבית כן הוכרע שלא מפניומדרשם
 מ! לנוקד לאחריו מיד או הבית לחורבן כרוב סאוהר בזמן קרה כן פדרלים. פי עלהם

 תולקה כן נם הוציא החכם זה . בהירה בן יהודה רבי והוא , לנציבין ירד אשררחכמים
 משמך אסרו לאמר: כמהמיה אליו שלה שמו בג בג בן טוחנן מאוהביו אחד הבם והנהוקיטר. י מדה פי על כן והוכיח בתרומה אוכלה ישראל בת שארומה הלכה והעמידמרשפת
 בסתרי בקי שאתה בך הייתי סוהזק : לו ואמר זהחץרו בהרומה! איבלרנ י'טראל 5תובארוסה
 אעשה ומה לאמר: הוסיף אבל ק"ו, לקניו ודרש ! יורע אתה אין בק"ו לררוש יפילותת-ה
 טהור כל מן-א להם וסמכו לחופה שתכנם עד בתרומה אוכלת האשה איי לעולס אמרווהם

 חינה קי"ז(. ק-הפי' ספרי י': קידושין ועי' פ"ה כחובות ותוספתא ליושלמי יאכלטבבילך
 דרש והוא / הלכה וקבל והלכים דרש שולל אלא להלל שאירע מה לו שאירע רואיםאנו

 לסתור הוכרח הלימודי מצדו מדרשו לסקור סבה לו היה שלא ואף ממדרש תולדהוהוציא
 ההלכה היהה באפק כי מדרשו. מתולדת בהפך בשנו היה ישראל בארץ שהכנהנ 6פמאותו

nDt~pnבתרומה אוכלת ישראל בת ארומה אסרו לראשונה כי מררות עם מתאימה 
 המכ"א 0ן כן גם ההפזך והוציאו בהפך החלימו אחרון של דין ובית המקרא מן כןוהושאו
 לעמוד יכול היה לא ב"ב יהודה רבי של טדרשו נם כי מעצמו סובן כן ועל שם()ירושלמי

 דבר להחליט שבבבל לדורשים היה קשה כמה נבין ועתה . 1( שבא"י דין בית רחלטהננד
 לא כן ועל , שבירושלים דין סביון עליו המכסה אין אם מעמד לו אין אשר למעשהלרתכה
 לצמצם נוכל לא . ואבטליון פשמעיה תורה ללמוד בירושלים לשבת בהר הלל אשרשל4
 עלה שבראובנה , ארצו אל הפעם עוד שב כי נראה אבל , רבותיו את שמושו ימיבבירור
 ארץ הכמי לבקשה לא ואז , נאבטליון משטעיה הורה ללבוד תשוקתו להשקיטלירוולימ
 הלכה קבל הוא אמנם בתדלתו( לכ"כ הראב"ד אפי' עלה הלכה ממנו לשאול מרצותםצביאל
 אל שב , החכמים את הירודום שרקן בעת ספק בלי וזה , זמן ואחר , םסנו הם לאמהם
 התקדש לפני היתה החזרה וזאת , לירושלים הפעם עוד חזר הארץ שקטה כאשר אך ,ארצו
ל ישראל כל רועאספו טדי המצות,חג ס מ ש  ה% נם אז הפסח/ חג זבח את לזבות 
 . הבאים בתוךתה

 היו אשר בהירה ובני בשבת. מקיוט הראשון לחרש עשר ארבעה חל ההיאבשנה
 התלמידים ,(ן אחד ויקם . לא אם השבת את דוחה הפסח אם יודעים היו לא הכנהדריןראש.
 אט 'ויודע ואבטליון שסעיה את שמש והוא שסו הבבלי והלל טבבל עלה אהד ארםראמר

הסמה-
 יר:"פ ולאחריו? הבית ביטי שה' )נ'.( כפסח.ם דנ,כר ריב-ב הוא זה ריכ"כ אם סנוור ינו1(

 עד במרוטה אצלת אינה כו' איומה חכמים אסרו שהיי אעשה מה ריב-ב שאטר בדבר פקפק ט9 צרבדדכם
 קורם רב ומן ח' וריב"ב גי: כהובות ע.' ור"ע ר-כ אחר האהילה המשנה תקנת הוא זה והלא לחופר,שהיכנס
 : ראשונה טשנה ששלש-משנ.ותיה.1 טיכח ששם טכתובוה ה"נ פצה שבירושלמי בבריתא ע-' לא אבל :1.להקנה
 %ש'חח..ב חדור י"ב לאחר לוסר וחייו . ריכ"ב של כטריקה ויה הורה וכד'! סיך כתרומה פינלה 'שראל כהאיוסר

 למשנהנו. היטר היא הברייתא rat1 . להוטה שת'כנט ער בהרוסה אוכלה האשה אין לעולם אטרו אחרץ של יב-רבמ:ונית.ה
 אוגלת נשאו ולא :מן הגיע : הוא ושרשה שבברי.הא. האמצעיה ה.א ראשונה משנה : במשנתנו שיקיאיטה
 אפשר כן ועל . יתרוה ור"ע שר"ת הרעת על יעלה לא אבל וריע ר-ט חולקים ובהנאיה . בתרומה ואוכלתפראו
 אף כי עור ונ-אית . משלשת! הקדמו! ריב-ב ידע אם "לא ואין , ולע"ע לראפ קדומות הטשנ.ות שלש כל כימאד
 היו :אח בכל האמצעית כהכרעת נהגו וריע ר-ט שסטן טשמע סי; אשר האמצעית המטה אח טפ-שש4,ט
 שפת פעה רכהובגח בתוספהא כי כשנהוךשה מיד בתרומה אוכלה שארוסה ראקינח בטשנה *ףה טסה:5פש
 רץ על הדבר העמידו הרחק ,2בשעח ובהכרח בתררוטה להאמין כרי בצרת בשני נקים סאות ג' יקדשט--ס
 . רריב"ב וכמדרשו כס-רהידה
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 אך ? מבבלי תוחלת ש"ש אפשר לאמר ראש הניעו כתירה בני אך , השבת אח דוחההפסה
 להיות עשר ארבעה כשהל מימין- שמיעת לו אסרו כבאו ויהי . לו לקרא שלחו זאתבבל

 את דוחה בלנד אתר פסח אלא לנו אין וכי : להם אמר ? לא אם השבת את דוחה אםבשבת
 להם ודרש , ושבת שבת בכל ויבים והם לנו יש בו כיוצא קרבטת ריבה והלאהשבת
 באסרם: רקתעעבהאחת להם היה לא ראיותיו כל ננד אמנם שוה, ומנזירה מק"ומהיקש
 קבלו לא כלו היום כל לפניהם ודורש יושב שהיה ואעפ"י מבבלי, הוחלת יש אם אסרנוכבר
 דעתם נחה כן ממט ששמש כיון , ואבטליון פשמעיה שמעתי כך עלי יבוא שאטר עדסחנו
 בני כי טוה נראה והנה . שם( בבלי ועי' הנא פ"1 פסחים לרושלמי עליהם נשיא אותוומט

 , השכל מגרעת על לסמוך רצו ולא הרירה, במדרש ואבטליון שמעיה בדרכי הלכו לאבתירה
 כן כי לדם כשאמר לדבריו שמעו אז ורק המדות פי על מדרשיות בראיות דעהם נחהולא

 הדעות כל היו לא הפרושים בקרב נם ,כי ופכחה וזה , ואבטליון שמעיה מפיכקובל
 אבל מנגדיהם. מצאו התורה במדרש הלל של רבותיו סללו אשר החדשות והמסילות ,שוות
 שמעוה של כמורהם המתנגדים נטיית כי הכירו רבים כי הזה הטאורע מתוך לנו יוצא זהנם

 כי , יתגבר עוד דמעת שחם-זן לעתיר רואנים היו ספק וב* התורה שכהת גרנד"ואבטליון
 והעמידו מנשיאות בתירה בני את להעביר גמרו נמנו מיד איך נעין כן הדברים היו אםרק
 לאיש D7~D ופט מיגמד לדו:נגדותם אין כי הכירו עצטם בהירה בני ואולי , במקוסם ה%את

 ובנפש ברצון אם כי הנשיאות מן הועברו לא בהירה בני כי מאר הדבר וקרוב , נקםהטוב
 רבי מדברי יוצא וכן / בעם ההנדה כן היתה פנים כל וש , הלל מפני המקום פנוהפצה
 לזקני בתירה בני שעשו סמה חוץ לו עושה אני אדם לי שיאסר מה כל עצמו על אטראשר
 כי רץא ברח- שיהיה איך . במקומם הלל אצע והושיבו הנשיאיה פן עצמם שסלקוה%

 . חד12ה למדרגה ובאה דועכיה דרישת דוערחבה כי סבה היתה לנשיאות הלל שלתתנשאותו
 שלא לעם לעשות מה : לו אמרו . בראשונה דועלויה אחרת שאלה עוד שאלוהג ההואבמעמד
 נביאים אינן אם לישראל הניחו אלא ושכחתי שמעתי זו הלכה להם אם- ? סכיניהםהביאו
 קשורים או / מגבשים בניות תחובים היו והמנינים קרבנותירם הביאו למחר . הם נביאיםבני

 ומזה . ואכטליון משמעיה שמעתי כך ואמר ההלכה נות- המעשה שראה כיון הגדפםבקרני
 הרפא במעמד הלל עשה אשר הדבר זה כי . פה שבעל ההורה בעיקרי גדול יסורלמדנו
 , ומקדם מאז היה אשר הדבר הוא , סנהנם על ויסטוך העם יעשה מה שמסל החרישאשר
 לא הקדמונים וכבר שרשם נדע לא אשר והלתה ודינים חקים וכטה . לעינים דיבורהלחכמי
 רין בית ביר רופפה שהיא הלפה שבל לחכמים חק זה והיו: . העם ממנהג להם הודעידעוהו
 אומנם . 1( ה"1( פ"1 לרושתני ונהוג נוהגים הצבור איך וראה צא טיבה מה יודע אההואין
 , טרד ברע ביה רורישה מצב כי ההוא המאורע סיפור מתוך ודום מכירים אנו מאשריותר
 : לאמר פניהם על הוכיחם כן על אשר . בעיניו הדברים ראה אשר עצמו הלל הכירהלא
 ואבטליון לשמעיה עולם גדולי לשני שמשתם שלא על לא הוה לבבלי לצרך לכם גרםמי

 ן אצל'נם יושביםשהיו
~DIDtl 

 אשר אחרי אותם הזכיה הזאת דבלולה התוכחה כי בפירוש
 את להם לפרש לעצמו חובה בזה ראה על הוקם אשר אחרי כי עליהם נשיא מנוהובבר
 תחלואי לרפאות נקיא אשר האיש כי . וחסרוניהם סוטם להם ולגלות / בה ילך אשרררכו
 תכתת מצר גם אם שכן . אוועותיה ינוכרו למען ? היא מה המחלה לנלה עליו אףערה

 ברברים והוכיחם , להתאפק יכול לא ההוא בפעם זה בכל רוח ושפל ענו איש היהנפשי
 דשא בעת לא אם יודע ומי . הזה החת-ון נימו אשר הסבות ועל ידיעתם חסרון עלקשים
 המאמר אוז זכרונו על העלה לא אם , ירו תחת המכשלה ולקה משפטים אתם דברכאשר

.-- - 
 אשר .
 הוה. דזנ'ן טייח על סופן,ם מדוח פירוש. :ם למכילתא ביביא שכחגה. מה ו"1(
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 . 1( ח"נ( פ"ב )אבות 4יש להיו, השתדל איש שאין במקום : לשונו על רגיל ולהאשר
 ] . ולהאדיר תורה להגליל האיש]הנטן. לה6 חסר אשר זמן היו ' רתם הימים באמתכי

 5רהי1 כעזרא תדורו הוא כי עליו אמרו טעלתו. הפליגו האחרונים הדורותבכל
 . 'ב'6יותיו וי" 5ן '5"5,מת1 נפלק היה כאשר כ'ו, )סוכה ההורה הכסא מיסדי היושניהם
 החובות שמילת הוא הדת הכלית עיף- כי , סל4 בפה אסר אשר רמשן, מחלקי הראשוןהוא
 היא המעשיות המצוות ושמירת , להבירו ארםבין

 האמצתי
 כן ועל אתכלית. זאת להשגת

העסזר
 ובקש נכרי לפקו בא אחת פעם התורה. בדת הראשי לעיקר לאדם אדמ אהבת 4ת.
 ללכצר ממט ויקשה הירצדות לדת אשר רווקים ימאד רבו לי ידע הוה הנכרי אך .לההיהד

 וישל , ליוצרים 'אורת יסוך אח %מזד בקש 5ן % ,: עניניה בכ," הזאת הרה טירפתאת
 : ויאם- וברצון יפות פניך בסבר קבלהו דיל קצר, ומן במשר הוה היסוד את שיורהו ה%מאת
 תעביד, לא לחברך לך דסני הוא:..ס4 לרת.הי14דים העעיי היסוד ! כדבריך יהי'לו

 אם ג לינעריו בכל טם6ה הזאת "לאבה רוח . )שבת..ל"4,( גדוף זיל דצא פירושאואיק-
 האדם ירין שלא במזהירו מדהו האדם אהבת היתה עלתו מעשה על דאדם למשפטידבר
 בנחת יבורו הי" ארם בני עם ומתנו במשאו . פ"א( )אבות 'למקומו שיניע ער חביואת
 ייחוסיו בכ4 לרנלי' נר היתה האהבה זאת כי שם( )שבת רגז יקע ולא טרהט זמבלונשא
 לנפשו הספוק לא הע4 יד 5תסבו4ה . ארם אביוני נגר האהבה הזבת שסר וביחור /לתלהו
 ט"4: )כתובות . ולנעורי, אם',,רנל,45; ג6)מותרות נתן.שו דוברהיש,אך מחסיריו רק לולתת

 בעמו למיפת היה הזאת במדה . ענותו מרת היתה הזאת למדה אחות . פ"א( 6אהירושלמי
 בסדת נאדר היה 5ן וכמז , ל':( )שבת כהלל ענוהן אדם יהא לעולם למשל  שהיה%-

 ססכלור אדם בני שהטריחודצ מה בכל . מסבלנותו בעם נתפשטו שונות הבדוה .דסבלנות
 למעלה בסדרנה . .( ל"א )שם כלשקטתו רוחו שאנפת ממנו להאביד יכלו לא לב מרועאו
 נשא אהד מאטר תם(ד. באל במחונו התחזק בה אשר אלהים ל48 ענותו שטר זהסכל
 די היום לו ה4, ואם ! יום יום ה/ ברוך : אומר היה הוא בטחונו/ עז על יעיד והוא שפתיועל

 ושסע בדרך 45 היה אחת ופעם ט"ו,(, )ביקה בטוח באל 5י מחר ליום דאג לאמחסורו
 נכל 4ך רעה משמיעה ירא לא כי ביתי בתוך יה אין כי אני מובטח יאמד בעירקול!'ציחה

