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 על . לא בימיכם הנוים על שפפתם אשר הקערם הטשפמךם כי אדם בני וננד ה' ננדתודה
 הקרטונים הגוש על  ושפטתם אשפי רומשאשאם בל יצמרקן עלירם לא גי * יחבט יכננונ4י
 מבש למפיוע ומרמה רטש לאנשו נחתוםאשי

~ewl 
 על ולנשבעים פיהם בערות שיי

 בזימה לשפופות ונעיהם בטחיהם את שקץ דגים בני בהחמס טטץם עליהם לא בו ,שקר
 לבלתי האיושיה בנכונת עלירום לא כי , וירתות בצל לדיצת בש אתה נ6 שוטתונחשבו
 חסדם כי חשבתם עליהם לא וכי , כערכאותיהם ללכת סשששההם ובחקת בדיניהםלדון

 אמנם . ולרועפאר לההנדר אם כי ובתשם באמת איננה אתבהם ותורת להם ד"אחפאת
 בקדם , ואהבהם שלסם דורשאם לקראתם באים הייהם רצף סלא ובלב יפות פניםבסבר
 המדות לפרר ומישרים טשפט צוק להכין עלם נתיבות משבבים היו כי בתודהפניהם
 בהצעקם והקטה עותתם על הודו וברצק , נגדנו רואשונים הדורות ושוו כסה ורשעיניהן npe~ כי ש תודה ; ובצדקה בחסד דבוב במעשה לעשת ושאכל ' הואכל כצמרולהרים
 עוד untw הת לבלתי כאחים לדבירנו nipiw'n כום עלינו נם להעביר האגודות הזכיתקדש
 אך ; ובינסו בינינו הסבדיליס ובאסונות בסעשה השונות דתיט בגלל וצדקה מזכווענדרכם
 לרווה וחכסיט נביאיט ולתורת לתורתנו ועז נצה נתן אשר לאלהים תודות כל עלתודה
 הזגגנו בארץ אלדים הסייט אשר לט ואמנם . הנוים כל ארצווז רוחב במלא ההשכלהבעפרי
 על עינינו לפקוח היא קרושה חובה לט , בעין עין אשה כל והראנו האלה דוחוקותלעתים

הלי
 עם-,ם י בסנהנינו דרכיט טענלי לפיהם נפלס לכען ורסעסרים הטעמות. הזמנים
 . עטיהםובסששמךט

י 4

 תטביעיספר
 השק-ת. הירחץ גסייג'ס כללים 1 ותולדותיו בטדרש חדש דרך , וכא' בן 'ודנן רכן נוידת החת יעח דןדגי

 חמישי רקפ
 יינקו. נשיאות תחת כיננה ר'ןהכית

 לג'ל אזנים תצילנה עוד , ה' היכל והריסות ירושלים מפלת מקול הארץ r~pllעור
 הרומי וכמנצת קול לשמע רועד לבם ועוד , המהיפחת ציון בת ולקול ריעב חרב חל4נאקת
 דגם4טים ירועש .הכמים אנשים קטנה שארית ראינו כבר והנה ,. וגכבשש על ובלשוברעה
 האמצשים לבקש ומהאטצים היהוריה האומה עתירות על ולבם עינם שמים ריבוכהפתק-

 כלם היו בזה כי ו lap1 אשר את למצוא טהם יקשה לא ואמנם קיומה. לדניןהנאותים
 לקיוטם ותכוה שארית לרען הנאטן האסצש היא , app1 קרית פורשה , התורה כי אחדלב

 יכלו לא הרומזם ולגיונות זרים ירי בה שלפו לא נשארה, להם הלא היאששסו,
 לירושלים המפלה ונחרצה כלה ובמרם דג(לחסה שערורת בימי אז כבר הארץ. כ8לרובדתה

 נעשו אשר המעשים כל על במשפט באו ובמתינוה ורעת במועצות אשר דמשכ-ים הםהיו
 מרבית לנתשם חח אשר והפל שוא בחויוטה רהשפיקו לא הם , טראעהתו דבר 'ארמיתוראו
 בני ובקנאה אדם בכה טבמחה עו שכן לא ונם הערול ה' יום קיבת 4תם בעיוולםהעם
 להם יהיה לא כי פאד רבינו אז כבר אמנם בסנורים. ומנם דיכתה אשר עטטפריצי
 19 משאריתה רק אשר אטתם נתלת דהח-ה אל נששת עיניהם תזו רוחצם בפניתקומה
 אחרי עתה , אליה לבבם הביט אשר הממרה ד"א ויתה או בבר כן ועל בארץשאריתם
 המטרה זאת להשינ עז רהאזרו עתה שאה פרם לשמר ווגידו רש שצ יי לשבאה
 רק , הנפלטים החכמים שארית אל . ולסעדה שתה ערגת פניהם מגסת התחיה רקלשנם

פיי  .8 1יב( יחיו 

 4ל
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 הזיק לבלתי הלאומית ולקנאה לפני לבם סנרו כי , הבאים הדורות מכל תודה יאחהלהם

 חבלה עצצעיט תבענה להם אך , האחרונה הגדלת הבבה ולבל ושארועה השמהלתקות
 כי ישראל יתגבר בנצל ולא בכח לא כי וידעו זאת את הבינו לבבם וביושר בחכמתםכי
 . ברוחאם

 הההם וינדבו דהטרידים רועאחדו רקרצשה כשיבהם מלא ובלב מרגועבטחשבות
 כי מפורש נזכר לא גי קם זכאי. בן יוחנן רבן היה הנאמן מנהיגם לאומתם.וכחם
 רמקירוה שכל אחרי מקומו ממלא או נשא ההן כי ספק כל אין זאת בכל נשיא בשםנקרא
 הלא המאוחרים בדורוה וגם החרבן טהרי תי אשר ימיו כל לו דיו לנשיא מיוהדותאשר
 . הנשטים בפדרנת הדעיקוהו כי אות וזה פה שבעל התה-ה טקבלי ראותי בע ארעוטנו
 . כזאת רעה בעת העם לסנהינ נאותו אשר הכשרונים בכל נאדר הנכו! הא-ט היה דמיוקח
 ן דה-ו בני כל על חמסה הכשר יתרון גם לו ויהי , לממשלה ונחמר ארוב היה יוחקר'

 עד עתה שש אשר רגשתה ישיגו הנהנהו תחת כי נאמנים ערבים דרו כאלה מעלותחדתי
 זבבשרומו במעלליו לרבו התנכר , הלל לרנלי יזשב תלמיד בעורי בנערודע בבר יפניהם
 פ"ה נדרים ירושלמי . כ"ח )ננכה לדורות אב כהיה בחכמה אב רצא כי ע*ו אמר כיעד
 בחכסה אב היה אז כבר , מבוט על ההיכל עמוד בעוד לחצי נאטט האלה הדברם .ה,(
 רבתי איכה . כ"1 )פסחים מפיהו תורה לשסוע אליו נהרו ומררצק ט9-וב תלמידיםודגמן

 ותכונות מרותיוי כן וקא . שם( )סוכה הארץ בכל יצע תורחו ושסע רהוב שמו כיפתיחה(
 שלים ומקרים השלום בשבת ומדבר השלום אוהב Inlsna וביועד , מאד נעלותנפער
 לחציו נפ רועאטת עליו רבו פאפר אבל פיאא(. יתרו טכילתא י"ז. )ברכוה אדםלכל
 עסו את אהב אב באהבת , לרורוה אב נם נופה הבית חרבן אחיי עתה כי .השני

 פטיש , היטיני עמור , ישראל נר : עליו באמרם תלמידיו בהם תארוהו אשרששארים נאמני ומה יפו ומה . הבאים הדורות לכל להיסב להשכיל היו לטובתו עשה אשרופעלאיו
 הטכהטת נכבדות היותר דגפעלות הם האלה התוארים שלשת ני , :( כ"ח )ברכותהוצק
 בהורה במחקריו דרכם האיר אשר לישראל היה כנר כי . הדורות ואבי העם מנהיג אתפאר

 ולסעדה אותה להכין הירצריה לדת היה החוק עסתי בזמנו, והדעת האמת כשיררגשרים
 . 1( רמזורה וכריבי המתנגדים ננד הורותיו היו סלע הכפוצץ חזק וכפטיש קיומה,ולאשר

 האנושיות החפשיות לראש לכל ומנשא שם( )מכילתא והשלום החסר תורת כצרה ככצהוכו
 אחת חקה אשר כסורצ סי , פ"0 ב"ק הוספתא : כ"א )קידושין לאדם אדם עבדותוטואס
 , פ"ה( דחובא ויקרא )ת"כ העם ולדלת לנשיא ולנרול לקמן פ"א( )שקלים ולכהן לעםלו
 הורה ואשר :( " )ב"ב ועם עם ובכל ארם בכל פובה מדה כל ועקיר  אאגף כתהוומי

 פ"ה )טפה כעבדים מיראה ולא כבנים באהבה אותו לעבוד אלהים טול האהבהתורה
 ולהודע ולהודיע לידע ומשפמיה התורה חקי בפנימיוה ודרש חקר אשר כמוהו וסו ,מ8ה(
 f'e) שם הוספתא : ע"א ב"ק ופם"1, פ"ב משפטים )מכילתא וכך כך לצוות התורה ראתהמה

 ב"ק , פי"ב שם )מכילתא המוסרית כונתם לפי ולבחנם לצרפם ~atpn מושכל פעםולתת
 אשר ולאיש . בתורותיו יוחנן ר' דרכי קצות אלה , ח"נ( פ"א סנהדרין ירושלמי .ע"ת
 הו כאלה תורות כי . ישראל נר : תלטידיו שתארוהו התואר נאה ולו תהלה יאתה לואלה
 . לאפלה ולהשבית עינם להאיר נביאנו מדברי וזרח בא טסיני אשרהאור

 ובסיני עכצר יוחנן ר' היה ירושלים נפלה בטרם עוד הבית שומרי שזעוביום
 האיתנים ההמוטטו אז . נצח למשואות נפלה אחרי כי אף , עליו נענען ישראל ביתאשר

שסדי
 נר המאמר ובטליצת ריבץ ממעלת יעובר שם 28 עד 15 צד ח"נ 'עללינעק אחרן ת-"ר בררקץת עי'1(

 . פ'רועע אחר' נטשכהי וכו'יתשאל
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 ראשיה . מפלה לם)י דנה עתה כי דשה וסכרני העמוד ולולא יחפפו תטדיו הבית:טסדי
 ~ימי נבר ויצה. פיטהיה שוצו משם אשר לתורה מקום לכונן הותה יועגן ר'פעית
 ים לרצף הש-~ב" יבנה בהעיר שט את יורגן ר' נחן ה9ה אפס כי האחיומם'כרשהורבא,
 בתחבלה נמל6 רמצור ימי בסיף רגיל. וין לבית ושד ובטי מדרשו בית לימרישםרהיכון
 ועל 'עסו לל רחמים יבקש אספסייטס לפני ויתיצב , מירושלים סתלכודיו עגיםובשרה
 תלמידיו לקבץ רשיון סמנו והשינ השר מלפני חמד חן נשא ריב"ז . לעתיד טרלםדבר

 %ש ומטים ארכו לא הפלה. ובית מדרש בית בה ולכונן ליבנה הפליטה, יתרוחברת,
 לפנים כסו ביבנה נרץ דין בית עמד כביר לא ובחמן הטסשלה, מאת' רועמהכאשי

 אשר הסנהדרין ש הגדול רע הבית אם היתה: הזה הזמן משאלות אתיזבירושלים.
 ב"ר בירושלים . לפנים ושאט לסנרורין אשר והקהו משפטו ככל דצא אם .ביבנה עוזה'יסדו
 לענין יטה הסנהדרין כח להיות נורם שהמקום האמינו מאז כי . לא או הנבחר המקוםהיוהה

jn~ewה-י"א יקו, )דבר-ם ישראל לכל ההר-אה תצא הנבהר, במקום ,הם אשר 
 דגדג כב"ר להיות והכח הזכות 6 מאין 1 ביבנה הםנהררין של פיכו מה ועתה , פיז.(בנהדרץ
 עתה גדול בנד ליסד טזוץ כי ראה יוחנן ר' אבל 1 הנבחר במקום שאינת אחייבירווטלימ

 את ועשה רברים בדקדוקי רוחו אח ענה לא כן על והדה ההורה לקיום *רושליםומץ
 סובנה הנדול דץ הביה ויסד בפלפולים נפשו הכניס ולא הרבה שאל ולא לזמנוהדרוש
 ירוש' , קנשנ פ" דברים )ספרי שביבנה דין ביה לרבוה ובאת : בדרשו התורההזה,,במררש המך* הרבר. שר הפתמיהש את לפייס ואולי ; ישראל לכל ההוראה עתה תצאומשם

 הבית לרקדיש נורם המקום אק גי והוא חדש ענין נתפרסם הוה ובדבר ה"ד(, פי"אסנהדרין
 אלא בכבדו ארם של מקומו לא : המשל כמאמר מקומו את מקרש דין הבית' אם כידין

 ההזנה בראש בשופר בה שתוקעין לענין כירושלים שיבנה ותקן אחרת בתקנה זה לוועיצה רעזגע צריך החדש תיקונו כי יוחק ר' הרניש בתחלה כבר אבל מקום. את מכבדהאדם
 לא * בנבולין ולא .שמק"ש אלא כן רנה לא לפנים מ"א(. פ"ר ער"ה בשבת לרזיתשהל
 תקיעה אין ש-בן שקע ובמקום בקרבנות התקיעה שתלו מפני אם הדבר סבת ברורידענו
 לא ובמקדש המופרים שנורו נזירה איזה ספני מלתקוע נמנעו אם או שם( )ירושלמיבשבת
 , קרבן ולא מקדש שם שאין ביבנה הדבר לרוזיר סבה אין שיהיה אעי אבל . )בב*(נזרו
 אחד אלא בלבד יבנה רק ולא ביד בו שיש מקום בכל הוקשן שיהיו ריב"ז תיקן זאתובכל
 הב"ר את ולקיים לאשר חפץ שר"י אלא ואת אץ ב"ר, בו שיש בגצם בל ואחדיבנה
 האחשב לענץ דמקום קרועות נורם הוא , עיף- הנדול דין הבית שקביעות ,ולהודיע' ,שיסד

 ובגל סקום בכל מאז היה כן כי זה על לרפליא ואין . מתנגדים לה היו בכליזה, נאיצה!מאד h'D" הזאה ריב"ז פעולת כי להכיר הוכרח פבין לב לו אשר כל-מי כי אף . ו(בירושלים
 ריש מבית דוו רפק בלי אשר בתירה בני . בתחלתו טוב דבר בל על מתנגדים QP'זבן
 ו התורה וכמשפם כדין היא אס עמו דנים יהיו אשר עד רחקנה על עמו -להסכים רשלא
 המכיר ודעת חכמה מלא איש לא! 1 בפלפולים עמהם .נכנס האם ? יוחנן ר' עשהומה

 נמרצה בתשובה 'כן וש . אפע דברי במריבה וכהו זפנו יאבר לא ואיבותיו הקדושהפקודהו
 . לתקוע וצוה למעשה משפטו ימציא וסיר / נדון בן ואחרי נהקע : ויאש- בהירה' לבניענה
 אחרי ירי . ולפלפל לריכוכה חשקה נפשם כי נחו לא עוד זאת בכל בנזירה בניאבל

 נשמע כבר : ויאמר ידים בשתי רשעם נם דצם ריי אך 1 עתה נדון 5ף'י אסרו ,שתקש
קרן-

 nsun ימיו ב.ר שם שיש ט9ס כל הפזר יבנה אחר חכמם האטת :( כש )ר'ה הטתה :וזת נ-ל כן1(
 יחרץ מק כ'ררם*ם יבנה וע"מ . הבנד ע'י טקודש המקום אלא cip~a פלו' חב"ד שאין הגדיל הב-ד שלאלא

 הם* ~naa ע5 י4-ה ירתאאט 4טד בתסרט סגו שע"נ  ואפשר . עצמו במור מקורש המקום שכירושל.ס אלאל'רוול'ם
 . 'תרה ויא עור עצמה מצר הקרושה יתרה שסוכרכלותר
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 גדולה סמרה עיניו נגד שם ד"א , מאזנים כשתק בתירה בני בקשת לו נחשבהטלאתהו אשי רגשנבה המחשבה לערך כי ספק כל ואין . מעשה לאחר מהסבין ואין ביבנהקרן

 קטנים ברקדוקים ע14 באים ורם עתה, של הסעסד לפי והדת רשימה ולקיום הזמןלתיקון
 ולא ישנה ולא דבר אוזע כן חיל דיוח. תדפנו אישי ככוץ הקלם ווצוז אפסובספית

 שקידוש זאק דיה לפנים . אחרת תקנה  וטד במל הזאת לסבה גם . הבל לדברי לבזשת
 רין: בטז ראש ומפנך עד מקודש החרש שאין דין, בית ראש בסומר תלויהחרש
 0, לע לשם עמרם וין ניח ראש כששן ק" שמקדשים ריבשו ותש , .( כשר לרעהמקודש
 אל לב טנאם נאשר . לכגץם כח יפוי טרם וין הבית וער שרק פרסם היא צ תקנה'נם

 %(. אחרות תקנות נם ושאע התשע לסבה כן אף וצזכרוה התקנחי עשה הבוכיהםהמעטרים
 ומהרב טהרי עתה ט וזעא: , אחר רעיון ויה תקנותיו לכל היסוי כי רואים אנחטוהנה
 השנוים . חדשה לסורגה הרחיים חייהם והגיש מצבם דלי כערך צרכיהם יצליפוהבזע

 צריכים חייו רראעאנה כונתם אח חלם בכמה האבידו והמאושת הזמן פולו אשרהנדולים
 לפניהם הלך כריבשו גדול אדם כי את היתה י ומיעז . ההווה מעמדם לפילהשתנות
 לעשות החפץ תם והכח הכשרונים לו אשר האיש ההן הוא כי . האלה המצוקבעתות
 המשרעות ובין בינה ולפשר היהודיה הדת נצמרי רשק למען זמנם ררש אשר כל אדםלפעולת
 בית כל אשר הימיני עמוד ריביו היה האלה הסעורם ובכת ועד, לעולם חסוםלבל

 . עליו נשעןישראל
 להסיר נדרש ה"ה עתך שטי, הדת בוני וכל הוא עמל אשר דחדש לבניןאמנם

 עהה כי אף לענש לפוקה להם הע אשך טמעשירם, להפריעם יוכלו אשר המכשוליםבל
 אחרים המד מבחץ אשך טתננדים טמר דרכם על נהנו סכ2צלים כסה . הדעוהבמעמדם
 למשביחם ריביו ה12עדל כלם אבל ארבם. שמו השמה בקרב אשר ורביםגוזלים
 תחתיו אשר חזק פמיש כסו ריו העז טעשיו וכח כנחושה היה אשר רצונו רורע.שדחק

 הביה בעו כבר הצדוקים. מצד להם בש יפגים היותר הטכשולים . דגפכשליםהתפוצצו
 טנחות . קפא )ב'ב יצלה בירו וחפצו הפיוטים תורת ריב וסיב לנגדם יוחק ר'דהשרר
 קרנם ננדע הלמחמה בימי כי , זכרם אבד כסעפ החרבן אחרי . ב"ו( פיד ידים :ס"ה
 כום עבר דליהם דיישן ובעלי בעם ושורים דנו רובם לפי דדותם כי . מרפאלאי,

 צר לפט שבו דלם! ורנים / דגמלחטה אכלה מהם רבים . העם שאר מעל יותררהרעלה
 אבדה לא עור המתנגדים קצת באבור אטנם . העם מדלת ופלים שריך אם כי נשארולא

 התרעומת תחלת כי ראים כבר . שונים מצדדים בם נשבה הרהנגדות רוח עוד .ההתננדות
 עצמו ריב, ודברי . הזקנים תורת נגר ובקנאתם באיבתם נוסרה דגמשיהיים היהודששל
 היה ד"א . דמרו2הם בתורת ספק הטילו אשר בימיו היו רבים כי ברבר נאמנהעדות
 . :( ל"ר )מומה ראווה מן ראיה לו שאין ספני שלישי ככר למהר אחר דור עתיר :אומר
 הפרושים סאת הרצאה להלכה וצדקה זכות שאין , קצותם בין רועה ריעפ2טפה כי יורהוזה
 רשרושים בקרב הרעחע פרוד רנה זה מכל יותר אפנם . הכתוב מן ראיה לה איןאשר
 ממתנגד 5ה הבא שמנזק שבעולם דבתות בכל זה יורה הנסיון כי . לסו למכשול נגףלאבן
_-_ בקרב המתעוררות המהלוקות לרגלי לה הבא הנזק נגד נחשב ותהו כאפם להכוןץ

 עצמה
 שאר אבל חטיארות הקנת תקר שבועם בלדר העשרי ניסן על אלא השבת את טחללים שאין הש ריננו1(

1ב541 ב וע"כ זהיר יכול העומר אין עומר שאץ עהה כ' אמור '1םסהנףנל
 י" טן -

 לא ולמעלה הטיחה מן סקגrw 1'5 היאשו:ח שדיהק:ח כולו היום כל החדש עיות טקבלין "יהיו הקן ועוד .(ל
 התירו הזח לקלקול שד לוצצו אין הבית שמשחרם ואחרי בשזר ה*'ם נתקלקלו אחת שפעם טסי אלאנחקזה
 ל:(. )שםהדבר
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 פרצי  אשר למחלוקות נבול ולשים , המכשלה להמיר וההאמץ זאת דביר יוףגן ר' .עצמה
 *שובתם דראשונות בדבונים כבר . הורות לשני ותורתם בתש לשני וחלקום הפרושיםבין

 אשר שהדברש "ף . ה"נ( פלא ברבות מרישלסי הלל כביה רוכה לקבוע וגססו נסנוביבנה
 ולרוני. טמגףסה ארץ להרשש כח להם אץ אשר הערך קפני דברים לרוב היו עליהםרבו

 צדדי ורגיעו המהלוקות יצאו מהם אשר היסודות אבל , כן ש כן הדין ישהסמלנות
 להלמם טויהם דורש עתה זמנם היה לפנים מאשר ףותר בערכם נדותם היו דםהוצלקים
 ל% הרחננדוון דוש האחד . שטאי בית תורת נרשמה שקריים יסודות כשני כי .ערם
 צת ש רו5רוה הוא והשני . גדרים ולהרבד( הדקים סאת את להנדיש והחפץחדשת

 לעצור . קצה לאין עד הארץ נויי ובין בינם הפרור הרהיבו בזאת אשר הלאומיתהסתשבה
 ולישר בדת שטים מהם דרש הרתי מעמדם . פקידתם עתה לה דבילה המכשיליםבעד
 מלשמית קנאתם לעזוב מהם הוא נם דרש המדיני ומעמדם . זמנם צרכי לפי הקבלהמעגלי
 נבין בזה ורק ובזה . ואשרם מוכם כל בו הימור עד וערה מקדשם בית החריבהאשר

 עוד לו רגז לבלי כלותו עד החלקים תוקל לבמל התאמץ אשר ריב"ז של פפעלותהלוכוה
 בקצת קדש מזכרת להם עשה ואף , תאבל עליהם ונפשו , לבו הכאיבו קדם כימי להפהיו אוי סחמרירם כל ואבדת המקדש חרבן כי הוא אטת . niv~lwn מהלך עלתעצומה
 רוזעכבה נם ואם , האומה תקות אפס לא כי המהשבה ממט הסיר לא אבל . 1(.תקנותיו
 .ושום ולא האטה קיום אין אמר בי . יעקב מבית מבמח זה בעבור נתק לא קדימהבהליכתה

 בכל מלכות היא הרוחנית התיוממותה ; והמזבח והמקדש המלכות בקיום תלויםדתה
 במילות דסובח היא לאדם האדם אהבת מקדשה עתה היא ותורתה דתה בנין ,מושלת
 אהבתו עם מהוברות האלה הנשנבוה הדעות . עליו יקריבו אשר הקרבן היאחסדים
 , :( י"ר הגינה כ"ת. )סוכה ובארצו בזמנו מבסרן לפי ולאלהיוה לטבשות התבל חכטותלכל
 , והבמימ נביאנו בתורת הוסד  ואשר הוכן .אשר ההשכלה מצב על ורוסמוהו נשאוהוהן
 לדת סכנה מזה יצמח שלא ובמקום בעת העולם שאר ובין בינם ההבדלה נבולות פרצווהן

