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זמנם "מעטדם ורק אם נשפוט על דרכיהםומעלליהם בסדת דעותיט היום או יצא משפט
משקל .אם בצדק נבחון כיסודות אשד היו מנהעירג) או כרעת נאמנה בי כונתם היהה
סובה וצודקת ,אמנם האחרונים אשר באו אחרי התלמוד הסבופנידבריהם ונתקום מכונתם
הראשונה והוציאו מהם הולדות אשר לא השבו ומשפטים בלידעום ואולם אנולרגל המלאכה
אשרלפנינו רעבהעלינו לקחת הדברים כפי אשר הם נהוניםלנו מאת מימדיהם הראשונים
בלי משוא פניםכי רק ,אזנבין את המראות השונ,ה אשר נפגוש בדרך מחק-ינו ונבין
פעולות החכמים בבתי טררשיהם אשר בק-בם החל עהה ללח הזרע אשר זרעריב"ז
י בכל הדורות הבאים,
וחבריוויציץציץ ויוציא פרח ועשהפר

ביתה תלמטירפ.ר וממיני
---,/,.,,=,

רבןגמליאל השגי היה נשיא
רוב" 1ר' אליעזר בן הורק:ום ר' יהושעבן המיה ,ר' אלטר
1
בן ושאר :שא ל:ש.אות ההת ר"ג ,ר'.ישמעאל ור'עק.בא ,חברי רח' ור"ע ותלט'ריהם
רק

.

נאי
פרק שמי
היה נשי
-.לאל

ביבנה.

הוי

אחרי נסלתו שארית החכמים מתוך המהפכה וישבו ביבנהבמח ונוסד שם ביתדין
גדול החת הנהנת ר'יוחקבן זכאי לבתים לתורה ולתפלה ,עוד עברוימים ושנים עד .אשר
שבה נפשם אלאיתן רי:נרגעה ררוחנית ועד החליפם הכחות הרוהנים הנצרכים לבקשות
רגנטרה הגדולה אשרדיתה עתה ננדעיניהם עםכל הטובה אשר פעל ריב"זכיסינקיאותו
י הנהגתוכי אם שנות הכנה דבר אחר
ועם כל התקנות הנכוחות אשר תקן לאהיושניימ
המתנשא לראש לכלפעולותיו דדהבאין ספק השהדלותו לשוםקץ למחלוקת הדעותוהסכסוכים
אשר שורשו בקרב ר~ץכטים בחצי המאה האפיונהמיכי הביה בהפררם לשני בתום והם:
בית שמחי וביתהלל אך בידו יצלח להשינ המכסת רוב החכמים לקבוע הלכהכבית הלל
בדבר שלששנים ולאיכלו להתפשר ובזה ערה עדהשוד אתביתשמאי מכון
אחרי
נח
המ
קות  )1אמנם גם בזה לאיכוללרעילים סעשהו רקהכין הדרךלפנימי שבא
חללוי
שבתש
אחריו או כאשר קם נשיא הדשעל ישראל ושבההנישאות לביתדלל ,אז הוחל להבנות
הבנין אשריסר רבןיוחנן ואז נדלה ההשתדלות לחזק התורה שבעל פה בכל תקף ועו,
דרויש אשר נקרא למלאות פקירח הנשיאוה אחרי מוםריכ"ז היה רבן נסל?אל ב!
ר' שמעון בן נסליאל הזקן נכדו של הלל .אם נהשבה לדעת דרךהאיש הזה ,תכונותיו
~סדותיו ,אך נזכור הדרך אשר הלכו בו אבותיו והתכונות זהסדות אשר נרשטו בהן ,כי
אח אלה שםלולקו ולטשקלת בדרךחייהו .כלהנשיאים אבותיו ואבות אבותיוהיו רשומים
בשלש תכונות האחת :שהיו נושאים פנים לצורך זטנם ושעתם השנית :כי לא מאנו
דעת חכמות התבל ולא בזו ולא שקצו ההשכלה והשלישית :היא העולה על כלנה -כי
מלא לבם מאהבת עמם ומהחפץ לתקן עולם במנשה הטוב ,ולא העטים תקונים אשריהיו
לפשא לעם .בהכונות האלה היה ר"נ בן נאמן לבית אבותיו אין אחד בחכמי דורו אשר
השכיל כמודו בכל דבר הכנצר בינה ואשר השהדל לדפיץ הכפות התנל בקןב נס עסו
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בסיגינו ההגדה' :צאה בה קול ואטנה אלו ואלו דבר .אלה.ם הרם יהלה כב"ח אינן 'צאה
 )1אל תהי
ביק אי"' ביתה יצאה ביק(ייוש' ברכות פ"א ובכ"מ) ואף שלא 'דעת מה טיבה של הב"ק עכ"פ טפח טוה שביבאה
ר הרבר
קבעו הלכה כב"ה ,וגה היחאי בימי ריבת או ביסי סיג בהחלת נשיאותו ק-ב הדבר טאר שכגר ריב"ו.ס
אשר הוא ראה הג'ק הגר 51שהגיע לאומה לסכת מחלקת ב"ש וב"ח וראי נרה ראה שתחלת פעולהו תהיה נכתה
גנר רגוכשול הזה
.
ק
(דור דור ורורשיו הלק ב') ן5

.
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(ב"ק פרג יוש' תענית פ"ר ה"ה) הואהיה הראשון אשר לקחלו ההכסה לעזרהבדרישת
י המדע בזמנו (ערובין  :Y'Dר"ה כקר.
רמזורה וסמך בהוראותיועלנסיונות מותרניותלפיים:ד

.

.

תוספתאכלים ב"ב ע"ב)  fwכמהו באהבת האדם יאת המורשה סרבל אבואבות
ויו -
המה
 .הלא כעל צרת נפש
אשרנטועה בלבו ורטיטה בכלמעלליו ומשפטיו ננדבני אדם
לבועל צרתזולתו (סנהדריןקיד :איכהרבתי פ' בכה) ,עד שנם לעבדו הטה הסר וכאב
את בנו ה-צהו ויהוננהו (ברכות מ"ו .):וזאת לא ואת אמנםלכל ארםבאין הבדל בין עם
משטם
לעם לגדילרהיטו ויהי כמשל בפיהו :כל המרחם על הבריות סרהמים
לשבת קמא :תוס' ב"ק ס"ט  )1אבליתר על סרת האהבה הכתית הייתהו אהבה אשר
 .לא דבר קטן הואכי זה האיש אשרדיה הלוש בטבעו
איןערסיאליה אל לה וסולדתו
ומפונק מנוער (ברכותט"ו ):עמם על נפשו משא פקירה כבדה ולא הדל רנע מלעצור
כחותיו לטובת עסו וטלעסוק בצרכי הצבורבלי תת מנוהה לנפשו (תוס' שםע"ב) טאהבה
לענר נטה שכמו לשאת טרחם ומשאם וריבם לא לבד במקום בית דיה ומדרשו כי אם נם
בעברוטומן אלזמן בכל משסות מושבות היחורים לברון המצב הדתי והמדיני בערי
 .ואףכן מאהלתו לעמו נסע כמה פעסש %ומי להשתדל
המדינה ולהורות להם ררך התורה
ברברטלפני הטמשלה ולא הםעלדלת כהו ולאירא טרחתו .)9
מי אשר אהב אתעסו כר"ג לאיכבידלו דת ותורה בר~סיסועליו מצוה על מצוה
י נוטה
וחקעל חק לההו %1א תועלת אםנבינה בתורותיו ,הלכותיו ותקנותיו נמצא כ
עתר לצד הקולא טלצד ההומרא .ובזמנו היה נחוץ להקל משא הנזרות אחרי אשי בסקי
י הבית פרו ורבו ערכי גדול  NiWIDויעןכי סדתו בכל מעשיו לדרוש טובת עש
ימ
כאשר עשו אטתיו -ןעלכן בכלאבוהיו נשאפנים לצורך זמנו ,ועוד יזהר מרם חקכי
שנץ ר:,מצב ועצטת המאורעות בם הם דרשו ביהרעז טהאיש העומד בראש עטו כי יערוך
מפע*1והיקוניולפיזמנו ושעתו אם נדרוש בשום לב בתקנותיו נראה כי צרכי עתו היו
ראש הסבהלפעולותיו .אחת מראשי תקנותיו היתה במצות השסיטה .כראוהו כי לסבת
רברבן שמסה הארץ ודלו העם מאד ,והיה הזמן דורש להקל סשא הגזרות מחקהשביעית
אשר בלא זההיה למעמסה מעתשיררו מנכסיהם מ-וב הסלהמווז וההרבצות ,ובפרט היתה
דחקנההקדוטה,שנםבערבשבישתההרישהאסורהמןהעצרתוהלאה ,בזמנםלנזקרב 61 ,)8ה
נסנהר"גוב"רובטלורסוקנההקדוטההזאתוהתירודאיסורהנקרא:איסורשניפרקיםלראשונים
 .תקנה נחוצה בעתו חק
לתקון ומנו (ס"ק ג' :ירוש' שביעית פ"א ה"א הוספ' שם פ"א)
בבחעת עבודת האלהים .הן אמנם כבר סקרם נהנו העם לריקפלל שלש פעסיטיוהגיעה
אלית הקבלה:כי בהיות ישראל בנולה בבבל היה מנהגם כן (דניאל  '1י"א) .נם בינה

.

שיי

.

.

.
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הבית

 )1המאמר הוה_ נזכר בש' דשנת שם ר"ג ברב' ואף מצא:ו בכ"מ שר"ג דיבבה נקרא ר"ג ברב' ובסדה"ד
טביא כל רי:קומות וא"צ להעיר על :ה בפירוש אלא שיאיתי שהיוהם'ן יחם המאמר הוה לר.נ בנו של רש הנברא
צריך אג' להעיר שוה טעות כמו שמוכה מתוך התוספתא רב"ק ספ"ט שהניאה זה המאמר סרבי יהודה .משים
רבן גטליאל מבואר שא.ן זה אלא י"ג ר'בנה.
 )2טצא(והו ביריחו עם ה:קגים (ברכותלו ).וע"פ נוסע בספינה(מ',ם פ"ה טיט שבת קבב ).ובטבריה (שבת
עותנא' מירה הלכה ברדי נט (נט"ן ' ).ומורה הוראות בעכו (ע"ז לב :טד):
קוטמופ.י)רשבעבנתווסופכ'ו.בתיו(מעורתובתנ"סבר):ב
כפיעוכר ממקום למקס להורות לעם ~הלך לע.ירות'הב,ת'ם לבדוק טעש'דג( :תומפ'
קה'ה
דטאי פיה) מנסיעתו לרומי ע" ע"( 1נר ):מנהו (כד).
 )3איסור ב' פרקים נעשה לפיר עמ' ב"ש וב"ח שהם היו .מי הילדתהג.רוה .ב'מ' שמא' והלל עצטס
לא נעשה כסו שאמר שהא .עצמו שאין השעה הויה ביטיו להחמיר בשכיע( 7.ע" הוספ' שביעית*.ג) ואף אלו היה
האיסיר מקרם היו מוכרח.ם לבטלו מטעם המלעות כסו שכררה' בה"א 74ן .וראיה לרבר שהרי ב"ש וב"ה חולקים
בשיעור המוספת בש"א כל זמן ש.פה לפרי ובה"א ער העצרת .ואלו ה"ה ה"'0ור קבע מא ,איך שייך טחלוקת ~rw
הלאידוע איך היה המנהג? אלא וראי שבימיהם גורו ונחלקו כקביעות הש.עיר .ורא.הי להעיר שבתוספתא שם
נוכרה תקנה שר"ג וב"ר רוזיר לעשות כקוטבי ולא העליתיה פהספי
 .שלפ"ר צ"ל שם רשכ"ג בטקום ר"ג מהמוכח
פ-
שם ד"ה ה"1

בירושי
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(תמיד פ"ר'טנא) ואהון
הביתנהנו הכהנים והעם לרוזפלל קצת תפלות בעת קרבן השה-
ןהערבים .אבל לא מצאנו רמז כי בעוד עבודת הקרבנות
נם בעת קרבןדוזמיד שלבי
על מכסה שהיה חק קבוע להתפלל שלש פעמים ביום ,ואף שלא יסופק שהיחידים
התפללו איש איש כהגיון לבו מכל מקוםלא היתה עבודת צבור תמידיה וקבועה בתפלה,
כי העבודה הקבועה היתה עבודה הקרבנות
 .אמנם אחרי שחרב הבית ונהרסו המובאות
ופסקו הקרבנוה הלא שבתה עבודת הצבור על כן ראה ר"ג למנות החסרון הזה ביסדו
עבודת התפלה תחת העבודה שפסקהוהיא עתה חובה קבועה ותמידית ליחיד כמו
לצבור.לתכלית הזאת היתה ראשית פעולתו,לבהין ולבדוק ברכות תתפלה הנמצאות
סימי קדם לתקנן בתום2ות או טנרעות ולמדרן על נכון כאשר נאות לוטנם .הדבר הוה
עשה ר"ג בעזרת שנים מתלמידיו האחד  -שמעון הפקולי  -סרר.לפניוי"ח ברכות,
והשני  -שמואל הקטן -תקן ברכה ננד רסינים לפי הסקורות הישנים (תוספתא ברכות
סה"נ וירוש' שם ותענית ע"ב) נכלל תקונו של שמואל בברכה שנמצאת להם סאו דגבכוונת
נגר הורים והפושעים  -אשראולי בעצם ה-אשונהנתקנהנגר הפושעיםשבימי החשטנאש
(דניאל ח') ולאחריהם.,וננד הצדוקים שנקראוזדים (תהלים קי"ט 'ס"נהינץ שערי
"א) -
ולא תקנוה ברכה בפני עצמה .גם טהשכללו -לפי המקור הנזכר  -של נרים
ס,טען לצדיקיםאולי נם הוא בכונה סיוחרת ,שהתפללו בעד נרי הצרק בנגוד אל
דגשזנצרים מן האומות אשר אולי נחשבו להםגרי הושבוכן כללו של דוד  -שהוא מאמר:
וכסא רור טהרה לתוכהתבין -בבונה ירושלש בכונהנגר השמרים :שבן דוד כבר בא
(ח"א צד )286
 .והנה אחרי שהיהה התפלה סדורה ומתוקנת כיאות לומט ,שם ה"נ לחק
קבוע שבכליוםיתפלל אדם שמונה עתדהומחייב כל אדם
נ' פעמיםביום
תפלת השחר תפלת המנחה ותפלת הערב (ברכות פ"ר ס"א) תחתלרעובזופר~ת הק-בנות,התמיד
של שחר ושל בק ר~רבים וננד הקרבת האימוריןהקרביםכלהלילהו) .גנר שקר התקנה
למתפלל נ' פעמיםביום לא מצאנו אחד שגטה ממנהעלתי ר' נחביא בן הקנה ,אשר לא
ההפלל בלתי אם הפלה קצרה בכניסתו לבית המדרש וביציאתו (שם ט"ב) '.אבל על
דבר החובה להתפלל בטסחא הקבועה סאתוהיולו מתנגדים
 .ר'יהושע חשב שאץהנוסח
עינךכי אם תוכן דוזפלה ועלכןרי שיתפללמעין י"ה ר"ע עשה.
ו
ב
ש
ח
ב
פשרה
שודחי
שוב שינתן בירהמתפללים נומחא קבועה אבלאין הנומחא מעכבתועלכן אםאין הטסחא
שנורה בפיויתפללמעין י"ת (שם מ"ב) אבל ר'אליעזר הסתננר לכל דבר חדש הכשנד
לו סכלוכל באמרו שרוזפלה ראויה.שתהיה רחמים ותחנוניםלפני המקום ועלכןלאיעשנה
האדם קבע ובנוסחא קבועה אלאיתפללכפי משאלות לבו ובדברים היוצאים טלבו ובחץ
דגשרלולפיריויון לבו (שם פ"ר) .ואמנם אם שכונת סתנגדיל היתהרצויה בכל זאת לא
שעה ר"גאליה פדעתוכי לא תכון ולא תתכן לעסת צורך העתויבן בלבוכי המון העם
צריך לתקנתו וטובההיא לכלל האוטה וסובן מעצמוכי דעת ר"נ היתה לחק בישראל
בהיותו נשיא והעם סרים למשמעתו ,באמים :בתררישא נופאאזיל(ערובין ס"א.
) אחת
מהתקנותהיחזר נרולות לצרכי זמנו המזה תקנתו שתקן תחיעלנולהנוי כמהיה אסור ספת
חלול השם אף שעקר בזה הלכה קבועהלרוש' ב"ק פ"ד ה"נ ובבלי שם לנח.).
אחריראינוכי עשהר"נ לחובתו לתקן תקנות בעבודת האלהים הדרושות לזסמ על

.

בשי

.

.

.

.

.

כן

)1כ' 5שיאת הטשנה ביטי ר"נ נשנית וזה ש.עורה :חפלת ר~טחר עד חצצת תפלה הטנחח ער הערג תפלץ
הערג אין )ה קבע .והשאר הוספה מאוחרת מסרר רששנה נראה שנוסרה עלהיסיר שהתפלה שנר הקרבנות
שאל"כ דוהלו נור שדר
בק-ש תחלה הפלת הערב ואח-כ חפלת השחר וכסרר המקרא ערב ובקר וצחרים
(תהלם נפח י"ח) .אנ 5עכשיו שה.א
ייה
,ואת טה'סוד שתפלה במקום קרבנות לכך סרר שחר שרם וסייס בתפלת
ע
ו
הערב שבו תכלה הקרבת קרבן היום.
תוספתא ברכות ט"בובנקי  ):דרשות הגט' תקלה אבות הקנק אכן
 rwsisטטדרגת אגרה.

כ=

.

יכ
ו.
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כןאין כל ספקכי גם אזן והקר ותקן נוספות לברכות והפלות ישנוה אחרות מהכרהשנוי
שטן .תחת נשיאותו נתקנה ברכה בונה יר71לימ בברכת המזון ,איטרע"י זהנהיה מספר
שלש ברכות בברכת המזון ,ור"ג אשר בסל עת נהן חוזק לתקנוהיו ע.טה זה גם הפעם
והרהיב חובה שלש ברכוה עלכל שבע מיני פוונות .ואף שלא הודו לו הבריו עמר הוא
 .עור מכלל הקנוחוובענין הר,פלה היא תקנת ההנדה
על דעהו (ברכות ל"ז .תוספ' פ"ר)
לליל פסח .ותמצית האקנה הזאת היא שהזב על כל אדם מישראל שיאסר לוכרון 'ציאת
מצרים נ' רברימ .א) זב-זן הסכה למה אוכלים פסח מצה וסרור .ב) שבכל דור וררחייב
אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים וינר זאתבפיו ג) לפיכך אנחנו חייבים
להורות להלל ...ונאמר לפניו הללמה ,ושאמה בגאולה  )1אמנם ברכת הגאולה הקרובה
 .ר'
שנהנו בה בזמן הבית (פמהים פ"י מ"ח שנההפניה בעת הזאת והוחלפה נוסהאהה
ן כי הקן ר"מ
טרפוןהיה כברך אשר גאלנו וגאל את אבזתינו ממצרים .ומי לא יבי
הנוסחא הזאת בשוםעיןעלימירו של ר"ג :שבכל דור ודור הייב אדם לראות את עצמו
כאלו ד"א יצא טטצרים ,כי רק בכונה על היסור הזה יצדק המאסר אשר גאלנו וגאל
את אבוהינו מפצרים .גם ר"ע הום'ף בקשה על העתיד ועל בנין ירושלים וחרוש בית
המקדים (פסחים קט"ז.
) בקשות הנאוהותבפי ר"ע המקנא הלאומי יהנה בקבעם זאת
הנוסחא בברכת מגאולהבלי ספק הסכים שיה ר"נ ושם אותה להק ובטלו הנוסחאהישנה
ואברה ועוד אינה .עור ראוי להזכיר תקונו בבחינת הכותים .בהחלתנשיאותו הקילו
בדיני הכוהים .ואול'ספני שבעת הטלחטה התחברו עםהיהודיםננד הרוסוימ (כרמישימרין
צד  .)10וכפני זה הקל ר' אליעזר בפת כוהים ננד ההלכה הקדומה אשר הביא הוא
עצמו לבית המדרש שכל האוכל פה כוהים כאלו אוכל בשר חזיר (עי' יטביעיה .פ"ח
ע"י) ור"ג הכשיר גט שעדיו עדי כותים ,וכן עשה ההבואה והקטנית שלהם רק דמאי
כתבואת עם הארץ ישראל לא ודאי ,אטנם לאחרזמן חזר ר"נ והלך לעיירותהכותים וראה
שנתקלקלו  )8אז תקן שיהיו כל פירותיהם ודאי (תוספהא דמאי פ"ה) .ולסבה הזאת נזר
נם על שרדמתם (וחלין ה' )8):ועתה כאלה התקנות המפורטוהכן כל ההקנות הנזכרוה
על ששבין בצורת תקנהבין  misaהלכה )4בלי ספק נוסדו לסבת צרכי ומנם ושנוי
מעמדם .חדדי שד תיקונים רבים אשר לא נזכר שם מיסדםוביחוד הדרושיםלימנם י"ג
עשםויכזננם ועדותנאמנה זההוא טה שבעלי ההלמוד אוסריםעל דבר שהוא סרברי
המופריםלפי דעתם  -.כמו השביעית בזמן הזה  -שהוא סררבן נטליאל וחבריו (ירושלמי
-

.

