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טפלת ניתר ורן'פתאיריינוס ,טצב ה'הור'ם נגד ההשיחים ,התרגיטים
 ,אלישע בן אבוית ,ביתדין
שאושא ר ,שאיר"ר
ן יהודה ,ר',וס' ,רI1YD~ ,ן שאר לטיהדיר' ,רבן ~I1PDבן גטליאלהגרסא;
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;,

פרק שלשה עשר
טפלת ביתר ורדימת ארריינוט.

לשן העת אשר הרבהירושלים נמשכו חכשים  D'nWIשנה ויעברו בעצר רעה
ויגת ,אבל עור פעם אחר פעם.רשפי תקוה האירו נתיבתם .אך לקץ הימים בהניע
אדריינום למלוכה אז נכבו כלמאורי אור בשמי הלדם ויהי השך אפלה בררך ,חייהם.
בימיקריינוס אשר.מלךלפנימלוהאדריינוס הלמזממו היהודים בבל_מקומות מושבותיהם
נגד ריומיים. ,בקוריני אשר באפריקא ,באי קיפרוס ובאלכסנדריא ובבל פרצו הסרנדות
אשר אחהותן סרהכלענה .בכל אלה המדינות הפילו הרוסיים הצרידה לארץ ,ואין מספר
לרוב חלל אשרנפלועל שדה קמלואין קץ לכל השוממות והחרבנות .גם על ארץ יהורה
עבר כוס בימיטריינום להלחם בם מלחטת השמר ,המלחסה הזאת.כנו הסקורות בשם
פולטוסו של קיטום ואמרו :מפולמוסו.של אספסיינוס עד  1DID~leשל  Dl~'pנ"ב שנה
(סדר  Q~'yלני' מ"ע פיעם ונרעץ) .עת.צרה;היתהלישראל ועשו לה אותוזכרון בנזרם
על עמרגת כלות ושלאילמד אדם בנו יונית (סוף סוסה)
 .והצרה דהסידה.,ער תחלת מלכות
אדריינום .אף ס,
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ש  Dl~'pהיתה כי
המקרש.שני אנשיםמנהיני החפץ הזהאהנוכרו בשמם והם:לוליינ~ם ופפוסשני האנשים
האלה נזמנולפניקיט,סלת,דין והשבוןעל סע~יהם ,ונגזרדינם למות והיו.מתים בחמאם
לולא הופרה עצתו פתאום ומחשבתו אשר חשב עלוהם לאברם שבהעלראשו.כיאדריינום
אשר בין כך הגיע לטלכות שלח צו סרוסי להעביר את קימוםמפקירתו .הצו הזהתגיע
ד מרם ננסר משפס כותם
עי
 .ויהפך האבל לשמחהכי הצרקימום הצורר אותםנדון עסות
עלנבליוועל מעשיו הל-עים אשר עשה ביהודה .ואף עלכן עשו אתהיום ההוא לם טוב
דלא למיספד ביה ונקרא יום טריון .מכל הנעשההביןאדריינוס מאד מה הוא כל
ישעם וכל חפצם?כי חלץ אהדחי בלבם להשיב הבית על סכונו כקרם .אדריינוס מצדו
נם הוא רצה להשלים עם.היהודיםעל כן עשה להםחנינה לתתרשיון עלבניןבית המקדש.
זה הרשיון הרנין לבם ,ובקנאתם לציון קנאה נדולה התעודדו אנשי שם בעם ובהאשם
לוליינום
לעשות הרשיוןלפעולת אדם
 .אלהשני האחיםקיומושיבים מהפיוין מעכו
עד אנמוכIיDאlDו~היו D'pDDDלעוליהגיל
ה כסף וזהב וכל צרכפ
נבלי כל ספק משך הדבר
הזה אונלסים דאבה לארצם ,וזה נתן יד למלשיניהם הכותים לפקת עיני הטסשלהעל
הסכנה 'אשר תניע לה מרשיונהעלבנין הבית .הקבלך6-אבותיהמ ואבות אבותיהם :צרור
את היהודים! קייטו באסונהכי הראו לדעת הממשלהכי בהבנות הסקרש יכוננו בית ועד
ליהודים הקיובים והרחוקים ופכון לשבת לפרידה ,נציב הרומי בעת ההיא; מורנוסרופוס,
אשר נתנו אדריינום ביהודה תחת קימום ,החל להגביל הרשיון בתנאי שישנו מקום
מעמדו של הבית וצורתו ותבניתו מאשר היה לו מקדם
 .כשלהבת ברק אוכלה נפלה זאת
ההגבלה אלגללם,כי רבנינוכי יודע מורנוסרופוס כי זה תנאי הוא דבר אשר אין אפשר
להם לקיימו ,ועל כן 'הלאישוה לביטול הרשיון ,ומה טרה רוחם על התוחלת הנכזבה!
לסבת הדבר הזה נשאם לבבם לעמוד בעז ובכל טאמצי כחם נגד הממשלהעל דברדיגול
חגרול אשר נעשה להם
 .אז ההאספויחד כל גדולי האומהוסנהיניה התיעצו מה לעשות
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עתה ,ניוח ברם רבים אשר יעצו ,4שידה חדשה ננד הרוחים .האסיפה התת תתה
בבקעת בית רנון.הן אמנמכיהיועצים (שלום גברו שם עלהיועצים למלחמה,וביה"ד
רבייהושעבןחנניה לקה את לב חבהנאספים ברוב לקחו ועצתו לשלום נשמיגתכהיתקעה
המרירהלפי שעה אבל נמצאו רושמים ברוריםכי לא שבה המטחה לאיתנה; כי לולא
ואתלאנוכללהבין סבתהרדיפההראשונה תחת ממשלהאדריינוםהמתועתמיריטהינומרופום,
י האהש ,ל41ינוס ,DItD1
אשר הפילהחללים הרנה סמובי האוטה בעיר לוד ,ואשר בהשנ
בין הרהטהורגו ,אע ואחכי אםיעןוכיעןכי אש המרירהדיקלה
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האדום האלה אשר בכל עתהיו בראשי המשתרקם לבנות הבנעבלי ספק נם הפעם עמו
כם'גיל קנאהלארצםולעסםולציוןועלכן עקב הקנאה הזאת הקרשולהרג.הרינתם אירעה
ביוםפריון דצא  ePnאשרלפני איזה שנים כמו כן באו-בסכנהעל קנאתם הגדולה לבנץ
הבית אך ברפלא ופלא אזנצולו .ואמנםנבין נם הסבה למה בעת ההיא דיש טורנוסרופום
אתהר,יכל ,לבעבעי שיה וה להם לאותכי ננסר הדבר על מקום המקרש להעת תל שלם
ולא יבנה עור ,אץ זאתכי אםספני שבעת הודא החפץ להטיב המקדש על פכוט מלא
כלריבטת יחד ואותו חפץ פורנומרופוס דכאו ולאיהיהלו אחרית ותקה עוד .)1ואמנם
עברוימים ושנים אשרהתויקו בשלם למראהעט ,ר'יהושעהיהנכנסויוצא בביתארריינוס
זהיה  IDP 6כמה הכותים בחכמה,וכן רהוכח ר'עקיבאכסהפעמים עם פורנוסרושס ,אבל
בבל ואת עשו במחשךמעשיהם ,והבינו הלנות נרובע למרידה ולסלסלה בסתר
ר"נ כבר מת קודם המלהמה וכבוד גדול ?קוולו במותו כל חכמי הדור ובראשם ה
f. fנםp
אליעזרור'ייפשע למ"ק כ" ).1אונקלוט הנרשיףשיו שבעים מנהצורי 1י"א
לראב"ע אץ וכרון בימי המלחסה .אבל קרוב מארכי ההלת צטיחת דגמרירהגם ר"ג נם
ראב"ע ראו בשניהם כי זהיסופרכי במות שמואל רפוטן דנפידוהו רשנ וראביע (שסועת
פן,ש) ,ואמנם דבר ברור וצאכי שמואל הקמן ראה תחלת הכרירה והניד לאוצר אחריתה
הרעה .הוא אמר בשעתמיתתו :ישמעאל ושטעון לחורבא ושאג* כל עמה לביזה ועש
ן (סנהרריןי"א ,ירוש' טעו כעפיה)ואולי גם במאסרו אשר הוהבי בו :בנפול
פניאעימויי
אהבך אל תשסה ובכשלו א5יגל לבךפןיראה ה' ורעבעיניו והשיב מעליו אפו (אבות
פ"רמיעט) נםגוהיוזהכונתולהזרירלהיות מתונש בשמחתם בעתיראו מפלת רשויבורוסו
על מפלה קיטום או נם נצוחים מאוחרים אשר נצחו פעםופעמים אתהרוסייםכי לא היה
לו בטחון באחרית הדבר וכסוכן ר' א6עור בן הת-קנוס ראהימי הסכנה בתחלתם .רץ
שבריס אשר היובין ר"א וחבריוותלסיריו בחלותו את ח4ו אשר טת בו טראים על זה
י לבתחבריו אליו לבקרו בחליו שאל אותם למה לא באתם עד ענאצע אמרו
באצבע כ
 16לאהיהלנופנאי .ואסר להם ר"א ,תסה אני אםישהו מיתת עצמם ועל רעע אמר
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פ"ט תענ.ת מח ):שמחות פקח ב"ר פם"ר
 )1ש' ירוש' שג'ע.ת פ.ד היא מנהררין פ"נ היו תצ
) וח"ח
אטקורות לטשתןבפגאידםויויש גחן כסה סה.רות אשי אי אפשר לפשר,
חךלתפ'  rwהטריק פמה'ס (נ.
אח.ט והאומרשל'.%נוס אלכמנדרי ה'ח ,פיעה ומש"כ בת"כ בחקתי פ"ה כגק
משרש סכלם שלוליינות
ס
פ
פ
פאפךום ו5ו.'5נוס אלנסנדריוחבריו
יכפדרי זה שם פ-ט .שאילו הוא תאר צ"ל האלכסנדרי וע"כ הע-קי כג" ה'לקופ
ו אל
הא*סנררי בו'" 1ואלכסנרר זה ח51ייצא אותו איכסה שנפצר כעת ההוא בלוד ונכנסו כ 5ישיא 5לקפדו (חנינה
) כ' אלכסההויו ק.צוי טן א~סגדר ובקופפ' שם מ"ב השם בטלאו וכן ברור הואזזפפים %וליינוס נחרט טטש
יח.
כן טפורש בכ 5המקוטות דנ" 5ומריש ושכרתי את נאון עזכםיוכיח .כרוב המקוטות אינו טפורשסי הרנס רק
בת"כ המועתק בתענית נקעת שניים נאמר שטריינוס הרגט וזה סתירה מפורשה לב"ר פסטר שם טוכח שהייגהט
טאוחרת לרוש.ון שנתן אדריינום לבנות כ.הם"ק וע"כ נ"ל שהענין כן5 :,וליינוס ופפוס כבר השתרקו כים' טריינום
בבנין הכיח ונשכיל זה דנםקיימם לטות ולא נגהר הרבר עף שלמרפה השעה לקיט,ס וכסושפ '.קרבן אח-ן,
בקודק
גם בת"כ זבחענית שמו ש.ן
מהמ"ק נסוכים ונהרגי וא.רע הדבר שוס טרזון וע"כ כפלו היר"ם.
נחלף
טרנוסיופוס כשע טרינום .עכ"פ בסררש נתכלכלושני הממשים מוטן מריסוס וארריינום והחליפום זה בזח ובכן נוליו
.
כטה סתירות .ואף דולפי פירושנו גיכ א.ן כל רמתירות טפושרוה פכל טוס הרבר נוח לרוזקכל מאח ל"
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י לאהיה להםפנאיע ומה לרפא
שלד קשהסכלם(.מנהררין
ומההיה להםלחבריוכ
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חברון הפנאי היה להם על אשרעסגך לעשותריפטתלמריגהג.,וזההיהלה'א לכצרת רוה
ע א4ר השתדל
כי וצא לא הפץ בטרירה לאה אאיות לאהורכי טרהת"א באחרונה"'4
ה
ר
במרידה יזההסגלם,.נמנלו הלק סטנה קשהסכלם .מה יפרוש ארעל דג אחת מהבא
ק!ל שיצאביבנה ל שטואל הקשןועל רפא גן דצרקטסכי הסראוים לרוה הקדשמרוש'
ף טפה).ובאמתשגי ההכתום האלהכוונו אחרית דבר וראולאוזר הצרות הבאת ,וכאשר
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בויכנה את ר' יהושע בשם נשיא היהורים עורג.לירי
םלהניא ראיה רברי המכתב
תלמודייםיש הונחה שלאהיהנוציא.כי ההלמודיספר
נאסרים בדקדוק ,אמנםלפי
שארךי טות ר"ג רצהר'""s~wtהשי אחהכריללסר ר' יוחקבןטרי עלרגליו ואמר אט
רואה שראוי שההיה הנטןהולך אהרי הראש בל ימיו של ר"ג קבענו רבכה כסותו עכשו
אתה רוצה לכפלרבעיו יהושע אע שומעים לךשירובץס"א ).ועתהאלור"ה ריי נשיא
קשה להאמין שריב"נ ירבר כבה ברברים קשים*םהנשיא .נם רהלמד הבב"ל עגה
ן)*כיאינוכןשרריאהרישהחוירו
!,
בעשותו את ר 9לאב ביץדין עוד בשערה )aמfצאענלוכ
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אתי"נלנשישתובה רשא בן עזריהכשקהוולה
ידענו שראנשע
שד אהרי פות רע (נפץפ"י .).אמנם רל.לא היה נשיא לא אב ביתרע אבלהיה
לביתישראלייהר.סוה ומזה,כיבצדקחי ובחכמתוובעצותיוהמזבותהשיג אחעסוממריה
כל וומים אשר שר ורעל הארץ.
אך אהדי טות ר'יוושע פסקו  nlale nlyyומחשבות  nateמישראל לרושי8,ם6
ברוסים אשרהבינו בלאם ובמחשך פרץ פהאום ובמשיה עבר ושסף בסלא רוהב
רייורדה .בר כוכבא הנק-א גם בן כוגיבא ,איש נבור היל אשר הוקאה הלשכות
מץ
הר
א
,
ץ
ר
א
ב
בקטבו
 .הוא דפליא לעשותנרולות
סלאתהווהלהיב רות העם למרודבאדריינוס
רוה המכבים נסתהלהצינ שד הפעם את רנלהעל מ
י בוטן קצר הרבו*
אדמתאיהקדש ,כ
תחת רנלטהילהרומיים המגהנים סטורנוסרופוס ויחזקמבצריםרבים .רוב'ף'81צודותוערי
דפרזש נעזבוסריומייםויהיו נכבשים מתילהיוחדים .ימו הנצחון הנדול הוה נמשכו כסו
ב הימום האלה רשלים את גר כוכבא לסלך ויהללהכין מלכותו
שתי שנים ומחצה.בקיי
י עשה פטבשתהרשות הטדשת בשםטוביוה ,אפונת ר"ע בברכוכבא
בכל משפמיהעדכ
ישראלכורחוק טמנו גפה מלץ אמר
י וצא האיש אשר יערו ה'
גוילה ,בהשברכ
זה הוא מלך המשיה! אטנם כאשר לפנים היו לרעע לבתע הבריו הנצררש כתנגדים אשר
כןגם עתההיו גרם אנשים אשרלא האסיטכיאהריתהמרירה תויה
ועצולדליק
lן~ בן תורתא כשמעו שמ"ע אוטר בר כוכבא :זה הוא רגולך המשיה,
hנ
vח
nו
לסובה .ר' י
אטרלו:עיבאיעלו עשבים בלוויך ועודבן דוד לא,לא (ייוש תענית  Y'Dואיכהרבתק.
ר' אלעזר המודעי ,רעעליו המעשה אשר בר כוכבא עושה
'ואף טת בהמאו שד1זמר
לבר כשבא .)1אהריוז דבר אף הראתהלדעתכי צדקו המתנגדים .אדרייגוס קבץהיילויזיו
דיבובים 0ל1מדי מלהסה ונכל סאסצי כרצ ובחימה שפוכה נלחםביהודים מלהטת השמר.
או טעם סעד כל תקף ,בר כוכבא וגבאותו ההלו למופ ואחת אתת הורו בל דצמצודות

סקויוה

.

וי

י

לנאי

והערים

ע פ"א  '8להטית כ 5רקה 5ה!ה כרעב .לרעתי הטררש הזה ש.ור ממררש שדרש כנר
,)1ע" 0כ'5הא יס
ש כפירועם סדות טפרים וע"עפ' רעט5ק פ"אפ'כי טחה אמהה טה שררש ר"ל הטודע' ועי"ש בס"ס
הסיידהאוי
אות ק' ואףמעגין סיתתו אנו 5טדשכי ה'ה טה'הצ'ם למלחטה כי מטפי סטנו שבי כנדכא היה קיוב
י
י
ל
א
טמשפחתו -ואעפעף הרגו שהשרהו שהוא מאוהבי הררנ"ט ו!ה סורה שבאינה 4ט! 5א היה ר"א המודעי טהיועצ'ם
5ט5הטה שאס 5אכן 5אגבין איך הרנו בר כוכבא השרק(5עי'כ5זה כירושלמי תשית פ"רובאיפה רבתי)

.

יא

י5

.

.