 גדולה אוהו יראתו היתה כן באלהש כבטחונו . ס',( )ברכיה בה' ,כטוהלבו
 האדם כשסחת ה' קל השמחה לעשות נמאס בשיי נבזה כן ועל : הטיסה אהבה כנפיעל וחזקהלונשוא"

 לו היה אך :, רעים בחברתבשסהו
~rb 

 ש פחזות תתקרב לא אלהים לפני בשטחהנו כי,
 השמח" אך ראשקקה

 וברוש. ברעדה תהיה
 מוסר במשלי . מצד( פ"ה מוכה לרושלמי קדש

 בנפש המעתקים ונפלאים יפים ב4יורים תאיד השתמש , והצדק הפוב סדות לרער; הורהאשר
 במקום באכן-ו: נחמר בציור זה יציבי ישראל ובין ה' כין האהבה מכהית כרכרוההנובע.
 תבא לא אהה אם לביתך אבא אני לביהי תבא אתה אם אותי נצליכות רגלי אוהבשלבי
 ה4לו4. הצדק יפה 'צייר וכן . שם( ובבל, פיד סוכה לתוספתא לביתך אבא לא אנילביתי
 יטמון טטיפן) וסעו אפפוך על,ראטפח ואסר: המש פני על צפה גלנלח ראה אחתפעם
 .ממשלת תחם בזמם עם יום אירעו אשר' המאורעות זכר:עת כן ברברו יעולי . פ"א(לעבות

 צ:חס הר"ר בשם .ויט הוצ' כעל וכתב . שלגריל בשמו טסטרים הזנאי מעך ג' סמש:ה פ"ב 'אנות2(
 דקרן 5א הלכגע ויצגי הזקן להלל מ.הם שם ט',,' אך . רני ]של כנו בן הלל שזה מאטרות עשיה בס'עותה
 טאסייו מונה a~te דר"נ ובאבות )נ"נ.( סוכה ההלטוד על בממינת, הקן ס'ה.-לה% מירס סמק ובי. ובז'בזה
 השני הלל על כוון שרגטסדר וטשמע ~סגו וחכמי ר"ג אחיי סתם הלל של מאמרת ,טביא הלי,-הוקן'ובפכ',ושל

 השג. 4לל ]ט",.'חסו עד טמיד הסש:יות שכל וטשמע ס"ה שהא דטה מרבה בשר 'סהבה גם טאטר.ז ב.ןוסשה
 . דיסתה הן אומר דל5 השהחיל טאסר ט-ר פ"ב ער מט"ו פ"א של .הטשניות עלל :ראה כ' כן הדבר א.ןאבל

 צונץ טוב יום חי"ר התליט טן ואף . וכו' וטשמא' טהלל קטל ריביו : הטקגל.ם טאמך' המשך דיא ס"ההשש
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 אגער השכל מוסר דבורי בכל כטעט , יום בכל מעשה אדם דם שפיכות תה אשרוירוחם

 בהפטרו אחת פעם . להדה טמש וקרובה וסתסיהה קצרה במליצה בחר כי נמצא סמנו לנוהס
 בתוך לי יש אשר האכסניא עם הסד לנמול : ויאמר ויען ? הולך הוא לאן שאלוהומתלמידיו
 אכסניא ויום יום בכל לך יש וכי : לאמר מתמיהים היו , יום יום כן אליהם כדברו ויהי .ביתי
 , גוש בהוך לאכסמא דומה איננה ד~לובה הנפש וכי ! הוא כן אמנם : ויען ? ביהךבהוך
 אשך זאת הסדו גטילות היה ומה . פל"ר( רבה )ויקרא מזה לה הלפה ולמהר פה היאהיום
 הס~נח דועיון אלי , האפשרכם בשלמות איתה להשלגם ההשתדלות היה זה ? נפשו עםגמל

 דואנ להיות חובתו לאדם- יניד בה אשר נשמה במליצה איך במקום תאר האלהבדבריו
 אף כי ? בעבורו יעשה מי לעצמו יעשה לא הוא שאם להשלימנה הסר עמה לעשותלנפשו

 יעבור לעשות עצמו הוא יתרשל ואם , אחרים השתדלות שכן וכל רפויה עצמורחתתות
 , לחדה דומה קצרה במליצה זה יתאר אבל . היום ככחו מהר כחו יהיה אם יודע ומיהזמן

 ואבות ? אימתי עכשו לא ואם ? אני מה לעצמי וכשאני ? לי מי לי אני אין אם :באמרו
 תאמר אל : והוא . להלל טיוחם אחר במאמר דוגמהו ימצא הזה האהרון והמאמרשם(

 להשלים וישתדל טפו טובת את יטוש שלא לאדם חובה כי באסרו . טפו ננד חובתו אתיצייר כן אף לנפשו האדם חובת המליץ יכאשר . a"e) )שם ך תפנה לא שמא אשנהכשאפנה
 לפקדה אותה אומנים נהיה כי ירצה הטיה את לו נתן אשר האדם יוצר כי . ולהחזיקואותו
 אפרו מהם בהפטרו . לתלמודיו קצרה בחשובה הלביש הזה הרעיון גם . לשמרה עתבכל
 1 זו היא מצוה מה וכי / וישאלוהו . nlYD לעשות ויאסר ויען ? רעל ירזה לאן הלמודיולו

 אשר הארם 1 הן : להם ואמר ? היא מצוה זו וכי : לו אמרו . המרחץ בכית לרחוץ להםאמר
 . שם( רבה )ויקיא ? ובטהרה בנקיוה הזה הצלם את .ישמור לא איך אלהים בצלםנברא
 נפער דוגיל כי ראינו כבר הלא , אדם בני תעטגות אהב כי נחשוב לא זה בעבוראבל

 לריבוה וסההשתרלות בשרים טתשוקת הזהיר מאר ומאד , ההסתפקות במדתימנעוריו
 . פ"ב( )אבות ושפחות ועבדים DW31נכסים

 : אמר בן על . התורה התפשטות היה למטרה לו שם אשר הראשי העיקראבל
 . )שם( חייב קטלא הקף ודלא ים(ט n'DID דלא שיהיה כדאי איננו תהיה לומד שאינוסו

 לסדתי יאמר שלא שמסל מועדות בתורה הדורש פני יהיו תכליות לשת כי בזה ימיההטע
 בזמן התורה מן דפוסק כי , מדה מרוץ ארוכה כי בה מהנות ילאה לא אם ט לי ודידאבה
 לא שד בתורה שהעוסק והשנית . ימינו וארך חיינו שהיא החיים מן כפוסק דומה הזמניםמן

 כן עושה שאינו ומי , לאחרים גם תורה ללמר חייב אם כי , ללמוד טהסיד אם חקוהעלים
 יראת אין דעת ובלא , יראה לידי מביאות והדעת התורה כי . חייו סטרת והחטיא חקעבר
 מעשות הזהיר אבל . )שם( הסיד הארץ עם ולא חטא ירא בור שאין . חסידות ואיןשמים
 . פ"א( )שם שמיה אבד שמא ננד חלף בתנא ודאשתמש ואסר / שסים לשם שלא אלהכל

 דברו ויהי , ולפזרה להרביצה היודעים את העיר רמזורה ותגדל הדעת תרבה כימבקשתו
 ותוספתא וירושלמי . מ"ג )ברכות כנם המפורים ובשעת . פזר המבמסים בשעת : תמידאליהם
 איש להייה השתדל איש שאין במקום : אמר אשר למאסרו דוגמא בזה ימצא לא ומז ,שם(

 בפיטר שוות העתים כל אין כי / הומן למצב נם לב לתת ראוי כי חשב ואמנם .)אבות(
 התורה שאין דור ראית ואם פור הדור על חביבה שהחורה ראית אם : אסר כן ועל .התורה
 היוצאות התעדות רבו מה יבין לב בשום הזה במאמר שמתבונן מי , )שם( כנס עליוחביבה
 , בעיניו נכברים היו ומגמותיו וסנהניו הדור רצין כי מתוכו יהברר כלל דרך אך ,ממט
 בלמדו . פעג( )אבות הצבור מן תפרוש אל : לאמר אפך במקום הזהיר הזאת לסבהואף
 ואינם דעהם על העומדים האנשים מן היה ולא . הסבלנות מדת מאד שסר לאחריםתורה
 אוהב ויה הוא אבל , קהוים דעת לסתור קשים ברברים ובאים , חלתה דעה לסבוליכולים

את
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 דבורו היה אחרים ננד דעתו אמיתת להזניה רוצה וכשהיה השלום את ורוקק השלוםא, - 153
 שלום או"ב אהרן של מתלמידיו הוי באמרו הואש צמדה מן טדבר מיוהד ובמאכר .בנחת
 בכמה ותראה תגלה הואת הפדה . פ"א( )שם להורה ומקרבן הבריות את אוהב וצלוםורוקי
 בא אחה פעם . אחד נכרי עם הענינו שישפר מה ביחור ונזכיר . מעניניו המספרךהגדות
 שבעל התורה ולא שבכתב רמזורה רק לקבל רוצה שאינו בהנאי להתגייר נכרילפניו
 בהבטתו nwvl ; היהודים תורת עמו ללמד והתחיל . וגיירו מיד וקבלו , בו גער לא דיל .פה

 דבר ללפוף אפשר אין אשר , מראהו כי . לבקשהו מקום אין בי מעט מעטלהראותו
 להאטין שצריך ואחרי , שלטה באט~נה המלמר דברי על סומך הלימד אם בלתימאחרים
 להלל להאמין שחייב טעצמו הנכרי הבין ועזה שילמדהו מה בכל שיאמין כהכרה /למקטר
 התורה בעזרת אם כי מתפרשת הכתובה התורה שאין זאת את גם מלמדו היהאיטר
 מתוך הדובר הרעיון הוא הוא זו בהגדה טונת אשר הרעיון והנה ל':( )שבת פהשבעל
 בסדת נשרשה הואת ההגדה בי ספק ואין , לתורה ומקרבם הבריות את אוהב .מאמרו
 שכעל בתורה ספק רסיטלים ננד ובם;רה בסופה בא לא אשר לאיש מפורסם והיה ,מבינותו

 זה הצדוקים, נגד קרטועיו מדרך דרכו בזה ונבדל , ובהשכל בנחה היו דבריו רקפה
 והלכשתהו מליציים בציורים הדבר המליצה כדרכה ההגדה אך הזאת בהגדה האטתהוא

 הצדוקים עם הקדמונים כמנהג לא כי טוה נלמד ועתה . הזה המפיר ויצא שרחיםבציצים
 אך להחוירם מאומה פיגלו לא כן ועל , מרה בנפש בהם נלחמו הקדמונים . רעל שלמנהנו
 להשיבם הצליה לא אותך לנצה הצליח שטה בן שמעון ואם . בהתנגדותם טדנימעוררי
 ורק / פה שבעל היעורה בקבלת טאנו אשר האנעים על בחוקה בא לא הלל אבל .מדרכם
 הוא סי השגיח לא דלל כי יפלא לא כן 1ע5 . לתורה ומקרבם אליה לבם משך רכיםבדברים
 פושעים רובה אמר כי תורה לתלניד אדם כל 4ת הקריב אלא טיבו ומה ~סוד הבאדרויש
 . פ"נ( דר"נ )אכוה וכשרים הסירים צדיקים מהם מצאו תורה להלמוד תתקרבו בישראלהיו

a~ptלא בימיו ע"כ , מעם סטה העם אח בו להנהות ומטהו , הבונוה דרך דרכו בהיוה 
 D'JD גל ועל הפרושים לתא-ה השיבם אשך מהם כמה יודע וסי הצדוקים יפקרו ולאיזכרו
 ומלמירי תלמידיו בוסן אחר שבדור עד , כקדסיניו רדפם לא הלל כי יען מריבה עשולא

 התעוררו הצדוקים גם אז מחנות לשתי והיו הפרושים בין גם הפירוד שנרלתלמידיו

"1avjדערמ קבל, על אחרים את להכריח שלא הלל של טאונו . ודאשונים כבימים , 
 ~YIRW אפשר שאי דקר תאסר אל אוסר: ףןה הוא . ממאמריו אחד כעטך מפורשרובר
 אצל ימצא תכונתו שמצד דבר לאסר ראוי שאין ימר בזה , נ"ב( )אבות להשסעשסופו
 אם נזק ואין , להשמע IDID שומע אינו עתה אם שאף נהעווב ולא / התנגדותהשוסע
 כל משפטו גם היה וכן הלל טוהר- כזה טנהג נגד , ברצון סופו יהיה הלא באונסהחלתו
 דעתו אמתת להוכיח משתדל כטוהו נאמן מלמד כי , דעהו קגלת על להכריח שלאהיטיס
 הרברים אצלו היו עמהם בנחת והדבור הלוטדים בגד רוח שאננות כן ועל . ובמופחיםבהשכל
 . והקפדנות הרגז : למלמד גדול היותר הנזק בעיניו היו לרמך 1כ1 , למלמד נחוציםויותר
 את לנפשו קנה האלה הסרות ידי על . צדריהן בכל שמר מבלטתו עם בצרפו דהוהשאננכם

 הרבה אצל מנונה מרה היא יאת אשר מלשאול הבושה מהם העבירו והן , תלמידיולב
 קפדנוהו בערך ויזהר יותר תהחזק הזאת והבושה . לבוו יהיו פן לשאול שבוששתלמידים

 והזהר , טהלסידיו הבושה זאה העבירו הלל של מיבמו וטוב סבלנותו כן ועל , הסורהשל
 היה ואולי פ"ב( )אבות סלמד רקפדן ולא למד הביישן לא : באסרו דכדוך על פורשויר
 נל ממנו מפרו כאשר גדול קפדן היה הוא כי . הזקן שמאי נגד בייחוד מכוון דשאם-אח

 . בם?ורנו למטה עוד יבא וכאשר חייו קורותסוס-י
 1ין. ביה לאב ויהי טנהם, :שכו אישר חכם על דפקם לנשיאות הלל עלוהאדיי

יוסיפון
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 להירווזס דגיך ודא , ם האסיי מהברת חייה מנחם בשמו טקרא אשר אחד מאיש יספריוטיטן
 מנחם את דורודום זכר דברו נמלא נאשר וידד . למלוכה יגיע גי למוער האותיות נערבעודו
 טובים דברים מנחם 6 רמו כאשר כהי ? מלכותו שני ימי יודו כסה , וישאלוץ לפניוויויאךש
 00"1( לקדמוניות וכבוד בחמר וישלחהו ידו את לו ויושט גדל בכבוד הם5ך כבדרו ,וניחומים
 זה חיי מקורות כי . לא נם ואולי דין בית לאב היה אשר מנחם האיש זה מנחם ויהואולי
 לו מלך משרתו אח עזב ומנחם הימים א~-כו לא כי נדע זאת רק , דבר אליט דגיע לאהה