.

ש

.

שביעיה

יד

 )1בח"א
 190יחסתי המאמר הזה לר"ג הזקן וטסתי .וטה שהבאתי רא.ה ממחלק; כ"ש וס"ה; עד
איכן חואי אומר וכו' שמכוונת למאתרו של ר"גא.ן לה הכרח כי הוא דבר בפז .עצתו. .העיקר כן הוא סדר
נשהנה
בשבח
הפרשה
ם
י
י
ס
מ
ו
ת
ו
נ
ג
ב
ד
ע
מה
ר
מ
א
נ
ו
ל
י
ח
ת
מ
ר
ב
ו
א
ם
י
י
ס
מ
ו
ההגרה היה מקרם
לפגיו
אבי
סוף
ארמי
הללויה והלק ת"ז קא' מחלקת ב"ש וס"ה לאחר החורבן תקן ר"ג הוספה ,ורש ור"ע ברכת דגאולה כמ"ש
בפנים .ובהוספת ר"ג פ '.הג' דברים עטו שכתבת .ולא כסו שפ '.הרשב"ם ירטב"ם פ" 1טחו"מ שכ' רברס הס
פסח טעה וטרור ומעותם גשר מפחג.
' המשנה יואלו הן" אב 5הם טעות שהיו כתובות בגגון סאבה :גיה שלא
שמש כ 5צרכו .וע-קי הגי' במשנה שבירושלמי שלא נרם 1ח 15הן.
ה ספני המעל שטענו כירכרים וראיתו טהוריו פ"כ רהרומות.
 )2בהה5וץ ח"ו  78חשב שסעם הקלקול ה.
ממעשה רשביון ראש בירג"נ יכזיב שלקה הכותי רבעי בסיריא מתן לו
ובא ושאל אח ר"ג  ..ואסר המחן
עד שנידה בהלנה א" 5טשם ראיה אף הוא שלח מד שליח חרשדמי
י שעשית עשית אכ5 5א השנה לעשות
סה
כן .חטלח של.ח חרש ובחשא.כי ירא לעשות דבר נגד הכותים ספני הרומים עי"ש אבל נודטנהלו נוסחא טשוכשת
דין הרבעי שבסוייא ועור הביא רא.ה טר"ע
נותי נטקוט גוי וכיק -חג" שלקח טהגוי וכו' גי טה ענק כותי
שאטר לא אמר %ם מה שאטר ר"א בו כלו' בפת כותי וחשב שר"א החמ.ר נגר הכותים אכל ירא %לות טחני
.
ת
ו
כ
באוכל בשר
האיבה וזה אמא הואירא ל~מ בפנ' תלשד'ו ~ה5טידיו ירא 15טר בשם כ"א כל ראוית פת
חריר אבלע.קי הפי' בשטנה  11נמן שכתנתי בפנים.
ושי התוספהא דרטא -הכל נכון שכתחלה ההזיקם
 )3שט פרש"י שזה ר"ג בר רבי וההוס' פ5פ5ו
יחיטחס.
ר"ג כישראל ואח"ם כשראה ,נתקלקלו נזר עליהם ואו נזר נם
5.
בפע
רהש
)4ע '.תוספ' כלא.ס "4ר הלה פ"ר ט"מ בענין  p~bnהארצוה ,בוצה לגב;)נ.
העקשתלהקל ,ס"ק ('ם1 ).

.
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ר"ח (5ד ,):העגיה(י .סו.):

,

אצי

.
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ורביעית מפ"ם) 5א שהשבושלפנינשיאותו של ר"גלא נהםבאיסורשביעית ,כי אםיען
-

שלדעתם הוא מדנרי מפרים ל כן כשאוווע 5שמו גי ד"א היה בעיניהם טשא כל
תקנות המופרים שאחר חרבן הבית.
כאשר סכל תקנותיו אשר המן יתודע לטחוקק נבק היודע צרכי עסו ודורש פובתו
ואשרו ,כן נכיר טלטדיו ומתורותיו אשר למר דעת את העםגיהיה אונע תשכיליודע
בינה לעתים ,יודענ"מ ממדגיו ומחצצרם ומה אשריסכן להם ולהיה-ום* דנה דבר yru
המאירעות דגוראות אשר מצאו את ישראל שישובו אל דרך חיתם ואל
היה בזמם ,לחרי
 .לוה היה ר"ג מהלל ומרוטם את יקרת המלאכה והאומנות
דמלאכה דגפכבדת אתבעליה
(תוספתא קדושין פ"א) ,ואף בעבור זה נשא פנים לב דגולאכה להמציא לרוםקולית
ע*הכבדועי' חלה ושא נפז ,ב"מ
טסקצת נזרות ואיסורים לטען הקל להם את עול פקידתם
;"ד .):לפנים בישראלהיומוציאים הוצאות נרולוה בקבורת המתחויה הדבר קשה על
חק-ובים ולא היה איש אשר מלאו לבו לבטל הטנהנ הרע הזה ,ושן ספקכי חבכן הדור
העירו ע 5קלקלתו אבל מהיועיל זה הלא כן הוא בכל הומנים כרוהר טח ~ paהעם
ן רשנ
לבטל כל יסודי התורה מלבטל מנדד קטן של מה בכך בקבורת הסתים ,וודאירבוי
את זאתוידעכי בטול מצר שורש הדין לאיועיל על כן השכיל לעשות וצוהלבניו בי
בעת ישוב הוא לביתעולסו יוציאוהו בכלי פשתן כאחדהעניים תה הועלכיביד נדתוכן
ן %בענד
בל העם ללהובותה' .תוספ' נדה ע"מ) .נוקש על כל זה היתה בו מדת פובעי
חבריו ,מנבר את החכמים (מכילתאיהרו מפ"א) מכיר את ערך חכמתו ,מדהע 5האטר
וזלהאיובתורש לאמר)tלlאeDי'דעכתליאיוםלאפ"שנמ).עתויאם(תע"וכרוניתקןראלבדחלודבדראאופתי"וא)שאהווראהחברפייםרכבאגימשוםהנובדדעבוי
ת
ממנ
hWYDי ,)8ולמנהגיו  )8ולהלכותיו  )8ולטדרשיו*) נמצאכי בכלם משלה ההשכלה
מכלל
בי היה הדיין ראשון בדין ובהוראה ,האיש הטהנ בחסידות על כלדרכי וויו ,רגנלמד
הנבון אשר רק הישרה יבקש ,והדורש הישר שונא לעוות ולעקש הכתובים
ועתה אם נשים אלה המראות ננד עיניה ,השנת רוחו ,מנרגע עם הבריות,
ררישת טבת עמו ,חפצו להקל להםעול הדה ,םהינותו ,השכ,4תו ,יותר דעדע בתורה,
וידיעתו בכל דבר תכמת בינה ,הלא יראה לנו ר"ג כאיש אשר נקדש סרחם לעמוד
בראש עמו ,אשרעיניםלו לראותנגעיזמנו ולבלהבין לרפאוהם ,ואשר מעשיו יצדיק
המשפט אשד נשפםע*~ ,1הפליג סעלהו למעלה ראש עד שאמרועליו:ריף כוון ברוח
רקדש (ש-ובין ס4ד~ ):ככל זאה אם נבהן דרכו ומנהגו אשר טצ לפעורם נגר תביריו
והלמידיו ידמה לנוכי לא כן הוא,כי יראולעינינו כתכים גדולים עלפני תכונת נפשו.
הן לפעמים נראה לנו כאיש הנוהג בשלטון עז על חביריוותלמידיו ומשתרר עלירס נם
_____
/

/

.

._.

)ג(

שג

,):.,שםג1וןפ",ו,ב

השתרר

(ן"ש,):תבכורות (לי ).גדת,לו'),

"4י?,).כה (נ'( ,):כ" ,)..:שם)(מ"א):ץ
כשגזיקם פ"ה מ"ר ,תוספתא שם ב"מ ש"א ,ב"בש"ב.
)2ע" כרכות (ם"ו ,).שם (גג ,).דמא .פ"נ טנא ,שבת(קינג ,).ביצה ('"ר ,).שכה ה"ו"5( 1):ב,).
ל"י

ההשתא דג.גה פ"א ,משנה פאה פ-א ת"ד.
 )3פאה פ" 1מ" ,1שג.ע'ת פ"א ס"ה ,תיוסית פ"ח פ"ח 1ח5ה פ"ר ט ,:-בכורים פ"ב ט"ח ,שכה
א!) שסנלו ,).שמ (סח ,):ביצה
ערוב'ן ("0א 1).שם (צה ,).חוספ' שבח פ"ה ,פ"ח ,פסחים גי
(קג,:
קה).י
גלכתי-הן(יב.
פי"ב
.בדרם)(;מז
פ"פמ"י
קצת הלכוה
ר' רבריס ,פי" :ט"ב ,פי"ח מ"ג ,נגעים פ"ו ס"ה ,פיה פ" 8מ"ג ,תומפ' כ*ם ב"ק פ"ר ,כ"ת פ"ט.
שרש" '.להלכוה קדומותעי' בדכות (ב ,).פאה פ'.ר מ"ה ,ביצה ('ד ):בגרייתא שם ,כקובות (קח.).
 .עי' מכילתא 'תרו פ"ב ,שם סשפט'ם פ"י אך בירועלט .ב"ק פסד ה"ה
 )4מררש 1.של ר"ג רק פעכ הם
י קצת סדרשש וכקם
וגבל' שם ליהא
לדלג ,ת"כפ ,קרושים פרשהי': ,בה"ס (פג ,).ב"בל ):יעיד נמצאיל
נדרש.ב באס. :שי.

ןב::ךולגבע:%ג4ע:

מח"

אם)

יען)4ם

ן
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השתררלהיות המושל נם ש תותיהם ,ומרשיע כל דעה אשר לא כרצונו ומדכאה ביד
חזקה .כהכונת בע 4השררה של כל הרורות אשר אהבה זכה מוסרית בינם ובין נקלי
אדם "-ה להם ובעת שנראים באוהבים אינם אוהבים באסתכי אם או לצורך עצמם ש
בתורת המד או בענוה שקר אשר בה נאותם מסותרת אףכן נדמה לנו הכונת ר"נ אם
נעטורעל מקצתמעשיו ונבהנמ .הן אמתכי שמר אהבתו לחבריו ולתלמידיו וראין לבבו
אליה ,אכל רק כל עוד אשר הכנעולפניו ולא התנגדו למחשבותיוודעותיו ,אבלאוי לנבר
יהיהמי שיהיה אשר מלאולבולרוזננרלו,כי אז את חבריו לאהכירותלמידיו לא ידע.
ננדגדולים ופובים בעמו אף אם נפשם קשורה בבית הנשיא ,מתנהג לפעמים בלי אהבה
%א ישא פניהם אם לא השתוחחה נפשם ננד ל ה בכל רגע ,אם לא יכלו או לא רצו
לרמכחש לדעות עצמם ,פעם אחת הורהרבי יהושע לרבי צרוק --שניהם הכמים גדולים
אוהבי ר"ג ומביתדינו -דיןבריני בכורות שלא מדעת הנשיאובלי הסכמתו ,תהי כשמוע
ר"נ הוראתו רועיש טת 4בית המדרש לסבת ההוראה הזאת כאלוכל העולם כלו תלם בה.
י בהיות כלם בכית המדרש הכניע את ר'יהושע לעמודלפניו כחוטאלפני שופטיו לתת
ויה
ן וחשבון על הוראתו
 .ומה היהה חטאתו 1האם ההקוטם לבמל הלכה פסוקה ומבוררת
די
ת
י
ב
ב
א
ל
ל
ו
ד
ג
ה
;
י לא היתה ולא נמצאת הלכה מפורשת ננד דעתו שלר"י ,ולא
1
ן
י
ד
כ
נדרש עליה בבית
ןכי ר' יהושע הניד בהומו
ן של ר"ג ולא נחתך דינה ,אבליע
נ
י
ד
משפטו והוראתועל נדון.
אשר עדיין לא נקבלה עלע הלכה פסוקה והוא הורה הדין בלי
 .ושוב
דעת רעןובלי הסכמתו זההיה חטאתו אשר לאיכול ר"נ לנשוא (ע" בכורותל"ו).
פעם אחרת הצרלר' יהושע עור יותר .ר"נ קבלערי החדש אשר ר' דוסא בן הורכינס -
חכםגדול נכבר
 .ר"גהודיע דעתולריי ואסר
 הוכית מתוך ערותם שעדי שקר הם"
~
w
v
l
ו
מ
צ
ע
מ
את
.
ו
נ
ו
ב
ש
ח
ה
י
ו
שלר"נ מוטעה,
ילפי חשבונם
"-6י רואה אני דבריך וסובן
כ
ת
באה
.
נ
"
ר
א
נ
ק
ה
ע
ו
מ
ש
ה
ה
ל
ו
ד
נ
ה
א
נ
ק
.
וזה נרם שנוי בענין חלות המועדו ויהיכי
לפני
י אם כמושלעז הנכוה מעל גבוה שלהלר"י
לא שת לבו לדברי המנגדים ולאבוץ אותםכ
לאמר :נוזרני עליך שתבא אלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שהללהיות בהשבונך.
י אמר טוטבהיה לו לפול לכסהשנים עטף
והגזרה הזאת הכאיבה אתר"י כל כך ,עדכ
חדש ולאינזורעלי נזרהזו ער"הכ"ה).
.ואיך לא יכאיבנו דבר זה בראותו שר"ג דורש
מאחו לעשות דבר אשר לבו טקפועליוןוכי רק אותו  -העני ,העמיד ר"נבדין ור"ר
העשרי יצאנקיבדית .אףכן שלח גזרתו הקשה נגד ר"ע .פעם אחת עברו יותר טארבעים
תנות ערים וכקיש ללכת לירושלים בשבת כדי להעיד ערות החדש .אך ר' עקיבא היה
מעכב .אותם מלכת ,מראותוכי אין צורך לכל כך עדים ,ולמה יחללו את השבת ללא
צורך 1על זה שלחלו ר"ג :אם מעכב אתה את הרבים נסצאת מכשלם לעתיד לבא ,לא
נמצאת מעכב צת הרבים הלעשות מצוהוכל רגצעכב אתדינים סלעשות מצוהחייבנדוי.
ק אמנם שהאחרוניםדיקלישו את הדבר ואמרו שזה המעכב היה ראש גרר והועבר מראשותו
למושלמי ר"ה פ"א ה"ה ובבלי כיב .).ונכדו ר' יהודה בסדר משנתוהעליםעניןהנרוי סכל
וכל ,וב 4ספק סהטתו מחפה על כבוד ר"ג זקנו ,אבללפי היוצא מן המקור הנאמן,
האמת הברורה הוא שרצה לנדות את ר"ע .ומצאנו עוד בשניענינים כשעשה ר"ע כדעת
דוביםבעלי סהלוקתו של ר"ג היה ר"נ טתרעם ננרו ברברים קשים באסרו :עד מתי אתה
מכנים ראשךבין המחלוקות( 1ברכות ל"ז
 .תוספתא ביצה פ"ב) .על פפוס בן יהודה אשר
הא ור' יהושע הפניעוהו בררך וראוהו מתנהגלפניהם בסדת חסידות היה ר"ג מלנלג ואסר
 .כל אלה ועוד
לר'יהושע :סו הוא זה שמראה את עצמו באצבע'( 1רוש' ברכות ספ"ב)
מעשים אהרים מראים לנו רשת רוה בר"גוכי כלישעו וכל הפצו לזרוק מרה בתלמידים.
ן מצד החכמים לא היה מאהבה
ואף אמנם הכבוד אשר נתן לו בעמובין מצדההמין בי
-

נאמנה
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נאמנהכ אם כבדוהו ואהבוהו באהבה וכבור התלוים בשררותו,יפלא ראינוכי
ישושתוונפל משררהו לא היהאיש בהמון אשר זכרלו אח אהבהו ,וחבריו על
ותעבר כמ
פניו הומחוהו לאסר :עלמי לא עברה רעתך? וחברוורעור"יגם הואבסרישירו אמרלו
אלפניו :אוי לדור שאתה פרנסו1
עינינו נשפוט נמצאכיאין להשיב אלחיקו כל האשמה
 .אם
אמנם אם לא
אגי
פניםנבחן את מצבו לעסתחכמי דורו ,נראהכי סלא קמשונים
רא
טו
לש
באמת ובתטימובלי מ
יבכל צעד וצער בהליכתו רבו המכשולים ,כבר ראיטכי  nipl~snבבתי הטדרש עשו
דיבורה כשתי הורותוהיו בעוכריישראל .כלם הכירו כי זמנם ומצבם דורשים להעטיר
האמדותבין החכמים ולשים קץ למחלוקות-.וגםימציאובישל שני הבתום ,בית שמאי
 .ר"ג הלך בהשתדלווזו להעינ אחדות
ובית הלל ,לפעולת אדם למען הכחיד המהלוקות
שלמה ער הקצה האחרון .ובמקום שנראהלוכי קרובה הסכנהוצירבו המחלוקות לא היה
לו משואפנים לכל ארםיהיהמי.שיהיה .וגםהיהלו זכות וצרקהעל זהכי אחרי שנקבע
הלכה כב"ח הלא היה זה בעיניו כהסכמה כללית לכל התיקונים היוצאים סמנו ומבית
 .ולא לבד בשניוכי אם נם בעיניחבריו ,והלא בפירוש
מררשוכי ביתו הואבית הלל
אסרו שנקבעה ההלכה כר"נבחייו ולא היה ארם שערער בדבר ,ואמרו כיכן רשי
,מבהר רישא גופו אדל" (ערוביןס"א 4 ).ועתה אם ר"ג מהעבר לפעמים בחבריו האשמה
 .לשתי מפלגות כלליות נחלקו.חכמי הדור
הלויה בהם הם ששו שלא כרה ולא הוא
בעת רופאכיאשר שתיהן נרמז טק לדוושתדכליות אשר נדב לה רבי גמליאל זכת וכרע.
המפלגה האחת היתה מןהחכמים אשר היו תלמידי בית שמאי אומ! הנמשכים.אחרי
תורתם .ואף שמהכרה דוגמן המכיסו ברצון או שלא ברצון לקבוע הלכה כבית הלל בכל
זחה עשו מעט או רהבה כק"ש או נטו אחרי דעת עצטם בסורם מהדעה אשר הוסכם
עליה כביה רן הגרול העומר תחת הנהנת ר"ג ,ואמנם אם ככה גל חכם וחכם יקה
הרעעת לעצטו לעשות כבית שטאי אף שכבר נקבעה ההלנהכבית הלל אזאין תועלת
בכל מעשירם להעמיד האחרות דכא כברבהיי הלל השהדלו הנוגדם והטתניםמהפקירי
שמאי לקבוע הלכה כבהן ד( %ביצה כ'ו ירועע חנינה %ב ת"ג והוס' ע"ב) אלא שהיה
לחק שבל הרוצה לעשות נדברי ב"ש עושה וכדברי ב"ה -שעוה לבסות ט':ירושלמי
ברכות פ"ב) ,ומההיה אחרית כל זה? שרבו המהלוקות בישראל ונקמנה דיבורה כשתי
תורא ואם נם שלאהיה פרוד תמים בק החולקים כפרוד הצדוקים טן הפרושים ,הנה
וראי שלא בצדקתמ נעצר רפרורכי אם המאורעוההקשים אשר עברועליה
ם פעלו זאת,
המההיו מפשרי רובכים הנוראים בחזקה ,ועלכןאילונם עתהיהיהקביעות ההלכהכב"ה
רק אומרודברים בלבד ולא תצאלפועל,אילו נם עתהיניחו תורת כל אחד ואחד בידו,
טה תועלת יהיהבקביעות ההלכה? הלא fileסוףתהיה התורה לתורות ודבה כרצון כל
 .והיא שהיו בם אנשים חכמיםוידועים הנאמנים
חכם ואבם .עוד אפלנה אחרת היתה בהם
לבית הנדכא למראה עין ,אבל אחרינוו רוח אחרת היתה אתם ,בפניו המכיסו אחו בכל
מבר וכטעט שעברועל מפתן ביתהמדרש ולחוץ הפך לבם להתנגד ונטו לפעמים מרגראות
ר"ג אשרנפנים כחע 4בית המדרשבפיהם ה-צו סלה* אילוהיו בעלי המפלנות האלה נן
דתלסידים דבשנים לאהיה ר"ג שת לבו אליהם,כי אלה הקמנים שלא שמשו כל צרכם
לא יכלו להויך לו ,כי ביןמשכילי עם עבריהם אינםנשמעים ואםירח ע4ו למשא הלא
בידולסנור בפניהםרלהי בית המדרש ,אבל בין אלה המפלגותהיו רבים סן הברוים
הד.48
ה בכל מקום כבית הלל ולא עלהה
שבחכמיהןידענוכי שלש שנים נחלקו אם לקלבקובעעהד,יכ
וודאי שהמישם הגדול אשרד"ח אחר
בירם רפשרה לקל עד שלבלוף נכרו וגמרו
-

כאשר

.