.
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והערים הנכבשותלנפולביד הרומיים ,ובר כוכבא עםכלחיוו נדחק להאסף למצודתביתר
ובאק העיר במצה -וכה התמירה ערההלת החרש החמישי הוא חרש אב בשנת ס"ה אחרי
חיבן הבנע ואו נפלה ביתר ועטה אבדו רבבות אלפי ישראל בחרב וכשביובביזה ועל
מוקדהעל מזבה תקותם אז נכבתה הנתלת האחרונה.
ר
ת
י
ב
אמנם הצרות והסצ~קותעודנכפלו אחרי מפלת
ר
ז
כ
א
ה
כעס
לאידעשבעה
הקשה
ו
ב
ר
ח
ב
את
ל
י
פ
ה
גוף האומה
בייום נקם בלבו ויאמר השמד .לא הספיק לוכי
שדורלרגליוכי שלחירו ברוחה ,ברתובתורה .כאנטיוכוס איפיפנם בזמנו נתן גם הוא חק
בייעובו היהורים הס-הם ורתם להיותכגויי הארצות וללכת בחקותיהם ובמשפטיהם ,מי
אשריקים מצות שבת וטילה ותלמוד תורה אחת רתו להמית ,וישת עונש נם על מצות
אח-ות כמו :קריאת שמע,תפלין ,מצה ואחרותדומיהן!).יותר ככלן היתהלו תלמוד תורה
לתועבה .ויתן חק :כל הסומךיושג וכל הנסמך יהרג ע) -שסומכים בה תחרב ותשטין
י היא תחן למוט את
שסומכים בהם יעקרו (סנהדריןי"ג ):זאת הגזרה היתה קשה מבולןכ
האיהנים אשרדת היהודש נשענת עליהם ,ואףהיא העירה קנאתם כתר מכלם ,רוב החכמים
דו?אסצו לטמור נפשם על התורה .בעת ההיאחלהועד בסתר בעלית בית נתזה בלוד(נרעץ
חגר
ונטנו ונסרו ,על כל התורה אם יאסרגוי לישראל לעבור רצץ כע"זגלוי עריוה
ר
ו
ב
ע
י
ת
ו
כ
י
.
ם
י
מ
ד
ואלירינ (ירוש' שביעית פ"ר ה"ב וכ"מ) ואולי נם שם ההליטו
ושפ "24
שרתלמור גדול מן המעשה (קדושין ם :מפרי עקב) להורות שעל ההלמוד חייבים לסמור
נפש אף שעל שאר המצות יעבור ולא יררג (גרעץ שם) אכל מקנאי קנאת התלמוד לא
נלםהיו וקצתם היו מתונים בחשבם שאם לאיועילו בטמירות נפשם תועלת מוכהת לתורה
שוב להיות בשב ואלתעשה .אחד מהמתונים היה ר' יוסי בן קסטא ,כי כצאת בשטף
עובר הנזףה על פני ארץ מצא אתר' חנינא בן תרדיון ואפר לו חנינא אחי אי אתה
יודע שאומהזומן השמים המליכוה שהחריבה אתביתו ושרפה אתהיכלו והרגה אתחסידיו
ואברה את טוביוועריין היא קיימת ואני שמעתיעליך שאתהיושב ועוסק בתורה ומקהיל
14ת ברבים ומפר מונהלך בחיקך אטרלו :מן השמיםירחמו .אמרלו אני אומר לך
דברים של פעם ואתה אומר )-ן השמים ירהמו ,תמהאני אם לא ישרפו אותך ואת ספר
) .מתוך הדבריםהאלהנראהשר'יוסי הכניענפשולפני הגורההאלהית
תורה באשלע"זי"ח.
אשר אין להשיב ,וישב בדדוידוםכי נטלעליו .אבל לא התקנא להערות נפשו למות
במקום שאפשר שהקנאה נגד גזירת המלכות עוד תזיק ,שלא לבד שיאבדו נושאי התורה
-

-

כ.

.

.

כי

 )1עי' מכפתא רבחרש פ"ו ויק"ר פו"ב מונה המצות שנתנו נפשם עלקן ונראה מנהבי אף שהותר לעבור
) גם היא מגורות.ו ואל אדרי'נוס והתפלגו כטה הקנות
רעץינ' בכ"ז נררגו רבים ולא עברו .גירת נדה (טעילהיו.
ספני הגויה אבלנהיה מתונים שלא נפרש כל מקום שנאמר "במכנה" שמכוון עלהגורה הזאה .כמו גערוב'( 1צח):
ן בהטציה(טללה כ"ז):שפ '.ר"ת
ובסטה טכסןוהולךלו .אין הכונהעל שעת הגורה .וכן העושהתפלחועגולה סכנהיאי
,לשין הוה נאמר במזווה ,תליה בדלת סכה ואין בה מצוה חקק בראש המקל
 %שעת הנורה דגר בט5ישא כ' כ
וכו'סכנהוכו'(.רוש'סוף סגלה)ובתוספ שם טובתגהד',שא.ן לשק טחהמכווןעל  ns'aהגורה~אף ר"ת מורהלוה בתים'
ק
ר
י
ת
ה
ו
' שבת (כ.א :ק" ).5ערובין (צ"א. ).תוספתא
דברים בשעת הגורהע.
טנחות(נ"ב ):ובפי רא"ש להל' מוכה.
ברכות פ"ע מוכה פ"א שתהות כ"ח .מהסטהיא.לך נהגו שתהא בתילה נשאת קיוט ג' ולא מ.חו חכמים ההובלע ג):
ולדעת רבה ~' Qsהמנהג דאמרי הנשאת ל.ום ר' הנעל 5מפסר תהלה .אך ב.ר~ש' תנ' שממעם זה תקנו ש.הא הבעל
בא שיה עור בבית אביה .ו5פ" 1אין ~ CYלמנהגם דהא גלא"ה העייפו על הנורה מצר התקנה .ובבחינת תהלת
הגורה ע 5המילה כתב הר"ר ש'"רכעיךמל.ן צד  19שעודלפ':בן כודבא ה.ו מושכים בערלה טפחד הממשלה כטבואר
בינטות(עב ).ובירוש' שבת פר"א דמילה דאמר הרבה משוכים היו בימ' בן כוו.בא ומלו וח 1.והולידו .ואין הכרח
מנהשמיו ב"מ .מלכנת כ.כ אלא קורא תרת אדרי.ניס'מ .כ"כ וכלם מלו מכוון על הנסן אחרי שכפלה הגורה.
ובבבלי 1תוספ' דשנתדנ '.טשובשה והיא המעתרו אבל,השקיקאב.ג" ירושי עור הניא רא.ה מדברי ר"א ,שכת (קל).
ובסכנה טכסןע.פ ערים ואדרבא ט5שין הברייתא טובח דר"א
על :מן קרום *מר ר' יהורה 3שם ר"א נוה;ין
כני ~מנו היו
ה' 1בשעת הסכנה וכו' ואם ע 5נטנו ש 5ארריינום מה צריך ר"י לקבלתו ש 5ר"א הא רבא עצמו
ת
ר
ו
ג
ב
שאלה
.
ה
ט
ה
עדים כרכר וידעי יותר טר"א איך נהגו דר"א מה קודם המל
אדריינוס נשאלה
הענין כן
י
וה
א.ך להברו סכין בשבה ועםאר"י שה' במן הוה שקבלה מר"א בעל הלכו
כשגורו על ונטילה ועברו ומלו
במחר.ו~ש
לישמכיא.ן טעומה ל'פ ערים והוכרחת' לקצי והטש?''5ם 'בינו.
אם
כו
יש ?11:שכך נהוו דהיינו בנורת אנט

.

.

.

.
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כי אםיעזרו גם כלא בהורה עצמה לשרפהולאביה מן העולם .ואולם רוב החכמים ברור
הוה לאעשו ככהכי אם בתשוקה עזההערו נפשם למות ענ.התורה ,ולמרות גורת הסללות
עמקו בה !) .טן החכמים אשר מסרו נפשם על התורה לא נוכרו רק קצהם.ר' ישמעאל,
ושמעון ב"ע  /נהרנו בפרק אהד ור"ע המפירם (מכילתא סש?טים פי"ח ובם"ס אותל')פפום
בןיהירה ,ר' ישבב הסופר ,ר' חוצפית הסתורנמן ,ר' יהודה הנחתום ,ר' חנניה בן
הרריון גם הםנוכרומהרוגי מלכותי ר' עקיבא אשר בקנאתו עלה על כלחבריו נם מיתתו
ל אתגורלו באהבה,
היהה קשה מכלם כי'בססרקות ברזל סרקו את בשרו מעליו,אבליב
וסבל בענוה אתדיט הנורא זברנעו האחרון אמר לנפשו שחיואיימ
ה מצוהאלהי :ואהבת
את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ,ועוד הפעם קבלעליו מלכות שמיםויצאה נשטתו
באהד(ברכותס"א!) ואזלם סלבדילל אלההנק.בימ ,בשם ומלבדכל החכמים אשר הלכו
לעולמם כררך כל הארץ בדור ,אין כספר לט5החכמים אשר נהנו נפשם על תורתם
ורתם,כי אליהם יכונו ביחודעיניארריינוט ופהשבותיולהכחידם סן,הארץ /מהוצבוכי עמם
תעש -הדת היהודיה.ויתבולל ישראל בגוים כי עםהיותו בוזה את אומתהיהודיםויחשביה
י מלעיג על חבטת חכמיה (נרעץת"ר  )155בכל זאת
לירודה שבאומות (שמות רבהפיו)ויה
לאהעליםעינו ממעלותיה והתפלאעל תקףהיהוד,מ וגבורתם .פעם אחת אפר לר' יהושע
גדולה היא הכבשה"עומדת כין שבעים זאבים4מדרש ולסתר פ' נקהלו) ,נרולה היתה
בעיניו האומה הזאתבהביטולאחורעל כל רועלאות אשר מלאוה תחת עקת כל קמריהרומים
אשר לפניו ,אם התבונן בכל הלחץ והמצוק אשרסידוהיה להם ,ובשנאתהגוים אשר
ישנאו העם העם זהדלהזההבזויושסוי סכל העמם ,ויראכיעוד עומדעלעמדוולאדממוהו
הפגעים ,ע4כן גם זה כל ישעו וכל חפצו להעבירם מרתם ולהביאם בברית עם עטו
ומשפטיהםוהיולנוי אחר בארץ אם ר"עישים בפי אופות העולם דברי פתוי שאוסרים
לישראל מה דודך מדור שכך אתם מתים לעולםעליו וכן אתם נהרגיםעליוהרי אתם נאש
הרי אתם גבורים בואו והחשיבו עמנו ~מכילתארשיונה (Jueאין אלהרבריםברוייםכי אם
ז4משפטם
לקוחים סת~ך זטנו והםהציור הנאטן ממחשבות הרוסים אשר חשבועלהיהודים4ומ
עליהם וטן החפץ אשר שאלו מהם
סכל הגדולים ראשיבתי הסררש לא נשאר עד אהד בלתי ר' יהודה בן בבא איש
זקן ומפואר בהם'דותו (ב"ק ק"ג ,):שונה הלכותנערובין כיב :כ"ג .ע"ג .יוסא פ"ו:
יבטא קכ"א :ס4י שלחפ" קם"ו) ,ובעל מדרש נספרי קרחפ' קי"ז ,פנחס קליד קל",1
עקבמ"ג) ,אשר סטנו נמסרו כסהעדיות (עדיות פ" 1ס"א פ"ב מ"ב) ומפורמםלבעל הוראה
ת פ"נ) ,איש אשר בכל עת עיניו פקוחות על טובת עט
(תוספתא תרומות לבת פ"ז,יבט.
וצרכי.זמנופ) האיש.הוה היה האחרון אשר פגעה בו סדתהדין .הוא ראה בצוק דהוהים
כיאין אחד זקן טוססך בארץ ישראל אשריכול להסמיךהתלמידים הנשארים עלכן הלך
ן אושא
וישב בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירותגדולותג;נין שני תחומי שבתבי
י,
לשפרעם וסטך ששה זקניםתלמידיר"ע המובהקים אתר'מאיר ,ור' יהורה בן אלעא
ור'יוסי בן חלפתא ,ר' שמעון בןיוחאי ,ור' אלעזרבן שמוע ,ור' נחמיה ,כיון שהכירו
בהם האויבים אסר להם :בני רוצו! אסרולו :ואתה טה תהיהעליך 1אסר להם :רציני
מוטל
 )1בטם' שמחות מ"ח ט'וחס"ר"ע מאטר נפלא :ד' חים למלך ,אחד לוקה.שותק
 ,אחר לוקה וטבעט ,אחר
-

.

ה"4

.

היי

.

.

לוקח ומתחנן 1שקךליק
ה ואומרמלא!'1הלקינ' .אם גם שבסיף  'feדבריו על אברהם איוב חזק'חוריר בכ1.
שנוכחע.ניו ה,1.סאורעיתומנו וכוון על המררגית השונות בחם'די הדור שמסרו נפשם לקריט השם יש לוקיםושותקים
ישלוקים וטבעט'ם יש ליק.ם ומתחננים ,ויש לוק.ם וטקבלימ היסורים באהבה ובאמת ראינו היה וגן נמצא ר"ש
שקה ותתרעם שאטר לר"י רב.לבי יוצא שאיני 'ורע על מה אני נהרג,וכנגד.ר' ישמעאל שותק (טכ.לחא משפטים)
ר'.ח בן תרריק לוקה וטתחנן ואמר טן השסים ירחמו ,ור"ע טקבל ריצו באהבה כארם האומר לאביו הלק.נ'
)2עי' יבמות (קבב ):ע"( 1נם .):וע"ע בגיצה (כא ):שם הפר.ו על הטרה גחסירותו

נראה
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.
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נרמל לפניהםכאבןשאין לה הופכים .לא זזו טשם עד שנעצו בגוש שלש סאות לונביות
של ברל ועשאולגופו ככברה (ע" 1ח' ,)1זההיה הנורל הנורא לאחרוןדשקניס בדור דגה.
אבל בכל עתיהיה זכרו לברכהכיסירו נזרע הזרע לדור יבא .מסיכתו את תלטודיר"ע
ן נרולכסו לפנש,ורגם קמו החת וקניהם ומוריר 6אשר
פעלהכי זכולהכין וליסר בנערי
אבדו בענין רע.
מי סנה כל האמצשים הנוראים אשרהיו לארריינ~ס לכלה כל חכוכו מחדם
זפ ספר את כל העוזרים הנאמנים העובדש אוחו לבצע מחשבתו אשר חשב עליתם
לאבדם ,ונכף זאת אלה ואלה לא עצרו כת לעמוד ננד אוטץ לב האומה
 .כאשר בכל
פרק הומןלטן החרבן ער תחלת דבלחטה ,עם בל ההלאות אשר סצאום ,גברה התורה
שבעל פה רגשתה ותל ,והנוילוה ורוהיבוה לצרדים שונים,כי לא לבד שפי סדת
ההכסה והררישה ,אשר סיום אליום רוחיבהצעדיה ,האריכה זאת ההורה ענפיה ותגבה
קומתה מאשר היתהלפניםבי אם גם מצבם הסדיני החדש עצם עליה ,אףגן דוה הדבר
עתה .הרדיפות והמצוקות האחרונות אשר השיגוםסירארריינום ועוזריו לא ופו לאל ירן
 .כי החת
לרפותם ממלאכתם ולהטותםסני אורחכי אם עודותסיפו לתת אוטץ לתורתם
אשר חשבארריינום לכרות כעץ דתהיהרווז ומשפטיה הנה למרות פעו הלא חזקוידיהם
לששר דת ומצוה ,ותחת אצר השב להשמיד ולאבד נושאי התורה לטען נתק שלשלת
הקבלה הנה הםחזקיה במסמרים ,ולא (דוס לכדכי אם נם הנזרות עצמן אשר יצאו מאתו
לבטל דת ותורההולידו והצמיחו דתים ותקש חדשים ותורות חדשות .עיןבעין נראהכי
בדור אחרי כלות הנזרה שבו המדרים הישנים כדרישת דגורה לאיתנם וסכל תורתו של רקע
וחבריו תבותיו לא נערר דבר בשקהעהים,כי הטספר הקטןטתלמיריו אשר נ11זר 1לפלטה
בארץ השאירו דגל לדור אחרון .מדי שבה טנוחה מעט להם שמו להם להקלהשלים
 .וכמוכן נראה
כיבלה ידם וברוה ריע אשר עליהם את המעשה אשר דואל רבם ~1nlwv
כי משנוי העתיםומן התחברותם הטוכרחח אלהגוים ,וטן היומס אשרביניהםובין חקת
משפטי הרומיים התפעלו נם הם בדרישתם ובחקת משפטיהם .ואמנם עוד נוסף על זה
וזה היבר ברור ומפורשבי במשך ימי הנזרה חקקו הקים שטים אשר דרוש דרש הוט
מאתם ,ונתיסדורתכות ונתקט תקטת לצרך שעתם ובכמה חקים אשר בעת הגזרההיו
למר_שול ולסכנה למקיימיהם הסבופני ההקים והעריפו עליהם לעשותם באפן אשר לא יסכת
בעשייתם לפני הממשלה ,ומזה נולדו הלכות חדשות אשר נשארוקיימים במנהג בכל
הזסנש )1
 .ומייודע כסה הלכות כאלה אוש -נומרו בשעת השמר ולמכהו ,אך נמסרו מתם
ו
ע
ב
ק
נ
ו
ת
ו
ר
ו
ר
ל
י נם על זהכוונוקרמונינו במאמרם אשר אסרו:
.
ן
ת
ב
בהעלם ס
ן
ר
י
ק
מ
ו
ואיל
גל מצוה שלא מסרו ישיאל נפשם עליה ים גזירות המלכותעדיין היא מרופה בידם
(שבת ק"ל * ).אמנםויעלהעל הדעת שכל מצות התורה חוץ מע"זוגלוי עריות ושפיכות

ש

ימם

 )1התקנה  wn'wבמה בא עלית שד בבית אכ.ה נתקנה בשעת השסד ולא במלח
לאחר שפטך השטד
עי ,ירושלטי מתובות פ"א ה"ה ,בפולמוסו של קיטום גורו שלא ילבוד את בנויוניתלסוף סוטה) ,וכימי רכי הוכרחו
ספני וקרובים לטשות עי' ירוש' שבת פ" 1הנא .נזרו כשעת השטד שלא יצא אדם גטנד5ד,מסוטר
להה.ר לבית רב-
מעשה שהיה (שבתס ).ואף אחר השטר לא בטלה הגורה כטשורש שם בירושלטי ושנינו גן השנה
כשכת צפני
.
ה
ל
פ
כ
ת
נ
ש
ניע התיר
וא.לך אשה גובה נתוכחה שלא בג 6וב"ח גובה שלא בפרווביל (כתובות מש"ט) %א מצאנו
ך
ב
ס
ו
ת
171
 .וביתא בזה תטצאברכות פ"ב יהודה קבע כן להלכה
ספג .רססנה לקרוח שסע ושלא להשמיע לאונםע'.
יצח ר' יהורה לקבוע הלכה לדורות טחשירח רק הוראת
נעיוב.ן (פ"א ,).חוספחא סובה פ"א שטחות פ"א בכל
טפנ' המכנה .רחקנה שמש.א.ן את האשה עלפ .ע"א חקן ר"ג הזקן בשנו לציך שעהו אבל לא נחקי.טה להלכה
שהיי ר" 1דיבש %ס ר"ע לא 'רעוה ולא הויו על פיה ער שבאנחמיה איש בית ד5י לריע ואטר 1אתם יורלם
שטרינה זו טשובשת בנ.ימות מקטלני סר" :הזקן שטש.א.ן אשה  etvע"א ועשהר"ג טעשח על פיו והתיר גדף ההתגים
%ם נחטיה שממר את רחק:ח
נחן איזהע.ש ע"א הבטית קפא .).והזה תקנה  11לא תקן ר"ל הזקן כ"א לצרך
פירש בהד.א שע"כישושטוךעליהספני שהשעהירינה לכך וכגלל זה התיר גם ר"ג ובב"ז נשאי כןלהלכה לרורות.
גם בירושלמי דהגיגה פ"ע ה"א בענינו של אלישע בן אבויה שם סוכה שככסה חקים רתרימו בשעת מגזרה
ונתש.ט 1כן להלכה לדורות.

