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ספר ששי
 rn)b~mב.שיא ,5משפפ' דגום ביחש שערה שבש פח ,משי יונים
שעימו ושהם בתורת רתנגרוז  1קצת רעות היונים ורהוטים עח5ו צתיה

מחשיש

.dYnd

פרק ראשון

דמפיגוח בישיא.5
אשך חכמים הבינו טראש ולא כחדו מהניר לאוצר הנה בא בשרירות נוראה
ורושלים ירדה פלאים ומקדש ה' חרב ובניציון היקרש הלכו שבי לפני צר עם אברן
מחסריהם דךימריש גםהימיות הרוחניוה באו ברע .התלאוה אשר מצאוםוש"צ לכחטואוה
את נחלתם שובם פעלו תעצומה נחלה על טובם הכפסדי ,על מצבםהרהיעל רהורה

.

.

יהבית כבר נתנו
ודריששה הממצוקותבין החכמיםוהמפלגות הדתיות אשר גברו בסוףימ
למוט האאנים בוסה עולמם הדתי עוד בטרם נרמס השארית האחרונה מחפשיותם תחת
רגלי הכובש ,וטה גם עתה אחרי אשר המקום אשר סאתו תצא תורה חרב ,ומספר רב
מרהכמש אשר היו נושאיה אבדו במלחמה 1כמעט היו מתיאשים מתקוה לולא שרידי
החכטים אשר נמלפו סהןב וממות ונשאו חן וח"ד סלפני כובשיהם* ,לא רהמקדלו הם
להשללדגצרעיה מאבדון
 .בשום לב התבונט בשלשלת הם)9רעוה והכרזו הסכנות הארעזורע
בעקבם והביט בלבבםכי חובתם מעתה להתאזר ננד רמכנותדביל
ה ולחת מוקהועז להורה,
לסטרה אחתוהיאחיחק רמזורה הניט תשוקתם סדעהםכיהיא הנקידה הנאותה להחזיק עוד
הקשרריאומי דגרפה לסבת המאורעות ,וביוהר לסבה נפצתם בארצות.
בזה הע גלם לב אחרכי חזוקדיבורהוקיומה הם סעהה החבל המקשר את איער
האוטה רגפרדים והנדחים בכל פטת ,אבל לא כן נשתוו דעותיהם בבחינת העודתם
המדינית* ברבר הזה הלוק לב העם מש וחלוק נם עתה אחרי נפ .6מעת אשר שבו
מבבלהתעצמה המחשבה בקצות המשכילים בעםוטנהיניו ,כי החטן הלאוטי אינס תעודת
ישראל ,אך תשדתו וצארוחניתבלתיקיצורה בגדולהחוטרית ,ואףעלכןתהכן אף בהכנעם
תחתיד עם אחר ,בלבד שלא יסכן מצבם הדתי .אם נחבוק ברוב דמדרגות אשו עלו
או ירדו בהם בעמסם הטריני סעת שובם אל ארצם והלאה אז נראהכי בכל עת הספיק
מאושר הסדני ונשאו ומבלו עול ושמחים בחלקם רק אם לא נשלחה
להם אף טעם
 .אם נם הלכו בהקזותיהם בנרולות
יד בקרשם ולא הציקו לרם מושליהם להעבירם מדתם
ובנפלאות ,לא הפל
-WDיאו עצה ולא עשו פע61ת להואש בכהידם את אשר קוו לסו ויען
סחע יקכי לבם נכק.באמגתוכילא בכחלאברילירום ישראל בחסן לאונו ובגדולה
י אם זה כחו למלם וזה תעצומתו לדור וגור לרושרוטם הךזרומט711
מדינית תטח תשתתו ,כ
רוחניתעליד השתכלהלהגדיל הורתם ולהאדיר חבטתם נגדדחסים .דמלחטת אשר נלחמו
המבביים בשונאיהם ות רק סלח10ת לענצד על נפשם ועל רתם לא למחמות דגבוש אך
סימי מפחמות רבכביים הבכדונים ילאה סאו הוחל לרוזחוק החפץ בישראל ~הנשאיאל
יארתי הוחללרמכן סצבםהדתי פעם אחר פעם ,וברשתםכי בהכנעם החח
ואסןלאומי; כ
ממשלת עםנכרי נם תעודתם דרורגית באה ברע ,אז נוצרה המהשבה בלבם כי זאת
רהעודה קשורה בחפשעת מדינית בלתי טוגבלת ,ומזה נצמח גם דחפץ להתנשא אל
קור תרייש 1.ח"כ)
1
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ם סבל הרומיויהיו לו עברים ככלעסי אסיא ,או
ה0ןלאומי ,במשך הזמן כנוחעלנורי
נדל זה ההפץ כערך גודל העושק והטרוצה הנעשה בהםעדיכי דהוה הלאומי עבר
ר"
ל
וב
קרל
ופרשבנפיו בטלא רוחב כל הארץ ,והקנאים אשר נקראו פריצים כבר שמו להם חבק
יעבורכי אין די לישראל חפשיוה מוגבלת ולא יאותלו להכנע ההת שבט טושלכי אם
ואבהו לשים נפשו בכפו ולילהם בעד הירות שלמה ובעד מצבו הלאומי בקרב העמים*,
הדעות האלההיו לפעולה אדם והיו סבה להברירה הנפלאה אשר סררו היהודים ברומיים
זאשר במפלת ירושלים והרבן המקדש מצאה אחריהה ,אטנם גם היו אנשים בעלי שם
ם אשר לא היו אחרי הקנאים ההם ,ואשר באבדן הפשיוהי בלתי טונבלת לא
בי-ב
ראו אבדן התעודה הלאומית ,כן עברו ~שטפו בעם שתי נטיות מדיניות בימי
הבית האחרונים.
אזבימי המלהמההיו שתי הנפיות האלה לשתי מפלגוה מהנגד~ת .הטפלנה המושלת
היו מבקשי הטלחמה אשר דרך שלום לא ירעו ולאיבלו נשוא רשות עם אחרעליהםיק
כי לדעתם אםיהרף ישראל ממצבו הלאומי אף אז חדל להיותלו התעודה אשר נהנה לו
מאזהיה לעם .אבל בעלי המפלגה האחרתהיו אוהבי השלום הבוחרים לרבנע תחת עול
דרומיים ,כי אמרו טוב לכרוה אתם בריה שלום מלסנור נפשם על עקב חוסן לאומי אשר
לפי דעהם איננו מתעודת ישראל ,יכמעמ אין אפשר להשיגו ,כבר בעת המלחמה היה
 .הוא היה רגמצביא אתו את כל
ראש לבעלי המפלגה הזאת השנית רבןיוחנן בן זכאי
איש טחון ונוה הרעת ,רבים טן החנמים וביחוד הנמנים לבית הלל
 .אלה המתונים
בהענותם מפני פגעי זטנם ובהתיאשם טבל החסודות אשר היו להםמיסי קדם הביטו ביות
שקט אל האותיות אשר תבאנה ,וכל חפצם רק לפנות דרך אשריובילם בטח אל תעורהם
הרוחניה אשר היא להם התעודה האמציה .סכל מעשיו הגדולים אשר עשהריב"ו להזבת
עמואין גם אהד אשר שיד על בקשתו להרים עמו אל איהן מצבו הלאומי בחזקתיד,
וגם לא במלה אחתיעיר קנאת העם לקבוץ כחותיהם לטען השיב חסנם הלאוטי .אבל כן
דוהו מאז כי רק כשובה ונחת הושעיהודה וישראל ובההרומסות רוחנית ירוםכי אך לכך
נוצר האדם הישראלי (אבות פ"ב) רק זאת יבקש אלהיו טאחוכי יעשה רצונו ותורחו ואו
כל ועמה ולשון לאישלט בו לרעה (כתובות מ" ,):1כצוף דבש היו אכריו בהפיפו לעם
יאישביןעירלעירבין אומה לאומהבין מטשלה לממשלה (מכילתא
בשבה השלוםבין איש ל
יתרו מי"א) ואף אטרי  Cyl3האלה יאמנו בכל דרכיחייהו בשוטו פקודתו שלום עם העטים
(כל האדם יחד (ברכוהי"ו .).אחרי הספלה הנוראה אשר נפל ישראל ואחרי אבדן השארית
האחרונה נ'פובו הסדיני התחזקה הדעה הזאת בלב ריב"ו והנמשכים אחריו עוד חוזק רב
אף רביםמבעלי המפלגה האחרת הפכו לבם אל דעה הטפלנה אשר היתה מתננרה לפנים
כי מעת אשר היתה יהמה למשיסה ויושביה התפזרו לארבע ר~הות השסים מלא טחברתם
ן בעין כי אזלה יד ואפם כה לתפור את
הלאושת נקרעה לאלף קרעים ,והנה ראו עי
הקרעים ולחבוש אח השבר ,כיאיך יבטחו בכח נפשם להשיג את החמן הלאומי האבור
בראותם נכח עמם אה כה דרוסי הנחוש אשרינוח בכבדות על עורלם ותופש בעברתו
אה השה האבדה אה ישראל ולאירפה מרפו משניו עד אם הפריר כל עצמוהיו לבליתלכדו
י פזורם בארצות) כי בפזור הזח
עוד לנצה 1ומלבד זאה הלא רבו המכשולים עליד
נעדרו לאוטה כל הכחוה והמדות והתכונות הנדרשוה לתקומת עם אלאיתן מצבו הלאומי
על.כןלפי חשבון המעשים הבינו בלבבםכי אך לשוא יעמולו להשיביעז האברה .לעמת
הבחינות האלה ע 5נקלההיו יכולים להתיאש מהסידות קיומם וסהאטונה בפקידתם להיות
.כי לבםנכון ובפוח באטונתו
עם בקרבעטים אשר לו תעודה נצחת ,אבל לא התיאשו
כי נצחיות האומה ותעודתה אין לת רבר עם חסנה הלאומי ,ואך רתרוממוחה דרוחנית
והסוסריה

.
.

.
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ורגצמרית תעודתה בכל מצביה דסדיניים ,אם טרומים תשכון אם בשפל שבתהוהיא
 .בעת שפלות השסה זאת המחשבה נתמתה
פקידהה נגרה לכלהעמים בארצוה נפוצותיה
ומשעןסוטרי בצרחה .אם ראו מקרשם לחרבה ,טובם למרסם וכבודם לעפרישכן סלה,
לא אסרו נואש ,כי תורתם להם נשארה והיא תשפות להם טובות אשר יסלאו החסרון
והאברה .פעם אחת אחרי החרבן הלך ר' יהושע בן חנניה עם ריבעו טירושלים ,ףהי
כראווה ר' יהושע את המהפכה דכאונןעל אבדן כל הטחמדים % ,חרבן המקדש ורמזבח
דסקום אשר התכפרו בו עונותיהם של ישראל .אבל רבו השיבודברי נחומים לאסר :בני
אלירע דבר זהישלנו כפרה אחרת שהיא כמותה1 ,אי 111זוגמילות חסרים ,כי חסד
חפץאל ולא זבה (אבות דר"נפ"ר) .מהוך הדבריםהאלהיציצו טחשבותהנביאיםהנאמנים
אשרמעולם לא מצאוחפץ בקרבנות .אטנםיהרעלכןעודירמזוןמליועל הטחשבה הנשגבה
י זה מחברת הקדש אשר חבר
פתשדת האומה; אם גם הטזבה והמקדש חיבו ונתקעליד
אתכלאישי האוטה אל 'רע זאת בעיניהישראלי ער מאד ואל יהיאש ,כי תעודת ישראל
האמתיתהיא רוחנית וטוסרית והיא עתה מקדשו אשר בחר ה' ואשר תחת חרבות ירושלם
לא נקברה.
לפי השבון המעשים אתך נעשו ירע עתה כל איש מתון ונוח הדעתכי כמעם
אבדה כל תקוה להשיג בכח עצמם את חסנם הלאומי .ובכל זאת לא שבתה המפלגה
הלתוכית כי לא כלם היו נוחים וטחונים .כסער שנחו מעם אחרי חרבן הבית סרוב
התלאה אשר סצאהם ,כבר עטדו אנשיםמבעלי המפלגההלאומית ולבשו קנאהכקרמוניהם
הקנאים והשבו מהשבוח להשיג עוד הפעםחוסן לאומי בחזקתידים .בראשם עמד עקיבא
בן יוסף .הוא עקיבא אשר אסרועליו בזמנו ששמו הולך מסוף העולם עד סופו מפני
חכמתו ותורתו ,הוא עקיבא הנודע עלירי מסעותיו אשרנסע לכל מקומות מושבותהיהודים
הקרובים והרחוקים והלהיב את הרגשות הלאומיות בקרבבני עסו המפוזריםלמעןיהיונכבים
למרידהכצלית נגד דרומיים ,ואף הואעקיבא אשר ההיש הברידה בעתה ועודבימי שיבח
 .קשה כשאול קנאתו אשף
דרייב דרגש הלאוטי והערה נפשו למות בעד עמו וחפשיותו
קנאלציון ,ולאיכול תתיד לשלום עם הרחוקים בדעה ,באסונה ,במדות ובתעדה ,אם
אוסגר העלםיחניפו בחלקות לישראל לאמר:הרי אחםנאיםהרי אתםגבורים בואו ורחערבו
עמנו ,או יפתום ברוב לקחםואומרים נלבה עמכם ונבקשה את אלהיכם ,אך קטרת תועבה
יאין לכם
ד"א  6וערלה אזנו משסוע דברי בלע וברוח אמונתו יענמו:אנילדודי ודודיל
 .הן אמנםכי רבים מחכמי התורה בזמנו חשבו
חלק באלהי ישראל (מכילתא דשירה פ"נ)
נפלה ירושליםאין עוד תקוה על תשועת בשר וכח עצטם כי אחרי הפזור
כי מעה
י כנסת ישראל כאלטנה סכל שבטיהואין לה ישע עוד בלחי טאלהים לבדו
שה
את
הגדול הי
באותות ובמופתיםכי ממנו לא אלמן ישראל הנה ר' עקיבא לא חשב כן (איכה רבתי פי'
היתה כאלמנה) .אמנם נכוןלבו ובטוחכי עוד לא אבדו כל הכחות מקרב האוסה ורק דרוש
רצון הזק להחיות הכחוה האלה למען השיג עוד הפעם את מצבם הלאומי .חבריו מאשו
מכ 5תעה בראותם המהפכה הגדולה אשר נהפכהעיר קרשם ומקדשם ,ולא מצאוכי אם
דטעות לבכותעל האבדה ,אבל הוא  -עם כל הבאעליהם  -לא חדל לקוות:כי כאשר
נאמנו הנבואות הנוראות סספלת ירושלים ויהודה ועטו כן יאמנו גם הנחסות והיעודים
) .דעות כאלההכינו ויסדו בקרבו המחשבה הלאומיתבכל תוקףועז,
סתקוסתם (מכות כד.
ועודבימי שיבתו לבש .עז כבחור להוציאה לפעולת אדם במרידה הגדולה תחת ממשלה
 .אבל זאת המרידה היה לה אחרית מראהכי וסתאלפי אלפים ששראל
דקיסר אדריינוס
?בתוכם נם רדת ר' עקיבא נפלו לרגלהחללים.
בן הופרהנסיון האהרין אשר נסו להתנשאעור הפעם אל רסנם הלאומי  ,ואז ספו כל

י
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נושאי המחשבה הלאומיה באפןנורא ,אבל המחשבה עצמה לאספה עם נושאיה .דור אחר
דור חצבה
אש בלבות רבים טהאומה היהודיה ,ואף כי לא טצאוידם לעשותה
בו
יזאת בכלזמןווכן מצאה מארביה אשר ק-או לה דרושה ואולם כאשר
כנל
לפשלת ארםלהב

.

החש עבר ושפף הלאה הצהורים מולמלו מלמלה תמירטע טארץ אל ארץ מממלכה אל עם
ימעפדים וטאירעותרביםורעיםכל תולאה נדחה פהםונעדריותר ויותר
אחר ,וכאשרעליד
האפשריתלהוציא דגשהשבההלאומית לפעולה ולהחיותה רחקחיים ,גם או רחודעה המחשבה
הזאתבש-בבעליה וטש~ה בשפן אחר מאשר היתהלפנים .נחה שקמה עתה כל השתדלות
פעשית להעהנ את האבוד בכחידים ותחתיה קם אבל נרולליהודים בעד אברת חפשיותו
המדיניה ובכי ומספד על הרבן הקדש ,והתקדש,ציוןירושלים .כל צעד וצער בדרך
הייהםהיה רשום באותות אבלותם.מי האיש אשר בנהבית חנכו ברסעות בזכרו אתציון,
בכל שמחה כלתת או פרמיתדתעיבורגעני אכל ,בכל הגי היהודי ,בשבחיו ,בפועריו
ובחרשיו עלהה ירושלים על ראש שמתתם.כן סבבים האבל בקרב מושבותיו ובתוך קהל
ערתו ,אף כןלווו בצאתו חוצהביןגרי הארץ אשר רז אחם .שם עורהגדיל האבל .ואד
ל בראותוכי בכל אשריפנה איבה נוכח עסו בבוז יקובל ובנאצה נפפר,יד כל
לאיגי
בו לרעה וכל נקלה בו יתלם,ד"א עם שמזי מכל זכות אנושיה שותהלעג כום pwly1
ארוסתו תכחד .ואף גם מעמד כוה דוזויק בקרבם רוכשות הלאומיות ,אך חפץ אהדהי
בלבבם ,והוא atwn~ ,את האבוד .מקיש ,מזבה,ציון ,ירושלים ומלכרעהןהיופיקוחה
אשר אליהן.עיניהם נשואות בהרדמת החלאות היו כחולמים ,והנה הרעליםכנפן לפנקקפ
),כי רק אלההיו שחשבותיהם
ובה שלשהשרינים ,מקדש ,מלך ,כהןנדול(חולין צ"ב.
בדקק וכחלום 1וכאשר יעם אותם נוגעיהם וידיחום בבוז וקלון כן הרבו הם 6התבודר
י הארץ והתנזרו מהם עפי ויותר בדעכם ובדרך
בסועדם ,ודגדגנו המבדיליםבינםוביןנוי
תיירם ובכל דבר חכמת בינהוענינ' התבל אמנם החפץ להעךנ האבוד לאעשו לפעולה
י פעלם סאפע ושואתעוועת אדם ,אבל לנפלאות קותה נפוטם לנלא אותות
ארם ,בדעתם
וטורטים בארץככייחיש ה' היוםהנרול והנוראויקים צמח צריק אשר ינחםלמתיז חבצם.
גם אז שהי הטפלגותהיו כמעט לאורע ונבדלו רק בואתכי הקותהלאומיים דותהכיתיסר
ותסנן מלכות ארצי ככל משפמיה וחקותיה ושאר דמלכי(ת לא תבטלנה והנדל ישראל
מהאומות לאיחדל ,ודגנפלנה האחרת קותה לתיקון העולם כלו כמלכות ע5י והיה ה'
למלך על כל הארץ ויכירו כל העטים יחד את שם ה' כעסו ישראל; הלאומיים נושאים
ם עם
עיניהם לעבר לעתיד אבל ההווה הוא להם הסיד עסק הבכא ,אבל שכננדם ידי
דנדים והלכים בעקבי ומנם ,הלאוסיים גוררים בעדם ואין להם שן ולב להעקת האומות
וכרשישם כל מעשיהם ודיגותיהם אם מוב אם רע ,ושכנגרם משלימים עםבני זמנם וארצם
נושאים פנים לאוננת אשר הםהיים בקרבם ,ואף לבעבור זה הלאוסיים לאיזעפו ססקומם
ללכת לפסע דרות קדימה ,ונגד זה המפלגה האחרת בכל עת כרחה בריתה עם תהלוכת
החמסות ועם רוח הזמן עשתה דעזה סעודה עד דיומ הזה
המחלנה ההינהנת סריגתו על נקלה התפשרה עם הטאורעות ואך להיושעה התדרה
על נקום הדתהיחידית ,בשווהה בתיקניה הדתיים אה מצב הזטן ננד שנהה .רלהקנוה
ן אע ברט הפרוה המדה ,ותחת אשר
והלמודים אשר טמרג ברור רראע1ון אחרדיוןיב
הקנאים דע*דו וררנ"ט תפם רמכ21ום בירוד נגד השכנת ל'4שעוטל איבהם
ם ,ואףלישע נתנה לב ,רוב
בויקמניאתם נמצא עתהבי גם בתיימהם שומרים דרכי ד,ט*
ההבסום אשר בדור דוה נוסיםיאר להקל של דחקים טלהכבירם וכן סלאפיהם משנה
הסלאנה ומדילים את חכמות העולם ומהעסקין בק .לעמת מראות כאלהמי לא יודהבי
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דעות הטפלנה הזאת מהעודת האומה פעלו תעצוטהעל תהלוכת דעותיהם דותעת ועל
 .אך לא ארכו שי רגשעינות האחה כי פעת אשר פרצה המשידה תחת ממשלח
תורתם
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נכשלו ,ומהעת רומא הנלה והראה מראה חרשה.יגוזר מהזר הבדלו סכלדינמי
ם בדרך
חייהםודחבוירו במועדם ,בחשקה עוה תמרצה דבקו בדרישת רוצרה,וחשבו בה מחשבוה
הדשות לא וצערו קדמניהם,כל תכונה קלה דמיוחדת לעסה חקדהא אתנוה להק על
ישראל מרצותם.4ריות שונים בכל מהנוים ברעות במדות ובחכטות קש בטהשאינו נונע
 .ועתה הלא זה דבר מובן סעצסוכיגם מהעת הזאת רבו
ברה ואע  6דבר עם התורה
הגבלות חדשות בדת והרחיבו משפטיהם ומנהגיהם .למען דוחיב המבדלים בינם ובין
האומות
 .הלא דבר וצא אשראדריינום אחרירמילו המרידה למשואות נצח שלח ושא בקרשי
בני ישראל בדתם ובתגיתם אשר לא עשהכן אחד סכלהקיסרים אתך לפניו,אין זאהגי
אם שנם הרומחם הבינוכי הרוח הלאוצו ודבקות יתרה בכל דבר  laPבדת דן כסו סגה
ומסובב ועלכן חפשיות הרת בלתי סונבלת שוה בענינה עם תגבורת הרוח הלאומי אשר
אחריתה תמידהמרידה.
בו-ב הסאה האחרונה אשר לפני שניבן יצרו הפגשם והמאורעות ע"ר טפלנה
שלישית הם היהודים הטשיהיים ,זמן רב בטרם נפל גורל ישראל לרעהועד לא עשה
רוסי כלה לחפשיותו ולממלכתו כבר בקצות העם אחוה פלצות ואסרו מאש לכל תקוה.
במעשי הקנאים אשר קנאולציק קנאה גדולה לא שמו בטרזנם ,וכמזכן מגזרות רותיות
אשר נגזרו סאת מפרועים וכל דקדוקירם לא היה לדק כה לנחמם סינונם וטעצנון לבם
קט
העושק והמרוצה אשר מבבום מכל פנה הבלהות אשר הכצנום כטת
אשואוהחאטדםייא
ת
שיותקוה
למטה רשע ההשיך בעדם את עולמם ולא האמינו בחיים .ואיה
ה טחלתם ,ורוה
למתיאשים כאלה? כח סגל מוסרי לנשוא ולסבול כובד דגואורשת לאוי
עצה ודעת גםהיא לא נשאתםעל עמלם ,על כן השקיפו במחשבות הזעתירם אשר בלתי
מתאימות עם סדר העולם .ומהיסכן להם סדרישולםן הלא כלו נפל למשואות! מחשבות
ו ושררו את התקוה בקרבםכי קרוביום ה' ויבראו שמים חרשים ארץ חדשה
באלהדביר
ןעז
וסדריםחדשיםבעולם החוטריוהדתי .בזמן הוהעמדמיסד הדת החרשה אשר ברוחוילי
ומבוקענו ומשחן מתאימים עם מחשבותיהם וקרא לרם:היו נכונים לעם ה'כי ק-ובה
 1nylwtלבא לברא חדשות להקים עולם הדש על שמסות העולם ההווה החרב ולכונן בו
י אבל מלא
מלכותו אשר תעובד לעלמים ויבשר שלום וישמיעישועה לאמר :שלמוימ
צבא דוזלאות בא הקץ ומלכוה שמים נגלתה ואניאני הוא משיה ה' ציר שלוח לגאול
ישראל סעסלו %פדותו מיד צרוהיו .בדברים האלה משך אחריו רבים סבני ארצו הגליל
המאמינים לבשורתו .ולא יפלא זאת בעינינו ,כי כן היה סאו וכןיהיה לעולסים מאשר
מלא לב האדם סמם זאתיאמין בנפש הפצה( /רא"ג היהדות ודברי יבזה  ,)118והנה
משורש זה יצא מפלגת ומהודים המשיחיים .היא לא היהה לאומית %א בקשה מלכות
כמלכיות הארץ ליוחנן י"ח ל" 0ולא הסרו מעולם רוח רומי המשלת (מתיא יקל"ז)
ורוטתסרה בלתת לה תואנה לתרעומת (שם כקב כ"א) ,אמנם גם לא בקשה תשן משפחת
האדם הכלית
 .כלכל בני עמו בעה ההיא כן בעיני המיסד הזה כל הנוים כאע ,אך
ר
ע
י
לכלבים יעצה
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ולהזירי (מתיא
כי אם אל
הצאן האובדות בברז ישראל (שםפ"1כ"כ) ,גםלהלסידיי לא יצוה דבר לאומותכי אם
ללכת בקדיישראלולב"ח -שהעולם
ההרשםמא'מחר לבא (שם" כ?) ,וכלכהןרומשיה אשי
~וק
וזעסודלעולמיםבבית יעקב
ובהשנים עשר תלסיהוישבו כסאות
לפשפט לשנים עשר שבטי יnשeרwאlל~(כתיאי"מ כקם) ובכן ההלכים כשימהו ,בתקלתם
לא

.
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לא נבדק משארהיהודים הפרועכם במעשיה וסשפטיוקוברעותיה הדתיותבי אם באסינתה
אשר האמעה במשיחותו של המיסד .האמינה לבשורהוכי קרובה סלמות שמיםלרגלית,
כי הואהסתוית אשרעליו נבאוהנביאים והוא יהיה המלך במלכוה הזאת,כי הוא .הנן
ארם' אשר הוגדעליו במפררניא5כי יבוא עם ענני שמים ,והאמינה כי'הבן ארם הוה
אחרי שמקור מחצבתו השמים יש לו תכונה אלהית ,ועל כן לא טצאה תפלה בסה
שהמשיח קרא עצש בן אלהים ,האמינה לדבריוכי פור התפוררה העולם ההמהוהימים
המעטים אשר עוריהיה קיים יהיו ימי הכנה למלכוה שמים הבאה בקרוב,להכין נפשם
בתשובה (מתיא ד' י"ו) ,להטהר מחלאת העולם הוה אשר כלוחייב (לוקאםי"ג ה')
5בזבוקניניםזמנייםכיבעלי הממון לאיבואולמלכיה שמים ונוחליה לאיהיוכי אם העניים
בין בסטן בין בדעת (מתיא ולוקס בכ"מ) ,האמינה כי נגזר מארץההיים מפשע עמו
ומיההו כפרה לכל עוונות הדורות,כי קם לההיה אחרי מותו והוא הראשון בתהיה השהים,
וכי לא יארכו הימים ונגלה הבן אדם בענני שמים ליסדולכונן מלכות שטם .אלה וכאלה

.

הסחשבוה אשר גברו ועשו חיל בקרב המפלגה הזאה
הנה כלאישהטשכיל עלדבר ומכירתכונת היהודים היה יבול לשערכירעות חרשוות
ןהיהודיםהפרושים
.כי מה מהןהיהנאות
כאלה אשרהפיצואןבארץלאהמצאנהאזןשומעהבי
לקחתלבם .האם הדרושיםוהמשליםהיפים? הלאלהםלאהיו חרשיםו בכלרגע שטעו באלה
בבתיהטדרשלפרושים ,ואמנםהאותותוהטלפתים אשרספרו מהםהעםלאהאמינו בהםהפרושים
כאשרלאהאמינו המשלחה ,הלאזהתכונהסיוחרתליהודיםמאז /D*yQIבכלעההיובעלי אמנה
והיומאמיניםבאמונה שלמה בגאולה העתידה ,אבלבכלזאת אם באולירי נסיוןהיו מתונים
מאר באמונתם ולא היו אצים להאמין לכל ועל כן היהודים המשכילים נם בקרב אגורתם
לא קווכי החדשות אשר נבראו בארץ תקובלנהמכל האוטה היהודיה .בין מטה המשבילים
היה אחרמילדי העברים אשרידע היטבבטיבהיהורים גדל בבית טדרשםכי היהלפי דברו
מתלמירי רבן גמליאל הזקן ונקרא בשמו שאול הוא הבין בלבוכי תורת המפלנה הזאהלפי
נונה נותנה בעצם תומה לא ההיה לה אחרית והקוה כקרב עם היהודים בכללם הדבקים
בקבלתם ולאיוציאוישןמפני הדש,על כןררהיב בנפשו עז לנהג הורהו במסלות חדרנות
ולמטרה חדשה במסלה העולה דרך הגרם  /ומטרתו :להפיץ תורתו ובשורהו בקהה העטים,
ויודיעכיהיה דברהמשיחאליו במחוה לאטי:כי הואכלי חפץ לו להשלים חפצו לשאח שסו
י הארץ ,ובכן הצליח להעמיר שטה הדשה בבטלו המצוה
ותורתו כאלהיחורים כן גם אלנוי
הסעערות אשר בתורת משה ואמנם השטה הזאת נתקה הפתיל האחרון אשר הברה ר~מפלנה
הזאת עם היהודים ותהי לעדהמיוחדת אשר לא היהלה דברעוד עם חקת תורתנו במעשיה
ורפתה ידה סכל מצות המעשה ,ורק החזיקה במצות המוסר והשכליות אשר בתורת
סשה והנביאים.
ואמנםמעתהזאת אשר שנתהתורת המשיחיים את טעטה ועזבהעמרהה היהוסה ללכת
בעצת שאול מסלות חרשות גם מאז הגדילה לעשותהעצומהעל השתלשלוהרמזורהשבעלפה
בפניםשונים ,בשומנו לבעלקצוה דרכיוועל תורחו הלאיגלהלעינינוכיהיוחכמי רשרושים
להוצימלר~קגדרבעדםולחת משמרע5קבלהם שקבלומאבותיהם.הנההיסודהראשוןלהורהוהיה
כי כ 5סח שתא דורש ומלמד איננו מחכמהאנושיתכי אם בא לו ברוח הקדשמאלהים (אל
ןכי האמבה במלאכות משיחםובמשיחותוכביאהלידי רוח הקדש
הקורינטים א ,ב ,ג ,ד),יע
(בכ"ם)לאלבד אתהיקדיםכי אםגםית
ז הגרםהמאטינים (שםי"ב,ג'ועור) .וזה הוא הפרת
עיקר מעקרי תורת סשה ובחירת עם ד'להיות סגולה לבל העטים ואף כטוכן ועפר העקר
משריית רוח הקודש והנבואה אשך הלק ה' לעמו ואמי בפירושכי בכללאיןיתרוןליורדים
על הגוים אחרי שאלה כאלה מזוהמים בחטא (א 5דמומים ג' ט') כזיהום לרפוט אשד ,5נ
יטהר
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י האמונה.במשיחם( .שםכ"י ,כ"ה) רעות כאלה אשר הפרו מהשבות
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למורת
תהלתם וגאונם
חכמי
הפרועיםלפרסםכילא כמחשבוהםמחשבותיהםבכלתירתיהם ודרשותיהםלבליתנודעותכאלה
לבוא אל במז ישראל ועודהגדולומצווים להשטר מרעוהיהם אח-י שנשלחיר במצות המלה
והגריעוה מעיכה מהיותעוד אות היהדותוכן כתוב כאגרה אל הקורונטים .האמנםשהם,לה
(שהיא אות היהדות) היא תועלתלטי ששומר את ההורה אבללמי שלא.ישסרנה נהפכה
המילה לעילה ,ועלכן גם להפךבעלי הערלה (שהם הגוים) בעשותם הצרקות בתורה גם
ערלהם נהפכה למילה (,שם ב' ב"ה ,כ" )1ותחת זאת העלה אה הטבילה למדרגת אות
קרש ,להיות אות חצ,ני לבל הבא להההבר לחברת עדתם ובלבד שיטבל על שטו של
 .ולא את המילה בלבד בטל וש אםידו נקויהעל הטצוה המעשיית באמרו:כי זכות
משיח
האדם רק בגחונה הנוח ועל ידה הושג נם בלי מעשה ההקים שבתורה (שם נ' כ"ח).
 .והוציא
והניה ~סוד שהצדקות והאט~נות הן עיקר התורה ושמירחן פועלת יותר מהמעשה
פזה דחולדהכי מעתה פטוריםטחקי התורה וההיה עבודת האלהים בדרך ר:הני המחודש
לא בעברים ככהבםוביקרוק האותיוה (שםז' ו').כן ב~ו של דבר אבל נםעלהפרטים
למרש דעהו לאמר:בענין מאכלות האסורוה ושטירת השבת והסועדיםיהיה תורת כל אחר
ואחר בידו ,ברצונולערווה וברצונו לחדל (שם י"ד ב' ,ה' אל הקולסים ב' כ" .)1ונרעה
על כל אלה תלמודו סהטא אדם הראשן אשר בו חטאו כל בני אדם (שם ה' ,יעב"ן"ה)
ולהשבית החטא הזה לא פעלה ההורה מאוסה.אך להפך עור היא עוררה את החטא(.שם
ז'ז') ולולא ההורההיה החטא כלא היה )' DZח') ואםאין תורה אין עבירה.ועל כן-ד"א
פועלת חרון (שם ד' ט"ו) ,ועתה אלה היסודותו"משפמים הלא כנכרים נחשבו לפרושים
ולפי אטונתם הטקובלת ראו להתעורר ננרם בררושיהם ובתלמורםובהקיניהם (קבעו מסמרות
קבורתם והחזקו והתאמצו בהמקובללהםוהשתדלולהרחיקבני עמםסכל כסו אלה .היהודים
המאמיניםבכלעזבנצחיות תורת פשההטאםיניםכילאיחליףאלהיםולאימיר דהולעולםאיך
לא יתעוררו באמיר אליהם מפורש כי באה עת בטול מקצתה והגיעו הימים אשר אטר
י בה עוד חפץ? ואומר מפורש שמשה לא נתן התורהכי אס לזנץ קצוב
אלהים אין ל
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קמע
כן היה ישראל טונהג על פי חקים הנאותים לילדותו ,זמן הילדות התסיד עד עת
בא זכות האמונה והיא בטלה תורת משה (אל הגלטים נ' ע"ד .ד'ב .נ
 .אל

.

/

.

.

דוושםי' די).

.למען שים טעצור נגד הדעות הטתחדשות האלה כוננו הקים רבים  ,D'~lWIולחלק
לא פעט מההורה שבעל פההיו אלה הדעות הקבה הראשית הן אם דרשו הקרטונים
בענין הנביא :אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ,יה"
כ בחקתי פי"נ),
ונחשב להם הטדרש הזה כאלו הוא פזיא מלא ער שדברו ממנו כמו מפקראמן התורה
באסרם"1:כתיב אלה המצות שאין נביא רשאי להדש דבר מעתה (יוסאפ .וככ"מ) ,הלא
יפלא על,טה עשו ככה חזוק לשורש הזה אחרי שזמןהנביאים הלפה מוערומועדים רבם,
ולסי נכוצה האזהרה הזאתע אם לא ננד הבאים בכח הנבואה ורוה הקודש לבטל.דבר סן
החח-ה  ~okנצהיר תחשב לרם ובלהי נתונה לרו2ת~ותלעולם ויפה עשו בעהם חכמי
ן אחרי החורבן ,אשר בו הוחלו דעות כאלהלדיזחזק ולרוהיב גבולם ,להניד
הדור הראשי
ולהוקיע קבל עםבילפיהיסירות המקובלים באוטהאין טתעודת המשיח
או לפמא
למרי
להוסיף או ולגרוע דבר בתורה (עדיוה פ"ח  O"eואין רוה הקדש טכריע בספקוה בעניני
ההורה וכל שכןשאינומבטל את תתורה (ב"מ גם ,):הן אם נכינה בכל פרקי דברי השים
ליורדים בשטור על דרכי כל רבתות אשר היו בישראל מעולם ,לא נמצא אף אתת
שהטילה

.
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שהפילה ספק בנצחיות התויה לאסר שהיא עהידה להתכפל בטווה מן הומנים ושהתורה
נחנהעל תנאי ואמנם עתה אחרי שהרשתמביחילרוזה-ה בזמןמן דעסגים ומנהינתה על
תנאי ילרות האומה פרצו לרוב בקרב הארץוב* ספק מצאו נם בישראל מאמינים אף
זלכן דצוהכמי הפרושים מפרסמים כדקרוק רב שאץ התורה עתידה שהבטל (ירושלמי
סנרה פ"א ת"ח) גם לא נתנה על הנאי (מבילתא יתרו זאב) להעיר לב כל איש ישראל
אשר נאטנה רוחם עם קבלת אבווזירס אל האטנה בנצמחת התורה וכמו כן אך לשפת
י קבלה דיבורה פסקהזוהמת החטא של
יתר יחשב אשר החכסש יגידו ספירשכי עליד
אדם הראשנן (שבה קצו ;),היהודש רשרושים אשר פיהם סלא משבח ההורהוהיא להם
סםחיים ועץהייםיתלחן נגד היצר הרע ,באסת לא חשבו מעולם פחשבה זרה שאת
ואין צירך לברר שמקבלי התורהאינםעומדים תחת ושא החטאשל אדם הראשון ,אבל
ןכי הרעיון הוה מדבקוה הסאו של אדם הראשון בכל צאצאיו וכפרתו בדם המשיה שם
יע
לו שורשגדולבלמודו עלכן גם חכמי היה:רים ראולהנידקבל עם את דעתם בפנה הזאת
ולהודיע בפרם:ם כי לאכן דעה תורתם וקבלהם .הרבה טאד רוזעוררו החכמים ברורוה
האלה להתננד להורתו סהסילה אשר בטלה והעמיד במקסה דפבילה בקבעו שתספיק
את
דפבילה בשמו של המשיח כמקום הטילה לכל הנכנסים בברית אמונתם אףעלכן
הסגלה לבעלה רמה ונשגבה סכל המצוה ולא מצאו מלין חם לריבות בשבחה ולהורותו
בדל ערכה (נררים לא
 .מכילהאיהרו פ"א) ודרשו שלא יכנסו הגרים לבריה אלאובכפלה
ופגולה (כריהות ט
 .יבמוה מ ),:אף בענין ערך מצות דבורההזהירו החכמים באזרחה
מופלגתלבלתי הבדלבין מצוה למצוה ולהיוה זהירים במצוה קלה ככהטורה (אבווז פ"ה
ובכ"מ) לחסור ולעש:ח ההקט כטו הםשפטימ לת"ב את-י פ'ש) ,ואין רשוה להרהר אחרי
התקש משאשק משיב עליהם לאמר מעשה תהו הם (יומא סו ,):וכל זה ננד אלה אשר
המציש ההבדלהבין סצנה למצוה וטוסרוה החקים פההו.
ועתהינינ
ו רואותכי הורת זה המשזלה  n~VDהעצומה נרולה על התורוה אשר
אזנוויזקרויסרו חכמי התורה שבעל פה .כאשר הוא וכל הבורתו מתאמצים למשוך את
הנוים אחרידם אף לש-ך זה השהדלו דחכמום להרהיב עוד הפרוד :להתרחק מהםיוהר.
ומהד"ה אחריה ואת1בי נולרוסייגים וגזרות וחקם חדשים אשר נשחים להרדדקסחבלים
הרחקה ,וכי השתרשה והתחוקה הדעה הלאומיה יוהר ויותר ב-9ב היועדים ,ומעת אשר
הוא וחבותו בושץ ירונו וברח:בוה נהנו קולם לאטר :אט ישראל ופקודתנו לתקן כל העלם
נלו להביא בברית עמנו אח כל הנוים ,והכחישו ברדרת ישראלוריסו מאפל המצא אשר
הבדילבין ישראללעמים ,וק-א :בקולעזכיהיעודים אשר נאסרו לישראלאינם עורמיוחדם
לו לבדו ,מעת ההיא התאכצו :ההחזקו הנאמנים בבריה אמונתם הם9בלח נגד הסרים
י סכוושיה,
פייתם הנפלווינשאו המחשבה הלאומיתלהיוה גברת ושמולה משפרה ספנ
אמנם מלבד התעצומות הפרטיוה ,עוד פעלההמפלגה הזאההעצומה עלהחיים
הדתייםבין היהובים ,הנהידענוכי מפלגה אחת קפנה היתהבין היהודים אשר אמנם קצוה
דרכיה וטשפטיה ג:דעו אבל דעותיה :סודות תווהיה ה'ו נסתרים ונעלסים סטו כל אשר
לא מהברתה .המפלגה הזאההיו :האסיים ,סטק:ר אלה יצאה ראשיה חברה המשיחיים.
אמנם לא ארכו דומים רצה בטלה ההולדה אח המקור אשר ממנו טקרה.כי מעת אשר
התחזקודגושיחייםוהיו להברה מיוהדתעל :בה רובהאסיים חשך מקצתם אשר נפשם לא
חפצה בהדשוה אשר חרשה תורה המשיחיים ,ובש-ם טעת אשר שטפניה והשטפומעליה
התכונה היהוריה ,רחפררו מעל אחיהםועלובין הפרועכם,יצה וה יחיה וצבוע כי בל
חברה אשר בטהשך מערוה ומסתירה דעותיהמעיני כ 5אשר לא מבני החברה כי לגת
הבטלה ויהתברואישיה עם הביוה אח-ותכי זה הסיד גורס נאמן שנכש מצפוניה ונגלו
לאור

זכי

השי

כלצית
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פ -

ןהמשעיים וקצתם
לאור מסתריה ועההאףכןהיה לתורת האסיםאריי אשר קצתםעלובי
בין הפ-ועדם ,נגלו,כעדותירםונודעו מסרטיהם ובדרך דוה מצש מקומם במפרי התורהשבעל
י שתשפלנההמשיורת אחתטן הנורסים
פה(יעלמנעק במבואלבירןמח"נ (XXIועלכןאבי
את רפעולה דעאצע אף לבעבור זהנוכל לאמר בצדקכי נם טצד הזה פעלה תעצומה על
התורה שבש ח .ממנם תעצומה כלקת נחלה מזאת רפעךלה עוד טצד אחר ,וזה
מצד רוזננדתזה העזה נגד חפרושים ותורהם .חם נבוא במשפם עם כל המעומם
המנחפרים בכתוביהם תבין לדביר הקליפה טן דרוך ,את ההנדה דפיוסוהמן דמעשה אשר
ה דרהנגדות
נעשהבאמה ,אז נשפה ונדעה נאסרהכי אותז מדאיבות דראשיות אשרהמיד
היתה סרת רוחם ננד תורת הפרושיםכילא רצו שאת משא הנזרות ודל המון החקים אשר
הורו וושט פ0דרש רמזורה,,ומרה ושאו עלאשי חכמי רפרושים עשו -לפי מאסרם -
את סדדש ההלכהלעיראהענין לענות בו את רוחם וחלק האסונות והרשת שבתורה רק
לדבר תפל ריערעומתעל תורת רפרושים הוא הצד השוה בכל כתובדם בכלענין ובכל
מקום עלא הםמעליבים בפרושיםוישיתו אשם בנפשם על אשר בודים -לפו דבריהם -
מצות ופזורות מלבם ומחויים חסרת אנושית ומבמלים מצות אלהים למען העמד תלסורם
(פתיא פש,נ' .מרקסז' ח'),ויראים את הלמודם של הפרושים שאשר שבעיטה (סהיא
פקיש)" ,ברים רע וחרפה על נפשם לגומר:גי דם טתנים עול נד %עלבני אדם אשר
את אשר ערו לאחרש לעשוהו ואםעושים אינם
לא יוכלון שאתו והם לנפשם בלתי
ס~tw
יi
ריאות כצדיעםלעw
גי אדם (שם כ"ג /נ -ה) ,בוזש והטפילים 'כ5
ב
עושים רק.לסלא
י איננה .צדקה תמימהובלחי  NIWYבאמת וביושר ולא תעןנ .שכר'.שמים
ם
צרקתםבאבי כ
מרקדקים
(שם ה' כ') ,אך דגפים ומעגי המימים בררך יקראום עושקים עושקופורים
על ורם הסיגרה ומניחים מצות חמרות (שם ע"נ ,י"ר -ל') ,כשערדעת .קשות באלה
%א נשפופ בצדקכי בקצות העם פרצה רחרעוסת ננד תורת רשרושים לאשלקב-דהצדוקים
קטו נגדהכי אם נם מקצת העם הנטנימלעםהפרועיים הח 4לתת תפלה בתודתם ורצו
לפרוק ע %גורותיהםותיקימהם מעל נפשם אמנם זה דרך הפרושים מאז כו,במכלם אופי
עסדו,ננדם סתקוטסים להורתם לא היו נוהים לרוצות ,לא'נשאופנים לטתאוננים ,כי
סור טדעתם לא ידעו כל פש-ה לא דבירו ,אך שסרו תורתם מכל משמר וסל דבר.קמן
בה עודיוחש ?נצורו .והחת רחלומל חקיהם כמשואפנים למנגדירם שד דבבעץוצ ושש
עם ,בכלfסאטצי y
 1נם דמf
נדר לגרר ומשמרתלטשמרת.בןנהנו בכלעתנגד הצדוקיםוכן
כהוביתרון ש עשו חזוק לתורתם ותשבו לשבר כח הדהננדות .ועתה נבין את התראה
אשר.נגולה.לעיניט בדור הזך ולאחריו .טדרש התורה דרווב גבילו כסיוט לשן קץ ולכל
חקי .תורתם הוציאו להם עזרה מהורת סשה בה בקשו ררמזים אשר ירסזון-לפי דעתם ש
 .ובעת השואהיו כתאטצים למצוא בתורה
הדיכא עלדקד,כך המשרים ופירושי הסופרים
הבתובה רושמים על מציאות.תורה-המקובלת בעל פה ועל סצישת פירושים המהחסים
לטשה מסיני .ובאסת .כל מדרשי הפקרא המלמדים -שנתנה תורה ופירוששה ורלכותיה
ודקדוקיה כגפני דםילדי הזמןלנק החרבן ושלאה ,ואף סררש אהד רגפדבר מפנהאזאתלא
סצאעשיהיה פיוחם לאחד מחרמי הדורות אשרויולפני החרבן וכליה למען,סתוםפי
טננדיהם וסחףפידם .אשר ח-פם כי בודים תורה טלבם ובדיותכן אטת נען הדבר כ'
הגלות הברת.המשיחיים ורוזפשמותה פעלו .תעצומה נדולהעל חכמיםוהיו אחתטן הסבוח
אל הרחבת 'התורה שבעל פה ושרה בלא רצותכי השינה מעלה עתה נהלה מאשר ותה
לה .לפנים.
כל אלה התעצוטות באו מקרבםומתוך בדגיהם ,אמנם יחרעליהם דששלותעצומות
משי התוה שבש פה אשר בש מחוץלפיגה ווודית;כי אע לדבוושכי גם מצד
-
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האומות אשר חיו אתם נפעלה תעצומה על תורתם ,להבין את זאת ללכה נדרשה לדעת
תכונות אלה האופת משפטיהם וחקיהםהלאוטיים כמו הדתיים ,כי אז נראהכיירפס גדול
יש ביניהםובין כטה חקים ומשפטים בהורה שבעל פה ,ויודעלנוכי לפעמים מסרו הקים
רק בעבור התנגד לטשפטי הנוים הסנונים והמתועבים ואף לפעמים למדו טרם וקבלו דברים
אשר נראו להםטובים ונכוחים והעלוםעל הורהם.
-

--,,,--,--.

פרק שני

משפט .הגוים בינוס להירה שבעל פה
מעת היות ישראללנוי היה גורלו להיות בקרב נוים זרים ולההערב עם שבים מדם
בדת ,בדעות ובמשפטיהם ,ובנלל הדבר הזה למדו ישראל טמעשיהם .מי זה יכחיש כי
בשבת ישראל במצריםוחיו עםיושביה ,כי קבלו מהם דעות ואטונוה וטשפם'ם טוביםונם
רעים שים וטתועבים ..מפורש  DIWIשכל נזכר בתורה טסעשה ארץ ל ה ונזדדו לבלתי
עשותו ,אשר זה אות כי המעשה ההוא פצא את הן העם טצורת טקצת מצות (חקים
נראהכי הם נתונים לבני ישראל בהורת ההנגרות להקים אשר לסדו בשבתם במצרים
ורונילו לעשוהם הלא כעדות רמזורה עצמה נביןכי לא צוחה להם להביאיזע זבחיהם
אל פתח אוהל מוער רק לטען לא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים (היא עבודה טצרים)
אשר הם זונים אחריהם (ויקרא י"ז ,ז') .ואטנם אך לסוהר לרובות עדיםעל זה הלא
כל קורא בתורהנו בשום לביודעכיכן הוא .רק זאת יאתה לנו להגיר בפה כי בהיותנו
ן ולב על חקי הגוים וטהאסץ ליסר ולכונן הקים אשריהיו משמר
רואיםכי המחוקק שםעי
בפני פרצתחקי הגוים עלכן פבת הרבהכחקי ההורה וטעטם ראוי לנו לבקשבחקיהנוים
וטשפטיהם ואם נבקשח לשיא לא נאסרכי ההקים אינם אלא גזרות וטהוקקם העלים
ט;טם בכונה כי אם נאמר כי ב.,ז הוסדם היה טעמם ידוע למשכילים מדעהם משפטי
הגוים ,רק ברוב היסים נם הגוים שנו משפטיהם ונשתכחו טסט מעטחקיהםועלכן בהכרח
נעלם נם לנו מעט מהרבה חקי רמזורה אשר נומרו בראשיהם בחורת ההנכדות אל חק
 .אף כמו כןאין כל מפקכי לא בטלה ההורה חקים ובשפמים קדפונים
הנוים ומשפטיהם
אף אשר היו מעשה ארץ מצרים אם לא נוסדו על אסונות הפליות ולא יביאו נזק לתיירם
המוסריים אף כי בהיותם להם הועלת ,הן  nisoמילה מקצת טאכלות אסורות מושג
טומאת הנוף וטהרתו ,יתרון בנדי פשהן ושש על בנדי צטרלכהנים ,וכמהמנהני אבלות,
ורוב השנים והארבעים חטאות טות אשר למצרים הלא טצאו טקוטם בתורת סשה .נם
אם נהבונן באכלנות ורעוה הבבליים הקרמונים אשר טרם יצא אברהם אבי כל בני עבר
ובאסונות הכנענים ודעותיהם ~שרבני ישראל ירשו את ארצם וישבו עמהם הלא נמצא
לפעמים שווי נפלאבין אלהובין דעות הורחנו ,כבו שגם טצד האחר גדר חק התורה בער
,שראל לשמרו סכליעות ואמורת  nlJuoאשר טשלו בקרב הנוים האלה .כלל הדבריםכי
לא התעיבה רמזרה טעשהטן המעשיםיעןהיותו טעשחהגויםכי אם הזהירה להשמר ממעשה
דכוים אשר הם מהועבים אריי האמת והדברים האלה לא יסופק לנו כי מעת אשר הלך
ישראל בנולה בבלה וריעפורו בארצות בבל ,פרסומיי ,ולמדו לדעת אמונות אלה הנוים
ודעותיהם ומשפמיהם ,כי נם מעת ההיא קבלו מצד האחר רעות הרשות והוכרתו מצד
השני לקבוע מסמורותלטען הרחיק קצהן וזה וזה פעלו תעצוטה חדשה ע 5הרחבת התורה
שבעל פה ,והיא  -רמעצומה הזאת -עור גברה למן העת אשר לימוד רחם-ה שבעל
פה
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פה רהפשפ בבבל ונוסדו שםישיבות גדולותוהיהוטיוב דועחברותבעהכמיהיהודים והכרע

בבל ונרוליה,
הנהאיןלהכחישכי תורת הפרסים היהלה כחהכישךלמשוךעיני היהודים ובחינהם
ןכי ראוכייששוויודמיון נפלאבין קצתחקי הפרמים
עליהיותר סתורות עמים אחרים ,יע
ובין חקיהם ,ובאיזהענינים אשר היו משותפים לרוםבעיף-יהם כמובעניני טומאות וטרחות
עורהיוהפרסיםספריויםעל המרה ושזמירים יותר מחק הורתנו .הרבר הוה נרםבלי ספק
שהיוצריםהפריוו גם הם על מרת תורתם והרחיבו מקצתענינים דתיים למעןיהיו מובדלים
י הומרוהיהם מכלהעמים ,כיכן משל בפי בעלי ההלמודמי איבאמידי דלישראל
עליד
שרי ולנכרי אסורע ואף גם הרבר הזה יפרוש אור על המראה אשר נראתה בזטנים
הטומאות יותר  .והלא כבר ושאא
סרי
רראשונים אחרי עליתם מהגולה כי רותרבו דיני
הזקנים דואשונים אשר חיי ופעלולפני מלהמות המקביים גדלו ורבו מאד ההוסרות בדיני
 .ואולי נם בזה מונח סוד רהוסרא שהאשה שראתה טפת דם
הטומאות (ח"א צר )111
כחרדל טמאה נדה אשר החכמים עצמםהעידוכי לא נוסדה זאת החומרא לא בתורת סשה
לא בתורת הוקניםכי אם בנות ישראלהחסורוכןעל עצמן ,ועלכן אפשר מאדכי בנות
ישראל ראו שבנות הפרסים נהגו כן -בי באמת כן הלכת הפרמים -ונהנו כנגהן,
 .אמנם מה לנו להשפיק
שלא תהיה תורה שלמה שלנו אלא כשיחה בטלה יתלהם
בהשערות הלא קדמונינו עצמם העידו באסונה ובהום לבבם כי לא נמנעו 0לקכל דעות
פרסיות ,ואסרו בפירוש שמות החרשים  nlowtהמלאכיםעלו אהם מבבל (ירושלמי ר"ה
י אמת נכון הרבר בראותנוכי בכתבי קדשנודיאע4נים אין רמו
"6א ה"ה) ויתברר לנוכ
קטן משמותטלאכים ולא מכתות מלאכים שונות ,ולאידעו מטציאותשרי מעלהולא טטלאכי
הפנים ומטערכת מלאכי רעים כנגדם ,ואין זכר לשרים אלהיים אשר לכל אוטה ואומה,
אבל בכתובים אשר נכתבו בבבל ולאחר עליתם כבר נזכרו השרים דיאשונים וטקצהם
בשטותם ,ונזכרושרי ישראל ופרםויון לדניאל ת -י"ג) ובנבואות יחזקאל נרמז על שששה
 .נ) ובמפרטוביה נזכרו שבעתשרי הפנים (טוביה יגב) וכל אלה
סלאבי רגעים (ם' ,ב
האסונות העוינו הרחבה גדולה בכמה ספרים של  '~DIDיהודים קדמונים כמוהיונל,ום רצוך
ועזראריביעי ,ונפוצות הנה והנה עלפני ספרי התורה שבעל פה בתלמודים ובמגרשש
י כל האסונות והתורות האלה לא צסהו אל אדמת
ואחריהיווסהופרהינדוב.רנלוי וברור לפניטכ
היהדות
הקראטים לאירעו מדע ,ונוכח זה טצאנוכי כל אלה הן יסודי תורת
ק אשר לא ימצא דונטתו בתורתם ,עלכן ראפ לט
רפורמים ,ואק בהן דברגדול אוקי
שלא נקה עדותהקרבינים ככתבה וברקדוק לאטרכי באמרם שמות המלאכים עלו אהם
מבבל לאיובן זה רק על שמות הטלאכים בלבד ולאעל דבר הלת זה ,כי אם נאסר ,יש
בכלל הזהכל האמונות ורועורות מן הנמצאים ררוחניים בבחינת ששתם משתם ופקידתם
וכסו אלהכןנם האסונה ברווחת ושרים וטויקים עלתה אתם סבבל .)1
הרוחניים
אלההציורים הדמיוניים מהנ
מאד על דעות היאדים ולא
*
שתהומצבאגילםלם דברי דיתבק
פה
ור
לדפלם מהם ,עדכילפעטים
י הנעימים
כת
יד
 .וץ אם נתבטן בהנ
הפרשם מן האמחמפנדם שהם ששת המלאכים הראשונים הסובבים את כסא ארמוצר
(הפועל רגחב) אשר בהם נמלך בבריאת האדם ובהם נעור בבריאת העולם ,הלא נלוי
לעינינוכיעל וה רומזות האגדות אשר בספרותנו משבעת שרי הפנים (מוביה שם) ומשבע
הטפת המשמ,טאלפני כסא הכבוד (אבדר"נ פ"ז) והיא נם היא ישד האנדה :שבשעה
שבקש
י) אף שכבר גסצא שםשי בהורה :יזבחו לשדים לא אלוה.
וכתהלים יזבחו את בניהם ואת שותיהם
 .ועי,רטב ,עה"חפ'אתרי,
 .אמנם בתלטוד ובסדרשיס טושגו אחר
ישד.
ם שם טושגוסין ע"נ

.
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שכקש הקב"ה לברא את האדם ברא כת של מלאכים ואמר להם רצונכם נענעה אדם
(סנהדרין לח ,):וחשבוכילכינה הואת אמרהרוצחיה בבריאות האדםלשיןשנעימה אהם'.
וכן ממליצים מאמר הכתובן 1קול דיבר נשמע בארצם ,דגצנים נראו בארץ ,שוה הסור
מכוץ על רעמלאך הנקרא רדיא הטמונה על השקת הארץ סכטר דוממש אשרציירו 1-להם
בדמיכם בהבנית שור ועלכן בעה שקול התור נשמע באוצט אזדגצנים נראו בארץ
(עי יומא כא
 .תענית כה ):והנה האנדה האת משר הפטר הלא פרסית היא אשר הם
מומם אוז רבעונה על דיכטר בשם תיר מווותלו תבנית ע11ר חהידץדיס לקרצה ונםעהה ky
אדמתם ולמען:החויקה נחנו לה רמו בכתבי קדשנו .ואף בן נחשנה להם האמונה ברווחת
בעשים ומדגום כאלו נוחה סבם היהדות ונהנו לפעמים כונות זרות לכתובלמען תת סער
לה וסטך בתורת סשה (ושא ה ,פסחים קם.ועי' רעהיא ):אמנם לא לבד שזאת
הקבלה רשרסית תקפח עלירם .באסונות ,בי אם היתה גם סבהלהמון חקים והלנות .כל
הבקי בתלמוד פרע כטה גדול מספר הנזרות והחששותוהרינים אשר טסדופפני רוח רעה
השורהעל ירים מס.אבות (חולין קה :קז :שבת קט .ובנ"מ) ,או עלסייעכם ומשקש
(פסחיםקיב  ,)4וכמה דבריםעיתקנו מפני סכנת השדימוהמייקין (ברכות נ .ה * טנ :מב:
 .ועמוק עסוק השתרשו האגנות רגלה באוספתו
פמחים קם :מנילה נ
.גיטין מז :ובכ"מ)
;
ת
ו
ל
פ
ת
ה
ה
ה
ק
ב
ו
הסטה
א
ל
ה
נ
ק
ת
נ
ל
ע
א
ל
ה
ת
א
י
ר
ק
מקצת
ל
כ
ערכי ממדו עקוץ
שמע
כי
אם טעני רגמזיקין ,והעוסק בקורה פטור סמנה שתורתו מנינה (ברכות שם) כאשר נם
לפרמים חק הוא שקריאת תורתם מנינה ספניהמויקין .בתפלת.דהטכיבנו' כתוב טפוסךכי
היא פכוונת ננדהטיקין ובהפלה המיוחכת לר' יהודה הנשיא (ברכות טז ):נזכרה בקשה
להנצל משטן הטשחיה ומפגע רע ,ופגע רע ספק כנףלמתקין כי כןיכונו בליטל
 .ואף על זרוז נפקהעינינו אשר מנהניםשינים נמצאו
חכטים בהוארפגעים (שבועות סו1:
*הורים שאחרי רעליה.מהגולה אשר בדבריהימים לדת היהדות לפני הזכן ההיא לא נמצא
להם אף רמז קמן ,כמו הכנהג שהטהפלליביץפניו למקום מיוחד (ברבות ל ,).שלפעמים
עומד ולפעמים כשב או כזרע בהפלהו (בכ"מ) שקריאת התורההיא כגתן הקרבנות (מנחות
) והעומק בה מהכפר (ר"היח ,).כן הטנהג שמקצת הפלות יכפל או "טלש בכליום,
ק.
במו הפלח שמונה עשרה ,קרשת שמע ,הפלה לדוד ,תפלה נדבהבל העם ,ומי שטובח
ם איוה שבח או
שח-ית יתפלל מגההוגתים ,ומאה ברכוזן בכליום ,להיות כופי
הפנ
~' או !שבע פעמים .וכסו כן דבר נפלא הוא אשר היו סרבים
הברכות
לאין קץ
לז
פו
תר
ל
בביכם על כל מעשה ומעשה ועל כל  tl~ffושנוי המוזפעל בנוף,כייקיץ האדם משנהו,
כי שמע קרוח הנבר ,בפתחועיניו ,בשבחו ,בזקיפתו ,בעמדו.,בלכתו ,,,במלבשו  /ובאזרו
מנורתו ,ובשונצ בעדר על ראשו ,בכניסתו לבית  ,NDCnובוציאוזו.,בנטלוידיו ,בכנוסתו
לטרהץ וביציאתו ,ובהקיזו דם ,על בל אכילה ,על הריח ,ועל כראות שגות ויהנהוכהנה
עד אין אט4סןפר ,ועתה כלמי אשרלו ריצון והכח לשפום סיידרים ישבל_בדעתוכי
לא הביאו היהווים -מביתם וממולרתם ,וכד אשר לו לב להבין תורת משה
את כל
שוחהיעטוד סשהאה לעטת מראוה כאלה ולא יאבה ולא ישסע אלתו.באסרנוא*1כי כרוח
הורתנו שאבו כל זא1ז ,אבל אך בהינה לה בתורת דפרסים רףא תנקר לנו אסר-ש דבר.
ל הטרגים והרינים הנזכרים נטצאו בכתב יושר בתורת ד5יסים וכבר קרטוני קדסוניהם
117מצוינים בהם .והנהסיגת אשר הירצחם רההברו להם,41שרולדיי
ת משפטיהם -0או איך
דשרסים יתקרשו בעבודת אלילתם ,ובכל מעשה אומי יעש ובכל סדרך סגל .אשך יררבו
בנתיב רשהיימ טבוע אות רתם ,ואם הנוים אשר עווכנש בקרבם יעשו.[-כבה 4ד תם
יאלה~תם גשר לא אלהים דבה ,דבי דץדמץ יגרע הגץ שהם נגדאידי
ו אשר הוא אל
אסח ,אחדואין כלערועדני ועא אשר הערילודקריו סרהבכם להיותנם קדוש נופל

.
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דיא
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יהיה טהםבחייוהדהיים?ועלכן לאנפליא אם נראה לקצתחקירתמהלכים בקרבם,לחקים
אשרלאדיוכגלדי העברים ,אבל נם -לפי רעתם -:לא.יסכנו לרכזדיהדות.
אף כן בתוטה לבם הביטז ל  %תשת השטת.אשר ,סצש ,לפרסם וקביה אותן
בסברפנים שות אף כוחרויותהיו להם ובלחי טמאת בתורתם .תה,שרוות שר על דבר
נפלא אשר קבלוהיהודים וד"א למראה שמם לא כהורה לא כדבר נכיאיד .5והדבר העז
הוא הרעה הששרשת בענין רוזענית.לפי דעת התורה הלא ענת הנפש בצום דבר רצ"
הוא לפני האלהים,יום הכפורים נקדש בצום ,ובכל הזטנים.וי
ו ניגימגביןידידים זנו
אלהים ובבל זאת נאכר בתלמודו משרש שר5צשי
צנו לצום בינת צרהלמען כפר פני
 .ובכ"ש ,וא? תלמיד חכם השאי
י
עצמו סכל דבר ויושב בתענית נקףא ובטא( ,נדרים
לישב בתעניה.מפני שממעט ושאעט שסים (תענית יא ,).ולא,יסגף הארום אחעצנה
,

(

בתענית א~א הנשמח שנהן הקב"ה בנונחייה(.שם כב ,),אטנם כל אלה ר5אמרש כמעט
 .אבל טה
בדמותם ובצביונם נמצאו בכתבי קדשם של הפרסיםובלי ספק מהם באו,לחכמינו
צורךלנו להביא תעצוטות לזה דכא כאשר באמונה וביושר לבב רעדו החכמיםכי שכצת
דוזדשים והמלאכים העלו אחם פבבלכן לא הכחישו כי בכמה דברים אהבו מנהגיהם של
הכמינו לשטת במשנתם(ולרפוש.בסךרעיהס
הפרסיים ושלהסדיים לברכות ח ,):לא
נמ
ינהיןגיכי הןיממקור זר וסחכסח הע.מים.הוצשתן.
אמונות ודעות אשר הם-עצמם העירו
ל
ע
הלא הסאטרימהיקרים אשר נמסרולנושוזה חבם? הרואה את.הנער * אעה גבו? הכובש
 .איזה עשיר? השמח בחלקו .שהשמים קדטו לארץ .בבריאת העולם-הלא כלם
את יצרו
נוףעו לר 5מחכמי העמים כאשר החכמים עצפם מודיעם זאתותסיד לב .ומאור עתים
פ"י) והם קבלום בסבר פנים וממרום לתלסיריהם והעלום בתורתם .וההכס-ם הבבליים
הקרובים להם ובקיאים בסנהניהם ובדעותיהם אף הם בכל הזמנים הכינו .לבםלהוית
הפרסים וקבלו הדברים דבובים בעיניהם lsta~l .מעינותיהם וצצה ככף הבבלי היה
רגיללשאיה פשליםעל אנפתו אשר הביא אתו מארצו ומלדתו כמו לא הב"עק לטד~לא
הקפדן מלמד ,במקום שין איש השתיל להיות איש ,אשך מלה בסלה נטצאו בכתבי
ר5רסים ,ופעם אחת אסר הלל לתלמירט שרחיצת הנוף בכל יום .טצוה הןאלותלסודיו
מתפלאים ד5צוה דחדשה הזאתמיק-א רבהפל"ד) ,אבל באסתאין
על זהכי
י רחוצה מצוה גדולה,.ואם
הלל נרם כסחוג ארצוידעתבני ארצוהיתה פררת הנוף עליד
נחבוק כמאטרי:הכמיליהודים הבבליים אשר ודו בזמן כאוחר ,ובדבריהם כבנסר ובמרוגז,
נראהכי הרבה מר 5נמצא בצביתם ססשבכתביהפרמים  ,אנו בננעם בפנההויותאין,לט
ן ננד הכסה
תכלית אחרת כי אם להראותכי חבטי רחוברנהלל'שהבדעבלר..פה לאהיו צרייא-עהי
.
תעצומה על
הזה עשו .כל
הפרסים ודעותיהם וגם מנהגיהם .כי
השתלשלות התורה,שבעל פהועלכןדילנו במעם הדוגמאות ובאפרנו ברורכיכן היה.
ומי שירצה לעטור על פרטי הדברש הלא הדרישות והחקירות של דורשי קרנצניות ושל
כותבי דבריהימים לפרסיםלפניו והן תמלאנהמבוקעי :כי.אלה סדרו כל האמונות והדעות
והמנהגים של הפרסים בחריצות נפלאה )1
מלבד כל הדברים שנזכרו עד הנה עוד יוצאת לנו עדות נאמנהמפי חכסיט עצסם
הסעצטת כל זה רק אם נדע להבין דברירם ולהתעמק בהם .הן דבר ברת -ועא אשר

 .דיל

לדיייא

ש

(

.

 )1איר; אזתירא על .ספר' ההעתקוה לכתבי הפרורם (צעגטאפ'נכ5א) של ההכטש קלףקער  1שפיעגעל,

יעל
ח'לםהח:יפנקעגיים'ן:נט?:ו'ה:יםידעגניםח רובין בכוכנ' 1:חלק ל"ר גפנהה,א,ז.ס,
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טיר
הסקורותך[
וש
:ר
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ה
יאבתי ,וחטעזיו לי בחךורה;' .ואחרי הטודעה הזאת לא ראיתי
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י דת משה וישראל ככל זאת שמו
אין גו ספקכי החרכמטריסםיםהבבללדיעיתםהאף שהיודניס ע5פ
לד ,):ולעה טצוא
 %גם r~rbדין
ולרוזבונן בה (ב" 3קענ
די:נישרב
ו
ע
נ
מ
נ
א
ל
ם
ה
י
נ
י
ע
ב
ויעמו הדברים
י"ק נח :נם ),ואם
ת
ח
ק
ל
תב
םוע(
אותם למדה ב
הבבליים שמו 5חק דינא דמלכותא דינא ודנו לפעמיםעלפי דיניהם(גיטיןי ):אץ -אפשר
להעלותעל הרעה;כילא היו בקיאים בהצעריננתם ולא עלו כלאחריד מקצת טהם בחקת
דשון של היהורים הבבליים? ואם נבחן היטב את חלק התורה שבעל פה המדבר ממשפטי
הכאן הלא נמצא בע ההלכות הבבליות אחת הנה ואחת הנה דברים רג8בועים בטטבע
פרם' ,הקת משפט תורתנו לא הרשה לעולם לקצוץ יד אדם הסכה את חברו אף אם
יגל לעשותבן ,ובכל  rs~lהיה רג הגא עושה ככה וקבע כן להלכה ושאה נח):
אין זאתכי אם חקת משפט זרה הקפח על טשנתו ובאמתבדיני ההודיים כן הדין וקרוב
לזה נםבדיני הפרסים ,וטה נאמי למאמרם :אסור לאדם 5עכצד בשרה הבירו בשעה
עוזיאעוסית בקמותיה (ב"ב ב ):ורשעם מפני;ין הרע ,הכי אפשר שוה משורש משפט
דהרת משה או תורח הזקנים1איה איפוא בתורות האלה אף רמו קטן טהאמונה בעץ
ק את
הרע ובנזק הבא בסבתו 1אבל גם זהטיסודי הפרסים אשר האמינו שהעין היעטיי
ד
ב
הארם וקבעו חק שהמסתכל בחברו ומתכוון להזיק לו עונו ישא ,וואה לא זאת בל כי
אם חכמיהיהודיםהבבליים עוד מתנצלים לפעמים נגד שכניהם הפרסים על אשר נמנעו
לתקבל איוה מנהג טוב.מין אחר אמר לרב כהנא הבבלי :אם-יתו נרה ע-4י ליחורי
בהדי נברא אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבתץ אמר לו התורה העידה עלים טוגה
בשושנים (סנהדרין לו .).ומי היה זה המיןץ האס נוצרי יתוכח עםיהודי על דבר
לאיתמור באיסור נדה יותר ץ ועוד מה
בבבל הלא אק נוצרים
בבלי
אבשלי באמת לא שמענו שאחת מכלטדהידתות שבעוללםנוצאריימרת היועד עם הנדה כלב
אם
א
תי
הפרשם ועל כן זה דכוין היה פרסי  /ורב כהנא מתנצל ומצדיק הורת היהודים על
אשר לא קבלה המימרא הזאת ,ונראה מזה כי היה נורע שהיהודים רגילים להדמות
להרסים בחופרותיהם .והנה בכל אלה הדברים אשר עברו לפנינו מוכה שרש :כמרסי
מתוכם ומתכונתם ובקצתם הכמינו עצמם מעידים בפירוש או מכלל דבריהם כי כן
הפרסים באו להם .אכל מהשערות בענינים האלה צריכים אנו לשמירה גדולה %א
נשפוט סהשתווה רבות מההלכות במשנהנו או בברייתא עם הלכות הפרסים על היוהן
לקורעת טשם (מ"ע של גיינער הוברת ד' צד  )72וכבר הורת הנסיון שדעות בני
אדם לפעמים נשהוו יחד אף אם לא הכירו ולא ראו זה את זה ולא היה מעולם התקרבות
ביניהם .אסכםיספיק לנו זה המעת לתכלית אשר ננדעינינו פה.
אבל עקב זה אשר חכמי התורה שבעל פה אשר כבכל בכל דור ודור פהחו אזנם
קבם לרעות ורות אשר ישרו בשניהם לא נערם טהם תפלה אף אם קצתן לא ישרו
בעינינו היוםכי לא נכון לבא עטם במשפט לפי מצב ההשכלה בזמנינו  /ובאמת נם
ממצבנו יאחה להם כנוד ותהלהעל אשר לא עצמו עיניהם סרסת את הטוב והישר -
 .כי הלא
לפי דע,-ם  -אשר בדתות הגוים ומשפטיהם וקנלום אף אםאין אביהם מישראל
רק אשר יכשר לפי הורת היהדות אותו בחרו וקרבו אבל את.הזר לה זרו הלאה" והתגדרו
בעדם נגר חקי הפרסים אשר לא כרוחם .יארכו לנו הדברים להביא פה בטמפר בלמיני
הגדרים אשר עשולבלתי תת הדעות הנפסדות אשר מצאו בהם להשתרש בקרבם  /אבל
נתבוננהבינה בהשתדלותם הנאטנה לשטור טהרת האסונה באחרות אלהים אשר לה הדעות
דפרסיות למבנה גדולה כי אז ניעה כי בתוטתם קבלו טה שקבלו ,התורה מהמלאכים
עם כל ענפיה וענפי ענפיה על נקלה מצאה 5ה דרך בקרב היהורים יוקכי בשרשה
סחאיסה עם קבלותיהם וחויתם ולא  nwp1לכח רטיונם החק למצוא לכל אלה הרשת

ההריבה
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 .אבל אף לבעבור זהנאלצו לשמוה
רשרושית סקור בכרוביהם או בהנדותירם וקבלותיהם
~אע דרךלכתן לבל ישיגו גנולות .הן ראינו כי האמונה במציאות האסחספנרס שהם
 .אבל מה שהרביקו התרסקם
רס"ריםהראשונים מחובבים את הכסא התפשטהביןהיהורים
באסונה הזאת היה סכנה לתורת האחדוה כי רם אמרו שהשרים דגילה עזרו להקב"ה
בפעשה בראשית ,עלכן נגד זה  'QPחכמי היהורים בהתנגדות לאסר :שלא נברא
ביום הראשן כלום שלא יאמרו מיכאל היה בנתח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפוט
והקב"ה ממדד באמצע (ב"ר פ"א ותג) ומי לא יראה מזה שן בשן 4ן כונתם ש
הפרסים אשי הם הנם האוסרים כן ,אשר לעמתם ולמען הרסק זאת אמונתם הנפסרה
כבר דגנףיטיףלעדי אחדסגביאי הנולהלישעיה סיד כ"ר)לייצ
ר; אנכי ה' ששה כל,
ץ.מי אתי ,הוא הנביא אשר ל ה דברו לקרא בשם
נומה שסים
לבדי רוקע האר.
אלהי ישראל לבשר לכורשגדולו ,ונפלאות אשר יעשה עמו למעןירעו יושבי ארצותאיראן
ממזרח שטשכיושבי איראן אשר במערבהכי אפם בלעדיאני ה' יוצר אור ובורא חוטך
י המזרחיים ורםערביים שבארצות אשאן
 nwlwשלום ובורא רע (ישעיה ס"ה '1 ,ז')כ
אך עדניםביעות פרטוות אבל שוים בעיקר הדת ,אלה ואלה מאטינים בשתי רשויות
בשעל טוב ובפועל רע באלהי האור ואלהי החשך ,אך יותר מזה פחדו את רנזק
לטהרת רהם הבא בעקבי אמונות הפרסים אשר הקרישה עצמות רברים טבעית האש,
והסקם ,והארץ ,וההרים ודומיהם ,ומברכים אותם ומתפללים להם כאלו הם אלהות ,כי
י הם קרובים לשמים מושב הרוחות
זה עבורה זרה נפרה ,ובירור הקרישו את ההריםכ
הטיירות והאור ,ועקב זה ובגלל בל שאר תכונותיהם הטובות יעבדום וישתחוו ויתפללו
להם ,החי אשר ישבעליו צאראסטר השוב להם מכלם ובנוסח רו;פלה באפיסטא נמצא
מפורש :בעבור שירדעליו ארמוצד והודיע לעמו הדברים הקדושים עלכן אנומתפנקים
להר אשר בוהתורה למשמרת לטובות המקריבים קרבנם ,ובכן קרוב הדבר מאד כי
נוכח הרעו; האלה מכוונת ההלכה :השוחט לשם הרים לשם נבעות לשם ימים ולשם
נדפות שחימהו פסולהלחולין פ"ב מ"ח) ,וגם עבודת הפרסים להרים היתה סקור למדרשם
אלהפיום על ההרים ולא הרפים אלהיהם(ע"ז מה).כי רק דפרסיםהיו מצויינים-בשורת
ההרים עצמם תחת אשר לשאר גל העמיםלא היו הררים כי אם המקומות אשר יעבדו

שם את אלהיהם.
השמירהסיעו
תהפרמיות באלהיות נדלה הרבה בתקנוה הכמונובענין נוסח הברכות
וההפלית .הנה כבר ראיתכי רכיבות תפלות וברכות עדאין טספר לא היו נחלת אבות
ליהודים ולא חורשה קהלת יעקם אבל טן הפרסיםהגיע אליהם ככה מהם ראו  T~y,כ10הם.
אם לפרסים נחשבהההנאה ממובות העולם הזה כנזלה במי שנתן את הטובות ,הכיריהורים
אשר דם חלק ה'יהי
ונופלים מהם להיות נהנים מהמובות שנתן להם אלהים בלי ברכה1
ועלבן היסוד הפרסי ,שכל הנהנה מטובות העולם הוה .בלא ברכהלמי שנחנן דוי הוא
באלו ט %להקב"ה ,עלה כטעט טלה במלה ממש בדברי חכמי התורה שבעל פה (ברכות
לה .).אבליעןכיייניל
ו עצמם לברך על כל דבר קטן או גדול ,על כל מעשה ,וכל
דכאה ,ועל כמה מראות טבעיות ומלאכוהיוה ,כמשפט הפרמים ושכנירה ,על בן רנה
הזבתם לשמור שמירה .n~lyDעל נוסח הברכה לבל יהיו תועים סררך השכל ברועכוון
בברכות ובתפלותלמלאכים ולשרש כאשר עושים הפרסים,כי רפורמים מכתנות בברכותיהם
ובתפלהיהם לטלאכימ ולשר :טעלה ולרווקות וגםלדבריםגשמיים המקודשימ לפי אמונתם.
ובזהנבין טה שהקפידו החכמים על נוסח הברכות ושלא לשנות טממבע שקבעו בברכות,
וקבש בפירוששכל ברכה וברכה צריכה שתהיה בשם (ברבות מ ):ועתה מה שעימו
וקבלו עליהם היהודים ברצון חכטיהם וסופריהם כלסיני ברכות ותהלות אשר ראו rw
הפרסים
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הפרסים טברנים ועשו כמוהם הקהה כונתם העצמית בזה לשמורתכליה שמירה על
אמגתס בהתרות פלדות להתנגד לפרטים רגושכם ברבותיהם לנמצאיםרוחניים שונים,
היו עתרם פרפם בנופח הכרכותכי כל דבר ודבר אשר ~ cit1Sמברכים עליהם מלאכים
4עעצימקלה ש נםעצטי דברים מבומים כסו שרבאטוהירח ודומיהם,יברךהיהודי עליהם
את ה' האל האחד אושר וצא טצרס וודא עשם הכוננםואין זולתו .דגה דבר ברור ד"א
כי כש כל שטת ר~לאכים ותכונתם כז את שם מוריאל שר דשנים ותכונתו למדו
י ההגרה
מהפרסים.לפי תציתרומלאכים כתלמודהיה סוריאל סמטהלהשבית הסויקש ילפ
*סר את ר' ישמעאל בן אלישע שלשה דברים כרי להנצל מן המזיקים (ברכות נא,):
והלאכלמי אשר שניםלו ורוצה לראותיבין כי הואסויאל העברי הוא הפלאך מירש
מדדי
שלהפרטים אשר פקה-תו להגן עלרזויים ננ
הסזיקיםומלאכי הבלה .והואהכהמרבכליום
מדןת

את התרנגול הקורא בקולומודיעכי קרוב האור לבוא אשרספניו בורחים דגמדקיט
 .ולמירש
 .ועתהסי לא יבין כי בהתנגר לזה תקט חכטש
הזה מכוונים דפרטים תפלה בכל יום
לשכוי בינה להבחץביןיוםובין לילה ,לאטר להודיעגי הן הוא ועטשהכל
ברכת:
א ולא אמצעיואווזן בינהלשכויועלכן נם אותו מברכין ש ואת
 .ויבריר לנו
ק
י
"
ד
האדלהברחדגותי
ן האטת בשומנו לבעל הנוסח היקע להברכה הזאת אשר בו טקעשד תאסרק4ק?
כיב
הכס דרכם ,והוא נמצא בתלנצדירושלמי וזה לשוט זרם! קרא הגבר אוטר ברוך חכם
הרויםמי שת בפוחות הכסה או מי נתן לשכו בינה .והנה במאסר הוה רפא ספה-ש
יטתואר אשר נחנו לו הפרסים מלבד.
באר וזפב בל ענעו של הסלאך סירשלפי ה
כי
אשר דצא המשבית את הפויקש ,עותן לשכויבינה לבשר ביאת האור תאהודצ עדילהיות
י הנוסח
קע~חלםיפרא,כי הואיודע כל הרזים ומודיע אותם למיטרא .ומי לאיביןכ
ויעלתגובר שם נגדעיניו ההגדה הפרמית מן המלאך מירש אשר הוא חבם דווים וטחן
4טי בעהלהבחיןביןיוםוביןללה ,אך כובעולרחנגד לדעהםני לאלמירש תהיה הברכה
מכונתכי אם5ה' אחדביאך הוא חכם הרזים 4יק וצאהנוהןלשנוי בינה
 .אףלבעבור זה
רש הקרסמם לתקן ברכה לפמ האלהים אשר הואיוצר אור ובורא חושך שוטה שלום
ובורא את הכל ולברכועל אשריצר מאורי אור בשמים בהתנגד לש-סים אשרמאגרנים
דהטסש ולעצם
בבורא שר מיוחד ובורא חשך ,בפועל טוב ובפועל רע ומברכים
השמש .ושד בביאור יותר מזה רשמו התננדותם בברכת הלבנה :ל
נ ברנת הלבנתטענזה
רדה גם לפרטים אבל ברבתם ככונת לעצם הלבנה וננד זה הקט חכמיט נוסח הברכה
אשר כל מאסר וטאמר ממנו ירה על כונתם לשפיר את הסברך מפני והטת רפרסים
והוא
ולהודיעכי הברכה רק לה' טבעה אשר הוא יוצר הלבנה והוא עושה ושא
 .ואף מהתערות למשפטי דפרסים תקנו הכטים תפלה כו שרואה קמרי יתשאל
בוראה
שיתפלל לאלתם בעררגועים לברכות נח ):ההת אשר הפרסיםטתפלליםאל נשסות הסתים
אל רגפשות של דקדושים.
יהעירים עלה,
תרת
מ
י
ס
ר
ש
ר
משכה
ח
י
כ
ו
ה
ל
ם
י
אלההענינים המעמ
כי
עינ
או כמה אנטנות ודעות פרסיווע מהלכים בץ היצרםוהיו
ולאיסופקכי כברבימי רגולהשפמיצי
הכסים משהדליםלעדםגבוללעוצם הפעולה שרפעילה עמהםבעה אשר ימכטיסוריהיהדוה,
י זאת התעצומה גברהעל תירם הרתכם ובעבור
ועלכן כל אשר לבמניןיבין לדעתכ
וה רפעילה גם על דהשעלשלות רמזורה שבעל פה והלך הלוך וכשאמצתבזיק האחרון בעת
אשרדרישת התהיה שבעל פה תקעה אהלה בארץ בבל ותפריא 4צשת ומל .מי אשר
יעדםעינו ולבו אלדתי רמוסיםוכתבי קיערתםימצא כיאין טסטר לכל ,הרברש הדתיים
שהנימוסיים אשר נראים כתאומו רחם עם דתי היורדיםוניטכוהם ,אך לרגל המלאכה
ם אשר נשתוו אלה דוחות 11
אשר לפנינואין רוב רמספר עיק -ולא גורל סרו; העניני

ינה

*

4
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*ו; אבל עיקרהראיה עלהיות אשה לרעותה שורש וסקור בטקצתעניניהן ,לא עקתכי
י הבינה בתכונת הענק רפנימית ומן רוגרה דמבוררת או נם מהודאת ההנמים
עאצםמאםח
יכפירוש או ברמיחם לפי תוסס ,ט ענין זה או.זה צמתו על ארסת פרם,
ורטירו את רוח הבטי רורגדים לרשת ולראווה איזהיכשר ואיזה פנים קלקל ,טה לקרב
ומה לנהק .הרונסאות אשר עברו לפנינו טשאוו) לרוב הניטבע ר4רטי עליהן ובקצתן
הכטיט עצמם ישרו עלתולרהן ר4רסית ואף לפעמים בסקוס שלא אסרו ואת בפירוש
מתות
נלמד כן טכלל דבריהם ,ובאלה וכאלה בצדק נאסר כיהי
אטוצירישפאיםיהלפהש
יים עינינו
על
רפרסים ,ועל כן בבחינתט על דבר השתל"א~ת תורתם אק
טרויזפעלות הזאת.
אמנם אם נלכה הלוך שסוע הלאה על אורח דברי הימים*וצרים ולנרם שכניהם
נראהכיימים באים אשר בהם זרת התעצוסה,הפרסטז התעכבה בלכתהאםנםלאהרלה
תת כחה;כי אחרי שוב ישראל מהנזלה לא ארכו דגמים והנהנפנית בגוים לא ירעום
 .ול כןיובן הרבר
והתודע( 6הם דשת ואמונות והכמות אשר לא ידשן אבותיהם סעולמ
 .בראשונה בבוא
סעצבצ כי את ההתודעוה החדשה הפעילה עליהם גם תעצומה חרשה
אלכסנרר וזמקרוני וכבשאי) כל ארצות הקדם ובאו לרגלו נם אל שיץ ויהורם דעות
םונודעו
היבים ותורותיהם כמו אחרי כ) מעת אשר לקחו הרומיים את הממשלה כנדדיוני
ז
ת
להם דעות רומיות משפמיהם ביסוסיהם ,הלא  117כל אלה ענין לעטת בצ א וסכמי
-

הירידים לבחנם ולצרפם לטען דעת פשפטם ותכונתםולסע! השחמר מכל דעה ורה אשר
 paaלקבלו בנפש
תוכללהביאנזק וסכנהלחייה
םההלדרתייהשבתואמהנתםחיהלדשעתבענלם פכןה אתאוי
הפצה .ואולם זה וזה היו סב

.

----פרק
שי
מרומים שלי
צקים
היפנים
1b~ie

בתורת ההטחת.

לשפי
הכביש אלכסנרר המוקדוני את כל ארצותאזיא החתירש ,צלחה רוח
מעת
שע
חדשה בקרבאה
ימים מגבשים .מעם מעם למדו לשונם דבריונית ונשרה לבם ואזנם
לשכנועכלסורים.חפשיםולהבין כספרותוטונית הרחבה ובב! לא ארכו וסמים פגה סובב
סנבכ הולך הרוהדשני במעשינויי המורת במשפטיהם ובאסונותיהם ו!ץטתיהס ,לא יקשה
הגוים האלה לרוזרצה אל כובשירם ולקבל משפטיהם בנפש חפצהכי מהיעכבם
במעליעי
האמבה והעבורה האלופת,
שות זאת ? הן הטסךהיתר חוק להפרירגויסכוי הוא
ה
ל
ד
ב
ה
ה
ה
ש
ו
ע
1
1
ת
א
ז
ה
מה
בעמש
ת
י
ה
ל
א
ה
אשר
ם
ואמנ
ו
ז
ו
ו
מ
ם
ת
ד
ו
ב
ע
א
ל
ה
ב
ר
ה
nuie
ו
העבורה האלהית אשר 14נים לא נבדלה מעבודת גחי הטפיח רק בצורתה החצונית אבל
כמעם שטתהן בעצטותן ועלכן היונים אשד השתוקקואחרי כבשם ארצות הם8יחלהפיץ
טשפטיהם בעבודה האלהית בק נכבערהם אף על נקלההתשיט תעאקזם .אף כן בסבר
פניםיפותקבלו דגוים האלה את החכמהדיונית .הרמאלהרפהילוסופטז אשרהביאוהיונים
אל כל דשוצות האל מצאה מאהביה !דורשיה בין דגרם אשכי האוץ ,אם נם
ל זה ן
שהחכמה הזאההיתהההיה.גליה לאנצנהם לספוגיהם ולהרכיהיירש לא השגיחוע
כי גם בזאתרגו.הענים להם לטפת; הלא נם בע ובטים עצמםהיהלהאמונות הכדליות
טעסראצל ר1כטההפהילוסופית ולא כזומלח  upwוצובטהעל התתה בפגרת לאמנתם.
אולם כל זה ופורברים אשר לא יתכטלפייסורי יאכטהולפי דרכי שיגעי אשר השכיל
עםויוחדים ללכת בהם רגוך העם הזה די
ה על 8ידרבי תורתו; הורה אשר היא
גרוירויטייערח"ב) 8.

.

חלי

.

ייזם

.

.
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לו תורת ה' תמימה פוצרה ועומדתלער ,אשר כל עבורהאלהיתבלתי לה' לבדו בלתי
יהיא עבורה ללאאלהי אמת; תורה אשר והאלו מקור החכמה
לאל אחר שמהלמועכהכ
ר
ק
ש
ה
ו
,
ה
נ
ו
ג
מ
ה
ו
ב
ו
ט
ה
ם
י
נ
ש
ו
ט
ה
,
האטת
ה
א
נ
ה
'אשרעל שהכוננו בו
ן
מ
ן
ט
רמצם-י
ה
י
ו
ב
ע
ב
ת
י
ה
ל
א
ה
ת
ו
ע
ד
ר
ש
א
ב
ו
י
ה
ם
ה
י
נ
ה
נ
ס
ו
יהצדק והחסרוהישר
ל
ע
ו
ם
י
נ
ו
י
ה
ן
ב
בעיני
היהודי תועבה אשר שנא ה' אף כן החכמה היונית איננה הכמה הדרושה לו כי במה
נחשבה חכמה אשר תסטל עבודת גלולים אשר לא אלהים המהע ודוהכסה הזאת עוד
השבתה מערכה יותר אחרי התבוננם בררני הייהם והשכילו לדעתכי השתלמותו היגש
בפהלוסופיא ובחכמת המרות והמומר לא הטיבה חייהם המוסריים ולא רוחיקה מהם מדות
ומעשים אשרלפימושני היהדות שקץ הם ותועבה ה' אלהיסו ,בראוהםבי גדוליהם וטובי
חכמיהם טבעו במצולות התאוות החוטריוה ונלכדו בשחיתות הפשע  /וככל מעשי הטון העם
י לא נכון לנולדין את
ההשבועלילה ולאזרו מתאותם ,וחכמתם לא הצילתם האמנהכ
הקדמונים במדת מושגינו ,כידברים דבבהשבעינים נראים כמהועבים ,נחשבו להםטובים
ונאיםולאיצדק להרשיעם על מעשים אשר גנותם או שבהם לא נוסדוכי אם בהסכמתבני
ן בתלשדם
אדם ולא בפבע הדבריםי אמנם הלא אין מספר לכל הדברים אשר חכמיינ
ם
א
י
ב
החלימו גנותם ובכלזאת לא רחקו מהם במעשה ולאהועיללהם התלמוד לה לידי
מעשה .ועתה נוכח מראווז כאלהאיך עוד נתפלא בראותינוכי כאמונותהיונים ורעותיהם
כן גם חכטתם לא נעמהליהודים והתאמצו בכל מאמצי כחם לרחנדר בעדם .נם אחרי
נשברה סלכ!ת היוניתיהטורית תחת יר הכובש הרוסי לא פעל זה שנוי עצמי תוים
הנכבשים ,כיבין בעבורה האלהיתכין בסדות ודעותלא נבדלו דיבה היונים מןהרומיים
1ע5כן על נקלהיכלו גרי המורת להתרבק באלה כסו באלה  /ואמנם אףלבעבע -זה חזקה
השתדלותהיהודים להתרתק תכלית ההרחקה מן הרומזים כאשר השתדלו לפנים לההרחק
מן היוניםכילפי מושגי היהדות מן השסרוהצדקעמדו נםשניהם על מצב אחד וכמשפפי
אלה ט טשפטי אלההיו תועבה בשני היהירים מהיותם בנגוד עםחקי תורתם
ה
ר
ו
בחקם שתים אשר חקקוחכמיהיהורים המדוםלפי ררכי בדרשם בת
,
ש
נם
בקצת גזרותיהם וסיגיהם ותקנותיהם היו משפפי הגוים נגדעיניהם .למען יאמנו הרברים
האלה נעביר לפנינו פרטים אחדים והמרות והרעות אשרהיונים והרומיםהיומצוינים בהן,
וננד זה נתבונן במקצת החקים אשר אזנו וחקרו ותקנו ראשי היהודים וחכמיהם במשך
הומנים אשר התחברו עם הנוימ האלה; הקים אשר מתכונתם ניכר כא 6חוקקו בכונה
ננד הסדות ודעות ההן הלאיתבררלנוכי רק לסגת התחברם עמהם ומדעתם את טשפטיום
:רב נזקם לתורתם ודהם עשו כל אלה .נשימה פה עינית על שלש פנות ברה
היהודים ,והן :קרושת עצמם על ידי הפרישה טן העריות ,שמירת הנפש סכל מיני
י אהבה וחסר לבני אדם אלה הפנוה היו יותר דרושות
אכזריות  /וטהרת הלב על יר
לנוהן התורה והן היו עיקר התורה תרתת האומה תיפארתה עד כי דיה למשל:
שלשהמימנים יש באומה  11רהסנים ביישנים נו 40הסרים ~בפית ע"ט ),והם מורשה
יעקב מאבות לבנים (ביצה ל"ב :כתובות ח' :סופר
י המדוה
שארים פמ"ו) .לא נאמרכ
האלה הן הכנות פכעיות אשר בהן נעלההיהודי על
האדם
אם
,
כי כל המעלוה
ת
כ
נ
האלה באו לו מחנוכו בדת רמזורה .כי תורהם מח
את
ם
י
ד
ו
ה
י
ה
בעשות
טעשה
ש
י
הטוב ולקרם סדות המוסר בפועל .ואם ידרוש א
ל
כ
ב
,
ת
ו
מ
כ
ח
ה
ר
ק
ח
ו
ואזן
ותקן
ר
ס
הרבה בלמודים ומדברו נאוה במהלל הטדות והמו
א
ל
ו
ס
ל
פ
י
ח
ר
ו
א
ו
י
י
ה
ו
ת
מ
כ
ח
,
לפי
גסה
חכמה
ה
ב
ש
ח
נ
ת
א
ז
כ
/
ולא  lsetמעשיו ללמודיו ולא מדותיו למוצא פיהו
בשני
היהדותך ומה יסכן
י מעשה? ואמנם מראה כזאת
היונליםה ותהרלוממוזדים אשרלאאינו מביא ליר
נראתה להם בין
התעלכצ קרתנים כהבטחם וקש לא מתלמוד
-

-
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חכמיהםוםופרירם ,הרעו היטיב מה רב טובצפון בדברי חכמתםוכיעקרי המוסרהכופלים
סדורים בפיהם ,אכל בכל זאת לאהכיסו על הכסתם ועל מדעם בראותם סעעןהם
הכגץלקלים ודרךהייהם המימריים והנה נשחתה וידעווהביס כי הכסתם לא עמדה להם
ה היה סבה כי הנטלו את העמ
להיטיב מעשיהם ולמקלדרךהייהםממכשולי פשע .כלי
סביב לטען לאילסדץ ממעשיהם ולהרחיקם טמשפמיהם ורוע מעלליהם להכין ההגבלה
הזאת ולסערה חקקו כמה הקים חדשים ורמזורה שבעל פה הרהיבה ענף ,ונשאהפרי
תבואה וחרשה עתה תצמח.
אין כל ספק כ' טשפטי היונים  D"Dll~lבבחינת האישות והעריותפעלו תעצומה
הוקע התורה שבעל פה .היהודים הביישנים הגדורים מן העריות ושומרים נפשם טתועבת
הזימה ונוהרים מאד בטהרה האישית וקדושתה ,לאיבלולדבלים שניהם מתועבותהנוים
האלהבענין הזה ודבר בלצי אפשר הוא שחכמי הפרושים לא יהיו מתאמצים להתנדד
ולעשות משמר בפני הפרצה ,בעת ראו כי בכל טקומות טושבות אלה המים פרשה
הסוה שהיתותיה .בושה הכסהפני הנפש היפה לראית תועבותיהם וחפרה הלשון להגיון
אדם ,ועשות טזיסחה והרבוה זנותם זה היה טנהגו של עולם בעם הזה,
נגר בני
פנים הלכו אחרי הנואפות ולא ידעו בושת ,על בתי הזונות יתגוררו קטן ונדול,
בנלי
נקלה ונכבר ,פנוי ובעל אשה ולא נחשב זה לאשמה ולא מתנגד למומר ולחק ,והנשים
עידהגדילוniwvהויטה מהאנשים ,אריסצוטלום מתאר תכונת הנשים :יצר לב האשה רע
 .הקנאה  /אי-שלום ,לשון הרע והפריצות ימשלו בה  /האשה
בטבעו יוהר מבמין הזכרים
נוטה לכזב לאחרים כמו להתפתות מהם ,ובעשותו המתואר הזה בלי ספקהיהלולעינים
תכונת הנשים בעמו ובארצו .ועל הכדקדוקים העיד פאליבטם כי פנהגם להשתהף
בנשותיהם ולפעמים היתה אשה אחת לצובעה אנשים .וטןהשפרטנים יסופרכי להם תכלת
האישות אינה אחרת בלתי אם להוליד בנים חזקים ובריאים לטובתהכלל לעמור בצבא
תכליתהאישות
במלחמה ,ועל כן אין להקפיר אם אשה תשטה תחת אישה,יעןכי
שהוליר האשה בנים מזבי הכה ובריאים יהיה אביהם סו שיהיה
 .באר וחטב אסר
פלוטארך :כי מחוקקם לא רצה שיהיה קנאת איש מרעוע על רבר הvנ'שpי-ם ,ולא חפץכי
האשה תהיה אחוזהמיוחדת לאיש אהדאבלרעתוכי כןיאתה שבנפשחפצהיפקיר האיש את
אשתו לאחרים ,הזקןיעזוב אתאשתו הצעירהלזמן מהלאיש הצעירסטנו למעןיולי
דפמנה
בניםבריאים וטובים .סאה חמאת הזיטה עור גדלה בשחתם דרכם במשכב זכר ,אשרכחק
ם/
היה ליונים  ,לא יוכל הפה לדבר כסה פרצה זאתרישעבה ביניהם .חכמים ומשוררי
יועץ ונשוא פנים ,כל ראשי העם וסנהיגיו חלו בכחלה השמרית הזאת ,ולא אחד
בהם אשר גלה קלונה לא בכתב ולא בדבור במצב כזה היה האישות לרוב פעלה
שלא ברצון ,ולולא שומה עריהם האישות חובה מאת הממשלה לתכלית הכללולהוליד
הפצים בה ובורחים ממנה וממלאים תאותם
כנים סוכנים לעבוד
בצבאתיכיטבעאזי לבארצה
ים למעט דועולרות  ,לתכלית מיעוט התולדות
ית
ו
באפן אחר טבעי או בל
היה להם מנהג קבוע להשקות נשים מעוברות כוס טסים להמית העובר שבמעיהן
51רב נפצאכי ממפר הריקים אשר לא נשאו להם נשים עלה על מספר הנשואים.
ועל כן סופרי היונים אך עושים בנפשם שקר בשבחם אישות היונים ומאוסם ברבוי
הנשים כי ראינו שטאוסם הזהאין לו סקור מומריכי אם להפך הוא תולדות רפריצות
והויתה
 .סיגיסדלהאישות בין הרומיים עור הורע טוה .אתר טכותבי רבריהימים-6וטיים
(ירוטאן דה"ה'כלרוטיים  ))11 741יהאר מצב האישות של הרומיים באמרו :השחתת
האישות גברהלבלי חק ,אנשים ונשים התחיו כמדבות הזימה ,והמפחות היו לרוב
יותר מן המפיחות ,ואטנם הכותב הזה לא אפר עוד החצי טן האמת הנודעת לט
סכתבי
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י אץ אומהתחתפני נלהשמים אשר הללה האימות
מכתבי מופריהרומייםעצמם.הםדודוכ
כטה ואשר כטההרבתה עשותהיטה ,ובעעד בכליטוהקיסרים סיניקא (בס'מן ההמחם
 )8 16,סשה כי נסעפ לא נמצא רובות נשואה אחת קש סרלת רעם אשר יהיה
 .שעותיה ביוון מחלקת למספר טומרה בימו שנוסמוס נשחתה
לה די בשני באפים
 .ויתן הקיסר חק בי כל אשה
דוהרים פנתה ש נשואה
הארץ ער אבדון
המתחתלת
תח
סבנה
תענש טמון ש נתת אמנם זה
יק הטה לקלטה,כי טה יסכז
וק אשר הבסזתנוונקיק עצמו עובר עלע בנלי פנים? דיא קסיוס ()66, 48דיי
ר כי לא
י מבשהיו ו5עא רשם להביאן
בהם אונוספוס לטל נעא דוהרים והנכבדים על יר
אליו אם ברצע ש בשנס ופציפום בוכרבותיו ( )2, 85יספר כי ביכו פיביריאוס
בקענו למצדק החק שנתן שטמטום לפנים ,ומה עשו הננאם לסבבפני ושקק? הסתלקו
מזכיותיהן ,ודגתבו בגטקס הכנא המופק-ותלבל יפריע
ו החק מלעשב אדרי שאפיהן*
הועבה משכב ובר רגיעה בימי הקיסרים למררגה תאין משלה .היש נחשבה להם
טןתר וכרכר פגועמשל כן היוזה מעשה בכל יום ולכל אדם .ואף אומי ריזפשפה
י אם מדת
לבלי חק ונתש רקדם ועפעפם עליה ,לא רויתה סדת המוסר סבת ושיק כ
י אמרו כל עטי איש אתאיש נחשב כחמסבזכיותיו השועשע באשר
הרין והמשפם;כ
וצא ארם חטא ,ופפני זה לא נתנו החק כי אם על ענוי דעזרים או דגוזפשדם אבלי
לענות עבד ש כשנחררהיה סותר מצר החק (רליננר  )718ועתה ברור ומא כ
רק את מרתוזרע לא מרת הממר שם החק נגד שניו ,ו-ע לבעטר זה לא פעל
החק תעצומה סופרית על נפש העם .במשך וים! נגדשה סאת רמועבה ער ל
לפעמים דהחתנו זכר עם יכר כנשואין פבעיים ונהגו בנשואין באלה בבל רמנדגים
יצורגים ביום חתונת חתן וכלהלובית  .)2, 117הדדהיום והנה נירון גןפר חתדתון
בעלםיפהויתן צו לעשות את יום החתונה יום שמחה לגל דגם ולרען לבלדרו כטד
נככוד היאות לקיסרית (טוושון סחיי נירון  ,29 28דיא קסיאופ  .)62, 28כן
רמפשמה ואת התועבה כרכר בכל הארץ ורבקה לאין סדפא בגבוה וישפל בחכסימ
ובדגתן העם כלו
מעת אשר טרעו המעטרים האלה ליהודים בגלו לעיניהם ,וקרבה להם הסכנה פן
יתמהו העם ממעשיהם ,הלא היה נחק למנהיגיהם להכין וליסד משמר בפס הפרצה
למען לא יאברו דרכיהם .סדת הצמעות והבושה ,ש-ישה יתרה מכל דבר עריהן
ישתרה האישות ודגושפחה היו טרשה לחם מאבותיהם ,לשטרן בבבה והנם התז
ויבהם נברמן העת אשר התחברו עם הנוים האלה ,אף כי אחרי אשר בזמנים
שתים נאנסו טהמסשלהלעזוב רתם ונזורתם ולנכת בחקת רגבם ,בראשונה תחת ממשלת
 .עסכהיהודים אשר האישות
י ,ואחיי כן מהקיסר הרוסי אדריינום
אנטינום אששטסדיונ
נקראבלשינו בשם קידושין טהיותה מחברת קדש טעמה בשמים למשק יח :ובכ"מ)
אשר לפי אספתו ה' השד בץ איש ובין אשת נעוריו (מלאכי ב'יכר),ולפי סושניו
אע דרוג נחשב כטעשה בהמה (ש' סומח פ"ו 0גי אם נצפוה לושדחנ במהרה
לשם ה' ולמלא בנוטן רוזינה המביהו' ייפ ב"ב כיר) אשר ,נאסר  6אף היחור עם
אשה נשואה ש פטום (קדושיןע"פ :עשל"ו ):ולרובא שיחה עם אשה 10בות פ"א) ללכת
) ,עם טה הלא הגש נפשו כמשפפיהטים
אחריהאו להרצות טעותליריה (ברבות מ"א.
הם ההיפוך ממשפמי היטרםונתיסרה דחצסית אשרריססה בה האומה היהודיה,
ישיהומנהיגיה הלא יורהבצזאטצים לחזק בממסרים את הטבדילים הנמנים אשרבינם
שא
אר
מ
ובין הנויםולהוספיעלידם הדומם ועתה זה הדבר רזהיסחר ושורשלהמון נורות ותקטת
 .אםנכינה במקצת וצורות אשרננועו בסוףיטו הבעזבעלית וגניה בן
תקש ומררשות
-
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חחךהבן גרון בבוטנה נשתה נראהכי התשררו עליהן משום שן אל משפטי הנוים
הנשחתים .ויש לפרפ ביועד את הנחיות אשר גזרו על בניהם ובנותיהם (ירושלמי שבת
%א היד) מאבות דגזרות האלה יצאו כסה תולדות בטרם על קצת דברים משום
בנותיהם ,והאבות כמו התולדותהיו תוצאות לשלשלת הלכות nulwועי' ע"זל"ו,):ואין
קץ לכל רוץוטרות אשר חשרו את הנרםעל כל דבר ערוה (שם כ"ב ,):ולעמת המראות
המתועבות אשר נגלולעינים במעשיהם ובדרךדדיהם הלא צדקו כל ההשרות האלה .ואף
לבעבורזה בצדק שפמו סשפפ מרשיע עלאישות רגמם וקבעויסור במדרשם בעולת בעל
יש להם אבלאין להם אישות כישראל (סנהדריןנ"1ו וש,ירושלמי קידושין פ"א ח"א),
ויעןרחזיקם נשיהםובנותיהם לשטופותבוימהלבן כפנויותיהםכנשואותיהם נחשבו בשנירם
בזעות לע"זל"ו ):ושא-ל לכהן את הגיורתמפני שנחשבה להם כחנהמימי גויותה ניבטת
 .נם בשוםעינם על תועבת משכב זכר אשרפרצה בקרבהטיםלבלי חק ,הכיטויסור
ס"א).
וחקים .אחתפנזרות שמונה עשר דבר ותתה ההתררקותטבניהם ואסרו למסור
כמה
תי
להםנ
ק ללמדו ספר וללמדו אומנות 1'%ם" ,):1ובמדרש אחר נמצא באר היטב כגתו
רס
זי
ת
 .ומההיו שעדם האיש נושאלאיש
נגדהרומיים ובתקותירם לאהיכ
ובחקים רוקוקימלהם
נשאת
והאשה נשאת לאשה והאשה
אשר
ם
י
נ
ש
ל
ו
ס
ו
כ
"
ת
ל
)
פ
"
ע
.
ם
י
ו
ד
ד
ן
מ
השהיתי
אחרי
זימה
התשבו עלילה בכסו אלהעבלעדי דרומיים אשר בהםאיש נחטאלס"ט ,ואשה
ס~
לw
i0
ברעותה כחק רוחקק להם בעבודת הככוס ,וגם על זה טפדה ההלכה נשאם הסp
שת זו
כח חץזןכיתות ופסלות לכהנה נשבת מיה,יבמות ע,),14
תוהת החסר והרחמיםלבני אדם אשרהיא תורת היהרות גם ד"אדיהה בסכנהפן
התחברותם אלהיונים והרוסוים .אין אחר מכל הנרם אשרפביבותירס דגהאכחייםעל
ם במדבר,
פרי כפנם למען מעט כשלרות ,אך בדבר הזההיוהיוניםורוותכם לאכניביעני
ד
ע
,
ם
ד
מעשהבכל תםלרגבית את העוברים במעי אמם בסטם ואץ החק סוההבי
כי
י לא היתה כרוב הרומיות המאמרותפרי בפנן  )1במם אשר
סיניקא משבח את אמוכ
יולדנ לרום אם לא am~nבעימ אבותיהם בתארם ,אזככלי אין בו חפץ הלסיכום לאבדם
ברעב ובצמאודיו שאכל לואת הארץ,כן טנהנ היוניםוריומיים ואיןמכלי
ם אותו דבר*
בשפרטה נעצנההדבררתעהוהמטעם הממשלהובהמכסהה,סאלאן הרשהאתהאבותלהטיה
 .ונם אפלפון התיר להאבירבניםרעי התאר או נולדים בזנות או בני רשעש או
בניהם
זקניםלמען לאיהיו למשא לחברה(דיליננר  ,)692וכמו כן היה סותר בשכות רומי
שהאבותיסיתוילד רע התאר בתנאי שיעשו כן בהשנהת השכנים
 .גורל כל בת בכורה
היה למותהשואניו .)16 ,2 .בימירקימיים היה רשות לאבות להמיתבניהםבלי תנאי
כלל (חקת משפט הרומיים ( DICDtllN ,(Digestae 44 8 , 8צוהכי הילד אשר ילדה
י השלכה(סוויטון מחיי אקטפיאנו
ם  )65ו
בתו ,אחרי שננזרדין האםלגלות ,יאבר עליר
ואין מספר לכל הרברש אשר יסופרו על אודח הרבא הרע הזה
 .והחקהיה מחונן התועבה
האכזרית הזאת מרצותה למעט באוכלסין .ועתה לא נפלאת ולא רחוקההיאכי ראו חכמים
שננת סעשהם ומשפטים באלה דורש הומן מאתם להתחזק ולהתאמץ להזהיר את העם
להשתמר מהם ולנצוף ארחות משפטם ותורת החסד והרחמים המורשה היקרה אשרירשו
מאבותיהם .אם נעסיק בקצת מאמריהם הלכותיהם ומררשירם פנימה נכינה כי הם

.

.

1

מבונים

תעג-
 )1יוןט 1נגר אפיק  2,24כתב בחח נחשב *הודים חטאתמשגי פלש .אחר שני ריתת העובר ,וה
ואטט:מ הם.ן שא'נח5יףוה במה שאשו שחתרת חמשה  rnnwעקרש אקא ת5ד טצספתא יבבות ע"ח) .1אש רי
כליא שקשתה ה)6ר -בלדתה ה.תה עסתית  00ש5עיגן-ים ע44א 611ר
) שם הרי פצנונציו:
ח5ר
מ"ח.
אנ5 5הם.ת העובר לא שטענו 1ורק במקשה *5ר  CNrnבסדנ
ת נפש שחתוין ואצבר בטעיה טפנ' שחייה משנמן 15
זא 0רלצ'א כבר ראשו אץרוחין נפשטפלי נפש (אהדות""1ט 1 ,הופא' ינטות פ"פ ,פדר1צ*וקטןיגעש )26

.

ייבחש

שיא .
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מכוונים ננד הטת הטים הנזכרות.אין כל ספק באמרם! בן נח נהרנ על העוברין
ולמען שר הרע החדש הוה בכתוב טרסוהו ודרשובשיופך דם אדם בארם ואיזה אדםשישא
באדם הוה אומר זה העובר (סנהררין נ",)?1אין כונתםכי אם נגד מנהג הרוסים לדתית
ר~וברץ בסם שלעק-ים .אם טציטוס ,כותב דברי היסים לרומיים ( )5,6מימדכי
~וצדים נחשב לחטאתלהיות גורסים שלאלנדלנולריהם ,הנה זה לנו לאותכיהיה טבע
שכיהויים השתדלו בזמנו לפרסם התננדוה דתם ננד מנהג השלכתהילדים למעט התולדות,
ולאהיוצריכיםלהעיר על זה בפרטות אחרישלפי רגךנ 0שפפ היהדות מאז ומקדםהיה
דיןכל רוצח נפש למותבין אם רצת את דיחוק שמשפחתו ובין טיובוחייב האב על
הרינת בנו או בתוביןגדוליםובין קטנים ,אכל אין ספקכי מנהנ השלכת וחלדים היה
גםליוצרים למכשול ,כמהנשיםיהודיות אשר רשתן קלה ראו שהגוים עשוכן בגלף פנים
ואיןסכלים אותם דבר וגם החקאינו מענש על ככה על כן בקלות רעתן הומתו לעשות
במעשירם עדכי הוכרחו החכמים לחק הקים חדשיםלמעןישר משפט המשליכים והנחטפים
 ,%תוש ,כתובות ספ"אקידושין פ"ד ובבלי שם).
אדם אשר נחלו סאבותיהס
חקת
לכה
לשטור תורת החסד
הנוים והמחשפמץטיהם נראה רשום וטפלוברנשי עורביתרוןומ בהורת החכמוילםבלתביבחינתאהחערבירים.
תורת משה כבר כוננה סעסר העבדות על יסורות רמסד והרחמים ,ולפיה לא יבצר כן
העבדזכיות האדם באשר הוא אדם
 .לא רק משפט העבד והאמה סבני עמם כי אם נם
 .שטת אלמים עברו
מושת העבר אשר הוא מעםנכריהיה נשפט בחסר ובטובובמישרים
ותלש למז ולא אתת מרתותהנוים התנשאהלמדינה המוסרית אשר חקת העברות בתורת
משה עמרה עליה,ולא עממוהכי אםחקי העבדות אשר חקקו חכמי התורה שבעל פה.
תורתם עודהגדילה לעשות טוב עם העבדים והוסיפה להם הסדים טוביםעל חקת התורה
הכתוכה ,ואמנם בהתבונן בחקים וטשפטים ותורות אשר הוסיפו החכמים לטובת העברים
נמצא.כי חלקגדול טהם נומרו בשוםעין אלסנרגיהגוים עם העבדים ,והתגדרו ספניהם
פן יוקשו בהם והיו לצור מכשול לתורתםולמישפט היהדות .לפי תורת החכמים לא יצדק
שם עבר ש הענרי ורקבשני עצמו יהיה העובד בעבר אבל בשני האדוןיהיה כאחיו
טו"ב ברו פ"ז) .וכיצדינהג בו באורה 1לא יעבוד בו עבודה בוכה כסו רחיצתרגליו
רגעלת מנעלת*,*,ולא שלבו לארץ לאבפדיון ולא בלקטקה כררך שעברים עושים*
ואיט רשאי לשנותו טאוטנותו ולא יושיבנו באומנות סשסשת לרבים ולא יעבוד בו
בלילה .אם הובל בוחייב לשלםלו נזק צער רפוי ובושת נב"ק פ"ז ,).ולא ישנה לו
האדת מאכלו ומשקהו משלו למכילתא משפטים פ"א) וחייב להקדים המבתו לעבד להטבת
 .והרהיבו נם מצות "ולא תרדה בו בפרך" באסרם שכאשר
עצמו (תוס' בשם הירושלמי)
איט רשאי לשוםעלט עבודה יותףמכרי כרו (במשמעותלשוןרריה בפרך) אףכן לאיהיה
 .שמא יאסר ארם
כופהו לעבודה אף אםהיא קלה אםאינוצריך לה (ת"כ ברר פ"ו)
יעשה עבודה על כל פנים אףשאינני צריך לה רק למען לא יתרגל בעצלותלכן אמרו
שגם זה הוא רדיה בפרך* מת האדוןאין העברמייב לעבור אתיורשיו זולתי את הבן
(מכילתא שם קרושין י"ז ):וסובן סעצטשאין כח ביד האדון למכרו או ליתט במתנה
לאחרים (רלב"ג) .אלה הם קצות משפמי העבד העברי .אבל טשפם העבר הכנעני אינו
כן .אפנם אם גם שהעבדהכנעני נחשב כאתתה ,ורושותלאדון לסכרו ולטשכט וליחנו
במתנה(עי'נזיר מ"ב! גטץמ' ):ומהשקנה העברקנה רבו שגרושין כ"נן) ,ואין לעבר
או לשפחהקירושין ואישותכישראל (מכייתא משפטים פ"ב ת"כ ברר פעו) ,בכל ואת
זכיותיו האנושיות לא נגרעו סטנו הלא סרי הכנסו לרשות האדון טויב במצות התורה
שהאשה וציבת בהן (בכנם) ,אבלאין הארון רשאי לכופו להמולולקבל מצות שחדים
-

-
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על ברחו אלא מגלגלים עטוי"ב חדש ברברירצוי ופיוס ורק אם לא רצה או חוזר ומוכרו
לגף (יבמות מ"ח" .מכל זה אנורואיםכי כנימתו לרכזות האדוןהיהודי הטוה 185בלו
אשר לפנים -בעודו נתקף תחת ידיהנוי  -היה נמשל כבהטה אשראין לה
כי
יחנית ולא רצון עלה עהה למעלת אדם,בהי ראשית חובת אדוניו להעיר בקרבו
דו
חיתתרר
מהשכה רוחניה ומוסריתלצען דעתכי הואככל אדם בעל נפש משכלה אשרלו ועבות
ילרגלי החנוך
~נס וביותמוסריות והחק מעזלו ומתרה כאל כלארםחפשי והנסיון הורהכ
אשרקבלו העברים בבצעאדוניהםהיהודים הטיבו תנונתם ופתחו למוסר לבם ,ואמת נטן
הדברכי בכל עת כעבד כאדוניו ,סבי,עבד ר"ג כשר היה נאמן וירא*להים ועבדבל
הבר היה כתנר (ע"ז ל"ט .).אם לפי חק התורה הכתוכה /המכה את נמן עברו או
שנו ישלחנו חפשי ,הנה תורת ההכפים עוד הפריזה על הרברוהוסיפוכי גם על כל ראשי
אבריםיצאהפשי ,ואחרזטןעודהוסיפו הסרוסוא~יכת הלשון (קדושיכ"ה,),ובצאתולחפשי
.וכפוכןיוצאהעבדלמורוה
אםהכהשנוועינוחייבהאדוןלשלםלודמיהאברהשני(גטין כעב):
שלא בטובת רנו אם סכרו לנוי(גטין סיג ):או נהנו לו במתנה (תוספתא ע"ז פיד) ,ש
שליהעליו מןהנוי והנוי עשה בו נטוסו  -שהואסיטן שששים כעבדים(גטין ותוספ' עץ
שם) או מכרו לישראל בחוצה לארץ (גם וה שם) ,כל אלה נחשבו כאלו המגירו עבר'אל
אדוניו הגוי ומוציאים"ותו להירות טצד החק /ספרם דברים פי' רנ"ט) .ואם באמת
מהדרכים האלהיצע לחירותחייבים לתת לו הקום  nwloבארץ במקום שפרנסתומצויה %א
יושיבנו במקום נפררמבני אדםפן ימות ברעב ולא על גבולי הארץ פן יטמעביןהנוים
(ספרי שם) וטראוהנו מכל זה כיהיו משתדלים להביאו בברית היהדותולקייטו בה אף
י זהנהיו כיהודיםמלידה ר'אליעזר
על כן לסבה קטנה נתנו שחרורלעבדיהם אשרעליד
בגהורקנוסהיה צריך פעם אתת פנין עשרה כישראל הלך ושחרר עברו והשלימו למנץ
עשרה (ברבות ט"ו ):וטאורע אחד אשר יסופר לנו מימי רריפות אדריינוס יוכיח
למדי כי היהורים על נקלה היו משחררים אח העבדים .ר' אלעזר בן פרטא
נהפס למלבות ובין יתר העלילות שהעלילו עיי
ו היתה אצת ;ל היותו משהרר עבדיו
על נקלה (ע"ז ז'  .):ואנו רואים כי היה רע אל הרומיים מעשה ר14חרור
הרגיל בין היהורים ובכל זאת לא הניחולאבהריהודים מנהגם גם בעת הסכנה .וסי
יודע אם לא המדרש שדרש ר' עקיבא
 :לעולם בהם תעבורו חובה והמשחרר
יאין רוה
עבדו עובר בעשה(נמיןליה/ ):ץאם לא הוכן והוסד מפני דרכי שלום מדעהוכ
דבמשלה נוחה בשחרור העבדים תורת הסדם ננד העבדים רשומה גם בסנהנם נגדםלרען
להם' לחם חקם מחסורם וטצד מרת הרחמים נותנים גם לעבדים כנענש טאכלם
ומשקיהם משלהם (ירושלטי ב"ק פ"ה ה"ה) ובאמרם שאם ירצה שלאלזון את עבדו רשאי
(גטיןי"א ,):לא כוונו רק על עבר הרוצה להתפרנס משל רבו ואינו רוצה לעשות מלאכה
כי איך יעלה על הדעת שמרוקקיםהקובעים להלכה :אסיר לאדם שיאכל עד שיתן מאכל
ו  Dytipשמותר לאדם למנוע שעברו לחם חקור אמנם במאמר
לבהמתו (ברכותמ',).יהי
אהד קצר אשרהניחו בו הקדמונים היחוס שבין האדון לעבדו דרך כלל נבר מפורשכי
אין לאדון על העבדכי אם עבודה כלבד סה"כ בהר פ"ז)
 .וזה שולל כל כה וזכות לאדון
בעבד עלגופו כ 10להכותו לצערוולביישו (פ" הראב"ד שם)  /ומובן מעצמו כי'ע 3נכף
~עבון ואף עלכן איןלו רשות לעשות את עבדו הפקר כשאר קניניו
הזה נםאצשערר
ה.
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לחיר מטין
ל"ת:ועי' ב"./5קל"ח .).וכןאיןלו רשות לטס,ר עבר או שפחה לבושת הזימה
שיכי אך
לעבודה נתונים ולא לבוטה (נדה "0ו .).ואמנם אם קצת שאחרוני החכמים הוציא
בפלפוליהם מדברי.הקדמונים דברים אשר לא כן באכרם שלדער ,הקרס~ניס יכול הרבלוכד
לצבדו
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.

.

.

יי

.
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יזנך (נפק הב 6או אם מתירים*הורי למטור שפחתו לבשת (נדה
לעבדו עשהעמיואינ
י אם אא חרשכי מקצתהכטים מהאחרהןם םהעשזקעם.יותרמרי כדקדוק
שם)אין זהכ
דפלפולי'ובנהותומקקיםלתיבותיהם ושתיווכיהם תקפה
ההתחכטוה ער שהמחשבה
הטמאת אשר טפר_.עלה ואק אבדה לחם כלמהריד.
אם נערקי לעמתאלההחקים ורפשפמהםודיברות את ממאחן העבתה אשר4.תים
ולרומיים נראהכו רכש
הידצדים כבזכרים מכורם ננד חעהם .לט תבאהיומם
כאשר
ו
פ
א
ב
ם
ג
ה
י
ד
ע
ס
,
ו
כ
י
ה
מ
ש
נ
אשד
ל
כ
א
צ
ו
ב4
מץ
העבדיצאכ* למעשהטרשי
בלי
עתר ב4
חכמן(אייטטו פוליפיקי  )1,8אכלנה שכלםלהבין מצות טנעההם וכבדהמה
ריכיתמז נופם מהנעבר,לארון (איממקא  .)8,18אץ רנטות לאדון להמית שעז עבדו אבל
ישלו רשות להכותו כרצתו ,נםלהפילגונזמים ,להוגה אותו ,להוטתו,להלחיצו לדכאו
בכלאופן כטכןישלו הרשותלכוף את העבד או השפחה שנפקדיו עצמםלו לזטת ,ש
לאסרים במצות האחן,ההרשיתבידו להשכיר או למכור שפחתו לקובה שלטנוח (הליננר
 .)678-877עבי רע מוה היה טצב העברים לפי חקי הרובדם .להם נחשב העבר
כמועזהמבלידיוורלו זטתאישיי ,מה שקנה העבר קנהרבו .והרשות בידו לסכרו,
להשכירו ,למשננו ,להחליפו אוליחנו במתנה לכלמי שירצהבין לב! עסובין לנכרי,
ולהבוזו כרצונו ואף להמיתו ,להם להק כולל,כי נגד העבד הכל בצהר .עבד שברח
תתפש התוה הו על מצחו במכות אש והעבודה הבסלהלו והענדים והלחץ* ואם ראיו לא
יעעו הרבה לאדוניו השליכוהו לבי
ן החיות הטורפות בתיאטראותיהם (נאלליאום *)5 ,14
קאמא דמומיהעמיד הכלל,כיאין הברלבין העבד לבהמה רק שהעבד  1nleDבעל שבל
טבחנו ולעובו
חחב לתת דק ותשכוןעל מענדו עבד שנחלש מזוקןרובאי הארץ
לאברון ולאיכול רפה לדבר מן האכזריות והשל והעשק אשר קאפא
לשלעשצימו עשה לעבריו
קאטא  ,)10 21לא היתה עבודה קשה ומלאכה בחיה ומשקצת אשר לא
(פלהשארך
העסות העברים יותר מכדי כחם .כלהלילההיהעימר פתח ביתארוניו ככלב.
ן הרומיהם שאם העברירע עדות נגד ארעיו שהארע חתך אח לשוט
דבררנילויהבי
לטק לא ,עכללהנגיד (ציצרא בעד קלואינט .)66 .עבד שהרנאדחיו נהרגוכלעברי הברז
י העבדאו הומת (סיניקא
עלידו(פציטס )14,42 46על שבירתכלי קטן נקצצויד
מן דבעס - .)8,40העבדות שוה למיתה ושכן בדין שבין אדם לחברו נחשב העבד
כאין לו מציאות ( ,(Digestae 50, 17,82כל תנאי וטבק האדון לעבד אינו כלום ואין
הארוןחייבלקיימו (  ,(Ced, 2 14 18וכן אין רשות לעבד להעמיד את אדמיו בדין
(. 6 , 1,58שום) אשתוכי תנאף תחתיו או הואכי ינאף את אשת איש אין זה פוסל
אה האישות (שם  .)48,6 , 6והרעות ביר הארון להפקיר את שפחתו לעות לכל מי
( nS~wסיניקאבתשובויזיו  )5, 88שימתעין קטנהעל אלה החקים המעמים מספקת
ת גדר
*יאותכי טקצתחקי העברות אשך חקקו חכמינו לא נסבוכי אם מתקיהםלויו
משמרבפנירם גי אע ספקלנושאילו לא היו רואים שלפעמים מתאכזריםעל עבריהם
לריותוחתכים לשונם שלא היה סבה לחכמיט לחדש הלכה שעבד שחהךלו רבו לשונו
שנצא לחירות ,גן על חדוש הרככה מעבורה בלילה ,הבפקירעבדו n~l1pb ,נחתיו ולא
ם האלה,
לבושה ,ועור הלבות אחרותבלי ספק רוזשררו טעוםעץעלמשפטיוגויםבעניני
נם מצות הצדקה והחסרלאביומ אצם עגתה בזמנים האלהפניה מאשר ווו לה
םי"הם המהטת
טקרם,דן דבר ברור דכאבי לפנש בישראל P1P1:WPn
~Vnrwnה כשבתמת,ילק
לאניצים היולפי רמזורה דשאה אקף וכשכהה ודישת נפירא השנ
ס! הסעפו ,גבר וקימומם ההמש טן רבתוב העב לתת בשנה עלאות מעשרמיהר
*ניש אשרעיאזוע מעשר חי ,ונם נתו בוטנש ד4רטנש לתת תרעשי ד"ה טשנקז
-

עיתם

.

.

,

.

ירי

.

.

מיי
ש

ש

*

.

.

.

ש

.

פלא
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פ"או עטפוןבקדמוניות "6ר "6ח),אבלמן,דחיקהלפי נישנה אל ר%4הרוטם לא
נזכר הואי
וטה ולא 'נתט.ח9פ.על.שחתיה .תהלת זכרון[דגטי קצד,קהי ,לכטת.בו סושנ
המשחה.
(שםד' ע"ר) ואמואטנםכי כל כתבי קדאיט
החמדלעניים טטצא.בספר רניאל
מדבריםבזכויו החסרלבני-אדם ,לפרוס:לרעב!לחם.ולהלבישןערומים,לועזפיד לאבענים
ולהיות רננן ומים ,בבל זאת.אין וכרון[לפצוה הזאת בדרך חק דגגביל תנאיה ופרפיה
חגךם על-הדבר הוה רגחצר' ללב.ובפרפ בעם אשר
ושישריה ,פם לא.הוה צורך
סרת:החסר טבלתו מבית.אבותיו ,ועתה אם פתאום.נפנוש בדברי;הימומילעם הזה פרק
מחוקקיו לדגשך תנאי ר,גפצוה הואח ופרטיה[ושקוהיה וקובעים
וזמן אשך בו
י ההן להם סבה הוצנת אעך
הקים וםשפפשת
על
.ע
ת.דשידותה ,הלא יהוה.זה לנ.ו לאותכ
הכרושעםעל.ככה האת הסבה נמצא אם.נתבונןבמשפטידיווחיםננדהעני .רוברחומים
- .יספר.סיניקא -בנתנם מהנה-לעני יתטהברוע",לב ,.ובהשמרם לבלינעובוישליכוה
לפניו 10ייחד  * )5, 6הפגישהבעני סבקש.על הפתחים תשוב להםסיטןרע(דיליננר
 *)728קורנמיליאן ש %כמתמ
ירה :.איך.ישפיל אדמך את עצמו ולא ירדיףעני
י
י
נ
פ
מ
נשקץ נבזה .התאמצות מלבנג העני נחשבה למעלה באדם(ווירגיל בשירו מעבודה
הארסה .)8,449פ*ימופ לא.ירע-הבין לאיזה תכלית נתן לעני מאומה? שטה שאנו
טתניםלויחמר לטוללני לאנועיל רקלהדקיך חיי.עניו (.(Trinumm. .1,%, 58, 59
ובכל משפטי דטו5ר לרומיים -במעשה חסרלעניים לא נצפוה האדם-ע*ו בלתי אם לא
עלנותן נזק בסתנהו ולאיחסיר לנפשו דבר (ציצראמן החובות  *)1, 16ועתה סי זה
יני
ובחישכי כנראהפןיהיו היטורות האלה לעם למוקש ,הוכרחו לעשות הקים קבועיםלמען
החזק מצות החסד והצדקהוהנבילוה בתנאיה ובשיעוריה ומנו מנוים לגבותה כסו שנובים
ן עליה אפילו בערבל שבח ,.והפלינו מעלת הצדקה שהיא שללה כנגד
את הממיםימשכ
כל מצותדיבורה ,ואף סן הקרבנות .והיא מסיעת גזרדיט של אדם ומצלתסן המיתה
ומקרבת אתהגאולה ,ומרבה שלום; אבל המעלוםעין ממנה הרי הוא.כעובד עק .ואין
מספרלכל דופלגות אופיהפלינוה )1
 .ולפערים  laenדברי הכתוב ופירשוהו באפן
שיהיה מכוון על הצרקה אף שנראה עעבעין כיאיןכינתועליה  )8וכלוהו..רק,למען
יהיומתויקים בה לנשאה ולהוקיר ערכה כערך שבחה הגוים בזמנם ורהטפילוה
 .ואסהכי
אלה החקיםוהרפיות בשבה הצרקה לא היו לריקכי אם עשו פעולתם בשלמותכי לא
ן שבאושא
ארכוהימים לרכי נרל הבוטו למעשה הצרקה כללבך כי הוכרחו הביתדי
לעשות תקנה ננד המפריזים על דהרה יותר ההראוי ואמרו 2המנזכז אל יבזבז יוחזר
מחומש (כתובות'ניי'4עאפנם לא יעלה על דעתנו כי לכל מה אשר אזנו וחקרו ותקע
להגדיל כבודהידקה לא התעוררוכי אם מצר עצטם ולא משום לב אל מרופפי הנואם.
י הדבר ברטי שהרומיש ראו ברוע עין על מעשה "צדקה אשר עשן היהובים והיו
ב
חפצים להפוהם סררך הצדקה והיהודים רוזגדרו בחזקהיטהתפתות משעצותיהם וממופר
:
ע
"
ר
בתלמוד (ב"בי' ).עוסרטסרופוס דרומי רושכח עם על דבר הצרקה שעושיםלעניים,
ושאלו :אם אלמנכם אוהב אתעניים ספני מה אילו מפרנסם 1וענוה רגע משטובת
על  *11WYDומנאפת היהודים על
י ..
עצסט צוה  41לט לחנפך העניים ונזכה לקבל שכ
דהומים
-

,

יתק

*

.

 )1שחקי הצדקהמעלי
ק ירושלמ' פ"א שקלס נג'וז ובל"ו ועין בבלי ר"ח כפז ,):פוכח רטט,):
בתוגות (ס,.,):1ובלאה.,קידושיץ(שן)ו ב"ב (ו; -יא;) ושר בכ"מ בש"ס.
וגו,
 )2אעומעם עין על הכתוב נתון תאן לו ולא ירע לבבך גתתך לו וט' פתחו תפתח את ידך לאחיך

עי

.ה

'רע לבו בההו לו ורק כן 'תפרשו כל הכתובים שם אבל חז"ל טפ
ראה .ג"כ (לא PP11 1'4תמצא מטהכתויכם

.

'

'

?

'מפריפ'
הצרקהע.
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הרופים בענין הזהדיה להרשיע באסרם ,עגם בעת עשותם ח5ר ופרקה לסראף עין
אק חמרםכי אם חפאת חקכי אינם עושים הצדקה רק לושם נצע ,לר~עגדל לרוזיהר
או לוטם פמה אחרת (ב"ג שם ,פסיקתא הוצאה ע"ש בובער י"ב .):ואולי היה וה גם
עןרש הגזרה אשר נזרובעלית חנניהבן חזקיה בן נרון על מתנותיהם (ירוש' שבת פ"א
 .ועתה נשח המראות האלהאין להכחישכי חקי הצדקה שנתחדשו וכל ההפלנות
הנך)
גרץ
הרומיים,
-

נואת
שהפליגו בשבחה לחלק
טהם היה הסבה ההתנדרוה נגר משפטי
הרוזנררות היהה נהיצה מאר כשיך שהרוכוים מצרם השתרקו בכל עז למשוך את
ויודהם אחרי משפמיהם ,ולא לבד בפתותם בהכריםגי אם גם באונס וביד וטלק.
ועוד נוקף על זההיו היונים והרוסייםנאותים לקחת לב ההטון כאשר חכסיט עצמם
סעפים שחקיהםנוחים להטות לב העםויש פתרצן פהליצר הרע לרוהר שהחקים שלהם
נאים משלט (ספרא אחרי פי"נ היצאה שלי מיען  )1882ועלבן היה וה חבה חוקה
להגאיל הגדדתם ולהרחיב חנך תורתם ,והעולה על רוחהנים היה לא היתה ,אשר רמה
אוסריםהיוככונוונהיה נץ אחר בארץ פעל ההיפוך מסה שרצו; מ זה ההזיק בק-נם
החפץ להרהיב דפירוד ולהגדיל האיבה .אמנם בכל זאת האיבה לא קלקלה את ההטובה
ולא עורה אתעיניהם סהבם אל דבריהם הצודקים ובכל עת היו נכונים לקבל דשת
פיבות ששפמיםישרים אשר מצאו ונטשםעל אדמת תורתם

חי

פרק רביעי

.

דעות יוניות ורוסיות עלו בחורה שבעל פה.

%41מלוקמות אשר נלחמוהיהודים בפרוףזמנים שונים ננד חכמתיתנע ננד דעותט~-ם
ומשפפיהסהן לט לאות נאפןכירבים מהם טצאו טכבדהם בקרב היהודים .ואם נעסיק

בספרטע תורת חכמינו אז נמצא אחת הנה ואחת הנה אשר באו להם חקים ומשפמים
ורעיות מהיונים אףכי בררך כ %לא ישרה נפשם בם ורחעיבום .רושם טטטציוני
אשר מצא  6דרךבין היהודים נמצא כבר בימי החשטנאיס .הנהבין רהקטת אשר
חקןיורצן בהןגדולאחרי שקטה הארץ סהסלחסה נמצא תקנה אחת אשר לא נדע שחרה
ילא גבינה אותהבלתי אם נתן לב על אחדממנהגיהיונים
 .על זמנושליוחנן כת"נ יסופר
ן קרניו כשמקריבים אתו לדוטחט לרושלמי סוף מ"ש) 4ג
שעדימיוהיו מעים לקרבן בי
שהיו מסרטים אותוביןי-ני
וכרי שיפול הדםביןעיניו (בבלי סוטה מ"ח ).טן המעשים
אהסארלה לנהאםסר בהלעטודד שהם מעשים כדרך שעושים לפני עבודה זרה (ירושלמי שם).
יוחנן מתי אתם מאכילים את המזבח נבלוס 1ולפרנו מזהשני דברים,
האחד1כי ערימי
ו של טחנןהיו נוהנש בשחיפת השיבן במקדש בררך שנוהגים ותוש
ן כפל הסנהנ מפנישכן ררךע"ו ,התשב קרבן כוה כנבלה
לעבודה חיה .והשנוןשייצנ
למזבח
 .בע 4דחלטד האחרונים נבוכר בהבנת התקנה שתקן יוחנן ובסבתה ויחמאו
ע4ה דברים אשר לא כן באסים'כי ההכאה או הסריכה אפשר שגרסו נקיבה קרום
הנצח וזההיה פעמו שליורכןשהעבירהמנהג דקדום וקרא הקרבן שנשה 6בררךזה נבלה
למזבח .אבללאידעואולאשמולבעל הטעםהאמתי המובאבירושלסושהואספניהיזעכןדרך
יאיךיעלהעלהדעתשמריפהבעורוהגלגלתקיםאו
ק"וונחטפעם אשרלאיסבולהשכלהישף.כ
רפאה מויגטת במקליפעלו נקיבת הקרום ,ובירושלמי שקיימו לט עצם הפעם :עועא
ן השימם או
דרך  fyבס הם לא עףימו פה-ושן,כי לא פורש בו טה במעושה ההכאהבי
בשרימה בעור מדרך  1f'pואמנםיובן הדבר פי מנהג שנהגוהיונים בשיבנהעיהם
הם דקפידו שלשרבןכייובל למכתילך בלי אונם .ובלבתו גרצון סימן פוב להקריב.
הכהן העובדהמתין עד שעשה רקרבן תנועה כראשו .תה דוהלו סינף שרברבן מרוצה

וי

להחרב
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להקרב .ואטנא בכל עת עשו פעולה בתחבולה להפעיל הקרבן לעשית דוזנועה הזאת.
תה בשפכם מים לתוך.אזז הקרבן (פלומארך מביאו דילינגר )209
 .ועתה נראהכי קודם
זמנו של יוחנן קבלו המנהג הזה וההכאה והמריטה בין הקרנים היו תחבולה לנרום
תנועת הראש ,ועלכןהיטב אשר רבר שוה דרך שעושיןלפני ע"ז ובטל הטנהנ .עוד
י אשר בבר ספה תמה מלכות היבית בארץ ישראל תקן חכם
בזמן מאוחר מאדארי
י ,אמרו
אחד ברכות אשר ער היום עלו בכל טרורי תפלותינו והםבלי מפק התקור יונ
בשם ר' מאיר שעל כל הברכות שאדם סברך בכליום יוסיף הודאה לה'על שלא עשאו
טי ושלא עשאו אשה ושלא עשאו,בור למנתות ע"נ :ירושלמי ברכות פרט) .וטו לא
יזכור בקראו הדברים האלה את מנהגו של מקרמם אשר הודה לאלהיו בכליוםכי עשאו
י ולא בארבאר לכל הגוים אשר אינם יונים קראו
אדם ושא בהמה איש ולא אשה יונ
בארבארען) ;,גם מרברים הנוגעים בחקת משפט פמון קבלו היהודים חקים שונים מעת
שהיו ,כפופים תחתיהם .והאות על זה ,כל הדבורם התוכניים אשר מצאו מקומם
בתקת ימשפטי היאדים כמו אונורייתיקי וכן ענין אפותיקי נמצא בשמם ובתכונתם
גםבדיניהיומם .לרץ פראנקל דער געריכמל,בעווייז .)56
ואמנם יותר מכל זה עצמה עליהם חכמת היונית והנזרה אשר נגזרה פעם אחר
פעםעליהלא עצרה כחלעמוד נגד תשוקתם אליה ,אנטיגנוםאיש סוכו אשרחי בראשית
%כותהיונית בא"י השאירלנו מאמר אחד ,והוא בלי ספק מסקוריוניי הואהיהצוקה1
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרבעל מנת לקבל פרם %א היו כעבדים המשמשים
את הרב שלאעל פנת לקבל פרס ויהי
 .המאמר הזה
ו מורא שמים עליכם (אבות פ"א)
וענינואיןלו יסוד ושורש בתורת סשה והנביאים אשר כולה סלאהיעודים משכר זמני,
ותצוה לשמור החקים והסשפפים למען יהיה הארם ב"מ ויתברך בגללם ושבלו והאריך
ימס.ואיך בתה יתחייב האדם לעשות הטוב סבלי שיקוה לתשלום גמולז אבל כלרואי
הסאמר הוה סאו כבר הכירו בו רוח החכמה היונית והפהילוסופיא השטאקית שמהבפי
אנטיננוס מלתה ,ונם לא היתה בעבור זה לאמונה כללית באומה(עי,ר"הדי ):אבלעל
כל פנים אנורואימ אחר מאבות הקבלה כאנטיגונוס לא המיר אזנו משכנע דעה יונית.אף
בהיוונה במתירה עם פשטות התורה .וכמה חכמיםמן האחרונים הפשו וררשו לדעה האת
,.
סעד בכתבי קדשט .זה סררש שדרש אחד מהחכמים :שטא תאסרראיני לומר תורה.
לא
בשביל שאקבל שכר תלמוד לומר לאהבה את ה' אלהיכם כל .מה שאתם
פl
wl
ץ~טאד
תעש אלא טאהבה למפרי דבריםפי' מ"א) ור' אלעזר בן פדת דרש :במצותיוyח
ולא,בשכרמצותיו (ע"זי"ס),ור' פנחס חכםירושלמי דרש:ידליד
לא ינקה רעזה שדשאעושה צדקה ומבקשליטול שכרומיד ~רוש'סנהדרין פ"י ח"ב) ,וכסוכן הדעה המפורסמת
הנודעת לאפלמון והסטאיקים ואחריהםלמיניקא הרומי ומרקום אוריליאום :שמקור כל חטאות
האדם הואהמעותוהשגיוןברעתו ,גם אותה קבלוהחכמים וססכ,הלכתוב.ר'שמעוןבןלקיש
י הממה תשפה
אמר ,:אין ארם עובר עבירה אלא אםכן נכנס בו רות שטות שנאסר כ
כתיב ) nWIDנ' .),ואףכן הדעהמן הדבור ( )10~05אשר המציאוה הכתהיומם והרחיבה
אפלטון ,הלא בעיקרה נתקבלה אלהיהודים בארץ ישראל.ותהי להםיסוד ושורש בפירוש
הטיסנאות ובהרבה עיקרים יקרים אשרבנין דת היהדות נשען עליהם (הדא .)216 - 221
מכל זה הנט רואים כי לא נמנעו היהודים לקבל דעות יוניות אשר מצאו בהן חפץ.
ועתה כמשפטיהם כדעוהיהם שקבלו ,עלו בתורת חכמינו .ואין צורך להעיר עור על
ההקיםוהתיירנים והדינים אשר הדשו וקבעו מפני שנוי מצבם ובבחינת הלשון היונית
-

'

.

.