 עם לו אין ודבר ישכון לבדר עם לדיות ישראל תשדת אין כי הורוהו דם ואףרימזרה
 ישראל בתעודת קשורה העמים עתידות לדעתו לרתך אם כי הלאוטיים רצו כאשרהעמים
 והתורה העם סררך כבשולים בער הזאת השכלהו פעולת ובכה . טאז הנביאים בשרוכאשר
 כחו, בעוצם היה חוק כפטיש אשר רוהו תחת רחפוצצו עליו המנופצות ותגףואבני

 הרת להנחמי ההל הוא כי לרעת הראנו ריב"ז ווי סקורות האלה המעמותטרגגהדיון
 יחד כלם . בפעולתו לעזרה לו היו ותלמידיו חביריו וכל 3(, חדשות בפסלות-היהודית
 פקידתם . הבאות ואל הדשה אל מבמם ושסו עוד לשנותם אין אשר הטארשת עםההפשרו

העיישייה
 כסנדליהם לרוכן לש15ת רשאים הכהניס יא-ן 1 :( ל )ר"ה לטקרש וכר 1' % ניטל לולב שיחיה חקגש גפ 1(.
 התקנות מלבר . התלטור כרוטן ולא 16 צר ח.ד נרעץ וכ"כ . במקדש הכהנים למנהג זכר ג"כ ספק ב* .( ט)ט81ה
 החרגן אחר בשכיח הלא ע ררי כפלה אשר % הלכה נשנית טת' וצ"ע בסופו( שקתם ירוש' . ם וכריחותהתקלה ספני ובטלה ריב-1 עליה נסנה ככר ואנ"ש לקנו יובע שיפריש צחך ג1ה"1 נר : א' תקשת כ' שר * גטצששהצענו
 טדכרשהרי

 בטס-
 רבע. כרם : יהבו 1 ריב"1 בפלח אשר הראשונה התקנה תש סי וע"כ הראש ריסקו היה ואן בסה"נ

 ר"א של שחבריו נאסר אלא כן תקן שריב"1 משרש נטצא לא אטנם ;( לא לר"ח לירושלם הדשם וטילה נפדחב1ה":
 שא.1 סר-פ נח-רא הקירח א4 1ח א'ן אבל ריב": ר'א של חבריו סאן פ"א רב יאסר 1 וריזירורי עלי נסנו יערקנוםבן
 פעה שני כששר שכהופפתא מברייתא טובח 1 רוש :של חגרו נקרא  שויצ"ו טצאנו שלא טלבר כ. . וב% כ% קמםלה

 נפרה שיהיה גשו האחרת בזך כיזם )בפ"ר( בו אטר לא הראיתן ד', בית הבית טשחרב : תניא שם ר"8 דקריטהירת
 להוסד סמוך נפדה :ח שרויה טשנורו חלטיד'ו ואסרו לפרווצ רצה ולא וכו' כרס לו יטה'ה בריא טעשה להומהסמוך
 % יבק ומזח . פדותו אחהזר.ך

 . ר"מ להשערת קדם l~Nff משכיי
 נמצאו לא הלכות2(

 טריכ-

 . )קכא שבת עי' . חיראח דברים ספור בשרת רק m~en 11ה ( מעט רק
 םע41-וה תוםפ' 0ת.(, גפרות )ם.(, סנהריע )שפ:( ניב :(ו )י כחובות הער, ש"א שקלים )מז(, סוכה ,קמו.(
 המלתא .( ינ . )ח חגיגה ע" יתפיש מאסריו . טפו פי"ו כלים במקשת 1 ס"ט פרה , ש"ג חגיגה ,8"ב

~'eten ה"נ *"א וטנחדרט ח"ד 8"ב שקלים ירהבו פ": שם חשפפ' .( עפ : )עא כנק פס-1מ"ב . 
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 חווקה , סאתם דורש הינן אשי כפי פה שבעל התורה הארת עתה: ודתההעקרנה
 תעכב לבל מדרכה המכשלים והדסת , העת כשצרעות כין מדימם לה תה למעןותעצומתה
 התג-ה  שאורי ונל הקבלוה מכסת את לקבץ סלאכהם ראשית היתה זה לדתונ *בהליכהה
 . העתים בצוק נשכחו וסדררכם הלכות דובה כי פהשבעל

 ריב-

 בוש לא הורה עצמו
 . פם"( אהלטז פ"נ פרה לוספ' אזניו ושמש שניו שראו רתכה ממנו נעלסה בילאסר
 נהונדס אינן אשר ההלטת ובפרפ . ההלכותיים השיורים כל לקבץ רוזאמצו בתחלה כןועל
 עיטה רוטרידים החכמים ס! אחד כל , להשכח יותר עלולות הן כי הבית שנשיב אום-יעוד
 נטו פרטיות הלכות על ר~ירו טקצתם . משכחה תורתם להציל וידיעתו כרע כפיבזה
 ושר , 8( הבבלי כפר איש אלינתן בן נחוניא רבי 9( המגן בן שמעון 6( נודנדא בןיוחנן " ושאת בן זכריה ש פפיים ר' 3( צדוק ר' 9( חנן בן יוסי אבא 2( רבותים סבן חנינארבי

 על . כנוחדים בענינים הלכות סררי עשו אשר הכטים בהם היו וכן . כמוהםאדיים
 ולדעת. , הכפורים יום עבודת בעניני הלכות סרר עשה כי אמרו הטצפה איששסעון
 מן אהד הוא גם אשר יעקב בן אליעזר רבי י"ר:(. לומא תסיר : משניות סררקצת

 סדרי לו ועוד , ה"ב( נ"ב ירוש' וע"ש 2 ט"ו לוסא בסדות הלבות סדר חבר "(דו2רירים
 ראבק את עוד דביר ואולי שלאחריו בדור נדול חכם - עזאי בן שמעק . אדייםהלכוה

- 
 ונקי קב יעקב בן אליעזר ר' משנת בה וכתוב בירושלים יוחסין טנלת מצא כידהרד
 , משכחה להצילן הריכות לקבץ רצחל אשר ההיא בעת כי מאד ונראה . :( מ"ט)יבנצת
 פעולה----
 . כהנים וברינ' בקרבנוה רובן והלכוה.1 ועריוהיו חולרהן.1 נרשטו ח"כ זה. מהבור בת"א1(
 . גי הערה ע-"ש ביה"ס עבודת במנהגי שמסר דגריו תל פ"כ בח"א :כרגו החכם :ה2(
 את, אהב החרבן אחר . פ"נ סוכה והוספ, :( )סו רבמוח ב, דהרה 177 ח"א עי' ננקה ונהג מגיתן ר,,31(

 ותוספי פ-א סנהדרין )ירושי לימ.נו בבייר והושינו כנרו והנשיא פ"ב( שם והוספי ה-ח פ"ק ביפה )ירוש, ר.געבדא
 ככורות . גז ולמין וכחם.רות בטרות.ו ה., גדול רבתי( )א.כה %ר חיי חי'1 אבל החרבן אחר מספר שנים חי עורפ"א(
- ס"א פ"1 )עדיהם ט-1כה עריות כטה ממנו ויש . :(לץ  שם פ"ר והוספ' . כעב )נדה בשמו בנו ר"א  שטמר ויש מ"ר( 

 %( : נןפ שבת : כע כוכה ט"ח פ.נ ;ריוה . פד )נדרים שבע הן הלכותיו .( מפ . לו פסחים ובבלי פיב ב_"בוכלים
 טאטר טטגו 1.ש שם( וירושי ובבלי פ"א 1.ומא פ"א שבועית )תומפ' העק לפני לררוש לו יסודים לשט . .( )ישט
 . פ"ר( )אבוה טאר יפהמוסרי

 . בכ"מ ומ"ר פ"א יתרו פ"1 בשלח טכ.להא :( )צר בסנהדרין טאמריו וין -ף.יי טיה פ-ו לעריות השנה ועבור ידב:הרות רג:קדש במנרגי הלכות נסה והע.ר לאחריו וחי . הבית ראה ריפ4(
 . 194 צד ח"א ע.ין5(
 סשובמ.ן. שהגי' טוכח .( לנה ובנט'! , יוחנן במשם נחוניא הנ.' ובעד'וח מ"פ(פ"נ עריתי : קוב לימית עריהן ממנו ויש פ"א( שקלים חוספ' : יא )ערכ.1 ולאחרו הבית בשן חי ריגינ6(
 טקרש וכ4 פ"כ( ר"ה תוספ' : סר ליטא עמדות ששאר 0 1 כחתות : ק )מנדית כקרבנות הלכות לו יש7(
 ate1 רסנן בן שטעון בשם פכר פעם טהחלפהז שהמוכחשת ודע . :( כ"ג )נתובות כדגים וקדושת ס"ה( פיח1שק*ם
 . אחד רגל אבל :( 1 )כריתות הסנן או :( סר )'ומא הסנן בן או :( כס תסיר צו מיינן הסג!שמעון

 ששלשתן נראה המשניפז ומענין הלכות נו על מזם גחוניה ר' ג~כר במ"ג ושם . ט"ב פ.ו בעריות נוכר6(
 . דירכינפ בן בר"ד פ.נ שם שמצאנו וכעגי! . בם"ב השלם בשמו כבר שוכרו מה על סמך והמסדר איינתן ב,לת"נ
 . הקנה בן ר"ג בשם משגתנו העתיקו :( )קכמ שביצליןוחיטה

 לטי ראב. בשם הלכה נכרה אם מהונים לה.וה וצריכים . כ4ם גודע לא הפרפרות ראב.. טתולרות9(
 r? מכוון ונקי קב ראכ"י משנת המאמר כי ברור ונראה . פם.א ב"ר עי' ר"ע טתלם'רי אחר ראב"י עור היה כיליחמה
 ססנהצי הטרש כי לשער יש וכן . עמו ונותנים הנושאים ר(זנאים מן האחרק וסי הראשת סי לרגיר יש .הקמיצן
 יש טנא פ"נ בטהרות . הטקרש טמנהגי מרברס מאוחרים תנא.ם נם כ- כיור יה א.1 אב5 . יא=ן "שדרגשש
 ועי' . פ"נ טהרות NfitD1n ע" הראשון מהדור שהיה אלעא' ר' דיא נשם. שרמ:נירה לו:ראשון המא 1Deaרתכה
 נוכר שס נם פ9 חצטה פים מניצת ובתוספתא :( )יגבערכין

 ראכ-

 ות ההקפו הבבלית רגם' ובע* . הראשון ונצא
 ס"1 פגו שם בד"רימשנה בערוב'! שהבבלי 6 הערה 74 ?ד בדה"ב יראנקל :כריה חרור הע.ר ויפה . לפעמ.םבנה
 אחר. יהטחגרים ן האחרו! שריא בבירור בגס' Qff ומוכח ונק' קב משנתו האחרק ראב"י על לזומר0עח

 פשר ריטנתי
 השגי שישא ודאי יעיש נחגרה ר' עם ראב'י נכר :( )א"א ערוב.ן עי' . כדין שלא הולכה טעותם לפי ופסקו כזפב!ה

 ודאי שהוא חכימא כן חנינא נשמ ראיני חוכא 6"ה פ"ר ובכליתם . להלכה הכלל :ה על לנשוך יצ וחרא"שחזתום'
 ה"נ פ"1 גכ"מ ועיי ופעה הנכר הכלל ע"פ בהר"ר פלפול וכא! וכאן וחבריו רפם על שסב ס"ט פ"ב זים וגןהשני

  פעסום כסה ימצא אחרים בסקופות בפוקקים והדרעק . משבת הער 8"1 משעה המגיר זחה וכןמכלאים
 . נזלהש.אות

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



-

89 -  
 ש, נם שי"01 דרע אבא ס'צ. ניספן )עף בה, הלק לקךו הרפי חכמי כל אהגרפעולה
 ענין לפי בפצצת נקבו בם עניניהם לפי מסודרים משניות למדיי הראשוטת הטטחתהוכט

 סנדלי ואחד אוזר וכל , .( יגד )חנינה אהלוה , נגשם כס בהם המדוברותההלכות
 תלמידם את למד לתהו אשר משנתו סרר היה והוא הלכות קובץ לו עשההחממים
 . מדרשובבית

 בכי עתה בו עס6 אשר הגדול הסבנה אל פנה לראש דיו ההלכות קובציאלה
 , חרשים ביר מלאכה בלתי וחמר לבנים ומה בנין אבני מה אה . פה שבעלדהה-ה

 ובקנאה. רבה בשקידה כן על ן הבמן צרכי שאר וכל לסעעףהם כלי נבלתי , הושבומדגמנת
 הכינו חרשים ובהבטת ההלכות בנצמרי מחשבות חשבו ח-עת ובנןעצות נרעהסופרים
 שנים כי הסברה, בידם דכתה ומחונה וכקו למעשיהם, הכלי דוהרה מררים ויהיבנינם,
 על חדש אור לפרוש חפצם והשלימו טחקריהם בהומכי ושא והסברה רג:ררשאלה

 שנשתנו, והזמנים המאורעות בקרב ועצמה חוזק לה לתת פה, שבעלהתורה
 :מכמישיה, מננדיה דרכה על נתנו אשר המכשולים אתולהרחיק

 ששיפרק
 ותולרות'ו. במדרש חישייד

 הבקא עמידת בזטן ופעלו חיו אשר ודה-שים לחכמים אשר רוזורה סררששאריה
 וכן . עקלתון בדרך הלכו מזער מעם אך אמס ואין מקרא של פשופו כדת הואלרוב

 כולה, התורה כל כוללים דיו לא אבל פרפיות בסררשווז טיוחדים בכללים לפניםהשתמעד
 הדרך אם ;תה היה מדרשות בפרפי לפנים שסרו אשר הדרך . הדבר נהפך עתהאמנם
 עווור לפעמים יצאה הזאת מההרחבה , דיבורה כל נדרשת פיהו על אשר כללוליסור

 ההלטת לכל למצוא אפשר שהיה פעלה היא כי יען , להכליתם נחוצה היהה אבלהכתובים
 שבעל ח-ורה שהיא , הזקנים הורת באה ההיא העת מן גם כן ועל . בתורה מקרוריצתם
 נסמכת עניניה שבכל אחרי הכתובה התורה למעלת שהעלוה וזה חדשה, למדרגהפה,
 אנשים מצות ולא הזקנים תורת עוד דגתה ולא , רבהובעל

 סלוסדה.
 כי סיני שלדת אם כי

 את לעשות מפליאי להיות. נזכרים חכמים שלשה , בכתוב-ם מכוונת כולה מדרשםלפי
 נולה התורה כל את דרש אשר 1( הקנה בן נרצניא ר' הוא האחד החי. הגדולדשדשה
 ומיעוט ברבוי כולה ההורה כל את דרש אשר נטזו איש נחום הוא השני , ובפרטבכלל

 ורקין ואכין לרבוי ונמין אתין וכל .( י"ב )חגיגה שבתירה אחין וכל ובכ"א . ב"ו)שבועות
 )פסוחם שבתורה אמין כל שדרש העטסוני נחמיה הוא והשלישי , פ"מ( )ב"רלסיעופכם

 ככה ריחיבו כי אליהם הגיע וטה ההכתים אלה לכל ורה מה נשאל אם והנה . ובכ"מ( .ב"ב
דרכי

 .( כח לפגלה טדחקיו ספני ;כבדות בו ומדובר הנרול ר"ג לשם וזכה :( י )ב"ב ריב": בעינ. נכבר רינ1(
 : אחה טהלכה 'ותר ולא שם( וסגלה ראכיד ל:.' פ"ר סצ,רע )ת"כ ב' אלא מטנו אין מדרשים )שם( יפיםוהאריך
 V"D1 בפעות לו נתיחמת :( )קכט בחולין כשטו ההלכה אבל . פ":( ב"ק תוספ' , ל )כתובות לתשלוסין כשבת'ה"כ
 שחרנה וצמ' טן וניל פ"נ( כתובות )הוספחא קנס להן א.ן וכו' אחותו על הבא : בג'דע וכאטר .1 בהערה פ"הלכילה
 ב8" ר"ג אפר ואילו : טרר"נ אחותו( בת על בבא דמחי.כ פתנ" "לימי לאפלך : המשנה דין על שם שאמרו .לר"ג
 חיכי אלא ? קנס לה אין בפי' דאטר מרר'צ לאפוקי לימא כשבת יוה"כ שעושה מדר"נ לאפוקי אמר לטה קנס, לחדא'ן
 ע5 דקנח בו ר"ג בשם שאטר שאחי זה על רטו עצמו התוספת וביל . הגם' סרקנה סי על נתיסדה דהכרייחאנראה
 תשלוטין כשכת הוא הר. רגפור.ם יום אומר רנכה"ק היה *שנן עוד מ01.ף קנם לרש אץ  שמנח העריות דציםגל

 אחר במקום בזה כמצא מצאנו וכבר . בפירוש כן שאמר לא אבל קנס להן דא.ן טובח הזאת ההלכה שהכללגונחו
 על כשגרבר זה רבורר 1,.. צר התלמוד n-DD לחתרי ראדאר פי' עם לח"כ שלי במבוא וי'שסו, שי קראה נט'א משימתו הלרה שהיא מפג. אלא בגי' אמרה שלא אף פלוני רכי של שד"א ברייתא על בנם'שאגיר

~reolnn 
. 

 יכשלו 1ש44א חבריו ש יקפיד ש5א : מבירם"ר וביצ'אהו בכניסתו ותפלחו פע( )אבות כמזהיה בשכח טאטר סטנו1;הק.ים
 דרך 6 של אשר לא.ש מאד נאותה 11 וחפלה . שם( וירושלטי כ-ח מברכות בהכלמם ישטח ושלא ושיכהבדבר
 . בתלמודו-דש
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 ש ט*ם בדקדוקן  להשתעשע אם כי אדרת סבה לר5 היה לא כי האפשר 1 המדרשדרכי
 תלתליהם עקיבא 0-' ישמעאל כר' נד41ם שחכמים אפשר אם 1 שכלם חרשוהלרופאות
 1 בפלפולם לרוטר* אם כי אחהת תכלית לרם דיה לא כי דיה בדיך עז בכל אחוואשר
 שרט בכלל ש שיעות ברבוי כלה התורה כל אח לדרוש הענע זה אמנם ן זאתאין

 למראה נראים אשך , שבתורה והשתיות הם*ת כל כלל אה ורקק ואכין תסק אתע*רוש
 דגררשת תכלת לאים נרוצה לסבה היה זה , למעוטים ש לרבויים , יתר כשפתעין

 סקור פה שבש טהורה לעניני הת למען זאת אם כי אחרת תכלית לנו ואע , זמנםמצרכי
 , ההרשו ומקדם מאז ככר וסעום הרבוי וכן המדות שאר כסו ופרפ כל5 סררש .בכהוב
 האלה הטדרש דרכי כי , הקדמונים לה דרשו זה גם למעט ש לרבא שת אומלה
 . או( האשא מקרא של פשוטו כלערם להבין אפשר ואין בלשון פבעיהה תכפות הםהלא
 כי וצא אמת אם משלי דרך על מיוהרה. כונה יש מלה או אות הוספת לכל לאאבל
 לכפולים ויש סיעום, הנפרה "ם"ם" אות או רבוי, המורה בתורה קאת" לפעמיםיש

 הכשלים וכל דגצע"ן וכל האחין שכל לאמר הכרח שד זה אק הלא מיוחדת, כונהלפעמוס
 במדרש הדרכים אלה שענף דברנו אשר הרבר הוא אבל , להדרש צריכיםשבתורה
 כונה לנצף ירדו מאז כי . להכליתם דרוש הדבר מהיות כיה ההורה בכל כילליסוד
 טעטים נם ונתט , סוגיא של l~lWD פני על צפות אינן אשר טחשבות בה וחשבוהתורה
 על נם ושהק וה שיתפטם שראוי חק איזה טעם על נעמוד אם כי לפעמים ומצאו ,לחקים
 טלדו הוה הדרך ועל פרטים, איזה  ממנו שדחטעטו  או הפש:מי במובנו אינם אשרפרכים
 ברו מלבם לא ההלנה בעלי כי ולהראות הדבר פני סבב ולבעבור ההלכות, רובוכמנו
 ורוכלות הדבורים אלה ודרשו ופירשו , ובאותיותיה בטלותיה ההורה בדבורי דקדקוסלים

 פנת בודן אבן ההרש המדרש להם ויהי , למעם אם לרבות אם מיוחדת לכתהוהאותיוה
 , בכתוב סקור ההלכות לעץ-י לתה ירם לאל היה ובכן , הורתם בבנין מוסד מוסריק-ת
 ננד ורחנצלותיה וחזוקה פה שבעל דיבורה הארת להשיג נדולה לתומרר זה להםויהי

 הט הלא , בתורה ליסדן הישנות ההלכות לתועלת המדרש דרך בהרעיבם ואמנם .כנגדיה
 כי , ככה ש הכריחתם לא הישנה שההלכה במקום אף ואותיות מלים לדרוש הכריחםזה
 למק מאות ש ממלה לטעט או לרבות להם נוח היה אם . טדותעשם להשווה צריכשהיו

 לרבוי הסצש מקום בכל נם כזאת אות או מלה לדרוש היו צריכים הלא קרומה הלכההעמיר
 תהורה נבטית וררחיבו חדשות הלבות נבעו טסנו אשר נפתה מקור היה וזה למיעוטאו

 . 1( תעשינה לא אשר ש , הארם אותן .עשה אשר חרשות מצות ויגלידו , פהשבעל
 ושתיות מלות בדקדוק ישפיקו כמורם בתורה הכמים כי החפץ על נתמה לאאך

 להשלמת ואווזיות מלות בם4צתו להוסיף צחות טדבר כותב כל תכונת כי יבינו ולא ירעוולא
 בחורה דרוש ולא ו-או לא הם אבל , זאת כל והבינו ידעו באסת כי . והמליצההדבור
 1ח11ע אוה וכל ודבור דבור כל כי שלמה באסונה האמינו כי , הדיום לשון ודורשכקורא
 ובתוספת בהעברה נאמרים אלהים מפרי מתת שלילה כי האטינו , יצאו אלהים ספיבחורה

אקיא
 1ל אלא ב8ר שבועת על חייב שאינו 'שטעאל ר' סבר )כ"ח.( עשבויוה ןן:ל עלי לטנ'להא כבוא ע-'1(

 . לכך רבהוב רבה %ך רבתוב רבה אם סבר ור"ע להבא סיבה ואוני והמבח הרעה בהם שא.ן דברים ים-בה 1יחבא
 תריע ות"כ :( )1' בכריתות נס וע" cw. בטבוא באריכות המבי ופירשתי טבווורת סברתי הטצא האלה ר"עובדברי
 ע"כ בדבריהם טח'יבת הטבתה שלדעתם יען כן הוא ודחג.ן . ר5ברה מן רא.ה ומביאש "ש8 טרבוי ב"ה רישופ"נ
 חבה ששם פ"ע יקרא בת"ג 5ז- הרבר ומפורש . או סלת ב-כוי זה ומצש התורה כותת שכטברהם להראיתבקשו
 וניבה להפך גם להדרש סובל הכתוב לשון שבאסת הטרי הטומר את להוציא מכם הגרים *כח ארםכן

 כענין פטר ולמעט נ-ש %מת טחייבח שהסכרה אלא הג-ם אה לרישא סכם טן ונטעפ הטומר את אדםי
 נטררש'ם שהבק' בראיות עיר להא-יך צירך ואין , הזח %ר ורב!עימ הרבוי ררינו ע"כ הועבה רגועים זבחשאמר
 . טקום בכל העיקר תש שבןנמצא
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 כעל התורה לשון על ישפוטו לא בן ול שנים( )משר ענין" !ללא טענות ~חיאותיות
 הלשון לתפארת תוספת צריך ואין עצמו מצד שלם אלדים דבור יאסרו אטנם דייופלשון
 שמרשהם כשרון נעיך אמנם י לבד אדם בס ורבוד לבר התורה טבור ריעלה לחווקאו

 רמוים לרום יסצש בן אף ורזש סודות בהם ולרפוש הרירה בדהרי להתעסקותופיץזם
 , חעים בסברתכם ורגפממפףם הרבים לדררוב לרובות הזה לצד נם ושתעת i'nboaעתר
 העשירים עאר ורקתה בפרדס !נכנס תורה בסתרי עסק אשר , י, ש יפלא לא כןועל

 נדרך הלה דיש כי ורזים, סודות בגרי ולבשו השמווש פסט והפשיפ קרשים קרשלמעלת
 של ת4ם ת4 שבתורה ושוקיי שבחלק קק קק כל על וררש האחרון קצוז ערהמדרש
 בדם טן לדקיש אשר הלכותיו לכוטת ודרשו רמוים אות ובכל 'כל-ה בכל חלקיקשכות
 נדרשת הוה האופן כי הוים נכון ינום ושא הדבר נרהבה איך קניה אטנם נ( התוההטתן