ב.ש
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ב"ש לא ביום אחד נכחדמן הש-ץ .והלא אט דואים שנם אחרי כן עודתלמידים סתלמהיי
ב"ש השתדלו בכל עז להצדיקדברי ב"ש(חנינה כ"כ ):וסכמים נד41ם הלא בפיהםדידו
ולא כחדו שהם משתוקקים ושאונה מעשה*דםלמען יוכפן לדרשת עימעום בב"ש ,ואם
אנה*דם אז עשו כב"ש בפרהסיא ,כןיסופר סרבי פרפון .זה החכםעידנץ וקרשנים
אשר ראו את הטקרשע 5פכחו(קדושין ע"א .ק-וש' יוסא פוש הנא
וקבל מרוכ"י

"ם) .טהלכיהיו
יש
עמא"
(תוספ'רגינה פ"נ) בם עסוכברוהווקר~צהו אבידת שלישראל(ירוש'וככ
ומליסוריוניכרכיהיה בע 5הטחקרהעיוני ולא מאותם המורים אשרכיראה ומרעת קצרה
מהסיכוםועטרותעלבני אדםומחזיקיםבכ5נקודה בקודה סמה שקבלו מהראשוניםמבלי דחת
העז בנפשם לחוות דעה עצמית כהכרעת שכלם ,אמנם דצראותיו  )!,טששת תמיד מטבע
ההשבלהעליהן 5א ישפיק בדקרוקי דבריםכי אם סדתו צרכי זסע ותקנתבני ארםצ).
ודצה ממשפירי תורתו האלה נכירכי דרכו ודרך בית ה %אחר ומה %א רצה בקשיוה
דעתם שלבית שמאי ולאביסוריהם הכוללים אשר אינם חפצים כסברא ובשקל הדעת כי
 .ובכל זאת סצאנוהוכי בנפש ושקקה טבקש הואנה
אס לקחם דברי קדמוניהם ולא לבטלם
ה כב"שבנלוי פנים ננד החק אשריצאסר"נוביתדינו
שליי
.ולא לבר בדבר של מה-בכך
גי אם בדבר אשר נתחבטובו כל גדולי הדור ,והיה לר"ח יתד ופנה להכיש ויפסדו
ולהגן  Pנגד המערערים .זה הדבר hהיה :שאלת צרת הבת א'ס והא אפורה או
 .ובדבר הזה אמר ר' טרפון :תאבאניסחי תבא
סוהרת *בם? והיא מחלקת ב"ש וביה
צרה הבת לחץ ואשאנה( 1יבסוה פצו)
 .וממשמעות הלשון הזה נראהכי ש לנר שהתנכר
ע"פ למעשה ר"גכי אם גם היה האב להראות התננחתו בפרסום .ועור יותר ע 5כן
אשר גרסה נפשו לתאבה לעשות כב"ש הנה נמצא כי בשני דברים עשה בפועל
ובכונה כב"ש (ברכזהי' :ירוש' שביעיה פ"ד הצב) .ושתה אם חכם כר"מ אשךבלי ספק
לא וכהפמנגדי ביהר"נ שהואבית הלל ,והיה מן הזקנים הראשונים בשוא פמם בעטו
בדול בעיני חבריו לדים פ"ה מע) ,מ"ע ביחוד חלקלו כבוד כסו לרבו לת"כ ויו-א פ"ר
ובכשלוידיהעשירסופלנ (מס' כלה) ותוסך תכמום העוסקים בתורה (שםישי
א רבה פקד)
יעמובשעתדחקם לריש' יבמותפ"רהי"ב)p~la,לתהלהלאישדומיגוםרבכלהמרות
חלננילעני
הנאותות לקמת לבבני אדם (בכורוה נ"א :אבדר"נפם"א) ,אםאיש כזה מתקומם ושתנגר
בנקיפנים ולעשות נגד ההשכמה הכללית אשר בעצבון ובעמלויגיעה דומנחק ,אם רצא
סותר בכונה סה שהוא עצמו עזר לבנות,האין זה ענין רע אשר בהכרה יהיה בעוכרי
ההכמה אשר שם ר"ג נגדעיניו? כי מעשהו של ר"ט הלא נתן יר גם לאחריםלהתיר
הרצועה .וודאי שצדקה הראנה בלם ר"ג אשר דאנ*ום הבא ,שאם ככה כל חכם הישר
בעיניו יעשה שסוף סוףירבו הטחלוקותבישראל .אין ספקכי רעעלר"נ רומעשה שעשה
) סי שטת והגיח אשה זג-ח
 )1עי' יבמת (:ח ).ההיכה :ימוקם ממזרים ל.פהר וכו' ,כחובות (פד.
סברהו.
דורש'ן וכו' ינתנו ~ושל שבהם וביביוח (קיט
 .ושם ע"ב) ד' הלעות ,בכל אלה סורר בסרת ה'זשי
ת" שנת (כד ).חדש הלכה נגד הלכת הקדסוגים עי"ש בבריתא שכגמ' .וע"ע ר"ה (כה ):ובחרlוaטlוcת~ פ"ר מיה.
קדותהכין להקל(כל.ם פ".א ת"ד וע"ע שבת קלט ,יכלא.ם פ"ה ט"ח) ובין להחסיר ולררים
וכן מחדש דבר על
(קיזזתן ש;
) וטצאגוהו חלק על ב.ש וב"ה מסברא .טאהבתו הסברא בתורה
נב.
בתורת ר"ע וספיג חמסתי

היה

ם

עי

.

יירוש' יבמות פ"א הי"ב) והדרך הוה לצרף הדבר
ועור בטקומות אחרים מערים להטציא
היהרקדו(שטי"ןש פ(כ-דב):ט-דועי
 .וטבקשתו לתקור בסברא בכל קבלה התנדב סדה הק"ו
בסברא ה'ה.פבה  neipלרוב להקל וע" גם

וטתננר לאוסרים דיו לבא פן הדין להרת כנדון (ב"ק כד;).

)2ע '.ערובין (טה ),וב.רוש' שם ,תעריה (יט ,),נזק (קג;) ,בים (מט ):טנחוה (לא .):וע.עיצל'ן
עני גשביעית,
(נ"ה ,):מנלה (נ .).יתר על כן טנאהינו ההלכה שנקראה על שסו :עמול וטואב סעשריז מעשי

.

הרעת ונטל ר"ט חלק בתיקון רוהפלות ומברכות כטפורש בפסה'ם (קמו as1 ):הקן ברזת בורא גששות רבות

לשותה מים לצטאו ולא דורו לו וקכעוה ברכה לאחריה (ברכות טד .תוספהא שם ח"דומכילהא בשלח פ"ה)
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רפט הלא רבר הוא,ון ר"מ נשתהה מלבא לבית המדרש ויהי כפגוש ר"ג שתו שאלה;
על מה זאת? ויענהו עבודה עבדתי ,האסר לו ר"גכלדבריך אינם אלאדברי הימה,וכי
עבודהבוסן הוה? ורחהו ר"ט בקש לאסר :שאכילת ההרומה כעבודת המזבח ( (פסחים
י נסתר בשאלת ר"נ השר ננד ר"ט אשר
ע"ב .):ואמנם נראה לנו טמשא וסתן הזהכ
שטר
ת
א
ז
ש
י
ר
ח
ה
אה
רודתו בקש לאיכלה להשקיטו האטנםכי בכל
ר"נ ,והתאפק אבל
הדבר*.ף כוהיסופר מר' דוסא בן הורכינס אשר היהמתלמידי ב"ש אבל ככל ההכטים
 .לא ידענו טה היהלוגי נפנע מלבא לביה הטדרש? המחפים
היה צנרר אחרי בית הלל
עליו אסרוכי %כן לא בא לבית המדרשיעןכי כהועיניו טזוקן . .אבל ר"נ ועמיתיו לא
כןידמו ולבבם לאכן יחשובכי .אם חשדוהו בלבבםכי לא בא על כי עור דבק בב"ש
נערקבעיניהם כאשר הונד להםכי עוד ואת עשה שהכריע בענין צרת הבת
וזה
שי
דב
גם נגדורוטרים ר"ג.רק לא בכל חסתוכי אם שלחאליו שלשה חכטיםמן הברורים
)2
כב"'4
ן וחשבון על מעשהו והוא נקהנפשו והודה בפה סלאכי מקבל המכסת ר"ג
לבקש מאשדי
וביוזדינו בנפש חפצה ורובר נהפשר; אבל רמגידכי אחיו הקטן יונהן הוא האיש אשר
עם עהה כמו לפכם נמשך אחיי ב"ש (ש' יבטוה ט"ו .וירושלמי שם) ,ועתהמי זה
ינאם אשם בנפוטו של.ר"ג אם לעמת מעשים כאלה ידקדק עם חכמי דורו כחוט השערהן
אם י.שמורבעינים פקוחותעל דרכיהם למען לא ירבו המחלוקות בישראל?
בין הלמקריריב"ז היותר ברוריםהיולו לר"ג גם מחנגדיו היותר קשש חמשה
תלמידים מובהקיםהיולריב"ז .ר' שטעון בן נתנאל ,ר'יוסי הכהן ,ר' אלעזר בןןרך,
ר' אליעזר בן הורקנוס ,ור' יהושעבן חנניה .כלם נשהבחו סרבם שבת נדול ..מר"ש
לא ידענו דבר מתורתובלתי אם טאמר טומרי אהד (אבות ע"ב) ואין זה שמעון בן
נתנאל הכהן אשרדליחתן בבית הנשיא ר"נ הזקןכי הוא היה עם הארץ וחותנו ר"נעילטו
לא נתןלו נאמנות על טהרותיו עד שפסק עש שעל מנה כןנוהןלו אה בת בתו לאשה
ועלא העשהעמו מרוות עלנביו (תומפתא ע"ז פ"ב) ,ואיש כזהאין אפשר לרוקליפו עם
איש כרגשבן נהנאל תלמידריביו אשר נרשם בסדת יראת חטא (אכוה שם) ובדרישה
י היה מצוין בחסירות
במעשה מרכבה (ירוש'.חנינה פ"ב) .סרייוסי הכהן הונד לנו כ
,
ו
ר
א
ש
נ
ו
)
ם
(אבות שם ,שבתי"ס ).ובדרישה בסעשח מרכבה (ירוש'חגיגה ש
ו
נ
פ
מ
דברי
מוסריקרים (אבות שם ,ר"הי"ז ):ועדות אחת ביוחסין (הנינה  .),הנדול מכל
י
היה ר' אלעזה בן ערך (אבות שם) אשר בעבורידיעהו במעשה בראשיה ומעשה חבר
מרכבה
אמרעליו רבו אשרי אבררם אבינו ערצאאלעיר בן ערך טהלציו (חנינה י"ר).נ אחרי
נות רבו עוב את יבנה והלךלו לאיסאום בעצת אשתו כי אמרה חכם נרול אתה מהם
ויבואו אחריך (קהלת רבה פ' כן העשק)
 .אבל אשר קוה לא בא
 .אך נשאר בדד
ובבדידתו שכח תלמודו
 .ההגדה מפליגה שכחתו באמרהכי לא הבין עוד קרוא בספר
-

.

.

.

.

י"ר

כראוי

 )1ע"גטי( ,פא.
) אר"י בא וראה שלא כדג-וה הראשו:ים דורות האחרונ.ס דה"ר ב"ש דהא"ה ר"ר
שהה.ר שבהה~ .הנה עלא כב"ש והכתה על רה"ר של ג"ש לעמח רהא"ח ש 5ביש
הוא קב"ה מא -קאמר
(עריות פ"נ ס"א-ם-ו,
טה בין דה"ר לדהא"ח הלא גם דה"ר של בב ,הקילו בשבויה? טר"ך נוכרו '"ב הלכשואת~.
ערוכין פ"נ טילון גזעים פרט ט"ד) לקולא
טקוטות ססכ.ם'להלכה קדומה (כתובות פ'"ג ט.א) .וחיב דרג-
ריטעעה טונהי"א הלכות לר"ר בעריה,
ואינו גגון ,כ' כח"א אין אלא הלכה אחת ,וזה שיעורה :כל הטטמא'ן
באהל שנחלש ורג:
'סן להוך הב.חריר טטהר ומפרש הכלל ששנו :כל המטא'1 1ב '1כן ,שא.ן בכך הזה אלא
דגונע בעשני חצא'; ,חים וכו' אבלא.ן בכלל הוה ,הנוגע בכחצי זית וגו' שבזה נס הכט.ם
ואל"מ אף
בס"היו
בווטחיקתם וע"כסקי סוף א.ן במשנה א' רקהלכה אחת לר"ד,וג' בט"ב וב' במ"ג וב' גמ"ר וא'.ממהר
יא' בם" 1הרי
טספי)  '~ffpעוד טונהדיכה בחולין מי"א ט"ו וחיא כבר מזויה בעריות פ"נט.ג .תוכרו הלכוח בשם ר"ר סתת
תראה מענין שהו לר"ת .בן הורכינסעי' תוספ' ביצה פ"א חולק עם עזריה והוא בלנם אבי ראב"ע .ובכ.א
9ת ר"ד הוה את עריה חברנו (יכטות טז .):ובסיכה (כ ).נכר ר"ר סת~ 0מובא גחוספ' שם פ"א ובגם'
המקאה מר.דיה אדר"ר'בן הורכ'נס והבינו שגם זה בן הורכ:-ס וע" הופק מקואות פ"ו  nevaהר"ר ריאה שתא

.ב.ה
.
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כראה ,אבלמי לא היאה בזה הפרוהעל הסרה? איש הטכר"ג את חכמידורי בהכמת
והוא כטעין המתגבר (אבות שם) אשריפוצומעייגוהיו וצצה ברחובותפלגי מים (אבות
דר"נפי"ר) ישכח בזמן מועטכל תורתו ולאידע מהשתינוקות שלבית רכסיידעים! חבל
הדבר הואק .ראב"ע אשר היה הנחל סכלתלמידי ריב"ו ,המכריע אתגל חרטי דורו
בתורה שרול סרם בחבטה היודע לדרוש להבין ולחקור במעשה בראשית ובמעשה
מרכבה ,האוהב ומשבת את השקידה ללמ!ד תורה וגם את הארע וההשכלה ראצלמריס
4עת מה להכאב לאפיקורם (אבות ע"ב) ,והא חשב יהיה טמלא סטם רבו ,ובראותו
בנפש סרה~,אולי בפרידתו נעשה ה~ק
יאיןלו תקוה 5השינ זאת ,נפ
ב
ריי
ברנדה,טעםחב
אםכן הדבר נובל להבין מדוע רעעליהם
י רק
ומתער לתורת החכמים אשרבי
כ
פרידתו עד שתוציאו עלו שם רע לאסר שנפרד טהם מרצותו להיות היי ענג במה יפה
ובמקום מים יפים (אדר"נ שם) ,ולשמח עם אשתו נקהלת רבה שם) ,גם שם רע על
חממתו לאטרכי שכת הכל,ונבין נם מרועדורו והדור!ה שלאחריו נתנו גל תורתולאבדין
י אםשהי הלכות(ירוש' יבמות פ"ע היאזפ"י ה"נודמאיט"ו ה"ח
שלאנהקיים! סטםג
יששפ' חרובות פ"ה) ומררש אחר בתורה לת"כ מצוע פ"דןחקין ק"ו ):כל זה חלא והא
ההסכמה בין החכמים רשלה ובין ר"נ לא היהה חזקה מאד .ואף נם זאת
לס לאות
ו אחרירם,
בועוהס רחכוישם מכל פקודה בעטם לא חסרו להם אוהבים וסכגדים אשרגישמ
1ע5כןי14ב הדבר מאד שגם זה היה סבה לר"ג שיהעעיניו פקוחות תמיד על כל טין
דתננדות אשר ארבהלו טהוץלכוהלי טת דפדרש ואשר היא 0כגה לכל הטוב אשר
-

יי

עי

.

הרש לעסו.

פרק ת ש
יע'

ר' איעזר בן הורקג!ם ר' יה!שע בןחזיזיה.
הראש והראשוןביןכעלי ההתננדוה בגלויפניםהיה ר' אליעזר בן הורקנוס.
אם נשא כטשפם אח חבמוהיו ,מעשיו ,סרוהיו ,והתננרותורועסיהח לא יפלא בשנינו
אשר ראית ר"נ הניה את שבט נשיאותועלנורלוכי אםיפלאיותרעל כה המעצור אשר
כי
היה לת"נ למתאפק ימים ושנים והניח את ר' אלעזר ~ nlwYמה שלבו חפץ מחלוקות
וסריחת תמיר ולתת למופיוםיום אתאיתנ האחרות אקר היא היתה כל ממרתו .כל יטי
יוקות טתסידות .בנעוריו עוב ביתאביובמריבה
מילדותו ער הקבר היו שלשלת מחל
דוובירהר'יאחשלימה,וישב לרגלי ריב"ויפים רבים כאדר"נפ"י ב"ר פס"ב פרקי דר"א פ"א).
שקידתו רהבה וכח זכרות רגקזק קנו לוידיעונו נדולות בהורה ,ובקיאות עצומה אשר
וןפב רבו לתאר אותה באסרו שהוא בורסוד שאינו טאבד ט8ה (אבות פ"ע)"בל תורהו

לא עטרה לו ננד המדות הטנונות אשר דבקו בהכונתו והן היו הזרע למחלוקות חדשות
לבקרים עםכלחכמי דורו.אין אהדטכלרוהכסים אשר דועהללסרובחכמתו כמוהו וטתנשא
4סר :ושסי עוד! הלא כה דברו תמיד :מימי לא קדמני אדם גבית ר~טדרש ולא
אני
הטמעי אדם בוויצאתי ,ולא שחתי שיחת חולין ולא אמרתי דבר שלא שסעתיספי רבי
) אםיהיו כלהימיםדיוואנסים קולססיס ושמים וארץיריעותוכל בני
סעיפם לסוכה כ"ח.
ארם לבלריםאין מספיקיםלכהוב תורהשלמדתי (שה"ש רבה פ"א) .ואף כערך
בתהיתו והתברך בלבבו לאמר אין כמוני בכל החכמים ,כן דקל משגיו תורת ,vbit
שרושה~
 .לא שמתר דברי תבריג בסברא כי אם כן רטרו אשר
ולבבו רבבר מושדותעל האטת
נונאע 5שפתו אפלו אתםמשיבים אותי כל היום זונני ח סוברינת"כ תזריע פ"ב ,ט-ה
לקת ):ר~עעמבה כך שמעתי - 1כ*סר ואן להכזיב -דותה שגורהבפיו ושתה לקח
למנן

.

.
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לסגן  6נגר9ל תעובה נצחתשהעויבוהו אחרים (ננעים פ"ם ת"נ ת"כ שם .(1UD
-

ברברו

עם חבריובעניני תוההיו דבריו קשים גאמריס ברמות רוה (נדה ז ,):וננדתלמידיו ומה
אכזרי בתוכחת טאץ סבלו .אחר מתלמידיו הורה הלכהלפניוויקצתי ר"א ער מארעלכי
ן סע,
רשרה הלכה בפנירבו וק %את התלמיר שלאיוציאשנתו (ת"כ מ"פ טלואים ,סנהדרי
ירוש' שבישתפ"ו),י'יוסיבן דורססקיס באאליולקבל 1'aeולכבדו .וגסה שלס לוי"א
 1בקקה נערצה; אף בל כלהר" למפר מה היה חדוש בבית רסדרש ביבנה,
י שפךעליו כל חמתועלחיותו
משבח דורש-ם אחרים בפניו(חנינהנ.ועי'פרשיי).
סבר
גסס
הלסיד אחד קראלפניו יתודעירוקלים את תזעבזתיה" ואמרלו ר"א :צא והודע תועבותיה
ש 5אמך (סגלהכ"ה .).ר"ע אתר סנדולי תלמידיו השיב פעם אחת תשובה על דבריו
וכעס ר"אוקללו (פסחים ס"ט .).עודביום כותו דבר  niwpעם בע ותוכחות ריסה ננף
חבריו ,ואך מעטעודיכוללהניע זרהגאידיו והנה ינטלםוינויאם למעלהויאסר בנובהלבו
ומתהלל בתורתו :אףלכסשניורועותישהםכשנימפריתורהנגללים ,הרבהתורהלמדתיוהרבה
תורהליטדתי ולא הסרתי סרבוהיאפילוכבלבהמלקקמןהים %אחם-ומתלמידיאשלונסתמל
שכשפופרת (סגהדרץ סיח.).ואין סקל בכל קורותחיי חכמיהיהודיםכי ידבר אדם בנאוה
ונאון טן התחיה אשד למרו0ן הצדקות אשר פעל כאשר עשה זאת ר"א בכל עת ,ערכי
 :כלום חסרתי סכל התורה כולה( 1שם ק"א ).האיש אשר תכונות כאלה
סלאו לבו
י
ש
א
ל
לבחבריויתלסידיוסמנו
,
א
ל
פ
י
א
ל
ו
,
ה
י
ט
לו גם הנ
ת
ו
א
ר
ל
ת
י
ק
ו
ל
ח
ס
ל
ו
ב
ת
ל
ש
ו
מ
ן
ה
כי
אחורנית ואףיובן הדברכי הסבה אשר חלקה לבבם חלקההנססגידעותיהם בהורה ,הןיש
לנו סמם חמש סאות ועפררתכות ומאסריםוכמעט בכולם נחלקו עליוחבריו ,וכברהיה
אליעזר
למקל  paהחכמיס שאסיצו לתאר דעההזירית אסרו דרך טשל :בדברי

רבי

 wcwלתוספתאעדיותפ"ו).
ו
ש
ע
ם
י
מ
כ
ה
ה
ת
ו
ד
ח
א
ל
ם
ו
ל
ש
ל
ו
ו
י
י
ה
ו
י
נזק
בין
רהבי
רב מאשר עשו תכונות ודרכי
למודו ,מנהגו וכפטפטו גתלמורו היה בזמנויחיד במינו הואהיה אוסר! לא אסרתי דבר
שלא שסעתיספירבי מעולם .רגלל אשר שמר בתלמודו היה ,כי כל קבלה אשר קבל
וכל  ny1DUPא.שר שסעאיןלגטים מסנה בעגםענין,ואין רשות לדפריש ולבקר ב18נרי
ם דבריהם אבל לא לבמל ,אף שרסברא כצרחת סימולם לנגעים פרט
חקדבןמםכי אסלקיי
א
ל
ו
ת
א
ו
ש
ה
ב
ה
י
ה
ע"נ ת"כ תזריעפ"ו
ה
י
ה
הסדה
ו
י
ת
ו
ר
מ
א
"
ר
ה
ו
ק
מ
פטם)
ל
ב
א
שווי
הטעם והסבה בשני הדברים הטושהם זהלזה ער שההשואה מחויבת מצד סכרתדוטכל
הלא אסנבחן רוב.העגיגיס שהשוהיחדלהיות להם כאטפמ אהד,לבת
 .כי בעמרטע-ל
ה
י
ה
ו
י
ת
ו
ר
מ
ן השוש למראהעינינו כי אם שורש העלאת
יען
יש הבדל גה.לבי
כי החזיק ככל עזבריקובל סבלי נטות טמנויטין-ושמאל; ועל גן היתה תולדת nwtwn
י האופנים ההע
המרותכי רדחיבכלרתכה גם עלאופנים אשר כשנגחן טעטה לאיח
י) .בעינע נחשב
בכללה !) וכמהיבר גם על פרטים אשר הסברהמחייבת שאינם בכונתהכלל 9
ההרחבות
.
*"ד ט"ו ובנדה0
 )-1 -ע-"-ינטות"ה.) גירהלמי שף ובתוספתאפ-ג,
 );,שתם פרש"י ר-ה טדבר'
 ,ונם ואת טשפטנו אסח כי רוב פעט'ם חכיא לו
רי ובכל חטקוטוח האלח ששיהו חת ר"א שהשוה
ותי
דת
סט
המיאת מרות5 1.רוחיג התשות ע 5אופ:יס אשר כא
אים רוסים ג %לסקורההימה או לפרמים שאונס דוטיס
5ה .והאקי קצת רונסשחטאיפ.:ם שא.ם דוסים .גטין(ב ).רא-א אש'לו מכפר יורי
ם ללוד צריך ש.אטר כפ"נ

.

