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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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 בדרישת לעזרה ההכסה לו לקח אשר הראשון היה הוא . ה"ה( פ"ר תענית יוש' . פרג)ב"ק
 כקר. ר"ה : Y'D )ערובין בזמנו המדע ים:די לפי מותרניות נסיונות על בהוראותיו וסמךרמזורה
 - אבותיו אבו סרבל המורשה יאת - האדם באהבת כמהו fw . ע"ב( ב"ב כליםתוספתא
 המה נפשו צרת כעל הלא . אדם בני ננד ומשפטיו מעלליו בכל ורטיטה בלבו נטועהאשר
 וכאב הסר הטה לעבדו שנם עד , בכה( פ' רבתי איכה : קיד )סנהדרין זולתו צרת עללבו
 עם בין הבדל באין ארם לכל אמנם ואת לא וזאת . :( מ"ו )ברכות ויהוננהו ה-צהו בנואת
 משטם שיי סרהמים הבריות על המרחם כל בפיהו: כמשל ויהי רהיטו לגדיללעם
 אשר אהבה הייתהו הכתית האהבה סרת על יתר אבל . 1( ס"ט ב"ק תוס' : קמאלשבת
 בטבעו הלוש דיה אשר האיש זה כי הוא קטן דבר לא . וסולדתו לה אל אליה ערסיאין

 מלעצור רנע הדל ולא כבדה פקירה משא נפשו על עמם ט"ו:( )ברכות מנוערומפונק
 טאהבה . ע"ב( שם )תוס' לנפשו מנוהה תת בלי הצבור בצרכי וטלעסוק עסו לטובתכחותיו
 נם אם כי ומדרשו דיה בית במקום לבד לא וריבם ומשאם טרחם לשאת שכמו נטהלענר
 בערי והמדיני הדתי המצב לברון היחורים מושבות משסות בכל זמן אל טומןבעברו
 להשתדל %ומי פעסש כמה נסע לעמו מאהלתו כן ואף . התורה ררך להם ולהורותהמדינה
 . 9( טרחתו ירא ולא כהו דלת על הם ולא הטמשלה טלפניברבר

 מצוה על מצוה עליו בר~סיסו ותורה דת לו יכביד לא כר"ג עסו את אהב אשרמי
 נוטה כי נמצא ותקנותיו הלכותיו , בתורותיו נבינה אם . תועלת %1א לההו חק עלוחק
 בסקי אשי אחרי הנזרות משא להקל נחוץ היה ובזמנו . ההומרא טלצד הקולא לצדעתר
 עש טובת לדרוש מעשיו בכל סדתו כי ויען . NiWID גדול כי ער ורבו פרו הביתימי

 כי חק מרם יזהר ועוד , זמנו לצורך פנים נשא אבוהיו בכל כן על -ן אטתיו עשוכאשר
 יערוך כי עטו בראש העומד טהאיש עז ביהר דרשו הם בם המאורעות ועצטת ר,:מצבשנץ
 היו עתו צרכי כי נראה בתקנותיו לב בשום נדרוש אם . ושעתו זמנו לפי והיקוניומפע*1
 לסבת כי כראוהו . השסיטה במצות היתה תקנותיו מראשי אחת . לפעולותיו הסבהראש
 השביעית מחק הגזרות סשא להקל דורש הזמן והיה , מאד העם ודלו הארץ שמסהרברבן
 היתה ובפרט , וההרבצות הסלהמווז מ-וב מנכסיהם שיררו מעת למעמסה היה זה בלאאשר

 61ה , 8( רב לנזק בזמנם והלאה, העצרת מן אסורה ההרישה שבישת בערב שנם הקדוטה,דחקנה
 לראשונים פרקים שני איסור הנקרא: דאיסור והתירו הזאת הקדוטה רסוקנה ובטלו וב"ר ר"גנסנה
 חק בעתו נחוצה תקנה . פ"א( שם הוספ' ה"א פ"א שביעית ירוש' : ג' )ס"ק ומנולתקון

 פעסיטיוהגיעה שלש לריקפלל העם נהנו סקרם כבר אמנם הן . האלהים עבודתבבחעת
 בינה נם . י"א( 1' )דניאל כן מנהגם היה בבבל בנולה ישראל בהיות כי הקבלה:אלית

הבית
 ובסדה"ד ברב' ר"ג נקרא דיבבה שר"ג בכ"מ מצא:ו ואף ברב' ר"ג שם ע. דשנת בש' נזכר הוה_ המאמר1(

 הנברא רש של בנו לר.נ הוה המאמר יחם שהיוהם'ן שיאיתי אלא בפירוש :ה על להעיר וא"צ רי:קומות כלטביא
 .משים יהודה סרבי המאמר זה שהניאה ספ"ט רב"ק התוספתא מתוך שמוכה כמו טעות שוה להעיר אג'צריך
 . ר'בנה י"ג אלא זה שא.ן מבואר גטליאלרבן

 )שבת ובטבריה קבב.( שבת טיט פ"ה )מ',ם בספינה נוסע וע"פ לו.( )ברכות ה:קגים עם ביריחו טצא)והו2(
 טד:( לב: )ע"ז בעכו הוראות ומורה '.( )נט"ן נט ברדי הלכה מירה עותנא' בכפי סר:( )ערובת וכו.ב בענוקטו.(
 )תומפ' טעש'דג: לבדוק לע.ירות'הב,ת'ם ~הלך לעם להורות למקס ממקום עוכר קה'ה נ"ב תיומות בתוספ'ומפירש
 )כד(. מנהו )נר:( ע"1 ע" לרומי מנסיעתו פיה(דטאי

 עצטס והלל שמא' ב'מ' הג.רוה. הילדת .מי היו שהם וב"ח ב"ש עמ' לפיר נעשה פרקים ב' איסור3(
 היה אלו ואף *.ג( שביעית הוספ' )ע" בשכיע.7 להחמיר ביטיו הויה השעה שאין עצמו שהא. שאמר כסו נעשהלא

 חולקים וב"ה ב"ש שהרי לרבר וראיה . 74ן בה"א שכררה' כסו המלעות מטעם לבטלו מוכרח.ם היו מקרםהאיסיר
 ~rw טחלוקת שייך איך מא, קבע ה"'0ור ה"ה ואלו . העצרת ער ובה"א לפרי ש.פה זמן כל בש"א המוספתבשיעור
 שם שבתוספתא להעיר ורא.הי הש.עיר. כקביעות ונחלקו גורו שבימיהם וראי אלא ? המנהג היה איך ידועהלא

 פ-
 מהמוכח ר"ג בטקום רשכ"ג שם צ"ל שלפ"ר ספי. פה העליתיה ולא כקוטבי לעשות רוזיר וב"ר שר"ג תקנהנוכרה

 ה"1 ד"ה שםבירושי
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 ואהון טנא( פ"ר' )תמיד השה- קרבן בעת תפלות קצת לרוזפלל והעם הכהנים נהנוהבית
 הקרבנות עבודת בעוד כי רמז מצאנו לא אבל . הערבים בין של דוזמיד קרבן בעתנם
 שהיחידים יסופק שלא ואף ביום, פעמים שלש להתפלל קבוע חק שהיה מכסהעל

 בתפלה, וקבועה תמידיה צבור עבודת היתה לא מקום מכל לבו כהגיון איש אישהתפללו
 המובאות ונהרסו הבית שחרב אחרי אמנם . הקרבנות עבודה היתה הקבועה העבודהכי

 ביסדו הזה החסרון למנות ר"ג ראה כן על הצבור עבודת שבתה הלא הקרבנוהופסקו
 כמו ליחיד ותמידית קבועה חובה עתה והיא שפסקה העבודה תחת התפלהעבודת

 הנמצאות תתפלה ברכות ולבדוק לבהין , פעולתו ראשית היתה הזאת לתכליתלצבור.
 הוה הדבר . לוטנם נאות כאשר נכון על ולמדרן טנרעות או בתום2ות לתקנן קדםסימי
 ברכות, י"ח .לפניו סרר - הפקולי שמעון - האחד מתלמידיו שנים בעזרת ר"געשה
 ברכות )תוספתא הישנים הסקורות לפי . רסינים ננד ברכה תקן - הקטן שמואל -והשני
 דגבכוונת סאו להם שנמצאת בברכה שמואל של תקונו נכלל ע"ב( ותענית שם וירוש'סה"נ
 החשטנאש שבימי הפושעים נגר נתקנה ה-אשונה בעצם אולי אשר - והפושעים הוריםנגר

 אל בנגוד הצרק נרי בעד שהתפללו סיוחרת, בכונה הוא נם אולי לצדיקיםס,טען בשי נרים של - הנזכר המקור לפי - שכללו טה גם . עצמה בפני ברכה תקנוהולא - י"א( שער הינץ 'ס"נ קי"ט )תהלים זדים שנקראו הצדוקים .וננד , ולאחריהם ח'()דניאל
 : מאמר שהוא - דוד של כללו וכן הושב גרי להם נחשבו אולי אשר האומות מןדגשזנצרים

 בא כבר דוד שבן : השמרים נגר בכונה ירושלש בבונה - תבין לתוכה טהרה רורוכסא
 לחק ה"נ שם , לומט כיאות ומתוקנת סדורה התפלה שהיהה אחרי והנה . 286( צד)ח"א
 אדם כל ומחייב עתדה שמונה אדם יתפלל יום שבכלקבוע

 לרוזפ~
 ביום פעמים נ'

 ,התמיד הק-בנות עבורת תחת ס"א( פ"ר )ברכות הערב ותפלת המנחה תפלת השחרתפלת
 התקנה שקר גנר . ו( הלילה כל הקרבים האימורין הקרבת וננד ר~רבים בק ושל שחרשל

 לא אשר הקנה, בן נחביא ר' עלתי ממנה שגטה אחד מצאנו לא ביום פעמים נ'למתפלל
 על אבל .' . ט"ב( )שם וביציאתו המדרש לבית בכניסתו קצרה הפלה אם בלתיההפלל
 הנוסח שאץ חשב יהושע ר' . מתנגדים לו היו סאתו הקבועה בטסחא להתפלל החובהדבר
 שודחי בחשבו פשרה עשה. ר"ע . י"ה מעין שיתפלל רי כן ועל דוזפלה תוכן אם כיעינך
 הטסחא אין אם כן ועל מעכבת הנומחא אין אבל קבועה נומחא המתפללים ביר שינתןשוב

 הכשנד חדש דבר לכל הסתננר אליעזר ר' אבל . מ"ב( )שם י"ת מעין יתפלל בפיושנורה
 יעשנה לא כן ועל המקום לפני ותחנונים רחמים שתהיה . ראויה שרוזפלה באמרו וכל סכללו

 ובחץ טלבו היוצאים ובדברים לבו משאלות כפי יתפלל אלא קבועה ובנוסחא קבעהאדם
 לא זאת בכל רצויה היתה סתנגדיל שכונת אם ואמנם . פ"ר( )שם לבו ריויון לפי לודגשר
 העם המון כי בלבו ויבן העת צורך לעסת תתכן ולא תכון לא כי פדעתו אליה ר"גשעה
 בישראל לחק היתה ר"נ דעת כי מעצמו וסובן . האוטה לכלל היא וטובה לתקנתוצריך
 אחת . .( ס"א )ערובין אזיל נופא רישא בתר : באמים , למשמעתו סרים והעם נשיאבהיותו

 ספת אסור כמהיה הנוי נול על תחי שתקן תקנתו המזה זמנו לצרכי נרולות היחזרמהתקנות
 . .( לנח שם ובבלי ה"נ פ"ד ב"ק לרוש' קבועה הלכה בזה שעקר אף השםחלול

 על לזסמ הדרושות האלהים בעבודת תקנות לתקן לחובתו ר"נ עשה כי ראינואחרי
כן

 תפלץ הערג ער הטנחח תפלה חצצת עד ר~טחר חפלת ש.עורה: וזה נשנית ר"נ ביטי הטשנה שיאת כ'15(
 הקרבנות שנר שהתפלה היסיר על שנוסרה נראה רששנה מסרר . מאוחרת הוספה והשאר . קבע (ה איןהערג
 וצחרים ובקר ערב המקרא וכסרר השחר חפלת ואח-כ הערב הפלת תחלה בק-ש כ= שדר נור לו דוהשאל"כ
 בתפלת וסייס שרם שחר סרר לכך קרבנות במקום שתפלה טה'סוד יהואת שה.א עכשיו אנ5 י"ח(. נפח)תהלם
 אכן הקנק אבות תקלה הגט' דרשות . :( יכו ובנקי ט"ב ברכות תוספתא ועי, . היום קרבן הקרבת תכלה שבוהערב
rwsisאגרה טטדרגת . 
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 שנוי מהכרה אחרות ישנוה והפלות לברכות נוספות ותקן והקר אזן גם כי ספק כל איןכן

 מספר נהיה זה ע"י איטר , המזון בברכת יר71לימ בונה ברכה נתקנה נשיאותו תחת .שטן
 הפעם גם זה ע.טה לתקנוהיו חוזק נהן עת בסל אשר ור"ג המזון, בברכת ברכותשלש
 הוא עמר הבריו לו הודו שלא ואף . פוונות מיני שבע כל על ברכוה שלש חובהוהרהיב
 ההנדה תקנת היא הר,פלה בענין הקנוחוו מכלל עור . פ"ר( תוספ' ל"ז. )ברכות דעהועל
 'ציאת לוכרון שיאסר מישראל אדם כל על שהזב היא הזאת האקנה ותמצית . פסחלליל
 חייב ורר דור שבכל ב( . וסרור מצה פסח אוכלים למה הסכה זב-זן א( . רברימ נ'מצרים
 חייבים אנחנו לפיכך ג( . בפיו זאת וינר ממצרים יצא הוא כאלו עצמו את לראותאדם

 הקרובה הגאולה ברכת אמנם 1( בגאולה ושאמה , הללמה לפניו ונאמר להלל...להורות
 ר' . נוסהאהה והוחלפה הזאת בעת פניה שנהה מ"ח פ"י )פמהים הבית בזמן בהשנהנו

 ר"מ הקן כי יבין לא ומי ממצרים. אבזתינו את וגאל גאלנו אשר כברך היהטרפון
 עצמו את לראות אדם הייב ודור דור שבכל : ר"ג של ימירו על עין בשום הזאתהנוסחא
 וגאל גאלנו אשר המאסר יצדק הזה היסור על בכונה רק כי טטצרים, יצא ד"אכאלו
 בית וחרוש ירושלים בנין ועל העתיד על בקשה הום'ף ר"ע גם מפצרים. אבוהינואת

 זאת בקבעם יהנה . הלאומי המקנא ר"ע בפי הנאוהות בקשות .( קט"ז )פסחיםהמקדים
 הישנה הנוסחא ובטלו להק אותה ושם ר"נ שיה הסכים ספק בלי מגאולה בברכתהנוסחא
 הקילו נשיאותו בהחלת הכותים. בבחינת תקונו להזכיר ראוי עור אינה. ועודואברה
 שימרין )כרמי הרוסוימ ננד היהודים עם התחברו הטלחטה שבעת ספני ואול' . הכוהיםבדיני
 הוא הביא אשר הקדומה ההלכה ננד כוהים בפת אליעזר ר' הקל זה וכפני . 10(צד

 פ"ח יטביעיה. )עי' חזיר בשר אוכל כאלו כוהים פה האוכל שכל המדרש לביתעצמו
 דמאי רק שלהם והקטנית ההבואה עשה וכן כותים, עדי שעדיו גט הכשיר ור"גע"י(

 וראה הכותים לעיירות והלך ר"נ חזר זמן לאחר אטנם , ודאי לא ישראל הארץ עםכתבואת
 נזר הזאת ולסבה . פ"ה( דמאי )תוספהא ודאי פירותיהם כל שיהיו תקן אז 8(שנתקלקלו

 הנזכרוה ההקנות כל כן המפורטוה התקנות כאלה ועתה 8( :( ה' )וחלין שרדמתם עלנם
 ושנוי ומנם צרכי לסבת נוסדו ספק בלי 4( הלכה misa בין תקנה בצורת בין ששעל

 י"ג לימנם הדרושים וביחוד מיסדם שם נזכר לא אשר רבים תיקונים שד חדדי .מעמדם
 סרברי שהוא דבר על אוסרים ההלמוד שבעלי טה הוא זה ש נאמנה ועדות . ויכזננםעשם

- הזה בזמן השביעית כמו .- דעתם לפיהמופרים  )ירושלמי וחבריו נטליאל סררבן שהוא 
שביעיה

 עד ; וס"ה כ"ש ממחלק; רא.ה שהבאתי וטה וטסתי. הזקן לר"ג הזה המאמר יחסתי 190 יד בח"א1(
 סדר הוא כן .העיקר עצתו. בפז. דבר הוא כי הכרח לה א.ן ר"ג של למאתרו שמכוונת וכו' אומר חואיאיכן

 לפגיו ונאמר ומסיים הפרשה סוף עד אבי אובר ארמי בשבח ומסיים בגנות מתחיל  נשהנה מה מקרם היהההגרה
 כמ"ש דגאולה ברכת ור"ע ורש , הוספה ר"ג תקן החורבן לאחר . וס"ה ב"ש מחלקת קא' ת"ז והלקהללויה
 הס רברס שכ' טחו"מ פ"1 ירטב"ם הרשב"ם שפ.' כסו ולא שכתבת. עטו דברים הג' פ.' ר"ג ובהוספתבפנים.
 שלא :גיה סאבה בגגון כתובות שהיו טעות הם אב5 הן" יואלו המשנה ג.' מפח גשר ומעותם וטרור טעהפסח
 . הן 1ח15 נרם שלא שבירושלמי  במשנה הגי' וע-קי . צרכו כ5שמש

 רהרומות. פ"כ טהוריו וראיתו כירכרים שטענו המעל ספני ה.ה הקלקול שסעם חשב 78 ח"ו בהה5וץ2(
 המחן ואסר . . . ר"ג אח ושאל ובא דמיי לו מתן בסיריא רבעי הכותי שלקה יכזיב בירג"נ ראש רשביוןממעשה

 לעשות השנה 5א אכ5 עשית שעשית סה  חרש שליח מד ,ו שלח הוא אף ראיה טשם א"5 בהלנה שנידהעד
 טשוכשת נוסחא לו נודטנה אבל עי"ש הרומים ספני הכותים נגד דבר לעשות ירא כי ובחשא. חרש של.ח חטלח .כן

 טר"ע רא.ה הביא ועור . שבסוייא הרבעי דין אצי כותי ענק טה גי וכו' טהגוי שלקח חג" וכיק- גוי נטקוטנותי
 טחני %לות ירא אכל הכותים נגר החמ.ר שר"א וחשב כותי בפת כלו' בו ר"א שאטר מה %ם אמר לאשאטר
 בשר באוכל כות. פת ראוית כל כ"א בשם 15טר ירא ,א ~ה5טידיו תלשד'ו בפנ' ל~מ ירא הוא אמא וזההאיבה
 . בפנים שכתנתי נמן 11 בשטנה הפי' ע.קי אבלחריר

 ההזיקם שכתחלה נכון הכל דרטא- התוספהא ושי בפ.רהי פ5פ5ו וההוס' רבי בר ר"ג שזה פרש"י שט3(
 . שחיטחס ע5 נם נזר ואו עליהם נזר ,נתקלקלו  כשראה ואח"ם כישראלר"ג

 1 )'ם.( ס"ק , להקל העקשת נ. ;( לגב בוצה הארצוה, p~bn בענין ט"מ פ"ר הלה , 4"ר כלא.ס תוספ' ע.'4(
 סו:(. )י. העגיה )5ד:(,ר"ח
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 יען אם כי שביעית, באיסור נהם לא ר"ג של נשיאותו שלפני שהשבו 5א מפ"ם(ורביעית
 כל טשא בעיניהם היה ד"א גי שמו ע5 כשאווו כן ל מפרים מדנרי הואשלדעתם
 . הבית חרבן שאחר המופריםתקנות

 פובתו ודורש עסו צרכי היודע נבק לטחוקק יתודע המן אשר תקנותיו סכלכאשר
 יודע תשכיל אונע היה גי העם את דעת למר אשר ומתורותיו טלטדיו נכיר כןואשרו,
 yru דבר דנה * ולהיה-ום להם יסכן אשר ומה ומחצצרם ממדגיו נ"מ יודע לעתים,בינה
 ואל חיתם דרך אל שישובו ישראל את מצאו אשר דגוראות המאירעות לחרי , בזמםהיה