 י פה שבעל התורה במעלת חדשה למדרגה סבה רנההתורה

 גל ש ברחבה רעעהלכה פה שבעל רמזורה על אור לפרוש התה-ה מדרשפעולת
 דיוש במעמרם פסקו אשך ובין ע!ד נוהטת אשר בין ההלכות טים כל 1 המלכהנתיטת
 העוב מקובלות הלכות בכמה וליסדן. לרטשםן לפרשן בו, לענות לחכמים ;נעדיה

 כגץבלת דיכה בפלו ולפעמים , ובכ"מ( פ"1 ויקרא לת"כ אבדתו את הקבלה לבעלהמפרש
 כלים תוספתא נ"ב: . ז' נשבת וטעה השומע שמע כי ומתנם משאם ידי עלבהחלימם

 רומנסים ונחלקו צ"ו:( לפסחים נאמרו אופן באיזה ספקוו; היו קבלווז ובכפה פ"ב(,ב"ב
 שנפסקה אף לטפילת ענין וב"ה ב"ש סחל;קת היו וביחוד . ע"מ:( מבסות חט8קבהיחר
 ותוספתא היו פ"1 פאה לרושלמו וב"ה ב"ש נחלק בסה ספק היה עצסו בזה כי כביה~כה
 שר רקייסום הענינים בין הבדל באין עזה בתשוקה עסקו כאלה מסקירות . Haa1-ס(פ"נ

 לרעת ררשו באלה נם כי , הנ!כחי במעמדם ייפשרית לרם אין אשר ענימם וביןבסגופם
 שט 4 א4 ש בדרשם אמנם . ארם לפע!לת התתם בשד אותם טקייכום הע שפןבאיוה
 1SW1 דרשי אם גי בפועל שד נהנו אשר בונם משלו אשר רוריוטה ודרני דיצה לגןלהם
 רשצ אשר קדסוניהם דעות למהור לרוחם מעצור היה ולא הזעה. ר1נע רעות לפיעלירום
 חזרות בכה , לפנים והכנהנ החק ותה איך בעעיהם הרואים ס8י שמש 4צ הדברוטועו
 ושלשט והגעו 26( לח"א וצא שכן ברורוה בראיות לרעת לאט כבר . ותנם לסרי העאשפי
 הוא מ יה ל לרס"ר שנשיב שיזדמן מקום שבנל ראוילנו אנל 141,160(ז )שםהדבר
 שכאשר האמן לס ווה , לטדרנה ססהרגה פה שבעל התחרה מתהלוכווז תנום שוור1;ן-לגו
unwnושרישה דרכי ושטי חל9 ירי על בפול מעטד להם ווה לא אשר דוקים תכוטת 
 סרהקיס הראשונה, בתכונתן נשארו לא הן שאף שר נהנו אשר ההלמת גורל כןאף
 וש רקרבטת דים וכן , 8( בכלל הגיס 1PJlyl נפשות דיני וקקי ביוסד פה -רשסו פסהאתך
 הענינים אלה שני כי . 8( המקרש בעבורת יתליםרוקים

 פסי
 כבר נפשות רני עתה

ארבעים-
 . פה מזם לה שמתי בעיני ישרה ומאשר יעללינעק אחק טהרתי  שמשעי ה!את שקייה1(.
 טצות  עגינו :( מ-ב סנהדרין ; דונטאוה פה יאוסקף , 201 ו 200 , 151 , 160 1 26 בחיא י"2(

 אלא ;ה יצא ניוול שפר יהורה ר' מקובלת.. הלכה נ5-ס ;ה  ששה שהמלכות כדרך במוקז ראשו מתיח! ה'1נהרמן
 יורע אני אף לחכטיפ ררי א"נ ותגש : גצ ס)וולת מיתה לך אין חכטים וא'ע ~r'elp וקוצץ חמרין על ראשמניח

 1evm שהרי קבלה ש סיטך אינו והנה . תלכו לא ובחקותיהם תורה אטרח שריי אעשה מה אבל היא סנו!לתשמיתח
 שעשו wm'-א וטור! הראשך מטעמו חור נלא הקניה כך אמר עא חכטיס לו וכשהעצבו ניול ויצא מפניבצרו

 ש,פ' ספני נ; היה שלא 41צטר הקבלה סוחר קולז' שטצר הרי ת14 לא ובחקהזידום שגנדר הלסכותכמעשה
 כה! בכת וריי ר-ע ומחשף ;( טעה )שם רגסקלין בתהית התסיס ריא מחלקת יקע ' ג! וצווה א"אמברתו
 בד-נ האחרונים שגחלנו הענינים ךיב % חדי! וטוה . כדברי 8SDfil בהן !הכן נ"א:( )שם . נעיצהש,נתה
 ייא. טגחשת ערות הלא סקילה שאם ססכרח פתניםששליחם

 אחרי אפשרית להם א'1 אשר עניינים ובשאר הקרבנות בתורת ריטדברים שבע"פ תזורה נספרי פיז אם8(
 אירש לא ספק ובלי היתארעו אפשר א' כמעט אשר ואופנים גרוזים ע5 בדקירה שסק טחם הרוב וואלק גטצאאחרז[
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 רק כי חמאת, מי משפסקו בטלו רג(וסאות דיני קצת גם ו(. ההרבן קידם שנהארבעים

 פיד  עלא תוספתא ח"ב פ"א ברכות למושלמי המת  ספוסאת מטרדים ויו שר מהזנק
 2(4 פשד0 מקושת תוספתא וע" ח"ו פיז )8רה עוד חפאת מי לרם ויה כיוטפמ"ו(

והשתוקי
 אם לתורה חווק זה גם כי מחשבם , בזמנם עצי נותו לא אושי בענינים לעסוק

 . המעכלים שנוי ספני בפלו כבר אם אף רות מעניני הדברים כל בזכרונם לקייםיוא-1
 וגדימומ בארץ תלוים או טהנ שהיובל בוטן או הבית בקיום הלהם אשר רבים החקיםהלא

 דעה נזק כספים שמיטת כפ , בט6 הדין שמן קע תורתם השתכח לא למעןושסכמים
 הזה בזנץ וחרוטה והלה ה"1( פ"ד חלה ירוש' . כ'ו )בכורות לארץ רעצה חלת :( לץמשון
 טהנ ודה אשר דבר וש לזכרון לקיים תשוקר,ם היה כי מזה רואים אט והנה . כגלםבבל

 פנים נל על בפועל נתבמל אשר דבר כל לקיש תשוקתם נם נבין כן ועל5פנש,
 והנירג מסמורות קבעו דולח בעת כבי ספק ובלי . תחותם על ובדרישהבהלמודם
 )טנחות כרקרבתם חשוב הק-במת בתורת העסק טויה ומזבה מקרש ב4ן שעתה*סוד
 . פ"ז( רבה דש-א .קק

 שעל : האחר . פנים משלשה ההלבה תלסור על . פעל ההרשה הדרישה תוקשאמנם
 : דהרני . סקורן נעלם אשר ישמת להלכות ויסוד סקור לדם מצאו החדשים הטדר12יםטס

 ריו-2ים סררשיהם שבכח : sP~Wn1 . חדשים חקים וטלדו נתחדשו הלכות בסה פיהםומשל

~א~
 בערכו יקי היה הישנות ההלכות סקור להערות הזה המעשה . ישנות רתכות לפעטים

 נדרש רזה עצמם להם גם אבל . ומכרדשיה פה שבעל התג-ה טננדי פי יסכר לסעןורסנם
 גורות ון אם או תוריי, כח להם יש אשר חקים ון אם טיבן. טה לרומז ההלכותביזר
 ברבר לברר לט וראוי י לפממ נהנו כן אשר מנהנים רק דק אם 4ג , השפריםשגירו
 רמו 6 אץ , להדיום או למזכה חולי מחסת הבהמה מרפת אישר הנה חגסשת. 8יש

 אין לטשתי אבל , להריופ טרפה בשדה בשר אם כי בשרוש התורה אסרה לא ביבתורה,
 בעלי ונאסרו , המום הוא לפיפה קצת דומה דבר אמנם . רגם-פה לגימור בתורהרמו

Dg~סים. כבעל ועלי מחסת דמרפה צמית טאד ישנה הלכה אך בם, משחתם ני 
 בהקראו טום הבעל בכנוי למזבח היצלה יכונה בה אשר בקבלה ועא ההלכה זאתזכרע

 פ"1 )תמורה לטובח אמורה שהפרפה : שההלכה מזה ולטפנו ח-י"ר( , א' )מלאכימשחת
 רבוים הדורש ר"ע שבא עד משה בתורת רסו לה נמצא לא אבל . מאה -2נהמש(

 ההדש במדרשו ויסד , פ"ב( ויקיא לת"כ רפרפה את להוציא הבק- מן וליסר:ופממסדם
 Dl~p בחק כבר ספק בלי הורהב למזבח חולי מחמת המיפה איסור ואשנה.ההלבה
 , מרפה בשרה בשר אם כי נאסר לא רוערה דברי פשמות שלפי אף להריופ נםלאסרה
 לאמר צורך אין והנה ממיני. לסופה פרפווז יקח שיחסו מה תא הרלכה קדמת לודמעת
 שס2שזדלים שראים אחרי , הפלנה בדרך רק נאמר מטיני מסשה לקבלה היה היובסבי

 מכח הלא בסברה או בסילוא חולי מוזמת רגפרפה לאיסור ושחיש מעם לטצואושיבמים
 ההלכה , כן הוא הענין אבל . באסת מסיני למשה להלכה הזאת ההלכה דיעיגך לאכי

שרגורפה
 שאלח לרברים ואין בהשערה אלא טקנלה דגרו %א . המדרש נמת ממט ששול כרכי על גירוטעונם
 למודי ערך אםכי

 עבודת וקביעות והכלים המקום חסרו אם מעצמו מובן כי יקיבנות פסקו החרגן שאחר ריא ברור1(
 . )נ"ה( ברכחק י' הקרגגות בטלו המקדש שמשחיב הקימות בטה נאמר ובפירוש *ךבגות  אפשרות אי!האקדש
 . רום הבל דברי הקריבו החרגן אחר שעור האומרים ודביי פ"ד רר"נ איות :( )ם' ב"ב ;( )ע"כפסןדם

 שם הוסשהא ט"ב פרד %a י" כיס טו4אז על דקפ'דו החדרן שאחר שבדוהת מקומות גכטה מצאנו2(
 ובפטאוח , ובזים vn$ 8'ל רמאי ירושלמי י' ומשקין אוכלין פוטאש ועל . )כ'.( וועיגח פ-ה 8"ב פ"א וב"ב 8"רב"ק
 יירושלחי משרש 8' ח"כ עי' הבית בפני שלא בין הבית בפני בי! המשרע את לטפטים .רירה ר' היד)גע.ס
 . ח"ב avtפשה
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 מהמת דירפה איסור על גם והורחבה מאר ישנה למזבח אסרה דצלי מהמתשרפרפה
 מצא האפך המקרא, % )יכולה החדש ר6ררש בע4 ובאו שרשה נורע לא אך להריופוילי
 חיה כטוה שאין מרפה 4ף חיה כמוה שאין נבלה מה וגו' וטרפה נבלה בכתובימייה
 בכתמה לך יש הנרה ממעלי תאכלו לא זה את אך בכתוב והשני , פ"נ( שמיני)ת.כ
 השיה דיש שם( זה )נס הטרפות הם ואלו אוכל אתה שאי הפרסה ובמפריסידגרה

 אלא חמץ ביעור אין : ההלכה , 1( ישנה הלכה ליסר נדרשו המדרשים שאלה הואבשניהם
 אין זאת גלל מ"א(, פ"ב )פסחים יהודה לר' מיחמה שהמשנה אף מאד ישנה ד"אשריפה
 יהושע ור' נסליאל רבן כי בשרפה החמץ לבער העם נדנו קודם רב זמן כי מפקבזה
 ושאהג בעם נהה דבר הוא כאלו השרפה ממנהג מדברים ,( ינ : יא . ה )שם עקיבאור'

 הכיעור אם , יעבור ולא חק ועא אם או רצוני רק הוא הסמ"ק זה אם נודע לא אבל ,קבוע
 r,wtl במקרה רק אינו לשרוש הטנהנ אם או אחר בעור ולא השרשה רק הואהנרצה
 ירצדה ר' בא זה svl . העולם מן ויושבת שיבוע- רק אחר באופן נם לבער ינולהדץ
 , אחר ביעור ולא העופה אלא חמץ בעור ואין יעכור ולא חק הוא המנהג שחהלאמר

 יעשק הלכה היה זנן . :( כ"ז )שם רפדות פי על חדש במדרש הישנה ההלכה זחהונפסד
 עאאה זמן כל והנה ס"ה(. פ"ה מבחים ארבע שהן מהמח שתי העולה דםשזריקת
 המהנות שתי את לעשות הכהנים נהגו אופן באיזה לכל נודע בפה% נורגת היתהההלכה
 דיני ונעתגן דקרבנוה שבטלו מעה אבל , ד6דרש בבית בו לענות לחכמים ענין היוולא

 לרקדק לב 1DW , הלטוריה הדרישה אל בפועל דגצהנ סן דמכמים אל רבהנים מןהעבודה
 מכהים ישטעאל ור' . טכץרה לנ4ת הזאה ההלכה על נם ידרשו ובטעמם המנהגשבמקורי
 ההלכה מיסד דרכו לפי אחר וכי זה על המוכהים ד'( פרשה ויקרא לת"כ עקיבא ור' :(נ"נ

 אופן שאין מדבריהם יוצא אכל רגמד~ת, מדרש פי על וזה ר6ש-א ממשמעות זה /בכתוב
  וכל , מחודש זה כשל זה של שסררשו מעצמו ומובן , לר9 המתעת כאופן לר"עהמהנות
 פירשו לפי הישנה רותכה ענין ומשתנה רבתוב טן ההלכה הוציא דרכו ולפי דעתו כפיאחר
 טררשי כל תכונת פירץ על לדון לסדה לנו ההיינה הדבסאוה אלה . ואחד אחד כליפל
 , והלאה ר"ע טיסו ובפרט החרבן שלאחר הרוות חכמי שם על הנמצאש%כה

 אשר המדרשים כמפר הוא ישנות הלכות ליסר עשו אשר המררתכם סמטפרגדול
 בנוטרת הישנה דיעכה להכיר מאד יקופה כי הדבר אמת . חרשות הלכות מהםהוציאו
 להבדיל רושמים דוורשים נתט לא כי הדש מדרש פי על שנתחדשה דעוכה סן חדשבסדדש
 חח דבי המוכיחים לשונוו? בדבריהם נמצא בקצתן זאת .בכל "4~בל חדשה ובין ישנהבין

 כך פלוני רבי אסר טכאן : הלשון במדרש שטצאנו מקום בכל כי כ% ררך ונאסר .בבירור
 . במקרא דרש אשר החדש טירשו פי על פלוני סרבי טרנדית שהלכה ד"א ברור , 8(וכך
 גם משתנה הפירוש חלוף ולפי המקרא בפירוש חולקים חכמים שני שאם הדבר ברורוכן
 . טאומריהפ נתחדשו וזה וה 4לא לקבלה' ענין להם אין טטע שיצא דיין כסו שרגצררש ,הדין
 יאכל או אותו ומלתה התויה: מצות בכונת הלקים ישמעאל ו' אליצור ר' , טפל דרךש

בו
 ההלכה בנה עימר ובא . פסילה לטרפה כשרה טיפה ב-1 וגו' הנאכלה החיה בין דרש שטיני פ' סוף בת"כ1(

 אשר דלקיה ואח ד?ת'ב 1 סמן דתורה מן לטרפה ראו אטי א4ט פ' ריש בנמ' לקלש בן וא"ש . בבהמה פרפותאלו
 אי"ה. בשרה טבשר :פקא לא רה'א חשורה סן חולי מחטת לטיפה ספן יכמהו ת.כול לא חיה שתנגח ש% חיהתא14
 טלאת לחוגטיר

 הכוהיי
 ~ה בכל הגט' ופלפיל . טטרפה מדבר הנתוב ttWW 'דע כי רטו חררשה לזאת קרא ובדין

 . כדין שלא יפירו,טה לחנםהחש
 מקרא הד9 טהם אחד וכל לעניים. רע"א הבית לבעל רא"א עוללות ששלו כרם מ"1 פ"נ בפיאה שנינו2(
 לזנים ובריא לבעה"ב ראיא עוללות שכלו כרס אסרו מבאן תעהא לא וכימך פ"נ קרואכם בת"כ ותניאכרעתו.
 לעג"" שהן עיכרה רגע ולפ" לכעה"כ שהעללות ככיעכ סוכרה ר"א  ,%1עת כוה ברכונה , דגיגה בסי'ובהקדם

 לך 71-.
 . פלסי רבי אטר מגאז שנזכר טרוט בכל הוא וכן . חדש סדרש טבח חדירה?לכה
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 עבדיו שסילת התולרה יוצאת ומזה , האדון ש מכיון בו יאכל אז , כפרש שהאהד ,עבו

 והתלבדה , שבד ש מכתן בו יאכל עולז שפרש והשני . ר6מח אח מלאכול הארק אתטעכבת
 משכב מונו תא אבל אותם ושכצל עד מפסיצ עבדיו להאכל רשאי האדון שאיןמיה

מלאכי
 ש תשכיל חבם כל ועתה . בם"ם( ע"ש 1U~D בא )מכילתא עבדיו מילה מפני בפסח

 המדרש ברש ל ונולד כרצד-8 ור"י ר"א דנים ע14 אשי הנדון גי זאת יבין דצאדבר
 בלי היא אשר פ"י( )משפפים בסכילהא דגשזמית הברייהא על לב לתת ראף עוד .החרש
 מה ערופה מענלה בק"ו בהנאה אסור הנסקל ששור לריכיח רוצה שם ישומעאל. לר'ספק
 שאסור דין אינו דסים ששופך הנסקל שור בהנאה אכזרה דמים שפיכות על שמכפרתע"ע

 שור ופה חילטו ש : דעואלברפאה
 הנ*

 שמכפרת ע"ע בהנאה ושאטו דמים שופד שהוא
 ובטלתי דנתי 1 בנחל העגלה אח שם וערפו ה"ל ? בהנאה שסוחר א"ר דמים שוכותש

 קרומה הלכה נטצאה לע כי פזה ולמרט . וכו' ערופה עגלה מה מתהלה בדין חכיתיד*
 הנאה, שחר סשה"נ ללמוד חלוף או לשאול מקום אין כן לא שאלו , בהנאה אסיששיוע

 אם להרפש ה*י הדבר עמדה ודאי אלא מהלכה בהנאה ואסור בעת היתרו נניח ומךגי
 סיג"ע מקשו איפורו וק , איסורו או היתרו להחקם מעצמו דן כן ועל מותר או אפורוסה"נ
 הכרע ויה לא עצמה בע"ע כי יען הדין והחליף לנסות וחזר אסורה ~pup ההנחהבהקדם
 בטל שהדש המדרש ובזה pnp של לאיסורה הכרע המשיא נק להראות וכהשתדל עדלאיטר
 אשר וסי . בהנאה אמור הנסקל ששור ההלכה הדק מן לו ויצא מהתלה בדין וזכה ,דיפדוף
 הדבר מפורש היטב באר . 1( הזה ממין מררתכם כמה עוד ימצא החכמים בכדרורייבק

 טקובלת דועכה ההיתה נשאל ואם . בלילות מצרים יציאת סזכירין : שנינו דנה . אחרבסיכום
 : בפירוש אסר כי מוכיחים עוריה בן אלעזר ר' דברי כן ! לא נאמי ? ריפים מכברועימרת
 צמאת נאסרה לא שלפנים ראב"ע מודיע הרי / בלילות טצרים יציאת שתאסר זכיתיולא

 לאסר שראוי הכתוב מרבוי דרש ב"ו כן ועל . זומא בן שדרשה עד , בלהקתמצרים
 התרגלו כן תגל , בלילות י"ס מזכירין ההלכה: נוסדה מדרשו פי ועל בלילת מצריםעיתה
 אדיי פה שבעל טהתורה גדול חלק וכיסד הנן הזה ובדרך . כן לנהוג ראב"עביטי
 . הביתאשרב

 חרשים סררעאם פי שעל אחיי . החדשים הדרישה דרכי פסלו שלישית פעולהשד
 רוש-טים הטדרשים אלה כי ימלט לא הנה , וליסדן להטעים! הישנות הביכות בבונתדם

 כבר עתה פסקו אשר בדברים הנטעות בהלכות . ישנות הלכות לבטל למעטיםהכרידמם
 בעור בפועל היה טאשר אחר באפן הרין והחליטו פירשו החרש מירשם פי שעלראינו
 לפעמים י-ה עק ובכל מקום בכל הנח-גים בענינים גם אטנם , העם בטנהנ חי העניןהיית
 אשר לנל לרחצתם דדבכום ביר המדרש דרכי דצו כן האומן ביד לסעשהו ככלי כי ..בזה

 יצאה וסוה . נטוע לעיקר נם או חדשות לברוא אם ישנות רתכות וליסד לכונן אםיחפוצו
 ואשר נוהגים היו לפנים אשר ומשפטים חקים וכדת כדק לכפל האמצעי לר5 היה כיהתועלת
 ד5קום ר5ריוצם אשר בעת בי ואת גם ואף והמעמדים, וממנים חלוף מפני נקבנו לא;שעה
 להראות יכלו אם אותן סתרו ישטה הלטת בש% עליישמן

 ביט:"
 מרת פי על ר16כן ש

 ראו נויצה סבה שמאיזה בפירוש שמרים עצמם הרריהם כשסות בקצת , החישסדרורם
 נקבעה דראשונים הזקנים בשם הנה הקדומה. ההלבה ד6ך מדרשים פי עללהוכיח
 , בנדתה והרוה : הכתוב מן כן ותשיש . תפגץפ %א תכופל לא נדתה ביסו שהאשה ,דיכה

שתדנה

 :(1 )ט'1 ת"ו .( )יו שטים י"ג
 במתלקח פ" ושם פ"א שטיי דטלואים ב', פרשה ר:דבח ויקרא ה-ג חי,

 קנ-ת. nmD1 '.8 קכש קננה, קלע *' חקת 8*ץ ח4 ור"ג.י-8
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 ולא כוחלות רזו שלא תוגות הנשים היו כן ספק ובלי טבעלה. כטנודה בנדתהוצוותיה
 אלא. הכתוב בעת בן עמאע ולטד עקיבא ר' שבא ער . נדתן בימי סקשפות ולאפוקסות

 ת"2 : פ"ר )שבה בטים ,שעבא עד בנדתה לדנות תחמיד ולהדחה - סרפדו לפי -כונסי

 כי , עצטו בדברי מפורשת קדסוניו ממדרש רקע נטה אשר וגפיה ופבת , כפורע( פ'סי
 שממררש ראה דגה . ע*ו שמתגנה מפני לנרשה רוצה ותא איבה *וי הדבר נכנפאטר

 הללכה ובמל אועק הפירוש במל בן על הבבז שלום בהפרע לחכרה נזק עאבא אפשרהזקנים
 בוסנו כי , אפר נוי שנע מרבחוב דרש אשר סררשו ושא הוה ממין נם . *יושנומרה
 מזמריי בבוכי והוא חותר גוי שנזל גףימה הלכהדיתה

 דברים )ספרי מרבסוב בטולה דרש
 הכסופר אתך ושאר עם אהד בזטן נופלה מזפירין שיבתו בי מאר הדבר וק-ובשם"ד(,
 נאה כולה ופצאו ההעדים תורת וברקו המלכות פי על הלכו פטריוטית ששני , הוהבענע
 1(ןין מן גם כי ולכחי ר"ע ובא . שם( למפרי הדבר חכמם ואסרו סוהר נוי שנזל מהוקוצץ
 ווצכו רמזורה נן דרשו אשר הראשונים והמפרשים איסורו הכתוב מן ודצכיח לאתרוראם
 * השבת בפנד עוטר נפש פיח שאץ מלכה היתה קרוס שבזטן ספק  אין בן כבו . ברואהעגו

 ולעמור לדחקם נכגעו ירושלים על לנום תלמי שצר בעת הקדמונים רגצפרש שביסו ראיעכי
 מתהיה בימי היה וכן פ"א( סי"ב ח"ב בקדמניותיו לחופץ בשבת נפשםעל