.

יישם

סיס

וכת"נ וודאיטרגי שלא דלק טדות' 1ן יאטנס המכרה כשנדת ידנוק הוה .וע"ע מגגת לגא).לענין לקטו כפלקט
ן טנדרריסדיה ,שק-5ם פ"ה ט"ו לעיין שרפת סובאהסגינים ,הלה מ"ב טרד הששח
ורדרטגי .שגה (ק5א).ימי
) .לחין שומרת יבם בין יבם א' בין ג' יבטין
ע.סתוקבים רא-א אף הס 5מציפן .ועיעיכטות לגט: ,).דיים (ער.
'
יפר .כלאיפ פ-ו מ"ב,ערוציו (בג ,).תומפ' חרוטות פ"נ .שבה ש ,,פ ,(",סופה (5א ),כקם פי"א טקס ,פרה פ"ב
.וע ;.חוסמן דסאו פ"ה נשםשעשי פ'רוה
ט"ב Pe ,ס"א ,אהלנה פ"נ ט"ב ,חוספ' שםפייח,,ב-.ים פ"א ,ערורן('ד).
 ,'1%ותושפהאהרומות פ" ,:פסחים פ"ח .כל א5ה ההרחגוהע"פ השואת המדותאפןגדין כשנעמודעלטעםההלכה.
ישרני 9 )8י' סעשרוח פ"ר ס"ח השגה טתעשרת ורע 'רקו,ירין .שם ט"ו צ5ף טתעשר הטרוח אביונות וקפרים,ן
) חלל אע"פ שהוא מפרפר או תלוי ,וע"ע ב"ב
גדר  ):היוצאסו הגפן אפיקו עלין ילולבין בטשסיהסיטה (ם"ה.

.

(לי

.
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ןנעלי ההלכה העיקרית בעצם
ההרהבות האלה כאלוכונועליה
כן מיסדי
דועכה הם נם נושאי רוחבתה ,ולפידמיונו הזה באמת יכול לאמר :לא אמרתי דבר שלא
שסעתי ספירבי משלס
.כי בדמיונו שמע הכל וכל ריחביתיו הן בכללקבליתיו .ואין
ש
פ
נ
ה
סדסה
ל
;
ח
נ
להפליא על זהכי כן מו
שבח
האדם
ש
פ
נ
ל
כ
סעצש
ק
ז
ה
ך
כ
בטבע
עי
שירהיבלפעמים לשמע 0ה שבאמת אית שוס; ולראות טה שאינו רואה אין כל הרש
ותכוננה כאלה לא לבד שהם מעצור בעד הסברא
החת השמש! ואמנםמעיהם
השכלית ומונעים אותה לשפום טשפם
~'DEWDIצדק,כי אם הם גורמים להשתמש במברה השבל
 wl~wמעקל.לעקש את הישר ,לפתל את הנכוחה ולהחליף האמה בהפוכה ,ועורביחוד
בזפנוהיו הטעשים האלה רבי הסכנה והנזק בהיותם סתירה גלויה אל הממרות הגדילות
אשר שם ר"נ נגדעיניו,כי היו מעשים המתננרים להשתדלות הזמן אשר דרש בחינה
נאמנה בתורת הקדמונים ,מעשים אשר תולרהם לרושף  nleDlnאין קץ  %סאה החקים
והנורות ולהכביד המשא תחת אשר בזמנם דרוש ההפוך ,כל הסרות האלה יצאו טבםן
ן או שמאל מהמקובל ,שאין רשותלדרויט
מדוהיהם שלביתשמאי ,סשפמז ששן לנמותימי
כי אםלקיים דברי הכרמונים ,קשה רצונו לעמוד על דעהו ולסתור דעה זולתו ,נטייתו
לטעשה ב"ש אשר
לסהלוקות ובקשתו להעטיס חקים ונזרוה יוהר מרי ,וב
יחוד .הסכטתי
י הבית (שבת
ה
ף
ו
ס
ב
נרשו את סאה הנזרות והחומרוהבעלייתחנניה בן חזקי בן נרון
יט
קנ"ג :תוספתא שם פ"א) ואשר הסכים לפעמים עם ריכוהיהם של בית שטאי בפירוש
(הוספתאנרכיןפ"ר) וממעים וממביר ופסחם(ירושלמי פאה פ"( ה"בחומפ' שםפ"נ והרוממה
פ"נ) והש לב"ש אף במקום שהורו לב"ה לקריסות פ"ר ס"ה) ומסר  niplhב"ש וע"ה
(יבמותפ"נ מ"א נדה %ד מ"ג הומפתא שביעיה פ"א) .הלא אם נתבונן בכל זה נצדיק
מאד הטשפטכי הוחזק מהכל לאיש הנוטה אחרי ב"ש עד שקראוהו שמותי  ,)1ויובן הדבי
למה מכונותיו לא היו לרצף לחכמי דורו אף שגם בהם היו אנשים אשר לפעמים טשך
לבם אזהם אחרי ב"ש בכל זאה רע עליהם משפטו של ר"אכי הוא ההתנגד לכל ,ולא
-

וראשונה ,וע]

סיט

14ריבה כב"שכי אם על שנהג טנהנ ב"ש להרבות טחלוקורנ
האשיסוהועל עשיתו
בישראל ויותר מלבלם היה זה לר"ג ולסיעתו לטורה רוח ולצנינים בעיניהם ,האמנם
הודו ולא כחדו כי די
ה נרול בתורה מפרש וממביר כבית הלל  )2מפלפל בתורה
כב"ש
- - -

רתנין גם כתיומות פ"ה ס"ה ס"1ו כלים פיד ס"א .וע"כ ברוב השיעורים  eelnר"א"בקצה האחתן להחם-ר ברברי
) כמגין הטיירות בסוכה .כ4
סופחם .ש' כיכות פ"א ס-א ,ט"ב ,שנת (צ"ר ):במלם פ .זח ,סכה (ג"ז.
אפשר.םמשא.
מ"ח חלק
בב"ש ,ייסא (פ ).שתיה ביה"כ ממלא לוגטיו .וע"פ ררב( הזה :בין כללו לבת למרין
דנ'ט .-ואף ע"כ נמצא הלשונוה אף ,אפילו ,אחד זה ואחד ;ה ,בין כזה בין בזה ,כשם ,כסו סרנלא כלשק
1-r~e

קטי

 )1בדביר שמות' אין הכ:',ה שהיה ר"א טהלמ.די ב"שכי ידוע שהיה הלמ"רלריב :.שהוא מביה כ.
אם העיקר כס-ש בפנים .אך".ה.רושלטי ת-וטות פ"ה ה"ר סובר דרתו תלמ.ד כ"ש ומובר כמותו ומקשח
טב"ש אדר"א (.יוש' ביצה פ-א ה"ה ופ"ר ה"נ ועי' 'בטות פי"ג ה-ב ונו.ר ספ" )1ואצו כן  f(s1ב.רוש'
סן"כ סיטים דקאטר יר"ג ורפא לא מדג-ה אינק .ש' כהשחר ש"כ צר  84כהע(-ה להרפ"ם לס' נכית
ירושלים שהם-ב לראות נ' א' אפוני שי"א היה טה,כירי שמאי ודברי הירושלמי הנ-ל בהכרח א.נם סהפיש.ם
כיא כט"ש בפתם.

,
מן ההלכוה שטפיכן שעמן כצרן ע '-ברכות (כח ,):רטאיפ"וטןנ,
שבת(.צח )).2יש":א טשטו ,שם (ק:ג ):ר' 'צהק משמ 1.עירובין (ל ).געגיןירי
ב בעבר של הקרש ,פטחיס((ג).י
ב.צה(לג ,).חגיגהלכו ,):מוכה ('ט ,):יבבות (בטי) ,סט (פ ,).גיטך (יג ,).גררים (עג ,):חולין (קיא ,).כאם
פ"א ט"ח ,תוספ' דטא' פ"א מ"ש פ"א ,ובב" :דורש סעס ההלכות במרימן .לפצטיס מגיש הלגזת ישווה .ימו:
נדכות לסב ,).שבה(ים ,).פשיזם(קם ,).שטהלד ,).ב" 3לפנוק ,הל.ן (קלב ,).ערכין (כג 1):נרה (ט~ ,):טהתת פ'.ו
 4 0חוספ' .פאה פ"נ ,ויפרש איך נחלקו ג"ש וב"ח ע '.ירושלמי פאה פ-וה.ב.
טעשרות פ"ר מ"נ בכורים פ"ב ט"י ,

:

פלפוליי
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בב"ש  )1ד,רש' בעקרא כמנהג דרשני זמנו בהשבל מאד נעלה  )2הנה כל זה אינט שוה
4הם בכל עה אשר רנושעלידו נברו המהלוקותכבימי בית שמאי ,וכראוהםאיך בקשיות
ערף משך ירו בכונה מכל ותדושומן רג,קירה בכל מקובל ,על-ע~%4ם נושאלעלנדון לא
א הנדבכי אם השיא אח השואלליבר אחר (יוסא ס" :1סוכה כ" :1תומפ' יבמות
זש-שיל
פ"נ) ולא היה כשאי הכמים להמציא תקנה מעצבו לסרן דקל משאהדיניםוכל שכן Nbe
היה מסבבפני האיפרעל'די הערסה .)8
כאשר חקותחייוותכונוהיוודבריו הקשים נגר הכל המן מעטלבחבריומאח-יו,
והנה
כן משפפי תורחוודרכו נתלסודו הביאולו מתננרים באפן מאין משלונכי כמעש הס רוב
וקמידורובעלי סהלוקתו המתנגדים לכללמודיו  .)4ואףכי ר"אעצכי ראה זאת שן בעק
 4פעל זאת מאומה להעבירו מדעתו רוחו הקשה לא זעה וו-ק רע כל היום.הן סיום אל
יום רהנברההשוקתועל המחלקת ולא'יסיר 2וטהוממנויחת אם אלףהכמיםיוליוס סתירתה.
עוד ביכו מרודו אחרי אשר הרהיקוהו הבריו לא ירה~לא ישקוט מרותננד ומלערשי ו%
מעשיהם.:.ויהי רגום והנה 'סדו ברוב מנין את ההלכה :עטון וסואב מעשרץ מעשרעני
י בן דורטסקים ומפרלו הדברים בכה ר' אלעזר ואמר כעד
בשבישת צוף כבואאליו ר'יוס
ה',ליילולובריהןלהודיעם כי לא יעשה ה' אלהים דברכי אם גלה סודולעבריוונביאים
צא ואסור להם אל העששולמניניכם מקובלאני:מריב"ז וששמע סרבו ורבו סרבו עד הלכה
למשה מסיני שעמון וכזאב מעשרין מעשר עני בשביעית לדים פ"ר סגד ובתו' שם פ"ב
בגינה.נ .):ומה היה הדבר אשרהיה טעורר כל רגביו עדכי %גושניו "~ Pnlyרשעות
שמחה gv,אשר הסכימהרערי לקבלתם ,לא היו! הלא רותקצף לשסועהוכעסעלר'יוסי
יניך (גם' שם); אבל באסת מרתרוחוהיא הביאתהולהוריד
 1%1לאמר פשוטידיך וקבלע
דמעות,וכלדבריו אך בהראל מרידבר ובאמרו סור ה'מראיו לאכון על ררבטש שנטט
קשתו לרם נתגלה הכעד הכל נלה ה' לעבדיוהנביאים ועתה
במנין אם על
מה שהכויסץש לאסרנלושאאלי תרוגע למנינכם אין רצונוכילאמצם ברברים שלאינמנמו לאידיה

.

.

להם

 )1פלפ 1'%רבומלכפוי.וע" פאה פ"נ מ"ב ,ער,ביו (יח ,),פסחים (מח ).ונירושלט' שם ,ש .שפגבלי
יבכח אסא
(סה ,):שם (עא ,):נרר'ם (עד 1):שם בתוספתא ט"ו ,עיד שם בגם' (עה ,),פיר (מ ,).:עוד שם (גו,):
! .בחים (יא ,).שם (ס! ,).עור ( ceפ ,).שנחות (עט,):
(מא ,):סגהררין (טה ,):עדיהם פ-ו ס"ה ,נייתית(ט)..
כל.ם פ"ח טנא .ומלמשיו שמפלפל הכטה מקשות כתלמוד ובתופפתא וכן במכילתא וספרא וספרי ונצחהו חבריו ער
עלאידע מה להשיב.
 )2בקצתטייש,ו טפיש המקיאכפייטו.עי' פאה פ"! מ"ט ,טנק (טי 1).יבמות (לב ,).עור שם ע"ב,
ב"ק (פ"ד 1).ב"ב (ק ,):4ע"! (.טה;)_ ,סנהדרין (קו ,).שבועות ('ד" 1מכות (יכ .).בטכ.לתא ספ-א
קדושי;
"ג סדרש.ם ומספר גדול מהם לא.נעתקו בגס' ורק טמטםעיפ פשוטו שצם .נם דורש טעמזנ
וספדי נסלבחא:ו)1טמנו לערךע
) על בכל נפשך .סנהדרין (עה) על לא תח 4בתך .ספרי נשא פ' י"א על ונתן על כפ.ה.
דקרא.ע" '.סח.ם (כח.
 ,עי' ברכות
מכילתא דבחדש על כבד את אביך .טררש 1.על דרך ;ה רום טעט .רוב טדרשיו במדות וביבף וכטעוט
(ט ,).שםמג ,).ערותן (מ ,):תרומות פ" 1ס"ה דגיגה ( ,01שם (י ,).ר"ה ('א ,).שם ע"ב ,שם (לב ,).יוסא
 ,מגחות (סה .):תי' ת"כ תזרע פ"-ג טררש
(כנ :).יבמות (קד ,):סנהדרין (:נראו.ת)ו .,בסשםרות(:נח).ב,ג"ש!בחעי.ם,כא).
' פסחים (צד.ג,..וטא(.סה.,).יבמ"ן (ע ,).עיכ.ן (יד):
.ר וא' ישטעאל טתטה עלו לרוב
שם (יח ,):ספיי חקתפי' קכ"ג ועור בכ"ט ,טכילתא בא פ".ג ובכ"מ ,ת"כ ויקרא פי"ג וכר"ם ,בק"ו :כלרתות
 .בנ"א או ט"מ :ת"כ ויקרא פרשה י"א ,יכמוש (טו.ן בה-קש :פסח'ם (ס::
)ן
1ט! ,).ת'.כ שט-נ' פ"! וככ"מ
(ע ,).:כנהיתן  ,):44ברבף :קדוש.ן (כא 1).ספרי נשאפ '.ט' 1ובנ"מ .בסעיט :ע"ז (סוו) יכטות (צח).
מנחות (עט, ,).ספי' נשא פ" ד' 1נכ"ם .דבר שהיה בכלל שם פי' ל .:.בא ללטר ונטצא לטד :ת"כ צו .פ"נ.
 )3אף ש:צאגו בע" :שעשה תקנה לתערובת ע"ז ליעוגך הנאק ובה"מ זרנה הטצאתו אלא יבא הלזה
ישנה וחבטם ח%ק.ם בע"! טפעס שאין פרתן  ,t"vbור"א השוה סרותיו .ומה .שאטר ב!בחיס (עז; עם ):חוליו
 .ואט בתיומות פ"ח
א! .ה תקנה דאיך נקיא תקנה טה שחייב לעיטת דהא אסור להב.א קדעיס לנעת הפסול
יר איפר .וספח
:ה הולס לחומרא .וסובן כן טעצ ,1:כי ר"מ הרתע ,בהרבות חימרות לא יטציא חפה לר~;י
מי
:ה אינו עושה הערסה .לסלק א.סור .עי' שבת (קפד ).וירוש' פסח.ם פ"ג ה"נ.
 )4יהור טק"נ 'דוגמאות הבאתי לך וברובן ממילקים עליו רבים ובקצתן יחידים ובמעפ שער אשר לא
נ!כר החיק .ואס 5א טעיתי במניני ישסיבר אלו מד ב' מאוח ושש.ס הלכות כהימור סמנו אשר לפעטים יצירים
בתלמוד נטצאו שד סאה סדרשנ.פ ויווני מסגו בטכ'לתא ספרא ומפ.-
שפעתם רבים יעלק'סעליו .וחוץ
מחדשטהנ:כ
סאותי מאטרים לר"א.
הר' מטפר כלם הרבה יותר

יים
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יאיה אישא מצאנו
להם חשש שנמטותקנופירש" שם) כיהפסת דעת מות אך למותרב
ידבר בר-ובמניןוברובבנין שנסנסו במעשהעצמם ש רורוו
שאם ב"רגרולכזה תקט איזה
אחויו ער שתה צריכים לרפים דעתם? אבל רצוט לאמראין צריךלסקירותיכםולמנינכם
כן ההלכה הישנהמסיני ואתם לאידעתם .1ואמנםכןכיבלמי BIDWWעל הרבבבשנים
גפיקוחוהובאין טשואפניםיפיל ספקגדול בערותוהיאת,הןר"מ רפט ור'יהישע ור' ישמעאל
ור' אלעזרבן עזריהוכל נושאי הקבלה אשרי14במנין ההוא לאידעו מאומהמ! ההלכה
י ב"ד אשר ספר הדברלר"א אטרבפירוש ראה
בגיא ,אשר ר"א יחמה לקבלהממיני ור'יוס
זה דבר חרש אשר הדשובמנין ,ובטנהנ העם לא נהנועל8יה ,שאלו נהטכן משלםמה
י מאי עמא רבר1
צורך לשאלה?ולאיווהכליתרי1וכחו ונשאו ונהנו ממט בסרו? פנקהז
ורנה פתאום בא ר"א ואמרבדי ריקינעתם1בי סור כטפד"אעמדי שכבר משה מפי
הגבורה אזן וחקר ותקן ההלכה אשר נשאלה לכם תגית רמדרש ,ואתם לא ידעתם ולא
שסעתם זאתבלחיהיוםמפי היש דבר שהשכל הישר בלתי סובלו יוהר מזה? ועור זאת
נשאל,לרבריו כי רקד"א בעל הפד ואין לאחרים הלק עמו ,ורק שהו מצאריב"זנכון
לפניו למסורלו הסוד ,מה ראה להסתירו בסתר לבו,ולהעלים תקנהכזאיר ~nalmהעניים
ולא זכה את ישראל במצוה שנאסר לטשהמסיני?ועל ריב"ז עצמו נתמה,כי איש מסוה
אשר בכל לבבו השתדל בתקנתבני עמו ועשהתקנות כצורך ומנו ,וקצת תקנוה טהקוה
אולי מרוהיבנהביה המקדש ,בשוםעין אלהומניםרושקים בילפי מצב ההבריםבזמנו
לאויה דהוחלתנדגלהלבניןבית המקדש  -הואישבת שלפסו  ratשזמנו דורש מטם
לעשות טובהלענייםוזכוה לכל עסו ,על
יפרסום ההלכהשעסון וסואבמענשין מעשרעני
ו? ועלכן בצדקיש לר15ל ספק
בשביעית ורק מסרה בסוד לר"א ומנעהירמשאר תלמידי
בקבלתו .האפנםכי לכבוד הורהו של ר"א נאסר שלא בזחן אסר דברים בשםמי שלא
אמרם ,כח המדמה חזקשיו חשב ששמע הרבריםמפי אחרש אשר והאעצמויצרם
גם עשם בדמיוט ,אבל חייבים אנו לתת כבוד לאמתיאפ
רכי רוחו הקשה הנוח לכעוס
עורוגריל ערבובמושניו וזה כלפרינטיתו למחקקות.
 ,אחרי האמת והרברשוכל המעשים האלה לא נתמהעל דופץ אם נואק מגם לר"נקצר כח המעצור ,ובקש תואנה בהברת ביתרינו לעצרבער רתכנה האורבת %למעשיהם
ימדת ב"ש ואהבתואלרנדלוקה,
מצד ר"אמתכונאיו ,משפטיו ,ודרכיהורתו ,גטייתואדי
י בל אחת טאלהמספקת לעכבם בהליכתם אל הסטרה אשר
לרם טדפניהםולהזיק
ב
את
דגרול אשר נרבולו ומנם ונחם .ואף אמנםהיה ר"א האיש אשיסערתוהיו
נכוניהםמפלע
המ
יציא להם מהר את רו1ואנה אשר בקשו תהיהיוםונשאלה ש~הבביתהמירש
.
ה
מ
ד
מ
א
"
ר
ה
י
ה
ו
ה
ט
ה
ש
ת
א
מ
י
ס
ה
ז
ה
אחר
ם
י
ל
כ
ן
ו
ר
נ
ה
לנדון
פטרי מפני
עלרברנדון בדיני
ר
ו
ה
י
א
ו
ה
ר
ש
א
ו
ה
נ
י
ש
א
ר
דיעכההישנה,ועלכן טהרנם אח
אחר רומהלו בהשקפה
לפי
הנרון אשר נשאלעליו,וזהלפינדרכו להשוותסדותיו עד הקצההאחרון ,ואףשחבריומאנו
בהשואהו מפני שמצאו שאעהנרון דומהלראיה ,הואלא השניחעלזה כדרכו ,רק רהעורר
אל דעת המתננרים') וביום הוצא נתמלאה סאתו,
לדועיק בהלכהו בהזקה
פבלישעו"
השברורה
---- )1ה"ין הוה הש הנרון שבסטנהכיי
שהתכויישפלחוילאבתגתתניום דפוולתרr,aתיייו'5רא לוולט ייה
ם פ"ח ט"י
ג
נ
ת
י'א מטהר .ורוגטתו בהלכה ישנה שם ט"ח תנור שחתכו חוליות אפ
שדניעם ספני
שהחוו
-

.