 והאומנות המלאכה יקרת את ומרוטם מהלל ר"ג היה לוה . בעליה את דגפכבדתדמלאכה
 קולית לרום להמציא דגולאכה לבע* פנים נשא זה בעבור ואף , פ"א( קדושין)תוספתא
 ב"מ , נפז ושא חלה ועי' הכבד פקידתם עול את להם הקל לטען ואיסורים נזרותטסקצת
 על קשה הדבר חויה המת בקבורת נרולוה הוצאות מוציאים היו בישראל לפנים . :(;"ד

 הדור חבכן כי ספק ושן , הזה הרע הטנהנ לבטל לבו מלאו אשר איש היה ולאחק-ובים
 העם ~pa טח כרוהר הומנים בכל הוא כן הלא זה יועיל מה אבל קלקלתו ע5העירו
 רשנ רבוין וודאי , הסתים בקבורת בכך מה של קטן מנדד מלבטל התורה יסודי כללבטל

 בי לבניו וצוה לעשות השכיל כן על יועיל לא הדין שורש מצר בטול כי וידע זאתאת
 כן נדתו ביד כי הועל תה העניים כאחד פשתן בכלי יוציאוהו עולסו לבית הוא ישובבעת
 ענד %ב עין פוב מדת בו היתה זה כל על נוקש . ע"מ( נדה תוספ' . ה' ללהובות העםבל

 האטר ע5 מדה , חכמתו ערך את מכיר מפ"א( יהרו )מכילתא החכמים את מנבר ,חבריו
 בדבי בגימום אחרים או פ"א( דחובא ויקרא )ת"כ שמעתי ולא ידעתי לא לאמר בושולא
 הנודעות ש בפירכא שהורה לדדראותיו לב נתן עור ואם פ"נ(. כלאים (eDlt' ממני יותרזה

 / ההשכלה משלה בכלם כי נמצא / *( ולטדרשיו 8( ולהלכותיו 8( ולמנהגיו , hWYD )8מכלל

 רגנלמד , וויו דרכי כל על בחסידות הטהנ האיש , ובהוראה בדין ראשון הדיין היהבי
 . הכתובים ולעקש לעוות שונא הישר והדורש , יבקש הישרה רק אשרהנבון

 הבריות, עם מנרגע רוחו, השנת עיניה, ננד המראות אלה נשים אםועתה
 בתורה, דעדע יותר השכ4,תו, , םהינותו הדה, עול להם להקל חפצו עמו, טבתררישת
 לעמוד סרחם נקדש אשר כאיש ר"ג לנו יראה הלא בינה, תכמת דבר בכלוידיעתו
 יצדיק מעשיו ואשר , לרפאוהם להבין ולב זמנו נגעי לראות לו עינים אשר , עמובראש
 ברוח כוון ריף עליו: שאמרו עד ראש למעלה סעלהו ~הפליג , ע*1 נשפם אשדהמשפט
 תביריו נגר  לפעורם טצ  אשר  ומנהגו דרכו נבהן אם זאה ~ככל :( ס4ד )ש-וביןרקדש

 . נפשו תכונת פני על גדולים כתכים לעינינו יראו כי , הוא כן לא כי לנו ידמהוהלמידיו
 נם עלירס ומשתרר ותלמידיו חביריו על עז בשלטון הנוהג כאיש לנו נראה לפעמיםהן
 השתרר __ ___._.

 שם()מ"א:(ץ )כ":..(, שג )נ':(, ?כה4"י.(,
 (, ,לו' גדת  )לי.( )ן"ש:(,תבכורות ב שםג1וןפ,"ו,  ,.:(, (ג)

 ש"ב. ב"ב ש"א, ב"מ שם תוספתא מ"ר, פ"ה יקםכשגז
 ,  )5"ב.( ל"י ה"ו:(1 שכה )'"ר.(, ביצה )קינג.(, שבת טנא, פ"נ דמא. )גג.(, שם )ם"ו.(, כרכות ע"2(
 ת"ד. פ-א פאה משנה פ"א, דג.גהההשתא

 שכה ט"ח, פ"ב בכורים ט-:, פ"ר ח5ה פ"ח1 פ"ח תיוסית ס"ה, פ"א שג.ע'ת מ"1, פ"1 פאה3(
 ביצה )סח:(, שמ נלו.(, שס !( גיא פסחים פ"ח, פ"ה, שבח חוספ' )צה.(, שם )0"א.(1 ערוב'ן קה.(י)קג:,

 4ע: ג ולגבע%:ןב::ך
 מח"

 .בדרם();מז
 פי"ב ן מ"י פ"פ יען(4ם . )יב גלכתי-הן אם(

 הלכוה קצת פ"ט. כ"ת פ"ר, ב"ק כ*ם תומפ' , מ"ג פ"8 פיה ס"ה, פ"ו נגעים מ"ג, פי"ח ט"ב, פי": רבריס,ר'
 . )קח.( כקובות , שם בגרייתא :( )'ד ביצה , מ"ה פ.'ר פאה , .( )ב בדכות עי' קדומות להלכוה ".'שרש

 ה"ה פסד ב"ק בירועלט. אך פ"י סשפט'ם שם , פ"ב 'תרו מכילתא עי' . הם פעכ רק ר"ג של מררש.41(
 וכקם סדרשש קצת לי נמצאי יעיד :( ל ב"ב , )פג.( :בה"ס , י' פרשה קרושים פ, ת"כ , לדלג ליהא שםוגבל'

 .שי. באס:נדרש.ב
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 ביד ומדכאה כרצונו לא אשר דעה כל ומרשיע , תותיהם ש נם המושל להיותהשתרר
 נקלי ובין בינם מוסרית זכה אהבה אשר הרורות כל של השררה בע4 כהכונתחזקה.
 ש עצמם לצורך או אם כי באסת אוהבים אינם באוהבים שנראים ובעת להם "-האדם

 אם ר"נ הכונת לנו נדמה כן אף מסותרת נאותם בה אשר שקר בענוה או המדבתורת
 לבבו וראין ולתלמידיו לחבריו אהבתו שמר כי אמת הן . ונבהנמ מעשיו מקצת עלנעטור
 לנבר אוי אבל , ודעותיו למחשבותיו התנגדו ולא לפניו הכנעו אשר עוד כל רק אכל ,אליה
 . ידע לא ותלמידיו הכיר לא חבריו את אז כי , לו לרוזננר לבו מלאו אשר שיהיה מייהיה
 אהבה בלי לפעמים מתנהג , הנשיא בבית קשורה נפשם אם אף בעמו ופובים גדוליםננד
ה ננד נפשם השתוחחה לא אם פניהם ישא%א ל  רצו לא או יכלו לא אם , רגע בכל 

 גדולים הכמים שניהם -- צרוק לרבי יהושע רבי הורה אחת פעם , עצמם לדעותלרמכחש
 כשמוע תהי , הסכמתו ובלי הנשיא מדעת שלא בכורות בריני דין - דינו ומבית ר"גאוהבי
 . בה תלם כלו העולם כל כאלו הזאת ההוראה לסבת המדרש בית טת4 רועיש הוראתור"נ
 לתת שופטיו לפני כחוטא לפניו לעמוד יהושע ר' את הכניע המדרש בכית כלם בהיותויהי
 ומבוררת פסוקה הלכה לבמל ההקוטם האם 1 חטאתו היהה ומה . הוראתו על וחשבוןדין

 ולא , ר"י של דעתו ננד מפורשת הלכה נמצאת ולא היתה לא כי ; לא 1 הגדול דיןבבית
 בהומו הניד יהושע ר' כי יען אבל , דינה נחתך ולא ר"ג של דינן בבית עליהנדרש
 בלי הדין הורה והוא פסוקה הלכה עלע נקבלה לא עדיין אשר נדון. על והוראתומשפטו
 ושוב . ל"ו.( בכורות )ע" לנשוא ר"נ יכול לא אשר חטאתו היה זה הסכמתו ובלי רעןדעת
 - הורכינס בן דוסא ר' אשר החדש ערי קבל ר"נ . יותר עור יהושע לר' הצר אחרתפעם
 ואסר לריי דעתו הודיע ר"ג . הם שקר שעדי ערותם מתוך הוכית - wvl~" נכבר גדולחכם
 , מוטעה ר"נ של חשבונו ויה חשבונם לפי כי מעצמו וסובן . דבריך את אני רואה -"י6
 . נדולה קנאה קנא ר"נ לפני השמועה באה כי ויהי . המועדות חלות בענין שנוי נרםוזה
 לר"י שלה גבוה מעל הנכוה עז כמושל אם כי אותם בוץ ולא המנגדים לדברי לבו שתלא

 . בהשבונך להיות שהל הכפורים ביום ובמעותיך במקלך אלי שתבא עליך נוזרנילאמר:
 עטף שנים לכסה לפול לו היה טוטב אמר כי עד , כך כל ר"י את הכאיבה הזאתוהגזרה
 דורש שר"ג בראותו זה דבר יכאיבנו לא ואיך . .( כ"ה ער"ה זו נזרה עלי ינזור ולאחדש
 ור"ר בדין ר"נ העמיד , העני - אותו רק וכי ן עליו טקפו לבו אשר דבר לעשותמאחו
 טארבעים יותר עברו אחת פעם . ר"ע נגד הקשה גזרתו שלח כן אף . בדית נקי יצאהעשרי
 היה עקיבא ר' אך . החדש ערות להעיד כדי בשבת לירושלים ללכת וכקיש עריםתנות
 ללא השבת את יחללו ולמה , עדים כך לכל צורך אין כי מראותו , מלכת אותםמעכב
 לא , לבא לעתיד מכשלם נסצאת הרבים את אתה מעכב אם : ר"ג לו שלח זה על . 1צורך

 . נדוי חייב מצוה סלעשות דינים את רגצעכב וכל מצוה הלעשות הרבים צת מעכבנמצאת
 מראשותו והועבר גרר ראש היה המעכב שזה ואמרו הדבר את דיקלישו שהאחרונים אמנםק

 סכל הנרוי ענין העלים משנתו בסדר יהודה ר' ונכדו . .( כיב ובבלי ה"ה פ"א ר"הלמושלמי
 , הנאמן המקור מן היוצא לפי אבל , זקנו ר"ג כבוד על מחפה סהטתו ספק וב4וכל,
 כדעת ר"ע כשעשה ענינים בשני עוד ומצאנו . ר"ע את לנדות שרצה הוא הברורההאמת
 אתה מתי עד : באסרו קשים ברברים ננרו טתרעם ר"נ היה ר"ג של סהלוקתו בעלידובים
 אשר יהודה בן פפוס על . פ"ב( ביצה תוספתא . ל"ז )ברכות 1 המחלוקות בין ראשךמכנים
 ואסר מלנלג ר"ג היה חסידות בסדת לפניהם מתנהג וראוהו בררך הפניעוהו יהושע ור'הא
 ועוד אלה כל . ספ"ב( ברכות )'רוש' 1 באצבע עצמו את שמראה זה הוא סו : יהושעלר'

 . בתלמידים מרה לזרוק הפצו וכל ישעו כל וכי בר"ג רוה רשת לנו מראים אהריםמעשים
 מאהבה היה לא החכמים מצד בין ההמין מצד בין בעמו לו נתן אשר הכבוד אמנםואף

נאמנה
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 כאשר כי ראינו יפלא , בשררותו התלוים וכבור באהבה ואהבוהו כבדוהו אם כינאמנה
 על וחבריו , אהבהו אח לו זכר אשר בהמון איש היה לא משררהו ונפל כמשושתוותעבר
 לו אמר שירו בסרי הוא גם ר"י ורעו וחברו ? רעתך עברה לא מי על : לאסר הומחוהופניו
 1 פרנסו שאתה לדור אוי : פניואל

 אם . האשמה כל חיקו אל להשיב אין כי נמצא נשפוט עינינו לטראגי לא אםאמנם
 קמשונים סלא כי נראה , דורו חכמי לעסת מצבו את נבחן פנים משוא ובלי ובתטימבאמת
 עשו הטדרש בבתי nipl~sn כי ראיט כבר , המכשולים רבו בהליכתו וצער צעדיבכל
 להעטיר דורשים ומצבם זמנם כי הכירו כלם . ישראל בעוכרי והיו הורות כשתידיבורה
 שמאי בית , הבתום שני בישל ימציאו וגם - . למחלוקות קץ ולשים החכמים ביןהאמדות
 אחדות להעינ בהשתדלווזו הלך ר"ג . המהלוקות הכחיד למען אדם לפעולת , הללובית
 היה לא המחלוקות וצירבו הסכנה קרובה כי לו שנראה ובמקום . האחרון הקצה ערשלמה
 שנקבע אחרי כי זה על וצרקה זכות לו היה וגם שיהיה. מי. יהיה ארם לכל פנים משואלו

 ומבית סמנו היוצאים התיקונים לכל כללית כהסכמה בעיניו זה היה הלא כב"חהלכה
 בפירוש והלא , חבריו בעיני נם אם כי בשניו לבד ולא . הלל בית הוא ביתו כימררשו
 רשי כן כי ואמרו , בדבר שערער ארם היה ולא בחייו כר"נ ההלכה שנקבעהאסרו
 האשמה בחבריו לפעמים מהעבר ר"ג אם ועתה 4 .( ס"א )ערובין אדל" גופו רישא,מבהר
 הדור .חכמי נחלקו כלליות מפלגות לשתי כי . הוא ולא כרה שלא ששו הם כי בהםהלויה
 . וכרע זכת גמליאל רבי לה נדב אשר לדוושתדלות טק נרמז שתיהן אשר רופאבעת

 אחרי הנמשכים. מ! או שמאי בית תלמידי היו אשר החכמים מן היתה האחתהמפלגה
 בכל הלל כבית הלכה לקבוע ברצון שלא או ברצון המכיסו דוגמן שמהכרה ואף .תורתם
 הוסכם אשר מהדעה בסורם עצטם דעת אחרי נטו או כק"ש רהבה או מעט עשוזחה
 יקה וחכם חכם גל ככה אם ואמנם , ר"ג הנהנת תחת העומר הגרול רן כביהעליה
 תועלת אין אז הלל כבית ההלנה נקבעה שכבר אף שטאי כבית לעשות לעצטוהרעעת
 מהפקירי והטתנים הנוגדם השהדלו הלל בהיי כבר דכא האחרות להעמיד מעשירםבכל
 שהיה אלא ע"ב( והוס' ת"ג %ב חנינה ירועע ו כ' )ביצה ד% כבהן הלכה לקבועשמאי
 ירושלמי : ט' לבסות -שעוה ב"ה וכדברי עושה ב"ש נדברי לעשות הרוצה שבללחק

 כשתי דיבורה ונקמנה בישראל המהלוקות שרבו ? זה כל אחרית היה ומה , פ"ב(ברכות
 הנה , הפרושים טן הצדוקים כפרוד החולקים בק תמים פרוד היה שלא נם ואם .תורא
 זאת, פעלו עליהם עברו אשר הקשים המאורעוה אם כי רפרור נעצר בצדקתמ שלאוראי
 כב"ה ההלכה קביעות יהיה עתה נם אילו כן ועל , בחזקה הנוראים רובכים מפשרי היוהמה
 , בידו ואחד אחד כל תורת יניחו עתה נם אילו , לפועל תצא ולא בלבד ודברים אומררק
 כל כרצון ודבה לתורות התורה תהיה סוף file הלא ? ההלכה בקביעות יהיה תועלתטה
 הנאמנים וידועים חכמים אנשים בם שהיו והיא . בהם היתה אחרת אפלנה עוד . ואבםחכם
 בכל אחו המכיסו בפניו , אתם היתה אחרת רוח נוו אחרי אבל , עין למראה הנדכאלבית
 מרגראות לפעמים ונטו להתנגד לבם הפך ולחוץ המדרש בית מפתן על שעברו וכטעטמבר
 נן האלה המפלנות בעלי היו אילו * סלה ה-צו בפיהם המדרש בית כחע4 נפנים אשרר"ג

 צרכם כל שמשו שלא הקמנים אלה כי אליהם, לבו שת ר"ג היה לא דבשניםדתלסידים
 הלא למשא ע4ו ירח ואם נשמעים אינם עבריהם עם משכילי בין כי לו, להויך יכלולא
 הברוים סן רבים היו המפלגות אלה בין אבל , המדרש בית רלהי בפניהם לסנורבידו

 . הד48שבחכמי
 עלהה ולא הלל כבית מקום בכל דיכה לקבוע אם נחלקו שנים שלש כי ידענוהן
 אחר ד"ח אשר הגדול שהמישם וודאי לקבעה, וגמרו נכרו שלבלוף עד לקל רפשרהבירם

ב.ש
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 סתלמהיי תלמידים עוד כן אחרי שנם דואים אט והלא . הש-ץ מן נכחד אחד ביום לאב"ש
 דידו בפיהם הלא נד41ם וסכמים :( כ"כ )חנינה ב"ש דברי להצדיק עז בכל השתדלוב"ש
 ואם , בב"ש עימעום לדרשת יוכפן למען *דם מעשה ושאונה משתוקקים שהם כחדוולא
 וקרשנים נץ עיד החכם זה פרפון. סרבי יסופר כן בפרהסיא, כב"ש עשו אז *דםאנה
 הנא פוש יוסא ק-וש' . ע"א )קדושין פכחו ע5 הטקרש את ראואשר

 וככ"י"
 טהלכיהיו . שם( עמא )ירוש' ישראל של אבידת וקר~צהו כברוהו עסו בם פ"נ( רגינה)תוספ' מרוכ"י וקבל

 קצרה ומרעת כיראה אשר המורים מאותם ולא העיוני הטחקר בע5 היה כי ניכרומליסוריו
 דחת מבלי מהראשונים שקבלו סמה בקודה נקודה בכ5 ומחזיקים אדם בני על ועטרותמהסיכום

 מטבע תמיד טששת ,!( דצראותיו אמנם , שכלם כהכרעת עצמית דעה לחוות בנפשםהעז
 . צ( ארם בני ותקנת זסע צרכי סדתו אם כי דברים בדקרוקי ישפיק 5א עליהןההשבלה

 בקשיוה רצה %א ומה אחר ה% בית ודרך דרכו כי נכיר האלה תורתו ממשפיריודצה
 כי הדעת ובשקל כסברא חפצים אינם אשר הכוללים ביסוריהם ולא שמאי בית שלדעתם
 מה-בכך של בדבר לבר ולא . דינו ובית סר"נ יצא אשר החק ננד פנים בנלוי כב"ששלייה הואנה טבקש ושקקה בנפש כי סצאנוהו זאת ובכל . לבטלם ולא קדמוניהם דברי לקחםאס
 ויפסדו להכיש ופנה יתד לר"ח והיה הדור, גדולי כל בו נתחבטו אשר בדבר אםגי

 או אפורה והא אס הבת צרת שאלת היה: הדבר זה המערערים. נגד 'Phולהגן
 תבא סחי אני תאב : טרפון ר' אמר הזה ובדבר . וביה ב"ש מחלקת והיא ? *בםסוהרת
 שהתנכר לנר ש כי נראה הזה הלשון וממשמעות . פצו( )יבסוה 1 ואשאנה לחץ הבתצרה
 כן ע5 יותר ועור בפרסום. התננחתו להראות האב היה גם אם כי ר"ג למעשהע"פ
 בפועל עשה דברים בשני כי נמצא הנה כב"ש לעשות לתאבה נפשו גרסהאשר

 ספק בלי אשך כר"מ חכם אם ושתה . הצב( פ"ד שביעיה ירוש' י': )ברכזה כב"שובכונה
 בעטו פמם בשוא הראשונים הזקנים מן והיה , הלל בית שהוא ר"נ ביה פמנגדי וכהלא

 פ"ר ויו-א לת"כ לרבו כסו כבוד לו חלק ביחוד מ"ע מע(, פ"ה לדים חבריו בעיניבדול
 פקד( רבה ישיא )שם בתורה העוסקים תכמום ותוסך כלה( )מס' סופלנ עשיר ידיה וובכשל

 המרות בכל דומיגוםר לאיש לתהלה ,p~la הי"ב( פ"ר יבמות לריש' דחקם בשעת עמו לענייחלנני
 ושתנגר מתקומם כזה איש אם , פם"א( אבדר"נ נ"א: )בכורוה אדם בני לב לקמתהנאותות
 רצא אם , דומנחק ויגיעה ובעמל בעצבון אשר הכללית ההשכמה נגד ולעשות פניםבנקי
 בעוכרי יהיה בהכרה אשר רע ענין זה האין , לבנות עזר עצמו שהוא סה בכונהסותר