 מעשרה היה ומה ו פנה אנה . דוגלך מאת משאת ~ישאו טתלמודיו זונים שמונים עםלנפש:
 , שם( הרושלמי : ש"ז )הגינה יצא פניו שכנגד אוסרים ויש למדה ממרה שיצא אומתםיש * רשלך לעבודת עולך אמרו מאוחר שבדור חכמים אמנם . לנו וינד לא זה ו מעתהומשפטו
 כלם מדברי יוצא זה אך ? מעשת היה ומה הלך איפוא להבין טבל לא האלה ההשערותי0נל
 היו יףיו לתלם מנחם שגם אפשר ועתה , החנסים מן ונפרדו לפנים להם היה אשר מנועם דעכובי

 שסעיה של מדרשם בבצע נתחרשר אשר ה התור מדרש דיהבת לקבל מאט אשרמהמתעדים
 הרוה שאנטת לכעוס. וטה קפדן היה הוא . תחתיו שמאי נכנס מנחם שיצא אחרי .ואבמליון
 מרירות אבל . ההמון ומשא טורח לנשוא קצרה ונפשו " ל"א )שבת למנה לו היו לאומבלטת
 זאת בכל מרר להתרגז תכונתו שהיתה גם אם כי , לבו קשיות או רוע קל את רצתה לאהרנו
 לרברדש אין זה אבל :( קל"ד )כ"ב . 1( דתלמידים נגד גם בענוה ודהנדג אדם לבט טוב לבודנה

 לא דעתו לפי אשר דבר ממנו ובקש נכרי לפניו בא אחת ופעם נעם למיי בא קטנהשמסבה
 דבר ממט שאלו אם בנזיפה ארם בני גוש- היה וכן . הבנין באמת ודרפו למלאותו אפשרההן
 לאחרים שהורה טה אל מתנגד עצמו שמעשה נמצא כי יפלא ולא . .( לקא )שבת כהוגןשלא

 בסבר אדם כל את מקבל הזי : מפורש ואכר אדם בני ננד פנים ברוע פבא להשתמרבהזהירם
 נפ%2 מתכונת אמנם לבו מרוע נבעה לא התרגזו מדת באסת כי , פ"א( )אבות יפותפנים

 לרועגבר כח בו היה לא אך , דחופי זה בו דבק כי מכיר היה עצמו הוא ספק ובלי /בטבעה
 את בנפשן ידע המנונה המדה בעל ד"א כי סמנה להשתמר אחרש הזהיר כן ועל הנונתוש
 נחל משא אדיים על נסו עצש על והעמיס דגשמזצע דרך שמר- לא בחסידותו .. נזקהגודל

 קטן ילד בשדו בט נפש את בצום לענות אחת פעם שמס על עלה כי ער , וגזרותמחוסרות
 בשביל המטה גבי על וסכך המעזיבה פחת המכוה בחג זכר בן כלחו ילדה וכאשר :( ע"ז)יימא
 ט"ו.( )ביצה רוצות בקיום רב דקרוק דקדק כי מהנהניו נראה ובכלל . )סוכה_כ"ה.(הקטן
 בטנהנ יותר לעיניט ותראה תגלה לקו 1ק1 צו על צו ולתת רצמרות להגדיל הזאת טחתוואמנם
 אע לרביו... ונוכל החוטרא לצד נוטות הלכותיהם כל כמעט אשר מדרש בית חטטתלמודיו
 בחמר היה לא כי אות וזה , דבר אלנו הגיע לא חייו קוות מיתר . נשא אשר כהריוהעק
 בל אשר להלל עשו כאשר דגדוה בו תלו לא המאוחרים הדורות גם , דורו אנדדבעיני
 ורבנים ומדין הלל אל מייחוסו אך . הנדות בציורי נתיפה נפשו מתכבות והכונההכתה
 לרוב בלמודיו, דרכו נכיר , בהלכה ממנו לנו יש אשר המאטיים מן וכן ביניהם, היואשר
גם -----------

 עשה מה עדיאל בן ליונתן נכסיו וכתב כשייה בו נורגל תיו היו שלא אחר בארם מעשה מטפר שם1(
 אהה אי שטא. ; א.ל , ובתרמילו במקלו שטא. עליו בא . שליש לב:'1 והחבר שליש ורקד'ש שלש טכס ב"עעמהן
 צופו. לר(עוכח ובתרטילו בטפלו רשב"ם ופ' . עי;יאל בן על' הס-ח שמאי ואמר וכו' שסכרתי מה להחבאיכול
 בו. אינה הברייתא כונת אבל . קפדנותו על אות וזה להערירו במקל עליו יצא כחוטאי גרען החכם ריפואוטה
 שנוח יורה ;ה לתלטיד רב כדרך לפנ.ו  קדשא קראו ולא אליו שמא' שהלך סטה כי להשך לשפוט ישלרעה.
 שדיבור אלא ? לטה תרט.לו שא"כ ולהכריחו 6-רותו במקל שבא לפרש א.ן ותרמילו בסקלו שכא ומה . כשוהעטו
 בטקלו בא ןה נר )ל"א.( בשבת כמו לררך ה'צ.אה לתאר סקופ בכל עומד דבור רפא ילו" בתרם ו בסקלו"בא

 המאטרבטלת בש שרוטתטש מה אתם בירו וטעותיו מקלו נט5 נמצא דר"ג במעשה פ"ב ובריהובחרטי15
 כישר כזה דקדוק אין דגלית כמעשה האמור במקלות א* בא אתה כ' כחין לרדותו כמקל עלץ שבא שמשמע.עלץ"
 סמ"ר נכרים בירושלמי טמופר המעשה ע.קר כל כ' דע ואמנם מפשוטו. ובתרטיט" בטקלו ,בא הדבורלדוצ.א
 . הים'ס דגר- להועלת תולדות מזה (ייצ'א קשה כן ע4 בהיר- מהספופר בהיפור וטטש אח-באמן
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 ריתיבו האלה התלטש שני כי הוא וברור . פניהם על מרחפת ארות רוח כי תכינתונם
 עמיהם שם ע5 בדרישתה. חדשה רוה הביא ביחוד ודלל פה, שבעל ' ההורהנטליה
 תלמיריהם ברברי דברירם נכללו מפק בלי אך הסה, מעטים אבל והלכות פדרשיםנוכרו
 מאמריהם בפרטי נתבונן בטרם אכל מדרשים. מקצת וגם מהלכור; גדול מספר לט ישומהם

 ג רמזרה .קרישת להרחיב להלל גדולה סבה היה הוא כי בתירה בני עם להלל אירע אשר, המאורע תולדות על הפעם עוד- עינינו ניחן ה-ביהם חלוף מרווכם להבין והלכותיהםומררעההם
 ואחריהם והלל שמאי של בדורם ההכפים למחלקת ראשיה היה הואואף

.. 

 עשר שמונהפרק
.

 . טהללאל בן ושטא.;.,עקכ,א להלל וההלכה המדרש דרב'

 רופא בעת היתה התורה שררישת לנו יצא בתירה, זקני עם להלל שאירע המאורעמן
 ומוכרדעת נצחות הלל יגיל! היו דגנררש דרכי ולפי הסכרה שלפי ראיט כי ברע.טאד
 נחה ולא ראיותיו אל  לשמוע בתירה בני נמנעו זאת ובכל . הכתובה דיבורה דבריממובן
 המקטך % המסיכה שמאז יורעו )הניסיון . מרבותיו מקובל שכד להם אמי אשר ערדעהם
 , רייפוך צורות מכריחוה. ראיות אם אף הקדמונים) פי במוצא יהדבקות ובקרה ברונהמכלי
 לא זה בעבור אבל. . סדעיה ,השתדלות כל המרון ועל בדרישה הההרשלות על אות היאזה

 הרךדאניוכךם אל שנטו מפני רק אחרת בהירה.איננה מבני הלכה נעלבה אשר שהסבהנאמר
 פיישי6 היו אמנם , לאבות( בפהיתה דגןאירי )הרב פשוממ שמק על הכתובים אתלפרש
 צלל דבקו כי יען אך הזקנים, תורת רבה ובזהירוה בדקדוק ושמרו , האהרון הקצהעד
 השני-רש ולא הזקנים כק קבלה יסודה אם הלכה לקבל להם די היה כן על הזקנים כתורתעז
 מדרש הרחבת אכל . לא ואם הכתוב ממדרש לקבלה ראוה להביא אפשר אם הדברעל

 הש ה%, י4י תחח שלטוה והשיגה ואבמליון שמעיה של טררשם מבית יצאה אשרהמקרא
 ש קבלו אשי תורתם שכ5 לפרושים אסרו אשר הצדוקים הרעוצת מפני שנסבההיא

 יגצד לה יש הזקנים הורת כי להם לרופאות השתדלו כן על , היא אדם ידי מעשההזקתם
 נם כי קוו ואולי מדרשם, זה-כי המרוה בעזרת להם הצליח וזה הכתובה בהורהושורש
 דרכו ראשית רזתה רפאה התכלית הש,נ למען . דעתם ותטה בינה עתה יתבוננוהצדוקים

 להבין דיבורה, בגמיש,, מעיניהם כל להשים הלזמרים ואה התלמידים או; להרגיל ד%של
 , תותם טעל צדוקים של שפתותיהם לוות ולהסיר בתורה נוסרו ההלכוה רוב איךולדעת

 ואמנם כ'.(. )פוכה ברורו עזרא למעשה בדורו הלל מעשה את האחרונים דורותובצך4-השת
 ולרפא נדול בנין בדקי את לחוק ישר יקשה לרוב כי עירא. טפקירת קשה היהה הללפקידת
 .' . עליותיו עד דמסד מן שמסלת הבנין סייסוך שבריואת

 ככר כאלה %לים בהם..- נדרשה התורה אשר בכללים השתמש תכליתולהשיג
 קלל הטדרש. יסודי והם מדוה ק-או הכקים אלה במדרשיהם. לעזרה לקדמוניםהיו

 נזרר , והומר קל : ה6 דמדות אלה , 1( תוכניים שטות להן וקרא ple במספיהכניסן
 הלמר דבר אחר, במקום בו כיוצא כתובים, שני ופרם, כלל אב, בניןימיה,
 המספר______נ_____ , עשיה שלש על המרות העמיד ישמעאל, רבי והוא המאורכים טן אחד 2(.מענינו
 יע1לינעק אחרן חי"ר דעת צודקת 11 השע-ה ז"פ. אלכסנרר.א טבנ. ואבמל.ון שמעיה יגו נרעץ .רעת1(

 הם ים הגיאו להם ורוגמא לאריסטו ההגיון כלל. ירעו ה"נ-ת בחכמת בק,א.ם ה.1 ההכמש שאלה אפשרכי
 וששהק. מספון רגשנה סרר את הלל קכל ומהם כמסחף איתן והכנ.פו שטות לה ונהנו התורה בטרזהסרר
 . ואמטלז.ן לשסעיה הטרוט ל.חם 1117 ה.ה כן א.*אבל

 ג"ש , )ץ הן ואלה . ה% של מדוהיו טונה ישמעאל דר' ברייתא בסקי בת.כ2(
 ג% , כחוב.4 שגי 1

ופיט
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 לנו וענד לא רפידות של שצאן סמקתי פ"ו.( )סנהה-ין התלמוד בעל. אצל רגיל הוההמספר
 יעטו הגאונים בהשובות אבל הקדמונים. פה שבעל תורה ספרי בשאר לא נםבתלמוד

 הזאת דומעה ואחיי פ'( א' ביה מרות בתי הכריהות )ם' טסיני למשה להלכה רעידותגת
 התלמוד שבעלי אפשר איך לב על שום סבלי 1( הגאונים אחרי הכמרשים מן רב-םנמשכו

 DIW2 קל ברמו אף עקה רטזו )לא הזאת ברעה מחזיקים היו רוששנה בעלי להםוהקודמים
 מקום מצח לא איך מסיני למשה הלכה שחורות שרצועות לפרמם מקום מצאו אם ?מקום
 דחכמים הורה כל אשר הוה הנדל העיקר סן ככה לפרסם ייים ורהב ישרול ההלמודבים

 מבהות רובן בהיות מהותן, בבחינת קדמותן להכחיש שאין אמנם הן ? עליו נכונהשבתלמוד
 אשר הכלי השכל היה הלא רושרה שנכתבה מעת כן ועל השכל סולדת והמברהבמברה
 ותחת מיוחד במספר ונננסים תוכניים כללים היוהן בבחינת אבל / תכונתה עד לבאיועילנו
 היו אשר דוזורה במדרשי ודרשו רקרו רבותיו או דלל כי ברור הדבר , מיוחדיםשמות
 תהלוכת על נשדו הדרשוה  שאלה ומצאו ותכונתן הדרשות באשני וריטבוננו ומנם עדנדרשים
 אצא נאוהים שטות להם תתט היסודות אלה וסדרו קבצו הרורשים על ולהק וכך כךחקירה
 עונים, כלים ע"כ דוזרבו ורחקירה הדרישה שוצזרבה כערך הומן ובטשך שבע. מספרםלהם
 דגבול העברת ונמצא . ויותר יותר דגוררעףם הכונות רותתנו בזמן הלאה הדרישהיכ, שכאעך נמצא זה ובעביר הראשון, גבולו את שעבר עד רושרחב עצמו בפני וכלל כללוכל

 ברגיון מונח משפט היא בעצסוהה המדה זאה נפלא. באפן שוה הגזרה במדת.רפאת
 , בעצם הג"ש תכונת הוא וזה , דתנימם ענוי על הנאמן העד ההש הרבורים שמי כי ,הלשון
 ידה-בפעיות על להסבך נוכל אשר סדה לני אין כי , דיבה כשינוה צריכה הזאת הסדהאבל
 זה בעבור ואף היא( פ"1 פסהים ~רושלסי בהורה רבוה דרוסות דגנלזת כי הג"ש כסו כךכל
 דין הבית עד מקובלת להיות צריכה אלא מעצמו ג"ש לררוש לאדם שאין רקרמוניםנורו
 יוצא הוא הגדול דין בבית המומכם כי ב'( שורש הניו לר"ג האמת קנאת הס' שבדורהנדול
 שבדירות ההכנצמ אבל גבולם עברו לא ודאי כי לסמוך נונך ועלידם שברור הגדוליםטרשת

 מדרשים נולדו ומזה , ההגיון משפט מנדר היוצאת בג"ש ודרשו דיצועה ההירוהאחרונים
 המדות כל לשאר גם אריע לג"ש שאירע ומה . מקרא של פשוטו יסבלם לא אשרזרים
 אשר נכונים כ~ש עוד להם היו הפויוה דמינת מלבר . 9( . והמשט ררבף לדרשתובעצר
 מהם ויש , פה שבעל דיבורה בספרי ספחרים ריקה דבללים ההורה בפירושי לשרה להםדיו