אשר ומתה בקצת מקומות שפת העם (ה"א )98
אולם מהשהפעילו היונים אחתהפעילו הרומזים שבע על הידידים ותורהם ,הלא
דבר
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דבר הוא אשר מעת רהחברם א 5הרומים ותקפה ידם עליהם נראה כי הקת סשפמ
ןכי מצד מצגם
היהודים השיגה שלטות נדולה1 .ק14ב הדבר מארכי היה להם כןיע
החרש רהשררו ודתהדען שאזלת הדשות בדים ממזנות אשר ועכרהו למכריעם ,ושר
יותר מזהפגן נודעו להם מהוך חקת משפט הרומית  -אשר בעת דתורעותםלהם כבר
היתה שיוכה וכפידורה חיחבה  -הרבהכללים ופרטים חריצםבדינים ,אשרדייר
ו חכמי
הירידים לעדם שונם וגליהם ואף אם היהודים בהכריעם השאלות החרשותו ובשפטם על
הכללים ורפרפיםהריניים נטו מעט אודיבהמירך חקת משפם היומית בבל זרא וכתה
דיא הסבה דראשנה 5הברעתם ומצר הזה נם הסכה להרהבת תויהם הדבר הזה כנר
היהלחרשיםרביםענין לענות בו יש תשבוכי טחקת משפט הרומות לקחוויהודים חלק
גדול וקבעתנו בחקת משפטם ויש ל הכיאין לרואות השתוות מבוררתבין ואתלואת,
אבל הצר השוהלכלם הוא שעל כלפנים חזקה דתעצומה על חקת משפם הידצדים מעת
י אגחן הדבר ערש
שלמרו לרער ,הזז משפט הרומית .אבל טקצת דוגמאות יראונו כ
בחקה סשפטט רושטום רוסים ברורים.
ראשונה ההלכה 1הגול מריש ובנאו
בבירהיחזיר רמו הטריש לבעליו (גפין ב"ה ).זח הלכה שחדשוה בירז הלל* אבל ביה
חיר המריש לבוקע כיכן גיתה ההלכה
שטאישונאי החרשות אסרו יקעקעכל הבירוהנזכס
ה-
הישנה ואו 4גןויבום אשרהיו תחתמכיילת הארסיםכי רוה פרגדת ,להכביד הקנטות,
מרחפתשיה (המלהןח"ו צר 1*)48ע5כןנםשמואלהבבליאמר:שבלזמןשאיןהנולמקעקע
אפשרכי ב"ה,
,~YTI
המרישלבעליועודהוא חמסבנפולתעניתט"ז ,
ה
הבק -ותחזק
~Jom
ג-ה ,התפעלו מחקת משפםהרומית ,אשר דגדון הוה
מצא כבר מקומובריצת
ההלכה היש
 :אין לבעלי הבנין לקעקע כ 5הבנין בשביל קורה גחלה ששקעו
י"ב הלווסתיידועים
.
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בו כי אם משלמים דמי
שחרורהעבדים קבש חכסיט קצת רינים אשראין להם ל טה שיססוכו בתורתט.ישא
שאם נכר מתוך מעשה האדע שסרג בעבד מנהנ דגורה רק במשוחרר כנו אם צחצלממן
עשרה בבעז הכנסת (ברכותם ,):,או אם העבד עושה סעשה משחרריםואע הסה!
מוחהבו ,כסו אם טבלבפני רבו (מכילתא בא פם"ו יבמות ה"ה ,0או נשאבאשרין
בפנה שהניחתפלין בפניו(נפיןמ' ).ש אחרים עשו דבר חירות בעבר ואץהאדון מוחה
בם ,כש רדוצא במפה וכשנתנוכיפה בראשו לסימןהחירות) וברינירק==טיאטס (כלומר
שנעורה חבר בסעודת מרעים בבית אדוניו) ,ובהירות של מלכים (שבנזירת המטשלה
נעשה בןדערין).איןצריך גם שחרור ~רושלמיגטין פ"ר ת"ד) !) ,והנה הרעיון
טתהיסויי
המונה בוקים האלה נראהכי קב5והו טתוך הקת משפט דרוכות אשר לפיהרטי האדון
על מעשה הנוהג רק בבןחורין הוא מודעהגלויה שתפץ האדון בשחרור העבד ורומה
הדבר כאלו העתיקו רק רדומי ממש אשר זה תוארו להאדון כצליך את העבר בהיקא
רצחי חוללה ופטרו לחירות בדבורפיו והפקיר או השופד נגעו בראש העבר דגקרא
וינדיקפאונתנו הכיפה בראשו לסימן דהירוה"וכן %םהיה בבוזהאדון סעורת מיעים,
והבריםיקראו לענר להסב עמהם בזה נלה האדון רעתו שרוצה כשחרמיו"וכן היה חק
שעבד נהזה בןחוריןעלפי ונקי הממשלה* הדוגמאות רג1עפווז האלה סספיקא להראות
כי לאהעליטו חכמינועיניהם טחקז טשפם הרומית 1קב 15אח הרצף להם
. 1vwשראינו במקצתדבריםכי קבלו ויהודש ויניםמפיז
טשפט
ת
י
מ
ו
ר
ה
ל
ע
כן
 - .תצדק
 )1ברייתא וו שהכאתי מן הירושיסי נטצא גשנוי טסהא קצת נם בבבלי למפץג' ).ומפורשת בסן רעת
של הורה לער"ן צבי סיחם פיני5יש צר  174יהסל'ס עסי כקצת פירושו חריריה"ש בהתקוץ מחברת ח' צד 123
היסף לפרשה ביתרון ביאיר ובדברים של מעם* וטרברי שניהם נלטר גי היו ש 5הברייתא נוסד ע 5עיקרים
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שגוצים השטם הרומית.
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תצד
קןגם ההששיה שבמצאנו דוכסוות ברורהבץ חקת מ'טפט דרומיים והיהודים בדיני
יאםתזז משפטם דפעילה על חכסונו .וישלהעיר פה
ממתוו כי לאויה זהבטסיה ,כ
על קצתעיתיים בתנאי סמון בחק דרומו נטצא :תנאי שאי אפשר לקישו מצד הטבע
או סצד החק ,אם תנאי כזה הותנה בשמר צואה התנאי במל והמעשהקיים וכן נמצא
תנאי שדצא תלוי בדבר שאינו רשאי לעשות פצר הניסום והבוסר  ,)%השרשים האלה
בצורתם ובצביונם ממש נמצאו בחקת משפם התורה שבעל פה .בתנאי שאי אפשר
 D"pSמצר רגובע נחשקו חכמיהברייתא אם המעשהקיים או לאולטיןפ"ר) .הנט שאי
אפשרלקיי
מ סצד החק נקרא תנאיעל טה שכתוב בתורה והוא במל (ב"סצ"ד ).ונראה
מדברי החכסום וורושלכום (ב"ס ספ" 1קדושין פ"ב) שתנאי על פה שכתוב בתורה
ותנאישאי אחשד לקיטו נכנסים ההת סוג אחר .וכן נמצא הענץ השלשיגן התנאש
שהוא תפי שחינו רשאי לקיימו כמו התנאי על מנת שיאכל בשר רעירוגטין פ"ד.):
בבחינת קנין פירות מנכסים נמצא בחקת משפט הרוסיתסינים שתים פפירות :פירות
פחוברין ) (fl~uctus Itendentesפק-ות תלושין ) (frnctus 8eparatiפריות צבה-ע
) (eructus perceptiוהנה שלשת המושגים האלהעם כנויירם נמצאו סלה במלה בתלמוד
בכמה משמות באלו נעתקו מחקי רובוטיים .ובענין הדברים שאין להם בעלים קובע החק
ודומי :א) כל דבר ושקי שאין לו בעלים ) ,(res DIJIIitlSב) רופקר לכלמפנישלפי חק
הפבע הכלישי
ם בו )08 ~commuaesץ) כמו הימים והאויר ורומיהם.נ) דבר -שנמשוש
בעלת
 (resגם נ'
יני הפקר האלה נמצאו בצביתם טמש לחיטוט.
מ
,
ש
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ט
דפקי דנהיל וצא שהפקירו בעלים נררים
ובכ"ט) .המדברות ודימש ודוכיהם
,
ח
 .וכן נמצאהמון דג'
חםבכלל רפקי (ב"ק פ"א ,ותוספתא שםפ" ב"ב נ"ר :ובב"ס)
נקיאננסי רטונכן (ב"םליח :ירוש' כתובות פיד ה"ח) וכאלהיש כמהעיקרי דיםסטון
אשרישלהם השתתת ממש בחקהרומי )9ולא נעשה בנפשנו שקר לאסרכי כלזה סקרה
41קפגם מפורשמצאנושרומזים הכמידהלמורעל חקרומי אחד בדיני הרבית אסר אהדמן
החדפים:הראאנמיבריסיםרבית הוא(ירושלפיב"םפ"1ה"ז) כלשון הקצרהזהנביןכירבנוי
.אנפוכריסים"היה כנוי חוכני  y~lalלהם במישגו ,ובאמרו *הדא אנטיכריסיס 6ככר היה
ענעו סובן לשומעואעצריך כיאה-יותר הביננו זה חק קבוע בחקת משפס הרומית אשר
זההוארו :דבר העושה פירות  lt~lDcnלמלוהאין המלוה רשאי להחזיקסן דהירותיותר
מכף כתבית הקבוע סן החק ותשמת השרות של המשכון בשכר  1'nlyDנק-א בתק הזה
אנמיכריסיפ ( )]01. 11 5 1,Dig' 20, 1ועל זה כוון בעל המאמר הירושלמי באסרו
*היא אנטיכריסיס* הנודע מתוך החק רתומי וטצאנו גם כן משאוסתןעל דבר חק ומשפט
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 )1מאח מוח במי  Bangerow, 1.Bd. 8. 131חמ09י 109ןLehrbuchderPand,0
) )) סדיני רחנים.
ח,' ,

ט;
 )2יאטט בדחנילייעורם ז"ר בהערוה לכנ"ר אות
העיר על ההשתוות הזאתורמיפ שאזק הרומי
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הפעיל על חק היתדגם והביא ודוגטאות מעניןקנין*ירות והפקר ו
,.Der
;;Beweis
eא
כשrב
~סרו שא.ן
צר  60בוחרה השר
תגתעל קצת רמצים ועל קצהם הורה בשתיקה אטש קצת השמת'וא.נןheתcוiרlשtתich
מרין דבר שנטשוהו בעקם ,וה אינו כמו שוד-א.תי בפנים אבל  TWשרת.ה הלא
התלסור יודע הפי
יוסי התעוררו חכמי הטשנה ורוזלמור על מושגים ודינ.ם חרשים בחקי סמק ,שתכליתה
חקויהי
ביה הכל שרם צב
הלא "שדי ב,ח ור" 1פראנקל אשר במפרו הנוכר השתדל לחראותכי לא שאבו ה.הודש טטשר רוט' ,הלא הוא
! 5ם
עצמו סה*ט בפי
"הען;-כי בקצת ריני טמונות קב ליועדים מן האומות אשר ישבו גקרבם1?1
מנפרמים "1יעל קי רוזחברותם עם הטים אשר חי
*ו אחם ר%זשררו ש עניינים דיגכם חרשים לשם צר )55- 58
כן אף אם נגיח שעל*
 .חרוב דנו חרטי הגהורים על אלח הענינים חריני'ם רווש.ם באופן אחר
 ,ש כל פצם
וה ברור שחקת כשפם חרוטיים גרטה שנתיסדו הלכהן חרשות אשר עלו בתורה שבעל פח גי וה א-ן להכחיש בשוט
'
א
.
ה
ש
ענין כי כמהעקיידיני ססונות א.ן .פורם העיקרי בתורתנו עלדיך משל; אקח הקיקעית
שלש שנים א1.
משור הסוערא.ן וה רא.ה  %החקחכי אם על טספר השלש אטעם שמה טוכ.ח
לח קן רטו בתורה*1ף
מרורי
לי
ע*ח שתא עזר חקחזכט
בש שהעיר יאסםבטיפש nalmי
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בעחכמי הירידיםובין ארעי דתודין דרומיים (ירושלמי שבועות פיו ה"פ) ,ולפעטים
סזבקייםריניהם ואמרו משם ר' אושעיא :ישראל שנתן מעות לנוי בבדגשהו בדיניהם אף
) 11ה מכתן על דינים של חק הרוסי אשרלפיוס
עלפי עלא משך קנה (בכורותי"ג.
הסעות קוטת אף שלא נמסר הדבר הנקנה ו) ,ועד טצאנו במקום אחר שמרמשדיניהם
 .ועתה מישישכיל ע 5הדבר
לרינינו לירושלמי סנהררין פ"ר ה"ז וע"ע ב"ק פיד ת"ג)
בתמים ובאהבת האמת,וישיםעיניו על כל הפרטים אשר עברו לפנינו הלא ברצון שכים
עם החכסימ השונים אשר החלשו כי חק הרומי הפעיל תעצוטה על הלכות חכמינו,
והממאנים להודותעל האמת הזאת ,או שלאירדו לעומקדיניממון שלחכמינו ,אושפניות
חצוניוה קלקלו להם את השורה ,וחשבו שוה פגם בכבוד תורהנו אםיורושדיניהוהלכותיה
התפעלו לפעמים סתורת הכטים ומחוקקים אשר לא מישראל הסה .אכל באסת אין זהכי
אם שטד שקר וכבודם האמתי הוא שקבלו האכנעסמי שאסרו.
כלל היוצא מתוך כל הדברים והאטת אשר הקרסנו עד כה הוא זה :במשך הזמנים
אשר עתה נשים אליהם מגסת פנינו ,פעלו סבות סמבות  nulwהרחבות והגבלות על
ארסת התורה שבעל פה .אלה הסבותהן סבות פנימיות וסבות הוציות .הפנימיות
נשיו בקרב המפלגות הדתיותוהמדיניות אשרבגללן התעוררו חכמי התורה מנהיגי האוטה
התנדר בעדם ולשבר כח התנגדותם למען עשות חווק להורהם ,החוציות הן הסבוה
אשר טלרו מהתחברותם
אשרעםנפעהלעהטים השבים ,אלה הסבות הולידו והצמיחו שלשת מיני
תעצומה .האחתהיא
ת
ו
ל
ש
ל
ת
ש
ה
ל
ע
תותם מצד מעמדםהסדיני החרשמריות
א
י
ה
.
ם
י
מ
ע
תקיפהעלירם יף ה
אשר
ת
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ע
ד
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י
נ
ש
ה
ה
ו
ל
י
ע
פ
ה
ם
י
ו
ג
ה
ם
ה
י
ט
פ
ש
מ
ו
ורגריוים
לקבועדינים וחקים הדשים למעןרועגרר בפניהם
 .והשלישיתהיא אשר דפעילוה דעות
דוקטים הצודקות ומשפפיהם אשר ישרו בעיני חכמינו וקבלום ברצון ובנפש חפצה
וקבעום בחורתם.
כל שופט בצרקעל פעולות חכסיטיתז כבוד לשטםעל חכסהם וצרקתם אשר בגל
עתרן' שניהם פקורעת לשמור על דרכיבני עמם אם לפלסם ולמישירם גם להמר מרום
מכשילים; באהבהוברצוןקבלודבוב והאמתמכל אדם בלילהבדילבין מה שיצא ממעקר
ישראל ובין מה שתוצאותיו ממקור עם ועם .אמנם גם כנגד זה שמרו בהשנהה תמיסה
ש  DDPלנצרם ספני סע~יהם הרעים לבלתי תת משפטים לא טובים לבוא אל בית
ישראל -כי חובה קדושה הטעה זאת להם לגדר בעד הרת מפני טשפטי העמים בזמנם
אע~י נשאו עליהם חותם התועבות אשר שנא ה' אלהיסו
 .שלשת אבות התועבות עבודת
י ערפת ושפיכות דמיםוכל תולדוהיהם הלא רוזפשטו במלא רוחב ארצותרגוים,
אלט-םנוע
חשיך עם אשר תורתו תורת אחדות אלהים ,תורת טהרה הסדות והפרישה טן התועבה,
הורח חמד וצדק ומומרויושר ,איך הוא לא יעצור בעדו
מהתערב בטים ההטה?ואע-
ת
ב
ר
ו
א
ה
העם הזהוסנהיניויעלימו;ינם טראות גודל המכנה
ם
ת
ו
ר
ב
ח
ת
ה
מ
ם
ה
ל
עם
זה
מל
א
קיהנוים ,ולאיעשו פעולות מצרם לעצור בעד הסכנה הזאתע ועל כן התלונה אשר
מלינים מאז על העם הנענה והנרדף הזה על דבר הבדלם מן הגוים וההרתקם מהם
אך לשקר עשו .לא מקנאה ולא משנאת חנםהיו טחזיקים את הגויםלבני אדם פורעי
מוסר ונתנו את בניהם שקץ ובנותיהם תועבה ונשותיהם ככללות ,הלא באטת
היה

.

אבלכינת

 )1ע".ש נגם' נ5הרקריקים הורים על טאטר ר' אושע'אואביי ספישו נגר פשטם ש 5הדברים
דבר* רפא מכיארת שמדבר פדרן הנף וכךע:יעורט ישראל שזחן מעוה לגוי בבהטתו או להפךאו לפידיני רגוים קנח
אקונח  rwהבהמה במעות שנתן ואתו צריך משתה ,ואחר' שלפי רי.:רס עשו הסוכר והלוקח וקמן טטעא בנהיגת
חטטת נעשה הבהטה קנינו של הלוקח וע"כ בצרק תקי בזה החיוב והספור נם בבחינת הבכורה ,ודוטה זה למח
ש:אטר בב-ט שטעהן שכולו חכמים :חשבתן שלו מדאורייתא
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דיה הדבר כן .כי כל אבות התועבות הנוכרתן עם כל תולרותיהם נמצאו בנים
אשרווו אתם אחתל 4נעדרה האמנםכיאחרי עברו עגות מאות כברווז הטיבוהנוים
דרכם ונזקם מדותיהם; אולם טה שורש דבר נמצא להם כינפקריעיניהםזה-או כיתועים
מדרך השכל 1התבוננם באמונותהיהירי
םודעותיהםובדרכיהייהם פעלכל זאת
 .ראמתיות
ו
נ
ר
ו
ה
אשר שסרוהיהודים סכל הפצים ואשר עליהן
בלהיום ויחזיקון לעד לעולם אךהן
ם
י
י
מולו להם מטילה חרשה בררך חייהם ,המשיח
אשר
ו
י
ה
ם
י
ג
ש
א
ר
ה
יהודים נאמניםחלקו
,
ת
ו
בגויםיסורי היהדות ועשו טמלול וררך לאמתי
ו
נ
ת
ר
ו
ת
ם
י
מ
ע
ב
ר
ק
ב
ם נפקחו
רבם עיניה
על הבל אמתת אבותםבאלהיות ודבה ,לבם נפתה להורת החסד והאהלה אשר לאידעו
לפנים ,ותשוקה לטהרת המדות נטעה בקרבש
 .אף אמנם .אין להכחישבי הסטרה
הנשגבה אשר שננו הירדים המשיוטים ננד פניהם לא הושגה  .יסודי תורת סשה
מרי
והנביאים אשרהביאו להם היהודים הסשיהיים -האמנם בהבנית חדשה -לא עצרו כח
לעמוד ננד חקי הייהם ומשפט אלהיהם אשר הביאו אלה הגוים מביתם וממולדתם ועור
דבקו בהם דור אחרדור .ועתהיובן הרברכי נוכח מעטדים כאלה,לאיכלוהיהודים לשנות
בפטפטםעל דרכיהגוים אמונתם ומשפטיהם.
לא לס האשמהכי ,אם לאחרים מהמירים אשר עמרו במשך הזמן תחת הסורים
 .הם העתיקו אמונתם ודתם.,.ססקורה
הראשגים אך להם האשמה והם חייבימ בנזק הזה
וסיגורי תורת סשה והנביאים אשר עליהם נוסדו ,הם השפיקו בילדי נכרים .אשף"לא
שש-ונם קרסולהמשיחיים,וישנובזה מראה ההורותהיהודיות אשר קבלועדכי ישגה'ששמה
לב* דגיר עוד .הנה לעררם שונות סרו מהר סדרך מוריהם הראשונים"וחללו תורת
אהבה וחסד בשנאתם וקנאתם ננד הדתות האחרות ורדפו והחרימו והקדישו להרנ כל
אשר לא כמחשבותיהם טחשבותיו
 .לא כתלטירי נביאינו והכמשלכי אםכתלמיריאנמיוכום
~אפיפנום',נירון /דאטיטיאן ואדריינום וכל סיעתם .הם סרו ,טרו מן הדרך לאשר הלכו
קדמוניהם וילבשו נאות כמדם והתאזרו עו וגאון ומהנשאים לאמר לנו הממשלה על כל
רוה ונפש על כל נשא ושפל על כל העמים וכל האדם יתד .כן עברו' שנות מאה אחרי
שנות סאה והאמתיות והתורות אשר קבלו סאת קדכ~ניהםהיהורים המשיחייםירדו טמררגה
לסררנה ואברו ועור אינם ותחתיהן קם עושק הרוח בכח ובחיל ויחי למארה נם לבית
ישראלכי ,הדימנו וישקנוסי ראש ורבבות אלפי ישראל הכרעו לטבח על דבקם במשפט
אלהיהם ובתורה אשר לפנים למיסדי דתם היהה לקו ולמשקלת וינטלוה וינשאוה להיות
נםלגוים .הדעות והסדות וכל המעשים האלה עשו טרחק רב בין היהורים וביניהם
ומשפטםעליהם משפט צדק,היה .אכנם טאפר היהודים אשר אסרו בלבם על משפטם
ומעשיהם -כיבנלוי ואלפניהםמי הוא היהודי אשרערבלבולתתתפלה בטשפטם  -הלא
ברב ודמים נם בקרב עצמם מצאכשכימים.
ו
ר
ר
ו
ע
ת
ה
ו
ם
י
ד
ח
א
ת
צ
ק
בהם
משכיליהם
לרעת.הנה זה כארבע סאות ,שנה נפקחו עיני
י מוריהם וכהניהם החמיאו הסטרה ,אז פרקו עול רעות שונות והשליכו מוסרות
כ
אסונות אשר לא ירעו ריאשונים ,ושבו אל הסקר אל כתבי קדשנו התורה והנביאים
ואל כל האסונות והדעות היהודיות אשרעלו בכתבי טוריהם הראשוניםהיהודים המשיריים.
ולרגלי המעשה הזה נדלה וצמתה רוזתדשות אמונתם .מעת הולדתה ההלה ההשכלה לפלס
לה ארחות; למרות עתי הסורים טננריהם ,שמו מנהיני "התחדשות עיניהם אל מקור
אמונתם ,וטהרו אטונת האחרות מכסה כתמים ובהרות כהות ,והלא אנו רואים בי
סתחכסים בכל עת לפשר הסתירות ולהנן בעד קצת שקרי אמונתם אשר לא יסבלם
האחדות, ,וכי אין זה אות נאמן כי אמונת האחרות היא לבדה אמנת לבם? ואמנם
זכות הדולה קנחה לה הדתחדשותבי באה לעזרת החכמות לרוהר אגודות סשהאושי שמו
סנטריהם
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כגנדיהםעל צוארן ולפתתחרצובותיהן ,ערכי תחת דנלה ההשכלה נשאה ראש ותלך
מחיל אלחיל בהמים ובכלעז עבהעמי ההתחדשא על שדה המדע ונברו ועשוחיל ער
אשר פעולתה נברה על כל 3םעל סנפירם אשר נפרדו סהס ,כי נם הכהנים שונת
השכלת  Dynלאיכלו לעצור עוד את שבלת ההשכלה ,כל אדם אושי ררתנו רוח דעת
ובינהיבין בלבו מ תורתטוספרי נביאט וחכמיט וכל הדעות היהודיות אשרעלו בכתבי
י העמים ועל ההשכלה אשרהסויגה
קרשםישלהם חלק בפעולתם ,והם שרו לפשלעלחי
ן אדם לחברו
בזמננו סררנהטאין משלה אין ערוך לכל המוברז בתקות משפס הענדםבי
הנושאות ע4ה! וזחם הצדק והמיעצים ,לכל תורות החסד והמוסר ופהרת רעדות ,לכל
וצרקה
החדשות אשר נבראו בארץ לחנן בער כלהזכיות
אשרהאתונרונשוי:ות נהגלדאהאחבמםא,הדלתלתכלוושאי
ואל אחר
לכל ארם באוטרישא אדם ובכת תורתנביאנו
ביאט! ואטנם אלה דטעמדים החדשים שנודיבה מאד את יחוסט אל העמים כמה
דברם קשים דברוחכמינו נגדהנים! כסה משפפכם שפמו לדושיעם וכמהדינים קבעו
בשום לב אל העמותת דרכי המוסר והחסד והצדק בעמים! לאנבוישכי כלםהיוצורקים
בזמנם אבל כמוכן לא נכופשכי בזטעואין להם זכות וצרקה לההגרש
אםנכינהבעמים וחם שהקי ח9ת משפטם התהלכנו ,אז נדעה מה רבט"ב פעלה
זאת הדוטבלה הזיוה הררך עבר רוח הצרק הוא הרוח אשר יצא מקרב תורתט בהחלה
וההרומם ורוצשא
להשכילימי מנה כל וזחקים ורגפשפמים רס"רים השורריפ
בארץ 1מהחדק הצדק,להיות מגן להולכי תום ,לרעיל  ,c~p1WVלתבוע עלטן נחרפים,
לשמורעלקניני האדם נגד החמם ,על כבודו ועל שם הטוב ננר מעליביו חנם ,לנצור
עלהוביותהאטימותפבלי משואפנים לאדם ננר אדם וטבק תתיהרו לדת ש דתימי
ם בוחלת התועבות אשר הלכו בהן הגרם הקיסמים ונשה? להל מוחלנגד המוסר
ילךויו
%כל סעורהיסה ותבל ולדוזחברות שארי בשר שם החק משטר ועונשים טתאימים עם
דקי תורבכוועור הוסף עליהם כהנה וכהנה*מייספור כל תורות החמר אשרהיום גברו
בארץ וכל דגך אהבת האדם לאדם אשר תוצאותם מתורתנו תדלו ודהליות והרכו לעשות
פ ' כלרוזי9נים אשר נעשו ואשריוסיפו לעשותיוםיום לתובת החברה האטשוז,מי זה
ירסיפרם סרב 1הלא מצד החק סקור נכתתלכל נגעי בני אדם ומחסוריהם להגדשישע
לאביומ אדם ,להושיעלמטיידם,לכלכל רעבולהלביש ערום *לכל שבריבני אדם דוכנו
והוסדו בתים לטען הל להם אסונם.בתי מחסה לכל מחלה ולכל נגע אשר ננעםאלהים,
בתי תחסה לאביונים חסרי כח לכלכל נפשם ,בתי מחסה לזקנים ולזקנות לאלמנגת
דתוסום,בהי מחסה לאלמיםולעורים ולכל נבער טדעת * ומה רבו וסה עצמו הפעלות
אשר נעשו להגדיל דחכטות ולהאדיר* אין טספר לכל בתי המפר אשר כצנו לחנך
דקטנים  1דרכםלהבינם דעת ומזימה ובכל דבר חכמת בינה אשר יאות לילדותם,אין
ממפרלבתי תלמוד למדעים בכל תעלומות חבטהלגדולים חקרי לב או ללטד רעת בכל
י אסן ומלאכת וו-ש וחושב כל אלה התיקונים  -האיתנים אשר טובת החברה
מעשה יע
האנושית אשרה וחזקה נשענים עליהם  -אזנו ות 1-9ותקב מחוקקידרומיםבימינוי טר
לתת להםפי שנם טתודתט בודחת
מעמרים כאלה נהפך גם משפטנועליהם,זכויכם

.

.

.

.

לסויה

.

ש

.

נכי
עשו פלא*
לשמםכי
סיינלה עפרמעיניכםחכמינו אשר ח"תם בדא-וגז החשכים ואשר נשאתם וטבלהם
שלרישה סורמעניכם הטים ואשר ראיתם בשניכם את טשחתם אשר השהיתו דרכם ע5
הארץ בכל המהא האדם ,וראיתם עתהכי המעשים הבסלקלים והסדות המתועבות אשד
בימוכם בעמי הארצות אשרישבתם בטיבם נרפכו לטובה לצרקומישריםבייב כל
י אז באהבתכם אל האמת סק-ב לב תתם
עמי ההשכלה אשר אנהטומים עמם וכום,ב

דבי

תורה
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תודהננד ה' וננדבני אדםכי הטשפמךם הקערם אשר שפפתםעל הנויםבימיכם לא
.על
נ4י יכננו יחבט* גי לא עלירם יצמרקן בל רומשאשאםאשפי ושפטתם על הגוש הקרטונים
אשי נחתום לאנשו רטש ומרמהלמפיוע מבש שי
י בערותפיהם ולנשבעים על
שקר ,בולאעליה
את בטחיהםונעיהם לשפופות בזימה
ם טטץם בהחמסבנידגים שקץ
~ewl
אתה
ל
צ
ב
,
א
ל
ת
ו
ת
ר
י
ו
ת
צ
י
ד
ל
בש
ונחשבו שוטת נ6
ת
נ
ו
כ
נ
ב
ם
ו
ר
י
ל
ע
ה
י
ש
ו
י
א
ה
לבלתי
לדוןבדיניהם ובחקת סשששההם ללכת כערכאותיהם,כיוכי לאעליה
ם חשבתם כי חסדם
חפאתד"א להם ותורת אתבהם איננה באמת ובתשם כי אם לההנדר ולרועפאר .אמנם
בסברפניםיפות ובלב סלא רצף הייהםבאים לקראתם דורשאם שלסם ואהבהם ,בקדם
יהיו משבבים נתיבות עלם להכין צוק טשפט ומישרים לפרר המדות
פניהם בתודהכ
לעשת
ה
ד
ו
ת
במעשה
ה
ק
ד
צ
ב
ו
;
ד
ס
ח
ב
ב
ו
ב
ד
ל
כ
א
ש
ו
ולהרים כצמר הואכל
ש
עיניהן ורש כסהושוו הדורות רואשונים נגדנו ,וברצק הודועל עותתם והקטהכי ~npe
בהצעקם
'

קדשהזכית האגודות להעביר נםעלינו כום nipiw'nלדבירנו כאחים לבלתי הת  untwעוד
נדרכם מזכווע וצדקה בגלל דתיט השונות בסעשה ובאסונות הסבדיליסבינינו ובינסו; אך
תודה על כל תודות לאלהים אשרנתן נצה ועז לתורתנו ולתורת נביאיט וחכסיט לרווה
 .ואמנם לט אשרהסייטאלדים בארץ הזגגנו
בעפרי ההשכלה במלא רוחב ארצווזכלהנוים
לעתים דוחוקות האלה והראנו כל אשהעיןבעין ,לט חובה קרושההיא לפקוחעינינו על
הזמנים הטעמות .ורסעסרים לכען נפלס לפיהם טענלי דרכיט בסנהנינויעם,-ם
ובסששמךט

הלי עטיהם.

4

י

ספר תטביעי

דגי דן יעח החתנוידת רכן'ודנן בן וכא' ,דרך חדש בטדרשותולדותיו  1כלליםגסייג'סהירחץהשק-ת.

פרק חמישי

הכית ר'ן כיננה תחת נשיאות יינקו.
עור  r~pllהארץ מקול מפלתירושלים והריסות היכל ה' ,עודתצילנהאזניםלג'ל

נאקת חל 4חרב ריעב ולקול בתציון המהיפחת ,ועוד לבם רועד לשמע קול וכמנצת הרומי
ברעה ובלשועל וגכבשש.,והנה כברראינו שארית קטנה אנשים.הכמיםירועשדגם4טים
פתק-ריבוכה שמיםעינם ולבם על עתירות האומה היהוריה ומהאטצים לבקש האמצשים
הנאותיםלדנין קיומה .ואמנם לא יקשה טהם למצוא את אשר lap1ו כי בזההיו כלם
לב אחדכי התורה ,פורשהקרי
ת  ,app1היא האסצש הנאטן לרען שאריתותכוה לקיוטם
ששסו ,היא הלא להם נשארה ,לא שלפו בה ירי זרים ולגיונות הרומזם לא יכלו
לרובדתהכ 8הארץ .כבר אזבימי שערורת דג)לחסה ובמרם כלה ונחרצה המפלהלירושלים
היו הםדמשכ-ים אשר במועצות ורעת ובמתינוה באו במשפט עלכל המעשים אשר נעשו
וראו 'ארמית דבר טראעהתו ,הם לארהשפיקו בחויוטה שוא והפל אשר חח לנתשם מרבית
העםבעיוולם 4תם קיבתיום ה' הערול ונם לא שכן עו טבמחה בכה אדם ובקנאה בני
פריצי עטט אשרדיכתה ומנםבסנורים .אמנם כבר אז רבינו פאד כי לא יהיה להם
תקומהבפני רוחצם תזועיניהם נששת אל דהח-ה נתלת אטתם אשר רק משאריתה 19
שאריתם בארץ ועל כן בבר אוויתהד"א הממרה אשר הביט לבבםאליה ,עתה אחרי
באה ל ש
שצ רשווגידו לשמר פרם שאה עתה רהאזרו עז להשינ זאת המטרה
ת
ס
ג
מ
ת
י
ר
א
ש
ה
י
ח
ת
לשנם רק ה
שתה
.
ה
ד
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ה
י
נ
פ
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פיחיו1יב) 8.
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להם יאחה תודה מכל הדורות הבאים ,כי סנרו לבםלפני ולקנאה הלאומיתלבלתיהזיק
לתקות השמה ושארועהולבל הבבה הגדלת האחרונה ,אך להם תבענה עצצעיט חבלה
כי בחכמתם וביושר לבבם הבינו את זאת וידעו כי לא בכח ולא בנצל יתגבר ישראל כי
אם ברוח.
בטחשבות מרגוע ובלב מלא כשיבהם רקרצשה רועאחדו דהטרידים וינדבו הההם
וכחם לאומתם .מנהיגם הנאמן היה רבןיוחנן בןזכאי .קםגי לא נזכר מפורשכי
נקרא בשםנשיא בכל זאתאין כל ספקכי ההן נשא או ממלא מקומו אחרי שכל רמקירוה
אשר מיוהדות לנשיאדי
ו לו כלימיו אשרתי טהרי החרבן וגם בדורוה המאוחרים הלא
טנו ארעו בע ראותי טקבלי התה-ה שבעל פה וזה אות כי הדעיקוהו בפדרנת הנשטים.
וקח היה הא-ט הנכו! נאדר בכל הכשרונים אשר נאותו לסנהינ העם בעת רעה כזאת
מק
דח
ר'יו
ו
יהיה ארוב ונחמר לממשלה ,ויהי לו גם יתרון הכשר חמסה על כלבני דה
 ןחדתי מעלות כאלהדרוערבים נאמניםכי תחת הנהנהו ישיגו רגשתה אשר שש עתה עד
פניהםי בבר בנערודע בעורי תלמיד יזשבלרנלי הלל ,התנכר לרבו במעלליו זבבשרומו
י אמרע*וכי רצא אב בחכמה כהיה אב לדורות (ננכה כ"ח
 .ירושלמי נדרים פ"ה
עדכ
ה .),הדברם האלה נאטט לחצי בעוד עמודההיכל על מבוט ,כבר אז היה אב בחכסה
ודגמן תלמידים ט-9וב ומררצק נהרו אליו לשסוע תורה מפיהו (פסחים כ" .1איכהרבתי
פתיחה) כי שמו רהוב ושסע תורחויצע בכל הארץ (סוכה שם)
 .וקאכןמרותיויותכונות
נפער נעלות מאד ,וביועד  Inlsnaאוהב השלום ומדבר בשבת השלום ומקרים שלים
לכל אדם (ברכוהי"ז .טכילתאיתרופיאא) .אבל פאפר רבו עליו רועאטת נפ לחציו
השני .כי עתהאחיי חרבן הבית נופה נם אב לרורוה ,באהבת אב אהב את עסו
ופעלאיו אשר עשה לטובתו היו להשכיל להיסב לכל הדורות הבאים ומהיפו ומה
י
נ
מ
א
נ
ששארים אשר תארוהו בהםתלמידיו באמרםעליו :נר ישראל ,עמור היטיני ,פטיש
הוצק (ברכות כ"ח ,):ני שלשת התוארים האלה הם דגפעלות היותר נכבדות הטכהטת
פאר אתמנהיג העםואבי הדורות כי כנר היהלישראל אשר האיר דרכם במחקריו בהורה
רגשריםכשיר האמת והדעת בזמנו ,עסתי החוק היה לדת הירצריה להכין אותה ולסעדה
ולאשר קיומה ,וכפטיש חזק הכפוצץ סלעהיוהורותיו ננד המתנגדים וכריבי רמזורה .)1
כו ככצהו כצרה תורת החסר והשלום (מכילתא שם) ומנשא לכל לראש החפשיות האנושיות
וטואס עבדות אדם לאדם (קידושין כ"א :הוספתא ב"ק פ",0סי כסורצ אשר חקה אחת
לו לעם ולכהן (שקלים פ"א) לקמן ולנרול לנשיא ולדלת העם (ת"כ ויקרא דחובא פ"ה),
ומי כתהו אאגף ועקיר כל מדה פובה בכל ארם ובכל עם ועם (ב"ב" ):ואשר הורה
תורה האהבה טול אלהים לעבוד אותו באהבה כבנים ולא מיראה כעבדים (טפה פ"ה
מ8ה) ,וסו כמוהו אשר חקר ודרש בפנימיוה חקי התורה ומשפמיה לידע ולהודיע ולהודע
מה ראתה התורהלצוות כךוכך (מכילתא משפטים פ"ב ופם" ,1ב"ק ע"א :הוספתא שם(f'e
ולתת פעם מושכל ~ atpnלצרפם ולבחנם לפי כונתם המוסרית (מכילתא שם פי"ב ,ב"ק
 .ירושלמי סנהדרין פ"א ח"נ) ,אלה קצות דרכי ר'יוחנן בתורותיו .ולאיש אשר
ע"ת
אלהלו יאתה תהלה ולו נאה התואר שתארוהו תלטידיו :נר ישראל כי תורות כאלההו
האור אשר טסיני בא וזרח מדברי נביאנו להאיר עינם ולהשבית לאפלה
ר
צ
כ
ע
ן
נ
ח
ביום שזעו שומרי הבית עוד בטרם נפלה ירושלים היה ר'יו
ובסיני
אשרבית ישראל נענעןעליו ,אףכיאחרי נפלה למשואות נצח .אז ההמוטטו האיתנים
-

.

.

.

.

.

שסדי

)1עי' בררקץת ת"-ר אחרן 'עללינעק ח"נ צד  15עד  28שם יעובר ממעלת ריבץ ובטליצת המאמר נר
יתשאל וכו' נטשכהי אחר' פ'רועע.
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 .ראשיה
טסדיהבית :תטדיו יחפפו ולולא העמוד וסכרני דשה כי עתה דנהלם(י מפלה
פעית ר'יועגן הותהלכונן מקום לתורה אשר משם שוצו פיטהיה ויצה .נבר ~ימי
את שט בהעיר יבנה
לרצףים
ה9ה ר'
רבא,האחיומם'כרשהו
רהיכוןלימרישםבית מדכרישואפס ושדנחלןביתיווירןגןרגיל .בסיףימי רמצורהשנ-מ~לב
"בתחבלה
6
טם
בי
ול
ובשרה עגים סתלכודיו מירוש
י ,ויתיצבלפני אספסייטס יבקש רחמים לל 'עסו ועל

דבר טרלם לעתיד .ריב"ז נשאחן חמדמלפני השר והשינ סמנו רשיון לקבץתלמידיו
וחברת ,יתר הפליטה ,ליבנהולכונן בה בית מדרשובית הפלה .לא ארכוומטים %ש
כאשי רועמה מאת' הטסשלה ,ובחמן לא כביר עמד בית דין נרץ ביבנה כסו לפנים
בירו
שלים .אתיז משאלות הזמן הזה היתה :אם הבית רע הגדול ש הסנהדרין אשר
יסדועוזה'.ביבנה אם דצא ככל משפטו והקהו אשר לסנרורין ושאטלפנים.בירושליםב"ר
היוהה המקום הנבחראולא.כי מאז האמינו שהמקום נורם להיות כח הסנהדרין יטהלענין
 jn~ewאשר ,הם במקום הנבהר ,תצא ההר-אה לכל ישראל (דבר-ם יקו ,ה-י"א
בנהדרץפיז,).ועתה מהפיכושלהםנהררין ביבנה1מאין  6הזכותוהכחלהיות כב"ר דגדג
י שאינת במקום הנבחר 1אבל ר'יוחנן ראהכי טזוץליסד בנד גדול עתה
בירווטלימאחי
ומץ *רושלים לקיום ההורה והדהעל כן לא ענה אח רוחו בדקדוקי רברים ועשה את
הדרוש לזמנו ולא שאל הרבה ולא הכניס נפשו בפלפולים ויסד הביה דץ הנדול סובנה
ומשם תצא עתה ההוראה לכל ישראל; ואולי לפייס את הפתמיהש שר הרבר.
*
ךש'
מו
הזה,,במררש התורה בדרשו :ובאת לרבוה ביהדין שביבנה(ספרי דבריםפ" קנשנ,היר
סנהדרין פי"אה"ד) ,ובדבר הוה נתפרסםענין חדש והואגי אקהמקום נורםלרקדיש הבית
דיןכי אם הבית'דין מקרש את מקומו כמאמר המשל :לא מקומו של ארם בכבדו אלא
האדם מכבד את מקום .אבל כבר בתחלה הרניש ר' יוחקכי תיקונו החדש צריךרעזגע
ועיצהלו זה בתקנה אחרת ותקן שיבנה כירושליםלענין שתוקעין בה בשופר בראש ההזנה
שהל לרזית בשבת ער"ה פ"ר מ"א) .לפנים לא רנה כן אלא.שמק"ש ולא בנבולין* לא
ידענו ברור סבת הדבר אםמפני שתלו התקיעה בקרבנות ובמקום שקעש-בןאין תקיעה
בשבת (ירושלמי שם) או אם נמנעו מלתקועספני איזהנזירה שנורו המופרים ובמקדש לא
נזרו (בב*)
 .אבלאעי שיהיה אין סבה לרוזיר הדבר ביבנהשאין שם מקדש ול
א קרבן ,
ובכל זאתתיקןריב"ז שיהיו הוקשן בכל מקום שישבו ביד ולא רקיבנה בלבד אלא אחד
יבנה ואחד בל בגצם שיש בו ב"ר ,אץ ואת אלא שר"י חפץ לאשרולקיים את הב"ר
ן הנדולעיף ,-הוא נורם קרועות דמקום לענץ האחשב
שיסד, ,ולהודיע'שקביעות הביתדי
 .אף כי כל-מי אשרלו לבפבין הוכרחלהכירכי פעולתריב"ז הזאה
בירושליםו)
"
hל
'ג
Dב
!מאדנאיצה בכליזה,היו לה מתנגדים .ואין לרפליא על זהכיכן היה מאז בכל סקום ו
זבן  QPמתנגדים על בל דבר טוב בתחלתו
 .בני בתירה אשר בלי רפק דוו מביתריש
לא
רש'-להסכים עמו על רחקנה עד אשריהיו דנים עמו אס היאכדין וכמשפם התורהו
ומהעשה ר'יוחנן? האם .נכנס עמהם בפלפולים 1לא! איש מלא חכמה ודעת המכיר
פקודהו הקדושהואיבותיו לא יאבר זפנווכהו במריבהדברי אפע .וש'כן בתשובה נמרצה
ענהלבני בהירה'ויאש :-נהקע ואחריבן נדון וסירימציא משפטו למעשה וצוה לתקוע.
אבל בני בנזירה בכל זאת עוד לא נחו כי נפשם חשקה לריכוכה ולפלפל.
אחרי
ר
ב
כ
שתקש אסרו 5ף'י נדון עתה 1אךריי דצם נם רשעם בשתיידים ויאמר:
נשמע
קרן
 )1כן נ-ל :וזת הטתה (ר'ה כש ):האטת חכמם אחר יבנה הפזר כל ט9ס שיש שםב.ר
ו nsun
י
מ
י
אלא של הב-ד הגדיל שאין חב"ד פלו'  cip~aאלא המקום טקודש ע'י הבנד.וע"מ יבנה כ'ררם*ם מק יחרץ
ל'רוול'ם אלא שכירושל.ס המקום מקורש במור עצמו .ואפשר שע"נ סגו בתסרט 4טד ירתאאט י-4ה ע naa~ 5הם*
/

,

כלותר שסוכר יתרה הקרושה מצר עצמה עור ויא 'תרה.

ירי
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קרן ביבנה ואין מהסבין לאחר מעשה .ואין כל ספקכי לערך המחשבה רגשנבה
י
אוש
טלאתהו נחשבה לו בקשתבני בתירה כשתק מאזנים ,ד"א שם נגדעיני
לה
ו סמרה גד

לתיקון הזמן ולקיוםרשימה והדתלפי הסעסד של עתה ,ורם באים ע 14ברקדוקים קטנים
כן אוזע דבר ולא ישנה ולא
ובספית אפס ווצוז הקלם ככוץאישי תדפנודיוח.
שת לבז לדברי הבל גם לסבה הזאת במל וטד תקנה אחרת .לפנים דיה זאק שקידוש
החרש תלוי בסומר ראש בית דין ,שאין החרש מקודש עד ומפנך ראש בטז רין:
) ,ותש ריבשו שמקדשים ק" כששן ראש ניחוין עמרם לשם לע,0
מקודש לרעה כשר.
טרםיפוי כח לכגץם נאשר טנאם לב אל
'נם תקנה צ היא פרסם שרק וער הביתוין
וצזכרוה אף כן לסבה התשע ושאע נם תקנות אחרות.)%
המעטרים
הבורכויאהיםם עשההתקנחלי
כל תקנותיוויה רעיון אחר ,וזעא :ט עתהטהריומהרב
ט
ח
והנה אנ
כי
וי
מצבם והגישחייהם הרחיים לסורגה חדשה השנוים
ך
סר
יע
הבזעיצליפו צרכיהםהכ
הנדולים אשר פולוהזמן והמאושת האבידו בכמה חלם אח כונתם רראעאנהחייוצריכים
להשתנות לפי מעמדם ההווה .ומיעז היתה אתכי אדם גדול כריבשו הלך לפניהם
 .כי הוא ההן האיש אשר לו הכשרונים והכח תם החפץ לעשות
בעתות המצוק האלה
לפעולת אדםכל אשר ררש זמנםלמען רשק נצמרי הדתהיהודיה ולפשרבינהובין המשרעות
לבל חסוםלעולם ועד ,ובכת הסעורם האלה היהריביו עמוד הימיני אשר כל בית

חיל

.

.

דלי

.

י

ישראל נשען עליו.
אמנם לבנין דחדש אשר עמל הוא וכל בוני הדת שטי ,עתך ה"ה נדרש להסיר
בל המכשולים אשר יוכלו להפריעם טמעשירם ,אשך הע להםלפוקה לענש אףכי עהה
 .כסה סכ2צלים נהנו על דרכם טמר טתננדים אשך מבחץ המדאחרים
במעמדם הדעוה
גוזלים ורבים אשר בקרב השמה שמו ארבם .אבל כלם ה12עדל ריביו למשביחם
ו כסו פמיש חזק אשר תחתיו
שדחקרורע .רצונו אשר היה כנחושה וכחטעשיו העזרי
 .הטכשולים היותריפגים בש להם מצד הצדוקים .כבר בעו הביה
התפוצצו דגפכשלים
 .טנחות
דהשרר ר' יוחק לנגדם וסיבריב תורתהפיוטים וחפצו בירו יצלה (ב'ב קפא
ס"ה:ידים פיד ב"ו) .אחרי החרבן כסעפ אבד זכרם ,כי בימי הלמחמה ננדע קרנם
ם עבר כום
לאי ,מרפא .כי דדותם לפי רובם דנו ושורים בעםובעלידיישן דליה
 .רבים מהם אכלה דגמלחטה ורנים דלם! שבו לפט צר
רהרעלה יותר מעל שאר העם
/

ולא נשארכי אם שריך ופלים מדלת העם .אטנם באבור קצת המתנגדים עור לא אבדה
ההתננדות עוד רוח הרהנגדות נשבה בם מצדדים שונים .כבר ראיםכי תחלת התרעומת
של היהודש דגמשיהיים נוסרה באיבתם ובקנאתם נגר תורת הזקנים .ודברי ריב ,עצמו
עדות נאמנה ברבר כי רבים היו בימיו אשר הטילו ספק בתורת דמרו2הם ד"א היה
אומר :עתיר דור אחר למהר ככר שלישי ספני שאין לו ראיה מן ראווה (מומה ל"ר):
וזהיורהכי ריעפ2טפה רועהבין קצותם ,שאין זכות וצדקה להלכה הרצאה סאת הפרושים
אשראין לה ראיה מן הכתוב אפנם יותר מכל זה רנה פרוד הרעחע בקרב רשרושים

.

.

.

.

יהנסיון יורה זה בכל דבתות שבעולם שמנזק הבא5ה ממתנגד
לאבן נגףלמכשול לסו.כ
כוןץ לה כאפם ותהו נחשב נגד הנזק הבא לה לרגלי המהלוקות המתעוררות בקרב
עצמה

__-

 )1ריננו הש שאין טחללים את השבת אלא על ניסן העשרי בלדר שבועם תקר הקנת חטיארות אבל שאר
ן
נל '1םסהנף אמור כ' עהה שאץ עומר אין העומר יכולזהיר וע"כ ב
1ב541
ל ).ועוד הקן "יהיו טקבלין עיות החדש כל היום כולו שדיהק:ח היאשו:ח  rwסקג1'5מן הטיחה ולמעלה לא
נחקזה אלא טסי שפעם אחת נתקלקלו ה*'ם בשזר ואחרי שמשחרם הבית אין לוצצו שד לקלקול הזח התירו

טי"

הדבר

(שם ל.):
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עצמה .ר' יוףגן דביר זאת וההאמץ להמיר המכשלה ,ולשים נבול למחלוקות אשר
צי
ם
רת
בין הפרושים וחלקוםלשני בתש ותורתםלשני הורות כבר בדבונים דראשונות *שופב
שהדברש אשר
ביבנה נסנו וגססו לקבוערוכה כביה הללמרישל ברבות פלא ה"נ)
סילהם כח להרשש ארץ טמגףסהולרוני.
רבועליהם היולרוב דבריםקפני הערך אשר אץ
סמלנות ישה הדין כן ש כן ,אבל היסודות אשר מהם יצאו המהלוקות ורגיעו צדדי
הוצלקים דםהיו נדותם בערכם ףותר מאשרלפנים היה זמנם עתה דורשטויהם להלמם
ערם כי כשני יסודות שקריים נרשמה תורת בית שטאי האחד דוש הרחננדוון ל%
צת
חדשת והחפץ להנדיש את סאת הדקים ולהרבד) גדרים .והשני הוא רו5רוה
.לעצור
י הארץ עדלאין קצה
הסתשבה הלאומית אשר בזאתהרהיבו הפרור בינם וביןנוי
בעד המכשיליםדבילה לה עתה פקידתם מעמדם הרתי דרש מהם שטים בדת ולישר
מעגלי הקבלהלפי צרכי זמנם .ומעמדםהמדיני דרש נם הוא מהם לעזוב קנאתם מלשמית
אשר החריבה בית מקדשם וערה עדהימור בו כל מוכם ואשרם .ובזה ורק בזה נבין
תהלוכוה פפעלו שלריב"ז אשר התאמץ לבמל תוקל החלקים עדכלותולבלי רגזלו עוד
תעצומה על מהלך  .niv~lwnאטת הואכי חרבן המקדש ואבדת כל סחמריר
קדשם באקוצי
י קדם הכאיבו לבו ,ונפשועליהם תאבל ,ואף עשה להם מזכרת
ת
היו להפכימ
.תקנותיו  .)1אבל לא הסיר ממט המהשבהכי לא אפס תקות האומה ,ואם נם רוזעכבה
 .בי אמראיןקיום האטהולא.ושום
בהליכתה קדימה לא נתק בעבור זה מבמח מביתיעקב
דתה תלוים בקיום המלכות והמקדש והמזבח; התיוממותה הרוחנית היא מלכות בכל
מושלת ,בנין דתה ותורתה היא עתה מקדשה אהבת האדם לאדם היא דסובח במילות
חסדים היא הקרבן אשר יקריבועליו .הדעות הנשנבוה האלה מהוברות עם אהבתו
לכל חכטות התבל לטבשות ולאלהיוה לפי מבסרן בזמנו ובארצו (סוכהכ"ת .הגינהי"ר,):
הן נשאוהו ורוסמוהו על מצב ההשכלה .אשר הוכן ואשר הוסד בתורת נביאנו והבמימ,
והן פרצו נבולות ההבדלה בינם ובין שאר העולם בעת ובמקום שלא יצמח מזה סכנה לדת
רימזרה ואף דם הורוהוכי אין תשדת ישראל לדיות עם לבדר ישכון ודבר אין לו עם
העמים כאשר רצו הלאוטיים כי אם לרתך לדעתו עתידות העמים קשורה בתעודת ישראל
כאשר בשרו הנביאים טאז .ובכהפעולת השכלהו הזאת בערכבשולים סררךהעם והתורה
ואבני ותגף המנופצותעליו רחפוצצו תחת רוהו אשר כפטיש חוק היה בעוצם כחו,
טרגגהדיון המעמות האלה סקורותוויריב"ז הראנו לרעתכי הוא הה
הרת
כמ
לתלולהנח
היהודית בפסלות חדשות  ,)3וכל חביריו ותלמידיו היו לו לעזרה בפעולים יחד
ההפשרו עם הטארשת אשראין לשנותם עוד ושסו מבמם אל הדשה ואל הבאות .פקידתם
-

.

".ף

.

.

ש

.

.

העיישייה

 )1 .גפ חקגש שיחיה לולב ניטל  '1 %וכר לטקרש (ר"הל1):יא-ן הכהניס רשאים לש15ת לרוכן כסנדליהם
) ב* ספק ג"כ זכר למנהג הכהנים במקדש
 .וכ"כ נרעץ ח.ד צר  16ולא כרוטן התלטור
(ט81ה ט.
 .מלבר התקנות
שהצענו גטצש שר כ' תקשת א' :נר ג1ה" 1צחךשיפרישיובע לקנו ואנ"ש ככר נסנה עליה ריב 1-ובט
אחרלה ספני
התקלהוכריחות ם .ירוש' שקתם בסופו) וצ"ע טת' נשנית הלכה  %אשר כפלה ע הלא בשכיח
החרגן
בסה"נ ואן היה ריסקו הראש וע"כ סי תש התקנה הראשונה אשרררביפלח ריב"11יהבו :כרם רבע.
שהרי טדכר

*

י-
טס
ל
ב1ה" :נפדחובט
ה הדשם לירושלם לר"ח לא;) אטנם לא נטצא משרש שריב" 1תקן כן אלא נאסר שחבריו של ר"א
בן יערקנום נסנו
ריזירורי1יאסר רבפ"א סאן חבריו של ר'א ריב" :אבלא'ן 1ח א4הקירחנח-רא סר-פשא1.
לה קמם כ %ובע%ליכו .טלבר שלא טצאנו שויצ"ו נקרא חגרו:ש
ל רוש 1טובח מברייתא שכהופפתא כששר שני פעה
טהירת דקרי ר" 8שםתניא :טשחרב הבית ביתד',הראיתן לא אטר בו (בפ"ר)כיז
ם בזך האחרת גשו שיהיה נפרה
סמוך להומה טעשה בריאיטה'ה לו כרס וכו' ולא רצה לפרווצ ואסרו חלטיד'ו טשנורושרויה :ח נפדה סמוך להוסד
זר.ך אחה פדותו ומזחיבק %
 l~Nffקדם להשערת ר"מ
 )2הלכות לא נמצאו משכי
ירק מעט ) 11ה  m~enרק בשרת ספור דברים חיראח עי' שבת (קכא.
קמו ,).סוכה (מז) ,שקלים ש"א הער ,כחובות
):ו ניב (שפ):סנהריע (ם ,).גפרות 0ת ,).תוםפ' םע-41וה
"8ב ,חגיגה ש"ג
) המלתא
במקשת כפל"י:ם יפריה"בוו טפו מאסריו יתפיש ע" חגיגה (ח ינ.
 ,פרה ס"ט 1
טפר'יכ-
~'eten
) חשפ
שם
שקלים "8ב ח"ד וטנחדרט*"א ה"נ.
מ"ב פס 1-כנק (עא :עפ.

.

.

.

(י

.

.

.
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ן דורש סאתם ,חווקה
העקרנה ודתה עתה :הארת התורה שבעל פה כפי אשי הינ
ותעצומתהלמען תה להמדימםכין כשצרעות העת ,והדסת המכשלים מדרכה לבל תעכב
בהליכהה * לדתונ זה היתה ראשית סלאכהם לקבץ את מכסת הקבלוה ונלשאורי התג-ה
שבעל פהכי דובה הלכות וסדררכם נשכחו בצוק העתים
עצמו הורה לא בוש
לאסרבי נעלסה ממנו רתכה שראו שניו ושמש אזניו לוספ' פרה פ"נ אהלטז פם").
ועלכן בתחלה רוזאמצו לקבץ כלהשיורים ההלכותיים ובפרפ ההלטת אשראינן נהונדס
עוד אום-י שנשיב הביתכיהן עלולות יותר להשכח ,כל אחדריסב!-החכמים רוטרידיםעיטה
בזה כפי כרע וידיעתו להציל תורתם משכחה טקצתם ר~ירו על הלכות פרטיות נטו
רביחנינאסבן רבותים  )2אבאיוסי בן חנן  )9ר' צדוק  )3ר'פפייםש זכריה בן ושאת
יוחנן בן נודנדא  )6שמעוןבן המגן  )9רבי נחוניא בן אלינתן איש כפר הבבלי  , )8ושר
אדיים כמוהם וכן היו בהם הכטים אשר עשו סררי הלכות בענינים כנוחדים .על
י עשה סרר הלכותבעניני עבודתיום הכפורים ,ולדעת.
שסעון איש הטצפה אמרוכ
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ח
הלכוהאדיים .שמעק בןעזאי
וא
וליאליעזר
בה
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ר
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ו
משנת
ם
י
ל
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ר
י
ב
ב
ק
ע
י
ב
ק
ן
ב
דהרד כי מצא טנלת יוחסין
ונקי
(יבנצת מ"ט ):ונראה מאד כי בעת ההיא אשר רצחל לקבץהריכות להצילן משכחה,

.

.

.

"

.

.

פעולה

--- )1בת"א מהבור זה .ח"כ נרשטו חולרהן 1.ועריוהיו והלכוה 1.רובן בקרבנוה וברינ' כהנים.
: )2ה החכם :כרגו בח"א פ"כ תל דגריו שמסרב,במנהגי עבודת ובהיוהס"פ,ס ע"-ש הערה גי.
 .אחר החרבן אהב את,
 )3ר,,
סוכה פ"נ
ו1ש,מגיתן ונהג ננקהעי' ח"א  177דהרה רבמוח (סו):
ב
ו
עבדאר.ג (יר ביפה פ"ק ה-חוהוספי שם פ"ב) והנשיא כנרו והושינ
בייר לימ.נו (ירושי סנהדרין פ-אותוספי
,
.
ה
%ר
1
'
י
ח
ם
י
נ
פ"א) עורחי ש
מספר
ה
כ
.
א
(
אחר
.
בטרות.ו וכחם.רותולמין גז ככורות
רבתי) גדול
החרבן אבל חיי
לץ .):ויש ממנו כטה עריות ט1-כה (עדיהם פ" 1ס"א  -מ"ר) ויש שטמר ר"א בנו בשמו (נדה כעב .והוספ' פ"ר שם
וכלים ב_"ב פיב ובבלי פסחים לו
) הלכות
 .מפ.
העקיו הן שבע (נדרים פד; .ריוהפ.נ ט"ח כוכה כע :שבת נןפ)% :
(תומפ' שבועית פ"א .1ומא פ"א ובבליוירושי שם) .1ש טטגו טאטר
י).
 .לשט יסודים לו לררוש לפני
שטי(
יפה טאר (אבוה פ"ר).
מוסר
ן ריפ ראה הבית .וחי לאחריו והע.ר נסה הלכות במנרגי רג:קדש ידב:הרות ועבור השנה לעריות פ-ו טיה
י)
ו4
י-ף .טאמריו בסנהדרין (צר ):טכ.להא בשלח פ" 1יתרו פ"א ומ"ר בכ"מ.
י
)5ע.ין ח"א צד .194
 )6ריגינ חי בשן הבית ולאחרו (ערכ 1.יא :חוספ' שקלים פ"א) ויש ממנו עריהן לימית :
קוב עריתי
) טוכח שהגי'סשובמ.ן.
פ"נ מ"פ) ובעד'וח הנ '.נחוניא במשםיוחנן ,ובנט'!לנה.
 )7יש לו הלכות כקרבנות (מנדית ק :כחתות  01ששאר עמדותליטא סר :תוספ' ר"ה פ"כ) וכ 4טקרש
1שק*ם פיח ס"ה) וקדושת כדגים (נתובות כ"ג .):ודע שהמוכחשת טהחלפהז פעם פכר בשם שטעון בן רסנן ate1
ן צו תסיר כס ):אובן הסנן ('ומא סר ):או הסנן (כריתות  ):1אבל רגל אחד.
שמעון הסג!מיינ
 )6נוכר בעריות פ.ו ט"ב .ושם במ"ג ג~כר ר' גחוניה מזם על נו הלכות ומענין המשניפז נראה ששלשתן
לת"נ ב,איינתן והמסדר סמך על מה שוכרו כבר בשמו השלם בם"ב .וכעגי! שמצאנו שםפ.נ בר"ד בן דירכינפ.
וחיטה שביצלין (קכמ ):העתיקו משגתנו בשם ר"ג בן הקנה.
 )9טתולרותראב.
 .הפרפרות לא גודע כ4ם .וצריכים לה.וה מהונים אם נכרה הלכה בשם ראב .לטי

.

ליחמה כי היה עור ראב"י אחר טתלם'רי ר"עעי' ב"רפם.א ונראה ברורכי המאמר משנת ראכ"י קבונקי מכוון ?r
הקמיצן יש לרגיר סי הראשת וסי האחרק מן ר)זנאים הנושאים ונותנים עמו וכן יש לשערכי הטרש ססנהצי
ה כיור כ -נם תנא.ם מאוחרים מרברס טמנהגי הטקרש .בטהרות פ"נ טנא יש
דרגשש"ש  .אב 5י
 .דיא ר' אלעא' שהיה מהדור הראשון ע"  NfitD1nטהרות פ"נ ועי'
רתכה  1Deaהמא לו:ראשון אש.ר1מ:נירה נשם
פ9
ונצא הראשון ובע* רגם' הבבלית ההקפו ות
נם שס נוכר
בערכין (יג ):ובתוספתא מניצת פים חצטה
בנה לפעמ.ם ויפה הע.ר חרור :כריה יראנקל בדה"ב ?ד  74הערה  6שהבבלי בערוב'! בד"רימשנה שם פגו ס"1
.
ר
ח
א
ראכ-
פשר
0עח לזומר על ראב"י האחרק משנתו קב ונק' ומוכח  Qffבגס' בבירור שריא האחרו! ן יהטחגרים
נא
טש
יי
ב!ה כזפ ופסקו לפי טעותם הולכה שלא כדין .עי' ערוב.ן (א"א ):נכר ראב'י עם ר' נחגרהיעיש ודאירש
תיהשגי
א
מ
י
כ
ח
שהוא
חזתום' וחרא"ש יצ לנשוך על :ה הכלל להלכה .ובכליתם פ"ר "6ה חוכא ראיני נשמ חנינא כן
ודאי
ם פ"ב ס"ט שסב על רפם וחבריו וכאן וכא! פלפול בהר"ר ע"פ הכלל הנכר ופעה
י גכ"מ פ" 1ה"נ
השני וגןזי
י
ע
ו
מכלאים וכן זחה המגיר משעה  1"8הער משבת .והדרעק בפוקקים בסקופות אחרים ימצא כסה פעסום

.

יא=ן
.

ש.אות נזלה.
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פעולה אהגר כלחכמי הרפי לקךו הלק בה( ,עף ניספן ס'צ.
ת
צ
צ
פ
ב
ו
ב
ק
נ
משניות מסודריםלפיעניניהם
בם
הוכט הטטחת הראשוטת
לפיענין
-

-

למדיי

ההלכות המדוברות בהם כס נגשם ,אהלוה (חנינה יגד.
) ,וכל אוזר ואחד סנדלי
החממים עשה לו קובץ הלכות והוא היה סרר משנתו אשר לתהו למד את תלמידם

בבית מדרשו.
ה
נ
ב
ס
ה
אשר
ה
ת
ע
ה
נ
פ
ו
ב
ל
א
לראש
ל
ו
ד
ג
ה
6
ס
ע
ת
ו
כ
ל
ה
ה
ו
י
ד
אלה קובצי
בכי
ן ומה לבנים וחמר בלתי מלאכה ביר חרשים,
דהה-ה שבעל פה .אה מה אבני בני
ומדגמנת הושב ,נבלתיכלי לסעעףהםוכל שאר צרכי הבמןן עלכן בשקידה רבה ובקנאה.
סופרים נרעה ובנןעצות ח-עת חשבו מחשבות בנצמרי ההלכות ובהבטת חרשים הכינו
בנינם ,ויהימררים דוהרה הכלי למעשיהם ,וכקו ומחונה דכתה בידם הסברה ,כי שנים
אלה רג:ררש והסברה ושא בהומכי טחקריהם והשלימו חפצם לפרוש אור חדש על
התורה שבעל פה ,לתת לה חוזק ועצמה בקרב המאורעות והזמנים שנשתנו,
ולהרחיק את המכשולים אשר נתנו על דרכה מננדיה :מכמישיה,

פרק ששי

ד חיש
יי

במדרש ותולרות'ו.

שאריה סררש רוזורה אשר לחכמים ודה-שים אשר חיו ופעלו בזטן עמידת הבקא
לרוב הוא כדת פשופו של מקרא ואין אמס אך מעם מזער הלכו בדרך עקלתון .וכן
השתמעד לפנים בכלליםטיוחדים בסררשווז פרפיות אבל לאדי
ו כוללים כל התורה כולה,
אמנם עתה נהפך הדבר .הדרך אשר שסרו לפנים בפרפי מדרשות היה ;תה אם הדרך
וליסור כלל אשר על פיהו נדרשת כל דיבורה ,מההרחבה הזאת יצאה לפעמים עווור
ןכי היא פעלה שהיה אפשר למצוא לכל ההלטת
הכתובים אבל היהה נחוצה להכליתם,יע
ת
ע
 .ועלכן גםמן ה
א
י
ה
ה
ת
ר
ו
ה
באה
וריצתם מקר בתורה
,
הזקנים שהיא ח-ורה שבעל
פה ,למדרגה
ת
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יה.שבכל עניניה נסמכת
סא
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ם
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ש
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סיניכי
לפי מדרשם כולה מכוונת בכתוב-ם ,שלשה חכמים נזכרים להיות .מפליאי לעשות את
דשדשה הגדולהחי .האחד הוא ר'נרצניא בן הקנה  )1אשר דרש את כל התורה נולה
בכלל ובפרט ,השני הוא נחום איש נטזו אשר דרש את כל ההורה כולה ברבוי ומיעוט
) וכלאתיןונמין לרבוי ואכין ורקין
(שבועותב"ו .ובכ"א וכלאחין שבתירה (חגיגהי"ב.
לסיעופכם (ב"ר פ"מ) ,והשלישי הוא נחמיה העטסוני שדרש כל אמין שבתורה (פסוחם
ב"ב .ובכ"מ) .והנה אם נשאל מה ורה לכל אלה ההכתים וטה הגיע אליהםכיריחיבו ככה
דרכי

 )1רינ נכבר בעינ .ריב"( :ב"בי ):וזכה
והאריך יפים (שם) מדרשים אין מטנו אלא ב' (ת"כ סצ,רע פ"ר ל '.:ראכיד וסגלה שם) ולא 'ותר טהלכה אחה:
'ה"כ כשבת לתשלוסין (כתובות ל ,תוספ' ב"ק פ" .):אבל ההלכה כשטו בחולין (קכט ):נתיחמת לו בפעות V"D1
לכילה פ"ה בהערה 1.וכאטר בג'דע :הבא על אחותו וכו'א.ן להן קנס (הוספחא כתובות פ"נ)ונילטן וצמ' שחרנה
לר"ג שאמרו שם עלדין המשנה :לאפלך
פתנ" דמחי.כ בבא על בת אחותו) טרר"נ ואילו אפר ר"ג ב"8
דא'ן לח קנס ,לטה אמר לאפוקי מדר"נ שעושה יוה"כ כשבת לימאלאפוקי מרר'צ דאטר בפי'אין לה קנס? אלא חיכי
שאטר
ו
מ
צ
ע
התוספת
ל
י
ב
ו
.
ו
ט
ר
ה
ז
בשם
ג
"
ר
ל
ע
נראה דהכרייחא נתיסדה עלסי סרקנה הגם'
בו דקנח ע5
שאחי
גל דצים העריות שמנח אץ לרשקנם מ.01ף עוד *שנן היה רנכה"ק אומר יום רגפור.ם הר .הוא כשכת תשלוטין
גונחו שהכלל ההלכה הזאת טובח דא.ן להן קנס אבל לא שאמרכן בפירוש .וכבר מצאנו כמצא בזה במקום אחר
שאגיר בנם' על ברייתא שד"א של רכי פלוני אף שלא אמרה בגי' אלא מפג .שהיא הלרה משימתו נט'א קראה
שסו ,וי
' במבוא שלי לח"כ עםפי' ראדאר לחתרי  n-DDהתלמוד צר
רבורר זה כשגרבר על
.
l4n4n
;1הק.ים סטנו טאטר בשכח כמזהיה(אבות פע) ותפלחו בכניסתו וביצ'אהו מבירם"ר :ש5איקפיד ש חבריו 1ש
rש~לו
eכ
אoי
בדברושיכה ושלא ישטח בהכלמם מברכות כ-ח וירושלטי שם) .וחפלה  11נאותה מאד לא.ש אשר של  6דרך

לשם ר"ג הנרול ומדובר בו ;כבדות ספני טדחקיו לפגלה כח).

.
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-דש בתלמודו.
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דרכי המדרש 1האפשרכי לא היה לר 5סבה אדרתכי אם להשתעשע בדקדוקןט*ם ש
לרופאות חרשוה שכלם 1אם אפשר שחכמים נד41ם כר' ישמעאל  '-0עקיבא תלתליהם
בפלפולם1
ה לרם תכלית אחהתכי אם
אשר אחוו בכל עזבדיךדיה כי לאדי
ר*בכלל שרט
לרוטש
אין זאתן אמנם זה הענע לדרוש אח כל התורה כלה ברבוי שיעות
*רוש אתע תסק ואכין ורקק אהכללכל הם*ת והשתיות שבתורה ,אשך נראים למראה
ן כשפת יתר ,לרבויים ש למעוטים ,זה היה לסבה נרוצה לאים תכלת דגררשת
עי
י אם זאת למען התלעניני טהורה שבש פה סקור
מצרכי זמנם ,ואעלנו תכלית אחרתכ
בכהוב .סררשכל 5ופרפ כסו שאר המדות וכן הרבוי וסעום ככר מאז ומקדם ההרשו,
מלה או שת לרבא ש למעט גם זה דרשו לה הקדמונים ,כי דרכי הטדרש האלה
ן אפשר להבין כלערם פשוטו של מקרא האשא או)
הלא הם תכפותפבעיהה בלשון ואי
ש
י
א
צ
ו
אמת
ה
נ
ו
כ
.
ה
ר
ה
ו
י
מ
ם
א
ל
ע
ך
ר
ד
כי
יאשבלללפאעמילםכלקהאותס"פתבתאוורתהאוהממולרהה רבוי ,או אות "ם"ם" הנפרמהשל
יעום ,ויש לכפולים
סי
לפעמוס כונה מיוחדת ,הלא אק זה שד הכרח לאמר שכל האחין וכל דגצע"ן וכל הכשלים
שבתורה צריכים להדרש ,אבל הוא הרבר אשר דברנו שענף אלה הדרכים במדרש
מהיות הדבר דרוש להכליתם .כי מאז ירדו לנצף כונה
בכל ההורה
ליסוד
התורה וחשבו בה טחשבות אשראינן צפות עלפני  l~lWDשל סוגיא ,ונתט נם טעטים
לחקים ,ומצאו לפעמיםכי אם נעמוד על טעם איזה חק שראוי שיתפטם וה ושהק נם על
פרכים אשר אינם במובנו הפש:מי או שדחטעטו ממנו איזה פרטים ,ועל הדרך הוה טלדו
וכמנו רוב ההלכות ,ולבעבור סבבפני הדבר ולהראותכי בעלי ההלנה לא מלבם ברו
סלים דקדקו בדבורי ההורה בטלותיה ובאותיותיה ,ופירשו ודרשו אלה הדבורים ורוכלות
והאותיוה לכתה מיוחדת אם לרבות אם למעם ,ויהי להם המדרש ההרש אבן בודן פנת
יק-ת מוסר מוסדבבנין הורתם ,ובכן היה לאלירם לתהלעץ-י ההלכות סקור בכתוב,
ויהי להם זה לתומרר נדולה להשיג הארת דיבורה שבעל פה וחזוקה ורחנצלותיה ננד
כנגדיה .ואמנםבהרעיבם דרך המדרש לתועלת ההלכות הישנותליסדן בתורה ,הלא הט
זה הכריחם לדרוש מלים ואותיות אף במקום שההלכה הישנה לא הכריחתם ש ככה ,כי
היו צריכש להשווה טדותעשם .אם היה נוח להם לרבות או לטעט ממלה ש מאות למק
העמיר הלכה קרומההלאצריכיםהיו לדרוש מלהאואותכזאת נם בכל מקום הסצשלרבוי
ת תהורה
או למיעוט וזה היה מקור נפתה אשר טסנו נבעו הלבות חדשות וררחיבו נבטי
שבעל פה ,ויגלידו מצות חרשות אשר.עש
ה אותן הארם ,ש אשר לא תעשינה )1
אך לא נתמה על החפץכי הכמים בתורה כמורם ישפיקו בדקדוק מלות ושתיות
ולאירעו ולאיבינוכי תכונת כל כותב טדבר צחותלהוסיף בם4צתו מלותואווזיותלהשלמת
הדבור והמליצה .כי באסת ידעו והבינו כל זאת ,אבל הם לא ו-או ולא דרוש בחורה
י האמינו באסונה שלמהכי כל דבור ודבור וכל אוה 1ח11ע
כקורא ודורשלשוןהדיום ,כ
בחורה ספיאלהים יצאו ,האטינוכי שלילה מתת מפרי אלהים נאמרים בהעברה ובתוספת
אקיא
-

.

כיל

כיה

.

 )1ע '-כבוא לטנ'להא עלי ןן:ל עשבויוה (כ"ח ).סבר ר' 'שטעאל שאינו חייב על
והמבחואוני סיבה להבא ור"ע סבר אם רבה רבתוב %ך רבה רבהוב לכך.
יחבא  1ים-בה דברים שא.ן בהם הרעה
ובדברי ר"ע האלה הטצא סברתי טבווורת ופירשתי המבי באריכות בטבוא  .cwוע" נס בכריתות ( ):'1ות"כ תריע
פ"נ רישו ב"ה טרבוי "ש 8ומביאש רא.ה מן ר5ברה .ודחג.ן הואכןיען שלדעתם הטבתה טח'יבת בדבריהם ע"כ
בת"ג יקרא פ"ע ששם חבה
 .ומפורש הרבר
בקשו להראית שכטברהם כותת התורה ומצש זה ב-כוי סלת או
שבאסת לשון הכתוב5ז-סובל להדרש גם להפך וניבה
הטומר
כן ארם *כח הגרים מכם להוציא
אתא אה הג-םהטראי
לא שהסכרה טחייבח %מת נ-ש ולמעט פטר כענין
אדם את הטומר ונטעפטן סכם לריש
שאמר זבח רגועים הועבה ע"כ ררינו הרבוי ורב!עימ %ר הזח ,ואין צירך להא-יךעיר בראיות שהבק' נטררש'ם
שבועת ב8ר אלא 1ל

י

נמצא שבן תש העיקר בכל טקום.
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אותיות ~חי טענות !ללאענין" (משרשנים) ולבן לא ישפוטו על לשון התורה כעל
לשוןדייופ אטנם יאסרו דבור אלדים שלם מצד עצמוואין צריך תוספת לתפארת הלשון
ך כשרון שמרשהם
אולחווקריעלה טבור התורה לברורבוד בס אדם לבדי אמנםנעי
ותופיץזםלהתעסק בדהריהרירה ולרפוש בהם סודות ורזש אף בן יסצש לרום רמוים
עתר  i'nboaושתעת נם לצד הזה לרובות לדררוב הרבים ורגפממפףם בסברתכם חעים,
ועלכן לאיפלא
 ,אשר עסק בסתרי תורה !נכנס בפרדס ורקתה עאר העשירים
למעלת קרש קרשים והפשיפ פסט השמווש ולבשובגרי סודותורזים ,כידי
שהלה נדרך
המדרש ער קצוז האחרון וררשעלכל קק קק שבחלק ושוקיי שבתורה ת 4ת4ם של
שכות חלקיק בכל'כל-ה ובכל אות רמוים ודרשו לכוטת הלכותיו אשרלדקיש טן בדם
טתן התוההנ) אטנםקניה איך נרהבה הדבר ושאינום נכוןהוים כי האופן הוה נדרשת
התורה רנה סבה למדרגה חדשה במעלת התורה שבעל פהי
פעולת מדרש התה-ה לפרוש אור על רמזורה שבעל פה רעעהלכה ברחבה ש גל
נתיטת המלכה כל טים ההלכותבין אשר נוהטת ע!ד ובין אשך פסקו במעמרם דיוש
דיה ;נע לחכמים לענות בו ,לפרשן לרטשםן וליסדן .בכמה הלכות מקובלות העוב
המפרש לבעל הקבלה את אבדתו לת"כויקרא פ" 1ובכ"מ) ,ולפעמים בפלודיכ
ה כגץבלת
א
ת
פ
ס
בהחלימםעלידי משאם ומתנם כי שמע השומע וטעה נשבתז' נ"ב :תו כלים
ב"ב פ"ב) ,ובכפה קבלווזהיו ספקוו; באיזה אופן נאמרו לפסחים צ"ו ):ונחלקו רומנסים
בהיחר חט8ק מבסותע"מ .):וביחודהיו סחל;קת ב"ש וב"ה ענין לטפילת אף שנפסקה
~כה כביהכי בזהעצסו היה ספק בסה נחלק ב"ש וב"ה לרושלמו פאה פ"1היו ותוספתא
פ"נ -Haa1ס) .מסקירות כאלה עסקו בתשוקה עזה באין הבדלביןהענינים רקייסום שר
בסגופםוביןענימם אשראין לרםייפשרית במעמדם הנ!כחי ,כי נם באלה ררשו לרעת
באיוהשפן העטקייכום אותם בשד התתם לפע!לת ארם .אמנם בדרשם ש א 4 4שט
1SW1
להםלגןדיצה ודרנירוריוטה אשר משלו בונם אשרנהנו שד בפועלגי
אםהםדרשי
עלירוםלפירעותר1נע הזעה .ולא היה מעצור לרוחם למהור דעות קדסוני
אשר רשצ
וטועו הדבר 4צ שמש ס8י הרואים בעעיהם איך ותה החק והכנהנ לפנים ,בכה חזרות
אשפי העלסריותנם כבר לאטלרעת בראיות ברורוה שכן וצא לח"א  )26והגעו ושלשט
מ הוא
הדבר (שם )141,160ז אנל ראוילנו שבנל מקום שיזדמן שנשיב לרס"ר ל
;1ן-לגו שוור תנום מתהלוכווז התחרה שבעל פה ססהרגה לטדרנה ,ווהלס האמן שכאשר
י חל 9ושטי דרכי ושרישה
 unwnתכוטת דוקים אשר לא ווהלהם מעטד בפול עליר
אףכן גורל ההלמת אשר נהנו שר שאף הן לא נשארו בתכונתן הראשונה ,סרהקיס
אתך פסה -רשסו פה ביוסדוקקידיני נפשות 1PJlylהגי
ס בכלל  ,)8וכן דים רקרבטת וש
עתה רני נפשות כבר
רוקים יתלים בעבורת המקרש  .)8כישני אלה הענינים
ארבעים
.)1שקייה ה!את שמשעי טהרתי אחקיעללינעק ומאשר ישרה בעיני שמתי לה מזם פה.
" בחיא 200 ,151 ,160 1 26ו  ,201יאוסקף פה דונטאוה; סנהדרין מ-ב ):עגינו טצות
)2י
נהרמן ה'1מתיח! ראשו במוקז כדרך שהמלכות ששה ;ה נ-5ס הלכה מקובלת ..ר' יהורה שפר ניוול יצא ;ה אלא
מניח ראש על חמרין וקוצץ ~ r'elpוא'ע חכטים אין לך מיתה ס(וולת גצ :ותגש א"נ ררי לחכטיפ אףאני יורע
 .והנה אינוסיטך ש קבלה שהרי 1evm
שמיתח סנו!לת היא אבל מה אעשהשריי אטרח תורה ובחקותיהם לא תלכו
בצרו מפניויצא ניול וכשהעצבו לו חכטיס עא אמר כך הקני
ה נלא חור מטעמו הראשך וטור! -'wmא שעשו

שי,

1

.

.

יה

פסי

כמעשה הלסכות שגנדר ובחקהזידום לא ת 14הרי שטצר קולז' סוחר הקבלה 41צטר שלא היהנ; ספני ש,פ'
מברתו א"א וצווה ג! ' יקע מחלקת ריא התסיס בתהית רגסקלין (שם טעה;) ומחשף ר-ע וריי בכת כה!
ב הענינים שגחלנו האחרונים בד-נ
ש,נתה נעיצה (שם נ"א! ):הכן בהן  8SDfilכדברי .וטוה חדי! %ךי
ששליחם פתנים ססכרח שאם סקילה הלא ערות טגחשתייא.
זנספרי תזורה שבע"פ ריטדברים בתורת הקרבנות ובשאר עניינים אשר א' 1להם אפשרית אחרי
 )8אםפי
.

אחרז] גטצא וואלק הרוב טחם שסק בדקירה ע 5גרוזים ואופנים אשר כמעט א' אפשר היתארעו ובלי ספק לא אירש
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ארבעים שנהקיד
ם ההרבןו) .גם קצתדיני רג)וסאות בטלו משפסקומי חמאת ,כי רק
זנק מה שרוי
ו מטרדים ספוסאת המת למושלמי ברכות פ"א ח"ב תוספתא עלא פיד
ה
וטפמ"ו) כיוי
ד
ו
ע
ם
ר
ל
מי חפאת
(8רה פיז ח"ו וע" תוספתא מקושת פשד4)2 0
ק
ו
לעס
י
ש
ו
א
,
י
צ
ע
א
ל
ה
ז
ו
ת
ו
נ
מחשבם
ם
י
נ
י
נ
ע
ב
ם
ג
ק
ו
ו
ח
לתורה אם
בזמנם
כי
יווהאש1-תולקקייים בזכרונם כל הדבריםמעניני רות אף אם כבר בפלו ספני שנוי המעכלים.
הלא החקיםרבים אשר הלהם בקיום הבית או בוטן שהיובל טהנ אותלוים בארץ וגדימומ
ושסכמים למען לא השתכח תורתם קע שמן הדין בט ,6כפ שמיטת כספים נזק דעה
 .ירוש' חלה פ"ד ה" )1והלה וחרוטה בזנץ הזה
משון לץ ):חלת רעצה לארץ (בכורות כ'ו
בבל כגלם והנה אט רואים מזהכי היה תשוקר,ם לקיים לזכרון וש דבר אשר ודה טהנ
5פנש ,ועל כן נבין נם תשוקתם לקיש כל דבר אשר נתבמל בפועל על נל פנים
בהלמודם ובדרישה על תחותם .ובלי ספק כבי בעת דולח קבעו מסמורות והנירג
*סוד שעתה ב4ן מקרש ומזבה טויה העסק בתורת הק-במת חשוב כרקרבתם (טנחות
-

.

קק .דש-א רבה פ"ז).

ההרשה פעל.על תלסור

אמנם תוקש הדרישה
ההלבה משלשהפנים .האחר :שעל
טס הטדר12ים החדשים מצאו לדם סקור ויסוד להלכות ישמת אשר נעלם סקורן .דהרני:
ומשלפיהם בסה הלכות נתחדשו וטלדוחקים חדשים :sP~Wn1 .שבכח סררשיהםריו2-ים
 .המעשה הזה להערות סקור ההלכות הישנות היהיקי בערכו
לפעטים רתכותישנות
~א~ם לסען יסכרפי טננדי התג-ה שבעל פהומכרדשיה
 .אבל גם להם עצמם רזה נדרש
ורסנ
 .אםון חקים אשריש להם כח תוריי ,או אםון גורות
ביזר ההלכותלרומז טהטיבן
שגירו השפרים4 ,ג אם דק רק מנהנים אשר כן נהנו לפממי וראוי לט לברר ברבר
ש8י חגסשת .הנה אישר מרפת הבהמה מחסתחולי למזכה או להדיום ,אץ  6רמו
בתורה,בי לא אסרה התורה בשרושכי אם בשר בשדה טרפהלהריופ ,אבל לטשתי אין
רמו בתורה לגימור רגם-פה .אמנם דבר דומה קצת לפיפה הוא המום ,ונאסרובעלי
~Dgני משחתם בם ,אך הלכהישנה טאד צמית דמרפה מחסת ועלי כבעל סים.
זכרע זאת ההלכה ועא בקבלה אשר בה יכונההיצלה למזבחבכנוי הבעל טום בהקראו
משחת(מלאכי א' ,ח-י"ר) ולטפנו מזה שההלכה :שהפרפה אמורה לטובח (תמורה פ"1

.

מש) 2-נה מאה אבל לא נמצא לה רסו בתורת משה עד שבא ר"ע הדורש רבוים
ופממסדם וליסר :מן הבק -להוציא את רפרפה לת"כ ויקיא פ"ב) ,ויסד במדרשו ההדש
ההלבה ואשנה .איסור המיפה מחמת חולי למזבח הורהבבלי ספק כבר בחק Dl~p
י אם בשר בשרה מרפה,
לאסרה נםלהריופ אף שלפי פשמות דברי רוערה לא נאסרכ
ודמעת ל קדמת הרלכה תא מהשיחסו יקח פרפווז לסופהממיני .והנה אין צורך לאמר
בי היובס היה לקבלה מסשה מטיני נאמר רק בדרך הפלנה ,אחרי שראים שס2שזדלים
ושיבמים לטצוא מעם ושחיש לאיסור רגפרפה מוזמתחולי בסילוא או בסברה הלא מכח
כי לא דיעיגך ההלכה הזאת להלכה למשה מסיני באסת אבל הענין הוא כן ,ההלכה
שרגורפה

.

טעונם גירו
כי אם ערך למודי

על כרכי ששול מ מ ט נמת

המדרש.

%א דגרו טקנלה אלא בהשערה ואין לרברים שאלח

 )1ברור ריא שאחר החרגן פסקו יקיבנות כי מובן מעצמו אם חסרו המקום והכלים וקביעות עבודת
אפשרות *ךבגות ובפירוש נאמר בטה הקימות שמשחיב המקדש בטלו הקרגגות
האקדש
ברכחק (נ"ה)
פסןדם (עא"יכ!;) ב"ב (ם' ):איות רר"נ פ"ד ודביי האומרים שעור אחר החרגן הקריבו דברי הבל רום.
 )2מצאנו גכטה מקומות שבדוהת שאחר החדרן דקפ'דו על טו4אז
 a%פרדט"ב הוסשהא שם
.ועל פוטאש אוכלין ומשקין ירושלמי רמאי '8ל  $vnובזים ,ובפטאוח
ב"ק "8ר וב"ב פ"א "8ב פ-ה וועיגח(כ').
(גע.ס היד ר'.רירה לטפטים את המשרעבי! בפני הבית בין שלא בפני הבית עי' ח"כ  '8משרש יירושלחי
פשה  avtח"ב.

י' כיסי"

י'

.
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שרפרפה מהמת דצלי אסרה למזבח ישנה מאר והורחבה גםעל איסור דירפה מהמת
ילהריופ אך לאנורע שרשה ובאו בע 4ר6ררש החדש(יכולה  %המקרא ,האפך מצא
ויל
ימייה בכתוב נבלה וטרפה וגו' מה נבלהשאין כמוה חיה 4ף מרפה שאין כטוה חיה
שמיני פ"נ) ,והשני בכתוב אך את זה לא תאכלו ממעלי הנרהיש לך בכתמה
דגרה ובמפריסי הפרסה שאי אתה אוכל ואלו הם הטרפות (נס זה שם)דיש השיה
בשניהם הוא שאלה המדרשים נדרשו ליסר הלכה ישנה  , )1ההלכה:אין ביעור חמץ אלא
שריפה ד"א ישנה מאד אף שהמשנה מיחמה לר' יהודה (פסחים פ"ב מ"א) ,גלל זאת אין
בזה מפקכי זמן רב קודם נדנו העם לבער החמץ בשרפה כי רבן נסליאל ור' יהושע
נ ),מדברים ממנהג השרפה כאלו הוא דבר נהה בעם ושאהג
ור' עקיבא (שם ה .יא:י
קבוע ,אבל לא נודע אם זההסמ"ק הוא רקרצוני או אם ועא חק ולאיעבור ,אם הכיעור
הנרצה הוא רק השרשה ולא בעור אחר או אם הטנהנ לשרושאינו רק במקרה r,wtl
הדץ ינול לבער נם באופן אחר רק שיבוע -ויושבתמן העולם svl .זה בא ר' ירצדה
ן בעור חמץ אלא העופה ולא ביעור אחר,
לאמר שחה המנהג הוא חק ולא יעכורואי
.זנן היה הלכה יעשק
י רפדות (שם כ"ז):
ל
ונפסד זחה ההלכה הישנה במדרש חדשע פ
שזריקת דם העולה שתי מהמח שהן ארבע מבחים פ"ה ס"ה) .והנה כל זמן עאאה
ההלכה היתה נורגת בפה %נודע לכל באיזה אופן נהגו הכהנים לעשות את שתי המהנות
ולאהיוענין לחכמים לענות בו בבית ד6דרש ,אבל מעה שבטלו דקרבנוה ונעתגןדיני
העבודהמן רבהנים אל דמכמים סן דגצהנ בפועל אל הדרישה הלטוריה 1DW ,לב לרקדק
במקורי המנהגש ובטעמם ידרשו נם על ההלכה הזאה לנ4ת טכץרה ור' ישטעאל מכהים
אחרלפי דרכו מיסד ההלכה
נ"נ ):ור'עקיבא לת"כ ויקרא פרשהד') המוכה
מדרשיםרגעמלד~זתה,ו
יכל יוצא מדבריהם שאין אופן
כא
בכתוב  /זה ממשמעות ר6ש-אוזה עלפי
המהנות לר"ע כאופן המתעת לר ,9ומובן מעצמו שסררשו של זה כשל זה מחודש ,וכל
אחרכפי דעתוולפי דרכו הוציא ההלכהטן רבתוב ומשתנהענין רותכה הישנהלפי פירשו
ל כל אחד ואחד
 .אלה הדבסאוה ההיינהלנו לסדהלדון על פירץ תכונת כל טררשי
יפ
ו ר"ע והלאה,
%כה הנמצאש על שם חכמי הרוות שלאחר החרבן ובפרטטיס
גדול סמטפר המררתכם אשר עשו ליסר הלכות ישנות הוא כמפר המדרשים אשר
הוציאו מהם הלכות חרשות .אמת הדבר כי יקופה מאד להכירדיעכה הישנה בנוטרת
בסדדש חדשסן דעוכה שנתחדשהעלפי מדרש הדשכילא נתט דוורשיםרושמיםלהבדיל
בין ישנהובין חדשה"~4בל .בכל זאת בקצתן נמצא בדבריהם לשונוו? המוכיחים
חח
ב
ד
יכך
בבירור .ונאסר ררך כ%כ בכל מקום שטצאנו במדרש הלשון :טכאן אסר רבי פלוני
שהלכהיטרנדית סרביפלוניעלפי טירשו החדש אשר דרש במקרא.
וכך  ,)8ברורד"א
וכן ברור הדבר שאםשני חכמים חולקים בפירוש המקרא ולפי חלוף הפירוש משתנה גם
הדין ,שרגצררש כסודיין שיצא טטעאין להםענין לקבלה'4לא והוזה נתחדשו טאומריהפ.
דרך טפל,ר'אליצור ו' ישמעאל הלקים בכונת מצות התויה :ומלתה אותו או יאכל
בו
 )1בת"כ סוף פ' שטיני דרש בין החיה הנאכלהוגו' ב 1-טיפה כשרה לטרפהפסילה .ובאעימר בנה ההלכה

(ת.כ

.

ש

ראו לטרפה מן דתורה סמן  1ד?ת'ב ואח דלקיה אשר
אלו פרפות בבהמה
 .וא"שבן לקלש בנמ' ריש פ' א4ט
תא 14חיה ש %שתנגח חיה לאת.כול יכמהו ספןלטיפאהטימחטת חולי סן חשורה רה'א לא :פקא טבשר בשרהאי"ה.
 .ופלפיל הגט' בכל ~ה
ובדין קרא לזאת חררשה רטו כי 'דע  ttWWהנתוב מדבר טטרפה
וגטיר לח טלאת
הוהיי
החש לחנם יפירו,הטכ
שלאכדין.
 )2שנינו בפיאה פ"נ מ" 1כרם ששלו עוללות רא"א לבעל הבית רע"אלעניים .וכל אחד טהם הד 9מקרא
כרעתו .ותניא בת"כ קרואכם פ"נ וכימך לא תעהא מבאן אסרו כרס שכלו עוללות ראיא לבעה"ב ובריא לזנים
ובהקדם בסי'דגיגה ,ברכונה כוה %1,עת ר"א סוכרה ככיעכ שהעללות לכעה"כולפ" רגעעיכרה שהן לעג"" .-71לך
?לכה חדירה טבח סדרש חדש .וכן הוא בכל טרוט שנזכר מגאז אטר רבי פלסי.
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האדון ,ומזה יוצאת התולרה שסילת עבדיו

טעכבת את הארק מלאכול אח ר6מח.והשני שפרשעולזיאכלבומכתן ש שבד ,והתלבדה
להאכל עבדיומפסיצ עד ושכצל אותם אבל תא מונו משכב
מיה שאין האדון
בפסחמפנרישאמיילהעבדיו (מכילתא בא  1U~Dע"ש בם"ם) ועתה כל חבםתשכיל ש
א
מל
דבר
ע 14דנים ר"א ור"י כרצד 8-ונולד ל ברש המדרש
יצא
כד
יביןראףזאתלתגתילהנבדועןלאהש
בר
החרש עוד
יייהא דגשזמית בסכילהא (משפפיםפ"י) אשר היאבלי
ספקלר'ישומעאל .שם רוצהלריכיח ששור הנסקל אסור בהנאה בק"ו מענלה ערופה מה
ן שאסור
ע"ע שמכפרת עלשפיכות דמיםאכזרה בהנאה שור הנסקל ששופך דסיםאינודי
שהוא שופדדמים ושאטו בהנאה ע"ע שמכפרת
ברפאהדעואל :שחילטו ופה שור
*
נ
ה
ה
א
נ
ה
ש שוכות דמים א"ר שסוחר ב
ה
ל
ג
ע
ה
ו
פ
ר
ע
ו
אח
שם
ל
ח
נ
ב
?
ה"ל
דנתי ובטלתי
חכיתי בדין מתהלה מה עגלה ערופה וכו' .ולמרט פזהכילע נטצאה הלכה קרומה
בהנאה ,שאלו לא כןאין מקום לשאולאו חלוף ללמוד סשה"נ שחר הנאה,
ששיוע
י
ס
א
ר
ו
ס
א
ו
ה
א
נ
ה
ב
ת
ע
ב
ו
ר
ת
י
ה
הדבר
א
ל
א
ה
ד
מ
ע
ה
כ
ל
ה
מ
ח
י
נ
נ
י להרפש אם
גי ומך
ודאי
ה*
וסה"נ אפור או מותר ועל כן דן מעצמו להחקם היתרו או איסורו ,וק איפורו מקשו סיג"ע
ן כי בע"ע עצמה לאויה הכרע
בהקדם ההנחה ~ pupאסורהוחזר לנסות והחליף הדיןיע
לאיטר עד וכהשתדל להראות נק המשיא הכרע לאיסורה של  pnpובזה המדרש שהדש בטל
ף ,וזכהבדין מהתלה ויצא לו מן הדק ההלכה ששור הנסקל אמור בהנאה וסי אשר
דיפדו
יבק בכדרורי החכמים ימצא עוד כמה מררתכםממין הזה  )1באר היטב מפורש הדבר
 .דנהשנינו:סזכירין יציאת מצריםבלילות .ואםנשאל ההיתה דועכה טקובלת
בסיכום אחר
ועימרת מכברריפים? נאמי לא!כן דברי ר' אלעזרבן עוריהמוכיחיםכי אסרבפירוש:
ולאזכיתי שתאסר יציאתטצרים בלילות הרימודיע ראב"ע שלפנים לא נאסרה צמאת
מצרים בלהקת ,עד שדרשהבן זומא .ועלכן ב"ו דרש מרבוי הכתוב שראוי לאסר
עיתה מצרים בלילתועלפי מדרשו נוסדה ההלכה :מזכיריןי"סבלילות ,תגל כן התרגלו
ביטי ראב"ע לנהוגכן .ובדרך הזה הנן וכיסד חלק גדול טהתורה שבעל פה אדיי
אשרב הבית
שד פעולה שלישית פסלו דרכי הדרישה החדשים.אחיי שעלפי סררעאם חרשים
דם בבונתהביכות הישנות להטעים! וליסדן ,הנה לא ימלטכי אלה הטדרשים רוש-טים
 .בהלכות הנטעות בדברים אשר פסקו עתה כבר
הכרידמם למעטים לבטל הלכות ישנות
ראינו שעלפי מירשם החרש פירשו והחליטו הרין באפן אחר טאשר היה בפועל בעור
הייתהעניןחי בטנהנ העם ,אטנם גם בענינים הנח-גים בכל מקום ובכל עק לפעמים
.כיככלי לסעשהו ביד האומןכן דצו דרכי המדרש ביר דדבכום לרחצתםלנל אשר
.בזה
יחפוצו אםלכונןוליסד רתכות ישנות אם לברוא חדשות או נםלעיקר נטוע וסוה יצאה
התועלתכי היה לר 5האמצעי לכפל כדק וכדת חקיםומשפטים אשרלפניםהיונוהגים ואשר
;שעה לא נקבנו מפני חלוף וממנים והמעמדים ,ואף גם ואתבי בעת אשר ר5ריוצם ד5קום
י מרת
ןעל בש %הלטתישטה סתרו אותן אם יכלו להראות
יישמ
ש ר16כן על פ
סדרורםהחיש ,בקצת כשסות הרריהם עצמם שמרים בפירוש שמאיזה סבהנויצה ראו
ביט":
י מדרשים ד6ך ההלבה הקדומה .הנה בשם הזקנים דראשונים נקבעה
להוכיח על פ
ה ,שהאשהביסו נדתה לאתכופל %א תפגץפ ותשישכן מן הכתוב :והרוה בנדתה,
דיכ

.

.

1

ד*

.

.

/

.

י-ה

.

.

גי" שטים(יו

שתדנה

) ת"ו (ט' 1):1חי ,ה-ג ויקרא ר:דבח פרשהב' ,דטלואיםשטיי פ"א ושם פ" במתלקח
.

'קנ-ת.
י8-ור"ג .ח*8 4ץ חקת *' קלע קננה ,קכש .8nmD1
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וצוותיה בנדתה כטנודה טבעלה .ובלי ספקכןהיו הנשים תוגות שלארזו כוחלות ולא
י נדתן ער שבא ר' עקיבא ולטדעמאעבן בעת הכתוב אלא.
פוקסות ולא סקשפותבימ
לפי סרפדו  -ולהדחה תחמיד לדנות בנדתה עד ,שעבאבטים (שבה פ"ר :ת"2כונסי
פ' כפורע) ,ופבת וגפיה אשר נטה רקע ממדרש קדסוניו מפורשת בדברי עצטו,כי
דגה ראה שממררש
אטר נכנפ הדבר איבה ותא רוצה לנרשה מפני שמתגנה

.

סי

ע*ו.

*וי

הזקנים אפשר עאבאנזק לחכרה בהפרע שלום הבבז עלבן במלהפירוש אועק ובמל הללכה
י בוסנו
שנומרה  .נםממין הוה ושא סררשו אשר דרש מרבחוב שנע נוי אפר,כ
י חותר והוא
דרש בטולהמרבסוב (ספרי דברים
דיתההלכהגףימה שנזלגו
רכ
בפביו
יה
רל
מפ
זו
ימנ
י בזטן אהד עם ושאר אתך הכסופר
ין
שם"ד) ,וק-וב הדבר מארבי שיבתומז
בענע הוה ,ששני פטריוטית הלכו עלפי המלכות וברקו תורת ההעדים ופצאו כולה נאה
י גם מן )1ןין
וצץ מהוק שנזלנוי סוהר ואסרו חכמם הדבר למפרי שם) ובא ר"ע ולכחיכ
ראם לאתרו ודצכיח מן הכתובאיסורו והמפרשים הראשונים אשר דרשונן רמזורה ווצכו
עגו ברואה כבובןאין ספקשבזטן קרוס היתה מלכה שאץ
נפש עוטר בפנד השבת*

*יו

.

פיח

.

כי ראיע שביסו רגצפרש הקדמונים בעת שצרתלמילנוםעלירושלים נכגעו לדחקםולעמור
על נפשם בשבתלחופץ בקדמניותיו ח"ב סי"ב פ"א)וכן היהבימי מתהיה
(שם
ל
ו
מ
ש
ח
ה
פ"ו פהמקביים א' פ"ב) ואחרי כן בעת שצר פמפיאום הרומי על
ין נטם
(יוסטו
~.
חl
רb
יw
שבתin
הזקן דרשור~עיר הדברנספרי שופטיםt ,
) לא רמזיך
סיגר פ"ב) ,ואף ששמאי
רק פגלה נפש במלחמהלאפקוח נפשבכלל .ורבא בר רב הונא הביאשיור רלכה קרנסה:
ההורנ נחשים ועץ-בים בשבתאין רוח חסידים נוחה וגסנו (שבה קכ'א ,):וזאת הכלכה
היאב* ספק עודמוטן אשרהשליכו נפשם מנגד במקוםח*ל שבת .ומרבןיועגןבן וכאי
י באלפניו מעשה שכפו כלי על נבי עקרב בשבת בשביל שלא ישך ואמרריביו
יסופרכ
רצששגי  6מחמאה (שבת קכ"א ,):הנה עודבימי ריב"ז לא דעתר פקוח נפש בשבת,
אמנם רדיום אנחנוכי בזטן מאיחר בטלו זאת ההלכה וקבעו שאע השבת עומד בפני
פגףח נפשוושכיוי כן עלפי דרכי מדרשם החדשים (מכילתאכי תשא,יומא פ"ה ,וירושלמי

שמ4היפפ' שבת פמ"ז).

מענין כל אלה הדונפאות נתבונן כי סבות סמבות שוטת הכריוים לע
יקור ולבמל
ח
ר
כ
ה
דועכות במדת מדרשיהם ,אמנם יותר מהמה דרשוהכתוביםועזיו הלכהבלי
תצוני
ורקמפנישלפי דרישתםקבעו הקדמונים הלכהשלאכדין כסו ההלנה :פוהקכן בכבוד שבת
ויוםמוב01 ,תירין נדר באפן שלאיקוםליטי השבתות והסועחת ורקקיי
ם בשאר דגמים'
ובאר"ע . :שבטל מקצתו בטלכלושדריםמש).ובסה
ר4עדולתההישנה?בכח
מדרעק החדש נדי
שדרש מאטר רמזורה :ככל היוצא מפיויעשה ,שסלת לכל" ירצה לוערוה
שאין נדרכי אםכשקיים כלו לרושלמי שם).ובדין הנזירות חרשר"ע דבר חדש ושם חק
הדש ננד ההלנה אשר יסדו דראשומםכי בראשונה עגו שאן הנזירוויב עד עושתה
ןויש בו כרילצרףכזיתרכיב לנדר
רביעיתיין ,וננד זה דקדקר'ע ושנהאפילו שרה פתוביי
.ילרעתוהיכוי פנל" משרה שבים לאיאכל
ל"ד ft ):זאתההלכה מהת מחדשו"הרבו"
צfרtחlע~שבשיערי רצאטךבנזיר ההיתר פצמיף לאיסור  )1ובאמת ההלכההזאה שנתה
גיצהלו
ן ממשולאבצריחתיוערלא
פניה שלשפעמים.ניהטשנה דואעחנה קבעהשישר רביעתיי
1

ימר

בפי

בשרה

 )1אץ רע מרבה מטשרת ענבים3י משרת ענבים נקרא רק טשנה שא שבים 63טר שטיפ קושת נביס
'ל"ו אגל ריו שטוסק ,וצרח פכו בהן שדצא בכ 55טשהת אץ מגתו להצהב
וי הברייתא ב:ט' ובספרי נשאפ.
' ש 531 541פשרת ענמט
פשרת ענבים %א דורש וכל משרת51 .א כהצם' ר"ה אץ ובירחך פירוגי'גן
י
י
ה
ל
אלא שאם שרה ענכש בטים ושרה בהם את 5תויש גחם כרי לצוף גזית היש ועי ששבח 5הצבער"חחרבייאבל.
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ן כמשמעו ומשרת ענבים היא הענבים
בשרהענביםבמים ולא בשרה פתוביין,כיהבינויי
הממעכים וסרומקים ונעשו משסה בעוד שלא ירר לנת להעשות תירוש .וחזרולאמר:לא
יאכל ולא יוטעה מה אכלה' בכזית אף שהיה בכז-ע (ירושלמי שם) ובא ר"עולמר אפילו
שרה פתוביע ואכל כזיהמןהיקומן הפהחייב .)1ומזהיוצאלנוכי לפי המשנה ראשונה
לאירעו עודסדין היתר טצפרףלאיסור ולאמדין טעם כעיקרכי לפיה צריך רביעית יק
 ,עד שבא דורו של רעע ובפלו
טפש ולא בצרוף פה %א בצריף מים שיש בו פעםיין
הטשנה הראשונה והוציאו הלכוה חדשות עלפי מדרשים חדשים ולסדו שהיתר מצטרף
לאיסור וטעםכעיקר .ולבקי בתזמוריםידוע מאד כמהתליתלים שלדוכות אשךיצאומשני
ת ושא כקןקר
השרשקם האלרגן-.האטנם ידענוכי בדרךפלפול והתחכמות אפשר לפשרהיכ
עם המשנה רואשונהכי איהההפכים אשר לא התקרבו זה לוהואיהרמעקשים אשר לאהיו
-

למנעיר המהכמותפלפולי
ת? אבל כל
"א כאשר אמרנו .ואמנם אם נרדפה לדעה
או
קוה
הבונתם באסה ובהמים יבין סרו כי כן
תהלוכהע-דגאשנ 8עמ כעיקר נטצא כי מקורויצק טשן .רושמו הראשוןד"א בקדשים
בטפטף התורה וכלי חרם אשר הבשל בו החטאת ישבר ואם בכלי נתשת בשלה ומרק
ושנף בנרם (ויקראו' כ"א) ,הנהלפנינו שנחשב דמעם הבלועבכלי כממשו שלקדים עד
ושהכלי אעך נבלע בו ישבר או סרק.ושטף בסים .ואף כן ממצות התורה :כל אשר יגד
בבשרה יקדש .ומהיהיה לו להדברמן רוןלין הנטע בו? שיודההרילין כקדש עלידי
מנעו בוועל כן טעם הקדש ששהו קדש (ת"כ צו פ"נ,זבחיםצ"מ .ובכ"מ) .ואכנס נתבטן
הקפירה מצד דקדושה ותחלת המושו .הזה בקרבנות .ומשםמישאל
כפשם הרברשכי
ת
י
ע
י
ב
ש
ה
ו
ה
ל
ר
ע
ה
ו
ה
ל
ב
ו
ר
ו
ה
ט
ו
ר
ח
ה
ם
ה
י
מ
ו
ר
ו
ו
ס
כ
ח
ב
ז
מ
ם
י
ואחיי
על דברים הקרוב לקדומי
ובנופר זה המושגהעתייהו ק הקדש אף על החולין .אבל מקור מבורר במקרא אע 6
רקבעלי ירשרש האחרוניםרבינו הסדו אוהו כ 10גם Jwibnויתר מצטרףלאיסורבמדרשיהם
דיושים עד ההלכה והמשנה הראשונה.
טראה נפלאה נגלתה לעינינו אם נכינה בחק :לא תבשל נדי בחלב אש וע
מפגרם ושברים לא נשסע רק אזריהעל בישול הנדי בחלב אבע .אמנם דצרחבדיק נם
על שארסיני בשר ודוושם דראשון לרוחבהו הוא בהלכה כל הבשר אסור לבשל בחלב
חוץ טבשר דנים וחגבים(חולין פ"ח מ"א) וארדי שכלל כלמיני הבשר בכלל אחד משמע
שכלם בסדרנה ארו; 0ן האיסור ,או שכולם כלולים בטצות לא תבשל נדי בהלב אש או
ורכלם דםלסיינ ולמשמרה למצוה שלא יבא לבשלנדי בחלב אמו לכן יטנע לבשל כל
בשר ובכל חלב אך טצורת ההלכהאין להכריע זה .אבל נוכל ל~כריעכן
'~
ואת רותכה :ואסור להעלות עם הנבינה על השלהן חצן מבשר דגים'וחנבים ,וזה
ת
frgכfב5י
הלל שאסרו שגם העוף לא עולה ולא נאכל עם הגבינה (שם סרב) מזה לפרנו שכל
רהלכה היא טימורם שלבית ה ,%ולסדנו שעשו משמרתלגל הבשר וגזרו שלאלרעילותו
הדברים בעינים פקודצת ובתשוקה לבא עד

שי-

.

.

 )1תנ.א מרושלה פשנה יאשנה עד ש.שהה רב.ע'ת יין הורו לנטר לאיאכל ולא ישתה סה אכילה בכוית
ק :שה.ה בכ.:ה רע"א אפילו שרה פחווכו' והנה כפורש להמ"ר בשיה פתו אינו ח"ב וחולק ר"ע בשני דברים על
הח"ר דלרידיה הערעור בכו.ת והיתר מצטרףלא.ס.ר .ש"ל שלרג!"ר נם שרה ענבים במים אינו נדיב ולת לה סער
כע.קר שאם אחה אומר מעם כעיקר הרי היתר טצמרף לפעם האיסור נגש שה.הר טצטרף לממשו של אגמור ואלוכן
ף ולא הדש ר"ע כלום על דמ"ר וא"ל  pSinwבערעור ,זה לא חדש ר"ע אלא היא מררשס4של החכטים
לא ריט.
שהחץ קומר וכו' וע"כ ברברת לם'ר אק היתרטילגרף ל4ד0ור כ"ש שאין היתי מצטרף להעם האשור שהרי
י
פ
ר
ל
מצפיף לאיסור
דצ"ל ויתר טצטרףלאיסורעדיין א.ן  6הוכהה למעם כעיט -עכ"פ טבורר דמאן דח%ק ש ולטי
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,עם דגבעה ש השלחן וזה אוהשהכניסיכל הבשר בכלללא תבשלנדי בחלב אמו .אמנם
דראמת המאוחרש בסררשיהם עשיו זאת ריתכה למחצה .ר' עיבא דרש ק ש5ש
ן קינג*)
פעמיםנדי פרפלחיה פרט לבהטה פרטלעסי (הכלתא משפפיםפשי וש'דבלי
ידחלילי הוציא את העוף ספני שאץ לו חלב אם ,על כל פנים מבואר
ר
ב
צ
ה
כי
וי'יוס
דוטררשש החרשים עו-ו ההלכה הישנה .אטבם אם נשאל מה רש על ככה ומהרגיע
אתהם? זה יבוררלנו אם לא נעליםמעינינו איך בטן החיא אח האיסור היה רשי ביד
ושהודשבכל מקומות מושבותיהם ,ובא זה סחשבס עעזא מטה התלעהבארץובכחלםהבירז,
ונרמזעל וה במדרש .ספני מה נאסר %א תבעל נד בחלב אסו) ננ'סימוה אחת בץ
בארץבין בחוצה לארץ ואחתבפני הבית ואחת שלא בפניהבית לפי שדצא אומר ראשית
ושאית אדמתך לא שסענו אלא בזמן שהבכורים טהגיםובמים שהבכורים נהגים שם בשר
בחלב מהנ מקום שאין הבכוריםפוצים ובוסן שאע הבכוריםנואצים לא שמענו ת"ל לא
האכלו כל נבלה ונאסר לא תבש 5גרי מה נבלה נווטתבין בארץ ובין ברושל בץבפני
הביהבץ עלאבפני הנית אף בשר בחלב (מכילתא שם) .הנה סמה שהוצרכו להחבא וה
כולב ולררוש שבב"ח מהנ בכל מקום ובכלזמן לסדנו שקצת דורשים חשבוכן שאינו נשג
אלא בזמן ובמקום שהבכורים טהנים ,ובאמת מצאנו שבכמה סקוסות נרנו דיהר
בדבר
 .כאשר בא רב וצא -אבא אריכא לבבל הניע למקום אחד אשר בו היו
יורדים ומצא שבמקום ההוא נדנו היתר בבשר בחלב (הילין קוי ),ובלי ספק לא
מודון קמטו כן כי אם חשבו שאין האיסור טהר נועצה לארץ  ,ופלון האלכסנדדי
אחז בני ארצו למה ?העיזםאוכליםגדי בחלב אסו לטלאות השתכם היחסר לרם
ט
סיבהטה אחרהכי תקחו חלב האם (בספרוטן החמלה  ,)801נראהטיהכיבאלבסנדריא
כב
עול
י אסרו
נהפשם היתר בשר בחלב .ולא עור אלא נם בנקל סיטה ותוה ראשור רפוי .ג
במקומו עלריה"נהיו אוכליםבנא -עף בחלב שדרש להם בחלב אמו פרםלעלי שאץ לו
חלב אם .ולא יעלה על הרעת ני לפני ומנו שלריה"ג נהנו שלא לאכול ובא ריהט
ואמר שבים אתם צאו ואנלוהו ואל תפט אל מה ששנו וחקיו רראשונים שכל הבשר
אטור לבשל בחלבכיאני דורש בחלב אמו  eeלעוף פאון לו חלב .אם,כי אק ררך
קדסתיט שאם ראר העםנוהגים איסור בדברשיהירוהו בפניהםויבטלו מנהנם ,אנל הרבר
איה בהפך .במקומו של ריהטו ופה איסור בב"ח רפוי בידם ובאריה"נוריזיר להם מחצה,
י מאז והלאה נוראו מבשר בהמה
:הוא ב"ע בחלב,כן.עלפימזויי-ניו ,ואולי פעל והכ
בחלב ,ובהיות נבין למק.התיר ריה"גסכלוכל51א השש לעשותסייגלרקיק ההלכה
זה'
סכל וכל ,שד סטפ4
.הישבה 9אבל אם שאמיט הוא סבת התירו אז הוכרת קהתה-
לנובי לוי בר סיסי בא לביתו של יוסף הצייד והביאו לפניו ראשו של מזום בחלב ולא
אמרו לוכלוםויהיכי ספרהדבריםלפנירבי אסר לו למה לא תשמתהו? ואט-לו בסקוסו
ש 5ר' יהודה בן בתירה הואואולי דרש לדם כריהם(חולין קם"ז).
91 .יובים הדברםכי
ו
מ
ו
ק
מ
ב
נ
"
ה
י
ר
עלכןהיהלוי משער בנפשוכי ר" בן בתירה היהסיקל בטקיסו כ
ן
ע
י
כי
סקוסן של ריברב הזההיהבנציבין שבארםנדרים ,ולאוי
ומקפידים שם על אימד בב"ח
כס

 )1כןג '.המכ'5חא ובטתני' גר' פרטלבריצה טסתה
י התיש כי יותר ראי לטעט פרה ורהבן סגדי טלמע 6בחמה טטאה .והרעת טירוף ~ aDרבדים
מגחידימע
ופרש-
חמוהוים %א טטאח .שטט,ע8ת וצומיח וא"ת שרוצה למעט בשולה  9והאינו הא טסן סוף לפי הדעכה חכתה על
האכילהוע"כ ערקז למעט דבר המותר כלומרנרי לא תבשל בחלב כדי לאכש אבל שאר סיגים דשה רמחי לבשלכ
דאהרבא.
ולשלם טאלו גאטר שכונת רמזורה לטעט דבר רקטור באכילה בקב"ה ומטעט רק הבישול .ומש"כ רשאי
מקרור מי יאסר 5וו  f wדוש המדרש הזר ההוא בגט'?יע'כ נרוכזגי' המכילתא עיקר סי'  nlercnומא דגהח
"טסרר ועי' בטכלתא התשת הר"ר טאירפרירטאן שרטו על זה בהגהותיו בסום המשר

אב 5בהטה טהורה דכאו גדי אתרבא' שקרא.-

.

.
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במו שלא הקפידו גם במקומות אחרים ,ובצדק השב 6י שכריהעגן ריעוב התיר להם
 .ואם נראהכי בכל דור טפר בחגורות דושאים
טחצה כדי שהל כל פנים יקיימו טחצה
ה
נ
ו
ב
,
הה
ה
ז
ר
ז
ח
מ
ה
ז
צהרת
ר
ח
א
ה
ר
כ
ו
מדרש
שו
השהריץ להראותאיסור בבנהעלפי
מקטם שת החש לטכיהיה הרבי רפף בידם  6 Wpllראיותוסמוכים שטיפ כנצ שהוה
וחי
ה אשר לא נתףארה שהביש לה ראיות ממקוננת הרבה
ררכם לעשות בבל ריב
(ירוש5סי בכיס).
כאשרעלפירנוררש רוץדשפעלו שלש רפעלות הנזכרווע קןכןעשו בבת פכרתם,
פעמיםיסדו הלכות ישטח בזמונם השכלי,ופעמים נםע5פיהו נתטלהן הרחבה ודגבלה,
ש נם במלו שתן בכח הוה .בבחינתייסוד ההלכהדישנה והרחבתה און מרך דובות
י אלה רפעולות הלא הן רוושמים ל העלפני כל דוזלנצד.בכל משם
דבר
אשריםכיעיז
רתלסוד מדקדקיםדברי קדמוניהם הלא יפרשום ייסדוםוירדדבום בסברא ובשאקל
דעתם
הלכה קרומה
 .אבל נורם לב על מקצת מקומות אשר בסברה ובשקל הרעת
ישענם והכרעת
קת
בו
וא
בהגבלה אשר לא שערוה הראשונים ,ואף גסלפעמים בפלוהכלהלפידר
שכלם
 .דגה ואת הלכה ישנה :אשה שאומרת פמאהאנילךהריזו נאטטע אצאהמטנו בנפ
 .דמומה
(נרדיםצ'.0בלי ספק רגריעו דראשונים זאתההלכהסדין הנצפה דמפורש בתורה
משביעים אם שמתה תחת אישה
 .ומובןסעצטו שאם לא רצתה להשבעוסודיתאשיא נסמאת
שבעלה מוציאה בגט  )1ובכל זאת ביהדין מאותי בטל ההלכה שהיקל הרעת
 .בראאם
שבטת ישראל בזמנםאינןצטעות כקדמתיהן ואירע שנתנועיניהן באחרואמרולבעליהןשוץ
טטאותלמעןהפגרי מרם עלכן שטו לחק ומאין להאמינן.וכןהתירונריםעמונים ומואבים
לבא בקהל ,אף שההלכה וטקרא מ5א הוא שלא יבואו עמתי ומואבי בקהלה'.ונתט פעם
יעןכי בא סנהרב ובלבל את כל האוטוה הגלכןאיןלההלים בבירור שגם דגצחזקיסלהיות
מתעדות  PDPומואב ונולדים בארצם שהםעמוניםומואבים באסת,ודיעירום (ברכותכ"ח.).
המצוהלהניה השכחה בשדהלעניים נוהנת
י ההלכה הקרומה נם בזחים (פאהע"ב מ8א)
פ
ל
ך
י
ב
צ
ו
י
ת
ר
ח
א
ואף מפורשכן במקרא שנאסר לא תפאר
ו
כ
ו
י
,
ה
ו
צ
מ
%
למושלמי שם) ח-בי
ואמר רון שנההלזחים .ומהמענצ?מפני שבזמנוהחייבאחיינום אתהארץ %אוי
וזתים
מצויםכ 5כךומפנימיעומם בזסט הדעת נומה שלאירי
ה הנשאר בעש?הזתיס אחרהחבפה
נחשב כשכחה
 .וצה בכל אלה ננד שניט רגבלת הלכה ישנה ובפולהספנישנוי הומנים,
אבל סורים שהיתה צמקת בזמן הוסרה .אבל נמצא עוד מץ שנינץ ההנבלה בענין
עינבלו הלכה בקיום במקצת ובכיפול במקצת ,וזההמין סובב והולך עלבלרחבי רמזורה
שבעלפה.דיקת הבתים והקרקעות ש5ש שנים
.כןהיא ההלכה דקדוסה
5 .א ידעט אם
סקורה בחורתהיהודים שאח ,קבלוה מתוך חקתהנוים אשרחיו אתם דשדשם אודרומיים
 .בכלל ההלבה שגםבשרה הבעלחולשה ג'שנים* ר'
י אלה ואלהדט.דין החזקה הואת
כ
ן שוה
ישמעאל ורשע כבר עסקו בההלכה הזאת .וקששלפי ההלכהרמקורית אץ הבדל בי
לבןוביןשיהאילן בכלזאתקיימה ר' ישמעאל רק בושה5בןובפלהבשרה  ,מפנישקול
דעתו שבשדהאילןמשכנםאתתבואתוומסק אתזתיווכנס אחקייצודיי נחשא
יז
ב
*הכשלששנים
(ב"ב פרגפ"א).וכן ההלכה הישנה :המוכר את החמור לאסכר את כלע .נוזם המרי אחר
סדיעי נזרות בזמן הבית חלקעליה וזה אא על ישגה
 .אבל ר' ירודה כפל אותה בטקצת
וקיימה במקצתבאכרו :פעמים שהם מכורש פעותםשאינם מטרים (שם פשה מ8ב) .וכדמות
אלה
ח לביק קם בשם אחריפ שלפ"ר ג"כאין האשה נאטגתו5פ' מש"כ סתירתם מטפה
 .ואף שבררן פ5פו4
ש 5ה :5ד'טאגי סוטה דרנ6ס 5דבר בכ 4ואת באסת ראיה גדפה מא.-

בשיי
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אלה הדבסאותנמצאועורלאעמספר .ואולםכסוכןב הלכות מכל וכלמפני שלפי שקל
רעתם טסדו מתולהשלאכדין,הלכהישנהושא :האונ
טס*האשה מאלםד'דגרים ,ששתוהנם
וקנס וצער ונגר זה שסר ר' שמעון שאונסאינה משלם צער .וטוגן פעםמשיקולדעתו,
מפני שטופהלהצטיר -תחת בעלה (כתובווזלעם ,).וכן וצא הלכהישנה:רחלים והלולבים
ומי גפתם והממרר נצתרש בערלה
יבטינו (ערלהפ"א דיעכההואהעל כלפנים
י
י
ב
ר
ב
ו
ר
ב
ד
מ
ו
א
ו
ה
ה
נ
מ
ס
ה
ע
ר
י
'
י
פ
וספרי כ"ד) .אך באר'
(שמם""
קדוסק לר' אלעמיבןהורקנוס,כי
יוסי וסתרה ,ואמר שהמסדראסריספנישהיאפרי ,הלכהישנה מארג הורשין בשרהלבן עד
שתכלה הליחה וכל זמן שבניארםוזרשין ליטע בסקשאוה ובמרלעווז.ר'נסליאלוביתרינו
א ר'
ירשה ,גי הם תקנובטולשני קרקשורוזירו לחרוש עד ראש השנה שלשביעים *יב
שמעל ואטר טנוסרירותכה הזאת עשו שלאכדין שנתנו הורהכל אחדבידו(שביופתע"ב
ת"ב) ,וע,ה'ודניט רואותכי לא לבד שסדו וקיימו או בטלו הלכות בכח ראיות סטדרש
דבתובלפי דרבימדרשיהם החרשים,כי אם גם באו במשפט עםהלכוה קרמונ*הם בסברתם,
והסבולפעמיםפני הדבר לכתה אחרת ,או בטלון ועקרון לפי רגרעתם ורעתם.
ועתקעינינו רואאכי מיסודו שלריב"ז צמחה עהה סררנה חדשה בהייהם הרחיים
ובתלמודם
.בשקידה רבהונפלאה ובחקירה חפשיתבאו בקשפם עלכלנעלםלבתקהמפורשות
לפרש הסתומות לבנות או לסתור ,לנטוע אולעקור נטוע,הכלי למעשירםהיוכללי מדרש
חרשיםוהדרישההעיוניתבכח הסברא
 .המאורעותהגדוליםוהנוראים אשר סצאוםבדרךחייהם
תקפו עליהם מפקחועיניהם ויאוכי אם יחוקו בתורתם חנדילוה 1יאדירוה -ו זאת אחרוז
ותקוה להם לימים הבאים ,אבל יותר סרסהרגריוצם שינף הזכן וטעסרםלהנהיג דרישתם
בטסילות חרשות .החכטים השונים אשר עתה נענירלפנינו הם זח הפועלים והאומנים
 .למען נלמד לדעת המדרנה רשרשה אשר
הנאמנים ,והמקוטות לטלאכתםהיובתי פדרשיהם
באה בה רמזרה שבעל פה,יהיועינינו עלדרכי החכמים הגדוליםוהרשומים בדורות האלה
זנבינה בתהלוכות בתי הטררש השונים .אך במרם נציגרגלינו ש מפתן בתי _הסררש
דגנרטים ,שד פקום אתנו פה לתת לב אל החלק uwnמן דחורה שבעל פה ,ודצא דלק
דסייניםוהנזרות ורהקנות אשר עשולהיות חוזק לתורה ומשסר לה ,נם בחלק הוההיו להם
בלליםמיותרים והם היו למדהכוללותלבלרוקכסים .ועלכן נעבה-ם פהלפנינו בסדרוגאות

.

'

ובפרק כצוהר.

פרק שביעי
~ים

מ-ים "תת בתרז.

בעת אשר חק הסד בק הרת מחדש אח"יבם נהטלה,
וזנסש והטפחם
*
ה
ה
פ
'
לעשיז ס"נ להורה (אבות פ"א) -1CWQ1תלטצוחיהוחוקותיה~ז"כ ס אוצןיבנצת כ"א!),
אף:י חק התרה :לא תסעו על הדבר %א שרש סמה,נצב כחשת ברל מר המעשה
הזה נבל ז (9לא  417לעשתה טרקתם מ מזץ וזאלרריהם חיטם% .ההמל עד הק
התורהדברקטןהיהלהם,כימיגעםלאיקשהמהםלמצוא רהנצלוהכ
אתזאהתח,קה:לאלאבתעוזסריתפוררוכלי
המירש היה החק בידם כחומר ביד היוצר ,ונקלהיה להם לפרש
א
תגרעו ,לטנה אחרתבאופן שלאיהיה מהירה עם מעשיהם בעשווזנירותיהם ותקנותיהםולא
לבד זאתכיר~מציאו פשר דברבין עגי ההפכים,בין טעמיהם ובין החק המבואר בתורה,
כהלקי לנפשם בכה וענק שבתורה,
בי א"6גוויזקרויותר מזאת,כי אף "IISP
ו
ש
ר
ד
ו
ו
ש
ר
פ
ומאסרה :לא השר טן רובד אא -4ינירולך (ההכטום) יגנן ושמאל
באופן
ת
ב
ש
(
ג
"
כ
שהוא טלל נל ההקנות ושגרות שעשוושיעשו ררגמום בכל הדורוה,
ובכ"מ),
ואסרו
(רירריר ודגשיו הלק נ')[4ן

ש

.
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ואסרו בפירושכי החק ~אתסור"כולל תיקוני החכטים שלבל דור ודורכי שאין לך אלא
 .ובאסתהיהלהם זההרענוןנתיץ טאז זמהגם עתהב"עמדם
ן שבימיך' (ר"הכיה):
ביתדי
החדש .הוא היהנחסן להםבכלהדברים אשר סתמה התורה גססרה ההגבלהלחכמיםלנגינה
ישח :בכורותנ" :1ספרי ראהפי' קל"ה) ובכללהזהכל ההניעורים לדברים אשר לאנתנה להם
ראותן.עינירם(יוסא
רמזורהשיעור (בכ"מ) ,ועשו בהם כאדם העושה בתוך שלו לשנותכפי זט
פ'.ירוש' חלה) ,והכלל נכוןויציבהיה להם שהרשותבידביתדין של כל וזמן לשנות
דהיעורים לרושלני פאה פ"א מ"א),וכןאין מספר לכל הדברים אשר דגריעו בדם דוהכסים
מדעתםוסברתם לטמא או.לטהרלאיסר אולהתיר(בכ"םבחבור זה) ,ועל כן טובן מעצמו
 .ויותר מזההיוצריכיםסעד ורשיון על הנזרוה ורעשנות
כי ושאמ להם לבקשרשיון על זה
שבאלה הכל יודעים והם עצמם הורו שהןתורו ,אשר לא חשב ולאעלו עללב
אחר
ירוזורה ,והן מעמיסות על רשם טש-א כבד ובכן מאז דחילם לעשות המעשים האלה
טחן
דרושלהם מאד להוכיח ננד בני עטםכייש לרםרישיון לעשותכן ,אף כי עתה אחרי
אשר תורות החכמים פרוייבו כעצמו במאד מאד ונם התעצומת  ylroוכמהמיני רמננדן:
תקפו עליהם והולידו והצמיחו נזרות ותקמח ,כי עתה נדרש להם עוד יותר לתת הזק
לרשיתם ולפרסמו.
בכח רישיון הזה אשרלפי דעתם נתנה לרם התורה ,התחוקו במעשיהם ועקה
תילומםלרעזק הדת ונזרות לגדר ~עע התורה .כי זאת המחשבה משלה בהם טאזכי כאע~-
יופיפולעשות הקנות מזרותכןירבו לחוק את התורה והרת
 .אםנתבונן על דרכיהם ונברען
אוחדלו טהםוסתי בטלום ,וטההיו המכוה אשרהניעום לעשות
ך עשו רהיקוניםמתי
ימ
~lwp
כי בכל מעשיהם שם 1-יסודות וכלליםסיוהרים אשר היו להם
ש לחדל או לבטל 1נמצא
לומנים אלה הכודותהיו עשרה במספר.
היסור הראשון הוא ,כי הרשות אשר לחכמים לגזור נורה ולתש הקנה צודקת נם
 .וקבעו שביתדין מתנין לעקור דבר נק התורה ,יש מן החמסים
בכללם עקירת דבר תורה
הגירע זה בכונת הכתוב :עת לעשות לה' הפרו תורתך ,לאסר ,אם ך34ת דורשת לעשות
לה'ולתור1,יעשו זאת אף אם מצד אחריופר אויעקר דבר תורה (ברכותנ"ר ).ועל כי
אםהזמן דורש לתקן דברלהועלת הרת בכף אזהכחוהרשותביד ביתדיןלתקנו אף בסלם
מצריכים לעבור על אחתטן המצות האמורות בתורה (סנהדרין סקו
.ועי' ספרי דברים פ"
קצה ,יכטותצ' ).והחכמים שלכלהזמניםוכל הדורות נהגו כן שלא להשגיח על דבר תורה
 DIDN1 .מה הוא נק-א צרך השעהו,על זה לאנהנוחקים ולא
בסלם שהשעה צריבהלכך
.D'1lp'Wכי אם המשפם לביתדיןכי הם יודעים סה דצא דרוש לזמנם לעקור או לטעת
לטען ומזק הרת במללה ,והם יעשו כפי ראות  Q~'pוהשכלת לבם .והלא טעשה
דגזרות והתקנות מצד עצמו דצא עשרת דבר הורה כי כל גזירה הוא  r:tDlnחומרא על
דיבורה כסו שניות מדבריסופרים  /תוספת עריות על האסורות בתורה ,וזה עקירה דבר
הורה שאסרה לא הוסיפו על הדבר ,ובכן פעולת החכמים בעשות גזרות הלא היא
בטבעה עקירת דבר תירה .ואמנם אם רבים סהרורשים האחרונים סרקרקיםכי אין
רשאים לגזור בעקירת דבר תורה כי אם במקום ש:שעה צריבה לכך ,הנה זה אטת רבא
אין זכוה וצדקה לחכם'ם לנזור ולתקן כפי העולה על רוחם יכאשר בדו טלבבליריחרח
ג
י  ,אבל אינו אטת כאשר ידמו אלה הדורשים בלבבם כי יש נזרוק והקנות אשר
חצוני
השעה צריכה לכך ויש שנזרו ותקנו טה שהין השעה צריכה לכך ,שהואקונות חורשו
לעוקר דבר תורה והאחרונות לא הורשוכי אם בשאין עקירת דבר תורה  /שלם ברור
אף
י לכל גזרות והקנות המאורעות ומעמד הזמן רגמקור אשר סטנויצאו .בקצתן
ועא
כ
י
י
ה
 .בתובוה
נאמר בפירוש אווה זמו יטאורע הכייגע שחם לעשותן (ברכות ע"נ .שבת ס'
ע"א

.
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).י"ה
ע"א ).או נאסר משיבי עוברי עבירה גזרו כך וכך(שביעיה פידמ"א ,שבת מ'.
נזרות נתנזרובעליתחנניה בן חוקיהכלן נוסרו בטאורעוה הזמן ההוא,ואין בוט כפק ני

כן תוצאות כל הגזרות והתקנות שעש :החכמים ובכן כלן נושג ספה שהשעה צריכה לכך
לרחזיק הרת והתוה ,ומה שעשהשמעין בן שטה בזמנו טעשה ננד שורה הדץ ספני
שהשעה צריכה לכך עשו כל החמסים בוצעם שנים שגזרו גזרות בראוהם שהשעה
י מושג הנזרה בעיקרה הלא הוא
צריכה לכך ועשוכן אף בעקירת דבר הורה בדעככםכ
עקירת חקההירה :לא תוסיף על הדבר ילא תגרע סמנו .אמנם הארגונים ממזרך לב
ומתמרק כה עצמי רצו להגביל הרבר בכל אפן האפשרי ומבדילים ומחלקים 114דבר תורה
לרבר תורה לאמר זה ניתן להעקר וזה לא ,ובאסתאין זהכי אם המצאה פלפולית ואין
לה סעסד לה הבהינהההגיונית .אם אמרו כן רק בדברים שבמסון יש נחביר חכמים
לעקור ד"ת מהכלל הפקר ביתדין הפקר (יבמות פ"נ :גטין ל"ו ,):אז נשאל לטהנוציא
טמון ס! הכלל?וכייעלהעל הדעת שכל סצ:ת התורה הנוסעות  i'DD1אינן שוות לדבר
אחרמדיני אסור ומותר שבתורהו מצוות לא תעשוק שבר שכיר ,לאהגזול ,לא תונו איש
את עמיתו ודומיהן יש כח ביד חכמים לעקור,ואיןבירם לעקור איסור הרש אורקיקה
בחליצה ומימיהם? ואם נאסר לסכן עשה עורא וחבריו שגזרועלכל סי אשר לא יבא
לשלשה הימים ~הקנץבירושלים) בעצת השרים והזקנים,יחרם כל רכושו (עזרא י' ,)%
ודפקירו כם:נו של אדם ,אף אנו נאסר סי הרשה את עזרא לעשוה שלא כהורה? ואולי
ישיבנו אדם רוח הקדש אשרעליו השכיל הוא ררשהי ,אזלפי שיטהו ואמונתו נשאלה:
יזם עורא עשהכן ברוה הקדש איך נלטר ממנו לסמון אחרןוכי למרים טסעשה נסים?
ובכל זאת א.ן טספר לכל הדברים אשר הפקירו חכמים סםנו של אדם ננד דין התורה,
סמון אשר לפי ההורה ותא  5ffזה וכנזל נסור ביד אחרים? אבל האמת הוא כן :עורא
עשה כדת ,וחכמינו עשוכרין בעת שהפקירו כמון אף בעקירת דבר הורה,יען כייש
כה ביד ב"רלתקן דבר לצרךריטן אף כעקירת דבר תורה ,ולא לנד בדבר של מכאןכי
אם בכל דבריש להם הכח והחובה לתקן ולגזור לצורך שעהם אף שעוקר דברי תורה,
ובהלמורים נמצאענינים נפוצים הנה והנה אשראינם סמון ואשר חכמינו עשו בהם..תקנות
אנורות בעקירת רבר הורה(עי'יבמות שם) ,הן אמנם שההל0וד טבקש ררך לנטות
והבדילבין עמירה דבר בשבואל תעשהובין עקירה בקום ועשה,יען ני בכל מכוםהקילו
הקרסומם יותר לעקור דבר בשב ואל תעשה מלבקור בקום ועשה (ערוביןע ,),אמנם
כבר הרגישו רבים מן דמכסים שאחרי התלפוד שההבדלה הזאתבנויה עליסוד רעוע,
אחרי שמצאו בכמה ענינים שהעטירו חכמים דבריהם בטקום עקירת דבר תורה אף בטקום
 09ועשה .נעלים כעינינו כל הדברים אשר העריטו על חקים אשר נחשבו בעיניכם לחקים
מן התורה והחירוםוכקים ועשה כסו ערובי חצרות שתופי טבואוה וערובי תבשילין אשר
סיף סוף אינם יוצאים מנדר עקירת דבר תורה,
נשים לב למקצתענינים אשר לא
הסבו פני הרבר בהתרסהכי אם עקרום בפירוש א
בו
בק
לם-ועשה ,הן כמה וכמה הקנות עשו
מפני הקנת העגונוה אף שמקצתן עוקריה דבר תורה בקום ועשה כמו בהאמינם לאשה
עצמה לאמר :מתבשי לבמוה ק'"ד ):וכשיאים אשהעלפי עד אחד (שם קכ"ב,).עדים
שראו את החרש בשבתאין להםמןהדין אלאאי-בע אסות וההקין ר"ג הזקן שיהיה להם
אלפים אמה לכל רוה (ר"ה ע"נ ,):וקצת דברים תקנו בקום ועשה ספני ה-כי שלום
בעקירת דבר תורה (גיטין ס"א ,ש'ע"ז כ' ,תוס' ד"הור"י) ,וכסה סצ:ת יסדו חכמים
בקום ועשה והוסיפו על מצות התורה והלא זה עקירת דבר תורה שאמרה לא הוס,פו על
הדבר (ש' רסב"ן ואתחנן ,רשב"א ר"ה ט"ו .סיכה ל"א .):והפשרה אשר עשו האריוממ
לאסר שכל אלה יוצאים מן דבלל טפני שיש פנים וטעם לדבר ועלכן עקרו אף בקוס
ועבה
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4

.גילפי זהצריכים להחלש שבגלם ועשה לא
ועשהלנזיר ש"נ :בהום') אינה אלא הימה
יוכלולעקירכי אם ב12יש פנים וטעםלרבר ובשבואל תעשה יש בירם לעקור בכלענין
אף כשאין פנים וטעם לרבר ,ואבי יעלה כזאת על הדעת שקרמונינו  1TVדחף תורה
קש שלא היה פנים וטעם לדבר? עלכן באסת לאכן וצאכי אם ברור שבעתובמים
שראו חכמים בשקול ד*הם שראוי לעקור רבר תורה סאיתע פנים וטעם ,עכשווי חף
במקים  Dlpועשה ,ולהפך בלאפנים וטעם לרבר לעלם לא ע 149דבר הורהואין בידם
 .ואמנם שורש כל פנס וטעם הוא
לעקור אף בשב ואל העשה ,ועל בן וה וזהשיש
צורך השעה ונרד ההורה בכללה ,ובכל תיקוניהם אטויביים אלרגלל הכגנח להם :עת
לעשות לה' דורו תורהך.
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היסור השני הוא
תיקע
.לתיקון עלם הדהי יסדוכל הכוימם ווגזרות וכל מיני הקנות לחזק
עולם דותי ודיברה
הדת ,אם לעטור בפרץ בראוהם שהעם פושעים ומולולש בדבר ( wl~pירוש' שקלש
) באלה סבת וגורה
פ"ו ה" ,)3או שרבועוברי עבירה(שביעיהפ" פ"א ,שבת ס'.
ין ובתכונת בני ארס
 .כלומר aunw
מצדהפועלים והזמן .לפעמים הסבה בעצםהעני
י תקלה .באופן
הענע שדניםעליוד"אבן שנקל להיות מהדאל לבני ארםובקיוטויבואוליר
הזה עשו לפיוסים הרחקה יהרה (פסהים ב'1WP1 ):סייגיםכדי להרחיק אדם נן העברה
(ברכות ב' ),בכלל הזהריעיקונים להמניע האדם מתואנה אשר
לעברת
שלאבילאעי
אפשר שת
 .חע נזרו
שות אווה
דבר תורה (כחובותב'.
) אולירי דוגל עברה (שבהי"ס )
ו
א
תקע
ה
נ
ק
ת
,
)
ם
ע
נ
ב
ו
ם
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ס
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כ
ת
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ש
(
ה
י הקל
:
1
"
י
ספני
דברפןיבא ליד
(כריתות פ'  ,ועלניוצא בזהיאמר המשלן לך לך אומריםלטירא לכרסא לא תקרב
(פסוחם נו :ובכ"מ) .עוד בכלל הזה מה שנזרו לפעמים לאסור איסר טה שאין ט שטס
רבא טאיסו ,אלא מפני שבצורתו דומה לדבר האסו אסרוהו פןיחליפו אישר בהיתר
בלאדעת (כתובוהב"ב.
),וקרובלזה מהשגזרועלדבראשרהואאסורלאחדוהיחרלאחרואסרורצ
נםלוה שמוהרלובעהשישלחושפןישכחמי שסותרלוףתןסו הרברלמישאסור צבואלעץ
.גםםחששרמאלהאסורכמהדבריםספניםראיוזרצין(בכ"מ)ונסעל81שעיאטר
הקלה(קדושין"):
הטשל :הרתק מןהכיעור הרוסהלושברר"נפ"ב,חוליןס"ד :תוספ' שםפ"ב) .טבקשהמ
ימיםעובריעברהואמרושלאיושלומעשיהםלשבהנ':יבמות פשע.
לעצור בעדהתקלהקנסולו
סע
פ
צ"א .ובכ"מ) אף שמןהדין המעשהקיים .רען מה בטלוהו?יעןכי 4או שיבא סוה תקלה
שיחשבובני אדם אם המעשהקיים אין גם איסור בעשייתו .ואף לוה עשו לפעמים שלא
כהונן במי שעשה שלא כהונן (יכטות ל"י .כתובות פ" ).1מרצוהם לתת אזרוחהלאחרים.
 .אךסיןתיקון עולם החברה נחלק לחמשה מעש
 .א)תרצנים
בל אלה דוםהיקון עולםרוהי
1Wpl .בעניניהם כסו שעשהה רהטהבעניניה שחסהעל סמונם
שהקת להצל מנוק חופרי
שלישראלוננעיםפי"ב ע"ה ובכ"מ) וכאשר מצאט כמה פעמים שרמזורה מנעהלאעמיס
עלעושי המצות שצאות מרובות כובסהעל טסונס (ת"כ אטרפי"ג ,מנתוהט"ו :ובכ"מ)
נן החכמים שסרו זאת לשלם לחוסעלממינם של.ישראל .ועלכן נםכבניעוריהם בחרו
בשיעורהקטן שלא לו-2בזת בהוצאות (טנחות פ"א ,).וקש בפנעם בביפר תורהרוזירו
מהפסד ממוןלתלין  ib'bעץ* וע" ירוש' שביעא פ"ר ת"ב) ,ואף השסר שאין לשעיר
ן שם)אע זה אלא סדתתמירות ,אבל הקדמונים לא
הפמר במקים שסהר וערה(יעי
מעפשנויכןודילנולראיההמעיטהטר"שבן נחליאלרתק nb~eלבדד וקבעדמין בקרבןרפידת
כידי לחמשלירות בקרבן אחר .ולסהשלא להרבות בהוצאותלכריתותח'..וש' ח"א )191
ם מעמיד עצכצ ש 0טט
ני ירדו הכמיםלסוף רעת דאדםוידעוכי ממוט חביב שעיאי
לכן לארצו להעטים מעטסות הסביאות רפסד סמקיחזרמרי .בנטה"נ ט nupm
להציל
-

1
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להצילטן ההפסד ,ככת טהשרועירולרועה בהמה דקה שהזר בחשובה(כי גדול בהמה דקה
באש היה אמור) לסכור עלידעליד ,ולנר שנפלו לוהזריםוכלביס(שגידולם אנתר)מבית
אביו לסכרם עלידעליד (ב"ק פע) וכל זה לטען לאיפסידו .ב) נטו משורהדמין מפני
שאילויעמירו הדבר על עתרתהדין אפשר שיבא מזה נטיהמן החק מצר אחר זה שורש
תקנתפרוזבול שהקן הלל ועוטה שלאפרין רמזורה ובטל השבטת כספים שלא יהיה העם
נמנעים טלה15ותויבא נזק לחברה(גיטין ל"ז ,):ומזההענין מה שהקנוכדי שלא הנעול
דלת בפני לוזם (שם מ ,ובכ"מ) ,משום תקנת השבים (שםנ"ה ,).ס":ום תקנת הלקוחות
ן ברבר הורהבין ברקס לתיקון הכשר
(שם מ"ח) באלה וכיוצא בהם נטו משורתהריןבי
בעולם ג) ו ש א ר להעטיר שלום הבית .כט התקנות שתקנו לפובת הנגדם משום
איבה (כתובות נ"ח :ובכפם) 01שוםחינא (שם פ"ד ובכ"ם) ומשום שלא תהיה קלה בעיניו
להוציאה (שםי"א ובכ"ט) ,וכל .תקנוהיהם משום עגונה (יבמות פיה .ובכ"ט) ולהקנת
שבויה (ב"ק קי"ד ):ומה ששקדו על תקנת בנות ישראל בנשואיהן (כתובות ב )/ורותקנות
סשום נזרה שמאיוציאו לעועל בנות ישראל (גטין כ"ז :עיט ):ד) תקנות מפני דרבי
עה~םבין אדם להברוובין איש לשכט ובין היהודיםובין בצלי רק אחרת(גטין נ"מ.
ובכיים) התקנות לעצור המריבהודין ודברים ותרעומותבין איש לרעהו (שם ס' ,):ותקניה
לטובת הארם שלא יתקבזכיותיו האנ~שתת (שם מ"א):
 .ה) פטרו לפעמים מעשות סצ~ה
ומעשה חמר וזה במקום שהגוים יודעים שמצוה עלהיהודים להציל סידם איזה דבר קדוש
או אחד מאחיהם הנתקף תחתידיהם ,ועל כן פבקש הנוי פדיון יזהר מכרי רמיהם ,בזה
הקנוכי לא יעשה הישראל המצוה כלל מפניתיקון ( a51rשם מיה ,).ויוצא לנו מזהכי
כאצרי השתדלו והגדילו לעשות לתיקון עולם הדתי בהוספת על מה שנקצע בתורה או
ביסודי וכחכמים שקדמו להם והיה התכלית האחרונה לעשות משכרת להורה ,אף כן
השתדלן בתיקון עולם החברה ולטובתם החומריה שלבעלי הדת אף אם הוכררצ לתכן
בגרעוןסדין התורה או מדין החכם'ם שקדמו להם ,וגם בזה התכלית האחרונה לעשות
משמרת לתורה,כי כל הנזעום החומריים הבאים בסבת הדת הס נזק לדת עצמו ,וש ק
.,,
גם הרחבעם הם טשמרת לתורה.
היסור השלישיהיא :בהיותו שהנזרות והתקפת מיועדות להיקון החיים הדתיים
והבשריים והחברותיים ,עלכן ראוי שהמתקנש והנוזרים יבחנו את מצב ההיים האלה
וישקלו בפלס הכמתם את התיקונים הנרצים להם עלפי משקל ההכרח והאפשר כי
יש דברם הכרדוית
שוותא.ינם אפשרים ויש אפשרים ואינם הכרחיים .בכח הינגד הזה משכו
לפעמים ידיהם מע
תקנה ומלגער נזרה .פעם טפסי שלסבת הנזרה או התדנה תצמה
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בלתי אפשרית
טעססה אושר לאיוכלון
יגיע
אין
י הגזרה או התקנה ואז היא בלחי הכרחיI
ם
ע
הדבר שוה בטעממת ה
ל
ע
ע
י
נ
ת
ש
ת~VDבכל
יד
ומזחדלו לנזור על דבר אשר יכבד על העם טנשוא ,והעמידו כלל :איןגוורין נזרה על
הצבור אלא אם כן רוב הצבוריכולין לעמיד בה (ב"ב ס' :ובכ"ס) .מהשורש הזה יצאו
ענפיםשונים א) שבמקום הפסד וצעראין לעשות נזרהאו הקנה (כתובות ס' :ובכ"ם) וכל
שכן כשההפסד סרובה(פסחיםט"ו:ובכ"ם) .ב) לא תקנו
י רםסד
(שבקדבר אשריכוללהביאליד
(ב"מק"י ),נ) גםכל טירחה יהרה נחשבה כהפסד
כ"א,):כי הכשו הכונת הארם,
כאשראין אדם סעסיר עצטו על סמונו כן אינו מעמיד עצטו סליתרשל לעשות דבר
אם הוא טירהא,יותר סדי e~lwl'-..כל אלה הוא הכלל אין גוורין גזרה שאין רוב הצבור
יכולין לעמוד בה ,ונחשבו כדברים בלתי אפשריים .אופן אחר מנזרה בלתי אפשריה!
בכרעם שאםיחתילו לעשות גדר לא היה קץ לגדרים בהשאר המיד פרץ קטן בלתי נגרר
-
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חששו ולאגזרו לפסחים ט' :יוסא ב'  ,ב"מ ט' ,).ואף ספני זה

ולאיהיה 5ד,כר סוף לא
5א נ 1-8נזרהלנזרה (שבתי"א:ובכיים) כי הכלית הנזרות לעשות משסרת לתורה %א
משסרת למשטרת (ביצה ב':רש"י) שאם לאכןאין לדבר סוףכי נםאחיי הנזרהלנורה
 .אף מטעם זה לא נזרוכי אם
נמצאעוד מקום לנחר,ועלכן נכנס זה בנדר בלתי אפשרי
 .יבמות כ"ד ,).והתירו כל ספק איסור מדברי סופיים
בדברודאי ולא בספק (ברכות כ"ה
לשבתל"ר .ובכ"מ) ,כי הוסכם להם שהספקותאינם אסורים מצר עצמם ואין גם כגלם
י אם נאת 1-משוםסייג שמא יעשה את ובראי ,אבל כשהודאי עצמו שיט אלא
לאמרם,
כיןלגזורעל הספק לעשות טשטרת לטשטרתשאם לאכןלה לדברס"א.
הוה
משמרתא
בכ~ פ"א
הוא היפראין טחדשיםעל הנזרהואץמוסיפיםעליה לירושלמי שביעיתפ"ב ה"נ מ"ש
היא) .ואמנם רועיק הסובב והולך בכל הפרטים האלה נכלל בכללם אין נוזרין גזרה על
הצבור אלא אםכן רוב הצבוריכולין לעמוד בה .האופנים אשר לא נזרו מהיותם בלתי
הכרויים הם ארבעה .א) לא גזרו על דבר שאינומצויכי אם לעתים רחוקים .אם שאינו
סצויכ 5כך במבענ(ביצהב':נדהל"ד:יוסאי"נ ).אואינומצוימפנישמציאוהו הלאבמו-ה
טבעיובלחי מזדמן בכל עת(ירוש' דמאי פ"א ה"בחולין קט"ו ):או שהלוי .בסקרהמערדככד
כפולת ושרפה (יבמותל"א .קדותכן כ"ה):י או שהרגלבני אדםפועל שלאיורטןבקל(ביצה
י"ח.גטיןה'.ס"ד.ניירנ"ה ,).בכלאלה נאמרהכלל :מלתאדלאשכיחלאנזרו בה רבק.
ב)לא עשוסייג לדבר איסור בעת שגםבלעדי הסייגאיןלרישלעבירהיעןשבני אדםבדלים
סמנו (ביצה ל"מ,חולין פיח .ועי' פסחים י"א .).ג) בכל דבר אשר נלא הנזרה "ט
),
רושם אחר להזכיר שלא יעבור על האיסר -לא גזרו בו חכמים (פסחים י"א .ביצהיכת.
 .ד) אם האיאאם
י אץ צורךלסיינ להרחיקמן העברה אחרי שיש רושם אחר הפועל זאת
כ
אושיעליהם נרצהלגזור הם והירים וזריזים ואין צורך לחוש שיעברו על האיסור ,כש
דגהנים בעבודתם (שבת כ' .פסחים נ"ט :ובכ"מ) ,בני חבורה שנסנו על פסחזרמים
 .וטמעם זה לא עשו סייג בדבר דגצצר
כירבים הם ומזהירים זה לזה (פסחים פ"ה)
 .כל אלה וכיוצא בהם ,הגזירה בהם בלתי הכרחית ולא גורו
ןכי זריזים הם
לביהדי
בהם הכמים,
היסוד הרביעי :בצקים שהכירו שלפי תכונת האדםורפיונו לא יעצר כח מלעבור
על צימור ,ויש לחוש שאם לא יהירולו הסייג יעבור על איסור תורה אז החליטו שטוב
להתיר לו איסור טדביי מופרים סהלביאהולירינסיון לעבורעל דבר תורה .על דרך משל:
לשאה משא בשבת ארבע אסות ברשות הרבים אמרוכן התורה ,ומגזרת חכמים אף אסוו-
 .ועתהמי שהחשיךלו בערב שבה בדרך מה תשה עםכיסו ומעותיו1
לתתה לנף לשאתה
ישאם בידו הרי נושא משא ד"א בר"ה ,יתנםלנוי ההולך עסו ,עובר על גזרת חכמים,לכן
החליטו לבטל נזרהם באפן הזה טדעתם שאין ארם טעמיד עצטועל ממנו ואם לאיתירולו
 .קרובלוה
לתתכיסולנוייש לחוש שישאהו הוא עצמוויעבורעל דבר תורה (שבהקנ"ג).
 .וקו
רעאכל מה שרועירו סופם משום תעלתם(ביצהי"א :ירוש' ס"ק פ"א ה"ד ופ"ב ה"ד)
כן שמולב אל הרגלבני אדם .וזה במקום שראוכי הרנילו העם באיזה מעשה ,והתחזקזה
ההרגלכל כך עד שהכירו החטטים שאף במקום נזירתם לא יסירוהו טמנם או במלו החכמים
את רער,ם %א נזרו או לא החזיקו בגזרה אף שהיא קרומה ואסרו הנח להם לישראל סוטנ
ו שננגין ולאיהיו טזידין (שבת קם"ח :ביצה ל' .),אך כאשר הבהינה בתכונת האדם
יהי
ובררנלםהיתהלהםלקו ולטשקולת בגזרותיהם כן גם הבחינהבציכי הצבור
 .אם ראושצרכי
הצבור דורשים מאתםבמולאיזוגזרה אותקנה,בין בדרךעראי (שבתי"א.
)ובין בדרךקבע
ן מהן שלאלהזיק?רכי הצבור .ומזה דמועםהתירו כמה דברים טשוכ
(מגלהד' ,).העליטועי
כבור הבריא (ביצהל"ב ):ומשום כבודמלכים (ברכותירט ,):או לצורך אדםחשוב הק-וב
/

לטלכות
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 *).ולכל זההרעיתהפנימי הוא כן .אחרי ובהסבה התכליתית למעשיהם
למלבות (ב"ק פ"נ
והפרט וטובהם,עלכן יהבתם שיהיהתמידנגר
היאתיקף השלםלהכיןוליסדצרכי
רג~עלי הדת הרגלם וצרכיהם החומרייםוהטוסריים.
עיניהם התכונההגופניתוהנפשית אשרלב
אוסאיץ
-

/

היסוך ההמישי :בטקוםשבמלטעם שתקנה או הגוירה אם משמי הומנים
נם התקנה והנורה או העמירו במקומה אחרה נאוחה לומנם ,ותטור
סבהמואבחןרתס,עצאסוו.בם
הל
הוה
*אכל הנורות והתקנות נבעו סטיב זמנם וברברת שלא נעשוכי אםלפי
סעסדהומן ~צרכיו.ועלכן אםעלידישנויהזנץ או המקוםאין עוד,אפשרית לנזרהמנלי
יכלת לעמור בה או אינה עוד הכרחית יעןכי הטעם אשר דןהנורם שעשו'דגזרה נהבמל
 .ואמנם טלבד
הלא יה"ב שנהלים שבאזפן כזה לא רצו הנוזרים נם בהחלה לנזור הנזרה
ששכיתכן על ן השכל הישךונוד פוכרח זאתכראיות ברורות .וץ רבןגכליאלוביתדיט
הקנולהתיר בשביעיה שני פרקים הראשונים (ס"קנ':ירוש'שביעיתפ"א ה"א)IPS ,כיבזמנו
שאחד רברבןדלוכל העם והיהמצרכי העת שלאלהגבילעבוהת הארץעד טאד עלכןר~זירו
מה שהיה אסור לפנים.כי אכרו אלו ודה נגדעיני האוסרים מצב הדברים כמו שהוא עתה
ו אוסרים,כיהיו אוסריםאין אנו רשאים להק! דבר שאין הזטן סובלו ואץ רוב
לארי
בהמה
ה
ק
ד
ה
ז
ו
ר
ז
ג
ב
ו
ו
ב
.
ד
ו
ד
ע
ל
ר
הצבו
ם
ת
ר
ז
ג
ל
ה
מ
ו
ד
ם
י
ל
ו
כ
י
ן
י
ל
ר
נ
ס
ן
י
א
ש
ורוי
מיני.
באי
 .ווה התעם הלא
בהמה ובבל ואח לא גחיו על גטה
בכל
טשום ישוב הארץ
לפי שאין רוב הצבוריכולין ל;סוד בהש(ובי
"ק ע"מ):הרי שנזרו לצדדים אסרו בטה שאפשר
ר
ה
י
ה
ו
ו
ב
ר
ס
י
א
ה
ו
ד
ו
מ
לעמוד באיסורו וההירו מה שאי אפשר לע
,
,
ד
ח
א
אףכן בכל
בזמן
?
נ
י
כ
ס
ה
ו
א
ב
י
ר
ת
י
ה
ה
שאפשר
ד
ו
מ
ע
ל
אם
ל
ע
גזרותיהם גזרו לצרדים אסרו לכלזמן
זמן
בי
שאי אפשר הנסוד בו
 .ועלכן ברור הוא שהחכמים נזרו ותקנו רקלפי מעמד זפנם אבל
על דפק שנשתנה בו מצב הדברים לא היה איסורם מכוון כבר מתחלה .ועתה רועה
טכרעתכי כאשר לא כוונו בנזרוהיהם ותקמתיהם על זמן שאינו דומה לוטנם כן לא כוצו
בה על אופנים אשר חדל בהם המעם אשר היה סבה לנורתם ותקנתם .ונמצא כן מבוש
בגזרתםעל נמילת הכלים בשבת שבראשונה נזרו על בל הכלים חוץ משלשה,שלא יהיו
נטלים בשבה וחורו וההירו שכל הכליםנטלים בשבת (שבת קכ"ג ):והטעםהיהמפנישי~-ם
היו פרוצים באיטרי שבחעל כן החמירו וכאשר נגררו ובפל וה הטעם ההירו להם הכל
(ירושלמי שם פי"ז ה"א) .ונסצא עוד שנזרו שימעלו באפר חטאה אף שמשורההדיןאין
סיקלה באפרה
 .ולמה נזרו ספני שהיומולולים בהונהנו סמנה עלגבימכותיהם להתרפאות
א
ל
ו
באפר
ם
י
ל
ו
ל
ד
ט
ר
ו
ע
חטאת
ו
ל
ע
מ
י
ו
ע
ב
ק
ו
ו
ב
ובאשר נגררו
א
ל
ש
ם
י
ל
ק
נ
כ
פיו):
(ירושלטי
ואחד מן ההבטים הלחרונים רצה לההיר שיריה בשר בכור נשקל בליטרה ,ולהתיר
מלאכה בחול הסועד כי אסר כלום אסרו בשר בכור להשקל בליטרא לאכרי שיהיוסוכרין
אותו בזול והם סעריטין עלט ומוכרין אותו ביוקר ,כלום אסרו לעשות מלאכה בחה"מ אלא
כדי שיהיואוכלין ושתיןויגעין בהירה והםא(כלין _ופחזין (ירושלמי טרק פ"ב ה"נ).
יי
זו
ינה רגם-חיה שר או אף בשהיא
והגנו רואים כי בכל מקום אשר בטל טעם רגומהושוות
ה
י
ה
י
ר
ת
ו
ס
ל
ת
ו
א
מ
ג
ו
ד
הכרחית אלא
ך
א
כי מי
אתשפאעיונלהתמחוכעמליה דבתמללומהו,ד בהואשטכנלםלריבונ
ובאפפה
יהלאימצא ט זהעיקר פעולתם לפרש
אשריבהן
~בררבאיזהמקוםובאיזהזמןובאיוהאפןרברי הקדנצנשנאמרואולאנאם-ויתכנו אולאיתכנה
ואם נקריב הרבך אל שכלנן אין אפשר להעלות על הלב שתקנה או נזרה אשר נעשו
טאיזה טעם ששדיתנולהן קיום בהעדר דמעם .ומי שיעשב שכן רצון הכמינו מחליף
האמת בהיפוכה
ן טבלהמופתיםוהראיות הלא הבהינה במנהג אחד אשר
.כי אףאםנעליםעי
 .הנה בתלפוד יסופר :כי נזרו נזרה
נדינו בו בעשותם נזרה חראט הדבר ברור כשמש
במערבא לא מנלי פעמא עד הריסר 'רוד שתא דלסא איבא אינש דלא מביראליה זאתי
'

~לזולא
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י על בןהנשייט שנה שלמה עד שפרסמו סעס הגורה
לולתלא בה(ע"זל"ה).ולבז-נו סנהב
י אשר כבר
סדאנה מדברפןידוה בדםאיש ואיש אשך לאיסכשו לטעם דגזירה כיאדי
השתרשה בעםלאיזלזלו בהעוד
 .ואסנט אם נשאל לאיזה הכלית פרסמו רגועם כלל? ומה
י אםלכךים הטעם לדורות ,למעןידע הדור הבא טעם הגזרה
תועלת בפרסומו?אין זאתכ
כרי שאםיתבטל הטעם שמשכפלגם הנרה
היסוד הששי :אם נם שבהבטל הטעם בטלה התקנה אוהנזרה ,שן הביכול טס~ר
ביד כל אחר ואחד ,אלא כלדבר שבמניןצרךמנין אחר להדירו(ביצההי! ירוש' שבת פ"1
א"ב) ובכן כגצךביד ב"ד ולא לבד להתיר נזרת איסור צריך ב"ד ,כי אם נם נשכטלו
נזקיה שליוה פרעם והתירוה ולאחרזמן בטל טעםהיתרהוש ותר הדבר לאיסורו הראשון עד
ן ובטל ההיתר לר,ש' סוף תרומות ושביעית פ"ח ושבת ע"ב הנא) .וסצאט
,טעטד ביתדי
בכה בתקטז הבדלה במוצאי שבה .כשהענו  Dynקבעוה בתפלה ,העשירו קבעוה על
ו והעט קבעוה בתפלה (ברכותל"ג ).וראינו מזהכיבין אם בטל טעם הקולא
הכוסריר
ובין אס בטל פעם ההוסרא לא נתבטל הדבר מעצמו אלאחכמו הדור הם שקכעוה ,אצנם
ביטול כזה אינו נחשב כרהננדות למחקנים כי אם אנו והדסים הדבר כאלו המהקנים
מסכימום עם המבטלים בביטול הנזרהכי אנו אומרים שגם המהקנים לאהיו ששים ההיקון
ח 17כבר בימנם היה נעדר הטעם ,ועל כן יחשב זה הבטול כאלו המתקנים עצמם יהיו
נמנים עם ביד הטבט*ם נם במזם שלא רצו לבטלנירת הקרשנים אחרי שבטל הטעם
לא היה מיאונם מפני שתשבו שאין רשות לבפלה אף בהבטל הטעםכי אם מחשבם
שדמועם ומד קים במקצת שד מקום להששה אבל בסגנם שירעו ברמי שהטעם ב%
ונעדר בסלו  .hoatונזכיר פה שם ענינים ממין הזה .האהד :עניןיום טוב שני של
גליות זה נקבעסעית שרותקינושיהיו שלוחים יוצאים ולאהיו השלוחיםמניעים לסיסות
יוחוקים ורוכרוצ  nwsbעםסיב שניימים ספני הספק .אסנם אחר שלסרווהיו בקיאים
בקבישת ההרש  VY1טס הדג בדקדוק היהראוי שיבטל סם טוב שני ,ולטה לא בפאקסך
מפנישבני הנולה טלאו עם החכמים שבארץ ישראל ,ושלרע להםחכמי ארץ ישראל :הזהרו
י (ביצה ר' .):ויוצא לנו
בסנדג אבותינם בתיכםזקלין דנזרה רלגה)הלככוסתיםנזרה ואהתמישילבאייםקוהל
ר
ב
ד
ה
ה
י
ר
ו
ר
ב
י נורה או
מזהביליןלבני וגולהריטואליםובין
מא"י
כ
תקנה שבמל טעמהיש לבטלה טשורתהדין .כי אף דג)שיבים לא אסרו שאין לרם רשות
לבמלהיען שרפא מנהנ אבותיהם אינם אמרו שיזהרו בסנהנ אשר הוא מנהג אבותיהם
י הפאורעות והנזירות תשתכח
ספני דשזשש שמא במשך הזמן יחוור הדבר לקלקולו 5vwיד
תהיתממכישתיריעתהחשבוןויהיו כצכרחש לחוורעל הפנהנ הקדום .ועלכן כעת התשובה
ששלחומא"יבן לא כמו שאתם חושבים שסהיוהכם בקיאים בסוד העבור בטל דמועם,אין
הדבר כןכידגזרות הקשות עלולוה לבוא NCWIיחזור הדהר לקלקלו ואין זה בתל הטעם
כראוי ונםאין אפשר שתשבו שמשירת הדין אין לבטל הגזרה טשוס שטא יחזור הרבר
יוראי לא נשם כנקם שאין סשגיהים עלריקששה ח-חוקה הזאת ולא תשו לה
לקלקולו,כ
הקדמונים(נטין
והעניןרוטנירצא ,מה שקבעובריןכרשיני תרומה ושכורהס בפהרה,
1ר
לכ
עיסותהרין אץפ"
"שיניםדין התרומה בהיותה לרוב מאכל ברוחק (עי' היוכרת פרא כ"ש
 .אך פעם אחת בשנת בצורת נורו
לשמרם
ם
י
נ
נ
ע
ר
ב
ה
במדוה
ל
כ
כ
ל
ע
ה
מ
ו
ר
ת
ע"כ)
טפני
שבעת רגקיא היו מאכל ארם ומובן פעצטו שאחר שעברו ינו הרעב ובפץ פעם הגזרה
שריה ראה עדבפ 6מגזרה,ובכלזאת לא במלוה
 .ולסה הואיל והם סאכל אדםכימי הרעב
'
ע
(
ר
"
פ
ה
ל
ח
ה
ושי הרעב רצורהם לפרקיםעלכן טוב שלאיבמ*
ט
"
מ
ל
ל
כ
ובירושלמי שם)
ה מה שלא בטלוה לא כפני שחשבו שאין רשות לבטל אף כשבפן הטעם אלא
והנהבי
-

.