 להתיר לאחרים גם יר נתן הלא ר"ט של מעשהו כי ? עיניו נגד ר"ג שם אשרההכמה
 הישר חכם כל ככה שאם , הבא *ום דאנ אשר ר"ג בלם הראנה שצדקה וודאי .הרצועה
 שעשה רומעשה ר"נ על רע כי ספק אין בישראל. הטחלוקות ירבו סוף שסוף יעשהבעיניו

 זג-ח אשה והגיח שטת סי .( )פד כחובות וכו', ל.פהר ממזרים ימוקם : ההיכה ):ח.( יבמת עי'1(
 ה'זשי בסרת סורר אלה בכל , הלעות ד' ע"ב( ושם . )קיט וביביוח שבהם ~ושל ינתנו וכו'דורש'ן

~clal סברהו. עי 
 . מיה פ"ר ובחרוטות :( )כה ר"ה וע"ע . שכגמ' בבריתא עי"ש הקדסוגים הלכת נגד הלכה חדש .( )כד שנתת"
 ולררים להחסיר ובין ט"ח( פ"ה יכלא.ם , קלט שבת  וע"ע ת"ד פ."א )כל.ם להקל כין קדותה היה על דבר מחדשוכן
 ; ש )קיזזתן חמסתי וספיג ר"ע בתורת ם בתורה הסברא טאהבתו מסברא. וב"ה ב.ש על חלק וטצאגוהו .(נב

 הדבר לצרף הוה והדרך . הי"ב( פ"א יבמות ירוש' ועיי ט-ד פ-ב )ט"ש היהר להטציא מערים אחרים בטקומותועור
 הק"ו סדה התנדב קבלה בכל בסברא לתקור וטבקשתו :(. )כד קדושין גם וע" להקל לרוב neip ה'ה.פבהבסברא
 . ;( כד )ב"ק כנדון להרת הדין פן לבא דיו לאוסריםוטתננר

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

 רבות גששות בורא ברזת הקן as1 :( )קמו בפסה'ם כטפורש ומברכות רוהפלות בתיקון חלק ר"ט ונטל .הרעת
 ( פ"ה בשלח ומכילהא ח"ד שם תוספהא טד. )ברכות לאחריה ברכה וקכעוה לו דורו ולא לצטאו מיםלשותה
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 שאלה; שתו ר"ג כפגוש ויהי המדרש לבית מלבא נשתהה ר"מ ון , הוא רבר הלא .רפט
 וכי , הימה דברי אלא אינם דבריך כל ר"ג לו האסר עבדתי, עבודה ויענהו ? זאת מהעל

 )פסחים ) המזבח כעבודת ההרומה שאכילת : לאסר בקש ר"ט ורחהו ? הוה בוסןעבודה
 אשר ר"ט ננד השר ר"נ בשאלת נסתר כי הזה וסתן טמשא לנו נראה ואמנםע"ב:(.
 אה שטר אבל והתאפק ר"נ, החריש זאת בכל כי האטנם . להשקיטו יכלה לא בקשרודתו
 ההכטים ככל אבל ב"ש מתלמידי היה אשר הורכינס בן דוסא מר' יסופר כוה *ףהדבר.
 המחפים ? הטדרש לביה מלבא נפנע גי לו היה טה ידענו לא . הלל בית אחרי צנררהיה
 לא ועמיתיו ר"נ אבל . . טזוקן עיניו כהו כי יען המדרש לבית בא לא כן % כי אסרועליו
 בב"ש דבק עור כי על בא לא כי בלבבם חשדוהו .אם כי יחשוב כן לא ולבבם ידמוכן
 הבת צרת בענין שהכריע עשה ואת עוד כי להם הונד כאשר בעיניהם נערק דבשיוזה

 הברורים מן חכטים שלשה אליו שלח אם כי חסתו בכל לא ר"ג.רק רוטרים נגדו גם 2(כב"'4
 ר"ג המכסת מקבל כי סלא בפה והודה נפשו נקה והוא מעשהו על וחשבון דין מאשלבקש
 אשר האיש הוא יונהן הקטן אחיו כי רמגיד אבל ; נהפשר ורובר חפצה בנפש דינווביוז
 זה מי ועתה שם(, וירושלמי ט"ו. יבטוה )ש' ב"ש אחיי נמשך לפכם כמו עההעם
 ן השערה כחוט דורו חכמי עם ידקדק כאלה מעשים לעמת אם ר"ג של. בנפוטו אשםינאם
 ? בישראל המחלוקות ירבו לא למען דרכיהם על פקוחות בעינים ישמוראם

 חמשה . קשש היותר מחנגדיו גם לר"ג לו היו ברורים היותר ריב"ז הלמקרי בין.
 ןרך, בן אלעזר ר' הכהן, יוסי ר' נתנאל, בן שטעון ר' לריב"ז. היו מובהקיםתלמידים

 מר"ש . . נדול שבת סרבם נשהבחו כלם חנניה. בן יהושע ור' הורקנוס, בן אליעזרר'
 בן שמעון זה ואין . ע"ב( )אבות אהד טומרי טאמר אם בלתי מתורתו דבר ידענולא

 עילטו ר"נ וחותנו הארץ עם היה הוא כי הזקן ר"נ הנשיא בבית דליחתן אשר הכהןנתנאל
 לאשה בתו בת אה לו נוהן כן מנה שעל עש שפסק עד טהרותיו על נאמנות לו נתןלא
 עם לרוקליפו אפשר אין כזה ואיש , פ"ב( ע"ז )תומפתא נביו על מרוות עמו העשהועלא
 ובדרישה שם( )אכוה חטא יראת בסדת נרשם אשר ריביו תלמיד נהנאל בן כרגשאיש

 בחסירות מצוין היה כי לנו הונד הכהן יוסי סרי פ"ב(. )ירוש'.חנינה מרכבהבמעשה
 דברי מפנו ונשארו , שם( חגיגה )ירוש' מרכבה בסעשח ובדרישה .( י"ס שבת שם,)אבות
 מרכבה ומעשה בראשיה במעשה ידיעהו בעבור אשר שם( )אבות ערך בן אלעזה ר'היה חברי מכל הנדול . ,( י"ר )הנינה ביוחסין אחת ועדות :( י"ז ר"ה שם, )אבות יקריםמוסר
 אחרי י"ר.(נ )חנינה טהלציו ערך בן אלעיר ערצא אבינו אבררם אשרי רבו עליואמר
 מהם אתה נרול חכם אמרה כי אשתו בעצת לאיסאום לו והלך יבנה את עוב רבונות
 בדד נשאר אך . בא לא קוה אשר אבל . העשק( כן פ' רבה )קהלת אחריךויבואו

 בספר קרוא עוד הבין לא כי באמרה שכחתו מפליגה ההגדה . תלמודו שכחובבדידתו
כראוי

 ר"ר דהא"ה ב"ש דה"ר האחרונ.ס דורות הראשו:ים כדג-וה שלא וראה בא אר"י .( )פא גטי, ע"1(
 ביש ש5 רהא"ח  לעמח ג"ש של רה"ר על והכתה כב"ש עלא ~הנה שבהה.שהה.ר

 שא.~
 קאמר מא- קב"ה הוא

 ס"א-ם-ו, פ"נ )עריות הלכות '"ב נוכרו טר"ך ? בשבויה הקילו ב.ה של דה"ר גם הלא לדהא"ח דה"ר ביןטה
 הטטמא'ן כל : שיעורה וזה , אחת הלכה אלא אין כח"א כ' , גגון ואינו בעריה, לר"ר הלכות י"א טונהריטעעה דרג- וחיב ט.א(. פ'"ג )כתובות קדומה 'להלכה ססכ.ם טקוטות בב, . לקולא ט"ד( פרט גזעים טילון פ"נערוכין
 אלא הזה בכך שא.ן , כן 1ב1' המטא'1 כל : ששנו הכלל ומפרש . טטהר ריר הב.ח להוך ורג:'סן שנחלשבאהל
 הכט.ם נס שבזה וגו' זית בכחצי הנוגע הוה, בכלל א.ן אבל וכו' ;חים חצא', בעשנידגונע

 .ממהריי
 אף ואל"מ

 סתת ר"ר בשם הלכוח תוכרו ט.ג. פ"נ בעריות מזויה כבר וחיא ט"ו מי"א בחולין דיכה טונה עוד ffp~'טספי( הרי בם"1 וא' בס"ה וא' גמ"ר וב' במ"ג וב' בט"ב וג' , לר"ד אחת הלכה רק א' במשנה א.ן סוף סקי וע"כ טחיקתםבוו
 ובכ.א ראב"ע. אבי בלנם והוא עזריה עם חולק פ"א ביצה תוספ' עי' הורכינס .בן לר"ת שהו מעניןתראה
 ובגם' פ"א שם גחוספ' ~מובא סת0 ר"ר נכר )כ.( ובסיכה :(. טז )יכטות חברנו עריה את הוה ר"ד9ת
 שתא ריאה הר"ר neva פ"ו מקואות הופק וע" הורכ-:ס בן זה שגם והבינו הורכ'נס 'בן אדר"ר מר.דיההמקאה

 * הורכינסק
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 בהכמת דורי חכמי את הטכר"ג איש ? הסרה על הפרוה בזה היאה לא מי אבל ,כראה
 )אבות מים פלגי ברחובות וצצה מעייגוהיו יפוצו אשר שם( )אבות המתגבר כטעיןוהוא
 חבל ! יידעים רכס בית של שתינוקות מה ידע ולא תורתו כל מועט בזמן ישכח פי"ר(דר"נ
 דורו חרטי גל את המכריע , ריב"ו תלמידי סכל הנחל היה אשר ראב"ע ק. הואהדבר
 ובמעשה בראשית במעשה ולחקור להבין לדרוש היודע בחבטה סרם שרולבתורה
 ראצלמריס וההשכלה הארע את וגם תורה ללמ!ד השקידה את ומשבת האוהבמרכבה,
 ובראותו , רבו סטם טמלא יהיה יי חשב והא , ע"ב( )אבות לאפיקורם להכאב מה4עת

 ה~ק נעשה בפרידתו ~אולי , סרה בנפש חבריי טעם נפרד , זאת 5השינ תקוה לו איןבי
 עליהם רע מדוע להבין נובל הדבר כן אם רק כי ביבנה, אשר החכמים לתורתומתער
 יפה במה ענג היי להיות מרצותו טהם שנפרד לאסר רע שם עלו שתוציאו עדפרידתו
 על רע שם גם , שם( רבה נקהלת אשתו עם ולשמח , שם( )אדר"נ יפים מיםובמקום
 לאבדין תורתו גל נתנו שלאחריו והדור!ה דורו מרוע נם ונבין , הכל שכת כי לאטרחממתו

 ה"ח ט"ו  ודמאי ה"נ זפ"י היא פ"ע יבמות )ירוש' הלכות שהי אם גי סטם נהקיים! שלאעי
 והא חלא זה כל . :( ק"ו חקין פ"דן מצוע לת"כ בתורה אחר ומררש פ"ה( חרובותיששפ'
 זאת נם ואף . מאד חזקה היהה לא ר"נ ובין רשלה החכמים בין ההסכמה כי לאותלס

 , אחרירם גישמו אשר וסכגדים אוהבים להם חסרו לא בעטם פקודה מכל רחושםבועוהס

 טין כל על תמיד פקוחות עיניו שיהע לר"ג סבה היה זה שגם מאד הדבר י14ב כן1ע5
 אשר הטוב לכל 0כגה היא ואשר דפדרש טת לכוהלי טהוץ לו ארבה אשרדתננדות
 . לעסוהרש

 ' ע י ש ת ק רפ
 . חזיזיה בן יה!שע ר' הורקג!ם בן איעזרר'

 הורקנוס. בן אליעזר ר' היה פנים בגלוי ההתננדוה כעלי בין והראשוןהראש
 בשנינו  יפלא לא רועסיהח  והתננרותו סרוהיו, מעשיו,  חבמוהיו, אח כטשפם נשאאם
 אשר המעצור כה על יותר יפלא אם כי נורלו על נשיאותו שבט את הניה ר"נ כי ראיתאשר

 מחלוקות חפץ שלבו מה ~nlwY אלעזר ר' את והניח ושנים ימים למתאפק לת"נהיה
 יטי כל . ממרתו כל היתה היא אקר האחרות איתני את יום יום למופ ולתת תמירוסריחת

 במריבה אביו בית עוב בנעוריו . טתסידות מחלוקות שלשלת היו הקבר ער מילדותו ר'אדוי
 . פ"א( דר"א פרקי פס"ב ב"ר פ"י כאדר"נ רבים יפים ריב"ו לרגלי וישב , יחשלימהוברה

 אשר עצומה ובקיאות , בהורה נדולות ידיעונו לו קנו רגקזק זכרות וכח רהבהשקידתו
 תורהו "בל פ"ע( )אבות ט8ה טאבד שאינו סוד בור שהוא באסרו אותה לתאר רבווןפב

 חדשות למחלוקות הזרע היו והן בהכונתו דבקו אשר הטנונות המדות ננד לו עטרהלא

 וטתנשא כמוהו חכמתו סרוב דועהלל אשר רוהכסים טכל אהד אין . דורו חכמי כל עםלבקרים
 ולא ר~טדרש גבית אדם קדמני לא מימי : תמיד דברו כה הלא ! עוד ושסי אני :4סר

 רבי ספי שסעתי שלא דבר אמרתי ולא חולין שיחת שחתי ולא , ויצאתי בו אדםהטמעי
 בני וכל יריעות וארץ ושמים קולססיס ואנסים דיו הימים כל יהיו אם . .( כ"ח לסוכהסעיפם
 כערך ואף . פ"א( רבה )שה"ש שלמדתי תורה לכהוב מספיקים אין לבלריםארם

 , vbit תורת משגיו דקל כן , החכמים בכל כמוני אין לאמר בלבבו והתברךבתהיתו שרושה~
 אשר רטרו כן אם כי בסברא תבריג דברי שמתר לא . האטת על מושדות רבברולבבו
 ט-ה פ"ב, תזריע נת"כ סוברי ח זונני היום כל אותי משיבים אתם אפלו שפתו ע5נונא
 לקח ושתה בפיו שגורה דותה - להכזיב ואן כ*סר - 1 שמעתי כך ר~עעמבה . :(לקת

למנן
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 ברברו . 1UD) שם ת"כ ת"נ פ"ם )ננעים אחרים שהעויבוהו נצחת תעובה 9ל נגר 6לסגן
 ומה תלמידיו וננד , :( ז )נדה רוה ברמות גאמריס קשים דבריו היו תוה בעניני חבריועם

 כי על מאר ער ר"א ויקצתי לפניו הלכה הורה מתלמידיו אחר . סבלו טאץ בתוכחתאכזרי
 , סע סנהדרין טלואים, מ"פ )ת"כ שנתו יוציא שלא התלמיר את וק% רבו בפני הלכהרשרה

 י"א לו שלס וגסה . ולכבדו ae'1 לקבל אליו בא דורססקיס בן יוסי י' , פ"ו( שבישתירוש'

 ביבנה, רסדרש בבית חדוש היה מה למפר ר" כלה בל אף ; נערצה בקקה 1גססי
 . פרשיי( ועי' . נ )חנינה בפניו אחרים דורש-ם משבח חיותו על חמתו כל עליו שפךסבר
 תועבותיה והודע צא : ר"א לו ואמר תזעבזתיה" את ירוקלים יתודע לפניו קרא אחדהלסיד
 דבריו על תשובה אחת פעם השיב תלמידיו סנדולי אתר ר"ע כ"ה.(. )סגלה אמךש5
 ננף ריסה ותוכחות בע עם niwp דבר כותו ביום עוד . .( ס"ט )פסחים וקללו ר"אוכעס
 לבו בנובה ויאסר למעלה וינויאם ינטלם והנה ידיו זרהגא להניע יכול עוד מעט ואך ,חבריו
 והרבה למדתי תורה  הרבה  נגללים, תורה מפרי כשני שהם ורועותי שני לכס אף : בתורתוומתהלל
 נסתמל אשלו תלמידי חם-ומ %א הים מן המלקק כבלב אפילו סרבוהי הסרתי ולא ליטדתיתורה

 בנאוה אדם ידבר כי היהודים חכמי חיי קורות בכל סקל ואין . .( סיח )סגהדרץשכשפופרת
 כי ער , עת בכל ר"א זאת עשה כאשר פעל אשר הצדקות ו0ן למר אשד התחיה טןונאון
 כאלה תכונות אשר האיש .( ק"א )שם 1 כולה התורה סכל חסרתי כלום : לאשי לבוסלאו
 סמנו יתלסידיו חבריו לב הסגי הן כי לראות יפלא ולא , בו מושלת לסחלוקית הנטיה, גםלו

 יש הן , בהורה דעותיהם נס חלקה לבבם חלקה אשר הסבה כי הדבר יובן ואףאחורנית
 היה וכבר , חבריו עליו נחלקו בכולם וכמעט ומאסרים רתכות ועפר סאות חמש סמםלנו

 אליעזר רבי בדברי טשל: דרך אסרו הזירית דעה לתאר יצו שאס החכמיס paלמקל
wcwפ"ו( עדיות לתוספתא . 

 רהבי עשו ההכמים בין ולשלום לאחדות נזק הייו ודרכי תכונותיו עשו מאשררב
 דבר אסרתי לא ! אוסר היה הוא . במינו יחיד בזמנו היה גתלמורו וכפטפטו מנהגו ,למודו
 קבל אשר קבלה כל כי , היה בתלמודו שמר אשר רגלל . מעולם רבי ספי שסעתישלא
 ב18נרי ולבקר לדפריש רשות ואין , ענין בעגם מסנה לגטים אין שסע א.שר ny1DUPוכל

 פרט לנגעים סימולם כצרחת שרסברא אף , לבמל לא אבל דבריהם לקיים אס כיחקדבןמם
 שווי היה לא בהשואתו הסדה אבל מרותיו מקוה היה ר"א . פטם( פ"ו תזריע ת"כע"נ

 דוטכל סכרת מצד מחויבת שההשואה ער לזה זה הטושהם הדברים בשני והסבההטעם
 יען היה מרותיו העלאת שורש אם כי - עינינו למראה השוש בין גה.ל הבדל ישיישם על בעמרט כי לבת. , אהד כאטפמ להם להיות יחד שהשוה העגיגיס רוב. נבחן אסהלא -

 nwtwn תולדת היתה גן ועל ; ושמאל יטין טמנו נטות סבלי בריקובל עז ככל החזיקכי
 ההע האופנים יחיי לא טעטה כשנגחן אשר אופנים על גם רתכה כל רדחיב כיהמרות
 נחשב בעינע . 9( הכלל בכונת שאינם מחייבת הסברה אשר פרטים על גם וכמהיבר !(בכללה

 ההרחבות .-----
 טדבר' ר-ה פרש"י שתם ;( 0, ובנדה ט"ו *"ד סיס פ-ג, ובתוספתא שף גירהלמי "ה.( ינטות ע"1(

 לו חכיא פעט'ם רוב כי אסח טשפטנו ואת ונם , סדותי שהשוה ר"א חת ששיהו האלח חטקוטוח ובכלרי
 דוטיס שאונס לפרמים או ההימה לסקור ג% רוסים אים כאטת אשר אופ:יס ע5 התשות 5רוחיג מרות.1המיאת
 כפ"נ ש.אטר צריך ללוד יורים מכפר אש'לו רא-א )ב.( גטין דוסים. שא.ם טאיפ:.ם רונסשח קצת קי והא5ה.
 כפלקט לקטו לענין .( לגא מגגת וע"ע הוה. ידנוק כשנדת המכרה יאטנס ן טדות'1 דלק שלא טרגי וודאי .וכת"נ

 הששח טרד מ"ב הלה , סגינים סובאה שרפת לעיין ט"ו פ"ה שק5-ם , סדיה טנדררי ימין )ק5א.( שגהורדרטגי.
 יבטין ג' בין א' יבם בין יבם שומרת לחין . .( )ער :דיים , .( לגט יכטות ועיע . מציפן הס5 אף רא-א קביםע.סתו
 פ"ב פרה טקס, פי"א כקם )5א,( סופה פ,"), ' ש,, שבה פ"נ. חרוטות תומפ' )בג.(, ערוציו מ"ב, פ-ו כלאיפיפר.
 פ'רוה  שעשי נשם פ"ה דסאו חוסמן וע.; .(. )'ד ערורן , פ"א ,ב.-ים , פייח שם חוספ' ט"ב, פ"נ אהלנה ס"א, Peט"ב,