 )שם החשמולי
 על הרומי פמפיאום שצר בעת כן ואחרי פ"ב( א' המקביים פפ"ו

~lbwint 
 נטם )יוסטון

 רמזיך לא .( ירח שבת שופטים, נספרי הדבר ור~עיר דרש הזקן ששמאי ואף , פ"ב(סיגר
 קרנסה: רלכה שיור הביא הונא רב בר ורבא . בכלל נפש פקוח לא במלחמה נפש פגלהרק

 הכלכה וזאת , :( קכ'א )שבה וגסנו נוחה חסידים רוח אין בשבת ועץ-בים נחשיםההורנ
 וכאי בן יועגן ומרבן . שבת ח*ל במקום מנגד נפשם השליכו אשר מוטן עוד ספק ב*היא
 ריביו ואמר ישך שלא בשביל בשבת עקרב נבי על כלי שכפו מעשה לפניו בא כייסופר
 , בשבת נפש פקוח דעתר לא ריב"ז בימי עוד הנה , :( קכ"א )שבת מחמאה 6רצששגי
 בפני עומד השבת שאע וקבעו ההלכה זאת בטלו מאיחר בזטן כי אנחנו רדיוםאמנם
 וירושלמי פ"ה, יומא תשא, כי )מכילתא החדשים מדרשם דרכי פי על כן וושכיוי נפשפגףח
 ולבמל לעקור הכריוים שוטת סמבות סבות כי נתבונן הדונפאות אלה כלמענין י . פמ"ז( שבת היפפ'שמ4

 תצוני הכרח בלי הלכה ועזיו הכתובים דרשו מהמה יותר אמנם , מדרשיהם במדתדועכות
 שבת בכבוד פוהקכן : ההלנה כסו 1 כדין שלא הלכה הקדמונים קבעו דרישתם שלפי מפניורק
 ' דגמים בשאר קיים ורק והסועחת השבתות ליטי יקום שלא באפן נדר 01תירין , מובויום
 בכח ? הישנה דולתה ר4ע בפי ובסה מש(. שדרים כלו בטל מקצתו שבטל . נדי : ימר ר"עובא

 לוערוה ירצה לכל" שסלת יעשה, מפיו היוצא ככל : רמזורה מאטר שדרש החדשמדרעק
 חק ושם חדש דבר ר"ע חרש הנזירות ובדין שם(. לרושלמי כלו כשקיים אם כי נדרשאין
 עושתה עד וויב הנזיר שאן עגו בראשונה כי דראשומם יסדו אשר ההלנה ננדהדש

 לנדר רכיב כזית לצרף כרי בו ויש ביין פתו שרה אפילו ושנה ר'ע דקדק זה וננד , ייןרביעית
 :(ל"ד

~ltfft 
 יאכל לא שבים משרה פנל" היכוי ילרעתו . "הרבו" מחדשו מהת  ההלכה זאת

 שנתה הזאה ההלכה ובאמת 1( לאיסור פצמיף ההיתר בנזיר רצאטך שבשיערי לוצרחעגיצה
 לא תיוער בצריח ולא ממש יין רביעת שישר קבעה דואעחנה הטשנה ני . פעמים שלשפניה

בשרה
 נביס קושת שטיפ 63טר שבים שא טשנה רק נקרא ענבים משרת 3י ענבים מטשרת מרבה רע אץ1(

 להצהב מגתו אץ טשהת בכ55 שדצא בהן פכו וצרח שטוסק, ריו אגל ל"ו פ.' נשא ובספרי ב:ט' הברייתאוי
 ענמט  פשרת 531 ש541 להיי' גן וגי' פיר ובירחך אץ ר"ה כהצם' 51א . משרת וכל דורש %א ענביםפשרת
 אבל. חרביי בער"ח 5הצ ששבח ועי היש  גזית לצוף כרי גחם יש 5תו את בהם ושרה בטים ענכש שרה שאםאלא
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 הענבים היא ענבים ומשרת כמשמעו יין הבינו כי , ביין פתו בשרה ולא במים ענביםבשרה
 :לא לאמר וחזרו . תירוש להעשות לנת ירר שלא בעוד משסה ונעשו וסרומקיםהממעכים

 אפילו ולמר ר"ע ובא שם( )ירושלמי בכז-ע שהיה אף בכזית אכלה' מה  יוטעה ולאיאכל
 ראשונה המשנה לפי כי לנו יוצא ומזה 1(. חייב הפה ומן היק מן כזיה ואכל ביע פתושרה
 יק רביעית צריך לפיה כי כעיקר טעם מדין ולא לאיסור טצפרף היתר סדין עוד ירעולא

 ובפלו רעע של דורו שבא עד יין, פעם בו שיש מים בצריף %א פה בצרוף ולאטפש
 מצטרף שהיתר ולסדו חדשים מדרשים פי על חדשות הלכוה והוציאו הראשונההטשנה
 משני יצאו אשך דוכות של תלים תלי כמה מאד ידוע בתזמורים ולבקי . כעיקר וטעםלאיסור
 כקןקר ושא היכת לפשר אפשר והתחכמות פלפול בדרך כי ידענו האלרגן.-האטנםהשרשקם

 היו לא אשר רמעקשים ואיה לוה זה התקרבו לא אשר ההפכים איה כי רואשונה המשנהעם
למנעיר

 ע-

 כל אבל ? פלפולית המהכמות
 קוא"

 עד לבא ובתשוקה פקודצת בעינים הדברים
 לדעה נרדפה אם ואמנם . אמרנו כאשר הוא כן כי סרו יבין ובהמים באסההבונתם
 בקדשים ד"א הראשון רושמו טשן. יצק מקורו כי נטצא כעיקר 8עמ דגאשנתהלוכה
 ומרק בשלה נתשת בכלי ואם ישבר החטאת בו הבשל אשר חרם וכלי התורהבטפטף
 עד קדים של כממשו בכלי הבלוע דמעם שנחשב לפנינו הנה , כ"א( ו' )ויקרא בנרםושנף
 יגד אשר כל : התורה ממצות כן ואף . בסים .ושטף סרק או ישבר בו נבלע אעךושהכלי
 ידי על כקדש הרילין שיודה ? בו הנטע רוןלין מן להדבר לו יהיה ומה יקדש.בבשרה
 נתבטן ואכנס . ובכ"מ( צ"מ. זבחים פ"נ, צו )ת"כ קדש ששהו הקדש טעם כן ועל בומנעו
 מישאל ומשם בקרבנות. הזה המושו. ותחלת דקדושה מצד הקפירה שי- כי הרברשכפשם
 ואחיי ורומיהם והשביעית והערלה ורובלה החרוטה כסו מזבח לקדומי הקרובים דבריםעל

 6 אע במקרא מבורר מקור אבל . החולין על אף הקדש ק העתייהו המושג זהובנופר
 במדרשיהם לאיסור מצטרף ויתר Jwibn גם כ10 אוהו הסדו רבינו האחרונים ירשרש בעלירק

 . הראשונה והמשנה ההלכה עדדיושים
 וע . אש בחלב נדי תבשל לא : בחק נכינה אם לעינינו נגלתה נפלאהטראה

 נם דיק דצרחב אמנם . אבע בחלב הנדי בישול על אזריה רק נשסע לא ושבריםמפגרם
 בחלב לבשל אסור הבשר כל בהלכה הוא לרוחבהו דראשון ודוושם בשר סיני שארעל
 משמע אחד בכלל הבשר מיני כל שכלל וארדי מ"א( פ"ח )חולין וחגבים דנים טבשרחוץ

 או אש בהלב נדי תבשל לא בטצות כלולים שכולם או , האיסור 0ן ארו; בסדרנהשכלם
 כל לבשל יטנע לכן אמו בחלב נדי לבשל יבא שלא למצוה ולמשמרה לסיינ דםורכלם
 כן ל~כריע נוכל אבל . זה להכריע אין ההלכה טצורת אך . חלב ובכלבשר

~'5ffrg כבית וזה , וחנבים דגים' מבשר חצן השלהן על הנבינה עם להעלות ואסור : רותכהואת 
 שכל לפרנו מזה סרב( )שם הגבינה עם נאכל ולא עולה לא העוף שגם שאסרוהלל

 לרעילותו שלא וגזרו הבשר לגל משמרת שעשו ולסדנו , ה% בית של טימורם היארהלכה

 בכוית אכילה סה ישתה ולא יאכל לא לנטר הורו יין רב.ע'ת ש.שהה עד יאשנה פשנה מרושלה תנ.א1(
 על דברים בשני ר"ע וחולק ח"ב אינו פתו בשיה להמ"ר כפורש והנה וכו' פחו שרה אפילו רע"א בכ:.ה  שה.הק:

 סער לה ולת נדיב אינו במים ענבים שרה נם שלרג!"ר ש"ל . לא.ס.ר מצטרף והיתר בכו.ת  הערעור דלרידיההח"ר
 כן ואלו אגמור של לממשו טצטרף שה.הר נגש האיסור לפעם טצמרף היתר הרי כעיקר מעם אומר אחה שאםכע.קר
 החכטים מררשס4של היא אלא ר"ע חדש לא זה , בערעור pSinw וא"ל דמ"ר על כלום ר"ע הדש ולא ריט.ףלא

 לאיסור מצפיף ולטי ש דח%ק דמאן טבורר עכ"פ כעיט- למעם הוכהה 6 א.ן עדיין לאיסור טצטרף ויתרדצ"ל לרפי שהרי האשור להעם מצטרף היתי שאין כ"ש ל4ד0ור טילגרף היתר אק לם'ר ברברת וע"כ וכו' קומרשהחץ

מ :י ב ג י41בי וששיו:'י  
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 אמנם . אמו בחלב נדי תבשל לא בכלל הבשר כל שהכניסי אוה וזה השלחן ש דגבעה,עם
 ש5ש ק דרש עיבא ר' למחצה. ריתכה זאת עשיו בסררשיהם המאוחרשדראמת
 *( קינג דבלין וש' פשי משפפים )הכלתא לעסי פרט לבהטה פרט לחיה פרפ נדיפעמים
 כי הצבר מבואר פנים כל על , אם חלב לו שאץ ספני העוף את הוציא דחלילי יוסיוי'

 רגיע ומה ככה על רש מה נשאל אם אטבם הישנה. ההלכה עו-ו החרשיםדוטררשש
 ביד רשי היה האיסור אח החיא בטן איך מעינינו נעלים לא אם לנו יבורר זה ?אתהם
 הבירז, ובכחלם בארץ התלעה מטה עעזא סחשבס זה ובא מושבותיהם, מקומות בכלושהודש
 בץ אחת סימוה ננ' אסו( בחלב נד תבעל %א נאסר מה ספני במדרש. וה עלונרמז
 ראשית אומר שדצא לפי הבית בפני שלא ואחת הבית בפני ואחת לארץ בחוצה ביןבארץ
 בשר שם נהגים שהבכורים ובמים טהגים שהבכורים בזמן אלא שסענו לא אדמתךושאית
 לא ת"ל שמענו לא נואצים הבכורים שאע ובוסן פוצים הבכורים שאין מקום מהנבחלב
 בפני בץ ברושל ובין בארץ בין נווטת נבלה מה גרי תבש5 לא ונאסר נבלה כלהאכלו
 וה להחבא שהוצרכו סמה הנה . שם( )מכילתא בחלב בשר אף הנית בפני עלא בץהביה
 נשג שאינו כן חשבו דורשים שקצת לסדנו זמן ובכל מקום בכל מהנ שבב"ח ולררושכולב
 דיהר נרנו סקוסות שבכמה מצאנו ובאמת , טהנים שהבכורים ובמקום בזמןאלא
 היו בו אשר אחד למקום הניע לבבל אריכא אבא - וצא רב בא כאשר .בדבר
 לא ספק ובלי קוי,( )הילין בחלב בבשר היתר נדנו ההוא שבמקום ומצאיורדים
 האלכסנדדי ופלון , לארץ נועצה טהר האיסור שאין חשבו אם כי כן קמטומודון
 לרם היחסר השתכם לטלאות אסו בחלב גדי אוכלים עיזם ?ה למה ארצו בני אחזטוכסי
 באלבסנדריא כי טיה נראה , 801( החמלה טן )בספרו האם חלב תקחו כי אחרה בהטהעלב

 אסרו גי . רפוי ראשור ותוה סיטה בנקל נם אלא עור ולא . בחלב בשר היתרנהפשם
 לו שאץ לעלי פרם אמו בחלב להם שדרש בחלב עף בנא- אוכלים היו ריה"נ עלבמקומו
 ריהט ובא לאכול שלא נהנו ריה"ג של ומנו לפני ני הרעת על יעלה ולא . אםחלב
 הבשר שכל רראשונים וחקיו ששנו מה אל תפט ואל ואנלוהו צאו אתם שביםואמר
 ררך אק כי .אם, חלב לו פאון לעוף ee אמו בחלב דורש אני כי בחלב לבשלאטור

 הרבר אנל מנהנם, ויבטלו בפניהם שיהירוהו בדבר איסור נוהגים העם ראר שאםקדסתיט
 , מחצה להם וריזיר ריה"נ ובא בידם רפוי בב"ח איסור ופה ריהטו של במקומו . בהפךאיה
 בהמה מבשר נוראו והלאה מאז כי וה פעל ואולי  מזויי-ניו, פי על , בחלב ב"ע:הוא
 ההלכה לרקיק סייג לעשות השש 51א וכל סכל ריה"ג התיר למק. נבין כן. ובהיות ,בחלב
 סטפ4 שד וכל, סכל קהתה- הוכרת אז התירו סבת הוא שאמיט זה' אם אבל 9הישבה

.
 ולא בחלב מזום של ראשו לפניו והביאו הצייד יוסף של לביתו בא סיסי בר לוי בי לנו

 בסקוסו לו ואט- ? תשמתהו לא למה לו אסר רבי לפני הדברים ספר כי ויהי כלום לואמרו
 כי הדברם 91יובים . .( קם"ז )חולין כריהם לדם דרש ואולי הוא בתירה בן יהודה ר'ש5
 כי יען במקומו כריה"נ בטקיסו סיקל היה בתירה בן ר" כי בנפשו משער לוי היה כןעל

 בב"ח אימד על שם מקפידים ויו ולא , נדרים שבארם בנציבין היה הזה ריברב שלסקוסן
כס

 טסתה לבריצה פרט גר' ובטתני' המכ'5חא ג.' כן1(

 ופרש-

 . שקרא- אתרבא' גדי דכאו טהורה בהטה אב5
 רבדים ~aD טירוף והרעת . טטאה בחמה טלמע6 סגדי ורהבן פרה לטעט ראי יותר כי התיש דימעימגחי

 על חכתה הדעכה לפי סוף טסן הא אינו וה 9 בשולה למעט שרוצה וא"ת . וצומיח .שטט,ע8ת טטאח %אחמוהוים
 לבשלכ רמחי דשה סיגים שאר אבל לאכש כדי בחלב תבשל לא נרי כלומר המותר דבר למעט ערקז וע"כהאכילה
 דאהרבא. רשאי ומש"כ . הבישול רק ומטעט בקב"ה באכילה רקטור דבר לטעט רמזורה שכונת גאטר טאלוולשלם
 . המשר בסום בהגהותיו זה על שרטו פרירטאן טאיר הר"ר התשת בטכלתא ועי'"טסרר דגהח ומא nlercn סי' עיקר המכילתא גי' נרוכז יע'כ ? בגט' ההוא הזר המדרש דוש fw 5וו יאסר מימקרור
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 להם התיר ריעוב גן שכריהע 6י השב ובצדק , אחרים במקומות גם הקפידו שלאבמו

 דושאים בחגורות טפר דור בכל כי נראה ואם . טחצה יקיימו פנים כל שהל כדיטחצה
 שו זה , מחזר הה בונה זה צהרת וכרה אחר מדרש פי על בבנה איסור להראותהשהריץ
 שהוה כנצ שטיפ וסמוכים ראיות Wpll 6 בידם רפף הרבי היה כי לט החש שת מקטםוחי

 הרבה ממקוננת ראיות לה שהביש נתףארה לא אשר ריבה בבל  לעשותררכם
 . בכיס()ירוש5סי

 , פכרתם בבת עשו כן קן הנזכרווע רפעלות שלש פעלו רוץדש רנוררש פי עלכאשר
 , ודגבלה הרחבה להן נתט פיהו ע5 נם ופעמים , השכלי בזמונם ישטח הלכות יסדופעמים
 דובות מרך און והרחבתה דישנה ההלכה ייסוד בבחינת . הוה בכח שתן במלו נםש

ה רוושמים הן הלא רפעולות אלה עיזי כידברים ל  משם בכל . דוזלנצד כל פני על 
 ובשאקל בסברא וירדדבום ייסדום יפרשום הלא קדמוניהם דברי מדקדקים רתלסוד בשייאשר
 הרעת ובשקל בסברה אשר מקומות מקצת על לב נורם אבל .דעתם

 דובקי
 קרומה הלכה

 והכרעת שענם ראות לפי כלה בפלוה לפעמים גס ואף , הראשונים שערוה לא אשרבהגבלה
 בנפ מטנו אצאה נאטטע זו הרי לך אני פמאה שאומרת אשה : ישנה הלכה ואת דגה .שכלם
 דמומה . בתורה דמפורש הנצפה סדין ההלכה זאת דראשונים רגריעו ספק בלי צ'0.)נרדים
 נסמאת אשיא וסודית להשבע רצתה לא שאם סעצטו ומובן . אישה תחת שמתה אםמשביעים
 בראאם . הרעת שהיקל ההלכה בטל מאותי דין ביה זאת ובכל 1( בגט מוציאהשבעלה
 שוץ לבעליהן ואמרו באחר עיניהן שנתנו ואירע כקדמתיהן צטעות אינן בזמנם ישראלשבטת
 ומואבים עמונים נרים התירו וכן . להאמינן ומאין לחק שטו כן על מרם הפגרי למעןטטאות
 פעם ונתט . ה' בקהל ומואבי עמתי יבואו שלא הוא מ5א וטקרא שההלכה אף , בקהללבא
 להיות דגצחזקיס שגם בבירור לההלים אין כן הגל האוטוה כל את ובלבל סנהרב בא כייען

 .(. כ"ח )ברכות ודיעירום , באסת ומואבים עמונים שהם בארצם ונולדים ומואב PDPמתעדות
 מ8א( ע"ב )פאה בזחים נם הקרומה ההלכה לפי נוהנת לעניים בשדה השכחה להניההמצוה
 % מצוה וצביך יוכו ח-בי , שם( למושלמי אחרתי תפאר לא שנאסר במקרא כן מפורשואף
 זתים ויו %א הארץ את אחיינום החייב שבזמנו מפני ? מענצ ומה . לזחים שנהה רוןואמר
 החבפה אחר הזתיס בעש? הנשאר יריה שלא נומה הדעת בזסט מיעומם ומפני כך כ5מצוים
 , הומנים שנוי ספני ובפולה ישנה הלכה רגבלת שניט ננד אלה בכל וצה . כשכחהנחשב
 בענין ההנבלה נץ שני מץ עוד נמצא אבל . הוסרה בזמן צמקת שהיתה סוריםאבל

 רמזורה רחבי בל על והולך סובב המין וזה במקצת, ובכיפול במקצת בקיום הלכהעינבלו
 אם ידעט 5א . דקדוסה ההלכה היא כן . שנים ש5ש והקרקעות הבתים דיקת פה.שבעל
 דרומיים או דשדשם אתם חיו אשר הנוים חקת מתוך קבלוה אח, ש היהודים בחורתסקורה
 ר' * שנים ג' חולשה הבעל בשרה שגם ההלבה בכלל .  הואת החזקה דט.דין ואלה אלהכי

 שוה בין הבדל אץ רמקורית ההלכה שלפי וקש . הזאת בההלכה עסקו כבר ורשעישמעאל
 שקול מפני , אי* בשרה ובפלה 5בן בושה רק ישמעאל ר' קיימה זאת בכל אילן שיה וביןלבן
 שנים כשלש זה נחשב דיי קייצו אח וכנס זתיו את ומסק תבואתו את משכנם אילן שבשדהדעתו
 אחר המרי נוזם כלע. את סכר לא החמור את המוכר : הישנה ההלכה וכן פ"א(. פרג)ב"ב
 בטקצת אותה כפל ירודה ר' אבל . ישגה על אא וזה עליה חלק הבית בזמן נזרותסדיעי
 וכדמות מ8ב(. פשה )שם מטרים שאינם פעותם מכורש שהם פעמים : באכרו במקצתוקיימה
אלה-

לח  פ5פו4 שבררן ואף . מטפה סתירתם מש"כ ו5פ' נאטגת האשה אין ג"כ שלפ"ר אחריפ בשם קם ביק 
 . מא גדפה ראיה באסת ואת בכ4 5דבר דרנ6ס סוטה ד'טאגי 5ה5:-ש
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 שקל שלפי מפני וכל מכל הלכות בט* כן כסו ואולם מספר. לאע עור נמצאו הדבסאותאלה
 והנם ששת דגרים, ד' מאלם האשה האונס ושא: ישנה הלכה כדין, שלא מתולה טסדורעתם
 דעתו, משיקול פעם וטוגן . צער משלם אינה שאונס שמעון ר' שסר זה ונגר . וצערוקנס
 והלולבים רחלים : ישנה הלכה וצא וכן לעם.(, )כתובווז בעלה תחת להצטיר- שטופהמפני
 בערלה נצתרש והממרר גפתםומי

 וברביי
 פ"א )ערלה יבטינו

 מ""
 פנים כל על הואה דיעכה

 ר' בא אך כ"ד(. פי' וספרי )שם סמנה ומדבר ירעה הוא כי , הורקנוס בן אלעמי לר'קדוסק
 עד לבן בשרה הורשין ג מאר ישנה הלכה , פרי שהיא ספני אסרי שהמסדר ואמר וסתרה,יוסי

 רינו ובית נסליאל ר' . ובמרלעווז בסקשאוה ליטע וזרשין ארם שבני זמן וכל הליחהשתכלה
 ר' יבא * שביעים של השנה ראש עד לחרוש ורוזירו קרקש שני בטול תקנו הם גי ,ירשה

 ע"ב )שביופת בידו אחד כל הורה שנתנו כדין שלא עשו הזאת רותכה נוסרי ט ואטרשמעל
 סטדרש ראיות בכח הלכות בטלו או וקיימו שסדו לבד לא כי רואות וע,ה'ודניטת"ב(,
 בסברתם, קרמונ*הם הלכוה עם במשפט באו גם אם כי החרשים, מדרשיהם דרבי לפידבתוב
 . ורעתם רגרעתם לפי ועקרון בטלון או , אחרת לכתה הדבר פני לפעמיםוהסבו

 הרחיים בהייהם חדשה סררנה עהה צמחה ריב"ז של מיסודו כי רואא עינינוועתק
 המפורשות לבתק נעלם כל על בקשפם באו חפשית ובחקירה ונפלאה רבה בשקידה .ובתלמודם
 מדרש כללי היו למעשירם הכלי נטוע, לעקור או לנטוע , לסתור או לבנות הסתומותלפרש
 חייהם בדרך סצאום אשר והנוראים הגדולים המאורעות . הסברא בכח העיונית והדרישהחרשים
 אחרוז ' זאת -ו 1יאדירוה חנדילוה בתורתם יחוקו אם כי ויאו עיניהם מפקחו עליהםתקפו
 דרישתם להנהיג וטעסרם הזכן שינף רגריוצם סרסה יותר אבל , הבאים לימים להםותקוה

 והאומנים הפועלים זח הם לפנינו נעניר עתה אשר השונים החכטים . חרשותבטסילות
 אשר רשרשה המדרנה לדעת נלמד למען . פדרשיהם בתי היו לטלאכתם והמקוטות ,הנאמנים

 האלה בדורות והרשומים הגדולים החכמים דרכי על עינינו יהיו , פה שבעל רמזרה בהבאה
 _הסררש בתי מפתן ש רגלינו נציג במרם אך השונים. הטררש בתי בתהלוכותזנבינה
 דלק ודצא פה, שבעל דחורה מן uwn החלק אל לב לתת פה אתנו פקום שד ,דגנרטים
 להם היו הוה בחלק נם , לה ומשסר לתורה חוזק להיות עשו אשר ורהקנות והנזרותדסיינים
 וגאות בסדר לפנינו פה נעבה-ם כן ועל . רוקכסים לבל כוללות למדה היו והם מיותריםבללים
 . כצוהרובפרק

 בתרז. "תת מ-ים~ים שביעיפרק

 והטפחם וזנסש הה* , נהטלה יבם אח" מחדש הרת בק הסד חק אשרבעת
 , ( ! כ"א יבנצת אוצן ס'פ ~ז"כ וחוקותיה לטצוחיה 1CWQ1-ת פ"א( )אבות להורה ס"נלעשיז
 המעשה מר ברל כחשת נצב סמה, שרש %א הדבר על תסעו לא התרה: חק :יאף
 הק עד %ההמל . חיטם לרריהם וזא מזץ מ טרקתם לעשתה 417 לא ז9) נבלהזה

 ולא תוסיפו לא : החק את לפרש להם היה ונקל , היוצר ביד כחומר בידם החק היההמירש ררכי בעזרת הלא , כזאת רהנצלוה למצוא מהם יקשה לא מיגעם כי , להם היה קטן דברהתורה
 ולא ותקנותיהם נירותיהם בעשווז מעשיהם עם מהירה יהיה שלא באופן אחרת לטנה ,תגרעו
 בתורה, המבואר החק ובין טעמיהם בין , ההפכים עגי בין דבר פשר ר~מציאו כי זאתלבד
 , שבתורה וענק בכה לנפשם לקי כה ש "IISP אף כי , מזאת יותר ויזקרו "גו א6בי

 באופן ודרשו פרשו ושמאל יגנן )ההכטום( לך ינירו אא4- רובד טן השר לא :ומאסרה
 , ובכ"מ( . כ"ג )שבת , הדורוה בכל ררגמום ושיעשו שעשו ושגרות ההקנות נל טללשהוא

 ואסרו ]4ן נ'( הלק ודגשיו ריר)ריר
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 אלא לך שאין כי ודור דור בל של החכטים תיקוני כולל תסור" ~א החק כי בפירושואסרו
 ב"עמדם עתה גם זמה טאז נתיץ הרענון זה להם היה ובאסת . ( : כיה )ר"ה שבימיך' דיןבית

 לנגינה לחכמים ההגבלה גססרה התורה סתמה אשר הדברים בכל להם נחסן היה הוא .החדש
 להם נתנה לא אשר לדברים ההניעורים כל הזה ובכלל קל"ה( פי' ראה ספרי : נ"1 בכורות :ישח

 )יוסא עינירם ראות כפי לשנות שלו בתוך העושה כאדם בהם ועשו , )בכ"מ( שיעוררמזורה
 זטן. כל של דין בית ביד שהרשות להם היה ויציב נכון והכלל , חלה( ירוש'פ'.