.

איה

.טוו

.עי'
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דמים כ רק ע 5אלה השלש מסרו נפש חשבו למרופות ביד ישראל 2אבל באמת
ייהם היא על המצות אשר אף -שהותרו להם לעבור ולאליהרנ נכל זאת לא
בונת אבר
-

לסבב פגי הדבר 1הטצי14
עברו עליהן על נקלהכי אם מכסיהם בקשו תסיד
יצים והנאותים לשעת הנזרה
תו
וח
מנ
ערה
היתריםלמעןפייס דעתם ואולם אלה ההיתרים ודיתרסוהת
קיימו להם במנהגם ,ועל כן אמת הדבר כינהיו הטצות ההן מרופות בירם והנה אם
לכל אלה המראות נתנה לב ,אז נראה כי בקשת אדריינום ושזריו לדכא זאת התורה
ולהבהירה מארץ אך השיגה היפוכה,כי היא עצמה פעלהכי משהזקה ודוזרחבה תורהם
,.::
ותהי לה כיורה ומלקוש להצמיחזרועיה.

.

'

-

 D-Dארבעה עשר

.....

המש.ח'ים וה;הודים ,התדגימים"~,אלישעב
,כבויה.
המאורעות והחלאות בכל פרק הזמן הזה ,ובאחרונה הנזירות והמצוקות אשר בש
לתורת היהדות עד נפש ,פעלו מאד לברר ולצרף מצבבעלי דת ההרשה נגר היהודים.
האסון והפגע אשר קרום ביום טפלת ירושלים והחרבן המקרש הרהיבו הפירוד בינם ובין
המשיחיש סננדי שאול ותורוהיו ודעותיו
המשיחיים אחיהם המפלגה הגדולה אשר
נשארו אשל עם היותםמאמינים במשיחות
היתה מתמעטת והולכת .אבל שד
שר
"ה ומצוה ומשפטי היהדות אמנם הפולמוס
יר
דו
ית
משיחם לא האמים באלהותו ,ולא עזבו
האחרון אשר האביר שאריה הכבוד מישראל היא האביר נם כל שרירטן המשיווים אשר
עוד דבקבפתיל דק בתורת היהדות סבות שונות פעלןכי היה הפיוד לפרור תמים .הן
מהם לא היה אף גם אהד אשר היהלו חלק בכל אשר נעשה בעתים האלה לשבור אתעול
הרומיים ואם סופריהם מספריםכיבר כוכבא ענש אוחם על אשר לא רצו להכחיש אמונתם
במשיחם הנה לעומת זהיש מאמתים שענשםעל דבר אשר עמדו כרחוק בצרת אחיהם
הווצרמזאתכי חנפולאדריינוםומהללים אוהו בתרבת שקר ולא שעואל כל דגפעשיםהאכזרים
אשר נעשו ליהורים ובעת הרדיפות נחשדו להם להיות מלשיניהם אל הממשלה ,ונםגלו
נשארו בם אחכים אשר עודירםתכון עם משפטהיהודים והיהדות הלא יראת השסר"עלף
כי נתקו הפתיל האחרון אשר חברם עודאלהיהודים ועלכן הלא כובן הדבר סעצסוכי
פעתה היתה אמונתהמשיהיי 6לדת מיוחדת אשראין לה דבר עם היהדות ,וזההיה סבה
להמוןדיניםותיקונים הדשים אשר פרטיהם כבר הזכרנו (למעלה פ"א)
העולה על תיקון הפרפים הנזכרים הוא תיקון תרנומים חדשים לכתבי הקרש
מ-
גם דעא נעשה להיות סויג לתורה בפניהם
ק
 .בירדם ההם ובעת ההוא קם איש תסים גראצגד
מבניהיונים ושמו עקילם אשר לסר תורהלפני ר' אליעזרור' יהושע ונםלפני ר' עקיבא.
ארץ טולרתוהיה באי פונטום ומשפחתו נכבדהועשירה הוא הנבר ראה בארצו ובסולרתו
כי נחוץ מאד להיהודים היושבים שם ובפרט לכלהיהירים.המדבריםיונית לעשות חרטם
יוני חרש לכתבי הקדש אשר ישתמשו בו בקריאתם בתורהובנביאים.כי סאודיו היהודים
היונים סשתפשים בתרגום השבעים והרבר הזההיהנכוןביר המאבהייםלהפיץבין הם! עם
דישדש דעותיהם ואטנותיהםכי היו משנים ומפרשים את זה התרגום ופרשו ככל העולה
על רוחם להוטתדעות משיחיות בכתבי הקדשעל קגטיעקילס בלבו לעשות תרגוםיוני
חרש ברקרוק גדול ,אבל מהיועיל תרנום אם לא יאושר ויקוים סאת רוקכמים מנהוי
ןלחקבישראלכי זה התרמם החדשיהיה למטבע קבועה לכל המתרנמים1
האוטה אשריי
ו'
שק
עפ
סו
על כן לא
בזהכי עקילם עשה תרגומו בהסכמת החכמים .וטפורש אמרוכי הרגם
את דיבורהלפני ר' אליע" -ור'יהושע וקלסו אותו ואסרויפיפית מבני אדם (ירוש' סגלה

בקייב

.

.

.

.

.

.

.

.

פ"א
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פ"א הי"א) ובלי ספק קבעו שרק בתרגום הזה ישתמשו המתרגמים .ונם רומזים על זה
הבריהם שאסמו:דברי תחיהיהיו נאמרים בלשונו של יפת בהוךאהלי שם (ירושלמי שם,
ב'ד פל8ו) כר"אורייכן נם.ר"ע הסכיםעל הרנוט(ירוש'קדושין פ"א ה"א) אך למזק לא
תחסר כל בו מלשון הכתוב הרגם סלה במלה עד שלא נעדר בתרגומו אף מלה אחת
מדברי הספר וד~תיק נם מלות הטעםוהענין אשרלפידרכי הלשוןהיוניאין בהם צורךולא
זאת לבר אלא אףלפעמים יקשה עלירי זה סובןהענין.ואולי עשה זה בכונה ובשום עין
ש סרדש התורה בימים ההם אשרנתן לכל מלה ולכל אות כונה מיוהרת לכן למען
' גרעץ ח"ד
יהיה הרגומו נכל לסבל הכונה הפררשית הניה הכתוב בצורתו העקריתועי
 186ובהערה  16בסוף הספר)י טן ההרגום הזה לא נתקיים אפס קצהו ומהשיורים
הקטנים אשר נשארו לא נוכל לקחת המדה אל.תכונתו ומהותו  )1אבל מתרנום אחד אשר
נוסר עליו נכינה ההלוכתו.התרגום הוה הוא התרגום הארמי הנקרא תרגום אונקלום.
הןירענו ואתכי מעת רהבוללישראל בעמים ולמדו לשונוהיהם תקנוחכמי היורות בכתי
כנסיותיהם שיהה מתרגמים את התוה והנביאים ,אשר קריאתם בצבור היה חלק טן
העבודה ,בלשון העם המדברים בו,ליוניםיוניתולארמים ארסית*בלי כל ספק היהביטים
הקדמאים ממבע קבועה לסתרנמיםהארמיים אך במשך הזמןהיה מנהג המתרנסים לתרגם
 .אמנם
 .פ' 75 .גרעץ שם)
כל אחר ואחדכפי ידיעתו והשכלתו(עי' מ"ע פ"ר צונץ ג'
י לא ראו צד מכנה או תקלה בשנות את
בזמן קרנצן לאהיה סבה להקפיר על וה כ
ההרנום המורגל ,לאכן עתה שפשטה האסונה החרשה ועשו שנוים בתרגומים אשר יסכנו
י הרש אשריהיה למטבע קבועה ,עלכן נם למכה
להיהדות עד שהוכרחו לעשות תרגוםיונ
,
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כן באפן
יסדי
אטנתם ,והנה התרגום הארמי הזה נק-אעל שם אונקלוס שהוא עקילס .ולמה קראות על
י תרגומו שלעקילסהיה למדה לתרגום הארמי החדש ,ועלכן מריכונה הארכז
שמו?יעןכ
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של עקילם הוא המקור להרגום הארמי .ובאמרם על תרגוטו של אונקל:ם שכתוהו והזרו
ויסדוהו זה לע לאותכי איזה מאורע בזמנם של ר"אור"י הכריחם ליסדו מהדש כמו שהוא
הענין בכל הדברים שאסרו עליהם שכחום והזרו ויסרום .ואמנם טה שנאסרכי חזרו ויסדום
מה כונתם בייסוד הזה ולאיזה תכלית עשוהו ויכוננוהו?על זה התשובה 1שחזרוויסרו את
דוערגום מחדשלפי הרוח הטקובלת והואיהיה ממבע קבוע לדורות
בספריהנביאים אשר מהםלקחו התעצוכצתלרעותיהם שנו מכתן הכתובים עור יוהר,
ועלכן גםליהורים היהנחוץיותר לשים משמרעליהם
 .בעבורזההכינואמרו ממבע קבועה
נם לתרנום הנביאים .תרנוםהנביאים שקבעו הוא התרגום אשר הקדמונים יהסו יסורו
ליונהן בןעוזיאל ,המקו,רות המדבריםמתולרתו הם מצד האחד סתומיםוחתומים ומצדהשני
לומים באגדות מפליאות ער אשר לא נוכל לראות האמת הברורה.כי כן תספר האגרה:
תרגוםשל נביאיםיונתן בןעוזיאל אמרומפיחגי וכריה מלאכיונזדעזעה ארץ ישראל ארבע
מאוה פרסה על ארבע מאות פרמה ויצאה בת קל ואמרהכי הוא שנלה מהרי לבני ארס
עמר יונתן בןעוזיאל עלרגליו ואכראני הוא שנקהי מהריךלבני אדם גלויוידוע לפניך
שלאלכבודי ולא לכבוד בית אבי אלא לכבודךעשיתי שלא ירבו מחלוקות בישראלכמנלה
-

--

.

יר

.

.

-

נ'

-

)1ע,% '.ה בט' מאורעי.:ם פמ"ה ובס' גאטטעסדיע:סט*כעפארטיע:ע להאריו .:טובצויץ82יבם' ,ט.הוט
8,ב'ן מדרשה ארץ ישראללמדרשי האלכמ:דרי3ים"להרירובריה
צר , 92, 15נ 10נשרותיו ,ששם סדור'ס
גל ש.ור' ומתרגום שלעק.לפ.

שאנקי
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נ' ).והנהאין להכחישכי כל מאסר וטאמר בזאת האנדה נושא רושם המליצה הברויה
עליו ,אנל זהיוצא מפורש טמנוכיההניקו את הרגוםהנביאיםלישן נועק,והטוציאולאור
לאספי עצמו אמרוכיאםספי קדמונים אשרחיוזמןכביר קודםלו ,והוא גלה הסתרים
לאית סבה המונחת בזטנו .וטה היתה הסבה? להשוות המחלוקות בישראל .ועתה
הסתבכן בכל זה בהשכלודעתיבי
ן שבימי קרם היה להם הרגום קבוע וכתוב בספר אשר
באיזהזמןובלי ספק בוסנו שלר"נהזקן שסוהו בסתר(עי' ח"א צד  ,)212תההיה הסבה
כי1תן חרטם של כל אחר ואחד בידו ולא תרגומו של זה כתרגומו של זה,ושכן למען
לאירבו המחלוקותשבו אלהתרגוםהקדמון לקבעו לחקבישראל ,וזההיה בזטן שהתרגומים
השוניםהביאו תקלה ,הוא הזמן אשר אחרים תרגמוופירשו דבריהנביאים באפן התעיל
לתכליתם61סכיםלאסונותיהםודעותיהם ואולי נםעקילס אשר הרגם אתהנביאיםיונית לקח
לו זה התרגום הטיוחם14נתןבןעוזיאלליסור ,ולמדה,כי רק בזהנבין טה שמצאט שתבא
פעם אחת תרנום נתוב אחדבנביאים בשם עקילס והוא תרנוסו שלימתןשלפנינומלהבמלה
(עי' קהלת רבה פ' אםיסלאו העבים).
אלה התרגומים אשר ,הגט והוסח בעה הזאת להיות ממבע קבוע )1נכתבו
בספר וטועים כל האוסריםכי לא נכתבו רק נמסרו בעל פה.כי מלבד שכברבימי ר"ג
הזקן הע תרנומים נתובים בספר (צונץנ' .פ' ,)62 .הלא ברור הואכי תרגומו שלעקילם
נכתב בספר והיה עודבירסופרים טצרים קדמונים ממנו העתקות
 .ואף אילו לאידענו זאת
א
ל
ו
ברור מלא יתבררלנוכן אםנתבונן בתעודתזה דהרטם תעודת
ה
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ה
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.

.

ןכי תרגום השבעים השבת מפהרו,
לרזות מטבע קבועהליחורים המדבריםיונית,יע
ובהיותכן הלאיובן הדברכי כסו שתרגום השבעים היה בכתב אף כן תרנוסו שלעגךלם,
י,עקילס תרגם
אשריטלא מקומו מעתה ,אף הוא נחן בירם כתוב בספר ועלכן באסרםכ
טפי אולפני ר"אור"י את התורה כונתם שהציעלפניהם מגלת תרגומו .ואחרי שהדבר בן
אין גם סבה לאסרכי בתרנוטים הארסיים אשר גם להם היתה החשדה הזאת לא היהכן
ולא זכתבו .ואמתכי נפלאתהיא מאדלצייר בנפשנו את מעשה התרנום ,אשר ninaw
י כתיבתו בספר .שאם לאיהיה כן איך ובמה יסרוהו? האם
וחזרוויסרוהו ,אם לאעליד
הלך אונקלום לכל טקוסות טושבות היהודים ודבר באזניהם את הרגוטו ,או תרגם בעל פה
לפני ר"אור"י וההוראה יצאהמלפניהםלכל המתרגמים עד שלמדוהו 5yaפהוהיה זהיסודו
להורות? מי חכם ויבן זאת שעלידי דברים שבעל פה הפורחים באושי חשבו להציל
רומטבעשקבעוכמנכהה? אבל א0תכיבל דואיות אשר נאמרוונשנו אלףפעמיםלריאווזכו
לא ,נכתבו התרנוטים אך דקדוקיעניות הס ומעשה שעשושם
ישא הרוהננד הראוה
היוצאת מתוך פבעהעניןכיאין אפשר להעמיד סטבע קבועהולקונסהלרזיות נשמרת מכל
חלוף ותשרה בטסחאתה ולבל חשכת ,בלתי אםיכתבוה בספרובדיו ודקדוקים
וכל
פטפוטי דברים אינם שוים לדבר אחד אשר בא מפורש בתלמוד שבימי ר"ח ותקן היו
תרגומים כתובים במפר וכמה הלכות נשנו לקבוע דינם של תרטמים כתובים הנמצאים
בפועל ,ולא אחתבהן הטפרשת אימר כתיבתם(עי' שבת קפ"ו ).ואמנם נראה שביסי
ר'נ הזקן היה דרוש לתת טעצור בעד כתיבת הטפרים בכללועל כן גנז ספר תרגום אחד

.

'

ונ".

א*

.