מ,

4

איי

ים

.

.

שבנחים מחשבו כנפלר ונשבר עי"ש בפי' הר"ש וג נ"ט (נט .).החלקים עליו
שאץ אנדף
התוסויהרחיק סמני אע הטפילה ונתמ
רוסה ליאיהכ .הרתכה יאה סרסרת שתנור שהתכו ריליו
ןטמא" בין תנור
לספייה ובנה ברץ שהוא טהור שנחשב כנשבי ני יש חול ב.ן הפדקוס ואיש כלי אבל בנדק של ר"א קאזפ6ילח
י4
ש א מהי t"DS
פי מ
9
השהי

החי
"
י שפיי

גגי:גין:נגנבין :נייגגנ::רתי
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השש-וה.נברהבביה המררש סרנע אלרגע ואז ראהר"ג וסיעתוכיהניע ר1ת לעשות,
.ועלכן שטלשל כלתורוהוו,
וכל משואפנים יהיה לחמאה ננד התכליה אשר לפמרם
וכלרדידוות שטרו שרפו ננדעיניו ולא לבד המהרית אשר עליהן דט עתה (בים נט.
כרכוה ש .ופרש"י) אלא טמאו את כל מה שטהרוביום ההוא נקבע ההלכה שלא כרעא
בכל מחלקותיו (שבת קל ):ולעשות הפרידה תמימה נתמהו בנדוי ושלחו את ר"עלהזריעו
את אשר נגזר עליו ,מן היום ההוא נסתלק מבית המררש~לא היה עוד למפריעא"ע חברת
-

ממעשיהם.

והנהאםשמרובציציםופרחי דגדה אשרתלוהאחרונים ובפרםהבבלייםבספורהמאורע
הזה כמעם לא נוכל לחזות אמתת הענין ,בכל זאת מחבורעניניו נתבונןכיהיה אחריתו
המרה מוכרחת ,ור"ג ובעד היוצריכים לאריכתאפים אלהיתכיקניוצהו ער כהלתת למות
איתני האחרות אבל גמ זאתאין לדבחישכי כאשר נתמלאה סאתו אזנם בהם עבר רוח
רקנאהעלכלנדווייה עדשלקלו שורתהדין כי ראינו שבאין משואפנים סתרוכל תורהו
לא בסתירהמדעית והגיוניתכי אם ברצונם הקשה .כי כאשר השיב להם כל התשובות
שבעולם לא דחפו אוהו באמת ההוכחהההניונית כי אם לא קבלו ממנו ,וברצון מוחלט
השאירו כל תשובותיו מעל אנולפיכישנינו מהדרישה המדעית ומבקשת האטת אין לט
הבנה נכונה בעד מעמדים כאלה,כי מה נאמר ומה נדבר בעת נראהכייזרוכל חורתיו
פלאה כס דוה,ויען מה? לאספני 1NSDWכל משפמיו מעקלים וכל תורוהיו משותות ,זאת
לא זאת ,אמנםכיהיהלמכשול ולפוקה להם ולחפציהם אשדאליהם שש מנמתפניהם ,על
יעוד
כן רושיעוהוזאהו גם תכמהונםחורתיו וסה נאמר ומהנדבר בעת אשריסופרלנוכ
היה ר"אהיהיו עושים כר'יהושע בעל סהלקתו ולאחרפמירתו דחזירר"י עצמו הדבר*שגו
וצוה לעשות כר"א (נדהז ,):אשרזהיוכיח שהיויודעים שבדבר הזה דבר ע"אנכונהודים
דין אמת אלא שלא עשו כסותובהייו מרצותם לדחותו טדלכה וכי זה סשפפ צדק? אףכן
ישפר שברבר ה4,כה אחתבעניני אישות נחלקועליו כל חבריוחדי לאחרכצתו נתוערויחר
ב עליה או לקיימהולטין פ"נ .ירוש' שם ותוס'פיז) הנה בתפו
דועכהלדריי
הבריו
יולאהשיבו על דבריו,כידברי ר"אבמלים אף בלא תשובהנצחת ,אבל לאחר
וו
בי
ש
נחלקו
צ
ל
טוחו שאז אבדה קנאהם ועברה הסכנה אז נתנו לב לבחון אם באמת דבריובמלים אם
לא? ועתה הלא אנו רואים מכל זה כי רוחו הקשה
י
אהבתכהלמחכלךקתעדוהנצשובחרוצכץלחוק
ומשספיובחייו ובתורתו דם הטרו את רוח הכמי הדור עליו
נת
תע
ור
ב
שלנצה קלקלו שורתהדין ,ואף בל נוכל להצדיק מעשה
כזהבלתי אם נאמרכי רם
אשר ראוהקלקולים והמכשולים אשר באו בעקבי המהלוקות של הבתים ,ידעו והבינוכי
נםלערך זמנם קשה עליהם רבוי המחלוקותיותר מביטול הורה  ,ואולי גם אחוים מחברת
נפרולו במתר לבבם סה שנתפס פעם אחת לטיסות והלא נם רקע תלמידו אסר לו בפה
סלא שמאמינות באלידך והנאךועליו נהפסת (ע"1ט"ו? הוספהאחולין ע"ב) ואףכי נקח
נפשו מהחשד בכל זאת אפשר שבלבםהיה להם הרעומתעליו בעבור זה והיא גם
החי
לריחקתו  ,)1ועתה ר"ח אשרעלפיו נגזר דית של ר"א לא טקנאהולא
היא היהה פבה
משנאה הרחיקו  -הלא היה אוהבו וארו אשתו  -כי אם עשה כפצות ההכרה ומה
שררש ממנו מזב הזמן ולא התאפק עור כי ראהכיאין תקוה עגף"א ישנה דרכוומשפמו.
ונם לא שנה בחשבו זאת .הלא עםכל הבאעליו לא סרה קשיות רודו ואך דחאונן על
העול אשר נעשהלו  .)9עוד עדיונן האחרון היה דברו כאש ננר חבריווהוכיחם ברברים

.

.

.

.

.

העי

קשים

)1נבי עלי
ה בח"א 236
ויאיהי מאמי
רמתידברי ר"א המצדיקים החשד.
האת שם הביא כסה
י
י
א
 )2טאטרו באבות פ"ביחי כבוד חברך חביב עליך כתלךהיי מתחמם כנגר ארןי
א חכטש והת ןהור
צד

שי"א ניקש במינות.

להו"ר טא'ר פלט בפנה
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י השופט
קשיםכי עזבוהו ,ומתהלל בתורתו בשפן מאץ משלו (סנהדרין מ4ח .).ועתהלעינ
על הדברים באמונה הראה צדקת ר"נ בפררה,ויבין בלבבוכיכל סערנו דרוגכםלחפצי
הזמן לחת משמרננד החכמים דגשזפרצים לטובת הכלל ונוטים לדרך בעש אשר זה שוה
בעניט לנטיה ארך דבולונךת
 .ואמת הם הדברם אשר שטובפיו לאסר :נלף וידוע לפני
הקב"ה שלאלכבידיולא לכבודביתאביעשיהי אלאלכבודך שלאירבוחמדלוקאבישראל.
אמנם מעולם לא הזיקו מתנגדים בנלוי פנים כמתננרים בסתר אשר במחשך
פעמיהםיגם מתנגים כאלההיולו לר"ג,כי היובין החכמים אנשים אשך הסכיטו עכו
י לא היה תוכם כברם .בלי ספק הביר ר"ג
בכליבר אבל אך בפיהםולא בלב כ
 .וקש אם לא הכירם
ע ,ואלה אשר רק למראהעין נראים כנאמנים
מנאמנים עטביצי
הלאהיונעהתלמידים אנשים דים העומרים על ארחות חבריהם ,אשר ,אם לא נהנו
כשורה בטמר,היו קובלים עליהםלפני ר"ג
 .והלא אחד מתלמידיו -ר'יודגןבן טרי -
העיד ע5עצתוכי הרבה פעסש היה קובל על ר"ע לפני ר"ג ועקי
בא לקה ( )1על ידו
(ערכק ט"ו ,):וכמה גדולה הרעומתו של ר"נ ננד אלה אשר לא נאמנה רוחם עטו באסת
ובתמים נהמה מזהכי גזר על כלבאי בית מדרשו שגל מי שאין תוכו כברו אל יכנס
) .ואמנם אף זאת הנזרה היתה שננה
 .דצא השבכי בהרתקםטבית ד~מדרש
(ברשת כ"ח.
יעשה שת ל18בה לתכליתו ותחת זהיצר לו כת מהננדים תוץמכותלי בית המדרש אשר
 wyמעעאהם בטהשך ומאחורי ר'נ עד הביאם פעט מעם למום את כסא דגעףאות,והיושב
עליו לאדלי לא סרניש ,ותהי הנהנתו את הנשיאות גרמה לנעורת ואיבת מהננהולנצוץ
 rfeעודו ואין מכבה .אך נעשה בנפשנו שק -אם נאסר כי דגדולים ודבובכם
ויב
ןערה
אוהב דבק לר"ג וכיחו איש
ג
יבריו רפו מתבשמה ר,ואת ,אחד מנדלי תלטידי
ביצר מאלף בסרות בעצה ובמחשבה ,נם הוא דלה במחלת הזטן ,גם וצא חץ מכחלי
ביב-יהושע בן חנניה .בןעניים
בית ההפרש דנתה רוח אחרת עמו .זה האיש היה ר
ר
ובה וטתפרנם ברותק (ברכותכ"ז :הוריותי.
א
ל
ת
א
ז
ה
ל
ה
א
מ
מש
) אך בכל
של תם-ה.
) ,אוהב את החכותם *
שהב את הבריות ומקרב בל ארם לתורת ומהודים (ב"ר פ"ע ובכיס
וחסעל כבודם(ירוש' ברכות פ"ב ה"ט) ,וקשכי לאחר מותם ולפין פ"נ).
 .שדג בעטה
עם תלסעקו ועם כל אדם (ירוש' רגינה ע"ב היא) .עם הארץ חסיד ,אשר קיש תסיר
שוטה ,שנא,ויותר אתהצבועים אשר היובעיניומבלי עולם (סטה כ .).הואויה איש
שלום ויעץ לרגקזיק השלום עםהרומיים .ואם התעורר רוח העם לעשר ולסרור ,אזד"א
ברוה שפתיוימית הקנאה והשקיע האש (לבת פם"ר) וכצרי לנפשהיו רברע בנחש אנעם
 %אבדן המקרש ורגאבח (ב"ב ס ):אוהב היה את דחלדה במעשה בראשות ובחכמת
דפבע בכללותוריותי .נדה ס"א ).ובסה שלאחר הפבע במעשה מרכבה (חגיגה הד:
)*
ומרוותו שהביפורש החבשת אף ותא שעמדהלובויכוחיו המדע-ם והדתיים עם וקיסר
אדריינוםלתלין נ"ט .בכורוה ח' :צנףפי1י-9א רבה פ"ח) ,ועםחכמיםרומיים
ם
ה
ת
י
ה
ו
)
.
צ ):ועם אנשיאלכסניריא לנרה ס'ש )1גם בת הקיסר אהבה4התובח עטטובין (מנהררי
משבחתועל חכמתו (תעניתז
 .).ומה הביאלו כל הכטד הוה? אך יתרון רבשר כבסהר
ויחעתו לכלכל רברע בלשונות רגמים ,ואףי
ה דיהרקלו לקנדה לויותטליץ לפני מלך
ושרים לדברמובעלעסו ובצדק אסרועליו :טשסת כפלהעצה ומחשבה (סוטהמ"פ.):
עם טבשו ולא
"י התפשר עם המאורשת וראהכיאין פוב לישראל כי אםלחהיק~
l
b
e
n
א
צ
מ
נ
א
ל
ממט'ירועום
לבלהכדי הנשאר בבקשת מסתות אשרמון לאלידםלהארגן
 .ועלכן
,
ם
"
ה
שחט לב שומשהם לתקוהעל ק-בה הנאולה .א 5המעא
ה
י
ה
ה
ז
ד
נ
נ
ת
ס
נדול ערה

.

-.

אטר כשיטת על קורחעיו
בטנבחחילנתהןיוכבור'ענון נפשווירעעיןנטה שיק לו ה(געעיס' ע"כ הזהיר ארויה ע~ו (רה"ם צד  83בהערה).
בם'  c~P cvלה'

לנו

סטאלעגט:ךן) וטאמרו אל תהי נוח לרעוםיצת
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) .אף לבעבור
לנו הקינה אשר קוננועליו בטותו? מה תהויעלן מאפינ%רסים לרגינה ה;.
אחרים רורעים?ל .nwcnלכונה אחרת (מכילתא
זה  S~nwD,תמיר להסב הטקראות
ש.י
א
מלדרוש 65נה הזאת,ומלהלהיב את העם
)
מ
"
כ
ב
דויסע פ"ר ,פ"ה ,ודעמלק פ"א ו
י
כ
אמנ
סיהטשיהיים .וסאתנו:אין אליה בא לסדר
שת
ונ
לתקות המשיחכי זהנכון להטוחם אחרי
או לטמא מנוון קצת נגרם שאסרו :נרום דגליתון טארשכון נטלה אעיייתא דמשה
ואתיהבית אורייתא אחריתא (שבה קם"ו ):ואף לזאת נשיםעין.שר"י לא האמין שביד
האומה לקרב אח הקץ ביום אחר בתשובה וטעשים פובש כן);ם ק~אולה תהיה ברצון
אשר לא במהיר התשובה כי אם לסועד סועדים יתישולגולה בעתה (לוש' תענית
פ"א ה"א ,סנהדיץ צ"ז ,):אשר גם זה  -שהכלתלוי בתשובה ובאמונה  -ודא עיקר
גדול ב-זרת המשיחיים.
;..
מתואר הזה מתכונת ר"י וסדותיויציג לעיניט האיש המתון במעשיו ,נאדר בענוהן
אדם ,אהב עסו ודורש טובתו נרול בתורה ובכל
בע
ל עצה ומהשבה ,דגמשלים עם
ת ה %פעלו מאד על
רבר חכמת בינה .אלה המרות הרשומות ברושטי משפטם שלבי
הלוך תורתו .אם גםכי סבלייכלת להתנבר על רוח זמנו נדב נם הוא ככל חבריו רוב
!כנו וכחו לחצוניות התורה ולדקדק בכל דבר קטן מצויה הטצוה כחוט השערה ,עם:כל
וה לא עצםעיניו ~אבם נם אל דבונה"מוסרית כריבך אשר קבל,פסנו תורתו)1י ככל
ב"ה שנא להעמים על העם נזרות והוסרות יזהרטדי ואמר בפירוש על נזרות יגח רבר
כיהיו משגה ומחקו בזה את הסאה (שבת קנ'ג ,):ואם נתבונן בכל הלכותיו והוראותיו
נכיר בהןכי טטה תסיר להקלפ) ולא עור אלא שלפעמים השתדל גם להסבפני האיסור
י בזה
על ידי:ר%רמה (ביצהכ"ח .שםל-ז.נזיר ע"פ .):ולא נתמה על החפץ!כ
י
כת
צל
עו
הראהכיודו אסונה לטובת עמו להקל משא החקים בכל אפן האפשרי .הלאכן .פע
הפרושים מאז" ;,כה וכה הקלו עול רומצות מעלצואריי האנשים האמללים האלה ויהי להם
 ...אולם לא נזרוגי יתחלפו החקים
לצדקהכי שמו לבם אלמעללי העםולצורך השעה
והרתות מאשר היו אךהיו ערומים ביראתם והלנישו דבריהם בתוך דברי הראשונית
י מה'-שורש דבר
לאמר :כן ננזר משנים קדמוניות" (נייגער דחלוץ ח"ו צד  .)16כ
י תחבולת ערובין
לתיקוניהם שהתירו ושצאה ותחומין ובישול סיום טוב לשבת עליר
ויחסים לקדמוני קדמומם בלתי אם הוסה לבם אשר היא ומררה אח שהם לעשות דנר
שהשעה צריכה ל( 11ג"ז שם) .ומה דדהלו להלל כי הערים על החק לתקן פרוזבול
!לנשיאים שבאואחריו שהערימו כסהפעמיםעל פשוטה של תורה והרככה הקבועהל אך
היקת העולם לפי זמנם וטק!מם הוא היה להםלמנהיג בררך הרוש הדתיים .ועלכן לא
נתמה עלר"יתלמיםהלסידו של הלל ואשר לא לבת מדרכו אך כפסעכי לא בזה ולא שקץ
 .הקבלות מקדסוניו היו נכבדות
התחבולה בעת אשרדיתהלו לעזרה להקלעולהאיסורים
בעיניו ,אבל בכל זאת לא חשבן בממסרות נפועים אשראיןלבייש ממקיטם .אטנם בכל
עת ודו הסברהכנקירת השכלבידו סאתי צדק לשקול"דברי דפדפנים ולהכריע סהלקוים

.

כי

.

ומה

)1נעיר פח על מאמת! השיו 5אכילח כפתיח חתכיו לבית הטדרש (פטודם ג"ח ):ועוד אטר שם ששפחת
הטושטשת מן חרת שלשמעו אין תעורת הרת להכעיר
יי-פ באגילה ושתיה פצוח.ויה קצת שת ע 5יושר
קיפדת
ייאדיח יש לוש דלק לעוח"ב יבין כ 5טשכי 5סה שחשב
שס
ייהודי הדויםכי אם 5אשץ'%ירו .וכן טטאפ;1-הח

ייקרהתויה.
ב"י )2י.:ברכה :שש מנב ,פיר ט? ,טפר ,אם בב*  ,)114שבנעזז פ"א טרח ,פ"בס"נ,פ"נטדי ,פזה מ"ב,

%%:עו4ן1%יי~%':תט::,%ג

גריר~פ":ך-חי
םן
"ע
:מ
%אךי
פ
ך
ן
:ה
פי
,י
וט
יא,
מ.ח,
ט"ב,
,
ס"',

גחיגות
פ-ד,
סיח,

שם פז

ש"ש,העסיפו'שחזפ"(אסו4).ךוו ",
ישםמ'פ('כן).
ובחים(י,%

שםD)m
t ~m,
D

(effקס,).
שם 4י!),

פ"ה "0ג"6 ,פ פ"ר ,פהרות פ"ה טיט ,מקואות פ"ב מ"ג.
נגעים פ"ר
פי"1
פ"נ פ"א ,טכודר'ן פ"א ט"ג תוספתא טליתו ל"ג ,וב.ם פ"ה.