 . ההלכה טעם על כשנעמוד גדין אפן המדות השואת ע"פ ההרחגוה א5ה כל . פ"ח פסחים , פ": הרומות ותושפהא 1%',ישרני
 . וקפרים,ן אביונות הטרוח טתעשר צ5ף ט"ו שם . ו,ירין 'רק ורע טתעשרת השגה ס"ח פ"ר סעשרוח 9י'8(

 ב"ב וע"ע , תלוי או מפרפר שהוא אע"פ חלל .( )ם"ה סיטה בטשסיה ילולבין עלין אפיקו הגפן סו היוצא :( )ליגדר
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 מיסדי כן וע[ , וראשונה בעצם העיקרית ההלכה נעלי עליהן כונו כאלו האלהההרהבות
 שלא דבר אמרתי לא : לאמר יכול באמת הזה דמיונו ולפי , רוחבתה נושאי נם הםדועכה
 ואין . קבליתיו בכלל הן ריחביתיו וכל הכל שמע בדמיונו כי . משלס רבי ספישסעתי
 הרש כל אין רואה שאינו טה ולראות שוס; אית שבאמת 0ה לשמע לפעמיםשירהיב עי הנפש ;ל כך כל סעצש הזק סדסה שבח האדם נפש בטבע מונח כן כי זה עללהפליא
 מעיהם ואמנם ! השמשהחת

~'DEWDI 
 הסברא בעד מעצור שהם לבד לא כאלה ותכוננה

 השבל במברה להשתמש גורמים הם אם כי , צדק טשפם לשפום אותה ומונעיםהשכלית
wl~w.ביחוד ועור , בהפוכה האמה ולהחליף הנכוחה את לפתל , הישר את לעקש מעקל 
 הגדילות הממרות אל גלויה סתירה בהיותם והנזק הסכנה רבי האלה הטעשים היובזפנו
 בחינה דרש אשר הזמן להשתדלות המתננרים מעשים היו כי , עיניו נגד ר"נ שםאשר
 החקים סאה % קץ אין nleDln לרושף תולרהם אשר מעשים , הקדמונים בתורתנאמנה
 טבםן יצאו האלה הסרות כל , ההפוך דרוש בזמנם אשר תחת המשא ולהכבידוהנורות
 לדרויט רשות שאין , מהמקובל שמאל או ימין לנמות ששן סשפמז , שמאי בית שלמדוהיהם

 נטייתו , זולתו דעה ולסתור דעהו על לעמוד רצונו קשה הכרמונים, דברי לקיים אםכי
 אשר ב"ש לטעשה הסכטתי וביחוד , מרי יוהר ונזרוה חקים להעטיס ובקשתולסהלוקות

 )שבת הבית יטי בסוף נרון . בן חזקיה בן חנניה בעליית והחומרוה הנזרות סאה אתנרשו
 בפירוש שטאי בית של ריכוהיהם עם לפעמים הסכים ואשר פ"א( שם תוספתא :קנ"ג

  והרוממה פ"נ שם חומפ'  ה"ב פ") פאה  )ירושלמי ופסחם  וממביר  וממעים פ"ר( נרכין)הוספתא
 וע"ה ב"ש niplh ומסר ס"ה( פ"ר לקריסות לב"ה שהורו במקום אף לב"ש והשפ"נ(

 נצדיק זה בכל נתבונן אם הלא . פ"א( שביעיה הומפתא מ"ג %ד נדה מ"א פ"נ)יבמות
 הדבי ויובן , 1( שמותי שקראוהו עד ב"ש אחרי הנוטה לאיש מהכל הוחזק כי הטשפטמאד
 טשך לפעמים אשר אנשים היו בהם שגם אף דורו לחכמי לרצף היו לא מכונותיולמה
 ולא , לכל ההתנגד הוא כי ר"א של משפטו עליהם רע זאה בכל ב"ש אחרי אזהםלבם

 טחלוקורנ להרבות ב"ש טנהנ שנהג על אם כי כב"ש ריבה 14 סיט עשיתו עלהאשיסוהו
 האמנם , בעיניהם ולצנינים רוח לטורה ולסיעתו לר"ג זה היה מלבלם ויותרבישראל
 בתורה מפלפל 2( הלל כבית וממביר מפרש בתורה נרול דיה כי כחדו ולאהודו

- -  כב"ש-

 ברברי להחם-ר האחתן ר"א"בקצה eeln השיעורים ברוב וע"כ . ס"א פיד כלים ו ס"1 ס"ה פ"ה כתיומות גםרתנין
 r~e-1 כ4.ם . בסוכה הטיירות כמגין .( )ג"ז סכה , זח פ. במלם )צ"ר:(  שנת , ט"ב , ס-א פ"א כיכות ש' .סופחם

 חלקמ"ח
 קטי

 משא. אפשר למרין לבת כללו  :בין הזה ררב) וע"פ  לוגטיו. ממלא ביה"כ שתיה )פ.( ייסא בב"ש,
 כלשק סרנלא כסו כשם, בזה, בין כזה בין ;ה, ואחד זה אחד אפילו, , אף הלשונוה נמצא ע"כ ואףדנ'ט-.

 כ. מביה שהוא לריב.: הלמ"ר שהיה ידוע כי ב"ש טהלמ.די ר"א שהיה הכ,':ה אין שמות' בדביר1(
 ומקשח כמותו ומובר כ"ש תלמ.ד דרתו סובר ה"ר פ"ה ת-וטות אך."ה.רושלטי בפנים. כס-ש העיקראם

 ב.רוש' f(s1 כן ואצו ספ"1( ונו.ר ה-ב פי"ג 'בטות ועי' ה"נ ופ"ר ה"ה פ-א ביצה ).יוש' אדר"אטב"ש
 נכית לס' להרפ"ם כהע-)ה 84 צר ש"כ כהשחר ש' אינק. מדג-ה לא ורפא יר"ג דקאטר סיטיםסן"כ

 סהפיש.ם א.נם בהכרח הנ-ל הירושלמי ודברי שמאי טה,כירי היה שי"א אפוני א' נ' לראות שהם-בירושלים
 . בפתם כט"שכיא

 , ט"י פ"ב בכורים , מ"נ פ"ר טעשרות טןנ, פ"ו רטאי :(, )כח ברכות ע-' כצרן שעמן שטפיכן ההלכוה מן 2(.
  ))ג.(י פטחיס הקרש, של בעבר יריב געגין  )ל.(  עירובין משמ.1 'צהק ר' )ק:ג:( שם טשטו, יש:"א )צח.(שבת
 כאם )קיא.(, חולין )עג:(, גררים )יג.(, גיטך )פ.(, סט  )בטי(, יבבות )'ט:(, מוכה  לכו:(, חגיגה )לג.(,ב.צה
 ימו: ישווה. הלגזת מגיש לפצטיס במרימן. ההלכות  סעס דורש ובב": פ"א, מ"ש פ"א דטא' תוספ' ט"ח,פ"א
 פ.'ו טהתת )ט~:(, נרה )כג:(1 ערכין )קלב.(, הל.ן לפנוק, ב"3 לד.(, שטה )קם.(, פשיזם )ים.(, שבה לסב.(,נדכות

 ה.ב. פ-ו פאה ירושלמי ע.' וב"ח ג"ש נחלקו איך ויפרש  פ"נ, .פאה חוספ'40
פלפוליי:
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 1(בב"ש
 שוה אינט זה כל הנה 2( נעלה מאד בהשבל זמנו דרשני כמנהג בעקרא ד,רש'

 בקשיות איך וכראוהם , שמאי בית כבימי המהלוקות נברו ידו שעל רנו אשר עה בכל4הם
 לא נדון על נושאל על-ע%4~ם מקובל, בכל רג,קירה ומן ותדוש מכל בכונה ירו משךערף
 יבמות תומפ' כ"1: סוכה ס"1: )יוסא אחר ליבר השואל אח השיא אם כי הנדב ילאזש-ש
 Nbe שכן וכל הדינים משא דקל לסרן מעצבו תקנה להמציא הכמים כשאי היה ולאפ"נ(
 . 8( הערסה 'די על האיפר פני מסבבהיה

 , מאח-יו חבריו לב מעט המן הכל נגר הקשים ודבריו ותכונוהיו חייו חקות כאשרוהנה
 רוב הס כמעש כי נ משלו מאין באפן מתננרים לו הביאו נתלסודו ודרכו תורחו משפפיכן

 בעק שן זאת ראה עצכי ר"א כי ואף . 4( למודיו לכל המתנגדים סהלוקתו בעלי דורווקמי
 אל סיום הן . היום כל רע וו-ק זעה לא הקשה רוחו מדעתו להעבירו מאומה זאת פעל4
 סתירתה. יוליוס הכמים אלף אם ממנויחת 2וטהו יסיר ולא' המחלקת על השוקתו רהנברהיום
 ו% ומלערשי מרותננד ישקוט ~לא ירה לא הבריו הרהיקוהו אשר אחרי מרודו ביכועוד

 עני מעשר מעשרץ וסואב עטון : ההלכה את מנין ברוב 'סדו והנה רגום ויהימעשיהם.
 כעד ואמר אלעזר ר' בכה הדברים לו ומפר דורטסקים בן יוסי ר' אליו כבוא צוף :.בשבישת

 ונביאים לעבריו סודו גלה אם כי דבר אלהים ה' יעשה לא כי להודיעם ובריהן ,ליילולה'
 הלכה עד סרבו ורבו סרבו וששמע מריב"ז אני: מקובל למניניכם העששו אל להם ואסורצא

 פ"ב שם ובתו' סגד פ"ר לדים בשביעית עני מעשר מעשרין וכזאב שעמון מסינילמשה
 רשעות "~Pnly שניו %גו כי עד רגביו כל טעורר היה אשר הדבר היה ומה :(. .נבגינה
 יוסי ר' על וכעס לשסועה רותקצף הלא היו! לא לקבלתם, רערי הסכימה אשר gvשמחה,
 להוריד הביאתהו היא רוחו מרת באסת אבל ; שם( )גם' עיניך וקבל ידיך פשוט לאמר1%1
 שנטט ררבטש על כון לא מראיו ה' סור ובאמרו . ידבר מר בהראל אך דבריו וכל ,דמעות
 ועתה . הנביאים לעבדיו ה' נלה הכל כי הכעד נתגלה לרם קשתו נושאי על אם כיבמנין
 ידיה לא ינמנמו שלא ברברים לאמצם רצונו אין למנינכם תרוגע אל ל לאסר שהוסץשמה

להם
 גבלי .שפ שי שם, ונירושלט' )מח.( פסחים )יח,(, ער,ביו מ"ב, פ"נ פאה וע" מלכפוי. רבו פלפ%'11(

 אסא בכח )גו:(, שם  עוד )מ:.(, פיר )עה,(, בגם' שם עיד , ט"ו בתוספתא שם )עד:(1 נרר'ם :(, )עא שם :(,)סה
 :(, )עט שנחות )פ.(, ce עור )ס!.(, שם )יא.(, !בחים )ט..(. נייתית ס"ה, פ-ו עדיהם )טה:(, סגהררין)מא:(,
 ער חבריו ונצחהו וספרי וספרא במכילתא וכן ובתופפתא כתלמוד מקשות הכטה שמפלפל ומלמשיו טנא. פ"חכל.ם
 . להשיב מה ידעעלא

 , ע"ב שם עור )לב.(, יבמות )טי.(1 טנק מ"ט, פ"! פאה עי' . כפייטו המקיא טפיש טייש,ו בקצת2(
 ספ-א בטכ.לתא )יכ.(. מכות )'ד"1 שבועות )קו.(, _סנהדרין .)טה;(, ע"! )ק4:(, ב"ב )פ"ד.(1 ב"ק לח:(1קדושי;
 טעמזנ דורש נם . שצם פשוטו עיפ טמטם ורק בגס' נעתקו לא. מהם גדול ומספר סדרש.ם ע"ג לערך טמנו נסבאווספדי
 . כפ.ה על ונתן על י"א פ' נשא ספרי . בתך תח4 לא על )עה( סנהדרין נפשך. בכל על )כח.( "סח.ם ע.'דקרא.
 ברכות עי' , וכטעוט וביבף במדות טדרשיו רוב . טעט רום ;ה דרך על טררש.1 אביך. את כבד על דבחדשמכילתא
 יוסא )לב.(, שם ע"ב, שם )'א.(, ר"ה )י.(, שם )01, דגיגה ס"ה פ"1 תרומות )מ:(, ערותן מג.(, שם)ט.(,
 טררש פ-"ג תזרע ת"כ תי' )סה:(. מגחות ,כא.(, !בחים )נח.(, שם )נא.(, סנהדרין )קד:(, יבמות)כנ.(:
 )יד:( עיכ.ן )ע.(, )צד.ג..,וטא.)סה.(,.יבמ"ן פסחים ע.' בג"ש : בסרות :רותו. לרוב עלו טתטה ישטעאל וא'.ר
 כלרתות בק"ו: וכר"ם, פי"ג ויקרא ת"כ ובכ"מ, פ."ג בא טכילתא בכ"ט, ועור קכ"ג פי' חקת ספיי )יח:(,שם
 ן :( )ס: פסח'ם : בה-קש )טו.ן יכמוש , י"א פרשה ויקרא ת"כ ט"מ: או בנ"א . וככ"מ פ"! שט-נ' ת'.כ ,1ט!.(
 )צח.( יכטות ו( )סו ע"ז : בסעיט . ובנ"מ ט'1 פ.' נשא ספרי )כא.(1 קדוש.ן : ברבף 44:(, כנהיתן , .( )ע:יים

 פ"נ. צו. ת"כ : לטד ונטצא ללטר בא ל.:. פי' שם בכלל שהיה דבר 1נכ"ם. ד' פ" נשא ,ספי' )עט.(,מנחות
 הלזה יבא אלא הטצאתו זרנה ובה"מ הנאק ליעוגך ע"ז לתערובת תקנה שעשה בע": ש:צאגו אף3(

 חוליו :( עם ; )עז ב!בחיס שאטר ומה. . סרותיו השוה ור"א t"vb, פרתן שאין טפעס בע"! ח%ק.ם וחבטםישנה
 פ"ח בתיומות ואטי . הפסול לנעת קדעיס להב.א אסור דהא לעיטת שחייב טה תקנה נקיא דאיך תקנה !הא.:
 וספח איפר. לר~;יר חפה יטציא לא חימרות בהרבות הרתע, ר"מ כי טעצ:1, כן וסובן לחומרא. הולסמיה
 ה"נ. פ"ג פסח.ם וירוש' )קפד.( שבת עי' א.סור. לסלק הערסה. עושה אינו:ה

 לא אשר שער ובמעפ יחידים ובקצתן רבים עליו ממילקים וברובן לך הבאתי 'דוגמאות טק"נ יהור4(
 יצירים לפעטים אשר סמנו כהימור הלכות ושש.ס מאוח ב' מד אלו סיבר יש במניני טעיתי 5א ואס . החיקנ!כר

 ומפ-. ספרא בטכ'לתא מסגו ויווני סדרשנ.פ סאה שד נטצאו בתלמוד טהנ:כי וחוץ . עליו יעלק'ס רביםשפעתם

 . לר"א מאטרים סאות מחדש יותר הרבה כלם מטפרהר'
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 מצאנו אישא איה בי למותר אך מות דעת הפסת כי - שם( פירש"י ותקנו שנמט חששלהם
 רורוו ש עצמם במעשה שנסנסו בנין וברוב מנין ברוב דבר איזה תקט כזה גרול ב"רשאם
 ולמנינכם לסקירותיכם צריך אין לאמר רצוט אבל ? דעתם לרפים צריכים שתה עראחויו
 בשנים הרבב על BIDWW מי בל כי כן .ואמנם 1 ידעתם לא ואתם מסיני הישנה ההלכה כןגי

 ישמעאל ור' יהישע ור' רפט ר"מ הן , היאת בערותו גדול ספק יפיל פנים טשוא ובאיןפקוחוה
 ההלכה מ! מאומה ידעו לא ההוא במנין י14 אשר הקבלה נושאי וכל עזריה בן אלעזרור'
 ראה בפירוש אטר לר"א הדבר ספר אשר ב"ד יוסי ור' ממיני לקבלה יחמה ר"א אשר ,בגיא
 מה משלם כן נהט שאלו , 8יה על נהנו לא העם ובטנהנ , במנין הדשו אשר חרש דברזה

 1 רבר עמא מאי הזי פנק ? בסרו ממט ונהנו ונשאו רי1וכחו הכלית ולאיוו ? לשאלהצורך
 מפי משה שכבר עמדי ד"א כטפ סור בי 1 ינעתם ריק בדי ואמר ר"א בא פתאוםורנה

 ולא ידעתם לא ואתם , רמדרש תגית לכם נשאלה אשר ההלכה ותקן וחקר אזןהגבורה
 זאת ועור ? מזה יוהר סובלו בלתי הישר שהשכל דבר היש . מפי היום בלחי זאתשסעתם
 נכון ריב"ז מצא שהו ורק , עמו הלק לאחרים ואין הפד בעל ד"א רק כי לרבריו ,נשאל
 העניים ~nalm כזאיר תקנה ולהעלים , לבו בסתר להסתירו ראה מה , הסוד לו למסורלפניו
 מסוה איש כי , נתמה עצמו ריב"ז ועל ? מסיני לטשה שנאסר במצוה ישראל את זכהולא
 טהקוה תקנוה וקצת , ומנו כצורך תקנות ועשה עמו בני בתקנת השתדל לבבו בכלאשר
4 רושקים הומנים אל עין בשום , המקדש ביה יבנה מרוהאולי  בזמנו ההברים מצב לפי בי 
 מטם דורש שזמנו rat שלפסו מ, ישבת הוא - המקדש בית לבנין נדגלה דהוחלת ויהלא

 עני  מעשר מענשין וסואב שעסון ההלכה פרסום ירי על , עסו לכל וזכוה לעניים טובהלעשות
 ספק לר15ל יש בצדק כן ועל ? תלמידיו משאר ומנעה לר"א בסוד מסרה ורקבשביעית
 שלא מי בשם דברים אסר בזחן שלא נאסר ר"א של הורהו לכבוד כי האפנם .בקבלתו
 יצרם עצמו והא אשר אחרש מפי הרברים ששמע חשב שיו חזק המדמה כח איי ,אמרם
 לכעוס הנוח הקשה רוחו כי יאפר לאמת כבוד לתת אנו חייבים אבל , בדמיוט עשםגם
 . למחקקות נטיתו פרי כל וזה מושניו ערבוב וגרילעור
 לר"נ מגם נואק אם דופץ על נתמה לא האלה המעשים וכל והרברש האמת אחרי ,-
 מעשיהם %ל האורבת רתכנה בער לעצר רינו בית בהברת תואנה ובקש , המעצור כחקצר
 , רנדלוקה אל ואהבתו ב"ש מדת אדיי גטייתו , הורתו ודרכי , משפטיו , מתכונאיו ר"אמצד
 ולהזיק פניהם טד לרם ים אשר הסטרה אל בהליכתם לעכבם מספקת טאלה אחת בלבי
את

 המפעי
 היו סערתו אשי האיש ר"א היה אמנם ואף . ונחם ומנם לו נרבו אשר דגרול

 המירש בבית ש~ה ונשאלה היום תהי . בקשו אשר רו1ואנה את מהר להם להמציאנכונים
 לנדון הזה הנרון מדמה שהטה מפני פטרי ר"א והיה . כלים סימאת בדיני אחר נדון רברעל
 אח נם טהר כן ועל , הישנה דיעכה לפי יהור הוא ואשר ראשינה בהשקפה לו רומהאחר
 מאנו שחבריו ואף , האחרון הקצה עד סדותיו להשוות לפינדרכו וזה , עליו נשאל אשרהנרון

 רהעורר רק , כדרכו זה על השניח לא הוא , לראיה דומה הנרון שאע שמצאו מפניבהשואהו
 , סאתו נתמלאה הוצא וביום . '( המתננרים דעת אל שעו" פבלי בהזקה בהלכהולדועיק

- - - -  השברורה-
 ייה לוולט יי5'א ra דול תתנו יפליא שהתכו תנג- ט"י פ"ח כיים שבסטנה הנרון הש הוה ה"ין1(

 עליו החלקים )נט.(. נ"ט וגתוסי הר"ש בפי' עי"ש ונשבר כנפלר מחשבו שבנחיםשהחוו ספני שדניעם תיור , פותר בגתים חול יש אפ חוליות שחתכו תנור ט"ח שם ישנה בהלכה ורוגטתו . מטהרי'א
 אנדף שאץ מטמא"