ובלי

 )1עזונבין ברייתא רר' יהורה שאמר; הטתרגס פסוק כצורתו ה" 1בדא' והסוחף עליו חק מחרף וטנרף
) tV11pסט ).שנוגש להודיעשאין רשות למתרגם לנפות מהמטבע שקבעו כדור שלפ ':ר' יהודהמפני התקלה הנוכרת
 .וטח
בפנים ע"ג יהיה ,את המטבע לחק ולא יהרגם מרעתו בשוםאופן וכן הובן הדבר כגפי רקאטר בתרגום דירן
שנחלקו רש"י ור"ח שם גטין תרגום פסוק כצורחו שני הפ.רוש.ם נכונים לרפא ,אבל הרונמא הנכונת לתרגם פסוק
כצורתו הוא  e3-mהמובא במשנה דמגלהומירעך לא תחן לאעביא בא-מיוחא ולתרגום בווספה הוא מה שהביא שם
1ירושלטי אלין דמתיגט'ן  ~CYברי.שראל כמא ראנא רחמן בשמיא כן תהוון רחמנין בארעא חורהא או רחלא יתה ויח
ברא לא תכמון תרויהון ביורא חד.
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וכלי ספק היה זה גורל בלספרי התרנוםבימיו (ת"א צד  )98אבל במשך הומן נמשך מזה
ו,
הקלה אחרת וגדולה טהתלה הבאהטן הכתוב והיא ,שהיה תרגום כל אחד ואחד ביד
אשר בזה נתנהיד הפשית לאחריםלהפיץ דעוהיהם ,מדאגה טדבר הוה הכינוויסדו ממבע
קבועה וכחוב שתוזכרון במפרלמען יעסהימים רבים .ובאמת כמה שיורי הלכות וספורי
מעשיםומהיוירמוון על סציאווע תרג~סים כתובים בכל דור ודור ,הלא הלכה מפורשת שט
חכמים 1שיאה (את המגלה) על פהלא יצא קראה תרגום לא יצא (מנלה פ"ב ס"א) טשום
שנאמר כבחבם זעל פה אינומפי הכתב והרנום איננו ככתבם (ירושלמי שם) .והנה לא
יסופק שבאכרם שיאה תרגום שכונתם על הקריאה מחוך תרגום כהוב שאילו הכינה על
קריאתו בעל פה הלא כבר אמר שהקורא בעל פה לא יצא אף בקראו בלשינה (בבלי שם
י'ה .).ועתה הלא מפורש הדברכי היו ספרי תרנום מצוים 41מן החכמים מוחים לכתבם,
וסרבי שמואל בר יצחקיסופר כי בא פעם אחק לבית הספר ומצא סופר מלסד תינוקות
מציע הרגוטו מהוך הספר ואסר לו אסור לך דברים שנאסרו בפה בפה (ירושלמי שם פ"ר
היא).בעלי הרעה שלאהיו התרגומים בכתב לקחו להם תעצומה טן  nleonותה,גי לט
דעתם הוכיח ריש בר יצהק את הסופר על אשר נמצא בירו תרנום כתוב וזה אסור
אבל לא שמו על לבכי זה הספור עצמו הוא לנו לאות כי היוספרי תרנום מצוים גם
ביד מלטדי תינוקות והם השתמשו בהם להציע מתוכם תרנום דבתוב לפני תלטירירגט,
ורק זה לא היה ישרבעיני ר' שמואל בר יצחק אבל לא עלה על דעתו לאסור הכתיבה.
ולא נתטה על החפץ אשר אנו רואיםכי עם היות חרטם ylapלכל שבכל זאת שד ניסו
ח התלמוד המאוחרים נמצאו מתרנטים אשר יבורו להם דרך לעצמם וסרים בתרנומם
כמיהמטבע הקבועה (שד"ל בס' אוהב נר בהקדחתו צד  ,)%המהרנמים האלה החליפו
מן
ברצון וברעת שלמה את הר'-גום הקבוע אבל שלא כרצון החכמים ,ועליהם אכר ר' יהודה
או שהם בדאים או שהם מהרפים ומנדפים ואולם כגורל כל הספרים אשר בספרהנוכן
י הטא:ריים ולא נשארו בצביונם ובצורתם אשר
נם גורל התרגומים אשר שלטו בהםיד
נתת להםמחבריהם (צונץנ' .פ/צר .)85.68כללו של דבר הואזה.עיתי תרגומיאונקלוס
ויונתן נקבע למתרנמים סאתחכמי הדור,כי הםנאותים ללמד את העם תורה כדרך הכמי
הפרושים ובהתנגד אל הפירושים המעוקלים אשר פירשו אחרים למעןימד דשת ואנונות
המשביתות כטרדה אמונת היהרות') .ואם אמנםכי הסבה לקביעתם כבר חלפה רתכהלה
טיסים רבים ,בכל זאת עוד הם מנולהיקרה לכל הדורות עדזטננוואין ממפר לכל התועליות
אשר'נצמחו מהם,כיהועילו לנו הרבה לדעת דבריתורתנוונביאינווחכמינו ,לדעת תכונת
הלשוון העבריה אשר בה יתפאר ישראל ,ולרעת נם תכונת המימיה אשר הם נתט לה
שארית בארץ ,והעולה על כלנה הואכי מהם נלמד כי המסורה על כתבי קדשינו לא
כולה נוסרה על קבלות כי אם גם על השערות כי בסקוסות רבים היא בסתירה עם
הנוסחאות אשרהיו לפני התרגומים  -כאשר יהברר לפנינו במקום דואוי -ועלכן זה
מלפדנולהועיל בהבנת כתבי קדשויתן לנויד לחיות ולהבר המסחאוה הככורעת ולפרוש
אור על סתומותיהן.
הורוה
-

.

.

.

.

)1עי' בהקדמת אוהב נר להר"ר שד.לוני בטקים שצינתי בפתם .ומצאתי עור כתוב בפנה הזאת דב-י
צץואין ~5 CPכ 5דבריו .אך בהוצאה שניה שהוציא הר"ר יעקב
אגרת בקרת
פלפול להר"ר צבי הירש חיות
באמוחרברכתטיה דברים טיבים בענין כתיבת התרנום .ובחשובת הטחבר בסוף הספי מצאתי
ברילל נמצאו בהערות הטומא ל
 .ומצאת,
מקום פה
טאמרם :ברא להם ארסית טחוך יוצת אבל לא ירד לעוסק הדבר
שהעיר גדות ע 5השערת.
להעיר ע5רבי ת'טה אשרבפט"לאת .בכתובים הנמצאים אצלינוכלעין ארמי דעאל עזרא ונחטיה שככלם לא ראיתי אף
פעם אחת טי:ךטיז:ץש' בס.מן ט.וחד לצ"?.1ם הפעול זרק נצ-זף עם 3נף הטף נסצאיע פעם אחת כסולתרי",יק
 .כי אס נראה
לא נמצא בהם שמוש המקור מחוכר על פעל עבר או'עתיר לקשה סאד להאמין כי כ5זה הוא בטקיה
 .ואם יה.ה היבר כן באטת ,או לא יה.ה 5אונקלוס ,אשר
של שטוש הלטון הארמית אין הש'מושיס האלה רניל'ם
פפהימהמנהג הוה ותרגם נ 5את ואתכ 5מקור הטח:ברלפעל או עתיר ,טעם אחרני אם לתתכקנס
נ
 .לטדרשי
~SP

.

ש.

ר"ע שדורש כל אח שבתורה ודורש כפופם ולר~רש' לשון ארסית וסוררם ראוי ש.תעוררו ע 5זה
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-

:הורותהית החדשה אשר נשאומוריהן לארבע רוחות השמים עוד מצד אחר הפעילו
י האמונותהשונות
ע 5חכמוהיוניים .נוה,כיהיונאלצים לרוזעסק -21בה במדרש אנדה.כ
-

.

ערבבו הדעות במושג האלהות והחקירה.באלהיות עמרה ברוסו של עולם ערב רב מדעות
אשרעלו מאלכסנרריא ,ומדעות כ 5הנוים אשר באו לחסות בצל אמפריםהיולהםענין
לעטת בו,וכלןהיו להםלעזרהביסדםאבןפינתם ואולםאברי אשר שמוליסוד הורתם את
כתבי קדשיט ,הלאסובן הדבר סעצסוכי בקשולדעותיהםסוככים בכתובינו ,וגםלאיקשה
להם זה; יק ט דרכי דסדרשדי
ו רהבים בעת ההיא והיו דרושימלכל חפציהם מדרך
י ידעו סכנתו תזקו להטון אשר שסעו דרושיהם,
דורוש דפה לאיכלו החכמיםלרושלם /ג
ועל ק חובהנחלההיתהזאתלחכמינוכייהיומתאמציםגם הםלהניה דעתםבענינים האלה.
ובכןפרו ורבו,מדרשי האנדהויעצמו במאד ,טאד וימלאו אותם'כלבתי רג:דדש ואמנם מה
י גם חכמיהיהודים הכניסו נפשםבעיונים אשר גבחו משכלם ודרשו
דיה אחרית אלה?,נ
.אין הפהיכול לדבר
 N~DIC1מהם ,וכאשריראה כנלהלעינינו היה זהשיבים בעוכריהם
ולא תם5אאתן משסוע מהמבוכה הגדולה אשר נבוכו הדעות בעתההיא.ריאיוני
םוהחקירות
בגדולות ובנפלאות ,באונחת ובטבעיות אהח הרוחות להמם ולהתעם בתות לאדרך .זאת
הסבוכה הרזה שם כת חדשה אשרבעליה קראו עצמם בשם?יודעים ) ,(Gnostikerוכל
עסקםבמרעאלהיבחשרהעל עצמות האלעל מדותיווהנהגתו אתהעולםועלמעשהבראשיה.
אתהכתנפרדהותהילשימות רבות ,אך מנעלריק לו נבקש לתאר פהכלעניניה
ם ותכונת
כצמתיהם,כירובי תורותידם אבדו ועודאינם ,ואףאין בזה תועלתלתכלית אשרלפנינו,
י לט לדעת עי-9יהם דואשיים אשר בהםהיו כלם  DtlWבדעה אחת;
י נגד
בי אםד
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אחרי
רשהםני נם טהיהודים הנאמנים נוקשו בחרמם השקרים ,אשר שת לכלם היו ,:האסונה
באלעליון ובאלהות במדרנה פחותה אשר היא רבת הפועל בעולם התחתל (8ע0יום",)0
ואושי היא רזתה פועלת בבריאת העולם ופועלת ברגהנהו האלהות הזאתהיא המוציאה את
ישראל מטצרים ונתנה לו את התורה וההולם ועוד האמיט בחומר קרוםונצחי אשר מסט
 .)101-108אלה קצות השקרים הלא כבר המפיקו לפקח
יצרהיוקר את היש מרעץ
שני החכסים הנאטניםעל התנועה החזקה הזאת בשלם האנפנה.אין ספורותלמדרשיהם
המכווניםננד האסונה בשתירשויות וק אמתכי רבים מאלה המדרשיםכוונונגר הפרסים
מאמיניםשתירשויות וננר סיניםממיניםשונים המאמינים כס .אלה בשתירשויותואינםמן
י קצתם הוכנווהוסדו לעמת מאמיני שתירשיותמטין אחר
היודעים אבל אץ נםלהכחישכ
והםהשמרים:שאין רשות בשמיםבי שתי רשויותהןלבתריהאזינופ" שכ"מ) ,ואין אל
עליון פועל מאומה לא להרע ולא לרימיב ,והנה בדרשם ננד אלה לא ,כובועל הפרסים
שהם האמיט בפועל טוב ובפועל רע ,וגם לא על אחרש שהאמינו בשתי רשויות ששתיהן
פועלוזז,ואין ספקני כ 1311נגר האוסריםשאין רשות אלעליו
ן שכשסיםעל המש-כה D~lp1
התחתון ,והם היודעם וכן נמצאו מדרשים בדבריחכמינו נגר הדעה שלא נברא העולםיש
תאיןכי אםהיהחומר קדום והיה נחק להם להוציא טלב הדעה הואתיקכי ראוכיהיא
משכה הלבבותאחריה .ובאסרםע 5שמעץ בן כסא שרועיש את העולםעללשון הנתובנ
ויעשאלקים אתריעעוהבין בו שבונתו לאמר שעשאו מחמר קדום (בקר פקד),מי לא
יבין מזה ששיפתויודעיםננעה בו ער שנפגע? ואסרועוד שהמקיאות אשרדישנועליהם
את העולם רבים היו ,אך,לא וכרום וגם לא המדרש שדרש בהם ,אך מייודע אם לא
אשרהזכירווהיו כלם נוסים לדעותהיודעים ,אבלהעימום בכונה להום
%ם רםטמין
ועדתשההבל,
על בבודון
יפרוש אור על המראה אשר נגלתהלעינינו בדורות האלה לא
בם-9ה הוא ט בדםויחללדרוש ושבהבאלהיותבמעשהמ-כבה  n~palבראשית,לא במקרה
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הואכי האנדהתוציא צמחהי?2ץ ופןה מדרשהכהי לארז אדיר,אין זאתכי אם שמן העת
אשרבעלי דשת הדשותלמפלגותיהם'ומיניהםוכןהיורעים אשריצאו טהם החלו לנלוהפנים
בכתבי קדש לתלות בהם בדרך מדרש אמינות ודעות גשר הן סכלה לדת ומהדות ,מעה
ההיא הוכרחו חכמינו גם הםלעסוקביתרון עז במדרש האנדה ללמד דעת את העם עקיי
היהדותלפי עבטתם ולרבות בשבםפיהם פננדיהם המתעים את ההמון ,ואף על זאת נפקת
עינינוכי רחבה מאר פעלה הדרישה בחכמת היונית להכין וליסר אלה הדעות הזרות,על
בןנבין גם הסבה לגזרתם בפולמוסו של קיטום שנזרו שלאילמוד ארם הכמתיונית.
מאנשי הסופת אשר עטדולנס עטם במדרש התורה בעת ההיא נזכרו ביחוד ארבעה
אשר התעסקו בחקירה באלהיות ובטבעיוה ויסופר לנוכי ארבעה נכנסו לפרדם,בן עזא
י;
בן זומא,ר' עקיבא /אלישע בן אבויה השם "פרדס" הוא היה כנוי לדרישה בחכמות
 .גם היונים השתמשוהציור ~רדם"
.ובלשין היודעיםהכנוי הזהרגיל לכונה הזאת
הנזכרות
 .ר"ע נכנס בשלום
הדרישה בכלל החכמות בןעזאי הצ"ן ומת ,בן זומא הציץ ונפגע
זיצא בשלום ,ואלישעבן אבויה קצץ בנסיעות (חגיגהט"ו ).מעשי זה האחרון אשר קצץ
ונטיעות משפטו ותהלוכותיו גם הם נרמו כ' התאזרו ההכסים ננד התנועה החזקהבעולם
האסוטת והדעות .אלישע בן אבויה וטה ממשפחה נכבדה בירושלים ,ונקרש מנעוריו
להורה ולחכטה(חנינהפ"ב) שקירתו גדלה ועשתהפרי,וישב בטושבזקנים וגםגדולי דורו
לא בושו מלשאול ממט  )1שאלת הלכותיות ומסכו על הוראהו (ס"ק כ' ,),ור'מאיר אחד
טןהנדגלים בדור הזה לקח תורה מפיו ולא עיב
ו עדיום מותו ן נם כ 5החכמים המדברש
טמא טנשאים וספארים תורתו ובכל זאתאין קץ לדברי גדופים אשרתלו בזכרונו ,וכל
הדורות הכאיםנתנוהולאיש הבוגר באלתו ובתורתו ובעמו ,ואמנם מה היהלאיש הזהכי
שמוהולאישחרטמעתעודהנאמנהעלזהלאהגיעהאלינוכיכלההודעותממשפטיהייוותהלוכותיו
אךמעטורעותהנה,וכלןטבועותבמטבעההנדהוכלןמזמן מאוחר,והאחת סותרת אתרעותה.
במקום האחר יסופרבי שנאתכלית שנאה את התורה ובקש לעקרה משורש ,בתינוקות של
בית רבן רשל לגרשם טבית דמפר ללכה ללמוד מלאכת חרש וחושב תחת הנות בתורה,
ובתלמירים הנדולים ובמוריהם כלהכיירד עמםלחיים ,אך ננר זה יסופר בטקום אחרכי
אלישע עדיום מותו כבד אח רמזורה והיה נאה דורש אף ביאינו נאהמקיים ,אףהטננים
אותומפני מעשיו זכרולו תותו נםאחרי טותו ,ותלמידו ר"מ אסר עליו פצילין לאלישע
בשביל חח-תו פה נאמרכי ברשעתו החטיא את הרבים והריחם מן הטצות והורה לרומיים
מועיל להעביר אח היהודיםעל לבתוד ובאיזה אופן יתט
בשעת הנזרה לרעת האופן
וו
הגוה לבל יהיה יכולת בה
ייר
םה-להערים עליה  /ושםיסופרכי לא עלהעל דעתו להסית
יכהניע לסוף אלפים אסה
אתתלמידו לרבר אסור ,ופעם אחת לוהו ר"ם ביום השבתויה
ו
נ
ל
ו
ר
ס
 .ואם הדברם אשר נמ
אסר  :6שזב כי עדכאן תחום שבת
ו
מ
ש
ב
באמת
ילידי
סהשבותע הם אז כמעט יראה לעינינו בחלוף מסה שעשהה ההנדה מתכונתו .אין קץ
לתהלה אשר הבענה שפתיו לבני אדם העומקם בתורה ויש בהם טעשים טובים ,ואל
השוקדים על דלהותדיבורהיוםיום לבל תשבהפפיהם ,ושבח ומרוטם אתמי שמפעילעל
תבירו לעשות דבר מצוה (אדר"נ פכ"ר) ועתההאיש העושה ומדבר ככה ההוא יחשב לשונא
אתופתורה המבקש לעקרה? ההואישים כל מנסת :להחטיא אתדוביםן אטנם נראה בי
נם
 )1בנדר (מר ).גרם '.ר' 'הושע בן אלישע במקים אלישע ב"א ולא נמצא חנא בשם הוה ואולי ר"לר.
ישמעאל נ"א אבל העיקר נדגי' גס"ק ~יפה העיר הר"ר פרץ פמא,ענסשן נדנודו ש"ג  646שחג" ב:ו'רמעכבישי.
ונ"ל ראיה טטס' שמחות פי"ב שהביא מעשה רר"צ והשמיטקנ.ן השאיהיגטרי
 .ולטה זה1יעןכי ע.קר הגי' אלישע
ב"א ומתוך שלא רצה להזכירו
י ב"א וע" גם בסנהדרין
אבהו השטיפ כל העגין .וטטעם ,ה שנו הני' גם גיזבר וכתבור.
טאטר כשם ר'
-

-

.
.

ש

.

.

.

.

ה(צשפט:י)ת שמו טמעס חאפר.