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

- 82

ומה לבמל  )1וגם זהשירש
לנזור גזרות ולגעש חששות רחוקאכי אם ומסרותיו מינחות בסברא וכנציבות לפי פבע
.כי לא אהבלהעמיס עלבני אדם מאין הכרה ,והוא היה הפרוש האטתי אשר
הענק )9
בכלמעשיו סטה כלפי חמד .ואףעל כן נסצאהו סיקל מאר בנזרות עונשיםבין מלקות
 .מה בענינש אשד
בין הפאותובין קונסי חוסשש  ,)8אבל במקצת עניניםהיה קפק גדול
האדם מצד רפיונו דסוסרי לא על נקלה ישמר מהם .ויש לרשום ביחוד דעתו בבחינת
העריות .בזההיהיפדו שאץ למשךעל הכח המועכי של אדם בדבר ערוה .ואסר בפירוש
 .ובפרט
אין אפוטרופוסלעריות נכתובותיע ):ועליסודזה בנהנמה הלכות (שםי"ב:י"ג"
היה משפמועלהנשים בבחינת פודותהמוסריה קשה עד מאד )nwaכ' .).עודהיהמקפיר
להחמיר בהלכות מחטת כהנה ולעה (תרוטוה פיח ,חלה פ"ב מנה פסועם מיה :ב"מנרד.
בפרות מז.
) וזה בלי ספקספני שלדעתך השעה צריכהעעך שא יתו חושבים שאה-
גם בסתמתיהם.
ומיבהביתואין מוכתושין עבורה לכהנים וללבם כבראשונה כרוכלו
והנה בשמת לב על כל אלה הדרכים בלפדו נראהכי הוא לעמת ר"א היה דבר
.ואין ספקכי מאסרו:
1הפוכ ,1ועל כן לא יפלא אם ברובהלכותיו הוא בטחלוקת עם ע"א
)מכוון ננד דרכו של ר'א
רופאיםסבלי עולם הם המורים הלכה מתוך משנתם (סוטה כיב.
השערה
ט
ו
ח
כ
ת
ל
ב
וכל ההולכים בשטתו המקפידים בהלצתם רק על-משנתם המקו
מבלי
משרם לב אל יפדה ומכהה וכונתההפניסות אשר אלה לרוב משניםפני הענין .לא היה
בפא אשר היא לגעת בדבר מקובלכי אם לא עצר בעדו להשיב על חדושי המופרש בעת
שכפי דעתוישלהעיב עליהם תשגבה נצחת(כלים פי"נ  .(fbוכן לא היה משוה מרותיו
עד דקצה האחרון אם אין השווי מוכרה מן הסברה כאשר נפוש יוצא מכמה סתלקותיו
עם ע"א  )4רוח ההשכלה סרטנת על רוב מדרשיו .האמנם שאין להכחיש כי במדרשי
אגדה לא נופל היה מכל הדורשים כזמנו אשר הכתובים דרושים להם לכל חפציהם וכמוהם
בבוהו לא הקפיד לעקם לפעמים הכהוב ולדרשו לצרכו אף בדרךזר  ,)6וברמזים על פי
נוטריקון
 .עי' ערלה פ"א ט"; ,ובח.םנקז;) ,נדה (ז ,):כריתחן
%5 )1לה הלכח אר"י  "eaשקבלן טקדטונים
(סו ,).שם ע"ב 1גועים פ" 1טפר .על קצתן אטר שלא ירע לפרש עי' פרה פ"א מ"א .או שוקרטונים
ב'1
הגושא.ס והוא לא ידע הפרש.עי' פסה.ם (צו ,):יבמות (עט .):ומצאנו שטפרש הלבה ישנה ותוי
ק עלייההברי~
גטקצה.
עי' בכורות (כ).
 ,חרוטות ש"א מ"א .דרכו'דג!ושכל נראה'ב'חוד מפשילו .עי' פסחים (עא ):ההלכה הקדומם:
-

דבר לחומרות רגמעטות .שאם החמיר לא עשהכן ,מרצותו

לרי

הפפח ששחטו עאא לשמו ח.יב חטאה .ודוטה לה שאר ובח.ם ששחטן לשם פסח ואינן ראויין להסח שג"ש חייב.
ורפאלפי דרכו להשתת דוגרות בכל ענין אף שהסברה נגד ההשואה מוסיף אף ברארין חי.ב אבלר" .ירד לסוף כחת
ההשה ואומר שרק בא.נן ראי"ן א! רוטה סטש להטה הקרוטה אבל בראוי.ן א.נו הוטה שא.ך חייבו אחר שבונהו
לעוית מצוה ומפלפל בחכמה עם ר"א ומבטל רא.ות' .1וע" דוגטאת כזאת :נדרים (ער ,):ובחים( ,)..שם(יא,).
) ,הענ.ת (פ"א ס"א) ,תוספתא שבת פחו ועוד מכ"ם .עור נמצאו לו כטח
שם (ט ,):טגן (פ ,).סערות (עם.
עריותשאעיד .עיי' עד'וה פ"ו ט"ב0 ,ינ ,פ" :ט"א ,מ"ח ,מ
".ו ,מ" 1ויש נח ד' עד-וה  1ח"ח  ,w~eמ"ג ,ס"ה,
ועי"ש בתוספעתי'א .עטצאו סטנו הלכות רוגטת עריות עלמנהג הקרט(וננריםעי'תענינ (יד 1)1שם (בו ).ועור בכ"ט.
 ,יבטות (נפ .):ש( 0קככ ,).ב"מ  ,).תיומות
י פ"ר מ"' ,ע"ח מ"ב מ"ג ,ניר
 )2ביטח (כר).
(סו.
) ,חוקן (לב ,).חלה פ" 3ס"ה ,נדה(בה' ,).שם (סח ,):כלים פ".ד ס"; ,אהלות 0י" 1מ"ה ,ננעים פ"ח ט"ב,
פיהפ"י ס"א.,ט"ב ,פ"-א ט"ו ,טהרוה ת"ג מ"ב ,ת"ו מ"ב 1פ"ח~ ,בים פ"ד מ"א' ,דים פ"ג ס"א ,ט"ב ,בכל
החומרות יוצאות טבח נרה וחששא אלא מונחות בסברא .וע"ע ערובין (פ.).
אלה רו-וגטאות אין
) ,תרומות פ"ח מ"א  1פ"-א מ"ב ,פסחים (עא ,):נזיר (נו ,):וע"ע
 )3עי' שבהנקו ,):שם לקלו.
בכריתות פ"ג ככמה ענינ.ם ובת"כ ויקרא דיעבא פ"נ .שם צו פ'"ד.
 .אחת מהראיות היותר ברורות על מדה ההשכלה בתלמודו ,שירד לסוף רגונכן
 )4ע" אהלות פ'"rf~ 1
שהש.אוה אח.ה ואטה שרמ"א א.ן טעשה קטנה כלום וכנגה
בהקנת יקדטונ'ס בנגור לר"א היא הטחלקת בענין
) הרי לר-י הקנת הכטים ל.תומה קטנה היא
כאושתו דכא וצריכה סאון .ורי"א ה"ה כאשתו לכל דבר (יבמות קח.
באמת תקנה לטובתה והרי היא כאלויש לה אב 1לpתeקJג~תה תקנו נם סאקודןושא.חרימזעיקיקדנוששו'איה לאהק..ואי
א לטובחה
א"כ כשתמאן רוי אי אפש'ת בתקנהוא.ן ;ה טובה לה .וע"כ איןבין
אחיה ואטה אלא המאון.
האב ובע
כן דעתר 1.והיא טושכלה .אטנם רזא שאמר אינה כאשהו לגל דבר אלא ה"ה כמפותה ,טפש.ט טן התקנה סדת
השם -ואין זה rapnאלא,רקקלקול מוסיי .וע"ע במחלוקת ר"א ורש שס (קם.
) 1ב"ב לקנו  '1עדיית פיו מ"בגכלז
מדת ההשבלה בצרו של וההפוך בצרו של ר"א.
 )5ע '.ט!, :קא פ;.הה גשמת פ' ויסבוגי' ,קדישין(ל):י סנהדרין (צ ,):שם (צחי) ,שם (קו,).
חולן (צכ ,).נדה (כה ,).מכל אלהנכירשאין כונתו לפרש אלא לדרוש לסבה ומנית.

לכי

'".
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גוטייקון לטבת נ"הו ובמדרש בכ"מ)ולפעמים בדרך משלומליצה  )1אבל זה ברור כי
מ-9א יותר מכל
נשהיה כונתו לפרש מובן הכתוב אז רוב פירושיוטמים"יפשוטו
ית למינים אשר היו
שת
פירושי הבריו  )$ובלי ספק אף היא שעמדה לולהשיב תשובול נצו
 .כן ודה חיבו במררש האגרה .אבל במדרש
מעוותים את דבתובים ליסר רעותירם
ההלכה 71יה תמיד דרכו דרך ישרה כי זאת ררש ערך דבלין .בדבר הוה רחק .דרכו
סדרך ר"אבין אם ךורשעל פי המרות  )8ובין אם דורש משסעות הכחוב  .)4ולא נתמה
במצאנו שאמך על סררש זר ורחוק שדרש ר"ע:מיינלה עפהגקעיניךריב"ז לראות שרקע
מוציא הלכה טמדרש רגתוב אשר אתה לא המכנת לחשוב
למוטה כ"זו) ,כי מי
יודע מההיה בלבו שלר"י בדברו כזאת1אולי לא אמרכן באמת ובתמים רק בדרך דה:ל
וחמיה .ומלרמונים כבר היטיבוולראות בדברוהוה נכונה באמרם שר"י אך למדרשו קלס
את רקע אבל לא להלכהלרו8!,למי שם) ..ובאסת לא נסהריי את כהו מעולם לדרוש כא"ע
בנתוח רכילות ודאוהיות עדאין קץ .ואף בעבור זה,כי לא מצא חפץ בדרך רישרש
הטהודש,איןלנו מגגוכי אם מדרשיםפתי מעט ונם זה אחרמן הדברים אשר היהנברל

משים

בהם ,טר"א חברו,

אם נחבר כל אלה הענינים אחד על אחד ונתבוננה בהם בינה נמצא כי כל
התכונות של ב"הבמעשיהם ובמשפטיהם ובתלמודםכ4ןחיווקיימו בר' יהושע :וכבר התנהו
ואת חכמי הדורוה שלאחריו עד שהיו מכנים לפעמים אתר"י בשם ב"ה ,והביאו טאמהש
אשר הם בעצם וראשונה מיסודו שלר"י על שם ב"ה .)6ואמנם ר"י הזה עצמו ,אשר
היה הציור העצמי של ב"ה ואשר בכל עת עטדלימין הנשיאלעזור לו בהשתדלותיו ,הנה
הוא נתן הזרע לזורעי המחלוקות ,וכמעם נתן )ד!מתור הבנין אשר בנה ר"נ בעזרתו
ובהסכטתו.איך לא 'רנז לב ר"ג בראותוכיאיששלופו אשר בטח בו נוהג עטו שלא כעזרת
ן והאטת  1הןשתיפעמים הורהר"י הוראה חוץמכותלי בית המדרש שלא כהעתר"ג.
היי
ואמת כיאין זה חטאה נדולה ,אבל מה נדלה האשמהכי לא הורה לר"ג בנלוי פנים אך
כתשלו ואמר לאפעלתי ככה ולא נטיתי מהוראהך ועמד בכפירתו עדכי עפדו עדים נגדו
.יומעשים
האמת.
וענו בו כחשו בפניו ואז הוכרח להודות כי בראשונה כחש לו ולא דגיד בר"י
כאלה הלא כמרמה נחשבו בעיני ר"ג ,ובעצבון ראהכי הבטחון אשר בטה נטוי על
קו תהו איך ל 4הסוט,אסונהו בו  1VCW3דבריו ננד העד המכחישו :אלמלאאני חיוד"א
ן החייכול להכחיש את החי1
טתיכול החן להכחיש אה רבת עכשיו שאניחי והואחיאי
וכי דברים כאלה ראוים לאיש אוהב האמת בלבתמים 1כברלפני זה הראה ר"י התנגדות
טס:הרת ננד סעשהו של ר"ג ובעינים פקוחות ים ר"ג את הדבר .פעם אחת קכ 5ר"ג
עדות החדש וקדש החדש וקבע המועדים על פיהם,ויחי כשמוע ר"ד בן הורכינס את הדבר

.

טרור

?,ה.
פ

ואת

י-שם פ"ב פ' מתחח השטים 1ופ'

דו1ר).ע '.ערוג.ן (ט. ,):כמות (סב ,):סכ.לתא דעמלק פ-א"' -ד.י
א
"
פ
ו
ר
ת
י
ב
"
פ
ו
לערך
 ,רעמלק פ"ב,
 )2מכילתא ב' פ"נ ופ"ד ,בשלח פ"נ ויסע פ'.א ,ב ,נ ,ר,4:ו,ו

::1גג::הלן"ינההי:":')..ג':2:::1שנ'וגיי:בונרע)(.04ענייתאררעטי'ק פ"4נ:
) ת"כ
ואט ,יבשה (סו ,).ובח.ם (פנ.
מנה ימים וקדש הדש מנה יטיס וקדש

 )3עי' ברבות (ט ,).פסחים (פח ):דורש בפרת ב"כ המכח.שים
פ.
מנחות (סה):
גגע.ס פ-ה נמה מצינו או כברא .-כק"ו נמצא בכ"ט .וע' טמש,
.
עצרת מה הדש סמוך לביאתו גיכך אף תצרח וכו' וזה דומה
לגנט שבטשנה ביצה ('ב):
) ת"כ
 )1עי' פסה( 2.עז ).וסובא בס* '-ראהפ '.עיח .קדושין 4,א ,).מנחות (בו ,).בכורות (.1
פ"-ר'-.'.
צו

ה) שהלות פיה מ"ד לוגי
 ,שהוא מלא משקין וכו' האשה שה.א לשה נערבה וכו' יחורו ב"ה לוצרות
זהר"י הוא החפר להורות כב"ש ואקע ר"י שכחגיגה הוא ב"ה במשנה ראהלוה
גב"ש וטנו בר.ג.גה (כב):
י עם החטם.ם החולקים עליו והמשא וטחן ההוא נוב -שט פ"נ ס" 1על שם ב"ש
ין
נת
פסה'סא'(-ג ).שא' (שאשכעוג
וע""
ובא וע'" נח מנעדריו פ.א פ"נ.

"4

.

-

.

--

-

.
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ואת העדות אמר :עדי שקר הםכי סעדעזם דביר שהעידועל דבר שאין אפשר במבע.
-

ר' ייפשע באאל ר"ר ואסרלו :רואה אני את דבריך 1הדבר נשמע בית הנשיא ,וסיד
שלח לור"ננוזרניעליך עאזבאאצלי בסקלך ובמעותיךביום הבפורים שהללהיות בחשבונך
(ר"ה ב"ה .),מצורח הרברים האלה נראהגיריי לא נהג כשהית הדין לא חלק עם ר"נ פה
אל פה ולא
עלפניו
1In'Vbכ1לא נהג כר"ר ,אשר אף שאטר ערי ששי הם
בכל זאת אהחורכייוישכבר נעשלהאמררגיפעשה לא מל 1.4לבולמעון אחרי מעשה ר'נ ובית דינו.
כי שמר הכלל :אין אנו רשאיםלרוןטיזר ביד של ר"ג,כי אם בקש להשיב אצך מעשה
ורצה לקבוע מועדים לעצמו ועל פי חשבונו~)
 .ועתה ננד מעשים כאלה צרקה הראנה
אשר דאגפן הבא מהם תקלה ויסתר מעפ מעםבנין האחדוה אשר  1bvבלה זמנו וכוץ,
וישיבו לבסוף השיםכימי ב"שוביה אשר רבו המחלגךת בישראל .ואף לא ארכוהימים
והנה זה הזרע עשהפרי המחלקהויהיבעוכייר"נלסיעה לבית ישרא
ל*
כבר ראינוכי החת נברשתו של רשנ טמרה תפלת שנצנה עשרה ,ונקבע שתודה
עתה עבודת התפלה החת עבודת הקרבנות  ,נם תפלת ערבית עשו קבחגה וקיימת.
וראעו עוד שכבר בראשונה היו מפקפקים קצת על התקנה ,אבל בלריפקפוקים לא היה
להם כח לעמור ננד כח נשץאוהו של ר"גותהי התקנה לפעלת אדם .אמנם עתה דוזעוררו
רוב0ים בפלפלם להחבלה חדשה ,בחשבם אם נם בצרק נאמר עתה צהר שהרב הבית
ן סבה הכרחת
ובפרן הקרבנות תהיה הפלת שהריה וצנחה סיבה במים רצסיבים,אי
לעשיה נם תפלת ערביתריבה ,עלכןמןהדין א?ראויומזהיהערבית חובהבי אםרשות.
והנה אין ספק שאילו האומרים בן הציעו מענתם לפני ר"ג וראי שהיה נותן להם אזן
שוסעתואוםהיה שדה לרם ואילו היה רובחולגךםעליו היה סבפל רעתו אבל הדבר
 .בבית וצעד לא היה איש פוצה פיו נגדו 211ץ מכותליביה רגזדרש ערערי
לאויהכן
על היבר וסוויה המערערןהאיש האיובאליוביותר ,אשר טנכון לבו ובמוח הסיד.
ר' יוושע דכא ווה בעל הרוראה ואזפלת ערבית רשות ,אשר הורה ק לאחד השואלים
ו2ץ לביהם"ר.ננר הטכסתר"נ וב"ר ועתהמי זה ישית אשם בר"נ אשר עזבו רנע כהו
המעצור ולא יכל להתאפק מלדבר קשית עםר"י על העול אשר עשהלו.בי כבא ר"י
וכלבע* תרסיןלבית רגמדרש עמד השואל ושאל :תפלת ערנית רשות או רעבה? uwn1
רבי נמשלל רצבה ואטר לרם להככום כלום יש חולק בדבר? אטר לו רק לאן הוא
אשר אמש דצרה בפירוש שהפלהערבית רשות אסר עההשאין חולק על דברי ר"ג שאסר
י אברו עההאינו אמת ואך השא השיא בו ובלבולב ירבר,
חובה ווצהירע ר? am~nכ
ועתה העל אלה יתאפק ולאיוכיח את ר* אלפניו? אך כמעט אשר מרובשירע יכעסו
הצודק אסר לר* עמודעל רגלךויעידו בך ,ועגו בו כחשובפניו ור"ג סמר רוחו ותוניון
לבו
-

.

.

.

.

.

.

 )1ע" שם במשנה ש.ש לרקרק כה א) עסה גור ר-ג על נ"י ולא גס על רעד? ב) הלא גס ריב"נ עשה
פעם אחרת סעשה 3זח ולא שמענו שר"ג כעם על?1-ג)ע"י דברי ר"ע גתפ.ים ריי ואם -נחטתני עקיבא 51מה לא
הלך טה -לר"ג א5א בא לו איל רזך ורק אחר שארל ר"ל אין אנו ישא.ם לרר אהר ב"ר של ר"ג אן התאטץ ללכת
אל ר"ג
? וגזל ווהעזין דוה כ! טה שאסר ר"רערי שקר הם לא אמר בצנעא כ"א בפני ר"נ ובפורש בביייתא
שי? הץנ ש עיטרו פש-ם בא באיוכה וכו' וע"כ לא היה סכה לתרעוטת נגדו .וכמו כן לא היה סכה לגזור על
ר
מ
ו
א
ש
ו
ת
ע
ד
כאשר
ן
ת
ש
ע
ל
ר"דכי ש נם
טעשה נ3ד ר"ג
עדי שקי הם לא עלהעל
נראה בפ '.טתזץבהו שהש.ג
 .אכל ר* לא כן דכא רצהלצש,ז מעשה ולעשבם ריח מאוחר
לר*
יים אחרויה בליש  pCff3בבית רינ חח ה.ה
סכת הכעסויגזיה זג!ר עלו ר"נ .וכטרומני הרגיש רשני בזה שפ.ן רואהאני את דבריך ל עב,ר החדש .ולשון
המאמר
יהר
א
ו
ה
ה
ז
ה
א
ו
ר
5
ע
אח
נראח
ה?
ו
מ
ו
ר
ש
רצה
ש
א
י
כ'
דבריך שנן
כך שי*
לעטית סעשה
אני
פ"
ולעבר החדש .ונ"ל צד שספחתו של רש דדה בשתים .א) אס יערק.ום למעשה ר"נ הנעשת ע"פ ערי שקי ?
ב)
אי אם
אםישלו קיום לעפת כ %הסס ,אם  03היחיד היורע שקדש החדש שלא כדק אםחייב להטשך
רשא' לרו! אחרב"י של ר'צ ?RSV5ייצ
ימ
רג
ה על רגפק רואהת השק.פו ר"ע באסרו אשר תקרש אחם כיןאתב
יגם ב.ן
שלא בנמנם .וע 1-אטר נחמתני עק-באכינתפ.ס שלא תבא תקלהכללית ע* תקונו על ר"ג וב"ר ,אבל אצלריר
-1צח שהוא ורידשההויקו העדיםלער.
שק.5קבעי לעצמם ר"ח אחר וכשהש.בו ר"ר שא.גם רשאיםלרון אחר כיד על
רנ או דלך וקיש גורתו אל ריף כן לרעה .הצעת משנה  11ולפיה כתבתי הדבר'ס

.

.
כ

.

"ז

.