 בתירה זקני לפני הלל דרש בה ההיקש. סדת הוא אחר 8(. ריקרסונש בטררקדרסווש
 דבר במדת נכללת ד"א כי יען , מדותיו בין הלל שהה מנה קל וירושלמו( . סגוטסהים

דימד
 ג"ש,ב"א .ק"ו, מונה פל"1 דר"ח ובאבות . טדמנ'ן אהה וחסרה . טעגינו הלטד דבי בס-א, נו ניוצא ,איפ
 . ממפת אחת :ה ובמען מענינו. הלטד דבר טט"א, בו כיוצא פו"מ, כויפ, כתובים, טב' ב"א אחד,מטחוב

 y'p ונ"ל הוספה אין ות"כ וכלץ כע"פ מונה פו"ב טופ בטקסי רק כאדר"נ כסו "מ' פ": סנהדי'ןונתוספתא
 סיע שדרש מה שראינו טה עם בירש י"ס י"ג . פט": לעיל שכתבתי מה ועי' ב.א. שנשמט רק ת"כבג"
 . הקדכענים בטררש' נמצאו שתקנתי ולפיט בת"כ דט:ועת  שהפדות ותטצא פרטיות סרותבאיות

 . לטעויות נפה-תחו הרמג-מ וכן . הנאשים אחרי נטשך )י"ס.( נרה :( )מ'.א ניט'ן ע"א,( סוכה רש"י1(
 וש"ט הק"ו והן בתורה מפורכסת שהן  טשתיס חץ לכו, אב שהקבלה כתב ישמעאל דרבי לגרייהא בפירועןוהרב"ד

 רומבץ דעת בן וקת . :( )כ"ח ובהים היס' וי' הש"ס מ! ראה יצן כי דלטט"ם עכזם לצביר ונוהידיכהיערס
 לתאר גש וסכר כטסית ההלכה שתוהה חשן באיה לצ'.ר הרב נדחק וכסה ב' חירש הטצות לספרכדחיותיו
 שרועיי רש"' הר' ככדם אהה ולא ה"ה'הענין

 הם.יט בפ' ועי' . ג-ש ד"ה )צ":.( שבת יבתום' . טיסה ד.ה )י"ר.(

לדוץ-

 . פלונגיאן מרדכי לרס"ר תלפיות ובספר 1:1 פוטרים מדות פ'חשי עם למכילתא בטבורי י"2( י )כ' תמית
 מס' )מכילתא הראשונים ~קנ.ם דריה ה"מ סדת8(

 דעכ"
 טצך נתק שנתק %א דגתק ונרפא . פ"ה(

 בחיבורי ע.',ט פ-ט ה:ריע )ת"כ וש55 רגש כן לטוטאה( )פ" נתק כהוך נתק להביא הני' או מטא( שוה )כקמרנהק
 התלמודספרת
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 דרוכה הוא הלל דרש אשר הוה וההיקש . ב'( בית מדות בתי כייוזות )ס' מענינוהלמר

 איו שרוז0יד כפו להמיר פסח בהקישו השבה דזהה שהפסח טוניח שהואנשתכלה.
 השבח שיהתה הדין מן צבור קרבן שהוא רססה כן צבור קרבן מריוהו בפניו עומרהשבת
 ~(. המקרא פשם עם ומסכימים מושכלים הם אשר במדרשים דוצה "2 כאלה והקשיםמפניו,
 ננריים הם ילפעמימ בהכונהם דמיון להם אין אשר לז" זה ענינים הוקשו הזמן במשךאך
 ההיקש ממרת 2( בתורה. זה אצל זה שכהובים כפני רק יחד להשוותם פנימית סבהואין
 אשר סדות שאר גורל היה כן ואף 8( הקדמונים .דעו לא סמנה. אשר הממוכים סדתיצאה
 הרשווז מדוה וילדו ורבוה פרוה שהיו אלא המושכלת, הראשונה מהכונתן שנעתקו לברלא
 . והמיעש ושבוי מדת היא ביויתר מהכונהה נעתקה אשר המדה . הקדמונים ששיו לאאשי
 מאמר איזה יהור בהורה נמצא שאם הוא ברור דבר כי כאשכלת. בעצם היא הזאההמדה
 במאכניי ובפרס מיוחדה כונה ובלי במקרה נכתב הזה היזור "אי( מעצמו מובן דבוראו

 אשר הם'וחדת הכונה אית להבין מפרש כל ישתדל כזה יתור נמצא ואם , ומשפטיםהקים
 בתורה אהד בחק מיטל דרך על נתבתן הרהר לנו טיברר ולמען . "הוא בציהור הטחוקקכחן
 . ר'( ה' ליקרא לה' אשמו אה והביא . . . ממנו. געלם בשבועה האדם יבטא אשריכל לה,מב או להרע בשפתים לבטא תשבע כי נפש או עליו: שנאמר ביעה. ש העלס חקוהוא
 א~ לרתע שנשבע או אם כי אחר באפן יובנו לא להשיב או לדמע הדבוריםהנה

 להיסב
 רבהוב שהוסף מה ואמנם ות"כ( )הלמוד לעצמו להיטיב או להרע שנשבע אולאחרים
 אשר דברים גם לרבות כוון זו שבהוספה סבה-ר , בשפהש "אדם ידשא אשר לכל~סר
 על פשופו הוא זה wlllal בהווה. אלא והמכה מהרעה דבר ולא והפכה הרעה בהםאין

 הרבורים למליצה טבשת הכפה היא המיעומ מרת כן וכמו . ררבוי סרה על ונוסדמקרא
 פרפים יפרט ואם ברקרוק ידבר המחוקק כי בזחוד ומשפטים הקים ובמליצה ,בכלל

 הוראתן אשר בלשון מלוה יש והלא נהיהדו. לא אשר אחרים פרטים ~וציא ירצהשוהדים
 הל ודומיהן. אך רק מלוה כמו הדברים מן דבר איזה מיעו'ט אם בי אמית אינההעצמית

 דממן בקרב אבל , בלשון מבשוה הכונות הם בשרשם זהמע~ט דיב~י כי הוא ברור דברכן
 נחשבו הן גס אשי חדשות תולד:ה מהם ויצא 4( שח-ם נרע לא אשף ומיעוטים .רבוייםנעשו
ככרית--

 עגיגש שגי והקש פ"נ( צו )תצ הפגה" 5כל אחת שיה השחה הרת ואת : ההקש הוא ה" סס'ן1(
 ובנסרה .( )"ג ת מנחו .( )?ח ובח'מ וע"ע ע"ש( : יא 1:כח.ם ""ט )שם כאשם כחטאת כט הדם'ון כגף ידש

 . י' אוה פ"נ אחרי פ,התיקור
 ההרות היקש . שם וכבלי היא פ"א ירושלמי קירוש'ן רססה פ" הנא נ' כפיי ליצאה הייה הוקש נמו2(

 שיהיו שניהם נם והתו : חטררש כן גם הוקש טדת מכח ויצא .( נ' קרה 5נגע.ם ריבים טק'ש ט"ו:( )כתובותלהרדי
 . :( סו )סנהדרין ש~.םחגיהם

 שלא שנעת הה.קש הותרות שה.א ספק ואין קל. רם: אף הקרטוגי0 אצל שצאנו לא הסטיכיה למרה3(
 חשבו מאז .הד וכהבט הכתוב שניקם טפנו 5:ה :ה ענינים והק.שו הה.קי! ,שבמדת היעיון עצם ע5 עודהישגה
 רב' אטר ונצדק הסטוכ.ם ב"ה כט. דרשה C1V3 הפשוט גבול עביי ו5א . 5הררש ראו.ה ה'וג'נים סם'כותוכגט
 כהחנקם התלמוד שבעל' נ"א טקוטוח ובטה . לשיפה :י אק a'sll :ה ענ.ן שתרכו טפנ' וכי ד'.( )יבמוה'הורה
 חטטיך טסת הברייתא על והוס.פי סמוכים e~v נדרש הוא כאלו בבר'.חא טררש א(:ה לפעם'ם הב'גו הססוכשבמרת
 *ח וסם'ך :( )כח בטסח.ם גטצא ובן . לתא פ"' צו ובת"כ .( גג )קדושין תורה .ע5 אס *ה וסיכך בסו*ה"
 . מקיטות בהרבה ה.א וב, ל' אות "ופייס כט"מ, שכתבתי טה וע-'ש ל'תא פט": כא ' וכטכלהא 'ומאים אתםוזום

 . הלכות של הלין הל' וקוץ קוץ כל על יודש ה.ה שהוא אצרו ומהרע . שבתורה נקודות ש ואשלו אוה.ותע5 ג* אתתן והרחיבו האחרונים. טררש' רוב כלליס אשהבהן תקרות יצרי וכשעוט הרבוי טהרות4(
 כ5 אטר ר.א אס הנה לרנונו. ,%4 דרשה nra פשל ררך וש, , ,ריס ררתכם כ יצאו הסדה ע5הפי.:ו
 אהרון כבגי ,סר סכל בקרשם למחלוקת מוט.ם בעלי סרבתן אס או .( נח )דהות מקצתו לגבוה הקמרו כישאור
 פרבר נ.טרפה פסולים קדש.ם שכ5 דרש ר"ע אס אבל . :ה כותר המקרא ש5 ישפו אין ק"ב.( ):בח.םיאנלנה
 וכן . ריה"ג עליו שהשיב כסו ישוסו הוא הפוכו ואררט מקרא של ישוסו 10כל :ה אין .( פ"ב )שם הסאתוכל
 )תיג נררושאם

 צו.פ-
 המקיא סרוח אלא פשוטו :ה אין סומין בעלי חלב לרבחז ח5ב אוכל כ5 מכי 0 סג ופסחם

 )נ"ר.ג 'בטהר וע" , טפס וי"ו , היא כט . 'ח'דות טאוה.ות ומיעוט רנוי רצע וכן . חלב 53 אוכל כי כגוב:אלו
שדושא

-
. . . -
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 למעם, אלא רבוי אחר רבוי אין הן דועולדות אלה הוצרה. למדרש עזר והיוכמרות,
 דועלדות אבל יי" סטות " פרשה וישיא )ת"כ לרבוה אלא טיעום אחר סעוםאין
 אשר המריעיה ולדרכי לכרתם לב נחן אם דבר סוף בשרשם. , כאבוועקהן טושכלות עידאע
 ושהההחב~ת רק דרמיחבות אלא ואינם ריאשונים על הטדוה מן שנבעו נמצא לאחרוניםויו

 . עוד ניכר לא ומטרשן עד השורש מתכנת כך כלהחרדגץ
 זרו כמה ומצאו רהלטר בעלי בדרישת דהבבנו ההלמוד אחר היו אשרדחכסים
 סכומם דה שלא באם-ם אמ כי דחנצלות מצאו ולא טקרא של מפשוטו ~רחקופירושיהם

 ד5הבוק אבל 1( אסמכהות הם דבשם מן הטסים הזרים מדרשים כל אלא ד5זיאלפרש
 בלשונות שהשתמשו נמצא הלכה מדרשי בכל כי כן. שאיט ימצא הקדכענים החכמיםבלשון
 וכאלה נאסר" למה , אומר אתה מנין , נאסר לכך , ללמדך הבהוב בא לזמר, תלמיד"0ה

 רואים אט %ן ? לדבר א00כתא לתת אם כי כוט שלא הדעת על יעלה ואיך , רהבההלתאנות
 זה טתננהם נם ש , אחד באופן המק-א דורש אחר שכל החכמים נדלקו דרשותוהםשברוב
 "ט תועלה 0ה וכי ? לאסמכתא אלא נאסר לא המדרש ששקי אפשר ואיך להפוך טד5וך*ה
 עובוף שלמות בהרבה מוצאים אט וכן חלתו1 דרך על ש זה דרך על המקיא מסמיך אםבין
 שדרכם עליה המורה המדרש עם בחבור הלכה שכשיביאו המשנה תכסי אצל רגל תוכניאחד
 ההלכה טבעת ההוא ד95יא שממדרש , מבוארת בזה והכונה וכך, כך אמרו מכאן :לאמר
 הנהה לא זה באופן נדרש המקיא היה לא ואי , דיעכה של מקורה שהמררש ;הרי . וכךבך

 ובאמת . ס9יא של פירושו אם כי אמסכתא המדרש שאין רואים אנו כן ואם נאמרתההלכה
 בפגועם כן מלאמר נמנעו לא אסמכתא אלא המדרש שאין בעצמם חכמים שחשבובכל"ם
 רמזרה, טן וכך כך לדבי רמז שיאסרו או , התורה מ! זה דבר חכטים מסכו מכאן :חימרו
 עתה חשב דח-ש וכל ד5קרא של פירושו אצלם היה המק-א מדרש כי הוא ברור דבר כןועל
 כי , זרים כפירועכם המדרשים רוב לנו נראו אשר בענינו יפלא ולא , באמת דגתובכונה
 בתכונת לס ענש המדה לפי בזמניהם המקרא ופשם מדרשם דרכי על לשפום לנו ראויאין

 ד5פר נכתב שבו הלשון כק וידיעה מעמד לפי תשתנה הפשם דגרת כי , מקיא שלפעצטו
 הרהטכלה מדרגת לפי וביותר ד5פר, להבנת הנצרכים והבללים הענינים הכרת ולפיהמתפרש

 ואט י הדכא דגנעמד על הלזפו לערך וצ* ד5שוטי הפירוש זה וטפם , דבתבן ובמקוםבוסן
 , רא מק של פשוטו בהבנה גדיל חילטו נמצא היום ער המפרשש של ,הפזרושים בדרכינתבונן
 בחכמים ואף , אתרע הבא הררי שמסלו חי היה פשוטו האחד ברור נקרא  דהה מהולרוב
 ושק ר5פרק!, נפש הכונת גם כי , הפשט ברברת שוווז הדעות תמיד היו לא אחר ומרבעלי
 רבי של בפשט רצה לא ישמעאל רבי , התנאים א% היה כן . תכונתה אח המתפרש4בר
 ושאמת ער רנתובים בפירושי מתלועת ננערו ומזה תנאים. בשאר וכן לרמך ולאעקיבה
 אקךנ אמר: )רבא( האחרונים סן ואחר רבתוב. טעקם או טנבב מתי ער  להן זההלפעמים
 וטוציאת שוה גזירה שבאה נסצא זאת בכל פשומו כידי יוצא הטקרא אין כולה רועת-השבבל

רבגרא-
 חר4 וג"ש. ה"ה תוי .( קיר שם וע"ע מעוכו ישטעאל ור' ויש ר"ע דרש :( )נא עמ)דהףין .( טא ; )טידת.ן
 וע"כ . הנאת ההוראה לתת נוגף ט! ~D1pC1 השטת מים לגל לא אכל טקצת.ת שהראתס r'"cD הרכה טצאנוכן גי טקיא של פשוטו שישה מ"מ באות המ.עוט וגרשת . טקרא של פשוטו עם יוהאמו לא אלה וכל )כ"ח.(10טה
 של פשוטו סיר :ה לסתור אין .( כה :בחים ת"ג דנדבה ויק-א ות"כ וכו' הבש- רם לא הפר במדם מם.ם טמעמאם