הטעתה חגרו לעשות מצוה והוא באדר"נ בשם אלישע בן אבויה ואולי גס בזה
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 .אפה הוא ימים מספרשיטיחייו שסר תורה וטצוהככל חבריו ואמת
גם זהונם זה אמה
הוא נםבןכי נהפך לאיש אחרכיוהחליף רעותיו ועלינו לחפושולתור את תהלוכת ההליפה
הזאת ברעתו
שני מאסרים נזכרו בשמוהמראים ברטו נסתרכיבינוובין ר"ע משלה קנאתאיש
מרעהו ,הוא היה אומר הלומדילר למה הוא דומהלריו כתובהעלניי
ר חדש, ,הלומד זקן
למה הוא דוטהלריו כתובהעלנייר מחוק( ,אבות "8ר) הלוסר"ורהבילדותו דברי תורה
נבלעים בדמיוויוצאיםטפיו מפורשים ,והלומד תורה בזקנתואיןדברי תורהנבלעים בדטיו
י כות בזה
ואינםיוצאים מפיומפורשים (אבות דר"נ פכ"ד) .ועתה הלא נראיםהדביים
לתת מגרעת מסותרת בר"ע ודואליהתל בו אשר לא למד תורה עד בזקנתו,בומתפארשיו
יעןכי תא שלרותו שקדללמוד תורה )1ואם זה אמת אזיהיה לנו זה לאותכי לאהיה
אלישע' מוקיר תורת ר"ע אך התנגדלה ,וימצא לנו גםכן ההלת התלונה אשרילינובני
שרועל'אלישע,כי להם היה דברו של ר"ע קדש ותורתו הקמת הצרופה שבעתש ועל כן
בעיניהם האיש אשר יקלה את ר"ע ותורתו כחולקעלהשכינה .אמנם אם גםכפופם מים
היהראשית המרון הלא מעט מעט התרבו הסבות להרהיב הפירוד :זה היה דבר הנודע
י לא פסק
לכלכי אלישעהיה עוסק בחכמההיזניח.וליצניהדורהיו אומריםעליוכי זמריונ
מפיו ואמרו עודכי עסקו בהכסה הזאתהפעילהעל אמונתו לרעה ,וספרוכיבהיותו יושב
בבית המדרש נשרו מועין מתוךחיקו .ויען היה נשען עליד ההכמה היונית,
עלכן נכשל כאשר נסכפנרסילפררם לדרוש ולחקורבאלהיכויתוקצץבנטיעות כן הלכההשסיתי
על אלישע ,עליסור השמועה הזאת ועלהגדייםספינות אחרות נתמהו קצת.כותלי קורותיו
לאיש אשרעזב עסו ודת היהדות והמירה בהאסרהדישדשה,כי ,אוסרים אלה.ספריטועין
אשר נשארו מהעי חיקו מכוון לספריהם ומעמקו בהם קצץבנטיעות ויצאמן %א ,אסנם
אילו כןוראי שלאהיו החכמיםנותנים זכר לשמוולאהיומשאירים קצתקורותיולדור*חרון,
ועוד זאת,אילו אירע ככה שארםגדול בתורה ובהכסהומגדוליהפרושים כאלישע'צןאבויה
בא עמם בברית אפונתם איך אפשרשאין אחר פכל המון סופריהם מזכיר מאורע נרוץ כוה
ולאיעלו על שפחם את שם החבר החדש לההפאר בו ולתפארת אטונתם (הרפ"ם בשחר
צד ?)644ואיךיעלהעל הרעת שר"מ הורהספי איש אשר נפרר מן היהרהר
~VWוד המים והתחבר לחברה אשר כל רבותייוק
פיר
"אסרועליהו הרחק מעליה דרכך? ועוד
זולת זה וזה הלא ננוה החכמים שנת אוהו שהיה כופר במתן שכר ובתהיית-המתיםהיא
עצמה עדות נאטנהכי לאהיה טחברתם,כי משלם לא התחברו עם איש אשר לאהאמין
ים שכר ובתחיית המתים אשר הם ראשיעיקרים לאמונתם אבל האמת הוא כי אלה
ספריטועיןאינם ספרים כוללים הכמהיונית וגם לא ספרימינים אמנם הםשפרי היודעים
אשר החכמים מרצופים לגנותם החלשו שמם אל השוכו ,טועים תחת יורעש.-ון-או
תכפת הדעה ) (Gnosisבשם מעות .ובהטשכו אחרי דעות הכת הזאת על כן החויקוהו
לאיש המאמין בשתי רשויות(בבלי חנינה שם) וכופר במתן שכרובתחיית הסתים ~רושלמו
שם) הן אסנםכיפויטתהיורעים מצאהלהעור רורשים אחריםביןחכמיהיהודש אע4גם
הם נוקשו בפח דמעות ,אבל טעותם לא התעתם לעבורעל הורה ומצוה עלכן החכמים
רק אבלו על השונים אבל לא רדפום ,לא בן אלישע הנרדף מאז והחשוד בלא זה פע11ז1
העירה קנאתםכי הפעילה על דרכיחייו ועלכן נתנוהו לקוצץ בנטיעות
נסקרה כסה נדולים בתורה ובחכמה בכל הזמנים אףבן מקרהו בכל דור ודור
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 1הרפ"י כתב בהשחר שפ ובטחב-ות הקודמות טאטי שקיאו; עם עיקם וטארי לדבר ע 5קורות א5י"ח
ך .וקצת מפ" ותהנרע,
' המשנה דאבות לכונה שאמרנו נזכר בטאטרו
 661-644וקצת טרבריו ה'5 1י לעיניםפ.
בדב '-הימים ליהירים מהפ"ר דור קאספעל סובא בדבה"י לדת היהדות ש 5יאטט ח"ב צד  .103אך 5אהעירו ש
טאטא ארשע באדרת.
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נוכל לראותכן;כייריבון אנשים באמונות ובדעות תרדפו את האחר הנוטה מהם בדעה.
לרוב הנטיהמצי עצמה.קלה בראשותה ,אבל כפריפהפיעלת על הנררף שבנרחק מרודפיו
יוותר ויזהר ,ויבאסבלי רצהע סררו אלרחי ,ערכי באחרונה הנעל נפער ברורפיו וטטאם
בתורתם ומשלך אחר גס כל דעותיהם סבלי בהינה בין טוב לרע הנורתם ומשעונים
טחכמינו הראע~וגים החיגרו,על זה ואסרו :לעולם תהיה שמאל רוחהוימין טחובת .אבל
לפעמים לא היתח אזנם שוסעת טה שפיהם מדבר כי אין חכמהואין תבונהואין עצה
נגד חמת גבר וקנאתו אףבן היהלאלישעבן אבויה ,תחלת דינם עמו היה דבי קפן
ראשית הטחן היה על הצותו על ר"ע  /על עסקו בחכמםענית,ועלכרישויו בצדפת
היודעים* ומי יורע אלו מתהלה היו מחפיםעלשגנותיו ומכסים על פשעו למ"ק תותו
באשר עשו  6ושרעו אחריו אחר מוחו אם לאהיו עוצרים בעד ושחקתו טהם .אבל הם
לאכן  lwyבכל ההנדות אשר נמלצועלהייוומעשיו עכל לראותכי כהתל באנוש נקלה
יהתלו בו ,וגנוהו ורדפוהווהשפילו לעפרכבודוgpl 1כןיעןכי הם האעדסוהווירדשרשיותר
מן הראפ אף הוא התרחק מהם יותר מאשר נשאולבו ויהי מרה באחריתה
.בימי דג)רירה
האחרונה ואחריה בנזרות השמד נמלאה מאת שנאתם וקנאהם נגד אלישע סמנהנו
וממעלליו בעת השסר ספרהלנו ההגרה:כי היה הורנ שרי תורה והלמידיהמ ,והלהלבתי
הספר ובטלתינוקות של בית רבם סהלמודם ,באמרו? פהאילין הכא אוטמהיה דון בנאי
אחרת
אופנותיה דהןצייר אופנותיה דהן ננראומנותיהדהןחייט וגרשם מבית דברר
י
ש
ו
ה
יסופר:גי בשעת הגזרהנאנסוהיהירים לעשות מלאכה בשבתוהערימז לעשות
ן
פ
ו
א
ב
שאל
האיסור חמרכל כך ודלך אלישע ונלה הדברוהורה אתהרוסיים כיצדיתנונזרותיהם לבל
יהר יכוליםלהעריםעליהלרישושיחגיגהפ"ב) והנה כברראינוכי תכונתאלישעכשננית
למעשימ כאלה .אבל זהיוצא לנו מתוך ההגדות האלה,כי כאשר לא רצתה נפשאלישוע
בתורת ר"ע ,ולא שעה אלדבריו בהדיים החכמה היונית ובתתו לאבדן עולם את ותקורא
בספרים חצונים (סנהדרין פ"ע מ"א) ,אף כן חלוק לבם בדעותיהם המחניות א*שע לא
היה נמשו לאלה אשר בשנאתם ובקנאתם התעוררו תמיד לטרוד ברומיים ,ובכל עת מצוא
לחרף נפשם תפש העם למות ,מבלי היות תקוהלהיטיב בזה מעמדם.ועלכןק-וב מאדכי
בעת נגז-ו עששים קשים על לומרי תורה ושומרי טצוה היה א6שע משתדל לעצרם
ימלעבורעל גזרות הממשלה לבליחנו נפשם ונפש עולליהם לשלל והנה ידענו
שה
אק
ביד חז
כי נם אחרים זולתו כמו פפוס בן יהודה ור'יוסי בן קסטאיעצו כי יחדלו מלהערות נפש
י דם
למותעל תלמוד תורהועל שמירת המצותולא שטענוכי נרדפועל ככה .ולמה1יעןנ
לב היו השודים בעיניהם.זולת זה; אבל ננד אלישע הקנאה ,והשנאה ודיזשד קלקלו את
השורה  1tDWIמשפטו לרעה בכל דבר אף בעת אשר מחשבתו לטובת עמו .ובכן בהנדת
העם נהפך לאיש אחר פאשר היהלאמתו .אלישע המתנגד להג-ת ר"ע אומר היא סגולה
יקרהלבני זמת ואשר תורתו נחשבה להם כגומה של תורת סשה ,הלא בהכרחכי נחשב
להם כופר בתורה .אלישע העומק בחכמתיונית נחתםעליו חוחם האפיקורסית ,אלישע
אשר נשרו טפרי מועין מהוך חיקו וקצץ בנטיעות סשפטו כמשפט המינים ,אלישע אשר
עצר אח הרהטים ותלטריהמ סלחת נפשם על ההורה הלאלפי דעתם התצבר לחמאת
והחטיא את הרבים ,אלישע אשר שבדוהוכיידו תכון עם רדומים ומצדיק גזרותיהם
ן הלא נחשב כמי שפשט ידו בזבול אלישע ראש כשסורות 'bS
ועוזר ביד חזקהלקייט
דעהם הוא נותן חתיתו בארץ החיים ,ואלישע אעם אמרועליוכי אמר :דומה
מהן שכר ואץ תחית .המתים הלא הוא כופר בעיקר הדת הזה ,ואחרי אשר פ-ק עול
המצות גם בדרכו הייהוחשבוהו כפורש מדרכי הצבור ,ועההלפי ציורם מאלישעהיה
ן תרופה
הוא האיש אשר בו חוברו להן יחדו כל חטאות האדם שמע חכתם אשראי
-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

שאי
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למכתם .ורומה כטעפ כאלו היה ציור של אלישע ננדעיניתם באמרם המינים והמוסדות
והאפיקורסית שכפרו בהורה ושכפרו בהחיית הפתיםושפירשומהרכיהצבורותוחטאו והחטיאו
אח דובים ,ושנהנו חתיהם בארץ החיים וש~ש 16ידם'בזבול גיהנם ננעלת בפניהם
ונרוקם בה לדורןדורים (תו~פהא סנהדריןפי"ג,בבלי ד"הי"
ו .):ואולם זה הצייר מבנו
אשר
ו
מ
ש
ז
ו
ו והנו סלל אך מתרנייו והוא סובב והולך בכל ההגרו
"יר
זכרומ לחרפות
ולדראון עולם ,ולא שמו על לבכי משפמם הקשה אשר שפטועליו בקנאתם הנסדרה
ונטייהם להרשיע כל מעשיו וכל מחשבותיו ,אך הם פעלוכי נטה מאחריהם וסאס'בם
והלך לנפשו בדרכי דתיים לכל אשר יהיה רוחו ללכת .אבל אין להכחיש כי זה המשפם
הקשה לא היה ששפם כלבני דורו .אלו החזיקו ר"מ תלסירו כסו כן לאיש כאשר תארוהו
האנדות לא היה דבק בו עריום מותו באהבה .לם בעל הברייתא אבות דרבי נתן לא
היה מציב לויד לז
,כרו ולתהלתו בפרק מיוחד בספרו ,ואם בבחינתנו בקורותהתירה
ן ולב לתולרות האיש הזהוחייו ,כי ברור הדברכי הרבה מתורהו
שבעל פהחייביםלה עי
נשאר לנו(בתלסורו של ר"מ אשר היה הלמידועדיום מזהו .ולעתיעבור לפנינו דרכו של
ר"ם בהורתו ימצאולנו קצת רושמים אשר יראונו לפעמיםנפייתו סררך רבותיו הטוברגדם
רז ישמעאל וו"-ע וקרוב הדבר טאדכי והפריהירח רבו אלישעבן אבויה
-

.

פרק חמשה עשר
ב.ת דן באדא ,רב .טאיר.

השסטה אשר השם אדריינוס את הארץ כמעט גדלה טשמטתה אחר הרבן הבית
(ירושלמי פאהפ"ו היא),ועל שסטתה החומריוז עוד עלהה שממחה המוסרית עשרה טונים,
בי רוב דוקכמים והתלמידים נכחדו טן הארץ .סכל טשפתת בית הנגמא לא נשארכי אם
בנו שטעון ובן'אחי ר"ג אשר נמלטלאמיא (ירושלטיתעניתע"ר,איכהרבתי פ' בלע ה',עיני
נגרה ,ב"קפ"כ .סוטה טעם .):אחי שמשן הנד~ל הוא רבי הנינהבן נסליאל גם הוא
ו למבול הגורות ,ברחו
לא האריךימים עד בלות השמד  .)1רבים טן החכמים אשר לאיכל
ומלטו על נפשם ובקשו ספלם להם בטקוטית אשר לא פשטה בהם המלהטה ,גם בגליל
אשר שם היה מקים המלחמה נשארו קצת חכמים וזקנים ,או שהיו מתחבאים עד עבור
הזעם או שמשכו ידפ מהמרירה כרבייוחנןבן תורתא וחבריו .או שלא היו ממרים בנלוי
והכנעו לגזרה בר'  tevבן קממא.ויחי כאשר כלוימי הזעם ההאספו יחד ראשי החכסים
הנשארים לשית  niswבנפשם על דבר הימים הבאים .וזה היה בתחלת מלכות הקיסר
אנטוגינוס פיאום אשר סלך החת ארריינוס צורר היהודים.טקים האסיפההיה באושא ,היא
דביר אשר כבר בשי מטיאות ר"נ נלו שם סיבנה טסבה לא נודעת לס .ונזכר בפ
ירוש כי
ר,
------------כ .ר"ג עצמו
היה
בשת החרת.
 )1ר-ח קשיש טאחע ר-ש ,אבל בחטן  r'cnער"ן לא היה בולם
קטן
ומה לבתת .בת"ב פ' אטור פ"ע שאמי על דחס.א.ש מתא (מיותר להיות כהן גדול) וב .סתת היה והלא חתננו
אחד
ו
י
ה
ןורש ,ע"כ סלת חתכנו ט"מ כמ"ש כסבוא למכ.לתא .ורז'פ ברה"מ כהב שש ':שב"ג
היה
זה
ואחרולנהו
) ולו ט"ו
יא ברהעכז ).שאטי נראין רביי ר"מ א.ני כן וכת"כ פ"א הוא .ר"ח גרול
יב
או
מ
(גפ'ן .1
הלכת :ברכות (כב ).תוספ' שם פ"ר' ,רוש' שם פ"ה ח"ב קובעהיכה כר' אליעזר ,ירוש'בתשוכהייע.ת  ir~eח"כ וצ.ע
בבן .נדרים (גג ,):ערלה פ.א ה"ר ,הופפ' כלא.ם פ"נ ,בבל' שבוז (ק ,).תוספתא שם פ".א ,ב"ב (קם ,),ע"( 1לו,).
 ,מנחות(נד ,).בכירות (מ!) ,הומפתא :נ;.ם
שם (לס ,):סנהדרין (נו ,):וחומניע.ו ס"ט ,ייוש' כתובת פ"1יי'ו
פ"ב ר' יוסי בשמו ו:ןכרו כמה סררשים וכום רורש כפשוטו ש'ט.עי' קידושין (מא ,).ס:הרפר;ין (ק.א) ,ס(r-?-:כ.).:
תחית (סב ,):טכ.לתא יחיו פ"נ ,משפטים פ'.ט ,ת-כ מצורע "רשה א' ,כפרי שופטים קם"ב .לפעמ.ם מעי
 .ירושלטי ע"נ פ-ג ה"א)~ .היה דורש בקדמינ:ות :ירוש' סוטה ת"ו ,מא' מ"ח ה"נ,
על מנהג אבותיו (פסחים נ
י הכמיפ (מ"ק כ"ג ).וב'רוש'
ה"ג ,בבל' טנחית(סג .).ומצאנו שעשה מעשה בהיפוך מן ההלכה
י
נ
ק
ש
.שקב:י'עעי.תה פ"י
מובא בשטו פ" למשנה ידה ,ובחומפתא :רה פ" 1אטר רש":ג אבל רואה אג' אח דברי רחב"ג פרברי ולא
אמר :אח' .ביוב דבריו נמצא עם ר"ם ר"ש ור"' וחבריהם.
(דור דור ורגושיו חלק ב') [0ן

.