בפניתי

הי
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י במשך זטן שדרש עורת עומד לפניו ,מיד התעוררה שערורה בת
לבו לא זכר-כירי
החכותם כאלו החריב ר"נעולם טלא
 .ואשרתיצל נשקו עפר רגליו קטו היום נגרו כהשן
עם פרוע ושיאו אחריו סלא :על סי לא עברה רעהך הסיד 1כשאוןסיםרבים יצא הקצף
וברנום הראשון העבירוהו מנשיאותו ,והעציבו והשפילו איש אשראבותיו ואבותאבותיו
ומאודו לטובה
פעלו רק טוב לאומר,פונחנו נפשםעליה ,ואשר הוא עצמו נדבהייו
וכ
ים נראהלו לרש
רו
א
עסוולקיום האחרות ,הדבר.יצאמלפניהסרניזיםבעלי האספה והנה פת
 .קול המון חיץ טבית המדרש קול שאון תלמידים רבים נאספים ובהמולה
מראה הרשה
פנימה .כטעפ שעבר רגע והנה נתוספו שם בשלש סאות ספסלייךוהיושבים עליהם
כו
יי
ה
נמיחלפירים וחכמים אשרלפנים לאהיו סבאי בית המדרש ,ואשר דחה אוהם ר"נ בשתי
ידיםיעןכיהיו עטו בלבולב ולא היה תוכם כברם ,אלה המעשים אחר באחדידובקוער
כי נראהכי קשרועליו קשר וכל חכמי הדור בקושרים .עתה ראה ר"נבעיניווהבין בלבבו
כי גדולה רנתה שננהו אשר עשה בסה שסגר רלתי ביהרםלפני החכמים אשר נראים
כאינם נאספיםואין הזכם כברם .ט הט 9ver 1ההשך טסהשדיתה כונתו דצא תשב לטרד
ביה מדרשו מבעלי הפכפך וטחלקת למען חוק האחרות ותחתזה פרו ורבוויעצש שועלים
קפנים גם נדולש פהבלי כרם האחדות והשלוםתוץ מכותלי בית הםררש ,עתה ראהביגיניו
בי אך זההיה בעוכריו להסב סטנו וסביה אבותיו את הנשיאות אלאיש הקטן סמנו בתורה
זבהכמה ובמדות
-

.

4

4

פרק עשירי

רבי אלטר בן עזריה נשא לנשיאות.
כאשר בבהלה ובתפחן ,נהעים מקצפם רראשון ,העבירו את ר"נמן
אף כן בבהלה ובחפזון בחרו להם האיש אשרימלא את מקוטו.אין להאכפן כי חלף
התטנ:ת דגשיא רישוש בלי שום דין ודברים בין החבשם מי שיחבוק בספור הדברים
שבהלטוד יביןכי כמה מראשי חכמי הזמן השתוקקו -4שת השררה הואת .הן בפט-וש
יסופר שרצו להקים את ר' יהושע לנשיא ולא שמענו שהיה רק סרבן באותה השעה ,אבל
לא הוקםכי אמרו; שהוא בעל המעשה ,אבלמייורע אם לא מעם אחר כמוס אתם והוא
י צער סאוטנתו השפלהו גם עלר'עקיבא שמו קצתם אה ודניהםלמנותו
טהיוהועניוחיחי
נשיא
 .ובלי ספק השתדל ר"ע בכל כהו להביא הנשיאות תחתידו,בי כאשר ראה שלא
היה רצף בעיני רוב ההכסים היה מצטער על הדבר (ירוש' תענית פ"ד היא) ואו נסנו
ענש-ו למנות את רבי אלעיר בן עזריה להיותו נשיא בישראל .הוא היה מן ררבמים
הבינקים בזטטוכל הלכותיו ומדרשיו )1איןביניהם דבר מיוהד אשר יאות לתת לו יהרון
.
חכמה
)1יכ"'ו ש' ביטח"*)
 ,שטעית פ"א  r""Dפ"נ סיג ,טעשרות לבת ס"א 1ירושלטי שט ותוספתא פץ
ירוש' פאה פ"ה ה"ב והוספחא פע,
הלה .תוספתאבטפא.ג ,שבת ) r(~eQשם ((ר ,):שם,קי
ר ):הוספ' שם פ"ר,
) ול'
ירוש' שס פ"א היא הלכה טתוך טעשה ערובין  .):ביצה(כג ,).טרק (ב ,).שם (כד):יבמות (פו.
ירושי מ"ש פ"ה ה"ה .כחובות (מט ,).שם (גר ,):ב"מ (סא 0תוספתא ב"מ פ"ר 1ניר פ"ר ,ב"ב (יג ):הלכה
ע"ש טעשה ,כלים פ"נ טיח ,נגעים פ"ן ט"ב ,פ"ח ס"מ ,פ".ג ט"ו ,מהרות פרן ט":
 ,טקואות פ"נ מ"ב 1פ"ח ט"ב 1
טכש.רין ט"וט"ו,עוקצין פ"א ס"ה ' 1דים פקד ט"נ ,טגחות (ק.:
) ,תוספתאכל.ם ב"ב פ'כ ב' הלכות* טדרש'ו טעט'ם
נדובם כפשוטו ש"מ עי' נימין (פ'ג ).ספ-י כי הצא פי' רס.ט ,שם פי' נ"ע' ,במות (י"א;) חל.ן (פרד).
הנשיאות,

.

,

ומפרי ראה פ" ע"ה ,יוטא (פ"ה 1).ות"כ אחרי פיטה א' טכילתא בא פט" :וברכות ('"ג ,):שם נשלחפ"נ ,יתרו
פ"א ,חגיגה(ג' ,).שם (י"א 1).לפעמים דברים ככתבם קדוש.ן (י"ו ,):ברכות(ט"ו ).נזיר (ל"ד ):וע"ע ת-כ פ'ובים
פ"ו .ודרכו להוצ.א רעיון מוסרי מן רבתובעי' ת"כ ויקיא דחובא פ' '"ב ותוספ' פאה פ"ב ,שם שטינ' פ.א ,ספרי
ראה פ '.ע"ח ,כי תצא פ '.רג"ב ,שם פ" רפ'ג ,טכילהא בא פס" :וחנ.גה(ג' .).בסרות :שגת וקלב ).ברכות
ם.
(ם' ,).וודא חיאשין שדרש סמוכים ע" יבמות (ר' ,).מכות (
כ'צ ,).אבל יודע אם אטר ראכ"ע להא מלתא אולי
נהלה רקבו .עכ"פ נראה מכל זה וונ בדל דרכו טררכו של ר"ע.

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

- 86
חגסה נגד רוב החכמים הגיטנש שברורו ,ואףשד' יוצבעמפליט ואפראין הדוריהום
שראב"ע שרף בתוכו .ואסר עור אשריך אבררםאבינו שראב"עיצא מחלציך (רגינהנ
מכילתא באפט" ,0לאהיה דברו בזהכי אםלהגדיל מעלתובעיני רוזלסידים אשר הכיר
טדבריהם שלבבם לאכן יחשוב .כי כששאל אותם כה חדוש בבית המדרש שדרש בו
ראב"ע אמרולו:
רבי 1מכילתא שם) תלמה-יר אנו ומימיך אנו שותם (רגינה DW
אחרק-
בבלי וירושלמי)
והרברט האלה הלא מראיםכי תורתו של ראב"ע קלה בשנירם ונמו ירצו
לאטר בטה נחשבה תה-ווו לעננת תורהך ,ספני זה חשב בדעתו לר6ליג סעלתו ולכבוד
עצמו הוכרח לעשתכן,כי הואויה הראשוןכן הבוררים את ראב"ע לשבת ראש אבל
 .כי בעת אשר
עדות נאטנהכי לאהיה ספחיסם ונודע בחבטתו נראה טרברי ר' רומא ב"ה
שלח רע שלשהחכמיםא
על דעהובענין צרת ערוה היה ראב"ע אחד
יו
ל"א
עש
:ליותשבעבבןורלי
מהם ושאל ר"ד כטתסיה
הריחברנו? הנהאנו רואים מזהכי ר"ד לאירע
ממציאוהו .וזה אות ברור ט לאהיה מפורסםבין ההצמים .אם נבחן דרך לסודו גסצאכי
לא הפץ ששתו של ר"ע לדרגםעל כלקוץ וקוץהליהלים של הלכות .על זה יורה ביחור
נטייתו להכלל אשר העמודו מננדי ר"ע :דברי תורה כלשוןבני אדםלגרושיןי"
ז):בי זה
הכלל מותר עדהיסודבנין מדרשו של ר"ע ובפירוש אמרלו לפעמים :אפילו אתה אומר
כל היוםלמעפ או לרבותאיני שוסעלך(ת',בצופי"א ,נדהע"ב).
.וכן נראה סמה שברוב
מדרשיו תופם פשוטו של מקרא והולך בזה עד הקצה האחרק לדרוש לפעמים ודברים
ככתבם .כ~ 1של יבר אם לא נחשוב משט קטן ממדרשיו אופי הרחיק .מהפשט אבל.
נדרשים לצרך הזנק (מכילהא משפטים פ"א ובתנם אות ד' ,יבמות מ"ג ,):אשר לתכלית
כאח סעדם לא השניחועל הפשט  -אז נראהכי נמנע במדרשיו מלנחת את הכתוב
למלותיו ולאותיותיו ולהניח בו כונה שתא זרה לו ,האמנם שבעיטנו היום יהיה זה מעלה
נכבדה אבל בוטנו לא היהכן.כי מדרשו של ר"ע לטצוא בכל קוץ וקוץ תלי תלים של
~כות הלא בכלעניןבנויעל חריפות השבלולפי תכונההיהודים בזמת האוהבים חריפותו
ד56פול ודאי שהיה ררנו של ר"ע נאות לאחוזעיני החכמים ולהגדיל שמו בכל מקושת
נצשבותירם .וראבשע אשר לא אהב זאת תם לאהבין המלאכה הזאת ודאי שלאוניה ס
בעיני בני זטנו יחרק על שאר החכמיםהבינונים
 .ועלכן רבר ברורכי לא מחכמה בהרר
ו
ל
את
ו
ס
ו
ח
רוזלטור גםי
עש
ר
ו
כ
ב
ד
ל
כ
בו אם עשרו ולדעת
.
ה
ז
ה
שתי
סגלוכית אשר כמעט בכל הזטנחיכםמיהיו מכריעות את ההורה והרהטה.
אמנם מלבד זה תה ומה ראב"ע האיש לבת כשר לפלהמ לרוטינ עמו השתדלותם
 .הן ראיתכי כלישעו וכל חפצו
וירשכי והאאיש עובר ע 5סדותיו ויעשה מה שלבם חפץ
ה
א
ר
2ל ר"נ היה לד~טיב רשת דבובה סיסי קדם אשר הכי
ם
ה
י
י
ח
ל
ס
י
ק
ץ
1
ר
ו
ם
י
י
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ד
ה
יצאו
ה
טביח רץ הגרול ורקוק הדעות במשאם ובמתנם לא הי
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ח
כ
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י
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ת
מ
,
אש
בי טשנההך
הדין על8י הרוב אז בטלה דעתהמיעוט החולקולא תזכר עוד,כן רצה ר"נלהכין וליסד
נם עתה כשמהלקות תבחרנה מן האניץ ורברי החולקים א2ו לא נקבעו להלכה לא יזכרו
ולא שקדו ולא יעל
ו על לב לעולם .לתלמירים אשר עור היו אחרי ב"ש הלא היה זה
התרגזות הרשה ובמלבד שהירחקו דעותיהם בכל מקום סכסכה נם לאידי
ה לכל דבריהם
שם ושארית לשלם * כסה נדלו רועולדות אשריצאו סזה שד יראהלעיניט סכל הנעשה
 .אמנם ננד זה
בים ההואבכית דםדרש אחריתכל אלה העבירו אתר"ג
מצאו בראב"ע האיש אשרתהייראה למלאות כלכטישאלותיהם בנפש חמנפשציהא.
ותיבאחת מדרשותיו
אהגר דרש בעמדועל פקירתו רפא פרסם בפה מלא רעתו ננר חפצו והשתרשרו של ר"נ.
כיכן דברו :נמשלו דברי תורהלנטיעה סהנסיעה פרה ורבה אףדברי תורה פרשורבים.
יתלמידי חככתם שיושבים אסופות אסופות ושסקיםבהויה
והתכלית הזאת מושגת  -עליד
-

.

.

.
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 hSnכשסאיםודללו כשהריס הללוטטליסוהללג מכשירים שמא יאסר ,אדם בדעתו הואיל
ואוסר ואישפלוניטתיר5,מה,אגי,לומד ,תורה מעתה
וב-שסטטאיםוע"ה המהריס אישילינ
תלפודיקה כלם נתנו מרועה,אחהקלםאל אחה בהאם פרנס,אה"4נפנםרבון כל המעשים
ב"ה -
ב"ה אסרס אף אתה עשה לבך חדרי חדרים והכנים בו דיי ב"ש ודברי
דברי .הממסאים ודגיי הסטהריס (הוספתאסיטהפ"י ,הנינהנ :ובמדרש בכ"מ).
והגה הדגרזק האלה הלא רט מקדישים ומעריצים ההיפוך סמה שרצה ר"ג ,הם הותפיט
ל ההבסיסינותנים זכות וצרקה .וזכרוןלבעלי המחלקת ונרמז
בחותם התהלה את~ללי
בנזקי האחרות בכל הףורות הבאיםו
':י :-י
)*
 ,מה שסגר דלהיבית הטדרש
הנה ןשנו שסגר בהחלתהשיחרורה הכיר ר"ג גי:
לפני רבים סהחכקים והתלמידיםהית",:טגגה,והבין בלבבוכי חפצו הטוב והמטרה הגדולה
לסיבת הזלמה אשר היתה נגדעיני14לא נכרה כרוב תקמי דוהו ,ואמנם ההכרח הזאת עוד
התרססה גקהבו טרנע אל רגע כיוס(ההוא בראותו כל אשר נעשה 'כוער ההגטים כיוס
אחד .רא?יח,קלאכהם היה לקבץעליר טחלוקות חכמים קדמוניהם והתחלובטחיוקות
ב-ק:וג-חי,יהמחלוקות אור בהן חזרו ב"ה להורות כב"ש (עריות פ"א ס"ז --י"ד) ומנו
הסדיוק~ת אשף בהן ג"ש לקולא וג"ה לחומרא (שם פ"ד) ,ולא עוד אלא שגתנו מזכית
לגסה הלכות שלעקביה בן טהללאל אשר קלל שמועותיו6ב*ש ,הוא עקביה אזר בזמנו
ולמכה קטנה 'ב
קטועליו כל החבקים וגלשו להקצירו מרעתו וכשלא חזר נהפכו לולאויבים
גרוהו ..והגה .עתה נם ההלאות הדחויות האלה הוזכרו בבית,מדרש (שם .פ"ה מ"ו ס"ז).
* "ffעזתם ולאיראה סרגראווע האלחכי לכבור הרעות אשר בטלו בטיעוטן ככלל
ולכביר  w~aכפרט  1WY1כל המעשים ,ואףלבעבו ,ז~ת'.הובאו לבה"ס עויות כסהחכסים
חריטות גםישקוה על הלכוה שנוה אשרבלי ספק לפנים בעתפקידתו שלרי
ג נשתקעו
הרגרים.ולא נאת-ו או רצולקבען באופן אחר או נם להפך (עריותבכ"מ) .אלה המעשים
אשר נעשו לעיניר"ג הלא הראו אוהועיןבעין כייגעלריק:בכל השתדלותיו וכי טהלה
אכרה.תקותו .והלא דבר קוא .סה שאסרו :שלשה דקרים ר"ג מהמיר כדברי בדש ומעיד
שבדבר אחדהיו בזעאביוגיהגין כב"ש ,ורההכוהו החכמים טה געשה ,לבית אב)ך'שקם
סונאריםעל עצבםוהקיליםלכל ישראל שלאכג"ש ( -עדיוהפ"נמ"י).וגיאיןהדברים
האלה שוים לדברי תרעומת נגדו וננד-צית אביו אשה לא סלאם לבם לעשות שלא
כדגרי ב"ש וסלאם לבם,.להורותכןלאחרים .למהע למען המהיד תורת ב"ש.מהוראה
 .היהוה גופר לשכח מעשה אחר אשר נעשהביום ההוא .וזה שלא היהה הלכה
 .הן אטת שההלכזה אשר
הלרה בביתהמירש שלא פירשוה כיוס ההא( .ברכות כ"ח).
נקבו .בשם :הלכותתלוי,ת' ,היוגלי ספקבסדריה הראשונהאותן ההלכות אשר לאהכריעו
לפגים'דינם לא,לאיסור ולאלהיתר,והגבילו אותן אזופירשוןועדיות ע"ב ס"ה) :אין
נם כל ספק .קבדלרם מהלכותתלויות כונו גס על הלכותי.אשר  DjVJמהם טעמן ויסודן
ואשר בסעסד ההוא גחברר:הטעםות-פור% .א
בפירוש שקדת חכמים וביהוד ר"ע
מתנשא והראה גטלפולו'וגסררשוישד חלכווע תלחות גאלה אשר ריב"ז בזמנוהיה מתיאש
:.ומי'לא יראה בזה םור'
ך(סוטה פ"ה)
לו'אן*נתץ הפרסום לתורת כל אחדטמצואיגעי
עDהD'Iצ
זה'
בנלוי פנים לטועצות
ואחד ועל כן אע.להזניח תורה שום חכםע וכ
ל.
"
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 )1א1,מיק ששהינוי הוה אשר שגו החכטימ rwטעית מיום הדא והלאה היה ג"כ ספח לטה שישה
ראב"ע פעס אחת בג"ש גדינ'""שכאיו רצה להיאות בגונהשאין להזניח תורתם של .w~aעי'בבל .ברנות(..א).
.וגידדטלס' שט פ"א ה' 1ובמיספוא פ"א וסד-י-פ' ואתהם פי' ל"ד.
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אמנםיהרעלכל אלה עודש"צ לב בבס הדושלרצזלכווז אשר נשארו ח*עת למן
ועיצם אשר דוזאספויחר הכבז ב"ש ובשה בפת הצהרבן חוותה בןנרון.כילפי רגצצפר
מהאספההישא הטסנים ש
אשר בקצתן המכיסו כלס לרעה אחתובקצתן
רבו ב"ש ב"ה ,ובקצהן לא "%לרנריעפיות
 owבמנץ(יחם' שבת פ"א
הנד ובכף נטם) .ווצה אלה הכלמוז אשר לא תצאו להן דברעה לפניםריוויום ענין
לענותבו החתמים אךלריק נבקש אחעמני ההלכותדוזלויתז ההן אבלעל זהת טכל
לאסר בבירור עצזא סדן .והי
או מה שנחלקו אם שיר השירים וקהלת משסאים את
 ?a~rnמזאת דג1לקז  1WWPברורכי התחלהבימי ב"ש וביה בועד הנד %בבית דגניה
בן רוקקה ,ונשאר הדבר שגלל עד יום שמטאבו ראב"ע בישיבה ,ואז נטמר הדבר
שכשהשם טמס*רם"צזהידים ,ונאטנה מאד עדותו*ל שסעק בן עזאי אשר דוה בו ביום
בבית דגורש וועא ספר אה הרברים כשייתם באצרו :םקונל אניספי שבעם ועצים
זקנשביום עצצוובו את ראבשע בישובה שעזר השירים וקהלת סממאים אהריחם .סכל
החכמים אשף התאספו שםכיום דועא לאויה -לפיהידעתבן עזאי  -אף אחר ההלק
בדברכלעריר'עקיבה ,בם הוא לא הלק על סה שנטרו חבריודין שני המפרש האלה
ששמאו את יקדים ,כי אם אמר שלרעתו לא נחלק אדםיסעילם על ענר השירים שלא
ימסא את הידים שאין כל השלםכלו כדאי כיום שניהן בושיר השירים שכל רגתובים
קרש חטה"צ קרש קישים ואם נחלקו לא נחלקו אלאעל ל.ה(יחם פ"נ ס"ה) .ובחור דצא
מאדכי שרש הרברהיהכן .כברזמן רבלפני ב"ש וב"ההיו אלההספרים נחשבים בין
בהבי קיש.ואיך לאירוטבו קדש הלא נשאו שם שלסח עליהם? אמנם אם נערם לב על
סדות רגזרוה אשך גזרו בסעסד דשא נמצאכי רובן סכוטת להרחיב רפירוד נינם ובון
הנוים וליהפתרל רוחקתםיותר אוחר ובדיותכן לא יפלא אם נמצאו שם מערערים על
ספרים אשראין להם הכונת דת משה ויהודית סיוחרת .ובקשו בעבור זה להפרירם מבין
כתבי קדש ולננזם כסו שבקער לעשות לספר יחזקאל (שבהי"ג :שם ל .):ומייודע אם
הסיגרקדים לא המילו ספק באמתת האמונה שנתפשטה ששלמה כתב דפתרים האלה?כי
ת לא יצאו לאור בימו דגחהבר
זהויה קבלה ישנה ביההם שסקלי ועור העדריםוקרי
אשר הם מיודדים לו,כי אם בזמןכביר אחריו נתפשמ מאסר בין  Qpnשנמצאו נטים
עזצישםליצרעל שם שלמה ,ובהיוה כן דדה הערעור צודק;כי סו יאמר לט ברו שלא
 .ואטנם לאנפליא על וה
י חכם אוד אשר רגחיר את שמווקיסם לשלמה )1
דרו מעשהיד
ספרים שנשאו8,םקרנצניקרטונים עליהםלרנות רק מיוחסש אליהם ולא פעולתם
כי נהשצי
באסת
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ש

ש

.