 תנור בין החי ונתן הטפילה אע סמני והרחיק ריליוה שהתכו שתנור סרסרת יאה הרתכה כ. ליאיהרוסה
 קאזפ6ילח ר"א של בנדק אבל כלי ואיש הפדקוס ב.ן חול יש ני כנשבי שנחשב טהור שהוא ברץ ובנהלספייה
אש  מהי 

9 
t"DS השהי שפיי "י :נייגגנ::רתי מ פי גגי:גין:נגנבין 
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 , לעשות ר1ת הניע כי וסיעתו ר"ג ראה ואז רגע אל סרנע המררש בביההשש-וה.נברה

 , תורוהוו כל לשל שט כן ועל . לפמרם אשר התכליה ננד לחמאה יהיה פנים משואוכל
 . נט )בים עתה דט עליהן אשר המהרית לבד ולא עיניו ננד שרפו שטרו רדידוותוכל

 כרעא שלא ההלכה נקבע ההוא וביום שטהר מה כל את טמאו אלא ופרש"י( . שכרכוה
 להזריעו ר"ע את ושלחו בנדוי נתמהו תמימה הפרידה ולעשות ( : קל )שבת מחלקותיובכל
 חברת א"ע למפריע עוד היה ~לא המררש מבית נסתלק ההוא היום מן , עליו נגזר אשראת

 .ממעשיהם
 המאורע בספור הבבליים ובפרם האחרונים תלו אשר דגדה ופרחי ציצים שמרוב אםוהנה

 אחריתו היה כי נתבונן עניניו מחבור זאת בכל , הענין אמתת לחזות נוכל לא כמעםהזה
 למות לתת כה ער קניוצהו כי אלהית אפים לאריכת צריכים היו ובעד ור"ג , מוכרחתהמרה
 רוח עבר בהם נם אז סאתו נתמלאה כאשר כי לדבחיש אין זאת גמ אבל . האחרותאיתני
 תורהו כל סתרו פנים משוא שבאין ראינו כי . הדין שורת שלקלו עד נדווייה כל עלרקנאה
 התשובות כל להם השיב כאשר כי הקשה. ברצונם אם כי והגיונית מדעית בסתירהלא

 מוחלט וברצון ממנו, קבלו לא אם כי ההניונית ההוכחה באמת אוהו דחפו לאשבעולם
 לט אין האטת ומבקשת המדעית מהדרישה כישנינו לפי אנו . מעל תשובותיו כלהשאירו
 חורתיו כל יזרו כי נראה בעת נדבר ומה נאמר מה כי , כאלה מעמדים בעד נכונההבנה
 זאת , משותות תורוהיו וכל מעקלים משפמיו כל 1NSDW ספני לא ? מה ויען , דוה כספלאה
 על , פניהם מנמת שש אליהם אשד ולחפציהם להם ולפוקה למכשול היה כי אמנם , זאתלא
 עוד כי לנו יסופר אשר בעת נדבר ומה נאמר וסה . חורתיו נם תכמהו גם זאהו רושיעוהוכן
 *שגו הדבר עצמו ר"י דחזיר פמירתו ולאחר סהלקתו בעל יהושע כר' עושים היו הי ר"אהיה
 ודים נכונה ע"א דבר הזה שבדבר יודעים שהיו יוכיח זה אשר , ( : ז )נדה כר"א לעשותוצוה
 כן אף ? צדק סשפפ זה וכי . טדלכה לדחותו מרצותם בהייו כסותו עשו שלא אלא אמתדין
 יחר נתוערו כצתו לאחר חדי חבריו כל עליו נחלקו אישות בעניני אחת ה,4כה שברברישפר
הבריו

 לבוצי
 בתפו הנה פיז( ותוס' שם  ירוש' . פ"נ ולטין  לקיימה או עליה לדרייב דועכה

 לאחר אבל , נצחת תשובה בלא אף במלים ר"א דברי כי , דבריו על השיבו ולא שיונחלקו
 אם במלים דבריו באמת אם לבחון לב נתנו אז הסכנה ועברה קנאהם אבדה שאזטוחו
 וברעת שברצץ עד כך כל עליו הדור הכמי רוח את הטרו דם ובתורתו בחייוומשספיו חקותני וכל והנצוח המחלקת אהבת הקשה רוחו כי זה מכל רואים אנו הלא ועתה ?לא

 רם כי נאמר אם בלתי כזה העי מעשה להצדיק נוכל בל ואף , הדין שורת קלקלושלנצה
 כי והבינו ידעו , הבתים של המהלוקות בעקבי באו אשר והמכשולים הקלקולים ראואשר
 מחברת אחוים גם ואולי , הורה מביטול יותר המחלוקות רבוי עליהם קשה זמנם לערךנם
 בפה לו אסר תלמידו רקע נם והלא לטיסות אחת פעם שנתפס סה לבבם במתר לונפרו
 נקח כי ואף ע"ב( חולין הוספהא ? ט"ו )ע"1  נהפסת ועליו והנאך לידך בא מינות שמאסלא
 גם והיא זה בעבור עליו הרעומת להם היה שבלבם  אפשר זאת בכל החי מהחשדנפשו
 ולא טקנאה לא ר"א של דית נגזר פיו על אשר ר"ח ועתה 1(, לריחקתו פבה היהההיא

- אשתו וארו אוהבו היה הלא - הרחיקומשנאה  ומה ההכרה כפצות עשה אם כי 
 ומשפמו. דרכו ישנה עגף"א תקוה אין כי ראה כי עור התאפק ולא הזמן מזב ממנושררש
 על דחאונן ואך רודו קשיות סרה לא עליו הבא כל עם הלא . זאת בחשבו שנה לאונם
 ברברים והוכיחם חבריו ננר כאש דברו היה האחרון יונן עד עוד . 9( לו נעשה אשרהעול

קשים
 בפנה פלט טא'ר להו"ר איי מאמי ויאיהי . במינות ניקש שי"א 236 צד בח"א יה על רמתי נבי1(

 . החשד המצדיקים ר"א דברי כסה הביא שםהאת
 ןהור והת חכטש יא ארן כנגר מתחמם היי כתלך עליך חביב חברך כבוד יחי פ"ב באבות טאטרו2(
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 השופט לעיני ועתה . .( מ4ח )סנהדרין משלו מאץ בשפן בתורתו ומתהלל ,  עזבוהו כיקשים
 לחפצי דרוגכם סערנו כל כי בלבבו ויבין , בפררה ר"נ צדקת הראה באמונה הדבריםעל
 שוה זה אשר בעש לדרך ונוטים הכלל לטובת דגשזפרצים החכמים ננד משמר לחתהזמן
 לפני וידוע נלף : לאסר בפיו שטו אשר הדברם הם ואמת . דבולונךת ארך לנטיהבעניט
 . בישראל חמדלוקא ירבו שלא לכבודך אלא עשיהי אבי בית לכבוד ולא לכבידי שלאהקב"ה

 במחשך אשר בסתר כמתננרים פנים בנלוי מתנגדים הזיקו לא מעולםאמנם
 עכו הסכיטו אשך אנשים החכמים בין היו כי , לר"ג לו היו כאלה מתנגים גם יפעמיהם
 ר"ג הביר ספק בלי כברם. תוכם היה לא כי בלב ולא בפיהם אך אבל יברבכל

 הכירם לא אם וקש . כנאמנים נראים עין למראה רק אשר ואלה , ביציע עטמנאמנים
 נהנו לא אם אשר, חבריהם, ארחות על העומרים דים אנשים התלמידים נע היוהלא

 - טרי בן יודגן ר' - מתלמידיו אחד והלא . ר"ג לפני עליהם קובלים היו , בטמרכשורה
 ידו על )1( לקה ועקיבא ר"ג לפני ר"ע על קובל היה פעסש הרבה כי עצתו ע5העיד
 באסת עטו רוחם נאמנה לא אשר אלה ננד ר"נ של הרעומתו גדולה וכמה , :( ט"ו)ערכק
 יכנס אל כברו תוכו שאין מי שגל מדרשו בית באי כל על גזר כי מזה נהמהובתמים
 ד~מדרש טבית בהרתקם כי השב דצא . שננה היתה הנזרה זאת אף ואמנם . .( כ"ח)ברשת
 אשר המדרש בית מכותלי תוץ מהננדים כת לו יצר זה ותחת לתכליתו ל18בה שתיעשה
wyוהיושב , דגעףאות כסא את למום מעם פעט הביאם עד ר'נ ומאחורי בטהשך מעעאהם 
 לנצוץ מהננהו ואיבת לנעורת גרמה הנשיאות את הנהנתו ותהי , סרניש לא דלי לאעליו
 ודבובכם דגדולים כי נאסר אם שק- בנפשנו נעשה אך . מכבה ואין עודו rfeובערי
 תלטידי מנדלי אחד , ר,ואת מתבשמה רפו הבריוגין

 ריב-

 איש וכיחו לר"ג דבק אוהב
 מכחלי חץ וצא גם , הזטן במחלת דלה הוא נם , ובמחשבה בעצה בסרות מאלףביצר
 עניים בן חנניה. בן יהושע רבי היה האיש זה . עמו אחרת רוח דנתה ההפרשבית
 . תם-ה של מאהלה מש לא זאת בכל אך .( י הוריות : כ"ז )ברכות ברותק וטתפרנםובה
 * החכותם את אוהב , ובכיס( פ"ע )ב"ר ומהודים לתורת ארם בל ומקרב הבריות אתשהב

 בעטה שדג . .( פ"נ ולפין מותם לאחר כי וקש , ה"ט( פ"ב ברכות )ירוש' כבודם עלוחס
 תסיר קיש אשר חסיד, הארץ עם היא(. ע"ב רגינה )ירוש' אדם כל ועם תלסעקועם

 איש ויה הוא . .( כ )סטה עולם מבלי בעיניו היו אשר הצבועים את ויותר שנא, ,שוטה
 ד"א אז ולסרור, לעשר העם רוח התעורר ואם . הרומיים עם השלום לרגקזיק ויעץשלום
 אנעם בנחש רברע היו לנפש וכצרי . פם"ר( )לבת האש והשקיע הקנאה ימית שפתיוברוה
 ובחכמת בראשות במעשה דחלדה את היה אוהב :( ס )ב"ב ורגאבח המקרש אבדן%

 * :( הד )חגיגה מרכבה במעשה הפבע שלאחר ובסה .( ס"א נדה . י ותוריות בכללדפבע
 וקיסר עם והדתיים המדע-ם בויכוחיו לו שעמדה ותא אף החבשת יפורש שהבומרוותו
 רומיים חכמים ועם , פ"ח( רבה 1י9-א פי צנף : ח' בכורוה . נ"ט לתליןאדריינום

 והיתה .( ם טובין עט 4התובח אהבה הקיסר בת גם 1( ס'ש לנרה אלכסניריא אנשי ועם :(צ )מנהררי
 כבסהר רבשר יתרון אך ? הוה הכטד כל לו הביא ומה ז.(. )תענית חכמתו עלמשבחתו
 מלך לפני טליץ לויות לקנדה לו דיה יה ואף , רגמים בלשונות רברע לכלכלויחעתו
 מ"פ:(. )סוטה ומחשבה עצה כפלה רק טשסת עליו: אסרו ובצדק עסו על מוב לדברושרים
 לחהיק אם כי לישראל פוב אין כי וראה המאורשת עם התפשר-"י

~lben 
 ולא טבשו עם

 ממט'ירועום נמצא לא כן ועל . להארגן ידם לאל מון אשר מסתות בבקשת הנשאר כדילבלה
 ערה זה , נדול סתננד היה המעאה"ם א5 . הנאולה ק-בה על לתקוה שומשהם לבשחט

 לנו.-
 יצת לרעום נוח תהי אל וטאמרו סטאלעגט:ךן( לה' cv c~P בם' )עי' קורחעיו על עין כשיטת אטר וכו'בנחלתן
 . בהערה( 83 צד )רה"ם ע~ו ארויה הזהיר ע"כ הגעס לו שיק נטה וירע נפשו ברענוןטבחינהי
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 לבעבור אף . .( ה; לרגינה מאפינ%רסים עלן תהוי מה ? בטותו עליו קוננו אשר הקינהלנו
 )מכילתא אחרת .לכונה nwcn ?ל רורעים אחרים אשי הטקראות להסב תמיר ,S~nwDזה

 העם את ,ומלהלהיב הזאת 65נה מלדרוש נשסי כי ובכ"מ(. פ"א ודעמלק פ"ה, , פ"רדויסע
 לסדר בא אליה אין : וסאתנו . הטשיהיים אמונת אחרי להטוחם נכון זה כי המשיחלתקות

 דמשה אעיייתא נטלה טארשכון דגליתון נרום שאסרו: נגרם קצת מנוון לטמאאו
 שביד האמין לא .שר"י עין נשים לזאת ואף . :( קם"ו )שבה אחריתא אורייתאואתיהבית
 ברצון תהיה ק~אולה (;ם כן פובש וטעשים בתשובה אחר ביום הקץ אח לקרבהאומה
 תענית )לוש' בעתה ולגולה יתיש סועדים לסועד אם כי התשובה במהיר לאאשר
 עיקר ודא - ובאמונה בתשובה תלוי שהכל - זה גם אשר צ"ז:(, סנהדיץ ה"א,פ"א
 . ;. המשיחיים. ב-זרתגדול
ן

 בענוה נאדר במעשיו, המתון האיש לעיניט יציג וסדותיו ר"י מתכונת הזה -מתואר
 ובכל  בתורה נרול טובתו  ודורש עסו אהב אדם, כי עם דגמשלים ומהשבה, עצהבעל
 על מאד פעלו ה% בית של משפטם ברושטי הרשומות המרות אלה בינה. חכמתרבר
 רוב חבריו ככל הוא נם נדב זמנו רוח על להתנבר יכלת סבלי כי גם אם תורתו.הלוך
 :כל עם , השערה כחוט הטצוה מצויה קטן דבר בכל ולדקדק התורה לחצוניות וכחו!כנו
 ככל י 1( תורתו פסנו , קבל אשר כריבך "מוסרית דבונה אל נם ~אבם עיניו עצם לאוה
 רבר יגח נזרות על בפירוש ואמר . טדי יזהר והוסרות נזרות העם על להעמים שנאב"ה
 והוראותיו הלכותיו בכל נתבונן ואם , :( קנ'ג )שבת הסאה את בזה ומחקו משגה היוכי

 האיסור פני להסב גם השתדל שלפעמים אלא עור ולא פ( להקל תסיר טטה כי בהןנכיר
 עצכי בזה כי ! החפץ על נתמה ולא :(. ע"פ נזיר ל-ז. שם כ"ח. )ביצה ידי:ר%רמהעל

 פעולת כן. הלא . האפשרי אפן בכל החקים משא להקל עמו לטובת אסונה ודו כיהראה
 להם ויהי האלה האמללים האנשים צואריי מעל רומצות עול הקלו וכה "כה מאז,;הפרושים
 החקים יתחלפו גי נזרו לא אולם . . . השעה ולצורך העם מעללי אל לבם שמו כילצדקה
 הראשונית דברי בתוך דבריהם והלנישו ביראתם ערומים היו אך היו מאשרוהרתות
 דבר מה-'שורש כי . 16( צד ח"ו דחלוץ )נייגער קדמוניות" משנים ננזר כןלאמר:

 ערובין תחבולת ירי על לשבת טוב סיום ובישול ותחומין ושצאה שהתירולתיקוניהם
 דנר לעשות שהם אח  ומררה היא  אשר לבם הוסה אם בלתי קדמומם לקדמוניויחסים
 פרוזבול לתקן החק על הערים כי להלל לו דדה ומה . שם( )ג"ז  ל11 צריכהשהשעה
 אך ל הקבועה והרככה תורה של פשוטה על פעמים כסה שהערימו אחריו שבאו!לנשיאים
 לא כן ועל . הדתיים הרוש בררך למנהיג להם היה הוא וטק!מם זמנם לפי העולםהיקת
 שקץ ולא בזה לא כי כפסע אך מדרכו לבת לא ואשר הלל של הלסידו תלמים ר"י עלנתמה

 נכבדות היו מקדסוניו הקבלות . האיסורים עול להקל לעזרה לו דיתה אשר בעתהתחבולה
 בכל אטנם ממקיטם. לבייש אין אשר נפועים בממסרות חשבן לא זאת בכל אבלבעיניו,
 לקוים סה ולהכריע דפדפנים "דברי לשקול צדק סאתי בידו השכל כנקירת הסברה ודועת

ומה
 ששפחת שם אטר ועוד :( ג"ח )פטודם הטדרש לבית חתכיו כפתיח 5אכילח השיו ! מאמת על פח נעיר1(

 יושר ע5 שת קצת ויה . פצוח ושתיה באגילהיי-פ
 השקפתי

 להכעיר הרת תעורת אין שלשמעו חרת מן הטושטשת
 שחשב סה טשכי5 כ5 יבין לעוח"ב דלק לוש יש אדיח חסידי ; טטאפ-1 וכן %'ירו. 5אשץ אם כי הדויםייהודי
 התויה. ייקרב"י

 , מ"ב פזה טדי, פ"נ ס"נ, פ"ב טרח, פ"א שבנעזז 114(, בב* אם טפר, ט?, פיר מנב, שש י:.ברכה:2(

:%%עון
 יי:'%~

 ::ג תט%,
 ןךו,פ:"ם:%אךי

 )קס.(, mD) ," eff שם .( )סו יושחז .(, ישםמ'פ)'כן
 פז  שם גריר~פ":ך-חי 1%4גחיגות

 מען
  t~,mD 4ךוו פ"א העספ' ש"ש )י%, ובחים

 4י!(, שם
 מ"ג. פ"ב מקואות טיט, פ"ה פהרות פ"ר, 6"פ 0"ג, פ"ה פיה , טייא פ"ר נגעים ט"ב, פי"1 מ.ח,פ-ד,
 פ"ה. וב.ם ל"ג, טליתו תוספתא , ט"ג פ"א טכודר'ן פ"א, פ"נ ס"',סיח,
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 מרצותו כן, עשה לא החמיר שאם . רגמעטות לחומרות דבר שירש זה וגם 1( לבמלומה
 פבע לפי וכנציבות בסברא מינחות ומסרותיו אם כי רחוקא חששות ולגעש גזרותלנזור
 אשר האטתי הפרוש היה והוא , הכרה מאין אדם בני על להעמיס אהב לא כי . 9(הענק
 מלקות בין עונשים בנזרות מאר סיקל נסצאהו כן על ואף חמד. כלפי סטה מעשיובכל
 אשד בענינש מה . גדול קפק היה ענינים במקצת אבל , 8( חוסשש קונסי ובין הפאותבין

 בבחינת דעתו ביחוד לרשום ויש מהם. ישמר נקלה על לא דסוסרי רפיונו מצדהאדם
 בפירוש ואסר . ערוה בדבר אדם של המועכי הכח על למשך שאץ יפדו היה בזה .העריות
 ובפרט י"ג". : י"ב )שם הלכות נמה בנה זה יסוד ועל :( יע נכתובות לעריות אפוטרופוסאין
 מקפיר היה עוד . כ'.( (nwa מאד עד קשה המוסריה פודות בבחינת הנשים על משפמוהיה

 . נרד ב"מ : מיה פסועם מנה פ"ב חלה , פיח )תרוטוה ולעה כהנה מחטת בהלכותלהחמיר
 שאה- חושבים יתו שא צריכהעעך השעה שלדעתך ספני ספק בלי וזה .( מזבפרות
 כרוכלו כבראשונה וללבם לכהנים עבורה ושין מוכת ואין הביתומיב

 לרי
 בסתמתיהם. גם

 דבר היה ר"א לעמת הוא כי נראה בלפדו הדרכים אלה כל על לב בשמתוהנה
 : מאסרו כי ספק ואין . ע"א עם בטחלוקת הוא הלכותיו ברוב אם יפלא לא כן ועל ,1הפוכ1
 ר'א של דרכו ננד מכוון .( כיב )סוטה משנתם מתוך הלכה המורים הם עולם סבלירופאים
 מבלי השערה כחוט המקובלת על-משנתם רק בהלצתם המקפידים בשטתו ההולכיםוכל
 היה לא . הענין פני משנים לרוב אלה אשר הפניסות וכונתה ומכהה יפדה אל לבמשרם
 בעת המופרש חדושי על להשיב בעדו עצר לא אם כי מקובל בדבר לגעת היא אשרבפא
 מרותיו משוה היה לא וכן . fb) פי"נ )כלים נצחת תשגבה עליהם להעיב יש דעתושכפי
 סתלקותיו מכמה יוצא נפוש כאשר הסברה מן מוכרה השווי אין אם האחרון דקצהעד
 במדרשי כי להכחיש שאין האמנם מדרשיו. רוב על סרטנת ההשכלה רוח 4( ע"אעם