--

--

-
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ר'ישמעאל היה טהולכי אושא .ואז בהרת ר"ג באושא שלחה המלכוהשני סרדיפאותאליו
לרשת ולבחון תורתויוסדים לדעת מה טיבה (ספרי הברכהפי' שע"ד) לא ארכו היסים
ושבו*בנה (רס"ר יה"ש בהחלוץ ח"ב צד )187ואוליהיהגלותם לאושא בעת פולסוסו של
קימום ותשובתם ליבנה בתחילת מלכות אדריינום ,שאז שלח רקיסר דחדש לכללם הנישא
ן בה דבר סכנה לטלכות והשלומים הודיעו שהורתם נאה
לבחון הורת היהודים אם אי
ומשובחת ,תה פעלכי אדריינוס עשה רנההליהודים ואז שבו ליבנה .ועתה גם אחרי כלות
השטר בחרו באושא להתאסף שם ולהועץיחד על דברהימיםהבאים .המתאספיםהראשונים
ותהלסידיר"ע וחותריםוהםר' מאיר ,ר' יהודהבןאלעאי ,ר'יוסיבן לכפתא ,ר' שמעוןבן
יהגלילי,ור'אליעזרבןיעקב שניתלטידיםאחריםוהם
יוחאי,ר'נחמיה ,ר'אליעזר בןר'יוס
ר' טחנן הסנדלר ור'אליעז
רבן שנסע לאהיובועדהזה (ב"ר פסחא)
.יעןכי הם נמלטובימי
'
ר
ה
ד
ו
ו
י
ה
ר
י
ת
ב
ו
ש
ר
ר
מ
העימדלנציבין אשר שם
ה
י
כ
ב
)
ו
של
רביםמן הבורחים מצאו
גן
ספלפ לסו ועוד לא שבו משם (מפרי ראהפי' פ').ויהי מדי ההאספם יהד באו פלפים
סכל פנה ,ואו שלחו לזקני הנליל לאמרכל נד שהוא לטד יבא וילמדומישאינו לטד יבא
וילטוד מיד באו כרחוק ומקרוב .וכשנפפרו לביתם ברכו ראשי החכמים הנזכרים את
ההולכים על שבאו לקבל פני חבריהם ,וברכו את אנשי אושא על אשר הספיקו פרנסה
לאורהיפ (שה"ש רבה ס' ספכוני)י ספעולהם אשר פעלו בועד ההוא מבא האורחים עד
שהניע זמנם להפטר לאהזריעוכי אם ררךכלל באמרם :שנכנסו ולסדו ועשו כל צרכיהם.

.

.

ואמנם בלי מפק מבעו באסיפה ההש ב"ר גדול באושא ככל משפמו ותקהו אשר ותה
לפנים ביבנה ,ושדו שם ביה טדרש לחכמים ותלמידיהםכי אלה היו צרכיהם היותר שרצים

בעה ההיא.
ויהי אחרי שבו למנוחה להנפש מעט מן החלאות אשר עברועליהם היתה ראשית
פעלתם לעשותם מררים בחשבון העתים .ועל כן מעדויחדוהלמידי ר"ע בבקעת רפק
לעבר היננה .שם היה עמם נם ר' יוחנן הסנדלר ובפירושיסופרכיהיו אצימ לעבר
הש:היעןכי זה אחד מן הדברים הנחוצים לעשות חוזק לתורתםכי בו נוסר יפוי כחם
ל כל הארצות
 .אם נס שהזמן לא היה כשר לאבדו בפלפולים שלא לצרך השעה בכל זאת
נשאו ונהט בהלכה אשר נמסרה סרבם לעשותלו טזכרה .גם דרשו במעמדהד"א בכתוב:
אשירה נאלידירי שירת דודי לכרסו ,בשבעתפנים אך לא הודע מה דרשו בו ,וקרוב מאד
כי נם דרושם היה לכבוד ר"ע ,הוא ידירם והם כרסו (ירוש' חנינה פגע היא)כי ספני
ישיבתם שוחות  rl~lwנמשלו התלמידים לכרם מרוש' ברכית פ"ר הגא) .גם בעת ההיא
כשקדשו השנה ים קבעו הסנהנ בהפלהם כר"ע בענין מדר הברכה-י של ראש השנה
ננדר"י בן נורי אף שאנשיהנליל נה13לפנימ כריב"נ(ירושלמי ר"הפ"רהיו) .וכן היה אחד
טהתיקונים הראשונים שתקנו -בלי ספק באושא -להוסיף בברכת הסזון הטוב והמטיב,
יע
ן שננסי מהטלכות שהרוני השמד על התורה והמצות לא יאספו ולא יקברו והיו כרוטן
עלפני השדה (שסחות פ"ה) ,ער שבא מלך חדש ונתן רשיון לקברם  )9בעבור זה הקנך

.

נרכת

 )1ס'ש'בת ר'כ"ב כנצ'ב.ן עוד נטצא טסים לדבר בכת נדבר משטד רמזורה בבכל .ונע.ר פה עור,כ .נם
כדרום לא נתפשטה הטלחטה וע"כ כב' ספק גם לשם שלמו  tYpחכמיםוזפ .הנראה ככתונות (סד ):ישב ר''ישמעאל
:דרום .אבל ברור שבימ' הגורה נהפם ונהרג כמו ש:ת 1::למעלה.
 )2בכלי ברכית (טח):א.י מחנא אותו היום שנחנוהרי'ביתי לקבורה תקנו ב גג ה השוב והמשוב.שי'
'רושלני בברכות ותענית פ-ר אי-ח משנחגו הרוגי כיתר לקבורה וכו' ולא נוכר באותו היום ולא ביבנה .וע-כ ג"פ
שתקנוה באושא ולא דביו ט.בנה אלא ר"נ ור"ט הבבליים אש -לא ידעו הרבה טעגיני א"י .ואף שש:ו בכרי'תא ג-כ:
ככרכה שתקנו חכמים כיבנה וכוץ יגדברי רבי שם :הטוב והמטיב ביכנה תסוה .דעשלם.גי' כ"י פארים שהביאה
' ל"ג סלת ביבנה כ %וע"כ גם הראיה
דו"-רר .נ .ראבינאורץ בם' דקרוק' סופרים לברכות צד קכ"ח אות ד' ואות,
שהכ.או המחברים טברכת הטוב והטטיב שה.ה מושבם בשלפ' השמך ביבנה נפלה בבירא .והרוגי ביתר ששנו כ4ו
4רן רבונה על הרוגי טלחטה -כי איך אפשר שגל כך הרוגים נשארושניס רבות בלאקבורים אבל רגמנהעל הרוני

י

סלנגי

וכסו כסחבנו כפנים,
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ברכת הטוב והמטיב לרוש' ברכות ע"ז ה"א) 1תשע תקנות נקבו בשם תקנות אושא,
וקצת כותבי רברי היסים של הזטן ההוא חשבו שאף הן נתקנו סיד אתרי בלית השסד,
אבלאין הריר כן ,אך ברור שקצתן נתקנו בעת היות ר"ג במשא לזמן קצר ,וקצתן
נתקנו אחרי השכד אך בפרקיםשונים אלהריקנות הן :א)נמנו באושא שיהיה אדם זן
את בנע הקטנים זוירכה תלויה בבית רבדרש
בה ראב"ע וחבריו ואחריהם ר"מ
ור' יהודה ור"י בן ברוקה וגמרוה באושא וקבעו הולנכחהלילחיוב (ביושי כתובות  "ffeהזח).
ב) נטרו שיהא אדם מפריש חומש למצוה (שם) .גם ע הלכהתלויה אשר ר' ישבב חלק
עליה  noy1מעשה בעצמו וחלק כל נכסע לאחרים מרוש' פאהפ"א היא) כתורה אחרים
שמצוה לבזבז כלסמונולעניינוינסנו באושא ונטרו :עד הוטש למצוה ג) על ששה ספקות
וויפין את החרוטה (שבת פ"ו ):וגם ח הלכה תלויה ונמרוה באושא (ירוש' פסחים פ"א
ה" .)1ד) הכותבנכסיולבניו הוא ואשתו נתנים מהם (ירוש' כתובוה  ,(DWזו תקנה הדשה
מצאנו שהתעוררועליהלפניםובלי ספק שמעשים שהיו הכריחום לקבעה .ה) רוסקינו
) תקנה
שאהיה אדם סגלנל עם בנו ער י"ב שנה מכאןואילך יורר עטולהייו (כהובות נ'.
 %אינו אלא כלל מושכל בדרך החנוך שערי"ב שנה יגלגל עם בנו בנחת ומכאן ואילך
ירדום קענה כשממרב מללמוד(פרש"י)ונחוץ היהבשלפי השכד ,שצברוימיםרבים לישראל
ללא תורה ,להביא סדרים בדבר ו) האשה שמכרהבנכסי סלונבחיי בעלה ומחה שהבעל
מוציא סיד הלקוהות (כהובותנ'QA .).זו הלכה תלויה .שההלכה הקבועה טלפנים
י
א
י
ה
,
 rSWNשסכרה בנכסי סלונ שלה משנשאת שהבעל מוציאןמיד הלקוחות (שם  ).ותקי
הדבר מה לעשות אם טהה קודם שהוציאסיד הלסוהוה ותקנו באושא שגם לאחר נצתה
נעציא טהם ז) אהרה אחד לקיטתובין למעשרבין לשביעית (ר"ה ט"ו.
) רתכהזו נחלקו
בה ר'נ והזקנים שעש ימים רבים ולא התפופיו עד שלבסוף נטנו עליה באושא וקבעוה
 .אין שנדין את הזקן לרוש' ס"קפ"נ היא) .והקנהגדולה
 .ח)
לרוש' בכורים %ב ה"ו)
ותא זאת למובת זמנם וננד האונס המוסרי אשר הוסל לפעמים על דחכפים להכריחם על
דעה אשר לא כרוחם ,שנהנונדויעל איש עקב דעוהיו ,בז עשו לעקביהבן מהללאלולר"א
גן דצרקנום וכן רצה רשב"נ לעשות לר"מ ,וכל זה סבה לתקנה הזאת~ ,מהוברת לה הקנה
טץ ומהמקפידלושינתן  6בשתו משלם לכתובות פרד השח) .בדרישה בסקורות נמצא
י "ט בתקנות האלה שנתקנו מר"ג וב"ר בשבתו באושא ומעט מהן נתקנו תחלת בואם
כלשם אוש-י השמדורובן נעשו במשךהימים שישבו שם .)1
ן באושא נשען עליהם היוהלמידי ר"ע הטתרים אם נבינה
.העטורים אשר הביתדי
כטאורעות אשר קרו לעיניהם ובתלאות אשר מצאום לבת הנוגש הרומו בשנאתו את הדת
היהודיה יבחפצו לערות עד היסוד תורותיה אז לא נפליא על הטראה אשר נראה
עתהגי זאת התורה אשר אלפים מאחיהם השיו נפשם למות עליה רזתה להם לסגולה יקרה
שבעתים מאשר היתה לפגים .ואף כי תורת ר"ע רבם :טנהינם ומחוננם ,תורת האיש

.

.

.

יא

.

.

.

1

ע""

אתך

אושא כתב שהן גב' ומנים
 )1הר"ר שי"ר בעימ
 .ולרעת 'אסר ברה"י לרת ה'הרות ח"ג  68כש
השטר ולרעת נרעז ת"רערך154כלו מלשי הרבן ביתר .ונ"ל לא ברברי וה ולא כרבר'~ה
 .התקנה  )-ע"כ
פשותי
ט.

לאו תקנת ר"ג שא"כ איך גהוקו ר"ת ור"י ברבר כסנואר בירושלמי 9אבל :הקנה מטן אחרון ור' 'וחנן 'רע היה
בסגין עו"ש .תקנהג) היא סתם טשנה ור'יוסי הוסף ספק טגען ברה"י וחכמים חולק'ן .ולסדנו שאחת טתקנות אושא
נשנית בטשנה חמנה ביטי ר"י והוא רצה להום'ף ולא הודו חכט'ם .תקנה )1קדיטה "11ל הברייתא אר"י אבטולטיס
העיד טשום ה' וקנים אתרוג אחר לקיטתו למעשר ורגות'נו נמנו בא,שא ואסרו אחרי לקיטתו בין לטעשר בין לשביעיה.
ןר"ג .ורבות':וש גאושא הן ה'
ולשק S~eD 4שהמלרברירעי אורבריאבנ%לטיס ,ורברו סתק:ח אושאומיכת שהיאסימ
יחברי ר"ג .ואל יתענו לשקהברייתא שקניםלחור ר-בותינולחור שהגי' טשובשת וצ'ק כא' ה'רוש' בכורים פ"ע
הוקיעם
ה" 1שגרסי'; רבות'גו ה1ר 1ונסנו ,ולפ" 1פי' הדבר כן אר"י אבטולמוס השר משום ה' וקנים שאתרוג אהר
ן  W~IEDבמשנה דככוריט .רבותינו חורו וזמנו בש' אלה הנקנים
לטעשר ,אלה וקנים טנ 91ע"נ וחבריו,יכ
עצמםיחרוונמנו .וכיון שטפורשבבבלי ובתוספתא שהשין היה באושאלמרנו שביטי ר"ג היה 1ח 1חקנו ,אתרוסקתה.
חקנה ח) פש.טא שטאוהרת שאל"כאיך רצה רשכ"ג לזרות את ר"ח ע" ירוש' טרק פ"נ ה"מ

יו

*טש

.
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אשר מבר נפשועל הרת 1היא נקרשה קדשקדישם והיא היתהלעינים לכלהבאיםאחריו.

הראשון והנדול ,מתלמודיו אשר ועחילמ הורהרהיה רבי מאיר .מקום סולדתו לא נודע
יאה שם אביו לא נכיר  )1אךלפי ההנדההיה מתולדות נרים(גטין נ"ז .):תהלת תשמישו
היהלפניר' ישמעאל וחור ולסדלפני ר"ע אשרהיה לו תלמיד סובכם (ערוביןי"ג ).נם
ד~תחבר לאלישעבן אבויה לקחת הורה פפיו
.כי ר"מ היה דרנמהאמתי הלומד פכל אדם
ו
מ
ע
,
את
אם
ש
י
ם
ג
ף
ס
ו
ל
ן
ו
פ
והדורש בנל חכטה .ולא לבד את אלישע א פבני
כי
גוי -
אבנינאסדגרדי -דיה בריתו האטת והשלום .אהו נשא ונתן בחכטהוכבדו בנל לבומעינה
 .קצת מאמריוירסזוןכי היה
פיו :פדרש רוה פ"ב),כי נפשו חשקה בכל חכטות ההבל
בקי בכתבי היונים .מאמרו:חייב אדם לברך בכל יום שלש ברכות :שלא עשנינוי ,שלא
עשני אשה ,שלא עשני בור למנתות מ"נ ):לא היה קבלה בידו ואףאין מקורו בהורת
רבותיו אךידעכיכ! היה מנהגו ול סקרטם היוני לברך בכליום ,וישר הדבר בעיניו!נטעו
על אדמת היהד~ה .נמ דרש בכתוב :והוא ישקם ומיירשיע ,והוא ישקיט משלמו יסרסר
פניו טעולש כרחןשסיתחין כילה על פניוואינויודע מה נעשה טבהוץ כך אסרו דור המבול
עבש סתרלו (ב"ר פל"ו) ונראהכי וכר בדרשהו בציור שמציירים היעים אתפרת הדין
לופה במטה עלפניה .וכויודע אם לא נם בעבור זה לא רצו חבריו במדרשו הזה וקרא
אחריו טלא:דייך מאירן רושמי השכלהוניכריםבטאמרין במוסרהצרופים ככסף מצדעניינם
ומאקקים שבעתים במליצה נעימה
 .בהציעולתלטידיו בחר דרך קצרה לפסחיםג'  ,מאר
השכיללעיטות משלים נעיטים ללבוש בהם חכטה ומוסר השכל ונהפשטו טפנו בוטנו שלש
שועלים .ובדרשו בפרקו דרש בהלכה ובהנדה ובמשל (סנהדרין ל"ת .):וכשכנע
אמסארוותמשש
 .קצת מאסריו יסדם כטצטדקעלריעחנרו עמ
בט
*לו כנשלי טשלים (מף מוטה)
אבנימוס ועם אלישע.אין להכחיש שבדרשו :אפילו נוי ועוסק בתורה רוי הוא ככהן גדול
(ב"קל"ת
 .ובכ"מ)היהרעואבנימוסננדעיניו .ובאסרו :בנים אתם לה' אלהיכם בין שאתם
) שנזכר את אלישערבו,
נוהנים טנהנ בנים בין שאין אתם נוהגים כנהג כנים (קדושין ל"ו.
מבחינתובחיי אלישע אשר בא ברע בהוךקהל ועדה ותורתו לא הצליההו נבעו כמהמאסריו
 .אך מבחינה הזאת טנשא  n~udהעוסק בתורה לשטה (אבות פ" 1מ"א) ,ומעלה
בסוסר
דורשיה אשר נם יראת ננד עיניהם ושומריםפיהם מכל חטא ומקרעים עצמם מכל
עון ואשמה (כרכזתי"ז ,).ואף בעבור זהיביע רוחו שישהסר רתוםט
 ,דרדקות אשר
האמתה הסכן בם ,ואסר בההיסו ספר איוב לבתת ספקות :סטן אדם למות ,.אשרי מי
שגדל בהורה ועם 15בתורה ועושהנחה רוח ליוצרו ועליו רבהוב אומר טוב שם משמן טוב
(שםכני'ע"י) .לא כאלישע שעסק בתורהשלא לשמה ולא שטרפיו מחטא ולא קדש עצכם
טעת ואשמה ונשהקע במפקות וקצץ בנטיעות ולא יצא בשם מוב טן העולם .ועתה נהנ
ר"מ עם תלטודו של אלישע כאדם המוצא רמון שאוכל תוכו וזורק קליפתו .אך זה התוך
שאכלפעל העצוטה על תהלוכתתלמורווחייו .הנסיון יורהכי טאז הדרישה בחכמות התבל
ן ,כי המיר היו חשוריםבעיניבעלי ההורה הסרסתם בחכמה
היהה באומהנו בעוכריבעליכ
וחשבו שחבטהם קלקלהם .אך כסקרה הוה קרה אח ר"מ .בי ברור הוא שגם נחשר
לקצתם על התחברו :ם רבו אלישעועל אהבתו לחכמות
 .אשר עלכן נבין טה שר'יוסי

.

"

וי

.