 לשנות וזמן
 דוהכסים בדם דגריעו אשר הדברים לכל מספר אין וכן , מ"א( פ"א פאה לרושלנידהיעורים
 מעצמו טובן כן ועל , זה( בחבור )בכ"ם להתיר או לאיסר לטהר או. לטמא וסברתםמדעתם

 ורעשנות הנזרוה על ורשיון סעד צריכים היו מזה ויותר . זה על רשיון לבקש להם ושאמכי

 לב על עלו ולא חשב לא אשר תורו, שהן הורו עצמם והם יודעים הכל שבאלהאחרי
 האלה המעשים לעשות דחילם מאז ובכן כבד טש-א רשם על מעמיסות והן , רוזורהטחן
 אחרי עתה כי אף , כן לעשות רישיון לרם יש כי עטם בני ננד להוכיח מאד להםדרוש
 רמננדן: מיני וכמה ylro התעצומת ונם מאד במאד כעצמו ייבו פרו החכמים תורותאשר
 הזק לתת יותר עוד להם נדרש עתה כי , ותקמח נזרות והצמיחו והולידו עליהםתקפו

 . ולפרסמולרשיתם
 ועקה במעשיהם התחוקו התורה, לרם נתנה דעתם לפי אשר הזה רישיוןבכח
 כאע~- כי טאז בהם משלה המחשבה זאת כי . התורה ~עע לגדר ונזרות הדת לרעזקתילומם
 ונברען דרכיהם על נתבונן אם . והרת התורה את לחוק ירבו כן מזרות הקנות לעשותיופיפו
 lwp~ מתי רהיקונים עשוימך

 לעשות הניעום אשר המכוה היו וטה , בטלום וסתי טהם חדלו או
 להם היו אשר סיוהרים וכללים יסודות שם-1 מעשיהם בכל כי נמצא 1 לבטל או לחדלש

 . במספר עשרה היו הכודות אלהלומנים
 נם צודקת הקנה ולתש נורה לגזור לחכמים אשר הרשות כי , הוא הראשוןהיסור

 החמסים מן יש , התורה נק דבר לעקור מתנין דין שבית וקבעו . תורה דבר עקירתבכללם
 לעשות דורשת ך34ת אם , לאסר , תורתך הפרו לה' לעשות עת : הכתוב בכונת זההגירע
 כי ועל . נ"ר.( )ברכות תורה דבר יעקר או יופר אחר מצד אם אף זאת יעשו ולתור,1לה'
 בסלם אף לתקנו דין בית ביד והרשות הכח אז בכף הרת להועלת דבר לתקן דורש הזמןאם

 פ" דברים ספרי ועי' . סקו )סנהדרין בתורה האמורות המצות טן אחת על לעבורמצריכים
 תורה דבר על להשגיח שלא כן נהגו הדורות וכל הזמנים כל של והחכמים צ'.( יכטותקצה,
 ולא חקים נהנו לא זה ,על ו השעה צרך נק-א הוא מה DIDN1 . לכך צריבה שהשעהבסלם
D'1lp'W. לטעת או לעקור לזמנם דרוש דצא סה יודעים הם כי דין לבית המשפם אם כי 
 טעשה והלא לבם. והשכלת Q~'p ראות כפי יעשו והם במללה, הרת ומזקלטען
 על חומרא r:tDln הוא גזירה כל כי הורה דבר עשרת דצא עצמו מצד והתקנותדגזרות
 דבר עקירה וזה , בתורה האסורות על עריות תוספת / סופרים מדברי שניות כסודיבורה
 היא הלא גזרות בעשות החכמים פעולת ובכן , הדבר על הוסיפו לא שאסרההורה

 אין כי סרקרקים האחרונים סהרורשים רבים אם ואמנם תירה. דבר עקירתבטבעה
 רבא אטת זה הנה , לכך צריבה :שעה ש במקום אם כי תורה דבר בעקירת לגזוררשאים

 ריחרח בלי טלב בדו יכאשר רוחם על העולה כפי ולתקן לנזור לחכם'ם וצדקה זכוה איןגי
 אשר והקנות נזרוק יש כי בלבבם הדורשים אלה ידמו כאשר אטת אינו אבל ,חצוני

 חורשו שהואקונות , לכך צריכה השעה שהין טה ותקנו שנזרו ויש לכך צריכההשעה

 ברור שלם / תורה דבר עקירת בשאין אם כי הורשו לא והאחרונות תורה דבר לעוקראף

 בקצתן יצאו. סטנו אשר רגמקור הזמן ומעמד המאורעות היי והקנות גזרות לכל כיועא
 בתובוה . ס' שבת . ע"נ )ברכות לעשותן שחם הכייגע יטאורע זמו אווה בפירושנאמר

ע"א
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 י"ה . .( מ' שבת מ"א, פיד )שביעיה וכך כך גזרו עבירה עוברי משיבי נאסר או .(ע"א
 ני כפק בוט ואין , ההוא הזמן בטאורעוה נוסרו כלן חוקיה בן חנניה בעלית נתנזרונזרות
 לכך צריכה שהשעה ספה נושג כלן ובכן החכמים שעש: והתקנות הגזרות כל תוצאותכן

 ספני הדץ שורה ננד טעשה בזמנו שטה בן שמעין שעשה ומה והתוה, הרתלרחזיק
 שהשעה בראוהם גזרות שגזרו שנים בוצעם החמסים כל עשו לכך צריכהשהשעה
 הוא הלא בעיקרה הנזרה מושג כי בדעככם הורה דבר בעקירת אף כן ועשו לכךצריכה
 לב ממזרך הארגונים אמנם . סמנו תגרע ילא הדבר על תוסיף לא ההירה: חקעקירת
 תורה דבר 114 ומחלקים ומבדילים האפשרי אפן בכל הרבר להגביל רצו עצמי כהומתמרק
 ואין פלפולית המצאה אם כי זה אין ובאסת , לא וזה להעקר ניתן זה לאמר תורהלרבר
 חכמים ביר נח יש שבמסון בדברים רק כן אמרו אם . ההגיונית הבהינה לה סעסדלה

 נוציא לטה נשאל אז , :( ל"ו גטין : פ"נ )יבמות הפקר דין בית הפקר מהכלל ד"תלעקור
 לדבר שוות אינן i'DD1 הנוסעות התורה סצ:ת שכל הדעת על יעלה וכי ? הכלל ס!טמון
 איש תונו לא , הגזול לא , שכיר שבר תעשוק לא מצוות ו שבתורה ומותר אסור מדיניאחר
 רקיקה או הרש איסור לעקור בירם ואין לעקור, חכמים ביד כח יש ודומיהן עמיתואת

 יבא לא אשר סי כל על שגזרו וחבריו עורא עשה כן לס נאסר ואם ? ומימיהםבחליצה
 , %( י' )עזרא רכושו כל ,יחרם והזקנים השרים בעצת בירושלים( ~הקנץ הימיםלשלשה
 ואולי ? כהורה שלא לעשוה עזרא את הרשה סי נאסר אנו אף , אדם של כם:נוודפקירו
 : נשאלה ואמונתו שיטהו לפי אז , ררשהי הוא השכיל עליו אשר הקדש רוח אדםישיבנו
 ? נסים טסעשה למרים וכי ן אחר לסמון ממנו נלטר איך הקדש ברוה כן עשה עוראיזם
 , התורה דין ננד אדם של נו סם חכמים הפקירו אשר הדברים לכל טספר א.ן זאתובכל
 עורא : כן הוא האמת אבל ? אחרים ביד נסור וכנזל זה 5ff ותא ההורה לפי אשרסמון
 יש כי יען , הורה דבר בעקירת אף כמון שהפקירו בעת כרין עשו וחכמינו , כדתעשה
 כי מכאן של בדבר לנד ולא , תורה דבר כעקירת אף ריטן לצרך דבר לתקן ב"ר בידכה
 תורה, דברי שעוקר אף שעהם לצורך ולגזור לתקן והחובה הכח להם יש דבר בכלאם

 תקנות בהם.. עשו חכמינו ואשר סמון אינם אשר והנה הנה נפוצים ענינים נמצאובהלמורים
 לנטות ררך טבקש שההל0וד אמנם הן , שם( יבמות )עי' הורה רבר בעקירת נורותא

 הקילו מכום בכל ני יען , ועשה בקום עקירה ובין תעשה ואל בשב דבר עמירה ביןוהבדיל
 אמנם , ,( ע )ערובין ועשה בקום מלבקור תעשה ואל בשב דבר לעקור יותרהקרסומם

 , רעוע יסוד על בנויה הזאת שההבדלה התלפוד שאחרי דמכסים מן רבים הרגישוכבר

 בטקום אף תורה דבר עקירת בטקום דבריהם חכמים שהעטירו ענינים בכמה שמצאואחרי
 לחקים בעיניכם נחשבו אשר חקים על העריטו אשר הדברים כל כעינינו נעלים . ועשה09
 אשר תבשילין וערובי טבואוה שתופי חצרות ערובי כסו ועשה וכקים והחירום התורהמן
 , תורה דבר עקירת מנדר יוצאים אינם סוףסיף

 אבל-
 לא אשר ענינים למקצת לב נשים

 עשו הקנות וכמה כמה הן , ועשה בקום בפירוש עקרום אם כי בהתרסה הרבר פניהסבו
 לאשה בהאמינם כמו ועשה בקום תורה דבר עוקריה שמקצתן אף העגונוה הקנתמפני
 עדים , .( קכ"ב )שם אחד עד פי על אשה וכשיאים :( ק'"ד לבמוה בשי מת : לאמרעצמה
 להם שיהיה הזקן ר"ג וההקין אסות אי-בע אלא הדין מן להם אין בשבת החרש אתשראו
 שלום ה-כי ספני ועשה בקום תקנו דברים וקצת , :( ע"נ )ר"ה רוה לכל אמהאלפים
 חכמים יסדו סצ:ת וכסה ור"י(, ד"ה תוס' כ', ע"ז ש' ס"א, )גיטין תורה דברבעקירת
 על הוס,פו לא שאמרה תורה דבר עקירת זה והלא התורה מצות על והוסיפו ועשהבקום
 האריוממ עשו אשר והפשרה . :( ל"א סיכה . ט"ו ר"ה רשב"א ואתחנן, רסב"ן )ש'הדבר
 בקוס אף עקרו כן ועל לדבר וטעם פנים שיש טפני דבלל מן יוצאים אלה שכללאסר

ועבה
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 לא ועשה שבגלם להחלש צריכים זה לפי גי . הימה אלא אינה בהום'( : ש"נ לנזירועשה
 ענין בכל לעקור בירם יש תעשה ואל ובשב לרבר וטעם פנים ב12יש אם כי לעקיריוכלו
 תורה דחף 1TV שקרמונינו הדעת על כזאת יעלה ואבי , לרבר וטעם פנים כשאיןאף
 ובמים שבעת ברור אם כי וצא כן לא באסת כן על ? לדבר וטעם פנים היה שלאקש

 חף עכשווי , וטעם פנים סאיתע תורה רבר לעקור שראוי ד*הם בשקול חכמיםשראו
 בידם ואין הורה דבר ע149 לא לעלם לרבר וטעם פנים בלא ולהפך , ועשה Dlpבמקים
 הוא וטעם פנס כל שורש ואמנם . שיש וזה וה בן ועל , העשה ואל בשב אףלעקור
 עת : להם הכגנח רגלל אל ויביים אט תיקוניהם ובכל , בכללה ההורה ונרד השעהצורך
 . תורהך דורו לה'לעשות

 תיקע ודא ותקנות בנורות לפעולה,ההכםים הראשינו הסכה הוא: השניהיסור
 לחזק הקנות מיני וכל ווגזרות הכוימם כל יסדו הדהי עלם לתיקון . ודיברה דותיעולם
 שקלש )ירוש' wl~p בדבר ומולולש פושעים שהעם בראוהם בפרץ לעטור אם ,הדת
 וגורה סבת באלה 1 .( ס' שבת , פ"א פ"י )שביעיה עבירה עוברי שרבו או ה"3(,פ"ו
 aunw כלומר . ארס בני ובתכונת הענין בעצם הסבה לפעמים . והזמן הפועליםמצד
 באופן . תקלה לירי יבואו ובקיוטו ארם לבני מהדאל להיות שנקל בן ד"א עליו שדניםהענע
 העברה נן אדם להרחיק כדי סייגים 1WP1 :( ב' )פסהים יהרה הרחקה לפיוסים עשוהזה

 לעברת שתביאי אפשר אשר מתואנה האדם להמניע ריעיקונים הזה בכלל ,( ב')ברכות
 אווה לעשות שלא נזרו חע . ( י"ס )שבה עברה דוגל לירי או .( ב' )כחובות תורהדבר
 החיה ספני תקנה תקע או ובנעם(, כ': פסחים י"1: )שבת הקלה לידי יבא פןדבר

 תקרב לא לכרסא לטירא אומרים לך לך ן המשל יאמר בזה ניוצא ועל , " פ')כריתות
 שטס ט שאין טה איסר לאסור לפעמים שנזרו מה הזה בכלל עוד . ובכ"מ( : נו)פסוחם
 בהיתר אישר יחליפו פן אסרוהו האסו לדבר דומה שבצורתו מפני אלא , טאיסורבא
 ואסרורצ והיחרלאחר לאחד אסור הוא אשר דבר על שגזרו מה וקרובלזה , .( ב"ב )כתובוה דעתבלא
 לעץ צבוא * שאסור למי הרבר סו ףתן לו שסותר מי ישכח פן לחוש שיש בעה לו שמוהר לוהנם

 על81שעיאטר ונס )בכ"מ( רצין םראיוז ספני דברים כמה אסור רמאלה גםםחשש . :( "הקלה)קדושין
 הכיעור מן הרתקהטשל:

 טבקשהמ פ"ב(. שם תוספ' : ס"ד חולין , פ"ב שברר"נ לו הרוסה וסי
 . פשע יבמות נ': לשבה מעשיהם יושלו שלא ואמרו עברה עוברי לפעמים קנסו התקלה בעדלעצור
 תקלה סוה שיבא 4או כי יען ? בטלוהו מה רען קיים. המעשה הדין שמן אף ובכ"מ( .צ"א

 שלא לפעמים עשו לוה ואף . בעשייתו איסור גם אין קיים המעשה אם אדם בנישיחשבו
 . לאחרים אזרוחה לתת מרצוהם .( פ"1 כתובות . ל"י )יכטות כהונן שלא שעשה במיכהונן
 תרצנים א( . מעש לחמשה נחלק החברה עולם תיקון סין אך . רוהי עולם היקון דום אלהבל

 סמונם על שחסה בעניניה רהטה שעשהה כסו בעניניהם 1Wpl . חופרי מנוק להצלשהקת
 לאעמיס מנעה שרמזורה פעמים כמה מצאט וכאשר ובכ"מ( ע"ה פי"ב וננעים ישראלשל
 ובכ"מ( : ט"ו מנתוה פי"ג, אטר )ת"כ טסונס על כובסה מרובות שצאות המצות עושיעל
 בחרו כבניעוריהם נם כן ועל . ישראל של. ממינם על לחוס לשלם זאת שסרו החכמיםנן

 רוזירו תורה בביפר בפנעם וקש , .( פ"א )טנחות בהוצאות לו2-בזת שלא הקטןבשיעור
 לשעיר שאין השסר ואף , ת"ב( פ"ר שביעא ירוש' וע" עץ* ib'b לתלין ממוןמהפסד
 לא הקדמונים אבל , תמירות סדת אלא זה אע שם( )יעין וערה שסהר במקים הפמרמפני
 רפידת בקרבן דמין וקבע לבדד nb~e רתק נחליאל בן טר"ש המעיטה לראיה לנו ודי כןעשו
 191( ח"א ח'..וש' לכריתות בהוצאות להרבות ולסהשלא אחר. בקרבן לירות לחמש דיכי
 0טט ש עצכצ מעמיד יאים שע חביב ממוט כי וידעו דאדם רעת לסוף הכמים ירדוני
 nupm ט ה"נ בנט . מרי יחזר סמק רפסד הסביאות מעטסות להעטים רצו לאלכן

להציל
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 דקה בהמה גדול )כי בחשובה שהזר דקה בהמה לרועה שרועירו טה ככת , ההפסד טןלהציל
 מבית אנתר( )שגידולם וכלביס הזרים לו שנפלו ולנר , יד על יד על לסכור אמור( היהבאש
 מפני דמין משורה נטו ב( . יפסידו לא לטען זה וכל פע( )ב"ק יד על יד על לסכרםאביו
 שורש זה . אחר מצר החק מן נטיה מזה שיבא אפשר הדין עתרת על הדבר יעמירושאילו
 העם יהיה שלא כספים השבטת ובטל רמזורה פרין שלא ועוטה . הלל שהקן פרוזבולתקנת
 הנעול שלא כדי שהקנו מה הענין ומזה , :( ל"ז )גיטין לחברה נזק ויבא טלה15ותנמנעים
 הלקוחות תקנת ס":ום , נ"ה.( )שם השבים תקנת משום , ובכ"מ( מ, )שם לוזם בפנידלת
 הכשר לתיקון ברקס בין הורה ברבר בין הרין משורת נטו בהם וכיוצא באלה מ"ח()שם
 משום הנגדם לפובת שתקנו התקנות כט . הבית שלום להעטיר ושאר ג( .בעולם
 בעיניו קלה תהיה שלא ומשום ובכ"ם( . פ"ד )שם חינא 01שום ובכפם( : נ"ח )כתובותאיבה

 ולהקנת ובכ"ט( . פיה )יבמות עגונה משום תקנוהיהם . וכל , ובכ"ט( . י"א )שםלהוציאה
 ורותקנות ב/( )כתובות בנשואיהן ישראל בנות תקנת על ששקדו ומה :( קי"ד )ב"קשבויה
 דרבי מפני תקנות ד( . :( עיט : כ"ז )גטין ישראל בנות על לעו יוציאו שמא נזרהסשום
 נ"מ. )גטין אחרת רק בצלי ובין היהודים ובין לשכט איש ובין להברו אדם ביןעה~ם
 ותקניה , :( ס' )שם לרעהו איש בין ותרעומות ודברים ודין המריבה לעצור התקנותובכיים(
 סצ~ה מעשות לפעמים פטרו ה( :(. מ"א )שם האנ~שתת בזכיותיו יתק שלא הארםלטובת
 קדוש דבר איזה סידם להציל היהודים על שמצוה יודעים שהגוים במקום וזה . חמרומעשה

 בזה , רמיהם מכרי יזהר פדיון הנוי פבקש כן ועל ידיהם, תחת הנתקף מאחיהם אחדאו
 כי מזה לנו ויוצא , .( מיה )שם a51r תיקון מפני כלל המצוה הישראל יעשה לא כיהקנו
 או בתורה שנקצע מה על בהוספת הדתי עולם לתיקון לעשות והגדילו השתדלוכאצרי
 כן אף להורה, משכרת לעשות האחרונה התכלית והיה להם שקדמו וכחכמיםביסודי
 לתכן הוכררצ אם אף הדת בעלי של החומריה ולטובתם החברה עולם בתיקוןהשתדלן
 לעשות האחרונה התכלית בזה וגם להם, שקדמו החכם'ם מדין או התורה סדיןבגרעון
 ק וש , עצמו לדת נזק הס הדת בסבת הבאים החומריים הנזעום כל כי , לתורהמשמרת

 ,. , לתורה. טשמרת הם הרחבעםגם
 הדתיים החיים להיקון מיועדות והתקפת שהנזרות בהיותו היא: השלישיהיסור
 האלה ההיים מצב את יבחנו והנוזרים שהמתקנש ראוי כן על , והחברותייםוהבשריים
 כי והאפשר ההכרח משקל פי על להם הנרצים התיקונים את הכמתם בפלסוישקלו
 משכו הזה הינגד בכח . הכרחיים ואינם אפשרים ויש אפשרים ואינם הכרדוית דברםיש

 תצמה התדנה או הנזרה שלסבת טפסי פעם . נזרה ומלגער תקנה מעשות. ידיהםלפעמים
 . אפשרית בלתי בכלל היא ואז גדול נזק יגיע או שאת יוכלון לא אושרטעססה

~VDI 
 אין

 בכל . הכרחית בלחי היא ואז התקנה או הגזרה ידי על שתניע העם בטעממת שוההדבר
 על נזרה גוורין אין : כלל והעמידו , טנשוא העם על יכבד אשר דבר על לנזור חדלוומז

 יצאו הזה מהשורש ובכ"ס(. ס': )ב"ב בה לעמיד יכולין הצבור רוב כן אם אלאהצבור
 וכל ובכ"ם( : ס' )כתובות הקנה או נזרה לעשות אין וצער הפסד שבמקום א( . שוניםענפים
 רםסד לידי להביא יכול אשר דבר תקנו לא ב( ובכ"ם(. : ט"ו )פסחים סרובה כשההפסדשכן
 , הארם הכונת הכשו כי , :( כ"א )שבק כהפסד נחשבה יהרה טירחה כל גם נ( ,( ק"י)ב"מ
 דבר לעשות סליתרשל עצטו מעמיד אינו כן סמונו על עצטו סעסיר אדם איןכאשר
 הצבור רוב שאין גזרה גוורין אין הכלל הוא אלה כל ..-'e~lwl סדי טירהא,יותר הואאם

 אפשריה! בלתי מנזרה אחר אופן אפשריים. בלתי כדברים ונחשבו בה, לעמודיכולין
 נגרר בלתי קטן פרץ המיד בהשאר לגדרים קץ היה לא גדר לעשות יחתילו שאםבכרעם

ולא
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 זה ספני ואף , .( ט' ב"מ , ב' יוסא : ט' לפסחים גזרו ולא חששו לא סוף 5ד,כר יהיהולא
 %א לתורה משסרת לעשות הנזרות הכלית כי / ובכיים( : י"א )שבת לנזרה נזרה נ51-8א

 לנורה הנזרה אחיי נם כי סוף לדבר אין כן לא שאם רש"י( : ב' )ביצה למשטרתמשסרת
 אם כי נזרו לא זה מטעם אף . אפשרי בלתי בנדר זה נכנס כן ועל , לנחר מקום עודנמצא
 סופיים מדברי איסור ספק כל והתירו , .( כ"ד יבמות . כ"ה )ברכות בספק ולא ודאיבדבר
 כגלם גם ואין עצמם מצר אסורים אינם שהספקות להם הוסכם כי , ובכ"מ( ל"ר.לשבת
 אלא שיט עצמו כשהודאי אבל , ובראי את יעשה שמא סייג משום נאת-1 אם כי ,לאמרם
 . ס"א לדבר לה כן לא שאם לטשטרת טשטרת לעשות הספק על לגזור איןמשמרת