 וכמוהם חפציהם לכל להם דרושים הכתובים אשר כזמנו הדורשים מכל היה נופל לאאגדה
 פי על וברמזים , 6( זר בדרך אף לצרכו ולדרשו הכהוב לפעמים לעקם הקפיד לאבבוהו

נוטריקון
 כריתחן :(, )ז נדה , ;( נקז ובח.ם , ט"; פ"א ערלה עי' . טקדטונים שקבלן ea" אר"י הלכח %5לה1(

 שוקרטונים או מ"א. פ"א פרה עי' לפרש ירע שלא אטר קצתן על טפר. פ"1 גועים ע"ב1 שם ,)סו.(
 יהברי~

 ב'1
 . גטקצה עליה ותויק ישנה הלבה שטפרש ומצאנו . :( )עט יבמות :(, )צו פסה.ם עי' . הפרש ידע לא והואהגושא.ס

 : הקדומם ההלכה :( )עא פסחים עי' . מפשילו 'ב'חוד נראה 'דג!ושכל דרכו . מ"א ש"א חרוטות .(, )כ בכורותעי'
 . חייב שג"ש להסח ראויין ואינן פסח לשם ששחטן ובח.ם שאר לה ודוטה . חטאה ח.יב לשמו עאא ששחטוהפפח
 כחת לסוף ירד ר". אבל חי.ב ברארין אף מוסיף ההשואה נגד שהסברה אף ענין בכל דוגרות להשתת דרכו לפיורפא

 שבונהו אחר חייבו שא.ך הוטה א.נו בראוי.ן אבל הקרוטה להטה סטש רוטה א! ראי"ן בא.נן שרק ואומרההשה
 )יא.(, שם , .( ). ובחים , :( )ער נדרים : כזאת דוגטאת וע" . רא.ות'1 ומבטל ר"א עם בחכמה ומפלפל מצוהלעוית
 כטח לו נמצאו עור . מכ"ם ועוד פחו שבת תוספתא , ס"א( )פ"א הענ.ת , .( )עם סערות , .( )פ טגן , :( )טשם

 ס"ה, , מ"ג , w~e ח"ח 1 עד-וה ד' נח ויש מ"1 , מ"ו מ"ח, ט"א, פ": 0ינ, ט"ב, פ"ו עד'וה עיי' שאעיד.עריות
 . בכ"ט ועור .( )בו שם 1 1( )יד תעניני עי' הקרטונים מנהג. על עריות רוגטת הלכות סטנו עטצאו . בתוספתאועי"ש

 ניר , מ"ג מ"ב ע"ח מ"', פ"ר תיומות , .( )נר ב"מ .(, )קככ ש0 )נפ:(. יבטות .(, )כר ביטח עי'2(
 ט"ב, פ"ח ננעים מ"ה, 0י"1 אהלות ס";, פ."ד כלים :(, )סח שם )בה'.(, נדה ס"ה, פ"3 חלה )לב.(, חוקן , .()סו
 בכל ט"ב, ס"א, פ"ג 'דים מ"א, פ"ד ~בים , פ"ח מ"ב1 ת"ו מ"ב, ת"ג טהרוה ט"ו, פ-"א ס"א,.ט"ב, פ"יפיה
 . .( )פ ערובין וע"ע . בסברא מונחות אלא וחששא נרה טבח יוצאות החומרות אין רו-וגטאותאלה

 וע"ע , )נו:( נזיר , )עא:( פסחים , מ"ב פ-"א 1 מ"א פ"ח תרומות , .( לקלו שם :(, נקו שבה עי'3(
 פ'"ד. צו שם פ"נ. דיעבא ויקרא ובת"כ ענינ.ם ככמה פ"גבכריתות

 רגונכן לסוף שירד , בתלמודו ההשכלה מדה על ברורות היותר מהראיות אחת . ~rf פ'"1 אהלות ע"4(
 בענין הטחלקת היא לר"א בנגור יקדטונ'סבהקנת

~Jep 

 וכנגה כלום קטנה טעשה א.ן שרמ"א ואטה אח.ה שהש.אוה
 היא קטנה ל.תומה הכטים הקנת לר-י הרי .( קח )יבמות דבר לכל כאשתו ה"ה ורי"א . סאון וצריכה דכא לכיכאושתו
 לטובחה איא הק..ו לא נשואיה מזעיקי אחרי סאון נם תקנו 1לתקגתה אב לה יש כאלו היא והרי לטובתה תקנהבאמת
 . המאון אלא ואטה אחיה קדוש' ובע האב קדוש. בין אין וע"כ . לה טובה ;ה וא.ן בתקנה אפש'ת אי רוי כשתמאןא"כ
 סדת התקנה טן טפש.ט , כמפותה ה"ה אלא דבר לגל כאשהו אינה שאמר רזא אטנם . טושכלה והיא ר.1 דעתכן

 גכלז מ"ב פיו עדיית ' 1 לקנו ב"ב 1 .( )קם שס ורש ר"א במחלוקת וע"ע . מוסיי קלקול אלא, rapn זה ואיןהשם-
 . ר"א של בצרו וההפוך רק של בצרו ההשבלהמדת

 )קו.(, שם י(, )צח שם , :( )צ סנהדרין :(י )ל קדישין , וגי' ויסב פ' גשמת ."' פ;.הה ,!קא ט: ע.'5(
 . ומנית לסבה לדרוש אלא לפרש כונתו שאין נכיר אלה מכל , .( )כה נדה , .( )צכחולן
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 כי ברור זה אבל 1( ומליצה משל בדרך ולפעמים בכ"מ( ובמדרש ו נ"ה לטבתגוטייקון
 מכל יותר מ9-א שי טמים"יפשוטו פירושיו רוב אז הכתוב מובן לפרש כונתונשהיה
 היו אשר למינים נצותת תשובול להשיב לו שעמדה היא אף ספק ובלי $( הבריופירושי
 במדרש אבל האגרה. במררש חיבו ודה כן . רעותירם ליסר דבתובים אתמעוותים
 דרכו רחק. הוה בדבר דבלין. ערך ררש זאת כי ישרה דרך דרכו תמיד 71יהההלכה
 נתמה ולא . 4( הכחוב משסעות דורש אם ובין 8( המרות פי על ךורש אם בין ר"אסדרך

 שרקע לראות ריב"ז עפהגקעיניך ינלה מי : ר"ע שדרש ורחוק זר סררש על שאמךבמצאנו
 מי כי כ"זו(, למוטה משים לחשוב המכנת לא אתה אשר רגתוב טמדרש הלכהמוציא
 דה:ל בדרך רק ובתמים באמת כן אמר לא אולי 1 כזאת בדברו ר"י של בלבו היה מהיודע

 קלס למדרשו אך שר"י באמרם נכונה בדברוהוה היטיבוולראות כבר ומלרמוניםוחמיה.
 כא"ע לדרוש מעולם כהו את ריי נסה לא ובאסת .. שם( לרו,!8למי להלכה לא אבל רקעאת

 רישרש בדרך חפץ מצא לא כי זה, בעבור ואף קץ. אין עד ודאוהיות רכילותבנתוח
 נברל היה אשר הדברים מן אחר זה ונם מעט פתי מדרשים אם כי מגגו לנו אין ,הטהודש
 , חברו ,טר"אבהם

 כל כי נמצא בינה בהם ונתבוננה אחד על אחד הענינים אלה כל נחבראם
 התנהו וכבר : יהושע בר' וקיימו חיו כ4ן ובתלמודם ובמשפטיהם במעשיהם ב"ה שלהתכונות

 טאמהש והביאו , ב"ה בשם ר"י את לפעמים מכנים שהיו עד שלאחריו הדורוה חכמיואת
 אשר עצמו, הזה ר"י ואמנם 6(. ב"ה שם על ר"י של מיסודו וראשונה בעצם הםאשר
 הנה , בהשתדלותיו לו לעזור הנשיא לימין עטד עת בכל ואשר ב"ה של העצמי הציורהיה
 בעזרתו ר"נ בנה אשר הבנין (ד!מתור נתן וכמעם , המחלוקות לזורעי הזרע נתןהוא

 כעזרת שלא עטו נוהג בו בטח אשר שלופו איש כי בראותו ר"ג לב 'רנז לא איךובהסכטתו.
 ר"ג. כהעת שלא המדרש בית מכותלי חוץ הוראה ר"י הורה פעמים שתי הן 1 והאטתהיין
 אך פנים בנלוי לר"ג הורה לא כי האשמה נדלה מה אבל , נדולה חטאה זה אין כיואמת
 נגדו עדים עפדו כי עד בכפירתו ועמד מהוראהך נטיתי ולא ככה פעלתי לא ואמר לוכתש
 ומעשים י . האמת דגיד ולא לו כחש בראשונה כי להודות הוכרח ואז בפניו כחשו בווענו
 בטה אשר הבטחון כי ראה ובעצבון , ר"ג בעיני נחשבו כמרמה הלאכאלה

 בר"י.
 על נטוי

 וד"א חי אני אלמלא : המכחישו העד ננד דבריו 1VCW3 בו אסונהו הסוט, ל4 איך . תהוקו
 1 החי את להכחיש יכול החי אין חי והוא חי שאני עכשיו רבת אה להכחיש החן יכולטת
 התנגדות ר"י הראה זה לפני כבר 1 תמים בלב האמת אוהב לאיש ראוים כאלה דבריםוכי

 ר"ג קכ5 אחת פעם . הדבר את ר"ג ים פקוחות ובעינים ר"ג של סעשהו ננדטס:הרת
 הדבר את הורכינס בן ר"ד כשמוע ויחי , פיהם על המועדים וקבע החדש וקדש החדשעדות

ואת
 ?ה. פ, פ-א דעמלק סכ.לתא , :( )סב .כמות , :( )ט ערוג.ן ע.'1(

 ופ' 1 השטים מתחח פ' פ"ב י-שם 'ד.י
 "- . דורטרור

  לערך ופ"ב פ"א יתרו פ"ב, רעמלק ו, ו, 4, ר: נ, ב, פ.'א, ויסע פ"נ בשלח , ופ"ד פ"נ ב' מכילתא2(

 נ: פ"4 .)ענייתאררעטי'ק 0 4 ונרע( וגיי:ב :":ג1:::2:'שנ' הי..(' "ינה הלן1::גג::
 ת"כ .( )פנ ובח.ם , .( )סו יבשה , ואט המכח.שים ב"כ בפרת דורש :( )פח פסחים , .( )ט ברבות עי'3(

 וקדש יטיס מנה הדש וקדש ימים מנה :( )סה מנחות וע' בכ"ט. נמצא כק"ו כברא-. או מצינו נמה פ-ה גגע.ספ.
 דומה וזה וכו' תצרח אף גיכך לביאתו סמוך הדש מהעצרת

 טמש,
 . :( )'ב ביצה שבטשנה לגנט

 ת"כ .( )1 בכורות .(, )בו מנחות ,4א.(, קדושין עיח. פ.' ראה בס*-' וסובא .( )עז פסה.2 עי'1(
 פ-"ר.'.-'צו

 לוצרות ב"ה יחורו וכו'  נערבה לשה שה.א האשה וכו' משקין מלא שהוא לוגי, מ"ד פיה  שהלות 4"ה(
גב"ש

 וטנוא-
 :( )כב בר.ג.גה

 שכעגיי
 . ראהלוה במשנה ב"ה הוא שכחגיגה ר"י ואקע כב"ש להורות החפר הוא ר"י זה

 ב"ש שם על ס"1 פ"נ שט נוב- ההוא וטחן והמשא עליו החולקים החטם.ם עם ונתן )שא שא' .( )'ג פסה'סוע""
 פ"נ. פ.א מנעדריו נח וע'"ובא

. ---. -  
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 . במבע אפשר שאין דבר על שהעידו דביר סעדעזם כי הם שקר עדי : אמר העדותואת
 וסיד , הנשיא בית נשמע הדבר 1 דבריך את אני רואה : לו ואסר ר"ר אל בא ייפשער'

 בחשבונך להיות שהל הבפורים ביום ובמעותיך בסקלך אצלי עאזבא עליך נוזרני ר"נ לושלח
 פה ר"נ עם חלק לא הדין כשהית נהג לא ריי גי נראה האלה הרברים מצורח . ,( ב"ה)ר"ה
 הם ששי ערי שאטר אף אשר כר"ר, נהג לא 1כIn'Vb 1 לאמרי פניו על הוכיוי ולא פהאל
 . דינו ובית ר'נ מעשה אחרי למעון לבו מל1.4 לא רגפעשה נעשה שכבר אחרי זאתבכל
 מעשה אצך להשיב בקש אם כי , ר"ג של ביד טיזר לרון רשאים אנו אין : הכלל שמרכי

 הראנה צרקה כאלה מעשים ננד ועתה . ~( חשבונו פי ועל לעצמו מועדים לקבועורצה
 , וכוץ זמנו בלה 1bv אשר האחדוה בנין מעם מעפ ויסתר תקלה מהם הבא פן דאגאשר
 הימים ארכו לא ואף בישראל. המחלגךת רבו אשר וביה ב"ש כימי השים לבסוףוישיבו
 * ישראל לבית לסיעה ר"נ בעוכיי ויהי המחלקה פרי עשה הזרע זהוהנה

 שתודה ונקבע עשרה, שנצנה תפלת טמרה רשנ של נברשתו החת כי ראינוכבר
 . וקיימת קבחגה עשו ערבית תפלת נם , הקרבנות עבודת החת התפלה עבודתעתה
 היה לא ריפקפוקים בל אבל , התקנה על קצת מפקפקים היו בראשונה שכבר עודוראעו
 דוזעוררו עתה אמנם . אדם לפעלת התקנה ותהי ר"ג של נשץאוהו כח ננד לעמור כחלהם

 הבית שהרב צהר עתה נאמר בצרק נם אם בחשבם , חדשה להחבלה בפלפלםרוב0ים
 הכרחת סבה אין , רצסיבים במים סיבה וצנחה שהריה הפלת תהיה הקרבנותובפרן
 רשות. אם בי חובה ערבית ומזהיה ראוי א? הדין מן כן על , ריבה ערבית תפלת נםלעשיה
 אזן להם נותן שהיה וראי ר"ג לפני מענתם הציעו בן האומרים שאילו ספק איןוהנה

 הדבר אבל . רעתו סבפל היה עליו חולגךם רוב היה ואילו . לרם שדה היה ואוםשוסעת
 ערערי רגזדרש ביה מכותלי 211ץ נגדו פיו פוצה איש היה לא וצעד בבית . כן ויהלא
 . הסיד ובמוח לבו נכון ט אשר , ביותר אליו האיוב האיש ן המערער ויה וסו . היברעל
 השואלים לאחד ק הורה אשר , רשות ערבית ואזפלת הרוראה בעל ווה דכא יוושער'
 כהו רנע עזבו אשר בר"נ אשם  ישית זה מי ועתה . וב"ר ר"נ הטכסת ננר לביהם"רו2ץ

 ר"י כבא בי לו. עשה  אשר העול על ר"י עם קשית מלדבר להתאפק יכל . ולאהמעצור
 uwn1 ? רעבה או רשות ערנית תפלת : ושאל השואל עמד רגמדרש לבית תרסין בע*וכל
 הוא ן לא רק לו אטר ? בדבר חולק יש כלום להככום לרם ואטר . רצבה נמשללרבי
 שאסר ר"ג דברי על חולק שאין עהה אסר רשות ערבית שהפלה בפירוש דצרה אמשאשר
 , ירבר ולב ובלב בו השיא השא ואך אמת אינו עהה אברו כי am~n ר? ירע ווצה .חובה
 יכעסו שירע מרוב אשר כמעט אך ? פניו אל ר* את יוכיח ולא יתאפק אלה העלועתה
 ותוניון רוחו סמר ור"ג בפניו כחשו בו ועגו , בך ויעידו רגלך על עמוד לר* אסרהצודק
לבו-

 עשה ריב"נ גס הלא ב( רעד? על גס ולא נ"י על ר-ג גור עסה א( כה לרקרק ש.ש במשנה שם ע"1(
 לא 51מה עקיבא נחטתני ואם- ריי גתפ.ים ר"ע דברי ע"י ג( ? על-1 כעם שר"ג שמענו ולא 3זח סעשה אחרתפעם
הלך

 טה-
 ללכת התאטץ אן ר"ג של ב"ר אהר לרר ישא.ם אנו אין ר"ל שארל אחר ורק רזך איל לו בא א5א לר"ג

 בביייתא ובפורש . ר"נ בפני כ"א בצנעא כ. אמר לא הם שקר ערי ר"ר שאסר טה . כ! דוה ווהעזין וגזל ? ר"גאל
 על לגזור סכה היה לא כן וכמו . נגדו לתרעוטת סכה היה לא וע"כ וכו' באיוכה בא פש-ם עיטרו ש הץנשי?
 שהש.ג טתזץבהו בפ.' נראה כאשר ר"ג נ3ד טעשה לעשתן דעתו על עלה לא הם שקי עדי שאומר נם ש כיר"ד
 ה.ה חח רינ בבית pCff3 בליש ויה אחר יים מאוחר ריח ולעשבם מעשה לצש,ז רצה דכא כן לא ר* אכל .לר*
 סעשה לעטית רצה שי* כך ע5 שרומו נראח ה? פ" יאש שנן דבריך אח אני רואה המאמר כ' זה הואיהר ולשון החדש. עב,ר ל דבריך את אני רואה שפ.ן בזה רשני הרגיש וכטרומני ר"נ. עלו זג!ר ויגזיה הכעססכת

 ? שקי ערי ע"פ הנעשת ר"נ למעשה ק.ום יער אס א( בשתים. דדה רש של שספחתו  צד ונ"ל החדש.ולעבר
 אם אי אתריי להטשך חייב אם כדק שלא החדש שקדש היורע היחיד 03 אם , הסס כ% לעפת קיום לו יש אם "זב(

 ב.ן בגמגם כין אחם תקרש אשר באסרו ר"ע השק.פו רואהת רגפק על ייצה ? RSV5 ר'צ של ב"י אחר לרו!רשא'
 ריר אצל הי אבל , וב"ר ר"ג על תקונו ע* כללית תקלה תבא שלא נתפ.ס כי עק-בא נחמתני אטר וע-1 . בנמנםשלא
 על כיד אחר לרון רשאים שא.גם ר"ר וכשהש.בו אחר ר"ח לעצמם .קבעי שק5 לער. העדים שההויקו וריד שהוא1-צח
 בפניתי הדבר'ס כתבתי ולפיה 11 משנה הצעת  לרעה. כן . ריף אל גורתו וקיש דלך אורנ
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 בת שערורה התעוררה מיד , לפניו עומד עורת שדרש זטן במשך ריי כי - זכר לאלבו

 כהשן נגרו היום קטו רגליו עפר נשקו תיצל ואשר . טלא עולם ר"נ החריב כאלוהחכותם
 הקצף יצא רבים סים כשאון 1 הסיד רעהך עברה לא סי על : סלא אחריו ושיאו פרועעם

 אבותיו ואבות אבותיו אשר איש והשפילו והעציבו , מנשיאותו העבירוהו הראשוןוברנום
 לטובה ומאודו וכרי הייו נדב עצמו הוא ואשר , עליה נפשם ונחנו לאומר,פ טוב רקפעלו
 לרש לו נראה פתאום והנה האספה בעלי הסרניזים מלפני .יצא הדבר , האחרות ולקיוםעסו

 ובהמולה נאספים רבים תלמידים שאון קול המדרש טבית חיץ המון קול . הרשהמראה

 עליהם והיושבים ספסלייך סאות בשלש שם נתוספו והנה רגע שעבר כטעפ . פנימהיכנמי
 בשתי ר"נ אוהם דחה ואשר , המדרש בית סבאי היו לא לפנים אשר וחכמים חלפיריםהיו
 ער ידובקו באחד אחר המעשים אלה , כברם תוכם היה ולא ולב בלב עטו היו כי יעןידים
 בלבבו והבין בעיניו ר"נ ראה עתה בקושרים. הדור חכמי וכל קשר עליו קשרו כי נראהכי
 נראים אשר החכמים לפני ביהרם רלתי שסגר בסה עשה אשר שננהו רנתה גדולהכי