הכרו

 )1שעץ ח"ד  201בחב כי ברור שארץ מולדתו עם'א הקטנה מ.רוש'סיף כלא-ם .ולא נמצא שם אלא
ראידמך כאם.א .ואין !האס.א הקטנה רק שם עיר .והיא אסיא אשר הלך שם ר"מ לעבר שנה (טגלה יח .):וממילא
שא.ן טטש בהשערתו שהעיר באגרא הקטנה היתה קפודק.א .ועל ראיתו ממעשה דרת שיאה ספינה שנשהביה
ונצמער ;ל ת"ח שבה ומנו ר-מ וכשנא לקפורק'א 3א ורן לפניו יש להחר שכןגי' בכלי ביבמות (קרא ).אבלבייוש'
שם וטררש קהלת פ' שלח להמך א.ן רטו ש,ה ר-כ .וכצאנו את ר"מ גס בהטתא שדרש שם בביהכ"נ כל יומא
שובא (.רוש' סוטה פ'כ ה-א) ,וכמה פעיכם בערריסקיא (ע" ש-ובץ כס :נ"ר נו :והוספ' שם"-כ ואהלות פ-ר)
אבל איה מליס מולרתו אי 1בנל הסקורות אף רטן קטן

.
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חברו הוכרה לרכבות בשבהו ננד אנשי צפורי לאטר :אדם גדול וקדוש וצנוע הוא לרושי
ברכות פ"ב ה"ז) אף שאין ספק שאנשי צפורי הכירו טיבו  -הלאהיה ר"מבשבריהם
בפבריה  -אין זאת כי אם שהטילו מפק בצדקתו ,והשתדל תברור"י להסיר זה הספק
פלכם.ומי יודע אם לא גם לסבההזיות השתמר בנפשו מלהיות מן המקילים בדינים ובכל
הלכותיו נוטה להחסיר.והרבה לעשותמיינים ונזרות מדאגה .בדבר פן יהנוהו לאיש אשר
החכמההחיצוניה מסירה לבו ס"הרי ההקים (הרפ"ם בהשחר העג צד )859
אמנם קרוב מאדכי גם התכונה הטיוחדת אשר לתלמודוהיא פרי תורת רבו
אם גם שרים תלמיר סוכהק לר"ע ,בכל זאת נראהכי ברברגדול נבדלו דרכיהם זה מזה.
והוא :במדרש התורה .המעלה הנשגבה אשר בגללה ר"ע נשא ונבה על כל חכמי הרו
היתה חכמתו במדרש התורה בו יצר ששה אגמה חדשה אשר קנתה לה לבות בל
החכמים והוליכה שמו מסוף העולס עד מופו .כל התולדות אשר הוציא עלפי השטה
הזאת נחשבו בעיניהם קדש כאלויצאו כפי משהוספי הגברה היא היהה נאותה לדרוש
התורה בפנים לטהר ובפנים לטמא,ויחסו המלאכה הזאת לקדמוניקדמאים ולפי רעתםהיה
ה )1והנה
זה פקידת המופלא שבסנהדרין מעולם אשר היה נפקדלהיות טסרס אתרו-יכ
השדו שר"מ היה אומן במלאכה הזאת ואסרו עליו :שהיה אוכרעל טהור טמא ומראהלו
פניםועל טמא טהור וטרפזהלופנים ואףעלכן לא קבעו הלכה כנפתוכי לא יכלו חבריו
לעמודעל סוף דעתו (ערוכיןי"נ ):וסי לא יהפלא על זה! מה ראועל ככה להעביר גל
ןידעו לדרוש התורה בס"ט פנים טהור ובס"ט פנים טמא? ומה יגרעמן
דבריו מהלכהיע
הסנהדרין אשר חובתםלהיות בקיאים בחטטה הזאה (סנהדריןי"ז ).והגדול סדת במלאכת
ההמעאה הזאת אף הואהיה המופלא שבסנהדרין לפי דעהם בזטן ההוא? ומה פשעו ומה
לטאתו הלא עשה כחובתו ולסד כפי מהלייצא מפי הגבורה  -לפי ד.גתם ואמונתם -
כל דביר ודגור כר"ם פנים מהור ובשיט פנים טמא (שה"ש רבה פ' הביאני)? אבל
האמת הואכן .ר"מ היה סתננד להשיטה החדשה במדרש התורה הוא אשר שכלו המחודר
עטרלו לרעה ואת המלאכה בכל עניניה ,הוא אשר המן דרכי זאת הדרישה בכלאופניה,
אך הוא האיש אשר לו היבלת והחכמה לנעליך
דרך הבדרש הזה .אמת הוא כי
ריפאה לבני דורו שעל פי דרבי הטדרש החדשים
שו~אפשר לדרוש ולהביא תעצוטה מן
הכתוב על רמהור שהוא טסא ועל הטמא שהוא טהור ,וכונתו לרדאות כטה קשה
הדרך הזה להעמיד בהיותו מראה פנים לדבר  .lslenlאבל הסתיר כונהו* אך בכליאה
רנה הדבר מסופק לקצתם אם רעתו לדרוש כן באסת או דעתולהוליך שולל דרך דגמדרש
הוה ,עלכן הטיבו אשר דברו כי לא יכלו חבריו לבתו על סוף רעתו ובעבור זה
לאקבעו הלכה כטוהו .אולם אנחנו אשר לפניט ננלו כל הורותיו במפר נוכללעמידעל סף
 .כל האוטר כי ר"מ השלים בחריפות שכלו דרכו
דעתו אם נתנה לב על הלכותיו ומדרשיו
של ר"ע לשיטה פלפולית ) (Dialektikאינו אלא טועה מישיבין הלכותיו ימצא שבכלל
נוהנ נצהנו של רבו כמוהוכן הוא לקח לו למדה הסברה אשר על פיהקיים דעכה ישנה
בביאור טעמה ובהשהדלו לפרשה באיזה אופן נאפרה  ,)8כמוהוכן הוא סלאו לבו לפעמים

.

אלישע.

.

.

.

.

.

.

.

לצהור

י ב-ר פע והנה באר בשדה  11סנהדרין וכו' והאבן רגדולה ע"פ הנאר ןה מופלא
 )1ע
כסרם את ההלכה ,ויינו הך שאמרו שירע לרגוש בם"ט  a')eטהור וכס-ט  c~Jeחטא
,
פ
ס
ו
ת
 )2בכ"מ טפרש בסה (חלקו הקדמונים עי'סיחות (עט,).
כל.ם ב"מ פ"ב ,שם נ"ב שיא ,מקואות

שבג"ד שה.א

"1ש%-ן:ןתי.:,נןליגלרןם:פב:לנמ":ן?1בו:5ס.%ף,כ;,ל',ג,',,,:,:יגו
.

על הטשא ,כלימופ'"ו ח"ה הרמון
 ז= יפכינ ט"ג לא ועוכרו ר' וו' 1נ.טין (סו ).ט"מ אסרו ,שם (טח ):אף כתובות אשה ,קדורכן (נד ):ולא אטדו,
:רה (:ו ):ס"ט אסרו ,מכש'ריןט"ו מ"ג ס"ס טמאו ,אלה מעט מה-בה שר"מ ספיש  rntmישנית

.
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~תור הלכהטקדסיניו אף אם הם רבותיו  )1או

-

ןלרוהמיר )2
עלדבריהםבין להקלבי

כמוהוכן גם ומא לקח לו למדה צרכי זמנו בק
סה
ול
יקלבי
מ
ן להחפירט*
אונן בהמצאת שאלות הלכותיות רחוקות המציאותן ומנריען לחדד התלמידים  ,)4לא עשה
בזה רבר חדש,כי הדרך הזה היה אם הררך לכל רבותיו ותלמידיהם .אבהלישירתרון לו ש
רבוכיהלנותיויצאומפיומפורשותיותר ובלשק קצרה וקרובות אל השבל  .ובכןאין
בכלן אחת אשרתצריקעליו את הרעכי הוזו העלה את שיפת ר"ע למדרנת עבטהפלפולית.
י שאין בהןאותעל היותו מראהפנים לדבר והפוכו .ועתה ברור הדברכי מה שאמרו
ואףכ
עלו שהוא אומר על פרור סמא ומראהלופנים ועל פמא טהיר ומראה לו פנים ,אמה הוא
דרשכן אבלאינו אמתכי ישרה נפשו בדרשות כאלה
 .אטנם כונתו היתה להוליך שולל
כיהשטה החדשה במדרש התורה בהראותו כי על פיה אפשר לרמאותפנים לדבר והיפוכו.
ועלכןנבין מה ראו על ככהכי לא השאיר אחריו המון טדרשים רג)בועים בספבע תורת
ר"ע רבו ,וכל המדרשים אשר נהיחסו לו אינםעולים ליותר מארבעים וששה )4אשר
רובם נדרשיםלפי משמעוה נונת הסק-א ואף מדרשיו המעפס בסדותוברביי ומעוט עפים
יותר לכונת המקרא הפשוטית,אין זאתכי אם שבמדרש הכנוב לאהיה נמשך אחרי ר'ע
כתלמידאוח-י רבוכי אם היה מתנגד לשימתו למרות עימ הבריו וכל חכמי זמנו אשר
העטירו זאת השיטה ברוש של עולסם .ועתה לאיפלא נםבעינינואיך ר"מ הרהיב בנפשו
עז לסתור בפירוש מדה שיסד ר"ע בטדרש התורה שכל פרשה הסמוכה להברתה לטרה
ר"מעל זה ב 6משואפנים :דובה פרשיות ממוכוה וולוו ורחוקות  11בעו
הימנה,
ואם-
.כי נם זאת הסדהמלאכת
ברדצק מורח טמש-בומפריבל9קל"אלגי'ילקיטאטדיר' תרל"א)
מהשבה היא אשרהולידהמדרשים אשר לא כן ,והסבהפני הספרא לכונה זרה ,ואםבי לא
יסופק שנמצאו לר"מ מדרשיםכתובים אשר כתבם עלגליוני תורתו ,תשארו סדם עוראיזה
עדורים (ב"ר פיט ופ"כ ,ק-ושי וכעניה פ"א ה"א) וכן נזכר מדרש אנכי לרעם ,הנה הלא
כל
)1הו
(שבת עט):וםנח
 ,ע 5ר"א ורק (ברכוה ב ,):על ר"ע (ערלה פ"נ מ"ג ).ה.ה כותב ט:ו,ה על
ק*טובח בירהפ' חגיגה
שם שוה גגי הלכה 'שזה .שנ.ם שהוציאו ח.יב (שם צב ):א.ן ספק שהלכה ישנה פוטרתחכן
פ"ע בעיברא ראחר.
על ר"ג (פסח.ם יא.):
לשחת
 )2הקוצ-
"טפסיק (פאהפ"י טנא) אף הגימע את ניטו ח' אטה שקאים מפ"ר)- ,ז צטרגפן וכו'
ו
ת
י הק-קב (מעשרות פרח טרח) ,אף לא כהנים וליים (ם' 2,ד"ה טינר) אף הצ
ע(,.בלק
(שם פ"נ מ"צ),ה
שבתפז,).קי
בוע
 .ואך לטעמ.ם מהט.ר על עצמו אף בסקוס שטקי 5לאחרים
5א נגעי קיוב.ו (ננעים לבת (rf'e
ואם מצאו שר"מ

(קלר:.

ירושלמי ב-כות פ"א ה"ב.
 )8נ~רות.ו וק:ם:ה.ו רבו וההלכות טמין הוה לרוב צרכי שעה .ד)זיר בבינות ר"ה ויוה"כ שש"צישיא הרבים
ירח "-0ה "5ה,).טפהנל.וקחיין מסין הכותים עושה הקנה להתירו בשבת (יוםא גה ,):עבר השנה בעם'א (מנלהי'ח,):
כתב מגלה מלבו
שלא ה-ה שם טגנה ) t(DOהקיל ע 5נר הושב לקבל
עליו ש5א לעבוד ע"( 1ע"1סד::
ובכל א5ה שטציך השעה נגע בהו.
טשק~
 )4הלכותת הטחידשוה רבו כ' כן תכסח לסורם כאש -ראתו למעלה בר"ע .ועשה ר"ט בזה טה שעשהר"ע.
ם שטלידין ה' אוטות ~במוח צט ).רונטא 5וה הלכה טר"ע :פעמים שאדם קורא ק"ש ב'
עד"ט :איש ואשה פיוסי
פעמים ביום וכו' .1י"ח א' של יום וא' של לנלה וכן אס אומי :אם היתה שבת והוציאו ה'-ב וכריתחו ינ):א.ן זה
ה
נ
ש
א5א הוספה על הלכה י כ.וצא בה :יש אוכל אכילה ארת וכו' (שם) .והא 5ך קצת מהלכות הרחוקות לפרטן:
סי שיש 5ו שתי כתות בנות וכו' (קדוש.ן סר ,):שור של פקח שנגח לשור חשיו וכו' (ב"ק לס ,).שתפח ואת בת
בנה ואחיל את בתהיחול
ן פב' ,):ש טקשה פ"נ יום וכו' פנדה לה ,).וע"ע 'כטותלפ;) ,נפין (פו ,),גרה (טח),
תור היבה כמוהם.
 )5סררש.ם פשוטים ע" עירוב.ן (מח ,),פסחים (כא ,):טללה (כ ,).קדושין (מא 1 ).ע-ו (סו 1 ).סנהדרין
:נב ,),טנחות (סו ,),ת"כ רקיא דחובא פ"ג ,דנגע'ם פ'ב ,אחרי פרשהכ' ,שם פ".א ,יוטא (5ה ,).ת"כ אטור פ"ב,
שט פש ,פ".ג ,פ".ט ,בהרפ"כ ,תטורה (יא 1 ):ערכיו (יד ,).ספרי נשאפ ,'1 '.טמע .פ 1.קים ,כי תצא פ" רם-ה,
שםפ".ב .טעם.
ככ.להא מהפסיס
הסעד.קיא כייתות (כנ ):וע" ת"כ מקרא דחובא פ":א ,שם טצורע פ"הן ערכין
(לב ,).סוטה (ה"3tee1):ק (עפ ):רפיי מ פ" ק"ל ,פוטה(יו ,).בג"ש :ת"כ ויקיא דחובא פ"ר.
 :שם פ",1
אחרי פ",ד ,נדר(גו .):בח'קש; שתט"'כג.דנגע'ם פ'"י ,טפר' חקה קבץ ,סנהדרין (לר):
 .ועי' כת"כ תזריע פגה שד51ק
 ,ספדי חרך ,קג"ב ,ג'
ע 5ל"ש טסנרה כמישפ :ת"ג
בק-תצא רצ"ב,
פישה ט' ,אחרי פ"ט ,בחקק' מישהג'
י ברוב מררש.ו נטצא הלשת להיה
טעשר שני ספ"ה ,יבמות (נט ),ברבוי :ברכתןמז ,):מומה (יח ,).ורע שרכ
י יודע כטה
רפט אומר" או שאטרם
ממנו אחד מן האט~יאיט בשטו ,ונראה סנהכי 5א נשםברנ'יוח כביה המדרש,ימ
ןחיחיו 1ח9ח

.

.

*

.
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כל אלה אבדו ולאהניעאלינו מהם בי אם עדורים מעמים וקמנים ,תחת אשררובמדרשי
חבריו ר'יהורהור' שמעוןנתקיימולריר
*
האמת ובתום צדקתם דבראורהגילט נם דורו נכבדות כר"מעל הכמהוושיורחו,
באהבת
ויהי כמשל בפיהם :כל הרואה את ר"מ בבית המדרש כא6עוץ -הרים ופוחנם זה בזה
כיד ,),ומקלו של ריס מלסדת לאדם דעת(ירוש'נירים פ"םהיא) .ואם גםכי
ללססנבהדתרינןגריתו ממדרשר"ע אשר היה למופח לכל ההנמים ,ולסבת רהחברואלאלישע כשא,
ועור נוק:על זה וזהזעןכילא היה אהובלביתהנשיא לא קבעו הלכה כסותו בכל זאתלא
 .ואם לאדיה אהוב הנהידה נוראע 5כל מביביו מפני חכמתו
דבחידו שברע תחת לשונם
הרבה ,ובצדקנאסרע,14כיהואטאירעיניחבסיםבהלכה(ערוביןי"ג :מה-ש קהלת פ 4מה
עליו חברם
שהיי).ונבקכ,נתזההסאכצ-שאטיתתו אםנשכילעל דברהלכותיו אשרבהן

יובמה
אחד או רבים מהם .הנהברובן נזכרה החלה דעתו של ר"ם ואחרי כן נזכר
חיל
ך
נא
ן
עליוחבריו ,ואך במספרלמן מאדנזכרהדעהחבייוראשונה ודעתואחרונה.)1ורנהאיןלה
נאחכלפי
כי היהכן במק-ה .ואם נשאל מה סבת הדבר? הלא ההיהרועשובההקרובה והנאותהלמבע
הענין,יעןכי ר"ם זקן מכלם ונעלהעליהם בחכמה עלכן נזכר ראשונה .אך אםכןרשי
שלאיהיהיוצאמן הכללובכל זאת בקצת סקוס~ה לא שסרו זא,ת והזכירוהו באחרונה משל
 .ונראהכי בהלכות אשר נזכר ר"ם ראשונה דדהדכא
גן ברורכי הסבה מבחת עסוקה יותר
הסעיר על הענין החדש והואיסד ההלכה וחבריו נשאו ונתט בה והכריעולפי דעהם ,אבל
בהלכות אשר חבריו העירועלהענין ור"מ חוה דעתועליה ,או בצףק נזכר וצא אחרונה,
ועתה נוכל לשפומ גםכןיען כי וכאהעירעלענינים חדשים יותר מחבריו כן גם פעולתו
שפעל להרהבת תורה שבעל פה נדלה מפעולת חבריו ,ובצדק נק-א נם כן המאירעיני
פהיען ט תגדיל לעש~ה
חכמים בהלכה .יתר על כלפעל הרבה להרחבה התזרה
שהביע
ים
נגרתוסייגים יותר מכל חבריו .ודבר זה תקש ביוסד על ה
י הדתים ברורות הבאים,
בי רק להלכותיו לא שעו אבלגזרותיו קבלו בסברפנים יפות ועודהיום סר_בידות על זרעם
אחריהם בקכ;ם הלכה כר"מ בנורותיו.)9
בסדר משנתו הציב לו ר"מיד אשר לדורות  D91Vהיתה לו לזכרון .משנתו היתה
ברורה וסדורה  llw~alצחה ואותה העלה ר' יהוסה הנשיא ,אשר ברור שלאחריו חבר
ספר המשנה ,בסדרו ,והשדוגדולי החכמים בדו הקרוב כל סחם שנזנר במשנת רק
כי
הנשיא דצא כמשנתר"ם אשר שנאהלפי שיטת ר"ערבו (סנהדרין .188ירושייבכותפ"ר).
הן אמתכי לאיעלה על הדעת
סתמות המשנה הם תורת ר"םבאין יוצאמן הכלל,
ני ברור שנשט כטה סתסות מאוחרים לר"ט ,ואףכי שאין לחשיב שכל הסתמות שנהיחש
"4ם

.