 בכ~
 הוה

 פ"א מ"ש ה"נ פ"ב שביעית לירושלמי עליה מוסיפים ואץ הנזרה על טחדשים אין היפרהוא
 על גזרה נוזרין אין בכללם נכלל האלה הפרטים בכל והולך הסובב רועיק ואמנם .היא(
 בלתי מהיותם נזרו לא אשר האופנים . בה לעמוד יכולין הצבור רוב כן אם אלאהצבור
 שאינו אם . רחוקים לעתים אם כי מצוי שאינו דבר על גזרו לא א( . ארבעה הםהכרויים
 במו-ה הלא שמציאוהו מפני מצוי אינו או .( י"נ יוסא ל"ד: נדה ב': )ביצה במבענ כך כ5סצוי
 ככד מערד .בסקרה שהלוי או :( קט"ו חולין ה"ב פ"א דמאי )ירוש' עת בכל מזדמן ובלחיטבעי
 )ביצה בקל יורטן שלא פועל אדם בני שהרגל או י ( : כ"ה קדותכן . ל"א )יבמות ושרפהכפולת
 . רבק בה נזרו לא שכיח דלא מלתא : הכלל נאמר אלה בכל , .( נ"ה נייר ס"ד. . ה' גטין .י"ח
 בדלים אדם שבני יען לעבירה לריש אין הסייג בלעדי שגם בעת איסור לדבר סייג עשו לאב(

 "ט הנזרה נלא אשר דבר בכל ג( . .( י"א פסחים ועי' פיח. חולין , ל"מ )ביצהסמנו
 , יכת.( ביצה . י"א )פסחים חכמים בו גזרו לא האיסר- על יעבור שלא להזכיר אחררושם

 האיאאם אם ד( . זאת הפועל אחר רושם שיש אחרי העברה מן להרחיק לסיינ צורך אץכי
 כש האיסור, על שיעברו לחוש צורך ואין וזריזים והירים הם לגזור נרצה עליהםאושי

 זרמים פסח על שנסנו חבורה בני , ובכ"מ( נ"ט: פסחים . כ' )שבת בעבודתםדגהנים
 דגצצר בדבר סייג עשו לא זה וטמעם . פ"ה( )פסחים לזה זה ומזהירים הם רביםכי

 גורו ולא הכרחית בלתי בהם הגזירה , בהם וכיוצא אלה כל . הם זריזים כי דיןלביה
 , הכמיםבהם

 מלעבור כח יעצר לא ורפיונו האדם תכונת שלפי שהכירו בצקים : הרביעיהיסוד
 שטוב החליטו אז תורה איסור על יעבור הסייג לו יהירו לא שאם לחוש ויש , צימורעל

 : משל דרך על . תורה דבר על לעבור נסיון לירי סהלביאהו מופרים טדביי איסור לולהתיר
 אסוו- אף חכמים ומגזרת , התורה כן אמרו הרבים ברשות אסות ארבע בשבת משאלשאה
 1 ומעותיו כיסו עם תשה מה בדרך שבה בערב לו שהחשיך מי ועתה . לשאתה לנףלתתה
 לכן , חכמים גזרת על עובר , עסו ההולך לנוי יתנם , בר"ה ד"א משא נושא הרי בידוישאם
 לו יתירו לא ואם ממנו על עצטו טעמיד ארם שאין טדעתם הזה באפן נזרהם לבטלהחליטו
 לוה קרוב . .( קנ"ג )שבה תורה דבר על ויעבור עצמו הוא שישאהו לחוש יש לנוי כיסולתת
 וקו . ה"ד( ופ"ב ה"ד פ"א ס"ק ירוש' : י"א )ביצה תעלתם משום סופם שרועירו מה כלרעא
 זה והתחזק , מעשה באיזה העם הרנילו כי שראו במקום וזה . אדם בני הרגל אל לב שמוכן

 החכמים במלו או טמנם יסירוהו לא נזירתם במקום שאף החטטים שהכירו עד כך כלההרגל
 סוטנ לישראל להם הנח ואסרו קרומה שהיא אף בגזרה החזיקו לא או נזרו %א רער,םאת
 האדם בתכונת הבהינה  כאשר אך ,(. ל' ביצה : קם"ח )שבת טזידין יהיו ולא שננגיןיהיו

 שצרכי ראו אם . הצבור בציכי הבחינה גם כן בגזרותיהם ולטשקולת לקו להם היתהובררנלם
 קבע בדרך ובין .( י"א )שבת עראי בדרך בין , תקנה או גזרה איזו במול מאתם דורשיםהצבור
 טשוכ דברים כמה התירו דמועם ומזה . הצבור ?רכי להזיק שלא מהן עין העליטו , .( ד')מגלה
 הק-וב חשוב אדם לצורך או , :( ירט )ברכות מלכים כבוד ומשום :( ל"ב )ביצה הבריאכבור

לטלכות
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 למעשיהם התכליתית ובהסבה אחרי . כן הוא הפנימי הרעית זה ולכל * ( . פ"נ )ב"קלמלבות
 צרכי וליסד להכין השלם תיקףהיא

 רג~
 נגר תמיד שיהיה יהבתם כן על , וטובהם והפרט

 . והטוסריים החומריים וצרכיהם הרגלם / הדת לבעלי אשר והנפשית הגופנית התכונהעיניהם
  אוסאיץ הומנים משמי אם הגוירה או שתקנה בטקוםשבמלטעם  ההמישי:היסוך

 ותטור , לומנם נאוחה  אחרה במקומה העמירו או  והנורה התקנה נם בם* או , אחרתסבה
 לפי אם כי נעשו שלא וברברת זמנם סטיב נבעו והתקנות הנורות כל הלא . סעצסו מובןהוה
 מנלי לנזרה עוד,אפשרית אין המקום או הזנץ שנוי ידי על אם כן ועל . ~צרכיו הומןסעסד
 נהבמל שעשו'דגזרה דןהנורם אשר הטעם כי יען הכרחית עוד אינה או בה לעמוריכלת
 טלבד ואמנם . הנזרה לנזור בהחלה נם הנוזרים רצו לא כזה שבאזפן שנהלים יה"בהלא

 דיט ובית גכליאל רבן וץ . ברורות כראיות זאת פוכרח ונוד הישך השכל ן על כןששכית
 בזמנו כי IPS , ה"א( פ"א שביעית ירוש' : נ' )ס"ק הראשונים פרקים שני בשביעיה להתירהקנו
 ר~זירו כן על טאד עד הארץ עבוהת להגביל שלא העת מצרכי והיה העם כל דלו רברבןשאחד
 עתה שהוא כמו הדברים מצב האוסרים עיני נגד ודה אלו אכרו כי . לפנים אסור שהיהמה
 רוב ואץ סובלו הזטן שאין דבר להק! רשאים אנו אין אוסרים היו כי , אוסרים ריולא

  באי דקה בהמה סנרלין שאין ובגזרו לגזרתם דומה זה ורוי . בו לעדוד יכוליםהצבור
 בכל  שוי הלא  התעם ווה . הארץ  ישובטשום

 מיני.
 גטה על גחיו לא ואח ובבל בהמה

 שאפשר בטה אסרו לצדדים שנזרו הרי :( ע"מ )ב"ק בה ל;סוד יכולין הצבור רוב  שאיןלפי
 בכל כן אף אחד, בזמן והיהר והאיסר , בו לעמוד אפשר שאי מה וההירו באיסורולעמוד

 זמן יבא אם ההיתר על והסכינ? בי לעמוד שאפשר זמן לכל אסרו לצרדים גזרוגזרותיהם
 אבל זפנם מעמד לפי רק ותקנו נזרו שהחכמים הוא ברור כן ועל . בו הנסוד אפשרשאי
 רועה ועתה מתחלה. כבר מכוון איסורם היה לא הדברים מצב בו שנשתנה דפקעל

 כוצו לא כן לוטנם דומה שאינו זמן על ותקמתיהם בנזרוהיהם כוונו לא כאשר כיטכרעת
 מבוש כן ונמצא . ותקנתם לנורתם סבה היה אשר המעם בהם חדל אשר אופנים עלבה

 יהיו ,שלא משלשה חוץ הכלים בל על נזרו שבראשונה בשבת הכלים נמילת עלבגזרתם
 שי-~ם מפני היה והטעם :( קכ"ג )שבת בשבת נטלים הכלים שכל וההירו וחורו בשבהנטלים
 הכל ' להם ההירו הטעם וה ובפל נגררו וכאשר החמירו כן על שבח באיטרי פרוציםהיו

 אין הדין שמשורה אף חטאה באפר שימעלו שנזרו עוד ונסצא . ה"א( פי"ז שם)ירושלמי
 להתרפאות מכותיהם גבי על סמנה ונהנו בה מולולים שהיו  ספני נזרו ולמה . באפרהסיקלה
  פיו:( כנקלים )ירושלטי ימעלו שלא קבעו חטאת  באפר עור טדלולים בוו ולא נגררוובאשר
 ולהתיר בליטרה, נשקל בכור בשר שיריה לההיר רצה הלחרונים ההבטים מןואחד
 סוכרין שיהיו כרי לא בליטרא להשקל בכור בשר אסרו כלום אסר כי הסועד בחולמלאכה
 אלא בחה"מ מלאכה לעשות אסרו כלום , ביוקר אותו ומוכרין עלט סעריטין והם בזולאותו
 א)כלין והם בהירה ויגעין ושתין אוכלין שיהיוכדי

 ושותיי
 . ה"נ( פ"ב טרק )ירושלמי _ופחזין

 בשהיא  אף או שר רגם-חיה וזוינה רגומה טעם בטל אשר מקום בכל כי  רואיםוהגנו
 מי כי לסותר אך יהיה דוגמאות לריבוני ואטנם במלוה, מועלה שאינה אלאהכרחית
 לפרש פעולתם עיקר זה ט ימצא הלא ובאפפה בהשכל דתלמוד חכמי פעולת את יבהןאשר
 יתכנה לא או יתכנו נאם-ו לא או נאמרו הקדנצנש רברי אפן ובאיוה זמן ובאיזה מקום באיזה~ברר
 נעשו אשר נזרה או שתקנה הלב על להעלות אפשר אין שכלנן אל הרבך נקריבואם

 מחליף הכמינו רצון שכן שיעשב ומי . דמעם בהעדר קיום להן יתנו ששד טעםטאיזה
 אשר אחד במנהג הבהינה הלא והראיות המופתים טבל עין נעלים אם אף כי . בהיפוכההאמת
 נזרה נזרו כי : יסופר בתלפוד הנה . כשמש ברור הדבר חראט נזרה בעשותם בונדינו

 זאתי ליה מבירא דלא אינש איבא דלסא שתא 'רוד הריסר עד פעמא מנלי לאבמערבא
~לזולא
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 הגורה סעס שפרסמו עד שלמה שנה הנשייט בן על בי סנה ולבז-נו ל"ה.( )ע"ז בהלולתלא
 כבר אשר אדיי כי . דגזירה לטעם יסכשו לא אשך ואיש איש בדם ידוה פן מדברסדאנה

 ומה ? כלל רגועם פרסמו הכלית לאיזה נשאל אם ואסנט . עוד בה יזלזלו לא בעםהשתרשה
 הגזרה טעם הבא הדור ידע למען , לדורות הטעם לכךים אם כי זאת אין ? בפרסומותועלת
 . הנרה גם שמשכפל הטעם יתבטל שאםכרי

 טס~ר הביכול שן הנזרה, או התקנה בטלה הטעם שבהבטל נם אם הששי:היסוד
 פ"1 שבת ירוש' ! הי )ביצה להדירו אחר מנין צרך שבמנין דבר כל אלא , ואחד אחר כלביד
 נשכטלו נם אם כי , ב"ד צריך איסור נזרת להתיר לבד ולא . ב"ד ביד כגצך ובכןא"ב(
 עד הראשון לאיסורו הדבר ותר וש היתרה טעם בטל זמן ולאחר והתירוה פרעם שליוהנזקיה
 וסצאט . הנא( ע"ב ושבת פ"ח ושביעית תרומות סוף לר,ש' ההיתר ובטל דין בית,טעטד
 על קבעוה העשירו בתפלה, קבעוה Dyn כשהענו שבה. במוצאי הבדלה בתקטזבכה
 הקולא טעם בטל אם בין כי מזה וראינו ( ל"ג. )ברכות בתפלה קבעוה והעט רירוהכוס
 אצנם , שקכעוה הם הדור חכמו אלא מעצמו הדבר נתבטל לא ההוסרא פעם בטל אסובין
 המהקנים כאלו הדבר והדסים אנו אם כי למחקנים כרהננדות נחשב אינו כזהביטול

 ההיקון ששים היו לא המהקנים שגם אומרים אנו כי הנזרה בביטול המבטלים עםמסכימום
 יהיו עצמם המתקנים כאלו הבטול זה יחשב כן ועל , הטעם נעדר היה בימנם כברח17
 הטעם שבטל אחרי הקרשנים נירת לבטל רצו שלא במזם נם . הטבט*ם ביד עםנמנים
 מחשבם אם כי הטעם בהבטל אף לבפלה רשות שאין שתשבו מפני מיאונם היהלא

 ב% שהטעם ברמי שירעו בסגנם אבל להששה מקום שד יש במקצת קים ומדשדמועם
 של שני טוב יום ענין האהד: הזה. ממין ענינים שם פה ונזכיר hoat. בסלוונעדר
 לסיסות מניעים השלוחים היו ולא יוצאים שלוחים שיהיו שרותקינו סעית נקבע זה .גליות

 בקיאים והיו שלסרו אחר אסנם . הספק ספני ימים שני סיב עם nwsb ורוכרוציוחוקים
 ך בפאקס לא ולטה , שני טוב סם שיבטל ראוי היה בדקדוק הדג טס VY1 ההרשבקבישת
 הזהרו : ישראל ארץ חכמי להם ושלרע , ישראל שבארץ החכמים עם טלאו הנולה שבנימפני
 לנו ויוצא . :( ר' )ביצה לאיקולי ואתי נזרה רג(לכות דנזרה זקלין בתיכם אבותינםבסנדג
 או נורה כי ברור הדבר היה המשיבים מא"י לההכסים ובין ריטואלים וגולה לבני לין בימזה
 רשות לרם שאין אסרו לא דג(שיבים אף כי . הדין טשורת לבטלה יש טעמה שבמלתקנה
 אבותיהם מנהג הוא אשר בסנהנ שיזהרו אמרו אינם אבותיהם מנהנ שרפא יעןלבמלה
 תשתכח והנזירות הפאורעות ידי 5vw לקלקולו הדבר יחוור הזמן במשך שמא דשזששספני
 התשובה כעת כן ועל . הקדום הפנהנ על לחוור כצכרחש ויהיו החשבון יריעת ממכישתתהית
 אין , דמועם בטל העבור בסוד בקיאים שסהיוהכם חושבים שאתם כמו לא בן מא"יששלחו
 הטעם בתל זה ואין לקלקלו הדהר יחזור NCWI לבוא עלולוה הקשות דגזרות כי כןהדבר
 הרבר יחזור שטא טשוס הגזרה לבטל אין הדין שמשירת שתשבו אפשר אין ונםכראוי
 לה תשו ולא הזאת ח-חוקה ריקששה על סשגיהים שאין כנקם נשם לא וראי כי ,לקלקולו
 )נטיןהקדמונים

 פ"1"
 , בפהרה ושכורהס תרומה כרשיני ברין שקבעו מה , רצא רוטני והענין .

 כ"ש פרא היוכרת )עי' ברוחק מאכל לרוב בהיותה התרומה דין לכרשינים אץ הריןעיסות
 הגזרה פעם ובפץ הרעב ינו שעברו שאחר פעצטו ומובן . ארם מאכל היו רגקיאשבעת טפני תרומה ככל במדוה לשמרם הברעננים על נורו בצורת בשנת אחת פעם אך .ע"כ(
 הרעב כימי אדם סאכל והם הואיל ולסה . במלוה לא זאת ובכל , מגזרה עדבפ6 ראהשריה
 . שם( ובירושלמי מ"ט פ"ר חלה )ע' כלל יבמ*ה שלא טוב כן על לפרקים רצורהם הרעבושי
 אלא הטעם כשבפן אף לבטל  רשות שאין שחשבו כפני לא בטלוה שלא מה ביהוהנה
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 טעמה שבטל נזרה שכל דבר של כללו . דמעם בטל לא עוד כי שהשבו ספני בשלוהלא

 . עצתה דיש לבטל הביד בידהראית
 נרול כן אם אלא חברו ביר דברי לכפל יכול דין בית אע דצא: השביעיהיסוד

 שמרו אשר אחרש יסודות לעמת דיה וקפד נצע אם . ס"ה( פ"א )ע-ות ובמנין בעכסהסמנו
 ודור דור בכל כי שוכרנו רפוט הלא , שחר לו אין אשר כדבר לנו ידמה עת בכלרחכמים
 הלכות במלו זה פי ועל התורה במובן הקדמונים דברי במלו אתך וסופרים חכמיםנטצאו

 הרינות בתי ראש את w~h לבם על עלה לא ומעולם במקומן אחיות וקמוהקדמונש
 הדינים בתי חבטת את בפלס שקלו לא מעקם וכן . בממן גדול מהם סי לדעתלפקודיהם
 אחרוני את הבריחה שלפנינו ליסור אל הטבוארת הסתירה זאת . בחכמה נדול מהם סילרוות
 הזה באופן כי הכתוב, במדרש הדינים בתי כשנחלקו נאמר לא וסטר זה לה m&m9דרדסים
 אשר השופט אל ובאת 2 שנאמר , התורה כמצות לו שקדם בעד דברי לבצל האחד ב"ריבול
 חכמים בגזרת כן לא אבל שבדורך, הב"ד אחרי אלא ללכת חייב אינך ההם ביביםיהיה

 היסט נדל א"כ אלא הכרו ב"ר דברי לבפל יכול ב"ד ש! היסוד נאמר באלה ,ותקנותיהם
 לנו מנין כי תימה, דברי אלא אלו אין אמנם . ממרים( הל' פ"ב 0-מב"מ ובמניןבחכמה
 הרברים ועל והמדרשות המדוה פי על הכמים שלמרו הדברים אל לשמוע ישראל כלשחיבים
 אלו יורוך אשך רועורה פי על אופר הוא הרי ? והגביות התקנים שהם לתורה סייגשעשו
 מן באורע הוין מן אותם שילפדו דברים אלו יאסרו אשר המשפט ועל , והנזרותרחקנות
 ך ושמטפט אומרי ואלה הטרש אלה דם וסי , פ"א( שם מסבים . בהן נדרשת  שהתורההצפדות
 אל כן הי דלמשה, בתהלת ככהוב ההם בימים יהיה אשר והשופפ הלוזם רגהנשהלא

mtwnודור דור כל של השופפ אל כלומר ההם ביננם יויה אשר -  שלך ח-ב אינך כי 
 ומגוירות הבקטת שהן ת0-תו פי על שיורך מה בין תשמעון אליו - שבימיך השטת אלאלא
 -שבטע שכסו מפורש מזה סוכם ועתה , הטדרשות שהן התשפט פי על לך אתאמר מהובק
 יאסרו אוטר המשפפ פי SP : בבא , הקודם של מדרשו הרין שורת פי על סותר ס~עהרדק
 שתר כן כסו שבדורך השופפ שתא ההם יהיהבימים אשר והשופם הלים הכדגיםל

 אשי והויכם הקים הכהגים יורוך אשר התורה פי ע5 ? בכח , הקודם של וכשקטתדג"-יע
 נמנש.ר5במים לא הומנש בכל הלא ן בעצמך הנע שבדורך. השופם שועא הר5 בימיםיהיה

 ועשה בים בע העשה ואל בשב בין תת-ה דבר בעקירת אף יעקנות לעלעתורגצפרים
 תקטת ביד כה שיש הדעת על יעלה איך ועתה , לדבר וטעם שנים מכרחת סבהבשהיה
 לבם5 חיסום תקלת ביד כח ואין ה' בשם לישראל מסרה אשר סשה תקנת לבפלחבשם
 על : התורה חק ועקר אשה בעדות אחד עד להאמין תקן נסליאל ר' ? לו שקדם בידתקנת
 לאכול ?r ע"יא תקנת לבטל כה ב"ר לשום ולא לו יהיה ולא דבר יקום עדים שניםפי
D~eגדול א-כ אלא חברו ביד דברי לבמל יכול כ"ד שאין לפי 1 ולטה שבתות, בערבי 
 יעלה או הבחינה בכור הזה היסור ונצרף נזקק אם כי רואים הנט 1 ובמנין גישמההימנו
 ונבקשה וטמרה שוה נא נפנה אמנם . מאומה שריד ממנו השאי בלתי עד הבק-תבאש
 נוסר הזה הכלל ט לתירוש אין וה הנה . הזה היסוד כבחינת המלועדי המצב אתלדעת
 קטן או נדול דבר כל *חם שרהבים נם wbn * סכרכם סבה ומגיע הומנים מן זטןבאיוה

 דברי לבטל ע% ביד אק : וספוד כי לאמר לבם מלאם לא טטיני למשה לרתכהשבתלמוד
 בזמן נוסד מ2ק וב* חכמים תיקון דכא כי וצא ברד- כן ושל הוה, בכלל דצא חברוב"ד
 שאי; לבד שלא 1 התישו זה הרטובו בן הויי . בנק וברוב מנין ברוב תלד שרגל הקטשיי וזה נוטע וה מבטל טה רקחם א בונה טה מתר זה הוה שלא ב-הראל, וינים בתישרבו
 ב"ד אין שקדמו ב"ד דברי אף אם כי אחד בזסן עסו העומד חברו ב"ר יברי מבטלבשר

 דבר עקירת דו1יקון זה היה וכבר . ובמנין בחכמה הימנו נדול א"ב אלא לבפל יכולכשצחר
תורה
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 אבל בדורו כשמואל בדרו ויפתה שבימיך השופט אלא לך אין רמזורה דעת לפי כיהורה
 האפר מאוחר ב"ר שיבא ביום נעשה טה אבל , להם נתנה והרשות כן היה חכמיםהיקון
 ? להם נשיב ומה נאסר מה ? חברו ב"ר דברי לבטל יכול ב"ר שאין החד: דוזיקון בכפלבואו

 יענו הם נם הלא ? חברו ב"ד דברי לבטל יכול ב"ד שאין לפי לבטלו רשאים  אינכםרגאמר
 אם בלתי שיסמוך מה על לו ואין באויר פורח הזה שהיסוד הרי ! צריך ערבא ערבך : לנוויאמיו

 כל ויקייסוך1 יאשרורו כי הדורות צרקת על וסמכו התיקין לעשות דורש היה זפנם כינאם-
 מטעם ונעשה זמנו יליד הוא הזה שהתיקון אחרי אמנם . הדת לתיקון נדרש אשרהיסים
 חברו שב"ר שיאמר באפן חברו ביד תקנת על ויחלוק אתר ב"ד יבא שלא כדיהשדק
 חד הגמירו  כן על 1 יכריע וסה בישראל.ומי מהלוקות וק-בו  ברין ושא נ4-ה %ו תקנהעשה
 חברו מב"ר ננוד או שנתקן מה  לעקור אחר ב"ר ביר כח  אין בי : לאמי יכריג והואהיגור
 רחלם0י. בעל של המצב לפי בתיקן העיק-יה הכתה  כן  ובמנין. בחימה ממנו גדול א"באלא
 , הדבר בעצם חברו ב"ר עם  מסכים האהר שהבקי שבאופן מעצמו  הסיבן כרכר  יתבררומוח
 ובסקוסו בזמנו חברנו ביי עמ למנץ עומדים היית היום אנחנו חיים אשר כלנו אלו חושבוהוא