 לטרד תשב דצא כונתו שדיתה טסה ההשך 9ver הט1 ט . כברם הזכם ואין נאספיםכאינם
 שועלים ויעצש ורבו פרו זה ותחת האחרות חוק למען וטחלקת הפכפך מבעלי מדרשוביה

 ביגיניו ראה עתה , הםררש בית מכותלי תוץ והשלום האחדות כרם פהבלי נדולש גםקפנים
 בתורה סמנו הקטן איש אל הנשיאות את אבותיו וסביה סטנו להסב בעוכריו היה זה אךבי

 . ובמדותזבהכמה
4 4

 עשיריפרק
 . לנשיאות נשא עזריה בן אלטררבי

 , הנשיאות מן ר"נ את העבירו , רראשון מקצפם נהעים , ובתפחן בבהלהכאשר
 חלף כי להאכפן אין . מקוטו את ימלא אשר האיש להם בחרו ובחפזון בבהלה כןאף

 הדברים בספור שיחבוק מי . החבשם בין ודברים דין שום בלי רישוש דגשיאהתטנ:ת
 בפט-וש הן הואת. השררה 4-שת השתוקקו הזמן חכמי מראשי כמה כי יביןשבהלטוד
 אבל , השעה באותה סרבן רק שהיה שמענו ולא לנשיא יהושע ר' את להקים שרצויסופר
 והוא אתם כמוס אחר מעם לא אם יורע מי אבל , המעשה בעל שהוא ; אמרו כי הוקםלא

 למנותו ודניהם אה קצתם שמו עקיבא ר' על גם ו השפלה סאוטנתו צער חיי וחי עניטהיוהו
 שלא ראה כאשר בי , ידו תחת הנשיאות להביא כהו בכל ר"ע השתדל ספק ובלי .נשיא
 נסנו ואו היא( פ"ד תענית )ירוש' הדבר על מצטער היה ההכסים רוב בעיני רצףהיה
 ררבמים מן היה הוא . בישראל נשיא להיותו עזריה בן אלעיר רבי את למנותענש-ו

 יהרון לו לתת יאות אשר מיוהד דבר ביניהם אין 1( ומדרשיו הלכותיו וכל בזטטהבינקים
חכמה .,

 פץ ותוספתא שט ירושלטי ס"א1 לבת טעשרות , סיג פ"נ r""D פ"א שטעית "*(, ביטח ש' יכ"'ו1(
 פ"ר, שם הוספ' :( ,קיר שם ))ר:(, שם r(~eQ) שבת , פ.ג תוספתא הלה פע, והוספחא ה"ב פ"ה פאהירוש'
 ול' .( )פו יבמות )כד:( שם )ב.(, טרק ביצה)כג.(, :(. בטא ערובין . טעשה טתוך הלכה היא פ"א שסירוש'
 הלכה :( )יג ב"ב פ"ר, ניר פ"ר1 ב"מ תוספתא )סא0 ב"מ , )גר:( שם )מט.(, כחובות ה"ה. פ"ה מ"שירושי
 טעט'ם טדרש'ו * הלכות ב' פ'כ ב"ב כל.ם תוספתא , .( )ק: טגחות , ט"נ פקד 'דים 1 ס"ה פ"א עוקצין ט"ו, ט"וטכש.רין 1 ט"ב פ"ח 1 מ"ב פ"נ טקואות , ט": פרן מהרות , ט"ו פ."ג , ס"מ פ"ח , ט"ב פ"ן נגעים , טיח פ"נ כלים , טעשהע"ש
 .( )פרד חל.ן ;( )י"א 'במות , נ"ע פי' שם , רס.ט פי' הצא כי ספ-י )פ'ג.( נימין עי' ש"מ כפשוטונדובם
 יתרו פ"נ, נשלח שם )'"ג:(, וברכות פט": בא טכילתא א' פיטה אחרי ות"כ 1 )פ"ה.( יוטא , ע"ה פ" ראהומפרי
 ובים פ' ת-כ וע"ע )ל"ד:( נזיר )ט"ו.( ברכות :(, )י"ו קדוש.ן ככתבם דברים לפעמים .(1 )י"א שם )ג'.(, חגיגהפ"א,
 ספרי פ.א, שטינ' שם פ"ב, פאה ותוספ' '"ב פ' דחובא ויקיא ת"כ עי' רבתוב מן מוסרי רעיון להוצ.א ודרכופ"ו.
 ברכות וקלב.( שגת בסרות: )ג'.(. וחנ.גה פס": בא טכילהא רפ'ג, פ" שם "ב, רג פ.' תצא כי ע"ח, פ.'ראה

 ר"ע. של טררכו דרכו בדל וונ זה מכל נראה עכ"פ בו. רקנהלה אולי מלתא להא ראכ"ע אטר אם יודע ם. אבל )כ'צ.(, מכות )ר'.(, יבמות ע" סמוכים שדרש חיאשין וודא)ם'.(,
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 יהום הדור אין ואפר מפליט יוצבע שד' ואף שברורו, הגיטנש החכמים רוב נגדחגסה

 . נ )רגינה מחלציך יצא שראב"ע אבינו אבררם אשריך עור ואסר . בתוכו שרףשראב"ע
 הכיר אשר רוזלסידים בעיני מעלתו להגדיל אם כי בזה דברו היה לא , פט"0 באמכילתא
 בו שדרש המדרש בבית חדוש כה אותם כששאל כי . יחשוב כן לא שלבבםטדבריהם
 DW )רגינה שותם אנו ומימיך אנו תלמה-יר שם( מכילתא 1 רבי אחרק- : לו אמרוראב"ע
 ירצו ונמו בשנירם קלה ראב"ע של תורתו כי מראים הלא האלה והרברט וירושלמי(בבלי
 ולכבוד סעלתו לר6ליג בדעתו חשב זה ספני , תורהך לעננת תה-ווו נחשבה בטהלאטר
 אבל . ראש לשבת ראב"ע את הבוררים כן הראשון ויה הוא כי , כן לעשת הוכרחעצמו
 אשר בעת כי . ב"ה רומא ר' טרברי נראה בחבטתו ונודע ספחיסם היה לא כי נאטנהעדות
 אחד ראב"ע היה ערוה צרת בענין דעהו על ישאלורי בעבור אליו חכמים שלשה רעשלח
 ירע לא ר"ד כי מזה רואים אנו הנה ? חברנו לע"-יה בן תש : כטתסיה ר"ד ושאלמהם

 כי גסצא לסודו דרך נבחן אם . ההצמים בין מפורסם היה לא ט ברור אות וזה .ממציאוהו
 ביחור יורה זה על . הלכות של הלים הלי וקוץ קוץ כל על לדרגם ר"ע של ששתו הפץלא

 זה בי :( י"ז לגרושין אדם בני כלשון תורה דברי : ר"ע מננדי העמודו אשר להכללנטייתו
 אומר אתה אפילו : לפעמים לו אמר ובפירוש . ר"ע של מדרשו בנין היסוד עד מותרהכלל
 שברוב סמה נראה וכן . .( ע"ב נדה פי"א, צו )ת',ב לך שוסע איני לרבות או למעפ היוםכל

 ודברים לפעמים לדרוש האחרק הקצה עד בזה והולך מקרא של פשוטו תופםמדרשיו
 אבל. מהפשט הרחיק. אופי ממדרשיו קטן משט נחשוב לא אם יבר של כ~1ככתבם.

 לתכלית אשר , :( מ"ג יבמות , ד' אות ובתנם פ"א משפטים )מכילהא הזנק לצרךנדרשים
 הכתוב את מלנחת במדרשיו נמנע כי נראה אז - הפשט על השניחו לא סעדםכאח
 מעלה זה יהיה היום שבעיטנו האמנם , לו זרה שתא כונה בו ולהניח ולאותיותיולמלותיו
 של תלים תלי וקוץ קוץ בכל לטצוא ר"ע של מדרשו כי . כן היה לא בוטנו אבלנכבדה
 חריפותו האוהבים בזמת היהודים תכונה ולפי השבל חריפות על בנוי ענין בכל הלא~כות
 מקושת בכל שמו ולהגדיל החכמים עיני לאחוז נאות ר"ע של ררנו שהיה ודאיד56פול

 ס וניה שלא ודאי הזאת המלאכה הבין לא תם זאת אהב לא אשר וראבשענצשבותירם.
 בהרר מחכמה לא כי ברור רבר כן ועל . הבינונים החכמים שאר על יחרק זטנו בניבעיני
 שתי הזה. דבכור כל את לו עש יחוסו גם רוזלטור חכמי ולדעת עשרו אם כיבו

 . והרהטה ההורה את מכריעות היו הזטנים בכל כמעט אשרסגלות
 השתדלותם עמו לרוטינ לפלהמ כשר לבת האיש ראב"ע ומה תה זה מלבדאמנם

 חפצו וכל ישעו כל כי ראית הן . חפץ שלבם מה ויעשה סדותיו ע5 עובר איש והא כיוירש
 יצאו הדתיים לחייהם ור1ץקיס הכיראה אשר קדם סיסי דבובה רשת לד~טיב היה ר"נ2ל
 טשנההך אש בי , מתטיד כח 6 היה לא ובמתנם במשאם הדעות ורקוק הגרול רץטביח
 וליסד להכין ר"נ רצה כן , עוד תזכר ולא החולק המיעוט דעת בטלה אז הרוב 8י עלהדין
 יזכרו לא להלכה נקבעו לא א2ו החולקים ורברי האניץ מן תבחרנה כשמהלקות עתהנם
 זה היה הלא ב"ש אחרי היו עור אשר לתלמירים לעולם. לב על יעלו ולא שקדוולא

 דבריהם לכל ידיה לא נם סכסכה מקום בכל דעותיהם שהירחקו ובמלבד הרשההתרגזות
 הנעשה סכל לעיניט יראה שד סזה יצאו אשר רועולדות נדלו כסה * לשלם ושאריתשם
 זה ננד אמנם . מנשיאותי ר"ג את העבירו כי אלה כל אחרית תהי דםדרש בכית ההואבים
 מדרשותיו באחת . חפצה בנפש טשאלותיהם כל למלאות יראה אשר האיש בראב"עמצאו
 . ר"נ של והשתרשרו חפצו ננר רעתו מלא בפה פרסם רפא פקירתו על בעמדו דרשאהגר
 ורבים. פרש תורה דברי אף ורבה פרה נסיעה סה לנטיעה תורה דברי נמשלו דברו: כןכי

 בהויה ושסקים אסופות אסופות שיושבים חככתם תלמידי ידי על - מושגת הזאתוהתכלית
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hSnהואיל בדעתו אדם יאסר, שמא מכשירים והללג טטליס הללו כשהריס ודללו כשסאים 
 מעתה תורה לומד, טתיר,5מה,אגי, פלוני ואיש אוסר ילינו איש המהריס וע"ה סטטאיםוב-ש
 המעשים כל רבון "נפנם ,אה4 פרנס בהאם אחה אל קלם מרועה,אחה נתנו כלם יקהתלפוד

- 
 ב"ה ודברי ב"ש דיי בו והכנים חדרים חדרי לבך עשה אתה אף אסרסב"ה

 בכ"מ(. ובמדרש נ: הנינה פ"י, סיטה )הוספתא הסטהריס ודגיי הממסאיםדברי.
 הותפיט הם ר"ג, שרצה סמה ההיפוך ומעריצים מקדישים רט הלא האלה הדגרזקוהגה

 ונרמז המחלקת לבעלי .וזכרון וצרקה זכות ינותנים ההבסיס ~לליל את התהלהבחותם
 * ו( הבאים הףורות בכל האחרותבנזקי

 -:י י ':
 הטדרש בית דלהי שסגר מה גי:, ר"ג הכיר השיחרורה בהחלת שסגר ןשנוהנה

 הגדולה והמטרה הטוב חפצו כי בלבבו והבין הית":,טגגה, והתלמידים סהחכקים רביםלפני
 עוד הזאת ההכרח ואמנם דוהו, תקמי כרוב נכרה עיני14לא נגד היתה אשר הזלמהלסיבת

 כיוס ההגטים 'כוער נעשה אשר כל בראותו )ההוא כיוס רגע אל טרנע גקהבוהתרססה
 בטחיוקות והתחלו קדמוניהם חכמים טחלוקות יר על לקבץ היה רא?יח,קלאכהם .אחד

 ומנו י"ד( -- ס"ז פ"א )עריות כב"ש להורות ב"ה חזרו בהן אור יהמחלוקותב-ק:וג-חי,
 מזכית שגתנו אלא עוד ולא פ"ד(, )שם לחומרא וג"ה לקולא ג"ש בהן אשףהסדיוק~ת
 בזמנו אזר עקביה הוא , 6ב*ש שמועותיו קלל אשר טהללאל בן עקביה של הלכותלגסה
 'ב קטנה ולמכה לאויבים לו נהפכו חזר וכשלא מרעתו להקצירו וגלשו החבקים כל עליוקטו

 ס"ז(. מ"ו פ"ה )שם. ,מדרש בבית הוזכרו האלה הדחויות ההלאות נם .עתה והגה ..גרוהו

 ככלל בטיעוטן בטלו אשר הרעות לכבור כי האלח סרגראווע יראה ולא 'יו עזתם *ff"הי
 חכסים כסה עויות לבה"ס ז~ת.'הובאו לבעבו, ואף , המעשים כל 1WY1 כפרט w~aולכביר
 נשתקעו ריג של פקידתו בעת לפנים ספק בלי אשר שנוה הלכוה על ישקוה גםחריטות
 המעשים אלה בכ"מ(. )עריות להפך נם או אחר באופן לקבען רצו או נאת-ו ולאהרגרים.
 טהלה וכי השתדלותיו בכל לריק: יגע כי בעין עין אוהו הראו הלא ר"ג לעיני נעשואשר
 ומעיד בדש כדברי מהמיר ר"ג דקרים שלשה שאסרו: .סה קוא דבר והלא .תקותו.אכרה
 שקם אב(ך' ,לבית געשה טה החכמים ורההכוהו , כב"ש גיהגין אביו בזע היו אחדשבדבר
 הדברים אין וגי מ"י(. פ"נ )עדיוה - כג"ש שלא - ישראל לכל והקילים עצבם עלסונארים
 שלא לעשות לבם סלאם לא אשה אביו צית וננד נגדו תרעומת לדברי שויםהאלה
 הלכה היהה שלא וזה . ההוא ביום נעשה אשר אחר מעשה לשכח גופר היהוה ..מהלכה ב"ש.מהוראה תורת המהיד למען למהע לאחרים. כן לבם.,להורות וסלאם ב"שכדגרי
 אשר שההלכזה אטת הן . .( כ"ח )ברכות ההא. כיוס פירשוה שלא המירש בביתהלרה
 הכריעו לא אשר ההלכות אותן הראשונה בסדריה ספק גלי היו תלוי,ת', הלכות : .בשםנקבו
 אין ים : ס"ה( ע"ב ועדיות ופירשון אז אותן והגבילו להיתר, ולא ,לאיסור לא דינם 'לפגים
 ויסודן טעמן מהם DjVJ .אשר הלכותי על גס כונו תלויות מהלכות קבדלרם ספק. כלנם

 %א  ות-פור.  גחברר:הטעם ההוא בסעסדואשר

-DID'  

 ר"ע וביהוד חכמים שקדת בפירוש
 מתיאש היה בזמנו ריב"ז אשר גאלה תלחות חלכווע ישד וגסררשו גטלפולו' והראהמתנשא
 אחד כל לתורת הפרסום םורעה'צלו'אן*נתץ בזה יראה 'לא :ומי . פ"ה( )סוטה יגעיךטמצוא
 . וכל ע חכם שום תורה .להזניח אע כן ועלואחד

 זה'

 לטועצות פנים בנלוי נתנגדו"
אסנט'י . 1..?ה ר:,,!- ::__=___=נ '::' ., " י ) ודשותיו.ר"נ

.%
 שישה לטה ספח ג"כ היה והלאה הדא מיום טעית rw החכטימ שגו אשר הוה הינוי שש מיק א,11(

 .( )..א ברנות בבל. עי' w~a. של תורתם להזניח שאין בגונה להיאות רצה כאיו ""ש גדינ' בג"ש אחת פעסראב"ע
 -. ל"ד. פי' ואתהם וסד-י-פ' פ"א ובמיספוא ה'1 פ"א שטוגידדטלס'
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 רגצצפר לפי כי נרון. בן חוותה בן הצהר בפת ובשה ב"ש הכבז יחר דוזאספו אשרועיצם למן ח*עת נשארו אשר לרצזלכווז הדוש בבס לב ש"צ עוד אלה כל על יהראמנם
 ובקצתן אחת לרעה כלס המכיסו בקצתן אשר יפ %" ש ש סנים הט הישאמהאספה

 פ"א שבת )יחם' במנץ ow הז"ים פיות לרנריע יכ* לא ובקצהן , ב"ה ש ב"שרבו
 ענין ויום ריו לפנים דברעה להן תצאו לא אשר הכלמוז אלה ווצה . נטם( ובכףהנד

 טכל זהת על אבל . ההן דוזלויתז ההלכות עמני אח נבקש לריק אך . החתמים בולענות
 את משסאים וקהלת השירים שיר אם שנחלקו מה ו והיא . סדן עצזא בבירורלאסר
a~rn? 1 דג1לקז מזאתWWP דגניה בבית הנד% בועד וביה ב"ש בימי התחלה כי ברור 
 הדבר נטמר ואז , בישיבה ראב"ע שמטאבו יום עד שגלל הדבר ונשאר , רוקקהבן

 ביום בו דוה אשר עזאי בן שסעק *ל עדותו מאד ונאטנה , הידים "צז טמס*רםשכשהשם
 ועצים שבעם ספי אני םקונל : באצרו כשייתם הרברים אה ספר וועא דגורשבבית
 סכל . ריחם אה סממאים וקהלת השירים שעזר בישובה ראבשע את עצצוובו ביוםזקנש

 ההלק אחר אף - עזאי בן הידעת לפי - ויה לא דועא כיום שם התאספו אשףהחכמים
 האלה המפרש שני דין חבריו שנטרו סה על הלק לא הוא בם , עקיבה ר' כלעריבדבר
 שלא השירים ענר על יסעילם אדם נחלק לא שלרעתו אמר אם כי , יקדים אתששמאו
 רגתובים שכל השירים שיר בו שניהן כיום כדאי כלו השלם כל שאין הידים אתימסא
 דצא ובחור . ס"ה( פ"נ )יחם ל.ה על אלא נחלקו לא נחלקו ואם קישים קרש חטה"צקרש
 בין נחשבים הספרים אלה היו וב"ה ב"ש לפני רב זמן כבר . כן היה הרבר שרש כימאד
 על לב נערם אם אמנם ? עליהם שלסח שם נשאו הלא קדש ירוטבו לא ואיך . קישבהבי
 ובון נינם רפירוד להרחיב סכוטת רובן כי נמצא דשא בסעסד גזרו אשך רגזרוהסדות
 על מערערים שם נמצאו אם יפלא לא כן ובדיות . אוחר יותר רוחקתם וליהפתרלהנוים
 מבין להפרירם זה בעבור ובקשו . סיוחרת ויהודית משה דת הכונת להם אין אשרספרים
 אם יודע ומי . :( ל שם : י"ג )שבה יחזקאל לספר לעשות שבקער כסו ולננזם קדשכתבי

 כי ? האלה דפתרים כתב ששלמה שנתפשטה האמונה באמתת ספק המילו לאהסיגרקדים
 דגחהבר בימו לאור יצאו לא וקרית העדרים ועור שסקלי ביההם ישנה קבלה ויהזה

 נטים שנמצאו Qpn בין מאסר נתפשמ אחריו כביר בזמן אם כי , לו מיודדים הםאשר
 שלא ברו לט יאמר סו כי ; צודק הערעור דדה כן ובהיוה , שלמה שם על ליצרעזצישם

 וה על נפליא לא ואטנם . 1( לשלמה וקיסם שמו את רגחיר אשר אוד חכם ידי מעשהדרו

 פעולתם ולא אליהם מיוחסש רק לרנות עליהם קרטונים קרנצני ,8ם שנשאו ספרים נהשציכי
באסת