ים

צנר ר"ם אחרונה ספנ' שני' בטשנה טיחתם יותר.ע" '.אח
 )1תעשק טטפר הטהליקות כמשגה שגתן
פ"נ מלה ,חרוטות 0פ'"א,
פ"אשבת פ-ו ס-י לג" ירושלם ..ושם פלח ה"נ ,ערובין  aמ"א ,פ-רfמ"י ,סוכהfפ"א ס"ה,
ס" 11מ"ג ט"ח ,תינית
מ"ג ,שבועות פ-א ס"ד ,פ-ו טרד  1בשרות פ"ר מ"ג ,ובחים פ"י ט"ו ,טנחות פ" 1טרה,
פ".א מ"ת ,כלים פ"נ מ"ב ,פכ"ה ס"א  1ט"ב ,נגע.ם פ".ב ט"ה ,טכש'יין פ" 1ט"ג.
ולא בקנסותיו ומובא בהום' בכ"מ ע4
 )2ע '.ערוב'ן (סו ).ובהרג הל' סאת רף מ"פ ע"ג ד .וחע
"נ
רןרב
יכטותגלו ).תר"ה סי ובנססן  cwעל ועליק .כסח נעלים שהעט.
יו לרוב גזיותיו או קנסותיו
םורגורתמ
 .כמו הא
דרגם ח,.ש לטעומא דהיינו שגור רזבא אתו סיעוטאלשלין .1ובכ"כ) ,עונגתן רצתן ומחטירין עליהם (:דרשכ ,).כל
הספנה טסטבע שטבעו חכמים כגסן יוציא הילד טמור (ג 1.8ח 1):הנדשא פעוברת חברו יברא %א יחדר עולטיה
(יכטות :ג ההשור להבר אחד הערד לכל התורה ובשרותל ,).שחשוד בדבר לא דנו ולא טע'רו (שם לח,):
דגרנם lffPח,,ק לרברירס כשל תורה (בגט נח :ובכ"מ) ,על רמו קטן מהאי סבא נור על הכהנים(עיוב.ן ס-ט:ועי"ש
סח :חום' ר"ה קנסו) כטה קנסות קנסו למי שעשה שלא כהונן .השוחט את הבכור שלא ע"פ טומחה אסור (בכורות
 ,ראין רינא דגרנם (ב'קקו ).וקנסא הוא דייט כמפורש
גח1).ודבכ* l~tnffכין סח~'רין אותן עולמית (שםיא).
לא.ם פ"נ יככבו בירושלמי וסביאה בעל שפתי כהן בח"מ ס" שפ" 1עי"ש .שטר שכתוב בו-רבית ולנס-ן
ביורתווקי
א
(ב"מ עב ),וע.'-ש הדיח קונתן שחטאו קצתשטותיו וע"עגט1.לפ,).
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י יש סתתות רבים מתנגדים לשיטתו  ,)1אבל ,תברר
לר"מ הם כלם ממנו ופרי שכלו כ
ענין משג טשנה ונדרה .במשג הזה נבוכו מאד הדורשים.
הדבר אם נחשבה לרערי
ן שהיא כולאת התורה שבעל פה שהיא
קצתם חשבוכי נגזר השם משנה משרש שנה,יע
י נגזר משורש שנן ועל כן פשנה הוא הדבר אשר
שניה לתורה הכתובה ,ואחרש חשבוכ
ד בלבו (ערוך ערך שנן) ,אבל באסת  JfflDטשנה הוא הדבר אשר קבעו
ישנן אותותיוס
לתלמידיהם להיוה שונש אותו בעל פה להתחקה בזכרונם ויצא מפיהם מפורש ומדור
1סחודד  )9וכל רב וטורה היה לו בבית מדרשו טשנה מיותרת לו ,לא משנתו של ר'
אליעזר כמשנתו של ר' אליעזר בן יעקב ולא כשני,ו של ר"ע כסשנתו של ר' ישמעאל.
ועתה זה הכלל ,המשנה שהיו שונים בבית הסררש והיתה צריכה להיות שומהבפי
ריתלמידים ושגורה.בלשונם לאהיהענין מיותר כמו הלכה או תלכצד או מדרש ,כי אם כל
י דעתו ודרכו .יש מן החכטים 1WV
אלה העניינים כללו במשנתם כל אחד ואחד לפ
בסשטעם ויש מהם הכניסו בהם גם המדרש או שפו לעיקר משנתם את
ההלכות עיף-
המדרש רבי יהודה ב! אילעאי אמר בפירוטו שעיתי המשנה הוא המדרשובלי ספקכן
היתה משנתו שהיה שונה לתלמידים בבית סדרשו לא כן ר"מ שהוא עשה לעיקר משנתו
את ומלכות (רו"ר טאיר פ"ם במבוא למכילתא שלו צד  t(XXXV1IIוהדבר הזה מאד
מתאים עם מה שראינו שר"מ לא אהבדרכי המדרש ההדשים .ועתה נראים הדברים כי
צורת סשנתו של ר"מ כדטות קובץ הלכות סת:כות וודאי שאחרי שקבםשיועו מזכירים
ן הלכהכיחיד נם אז הזכיר ר"מ דקה דחולקים אבל
דברי דיחיד בין דג1רובים אףעטיי
בטשנתו לא קבע רק ממטות ,יעתה מה שאמרו סתם משנחנו ר"מ ,כונתםכי בסדר
משנתנו עלו הסתמות טמשנתו של ר"מכי טשנתו היתה קובץ הלכות סתטות  ,)8אבל
ברור נם כןכי אם נם שמשנת ר"ם ברויה וכפורשת וקצרה ,ורובה הלכות מהמות בבל
ע אשר
זאתהיה במשנתו סדר מחלקות קדמונים כסו של ב"ש ובנה או של ר"א ור'ייפש
רובן
'טל ר"מ כמו בברכות פ"נ מ"ר וטנוררמהיד התיספהא ש :פ"ב
 )1ברובה מתמות
י'עודי
פ לברר שהם מ
דר"ט היא כמפורש בייוש5ט .ובתוספהא פ"נ .בעיורןלטו ).ר1תיק
ו5
:מ
 .פאה פ"ר מ"ג נ
ימקצה פאה וגו
דר"ח הוא
לזה .בגפן (פ ).כתב לשם
טשנה דיבמות (מא ).וג-ם דברי ר"מ ורש"י מוחק הגי' מפג .שביבמות תנו סתמא
מלכות וכו'ומפייש  CWבגם' רק"ם שוה אותה .בכורות(ל.ן החשור על הדבר וכו'וא.י
סתמא ורר"ט היא כטפויש שם

.

.

____

מה .).פהרית פ" 1ט"ו תנן סתמא ובחוכפ' שם פ"ח נוכר בשם ר"ט וע".ש בר"ש וכיה בהרבה מקוטות .אבל א.ן
שי'מ חולק על מתמית היבח במשנתנו כמו :פאה פ"ר מי"א ,שם ת"ז מ"ב ,וע"ע ה-ל.ן (פב ).סומכום אומר
גם ספק
משום ר"מ ובו .:ויארכו הרבי.ם לה:ת.ק כ 5המקומות טע .א5ו יב.ם הם .חרמנם אף 'בריא הועק ערי.ן אפ.ט-
א 1ה"ה כחיולק עליהם .וכבר נהיכחו :,קדמונ.ם בענין cre
שהיא טטשנהו .שהסתם ששנה הוא דברי המרובין יהו
מתניתין ר"מ ע '.ב.רוש;סי .במוח פ"ר הי"א זה-מב"מ בהקרסתו לטשנה ,ובטנוא לח"כ עט פ '.הראב"ד ועם רבוינו
רותלמוד צד 1 5ץ כבר כחבנו בפירוש הדבר וראה טה שכתבנו בפנ.ם כאן ~תמצאכי רקע"י עתב.ן אם-תת
טמורת
טושנ משנה יבוארו הדברים על נכון ועוד נמצא מקום לרבי על זה.
 12סי' טח שהאר.ך הר"ר טא'ר פ-מ במקום הנ"ל ורא.תו טסכילתא 'כול 5מד.ן ולא שונין ת"ל שסה בפ.הם
ישננתם ש'ה'ו ד"ת מחודדים
ובערובת (נר ):מנין שתווא סדורה ב".הם ת"ל ש-מה בפ.רס,
שייסחודדים אחד דג),ורגל הולך על הטישג
משררים
בפיך ובספ '-דברים פ '.ל"ר הגי' ססודר'ס בפיך .נמצא כי שונ 1.ובקרו
ר
ו
ב
ג
לימוד בע"פ .יפי' שם עודכי טה שאמי בכפר' שם מה שכר יש לך עמים תחחך ישלו וכו' כחוצם מ.ד וגיי
ג~רתא ומאותו  tb$nקבעו שיה-ו שונין
לא יבושי כ' 'דברו את מעיכים בשער ,רוס ,ע 5נצוחם על הצדוקים שדא טפ
י"ט בקש משה שתהיה המשנה בבהכ
"ש נ"ל כ' זה מכ 11ען  wl~Dnשנהנחומא ג"פ גי תשא וברבך ככ
כע"פ ע.
א1ו"חעתידין לתיגם וש-ה1.קורין בה יונית ואוב'-ם אנו יש-אל וכו' והבונה כוה על הט.נ'ס,
ולס .שצפה הקב"הש.ה.ו
וצדקו הבהובים עטי ס תומהך יפלו ,כ -ידברו את אויבים בשער.
י ברכות פ"נ שכילו מצטות רק כסיר
 )3ראית -להעיר פה ע 5סתמות פרקים שלמיפ מסדורו של ר"מ
י
ע
:וספה טחלקת ר' יהודה ונראה מן התוספתא פ"ע שהמהם של ר"מ היא .וע"ע כדכות(כב .).ואטגם צריכים להיית
ס נמצא  nrgבין סתמות אחרים אשר טבירר שהוא טומן מאוחר ומסרר
מתון במשפמני ע 5אלה רנתמוה כייפעט.
יס .כמו בברכות פ"ו מ"א בפיף המשנה נטצא מתם וע 5הירקוק הוא אומר בורא
של ר
הטסנה הום.פו על
ר
י
ע
ש
ו
n1Drenק והנה זה הסתם ודא' דכא חופפה שבסתםהייקרי 5א דבר מירקות.
הסתם הע.קרי
פרי הארנה ור' יהודה חול
ן  -שהכל נה.ה יצא .על דבר  -אוטר
כך הוא :כיצר טברכ'ן -המיצ'א לחם מן הא-ץ .כרך על פורותדפיי
עדסיף הפרק .כל זה סתטא די-מ ,והקאטר :ועל ה.רקות אומר בורא פרי האדמה סם
שהכל .ברך ע 5היין
כ בפתטא דמ"ב ביך על פירות האילן וכו' לא פרם ירקותכי הוא לא
סחל1קת י" ה.א הוספת -המסדר האחרון יע-
י רק נכ 1%בב %פירות האר1ץ .וע"פ טסה  11תב.ן לדביר בכל סקוס המתמוה העקרים
רנר פירזלת

(י).

.
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י רוב
רוכן שנויות במשנהו עלפי שיטת ר"מכי מסררו באו במשנתנו  )1היוצא מזה,כ
המתמות בסשנתנו ממשנת ר"ם  /וקצתם מחלקות קדכונים אשר קבל טרב~תיו וביחם מר"ע,
וקצתם פרי שכלו .ולאנזנרו הסתמותעל שטו ,יקכי היה להק שאין לקבוע הלכה כר"מ,
ועל כן במקום שהאטת הכריחה לקבוע הלכה כמשנהו שנאו דבריו מהם.כי כן דרך
) ,או שונה
פמדר המשנה לשנות דברי היחיד הנראים לו בלשון "הכמים" (הנלין פדה.
ומתלקק דברי האוסרים (עי' ירושלמי מ"ק פ"נ היא) .אבלמיעים המטרים שזה ספני
הפחלקת שדיתהלו עם בית הנשיא  -אשרענינה יסתר במה שיבא  -ונמרעליו שלא
יקרא כשמג על הלכותיוכי אםעל שם אחרים ,כי זה סוכהש סהסציא,ת כי מספר נתל
טהלכותיו נזכר בשטו במשנתנו ,וגזרוה כאלה אשר נגזרו בבהלה ומסבה זמנית מעולם לא
נשמרו בדקדוק נם אלישע ב"א אשר הסבו את שמו אחר נזכר כמשנה וכלשיורי דבריו
נושאים שאן עליהם )9גם טבורר שההלכות שנזכרו בשם אחרים לא לררם הנה .)3מקצת
תולדותי"מ האלה ,ממעשה תקפו בבורתו בהורה נראה כי היה אהד הטיוהד בפקידתו,
לא לבד לקיים והתורה שבעל פה אחרי המאורעות הנוראים בזמנו כי אם נם להגרילה
ולרוחיבה עודיגהר מאשר היתה ברורות הקודמים.
-

.

.

פרק ששה עשר

,

רב' יהודה רב' 'ום' ורב' שמעון.
רוח דעה והכמה אשר נחה על ר"ם ואשר בה פרש אור חרשעל הורת ר"ע רבו
האירעיני בני דורו ,ובכח הרוח הוה נשא תורת ר"ע לטעלה ראש .אולם רק קצתה לא
כולה ,כידרכי מדרש התורה אשרהזליה פ"ע יטסלות חדישה לא ישרו בעיני ר"מ ואף
על כן לא הואהיה עוזר להרחינס .אם נראהכי ברור הזה התרחב המדרש עלפי סדת
ר"ע הנה לא היה זהכי אם פעלת חבריו אם נרצה לחשב נדולוק כל אהד ואחד סהם
מספר התורות אשר הנחילונו אז'היהר' יהודה בן אלעאי הנדול סכלםכי הוא המיוה"כ
סכל התנאיםברובי הורותיובין בהלכהבין במדרש .הוא קבץ ואסף עלי
ד תורות מר'
אליעזר בן הורקנוס אשר ר"ה רכו של אביורביאלעאי ועל~יו שנה טשנת רפא (טנחות

יפי

.

י"ר)

)1בכלל הזה כל כדליקות ב"ש וב"ה בכירת ~'ח אלן דברים שבין כ"ש 1ב"ה כסטרה שכלן שנויותאליב.ה
רר"מ כן מיכה במלי (נב .):ובתרומות פיר טיי שנויה החלקה ר"א ור"י כאשי שנאה רפט ערש בירוש' ובתוטפ'
פ"ה וריש ביצה זג ):וזבחים (;ג .).ובטנחוה שנויה טדלקתר.א ור"י כמשנהו של ר"מ המפורש בגם' ; ובכליםפ'.ב
מ" 1מחלקת כ"ש  r:"alכשיפת ר"מ בתומשתא שם ב"מ פיר .ועור שם פ".ד ט"ב כמפירש כא"ש מן התוספהא.
ובכלאים פ"מ מ"ג מחלקת ר"א וחכמים כש.סת ר"ט כתוכפתא פ"ה .אך מצאנו שמהם טחלקת 5פי שיטת ר' יהודה
ולא כר"ם ע '.כלזם
) ע.'.ש
נרתפיבח"ב סיר ובתוספתא שם ב"ב פ.א .וגן כשבה פ-ג ס"א עי"שב.רישלטי .וב'וטא (.נח.
בש"ס כרב (קנו .):ובמקלים פזה מ" 1כדמוכה מת"כ צו ט"ו.
) :וכן
כגם' (נט.
 )2במה"ד הב.א בשם קצת ,ששמועותיו טאלישע ב"א נקראו בשם אחריםוי
ה נגד הש"ס סקי הוריוה אבל
הפעם שקראוהו אחר מפני שלא ה:כ.רו
שס השוגה בשמו  DPmDלא אשא שטיתם על שפהי .ומזה השם אחריםכנוי
לעכו"ם ,ואף ע"כ קראו לאל.שע בשם אחר
 .וטצאנו שנם את השיר קראו שלא  1e~aאלא דבר אחי ומצאתי בטררש
קהלת פ' מונה חכמה שקיאו את הסיר :הא' מ.נאוכן אטיו על אמו ש 5אלישע ב"א שעברה על בת' ע"~ :הריחך
ונהנו לה בנאותו הטין ונראה מזה שסין ואחר רםכנו.ם שוניםימושגיס דומים ,וע"נכל ה".רוש.ם על מלת כזז
חם דברי הגא'.
 )3ע" כרכות (ט ,):שם (ס~ ,):סיטה (יב ,).ע"( 1סד;) ובכל אלה אחרים לאו ר"מ וכבר הרגישי ביה
בחוקו .וב"ב (מ )::דולק ר"ט עם אח.-ס .וטטשמעות הש"מ בטובה ( ):1פוכח ג"כ שר"מ חולק על אחרט ודבר'
החום' יט רחוקים .ובכ"מ שנכרו אחייה עם תנאים סאיחיים גסיו באחרונוןע '.ג'ם'ן (בו ):ובב"מ .כעשייה
פעט'ם נוברו עיר אשר אין הכרח לומר שאינס י"מ אגל א' :גם ימן שהם ר"מ .גם אין רם :כתלטוד שאחך'ם הםי-כ
רק בסקי הוראת דאמרו אמקוהו לשמיה אח.-ם .אבל מהא נופיה טוכח דנ 5אחר.ם (אינם ר"ם ,שהרי אמר שם

סתנ' רב' לריש בריה אחרים איסרים אילו היה תמורה וכו' ולא ניחא ל.ה לר"ש הדר אסו אסרו משה) ר"ט ובאמת
בכל משנהנו נזכר ר"מ ולא אחרם ותקה מאין לגו הראיה האחרים הרנו ר"ט? והרי ר' נתן נקרא ג"כ  nvsההיא
'ש אומרים ובשד הוא שכל טקום שנכר ".א בכי'יהא א.גו ר"ג שב'בס,ת (פ טצאנו.ג' יש אוסרים שהולק~ם
!א

עם יה.

).