 לוזשרות יכולה שאין ליבשה פר6 סמטא שאינה ויש ממטא מנבלתם יש טנבלהס יפול כי : נדרוש אם אבל .טקרא
 nmnt~ut לטרפד פרט טטסא שא.נה הבהטה מן רש טטמא הבהטה טן יש הבחטה מן יסות כי : או פי-א( שט.ני)ת"כ
 אה דרכן ד"ר ותלמידי . שנו :ה טקיא של פשומו אבל תדרוש היא דרשה אם הפשפן יאמר :ה על "( פדחה)שם

 טנהות :( )ציד פסח.ם ע" רבם טרש גן קכ4 ספק וג4ושקרית
~ffe 

 . .( )ג?  גויי גם וי' :(
 ; ג'צ ערובון תוס' וע" עליו יצלק  בהשגות והרסבין ב' עצרש בשרשרו ימב"ם שי' בכ"ט ראנ"ע דשן כן1(

 פשטי שיא נפורח עגלררשה וטמ.לאטוכח אסמכתא היא רקרא כפשטא שא.נה דרשה  וכל מדבר.הם ש.וצא פשעיהד"ת
 . 7( צר ח"ה לאא"ג עתי טכתב וע" .חקרא
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 חץ על מצאת אינה דגדרשת דיקורה כל הזאת לרעה . ב"ר.( לבסות לנמרי  מפשוטוהמסלא
 טףצד הדבר נרשם אז מפשוטו דמסיא את מוציאה רמאות מן אחת ואם , פשותן מידיהמדרש
ספני

 רחחש.
 ,כבר . בו ומש

 .במי
 שמדרעק נמעטת דרגשה להם היתה התלמוד חכמי ינו

 כהנה)השני( וסיב באמת. מקיא של פשיטו עוד שינם בוסן שהשתלשלו טה לפידחכמים
 אע כי יודע היה לא אך האו"ם בכל בקי היה שנה 1"ח בן בהיותו ככר עצת על אסר כייסופר
המקלי

 הם החכמים טררשי כל כי ומרעהו דרבינא בריה סר ונחברו לולא פשוטו סיח יוצא

פשוטי
 : החכמים אסרו אלה ועל ניגרש אינם אשר מדרשים יש ואמנם , סיג( )שבת מקרא ,םל
 . ובכ"מ( : פ )קידושין בטקרא דיכה לדבר רמז לפעמים נותקם היו וכן . היא בעלמהאם6כת4

 או , :( קי"א )כחיבות מוסרי ענין בו ות* טליצה ררך המקרא לפעמים 'דורשים 41יבן
 דפשוטי כנצבנו אחרת בכונה אבל רגשקרא בלשון להברו ארם שבין בשוהה משתמעויםשהיו
 1.)דצתן

~ffy, 

 אמרו אלה ובכל . ח:( )ערכין הלכה של ענין על משל בדרך או נ קלוג''( שם
 רפירוש אצל יובא האלה המקוטות בכל ואמנם . אחרת לכונה זובן דוןיא. שפשטיהבפירוש
 נמצא , דק-א פשמיה שם לו יהנו אשר הפירוש בחי נתבונן ואם , דק-א פשטיה גםהירושי
 1nhW התלמוד שאחר הפשטנים לב על עלה .ולא הנמצאים המדרשים הנצן מצל נבדל לאכי

 הדבר והוא טקרא, של פשוטו אצלם נקיאו אשר הפירושש אחר . קשוטו בפירוש ימשךמהם
 מקרא. של ~1QIW אצלם היה ומדותיהם דרכירם פי על הכתובים שמרוגם רברביאעם
''. 

 ספל 5ררש נ"ב( י?נ ב' לדבה" הנביא ערו מדרש ככצ במקיא נמצא / מררש רבבי
 54ר4 וכמברישו דרשתי כך ככצ . דרש כפעל מכמס ופעולק,דורושה . כ-ד( )שםלפלכים
 מציינימיאותם כשריו וזה .( ע )פמרים דרשנים ני-אים דגדרש בעלי מ"ט(. פ"טמגהררין
 1554ם ובוהם מצד האום אבל המק-א במדרש ובמים להיותם הפרטות התכונהבבדודת
 מכוצים היו ביהוד ושמאי והלל בתלטוד( ובכרם קטע שלתופיי לספרי זקנים ן הקקטלאים
 מחבמש להבדלם לא ונם בימים באים מהיותם לא , הזקן הלל הזקן שמאי כס. זקןבוצאר
 רגנררש ממשפם . לחכמים עצמי כנוי היה וש תואר כי יען אמנם בשמותם נקראו אשראחרים
 ספמ בקבלה האחרונים תלו "משדשים ובין הישנים רגררשים שבין לרעת דואט כבר ,וכחו

 רבהובים במדרש מחלוקת היה אם . רמזורה גווען על הראשונה לכונה בהסכמתםשהאמים
 הבית שבעלי זה דרך על היהה המגרעה חמת ע"נ(. פ'ש )סנרורין הכריע דגדול דיןבית
 :( פגה לבלי ' ~Qwy לעתכם שקול לפי בדברת תה , דיבוב פי על ורבריעו לכגין עמדו הגדולזין
 בין וש-שתגריע . רוורש דתכם אל המדרש ס! היוצאוה ההבלותיות דהולדות יהסו שמועל
 ורה הת בונה האחרונים אצל נן-א היה פשרהביניהם ועשה זה את זה הסכיושים כתובששם

 דקדוקי נקראו אשר המק-א דקדוגך הן לדרוש הטניעוה י55י'ת ה"ה(.. פ"נ יומא45שלמי
 שזניך ס,ני'המדיש, ואטנמ הנשוא. בבחינת תורה דקדוקי או הטש4, בבחינתס61רים

 יייאת מצות % שהו4'טכוון בם ודברת כמו , הכתוב דבורי כונת יפרגנו סדרתכם ,יש .דם
 יעקים בנד אלקיחה שתהיה רואשון, ביום לכם crnp~l שמים. מלכות קבלה שרפאשמע
 עפ, הדבורים משמעות לפרש בא הוא כי קרום היותר הוא הזה דירדר-ם דרךבאלה.

 פשוטכם
 לאיזה נדרשו מהם יש כי קדומים, הוה דורך על שנדרשו דגנדרשים על אק זה בעבוראבל
 ודברת דרשו לא הקרמינש שקדמוני ודאי כי . שהבאנו במשל נראה כאפלי . מיוחדתבסה

 הכדולה הכנסת אנשי כבר ספק ובל' תורה. מתלכצד מדברבםעלל,ק-יאתשםע.מ,דבחוב
 ובאש , המצות וקבלת האחדות אמונת באומה לרוטריש ק"ש.כדי מצות תקנוהראשונים

 סרסברה היוצאים מדרדרם ויש זו. לכונה רגמקרא אצע .ודרשו וטן באיוני המדרש,בע4
 ד'( פי' נשא ספרי קיט. )ב"ק הנר את דגוזל על מ6,4ר נהול לאיזם אע ואם כמו:בנתובים.

 המירשים ום הזה ובכלל הנר. אלא נואל לו שאין SP'1 לאקר יצדק אשי איש טצ~צ לא,כי
 ךשידרעדם המכחישים. כתובים ושני וחוסר הקל * ש וביחוד רגשות פיהנדרעדפעל

%
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 צ"ב, )שבה סקצהה ולא כולה בעשותה וו טצות מכל אהת בעשתה במו דגךעבים.ברמך
 וכל . רמדר2מם כל נכנסים דגולה דגודרש מ"מ שלשת תדח . 1( אחת משת דהמויקןצ

 טש:( )קידושין הורה מדרש כלוטר פ( טדרש. נו-או האלה האופנים פי שדפירושים
 חכותה היו(. פ"נ ומ"ק הנא פיו פסחים וירושלמי )שם טדרש כנוי בלא לבד .הורה" נםונק-א
 שראיט בענין הכתובה הקורה מן שיצאו איך ולרופאות , ההלכות מקורי למצוארג(דרש
 ומצאט ע"א( f'e פסהים לרושלמו דג'כה וקבל והסכים ודרוג ישראל לארץ שעלה דללאצל
 והסבים שדרש דגשררש בעל אל קלס הלכה איזה סקור ממט נעלם אשך הלכות בעלשאיזה

 שדת וכש . פ"א( זבחים תוספתא עגם פי' בהעלוהך מפרי , ובב"מ פ"ר ויקרא )ת,כלשמועות
 . בתורה שדרשו מדרש פי על הלכות חדשו כן אף דגמצאת דיעכה עם המדרשטסכיכדם

 ש ורמריח דמדרש דרכי שדודייך סבה היהה בטק-א דועכות כקורי למצואדוה4קדל~ת
 סר1צאת יסלם לא כך כל דומדרש דרכי שד1רתבו ונרדי יהרה, ברפלגה דגמדרשמרות

 ומרהבים דישדש בדרכי wDnWn שאם לשיעורים דבריהם לחה יכלו לא כי חדרכםרברבי
 סלם כתוצאו ההם דורכים על לסמור צריכים ברברת הישנות ההלכות עלירםליסד

 , הרשותתולדות
 ל*2מאוו, שהגיע סער* הזקן זלל בדוטר4"לות נדגלה הרהבה התרהב דבררהמחיש

 שסק דוה ואבמליון שמעיה לפני שבתו טרם ועוד בבבל בעות כבר לתורה. בתשיסד
 על val בק-בור~;שוקה. העצים שד גדולים דרשנים דח אשר ורבותיו שיצרה.במדרש

 תורה איננה הזקנים תורת כי להוכיח דברת הית האחד מצר כי כן. דורש הזפן כי ראהזה
 לרהפעדל הוכרח השני ומצד כמקיא, נוסדת אמנם הצדוים נטחשבת מלב בדו אשרהדשה

 מענינם ראינו נאשר הפרושים טן מקצת גם ממט שהתרשלו כערך התורה מדרשבהסחבת
 עם בצרוף דבילה, דמרשה כל הררישה, קמרון על הלל וזטחם ומאשר בחורה בניקל
 ברח-ים רושמים הם ברע, נהר42ת דועורה אזמר דהרות ומיסד ושנה מסדר ותה הלל כיהענין
 הטדרש כן גם דול ומאז הדערה מדרש את להיגצים לבו נתן לנשיאות עלותו בעתכי

 אבל שפם. על נקיאו אשך מדרשים מעט רק טשמאי לא גם צמנו לט אין אכןלההרחב,
 נק-א לא בידינו יש אעם מדרשים רכבה ספק בלי כי סציאותמ חסרון ש ראיה זהאין

 ומעגתו מרריהם שבעה טכרו מר% לקלל* וניהור להם ייותם אוסרירם שם*יחם
 של דעתה לסוף ירד בסברה כי לט טראה להל אשר חמדרשים תכונתארבעה.
 דוברים משמעוה לכיצר שתכרח במקום אף *( דעתו שיקל לפי ומפרש ,התורה

ככתבם
 יכל . כן ואינו אמלגמה חריש בעשוהה כ. שהשט .( )נ בשט; כחום' %א אחת טית שהרמז יקדקזי1(

pay'השכל יסבול לא אשר פירושים התלסור' לבעלי שנ.הם ראפ ואין לפלפי יק אינם והים 
 שמסלשי
 מדקרוקים ,

 ל 2י ~hh 'עםעשגיאב!15שגטן:ידוגעגי:פגיןנ
 ::בי

 שגכנטו שב-1! ללמדך בבואכם חטר הוא וכא! יביאך 3' והיה הג' הבוקי כי היה אשר הוא ביגעת 2גל ביגעתמכל י ב"" הכהיכ קנה ~הארץ
 גשושה הה'ח שכגר אחרי נשמר שלטה כיאה ע5 מכהן געהק-  שתבואי טבוארת ורגמה בחלה. נתח-גו ט'דלארץ
 גאן נדרוש כן כמו וא"ע . הביאה משתתחיל מרר כלוטר ביאה טקצת על דנונה בסקור בבגאכס אבלביאתם
 ~ע-נ עשייה מקצת על נם לדררס נוכל בעזרתה אבל שימה ודצ'ה ש הצונח תודה תעשה או nr~tp1 כתובא6
 . אדוק ממלת אלא מדרות4ין

 בטש וכץ בק"ו ותלמד :(בק )י' ובבל' ה"נ wte ק-דושץ ירושלמי , מדרש נקוא בסרות וגלמר כל2(
 ק-ר בן שמבריל הרי ימררש  ג~קקין הג'ו שריש פ"1 טנזירי! כהוספתא שמצמגו אימה . סרות בשארוט!