 עתה אבל ספק,  שום בלי עמהם  ממכיסים היינו אנו גם  וכך  כך  גורה או הקנהבגשוהם
 באך אלו וראי , 74פך הוא אמנם , הגורה או רסוקנה להחזיק עתה סבה  ואין הרברנשתנה
 או דגזרה לעשוה שלא עמת מסכימים יהיו הם גם בזמנה עמנו  למנין עהה יעמרוהגרנו
 ואף מהלקה אין הלא הזה באפן עכשו של המעמד לפי לבטלה כטונו יואילי אודוזקנה
 בחכמה גדול להיות שצריך שההנו לתנאי מקום אין שגם סעצסו ופובן להכרעהצורך
 דסשתנים הזנן במאורעות התלוי בדבר הנוגעת נזרה או הקנה כל כי מזה לנו ויוצא .ונסנין
 , אפשרית או הכרח עוד להתיקון ואין הדברים מצב שישתנה שבעת אומרים אנו ,לפרקים
 שהמתקנים בדעתנו משערים שאנו טסני , כהראשון גדול כשאינו אף לבטל ב"ה בידהכח
 מסכימים יהיו ספק ובלי , בזמנם הדברים כצב לפי רק תיקונם לעשות חשבו לאעצמם
 יוצאת זה לרבר ההעצומה . ככה על והמאורעוה הזמן כשיכריח עצמם מעשה ביפיעל

 בשביעת, הראשונים פרקים בשני הרמישה לאסור היתה קדומה הקנה . שהיה מעשהמתוך
 4ש- . פ"וס  ולקמן לעיל  )עי' כן דורש היה זמנם כי התקנה זאה ובטלו דינו ובית ר'ניבא
 ר' ואמר ? הראשונים תקנת לבטל וב"ד ר"ג יכול  איך י ואת על  השתוממו רחל~ורהכמי

 הדבר וברור . היא( פ"א מ"ק )ירוש' יחרושו מהרוש בקשו שאם וב"ר: ר"נ על כמציליוחנן
 תקנת בטל שר"ג משערים שאנו כלוטר טהשערה אם כי השמועה טפי יוחנן ר' דבר לאני

 . יחרושו לחרוש הרוצה שכל הסכימו והלל ששמאי שחשב ספני , והלל שטאי ,הראשונים
 ויבטל יבא לבטל הרוצה שבל ביניהם התנו כך אימזר : שאמר כן מוכרה הבבליוקלשון
 ? והלל שמאי התנו - ר"י השערת לפי אשר - ההנאי זה לנו נצייר איך ואטנם . ג':()ד"ק
 רוצים אנו  אין נור ואמרו רמנו  פרקים שני  איסור שעשו בעה והלל ששמאי נאמרהכי

 לחרוש הרוצה וכל ויבטלה יבא לבטלה הרוצה כל אלא גזרתנו על אדם שוםלהכריח
  אומרים אחת בנשימה ומהירים  אוסרים  שיהיו  שהר לו  אין אשר רבר וה הלא 1יחרוש
  הדברים בבת אלא לנרד  צריך ועריין הנאי שום בלי להתיר ומסכימים שביעיה תורתלגרר
 , והלל שמאי בימי שהיה מכמו הדבר נשתנה ר"ג שבימי בדעתו טשער יוהנן ר' . היאכך

 רוענאי היה שכן שאסרו ספני . וב"ד ר"נ והתירם פרקים שני היתר דורש היה הזטןומעטד
 שאם כן חושבים היו שבדעתם נשער טקום מכל בפירוש כן הותנה שלא אףבראשונה
 לנו ויוצא , בפירוש כן התנו כאלו ונחשב ויבטל יבא לבטל דיוצה כל אז הדברים.שהנו
 ב"ד שתק להתיקון ואין' הדברים סצב נשתנה אם , הגמרא בעלי שפת לפי שאףמזה
 כרראו4.ן נדול כשאינו אף לבטל הברו ב"ד ביר שהכח אפשרית או הכרת עודיאשון

ומטעם
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 ולא תקנה שתקנו ב"ר שכל הנטרא בעלי שדעת נראה פ11 ונריה * י( שאמר%ופעם
lah~בשר לכל נהונה רושות אז , והזמנים המקומות לכל קניסת רייקנה 'מתהיה שרוצים 
 באופן קם תנאי שוט בלי התקנה לבמל פהראשון קמע בין נרול ביןמשחר

 שהו"
 ש

 המכש לא אשר תישם היה למנין עמדם בעת שאם הוא כרור וכן , צ( רואשון הבידמעשה
 % וש תנאי שום בלי ולבמלה הקודם ביד תקנת על לחלוק סאואי ב"ר שיכול דגורהעל
 יכול סאובם ב"ר שבללכל נתקב* ולא מהנגדים מצאו רתוקנה או הגורה אם הוא שכן וכל . 8( הרחק בשעהפא

 לבת"
 דראשע לב"ר ראוי היה הוה באופן כי תנאי שום בלי

 התקנה, ש הגורה לקבל יכלו לא העם טן שחלק בם9ם בתיקכם דעתם על לעטורשלא
 * נרול הוא אם בין כזה ושא תיקון לבטל וערשה סאוהר שב"ר רבא שנן כל כןועל
 נ לכ% ומשש היה ולא שמן נזרת , נשיאה( ר"י )או דגעויא יהורה רבי במל הוה ממעם .קמן
 נם כי יק , ובמנין בחכמה ממת נדול כן אם אלא חברו ב"ד דברי לבטל יכול ב"ר4צן

 מוה ויוצא . 4( לקבלה רצו לא אשר לגזרה סתננדים היו השאן ;ל רואשונים שגורובשעה
שאף

 כנה"ג אנש. ח"ד דא. תקנו כנה"ג אנשי המגילה( את שקורין היסים בל )כשסר כולה' אמרו )ב,( בסגלה1(
 כדי הא דברנו לפ. וא"ת . וכו' לכפל יכול ב"ר אין ורוכנן אנכהזג רתקנו הקנתא יעקף' רבנן אחי תקנו ופ"ו"ר

 אנכה"ג? תקנת זה באפן לבמל יכולן ושפ.ר תקנו לסח בצרי טעטו הרי קאטר שבכרכים יאחייס ימ!ון טיסשיספ.קי
 ומות פיס להספיק צריכים והיו כפרים בני ה.ו היאשו:ים בימי נס שהרי הרברש מצב נשתנה לא שע"כ , ה.אלא

 . פריך ושפ.ר הראשונים על וצל:דט ~Nff  שתקנו האחרונים וע"כ ופת י"ר תקני ואת יעכל שככננים115תירס
 נ"צ לספי עלמא לררי או רתקון וצא לרריה פרוזבול הלל תקף כי להו ראבעי' :( )יי בגמין סיפח כן1(

 אי והנה . וט' לבמל יטל ב"פ אין תא תקון נטי עלסא %רי א"א אלא טבפלינן רתקן דכא לררי' אמרת SRלבפמף'
 שא"כ לרורו רק תקנתו עושה שאינו כשתקן פייש שה% he תקו! ,לרריה באסרו חאכעי' בעל שמינה לוטראפשר
 שקטלו הקבלה נפרש א.ך , כן השואל כונת ודאי אלא אחר גרר ניפול וא"ת טאליה כפלה ש5אחר(ו שברורפש.טא
 לעשיה בינתו או מלהלוות הבם שנטיעו שראה ספני פרוזבול ה% חק! הטקובל שלפ. ? הלל הקנת 3ענ-ן מששגהבעלי
 יהר; ? ובדורן בטקומו שנמנעי כסו טקום בכל יטנעו אסא חשש אבל נמנעו לא שעוד ונטן כטקום אף כלקיתחקנה
 חזקץא, כשעשה פירש שהלל שחשבו מפני הוא הטבק שעיקי טוה טבורר עכ"פ . :מן ובכל טקים 5כל העולםb$, כלקון תקנה שה.א טוכיח וזה עולם, תקון טפני היתה פרו!כול שתקנת שאסרו יען לספקם, גלולה סבהלהם

 כשנשגה שהלל בברור ירעו אלו אבל עקם חקק טסני . המשנה לשון יצרק א! רק כ' כללית שמוצהקירוצה
 וכל לרריח אם בי תפתו הלל עשה לא אול' איחרש היינו א! עלמא %דרי כליית  שההיה שליצה פ.רש לאדוהריה
 . לכפלה יכ%ב"ר

 פופ בו שנשנה הראשון מסרר אינס הלק העשניות שנ' כיור העבר ט"ו. ס"ה מ"ר פ"א עד.ות ע"8(
 עומר אדם יהא שלא בו יהש ? לבטלן והלל NDe. דבר' שעטו ביום בו השונים על פאוחר ברור שאלו וה%אימא. דברי נתבפ* הגרדיים שטועת פ. שעל בט'צ ששו אחר. המ"ג. של תלטודה הם אלא , כנשיכה ראכ"ע אתשנקוש.%

 רבריחם על עומרים -היו שלא : ר(עוספתא סי' ליה ומוכיח . דגריהם על עמרו לא c~tun צאמח ג% רצייש
 רירי מוכירין לטה( גן אם )כלוטר זלמה ו שר% ות וננד . הגיריים  שטועת על הכונה .פפק וכלי ~nPfbגמשם
 השסועה(? ע5 סומך הרוב שא.ן ובטק.ם ושטאי כה% שא.נו מי אף יחיד 3ל רברי )כליטר הטרולין בקשולד

 ירודה ור' על.1 יסטוך היחיד דביי ב"ר יראה שאם סש.ב ה' דסש:ה רוז:א ה,נא.ם נחלקו ealn ואואלהובתשובת
 במ"ר שאטרת כמו הוא כן אם כלומר ? לכפלה רשרונין בין ה-חיי דביי סוכ.ר.ן לטה כן אם : אחר כלשקתיסר

 . לבפ, המרובין בין היחיד דגרי מזכירי! למה כן אם לקטנים טיסה להראות לבטלן והלל שמאי שט!כ(ריןשהטעם
 שט בההלה , נשנית -הורה ר, נ'ם' רמ"ח תלסורא ועתה פאר. טרוקרקים כן א[ : שאמר 'הודה ר' דגרי כןועל
 'ההיה י' על החולקים לחימים שהיא נראה ט"ה אכל שבסר. יכו' ל0ה כן אם ריי שאמר טה קא' ועלהמ-ר

 ר' שדברי שחשבו לתעות למפרשים מקום נתן ובזה : בזמנו ונשנית דיליה שהיא מפני הטשנה פסטרוהקר'טה
 כ55 שיכות לו אין וכו' לבטל ינול ב"ר שאן המאמר אבל כן. אס לשון לפיש ירעו ולא ט"ה ש סכיניםידירח
 , הקורס הטאטר עם הגיוני וצנור לו אין הלשו, דרכי לפי גם !ה ומלבך אוהו, סותר הוא יחדרבה 1 עיפנילמאמר
 אחר ביטן חברו בגד דכרי מביטול אם כי טרבר א.נו צורתו לפי כי רששנה עם ענין לו אין הטאסר 4רת 5פי%ם
 ליה והראיה פ"ר ~להלן לפגיע: עור יבואר כאשר בטשנתנו פת9הו והם הרח'בוהו רכושנה אחרי שהנשם%4א

 טשאב מ"ח ש5 ההנא האחרונים. הוספות עט הטשנה כונת נפרש ועתה . כלל ריאטר !ה מכי לא פ"אשבתוספתא
 לבועל יגול ביר שאין עליה שיסמוך שעתו יצורך לה פוצרך ה.חיר רעה ב"ר יראה שית גיי היחר יערי :זכת%ך
 דיוצד דעת היכירו לכך הוה טמעם הקדט,:ימ דביי לבמול נטנעים יהיו הרחק  כשעוז שצף לייש ש"ש כלומרוכו'
 על-ו לסטוך ה.חיר שכראי גדול כלל 4ה גם כ' הקורם ב"ר סנרי לבמל הרתק בשעת הנולד עביי על שיסמכו5רמ;
 ההוכרה הוצרכו לטה . טעם נהמת אס כי וכי' לבמ5 יכול ב"ר שא.! : הטאטר אנן ה!ה יפ" )בכבס(. הדחקבשעת
 ברור האלה המשניות פי' כן . בתוספתא ויותר גמשנה וטבהשרת אויר באופן ה.א רני הזש.גח . הרחק בשעתי 5"ר רכיי מלכיל ישעו שלעולם לחוש ש.ש כלוטר וכו' ב"ר שא'1 מפני ? וסדרר דשם ע5 סמיגתס להכל.תהפת
 אף הדחק כשעת יכיל ב"ד 'גול 'תיר טדלוקת שבטקום טורח עכ"פ לפנינו אש- ההלאכה 51ינ5 התוספתא. עפ51סגים
 . ובפנין בחבטה צר% אינואם

  יעיז ? וכו' לבטל יכול בסד אק והחנן ובנה רב"ש תקנתא לטשרי הנש.א ר-י טצי היך פרך " )4 בע"*(
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 גדול א"כ אלא חברו ב"ה דברי לבטל יכול ב"ד אין : להכלל כקום אין הנטרא לדעתשאף
 הקרום, הב"ד על לחלוק באים הסאוהר שהב"ד באופן רק ובמנין, בחבטהסכנו

 וכשנתקבל חולק, באין החכטים סכל בהסככה נעשה הראשוניםוכשתיקון
 . הטעם בטל ולא התיקון בשעת היו מאשר הדברים נשתנו ולא העםמכל
 כעינים טריאה 6י ואסנה הזה. לכלל מעמד אין אז התנאים מאלה אחד נערר אםאבל

 הקדמונים כי ימצא דור אחר דור והברייתא הטשנה חמסי מעשי ;ל במשפם ויבא ,פקוחות
 היה שלא ספני ספק ובלי , הזף הכלל על השניחו לא קדמוניהם תקנת ננד שתקנו טהבכל
 לבטל יכול ביד שאין מאז זאת ושטרו קיים, הזה הכלל היה שאלו . ביטיהם נבראולא
 ב"ר שכל ה% ובית שמאי בית של הדינים בתי מחלוקת לנו נצייר איך , חברו ב"רדברי
ה ב"ש בטלו ואיך כדבריהם עשווב"ר ל  ב"ש -י דב ב"ה בטלו ואיך בטנין גדועים שהיו ב"ה 
 ישיבנו הפלפול שבעל אמנם "ן ע בחכמה גדולים היו ,( יעד )יבמות התלמוד עמות לפיאשר
 ישראל בכל אימר-ו שפשט דבר לבטל הב"ד שרוצה בעת אם כי הכלל זה נאמר לאכי
 ב"ה bwl ב"ה קבלו לא ב"ש של ותקנות נזרות כי וביה ב"ש שבין בדברים היה לאוזה
 יכחיש סי בי . בהו ואבני תהו קו על בנויה הלא הזאת הההנצלות אבל , ב"ש קבלולא

 יצרק או רק כי אחד בוסן העומרים דינים בתי בשני היה הזה הכלל של תיקונושהחלת
 ישראל בכל האיסור טההפשמוה נדבר ואיך . חברו ב"ד דברי לבטל יכול ב"ר איןהלשון
 נתנלנל הכלל זה כי ברור הדבר כן על אחק, בזטן וחלקים הדינים בתי ששניבטקום
 דינים בהי שני היו וביה ב"ש כי . כברה ההלכה קביעות היה פנהו אכן . נלנול אחרגלגול

 ננד טעצור שמו כב"ח הלכה ובקבעם חברו ב"ד דברי מבטל האחד ב"ד אשרמראשונים
 דינים בתי ורבו הימים ש-בו לא אם:ם הברו. ב"ד דברי שמאי בית בטלו אשרהביפצל
 הלכה נצרים והיו למדרש ובהים רינים בתי יסרו ההכסים כנשבות ~rilDlp בכל ,בישראל

 הרבן אחרי גמליאל בן שמעון רבן בימי רבו ועיד :"ב:(, )סמ:דרין בנקוטו אחדכל
 הזה והברד יהושע ר' אחי בן חנניה בראשו ועמד פקוד בנהר בבבל ב"ר נוסר או .ביהר
 יועדה ר' בראשו ואשר בנציבין היה אשר הב"ד וכן , רשב-ג של ב"ד לפני עצמו כפףלא
 כי יסופק לא כן ועל / ישראל שבארץ הגדיל הב"ד עם דבר לו אין הוא גם בתירהבן

 ובעבור , ויהרון טעלה לו ולתת דינו בית לטיבה דבר ל;ש,ת לרשג"ג סבה היי כאלהמראות
 טסנו גדול כן אס אלא חברו ב"י דברי לבטל יכול ב"ד אין : תבור ולא לחק קבעזה

 דבריו לבטל יחל אינו בחכמה ולא בטנין בטנין, ולא בהכמה ספנו גדול ובטנין,בחכמה
 בתחלה כי טוכיח ההיקין זה לשון כי יודה לא וסי . ובשין בחכמה טמנו גדול שיהיהעד

 לשער ואפשר אחד? בזטן הם אשר חברו ב"ד עם האחד הב"ד יחוס לפשר לישרנעשה
 אשר טאיר ר' ובין בינו רשב"ג של בב"ר גדולה מחלקה שהתעוררה בתת היה ~PPnשוסן
 רשב"נ חק ההיא בעת אולי הוריות( סוף )עי' ב"ד אב היה אשר נתן גר' לחכםנהמנה
 על וישיבה ב"ד שם ויקבעו אחר למקום ור"נ ר"מ ילכו פן סרבר טדאנה הזה התיקןאת
 רשב"נ כי הוא ידוע ודבר . דינו בית ולטובת המחלוקות בפני מעצר תת למען בזאת תקןכן

היה
 על רבותינו ומסכו ישראל ברוב א.סויו טשי לא שמן יסדני ? 5ו שומע.1 אין ff~l" אלה יבא אפילו רבי בי"חהא

 סיטים ש3' ורין תוס' ופי' בה לעמור יכוין הציבור רוב אא"כ דצבור על גזרה גוור.ן אין שאמרו וראב"צ רשב"נדברי
 מקובל ראב"צ  בשם רני ומר : כן ייושלסי נ.' . ע."ש nl~Pb יכו5ין הצבור רוב שא.ן נ' 1 אתורו פשפ שלא א'נקם
 לפשר נדחקו !( )5י בגטם וריסוסו . נורה אינה עלירע: הצבוי רוב ק:15 ולא הצבור ע5 גוורין שבגד גדרה שכ5אנ.

 שרבים א5א חכטים פרברי שמעו 5א שרבים כונתו אין איסורו" פשה "לא שמאמר כן יבא הע.קר אך והירושלמי.הבבל
 אין ט"מ )כלוני- מעם טה משרישא רב האמר פי' ודג- בה שמור 'כלו ש5א מפני חכמ'ט מדעת הגזירה קבלולא
 טהכ5 :תקבלה ולא פשטה 5א הנורה כשערץ נדד כשפר א.סורו פשט לא ושמן .איסורי שפשט טפט 5בפ5( 'כו5נ"ר
 רוב מיה שלא ע"ע כדין שלא הגורה  שתחקת פי' זכו, גו~רין אין שאמרו וראב.צ רשביג על השנסלים מסכווע"כ
 הנויה בט5 שר"י ר"5 כא* טעמים ב' לומר הגס, דעת על עלה ולא ה.רישלמ' עם טסכיס וזה . לעמוד יכוליןהצבור
 . שפירשתי כמו הנורה שעה ע5 הכהה אלא בה לעמור 'כלו לא שבזמנוכפוי
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 כמה תקן שהוא וטצאנו שם( )חח-יות נשיאותו בכבוד דורש להיות הזאת המדה בעלהיה

 ובלי .( ל"ג נמין : ע"מ )כבצביה יפה בשד כח מה משם רק 'הףי! כשות שלא אףרבר(ם
 שקר בנפשע נעשה אך ואולם . עיניו ננד דינו בית יפוי'כה ראש:נה במסרגה היהספק
 או , יעבור ולא לחק הכלל זה היה רשב"נ שאחר הראשונים הרורות לחכמי כי נאסראם

 עזרא תקנת, ב"ל בתק-ה בן יהודה ר' הלא . שקדום ב"ר דברי ביטול על נםשהורחב
 ור' בתום'( ועי"ש : פ"ב )ב"ק תורה לדברי קרי טבילה -- התלמוד לרעתשהקן

 הקודמים דינים בתי פי על אמור שהיה סה סיד שביעית בטוצאי ירק ליקת התירהנשיא יהור"
 אי הלל שתקן פרוזבול הקנת על אטר שמואל . פ"ר( שם ותוספתא ספ"ו שביעית)ווש'
 אח תתיר בימינו נשיאה ושאי לר' אמר שמלאי ר' :(. ל"ו )נימין אבטלינה רגליאיישר
 שמיא ב"ד יכנוהו שלא רוצה שאינו אלא לבטל רשאי שאינו השיבו לא ור"י נוים שלדחת
 הנהינים להתיר בימיו ובקשו ח':(, )מנלה באב השעה לעקור בקש 0-בי ", ל"ז)ע"י

 לבטל יכול ב"ד שאין מפני נסנוט לא הפועל אל בקשתם הוציאו שלא וקר :( ע"ס)ינסוה
 אבל הזה לכלל והרחיבוהו החזיקוהו הם האחרונים הנמרא בעלי , אחריט עמעמים אםסי'

Qwln1כטה כי הנאים ולהעמיד ולחלק להבדיל והוכרהי למעלה שנהברר כמו טיהורים 
 עוד ותנאיהם הלוקיהם כל אחרי כי כלום הועלו ולא , לדבריהם מתירה היו שהיוטעשים
 בררכים התלטוד דברי פירשו אשר המפרשים באו ואחריהם . כנגרם העומדים מעשיםנטצא
 , הטושנים ערבוב להם הביאה הזאת הבקשה אבל הבטול יכולת שיכביד באפן.רים

 ובכ"מ( ל': )פסהיס תקנו דאורייתא כעין חכמים שתקט סה כל הוא: השמיניהיסוד
 שבל נאמר אז דהירה שהתקינה דבר דונסת חכמים תקע שאם לאמר רוצים היסידכוה

 לפי משל: דרך על להיקינם, הם נהם לתיקונה התורה נתנה אשר והחומרתההנאים
 - התורה פדרש לפי - ההרוסה מצות מתנאי והיה ויצהר תירוש מדגן הרומה נותניםהתורה
 תרומה. להם אין בתורה מפורשים שאינם המינים ואמנם . מינו שאינו על פטין תורמיןשאין
 שכסי , תורה של כעין התרוטה זאת חכמים שהקנו נאמר ובזה . מופרים מדבריאלא

 בתרומתם חכמים הגבילו כן מינו שאינו על סטין תורטין שאין בתרומתה התורהשהגבילה
 כעץ שתקנו מוצאים שאנו מקום בכל אך , ,( נ"ר )בכויות טונו שאינו על סטין לתרוםשאין
 בשלה, עצמה התורה שהגבילה התנאש עם תורה של כעין ::לא כן נאמר לא תורהשל
 שנאמרו ענינים שכטה נמצא כן ועל . תורה בשל חכמים שהנכילו התנאים עם לאאבל

 שהיא בתרומה נם החומרות אלה נוהנים שאין תורה, של בהרומה מופרים טרברילהוסרא
 סוס-ים דברי של במפקות חנמים שהקילו טה על נפליא לא כן על ואף . סררבנןבעיטיה

 כן גם הספק הורה של בדבר וכמו הקנו, תורה של כעין חכטים שתקנו כל נאמרולא
 גם כי יען ? אסרוהו לא ולמה אמור הספק יהיה סופרים סדברי בדבר שנס ראם כןאסור
 אסלו החכמים ורק , מת( מטומאות פ"ט )רמב"ם התורה מן אסור הם6ק אץ הה-הבדבר
 שתקנו מה שבל הזה הכלל נאמר לא הורה בשל החכמים שהגבילו ובהנאים כודאירבפק
 . 1( תקנו תירה של כעיןחכמים

 : פ"ט יבטות י"ט. ור"ה סופרים לדברי חיזוק לעשנה שראוי : הוא התשיעיהיסוד
 מתנגדים הסופיים דברי טצאו הזטנים שברוב , היא הוה לכלל המניעה הסבה .ור-"ם(

 וכהי איה ורעת במועצה עת בכל ההבוננו ואטנם . לרבריהם חיזוק לעשנם הוכרתי כן גל'
 שלא דורשים והמקום הזמן ומתי ואיה מכוקשם השיג לס"ק גדול חמק ~עשיתשראפ
 . זלתל לירי הביא שההפרזה שבקשו סמה ההפוך ישינו זה ירי על פן הסדה עללרשריז

ולזה
 וערה ספק שאמרו שמה הסובייט נדית נאמר שאקו הרמב"ם קשטת ואת הש גר51ה יא.ה1(
 ) תשו הורהשל l~vc רבנן דת.קן כ5 הלא 5חומרא דרבנן מפק כן כסו גאזי 5א 5מה מאר יקשה 5הוסרא התורה מן ה.ינו5ה,מרא
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 )בים תורה כשל רווק אהדו פעם אלא לתורתם חבק בעשוהם ש11ת מדוהיהם היו לאולזה
 ( : לץ ובקלי ה"ה פ"ט יבמות הי"ב פ"ע תענית )ירוש' תויה משל יותר ופעם ובכ"ט( :נאה
 הזמן צרכי עליהם שהפשלו ספגי זה וכל , נ'ג( וכתוגות כלל חדק עשו לא לפעמיםואף