.

.

.
יש

.

.

.

.
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לא בשלוהספני שהשבוכי עוד לא בטל דמעם
 .כללו של דבר שכל נזרה שבטל טעמה
הראית ביד הביד לבטלדי
ש עצתה.
ןיכול לכפלדברי ביר חברו אלא אם כן נרול
היסוד השביעידצא :אע ביתדי
ה לעמתיסודות אחרש אשר שמרו
סמנו בעכסהובמנין (ע-ותפ"אס"ה) .אם נצעוקפדדי
י בכל דור ודור
ט
ו
פ
ר
א
רחכמים בכלעתידמה לנו כדבר אשראין לו שחר,הל
ו
נ
ר
כ
ו
ש
כ
ה
ר
ו
ת
ה
י זה במלו הלכות
ל
ע
ו
ן
ב
ו
נטצאו חכמים וסופרים אתך במלו דברי הקדמונים במ
פ
הקדמונש וקמו אחיות במקומן ומעולם לא עלהעל לבם  w~hאת ראש בתי הרינות
לפקודיהם לדעתסי מהם גדול בממן .וכן מעקם לא שקלו בפלס את חבטתבתי הדינים
לרוותסי מהם נדול בחכמה
 .זאת הסתירההטבוארת אלליסורשלפנינו הבריחה אתאחרוני
דרדסים  m&m9להזה וסטר לא נאמרכשנחלקובתיהדיניםבמדרש הכתוב,כי באופןהזה
יבול ב"ר האחד לבצל דברי בעד שקדםלו כמצותהתורה ,שנאמר 2ובאת אל השופט אשר
יהיהביבי
ם ההםאינךחייב ללכת אלא אחרי הב"ד שבדורך ,אבל לא כן בגזרת חכמים
ותקנותיהם ,באלה נאמר היסוד ש!ב"דיכול לבפל דברי ב"ר הכרו אלא א"כ נדלהיסט
בחכמה ובמנין -0מב"מ פ"בהל' ממרים)
 .אמנםאין אלו אלא דברי תימה,כי מניןלנו
שחיבים כל ישראל לשמוע אל הדברים שלמרוהכמיםעלפי המדוה והמדרשותועלהרברים
ג לתורה שהם התקנים והגביות?הרי הוא אופרעלפי רועורה אשךיורוך אלו
שעשוסיי
רחקנות והנזרות ,ועל המשפט אשר יאסרו אלו דברים שילפדו אותם מןהוין באורע מן
 .מסבים שםפ"א) ,וסי דם אלה הטרש ואלה אומריושמטפטך
הצפדות שהתורהנדרשתבהן
הלא רגהנש הלוזם והשופפ אשר יהיה בימים ההם ככהוב בתהלת דלמשה ,כןאל
 mtwnאשריויהביננם ההם כלומר אל השופפ של כל דור ודור -כי אינך ח-ב שלך
אלא אל השטתשבימיך -אליותשמעוןבין מהשיורךעלפי ת-0תו שהן הבקטתומגוירות
ובק מה אתאמרלךעלפי התשפט שהן הטדרשות ,ועתה סוכם מזה מפורש שכסו -שבטע
דק ס~עהר סותר על פי שורת הרין מדרשו של הקודם ,בבאSP :פי המשפפ אוטריאסרו
ל הכדגיםהלים והשופם אשר יהיהבימים ההם שתא השופפ שבדורך כסוכן שתר
י התורה אשריורוךהכהגים הקיםוהויכםאשי
דג"-יע וכשקטת של הקודם ,בכח? ע5פ
יהיהבימים הר 5שועא השופם שבדורך.הנעבעצמךןהלאבכל הומנשלאנמנש.ר5במים
ועשה
ורגצפרים לעלעת יעקנות אף בעקירת דבר תת-הבין בשב ואל העשה בע
בשהיה סבה מכרחת שנים וטעם לדבר ,ועתה איך יעלה על הדעת שיש כהביד תקטת
חבשם לבפל תקנת סשה אשר מסרה לישראל בשם ה'ואין כחביד תקלתחיסום לבם5
תקנת ביד שקדםלו? ר'נסליאל תקן להאמין עד אחד בעדות אשה ועקר חק התורה:על
פי שנים עדים יקום דבר ולאיהיה לו ולא לשום ב"ר כה לבטל תקנת ע"יא ? rלאכול
 D~eבערבי שבתות ,ולטה1לפישאין כ"ד יכול לבמל דברי ביד חברו אלא א-כ גדול
הימנו גישמהובמנין 1הנט רואיםכי אם נזקק ונצרף היסור הזה בכור הבחינה או יעלה
ממנו שריד מאומה .אמנם נפנה נא שוה וטמרה ונבקשה
באש הבק
את-תהמעצדבבלתי השאכי
 .הנה והאין לתירוש טהכלל הזה נוסר
לדעת
בחינת היסוד הזה
המלועדי
באיוה זטן מן הומנים ומגיע סבה סכרכם*  wbnנם שרהבים*חם כל דברנדול או קטן
שבתלמוד לרתכה למשהטטיני לא מלאם לבם לאמרכי וספוד :אק ביד ע %לבטלדברי
ב"ד חברו דצאבכלל הוה,ושל כן ברד -וצאכי דכאתיקון חכמיםוב מ2ק נוסד בזמן
*בטל וה נוטע וזה
שרבו בתיוינים ב-הראל ,שלא הוהזה מתר טה בונה א רקחם טה מ
שי
י הקט שרגל תלדברובמניןוברוב בנק
.הוייבן הרטובו זההתישו שלא לבדשאי;
י אם אףדברי ב"ד שקדמואין ב"ד
ו
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מ
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חברו
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כ
 .וכבר היה זה דו1יקון עקירת דבר
כשצחריכול לבפל אלא א"ב נדולהימנו בחכמה ובמנין
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הורהכילפי דעת רמזורהאיןלך אלא השופט שבימיך ויפתה בדרו כשמואל בדורו אבל
היקון חכמים היהכן והרשות נתנה להם ,אבל טה נעשה ביום שיבא ב"ר מאוחר האפר
בואו בכפל דוזיקוןהחד:שאיןב"ריכול לבטל דברי ב"ר חברו? מה נאסרומה נשיב להם?
רגאמר אינכם רשאים לבטלו לפי שאין ב"דיכול לבטל דברי ב"ד חברו? הלא נם הםיענו
ויאמיולנו :ערבך ערבאצריך! הרישהיסוד הזה פורחבאוירואיןלועל מהשיסמוך בלתיאם
נ כי זפנם היה דורש לעשותהתיקין וסמכועל צרקת הדורות כי יאשרורו ויקייסוך 1כל
אסםי-ם אשר נדרשלתיקון הדת .אמנם אחרי שהתיקון הזה הוא יליד זמנו ונעשה מטעם
הי
השדקכדי שלא יבא ב"ד אתר ויחלוק על תקנת ביד חברו באפן שיאמר שב"ר חברו
עשה תקנה %ו נ-4הושאברין וק-בו מהלוקות בישראל.ומי וסהיכריע 1עלכן הגמירו חד
היגור והואיכריגלאמי:ביאין כח ביר ב"ר אחר לעקור מה שנתקן או ננוד מב"ר חברו
אלא א"ב גדולממנובחימהובמנין .כן הכתההעיק-יה בתיקןלפי המצב שלבעלרחלם0י.
ומוחיתברר כרכרהסיבן מעצמו שבאופן שהבקי האהר מסכיםעם ב"ר חברו בעצםהדבר,
והוא חושב אלוכלנו אשרחיים אנחנו היוםהיית עומדיםלמנץ עמ חברנו בזמנו ובסקוסו
בגשוהם הקנה או גורה כך וכך גם אנוהיינו ממכיסים עמהםבלי שום ספק ,אבל עתה
נשתנה הרבר ואין סבה עתה להחזיק רסוקנה או הגורה ,אמנם הוא 74פך ,וראי אלו באך
ו מסכימים עמת שלא לעשוה דגזרה או
הגרנויעמרו עההלמנין עמנו בזמנה גם הםיהי
דוזקנה אויואילי כטונו לבטלהלפי המעמד של עכשו באפן הזה הלא אין מהלקה ואף
צורך להכרעה ופובן סעצסו שגם אין מקום לתנאי שההנו שצריךלהיות גדול בחכמה
ונסנין.ויוצאלנו מזהכי כל הקנה או נזרה הנוגעת בדברהתלוי במאורעותהזנן דסשתנים
לפרקים ,אנו אומרים שבעת שישתנה מצב הדבריםואין להתיקון עוד הכרח או אפשרית,
הכח ביד ב"ה לבטל אף כשאינו גדול כהראשון ,טסני שאנו משערים בדעתנו שהמתקנים
עצמם לא חשבו לעשות תיקונם רקלפי כצב הדברים בזמנם ,ובלי ספק יהיו מסכימים
מעשה עצמם כשיכריח הזמן והמאורעוה על ככה .ההעצומה לרבר זה יוצאת
על
מתוך מעשה שהיה .הקנה קדומההיתה לאסור הרמישה בשני פרקים הראשונים בשביעת,
יבא ר'נוביתדינו ובטלו זאה התקנה כי זמנם היה דורשכן(עי'לעילולקמןפ"וס
4 .ש-
הכמי רחל~ור השתוממו על ואתי איךיכולר"ג וב"ד לבטל תקנת הראשונים? ואמר ר'
יוחנן כמצילעל ר"נ וב"ר :שאם בקשו מהרוש יחרושו (ירוש' מ"ק פ"א היא)
 .וברור הדבר
ני לא דבר ר'יוחנן טפי השמועהכי אם טהשערה כלוטר שאנו משערים שר"ג בטל תקנת
הראשונים ,שטאי והלל ,ספני שחשב ששמאי והלל הסכימו שכל הרוצה לחרוש יחרושו.
וקלשון הבבלי מוכרהכן שאמר :אימזר כך התנו ביניהם שבל הרוצה לבטל יבא ויבטל
(ד"קג' ):ואטנם איך נציירלנו זה ההנאי  -אשרלפי השערתר"י -התנו שמאי והלל?
הכי נאמר ששמאי והלל בעה שעשו איסור שני פרקים רמנו ואמרו נור אין אנו רוצים
להכריח שום אדם על גזרתנו אלא כל הרוצה לבטלה יבא ויבטלה וכל הרוצה לחרוש
יחרוש 1הלא וה רבר אשראין לו שהר שיהיו אוסרים ומהירים בנשימה אחת אומרים
לגרר תורת שביעיה ומסכימים להתירבלי שום הנאיועריין צריך לנרד אלא בבתהדברים
כך היא .ר' יוהנן טשער בדעתו שבימי ר"ג נשתנה הדבר מכמו שהיה בימי שמאי והלל,
ומעטד הזטן היה דורש היתר שני פרקים והתירם ר"נ וב"ד .ספני שאסרו שכן היה רוענאי
בראשונה אף שלא הותנהכן בפירוש מכל טקום נשער שבדעתםהיו חושבים כן שאם
.שהנו הדברים אז כל דיוצה לבטל יבא ויבטל ונחשב כאלו התנו כן בפירוש ,ויוצא לנו
מזה שאףלפי שפתבעלי הגמרא ,אם נשתנה סצב הדברים ואין' להתיקון שתק ב"ד
יאשון עוד הכרת או אפשרית שהכח ביר ב"ד הברו לבטל אף כשאינו נדול כרראו.4ן
-

-

ביי
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ופעם שאמר%י)*ונרי
ה פ 11נראה שדעתבעלי הנטרא שכל ב"ר שתקנו תקנה ולא
~ lahשרוצים 'מתהיהרייקנ
הקניסת לכל המקומות והזמנים ,אז רושות נהונהלכל בשר
משחרבין נרול ביןקמע פהראשון לבמל התקנהבלי שוט תנאי קם באופן
מעשה הביד רואשוןצ),וכן כרור הוא שאם בעת עמדםלמניןהיה תישם אשר לא המכש
עלדגורהשיכול ב"רסאואילחלוק על תקנת ביד הקודם ולבמלהבלי שום תנאי וש %
או
הוא
פא בשעה הרחק .)8וכל
*
ל שכן אם הגורה רתוקנה מצאו מהנגדים ולא נתקב
לכל שבל ב"ר סאובם יכו
בלי שום תנאיכי באופן הוה היהראוי לב"ר דראשע
ם
ע
ה
בם9ם
ק
ל
ח
ש
שלא לעטור על דעתם בתיקכם
לא יכלו לקבל הגורה ש התקנה,
טן
ה
ש
ר
ע
ו
ר
ה
ו
ועלכן כל שנן רבא שב"ר סא
ל
ט
ב
ל
אם
א
ו
ה
ה
ז
כ
נרול
תיקון ושא בין
*
קמן .ממעם הוה במלרבי יהורהדגעויא (אור"ינשיאה) ,נזרתשמן ולא היה ומשש לכ%נ
4צן ב"ריכול לבטלדברי ב"ד חברו אלא אםכןנדול ממת בחכמהובמנין ,יק כי נם
בשעהשגורו רואשונים ;ל השאןהיו סתננדים לגזרה אשר לא רצו לקבלה  )4ויוצא מוה
שאף
-

שהו"

ש

לבת"

.

 )1בסגלה (ב ),אמרו כולה' (כשסר בלהיסיםשקורין את המגילה) אנשי כנה"ג תקנו דא .ח"ד אנש .כנה"ג
"ר ופ"ו תקנו אחי רבנן יעקף' הקנתא רתקנו אנכהזג ורוכנן אין ב"ר יכול לכפל וכו' .וא"ת לפ .דברנו האכדי
שיספ.קי טיסימ!וןיאחיי
ס שבכרכים קאטר הרי טעטובצרי לסח תקנו ושפ.ר יכולן לבמל באפן זה תקנת אנכה"ג?
לא ה.א ,שע"כ לא נשתנה מצב הרברש שהרי נסבימיהיאשו:ים ה.ובני כפרים והיו צריכים להספיק פיסומות
~
115תירס שככנניםיעכל ואת י"ר ופת וע"כ האחרונים שתקנו  Nוצל:דט על הfראשונים ושפ.fר פריך.
)SR1כן סיפח בגמין תקני ):ראבעי' להוכי תקף הלל פרוזבול לרריה וצא רתקון אולררי עלמא לספינ"צ
לבפמף' אמרתלררי' דכא רתקן טבפלינן אלא א"א %רי עלסא נטי תקון תא אין ב"פ יטל לבמל וט' והנהאי
אפשר לוטר שמינה בעל חאכעי' באסרו ,לרריה תקו!  heשה %פייש כשתקן שאינו עושה תקנתו רק לרורו שא"כ
פש.טא שברור ש5אחר)ו כפלה טאליה וא"ת ניפול גרר אחר אלא ודאי כונת השואל כן,א.ך נפרש הקבלה שקטלו
מששגה 3ענ-ן הקנת הלל שלפ .הטקובל ה %פרוזבול ספני שראהשנטיעו הבם מלהלוות או בינתולעשיה
בחעקלניה כלקית אף כטקום ונטן ש?עוד לא נמנעו אחבקל! חשש אסא יטנעו בכל טקום כסו שנמנעי בטקומו ובדורן?יהר;
ן שאסרו שתקנת פרו!כול היתה טפני תקון עולם ,וזה טוכיח שה.א תקנה כלקון
bל$ה,ם סבה גלולה לספקם ,יע
:מן עכ"פ טבורר טוה שעיקי הטבק הוא מפני שחשבו שהלל פירש כשעשה חזקץא,
העולם 5כל טקים ובכל
קירוצה שמוצה כללית כ' רק א! יצרק לשון המשנה  .טסני חקק עקם אבל אלו ירעו בברור שהלל כשנשגה
ת %דרי עלמא א! היינו איחרש אול' לא עשה הלל תפתובי אם לרריחוכל
דוהריה לא פ.רש שליצה שההיהכליי
ב"ריכ %לכפלה.
 )8ע" עד.ות פ"א מ"ר ס"ה ט"ו .העבר כיור שנ' העשניות הלק אינס מסרר הראשון שנשנה בו פופ
שנקוש %.את ראכ"ע כנשיכה ,אלא הם תלטודה של המ"ג .אחר.
ששו .בט'צ שעלפ .שטועת הגרדיים נתבפ* דברי
אימא
 .וה %שאלו ברור פאוחר על השונים בו ביום שעטו דבר'  NDeוהלל לבטלן?יהשבו שלא יהא אדם עומר
ג %צאמח  c~tunלא עמרו על דגריהם .ומוכיחלי
ש
הסי' ר)עוספתא :שלא -היו עומרים על רבריחם
גמשם
~ nPfbוכלי(כ.לפיפטקרהכונה על שטועת הגיריים .וננד ות שר%ו זלמה (כלוטר אם גן לטה) מוכיריןרירי
שולד בק הטרולין
רברי 3ל יחיד אף מי שא.נו כה %ושטאי ובטק.ם שא.ן הרוב סומך ע 5השסועה)?
ובתשובת ואואלה  ealnנחלקו ה,נא.ם רוז:א דסש:ה ה' סש.ב שאם יראה ב"ר דביי היחיד יסטוךעל 1.ור' ירודה
בין רשרונין לכפלה? כלומר אם כן הוא כמו שאטרת במ"ר
תיסר כלשק אחר :אם כן לטה סוכ.ר.ן דביי
להראותטהי-סחהיילקטנים אם כן למה מזכירי! דגררי,היחיד בין המרובין לבפ,
שהטעם שט!כ)רין שמאי והלל לבטלן
ועל כן דגרי ר' 'הודה שאמר :א] כן טרוקרקים פאר .ועתה תלסורא רמ"ח נ'ם' -הורה נשנית ,בההלה שט
' 'ההיה
מ-ר ועלה קא' טה שאמרריי אם כן ל0ה יכו' שבסר .אכל ט"ה נראה שהיא לחימים החולקים עלי
והקר'טה פסטר הטשנה מפני שהיא דיליה ונשנית בזמנו :ובזה נתן מקום למפרשים לתעות שחשבו שדברי ר'
ידירחסכינים ש ט"ה ולא ירעולפיש לשון אס כן .אבל המאמר שאן ב"ר ינול לבטל וכו' אין לו שיכות כ55
למאמרעיפני 1יחדרבה הוא סותר אוהו ,ומלבך !ה גםלפי דרכי הלשו ,אין לו וצנור הגיוני עם הטאטר הקורס,
%ם5פי 4רת הטאסר אין לו ענין עם רששנהכי לפי צורתו א.נו טרבר כי אם מביטול דכרי בגד חברוביט
ן אחר
פת9הו בטשנתנו כאשר יבואר עור לפגיע~ :להלן פ"ר והראיהליה
%4א שהנשם אחרי רכושנה הרח'בוהו והם
שבתוספתא פ"א לא מכי !ה ריאטר כלל .ועתה נפרש כונת הטשנה עט הוספות האחרונים .ההנא ש 5מ"ח טשאב
%ך :זכתיערי היחר
שית יראה ב"ר רעה ה.חיר פוצרך להיצורך שעתו שיסמוךעליה שאין ביריגוללבועל
שצף כשעוז הרחקיהיו נטנעים לבמולדביי הקדט:,ימ טמעם הוה לכךהיכירו דעת דיוצד
וכו' כלומר ש"ש
5רמ; שיסמכו על עביי הנולד בשעת הרתק לבמל סנרי ב"ר הקורם כ' גם 4ה כלל גדול שכראי ה.חיר לסטוך על-ו
ה!האנן הטאטר :שא !.ב"ר יכול לבמ5וכי' כי אס נהמת טעם .לטה הוצרכו ההוכרה
בשעת הדחק (בכבס).
הפת להכל.ת סמיגתס ע 5דשם וסדרר? מפני שא' 1ב"ר וכו' כלוטר ש.ש לחוש שלעולם ישעו מלכיל רכיי "5ר
בשעת הרחק הזש.גח רני ה.א באופןאויר וטבהשרת גמשנה ויותר בתוספתא .כן פי' המשניות האלה ברור
לפנינו עכ"פ טורח שבטקום טדלוקת 'תיר 'גול ב"ד
51סגים עפ התוספתא51.ינ
כשעת הדחקאף
5ןההלאכה אש-
אם אינו צר %בחבטה ובפני

(יי

.

.

רציי

.

לייש גיי

י

יפ"

.

*)בע"

.

"
(4

יכיל

פרך היךטציר-י הנש.א לטשרי תקנתא רב"ש ובנה והחנן אק בסדיכול לבטל וכו'?יעיז
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שאף לדעת הנטראאין כקום להכלל:אין ב"דיכול לבטל דברי ב"ה חברו אלא א"כ גדול
סכנו בחבטה ובמנין ,רק באופן שהב"ד הסאוהר באים לחלוק על הב"ד הקרום,
וכשתיקון הראשונים נעשה בהסככה סכל החכטים באין חולק ,וכשנתקבל
מכל העם ולא נשתנו הדברים מאשר היו בשעת התיקון ולא בטל הטעם.
אבל אם נערר אחד מאלה התנאים אזאין מעמד לכלל הזה .ואסנה 6י טריאה כעינים
פקוחות,ויבא במשפם ;ל מעשי חמסי הטשנה והברייתא דור אחר דור ימצא כי הקדמונים
בכל טה שתקנו ננד תקנת קדמוניהם לא השניחו על הכלל הזף,ובלי ספק ספני שלא היה
ולא נברא ביטיהם .שאלו היה הכלל הזהקיים ,ושטרו זאת מאז שאין ביד יכול לבטל
דברי ב"ר חברו ,איך נציירלנו מחלוקת בתי הדינים של בית שמאי ובית ה %שכל ב"ר
י ב"ש
וב"ר עשו כדבריהםואיך בטלו ב"ש ל ה ב"השהיוגדועיםבטניןואיך בטלוב"הדב-
אשרלפי עמות התלמוד (יבמות יעד ),היו גדולים בחכמהע אמנם שבעל הפלפולישיבנו
כי לא נאמר זה הכללכי אם בעת שרוצה הב"ד לבטל דבר שפשט אימר-ו בכל ישראל
וזה לא היה בדברים שבין ב"ש וביהכי נזרות ותקנות של ב"ש לא קבלו ב"ה  bwlב"ה
לא קבלו ב"ש ,אבל הההנצלות הזאת הלא בנויה על קו תהו ואבני בהו בי סי יכחיש
שהחלתתיקונו של הכלל הזההיה בשניבתידינים העומרים בוסן אחד כי רק או יצרק
הלשוןאין ב"ריכול לבטל דברי ב"ד חברו .ואיך נדבר טההפשמוה האיסור בכל ישראל
בטקום ששני בתי הדינים וחלקים בזטן אחק ,על כן הדבר ברור כי זה הכלל נתנלנל
גלגול אחר נלנול .אכן פנהו היה קביעות ההלכה כברה כי ב"ש וביההיושני בהידינים
מראשונים אשר ב"ד האחד מבטל דברי ב"ד חברו ובקבעם הלכה כב"ח שמו טעצור ננד
הביפצל אשר בטלו בית שמאי דברי ב"ד הברו .אם:ם לא ש-בו הימים ורבו בתידינים
בישראל ,בכל ~ rilDlpכנשבות ההכסים יסרו בתי ריניםובהים למדרש והיו נצרים הלכה
כל אחד בנקוטו (סמ:דרין ":ב,):ועיד רבובימי רבן שמעון בן גמליאל אחרי הרבן
ביהר .או נוסר ב"ר בבבל בנהר פקוד ועמד בראשוחנניה בן אחי ר' יהושע והברד הזה
לא כפף עצמולפני ב"ד של רשב-ג,וכן הב"ד אשר היה בנציבין ואשר בראשו ר' יועדה
בן בתירה גם הואאין לו דבר עם הב"דהגדיל שבארץ ישראל  /ועל כן לא יסופק כי
מראות
י סבה לרשג"ג ל;ש,ת דבר לטיבהבית דינו ולתתלו טעלהויהרון ,ובעבור
כאלהקה
חברו אלא אסכן גדול טסנו
יולא תבור:אין ב"ד יכול לבטל
זה קבע לח
י
ר
ב
ד
בחכמה ובטנין ,גדול ספנו בהכמה ולא בטנין ,בטנין ולבא"
יבחכמה אינו יחל לבטל דבריו
.וסי לאיודהכי לשון זהההיקין טוכיח כי בתחלה
עד שיהיה גדול טמנו בחכמה ובשין
נעשה לישר לפשר יחוס הב"ד האחד עם ב"ד חברו אשר הם בזטן אחד? ואפשר לשער
שוסן ~ PPnהיה בתת שהתעוררה מחלקה גדולה בב"ר של רשב"ג בינו וביןר' טאיר אשר
נהמנה לחכם גר' נתן אשר היה אב ב"ד (עי' סוף הוריות) אולי בעת ההיא חק רשב"נ
את התיקן הזה טדאנה סרבר פןילכו ר"מ ור"נ למקום אחר ויקבעו שם ב"ד וישיבהעל
כן תקן בזאתלמען תת מעצר בפני המחלוקות ולטובתביתדינו .ודברידוע הואכי רשב"נ
היה
א.סויו ברוב ישראל ומסכו רבותינו על
הא בי"ח רבי אפילו יבא אלה  "ff~lאין שומע5 1.ו
שוי
? איאס"דכנירובשמהןציבלוארט
ין לעמור בהופי' תוס' ורין ש '3סיטים
.ן גזרה על דצבור
יכ
רשב"נ וראב"צ שאמרואיןגוור

"ן

.

.

דברי
נקם א' שלא פשפ אתורו  1נ'שא.ן רוב הצבור יכו5ין  nl~Pbע".ש.נ '.ייושלסי כן :ומר רני בשם ראב"צ מקובל
ו
ס
ו
ס
י
ר
ו
י!) נדחקו לפשר
ה
ר
ו
נ
ה
נ
י
א
:
ע
ר
י
ל
ע
אנ .שכ 5גדרה שבגד גוורין ע 5הצבור ולא ק 15:רו
בגטם(5
פשהבאהיצ
י"אין כונתו שרבים 5א שמעו פרברי חכטים א5א שרבים
וו
בר
סו
הבבל והירושלמי .אך הע.קר יבא כן שמאמר"לא
לא קבלו הגזירה מדעת חכמ'ט מפני ש5א 'כלו שמור בה ודג -פי' האמר רב משרישא טה מעם(כלוני -ט"מ אין
ושמן לא פשט א.סורו כשפר נדד כשערץ הנורה 5א פשטה ולא :תק
בלה טהכ5
נ"ר 'כו5 5בפ )5טפט שפשט
רי
ראב.צ שאמרו אין גו~רין זכו ,פי' שתחקת הגורה שלא כדין ע"ע שלא מיה רוב
.אגיסוו
וע"כ מסכו השנסלים על רשבי
,
ס
ג
ה
לומר ב' טעמים כא* ר" 5שר"י בט 5הנויה
הצבור יכולין לעמוד וזה טסכיס עם ה.רישלמ' ולא עלה על דעת
כפוי שבזמנו לא 'כלו לעמור בה אלא הכהה ע 5שעה הנורה כמו שפירשתי

.

.

.
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היה בעל המדה הזאת להיות דורש בכבוד נשיאותו (חח-יות שם)וטצאנו שהוא תקן כמה
רבר)ם אף שלא כשות'הףי! רק משם מה כח בשדיפה (כבצביה ע"מ:נמין ל"ג ).ובלי
ספק היה במסרגה ראש:נה יפוי'כה ביתדינו ננד עיניו .ואולם אך נעשה בנפשע שקר
אם נאסרכי לחכמי הרורות הראשונים שאחר רשב"נ היה זה הכלל לחק ולא יעבור ,או
תקנת ,עזרא
שהורחב נם על ביטול דברי ב"ר שקדום .הלא ר' יהודה בן בתק-ה
שהקן לרעת התלמוד--טבילה קרי לדברי תורה (ב"ק פ"ב :ועי"ש בתום') ור'
ר"
ם
וי
המ
יד
הנשיא התיר ליקתירק בטוצאי שביעית סיד סה שהיה אמורעל פי בתידינים הקו
ל
ל
(ווש' שביעית ספ"ו ותוספתא שם פ"ר) שמואל אטר על הקנת פרוזבול שתקן ה אי
איישררגלי אבטלינה(נימין ל"ו .):ר' שמלא אמר
נשיאה בימינו תתיר אח
יבטל אללאר'שאו
ינשואירוצה שלא יכנוהו ב"דשמיא
דחת שלנויםור"י לא השיבו שאינו רשאיל
ל"ז -0בי בקש לעקור השעה באב (מנלה ח' ,):ובקשו בימיו להתיר הנהינים
(
יסוה ע"ס ):וקר שלא הוציאו בקשתם אל הפועל לא נסנוט מפני שאין ב"ד יכול לבטל
"נ
עי
(
סי' אם עמעמים אחריט ,בעלי הנמרא האחרונים הם החזיקוהו והרחיבוהו לכלל הזה אבל
להבדיל ולחלק ולהעמיד הנאים כי כטה
 Qwln1טיהורים כמו שנהברר למעלה
רו
כל
וע
הו
טעשים שהיוהיו מתירה לדבריהם ,ולאוה
היכלוםכי אחרי כל הלוקיהם ותנאיהם עוד
נטצא מעשים העומדים כנגרם .ואחריהם באו המפרשים אשר פירשו דברי התלטוד בררכים
ת הבטול אבל הבקשה הזאת הביאה להם ערבוב הטושנים ,
.רים באפן שיכבידיכול
היסוד השמיני הוא :כל סה שתקט חכמיםכעין דאורייתאתקנו (פסהיסל' :ובכ"מ)
כוה היסיד רוצים לאמר שאם תקע חכמים דונסת דבר שהתקינהדהירה אז נאמר שבל
ההנאים והחומרת אשר נתנה התורה לתיקונה נהם הם להיקינם ,על דרך משל :לפי
התורה נותנים הרומה מדגןתירוש ויצהר והיה מתנאי מצות ההרוסה -לפי פדרשהתורה -
שאיןתורמין פטיןעל שאינומינו ואמנםהמינים שאינם מפורשים בתורהאין להם תרומה.
אלא מדברי מופרים ובזה נאמר שהקנו חכמים זאת התרוטה כעין של תורה ,שכסי
שהגבילה התורה בתרומתה שאין תורטין סטין על שאינו מינו כן הגבילו חכמים בתרומתם
שאין לתרום סטין על שאינו טונו (בכויות נ"ר ,),אך בכל מקום שאנומוצאים שתקנוכעץ
של תורה לא נאמרכן ::לאכעין של תורה עם התנאש שהגבילה התורה עצמה בשלה,
אבל לא עם התנאים שהנכילו חכמים בשל תורה ועל כן נמצא שכטה ענינים שנאמרו
להוסרא טרברי מופרים בהרומה של תורה ,שאיןנוהנים אלה החומרות נם בתרומה שהיא
בעיטיה סררבנן .ואף עלכן לא נפליאעל טה שהקילו חנמים במפקות של דברי סוס-ים
ולא נאמר כל שתקנו חכטיםכעין של תורה הקנו ,וכמו בדבר של הורה הספק גם כן
אסור כן ראם שנס בדבר סדברי סופרים יהיה הספק אמור ולמה לא אסרוהו? יעןכי גם
בדבר הה-ה אץ הם6ק אסור מן התורה (רמב"ם פ"ט מטומאות מת) ,ורק החכמים אסלו
רבפק כודאי ובהנאים שהגבילו החכמים בשל הורה לא נאמר הכלל הזה שבל מה שתקנו
ן של תירה תקנו )1
חכמיםכעי
היסוד התשיעי הוא:שראוי לעשנה חיזוק לדברי סופרים ור"ה י"ט .יבטות פ"ט:
ור"-ם) .הסבה המניעה לכלל הוה היא ,שברוב הזטנים טצאו דברי הסופיים מתנגדים
'גל כן הוכרתי לעשנם חיזוק לרבריהם ואטנם ההבוננו בכל עת במועצה ורעת איה וכהי
שראפ~עשית חמק גדוללס"ק השיג מכוקשם ואיה ומתי הזמן והמקום דורשים שלא
י זהישינו ההפוך סמה שבקשו שההפרזה הביא לירי זלתל
לרשריז על הסדה פן עליר
-

ב"ל

.

",

.

.

.

.

.

ולזה

.

 )1יא.ה גר51ה הש ואת קשטת הרמב"ם שאקו נאמר נדית הסובייט שמה שאמרו ספק וערה
5ה,מרא ה.י
נושומן( התורה 5הוסרא יקשה מאר 5מה 5א גאזי כסו כן מפק דרבנן 5חומרא הלא כ 5דת.קן רבנן l~vc
של הורה ת
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ולזה לא היו מדוהיהם ש11ת בעשוהם חבק לתורתם אלא פעםאהדו רווק כשל תורה (בים
נאה :ובכ"ט) ופעם יותר משל תויה (ירוש' תענית פ"עהי"ב יבמות פ"ט ה"ה ובקלי לץ):
ואף לפעמים לא עשו חדק כלל וכתוגות נ'ג) ,וכל זה ספגי שהפשלו עליהם צרכי הזמן
אהטקום ותכונתהענין שנזרועליו
 )1 .וממעם הוהנבין למה הקילו בדבר שהוא רק סרברי
פופריםיותר טבדנר שהוא מן התורה לתמורה ק"ו .פסחים ד' :כתובות י' ),אף שטןהדין
דנהראוי לעשות ה11ק לדבריהם כשל תורה אויותר פשל תורה?אין זאתכי אםטבחיגתם
 .ורוטנם אף  1~ppחזוק
בפצבהעניניםוייעו איה ומתי ובסה עותכןלהכריז שלא.הכן
לדבריהם בכל זאת לא העמידו דבריהם בטדרגת דבר תורה תםמפני זההקילו בדגריהם
יותר טברבר תורה החמור .והלא ברבר תורהושאי גזרו יותר באיסוף הטור כסובאידויי
)  )9וכן גזרו יחכר בדבר שהוא
גרת ומיתה מבאיסור שאינו אלא בלא  nawnולבסותגן"ד.
אסור בהנאה מברבר שאינו אכנר רק באכילה(קידושין ל"פ),כי איסור דגאה עושהו דגר
חצצר וקרוב לזה מה שעשו מעלה יתרה הדרו דברים אשר בעיניהם יקרש בערגם כפו
דגולה שעשו ביווצין (כתוטת ?'נ .זגכ"ם) וכמה מעלות שעשו בקדש ובחרוטה (עי'
דמיות מ"ב מ"ב-ע"ה חנינה'ב' :ובכ"מ).
א
ו
ה
י ושבדג שנשתרש
היסוד העשירי הוא? המנהג הנהם בישראל כחק.יעןכ
בעםב* ספק נוסר באיוהזמן עלפי חכמים שבדור ועל כןישלו ערך תקנת חכמים.
ואסרו בכסח מקוהות שהסנהנ הנוצג בעם סבכיע ההלכה :שאם ההלכה רופטת ביד בית
ן ?1PNיודע מה טיבה נראהאיך הצבור נוהגיםונכריע שק שקי הצלבה מרוש' פאהפ"ו
צי
החכמים ple :מאי עסא רבר 3ברבות סלל .ובג"ס) ,והלל אשף
,
)
ס
כ
ב
ו
ל
ש
מ
ו
בפי
הוי
 .ול בן נשס שקונס? להלכה
נעלסה ממנו ההלכההכריעהעלפי פנה 3העםלפסחיםס"ו).
בךקונטין לסנהנ(ייוש
 .ונראה סבל וה שיפה גח דטנהנ מפני שהחלטו
' פסחים פ"ר הרג)
~הטנהנ נוסרבלי ספק עלפי הכרעת חכמים .ואמרו נדלה מזו שאם רטנהנ פוגע בהלתה
ומהמנהג סבפל הקלפה (היושלסי יבמות פי"ב היא ב"ס פ"זהיא) ,ואמנם אחרי שיפוי כהו
של מנהג הואחפני שאמ אוסרים שבלי ספקנוסד עלפי הכרעת חרסיםעלכן סבןסעצסו
שטנהנ אשר מתכונתוניכר שלא היהה בויד הכטים באמצע יען שאין בו לא פעם ולא
הכמה אואים אלאריגלראווני והוא סנהנ טעות (סם' גופריתפי"ר) .עור יש הברלבין
מנהג כללי ובין-מנהנ שאינו אלא שליחיד או משפתה או שר ,דין הסנהנשאינו טלל
הוא כן:יחידים אשר נהגואיסיר על עצמם בדבר הסותר סן הדין ולא נאסר מעולם אף
מעוזם נזרה אלא הם אסרוהו על עצמם משים הוקרא ופ"יש,ת ,אין ראוי לקו שלא קבל
.ואירע כסהפעמים שגא חנם למקוםטןהמקימות
המנהג לרועיר הדבר בפניהם (פסחים נ'):
וסבלי דעת סנהנ המקום עשו מעשה שלא כמנהג הטרום וכאשר הוגד להג חמנהג באותו
המקום חורו חכמים לעשות כסנהנהמקים ולא אסרו להם נצתרים אתם אף שהםלעצנים
ידעו שהדבר מותר ונהם בו היתר מעולם (שם נ"א.).יהיר או סשפהה או עיר או סריגה
סרוצים אואינםיגולים לעתוד
,שניהניםאיסור באיזה דבר הסותר מצר הדין ולאחרro1איי
באורעהרעכ:רא אז ההכביםמתירים~סכטלים המנהג אף שכגר טיסיםקרסוניםוסיסי אבותיהם

הי

ברעו

- - -

 )1ס :הטעם הנה סצאגו בכמהיסורים טן היסורוח שחעסר:ו יוצאיםס
 ,הגלל כסו בענין נזרה למיה לא
 :בטקום כרה לא העט.דו
נ,רינן נמצא יוצאם טן הצלל כ.בטות לגא~):בחילת רקד.):ובענ.ן עזןרת
תורה
י
ר
ט
א
דניוכן בטקים עקיית ;חלה דאורייתא לץ
דבריהט (פסח.ם צב .ובכ"מ)ולפעט'ם הכטירות אף כטק.ס כיח (ג'ו שם)
העמ.דו תדחס (כחובות נב .):ונעיר עור על הכלל :לא פלה רבנן (יבשת ש: : .ב :ב"מ ננ ).ורומה ל,ה;
'אטרו כל הסריק.ן אט:י'ן וסריק' כי'תוםמוחאי( ,פסחים וגן מה שאטמו ב':ט'ןק
י(ד ).שלא הולוק'גטדיטז דרם.
תמצאו יוצאים טן הכלל בטוריים ש 5נו.ם שגורועליו וריז'רוהו בקצה אוטנים (ע" ע" :לד ):ואט נם שגעל אלח
שערי התירוצים בדרך פלפול לא ננעלו בכל יאק הע.קר במו שמתגתי בפחס.
נ)ע '.ב.צח (מ ):שר"ג ריל להפך ובברבר חיור אין צריך לזוור כיון ההמיר לא  ~raלזלזולי ביה .אבל
באפק אסיבן .והסחירה מבוא-ת מנמ' רשת?(קוי ).ובמו שפי' ההא"ש בפמק.ו .ועי'עיר שבת
ששם טפורש
להדיא
דבדגר שח"ב הפאת נזרו גו ובדבר שאינו טחיב הטאבו לא גורו וע" גם גיבגצת (צח):

יו).

.

(יי).
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.כי הרשות ביר חכמים לבטל הסנהנשנהנו מחומרא יתרה כשמתחרטים
נהט בו איטר
ואינםרוצים או אינםיכולים לעפוד בה כסן שהרשות בידם לבמל נדר !) וטה שמסוש-
פבניביישןשהיו נוהנים שלאלילך בערב שבתמציר לצידון אך בניהם אחריהם ראו שאץ
אפשר לעמור בחוסראזו שמדוחק הפרנסההיוצריכיםללכת לצידון בע"שליוםהשוק
 .ושאל
אתרבייוחנןכדת מהלעשות?והשיב כברקבלואבותיכם ,שנאסרשמעבנימומראביךואלתטוש
תורתאמך(פסחיםנ'):מייאמרלנושכןשורתהדיןאוליאיןזהאלא טמרהשכלסר'יוחנן,ואףאם
תשב שאינם רשאים לעבור על הפנהנ שקבלו אבותיהםאין זה עוד ראיה שאיןרשוים
הכבמים לההיר להם האיסור ,אבליהיהאיךשיהיה ברורהוא שרישותביר הכמים להתיר
להם כנדר(עי' פ"ח א"תסי' תצ"ו בסנהני איסור אות ח') מנהג המקום להחסיר ברבר
הנצחר מןהדין אלא שדעתיחיד לאסור מןהדין ובמקום הדכא נהנו כדעת הקפידלההדיר
דרי זה דומהלסי שחושב על דבר נצתר שהוא אסור מןהדין.כי המון Dynדנוהניםכדעה
שאינה כהלכה ועשבים שכן הלכה ועל כן מנהגם סנהנ טעות ,ולא לבד שרשאים
חכמים להודיעם שמותר אלאשחייבים להוציאםמידי טעותם .כן נכריע השכל הישרואין
 .ורועלפורנותןלנו סדה בדבר הזה כשנאבר הגנה כפקנידרעדנן
בנמרא רמז על ההפוך
לה בפרקא וכשנאמר מנהג כפלוני מדרש לא דרשינן אורזיי סורינן וכשנאסר נהנו העם
כפלוניאורויי לאמורינן לתענית כ" ):1וכונת הדבריםכן :שאם סקייטים שמת היחיד ספני
שההלכה כמותו אז מפרסמים הדבר בדרשה לרבים שכן ההלכה .אמנם אם מצר .הדין
אין דועכה כסותו אלא שבכל זאת דבנהנ דבולל הוא כהירצד ונם ההכמיש ר,מח~קים
בתלמודם בשמת החולקים נפשבים במנהגם אהרי שטתהיחיד אז מורים כפי המנהג אבל
אין דורשים שכן ההלכה .ואם הסנהנ כהיחיד אינו כולל אלא שהעם נהנו כסותו אז נם
אץ,צרע לעשותכן .היצא טה שאם נהנו העם כדעת יחיד שאין בורים
לעשית כאותו הכנהג .קרוב 4ה ססשר נצ' יתדה הנשיא
אח בת שאן
ועור עיירות אחרות לאכול בהן ירק 'טאעו טעושר איטר מקדם נהנ
'וטהתביו איסור (יץשף
דמאי פ"ב ה"א) תדאי שחמנהנ הקרום היה בהסכמת חתמים כי אסרו בפירוש בני
משפחתולר' יהודה שאבותיו ואבות אבותיו נהנו בו איסור  /ובכל זאת בטל רבי המנהנ,
אין זאה אלא שראה שהמנהג נוסד על טעות (חולין ו' ,):ורוי  :זה באלכלל מאסרם
כל דבר שאינו יודע שהוא סותר וטועה בו באיסור נשאל ומתיריןלרושלסי פמחים פ"ר
 .ומצאנו שבאפן כזהרוזירי
.כי האימור שהעםנוהג הואלרובכחסרון ידיעה ובטעות
ה"א)
תבטים מנהג אף בלא שאלה .בכנסת שבטבריה היו נוהגים איסור בנגר שיש בראפר
נלוסטרא בשבת ובא ר"ג והזקנים והתירו להם (ערובין ק"א ):והטנרג הוה היה נומר עו
טשת ברין (עי"ש בגם') ועלכן מעצמם התירוהו ר"ג והזקנים ובטלו הטנהנ ,והלא דברים
קל והוסר הלאראינו שרבר שנאמר במניןובא ב"ר אחר וראו שב"ר הקודם אסרו שלאכרע,
על'
הבפד האחרון טבמל דברי הב"ר הקודם בלי שום תנאי כל שכן שמבסלש סנהנ הנוסד
דעת נצטעת  )9הסנהנ הכללי אשר אינו לנדר הדה אלא הוא מנהג בבחינת התואר החצוני
לאיזה
 )1כן מבורר ממונית ה'רוש' נ
פ.סח.ם פ"ר ה"א בענין בז' מישא עם רב .ועי' בפסק' הרא"ש בפסחים פ"י ובסי
ט:הנ

.

ייד

.

*ר .חדש בא"ח תצ"ובדיג.
א.סור אות א' וב' .וגקומ כללו ש 5הירושע בידך :כל דבר שא.נו 'ורע שרבא
ט"
מותר וטועהבובא.סור נשאל ומת.רין לו~כל דבר שיורעבו שהוא מותר נוהג נו בא.סור נשאלואיןטת.רין לו וראה מר
שש" הרא"ש ומ"ח והבן בלשתו שפרבר מ.ח'ר הנוהג חוטרא כדבר וגצ.יר לנו הרברכן ש'חיר בא אל חכם ואם
ן טתירין לו כלומר א.ן אוסרים ש מותר
אני החמדת .ע 5עצם .בדבר זה ויורע אנ .וראין א.סור ברבר או נשאלוא.
הדבר אבל אם מתחרפ ובא לשאול כנודר גרר סת.רין 5ו כנדר וכהכרעת הרא"ש אב 5אם בני מקים נהה א.פד
על פי חכם והא.סור היה פע.קרא בטעות אתאן 5כ 55הראשון ש5ה.רוש5טי שאם סועים בא.סיר טח.רים לרגז
 )2בפסחים (נ;) בני טחוו' נהגו דטפרשי ח5ה מא-ווי וא"ע לרביוסף א"ע לא נכלה ורבאפ.ירי .וטם.ק רב
אקר ניח' אי רובן אורן אכ '5לא?:לה ור באש"הו ד5טא משתכחא תורת חלה ממיהו וא .רונן דגן אכל נכלה ור

.

.

.

.

באפ'.יצ דלטא  *rwלאפרושי טן הפטיר ע 5שג'וב .וכונת רפא שכש.ש חשש שטא תשתכח תורת חלה וד'נ.ט
להנ'חם
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לאיזה דבר אף שהוא דברדתי מנהג כזהיבולים לבטלו ולשנות התואר כרצונם.על דרך

כנטל :בזטן קדום נרנולהלביש כרזיהם בבנויםיקרים ווה דנה קשה לקרובים וכשמתרבן
נסליאל דנהינ קלות ראש בעצמו וצוה שיקברוהובכליפשתןונהנוכל העם אדניו (תוספתא
נדה פ"ם) .ושד בזכן ס~עחר היה גם זה קשה להם נהט לקבורכצויהם בבגדי קנבוס שהם
בזול (ס"ק ב"ז :כתובות ח'):
 .בפנהנ כזה אף בנוגע בדבר טצוה לא נוהרו מלנטות 0ן
התואר הנהה .כפו שמצאט בטצות נטילת לולב הפצוהטן הדין בלקיחתוביד ואין הלכה
ברורה שחרב לנענע רק מכלל הלכה אחרת שמענו שסנהנם לנענע שכן שניט:ולולב
שיש בו נ' פפהיםכדי לנענע בו כשר (סוכה פ"נ טנא ע"ש בנמ' ובברכות ל'*) ,וכיצד
טנענעים? בזה היה המנהג לנענע בהודו לה' תחלה לה ובאנא ה' ה:שיעה נא .ור~יר
 .הלא
רגע שראה ר"נ ור' ירצשענופיםמן המנהנ ולא נענעו אלא באנא ה' (סוכה ):
זהלנו האותכי בבחינת דהואר החצונייכולים לשנות המנהנ כרצונם מנהנים מסין הזה
היומשנים ומבטלים בכל ;תואין איש פוצהפיהו נגד הכטול,סי דבר בר'יוסיבן חלפתא
ששנה הטמעהישן בניחום אבלים שהיו הטשפהות עומדות ואבלים עוברים והוא דווקין
שהמשפחות שברות והאבליםעוטרים (ירוש' ברכותפ"נה"ב)? אומי הקפיד על שנותםכמה
כנהניםישנים בקבורת הפתים ותנחומי אבלים ספני כבודהחיים (ם"ק כ"ז.
)ן ואיה הטנהנ
הישן לתקוע בעכב שבת שש הקיעות להודיעכי קרוב השבת לבוא למצן ימשכו ידם
כמלאכה (שבה ל"ה ?):וסי יספור כל הטנהנים הישנס אשר נתבטל במשך הזמן? אם
הכנדר לעשות מצוה שלא כשורתהדין אזאין רשאים לבטלו בעת שאם נבטלו נוציאלעז
על מעשהרקדמונים .כמו המנהנ לחלוץ בסנדל שהוא שלא כדין ומבטל ההלכה (ירוש'
יבמותרפי'ב) אבל כבר נהנו העם בסנדל ואילו נאסראיןחולצין בסנדלנוציאלעזעל כל
דוה*צות שנעשו בסנדל לכןהניח :הכללאפילו אם יבאאליה ויאסר איןחולצין בסנדלאין
שומעים  6אבל אם לפי מנהנ העם נטנעו מלעשות איזה מעשה מצוה באופן כך וכך
אשר טשורההדין רשאי לעשותו ,כמו אם נהנו שלא להלכן בכנעל ,אז הרשוה ביריט
לוטר שאף בטנעל וכלצין כי אין זה לעו על טעיה דואשונים (יבסוה ק"ב ).כללו של
דבנהג
דבר כל מנהנ בבחינת צורת המצוהבין שהואכדיןבין ענ",א כדין אין
לההעוב
במקום שעלידי זה טוציאיםלעו על מעשה הראשונים ,אבל אם טנהנ העם
איבך וכך
ן מעבריים אותו לאמר אסור לעשות כן אלא נאטר אין אנוחייבים לעשות כן דוקא
יאי
כמנהנ העם אלא נוכל לעשות הדבר גם באופן אחר ובצורה אחרת לזה יש רשות
~צדקה לעשותבלי שום פקפוק שבעולם ,ולא עוד אלא שהדין והשכל הישר נוחנש שאף
חובה היאלנו לפרסם האטת .)1
על אלה עשרת היסודות נשען ההלק השני מהתורה שבעל פה והחלק הכולל את
החוזק אשר עשו החכטים לתורה והשמירה אשר סביב שתו לזמירם הדתיים בתקנות וגורות
:הנהנים
 .בכל אשר אזנו וחקרוותקנו היה ננד עיניהםתיקון הדח ותיקון העולם לפי דעות
זטנם

 .ל"י

.

לדג'חט בטשתם וכשאין חשש זה אין ח-בים אבל אין גם חייבים להוציאם טמעותם א5א טשום חשש שמא את'
ואפרוש .סן הפטור על הג'ובדיבה להראות פעותם1 .כ 5זה אם רוצם לעמוד בטנהגס אכ 5אם איסרים אין אנו
י א 1.השכך 10ב5
רוצים במגחנינו הדריגן לכולא רירוש' וטת'רין ועתה נברר טה היה 'סוד מנהגם? כ
"D1lW
בסקרה א5א נראה שתחטט בהוראת חכם שחש לר ,זחנן בן גורי דאורו חייבן ע 5הטווה .רמח בשמח (שם
לד .גךר ):ומן הדין ח"ב בהלה ואחרי דקת רחש 5הא רריב'צ הרי שטתו טוטפת וכפו כן המגהר שגומר עצו
ומתירין ב '5פקפוק.
 )1ע "ש היסב ביכטות ובמנחות (5ב ).ומה שנאמר שם אם יבא אליה ויאסר חו5צין בטנעל לאו רוקא
שאמר
ר
מ
א
י
ו
א
ב
י
א
ש
.
ר
נ
ה
י
ל
א
ו
ל
אס
אליה ו5א אמר 5%יה" אלא כצפי מה
א.ן חולצין גסגרל אין שטרן ששם
אשמע'ין רכוהא שאף לאללה אין  l'v~wנקים בסיפא :ם' איה .ודע עוד שמה שאמר שכבי נהגו העם כסנדל אין
הכונה שנהגו העם לילך בסנרכם וע"כ פנדל דידהו היינו געלו דקרא שאין,ה טשטשת הנם' אלא שמבר נהנו העם

.

בסנדלה-ינו שנהגולחלוץ בסגרך .וטבוררכן הדבר בירוש5סי.
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זמנם "מעטדם ורק אם נשפוט על דרכיהםומעלליהם בסדת דעותיט היום או יצא משפט
משקל .אם בצדק נבחון כיסודות אשד היו מנהעירג) או כרעת נאמנה בי כונתם היהה
סובה וצודקת ,אמנם האחרונים אשר באו אחרי התלמוד הסבופנידבריהם ונתקום מכונתם
הראשונה והוציאו מהם הולדות אשר לא השבו ומשפטים בלידעום ואולם אנולרגל המלאכה
אשרלפנינו רעבהעלינו לקחת הדברים כפי אשר הם נהוניםלנו מאת מימדיהם הראשונים
בלי משוא פניםכי רק ,אזנבין את המראות השונ,ה אשר נפגוש בדרך מחק-ינו ונבין
פעולות החכמים בבתי טררשיהם אשר בק-בם החל עהה ללח הזרע אשר זרעריב"ז
י בכל הדורות הבאים,
וחבריוויציץציץ ויוציא פרח ועשהפר

ביתה תלמטירפ.ר וממיני
---,/,.,,=,

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

.

נאי
פרק שמי
היה נשי
-.לאל

ביבנה.

הוי

אחרי נסלתו שארית החכמים מתוך המהפכה וישבו ביבנהבמח ונוסד שם ביתדין
גדול החת הנהנת ר'יוחקבן זכאי לבתים לתורה ולתפלה ,עוד עברוימים ושנים עד .אשר
שבה נפשם אלאיתן רי:נרגעה ררוחנית ועד החליפם הכחות הרוהנים הנצרכים לבקשות
רגנטרה הגדולה אשרדיתה עתה ננדעיניהם עםכל הטובה אשר פעל ריב"זכיסינקיאותו
י הנהגתוכי אם שנות הכנה דבר אחר
ועם כל התקנות הנכוחות אשר תקן לאהיושניימ
המתנשא לראש לכלפעולותיו דדהבאין ספק השהדלותו לשוםקץ למחלוקת הדעותוהסכסוכים
אשר שורשו בקרב ר~ץכטים בחצי המאה האפיונהמיכי הביה בהפררם לשני בתום והם:
בית שמחי וביתהלל אך בידו יצלח להשינ המכסת רוב החכמים לקבוע הלכהכבית הלל
בדבר שלששנים ולאיכלו להתפשר ובזה ערה עדהשוד אתביתשמאי מכון
אחרי
נח
המ
קות  )1אמנם גם בזה לאיכוללרעילים סעשהו רקהכין הדרךלפנימי שבא
חללוי
שבתש
אחריו או כאשר קם נשיא הדשעל ישראל ושבההנישאות לביתדלל ,אז הוחל להבנות
הבנין אשריסר רבןיוחנן ואז נדלה ההשתדלות לחזק התורה שבעל פה בכל תקף ועו,
דרויש אשר נקרא למלאות פקירח הנשיאוה אחרי מוםריכ"ז היה רבן נסל?אל ב!
ר' שמעון בן נסליאל הזקן נכדו של הלל .אם נהשבה לדעת דרךהאיש הזה ,תכונותיו
~סדותיו ,אך נזכור הדרך אשר הלכו בו אבותיו והתכונות זהסדות אשר נרשטו בהן ,כי
אח אלה שםלולקו ולטשקלת בדרךחייהו .כלהנשיאים אבותיו ואבות אבותיוהיו רשומים
בשלש תכונות האחת :שהיו נושאים פנים לצורך זטנם ושעתם השנית :כי לא מאנו
דעת חכמות התבל ולא בזו ולא שקצו ההשכלה והשלישית :היא העולה על כלנה -כי
מלא לבם מאהבת עמם ומהחפץ לתקן עולם במנשה הטוב ,ולא העטים תקונים אשריהיו
לפשא לעם .בהכונות האלה היה ר"נ בן נאמן לבית אבותיו אין אחד בחכמי דורו אשר
השכיל כמודו בכל דבר הכנצר בינה ואשר השהדל לדפיץ הכפות התנל בקןב נס עסו

.

.

.
.

.

.

.

.

.

יה

בסיגינו ההגדה' :צאה בה קול ואטנה אלו ואלו דבר .אלה.ם הרם יהלה כב"ח אינן 'צאה
 )1אל תהי
ביק אי"' ביתה יצאה ביק(ייוש' ברכות פ"א ובכ"מ) ואף שלא 'דעת מה טיבה של הב"ק עכ"פ טפח טוה שביבאה
ר הרבר
קבעו הלכה כב"ה ,וגה היחאי בימי ריבת או ביסי סיג בהחלת נשיאותו ק-ב הדבר טאר שכגר ריב"ו.ס
אשר הוא ראה הג'ק הגר 51שהגיע לאומה לסכת מחלקת ב"ש וב"ח וראי נרה ראה שתחלת פעולהו תהיה נכתה
גנר רגוכשול הזה
.
ק
(דור דור ורורשיו הלק ב') ן5

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

.

.

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

.

שיי

.

.

.

.

.

ע.

הבית

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

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

.

בשי

.

.

.

.

.

כן

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

כ=

.

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

.

.

ש

.

שביעיה

יד

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

,

אצי

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

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

/

.

._.

)ג(

שג

,):.,שםג1וןפ",ו,ב

השתרר

(ן"ש,):תבכורות (לי ).גדת,לו'),

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

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

ןב::ךולגבע:%ג4ע:

מח"

אם)

יען)4ם

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

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

כאשר

.

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

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

היה

ם

עי

.

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

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

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

.

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

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

.

.

.

.

י"ר

כראוי

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

.ב.ה
.

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

יי

עי

.

הרש לעסו.

פרק ת ש
יע'

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

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

.

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

ברברו

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

רבי

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

.

.

יישם

סיס

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

.

(לי

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

וראשונה ,וע]

סיט

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

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

קטי

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

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

:

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

.

.

להם

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

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

.

מ,

4

איי

ים

.

.

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

החי
"
י שפיי

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

ממעשיהם.

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

.

.

.

.

.

העי

קשים

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

שי"א ניקש במינות.

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

.

-.

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

לנו

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

.

כי

.

ומה

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

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

%%:עו4ן1%יי~%':תט::,%ג

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

גחיגות
פ-ד,
סיח,

שם פז

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

שםD)m
t ~m,
D

(effקס,).
שם 4י!),

פ"ה "0ג"6 ,פ פ"ר ,פהרות פ"ה טיט ,מקואות פ"ב מ"ג.
נגעים פ"ר
פי"1
פ"נ פ"א ,טכודר'ן פ"א ט"ג תוספתא טליתו ל"ג ,וב.ם פ"ה.
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ומה לבמל  )1וגם זהשירש
לנזור גזרות ולגעש חששות רחוקאכי אם ומסרותיו מינחות בסברא וכנציבות לפי פבע
.כי לא אהבלהעמיס עלבני אדם מאין הכרה ,והוא היה הפרוש האטתי אשר
הענק )9
בכלמעשיו סטה כלפי חמד .ואףעל כן נסצאהו סיקל מאר בנזרות עונשיםבין מלקות
 .מה בענינש אשד
בין הפאותובין קונסי חוסשש  ,)8אבל במקצת עניניםהיה קפק גדול
האדם מצד רפיונו דסוסרי לא על נקלה ישמר מהם .ויש לרשום ביחוד דעתו בבחינת
העריות .בזההיהיפדו שאץ למשךעל הכח המועכי של אדם בדבר ערוה .ואסר בפירוש
 .ובפרט
אין אפוטרופוסלעריות נכתובותיע ):ועליסודזה בנהנמה הלכות (שםי"ב:י"ג"
היה משפמועלהנשים בבחינת פודותהמוסריה קשה עד מאד )nwaכ' .).עודהיהמקפיר
להחמיר בהלכות מחטת כהנה ולעה (תרוטוה פיח ,חלה פ"ב מנה פסועם מיה :ב"מנרד.
בפרות מז.
) וזה בלי ספקספני שלדעתך השעה צריכהעעך שא יתו חושבים שאה-
גם בסתמתיהם.
ומיבהביתואין מוכתושין עבורה לכהנים וללבם כבראשונה כרוכלו
והנה בשמת לב על כל אלה הדרכים בלפדו נראהכי הוא לעמת ר"א היה דבר
.ואין ספקכי מאסרו:
1הפוכ ,1ועל כן לא יפלא אם ברובהלכותיו הוא בטחלוקת עם ע"א
)מכוון ננד דרכו של ר'א
רופאיםסבלי עולם הם המורים הלכה מתוך משנתם (סוטה כיב.
השערה
ט
ו
ח
כ
ת
ל
ב
וכל ההולכים בשטתו המקפידים בהלצתם רק על-משנתם המקו
מבלי
משרם לב אל יפדה ומכהה וכונתההפניסות אשר אלה לרוב משניםפני הענין .לא היה
בפא אשר היא לגעת בדבר מקובלכי אם לא עצר בעדו להשיב על חדושי המופרש בעת
שכפי דעתוישלהעיב עליהם תשגבה נצחת(כלים פי"נ  .(fbוכן לא היה משוה מרותיו
עד דקצה האחרון אם אין השווי מוכרה מן הסברה כאשר נפוש יוצא מכמה סתלקותיו
עם ע"א  )4רוח ההשכלה סרטנת על רוב מדרשיו .האמנם שאין להכחיש כי במדרשי
אגדה לא נופל היה מכל הדורשים כזמנו אשר הכתובים דרושים להם לכל חפציהם וכמוהם
בבוהו לא הקפיד לעקם לפעמים הכהוב ולדרשו לצרכו אף בדרךזר  ,)6וברמזים על פי
נוטריקון
 .עי' ערלה פ"א ט"; ,ובח.םנקז;) ,נדה (ז ,):כריתחן
%5 )1לה הלכח אר"י  "eaשקבלן טקדטונים
(סו ,).שם ע"ב 1גועים פ" 1טפר .על קצתן אטר שלא ירע לפרש עי' פרה פ"א מ"א .או שוקרטונים
ב'1
הגושא.ס והוא לא ידע הפרש.עי' פסה.ם (צו ,):יבמות (עט .):ומצאנו שטפרש הלבה ישנה ותוי
ק עלייההברי~
גטקצה.
עי' בכורות (כ).
 ,חרוטות ש"א מ"א .דרכו'דג!ושכל נראה'ב'חוד מפשילו .עי' פסחים (עא ):ההלכה הקדומם:
-

דבר לחומרות רגמעטות .שאם החמיר לא עשהכן ,מרצותו

לרי

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

לכי

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

משים

בהם ,טר"א חברו,

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

.

טרור

?,ה.
פ

ואת

י-שם פ"ב פ' מתחח השטים 1ופ'

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

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

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

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

"4

.

-

.

--

-

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

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

.

.

.

.

.

.

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

.

.
כ

.

"ז

.

בפניתי

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

.

4

4

פרק עשירי

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

.

,

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

.

.

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

ש
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יכ*
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הז"ים

.

.

.

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

-

יקם
אני

:

שיים

:

4יפי

ינם

ב,סן

'

יאת

הי"
(

".
 "5די

הדב.

יגליע.

,יאף

באםי,אף
:
שלדעתכן המןכן ,

'

,

,

"! ,ך.

סבל

"(-

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

אמר.ז גנ..ם

.

י

יביל

נס אלה הבאים בלומי ששהיעמחה.שס ממקומם מטקי 2בתיש שה.ו סודם שם.

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

לא

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

.

יםי

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

.

.

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

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

זל"

פרק
אחדעשי
"
ו"
ישט;א5

עלכא.

ההדשות אשר נבראו עתה בבית חטדרש החזיקו כח היחידים ונתנו זכות וצרקה
לכל דעה יחידית כהי אחרית זאת כי הרהוב שרה ההלכהעל אחת סאה ופרו בארץ
באפן אשר לא שערו הראשונים .ננד מראות כאלה אק להפליא עוד על אשר נראהכי
בזמן הזה מדרש רמזורה הגביה קומתו ותרבינה סרעפותיו ,ותארכנה פארותיו ,אחריכי
עתהתון מעצור לכליתיר פן החכמים לדרוש כדעתו ושכלו ,ואף בעת אשר לאנהקבלה
דעתו לא גמחתה בצבור זה מזכרון .הברנרים מן הדורשים בעתהזאת  117ר' ישמעאל ור'
עקיבא
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עקיבא אשרפלסו מסילות חרשות במדרש התורה .רבי ישמעאל בס על אלישע בהן
גדולהיה קטן בעת שהרב הבית ובא בק השבוייםלרומי אשר שם פגשבור' יהושעבן
ישניה ופראו משוביו (נימין נסח .תוספתא הוריות פש) ,ושמש אתר' נחוניא בן הקנה
(שבועות כש~).יאהסיטן יפה בתלמודוויהי אהוב ונחסדלכל חכמי דח-ו עדבי הגדולם
בהם קראוהו :אדנן (ברכותי"א :ט"ו ב"פ .):סנהנו בענוה עם חבריו (מ"ק כ"ח ):והמביר
פנים יפות ננד כל אדם (אבות פ"נ) ,אהבתולחכמים אשר פיהו ס5א מתהלהם לחנינהכ'.
ברכוה י"ס ,).וטעשותו מעשה הצרקה בכל עת עם עניי עסו (נדרים ת"ו ).ומדברי
בשבחה(נימין ו' ,).ומשסרו משפט צדק לרון במישריםבין איש ועמיתו לריש' שביעית
פ"ר היא) ,הןהיו המרות אשר קנו לו לב בני אדם עדכי בדור הבא בנוהי בשם אב
העולם (ירושלמי ר"ה פ"א ע"ב) .רבים שמו בו תפלה על דבר מנהגו נגדבני אדם אשר
לא מעטו ,באמרםעליו שאם באו אליו נוי וישראל לדון ,אז השתדל המיד לזכות את
הישראל ברע ,שבראותו שיכול לזכות את הישראל בדיני ישראל סזכהו ואם בדיני אושת
העולם אזירינהו בדיניהם ויזכהו (ס דבריםפי' ט"ו,ב"קקיג ,),אמנםאין אנו רשאים
פריוהאומות בזמננו ולא עלפי נצשג הצרק של עתה.
לדק על הדבר מעל מצב היהודים
אולם נהבונן במצב היהודים בזמנו שלר"י ובכל הלחץ והגזל ועושק אשר עשקו את
הידצדים ואבלום בכל פה,כי אז לא נפליא בראותנו שנם היוחדים טצדם באו בתחבולה
ובעקיפין על נוגשיהם .ור' ישמעאל עצמו רומז על הדבר הזה במקום אחר בדברים
ברורים,גוי אחד פסע ברק וברט ,אמרלו :כבר מלתך אמורהן גוי אחר פנע נו וקללו
אמרלו :כבר סלתך אסורהן ופירש לתלמידיו כונת דבריו ,שתשובותיו מכונות ש מאם-
ד~שרה :שרריך ארור ומברכך ברוך לרושלמי ברכוה סוף פ"ה ובכ"מ) .מזה נראהשיסודי
י אם מהיותו שונאו ומקללו ,אבליברך את מברכו
עלר" שאינו שונאלנוי מהיותו גוי,כ
בין ישראלוביןגוי.
הנזר לכל מדותיו היה אהבהולעסו .אם נם שירד ישראלפלאים עצי היה בעיניו
אשר עור תקוה לאחריתו ,עזה כמוה היתה אהבתו וקשה
רעם הנבחר (שבת
 gכן עם כל העמל ורועלאה אשר מצאו את ישראל לא אמר
כ"l
ק,
כשאול קנאתו הלאוטית
ח"p
ם בחיקם ,ואין
נואשוהיגיר והחזיק את ר,נשעיאשיםכי ישובו אל דרך הייהם ולא ישישהי
ן פ"א היו) והזהיר מאד
בל מפקכ שכן דרש דובה בשבח הנישיאין (ירושלמיקידושי
יהטן האישות לקדושין כ"ט ,):ונתן מכספו להשיאעניות בנות ישראל (נדרים
על הבריח
 ,).110וכן ררש בשבה  n1aolwnוהמלאכה (ירוש' קדושין שם) .ואך רגע אחד מום
התכצטט אומץ לבו ויתיאש כמעט ,וזה בראותו בימי רדיפת אדריינום שחשב לכחד
התורהמן הארץ אז אמר:הואיל'-T'Pים תורהטבינוהנו נגאר על דוולמ שיהא שמם שלא
*שא אשה ושלאלהוליד בנים לבתף להקים ~ vlaהבן ער שיכלהזרעו על אבררם מאליו
(תופפתא פף nalDוע" ב"בפ' 0מקנא לאומיכרי ישמעאל ,ברברה יהיה שונא לצרי
דתו תכלית שנאה ואף אילו יחשוב שקוצר דעתם יכפר עלשגיונם ,הלא
יהודה וכנגדי
נדל טנשוא היה בטניו העון כי כתשו בעטם וכפרו בכל מהשבה לאופית .יותר מכל
רוקכמים בדורו קם הוא נגדע,כי אטר שמששים איבה ותת-ותביןישראללאבירם שבשמים
ועלירם נאמר הלא טשנאיך ה' אשנא ובתזסמיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתםלאויביכ
דנו (שבת ספק ).בן פוצתו בן דימה ה5ה ער למותויבא אחד סרם לרפאוהו ולא
נתם ר' ישמעאל ומת בן דימא ון-א עלט רק אשריך בן ריטה שנופךפריר ויצאו
 .וק-וב טאד ב
נעימתך בפרוה %א עברת ש דבהחנריך ) tffyכא 'eDlnt :חולן (a~e
דועערהטהזאתפעלה כידגריל לעשות בסררש כתבי הקדש .הלאידענוכי הם עמל
יי
ם בכתובם החלקרגצצרי בתורה יגל ההלק העוסק במדות הטופ
לה
סי
ליטר דעותיכםואמונות
-

.

*

.

.

והאסונות
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יהאסונות והדעות בתורה ובכהובי דגביאים והחבטה היו לרגזענין לענות בם ,ורטבו פס
ועוהו הכתובים כרצונם ,ובאונק שנוקשו ונלכדו
הדברים לתכלתם ע5פימרריהם
ת
זר
יו את הלב (ספרי שלחפי' קפ"ז ,עץ כ"ז ,):ולא
יב
ש
דעא החסוןעליה מדרשיהם אשר מ
ההמון לברכי אם גם במה מהחכמתם נמשכואחריהםלפרקיםמי ח"א  *)286ועתה לעמת
מראות כאלהסובן הדבר לטה חכמי הדור הזה 5 ewב ביתרון עז על טררש כאגדה אל
כטה החכמים היה דתסק במדרש האגדה ענץ אהוב ונרצה ורבו הררענש.
כערך דיעננרותו של ר" להם אף כן היתה תשוקתו לטדרש האגרה והעהנ בחג משה
ילסוהו להיות חכם גדול ובקי באנדה (ס"ק כנח .):וק -ליהנ-
גדולה עדכי כל חבריו ק
נטית לבו הלאומית ואהבתואל עסו ונצלדתו ,ננזרבענין רע מארץרחיים כי בימי רדיפה
אדריינוס נדון עם מזביחבריו למות ור"ע חברו הספידו המפד גדול(מכילתאמשפמיםפיח
אברר"נ פליח שטחות פקח) והדורות הבאים תלו במהדיודות בזכרון מיתתו ~ fvישו
חולין קכ'צ .ברכות נ"ז.):
בכל מפרי רמזורה שבעל פה נחפת-ו ממנו הלכות אשר חלק סלע קיימו האתנחים
ונזכרו בכנוי "תנא דבי רבי ישטעאל" ,ברובן ההת כמפרש ומגביל הלכה צפנה במדת
סברה ישרה.)1אבלאיןלנו הטרה למספרהלכותיויעןכי וש-בהס1לכותענשתקעובמשתרט,
ינשנו שם מתם ועלכןמייודע כסה הלכות כאלה נש 13סתם במשנה והם לר' ישמעאל
[עי' פאה  nhDמ"ב ,טבליום פ"נ מ"בועי' עדיות ע"ב מ"ר) .מספרהלכותיו אשר ושציא
ססדרש הכתובים נד~ל מאד .ומלבדר' אליעזר בן דערקנוס ורעע נרלה תורחו של ר'
ישמעאל בכמותה ע 5תורת כל חבטי רויו ,ובאיכותה נקלה נם על תורתם של אלה
השנש .מתכונתמדרשיו נראהכי היה ר' ישמעאל רק המפרש והפשטן המוחלש ולא חפץ
בדרך קצת החכמים אשר נתחו את הכתוב למלותיו ולאותיותיו ודרשו על כל rPוגוץ
והעלו והצמיחו חדשות אשר לא שערו קרמוניהם ודרשות הנזפות טסשסעות פשוטו של
מקרא ,אמנם שמר זאת לעולםלהחזיק הימורות דגאותים להבינה רבונה האמתית בדברי
הכתוב היסורהכולל במדרשיו ויה :דברה תורה בלשון בני אדם ועל כן היה סתננד
לסעשהו של רעע שהיה דורש רבוים ומעוטים עד אין קץ סס*ת או מאותיהם אשרלפי
ן בהן לא רבוי ולאסעום .ובפיוש אטר פעם אחת לר"א בן הורקנוס,
דרכי הלשון אי
בדרשו את הכתוב באופן זר  /הרי אתה דוטהלטי שאומר לכתוב שתוק ער שאררתם (ת'כ
תזריעפי"ג) .לרוב הוא מפרש המשיא לפי פשומו לערך מצב חכמת הלשון בוסס .)8

.

נדיי

"ב

.

.

.

---

ומדקדק

 )1ברע ההלכות טסנו נטצא שטשתדל לחת פירוש ולהנב'ל השח ישנה ולפרט סתומות התורח קחטס-ו
לרכסים .ע" גרבות (ל"ו ).תרר"י ,פאת פקד מ"' ,תרומות פ"ר ס"ה ,טעש-ות מ"ג מנה ,שבת (לבת ).תדריי ,שם
) פסחים(ג"ח ,).ט.ק(כ.ר ,):שם ע"ח ,):מגלה (כ"נ ,).ירושלמי שקליםפ.נ ח"ב' ,ריש"בטות פ" 1ח"ו,
(".ו.
נמ.ן (ע' ):תדר"י ,ב.ק (לש ,).שם(ס"מ ,):שם (צ"ד ,).שם (ק"-ח ,):ב"ב (כ"ח( ).מ"ט ):סנהדרין(ב',).
ירוש' שם ספ" ,6הוריות (ד' ):תדריי' ,רושלמי בכורים כ"ג ח"א ,טכות "'3נ ,):ככורות ('"פ ,):נדה (לו ,).שט
(נ"ב ,).כלים פ"ב ט"ב ,פ"נ ט"ג ,נגעים פ"א מ"ב ,פ"ב ס"א ,פי"א מ"ח ,טלואה :פ"ט ט"ו ,ובים פ"א ט"ב ,א:

ע-
ה'4מ,1
%:א:%ן:,4:
נ1טג:ג:,גגיגט%',נ~נפ4י:

חכתוהנו.:ר(טק"כ),

 )2עי' ברכות (ל"א;) 1יריש' שם פ"ד ה"א ,פאה פ"א ה"א ,פ0חש (ה' ,).שם (ל"ה 0דבי 14שכה
ת f
f
השניה
י' חו
("5ד ,0יבמות (ט"ח,):יכטות (ע"ג ,):שם (ת"ד ):אוחו ואתהן  ra1אסע מין ובירוש' שם  tה"נהנ
ומה נראה שפי' הנט' בפנהדרין :שכן הן בל"י אחת א.נו טנוון אלא שפ" ואת האסורה בין שתחיה האם או הבת
ונכון לשק אתהן ,ודומה לוחוסתו נם שנירש כפי' הרטבכן עה"ח בברייתא דברריעי"ש .קדושין (כ'ץ ).עם(כ-ש),
גפן (נ"מ;) דבר".
 ,נדרים (ש"נ ,).נדר (מ"ח ).ת '.כפרי נשא פי' כ'" ,עוטה (כ"ח ,).ירגל ר"ח ת"ג frr'n
הגיגה פ"נ ה"נ ,כתובית פ"ב ה"ה ,בכליב.ק (ו' ,):כ"ט (ק'"א ,):ע"ז (כ"ז ,):מהדרין (מ"א ,).שם (טיח ):קרא

4:,שמגוך ע,;::
גיה(ן:).:גמי(גיצע::4י:נשנ

ע":

ewf(i

(י",):היב
קבהי ,י
פ"י
דברים

ה"1

t
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 .ובבחינתו את הכפה הפשוטות
זמדקרק בדקדוק שורש המלוהילפעמי
ם גם בטטריקון )1
ןכי השבו שבכל משם שדברה
במשיא מצא כי כמה חכנףם חלתו הרבו מצות וחקיםיע
התורה בלשון חיוב כונהה לעשות הדבר חובה,על כן דבר בפירושנגד הב %רגצטעה הוה
ואטרכי כסה פעמים דברה התורה בלשון חיוב ואין כונתה אלא לעשות הדבר רשות )9י
בהוציאו תולרוה בסדות המוסר או בהלכהנק הכתוב שםעינותמיד על משמעו הפשוש ואם
נמצאו קצת ממין הוה רוסקים מן הפשוט לרוב נזכרו בשם תנא דבי ר' ישטעאל  .)5ואף
במקום שהוא דורש ברבוי או בסיעזם אינו אלא מפרש והדבר המשעם או שנחרבה שכרח
לפי בונת משמעוהו של הכהוב .)4
השהמשו
ם
י
מ
ד
ו
ק
ה
ת
כבר ראינו ונוכחנוכיבדורו
ש
ר
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ל
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י
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ב
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התזרה ונק-או :סדות שההורה נדרשת בהן הלל הזקן העמיד מספרן על שבע ואין בזה
.כי בעצסותן הן
בל ספק שמי האשתמש בק בבינה והשכל שיעדנ בעזרתן הפירוש המכוון
היסודות העיקרים אימר יהזיקם כל מטרש דברי רגתוב .אך רבים סן הדורשים עקלו
דברנים והפשימו מן המדות את כנורן ואח-י שנעררה בוצת הרוחנית זרוצשקו רבים רק
בצורתן ילדו מהןילדי זרים ודרשות זרות אשר הן לזרא לנפש היפה
 .הצהרוני החכטים
י לא יותאטו דרשות כאלה עם השכל ששר אשר נתן אלהים בארם ,וחשבו
כבר הרגישוכ
מחשבות מה לעשות באלה המדות ובדרשות שהוציאו שלא כמשפפ השכל וההגיון הישר1
ה64םישליכו מעלפניהם  1זה היה דבר שאין אפשרבעיניהםכי איך יעשו טרחה דברים
רבתובים בהלמודן והמציאו בדעתם לאסר שהסרנו בינהלהבין זאת אבלכן מסר הקב"ה
למוכה ברוסינ
י ומי יאסר לו סה תעשה 1והנה אם על הראשונש  -בעלי דו1למוד -
אנוטצטערים אשר עשו את המדות המהסכלותלכלי אק בו חפץ אשר שמשו בו Ngff
כרכונה הראשונה ,טה נאמר וטה נרברלהאחרונים אשר לא רצו לעשווז המדות מה שהן
י השכל וטחקרי חכמת חכמינו ,וזה על כן יען טצאו מספר רב מהן אשר
באסתילד
באשמה המשתטעום בהן הולכות ארחות עקלקלות רחוקות מן השכל הישר ולא רצוליחס
דברים אשר לא יסכים עלידם  bwnורותכסה להכמינו ,ואמנם לא בושוליחס דברים כאלה
להקב"ה
-

.

יצ).

דברה  PNrהחיהדנרים כנתבם ,שט (קל" ).:דבר"י ,נריתות(ד,).
דבר'ס גכתבס ,נ"ב "6ח היא ,חולן
: ,נה.ס ~-נ ,).שם  ,).מס מ"ג ,).שם וס"ה ).רבר"י ,שם (ק"ו ).,דם שפך (שכן קורא ל:ריקח
צםוי"א).
 ,עוד שם בקרא
שפינה שם,ל").:
(גל
"עשית אותו ,שם (ק.-א ).טנחות בכ"ח ,).נרה (י"ג ,):ת"כ שמיני פו ס4א.ם,
שם דגגע.מ פ"א ,אחרי פ"ב.
 )1פ" מלה בנוטריקון :שבת (ק"ה ).דבה"י ,יומא (ס" ,)::הענית  ,).'4פ '.ברקדוק השורש :שבת(ק'ו,):
) דברי ,מגלה ('"ב ).ירוש' ים פ"כ הגא ,נודן (נ"י ):נאים באלטים א' כפתח
'ומא (ל'ה ,):סוכה "4פ.
גרןב"-ני"ל שאין מדרך הגבורים לשמוע עלטן ולשהוק וכמדרשו של אבא חנן שםוע '.במכילתא וגילקוט .ע""'( :א,).
שם ש"ג ,):מכות (ה' ).דבי"'  ,בכירות (ט"ד ,):ירןש' פסחים פ"ה ה"נ ,וע" יבטוה ('"נ 1):כ %בדקדוק הלשון,
ודורש ו'"ומוס.ף עלענין ראשוןהנקיא בלשונו לערב
),ועי'ת"כ אחריפ"' טכילתאטשפט"פ"א.
זה :בחים .
 5נדף העט
 )2ש'גיטן (ל-ח ,):סימה(ג'~.).נ,
הפרשייד כל אם שבתורהישי
ת (טכילתא דגחדשזב"שם בש'
השפטים פ"א פ' אם בנפו cw ,פ"ב פ' אם ארוניו ,וע"עופוייושלמי סוכה פ"ב וע' :ר"' בשפו.
ספריכי תצא פי' רב"ט ,פסחים (ג' ),דכר.י ,ופרכות
 )3ע" ברכות (ס' ).תדברי ,שבת(ל"ע ).דבר"י
) דברי ,סוכה (נ"ב ):דבר"' ' 1במות (ס"ה 1:דבריי ,כתובות (ע"ב).
(ל'ב ,).שבת (ק("א ):דבה"י ,ר"ה (ט".:
דבר"י ,קדיש'( :כ' ):דבר"י ,נררימ (ל"א ,):שס (ע"ב ):ר' :כריה טשמו שם (ס"ה ).דבר"י ,מופה (כ' ,):ב-ק
(כ"פ ).ר'א משמו ,ב"ס (ס"א;) דבר" ,.פנהררין (נ"נ ):ירושלמ' פאה ""א ה"א ,ערובין פ"ה ח"א
י
נשא,פתי'ענילת,פפ"
ה"ה ,סוטה טפרים ,נזיר פ.א ה"א  1קרישין פ"א ה" 11מכילתא משפטים פיט ,'"",פ.כ ,מפר'
י'
ה' ב' סררשש ,פי' '"ב 1,פ" י"ס ,קרח פ" קכ"א ,כ' תצא פ '.רל' 11פ" רמ"א ,ועי' פזטה (נ ).בק' ועכר
עלו רבר"'.
) רבר"י ,וע"ע ספקי ראה פ" ע"ח ,סנהדרין
 )4שבת (כן ).רבר"י או לרבות ,כתובותזלג ,):נו.ר (כה.
(מד ,):שבועות מד ,):הור.ות (יב ,):חולין (מט ,):ירושלמי שב.ע'ת
ה"נ ,ספרי דקת פי' קב-ר ,שם קב"ה
בפ' %ל נפש האדם .דרשותיו במיעוט:עי' שבת  ):דבר"י ,כתובות
פ(-גא ):ר"י אטי שמואל בשמו ,סנררר'1
) דבר"י ,שם (נט ).דבי"י ,שם (עב ).דביים
דברים ככתבם ,שם (סט ).גיטין(ם ):רבר.'";0י',חוליןמי.
כ(כנתאב0ט ,טעילה (יא ,).ירושלמי1יומא פ"ה ה"ה ,יכטות פ"א ה'" ,גדרים פ"ב ה"א (לאי
ה שני הסדרש'ם
' ,שם שלח פ" ת"ב ,אם תתפנן ביוב
כשהרונים יעור אחר לר 5ש"ש) ,טכילתא פ' כא פ"ט ,ספי' נשא פר'י
ה':עוטיס והרבויים האלה תמצא שים סוכיח.ם גטשטעות המקרא לא כרוב הרבוים והמעוטים של ר"ע וב"ש של
-.נאים אחרט שהפ רחוקים טכונת הכהובים.

""1
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להקב"ה עצמו אשר הוא מקור ההלפה והשכל! ואמתכי הם דומים בדבר הזה לסי שעולה
לדריש בסרות1 ,וב טררש*בנוים על
לנפשו אל רמ~ל ר'
מן הפהמיספי
הין
י מדורשים אשר נמו מפשוטו של מש-א
י הוא לא,
ק
ז
י
ך
ל
ה
ר
ק
"
ימוהי רגביות ,כ
י
ול
ר
לרקה אלעיסק פשפ הכתוב ,ובאמת גם כל מדרשיו אש
גם הסדות העורה
"אךמונחים במשמעו ,מכתובים  .)1יסדעתו ערך המדות לתועלת
ם
ינ
עלפי הסדות אינםהנוכךו
והעסיין על שלש עשרה ואלו'דע:
המהרש אףעלכנ הרחיב את שבע טחותיו של
ן אב מכהוב אהד ,בנין אב טשני כתובים ,כלל ופרם וקרפ
ל וחוטר ,גזרה שוה,כני
וכש ,כלל ופרם וכלל ,כלל שהוא צריך לפרם ופרטשהו 4צריך לכלל ,דבר שהיה ככלל
אלטעוןטוען אחר וההואכענינו ,או לטעוןפוע! אחר שלא
אצאללמד ,דברשהיה בכףויצ
בשינו ,אויצאלירון בדבר החדש ,דבר הלמדטענינו ודברהלמד ממופז ,ושני בתובים
הטכהישים זה אתזה עדשיבאהכתובהשלישיויכריע בניהם  .)8ונלסבין הדברלרישויוימצא
כי בכל מקס אשר הואיל ר' ישמעאלעלפי אחת מאלה הטדות דורש .,והולך בלטך
'
הקירה כאשכלה .כל.
'
ר
ש
מדה
ד
י
מ
ע
ה
אשר
א
צ
מ
נ
ה
ל
א
ר
ו
ע
ה
ו
ר
מ
ה
אטנם מלבד
ישמעאל
אחח' גס
היא נאותה מאד לפרש ולברר סונן הכתוב ::והיא :כל פרשה שנאמרה ונשהנריבתה.לא נשנית
אלא בשביל דבר שנתחדש בה (סוטהג , ),עליסוד הסדה הזאת נמצא
מירשים
בנוים .ואף שרוב
אשר וצאו טן הכלל הזה נשנו רק בסתם ,קרוב
עשםי"ויבוננם  .)8אכן במקומות מעמים נוטה מפשט המקהריאבי',מ.אי
.גי הסתמות ההם ר"היטדרש

ישמעאל".הב

ירש

הלי

ישי
וספ
".
בדרך'

.
-

 ):מדרשותיו ען('ספו המדות נכיר פה :ק"ו,שםברכנה (טיח ):ר"ח ב"כ בשטו' ,ומיארוש(לפםה ):.סוס" (כח).
שמחלק"ב .,שם (ם( ,):נא ,).שם (נב( c ).קנ e ,):פסחים:פי
כה,:-
טנהריון (צא: 1).בתם  ):דבר
חגיגה פ"נ ה"נ( ,שם משמע
ן דבר הלמר כק-ו מן הכתובוב.ן ק"ו 'טק".)1ן מכ'לחא בא פ"ך ,.משפרש
שק
'
.
פ
נשא
'
י
פ
שלח
ח
י
ק
ק"ו,
א
"
כ
"
פ-נ ,מפרא י'קיא פרשה ב' ,מעיי
 ,חקתפי' קכ" ,1.ג"ש:
פ"
'
י
פ
1
'
,
מרובין (נא ).דבי'" (מג-ש  1:נראה כ' 'רר לאכ-ונת התורה במובן  t'aPnולא הקשר אל דמיון .התיבות בלי טעם,,
י
חג.גה (ט ).ר' 'וחנן בשטו' ,ומא (ד ):דבר"י ,שם ופא) .דבר"י ,שם (עד ,):קדושם (נו ,).סנהדרין לגד).
שם (פר: ,).בח.ם (פו ).ר-י בשמו ,ירושלמי חלה פ"א ה"א ,סוכה  a~eה"' .:במותפ"".1.ב. ,שם.פ"ח ה"א,
שם פ-.א ה"איהנה מאניהן) ,סוטה פ"ב ה-א ר"י בשטו ,סנדדרין פ" :ה"ה ,מכילתא משפטםפי" ,:שם לבתט.
ה-כ שט)נ' פ"ה .היקש :שב.ע.ת פ"א מ"ר  1פסחים (מג ,).ובחים (כ ,):מכ.לתא טשפט
;.ם ""ג ,שם פיו ,ח"כ
צו פרשה ה' .1ספר .פ' פנחס פ '.קמ"ג .בבנין אב או במה מצינו( ra~ :בו ):דב '".שבועות (ט ).רבי"י,
ו_ח.
ם (כד ).דבר"י ,שם (קה ).דבר-י ,שחות (מה ,):חולין (סט ,):שם (ם' ,):רושלטי פמח'ם פיט ה"א,
1

,

יבטות פ"א ה"א (שס קורא :ה הדין ק"ו) 1-" nm1D ,ה"א ,מכילתא בחדש "0ח ,טשפמ'ס פ"ב (שם קורא זה
הדין ק"ו) ,בכס ופרט :בחים (ד ,):מנחות (עת.
) דבי"י ,כריתות1ו' 1):ריש' ערובין  feה"א (וע" 'רוש'
תרומות)פי"א ה-א וצ"ע)  1ספרי נשא פ" ח' ,דבר שהיה בכלל :ב"ק (נר ,):ירושלמ' שבון פ" :ה"ב ,פאה פ-א
ה-א ,סוטה פ"מ ה"ה .יצא ל.דון ביבר
אי,דחובא פ'.ט ע"ע  ceצו אישה ה' .ל"ע המכח.ש.ם:
יע
החרשי:ומאת"(כפוייקו
גרבות נלה( "e1D 1 ):מ )::ערכ'( ,כט,).
).
סכ.לתא דבחדש  ,r"eירוש' יומא פ-כ ה"ר
ת"כ
.
ו
כ
ר
ויקרא כחוכא *"ו ,מכ.לתא כא פ"ר רבחרש פ-ט פ' טן השט.ם.
רבו' אחר
מיעוט ורבוי( p~a :מר):
רח' למעט :טנחות (לר ).כא ללמד ותצא לטד :סנהדרין (נד ).דכר הלמרטענינו :מפי' נשא,פ '-מ.ד
 )2עי' בהערה שלפני  1:ובברייתא דר' ישמעאל תחלה הת"כ שהובאו טררש.ם לפרש המרוה ובלי ספק הס
מדרשיי של  .ורעשיפעט.ם נמצא על שסו מדה ונקראה בשם 'לכר סתום פן האפולש .וא.ן  11מרה חרשה אלא
ירא ה.א שבי-נ סרות בלשת אחר כן מוכח כמכילתא יתרו רבחדש פ"ח עי"ש ,ולפעמם נאסרה בלשון אחר n~re
ואחר סתום כמו בת-נ אחי' פרשה א' .ומה העמן מה שאמר ר"י הואיל ונאמרו בתורה ביאר סתם ופיט נאתת
סה! וכו' מפרי שלח פ' ק" :וקדושיןטז!) .הואיל ושכלנזקין שבתורה  DnDופרם באחר ההם וכו' (מכילתא משפט.ם
פ" 1פ"נ פ"ח פ"א),ופיט כאן כמו פ.יש ונירושלסי נמצא בכ"ט פ.רש כמקום פרט שכבבלי ע" ירושלמ c'nee .פ"ב
ה"א ועיי חולין צלב.
) ~.שם הראה ההברל שבין מיעון שדרש ר"יוכיןטיעיטיוימל ר-ע שהוא דורש כהן ולא כהנת
לא בהשעיה אלא מפני שמפורש בס"א למעט .ונ"ל שוה כונת מיעוטו בשבת (קיו ):לפה כל מלאכה יצא הק.עת
שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה וכונתומפני שבס"א מפורש שמלאכה ה.א עבודה ונלסר ~ c7rכע
השפורש שכל טלאנה סתם הלאכת עבודה.
 )3במדרש המכילתא וספרי נטצא בכ"מ הלשון למה נאמיה  11 nw~eבלומי שהיא פישה שא.נה צריכה
שככר מוכח ענ.נה במקים אחה ומש"כ לפ .שיש בה דבי שלא נרעהו
לכך נאמרה פרשהוו .וקרוב מאד שכל
שנאסרה ונשנ.תffCD
אלה חמדרש.ם מ.סידו של ר"י בכח הכ"ל כל פרשה
כו"' וראיה לדבר -.tDCי נשא פי' ב' לטה
ו
נאמרה  nwleוו וכו' אבל כגול לא שטענו וכו'.
בא הכתוב ולמד על נמל הגר  11מדה בתורה כל פישה שנאטרא
וכו' ע".ש ובוי'תא:ו ודא .גי
ה.א כמו שמפורש שם פי' ד'.

י

ר".

,

.

יר"י

יל".י.,ע"
.

,
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בדרך 4ך ק ובאלה דמקוסחע לרוב אחרים טדברש בעגצ שתלמידיו או הכמים אחרים
אשר יעטו לו הדבי-ם בעלימה כגרסות מפרש בדרך משל(ירושלמי כחובות פיד ה"ד
ובטיש ,ונם בדרך נתינת טעםלרברי ההורה וממתיק זה לפעטים עלפי סשלודמיון .)9
י ספק,
היסוד אשר החדק בו בכל מררשיו ,שדברה התורה כלשקבני אדם דצא,בל
די
ה לולעינים בהבטהכל הציוריםשבסריים בכתבי הקרש ומיורטים לאלמים ואם אסה
ו ובפרשוטרגמתכית אשך
הנאכי מדרש המדלתא אשר נתקנסאליו יצא בעיקרו טעעדירי
לא נקרא שם אומרם עלירם הם ממנו כאשר באמת יש רושמים ברורים על זה למיניין
בספר בבחונה נחסנהט) אז בצדק נאמר כי הוא דוה מיוחד בין ושחכמים אשר השנודל
לדרוש כל הלשוטת הטדברים טהאל כמו מעצם נשמי בדרך מליצהוציור כלשת בס
אדם ,בי בסתפות האלה רכות הן הטררשות ממין הוהק.
והנה אם נשים עינינו בכל דרכי ריי ותורותוו בהכונה דרושיו ותלטורו אז בנפש
חפצה טרהבידיהלויתרון גדול עלכל הכמי דורו .הוא הראשק אשר סלהלבו לאסר:
דברה תורהכלשוןבני ארם ולאיקטן מאמר הזהבעינינו בי רק הואיתןלנו רגשנה להבק
 nllvbרוצרה  ,rtwהוא ערה עד היסוד בה ששת המתחכמים אשר יחפשו בחפש
בחופש בכל אות תולדה בחורה חדשוה בל ה-עזם סקרם הלכותודינים מסעים במתר
רמזים אשראינם רמתם כי אם בדטיונם וצא הראשון " ~ffאמרכי ההכרעותבין כתובי
התורה מסר רגתוב לחכמים (ספרי ראה פי' קל"ה) תה שו -יקרלהבין תכונת התורה
שבעל פה ,והתנגדותגלויה לעמת היצשבים שכל רקרוקי סופריםופירושיהם והלצותיהם
נאסרו מסיני ,הוא אם -בפה מלאכי רק בשלשה סקוסות רוקלכה עוקבת מקרא ובמקום
ןבעין נראה בסה נחשבו
אחר למאדש (נצמהט"ו .ירוש'קדושין  NWDהצב) ,אשר מזהעי
בעיניו תליהלים של ההלכות אשר בזמםיצאו לאור חדשות לבקרים ,אעם רוב! עוקכוה
 %המן
רמך-א ואם הוא לא ירשים רק שלש עוקבות מקרא הלא זה לט לאות כי
ההלכות המקבות מקרא לא הודהולא הסבים עליהם .דצאהיה דרויש אשר יסר למוסרה:
שאם לפעטשתכפיל ההורה לכתובענין מה במלות שונות אין כתתה לדרשה מיוחדת כי
מש )1ומי לא יבע כסה
אם רוצה לתת יתרון באו-,להעגין להגריל תורה ולהאדיר
דרשות

.

.

ש

.

.

ש

.

לחי"

 )1שבת (קיד1,).ו שסחים (ה ).סיפנו לי"ד שנקיא ראשון דבררי" ,מ
טשטוא,מ):שם(פ
..
) דבר"י ,וקדושין
) רבכני ,היקש ור ניבטות (סח;)
 ,שם לנח ).רברס תעניה (ח.
ר-
ר4

רברס

משטו ,שם קלם).

לטטפת לטטפת למוספותוקרי כאןד' .ודבר ור הוא .ונדחקו בגט' ואח4יה בתוס' לפרש אך כמנ'לתאכונתו טביארת
לב
,ואטרח תורח תן  l'b'Dnב.ר
נותןיגאיל
והיה
בא פי"ו :וה.ה לאותוגו'
כראשפידך'אט'וטשפלות אףפובשייריתד('מדטכוהט.פכות(פי'ביטחןיד")ואקציירןאו .ש'ה'1י בת.ם) ת"ל והש ולכךוןייצח
תן תפיהן כראש טה
ת"ל
) כרך אחר ש 5ד'פרטיות' .כול כשם שכירפיך אחד כך בראש כרך אחד והדין,נוהן
לטוט(פבולתשוןו.ליטדורטפות הרי ד' טוטפות אמורוה (ששניהם של"ר דכתיב והת וגו ),ואול'גס !ח טענין ילמד סתום ט,
ע-
הטפורש .וכספר' סדותסופיים פירשתי באפן אחי.
 )2דוגמאות ססררשיו גררך נת'גת טעם עי' שבת לסר ).דבר"י ,יוטא לסר ).דבר"י ,פסחים (ה).
) וע"פ מש 5ורמ'ון :שבת (צח ):רבר"י  1חגיגה
בכ
רבר"י בשכר
ובוז ,ערב'ן ).14
קרחורופת"(קה'".ט ,וע"עגיידן(ו. ).
טה
(יב):דבי"י( ,סרוא
יי
שייג ,):ובחים כסא,):ספ
דבר-
 )3כבר העירותי ערו בטמוא לטכילחא עם פירוש .סרת סופייט  XYIIIוהר"ת
דבר-טאיר איש שלום בטבועו
למכילתא צר]ן 1,העתוק רוב הטקומות גש"ם ובמררש.ם שהובאו בשם ר"י והם סתטות בטכילתא ומנה נראה פרור
שיוכ הסתמות שבמכילהא חם לררי.ועי ,גט כפסיקתא דר"כ היצאת הר"ר שלמה באבער צר מ' ע"ב אות ג"כ

יי

.

ולקמן פכ"א.
ה,פ"ופ ,וברב גאלך ,שםפ ,וביוה יופך .יתוז
 .דש.רה
 )4ע' ,טכילחא כשלח פ"א פ' וה' דולך לפנ.הם
,
פ
עשנו ,שםפ' וירדהי .שם פ"ה אנכי אלה.ך .שם פ"ו פ' כ' אנכי ה' א5ה.ך קנא.
דבהדש פ"א
ו
וכדו,ע 5דרדרו בש'
ה.ה כאשר יר.ם
ר כיח
שם פ"! פ'רפייחוינעעיום השביעי .ועור מהסיתאהי.ם טסי! הוה'1 .שיהע.
ז
,
ה
כ.וצא נו ו.אמר אל פשה עשה
משהידווגבי ישראלו יריו ש 5משה וברותישראל אוידיו כעברות עמלק
משתכיוטחיה וכו' כ.וצא בו והיה רום לכם לאותוכי טה הדם סחנה למלאך או טהנהיישיא
לך שיף וכ' נחש
לוכו'
,אות נוכר
(מכ.לתא דעמלק פיא) והמדרש הוה היא כתמא אבל ברורשריאלרעי כ' הך כיוצא בו והיה הדם
בפ.רוש על שמו שלר"י בטכילתא בא פ":ופ...א.

אי

יבם

-

- .- -==.--

---

-

---

-

-
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ויהד בכההכלל הזה? השאלה הגדולה אשר רורשש
ררשות ודקדוקים ופירושים כשלוינפל
ם עדזטנינו עמדועליה בבחינת החורה הכחובה טחי נכהבה וכיצד נכהכה?
ראשניםואח.וני
נבר ר"י שם אליה לב ,והחליםכי הכללותל נאמרובסיני ופרטות באהל סוער (חזינהו,
ובכ"מ) כי כן הוא פשםלברי התורה להוציא .מלב האוטר שכללוה ופרטות נאם-ו בסיני
ונשנ :באהל סועד כשחלשו בערבוה מואב אשר עלוהאיו רמו בחח-ה ופשוטי הר5רים
נ)-אים ההשך .ומי יורע אם לא רקדק לאטר ':נאמרו בסיס ,נאמרו באהל מועד ,ולא
הזכיר כחיבתםיעןכי לא רצה לנטוה מפשטדברי התורה אשר גם היא לאהזכירה מכתיבת
הפרטים ראומה,ולא תקטן נם זאה בעינינו אשר שם הק לסדה הגזרה שוה והזהיר שאין
לדרוש ג"ש רק אם המלוה הנדרשוה מופנותלדריכה (נדה כיב ,):ומרת הק"ו אשר חביבה
לו מאד הגביל לתתלו רק כח לאסור איסר אבל לא להיות עונשין גן הדין מרוש' יבטות
פי"א היא) והנה כל אלה דועטנות הנרשמות בתלמודוהן לנו עדהכי רע עליו המעשה
אשר הוחלבעת ההיא לעשות במדרש התורה לדרוש הנתובים בדרך זר פתוח אותם פהים
להיבוהיהם ואוזניותיהם ולהיציא עלירי זה הולדות לא שענון רואשונים ,ומה היהאחריט
ל ומה יפעל השכלת יתד ננד רוה
אלה? הכבידו טשא ההלכותוהדינים .אבל יועי
אהרהבידגניחפת עלפניהומן והדור כלו1כי לררושויהו
ר בהההכסות פלפולית על כל
נקורה בהורה ולהמציא הלכות ורינים חרשים וה היה פרי בל הפצם ברור הוה ,ונגר וה
.שיהירי ההבסים שחיו אבריו ש
יטו לנו
כל השנעלו ולר' ישמעאל הלנה בתהו,
:.
.
ע
ר
ה
ל
א
ה
ם
י
מספר טה ממררשיו ,כי אז אבדוהפנינ
ן
י
נ
ע
ב
;"
אבל נתן כבוד לאתת ונאמר ט סבות חוציות גרסוכי פלסו להם מסלוע אושות
במדרש .ההרשמה הגדולה ננט תורת הזקנים אשר ההעצמה ננדם פעלה כלעלה ,היא
השרה את רוחם ליסד דיבורה הזאת בתורה הכהובה ,וזה הצלית להם רק על פי ררך
עבור זההמדרש למצוא בכל תיבה ואות ובכל קוץ ועץ משען ומשענה להכליתם .ואף לב
היהה מלאכת הררישה הזאת חטרה לכלבני "רור הוה ,ומי אשר הנריל לעשות בה וצא
הגדול ורסקו בעקבותיו בל חכמי דורו .האובן הגרול במלאכה הזאה היה עקיבה5.ןיוסף1
סטשפחת בני בלי שם ,וכאשר יספר הוא עצטו היה בנעוריו .נער נכער מדעת ושתא
להבטים (פסחים מ"ם:ז ,וכבר היה בא באנשים בעת החל ללמוד תורה
 .ההנדה כספרת
טסנו כי היה בנעוריו טרגית בביה כלבא שבוע ,אחד מעשירי ירושלים ,ושם ההקשר
בעבתות אהבה עם בת אדוניו ,ותהילו לאשה שלא ברצון אביה
 .והיא העירה אה רוחו
להקדיש נפשו לתורהיאוה להוילך בעצתה וברשוהה ללשדתה-ה ושא המנה בידו ומכרה
כל לבת לה ואף על צליעות ראשה לא הסה (הסכרןלמען יהיה לבעלהדי פהסור ,1והיא
י צערועוני  .)%ואו דלך וישב לפני חכטים
ללסוי הורה באהבה
עצמה חייבהחי
"עוהכ"ו
pו
wב
 .נחו 6איש גמזו היה רבו במדרש המקרא (חגיגהי"בl.ש
נפלאה
 .ר"א
 .ובכ"מ)
בן הורקנוס היה רבו בהלכה( .ירושלמי פסחים פ"ו ה"נ) .שקידתו הרבה טחוברת עם
י לסופה החכסום
הכנותיו הטבועות הנביהתרו ססעלה אל מעלה ,ולא ארכו רדמיםויה
'
ש
ו
 ,ושבח עומקlפלפולו (יר
בזמנו .ר'
ם
י
ח
ס
פ
)
ם
ש
1
n
 Vקלס טדרשו( fסוטה כ"זf):
/
ואף כן ר' מדפון משבה יושר סברתו בהשואותיו או בהפרשותיו בין הענינים (קידושין
ס"ו :ירוש' חרוטות פ"ח היא נזיר פ"נ ה"ה) ויהלל אווזוכי הואעוזר לקבלה להחזיר
בפלפולו הללכות הנשכחות (ספרי בהתמהך ע"ה ירוש' יוסא פ"א הגא ובחיםי"ג ות"כ
ני-9א) .ויה המיד דברו~יון כל הפורש מסך כפורש מן  .alfnnופעם אחת כראות בן

מ"
ילילא

.

עזאי

אדר"נ פ" 1ממי ד"א ד"ח שקית פיד ירוש'

 )1ההגדות מקרותהייו נוכרו בכתובות (סב ):גררים(ג).
נזיר פ  1ה.א וע"ע ירוש' שבת פיו היא ובכל' יבמות (סב.):
נדורריר ודורשיו  pgnב') []7
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עזאי את ר"ע מנצת את ר"א רבו בתשובותיו אסר כמצמער :חבלעליך בן עזאי שלא
שפשת את ר"ע(נדרים ע"ד ):שסויצא לתהלה בארץ ,ואמראליו ר' דוסא בן דצרכנס
אתה הוא עקיבא ששמך הולךטסים העולם עד סופו (יבמות סק).
 .וכאשר נלקח ר"ע
פארץ דוחיים אמרו :גטל 1זרועות התורה ונסתמו מעינות החכמה (סוף סוטה) ובדור
) ואלטלאד"א נשתכחה
שלאחריו אמרועליו :שלא הניח כטותו בארץ ישראל (ברכות ס"נ.
תורה מישראל (ספרי עקב פי' ט"ח) אין הפה יכול לדבר ולא המלא אזן משסע רב
דועהלות אשר למלוהו כל הדורות ,ואשר היו ספארים את תורתו .נםאין מספר לכל
ההגדות טליציות אשר תלו בזכרנו .אסרו עליו :דברים שלא נגלו לסשה ננלו "-6ע
הבמדבר רבה) ,ושסשה עצמו אטר להקערה שר"ע גדול טסנו וראוי יזהר שהנחן התירה
על ידו (מנהות כ"ט ,):והקב"ה בעצמו ובכבודו מקלסו לפני מלאכיו (הגינה יעד,).
וכשהראה הקב"ה לארם הראשון דור דור וחככנו דור דור ודורשיו דור דור ופרנסיו לא
התפלא אדם על אחד מהם בכל הדורות עד שהגיע לדורו על ר"ע אז שסח בתורהו
) .ואף נקשרו בתולרותיו כמהנמים אשר אירעו לו או לאחרים
וכהעצב במקערם (ע"ו ה'.
על ידו והלא כל אלה עדים נאמניםכי השבוהו נעלה על כל חבטי דורו ,הן בטרפזיו
ופעליו הן בחבטתו והורתו
אס משפטם צידק או טעוקלאין זכות וצדקה להכריע על פי סדותינו ודעותינו
בזמן הזה .אבל אם נעמידרנלינו לני
מצבם אזגבין אה המראה הזאת אף אם לא נוכל
להצריקה .כבר נוכחנוכי הריפות הפלפול בסברוה רקוה היהההציון הברור הרשום ומפורש
בתכונה היהודים בעת ההיא.והיא היתה לרוב חכמה חכמיהם .דברי חדודים נרצה להם
יותרמן הפשמ הבזוור .ומה שיכלו למצוא בדרך ישר וטרווח חפשו להם כדרכים שוים
י שגברו המחליקות והורה כל אחד ואחד בודו
בסבבםפני הדבר .ועוד זאת,כיעליד
היה הפלפל אוטנוהם ,וכל הסרבה לנצה את חברו בפלפול הרי זה משובח
 .מדברי
עצמם אנו לומדים שהנצוח שכנצחים זה את זה בהלכה היה דבר גדול בעיניהם ואותי
היו מבקשים
 .ותחת אשר בראשונה לא היתה מחלקת בישראל ופרחה אחדות רמזורה,,
הנה עטה היה לעיקר סלהמהה של תורה (דגיגה י"ד .סגלה מ" :1סנהררק קי"א :שבת
פ"נ .).ופעם אחת אסר ר'יהושע לחברו ר"א  -כשטח על הנצחון אשר נצח ר"עיצע
ר"א  -הנה זה העם אשר מאסת בו צא נא עתה והלחם בו (ירושי פכחים פ"ו העג).
וכמה צרבופניו של יהודה בן נחמני אשר נצה את ר' פרפין בהלכה (טנהות ס"ה :ספרי
בטדבר קם"ח) .ור' טרפון מצייר בתושו פלפול ונצוח כזה ,בדמותו את ר"ע בפלפולולאיל
המגנח צפפה הטה אשר כל החיות לאיעטרו נגדוואין
נגדו ועשה כרצונווהגדיל*
 fSN1ריה"ג ידמה לצפיר העזים הבא פן המערב והצפיר קרן חזות בין עיניו ויבא עד
האיל בעל קרנים וירץ אליו בחמה כחו ויהסרמר אליו ויך אה האיל וישבר את שתי
קרניו ולא היה כה באיללעמ,ףלפניו וסכל הזקנים אין סציל לאיל סירו (ספרי חקת קכ"ד
תוספתא סוף טקואווז) סכל זה ראינו שסלהכץ; הפלפול היה טסש א1טנותם וכל הכרכה
לפלפל אוטן יקיא וכבוד גדוליטול * פקודתו וטגשהו של הפלפול הזההיו בטררנה ה-אושנה
לדרוש דיבורה בפנים שונים .ולא לבד לברר האמת מהפוכה אלא לפעטים נם להביא
תעצומות לדבר נפתל על פי סדת פלפול סה,דד ,ובפירוש ימזפר כי היו בעת ההיא
חכמים ביבנה שהיו טמהרים את השרץ במאה והמשים טעמים ואחד מתלמידי ר"ע היה
אוסר על מהור מסא ומראהלופנים ועל טטא מהור ומראה לו פנים שרוביןי"ג ).ושד
שי' יהורה בן הדאי שאל את ר"ג מה אשתי שאני סותר בה אני אסור בכהה
אשת איש שאני אסור בה כל שכן שאני אסור בבתה .אז ר"ה נער בו אך לא טפג~
י בהן נדול שנאמר בו והוא
'עDקDIש-ותהדין הזה ומשפטו דפהלתול אלא השיבו צא ופרנס ל
אשה
-

.

.

.

.

ש

ים

.

.
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ר
ב
ד
א
ק
6ן רהורה (פס
אשה בבהוליהיקח ,או  -לדעת אחרים  -שאיןדנין
אשר בתבונתו הטבשח היה חד השבל מאד ,חריף ומפולפל אשר
ר"א פ"א) .ועתהר"ע
בפלפולו דורש ומשכים להלכה אצור כאיל מנגח צפונה ויטה להכות על קדקדכל החולקים
עסוואין אחד טרםיכול לעטוד נגדו ועשהכרצינ
ו והגדיל ,אשר בשקידתו החוקה דורש
ל  %קוץ קץתליתליםשל הלכות ,הוא היה האיש אשר לפי רוח הכושל בזמנוויה
 .הן בסברותיו אשר כחרב פש'ות ביוץ והן בטדרעדו
ירי
ר  N~DID1בגדולת תורתו חקכטתו
היו סמאה הדשה אודמת אתר~יניםהיה סופתלבני זמם ומיסד שמה חדשה בדרישת
ירה אשר כל החרשים נתט לה תודה ושבחוכלאחר יד נם כל שטה אחרת נעשתה
שו
את
ה
-

מדהה בפניה.

לעיר

-

(

הלכותיו רבו מאד במספר ובכל מקום מברת השכל דדתה מדתו .לפיה קיים הלכה
קיומה ~הראה יסודה ומעסה ומפרשה באיזה אופן נאמרה ההלכה  .)1מהעמיק בטעם
הדברים עלתהבירו להחכים רבותע אשר לפעמים היתה קבלה בידם עלענין מה לאמר
שלשיר ולא ירעו להפריש ורשע במברתו אפריש והמכים לרתכה )2ואף מצאנו שלסר
בשרוש אני אתקן שיהיו דבריחכמים קישים (אהלות פטרו ס"א) .ולא כר"א רבו שחשב
שאין לעמורעל דברי הקרמנהכי אם לקיים דבריהם לא בן ר"ע אלאהקן דברי חכטים
בסברהו בין ~ D'yדבריהםבין לבטלם וכמעםאין אחד בכל חכמי דורו כסנ"צ אשר
טרש לבו לסתור דברי הקדמונים בהלכהבין להקל בין להחמיר כמה דברים אשרונחשבו
ןן.כן
עד זמנו לאיסור מן התורה ולא 4קפק אדם עליהם מעולם בא.ר"ע ולמר שא.ין"די
והקרטונים טש בדברט .במזם שדעתו וסברתו מכרעת לא נשא פנים לכל נרולי הרוד
ומתר שטחם ץס אסהיורבותיו*) .ונ6צא שבהכרעתו
עלדברי הקדטת;םביןלהקל
מציא שאלות הלכותיות חדשות
ביןלהמסיר .)5אסנט חריפות פלפולו גם היא הניעתהוטולםה"
ן עתידות להתימן krl
וליסד הלכות חדשות ולפעמים הן הלכות אשר מציאותן כמעטאי
ן אוהןכרי לאסן את רוחו בחריפות הפלפול או לחדר המלסידים .)4בטספ
ערקויינ
גדול טהלבותיו החדשות אשר דןעליהן נטצאהו במחלקת עם אחד או עם רבים מחבריו
אבל מצורת הדברים אין בידית להכריע סי היה ממציא השאלה אשר עליה נתבררה
_4.
'"'-
ההלכה

.

.

_

.

ש.

.

 )1ברכות (ס"ר):פוי תקנת ג' ברכות ולפ" הוציא תולרה שאף עלק סברך פאה פ"ר מ"ה אר"ל 5א אמרו
שא כדי שאיוספו .כליס פ"ע פ"ר משפך של רוכ'5ן טפמא אר"ע הטעט ספני שהוא ממחו על צרו וכו' .וע"ע
בישות (ט"ט ,):מעשרחז פ"ר מ" ,1וקרוב לוה שכיעיח פ-א ט"ב עשר נטיעות וטפרש נט.עות כשטה .חוקה נ' ענים
ותפרש חרש בראשונה וחדש באחרונה י'"ב חדש באמצע (ב"ב ב"ח ,).א:-וס.טנ.ם (שאמיו חבטה) יע"א טשיטו
הדדים קרח ט"ו ).סטין חח נטצאו הקבה הלכות לרצעעי' חרוטות לבת ס"ה ,מעשיית פ"נ טרה ,בכדיים פ"נ ט"נק
יימא (נח ,):כתוגות(נ" ,).:כלס פי"ז פ"ה ,שם פכ"ה מ" 1וטעמו,מפורש בתאפתא כלים ב"ק פ"נ ,אחלות פ"גט,ק
נגעים פ"א ט"ב ,שם פ"ע מ"א,
פ"א סיב ,סכשיי'ן פ"ר ס"ט ע"ש בתיספתא פ"ע ,וע"ע שכח ל"ח ,):הצ"
ת"כתגריע*ריסהכ' טפרש הלכה ישנה כמדקדק במק-א,ישם פ"ק בפסוק נרפא הנתק שספישרירי ה%עי'גפי'הראב'ץ..
 )2עי'*סח.ם (צרו ,):יבטוח
ירוש' יוסא  Hteה"מ ,ת"כ ויקרא פרעותו' וע"ע גרכוח ש"ב.).
)3ביאשינה פרות אף שלא הגיעו לעוגת הטעשרות :קוק.ם לביעור עד שבא ר"ע ולמר ושפפורים טן הבישר
ן
ו
כ
ו
"
ט
י
ע
(
1ם"ום פ"ה טעה): .קננם הראש':1ם אמרו אשה בנדתה תתקשט עד שכא ר"ע ולמד א"כ מגגה ע 5כעלה (שבת
שדי .).וע"ע נרריס(ק"ו ,).חיספתא פסחים פ"4ק מ"קפ"ב ,וכעין :ה בניר (ל"ד,):
ט"שותפ""ב"דט)":ד ,,גרריםפ"נס"ס
פ"ע"0ג ,יבמ
יוסא(.כ"ה;):נגעים פ"א מגר .וע"ע שב.ע'ת פ"ט ס"ס ,ב"ב (כ"ת,).
(פ"ה).ן
טכעדרין פרום.ח .בכ 5אלה סיתר הלכה ישגח.
 )4ע" ברכוה (כ"ח ):נטקצת כר"ג ובמקצת כר"'  1נדרים (ע"ד ):לא כר'א ולא כררי,יולבן פורדם (ט"ח):
בלים פ"ח  r~'Dשם פ"ב מ" 11אהלת פ"ה ס"א ,ט"ב ,ננעים פ"ה מ"ג ,שם פ" 1מ"ב ,נדה (ב"ח):
 )5עי' ערלה פ"נ ט"ו ,פמח.ם (י"ך ,).יאמית (צ"ר ,):שם (קי"ח,).גויר (כ"ט ,).ב"ב (ם"ד*) שם(שאו,
בהורות(5עב ,).סכות (ב' ,):בלאים פ"ה ס" ,:אסלות פ"אמ"ג.
 )8כסו פעטים שאדם קורא ק"ש ב' פעמים ביום וכו' (ברכות ח' ,):עריבת הרגלים כשטה וטבתור ש"ג
המשאה ובו נינם עליה (ירים  yeמ"א) ,דם הקטן שיצא כ5ו ואי) בו דב'ע'ת (הוספ' אהדות פ"ג) ומוכח שם
 ,ועי' יר'ס פ'צ
שריעהמציאת וחפדץנילהעמידה בסגיהילא עלתה בירו .וע"ע בריחות (ס" 1),1שם (ע"ב) ,שם(ט).
טנא הטמא פומאה '5דיס להיות תחלה .העות חדשות הטודמ:ות א5א ש5א גקבש האחלפנים נז
"כרו הרבה ש שמו
וטחן a"e nwD :ס" ,1פ"ג ט"ב ,מרוטות פ"נ טעי ,שנח(ס,).,ועי' עריות פ"ב טא ,טקלנידסו ~(rnQaסד.ג
כליס פ'" :מיש ,נגעים פ" :ט"ר

.גש
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ההלכה אם הוא או שכנגדו או אם נשאו ונהנו יהד בדבר ספני
ברור שברוב המקוכ~ר; היה ר"ע הכנצח וסותך שולל את הבריו בהרימוהו עד שלפעמים
מוקי דבריהם בסברה עצמם .)1ויעןכי הלך תמיר אל אשר נשאו רוה בינתו ללכת אף
על כן לא הלך אחר נמיית לבו ויקה מרת הדין לסרהוויה' לטשל בפיו :אין טרחמים
סגל ספק )8
ברין  .)9וכן היה יסודו אין אדם יוצא סידי הזבתו בדין עד שיוציא נפשי
ורק באופנים פרטיים מהמיר או סיקל שלא כשורת הדין וזה לרוב לצורך ו,-שעה  )4או
שמהמיר לעצמן  .)5ואמתכי כל אלה יוצאים טן הכלל אבל בדרך כללהיו כל הוראוהיו
תולדות חקירתו ורק אשר ישרבעיניו לפי מרת בינתו וסברתו אוהו שמר לעשוהו ולמורוה.
וככה השתדל לפרסם הקיר:היו עד כי ;שה לפלכים סעשה ביריו כדי להראות הלכה
ברבים (סוכה ל"ו ):או להלסיריו (ערובין ש"א .ובכ"מ) ,אובפני רבותיו וחבריו נפסחים
ל"ו .ובכ"מ) .אבל ס;שהו וטשפטו הזההיו רעבעיני ר"ג .וכטה פעמים הכריע ר"ע נגד
ע"נ ~עשה בפניו סעשה כהכרעתו והוכיחו ר"ג לאמר :עד מהי אהה מכניס ראשך בץ
המהלוקה (ברכות ל" .1תוספהא ביצה פ"ב) ופעם אחת עשה כמו כן סעשה נגד שימתו
של ר"ג ובפניו ור"ג היכיהו על שסכנ,ס עצמו בפהלוקוה ,ויצטדק ר"ע לפניו לאסר וכי
י אם
הלכה קבעהי בישראל מה שעשיתי עשיתי רק לעצטי? אבל ידע ר"גכי אין זה כ
רחנצלוה לכבודו ואך דבר שפתים היא ולבו בל עסו .כי בלבו ידע ר"ע שאמי הוא
סכיי? שהברעהו החשב לחק לחכטים ולעמו .וגם ר"נ ידע ואח אשגח על כן השיבו:
הרע לך שקבעת הלכה בישראל שנהגת בעצמך נגד דהלכה שקבער,י וקבעו הבריך1
בישראל (הומפהא דמאי פ"ר)
כי אם ר"ע עושה מעשה בעצמו זה ישוה לקביעות
מהברה אלה הסרות אשר כעמרת פז עטרו לנפשונ יתרון הכשיר מחקרו ,כח
 I~TD1aונצחונו בפלהמתה של הורה ,יהרון העז בנפשו לה-וה ולהבר תורה הקדמונים בלי
משוא פנים לבנות או למהור לנסוע או לעקור נטוע ,היא פעלהכי הגדיל י"ע בעיני בני
עמו וכטקט היה מוראו על כלמביביו
 .אבל עוד מלבד אלה קנולו גם מרות אהרוח את

מעשה שהיה ,אבל זה

.

דיכה

-..

--.

.

כל

-- -.--

 )1ע '.פסח.ם (ל"כ ).נגר ריכ"נ ,שם (ס-ה;) נגר ר"א  1טעילה(ו' ,).כייהות (כ"ב).וע '.בכורות(.-ט,):
י (מ"רן) ,ב"ק (צ' ):ננד שמעין ההימני ,שבתות (ייט ):מכות (".נ ,):ת-כ תכריע פ"ה פ' וכיום ה-אתו ,וע"
גי
פסחים (ס"מ ).סותר דביי ר"א בדברי עצמו ,וכ;.ן זה בשכת (מ"ח ):ננד טונבו ,מכש-רין פ"ה מ"ר לפ -התו0פ' שם
מש"כ ,תרומות פ"מ מ.ב ,נרריס מ"ר ,).ת"כ שמ.נ.פ" .פ' תצר ישיים ,שט מצורע פ-שה א' ננד מ
ונכו ,בכסה
מחלקותיו נוכר לבת בק.צור :בכורות (".מ ,).מ;.לה ('"ח ,).שם (כ"א ):כלים פ"נ מ"ח לפי חתום'  cffב"ק פ"נ,
כחובות (צ' ,):נטע (t(:hee-ב"פ (ד ):,,כעל טחלקתו שם א.נו רשב.א אלאוסטיון ע"ע כנ '.ירוש' כתובות פ"א ה"א,

פ"ק
שן (פ"א;) בריתות( ).'1בכמה מחלקח 1.אנד מעמוופיפולו:כ.5ם פ'"ב מ.ה,
ט"ו ,גר'ח ,מ"פ
שם שם(מכ""רג,).,פכי
שבת (צ"ו ,).ב"ב
מ ,-פכ"ח מ" ,1זנים פ"ר ט"ו ,מ"ח ,ם"4מ" ,.שבת (כ"ח ,):עירובין מ"ב:
)1
(ן"ח 1):כריתות (מ.).
ע" כתובוה
 .ומענין הוה
באהד  .).ו1ה הרעיון טונת נס כמאפיו:ח.יך שרט.ן לחיי חגרך (נ"ט סב).
מה שמסופי :שיאה
זורע כרמו בשט.טה א"ל ו"ת אטור 1א"ללעקלין אנא בעי ~ר"ע סחיר כשאינו ~PDn
לזמירה) הלביורי אס לעקל אסלעסקית (ירושלמי שביעית פ"ר ה"א) וכונתו שמרת חמורה רק שירת הרין
יהוש אולי בלבו א.נו כן
ר
ע
תקנה
ו
ל
ז
ג
,
)
.
ט
ק
'
"
ת
ט
 )3בגיל דגי אין
א
.
צ
ו
.
ש
ת
ו
ט
כ
י
:
)
:
ח
י
ק
(
ועי'
(ב"ק
כעין ~ה בבכירות (יז,).
כריתחן (כב ,):וע"ע כ"ט לכ"ח ,.):ומחסיר בם' טומאה כריה טהרות פ"ה ט"א ,ט"ב ,שם פ"ח ס"ט.
מתמיר  )4בכלאים ט.קל הרבה .כלאים פ"א מ"ג ,ע"ג מ-ג ,שם פ"ו ,פ"ה ט"ו ,פ" 1ס"א .פ"ז טעה  1ובעיובז
ד' ערובין(מא 1 ).שם (עה ,).סוטה(בו ):ואמרו :בפרוב.ן לית רחש להא רר"ע .מהמ.ר גזשיית מלאכה
בס' באב (תדיח לן) .עשה מעשה לקולא גנר מה שהוא עצמו ק .;:להלנה
ביכית פיא ה"נ) עש" שלא
להלכהמשים שכמ"ק בצרכי מצוה ליר(ש' שםהוה) .הקיל בחצוצה ב.נו ובינה .N?Wכר.ן (יבמוה קר ):מעבר שנ-ם
שניס רצ
נסחיה תביש בבית
וקובי הרשים בחוצהלחרז ) cwקוב ).ועי' ברווח לסג).
י.פ'ותוכח.טאחר(צאף ):חים
 ,ד"ה הא ר4
ג'"קק.ג).יע
האזוריו (ס:הררין יב .).התיר ללגוש גלאים גר .להבריח המבס (ב
-ap
הת.ר"רוא את שפע ושלא להשטיע לאטם לתוספתא בינות פ"נ) .אסר לרחוק נשכת תוספתא שבת פ"ר .ביוב
אלה הרו(מאוהמיבח שצוררהשיה ה" סבתחורא4תיו.
,
ר
מ
)%יי
' ר"ה (יר ).מחזירלעיתו כחומר .ב"ש וחומריביה .הפייגה ספ.נתו ביט כשבת ולא וו
אשת
(ערוב 1.טא ):טפנ' שהחסיר עלעצמו.ועי' תים"תא כמא.פ"ר.
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י השתרל,ת לעסוק בצדקה ובגמילות
כל הלבבות .יחר ,הרבה אוהבים עשה לועליד
' פאה ע"ח ה"ז מ"ש פ"ה "0ם ובכנם) ומדברו בשבח הצדקה (שבת קנ":1
חמדים(יריש
י חכמים (~יקרא רבה פל"ד) .כבוד גדול עשו,לו
ב"ב  ,).4וברוב פעלו לפרנסת תלמיד
עקב אהבתו דעזה לעסו והשתילותו הלאומית להחויר עטרת הנדולה לישנה אשח -לה נדב
בל כנרתע נם הנפשע ועקב קנאתו נגד כל הסתננתם לאומה בין טחוץ טן הגוים ובין
מקרבםכן היהודים ד5שירדי .)1%ויותרמאלה עשתות סדה אחת נהכד לכליודעיו והיא:
היותו עובר עלמדואיו (תעניא ב"ה ):ובלחי טפסה על שגיוניו .אמנם אם שגה ~הכיר
י אם בתודה ובענוה הזר ממנו בין נגד חבריו בין' נגר
מעקהו לא עמר  4דעתו כ
הלמידיו)8
 .כגשר כל אלה הטעלות והמרות פעלוכי נמשכו אליו בעבותוה אהבה כל
המוןישראל ,אףכן מעליתרת הכשיר חכמתו 4טד ולהורות ולכלכל רבריו במשפט כלשק
לסודי
נראה'ת ובסדר נאות ,כי נאספואליו הלסידים עדרים עדרים מקצות הארץ ,מכמה מאסריו
כי העטידכללים מח:כסום בדרביהלמוד.חייצ לשנוה לתלמידים עד שילמדם ,ובאפן
עד41ה תלנצרם סדור בפיהם,וחייב להראות להם פנים וטעם לתלמודם (ערובין נ"ר :ועי'
סנרורע צ"ט .):וקש על פיהכללים האלההיה דרך למודו :כי כן מסרר היה הלכות
י אץ הקופץ משתבה
4עלמיריו ,וררכו לאמר5 :למי שש5צ טעם עלהמחיבךרויבא ויאמר כ
אלא כטחן מעם לתוספתאזבדים פ"א).ועינו
ה
ר
ו
ת
ה
ענין;נין
להיות מסדר עניני
לבש וסקר סדר לבדו ,ועל זה אמרו שר"ע הקן סררש והלכות.ואגרה (ירוש שקלים פיה
הנא),ויחסולו משניוח גרולא (איגףרבתי בפתיחה קהלת פ' טיש אשד  f(lWועל מרר
משנתו.אכרו שעשה את התורה טבעות מבשת (אדר"נפייח).
אבל הדבר אשר בו נרשם הלמודו ביהוב ומא מדרש רמזורה
 .בודשינו נתיב הדש
אשרבנללו'דונפלאועליו כל חכמי דורו ,והדורות אשר באו.אחריו עשולו כבוד באשו
יכבד איש מלאךאלמים .התכונה הכללת למדרשו היתה זאת .כל מלהוכל אות בתורה
לפי דעתו ,נהנו להדרש אםדדינומבינים עצם כונת הענץ בלא הסלה או האות הוצא
אף אםלפידרכי הלשון ומשפטה זאת המלה או האותאינה טספת אך נצרך להןלדומלמת
הרבבי וצרותו ,ואלו תהיינה חמרות גם או תחסר צחות המליצה ,בכל זאת הדרשנהכי
אין לרמותסבורי אלהים עםדבורי בני אדם .ודבוריאלהים הם שלסים מצד עצמם ואינם
צריכים לא תוספת אווז או מלה לצחוה המליצה (גר' למעלה פ"ה) .ובזה נבדל פן
החכמים האופרים דברה תורה כלשון בני אדם
 .ובכח הדעה הזאת מצא 6דפמצעיים
לרראיב טררש דבורהביעל כל y'pוקון דרש תלי תלים של הלכות
 .כל כ4י הטדרש
הישנים כשי"ג רתחת שהתורה נדרשת בה! וסדות אחרות כסו מעגםורבויוהיקשודוטיהן
 .אם בסקוסוה
הע בידו כהוסר בקי
להרחיבן ער אשר עבר גבול הפשוטלאין קץ
אהמם אנו מוצאיםכי~swn
דרש ר"ע המקרא כפשומו  )8או משתמש במרות בררך מושכל
טתאים
-

) ד"נגחש ננד המשיחיים מבוארת ב'חוד בפאמרו אף הקורא במשרים חיוגכם ומשהש על רגנה א'ן ש
1
 .ועי' לטעלה פ"א פירושנו בסאטר הטכ'לחא דשירהפ"נ .ואולי נם טה 'טהקפ'ך הרבה
חלק ( 'a'nvbשחדרנן צ).
 .וכן רכונך עם
עלנזילת ידש גםבואר בעיוודן (כא ):יש ש 'חום nw~bהמשיחיים שפקפקובנ"י .וע"עע"ז(סו):

) נענין רפואת החוקם נראה
סגין (שם גה.