יכ*
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י סכורר
0 )1טצה דישם נראה שכבר למני ב"ש וב"ה נחלקו כתנ' שיש  nitrbונביאים וכחוכים עצי-
סמאנה זו שרק 9ל שני ספיים נחלקו ולדעת קמח רק על  *-rusעכ"פ ברור ששאר ייתוכים היוגקוייוזם נתכחש
לכ'ק .ור"ת מדגר סכתוכים שהם קרש כפרברמפויסמ .וודאי עצם שה.ש וקהלתוי
ו טר5תובים וב"ש רצולהרחיקם
המצה וערעורהכן הסתם; קפלת ושב"ש משמאים
טם:ה שכתבנו בפניםולא.רידו בתה ונשארה ההלכה תלויה.
את הידם .זה נמרדין ש %בו ביום ר' ירידה ור'יוסי וורמ"-ש גשוםבופנית,נו במה נוגלש ימה .וטית *מר
נ"
ם שהרי ר"ש אוטר
"נ"ו" שאסח ורה מכווו על המחסך בוביי
י
קהלת סקהף ב"ש שתימרי ב-ח וסרברי
:שמע לר4וי .4הנמנם שמעת ב-ע אמי כך היה ,שהוא שסע טפי ע"בזקנים  rbnpatושחיש מסטאש את
בו ביום ז%א פו-ש אסר לא
הידים וכעדצ טבוחות שבוענ'רס נחלש כ"ש וב"ה ובשניהם נטרו בו ביום %א
ן ע 5שה"ש ומאטי אסר ר"ע כל זה סרברי ב"ע וע'ו אר"י כן ישועבן חטיי של פ"ע כדברי ניעכן נסלקו
נקיק
ביש וביה 1כ 1נמרו בו במם .יעיבר-טפעייתם ולא כחבתש אלא ספני שראיתי כהר"ר נרעץ בהרגוטו )4ש,לת שטעונן
עלינו את ההמצה ופ'1נישק
 ,קלימרו ר 471 4סכת על נו כיום ומשבש משנתנו ומקיםבפי ריש כן :קרזלת טקסי
ב"ש ומחומרי בית אבל רות ושה"ש ואנוזר טטמאים את ה'ר.ם.
נמצרה היצעפה חוכה בסגלה( ).'1וכטחינה
כבורי טעה ביבר טשנה כי סה שנאסר שם בסגלה; אבל רות ושה"ש וכמתר ממסאים את דנדים בשי הגמראקאנוי'
לה לדקורת  %ר'ידידה אטר שמואל ,ט.ע לא מן ר.מעצה %א מכלבתא ורוטטתו בכת51חן(ט"פ).
הב-ב חתי
n~vsלוון את הבנות לאחר סיתתאניית אכל  ~YQאביוק"בף ; ntdeD1ח; אב5וכר חש טבע הנט' כדטוכחמירהשלטי
הזום*הא .ובועלן (נ"ב ):הנתיבי ררומת חתולבז ונמיה עד שתנקבלהלל אכ 5דרומה לית 6ע %ו מה שמשבשהני'
ונרם ר' יעקב כמקש '"1עקיבא ליתאגמי שנחבש שמאמר; אטר מ"ע 1ט 1דצא טלברי שמעק כן עאי רוצא לנו
סכל וה יצא שכל נתבי הקדש אשפים שטוטים דרו גססן ארוך רק בוצד שכעליתועניתב! חוקיה רש לעשות קצתם
חצוניס לצורך שעתם שא שנשאר הרבר תלוי 1ב 1ביא נטרו (הניח הענין כמו שהית
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 .סנהנ אהד
.כי שרוה'דברידימוםלסם-יהיאדים םוםות'שלמיםצריקות הש 4כזה
נפח.א*ף'היה בישראלוהתמיד עד נשבתה'ממלכתו(ונלו קבלה"אליה'.והצמיח התאביאך4חם
דקרים,ל 46עלא קמרם ולא כתבם הלא מאזיהתור 4נתקה נתונה'היתהלטרגים היו
תופשי ההורה וטוריה ,ואם למדוה לבני ישראל לא נתנו ב,רם.רמפרכי ק4גן
באזניהם ושמוה בפיהם4 :בל הספרובלי ספק כל,הספרש הקדושים -אם 'נמצאו
כקלה ב היו מונחיםלפני ה' ברביר.הבית והברגים שומרים אותך(-.וכאשר
ש4ח יהושפפלערי ישראל ללמד לעם תורהלקחו עמהם ספר ללטד מתחם44 ,ל אותכי לא
.ימפרימ 41ק בזה נבין המעשהבימי המלךיאשיהו *מצא .הכהן 'ספי,טבבית,ה'
וקראו בו דברים אשר לא נודעויאהד פכל ישראל .ובהינעכן היה אפשר עוד
אחר,
ב[יי
ם
דז
והוא :נתהסו דברים ,אשר רגינום 'ויםדום',.לקדמונים',ויעידו כי מצאום גנו
ע,ל"הלא
כנר התאונו.ירמיה'על:זה,כי אך.לשקר עשו ספרים'.עם ,שקר מופרים,
ס6ר
רבים בתורה ואשר נושאים פנים בתורה .חח נרם
מדבר מהמכשלה אשר
במילאסכייטי עזרא .והלאה נתפשם ההלכמשיולדו'מתוך הספר ,וקרוב .מאד'שכבר קלוסנקב"ה
ההלכה':דכרים שבכתב אי' גועה רשאי לאמרם בעל פה .ואמנם אם נם נשתנה דרך,
למורם בעבור וה לא חדלה אמלגם בההגדה שנטצאים עבי לפרים קדוחים נטוים',מזמן
קדום .בילולא כן איך י4ה .אקשר ליחס ספרישעיהיהשניןלעקביא ישעיה הראשון? אין
בתום לבבם.
זאתכי אם שבעת הוציאו אותו לאור אכרו שהיה גנוז וכל העם האטית
נכתב בלי כ,ל -בימי החשטונאים
ובסרר ד4אל הלא נמצא זה מפורש .הספר ר[.
6ח
סס
" אחרמותוי .וה
הז
*בנו באסת..סא15ל
ומהברויחמו לדניאל ,אבל ל 4יצא לאור עדזטן
6ממ? מקני שאמר6,:,לאךלדניאל סתום הרבריםוחה"מאמפר
למהלא דצצ)או'להברו
לאז1ה"6י בעתיציאתו לאור'איה עת קץ ובאו הימיםלנלו1,ן ןאיא
ער עתקץ :ונשפות מ
איפול ס) 41עד ? ג5וז
והנה במצבלברים כזה הלאאין פלא כי'ספריםרבים,
,
t
b
d
,
מ4הסים לקרקשים ,עברו,
ו
נ
י
ט
א
ה
ם
ט
ו
ה
ל
ם
ע
ה
מ
,
ם
י
צ
ר
ו
ה
ד
ו
ק
י
ב
ע
ם
.
6
"
י
מ
ה
לדב
ריחנניה.עסד,
ו"6ו5יס באכזנתם ,זעל%ן נבין5י בזמן הוער ביסו
אצנם ונחכמים בא;15די
אנשיךו"ם)לו 6פק בספרים*-נקראו על ש 6שלצה ,ובפרטא"רי שהלדה ישנה
"
דר"נההפצ"ק
הספק ,כי.כבריבראשונההיואוצרים משלי ושה"ש וקהלת [נוזיךהיו
א)
"
ו
ב
א
(
אשר הנולההאם,יה"5נדהזויה,א שאלההיפרש לא נמצאו בעולם זמןכבי
ר טהרי שלמה;
ם 'לאיר(:עולם' nbwtnllהגיא"בעם שהיו גנוזים בטקום'סתר ' )1אבל
ובאיזה זסןנקלו פתאו
בה"אשכסספ65',ילי .ספק כן 'מספר אמאטתים בתום לבםעלכן נשאר
תלוי באין
והנה עההי5ש4ע5ירו את ר"ג והושיבו בסקוסו את ראב"ע שנ"פשו מצפתי
ן בטיעוטם ולא היה להם זכרון בבה"מ ,גם
ההלכות :אלהא"ר לבת במלואיסרי"
ן %ששיאלהא*4מקוף ,עמדם למנקעליהם נשארותלויותולא הברעו
"ההלכה כע"ה-י4
דוןרק,נעזשכור",כ=דועמתפ,ובר"ש"השפני *קבעו ב5ל נע
,,וטנאו לעמודעליהן,ולהכריע
.
4ין  ,Due klwe'-.t~aשהכריעו "56ה לא עשוכן עפני שקשש לצםשנים' אלאספני
(

-

יקם
אני

:

שיים

:

4יפי

ינם

ב,סן

'

יאת

הי"
(

".
 "5די

הדב.

יגליע.

,יאף

באםי,אף
:
שלדעתכן המןכן ,

'

,

,

"! ,ך.

סבל

"(-

",)1ל הברי.הא באדר"נ פ"א בראשונה היו אומיים משלי  e"aaוקהלת ננוחם היו שדיר ה 1.איסרים
ן מן הכהורס ~עטרו ותון און עו.,ונאו אגש .כגסה הגדולה.ופ'רשו אותן ט;ה ניאה שנומן קרום פכך
מעולותוא.ג
א.בו היו ער עתה
שאלה הסתיים גןויים ~היו כלותק שלא גורני ופתאום;יגויאין על שםשליה.
אמיו
וכששאלי
מפרשה לפי ררנו; למה
.שהיו
הננוה:בהטלןס.להקדהויםשוה וה.צאיבאוהת ררתב.מ' אכגה"נ .ואגולפ.
הוא צילי
י
א
ל
ן
1
י
כשיה'חה
ט:
אי
גג
הו
ןח:העי"א
ה.,טההמ
נגננו ומפיש טעם)ולפ)זךועו
לל
שאלה הספר.ם לא כטסיו לעומל~םנ-ממחברם ו=
אאוב
זמנו אלא שכא~.ה ;מירכנו יוצא לנו מנה שקבלה ישגה ה.הה
(ןטשלמ.ן,
 .2ובבח.גת ס' משל) .ש לדבר רמו גדול במקרא
שמצאותגיו.
ו לאור )המוצ.אים 4ות 2לאור אמרו
הלמגים.יא
 ),נם אלה משל.
אשי העתיקו אנש .ח;ק.ה שהשגה שמלבד  c'itcnהקודמים שהעתיקו אנשי ח;י.ה
כיהא

אמר.ז גנ..ם

.

י

יביל

נס אלה הבאים בלומי ששהיעמחה.שס ממקומם מטקי 2בתיש שה.ו סודם שם.
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מצלאלה ר8עעאם אשר נהטלשוןכלפשי
י ,ייראכי
טקאורןר"נמאנופרש
יתע
צתעי
 .אבל גם תחתע
הי
ם שקהחילת 5השעפ רםער
עו
מכא
ילה לא שבעס
רתו,
~wbפכירתו שלום .ועלכן כאשר במנוחת רווחעוב את כסא רגערשה לפני איש הקחן
0מט אף כן בסטתה והשקם ראהבעימו את כל אשר נישוהלו ואף שעה אהה לא מנע
עצמו ספית המדרש .ואם מעולם קיים ארם בנפשו :לעולם ויה6ן הנעלבים ולא כו
-

לא

העלמים היה זה רבן נסליאל*כי תחת אשרהיהיאות להטתקוטסים ננדו לכפרפניובדברי
רצון על רעול אוד עשו לו ,תחת זה הלך הוא ,הנעלב 1לההרצות אל
י
ב
ל
ו
ע
ה
מ
צ
ע
המעשה הזה אשר בו הראה ר"ג הבונתו הנשגבה בגבוהה גם הוא ושבה
על
י נעדא כבראשונה
סתננדיו והכניע גובה אפם .ובעודימים אחריםוישב ר"העל כטויה
מק
ראב"ע ~ IVOלאיהיה לכח עשו אותו כמשנה לנשיא ,ויהי פקידתו להיות
ו
ב
כ
ל
ש
ר
יהעם בכל שבתשלינני ,ואפנם מה היה אחרית כל אלה 1ביום ההוא פרצו
דו לפני
המהלוקות ומעם מעם נדלווהרהיבו עריהיוכמעין המהגבר; כי והפריכל השערורה
דגלולה בו ביום שיהיו נוברים דברי ההולקיס בבית המדרש אף לבמלה דברו
באש ודברי ב"ה דברי האוסרים והטתירים ,הפוסלים והמכשירים ,הספמאים
והמפהרים .ר' יךןשע אשדהיהגבל נפלא לבאה גם הוא הדל לגרושולתגבר ברברי ב"ש
והשתדל לפעמים לעש!ת דברי ב"ש ודברי ב"ה אחד (טיר נ"ב :חוספתא אה~ת פ"ה).
ם כופנם לא רש ולא ינלו ~אות האוהיוהלאויר ולא רעהולרות
י
יצאו ממעשה-גם
י
ש
א
ת
באחרונה ,אבל אנו אשר אטרודים שלשלה המאושת נכל הדורו
6
ה
י
ר
ה
א
ל
ש
נראהשן
יפנה כל שש שורר בבית סררשו'
בעיןכיפסןיפ
תההיא כל חבם וחבם
'lhthn
לד
םרבט
יתתלפת לפי הסק!מותהשינים על פי דעות
החורהלאלף תורות ,רמזורה ותתהלפעסי
החכמים השומם אשרהיוסנהיניהם .ואיןאיש שםעל לבכי במצב כזה האמתנעדרת.
יהיו אוכלים בשרעוף בחלבוכן במקוש  hffר'
ק ישפר שבמשמו של ר' יוסיהגליל
יהורה בן בהירה ,בסקוסו של ר' אקשרהיוכורתים עציםלעדוית פחמים לעשות ערול
) במקומו שלר'יהירההיו
בשבח (שבתק"ל.
סתרוסהליוחסין(יבמות ב"פ ,),ואת
ו
ג
י
ה
נ
ה
ם
י
ספקכי ברובהדבר
לג
עה
מנ
י החכמים המ
ייב0קומתיהם עלפי ששתם היוסדיה.
יחיד
הן מצאנו שר' טרפון הורה להגרילזר הלכה משקוליעתו טד הכרעת רוב הרכסים (ב"מ
פ"פ) ,וראב"ע נרד היתר בשלשה דברים שלא כדעת רוב החבשת (ביצה כשנ ).חיה
משזכרביין ושמן בארץ ישראל נגד הדלנה הפסוקה שאין משחברים בא"י ברברים ש"1
בדבחוי נפש (ב"ב צ'א ,).וקץכיוצא בזה עשה ר"מ מעשה בעצשסזלע י)זנייעלה
על הדעה שאלה החכככם לאהנהינו שהר בסקוסם בדבריםשריעירו
 1והלא מצאט
באחת טמחלושתשבין ר"מ וחכמם שר"מ נסקלוהכמיהמחמירים אך כשעשה ר"ם מעשה
לעצמו עוג כטכסים וככל ואתכשישרהלאחדים דורהלהם כשיפתו להקל
ברכות
%א ת"ב).על אחת כסה וכמהשבשהדיו לעצמם על פי שימתם שרוזירו~רונשםלסילמברש.

.

יםי

נוף דבראין סופר לדונסאוה שנמסרו לנו בתורה שבעל פה המראות כי מן העת הזאת
אשר ההלו לתת עצמהלדברי הטישפ ולאשר ולקיים רברי כליודד וירדד גס מאז דעות
דהודים ריבו עצסה ,עד כי כל אחר ואחר במקומו ובסביבותיו כלאו לבו לעשות
כרגרעה דעתו.
עודתירה ארית יצאה מכל הנעשה אשר נדלה ועשתהפדי סדור אל חד והיא
שדיטרה החלה להיות עבין לחרר בו התלמדתם ,ויהי רשלפול אופנותםוכמעין המתנבח
זום יום בו הטציאו שאלוה הלכותיות הדשות ,והפלייר
דיטם אשר לא וכערום
לעשלואני
הקדמונים ,לאיכלו אתם לשער ביטיהם,יעןכי בראשנה
ויו הרקטת פרידיבורה
~פריתשבלי העת נסבא טמעעאםשישו באמתכי אםהיופרי חטר הרק אשך דבריח

.

.

ע*ו
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עליו בכל עת מעשה אשר איר? בהייהם הדתיים בעת שנפלו ספקות כדת מה לעבדת
בטאורע הוה והכריעו בכית דין הגרול ולפי ההמכסה שיצאה משם היו ההלכות מיר
לפעולת אדם ,ועל כן חקירות הלכותיות ,על דברים אשראין עהיריםלהזדטן ,ואם יורטת
אין זה כי אם לעתים רחוקות ,לא היה להקדם,ניםענין לענות בו את רוחם ולבלות בו
את זמנם .אבל עתה נהפכה חכמת דיבורה לרוב להיות הכמה למודות אשר אזנה וחקרה
ענינים אשר טציאותם לפעכים אינה אפשרית ,ואם אפשר נםכן לאיורכנוכי אם לעהימ
רחוקוה .כי רק בזה גבינה המראה הנפלאה אשר ננולה עתהלעינינו ,כרבוה בתי המדרש
של החכטים השוניםכן רבו ההלכות המתמיהות אשראין להם הועלת ולא ירכס כלללהיי
בני אדם בעולם הנוהג כסנהנו ,והן רק מלאכה מחשבת של מעשה הפלפולויצורי המצאה
בחריפות השכל
 .הלכות טסין הזה רבו לאין סמדר לא אחת בהן אשר יש ליחמהלונון
ר
ד
ס
ל
ו
נ
ל
ם
י
ר
ב
ד
ה
פה
ו
כ
ר
א
י
ה
ז
ה
ם
ג
(
שקדם לר"ג.
ת
ו
כ
ל
ה
ה
ה
ז
ל
ם
נ
ט
א
ן
י
מ
ט
ן
י
א
ך
ר
ו
צ
כי
בל דורשוסבין בספרי התלטוד הלאיודעכי בכל טקוט שההלכה טהעמררן בענינים מהטיהור
כאלה אך השונם האחרונים מזטן ר"ג והלאה הם הטרברים .טעולם לא שמענו כי שטעון
בן שטה שטעיה P'ieaNI ,או זולתם טהקדטונים ענו נפשם בחקירוה דקות על דברים
רחוקי המציאות ,שיתחכמו בתחבולות להמציא אופןאיך יההייב אדםעל אכילה אחת כסה
חמאות ואשמות ויש בא ביאה אחתוחייב עליה שש המאות (:ריתותפ"נ מ"ד ס"ה) ,ויש
חורש תלם אהד וחייב עליו משום שטונה לאוין (סכותפ"נ ס"ט)חייבי סקילה שנתקרבו
בחייבי שרפהאיךירונו (סנהדרין פ"מ ט"ג) ,ואומנםכן הוא כאשר אמרנו
 .ר"ג הבון שברי
/

זטנו והמהלה המוסרית אשר פשטה באברי האומה הטובים ,הבין כי רוב ההכסים לא שסו
ננד שניהםכי ההכלית דגאסנה בחכמת התורה איננה התלטוד לבד ואיננה חבטה ,לשעשועי
י אם הכטה אשר הלסד לאדם דעת את המעשה אשר יעשה לטוב
הרוה ולחדד השכל,כ
לו באמץ ,הביןכי אם לאיוזנו לב לרעה זאת פות התמוטט אחדות הסודותולרגלי ואת
יפרצו לרוב הטחלוקותבין ההכתים ללכת איש אחר דעתו ולעשור ,התורה לאלף הורות
 .ואף
לבעבור זההיה כל  lyettוכל חפצו להחזיר הדברלישנו ולהעטיד ההלכה על האיתנים אשר
יסדו הקדמונים ,אך למורת רוחו חפצו בידו לא יצלק וכל מאטצי כחו /אשר נדב לפעולתו
כלה לתום והבל .רק לשואיזעק סתום לבבו לאטר לא לכבורי לכבוד בית אבי 4ל
כי שוסע לו אין .מריה
סעע 1כי אם לכבוד שמים שלא ירבו המחלקות
בישרא
ליאשר יאחה כי טגטהו והפצו
תחת
סהשבותיו לא הכירו וטוב מועצותיו לא ידעו; ועל כן
י בטל דעתו מפני דעהם .ומאז
ימשלו בנבורתם תחת זה היה הוא לשדה נעבד עדכ
והלאההיו במחלוקת לחק בישראל ובלבושהחליפו הרעות לרנה חכמה פלפולם .דברי כל
אחד ואחד דברים והפוכם דתריצו והקרישו ,אלה ואלה היו להם כנהונים כרועה אהד,
אלה ואלהדברי אלהיםהיימן

זל"

פרק
אחדעשי
"
ו"
ישט;א5

עלכא.

ההדשות אשר נבראו עתה בבית חטדרש החזיקו כח היחידים ונתנו זכות וצרקה
לכל דעה יחידית כהי אחרית זאת כי הרהוב שרה ההלכהעל אחת סאה ופרו בארץ
באפן אשר לא שערו הראשונים .ננד מראות כאלה אק להפליא עוד על אשר נראהכי
בזמן הזה מדרש רמזורה הגביה קומתו ותרבינה סרעפותיו ,ותארכנה פארותיו ,אחריכי
עתהתון מעצור לכליתיר פן החכמים לדרוש כדעתו ושכלו ,ואף בעת אשר לאנהקבלה
דעתו לא גמחתה בצבור זה מזכרון .הברנרים מן הדורשים בעתהזאת  117ר' ישמעאל ור'
עקיבא