 סרברי רק שהוא בדבר הקילו למה נבין הוה וממעם 1( . עליו שנזרו הענין ותכונתאהטקום
 הדין שטן אף י',( כתובות ד': פסחים . ק"ו לתמורה התורה מן שהוא טבדנר יותרפופרים
 טבחיגתם אם כי זאת אין תורה? פשל יותר או תורה כשל לדבריהם ה11ק לעשות ראוידנה
 חזוק pp~1 אף ורוטנם .הכן. לא ש להכריז עותכן ובסה ומתי איה וייעו העניניםבפצב

 בדגריהם הקילו זה מפני תם תורה דבר בטדרגת דבריהם העמידו לא זאת בכללדבריהם
 באידויי כסו הטור באיסוף יותר גזרו ושאי תורה ברבר והלא . החמור תורה טברבריותר
 שהוא בדבר יחכר גזרו וכן 9( .( גן"ד ולבסות nawn בלא אלא שאינו מבאיסור ומיתהגרת
 דגר עושהו דגאה איסור כי ל"פ,( )קידושין באכילה רק אכנר שאינו מברבר בהנאהאסור
 כפו בערגם יקרש בעיניהם אשר דברים הדרו יתרה מעלה שעשו מה לזה וקרובחצצר
 )עי' ובחרוטה בקדש שעשו מעלות וכמה זגכ"ם( . ?'נ )כתוטת ביווצין שעשודגולה
 . ובכ"מ( : ב' חנינה' מ"ב-ע"ה מ"בדמיות

 שנשתרש ושבדג כי יען כחק. הוא בישראל הנהם המנהג ? הוא העשיריהיסוד
 . חכמים תקנת ערך לו יש כן ועל שבדור חכמים פי על זמן באיוה נוסר ספק ב*בעם
 בית ביד רופטת ההלכה שאם : ההלכה סבכיע בעם הנוצג שהסנהנ מקוהות בכסחואסרו
 פ"ו פאה מרוש'  הצלבה שקי  שק  ונכריע נוהגים הצבור איך נראה טיבה מה יודע ?1PNצין

 אשף והלל , ובג"ס( סלל.  3ברבות  רבר  עסא מאי הוי ple : החכמים בפי ומשל  ובכס(,הי

 להלכה שקונס? נשס  בן ול .  ס"ו.(  לפסחים העם פנה3 פי על  הכריעה ההלכה ממנונעלסה
 שהחלטו מפני דטנהנ  גח שיפה  וה סבל ונראה . הרג( פ"ר  פסחים  )ייוש' לסנהנ  קונטיןבך

 בהלתה פוגע רטנהנ שאם מזו נדלה ואמרו . חכמים הכרעת פי על ספק בלי נוסר~הטנהנ
 כהו שיפוי אחרי ואמנם , היא( פ"ז ב"ס היא פי"ב יבמות )היושלסי הקלפה סבפלומהמנהג

 סעצסו סבן כן על חרסים הכרעת פי על נוסד ספק שבלי אוסרים שאמ חפני הוא מנהגשל
 ולא פעם לא בו שאין יען באמצע הכטים יד בו היהה שלא ניכר מתכונתו אשרשטנהנ
  בין הברל יש עור . פי"ר(  גופרית )סם' טעות סנהנ והוא ראווני ריגל אלא אים אוהכמה
 טלל שאינו הסנהנ דין , שר או משפתה או יחיד של אלא שאינו מנהנ ובין- כללימנהג
 אף מעולם נאסר ולא הדין סן הסותר בדבר עצמם על איסיר נהגו אשר יחידים : כןהוא
 קבל שלא לקו ראוי אין , ופ"יש,ת הוקרא משים עצמם על אסרוהו הם אלא נזרהמעוזם
 המקימות טן למקום חנם שגא פעמים כסה ואירע . :( נ' )פסחים בפניהם הדבר לרועירהמנהג
 באותו חמנהג להג הוגד וכאשר הטרום כמנהג שלא מעשה עשו המקום סנהנ דעתוסבלי
 לעצנים שהם אף אתם נצתרים להם אסרו ולא המקים כסנהנ לעשות חכמים חורוהמקום
 סריגה או עיר או סשפהה או יהיר . .( נ"א )שם מעולם היתר בו ונהם מותר שהדברידעו

 לעתוד יגולים אינם או רוצים אייס ro1 ולאחר הדין מצר הסותר דבר באיזה איסור,שניהנים
 אבותיהם וסיסי קרסונים  טיסים שכגר אף המנהג ~סכטלים מתירים ההכבים אז רעכ:ראבאורעה

- -  ברעו-
 לא למיה נזרה בענין כסו הגלל ס, יוצאים שחעסר:ו היסורוח טן יסורים בכמה סצאגו הנה הטעם ס:1(

 העט.דו לא כרה בטקום : אטרי תורה דני עזןרת ובענ.ן :(. רקד ~בחילת :( לגא כ.בטות הצלל טן יוצאם נמצאנ,רינן
 לץ דאורייתא ;חלה עקיית בטקים וכן שם( )ג'ו כיח כטק.ס אף הכטירות ולפעט'ם ובכ"מ( צב. )פסח.םדבריהט
 ל,ה; ורומה ננ.( ב"מ : :ב : קי ש. )יבשת רבנן פלה לא הכלל: על עור ונעיר נב:(. )כחובות תדחסהעמ.דו
 דרם. הולוק'גטדיטז שלא )ד.( ב:'ט'ן שאטמו מה וגן יו.( )פסחים מוחאי, כי'תום וסריק' אט:י'ן הסריק.ן כל'אטרו
 אלח שגעל נם ואט :( לד ע": )ע" אוטנים בקצה וריז'רוהו עליו שגורו נו.ם ש5 בטוריים הכלל טן יוצאיםתמצאו
 . בפחס שמתגתי במו הע.קר יאק בכל ננעלו לא פלפול בדרך התירוציםשערי

 אבל ביה. לזלזולי ra~ לא ההמיר כיון לזוור צריך אין חיור ובברבר להפך ריל שר"ג )מ:( ב.צח ע.'נ(
 טפורש ששם )יי.( שבת עיר ועי' . בפמק.ו ההא"ש שפי' ובמו  )קוי.( רשת? מנמ'  מבוא-ת והסחירה . בן אסיבאפק
 :( )צח גיבגצת גם וע" . גורו לא הטאבו יב טח שאינו ובדבר גו נזרו הפאת שח"ב דבדגרלהדיא
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 כשמתחרטים יתרה מחומרא שנהנו הסנהנ לבטל חכמים ביר הרשות כי . איטר בונהט
 שמסוש- וטה !( נדר לבמל בידם שהרשות כסן בה לעפוד יכולים אינם או רוציםואינם
 שאץ ראו אחריהם בניהם אך לצידון מציר שבת בערב לילך שלא נוהנים שהיו ביישןפבני
 ושאל . השוק ליום בע"ש לצידון ללכת צריכים היו הפרנסה שמדוחק זו בחוסרא לעמוראפשר
 תטוש ואל אביך מומר בני שמע שנאסר אבותיכם, קבלו כבר והשיב ? לעשות מה כדת יוחנן רביאת

 ואףאם יוחנן, סר' השכל טמר זהאלא אין אולי הדין שורת שכן לנו יאמר מי נ':( )פסחים אמךתורת
 רשוים שאין ראיה עוד זה אין אבותיהם שקבלו הפנהנ על לעבור רשאים שאינםתשב

 להתיר הכמים ביר שרישות הוא ברור שיהיה איך יהיה אבל , האיסור להם לההירהכבמים
 ברבר להחסיר המקום מנהג . ח'( אות איסור בסנהני תצ"ו סי' א"ת פ"ח )עי' כנדרלהם

 לההדיר הקפיד כדעת נהנו הדכא ובמקום הדין מן לאסור יחיד שדעת אלא הדין מןהנצחר
 כדעה דנוהנים Dyn המון כי . הדין מן אסור שהוא נצתר דבר על שחושב לסי דומה זהדרי
 שרשאים לבד ולא טעות, סנהנ מנהגם כן ועל הלכה שכן ועשבים כהלכה שאינהייד
 ואין הישר השכל נכריע כן . טעותם מידי להוציאם שחייבים אלא שמותר להודיעםחכמים
 דרעדנן כפקני הגנה כשנאבר . הזה בדבר סדה לנו נותן ורועלפור . ההפוך על רמזבנמרא
 העם נהנו וכשנאסר סורינן אורזיי דרשינן לא מדרש כפלוני מנהג וכשנאמר בפרקאלה

 ספני היחיד שמת סקייטים שאם : כן הדברים וכונת :( כ"1 לתענית מורינן לא אורוייכפלוני
 הדין מצר. אם אמנם ההלכה. שכן לרבים בדרשה הדבר מפרסמים אז כמותושההלכה

 ר,מח~קים ההכמיש ונם כהירצד הוא דבולל דבנהנ זאת שבכל אלא כסותו דועכהאין
 אבל המנהג כפי מורים אז היחיד שטת אהרי במנהגם נפשבים החולקים בשמתבתלמודם

 נם אז כסותו נהנו שהעם אלא כולל אינו כהיחיד הסנהנ ואם . ההלכה שכן דורשיםאין
 בורים שאין יחיד כדעת העם נהנו שאם טה היצא כן. לעשות ,צרעאץ

 שאן בת אח 'טהתי הנשיא יתדה נצ' ססשר 4ה קרוב . הכנהג כאותולעשית
 )יץשף איסור בו נהנו מקדם איטר טעושר 'טאעו ירק בהן לאכול אחרות עיירותועור
 בני בפירוש אסרו כי חתמים בהסכמת היה הקרום שחמנהנ תדאי ה"א( פ"בדמאי

 , המנהנ רבי בטל זאת ובכל / איסור בו נהנו אבותיו ואבות שאבותיו יהודה לר'משפחתו
 מאסרם לכלל בא זה : ורוי , :( ו' )חולין טעות על נוסד שהמנהג שראה אלא זאהאין
 פ"ר פמחים לרושלסי ומתירין נשאל באיסור בו וטועה סותר שהוא יודע שאינו דברכל

 רוזירי כזה שבאפן ומצאנו . ובטעות ידיעה כחסרון לרוב הוא נוהג שהעם האימור כי .ה"א(
 בראפר שיש בנגר איסור נוהגים היו שבטבריה בכנסת . שאלה בלא אף מנהגתבטים

 עו נומר היה הוה והטנרג :( ק"א )ערובין להם והתירו והזקנים ר"ג ובא בשבתנלוסטרא
 דברים והלא , הטנהנ ובטלו והזקנים ר"ג התירוהו מעצמם כן ועל בגם'( )עי"ש בריןטשת
 , כרע שלא אסרו הקודם שב"ר וראו אחר ב"ר ובא במנין שנאמר שרבר ראינו הלא והוסרקל

 על' הנוסד סנהנ שמבסלש שכן כל תנאי שום בלי הקודם הב"ר דברי טבמל האחרוןהבפד

 החצוני התואר בבחינת מנהג הוא אלא הדה לנדר אינו אשר הכללי הסנהנ 9( נצטעתדעת
לאיזה

 שרבא 'ורע שא.נו דבר כל : בידך הירושע ש5 כללו וגקומ . וב' א' אות א.סור ט:הנ. בדיג. תצ"ו ט" בא"ח חדש*ר. ובסי פ"י בפסחים הרא"ש בפסק' ועי' רב. עם מישא בז' בענין ה"א פ"ר נפסח.ם ה'רוש' ממונית מבורר כן1(
 מר וראה לו טת.רין ואין נשאל בא.סור נו נוהג מותר שהוא בו שיורע דבר ~כל לו ומת.רין נשאל בא.סור בו וטועהמותר
 ואם חכם אל בא ש'חיר . כן הרבר לנו וגצ.יר . כדבר חוטרא הנוהג מ.ח'ר שפרבר בלשתו והבן ומ"ח הרא"ששש"
 מותר ש אוסרים א.ן כלומר לו טתירין וא.ן נשאל או ברבר א.סור וראין אנ. ויורע זה בדבר עצם. ע5 החמדת.אני

 א.פד נהה מקים בני אם אב5 . הרא"ש וכהכרעת כנדר 5ו סת.רין גרר כנודר לשאול ובא מתחרפ אם אבלהדבר
 . לרגז טח.רים בא.סיר סועים שאם ה.רוש5טי ש5 הראשון 5כ55 אתאן בטעות פע.קרא היה והא.סור חכם פיעל

 רב וטם.ק באפ.ירי. ור נכלה לא א"ע יוסף לרב וא"ע מא-ווי ח5ה דטפרשי נהגו טחוו' בני ;( )נ בפסחים2(
 ור נכלה אכל דגן רונן וא. ממיהו חלה תורת משתכחא ד5טא באש"הו ור :?לה לא אכ5' אורן רובן אי ניח'אקר

 וד'נ.ט חלה תורת תשתכח שטא חשש שכש.ש רפא וכונת שג'וב. ע5 הפטיר טן לאפרושי rw* דלטאבאפ.'יצ
להנ'חם

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



-

64 -- 
 דרך על . כרצונם התואר ולשנות לבטלו יבולים כזה מנהג דתי דבר שהוא אף דברלאיזה
 רבן וכשמת לקרובים קשה דנה ווה יקרים בבנוים כרזיהם להלביש נרנו קדום בזטן :כנטל

 )תוספתא אדניו העם כל ונהנו פשתן בכלי שיקברוהו וצוה בעצמו ראש קלות דנהיננסליאל
 שהם קנבוס בבגדי כצויהם לקבור נהט להם קשה זה גם היה ס~עחר בזכן ושד . פ"ם(נדה
 0ן מלנטות נוהרו לא טצוה בדבר בנוגע אף כזה בפנהנ . :( ח' כתובות : ב"ז )ס"קבזול

 הלכה ואין ביד בלקיחתו הדין טן הפצוה לולב נטילת בטצות שמצאט כפו הנהה.התואר
 ולולב : שניט שכן לנענע שסנהנם שמענו אחרת הלכה מכלל רק לנענע שחרבברורה
 וכיצד , ל'*( ובברכות בנמ' ע"ש טנא פ"נ )סוכה כשר בו לנענע כדי פפהים נ' בושיש

 ור~יר . נא ה:שיעה ה' ובאנא לה תחלה לה' בהודו לנענע המנהג היה בזה ?טנענעים
 הלא . :( ל"י )סוכה ה' באנא אלא נענעו ולא המנהנ מן נופים ירצשע ור' ר"נ שראהרגע
 הזה מסין מנהנים . כרצונם המנהנ לשנות יכולים החצוני דהואר בבחינת כי האות לנוזה
 חלפתא בן יוסי בר' דבר סי , הכטול נגד פיהו פוצה איש ואין ;ת בכל ומבטלים משניםהיו

 דווקין והוא עוברים ואבלים עומדות הטשפהות שהיו אבלים בניחום הישן הטמעששנה
 כמה שנותם על הקפיד מי או ? ה"ב( פ"נ ברכות )ירוש' עוטרים והאבלים שברותשהמשפחות

 הטנהנ ואיה ן .( כ"ז )ם"ק החיים כבוד ספני אבלים ותנחומי הפתים בקבורת ישניםכנהנים
 ידם ימשכו למצן לבוא השבת קרוב כי להודיע הקיעות שש שבת בעכב לתקועהישן

 אם ? הזמן במשך נתבטל אשר הישנס הטנהנים כל יספור וסי ל"ה:(? )שבהכמלאכה
 לעז נוציא נבטלו שאם בעת לבטלו רשאים אין אז הדין כשורת שלא מצוה לעשותהכנדר
 )ירוש' ההלכה ומבטל כדין שלא שהוא בסנדל לחלוץ המנהנ כמו רקדמונים. מעשהעל

 כל על לעז נוציא בסנדל חולצין אין נאסר ואילו בסנדל העם נהנו כבר אבל רפי'ב(יבמות
 אין בסנדל חולצין אין ויאסר אליה יבא אם אפילו הכלל הניח: לכן בסנדל שנעשודוה*צות
 וכך כך באופן מצוה מעשה איזה מלעשות נטנעו העם מנהנ לפי אם אבל . 6שומעים
 ביריט הרשוה אז , בכנעל להלכן שלא נהנו אם כמו , לעשותו רשאי הדין טשורהאשר
 של כללו ק"ב.( )יבסוה דואשונים טעיה על לעו זה אין כי וכלצין בטנעל שאףלוטר
 דבנהג להעבי אין כדין ענ,"א בין כדין שהוא בין המצוה צורת בבחינת מנהנ כלדבר

 וכך בך הוא העם טנהנ אם אבל , הראשונים מעשה על לעו טוציאים זה ידי שעלבמקום
 דוקא כן לעשות חייבים אנו אין נאטר אלא כן לעשות אסור לאמר אותו מעברייםיאין

 רשות יש לזה אחרת ובצורה אחר באופן גם הדבר לעשות נוכל אלא העםכמנהנ
 שאף נוחנש הישר והשכל שהדין אלא עוד ולא , שבעולם פקפוק שום בלי  לעשות~צדקה
 . 1( האטת לפרסם לנו היאחובה

 את הכולל והחלק פה שבעל מהתורה השני ההלק נשען היסודות עשרת אלהעל
 וגורות בתקנות הדתיים לזמירם שתו סביב אשר והשמירה לתורה החכטים עשו אשרהחוזק
 דעות לפי העולם ותיקון הדח תיקון עיניהם ננד היה ותקנו וחקרו אזנו אשר בכל .:הנהנים

זטנם
 אנו אין איסרים אם אכ5 בטנהגס לעמוד רוצם אם זה 1כ5 פעותם. להראות דיבה הג'וב על הפטור סןואפרוש. את' שמא חשש טשום א5א טמעותם להוציאם חייבים גם אין אבל ח-בים אין זה חשש וכשאין בטשתםלדג'חט
 )שם בשמח רמח הטווה. ע5 חייבן דאורו גורי בן זחנן לר, שחש חכם בהוראת  שתחטט נראה א5אבסקרה D1lW" 10ב5 השכך א.1 כי ? מנהגם 'סוד היה טה נברר ועתה . וטת'רין רירוש' לכולא הדריגן במגחנינורוצים
 עצו שגומר המגהר כן וכפו  טוטפת שטתו הרי רריב'צ 5הא רחש דקת ואחרי בהלה ח"ב הדין ומן גךר:(לד.

 פקפוק. ב5'ומתירין
 רוקא לאו בטנעל חו5צין ויאסר אליה יבא אם שם שנאמר ומה )5ב.( ובמנחות ביכטות היסב "ש ע1(

 ששם לו  שטרן  אין גסגרל  חולצין  א.ן  ויאמר אליה יבא אס נר.שא שאמר מה כצפי אלא 5%יה" אמר ו5אאליה
 אין כסנדל העם נהגו שכבי שאמר שמה עוד ודע איה. :ם' בסיפא נקים l'v~w אין לאללה שאף רכוהאאשמע'ין
 העם נהנו שמבר אלא הנם' טשטשת ,ה שאין דקרא געלו היינו דידהו פנדל וע"כ בסנרכם לילך העם שנהגוהכונה
 . בירוש5סי הדבר כן וטבורר . בסגרך לחלוץ שנהגו ה-ינובסנדל
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 משפט יצא או היום דעותיט בסדת ומעלליהם דרכיהם על נשפוט אם ורק "מעטדםזמנם
 היהה  כונתם בי נאמנה כרעת או מנהעירג( היו אשד  כיסודות נבחון בצדק אם .משקל
 מכונתם ונתקום דבריהם פני הסבו התלמוד אחרי באו אשר האחרונים אמנם , וצודקתסובה

 המלאכה לרגל אנו ואולם ידעום בל ומשפטים השבו לא אשר הולדות מהם והוציאוהראשונה
 הראשונים מימדיהם מאת לנו נהונים הם אשר כפי הדברים לקחת עלינו רעבה לפנינואשר
 ונבין מחק-ינו בדרך נפגוש אשר השונ,ה המראות את נבין ,אז רק כי פנים משואבלי

 ריב"ז זרע אשר הזרע ללח עהה החל בק-בם אשר טררשיהם בבתי החכמיםפעולות
 , הבאים הדורות בכל פרי ועשה פרח ויוציא ציץ ויציץוחבריו

 וממינימפר,=,,.,/,---
 1 ביתה נשיא היה השגי גמליאלרבן

 אלטר ר' , המיה בן יהושע ר' הורק:ום בן אליעזר ר' רוב"1 תלטיר.
 . ותלט'ריהם ור"ע רח' חברי , עק.בא ור' .ישמעאל ר' , ר"ג ההת ל:ש.אות :שא ושארבן

 שמיניפרק
 ביבנה. נשיא היה הוי .-לאלרק

 דין בית שם ונוסד במח ביבנה וישבו המהפכה מתוך החכמים שארית נסלתואחרי
 אשר עד. ושנים ימים עברו עוד , ולתפלה לתורה לבתים זכאי בן יוחק ר' הנהנת החתגדול
 לבקשות הנצרכים הרוהנים הכחות החליפם ועד ררוחנית רי:נרגעה איתן אל נפשםשבה

 נקיאותו כיסי ריב"ז פעל אשר הטובה כל עם . עיניהם ננד עתה דיתה אשר הגדולהרגנטרה
 אחר דבר . הכנה שנות אם כי הנהגתו ימי שני היו לא תקן אשר הנכוחות התקנות כלועם

 והסכסוכים הדעות למחלוקת קץ לשום השהדלותו ספק באין דדה פעולותיו לכל לראשהמתנשא
 : והם בתום לשני בהפררם הביה מיכי האפיונה המאה בחצי ר~ץכטים בקרב שורשואשר
 הלל כבית הלכה לקבוע החכמים רוב המכסת להשינ יצלח בידו אך . הלל ובית שמחיבית
אחרי

 שנחלי
 מכון שמאי בית את השוד עד ערה ובזה להתפשר יכלו ולא שנים שלש בדבר

 שבא מי לפני הדרך הכין רק סעשהו לרעילים יכול לא בזה גם אמנם . 1( המחלוקותשבת
 להבנות הוחל אז , דלל לבית הנישאות ושבה ישראל על הדש נשיא קם כאשר או .אחריו
 , ועו תקף בכל פה שבעל התורה לחזק ההשתדלות נדלה ואז יוחנן רבן יסר אשרהבנין

 ב! נסל?אל רבן היה ריכ"ז  מום אחרי הנשיאוה פקירח  למלאות נקרא אשרדרויש
 תכונותיו הזה, דרךהאיש לדעת נהשבה אם . הלל של נכדו הזקן נסליאל בן שמעוןר'

 כי , בהן נרשטו אשר זהסדות והתכונות אבותיו בו הלכו  אשר הדרך נזכור אך ,~סדותיו
 רשומים היו אבותיו ואבות אבותיו הנשיאים כל . חייהו בדרך ולטשקלת לקו לו שם אלהאח

 מאנו לא כי : השנית . ושעתם זטנם לצורך פנים נושאים שהיו : האחת . תכונותבשלש
 כי - כלנה על העולה היא : והשלישית . ההשכלה שקצו ולא בזו ולא התבל חכמותדעת
 יהיו אשר תקונים העטים ולא , הטוב במנשה עולם לתקן ומהחפץ עמם מאהבת לבםמלא
 אשר דורו בחכמי אחד אין . אבותיו לבית נאמן בן ר"נ היה האלה בהכונות . לעםלפשא
 עסו נס בקןב התנל הכפות לדפיץ השהדל ואשר בינה הכנצר דבר בכל כמודוהשכיל

 'צאה אינן כב"ח יהלה הרם אלה.ם דבר. ואלו אלו ואטנה קול בה 'צאה ההגדה: בסיגינו יה תהי אל1(
 שביבאה טוה טפח עכ"פ הב"ק של טיבה מה 'דעת שלא ואף ובכ"מ( פ"א ברכות )ייוש' ביק יצאה ביתה אי"'ביק
 הרבר .סר ריב"ו שכגר טאר הדבר ק-ב נשיאותו בהחלת סיג ביסי או ריבת בימי אי היח וגה , כב"ה הלכהקבעו
 נכתה תהיה פעולהו  שתחלת ראה נרה וראי וב"ח ב"ש מחלקת לסכת לאומה שהגיע הגר51 הג'ק ראה הואאשר
 ן5 ב'( הלק ורורשיו דור)דור ק . . הזה רגוכשולגנר
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