י

' מדרש נ"י פם" 1ד' ערלות הן
טכוין ע ~eva 5הטש'חיים יעי

~lrw

.

י דברים ה'ה מפמא ז"ר טונדר נב ,).סודהלר' ישבב
 )2חור להיות שונה כבו עזאי (הענ.תכו.כ)ת.לטו
ידו לשם קכח 1).חזר לרכות כצגה כבקע לתוספתא שכיית
שסברתו טכרחת (חלין לב .),חורלדיות שונה
ט"מ) .טר"ש (תיחבא ניםןפ"א) .וע"ע נדה (:ב.):ספיי נשא פ"ד'.
 )3אם נאמר פה ובכ"ט שטדרערםטד וכך נדרשים עלפי פשוטו ש"ס ודן כונתנו בפז רק לאטרשלפי טצב
חך או שאר הסרית
הלשון בשנסדבורי רנתוב סובלים הפ" .ההוא1 .ג 1הוא הענין באמינו שג"ש או ויקש כך
) בפ ,לחם עגי,יוטא
סתאיטות עם הכונה דע:ושכלת בכתוב .טררש' 1ע"פ פטומו ע' 1ערוכין (צו 1 ).מסחיטמו.
פש
(ר ,).יבויית (מא;) ,חולין(' ,).1שם (טט ).זעיו ספרי ראה פיז ע"ה ,טבילתא השפטים פ"ב ,שם
י אט
פ
י תע5מ שט פרשה י"בפי ביום %דגשיו,
י וטח או
עה-ת.נשברי ת"ב .1קרא כטובחפי"גפ
כופר ,שםפ".ר ,שם פ
"פרי  NWSפ 1.הן וי".שברטבים
פט-

----
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נאאימ ממש או בשרוב עם כונתו הפשוטיה !) הלא ברובי מדרשיו מבנים נפשו בהקירות
רקות המעותות הכתובים ומעתיקות אותם מכונתם ,ער כי נעמוד משתאים לראות עד
איפוא חריפותפלפולו הביאתהו 1אף אם היהלפניו פדרש בריא ופשוט אשרעל נקלה היה
יכולליסר או להעצים הלכה באמצעיהו הנהלא ישרה נפשו בו כי אם הניח את הפשוט
 .ועוד ואת
ובא בהתחכמוה פלפולית על הכתוב ונהן לדבריו כונה אשר לא יסבול
שלפעמים אם דורש באופן דפה אוסר על המדרש הפשוט שדרש שכנגדובענין הזה "אינו
צריך" .על דרך משל :הנח ר' ישמעאלמעצים ההלכה שחמץ משש שעות ולמעלה אסור
על חמץ דם זבחי /לא תשחמ הפסח~עדיין חמץ קיים ,זאת ההנכחה
כע הבהוב :לא
י
נ
ר
ש
ת
,
ר
י
ב
ע
ט
א
ו
ה
ו
נ
י
א
ת
א
ז
ה
י
ל
ע
ה
ר
ו
ר
ב
ודאי פשוטה ו
אמר
ם
נ
מ
א
ו
ל
כ
ב
ו
ע
"
ר
צריך
הכי
לפניני
הוכהה הפשיטה יותר 1לא! כי אם טהפך וסגלגל בסברוה עד שמוצא בדרך פלפלו
טה שמצא ר' ישמעאל בפשט הדברים .וכן מצאנו שר"י (לני' הנמ' ר"א) דן נ"ש תושב
ושכיר האסור בתרופה סהושב ושכיר האמור בפסת ששם טפורש שרבור חו"ש לאיובן
כי אםעל נטולם ועל כן נם הו"ש האמיר בהרוסה רקכולים בטשטע ולהוציא ערלים.
והנה דשואת הדבורים בזהוראי טושכלת ובכל זאת אטר רקעעל זהאינו צריך כאלו
ירצה להביא הוכחה יותר ברורה
 .וטה הוא ומכהתו? איש איש מזרע אהרן כי יהיה צרוע
או זב לרבות את הערל שיהיה ערל כטטא (יבטות ע ת"כ אמור פ"ר)
 .וכטעט בכל מקום
אשר ר"ע אוכר על מדרש זולתו :אינו צריך ,יש במדרשו אשר הוא דורש אך זרות אשר
לא יסבל הכתוב בשוםענין  .)9כמו תשוקה טבשת ויה זה לו לחפוש תכנר תוכחה
לאיזו הלכה טן הכתוב בדרך פלפול ורחוק aWDa ,שיכול להוציא הוכתהו בלי לחץ
ח-וחק . )8ואף כן עשה ברוב דרשותיו בסרות  )4וברבויו ומיעוטיו )6או בהשהדלו לבאר
כשמעות הדבורים  .)6ואמנם טובן סעצסו כי מהקרים מתמיהים באלה צרינש נם
לאמצעיים מיוחדים .ועלכן לאהספיקולו לר"עכללי הדרשה אשר רמטתסשו בהם קדמביו

.

.

כי

 )1ע" ת"כ מצורע ""א מונכודן לפניוק"ו והוא עוד מחזק הק"ו וא.נו משיב עליו אלא פותרו מפג.
שאם נחו'ש נסציץ סיבה והלך לעולס ועוקיים רנתונ וזה"יו
ב לאמרם :א'1דני!ק.ו לעקור רנתוכ (ד"א פ"א)
וזה ג"כ המקוי לכלל כל דין שאהה דן תח.להו להחמיר ומופו להקל אצו דין (פסחים בו; ובכ"ט) ועי"ש בירוש' פ"ב
ה"א .ג"ש מושכלת נטלא משו כסנהדרין (פד,).ספי .בהעלתךפי' ע.ה סובאה ב'רוש' יומא פ"א ה"א .היקש
טכ'לתא סשפט'ם פ' השור 'סקל ,ובבנק אב.
קרוב לפשוטו ש"מ :ע '.פטה.ם (צג).לנ '.ספי' שם פי' ס"מ,
) פ' על שתי הסורות
 .ע '.ת"כ ריש פ ,אחרי פ' בקיבתם לפנ' ה' .וכן מצאנו לו
 .וב"כ רגוכח.שש
בסרחון; (לר.
 nspרכו.ים  c'clre1כפשוטו .כמו בחול.ן (מס ):פ' אע כל החלב וע '.בה"כ ויקרא רנרבה פרשה י"ר  1בסכ'לתא
מרפפים פ"כ פ' לא הכשל נרי (ו '.,לטעלה פ" 1הערה) ,ספרי חקתפי' קמ"ר בפסוק והניחסחו ,למחנה
)2עי' חנ.גה (יה ).ות"כ אטור פרשהידב ,סנהדרין (ד;) ום (נד ,):ספרי ראהפי' פ"א חרזע( ,סו).
תור נטצא לשון זה בקצה טקימוה.
 C'n.eD )3שאמרו שאסורים בשביע.ת דורש בפלפול עצות טקרא חן לא גורע ולא נאסף ע" בת"כ בהר פ"ר.
ואטנם אם נביט על  cvnספיחים פגואר שכונת האוסרים היא על הכחוב את ספיח קוקוך לא תקצור ועי' שם
.

.

כת"כ פ"א.

) ות"כ תזריע פ".ב ג"ש יהיה
 )4ע" שכת (צו ):מקושש :ה צלפחד מג.ש במדבר במדבף .וע" ( p"oסו.
) מצה ומרוי מה מרוי שא.נו
יה'' .1במות (מח ).ומפרי כי תצא י'"ב ג"ש עשיהעשיה .ובהיקש :ע"פסחים (לו.
) .ב"כ המכחישים .עי' בוטה (בו ):מכריע וא"צ שא.ן הכחשה לפ' פשוטו ש"ט
ב-כורים וכו' .וע" שבת (פב.
שאלףיוטה המכרים הן לאזרך וראלפים לרוחב ע"ש .וע.ע טג'לתא ~בחדש מפ"ם .היקש כדרך כל ששנו בזה ישנו
.
ת
א
צ
פ
' פסחם1לה) ,חג(.ה (ר ,):קדוש.ן (לה ):ובכ"מ ,לא
לקדמונ' התנאים ונ"ל שממציאו ר"ע ונמצא %
ביהע.
בת"כ שמיני פרשהי' שבא לכלל מנע בא
 .ובספרי נשאפי' כ"א כשהאיש טנוקה
משא וכו' ע"חויין (קער):
טעת האשה תשא ;וגה והיקשט כאלה טצאנו ל
ל~:ו בכ"מ.
להביא דוגמאות רבוה כ -כלם הולכ.ם על דרך אחד ומקצתם יהיה לנו המרה לכלם
)5
 .ע'.
פסה.ס (לו) מצות מצות רבה שבועות (לג ):לאחת מאלה יש טאלה שהוא ח"ב וכו' הוריות (יב ):גפ'
) וכל אשר יגע וגו' לרבות גולל ודופק .וע"ע נ~.ר (מח ,):סנהדרין
והוא אשה בבתוליה יקח .חקין (עב.
חקת,
פ '-קכ"ט ,סוטה (כו ):דרשת ,1".1כריתות  ):ות"כ צו פרשה י'
(לר ):רבוי או ,כפק (ע ,):ספרי
פ'כל חלב שור וגו' וכע.ן אלו בל רבוי.ו ימעיסיו ורוב הדרשות שדורש מן הכפול.ם.
 )6עי' סשר' פנחס פ '.קלסרטניןכירבעל יורש את אשתי ש:אטר טטשפחחו וירש אותה וע" ב"ב (ק.א .
מכי
ש"כלתא משפפ.ם ב"ג וקיוש.ן (יח ).בפגרו בהפית שפרש טל.תו על.ה .ש"ע ב"ק(לג).
 ,הוכה (ט ,),ברכות(לה).
קרושים פלג ,מ"ק (ג ):סנדר' (קא.):

א"י

.

.

י

"
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בי אם עשה לו חרשים .הוא ירה אבן פנה למרת הסמומם והעמיד כל :5כל פרשה
הסמוכה להברהה לסדה הימנה(ספרי בלקפי' קמא) ועוד כלל אחר :כל מקום
שנאמן-
' ב') וגם העטיד הכלל :כל ששמועה מרובה IPla~I
לאסראינו אלא לדרוש (שם נשאפי
מועם תפשת את רמרובה לא תפעלת תפשת המועם חפשת (ת"נ מצורע פרשה ה' ובגם'
בכום) .ופאהיה הראשון אשר סרס לפעמים את דמקיא ודרשו )1וכן הוה אחד ממשפטי
מדרשיו להפריד מאמרש-סימן.הכתוב ולדרשו סבלישים לב אל חבור המאמרים ויחוסם
זה לזה ,ובדרך הוה הוציא כטה פעמיםהולדות פסאמר הנפרד אשר אם נתבונן בחבור
המאמריםאיןשיר לטדרעע .בכח סררש כזההיקלר"עבגירושי אשהיותר סבל אשרהיו
לפניו הנה ב"ש לארועירולאיש שיגרש את אשהו אלאכי טצא בה ערוה דבר ,ובנה
התירו קו אם מצא בה דבר סנונה אושי ,ובא ר"ע ולכד אף אם מצא אחות נאה רגמנה
רשאי לנרשה .האטנםכי סבה גדולה הניעתהוליסר ככה מהשבו שהיתר רחב כזה yru
לזמנו ,אשר הטשיחיים אסרוהגירושין כב"ש על כן הלך הוא בהיתרו עד הקצה האחרק
לעשות רושם לההנגדותו .אבל על מה סמך בהיתרו? על המאסר :והיה אם לא
"
צ
0
ת
,
ת
חןבשניו והנה אלו כתוב ,והיה אם לא הטצא חןבעיניךוכהב לה ספר כריתו יהץ
דבריו נכונים ,אבל עתה הלא הכתוב עצמו מפרש סה טיבו של חסרון מציאוה חן הוה
ואוכן:-כי מצא בה שיית דבר ,אבלר"ע כפריר המאמר:והיה 4ם לא תמצא חן טחבורו
באלו הוא;ניןבפני עצמו ודרש בו מה שדרש ,ואמת כי כלפלפולי בעלי הגמרא (נפין
צ ):לאיועילו לפשר הדבר ,ואם נשים לב לטדרשיו נמצא .שברבים מהם נהג כטנהג
הוה פ) וברור הדברכי לדרך הזה הביאהו הכפה הפנימית ההולכת בכל רבוייו ומיעופיו
אחרי שהוא חושב שבל אוה או מלה ,אשר להגנה עיקר הכונה אין הכרח כל כך
בכתיבתן ,נאמרו לרבות או למעט איזה דבר אף שאיןלוענין כלל עם הכה,ב ,או אה
המוכחש סטשסש הפשומי ,הלא מוכחכי נחשב לו רובוי או המעומ כעומדים נפרדים)
בפני עצטם ,על כן נם בכל דבור או מאסר אשר נהשב לו כשפת יתר דורש אותו באלו
הוא מסד בפני עצמו נפרד מחבור המאסרים.)8
עור מלבר כל אלההיוכלטיני הפירושים אפשריים זבלתי אפשריים בידו ככ4
שפ
או
אומנות להשתם'ט בהם ככל אות נפשו ולמלאות תשוקתו לחדש חרשות .רמזים בצר
רי-
אותיות (מומהיז ,).נופייקון מתמיה (נדרים פז ,):דרשות על פי-ידקדוקהלשון
לא נורע שחרו נב"ם ס":1סנהדרין פ"ז :בבירית מיד :ספרי יאה ל"ז) דרשות בדרך
משל המעוותהניתובים*) דרשות מק-א וסטורה (סנהדרין ד' תד"ה כלהו,סוטהכ",):1
ככתבם ננד הכונה הפשו"'ת  )6דרשות בטעם המקרא (ר"ה מ"ו .תומפהא מנחות
פד
בקי
"וטא לק .ב"ק ט"ו ):דרשות על יסוד לשונות אחרות לסנהדרין ד' ,):טדרש ק"ו
"י
מהלכה
~זע"'יטא (ם ):ותש אחרי פ"ר פ' וכלה טכפר ,מ"ק (ב ):ות"כ קדושים פ"ר פ' לא תרע שרך כלאש.
וע-ע טנחות (נח ).ופרש"י ,ומזה גםבנט.ן (כל' ):6ארפיע,ה כל הפרשה %א חפשה ,ומזהיצאה המדה גורעםיטוסיפץ
ודוישין עי' ב"בנקיא ):ובכ"ט .ועי' ספרי תבא ש"נ פ' לא נתת' סטנו לטת ובחי' רט":ן על רמזורה.
ק כטח מדרשות בהערות הקורשת נחמות בסוג חוה .וע" טכילתא בא פ"נ בפ' ולקח הוא ושכנו .רבחרש
-

.

.

.

.

.

,

.

.

"8י פ' לא תעשון אתי ,,טפה (ג;) פ' וקנא אק אשתו תובא אעך בש:קיא השאפריס בחכור שם טה שלפניהם
ולאידיהם סתירת טררש 1.טבוארת.
 )3ע" ת'ע שטיני פנו :כל הנוגע ברם יקדש (כשרצ.ס) לרבות ירות הכלים
 .אף שרכף כל סרבר טארם
) דורש:
הרוגע בכ"ז סרבה סטנו בנין ור ויפה פ.ז הראב"ד שוה בררך אם אינו עדן .וכן בת"כ צו פ"ח ובגבחים (פכ.
בקדש וא' לרבוה כל הקדשא ובהכרח מחשף סלת וכל כנפרדת כ' בחבור
וכל הסאת אשר .ובא מרמה וא'
עפ כל המאטר אדרבה משסע ההפולךכ.פ-וע"ע פסחים(בג ).ות"כ צופ"י בפסוק לכ 5מלאכה .ושר הרבה כאלה.
 )4עי' יוסא קפה ):בפ' מקוה ישראליבמות (טח ):וספר' כ' תצא פ '.הי"ג בפ' ובכתה את אביח טנילתא
) פ' לא תאכלו ע 5הדם.
בא פ".ד אין סוטת אלא ע(ננטיהככור עי"ש סרות סופריגםי.רסנהדרין (סג.
הנדחת
) בענין קרא כרכתיב
 .ובטכילתא טשפם.ם פי"ח כל אנוסנה ויתום 5א
)5עי' סנהדרין ,
) פ ,ויש
תמוןאימנסהופוהיתנוכםושד.רכוןקרולבענלוזתהבהם דגר הכתוב ,ועי' פאה פ"נ ט"ו תרופות פיו ט"ו ,יבשת (צח.
דבי ה',
ל
כ
ו
ט
פ
(
'
פ
ם
ע
ה
.
).
גסנהררין ).

.
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מהלכה ננד דעת רבותיו  )1נם אלההיו אמצעיים אשר היו בעיזריו בסררשיו .ועתה לא
יפלא בעימנו אםלכל רעה מושכלת או גם הפוכה מצא לו העצימות בכתוב ,עד שפעם
אחת בראותו שמנהג העם להפוך שם עבודה זרה משבח לגנאי בלשון נופל על לשון,
שאף המנהג
אמר כי כן הדין נותן והמציא מדרש לכונהזו (עז ).כאלו ירצה
 .והנה אחרי האמת והדברים האלה מה מאר גל
מ-דו-שכפך אשר
אל
דו
בישראל יסורתו בתורה
יגלה ויראהלפנינו אם נדמה את ר"ע בעל ההלכה לר"ע בעל המדרשות .את ר"ערגמישר
 .וכמעט
דרכי ההלכה בעוסק סברותיו לר"ע המעוות וטעקל דרך הטדרש בעוצם
*רצונו רק
ום
פו
פלי
נוכל לחשובכי לר"ע עצמו לא נחשבו מדרשיו כפירושי תורר באמתכי
לתת סטך ורטז לדברי הלכה ,וכאשר רגיל בפי כמה חכיתם מן האחרונים לאסר על
הטדרשים שלבעלי ההלמדכי לא נאמרו רק לאממכחא אטנם בכל זאת אץ הדבר כן.
ר"ע עצמו יור~נו כי הכה-ש בעיניו כגופה של הורה .ושמענו מדבריו שלדעתו
ודברי
הפדרש הוא כערכו להסגרא עצבו (ברכות כב ,).ולא שטענו כי הבריל בין מדרש
לטררש .וראינו כטק,ם אחר שהוציא ר"ע הלכה ממדרש הכתוב ומוכיחכן בסדת "טה
טצינו" ום'פיבו ר'יוחנןה; נורי על הטהמצינו ,ואמר לו ר"ע :השבתני עלהדין מה אתה
משיב על המקרא (ת"כ בחקותי פיט תמורהז ):ואם נתבונן בדבר נמצא שרסקרא
אשר רמז עליו איננו פקרא סלאכי אם מדרש יען כי המדרש בעיניו כמקרא כלא.
ובעבור זה נמצאהו בונה מדרש על .,טדרשיה,פש המקרא עם מדרשו אשר הוא יסוד
למדרש השני כאלו כחיבכן מפורש ויארלנו ?ברר הדבר עלפי דוגמאות .דגה בתורת
ן שנאמר בפרם ועזניה לשון :.לא יאכלו ,על כן נרבה סחה לעושת את
כהנים דרשו יע
המאכיל כאוכלועליסוד טדרש זה דרש ר"ע ג"ש נשר נשר מח נשר האמור כאן עשה את
כל האסור בגשר בל האכיל כבל האכל אף נשי האמור להלן (במשנה תורה) עשה את
כל האמור בנשר (הראהוהדיה) בל תאכיל כבל תאכל (ה"כשטיני פ"ה ספרי ראהפי' ק"גז
הנהלפנינוכי הוא  nolwדבר שאינו נלמד אלא מרבוי הכחוב כאלו הוא מפורש בכהוב
עד שדורש ספנו ג"ש .ועוד דרש ר"ע :יכול יהיה אדם מעלה בכורות כחוצה לארץ
 ..ובכורות צאנך ובקרך ממקום שאתה
לארץ ת"ל ואכלהלפני ה' אלהיך .מעשררננך.
פביא מעשף דגן אתה מביא בכורות ,סהוצה לארץ שאי אתה פביא טעשר רגןאי אתה
מביא בכורות לספרי ראהפ" ק"וועי' בכורות נ"נ .).ואמנם לא מצאנו טפרש שמעשר
דנן איה בא מח"ל רק ידענוכן סטדרש בסרת דבר הלמד טעניינו (קדושין ל"ו .).וכאלה
מצאנו טדרשים רבים לר"ע אשר הדהחלה שמסנה יוצא הדורש היא עצטה מדרש .זר
לבתת טפשומו )9י אבל להכליהנו לסדנו מזה כי המדרשות היו בעיניו כדבר הפפורש

.

..

בכתוב

 )1ע 4מיר(נו ):שר"ע דן קיו מהלכה וד"א רכו מש.בו אין ד.:ן כאן ק"ו וכן ניאה שם שה.א דעה ר'
לר"ע 'פה אטרת אלא כן אמרו הלנה וכפ" הרטב"ם למשנה .ונ"ל שריע לא הודה לנה .כי מצאנו שהוא
יהואחז שאמי
מהלכה שהיא ט.שר חכם'ם מוסן 'רוע (ג'ט 1.בג ).א-כ אףיש לדרושקיו טהלכה שלא גודע מאסה ומן ה.א.
דן קיו
'עור בהערה שאחר נאת ואעיר פה על ב' מדרומם נפלאים בספרי בהעלתך פיד וטכ'לתא בא פ".ך אר"ע ספני
שי
עטך אשר פדית לך סי ואלהיו אלמלא מקיא כתוב א"א לאסרו אסרו ישיאל לפק' המקום פרית את עצמך וכנוחי
על נוי ואלהיו כמפורש בירוש' סוכה פ"ד ת"ג ומלשון אלמלא טקיא כתוב טובח שתשג שוה משמע הכתוב .ואימלג
ראה אקיא שכתוב בדבה"י א''"ול"א לא אמר כן גאול תיקון הנוסהא שם חיא לדזצ'א טחבמוגגתו
ר"ע וכ'.ב
דרשכי לא יראני האדם וחי האדם כשמועו וח' אלו ח.ות הקרש מה-ש(ספרי נשם פ'פ"נ ות"כ ויקיא ט"ב)
וסתירתי
מכתוב היום ראינוכי ידבר אלהים את האדם וח'.
 )2ע" מנהות (סח ):וח"כ ויקרא פרשה".ג וחטצא פלא .ובטפף ראה*י' ק"ג :יתיומח ירכם
כאלו טפורש בקיא
בכורים כענין שנא' ולקח הכהן קטינא ם.רך וזרות מדרש זה ג( %ע (fa~ 4ובכרו
שבכירים נק-א חרוטה ע '.בכוי ק פ"נ ס"א מנחות(ע4 )::ן'כ פ ,1.ומרר1ףת רהפשדהומתשיאמרו ככל דווורהלסריס
למד מלסר למנחות מס ):והיא חלקת רי .ששאל ור"ע שר"י לית ליה למר מלמר ור"ע א"ת ליה (ירושלמי קרועכן
ר וטלמר בהיקש (מנחגה ג).:
פ-א ח"ב) .והבנו דקאסר ר"' וו ואמרו לעקיבה טעיתוכי דבר ה).ס 1כהיקשייע
ואף שאטמו בבבל' שר-ע הורה "י ב.רישלטי לא אטרו כן ומברהו נאיהה לפי כעפתם ועכ"פ יפפ'קו אלה הרא.ות
להוכיחבי לר"ע היה המדרש, .ראעצמו.

.

ש.

.

ב.
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.

.
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בכתוב ,ואם נרצה לדעת מההיה משפטו על מדרשים זרים אשר אנו היום לפי דעה
ב לאות,
זמננו נתמה על זרוהם נראה מה שדרשלפניו תלמיד אחד ומה שהוא היהמשי
תלטיד :הן ר"ע דרש a:tal :השטיני יטול בשר ערלתו ,שאותוי"ו טן "וביום" בא
י
את הנסוחים שלא בומנמ שלאיטולו אלא ביום .ועל זה אטר לו אותו תלמיד ,אלולר
כב
וו
בה
כ
וטמאה שבעתימים ביום השמינייס~ל יכול שבעה ושתונה הרי המשה עשר היל וביום.
ומה ר"ע משיבו? לא אטר שמדרש זה מעקל ולא יסבלהו הכתוב ולא השכל הישר,כי אם
קורא דרישהו :צלילה במים אדירים ,שהוא ציור לעומקהעיון ,רק אסר שההולרה שהוציא
היא כחרס אשר אין בו חפץ מפני שכבר [אמר שמונתימים ימול לכם כל זכר (ת"כ
תזריע פרשה א') ,ועתה פה לנו מזה?כיודאיר"עהיה מסכים למדרשו והיה מקלם
ר
הדורש לאיוש הצולל במי הה
"ה האדירים לולא מצא כתוב המפרש הפוכו ,הנה לפנינו
יווצ
ברור משפטועל מ-רשות כאלה.
ואולט כאשר היוררכי מדרשיונעימים ונחמדים בעיניעצמי ,אף כן היו להכפי
דורו .כי הרוה הטרהפת על פני זמנו התאימה מאד עם ההלוכה דרישהו אסה הדברכי
אחת הנה ואחה הנה ימצא מהנגדים הטננים מדרשיו ,וכסה סנדולי החכמים בזמנו נתנו
דופי בדבשותיו ,הלא ר' טרפון אשר היה אוהבו הנאמן לא ההאפק טלאסר לו פעם ושתים
עד מתי אתה מגבבומביאעלינו (ח"כ ויקרא פגושה ד' ,ספרי בהעלהך פי' ע"ה) ,והלשון:
עד סחי אתה מגבב ,הלא טורה שהיו כרננים אחרי ר"ע שהוא כגבב את הומוכום.
ין אלעזר בן עזריהנם הוא אטר לו :עקיבא אפילו אהה סרבה כלהיוםאיני ננוטע,לך
יהגלילי (זבחיםפ"ב .-ה"כ
(מנחות פ"מ :ח"כ צו פ"א) ואף בלשון הזה אסר לו ר' יוס
א
ב
י
ק
ע
צו פיח ,אכור פרשהו') ,ור' ישבב קבל עלי
ו
ו ואטר בוא
ח
ו
צ
נ
ו
ל
;
בן.יוסף
.
,
) ומה גם ר' ישמעאל במקומות
ו
י
י
ו
ב
ר
ב
ם
ע
פ
ו
.
אחת
ל
ה
ה
כ
ם
י
נ
ו
ש
(כתובות כ"ט.
מנעטי
דרש ר"ערבויוי"ו והוציא מטנו תולדה ,שבת כהן אחת נשואה ואהה ארוסה בשריפה;,על
זה אמרלור"יוכי מפני שאתה דורשוי"ג נוציא את  11לשריפה (סנהדרין נ"א , ):עם כל
זה לכל אלה התרעומות לא היהלהן כחלהקטין ערך הלמורו גף כסו שחקמאינים בעיני
כל החכמים בדור הזה.
כאשר נבדלו הלכותיו של ר"ע טמדרשיו ,בהיות שהלכותיו ,נוסריה בישר ההגיון
ובסברה טוכהת וברורה ,ונגד זה מדרשיו רחוקים מדרך השכל וכמו זר נחשבו ,אף כן
נבדלו מאמריו האגדיים הכוללים דעות ואמונות מוסר ומדוה אשר לא נתלו בכהובי הקדש
טטאטריו בטדרש האגדה .הטאמרים ההם כלם נכוהים לט~צאי דעות וכלם ברורים~ישרים
ותחת זה סררשי האנדה רבם כבלם מחטיהים זה-ש לנפש היפה.
הדברים לבת
ר
סהוני
קם
י
צוה לר' יהושע בנו ונם לתלמידו ר' שטעון בןיוחאי ביטי חלרו האחר
י(פסחים קי"ב.).
בהם עצה ותושיה חכמו -והוכחת ru~s ,קנהלובימי סמוהיו אשר נטהביטירוי הבלו.
ונשגבו ,טהישרו ונאטנו רעיוניו כהביע רוחולבני אדם בסה יזכו ארתם לשמור
ומהרכי
על נפשם במזימה ולנצרה בתבונה ,בתארו חבה האדם באשר היא צלם אלחים והבת
ישראללפניאלהיו .או בדברו טהשגחת האל מבהירת האדם החפשית וטצדקהאלהי לתת
לאיש כדרכיווכפרי מעללו (אבותפ"נ ,אדר"נ פכ" )1ואףכן מאמרים רביע  a'1lwtהשאיר
אחריו ברכה אשר רוח אחד לכלם רוח עצה ודעת אשר מסנה תוצאותהיים (שבתקנ"י.
קדושיןט' .ת"כ קדושים פ"ר ובכנם) .ואולם נגד זה רוב כהרשי "גדה אשר לו לא ינעם
לנפש ,וכבר בזכנו נהנו בהם תפלה ואסרו עליו עקיבא טה לך אצל אגדה כלך
מדברותיך אצל ננעים ואהלות (חנינה י"ר .סנהדרין ס"ז .):ובזטנים שמים ההרעטו
עליו הבריו,על עברו נביל במררשיו באגדהונתן פתחון פהלסינים .ובלי ספק זאה הסבה
את ר"י הנלילי להוכיח את ר"ע בדרשו הכהוב :עד די כרסון רמיו אחדי
ו ואחד להד
.

ואמר
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זאמר לו ריה"נ :עקיבא עדמתי אתה עושה השכינה חול לנגינה שם) נם רבי ישמעאל
ריזרעםעליו על הבנתו דבתוב בהגשטה ,בדרשו :לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי
רןפרת אוכלם אותו ואמי ר"י צאו ואפרו לעקיבא ,טעיתוכי מלאכי השרת אוכלים לחם
 .וכן היה ר' יהודהבן בתירה מוכיחו על אשר דרשעל פי ג"ש זרה להוכיח
שומא ע"ה):
בי הטקששיה צלפהד זאטרלו רבי יהודה בן בתירה בין כךובין כך אתה 'עתיד ליחן
את הרין אם כדבריך התורה נסתה ואתה מנלה ואםלאו אהה מוציא לעזעל אוהו צדיק
 .אמנם אך למותר נרבה פה בדוגמאות הלא בכל תקום
שלח פי'קי"ג)
(שבה צ":1
אשר נפגושמפאתריר"ע על שדה מדרש האגרה נכצאהו עובר נבל הפשוט עדלאין הקצה.
אבל נכון שנתןלב על זאת ,שר'ע לאזע לאחוריומפני מדרש אנדה הפועל הנשטה ואף
שחבריו השיושהועל כנה לא שעה אל תוכחתם ~ח"כויקיא פ"ב ובב"ק)
 .וכל זה למה1
יען ראותו כי הרורשים מרחיקי ההנשמה השתטשו למעטים ברעות נכריות אשר לא צמח
על אדטת היהדות ,כמעשי הכסי אלכסנדריא וכמעשה כמה חכמים בארץ ישראל ,אך
הוא ,הלאומי בכל לב ונפש מאס בהן ושנא דעות חצוניות עדכי לרעתו לא תסכן
האסונה כל כך מן ההנשטה כאשר תסכן מאלה הדעות הנכריות .ובעיניו ראה אחרית
ר-):ה אשר השעה בטה חכסים בדורו עלכי לא נזהרו כמוהו(עי' להק פי"ב) .ואמנם
בוה נבין מה שאסרו ע 14הבאים אחריו וההולכים בעקבותיוכי תחת אשר כטה:דולי
הדורשים בזמנו שנכנסו לפרדס הדרישה באלהיות ובטבעיות נכשלו בדעתם או בחייהם או
נם קצצו בנטישת ,הוא ר"ע נכנס בשלום ויצא בשלום .אבל המחשבה הלאוטית היושבת
על מלואת לבלו ,הטוליכתהו על דרך הייהו עד קצו ,המניעה כל בעשיו ,וטושלת על
עלילותיו אף על חורתו ותלפודו פעלה תעצומה גדולה ,בהמון מדרשיו היא ניכרת עין
בעץאדני חסיד את הנקודה הלאומיתירה לאבן פינתם  ,)1אבל נם היא ,המלמרת רודצ
לקרב נגר כל המתעוללים עלילות ברשעעל עמו וסולדהו ,גם היא פעלה על אלופתו
וחלסד נפשו להלחם במלחכתה של תורה
 .ואסנם נם היא קנתה לו לב כל בני זמנו,
(להורתו תר".וע כל רמכסים ותהי להם שיטתו לסופת .ואם נשית לב על לסודי החכסימ
אשרהיו חברע או אשר היו בערך תלמידיו נראה ברורכי דרך אחד היה לכלם ההולך
שיטחו של ר"ע נם בהלכה גם בטדרש הטקרא,
לפי

פרק שנים עשר

חננו ר' ישלשל ור /עקיבא העלמיריהם.
מרגע צאת שימזגו של ר"ע לאור ותפלס לה נתיבות גם רוב החכם'ם אשר בדור

הזה הלכו אחריו .סגרולי וצזכמים אשרהיו חבריו יזכרו פה ביחוד שנים אשר היונעימים
ונכבדים מאד בדורו של ר"ע והם ר'יוחנןבן נורי ור' יםהגליל
דבקי.לרברן'ניטולחינאןלבןנורי
היה אישעני ומתפרנס מן הצדקה לרוש' פאה פיה ה"א) אוהב
ומכבדו
) .הכבוד אשר נח! לו הגדיל עד למשוא פנים,כי נס בעה אשר ר"ג עשה
(ערובין פ"א.
מעשה ח12י לפי רעתו לא חוב עשה ,נשאלו פנים וההריש לו ער"ה כ"ה ).וטה נפלאה
הכנער,ו הזאת אם נוכח זה נכינה במשפטו עם חבריו האחרים ,אשר סבל סש~ע וסתנו
עמהם נראהכי היה איש קנאולבו לב רגז .הן הוא עצמויעיד ואת בפיוכי פעמים רבות
יק
ה עקיבא על ידולפני ר"ג .ופעם אחת חלק על ר' מרפון אזריב"נ עטד על רנ14

י'

".ג

כאדם

סמלחא בא פיט פ' אך אשר יאכל .שט דש.רה
פ' זה אל' .ובת-כ פ' קדושם איגע אהבת
)1
הרע הוא כלל רמזורה ::ד צ"ע רויטרזה ספר תולרות ארם חובן בזה .וע" יוטא (פה ):במשנה ועור נסתיעלו

הדבה מאטרים סטין הוה.

.
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זטן -
באדם המקנא וטתאזר למלחמה (שבה כגו ),וכן עשה פעם אחרת בהתיכחו עם ר' יוושע
(ערובין ס"א.
) ,חכם אחר מסר דלכהעל שם בעה אשרלפי דעהו לא נאסרה מב"הבאופן
הוה ,והנה התעוררה קנאתו ויאסר :טועים כל האומריםכן5(,לעי 6פ"ו מ"א) .ד"אה"]
פסהנגדי ר' עקיבא ובכמה הלכות חולק ז) ,ופעם אחת הורה ר"ע בבהמה ורבעדרה
ואסרריב"נ האכילכם עקיבא נבלות 0ע1ספתא בכורות ת"ד) וכאיש הטדבר בנפש סרח
אכר לפעמים עלאיי שאלה הלכותית אני אוסרבן אלא שעקיבא חולק בדבר( .ב"ק ע:
הוספתא ק"ש פ"א) או שאומר :אלא שעקיבא מטהר לתוספתאכלים ב"מ פ"א ,אהלות
פעה) ורוצה בזה :האטנם שלפי דעהי ,כך וכך ההלכה ,אבל' מה אעשה שהרי רקע
חולק בדבר ואחריו נטשכו כל החכמיםיותר
דעת אחר מחבריו
גם נמצאהו
טה-ה פעם אחת הלכה כב"ש לטבוליום פ"ב ס"העי
מאת"-ש ,תוספ' פ"ב) ,בכל זאת רע עליו
המעשה שאחר המחלוקת שהיתהלדגן עם ר"ג
ועוד הדבר שקול אם לעשות
ירצו
כה
ורתי5ו1ל
בא
הב
כב"ש או כב"ה .הוא ההעודרלהעיר אתה
ע"דעת לתקן הדברוביהרן 5נונע
אי
בהלכה צרהעריה ,על ק אמר לחבריו בואו וראוהאיך הלכה רווחת בישראל נעשהכרכרי
ב"ש הלד ססזר לדברי ב"ה נעשה כדברי ב"ה הולדפנים לדברי ב"ש בואו ונהקן להן
לצרות שיהיו חולצות 41א כהיבטות ולא הספיקו לנפזר את הדבר עד שנטרפה לרם השעה
(יבמות י"ך :ובירושלם' והופפתא שם) .לאשר בדבר הזהכן עוד בכמה מהלכותיוהיו
צרכי הטקום והעת לו לסדה (שבת כ"ו .ערובין ס"ה.
) ,וגם לא חדללנטמע מצורת ההלכה
בעת שאי אפשר לעשיתה כצחיחה (טנהות ל"ת .):אף כן טאיוה סבה זפנה; או סקוסים
החליטהרין ,שאין ערלה בחוצה לארץ (הוספתא ערלה פ"א) אףשלפי הנראה נהגו איסור
ערלה בח"ל לפנים עד שר'יוחנן האמורא חשב שהערלה נאסרהבח"ל סה4כה לטשהמסיני
(ה-וום' כנף ערלה קרושין ל"ט .).בשוםעיןעל קצתקירותיו דנזכרות נמצאכי ריב"נ רזה
פן ההולכים עם ר"ג ואשר במעשיו תפץ מאד ואףעלכן התעורר להחזיק הלכה כר"ג גפ
אהדי טותו(ערובין מ"א ).ונמ ר"נ חפץ מאר בר' יוחנן בן נורי ער שהגביהו טשפלעניו
שם מקום מושבו (הופפהא תרומו].
ועשון פרנסעל הצבורה)  -ואולי בבית שעריםכי
פ"ז)  -סהלכוהיו לא נתקייכי פספרגדול
 .וגם כדרשיםאיןלנו ספנו רק מעט ,אבל אלה
ואלהירונוכי עם היזהו בקצתדבריו מהנגדלר"עבכל זא1ת דרבו שלר"ע היה לו כלשאר
הבריו .ופכל השובותיו אשרהשיבלבמל כדרש הבריו נראהכי כדהו סרת הפלפול ומשיבם
לפי ררכם וביהוד לפי דרכם במדרש (ח"כ שמיני פ"ז ופרשה ז' שם ותזריע פרשה א'
ובחקותי פ"ם).
השני לב רבי יוסי הגלילי .ככר כראשית בואו לפני החכטים ביכנה הראה
בסשה ובסתנו עטם בתורהכי לא נופל היה משאר הכמי דורו בדרך פלפולו (ספרי קרח
פי' קירח ,זבחים נץ ).ובעה ההיא כאשר סתר מדרשו של ר"ע במלפולו ור"ע לאירע
לדהמבלו תשובה ,רו;פלא רפטעל כח פלפולו  gylנצחו את ר"ע סבליהיותלו כה לעמוד
לפניו (מפרי חקה פי
החכטים קנאו בו ורצולביישו
' קכ"ר ,תוספתא טקואוה פיח)*
.
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פי'מי"אלפיג" הירושלמי שם אשר נראית ע'קי'ת למע.ין  crבגמ'
 .כלאים פ" 1וס"א ע-.ש
 ).1ע"
בירמפלם'
תוספתאחל
) ,כר.תהה
תחם"""4א .שסחיט (לב ,).ר"ה לב ,).גפף ): ,);eeדרים (כה ,).סנהדרין (פד.

מ:נ;:ש:יתפע(ט"רלתםורה

(ו .):ביתרד,כות.ו חולק לרובעל """''"-יי
)2בסם-י דדבריספ ;.מ" 1טסופר שי"גהיה מחה את ריב" :ואת ר"א תסמא שיעשו שררה על הזכור אבל
) הנ"ייחדןכןנודגרא במקום ריב"נ ונראה שג" דכפ '-עיקר כי טה שנאסר ס'וחנן ההואשהיהעני שאיןלו
בריריות(י.
בזר ללבוש ננעת יותר לדאטר טריב"ג כמו שיא'ני מ'רישלמי דשאה% .ם א' אפשר שיוחנן בן טרגרא ה"ה
.
כ
ג:ש'אותו של ר"ג טן ההלטידים הוא ה.ה קשש טר"י בן חנניה כמו שטובח נערכ'ן ('א):

.

.
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לחכם מצורה הדברים האלהיהודעכי כההל באנוש דבר בו שטעון ב"ע אבל לאיצלח
בידו כי מה שהואהטניע פכנו לפרש ,הזר הוא ופירשו ליו"כ מצורע פ"ה ).אבל ר"ע
י דבר אתו בענוה ונגד זקנים כבוד )1
הביר ערכו ובבדהו ככל נדלי חבריו ועוד יותרכ
דרך אחד היהלו בהלכה עם ר"ע ואחרי אשר'יענו דרכו של ר"ע נכיר גם דרכו שלריי
הגלילי אבל נכון לפנינו לתתלב.למדרשיו כירובי תורתו אשר נהקיימו לנו הם במדרש
התורה ואם נבדיל טתורותיו הלכותיו המעמות אשר תכליהן לתה הנבלה או שיעור לדבר
מוסא נגה :ב"ק נ"ח :שב .צ ).או להגבילאיזה דבר מפני נזרה וחששה (שביעית פיד
) ,או הלכה שהיא תולדה מהלכה הבאה מתוך מדרש (חולין ע"ה ).או
מ" ,1חולין.פ"נ.
) ,אז נראהכירובי תורתו הם במדרש המקרא
הלכה שהוציא משקול הדעת (זבחיםק"ו.
ואלה הולכים בדרך דרישתו של ר"ע ועוד מעט הלאה .מלבד מדרשים אחדים אשר
דורש לפי פשוטו של טקרא )9הנה כל מדרשיו נוחו מבמן מדוהיו של ר"ע .ואף
שמצאנו שמלנלנ עליו ואכר אפילו אהה כרבה כל היוםאינני שוסעלר (ת"כ אמור פרשה
ז' ,זבהים פ"ב ).בבל זאהאין להכחישכי לא נטה אף ככסיעה קטנה בדרושיו בסדות,
ברבוי ,במיעוט ויסודי הטדרש בכלל מדרכו של ר"ע  )8ואמת הואכי הלך עור סחט
הלאה בראוהנו שלפעטים דורש ברבוי אשר בעיני ר"ע עצטו כזר יחשב (ערובין צ"ו).
ובקצת טקוטות שר"ע עצמו ראהבעיניו שאין לדרוש הכתוב אלא כפשוטו הפריו ריה"ג על
) .הואדיחיב פהק
מדחו והיש טררש זר נגד טשמעות הענין (סוטה "0ד .טכוה י"ב.
הטיעומ והרבוי והוליד טפנה סדה חדשה :כל  DIPDשנאכר אך הלק (מכילתא בא פ"ה,
פ"מ ,משפטיםפיו,כי השא פ"א ,ספרי קרחקי"י ,ראה קל"ח ,ובש"סבכ"ט) .וכן הרהיב
כללו של ר"ע :כל פרשה שסכוכה לחברהה לכדה היכנה כי הוא אף טלה הממוכה
לחברהה דרש ומשך טלה טטאטר הממוך אל שלפנס ודרשה לאיזו כונה הלכוהית (פמהים
ב"ה :ומכילתא בא פט"ז ,קדושין ל"כ :ש"ע מכילהא משפטים פי"ז) סוף דבר איןריה"ג
נבדל כר"; כאוכה באיביה הלמידוכי אם בכמותו וכטוהוכן גס הוא זבה להיות נטנה בין
הזקנים הראשיים אשר היו  r1p3ההיאטנהיגי האומו (גטיןפ"נ).
זולת אלה ההכמיר אשר נוכרו ער הנה ואש ור -נחשבו לראשי הנמת התורה עור חיו
בדור הזה הכסים רבים אשר פעלו והרביצו הורה במשך הזטן  yatawהחרבן עד עתה
אבל לא זכו שההיה כל הורהם נשארה לדור אהרון אבל בכל זאת נשימה להם פה זכרק,
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מלשונו ש,

אובין וארון לפניך (ע"נ

ר"; שאטר לר'ה"ג

מה ).ים

,ען

:ה הוא ררך כבוד

גדול .ו1ר)א.תכ'ן להעיר פה ;ל הג '.היאק כ' במשנהאנ-שבירושלם -הגי' אני אוב'ן לפנ.ךימן טיכח
ראה פ '.ס' וכן נראה שהיה הג '.במפרו של רש"' והמגיה.ם הוס.פו
"
ן
ו
ד
א
ו
"
ביז
ה'השלמיה וכמו כן בגי' בספרי
שלפנתו אבלג" וו טומעת ומלת וארון הואגליון אנ לתקן מלה אוב.ן יען שמלת אוב.ן
חצא' מרובע ע"פ ג '-הטשנה
היה ור הג.הו במקומו אדון או שהכונה לפ-ש לשון אוביןפ '.ארון י"ח"כ הכניסו מגיהים שא.נם בק.א-ם הגליון
לפנ.ם המשנה .ואטעם 'בטשנה שבירושלטי הגי' אני אהיה אובין והיא טוטפת לפי הק' הלשון כי פעל העור היה
 .ובמשנה היה אומר היה א.כל אבל
לא מצאך מחובר רק עט בינונ' להיראת עבר כסו .1הי בונה ע.ר ,ואה .נדע
~.
שם סהנמ'

.

לא

Qp

עבר ולא עם :תיר

..

 )2פ'רוש.ו ר,קרובים לפשוטו ש-ם; מנ.לו;א בא פ-ג ,שם פ"נ ,שם פי"ב ,רש.רה פ-ג,
מפר' ראה ק'"ז ,ת"כ אחר' פ"א ,ע"נ (מה ,).ב"ב (קכ ,).ב"ק (קמ ,).ספי' שופטים .n"cr

"ר

0.1ע פ'.ג 1

 ):ון '.ספ .-נשא א' .בנ'.ש:
טדרשיו בסדות :טכילהא בא שיד בקיו ובהה מצ.נו; :רוב.ן
) __'1ee ,בי הצא רס"ב .כ"כ
סנהדרין ל3ס)ג .).בה.קש :ספרי פנחס קמ"ג ,היקש ברוך גל שישנו קרועכן (פם.
) ועי'
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הפכח.שים וא" :1מכילתא בא פי"ח פ' וכלבכיר בגי ,ת-כ אמור פרשה ח' .אם
.
ת"כ צו פ"ח  '6וכל הטפת ברבף :טכ.להא בא פ"נ פ ~ rP1יסים ה-ונ ,שם פ".א פ' טשכו ,גבורות ('ו.
)1
שם'פ '.כ"ג ,ת"כ קרוש.ם פישה נ' ,ב"ק (יב ):בט.עימ:
פסחים 1כג 1).ובחים (ל"ו ,).ס נשאפ '.ט-ו,
) שדורש מיעוט סטלה
,פרסיגדררין (צ ).וספר .שופט.ם ל"צ וע '.פסה.ם (לו.
כתובות (לח ,1.ועליו (ון'"ג).
) .נופר.קון :ת"כ קדוש.ם "4ן וק.דוש.ן לב .):כעין אל תקך'
שתאיד באה לרבו דורש כפולים בכתובות (טד.
י עוני מה שנאכל באנינות פ ~rtw-דרוש ביה להם אוני .וכע 1.סמוכים :ספרי שופפים פ.ן ק"מ
פסחים (לו .לדם
 .ודורש בטעמ' המצוה :עי' סוסה (סד ,).סנהדרין
)התורה :עין
(כח;) ובסמיי ראה פי' קטה
ריישלשין

.

.

.

.

.

.

.

ריפ"א מ-ג ,ות"כ אחרי פרשה מ' וממין הוהנם טדרשו בב"מ (לב ).נפ' רובץ
סכנוה
רם
רי
(עב ,),שם (צ ,),בי

תחת משאו.
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יעןכי מן דגצגם אשר נשאר טהורהםנכיןכי אם גם שבלםהיו מנשאים ומכבדים שיטתו
של ר"ע לא כלם לקהוה לסדה בתלפורם רביפפייס בעלעדיות ובהן אחת 6ה שראו
עיניו בזמן הביה (עדיות פ" 1ס"ה-י) ונטצאה לו הלכה.אחת(ביצה כים ,):ופדרשים
ארבעה(מכילתא בשלהפיו,יהרו פ"א,סנהדרין צ"ד ),בהם ד6ריז ע 5מרת ר"ע והוא
עצמו סוניחו על ככה ואטרלו :דייך פפוס .ר' אלעזר בר צדוקחי בסוף ימי הבית
ולאחריו רוב תורחו נערךעדיות ,אשר העובדעל טה שראועיניו בזמן הבית או בבית
ר"נ אשר שם וטה כבז בית ,או מה ששמע או ראה אוידע מהקדמונים או טאביו ר'
צדוק )1אך מעט הלכותנזכרו על שמו .וגם קשה להכריע תמיד אם,הןלו או לחכם
מאוחר ששט כשט )8ואין פסנו טדרשים בהלכה ובשם מדרשי אנדה אשי הובאו םםנו
אים דורש בדרך מדרש הנהוגכי אם מוציארעיון שסרי מענין רבתוב (נדרים מ"ב.
מכילתא בא בפתיתה) רבי חנניה בן אנפיננוס גם וצא שד ראה את הבית (תשפתא
ערכק פ"א) ונמצא כסנו ערותעל הלכה קד~םהלתליןי"ה ,):ונם כטה הלכות שהן:כדסות
עדיותע5דברים שנהטלפניםואיךנהנושירכיןין .תוספתא נפכה  /f'eשקליםפ"נ,קדושין
ע" .1וע' ת"כויק-א פרם) או טפרש הלכהישנה(חנינה כ"ד:חולין נ"נ .בכורותל"ה:
לעם כו :נדהה' .שםניח ):וגם מחדש הלכותעל שאלות חדשות(שביעיתפ"1סינ,ערובין
מים :יכטות קץ :תמורהל' :נדהי"נ:נ"ב 1 )1כדרשיו כלם פשומים ובדקדוק הלשון
(בכורות טחנו שם סעד?
סיף.
) ועודלו מדרש אחרלאלפרש הבהוב ב4אסלהמליץ
'
י
פ
"פרי שלח קם"ו) רביאלעאיתלמיד רשא בןשירקעס,
הן
נו
מש
יבר מוסר בלשוןנופלעלל
רס
דל
ועלכן שנה משנתו ,וחפץ בתורתו .ויוד כאשר שאל פעם אחת שאלה הלכותשו טר'
ייפשע ,ח"-י השובו .אך..אחרי כן בא אל רבו ר"אוד"א השיב ר"י16ך,הלהיישרצה
הדברים לפמ ר"אבן עוורה להכריעויהי כאמור  6ראב"עהןהן הרברים שנאסרו למשה
ממיני נתישבה דעתוכי ופא לעצמו נמה לצרו של ר"א רבו לרוש' פ
.איהררפפש'וחהלשהב,ספב"בב*
פסחיםלנח.):אין טפוכי אם הלטת מעמות כשם רבו(עדובין כ?
,
הוספתא דמאי פ"א) ,ומסר הלבה
השמיה כמהלוקות שלר' ישמעאל וחכותם (בכורות
מ4ב  ,אבלאין כל ספקכי הלק גדול מתורהועלה בתורת בטר' יחדה לאנתקיימו
על שסוסררשים אךטן המדרש האחד המיוחסלו (תוספתארצליןפעי)ניכרכי תורתו ש5
ר"אג-9בו .)8חכהכי בהלכה אחת ,אעם תכסי דורוחלוקים עליה ,נו 12העולם כמוות
מתלת קליה ובכנם) גם הואד"ה אהד סמככרי ע"נ ביתרון עז עד שיחסלו מעלת רתת
-

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

י

אח"

.

. .
פ.ר):

.

יבק

רבי חלפתא חבר לר"יבןטרי ,וכבר
הקרש(ערובין
אבעבאשלבימים בשי רשנכי
רשג ריכנה לשכת
דבירלפניועל מעשה אשר נעשהלעיניו בשי ר"ג הקן אבי
קפץ

 ttrnw(1ש 4ק הנית צ' ירטת (ש ,),תוספתא פתוס פ"י,
שם ) f(tvמוכח (טא;) ,שט
לסטי)( תוספ' ט~ח פ? ,ב"ק (ק 1 ):3ש"ב לר ,):סנהדרק לנב,),
שם (עכאב 1)*:תוספ' ע* 1שץ ובירוש' פינח.א
' ראב"ש פ"ס ,טמצת(ם ,).שם(פו ,).שם קפח  1):תוספ' שם
יגי
י ,סדות פרג טיח ,סעילח ('ג;) ,תוםפ'
.
פ
~ים ברבפ.ב חחיד קל מח שראה טאנ' 11 1גביתריג או טרד ביבנח; תוספ' ברכחז
י הפלח קצרה סאניו,
"
פ
יגעתן ) ):fbשאגיז תלמיד ג"ש עשה כביה ,תופפ' כלים ב"ב פ"ב כ' כפוסין יגי
ח אבא  1תוספתא נדח "8ר
) כשהייפ עורק-ם נעבור רמ"ח ביבנה 1נדח לסח ):כך חץ
ב' דברים יוליך אבא טטבעין *בנה -יצין ('א.
טפרשים ביבנה 1יריש' שמירין ':8א כש1ר"ג 'ושב ביגנח הק' .לפיריוססניגי ר"ג ע" תומפ' אעבה *"א ,שם פיח,
פגיכם ( ,).6שט ) t('abכוצהעי
ד ,):שס (כב ,):העות נשם י"ג :תומפ' דלח
סלט ניט "8פ .כזפ
~a'e
פיר!)
.
ח
"
ב
ו
נ"ט
4כ ),ום
 .0גםפי' בטה-נחולן ב"ש
 1Dpenbאהד'טרטאוחיש
 )2בקצן הצות גראח טתוך חענ' 1שהן מהראשון הש 1.להשיחות"ס נטצא כעל ?~r
ישם טוכח בבירור
גרש וחגתה שהוא המאוחר כפו 'שחשם זולתנו טצא 1:בפסטרם (סט*) שראפ וראכ"צ
ע"א ר"אבקי הראשק עי"ש הוננוםכרעי' 0ז -שסכי(קיד ).נזכר הלכח טשפ וטיב(וטען שם(קטו.
) שהוא הראותן *
גאל כן הענין גראב"צ בויסות '8כמ"ח .וע"ש 1צלי 1למה ,).נדח .).
ונרפא )3 -שם דירש ראובתנ ,צאנךא.ן ראשית אלא ש.ש אחריה אחרית ורקדוק זחריאלייחויתו של י-א
רבו אם אץבייר מנק יללה ופאה '8ו סק)

.

ייי

גיבכועש%

בלף

ר="שנכים

.

.

.

י
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קמ"ו. ).מושבו היה בצפורי והנהינ את מקוטו עלפיו ער"ה כ"ז תענית פיו ):מעם
ההלכות אשר נזכרו סמנו ברובן הוא בכהלוקת עם ר"ע ~עומפהא מ"ש פ"א,כלים ב"ס
פ"א,אזילות ע"ה.בבלין"ק ע' :וע"ע כלים פכ"ו מ" )1ור'יוסי בנוהעירכי הואד"המן
החכמים החולקים על עקביהבן סהללאל (בכורזה כ"ז :הכפתא שם פ"ב) וזה יורה קצת
על זמנו של עקביה .כל הורהו היתה סשתכהת לולא בנו ר' יומיקייםלנו טקצהה ,רבי
יוחנן בן נודגדא ,נם הואטזקני הדור והיהזקן מר'יהושעבן חנניה (ערכיןי"א ):נורע
לאיש רביד אוכלחוליןעל טרחות הקרש (הגינהי"ח ):כתורהו לא נשארו כי אם שתי
ן נעה,
עדיות (גטי
נ"ה .):ר'יוסי בן דורססקיס .עיר נצלדהו דמשק (ספרי
דברים פ" א') ,והיה הלסירו של ר"א בן הורקנוס (חנינה נ' :תוספהאידים פ"ב) אין
) אבל .כסה מדרשים (טנלהז' חולין ס"ז :תוספ'
כמנובי אם הלכה אחה (קרושין ל"ט.
שיטהפ"נ ,מכילתא דשירה פ"נ ,דבהדשפ"א ,ת"כ בחקותי פ"ו,ספרי עקב פ"ט"ג) .ר'
חנניה בן תרדיון ,מושבו היהבסכני שםהיה ראש העדה ושם ביתדינו(סנהדריןל"ב.):
ונתקיימו ממנו קצת ומראוה (ר"ה כ"ז .תעמת ט"ז ,תוספ' כלים ב"ק פ"ר ,טקואות ש'ה)
) והגדיל שבת ותהלה על כל העוסקים בתורה
והאוירונים יהסו לו נם הלכה (מנהוה ע"ד.
(אבות פ"ג) כאשר היה נאות לזמנו זמן השפד ,והוא עצמו ספר נפשו על ההורה
י" .).1ר' מתיא בן הרש הוא לאיכוללסבול עקה הנזרות בארץ ישראל ויבחרלו (ע"
שבת
בעיר רוסי (פפרי פי' פ') אבל נראהכי לא ישרה נפשו במושבו החדש אשר היה
ראש
את
נפרד DIPOOרה
"ורה ומשאיה ,ועל זה כוון טאסר הוי זנב לאריות ואלתוי
לשועלים (אבות פ"נ) ננד הטשל רמומיהוי ראש לשועלים ואל תהי זנב לאריות (יר~ש'
סנהדרין פ"דה"י) שאל הורה פר"א בן עזריה בישיבה (ירוש'יומא פ"ה ה"ח ,כנהדריןפ"י
הגא ,סכילהא דבחדש פ"ו ובם"ם שם) .ולאחר וכן בא ר"שבן יוחאי לרוסי ונשא ונתן
עטו בהלכה (יוסא נ"נ :מעילהי"ו .),ונזכרו טסט קצת הלכות (יוטא פ"ג ' nlDaס"א):
-

-

.

.

.

.

.

הזליי

.

.

.

די

.

 rsp1מדרשים(יומאד':מכילהא באפ"ה ,ירוש' מנלה פ"נהי"א) .רבי אליעזר הסמא.
היה הלכירו של ר"נ ושל ר' (yelntהוריותי' .חנינה ג' ):ומאד מאד הגדילר"י בשבחו
 .וטאהבתו את החכמה הז.:י; הפליג נם
על גדלו בתורה וידיעתודיבה בחככת ההשבון
בשבחה"ננר ההלטירים ואמר הקופות וניטטריאות פרפראות להבסה (אבוה פ"ג) .לרעת
קצתהיה גם תלטירו של ר"ע (ויקרא רבה פכ"ג) .הלכותיו טעטות ובקצהן חולק עם ר"ע
 .נמין כ"ג ב"ם צ"ר  ,נגעים פ"ז מיג ,שם פי"נ מ"ג,
(תרומות פ"ג ס"ה פסחים ל"ב
 .בשלשה
 nlalpoפ"ח מ"ג) .ונסצאהו כפרש במה נחלקו ב"ש וביה (הוספתא זבים פ"א)
דברים חולק נם על ר'יהושע רבו (הוספתא שם פ"ר) אך ססדרשיואיןלנוכי אם שנים
(טכילתא דויסע פ"ר ,דעכלקס"א) .ר' יוהנן בן ברוקא גם הוא היה כתלמידיר'יהושע
~קניגהנ' ):והיה נחשב בין החכמים הנכבדים אם נכינה בשיורי הלטורו נטצאכי היה
איש ישר בשכול וטהיר בפלפולו ,ואף שהיה תלמיד לר' יהושע הפס לפעמים סברת ר'
אליעזר (ירוש' ערוביןספ"י) הלכותיו לא רבות במספר  )1וכמה פעטים נזכר בסהלקת עם
תלמידי ר"ע האחרונים ר"מ ,ר' יהודה ,ר' יוסי ור"ש ) l'a'sפ"ב :שם קיד :כהוביש
מ"ט .תוספתא מנוות ספי"ב) נם מדרשים טמנו מעם הטהפ) .וטאד סאה נהיהמהונים
בטשפטינועל מאכרים שנזכרועל שמו,כי נחלף בספרינו לפעטים שמו עם שם בנורי

.

.

.

.
.

ישמעאל

(ק

 )1בפד הלנותיו שנים 1:בתים נמצאו  15עוד בפסחים (פ ,).:כחובות (סו ,):שם (כח ):ב"ק (קיד,).

כ"כ אב 5בבבלי שם הנ" רן "ממעא ),בגו ש 5ריב"ב
""ו
) מ"י בנו ש5
 )2עי' יכטות (סח ,):תוספ' בכורות ספו וע.ישבבל:(.ב ,):תוספ' ב"ק פ"דוני'הנט' (ם.
י הוא  "8רעת
א
"
י
נשא
ריב-בועי' במכילתא משפט.םפ"י ותראה שנ" רוזוספ' עריפה 1ת"כ בהרפי'ב ספרי פי' 1ג
זלי כמשנה שבירושלט' פ' הנחנחן ח"ב

.
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ישמעאל .ר' שמעוןשיזורי .בנו של אדם נעלה בהורה ובגדולה מבעלי בתיםבגליל
ו מעטות -בל נתקבלו
העליון (ב"קפי .הומפהא שם פ"ח ,ירושלמי סוטה פ-ט ה? )-קיכוהי
 .לאנודעמי היה רבו ואץ
טמבל להלכה  )1לאביצאלי אם מדרש אחר(נזירס"ה-).
כילה סר"ט (מנהות  ):כפשאין ראיהעלהיותותלמדו
ראיה טסה ששאל פעם צקת שא
"א כריתות פ"ב) -,שמעון בן ננס,
"ת
לפ
ן שמפרש מחלקתם במקום אחד (תוס
ר"א "-4י יע
מאד'

בעי

חכם מפורמם ל-,פות
ר' ישמעאל רמוצה לעסוקבדיני
בדיני טמונות ,ואנה-
ממיטת ישמש את שמעון בן ננס (ב"ב מפ"ם) ואם נעמוד עלהלכן'9ו בדיני מם,נות נראה
בי דברי ר' ישמעאל נאמנו מארכי כלן נוסדות ביושר הסברא .בענינ-ם אחקהלא .נסצאר
לו אם מעט מזער וברוב אלה"ואלה הוא כמחלקת עם ר"עאו גם עם ר' ישמעאלש)
כי
מירשים לא נמצאו ממנו רק שפעם אחת נטצ-קולמריע למ"ע במדרשנגר ריה"נ(-הוספתא
מקואות מפיח) ובמקום אחף מכריע ננד ר"ע עמור.פי'נ ,מנחותס"ה .):יוחנן בן
בג בנ ,ארם גדול ובקי בחדרי התורה (קדושין ו';) ,הלכותיו מעטות (ת"כ קדקדים
~ב ,ב"ק ל"ו :ותוספ' שםפ"י ,וקדושין שם) ,ומדרשי(מעמים(פסחיםצ" 1ספרי ראה ק'ז,
) וכאלה עור נזכרו כסה חכמים בשטם
ערובתכ"ז :ירוש' פסחים פ"ם סה"ה ,בכורות י"ב.
אשר היו בדור הוה אבל תורהם נשכחה בצוק קעתים ואך במויה נחי'מו טהם
ן.

עלי

.

הי"

מאטרים אחרים .)8

)

יתש

.

.

.

':

אך טספר החכסימ השיאך כסר מדלי יחשב לעמת המספרים הגדולים מן ה,קכמ,ם
חקתלפירים אשר חיו בזמן הזה ואשר דברו טהם הקרטונים .אם  -לפי מה שיסופר -
ביום שהושיבו את ראפ"ע בישיבה נה,ספו שלש סאות ספסלים הלא נדול כפלי כפלים
הטון ההלמירים אשר כבר לפנים היו מבאי בית המריש? ומה גדול היה מספר תלמידי
ר"ע שישבו ולמדו הורה סגבק  -עיר קרובהלבני ברק מקום תדרשו של ר"ע  -ער
אנפדפטר'ס (יככות מ"ב , ):ורוב אלה ואלה הלכו בתהו ויאבדו .תלמידי ר"ע אשר נקבו
בשם,ת מעטים הטה .אחר היה חנן המצרי אשר הללוהו ונתנו לו תאר מיוחד :הדנין
לפני חמסים (סנהדרין י"ז) ,אבל כל תורתו אבדה ,השנילו היה שמעון הה-סני אעם
נםעליו אסרו שהיה יושבודןלפניהחכטים (ניו שם) והוא שמש גם רפט (תומש"א[ברכוח
פיד) .לבו אמיץ ולא נסוג אחור מפניכל עדכי חולק גם על רבורגע (יבמות ,).
וסלאו לבו לעשות'מעשה
השעה בעקירת דבר הורה (ביצה כ"א תוספתא שם פ"ב)
ו
ב
ר
ת
ע
ד
ה
בהתירו בלם שקיק
ו
א
ב
ש
ד
ג
נ
ל
כ
ו
ו
ר
י
ע
ל
ל
י
ק
ל
ו
ו
ע
ב
ו
ע
"
ר
חבטי
לצורך אנשי
הדור
) שם וגרורות כל הלכות.ו ואציו כ"ט ששגה ר"ש שורי הלכח כמותו וע"ע שבת
  )1ש' מהות(ל :לא. ,ביצה (יפ ,).תובפהא דטא .פ.ה ובירושלם) שם פ"ר ח"ג.
(כו).
)2הלכית בדיני טמונות,עי'כתובית (צ ):חולק עט ר"ע ,שמ(צג ,):ב"ב (קח ,).שם (קעה):די"
av ,

"~ב

לצו.ך

.

ננ

 ,גט.ןלפא ):דולק עט רגע~ ..נענינ.ם אהייס :ע" בתרים *"ג מ"ט חולק cvר"ע .שכת
י'.שדעאל ,שבעות (טה).
(קב ,).ערוב.ן (קד!) חולק ;ם ר";.
וע:1.רוש' מנלה פ"א חיט טרייר
) וסע שם
 )3ר' אלעס בן פרכא נוכר בהלכה ב:פ'ן (כח.
ק'~של
ירטוכח ג'רושלם' .וההלכק הטיוחסת
שםגכ
) כצ"ל
טררש בשם ר"אהט,דע'.ונקיא היא בן פיטא הגדול (כתהות ק.
 .הגרהט(יר,ת'1בע"י('ו):ופכי ום כתוספ'
שם לנכדוה.אלוקנו כך דוא ב'ר.שלמי שי' בהגהות' לשים דפוס '11ען ועעם"
חנ'נאבן חכינא' תלם.ד ר"ע (תומפ' פופה
מוכה פ"ר ומוכח שם שהוא הזקן לא(כרו .ר' אליעזר בן מתיא
) ,פסחים (עם ,):ובחוספ' סימה פ"א נוכר
פ"ח)ויוראה ששמש את ר-פ (תוכפ' ביכית פ.ד) מררש.ו מבמות (צב.
ו
ת
בשם ר-א בן תשא וד"ל מתיא וכ"חב.רוש' סטה פ"נ ה-ד וע"ע קדושיןולב ).ותוספתא שבועות פ"נ.
צפית
,
ר'טלכות .ר
המתורגמן לר"גנוכר בהלכה(שביעיהפ"י מ")1וישבלפג .ראו-ע (תוספתא כלים ב"ב פ-ב) והיה מהרוג'
יהוידע בן הורקנוס תכר מדרש ממו ותסה  .):14ר'יהושע בן מתיא נוכר בעריוא פ"ב מ"ח מפיש בלכה
),יפעם אחת
לפנ' ר' ישמעאל..ר ,ישבב ישב לפני ראב"; (תוספתא כלים ב"ב פ"ב) .והיהטנגד לר"ע (כתותת כס.
הורה תוראה ובטלה ר-ע ~אמרכל שיגעתלריק.נעת (תוספחא אהלותפפ")1ולגי' הגמ'בנויי(סח ).רק בקש לעשותטעשח.
הולכה נסצאח ממנו בחצין (לב ).ושם נראה שהיה הלמ.דו של ריב"ח~ .בקש לבבו נכפ.ו ולנו הניחו חברו וטנו
 .ר' חנינא בן דוסא חפיר ובעל מעשה סחורתו לא ידענו דבר ונפטרו עליו כטה ותרוה
רעע ,כתובות (נ).
טתטייצת וטהרן בעל סרר הדורה.

.
.
נ,כ
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 .לאנתקיימו מטנוכי אםשתיהלכות לחעניח יזם.ירים
הדור(טבילהא בא פ"מ ,ביצה כץ)
-

"8א ה"נ) וקצה טדרשדהלכה(ובמתז ס"ט.וירושלמי שם ,ב"קצ'.ובידם ל"ב:כהוביתכים):
וטדרש אנדה(מנילתא בשלת(feסונכז קלפניש"ע,וודאשוה-המיםהתלמיד אשרצללבים
תלמודו שלר"ע ודגלהתסיר חרסבידו.שני מדרשיםנמצאולוושנירש נוסדולפי סדת ר"ע
ובשניהם נשהבשעליליחריפוהפלפולו( .שבת  :d'Dת"כמצורעפ"א) .שמעון השקסוני
גם הוא הלסיד ר"עואין שיור סכל תורחוכי אם שלשה דברים ושלשהם באו ללמד על
הכלל שהעמיר ר"ע (שסות פ"ח) שטנלנלין זכות עלידיזכאי וחוב על ידי חיב (מפרי
' ב"ב קיט .).אך שלשהמןרהלסידים אשר
בהעלתך  '8ס"ה,שלהקי"ד ,פינתם ל"ר,ועי
ה
י
ר
ו
ד
ב
ה
י
ה
האחר
.
ם
י
א
ב
ה
שמשו את ר"עביום היפו בו לשם תפארה
שטעון
ן
ב
עואי
א
ל
ו
נשא
אשה
ד
ד
ב
אשר
ב
ש
י
ל
ע
)
ה
מ
ו
ס
ף
ש
איש כפורסם בשקידתו העבה ~סודתורהמ
כי
נשטו השקה בהורה (יבטות סוג .):בתהלה ישב לרנלי' ר"מ (תוספהא ברכות פ"ר) ולמד
) אשר בנלל זה
תורה נם סרי יהושע ומסר הלכות מטנו"שר נעלמו אף סר"ע (יוטא כאח.
 .והנהבבחונת
הצליהבידולפעמיםלהחזיר אתר"עמרעתומהעניהכ"ו .תוספהא שבישת ע"ב)
ם פ"נ ה"א) ,ומפי עצמו
יחוטולר"עאוניוכי היהתלמיר חברלר"ע (ב"ב קנ"ח :ירוש'שקלי
שמצטער ואוטר חבל עליך;.בן עזאי שלא שמשת את ר"ע (נדרים ענר ואת ר'
שימשעמנעי
אל (חולין ע"א ,).אך בכל זאת מבורר שבכלער ,מדבר מנצו כאלסיר סרבו (כרכות
סיב .ת"נ ויק-א פ"א) ,ובדרך לסורו ומדרשו היהתלמיד :התבהק.בין בהלכותע )1בין
כמירש המקרא פ) .כל סררשיובנוים עלסדותיו של ר"ע ולפעטים עוד תלך כמה צעדים
 .בעת שהושיבו את ראב"ע בישיבההיה גם וזא במעמד
היא
ה מאשר הלך ר"ע עצמו )8
ההבסום ומסר קצת דברים שנאמרו בוביום*) .בקצת דעותיו נבדל מאד מדעוה ר"ע.
בשת שנשאלה השאלה :מהגרול התלמור או המעשה? היה ר"עמן המכריעים שרתלסוד
 .ודיתה זא1ע השאלה
גדול(ספרי עקבפי' ס"א,ירושלמי חנינהפ"א העז ,בבליקרולייןמ':ז
בשעת השמד אםעל ריזלסוד ש על המעשה
שאלת)הזטן :על מהחייבהיהודילמסורנפ
שידרש בכלנפשך תן נפשךעלמצותיו לתוספתא
 .הנה iwcoע"ע לא תשבכןכי אם
(נרעץ
ברכותפ"ו) .ואמת הדברכי זהוזהקיימו בנפשע אמריפיהם ר"ע מתעלדיבורהוההלמור,
 .ובבחינת תעודה
ושמשן ב"ע מה על צדקתו(עי' מכילתא משפטשפי"א ,מדרש משלי ט')

"

ואחד דרך לעצמו
ךיהדות נםכן הלכו כל
 .ר"עהיהלאומי ער הקצה האהווון לא לבת
את
וכא קוה שיתחברו האוכנ
חיאל האומה היהורית ,אךלב"ע היה זהרעיע אהובכי התכלית
.ועל כן ב"ע דרש את אלהיםירא ואת מצוהיו
האדם להתחברעל היהדות
האלמגה
לכ~ל האדםכל העולם לא נברא אלא לצוותלוה (נרכותו' ,):שיתחברוליראת
שמורכי זהכ
ה' ולמצותיו כל האדם יהד .לאכן ר"ע הוא אסר לאוס,ת העולםאין לבם חלק בו אלא
יואנילו (טכילהא דשירהפ.נ) .ר"עאמרואהבת לרעךכסוך זהכללגדול בתורה  /וננד
רודיל
.,..

זה

 )1הלבתיו ע ברכית (נד ,).ירושלמי גלאים פ"נ ה"ה ,שקלם פ :-ט-א ,שט פ-ר ט ,-יבטחו (טפ,).
"נ. ,):בסות (נא ,):שם (סגו) ,ג'ק ((ט ).ועי-ש בה.ספ' פ-ט וצלע ,שם (קה ,):ירגל
ב-ב (קנה;) ,זיר.ות (
?תוכית פ"ב ח"א ומובא בבזי בעט (ד ):על שם ר-ש בן אלחי והע.קיכג '.ה.רועאטי ולאיי.כי
ן לרוחק התוס'
 .crנרה(ט ,).,ירים פ"ר ס"ה ,ת-כ ויקיא ש"ח ,כרוב אלה הטקוטות הילק על רשע .וע-ע שבת (ה,):
קידושין (כה ,).קמין פ"ב מיה.

פ" קט"ג רבוי,ר מאר  1ראה ע"נ דורש בט.עוט ,טג'להא בא פת'הה רוגש לאש ,-שם פ.יה ביבו' ופלפיל
עצום ,דויסע מ"ח דורש כפופםפ',
" pqrטשפם'ם פ"י.
ה) על 'סירו רגע כל "רשה הסטוכה לחב-תה לסרה הימנח דויש סתמים ע" ינטות (ד ,):ידורש
 .דורש ע"פ רמו
למעוטים אשר ר"ע וריה"נ לא רצו כחם ע '.ת"כ צו מ"ח זנח'ם (כס ).אטור פ'" :וכררים (עח).
;יטריקון (איכה רבת' פ' א.כה)וכררך אל חקרי (סוכה לה).
 )4עי' ובח.ם (יא ):וכידים פ"ר ס"ה הפי' האמיתי למשנה חואתע~ '.יל פ"א וכהערה עט

.:,

.
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זה אמרב"ע זה ספר תולרות אדם כ %נרול טוה* (ת"כקרושים ובכ"ח)
 .הנה לר"ע הרע
הוא השקרבחייהחברהאבללב"עהוא הארס .גם בזההןהנבדלםר"ע ,שר"עלאאש טאר
להרחיק ההנשסה ומצאט
טקומות שרורש רקעהכתוצ 14באופן הלראה הנשמה נמורה
ובאב"עוהשיג עלט אבלבסשפננייכבורושל ר"ע אמראינני כמשיבעל דברירבי אלאנסיהם
על דבריו ומפרש דבריו -אף אם בדוחק -למען פרתו מתרעומת ההנשמה (ת"ל ויורא
מספרתססמ הכניסנפעריותרסריבחקירות במעשהבראשיתומעשהמרצצה,
ע"ב).
וגהנרםההמג
"ו,אצלאיןלאלידעו לשפם:על רובר הוהכיחסרלנוהמושנהאסתימהחכמית
דת
ית
האלה בזמנם
.ור14ריייסהקטנים אשרנשארואין להם כה להשכילטעל הדבר ,כסהמאמרים
טוביםונכ,תיםהגיעואלינוסמנו אשר לנאונוכי השכיללדעתתכונת המדות"נפשיות באדם
ע4תוספ'ברכות 1ג ,אבות מ"ב,ארר-נפכרה ,יומאל"ת.מס'ד"א פרג).דבריםיקרים
נאמרו בשטו אשר יש להםיופ
"ם
וז
יאל מאורעותומנו :כל שנטרפה דעתו מפני "כמתו סיטן
,פ
ה .6כל שנטרפה חכמתוספנידעתו סעף רעלו (תוספתא ברכותפ"נ)
 .אשרזה המאמר,
צ % 4פק ,רומועל חברו שטעון בן זוטא שנטרפה דעתו מפני כלסתו ועל אלישעבן
אביוה שנטרפה חכמתו רעתו.
ליהדות נראתהלו הכת האדשה .וככתה
אליהם אשר נתנו למש אממפונניע האחדותכנהננעסוסרט
ה,
איואשר עקרו היסודות רואשייםלרתהיהודים
תלה בהם ובם4דםהיהדות 4ת המאורע הנורא שגלומעל אדמתם ,באסרו :לאנלוישראל
עד שכפרו ביתירו של עולם ובמילה שנתנה לכ' '.דורות ובעשרת הדברות וב4סשה
הרבתי),
דרש בא וראה בכל הקרבנות שבתורה לא נאסר בהן
חומשי תורה ואיכ
יות אלאיו"ר ה"א שםסיוהר שלאליחן l'"raפהלטינים
שא
וב
אלהים ולאאלהיה ולא שרי וצ
לררינולמפרי פנחספי'קם"נ,ת"כויקרא,מנהותל"י*) * ועתהמכל אשר ראינו סקורתשלב"ע
למדנוכי אף שלא שמש אתר"ע רק מעט בכל זאת בתהלוכות תורה בהלכה ובמדרש היה
כלטורו וצלטו הנאמן.השנילו שסעון בן זומא ,הואהיה דרעק מפואר אשר אספועליוו
משסת פסקו רורשנים לסוף סוטה) ,וראב"ע משבחדרומנו (ברכותספ"א) .וגם הוא הלך
בעקבותיו של ר"ע במדרשיו והשתמש בסרותיו עד לסרבה .)1אבל לא נשאר מתורותיו
),
י אם שלש(ירוש'ברכותפיוה"הובבלי ס"א :ס"נ
.ונזירנ"ט:
רק סעפוטהלכותיואעלטכ
תאמרי מוסר ר4טכל נמצאו לופוביםויקרים (אבות "6ד טנא ,אדר"נ פכ"נ ,ברכות.ניח).
ומהחקירהבהיפלאסטנו נפרפה רעתו .חנינהבןחכינאי תלמידמובהקלר"ע (ב"ר פט"א,
ףקרא רבה פכ-א) והרצהלפניו במעשה בראשית ומעשה טרכבה (חגיגהי"ר ,):ושמש נם
את ר"ת לתוספתא ברכות פ"ר) .גם הואים בסעפם ההכסיס ביצנהושיכי
ר את ר"ע
,ב):
לה
תד
לאחרזמ!עלעדות שהעידבן שלקית ולא נזכר ר"עוסכהי,טו (נ
ד"
מינ
.גםתלומדו נשתכח
ר"ע משמו לנלאים פיד
חיוב*לא נשארכי א 6קצת הלכות אשרהביא ר"אבןיעקב
סשה ,תוספתאפ"א ,פהר1תש"א)ושתים אשרלא נאמרמי מסרן(קרוש)ן נ"ה :סכות כ"א:
)*
י אם סעפ מדרשים אשר טשאים את רושם תורת רבו עליהם.)9
גם לא נמצאו 6כ
ועתה לעמת הכספר הגדולמתלמידי ר"ע העולהעל כמהאלפים הלא אלה החכמים
עליהםבדגה שלא נוברו פה יבטלו במישטם .אגל ותא הדבר אשר
רגפעפש אף אס

כי

.

 -טסי

דברנו

.

 )1עי' ברכות(י'ב ),דורש רבוי כ 5ובהוין (ע"ג ).ות"כ אטור רכה לדרוש פרשה כשטוגה לחביתה אלא
שטנאנ.ש עוקבתן טדראן  "11ספרי ראת פי' ק' 1ירושלמי סוטה פ"א ה"א ותוספתא טהרות פ" 1דרשות בטרוח
תוספתא שבושתפןג שחות (צ"').1רג.גה ('ר ).טטשטע הכתוב.
)2ע",טכילתא בשלח'ש"ג כג" 'לקוט וח"כ מצורע פ' וגנםפ.נ .וע '.בתוספהא שבועות פ'צ שררש ש
ה טיהרו של ר-ע בה"כייקרא פכ"ב וסע5ה מעל בפ' וכחש
וכחש בעטיתו א'! ארס כופר בעט.הו ער שכופר בעיקר,1
בעטשם זח הספק'ף אצל חברו ואינו רוצה שמרש בו נשטה אלא שליש .שכיעיהם בוטן שיכחיש מכחיש בשל'ש'
שביניהם ובת'צ ע"פנגעיט ררש לחורות ביום הטיצרוביום הפטא סלטר שאיט רואה את הנגע'ט ער שיורנויפו וזח

.

.

.

טתלסורו של רעע בתופפתא נגעים ריש פ"א ע".ש.

,ר,ר

זור ורורש'ו הלס ג')
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רברנוכי בצוקהעתים
בתהוויאבדו טתוךההיים עם הכמהם ,אף לעכור זה לא יפלא
י גםלתלמידיר' ישמעאלאיןזכרון,וכיאיןשרידים טתורהם וחנמחם רק סקצחם.
בינשכ
'
ר
ו
נ
ר
ו
מ
י
י
ק
ו
ת
ר
ו
ת
מ
הרבה
ר
י
מ
ת
ם
י
נ
ו
ר
ח
א
ה
ו
ר
כ
ז
נ
ו
ל
א
ע
מ
ש
י
ל
ש
בשם
א
נ
ת
כנר אס כי
דבי
רביישמעאל ,לפעמםנמצא :אטרהלסיר אחרמתחקירירזי בשטוולא נוכר שםההישי
ר,
אמנם שני חכמים ברור הוה והם ר' יאשיה ור' יונתן'ועליהם נאם-בפירוש (מנחותנ"נ):
כיויותלטידיר' ישמעאל .מקורותחיי אלה החכמים לא שמענו דבר בקהי זהכי ר'יונתן
עזב בששו רדיפהאדריינום את ארץ ישראלוהלך לו לחוצה לארץ (ספרי ראהפי' פ').
ונראה שנםר' יאשיה עשה כטות אשר ?לכן נמצאהו בנציבין בכית
שלר' יהורה
י
ש
ר
ד
ט
,
)
"
'
י
ר
'
בן בהירה אשר שםנםוריצה לפניו (שם חקתפי' קכ"ג ובי תצא פי
מלבד הלכה
ו
ת
בסררש
 .ורובי תורתם
אחת לא נטצא להם הלכה בשום טקום(סנהדריןט"ו):
הכתובים.
.
ד
ו
ע
ו
ארבעים
ם
י
ר
כ
ז
נ
ה
ו
ך
ר
ע
ל
סרם
ומהס נמצאים בסכילהאלערך שלשים'ועוד וכספרי
בתלמודנמצאו רובם באלה הספרים .והובאו בהלמוד רק המשה טדרש.סעל שמם אשר
במפרים הנזכרים קצת סהס נזכרובסתם (יומא נ"ז :סנהדרין ס"ו :קדושיןמ"א .סוטה כ"ד.
שם מש)1
 .בתורת ברניםאין להם יכרון והדבר הוהיובן על נקלה לעת נבא לרעת תכונת
ו
ר
ב
ח
מ
ת
ו
א
ר
ה
ל
ת
י
ל
כ
ת
ה
א
ר
נ
שם
)
ר
"
י
פ
א
ל
ק
י
פ
פ
י
'
י
ך
ר
ד
כי
כי
זה הספר (מפרי
דרשי
מ
של ר' ישמעאל ותלמידיו להכין את דיבורה על כן הלא סובן שצמוכי בזה הספראין
מקום לתלס~דם של הלאזרי ר' ישמעאל
 .כל מדרשיהם בספרי הם רקעל ספר קומש
הפקורים ,וששת המדרשים אשי נמצאועל שמם בספר משנה הורה ,יובן טהלשון אשר
בומוצנים לפנינוכי הם לקוחים טטקום אחרואינם מעיקי המפרי  )1רוב מדרשיהם הם על
י סדתו של רבם או במשסעות הכתובים אועלפי המרות ,רבייאשיה נוטה המיד לדרוש
פ
שכשסיג הבהוב ~בכל מקום שאפיס -מניח את המדות ור' יונתן אהב דרשת המרית (הנינה
ירח מכילתא באפ"ט ,שםפי"ו) ואףעל כן נטה ר'יאשיה לדרכוולמדותיו של ר"ע וררש
כפולים ננד שטת רבו (סיפה כ"ד ),וכמהפעטים מסרס אח המקרא ודורש אותו (סוטה
ל"ה .ספרי שלהפ"קי"נ ,פינחס קל"ג ,בהעלתך ס"ת) ובפירוש נאסר שר' יאשיה דורש
לשוןגוטריקין (ספריטסעיפי'  t(N"Dpוכן דורשבלשון אל תקרי (סנילתא באפ"ו פ"א).
אך אם נצחו זה אה זה במחלקתם היה תסיד ר'יאשיה המנצח (מכילתא בא פ"אפט"ו,
ספרי שלח פי'ל"י ,טכילתא בא פיה ובכיס)
 .מלבד אלה השנים לא נקבו תלמידיו בשם.
אבל אם נשימה לב למררשש של אלה ואלה יהברר לנו כי גם על הלמורם כבר פעלה
רהבה סדתו של ר"ע.
כבר
ו
ח
ר
ו
ת
ר
ו
ד
ה
א
ו
ה
ה
ז
ה
פרשה
ה
י
פ
נ
כ
ל
ש
ועתה דבר ברור כי בסוף
בטלא
ר"ע
רוהב כל הארץהיא נהיתה תורתהיהודים מעתה אמנם ?וצם החרבן אשר השיגם ביטים
האלהסיד הנוגש הרומי הוא עור פעל להועיל לתורת ר"עכי גדולים וטובים סתלסיד'ו
האחרונים נמלטו טת,ך המהפכק ,,וארבעה מטנהיגיהם ,ר' טאיר ,ר' יהודה ,ר' יומי,
ורבי שטעון האריכו יסיח אחרי מזה רבם ,והם היו נושאי תורתו ומרחיביה ,הפיט
מעינותיה חוצה ופעלו כי התנשאה הורה ר"ע להיות הורת כל היהודים בכל
ארצות נפוצתם.
טפלת
 )1ש' ספרי ואתחלפ '.ל'
 .ראה ש '.ק"ג ושם בש"ע שיפה העיר הר"ר
 !,מכאן ה.ה ר'יאשיה אומר
הספר.

דיכו

-

-

.

ר".ר

בפירוש  faכרכריר' יולחן .שם רי"ח ספור מעיטה

טא.ר א"ש וא.נו
כי
 .שם רכנה :אס
בררך אגב בטררש רמס
הדאר בפ" :רבריר''אשיה.
מעקר

,

(אטר

4

4

,י

שתלו
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ספה תשיעי
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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;
1

;,

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,
ת
א
ז
וטים וחתומים הדברים במקורותסבת
ל
כ
ב
ח
טהם
ררשתו
כי
נבין כי
א
י
ה
ה
ת
ע
ב
ם
י
ר
ו
ד
ח
אשר
ו
ד
מ
ע
ו
ל
ר
ת
ש
ה
ם
י
א
נ
ק
כ
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ל
ע
בבנץ בית
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
ם
ה
ל
ת
ה
ל
.
ם
י
ר
ת
ס
מ
ב
שני
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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שלך

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"

 .י6
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י לאהיה להםפנאיע ומה לרפא
שלד קשהסכלם(.מנהררין
ומההיה להםלחבריוכ
ה
ל
ק
ה
א
.
ר
ט
ו
ס
ו
ר
ה
א
ה
צ
ו
ו
כ
כי נבא  04על אשמה
סרה
?
א
צ
ו
ל
ב
א
א
ש
י
ן
כ
ן
י
נ
ע
ה
הבעכי
-

ד"ה"

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
סי
ד
ח
פ
%
ת
י
ב
ל
שב
ג
"
ר
א
ס
כ
ו
ד
ח
פ
ו
ט
ל
ש
ה
ר
ו
.
ה
י
ה
ת
ו
א
י
ש
ג
ר
.
י
ס
פ
ם
י
ר
מ
ו
א
ה
ו
ן
ב
אחרי
כי
א
ל
ס
ד
ה
א
אשר
ם
ת
כ
י
מ
ס
מ
צ
כ
י
מ
ב
ת
כ
ב
ה
ב
מ
ס
ו
נ
י
ר
ד
א
ל
ע
ל',ולאוהביו אשר
ע
ש
צ
ד
י
ה
א
ל
יבי
כי
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
ו
ה
ו
ר
י
ר
ו
ה
ש
ו
ת
ל
ו
ד
נ
ס
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)
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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

.

.

.

.

אבי

יכ5

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

119

-

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

כ,

.

.
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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
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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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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
-
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)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
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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

.

'
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.

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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העיקרים
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
הוא
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.

.

.
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.
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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
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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.
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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,).

e
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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.

).
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),
כסה הלכות מרביאלעאי אשר לאנזרעולאחרים (תוספתאביצהפ"א,נזיר פשב,
י"ד.
אהלות פעו ,פרה פ"רפ ,),ומסר כטה מנהנים שהיו נוהנים בזמן שבית המקדש קיש
בעניני עבודהעלפי קבלתו של ר"א (יוסא ל"מ .נ"מ ע' ):או במשפטדיני נפשות ~וום'
סנהדרין פ"ט) ואף שההלכות שמסר בשם ר"א לא רבו במספר בכל זאת ברור כי הרבה
הלכנת טהורת ר"א נשתקעו בתורתו כי בפירוש אמרו ששנה כשינהו של ר"א .נם הביא
לבית הטדרש קבלות מר' יהושע (תוספ' אהלות רפ"ו מפ"ו) ל ומרבן גמליאל (ברכות.1'5
שבת ת"נ :כהובותע"ח .זבחיםע"ע .ובתוספ' בכ"מ) ,ומר' ישמעאל (ס"ק ב"ר :ק-וש'
פאה פ"ר השח) ,ומר"אבן עזריה (ברכות ט"ו:ל' תוספ' מעשרותפ"נ)וסרי טרפון
ל"ר.ועי'ערובין מ"מ סוכה ל"א יבמות קיא ירוש' סוטהפ"ב העב) ,וטר' יוסי דגללת
לרוש' ברכנה פ"ב היא ,ב"ק צ"א,).וסר"י בןנורי (תוס' נדהפיז) ומאבא גוריא(קדושין
פ"ב ,).ואין צורך לאטר טר"ע אחרי שרוב תורתו סטנו אין אחד מכל החכטיםלפניו
ילאחריו אשר לו טספר גדול מטאמרים כמוהו .בטשנהוברייתא בתוספתא ספראספרי
~מכילתא ומדרשים אחריםעולים מאמריו לשלשה אלפים .ואם נבחן ררכם ותכונתם נראה
כי רוה רבו ר"ע הולך ברם ,ורוח אחר להם כסו לכל תורוה שאר חבטי זמנו ואך לעמא
ניגע לריטונם למצוא  6שיטה חדשה ומיוחדת ,מה שהגדיל לעשות בדרשו בריכות
קרמוניו ובמסרו סעשימ אשר עשו רבותיו ורבותירם או בספרו מסנהנים שנהנו בעבודה
שבמקדש או ממנהגים אחרים מזטן שלפני החרבן ,)1כל אלה דרכי הת-ישה לא דגמציא
ר ,4הלא כן עשו גם חבריו ורבותיו וכל קדמוניו ובפרשו הלכווע קדומות לאכר לפעמים

.

.

.

.

ידר

.

.

.

אימתי נאמר כך וכך ש במה דברים אמוריםאין זאה תכונה מיוחדת להלסודוגי זאת
פעלת כל החכמים בדורווכן למדו סרבוהם שהאחראים מפרשים דברי הראשונים מרחיבים
או מגבילים .ועלכן אם נששמ באסונה על תורותיו לא נבדלו מתורות שאר חכמי.דורו
בתכונתן כי אם בכסותן .והסבה לזה שנשארו ממאמריו יותר ססאסרי חכמים אשיים ד"א
.ירועף
בלי ספקעל אשר היהקרוב ואהובלבית הנשיאוהיה סוריינאדבינשיאה (מנחותק"ר
שבתפעההיא),ורבושלר'יהודההנשיאלרוש'פמתיםפ"דה"א),וקבלתלמידוהוהרובי תותו
והואהשאירםלרורות
.ר"ילסדהרבהושנההרבה ושמשהלסיריחכמיםהרבה,אבלתכתהמיוחדה
)(Originalitetלא היתהלו אם נבינהבהלכותיו נמצאשכלןעומדותעל רגליאחריםוענינן
לפרשדבריהםאולהגבילם  )8אולבמלם ולהחליטם באופן אחראוגם להוסיףע
לדבריהםש *
אולם
!) ג" מעשיחז פ"ב מ"ב א-ש טעשה בגנת וררים .כלא.ם פ"ר ס"ט טעשה בצלמון .שכת (פט ):פעם
עייב.ן (ם ).ע.ר היתה .שם (מא ).רנ"א בעשק אחר .יוטא(יג) אזי  wbשמשתי .וע"ע 0וכה(ב,):
אחת שבתנו.
עם לי):ו שט (כ):ו שקלים פ"א ט"ב ,ט-ר ,פ-ג מ"ר ,טללה (מ,).ים(כ ,).יכטות (קא;) ,סוטה (יח,):
ירוש' ברכות פ"א ה"ה שב-ע.ת פ"ה ה"ה טקצת טנהמ
י שו5ח'1י פסןדם
; ע" ט"ש פ"ה
ס"הח!ב)ראועמיכנ"םהיבף
.רטווענ"י
 ):בראשונה וכו' 1שם (גה ).אר"י ב.רעדההיו עוש.ןק
מס' טרוח .וכסוכה
.ל
ע יוטא (טז .לד
לסב
(מה
) ,שם (טח ,).ב"ב(ק,):
:ם.מח .נב;)  1זבח.ם לפח;) 1טניות (פו).
 .שי' כתובותליב 1 ):גדרים
.
י
(
ל
ש
ירו
כלאים פ"ט ח"א
 .ורבים כאלה נמצאו בתיספתא והריב דה"ט 192, 191יקטם יחר* אב 5ראוי לרעת כי
אק !ה מ.וחרלי"..

.

 )2כלל נתנו האחרוג'ם כ"מ שאר"י נמשנת:ו א.טהי ובטה א.נו אלא לפיש 1ר' יועג! אסר פרטתי לפרש
) וצ"ע למה דוקא רק ולא .ש -4חבריו שגם רום משתטשים גרעונות האלה כמו בטעשרוה
ובסהלבילוק לערוב-ן פב.
פ"ה ס"ה ,מ"ש פ.ה ס"א ,כחובות פ"נ טיט אושבע במר"צ בטנחות פ-ד ט"רנגעים פ" 1מז אר"ש אימתי בצק.
כייתור פ"א ט"ר כל.ט פי-ב מ"א א"ריום' א.טת' ערוכין (פ ):אדיות פ.-ח פ"א טהרות פ"! מ"ב סכותפ"א טיח
בטר"א וכערכ.ן מ"פ מ"ה אכ"א כטד"א ,ובמטת "4א סרח אטר רנ' אימתי ועוד נטצא כ! בנ"ט טחביהם
' יהורה נטצא לשת א.סתי במשנה בי"ג נקוטות .פאה פ-ג ט"ה ,פ"ה סגה ,דטא' פרח
פרטים וטטהם' משנ.ות סי
ס"ח
אר ,-פץ ס"א ,הלה פ"ב ט"ב ,שגת(קכח ).ס:הרר.ן (כר1):חול.ן(פג ,).שם (פו ,):טנחות(עא 1 ).טגלהפ.א

.

.

.

.

.

.

 Nbaנישו ופחבם רג" .5ואלח צ!)
י
2ג4ןפ'נמך('קמי,
אלה הטעטוח
.חלווהקטעייןבג
אחר
י טשפפ
פאה
הפשנה~. 'Qsp
לפיש ולפעמים ל
ינק

ר 4לפשעים
הר' גפרי
שיא טע ,ושבח פכ"ב פ"א ורבים ר5
 )3ריב הלכות 1.בטח6קת עם רפט ר'יום .וריש פלפוליו רבים בטדרש וטצאגו גט
לשון

,D~ma

.

צר  69ופירוענו בלשך

רבים הם עי'

בראשה .וב-פ איסר

%
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אולם אס ג 6לא מלל ממלות חרשים ,פעל הרבה לריחבת
בי כערך
 .במדרש התורה לא סרולדרכו של
רבוי הלכותיו ומחלקותיו פרו ורבודינים וחקים הדשים
רקע ועודהפריו על מדתו אםר"ע לעתיםרהיטות דרש המקרא ככתבו ננד כונתו הרורגית
הנה ר"י מומשו עוד ודוש המיד הדברים ככתכם ואף בעתשהענין מוכיח שאיןכן נונת
ההורה !) .דרשות בנוטריקון נמצאולר"ע אך מעםור"י הרחיב זאת המדה(עי' ת"כצופיר,
האזיט  a~wושם בהעלתךפי' פ' ,מנהות כ"מ ,),ער שחבריו הוכיהוהועל ככה
ספרי
פ"
ואמרו לטה אתה מעות עלינו 'את הכתובים (ם2רי הרבריםפי' א') עליסור כללו של ר"ע
שכלמקום שנאמר לאמראינו אלא לדרוש ,דרש שהמאסר וידבר ה' אל סשה,לאסר פלטר
י דרש לאסר בנומריקון .לא
שכל הפרשהד"א בלא תעשה (פסחים מ4ב .ת"כ אמור פ"ז)כ
אסור .סמוכים לא דרש (יבמיה ד' ,).אבל החת זהרגיל טאר להפריד מאמר פרטי או גם
טלה פרטית ולדרשם מבלי שום לב אל חבור המאמריםב) * הנה ראית כיר"י השתרל
מצוא עודלהפריז על מדתו .ועל כן ברוב טדרשיו אהב לדרוש
להשלים תורת ר"ע
רבויים ומעוטים ,ואך.על הטעם דורש על פי המרוה  )8ובכל מקום אשר יכול לנטות
סררשה על פי מדות נטה ורקדק על כל אות ומלה בתורה להוכיח ברבוי או במיעופ כל
י צורף אל המדות ,ההפץ הוה מצא  IDIPDבתכונת המפר אשר נקרא 1CW
אשר רצה בל
עליו והוא מררשו של תורת כהנים הנקרא ספרא ואשר כל מתמותיו נתיחסולר"י כאסרם
בכמה סקוסות סתם ספראר"י .אםנבוןלרעתתכונ ,זה הספרוהשתדלותי נמצאגי הדורש
לרוב נושא ונותן להעציםדין כך וכך עלפי אחת טהטדות וטשתדל לסתור הסרה ומפלפל
בכל צדדי הבנין והסתירה ומראה לבסוף כי לא תספיק הפדה וטכריח להוציא הדץמרבוי
הכחוב או ממיעוט או באיזה אופן אחר מלשון הטקרא .כן דרך רוב המתמות שבספרא.
ואנחנו נלטד טוהכי הדורש הוה מתננד לדרשת הטרוח ובקש לדרוש הבל מרקדוקי הכתוב
עצמו כל זמן שלא היה הכרה לדרוש במדה ,ואסרי שהדורש את הסתמות בספרא הוא ר'
יהודה ,ונם יבוררלנו מהמון הסרישים הנזכרים על lcwכי רק סיעומ קטן מהם נדרשים
עלפי הסדות על כן נוכל לשפוט מזהכי ר' יהודה השתדל בכלעז לנטות סדרך דגסדוח
ולררוש
 .שב.עית 1"6
 .ט"ו מ"ב אף הטקב5
ע 5הלגוז ישנות אף כך וכך נאמרו כמו :דכא .פ"ע ט"ב רי-א אף המתארח
מ"ר אףט .שנתטנה .תרומות פ"ר מ"ג אףשי
א טן המוקע .טעשיות פ"ר ט"באף הלוקט
 .שם פעה ט"ה אף
-

.

.

.לעת

ישכור .שכת פ"טס.יו אף הטוציא .וע"ע שם  D"Dמ"ק פ ,ט"ד ,ערובין כ"ג מ"א ,יוטא פ"א ט"א1בייה פ"אט"י,
יבמוה פמ" 1ס"ה ,גררים פי"א ט" ,וכאלה רבים טאד
 .ונפזמים אומר הסמדר בפירושר'" מום'ף .ע" שבת (עה):
ן רש פוכ.ף אף דמות מניקה .סנהרר'ן (לו ):ר"י סום'ף אף אכזרי .ולפעמים
עכ"לישו,טוס.ף אף השיבטוכו' 1ע (סג.
י"ריהע" ערוכין(ו.ן ,יכטות זקת ,).ב"ק('ג.):
יחי ע*5כ! ר'יד
אט-
)1ע '.פסחים (כא ,):סוטה (מח: ,):בח.ם (נט ).שם אמר כפ.רוש ש-ורש דברים ככתבם אבל נטצאי
מטנו הרגה מררש.ם דב'-ם ככתבם :ת"כ ויקיא פישה ב'קיב! 5ה' כש.לרום הקדשו 5הקיבתו
 .שם אמור פרשה
ב' ומן היקיש 5א 'צא לא 'צא כ 5ע.קר .גהי ת"ד ואכ5תס לשובע ש-הא אדם אונק הרבה ושבע .כחקותי פ"ר
' והחן.ק בה פיט לאחד טהן.ק ואחד
והשבה' ...טן האיץ מעבירם מן  .'chrnספרי כ' תצא רם-כ ואם כשדהינו

.

.

) וממעם זה דרש
שוכב .וע"ע פנהדרין (יח ).ובפרש-י ומנה המ.ן גם טררשו ע5 5א ירבה לו  ca) C'Wlכא.
ג"כ וקניך שנים ושופט.ך שנים ע" פופה (מר ):ודרש בספרי כי תצא פ '.רקה ובא עקה אס בא עליה לוקה וכו'
) .ודורש גס בררך אל חקיי טפרי
דרביים ככתבם כרמוכח בכתובות (סו ).וכירושלמי שם y"p1 .סנהדרין (עא.
בהעזתך פי' צ"ה
' פסח.ם
) דורש לא תיכף לזבוח הפסח באחד שעריך מכאן שאין שוחשין פסח ע 5ה'ח.ר.
)2
.
ע ):.לא תאכל(צע"
.5ו חטץ על שחיטה הפמח אבל מחיבור הכתוב ברור שהכונה ע 5אכילת הפסח 1כ! הש.בו
ועוד שם (כח
ו
פ
(
ר-ש וע"ע שם  .צם ,).ובח"ק (טו ):ועוד בב"ס.
דבר הוא  r~wהטת טדרשיו טעוטא דמ;וטא הם בסדות .בג"ש מצאת 15 .בת"כ אמור פ"נ לוט
)3
,
ד
) ג"שחה-חה לקיחה
דה5ו 5ח5ו 5אה : wre~lnaבחים פ".ב חג" רבי ,שם פישה גטם אג' ה' אני ה' סוכה(לג.
זכ"ה בת"כ .נגש נש.אות חטא ג"ח בת'.כ אטורפ".ט .רחוק טקט ר"ט בספ '-בהעזתךפ '.ס"ט .שם שם פנחס
פ '.ק5יג5 .א תחוס לא תחוס שם כ' תצא פ '.רצ'ג אבל בקצת טקיסות מוכח שנטה מלרכושג.ש ואטי א"צ עי'
פיטה (לח.
) ,מנחות (ל ,)::בק"ו דורש בת"כ שט.ני פ"א  1פמח.ם (בו ,):סיכה (לו ,):ומשלשתן חור בו ומצחי
שדורש ק"ו ואוטר סעצטו שאינו טספ.ק וצריך קרא בת'ע .1קיא פ.ח ומכחיש ק"ו דר'ש שם פ"! יאי 5א
ידעתי בעת.

.

.

היא

.

.

.

-- -

י
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ולדרוש הכל מלשון הכתוב ברבוי או במיעוט ,ובצףק נאכר עליו שהוא המיותר בתלמידי
ר"ע אשר הרהיב הורה רבולכל צדדיה ושמרעיקריו ושרשיו כאלו נהנומסיני.
אמנם סדה אחת מיוחדת היהה בו והיא שכמהפעמים קבע או רצהלקבוע איזההקים
לדורות אשר בעצם וראשונה לא נוסדו רק לשעתם או במקוסם .רן מצאנו שבשעת דרכנה
מנזרת הממשלה הסבו לפעמיםפני הטצות מפהד המארבים ור,וטומרים על מעשיהם ,וכובן
סעצסוכי הכונה הראשונה לא היתהכי אם להוראת שעה .ואמנם ר' יהודה עשה אלה
ההוראות חקים לדירות .ומזה יצאה לו ההלכה הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא
(ברכוה פ'ב),כיכן הורה רגע בעת הסכנה שהיו יראים לקחא ק"ש מפחד שומרי המלכות
(תומפ' ברכות פ"ב) ,וכן עשה גם בדברים אחרים אשר הורו ברש רףתר בשעת הסכנה
 .ואף כן נשאפנים להוראה
להוראו; שעה (ערובין צ"א .תוספהא סוכה פ"א ninow ,פ"פ)
אשר לא הורוה כי אם לבני  olcipcאשר צורך הטקום דרש כן ,וריי סטך על ההוראה
הזאת בכלל אף כמקטנת אקי"ם אשר לא היה צורך להם ,ועל כן התיר לולב היבש בכל
טקים ואכר הטסם. :טהרי בכרכי הים מורישים לולביהם לבנירום (ירושלמי סוכה פ"נ ה"א)
אף שתהלת ההיה -בקרבי הים לא היה אלא פפני הדוחק (בנם' שם) .והרעיון אשר הניעו
בדבר הזה הוא זה .כי השב שאם התירו חכמים בשום זמן או מקום לעשות מצוה באפן
נך וכך איאין אפ'טר שלא יצרק זה השפן נם בזמנים ומקוכוה אחרים ואילואין ~wc
אז לאהיה ר"ע מצוה כן גשעת הסכנה ,כי מ"ב שלא
כק"ש בסלא
ני
השכ'עלעל
 .וזה הרשון כבר פירש ר' יהודה במקום אהד :אם
זה
א~
ש
';.יטוח ט;יטה כלל כ
וילבמלה
(:רצון הככיס ;,שים רבריהיו כל אדם עושיםכן (פסחים נ"ו.).
יפי יחידה היה רצוי לרוב אחיו ודבריו היו נשמטים כי רוח ר"ע דבר בם ובגל
ההש;רוויי .טהלכ,ת' 1וסררשיו לא סר מתורת רבו אף כפסע .אבל עוד מלבד זה סבות
ש"נ ,:ד,,;-קרי יחד בן ניצהלבני דורו .אם נם לפעמים קצרה רוחו ונוחה לכעוס (קדושין
ג"כ :ך לרוב היה כ2.:ל ברוחו .הוא היה סמק בדבריו ננד הרומים ,מתאפק ומהשה
לרעתם .ז?י:::ך;מעימהם בדרך ארץ ,הדבר הזה נודע למלכות ,ואף לבעבור זה נשאודן
 :1'-1יא' ::המדברים בכל מקום (ברכות ע"נ :שפה ל"ג :מנחור ק"ג .):והדבר
בברדי,.,ן ,,פע; מ"י  .:i-~i?Cנכבד יהתנשא גם ננדה לכלעש .נם משפטו עםבני אדםהיה בענוה
.ןגרן :ג':ט'ריה :כתיבתי"ז .ב"ק ק"ג ):נם לעם הארץ נשא פנים באשר הוא אדם אף
"ך ;נ , -:;..-: .ל"ג ):וכל אלה הם טד,ת אשר קנו לו כל הלבבות והפיקו רצוז

.

".,

י__גדי_
ן

,

,,-י

ן-:
י.,,ל.ש .מתלכידי ר"ע הטובהקים היה רבי שטעון בן יוחאי .אף שגם
הוא גרל ע? כ' קירח ר"ע ועשה חיל בהלכות ופעל נרולות במדרשות אשר רוח ר"ע נכרת
זאת הבדל גדילביןר"י יר"ש .תורת ר"י רולדה לכח זכרונו ,ור"ש היה בעל
בהן
י תורתהקדסבים,
,?:קר עטי 4א נשא פניםילא לקההדבריםכהוייתם בחקו הזג על פנ:ש:להובב-תנהרו ~לא התמפני כל :הוא פלאו לבו לעקור מה שנטעו הראש.נים  /אםלפי'!:גו בכנך העצביה המונחת באיזה חק ותקט שלא כדין וננד הסברהי) .לפעמים
!.
י ;לגריל .החכמים שבדור הקודםעלר"ג ור"אור"י (עי' שביעית פ"ב ס"נ ,ע"פמטה).
יעלדק
ה
,בפיר!.ט אומי ארבעה דברים היה ר"ע דורשואין אני רורש כמוהו ודברי נראים מדבריו
(י"ר י"ת :כפיי ואתחנן פ' ל"א) הוא התיר "טוקצה" ננד ב"ה שההלכה כמוהם (שבת
"1ד ).ואף הבבליים לא מצאו פשר כי אם בר:חק (ביצה ב' ,).הוא היה כתיר בשבת
דבר
-------- --,

.

.

"ך:י :פי :ש'-א ור"י טחגח'ם בדבר והשיב רח' חשוכה ואמך
'.: )1
ת ":?:
קשובה ב"ה לב"ש לא היו :קוקס לרחק לכך,
אלא :ך צ.-ך :ך.:.בי .וש? 2כ !.א-:

;.

ר.ש על זהא.ן וו חשיבה
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'
ד
נ
נ
) ולא שת לבו לסח שהתריסו כל הכפי הדור ראב"ע
דבר שאינו מהכוון (שבת כיב.
שחשב להעירו (עי' ביצה כ"נ ובירוש' שם) ,ובן היה שטר בטלאכה שאינה צריבה
(שבת צ"ג :ובכ"מ) אףשר"יבן זכאי הששלחייב חטאת על מלאכה שאינהצריכה
לג:פ"
לגופה (שם קכ"א ועי' מהמאור פ"ב דשבת) וכצאנו בקצת מקומת שהרהרעל קברי
קדסוניו לבסר שלאכדיןהיו דבריהם .וכל זה מפני שהיהעינו ולבוהמיר (טעם חיברים
ן בהלכה היה דרכו לבקש מה טעם צוחה ד1;1רה
ולהעמיק במברהם.בין במדרש רמזורהבי
או קבעו חכטים כך וכך ,וכבר אמרו עליו הקדמונים יר"ש דרש טעמיה רקיא" .ונום
אמנם שגם חכמים .שקדמוהו דרשו לפערים טעם הכתובים כמור'אליעזר ,וראנ"ע ,ור'
ישמעאל ,ור"?. ,הנה רעש נבדל טחם בדבר גדול הם דרשו טעם'הכו;וב אבל לעולם לא
י רגועם שנתנוו כנך אם ר"ע נותן טעם למצות העוכר ושתי לחם
ישנהפני הענין עליר
בזטנם אין הטעם פועלשנוי בהסצוה בשים אפן .לאכן בטעמי המצות אשר דרש ר"ש
הוא טחן לפעמים מעם למצוה הפועל שנוי בגוף המצוה' ,שמנבילהבאיפן שבויאית הטעם
הד"א ומבמלה באפן שאין טקום להטעם .כסו נטצות :לא תחבול בנד אלפנה שמשסעות
ן אם היא עניה או עשירה ,אבל ר"ש דורש ~עם הכתוב
המק-א מכוונתעל כל אלפנהבי
ספני שאם אתהמחזירה אתה משיאה שם רע בשכנותיה ועלפי זה מחליט.הדין שתעלמנה
עשביה אינו צריך להחויר ורשאי למשננה וזה נגד משמעות החק (ב"מ קטע ),במצות
לאיבא עטני ושאבי בקהל.ה'אין ללעט ל2י פשוטו את הנקבות כס שאין למעט מממזר
ממורת * וקר במצריצריך ר"ש מעוט מיוחד,בנים ולא בנות" לטעם את הנקבות (ספריכי
תצאפי' רנ"נ  r~ylיבמית ע"ז .):ומבורר מזה שלר"ש  elycעם:ני ולא עמונית לא היה
מספיק אבל הספיקלו רגועם שדרש שאסיר הכתוב  tllaPומואבי על דבר אשר.לא קרמו
י דרכו לקדם אנשים ולא נשים (ספרי שם פי' רב"ט ,יבמותע"ו),
אתכם בלחםומיםמ
ז
מ
ר
נ
ש
ב
ו
ת
כ
ב
ם
ע
ט
ר
ת
צ
ק
ה
ו
צ
מ
ם
י
ק
מ
ב
ם
ע
ט
י אם
ל
ע
ל
ו
ב
נ
ולא ואת בלבד שה
פי
ב
המציא טעם מששל דעהו וסדךעליולהגביל המצוה כסו rp~l :הוא ושכנו ,זו מצוה
שנאסרה בפסח מצרש ,ואסר ר"ש שאף בפסת דורות יהיהכן ,מסמיכתו על רגועם
ה אדם את שבנו הקרוב אל ביתו וילך ויעשה פסחו אצל חברו
שררים ,כוי שלאיני
(תוספתא פסחים פ"ט) :והנה~דאי היה במדרשיו כספר נדול ממין הוה ,אך מסבה לא
נודעת לט לא נשארגטמנו טררשים בטעמו הטקראכי אםמתי טעט!) .כסשפפ הוה עשה
נם בההלכות הישמת .גם בהן היה דורש טעטן ורמל על לשש לאטר :סה טעם ,או
~פני סה"  ,)2ולתכסי דורו היה מרע במדה הזאת וכמה פעמים שאליגע על טעם
-

.

.

.

ש

.

.

.

.

.

.

ההלכות

(.בגי)
בשףשרהי ,שבת.

 )1אלה פעם' הטצות שנמצאו לר"ש :מפני ד' דברים לא 'תן אדם פאה אלא
' קצת
 .הסאת למה באה לפני עולה (:בח'ס
וע '.ת"כ קדושים פ"א ירוש' פאה פ"ר ותוספ' פ"א בשנו'נ.
ן היו .שיאל וגו' אלא שחסך הכתוב (ובח.ם  :1ת"כ אטור פ'.נ תומפ' שגועות פ'.א)  1מה רוע
טצירע מפ-ג) ,ראיי
ו
ע
א
ט
ו
ז
ל
א
"
פ
ב
:
מיות (מכ.לתא טשפט'ם פ.א) ,ט.ט לא ה.ה (האן) יורר
לקדום
ש"ט),
ספרי
מ
יש
דו
המאבו,משפחתו טה חמאה וכו' (שבועות לט ( ).ט"ט אציה תו-הכי יקח (קדושין ב,):
א
צ
י
ית' פני וט' אם
ני
ו
ף
כ
ו
ה
ט
ו
ס
(
תורה
אט-ה
מ
"
ט
ו
ס
שתהא
בדין הוא
שתהא
ב
'
ק
א
ט
ו
ח
טנחת
חטאת
'
ו
כ
ו
ב
ל
ח
,ן
.
ר
ב
(סנהדרין .
)1
).ן
מ"מ לא נתנה תורה קצנה (כריתותכ 1 ).ט"מ אטיה תרהגו' לנדה לא .):וקרוב לאי
ה מדרשו אשי לא תעש.נה
בשננה השב מידיעתו טביא קרבן על שגנתו (הוריות ב ).ובת"כ יקרא דחובא פישהוג-ס' היושב לו טיר.עתח
רצא טשוטד ששגו יושב ש ט.ריעתה ,וגה טעם המקיא שלא כ 111רק על שוגג של ארם אשר ט.דיעתה ה-ה חדל
לעשותה אבל מ' שנם בזריעתה לא חדל אינו שוגג וע"בת.כ ובחבורי מסית התלמוד .וכן סררכם גשרה שישגו
נקום אכל טצה ישנו בבל תאכל המץ וכו' (פסחים כד):כי 'רד לכונת התורה שע-קי המצוה לאכול טצה ולא תצוה
לאכול מצה מפני שאסור לאכול חמץ אלא להפך אסרה חפץ טשי שמצווה לאכול  nscולפ"ר נם כוח דורש
טעמא דקרא.
 )2פעם' השוה לר"ש רבים ומהם :בדין הוא ש.קריס שמע לוה.ה אם שסוע וכו'(ב-כ.ה.
ר ,1:מים התקינו
 ,ט"מ אמרו הנזקין ששן להן בבדית וכו' (גם,ן מט ,):מ"ט
תגלה
כחיבת בנין דכר'ן (כתובות גב):
nbח?~
(סוטה לג;) ,מה ראו שמר כבריטה וחיה בכוית וכו' (הוסמקא שביעות פ-א) ,ועת שביעות ~.לא ,):ת"כב"ר a
פ'
יפירושיו להלכות ישנות רבים טאד ומהם; פאה פ"א ט'ע ובלבד שיתן וכו' ,כלאים מ"ב ס"א לא אטרי וכו',
ת"ר
1

יכל

ה.כ

בהעי

.נ',

הקע.

-

-
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-
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ההלכות ,נם ר"ע משברצעל ככה (הוספתא זבחים פ"א) .פכל זה נראהכי ר"ש אפפ
רבי
קצות אחו סדרך ר"ע לא כלו ובפה סלא אמרכן לתלמידיו? בני שם כרותי שמדותי
י אף שהיהלו תלטיד מובהק וקבל ס0מ
תרומות סהרומת מדוהיו של ר"ע (גטין ס"ז ),כ
בלי ספק כל ההלכות שאסר בשם ר"א לתוספתא מ"ש פ"א,חקין פ"א) ובשם ר' יתשע
(תום2תא פסחיםפיחז ובשםר' מרפון לתוספתא ב"ק פ"א) ,בכל  rislלא הם2ים עסו בכל
י אם ביס~דוה אשר תורת ר"ע נשענה עליהם )1
דבר %א לבד בדבריםפרטייםכ
אחת מטרותיו ההרוסות היהה שעשה גת התורה שבעל פה ספורות ספורות ובמקום
שלא נאות המספר עשה כללוה כללווז כר"ע שאתרועליו שההקין כללין ופרטין ולרועף
פ"ה) שכונתם על הספורות והכללות הן אמנם שגם שאר ההבסים בוכנו%פניו
נהגו בן ,אבל לר"ש היה זה סנהנ המיד ואהוב כמפורותיו נהקיי0ו לס המש עשרה)9
אךכלל;תיו רבוה פעם אטר לשון 8זההכלל" או אסרו*כלל אסר ריש" ולרוב נמסרוכללותיו
) טקכונית האלהנכירכי היה מלמד בסרר וערך נכון גם זאת היתה
בלא רושם סיוחרי
מעלתו על כל החכטיםכי היה דבורו בשפה ברורה וביושרההגיון  )4בכח הסדות האלה
כשמן תורק שטו בקרבבני עטו בזמנו ונם בר;ר~ת שלאחריו .ר' יוסי הברו אסרעליו
שפתיםישק משיבדברים נכהים (גטין ט' תוטפ' פאה ספ"א) איסיבןיהודה שבהו לאמר:
ר"ש שנה הרבה וטשנח קמעא ומה שהוא משנתסובין של משנתו (נטין ס"ז .ארר"נפי"ה),
ואמרועליוכדאי הוא ר"שלמסוך עלג בפניוושלאבפניולפסחים נ"א ,):ונם חכמי ד~זלמור
האתרומם
כשם שאמרו שביעית פ-מ מ"ג לא אטרו וכו' ,שבת פ"ח מ"א לא אמרו וכו' ,ערוב'ן (סד ):לא עגו אלא
ט-ב
) לא אטרו חית וט' ,תוספתא אהלות פ'" 1לא
צרורות הראשונים 11ב"ב פ"ב ט"ב לא אוטבור.ושיעייי; אלו ,מכית('.1
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כשם שאסרו והרבה כאלה בהוכפתא.
אצרו גוש וכו',
ר"שנדאהינופ"1דורש "אח"וכך א"ריוחנן בפירוש (מנחות 'א ):והאחרונים פופ* ברבר בבכורות (.).1
1
)ס ):אר"ש את רמנחה ירבות שאי מנחות להגשה והבינו בתד"ה ר-ש שהממ שר"ש דרש את הטנחת
ובמנה"ח (
אבל כח"כ ויקיא דנדבה פי"ג מוכח להד.א רררש טרבוי המגהה ע".ש בק"א .וחולק על מ"ע רטבי בעינן ק-א כרכת'ב
(סנהררין טה .):אבל ס"ל דלא אטרינן דברה הורהכל ,ב"א וזהככללו שלר"ע כמפורש כרעה (ח ,).ובסכיי ראה פי'
פסח.ם (צג ולא כטברנת הנם' בב.מ (לא ):וע '.בהום' שם ומנחות (',):1

ק'י'ט  1ובחים (קח;) ,ק.דוש.ן (כ,):
סוסה (כד ).שנכנסו בדוחק.
 )2שני כללוה נאפרו בבת כהן (סנהדר.ן נח ,):ד'כללות בקדש.ם(ובחיםקיט 1 ):נ' מרות בבגדים (חומפ'
'
נ
נגעים פ"ה) ,ג'סינים טעוניםג' מצות (מנחות מא 4 ,).דבים תלו.ס בא-ץ (ת-כ אמור פ-י) rixtla ,פוישית
)ג' ממנים נתנו חכמ.ם באשה (נדה מ; ,):ר' הקב"ה שונא?
 9רמת (חוקן קכ ,):1ד' סענ'קין לרם (קדושין סו.
מ
).

סרות בבכורים (בכוריםפ.ג

סושכ ע'

)נ'
(שם 5ה ,):ה' דברים הם שהעושה אותן טהחיב
)' cwו.
(חום?הא שכזעות פ"א)  1נ' כתתםפ"ריו)ם(1אבותפ-ר),
טרבכ (תוספתא ב"ב פ"ב) וכע 1.אלו :ל"ב שע.רים קרבים לצבור
 '1רברים התקינו ב-ר (שקליםפ ,מיו).
כנפשן

) ,זה רגלל כל רבר
וגרב4זיפפ' וילין a'e
 )3נקל אר"ש בלשכילידה בידטת לנשואין לובטות 'פ.
וע' במשנה ספ"נ) 1בלל אר"ש כל הבאצליכרות ס4ה ירתה) 'eetnמנחות  dDבבל'שצנבר:ית"כ ויקרא דח,בא פץ),
פר
ם
י
ח
ב
~
(
) ,כל שפגולו נקרש
 ,).כל שחייב.ן
כל רבר שישלויתימן לגררים גח ,).כלעיזכקז בירולב-מ סר.
צליחבינים ) aeקש 1).בל שאינו מזבח החטןתשם מג ,).כל שראוי לבא לא ;מן (שם קיב 1):כלשא.ן
חיין שבתורה קצוגין וו לשן
בהם קמיצה (מנחות ם 1).כל שא.ן בהן קמיצה אין פתיתה (שם צח;) 1כל השעור
קנ ,):כל שא.ן מומאה בנתק ה"ו סי' מהרה בנתק (נגעים פ-א מ"ר) כל נתק שטרה שעה אחת וגו' ,כלשעי צהוג
שמהר שעה אחת (שם"6י מ"ח) .ורב.ם כאלה כללות גסדדש :כ"ת שנאמ בו יר אינו אלא ימז (~בחיה כר,).
יא' לאמר ואטיח הס לרזיות (טכילתא
"6 'eelen .ר) ,כ 6-שנ
כ-מ שמאטר וכר מודוא ש"א מן הכלל(בכריות מב
דבי שחייב במעשר אלא חהלה
בשלה "6א) ,כ"מ ש:אמר עגל לת"כ אקיא דחובא ת"ג) .בלשון שללה:
בחיבא ,אין לך רבר שחייבגביעיר אלא שערלועי' (תוספ' שביעית ספ-ר ר-ה מ 1).1א.ןבין עציז ישב וכו'
(הו0פתא כלאים פ"ר ירוש' ספ"ו שבת צה,).צ,אין דבי  ntrlynתמורה אלא הרועה וטסחאב (חסורה כ ,).אי:
) ,אק
ך דבר משוס שבות העוטר גפני כ"ל(ערובין  ):א.ן לך רכר ~ Raלבטלת אלא אשם נדריריתות כז.
צור בכ"ט אלא חסיון כיםלשפרי נשא א' תיכ  19פ-א אמור פ"נ)
 )4לשונתז ס'וחדות :כל שאני רשאי בעבורת הא.לן רשאיאני בפשלו (שביעית פ"ב ט-נ) ,מקים שרלזירו
לך חכמים ,משלך נהנו לך (ערובין קר ,):לום רא.ח שרן מתחלק בעורה אין א.ן אתהצייך לשאול(;בידם פ"י ספח),
וס"טאני אנמר וכף א' 4 1סי יתירגו (מגהות "6רמ-נ) ,לעולםריי רגיל לוטר שתי לחם(שם פרא ס-ב) ,בא וראח
כמה חביבה סשה בשצתה (שם בגל'  ,).קורא אג' נבלהוטריה(ת"כ רורא רנרבה פי-א) ,צא כקש מנין יגש
6כ-ב ירוש' -6 p'aא ח"א) ,לוה אמור
) ,קורא שי בהם וכחש בעמיהן
אא (ש ר=גא פי"ב בריחות ש.
שק
(ו
יורא ועי וכו'(מב.להא מטמטם 6מץ)
שיוהמינרךמוכרן (תו0פ' פרה .),6קויאאנ .עליו כאןוכו'
NSDSנע
ישלמאוריצ
לה*
 -וה במרחב-כרגזבה'שיםלשוספיזרסררונאימ.
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האתרומם משבחים תורחו לאסר :ינוחו לו לר"ש ברבות על ראשו(ע"וס'):רילרהאסיה
) .אבל נם דעא כלבוידע את
כותיה הלר (סבותי" ,):1נטטיהאפיריון לרוש (ב"סקי"ט.
כחו בהורה ,וכברביטינעוריו בדוותויושבלרגלי ר"עהיה מתנשאעלחבריו ,ואש הקנאה
י הושיב רבו את ר"מ תחלה ,ובימי זקנהו אכר בפירושראיתי בניעליה והם
אכלההו עלכ
 ..ואם הם שניםאניובני הם ואם אחדוצאאני הוא,וכה מיה :ב"ר פל"ה).ואף
מועטים.
הישנה בעתשלפי דעהו ומברתו ישפנים וטעםעל
עלכן דברקטן היהכעיניו לבטלדיכ
דרוכה  .)1ופעם אחת דוזרעם הברו ר'יהודהעליועל אשר טלאו לבו לדרעת דבר הלכה
בסברתוויאמר לו מה אתה בפרת בהלכה (תוספהא סביל יום ספיה).
אבל למזכית התהלה והכבוד אשר שמולובני עסוהיו נם קורות  1;4סבה גדולה.
י שאלהו התלרגוה
תחלת תשמישו לפני חכטים היה ביבנה ,והואהיה התלמיד אשר עליד
) .רבו המובהק היהר"ע אשר ישבלפניו כשלש
הכהעקתבין ר"ג ור' יהושע (ברכות כ"ח.
עשרה שנהבבני ברק (ב"ר פכ'א) .ומ"ע רובה לשבחו (ירוש' סנהררין פ"א ה"ב) ,ולא
מש מרבו עדיום מותו כלמהים קי"ב ):סר' ירצדה בן בבא נסמך בשעת הגורה (סנהררין
י"ד) ,בעה ההוא נמלט עם חבריו מפני חרב הרודפים(.יהי כאשר חלף דוטמד שבו יהד
ן באושא .כל רידיפותאשי סכל הוא ועמו ,וכל הרעות אשר 0צאום הם-ו
ויסדו ביתדי
אתרויע נגדהרומייםיאיבתו נגדם חרותה על לוח לבו אשר מי הזמן לא יכלה למחותה.
וש כן לא יפלא אם נשסע מפיהו דברים קשים נלד הגוים .אשר עד מות שנאו את
האוטההיהירי
ה )2
 .הלא הוא הגבר ראהעני עטו בשבט עברהו ,ראה את העושק והלחץ
אווי רתוכים לוחצים אותו ,בימיוולעיניו נהרג ריע רבו ברונוחסידיעליון על התורה
ומצוהיה ,העל אלה יהאפק ולא תבער כאש קנאהו? נם עד נפשו באו המים הזכינים
וירדפוהו על לא הפס
 .פעם אהה ,אוז-י עברוימי השמד ,ישב במסבתמרעיו ר' יהורת
ור'יוסי ,ישבו ~דברו ברומיים איש ואיש כמשפטוור' יהודה שבח מעשיהם בתקנם שוקים
וגום-ים ומרחצאית לתיקון העולם נענהר' שמשן ויאמר :כל סה שהקנו לא תקנו אלא
לטובת עצמם .וברבר הוה נמסר למלכות .על רבר שפתים הזה הוציאו משפטו למות ונם
היה סבצעש אשר זטמו לעשוה לולא ברה בלאם וההחבא באחת המערוהזיתי במחבא עם
י שביעית פ"ט ,ב"ה..פע"ם),
בנו ר' אלשר כשלש ;:.רה שנההיי צער (שבתל"נ:ירוש
ואיך עתה נפליא על איש אשר כזה וכוה נשא וסבל וישבע ממרורים מיד הרומיים אם
נשמע מפיהו דברים קשים ומרים?
בקורותיו האלה ובישע אשר  vwlJוימלט משמיהותצריו ורודפיו ראו אצבע אלהים
ובעבות
עד מת.
-

טורט יקחה ההלכה
חויש.ן כשרה הלכן וכו' :לא הלק עלזה אדם מצר הדץ אלא שר"ג
)1
וב-דבפי
ירקים הראשונת לצירך שנם וכא ר.ש ואמר שהיאעענ.ס שט ואטי א-כ נהה הורת כל אהד ואהד
כבפ
ו ג'
כ.דו (שכ'עית א"כ מ"א) .וכן רעה 'שנה שכסמה הכוההויה לה (סוטה כ ).וכדווו זול ר-ע התוכחו ;ד ככה תסה
(שם :יספתי נשא פ '.ח') יבלט נולאה הדעה ראת כעור שהע משקין אח הסוטות וראו שהפורענות שנגבח
עלה כזכירה לא הנ.עה לה ,ינאמונתם שתרת החורה צר.כה להתק.ים בקשו עילה למה לא נתקיימה והזטירו כלל
שהיבזז נזולה לה אך ר"ש הכחיש מכח הסביה שאם אזה אהמר שהיכות תולה לה מדחה אתה את המ.ס
פ)נ-
הנירם השיתות ומוצ.א אתה  ceרע על הטהורות ששתו שאומרות טמאות ה' 1אלא שתלתה להן :נות ) ewכאב:
וע" :ערורן (סד ):שאמך הלכה ישנה ה.א א.ן מעכירין על האיכ:ין ואעפ"כ בפלה בוסני מפ ':ש.ש פנ.ם וטעם
למילה עי"ש ובענ 1.נלו' הלכה ישנה :ג' משק.ן
משיד גלוי ושאר המשק'ן מיתרון (תרומות פ"ח ס"ד)
יריהיוספ' פ" 1הול'ן מט .):והכלל אצלושיוכלנזלי
ובם5ה ר"ש ספנ' שהוא ראה נחש שותה מן הצ.ר אס
(שם
 .בגוז'יוז
טצם יאש א'ן טעם להיב.ח ההלכה אין טכריח לקבלה .כן :וכח ס-ור  "rrD:raמנחות מ"ג וצר שם פזע'.
היטבומי.
 )2ע" מכילתא בשלה פ"א מוס שבעכו"ם הרת ובו ,וביבסוח (כא ).אחם קרוא.ם ארם וכו' ובפירושי
מרת סופרים למכילהא כבי הע.רוחילשא'ן ליקח היביים ככתבם אלא שכן דרכו ש! ר"ש לדגר בלשון גימא .סי'
פסה'ם (פו .).אפ.לו דוראביו א 5הלשן .כנכוח(ו') קוה תרבות רפה בבקעו ש 5אדם 'והע המלחטתגוג ימגז.1
שם מג ):אין להקכ"ה בכית ננו1.
'ק~ אלא אוצי של יראת  .D'tCשם (סג ).נוח לאדם ש.פ.ל עצתו לכבשן האשיאל
ברב'ם שבת (חה ):כל ישראל בני מטים הם יבש כבהקם
ולג'זפני חברי
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ובעבור זה נקדש קרש בעיני בני עמו ויתנוהו לאיש לס!ד בנמים אשר כל מעשהו ה'
מצליחבידו.ויהי מקץ הימים בהנגף גזרה רעה חדשה ער ישראל נבחר ר"ש להיות ציר
שלח לרום' אל הקיסר לבקש מלפניועל עסו לבטל הגזרה ונם הפצו בידו יצלה (מעילה
י"ו .):אף בגלל כל אלה הקורוה אע -4נפלאובעיני העם תלו בשמו הנרות שגות מאותות
ומפתים אשר נעשו לוועלידו .אבל אלה ההגדת היו ברוב הימים לטארה לבית ישראל;
כיהן נתנוי
נהה עלו ואשר
רלמהבילים לעשוהו לאיש הפלאות ,איש אשר רוח
לו נגלו תעלומות הכסה וסודות אלהיים ומהרי תורה,ויהי אחרית אלהכי יצאו אנשים
בעלי הויה ומוייפי האמת ופרסש כשמו רברי הבלים טבונכם במטבע הנפלא וסודות
י להיאמינם בטאה הראש!נה
וחדות נפהלים אשר כל נפש משכלתתקיץ לשמעם אףכ
לאלף ההטישי עמד מהביל אחד נבוך באמ!נהו וסבוך בדעו ועשה פירוש על ההורה
בנויעל ים:ד:תאעיר קראם בשם תפארת קבלה .ויתן למפרו שם נשגב ויקראהו בשם
זוהר !יחסו לרבי שמעון בן יוחאי ,הן אמת כי כלמי אשר יקרא במפר הזה בהשכל
ובמושגים נכיניםיבין סהרזיופו מהנווכי אך לשקר עשה עם שקר סופרו .יביןכי כספר
הוה נזכרו שמות הנמים טאוחרים מאד לר"ש ועוד אחרים אשר לא היו ולא נבראו ,יבק
כי וה המחבר צרע וכוזובוסוכה -מאורעות אשר אירעו כמה סאות שנה אחרי מות ריש
ןכי זה הספר מלא מלשונות
והמפר מדבר מהם כפ ממאורעות שעברו כבר זמן רב,יבי
ורבותים ומושגים אשר נתחרשו ברורוה האחרונים ומזכיר דעוה פהילומופימע הלקוחוה מתוך
ספרירבי יהודה הקףוהכייטוני ,ומשתטש בלשונותטבעלי הדקדוק אשר לאגודעו ביטי
ןכיאין מספר לכל דבאמרים אשר לקח הכהבר מבעלי התלמוד האחרונים ושסם
קדם,יבי
י הגאונים ,אבל רוב דמונים בספר
,
במה
א
ל
א
י
ב
ט
ו
ת
ו
נ
ק
ה
ד
ע
ו
נ
ק
ת
נ
אשר
ש
בפי ר"
ימ
הזה לא ההבונהכי אם האסונה לקחו למדהם~ ,אף כן זה המפר עם כלזיופיו וכוביו מצא
י ההזיק את דעותיו לקבלה אטתית אשר
מאמינים בקרבנו ונקדש קרש כמה מאות שניםכ

הכיש
.

י רבי שמעק בןיוחאי גםבעלי התלמיד יהסו לריש טפר סדריטי והוא
דגימהאלינועליר
ו
ר
ס
א
ו
סתם
ש
ו
ר
י
פ
ב
,
ם
ח
ו
ק
פ
ה
א
ר
ק
נ
ה
ה
נ
ש
מ
ו
בשם
ש
מ
המררש לטפר חו
תת-ה
ספרי
ספרי
ר"ש ובמקום לראוי נדבר סטנו באורך ועתה אט נחבוק בכל התכונות אשר ר"ש רשום

.
.

.

בהן ,בין בררכיחייו ובע בתלסורו ,נמצאכי לא רבים יחכמו כמוהו ,ויאחהלו ריעהלה
לרוקשבביןהאיתנים אשר רחורה_שבעל פה נשענה עליהם .בעוסקעיזנו רמה5ר' מאיר

/

ובסררש התורה ברר לו ררך לעצמו ונטה טתהית ר"ע רבו ,ולערך מצב סררש רמזורה
בזמם היו מררתנו בהשבל ודעת * אבל כל זה לא הישל לו לעשות הורתו למדה במקום
שר'יהודהחולקעליו כס! שלאהועיל זה לר"מ ,כי שניהם לאיכלולדין  Dyשתקיף סכנם
ומיהקיף סרוחהזמן! תחתיו שתחו טדוהירם הטובות והשכלהם
התלמירהרביעי מתלנררי ר"ע אשר נם הוא נסמך בשעת השמר מאת ר' יהורה בן
בבא היה ר' יוסי בן חלפתא .הואגדלבצפיריכי שם בית אביו ,למד הדבהמאביו
עםהביא בשפו כטה הלכחו והוראות (ב"ק ע' .שבת קמ"ו ,בכורות ב"ו .כלים פכ"ו ת"ו
 .וקבל גם סר"י בן נורי אשר היה אוהב הקרוב לביתאביו .אבל רוב תורהו
ישדבכיים)
הותהלו טר"ע רבו לאנופל היה טחבריו בחכמה .קטכי סכל אהד טשלשה הבריו הניעו
הלנות ומדרשים טהר פסע ,הנהאין להעריך החכמהלפי בטות הרברים גי אםלפי
א-כותם בדור שלאחריו הוקירו ערכו מאד ~ tnicolונשאוהו למעלת הקדש .רבי יהורה
כגמרא אמרעליו :כשם שבין קרש קדשיםוביןחוליחולין כךבין רורמובין דורו של ר'
יוסי לרוש'גטיןמפ" ,)1וו-אודוגוף קדוש(יר:ש' ברכוה %נ ה"ד) ,ותלו בו הנדה טתמיהה
בי א~ה רגביאפזילהאליו לפרקים (ברכותג' :יבשת מ"ג .):אך עם קדושתו ומשידות!

.

אייש

.

.

לא היהטיראי החקירה ,ולאירא נם לבטא בשפתים מהשבות באכונ:תידעיה אף אם הן
בסתירה
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 .מעלהנדולה היתה לו הנאוחה להמציאו דן
בסתירה עם האסזנה והיעזת המושלות )1
בשני כל אדם ,כי היה נוח ועלוב  i1PU1כמשפמיו על חלתו .שונא היה את המחלוקות
ובמרת נפשו התאונן על המחלוקות דאבות בין החכמים ,באמרו :בראשונה לא רזתה
טחלקת בישראל ...ומשרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרבם רבו המהלית
בישראל ונעשות התורה כשתי תורות (סנהדרין פדח ):הוא משד על עצמו :מעולם לא
י חברי עלהלדוכן אני
עברתי ש דברי הברי יודע אס בעצמישאיניכהן ואםיאש1-ל
ן (שבתקי"ח" ,ובכל הדורות שלאחריו היו טשבחים אהבתו את השלום ומנהגו בענוה
פרי
ובנחת עם בס.אדם ואפרומליו:אילו היהקייםבימירבי היהיושבכפוףלפניו (שםנ"א,).
ש שהיה נדולמרכיכי ירעו משפמוכל הימים כי משתוחח בעטתו אף לפנימי שקמן
"
.כי גם בדרכי תורתו בחר לו
י סרתו הזאת היתה בו.תמיד נטיה אל הפשרה
ו
נ
מ
ט
.
ל
ע
דרך ההכרפעה ,ברג:ציאו תמיר שבילקטןביןשני הפכים להכריע באיוה אופן אשר יש
לאשרולקיים את הצר האהב ובאיזה אופן הצד השניד) .ואף כן דרכו להכריע בין שני
החולקים נדהים  )166כאלו ירצה להחזיק השלום עם זה ועם זה משני הסתננדים .)8
דבורו היה בנחת עם חבריו ומכבר אותם ומצדיקם ננדהמלשינים לרוש' ברכות ע"ב ה"ז,
נפין פ' .תוספתא פאה פ"א) .נם עם תלמידיו נהג כן אף בעת' שלא נהנו כשורה
(ירושלמי נדרשפי"א ה"א) .אחרי מות ררם דחה ר'יהודה אתתלמידי ר"מטבית מדרשו
י הוא קבלם בסכרפנים ישח ואטר :מאיר שכב
בי אטר שהם מקנטרים לא כן ר'יוס
יהודה כעם יוסי שתק תורה טה תהא עלה (קדושץ נ"ב .נזיר נ').
 .נם נגרעמי האוץ
)ויהי נם טח ומתון ננר הצדוקש (נדה ל"ג):
 .רוב
לא היה קשה כחבריו (חנינה ב"ב.
מאמדיו.ישדו כי לא היה טן הפרושים העושים את התורה למעמסהבי אם השתדל בכל
מקום להקל כיכולתידו .וטה נחמדו להשכילדבריובענין הנדר והאיסר אשר יאסר הארם
על נפשו ובפרם בנדרי תענית אטר שאין האדם רשאי למגף עצמו בתענית שטא יצטרך
לבריותואין'הבריות מרהטותעליו (תענית כ"ב .).ואףיעןכי לא חפץ בנדרים היה מקיל
) .עוד בחיים רדיתו נתנו לתורתו יחרק וקבעו
הרבה בהיתר נדרים (נדרים כ"א :ע"נ.
הלכה כמוהו .הנשיא רשב"ג אף כיהיה אוהב דבקלר' יהודה בכל זאת עשה בכונה
לעיני התלמירום כר'יוסי ננד ר' יהודה להראות הלכה לתלמידים ,ומעשה כוה היה טספיק
 .ואף ר' יהורה הנשיא
לקבוע הלכה כמותו בכל מקום (פסחיםרפ"יבבליירושלמי שם)
נשאל טאחד החכמים מה ראו לזמר הלכה כרבייוסין (גטין ספינו) והשאלה הזאת תורנו
כ.
-

דר ס.נ .רביית ככהב 2רק ר".
)1אין רמו באחר מדברי הראשונים שלא היו מאמינים המעשים בגלוי
אטר בפרוש :מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו סשה ואליה למרום שנאמר השמים שמים לה' והארץ :הן לאי
אדם (סוכה ח .מכילתא דבחדש פ-ד) ואין ספק שהאמונה הכללית באומה לא דיתהכן ,ונט אין אחד טבל ההכמיה
לפסו ולאחריו טן התנאם אשר טלאו 5נו לדבר כן .ינכל ואת לא שמענוכ .אחד מן החכמ.םה.הטמ 5.ספקבהס.דותו
1אמ1נת .1עוד יש סטנו כטה מאסרים טושכל'ם בעניני אמונות ודעות ,ומהם :ר'יוסי אימר אדח נידין בעל יוד
ן משפטו ננד בעלי דעות אחרות כאשר הראה בפנים .ואעיר
ער"ה מז .).וכן דעות.ו בענין התענית טושכלות.יכ
 .מזה ראינוכי ככר ר"י מתרתו על טה
פה על טאטרו :כבגללשת ארמ' לטהאו לשון הקרש אולשין פרס' (ב"ק פג,.).,
אינו לא לשון הטקורש להם ל.הור'ם ולא הלשון הנהוג  nraאשר הם יישבים בקרבו
 .ולמרנו
שמשתטחים בלשון
בשמש לשון הארסי בשטרות ובנט"ן
~eaן המרובר בע
טוהכי בנתנויתרוןללשו
שלשןפעי.ם עלהלשין הארסי שודאי לא רצתה נפשי
מ ש ש לשן וערש
פ"נ ט"ג ר" מהיר בודא.
 )2הכרעותץ והפרשותץ ע" ברכות (כב ):שתה ברנטות וכלבר וכף .דמאי
בלבד נתודענו .נרגזת (מא ):לא אם-ו אלא ברואה וכו' שנבעית פ"' מ"א כל מלאנה שפוסקת וט' וע"עתיומות פ"א
) ,וכמבא של' למכילתא הבאת .עוד קצה דוגטאות עי"ש צר
.1ש
מ"ג ,מ"ח ט"ה ,ערלהפ.א מ-א  1שבח (קם.
טופר רב כאלה במשנה וברייתא.
 )3המרעות בין התכפים נמצאו הרבה על שמו ומהן :חרוטות פש מ"ג מכריע בצר הא' כר"מ ובצד הב'
.
ם
ו
'
)
א
י
ש
'
אוטרגוי אומי ישראל
) הבניח ביתו וכף אהדגוי ואחד
אוסר דר"מ רי"א א.נו אוביר'
כרסי ערובת (פו.
כ"מ גם סכרת לפעטים כאהף
) ,תוספהא אילות פ.יא ועוד ב
א.נו אוסר .וע"ע מ"ק(י) ,יומא פ"רמ ,.-תמורה
.
י
כ
ל
טן החרקים ואוטר רואהאני את רבריחהרק .עי' תוספתא מ"ש פ"ר אי"' נראין דברי ר"א תוספתא מנחות שיר
אר"י רואה אני דברי ר"א הוספתא כלש ב"בפ.א אר"י רואה אני את דבריב.ת שמא' וכו'
(דור דור ורורשיו חלק ב') ~ולן]

.