 סכורר עצי-י . וכחוכים ונביאים nitrb שיש כתנ' נחלקו וב"ה ב"ש למני שכבר נראה דישם 0טצה1(
 נתכחש גקוייוזם היו ייתוכים ששאר ברור עכ"פ rus-* על רק קמח ולדעת נחלקו ספיים שני 9ל שרק זוסמאנה
 להרחיקם רצו וב"ש טר5תובים ויו וקהלת שה.ש עצם וודאי מפויסמ. כפרבר קרש שהם כתוכים ס מדגר ור"תלכ'ק.
 משמאים ושב"ש קפלת ; הסתם . כן וערעורה המצה ומ" . תלויה ההלכה ונשארה בתה רידו ולא. בפנים שכתבנוטם:ה
 *מר וטית ימה. נ" נוגלש במה ונתנו גשום ור-ש יוסי ור' ירידה ר' . ביום בו ש% דין נמר זה הידם.את

 את מסטאש ושחיש rbnpat זקנים ע"ב טפי שסע שהוא היה, כך אמי ב-ע שמעת הנמנם וי4. לר4:שמע וסרבריי ב-ח שתימרי ב"ש סקהף קהלת בפי, אוטר ר"ש שהרי ביים בו המחסך על מכווו ורה ר. שאסח"נ"ו"
 לא אסר פו-ש ז%א ביום בו * ייה %א ביום בו נטרו  ובשניהם וב"ה כ"ש נחלש שבוענ'רס טבוחות וכעדצהידים
 נסלקו כן ניע כדברי פ"ע של חטיי בן  ישוע כן אר"י וע'ו . ב"ע סרברי זה כל ר"ע אסר ומאטי . שה"ש ע5נקיקן
 שטעונן 4(ש,לת בהרגוטו . נרעץ כהר"ר  שראיתי ספני אלא כחבתש ולא פעייתם יעיבר-ט . במם בו נמרו 1כ1 וביהביש
 טקסי קרזלת : כן ריש בפי ומקים משנתנו ומשבש כיום נו על סכת 471 ר4 קלימרו נישק, ופ'1 ההמצה אתעלינו
 וכטחינה )1'.( בסגלה חוכה היצעפה נמצרה יישץ . ה'ר.ם את טטמאים ואנוזר ושה"ש רות אבל בית ומחומריב"ש
 קאנוי' הגמרא בשי דנדים את ממסאים וכמתר ושה"ש רות אבל ; בסגלה שם שנאסר סה כי טשנה ביבר טעהכבורי
 מירהשלטי כדטוכח הנט' טבע חש וכר אב5 ; ;ח ntdeD1 "בף אביוק YQ~ אכל אניית סיתת לאחר הבנות את לווןn~vs חתי הב-ב )ט"פ.( בכת51חן ורוטטתו . מכלבתא %א ר.מעצה מן לא ט.ע , שמואל אטר ידידה ר' % לדקורתלה

 הני' שמשבש מה %ו . 6ע לית דרומה אכ5 להלל שתנקב עד ונמיה בז חתול ררומת הנתיבי :( )נ"ב ובועלן .הזום*הא
 לנו רוצא .  עאי כן שמעק טלברי דצא 1ט1 מ"ע אטר ; שמאמר שנחבש גמי ליתא 'עקיבא 1" כמקש יעקב ר'ונרם
 קצתם לעשות רש חוקיה ב! וענית שכעלית בוצד רק ארוך גססן דרו שטוטים אשפים הקדש נתבי שכל יצא והסכל

 . שהית כמו הענין )הניח נטרו ביא 1ב1 תלוי הרבר שנשאר שא שעתם לצורךחצוניס
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 ' שרוה כי-נפח..

 התאביאך4חם 'והצמיח "אליה. קבלה )ונלו ממלכתו ' נשבתה עד והתמיד בישראל היהא*ף' אהד סנהנ . כזה הש4 םצריקות 'שלמי םוםות היאדים לסם-י דימום דברי
 היו יקם לטרגים 'היתה נתונה נתקה יהתור4 מאז הלא : כתבם ולא קמרם עלא ,ל46דקרים
 אני כי ב,רם.רמפר נתנו לא ישראל לבני למדוה ואם וטוריה, ההורהתופשי

 ק4גן
 'נמצאו אם הקדושים- כל,הספרש ספק ובלי הספר 4בל בפיהם: ושמוהבאזניהם
 .-)וכאשר אותך שומרים והברגים : ברביר.הבית ה' לפני מונחים היו ב כקלהשיים
 לא כי אות 44ל , מתחם ללטד ספר עמהם לקחו תורה לעם ללמד ישראל לערי יהושפפש4ח

 ,ה' ספי,טבבית ' .הכהן *מצא יאשיהו המלך בימי המעשה נבין בזה 41ק .ימפרימ4יפי
 אחר, דבי עוד אפשר היה כן ובהינע ישראל. פכל יאהד נודעו לא אשר דברים בווקראו
 הלא גנוזים, מצאום כי ויעידו 'ויםדום.,'לקדמונים', רגינום אשר דברים, נתהסווהוא:
 ]על" ינם , מופרים ,שקר .'עם ספרים עשו .לשקר אך כי זה, על: .ירמיה' התאונוכנר

 ס6ר
 נרם חח בתורה. פנים נושאים ואשר בתורה רבים הכשילו' אשר מהמכשלה מדברמלאכי
 נקב"ה קלוס ב,סן שכבר .מאד' וקרוב , הספר מתוך הלמוד נתפשם .והלאה עזרא סיטיבי

 דרך, נשתנה נם אם ואמנם פה. בעל לאמרם רשאי גועה אי' שבכתבההלכה:'דכרים

 נטוים,'מזמן קדוחים לפרים עבי שנטצאים בההגדה אמלגם חדלה לא וה בעבורלמורם
 אין ? הראשון ' ישעיה לעקביא ישעיהיהשנין ספר ליחס אקשר י4ה. איך כן לולא ביקדום.
 לבבם. בתום יאת האטית העם וכל גנוז שהיה אכרו לאור אותו הוציאו שבעת אם כיזאת

 הספר מפורש. זה נמצא הלא ד4אלובסרר
 הז"

 החשטונאים -בימי ס6* כל בלי נכתב
 זטן עד לאור יצא ל4 אבל לדניאל, יחמוומהברו

 ר].
 ..סא15ל באסת והסחבנו , מותוי. אחר

 לא1" 'להברו דצצ(או לאלמה
 אמפר וחה"מ הרברים סתום לדניאל שאמר,:,6לאך מקני 6ממ?

 ןאיא ן לנלו,1 הימים ובאו קץ עת לאור'איה יציאתו בעת 6י מזה ונשפות קץ: עתער
 רבים, ספרים כי' פלא אין הלא כזה לברים במצב והנה . די" ג5וז ? 5" עד ס(41 הי"איפול
 המי"6.םע לדברי האטינו להוטם ,מהעם ורצים ביקודה ,,tbd, עברו , לקרקשים )מ4הסים
 חנניה.עסד, ביסו הוער בזמן 5י נבין %ן זעל באכזנתם, 6"ו5יס דיו בא15; ונחכמיםאצנם
 היו ]נוזיך וקהלת ושה"ש משלי אוצרים היו כבריבראשונה כי.הספק, ההצק" ישנה שהלדה א"רי ובפרט שלצה, ש6 על -*נקראו בספרים 6פק ו"ם(לואנשיך

 -)אבו"
 פ"א( דר"נ

 שלמה; טהרי כביר זמן בעולם נמצאו לא היפרש שאלה זויה,א 5"נדה האם,יה הנולהאשר
 אבל ' 1( סתר ' בטקום גנוזים שהיו הגיא"בעם nbwtnll עולם' לאיר:) ' פתאום נקלו זסןובאיזה
 65ילי שכסספ,'בה"א

. 
 מצפתי שנ"פשו ראב"ע את בסקוסו והושיבו ר"ג את י5ש4ע5ירו עהה והנהיגליע. באין תלוי הדב. נשאר כן על לבם בתום אמאטתים 'מספר כן ספק

 גם , בבה"מ זכרון להם היה ולא בטיעוטם איסרי"ן במלו לבת א"ר :אלה יאף ,ההלכות
 ,נזכר,"=ומפורש"דן

 הברעו ולא תלויות נשארו עליהם למנק עמדם נע" א*4 ששיאלה % ן
 ב5ל *קבעו שפני ב"ה כדעת, עשוורק

 ,ולהכריע עליהן לעמוד וטנאו כע"ה-י4,, ההלכה מקוף,
 עפני כן עשו לא 56"ה שהכריעו יאף , 4klwe'-.t~a Dueין

 ספני אלא שנים' לצם שקשש .
 , ' : באם, כן המןשלדעתכן

סבל ך."!, ,, ")-
 איסרים ה.1 שדיר היו ננוחם וקהלת e"aa משלי אומיים היו בראשונה פ"א באדר"נ הברי.הא ,"ל1(

 פכך קרום  שנומן ניאה ט;ה . אותן הגדולה.ופ'רשו כגסה אגש. עו,.ונאו און ותון ~עטרו הכהורס מן וא.גןמעולות

 עתה ער היו א.בו וכששאלי שליה. שם על יאין ;יגו  ופתאום גורני שלא כלותק ~היו  גןויים הסתיים שאלהאמיו
 ווה,.המאטן:היאשי י  י1ןלאי גנ..ם .שהיואמר.

 למה ; ררנו לפי מפרשה ררת אבות יביל הישוה :הלסלה צילי הוא
 קדום בטן. הננוה ה'חה ע"כ טהגגי:ח ולפ(זךעהו טעם( ומפיש זנגננו

 מ~נ-
 וה.ציאה

 =לאו-
 לפ. ואגו . אכגה"נ ב.מ'

 מן ;מן שכא.~ה אלא בזמנו ולא ממחברם לעולם כטסיו לא הספר.ם שאלה ה.הה ישגה שקבלה מנה לנו יוצאירכנו
 )טשל., במקרא גדול רמו לדבר .ש משל( ס' ובבח.גת . גיו.2 שמצאות אמרו לאור 4ות2 (המוצ.אים לאור .יאוהלמגים
 ח;י.ה אנשי שהעתיקו הקודמים c'itcn שמלבד שהשגה ח;ק.ה אנש. העתיקו אשי שימה משל. אלה נם א,(כיה
 . שם סודם שה.ו בתיש מטקי2 ממקומם שהעח.שס בלומי הבאים אלהנס

----
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 , סערתו שב לא כאלה מאורעות עקורן תחת גם אבל . רםער 5השעפ החילת שקהים לא עצתי כי יירא , עמיי נפשי ר"נ פשיטא כל לשון נהט אשר ר8עעאם אלהמצל

~wb
 הקחן איש לפני רגערשה כסא את עוב רווח במנוחת כאשר כן ועל . שלום פכירתו

 מנע לא אהה שעה ואף לו נישוה אשר כל את בעימו ראה והשקם בסטתה כן אף0מט
 כו ולא הנעלבים 6ן ויה לעולם : בנפשו ארם קיים מעולם ואם . המדרש ספיתעצמו

 בדברי פניו לכפר ננדו להטתקוטסים יאות היה אשר תחת כי נסליאל* רבן זה היההעלמים
 . עולבי אל לההרצות 1 הנעלב , הוא הלך זה תחת , לו עשו אוד רעול עלרצון

 על עצמה ושבה הוא גם בגבוהה הנשגבה הבונתו ר"ג הראה בו אשר הזההמעשה
 כבראשונה נעדא ויהי כט על ר"ה וישב אחרים ימים ובעוד . אפם גובה והכניעסתננדיו
 להיות פקידתו ויהי , לנשיא כמשנה אותו עשו לכח יהיה לא ~IVO ראב"ע לכבוימק
 פרצו ההוא ביום 1 אלה כל אחרית היה מה ואפנם , שלינני שבת בכל העם לפנידורש

 השערורה כל פרי וה כי המהגבר; כמעין היו ערי והרהיבו נדלו מעם ומעםהמהלוקות
 דברו לבמלה אף המדרש בבית ההולקיס דברי נוברים שיהיו ביום בודגלולה
 הספמאים והמכשירים, הפוסלים והטתירים, האוסרים דברי ב"ה ודבריבאש

 ב"ש ברברי ולתגבר לגרוש הדל הוא גם לבאה נפלא גבל היה אשד יךןשע ר'והמפהרים.
 . פ"ה( אה~ת חוספתא : נ"ב )טיר אחד ב"ה ודברי ב"ש דברי לעש!ת לפעמיםוהשתדל
 ממעשה-גם יצאו אשי רעהולרות ולא לאויר האוהיוה ~אות ינלו ולא רש לא כופנםים

 נראהשן שלאהריה6 הדורות נכל המאושת שלשלה רודים אט אשר אנו אבל ,באחרונה
 'nhthl ' סררשו בבית שורר שש כל יפנה לדרבי וחבם חבם כל ההיא יפת פסן כיבעין

 דעות פי על השינים הסק!מות לפי טתתלפת לפעסים ותתה רמזורה , תורות לאלףהחורה
 נעדרת. האמת כזה במצב כי לב על שם איש ואין . סנהיניהם היו אשר השומםהחכמים

 ר' hff במקוש וכן בחלב עוף בשר אוכלים היו הגלילי יוסי ר' של שבמשמו ישפרק
 ערול לעשות פחמים לעדוית עצים כורתים היו אקשר ר' של בסקוסו , בהירה בןיהורה
 היו יהירה ר' של במקומו .( ק"ל )שבתבשבח

 מעליי
 ואת , ,( ב"פ )יבמות ליוחסין סתרוסה

 היוסדיה. ששתם פי על ב0קומתיהם המנהג החכמים יחידי הנהיגו הדברים ברוב כיספק
 )ב"מ הרכסים רוב הכרעת טד יעתו משקול הלכה לזר להגרי הורה טרפון שר' מצאנוהן

 חיה .( כשנ )ביצה החבשת רוב כדעת שלא דברים בשלשה היתר נרד וראב"עפ"פ(,
 ש"1 ברברים בא"י  משחברים שאין הפסוקה הדלנה נגד ישראל בארץ ושמן בייןמשזכר
 יעלה זני י( י סזלע בעצש מעשה ר"מ עשה בזה כיוצא וקץ , .( צ'א )ב"ב נפש חויבדב
 מצאט והלא 1 ים שריעירו בדברים בסקוסם שהר הנהינו לא החכככם שאלה הדעהעל

 מעשה ר"ם כשעשה אך מחמירים והכמיה נסקל שר"מ וחכמם ר"מ שבין טמחלושתבאחת
 ברכות ~רושלסי להקל כשיפתו להם דורה לאחדים כשישרה ואת וככל כטכסים עוגלעצמו
 . למברש נם שרוזירו שימתם פי על לעצמם שבשהדיו וכמה כסה אחת על . ת"ב(%א
 הזאת העת מן כי המראות פה שבעל בתורה לנו שנמסרו לדונסאוה סופר אין דברנוף
 דעות מאז גס וירדד יודד כל רברי ולקיים ולאשר הטישפ לדברי עצמה לתת ההלואשר

 לעשות לבו כלאו ובסביבותיו במקומו ואחר אחר כל כי עד עצסה, ריבודהודים
 . דעתוכרגרעה

 והיא . חד אל סדור פדי ועשתה נדלה אשר הנעשה מכל יצאה ארית תירהעוד
 המתנבח וכמעין אופנותם רשלפול ויהי , התלמדתם בו לחרר עבין להיות החלהשדיטרה

 וכערום לא אשר דיטם לעשוני והפלייר , הדשות הלכותיות שאלוה הטציאו בו . יוםזום
 דיבורה פרי הרקטת ויו לא בראשנה כי יען , ביטיהם לשער אתם יכלו לא ,הקדמונים
 דבריח אשך הרק חטר פרי היו אם כי באמת שישו טמעעאם נסבא העת שבלי~פרית

ע*ו
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 לעבדת מה כדת ספקות שנפלו בעת הדתיים בהייהם איר? אשר מעשה עת בכלעליו
 מיר ההלכות היו משם שיצאה ההמכסה ולפי הגרול דין בכית והכריעו הוהבטאורע
 יורטת ואם , להזדטן עהירים אין אשר דברים על , הלכותיות חקירות כן ועל , אדםלפעולת
 בו ולבלות רוחם את בו לענות ענין להקדם,נים היה לא , רחוקות לעתים אם כי זהאין
 וחקרה אזנה אשר למודות הכמה להיות לרוב דיבורה חכמת נהפכה עתה אבל זמנם.את

 לעהימ אם כי יורכנו לא כן נם אפשר ואם , אפשרית אינה לפעכים טציאותם אשרענינים
 המדרש בתי כרבוה , לעינינו עתה ננולה אשר הנפלאה המראה גבינה בזה רק כי .רחוקוה
 להיי כלל ירכס ולא הועלת להם אין אשר המתמיהות ההלכות רבו כן השונים החכטיםשל
 המצאה ויצורי הפלפול מעשה של מחשבת מלאכה רק והן , כסנהנו הנוהג בעולם אדםבני

  לונון ליחמה יש אשר בהן אחת לא סמדר לאין רבו הזה טסין הלכות . השכלבחריפות
 כי לזה צורך אין אטנם )גם הזה טמין ההלכות פה לסדר הדברים לנו יארכו . לר"גשקדם
 מהטיהור בענינים טהעמררן שההלכה טקוט בכל כי יודע הלא התלטוד בספרי וסבין דורשבל

 שטעון כי שמענו לא טעולם . הטרברים הם והלאה ר"ג מזטן האחרונים השונם אךכאלה
 דברים על דקות בחקירוה נפשם ענו טהקדטונים זולתם או P'ieaNI , שטעיה / שטהבן

 כסה אחת אכילה על אדם יההייב איך אופן להמציא בתחבולות שיתחכמו , המציאותרחוקי
 ויש , ס"ה( מ"ד פ"נ ):ריתות המאות שש עליה וחייב אחת ביאה בא ויש ואשמותחמאות
 שנתקרבו סקילה חייבי ס"ט( פ"נ )סכות לאוין שטונה משום עליו וחייב אהד תלםחורש
 שברי הבון ר"ג . אמרנו כאשר הוא כן ואומנם , ט"ג( פ"מ )סנהדרין ירונו איך שרפהבחייבי
 שסו לא ההכסים רוב כי הבין הטובים, האומה באברי פשטה אשר המוסרית והמהלהזטנו
 לשעשועי חבטה, ואיננה לבד התלטוד איננה התורה בחכמת דגאסנה ההכלית כי שניהםננד
 לטוב יעשה אשר המעשה את דעת לאדם הלסד אשר הכטה אם כי , השכל ולחדדהרוה
 ואת ולרגלי הסודות אחדות התמוטט פות זאת לרעה לב יוזנו לא אם כי הבין באמץ,לו

 ואף . הורות לאלף התורה ולעשור, דעתו אחר איש ללכת ההכתים בין הטחלוקות לרוביפרצו
 אשר האיתנים על ההלכה ולהעטיד לישנו הדבר להחזיר חפצו וכל lyett כל היה זהלבעבור
 לפעולתו נדב אשר כחו/ מאטצי וכל יצלק לא בידו חפצו רוחו למורת אך , הקדמוניםיסדו
 לכבורי לא לאטר לבבו סתום יזעק לשוא רק והבל. לתוםכלה

 זל"
 4ל אבי בית לכבוד

 המחלקות ירבו שלא שמים לכבוד אם כיסעע1
 מריה אין. לו שוסע כי בישראלי

 והפצו טגטהו כי יאחה אשר תחת כן ועל ידעו; לא מועצותיו וטוב הכירו לאסהשבותיו
 ומאז דעהם. מפני דעתו בטל כי עד נעבד לשדה הוא היה זה תחת בנבורתםימשלו
 כל דברי פלפולם. חכמה לרנה הרעות החליפו ובלבוש בישראל לחק במחלוקת היווהלאה
 אהד, כרועה כנהונים להם היו ואלה אלה והקרישו, דתריצו והפוכם דברים ואחדאחד
 היימן אלהים דברי ואלהאלה

 עשי אחדפרק
 עלכא. ו" ישט;א5"

 וצרקה זכות ונתנו היחידים כח החזיקו חטדרש בבית עתה נבראו אשרההדשות
 בארץ ופרו סאה אחת על ההלכה שרה הרהוב כי זאת אחרית כהי יחידית דעהלכל
 כי נראה אשר על עוד להפליא אק כאלה מראות ננד הראשונים. שערו לא אשרבאפן
 כי אחרי פארותיו, ותארכנה סרעפותיו, ותרבינה קומתו הגביה רמזורה מדרש הזהבזמן
 נהקבלה לא אשר בעת ואף ושכלו, כדעתו לדרוש החכמים פן יתיר לכל מעצור תוןעתה
 ור' ישמעאל ר' 117 הזאת בעת הדורשים מן הברנרים מזכרון. זה בצבור גמחתה לאדעתו

עקיבא
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