 ?ן . אבלהש"ס.
 ותורח. דיך באנח שבכהוג.ס ררש כל כולל והעני . רגירות  ע'פ שלאהטף-א

 למיה צאן הגיצי תקחו הערס וש חגבשיס טן וכא"א ובקר צ4ע ,. . פצץ. וונ-יז אויי אחר כ!-ןב ררש הלל%ן
 ,' נא"א דריו עור )""ב.( ומנחות )ע:( שם בבל' פ"ד בא במכילתא וע" היא( פ"a~ncs 1 )'רושלטי לחגיגה וכקרצאן
 וכגפף אתר דגר  בשם ח"ח בא ומכולתא שם( )ייושלסי ה.שן מן 11' יתיש ע! ף יטיס ו' יכא"א מצתי האכלשים
 דשצ. משעל מפריע שאלח טיס' ועי"ש ב"א ר"ש בשם גסיו.( וסנחוה ריש בשםראת
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 סחיטת הסברה עגם בעת אם כי כן עשה לא ככתבם הדברים פירש לפעמים חום 1(בבהבם

 על ראיה איננו זה אבל 8( ככתבם דברים לעיפותה המצות מן מצוה בעשיית שנרג ש 8(בן
 נמצא שמאי של במדרשיו אבל . במצות 0דקרק היה כי ראיה מזה אך דיבורה בהדרש דרכוחטנת
 רגשסילה כי לנו יוצא אזה 4( כן סהייבת אינה דיברה אם אף ככתבם דברים נדרשיםשכלם

 הלל לו יבור אשר הדרך היתה היא ואבמ4ון שמעיה מללי אתך התורה בסדויש דמדמם.
 גלת* דבר רגשדרש דוחבת דיתה דרכו לפי לשמאי אך דוירה, מדרש הרחבת' בולדופין
 הפרושום בקרב סים. בפוטר נתירה בני בשי כבי היה אשר הוה הדעות וחלוקאפשר.
 רמזורה ותהי דסחלקת רבתה ושמאי הלל תלטירי ובשרבו הצטבר; כמעין דהי יותררוזנלע
 נוכרו אשר ההלכות בהלכותיהם. נחלקו במףרש דעותיהם שנחלקו כשיך אף הורות.בשתי
 דצגר ולא הלכות, נח שמו לנו יש מהלל הנה. סעמ ביחור שסםש

 כ-

 דורו מחכמי יש
 מלבר חולק. מצאת לא עליהן וגם הלכות חמש לט יש טשמאי מהן. אחת על חולקויה
 אשר מריכותירם ודלל. שמאי בין מחלקת בהן היוזה אשר הלכות חמש נזכרו ואלהאלה
 הליכותיהם על לשפוט נוכל זירז בכל .מעטים, דק דבריהם ויו כי אמנם ואם בלימודיו. שמאישל סהר.כי ה5ל של דרכו שונה היה כי רוויים אנו הלסיריהם ממחלקות וביותר עמהןשלקו

 שנוכרו ההלכות בין ני ובפרפ תלמידיהם. אצל והצליה גדל אשר הלמודם ספרישעמודים
 גידו אחז הלל עצרם. ושמאי רעל של מותנם הן אשר מעם לא טספר ונעה, בישנשם
 את לדעת ובקש דרש הוא הזאת. במסרת ההתבוננות את השמה ובידו דבטרח, אתהאתת
 לא או יתכנו הגרמים  ואנהן ומתי ואיך הנמסרות, דועכות סבות ווו אשרדגורטימ
 אעשר הווט ענין ובכל אותן, pp,1 וברר הק-מות ההלכות על בהקיפה עבר כן 6(.יזכט

בא
 בטן פיצר ש'ה.ה ראו' ככתבם הדביש ש5משטעות נתק, בתוך נתק שמתק ו5א הנתק נרפא דרש עור1(

 דצל' שכל התורה כונת הבק כי תהפוך טחייבת  שהסברה ספני הה טטובן )טה אבל מנתק תנאי ונתקים הנתקשנרפא
 ת"ל 5ו ולך 'פםוי יכול הוא מהור הנתק גרפא דרש וכן שלמה. רפואה נרפא אם כי למרוו ואין Nblb" גורםנחק
 הדבר יובן שלא יבאר בזה גט דוא. טהור יחא טןיר טהורת"ל פמא על הכהן 15 אמר אם .ט5 הכהן....1טי1ר1
 סתשרח ואין בהרפאו והפחרח הגהק בטצ'אוח תלויה הפוטאה א5א הכהן ביד והסהרה שה16טאה Web הכהןופהרו
 וביום ינלהנו השביעי ביום פ"א(. ננעם תוספהא פ"א תזריע ת"כ )ע" נרפא זי הנהק ניבוא אם לברר אם כיהבהן

 והבאה שגלוח שנאמר כיון טסברה וזה ט.ד:( קל בתש'ע' קרבנות 'ב"א כשט'נ' ג9ח תוים שתי יביאחשמולי
 בשמיני דה'יגו ככתבם הדברים כטשמעות קרבנות יביא לא בה' בעה5ח שנם דן ס" שונש יסים בשני 'איהחקרבנוח

 . שלאחריו ביוםאלא
 סחיבת שהסביה מפני ככתבם דברים דרש ש"פ( שסיגי לת"כ המ.ם בתוך הם אפיקו יפטא בנב5תס ונסע2(

 , בידו ושרץ בטים הפובל יפהר שא.ךק

 הל5 ניג כן שם( ובתוספתא . ep~1 )פסח.ם ואוכלן אחה בבת כורכן עוהא יאכ5הזו ומרורים טצות ע35(
 ינול הבריתא כונת וזה המובחר טן 5טצוה כן עשה הוא אלא 'עבוי ולא חק ~ה שיהא ה55 שאמר טצאנו %אמעימו
 הלל ע5 פליגא הברייהא לא אב5 . יעבור ולא לחק הס היל שעשה שטה יכוי כקוטר וכו' ה55 שעשה כררך גורכןיהב
 .- כן הבינו 5א הגט' נעך אך . הגרייתא על חל%5א

 עסק בני בהרע היגח אנתו פ"נ( ערובין תוספתא '"ט: )שבת נשבת אפ.5ו רדתה עד דרש שמאי4(
 טטמא'ם אינם , טמאים חבקן ש שאור .( ט"ו )ק'דוש.ן רסשלח חייב הנפש את והרוג צא 5ש15ה1 שתצמרשטד
 שהוא סנטר ש"א אטל פיט  שט.גי בה"כ כטבואר טררשה ספק ב* לסר וא ס"ה( פ"ע לערלה כגייה בם שיהאער

 אלעזר בשם המובא והמדרש בכביצה. א5א טטסא א'גו הא יאכל אשה ת"ל בב"ש אחרים יטטא יכול ככ"שטיטסא
 מתקה ההא שה סנה 5ך יתטנה שאם בשכת טאחד זוכרו תהא לקדשו השכת יום את :כור גופיף בן ב"ח דננ'חק

 מצא nae לכבוד אוכל היה ים* כ5 עליו שאסרו כשמא' ששבל המדרש שזה נראה פ"1( יתרו )מכילתא שגתלשם
 לשבתך. כשבא טחד פטמי בית ש5 משטס שאתרו טה שם טסכם 1,ה .( ט"ו )ביצה וכו' לשבת י אמר נאהגתטה

 ער 'אכל 5א לחברו 5עאח כ5כ5ה ממלקט פיג( טעשרות )תוספתא אופ- היה לעצמו דל5 השבת נ5כ5ת6(
 גכלכ4: אך על.ו. חולקים דורו וחבמ' אוטר לברי שהוא פירש"י 5"ח.( וביצה )שם אופר היה לעצמו ה55 אר"יהיעשר
 חששה איוע שבתחלה נראה וט,ה וב"ח ב"פ גם חורקיםהשכת

 לה~
 חומרא תפסו מקטיריו עצטו ע5 אוסר היה וועא

 החכרתה ככר אשה תלוה לא אומר ה.ה וכן מפתח, שאטצא ער או בני, שיבוא עד ולויני לוטר אומר 4ל5 5ה5כה.11
 שהפפח ההלכה טמר ה55 8"1( שט תוספתא ועי' ע"ח. )ב"מ רבית לידיי ותבוא החודן הקירו פמ4 דטש שתצשחעד
 )גררים יקדישו יעירה חקין עיתו את אדם שיביא ס"1.( )פסחים מצוה בטשם שבות על ועוברים השבת, אתדיעז
 סו אחר טעצם רובע ש"ג( פכ"ד )כקם פמא העריבה בהוך העשוי וכן טטא, כסא של טייבן מ"פ( לשם כנגרהראכ, ~חגהז יניחגה אלא שרוט לא מ"ש של טבע טפר(, פ"ב בהי )טעשר יריר יאכל תרומת כראייני אוטר; גומאיפ'.(

 קאא שטר שטאי טחלקות'המ יע צולח ט":(. פ"א, עריות ועי' נ"נ. )ניר באהל טפטא הגילגלת סו שהשורה
 ושטוך*11
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 אבל ונטה. רהצ לא הקטמה ההלכה מן לנטות ראוי הסברה פי שעל וראה לידובא

 עליו אשר הדש ענין כל לדמוה בהפך השהדל והוא ענין בשום המקובל מן נטה לאשמאי
 הלל השהדלות לראיה. ממש הוסה הנדון שאין אף כענינו היא אשר הקד~סה ההלכה אלדן
 בהוקה לקרב היה שמאי והשהרלות דומים/ ואינם דומים הנראים בין בסברה להבדילרדה
 ובחריטת פלפולו ידי על עינים, למראה אם כי דומים אינם אשר את ולדמות הרחוקיםאת

 הבקרת היתה הלל שאצל אלא ההלכה בבקרת עמקו שניהם זה ולפי י"ג;(. לבמותהשכל
 נרצה ואם ולחקירה. לבקרת המדה ההלכה היתה שטאי ואל לבימולה או ההלכה לקיוםהסדה
 לרגז;כל אנו צריכים עליו? משפטם היה ואיך שמאי טתכונת רגנאוחרים דעת היתה מהלדעת

 הירקנום בן אליעזר רבי היה הוה האיש שמאי/ אל המאוחרים המשילוהו אשר האישבטשפט
 כי כן, היה לא כי שמאי תלנצד מהיוהו לא לו נתנו השם זה שמותי. דעא כי עליושאסרו
 דרכו שהיה נבין הזה אליעגי סרבי שידענו מה סכל והנה שמאי, בעקבות שהלך ספניאם

 כחוט המקובל מן נטה לא אליעזר רבי נם שמאי, של דרכו שתארנו האופן עלביכצדים
 בו אסרו מה שמע שלא הדש נדון כל ועל מרבותיו/ שסע שלא דבר אמר ולאדהוגרה
 , הפריש ולא טדוהיו משוה היה וכן בז:( )מוכה מדעתו רבריע ולא שמעתי לא אסררקדמונים
 דקדוכה ריבכה לקיים אם כי ההלכה טעם לאמר תלמידיו את הרשה ולא קנח:(~בנצת
 אשר ממנו המסופרים וכהנה כהנה ענינים ועור ופט"0 פ"1 תזריע ובת"כ ס"ק פיק)ננעים
 על לשפוט נוכל הנסמל מן כן ועל שתארנו הדרך על היו בלמודים הליכוהוו כי מודיםנזלם
 חדשות הוסרנוז לריב גורם דומה לאינו דומה בין לבקר מבלי בדגוקובל הדבקות והנהרגנשל.
 וצמרות 6-וב עלו %ביתו לשמאי ותלמיריהםי ושפאי בהלל נתקיים הרבר וזה בהפך.השר15ך
 שמאי החזיק כמה תעודה יהנו אשר נאמנים היזהר הטופתים בהפך. ולביתו ולהללנידו

 הקדוטה, בההלכה המנחת לראיה דיסה הנדון שאין בענין אף המקובל סן נטות סב*בכגצרת
 את להאכיל רצה שלא עליו אמרו . הזקן משטאי מסופרים אשר מעשים כמה מתוך מראוינלו
 וזה 1( מ"ר( יומא )הוכפתא בירו והאכילוהו הכמים עליו ונזרו הכפורים ביום הקטןבנו
 לקטן קמן בין הבדיל ולא כמצוו; דקטנים את שמהנכים קרוסה רבכה על שסמך מפניודאי
 ביום אותם טענים אין הקטנים ההלכה: קבעו הוה המאורע בסבת ואולי לענין. עניןובין

 אה הראה אחרת CYD1 פ"ב.( )יומא שנתים ולפני שנה לפני אותם מחנכים אבלהכפורים
 גבי על ומכך המעזיבה את ופחת זכר, בן הסוכות בחג ילדה שכלתו הקטנים. בחנוך.קפידתו
 לו עינים אשר כל אך . פירוש צריכים אין כאלה Qt~VDI .( כ"ח )סוכה הקטן בשבילהמטה
 המקובל. הדבר לטעם מקום שאין באופן אף המקובל סעצט,ת לנטות שמאי מאן כמהיראה
 מטמא אהד כעצם שרובע שמאי סבר אהל טוטאת לענין מהלכותיו. נראה כןואף

 ענין בשום סמנו נטה %א טומאה גורם שרובע ההלכה על בזה וסמך מ"י( , פש)עדיות
 דיין הנשים כל : שאסר מה וכן אחד. מצצם ואף מקום פכל יצא הרובע אאהודפקט
 שתראה ער נדה לטמאנו; איטה מחזיקים שאין מקובלת הלכה שהיתה ודאי מ"א( פ"א מדהשעתן
 לובש ושש נוחנה שהסברה אף מזה נטה לא כן ועל באמת, התורה דין וצאוכן

 שעל רואים אנו זה ובנדון זה/ לפני טומאה בה היתה כבר כן טטאה עתה שנמצאתשככצ
 קולא. לו יצאה דרכופי

לא (
 ס"א( פ'.א, )נרה לפק.דה מפק.רה והיא שעתן דיין דנש.ם כל ש"א מ"ב( פ.ב, )הגיגה לסטוך אומר והלללסטך
 )שם קבין. מ' וש-א המקוה את פוסל.ן שאיב.ן מים ה.1 טלא ה'.א מ"ב( פ'.א )עריות מקב..ם והקא לחלה טקבש-א
 בטבוח ש:הבת' מה וע.' לקולא שכא. במקצהס ע"ש( ט"ו. )שבת הוכשר לא וח"א הוכשר ש"א לגת הבוצימ'.נ(

 . סופר.ם טרוח פ-רועד עםלמכילתא
 לשש הכעם נגס' ופ.' יד.ם נשת' לדא?.ל וגרי אמת גרדו להאחילו רצה שלא הג" )ע"1:( .וטא בבלי1(

 משו c.:a המגית .בשנפהא . הקע חטן משום יא אנ, 'ד.1 לרבוץ רצה ישא טשום המגיעה ע.קי וע"כשבתא
 . צ'ק דגט' גרבר. נטשכהי התוספהא ואחרי , השן חנוך טקיט הוא יהאכילו רצה שיא שהטעה4ר'א
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 למעשה מעשה בין והבדק הקרומה דיכדכה את זוקק ברר ,דצא. ילל_. עשה כן לא,
 . בוטלי או קיום , לו נתן בחינתו פי ועל הדבר טעם ובחן.4ת ד,6כל, בסברת לז14 זמןובין
 כאובק , הלל בית שם על ונשנו נאסרו אשר הדרכות .מתוך וביותר מלכיתיו מתוך נרעהכן

 כו לט נתקיימו. לא מתקטהיו . הקן אשי תקנותוז טן נם מדלך הוה הבקרת דךך ,יתברר
 לזת זה מלהלנות העם נמנעו כי כשראה היא: האחת בבירור. אליו סיוחטת אשר שתיםאם

 פרוזבול דלעקין וגו' הליעל דבר לבבך עם יהיה פן לך "שמר בתורה: שכיצוב פה עלועוברים
 בזה ועות . , רסלוה את סש:טת שביעית תהיה שלא הפרוזבול והכלית מ'צ( fe)שביעיך

מצו"
 פ15ט איש לכם אני מוסר הוא: פרחבול של גופו בתורה. הכחובה כספים הסממת

 במקום ~יימםופלוני
 .14 חותסום והדינים שארצה זמן בל וסאגבט לי שיש חוב שכל פלוי

 הוצרה בכונת להעמיק טנמתו כל נן..היתה נרא, הזאת הלקנה ומתוך 1( מ"ר( )שםהעדם
 חק כי וראה , המומר חק את להחזיק דיבורה חקי שתכלטע הלנר כי . דעתה תכנית עדולבא