יתן

.

.

.
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 .להשואל הזה השיב רבי :שלא ראיהיו
בי בכל רבריו נקבעה ההלכה כטותו כברבחייו
(ירושלמי שם) אלמלא ראיתיו נמוקו עסו (בבלי נמין ס"ז ),שדיהר"יבקי מאד בחקים,
 .אבל לא היה כבור
ובאסתכן היה כל המון הלכותיו בנויותעל הלכות קדמוניות שקבל
סוד שאינו מאבד פפה סמה שקבלכי אם דרשוהי
יבקבלותיו ברעת ובשום שכל
 .הן
אשר
ם
י
נ
ו
מ
ד
ק
ה
חקקו
אמתכי נימוקו ענר ועל ל 81לבו חרותים החקים והמשפטים
וקבץ
על יר ומסר הרבה הלכות ומנהגים דתיים ישנים וכסה קבלותהעמיד עלבוריןואניסתן
במקום שחכמים אחרים פעו בקבלתם מהפך אלהפך  ,)1אבל גם זה אמתכי השתדל
 .והיה
המיד לדרוש ולהור בחכמה על מעם הדבר ולהכינו ולימדו ע 5מוסרי הסברה)9
כדבר הזה חבר נאמן לר"ש .מכל זה נראהכיתורתו לא נומרהעל חששות בזרות אשרהן
ן אם
לרוב הולדות יראת הוראה או רוח קצרהביהלךתמיד אחר שורההדיןבין אם אטרבי
-

.

התיר דבר )3
מדרשי המקרא לא נמצאולוכי אם טעט .והנזכריםעל שסו בהלסודים ,ובמכילתא
י אםלחצי .אבל זה
וספרא וספרי אינם עלים ליותר משסונים ,וגם הם אינם בהלכה כ
י מדותיו של רבו ר"ע אשר לא נפה מדרכו אף כפסע כמווט
המעפ אשרבירינו הוא עלפ
כן נם הוא דרש על כל נקודה ונקודה בתורה (פסחים צ"ג :מנהותפ"ז ,):ואמנם עוד
יתרה עשה אשר סאד סאד השתדל לדרוש נקדם:ניותיטולקיים קבלות מן הראשונים (ע"
לפני זה בהערה) נם הגדות אשר היו בעם או אשר הוציאו ססדרש הכתובים (עי' מכילתא
דויסע פרה דבחדש פ"ו ובכ"מ)ולפי הקבלה חבר ספר שלם בקדמוניות ישראל ,גם לרבי
יוסי נתיחסהברייתאמימירת ונקיא בשם סדר עולם .ועוד נמצאה בירינו היום אבל היא
קטועה ומשובשתכי חלו בהירי האחרונים ,ויהיה דברנועל זאתהברייתא במה שיבא.
הורת אלה ארבעה החכמים עהקה תם נברהחיל לתת ורע לארע על שרה התהיה
שבעל פה בכל הדורות הבאים .הם היו ראשי הטדברים ודבריהם נשמשם בעמם ,הם
קיימו תורה ר"עקבלותיו והכרעותיו אבל גם גרלה תחתיריהם לעשוה ענף ולשאת פרי.
אין אהד סכל החכמים אשר היו בדור הזה אשר השינ מדרגתם .אמנם בכל זאת רבות
פעלו נם חבריהם האחרים כי כלם אחדו כחותיהם הפיצו טעינות התורה חוצה והעמידו
תלמידים הרבה בכל ~ ntDlpמושבותיהם וראו שכר פוב בעמלםביבעזי-תםובפעילחם נדל
והצליה הביתדין החדש באושא והשינ מעלת הכיתדין אשר ומה לפנים ביבנה.

יתר

 )1הב.א הקות נ'-4ג ור"ת ,והעטירן על כור'ן והראה שלא כקמלה אחרים אר-ג אלא כך אטר (ערוב.ן
) ר'ייהודה הניא קבלה מי"ט וא"ר יום' לא כך הורה ר"ט אלא כך (ירוש' שביעית פ"ה ה"ה  'ectnבכורות
קא:
פ"ה) ר' חנינא א.ש אתי השא הלכה וארע אף אנו טקובלים אבל להפך (גטין סו ):וע"ע הוספ' קדושין *"א.
) ,ונשם ב"ש (תוספ' גער פ'צ) ,ובשם ב-ה (הומפ' אהדות פי'יכ),
והביא ערות אבטולט'ס בשם ר' וקנים (ערובין לה.
.
.ונתן בן חרשא כיבנה (תוסר
) .אר"י
טשום ר-א בן יעקב (תוספ' שבת  .ly'etמשוס נ' :ק;.ם (מכוה יט.
 .אר"י שחלי,קן וכו' (כתובות עז ,):שהלי נ'מום אח.ו של ר"י הנ-סי (ככורותי .):א"ע אבא
כלם ב"כ ש'ה)
 .בשם ר' 'שטעאל (;וספתא טקואות
אלעזר (ה-נ ויקיאפ"ב חגיגה סו .):ר".א גו:ר' גזרות ב.ר~שלים וכו'(ב'.ק נח):
,
א
"
*
ה
ל
ג
ס
ר
"
פ
ת
י
ע
י
ב
ש
פ"נ) .וכטה רברים סרגי כן נוריעי' כתיבות (יד ,):ב.ק (ע ,).הוס"'
פ"ר ,יבטוש
 ,ש"ש
פ ,,ב"ב ש"כ ,כל.ם ב"ק פ"ב ,ש.ד ,ב-מ פ"א ,אזילות פ"ה .דק.רותיו נקרמונ.ות רבו מזה הטין כל הלכית1-
ן שתנא' ביד הוא :דמא .פ" :מ"ג ,מיש פ.ה ש"ג ' 1בהים (ב ):ועי' 'ומא (סג ):בכל 'ום ה.ה חותה
שאטרבי
וכו' .קדורכן (ען ).אף סי שהיה חותם וכו' .מגחות לטה.
) טלוא.ס הקריבו ב.מי עזרא ,שט (פח ).אר"' אף חפי
) רי"א טשפהת בית פגרים וכו' (סרות לה ):בגי הנולה הוסיפו על הטובח והרבה
כי.:ם ועי' .ערכ.ן ל.
כאלה בש"ס
 )2עי' במבוא שלי לטכילהא צר  XYשם הבאתי עשר דונטאוה טה?כותיו ומדרשיו ואטנם תיצא
בחיבה סא:ריו ואין צורך להוסיף דונטאות שהט"ורסם א"? רא.ה .אנ 5על,ה  t'Q'nyלהעיר פה ש '"-מ.סד הלכה
בנגור אל ההלכה שה.הה מקדם טמטם שהמןרירשכן .כסו בפאה פ 1-טיא א '"-א.ן שכחה לזהים ואסרו בירושלמי
שמעסוספני שביטי אררי'נום נחרבה הארץולא.ה 1.הגתים טצ~.ם
5עת.ד 5בא ס"ק ( ):1שאם אחה חקק לו להקל אתח
) אס טותרין לאיתו שבה
)3ע '.ערובין לצר.
חהק ט להחסיר .נט( 1.נא
) אר"י שא.ן צריך לזמרמותמרפיניי PP'nעילם אלא כןהדין שם (נט ):כאוית .1צרוךעימר
:
נזל טפנ .ררכי שלום אלא נזל נטוי ר'א ג-ק(עג: ).רות שבטלה טקצתה במלה כולה .ע"ז(כן).
טל והולך
הץ' נלוטר שכן שזרת הדק שגושה נמה ).שניהם חשוד.ן ע 5השבתה חווה שבועה למקומה.
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פרק שבעה עשר
-

'תר תלמיד .ר"ע ושאר חבטי חרור הוה.

יש חכמים אשר בחייהם הגדילו לעשות בהכפה ושטם'יצא בכל הארץ אך כטעם
שעברו תעם דורות נשכחה תורתם סלם וזה גורל כל' החכטים אשר מסבות שונות זכו
לשם גדול בהייהם אשר לפי ערך חכמתם לא היה יאות להם .,אך לפעמים סבות שונות
חוציות פעלו כי אברה חכמת חכם והסתתרה תורתו בלא משפם ,אף זה היה גורל אחד
מתלמידי ר"ע הנבהרים והוא רבי אלעזר בן שמוע .גם הוא נסמך סר' יוצדהבן בבא,
ובעת השמד נמלט על נפשו וילך לו לנציבין לישיבתר"י בן בתירה (ספרי ראהפי' פ')
י הועם אז נם
ושםישב ודורשלפניו לתוספתא שבועה; פ"נ ,אכולות פי"ב) ,ושי ככלותימ
י האריך ימים מאד
ה
ל
ג
מ
(
1
"
כ
)
:
הוא שב אל ארצו כחבריו ,ויעמודיסיםרבים -7כ
בראשבית סררשגדול וסנדולי הגבסים אשר בדור הוה היו הלסידיו (ערובין נ"נ יוסט
) לא מצאנו לוכיהיה מוסר הלכותסקדסוניוכי אם בשני מקומות
ע"מ :יבמות פ"ר.
ת
י
ב
ה
מ
כ
ס
ה
א
צ
ט
נ
ה
ס
כ
ב
ו
)
י
"
פ
.
ש
"
ר
ת
ו
כ
ל
ה
ה
ז
ו
,
ה
ר
פ
ן
י
ב
ו
)
1
(תוספתא ב"ק פ"א
ה
ר
ו
י
כי
נזרטנו למעסים יהד ודברו זה עםזה פה אלפה .וכןהיה דברועם רעם(גטין י"ס:נזיר
נ" , 1ועם ר' יהורה (תוספתאערכין ע"ב ,מנחות ספ"ב)ועם ר'יוסי אשר ממנוקבל הלכה
(תוספ'זבחיםובבלי.ע"ד .):ההלכות :)9וכן המדרשים  )8אשדישלס ספנו אינם רקסחי
מעטואין לרם תכונה כהקרת ובהיותכן תצרק השאלה טההיה לה לתורת ר"מכי רובה
אבדה? הן ר"א האריךיננם יותרמכלחבריוכיבימי ר' חנינה תלמידרבי עוד היה חי
 awl~1בראש ישיבה נדולה אשר נקראה בשם מתיבתא רבה ומכילתא דעסלק פ"ב)
ובכל זאת כלתורותיו לאיכילו יותר מששים הלכות ועוד וטדרשיו לא השינו הממפר הזה
אףלחצי אבל לאהיה זה במקרה מעשה אחר אשר קרהלרבי יהורההנשיא rntaמררשו
הוא יפרוש אורבהיר עלהדבר הזה .רבי יהודההנשיאהלךללמוד תורהלבית מדרשו של
ד"אבן שמוע ,וחברועליותלמידיוכתרנגולים שלבית בוקיא ,לאהניחוהוללמוד אלאדבר
אחר במשנתו.ייבס~
ת פיד ).סבת הדבר לסח והתה שנם צרה בתלמודם 1מפורש
במקוי אחרבמלין מעטים :בשביל שלא לגרע בו (ירושלמי שם ספ"ח) וכונת הדברים
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על

)1עי' שבת לט ,):שם(סח ,).שקלים פ"נ ס"א ,ר"ה פ"א מ"א ,יומא(נ ,).שם בטשנה ספ"ה ,שם
(מא.
)  1יבמות פ"ו ט"ב  1מ-ג  1טרחות  ,).אהלות פ"ט ס".ר .תומפ' 'וטא פ"נ ועור בכ"ט בתוספתא .והדברצריך
דקדוקכי לפעמים נכתב במעות ר"א ור"ש במקום ר-א בר"ש .עי' כריתו;(יח ):שהגי' ר"א ור"ש והיא במעותכרטוכח
בשביעות (.פ.):
 )2נציןיוכ הלכוה 1.להעמיד הגי' הנכונה בכ'שכי נשתבשו הספרים ע"' חלוף ר' אליעזר ור' אלעזר
 .עי'
שב.ע'ת פ"ב ט"ח שהעיקך בג" ירושלם' .עילה פ"ב ס"ה שברפוסים 'שנים הגי' ר' אלעזר ויפה העיר
טגבעל דקרוק-
) כג"מ"י .שם (ק  ,):עיוב.ן
מופיים ואף שבמשגה בירוש'
הנ" אליעזר בגמ' מוכח שם שצ"ל אלעזר .שבת לסב.
) עי"ש תר"ה רא"ל ובטנחוה  ,):יוטא (עט ).הלכה מכש טעשה ,שקלים
(קא ):כבירושלטי ,פסחים (ען.
פיד ט"ח ,יבמות (כח ,).שם (סא ,):שם (פא 1).שם (פו;)1שם(ק-א ,):שס(ק.ט ,0שם(קכ,).
כתובות (ס( CW ,).קרב.ו) ,קדושין (מר ,).שם (מח ,).שם (ער ,).שם (פב ,).גט.ן (כו .').שם %א1).
 ,,מוטה'(סג ,),.כ"ל (טה( cw 1).צ ).בספרים ישפם
( cwמה;) שם (סה ),הלכות ,שם (פו ,).נזיר (מה).
).ערכין (כה,):
הג" אלעזר ,וע"ע ב"ב (נ ;).ב"ס (עת ):ציץאלעירכבירוש סגלה פ"א הנו(cw 1פו 1).הורינה (ג:
הטורה (,ח ,):שם (כ ,):כריתות (כ 1 ).ובחים לצג ,),שם (קט ):ועי"ש (סב ,).שט (ק'.
) ,מנחות (קב):
וצ"ל שם אלעזר ,אהלותפ".א מ"ג ,נגעם פ" 1מ"ג  1שםפי"ד ס"ט וצ'לאיעז
ר כן מוכח ביוסא (סא ,):טקואות פ'.כ
מ"י  1שם פ"ו טי"א .ת"כ תזריע  a".eכ.צרגחלתי ר"א ור"י.
 )3הלך בשיטת ר"ע רבו כין בהלכהבין בטררש (:בחים צג .קי .):טררש.ו ע '.ובחים (צג ,):טנחוה
) ,שם (צם ,).מכילתא בא פ-א ,רעמלק פ"ב ,דבחרש פלץ גשם אבא יוסי בן דויטסק'ס ,ספיי נשא פי'
(ככ.

יכו

יכה

:גוחז:1;%שף;:1פנג

גססתכטגהגירבו"::.ן:ספרי שופטים פ" ר"ה משמע ירלאפרריים קרא
שכשרים להוצאת
פי'
כרכת'ב .וב.ת"כ צו פ"ב על ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן למד על בעלי
מוהמייןפ.ם עי' חג.גה ('ב):ה,רשןספר.
.1 .ש טמנו קצת מררש' אגד
ח ה סלת אחרים אל והוציא כמבואר ביוצא (כג;)
עקב פ '.מ' .שם ט"ג ,שופטים קע"ג.
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על מעשה שלרבי שהיה מאסף כל הטשניות שבבתי המדרש השונים והוסיף וניע לפי
הלמידי ר"א עלכן לאהניחוחו ~סור משנתו .עיד בסקור
ראותשניו וזה היה רעבעי
) ,והנה לא פורש
ניות סדותיו של ר"א בן שמוע (מנחותי"ח.
אחריסופרכי הלךרבי למצ
טה כונת הדברים האלהך אם תכליתהליכתו לבחון ולרקיק תמצית הלכותיו הנקרשת נם
סרגת (פישעי וש-זך ערך חב) או בקש רבי "הרצות סרותיולפני ר"א (נם' שםוערור)
.יהיהאיךשיהיהיוצא לנו מזהכי מה
או ר לצבת ולחבר סרותיו של ר"א למשנתו
ךצהלא היהכי אםלתנלית סדור משנתו  ,ווראיהיה זה בעת אשרהכין וקבץ על יף
שרי
הטשניות השונות של חכמי הדור בבתי מדרשיהם למען העלותן בסדר משנתז אשר דנין
לסדר .ועתהאחרי אשרראינוכי בקשתו לרעת תורת ר"א היהה לשוא כי תלמידיו פגעו
ממנו משנתו של רבם ,על כןנבין למה לאעלה רק מעט מזער פמשנת ר"א בסשנ_תנו,
ואף בנלל הדבר הזה לא תקפה תורתו מאדעל השתלשלות התורה שבעלפה.
עוד חכמיםאהיים בדור הזה הנקובים בשםתלמידי ר"ע .האחר היה רבי יוחנן
 .עיר מולרתו אלכסנדריא של מצרים ודבר ברמת רוח מתורתז אשר קבל סר"ע
הסנדלר
כדרךבני ארצוהנודעיםלמעיזיפנים ואף עלכן אמרועליוחבריו שהוא אלכסנדרי לאמתו
ןע' אלכמנדרי) ככל משפמי האלכםנדרש וחקותיהם,
(ירוש חנינה פ"נ היא ערך מלי
למיהשמד הלך עם ר"א ב"שלנציבין ושב אחרי כלותו (מפרי ראהפ"י פ') .סתלפדו
בשעת
לא נשארכי אםשיורקטן בהלכות  )1רבי נחמיה נם הואמתלטירי ר"ע (ב"רפיא)ודיה
אחד ק הדזרשים ביזם הועד כמשא (ברכות ע"נ ):מדעכותיו לא הניע אלינו רק מספר
קטן לערך רבוי ההלכות של ר"מ ורייוריי ור"ש  )9אך תחת זה נרשם בתכונה מיוחדת
י כלם נדרשיםבלי דוחק
במדרשיו ובפרט בפררש האנדה אםנבין בכל טדרשיו נמצא כ
 .ואף הוא היה דראשון
ידרכי הלשון ולא חפץ בנתוה התיבות כר"ע רבו)8
והולכים5פ
 .ולפעמש דורש
אשרהעמיר כללים  wlQwnהלשון ובדקרוקו והעמיד גם כללים במדרש')
הכתוב בדרךמליצה ,)6אבל לא מצאנו שהיה מנתה המלות לאותיות ומענה נפשו ברבוי
ומעוט
 )1ע" ביכית (כב ).בשם ר"ע ,ירוש' תיומות פ"כ וכתובית(י
) מכייע בין ר"מ ור-י שם מח ):ב'
ד.
כ.
אחר.
/

אס מדרש
הלכות ,יבטות (ד ):וע'-ש '4 ,'wl~taם פ"ה ס"ה וע-.ש בתיכפתא פ-א  ,וא !.לנו סטנו
 )2ירוש' דטאי פ"ג ה-ב ,שם ח"ד ובהומפחא פ"נ' ,יוש' כלאים פ"א ה"ב ,שבשית פ"ג ה-ה"6 ,ר
ה"א ,פ"נ ה"ד  1בטשנה תרומות פ"ח ט"ו ,מישרות פ"ג מ"ח :תוספ' כלא.ם פ"ב הויה כי' 'שמהאל ,שבת (.ב,).
) ,תוספתא שבת פ..ר .31יוש' פט" :ה"א ,תומפ' שם פרח,
שם (לר ,):שם ((מ :שם 1עח ,):שט (קטו.
)ג.,נה פ"ג ,ר-ה ' ,):בטית (כר ,):שם (נ ,):תיספ' שס פ"נ ,בבלי (פח ,):ניר
ערובין (מב ,).חוספ' ה
(סי
) הוראך ,סנהרי.ן (ב ):שם (כה ,):מכית
ב
י
(
נ
"
ע
ב
ס
(
.
(טה ,):ב"ק (קשו '.:1 ):ירוש' תרומות פ"ב ,ב"מ ).
( ,)..ובחים (נב ,):שם (ק ,):.מע.לה קיט ,):נדח (נט ,):שם (ם ,):כלים "'"ח ט"ה 1ננעים פי"א ט-ה,
מכשירי! פ-ג ס"ה: ,בים פ"ר מ"ג ,ט"ו ,טבול 'ום פ-ג  ,Nr~Cתימפ' כלים נ.ק פ ,1-ב"מ פ"ה ,ננעים פ-נ ,פ"נ
טקואות פ"א .רוב אלה ההלכות הן'רק פייוש.ם להלכית ישנות וא.ן בהן המצאות הרשית.
' מנלה('נ 5 ),מה נקיא שמה אסתר ,שם(סי ):מח
 )8מררש'ו על הרוב לפי משמעות ענין הטקיא .ע.
אסחר לומן את הכץ וכו' ,סוסה (מח ):בש' אבן שלמה ,ב-ב (סו ).אפשר משה מת וכו'' ,רוש' שקלים
ראתה
ו
ר
מ
א
.
1
'
פ
ה
י
'
ש
ד
'
פ
שם
ו
א
,
פ"א ה"ר בפ' כל העיכר על הפקידיםוע '.ש"ר ,מכילתא בשלח פ' יש ,
לאסי ספיי
יאתהנן פי' "5כ כשם שהקיבן מיצה כך יסור'ן טר?.ן וכו' ,וע";
) ,הוכם'
שבת.ילצה ,):יומא (נח ,):שם (ם.
ב-ק פ"ט; ,בחים (נה 1).שם (מה ,).שם (קא ,).מנחות ) ,).meיבמבם (עד ):דיש טוו את ההים רכר.ם
נכתבס ופעם אחת נמצא  15במנחות (פה ):דרשה במ.עוט ונם הוא קיוביפשוכי  ,מדרשיו בדקדוקראש , .ע"
אישות
אך בייוש' הנ" המוציא וגו' ואטיו הטעם שלא לערב
) מה מביך מיצ.א לחם מן
ברכות (לח.
) ת'כת' תחש וביבמות (.ג ):כל חיבה שצריכה לס"ד
יגמא (עב ):באר דבור טעשה רוקם מעשה חושב ובשכת (כח
.
בתחלהה נוחן 5ה ה"א בסופה וכן הוא במכ.לתא באפ-.ד וב.רושלמי יבטות מס"א ובב"ר פ"נ פס"ח יפחזו
 )4ע' 'רושלטי ר"ה פ"ג ה"ה דברי תורה ענים במקוטם ועש.רים במסום אחר .ירוש' 'ימא פ"כ הזד ובי
~תיח וכו' ה"ה בת"כ מצורע פ' ובים .כתו
דבף אם ננ'ן
מה בא הכתוב לפקוח או5נעיל לא בא לנעול
אשטובן מעצמו כ' הוא לא'כיל להשלים עם ררכ' הטררש הנהוג בימנו.
בכל מררש.ו נמצא כי בנלס שמי דקדוק הלשין ו
) וככור
)כי טוב הנון לנבואה והנה נער בוכה שעשתה 5ו אטו הפח נעורים ב-ק (:11
 )6ע" סוטה (יב.
ו של זה לוה  ,שקליפ פ"ר ה"ר
שלא תה.ה כיוכל טטעין רבי
פאהפ.
י~
א ה.א לא תלך רכיל f
 1לו במותו וכו' .יר1ש' f
לטח נתנו מחצית השקל ממ.ן המדרש הזה נשתקעו היבה ביבה שלנו

,

.

האיץ

הישין

.

.

שי

.

.

.

.

.

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

149

-

 .ואטנם לבעבור זה,לפי מושניבני זמנו ,היהה פעלתו קטנה לערך פעלתחבריו
יטעים
ההולנים בעקבות ר"ע ,ואף לזהנבין דצטכ למהר'יהודההיהבן מחלוקתו תמיד במדרש
הכתובכיר"י ,הציור דחסים סרבו ר"ע בדרכי מדרשו ,לא יבול לרתכים עם ר' נחטיה
הוחלךישר בפירוש המקראוה ,גם רבי אליעזר בן יעקב נסנה ביןתלמידי ר"ע (ב"ר
פ' ס"א) ,תם הא היה בועד הראשון באושא (שה"ש רבה פ' מסכוני) .במגבלת הלכיהיו
וטדרשיו המיוחסים לו במפרי התורה שבעל פה צריכים להשפר לבל נשל בטעות ונהליפהו
בחכם אחר ששטו בשטווחי בדור הראשון אחר ההגרבן nntponl ,לא נהנו סימן לרגיר
ההלכות ורגמדרשים שנאסרו על שם ראב"י אם הם לראשון או להאהרון .אולם בקצהם
נוכל להכיר מעצמנו טה  wwליחם להשני .בכלמקים אשר הלכתו או סדרשויש להם
יהום לאחת מהלכות החכמים אשר בדור הזה או למדרשיהם מובן הדבר טעצמו כי הם
לראב"י השני  .)1וקרוב מאר שבכל מקש שנובר הנא דביראשיי הוא נם כן ראב"י השני
הלסוד ר"ע)9
 .פע.ולהו לא עצמה על השהלשלות ההורה כפעלת ארבעה הלסודי ר"ע
הנזכריםכי בכל הורוהיו לא
דברמיזהר אשריעירעלאיזהיהרון אשר לדרךלסודו
.
יכבד בדור הוה (ב"מ פ"ר ):והאריך ימים מאד ער לדור
אננ
דבי יהושע בן קרחה המיצה
השני (מנלה כרה ):יש אומריםכירבייהישע הזה הוא ר' יהושע בן ר"ע ,וש-אוהו בן
קרחהיעןכיאביו ~ yvנקרא קרה (בכורזה ר"ה .ופרש"י) .אבליפלא מאד אם אביו היה
ר"ע שלאיוכור שם אביו והורהו אף במלה אחת .וסייודע אם לא מת ר"י בן ר"ע בהיי
אביוביזהידענו שבני ר"ע סתו בהייו וכל ישראל הספידום המפר גדול (ם"ק כ"א:וע'
שטחותפ"ח) .טר' יהושע ב"ק לא נשארו לט רק הלכות טעטות  ,)8ורוב טאפריו הם
באגדה*) .נם ר' אליעזר בנו שלר"י הגלילי היה אהד טן הנועחם בעדת החכטיס
בועד דואשון באושא ,ודרש בכבודבני העיר והיה מפואר לבעל אגדה אשר אמרו עליו:
כל מקום שאהה מוצאדברי ר"אבנו שלריה"ג בהנדה עשה אזנך כאפרכסת(חולין פ"ם).
רוב מררשיו באגדה ולא נזכרה ממנו הלכה בלא מדרש וגם מדרשי הלכה רק טעם
מזער  )6ונראה כי היה נחשב בין רבנן דאגדהא .ונהיהסה לו ברייתא הכוללה שלשים
ושהים מדוה בכדרש הבהוב אשר ענינן עוד יבואר במקום אחר .בדול טפנו
רבי ישמעאל בנו של ר"י בן ברוקה .כבר ביטי ר"ג דיה אהד מן
ההלמידים בכרם ביבנה ,והביא הלכות בשם ההבסים ביבנה (יבבות סרב :ע"ה),
רוב הלכוהיו בדיני איסורים חולין וקרבנוה וטומאה  ,)6ומעוטן בדיני ממונות
מזקין

 )1ע" פסה.ם (כ 'eoln1 ):שם פ'צ נושא ונוהן עם ר' יהורה ,ר"ה (ר ):חולק עם ר.ט וחגריו כחובות
' .הורה ור' יוכ ..ונכלן נרא.ן הדגרים שהמחלוקת
(מה ).עם ר' אלטר קרוש'ן(יו ).עם ר"ש .שם (כ ).עםי
נעדון הדאו .וע"ע בנגיהות (ט ,):ננע.ם ש'י מנד .כהזכרו יהר עם ר' נהס.ה נכר ר-נ ראשון (נ-ט סב ובהים
מה  ),וכן נזכר ר"ש ראשון לפיה ת"ס מ"כ).
 )2בהודן (קלב ).מזכיר הש-כ הנא דביר ישמעאל ואח-כ תנא דב"ר אליעזר ב"י .ורבר"י דורשים בררךר"י
רבם ולמד  ~lroמן המפורש .ורביי ראב"' כדרך ר"ע במ.עוט אהר מ.עוט .ונרא.ן הדביים שתנא דבי ראב"י סכות
על רא '.2השני .ונכר פסחים(לה ,).הניגה (י )::יומא (מה ,).שס (נח ,).סנהדרין (צ ,):שס (צב.):
)3עי' סגלה (ב;) ,כנהררין (ל ,).ב"ם (קד 1 ).ע"( 1ו ,):שם (ו).נ' הלכות  1חולין(נ.
) 1ו,וספ' טרש
ש"ג  ff,.ulב'רוש' רס"ר ,תוספ'  cwפיר ,סנהדרין פ" ,:כל.ם ב-ב  a~eבשם ראב.ע ,נגע.ם""ו נ"ב בשמו
) ,קדושין אסא .):רוב מררש.ו בנמרח
)4טריש.ו בהלכהעי' ב"ב (ק,ג ).סנהדרין ( ,):1ברפות לנ.
במכילתא ספראוספיי גטצאו  15י"א מאטרים.
)0 ,נהררין (ג ,):שם ( ):1ירושלטי ברכית פ-ה היא.
 )5ע '.סוסה (כן.
)6ע '.פסחים (טח ,).יבמות (מב ):בשם הכטיס ביבנה ,שם (נח
שם (עה ).בשם הכמים ב.בנה,
,
)
.
הול.ן (צט ):ועי"ש תוספ' פיו וצ"ע  1שם (ק'א ).ותוס"' תרומות ' ,e"eיוש' רסא .פ"כ ~'ר ות~מפ'י'
ג ,ירוש'
ה.-טות  r:"Dה" 1בשם אכ'ו ,שבת (בו ,).ירוש' תרוטוהפ.ב ה"נ כמעשה שנת ,הוספ' שנה פ"ט' ,יוש' שכת
ספ-א ,ת~םפ' ינטות פ"'( ,ניר פיג .כתיכנות:
פ' :.הידותוספ' פ" ,ערובין (.ט ,):שם (לח;) ,תוספתא
נ)י
 ,שס (נם;) שס (פד  1):תוספ' פ" ,:תמורה
שבת (קטו ):וירוש' פסחים ה'.א ,פסח.ם (.חה ,).שם (פ;סנח:

.

.

.

.

.

פ"י
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~ )1 IW'Uומדרשיו מעמים  ,)9ואין רושמים 0יוחרים לתורתו אך הלך בדרכו
של ר' עקיבא אך באחת נמה ממנו שרעתו דברי תורה כלשון בני אדם ,באנדה
לא כצאנו כי אם מאסר אחד בשבח הלומד הורה וסלטדה (אכוה פרק ד') .אבא
שאול נם הוא הי בזמן הזה כי מזכיר הלכות בשם ר' עקיבא ובשם בן עזאי
(תוספתאכלאים ~ד,סנהדריןפי"ב) וכפרש במה נחלקו ר"עוהבטים (הומפתא אהלות פ"ו).
אולם בכל התורות וההלכות הנזנרות על שם התכם הזה קשה מאד להכריע איזה אבא
שאול הוא אביהן ומכוננן? כי נראה שמלבד אבא שאול המכונה בן בטנים אשר הי ביפי
קדמון אשר אמרועליו שהיה ארוך בדורו ור"טמניע לכהפו (נדה
ר"ג עוד היה אבא
כ"ד).ובלי ספק נם
אבא שאול הזה הוא אשר הזכיר כסה מנהנים ומעשים מימי קדם
~lhW
ם  )8ועל כן קשה להכריע אל מיהן ההלכות והטדרשים אשר
בעוד שבית הפקרשקיי
 .כלבד כל החכמים הנזכרים עוד היו הכמים רבים בדור הזה
נאסרועל שם אבא שאול
אשרסבלי היות להםיתרון מיוחד יספיק לנו זכר;נם בקצרה .כסו :רבי חנינה בנו של
) אבא אליעזר
ריה"ג אשר נם הוא הבר לתלמידי ר"ע הנזכרים (ר"ה ל"ב .חולין י"ב.
בן דולעאי חולק עם תלמירי ר"ע (מקואות פ"במ"י) .יוחנן בן ישוע בן חמיו של
ר"ע ,נוכר יחר עם תלמידי ר"ע(ידים פ"נ) .רבי נהוראי ,כבר נסהפקו בעלי התלמוד
אם הוא שם עצם אוכנוי לרכםידוע אבל איך שיהיה הי ההסם הזה בימים האלה בהיות
ן באושא (ר"ה ב"ב ,):ונשא ונחן עם ר'יומי(נזיר ס"ו) ,והילק עם רשב"נ (הוספ'
הביתדי
שבת פ"ח) ועם ר"מ ור' נתן (ספרי שלחפי' קי"ב) ,ונראהכי רוב עסקו באגדה ,יהודה
בן אנרא נזכר בחברת חבטי הדור הזה (ירושלמי פאה מפ"ר) ומביא הלכות בשטם (נדה
נב ):והם בשמו (ת,ספ'כלאים פ"א) .רבי יצחק הנזכר המיד מהם נם הוא טחכסי הזמן
הזה .כי מצאנוהו טוסיף על הלכות ר' יהודה ~ר' יוסי (טנחותל' ):והיה לודין ודברים
עם ר' נתן (מכילתא בא ושם פ" 1ובכ"מ) ואוסר על מדרשו של ר' יונתן ,לאכי" (שם
' קי"ח),
פי"א) ועל מדרשו של ר'יאשיה.אינו צריך" (ספרי קרחפי
אולם שני חכסומ היו בדור הזה אשר בהכטתם ובהורתם עשו תעצ,סה גדולה על
היהרבי הבבלי בשעה נזרה אדריינומ לא היה מושבו בארץ
הזמן החדש הזה.
ישראל אך מארץהכארחחיק התאונן על הגורל הסר אשר נפל לאחיו הנרדפים וקרא עליהם
ולשומרי מצותי אלו ישראל שיושבים בארץ ישראלונוהנים נפשם על המצוה
לא
טוכהיבליתא דבחדש  ,(lUDכבואו לארץ ישראל קבלוהו במברפנים יפות וכבדוהו טאד לכבור
(
אביו אשר היה בער; ההיא ראש גולה בבבל .ויהי בהההדשהבית דין והנשיאוה באושא
היה זה דרוש לחפצם למשוך את בני הגולה בעבותות אהבה ורצון אליהם לטען יחזקו
הירעם ביניהם וביןבני הנולה כסלפנים שטארץ ישראל תצא תורה ?כל דבר .ועלכן
י נשאו את ר"נ הבבלי להיות אב ביהדין (הוריותי"ג ).ואטנם ר"נ רוה
סוהכמה עשו זאתכ

נהי

פ"ר.

ראוי
.
.

בסובאות :תוספ' גג.:ם פ"ה ,ירוש' תיומות פ-א היא ותומפ' פרה פ"ר  1מבוליום ט"ב וע"ע יורא (סד.):
 )1ע '.תוספתא ט"ש פ"ר מש.כתו היא פריוני ,ב"ק (פא;) וגר-נ :ע '.בכנהררין (פה):
)2ע '.ר"ה (ח ):אך בת"כ בהר הגי' י.ב"ב ?תובות (לו ):ברבוי נו.ר (יט ),כה.קש ובספר .ורפ ר'

.

.

.

ט1%י"ניג::טג.ג"שעב".ייושיןג"'',ג?,י:יגיג"גש:יד.:.ננך'!ך"):גכ'עגנהי"'
מ
11):י

י""  '-יל

 )3ע" מדות פ"כ ס"ה ,פ"ה סיר ,שקלים פ"ר מ"ב ,בבלי פסחים(:ו 'ecln1 ).מנחית פ.ינ,

'-

מנכוח פ-ה

גידג11י:א-ש

ע 5דבי' אבא שאול משגזע
) היה א'.ש
קדמו אוינ"פ ה.וב,טן אחר אבל אנא שאול השי .היהחי עורביס.יעי ,שלפ .סוג.ת הגט' . D'"Ct1
גבל של בית רבי ובת"כ אמור  1"eDבא במחלקת עם ר-ט ומ"ע ור' ישטעאל וכיה במגילתא דש.רה פ.ג .גמבה כל
המקומית האלה גטצינו לסר.ן רורא .ש; .אבא שאולהיו וע"כ בצרק נאמר שקשה להכריעבהיכרה האכרית על שמר
למי ה; אם לראשנן אם לשני.

.

.
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ראוי לזה נם מצרמעלותיו בתורה ובחכטה ובסרות טקצת סאטריומעידיםכי עמק בהבפה
תכונת המזלות (פסחים צ"ד .):ונם נהיהסה  6ברייתא ונקראה בשם מ"ט מדות דר"נ
םעל השנלעג בהכונת
אשר יטודתה כחבטת הסדירה והתשבורה  .)1כסהטאמריויעידוו
נ.
קיום
האוטה  ,)8וההשכלה
ו בנוגע בטובת הכלל
נפש האדם  ,)9קפ טושכלותהיויעוהי
את התורה ,ועלכן סצאמ בכסה סקוט~ת בעת שאחרים ענו את נפשם
לתהנוחצהיואמב
ןדרהשכיתובאיזו הלכה נחוצה וצודקת ,הצליחלו זה על נקלהיעןכי התבונן בטבע
 .כטה יגעו החבסים את עצמם למצוא
וראיהעל פקוח
הרבר והשכילעליו בחכמה
נפש שדוחה את השבת ,זה בא בק"ו כן וזה בק"ו אחר וזה במדה או"
אחרת ,לאכן ר"נ הוא
בחן הדבר בהשכל וחשב הלא טוב לחלל שבת אההכדי לקיים נפש טישראל שתשטור
שבתות הרבה (מכילתאכי תשא)*) ,מבחינתו בכונת התורה הרהיב לפעמום החק אףעל
ענינים אשר לא נר 110בכתוב אבל מוכרחים טצד כונתו  .)6אבל בכל ואת לא יבול ר"ג
לעצור בעדו מלכת בדרך המדרש הרגיל בזטנו ,כי אם ככל חבריו דורשבמדוחיו של ר'
ישמעאל ,בקל וחומר (ב"ק ק"ט :ועי'ספרי נשאפ" ק"ו) ,נתש (ספרי חקת פי' קכ"ד),
בבנין אב (שם נשאפי'ב' שלחפי' ק"ז) ,כלל ופרם (ה~ספהא שבזעותפ"א) .דבר שהיה
בכלל (שבתע' מכילהאויקהל) ,בהיקש (טנחותל"ו :סוטה ליח! ),בכטה מקימות דרש
ברבוי(טנילתא בא פט",1ירוש'קדושין פ"א,בבלי ב"מצ"ד :תעניהג).ובמיעוט (מכילתא
ו אהב יותר לדרוש במדת הפשם ולבאר
בא פ"ו ובכ"מ) .אבל נראה .מאדכי הואלעצינ
הדברים עלפי משמעות הלשון מלהתחכם על הכתוב ברמזים ובנתוח מלותיו .כמה פעמים
טצאנו כי אסר על סררש חלתו :אינו צריך לררוש כך אלא כך יש לררוש .ובכל מקום
שאומרכןרצינו לאסרשאין צריך לבאעל הכתוב בפירושים דחוקים לספרי בהעלותךפי'
ע" ,1שבתק"ה .מוטה לקח).
 .לא כר"ע אשר אם אמרעל מדרשזולתי "איםצריך" שמדרשו
הוא זר ורחוק יוהר סן הפשפ ססדרש זולתו )6
 .עוד זאת לר"נ שדקדק במקרא בהשכל
ודעת ודקדוקיו נאמנים וישרים אך לרוב השובותיו חלושות לערך השאלות והדקדוקים
החזקים  .)1קצת מדרשיו אשר אינם מפורשים בארריטב קורא הוא עצמו רמז
 .ומשתמש
בלגאן :אף עלפישאין ראיה לדבר רטז לדבר (מכילתא בא ספיה ,מפרי שלח פ'קי"ב)
ש רמו לרבר כךוכךנע התורה (ספרי קרח פי' קם"ז)
 .וקרוב הדבר כי זה המושג ~/סז"
לתווהמיןסן המדרשים נולדעלידי הרהבת דרכי המדרש עלפי סדתו של ר"ע שעבש
נבולות
-

.

.

, )1את הברייתא נעלסה נטן רב .לפני רש"י וראכ"ע ותוס' ירא"ש ובעל ה.לקומ ה.תה טפחת בקין זית
וחריר יו-טצויץ ציי) כ 5המקומות אשר הבישה הטחברים .ובוטנג 1נטצאה בכתב יד והיא נדפמח.
 )2אעיר על מאטימו' :פה כח נשים מכח אנש.ם וכו' (ספרי פ.נחם פ '.קל"ג וע '.ניכה) .כמה צר'ק גדול
 .מום
שבך כאב.).5תאסר לחברך(נ'.ם נט :טכילתא טשפטים פי"ח).
שנדל בחיק רשע ולא עשה כמעש.ו וכו' (ג'ו שם)
ועורר כאילו בונה גטה ודגזק.ימו כאלו טקריב על.ה (נרריס

.

 ce~l )3לך שלום זה מלכיה בית רוד (ספרי נשא פ"טיב) .כל מקום שנלו שכינה עמהם (שם טשי קם"א)
טעלה תפלח רבים (ברכות ח .).מצוה לשנות סמי דרכי שלום (יבמות מה .):טקרא זה יורר ונוקב ;ר החגוםכי

עחי חוון לסוערוגו' (סנהררין צו.):
) כענין ברכת כהניס בעמ.דה .ובטכילהא משפט.ם פסס שור או.כך בשונא
ן  )4כיוצא בזה עי' סוטה (לח.

לשיאל דהיינו כשונאישע
ה.
י ):בפ'ילפנ .טור לאתתן שכשול .ובכתובית
)5ע" ב"ק (טו):
מדרשו.בפ'ולא תש.םרמ.ם כניתך .ובעת(
) בפ' ונשפרת טפל דכי רע
(שי )6 .ראיתי להעיר כאן על הלשון "א.נוצייך
 .שנמצא בפ .רוב הדורשים במן הזה ולפ.:הםכ' ממנו :למר
דעת האיטר ואיה מדרש פשוט אצלו יותף טחברו וטוה נדון על דרך טדרשו וכבר רמותי על זה בר,ע
 .ואוסיף פח
כי לפעמים נטצא הלשק אינו צריך לכונה אחרת כלומר אינו רשא .כסו שטופח בספרי דבריםפ '.טין רשב.נ אוסר
א"צ ש' בוית רענן'1.
 )7ע" טכילתא בא פ'"גוכי לאה 1.בתים אשר אין שם בכור.ם ,וכי לא היתה נהסה וכו',ספר .נשא פ'.
ע"הוכי טה ראונתיאש לההנדב וכו' ,גס ספחיקריקי
ו הוציא הלכהת גדולותטן הכחוב כטו :הרי שהע
ח"ב' לחכרי
טיח 4%המפיקלתנו עד שבא בעל חובו של נג
.ףוכו'לספרי נשאפי'נ' כתובות 'ט .).הר' שלא ה"ה שםלוי עו (כפני
קרחקייטם.יעיר כסה טררשים כיוצאגא*

- -- --- - - - . -

-------- --

- -- -

-

-

-

-

.

--

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

152
-

-

נבולות בטדרש התורה והתרחקו
טפשטלההמורקו-תאכלובנלתי הק וראו החכמים והבינו בלבם כי
לאכל המדרשים אשר נדרשו אז
ם
י
ת
ו
א
נ
הכתובים באמה ,עלכן רגוציאו זה
ך
ד
ל
ו
י
א
ל
ש
ד
י
מ
ת
הסושנ להצדיק את דרושיהם
ם
י
ש
ו
ר
י
פ
כ
לפשט רגפקראוה כי אם יובנו
בדרך רמז
 .מהלכותיו לא
ו
ל
ע
המשגה
ר
פ
ס
ב
אם
ם
נ
ו
ם
י
ת
ש
י אם הוספוה
כי
הן אינןכ
ר
ק
י
ע
ב
א
ל
ו
ו
י
ה
ר
ר
ס
ט
ה
ו
ר
ו
ד
ס
ם
סהאדיוני
ל
ש
ת
ו
כ
ר
ב
ם
י
ל
ק
ש
ף
ו
ס
(
מ
"
ה
ד
וסוף
 )189אבל
נשארו פסנו הלכות נד~לות ורבות בברייתא
 .קצתן הן רקפירושים להלכות מקרטונים אם
לרירות במה הרברים אסורים מן כראשונים  ,)1או להורות באיזה אפן ונדון שנחלקו
רואשונים )2
 .וכמעטיהיה אך לסותר לאסר פפורשכי כל טשאו ומתנו היה עם החכמים
באושאופלפל עטהם פה אל פהכיכן טונח בטבע הרברכי עםמי ישאויתן האב בית
דין אם לא עם בעלי בית רי
ן לולא אחד מכותבידברי יטיו כהב בפירוש שביטי ר"מ
א
וחבריוהיה ר"נ צעירלימים ול
ו
ק
ל
ח
נ
ו
ט
ע
ם
ו
ק
מ
ם
ו
ש
ב
 .)3כדים טמונות היה טפואר פאר
א
ק
ס
ו
ע
ל
ואכרועליוו ר"נדיינא ונחית
ג
"
צ
א
נ
י
ר
ר
ק
"
ב
(
ם
ע
 ).אך כל וה אץלנו ממנוכי
.
ה
ו
אם מעט הלכות בדיני טסונ
ם
ל
ו
א
ו
כמה
ת
ו
כ
ל
ה
ו
נ
ש
נ
ו
נ
ת
נ
ש
מ
ב
ע
ר
ו
י
מי
מהם ודו
דברי ר"נ  .)4ומלבד וה הלא היה לר"נ טשנה מיוחדת ונזכרה בשם משנת ר"נ (כתובות
צ"ג .הסורה ת"ז ).אשר עלכן אפרורבי ור"נ מוף משנה (ב"מפיו
 .ופרשיי) אבל משנה
ר"נ נעשה מדהה בפני משנהו של רבי כאשר אמרו כבר הקרטונים טשמת ר"נ אבדה
הבסתו עסו (מכילהא יהרו פ"ב)  /ועלכןאין ספקבי רובי חורתיו אבדו .מלבר הברייתא
של  a"cסרות יחסולר"נ מפר אבות דר"נ אשר עור נדבר על:אורותיו .טאסריו היקרים
יעידו על ישרת כדוה נפשו ,ובמהלקהו עם הנשיא נראה כי היה מן הנעלבים ולא

.

סן העולבים
א
ו
ה
ו
ל
ו
ת
ב
ב
ק
ע
י
ה
י
ו
ב
א
ל
ש
בן קורשאי בן
אלישעבן
(קדושין ל"ט):
השני
רבי
ובכל מקום אשר נוכר נקרא ר' יעקב סהם
 .הוא היה אוהב נאמןלבית הנשיא ורשב"נ
למר מטנו תורה (מע) הוריוה) ,ור' יהורה הנשיא היה תלם'רו הטובהק (ירושי שבת פ*
ה"ה ופסחים פ"י ה"א)
 .ולאיש כזה אשר ראשי העם בשני דורות היהתלמידיו הלא ראפ
קההלו פה מזכרת כבוד אףאילו לא נשאר טאומה מתורותיו אמנם נם הורותיו הןעדים
נאמניםכי אדם גדול היה בדורו .אם נתבונן בהלכותיו נראהכיכלן נאמרות בסברהישרה.
ונדולי
 )1ע" שבק (:ן
שהה' )..בש בכו.ה  ,שם (":ב) שמן (שאמרו) כד' לסוך וכו' וכן סהם טשנה ,שם (צר):
התוציא בהמה וכו'
נושא א"ע ונהמא כוה.ה ,ערובין (פג ).כביצה שאמרו .פסחים (מה ):בט'.ר אמורים וכו'.
שיא
' DWrממנה ,ירוש' .שם (סח.).פטרי :ד':.י
.
גטי(ג

.

גירי

וגוירו):גונ' ןגן יגעתי ש%

י"א ,שבת פ"ה היא )הלכה ישנה,
ססחש (טח;) אוטר על הלכה של ר"א ע9
ר'ב.ב ,תי?פ;א :בה.ם טפרש דב '-ן"מ.

הדביים נם רי בנו

שי

 )2גמה נחלקו  w"aוב"ח (ירוש' ב.צה "יד ה"ה) ,וכן בתיספ' 'בסות פ"ח ,קרוש.ן פ"ר  1ר"ג וחכם.ם
הוכפ' כל.ס כ"מ פ"ב ,ר"א וחכמ.ם שם ב'.ב פ"ר ר"א ור"י שם ב"ס *"ד ,חרוטות פרט ,ר"ר ב"ה וחכטים
עדיות פ"א.

שכג3ת).כ"כ ראפ ברה"מ  189וטוסיף שם  191שבשום טקים לא מוינו שחולק פה א 5פה עט ס"ט והבר.ו.
) שדבר *ה אל פה
עליו במבוא למכ.לתא צד  XXXIIIשאינו כן ואום.ף פה ראיה טגם' פסחים (נ.
~עכם-:ר"2ור"י . ,ובתוספתא כלים ב"ק פיה וב"מ פ'.א נחלק עם ר"מ.
טעו טדאתי בתוספ' שבועות פ"א ש"-ע
רש'ב לו על מריש : c1ta1אח הבי"הא משתש.:

 .וגרץ.
.חך

) '"א אף לשכ.רות בית.ם
 )4ה,כות.ו בר"מ; ר"ה (ו.
י"א הוא ר"ג כספ~יש בטג,לתא בא פ"א,
) ,שם
כת.נות (גו  ,שם (סו ,).שם (נד;) ,שס (צ 1 ).:ב'.ק (צג ,).ב"ס (עט ,).שס (קיו ,).ע"ב (עג.

"

"ג "1 :תוספ' לץ.שרות פ"א סוכת ריוצרים א.א משום ר"נ הפנימ.ת ח'.בה והחצייה

פיי.א ה' א.
פלו-ה :בך סתם מ:נ'ת'ן.ע,מכרכוי מכר מימיו סחם משוהבפ' הסוכר את הספינהידי
א כר"ג שס (עת,):שין נרי
לטיך בו
קטן (שבח  ):וזה סתם משנה .המוציא בהמה וכו' על שהגטין חיב ועל חתן פטור שהה' (ושא
א.ע (שם צר
אב ).-וסהטא כוהיה ירק ברוחק בע' בגמ' לאוקמא כיסן.
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וגדולי ההנמים אשרהיו ברור הזה היה להםדין ודברים עמו  .)1ולאיפלאבעינינוכי לא
נשארולנו כהלכותיו רקטשי מעם ,כיב* ספקרובי תורתו עלו בהורת הלמידו ר' יהודה
הנשיא .מדרשיםאין מטנו רק אחדים ולא בא זכרו לא בספרי ולא במכילתא ורק פעם
-

אחת בספרא.

אלה רוזבכצם אשר נזכרו ער הנה כל אחד ואחד לקחו תלקמ במסד הכית דין
ההדש באושא והםהיו בתומכי הנשיאות לועעדבה על כנה כבימי קדם ולהשיבה לבית
הלל .אבל עם תשובתה לא שבה האחדותכי כאשר ירבו בתי המדרש אשר לחכמים
השונים כן רבו הדעות ורבו דבולקוה בישראל שבעכסלפנים.

נפרקשמונה עשר
רבן שמעין בן נחליאל הנשיא.

.

כל הכסו הדור פה *חדהסכימו להחזיר הנשיאות לזרעו  hffר"ג ויהי כאשר טמר
הביהדין באושא נבחר רבן שטעון בן נסליאל לשבת ראשעל כסא nwvaאבותיו.
כק,רוהימי נעוריו לא ידענו בלתי אם מה שיספר הוא עצם ,כי מכל המוןהילדים אשר
נדלו בבית אביו ולסדו תורה והככתיונית לא נשהייר אלא הוא פה ובן אחי אביו בעסיא
(ב"קפ"נ .ובכ"ט) .פהמלין המעטים האלהנבין סה עצטה פעולת אביו להנריל התורה
ולהאדיר ר1הנפות והמדעים בישראל .וכמהיש להתאונןכינטעי נעמנים האלה אשר גרלו
בבית הנשיא כי אבדובענין רע .אבל נתן תורה לאלעל השארית הקטנה הנשארה על
פדות רשב"ג והצלתו מחרב ומזה כי הוא האהד אשר תחת ידו החליפה האוטה את כחה
ותחדשנעוריה,טמדיתיו ותהלוכות תורתו ומכל למודיונביןכי החנוך אשר חנכו אביו עשה
פרי ,כי באהבה (כתמים השקה נפשו בתורה,ויהיידו אסונה בחכמהומרעים .רבים
ממאמריו מראיםכי אהב לררוש בהכמר" הפבע .כמה מאסרים נמצאו סמנו המעטיים כי
היהלו קצה ידיעה בתכונה גוף האדם ועניני רפואוהו  )8ועוד אהמהם בחקירה במבע
היצוריםובעליהיים ונם בידיעת הנטעים  )8גם בחהלוכוה הלמודוהיתה ההשכלהלולעינים.
י  niwenשל
כאבותיו ואבות אבותיונבזהבעיניו נמאס להכבירעלבני אדם אתההייםעליר
כה-בכך ,ואף היה זה כמשלבפיהואין חוששש לרבר כך וכך ,ולא חפץ להעמיס על
בני אדם חומרות יזהר מדי  ,)4כי זה תשוקתו כלהימים לפעול לתיקון העולם ,ונשא פנים
לכנהנ

.

ו) ע" 10כה (ד ):ב"ק (לט ,):שם (מד ,):חול.ן (טה ):במחלקת עם רכ' ורב .דורה כמוהו ,חולן
) ,תוספ' נדרי'2
(קיח' ):הורה בן גקוסה בשמו ,וכח.ס (כח ).ר' אלטר כן יהודה איש אובל 1.פשטו ,מנחש (לו.
פיא ,ע"נ פ" 1רבי בשמו ,אהלות פ-ט ,ננ;.פפ.
 ,:רטא .פ.ר חולק עם ר' 'וסי ונ~כר' ראשון ,חרופות פ-ט ובירוש)
 cwפי"א ה"נ חונק עם ר' יהודה במה
ר"א ור"' ,תוספ' שם פ"י אומר הלכה בשט ר' רומא' ,ומא (נ.
) מפלפל ר"ע עם ר' נחשיה ונ"ל ר' יעקב ונ'.ה
ותוסםהא הטורה פ-א פ!פ! עט ר' 'הורה בטעטר ר"מ ,ובחים (קיא.
אומי הלכה בשם ר"ט ,שם פרג ניצר נחלקו
בהוספתאפי'ב ,תוטפהא אהלות פ"ח חולק עם ר'יומי ,יבטות
ד"אור..
על.ו ר"ש ורב' מהם נטתו במש:תגי  1שם  i"CDכיצר נחלקו ב"ש וב"ח וכן  CPQרב' בטשנתו ,סכה
(ד ):הונק ;ם ר' יהודה.
 )2ע '.כיכות (כה ).עטור החרר טב.אל.די הארוקן סלון החוור לידי ירקון שם (מ.
) קצת אחר מס'
משי  ,הישן למורח גינו דמו בראשו שבת (עת ).שכן כוחל'ן ל'ארור .שט (קכח ):אסור להשרות טרם טנול'ן
 ~Jeaדסננה .יבשה (פ ):כל ששהה ל' יום נאדם אינו נפל0 .טנ' מריס חטה ~א'ילניה .כת~בוה (נט ):בטלה טימאה
) נוה 'פה בודק ירוש' שם  1"reב"ר טוש שח"ן הן ,
*די שבסום שם (ק';
' )3רוש' שביע.ת פ"ה ח"א מהוצאת העלין ער הפגין נ' יגס וכו' טעשיות פ"ה ה" 1א.וה שום ש 5בעל
בכיוכי' אלו הן ערש'ם המצריוה וכו' .א 1.מ-וב;  r'C~Dימ' ביאשיח .שם פ"מ היו לטה נקרא שטה רביעה
) ס.טן להרים מילין לעטק.ם תטרם לנחלש קנים לשפלה
ק:ה'א רובעה את הארץ .שם ח"ב ובבלי פסחים (גג.
:,קט.ם. .רוש' נדה פ"א ה"נ כתולת האיץ כל שאין בה הרץ( .ם'ק  1כיצד טחר'ב.ן חור' נמקם וכו' נדה (סח):
מות כ.3-ם סיטן ההחתון ממהר לבא וכו'.
()4.עי' שבת (-ג ,).שם ( ,)::שם (קטי ,):יוטא (עז .):ב"ס (סט ,):בכוריח (כג ,):שם (כד,).
פכחים  ):ן הוספ' הרומות פ"י ,בכל אלה רנ 5.לומר אצו  rw:nא-גה רוששת אין חושש.ן ופצאגו 5ו לערך
שלשים הלכיול בר.גי שבה וכסו ט"ו בדיגי שב.עית וממש ט.קל בכל אטנם נס בענינים אהרים נוטה להקל

נחיו

פ".

ותו"

.:ת

.

.

.
.

.
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.
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.
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לסנרג העם וטבעו ולא נתן אונסעל היתירלהעביו מסנהנו אשר למוד בו ,או לעשות
מעשה אשר לאנאותלולפי כבודו וטעמרווכל שכן שלא הסיר צבור אומדינה מסנתזם ג),
בי קשהבעיניו להפריח אתבני אדם וכבודםיקרלו  .)9מוכת לבו בגר בני ארם ננלת71
גם במשפטו הטחון על עם הארץ והכותיםויחי גם נוחורצוי לגוים  .)8רשב"נ לא עשה
את רמזורה לחבטה לטודען לאטן בה את כח השכלכי אם דרשהלרעת ולהודיע להלך נגר
החיים ,הוא היה חכם לא סההכם
 .הוא חקר ודרש וכבקש לדעת ולהורות את המעשה
אשר נכון עלפידיבורה לעשות אותו האדםוחי בו .אבל לא ענה נפשו בהטצאת עניינים
הלבותיים אשר מציאוהם רחוקה ולא יבואו לעולםלירי מעשה .ואם נכינה בהמון הלכוסיו
לא נמצא אף אחת ממין הזה ,ואף לבעבור זהאין סמנו השות הרבהבדיני הקרבנות אחרי
אשר פסקו בזכנו
 .ובזהנבין הסבה למה לא מצאנו לרשב"נכי אם מספר קטן מדרשים
אשרכאין נחשבו לערך ההטון הגדול טהלכותיו ,אין זאתכי אםיען לא היה נפשו לדרך
הטדרש החדש אשר לרוב אין לוכי אם הכליה למורית ואם נבחן הסררשים המעטים
אשר נזכרו על שמו נמצאכי כמעט כלם הולכיםעל דרך הפשוטבביאיר הלשון והכונה.)4
בכל הלכותיו נראהכי שםלו הצדקוישרת הטחשבה לקו ,והבהינה בטעם הדבר לכשקלת
וחלקסדותיו לפי הלוק טבע העניינים ומהותם  )5ובכח המרה הואת היה מתאמץ לעשות
משפם לכושלים וביחוד לנשים ועבדים  )6רשב"נ דרש וחקר באמונה בדברי הקדמונים
לבררם ולפרש אוחס וכסה פעטים נאסר ספירשכן פרש רשב"ג  .)1מעולם לא בוש ללמוד
סכל
ה ספיגלוקט ומחשב כמו שהוא למזר .ירוש' יכטות פ"נ ה-א ובבלי גפ.ן (טא ):שלא
)1עי' הופ",חי
עלה על דלת שתהיה אשה מחורת על ב"ר .תוספ' כתובות ספ"כ
לכהנה ע-פ אשה לא שהבא לב'.ד וכו'.
) אם רגיל וכו' הרשות בירו
 .וכענ.ן המנה
י"
לפ
תענית(ל.
ירמקים שנהגו וכו' ,כחובותפ"ו ט"ד .1רוש'
מ"אג.ע'.תוספ' ביצמהע
שם  1ביםפ.ן פ"א ,תשפ' שם "6ה  1ב"כ פ"י
 )2ע" הוספ' פסה'ם פ"א טקיל בנד.קת המץ שלא להטר.ח ,ירוש' כתובות פ"ה ח"ג כ.מ שהזכירהיוטח
נותגין כפלים בחולין יג"כ שלא להסריח עי' בבל' ומפרש.ם
 .תוכפ' מגלה פיג מזה.ר על כבוד צבור .וא"צ לדוגמאות

.

הרבהכי זה פעם רוב קולותיו רק בתענית לא הש לטרדה (תענית 'ר.):
 )3ראה כפר .דברים פי' פ"ו שחולק על ר' ישמעאל שהתיר להערים על הגוי גדין ואטר רשב"ג א"צ כלומר
.ני 'שראל הוי רן בר" .ואםבדיני אוטות העולםהוי דןבריני איה".
אינו רשאי לישות בן אלא "אם בא(גוי) לדוןבדי
וע. '.רוש' דטאי פ"ו היא בחגר שדה מןהגו
שם ה"' ,הומפ' שם פ"ר אינו הרשש שמא ההליף פירות
הישיאל בל השטיות העולים בערכאות של גי'ם~אפ.לו וט' נש.ם ושחרור' ענדים אע"פ שחותטיהם גוים נשרש
שם (טה ):ההיר ליקה מן הנו' ספרים שכתב ובענ.ןכותיםעי' 'יוש' ביכותפ"ו היא ובכ"מ אישב"גכות .כישראל
קדושין (עז.
) כל מצוה שהחבקו בה כותים הרבה מדקרק.ם בה יזח -מישראל .ובענ'! עם הארץ ע.י יר~ש' דמאי
כפ"ר תופפתא שם פ"ר  1פ"ה ,שכת (לב.):
 )4פסח.ם (נד ).פרר בימי ענה ה.ה שהוא פ '.מצא את ה.ט.פ כפשוטו מצאם ולא שהמצ'אס .קדישם
(בד ):ושחתה ער ש.חכיון .סנהדיין (6ן ):לשבם'ך ושפתו  nisaבשגםלרון את שבסו .מכילתא בשלח a"e
ושל.ש'ם זה השל.ש' שעל המריגה 'הרו פ"א פ'כי חתן הטים .ת"כ אחרי פ".א וכסרו כעפי ועי'חיל'ן (פח,).
עוד שם פ' וכסה את רמו .ת"כ בהר פרשה נ' ואכלתם לשובע  cw 1פ"ר אךנ '.ראב"ר ר"ג ,ספי-י דבחם פי' ייג
ידוע.ם לשבסכם ,שם פ" כ"ח רכיה תורה בלשו ,הכא' וע"ע 'רוש' פאה פ"ו ה" 1דורש בק"ו  1יבכל אלה לא
הרחיק שהכונה הפשוטיח נם פלפולו כמדרש לח"כ שטיני פ"ר) היא כהשגל יותי לא טלאתי לו טררשים.
 )5דסא'פ"ו מ"ר לא יחש~ך מפני שממעט מלאכתו בעה"בכלו,א.ן ראו' להתחסד על חשבונו של בעה"ב.
ב"מ (לח.
) המפקיר פייות והולכין לאבור מוכרן בב"ר שהוא נמש.ב אברה .ביצה(ט )::הנותן פת לה.נוק צרוך
) אין מבריחין את השבו.ם מפג .תקנת השבוים עי"ש נירוש' .ועי' שבת (קו ):לא בל
להודיע לאמו .גפין (מה.
,
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מ
(
ת
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ת
כ
קצבה
ה
ל
ו
ה
ד
ש
העושה
ב
נ
(
ש
.
ש
.
;)
הכיברין שוין
חג' גט.ן ).
אפותיקי וכו' ב"ח גובה וכו'
ולא אשה שא !.דרכהוכו' ב"כ
פרשה(! ):לא כל החצרות וכו' לא כל הע..רות וכו' וע"ע חוספ' טהרות פ"ר פ"ה,
ג' וירוש' ערלה פ"א ח"א .ורבם כאלה.
נדח (ר ,).ת"כ קדוש.ם
שצר בזנית הנשם2 ,י' בתובות (עם ,):גמ.ן (מא ,).כחונות (נח ,).קרוש( 1.ם .):ובצוה העבר,
ע"נסין (יב.
סצ~ין1
)יכול העבדלוטי לרבו וכו' 1ירוש' שם פ"ר ה"ה כשם שישראל טצו 1.לפרות בן חור.ן

יעיד

.

.
.

.

.

.

.

יעל

.

.

ש

לפדות העברים.

,

יך

 )7תוספ' מעשרות פרג ארשב"ג מודים ב"ש וב"ח ,מ"ש פ.ה כיצר נחקקו ב-ש וביה ,וכ'צה
שכירית פ"ב ,רורש במגלח תענית ע" ירוש' תענ.ת פ"ב ה".ג .פ '-רשנ"נ נטצא בג' מקוטות (ר"ה כן:
) .ומענין פ.רוש 1.הם השיעורין שקנע והם היגה ובהם :פאה פ"א ט"ה ,שב.ע.ה
עה ,עז.
פ"אמ"  ,ערוב,ן :
) ו'
שביעית פ-א מ"ב ,תומפ' שס פ"א ,ב"ב פ"ה ובבל .קדוש-ן (יב ).פרוטה שאמרו וכו' תוו" .כלים
י ב"מ פ" 1עוד

בסה פ.רוש1.י

פ"א ,פ"ב,
כתובות.
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סכל .אדם אף מקטנים פסנו ,ואסר הלנות בשם כל אחר ואחד מחכמי דוא
.רישו.ביחור
נהג כבוד בר'עסי'וקראו בירבי '.פצם אחת שלחלור"י לרורן אתרתטקסריןוהו י"
שוה בא פקסרין ואמר רשב"ג נ' דברים.למדתי ממנו באותה הפעם (יהש' דמאי ע"ג ה"ג
ובכרם) ,ועשה מעשה בעצמו עלפי הוראת ר"י (טובהכ"ז).ור"י עצמו .השד עליו שבכל
יום רום היה מחבב דבריו על רברי יהורה חברו (פסחיםק' ,).וכסו שהזכיררביכות
מהקדשנים בבית טררשו ,פב"שוביהנתוסתכלאיםפ"ד ,שבת פט"ו ,ב"קפ"י) ,וממנהגי
ביתאבותיו (שבתי"ח .,כ"א ),ום'-יהושע ב"ח (סוטה ס"ה.
) ומר' אלעזרבןעזריה (ת"כ
שסיני פ"ב) ,אף כן לא בוש מלהביא הלכות מחבריו אף מקטנים סמנו .בשם ה"מ (ירוש'
לתובות פ" 1הזז,בבלי ב"מ כ"1ותוטפ' כתובות פ"ו) ור' יהודה (פסחיםק"
 .תוס'כלים ל'ק
י (תוספתא דמאי'ש"נ,
פיה) ,ומפרש כיצר נחלקו רעםור" (תוס' בלים ב"מ פ"ר) ובשםר"
ע"זפיט) ,ובשם ר'יוחנן הסנרלר (שםכלים פ"ר) ,ובשם ,ר' שילא (ת,ספ' .שם) בשם
שמעון בן כהנהג'דברים (הוממ' פרהפי"א) ,בשם ר' יהודה אגרא (תוספ',כלאים מ"א)
בשם ר' יהודה בן לקיש (ת"כ אחרי פרשה ט') בשם ר' יהודה בן יאיר (יבמות פ'):
ובשם ר' יהושע בן קפסאי (ע"זל"ב.
) .מכל זהראינו כי אהבה הנצוה לא התעתה מני
ארח הישר בדרישתו ,ומטרתו רק להעמיד ההלכה לאמיהה ,ואף עלכן ראה בדור שלאסריו
שכר פוב בעמלוכי נקבעה ההלכהכסותו בכל מקום ו)' .לא טמשוא פניםכי אם'יען כי
הלבוהיו ברוריה וקצובות שהיה אומימפי בית דינו (ירושלמי ס-ף ב"ב).
ו
מקצות דרכיו האלה בהורתו ובחכמהו ובסדותיו כבר הנרנו ערכ
ב
י
ר
ומה 3רול
היה ליהודים ,כי דרש טוב לעמו ודובר שלום לכל ארסכי הוא היההאיש-יאשר יקר
בעיניוהזקון העולםכי הואתכליונ ההורה והטצוה ,ועלכן כל התהכטות בהורה אשר אין
י ומה'.נעמורבריו נגר ר"מ ורקע אשר
בה תועלתלתכלית הזאת לאישרה נפשו בה .ומהיפ
אסרו.אילוהיינו בסנהדרין לאהיה אדם נהרגמעולםכיהיופתהכטיםעלדין ההורה לרמצים
עילה לפפור הנדון ,ונגד זה אסר רשב"ג התחכמות כזאת פהזו עושה וסה תרגלתיש בה
לתיקון,העולם הלא.הוא להפך כי יצא סמנה נזק שאף הם היו מרבים שופכידמים בישרתם
(טכוהז'.),לוהיה שפירת נפש האדם טכל נזק עיקר תיקון העולם ועל כן גם תכלית
דיבורה והמצות
 .ואףכן מפורשיוצא ססאסרו במקום אחר (שבה קנ"א ):שאמר :הינוק
ד
ו
ר
את
מה
השבת
ו
י
ל
ע
בןיומוחיטחללין
סלךישראל איןסהלליןעליו את השבה .ירש
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א
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ס
עם,,הכל ,כיעל
ן
כ
אחת
קבל
לפני
לפניו בנו ר' יתדה על ר' אלעזר ברבי שמעון על אשר אטר אליו להקליטו :הקפתם
תשובות חבילות שאין בה .טמש .אך רשב"נ השיבו להשקיטובני אל ירעלך דבר זה
שהוא ארי בן-ארי ואההאריבן שועל (ב"ס פ"ד ):ואיש המדברכן טעצמו ל:כש הענוה
כמדו ולאידע גאון  ,אבל כאשר היא עצמו היה ענו ושפל רוה אףכןהפיןכי גם אחרים
ינהג
 - )1אטר; כ.ם ששנה רשב"ג במשית ,:הלכה כמותו חוץ ט;-ב וצ'רוןיראיה אח-יזה (גט.ן עה.
)
:
.
ש
ו
הטהיכה? אם נשכל הפשיט נשפומ על גרגר אין לזו הלכות הישפלות כאלה הג': ,שתות הר.
ושטה לטה דהואי
:ותזת כרשב,ג .כמו בערב (ב"ב קעג ):אם דתיה המלוה עם,הערב ע"מ' שאפרע סט .שארצה אישב"ג
אם
י
"
פ
ע
א
יש ללוה נכם.ם לא יפרע מן הערב
 .וזה דומה לטה שאמרו במקום אחר :ה נהנה וזה לא דבר דכך 'כזל
להו?.א מן
) באהד שאטי לאשתו ה"נ גטך ע"ס שתתנ' ל' אצטל'ת. .שאסרו
הלוה טסו מן העיב ,ובטישה רצ'רון (נט"ן ער.
חנטים תחןי
קאטר
ו ר'6א
ו
ס
כ
ו
 ,סברה 'שרה
ם
י
ס
ר
ה
רשב-נ דהא ע"כהיא רוצהלקבל
שמשטע מלשון הרטבים ספ"ח
,

,

,

טגירוש'ן וכך מסקנת הישב"א בח'רוש 1.וע"כהדיןנותן כישב"ג דהא טררוצה עתה לקבל הדס-ם הוכיח סופו על חחלוע
ורשביג בשפת'ה(גטיןסו .ובכ"ם) וב"ש הוא ביאיה אחרונה (סנהדריןלא ).אצרו לו הבא ערים ואטר א1.ל.
הבא ראיה ואמר אין ל) ראיה ולאחר נטן הביא ראיה ומצא עדים ארשב"נ טה 'עשה זה שלא היה יורע שיש לו
עדים וכו' וכי לא לקה שורת הד.ן אס הוא בחומו
האמת
'דע אם 'שלו ראיה ועד'ס,שבשב.ל נךיפם.ד אף
אם נמצאו ראיה ועדים דלמא' נחוש? שמא ודף ואשיכמרי חהף אדרבאא,
 :היה רועה לניקף ולשגוי עד' .שקר לטד אמר
אין ראיה מרים הלא מרו לו'.ף ולהביא עדים ורא'ה
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ינהנו בסדת העפה אף עלכן שנא את המתיהרים (במנוה ט"ז :תענית  ):אמנם נס
לעניה יש קץ אם טכח  newמריבי הנם .אף בן היה לרשב"נאיש דיקלום .וץ מיום
שבתו על כסא דגשישתרי7עורר להחזיק השלום עם חבטי דורו הלא ער זפנו לא שמעש
כי אם מזהות נשא ואב בית דין היושבים ראשו 71בב"רהגדול אך הוא רג1ציא פקידה
חדשה והחריב ע"
ר ראש  w~5wאשר נקרא חכםועל הפקידה הזאת הועצב את רשם*
וכל זה למה? בלי ספקלרסיס דעתו של ר"מ ונם את ר' יהודה הגביה להיות מורחנא
יור'שמעון וכל ואת לא עמדהלולרתמיד אחדותתמימה,
דבי נרפאהוכן חלקכבחילר'יוס
הדעות נברויוםיום ,הן ראינוכי היום אשר שסו
הל
ותהי להפךכי חלוק הלבבותו
רקויבים הלא טבלי משים היה זה מקור נפתה לתהלוכות
לחק לשכירדברי היחיד בין המ
ולא לבד לסחלוקוה לסודיותכי אם נם לטחלוקות במעשה ,ואם כן היהבימי ר'נ '"שר
חלקם
י עתה אחרי שאיבה וקנאה
הטהלקות לאהיו מאיבה ומקנאת א-ם טרעהו אףכ
בטחלקת החכמים .הן אםנוציא את ר'יוסי מן הכלל נמצא כטעט בכל החכמים הדופי
הזה .ר' יהודה הראה ברוו -את איבתו ננד ר"ם והכלים תורתו בהכליפו את תלמודיו
אכרי פת רבם .ר"ש סלא קנאה נגד ר"מ כבר בישבם שניהם לרגלי ר"ע ,ואף כן
בתולדות וקורות של כמה חכמים אדוים הלא מצאנו רושמים ברורים אשר הראונו כי לא
היתהביניהם אהבה שלפה  ,והנהפרוד הלבבות הזה עשה רושם נדול בתהלוכת רמזורה
ן הגדול
שבעלפה.כ אף אם למראהעין ההוראה יוצאת עתה כסו מלפנים סאת הביתדי
יא היהכןכי לסרות האחדות היויחידי החכמים פורים כשימת עצטםהיסודית.
הנה באמת ל
א
י
ש
נ
ה
ש
א
ו
ה
ם
י
ת
ו
כ
ה
ר
ז
ג
ל
ע
,
ף
א
ה
ל
ו
ע
פ
ל
אדם
ר
ז
כמה גזרות ג
מ
"
ר
ביחידי והוציאן
ופובן מעצמו בהסכמת הרוב בבית דינו  -חשבם כישראליםגמורים ,הוא אכל ירק
בבית שאן בלתי מעושר להורות הלכה וברור הוא שביתדינו של רשב"נ אסרוהו(ומליןו'):
ומי יספור כל הנזרות אשר יצאומהיסוד שהעמיד שיש לחוש לסיעות ועשה מעשה עלפי
הזמור הוה אף שרוב החכמיםחולקיםעליו ורשב"גומייעהו לא תשולמיעוטנעי
י בכורות כ':
) .וכתהועשו נם חבריו אשר כלם ימרוישיבות,נאספואליהם הלסידים הרבה ושנה
ע"ד.
י בדבר הזה
בל אהד משנהו כשיטת עצמו והנהיג כמקוטו כהוראתו .ועתה אנו רואיםכ
אהדות הדעות התמוטטה שבע אבזמן ר"נ ,וקשתה לו לרשב"ג פקירהו ,והנה אצל
טעמדים כאלה הלא נאנס רשב"נ לצאת מטחיצתו ,להמיר רגע ענותו ,ולאטץ כח נשיאותו.
זה יפרוש אור על כטה כראות אשר נגלו לעינינו בדור הוה.
ואף הןעיף -אחד בתורת ההבסים הניט מיום הומרו בנחושתים כל בתי דין בישראל.
הזה הוא:אין ב"ריכול לבמל דהרי ביד חברו אלא אםכן גדול סמנו בתכפה
~ptwn
 .נדול סטנו בחכמה אבל לא בטנין ,בטנין אבל לא בחבטה אינו יכול לבטל עד
ובצנין
ה
י
ה
ת
ר
י
צ
בחכמה
זה העיקר תורנוכי בהוסדו לא מכוון רק על
שיהיה גדול פסנו
ובמנין.
ב"דננד ב"ד בזמן אחד ,וכי הורה והונה בזמן אשר רבו בתי דין המתפרצים ננד הב"ד
 .ואפנםכיכן הוא שכבר מעת אשר נפרדוהחכמים בדעותוהיולשני בתים ב"ש ב"ה
הנחל
היהה נסבה לשים חקלאיזהכן הבתיםיהיההיהרון ,ובלי מפק שבקבעם ביבנה הלכהכב"ה
לא כזדון ובחזקה קבעוכן ,כי אםיפוי כחו של ב"הלהיותו נרץ בחכמה בם במנין ואולם
אחרי אשר ב"ש היו הלוך וחמור ולא ארכו היסים ואבד הביה ועוד אינו ,דבהודאי שלא
היה להם סבה לקבוע חק אשר אין בו צרך לזמנם לא כן היה מעת שפרצה המהלוקה
י החכמים קבעו הלכה
עם ר"נ ונתנו וכות וצדקה גדולה לתורת כל יחיד ויחיד ,ונםיחיד
למעשה בכח עצמם ,ועוד יותר בדור הזה אשר אע בו ברבוה הישיבות וקבש הלכה
למעשה בחלוף עם ההלכה של ב"ד אחר ,הלא בזמן הזה היה נחוץ להעפיד כ ,%מתי
 nttaalתנאי הרשות ביד ב"ר לבמל דברי ב"ד חברו ,ועל כן בזה הזרן ולצרך שעתם
הוכן

.
.

.
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הוכן והוסר השקרהזה .)1עודעימי אחרההסוהקדמונים לרשב"נוהוא:איןגו-8ין שרה ש
-

הצבור אלא אםכן רוב הצבוריכולם לעמיד בה (ע"1ל"ו .).והנהירשייאתכיהעיקר

' יהושע ב"הור',ישמעאל פכהיימ אוהו (כנב
הזה הוא  OP1נונקפי' ח"א צד )188.יר
ן שרשב'ע
ס' ):ועתה אם נשאל למה בכל זאתמיחסים אותו לרשב"נ1אין ואתכי אםיע
בזמנו החלקן אתנעוריווהעמידו להק ולאייעבור והוכרח לעשותכן לעמת חכמי דורו ובירור
ננד ר"מ אשר דאבה לעשות גזרות'וקנסותלאין תכלה הכעזבונן בכל זה בשנים פזורת
יביןכינם הואכאביו ר"ג תשב  nlaW~Dלאמץולחוק ביתדינולמעןקיים אהדות שלמהפ).
אסגם נם הואכאביוהיו לו מתנגרים ,ובעבור זהלאיפלא אם כשל כה מבלו והקשה רומן

.

.

ננדכריביו חנם ,ועזב ענותו רנע ונהג נשיאותו ברמה.
שבאושא
ה
מ
"
ר
ו
נ
"
ר
ו
בזמן הראשון אשר ישב רשב"נ ראש בבי דין
מימיני
ומשמאלו היה הכבוד אשרניהן להם מיושביבית המדרש באופן שוה ,כל אחד סשלשהם
כנואו לבותהוער עמדו כל ד1ם מפניהם ,אטנם לאחר זמן רצה רשב"נ להזכיר את חכרת
כי הוא הנשיאוכי הם אךשניים לו ,על כן תקןכי כשהנשיא נכנסכל העם עומדיםואין
יושבים ער שיאסר להם שבו ,וכשאב ב"ד נכנס עושים לו שורה מכאן ומכאן עד שישב
במקומו וכשהחכם נכנס אחדעומד ואחדיושב עד שישב במק,סו (הוריותי"ג,:רועדבכורים
פ"נ מ"א) .והנה אם נוכק התיקון (הזהנעמיד ענותו הנודעת יבוררלנו כי לא מנאן עשה
י כראות
זאתכי אם האשמההלויה בהם .אמנם המעשה הזה היה הזרע למחלקת .חדשה.כ
ר"ם ור"נכי עשה אח התקון הוה ועוד זאתכי בכפה עשהו ברנע אשר שניהם לא זח
י רצון הנשיא להשפילם ולהכניעם ,וזה לאיכלו.ינושא,
בבית המדרש ,אז הכירו כ
ו
ס
י
ע
כ
ה
ל
ו
ט
י
ע
ר
ה
ל
ו
ב
י
ר
ו
ת
א
ת
ו
ש
ע
ל
ו
י
ל
וימתיקו סודיהדו ,התקשרו ע
בפלפוליהם
ומדון
ולתתו לשמצה בפני העם ותלמידיו עדכי יעבירוהו סנשיאוחו .וסייודע אם לא נעשתה
עצתם לולא ר' יעקב בן קורשאי אוהבו ואיש עצתו נלה סודם והפיר את מחשבתםריעה
אשר חשבועליו .אולם אם גם הופרה טחשבתם ,השלום לא שב .רשב"נ לאיכול לסלח
להם את אשר יזמו לעשות לו gvlכן סנר ספניהם דלתי בית מדרשו ,ועל ר"ם השב
מהשבות לנדותו (ירוש' ס"ק פ"נ היא) .ואף אמנםכיי בהשתרלות ר' יוסי איש השלום
השיבם רשב"נ והמפיק לו לקנסםכי לאיוכרו בשמם על הלכותיהם ,ר"ג איש רך הלב
לאיכול כלכל זאת ועלכן הלךיפיי
ס אח רשב"ג ~נט הושב על כנו .אך ר"ם לא רצה
להכנעמפני הנשיא ועוב אתבית המדרש באושא והלךלו לנפשו.
אבל המריבה הזאת אם קמנההיאבעינינו ראש הקלקול היתה שנתקלקלה הנשיאוה
ל0ן העת ההיא .כי כאשר נדד ר"ם ססקום הנשיא קבע בית מדרשו בחטתא הסמוכה
 .ואם לפמם לא חדל להתנגד לנשיא ולגזור נזרות אשר לא כרוחו אף כי עתה
לטבריה
 .ואולי גםלהקניט את רשב"ג ולמרותעיני כבודו הלך ר"מ ועבר
בהפרדו  1JQDפרוד הסים
) .ומי לא ידע כסה הקפידוהנשיאיםעל הדבר
השנה בעסיא בחוצה לארץ (מנלה י"ח.
הזה אשר על ירו בלבני הנולה סמוכים על בית דינו של הנשיא .בפרט אחרי שנם
בבבל
וי,

מרובה ש:הבת' :ה בספר' הע'רנ' חכם אחד שצבר נגע גפ'יוש' בטאטר הוה החכם פ.נעל'ש
 )1לאחר
בכ"ח אבל ראית .כ' לא הגיע עד קצהו האחין
) שוםהד.ינים וכף שא"כ טה נח ע"ד יפה וצ"ע שב'רוש' כתובות ש"ב היו אר-א
 )2כתובות (צם:
ע"לא כך למרה:ו בשם"קנך" אא"כ עשו אגרת בקרת וקבלה ועבר כרשב"ג ומלת וקנך לא 'צדק רק על
בן -1טא לרבי
ר"ג כ' רשכ"ג ה.ה אביו של רב' אשם ::טין (לנ ).מפורש שהאוטר מה כחר,ב"ר יפה הוא רשב" :ומבואר ינחר
דהך רב' עם ר"א  e~aבן כנו יטל ר"א ב"פהנדגל הוא יהודהניראה נכרו של רבי ואפשה
בירושלט' .אבל
בשטם טועטות הגיע לגש'א,ת אחר רב' זקנוכ
.כן מוכה
רכ' וב'מ' ר"י גש'אה
שראב"ד זה האהרון עו
אפש-רחי
אח-
מעשת דראב"פ עם רבי סובא בשם ר' ד'גנא בר שלמנא אקר
'
ט
י
ב
שכבר
ל
א
ו
מ
ש
ו
רב
א
י
ש
נ
ה
"
ה
בעג(.לו).
ואף שהךאש-
שוה מגוון על ר' יהורה גש.אה .ואכנם איך ש'ה.ה ברור הוא שרשב"ג אטר מה כחב.ר יפה כי
רב בכל :את -.u~tx
גגם.ן טפורש כן

.

.

.

.
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בנבל השתוקקו בעת ההיא לעבר שנים ולקבוע חרשים לעצפם ,ונם היהה זאה העשוקה
י חנניה בן אחי ר' יהושע אשר קבע ביתדין בנרה
יוצאה לפעולת אדם על יד
פקוד צ) לולא החרידועליו רשב"ג וב"ד חרדה גדולה עדכי שב פמ~עצ~תיו
 .ונוסף על
זה הוא מלבד ר"מ שקבע ישיבתו בהמתא וגם בטבריה ,גם ריש קבע ישיבה בתקוע,
ו'יוסי בצפורי ,ור' אלעזר בן שכאע במקומו% ,פי הנראה היה גם ר'יהודה קובע ישיבה
לעצמו באושא ,וכן נדלו ורבו הישיבות בכל הארץ ,והנה כל אלה ראשי הישיבת שמרו
לישיבתם אח כלתוק" מעמרההעצמי ודרשו ויסרו מלכות מכלי ששת אל רסכטת בזת
דינו של רשב"נ .והן אסח כי החת סעסדים כאלה דרדובו נבולות התורה שבעל פה,
וחנוילטעמיה שבעכיסי קדם ,אבל גם עתההיתה טבוכתה,כי נאטט טאר דברי ר"ש
בן יוחאי בעת הזאת; ישוטחו לבקש דבר ה' %א ימצאו רתכה ברוויה ומשנה ברורה
 .ואף לא ארכו הימים והנה המכשלה הזאת ורפיוןידי הנשיאיה
ככגץם אחד (שבת קל"ת):
ת ורבי יהורה בנו של רשב"ג שד בחיי אביו ראה זאת בעיניו וכבראז חשב
עביונבויי
ו ,ולהזק  tDNS1כה הנישאות להרים תקפה
מחשבות לקחת דגפכשלה הזאת תחת ידי
ותפארהה
 .ואמנם כןכי סבות שונות ומק-ים נאותים רחחברו יחד והצליחו חפצו לבצע
והמחשבה הטובה אשר חשב עלהידידיםלהציל אחדות תרתם מהמבוכה הנוראה
טעמ
אשד
ניהביאו בה המחלוקות ,ולתת בידם משנה כלליה אשר תביא בטחברת את תרומת
ר~מדוה והתורות של גל החכמים שקדמו לו ונם אשרהיו ופעלו בזמנו .אמנם את הקלקול
אעד דבבו המריבות והמתקקות אךיכל לעכב במרוצתו אבל לא להכתירו מן הארץ .כי
ן והמחשבה אשר השב
תילתו לא באה ועצתו לא נמלאה כי במשך הזמן היה עמלו*ו
ן חדש
לפובהדגיאז הבאים אחריו .תחת להכץ~ליסד אחדות התורה עודהיתה פעולתועני
ן הדורשים כאשך תחזינה עינינו בפרקי הזמן
לוי*ק הדעות והרבות הפבוכה בי
הבאים לקראהנו.
-

ספר עשירי

ת הלשדיו ,הלכה טדרש אגדה ספר המשנח תוספהא פכ,לתא ספיא ספרי כרבתא אכהן
רב' 'ושדה ,חבריו,קי
רר' נתן מסכות חצוניות  P~ff 1טסכות קטנות ,טנפת תענית ,סרר עולם פרק החתיטה.

.

פרק תשעה עשר
רכי יהורה הנש.א.

אסרי כנות מקצתזקני הדור הזה ההליף רשב"נ  -מסבה לא נודעה לנו  -את
כעלם מושבו וישב כשפרעם הקרובה לאושא .שם יסד בית סררשו ובמסבתו היה ר'
ייפשע בן קרחא (בעם פ"ר .):אם נתבונן במשךימי נשיאותו נמצאכי כמעת מימי ה%
לא היתה נשיאות רבות המכשולים כנשיאותו .טלבד כל החלאות אשר הלאוהו החכמים
הלא רובימיו נפשו דלפה מתוגה על שבר בת עמו
.כי אס גם בטות אדריינוס שבה

נפשם

' ברכות (סג ),וסנהדרין (לב .):חנניה נכשל בטינות ור"י דורו הכיר בו כי נעכר
 )1טעשה דח:נ'הי
תוי araf.-ע"כ שלחו לבבל הרהקטן ר'!5נים עי' קהלה רבה פ' כל הרברים יגעים .בדאבת נפש עוב א"י (מפי'
ראה פ"פ') .ואמר על עצטו שלא דנית כמותו בא"י ,וכבר כיט' ר"ג הורה הוראה והיה הרבי רע בעיני ריף ובל'
peaטפנ.
) .האות ומררש'ם 5א נמצא
כדזר:
.
שלא ה.ה טוםכך ער שי"' פ'.סו לע"נ ואמי שבןאח 1.טפיו הורה (נדהאלע
המודעי ,הוספתא פאה פ"נ.
טסנו רק טעם .ל' ערובת (טנ ,),כתובוה (עם ,):שבועות (לה ):בשם ר'
' קט",
 .ועי' יתשלט
~מדרש'ס סטנו פשוטים :עי' חנ'גה  1 ).מכילתא בא פטל  1ספרי :שאפי' ס"ט ,שם ק-חפ.

שקלם פ"ו.

מ
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נפשםלטנוחה 0עטואנמונינוס פיאום אשר באאחריולמלוכה תחויר גזרתו בהשתדלותיהודה
בן שסועער"הי"ט ,נרעץ פ"ר  )199עור פעם אחר פעם שונאי נפשם ירדפום בסערה,
ובצדק אטר :אם באנו לכתוב הצרוחאין אנו מספיקים (שבתי"ג.):כיבינם הקיסר
שמלךאחרי אנמונינום פיאוס ננזרשנית על המילה ולפי סקור אחד נם על השבת ונרה
והתמידה הנזרה עד שבהשתדלות ר"ש בןיוחאי וא'אליעזר בר' יוסי נתבמלה( .מעלה
) .ויהי אחרי נצה רשב"ג פלא בנו רבי יהודה את טקומו .הוא ר' יהודה אמכר
י"ז.
בכטי שהנשיאי ולרוב,בשם רבי סתם או נם רבומ והנאים אחריו כנוהו נם בשם רבינו
הקדוש כסקרה כלהגדוליםכן קרהוכי הלובחייו הגדות שונות  .)1בעוד נורת אדריינוס
בתקפה נולד'(ע"זי' :בהוס' מן הטדרש) ,ואסרוביום שמת ר"ע נולדרבי (קדושין ע"ב:
ב"ר פנ"ח ום' קהלהפ' חרה השטש) ,מקום סולדתו לא נודע .חנוכוהיה כיאות לאיש
הנועד לפקידהגרולה .מבהירי המורים עמדולימינוללמדו תורה .ואביו הדרינו נם בנתיבות
חככת התבל .הכנות טבעיות טובותהיו נחלתו ,ותשוקתו עזה לתורהרבוול,חכמה ,עלכן
המובהקהיה
כבר בנעוריו בכר פריו ,ויהי לאיש חכםעוד במרם בואו באנשים.
אביו ,כי כן דרך בני הנשיאים מאז שלאהיו נודדים מישיבה לישיבה ,מלבד אביו עוד
ה"ה ובכ"מ),
היה לו מורהטיוחד בביתו והואר'יעקב טן קורשי לר~ש' שבת פ"י
י
ש
א
ו
הלך לפרקים גםלישיבת ר' יהודה באושא ,ואל ריש לתקוע ,ולישיבה הנריה של ר'
אלעזרבן שמוע בעבור זה לא היה תלמידם כאשר ,חשבו האחרונים'כי נסיעתו לאלה
הישיבות היתה לה סבה אחיה כסו שיבואר .כי כסו שברור ועא שלא וטה תלמיד ר"ש
אף שהלך לישיבתו אףכן לא היה תלמידלכל שאר החכטים הנזכרים (ירוש' שבת' .(QW
באהבה רבה דרש בכתבי קרשנו והתאמץ להאדיר השפה העבריה ,ורע עליו
המעשה ,בראותו שהיהודים טדברים בלשון עלגים חציו עכרי.ת וחציו שאר לעוונות לב"ק
פ"ב ):הלשון הטדוברת בביתו היתה עברית צחה עד שנם משרתיו היולטוהים לרבץ
צחות (ר"ה כ" :.1מגלהי"ח .ירושלמי שביעית פ"מ ה"א ,טנלה פ"ב ת"ב) .כאביו כן4נם
הוא לטור בהבסת רמבע  ,)9בעושרהיה נדל באהדהשרים (שבתקי"ג ,):אך הוא לנפשו
) ,ותחת זה היה מפזר בכל עת
לא נהנה מרוב עשרו אף באצבע קטנה (כתובוה קיד.
לתכלית החסר להספיק מהונו חכמים ותלמידיהם וכלכל עניים בשעת דחקם (ב"ב ת').
ויחוסו אל המטשלה דרשו סאתו לנהונ נשיאותו בישם ואף על כן הגריל
עמדתו
יו כאחדהשרים (ברכותמ"ג :a~a .שבת נ"ב .קיט :קכ"א. :קכ"ב .ירוש'
מת
עי
בב
טעשיו ב
דמאי .פ"א ה"ב) בקרבתו למלכות היה נפלא מכל הנשיאים לפניו .אחד מהקמרים
-

-

.

.

,

.

.

'

.

האנמ~נינים

ג) ב"פ נהחלף רבי בנכדו ר"י נשיאה ותערובת הגופים הזאת נימה שערוריה וכבר האריךניעץ ת"ר 540
בדבר,ה וראפ בדה"מ  192ובמבוא לירושלט' אגל ראיות גרבץ טפי,ווה על המרה ,מש-כ שכיה רב' מכוון על ר"י
הנשיא תמיר ונ"פ ראפ עודצי'ך ראיה כ' כסו שבית הלל מכווןעל גומאים אחר הללוב.ת ר"ג גס עלרשבי'נ כך בית
רב' אפשר לומה גס על הנש'א.ם אח-י רבי ,וכך טשטע ב'רושלמ' של.ם יפ"ח וחלה פ-ג ה"1וע" בפיחלוץ ח"ג צד
 .124וכטדוטמ לא בא זה ההליף רק ברבר' האחרוג'ם אבל בגמזו לא קראו את ר' יהודה נשיאה ,רבי"וכך טורים
דגר' הירוש' בסנהרר,ן ש"אח"י דקאררעל הא דאטר ר"ש בן מנס'א כל הטרוח שטנו הכמ.ם בצדיקים נתקמטו כרבי
ו וא"ר אבהו הוא רבי הוא ר ,יהירה הנרפא הוא רבינו ראינו דרבי הוא ךק ר"' היאשון .אבל א.ך שיהיה ברור
?יד שכ"פ באו דברים בשםרבי ואינפ לו
ושבננ.וקפו לפעמים ררי הנש.אבי"י נשאהב.ןבבכ'5בין נירושלמ',יש
חכם ששמו מתחיל בירור כמו בפסחים קמא).
שישמט שם האומר או נכתב ב:ומייקין רב"' והכונה על
"ש' פ"ח ה.ג; שם בטכ'לתא פ" 1רבי אומר טקולס
1ו
'ר
א.
רב' אוסר לשון פורס' ובסכ'לתא באפ.ג הג '.ר' 'אשיה וכ"ה ב
)ופסחים לכה ):תנא דבי רנ' נ"ל שצ"ל דבי ר' ישטעאל נדם,כח כמכילתא טשפטים
~צ"' 5שמעאל סנהדריןל"ג.
פ"-נ.ר'ובטיחות(נ ):נחלף רבי בר' 'הודה ת"כ צו פ"א .וכיומא (סב ):ברן 'ום'עי'פיה פ"נט"ו .וכן בתוספתא
וכו' צ"ל (ר' ע" וכ"ח ביבמות (ק'א .):וגתוספ' בכורות פיה רבי פוסל וצ,ל ר' יוס'
כתובות פ"א ר"א אם נססיה
כדמיכח שם וע' בבל' (טה.):
עי' ברבות (מד :כל שהיא כביצה ביצה טובה הימנה יוצא (כח ):א.נו דוטה תיסיר של לבנה וכו'
)נפש ( c'nceצר ):חכט' 'שראל אומרים נעום חטה טהלכת חהום .בו הרקיע ובלילה
שם (פא;) חומ טש-ב את ה
עץוחכה .או"חאוסרים כיום חמה טהלכת לסמה מן הרק.ע ובלילח למעלת מן הקיקע א"רנראין דבריהם
למעלהמןהרק.
טדבר'נו וע"ע יכטות (פ):

.

.קע'ך,

איא

.

.

'.ם'

יל)

.

.

.

.
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האנטונינים היה אחו בברית האהבה והשלום  ,)1ונראה מאדכי זה היחוס דיבוב פש גם
להשיב על טצבהיהודיםהסדיני ,והיא שעטרהלולהכין ולסער עניני נשיאותו ברוחק
ם/
בי היא נתנה לו המנוחה הרצעה להשלים אתבנין חבטת התהיה אשר נתעכב פעם אחר
פעםבימי המצוית והרדיפות אבל עם כל התפארת והכבוד אשר היו נהלהו לא גבה
לבו ולא רמו עינע .אין אהד סכל החכמים אשר נהן יקר ותהלה לחבריו כמזוז
אשר יאחה התהלה בפה טלא הודהולא בוש לאמרכי ר' שמעון בן א~עא -גדול טסנו
בתורה (ב"מפיד ,):על ר'חייא חברו ותלמידו הגדיל מהללו וקראו :מארץ מרחק איש
עצתי (מנחות פ"ח 0אדםגדול אדם קדוש (ב"ר פלש),וכן בכל עת מצואנתן ההלה ובבור
לכל החכמים והתלמידיםפ)ויהי משל בפיהו :הרבה למדתימרבותיויזהר מחברי וטתלסידי
יותר סכלם (מכותי
' ובצרק אמרועליו בסות :1משסת רבי בטלה עטהויראה חטא
-

.

.

יזף סוטה).

במים

"

מדת דאוב והחמר הזאת היתהנם מדתו בהנהגת נשיאותו .בהשכל ודעת שפט על
טעשהבני אדםולא הרשיעעל נקלה מעשה אשר לא כדת .פעם אתת דברו לפניו באיש
עני אחר מורהילדים ונהנו בו דופי על אשר מלאו לזלזל באיסורשביעית .האיש הובא
לב
י נפשו ואם :-ומה יעשה זה העלובן
לפנירבי .אמנםאיך שפט רבי משפמו? נער בשוטני
הלא טה שעשה לא עשהכי אם לההיוה את נפשו לרוש' תענית פ"א היא) .משפפו הזה
לבדו יספיק להראותנוכי ר' יהודה הנשיאלא רצה לעשות ההורה ורות למעמסה .אמנם
אם באסת ובתמיםנבינה בחראותיו נמצאכי הרוח הזה ה"ה מושל כמעט בכלנה
 .הן כמה
דברים היהמשנוי העהים והלוף המעמדים למשא לעם נלאיוכלו שחפזו כטקדם .האחר
טרם היה איסור ששטת הארץ .הלא ככר ר"ג זקנו ראה כסה גדול הלחץ אשר הוא לוחץ
את ישראל והיקל קצת לצורך זסמ ,אבלבימירבי עורהנדיל המצוקוירבהעוני ויעץעליו
לבו להתירהשביעית מכלוכל ,האמנםכי לא הצליח חפצובירו בשלמותוכיר' פינהסבנ
יאיר החסיד עפדנגדו לשטנו ולא עצר רבי כח לעמור ננדו כי דבריו נשמעים לפני הטון
העם וטוראו עליהם ,וסייוכללדון עםרעיון רוח העם (יר~ש' דמאי פ"א ,תענית ע"ב) אבל
בכל זאת התיר קצת דברים בשביעית אשרהיו באיסור עדזמנו ,וכןלענין הסעשרוה עשה
הקנות להקל אה עולם .הוא ההר -בית שאן ,וקסרין ,ביהגוברין ,וכפר צטח בין לענין
טעשר בעלעניןשביעית לרושלני רטאי פ"ב) ועור ההירליקר ירק במוצאי שבישה סיר
(שם ושביעית ספ" )1ולא שעה אל דברי הטערערים בדבר הזה ,כי אף שאחיוובית אביו
י הקב"ה
חברועליו והכלמליזיםעליו ,דתם הואבשרויידים ,באמרו העמרה הזאתהניחל
להתעטר בה
 .וטההיא העטרהו הזכוה אשר נצפנה לישרים בלבוהם לדרוש מוכת העם
כצרכי הזטן.כי אםבימי קדםהיה זכוהלקיים האיסור הנה עתה הוא זכות לבמלו כי כן
) ,ובפירוש
דורש הומן ש)  ,גם קצה דברים התיר שלא להטריחבני ארם (ברכותכ"ז :ל'.
--

אסר

 )1המקויות לא פ" א;.ה אנס.ני:ום היה אוהבו לרעת הר"ר ש" היה טרקום אוריל'אום ולדעת רו"פ לוצ.אוס
י'ו1בל ,וק -לנו אהה היאמי ה.ה 1אבל
פירכם הקיסר הסאה לטרקוס אוריל'אים ולרצח יאסם קי.ראקאללא או ה'ל
וכל זה  1כ .אף אם נט.ל ספק במגדרות :איחר.ם לא
ברור הוא שאנמוגינום אחד היה אהבו ושלאכדי ,מכחיש נרעץיד
נונל לעשות פלסטר כמה ביייתוה ולא נעשה כסה חכמ.ם מבג .ומנו של רביברא-ם .כע"ז(י ):תניא בברייתא :מלכיה
) ת"ר מעשה
פרט לאנטוג.גוסוכו' ,רוטב על כנחום בין רבי ואנמוגינוס .וכן רומות ברייתא בנדה קטה.
וכו'
ס חג.גא בן חטא) אמר ,רבי ה.ה לוקח לנשואין בכורות לסלכיח (.רוש' מ"ש פ"ר
ביוסם'נ .וכו'* ור' חנניה
ו
ל
ב
י
ה"א) וע"ע ב.רוש' מגלה פ"א ופ"ג יבכה ברכות (נו ):כבל אלה דמקומות מעידים בני ;בנו על קרבתו לאנמוג.נוס.
 tשאמר לבנ מ
מונא .עללו' בfר כנם .בחייכון tנברא רכות''eה.בת לכוןo .וגהגיגה
 )2עי' ירוש' 'כטות
י f
(ה ).בעובדא עם הא' צורבא טרבגן עי"ש .יע"ע בהול.ן  ):11וירוש' דסאי פ"א ת"ג כמאורע עם ר' שחם ב! יאיר
והכשתו ל?נ.ו.
; )3ה ה.ה טעמו של רבי בה.תר הזה כן מינה סמה שהב.א שם רא.ה סענ.ן נחש דנהשה שהעם.ד סשה
ובטלו ח;ק,ה וכתתו ובערו מפני שב.מיו היה למוקש לעם ע"כ ראוי לבטלו אף שהוא הקנת סשהכי ט הומי

רר"
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אמר ,לענין ההענית שאיןמטריחים אתהציבור-ותרמרי סממיתי"ר.):
ספק שמטעם
הזההקולריבה טאד לענין ערובין.ררוש'ערובין פיהע"ז ובבלי שם ס"ו
א
בלי ,-וקבל'ברצון
כf
שיטת מ"שלהתירטוקצה בשבת (שבת מעה ביצה ב"ו ).והורהכן לרבים (שבת ).1
י
(.עזהדברים אחרים ההיר לטעןהסירהנזק טשלום(הטשפחה והבוז
המוקצהטעייתיזהרטרי
(ירו,ם'בכורים פ"אה"מ,יבמות,פזחה"בוככלי ס' * ):תקנה נדגלה תשב לתקןוהיא שבקש
)וזהבלי ספקמפני צחיךזטנו.כי'יום
לעקרי תשעה באב (ירוש' מגלה פ"א ה" 1ונבלי ה'.
האבל הזה רע בעיני'הסלכותסהיוהוסעיד מחדשזכרון העושק והרעות אשהעשו להםרחומים
ועודשדוים כלל הרבדים היה זה :משפטובהה-אותיו ובתקנותיולבזית נגדשניוטובת עמו
ן
ם ,)1
בוסט 1nplwnIכי הדת תלךידביר עםדופיי
בתלמודו אהב את הדרך הושר וההחבולות הלסוריות וטלאכת מהשבת של בעלי
הפלפול ששה נפשו ,טן התחבולות האלההיהבעיניו סכת הפרישים (ירושלמי qtDפאה).
הררךהישר הזההולך המש במדרשיו ,בהלכוהיו,ובפרושיולדברי קרמוניולובטחלוקותיו
עם-.חכמו דורו .כטדרשיו . ,אשר לעהך רוהב לשדיו רק מעט הסה ,נהגה לרוב לררוש
הכתוב כמשפעו  ,)9ומשתמש בסדות,,בהשכלה ובקרוב אל הפשט ובפרט,סדרשיו בקש
נכוחים וק"ן זר הרחיקו  .)8בכסה מקומות דורש טעם המקראולפי הטעםמקיים.ההלכה או
טבטלה  ,טאהבתו לררוש הכתוב בפשוטוהולך לפעפים עד הקצה האהרון ודוישדברים
ככתבםן) הסבה רמבעית לדרכו הטושכל במדרש היתהיריעתו הזכהבלשוןהעביית ואף
עלכן נמצאו.ממנו כמהפירושי המלות .)6הוא מאם בררך קצת דורשים  1W1Wבסי,נז
אל
נשעההבצפ"וער.יםיומאי(רפוגש,)':סג.יל"בהמותפ"(אסדח)":א"1הסתחיירם (צ.).
ו)  1*9סשה חף נפש,ע" נ"ב(צ ):ובחוספ' ע" 1פ"
 ,להטמין
משהם סורחה :פרסםעצרו כב'יטיס ורוחץי" 1התטוו ונטע
ע"
נשנתמא(נ.אב.נהן,כ.עהו".דם( cwס,
צונן
)  1בטשנה (סר;);ע,4ב'ן'(לג ,).טיק ('ח ,).שם (בג ,).תעניג(יב ,).איני
חושש .לש
) ,סיקל בביטול א.סור (ירוש' תרומותפ"י הרי) ,התיר משום
שםח(-ו 1 ).טבפ.נצ.ה (פ.:
שלום המשפחה והבית אוטר לפגום בת ישיאל (יצטות נטי) ,עוקרהמררשכהלשבח פי"סגה"א).
ביהול בית
) ,מתיר משום ע'גונא לשם סר
) ,ריזיר כרואה רם טפת (גרה סו ,).עוד שם
ק'רוש ,.טשופ א( .קדוש.ן .
.
(סו.
),ימנה הענ.ן סאמיו כ 5התנא.ם פוסל 1.בגט לגטין פר. ,):שם (לג).ן גררים (כ ,):רבי וב"י' נטנו על קני
ומהרותו (אה(5ת פי"ח,ט"ט) .וע"עחולין קצה ).כשכיל ש~טה',ה_שעשה שלא כהגנן אנו נאסור כ5הטקלין.
)2עי' ברבות (סח ,):שבת (ג ),וטש"ככפי' דבריו ת"א  169וכת"כ ויקרא פ"11יימא(ג ,).שט ~,):1
(שם לר ,):קדוש.ן (ס ,):נ.:ר (יח ,).שם (ם ,).שם (מג ).בטותם ער ש.טות
 ,טוסה (לו ,).סנהדרין (סו:
)1
) כר' 'שמעפל נגד ר"ע ,שם לקטו ,):ת"כ טצויע פ"א ,בחקתי כסוף אלה
:כחש (טג;) ,שם (קג ;) 1שם (ק.א.
המצות סרסרוכו'  1עפרי נשא פ"ה ,בהעלהך פרג ,שלח קט" 1ע 5וחייהט קר~ש.ם; קרח קמ"רן שופטים קפח,
סב.להא כא פרח על תוכח את הפסח ,שם פ"חוייוש'  a~e D'nDBה"א ,רשירה פ"א ,דבחרש פ"כ ,טשפטים
פ"ה ,פ"כ 1יעיש בא פד שדרש ע"פ הכלל טושך אחת ואחרת עטו.
 )3בניש :ברכות (לה ,).חגיגה (יא ,).יומא (סח ,).יצטוח (ט סנהדרין (נב ,):שבועות (,).1
טסית ( )::במשנה ,ת"כ שטיני פ' יי
ן ושכר ,ספרי שלח ק'"א ,מכ.לתא טשפ~ים פ"ח,,תוספ'  nm1Dרפ"11
בהנקש :פסחים (פד ,).שם ,:יוטא(י
ב ,).כריתות(ט) 1 .ת"גת,יי
ע פם"ו ,בק"ו :פפרי נשא פ' א' ,שם ח'1
קיח קג"א ,טכילתא סשפט'םפ"י .ובק"ג רחוק מן הסכרה טרחינךעי' יומא לב).
 .ננד ד"א בר'שטעין ,טנק(ו):
ננדייב" ,יבמות (סו;) .בבנין אב ,קדוש.ן (גא ,):חולין (קכח;) ,ח"כ תגריע פ'"א ,טכ'לחא משפמים פ"ה,
)  1ת"כ אחרי פי"ג ,ספרי נשא מ"ר ,ראה
ברבוי :יוסא (יב ,):סופה (כה ,).כפולים פסחים (סאן)~ ,בחים (.15
מ"ח
 .בס'עופ :יכטות(ת ,).נער (מג .).כללי ופרט'וריסי  :alv?n1ע" שבועות (ד!) -3כ המכח.ש.ם וא"ע:
וכחים (פו.
) ,באגרה יומא וכב ,):ספרי
נשא טפ"סבח,יםוע(.כ"הש):ב,הצטל"תקך(פב":ר) .1סכילהא דבחדש ספגם ,שם פשפמיםפ"י
פ' והגישואדוניו .ה"נ גאליסד ~נמצא לסד:
 )4עי' ברכות (סג ).לטה נסמכה פ' נזיר לפ' ס~מה וכו'  ,יבטוח (צנ 0בפ' לא תסגיר ענד וגו ,חהו,
ו בעזה וכו' .סנהדרין(.עז ):למה נתנה תויה שיעיר
(ל ):למה הקרים כבוד אבוכ .סוסה (ט.):תחלתקיקיל
בברןל ayn .הנריע פ"ה יורר
יסקי רעתה חורה עי"ש .שס אחרי פרג ו'רוע היה וכו', .טפסי שלח פ"
ל
קטעו לתה נקרא שמח ציבעת.
-

"

י

.

י)

.

",

שי

גלוי-
(

'

 )5ע" מנחות(כ):עצים קרבן הם וטעוניםטי
ח והגשה .שם (לח ):וראיתט אוהו מלמר שטעכבין .שם (עה):
חלות בוללן .וע.ע נדרים(ינ,).ת.כ ויקרא  ta"'eשמיניפ-ה ,שט "ישה ח' כפ' וכל טשקה אטר 'שתה וט' .שפ
מ"פ נגעים בפ' 61ירהז.ועי' ערכ'ן לג.):
א ).כטלה תט'טה .סכילחא משפמת פ"ב במלת לעולם.
 )6ע" שבת(קו ):דקדוקו בסלת חברכורדקיו.ערכ(1.י
כ"כ(קט ).:בסלת והעגיתס .ספרי נשא פ" א' א.ן צווי נכל  ttpuאלא אוחרה .שם מ" טרח אין צב אלא סחופ'ס.
שם שלח פ" פ"ה כסהאוננש רע ~ה ע" 1וע"ע ביכות(נ ,).י"ה(כי ).והדבהכ.וצא באלו
,ד;ד דור ור11ש' 1חלק ג') [ן]1
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י בהעלתך ע"ח) ,ושמר במתמיה אל הדורש
"אלתקר"' ואמרכיאץ צריך לדוחק הוה(כפי
כןווכי מכאן אתה למר ~ומאע"חי) .ואל יולעט מררשו בפסקפרי עץ הרר אל תויי
הוד אלא הדם* מהדייר ד"היש בו גדלים וקמנים הטיסים ובעלי כעמים אף אתרונ כן
),כי ברורד"אשין כונתו אלא בדרךהיתל הדורשים אל תקרי הדר אלא
(סנהלאח.
אירור או הדרבאילנו טעמה לחברתה ,וננר וה שמר אף באפן זהתוכל ,לדרוש א"ת הרר
אלאדביר .אמנם אם נם נראהשכל תשוקתו לררוש מרת הפשפ ,בעבור זה לא חדל
סלהשתסשבכתובים בדרךמליצהולא ככונתם האמתיתלפריקלמען הטלפןהדבריםלשיטעיםי)
ילההמא מוסר הושכל נק הכתוב  ,)9או נם דורש בדרך רמו לדבר  )8עור זאת משפמו
י אםראיםוכהוא משתדל להוכיחמן התורה שאשור
שלפעמיםצרכיהזמןהקפועלמדרשו,כ
ן התורה ,ברו הואכי טהכרתו סה הזסן דורש
השסיפהלאיהב מסג אחר דחרבןלפידי
ןל"ו ירוש'שביעית ספק),
סאתוירש ק למק רקטץ מדרגתהאיסור(ם"ק ב':נטי
נדופםמעשי רבי בהלכה .בכמינתם לא נמצאוהלכותעל שמו רק מעת מזחי ,)4
ואלה הפלטת המעמות דגזכרותעל שנצ במשנה נתוספולה בלי ספקאחרי מותו וכן מונח
ייזכיר אתעצמו בשם כמדבר
בפבע הרבראחרי שהוא סדר והבר את המשנה לאיאווהכ
שלישי .אבל נמצא שעשה קצת הלכותיו למתם טשנה וזה בהלכות אשר במקום אחר
נאסרו בשטועלו במשנתנו סתםבלי שם אוסרן ועתהאין בזה ספקכי טלבד אלה אשר
ירעםבבירור ממקום אחר שהן הלכותיועוד נכללו בסחטי המשנה דובה הלכות אשר הוא
אביהןוהואיצרן  )6אכן בברייתא נמצא ממפר נדולסה5כותיו ובשפו ,והן נחלקות להלכות
שהמציא מרעתו בהוראתו ,ולפירושים שפירש דברי הקדמונים ,ולהכרעות שהכריע בין
ם.)4בעלי מחלוקתוהיו רובחכמי דורוובענינים רבים דלקנםעלאביו ובעלי בית
ריילקי
דים ,ומלאו לבו להעטיר דעתו ננד דעתגדולי הקדמונים או ננד הלכות מפורספות וסתטות
.יפעטוםבעשוינוכןרגילעל לשבו הדבר :אומראניז) .מעת אשר בא באנשים ,והצליח
בעזרת

עי

.

.

.

סני

.

.

י'

 )1שבת(.פ ,).:טפה (ט,):זבידם (קיח ):ורובה כאלח במדרשים.
 )2א 5ירבה אדם רע.םבתוך ביתו ,א 5ימנה אפשרושסבתוךביתו(ברכות סג ,).בגדולה מתח'5ין מן תגדול
(ברכות ס"א :ת"כ טףטכי*הא דשואים) וע '.ספרי טשיפ '.קיא מדישס*צי יפה לנחם את העם .וע"ע מכילתא
דנהדש פ"ה .ונעיר פה על מאסריו במוסר .קרדמן (פב ):א"א לעולם כלא כשם וכו' .דברים שצוה את צגיו
 .העושה מצוה אחת לשטה(,ספרי שלח
(פסיוםקי"ב ):א 5תסתכל כקנקן וכו' (אבות פ"ה) א,.ה ררך ישרה (שםפ"ב)
פי' מ"ב) .חייב ללטר את בנויעיב סדינה 3טכ5.תא כא פתח) .וע"עויכיחיו עם אנטונינום (סנהררין צא.):
)8עי' שבת (צו ):רמו לים אבות מלאכות .ועי' מכילתא בא פתה פ' וכר צדיק לברכה .שם בשלח פ"ע
בק' פסעו וגו'.
ר פ"א ח"ד ,פקד
ל שיות פ" 1מ"ר ,טעשרות ע"ה מיה ,נדרים סה"נ ,טוחה פ"ג מ"ח ,פרה מ"א,נו.
ט-ח fa ,פגה ט"נ ,ע" :פ"ר מנד ,פ"ה מי"א ,סכות ספ"א ,פ'ב ט'א ,תפורה פרד מ"ג ,ערכין פיח מ"ה ,פ"6סיג,
טיח
 ,פיד ט"ב ,שבת פ"ו ס"ד ,כתובית פ"כ מ"ד ,טגחות ט"ו ט"ג"6 ,ח ט"ו ,פי"נ מיב ,ב"ה ,ט"ח ,ט"4
פ"נ מ"ר ,בכורות פ"זמ"י ,מעילה פ"ה מ"ג ,סדות פ'ג ס"ד.
)6נפין ת"ח ט"ב טהזאכיבי נגר רשב"א וצ"ע ב'רוש' .עיכ'ן (כח ).סרס :הקדש ב'וג' ש.:ם ויובל
וכו' וזהשיפת רבי שם (כד .):בכורות(ם ).סהטא :זח הכללוכו' ושם (ע"ב)דרביהיא.וע"ע קדוש.ן(גר):יתוספ'פ"ר.
 )6סכ 5אחר טג' חלק' הלכות האלה ישמספי רב לרב' וגכיא פה קצת דוגטאות הלכות שהטליא סרעתו:
כ 5השנשרץ גכ.:תחיץ ט18טאת אכלן ('ופאפ ).דיי שבא ואטר בני :ה וכו' (נהובות נח ):כת הנענית סו
 pnwnוכו' (שם סה ).ויש  15הרבה טפין הוה פ.רוש.ם :כ 5דבר שהוא משוס שבות לא גשו ביה"ש (שבת ח.):
מעם להלכהישנה (ישא מא.):
מפרש טנדר קדמון (שם לה .):טאי פח עבה (פמירם ל. :
לאיתר ונו'
אחיטי
כס ):במה),נחלקניות:ר"אור"י('רוש' חרוטות פ"א ה"נ).
(גטן בז .):עד מתיטייר בנו בנזיר (ניר
"מ אסרווכו'
ם פ"א .הכיעות' :1נרא.ן דר"ם בטוסגר ורר"' במיחלם
(תוספתא שנבעית פ"א) יע"ע תוספתא ב"מ פק ,ובת"כ פ'וב.
(מ"קז .).נראין דרן בטצאן באשפה ורריח בייה"נ במצאן בבית (כ"מ כד .):ניאץ רר"א בהקדש ורברי חהית
בטעשר (שס נר ).גרא.ן דר"י ברמים ודרש בולר (ייושלמ .יבמות פ"ר הי"א) .וע"עוירכין (כח ,).וב"כ (עפ).
ובחיספתא בהרבה סקוטות .לפעט'ם טכר.ע אף שלא אטר נראין (סכות ).1
 )7רוב טחלקותיו הם  OPרשכ"נ וע"נ ורתםבן אלעזר וכ"א בר' ~preורייוס' בריהורה ואין צורך לפיטם.
ומצאנו שחולק נס על הקדטונים עי' ביצה (יגח ):ניאה שחלק ע 5ב"ח והבבה נדחק5פ  .וחולק על רגע וריהט
(~בהים קג:אזעך ק עא( .ב"ק פד ,):ר'יום
ש:י),ועל ר"ש (שבועותיפ.):
:( .בחים מג
ץ קכח
(ויר
ר'
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בשרת רגנוועיו המבעיות ושקירתו הרבה לקנוה חכמה ולהרבא דעת בתורה ,עשהלולחק
שעת ולקבץ ליד ששות כל החכטים הנהלים אשר הרביא תורה בבתי טדרעאם כוסט
.ולהמוג ואת הלך מישיבה ~ ,nbwלנדבת
%פניו,למעןיומובידוסדריהמשניות השבים
ר
ז
ע
י
ל
א
צ
כ
ו
ק
ס
ב
ף
ס
א
ו
ע
ו
ס
ש
ן
ב
'
ר
ל
ו
סדרי
ר'יהורה באושא ,לריש בתקוע,לר'יוסי בצפורי
כמ2טהיהם שקבעו כל אחר ואחדבבית מדרשו .ובדורשלאחריו ספרוכיהיו בידו תריסר
אפי הלכתא ,תה מכוץ על אסופת סררי הסשניותהשונים אשר קבצם יחד סכל חכמי
הדור .אלהסדריהמשניות'.היואבני יסוד למשנה הדשה אשה' סרר הוא וכתבה על
ספר ,ורצוט שתהיההיא המשנה הכללית לפני התלמידים בכל בתי הסררש וסמנה
ילמדו כלל כל התורה שנעלפה .אבל לא נחשוב שממרת ר"י הנושא היתה להיות
י אם
מרוקק במשנתו אשר תהיה בשלחן ערוךלפני הסורים וטסנה ערו הלכה למעשה,כ
בשמה כן היא ,דבר אשר קבעו לתלמירים להיות שונים אותו בעל פה למען ותחקה
בזכרונם תצא ספירט טפורש וסרור ומנצדד ,אבל ההוראה לאיצאה מעולם מהוך טשנתם,
ו מתוך משנתם כבר קיאם רןיהושעסבלי עמם ,ולמזרים להלכה.ולמעשה
והשועםוייר
לא היה ר אם שנו רובהכי אם גם עאשטשותלמידי חכמים .ועל כן כל האומרים על
ר',יוחדההנשיאכי הוא חתם כ%כל דבורה שבעל פה והואהכריע אתדיבורה להלכה אשר
ן או שמאל תפאועליודברים אשר לאכן*רע כברראינוכיר'יהודה
יעצפו
טשנהאין לחוימי
לא הלךבשנים סגורותאחרי לרטוניו %א חדל לסתור דברי הלכה אשר נקדשו פרוב
יסים אם לאדנונכונים עוד לזסמ  arD51הטבחי או אם דעתו וסברהומכריעות הפוכםוכן
הכריעבין הדעות השונות ,ואיך עתה יעלהעל הדעתכי זכות וצדקה אשר-לקתלנפשו
ימניעלרעען נם לאחרים? אבלאכצע הדברכיהגיעויסים אשרהעיךוהראנהפן'יאמןהטשל:
תפסת מרובה לא תפסה! על כן'עשה ר' .יהורה קובץ ההרה שבעל פה בו העלהיחד
בשטנות נפלאה הלכה ,מדרש ,תלסור ,ואגדה ,והלוף דעמע החכמים הנדולים ,לפי מה
עדצאלו מתוך משנתו של כל אחד ואהדוהןהן המהלוקות במשנתנו ,וכלל כל אלה
הענימם הוא טכסת התררה שבעל פה אשריהנו הדורשיםוישטהתלטירים. .
',
בסקור אחד סומן קרוב רבי כבר נרמזמה ראהר"יהנשיאעל ככה להבר משנה
אחרי
ירבי שנו לעלםהוי רץלטשנהיותרמן רוזלטוד
חדשה בכל התכוטת הנוברות; באסרם
מ
י
ב
ש בןיוחאי) שאין לך פדה נדולהיוהר מן התלפור,כי
נגר סח שאסרו ברור דקורםיר"
ברור שלפניו רפו ידירם מן המשנה וכל ישעם וכל הפצם בתלטוד ובפלפול אכסים וכבר
אמרר"עאין הקופץ משתבח אלאבטחן מעםור' יהודה עשה את הסררשלעיקר משנתו
ובגלל זה נחשתו הדרכים ער שר"ש עצם אמרשלאנמצא עוד משנה ברורה והלכה ברורה
בטקום אחר,וכן נטשכו הרברים ערימירבי והוא ראה שאם המעמד הזהיתמידאז המשנה
תעשה מרחהויצא שכר התשטרשהוא מרהנדולהבהפסר המשבהעלבן תקןרבי את משנתו
באפן שיתאים בה יחר כלעניני דיבורה שבעל פה ,ועלכןלערך טשנתהקדמוניםוראיאין
לך סדה נחלהיותרסן רוזלמור אבל מששיקע בורבי רוב המשניות לעלא הוי,רץ אחר
הטסנה אשר בהנכלל גםהתלסוריוהרטן התלסור  )2ודוהזאת דעה טתפשמת בק דמכטום
שכל
 :אומר צגי נמצא הרבה מעטים במאמריו .עי' ממחים (ע"ה ,).תענית(ב' ,):במות(גב ,):נגר ע"ע וחמסים ואני
' מעשרות ש"ב פה"א),
היש קדומכן (ט ,):גפ'ן (לח ,):חולין (מר ,):ערכיןג'ו ,).שם (כד ,):טנחות(.ר ).יייש
א"ו:טר("6,א ח"ו) ,תוספ' חרוטות פ"אלשב,ןית פתק יוטא פ-א ,מומהפ" ,:ב"ב פ"ח~,שם פי"א ,שגועותפ"י ,סכות
ע
-

.

הוריות פ"א ועיר תחרים.

)1 ,a~aע '.ב"1מעלג ):וירוש' שבת והוריות בסופה העוסקים בטקראוכו' בגמ'א.ן לך מרה גדולתמנוחקים
ה 11רץ למשנה יוהר טן הנט' ופריך טיישא לסמא ומשנ' בימי רבי נשנית משנה  1:שבקו פ"ע מתניתין 1ח 15:בתר
י רץ למשנה וגו' ופירוש חרושים כסו שמתגתי בפנים וגטו שטוגתמן הירושלמי
 .ונרעץ
3ט' הרר דרש לתו לעולםרי
חף
t

f

ח"דיד
536אתה-נינהימיבימריביר"שנשדת והדבר טוכרח למבינים .וב'רוש' צ"ליי'
למשגה ע" :ק
נשנית וכו' nlrml

f

הוא שאין כונת דצמ' על ריישא

~

כ"א על הם'פא o51Ph

רץ למשנה.

t

ר']
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שכלענין טעניני ההורה שבעל פה אפשר להוציא ולהוכיח מתוך משנתו שלרבי(תענית
כ"א .ירוש' כתובות פרו ת"ז
פ"א ה"א) היוצא לנו מכל זה הואכי משנתרבי
-

-

.

יני המשניותהעקריים של החכמים הקודמים,וטועים
היתה ישורה במינההיא קובץוחכי
ל
יי
שנ
דוע
בל האוסריםכירבי לקח לים,ד סדורו את סדר משנהם של ר"ע ור"מ כאלו ר"ע ור"מ היו
מיוחדים בזה סכל חכמי הדורותלהיות כסררי משניות ,לאכן הואכי טה שעשור"עיר"ם
עשו כל החכמים אשר לסרו תורהברבים בבתי מדרשיהם לכל אחר ואחד היתה5ו משנתו
ואםנכנה אתר"עור"םטסדרי טשנהכמוכן נכנה אח ר"אבןהורקנוסור"אבן יעקב ואת כל
החכטים בשםמסררי משנהאבל סרר הטשנה אשר יצא טתחתידירביישלו מושגאחרכי
סרורוהיה בעצם וראשונה בכונה לסדר ולחבריחד תמציתכל המשניות אשרנשנו מכל

ההכסים ער זמנו.
לבצע המעשה הגדול הזההיו לו עוזרים.כי לאהיה משפטו בסדר משנתו כדרך
אתר הסתברים ספריםהיושב ורורש בסתר אהלו,כי אםנועץיחדעם חלמי דורו גםת5סידיו
ואין כ 5ספקכי רוב הכרע~היו אשר העלה בין סתמי סשנתו נעשו בהסכמת החכמים .כי
לולאכן לאנבין כטהמראות אשר ננלולעינינו בסדר משנתו ,הן טצאנו בטשנתוכי עשה
פעמים רבות אתדברייחידלסחם משנתוכאלו הוא דבר טוסכםסרבים ,)1וכן שנהלפעמים
את דברי היחידכלשון חכככם  ,)2ואיך אפשר שרבי יעשה דבר למרות שני האמת לאסר,
זאת דעת רביםואינהאלא דעהיחידיתן אבל באצת הענין הואכן ,יסודו שלרבי היהכי
זאת הנפש אשר נתן אלהים באדם היא הפשית בדרישהה ואשרישים השכל והבינה בפיה
אותה תשטור לדבר וחככי הדור בזטנו כחנטי הדורבימי הלל ור"ע,ועלכן אף דעהיחירית
שנרחקהבזמן קדוםמפני דעת הרביםהוכלליהפך לדעתרבים אם בדור
באו במשפט
טאור
ןנ-והסכיטו עתה
עם הדין שנתחך ס;,קידמים וטצאו שרחיית הרעה היחירית היתה שלאכדי
רוב החכמים עם דעת היחיד אשר היהה טדהה ,אז נהפכה הדעההיחידית לדעת רבים
ובצדק שנאה רבי בסתם כהלכה מוסכמת סרבים או בלשון הכטים .ואחרי שהסכככן
החכמים היתה 15לסדה בקביעות המתמוה אף עלכן נטצא לפעטים מהם נגד דעתו ער"ה
י"ס :כחובות צ"ג .ובכ"ט) ,וכן נמצא ששיטתו נתקבלה במקצת אופנים ושיטת החולק
עליו בסקצת אופנים נסתמו במשנהלפי זאת ההכרעה ~בסות סיר;) .ועתה גבינה שר
טראה אחרת אשר הראה לפעטים במשנה .שבמקום אהד שנוי סתם לפי שטת אחר טן
החטטים ובטקום אחר שנה סחםלפי שטת שכנגרו ,ובאכר; אין זה אלא הכרעת הטסרר
וחכמים שעטו שבמקצת אופנים ראו לפי סברתם שיש לסמיך על שיטה החכם הזה
יבסקצתם על שימת החולק עפ על כןלפי הכרעת סברתם קבעו גם מתמות שונים (ביצה
ב ):ועתה גםזהיהי
ה לט הסדה לרעתבאיווטהכרעוחיו ,כשאוטרנראין דבריפלוני בזה,
ודבריפלוני בזה שהסכיטו עטובעלי ביתדינו או לאהסוייטו עטו ,וזה אםלפי מה שנראין
לו דבריפלוני בזה ורבריפלוני בזה ,נעשה נם הסחם בססנהאו נדעכי הכרעהו טוסכמת
לגל ואם לא לא  )8והנהטכלזהאנו רואיםלכדיכי מעולם לא חשב ולאעלהעל לבר"י
הנשיא
י כן מצאנו גמקומות א.ן מספר בש"ס דת"ק יהוא NCr'D
)1דאיישןדשצהירך ל.הביא ראיות פ-ט'ות על זח כ
הוא

.

.

דסתניה'ן

 )2על זה העיד נכי ר' ח'יא בן  1aetראהרב .דכי' ר"ט באיתי ואתנזי ושכזע כלשין חכט.ס~דביי
בכפף הרם ושנאו בלשון חכט'ם (חולין פה ).ואינם אף כשנא נאמר כן בפירוש טנאנו בה-בה הקימוח בש מאן
חכם'ם רבי פלונ'.ועי' בספריד טלאכ' ס" ת"ו שהא-יך בנה וכתב שם כמה דבי.ם ~ D'alבביאור ה'::ן.

י

ג"ש

 )3ע" חילוין (קח ).סחם רב' טשנתו .לפ' הכיעתו בנחלקת ר"מ ופי בברייתא ממובאת שם ב(ט' .וגן
 .ונגר זה תמצא בשביצת פ"' מ"א מחלקת ;
הוא במשנה דק'ד,ש.ן (נ-ד w".Y ):בנט' וכהוספתא מעש -שנ'פ-י
"ג ט-ד מחלקה ר"י ור"גוטח"ת ר"ע וחכמים שלא כהכדעהו
ורדי שלא כהכרעתן בחי:פחא שם פ"ח .וכן נשבת פדח מ
שם בח..ספתא מ"ט והרבהנבה.

י
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הנשיא להכריח את רחכמים אל רעתו בתקפו ובכהנשיאותוכי אם בהסכמה שלמה מחככ
בית,דינג',חוציאלאור סרה,משנתו ואמנם אם נראהבי פעם אחר פעם ,דמיונו כנכשלעד
ננד קצת החכמיםודמלמידים לא בו היה האשם כי אם בם הם' הקניאוהו והכעיסוהו אלה
ם ועלכן קצה לו לפעמים' כת
בנובה רותם ,אלה בררכם ד~קלתון ואלה בלעגםוהיתוליה
לו .למען נבין תהלוכתחייו עור יותר.ולדעת ודורש וסבה לקצתתיקוניו נעביר' לפניט
ב.
סה
פ
קצת ,קורות חבריו ותלמידיו המצינים אשר עניניהם ומנהגיהם עמו פעלו'תעצומה
., .,
גדולה עלמעשיו והנרגתנשיאותו.
-

-

.

1,

,ן

(

פרק עשרים
.

,

(

חברי רב .ותלמ'ד'ו.

אר אחדים פחכמי הדור העבר עודחיו ופעלו בדור הזה אולם ראשי החכמים אשר
עמדוליעץ רביהיובניתלכידי ר"להגדולים אשר עסדו תההאבוהיהם אחד סהסגויינים
במעשה ובחכמתו היה ר' אלעזר בן ר' שמעון .והפליג אביו מעלתו באכרו :ראיתי
בני עליה והם מעטים ואם שנים הם אניובני הם; ופעם אחרת אסר לון די לעולם ,אני
ואתה (שבת ל"ג .):ובם כלבני דורו ובדור שלאחריו נתנו 'לו כבוד וההלה אל צדקתו
וחסידותו ,וכמה הגהת מתמיהות הלו בחייו ובקורותיו (ב"מ פיד; ובפסיקתא דבשלח
הוצאת ר"ש באבער) .אסנמ אףכי הסיד גדול היהלא סר בהורתו סדרך המטוצע ובאביו
כן נם הוא נוטה להקל מלהחמיר.)1בין בהלכותיו ובין במדרשיו דרך אתר עם חכמי
דורו אהלפי הנראה לא היה אוהב לררוש בקל וחומר ומצאנו פעם אחת ש"ולק עלאב*
שדרש בק"ו והוא דורשההיפוךמן הכתובמבלישים לב אל הק"ו של אביולקידושין .),
ושד במקום אחר טצאנו שהוא משתדל להראות בי לא יספיק הק"ו בלתי מדרש הכתוב
(ת"כצוהי"ועי"ש בק"א
סת.ו'זבהש ק"ב .):מלבדמיסריו בהלכהישלנו ממנו כסהסאסיים
יפים באגדההטריחםחכ
ו
ת
ל
כ
ש
ה
ו
)
2
ו
נ
ת
מ
ו
ו
א
ש
מ
עם רבי בכל זאת
אף כי
נראהכי מתחלת נתחברואליו עד  1DIDלא היה אהבה שלטה ניניהם וכל",כבוד גשר
כברגי
ורבי לא ישוהלו ואולי מקנאה .כבר בעת ישבם יחרלרגלי רשב"נ ור"ן.בו קרחא
דיה מצער את רלי  )8לדברים .ומשפטו עלרבי ועל תורחו יודע לנו כבזוד התשובה
שהשיבה אשתו אחרי סואן לרבי כאשר שלח אלה לדבר בה שתנשא לו והיא שלחהאליו
לאמךכלי שנשתמשבו קדש אל ישהטש בו ומייפון בזהשדבריבעלה ~דבריםמהיך
גרונהנוסי יורע אם לאגם התרעימת אשר התרעם ר"א על השופמים והשוטרים בישראל
י ישראל וחוניהם והלסירי חכטים שבטשפחות
שטעכבים את הגאולה (סנהדרין צ"ח ),ועלדיינ
הדיינים (שבת קל"ב.
) אם לא טכוונת ננד מצב זמנו ונכונה בטררגה ראשונה נגר רבי
קשמרת
.
ם
ת
ד
י
ק
פ
ל
ע
אשר ינפלם וינוטאם
.
ר
ז
ע
ל
א
אם הואבן ר'
רבי שמעון בן
אלעזר בן שמוע אואיזה אלעזר אחר הוא ספק גדול והדעת מכרעת כי לא היה בן ה-א
ב"ש,כיא*היהבגויפלא טאדכיכין המוןמאסריואיןזכרון לתורתר'פיעו
ר בן שמוע.
רשב"א

.

ל,

.

.וב

.

ל""

חיל

' שבת (טר.
)1י
)רטתיר בטוקצה יגהר טר"ש וחבייו ,שם(קלו ).בן ח' שחיטתו טטהרתו ,פסחים(ק~).
מקרש.ן ע 5השכר ,ביצה פ -ס-ח ט:הינ.ן את הבהטה בטקל ביו"ט ,ת.ע ס"ק(ט"ג ,).סוכה טג ,):יכטות (עב,).
גדריט וע"ז .):ובתוספתא נמצאכן בכסה מקימות.
 )2ע" תענית(כ ).לשולםידיה אדם רך כקנה ואליהב קשה כארו .יבבות (סחן) כשם שמצוח לארס לוטה
דבר דנשטע כך טצוה שלא 15מר רבר ו~אונו,נק1טע .כיתר לשנות טפנ' הששם .וט.
; קדושין (ט ):טאטר 'טה
ועסוק .ועוד רבות כאלה.
 )3ספור הבב* כב"ס (פ
ר):תחילת הקנאה וץהחנהיר רבי אכל ששרש שם שסחתו היום שנישא עשב-ג
,
את ראב"ש ה.ה מכעיס את רכי ברבייט .וטפויש שור יחזר בירוקאטי שנת פ* ה-ה שפעם אחת אטי דבי
לראב"ש כך וכך שמעת' טאט.ך אטי  6ר'א רטשתי את אבא שטרות סח"61א שטשת את רבך יש'גותכלעטר
לא שסעתכן מאב'.

"י
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רשב"אד"ה תלכוד טובהק לר"ט וכל תורתו נרשמהברושמי תורת רעם וכמוהו כן גם הוא
עסקעל הרוב בהלכהולא במדרש דיבורה ועל כן בק מספר הסאסרש אשרנתקיימו סמנו
ועולם ליוהרמשני מאוה לא נמצאו סמנו רק מעם מדרשים ורובם באידה כסה הלכות
והוראות של ר"מסי
י לרוב הוא
דו באו אלנו  .)1רובי תורהו נננסים תתה פנ התלמודכ
ת
ת
ט
י
ש
ל
ו
א
ם
ע
ט
)
פ
ו
ט
צ
ע
ם
י
ר
ח
א
,
לשטת
מפרש הלכות ישנו ונוהן
 )8ומעמוד כללים
י מחלוקתו הם לרוב חכמי דור הקודם ואךבקצת סקוסות חולק עם רבי )5
בהלנה בנ
הואהיה סתננדנרול לכותיים באסצעוהו נזר ר"ם על יינם ואסרו (אוליןו' ).והוא עצת
נזר שלאישכיר אדם שדהולכותי (ע"ו כ"א ):והתוכח עמם כמה פעמים על דברהויהן
שמועפים את התורה(ספריפי' שלתפי' קי"ב,ירוש' יבמות פ"א ה"ו) סקורותהייו לא נורע
לנו ואף נם זאת לא נדע אםפעילתו עצמה ברור הוה ואם ישב במושב הכיחרין בימי
רבי .יותר ממנו רשום במעשיובזמן הזה .ר' ישמעאל ברבייוסי .אשר אמרועליוכי
הוא ממלא מקוםאביו (שבת נ"א .).הוא ישב ראשון בבית דעו של רבי לרוש כלאים
%פה"נ)לפי הנראההיה טמונהלרוןדיני טמונות (כתובות ק"ה ).וסהשתסרו להכיר פנים
במשפט קראועליו :נוער כפומהסיך בשוחר (ככות כיד ,).ונםרבי ק-אעליו ועל השנים
-

.

.

.

"

.

עפופי סרינים .כי ליושבים לפני ה'יהיה סהרה לאכול לשבעה ולטכסה עתיק
(מדרש קהלתפ' כל דגחלים ,פסחים קי"ח .):מתורתו אך נשאר מעם מזער ורוב שיורי
מאמריו הם דברים שקבל מאביו .וכמה דברים מסר לרביעל שםאביו ורבי קבלם ברצון
ובטל לפעמים רעה עצטו (שבת נ"א ,כתובות קיר ,).סדת הקנאה היתה בו ורעה עינו
בחברו ר'חייא אם ראהשרבי משבח אוהו לרוש'כלאים שם),ועלכן עם כל הכבוד אשר
בברורבילא היתה אהבתה'ישמעאלאליו טהורה ונאמנה(עי' יבמותק"ת.):לוהיו ארבעה
אחיםצעירים סמנוליסימ (שבתקי"ח .):דראשוןר' אלעזר בר'יוסי .גם הוא כברהיה
) וכברבימים ההם
בימידורו אל אביו נחשבביןהחכמיםואביומזכיר הלכה משש(יומאס"ז.
היהנכברבעמו
פעם אחתעם ר"שלרוסילמלכות להשתדללפניהלבטל נורה(מעילה
ום
חי
לנ
שו
י"וג) ובמקוסוועוש
ויייבר סמה שראה ברומיבהיותו שם( ,מהוראות שהורה (מעילה שם,
נדה נקח .תוספ' מקואות פ"ר) פלבד זהאין דבר מיוחד בהולדותיו ובתורוהיו
 .השני ר'
ן גדולי החכמים ועיקץ זכוהו הוא יחוסו.השלישי אבטולס
חלפתא אשראין לו זכרוןבי
,
א
צ
פ
נ
ו
ם
נ
מנחם
.
ם
ת
ר
ו
ת
ב
ם
י
נ
ר
צ
מ
ה
'
ר
ל
ן
ב
גם הוא לא היה מן החכמים
'
ר
יוסי
הרביעי
ששמוורדיטסאו אורדיטם ואסרובעלי התלמוד (שבת קי"ה ):הוא טנחם הוא אורדיסם אך
מייורע? הותר נכון לאטר שהוא אבטוליסהוא ארדיטום(עי'ירוש' יבמות פ"א ה"א) אבלעל
שם

 )1הלכפיי בשם ר"ם :ירושלמי ב"ק פ"א ת"ב ,הוריות (ה .).תוספתא דטאי מ"ב ,שבת פ"ע ,סגלה פ"א,
סופה פ'ב ,כלים ב'.ק פ"נ rn~e D"a ,שם פ" ,1אהלות פ"ה ,נגעים פפ"ו ,נדה פ"ג ,טהיות פ"א ,מ"ט .וע'.ייוש'
.
 .חולון (נח;) הזר בו ר"טוע '.תוספ' שם פ"ג
ברכות פ"א ה"ב ארשנ"א טתיר ה.ה ר"מ וכו' ואמרנו לו רבי וכו'
ועי' תוספתא ערובין פ" 1מביא פלפול בין ר"מ וחכמ.ם ואמר ער כאן היתה התשובח .מעשה בכ"טעי' ערובין (כט.ג
כלאים פ"ג ,מגלה

.

פ"ב
תוכפת"  )2גפי' הלכה ישנה :ע '.שבת (יג ,).כמחים (טה .):יבמות (פה ,).תוספתא טעשרות פ"א ,פסח.ס פ"ב.
ובכ"מ ספרשכ.צר נחלקו הקדמוג'ם .במה נחלקו כ"ש וב"ה עי' ב.צה(י" ,):1שם(יט ,).שם (כה ,):תוספתא מעשר
שני פ"ב ,כלים ב"ק פ"ב ,ת"כ תזריע פ"א .וע.ע (p"cכ .).לא נחלקו ר"ת ור"ע :הוספ' יבמותפ..ר.
 )8בנת.נת פעם להלכה :ברכות (נו ,):פסחה (:ג):וע '.תוספ' שם פ"ג ,ביצה(' ).1נוהן טעם לבטל הלכה
) גמע (סא ,):היספ'בפירי
י=ה ,שם י
ת פרד'

יכר

הופ~זא

בכורים פ"א.

יכה

נרה (מה

שם (ננ ורבי

 )6עם רשכ"נ :ברכות  ,):העניה(י' ,):בטות לפ ,):בשט(קא ,).גדה (טח 1):תוספתא פאה פ.ר.
עפר' יהורה :ערונין ('ט ,):שם (כנ;) ,ס"ק (נב;) .עםר"ם :ע'רוב'ן(קנ .).עם ר' גתן :שנח (ע,):1גט.ן(כ.):1

גי1עגגיגעעג.)1.:שויעס;:ן
:ג
כ (ןקג"ו,:).שןלגג,%):יג)'):11ןנסיכדהבןם.ןןםנ"ע'ג~:
פיח,כ.בפי.א.
שם

לו .תוספתא ננעים

וע"ע ס:הררין (כב
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ששם שניהם נזכרו הלכות ומררשים ר' מנחם נזכר גם במשנה(יומא פ"ר ם"גן ,וגם נטצא
י אביו מזכיר הלכה בשמו
שסתם רבי לפענחם את ששתו במשנה (מגלהב"ו .).ר' יוס
י שהיהלו קרבה
(תוספהא בים  /(Nffteמלבך ר' ישמעאל לא נפצא לאהד פבני ר'יוס
נדולהעםרבי וגם טצדתורתםוחכמתםלאפעלותעציסה סתחדתעל השתדלותרביוחבורתו.
יותר סחם הנטל לעשות בנו שלר"יבואלעאי .רבייוסי בן יהורה .הוא היהגרול מאד
בתורה ומהוך כמה הלכותיו"שה הדש בתורה עלפי הסברה ושקול הדעת אנו רואיםכי
היהישר בשכלו לבו אמיץבהוראה ולא חתלעטור במקוםגדולים שקר0והו אםדעתו טכרעת
ננדרעתם .הוא היההאיש אשר ערב לבו לחדש הלכה בעדותדיני נפשעו לחובתהנירון
ויסה :חקר אינו צריך התראה ,בכח ,הסברהלפי שלא נחנה רהראה אלאלהבהיןביןשיגנ
למזיד(סנהירין,ח' / ):נגד דעת קרסומו אשר לאחלקו בזה ,ובסתירה עם ההלכה :שצריך
י רבות בהן מזה
שיתיר .עצמו למיתה (שם מ"א.
ואם נשים לב לתורותיו נטצאכ
"ל ר"ש בן אלשר שכבר יש להם רושמי התלס~ד
המין  ,)1כאשר רסונו מהכונת הור
בתתווםש
הטפרש ולכות הקדסונש ומפלפל בהןומוציא דבר מדבר ומהלס וכפריש אף כן נרשמה
תורת,ר"יבןיהודהט .לרבי היה חבר נאמן ורוב טשאו ומתנו בהלכההיה עסו ,וכסה
פעמים סתם בסשנה כמוהוננד דעהעצמו ,)8כרביכן גס הואהיקל בדבריםהכטריחים את
הצטוה יותרמדי (ביצהי"ג .נדה כ"ט :ירוש'מעשריה פ"נ ח"א ובכ"מ)וגם ההירלהשיים
על החקכדילהצילמןיזק (שבת קי"ו ושוויהרעית הזה עשהחוזקלבריהבינווביןרבי
ועלכן נשתלךרבילמסעיו נטצא כמה פעסימ שהיה ר'יוסי מלוהו (ירוש'דמאי פרא היא
,בבלי נדרים  .a~Dוב"רפע" ,)1וגם נתן)לו זכרון בכסה מקומות
ש"זיא ,שבישתסיע
ח
ק
ל
אשר
אחד
ה
י
ה
ה
ז
ה
ק
ם
י
ד
ה
ו
י
מ
ה
'
ר
ן
מ
במשנתו זעתה אין ספ כי
חלקי
בו
בפעולתו של רבי .רבי שמעון בןיויסיהורה לאהנחילנוטעיית
חירק מעפ אבל תחת זה
מסר מספר רב מהלכות-ו של ר' שמעוןבןיוחאי אשר קצהן נזכרות במשנה עלושטו ופצד:
זהויה עזרה גדולהלרבי בסדור משנתוכי לפעולתוהיה המדהן נרעיל לו כמו הפלפלן
ואולי עודיותר קצת מחברים השבו כפשת שד' שמעון הזההיהבןלר"גבןאלעאי ואינו
כזכי הואבןלר'יהודה איש כפר עכו אשרחי נזמן ר"גואוליהיהתלמידו (מכילתאיתרו
פ"ב ,מומהת"נ ):וכסוכן פעולאסר שלא נמצאולו מאסריםבלתי.מה שאמר בשםאחרים
אמנם נמצאו לו כמה מאמריםבין בהלכהבין בטדרש )4אשר ,המציא מדעתו ..סומכוס
תלסיר ר"מוהיהפחך מבחירי רהלמידים אשר אסרו נרולות סהריפותפלפולו (ערוביןי"ג):
יהריסקר"יבן אלעאו אתתלטודי ר"ם מבית מדרשו
ואף הוא בעוצם פלפולוהיה הסבהכ
מפני שהחזיקם לקנטרנים לקדושין נ"ב :נדר מ"פ .0וציורי תורתואך טעם ורובם בהלכה
~א .בהדרש רוב הלכותיו הן בדיני סטון ,וקצהןבענינים אחרים  )6נם נ0צש מסט הלכות
שאמר
_-ך--

.

י)

.
.

.

 )1ט! הלכותכזועי'כבלי (D~nCDו ,).שם ( ,):%יכטות (קח .).תוספתא פטחיט פ" 11נכעיס  ,a"eירושלמי
פסחים פ-ר ח"ו.
ו בשגב(ה ).נעז קנה בס"ה וכו' W~tc .או נות! טט להלכת עצרו או ;ולחו:
, )2מוציא דבי טרטר,יט
ע" שבת (קנא ,).לעיגהו'א 1:יבבות.לפג ,):בטשנה חולין(.ח ,).חפורה(' ,).1בירושי ברכות ספ"ט ,פאה פ"בריח
פ"א ,ת"כקדומתם פש,וע( nmla '.טה.):
תוספתא תרו0וח פ"א ,כלים ב"כ פ"ב,
שבתריי
 )3מהם בריטיילא כתגיעי'מכשי
נקנח ,):כלם פ'ב ט"ב כייערי החולק על רבי בחוסתן  ceפ".א ועי"ש
ביחם .וע"ע מעשרות פזצט"א סתם רבי נטוחו נגד דעת האעקב רכו3דמ.כח בב.צה(לה.):
 )4רוב סאטר 1.בשם הלש תם בשם רעע בחוטפתא ב"ק פ" 1ומשים ר' יום -טיש פ"נ ומשום י"אבי' שטסן
 .ובשם עצסו בתומפחאנגעים  p"eשםט"ו,ספיי דבריםפי' ש"ט ,מג.לתא בשלח פ"נ.יע"ע ירוש'כלאים
כלאים פ"ע
פ"ב הזד וכעפן שם מקומו יש ג" שונות שבחים (כח ).גי' עיכום וב-ה בחו( 14נח ):ובתוספתא יתם פ"ב גי'
ר
ק
י
ע
ה
ו
 :עכו גסו
אבוק ובתוספ' סיטה פ-חוגגע'ם פש,גי'עגים ,וגירוש' סוטה פ"ז ג' אטיס וכל אלה הגי' גטצית
שהיא בבבל' סוטה (ל )::ובמכילתא שם חור שם יתרו פ"ב ש:קיא אכו א.ש
עכו וס"ה בסוסה (ט .)::וע'-
כפ-
גרה"ט לרו"ח  199שהעליםעין טבל ות ובא לירי טעות.
 )5מאטרתבדיני טונות :ב"ק (ין ,):שם (לט ):יהורה בן נקומה בשטו ,שם 1ם ),1יחתם טשנה כותית,
שם

-

-

.

-

-

-
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-
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שבמר בשם ר"ת רבו  ,)1אםנתבונןבתורותיו נמצא שברובן משתדל לחלק המדות ולעשות
הפרשביןהעניניםוזהתמיר אותעל נשיפותהשבל חכם אחד -ר' אבא  -אשר אמרו
עליו שהוא אבאאריכאאו רב ,שאל ממנו שאלהבדיניסירנות וכן ר' נתן שאל מסם שאלה
(כתובות נ"ב ושם פ"א ).ומתנך תשובותיו נכר בעצם חריפותו ר' שמעוןבן מנסיא
אוהב נאטן לרבי וביהו ומכבדו אשר אמרעליו שכל המדות שפט חכמיםבצריקיםנתקיימו
ברביובניולתוספתא סנהדרין פי"א ובפ' שנו חכמים וביר:עו' סנהדיקפ"י צ"ע) .ופלפל עם
י (יוסאפ"ה,):
ריי הנשיאבריכה ומפרשדבריר"ש(ביצהכ").1ונוכר עם שארחבריושלרב
והיה חבר לר'יוסיבן המשולם ונדעה חברתם בשם עדה קרושהבירושלים (מדרש קהלת
פ' ראה חיים) ושניהם נזכרו במשנה (תרומות פ"ר כ"ז ,בכורות פ"נ מ"ג ופ"המ"א ,חגיגה
פ"את"ז) ופעם אחת סתם רבי משנתוכעיטת ר"ש ב"מ לכתובות ל"מ).
 .אמנם נראה כי
-

-.

.

.

.

לאהיו מןהיושביםלפנירבי בביתדינוולאלקחו הלק בפעולתוכי אם מושבםהיהבירושלים
הרחק מבית הנשיא ,והנהמלבר כל אלה החכמים הנזכרים עד הנה עודהיושרידי הכמים
מרור שלפניזה ועורחיו ברור הזהכמו ר' אלעזר הקפר ר'יומיבןכיפר ר' דומתאיבןינאי
התורה
ר'אחיבן יאשיה ,ר' יהודהבן לקישועוד אבל לא עצמה פעולתםעל
השתלשלותי
שבעל פה מאד עלכןדי לנו בזכרון שמותיהם.
אבל בדור ההדש אשר קם תרח אבותיהםהיו אנשים אשר ברב שקידתם וחכמתם
היו בעוזרי הנשיא ובתומכי פעולהו .הגדול בכלםהיהרבי חייא אשרנהנולוהכנוי "הגדול"
(סנהדרין ה'.).ובימי רבי עלה לארץ ישראל
אוהיובא"והיהבן אבא טכפרי אשר
יהוהפ"ה ,):ובכל מקום ובכל עת הפלינ בשבחו
כנ
במ
ב(
וקראעליורבי מארץ טרחק אישעצתי
(ירוש'כלאים פיט ,ב"ר פל"נ ,ררוש' מנלה פ"ד ה"א ובכ"ט) ,ויעןכיהכיר רבו את מעלתו
בדולת תורתונתןלו לר"חדימהמוריו והוא עצטו יספרכי היה סמוך על שלחנו (ערובין
י היה בן ארצם ,הפריזו על מדת שבחו ואסרו שבימיו נשתכחה
ע"נ .).הבבליים ,יעןכ
תורה ועלו ר"חובניו ושדוה (סוכה כ': ).שמו הדבריםבפיר' שטעון בן לקישבן ארץ
ישראל למעןיאמנו ,אנל הם ס:כהשים מן המציאותכי באמת לא נשתכחה התורה בעת
 .הן כבר ראינו
 .אך בזאת נאותלבבלייםכי ר"ה מלל מסילה חדשה בלמוד התורה
ההיא
לפני זה שמקצת ההבסים הזקנים אשר חיו בסוף הדור הקודם ובתחלתהריר הזה כבר החלו
לעשותלעיקר תורתם את התלמוד ,ודרך הלסוד הזה עורהגדילביןצעירי החכמיםשברור.
כל מי אשר לועינים לראות ולב להבין הלאיכיר מהבין תלטודם של הדורותדו-אשונים

ובין תלמודם של אחרוני השונים כסו ר"ש בן ~לעזרור"י בן יהודה וחבריהם ,ואמנם
בתלמידי האחרונים האלהיגלה ההברל הזה עוד ביהרן עזכי הם כבר שמים את סרר
המשנה החדש לטמר דרישתם ,לתקנה ,לפרשה ,ולהרחיבה ,בהוצאת דבר מדבר,
ואלה הנקורות הלא הןעיקר התלסורשל כלהדורות עד אחרוני האמוראים ,ועל כן תלמודם
של הדור הזה רומח במקצתלתלטוד הראשונים בבחינת צורתו אבל במהוהווענינוולפעמים
גם בצורתו הוא דומה לתלמודהאמוראים ,והנהרביחייא אשר היה אחד מן הראשוניםבין
צעירי החכמים ברור הזה נם הוא לקח חלקו בראש בררך הלמוד החרש המאסרים אשר
נתקיימו לנו מר"ח נוש
בהטשהאים את ממבע ההלמוד עליהם אם נהלקם לסחלקוועיהם נראהכי
תכונתם רשומה
סימנים :א') טאטרים טטשניות שונות אשר לא אסףאותם רבי אל
ו
מ
צ
ע
ל
מררו והוא
ת
ו
ל
ג
מ
ת
ו
ל
ג
מ
ב
ם
י
ר
ת
ס
קבצם
ח
"
ר
,
ת
ו
ע
ד
ו
נ
ה
ו
ת
ע
ד
מ
ן
ה
ו
ן
ר
י
ת
ס
ה
ו
בי
דבי
זה

.

.

שם (עת 10שם (ק'ב ,).תוספתא שם פ" ,1כ"מ (כס 1):שם (סט) ,ב"ב (יב 1).שםוסג ,).שם (עג).יבע(י(ים אחרים:
 1עיוב( 1.בו ):בטשנה ,נכר (ח ,):הור'ות (כ ):תוספתא נגעים.w~e
ירושלמי תענית מ"ב הרי,בכלי שבת (כ).:

במעשין

1

(ח):
 ,.ש) (כא.!..
-

'

'
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וה נגד כונתרביותכליתו בסדור משנתו  .)1ב;)'מאמרים אשר העודתם לתקן משנתו של
רבי אם בהוספה או בגרשןאו גם בתקין הלשן ליתרון באור  .)9נ') מאמרים אשר כונתם
לפרש המשניות אשר עלו בסדור"0שנתו של'רבי  .)8ד') סאמיים כולליםדברים תרשים
שהמ הולרות'דברי המשנה*) .ה) מאמרים סתננרים להכרעה הטשנה )6ן ואם נתן לב
ללשון המאמרים האלה נראה שבמעט לכלםיש חבור וקשור טה למשנתו של רבי ,ונראה
לעין כאלו ירצה לעשות דבריו כסו הטשך .למשנה ,והנה אם נסתכל בזהבעינים פקוחות
יראהלפנינו ר"ח לאיש הסולל מסילה חדשה אשר הקוה הדרך אשר ילכו בה ההלטירים
סעהה ,ובדרך התלמוד הזה הגדילו לעשוה במדרשו שלר"ח .על דרך משל אכוה
הטלאכות בשבת ואבזה הנזקין היו לר"חענין לענות בו בהלמודו והמציא לאלה האבות
הולרות כיוצא בהן ונתן לקוצר חמש הולרוה (ירוש' שבת פ" 1היא) ,לחרישה נהן שלש
ח"ז שם); וכן עשה באבות הנזקין (ירוש' ביק פ"א היא) וסכנו ראותלמידיו ועשו כטוהו
ובקנאת מופרים הרבו המצאות ,ומסופרלנו עלבניו :בנוי דר"ח רובאעברין הוייבהרין
פרקא ( '0כלל גדול בשבת) שתא ירחין אפקין מניה שיתמילין על כל חדא וחרגת.
ואמרו עוד שאלההויי עשו בשטת ר"ח אביהם (ירוש' שבת שם) .ועל המעמד הזה
נאמר בצדק כי בימי רבי רצו כל העולם אחר ההלמוד עדכי הוכרתרכילהזכירעל
ככה .ועתה קרוב מארכיהכנוי העומרהוייה לכנות בו פלפול החכמים כסו הוייות רב
ושמואל הוייות אביי ורבא תהלהו ברור הזה
 .קצה מאלה .ההוייוה שבין ר"תוחבריו גם
נתקיימו לנו בתלמוריםומישיתבונן בתכונתןישכיל לדעתכי לא נמצא רוגמתןבין במהותן
ן בצורתן לחכמי הרורות הקדוטים ,לבסות ל"ב ,וירוש' שבת ש"ב ה"ה;ערובין פ"נ ה"ד,
בי
יבמות רפט"ו ,כתובות פ"בה"ו).
ן .בלל עת ובכל מקום
ברית האהוהביןרבי לטת היתה נאמנה והמימה למראהעי
הלא רבי טהלל מעשי ר"ח ,וכננד וה גם ר"ח נתן כבור לרבימאין משלווקיאו רוחאפינו
משיתה' (ירוש' שבת.פט"ז הגא) .אבל אם לא רק למראהעינינו נשפוט נראהכי האהוה
/

אשר

)1א.ןצויר,ידיגמאית'פיט'ית י
ה כ' סיב הבך"ה,ת
ן דן שעלו גחוספתא
ב.פ'י"ה ק:ההטי,יח
מש
דר
שלנו ונקיאית גס כלשניות גדולות (ע" ירושלמ' הוריות מפ"נ ובמד
היי",
לדבר 'טוה הוא
קהלת חסתי) ומקום
כטאטרנו על הברייתות והתומפתות ושם נפיש.
 )2ע" כרכות פ"א מ"א טשעה שהכה.:ס נב:ס.ם לאכול בארומחן חקן ד"ח משעה שדרך ב"אנ:נטין לאכול
פחן בלרג' שבתות ירושלמי שם ובלי ס"ק טשי שזה הס.מן נאות יותר
לא ישב אדם לפני הספי סמוך
לשחה חני ר"ח סמיך לחשכה (ירוש' שבת פ"א ח"ב)
הנר תר"ח אבל מפהנל הוא מה.שבכוסות
ר"חלאש:':קיאאולהאוי-.
ושבקערה ואיו חושש (שם ה"נ) .שגג או נאנס הג'
( 4פסח'ס
 .פ"ה ח"א .:נבל הקיקם להביו תוך
 .מי שהפך אח,ת'ו תר"חמ שהיו ,ותת הפוכין ( r,:wtס"ק פ"כ
ר' אמות תי"ה תוך ר-א לשבח ורומא פיב ח"ב)
 .ט~כית ונותנת וקיים תר"ח לא תסכור ולא תתן ואם מנרה ~גהנה קים( ,נתובוה פ'ח ה"ב) במקום שנמצא
ח"א)
.
ל
ב
ב
ב.רוש' אנןהנין תני ר"ח לרוב הוא מנה המין .לל,ע שמה (לא :נוו.):
 )3טפרש לשון המקים בטשנה כמו :כנגר בית  pqpא"-ח ה.כאיכ:גר קיקשימעלן('ר,ש' כדכות פידה.)1.
מביכין על ךפת תר'.ח א.ן מברכ.ן על הפת.אלא בשעה שמורם (שם פיו ה'.א .).ג' הלמין של פת.ח תר"ח עושה
ב' אטוח על ב' אמות וכו' (כלא.ם פ"ב ה"ו) .לא קנלו חלות ת"ל תר"ח גזרועליהן יהה':רום לטקוטם (חלה פ"ר ה'.ב).
רו'.א (מבוא) אין צריך למעט ת"-ה אפלוט'  ':אסהכרובין פ"א ח"א .יטע חלה פ"א ה"התי'ית אפילו עשאןקלום.ן.
דסא .פ"ה ח"א תר"ח אף בודא ..מיק פ"א ה"י הר"ח השף שף ביגל וכו'' .בטוה פ"א יו'ב תר"ה אם מאנו או
נתגרשו וכו' ,שם פ"א ה"ה ח 1:ר"ח וכולן אם 'כולות להנשא לארין וכו' הנזח א.ן צרה אלא מאה
לא נציבה אלא לממין
נלבד .ועי' בבל .פסה.ם (מב ):הר"ח ד' טר:.וח וג' מ.ני אומנות .ביצה (לב).
הו-ף""רבי בשטייכי'
לאול"רין וכו';.ייוש' קרוש)ן פ"ע הזא הכ"ח לא סק; רב -שלשהןוכי' .עוד ,שס לא ס
 )4ע'' ,רוש ,שביעית פיא ה 1.הריח אלנות של אדם אחר וכו' .סוכה פ"אה'.א הר"ה א-ר פתל בג' טפח.ם
סכך פסול אינו פוסל אלא בר' אסות ועי"ש בגס'.
 )6חולק על הטשנה דרנ' :סדה נסה שדה דקה תר"חה.ן סרה טח מן ההין ולסטה סרה דקה וכו' (דמא'
כקל אינה יכולה
פ.ב ה"ה).תי"ח מאיתו השדהוכו' (דסא' פ" 1ת"א) היה טב.א טחתה וכו' תי"ד וש"ג
ש שם בנמ' ;ת"ג ה"ו) ראה רב -דביי ר"א בר' חה"ג ושנה כיוצא
טפ ':שיתפתו :של אשהוכו' (סוטה פ"ב האםיתפי
התן ואם מכיה ונתנה קסם
בו ור"ח ראה רבי' ר"ש ושנה כיוצא בו סוכרת ונוית וק-ם תר"ח 5א הפכוי
(כתובות פ"ח ה"מ) וין 5האייך בייות כי לטע'.ו שכב ג-אה שכ 5פה דהני י"ה נכש באחד טאיה הטניס

עי

היא'.

לוט;..
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שפיפגו בפנים.
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אשר הראה ר"ח נגר רבי לא היתה טהורה בתמים .ר"ח רק בפניו הוא מנשא את רבי
ומרומש אבל בלבו לא חשבכן ,ואף לפעפים נלהנגר מביביו ותלמידיו את הדברים
שבלבו,ויהי סקלהלפניהם את תורתו(הוליןט"ז).
 .ואם ר"ח מזהיר אתבןאחיו רב שאם
רבי עוסק וחרש במסכת אחת שלאישאלאותו שלאכענין ממסכת אחרתפן לאידעלהשיב
הלבוז לשבתנ' ):הלא זה סורה על מהשבתו אשר השב על הורת רבי ,ופעם
לויהי
אחת בשבתו ושא ובניו על שולחנו שלרבי פתחו בניו ודרשו אין בן דוד בא עד ששלו
שני בתי אבות מישראל ואלו הם ראשי הגולה בבבל והנשיא שבארץ ישראל ואסר להם
ן יצא סור
רבי קוצים אתם משיננים בשני ואסר לו ר"ח אלירע לך דבר זה נכנסיי
(גצהררין ליח ,),ואטנם מהתנצלותו של ר"ה הלא נכירכי בלב בניו סטונה איבה נגד
ביתרבי והואירע ואשם
 .גן כמה פעמים הקניט ר"ה אתרביבדברים עדכי נערובנזיפה
)
ץ
ל
ח
ר
ה
ז
י
ה
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נ
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א
(מ"ק ט"ו 2ירוש' כלאים
.
ם
נ
מ
א
ו
ל
כ
ס
)
ט
"
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ת
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י
מ
נ
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בדרכי
דיבורההיהלרבי למורת רוח.כי שטת תלמודו של ר"ה נבדלה בעיקרה משימת רבי.
י רבי שם למגטתו ולמטרתו להגביל התורה שבעל פה בסדר משנתו ומגמת ר"ת
כ
ומפרתוהיו להרחיבה ולהגדילה בתלמודו ,ועל כןאין כל ספק כי גם בדבר הזה לא
ישרה נפשרבי בר"ח ,ונבין בזה פדוערבי עם כל הכבוד והתהלה אשר נחן לר"ח לא
חפץ שיהיה הוא ממלא סקוסו בבית המדרש אחר מותו,כי כאשר צוהרבי על ביתוועמו
לפני מותו אמר חנינא בן חמא ישב בראש (כתובותק' ):הוא ר' חנינא אשר בכל
הורוהיו והוראותיו נמשך אחרירבי ולא אטר דנר בהלכה בלתי אם שמעו סרבו ברנש
שבישות %א היא) ,ומנע עצמו סלה,רות בלתי מה ששסע סרבי שלש פעמים שכן הלכה
למעשה ~רוש' נדה ספ"ב) .והנה איש כזהודאי היה מתלרבי יותר לרזות ראש הישיבה
ם פעולתו ,הוא סדר משנתו ,לדור אהרון ,תחת אשר טר'
כי ממנו יכוללקיותכייקיי
חטא לא יכול לקוות ככה
כאשר ר"חובניו היומטיליםקוציםבעינירבי והכעיסוהו וררעיטוהו לפעמיםכן עשו
גם חכמים אחרים בדור ההרש הזה .האחר היה בר קפרא אשר שמוהעצמי לא הרע
בבירור.מן התחברותו אלרבי נראהכי לאהיה אוהב נאמן לו ולביתו אף שהיה הלמידו
 .פעם אתת בשבת החכטים יחד בביתרבי היה בתוכם נם בר אלעשא חתנו של
המובהק
רבי איש עשיר אבל לא היה טן החכמיםויהי כאשר הציעו הכמים שונים שאלותיהםלפני
רבי הסית בר קפרא את בר אלעשאכי גם הואיציעלפני חותנו דבר חבטה ושם בפיו
חרה אך עד מררה הכיררבי מתוכן החדה כיעליו ועל נשיאותו היא כוננה (החלוץ ח"ב
 )88והבין כי בר אלעשא לא ימציא זאת מרוחוכי אם יד שליעזי באמצע ,וברעתובי
בר קפרא היה סיוחר במליצות חדות עלכן הפךפניוויבןאליוויהיכי ראהו פצהק ידעכי
באמת חשדו וישב לונמי
ו בראשוכי כל ימיו סאן למנותורבי .ואף כן לפעמים nulw
הכעיס  p"aאתרבי בדבריליצנותו (ירוש' מ"ק פ'צ היא ,נדרשנ' :ובכ"מ) .אבל רע מזה
ומהבעינירביכי ב"ק אףכי לקח חלקו בסדר סשנתו בכל זאת לא טנע מלבור לו דרך
לעצמו  aev91נם הוא כמעשה ר"ת להבר משניות נדולות ולדוגמידן אצל משנה רבי או
לטעלה ממנה הדבר הזההיהבלי ספק כקוץבעיני רבי הן אטנםכיאין ראיה על וה
שב"ק הוציא משניוחיו הנדולוה לאור עוד בחיירבי ,אבלאין אפשר שהשתדלות ב"ק
נעלסהמשניו אם נתבונן במשנת שניהםונעריך השיורים ממשנת ב"ק לעמת משנת רבי
יבוררלנוכי מעשהו של ב"ק ננר מעשהו שלרבי הוא כננסלפני הענק ואם כנו את
משנהו בשמ:טשניות גדולות ,לאיאות לה השם הזה רקלערך כמותה לאלפי איכותה.)1

.

*

.
.

.

.

עיד

קצתם אשר יש ערג) 'חוס למשגיו .עי' חרוטות פ"ד
 )1טאטרי ב"ק רכים בשני התלמוד.ם ונע.ר פה על:rsp5y
תחת אשר משנת רב' קצרה ונכה נלשו:ה.
ה"מ ,מ"ש פ"ר ח"ח .חרוג נוסח משנתו באיריותובלשין

י,
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עוד תלמיד שלישי היה לרבי והוא,לוי בר סוסי .הואהיה לו תלמיד חביב וכאשר
שאלובני ממונאי מרבי שיחן להם איש חכם אשר יהיה לראש בעדתם לכל צרכי הצבור
נתן להם את לוי ושבחו לפניהם לאמר :נתתי לכם חכם כמוני לרווח יבמות מש"ב) ,לף
די
ה פלפלן וחד השכל ונקרא :לסדין לפנירבי ,ולפעמים קנתר אנךרבי בחריפות פלפולו
ך
ש
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אני
וה לידי
מעילה ט' ):אבל גם.הוא חברלו משנהלעצמו והכנים בה דברים אשר הם בסתירהעם
משנתרבי ולא עוד אלאאף שהש.בו רבי ובטל אתדבריו בכל זאת פתק הדברים במשנתו
(יבסותי'.
) ושדבימיאחרוני חכמי התלםורנתקיימהמשנתוומזכירים נוסהא ססשנתקרוסין
י (קרועכן עדו ):סכל זה נראהכי נםדגזלמידים הקרוביםאליו ביותר מרו ועצבו
דבילו
אתרוחו .ואין ספקכי מבחינתו במעטרים האלה אכר 1לעולם אלירבה אדם רעים בהוך
(ברכות ס"נ ),ומה צדקה בקשתו
ירצוןמלפניך
אשר א %בכליום אהדיהפלחו:יה
ב
הן
יתש
ילהינוואלהיאנוהינו שתצילטמעזיפנים r,nyDIפנים (שם ט"ו.):
אםכי נדול רביליהודים דורש מוב לעסו ומקריש כלימי חייו לתורה בכל זאת כל
 .לא יוכחש כי לאנמים שונות נעשה לו ההננדות
איה הצל לא הצילוהו מרכסי אדם
בכונה להתנגד .פעם אהת בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל והיתה כונתם לפגום
יחסי הבבלייםורבי הביןכימכוון זה נגדו שיחוסו מהלל הבבלי ועל כן אטר להם קוצים
אתם מטיליםבעיני .ואמנם מה עשה הכי הכריחם לבטל דעתםספני כבוד בית אבותיוע
)  1DIDDIבשם
לא!כי אם אמר ר' חנינא ב"ה יטפל עמכםויכריע מקבלתו (קדץשיןע"ב.
י אשר נמצא כתוב בפנקסו כי היהרבי צווהעל שהיו נוהגים היהר בבבל לגבל את
לו
הקליואין שומע.לוואין כח בידו לאסרופפני שהעם נססך אחר ר'יוסי בן יהודה שהלק
) ופעם אחת דרש לף הלכה משמו של רבי ולא קלמוה הלך ודרש
עליו ודביר (שבת קנ"ו.
) הנה אותה הלכה עצמה אשר לא רצתה נפשם בה כאשר
בשם רבים וקלסוה לגטין כ'.
נאמרה לדם בשם רבי קלמוה כאשר שמעו שאינה סרביכי אם מרבים
 .ונראים הדברים
ןשנישבילין אחד שלסתזיקיהישן בדרך הלסוד והםהיו הזקנים אשר
טרבי היה עומרבי
נשארו מהדור הקדום והשני שלהצעירים שבדורבעלי הפלפול והרצים אחר ההלמוד ופפני
זה היה טצבו שלרבי קשה עד טאד .וקרוב מאד שעל זה מכווןהויכוח אשרבין ר' יוסי
בר יהודה איש כפר הבבלי ובין רבי שר'יוסי אמר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה
ן סגתו והלופד טןהזקנים למה הוא דומה לאוכלענבים בשולות
לאוכל ענבים קהות ושוההיי
ושוההיין ישן,וכוון מאמרו ננד הצעירים שבדור .ומשיבו רבי,ניאין זה כלל אלאיש
קנקן הדש מלא,ישן ויש קנקן ישן שאפילו חדשאין בו (אבות "8ד) ואולי שנם דטאמר
המפורסם של ריש בן אלעזר :אם יאמרו לך זקנים סתור וילדים בנה סתור ואל תבנה
שסתירה זקנים בנין לתענית ל"ב ).סכוון נם כן נגד הצעירים שבדור הזה .וכבר ידענו
זאת ממקומות אחריםכי נדלה הקנאהביןהזקניםובין הצעירים שברור הזה (ירושיכלאים
ספ"ט)[ על כל פנים ראינו כי קשה מצבו של רבי והכריחוהו הטא~רעות לתת משפר
להבמים ~לתלטידים הפורצים נבולות
אם
-

-

.

.
.

.
.

.

.

.

.

ניר פ"ה ס"א הקדש מעות . .נ'צד שור שחור שיצא סב'ת' ראשון  HS.1לבן וכו' וטשנת ב"ק כך ה.א .עצר
וחצור קמצא טית .יאשת ויצא לבןיצאו אתייושחויים את תופשו משם ראש לשהויים וגו' עי"ש נ'רושלסי  ,כתובות
פ"א טנא בתולה נשאת וכו' שפעמם בשבת וכו' ומשנת ב"ק בתולה נשאת ברביעי ונגעלת בחטיאר הואץ ונאמרה
יע~ע בגט' (ה .).נט"ן פ"נ מ"ג המב"א נם ידיחו וקן או חקה נותנו בחוקת
בו גרבה לרג'ם אלמנה
נשאתא ווכנוו' או חולהאפילו הניחו בן ק' שנה ועשה בדרך ק' שנה נותנו וכו' עי"ש בירוש'.
שהוא חים וטשנא'בוק הטבי
ומעטיםא.ן תיקונו אלא בטלה אחת עי,ירוש' שבת פ" 1ה"ט וכחובות פ"ה ח"ח .ולפעמים מפרשע" ערוכין פ"א ח"א
סבוא שהיא נבוח תבזק אפילו מאה אמה cff ,פזה ה"בנ' כפרים המחולשים אב"ק  l"1WP1צובא .ועוד נדבר טוה
בדברנו על די:וספהא

.

.

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

172
-

-

אםנשים לב למעמרים האלה נביןהיטב סבת כמה תקנות חדשות אשר תקןרבי
י נשיא:הו .כמו מה שנזר שהלסיד אל יורה הוראה אלא אםכן נוטל רשות סרבו
כמשךימ
~נהררין ה':ירוש' שביעיתפ"וובכיס),וכן נראה שתקנו בזסמשמנויזקניםלא ירזהאלא
י הנשיא ואף שלא מדעת הבית תחת אשר לפניםהיההרבוותביד הרב למטת את
עלפ
'
ש
ו
ר
י
(
,
ה
ד
פ
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י
ת
ט
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ש
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ד
ה
נ
ס
ן
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נ
י*
המנו
ו דרשו סאתו לתת משטרלתלמידיםהפורצים,
אין זה אלא שהטאורעות אשרנהיו נגדעיני
מתלמידיםגדולים בתורהומצויינים בחריפוההפלפול מנעלפעמים המעי לא מהטיית הנם,
מאיבה או מגאון ,כאשר יאמרומלשיניו,בי אם מנעה מתלסיר אשר לא קנה לנפשו סדות
תרומות במוסרוררך ארץ אף אםהוא חכםכדניאל ,וננד זהנתנהלתלמידים אף אם לאהיו
מצויינים בתורתם ובחכמתם רק אםשלמים הםבמיות .ההתנגדותלנשיאות נגלתה גםבזה,
כי התעוררו מצרריםשונים ננדקביעות הומניםעלפיראית הלבנה .כבר בתחלת הדור הזה
רצה חנניהבן אחי ר' יהושע לעבר שנים ולקבוע חרשים בנולהעלפי התשכון והיהמפיק
זמטו לולא החתירועליו הנשיאוביתדינו חררה גדולה ובעצת ר' יהורה בן בתירה היושב
 .נם ר"מאחרי עזבו את הישיבהצפני הסהלקת שהיתהלו עם
בנציבין חדל לבצע מעשהו
 .ונראים הדבריםכי נם סאטרו
הנשיאוילךלנפשו נם הוא עבר השנה בעסיא בחוצה לארץ
של בר קפרא האיטר :כל היודע לחשב בתקופות ומזלותואינו חושבעליו הכתוב אוטרואל
לא יביטו ,וכן סאת-ו של ר'יונתן ,אחר מןצעירי החכמיםבדורהזה ,אשר אמר
~pigהעל אדם לחשב הקופות וטזלות (שבת ע"ה ).מכוונים ברטז נסתר נגדמנדם קבישת
מצו
י ראיה .ונוק
ם
י
נ
ל
ע
להסתהועלזהכי גם מצד רסמשלה ראועל הבנהג הזהברועעין עדבי
הזמ פ
א
ל
ש
רבי עצמו
ה
ת
ו
ע
ט
ה
ה
ר
כ
ו
ה
י פעם אחת שלת את ר'
ר
פ
ו
ס
י
ו
.
ם
ו
ס
ר
פ
ב
ע
ד
ו
י
כ
הייא~ rpטוב לקדש החדשולהודיעלוכי בצע את אשרצוהולוקניסיטן דורמלך.שראל
הי וק"מ (ר"ה כ"ח ),וצדקה דאגתו ספני המלשינים.כי מעת אשר נזרוגזרות שתות על
הכותים התעוררה שנאהם ואחוו מעשה אבותיהם ביריהםלהזיק ליהודים ,והנה הסעפד הזה
דוה מקור לקצת הקנוה .הן עודבימי הבית כשקדשו החדשים עלפי העדיםהיו השלווכם
קצת חדשם להודיעלבני הנולה מתי נתקדש רחרש .אך כסבה לא נודעת
יוצאם
בטלו הסנהנ הזה והנהיגו שיהיו משיאין משואות ,אך משקלקלו הכותים ונדלה השנאה
ביניהם ובץ היהורים בטלו המשואות וחזרו לטנהנ הראשון להיות השלוחים יוצאם נר"ה
פ"ב ט"ב) והטעם שבטלו המנהם ,שמיראתם את מלשינות הכותים חדלו לעשות פרסום
לדבר ,וזה הבימול נעשה מרבי ובית דינו (ירוש' שם) .למען דראותכי הכלתלוי בכח
ביתדינו קבל כל כנניפסולי ערוה ואף עד מפי ער לעדות החדש (ירוש' שם) ועתה אם
בתמים ובאהבת האמת נתן לב לכל אלה המראות יראה לנורבילאיש אשרהבין צרכי
זכרו ואשר לטובת עטו ולקיום התורה נדב כל כחותיו כלהימים אשרהי עלפני הארסה
כל המעלות הנשנב~ת אשר נטלוהו ונשאוהו על כ 5בני דורו ,רוב עשרו וכבור
ביתו ,מצבו הנעלה בקרב חברת האדם' ,קרו והקפו בעיני הממשלה ,סדעו השכלתו
ויהרון הכשיר חכטתו ,כל אלההקדישלטובת עסוו,שיהמו ברכותלעד .עמו נחתםפרק-ונץ
העבודה התתבהעל שדה התורה שבעל פה;כי עם כלהשניינות אשר שנו לפעמיםידידים
י סזטן ר'
מעובריה בכל זאת בכללהיו השתלשלותה לרובהגיונית וטבעית,אין להכחישכ
עקיבהותלטיריו ההלה הרמישה ללכת דרך עקלתין ,אבל עור היה סרוח הקרמונים עליה
ולא היה אשמתה רק ההפרזה על המדה למען כפר על האשסה הזאת ולתקון את המעוות
זההיה הסטרה אשר שם ר' יהודה הנושא ננדפניו בסדר משנתו ולו הצליח בידו חפצו
בשלמותכי אז נשארה זאהריביירה במרוה ובפשטותה הראש:נה .אבלתלמירירביוכל
קדור החדש הוה עוד בחייו ועודיותר אחרי מותו לא אבו זאת ,הם עשו את הפלפול
למגמתם

ריי
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ש

.

.

.
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למנסתם ,והימים.י 16בקוריההוייות אשר עוותו את הררכיםוקלקלו היסורס ,הששים
במלאכת מחשבת הזאת רואשוניםהיור'חייאובניו הםהיובעלי ההוייות הראשונים ,אך

;

הוייותי"ם עורהיו דונצת במקצת לדרישת הקרמוניםבצורתן תלמידיהמוכל הבאים אחריהם
וביחור רב ושמואל אשרימד4ישיבות נדולוה בבבל הם כבר שע את מעם תלמור 6של
י השיגו שלמות
הראשונים ותחתידיהם פרו ורבו'ההוייות והחליפו צורתן ונם;רוחן ,עדכ
בנידורו:אראליםוסלוקיםאחוו בארון
אוצי דורות אחדים אבייורבא; כשמתרבי
דקדשונצחרער~ל'ם[6,
יכליטורביאחוו ר"שטנים והפלפלנים
רד
מו
.ואףאנו נאסר:אע
יהמצוקים
את
ו.הפלפלנים את הפשטנים ,ואהדי מתיעודסו
יודע1
בתורה שבעל פה וכשמתנצי

יאת

פרק עשרים
היכה,

ואחר*

מדרש ,אנדה.

זה ספה משנתו שלרבי וכן כל המשניות נרולות נם קטנות אשריציצו ופרחו א5
אדמת התורה שבעל פהבדור הזהיש בהן הלכה מדרש ואנדהעלכן מרם נעמוד להתכונן
על,תכונתן המיוהרת כשר הדברלפנינולהוסיף שניתידינו לדרוש %דעתענין אלה השלשה
המ;שגש כפי תכונתם אשר היתה להם בזמן שאנו בו ושלטותם אשר השיט.
רביםוכן שלטים התיגעולטדילהגביל טושג הלכה.ולאעלתה בידםלהגבילו בדקדוק
י השתמשו הקדטוממבכנוי דשהלנצשניםשונים הנכדליסטאד
ובצמצום.וכל זה לטהןיעןכ
בענינם ובתכונתם .אם אסור יאמר האהד (ערוך ערך הלכה)כי הלכה הוא דבר ושישראל
מתהלכים בו ,טה נעשה בהלכות יצירה והלכות כשפים והלכות הרופאים הנם הם דברים
וששראל סתהלבים ברם 1ואם נאמר שהלכה היא טכוונת על מאמר הבאבפני עצמובלי
סמיכה בתורה רבהובה(ענינו לפרש דברדתי סה נעשה בהלכה שנתחדשהביסו בועזעטוני
לא עטונית מואבי %אטואבית הלא זאת ההלכה נסטכהעל הכתוב( 1דה"ם צד  )7ואולם
עיקר הדברכי פירוש סלת הלכה הוא.כמו "משפט" העברי שענינו סנהנ(מוסף הערוךוע"
ח"א.צר  )70ומושנו הוא :חקודין קבוע מדיני_רמזורה שבעל פה בק,נסמך על הכתוב או
העלריס
לא ,ובאזה השם בהשאלהעלענינים שונים (ח"א שם) .בדרש בכונה תשגריככ
יאףכןגדרוהו הקרטונים והשתמשו במלת הלכהעל דבר12דיאמתורת
התורה שבעל פהיעןכ
הזקנים בנגוד אל הדבר שהוא מן התורה (ירוש' חלה פ"נ ה"ה ,ופ"ר הגג והזד
וכתובות פ"ץ ת"א ,נזיר פ"מ ה"א); ועל כן כל הדינים הדתיים שנחתכו
נחורת הזקנים להיות סנהנ בישראל באיזה צורה שיהיה בין-נסמך
על טקרא או לא נססך ,וגםבאיזהכח שיהיהלדיןההוא בין אמיש
ועתה נאמר
לו כת דבר תורהובין אםאין לו כה דבר תורה כל זה
נקרא הלתכוה
ז
ע
י לרוש' שבת
רה
כנו?_ הלכה על הקרש והחטאות והכשרות שהםגופי הלכות גופי
פ"ב ה"ה) .על השהיטה והקבלהוהזריקה(ירוש' שקלים פ"ד ק"ו ,).ודומידע שכולם נלמדו
בהורה שבעל פה ורוב פרסיהם סן הכתובים ,ונאסר נם עלדינים אשר אין להם רק כח
סייג או תקנת חכמים כסו הלכווו שמונה עשר דברים שנזרו בעלית חנניה בןחוקיה ב"ז
(שבת ס~א)והלכות ארץ העטים לרוש' שם)דועכות המיחץוביה דבסא (ירוש' שם ע"ב
ה"ה) והלכות אבל )' ?PI%מ"ק רפ-ב) ואמנם בכלויזוזיצדק לתאר דין מדברי סופרים
בכנוי הלכה בנגוד אל רבר .הורהיען שעיקר פשנ הלנה הוא:דין אשר קבעו הסופרים,
וכל דבריסופדים הם הלכות אףשאין כל דו-לכותדבריסופרים,כייום הלכות אשר קבעו
 .ועתה אחרי שמו"נ הלכהדין קבוע שקבעו חכטים
הסופרים בכח הכתוב ועליסוד מדרשו
 D'pn~lוהתורות שנתנו התוכים סובן מעצמו שהפרידו הלמודם ,אשר בכחו קבעוהדינים,
1
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ק ההלכות אבלבעבהי זה לא נאמר שכל הלכה הכוללת נם תלמורה אינה הלכה והלא
רקדטנים עצמם -9או את תלמודם :עמוני ולא עפונית מואב ולא כצאבעע ,בשם הלכה
נמצא שהכרעתחבסים בסתירת הכחובש ק-או בשם הלכה (ירוש' פסחים פ" 1היא),
וב!
טיעם הזהק-או נם להלכותתקיםלמכילתאדויסע פ"א ,נדרים ל"ו ).וקרוב מאר כי דיו
ו
להם קובצש סולבות אשר לא היו מיועדים להיוון שגים בהם בבית ידרש לחכמים
י אם חשדתם לקר דעת את העם ולכל הצריכים להם ,ומזה הטן תו
ולתלמידים כ
שהיטהוהלכות קמיצה אשרתלמידי חכמים הי
ו מלמדים לכהנים ומתובות לץ*6
וכמוכןהיוקובצים כאלה אשר מהםהיו מלמדים או:העם לדעת את המעשה אשריעשע
101בן הדברכי בכנצ אלה אשר סיוחדש לדרשם בפני הרישן ועמי הארץ לא ערבו בם
התלמוד ופעמי הדברים .אבל קצת חכמים עברו בזהגבול ברובהיסים שישתלמידי
י בור (שבת קל"ב ).ועתה חובת התלמיד חכם
רתמים שרזו מלמדים הלכות צבורלדיינ
היאמשניפנים ,האחד ,שיהיה שונה הלכות המיועדות להדון העם והשני שיהיה שונה
תלמוד ההלכות לדעת מעטן וסקורן ובאופן דחה היה דבב מלסד ושונה להדהודים בבית
דגורש וזה היה מדשת המשנה ששט הכמי הדורות בבתי מדרשיהם וזאת התבונההיתה
במבוא למכילתא של דר"ר מאיר פ"ם צד .(lXL
שוה במשניות של כל החכ
אהדמים (ע"
ה
ז
י
א
ר
ו
ד
ה
מ.יד חכם זההכטונה הלכרע
ל
ת
ה
ז
ה
ו
ר
ס
א
ב
:
ואפשר 12על זה רמז חכם
י
ת
ב
ח
ס
'
ועוד תורה (ירושלמי מ"קפ"נ הק).
נבר ביסום הקרנצמםהיה הלכה ומנהנשים בטושגם שלון דאלכסנררי אמר באהב
ממפרץכי מנהני ישראל היו רקנפטרים בעל פה ולא נכתבו (צונץנ' .ר' .צר ,)46
ן בשם טנהנ ויוצאלנו סנה שמקור ההלכהד"א
ה-י שטה שנקראבתלמיד הלכה סכנהפילו
מנושם על ישראל *ויען שהמנהג כשיתישן הרבה נאברלפעמים לדורות האחרונים טעמו
ומבהו הראשנהעל כן נמצאו כטה הלכות טשוקעות בטשנתנו אשר לאידעט מה טיבם
(ירוש' דגיגה ספ"א) ,וקח %כן בהיות ההלכה רופפת בידבית חן נכריענה עלפי מנהג
ושמבור קפאהפ"והשו) ,ולאעוד אלא שאם נמצא סנהנ בעם הטהנ שלא כהלכה הישנהאין
לכפל המנהג של עכשוספני ההלכה ומשנה אלא דבנהנ מבטל ההלכה(ירוש' יכטות פי"ב
מנא)כי ,אס אומרים 'שההלכההיא מנהנ ואףכן הסנהנ הוא הלכהואהדי שנתקיים הסנהג
י באיזהזטןעשיו הטנהנ רראשון וקבע במקומו סנהנ אחר סאיוה טעם
בעםיש הוכחה כ
 .ואין זה דבר זרכי זה דרך החכמים בכל טקום ובכל זטז לבטל הלכה הנוהנת
וסבה
בישראל סמבה נחוצה ועמעמועליה לצרך וקראו הלכות כאלה רתכות של עמעום ~רוש'
שבת פ"א הער ובכ"מ) ,ומעולם לאנמנעו החכמיםטלהנהיג במקוטם דבריםטף ננדההלכה
למועלמי שקלים פ"א היא) .והיה זה הסנהנ קש שהוא שלא כהלכה חזק במודיעכה וש
כמו שקנסו על ההלכה (ירוש' פסוחםפ'וך
ק במשם שנהמא
הרברשתווהקאוטנתסעהאאתלההעיוובצראעללני
ו
יכי הלכה הוא כלדין חתוך בתורת הזקנש
הע).אריי
אשר וצא למנהנ בישראלכלוסי4.ין וחק אשר היה למדה במנהגם ,ובבחינה הזאת יצרק
 .הש הלכוון
נםתווצר הלכהעל כלדין זהק אשר הוא למדה באחה ס! לידיעות
ו'
רש
חו
אר
הי
) והמכות פסוקות (שם ל"א ),או קצובות לשם ב
ניפ"ה ה"א וטף
רגליות (ברכותב"ב.
ב"ב) והלכות אשר לא נודע מהטיבם מרוש' חנינה ספ"א) והלנות שלעימעום(ירוש' שבת
פ"א) .את ההלכות אשד לא נדע טה טיבם החזיקלרתכות ישנות ויחסום למשהמסיני
מלא פופ) אבל רוב הריכות הנמצאוה אתת היום ון הלכות הקצובות מפי בתידינים
נ לתורה אמפניתישן שלם ככל סוס
 Q'1Wשמוורדידובבים אשר עשוקוהן להיותסיי
תקו לפובה האומהולהיאר עמניה ,אושיצאו לתם ממדרשם בכתובי התוה .אמנםהענין
ומה ,אשר קיש כבר 49טמקדנץטגי אתדיגוםוהמשפעיםוגודעים בתוהשבעלפה בשם:
-

.

יכא

.

.

.

.

הלכה
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ה אשר,,הוראתה מנהנ ,הוא מאדואין ש-וךלו,כי מן השם הזה נבין,השד.,
די
ק
כרה.הזאת ) הוא רומו לנו שי
ו
הת
ת
ו
כ
ל
ה
ה
מ
ו
א
ה
מ
ה
ו
י
ה
ילת.וכאשר המנהג בכלל
ך
ר
ד
ב
ן
ה
טנהני
,תוע
טעשי בני אדם טלר מתוך ההכרח שמנהג כןוכן ,הוא
וטובה להם בררך
ו
נה
בי
דד
ים ,כן המנהנדבורי נולד מתוך ההכרה הזאת ,והחכמי 6וראשי הדורות אשריירוו
ה
מ
ו
א
ה
שמו אתתועלת
וטובתה החומרית או המוסרית נגדשניהם
 .וכאשר בטנהגי הארם
בכללתלוים קיומם וביטולם בהנאיםשונים,יבתנאיםחצוניים שהם המק 61והזטן ובתנאים
פנימיים שהם דוחבת הדעותויתרון ההכרה -אף כן תלו חכמינו'.הקדסגים,את המנהנים
התוריים שהם ההלכות בתנאים כאלהועלכן בכל.דור ורזי נמצא'שלאלטנעותכמינולבטל
הלכה אם לסבת הזמן או הטקום או גם טהרחבת,דעתם והכרתם .אם נשוה ננדפניט
תולדות כל החכמים אשר עברו;ילפנינו ער נה,.ונביגה במעשיהם ובהורותיהם נטצא
תעצוטא ~ברים האלה-עד למאותועלכן " nlNDalפרטיות אך לסותר4 ,בל 41א
זכ
זהת'-
ני; אלה הסבות החצוניות לא הע רק המקום והזמן אם לפעמים גרסו גם אסחלנו
כי
והטריבתעבין החכסעם כי במלו הלכה הנוסדת טאיש,ן אשר לא חפצם בו4.ף אם א"לכה
מצד עצטה ישרה בעיניהם
 .כי ראינו בהלכה אחת אשר יסד ר'אליעזר ובמלוה והורו
היפוכה לאספני שחשבוהו לתועהכי אם רק ספנישר!אליעזר יסדהירצ
ו לעשות פרסום
ננד תורתו ואף חורו לעשות בדבריואחרי מותו בעת אשר לא היוצריכים עוד קרסום
 .וכמעשה הזה פגשנו לפעמים שגות בדרך אשר הלכט ער כה
הוהלנדהז'):
ר
ב
כ
המקור אשר סטנו יצאו ההלכות היה לרוב מדרש התורהי והנה
רהבררו
לפנית הכללים העגונים אשר היו לקרמגינו לעורה.במדרשיה 6ס"א צד .)164.והראנו
 .כי האפן לפרש את
לדעת.בי לדורשים עצפם נחשבו מדרשיהםלפירוש המקרא האמיתי
הבתושםכפי מה שיפרשו במדרשי הכמי התורה שבעל פה הואהיה סדת הפירוש.כפשוטו
על.מקראבימים ההם (שם )168
 .וראיט גםכןכי מדרוניהם
נמלקים לשלשה סוגים
והם?סררוטים הטפרשים כונת.הדבורים בכתוב
בכ~מהסברה ודמיון נכונת
 .מדרשים היוצעים
הכחונים .ומדרשים ברמזי הכתובים .ותחת שלשת סיני המדרש האלה נכנסים כל
המדרשים אשר נמצאולחכמים הקדמונים (שם  ,)169כ4המתבונן-בשיורים הקטנים.אשר
נשארולנומן הסופרים הקדמונים ימצאכי מדרשיהםהיו סןהסיגהראשון .כסו.הפירושעל
טמטמת השבת שהשבתמכוון-על הפסח כלומר מסחרת הפסח; ובןאיןלו האקוט אצליבום
פירושווירעאיןלו
; ונקרב בעל הביתאל האלהיםכליסר לשבועה ,אלהמפירושיםבלי ספק
ישנים,מאר אחרי שתרשם .השבטם כבר .נמשך אחריהם (ח"א )97קכל D'W~W 6כעת
הדבוריםבכתיי
01 .זה המע הם גםפירושי הזקניםדיאשינים (שם  ,)111וכלהפירושינו של
החנסים הפרושים הראשבש אשר נחלקו בהם על הצרוקים (שם  )117אשר צלםישנים.
ונמצאו לנו מדרשים רביםממין הזה אשראף שלא נקרא שם מיסדםעליהמיבכל זאת נלאה
ברור מענינםכי הםישנים על דרך משל? ולקחתם לכםביום ריאשון שתהיההלקיחה ביד
ופירוש זהישן מאדכי כלמצית לקיחת ארבעהמיניםאין לה התחלה כללבלתי אם נאמר
ה,:אלהיכם שבעתימים ולא שבעה
שפירוש ולקחתם הוא הלקיחה ביד.וכן ושמודעם
ה
נ
ה
ו
א
ל
.
ן
ב
ה
י
ה
ו
ת
ל
ח
ת
כ
ש
ה
י
א
בגבולין,כי עודכלי )1 %הבית,נהגגכןואין ל
אחרי שבל
המדרשים הנזכרים בשםקדסונןקדכגיםבלייוצא הטלל ה l'eD 6הזהעלכן.אין גם כל
םם,מסין הזההנפוצים בספהי המדרש אשרבידינו אם לא בלם על כלפנים
ספקכיהפירושיה
חלקנרול מהם :עודסןהפירושיםהישנים
.וראוילנולהעתיק קצתם :במכסת נפשות;אין
מכננת
..,
,
 )1אין ספק אצ 4שנם השרוקים פ" ולקחתם לכם הלקיחה ביר .שאסלאכ
,ירא'שהיו הו"לשכירים ההתנגדות
-

,

'

.

'

י
ליפ'

.

השת גטו שהזכירו הת:גדיות אחרות רק הקראים עקשו רבר' הכתוב ופ.רשוהו  nntp?n %לעשות סכה ברמזם %
'
דבר' עזרא גנחם'ה ה' פו) צאו ההר וע'.
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שישהפנולמנוייו(מנילתא בא פ"נ) ,אל האכלוממנו נא אץנא אלאחילשם
-

סכמת אלא
ענו) ,וככהסנ
יא
ה
יכלו אותו כיוצאי דרכים (שם פיז) ,ולא נחםאלהיםאין נח.ם זה אלאנהונ
(שם בשלה בפתיחה) ,וחמושים אין חמושים אלאמזוינים (שם),גבוביםאץנבוכים אלא
טמורפים (שם פ"א) ,אם רעהבעיני אדיניה אין רעה אלא שלא נגמלה חסדלפניו (שם
משפטים פ"נ) ,ואם שלשאלה לא יעשה להיעד לךאו לבנך או פדה (שם) ,השת שתהא
מיתתובידי שסים ,או נשבר ששכרתו ררה ,או נשבה ששבוהלפטים (שםפפ" )1ונר לא
תונה ולא תלתצנו לאחוננו בדבריםולא תלתצנובמסון שלא תאסרלו אמשומוז עובד לבל
קורס נבו ( ,.שםפי"ח) .למעול 0עלאין מעילה בכל מקום אלא שקורלספרי נשאפי'
ב') ,עשירית האיפה אחד מעשרה באיפה (שםפי' ח ),בתוך עמךועטך בשלום (שם ש'
י
רה
ית
ובכ"מ) ,מין פירושים האלה הם היזהרישנים .כל פרק הוטן דיאשון של ד5ופרים ו
מדרש התורה רק על דרך זה בימי מחשקת הצדוקיםהנדילה רורישה בתורה 0עעאה ובא
חלקן ושנוי בדרכי הטדרש ונולדה שימה חרשה בחישת דיבורה וכבר נמצא בימי הלל
שהמברה 1הש 11בכהוב עמדו ברומו של עולם הדרישה ,עד שהלל אשר אהב הסרר הנאות
בחכמת התורה כבר מרר שבע מדות שההורה נדרשת בהן וכן נמשכו הדברים ער הדור
הראשון אחר החורבן ,וזה פרקזמן השני במדרש התורה ואמנם אחר החורבן באבורכל
טוב טהם וכל מחמדיהם אשר היו להם מימי קדםואיןשיור רק התורה הזאת אז עורגדלה
הדרישהעל אחת שבע0 ,צד האחד התרהבו הסדות ומצדהשניהיומדקדקים בכתוב נחופ
השערה .רבי ישמעאל הפליא לעשות במדוהיו ורבי עקיבה ברבתעומעוטיו ער שררש על
קוץ וקוץ שבתורהתליתלים של הלכותוכלשיריהםותלמידי תלסיריהם עודרעכיפועל מרות
רבוהם לבלי חוק ודקדקו.דקדוקים בכל תיבה ובכל אות והשתטשו באופנים סתסיהים וזה
פרקזבןהשלישי בסררש התורה ,וזה הפרק התמידמאד01דתוהיתה מדת כלהדורותהבאים,
עורה נדולה להחזיק המדרגה הזאת במדרש התורה היה להםהענין כי בימם ההם
לאהיו נקודות בכתב המניעות טעמי האותיות וסורות קריאת התיבות כי זה נהן להםיד
לדרוש דבילה אף שלא כקריאתו ולהניה בה כונה א"ע-ת ובעלי דהלמוד הבבולים כבר
העירועל זאת ורצו להוכיחכי יש מבעלי הטדרש שמו להם ליסודיש אם למקראנ*טר
שבכל מדרשיהם הם נמשכיםאחרי הקריאה המורגלתוישמבעלי המדרש אשריתדםיש אם
לטמורת (סנהדרין ד' .קדושיןי"ה :ובכ"ט) אבל לאעלתה בידםכי באמת כל התנאיםשל
דמרק השלישי במדרש היו דורשיםהתיבית לפעמים ככתיבתן ואף ננדו-יאתן המורגלת
ודרך המררשהוההיה רבי עקיבה מנשא למדהכלדיה%1 ,טכוון במאמרו מסרתסיעלתורה
י באמתלפי דרך 0ררשו ההדשהיההמסרת אמצעי נדולוחזקלתכתיב דורדרה
(אבותפ"נ),כ
והתורה שבעל פה .ואמנם ברור הוא שאם נמצא אהר מן רמכ0ים דורש התיבהלפי הטמרת
אין עוד דגרה שידרוש בכל מקוםלפי המסרת ולא ידרושלעולםלפי המקרא וכסוכן אם
נסצאהו דורשלפי ההקראאיןעיד הכרה שלא ידרוש Q9'ygלפי המסרה .)%אצנם אםנתן

.

.

.

.

.

.

.

לב

 )1היבור 'ש אט למטרת 5א נמצא
ביייתא .ויש אם 5סקיא פעם אחת נת"צ תושע ליב 5"~1
*
lff1
תלט'ר' 1אח ר"י בן רועץ שיטע.ס אנו וטמאה
אהר
שט
ש~בעים 'כול ההא פטאה שבעזם איל טטא וטהר בוכר טטא ו
.
בנקבה טהימי טה-תהכפים בוכר אףי
ק
"
א
לא הסת'
ם טומאתה כפקםבוני סאחה שנפטרו יצא וטח,ר אחריהם
צריך להחקק לכם מפנ' שיש אס לטקיא .ומובאת גרייחא 11 .במהדרין ילשק יש אם לטקרא טורה שא.נו ra hw
"טהרת שבן מויה וקתודאל.ש" .שאלפיה מה ע5ה ע 5דעת ת5ט'ד* 1.סר תהא טטאה שמזם כאלו דבר  ml~eריא
לגרוש הטסית? אלא
ענה ביור שרורש.ן רוטסרת* והשיבם טעם למה א-ן דורשם כאן הממית ולאחר
ספנ' עטש אט .לטקיא אלא  11תשינה בדבי כקוטר לטח
שנפפרו חור אחריהס ואסר לא ה.ית' צייך להיזקק
אני בוחר גצן לדרוש אט למקיא ספני שהסברה גוחנת כן טטא וטהור בוכר וכו' אך בבעלי שנו הג" לפישיפיתם
שטמרו שבאטיו יש אם לטקיא בא לשלול 'ש אם לטמורת ואינוכן ~ .P*cום:ואי הרבי שגל התנא'ס הסוברים לפ"ר
התקטוריש אס לטקרא דירש'ם כמקיפוח עינים החסורת כחו שהע 1--כבר בעלי התים' ע' סוכמ.):4.בר"ה,ור"ש
ן בהנח
.תרי"פ :1בכא_א?6,401ןריהיבי 5אריע 15.מים שם בשכה תניאו
ובבלהמסיטות שנטמנו שם עלדגליי
) הדעה לחו ריחקהר.ת .פף דגר
כתיתת 5כ5ל הוה והנ'וש בישתם-שסיללצ:ן אסיושייך טעטא .ת" בגבהים (ס.
'*5פ '-הבבוץ 5א טצאע ידינו ורגלינו בהטון השייושן חטטישחז שודואים

.

.

יבם

.

.

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

177
-

-

לב למררשי'ההכמים שבפרקהשלישינסצא.כי הטמרת משלה בעז עלטדרשיהם וככל מקום
ההורסן והצורך דרשולפי המסרת ולא שעו אל הקריאה המורגלת
 .כליודע מררשי החכמים
ומרקרק בהם בשנם לב יטצא זאת על נלה ועל כןרי ,לנו'להציג פה רק קצת והגטאות
פרטיות הפרטים נדון עלהכלל לפעמים כשדרש:לפי המסרת אסרו בפירוש אל הקרא
 ,כלומר כקריאה המורגלת ,כסו ושטרתם את המצות א"ר יאשיה אל תקראכן אלא
כן
ושסרחם את ממצות (מכילהאבא  (a"eודרך אל הקרא זההיהשיי
ש להכוןמדרשים בדרך
אל תקרא אשר עברו גבולות .אמנםרוב פעמים בררשם ל %הטסרת לאירמחןמאומה .כמו:
אשר תקראו אחם מקראי קרש טסםאפילו שוגגין טסם אפילו מזידין טסם אפילומוטעיז
ו אוטר מסא אלא יטטא לטמא אחרים (סופה כ"ז!
ער"ה ב"ה ).כל אדני בתוכו יטמא אינ
ו
ל
כ
ו
א
כ
א
ל
ב
י
י
ח
ל
ו
ל
כ
א
י
נ
"
ת
(
הטאכיל
ות"כ tJtowפ") ודרש כאלו כתוב יטמא.
שם ע"ה)
כאלו כתוב יאכלו ,לא תאכלוםכי שקץ הם לא .תאכילום להוהה -הגר,לים על הקטנים
(יבט~ת קי"ר ,),לאיאכלו לחייב המאכיל כאוכל (ח"כ שם פי"ב) ,מש"-חם צרורות
י
ל
א
שיורי פצה ומרור (שם פרג) ובלי מפק דרש כאלו כתוב משאריתם ,ל
א העשוןאתיוגו"
רנ"א לא תעשון אתי שלא האסר עושה אני כסין דטות ואשתת~ה 'לו ..ת"ל 'לא 'תעשון
אתי (סכילהא הבחרשפ"י) וכאלו כחוב אותי .אם מרוףימרף יביאהו עד הטרפה לא ישלם
יביא עדים שנטךפה ר' יונתן אוסר יביאהו עד המרפהיוליך הבעלים אצל טרפה ויהיה
ן עליו (ב"ב
פטיר טלטלם (שם משפטים פם"ו) ודרשתר"י כאלו כתוב  ,ובן איןלועיי
קט"ו .ובגי' ערוך) כאלו כחוב כפהח ,והנה כאופן הזה היה חלק גדול ממדרשי החכמים
אשר בפרק האחרון ~צעירי ההלמידים של אחרוני התנאים באופן הוה מצאו חפץויהי דרך
כבושה לפניהם במדרש התורה ,ובאופן מתמיה עודהפריוועל הסרהלבלי חק .ומצאם
לרבייוחנן ,הלסירטהלסידי ר' יהורה הנשיא האחרונים שדרש מה טעם שר"א אומר ~לר
שלמים לא יקרב שלמים שנאפר ואם זבה שלמים קרבנו ? QNלא הולד (המורה יקח ),הנה
דורש כאלו כהוב ואם בצל-י ..ועוד דרש :סכל האבל אשריאכל אכל שאהה יכול להאכיל
לדוקרים קהוי אכל כלנהות ק"א ):ובלי ספק דרש מלת יאבל כאלי',כהוב יאביל .וחברו רב
כהנא דרש :ואליהם תאמר 2ל הסמונין תאמר (~בחים קי"ט ):כאלו כהוב ועליהם .וגדולה
טזאת דרש ר' אלעזר ועיני לאה רכות שמתנותיה ארוכות (כיב קכ"ג ).ובלי כפק הכפי?
הברה ,אה" שבסלת לאה והמשיכה למלה רכזה וררש כאלו כתוב ארוכות ,זאהרי
שההרהבה חפשיח הררישהכל כך עד שהיה להם דבר קל לשלוה טס;רת הקריאה כהפצת
ולא השניחו רק על האוהיותלהניחן בסלואן  /עלכן נקל להם גם זאה להחליף לפעמים טצב
האותיות ,והיו נורעין ומיסיפץ ודורשין .כמו ולקח הכהן החשיה סדם הפר דם טרפך
) ובדורוה האחרונים עברו גבעות כל כך ער שזרעו אות ספלה דא-ק
יקבלנו (זבחים כ"ה.
ואות סמלה אחרת ועשו האוהיות שגרעו טלה סי:הדה לררשה .כסן ונחתם את נסוה:
לשארו ונתתם את נחלת שארו לו (ב"ב קי"א .):ולפעפים אף באפן שגורעים האיתרה
ומחליפים טצבן עד שנעשו עלידי זה טלות הרשית כס :כתה אשך גרעואיה תי"ה מן
מרוח ~אזח אלף טן אשך ועשו מלות הדשנה מראו חשך (בכ'י;ת מיד , ):הטנהג הזה
להחליף פצב האותיות לצורך המדרש הרהיב :גם על מלות ליטוב והחליפו לפיטים מצב
הטלות בטאסר הכחוב ודרשוהו ,כסו :כי כל אוכל הלב מן ;1בהסה וגו' ח"ב אוולין כנ.ן
ה"ל כי כל אובל הלב (ה"נ צופ"י פסח.ם מ"ג ):ילץ.י ,-:.רש כ::ךו כתיב כי ):ונל כ?
י כל אוכל חמץ ש:מ; אני כל המן בט'ן:ע ה') לא קאכי
י חטין
חלב .זנן אמרו:כ
י
ל
ע
)
ה
"
פ
וגו' (מבילתא בא
ו
נ
י
י
ה
ש
ו
נ
י
י
ו
ש
בטש;:
תרשים
ל
נ
ט
'
ם
י
ב
ש
ו
ח
'
נ
ת
:
ב'
וודאי
~rc
אוכל כל חמץ .ומדרשים כאלה רמם ונכנסים בס ;:ה2רר':ים חט-:כים אח הטקרא
להרשו (עי' למעלה) ,והנה אחיי שלא יקיטה ב;ינייס ;ההל.ף סרב הא:ת':ת או המלנה
לצורך
(הר ריר ותרשי :י,לק כ' ין,נן

.
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לצורך טררשיהם על אחר ,כמק וכמה שנקל להם להחליף מצב הדבורים לצורך
ובעלי המדרשים שבארץ ישראל היו מפורסמים כמנהג הזה .והבבליים מעידים כי כן
אסרו במערבא :כל מקוס שאתה מוצא שתי כללוה רבטוכימ זה לוה הטל פרט בינירו)
ודונם בכלל ופרם .כמך ופדות סבן חדש תפרה בערכך כסף שקלים ודרשוופדוייו כלל
בערכך כסף שקלים פרט הפדה כ( %בכורות נ"א .ובכ"מ) ודרשו הכתוב כאלו כתוב
ופדוייו סבן חדש בערכך כסף שקלים תפדה ,וזה טיובלענין שאסרו במק~מ אהר סרם
המקרא וררשהו .ועתה אם נכינה בכל אלה הררכים במדרש נמצאכי אך שונים רם למראה
עין אכל באמת הכל הולך אל מקום אהד כי הם יצאו מן השור המוסרכי המקת ואותיוה
דקירההן רק דחומר הסת אשר נח! להכוצם לההיוהו בחבסתם ובשקיל דעהט ,ותישוה
נתונה להם לעשות פכל דלק קטן טהחוטר הטת הזה נפש היה עוטרה בפני עצמה על
טצב המקום והזמן והדעה המושלת ,ועלכן המדרשים שדרשו בעזרת המסרת או בההליף
0צב האוהדת להיותגירעין וסינדפין ורורעדן באופנים שונים או בההלך :מלות הטאסרים
ובמרוס המקראות כלם יוצאם מן הימור שנוכללרשריד מלה או אות מן הכתוב כלו ילררשו
כאלו כתוב בפני עצמו .וכבר ראינו בסקוסות שונים כי בימי ר' עקיבה אז הוחל ללכת
בדרך הוה והוא שרש לקצתרבויו ומיעומיו של ר"ע וגם שתש לבל הנדרשים באם אינו
ענין והדרך הזה עודהוסיף אומץ עלידי תלם'דווויהי אם הדרך לדורות הבאים.
זאסנם מלבד ההועלת אשר יצאה להם מזה לפרש עלפי דרכי המדרש האלה את
הבהובים באיפן הנאות להבלית ההלבהולד"קחקים בכחם אשרהיו דרושים להבליח ההת,
עוד תועלת אחת ונד~לה בענינה יצאה להם מהוך הרחבתם את גבולוה הטדרש .והיא
היתה :שהמדרשהיה טמלא טקומו של היקון הסופרים .כי דבר מחלם הוא באין
בל ספק כי הסופרים עשו תיקונים שתים לכסה טקופות במקראות בתורה ובשאר כתבי
קרש .הכסינו הקרטונים הלא סופרים וטונים מקצת הקוני סופרים,וסי זה אשר מלאו לבו
להכמיש עדיהם? (עי' היא צד  )62הסבה אשר הניעהם niwyiתיקינים היהה קדושה
ונבפדת ,טרצותם להרחיק מנתביקדשינו כל שמץ רבר אשריבול לההעות אה המון העם
 .או טרצותם לקרב דעוה אשר בעיניהם טוב,ה וישרוה סי היו אלה
לאנינות ודעות ורוה
הסופרים ובאיזה זמן חיו ומהי הדלו לעשוהם? סכל זה לא הגיעאלינו דבר ברור ,אבל
הדעה נותנתכי מעת אשר הרהיבו גבולות המדרשלא היה עוד מכריח להקן ,כי יותר
טאשריכלו הקדמונים לפעולעלפי תיקוניהםיכלו האחרונים להקן עלפי דרכי טדרשם.
ואמנם התועלת הזאה אך לטצער פעלה בטדרש ההלכה לערךפעולתה בטדרש האנדה אשר
עוסקת ביחוד עם  nillownוהרעותהיהודיות.
י
חלק נכבד בתורת הוקגים וזא ההגדה .באשר ההלכה טיועדת ללמד לעם
ולהלטירים הדינים והחקים הטעשיים אףכן ההגרה סיועדח ללטרם חקם המיסרי ולחה להם
לקה טוב על דרך חייהם באשמת ודעוה .ולטה נקרא שמה הנרחץ אסרו קצת פפני
ם טשך בעברי עלכן נקרא הגדה דבר
שההנדה מושכת את הלב ,ובארמי נאמר נגדבטי
המושך את הלב אבל האשת הוא כן ,כי שורש נגד בעברי בס:שנ אמירה
השתמשו בו ביהורלכל הודעה דברים לאחרים ,או להזרעת רוח דעה והוראת טומר~ ,כן
) ואחרי שההגדה
יאמר נגד על האזהרה ורה~כהה לאחרים או גם על פהרון רבר סתוםי
כוללתדמיוני הכטים בטומר השכל ,ורעיונים פלובשים בלבוש המליצה ,ובחינוה בטבע
.,,
 ,,הנמצאים
מררשם,

.

.

.

ורבו.

 )1אין צויך להא'-ך בדרישת דבר.ם  D'b1WDוביורים כאלה רק א-מוו על הכהטיס-ךטאטת.ם זה .כסו
הפרת' לכם הנום ,הגירו השטים טרקו ,ומג.ר לאדם טה שיחו ,להג.ר ל.עקב פשעו ,והגרת לבנך ,רגיד לך א-ם
אה החירה .1 1גרלך העלומות חגסה וכן רב.ם ,ורטז לרבי בסוחח
טהטיב ,יהגירולך את רבי המשפט ,ו.נר
יכטים הנידו וט'.
( ):1ואוטר לפקה דבר' הגדה וכו' נגף אשילגח
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דגטצ~ום ,ופשר דבר באשמת ודשת ,ודרישות בקורות דברי הימים לאומה.אוליהידימ
מצויינש,אם פובים.אם רשם וכלם להוראת מוסר ;ללמד להועיל לאחרים או להזהיר מ!
הגרהלכנ,ה בו הרבך הטהעסק,לננו:נינים ומושגים האלה;,
הרעה על כן .בצדק.בחרובכנוי
דעתם יאטונהם אין חכמה ואין תבונה ואין עצה,וגם און דעה נכוחה;ומומר
וברזיותשלפ
אשרילא נפתה להם מקור בכתבי הקדש על כן התתמצו תמיד להוציאהני,ניהם
השכל
ורעיוניהם באמורת ובתבונות בתורות ובקורות ואת כל; דברי .חכמתם ואגדתם מדבורי
הכתובים ,ואף כן התעורסו על למודים חרשים במוסר ודרך ארץ,ובקורות דברי הימום
בכח דרישתם במקיא ,הכל כאשר עשו בהלכה .ובדרך הזה .ינולרה ספרות
מערש-אגרית אשר נדלה בכסותה מסם-ות המררש-ההלכותית .והדבר מובן מעצמויען_כי נם

דולקצכתבי הקדש אשרישלו תכונת הגדה.הלא גדול'הרבהיותר מהחלק הכולל ההלכה.

רטושם הראשון ,למדרש ההנדה הוא בכתבי הקרש עצמם ונסצאהו בארבעה,דרכים .הדרך
האחר ונא :שנוספו לפעמים מאסרים ססונרימ בכתובים אשר וש להם תכונת טדרש
הדרך-רגמני הוא :שנוספו טאמרים בסוף אשר דורשים ומפרשים  risהכתךב)' .הדרך
השלישי הוא :שנוספו פרשיות או טאמרים לפרוש אור-על קורות דברי הימים אשרסיפרו
פקדם  *)8והדרך הרביעיהוא :שהעתיקו הספרים המאוחרים דבריהק,רמים-ודורשים אותם
ביוזרון ביאור*) .,ואמנם בכתבי הקדש באו מדרשי ההנדה רק בדרך סקרה וההודמן כפ'
מה שמצאו לפעמים מקומלוסבה לפרש ,אבל מדרש האנדה בקבע ובערך ומרר החלאחרי
שובם מהגולה ,בפרק אשר הוחל לקרוא בתירה וברבריהנביאיםבקביעותלפני.העם.ועמדו
ם טפוןש  elwlשכל. .
להם פבינים להבינם ומתרגמים לתרגםלפניה
.כי כמושבהלכהיש בה
( בדרך כלל נשתוה ההנדה בבחינת בנינה וצורתה לההלכה
לתצרום-ותורית אשר הםהניוני החכמים אשראין להם חבור עם..התורה הכתובה,ויש בה
למוסים חוורות אשר הוציאו מן הכתובים או אשר הטציאו מעצמם ודרשו להם סעד וראיה
מן .הכתוב ,ויש.בה למודים ותורות אשר לסבת הסקים והומן ומהרהבת דעהם והכרתם
לשלשהחלקים'כוללים .החלק
מבפקים הלכותישמת ,אףכן הוא בהנדה .גם היא
הראשון כוללרעיוניםוהביונים במוסר השכל במרות ובדעות .כמו :אםאין אני'לי',.מילי

י),

'

וכשאני
ראשונים ואגו מצא:וס בכ"ק' ע"כצייכיםלקה
ההגרה
נח

 )1לרגל ר,מלאכה שלשינ נחוץ לחקור על רושמי מדרש
י הכחובה אף שאץ לנו עסק בה בחכורזח .והנני רומו על ר,שמ' המדרש בהורה
פעו לקצת הערוה הנוגעות בתורה
בקאמרים סונארים .ויברא אלהים את האדם במלטו (בצלם אלהים ברא אותו) ~כר ונקבה ביא אותם (ביאשית א'כ'.)1
' כיה) .וישא לוט את.ע'(.ו ויקא את כל ככר הירדן
שם האחד פ5נ(כי'ביססכפיגה הארץ) ושם השני יקטן )ceי
.1 .אטר יסף אל אח 1.יאג'דה לפרעה
בי כלה טשקה שפני שחת ה' את מרום ואת ספרה) כגן ה' לשם י"בי')
 --אחי  -באו א5י (והאנשים רועי צאן כי אנשי סקנה היו וצאנם וכקרם יכל אשי להם הביאו) והיה כי יקראאלא לדרוש,',.
חליכם (שם ס" 1ע"ב) בכל' אלה אם נשטיט הטומנר לא יותר,חבור הנתוב וע-כ לא בא הפוסגי
 )2ליל .שסורים הוא לה' וגו' (שמות '"ב ט"ב) .והעמר עשירית האיפה היא (שם '"1ל"ב) .ולא 'היה בהם
ר ..להקט.ר קטרת לפנן ה' (כטדגר'"ו
נגף בפרקד אותם (שם כ"א י"ב) .זכרך לב"י  "':5אשר לא יקרב א.ש,
ח') בכלם טפהש .את חקדוס.
 )3ע"כ קרא שטה בבלכי שם בלל ה' וגו' (בראשית י"אפו) .ע" 5קרא לטקים ההוא באר,שנע ג' שם
נשבעו שג.ר,ם (שם כ"א ל"א ).ואולםלוז שם הע.ר.,לראשונה (ב"ח י"ס) .ע"כ 5א יאכלוב"י את ניד הנשה אשד על
כף הירך וגו' (שם ל"ג ל"ג) .וכן כ 5פישת; ואלה דסלכים אשר מלכו בארץ אדום ער ,אלה  n~cwאלופי .cl~a
(שם  1"5ל"א.-ט') .כ' חשבון עיר ס.חון סלך האמורי ער_אשר ער טידבה (בטדבר נ"ב כ"ז-ל"א) ויען שהאריך
חרבה בטררש הטאורע ע"כ כפל :וישב ישראל .בארץ האמירי אשר כבר :וכי בפ? ,כ"ח
שונים שטרני' כמה כיק הטאווור'ם נוכל ללשדא.ך הב.נו (דבהי,התורה.
.
ככה דגרנו טוה
אגלכאן ר6צ)ונינו להראות הטקנוחט"
א.גטקיטב"הם ראפרית היאוחי'ם ~ C'W1lדברי הקדטו:ים בכונה לדרוש; הנה חרביי
ות
התורה לצברים כ"ו ח') 5א נתברר מה שכתבו על האבנים ואננם  Ywln'1ח' העתיק דברי ההורה ודורשם על מפר
והברכתן.,ואףיכן יתבררלטעיין חמשכ' 5שם פ' כ"ג ו' -ייא ,שבעל הספר דורש את כתובי ההירח .ספר
ףם ?-ומפרם.רובו טךרש אנדה כ'ההע דורשכתבי הקדמונים אשר מהם שאב כל ספןו .כללו שלרי
ר הנה מצאנו
שכתבי' קדש טעתיקים זה את ~ח וההעהקח היא לרוב מדישה של מעתק .ואעיר עוד על מנסור.ע.ח שבחה~ם
שבולו מדרש הגרה .אטנם כבר אסרנו שא.ן 5נו עמק בחבורנו הזח עם כתבי הקדש ,ולתכלית אש -לפניםדי
ב~ה ההערות הצפנות.
,

.

.

וזמתית

אשי

.
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וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשו אימתי (אבות פ"א) ,למר לשונך לזכר אינייודע
),
שטא תתבדה והאחז (ברכות ר' / ),אין לךעניבישראל אלא רשע ערום (סנהדרין ע"ז.
ומזההמין רוב טשנת אבות ,והחלק הזה כולל עוד מדוה אשר העיתדו ההבסים אשרירי!
לקו ולטשקלת לארם להשגת שלמותו הגופית .כסו אחר כל אכילהך אכול מלח אחר כל
שתייתך שתה סים ואי אתה נזוק (ברכזה ס' ,),קצה אחד סם'סמני מוח והישן למורח
גרנו דמו בראשו (שם ).טחול יפה נשנים וקשה לבניטעים כרשין קשין לשנים ויפיןלבני
מעים כל קיקחי מה-יק וכל קטןמקטין וכל נפש משיב את הנפש וכל קרוב לנפש סשיב
אה הנפש כרוב למזון ותרדין לרפואה אוי לביה שהלפה עיברה בהזכו (שם סיד .):דג
קטן מליח פעמים שהוא טסית לז' בג'ז ובנס ,ששה דברים סרפאין אה ההונה טחליו
ורפואתן רפואה (שם) .אמפרנוםיפה ללב וטיב לעינם וב"שלבניסעים וכו' (שם נ"א,),
ל טאטרים כאלה בספרות התורה שכעל פה הכוללים עצוה טובות והורות
ונמצא ממפרגרי
לתכלית הרפואה וקיום הבריאות .וקרוב מאד שבוטן הקדמונים היו בל אלה הטאמרים
וכיוצא בהם מהוברים בקובץ אהר מיזהרוהיהנקיא הלכית הרופאים(ירושי יבכוה פ"ה
ה"א) .ועוד כולל טדוה במיסר ודרך ארץ כמו :שש דברים ננאי להלמיד הכס (ברכות
מ"ג  ,בעל הביה בוצע ואורח סברך (שם מ" ,).1השיחהכוסו בבת אחה ה-י זה גרגרן
שנים דרך ארץ שלשה מגסי הרוה שסחים פ" .):1יגס בפסקהיא
ת היה כבר בוטן קרטון
קובץ נקבצו באו בו הלכית ררך ארץ (ברכזת כיב ,),ויש בידינושיורים מהקובץ הוה
בכםכת דרך ארץ רבא וחטא ,ועורכולל החלק הוה ,למורים בהכמה הטבע וכל רעותיהם
בהכמוח ההצוניות ,כסו בשלשה דברים אדם נשתנה מהברו בקול במראה ובדעת (סנהדרין
ל"ת.
) .ביום חסה טהלבת לסטה טן הרקיע וכו' (פסחים צ"ד ):כל הישוב כלו ההה כוכב
אחר
ר
א
ו
ת
מ
ה
ם
ש
(
ב
ש
ו
י
ת
ו
ל
ז
מ
ה
ר
"
ב
(
,
ת
פ
ו
ק
ת
מ
ת
י
י
ו
ה
ס
ם
כ
ו
ל
י
ה
)
.
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)
י
"
פ
הגשמים
וזמן
ופעולהם (תענית ב"ה :ב"ר פי"ג) משבורבעליחייםוידמם זומן גמרבישולהפירות באלנוה
(בכורות ח' ).ונל כיוצא באלה .החלק הקני0ן האגדה הוא מדרש האגדהולותכליר:שזנוק.
א) לפרש הטקרא כפשוטו וכבר אסרת שררך הטררש הוה הואהיזהריעף ,ב) מדרשאנדה
אשר תכליתו להוציא סומי השכל מן הכתוב ,אוו:יםד בו אמונות ודעוה .וזה הוא בפנים
שונים
 .או שדורש שהכתוב טלטדנו טרה כך וכך או אמונה ודעה ,או שדורשו בררךציור
ומליצה ,אומטליצו על פי משל  /או מטציא שיחותבין הנושאים כמפור הכתוב כפי אשר
צייר בנפשו שראוי שידברו נושאי הספור זה עם זה ,ואין צויך לרונטא!תכי כטעט זה כל
י (מבוא לסכילהא ,רור רור
הטדרש האגרי וכבר שמנולכל אלה לב בטק,כ~ה שונים עד ד
ודורשיו ח"אפכ"ב) ג) טדרשי אגדה אשר תכליתם ליסדרעיונים ורעות אשר לקחו טעמים
חלתם ש להוכיח טן הכהובים הפוך רעוה אחרים אשר לא ישרו לפי רעות היהרוה (דרו"ר
שם).מין האגרה הוה פרה ורבה ברורות האחרונים של התנאים לערך התודעוהם עם דעות
הנוים אשר קבלו קצתןורוחיקו קצהן ובפרט אחרי שבדורוה האלה התפשטההמינות ופיצו
בארץ מדרשי סוריה  .)1ד) בדרישה בדברי הימים לאומתנו וכל המהיחסים אליה מן
דרומים היה להם מדרש האגדה לסרהכי עלפי מה שררשו הכתובים הארו להם הטעומים

.

"

.

- - -

הפסיפרים

 )1ע
"דרגה ובנטות מחבור ~ה פכ"ב כ"ג פ"ר .ואטוס סחרכן הביה עד נסן אהרוני ההנא.ם עור נעלהמין
המדרש הזה בט כח" היא.
שיבפיק השן הוה שהיהלר:1
ודביים עם הרומיים ועם המ.נ'ם ובפרפ לסבת ההלאוה
ע
אש -הלאוםר,הרומ'.ם פיה ורבה מדרש האנדה לקרב ולרחק ר
רי
יות להות בעלי דבבם ונוגשיהם .ובתולרוח פיטי החכמ.ם
כסו רגע 'הישע ריא הטודעי ובןע"א.
ועור אחרים וביהור נדברינו בפיק :.היאש:נ'ם בחלק הוה ככר רא
י המון
.בכתב.
טררשיס הנררש'ם לנונוה האלה:1 .ע'ר פה רק על השתתלחם לתת לרשת אחרים אשי יש 1-בע.ניהס יסור
י (סנהררין צא .):וכן מאמרו של בן עוול
קדודנו כמו שאטר רכי בפ.רוש דבר זה לבדני אנטונינום ומקראפסי.ע
אסה חכם וכו' (אבות פ-נ) היה ידוע גלי ספק על שם חכמי נגב שא.נם הישיא? והיה זח קבלה בעם ס,סן קרום
כאפור בסוף תם-ר,יב"ע לא יחס זה הטאמר לעצטו כ' אם הראה שטה שאמרו חכמי הנגב כר,למתס נבר מפורש
 .כללו
בכתב' קרש
שלב.רבר כל מקנס שההכטס קבלו דעוה גפריות טן הפרסים או היונים ווולת'חם חיו טשתרלים
להביא להן ראיותמבה קרש ולהראותכי לא כנכייות נחשכו לנוכי אם צכהו על ארסת ה.הר~ת.
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 .מזההמין הוא רוב ספר סדר עולם הכיוחםלרבייוסי ,וברייתות הרבההפוויות
הטמופרים
בכל ספריהתורה שבעל פה .כמו מאמריהם :שהיה פרעהשולט
ד
ע
ם
ל
ו
ע
ה
יוהיו
ף
ו
ס
ט
ום
סי
ה
פ( .שם
לו'שלטונים טסוף העולס עד מופו (מכילהא בשלח פ"א) ד' כחין נעשו עוד על

פ"ב) ,כשעפרו שבטים על הים זה אוסר אני יורד תחלהלים'וזה אומראנייורד תהלהלים
(שם פיה) ,בקרובי אקדש זה דבור שנאסר לפשהמסיני ולא ידעו עד שבא העשה לידם
ן שנסעו ישראל לא הכפיקו'להלוך עד ששסעו שנצמרעה סרים וחורו
עה"ב דמלואים) כיו
וחנו לאחוריהם (ספרי בהעלהךפי' ק"ו),,ואין מספר למדרשים כאלה הדורשים בקורות דברי
היסים אשר כלם טביאים הוכחותיהם מן הכתובים .ה) מדרשי אגדה אשר יסורם סבה
.כי כן דרך הדרשנים בכלזמן להטליץ על פ' כתובים בהורה או בשאר,כתני קדש
עוברת
כל הדברים אשר ראו נכון לפניהם,לדרשם לפני העם לצורך שעהם .ומזההענין כל
המדרשים האגדיים אשר דרשועל הארבעסלכיוח וביחודעל רומי וכל כיוצא בהםהמיוחסים

,

לזמנם ומקומם .ו) אגרות שאינן משובחות (הבואנו למכילהא) .בדרשי '-אנדה כאלהנולדו
מזמן אשר עברו גבולות הכדרש בכלל ,.וגם גדולי החכמיםמדירו של ר"ע והלאה לא נזהרו
מהם ..והחכמים הטתינים בדרשוהם העמידו דורשים כאלה בדין על מדרשיהם והוכיהום
.לפעמים בדברים קשים ,קצת 'מדרשים ממין הזה נהקייטולנו מר"ע ועליהם אקרלו ר"י
3ןבתירה עהיד אתהליחן את הדין לטיהם(ספרי שלתפ"קי"נ ובכ"מ שם זבש"ם) ור"א
בן עזריה אטר לו מה לך אצל אגרה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות' (חגיגהי"ר.
סנהדרין ע"ז , ):ופדרשים כיוצא באלה דרש ר'  DIDDואטר לו ר"עדייך פפוס (סכילהא
בשלח פ"ו) ונראה טאדכי ר' יהורה בן אלעאי היה אחד סהרורשים אשר פרץ גבולות
מדרש האנדהעל דרך זה כן מבורר פת~ך תוכחתו של ר' יוסי בן חרפסקים שהוכיחו על
דרכו לעוות את הכתובים ואכראליו עד מתי אתה תעוותעלינו את הכתובים (פפרי דברים
פי' א') ומביארטלשין "ער מהי"כי היה דרכו בכך ,מדרשי האנדה הנופליםבסיד הזה הם
לרוב 'מדרשים המדברים בננות אנשי מעלה מהכרעת הכחוב ומדרשו כסו טה שררש ר"ע
בגנותו של צלפחד (ספרי שלח פ" ק"ג) ,ובגנוהו של אהרן (שם בהעלחך פי' ק"ת) ,או
טררשים באלהיות ובטבעיות הפוגם'ם בכבור שמים כטדרשו של ה' ~פוס ושל ר"ע שהוכיחו
עליו ראב"ע ,ונראה שבמשך הוטן פרצו לרוב טדרשים כאלהועליהם נאסר :תאלכנה שפתי
שקר הדוברותעל צדיק עתק בנאוה ובוזבשביללהתגאות ~לוטר אני דורש במעשה בראשית
מבזה על כבודו ,ואסרו עור המתכבד בקלון חברואין לו חלק לעולם הבא בכבודו של
כקום על אחה כמה וכטה (ירוש' חגיגהפ"ב ה"א ,ב"ר פ"א) ומכוון זה בפירוש על שני
טיני הדורשים הנזכרים זדנה כל סדרשי האגדה אשרנתפייטו לנו טהקדטונים נכנסים

.

.

בששת הסינים האלה.
בנדר האגדות שאינן משובחות הכנים
הזטן שער י"ד) כל אנדה שענינה מעשה שדים וכשפים לחשים סש:ניכ וכפורים זרים,
ומשערכי היו.בימיהם קובצים הכוללים אנרות כאלה ,וכמו כן נמצאו נהם ספרים בפתרון
' שבת פטם),
החלומות ועליהם יצדקהכנויספרי קוסמין אשר קרא להם ר' זעירא('ר.ש
כיהיו כולליםדרכי קסמים כאלה  )1והן אכתראוילנו להחזיק טובה להחכם הנפלא הזהעל
השתדלותו להוכיחכי רוח החכמיםנם ביטים ההםלא היתה נוחה באלה ההנרוח ,ורק לאחר
זקן רוב באו סופריםבניבלי שםוהטפילו לחבור ההלטוד כל מה שתצאוס; האנכה דחרהבלי
בחינה ובקרת ,וכונתו להציל הספרות רוזלטודית והטדרשית טן ההערוטת אשר התרעטו
אחד המיוחד בדורשי קרטוניותינו (רנ"ק ס"3

.

.

עליה

ר בערך טיל'ן ערך אנדה ..ודע שכל הדברים הראו.ם לשבוע בכיך אגדה לק~ח.ם
?רבי .ו)בן כהב גס הר"רש..
:קרת ההעמיר
מום 1הלש 1 11יתוספות שהום.ף משלו הערך הן .נור יש לרע-רי
רקק בשווי
ל ~eo
רבתו אין בהם .wan
 .אבל גם הוא לא יבמו מהות השדה ~השתלשלותה ורוב
אשר גם הוא האריך לשון נערך אגרה

יית

----
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עליה מנגדינו .אטנם אם נתבונן בדבר בבחינה נאמנה ובבלי שוםפנייה אחרת נמצאכי
לא כן הוא .אבלאין ראוי לשפוט על דבריהםלפי מרת הדעות והאסונות שלהימן ההוה
כי אםלפי האמונוה והרעית אשר משלובימים ההם מי הוא זהואיזה הואבקההנאים אשר
לא האמינו במציאות השדים? היא אסונה אשר העלו אקם מכבל ורושמיה נכרים במשנה
ובברייתות (ברכותג' ,שבת פ"ב ס"ה,ערובין מ"א :אבותפיהת"ו ,הגיגהש"ז .ובכ"מ),
ל כך חזקה האמונה בהם ער שהיהה סבה לייסוד כטה הלכוו :לבפות קכ"ב ,גטין ס"1
יכ
סנרדרין ט"ר .ובכ"ם) וכסו כן האטעה בפעולת הכשפים נפרצה מאד בעקבם והחכמים
הקדטונים עם שררפו את פועליהם האמינו בפעולהם .ואמר בן עזאי אחד סנדולי
-

4

.

.

*
ב.ע
).
ההשגלה בזטנו-כל היושב ומשמשאפילו ששים כשפים באפפמיאבאיםעליו (ברכותמ"ב

ואף כן היתה האסונה בלחשים אמונה כלליה עוד טשנים קרמוני~תובכל הזפנים נטצאו
~ QtDWIברורים סמנה (עי' ח"א פכ"ג) ן ואףכי האסונה בממשות החלומות ובאפשרות
פתרוניהם אשר יש להם יסד בכתבי קדשינו (נם זה שם) .ועתה איךיעלהעל הדעת
שהאגדה העוסקת בפינות האלה תחשב לזרה למאס-נים בהן באסונה שלמה? ואמנם אם
מזכירים התכסיס שמפרי אנדה ראוי לקראותם ספרי מיסמיןאין כונתם לאלה .אבלכןדגם
הדברים כברלפניםבישראלהיו ספרי-אגדה כתוביםעל מפר.ספ-י אנדההיזהר קרוסים המ
ההרגומים אשר בידינו .שני התרגומים של אונקלוס והמיוחםליונהן בן עוזיאל הם הישנם
מכלהנודעים זולתם.סי שישכילעל רבר ענינם ימצא בהם סם6ר רב מדרשי אגדה אשר
קצהם מתאיטים עם הנדות הנמצאות במדרשי אנדה אחרים .תרגומו שליונהן כמעט רובו
מדרש אגדה מר' מאיר נמצאו נם כן קצתשיורי מדרש אנדה אשר כהבם על מפר (ב"ר
פ"א פיט פכ"א) וכן נזכרה אנדח דבי רב כתובה (סנהדרין נ"ז ):היא הנקראת בסקופ
אוו -הלכות בני נח כתובית (ב"ר פל"ד) .וכברביטי ר' ישטעאל הוחל לכתוב קונטריסים
כאלה (שבה קם" :1ט"נ הזטן שם) .וברורו של ר'יוחנן נתפשטו ספרי אנדה ופרצו לרב
(גיטין ס :ירוש' שבה פט"ז) ור'יוחנן כשבח את הלוטד אגדה טהוך הספי שלא במהרה
הוא משכח(ירוש' ברכות פיה ה"א) ובכלל ספרי אגדה רם נם סגלת המירים (ספרי עקב
פי' מ"חירוש' מוף ברכות) ומגלה יוהסין (יבמותמפ"ר) .אמנם במשך הזפן ההוא פרחה
נם מפרוה חדשה .קצה ט"פריהם היוכהובים בלשון העברית כמנהג הזמן ההוא ודוסים
בצורתם ובררך מדרשם למדרש האגדהכלזה נראה ברור מכתוביהם הראשונים והאחרונים.
ואם אסרו על הטינות שהיא טושבת את הלב אולי כונתם על האגרהסטין הזה שהאגרה
טושכת את הלב .ועל כן בהקפדה גרילה הקפידו על ספריהם וקראום ספרי קוסמין.
ועהה ברור הדבר שאם ר' זעירא קרא לספרי אגדה ספרי קוסטין בלי ספק גם הוא כוון
על האנדות ממין הזה המשבשות אוז הדעות ואמת הדבר שהקפדהם היתה צודקת מאד
בראוהנו שעם כל הקפדהם לא הצליח בידם לשמור ספרי האנדה שלא יהערבו בהם
מאסרי אגדה אשר הורו והונו סאת דורשים הנמשכים אחר דעותיהם )1
) החלקהשלישי פן ההנדה הוא האנדה העוקבת לפעמים דעות קדמוניות .על דרך
משל :מעלת ההעניה היתה גדולהלקדמונים וכן טעלת הנזירות ואסנם כבר דרש ר"ש
ן מרוש' נדרים פ"א ה"נ) .ובן דורו ר'
שהנודרים בנזיר חוטאים על שמונעים עצטם פןהיי
יוסי אמראין היחיד רשאי לסנף עצטו בתענית שטא'יצטרךליריו
תואין הבריות מרח16ה
עליו (תענית כ"כ ):ורבו האנרוה המעוררות על טניעת התענית והנזירות ובלי ספק ראו
באיזה זטן מן הזמנים כי הרגילו בני אדם לסגף נפשם עלכן שמו לזה גבול ומשפרת.
ואמנם

.

.

.

.

.

 )1ע" לתעלה ובס-נ הומן שהעיר על הפירכא קומ' איר' שבפסיקתא רבתי הסובאת כילקוט .ועגך שם רפו
רל'ו ושנ"א ,ובירחם' ברווה ת"כ הגד ועור :תצאו הרבה טאסרש דום'םקאי
ו וק-ה לספר' אגרה טח שקרה
לספרי הסבלהשנטמעו בדם חינים ודעוה לטאות אשר יסודתם בשיפתו של שכת .צבי וגל סיעתו.

.
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ואטנם טה צורך  1%לרונסאות פרטיות? אם' נסתכל באסונות ורעות בבחינת המתואר
סעצסות-אלהיט אשר נזדככו ממעלה אל מעלה ,ובתורת דונלאכים זה-והות וכל הסמובר
שנתהפניהבחליף העתים והסקוסות ,ובציוריהם מן המשח והעולם הבא ותחיית
לה
הדרישההאגריתהפעיל
א
ל
ה
ו
פ
י
ס
ו
ה
ה
א
ר
נ
ם
ת
נ
ו
כ
ת
ם
י
נ
י
ש
ם
י
נ
מ
ז
ב
אשר
הסתים
בי
ןה"לכה וההגרה
לפעמים לבטל אמונות ורעות קדמוניות .והנה הראנו לרעתכייש
תו~דמיוןבי
בבהינת צורהןוענינן ,ואולםיש שוויביניהן גם בזהכי אותן המרקת שהשתמשו בהןלח-וש
 .אך כערך
את הלקהדיני וההלכותי שבתורה השתמשו בהן נם כן לדרוש את חלק האגדי
 ,סדות.הנאותות רק
נודל הלק האגרה ותכונתו המיוחדת הלכרש להום)י על טדית
לאגדה ולא להלכה .ועל בן הי.דיל מנין הסדות שהאגדה נדרשת בהןעל סך שלשים
יהגלילי אשרבל  1pDYופה באנדה
זשתים  .)1אלה הסדות סרר ר' ~יעזר בנו שלר'יוס
והיה אחד סן הררשנים הגדולים"..שר אכרועליו כל מקים שאטה מוצאדבריו באגרה עשה
אונך כארפכסה.
ד
נודל ערך ההנדה ללומדיה ושוסעיה נראהסן התהלה אשריהללוה החכמים באפרם:
רצונך להכיר אתמי שאסר והיה העולם לסוד אנדה שמהיך כך אתה מכירו ומדבקבדרכיו
לספרי עקב ש'מים) ,וגדולי החכמים בדוהות התנאיםנתנולה מקום במשנהם כמו להלטת
וכמעט עודיותר םלהללות(.םנהדרין ל"ת [):ער שאמרן.:שדברי תירה כלם אחתן.מש בה
מקרא משנה הלכוה ואגדו,%יהלסירניכר כשישנה אגדות כמו כשנוהוהלכות(ספרי האזיפ
פי' שיו) .ואילם כאשר ברוב הזמנים היוכין חכמי דיבורה אנשים אשר שסו כל מנטהם
בחיקור ההלכה ובדרישת הרינים האסור והמוהר הטמא והמהור והחיוב והפם:ר; והחקירה
בטבעיות וטוסריוה ,באסטה ~בדעות היתה לה בעיניהם אףכן עטדו הדברים ברורות
י,
האהרונ-םלטל ההנאים ,ועלכןהיו רבים סן החכטים אשר אמרו! לסדתי הלכות וויל
בגד אלה אסרו החכמים הנאכנים שמא תאסר הריני קורא פרשה קשה ומניח את הקלה
י אם שמר
ת"ל כי לא דבר רק הוא ככם ,...שלא תאסר לסרהי הלכותופי לי ת"לב
השמרון אח כל המצוה הזאתכל המצוה למוד מדרש הלכוה ואגדות (ספרי שםפי' מ"ח).
מכל זה אנו רואים שכדרש ההגרה היהיקר בערכו כמו פדרש ההלכת ;,וכל המדות והדעות
אשר הן עקרי הדת היהדות ים:רם בסררש האגדה.
הנרוה ישנות הנודעות באומה .זה,
ק
ל
ח
ה
בכלל האגדה החניטו נם כל ספורי
יו-
ל הגדות ישנות אשר היו בעם נ~הנות פשר דבר לכמה כתובים ,הנדוה
מאדכי כספרניו
באלה כבר נזכרו לפעמים בכתובים מאוחרים ונאותות לפרוש אורעל הבהובים הקודמים
~ ילפישם
י- .

אש"

סד,.טה

.-

שלזו והב'אוה גדול .היאיעניס

.)1הברייתא קל"ב סרות של ר"א בנו של ריח-ג נדפסה בכלספיי
בכהה חלופ' ג'רסאית .יהר"ר .עקכ רי".סאן כחבורו טש.ב דבר כתב שעיקר אלה הסדות הוא לבאר הכתוביפ לפי
פשוטם והגיה הספרים שכתבו בלח סרות האנדה נררש:ז שצילל התורגז.:יוכל זה מפני הקושף' שהיה ראוי לזמר
הצנרה שבכתוב.ם
השדה דורדרת לא נדרשת שהר' האנדה טפישת השתוסט 1אבל טעה בזה כי הכונה על
שהוא נדרש בליב טרותוא.ן פה הסקים לפרש אלה המרות רק נעיר על ב' רניים ש.ש להם 'חום קצת עםרריי)תנו.
מדה כ" 1ממעל מצן שרורש'ן באנרה טטעל שנאמר .1א"י ה' א' 5הוא:עןכי הטיבות וגו' בניפ רביעים ישבו לך
על כסא ישראל כנגר ר' רור~ת וכו' מגנר מ.:ן שרורש.ן מוגר באגרה שכאטר בסמ"ר ה'ט'ם אשר תיתם תו' הן
גיס מגץ שרור.ט'ן מטעל באגרה שנאטר במספר הימים
'  ,והר"ש
 11cNrlלאכי על סוס ננוס ע"כ ת:וסין יכו
י באגרה שנא' כה אטר ה' על הרועים לטן הנני נשאת'
ר
ג
קנ
וגו' ודה"א ו'אטר ה' אל יהוא וגו',,.מגן שרורש'1מס
י
נ
י
אתכם נשא וגו' וכח"א וחאסיו לא'לי ונו' וכל זה בשבוש .כי טטעל פ.רושו לשון נופל  bvלשון כררך שטצאנו
מ"פ בגרייתות נפקר1בך .וכך למעלה ונאמר כו"כ למטה וא'צ להגהת יפ-ט מנעת בטקום מטעך והג" הנכונה כן:
טנ.ן שרויש.ן ממעל באנרה שגא"כה אמר ה' על הרועי ם ....הנני פוקרעל.כם את רוע מעלל'כס
' .ע!
עקרבם ,1: .:טא ה' לכן הנני ונשיתי אתכם נשא וכה-א לא כי על סי
ם ננום ע"כ תנוסון וכו' .סנט
שרורש'ן כנגר באגדה שנא' כממפר הימים אשר תרתם וכו' וכה"א ויאמר ה' אל 'היא 1ט'1וכן ניאה שה.תההגי'
לפגי הילקופעי' פ' שלח רמו השמ"ר .וסדת כנגר נ" 5שהוא ררך רורעף חסורות או הסורות שרורשיס בכל טקום
בנגד הוא המורות.
השש

.
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.
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ולפרשם  ,)1ואמנם הרבה הנרותישנות כאלה
ו
מ
י
י
ק
הטדרש
באגדותיהם אשר
חכמי
במקרא
המקרא
.
ם
נ
חדשים ישנים
על פיהם יהבררלנו כמהפעמים הפירושהאטיתי
וטפרשי
ת
ו
א
ר
ק
מ
ה
ר
פ
ס
כ
ו
ש
פ
ח
ו
עלבלישים לב על אלה ההנדות נשארו להם
ם
ו
ת
ח
ה
אחר
פירושים
ונשחת
אשר לאכן  ,)8ואולם כלמיני ההנדות האלה הלכו ברוב השים ררך
מראיהןכי כאשר בדורות האחרונים הלכה ההלכה ומתמעטת באיכותה אף שגדלה בכסותה
אף כן היה גורל ההגרה .והרעה הגדולהמן הכלכי הפשיטו מעליהן בגריהן החסודות,
נעימא הפרטית ,ועשו את אכת הפלפול למדהה וררשוה כאשר ידרוש איש אחהדינים.
אך עדספזקמן אח-וגי התנאיםהיו האגדות משוברות בהכונהן ולא נגרעו בערכן מן ההלכה.
מצאו מקוסם כגל סדרי המשניות אשר השחמשו בהם "תנאים בבתי מדרשיהם
ובלי
ואף עלכן נםר'יוודה הנשיא ספח לסדר משנתו את מבחרי המאמרים האגדיים מהיות
האגדהחלק התורהשבעל פהכמו ההלכה
-

-

עית~ז

.

פרק שבים רעשרים
המשגה.
חלוקת רטושנה לששה מררים היתה רגילה כבר לקרמונים .הסרר הראשין
ורעים .השני סוער ,השלישי נשים .הרביעי נזקין .ההמישי קדשים .הששי טהרות.
וכל סדר נחלק למסכות .השם פמבת  -כנוי להורות ומאסרים המדברים על ענין טיוחד
ס'1ניני התורה שבעל פה  -כבר רגיל לקרמונים (שבת ג' :ב"מ נ"נ :קדושין מ"ט:
ובכ"מ) .ורעש יש לוי"א מוער י"ב נשיםז' נזקין ה' קרשיםי"א ומהרות י"ב כסבות
(רמב"ם) ואףשלפי החלוקה שבהלמור סדרנזקין יש לה עשר מסכות אין זה אלא הלוקה
טאוחרת ורונסה הרבר מסכת כלים שאף היא נחלקת בהוספתא לעקשכביר; ואינה אלא
אחת במשנה ,ושם כל שלש המסכות הואנזקין ושלשתן אחת (ב"ק ק"ב .ע"1ו'.),
ובאסרם כל נו שרוצה להיוה הסיד יקיים סי 4נזקין (שםל' ).כונו על המסכת לא על
רבדר  )8וכןנזכךן דבי קרנא מכוון על המסכת (שם ט"ו .):המסכות של כל סרר וסדר
רומות בבחינת ענינן ,מלבר בסדר זרעים שנספחה לו ססכת ברכוה אשר בהשקפה
ראשונה אינה רומה בענינהלענין שאר המסכות של הסדר הוה (רמב"ם בהקדטה) ,אבל
אםנבין כונת הקדמונים סתכ,נת הברכות יתבררו הדברים על נכון .כי הם חשבו יען
 )1כבר רתירותי על זה למעלה ובח"א והאריך בדבי הר"ר יוקם  rsisכחכויו הנרולנ.פ
 .ואעיר פה על
קצת דונטאת .בישעיה א'; לולא ה' צבאות יעתיר לנו שריר כטעט כפרום היינו לעמורה דם.נו .ופסוק זה מחפיש
'פה ע'ש טרורענין רדום שלא מצא הקב"ה בקרנה אפקוי' צדיקים וע"כ שחתה ואח המפוי הזה וכר הנניא לולא
יהיה שריר כטעט ביהודה או תחרב א"י כסרוס שלא היה בה שי'ד כטעם .וכן 5א נתפרש סק היה הצעקה הבאח
לפניו ע 5מרוט ופ '-יחזקאל טיו מיפ הנה זה ה.ה עזן  D~Dוגו' .וכן סגואר שם פ' כ' שהלכה ההגדה בעם שהיה
קצף
י
יקעל 'וטילת במצרים .וע,5ה ניטו גם בתהלים ק"ו אגות'נו במצרים השכילו נפלא~ת'ך .וטתפיש בזהמאמ
רי
ה :ה5א זה תדבר אשר דבינו אליך במצרים לאמר ארל סטנו עו' שאין הכונה בפרש"י שטבוון על :היא ה'
 .ו5א רבי ריק הוא אטרם! כטה
 b1tff~1א5א מכוון ע 5מעשים אחר שנעשו הנסם  1כאמור לא השכילו גמלאותיך
דברים כתב מעטה פזומ.ם גא רוד ופרשן (ש"ר פ" .)1והרבה ככה.
 )2טאטר נצביא :אשר פדה את אברהם (ישעיה כ"ט כ"כ) לא יפורש כי אםע5פי ההגדה טהצלת אברהם
מאור גרטיס
 .וכןחכהיב :אשר הוצאתיך מאור כשרים .ואץ  ipt?nפה להאריך בדוגמאות  1ינגעתי גפנה שאת
יסיבה היא להעיר את ספרש' הסקרא בוטנינו על כבה בפיט אח הספיש.ם שא-נם יחורים ש'ש'טר
ספני שתיארעיג
5ב א 5ושכגדות שבספרי התלמודים והטררשים
 .אמנם בדרישה הזאת צריכים אנו להיות מתונים ולהבחין בין הגרה
אשיא עקהת תאותה 4יש רבתוב ובין הגדה אשר הטציאו ע 5יסוד הכתובים וככחם .וחוץ טוה  ifP1nלגי האגרה
למארע שבן  rnwט5ה תירתה .אף בטשם שפיגש הטדרש רחוק טפשט הכתוב מ"ט 'ורנו הבנתו את הכחוב נאור

יא

איי ט5ה מקטתו.

 )8שר אסרו שם יגךים טי '5דאבות או ממי דברכות וע"כ  103שאבות וברכות טכוון על מסכתא כן נם
נזקין ולשטת נוקץ רב' קינא מצינו קידוש' דלוי רנית רנ' ר' חייא  1כתובותדבי ר' ח.יא וכלס אבם טכוסים על
הסרר וע '.בייושלם' ברט פ.ר היא רקאמר ע 5דבר ,וכמקור טקימו בב"ס סאן דלא סנר הדא טלהא לא פבר

.
.
כקום הרי דקףא לב"מ בשם נוזקן.

בנזקיו

.
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בילה' הארץ ויאהעל כרכל הוברש בתבל *לץיחשברבאט הם קדש שום א%
 .אבל וצצרה עשתה
הארם רפאן *המת  1הנה
המעה מקרשיי,שום מעל
הך,הםתטח'אעןךיהןה"
תקנה צי
מצחז הנחשבות כסתירע,.אלה המצות
לכהןוללץ-ולענייזלפי דעחס
הטוה ברכת הנהמן ום כן ורקק לואו :הממלה; לכן אסרכם יגעותאד clia-4ער
שיברך ,וכל הגדנה מך הטלם הזה בלא ברכה כאלו גהנה מקרש,פכים הנאגר '4ף
הארץ ולטאה (ברכווזל"ה ).וספ:רש עודיותרבמקים אחר (ירוש/ל4אמ-י שם) הנהנה טיגיא"ו
בלא
טעל עד שיתירולו סלהמצית כלומר שהמצית ההלוייה.בדברים-אצהנים לטס
הן
כיה-ההנאה כסו הר,רוסה והמעשרות והפאה (רוסוהן והן סתירותלו המעילה ,ואחרי
רר
תי
ט
שלפיברעתם גם הברכה היאבבלל המתירים על כן בצדק 6נ 1את הברכות בטררנה אחת
עם בל המנוש בסדרזרעים ג)  ,סדר המסכות בסרר ורסיס הואכן :פאה ,דמאי ,כלאש,
שבישת-,תפוסות ,טעש-ות,מעשישני ,חלה ,ערלה ,בכורים ,ואמנם מזה הסרר כאשר
הוא לפנינו בהוצאות התלמוד לא נוכל לשפ~פ על הסדר המקוריכי אין סדר דדרושלטי
בסרר.הבבלי ולא סדר שניהם כסדר רוזוספתא ,והמשנה שבטשנטת נם היא סש~נה בסדרה
י שטרלנואיוה הסרר הוא הנכון והעקרי ,)9
ועלכןס
בצאת
מהחת
המשנה
ר
ב
נ
י המחכר והמסדר היתה נחלקת לפרקים והאמוראים
יד
הראשונים נברסוכירים הלוקחה לפרקים (ירוש' כרכות %ב ה"ח ,שביעית פגה ה"הובכ"מ)
ולפעסש נזכרוהפרקים בשמם (ב"סל"ה :נרה מ"ח ,),עלמי שהיהשונהס'טנתולהלסיריו
או התלמיד השונה משנתו אסרו :עננה פרקו(הגיגה פ' .נדרים ח' .סנה~ת צ"פ ):ששעה-
הלבצר שהרב מלמר לתלסירו בפעם אחת היו קוראים פרק (ברכותי"א :ערובין ל"ו)ואולי
היה נם וה היסור לחלוקת הפרקים במשנה ,שכל מה ששנה רבי בפע :אחת לתלמידיו
 nwvסמם פרק טיוחר .כספר כל הפרקים במשנה הטש מאות ועשרים ושלשה ויש
סני המש סאות ועשרש וארבעה ונהנו משן על קדשך (סעו הסמ"ג דפוסוויניציא) .ובלי
ספק הכניס( במספר את הפרק שנו חכטים שנמפה למסכת אבותלמען מלאות פספרהסימן.
הפרקים נחלקולפסק,ת או הלכות ונראה שגם זאת החלוקהישנה כי כבר הקדמונים סנו
הלכות כמו שלש מאות הלמת בבהרת עזה (סנהדרין ס"ה;) והרבה כדוצה לוה( .אמנם
הדתרכה והסדר במשנה נאותה רק טפאת צורתה אבל בהערכתה הפנימית מצדד,ענינים
היא הסרה לפעמש קשור הגיוני בהפכה לפעמים סדרהענינים להקדים את מראוי לאחר
יהיו לקרטניט לפעסיםכללים אשר
ולאחי אה הראוי להקרים ,אולם לאנעליםמעינינוכ
.
ר
ח
א
יצדיקו הסדי שבחרו אףשלפימישנינו מסרר הגיוני היה ראוילהיות באפן
הנה כלל
הם שכל רבר היוצא סררשה חביב להם יזהר להקריסו לדבר רג)פורש בהב-ה
נרול'היה ל
לבסות בן :וש"נ) .ובכן לא יפלא אם מסרר המשנה סקרים על ררך טשל פרקיציאות
השבת לשארדיני שבת ,וכן הוא כלל ברור בטאסריהם שמחברים דברים שונים שאין להפ
ענץ
-

 )1וע הברייתא בכבלי ת"י אסור לו לאדם שידכה פעה"ו כלא כרכה וכל .הנשה מן העה" 1כלא גרעה מעל
טא' תקנת'ה אצל הכת.ועל .כפק תיקון הגוסהא סכם הגט'יש כאן ואץכן הלשן העקרי שעקרהני' בירושלמי
והבבל' השב לתקן וקלקל ששמע השוסע "ער שית.יו לו"והכין שחך ער שיתירו לוטכוו ,ע 5החכם שהואיתיר לו
המיות" הטוגות
לא מצאוידידם רפושדדיו וע' משק השסים השנטע סלוח
כגדר
שהטצותת.הן הטתירין.
זעי
 )2כ 5טפרשי הטשניות השתדלולהבין סדר הסמכות וחפשו למצוא טרור הגיוג' וכבר אמי בסים שוח
%א תכתת כל עור,שלא ירעו איזה .הסרר הוא עקרי ,ובכל ואת לא אמנע טלהעיר פה על סדר ~רעים מה שיצאל'
סתרך סיר הגבלי שטן הדין היה ראוי לסרר טמדרם בהורה ולהקריס בכורים שה.א בפ' משפטים ואב"כ פאת
שבקרוש.ם ידם ט' ואב"כ כלא.ם שס'".ט י"ס ואח"כ ערלה שם י"ט כ"ג ואח"כ שב'ע.ה בהר כ"ח ואחיב חלה שלח
פ" 1ואח 3-תרומה ומעשיות קיח י"ח .ונראים הדברים שהמסדר הקהים רטצוח התלויות בלא תעשה וכפרר התורה
פאה  -לא תכלא פאת שדך  --כלאים  -לא תורע שרך כלא.ם  -שביעית --שגת שבתון וגו' לא הזרעולאתקצור.
ואחנף סדר  nlSDהתלויות בעשה ובסרר ההורה למפרע חרוטות ומעשרות בפ' קרה חלה בשלן?לך ערלה בקרושים
ובכירים בסשפפש ואולי סררו בכינה למביעכרי להקדש תרומה לחלהכי טצוח חלה הלא התווה עמסה סטנה %
סתת תרומה כאמור בת-ומהטן הגין תרימו אותה .ואמנםסבי אריגו נ' לא נוכל לעשות ברבר הוהכי אס השער21

'יך .
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ענין זה לוה רק שהם דגמים בצורת הלשק או שיש להם שום דמיון חצוני אחרבינידגפ
.ווהרבלל הוא עוטר בבלמאמריהם ורבי שמר שחן
(ברכות מ"א מ"א ,ביצה פמאמ"א)
המשנה שטו תפלה במסדרה על אשר נמצאו בה
בבלמקים במפר הטשנה .)1מבקרי
-

דברים הסותרים זה את זה ,כסו :סתם ואחרכן טחלקת ,מחלקת ואחרכן מתם ,שני
מהמות סותרים זה את זה ,מהירה בין תחלת המשנה ובין סופה ואולם רועפלה
הזאת לא תשוב אל חיק רבי כי אם האשסה באלה אשר לא הבינו כונת רבי
בפרורו ותשבוכ חפצוהיה לתת ספר חקים בידבני עמו אשריורו מתוכו הלכהלטעשה.
י זאה תכונת ספר הטשנה אז יהיה זה המאה גדולה לכהברו ומשקקו
ואטת אילו היהה
שיעלה על ספר חקים אשריהיה לסרה במעשה דברים הסותרים זה את זה ולהתעות אח
הדורגתם בתהו לא דרך ,אבל באסת זה לא חשב ולא שה על לב רבי מעולם .וכבר
אמרנו זהכי סררו של רבי הוא קובץ אשר בועלו המשניווט של החכמים הרשומים עד
הטשנה הכללית לתל0ירים וממנה ילמדו כלל התורה שבעל פה,
זמנו ,ורצונו שיהיה הוא
אבל לא כוון עדורו מהוך משנתו והמחלוקות במשנה הןעניני המשניות של החכמים
החלקים והזכיר משנת כל אהד ואחד כדי שאם יראה בית דין דברי היחיד יכול לסמוך
עליו באפן שהדעה היחידית נהפכה לרעת רבים .ועתהבין בסתם ואחריכן מחלוקת ובץ
במחלוקת ואהר כן סתםאין זה בגדר סהירהכי הסתם הוא השיטה הטומבטת ממנו ובית
יא דעת יחיד נהפכה עלידי הסכסהם לדעת רבים אבל בעבור זה לא חרל
דינו ואף אםהי
טהביא נם אה הטהלוקת לאטר שיש גםחולק בזה ,וזהטן הטעם שהביא דעת היחיד בכל
טקום ואם נשאל למה לא הביא ההלק בטקום שהביא עת הסהמע ההשוכה על זה ספני
שהמחלוקת לא היהה באוהו הנדון אשר בו שנה את הסתם על כן הביא את הסהלשת
בנדן :במזם אשר בו נחלקו החכמים .ועתה אנו רואים שאלה המהירות המדומותאינן
מחירות אלא לטי שחושב שכונת רבי בסדורו להעמיד הלכות פפוקות ואמנם נם על זה
נביט שטלאכת הסדר נטשך זחן רב ולפעמים החליטרבי איזה הלכה ובזמן סאוהר נמצא
הלכהבנויה על ימד ,המכחיש החלטתו הראשונה ונספתה זאה דועכה המאוחרת אל מרר
הכשנה ,או שהבאים אחריו ט;צמם או על שהו ובמציתו ספחוה ושתיהן נשארו בסרר
הטמינה .ועלבן גם נטצא במשבה סהנות סתרים וה את והאין וה ראיה שרבי אסף
וקבץ כל הבבבידו בליעיון וחקירה נאוהה ,כי אם נקה זאת לראיה חדשה שטזמן אל
זטן נה,ספו על המשנה דביים ש,נים .ואזלי הניחו בכונה את הסתטוה יקמהרים כדי שאם
יבא בית רין וק-אה את רברי הסתם שיכול לסמוךעליו .ובאסת נם לוה בונו הקרמונים
שאטבן על אלה הסתמות הם:הרים בראשונה סבררבי ק וסתמה ואח'צ סבר כרעת החולק
ן ל"ב 1ובכ"מ) .ואטנם אם מצאנו
וסתמה וטשנה לא ווה טטקוטה (שביעות ר' .וילי
לפעמים סתירהבין תהלת הסתם לסופו עד שבעלי הנטרא ראו עצמם טוכררום לאטר תברא
 .כתובות ע"ה :ב"ק ב"ז ):אין זא1ז אלא
סו ששנהזו לא שנהזו (שבת ע"ב:יבמותי"נ
 .ואף לא
סהירה דמיונית ובכל טק:ם שנמצאת עולה בתהו אם נרד לסוף בונה ההלכה
מצאנו באחה מאלה הסת'רוה שנאפר עליה ששנה  11לא שנה  11שהיתה הדעה הזאת
סי
קיימת לבם:ףכי אם בכל טק:מ שנאסר כן אינו אלא דעה יחידית וסוף החלמת התלמ:ר
היא שאין בזה סתירה ,ועתה ראשכלכללי המשנה הוא שר' יהודה הנשיא לא חבר ספר
הקים להורות הלכהכי אם קוב הלכות הכולל כלל התורה שבעל פה.
אץההלכה .אבליש בה גם טדרש ,ותלמוד ,והגדה .חיק
עיקר תכנית הסשנההי
התל:צר

.

.

.

__

פ4

 )2עי' פאה מ"ג מ"ר מ"ח ,ס) ד"ח סמק ,שביעים פ" 1מ"ר ,שט ס"ה מ"י ותרומות מ"ח מי"ג ,שם
ר סופי מגילה פ"א מ"ח גר סופו חולין פ"א ס"ה
,פ"ח מש ,מ"ש פ"ר סמ"ר ,חלה פ'.ר מי"א ,גבורים פ"ב מ"ו י
 714רופו ,תן הפין הולך בכל סמר המשנה

.

:

י
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התלמודי'בה נרול מאד.כי לא לבר שהובאו בטשנה כלעיקרי ההלכותכי אם לפעמים
אין מספר נם משאם ומהנם בהלכותוטעמי הדברים או שהביאו תעצומ3תיהם מן המררש או
5ן הסברה .רוב חלק התלמוד כולל משא וטחן של הלכה אעו -נאמי בשם החכטים
דקודסימ לרבי ,וכאשר עשו רב ושמואל ואניי ורבא וכל דורות האמוראים הוייות לפרש
המשניוה אףכן עשו קרמני התנאים כמו ב"ש וב"ה(ביצהפ"אע"ז ,יבט~תפי"נ מ"א ,פם"1
נו'נס"נ ,נזיר פיה ט"נ ,נסין פיד ס"ה ובכ"מ) ר' אליעזר ור' יהושע ר" 6ור"עורי"הנ גי'
יוחנן בן נורי וכל הכסי הרירות ער דורו של ר' יהודה הנשיא') ואף על כן נבין טה
שאמרו החכטים שלא הניחו ריב"ו ותלמידיו אפילי הוייות אביי ~רבא (ם,כה כ"ח ).כי
וספני שהכנוי מהוייותאביי ורבא" היה
באסתכן היה שנם הקדמוניםהיו להם הויותיהם.
כנוי עומר לכל מיני פלפולים ושאל:ת ותשובות קושיות ופרוקים אשר אזנו וחק 1-בישוב
ההלכותעלכן בצדקיכלו לאמר שלא הניחריב"זותלמידיוהוייותאביי ורבאי אך על זה

יש להתאונן שהנאופים שבאו אהה התלמד הבינו -הדברים ככתבם וחשבו שאפילו יוייות
אביי ורבא לא מדעתםהיו אלא כן נהירין לראשונים וכשהיה ביה הלל קחםכל אחד ואחד
סרבותיט היה מלסר אותן לתלמידים לפגרה רש"נ) וכל זה לתת ההלה לפלפולי הבבליים.
אבל זה היה למכשול לבאים אחריהם שקבלו הדברים ככתבם והשבו שבל ההוייות של
אביי ורבא כבר היו יעולמיםבימי הראשונים רק ששכחום וחורו ויסד~ם אמנם האסה
כאשר אמרנו שהראשונים היה להם תלמוד כפו האהרונים ,רק נבדל הלסוד'היאש~נים
סתלסיד הארגונים עלידיקצירו ובירורו ויושרהגיונו לחלקמן התלם!ד יחשב נם סררש
הכחוב אשר מצא סקוסו כפשנה ,על הרבר הזה שהמדרש היה לראשונים בכלל תלכוד
ו הכנוים הרגילים במדרש "הלמוד לוסר ,ללמדך ,מלסר" ודבר רגיל הוא בנסרא
כברייר
נששואל סה ראיה לדבר כך וכך סן הכחוב ,שישתטש בדבור :מאי הלמודאי ~דהולדה
היוצאה ככל זה היא שהמשנה היא הלבור ואינה תלמוד כדרשואינה מדרש ונכלל בה
ההלכה הפסקה לבד ,ומררשה לבד ותלמודה לבד ,ועל כן אם נפצא לפעמים שאחד
טרגדמתים ט~ציא את רמשנה ככלל הטדרש או ההלמוד והשנייכניסנה בנדר הסררש או
התלכיד אפשר לקייםדברי זה ~והכי~דאי כן הוא שיש במשנתנו חלק שאינו בכלל מררש
או הלמוד~על ההלק הוה יצדקוהדביים המוציאים אה הכשנה מכלל המררש וההלמוד אבל
לא יכחיש שום אדם שיש כמשנה מררש ולחלק הזה יש לו כלויני הכדרש ואין נם סי
שיוכל להכחיש שיש בה הלפוד ולשק הוה ישלו כל דיני ההלמוד  .)9פספר מדרשי
הכתוב הנוכרים בספקה גרול רובם סררשי הלכה וקצת סדרשי אנדה ,בסדר זרעים
נמצאו
--=-

.

.

 )1ע '-מ"ש  a"eמזי ,פסח.ם מש"א ,פ-ב ט"ג ,פ'1.מ.ב ,שקל.ם פ-ר מ 11-ט"ו ,תענית פ"א ס"א יבמות
פ'.ח ט"ג ,פ".ר כ"א ,כתובות פ.ה מ"א ,עררי "6ר "0ג,פ :.מ"א ,שם פ '-ט"ו,ט ,1.גוירפ 1.ט"ו ,שםפיו ס"א,
ח"ד ,שם פ"ח ט-א ,ג.טן פ-א מ" ,1ב"ק פ-
בימ.ח,שם ש"ג מ"ח ,פ"י מ..ב ,שגועות פיא ס"ה ,ג ס"א ,ס"ס,
ובחים פ"נ מ-ר ,מ-י ,שם פ"ח ס" ,.מנהית פ"ר ט"נ ,שס פ'"ב מ-ר ,מ"ח ,חולין פ"ר מ"ר ,ירים פינ
ר
ק
.
ע
התלמוד
ס
הרכשם
ויש
הקרמונ.ס הפכיים בטשנה שהם
ט'.א .והנה צ.ינת' פה מעט מה-בה פלפין: .ו
גחל ההלכוד נם גן מה שנאיו לפ;מיס  'CS'Dהרבר.ם כמו :אמר ר-ב"ק למה קרמה שטן ( '1:1ברנות פ"כ ט"ב)
א.'-ש טה טעם (שבזעוה פ"ר מ'.ג ום"ה ט"ב) ויבים כפה.
 )2ע '.ברכות (טא ):ראגבי ,לזג-ן .ברמת התורה  1א.-ה למקיא צריך לברך ולמדיש א"צ לברך ורא"א
לדק-א ולמדרש צריך ולטשנה א-צ וריפא אף למשנה :ם .צ.-ך לב-ך לתלמיר א"צ ורבא אמר אף לחלמור .ורא.ח.
ברקד.ק .סימר ס להחרר.נ .רא.:נא.ו'ץ שהב.א בסו עשרה חלוא .נ.רסאות במימרא  11אשר אין האחת רוטה להברתה
ע".ש צד  60ימבואר הדבר שבהלופ-ט כאלה א.ן לסטוך על אהה מן הנ" ולזמר  11העצמ.ה רק יש לנו השערות
ולא ב.רור והע.קי ה.א כן סאן ראמר למדרש צריך לכרך לט.טנה א.צ כונתי מפני שבטינה ריבה הלכות וע"נ חולק
השג' אם אתה אוט -שלמדרש צריך לברך גם למשנה צריך לברך שהרי יש בה טררש וכא השלישי ואמר
ך שהי' 'ש בטשנה נ.מ הלמוד ולא נוכל לנו לציר ג"כ התלמוד בלא אוש-
niwo
שלטשנה צריך פ.ט.מא שאף לתלמוד ציי
אש -ססנה.הוא 'וצא .ואמנם סיף סוף א.ן כאן אלא טחלקת אחת אם מברכ.ן רק על מדרש 4ע נם על הלכות .והע.קר
.
ם
ר
מ
ו
ל
כ
עטו בירושלמ' א"ר הינא נרא.ן הדברים מררש צריך לפיך הלכנת א 1.צריך יברך
של21ר בטשנה חלק
ן הלכות
ההיכה או במדיש חלק ההלכה א"צ אבל הלומד הלק המדרש צתך ור ,סיטון בשם ר'ב"ל חולק ב' 1מררש בי
אטר ר-ח ב-א הנין הו.נן ו'תב.ן קומי רב כ.ן טררש ב.ן חהין וק.קנ.ן לטברכה כלשר בין אס היהפויקין הלכה

"

.

לבר

- - - ------

-
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נמצאו 0ררשי הלכה בתשע עשרה משנות וטדרשי אגדה בארבע בשנית  )1בסדר
שעד נטצאו מדרשי הלכח באחת ועשרים משנות ,ופדרשי אגרה בי"א משנות.)2
במדר נשים נמצאו טררשי הלכה בל"ה משנות1 ,טדרשי אנדה בי"ז טשנוה  ,)8בסרר
נזיקין נמצאו מדרשי הלכה בששים סשנות ומדרשי אבדה בי"ח משנות  )4בסרר קרשים
נמצאו מררשי הלכה בס"א מיטנ~ה  /ומדרשי אגדה בי"כ טשנוה  ,)5בסדר מהרות נטצאו
טדרשי הלכה בכ"א משנוה וכדרשי אגדה בשלש כשנוח  )6היי לנו סאהים ושבע עשר
סשנות בש"ס שיש בהן מדרש הלכה ,ושיטים וחמש שיש בהן הגדה ומכרש אנדה ~נוסף
עליהן עוד מסבת אבות שיש בה נ"ו משטה ובלן באנדה וארב;  nlJwcאגדיות בכמבת
עדיתו (פ"א טיטפ"יפיה ופ"ח מ"ז)
לשין המשנה כלה זכה וברורהעל טהרתלשין המקרא ,ואף שגזברו בהרבוייםומלות
אשר לא טצאו מקורם בפקיא לא נאמר בכבור זה שהם חרשים אשר הסציאוםתכפי הטשנה
כי אם נאפר שהם דבורים ופלות אשר חיו באוטה ומה שלא בא זכרם במקרא היהמפני
שלא נטצא במקרא מקום לזכרם אמנם פצר אחר טכל לאפר כילשין הסשנה מיוהדת,
יעןכי לפי טבע ענינה הוכרחה לחרש דבורים ומלות למושגים שונים אשר לא נמצא לחם
כנויכלשין העברית ,ובזהנעזרו טן הלשונות אשר הודעו להם והן הארמית והסוריתוהיונית
י במלוה מגלההלשינות טשתרלים
ולאחר זמן נםהרומיה .אך לרוב כשהשתמשו בדביריםא
לתת להם צורה ונטיה עבריה .אם נשים עין אל הלשונות במשנהני נטצא שנוי גדול
.בצורה המשניות ,ונבדלו טשנה ססשנה בשמוש הלשון ער שיטצאו לפעמים כנוים D'JIW
למושג אהד ,וכל זה ספני שהשתדל המסדר להביא את רברי כל חכם וחכם כלשונם
-

-

.

.

.

העקרית

ל3רע.ן אם יש
י מדרשה.ינו סביכ.ן .והא דר"ח.ב.א מונא גם כבבלי (יא ):ובשנויהג :'.פ-קין בספרא דבי
מר גומ' לאפוק .טמיר למשנה א"צ לברך וזה סק.יה בהשקפה ראשונתושים להלן (יד ):באטר סתם ומתני לן פ-ק 1.יקא
אבללפי ה'רוע~ט .ולב"מ שפירשתי דרברים נכונים.
 )1בהלכה :ברכות פ"א מ"ג ,ה"ה ,פאה ח"ה ט"ו ,פ 1.פ"נ ,מ-ו .כלא'ס "6ט מ-ח,
 t.v~twפ"א ט"ד 1
פ-י ט"ח .הרומות פ"נ ט"ו ,מ" ,1פ" 1מ"ו ,טיש פ.ה מ"' ,טי"א,ט'.ב .חלה פ"ר מ"י .בבוסם פ"א ט"ב ,ט"ג,
ה מ"ג,
ט"ד ,מ"ה,מ.ם .באנדה :ביכות  e"eס"ה .פאה פ"א טיא ,פית שיה ,מ"שי.
)2כהינה :שבת פיו מ"ד ,ספ"ח ,פ"פ מ"א ,כ"כ ,מ"ג ,מ"ר ,מ-ו ,פי"מ ט"נ ,פסח.ם פ" 1מ"ב ,פ"ט מ-א,
יוטא פ-ה מ"א ,מ" 11שקלים ""א ט"ד ,ס"ה .י"ה פפ'א ,ספ"ב .סוכה פ"א מ"י .תענ.ת פ"א מ"ג .מנלה פ-ג מ"ר.
חגיגה פ"א מ"ה ,ב"ו .גאנדה. :ומא ספ"נ ,ספ 11.ספ"ח .שקלים פ.ג מ"ב ,מפט ,ר"ה פ"א  r1"Dתענ.ת פ-ג ס"ט,
ספיר ,חג'נה פ"א מ"ו ,א"ב ט"ב ,מ"ק מפ-ג.
' )3במוח פ"ג מ"מ ,פ" 1ט"ו ,פ"ח מ"ב ,פפ-ט ,פ" .מ"ג s".e ,ס.ג ,ט"ו .כתובות פ"ג מ"ב ,מ"ה .נרר.ם
פ"י ט"ו.נ.,י פ-נ מ-ה .סימה פ"א ט"ו ,פ"כ ט"ב ,מ"ר ,מ"ה ,ט"ו ,פ-ג מ-כ ,פ"ר ס"א ,פ"ה מ"א ,מ"ב ,ר"ג,
פ" 1ט-נ ,פ" :מ"ג ,ט"ד ,פ" :מ,ו ,פ"ר מ"ב ,מ"ד ,מ"ה ,מ-ו ,פ"ם פ"א ,מ"ב ,מ"ה,ט"ו .גטין פ-ר שיה ,ספ-מ.
קירוש.ן פ"ג מ.ר .באגדה :נריים פ"נ ס".א ,ספ"ט ,נו.ר פ'.ט ס"ה ,סופה פ.א מ-ה ,פ"ג מ-ר ,פיה ס-ר ,ט-ה,
פ" 1ט.ה ,מ"ח ,פ"ח מ"א ,פ-ט ך"ט,מייא t a D,מי" ,:טם.ו .קרוש' 1פפ"א ,פ.ר מי"ג.
 ,נ"מ ט"ב  r1Dמ".נ ,פ.ר ט"מ,
כ,
'ט
י"
 %בהלכה :ג'ק פ-ג מ'.א ,ספ"ד ,ספ"ה ,פ"נ מ"א ,פ"חג.נ ,ספ
ס"א ,ט"ג ,ט"ד ,מ"ו ,ט"ו ,ט-ח,
פ"ח ס"א ,פ"ט מפ-ו li"ee ,ב"ג ""ח ט-ב ,סנהדרין פ"א מ"ר ,מ"ו ,ט"ו,
פ"ר מ"א ,פ-ו  r""cמ" 1ס-ח ,פ-ח מ"א ,מ"ב .פ' חלק מ"ו .מ"ח ,מ"ט ,ט"י ,הגחנק' 1ט"ב ,מ"נ ,מ"ר ,ט"ו ,ח"ו.
טנות פ"א מ"ח ,ס"ט ,מ"י ,ט".ב ,מטת .פ"ב מ"ר ,ט" ,1ט"ח ,מ".ר .פ"ג מ"ו ,מ".ב ,מ ,:".שנועיה  f1~tSפ"נ מ".1
f
 tפפ"א ,פ"גט.נ ,מ"ו ,מ" ,1מ"fח .הוריות ספ"א.6 ,ג ט"נ.
באגרה :ב"ק פ"ה מ'ק ,פנהדריןpפ.ר מ".א ,מי"ב ,פ"ו
מ"ג ,פ"ח מ" ,1חלק מיא ,מ"ב ,ט"נ ,מ"ד ,ס"ה ,מ",1מי.א .מכית פ"א מ".א ,פ"ג ט".ח ,מ",ם .ע 1.פ"ב מ"ה ,פ"ג
ר3

)5נהיכה: :בח.ם פ"ח מ"י ,מ.י.א  1פ,ם מ"א ,מ-ה ,פ-י פ-א ,פי"א ט'.א ,פ-.ב ס"א ,ט"ב ,פ-.ר ט-א,
מ"ב .טגחות פ"רמ.נ ,פ"ה מ-ב ,מ-ו ,פ"ו מ"ו פ" 1ט"ב ,מ"ר,ט"י ,פ-ח מ"ה ,מ" ,:פ-טס.נ ,פ"' ט'.ה ,פ.'.א מ"ד,
מ"ה ,מ",1פ.ינ מ"י .חולין פ"ב מ"ג ,ע"ה ,מפ" ,:פ"ח ט"ר ,פ '-מ"א ,פ-.א ט"ב ,פ".כ מ-ג .בכורות פ"אמ.ד,
מין ,פ"ב ט"ו ,פיד מ"א ,פ"ח מ"א ,ט"ח ,פ"ט מ"א .ערכין פ"ר מ-ר ,פ'.ה מ" 11פ" :חהא ,פיח מ"ה ,מ"י ,ט"ו ,פיט
ס"א ,ט"ב ,מ-נ ,מ.ח .המורה פ"א מ"א ,מ"ב ,ט"ו tf'e 1"" ,ט-ד ,כריתות פ"א מ"ב ,פ"ב מ-ה"0 ,ר מ-ג ,פ-ו ט-ו,

ט"פ ,חמ.ד פ"נ מ" ,1פ"ו  t1rraנאגרה :הול.ן ספ".ב ,ערכ'ן כפ"ג ,פ"ח מ"ד ,תט.ר ספיג ,טדות פ"ב מ"ב ,מ"ק,
פ"ג ס"ת ,פ-ר מ"א ,מ"ב ,מפ"ר ,ספיה גדין כפ-נ.
 )8בהלכה :גנחם פ"א מ"א ,ט.ב"" ,ב מ"ג ,פ"' ט"ב ,ש"ב ס"ה ,ט"ו ,פ"ר מ"ב ,ט"י ,פרה פ"א ט"ב
1
ט'ג ,פ"במ"ג ,פיג ט" ,1פ"ח מ"ח .מהיות פ.א מ"ד .טקואות פ"ט מיא ,נדה פ-הט"נ .פנש.רין פ"א מ"א ,מ"ק
'ד'ס פחדמ"ג ,ט"ד ,מ"ה .נאגרה :ננעים פ'"ב סחה ,ירום ס-ג ס"ה עוקצ.ן סה"נ.
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שנותלשין המשניות הישנות אשר נתקבלו מהכל ,אם אפנם שלא נוכל
העק-ית .ולבלתי
ל ההלכות אשר העלהרבי בסדר טשנתו וסמרןלנו בלשונן העצמית כאשר
לציין בצמצום כ
מיסדןומכוננן ,וכנגדן כל ההלכות אשר קבל רקענינן והוא נחן להם התאר
יצאו ט
פיללשונו ,בכל זאת ~מספר נדול מהטשניות נוכל להכיר ממננ~ן הלשון מה שהוא
והעתיקן
בלשון עצמן ומה
לקוח מסדרי טשנה ישנים ,מצביונן ולשונן ומה שמסר רבי הלכות
י
ת
ל
ו
ז
סעצסו לפרש ביתרון באור או למביל הלכותקדמוניו ,הנה דבי ביזר הוא שדרכו
ש
שהלום'ף בסרר משנתו להקדים בכל מסכת ומסבתועל כל פנים ברובן את ההלכוה העקריות
י
ב
ר
אשר נשנועלהענין אשר הוא תכנית הסחבק .וכן עשה בפרקים שיקדים בתהילת הפיק
ההלכות העקריוה והןלפי הרוב ישנות ולפי ערוה בעלי התלמוד הן לקוהוה ממשנתו של
ר' מאיר ובאלה לא יסופק כלל שהן לקוחות משם ככתבם ובלשונם  .)1וכל שכן
כשסובאים דברי איזה חכם בטשנה בהצעת לשונו של עצמו ,וטוה הענין הוא כל מה
ך  /שגו ההלכה העצמיה
שנאסר במשנה אמררביפלוני כך וכך ,או ר'פלוני אוסר כך5,
לה,
א
ב
א
צ
ו
י
כ
ו
"
ר
מ
ו
א
י
נ
ו
היא לשונן של האוטרודבורי ההצעה אאמר רבי פלוני" לרביפל
.
הם דברי הסמרר .אכל בזה צריכים לעשות הפרש בין אם זה האומר הוא חכם אשר הי
בושו אוקייבלו בצמצוםובין אם הי בדורקריםכי באפן זה השני הלא אפשר טאד שגם
דבור ההצעה לקוח ממשנת אחרים קדומה ,וכן אנו מוצאים שנתיחסו בטשנה הלכות לאחד
מן התנאים ,והטסדר אוטר בפירוששאין זה לשון אותו התנא כי אם מבוררנטכן דעתו
מתוךדבריו שאמר במקום אחי .ובזההיה דרכו תשד לאסר רביפלוני פוסל או פכשיר או
אוסר או מתיר שהיהרביפליני אומר (נלומר במקום אחר) כך~כך(נימין פ"ב מ"ב ,ובחים
ן הסמדר .הרבה נוספות בטשנה
פ"א ט"ר ,פ"ט מ"ב ,בכורזה פ"ב ס"ה) ,וכל זה הואלשי
אשרהבליהן לפרש ההלכות או להציען או להנכילן ,והדברים מוכיחים שמפי הממרר יצאו
וזה האפן שאלה הפירושים והתעצומות וההגבלות הם מכוונים על הלכות ומאמרים
אפשוי
ה
נוסרו מחכמים אשר עודהיו בזמנו או קרוב לו עד שאין אפשר לאסר שלקח אלה הנוס
שסדר קדום  , )3סוף דבר אם נתבונן על מרר המשנה וחבורה ועל תיקון לשונה נראה כ'
פעולה
-

י.

 )1ע .מ .ע" ריש כלא.ם :החט.ם והוונ'ן וכו' ומונה והולך ער סוף הפ-ק הט:נ'ן .שהם כלאים זה בזה
וטה שא 1.כלא.ס זה בזה .וכל זה לקוח ב5שוגו טמדרו  iffר"מ רק שלפעט.ם ספס.ק רג1טרר וטצ.ע מה שנשתנה

כסו בס-ב ר' 'הידה אומר כלאים כלוטה הקשית והסלפפין שאפן כלאים זה
,א
ההלכה לפי משנתו של תנא אחי
תלס,
 .סחטו ש 5ר"מ ,לפ .טשנתו של ר"י הם כלא.ם וכ"ח בם"ו  .mwclובכך אלה הדגור "ר ,יהורה אוטר" הוא
בזה

.

דברן רימסרר .אטש שם מ'.: :.הוסיף ר' עקיבה השום ~ ,1%ה אצו מרברי המסררכי אם כן היה במשנתו של
אומןי ונקיש ע 5כ 5הטשגיות כ.וצא בוו.
ד"מ אשי לקה משם  ,ושה נד
 )2כבר הער ע"ז רש"ג באניתו והביא מתנ '.אשבת פ" 1מ-ט הבנים 'וצאין בקשיים וכו' הכ' הר טחנ'.
דראשינ'ם ואיס'ף בה רכ' ופריש בה; וגל ארם אלא שרביו הכטים בהווה .ואחריו נטשך רז-פ כרהיט צר  280והביא
עיד ט"ו שם  A~e n1'TYIט"ג וכטה טקוטות אלא שנהשג 5ודעת שנה לשוגו  rnrvשהש"ג אמר ואום'ף כה רכי
תזה הוא ההוספה ברור טאוחר ויפח כתב כ' סכל אלה הטקוטות אין ראיי :שיבי הוס.ף כן דהא אפשר שטצא כן
ארבי .אבל החלופתו של רש-ג אמת אלא ש5א
יל
במשיח אחד החטטים יתקדמו לו ובעל הטשנה ההיא
הודףותכןעל דברי חכמים טומנו עליב' רק הן נוספו סרבי.
העיר הוא ולא ראפ שהכלל בנה שכל הוספות כאלה המכונ
י עיובין פ"ר מ-ה וטורה ר' יהודה
'
ם
ו
'
ו
ת
ו
מ
ח
ל
מאלה החוספ,ת .דמאי פ"ג
מורה ר'
זהא לך
 .ב"ב פ"ה מ"' וטורים חכם'ם
בררקלוצתוכו .,מזחות פ"א ט"ב מורהטר"',יום..כוה .שם סמ"והחןומורים חגמו.נוםיר"ש
שאם
אחריהם ועד רבי 5א נעשה כדר משזה כד' שאכל
5ר' יהודהוכו' כ 5אלה הן הוס!6ח לפ-ש טש':ות ח:מ.ם
ש
א
יים פ"ג מי"א א.מתי אמרו תוספת בכורים וכו' רהך
רב' לקחת ההוספות טשס ובהניהש-בי הודף ככה וע" בכור
אסרו מופב ע 5ר"ש .ובשבת פ"ח ם-א לא גא0רו ש.ע~רין הללו וגו' דהך 5א נאמרו קב' גםע5י"ש .גטין פ"א
ט"מ  11אחרמן הררכ.ם ששיוגי
 .נשם לשחרור .עכריס .וב-ור שהאומר זה המאטר ה"ה לפניו הברי'חא :נג' ררכיס
ע וכו' וכדברי ר-ם בארבעה .וע"כ ואת הבריתא נשנית כוסנו של רב' וטובן מעצטו רם.פא רמתנ'.
שוו נ"נליי'
י י"מ לרר"1
יצולה קאיהיא הוספת רב ..וע"ע חהא פ" 1ט"מ 11היתה תשובת ר' יהורה ,ושם פ" 1ט"א אין ביןרבי
 .וע"ז  N"DDאף בעקום שאטיו(כלו' ר"טוחבי )1.וכו' כל אלה דבר' רבי ובכ"ט פרח ט"ח מעשת בצפיר.ן וכו'
ולכפוג' .רשב"ג ור''ום' נס זה הוספת רב' .ועי'מכיח פ"א מ"מ דמייה' מררש רר'יום
 .בררי ואח'כ דבר אחרב5י ספק
ואת הסיפא  I~ID'Dשל רנ' וכאלח הדוגטאותתי'ן ע 5השאי

.

.

.

.