 סדת זה ירי ועל דחקו בעת לעני להלות והוא אחר חק עם בהתנגדות ב4 נספיםהשמטת
 משאלות לפי אמנם. השני, את נפר אם בלתי האחד להזעיק נוכל ולא לוקה והחמדהתוסר
 א5. מעמר תת לטען זה את מלעקור הלל בושש לא כן על מהשת יוא. נחוץ האחר היהזמט
 שלפי , חומה ערי בבתי בית המוכר בבחינת שמו על נזכרת אחרת תקנה עוד . ממטהנחוץ
 ולא עשר השנים לחדש האחרון יום הניע ואם תמיסה שנה *ת ער נגאל יהיה התורהחק
 יהוה שלא חדש הי"ב כלות ביום נטמן הקונה וכהיה בערמה ועש( לקונה הלום היהנגאל
 יעובר ויהיה בלשכה מעותט חולש שיהיה הלל תקן לזה . חלום-לו ויהיה לנמל ינולמסוכר
 לי"ם-להלך ויש . לנו הונד לא הקנוחיו מיתר . מיד( , פיט )ערכין מעוועיו נימל והקמהונכנס
 שמא תחתיו אחר כהן הכפורים ביום נרול לכהן מתקינים שיה? : שנתקן מה גם זמנולבני
 מעשה בסבת נתקן החק וזה מ'4( פ"א )עמא עבודה לעבוי יכול יהיה ולא פסול בויארע
 יוסף והיה הנפצים יום בליל ללה מקרה לו קרה גדול כהן ט,אפיל בן מתתיה בהיותשהיה
 כהן מתקינים יהיו ושנה שנה בכל כי לחק היה הזה המעשה ומסבת תחתיו משמש אילםבן
 נ"נ הוה הכהן והנה 80ע(. צר מ"ג נועץ עי' פ"א ותוספתא פ"א יומא )ירושלמי - התהיואחי

 רתקנה יצאה ספק ובלי ליצירה( תשמו נ"א לשנת )מכיב הזקן הלל נשיאוא של בזמטשררותו
 או בתורה ודורש הלילה כל מעיר הכהן שיהיו תקנו שאז כן נם ספק ואין : רינו ומבזתסאתו
 5רוטמר בש-ב.),י6נהכפורים הרבה יאכל שלא הקנו ועוד יישן, עלא כדי לקניודורשים
 המנהג היה לא ההוא הומן ער כי נראה לילה מקרה למתתיהו שקרה כי~סמה . ללהממקרה
 ששמאי נמצא לא הלל שתקן רועקנות בכל חו'ו(. ם"ד פ"א )יומא הלילה כל נעור הכהןשיהיה
 היו ההיא בעת . בפירוש כן אטר וכבר . הזמן מציבי עיניו עצם לא שמאי גם כי לוטתננד
 עובדי - -------

 איש מר.נא בשט- בטלוה התלטור שלדעת א5א פה ע5 במלוח וינן בשיר בטלוה בין הוא הפיוובול די1(
 שארם לכם; מוסרני )א'.( ובגיטין סשטט. אינו לב"ד שטרפזיו המיסר שנינו שתן לב"ר שטרותיו .ט61י רק פיוובולצרוך
 שמופל וכתבו חולקים שם ובתום' פרוובול היינו לב"ד שמרהטו שטומר פ.' )ג'.( ובטפות אטש. לא ואנ. הנונש.םתהיה

 רש'ץ של מקויו אבל 11. ברעה יח.ד ורש"י שמ.טה טה' פ"ט היסב"ם PP1 וכן ס5י.נינהו תרי 1פי1!16ל לג-דשפרות.ו
 ובהשקפח פ-ונבול. תקן הלל אסרו 5ב"ר.טכאן שפרותיו המוסר ולא ידך תשמט אח.ך את ק."ג פ.' ראה הכי-י מןהוא

 טן ופרו~בו5 . התורח טן שהוא לפיווב51 סטנו מכאן אמרו; הגג פ"' שביעית בייושלמי אך הס'".  כדעת והראשונה
 פר11ב51 תקן היל גם תורה דבר שפרות דטס.רת כיון מספרי כונת ו5פ"1 תורה. לרביי סטכוהו ה55 כשהתקין ?התורה
 סשטט. א.נו פרוזבול טשמי'ם אינם לב"ר שטרותיי והמוסר המשכין על רל5וה דתנן מהטשנה הר.ן.נהוכחתו פי'ובן
 בנו. אג ה שארצ נטן כל כתב: שהרי החוב נוב.1 שהב"ר הכונה אין אג' אנוש ולא הגוגשיס תהיו שאתם שפרש"יוטה
 הרי נדע( פ"ט טתיכוה יפיעו לא ח15 פרי פרוזבול עמו וא.ן חוב שטר שמוצ.א דוב בעל נוב.1.,ומנן הב.ר שאץהרי
 באה הנגישה א5א וסחוב נוכה אם כנוגש נחשב 5א הפרהבול שע"י רש"' עוגת אב5 רגלנה. ביר ודפיוובול השפישהיה
 ויא וגו' ירך תשמט אחיך את המדרש שוה ודע הללו. בדינים טש שאחרים שיאיתי מפגי זה כל וכהבת. הגש.טצד

 שה.א כספ.ם השספת לעקור בעיניהם קשה ה% תקנת שהיתה הלל. תקנת אחי טחידש לדעת. לע"ד שטרות.1דסוסר
 שמומר ודרשו סמך לו לטצוא  השתדלי כן על בתורה, הכהובהמצוה

 לבית שפרותי
 ריי

 ובזח הדין, *י על טשממ אינו
 הכהוא ססשסעות טרסטט א'גו דין לנכת שפרותיו שהמוסר טכבר הדין היה שאילו הנתוב. בטררש הלל תקותסמכו

 הורח. דין לעקור תקנה לתקן כך כ5 נשוץ היה לאשנתורה
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 כשבישת שרותיהם חורשים שהיו לבר לא כי . בשביעית ראש קלת נוהגים האדמהשכדי
 כזה שדה על ויאמר . שמאי בעיני רע דוה וזה . טוב היותי צד על החרישה שעשואלא

 . פ"נ( שביעית )תוספתא הזרע שלא עליה גורני פנויה השעה היתה אלו בשביעיתשנטייבה
 היתה שהסבה נראה ? גוירה לגזור כשר שאינו שמאי עליו אמר ארגי הבוא לומן היהוטה
 . יגיעם כל את לקח הוא כי הירודוס בימי הממים עול יעניאל על ככר כמה נודע כי ,ואח
 טסנו אשר המעין יסכר לבל העם יגיע על תמיד ולבו שנו היה מעשקוה בצע בצועולמען
 היא אשר - הארמה מעבודה העם את הפריע אשר ומשפט חק כל ולכן . עשקו אתשאב
 קנאה מפני השמטה שנה חק להפר ירא אמנם והן . להרחיק השערל - עסקם עיקרהיהה
 לצורך עבודה כל פנים כל שעל / המלך טטעם הק מפק בלי היה זה אבל , והחכמיםהעם
 פנויה השעה שאין : מנוונים שמאי דברי זה על כן ועל , בשביעיה שתיעודה שביעיהנמצאי
 אירע בשביעת ההרישה על אותם אונם; המלכוה שהיהח הדבר וזה . ח גוירהלגזור
 . 1( הדור הכמי הת,רוהו והמיר שוניםבזמנים

 הירים טוטאת בבחינת שגזר ובגזירה עסו הבון שמאי יד היתה האלה התקנותבכל
 בשלום זה עם זה נוהגים היו ספק ו~י . י"ר:( )שבה עליה שניהם הסכימו כי טפורשנאסר

 שמאי כי נראה ממנו אישר מהם יסופר אהד מאורע אכן , בדעותיהם חולקים היו גי אףובאחוה
 : שאלה נשאלה אחת פעם . בחוקה דעתו להעמיד ורוצה הלל ננד רוחי בקשיוה לפעמיםבא
 . הוכשר לא אמר והש כעכעי- שמאי אמר זה על ? הובשר לא או היכעסי לנה הבוצראס
 תקניטני אם לו אמר ? בטהרה מומקים ואין במהרה מצרים טה כפני לשטאי הלל לואטר
 ושמאי רוחו בשאננות הלל לעינינו יראה הזה במאורע והנה , הסמיקה על אף טומאהגוזרני

 ההוא וביום . ובקפרנות יד בחיקה בא ושמאי הסכרה במאזני דעתו שוקל הלל ,בקפדנותו
 אך , 2( )שבתי"ו.( שמאי לפני כפוף הלל היה דגום אוהו כי הסבלנות את הקפדנותנצחה
 הלל נננע שמאי של ידו חזקת מפני לא כי , נחשוב קרמ~נינו עי האמת אהבתלכבוד

 ההוא בועד ורבו למנין שעטנזו נהלכה הדין כשירת נהגו מפק בלי אמנם . דעהוונתבטלה
 . שמאי לפני ההוא ביום ראשו אח הלל כפף אשר הסבה וזה / שמאי של שתו עםדססכימים

 רכבה ענוהו . לרעל שש דאבון שמאי הלמירי קנאת גרמה שכיאי של טקפדנותויווה-
 ידעי לא אשר אדם בני יש כי . בעוכריו היי הן לראשו עטרה היתה אשר השלוםיאהבת
 בענוה עמהם ינהג אשר האיש כי ויחשבי , זולתיהם שמס כאלה ומרות מעלוה יקרתלהעריך
 המרנניו את טהכרתו אמנם באסת שלום ואוהב ענו מהיותו בז יעשה לא השלוםובאהבת
 נח, הלל היה כי ראו אם שמאי תלטירי אצל הדבר היה כן אף . נפשו רפתן אתוטרעהו
 אמנם השלום, את ולאהבהו לענותו זה יהסו לא , אהרים דעה טפני דעתו ומבטלועלוב
 נגר שיטהו להעסיד יכלת וטאין נפשו רפיון את סהכרהו היא הלל של סבלנוהו כיהשבו
 דעתם להפיס והשתרלותו חפצו ובראוהם לפענחם עליו הברו זה ולבעבור . מקננדיושיטת
 הברו , עליה וסמך טוב ביומ לעזרה עולתו הלל הביא אחת פעם 1 נצהנוהו : בלבםאמרו
 : כ' )ביצה להם והלכו הבאתיה ולשלמים היא נקבה לרש ואטר . . . . שמאי הלמידיעליו

ירושלמי
 ט.ב. פ"ר שב'ע.ון ט ובחי.. משרבו ר"ה שם בתוס' )ב"ו.( ס:הררין יבנל' .ג מ וסנחרר'ן פ-ר שנת.ת ייושימ' ע"1(

 הלל שeie! 5 ע5 שייך 5א הטעם ~ה . ררג)ן שהוא הזה בזמן בשמעית אלא ה;.יי שלא דואשון בה.' בהוס' שבתנוומה
 התורה מן שע.קיה תסה ~C1C טק.לום ה.ו שלא ודא. בהקפה וקים הצן התידוה כשעיר רדאשונש ב.מיס נ.ושמא.
 שחשבו מה גם כן ועל . תויה משל יזהר רווק כאלה ס:פר.ם לרברי עשו ואדרבה . ה-אשונ.ם המופרים ב'מ.ובמקזה
 כספ.ס ששמ.טח ואס-ו רמזורה חק נגד פילבול שהקן הל! על להצ.ל טשב.ע,ה בק-א פרק וב-רושלת. גג.ס.ן ה:ה'ב"1.
 שלא בדבי טקיל הלל ה.ה לא הוה מצר שיראי קרמת התנצלות :ה א.1 סי"-ים מרביי א5א א.נה שר ב.הביס.
 וטל 1atm שעה אפשר שא. ב:יט.ן רבא הבין וכבר . וטעם לפ. הרבר ע5 שפמו הגמ' בעיי אב5 . לירות לצרוק.מליחן
 . שם וכפ.רש"י ההריה חק נגר אף ע.ניהס כ-אות לעשוה ה:מ.ס ביר רושות שבמשן בדביים שבאסה ואמיהלל

  ל'א4-א% קשה היום ויץה יצא אל וילוצא יכנס הנמנם ואט-ו המדרש בכ.ה חרב נעצו : ה,מ.פן שבון בבבל.2(
 . דברים י"ר בנעירת ה-ה שבן נראה ותוספתא סיוושלמ' אבל העגל בו  שתשהכ.ום
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 ט Dt~Wn מפני האמת את משנה הוא והנה . ע"ב( שם תוספתא הדג ב"ב חנינהויועלמו
 התכנע וכמעט דעתם שהפ-ם בראותם הם אך , לשלכום הביאה ולא נקבה דיתה לאבאסת
 רומזו יצן ובטל שמאי של תלמודו עליו עצם כי הכיר דלל כי לחשוב בלבבם התברכו ,נגדם
 ההלכה לקבוע שבקשו עד ר% על הים שגברה והעבו הסמיכה בהחלקת דעתםספני

 מתלכידי אחד שם היה לולא אדם לפעולת יוצאת סתשבתם דיתה כבר וכמעט ,כדבריהם
 אם כי עשה לא רעל שעשה מה כי הכיר והוא , כחבריו הרעה נמהר היה לא, אשרשמאי
 קנא ואף כהלל שהלכה ירע והוא בוטי בן בבא היה הוה האיש . העלום ומאהבהמענותו
 . כהלל ההלכה וקבע האמתקנאה

 וסרטיו מרותיו בשאר דרכו היה , הקצה עד הלל הל בה אשר העמה מדתמלבד
 , פי"ב( דר"נ )אבות הסוצוע גבול העוברת ההסידות את אהב לא כן ועל , המבוצעדרך
 ! באמרו יפה בציור הסדה זאת ומשבח העם ממנהג עגות לבלתי מאד השתטר מעררו בכלאכן

 ואpnle 5 הראה אל , יושב תראה ואל עומד הראה אל , לבוש תראה ואל שיום תראהאל
 להתנדג אדם בני את בזה מזהיר ע"כ( ברכות )תוספתא לשהוק עת שנאמר בוכהתראה
 הדבר וקרוב / פ"ה( זוטא ד"א )מס' . ובממיכתם אתם יושב אע~י האדם בני כמנהג עתבכל
 שלא זה על בזנתו הצבור 0ן הפרוש אל ב"ב( )אבות אחר במקום ה% שאמר מה. כימאר
 Dy ענין המאמר לוה ואין . עמם ומתנהג בקרבם חי הוא אשר אדם בני משנהג טפה.דיה

 האנצנה ביגניני הצבור מדרכי הפורש על מכוון שהוא הצבור" מדרכי "הפורשמאמרם
 ויה אשר שלא לא לנפשו הפארת כעטרת היו אשר המדות בכל נסתכל אם ועתה ,והרת
 מעשה אמנם . הזה הרשע פני מלמרות לנפשו השטי הוא נם . סדנים אתו עורר היה טי רמו אף נמצא לא כי עד עמו העלים הירודום כי לו עמדו הן ואף , אחריו ישראל בללב
 שו אשר הימים מן הנה . להלל גם רוח לסירת ספק בלי היה הירודוס עשה אשראהד