.
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פעולה גדולה פעל הממדר לחכר ולקשר יהד דברי הכטים שונים זה מזה בדבור ובדקדוק
לשעם ובכל זאת נראו כאלו כל הספריצא מטופס אחר
בנוסחאות המשנה כבר נעשו חלופים בעוד רבי חי והוא עצמו החלף בכסה
מקומות הנוסחא בסוףיטיו כמו :הזהב קונה את הכסף (ב"מ מ"א) ,נכרי מבטל
ע"ו שלו ושל חברו (ע"ו פ"ר סער) באלה פפורש שרבי בילדותו היה שונה הכסף קונה את
הזהב ,נכרי טבטל ע"ז שלו ושל ישראל( .בבלי וירושלמי שם) בירושלמי נתקייטה
הנוסו)א ששנה בזקנוחו ובלי ספק שכטה וכמההלופי הנוסחאות שרשבין נוסחת המשנה
שבירושלמיובין נוסחת המשנה שבבבלייצאו מזה שהאחתהיא הנומהא ששנהרבי בילרותו
והשניה הנוסהא ששנה בזקנותו אבל נראה שהחלופים אשר יצאו סיד רבי כבר עלו
במשנתנו עד שלא נדע עור הנוסחא הראשונה אבל לא יעלה על הדעה בי הניסחב
דואשונה שמילדותו עלתה במשנה שבירושלמי והנוסחא שעשה בזקנ,תו עלתה בבבלי
ומזה נולדו כל חלופי הגרסאות שבין הבבלי והירושלמי (הר"ר שי"ר בכ"ח ח"ו) כי זה
דבררואין הדעה סובלו שבני ארץ ישראל לא חשו לבל טה שעשה רבי לתקן ולהגיה
טשנתו בזקנוהו וכל שכן שטועים כל האומרים שאבא אריכא הוא רב הביא הסשנה
הטוגהת מרבי בזקנותו לבבל והיא מסחת המשנה שבנסרא הבבלית (הר"ר שי"ר שם)
הלא בכסה סקומוה מצאנו שרכ היהלו נוסחא בטשנה שלא כנוסחה הבבלי (ערובין נ"נ.
ובירושלמי שם ובכ"מ) .אמנם אין צורך להרבוה דברים בזה אח-י שדבר ברור הוא באין
הותרה הרצעהויד כל החכמים מטשטשת בסדר המשנה
טות
כל ספקכ
י
הטשנהנסיק
ירצאוחנרםיבני אררבץיישראל בארץ ישראל ובני בבל בבבל וקרה לספר וה
מה
כדעתם וכ
שקרה לכל הספרים הקרסוניס שהוסיפו עליהם דברים או גם גרעו ותקנו והגיהו וכסה
פעמים תקנהם קלקלהם ,אם בדורו של ר' כהנן ספלינים להזהיר על שנוי הלשונות
שהנסיחו החכסים ואמרו :הלשונות שבררו להם הראשונים או שבררו להם הטשניות אין
רשות לבריה להוסיף עליהם הלא זה אותכי היו צריכים להזהיר על זה (ירושלטינזיר פ"א
ה"מ) .וכן מצאנו שהיו נותנים אזרחה שלא לההלכן שסות הכסי הטשנה ואמרו שהסהלעפ
דברי ר' אליעזר ברביי ר' יהושע עובר על לא תשיג גבול עולם (ספריכי תצא) זה ראיה
שרבר רניל היה להחלקי השטוה .בלבול הנוסחאוה כבר רצחל לפרוץ עוד בימי רבי
לוי שאל מרבילהגיה במקום אחד את משנהו וגער בו רבי בנזיפה ואף על פי כן הניה
כןלוי במשנהו (יבסוה ט' .י' ).וטה שעשה לוי  lepגם רכי חייא ובר קפרא ועור
תנאים אהרים והרבה פעמים מצאנו בירושלמי "אנן תנינן כך וכך אית דלא הני כך" או
"אית תני כך" או בלשון אחרת אאיתהניי הני כך ואיה הניי הני כך" .והנה בכל טקום
שאמרו כלשון הזה "אנן הנינן" בלי מפק הכונה על הגירסא העיקרית טיסודו של הבסדר
ובעל הגמרא טעיר שיש הנאיפ הגידע הגירסא הזאה והוא מכריע איוו משתי הגירסאות
שישלקייםומקיים לרוב הגירסא הישנה אבל לפעטים מבטלה מפני קושיא ומהלים כנירסת
דגשיה ותקט הטשנה  )1אטנם אם נאסר "איתתני כך ואיתתני כך"אין בזה הנהה כי
אט

.

.

%י
.

.

.

.

.

.

ר,
 )1כתב דמ"ר ז"פ במבואהירוי~טי דף כ'ע"ב כל א 1:תנתן הכונה על ח:מ.
פכר'ה ובפרט מימי
ואילך  1יאית תני הם אשר החו.קו במשות בי קפוא .אבל נכר מדבריו ראין ולאי רפיא ב.ריה כי כאותו מקים
ובאיתו פרק כתב :ומשנח רב' ותתהיה
ד ל'סוך אבל בררו גם אסה דברים של טש:ת ב"ק וכו' ופ' חך ועי' כליטר
ושל שאר החכסים ולפ" :נם לרכריו הכם' סנריה הגיהו ת"כ לית כלליוכלל.ן .אכל נרא.ן הדברים שהלשון אזן
תמנן הכנה על משת רנ' אטנם אם במשנתנו אין ה;י' כן כהך אזן תנ.נןאין זה אלא מפני שהגיהו כן המאוחרים
אבל לפני האי אמורא רקאמר הך אזן תנתן היתה עור הג '-כן ורא.ה לדבר טהא רהבן הקטר חלבים ואברים מצותן
וכר שן  1ysnאכילת פסחים אית סלא תעי אכילה פסחים ותלה ~ה בטחלקח ר"א וחכמים וטס-ק רב.ן לר"מ בין
לחטטים *ת כן אכילת פסחים לריש' בהכות פ"א ה"ד) מיה נראה שקמי מ.ד אנן חניון ה'הה רגי' אנילת פסחים
וטד נתקרמה בתחלת הפסקא אכ 5הגיהו המשנה ספני טלפנת יגט' אבל לא המימיים ודו לעשות כן אלא בגיח
הטדרן 4עשוכן ובם" כאטר בבגל' ואלו אכילת טבחים לאתני.1 .וצא לנו מנה שנוםהת משנשו בין
בין

יוחנן

ג'רועלמגינב*
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אם נחלקו כיצר היתה הגירסא העיקרית שהאחר היה לו בטשגהו הגירם" כן והשני באפן
אחרו) ולא נפליא על זאת שהרי כבר לרבי עצכו היו קצת נוסחאות מסופקות  .)9ואמנם
לא ר' חייא וב"ק ולויובנידירם לבד שנו הנוסהאוהכי אם ביתו של רבי עצש כלוטר
בניו שנו הנוסחא ששנה אביהם ועל זה מכוון טה שנאמר בכסה סקוטות
בבניירוושולבפניי :אנןהנינןכן דבירבי תניכן ,ומר"ש בנו שלרבי נזכר כן בפירושי).
' עוד
נוסף על זה היו האפוראים מחליפים הנירםא בכח הויותיהם אשר שקלו וטרו בהבנה
המשמות ואס יצאה להם דוקלטקמתוך פ-פוליהם שאין קיום לטשנהלפי הנוסחא המקובלת
לא נמנעו מלהניה בטשנה ולהעמידה בהסכמה עם ההלטתם והרבה פעמים עלתה ההגהת
הזאת בנוסחת הטשנה שלפנינו ,וגם לפעטים לא חשו לאזהרת הקרמינים והחליפו דברי
חכם בחכם וסובן מעצטו שכערך .רבוי הפלפול'והדקדוק והוייות בסשנהכן גדלו ורבו
שידענו שחבטי בבל הפליאו לעשית במלאכות האלה יותר מחכמי ארץ-
התיקונים ואחר
ןי ברור הדבר שנם אלה הרבו לעשותתיקונים-יותר .מהם*) ומזה יצאה
ישראל על כ
התולדה
ר,
ניר1שלם' היא כל כך מינחת עד שניגע לריק להוכיחא.וו הטשנההע.קיית וע"כאין מטש בגל השערות הר.רעי-
וע' עור בסשיכ לקטן.
 )1בנ"מ 'מצאנו בירושלמי איה הג' כן וא"ת קן בכונה על ג" המשנה כלומר זה גרם כן וזהניס כ
ן'
ולפעטים איטר מאן רהני כן ממ"ע לרב' פלוני וסאן דחנ' כן מסיע לרבי פ' והכונה מדקאסר רבי פ' כן שסע סננתי
,ק4ב '5פשתשייש! .קאמך
רנ'ר0תו כך במשנתו.ע '.כלאים 'פ"ו היו טא.מח' הבואה מלנקדשת טשתשייש וג"
ססייע'

.

.

לר"ה .ולאו
בגט' א-ת חני טשתשליש וא"ת תני טשתשריש ט"ר טשתשליש טס"ס לר"' ום"ד משתשריש
בגי' אלא שמצאו אלההג '.ותפם זה את  11וזה את  11ולשון "טם'.ע" '~כיח .וע" ברכות פ"ההרג א"ת
רר"י ור"ח פאה ה"א א.ת נטישות וא"ת טשושית חלה פ"א היא א"ת מלפנ' הפסח ~א"ת.מלפני_העימי.
עערלובויאןגהפ",ערה..ר א"תפט"עהרב'ן ב' ~א"תמערב 1.א' .וע"ע ביצה כפרד סימה פ ;.ח"א ע"ז כ"ג ה"נ.וכיוצא באלובכ"מ.
וטדשנ' תלטודא ב!שנ.ה וקאמר כאן .אנן תנינן  -יאית חני;יכאן אמר אית תני ואיתתני ולא קאטר אנןתנילןיא"ת
דהא לרוב הנ '.במשנתנו כהד מהנך שטע סנה רבמק,ס דקאמר א"ת תני ואיה הנ '.הע.קר.ת רפיא גידיה וכל אנן.
חיאהג '.המקובלת
תנינן  )2בההלוץ ח"א כחב הר"ר יהיש רא.ה לוה סירוש' מ"ש מ"א פ"ה היא ,ונא
 .שאל לרב'.מה נתנו נ"ר או
ב"ר א"ל פוקק שאלין לרי 'צחק רוגא דבהנח ליה כ 5מהג.חא וכןיאירה מ'רוש' דכת~בית פ"ר היא וב"ב פ"ח ח"ח
.1פה כוון, .אשר פה על מאסרו בח"ו  32ננוסחאות הטשנה אשר בקצת דבריו היה ל' לעינים כוה .ורו"ח בטבא
ה'ר~שלם' פ"נ האייך ג-כ בענין זה במאמר יפה ורואה אנ',שגם הוא ביוב הדברים מסכים עם המאמר הנוכר.
שכ' רב' מכוון גם על הבאים אחריו וע"כ ככ"מ דקאמר אנןתנינן -תני לבי רבו
משסע דב)'3רכבביר דבעניירהוות'עיי
המשנה העקר.ת ולא כדעת ראפ שם דף ק"א דהנ' דב"ר .היא משנח,רנ' .והדבר טפורש
בירושלמי דשבת פ"נ היו ררב' חולק עם תנאי דבית רב' וכן במיטה פ"מ ה.ב מוכחדרני לחור ובית רב' לחור .וש
בזהיריכ.ם לחלק ש.ש תדב"רכני' המשנה .1ש שבאש לפרש המישה וכבר העיר ע":), 1ההלוץ'(ש-%סכמה טקוסות
בירישלמי בכ"ט טצאנו שר' י~הנן ריש טת'בתא דפבריה שונה כהדא דחנ.י דבית רב' ננד מה כאנןתנינן עי'
שביעית פ"ב ה"ה שבת פ"נ ח"א שם כפ'"ו ולט"ו השעיה ראפ דבל אנן חנ'נן  P1~aעל נופחת המשנה' דפבריח
מעיקרף איפיכא,
.
 )4מ' יספור בל דמק~מות בתלמודים אשר בעלי הגטרא דגינו הגי' במשנה והאחכו בנה הר"ר "1פ כמבא
במקימות הנ"ל ואנו אין מנמחינו פו; לברר פעולת בעלי החלמיר וחיקוייהם במשגח
הירושלט' והר"ר יהיש ב
יההאלםו'זלרבר מן הנוסחאות אשר נמצאו בפועל במשנה  a~wy)1ע"פ ממקנח החלמיר והנה
אשר לא עלו במשנתנו כ
'
הראגו שבסיבות פ"א מ"א ה"ה בג" הטשנח של רבי אכילת פסחים ונמחק מספרנו לפי טסקנת הירושלמי .דבין
כ
יאבין לרבנן ליתכאן אכילת פסחים עירונין פ"נ ת"ר טאיטתי נוח:ין רשות ב"ש אומרים מבעוריום ובה"א משתחשך
בי
לר
כיני טתניתא בה-א משרחשך וברור שג.רכהם היהה בשיא משהחשך וכ"כ בעל קרנו ערה שקלים ח"ה מ"ב אין
מו' אמיכלין ונ'ג,בר.ן ובמשנת הבבלי הני' בהפך ע"פ נט' הירושלמית רמייתי מקיא כסדר הוה סוכה פ"ד
פו
צחרתיור'"א אג' והוא הושיעה נא א"ריוחנן כינ' מתנ.חא אני והוא הושיעה נא ולפ' הכיני מחניח'ן תקנו המשנה
ה
ובבלי הג" אניוהוי .כוסה פ"ח ה'" שתחלת נפילה ניסהכיס .טחניתא שתחלת נפילה נ.מה מזה מוכחשהג '.העצמית
לא היתה כן אלא כגי' הבבלי שהחלת ניסה נפילה .כללו של דבר כלכיני טתנ'הא במקום שכיון לחקן הג" טלטר
בבירור שלא חיתה כן הני' רק בעל הגס' אומר שכןצייכ.ן לתקן וע"כ אם נטצאת הנ" כפ' הליני טתניתא ה.א ראיח
שיש כאןהיקין וכ"ש אס הגי' במשנת הבבלי אינהכן שאז ברור שנצםהג '.ה.תה כמו שהיא בבבלי ,ובההלוץ במקו'
הנזכר הביא הטון ראיות לנה אשר הרבה מהן ברירות ויש להוסיף בשב; פ"ג ת"ר אבל אם חברה היוצר מתחיח שכש
הששכיה אחר מוכח שלאניס מפנ' שהוא נל' אחר ,הבבלי ג"כ לה ובודא' ע" 8מסקנת הירושלמי שם פ" 1ה"ה
הקיפע יוצא בקב שלו ד"ר יוסי ר"מ אוסר והבבל' תנ' איפכא ושם (ס" ).1מפורש שיבא ור"ג ושאר אמוראים
ביסופקיםבגי ,עד שהביאו ראיה סרבע'.ש שם פ'"ב הרר רגותב ב' אותיות על שני כותליהב.ת ,והבבלי גרס
ע5נ,כותליזוית וגגם'  ):מוכח שלפני ר' אמי היתה הנ" כבירושלם' פסה'-ם פ"' הרג הביאו לפנס מצה וח,רה
ק :וש תבערלין וזהתיקין דבם.פא קתני ובמקרש מב'א'ן גופו של פסח ומוסיף בברייהא
וחרסת וחבב5יטוסי
נישוה המשך למשנה ואילו גר' במשנה וג' תבשילין הלא הוספת הברבותא משנה שאינה
ובנבולין ב; תבשי* 1יברור
שדיבף
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התולרה שנבדלה המשנה שלבני בבל ממשנת בני ארץ ישראל אמנם אלה ואלה לא
הכניסו אח כל תקוניהם בהוך נוסח
המשנהת המשנזהאתובלהלאכור ירושלטי מצאנופעמים רבות כיני
מתניתא בכונה להקן נסיסת
ובכל
הכניסו ףתיק,ן לפנים המשנה .וגם לא
ת
ו
י
נ
ש
מ
ה
ורה צורך בזה אחרי שכל
שהשמיט
ו
ל
א
כ
אין בהם צורך ,את כלן קבצו
רבי
ר
צ
הבאים אחריו והלכו אלו ב
ו
ל
א
מאטר
חכם
ו
נ
ש
וחכםוהוייתיהם
כל
וכן
בבתי המדרש
כמו המשנה ובאלה כמו כאלה הלא עלו כל התיקונים .ואת התיקונים שעשה התלמוד
הבבלי לא ינול לספורכי אין טספר כי לא לבד שעשו תקונים קטנים באפרם :חני כך
או סטי מכאן ולפעמים באמרו "הכי קאמר" (ערוביןי"ר ).שגם כן הכונה שסגיה כן
גמשנה,כי אם מוסיף טאמרים שלמים אשרלפי דעתו הסרו טהסשנה ובאפן הזה דרכם
תמיד לאסר :הסורי מהסרי והכי קתני"ן ככל זה אנו רואים שמיום הולדת משנת רבי
גבר היה ערבובגדולבין ההכמיהוכן ההסיד בכל דור ודור ,וברור הדבר שגם בדורות
האחרונים כאשר ככר נחתמו התלמודיםזמן רב עוד מפרשיה הגיהו בה אחת הנה ואחת
הנה ואלה ההנהוה הולידו נירמאוה אשר נמצאו היום בכלספיי החלמ'ר  )1ואמנם בל
המנשלה הזאת באה באשמת הר"ר הראשון אחרי שנסדרה הסשנה כי ברור ההוא כבר
החלו תקונ החכמים לעשות מלאכתם וחלופי הגרסאות פרצו לרוב ורקיחידי החכמיםהיו
אשר בחנו המשניות וידעו ברקרוק הנוסחא העצמיה ,והיטב אשר קרא רבי זעירא ערעור
על חכמינקדיר ההוך אשר לא שטו על לב להחזיקולקיים הנוםחאוה באשר יצאה מתחח
ידו של רבי (ירוש' מ"ש פ"ה ה"א) .והנה אח-י שהותרה הרצועה לא נמנעו נם לחת
נוספות על משנתו של רני ,כבר ראינו שנטצאו בטשנה עשרים ושטונה מאמרים על שטו
של רבי,וישמאלההטאמריט.אשרידעו ברור שלא נטצאו במשנהביטי האטוראיםהראשונים
הלנחות קיר .0ואתה אחרי כל האמתוהדברים האלה אנוצריכיםלהחליטכי נוסחת הטשנה
י רבי פטלה ברוב ההגהות והתיק:נים אשר עלו עליה בכל
העצמית אשר יצאה טתהתיד
שהמשנה
רור ודור .ואם יאסרלנו ארם
א
י
ה
אשר
ת
י
ר
י
ל
ב
ח
ס
נ
ת
ח
ס
ו
נ
ונופחת
בירושלמי
רבי
הבבלי היא נוסחאהו סיסי זקנ~תו אע אלה כי אם דברי הבל אשר כלם ישא הרוח ואם
יאסר לנו עודכי רב הוריד בבלה הנוסחא העצמית מיסי זקנותו שלרבי אף אנו נאמר כ'
טפש ההפך מזה הוא האמת הברור כי רב עצמו היה טהק! הגירסא הרגילה ברובה
מקובצת,ועל כןאין ספקכי הטשנה ששנה רב בביה טדרשו בבבל השתנה בכסה אפנים
ק המשנה העיקרית לא כל שנוייו נתקבלו ולא כלס נהרחקו נאם כן אס הסשנה שבבבלי
היא משנתו של רב המגיה והכתקן את המשנה כבר איננה עוד הטשנה העקרית שלגרבי
לא כנוסה שהנסית בילדותו ולא כנוסח שהנסיתבזקנתוכי אם הנוסה אשר הוגהסיד רב.)9
ואטנם אלה ההגהות והתיקונים במשנה רבו מעת אשר כהבו סררי המשנה על ספר
תההיה בים' רבי,ולא נשעה בדברי האיסרים שלא נכתבה המשנה עד בדירות האחרונים

.

בסטכם

צייכה סיע פאה פ" 1מ"כ זית שנמצא עוטרב.ן נ' שירות של ב' מלבנין ושכחו כיני כהניתין שלב ,כלבנין ובלים
ה.תה אחרת במשנה
 .ואולי ה.חהרו :'.טלבנות כמו מלבנות רחבותה זעף קאמר שציל סלבנ'ן כפיי הראשין של
הר"שגו"במשנתנו ככר מתוקן.
 )1ע" תענית  a"eמעשה בר' חלפתא וכו' ולא ענו אחריו אמן ובירושלמי וענו ובכבלי הוגה ע'.פ פרשיי.
פמתים לצו ).ופוענקראההנאה באגורמתתואנקונבת  'wlltalהנאה ואגורת אנוב ובבנל' הונה עיפ פרשיי  Y"P1יבמות (ו ).ובג"
שהמשנה
לפ '.גי' התוט' שם ד"ה שלשה.
הירוש' והרי"ף
 )2כבר דע.רותי על זה למעלה כ' לפ;ט.ם ה.ההנ.כה
ת רב במשנה כמו שהוא לפנ.נו וגם לפעמ.ם ה.ה לו
נמחא אחרה.יעי' שבת (סו.
) מחני ל.ה ר'.ח 3י רבאלח'.א בר רב קמיה ררב א.ן הק.מע יוצא בקב שלו רריט וכו'
ימהו .ל.ה רב א.פוך וכרטרעי ליח רבכןג'.
גי,והנה פשיטא דר"ח בר רבא טהני לח"א ב"רלפ '.הג'.הרכילת
י
נ
ה
נ
ש
מ
ה
) אטר ג"כ רב אחזיה ל.ח רחבה
העקרית .ו3עיוב'ן ('ר.
ואם רב מחוי ליה להפך הגי' ורא' שהוא דחל.ף
ובראהולרעת ר-ת בתוס' ד"ה אתניה נשאת הטשנה כמו שהגיה ,דר"ח פ '.דקאי שםאתייק דקאמר רחבה ובריאה.
ושי (יא ).מתני ליה ר"ל לחייאביר
למעט אזל אתניה צר.ך לט:ט וטשנתנו רלא כהגהתו "11עירוש' יודא פ"א
ח"ו ובכ"מ.
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בטמנם על דבריו של רבנו שלמהיצחקי אשר כתבכן בכסה מקומותבפירושיו,כ
דבר אשר לאיטבול השבל שחבור נדול כזה המכלכלענינים רביםושוניםואשי רקרקו בו
בכל מלה ופלה,יעשו רק כדברים הפורחים באויר מבלי תתלוזכרון בספר ולא נתמה
החפץ שלא הקפידרבי על האזהרה לכתוב הלכות כסו שלא נתטה על.המוז היתריו אשר
התיר לצורך זטנו ,ומה לו לחושעל איסור קל כזה במקום שתכלית גדולה עיני
ו אשר
ון מקוטותדט
אין ערוך אליהלפי מצב זחנו ושעתו 2ואין צורך לראיות אחרות היוצאות נמגה
בספרי התורה שבעל פה המראותכי יחידי החכמים בכל עת כתבו וכתבו ספר המשנה
הזה התפשט וזכהלהיותענין השנון בכל בתי המדרשלתלטידים ,וענין הדרישה והדקדוק
למורים .הוא היה מאיר שני החכמים ומעורר רוחם לחקירות חדשות .אמנם ברוב הספר
י עמדו חכפיס אחרים וקבצו
הזה חדל חמחבר להראות מקורי (ההלכות וזה היה סבהכ
באספה רוב מקורי ההלכות ועש נעשו קובצים אחרים אשר השלימו משנתו של רבי ,בם
הקובצים האלה נקראו בעת ההיא משנה או מתניתא בלשון ארסי .רבי החסירבמשנתי
דברים רבים אשר לפי רעתואין בדב צורךלהיות נשנים בבית הטדרש לכל התלמידים
אשר זה עיקר תכלית המשנה או ההסירדביים אשר טובנים לדורשים טעצמם ,אחרי
ההתעמק בשום לב במשנתו אבל הקובצים ההם הכילו בקרבם כל טה שהחסיר במשנתו
וממעם הזה נקראו סשניוה גדולות .וביחוד נזכרו בשם הזה משנתם של ר' חייא ור'
הושעיא ושל בר קפרא ,וקרא:עליהם המו-א :איש אשריתןלו אלהים:עושרונכסיםואינט
חסר לנפשו סכל אשר יתאחה~רוש'סוףדעריות ,מדרש קהלת) ואטנםנראים הרבריםכי
אףלבעבורוהובו לשם:גרוניות ,יעןכי גם כוהנברלו טמשנתרביכי החת אשר בהאין
פן רוזל0ודכי אם מעם מזערהיו אלה המשניות בלולותמן התלמוד בכל מקום (מדרש שם
) אך המשניות הגדולות לא נתקיימו בשלמותן רקנתקיימו שיורים מהן ,אלה
פ' כנסתי.
השיורים כוללים הלק ההלכות אשר החסיר רבי ממשנתו וגם התלם,ד אשר תנליתו לבאר
את הטשנה ,ושם המיוהד לאלההשיורים הוא תוספת או תוספתאבלשון ארמי.
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פרק שלש,הועשרים
תוספתא .אבות דרבי נחן.
כשלהבת הקשורה בנחלה כן ספר התוספתא אשרבידינו קשור בס-שנה .טחבר
הספר הזה נהנ לרוב עם הסשנה כמנהג ממדרי המשניות עם התורה הכתובה .כי כמו
י אם עשו אותם
שטטררי המשניות מעולם לא שנו במשנה דברים המפורשים בתורה כ
כדברים הנודעים אשראין צורך להזכירם כן מחבר התוספתא עשה לרוב את ההלנות
הטפורש,ת במשנתנו כהנחה טקויטת :נודעה ועליה הוא דן להרהיבה או .להנבילה או
 .השם תוספת או תוספתא איננו חדש כי כבר קדמני השונים' אשר סדרו להם
לפרשה)1
משניות לצרך בתי טדרשיהםהיהלהם גם תוספתא אשר לא הכניסו תוך משנתם
.ענין השם
תוספתא הוא בעצם וראשונה כפו יתרת ,כלומר מה שהזהיר הממדר.מסדר משנתווהשמימו
מתוךסיר
וספני שראה אותו כמיותר .ותוספו ,באלה נזכרו על שם בית רבי ור' נתן
וק-או עליהן המקרא ויתרון ארץ בכל היא דברים שתראה שהם מיוהרים בתורה כנון
ן

תוספות

_____
ריגות בהבאת ראיות על :ה אך לטיתר כ' 3ן רשים ומשרש בנץ התוספתא מתחלתה עד סופה. )1הא
'

וליוכ יר'כ'ם אנו לשוות נגדנו תמ.ד את הישנה בטחשבה לטען נבין את התוספתא
-.וגיט:י:ו וה בשפיט האחרונות
הוציא לאור הרבמ ...ש ...צוקעדטא:ריל תוספתא ע"פגת"י ערפורמויש בה במה :ומחאות תובות זוכה את הרסיס.
ובשנה תרל"פ ותרט"ב הו"ליר.רי ותלטירי הרב החכם הגדול רב' אריה שווארץ חקירות בקוריות על התוספתא שבת
וזה המחכר הגריל פאר לעשות בחיבורו הגיון אריה על התום' של סרר ורב"ט
ועירובין ופירש אור
על
חרש רגריהותוס':טה כשטמי 4ך בהיותם רברס התלויט בשיכול הרעת ש :בנסתי בעוביהיקרח
והגי :אף שיאיהי שבקצת
י המלע"ר בתבתי.
ושיצאה המיה מאתורי ברם :עליהם.אפ
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תוספות של ביתרבי ור"נ (מדרש קימת) .וספני שכל הטשניות היתרות על משנתו של
 .ולכונה הזאת יובן גם מה שיחסו
רבי הן טזה המין על כן נקראו נם הן בשם תוספות
לתנאים קרטונים תוספתות כמו רבי עקיבה דתוספתא ,ריש דהוספתא ,כי כל החכסום
אשר סדרו להם משניות לא העלו בתקי משנתם את כל תלמודם כי אם הותירו והותירו.
תוספות כאלה כבר נקבצו סר' נחמיה אחד מתלמידי רקע ,ומהקובץ הזהעלו הסתכנת
בתוספתא אשר עוד היתה ביד האמוראים שבדור הראשון אחר חבור הטשנה אשרעליה
אמרו :סתם תוספתא ר' נחמיה .והנה בבחינת התוספות האלהבין של קדטוני התנאיםבע
של אחרוניהם אך נינע לריקאילו נבקשהיום שיוריהן.גי ודאי עלו קצתן בסדורו שלרבי
וקצהןבסדורו משניות שלר'הייא וחבריו .אטנם בהיות שהמשניות אשר נסדרואחרירבי
נעשו מדחה בפני טשנתו של רבי על כן גם הן לא נחשבוכי אם  nisDlnולאחרזטן
נאספו כל אלה הסשניוה או קצתן באספה מיוחדת עם עוד  nleDlnאחרות וטאלה ואלה
יצא ספר התוספתא אשרבידינוהיום .לא נורע ולא נטמרלנומי חבר את דהוספתא שלט*
זהאוטרים שרבי חייא טחברה ואף קראוה :תוספתא דרביתייא ומש"ג באגרתו וש'
הקרמת רמב"ם למשנה רשב"ם ב"ב נ"ב :ובס' כריתות ח"ד) אינם באים בראיה כי אם
בהשערה .ועוריותר מזהישלהפליא עלהאוסרים שמאמרם :כל משנה שלא נשניתברבי
ר"ח ור"ה משובשת היא ואק לסמוךעליה(חולן קם"א ).הואיוכיח שר"ח ור"ח דם מהברי
התוספתא כי ההוספתא שלט אחתהיא עם המתניתא דבי ר' חייאיר' הושעיה (ררבי
 .ע"ד% .א ):ומי הוא דתכםויבן את זאת
המשנה לרו"פ צד  806מבא הירושלמי כ"ב
י ר"ח ור"ה? אמנם
 iYtWשר"ח ור"ה חברו מהניתאעלכן רועוספתא שלט היא מעשהיד
נחדל סההוכתכי אם נדרוש ונתור בחכמהעלפי ראיות ולא עלפי השערות מדומותכי
י
א
נראה ברור כי לא ר"ה ולא ר"ה ונם לא אהד טחכמי הדור הוה חבר את התוספתא שלם
,

/

כי אם חוברהבזמן מאורך מאד.
הנה זה הנהה מקוימת אשראין בה כל ספקכי ר"ח דיה מאסף הלכות ומאטרים
אשר השטים רני סטשנתו ,ור"ה קבע אוהם במשנה אשר חבר ואף כן עשולוי ובר קפרא
חבריו .רבי הושעיה רבה הנקרא טן הבבליים ר' אושעיאהיה תלטידלרבי חייא עם לבר
קפרא ככריתותה' .ובכנם) ונם הוא אסף והבר משניות של שני רבותיו והיה טפואר בוסל
לאיש הבקי במשניות השינוה ומשתדל לאספן ולזקקן ולבררן אשר בגלל הדבר הזהקראוקי:
אבי המשנהלרושלמי יכטותפ"נ היד ,קידושין פ"א ה"נ ,כרעבות פ"ט ה"א ,ב"ק פידה"ז),
אבלאין אחד סכל המסדרים והטחברים האלה טחבר התוספהא שלנו .ני אם נבחן ספר
התוספהא שלנו בעינים פקוחות נטצא שהואכוללרברי הלכה אשר מוצאם מאסיפות nulr
 .הנה מצאנו בכמהמקימית הלכות בחוספהא
שהןסחנמים שוניםוגם מומנים שונים
א~
יf
יf
חN
ר
ו
ב
ר
ב
ו
א
:
ה
ע
צ
ה
ה
.
בכהבן וכלשונןנוכלי גם בתלמור הירושלמי הבבלי
תני רבי
ודבר והיסיהנו בקל להחליט שר"ח חבר
את ר~ץוספתא  gplכן בעל התלמור בהעתיקו
ממנהיעהיקעל שטו .אבל טה נאמר אם ננד זה ברוב המקוסוה שנזכרו בתלמור מאסרים
בדב,ר ההצעה"הניר"ה"אין להם וכרון בתוספתא שלנו )1ן שאם הדבור תם ר"היורהעל
היות

.)1ה 1.הרבר'ם ארוכ.ם להב.א כל תני ר4ח ור"ה שבש-ם  1רי לתנליתגו בקצ ,רוגטאות עי' ירושף
ברכות פ-א ה-אחי-ח משטה ש-רך בז' ארםוכו' וכ"ח בתוספ' פ"א בשם ר"ט .פאה פ"ר ח"ב תר"ח ב' שהיוטתכתשין
על העוטר וגו' וכ"ה בודספ' פ"ב .דמא' פ"ב הרד תר"ח הין טרה גסה ,וכ"ה בתוספ' פ"ג .שם פ"נ ח"ג תר-חאין לו
 .שביעית פיט ה" 1לטה נקרא שמה רגיעה ,וכ"ה ה,ספ' תעניתפ" .:שםפ"י ה"א תס"ח
בסעשרוח ,יכ"ה בהוספ'פ"י
עד שהפגים ותזקוף וכ"ה גתיספ' פ"ח .פסה'ס פ"ח ה"א תר"ח הנינה על ב' פסח.ם ,וב"ח בהיספ'פ"ו: .בלי שטחים
(פ ):תר"ח לא אסרו טומאת התהוד אלא לטת בלבר וכ"ה גחוספ' ~גיח פ"ב .גיצה(לב ).תר"ח לא גצרכא אלא
) תורה
לאוליירין לבו ביות ותניא ב:וסמ' שט פ-ג אין עושין פחסן אפילו לגו ביום והיינו חך .מגחי :ופ.
שנתערבה גחסורתה וכ"ה בתוספ' מ-ג .שקליט פ-ג ה"ג הריץ ר'ביטי
ת שאמרו ...יומחזגחן בין ח"ן ב.ןטזוג'ן
לטומרי

גי

.

וב-ה
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ראת המאסר העתקה מן התוספתא שלנונמריא שלר"ח הלאראוי שכל מה אשרתגי ר"ח
 .ואףכן הוא העמן בכל המאטרים אשר נזכרו בדבור הרשעהתני ר"ה
יטצא בתוספתא
אשר רק לעהים רחוקים נמצאו בתוספתא ורובםלא נזכרו בה  )1ומלבד זה וזה ישלחישול
הלאמן הטעם הזה עצמו נוכללהחליט גם כן קפרא הוא מחבר התוספתאיען כ*"ם
הר'כות בתוספתא אשר התלמוד מכה-ן בשםתנישבביר קפרא  .)9ועל כן רחבות דבריםביה
אך למותר וברור הדברלכל סי אשר לאיספיקבילדי השערות מדומותכיאיןלנו ראיה
על זה שר"ח ור"ח דדו מחברי דותוספתא אמנם אם נרצה לרעת ומן חבור ההוספתא -
על כל פנים בקירוב -צריכים לתת לב ליסודוהיה ולחלקיה השונים אשר מהם חוברה לה
יחדיוכי אה בדרך הוהנשיג בירורהרבר ,הן חלקי התוספתא שבעה הם במספר .א) היא
כוללתשיורן משניות קדמוניות אשר לא עלו במשנתרבי וכן שיורים מתוספות הקרנצנים
ושיורים טקובצי הלכות שונים ,ב) בררה לה דברים רבים מתוך המשניות של החכמים
אשר עמרו אחרי רבי כסו ר"ח ובר קפראולוי ור"ה אבל רק קצהן העתיק בעל התוספתא
לאכולן אף לארובן ג)יש בהר".כות אשר לאמצאנו במשניות קדומות ,אבל נשנומחבטים
ברורות האמוראים אשר סדור הלכותהיה אומנותם וקבעו ההלכות בלשון טשנה ,והעוסק
במלאכה הזאתהיה נקראסררן לרוש'נגףהוריות,פסחיםה"ה ,):ומזהד~נין כל אתניקמיה'
אמוראפלוני שנטצא בתלטוד או"תני אמוראפלוני" מיןדועכותכאלה לא ודוכלן סקובלמן
אמנם נקבעו לפעסש עלפי ההלטת הטמדרים ויתש אותן לוטן קרום 4ע .שטאותן .סתם
 .וככררמזובעלידיזלמודעל זה'בלא
והתלמידים הבאים אחרירם חשבוכיהןמשניותישנות
רצות ,באכרם "כל סהניתא רלאטתניא בבי ר'הייא ור' אושעיא סשבשתאהיאין .ולמה
החזיקוה למשובשת 1ספני שהשבו שאלה ממדרי ולכות סוכדפים מדעתם ולא מקבלתם
ופרש"יבחילין שםוע" שבת מיה .ופרש"י) והנה גםהלכות האלה עלו בתוספתא שלטי).
ר)יש בה הלכוה מתוקנות ומוגהאמפני שבעלי הגמרא הנדבועליוץ תשובה ,אכל מאשר
ו פשרת בעל הנברא עשה פשרה מעצמו למלק התשבהולתקון הטעתת )4
לא ישרהבעיני
-

.

'

.

.

היה

.

ונפה נהוא' פסח'םפ"י .ונגר זה רוב וער"ח" אינס בתוספתא.עי ,ירוש ,כיכות פ"ר ח"א תר"ח בכליום ארם טתפלל
אין מברכין על הפת אלא נשעה שהואבוים.
י"ח וכו' .פ" 1ח"א הר"ח קרש הלולים מלמר שוי .עוד שם
"ה.ו איטרים שם פיט-ה" 1תר"ח בקור הולים
'ה
ינ
תי
דטא' פ"ה סה"א .תי"ח אף גודאי .חרוטות ת"ב ה"נ תס"ח בראש
ם
ה
י
ל
ע
ש'חוירום לטקומם.
אין לו שיעור .מעשרות פם"ג חר"פ אוכל פועל אשכול ראשון .חלה פ"ר הי"ב גזרו
ערלה פ"א ה"ר כל מה שאסרתי לך מס"איכ" .שבת פ"א ה"נ תר"ח כסוך לחשכה .פ"נ היא תר"ח נשך בעט~ra
 /בל אגש מלאכוח וכו' .שם פ"ח ה"נ הר"ח כדי ל'הן ע"פ סדק קטן ,פ"'
חברה רקדן ,שט חר"פ ה-6חיץוב.
 te'eה"א תי"ח אפילו טעה אמה.
.
א"ע תר"ח ולמה נקרא שטו סרגלווככוו'ו .ש 0סבב תר"חהר'ן ר'ן ל
בתומפזאענויכיווכוצ'א בעאילוהרןיש עור הרבה בכל מסכתות הש"ס.
ל אלח ל'תנ"וע
שם ח"ב הר"ח כ'צך מת'ר.ן ר"ה יל
 )1טטתניחא דר"ח לא נמצא כחוספחא רק מיעוט קטן f'p .שבת פ" 1ה"א תר"ה חותל של ויטרים 1כ 11וכ"ח
תחתיהן וכ"ח גתוספ' ח"ב תר"ה 6פח וכ"ה בחו0פ' פ"א
בחוס"' שםפ".ג
 .פסחם פ"נ ה"ר חנ"ה ואחית באה
וש
דשאםול
ב לכלוך משקה .שם ה1-
"' .-שם פ"חי"'ב תר"ה כל
כו
ונגר זה ע" ברבות פיו 0ה"א תר"ה אלו הן מיני
~'ff
יאופג .ר.קם אפ" ב"ש.
 .פ"ע חיג תר"ה והיו לאותגח וכו' .פאה פ-א ה"א תי"ה לא יר
חי"ה אפ.ל 6יקל'ןי' עלי'
יי"ה הפריש פאה משרה לחברתה .דמא' פ"ו הרג תי"ה יש לו במעשרות .שביעית פ"א ה"נ תר"ה אפילו
פ"כ ח"א ת
/
ו
ב
ו
ח
"
פ
פהורה
תרומה
ה
י
י
ח
ו
ל
סאה
א
"
תר"ה
ב
"
ח
.
ה
ב
ש
ח
מ
לאחר נ' שנ'ם .תיומות פ ה"נ
פ"כ
י אין
ח"'
י
ג
ה
ה"נ תר"ה ממלא הוא ארס
תי.ה המויין נוהגתבין כאיץוכו' .חלה "8ג ה"א תר"ה חלה כטיןגילול וכו' .שבת
"יתי"ה פחח'ס פתוחין לר"ח.
פב
ן של ששעית .ערובין פ"א ה"
וכ .',ספ" 1תר"ה היצ'א תבן וכו' .רפפה תי"ה 'יצאןבי.
וגל אלה ליתנ'.הו נתוספתא,
ו וכ"ה בתוספ' ס"ה.
 )2ממשנת כי קפרא נוכר בתוספתא ג"כ .ע" דמא' פיד ה"נ חב"; אימת הדמועעי.י
ן .ש בה ממשנתו של לר ע '.חולין (קח ):ובתוספ'
 C'nODספ"ט תפק יפה שתיקה לחכמם .יג"ה גתוספ' פ"ט .יכ

.

מכוה פ'.ג.

שנח (טה ).תר"ח כריו"כ

 )3ע" גרכית (פז ).תנ' תנא קמי' דר"' קיא ומעה וכו' וכ"ה בתיכפתא פ"ב.
ן וכו' אס אמר וכו' ונראה
 D'SPוכי' ואם ההנה חהטל וכו'ע '.תוספ' ביצה פ"נ אין גושיכ
קמיה רר" .א1.
יכב ):תני 'עקב קיחא סאימחי בני יונה כשרים וכו' וכ"ח כתוספ' פזא ורבים כאלח .שמאגו
ן
י
ל
רה.א ה.א .ובחו
י(
ל
ט
ו
נ
בפיגוע שתני תנא ואינו אלא החלטתו ע"פ
 .הגמ' עי' נרה (כו ).חני ר"מ ~עירא ה' לשעורין טוח וכו' ומונהביניימי
מלהא -ר' יוטו וע".ש בתיס' ד-ה שריא
 )4פאה פ"כ ב' שהת מכתשין וכו' שאין עגי 11כה בלקט שכחה ומאה ובסלע של מציאה ער שחסול לתוך

ייי
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ה) היה שונה הלכותיו לפעמים כפי אשר נתפרשו בתלמוד אם מאחר האמוראימ או מסתם
ן בבבליביןביר~שלפי  )1ו) דרך התוספתא לפעמיםליסר הלכה חדשה אשר
התלמורבי
יהיא כתולרה פוכרהת ממשא וסתן של התלמודוכהנרעתו ,שהוא
ה
א
ר
נ
ה
ב
אם נתבונן
כ
יוספהא
%ת
שונה בפירוש ,הלכה שחדש אחד פהאמוראים בתואר משנה ובלשונה  )2ז) בעל ה
לטונה לפעמים משנתו כמפרש משנתו של ר"ח או שמיסר משנה חדשה אשר ד"א הולדה
טבחינתוודרישתו במשנתנו לעסת משנתו של ר"תכ) ועתה ננד כל המראות האלהמי לא
ן בלבבו כי דברי תהו הם לאמר שר"ח ור"ה סדרו את התוספתא? סי לא יראה מכל
יבי
זה בשניוכי בעל התוספתא טאוחר רהבה לר"ח ור"ה ונודעו לו הוייותבעלי הנסרא בין
אשרת.עצומהעל מלאכתו אשר עשה? הלא גלוי הוא
הירושלמיתבין הבבלית וכי הן פעלו
רב
ו
י
ח
אשר
ם
י
א
ר
ו
מ
א
ה
לשמנוגי עלו בספרו הלכות הדשות
ת
א
ו
ב
ת
ן
מ
ז
ן
ה
אחרי
פרי
ר"ה ור"ה,ועיד נוקר על זהכי בכמהענינים משתדל לפרש המשניות לא לבד משנתרבי

.

.

כי

' ה'רוש' פ"ר ח"ב הוא ספני קו' הגס' שם ובבבלי ב"מ(י ).נפין פ"נ הפ5וה טעותוכו'
.דו ופש.טא שחיקןגי'טג.
אילו הן ה'ורש'ס ר"א כל שירשו .ובבל .שם (ל ):הנ" יורש'ן שירשו וחלוף נ" תוספ' הוא מקו' הגט' ופירוש כל
ידרשודה..נו דלא קא' רק א'ורש .כהנה ולויה ולא א'ורש' עני ועי' בירוש' .קר1ש'ן פ"א נעל גרר ופרץכ"א ה-ו
חוקה וב"בלנב ):הגי' כיש בפניו והשמ"פ בהוספ' תיבה בשניו ספני קי' הנמ' וע" ר"ה פ"א כיצד לנדר.ם
הגי' ספני קו' הגם' בר"ח (יב ):וע"ע תומפ' נדה פ"ר ובבלי שם (כה ):ופרש"' ושם נראה שנתוסף בפרוז סלפה
הנם' .וקציתי מפם'כתי על הסע'.ן המשפל.
 )1הלכות נאלח מצאתי למאות להעתיק כלן צריך חכור מיוחד וכבי רמזתי ע" 1בסבא לספרא שהוצאתי
קצת דוגמאות .ברכות פ"א
לראנו"רא בשנתתיכ"כ .וכבר חרג.שו הראשונים בזה ע"י כר"ש פ-א דפאה ולהגליתנו י0פ'ק
י וירושלט' .פאה פ"א הבור
ראש האשמורה התיכונה ופ" זה הוא מן הנם' בבבל'
לשחתטי
והנ.רג'וזרמעשמורותוקבולצירלה שנא
.
ונ' תלט'ם זל פתיח .חך דנ' חלטים אינו טלתא באפ נפש-ה אלא קאי אקדמייתי
אח-
דאלו הוא כך והיינוכר'יוחנן ד'רושלמי שם פ"ב ה"א .קדושין פ"ר חטקדש בפעות וכו' רעביי אוטר
כלוט -שיעורא
משום ר"ש אע"פ שכעל לא קנה שלא היתה כעולה אלא מחמת קדושין הראשונים .וזה המאמי האחרון
מפנ'
 nlfflע"פ מסקנת הגמ' נתיבות (;ג ):עי"ש .סכות פ"א רע"א אף אין משלם ע"פ עצמו
שהוא קנס וכו'
וטעם :ה מפרש בנמ' (ב ):ואינו מעיקי המשנה .טהרות פ"כ א-ל ר"י לר"א וכו' וכ 5הפלפול הוה הוא לאו"ם
) חיל'ן  a~eחיה שוחטוכו ,כד' שח'מהיאחרת וגו' ר' ש"א כד' בקור
שמפיש רבב"ח אליביה דרם בחולין(לר.
בהמה אחרת וכטסקנת הש"ס שם (לב t~es1 ).הרמב"ם .עוד שם פ"ב שחט חצ .גרגרת בעוף ושהה וכו'
ובגם' (כח ).מיתי לה ופריך מא' לאו בעוף ה-י שבעיקי המתנ'תא לא ה.ה כתוב בעוף .טבול 'ום פ"א אחור' כלים
וכו' רא"א טטמאין והלכה כדברת ובנדה  ):0טפורש רבאח1רי נל'ם 5א תנן והלכה נדבר.ו אלא כך מסקנת 'can
וע"פ נשנית התוספתא .דגיגה פ"ר אר"ח בן אנט'ננום וכ' ישנגיב'ן בקרש אלא תוחב את החררה בבוש וכו' וכל
זה טתיבת אלא עד מקז ההלכה אינו טשנה אלא ט0קנת הנמ' שם (כר ,):ב"ק פ"ר כיצר משלם שמין את הניזק
לפי כך הוא משלם וכו' וכמסקנת הגט' (מ ).רנחלקוא
 .ברניוק או בדטו'קש'יטינן .וע"ע יומא ספ"ד כטחלקת ר"ע
ור'כ"ב והעריך הדברים נגר ה'רוש' והבבלי תמצא שהתומפ' נתקנה  e~Pהנט' .ובעיכין פ"ר מאמר ראב"ע מ' שיש
לו ט:ה וכו' שגם הוא טתוקן לפ' הבבליבהול.ן (פר .).ועי'  a"aפ"ו המוכר מיחף לחברו  Dr'Dמקבל עליו עשר כוסית
לשאח ומלשון זה טבורר כ .בטאטר הוה ה.ה לפנ.ו טשא וטחן של הנט' שם (צח .).ובסנהדרין פ"נ דור ל' בחי
יאשך כק'טא בטקט'ייא ינקום ע'1ע"'ב'ייט
' ת"ג ה"מ'

שחי

גי

15

נחס ~ה לפנים פנה) אבל טכחכל הוא לתוך הקערה ואינו חושש .זה הטאטר המוסגר הוא טלתא דרבא בשבת (.ב):
בלה בסלה .מ"ק פ"א אי,ו נברכת  11היא בקיע והם דביי רב יהורה במ"ק(ח .):חולין פ"א שן תלושה או צפנן
תלו'טה ש.הט 1-בה ובחול'( 1.ח ).ית' לה בשם רבה בר הונא .וראפ במבוא ל'רושלנו' (כה ):הביא רונמא אחת
טרברי ר' אבהו בשם .ונתן בן עכטאי ב'רוש' שט פ'"א
מתיכפ' תיומות פ"' בת כהן שהיתה בידה וכו' וזה
בסיפו 1א'נ' טב'ן ראיה  11הלא ר' אבהו אמר בפירוש שנהלי יונתן ב"ע שהכונה שנה ל' משנה .עוד כתב שם(כר).
כ 'חכן ג.כ שהאמורא בבב '5אומר
דלפעכ.ם ביקתות הבבלי הובאו ב.רוש' על שם אמוראי ומביא ראיות על זה ,יע"

יוח

דבר פה שהוא בתוספתא והכונה ב'טנ'הם שאותו האמורא הביא הך תוספ' או ברייתא לבית הטררש ע"כ נקיאת על
שמו .ואין זה חה פשרה ע"י הרחק .הגע בעצמך בביצה (ה ).אמר עולא וא.ת'מא רבב"ח אר"י מה סגם כד .לעטר
שוק' ירושלים בפירות .ואף כן שנינו בתו0פ' מיש פ"ד בפירוש ואילו היה ~ה משנה קדומה והביאה ר"י לביה המדרש
למה הב'אוה עולא או רבב"ח בשם ר"י הלא משנה ה.א שהביאה ר"י לב'ה-ם? אלא ודא.הע.סי כמו שכתבתי .ואף
גןהעני ,עט הכריתות שכבצלי אשר כירוש' נאסר הענ.ן נשם אטורא שאותההברייתא מהגדשתוכמו שנפ-ש כפרקכ"ד.
 )3הר"ח מאוחה השרה בין מאותו מין וכו' טתנ'תא כישב.ג טא' דתי"ח כחכמים וכעינא .כן הוא ב'רןש'
דטאי פ"ו 'סה"א 1בתוספ' נשנית מחלקת רשב"ג וחכמים נל
 .הכרעה ומרהכריע ר"ח במשנתו שסע מינה דהוכפ'
לחור ותרויח לחור .בשב';'ת פ"א ןו' 1תר"ח אילנות של ארם אחד וקרקע של אדם אחר מצטרפין וחורש.ן בית
סאהנשביל .אטר ר' יוס' אףאנן
ג'אינותש ,מ כנ' ארם הרי אלו טצטרפ'ן וחורשם כל  o~aכשכילן יפ"
י אם הם של ג' ב"א נ.ן של ארם אחר והשדה של אדם אחר כלומר מכח
ין
פכרת ררי כך דהכ 5תלו .בג' אלנותתניבנ
פשנת רבי וסעפת ר.ח 'וצאת החולדה דה"ה בע' אלנוו :של ג' כ-א ושדה של אחד מצטרפ'ן וכך שנ.נו כתוס' פ"א
הרי פבואר שברייהא דתוכפהא היא תולדה ממשנת רבי וטשנת ר"ה לפי פירושו של ר' יוס' ,מרוטנתפיה מ-א
תר"ח טבל טעלהום"יח' שב'ע.ת טעלין ודך תי.ח מפורש גאר.כות בתוספתא שם פ" 1ש"ש.
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 .ובהיותכן נראה מאד שתכונת התוספתא שלנו ותשדתה
כי אם נם משנתם של ר"חור"ה
האמיתית היא להיות חבור העומד אצל משנתו של רבי להשלימה ,להרחיבה,
להגבילה ,לתקנה ולפרשה ומשפמה קרוב למשפם התלמוד אשר באומנות נפלאה
שנה אוהו כלשון משנה וכתלמודם של הראשונים.
י לא ר"ת ולא ר"ה ולא אתר ברור הזה חבר .התוספתא
שתה אחרי אשר ראינוכ
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אמוראי הירושלסיש והבבליים
קובצי
הטשניות האלה בשמות וכנגד זה לא מצאנו לחבור התוספתא שלנו רטז בתלסור )1
י זמן חבורה
ובראותנוכי יש בה ענינים אשר נתחדשו בזכן סאיחר מאד מבואר הדבר כ
נופל גםכן בזמן מאוחר מאד ונראים הדבריםכי אחר מן החכמים בדורות האחרונים של
האטוראים אשר עסקו בסרר הלכות בלשון משנה הוא חבר זה הספר .מראותו שעלירי
ההוייות והשיטות והמוניות אשר שמו עושי מלאכת התלמור לעיקר ררישהם נתפררה
חבילת המשניות השונות עלכן אסף יחדכל המשניות והתומפות הנאותות לפרוש אור על
הסתנההכללית והביאן במחברת ,אבל לא היה רק מאסף הלכותכפי מה שבאו לידוכי
אם ברר בברט-ה מושכלת את אשרישרבעיניו ואשר נאוום לחכלטעויתלסורו למשניות
של ר"חנתןיתרון אך לא טסשואפניםכי אם מהכרתוהפנימית ומהסכמה שלמה ועל כן
גם מהן לא לקהכי אם את המבחר ורובי סשנתו השמים
 .במשנתו של בר קפרא נראה
בי לא מצא חפץכיראינו שסהסון ההלכות אשר נשנו בתלמודים על שם בר קפרא לא
 .או אולי לא ידע הרבה מתורתו של בר קפראכי הוא
נזכרו בהוספתאכי אם מעט מזער
עודבחיירבי נדד פטקומו והלך לו לררום וקבע שםישיבתו בעיר פרוד (ירוש' נדהפ"נ
י עדיום טותו לא יצא משם,
היא) ,ושם בטקום מושבו נשארו רובי תורתו ולא נתפשטו כ
ואף אסרו עליו בעבור זה :מקום שיפול העץ שםיהופירותיו (ע"ז ל"א ,),היק לפעמים
תובאו קצת משניות של ב"ק טררוסא לשאר הישיבות ,אבל נראהכי אף כה שהניע
מתורתו של ב"ק לא מצא חפצו ,כי בכל התוספתאאין גם אחת סכל ההלכות אשרלפי
הודעת התלמוד הובאו מדרומא ,ונםלמי זהנבין למה גם משנתו של ר"הלא מצאה מקומה
בתוספתא
י רוב המשניות של ב"ק ר"ההביא! מדרום ,והוא,
רקטירבומ,קומות טעמים?יעןכ
א
ל
א
ל
ת
נ
ש
מ
ב
ק
"
ב
ל
ת
א
ת
פ
מ
ו
ת
"
ר
אשרהיה
אשר
ל
ע
ב
ו
ה
נ
ש
גם משנתו
הפץ
חפץ
נםכן במשנת ר"ה טהיותה מסקור משנתו של בר קפרא רבו ,והנה אחרי שלפי ההצעה
הזאתיצא מחבר התוספתא סבין החכמים ששנו או סדרו משניות לפני האמוראים עלכן
נרע גם כן שארץ סולרהו של המחכר היה ארץ ישראל וטקום טושבו היה בבל כמו שרוב
אלה ההנאיםהיוסבני ארץ ישראל וישבו בבבל .ועתהלאיפלא בעינינו כי,כתורת החכמים
בארץ טולרתםכן הורת הבבליים בארץ מנוריהםדפעילו העצומה על,-החבור הזה"ולא
יקשה בעינינו בראותנו שעלו בו הלכוה אשריסרואביי ורבא ורבה ב"ר הונא ודומיהם מן
הבבליים כסו שעלו בו הלכות טר' יוחנן ותלמידיו ותלסירי תלמידיו ,ואמנם עם שארץ
מנורי המחבר הזה בבל ,בכל זאת עור נטצא בדרך לשונו וכהיכתו רושמים ברורים סהרנלו
אשר התרגל בארץ סולדתו ,כמוהרגלו לכתוב את התבות טלאות עםאות הנחכסו :גיהות,
.ניצלת
-

.

.

אליי

ל.

טש:ת ר.ח

 )1ר"ש בן לקיש ה-ה לו טשנה בר קפיא בשלמוה (ב-ב קער ):רב ספרא הבבל' ה.ה
ומוכ.ר רנ-ת דבי ר-ח (כ"מ סב ):אף שהרגרים נעתקו כתוספתא פ"ר .רב שרגיא חני בקדוש .דב' לו' (ב"ב נב):
ן פ'.א וגן תג .ר"ש בן וירא בקרושי רבי לוי (קר~ש.ן עו~ ):הרבה כאלה  'wll~aונבל' .וטה
:1ש:ה בתום'קד.ש.
) טכו~ן על התוספתא בכלל שה.תה בכל הומנים .אך בעלי המדרש
שנמצא השם תוספתא בסגלה (כח ):וקדוש.ן (טס.
האחרונ.ם מררו ע:י(' הח.רה על הסרר הוה טקיא משגה תלמור חוםפחא ומנרות (ביר פט" 1שה"ש רבה פ' אשכל)
וארל:.וו מכוון על ספי התוספתא וסדרו תלמוד ואח"כ תוספתא מפנ' קרימהו כסן .יבשבת (ס~ ).הני תנא בפרק'
דאמורא .קמי' דר'.ח בר אב.ן ושך פרק.ם הם בתום"תא ואול' מטהנ.תא דר"ח ורי.א ונלו לתוספתא שלנו כמו שכטה
ענ.ניס טמת.:תא :11יווא.,ה.
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ניצלת ,ליזבז,דוהליפ ,אישפה ,קדירה ,חצירות ,ניפרץ ורבים דומיהם וזה דרך כתיבהם
שלהירושלמיים .וכן מצאנו שלפעמים כוהב לוכל במקום לאכול כמנהג בני ארץ ישראל
(פסחים פ"נ .תענית פ"נ) ובכמה פקופות כתוב לאכל (ברכות פ"א ובטים) שנם בזה
הגירסא העיקריתלוכל ותקנוה סניהים הרי שמשגירת לשונו עוד נראהרושמי גירסתנערותו,
אבל ננד זה נמצא שהטחבר השתדל בספרו בכל סקופ לכתוב לפי כעזיבת הבבליים
ימבסאם ספני שהמפר נכתב בבבל והיה מיועד בעצם לבני בבל .ועל כן בשום טקום
בהוספתא לא נטצא-כתוב הבקר כטבטא הירושלמים וכתיבתם בסשנחסכי אם הפקר
' .יחד באיוה מלה כמו תנאי,
כפבפא,הבבליים .ואףכן מררךהירושליימ כשנפגשו א' ,י
ם
ו
ק
מ
ב
גובאי
ודאי ,שכותביםשנייזדיןתנייורייוגם במשנת הירושלמי נמצאכן כמוגוביי
.וכן כותבים הירושלמים נזיב
(ברכות פ"ה מ"ג) אבל בתוספתא לא נמצאכן בשום מקום
במקום כזיב .וכן גירסת המשנה שבירושלמי (הלה פ"ר מ"ח ובכ"ם)"אך בעל התוספתא
כוהב כמבטא הבבליים כויב .כל אלה הנקודות מראות על כל פנים כי בארץ בבל יצאה
התוספהא לאור עולם.
אףלסבה הזאת ,שתורת הבבליים אשר בתוכםהיהיושב המחבר כתורת ארץישראל
אשר היא ארצו ומכורתו הפעילו תעצומהעל טלאכתו,נבין למה נוטתת הה~ספתא לפעמים
מתאימה מלה בטלה עם נוסחת הבבלי בנטיה בנוסחת הירושלמי ובן לפעמים כמעם ולרוב
נוסהאותיה מתאימות עם נוסחת הירושלטי 1כי אף שגירסת ילדותו תקפהעליו לא סנר
בעבור זה עיט ולנ! לפת טסחת הבבליים אם מצאה לפי ששל דעתו טונה ונכותה.
אמנם ראוי לתת לב על קצת נוסחאותיה אשר בבחינה נאותה נכיר בה רושמי הנוסחא
העיקרית הירושלמית אשר היא מקורה ובכל ואת בכללה ושלמותה נטתה מפנה והסול לה
דרך לעצמה .אטנם יסוד דבר זה מונח בסה שכבר אסרנו שבעל ריעוספתא בבחינה רבה
ובברירה מושכלת עשה מעשרו ואזן ותקר ותקן ההלכותועל כן אלה החלופים בנוסחאתו
לרוב באו מאיזה סבה אשר רבריחתהו לתקן הדברים  .)1אולם בדבר התיקונים וההוספות
צריכים אנולהיות מתונים במשפטנו,בי יש בתוספתאלפעמים חלוף בנוסחאהה מנוסחת
הבריתאבפי אשר מובאת בתלמודים אבל החלוף ההואאיננותיקוןאו הוספה מבעל ההוספתא
עצטוכי אם וצאתיקון או הוספה שתקנווהוסיפומגיהיםטאיחרים בהוספתא,ובעין בוחנת
נכירתמיראיזהחלוף הואעקרי מבעלרישספתא ואיזהחלוף אשר בא אלינוכידימגיהים.)1
ולא אלא שלפעמים שלטו בהידי טגיהים בורים ושבשו ראפרש.

עוי

עתה

 )1עי' כרכות פ"א :רש"א פעמם שאדם קורא אותה שתי פיטים ב5י5ה אחת קידם ש'עלה.עמור
השחר ואחת אחר שיע 5ה ע"ה ונמצא יוצא י"ח ש 5יום וש 5לקה ובירוש' הני' רש"א פיטים שארם קורא את
הטע אחת לפני עיה ואחת ליעזר ע"ה ונמצא יי-ח של יום ושל לקה .בבלי (ח ):רשכ"' אומר פעטים שארם וט'
הוספ' ויוצאידי חיבתו אחת ש' 5ומ ואחת של לילה ומהצעה וו נגיר שעקר נ.רפתם כ.רוש' יהתיבות הטסומנות
כנ"חקנו של המחבר לפי הבבלי ירוש' ב"מ פ"א ח"ג האומר יוכח 5י ביתי במצ.אה שנפלה לתוכה לא אמר כקום
יצא לו שם לסצ.אתו דבריו קי'טין וכן גי' תוספתא רק שתש :וכהפיל והיכהה.ום במקום שנפלה ותוכה וברור
שעכוז זה הת'ק.ן ע 5פי הבב '5ב"מ(קב).
 )2ע" ברכות פ"ב ירדו 5חספד הרוא.ן את הפנימית *פורין וי"א ושניים להם והך.שאיסרים ושנרם לחם
פ"ב הטחן על עוביי עברה מותר אחר הפסחמיד
ניאה שהיא הגהה טאוחרת ואינה סהת.פפתא .וכןג5.
~'noolהשאור" אינו מן התוספ' וקרוב מאר שבעל דו-גהה
מפגי שטחל'פ'ן את השאו ר ומובא בחולין (ד ):אבל הך "את
גמשך אחר פי' ר"ה בחולין שם .ושם  a"eטכאן אמרו יפה שקיקה לחסמים ק"ו לטפש.ס וכן הוא אומר גם אויל
מחריש חכם יחשב ואש"ל חכם מחר.ש ואופם שפתיו נבון ווה המאמר מובא בירוש' ובבנל' דפסחים ספ"ט ובאבות
דר"נ פכ"ב וד"א זוטא פ"נ יבשום טקום לא נמצא הך סיפא רקרא ונראה שה.א הגהה שבקשה לפרש הך ואצ"ל חכם
טחריש .מנחות פ"ח אמר ריש הלכה מ ד ר ש פרברי בן גגם אב 5אין הטעם כדבריו ונרוי בע'נ' שמלת טררש ניטפח
טמני קו' ר)תום' מנחות (טח ):הלבתא לטש.חא.
 )3ב"ק פרא תפם הניזק בטטלפלין שמן לו סק נפנ' ב"ר ואפלו מן ה.תום.ם ותיבות בפני ב"ר הן הגה"ה
מאינה טניה פועה שראה בייישלט' פ"א ה"נ כלשין הוה  ff~Dואס תפם הנסק במטלטלין שטין לו מהן בפני ב"ר
ולא השגיח רתך במני במד טלהא באפ' נפשה ומוסב אשלמפה

.
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עהה נשובה נחפשהלדעתמאין יצא להמחברים הראשונים זה הפשנה לעשות את ר'
הייא ור' אושעיה למחברי ההוספתא שלנו? ~נשכיל לדעת זאת אם נשים לב אל הדבור
בירבי חייא ,בי רבי הושעיה .הדבור הזהיובןעל בית .מדרשו של ר"ח ובית מדרשו של
ר"ה
 .אמנםלא לבדשיובן על בית מדרשםא"נ-לסדובותירה ברבים בעורםבחייםכי אם
יובן גם עלבית המדרש אשר עוד אחר כמה דורות לכדו בו תורהלפי ררך משנהםותלמודם
של ר"ה ור"הוצריכים לשמר זה הכלל בכל הדבורים כיוצא בזה כמו בית הלל ,בית ר"ג
בית רבי,ודומיהם .ועתה זה כדבר המבן מעצמו שאם נמצא :תנא דכי רבי ,תנאדכו
ר' ישמעאל ,חנאדבי ר'חייא ,תנא דבי ר' הושעיה ,הנא דבי רב,אין הכתה על אלה
החכטים עצמם בזמנם או עלתלטידיהם ממש בוטנם ובדורםכי אם גם על הנאים בדורות
מאוחרים אשר היו בקיאים בטשניות החכמים ולמדו ודרשו בהן .והשתמשובהן בסררם
טשניותלפיגרולי האמוראים .והנה בבחינתבי ר'חייאובי ר' הושעיה  -אשר רק עליהם
אנו דנים פה -עוד בזמן מאוחר מאד נמצאו בבבל הנאים אשר'נקראו -בשם תנאי דבי
רביחייא ורבי אושעיה אשר הכריעולפני הכמי בבל כשנסתפקו באיזו ברייהא כיצד
נשנית ,התנאים האלה היוולמדובימי רב פפא ורבוביד (ב"מל"ר),וקרוב מאד שממררם
יצאה התוספהא שלנו ולפי זהיפול זמן חבורה סביב לחצי הסאה השניה לאלף
ההטישי .ובהיות שהיה ידוע שתנאי דבי ר'חייא ור' הושעיה חברו התוספתא על בן
טלד המשגהבין האחרונים ליחסה לר"ח ור"ה עצטם מפני שבטעיהם לאהברילובין ר"ח.
זריהובין תנאידבי ר'חייא ור' הושעיה~).
.
אחרי שטשנהנו שמה לה לסטרהלתת נם להנדה מקום באסופתא על'כן מובןמיגצמו
לההגדה מקום בילקיטה .ואף..
שנם התוספתא אשר היא כתלטור טשנתנו שנם הוא תחן
ן כי בדרך כלל(לפי רובה
,
א
אין צורך להרבות דברים ולתאר תכונת ההנדה בתוספת יע
טקום הולדת ההגרה שבתוספתא וזמנהנופלים בשוה עם הזמן והטק~ם של ההגרה.בטשנהן
אכןלזה נתנה לב כי כאשר הוסיף בעל התוספתא דברים הרשים בהלכה ,דברים אשר
לקחם טחדושיבעלי התלטוד ,או שתקן משנתו עלפי מירושי האמוראים והויותיהם אף כן
היה מנהנו בחלק האגדה .בכמה אגדות שבתוספתא אנו מכיריםכי שלטו בהירי המחבר
י התלמוד ,או שהנסיחן בנוסחא חדשהיזהר מפורשת וביתרון ביאורמן הנוסחא
להגיהןעלפ
העקריתוכן מפח אל ספרו כמה הנדות טן האמוראים  .)8לחלק ההגרהישל'ההוספתא יש
ן שברור הדבר כי התוספתא
לחשב גםכן את ההגדיה אשר באבות דרבי נתן.יע
מכוונת אל משנתנו ומדורהלפי המסכתות של המשנה על כן יש לשערכי התוספתא של
 .ובפרט שתכונת החכור הזה ומשפטי ממש כהכונת ההוספתא
אבות היא אבות רר"נ
ומשפטה
 5הט' שם אי"ח ב"א אר"' 5א שלסשים אטש אנא כ.ון שאמיהיינ' משלם ת"כ דר" .השוכר פיה
)1י
אב.י שיאל ער ששלם וכו' ת"כ רר-ו
מחביו ונגנבה ואמר הלה הרינ' משלם וכון .רב וביר אמר הכ'
פיה מחביו ותנכה וקרם השואל  c~e1וכו' הא מרקחני גבי שוכר
אס-ואמר ונב .שואל קדם
זה כונת .בטה
נבי הד תניא? שאילנהו לתנא' דבי ר"ח ורבי ר-ה ואסרי גב' הדדי תנ.א?
שכתבתידיבמנ.ס .והנה בת.אסשפ '.שלנו באמת תניא שח' ,קכרי.תות האלה גבי הרד .ורא(.ו מנה שב-מ .רב "פא
לא ה.תה הקוספחא 'רועה נם לראשי הדור ועוד נראה שההוספתא שלנו שמב.אה
~יב וביר בנ' זמנו של רב
ב' הבריחות נבי הדרי נתקנה קצת מפני דקדוקי הנמ' .רהנה ב-ור דבהלכה דשוכי נשנה ואמר ותו לא מרי ולא
.
א
מ
נשבע שלם
נמצא הצב ש".לו ה.ה הנ '-כן
בכתו בתוספתא נב' שיכר :אטר דר.ני משלס
קו'
ואמרברוקא אלא זרא .שמעיקרא לא ה.תה הג '.כןוא.ניומיחה חושב אנ
ו.אח"י
שתנא' דב .ר"ח ור.ה שנשאלו על כך
דוקא לכך פתקו במהנ.הא ר.דהו א מר 1 ,של ם ,ואחרי
וטהנ '.וא ם ר לחור נותנת בקוס לטות ולחשוב
שואם-הנאת היא מסידורם של אלה התנאים דבי ר-ח ור-ה שהד
שבתוספתא שלנו כחוב כן על כן קרוב מאד שהתיספתא
דורות האטויא'ם.
בבבל
בסק2י) ע" חוספ:א ברכיה פ"נ יזח שאמרו חכמים כנגד י-ח תכרות שנהבו לה' ב -:אל.ם ,וב.רוש'י?:
~ve
ו
הזג הייתי לה בשם ר' לו' ובבלי וכח ):בשם ר' הלל בריה דר"ש בר נחמני .תענית פ-א אם יהיה שרץ ביד
ל אדם וכו' ער :ואוסר נשא לבבנו אל כטים וגו' וגה מדרש שדרש רב אדא בר זברא גירוש' פ'כ ה.א או
פי
נ" הבבל' רב אדא בר אהבה (שם סו .).עוד שם :ואין לך הרב של שלום וכו' עד :רוח אפינו ט'טיח חה זה

השואל
.
ש"מ דוקא קהנ ..טד

.

.

.

.על

רא.

לפ.

המדרש

הגיה המחבר ע"פ הבבלי (כ"ד ):עי"ש.
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ומשפטה ,ובשטרו סדר המשנה ומשתדל לפרש
השקק ולהרחיב כל פסקא ופסקא .אכל אין
.ומי שישכיל על הדבריםבעין בוחנת
להכחיש יש בהנוספות וכמעפיהר על
'מצאעלכינקלה אלה הנוטפות ,ויכירן בקצת הלשונות רבושלות בהן ובצורת הרברים.
ואמנם הנוטפות רבו בה והתגברו על העיקר עד שנמחו מעליה רושמי תכונת התוספתא,
ותראהלעינינו כאהד מן המדרשים של אחרוני אחרונים .פראש הספר עד סופו יש בו
אריכות דברים ותערובת הענינים ומושך לתוך דרושיו דברים אשר אין להם ענין עם
 .את הספר הזהיהסו לרבי נתן הבבלי.
הדרוש ולא נקשרו בו אם בחוט דק מאד
אטנמ מן הדברים הטעטיםכיאשר נאסרו עד הנה על אורותיו כבר נוכל לראותכיאינו כן.
ואיך נוכלליחס ספר כזה אשר בכסותו נדוף יותר מהמשנה של כל סדר נשים לר"נהבבלי
אשר אמרו עליז :משטח ר"נ אבדה הכסתו עטו (מכילתאיתרו פ"ב)ץ ור"נ עצמו נמצא
בו בשלשה מקופות ("6אפכיו פל"ה) והפהבר דבר טסנו בגוף שלישי אשר הוא סבר זר
-

אלויהיה ר"נ המהבר (צונץ ג' .פ' .)109 .מקלת לשונות אשר נמצאו בו הם לשונות
אשר ישתמשו בהם ברגילות בעלי המדרש המאוחרים ובעלי התלמודים !) שמות חנמים
מדורות האמוראים לא נמצאו בו אבל נפצאו בו מאמרים אשר בלי ספק נוסדו מחכתן
האמוראים  .)8וכן נמצא בו פאסר גדול אשר בו ממשל כל חלקינופו של אדם אל הלקי
העולם החוסרי ומסיים הא לסדת שכל מה שברא הקב"ה בעילמו ברא באדם (פל"א),
אמנם זה הרעיון שהאדם הוא עולם קמן לא היה נודעבין הקדטונים ואין לו זכרון לא
בתלמודים ולא באחד מן הסדרשים הקדטונים .ועתה אףשנניח שאבות דר"נ הוא תוספהא
למשנת אבות בכל זאתצריכים להורות כי יש בו ענינים טזטן מאוחר מאד וקצת דברים
אשר הם העתקות ממדרשים אשר כבר חדל להם טהרה לשון תטשנה והתוספתא .נם
בתוספתא הזאת יש רושטים שטהברה היה סבני ארץ ישראל ופגורו בבבלי כי בכל מקום
שיזדמן סלא פיהו משבח ארץ ישראל /ואולי לכבוד עצמו היה דורש באמרו חכם הדר
בארץ ישראלויוצא חוצה לארץ פגם ..ואע"פ שפגם משובח הוא יותר סכל הטשיבהים
שבטדינות (פכ"ח) ואףלבעבור זהאין משפפו על הקבורים בבבל כמשפם החכמיםבא"י.
והוא אוסר בפירוש כל הקבור בבבל כקבור בא"י (פכויו) ולא שטענו כדבר הזה מאהד
מחכמי א"י זולתו .גם הת!ספתא הזאה לא נזכרה בתלמוד וראשון שמזכירה הוארבינו
נסיםבן ר' יעקב סקירואן מכונהגאון בעל ספר המפתת)8
והנה סכל האטת והדברים האלה נוכל לראות כי כל התוספות אשר הןבידינו היום
בלן טעשהידי הכסים בזמן טאוחר טאד והפץ הטחבר היולעשותן כתלכוד אל סשנהמ
אבל זהדו,פץ נשאר מעל ועצתו לא נמלאהכי כסו התלטוד הירושלמי אף כן גם היא
נעשתה טרחה בפני התלמוד הבבלי.
מעת

.

.

.

.

ע '.פ-א שהעתיק בריתא רם'ף תמ.ד השיר שהלוים אומרים בנ'ה"םוכו' המפורשת בר"ח (לא ).והמעיין
בלשו! בע1ל)אבות דר"נ ימצא שהוא עושה פירוש לפ.רוש הגרייהא דר"ח וטשחטש בפירושו במאמרו של רב (גיסות
י! ).יום שכלו שבת שאנן בו לא אכילה ולא שתיה וכו' .עור שם :כ.צר (ברא אה"ר וכו' נוכר בסנהדרין (לח):
בשם ר' יוחנן בר חנינא .שם פ"ב שבר את הלוחות כ4.ר וכו' וט' ש.רקרק ה'טג במדרש !ה יראה שכלו נהחדש

ע-פ .טורו של ריב"ל כשגח (טח ):בחבור עם טדרשו עול רב אחא בר 'עקב בעיוב'ן (נך ).וכררך הדרשנים היותר
מוצחרים וכ1ז.וא בכמה מקומות .ויאש .להעיר פהעל רבר אחר לטם) כל כנת) שהיא לשםמציה  11ננסת אנשי
של ריב-ל בירוש' ברכות פ !-למה נקראו
,ה לאמיאנו בשום מקוט
הג ר ול 71
וגילשינהכפוקע-וכסטפך.רעולשטאהמררבי
רב
ר.ם כנסת אנש' רגדולה כלומר כנסת של
תויהגדולה שההדרו הגדולה ל
וס
שמן אנש' כנ
חאנש.ם א החזירו הגרועה.
שיע"ש פ"א הו' לא שהמת.נו אלא שפירשו .פ"ב וב ת' כ בתריה ואתה עטוד עטרי .פ".ב אסרו
)2
 6ב בל אי פפשאי .פטם נקא חייף רי ש'ה .וכל אלח הלשינות אינם לשון בר.יתא .והד"ר יו-פ צונץ בטקומ
.
ם
ל
ו
ע
ל
ו
ר
ו
ב
ד
שהוא
ג
ו
ה
:
ה
עולט.ם
הנזכר ס;.ר על הדבור בפ"5א אף כך הקב"ה יהא שמו הנדגל טבורךלעילם
כספיי
חררשנ'ם האחיונים
 )8בהוצאה ראשונה כתבת' שרבנו נח! בעה-ע היה הראשו! ,עתה התעוררת' מ'ד.ר' ותפטירי הדב הנר51
הפובהק ר' שנ'איר !למן שעכטער שטייחי בזח שכן כתב כמבואו לאבות רר"נ נוסהא ב' שהו-ל עט הגהותיו ה.קרהו
ופלפיהו תקנתי.ואיירוסחיר על ט12א ועובר אשו בו 2רר את בלהראוי לרש) על דברי טס' אבתר דר'נ.

.
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פרק ארבעה ועשרים
ממלתא סמוא טפרי.

מעת אשר תקן רבי את המשנה ונכתבה על ספר התעוררה דחשוקה בתלמידיו
וחבריו לעשות גם הם כסעשהו ובטתכנתו .ר'הייא אסף מגלותיו אשר לפנים שם בסתר
ויחכרן אחת אל אתת והוציא לאור גם הוא משנתו .כטותו עשהלוי ובר קפרא ,ואחריהם
רבי הושעיא
 .כל אלה הספרם לאנתקיימו בצביונם לדורות הבאיםכי אם עלו בתוספתא
שלנו ,אשר היא כערך תלמוד לסשנהנו .אמנם חלק אחד מתלמודה לא-עלה בה והוא
המדרש .אחרי שזה החלק הוא העיקר כי הוא כום פקור רוב ההלכות אשר הןעניי
יבימי בכורי ספרות החורה שבעל פה האלה נכתבו
טשנתנו על כן מובן הדבר סעצסוכ
הכדרש
גם פדרשי ההורה על מפר .ספרי
הכושים פירושי התורהונשנו בלשון הכסי
ת
ו
ס
ש
ר
רששנה הם שלשה ,מכילתא לספ
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ל
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ו
וכמוחיל בפרשת החדש הוה לכם ,ספרא
למפר הורת כהנים ,ספרי למפר
ם
י
ד
ו
ק
פ
ה
ש
מ
ו
ח
בפרשת
וישלחו פן הכהנה
ומתחיל
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עסו ספר אלה הדברים .ונקר
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שלשה
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שם
ר'
הקדמונים ,הראשון על שם ר' ישמעאל /השני
והשלישי
שמעון
.וראויים להקרא בשטםכי שלשתםהיו רשומים ביחוד ניריעהם ובחכמתם במדרש
התורה ,ר'ישמעאל הוא בעל הסדות שרמזורה נדרשת בהן ,רבי יהודה עשה אתי הפדרש
לעיקר משנתו ,ור' שמעון שם לכמרתו לרר~ש מעמי הטקראות .הטכילתא שלנו סררש
ספר ואלה  nlDWוטתהיל מפרשת החרש הוה לכם עד סוף פרשת משפטים,ומסיים בסירש'.
לפרשת שבת שבמדר כי תשא ובסרר ויקהל .המדרש הזה לא נזכר בשמו בשום מקום
בתלפוד אבלנזכר ראשונה בחבורי הגאונים בשם סכילהא דואלה שסות או מכילתא דרבי
ישמעאל )1ומה שקראוהו טבילתא דרביישסעאל הואמפני שחשבו כי רבי ישטעאל היה
מחבר את המכילהא )9
 .אבל כבר רוגישו כפה מחברים שוה דבר בלתי אפשר אחרי
אשר
ו
ר
מ
א
נ
בשם
הבשם
שהלק גדול מהמכילתא
ם
י
ר
מ
א
ט
ם
י
ר
ח
ו
א
מ
ה
הרבה
ל
ל
ו
כ
לר'
ישמעאל ,על כן העמידו ההשערה כי רב תלמידו של רבי אשר אחרי מות רבו
תקע מושבו בבבל הוא הוא הטחבר*) .ולהצדיק את הדעה הישנה שיחסה את
הטכ)לתא

 )1בטנא לטכילתא ,ושר היצאתי לאור פה וניען שנת תרכ"ה עם פירוש .סרות מומיים השתרלתי לטצא השם
טכ.לתא בהלמוך ~הקור
.א את רבי' שם צר  xfIIIיראה כי אמרת .בפ.ר~ש שא.ננ .טחל:ם השערתי ולא נגעתי פה
בדבר' רק מפני שרא.ה להרגע מאיר איש '.שלום בקנפרסו :מבוא הנדפס כראש הממלתא .שהוציא לאור שנת תר"ל
עם תוכפות טא.רע.ן שהפס עלי וכרי בו.ין' nsPעל אטרי אול' פעות נפל בספרינו ונכתב הלנהא במקום טכ.לתא.
א;:ס א.ן רצינ' בזה להתוכח כ' א.ן זה דרכ .אכל טיכרח אג' להעיר על הרא.ה הב ,שהבאתי ש.ש זכי למכילתא
ביןוש' ע" :פ"ר ח"ח אפיק ר' יאש.ה מכילהא והענ.ן המרובר שם היא בר.יתא במכ.לחא פ' טשפט.ם ע"כ קרוב
בעיני לאמר שכונה ר' יאשיה על המכילתא .ואחרי נמשך המגיה ל.רוש' רפום קיאטאש.ן .ואחר טן התלמיד.ם במ';.
של נרעץ שגח  1874קלפו להטג'ה ע 5רשציאה הזאת ולא ח5י ולא הרגיש כי ההגה.ה לקוהה טמנוא שלי והר"ר
מאיר מ"מ שם צר
 xגם הוא הביא זה ה.רושxלמ .וכתב שהנוגה שר"יxאפ.ק מ 3ל ת א ממש Iכס.ש אלא
שאני ק-את' להך טכלהא דאפ.ק ר"' :קונטרס .וציל .מאדכ
 .בפעותי שטע.ת .גיס .:שאחרים טעו אחיי כי באמת
גי' ה.יושלמ .משובשת וה"נ אפיק רב רישיה טבלתה ,נאשר ניצא כן נכ"מ .ואפ.ר.ק נטם.ה להר"ה שור
בהחל~ץ שהע.רנ .על שג.וני.
 )2כה"ג בסוף ספרו הוא הראשון שטוכ.י את המכ.לתא כשם :טכ.לתא רואלה שמות .בתנחומא פ' בא עד
פוף פ' בשלח וקצת מפ' יתרו וקראה טכ'לתא דר' .שטעאל .נמדר תו"א קראה טכילתא והיא כפ -ואלה שטוה טן
החדש הזה לכס עדסיף ספרא .ר'ניסים נאון בטפתח (כה ):קראה מכילתא דר"י וב :רייש היניר במבוא רוזלסיד
'חסה לר"' .והרמבי.ם בהקרמתו לספר.
ד הח,קה כהב :ור"יפ-י התורה טואלה שטות עדסוף התזרה והואנקיאט5.:תא.
 )3הר"ר מנחם בן ,רה בהקרמתו לכמיו צדה לדרך כתב נפ '.שרב הנר מכילתא ספרא וספרי .ומקור הרצח
הנאת לרעתי מתוך פ '.הרשב"ם ביב (קכר ):שפ :שאר ספרי רב .רב קיי לטררש של ספר נטרבר וכו' וסכ.להא
הפנו תריש ואלה שטית וכו' יהנה כטה ראשונ.ם פ '.ספיא דב .רב שהך דב .רב הינו רב ממש והוא חבי אח
רספיא יא"כ שאר ספרי רבי רב ג"כ מכוון על ספיי טררשות שחבי יב ולדעת רשכ" 0ג' ספר.ם שטוח
ורברים בכלל הוה וע"כ יצא להם מזה שרב הבר הטכילחא .ובטבוא למכילתא שלי שערתי כרעת בעל צדהבסרב-
שרך
שרב טהבר הסכילהא .ולקמן תראה שחורת .מרעתי.
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המכילהא לר"יהחליטוכי באסת סתטות המכילתא הם ~בי ישמעאל והשיטה הזאת מצאה
להסמוכים במה שכסה מתמותיהנוכרו בשני התלמוריםעל שטו של רבי ישמעאל בלשע
תני ר' ישמעאל או הנידביר"י  ,)1ויש שאחרו זמן חבורו עוד הרבה יותר מזמנו של רב
סבלי לצמצם הזמן בדקדוק ומבלי תת מעם לדבר (צונץנ'
 .פ'
 .צר  .)48ועד אחרון
בא אחר מהמחברים(רו"פ בסבוא הירושלסו) וצמצם זמט בדורהשנישל אסורכן ארץישראל
 .אלה הנקודות
וטקום חבורו הוא ארץ ישראל ושם מחברו רבי ישמעאלאביו של ר' יודן
השונוה נאמרו ונשנו בבחינת חבור המכילתא זמנה ומקומה ושם מחברה
 .אטנם כלנה גם
יחד לאישקיפו נפש הדורש ,הסכילתא שלנו ,אשר אךהיא סטרת דרישתנו,אין אפשר
שתהיה בדמותה ובצלמה כאשר היאלפנינו מעשהיריר' ישמעאל ,הנה ר' ישמעאל
נזכר במכילתא שבעים ושלש פעמים ודבורי ההצעה הם :אמרר"י,ר"י אומר ,דברי
ר"י ,היהר"י אומר ,ר'חייא בר נהמני אמר משים ר"י ,שמעת בארבעה חלוקי כפרה
שהיהר"י דורש ,אסר תלמיד אהדמתלסיריר"י ,זה אהד מנ' דברים שהיה ר"י יושב
ודורש בהורהכמין משל ,כבר היהר"י ור"שיוצאים להרנ ,כבר היה ר"י וראב"ע ור"ע
 .ואיזה טוח יסבול זה לאטר שכל זה אסרר"י וכתבועל ספר? יותר משלש
מריכים בדרך
מאות מאמרים נאמרו במכילתא בשם חכמי הדורות אשרהיו אחרי זמנו של ר' ישמעאל
ו שני דורות ויוהר ,ומובן טעצטו.
מקצתםהיותלטידיו או תלסיריחבריו וטקצתם מאוחרים ל
שכל זה לא נכתב סירי ר"י בספר ,ואמנם נבר אמרנו שלא נעלם זהטן המהברים ואף
לבעבור זה המציאו פשרהכי אחרי שחברהר' ישמעאלהוסיף בהבימירבי אהד טתלנודיו
מה שחדשו מופרים טיסות ר' ישמעאל ועררבי דבר בשם אופרו ואמנם מהומותיה וץ כל
(.בעל שבות יהודה בהקרסהו) .ואולם גם זה אינונכוןיען שנמצאו סהמוה בטכילתא
לר"י
אשראינם לר' ישמעאל (הר"ר מאיר א"ש במבואו) ,כי מלבד שנטצא בה פחמות אשר
נו 12במקום אחר בשם תני ר"ש בן יוחאי ,נם סתם שנשנה בשם תני ר' יהודה )2כי
אם יש בה הרבהמן סתסותיה אשר נשנו בכפרי גםכן מתם והלא מפורש בתלמור שסתם
ספרי ר"שואילוכל סתטות המכילתא ר' ישמעאליהי
 .יתר
ה זה סתירה מסתם אל מתם )8
על כל זה נראהכי בעל הסתמות שבמכילהא נססך לפעמים על סתם הספרא ועושהו
כהנחה מקוימת באמרו "מכאן אמרו" כך וכך והוא באסת גסצא כן בספרא עד שנראה
מזה עץ בעין כי הסתמות של הספרא היו כבי לפני בעל הסתמות של המכילתא ואיך
יעלה על הדעת שבעל אלה המתמות הוא רבי ישמעאל אחרי שסתטות הספרא וראי לא
יוקדמו לר' יהודה .)4ונמצא בקצת טקומות שנשנה במכילתא מדרש סתם ור' ישמעאל
חולק
------ )1ברבוא למגילתאשל .צר  XYIIIכהבתי כמה וכמה ברייתות הסובאות טתמות במכילתא נאסרו בתלפור
בשם רבי ישמעאל או תנא דב' רו ,שמעאל ואטיה' שמשם הוה קיא,ח ממלתא דרס והר"ר סא.ר איש שלום בסבוא
הנוכר סרר כל תני ר"י ותנ' רבי ר"מ ומהם בקל תראה כל האטור בתלמוד בשם ר"י או תדבי"' אשנה בטכילתא
סתמא וכבר העירות' על זה במפרי טרוחסופיים בכ"ט .ועתה זה 'צ'ב וקיים כי הרבה סתטות שבמכ'להא נאטרו
בתלמודים על שם תני ר"' או תנ' דברה ולא בתלמור.ם לבדכי אם נס בגמה טדרש'ם ויפה סדרם הר"ר טאיר
פ"ט בם
ט2ילחא בשלח ע"ב בג' טקוטית ה:ה.ר המקום לישראל ובר וסתם :ה נשנה בירוש' סוכה פ' ההלק
 )2ע"
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ו
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(קח):
בפירושי
בשם רשב"'
ובב"ר ספחה תני כן בשם רשב"י רגהדש פ-מ כה תאסר וא' בלשין הקרש וכו' ובירוש' מוטה פ"נ ח"ב תנ' כן
בשם ר' יהודה.
 )3בשלח פ" 1לא.ח1:וכו' וכן הוא סתמא רכפ-י פ' כי תצא דבחדש ע" 1וכור ושטור שניהם נאמרו בדגור
אחד וכמה סתמא דספרי שם פי' רל"נ .שם פ"ט מאותה שעה  1:1וכו' וכן םתמא דטפיי שופם-ם פי' קע-ו .שם
וכן ח"אכן בניה צלפחר דוברות וכו' ובסתם דספרי שחם פ '.קל"ד ,והרבה כיוצא באלה.
 )4ע '.משפם.ם פ"א ש"ש יעבור שומע אני כל עבורה במשמע ת"ל לא תעבד בו עבורת עבד טכאן אמרו
לא 'רחוץ'לו רנל.ו וכו' וכל זה מכוון על סתטא דת"כ פ' בהר פ" :ובעל הפכ.לתא הרחיב משנתו של הזפ-א .עוד
שם מכ"א לא 'ושיבנו רבו באומנות שהיא  rCD~tלרבים כגון חייט וכו' ונם זה טכיון על סתמא רת"כ וג"ח הרהיב
משלו מכוון ג"כ על  NCrCדטפרא שם שלא
זפ" דבריו .שם פ"ב מכ"א לא ישנה על 1.רבו מאכלו וטשקהו
תהא איכל פת נקיה והיא אוכל פת קיבר  nraשותהיין ישן וודהוסאביאחתהיין חדש אתה יש) על סוכ.ן חהתה יען
על הבו שיינו דקאמר כאן מאכלו ומשקהו ודשו ,וכיוצא בזה הרבה.

.

.
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 .ואף לזאה נשימה
חולקעל המתם  )1וברור הדבר שמהמות כאלה לא נוסדו מר' ישמעאל
לבכי ברוב המקופת אשר נזכר ר'ישמעאל במכילתא נזכר עמו בעל מתלוקהו ולאיפלא
עלכן למה נזכר בשמו ולא נשנה המדרש סתם אח -שכל המהטוה הםלר"י?כי נוכללאסר
שבגלל זה נזכר בשמו פפנ' שנזכר גם שם בעל מחלוקתו ,אמנם ,בכמה מקומוה מצאנו )2
טדרש אשראין עליו חולק ובכל זאת נזכר בשם ר' ישמעאל ובאלה וראי יפלא למה נזכר
שם עליהם? אילו כל המתמות הםלריי למה יצאו אלה המדרשים מן הכלל להזכר
ביחודרייבשבוע בכח כל הסוכתים רכולה מבורר הדבר כי אין שורש לדעת המאברים
המיחמים כל מתמות המכילתא 5ר' ישטעאל.
ו נכריםהיסב טקצת מדרשים אשר נמצאי.בה וחס
אמנםסמני נערנה הטכילתאיהי
ניסרו טאטוראים ירושלמיים או בבליים ובעבלה.המכילתא נתן להםצירה ישנה כתאי.פני
לשונוה אשר לא השהמשו בהם ההנאים
הנידרשים של התנאים loQI .)8כן נמצאו
ונם לא האמראש בתלטוד הירושלמי כמוהלשון "מאי דכתיב" (בשלה פ"א) או לשון,וכתיב
הבא" (שם פ"נ) ואף שנמצאלפעמים בבבלי שאמורא טביא מדרש בשם אחד מן ההנאים
ומשתמש  I'wbקמאידכתיב"אין זה לשוט של התנא ממשכי אם האמורא שםדבריו בפי
התנא ובטשפט לשונו ,נםיש בההמוז מדרשים הדורשים הכחוב בפנים אחרים ומשתסש
בלשון ידבר אחר"סבלי הזכיר שם הדורש:גם אלה הם מהמות ואינםלריי ,רובם לאידענו
מיסדם אך בקצתם כפורש במקום אחר שהם לרשב"י*) .והנה אם נאחדכל הנקודוה האלה
ברור הדברכי המכילהא שלנו לא הברה ר"י ואף סתמוהיהאין אפשר ליחס לו ביהוד,
-

.

והלק נד~ל סטדרשיה נדרשו בדורות טאוחרים לר"י ,ונמצאו רושמי בבליים בקצה
לשונותיה  ,)4אשר עלכןאין נם ממש בההשערה הניה שר' ישטעאל בר'יורן הירושלמי
חבר את המכילהא שלנו .אבלאין גם להחליפ שרב הוא אבא אריכא אשר ישבבסיף
ימיו בבבל והרביץ שם הורה שהוא הבר הטכילתא יעןכי עור לא יצאנו טן רגמפק
אחרי שברור הרברכייש בה טררשים מאוחרים לרב~ ,סוף סוףצריכים להחליט שעור
אחרי דורו של רב הלו בהירים ,ועל כן עוד השאלה בטויוטהסי וצא האחבר האחרק
גסעלות

'hftinl
 )1ע" נא "'3א טשכו וקחו לכם טשכו מי שיש לו ?1ו' ריפא נא הכתוב ללמדוכו' .בחדש כי"א ולאתיקה
וא'

מכאן אמרו וכו' אין ל' אלא עליה וכו' רי"א אין צ-יך והלא כבר לאט -וכו'.

 )2בחדש פ".א ואם מנבח אבנ.ם העשה ל
 .ר'"א כל אס שבתירה
רשוה וכו' .משפט.ם פט"ו וב -יהן.איש
:1ו' רייא ער ש.פקד אצלו ויאסר לו הילך שטורל .זה וגו' .שם פ".ח וחרה אפ .ר".א נאמר כאן חרון אףוכו' .פי-פ
אם כסף תלוה אק עמ' רי"א כל אם ~אם
שנתורה וכו' .סשםימאבע '.אס חבול תחבול ד"א בא דכתוב ללסרך וכו'.
בכל אלה יש לתטוה אס כל הסחטות
למה

לא כתנם
ררי
 )3בא פ-ג דבר אחר בטכסת נפשות למה נאמר מדרש :ה לא נמצא בתלמוד על שם חנא אבל הש,ש דר.ש
ליה הכי ב?סהים (צב .):שם פי-א ~מרך נשתצא לררך וכו' ובב-ק (ם ).טונא כן בשם ר"י אמי רב .בשלו; פ-א
ד"א כי קיוב ה.א לא הב.א) הטקום נפשיטן וכו' ובהדרש ש"ר מכ'או כשם ר'ייהנן .שם דו.סע פ"ד והם השטש
וכו' משסע כשעה שהשטור חם והצל צונןיאין זה סע'קר האדרש אלא עיפ הירושלם .כרגזתפ.ד ח"א וגנל' יעם
(כ .).:דבחדש פרגוכבס .שמלותם ומנין ש.טענו טב.לה וכו'א.
ן זה טהרכם ישן אלא כן דרשי בש' יבטוה (סו:
א ~ה הוא ע"פ
ו;".ש כב' סדת סופרים .משפט.ם פ-ח ואם אסון יהיה א.ן אמיןאלא5.ית
טררשו של ר'יא בן פרה
.
ם
בכתיבות (%נ.):
?הזר יטהרנה שיטעאייובי' ועור ריו וכו' וכל :ה נשנה על
רישת רנא בנמ' גתובות
שםאפי"י
ההיה לו כנושה
(לם .):שם פ"-ט ל
תראה לו ככל ומן ,המדרש הוה דרש רב ריס .כר נחת לבנל כסכ!אר
בב"ס (עה .):שס ער גא השטש תש.בנו לו זה כס
.ות יום עי' בבל' ב"מ (קיר!) ובירושלמי שם שמפורעו שם שאין
:ה מדרש אלא כן פ '.ר' ל"א ב.רושלם .ויבא בבבל.
 )4גי' בא בפה.חה :דבר אחר אל משה וגו' שומע אני כל הקידם במקרא וכו' והוא לר"ש ובן סורח
בכריתות (כח ).זב"ר ספ"א .שם פיח ד"א כתוב אחד אוסר ששה וכו' והמדרש הוה נשנה סתמא שםse:-
רי
א"ש"tפ"ו
יאה פ" קל"ר נשנה בשם ר"ש .ועי' בכ"ט בספרי סדות סופי.ס שהעירותי על זה ובמביא להר"ם
ך
פר
יבסס

שיא

.הר הדוגמאות מ;נ.ן ;ה.
 )5ע..'.בטבוא שלי למכילתא שכהבתי שהלשון בפ' דויסע פ"א אדם אחר היה בארץ ישראל
מוכיח שהכותב ל 4עטד בארץ 'שיאל ומצורף לוה מה שהבאתי בפנים מן הלשונות זה רא.ה
שהמחבר חי כבכל.
ואיני צריך ח ה בהשעית ראפ שכתב שא' ב"ר 'ורן היא מחבר ריטכילתא ונפרט שגבי כספל בה הרש א-ש
בטנואו ובטל יסורו יפה.

-- -- - -------- -

----
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באמרם שר'ע חבר המכילתא

ובאיזהזמן נחתמה? האמנםכירבים הקלו לעצמם החקירה
דור ורור שתועליה נוספות אבל פשרהזו מה זו עושה הלא סוף לאידעתפתי
ה לאור בצורתה ובצביעה כאשר היאבידינוהיום?
ויבצכאי
אבל נראים הדבריםכי כגורל קובצי הלכוה והטשניוה של הקדמונים אף כן טרל
קובצי טדרש ההורה הישנים .כבר ראינו  IQIWרב קודם רביהיו קובצימשניות שוניםכי
בל אחד מגדולי החכמים היה לו טשנתו בבית מדרשו ,המיבחר סכלם יחד העלה רבי
בסשנ,ו-והקובצים הישמם אבדו ועודאינם .אחרירבי עמדו הכסיםסתלפידיו כמור'הייא,
לוי ,ובר קפרא ,ואחריהם ר' הושעיה ועשו גם הם משניות בהרחבת הענינים ובהעלותם
במשנתם רבים מהשיוריםששייר רבי וכטה ענינים חדשים גםישנים ובמה דורות השתטשו
 .אמנם נם הם לאזכו להשאר שארית עולם רק נשארו מקצת
החכפ' .6באלה הטרוניות
שיורים מהם בתלמודים ,ומכלל כלם-נהחבר בימי האורות האחרונים של האשראים
בברירה אחר ברירה הבור מיוהד והוא ההוספתאשלנו וכל מפרי המשניות מאלה החכטים
 .ועהה קרוב הדבר כי אף כן הוא בבחינת מדרש המקרא
 .אין כל
הלכו בתהו ויאברו
ספקכי כסו שהיה לכל אחד ואהדמגדולי החכטים טשנה מיוחדה בבית מדרשו אףכןהיה
לו סדרש המקרא ,ולא מדרשו שלר' ישמעאל ככדרשו של ר"ע ולא של ריש כשלרבי
יהודה .ועתה אם נניחעל דרך משל שהיה במציאות מדרשעל ואלה שטות טר' ישטעאל
י נם הואכר"י פירש לפי דרכו זה
הלא בהכרהנניח נםכן שהיה מדרש כזה גם לר"ע כ
הפפר לתלמידיווכן ודאי היה הענין בכל נדולי חכטי הדורות .ועתה פה שעשהרבי עם
סדרי משנה של קדסוניו שברר מהוך סדרי סשנה האלה את הישרבעיניו והכנים הדברים
בסדר משנהו ,וכאשר עשה טחבר ההומפתא עם הטשניות שיצאו לאור אחר רבי אף כן
עשה טהבר .הטכילתא שלנו עם טדרשי התירה של החכמים השונים שאסף מתוך קובצי
טדרשי קדסוניו את הטובחר לפי דעהו וזה הואענין הכחלוקות אשר נמצאו בה,ועלכן
הסתטוה הם הטדרשים אשר הסכיםעליהם המהבר ואשר בלי ספק נתקבלו פחכמי רורו
יהיה הדורשמישיהיהואמנם אפשרכי הלקגדול מהם מתוך שבצו של ר' ישטעאל ור"ש
ואם נאסר :רביפלוני אומר כך וכך אז המדרש הוא פהוך טדרש התורה שלפלוני החכם,
אבל כל הקובצים הפרסיים לא נהקיימוכי נעשו מדחהמפני הסכילהא שלנו כמו משנתם
של ר"הולוי ובר קפרא ור"המפני דהומפתא
 .והנה אחרי שמצאנו בטכילהא מדרשים אשר
נוסדו סאטוראים ירושלמיים ובבליים על כן לא יוקדם זטן חבורה לפני חרורות האחרונים
של האמוראים וטחברה היה אחד טהתנאים אשר היה אומנותם בבבל לסדר משניות לפני
האטוראים ואשר נאמר עליהם אתני הנא קמיה דפלוני" מכת התנאים אשר חברו אח
רועוספתא .וזה לנו האוה שכן הוא .הנה טצאנו שלפעמים דורש אחד טן החכטים איוו
הלכהפן הכתוב ואוסר בעל הגבראעל זה~ :תנאסייתי לה טהכא .וכגת הדברים לא ש
חנא מהתנאים הקדמוניםכי אם על ההנא סכת ההנאים אשרהיו בבבל והיתה אוטנותם
.וסגנוןלשון זה נמצא
לקבץ ולמדר משניות אשר הביאו טא"י (רר"ם א"ש בטבואו פ"ו)
 .וקל"ר;
בתשעה מקוטות בתלמוד (ביצה ט"ו :חנינה ט' .יומא פ"א .קדושין ד':חוליןכ"ז
ובחים ל"ה .שם סיב :ערכין י"א ),והמדרשים שהביארבינא הזה נסצא אחד במכילתא
שבעה בספרא ואחדבמפרי וזה הוכחה שבעלי הנסרא לא ידעו מאלה הטדרשים ועלכן
בהכרח שאלה הם?רים כפי טה שהםלפנינו לא נתפשטו ולא נתחברוולפי זה בצדק נאסר
י אחד טאלה התנאים ונתחברה
שחבור הטכילתא ,אשר היא עתה כמרתנו,היא מעשה יר
בדורות האחרונים של האטוראים ואולי בזמן אהד עם התוספהא.
היוצאלנו מכלזהכי בלי ספק היה במציאות ,טכילתא דר' ישטעאל וגם מכילתא
דר"ע ודר"שבןיוחאי ולא שד אלא שכל אהדמנדולי מתכמים היהלו סדרש לספר ואלך

סי

/

"יסות
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ששת וזההיה דבר נודע ומקובל ונולדה ההשערה שהמכילתאשלנוד"א דשא הסטלתא של
י שסו
ר' ישמעאל מפני שמצאו סטך להשערהזו במהשר"י הוא ראש הטדברים בטכילתאכ
נזכר בה הרבה יותר פכל שאר החבריםונוסף על זה מצאוכי מספר נדול טהמתמותניכר
 .אבל
במקיטות אחרים בתלמודים ובסררשים בשם תני ר' ישסעאל או תני דביר"י )1
עיקר הדבר אינו כן כי אם במכילתא שלנו עלהה מכילתאדריי כסו שעלו בהפירושי
הטקרא מס' ואלה שפות של חכמים אחרים ונהג המחבר כסו שנהג מהבר התוספתא עם
טשנתם של ר"ח ור"ה .ונראה מאדכי כל תנא דבי רבי ישמעאל הנזכרים,בתלפד
בבלי אינם טכ!נים עלהלמידיר"י שבאו אחריו וטמרו תורת רבסיכי אם הכונהעל התנאים
בזמן מאוחר אשר נחתו מארץ ישראל לבנל והביאו עמם משניות ומדרשים והיה_.משפטם
ומעשיהם לסדרםלפנינדולי האמוראים בבבל ,והם הם התנאים הסכונים בשם סלארבי
ר' ישמעאל מהיותם מסדרים טדרשיה שלבית:.ר"ישמעאל ;סנהדרין ל"ה:הנלין ס"ו.).
ויעןכי מקומם !פעולתם בבבל בדורות האחרונים של האמוראים על כן לא מצאנו לשון
"תנאדביר"י" רק בתלמוד בבלי .והדבר הזה דוטה ממש למה שראינו ונוכחנו שרת
בדורות האחרונים של האמוראים תנאים אשר נקראו בשם :תנאידבי ר"ח ור"ה ,שאין
הכונה על תנאים מבית ר"ח ור"הכי אם על הנאים שסדרו כשניות של בית ר"ח ור"ה,
אבל ראינו נםכן שבמדורם לא הסהפקו בס-נתם של הלח ור"ה לבדכי הוסיפועליהן כהנה
וכהנה מסדוי' משנעת של שאר החכמים ,ויצא ספר הת~ספהא שלנו ,אף כן הוא הענין
בבחינת ההנא דבי ר' ישמעאל או הנאי דבי ר"י -כיהיויותר מאחד (שבה כ"ז-.הולין
ט"ב - ).אשר קבץ וסדר מדרשים של ביה ר' ישסעאל אבל בקובץ ההוא העלה גם
סדרשים מחכם'ם אחיים ויצאה המכילהא שלנור-המכילתא נחלקף למסכתות והן הסע:
דפסחא ,דויהי בשלה ,רשירתא ,דויסע ,דויבא עמלק ,דבהדש ,דנזיקין ,דכספא,
דשבתא
 .ואפשר שהחלוקה הזאת קדומה ועשוהלמען תהיה חלוקת המכילתא שוה טסש
למחלוקת הספרא הנחלק לנ'חלקים וט' פרקים (מבוא שלנו לספרא ומכילתא) .הסמכתות
נחלקו לפרשיות
.ולפי חלוקת המפרים שלנו יש בה שבעים ושבעה פרשיות ושתיפתיחות
אחת לסדר בא ואחת לסדר בשכסל,ח .אמנם אפשר שהפרשה בתחלת המפר,יא:ינחשבה
ואינה אלא פתיחה שבאמת היא
הקרטה המדברת מענין דבור ה' אל משה ואל אהרן
ואלנביאיו אבלאין סבה לוסר שהמדרש על הששה
הראשונים שבפרשת בשלה
פסוקי"
הוא פתיחה ולפיןזה
הפרשיות ע"ח ופתיחה אחת.
פרשתי"ב במסכתאדנזיקין נראה
לכך,נאסרה
:
ש
ו
שראוי שתהיה נחלקת לשתיםכי בפסוקכי יגנוב איסר בפיר
פרשה 11
פרשהפ-
~סנה משסע שזה םס
בפני עצפה ,וכן הוא הענין בפרשה ר' .ואמנם כנגר זה נמצא
בשני טקוסות שתחלת הפרשה באמצע הפסוק (גא ע"ב דשירה פ"ב) וודאי שאין זה
החלוקה העקרית ,ובה שכתוב בסוף ההוצאות שלנו :ואית בה שם:נים ושתים פרשיות,
נראה שהיא חלוקה סאוהרת וקרוב הדבר שבעצם וראשונה לא היתה נחלקת לפרשיות
-

'

":.

'

קמנות

זן ש'בסבואשלי לטכ'לתא שכתבתי שג'לטכ.ט בכפר המצית להרטב-ם שהיהלפניו טכ'לחא כוללת 'ותר %א
לבד שטביא מארשים בשם טכילתא הש'.כ'ם לספר ואלה שמות אלא שטביא מררשש בשם מכילתא אשי א.ן להם
ש.יכות לס' ואלה שמות כ' אם למפר בטדבר והדברים אבל לא :מצאו נם בספרישלני .ובא אחרי הר"ר מא.ר א"1
בהוספות.ו להוצאת המכילתא שלו (קבב ).ומרח לפרפ כל הטקומות וחיתין  Daרבר' הר"ר צכ' חיות כס' אגרה
בקיה ששער שטה שמכנה הרמב"ם מכ.לתא הוא הספר .נוסי .אולם אחרי שעם כל חקירח.נו תשאר .הדבר כסם;
כי גם הספר' וופ' גבר אבר למה ~ה ניגע לריק לחפש אחרי דברים הטופתריט אך זה ננקוט ב.ד'נוכי הסכילהא של
ה-סג"מ היתה 'ותר שלמה וגס ה.ן.לו טכ.לתות עד סוף התורה .כטו כן לא נרחיב הדבור פה על הטכילתא דרשכ'..
שהזכיר הרטבך כטו שהבאה .במבוא'.של' למכילתא
כי גס ה.א אבדה וא.גנה ואגוא.ן תכליתנו בזה הטסטר
רק לדגר על המכילתא שתא כירינו ולא להעט.ד השערות על הטכילתות אשר אבדו כ' לרעתנו א.ן בזה אלא אבוד
,טן והרוצה לעטור על זה יעיין בם-ע של הרו'.פ שוה בן וכהאצותיו של הר"ר מא.ר א"ש בטאמר הנוכר כמה פעטים
כי שט טרקדק בכל הדברים האלה עד כחוט השערה וטביא כל הדעות בענין הוה האפשר.ות ובלחי אפשריות,
אבל אנו אט לנו אלא לדעת אח הטכ'להא שלנוועניניה.

נציגך
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קטנותכי אם 5ם' מסכתותונם לא מצאנו לאחדמן ריאשונים בהעתיקו מררש רנכילתא
שיפרש בפרשה כך וכך וכנגר זה כשהעתיקו סן התלסוריפרשו את הפרק אםלפי הממפר
אולפי שם הפרק,אין זה אלא ספני שהמשנה והתלמוד נחלקו בעצם וראשונה לפרגדם מה
 .ומעתה
שאין כן בטכילתא ,ונם לא היה צורך לזהאחרי שהיא מסודרתעל סדר הפסוקים
אין צריך לאמר שגם החיקה להלכות הנרמזת בו;נחוטא דפוס וויניציא (,)1646
דומה לחלוקת הספרא שלנו ,שגם כן פסקוהו להלכותוציינו ההלכות באותיות א' .ב'.
 .וברור הדבר שגם בספרא
(הר"א יעללינעק בה"מ ח"ה בהוספותיו פ"ז) שנם היא מאוחרת
החלוקה להלכות מאוחרת היא.
המדרש לספר תורת כהנים נק-א בכמה מקומות בשם ספרא .וכבר רבייוחנן
אהד סקדפני האמוראיםיחם סתסותיו לר' יהודה באמרו מתם ספרא ר' יוצדה (סנהדרין
.ואין כונתו לאמר שר"י היה מחבר את המפראכי אם שהמדרשים אשר מזכיר
פ"ו).
 .אמנם בבחינת שם מחכרו וזמן
הסתבר סתם הם מקובלים בירו ממדרש התורה שלר"י
הבורו יש ספקות גדולות,מי ומתי חברו
 .וכבר מאז נחלפו בזה הדעוה ורוב המחברים
הראשונים החליטו כי רב הנקרא אבא אריכא חבר את הספרא .ואחרי הדעה הזאת
ןכי מצאו ספרא דבי רב,
נמשכו כמעט כל האחרונים .ורועעוררו להחזיק בדעה הזאת יע
~פירשו בו שהכונה בזה על התורת כהנים אשר חבר רב (רמב'ם בהקדטתו לטשנהוליד
החזקה) .ומצאנו עוד תנא דבי רב והדברים המובאים בשמו נזכרו בספרא (חולין ס"ו.
י רק זה היה המקור לההשערה שרב הוא מחבר
זהבסחפירםא1ס"א ,):ונראים הדברים כ
 .אמנם הראיה הזאת לא יהיה לה קיום רק באפן אם הדבור "דבי רב" הוא
)
מכוון תם'ד על רב עצמו שאז פירוש הדבור :ספרא דבי רב ,ספרא או מררש ת"כ של
י אם על בית מררש של רב או
רב אבל אילו הדבורדבי רבאינו מכוון על רב עצמוכ
אין ראיה מדבור ספרא דבי רב על מחברו .והנה ברור הדבר כיבעלי הנטרא הבינו
 .במקוטות הרבה
י רב" על בית המדרש בכלל ועל בית סררשו של רב בפרט
ברבור.ב
מצאנו בתלכידבכלי הדבור :אמרי בי רב ,ואחרוני האמוראים כבר נסתפקו בדבר על
סי זה הרבונו פכוון אם על רב הונא או רב הפנונא (טנהרריןיק .):וטצאנו עור שכאלו
בכלל הדבור הזה את רב עצמו ויחסו לרב טה שנאסר בשם אמרי בי רב (ב"מ ב"ב:
ב"ב ק"ה ,):ואמנם נגר זה שצאנו שאסרי בי רב חולקים עם רב ורביהודה וכל תלטידי
רב (סנהדרין נ"ז ,).וגדולה מזאת ראינו שאטרי בי רב נותנים טעם לרברי רב חסדא
והיא ר"ח תלטיד ר"ה (זבחים פ"ו .),ויוצא לנו מזהכיבי רב היה נקרא בית טדרשו של
רב ועוד ער כטה דורות זה השם נקראעליו .ועתה סה שמצאנו תנא דבי רב אין הכונה
על רב ולא על הנא אשרהיה שונה משנה או טררשלפני רב ממש כי אם גם על תנא
ש 4בקת מדרשואפילו אחריו כמה דורותועל כן מצאנו שתנאדבי רב חולק על רב (ירוש'
ברכות
' היאב"ד ועם הערות' טסרת התלמוד
 "")1בספרא שהוצאת .לאור עם
'
ת
:
ש
ט
נ
ש
יי
ח
א
י
פ
הבאהתר.מב"ם וחבאהי
ושיכה ; 1ושן רצונ' לחוור פה על הדביים טמני שכליצה הדרגא כי מטעטים ש
בפנים אנך
קעת
-

חביטה

צויך אני להעיר ע 5הרבר מפנ' שראיתי שהר"ר סא'ר א"ש בטבואו למכ.לתא האריך ברבר וישלי לפקפק ע5
שכתנת;'א;) שנשמע
דחיטוה'ו שם .טה שכחב תחלה צד  XVIשסוגיא לחור וספרא רבי רב לחור ורא.תו טברנות (
לעיל פכ'ב
דספרא דב"ר בכלל משנה או תלמוד ופפרא סתם בכלל נדרש כמרפ"י ,הנה טלבר שלפ"ם
בפ" דבר .הגם' אין כאן ראיה כלל ער"ן צר.ך ראיה רספרא א.נו בכך משנה או תלטוד הרי ר ,יהודה עצטו אטר
דסדרש הוא משנה וע"כ פ.רוש הרבתם כמ"ש לעך .הנע בעצטך דשם צר  XYIIכתב דספיא דביר הוא סכות
על ה"מ וא.כ הוא מררש ואיך חשבו-לפ' דעתו --בכלל משנה .והרי שאר ספי' דב"ר וראי כולל מררתכם כמפורש
בנמ' הר' מכפר' דכ"ר נלמד לספיא דב"ר .וצר XY111כח 4דספרי להוד ושאך ספי' דב"ר לחור דאינהו
בכ~
%
טשנה או הלטור והא אבהו וראי טררשנ.נהו  9א"ו נפירוש:י כן הואהעיקי בס.ג'ת הגמ' .ומה שטב.א שם%111
דרב סותר לספרא או שנעלסה מטנו גי'.תא רספרא .כל זה 5רעת' אינה רא.ה דהא כמה טשניוח דלא
הגל
אניס"
ה פעמים טצא:ו דרבי עצמו 5א ידע כיצר שזה בטענתו וככל ואת אין אדם חולק בדבר שיב' הקן הטש:ה.
גרב.רי
אסם איגע לריק לרקוק אחרט אחרי שיגעת' וטצאתי גי האטת שכפרא אשי הוא בירי
ם ה.ום לא חברו רב
וע"כ האריבוה ב"ה ללא הועלת.

יא
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ברכות פיז היא) ,ועתה גם טדבור :ספרא דבי רב אין ראיה נל עיף -שרב דיה

מחבר הספרא.

אטנם אם נרצה לעמוד עלזמן חבתו של המפרא אשר בידינו צריכים אנו לדעת
תחלהעניניו ודרכיו ולדעת זטן החכטים אשר ידובר בשטם בספר הזה .ראשי המדבשים
הדור האחרון של התנאים כרץ
בספרא הם בני זמנו של ר"ע רבותיו ותלמידיו .מחכמי
,
~עזר ברבי שם;ון ורבי וכל חבריהם נמצאו בו נמו מאה מדרשים ולא יזהר נם נזכרו
בו חכמים אחדים אשר עודחיו בזמן טאוחר ר' חייא נזכר בו חמש פעמים (~יקרא פשה
פ"ו פרשה ה' צו פי"ר טצורע ספ"ב) ונוכרבו ר'יוסי ברביחנינה (לם 'קהשש פ" )1אשך
י אחר וצא
היה תלמידו של.רבי יוחנן הא~ם'רא ואין לתלות זה קטעות לאמר אולי ר'יוס
ם שהשאמר שהבא שם בשם ר'"יוסי ב"ה הוא עצמו הובא גם בתלמוד בשם ר' יוחק
יו
רבי (סנהררין ס"נ .),ואם נתבונן .בספרא שלנו-ממלא במקיטות שונים סתתות אשר אזן
והקר המהברעל פי מדרשים אשר דרשו אטוראים בתלמוד  )1ועוד זאת מצאנו שרב
הונא תלמידושל רב דורש מן הכתוב שהיה כבש בדרוטו של מזבח משום שנאסר עלירך
המזבח צפונה שהיה ירך בצפון ופניו בדרום ואמר בעל הגמרא על זה :ותנא מייתי לה
מהבא .ר' יהודה אומר וטעלותיהו פינות קדים כל פינות שאהה פונה לא יהיו אלא דרך
ימי
ן למזרה (זבחים מ"ב ,.'):והנה המדרש של'ר"י הוא בעקרא ואמנםיש שם מתם הדורש
נדרשת רב הונא ממש (ויקרא דנדבה פ"ז) ונראה מזהכי לפני בעל הנמרא לאהיה זה
הסתםכסי לפנינוואין ספקכי נספהלספרא עלפי מדרשו של רב הונא ,כל אלה הנקודות
מראותכי הספרא שלנו לא ר' יהורה וגם לא רב,חברוכי אם נכרו בו רושטים ברורים
מזמן טאוהר,
ו
נ
י
נ
פ
ל
ת
ו
ד
ל
ו
ת
ת
י
ש
א
ר
ו
ל
ג
נ
ה
ל
א
ה
ם
י
ר
ב
ד
ה
ת
מ
א
ה
ו
ר
פ
ס
ה
ה
ז
.
ן
ה
ועהה אחרי
בכורי
התורה שבעל פה היה פירושהכתובים ,וטאז החילם לדרוש בתורת סשה נתחרשו ביאורים
כוללים את כל המקרא כולו .על פי הבאורים האלה למדו מקרא לבניהם הקטנים והבינוהו
להמון העם בההאספם יתר ~ ylcwדבר ה' והר"מ א"ש כמבואו צד  ,(LXXVאטנם נם
בבתי מדרשיהם הציעו ביאורי התורה לפני נדולי ההלמירים .אך תלמוד תורתם-לקטנים
י אם את הת1לרה
ולהמון העם נבדל סתלמור הורתםלגדולי התלמידים,כי להמה לאהציעוכ
אשריצאה להם טמהקרם בכהוב כאלו כחובכן משיש אבל לא הודיעו להםאיךימציאו
את התולדהמןהכתוב ,אבללגדולי התלמידים הודיעונם את הררך אשרהלכו בו במדרושמ
יא
ת המדה אשר על פיה יצאה להם התולדה .דומה לזה הלא משפט הכלסדים את התורה
דו
ני
י
ע
ב
בכל השנים ואף בזטנינו ,שהתלמד בורר לו פירוש הכחוב הנראה
ל.ועלפיהו יתרגם
דבורי הכתוכים לתלמידיו אבל חקירותיו אשר הביאוהו לפרש ככה יח מלהציעלפניהם
בי לא באולירי סדה.זו להבין אותן החקירות עלבורין אבל הטלמד את ריתורה
ההלטירים לאיספיקלו תרגום הדבריםלפי פירושו כי אם יבינם טעם הדבריםל,פניובנהדיחו"
ת
כן ברור הדבר כי מאז וסקרם נטצאו לכל אחד מגדוליא"5טים אשר לפרו תורה ברבים
פירושים על המקרא ..פירושי קרטוני הקרטונים לאנתקייטו לנו על סדר דיבורה יע!כי
בזבנים
 )1התטוה כאלה התה בספרא ואעיר כאן על קצתם ע" תגריע פרשה א' יכיל הטפלת וכו' וש-ש 5חשני
נבין וכו' ,וא'חא
מריש זה בנדה (כן ):בשם הג' תנא קמיה דרס ובבא שיש לה ב' גב'; ליתא שם אלא רבצ"ל
 eaniוסיים בה הב .וש.ש לה ב' גבע מוכח מזה דלפ"מ
י".רפתק רב כמריש כן הנטיתו כאן בת"כ .בטטות ():15
י יהירה וחכטים טהוך.ם שנכנסו בית למכה ל בארבע.ם ולרכנן בנזיתה וקאטר כנם' רפפנו גהא .קרא
פל.גי ר
ואל 'בא בכל עת אל הקרש מכ.ת לשיכת אל פזי הכפורת וכו' ע.יש ולפ .פ '.הנט' נתקן סתמך רמפיא אחרי פרשה
.
ל
ק
ש
ו
א
פ
א
"
י
ר
חוטא
א'.
אשה
ן
נ
ה
:
א
"
ס
אחרת
ו
ל
י בתקנתא וטס.ק רסקרש לה
מתקנן
ף
א
ומרי בגם' וסי"ג
וכיור הרני שג" הספרא אחר' פ"א :ומקרשן לו אשח אחרת על חנא '1% .נוסרה זל פעולו של רוןלסור.
ס"ט צו כאשר עשה ב.ום הוה מכאן אמרו וכו' ;ו דרשת ר' יוחנן ניריש' וכבלי ר.ש 'וטא קדוש-ם פ"1
ארםשנאמי
רשא'
ויטה זה מה הוא וזה הומסת הטמר  e~uפי' הגטרא אובסות (ל; ):אליבא דרכ3 .הקת' פי' מנין שאין
זט' זה לטסשת הגמ' רערכין זכר;) אליבא ררם

.

.
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בזטניםמאוחרים השתנו דרכי המדרש וביהוד ר' ישטעאלור' עקיבהפלסו נתיבוה חדשות
ן כל מפק כי נתפשטו
במדרש רמזרה ומררשיהם נברועל מררשי קרטוניהם ועתה אי
בזמניהםטדרשיםעל סדר התורה ובנוגע בטדרש תורת כהנים  -אשר הוא עתה סטרת
חקירתנו  -נטצא מדרש שלם לר"ע גם לר' ישמעאל מדרשו של ר"ע עלה בלי ספק
במשנתו של ר' יהודהתלמירו,כי משנת ר'יהודה היתה כוללת נם הטדרש כאשר העיד
הוא עצמו שמשנה הוא סדרש (קדושין ס"מ ,).ועלכן הרושמים הראשונים ממדרש הספרא
על הסדר נמצא בתורתו שלר' יהודה אשר נאמרעליו סתם 0פיאר' יהודהמהי נראהכ'
ר' יהודההיה  %סדרש ת"כעל הסרר ,ברורשלאחריובימירבי היה נסצא
מדרש ת"כעל
סדר והיה נחלק לשלשהחלקיםוכל חלק והלק לשלשהפרקים (עי' מבוא שלי לספרא) ור'
וכמעוןבן רבי ים2רכי הוא שנה לבר קפרא שנישלישי שליש סתורתכהנים.ואולי היה
ג ,).אבל טראותנו שבר קפרא אהד סנדולי הכנץ
זה ממדרו של ר' יועדה(עי' קדושיןל"
דורו -ולרעת קצתהיה זה ר' ישמעאל (בצ"ל שם) בר' יוסי ,הוכרחלויות שעה
דרנבי
ן
פף
הא
הזהלפני ר"ש ברבי מוכח כי זה המררש היה בידיחידים ולא נתפשמ הרבה .ו
מבורר מסה שיסופרעלר' יוחנן שר' אלעזר בן פדת דרש לפניו איזה טדרש ואחרי שהלך
א"א מאתו אפר ר"י לר"ש בן לקיש ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה  'gQהנכורה
ואטרלו ר"ל לא מעצמו דרשכןאלאכן שנינו בתורת כהנים (יבמות ע"ב ):ובאסת הטררש
ההוא שדרש ר"א הוא סתם מפרא ותזריע פ"א) ,ומעת ההיא"שתדל ר~ להגות במדרש
הזה וסבר בו שלשה חדשים .ולסדנו מזהכי עד העת הוצא לא ידער"י את המדרש הזה.
אמנם ברור הדבר כי התורת כהנים אשר דברו ממנוכ"י ור"ל לא היה טטדורו של ר'
יהודה זה נלטר מןהכלל שהעמידר'יוחק סתם ספראר"י וראינו מזהכיבימי ר'יוחנן כבר
עלהסרורו שלר' יהודה בסדור חדש אשר העלה ואשרהביאלתוך הטדרש של ת"כמפירושי
י המפרא
חכמים אחרים ,אם רב תקן זה הסרר או חכם אחר לאידענו אבל זה ברור ב
 .ועתה נראהכי כנהול
שלגו אינו לרב סהיוה בו רושמים ממאסרים המאוחרים לרב בזפן
יוב"קור"ה אשר נעשו טדחה בפני הקיבץ האחרון של התופפתא
סדרי משנתם של ר"חזלי
שלנו אשר בה עלה המבחר של הטשניות מכל אלה החכמים אף כן היה גורל סדרי הת"כ
הקורסים שנעשו סרחה בפני המדר האהרון אשר הוא בידינו היוטותנאי דבי רב האחרונים
ודם אשרהיה אומנותם לסרר מדרשים בבית סדרשו אשריסד רב בבבל והיהקיים משך
זמן רב ונקרא תמיד בשם בי רב הם הם טהברי הספרא שלנו.
אמנם אם נתבונן בתכונת רוב הסחטות בספרא שלנו נמצאכי משורש הלשדו של
ייש בה מתמות אשר מאוחרים מאד בזמן בכל זאת
ר"עיצאו ועלכן אףשאין להכחישכ
רובם לקוחים סמררו של ר'יהירה שסרר סררשו לפי שימת ר"ע רבו.כי כבר רמזנועל
זה (למעלה) "שתכונת רוב הסתמות היא שהרורש נושא ונותן להעציםדין כך וכך על פי
אחת מהסדות ומשתדל בפלפולו לסתור הסדה ונושא ונותן לכלצדדיהבנין והסתירה ומראה
לבטושכי לא תספיק הסדה ומכריח להוכיח דינו מרבוי הכתוב או ססיעוט"  ,ולסדנו סזה
כי הדורש'היה מתנגד לדרשת המדות ובקש לדרוש הכל מדקדוק הכתוב עצמוויוצא לנו
טזהכי יש .להכיר משיורי סררו של ר' יהודה הנכללים בסתטות הספרא שלנו ,כי סררי
של ר'יהורה היה מבזון נגד מדרשיו של ר' ישטעאל ומשתרל להעטירשיטתו של ר"ע רבת
ואטנם מבקשת התכלית הזאת יצא לנו עוד תועלת אחרת כי התקייטו לנו נם שיוריפ
טטדרשו שלר' ישטעאל לת"כ .כי יש לשער שהדרשותעלפי הסדות הנזכרות בהסתמות
 .ועתה מדרש
ור' יהודה בעל המהסות סותרם הן לקוחות פסדרשו של ר' ישטעאל )1
לת"כ
א את הרוכז ואת הנרגע והלא יראינו' ונעל
עי' ספ-א .1קיא דנדבה ס-שה נ' בבהמהיהוצ.

.
.

.

.
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הסחם שתי את הד.ן ור' ישטעאל טעטירו והנר ר-ע ומש.ב שא 1.דינו דין משמע דהך והלא דין הוא מדרשו של
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לח"כ של רי ישטעאל אשר גם הוא מצא מסדרועו בזטן טאוחר והוא התנא דביל'י
לא נתקיים בשלטותכי אםשיורים טחם אשרקייפו ס
יתסות הספרא שלנו אך לא להעמירם
כי אם להראות בטולם ,ועוד נמפתו לספרא שלנו כמו ארבעים מדרשיםהנזכרים בפירוש
על שסו של ר' ישמעאל .ונמצאו גם סתמוו; אחרים אשר נם הם לקוהים סטדרשו ש5
ר"יג) ,ולא עוד אלא שנמצאו בו סתפות סותרים את זה אשר האחד מסדרושל תנא
דבי ר"י והשני מסדרו של הנא רבי רב ואולי גם לסבה הזאת נטצא בספרא סתטות
טתחלפיםוסותרים זה את זה  )9ועהה בראותנוכי אף שרכפראיבכללג מס1ררלפישיטהו
של ר"ע בכל זאה לא חרל מלהכניס להוך סררו נם מהותו של ר' ישמעאלעלכן נוכל
י סדרו של התנא אשר
לשפוט מזהכי במקומות אשר הסר מדרשו של ר"ע השלימו עליד
סרר מדרשיו שלר"י .והנה קרוב הדבר לאמת כ).-מדרשיו של ר"ע לפרשת עריהם לא
נהפשטו או עלכלפנים לא נטצאה סמנו מגלה ~ייהדת על סרר הפרשה אשרתעויתה
ן כי לדעת ר"ע היתה הדרישהבעריות ענין אשר
להיות ענין לענות בו לתלמידים יע
הרמשי מחויב בו וכנגר וה ר' ישמעאל לא היה נמנע מלדרוש בעריותועל כן בלי ספק
היה במררו של ר' ישפעאל כדרשעל סדר פרשת עריות ובכן המדרש על הפרשה הזאת
אשר בספרא שלנו הוא לקוח טתוך מדרשו שלר"י ואמנם מה שנשמט זה הטדרש ברוב
הוצאות הספראאין ראיה שהיה חמר בעצם וראשונה אלעיהוא להפך הספרא כאשר יצא
מירי טסדרו האהרון היה כולל גם המדרש לפרשת ש-יות והממרר לקחו מהוך סררו שלר'
ישמעאל והאחרונים השמיטום מפני שהשו למאמרם:אין דורשין בעריות ,אבל באמת כל
אלה הטדרשים הם מן הספרא שלנו .)8
מכל זה נבין עוד הסבה למה נמצאו בתלמוד מדרשים בשם סתמא דספרא אשר
בספרא שלנו לא נטצאו ,אין זאת כי אם מפני שהם סרברים מסתם ספרא של הקדמונים
) אטר ר"י מה הלמור לוסר
ולא ססתם ספרא שלנועל דרך משל מה ששנו בכריתות (ר.
-

-

יה

.

כל

הוא .ויקרא דחובא פ".ח ואת השני יעשה עולה כמשפם כמשפט עולת (חטאת כצ"ל) בחטה או 'כול כטורפם
ר' 'שם;אל אוטר כמשפט חטאת העוף ומכח דהך או 'כול שברבר' הסתם הוא מררשו,של:ר') .צו
חטאת
ד-
פרשה ההע'יףוכי
תורת נבח השלמים אם על תודה מלמר שהתירה נשחטת לשום תודה ולשום שלס-םוכוי תורת זבח וגו'
טה שלמים טעונים נםכ.ם וכו' אף תודה וכו' דב-י ר"י אמר לו מפנ' שיצאת ל'דון בדבר ההדש וכו' משמע טוה
ש-ש מש.ב על הסתם.
 )1ע" ע'רוב.ן (נא ).תנא דבי ר"י ושב רעיהן וכא הכהן  11היא שיכה זו ה.א כיאה וע"ה סתמא דפפרא
טיורע פישה  .'1יומא (עה ):דר"' הנא נאמר כאן ענו'
כ וכ"ה גת"כ בלשת משום ר"י אמרו .קרוש.ן (כס ).תדריי
כ"מ שנאפר ש אינואיא ורוו מיד ולרורות וכ"ה סלאודם
י"יא צו פ-א .וכסס (קו ).תדר"י ואליהם תאמר לערם את
חפרש'ית וכ"ה סהמא רספרא אחרי פ" 1אך בלשון אחר ואליהם האם -ככל האמור בענין .חולין (סב ).תדרסי :את
החיה אשי תאכלוסיר שתפם הקל'ה סכלמין ומץ והראה לו למשה וכו' וקיוכ לנח סתטא דכפרא שט'גי פרשהכ'.
 )2עי' חיל'ן (מן).מח"ק תנא דב' ר"י ותנ' דב' רביבה.כ שמינ' פ"ה נשד שני הטררשים סתטא עי"ש
בפ '.הראב"דוכי"א
.יעי' ~יקיא דחובא "כ"כ וכחש לא אס-חי אלא גחם שקדמן הפא ותיר אחר וה וכחש 'ג51
.בדברים ת"ל בפקר,ן וב' הכתמות האלה סותרים וא"ע עי.ש ו:מפ-שים.
 )8מפ" הראב"ד לספרא נראה שהיה לו מדרש על פדר פ' ער.ות..וכן ה.ה לבעל הילקוט ור' הלל בפי' כ"י
לת"כ כחן :עריות דפ' אחרי וקרושים פ '.המפרשים כאחת וחלקו אותו לפרקים וקרו ליה מדלתא רעריות ,ובמבוא'
לת"כ צד.
ע הרא.תי באצבע שנם בהום' ורמב"ן על התורה נכרו ד,מדיש'ם ממגלה דעריות וכך טצאתי ברטכ"ם בס'
המצות ל"ת שנ"נ.
ברה"מ צד  309גחכ דלפ' עריות נפקר המדרש בת"כ שלנו כי אכר באורך הנטן ונטצאו
א.זה מאטרים בילקווט
רן"ו"בק"א אספם אל הספרא ואינו כן שבאמה לא נפקר דבר אלא שחבר האזהרות והעוגש.ן יהר
וכתכם כסדר קדושים וכסו שטשמ; פפ" ר"ח .וריאב"ר כחג גן להר'א .1פה העיי הר"מ א"ש ביבואו זפ" ה'רוש'
רפ"ב דחג'גה והוצ.א וכולרה מפ.יושו שר' -שמצאן היה שונה ברייהוה על האוהרוה שבאחרי מות ומסיים שמגלת
עריות ה.א מתנא דבים וע.קר רכר.ו נכון וצן הכאת .בפנים רק ה.ם"ה
' כ' המחכר לקה המדרש מת"כ של ר'
'שמעאל ובעיקר הממרא ה.ה ,רק שהאחרונ.ם הש':טוהו .וע" מה שכהבתי בהבור' ממרת החלמור לח"כ קרושים

פ-ם שטסוג.ה הגט' בסנהדרין (נד. ).ראיה
ר".מברחה שמררש פ' עריות היה בספרא oשeה~רtי הביא רא.ה מסתמא יספרא
על ש.טתו דר' יתדהיען שסתם ספרא הוא וכמו 17פרש"' שם .וא.ן להש.כ
רש"י ריומא (טא ).שבאסרם
סתם סטרא ר"' הכונה על מררש מתם חה כתוב שבספר ויקרא ,וכעש מפני שהמדרש רעווכא שם בשם סתם
כפיא אינו בח"כ שלנו .אבל לדעה .א.ן
~ 1ה ראיה שלא היה
רכונהיותכרן אלא אף שלא נמצא הסררש בה"כ שלנוא.
כן בתפל של הקורמם .ונפנ.ם בארת .הרנר .

(דור רור ורורש'1

----- -

חלקב') []14

--- - - - - - - - - -- ----- -- - -
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כל דםוכו' דם חולין ורםדיזטשהת מנין ת"ל כל דם ,והנה זאת הנוסהא "אסר ר"י"בלי
ספק היא מגהה טאוחדתכי שם בכריתוה (ב"ב.
) העתיקו זה המדרש על 4,ם סתם מפרא
ואמרו של ר'יהודה הוא כש שכל סתם ספרא שלר"י הוא ובהכרה שהגירסא העקרית לא
היתה אסרר"י ונצה בספרא עלנו גסכןהנירסא נאמרר"י" ראינו מזהכי זה שאסרבעל
הנסרא סתם ספראר"י אים תמיד מתם ספרא שלנו כי אם מכמן על כפרא של הקורסים
חלוקת הספרא של הקדמוניםהיתה לשלשההלקיםוכל הלק לשלשה חלטים ועלבן
בי
ן הכל השעהחלקים (קדושיןל"נ סבוא שלי לת"ב) .רוזלוקה הזאתקיימו וקבלו גם
בספראשלנו ביחדם  6מ' ש-קים (במדבר רבה פ' קרה ובת"ג בסופו סבוא שם) אמנם
בבר בוסן קרוםחלקיהו נם לפרשיות תתנו לו שמוניםפרשיוה (מדרש שה"ש פי' שמעים
הם) אבל בספרא שלנו בכל ההוצאות נחלק לפרשיות ולפרקים ומספר הפרשיות הרבה
יותר משמניםוזאתההלוקה כבר היתה לפני הראב"ד אשרבפירושו לספרא מזגיר פרשיווז
(ףקרא פרשה מ' ובכ"מ) וגם פרקים (אחרי פ"ה פ"ו) אך לא טצאנו שטרשים הפרשיות
לפי המספר כי אםלפי השםוהענין .כמו פרשת נשיא (ויקרא ספייכ) פרשת סמיכה (צו
פי"א) פרשת הנדהסלא-יע פ"א) ועודניזרים כאלה .אבל להחלוקה להלכות אין בו רמו
ולא בשאר דפירושים הקדמונים כמובפירוש ר' הלל והר"ש משאנץ ואין ספק שדוהלוקה
להלכות אינה אלא המצאת האש-ונים.
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כל הרושמים אשר פגשנו בספרי
וחולרותם גם הםיגלו תראולעינית
.
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מדרשים על סרר לספר
במדרש
הספרי
ר
פ
ס
ל
ו
ה
ל
א
הסחנה
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ל
רים .מהסות זה המדרש
ב
ד
ה
תוסש הפקודים מתהלת פרשת ויש טן
כו~
יחסו לר' שמעון בןיוחאי .וניכר מקצת סתמווזיוכי הם באמה לר"ש  )1אמנם נגד וה
נמצא בו דנובה מתמות אשר הם לר' ישפעאל  .)2וכן יש בו מתמות אשר ר"ש חולק
עליהם בפירוש  )8ויש בו גם סהם,ת מאוחרים דובה לדורו של ר"ש ואשר הוכנו ואשר
י דרשות בעלי רוזלמ:ר*) ועהה אם נצרף לכל אלה הנקורות גם ~ rsוה
הוסרו עלפ
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כי
ככ"ם'
מצאנו סתסא ואמרו עליו היה רמ"א טשל לפה הדבר דומה נטשטש את הסתם ע"פ טש ,ומוכח
)1
סהענז ששניהם הטש 5והנטשן ר"ש אמרו ע" בהעלהך פי' פיה פ" פ" 1ופי' צ"א  p"p,שם פ '.פ"דויה' בנסוע
תארק נקוד עלט טלסעלה וסלטטה ספני שלא ה.ה !ה מקימו רב' אוסר ספני שהוא ספר בפ"ע וכו' רש"א נקוד
עליו מלמעלה ומלסמה מפני שלא .;1ה !ה מקימו ומה היה ראו' לכתוב וכו' ושה נראה שהסתם הוא ממדרשו של
ר-שויען שר)1חבר הום'ף מדרשו של רבי כיפל הסרס על שסו של ר-ש ושם פ '-פיט וברדת הטל טלמד וכו' כ.וצא
בדבר רש"א ובז' שהטררש במפרש יפה אם נאמר שכונתו  "1PUtכחב ש 5הסחם דרש ר"ש והר"ר מאיר א"ש
התבואו העיר יברב כטה סתמות תכרו בסקורות אחרים בפ '.על שמו של ר"ש ומהם בהעלחך פצ"ב טוקני
י שאתה מ:צא!קנ'ם הסקוס חולק כבוד לזקנים .ותא בויק-א רבה ש"א כשם תר"ש י"ל
ישראל וכו' הא גכ"ס
שכן טובח מלשון הסמרי עצטו שאמר על הטררש הזה רש"א מנין שאף לעה'ר וכו' ומשטע שהוא הטשך הסתם.
ואתחנן פל" 1ע 5ט!ו!ות ביתך על ביאתך של ימין בכנימה ונטצא בשם תה"ש בשה"ש רבה פ" שמאלו תחח לראש'.
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.

.

כן הרבה.
 )2נשא *' א'  11הצווי סיד וכו' דר' 'שטעקר הוא;י' קרוש.ן (כס .).פ" ל"ט גה תברכו כרכה לכהנים
וכררי בחולין(סט .).פ" ס"ט כי יה.ה סמא לנפש וכו' וכר'" בירוש' פסחים ס"ט ה"א .שם ככל חקת הפסח
ובכמי
 .וטצאנו כטה סתמות
צרת שבנופו ובו,יכר"י בירוש' שט פ"מה-נ:.ועור הרבה מתמות אשי יפורש בס"א רר"י הם
ששואל למה נאסרה פרשה 11ע" נודא פ"א פ"בפ"נ פכ"ב כהעלתך פנאט פע"ב פקי"ב פקנ"ט ועוראחרים והם לרשוי
דרני כסו שהראיהי למעלה בעיך ר' 'שמעא .5וכן נ"לרהסתמית אשר נאמר בדם שהם באים ללטרך שאין עונשין
מן הרין שטו נשא פ"א פכ"ג פקכ"ד קב-ה קכ"ו קנ"! ועור אחרים לר"י הס ,ירש הוא האוסרכן בירוש'יכטות פי"אח"א.
 )3נשא פ"א צו את ב"י וגו'פ '.צ"ו כדרך יוט כה ונו' ש" קמ"ו ועשו להם צידית וכו' ראהפ.
' ק"ת עשר
העשר ועודבכ.ם שרתם חולק בסי' על ממתם .וע"ע בהצלתךפ'.ע' דמאו ישא האיש דהוא וכו' דלפ' ג" ה.לקןם
רפט חולק .פ" קי"! בכורי כ 5ונף בא הכת,כ ולסד ע 5הבכורים שההא קדושה חלה עליהם במחובר וגו' וזה רלא
גר"ש ע" בכורים פ"נ ס"א ובירוש'
 )4ע" ראהפי' ע"א כטים מה טים טותדין בהנאה וכו' טה טים מבשיר וכו' מה טים פטורן שלכסת וכו'
ונ"ל שכל המדרש נתק! ע"פדגם ,עי'חולין קלה :לו :פד ).שם צ"ו לא התנודדו לא העשו אנ~רות ח ה ונשמע
ור"ל  .ואעיר עור על המררש נשא פ" ט' והקריב אותה הכהן מכאן אסרו אין טשק'ן
ביבמות(יג ):דב
יסיובסומה(ח).נתמקוןקי לחך היכה כר"ש ועג-פ היא לאחדמבג .דורו וע"נ האוטר מביא טאוחר לר"ח.
ב' סוטות כאחד.
ר re-מכאן היה רפא ראפר אופר טשמע טלשון זה דהאוסר כן מאוחר הרבה לר"א הקפי וזה
ונדויו; מזו שםפp '.
ידוע לת"א הקרר ה"ה ברטי רבי

.

.
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בי הרבה מדרשים סובאים בספרי בפירוש על שם הכמום אשר היו כמה דורות אחרי
י בר חנינא (שםפי' א') ,אבא
רבי כמו רבי בנאה( ,דברים פי' א' ב' ובכ"מ) ר'יוס
יוקץ ברחנין בשם אבא כהן בר דליא לדבריםפי'ב') ושניהם אמוראים ר' שמואל בר
נחסני (בהעלתךפי'ע"נ) אז נוכל לשפוט בברורכי גםהספרי שלנו לא ריש חברוולא רב
גי אם נתחבר בדורות האהרונים של האמוראים ,וברור הואכי המפרי אשר דבר טממ ר'
יוחנן ואמרעליו סתם ספרי ר"ש לא היה ר"ש פהברוכי בפירוש אסר שיק הסחטות של
הספרי הם לר"ש ואמנם נם הספרי של ר'יוחנן איננו הסטרי שלנו כי באו בו מאמרים
מאוחרים לר'יוחנן ובהיותכן לא יפלא על אשר הטדרש אשרןאסןו עליו שהוא לריש
ןכי באמתןהספרי אשר דברו
מהיותו סתם ספרי (מנהררין פ"ו ).לא נמצאבספרי שלנויע
דם טמנו שנו הספרי שלנו ועתה ק-וב הדבר מאד כי הספרי שלנו הוא קובץ מדרשים
אשר נקבצו ובאו יחד בפחברת על ידי התנאים'"אשר היו בבבל והיה אומנותם להיות
ממדרים משניות ומדרשים ונראהכי ההנאים דב~'ר' ישמעאל אשר חברו אח המכילתאגם
י הספרים האלה זה כנגד זה
הםהיו מחבריהספרי כי אםנעריךההלוכת הדרישה שלעינ
נראהכי רות אחד זדרך אחדלשנידב ,כמה כללים אשריחזיק הכחבר בזהיחזיק נם
בזהוכל הלשונות התוכניות אשר ישהמש בהן בעל המכילתא השתמש בהן נם בעל
המפרי אך בכל אלה הנקודות נבדל מהם הספרא ובפרם בבחינת הלשונות התוכננתו)

.

.

.

.

.

ומי שעזבונן בהשכל בטררשי הספרי ימצא כי חלק
מהם רם ססדרשיו של ר'
ישמעאל וכל ההולכים בעקבותיו  )8לקדטומנו היה מדרשספריעודבפנים אדריםוהזכירוהו
נדולי המחברים בכנויםשונים .יש מהם קראוהו ספרי של פנים שני (רשיי ויקראי'
ראב"דפי' ת"כ אמור פי"ג) וכן נק-א טררש פנש אחרים של וישלחו (ערוך ערך ברדס
ובכ"ש ינושא נם ספרי במדבר מיני שווא כענין פדרשוישלהו (שם ערך רנק) ולרוב
נקרא ספרי זוטא מלקוט בכ"מ והר"ש לסרר טו-7ות בכ"ם) קצת מהמחברים היאווה
ספרי סתם (סמ"ג מ"ע רל"א רל"ב רל"נ) אטנם לא נתקייםלנו זה הספרי ולא שמענו אם
יש סמנודיגהק אהד בעולם .רק בעל הילקוטקיים שיורים רבים פמט על סדר כל ספר
במדבר ,וקצת שיורים נטצאו בספרי המחברים הנזכרים .הספרי הזה נבדל מאד בלשונו
ובמלוך ההגיון ופלפולו מן הספרי שלנו ומכל מפרי הפדרש הקדמונים ולרוס משתדל
להמציא דיני
ם חרשים ולמצוא רמזים בכתוב על דברים זריםרחוקי הטציאות על דרך
האמוראים הבבלייםולפי טה שנראה עשה רובה טמררשיו עלפי דברי האמוראים שבתלטוד
ככצ בדרשו איש ,האטור בסוטה שאינו טקנאעלידי בהכה (רטז חש"ו)כלי ספקהיהלפניו
טאטרו של רב פפא שאמר כן 3גפרא (סוטה כ"ז ):ובדרשו והעמיד זנתן ולא קיטעת
ולא בגרת (רמז תש"ו) לא כוון רק על דברי רב אשי שאמר בו (שם כ"ו).
 .ובהעתיגן
דברי התנאים המובאים גם במקוטוה אוד-ים סשתדל לשנות לשונם כדי לפרשם יותר
והנה אם כל אלה הרושמים כבר הםסימני נערות להטדרש עוד עלה על כלם טה שנראה

נרי

.