 דנה הדבר וחי . 1( לשרפו הירורום שה הוה היתש מפר , יוחסין ספר בידם היהבדגולה
 . עמו ניטרף ישיאל מלך דוד ער התיתש אשר הלל של משפחתו יחוס. גם כי די5 בעינירע

 הזאת רפושנה ואולי , מבבל עלו יוחסין עשרה ע"ה.( )קידודכן דלל שנה ההוא כעתמאהל
 לפנים הן חדשה, לתקנה סבה דיה הזה הרע המעשה הנשרף( היחש מספר העתקדצא

 , ומששחה משפחה כל על תערה טחן ההש הספר היה במקרש היחש ספר בדיוורבישראל
ל שהאבידו מעת אבל למוהר, אך וחקירה דרישהיכל ק  דהשדה במקום הררישה הותה 
 אשר לפרכת ביה אחורי דין בית להושיב להק היה ההיא npno נם כן ועל , המפר פיעל
 רסתיחמים הם מי ירעו הם כי הכהנים מן היה הזה דין והבית . 9( כהנה יחסי בדקושם

 וביחוד אחרים דברים על נס דנים דצו ספק ובלי . כהנים של דין בית ונקרא:לשבטם
 . ודיניהם דבהנים במשפידבטנע

 14 לו: רבפירו אשר רובפד מתזך אחר מאסר אלינו הגיע הלל של כותובבחינת
תסיר

 . 166 ח"ב בייטרענע ואקם דבי' *י ע5 % חערח 828 וחכהות היחורים קורחי 'אמס1(
 )ע"1:( ובק'רוש'ן הכהנה. על ורנה יהובת טנהררין היתה שם הגית לשכת שנית ח"ד פ"ה מדות2(

 אמרו שלא וצ"ע . דברות רמשנה על וחוגתו וכו' הגזית בשבת ופר,ט"' 151'ה טהרה סיחם' 'ושבים ה.1 שם :אמרו
 תזה תראח דבר, מיוחדת שמפלורה תוכיח כהנה תיחסי שהרבה- יטר 1 חמשנה בגי' יושבת סנהדרין בפירוששם

 תשטיו זבניך ואתה קטו: פי' קרח פ' בספרי כן שמשאף וארת . מיוחד ג"פ ותה כהגה ביחומי הכריקהשלתכלית
 יחוש את סייטי 1 הענה את השטר'ם מז ומי . לפיבת בית אחויי והוא נטוו יבלתם  ישבש ה.1 כהנהשטהרה דוי כהנה; יחום. בורקין עוטם מרכת ביה אחור' היה טקט אטרו טנאן לפרכת %חבית המזבח דבר )כ5 כהנתכםאת

 נראה . 4יה רישי כהנה יחסי ישכ.ם ששם הגוית כלשכת חג" מחנינה ט"ב בתוספתא שגם תף ונג'ו. אחר! ,דכוגח
 5א כ! CNff , הג,ית יקדת ע5 הנוגח ייתה ש5א בהכרח ובמפרי , בספרי כאמור והעיקר , בדמשק ש5א זהע"ס
 ישר שם אשר לפרכת בית אוצרי היוחד מקום שהיה 5השערחנו המיר הבו ות תתה . ה ה' Q~pt : אוסרומח

 טץ פ"א בכתונות ~Nalb כהניסן ש5 דין בית ד"א וא נהנים ודו הבורקים האלח וחטיפתם כחנה,טיחסי
 . תרננו סטת המגיר העברי  העתי בסכתם סירפד כטרטר הישע בטה שכתבת' מה הר' . מרו פ"א השנהובראש

- - . .
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 רשלים . פי"נ( ובתומפתא במושלמי ושם : מיה )סוטה 1 עמא על תלמית ענו אי ,חסיר

 ני ועטהו חסידותו מתוארת בהם . תכונתו ואת מעשיו תקף כל יו; יגידו האלההמעטים
 דיה שהוא יען לעזרא והמשילוהו , דירו חכמי בין משלו מאין וענו , מעשיו בכל היהחסיד
ptnlaהיה הבית חרבן קורם שנה ששים כמו . בדורו כעמא לישנה רמזורה את החזיר כי 
 טת כי נראה יסופרו אשר דברים מישני אך . מאומה לנו הונד לא שמאי ממות . סיטושנת
 אירע אשר המעשה מן . האחר , הלל לפנישמאי

 לה~
 שקבעו ומה . שמאי תלמידי עם

 פעם שרצו לט שממופר מסה , והשני . עוד שמאי נוכר לא הוה הספור ובכל , כהללהכלכה
 חי אשר הלל שי מסקו יותר כשר זמן לט ואין דין, בית אב להיות אחד חכם להעמידאחת
 . . 57( צד המשנה )דרכי במקומוארעי ריי בית אב לר~מיד ורצו , דלל בחיי שמאוי מת כי nal-p ההשערה כן ועל ההוא .החכםבו

 עליו ואסרו נכברות במעלות מפואר היה הוא , מהללאל בן עקביא היה החכםזה
 וצרבן לפני חלים חייו ימי . כמוהו חטא וביראת בחכמה מישראל אדם בפני ננעלת עורהשאין
 לא קשים בדברים דבר החכימם שני מאלה . ואבטליון שמעיה מות אחרי ובדור ,הבית
 מחמש יותר סמנו נודעו לא , מדרשם בית סבאי היה לא כי אות זה אשר מרבו דו;למידכרכר
 מאלה יותר מאומה לנו נשאר שיא כן אירע איך חכמתו שהפלינו אחרי יפלא ולא . 1(הלמת
 מחבריו שנהנדה עליו ואמרו . ממנו נוחה דורו חכמי דעת היהה שלא הוא אמת כי ןההלכות
 להודיע רוצים שהיו ולולא . ואבטליון שמעיה נגד קשים בדברים לרבר פיהו פצה אשרעל
 : יסופר כן כי . אלינו שכיעים היו לא ההלכות אלה גם מוסר אותם לסד לטען לדורותענינו
 מוטב להם אמר . דין בית אב ונעשך דברים בארבעה בך חוור : לאמר אליו שולחיםשהיר
 רצה לא למה השעם אך . המקום לפני רשע אחת שעה לעשות ולא ימי כל ששוה להקראלי

 אנד למות ימיו קרבו כאשר כי . לבנו בצואתו עצנצ הוא הביננו 1 הדברים מארבעהלסוור
 לא למה ואתה : בט אותו שאל כאשר ויהי . אומר שהיית דברים בארבעה בך חוורלבט:
 בשמועתי עמדתי אני הסרובים מפי שמעו והם המרובים כפי שסעתי אני השיבו 1 בךחורה
 היחיד דברי להניח מוטב הסרובים ומפי ידיד מפי שמעת אהה אבל בשמועהם עמדויהם

 ש סרובים נגד ט-ובים מהלל; היהה עקביא בימי כי נראה מיה . המרובים כדבריולעשות
 החל אז כבר כי ראיה זה יהיה והלל שמאי בימי הי כי הוא אמת ואם ההלכות אלהאורת
 כי הפירוד לחבר השתדלו ימיו בסוף כי כן גם טוה נראה ואמנם הפרושיך: ביןרמרוד
 הלקו החר חכמי וגל בשםועתו החזיק אענף הוא רק היה לא עקביא דברי מתוך יוצאכאשר
 %ל של לתורתו קנא אשר בוטי בן בבא על פסלתו הזאת ההתאתרות היתה ואוליעליו

 מהמחלקת נראה כאשר , DSWI" תמימה התאחדות היהה לא אבל כמותו, רתכה לקבועוהצליה
 אבל , הטעט זה רק נודע לא עקביא רוי מקורות . וקלל שמאי הלמירי בין ררנמידהאשר
 ויבתיו סננד שררה ישליכו אשר כמוהו רבים לא . וסדותיו נפשי תכונה לנו להראות הואדי

 אחר וצא , הוה המעשה עם מסכים . וטחשבותיהם דעותיהם יהפכו ואאשר בשפללשבת
 לירי בא אתה ואי רברים בשלשה דמתכל : מ"א( פ"נ לאבות שפו על הנאמר מומרממאמרי
 אוטר ומי . וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני , הולך אתה ולאן , באת מאין רע ,עברה
 ענרתדו אלהים ויראת ענותו מדת על יתר 1 בעיניו והכבוד השררה נחשבו במה כזה מוסריורה
 . למות נטה כאשר לבנו השיב אשר התשובה מקוך נכיר זה . והיפטר הצרק אהבתמדת
 זה אע אסר כי בזה חפץ לא עקביא אבל , הבריו עליו שיפקוד סמנו בט בקש ההיאבשעה

. - -  ממדת-
 סטנו, היכות ד' שגויות ושם . עי"ש tfft1 טץ ע"ה בעדיות טעויות  סשת' יוצאות האלה הקורות כל1(

 לא וו ושל ט-ר פ.א בננע'ם ה" וההטיערת . ל"ט.( כירות מ-ד מ"ג בכויות ט"ג פ"ה נגעיט ס-ו פ"ב נדהוע"ע
 . 56 צד דה"ב וע.' דבר רועיר ולא אסר לא כיהחוירות'
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 עצמו זכות אמנם , האב בזכות בנו אל אחרים לב להמות האב שישתרץ והיושר הצדקסמטת
 , ירחקוך ומעשיך יקרטך מעשיך לבט אמר כן ועל זולתו, וחסד חן לו שתקנה היאהיא

 ארחות ללכת פה שבעל דבורה דרכי החלו בו אשר מאה כחצי זמן 0שך לפנינוהנה
 רפרושש כל את ההזיק אשר האמיץ דקשר , האלה הימים דואשונים כימים עוד לא ,חרשות
 הקנים תורת להחרק הראימים ד,שתרשת . מעם מעם נרפה אחת ודעה אהד לבלחות
 סננדיהם מצאו להם ברו אשר ההרכים כי מבקשה השינה לא הציקים דהננרותלעסת
 ויה לא אשר באופן רמזורה מדרש הרחבת , האהד . שנים היו הררכים אלה הפרישים ביןנם

 רורכים ושני . ונימוקם טעמם לטצהו קדסומהם של ההלכות בירור והשני, סלפנים.בסוהו
 . המחלוקת גרמי , הדעות לפשר רצו הם . שרצו ממש דויך והשיגו מנגדים מצאודאייה
 מתמידות אם כי עוברות מחלוקות היו ולא , המהלוקות להרבות דוגלו והלל שמשהלמיי
 ן עוד מתי עד יודע ואלהים פסקו לא דייא העת למןכי

 עשר תשעהפרק
ב" ..

 - ה% ביה -- חטא.
.
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 פה שבעל רמזורה את הביאו והם ולהלכה, למררש בתים שני יסרו יהלל'שמאי
 עסקו התורה. במדרש . התרחבה ובהלכה בתורה שהדרישה ראינו כבר . חדשהלסהרנה
 דןתה..כל לשמאי אבל , ביפולה על או נדומה על שפט סברתו ולפי הלכה כל פעם% :לעטי ודרש הקר הלל . פלפולם ש על ההלכות לביר כן גס והשתדלו , דיעכה תקורלמצוא
 (צא כן , אפן שכל ענין, בכל קיום לה לתת בפלפלו ורהטתרל / יעבור ולא להק ק-מהדעכה
 שטא* ובית הלל, בית מחלוקות מהוך כן יתברר יותר ועור , שמם על הנאסרים הדבריםמתל
 ועדע וכבר בישראל מחלקת היתה לא ההוא הזמן לפני . לזמנם ליחם יש מהן גדול חלקאשר
 לנרה ויחי המדון ראשית היה מים כפוטר . ההסבסה קשר מזמנם דוהר ל0ה הדבר סבתלט

 וכדיעת . קצה לאין ההלכות התרחבות 'היה המהל~קת פרי אבל דוזלמידים. אצלשובע
 ונולרו הדיבות והתרחבות להתרבות סבה שהיתה הצדוקים בהתנגדות רהיט אשררגשראה
 שערום לא )אשר הדוריס חקים אס מיתה היא . הבתים במחלוקת נראה כן אף חרשיםדינים

 יונמהבןגעוזיאלהגדול והם בשמם ונים נוכרו לפניו ישבו אשר ד% מתלמידי ,רקדכצנים
 תחיתו והפליגו מאר שברי ב"ע יונהן את ביניהם. וקטן ובאי בן יוחנן ורבןבהם

 ססו1 נשמע שעשה מעשה מכלל רק למד אשר הלכה דבר מסט לגו אין אבל .(0~9ה.כ"ח
 ט"ב שלכהד%

 קליד"
 וצא כאשר דחרג,ם אם אמנם , ג'.( למגילה נניאים ארגום קאט לו ל

 ואב לחבטה אב 1D1y ה% ק-או , דקתן יורגן ר' נ( ראיה צריך עוד 0מט ד"אלפניט
 שיא לדורות נהית:אב כי אמת וקש שם( סוכה ובבלי ת"ז פנה נדרים למושלמילדורות
 -והיה בשמו ונזכר ההוא בזמן שהי אחר חכם היה עוד , משחת ישראל פלמת אתהציל
 כבצו שופר אבל בשמו הלכות נכרו ולא 8( החרוני בן יוהנן ודצא דלל שלכלכ"ח

שפעם
 . פכ"ב קטן ועי' 164 צר ש. א. בא' גיי3ער. אגרוש והר"ר 68 ר.פ. נ בם' צגץ י'ק
 גלל, מגח 4וט צדוק ר' ורה שטאי תלם'ד' pa ריפיוני יחונן אח טונה " הערה 58 צר גדהש חשק

 בפ4, חרבה פת אוכל שוהה ראיתי החרתי יוהנן אצל תורה 5הטר גשהיתי אשר ב"ס י"א הגב' ש% כן11רנ1
 והים אוכף איש א"5 5ה'ם שהן אותן ראה 5ו ודי5נת*' זחים 5ו ה51ך א"5 5אכא והוהטזי באתי נצרתנשני
 הקע"ת שאייס- שסתטוה אלא היתה נקובה חכית 15 אמור ק. א.5 אבא את וועדעת' כאתי תמפתח כג4נלחים

 ע5 טוח היה" שטאי שהלבוש "אע"פ טאטי בי ר."פ וחשב גזה. כדברי א5א עהטה חיה לא היה aee*קשה5טור
 גר'אראג"צ eee יצדוק ר' ש טוסב הטפסר שיה בפירוש טובח התוספתא אכל אטר רקת מתוסף רשע ונגרנוהגן
 nma~-ח יימן -אי5 ששוה משדיעך נוטרים שמתמוה א5א גזה ברברי ויתה מנוקבת 5ו אטור 5ך )"3י1( אי5וגו'

 3ביראר פצח "ץ ומחשת 8"ב ירשע גהוספתא My1 וק ר4-ח א5א יושג התז לא שטאי ס"5טייי עשיהמשג"
שלהודיעך
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