.

.

ברור

 )1כבר העירות' לפנ' זה הכללים המיוחדים בספרי והם לריי כמו דרכו לשאול למה נאמרה פרשה  11וכו'
והוא נוסד על הכלל שהעם'ד ר"' כל פיטה שנאטרח במקום אחר וחזר ושנאה בעקום אחר לא שגאה אלא על שחסר
בה דבר ארר ,וכן מפורש בסנרי נשא פי' ב /וכן הכלל :ללטדך שא.ן עונש.ן מה"ד .ושני הבללים האלה טצאו
טקוטם נם גסכ.לתא נחרבה טקוט~ת נוגהו בספרא .ובבוכנת הלשנות דרך דחפיי הפיד לאמר :למה נאטר,
לפי שודא אומי ,או לכ' שנאמר ,והלשו ,הוה נמצא גם בטכילתא ותחת זה משהטש במפיא ! סה תלמוד לזמר לפ'
שכאטר .וכן הלשונות :הא ער שלע .אטר יש לי בד'ן 1והדין נותן",א אין עליך לומר כלשון הראשון אלא כלשין
ל אלה הלשינות טיוחרים לספר' וטכילתא ולא נמצאו בספרא וכבר השרותי על זה בסבואשלי לטכילתא
האחרת .יכ

~יא

צר.w~1r XXiir

 )2כמו שמוכש פעטים נזכר ר' ישמעאל בספרי כ' פעם'ם במ"ת והשאר בחומש הפקודיט חלטידיור'ופידח

ור' יונתן נזכרג עטו ט' מעסים ה' פעמים במ"ת והשאר בחומש הפקודים וכן נטצאו בחופש דפקודים עשרה מדרשים
טאיסי בן עקביה אשר לפי השערתי נם רבא מתלט'רי ר' ישם1.אל .נמצא לצי זה כ' חלק גדול סהספר' הוא
טימורו של ר' ישטעאל

.
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ברור ככסה מקומות כי ערב אתסיר הזטנים ,הנה בפרשת הקת בפסוק ונהחם אותה
אל אלעזר הכהן (ר0ז תשם"א) יצפר מעשה מהלל שאטראניראיתי את יהושע בן פרחיה
ששרף את הפרה בגדול .וכל והאין אפשרכיבין הלל ליהושעבן פרחיה לכל ר,פחוח
הם שלשהדירות ולא ראה הלל את יהושע ואף אילו ראהו לא ראהו שורף את הפרה כי
אילו נשרפה פרה בזטנו לכה לא מנוהובין שורפי הפתת (פרה פ"נ ח"ד)? וכן הובא
' יהושע  I1PDWIאחי עזריה והביא גם את ר' 'הודה (ר"ש
בשמו פלפולבין ר' אליעזריר
אהלות פ"ב ס"ד) ומצורת הדברים נראה שר' יהודההיה בסעסד ההוא ולפי סדר הזמנים
אין זה אמת .סכל זה נראה שתספרי זוטא 0אוהר מאד בזתן ואינו אלא המצאה חדשה
ומהברו שנה בכסה  tlDI~Dנגד כפרי ההורה שבעל פה המקובלים ומכלי הינה לולשון
למודים נשארו דבריו בלי פתרון אשר על כן לא השהמשו בו הקדטונים הרבה ואף זה
ו הדוריה האחרונים,
הסבהכי לא קייטוה
אם נאהדיהד את כל התולרות היוצאותלנו סחך בחינהני בשלשת הספרים האלה
מכילתא ספרא וספרי יהברר לנוכי הם קובצי פירושים לארבעה חוטשי תורה הכוללים
לרוב את הלק הטצות וההקימ .הפירושים הפרטיים הם מקובצים בברירה ארר ברירה
מתוך הפירושים של התנהים השונים .המבחר מכלם סדר המחבר על סרר הפרשיות
והכתובים  ,מהברי שלשה הספרים היו שונים ,הן בשיטתם והן בדרך מליצתם  ,טחבר,
או טהברי הטכילהא והספרי נטו יותר אצרי שיטת ר' ישמעאל כלוטי שהעלו אל תוך
ספרם חלק גרולטפירושיריי והלם'ריו תחת אשר טהבר הספרא נטה אחר שיטת ר"ע ורוב
פירושיו לקח מפירושיר"ע והנמשכים אחריו אך בקצת מקומוה לא חדל טלףכניס בו נם
מפירושיו של ר' ישמעאל .אמנם בבחינה הזאת ששלשת הספרים האלהכוללים רוב
המדרשים שנוסדו בפרק הזמן לכן העה אשר חרב הטקדש עד סוף ימות ר"י הנשיא הם
בצדקפרי הררישה של פרק הזמן אשר אנו בו ,אבל בבחינת  envnהלק מיוחד בספרוה
ההורה שבעל פהאין ליחסם כי אם לזמן מאוחר מאד ולאיוקרמו לזמןהדירות האחרונים
-

של האמוראים.

כ2רק חמשהועשרים
הבירא.

טלבד המשניות השונוה אשר לא אסף רכי אל תוך טשנהו ונאספו לאספה בספר
טיוחד ומלבד כל טדרשי הטקרא אשר נקבצו על סדר המקרא והיו לשלשה ספרים ,עוד
נטצאו הטון הלכות ומדרשים אשר הולדהם בפרק הזטן שאנו בו והם טפוזרים בשני
התלמודים ,כל הלכה או מדרש מהזבן הזה בין אזהם אשר נשנו בארבעה הספרים
הנזכרים ובין אזהם הנפזרים בתלטוד קראו האהרונים ברייהא כש הצונה בעברית

 .מכפר אלה המשניוה התציניות
להבדיל אלה המשניותפן ההלכות השנויות במשנתרבי

.

נרולעל אחת כמה וכמה יזהר ממספר המשניות בסדרו של רבי לשונות ההצעה אשר
טשתטש בהם בעלרותלמיר הבבלי בהער,יקו אלה הברייהות הם שונות לפעסש משתטש
בלשון תנו רבנן שהוא תרגום הארסי של אשנו הכמים" העברי .ולפערים תניא או הנא.
וכבר דקדקו הקרטונים טספרשי התלטור ואזנו והקרו לדעת ההבדל בין אלה הלשונות
ואסרו קצהם כי כל הנו רבנן נאמר על הברייתות אשר יסדו ר' הייא ור' הושעיה אבל מה
שלא נומר בר"ח ור"ה לא נקבע להיה גורם'ם אוהם כל החכמים ולא נאכרעליהם תנו
רבנן אלא הניא או והנא הונא (צ"ל הנא) (רש"ג באנרהו) אבל הדקדוק הזה הוא שלא
בדקדוק ,שאםכן סה נעשה עם כל המקומות שאסרו בהלטוד :תני ר"חןתני ר"ה למה
לא אמרו תנו רבנן 1וטקצה ברייתות אשר נאסר עליהם תנו רבנן נשנו בטקוטות אחיש

.

.

בשם
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בשםתני ר'חייא !) ואפנם רוב הברייתות אשר נאמרו בבבלי בשם תנו רבץ נעתקו
בירושלמי בשם"תני" מתם ולאהני ר"הולאתני ר"ה ואלו כל הנו רבנן הוא ממשנה ר"ח
ור"ההיהראוי שיעתקו בשם ר"ה ור"ה כמו שהעתיק קצהם? ונשפוט מוה כי אמת הוא
שיש תנו רבנן ממשנת ר"ח ור"ה אבל לא שכל הנו רבנן הוא טטשנהם
 .יתר עלכן מצאנו
ה
ק
ברייהא בלשון תנו רבנן והיא בברור מאוחרת לר"חכי נשנה בה כחלו
ן
י
ב
ר"י בר'יוסי
שנשנה
ובין ר"ח (ב"ב נ"מ .):ואטנם גם זאת קשה להאם'ן שכל מה
ו
נ
ה
ן
ט
י
ס
ב
רבנן
נקבעלהיות גורסים ~הו כל החכמים אבל מה שנשנה בסיכן הניא לא נקבע להגרס לכל,
אתרי שטצאנו טאטרים למאוה אשר נאמרו בלעגן הנו רבנן אשלאינם רק ספורי מעשים
ואין להם דבר עם ההורה שבעל פה  ,)2ונאמרו מאטרים בלשון הנו רבנן אשרענינפ
רק מהלכות דרך ארץ ושיחוהחולין של החכמים וכיוצא בהם  )8ואיך עההיעלהעל השנת
כי אלה וכאלה נקבעולהיות שונים אוחם כלההליפט ,וכנגדם כר ההלכות הנרולות השנויות
בלשון הניא והן  tuly~tההורה שבעל פהאינן תלויות רק ההפץ הדורשים ברצונם ילמדן
וברצונויחדל כהןץ ~לא נחשוב שכל השנויות בלשון תניא לא נשנו מר"ח ור"ה ועלכן הן
בחזקת משובשות ולא מעלות ולא פורידות ובכן לא שטו אוהן למדת ההכמים נם זה אינו
אטתכי אלוכלן פש:בשות הלא נכנסולכלל טאמרם :כל מהניחא דלא הניאבי ר"ח ור"ה
משבשתא היא ולא תוחבו כנה בי מררשא (חולין קם"א ).ומה נעשה עם כל הברייתות
השנויות בלשון הניא וטפיל מהן על משניות אחרות? והמתבונן בתלמוד יטצאכי רוב
הברייהות אשר משיב פהן על אהרוה שנויות בלשון הניאן וגרולה טזו טצאנו שאחד
מגדולי החכטים בבבל ראש ישיבה פוטבריהא  -רב נהטן בר יצהק  -אסר על ברייהא
השנויה בלשון תנו רבנן לאידעתיהונהןיהרון לברייהא השנויה בלשון הנא וסטך עליה
(ברכזה נ"נ ,):וכסו כן מצאנו במקום אחר על ברייהאהשנויה בלשון הנו רבנן שהיא
משובשה ולא נשנית בבית המדרש(נסין ע"ג.
) ,אחרים מן הטחכרים אסרו כל הנו רבנן
'
ם
(
'
ג
'
י
ס
שער
ה
"
ה
ת
ו
ה
י
ר
כ
ה
או הניא סכנה אהה לטד שהיא בהורת כהנים
)
ר
"
ע
והדברים
האלה הם כהלום בלא פתרון וכל דף ודף שבהלסוד סתירתם ואין החקירה עליהם שוה
אכנם עוד אחרים החליטו כי כל הנו רבנן היא ברייהא שגורה בפי הכל
בנדק הזמן
מקובלת מן המרובים וכל הניא ברייהא ששנאה יחיד בבית הטדרש (שו"ת מ"ע סי' כ"ח
ידמלאכיסי' הרנ"ח) ,והנה גם ההשערה הזאת דקהוצנומה והמצא סהירהה כמה שראינו

.

-

.

"

כי

)1עי' ברכוה (לה ).ת"ר קרש הלולים וכו' העתקה בירוש' שם בשם תרח ,ונזיר (סג ):המוצא טת וכו'
ער ו5א אמרו טומאת ריעהום'א5א 5מת נקבר והיא נעתקה כפסח.ם (עפ ):נשם תר"ח,יונערובין (ו ),ה"ר כיצר מערנין
דרך ר"ה וכו' ובירושלם' :שנה בשם תר"ח .ועור כיוצא בהם.
)2עי' שבת (:ג ):ת-ר מעשה באחד שטחה אשתי והזיח בן לזנק ולא היה לו שכר טנ'קה ליחן ונעשה 6
נס ונפתחו לו רדת וכו' (ce) ,ת"ר טעשה באדם אחד שנשא אשה נדמת ולא הכיר בה ער יום טותה .וע"ע ב"ק
) מעשה דר"ח כן דוסא .וידוכה כאלה כת5טור.
מ.
8ן אעתיק פה הסשנ'ות החצונ'ות טם.ן הוה שבטם' בברכות .ע"ש(ג ).ספני ג' דברים א') :כנם'ם (ג):
ד' משמורות הוי לילה( .י ):ו' דברים ;שה חוקיה( .לג ):ד' יריכץ'זוזוק( .לג ).נ' רונן קשה( .מג '1 ):דברים
נגאי לת"ת( .נ ):ד' דבר.ם נאמרו בפח(( .א ).ו' דברים נאמרו באספרגוס( .נו ):ד' דברים נאסרו בשור .מז):
ג' טלרים הם( .מא ).ב' נלי~ת'ש.א5י ההלכות מן השנו.ות ספורות כפורות .ומהלכות ד"א; (סי ):זבן מבבדין
לא בדרכים( .סו ).שנ.ם ממתינים ~ה 5זה בקערה( .סא ).המרצה כנית סידו ליד אשה.
איזהו צנוע .טהלכות
.פ
בכ
מא
ירגום יפהללב .אגדות
רופאים (ם ).המקפה אכילתו במים( .טד ):טחול יפהמשיניס (cw) .דג קפן מליח( .נא().

.

ובןנ%י)בב:ן2'11ע::י;ג:ח44יו

א""'י;%ננו.

להספק

דגנך טת"( .5ט"ו ):אינה
י"ח
( .נו ):הרואה ק:ה בחלום( .נו ):מת בחת
(.מא.ן כליות 'ועצות( .סא ):פעם אחת גורה מלכות( .סג ):כשנססו
רבותינווכו' .אלה המשניות החצוניות .אשר לכלן תכונת אנדה שוים פסש בכסותם 5טשנה:ו  'DDDברכות
 )4ועי' בדדו"ר חלק ה' צד  88הערה  4ושם שערתי שבמקור אשר מטנו
הר"שסק':ין הכ 55הוא
סדר תנאים ואטוראים נפל פעות במעיים ובסקית בתורת כהנים אולי צ" 5ברייתא טכוונת פירש פכ 5ברייתא
פשובשת
ה
ג
ו
א
ו
כלו' דטתניא
העביה ב5שץ תניא וח"א טסנה חוכן ~מור תן שמא ברייתא טכוונת פי' טחובת

מר"ח וברגה.

"ח

.
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כי יש ברייתא השנויה בלשון הנו רבנן אשר לא היתה שגורה בפי הכל ואהד מראשי
הישיבות בבבל הודהכי לאידעהואף לא רצהליעההווראיפפני שהחזיקה למשובשת
ואמנם יתבררו מהלבנו הרבריםעל אסתתם אם נעמוד על שרשם .הנה על פי
הימור שהניחו הקדמונים שאין להשיבבשיםענין בבית המדרש מברייתא אשר לא נשנית
עלפיר'חייא ור' הושעיה ,אנו למריםכי אלה הברייתוההיו סוחוקות להם בחוקתפיבות
-

-

.

וטקובלות מפי המרובים ,ומהם משיביםבי להןכל החברים משועבדים ואחרי שמשועבדים
להן אף על כן חייבים כלן לעשוהן ענין לענות בהן .ומזה נשפוט גם להפך ני כל
הברייתות המובאות בתלמוד והתלמוד משתמש בהן לעשות מהן השובה אוסיוע הן
בחזקה מזבות ומקובלות
 .והנה דרך התלס,ד כשמשיב או מסייע מברייתא כזאת סשתסש
בדבורים :והאהניא ,ותניא,סילאהניא ,כהתניא לכדהניא,הרי מבוררשהברייהוה שנאסרו
עליהם הלשונוה האלההיו בהוקת מובות ומקובלוה שהרי משיבומסייע סרן ובהיות כן הלא
מוכחכי בבהינק כהן וחוקתן אין הבדלבין ברייתא שנאמרעליהלשון תנו רבנן או לשון
תניאכי גם זאה ונם ואה מקובלת ומוחזקת לאינה טשובשת .ואולם הם'טן :תנו רבנן,
הוא לרוב דבור ההצצה אשר טשתמש בו התלמוד כשמציע אחת מן הסשניוה ההצוניות
אם לררוש בה או להורוההלהלטירים מהיותה השובהבעיניו כמשנת רבי  )1אבל ברצותו
לעשות ממנה תשובה אוסיועאינו טשהמש בלשון תנורבנן ,ולאמצאנו בשום מקום שיאסר
כדהנו רבנן ,לכדת"ר /ות"ר /והא ת"ר מי לא ת"ר  )9ועל כן כל הברייתות השנויות
בסימן ההצעה "תנו רבנן" כשיעשה סהן השוכהאי מיזע משתטש בהן בסימן הניא ,ומכל
זה מבורר כי הבדל הלשונות האלה אינו רוטז על הבדל עצמי בין ברייתא לברייתא
בבחינה כחה וחוקחח
.כי אם עשו זה ההברללפי מה שהצריכו להשתמש בברייהא .והנה
ר
י
ד
ו
מ
ל
ת
ב
הרבה
א
י
ב
מ
נם על זה ראוי להע כי במקומוה
נם לסיטן ההצעה לשון "תניא"
ואמנם אם נתבונן בדבר הזהבעין פקוחה נמצא כי בכל מקום שמשה"ש בלשון תניא
לסיטן ההצעה סההלת הברייתא בשם האומר כמו :הניא רבי פלוני ח ,-21אמר רבי
פלוני ,היה רבי פלוני אומר וכיוצא באלה הלשונות  ,)8תחת אשר בהשתמשו בם'מן
ההצעה :הנו רבנן ,מתחיל תמיד כעצם ההלכה*) ועתה זה ודאי מופת ברור שהבדל
הסיכנים האלהלאיורהעל הבדל עצמי שבין ברייהאלברייתאבי אם מבהו מונחת בהברל
הלשע .ובהיות הרבר כן מבור שערך הברייתוה אחר הוא בע אם נשניה בלשון :הנו
ן לתנא"
רבנן ובין אם נשנית בלשון תניא .פלבד שתי הלשונות האלה נטצא גםלשי
והלשון הזח יורה תמידעל ברייתא שהיא פירוש ,אך לפעמים נמצא בתלמור לשון תניא
בטקום

 )1יגב פימ.ם מגיא ת"ר ומציע את הברייהא כסו שמציע את הטשנה ושקק וטרי בה ובפרשה .ואמנם
בהרבה מקומות נטצא ת"ר בהצעת הברייתא גרידא .ואין צורך להביא דוגטאות שכן נמצא כנ 5פיק ומרק.
 )2צריך אני להמר על קצת מקוטות אשי בהשקפה ראשינה נראים יוצאים טן הכקל כטו :מנא ה"מ דת'ר
(ביכוה לה .ובכ"מ) ,הנ.נא להא דת"ר (שכת קכ"ח :ובכ"מ)5 1אתוי' הא דת"ר (שבת ק5נ :ובכ"ט) ,טאן תנא
5הא רת"ר (ב"קפו ..ובב"מ) ,אנל הטעי.ן היטב יראה כי א.ן לאלה ענין עם ס.וע אוחשיבה,כי כונת א5ה הלשונות
הנא לה-אות שבשנתנו כוטכת או רוחת ע 5המשנה החשונה וא.ן 5הם דבר עם מה שאמרנו בפנים הבן בדבי ותראה

.

שכן הוא
 )3מ?נ' שדבר זה צר.ך מת.נות בבירורו צר.ך אזי להעה.ק דוגמאות הרבה .ע" ברכות (ג ).תניא אטר
ר'יום( ..ה ).תנ.א רשב-.א( .ה ):תניא אבא בניט 1.אומר( .ח ):תניא אר"ע ,אר"ל ,ארשכ"י( .ט ):תניא רטש.
('ב ):הניא א"ל ב"(.:יג ):תניא טומכום אוטר( .יד ):חטא רשנ'"א(.ע"ב ).הגיא ריב-ב אוסר( .לא ).תצא אר.4
(,.סג ).תניא
(טח ):הניא רא"א( .ננ;) הנ.א א"ל ב"ש( .כא ):תג.א ריהנ"א( .סב ).תניאאי"ע( .שם) תניא בע"א
ה 55הוצ' (שם) ת"א רב' אומי .והא דרף(גי ):תנ.א אין מרא.ן ד5וע'ן  D~eוצ" 5תני רן 'וסףעי ד"ם .וע"ע
בנק (גה ):ת:יא אר"י (פ"ג ):תצא ר"ד ב"י אומר .ב.ס (סט ):תניא ארגש(.יא ).תניא רשבא"א( .עה ):תניא
רשעי( .פר ):הג.א אטר רב ..וג' טמכות האיה וראי טרה טהוגנת אשר על פיה נוכל לרץ להקיש להעטירכ~.
 )4בביכות מצאת .ג' 'וצא'ם נו רנ 55אכ 5שנירת בהצעת טח5וקה 'שנח על ב"ש ע"ה והם
5מש:תגו ע.('.א ).ת"ר ב"ה אוטו.
י טא5האין רא'ח
ושם (נב ).ת"ר בש"א .ושם (נב ):בש"א .ומובן הדבר כ
נגר הכלל שהעצרנו.
1כ~1

סיר
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במקום שראוילהיות תנא  )1וקרוב הדבר שאין זה אלה משננת המופרים והלא נם בקצת
מק!סות מצאנו הנו רבנן במק!ם שרא!' להיות תנא ונודע ברור שהוא טשת סופר במצאנו
בספרים מדויקים ובכתובייד הנירמא הנא כראוי .)9
והנה מן הדברים האלה למדנוכי אין הבדל בין ברייתאלברייתא השנויות בתלמוד
בבחינת ערכן מכלן עושה תשובה או סיוע ,אבל עם כל זה אין ספק בדברכיאין כל
הברייתוה שבתלמוד ישמת וכי קצתן רגוציאו אלה החכמים אשר אומנותם לסדר משניות
לפי האמוראים הבבליום .ולא נתמה על ההפץ הלא כבר ראינוכי מפרוה ההורה שבעל פה
הכוללת המשניות החצוניות אשר היאבידינו היום אך ארץהצבי :הרה וילדה שעשועיה וארץ
בבל גדלתם ועשו פרי ופריפירות ושם באו בחוברת ,אין טספר לכל הבסדרים אשר סררו
משניות הצונות לפני נדולי החכמים וראשי הישיבות בארץ בבל והם היו טיסרי הספרות
אשר בידינו היום ובאין מפק אך טהם באו נמךלבעלי התלמוד רוב הטשניות החצונות
השנויות בלשון הנו רבנן ,אותניא ,או תנא ,במתניהא תנא ,הנא משמיה דפלוני ,תניא
בותיהרפלוני ,תניא נמיהכי ,וכל הברייתות אשר מהם משיבים על הלכות אחרות או
מביא סיוע בלשון ורמינהו ,סתיב,מיתיבי ,איתיביה ,תא שמע,מסייעליה ,לימאמסייע
ליה ,וכרופה מן הלשינות וכן מספר נר:ל ברייתות שבתלפוד אשריחידי האמוראים שנו
אותם והשונים נזכרו כשטם כסוהני רביוסף ,חני רב יחזקאל ,תני חייא בר רב מדפתי,
תני רמי בר חטא ,ועוד הסבה כאלה ,וכן נשנו בריותות הרבה בלשון תני תנא קמיה
פלומ ,או תנא פלוני קמיה פלומ ועוד מצאנו הרבה מאמרים אשר האחראים הירושלמים
והבבלישטיחמים אותםלקדמוני התנאים כמי א"ריוחנן משום ר"ש בן י!האי ,משום ר'
יוסי ,ר'יום
 .בר חנינא טשמיה דר"אבןיעקב.רב ששת משוםר' אלעזר בן עזריה והרבה
'
ר
ד
כאלה או תנא סתמי משוםפלוני כמו תנא משמיה דר' מאיר תנא משטיה יוסי ,תנא
משמיה דמ"עוכיוצא באלה חלקנרולטן הברייתות האלה נמסרו מיהירים ,רבים מהן אשר
בארץ סולדתם ,היא ארץ ישראל ,לא נודעו ובבבל נתפשטו ,ויש מהן אשרידעו מיהחכם
אשרהכינןויסדן והבאים אחריו מתלמידיו שנו דבריו כאלו הם ברייתא כטו שמצאת אמר
חזקיה וכן תני דבי חזקיה (שבת כ"ד ):ומצאנו שהתלמוד מביא דברי אחד האפוראים
בלשון אמר רבי פלוני ואמרי לה בטהניהא הנא וקרוב הרבר שכברבעלי התלמודהיו
מסופקים אם האמורא שאמי ההלכה טשם עצמו יחם לעצמו הלכה שכבר שנויה בטשנה
חצונה או אם הוא להפך שמי שטמר הטשנה החצונה יחם לה דבר שנהחרש בימיהם
ובאסת לא העלימ! הדברכי רבים מאלה התנאיםשזני הלכות ומסדרן היו השודים_.עעונ,הם
שמיחסיםהלכות לקדמוניםונ!הניםלהםערך משנההצונה אשר ה! רק דסצאותיהן ודקדמ!נים
) ,ואטום היה גם צודק החשד בעתות
לא חשבו ולא עלה על לבם (גטין ע"נ .חלין קמ"א.
ההן מדעתנו כי על נקלה תלו בדורות הקדמונים האלה דבריהם באילן גדוללמעןיהיו
נשמעים .ובפיריש אמרו שתלו דבר הלכהברבייוסי אף שידעו שלא אמרו ר"י מעולם
ואמרוהו בשטו מרעתם שדבריו נשמעים לחכמים (ערובון נ"א ).ור' אבהו הורה הוראת
היתר לעצמו ותלה הוראתו בר' יוחנן רבו ואסרועליו שמרצותו להורות היתר לעצמו תלה
ומראתובר'יוחנן (ירוש' פאה פ"א ה"א)ואולי היה רבי אבהו בעל המרה הזאת לתלותדברי
עצמו בקרטונים שבן מצאנו בכסה טק!טות שאמר ר' אבהו כך וכך ואסרי לה בטתניתא
תנא
 )1ע" מיק (כא ).תניא.וביבר שלא יעטיר מתורגטן .השם ברור דכא  w~nmט"מ שכן בכי מינכן ובבה-נ
חג '.תגינאעי' דר"ם וגהערה'..שלאחר !.1
-

-

.

.

,

.

.

.

 )2עי' ערובין (גח ):ת"ר כיצד סקדרין תחתון כנגד לבו .אך בכ"י שוגים ווהכיא בד"א ובאלפס .ובכמה
ראשינש הנף כיצ
הניא אחר מביא את האורוכו' ולפ'
ד טקדר תנא תהתך וכו'.1 .ש להעיר שבכ'צה
רשי להיות ת"ר .אך באסת בכ"י הנ.ל וגגירסאות קצת ראש(ולגדי.ס) הגי' ה-ר ,עכ"פ :ה ברור כ' מכסהארסשאתגי
ת
ך
ע
ג
ר
מ
מקומוה אני למרים שהעלל שהעמדנו אמת ויציב ת"כ אם כב' או ג' מקומות גמרא יוצא
וראי אק תו

אזאי' משובטה.
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הנא (ברכות מא :שבת מ"ב :ובכ"מ) שבאמת הוציא ר' אבהו הדברים מלבו אלא שתלה
אותם בקדטונים לטען יקבלום
 .ופעם אחת הציע ר' אבהו משנה חצונהלפניר'יוחנן רבו,
ורבו עצמו הוכיחו שואת המשנה משובשת ואינה נשניה (שבתק ,),,ואטנם גם להפך
מצאנו שטקצת חכמים ומן הגדולים היו אוסרים בשם עצמם דברים ששסעו סרבם או
דברים ששנו הקרטונים בטשנהם .ר' אלעזרבן פדת היה נחשד במעשים כאלה הוא יחס
לעצמו הרבה הלכות ששסע סר' יוחנן רבו עד שרבו ר"י הקפידעליו על ככה (ירוש'
ברכות פ"ב ה"א ובכ"מ),וכן עשהלרי שמעון בן לקיש אשר נם הוא הקפידעליו (סנה,ת
צרב ,):ור' אלעזר הוא שאוטרלפניר"י רבו מדרש בשם עצסו והעיר ר"ל אתר"י כי
איננו שלו מ אם ברייתא הוא בספרא (יבמוה ע"ב .):וגדולה מכל זאתראינונילאייו
סבה כל שהיא היו משבשים אתרהצבהר,ייתות והוסיפועליהן דברים אשר לא השבו ולא עלה
החכם המביא את הכרייהא לבית הטדרש לנצח את
על לב בעליהן מעולם .לפעמים
חברו ולהשיב על רבריו טבח הברייתא והפה והוסיף על דבריה ואס תפסוהו עלזיופו אמר
),
כמתנצלכי רצה רק לבדוק את הברו אס אמרדבריו מן הסברה אומן הקבלה(נזירלים.
ולפעמים בדה ברייתא מלבו מ-צותו להביא דבר חדש לביה הסררש וכשהראוהו שהדושו
הוא עקשות לא בוש מלאטר:אסמייא טהוך משנהי (ב"ס נ"ח .ובכ"ט) וזאת הודאה כפורשת
על שבשותו.
בתלמור הן בסף צרו
היוצא לנו סכל זהבי לא צל המשניות .החצוניות
כייש בהן בדויותויש סשיבשוהובלי ספק ננד אלה התנה
מם
אי
"דרי הברייתות הזהיר רב
ומ
לעט
נחסן את תלמידיו לבלתי קחת אוהןבלי בהינה ואם לא רובן על כל פנים רובה טהן
משובשותוחולין קם"א ),ובהיות כן ודאילכלמי אשרעינים לו ורוצה לראות ולב ומבקש
להבין ולהשכיל על הדבר באסונהיעלה לו הספק על דבר  nlyl'enאשר הביא לפעמים
בש התלמוד לחזק דברי האמוראים בלשון נקניא נסי הכי" או שהניא כוהיה" אשר פעכןס
אין מספרדברי האשרא הטסהייעמן הברייתאעוליםומסכימיםמלה במלהעםלשון הברייתא
ובבן אולי הברייהא אינהעיקריתכימי שהביאה המציאהלסייע פמנהדברי האטוראוהכינה
גם יסדה תהרי ששמע דברי האטורא ,או אולי הוא להפך אחרי שראינו שהאמוראים
יחסו לפעמים לעצטם את דברי הקדמונים על כן אפשר מאד כי אסר בשם עצטו הלכה
ישנהמברייתא אשר היתהכסוסה עמד( .ואמנםיהיה הדברכן אוכןאיןטברייתות כאלה לא
סיוע ו.לא חוזק לדברי האמורא אחרי שדבריו ודבריה משורש אחר יצאו  Cjlaiאין ררף
אחרת ny31DDביןשני אלה האפשריים,כי קשה מאד להאמין שיש בזה הסנטה מקרית
ביןדברי האמורא ודברי הברייתא שבפקרה המכיסו לדבר בסגנון אחד ובלשון השוה מלה
במלה ואם נם גמת אפשריות הסכמה כזאת בשנים nlDIpD nw~wlאין להאמין שהסכפה
גואת תטצא בטלתה בכמה סאות סקוסות כסו שמצאנוה מתלמודבבלי !) .וכן לא בסקרה
ופא שרוב הברייתות ממין הזה לא נטצאו בירושלמי כלל ואמנם אנו רואים בתלמור
ירושלמי שגם הוא כהבבלי סביל סעעות טבריניות לרברי האטוראים בלשונות:ותני כן,
תני מסייע לפלוני ,מתניתא ססייעא לדין ופתניתא ססייעאלדין ,אבל המכסה סתטיהה
בסננון ובלשון בין דברי האטורא לרברי הברייתא כסו שטצאנו בבבלי לא נטצא שם בשום
סלם ,וכל זהיצדיק הספק כאמתת קרמות אלה הברייהות שבבבלי

.

-----

.

י

בין

)1ע" נינות(יב ).ארא א"ש
בקשו לקרות כן אלא שבפלוס ספרי תערוטת ר,טי:ין .שבח(:ה).
י שבכסותו ,שם (ס;) א"ר ששת חזהו כלו כטסטורת כדי ש5א
לם
ות
בו
נח
א"ש ישא הענד בחותם שבציאיו אבל לאבב
שכן טררר' ממי משכן  tlwlyכן( .קם ).אר"יפוך טעביר
שהא קרקע אבלתו סותר .מג ).אבס ורבא
דפאימםר.ית(רקוי"דר
י ארחכ"א אטר ר"י 'ת"כ שחל להיות בשבת סותר בקניבת
בה טפך ושסק הדמעה ומרבה השער בעפע
;)
וירק( .קלד ):אמר רבא הכי קתני מיחיצ'ן את הקפן וגו' בכל אלה מימרות האמוראים נאסר סיוע אם בלנתן
תצאגטי הכי או גלשן היא צותיה והברייתא המיטתה היא סטש ס5ה במלה כהם'טרא ואין אחת טבלן :טצאוג
'1רה%פי ומלעמות כאיה תטצא ר 00רב גשש ו~סיאים אט שרך להאר? גוה

.
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ן הפן המשניות ההצנות אשר נעתקו בתלמוד יש חלק גדול הסוהרות  11אתזו
בי
מהפך אל הפךוזו כזו נשנית סתם וכל לא מהיותה שסכמתלרבים כי אם ספני שמי
שמפ -אותה עצמו לאידע שם בעליה ,אואולי כבר קדמוניו העלימו בכונה שם בעליה
אם לאהיו נרצים להכסים ודבריהם אינם נשסעים .וביחוד עשו ככה בהלכותיהם של בית
שמאי והנמשכים אחריהם
 .והלא כבר ראינו זהכי היהכן מנהנ ההכהים בעת ההיא שאם
רצו שאיזה הלכה תהיה מקובלת והיא של חכם שאין דבריו טקובלים שהעליסו שםהבעלים
האסתיים ותלו אותה במי שדבריו מקובלים וכבר ראינו שנם ר' יהורה הנשיא במשמתו
נהג כסנהנ הוה ובאמת טילאנו כן בתלמור מפורש שאמרו על גהייהות כאלה ששל ב"ש
רע ו) .מימיר' חייאובני דורו אשר עברו חקו שלרבי והההילו כקבץ טה שהסיר רבי
טתוך משנתו מהשבו שאין בו צורך מאז רוח קנאה עברה על ההבסים ובשאט נפש
השתדלו לקיים כל דבר גדול או קטן סקדמוניהם_וקבצו הכל עליד למען יעטור לדורוה
עולם ,דוטה ממש למה שעלתה בימינו שכל כהובי יד אשר נשארו בעולם .טמחברים
קדמונים אשר בימיהם ובדור שלאחריהם השליכום בין המהים סבלי היות להם חפץ בם
ומהיותם באסת קטני הערך הנה עתה אדרי אשרזיק
ה בהם שיבה נחפשו מטצפוניהם
ומצאו כוציאיהם לאור אכנם בטשך הזמנים ההם עוד הפריזו על הסדה עד לאין חקר,
כי יצאו לאור קובצי ברייתות אשר כבר הראשונים החזיקון להצוני חצוניות של התלמוד,
ועלכן הקובצים שבהם נקבצויחד אלה הברייתוה נקראים סככות הצוניות ,קצהן נספחו
לתצפית ההלמד .כסו מסכת סופרים ,שפחות או אבל רבת; כלה,דיך אר?
דרך ארץ חטא1 .ל אלה מץ בעל הלטת נדלות (סף ספרך בשכיו חצונות וקטנה
אץ מספר .ואולי גם הטסכותיטל הרבנים הבבליים ,כהזכיר בעל טדריט תהלים (ק"ר)הן
אלה ההצונימע.
טסכת סופרים טאורת טאד עטצא בה ~ a'cwlנלאם כי סדרה וחבתה טפלם
י זאת
בדורו; הגאונים וכבר קדמוניםנץ הטהברים ראו יפה בדבר הזה ואסרו בפירוטכ
ן שלא אמרו בפירוש
המסכת נההברה בדורות הצהרונים( ,רא"ש בהל' קטנות) אמנםיע
שהנא~נים הברוה אלא אמרו שנתחברה בדורות האחרונים הישקל כהרהתלו האחרונים
(יד מלאכי כללי התלמודים) עצטם בדבור זה ופירשוהו לאכר שאין הכונה על דורות
הגאונים כי אם על דורות האטיראים האחרונים .אמנם כל שופם בצדק המשכיל על הדבר
ז בדעהו בו צורת זה הספר ורוחויעידו כי הוא מעשה'די חכםמזמו הנשנים .השמים
יבי
ברורים מנער,חה של המסכת הזאת הם ,הענין שכבר ידע מפרטם שונים מהסמורה
ולמקצת נוסחאות סזטר אהנההא וסף פסוק (פי"ג היא) ומדבר 0ן ההבדל שבין אנשי
טזרח ואנשי טערב וכן נטצאו בה מדרשים מספרי טדרש מא,ה-ים ועד הרבה.רגשמים
כאלההטעידים ע 5נערוהה(עי' צונץ נ' .פ' .)98 .אטנם פלבד כל אלה נטצא ראיות
ברורות מנזף הענינים וטכסה לשונות שיש בהכי זטן חבורה לא יוקדם לזמן הגאונים.
וסי שידקדק היסב בספר הזה יטצא אחת הנה ואחת הנ 5דברים אשר בבירור יש להחליט
שהם מתיקוני הגאונים  .)8וכן נטצאו בה לשונות ודבורים אשראין דוגסהם בתלטוד אב

יה

.

.

רשיסם

 )1ש' ביצה ('ג.
) חנא הנא קם'ה ררי יצחק בר אבודים' השוחט עולים :דבה ביו"ט לוקה א"ל דאמר לך
מצתו
ככמה טקומות.
סני ב"ש היא( .שם ):הבערה וב.שול אצה nJWDואתייל משנה ב"ש היא .וכעין זה
דטש:ה
ר
י
ע
א
ה
ז
שדהלכה
טסה
הוא נגד
על
בפי" 1שבתעניות קורין פ' רחל
 )2קטן בפרוקן
(טגלח לא).
ומוכח שאין זוהיכה ,נטנה שגיסי רב_ניפרנגי לא היתה עור מהמשמת וטקוטות חוץ לישיבה שאלו על ככה והש.ב
שכן מנהג הנשיבות ,ומשסע מדברנןי%.בשת' ישיבות :וסד דטנהנ ע" חסרה .ננווה ס '.ד' .ושם פ' כ"א ה" 1אטרי:ן
שא' 1לך קריאהש.פעון קד.ש ער'ש'חו.ר אלא של שבת גלבר מפני המפטירולפי היוצא טרברי רב עמרם ורג ידודא'
דג)ובאים בטרדכ',.פ' הקורא קמא נראה ברור שזה טגדנ הדש אבל ביטי חכמי התלמוד לא
ה"ה כן אלא
קורא הטפטיר שלא קראו עדרן .טוה טבורר שההלכה שבסס' סופרים עכ.פ מאוחרת לתלסור .וע ,.גס' ה.שר
לר"ת בתשובותיי להר"ר טשולם שטפליג כשבחח של מ"מ אבל לא מלאו לבו להקד'טה עד יטי התלטור ואדרבח

""

נראה
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רשומם ניכר בלשונותהנאינים  )1ונוסף על כל אלה אם נשכיל בההלוכת הדרישה אשר
לספר הזה נכיר מיד כי לא כדרך ההלטודים דרכו כי אם 0נהנו ככל בעלי האסופות
שקצו טהרי ההלפוד .המחבר אסף כל הדינים הנפזרים בתלמידיםסדיני ספרים והום,ם
דינים ומנהנים שנתחדשו בכשך הזמן אחיי התלמוד או נם טנהגים אשרחיו בעם ולא
נודע ההלת יסדתם ,ובהרבה מקומוה תיהיב הדבר בפירושיו וסכל אלהיצא זה ההכור
בעשרים ואהד פרקיו הבוללים שתי מאות ושבע ועשרים הלכות .העתקותיו מן
תתלסור ירושלמי רבו על העתקוהיו 0ן הבבליוכן נמשך לרוב אהרי נוסחאות הירושלמי,
אבל לא נקח מזה ראיה שנחהבר בארץ ישראל כי אם נאמר שהיה המחבר בקי בהורהם
של הירושלמיים והפץ בהואולי היה ארץ ישראל ארץ מולדתו ,אבל זה ברור כי בעה
שהבר ספרו ישב בבבל וכמהענינים ולשונותמוכיחים על זה כמו באכרו( :פי"ר היקח)
שיר השיריםקורין אותובלילי ימים טובים שלגליות .זה הלשון מוכיח שהכותב עומר
בבבל ומדבר מטנהג בני הנולה  .)5וכן באמרו רפ"י ה" )1ואין אומרים קדיש בפחות
מעשרה רנוהינו שבמערב אומרים בשבעה ונותנים טעם להברידם ,יאוסר (פי"ז ה"ה)
רבותינו שבארץ ישראל נהנו לההענות אררים' הפורים .ואוטר (פכ"א ה"א) מפסיקים
לפורים כטנהנ רבותינו שבמערב לההענות נ' ימי צום מררכי ואמהר פרורות .סכל
 .כללו
אלה הדברים נראה ברור כי המחבר עומד בבבל ובקי פאר בטנהגי ארץ ישראל
ה
של דבר שסמכתסיפריםמאיהית ועל כל פנים מאוחרת הרבה להתלמוד ,ומחבר מבני
אורץ ישראל וחי בכבל בעת שחבר ספרו ,אבל יש בה קצה שיורים ישנים אשר לא

.

מצאו טק~מם כהלסור.

מסבת  nincwשלנו נראה שהיא טעשהידי מחבר מאוחר .הן פיטנם
) .ולא עוד אלא
נזכרת ברייתא של אבל רבתי בהלמוד (כתובות כ"ח ,מ"ק כ"ח.
שמהשם לווי "רבהי" יש להוכיח כי היה בימיהם גם מסכת אבל ווטרתי  )8אמנם ברור
שבבר

הדבר  'DQWשמהוה שלנו איננה אבל רבתי של ההלמוד בהיות שהמאמרים המובאים
בהלפוד בשם אבל רבתי אינם בטס' שמהות .ואם נעריך המאסף שהביא רב נחסן
(כתובות שם) בשם אבל רבתי לעמת הברייתא במס' שמהוה (פ"ב הט"ו) מענין הזה
נראה כי בבל  W~Dהוציא תולדות מהמאמר שכאבלרנהי והיו לפניו הויות של בע4
ההלמוד (כהובוה שם וירוש' גטין פ"ח הי"א) בענין הזה .רב נוטרנאי גאון בר הילאי
(חסדה גנוזה סי' צ') נשאל על דבר אבל רבהי מה היא? והשיב :אבל טסכת ומשנה הוא
ויש בה הלכות אבליח ורוב ההלכות השנוטה כפרק ואלו מנלחין ,ושהים הן אחת נרולה

ניאה מדברת שמאחיה הרבה.רמןוורא' דבר ה.טה דכאשיא

ואחת

טצאנו לאחר טנאונ' קטאי שתכירו מס' סופרימ ,וגם

טמנה.
בהלכות ק"ת של הריעף א.ן
 )1פ"ב ה" 1אבל כשמין נתנו מעם .פ"ה ח"י אבל הכל
שווין כמקוט הכל טורים אוושווין וטצאתי
,
ע
לשון זה ט כשאי מס' קפצות .פ"י נסופו' תקנו חכט.ם לחונים וכפתו השליח צבור אשר בסיהם הית פורס על
שסעעי' תשובות הנאוצים דפוס ליק ס" פ"נ ולא מצאנו שם חון בהעטיר על ענין זה ואף שבעל והעלזך פ" כן
אין רא.ה לדבר סו התקטור והוא פ" לפ .מושג .זמנו .ועור ס~כיר סלת חזן בפ"ר ח"ז כנוי לש"ץועי' ירוש' יוטא
פ"נ ח"ב וטפלה "6ר ה"הריי מפקד לבר עולא חטא דכגישתא דבבלאי וכו'  Cff~1נראה דח::א ה'.נו שטש הטסת
וחןכ ,צריכין לפרש חון הנוכר בירוש' 'במות ספ".ב .ש"ג הפח נחלקו בדבר שני תנאין שםה"
 .ובכל
טקום שנחלקו שני תנאים ושנ' אמוראים ולא כדיק לן הלבתא כחד טנייהו אולינן בתר הטחטיר
והנח טבל אלה הלשונ" נראהכ .נטן החביר טאוחר הרבה לתלמור.
שהחכטים הירושלמיים שישבו בא"י מדגרים לפעם'ט טמנהנים שנוהגים בנולה כסו בתענית (כה):
 )2אף
ראטר ר ,יוחנן בשם ר"ש בן יהוצדק '"ח יום בשנהידיר גומר בהן את ההלל וכו' ובנולה כ"א יום ומובא בס"ס
שםודי לו,כיטאע
פ"ב ,בכל ואת בהרגשה סועפת:ב.ן שבנדון ד.רן כפ'"ד דבר רגוחבר םטנהנ הראוה במקים
חפירו *יאהרביכער פיר
הס
 )3על דבר טם' שמחות ענינה ומהותה ותכונתה וומ:ח כתב הר"ר נחום כריללשב
 .והנח בעקרי הדברים היח
לההנדר
ייריו:ע געש'כפע" טשנת  1874מאטר ארוך ומספ.ק וכמעד לא הניח
רשים וספויש אצלי כש.טחו תתה כשהעתקתי ותקגת' חבורי הוה בטהרורא תניינא ה'ח זח הטאטר לנגד עיני
והשתמשהי בו כ
ל.צרכי ושכטה רברים נטשכתי אחריוואיננייריך בכל פעם ששם לפרת את חטקוד ובטה שנטיתי
מרעתו לרוב רסנת בלשון ונראה או ניוצא בנה הלשתות

סים

סי

.
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ואחת קטנה ומשמע מזהכי רגאון סרבר מפמכת אבל אשר היתהידועהלו ומהזכירושתים
מוכחכי שהיםהיולפניו אחת גדולה ~אהה קפנה זמן רב לאחריו עוד הפ:טקים מזכירים
סכלתות שונות פמסכת אבל וטעתיקים בשם אבל זוטרתי הדבה הלכות (רנ"ב שם
 ,)10-82הן אמנם שככר הראשונים החזיקוטסי שמהות שלנו לאבל רבהי של התלמוד
ושש"י כתובת; ב"ה .רמב"ן תוה"א פו"ד הניה מיי' פי"ב מה' אבל ת"ז) ,אבל מלבד מה
שנוכחנו שהטאמרים שהביא התלמוד טאבלרבתי אינם בם' שפהות ועל כן בהכרח שאינם
אהד ,עור בזאתיש לההבונןכילפי היוצאמן רחלמוד היה אבל רבתי ש 4ברייתא של
התנאים תחת אשר במס'  nlacwשלנו נראה ברור באין כל ספק שנעתקו בו הלכות מן
דחלטוד של האמוראים סלה במלה  )1שהיו זצייר מאסרים בלשון ט'טנה על פי מסקנת
הגברא ופירושיה ודקדוקיה  .)8ועתה על פי הנקירות המעטות האלה נוכל לשפום על
הילדות זה הספר .הנה כבר ראינו שכבר בזם! קדום היו להםקובצי הלכות אשרהיו
מיועדים ללמד מהם דעתלפני המון העם ~זה כדברים הניהנים בכל טס  ,ובדיני אבלות
היה זה נרעץ עוד יותר בהיות שבכל ער,היו היהודים סדקדקימ עדכחיט השערה בכל
הדברים הנוהגים בפתים ובדיני האבלות ,הלא כן עוד בוכננו טקפירים על כל דבר קטן
בקבורת הפת ובאבלות יזהר מעל נופי התורה .ועלכן באין כל ספק כבר ביסים קדמונים
עשו קובצים מהלכות אבלות ונתפשטו בעם .ולא נחשוב כי על כןהיו מוכרחים לעשות
קובציםמייחדים לאלה ההלכוה מפני שמסדר המשנה לא נחן להן 0ק~ם קבוע במשנתו
(רנ"ב שם צר )6כי אם נראה שהוא להפך שקובצי הלכות אבל היו קבועים וטונחים
ולא ראהרבי הכרח לשנות הרבר מאשר היה לפנים
 .סמכת אכל רבתי אשר הזכיר רב
נהמן ורב פפא ולקצת נוסחאות רפרם בר פפא (כתובות כ"חי ס"ק ב"ר* כ" ):1וכן אבל
זוטרתי אשר לא נזכר בתלמוד בשמו אבלבלי ס2ק היה נמצא להם בזטנם כאשר מפורש
יוצא טסשמע השם אבל רבהי כמו שאמרנו ,אלה הטסכותבודאי קובציםישנים אם
אבל רבתןוזומרתי שהיתהביד הפוסקים הראשונים והעהיקו סכנה הלכות  /אם היא עצמה
ווא אותה הישנה לא נוכל לדעת היום בבירור ,וכן אין להכריעסי ששנה המשנה הזאת,
אבללפי ררכנו לא נופלה הטשנה הזאה טן המשנה בכלל אשר לבל אחר ואחדמן התנאים
הרשומים היה לו משנתו ,וטחכרי המשניות באספה מווהדת אספו במשנתם המשניות
השינות וזה הואענין המחלקות (לעיל פי"ט ובכ"מ) אףכן הואהענין במס' אבל שכל אתר
סן החכטים היה לו בפנה הזאת את משנתו ,וכבר אסרה זאת שביטי ר' יהורה הנשיא
ריו הלכות אכל טתפשטות והולכות והיהקובץמהן נטמרליר הכטים והלמידים אשר עלכן
מצא רבי נכון לפניו לבלתי הת לו טקום במדורו מאין בו צורך וכפרט בהיוה שענין אלה
דריכות לא נחשב ב
דעייםניו כגופה של הורהכי רובן חלויות במנהג ולא רצה לעשותןענע
משנהלהיות התלמי שונים אוהה
.ואוליעל הקובץ ההוא שהיה נמצא בזמנוכוון במשנתו
-

.

הי

.

' )1 1פה עשה הר"ר נחום כיילל שיגע וטרח כאמונה להעזר ככל הברייתות שבפס' וו ולהראוה המקיטות
בג 5ספרי התורה שבע.פ שנמצאו שם אלה הבי'.הוח " l"raגהעיוח' 1ה.מב ינ.ן כקל כ' אמת הרבי.ם שכתבת
בפנים ו5יתיק ביאור נכ.א כאן ובהערה שלאחר וו קצת דוגמאות ,ע" פ"נ ה"א בן 'וסו שמת וכו' לא סוף דבר
וכו' כולו ~ mpטהירוש' קרוש'ן פ"ר ה'.א והס.ום שם :אלא שרטרו הכמ.ס בהוה הוא בלי מפק פרושו של המחבות
ואטנפאין כונתי ע 5הדבור "לא סוף רכר" כי דגור זה ככר היה לחנא.ס רטר עוטר וכן מצאנו כק'רוש'ן פ-א ס"א
מקאטר ר' ה'יא לאסיף דבי~ ,עיד בכ"מי
 )2פ"ב הט"ו השיש את אשתו וכו' הטענן היטב 'סמא שנע הכיייתא הןאה נוסרה ע5פי הויות דגמן
לפתובות (כח ),פ"נ היא אבא שאזי אומר וכו' אטיו 5ו לאוש וכו' וא; החשוכה דוכנה ע.פ הגב' דקרוש'ן (פ;)
והירוש
שם,ע"ש .פ"ג ה"ט מת פחות מנ' וגו' הרא.ה מן דכתיב שטב.א אצה טן הברייתא דעקרית א5א כן
ל'מיירוש
שזן בגם
בכויים פ"ב ח"א ובב '5ת"ק (כח) .פ"ר ה"ט מעשה ביוסף הכהן וכר אמרו לו א.נה רשות א5א חובה.
ב5
התשובה
הנאת ע"כ לא היתה בברייתא העקרית כן ט,כח ב:בח.ם (ק ).שכן פלפלו שם בגי' וביו"כ אטור פ"א
טומא הטעשה הוה וג'וק שתא לרך הוספה ,וד' בנה להכנעתנו ומי שידקדק היטב כלשוגות הספר ימצא נחרבה
נר,יתות שכן נוסדות ע"פ ההלטוד'ם.
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(40ק פ"נ) מפני שאסרו השבת שלה ואינה כפסקתרגליםט"סיקין ואינןעולים .ונהג עם
מס' אבל כמו שנהג עם טנלה תענית שלא נחן לענינה מקים בתוך מרר משנתו ורק
העהיקה פעם אחת ואמנם לטן העת שהההילו הכאים אחריו
הלכוה וביוהר משעמרו
ו
נ
י
ב
ה
בבבל תנאים שוני ברייהות שהביאו מארץ ישראל ~שיסדו ו
מדעה
עצמם
ומהכרעתם
על פי ההלסורים ב 4ספק נולרו הוצאוה חרשת תמיר נדהתה היעצה ספני המאוה-ת.
והנה כסכת שמחות שלנו ,אשרהיא הכלית מבוקענו בזה ,היא היזהר כאוחרת .ואכנם
נראהבי נומרה בבבל אשר ,לפי טה שראינו ,נוסרו שם רוב קובצי הברייתות עלירי
התנאים שהיו עדנים הלכות וטשניות וברייהותלפניגדולי האטוראים בבבל ,ואל יתענו מה
שלשונות הברייתות שמביא בעל הספר קרוכימ להי,ת שוים ללשונוה הברייתות דונטתן
ף נם בעל הספר מבני ארין ישראל היה והורתו תורת
שמביא בתלמודירושלמי,כי מוויסי
א
ל
ו
י
ה
אהד
ד
ו
מ
ל
ת
ארצו ועל כן טק,רותיו ומקורות ה
ם
י
ל
ע
נ
;
ל
ב
א
י
מ
ל
ש
ו
ר
י
ה
טעיניני
הרושמים הרבים אשר ברוב פרקי זה הספר ,המראים שהעצימה על הטחבי הורת
האמוראים הבבליים  )1אמנם בכל זאת נהקיי 10לנו בו רובה שיורים טהורת ההכמש
אשר פעלו ולסרובזמן שאנו בו ולא מצאו מקום לא במשנה ולא בתוכפחא,כי אם מקורם
באבלרבהי או זוטרתי של הקדמונים.
מסכת כלה גם היא נזכרת בתלטוד בבלי (קדושין מ"ט ):ונאמנה עלינו עדות
דצעלמוד שהמסכת הזאת לא היתהענין להי~ה' שונים אותם לכל ההלמודים כביה המדרש
י באסרם :איזה הוא הלסיד חכם שממנים אוהו פרנס על הצבור כל ששואלין אוהו דבר
כ
הלכה בכל מקום ואוסרו ואפילו בכסכת כלה (שבת קי"ד ,העניהי' ):הלא נשסע מזה
שהיא מסכת שרקיחידים ולא כל ההכבים רגילים בה (שבה פרש"י שם) ,סטנה נלסר
על כל אלה הטסבות החצוניוה שכולן לא נהנולהייהענין השנו; להלסידים ואולי ספני זה
נקראו חצוניות .ואם כבר בימי הכמי ההלכוד המניעו אגע התלמידים מקובצי הלכות
קצרות וקטועות כאלה טדאנה מדבר פן יהרהרו מן ההלט,ד אףכי בזסן טאוהרבימי
הלכוה קטועות ואמרו מה לנו לקושיוה ההלמוד
הגאונים אשר רוב העם היו כם.ן
 , .ונורכים לתלטיד תור-
ה
ורבפלמוי גאון צוה על זהכי לא יפאהריעושים ואם,ר לעשות כן.
שתשהכח מישראל ולא נהקנו הקות קטועות לשנן בהם אלא סי שלסד הלטור כזלו
לחטרה גנוזהסי' ק"י) ואחרי שגס אלה הממכות הן הלכוה קטועות הלא יובן בקל למה גם
הגאונים עשו אשן הצוניוה  ,ובבהינה מסכת כלה שלנו רובה אנדה אשר עלכן יש לשער
שממעם זה הכחידו ככר המפרשים הקדמונים זכרה כתלמוד ואכרו שאם ההלמוד מזכיר
מסכת כלהאין הכונה על מסגת העוסקים בדינים הנוהגים בנלהכי אם על הטסכה שהיו
נוהגים לדרוש בה בבבל בחדשי הכלה שהם ארר ואלול (ערוך ע' כלה בשם ר"ה) וענינה
י שיהיו בקיאים בהן (רמב"ם ה' אשוח פ"ח ה"ה)
הלכות חג בחג שררשולפני העםעי-
ונכנסו בדוחק הזהמפני שהיה קשה להם וכי מפני שיודע להשיבעל שאלה באיזה הגדות
של מה בכך ראוי להקרא תלמיד חכם ולהמנות פרנס על הצבור 1ולא שטו על לב כי

"כץ

.

.

אפשר

 )1דגה הר"ר (חום בריק בטאמר הנוכר הנ"א ראיה שנתחבר בא"י מחשיבת הנא,נ'ם בשעי' צדק בדיגים
":ב.ן בני א"י ובין בזי בגל .שבני א"י אין פוטיין את האבל ער שיהיו לו ג' ימים לשי הרגל ובגי בבל פינ)-ין אותו
ד ר גהכ
רהרק
והלכה כדבריך:ואקיםברייתא יר,שלט.ת
נורתי שבעה
אסח
ה סב ב
ספר
ולא כבס
שגם בעל מיש העהיקו ~( ceכסו שהברייתא שם'ר לאחריה :שטוגה ים.ם קודם התל וכו' לא
קודם ריגל לאיספ ולא יכבם וכו' ,נםכן נתקנה עלפי הוית האטורא'ם שם) וכפקו ד'רושלמ' אם א"ש וחנטים
ים בפקו או לא במלו ולא הכריע ,בעל מ"ש הכריע ועי' בבבל' (יפ ).וצ"ע .אבל גם בבבל' סבר
פלינו גם בהא ריט'
רבא דהלכה כם'ר נ'וע.כ פש'פא דבימ' רבא עור היה המנהג בבבל כמו בא"י נ' ימיפ רק ביטי רבינא כמו סאה
ג
ה
:
מ
ט
ל
ב
ב
ה
ז
אחת
ו
ל
י
פ
א
כ
"
ע
ו
שם
ל
כ
(
הלכה אפילו 'ום אהד
nrw
ביטי
אין
וחסידם אחרי כן
מפורש כ).
_v
F:
'קר רק אפשר להביא ראיה שמם' שטחות עכ"פ נתחברה שדם רבינא וע"כ א') טוה יא'ה
י
aע
הנאשים ונרה כל
כהו שכתבתי.
ש"ל

ת

יען

(יריךש.ג %ג

.
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מסכת
כלה של
אפשר שכמו שאבל רבתי ש 5דועלמוד אינט אבל רבתי שלת אף כן
וכגלמודהיתה אחרת משלנו. .ורגשקבונן בדבר בבחינה נאותה ימצא על נקלהכי בטקוסות
שנוכרבתלכיד טסכת כלהאין אפשר שתהיה הכונהעלר.ממבת שלמרו בבבל בחדשי כלה
בי הטאלק ואפילו בטסכת כלה נמצא שתי פעמים בברייתא (תעניתי
' :קדושין ס"ט):
יפעם אחת בשם.רבי יוחק (שבת ק'"ד.
) ומה ליומי רכלה בארץ ישראל פושבהבמי
הברייתא וארץ סכורהו שלר'יוחנן ובשנםשהכנהנהבבלי לדאות מהאספים בחדשיכלה הוא
מאותר ולא נודעבימי התנאים ,ואףאלו נרצה לפשר הדבר לאמרשהבבליים שמובןבפי
הקדמונים לפי פנהנ מקוסם ושעתם לא נוכל כי רחוק הדבר שיהנו דברים בפיהם אשר
בל משכיל יראהזיופם מיד ,ועל כן אין ספקכי מסכת כלה שהזכיר התלטוד היא טסכת
העוסקתבדינים הנוהגים בנלה אבל ססכת כלה שלנו אינה בשוםפנים פסכת כלה של
הברייתא ושל רועלמוד ,וגםאינה רבר שלםכיכולה קטועה מראשה עד סופה ומאמריה
י מה
משרבים ומטושטשים בכפה שלוסותורבים כמדרשיהלקוחים טן התלמוד הבבליעלפ
שדרשו שם האמוראים ובקצת מקומת נראה ברורכי עכר המהבר חק מה שחקק הוא
עצבו באמדו :בלהאומר דבר גשם חכם שלא אמרו נורם לשכינה שהסתלק מישראל והוא
אכר כמה ממאפריו בשם חכם שלא אסרו ולא קיים בנפשו מה שקולמוסו כותב  .)1ועוד
זאתמבורר שהמחבר עצסו שנהפני המאסרים והקרים סה שהוא טאוהר במקור אשר ממנו
שאבוכן להפך וגם הוסיףדברים לפרש  )1ועתה טבל זה לסדנוכי זה הספר מאוחר מאר
ולפי הרוב היה הבבלי סקורו ואטנם ההשמטות ,והערבובים והחלופים שיש בו היו
באשמת דבעתיקים .והלא עוד בשי מחבר ספר מנורת המאור שחי סביב לחצי הסאה
הששי היתה טסכתזויוהר שלטה מאשר היא לפנינו (צונץ נ' ,פ' ,)88
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הענין
טראשי
של טסכז" כלה בהיותו מדבר רק מעניני אישות ועריות ואף שבסוף הפרק יש קצה
מאסרים; ?שר כבר הזכיר פעם אחת אין זהראיה מד השערתנוכי כיוצא נוה מצאנו
בכלספרי'מכסינו הקדמונים שמכפילים דברים בכל מקום שיזדמן
 .ואם ההשערה ר,זאת
נכונה נמצא שהסתבר עצטו לא השב ולא עלה על לבו לדוות כסהעתע את הקוראים
והלוסדש שיחזיקוהו לם0כת כלה של הקדסונים הנזכרת בתלכיד כי בסקי דפרק הנלוה
בטעות לטמכת ררך -8ץ מביא טאטר בשם רבי שישא בר בריה דר' יהושעבן לוי ור'
סיישא זה חי לכל הפרעת כחצי סאה אחר ר' יוחנן ואיך אפשך שרצה שיחזיקו ספרו
לטסכת כלה של הקדסונים אשרעל כלפנים ר'יוחנן ידעה %אימנע מהביא בו שם חכם
רבאוחר ודכה לר' יוחנן.
-

.

לאף

.

האחרונה

ירא המון ראיות ואסתפק בטעט
 )1אינני רוצה 5העמ'% 6ה
 .ומג'ל שאפ' 15אלמגה אסורה? שנאמר ויקח
rmp5
 tsuוגו' 'ואין זה ברייתא אלא
טן הירוש' כתובות פ"א היא וע"ע בבל' שם(;.
)  --הרי הוא אומר ונקרב
' 'ה נירוש' שנת פיו ובנלי שם (סד ).ותטצא כ' כל המדרש-נו
את קרבן ח' וכו' עד :באתו טקס,ע.
תסיר ע"*
סטק
ש5אנת האמוראים בבבלי ולהשלים הענין לקח דבר אוקר מן הירושלמי עי"ש  --הקין דם ושמש וכו' אימ ב~כע
טעם כלום וכו' ,
ח הטאטר האצרת הוא מדברי רב פפא בבלי גטין(ע ).תפרש הברייתא  -א"א בן )עקב אוטר
כל הטוציא וכו' כאלו דירג נפשוכו' וחכמים אוסרים כאלו עובד ע"ז וכו' וע' גדה לג ),כי סקורו הבנלי ואטר
כשם ראכש וחכט.ס ודבר אחר טה שנחלקו בו ר' יוחנן ורב אמי ורכ אמ'  -ואף כן נהג בכרייהא אתרת:זרעון
שבת (5ב ):וגם בה הטציא5ו שטות תגא'ם
טה בניו ש 5אדם טתיס וכו' שנתקנה ע"פ הבב*
 )2בן הוא טמש בכ 5סאטריו שההפך הסרר וטקדים המאוחר בטופרו ולהפך .ואמנם נתערבו כמה *עמים
ממאסרים ער שנטצא שלפעמים נקטע המאטר באמצע ונא מאטר אשר אין לו שייכות אל דקורם ואחריו בא המשך
הראשון .כמו :וח"א נאקו עובד ע" 1וכו' אטי רבי כ 5הטחל.ף בדבורו וכו' מכאן אסרו חכטים אנן אדם דשא5 .יתן
ירו תאמה שלו .חח המאמר האחרף ח-אי ש-יך אל טח שלטעלה עי"ש וכן רפא מכ"ם תע 4כל ןה אינו אלא
טעות מעתיקים בורים
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האחרונה מטסכות קטנות הנממחות בכל הוצאות הדפוס לתלמודבבלי היא :סם נח
דרך ארץ .והיא נחלקת לשלשההלקים :דרך ארץ רבה ,ד"א חטא ,פרק אשלום .בבר
שערת שהקדמוניםהיהלהםקיבץ מהלכות דרך ארץ~עילפייח) .ונרמזקובץ כוה בירושלמי
(שבת פ"וה"ב) .ורב שרירא נאון (באגרתו שביוחסין) קרא לברייתות שבהלכות ררך ארץ
ובחבורים כיוצא בה .ברייהות קטיעותישינהוכי נקמעו ונעתקו ממקוריהן השונים ונתחברו
יהר ,הרי לפי דעתו כל אלה הכרייחות נקבצו מכל מושבותיהם והיו לאהד כספר.לפי
הנראה ההחילה מסכת ד"א של הראשונים בפרק השלישי שלנו המהחיל בן עזאי
אוסר ,אשר על כן נקראה מן קצת הראשונים בשם פרקי בן עזאי  ,)1וזה
מסכים עם השערתנו שהפרק דיאשון הוא סממכח כלה .ואולם נם הפרק השני אינו אלא
ם אשר ענינם ודרך הדרישה
הוספה מאוחרתכי מלבד שמיומומכיל דברים מרזיעליוני
בהם נושאים רושמיזמן הגאונים עליהם (צונץנ .פ)711 .כי אם דרך מדרש מיוהד יש
בכל הפרק מקהלתו עד  1D1Dשרגצובר מונה כל סיני חטאוה המוסריות ומהלקן לסוגים
ועל בלכצגומוג אומר :ועליהם הכתוב אוסר כך וכך ודרך המדרש הזהוכן הדבור :ועליהם
הכתוב אוטר לא נמצא בכל המסכת מפרק השלישי והלאה .המהבר טעתיק דברים ממסגת
אבות וטפרשםלפי דרכו(רפ"ג אבזה פל"גס"נ) וכל הפרקהוה השלישי העתיק מאבות דרבי
נתן וברור הדברכי בעל ספר ד"א העתיק משם ולא בהפך כי באמת רק שם מקומו בין
החכמים הטדברים במסכתזו או הנזכרים בה נזכר נם ר' יהושעבן לוי (מפ"ה) החלק
השני והוא ד"א זוטא היה מהברו אחר והוא מאוחרבזמן (צונץ שם) .מלשונוהיו ודבריו
ללמד דעת את הקוראים או השוסעים ומדבר
נראהכיהיה חפץ המחבר להבר משלי
ם
ע
לרוב בנוכח נאשר ידבר הדורש ברבים
ו
ר
ס
ו
מ
ם
י
י
ס
ט
ו
:
ן
כ
שופעי סופרו/
דברי
דברי
אלה התריתי לפניך וטה שתרצה-DIQ
העשה ולא תאמר לא התרו בי ,וקרובה
י זה הוא סיום כל הספר ,וכל שאר הפרקים בין אלה אשר נמצאו במחזור
ההשש-ה כ
ויטרי ובין הפרקים שטן פרק תשיעי ער סוף הם  n1DIDNמאורסות אף כן הוא הדבר
בחלק השלישי הנקרא פרקהשלים .בו נקבצו באו יחד מאסרים נפוים ממעלת השלום
וכולם הם קטועיםמן התלמודים ומספרי מדרש שונים ומאוחרים מאד (צונץ שם) ,וסיטני
נערותו נכרים מששת החכמים שנונרו בו ונם מלשונוואין צורך לאריכות דברים
ואמנם אם גם שאין להכחישכי כל אסופות הברייתות האלה טאוחרות הן ,בכל זאת
י יש בהןשיירים סתורת חבטי המשנה אשר לא מצאו טקום בספרי התורה
אין נם ספקכ
שבעל פה שקדמו להן וטצר הוה יאחה בצדק לשים עליהם עין בודנהנו כמקום היה
בעטדנו לפרט ולבקר שיורי ההורות של דורות התנאים ,מלבד אלה אשר נספחו לתלסור
בכל הוצאות הדפים עור יש ססכוה קטנות אשר נתקיימו לנו מן הראשונים ואשר בזמננו
הזהיצאו לאור בדפוס ונתפשטו כישראל  .)2אלה הממכות הן שבע :מסכת ספר תורה,
מחזה ,הפלין ,ציצית ,עבדים ,כותים ,נרים .והנה כל אלה הפסכן נתחבת
אחרי מככר נתפשטו ההל ודים .והדבר הוא כן ,בקן הגשמם שולי כבר בען
הסבואים ,רטכי קשה מאד להלמדםל11DYעל הלכה הבתרה למעשה סתו התלמד
אשר הוא מלא קושתת והגעת ופלפלים ובגלל זה נתקנו הלכות קטועות .ובלי ספקכי
ת כל פרמי התורה .אכנם סן ההקנה  rs~tnיצא נוק
אלה ההלכות הקטועת הע כוהלי
לתלמוד כי כל העם רצו אדרי הלכות קטועות ואמרו טה לס ~ nitwipהוזלפוד .די לס
באלה
 - -וכ"י;
ביבנ.4ת
כבר הע.ר
על פ '.רשש בברגות
(פו

.

.

.

.

1
(טו):
בחום'
הנכר ),ועל דברי התום'
וננץ
(כב ).ותמחש :
כי מס' ד"א רבה נקרא כנתובי 'ד אשר
ערובין (גג ):וכבר העיר בעל דקדוקי סופרים לברכות במקום
.
ק
ר
פ
לפניו בשם
בן עזאי
 )2דפסנוה האלה הוציא לאור הר"ר רפאל ק.רגהיים בפ"פ דמאן  e"Pכתביד ועשהלו פירוש מרוזהואפיריון
כמפי ליה על הכרוחיו ואשר הערה בכל מקום מקור בעל הבפר והטרקרק היטב שם יראהכי האג)) בן הוא כמו
שאסרנו בפנים שאין דבר בכלן אשר לא נשאב ממקום אחר.
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באלה ההלכות אשר מהןישללמור הלכה ברורה למעשה .וכבר שמענו תשובת רבפלטוי
שחי סביב לתהלת דושאה השבישת לאלף התמישי שמתרעם  % gyדורו העושיםכן
תרשלים מן התלמוד ושמר :שלא נתקנו הלכות קטועות לשנן בהן אלאלמי שלמר
ומ
 .וכונתו מבוארת שעיקר תקנת אלה ההלכות הקטועות היתה למי שלמד את
התלמודכולו
התלמוד שיהיה יכול לשנן (כלומר לחזור על למודו) בקצרה מה שלמר בתלטור באריכות
ובפלפול .ומזה יצאלנושחתיכים ההלמוד קדמה לתקנת ההלכות הקטועות.ואולי כברביכו
בעל הלכות גדולותהיו אלה ההלכותהקטיעות למכשול ונזק לתלמוד אשר מפני זה תקן
הלכו'ת נדולות בנגור להלכות קטועות ~עתה נראהכי המסכות הקטנות האלה הנזכרות
י חכמים שבזמן הגאונים ,והמתבזק בק
הן עדורים מההלכות הקטועות הק ,והן מעשהיד
היטב ימצאכי אין בהן דבר אשר לא נמצא בתלמודים או בשאר ספרי התורה שבעל פה
ו ככתבם וכלשונם לא נמצאו,
שמיסי התלסודולפניו ובקצת מאמריהן אשר למראהעינינ
הסה רק תולדוה אשר הוציא המחבר ממקומות אח-ים בדמותו דבר לדבר .על דרך משל:
ההלכה ,כל הנכנס לסעודה ראשון יוצא ראשון חוץ סן דשת (מס' הפלין פ"א) לא נטצאה
ןביהיא המצאה חרשהסן המחבר ברמוינו רבר לרבר שכמו בקצת דברים
בשום טקוםיע
אמירים ימלק הראשון אחרון אף כן בפה .וקרוב הדבר שגם ההלכה (טס'תפלין) נפלה
לתוךהמים ושהתהכדי שתמחק צריכה בדיקה ,היא תולדה סמה שמצאנו שטזווה צריכה
בדיקה כשיש לחוש שמא נמחקה (מס' מזוזה יומאי"א S'D1 :הל' הפלין לדוי"ף בפ"
דיא"ש) בן ההלכה :אפיקורסין פטורה (מציצית) ור"ע אומר חייבת (מם' ציצת) רנציא
המחבר בדמותורין הציציהלרין קריעה באבל ושם נחלקו ת"ק ור"ע אם קורעיןאפיקורמין
4צ לא (ם"ק כ"ב :ומם' שמחות פ"טועי' פי' רר"ק) ,ועודשניני :ונאמן הנוהי להביא נם
ממוינת הים לישראל (מם' כותים) הלכה ח הולדה ממשנתת שרבשירה עדכותי בנטע
' .):ואם נשמור זה הכלל לא נפליא עודעל רוב ההלכות אשר לא נטצא מקורם
(נפנןי
ואף אם נמצא קצת מאמרים אשר לא יספיק זה הכללאין זה עוד ראיה על קדמות החבור
כיראוי לנולדעתכי מעת שנתפשט ההלמוד והתחילו המבוראים פעולהם ואחריהםהנאונים
אשר פעלו ולסדויותר מארבע סאות שנה נתקנו תקטת ונקכעו הלכות אשרלפעמים הם
בם;ירה עם התלבוד או אשראין להם ראיה ורמז בתלמוד .הן אם מצאט במסבת סופרים
(פף' שבתעניותקורין החל משה והוא נגד ההלכה שנקבעה בטשנתנו(מנלהל"א ).הלא
נראה שבעל מסכת סופרים קבע הלכה אשר איננה בהלסור אך להפך הסותמת את התלסור
ולאיעלהעל הדעת שהיא הלכה ישנה הרעלקתעל המשנהכי ברור הוא שזאת ההלכהאינה
ברייהא ישנהבי אם נקבעה בבבל וראשי הינדבות הם קבעוה ,ועיד בימי רב נוטרבאי
לא היתה ההלכה הזאת מתפשטת עד שממקומות חוץ לישיבה הוכרחו לשאול על ככה (חסדה
גנוזהט" ד') וכיוצא בזה אנו מוצאים ככל מסכות חצוניות הלכות אשר הן בהלקק עם
ההלכות בתלמוד (ברנותי"ח  ,הד"ה לסחר וש"נ) ובלי ספק שנםהן מאוחרות לתלטוד כסו
הראשונה שהזכרנו .ועתה בטסכות הקטנות אשרעליהן אנו דנים עהה ,יתברר עור יותר
לכלמעיין משכילכיכל ההלכות אשר נטצאו בהן או שהן לקוהות טן מהלמוד ושארספרי
התורה שבעל פה של הקדמונות או שנשאבו ממקורות שאחרי ההלמוד או שהן תולדות
 .והנה בבחינת
הדשות אשר נולדו מן ההקירה של המחבר או זולתו בהוצאת דבר מדבר
ן צורך לדבר עורכי סן הרונכאות שהובאו לפני זה ככר התברר
ההלכותיממין השלישיאי
י .אטנם בבחינת ההלכות הלקוהות מן התלסוד צריכים להעיר שניע הסחבר
הדבר ער ד
עם ס9רע כטנהנ בעלי אסופות בכסה פנים .א) שהוא מקצר הברייתא העקריה ומניח
תטציתה .כסו :המזוזה נכתבת בשין בכניסתו סן השיק  -ואםהיה רגיל על כולם נוחן
דרך כולם (מם' טזוזה פ"ב) כל ההלכה הזאת היא שצור ממשא וסחן של הגמרא בישוב
-

.

.

.

.

.
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הברייתות המדברות מעניןהזה ותמציתו (כנחות ל"ג :ל"ר .).ובמסכתכוהים (ל"ב) שנינו:
את הישראל נבלות ,אםנעריך ההלכה
איןלוקחין בשר סמבה .,שכבר נחשדו
י נראהעין בעק שהיא קצור מברייתת
לי
אכי
הזאת ננד הברייתאמענין הזה בתלמוד(חושלמ
):
נ'
ין
ההלטוד ב) ששנה ותקן דברי הברייתאהעקריתעלפי פה שהניחובעלי התגרוד בכונתה.
כמו בטסכת כוהים (פ"א) אלו דברים שאין טוכרין להם
וכשםשאיןמוכרין להם כך
איןלוקהין מהם שנאמרכי עם קדוש אתהלה' אלהיך כשאתה קדוש לא תעשה עם קדוש
למעלה ממך .וברור הדבר שכונה המאמר כן שעלכןאין לוקחין מהם דברים הללו ספני
שהם ,הנים בהם איסור ושן אנו רשאים לנהוג בהם היהר בפניהם .ולטה? כי עם קדוש
אתה קדש עצמך במותר לך שלא תגרום לעם אחר להיות קרוש (ספרי ראה פי' צ"ז וק"ד
כני' רס"מ א"ש) וכבר אטר רב חסדא שעל הכותים נאסר כן שאין אנו רשאים לנהם היהר
בפניהם ברבר שהם נוהגים איסור (פסחים נ"א ).הנה ברור שההלכה שבמסכת כוהים
נסמכהעל הברייתא כפי 0ה שתירצה רב המרא(עי' בפי'ר' רפאל ק"ה) ג) שדרכו לחבר
ברייתות שונות ועושה מק הלכה אחת כמו במסכה עבדים (פ"ב) עבדעברי עושה ביום
אבל לא בלילה ר'יומי אוטר הכללפי אומנותו ךאבל] הכלשווין שלאילטדנו לא צבעולא
מבתוכו' והנה בטכילתא (טשפמים פ"א) דרשו כשכיר כחושב מה שכיר עובד ביום ואינו
 .רי"א הכללפי אומנותו .ואסרו עוד שם לאיושיבנו רבו באומנות
עובד בלילה אף עבד..
ושהיא משמשתלרביםכנוןחייט בלן ספר טבחנחתום רי"א אם היהה מלאכהו מיוחדת לכך
יעשה אבל רבו לא ישנה עליו  ,ועתהמי שיראה הדברים בעינים פקוחותיבין שבעל
הספר חבר אלה הברייתותוהיו לאחת החתידו ,ד) שלפעמים טומיף סלה או דבור שלם
לפרש אה מאפר המקור אשר ממנו שאב ,כמו בטסכת ספר הורה (פ"א) ע' זקנים כחכו
התורה להלמי הטלך כחיבה יוניה כלת כהיבה באה לפרש את יונית שבסקורו .מסנה
הפלין :עושה של יד פרשה ארוז ואם עשאה ארבע כשרה ר' יהידה אומר יתפר ונתנה
לתוך קטיע .וסקור ההלכה הזאת הוא בהלמ~ד (מנהוה ל"ר ):אך שם דברי ר"י חתומים
באסרו :וצריך לדבק .ובעל הספרה~מיף דבריה לפרש והנה באלה הנקודות רשוטית אלה
הטסכ~ה כראשם עד סופם ואטנם טרושמים כאלה נשפוט בבירור שההלכות שבמסכות
האלה אינן עקריוה כי אם עשויוה וטתוקנות עלפי טקורוח קרומים
ואמנם ;ם דבר ברור שהטחבר סטך על סקורות שאחר התלמוד ,ואין כל ספק
י חכם אחר
שבעל הספר השחמש במסכת סופרים אשר כבר בררנו שהיא מעשה יד
התלומד .אף סי כשר רק טעט רוה בקרה נוססה בו יטצא שמסכה סופרים היא טהברת
הלכווזנ"-יני ספרים אשר שאב טטקורוה 'שנים של התלמודים זשל אחרי ומתלמוד ובעל
מסכה ס"ת בא אחרי כן וקצר ותקן ההלכוה של כסכה סופרים ולפעמים פירשן או גם
חולקעליהן אבל תהלוכותו וסדרו שוה טמש לטסכה סופרים ואם יאסר אדם אולי הוא
נאכרכייש ראיות טוכיחות שבעל
להפך שבעל טפכה סופרים שאב מכססת ס"ה? אף
יעלפי דונטאוה .הנה בע"ס (פ"א
נה
טסנה ס"ת נססך על ס"ס ולא בהפך .ויהברר דבראז
לא על עורות בהמה
הקא) ר~תיק ברייתאמן התלמוד (שבת ס"ה ),בזה הלשון אין
ירן (פי' בנידן ובשערן
הבשי
טמאה ולא על עורוה חיה טטאה ולא נתפרין בנידן ולא נכרכיןכ
ע
זב
של הטמאוה) והלכה לטשה טסיני שכותבין על עורות בהטה טהורה ועל עורות חיה טהורה
ותופרן בנידן וכורכן בשערן(פי' בגידן ובשער של הטהורוה) וכן טכש לשון  n1Daס"ת
אלא בקצה שנוי שהחת בנידן ובשערן גרם בגידין טהורים בשערות טהורים
~llaDI
ן
שהשתדלבשניי לשונו הזה לפרש הדבר כלומר בגידין טהורים ובשערות טהורים~עלכ
דבר ברור .הוא שהנ~סהא הכפרשת טאוהרת אל המהוסה .ועוד שם (ת"ב) כותבין על
שרוה נבלוה ועל עורוה טרפות והוכהת בעל מרססן המעשה המובאה בחלסוד (שבח
שם
-

-
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 825שם) כויכוחו של ר' יהושע הגרסי עםטין אהד ומסיים מכאן שכותבין על עורות נבלה
נעל עורוה טרפה .והנה בעל מסכת ס"תלא הביא רק הוכחת בעל מיס אשראין לה מקור
אחר אם בכ"מ ,ועל כןמי זהיטיל ספק עוד שבעל טסכת ס"ת מטך ע 5ט"מ .עוד
כ
י"ר) צבאות חול אסרריש בן אלעזר של בית אנודאהיו כוהבים בירושלים ודהו
( owפ
נרחקים צבאוה שהר נוהנים בו חול .וזה לקוח בלי ספק טן התלמוד (ירוש' מנלה פ"א)
ששם מכופר הני רי"א של בית חגירא כוהבין אומנים היובירושלים היו  l'PnlDצבאות
שכן הוא שם הול במקום אחר ,והנה טהערכת אלה הטאטרים זה ננד זה אנו לומדים
ל,
,אבעל  D"Qהעתיק זהטן הירושלמי ושנה הנוסחא והלשון והדבור :שהיו נוהגים בויח
אינם סת0קור העקרי וגם לא נמצא בשום מקום ,ועתה אם מצאנו במסכת ס"ת (פ"ר) ר'
י אוסר צבאנה חיו נוהגים בו חול ,הדבר ברורכי נטשך אחר "0ם והעתיק לשונו
יו
סלו של דבר :ברור הוא שאין מסכת ספר תורה אלאקיצורו של טסכתסופרים
כל
ועהה אם נאהד את כל הנקודות האלה אחת אל אהה נראים הדברים שכל הטס'
חקטנוה הןמן ההלכות הקטועות שנתקנו כיסי הגאונים אשר לפי קבלת רב פלטני היתה
סכלתן לשנן בהן את התלמוד בקצרה אבל לא להורות הלכה מפיהן ואחרי שזאתתכליתן
על כן טןהדין הובאו בחצוניות דברים אשר לא נהנו בחוצה לארץ ,והראיה מזההענין על
ריוחארין ישראל ארץמולדתשל ההצוניות המדבריםמעניניםשנהגו רקבא"י (רנ"ב שם)24
~יא שלאכדין 1עהה כלהדברים החדשים שנמצאו באלה הסמכות הקמנותלא נוכללהחזיק
לברייהות קדסוניוה ק' נראה מאד שהם מתקנת חכמים שאחר התלט1ד ורבים מהם הם
תילדנה טפ~רושי הגברא או גם טפירושי ראשי הישיבה אשר אחר התלמוד .ואמנם גם אם
נאסר שקצה טאלה החרושים ישנים ומזמן ההנאים אין זה ראיה על קדטות החבור שבו
(מצאו אלה ההדושם הישניםכי אם נסמוך על עדות הגאונים עצמם אשר מסרהלנו רב
שרירא (הקרסה שערי צרק שו"ת הנאונים)כי נמצאובגנזי אחד טן הגאונים כל הוייות
הרבנים הקיטנים ומה  INWIWונחנוזה עם זה ,ושש סדרי משנה שנגנזו מימי הלל ושטאי
ן להם שיעור -ועל כן אף עלפי שאומרים כן הוא הדברואין D'N'aD
וכמהענינים אשראי
דאיה באיזה מקום הואאין לחוש על דבר קטן וגדול .ולמדנו מזה שהגאונים האחרונים
האטינו שהיו לקד10ניהם אסופות טשניות והוייוח והלכותאיןכמפר אשר לא נזכרו בתלמוד,
על אלה האסופות אשר
יהאם'נוכי דברי הגבנים אשראין להם ראיה מאיזה מקום,
בד
וס
יינת הסקור אשר לגאונים
ח
כ10מים ושמורים במזי הראשונים ,ועתה מה שאמר רש"גנב
לרברים אשראין להם יאיהמאיזה טקום נם אנו נאמר על הדברים החדשים בטסנות קטנות
אשראין להם ראיהמאיזה מקום,כי לוקחוטן הדברים הכטוסים והשטורים בגנח הנאונים
ואולם אחת היא לנו אם דברי רש"נ קבלה נאטנה הםאו אםאיןלוכי אם הגרה המכוונת נגד
המערערםההילקיםואוסרים עלהגאוניםמניןלהם דבר זה (גם זה שם)כיסוףסוף כלהדברים
אשר כס'0קטנות(איןלהםראיהמאיזהמקום הםדברי הגאוניםבין אםהנאוניםעצמם תקנוםבי;
אם לקח1ם מטק1ר ישן .ואטנם לאהיינו רשאים להעלים הכפק בקבלת רש"נ ספני שמתוך
הגאונים נתשובוהיהם נלמד כי לא נמנעו ליחם דבר למי שלא אסרו רק אם האומר
דברי
האם'ן בלבו שרבעיו כדין וכהלכה .ובפירוש נאמר בשם רב נטרונאי ורב פלטוי שאמרו
על סר יעקב גאון שאסר הוראה בשם רביהודאי טה שלא אטר רב יהודאי טעולם ,אלא
טלתא אכברא ליה ולא קבלוה בני דריה טניה ותליא בסר יהודאי (חטרה גנוזה
י התיר לכתחלה לחכמים לעשותכן באמרו :אם מכיר (האוטר) באותה
סי' ט"ו) .ורבפלטי
שסועה שהיא נהלכה ואין מקבלין אותה ממנו אומרה משום רבו כדי שיקבלו ממנו (ח"ג
סי' ק"ג) .ובאסה גם דברי הנאון רב שרירא מצר עצמם אינם אלא הפרזה כי לאיתכן
ן להם ראיה סאיוה מקום קבלה הם טן הקדמונים אשר
לאסר שכל דברי הנאונים אשראי
דבריחם
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דבריהם חתומים וכטוסים באוצרות הגאונים אחרי שעדותו טוכחשה מן הנאונים עצמם.
כי המתבונן בדברי הנא~נים בבחינה נאטנה ,יטצא בהם הלכות ופסקים אשר תקנולפי
מקומם ושעהם ,והם עצכםמידים לפעמים שקבעו הלכה כשיק:ל דעהם ,ונמצאו בהם
במה הכרעות אשר אמרו עליהן שהכרעו טדעת עצמם אף במקום שההלמוד סתירתם ק
ועל כןודאי שדברי רש"ג אמורים ננד המערערים אבל אין טדבריו ראיה ברורה על

ההלכות שבדברי הגאונים אשר לא נמצא באיזה מקום ,שהם טן המשניות הישנות אשר
נטצאו גנוזות ,ועל כן גם לההלכות הקטועות של הגאונים אשר בכללן כל המסכות
הקטנות לא יאות מקום בספרות התורה שכעל פה בזמן שאנו בו אבלהיעזהייבים
להזכירן ולהחליט בפירוש שכן הוא ספני שכבר טעו בזה רבים והקדימו זמנן בתתם לוק

מקוםבין ספרי הברייתות הקדמונים

,

פרק חמשה ועשרים
ממלה הענית ,סרר ~ילס.

.אין ממפר
ארוכה טארץ סדת התורה שבעל פה ורחבהכים הגדול ורחבידים
לכל האסופותמעניני זאת רמזורה ,קטנות וגדולות (מדרש תהלים קיד) אך הספרות
ההלבוהית אף כי היא לעיקר התורה שבעל פה נחשבת ,בכל זאת קטנה היא לערך
הספרות האגדית אשר נמסרה לנו על שםהתנאים .מי יספור כל המאמרים האגדיים של
ההנאים אשר הובאו בתלטוד הירושלמי והבבליץ וכן אין מספר לכל המאם-ים אשר נזכרו
בשמם בספרי הטדרשות השונים ,וכן נטצאו כמה ספרים טיוחדים באגדה אשר יחכו
לקדמ,נים כסו אבות ארבי נתן ,פרקי דרבי אליעזר ,ברייהא דר"א בנו שלריה"ג ועוד
אחרים דוטיהם ואמנםאין צורך לעטור פהעל פרטי כל חבורי האגרה ההטה אחרי כי
בכללםאין מקוטם ברור שאנו בו  /וקצתם אשר הם ישנים באסת כבר נזכרו ככל הצורך
לתכליתנו .ובשנם אחרי שכבר נתברר לפנינו ררך השהלשלות האגדה בכלל ,והראגו
לדעת הלקיה ונדריה והליכותיה בדורות רואש~ים של ההנאים ~עיל פי"ח) אמנם אל
שני ספרי אגדה אשר היו נכבדים כברבעיני חכם' התלסור הראשונים ראוי לתת להם
מקום פה ביחור  DIV~lלב על תולד~תם וסקריהם ,הספרים האלה הם טנלה תענית,
וסרר עולם .ויאות להם השםמפרי אנדהיעןכי עוסקים בם לרוב בספורי דברי היטוס

.

.

.

לפי דרכם.

סגלת תענית ,ענינה טספר הים'ם אשר אסרו בהם חכרי הדורוה ההספר והתענית
לסבת מאורעות שונים אשר אירעו בהם לאוטה היהודיה .והיא טן ההלכוה אשר נטמרו
להטון העם ,וטמעם הזה כבר אמרו הקדמונים :טנלת תענית כתובה ו0נהא (ערוכין
מ"ב ,):שרבונה שהיא טונהת לפני כל אדם להתלטד טסנה.ויהי תחלת ימודתה בזמן
אשר עודלא נהגו החכמים לתתליד העם וההלמיד'ם דברי תורה כתובים במפר ,כיביתי
חנניה בז חזקיה בן גרון החלו לכתוב הטנלה הזאת (שבתי"ג .):המגלהריאת כתובה
בלשון ארם' ומחברה עשה זאת בכונה מפני שהיההיעודה להמון העם אשר לשע הארמי
היה לשונםהרגיל.רבי יהורה הנשיא לא נתן לה טקום במשגמוכי לא השבהלהיות ענין
לחכמים והלטידים לענות בהכי היא רשימה לטנהג העם .רק במקום אחד מזכירה עם
הפירוששפירשו אותה קצת חכמים ברורו לתעניתע"ב) .וטצאנו ג"כ שהיוההכמים טדקדקים
רקדוק רב בדבריהורורש.ם מלותיה כמו שרורשים כתובי המקרא (ירושלמי שם הי"ב) ולא
ניחס

__

)1אין המקום פה לדבר מתורת הנאויית ולהאי תכינהה ועלכן נחדל מחביא רא.ות על כל הנקורות שהחלשו
 a'JDSובמקום הראו בהזק השלישי ס"ה החביר :דבר טוה ברחם.,,
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ןכי היתה חשובה בעיניהם כמקראעלכן דרשוה כמררש
מחס זהלגודל מעלהה לאטר:יע
המקראכיאין המדרש שררשו בה ראיה כלל על הישבותה הלא כן מצאנו שאף לשוןהריום
היו דורשים ,ודרשו בדקדוק רב מדרש כתובה טן ההעודה אשר היהה לסגלה הענית
להיוה לוהביד העם אשר נרשמו נו המועדיםאשי עשו אותםיום טוב לענין שאסור כהם
הספד והענית ,נועל לשפה כי עיקר המנלה קצרה ורק הטא"ס-ים הכחובש בלשע ארמי
בטנלת הענית שלם הם עיקר והשאר הוספת פירושים טזטן טאוחר ,הטאורע האחרון אשר
נרשם במנלת תענית הוא ההזרתנזרת ארריינוםעל הטילה ושבת ושאר מצוה אשר החויר
אנטונינזם שאנס המולך ההתיו בהשתדלות יהודה בן ~( y'Qר"ה י"מ מ"ת פ'"ב) אך
מזטן ההואוהלאהפסקו לרשום מאורעות  r111lbוהלא בזמן לא ככיר אחרי זה אחרי מזה
אנמצינוס פיא1ם נם נגורו
רוה והצלה בהשתרלווז
ג'
כן הגזרוה הישנותעל ישראל ועמדהלר
רע הזה לא נרשם ,ומבת
רבי שמענן בן יוחאי ורע אליעזר ברבייוסי (מעילהי" ),1והמאו
הדבר ד"אכי בעת ההיא בטלה טבלת תענית(ירוש' תענית פ"ב ובכ"מ ,בבלי ר"הי"ח):
וסי בטלה ולמה במלוהע בלי ספק ר'  llvawבן גמליאל נטלה  )1הוא רבן שב"ג אשר
אטר לאנופלים אנחנו סדורו של חנניהבן חזקיה בן גרון אשר מהבתם שהיו מחבבים את
הצרות והפורקן מהן כחבו סנלת תעמת כי אף אנו מחבבים את הצרות אכל טה נעשה
שאם באנו לכהובאין אנו טספיקים (שבתי"ג ):ולמדנו טוהכי ביתי רשב"גהיו פוסקים
ס?כהוגספני שלאהיו טספיקים וזההואביטולה.
החלק השבי במגלת תענית שלגו הכתוב בלשון טשנה הוא כדמות תלמודה ש5
המנלה הע.קרית ,והוא הוספת מאוחרת ,ורה~ספה רואה הוכנהוהימרהבימי הנטי המשנה
וכבר נחשבהלבעלי הנטראלביייתא .ואם מעתיקבתלמיד בבלי טאמר 0רגפגלה העקרית
אז לרוב משתמש בלשון נהיב בסגלת הענית או ובחיב והכתיב וכדומה (תענית י"ח:
מנלה ה':הולין קכ"ם :תעניתי"ב.
) וכנגד זה אם טעתיק טאמר עם תופפת תלמוד
משהמש ברבור ההצעה כמו בברייתא :תגו רבנן ,הניא ,טתיב וכדוטה ה"ה יזח :י"ס
ב"ב קט"ו :טנהות ס"ה ,).וטזה נראה כי בימי דוזל0וד עור לא היתה דוז,ספת נספחת
לטבלה בכהב ,אלא הקהה כערך הברייהוה למשנה .ואמנםאין צורך לראיות פרטיותשאין
אלההברייתות ,העוסקות בהערת מ9ר הדבר וסבת העשותהימים הרשומיםלימיםטובים,
הספר)כי ססגנין דבריהם נכר שכל אלה
טמנלת הענית עצמה(נרעץ ח"ג הערה א'
הברייתות נשנו בזמן מאוהר והן עצמן מדברות טן המנלה העצמיתככן חבור מיוחד אשר
היה מונהלפני שוניהן ופירשונה .אם נאסר (פ"א) ~,הלא לא נצרכו לכתוב כל דומים
םובים שבסגלה" ,או הלשון (שם פ"ב) ,בשני מקומות כתוב במגלה הזאת" ניכתב בטנלח
תענית" (שםפי"ב) "ולא בל דנתוב במנלה הואדוז",וכיוצא באלה הלשונות ,הלא מובן
הדבר סעצסו שהדבור מנלה תעניהאינו טכווןכי אם על הסנלה הקצרה הכתובה כלשק
י-4סו .אבל בכל הברייתות שהן תוספת למנלה העקרית לא נמצא רושמים מהדושים
טאוח-ים טזטן האפה-אש אףכישאין בהם רברים אשר הוסיסו עליהן הגאוניםפ) וקרוב
-

-

-

.

.

.

.

בסי

.

.

חרבר

)1ע. '.ויל נמקים שציינה.יגבביי ר"ה שנשאו כענין הג.סול וכל משאם יסחנםאין לו .סורמ".:
שה.ו נבוכ.ם בעג.ן ומן הב.מול ולא שמו לב לגל מח ונהג
שסוכהיבכיור נטור מת.ך חברי4.א רשבה.

 )2הר"ר נ-עץ בס' רה-י *הורים ח"ג הערה א' נמקו הספר באי 'פה זאת הטגנה .אחזם זה שבתג עם
 wf~#בהן נטה רבר.ם מן התלמוד כלומר סתלמורא דאמוראי א .:לא כן מצאתי
 .כ' מה שהביא ראיה מחך רחוקן
רבא ברייהא אלא שההלמ'ר ה.31ף פרוש כדרכי כי הבר.יתא העקרית כפ' מה שהיא לפניני בס.ת ה.א סתומה

וצריכה פרוש ופירשה בגז' בהופופה על הנוסהא ואררנה וה השנו -יא'ה שהיהלפג .געל הגלרא הבריתא רס.ח.
וכן מה שכחב שהך דפ-ב אחירת טגרל צור  11קסדי כח אדום וגו' וכ.וצא בזח א.ר,.בה
ו במגלה (ו ).עקרק תעק-
"ניםוני' ע"נ פ.רושו של התוספת הוא ע' 2מאמרו של ר' אנהר
 11קסזי נח אדופ שהיא ה'הה יתד תק
מספרט
אלאיעה ש
וזה ת,טה ר"א לא רר!ציא דכי זה
יטעמה שה.ה עגך היה
וגל'  peDחקוי קכלהו הוא הבר.יתא
דהנא ונגל רא'ות' 1שם לא יגול להראות אף שאטי אהר נכל הועסמות אשר לא נשסה כתלמוד בשש ברייתא

.

מקיכלי

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

228
הדברכי אלה הברייהוה אשר נשנו לפרש המנלה נשנו בדורו של רשב'ינ וחבריו כי כן
נראה טהוך ההלכוד שחכמי הדור הזה ההעסקו בפירושה .ואולי כתבוה על ספריעןכי
בימיהם בטלו סגלת הענית על כן כחבו הפירוש לטען יעמוד לדור אחרון ולא ישכהו
המאורעות אשר במכהםהיו הימים הבהובים בסגלת הענית לסועדים ויסים טובים
ברתימת ההוכפות יודיע הטסרר תולרהןסי כהב את הכגלה ובאיזה זטן נכתבה
נם ההודעה הזאת היא ברייהא אשר העהיקוה בהלסוד וברור הדברכי התלמוד העתיקה
מן ההוספוה לסגלת תעניה ולא בהפך ,כי התלטוד קצר זאת הברייתא ולאנבין אותה על
בוריה בלתי אם נתן לב לנוסהאהה העיקרית אשר היא בתוספות הנזכרות )1
 .אחרי תום
שנים ;שר הפרקים של סגלת תענית שלנו נספח לה טאטר אחד אשר טונה וסופר כלהיסים
שקבלו עליהם ישראל לההענות בהםסן ההורה ,בטאטר הוה נוכרו טאורעות עד הרביעית
האחרונה בפאה רואשונה אחר ההרבן .אך בשום ענין לא ידענוסי חביו וסתי נהחבר
רק זאת נדע כיעל כלפנים נתחבר אהרי שכבר נתבטלה טנלת העניהכי נזכרו בו יטי
תענית אשרלפי טנ;ת העניתאין כהבנים בהם .ואטנם כל המאטר הוה לא נזכר בהלפור,
הראשון שטוכירו רעא כצל הלכות גדולות (הל' תעניות) ונראים הדבריםכי נוסף בבבל
בוטן הגאונים ורמז לדבר חתיכתו ששם אטר :ועוד נזרו רבותינו שיהיו מתענים בשני
והט'שי ספנינ' דברים על חרבן הביתועל ההורה שנשרפה ועל חלול השם וקרובלזה שנו
במסבתסתרים (פכ"א) 1התלטידים טהענים שני והמישי ספני חילול וכפני כבוד ההיכל[ועל
רמזורה] שנשרפה ,ומן הלשון הזה נראה שוה הקנה סא1הרת ומזמן הגאונים או רבנן סבוראי.
י הפורים שהקנו רבותינו בארץ ישראל
ואולי טבעם זה לא נזניו בוימי הצום של אחרימ
להתענות פרודיםבשני וחכישיושני (ם"ם שם) מפני שבכבל לא קבלו עליהם ,ורק רבוהיט
שבארץ ישראל נהנוכן (שםפי"ז) או לא היה שםטנהנ קמע לכל .ואטנםיהיהאיך שיהיה
הרבר אטה שזה הטאלק הוא הוספה מאזהרת ועל כן סגלת הענית שלנו נחלקת לשלשה
הלקים משלשה זפנים שונים :הסגלה העצבנת ,הוספת פירושים ,והוספה כאוחרת .וראוי
לנו לדעתכי אף שנראו בכאטר האחרון סיכני נש-ות אשר יביאו אל ההשערה כייש בו
טיס1ר הגאונים בכל זאתאין להכחיש כי בעצם וראשונההיההכלית חבורולהיות נספח
 .נוה
לטנלת תענית על זה  Q'llDדברי הפתיחה :ואלו הימים שמתענין בהםטן ההורה
הטאמר בלי ס"ק טכוון נגד מאסר הפתיחה של טגלת תענית:אליןיומיא דלא לאתענאה
בהון וסקצתהין דלא לטמפרבהין .ואפשר הרכר עורכי נם בסגלההעיקרית היתה רשיטה
כזאת טמספר כפקריטי הצים בכל הדש והדש בשנה ,כי רק אז נבין לטה נקרא הסגלה
הזאת טגלת תענית ,אבל בזמן אחרון הלו בהירים ותקנוהוהוסיפועליה,
טחברי
י

-

.

.

כמתו
קרטה מ"כ א.ן להכחיש בשום ע.:ן שאלה התוספות עכ"פ טומן התנאים ואמנם מתחלת דפייו נכי
אלא (הראוה שא 1.ההוכחות מעצמות המגלה וזה ורא' פ-חח שלא לצורך ורא.ות ממרחק אך למותר הלא
יתוספות
שאב
א
ל
עצמן חפ1וש שה.תה להן המגיה חגור ס.וחר וכמז שהראיח' נפ.:ס .דה,ספות ממן דנאונ.ס שהוכ'י נא -על
' חדקא
איה כאמרים כוון כ' מה שאמר שמא של גב' הרקא האמורא (פ'"ב) אצו אלא ה.כפה שתה היא כ'י
אצו אס1רא אלא חרא וה"ה
סרידשקמו ':מהלמ.די ר"ע כמפוגש בפפי' פ' בה;להך פ" ט"ח ופיחס פ"
ל'ממ;ון
י ענ.ות
קלינ וסכי בבר"הא דשבתד(קב.יו ):ותום?הא ;" .e~e 1ושאר דקדוקיו א'נט אלאריתוק
"1 )1ל הכרי.הא במ"ת ומ .כתג ל"ת ספחו של ר' אליעזר בן ח.::ה בן חזקיה בן גוי.ון כהבי ס"ת.
ולמה :הבזה וופ ':שאין לסוד.ן בצרות וא.ן הציוח סצו.ות לביא עליהם אכל ג1טן הזה שהם למודק כצ-ות שצרחם
באוה יעל,חם א 2היו כל הימים דיו וכל האנשם קילמם'ם ובל בגי  Q~aלבלרין אטם מספ'ק'ן לכתוב הצרוח יכף
ותה לפ' ג. 11 '.צדק שאר לנבון אמם מפ,0ק,ו לכתוב כלומד שכל המון בני ארס עם ריו כ.ם וקולסם.ס כהחן
ב בל הצרית מיבו.ם .יבהלמור שבת ('ג ):הני' כן :אף אנו מךנב' 1אם הצרוח
המים שנאגמ,ם לא 'מפיקילכה.
אלא טה :עשה שאם נאני לכתוב אין אנו  .ct~'ecrוהנה כיור שהאומר א 1.אנו טספ.נים ,א.נו נאית רק אם
טרכר מאיה רנו .ט01לג שאו ::זן לאמר אף רבי' מופ)ג כך וכך אינו מספיק וע"כ ה:וסחא שבמ"ת סובלת כרון
ארם טספ'ק' 1ואשם נגי' חנמ' אין וכר  c1e?2רבוי של הנותבים ואעפ-כ אמי א 1.אנו מספ'ק.ם 1ח סורה
נב.רור שאץ כאן הג '.העצס'ת אלא שכאן קצויה קל הביייהא שבט" והעת.ק טשס המאטר אין כספינקס אף
אש שלא :רי 1לפ' דג" הקצרת.

.

.

.

ישין

.
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טחברי הסגלה הזאת שטו לתכליתם לחבר יחר מעשיהםשהיו מקורותרברי הימים.

ובזה נבדל סמנה ספר מדר עולם אשר גםלוהתכלית הזאת לספר קורות רבריהימיםאבל
רוב המעשים שבו אינם פעשים שהיו באמתלפייריעתו וקבלתוכי אם לפי השערתו אשר
יצאה לו ממדרש הכתובים ואם אפשר לפרשהכתובים באפן אחריהיה המעשה כלאדיה
הספר הזהיחסו לרבייוסי בן חלפתא,ורבייוחנן האמורא אשר אחריו כסו סאה שנההיה
ראש 'שיבה בטבריה אמר בפירושסאן תנא סררעולם1רבייוסי (יבמות פ"ב :נדהמ"ו.):
י היה מחברו של סדר עולם הוא ר' יוחנן אשר אמר
הנההגיד לנור' יוחנן פהכי ר'יוס
כמקוס אחר מתם ספרא ריי סתם משנה ר"מ סתם ספרי ר"ש וסתם תוספתא ר' נחמיה
ולא הכניס בכלל הזה סתם סרר עולם ר'יוסי ,אלא אמר פאן תנא סדר עולם ,למדנו
טוה כי באלה הספריםאין מי שנתיחםלו הסתם הוא כ"כ פחבר הספרכי אם הר"סיחביחיא
י והוא הוא
ארר וסתם כדבריפליניופלוני לאכן בסדר עולם הואכולו מעשהידי ר' יוס
דיהבר אשר שנה סדר עולם .ובהיותכן לאיפלא אם נמצא בספרו דברים ננד דעתו
בסקור אחר נ),כי חפץ להעלות בספ-ו רק הדעה הטוסכמתוהנית כל אחרת אף אם היא
דעת עצמו .בתלמודבבלי מעהיק טאמריםמן הסדר עולם בדבורי הצעהתנו רבנן(קידושין
ליעה.לני' ערוך) ואמר סר דאמר סר (ערכין י"ב ,מ"ע ספכ"ד זבחים קיים סיע פי"א
היריות ה'ן ס"ט פ"הונכ"ם) הניא (תענית כ"ט סיעפי"ט פ"ל ובכ"מ) תנא(נזיר ה'.סיע
פרד ובב"ס) ,ולא עור אלא שנם בטשנה נעתקו כברים אשר עיקרם בסרר עולם לובשם
קייב :סיעפי"א) ובן עלו ממירשת במכילתא ובספראובמפרי בהרבה מקומות אףכיאין
סכה להטיל ספק ביחוס זה הספרלר"יבן חלפתא ,בכל זאתאין גם ספק כיירמגיהנם
טאוחרים שלטו בו הנה בפרקהחמישייספר המפר :שם (בסרה) נתנו לישראל עשר מצות
שבע טהן שנצטוועליהןבני נח  -ובא שם פירוש ארוך ממצותבני נח ועוד נוסףעליו
טאכד בלשנן:תני ר' חייא ואחרי כל זה משלים עיקר הברייתא במאמר  -הוסיפועליהן
ושדאל באותה שעה שבת ~ DU'"lכבור אב ואם .ואטנם כל ההוספה הזאת מאוחרת היאעל
כל פנים לתלטורכי בתלמוד נעתקה זאת הברי,הא של מדרעילםואין בהעתקהזו אף טלה
אחת טן ההוספה וקרוב הדברכי כל ההוספה הזאת לא היתה אלא גליון שטעהוקים או
סרפיסים הכנימוה לפניםכי נראים הדברים שלפני בעלהילקים (בשלח רמורנ"ו) לא היתה
החזספה האת .ולא זאת בלבד כי אם טצאנו עוד הוספות אתרוה אשר בבירורמאוחרותהן
ץ צד )261
מטלרש במדבר רבה .וירענן שזה הסררש הוא אתר מןהיותר סאוהריםישונ
ר
ח
א
ב
ו
בנימן
כי בסדר עולם בפרק השביעי שנינו :התחילו'1ימ
י המלואים בכ"ג באח-
"יל3ע .כל ו'ימי המלואים היה משה מעטיר את הטשכן ...וטפרקו ובח' העטירו ולא
~רקן -ואה"ב מביא טאמר מרבייוסי בר' יהורה ואויביא הטשך הטררש הקורם  -ואחר
כשבההיה .והנה טובן טעצמו שתוספת מאסרו שלר"י ב"ר יהודה אינו כסדר עולם של
ר' 'וסי כי ר'יופי קדם בדור שלםלריי ב"ר יהודה  /אבל נראה שגם ההוספה הזאת לא
היתהכי אם גליוך .כי במררש במרבר רבה (פי"נ) הובא המדרש הנזכר ככתבו ובלשונו
כלשון היה ר' יומי אומר ופזה נראה ברור שהכונה על הברייתא במ"ע ובאמת לא מצאנו
כלשון הוה שבמירש רבהכי אם בצ"ע זאטנם שם ברבה נשטט המאמר של ר' יוסי ב"ר
יהודה
בשיש.

.

.

.

.

 )1סוף פיה תנ.א
בששה לחדש נחנו להם עשית'הרביות .וזה כתנא דברי.תא ב.וסא (ר ):אגל
ו' יום .הלק ~אטר בז' בסנן נתנה תזרה ליש-אל~ .כן גל הבד'יחא שבריש פ-ו דלא בר' יום e"U .גנמ' ובאבות
רר ,-פ"א .חרולה טוו אציו בשבת (פח ).ת"ש דתניא בסדר
.ש-אל מטצ'-ם כי"ר שחטו
הר.עולדםמוקנ'טן שכי
סתמא'
פרחיהם וכו' קיט.א לר' יום'? אמר לך ר"י הא סני רננן.
א"
צמ
ד
יע כרבנן רי"י ובנרה (סו):
חפירש נדבך עיר יותר"דפי'ך החס וסכר ר' יוס' חרוטה כפז הזה דרכי ,יהתנ'א כסרר עולם אשר יינו אכוהיך
ו'רשח 'רושה ראשינה וש.:ה 'ש להא של'ש.ת א.ן להם ואטר ר' יוחנן סאן ת"א ס-ע ר' 'וס'? יאשני ר' יוס'תני
לה סגר לה הי' טמורי ש"-י אשר שנה מ"ע העלה על ספרו (כעטים רני.ם אשר הוא עצמו לא מבירא ליח
.ריויון היטב בספי 'טצא ;יד רוגמאוה אחרות כאלה.

.

ו",
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יהודה וטזה הוכחה שעוד ביטי בעל בחי-בר רבה לאהיה זה המאטר במדר עולם אלא
שאחדמן האדמוניםהניהכןבגליונועלפי מה שמצא במקומות אחרים (ספרא e"Dצו,ירושי
יוטא פ"א ה"א) מאמרו שלר"י ב"ר יהורה החולקעל הסדר עולם.
י המגיהים
סכל זה יוצא לנו בברור כי ער זטן מאוחר מגד שלמו בספר הזהיד
ושבשוהו ,ובכן לא יפלא אם נמצא בו בכמה מקומוה הדבור "אטר רבייוסי" אשר זה
שלא כמשפם המחברים שידבר טעצסו כמדבר מגוף שלישיכי באסת אפשר שאלה
המאמרים הנזכרים בכנוי "אסרר"י" הם הוספות אשר הוסיפוטניהים סאוהרים ,בפרט אחרי
ןבעין שאינם אלא הוספות ,ואם המאכרים
שאם נתבונן בקצת אלה המאמרים נראה עי
עצטםאינם הוספות על כל פנים הדבור"אטררבייוסי" אפשר שהוא הוספהמיד טניהעל
פי טה שטצא בתלמ,ר שנזכר המאמר ההוא בשםר' יוסי ,ולא הלי ולא הרגישכי הדבר
י העתיקו ממרר עולם אשר הוא
הוא להפך שההלמ,ד מזכיר הטאמר בשם ר'יוסייען כ
התנא של סדר עולם .)1טסחאות הסדר עולם שלנו וק משובשות מאד שהעתקת
שהעתיקו טמנו הראשונים נוטות לפעמים הרבה מן הנוסחא של הנדפם .ובפרט נמצא
הרבה חלופים בהעתקות בעל הילקוט שמעוני .כבר אמרנוכי חכ,נת זה הספר איננה
ספורקירות הזטניםכי אם דרישה בקרמוניותי ואף אילו לא קבלנו מקרמונינו שרבייוסי
בן חלפתא היה פחבר הספר הזה גם כןהיינו טיחסים אותולו בהשערה יען כי נמצא
בכל ספרי התורה שבעל פה מאסרים המעירים על תשוקתו לררוש בקרמוניוה ומי יודע
אם לא מקצת מאלה המאמרים היו בסדר עולם בעצם וראשונה וקטעות הסופרים כאשר

ן ברוב הספרים שהשטימו דברים שנזכרו כבר בטקוסות אחרים,
עשוכ
כל הספרים והקונטרסים אשר תארנו ,רשטנו ענינם טהותם והכונהם כוללים רוב
ההר-ות אשר השאירו חבטי התורה שבעל פה אשר חיו ופעלו ולמדו עד הדור הראשון
י רבי יהורה הנשיא ואם נם הראנו לרעתכי חלק גדול
אחרי חבור הטשנה על יר
טהספרוה הזאת בתארה אשר היא בירינו היום בא בחוברת בימן טאוחר מאד בכל זאת
הדברים אטהכי לפי ענינה הכיל בקרבה את כל ההורה שבעל פהכפי אשר השתלשלה
ער הרור ההוא ,ותהי הנקודה אשר מסנה יצאו בררישתם כל הדורות הבאים.

.

פרק ששה ועשרים
פיק החתילה- ,

אם נביט לאחור על כל המראות אשרלפנינו נראהכי פרק הזמן שמן הרבן הבית
עד דורו של ר' יהורה הנשיא וטעם 0ה לאחריו ,אם גם קטן הואלפי שנותיו גדול הוא
לערך רוב העבודה אשר עבדו על שדה החורה שבעל פה ,וההאחדה הכחות הטיבים
היתה ררותיה עתה כפלים לתושיה אחרי החליפה הגדולה אשר היתה בעניניהם ובטצבם
הדתי והכדיני .העבודה הזאת בכרה ותעש פרי הבואה ,והשלמה הורת הזקנים עד
תכינתה התורה הזאתתכילכל חקי היהדות בין דברים הנוגעים באמונות וברעות ובדת
המעשה ובין ברברים הנוגעים בחקת המשפטים שבין אדם לחברו ,אםל8י מראהעינית
נשפוט עליה ירטה לנו כאלו היתה תכלית חכמינוטנהיגי האומה לשים פועקה בנסשפ
בתת צו לצו ט לקו הטכבידים את החיים הרתיים .ורבים כבר הפאו ועור יחפאו עליהם

.

_____

ועל

 .פ 75 .כבר דבר מקצת דישותיו ,ועי' בסיע פ"י נשנה נהמא ג' פינם.ם ט
 )1צונץ בז' ג
רבהו,ביוםרוק"לסמדוי
ר
לישראלוכו' 11ה מובא בתענית (מ ).בשם ר' יוס' ב"ר 'הודה וניאה שציל ר' 'וסי בהם וכ"ה כשהיש
.
,
ן
ע
צ
מ
ו
 .טפנ' שהיא העתק כמע ובכם"ר פ'יג שהנאתי כפנים מכיר ברי.תא בשם ר' יום'
מזכיר ר' יוד
כ.לקופ
ף
מלזזם ר 3"3טפ"ע :א"ר .ום' אפשר לומה כן והלא כבר היו לו וכו' ושתא בע"ע 0כ"ב ובמקום ההואההיי
יוסי מכל זה נראה שאין לסמוך על הכלהא בבחינת השמוח ,והעיקר כמו שכתבת' בפנים,
נם 8ת 3ו קרחא ברבי

רט.

ר-

.

.
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ועל מעשיהם דברים אשר לא כן בחייה :כי זאת התורה שבש פה אשר רנימובנו
אותה מדור אל דור פתאמצת להכביר עול הרהרה ולמען ספות חוטרא על הוסרא אפנם
אם באמת ובתמים נשכיל על מעשיהם נראה כי הדבר הוא להפך אם גם שמצב הדת
והתורה בישראל בפרק'זמן ארוך קרוב לשלש מאות שנה למן עלותם מבבל נעלם ממנו,
בכל ואת נוכל לשער בפחכי בקרב פרק הזמן הזההיומפריזים על הסדה בדקדוקי מקצת
הטצות עד לבלי חק .כל המתבונן בהשיורים הקטנים אשר הגיעו אלינו סקורות דברי
הימים בדורות ההם בימיהזקנים הראשונים והחסידים הראשונים
הפדההלאיבין ער סהרהכי
בחקי הטומאות והמהרות השבחות והמועדים הפריזו מאדעל
ו
ש
ע
ק
פ
ס
כן בכל
ובלי
המצות המעשיות .אמנם בדורות שלאחריהם התירו טה שאמרו הראשוניםכי ההבוננו
בינה במעמרי האומה הכההלפים כדור אל דור ,ואזנו וחקרו ותקנו היתרים לפי מעמדם
בזמנם ובשעתם.מי זה יכחישכי בימים אשר תקנו ערובי חצרות ושחופי מבאות וערובי
ותחומין לא הקנו אלה הרכרים לען הכביד הדת כי אם להל המשא כי בלי
ילה
שק
בפ
ס
ייי
ת
ו תכליהם בתקנות האלהיען כי היה משא השבת כבד על הירדים בלאיוכלו
השבת,
א
ל
ב
ו
ו
מ
ו
ק
מ
פ
ם
ו
י
ב
ש
י
א
א
ל
ט
כ
ת
א
ש
ל
ו
ל
כ
ו
י
לצאת
אף
נקב כחם של סדקית ממבוא
להצר ולביה בשבת ,ולאיוכלו לההעננ בשבת בטאכל ובטשתה אם הל אחריום מזב.
ובהיותכן הלא ברורכידיני ערוביןותדעסין לא באו בעצם וראשונה לההמה-כי אםלהקל.
וכסוכןאיןכל כפקכיביסים הראשונים היו השבוחים דבר חורה ,ועוד נתקיימו הלכות
ומדרשים ישנים הסירים על זה ,ואטנם לחכמי המשנה המאוחרים אין השבותים אלא
כדברי סופרים ועל כן הקילו טהקרטונים ,ומפורש הדבר באר היפב בענין מלמולכלים
בשבת .שבראשונה אסרו כל הכלים להטלמל בשבת ,והתר-ו שלשה כלים ,וחזרו והתירו
וחזרו.והתירו עד שאמרו :כל הכליםגימלים בשבה  ,מ
המשנהאללהא הפרטים האחדים כבר נראהכי
היתה להכביר עול התורה .הן
תכלית זאת התורה והשתלשלותה עלידי חכמי
י גם זאתאין להכחישכי זאת התורה החסירה גםכן אחת הנה ואחת הנה; אבל
אמנםכ
ת
ו
ד
ל
ו
ת
ו
י
ה
ת
ו
ר
ס
ו
ה
ה
ם
נ
מ
ז
ם
ד
מ
ע
מ
ל
ת
ו
ש
ו
ר
ד
ו
ם
ס
ו
ק
מ
ו
א
ל
נם אלה
ם
י
ל
ע
נ
ו
נ
י
נ
י
;
.
ט
י
כ
כי
ת
ו
ש
ע
ל
אשר
ם
ה
ל
ם
י
ו
ג
ה
כשכרת
ה
י
ה
ם
י
נ
מ
ז
ברוב ה
ו
י
ח
ו
א
,
ם
פ
ע
ץ
ו
ח
נ
י
נ
פ
ב
י
ט
פ
ש
מ
בפני
מנגדיהם הצדוקים או נם בפני יתדות העדה החרשה הסשיהית אשר יצאה טקרבם ,או
מסבה אחרת זטנית או פקומית .אם גם שאין לאלידינו להכיר תמיד שורש הדבר ולרעת
טאיזה פעםזפני או מקומי הקנו כך וכך ,וננד איזה חקים וכשפטים טזולהיהם טעשיהם
פכוונים ,אין חסרוןיריעהנו והכרתנו עוד ראיה כי אין הטעם טונה בזטן ובטעטדם .אמנם
אם נאמד שסדת החכמים ,בין אם הקילו ובין אם החסירו ,היתה זמנם וסעסדם ,לא
נחשוב כי מהשוקתם להוליך את תורת היהדותידביד עם החיים ,בדו תורות מלבם
ועקרו או הפרו הקיםכי אםהואילו באר א 11התורה .ובזה נבדלו חכמינו סכל מחדשי
דתות אחרות אשר עמדו בכסה זטנים אלה השליכו אחרי גום כל מה שהצמיח הזמן
במשך שנות אלףסבלי לבקרבין שוב לרע,בין מה שנדרש מהזמן והפעמדים לכה שנולד
ספניות אחרות והכל כאשר לכל הרסו ור~עיצבו על המצב אשר עמדועליולפני שנות
אלפים כאשר עשו מחדשי הפרסים ,וטחרשיהמינות ובינינו הקראים ולא העלועל לבםכי
ררך הפכפך הואזה,כי כל אשרלו לבסבין הלאיודעכי כל הדבריםיגעים ללכת קדיטה
וכלהירה למעמד ולפעולת ולדעות שלזטן קרום הנבדלמן הסווה בדעותיו ובחפציו הוא
הזרה נגר סנהנו של  ,D~lyאבל הכמינו הפרושים ,אשר נם להםיאות שם מחדשים לא
היו טהדשים מזההמין ,הם לא חדשו דבר בחלט) אל דהירה הישנהבי אם בכחה ועל
מצבה אך לאעל סצבה בעצם וראשונה כי אם ע 5טצבהלפי טה שכוונו בה ודרשוה,
י הערמה לצרך שעתם אבל לא הפרוהו .ולרוב הניחו כונונן
לפעמים הסבופני וכחק עליר
חרשות
-

.

.

.
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כ והדעות המושלת ומצב ההשכלה ,לא נעשה
קודשות בהורהובחקיה בהסכמה עם צרכיבחי
בנפשנו שקר לחשוב כי כונה הרבה:-עין תחתעי
ן ר,יתה בעצם וראשינה עלתשלוטי טמון,
וכונת :ופרשו את השמלה היא :דברים המחוורים כשמלח או שהעיקר טאסונות  Q9'yהבא
ותהית הסתים שהוציאו מן הכתוביםישלו אף רמז קל בתורה ,אין כל זהכי אם מפני
שתקפח עליהם החליפה בזמן ובדעות ובהשכלה ולפיהם הוליכו בכל עת את השתלשלות
דיבורה במסלות חדשות.
המקום אשר משם יצאה רמזרה ואשר שםסללוהמטלות החרשותהיהלפניםירושלים
ן הגדול אשר מאתו יצאה ההוראה לכל ישראל שם נוסרו כל ההדשות
פושב הביתדי
אשר היו דרושות לזמנם ומצבםבין מה שעשו בכח עצמם ובין מה שדרשו ובארו החקים
בהסכתה עם הדעות וריוח אשר משלו בזטנם ,ועם החפצים אשר יכונו לזמנםומצבם.
אך בסוףימיהגית נעשהפירוד בביתדין הזהויהי  DI~Dקביעות החקים לשני בתים בית
שמאי וביה הלל ויהיו לפח ולטוקש לבית ישראל.כי 0אז ההלו הרת ורמזורה להיות
שרה נעבדלדרישה למורית אשר הצמיחהזרעים אשר רק לחובשי בית המדרשהיונחמדים
למראה וטובים להשכיל אבל לעם ולחיים לא היו לרושים ולא נחוצים רבן גמליאל השני
ראה קלקול הומנים ובכל מאמצי כהו בקש להשיב הדבר אל איתנו הראשון אבל לא
הצליחכי ההה לנצח את הקלקול היה הוא המניצח .ומן "העהההיא כל חכם וחכם לדרכו
יפנה כל איש שוררבבית מדרשווהיתה התורה לאלף תורות" (לעיל פ"ט) ועוד זאת :תחת
אשר לפנים כל דעה יחידיה אשר בטלה במעוטה לא נוכרה עוד ,עתה גם היא היתה
ענין לענות בו בבית המדרש .ובכן טעט מעט היתה דרישת התורה להפסה למודית,ויהי
אוסנוהה "להטציא שאלות הלכותיוה חרשוהוהפליאו לעוטווזדיניםאשי לאשערוםהקרטונים"
בי לפי דרכםולפי תכלית הכעשית לצרך שעהמ אשר היתה המיד לנגדם לא יכלו לשער
אוהם בימיהם (ג"ז שם)  ,מדורו של ר"עוחבריוהיו מפרשי התורה למחוקקים אשר חקקו
חקים חדשים עלפי מדוהיהם .אך תלמודו של ר"ע היהה התורה לכל ישראל ,תורתו
השיגה תקף אחרי סוהויותר מאשר היה להבהייו,כי אחרי הרדיפה הדתית של אדריימס
אבדו רוב ההכסים ולא נשאר בלתי אם שיור  IePסתל0ידיו והם היו ההת רבם ולנימו
תורתולקו ולטרה.
.
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רבו הרעות והתורות .הביתדין הגדול אשר נוסד באושא החת נשיאוהו של רשב"ג חסר כל
חיל להשיב הטעטךהישן והנרצה ,לעפת רגשת הרוח המקולקל,כי כבר היה משפת הוטן
ו0עשהו להיוה כל בית הסדרש כעולםבפני עצמו והראש העומדעליו עושה בו כבתוךשלו.
אז בקשו להת מעצורלבתידין היחידים המתפרצים על הב"ד הגדול  Iwvlחק בעתההיא:
שאין ב"ר'כול לבטלדבריב"ר הברו אלא אםכן גדול סמנו בחכמה ובמנין ,שלא תעשה
התורה אגורות אנודוה(לעיל פי"ח) אבל סעפם הזטן המקולקל היה חזק פהנשיאומי יוכל
לדון עם שתקיף טסנו?כי למרות השתדלותוהיוהישיבוה השונות בעוכרי האהדות *וראשי
וחשיבות שסהלישיבהם את כל תוקף סעסרה העצטי ודרשוויסרו הלכות טבלי  nivwאל
המכסה בית דינו של רשב"ג .ביטים ההם קם בנו של ר"ש בן גמליאל הוא ר'יוצרה
הנשיא אשי הכיר סחפה זטנו והכיר גם זאתכי רוחהומן כבר הקריש תורה כל חכם וחכם
להיות נדרשת בבתי טדרש כי האמינו שההורה נדרשת בקו"םפנים טהור ובס"ט פנים
טם,אועלכן חייביםלהכניס בלב דברי האוסר ודברי הסתיר שאלו ואלו דברי אלהיםהיים.
ן להשיב על כן לא התאמץ עוד לנצה את
וטדעתוכי חק הנחתם במבעת רוח הזמןאי
הקלקול אבל השב לתקנו כיכלת ידו .כילפי רעתו גם מרבוי המהלוקותסימי ההחלת
 .הוא חשב אחרי שברוב
הבהים ער גסנו אפשר להוציא תכלית טובה לרורות הבאים
ההלכת
-

.

.
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ההלמת נמצאיש אוטרין ויש מתירין בר שתמיד דעת דגמעומ בטלה נגד הרוב על כל
פנים סציא~ת הדעה היחידה וזכרונה תועיל שתהיה לרורות הבאים אילן לתלות בו שאם
יראהביתדין של דור אחר את דברי היתירשנאותיםלזמנםולפי השכלתםשיכולים למסוך
עליו .זה הרעיון הוא היסוד אל המעלה הנדולה אשרפעלר' יהודה אשר קבץ כל סדרי
משנה של החכמים עד זמנו והברם יחד במשנתו -וזה הואענין המחלקות .ולאהיה
לעשות ילוקט משניות אשר נשנו ער
כונתו לחבר ספר  D'pnכ אם כונהו בעצם וראשונה
ידויחיד כדי שאם יראה ב"ד אחר את דבריו שיוכל לסנרךעליו
ומת ,והזכיר דבריכליחי
ה נאוה להשינ תכלית יקרה ,והיא ,שישוב משפט התורה שבעל פה
המעשה הזה הי
לקדמותה שההלכות שקבעו קדסוניהם ,לאתהיינה כחקולאיעבור אלא נתן הדבר בירכל
ן או לבטלן,
ביד וביר לקיימ
י השתדלותו הנאמנה לא הובנה
אפנם אשר השבר"י הנשיא לטובה לא הושג
כ
סבני זטנו ,עודבחיירבי אףכי אחרי טותו באהרוח חרשהבלבהדורשים ,הפלפול והבקשה
לעשות הוייות אחזו כל הרוחות ויהל התלמוד לעשות פרי תבואה ,והנה משנת רבי אשר
,היתה נועדה להיוה המצית כל התורה שבעל פה היא עצמה היתהענין לפלפולולהוייות
-

.

הדשות.כי את מדר המשנה שמו למסר דרישתם לתמנה ולפרשה ולהרחיבה בהוצאת דבך
מדבר עלפי מדת חכמתםהלמורית .אז כאכול קשישון
ומראותם פעולת רבי בסדר משנתו גם הם השתדלו לעשות כט:הו ובטשך זמן קצר פרו
ניבו סדרים חרשים וספרית רחבתידים נבראה בארץ אשר בה העלו כל דעה נדחית ,וכל
דבר קטן אשר נורע בשם אחד מהקדמונים יהיה טה שיהיה וכמי שיהיה נתנו לו זנרון
בסדריהם ,והקדישוהו והעריצוהווהיה קדש  ,ובזה נבדלה פעולתרבי בסדרמשנתו מפעולת
אלה המאספים וההסדרים .רבי לא נשא פנים בתורה ,ובכל סדר משנתו לא בא במשפט
רק על הדברים הנאסרים לא על האישים המדברים .אבל המה לא הקפידו על הדבריםכי
אם על אוסריהם .טן העה ההיא ההלה האמונה בראשונים לאין נבול ער כי לא האמינו
בעצמם .ויחי לטשל בפי החכמים אשר קמו אחר הדור הוה :לבם של הראשונים כפתחו
של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל  L/W1עצטם אך כמלא נקב טחם סדקית(ערובין
נ"נ ),פובה צפרנם של ראשונים מכרמם של אחרונים לומא ט' ):והשפילו עצטם נגד
קדמוניהם עד שאסרו אם הראשוניםבני טלאכים אנו בני אנשים ואם ראשוניםבני אנשים
אנו כהמורים (שבת קי"ב :ובכ"ט) .ועתה בהיותםמגביהים את הקדמונים עד שסי השמים
ומשפילים עצמם עד עפרות ארץמי זהמלאולבו לבוא בהשפט עם זקניו בדורות הקודמים?
ואם בא ,סי יאבה לו וסו ישמע אליוך ואפנם לא שטו עללב כי זה ננד השתלשלות
ההשכלה ,ונגד מנהגו של,Q~'vכי לפי טבעהדבריםישיתרוןלאהרוןעלהקדטון"יען היותו
תסידהולךומוסיף חבללחבל וטשיחהלטשיחהעדכיבעזר הראשונים עצטם אשרנלאוסביבות
היאוריםלהוציא להם מים יאמר הכורה אחר כורה אני קרתי ושתיתי (מ"עפי"ר) .וטה היה
אחרית אלהעכי ערו עדהימור בם טקצת האיתנים אשר תורת הזקניםנשענהעליהם.היסוד
המושכל :אין ביד יכול לבטל דברי ב"ר חברו אלא אם כן גדול פמני בהכטה ובמנין,
אשר תקנו לשעתם שנה פניו אלהיפוכו  /תחת אשר סהקניו לאכונו בוכי אם לתת סדה
לבתידין העומרים זה אצל זה שלא תעשה התורה אהודות אהודות הנה האהרונימ
הניחו בו בונה מהופכת וקיימוה אף בב"ר ננד ב"ר שקדםלו בזטן ,ולא השניחו על הדבר
כי טמשנתו של רבי יוצא טפורש ההיפוך טזהכי הוא יסד במשנתו שעלכןמזכירין דברי
היחיד בין המרובין אפ שאין הלכה אלא כדברי המרובין 1שאם יראה ב"ר דברי היחיד
יסטכועליו .ולא עוד אלא שלמען ההליש התולדה היוצאת מדברי המשנה הוסיפועליה זה
אש אףכן קנאת כופרים אכלהק,

המאטר
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המאמר עצמוואין ב"ריכול לבטל דברי ב"ד חברו אשראין לו קשור כלל עם המשנה
השק-ית כי אם סותרה סכל וכל
 .ולמה כל זה 1מפני שברור החדש עצפה האשנה
ת
ת
בראשונים ערלבלי חק .ואתרי שנ יתרון לראשונים טה נעשה בהימור אשר החויקוהו
ן שבימיך ,ויפתח בדורו כשמואל בדורו1
קרטונים כגופה של תורה :שאיןלך אלאבית די
כלו עלה בההו ולא נשאר סמנו בלתי אם גויתו אשר אין בו נשמהויחי למליצה ריקה
המרה כל רוח האמנםכי שערי התירוצים לעולם לא ננעלו בפני חכמת הפלפול כי היא
בהחבולות תעשה מלחמתה של תורה כןדבי קטן הוא לה למצוא התנצלות לכלאפני
הפכים בנושא אהד אבל החוקר לתכלית דבר לדעתו על אמתתו לא ימחפק בממו אלה
אך הנזק היותר גדול אשר יצא טהאסונה בראשונים בלי כל תנאי וגבול הוא זה:
שכל דעהיחידית ונדחית השיגה תפארת בדורות האחרונים .עד דור אחרוני ההנאים לא
שמענו כי הגישו בנחושתים את רווח להכריח את האחרונים שישטרו מלבטל דברי
הראשונים  /ואם נם שר"א בן הורקנוס לא רצה לראשות את תלמודו כי אםלקיים דברי
 .אטנם
הראשונים אבל לא לבטלם ,אף הוא נדחה מפני דומעה ודבריו לא היו נשמעים
מיסי ר' הייא ורב והלאה נהפך הדבר שהיה לחק שאין האמורא רשאי לבטל או לסקור
דברי התנאים .וזה ומה לקלקול גדולכי הוא שורש פורה דפלפול והוא מקור לההחכטות
הבבליים ,כי הנסעןיורה שאין מעצור לרוח האדםואין בכה אונם הצוני להטניעהו מלבוא
במשפט עם רעות זולתו .ואם בא והכיר בדרישתו בטולן ,אם איש אמת הוא ,לאיכול
להתכחש להכרתו הפנימית .ואמנם מה יעשה אם מונע נוכח עסו אשר ימניעהו בחוקה
סתת לרעתו מעמדנגד דעות המקודשות סהזסן או מאמונת העם? האםירפנהאו יבטלנה1
לא,ני אם את הדעות המנגדותלו יהפך בתחבולוהיו וישתרללהחרימן עם דער ,1,אף אם
יעשה זאת על חשבון האכת אמנם לא יוכחשכי התעשה הזה דורש אמצעי מיוחד אשר
 .עלפי הסדה
עלירו יושג התכלית הנרצה .והאטצעי הזה הוא :מלאכת החדור והפלפול
 .והגה בררך הוה
הזאה יהפךויהפך הדבר עד אס המבפני הדעות של ר~קדטונים אל דעתו
 .הן לא רצו נם לאיכלו להכחיד אסרי קדסומהם .זאמנם מה עעצ
אתזז נם חכמינו ס'גתה
אם בכל זאת טהכרתםהפנימית נטו טדעת הקדמונים 1אז לא בטלו דעתם ני אם הוליכו
דברי הקדמונים בדרך נהיבהלתכליתם עד כיינחום לטחוז חפצם ,ובכל עת ובכל מקום
אשר לאיכלו להיות נאותים אל רעות הקדס~נים הכריחו דשת הקרבינים להיות נאותות אל
רעתם .זה דרך ריוח ההולך טעתה בכל לכודי החכמים הוא ענק רחלטוד ובו נכרו
אותוחוו .אםזה הדברנהויק ולא גרף אז נלכה בטת בסענלי התורה שבעל פה אשר מעתה
החלהלדרוך בנתיבות לאירעו הראשונים ובדרכים לא שערום,

.
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.

.
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החבטו

רשימתתוכן
-

אבאאליעזר א.

בןדולעאי

אלעאי

,150

ר' אבא (רב) .201 ,170 ,168
אבא שאול .150
אבות דר"נ .199 ,152
י .166
אבמולם בריוס
אבלרבתי יאה מס' שמהות

.

.

אבנימוםהגרדי ,152
אגדה (מדרש) 184 ,- 178 ,125 ,98
אגומטום .21
אוזיעוםקיסר 129 ,115 ,98 ,5 ,8

אום .27

%4נם.49
ר
ג
ה
אונקלם
.
אושאת"תדעהותקמח")282,131,129
ר/אועאדא רבה .194
אחרים ,187
אים"ם .8
אך הלק .108
וצמןורקין .89
אלהוז .125
ר'אל"מרבן הורקמם 78 ,68 ,67
122 ,116

,116 ,109 ,74

ר'אל"מרבןריה"ג .140 ,180

"אליעזרבןיעקב .149 ,180

ר,אלחמר תסמא

בן

,110

אאללכיסשנעדרמואקברדדת~.17

4

.126 ,113

,109

אלעזר המודעי .117

ר' אלעד ברעסי .166

ר'אלעדבןעזריה .110 ,105 ,85
78
ר'אלעזרבן
ר
ר' אלעד ב
ק
ו
ד
צ
.109

ערך

,--

רי אלערבן 21טוע,119

רא"לאלעזרבר שסעת

תקרי .162

,147 ,180

,165

אם למקראולמסוחז .176 ,108
אנמוממםפיאת .159 ,129

אנמיגמם איםסוכו .27
אנטיכרימיס .29
אסמכתא בדרשות .104
אספסינום .85

אפותיקי .27

אפלמון .21
ארימטופלום 24 ,19

ארטוצד .15
אעות 19

,21 -

אחיןוגמין .89

ב.

ן איםיכול לספל דברי ב"ר הברו
ביתדי

.282 ,158 ,57

ביתהלל,ביתשטאי ,71 ,65 ,87
107 ,90 ,87 ,88
ביתר 118 ,117

.
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בןדימה .92

ס'דניאל

בניבתירה .85

בעורחמץושרפתו

,43

בקעתביתרמון ,115

בריתא "יצקנה) .212

.130

ברייתא דל"ב סדות .149

ברייתא דם"ם סדות דר"נ .151
ברכוכבא(בן כזזיבא) .117
ברכות .27
ברכות של ר"ה .180
ברכתהמזון .180 ,88
בר קפרא .197 ,170
נור בחרב .47 ,46

בעועוףבחלב .90

י
.

ע*
נאולההעתירה 6
גאונים 222 220 ,217 ,187
.228 ,225
גאלליאום 24
גדו.ד; אםזוין רוב וכצבור יכולים לעמוד
בה .157 ,58
,)(7 ,45
נפלגויי

פלו,גריחת ().8
ישליהלדחקן .123 ,6
רק
רבן נמליאלהשני
מס'ברים .222
דבור (לאגאס)

-

,98 ,77 - 65

,100

, 106

ך
,27

דברהתורהכלשוןב"א .101 ,96 ,88
דבריסופרט .173 ,69
דברשבמניןצריך אחר להתירו .68
נמ
דבר שלא בשם או
יירו .216
ס
ר' דוסאבןהרכינם .98 ,78 .,70
.27
דדייילתיינקגיר .25 ,24
דעינפשות .41

, 89

דעותחיצ9ו1ניות .108

דרומאן .

'DDדרךארץ יבא וזוטא .222 ,217

ה*

הגדה לפסת .68
הגהות במשנה
.192
הגשמה .113 ,108
,101

הויות .187 ,178 ,169
הלכה לסשה מסיני .76

הלכהעיקבת המקרא .96
הלכות .174 ,178
הלנותגדולות .228
הלכוחמתמות .188
הלכותקמועות .222
הלנותתלויות .87

הלל (הבבלי) .28

ד*

וויררדגיימלוס26בריומי .168
.

ז*

זוהר
זריקת דםהעולה
,144

.43

ח.

חברי ר"ע ותלמידיו - 147 - 106
ר'חוצפיתהמתורנכן .119
חזוק התורהוקיומה 1
חזקה .48
רחייא .194 ,168
חכמיאלכסנדריא 108
חכמתיונית 127 , 128 ,26
ר' חלפתא 109
י 186
בייומ

.

.

.

.
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רי

יחקבן ברקא .110

חנןהמצרי .111
ר'חנינאבןגטליאל .129
ר'חנינאבןחכינאי .113
ר' חנינאבן חמא .170
טחנןבןיעועבןחמיויצ
ל ר"ע 150
י'חנעאבןריה"נ .150
יוחנןכהןגדול .28
רי חנעאבןןזרדען  .119 ,118 ,110רעחנןבןנורי .108 ,104 ,79
,1
ר' חנמהבןאנמימום"9
ר'ילשיןבןוזורתא .117
,
20
חנמהבןחזקיהבןגרץ .88
ר'יוחנןהסנדלר .148 180
יהראל ,1
חמןלאומיה
ן .114
ר'יינת
ם, 110 ,78 ,74
יבןדורמסקי
ר'
מ
י
י
ר'יומיבןהמשולם .168
עש*
ן חלפתא 180 ,119
ר'
יב
ס
י
י
בצמאתם .41
.229 ,-144
.
מומאוז כלים 77
ר'יומיבןיהודהבןאלעאי .167
מלמול כלים בשבת .231
ן קסמא ,128 ,118
ר'יומיב
מעםכעיקר .46
ר'יומיהגלילי .107 ,105 ,90
מצימום .24 ,22 ,20
יהכהן.78
ר'יומ
מריינום .115
ר'יעקבבןקורשאי.152
מרנמרופים 116
.
רימרפט  ,108 ,105 ,90 ,72 ,68רייצחק .150
ר'ישבב .119 ,105
מרפתבהמה .42
ר' ישמעאל
ב
ן אלישע - 91 ,16
,106 ,102
*,
ר'ישטעאלבייוסי .166
"יאשיה .114
ר'ישמעאל בנושלרייי ב7ברוקה149
בנה .85,38
מ'ישעיה .89
ר,יהודהבןאגרא .150
ר'יהורהבן אלעאי.187 ,180 ,119
כנ*
יהודהבן בבא .119
רב כהנא(הבבלי) .14
""יהודהבןבוורה .106
כותים .186 ,68
יהודהבן נהמה .98
הס' כותים .222
""יהודהבן תדאי .98
כלבכאלהשבוע .97
יהודההנחחום .119
.220 ,217
""יהודה הנעיא  ,147 ,185 ,70סם'
 .232 ,169 ,152כלליפרס .89
יהודיםמ'טיח"ם  .101 ,86 ,31 ,6כללות .142
"יהוטעבן חנמה,78 ,70 ,67 ,8
וו
.116 ,97 ,80 ,77
"יהוטעבן קרחה .158 ,149
לאונפים .92 ,4
לאומית ישראל ,106 ,8
עדעעו משסמקעה .125
ליבמדות דר"אבנו שלריה"ג .188
ףעחק בןבגבנ .111
ר עחקבן טדמא .110
ר' יחקקצאי ,84 .2
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* 115

לוי ברמימי .171

לוליינוםופפום .115

ן
ן

י

נ*

נביא .7

נדה
.44 .
נדר .45
ר'נהוראי.150 ,
ממריקע.189 ,108 94
ממחאות המשנה .190
נדרות .45

ו.
א4
*

ר'טאיר .- 180 ,126 ,90

מגלותמהרים .168
מגלתחסידים .182

מנלתיוחסין .182
נחוםא"צ 3מד .89
.
27
,
מגלתתענעז 226
נדרשתבהן  ,97 94ר'נחוטאבןהקנה .67 ,89
מדות שהתורה
 1לנחמיה .194,148 ,130 ,119
,208 ,176 ,151 ,139 ,101
ה
י
מ
ח
נ
הערמוני .89
התורה  .188 ,101 ,--89נירון קיסר .20
 .200 ,186 ,176 ,189הנשיאים ותכונהם .65

מדרי

כה מצעו
."104גמן מדעתזמדדץ ,54ן
מתחבהיתע

מבבז .112
כוקדממ .119

ש*

סאלאן נ.2
מדרעולם .229 ,226 ,140
סוטה .48

ינ' מעזה .222
נכלה .8 ,7

מין.14

מומכים

מכלתא .201

מס' סופרים .217
ג לתורה .49
סיי
סמוכים .1"9 ,184 ,108
מפרא .206 ,201 ,139

לכגחםבר עמי .156

כצררה .1~4

ספראדבי רב

.126 ,125
מעשה
בראש"".12
מעשהמרנניה

,206

ספוי.210 ,201 ,144
מפר עמא .211
.222
פל.פפר
סקראמעם 52 ,27נ.

.160

הלאומית .3
כשינ
מפלטת משראל .1

וירה

סתם ואחתטהלתד:אולהפך 186
ן ר.מ ,135
סתםמהניתי

מ"יה.7

מהצח"ם .127 ,121 ,80 ,8
,דר וקהלת .88
נשנה .-- 184 ,168 ,186

.167

סוניקא .25 ,24 ,20

מכירה .48
כמאכים .16,14 ,12
כנהגבישראל .174 ,104 ,62

מעשרות

רינתןהבבלי .200,-150

מו,.4

ימטפמי הגחם ביההם לתורה וצבעות
10
ר' מחואבן הרש .110
מהיבהארבה .147

ע*

 .עבדיםם , 228
מס'עבדי
עבדתאלדים .88
,28 , 22
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עבדתאלילים .80

קיטום ,180 ,126 ,115

עבורהשנה .172 ,167 ,130

קנאים .2

עליזבילנתזהבלוד .118

קרבמת.41
ן פסח ואולץ * 44 ,48
קרב

עיןהרע .14
עירובי
ן 231י

.

ענדןומואב 75 ,48
ןי"הללאל 87
עקביאב
ף ,67 ,41 ,25 ,8
ר'עקיבאבןיוס
,113-97-=91 ,70
.127 ,126 ,119 ,117 ,116
העני 12
,

קגדלים

ערלד.49:

.110

.

נ*2
פאליבעם .19
פוקם .ראה שאול.
פלומארך .27 ,24
פלרמום .25

פלקו"אלכסנדרומ .174 ,47

הפלפול .283 ,161 91 ,
פפוסבןי90הודה.128 ,119 ,70,
ר' פפ"ם .109
פקוחנפשבשבוז .45
פררם 126 ,106

פריט .88' ,4-5
צדוקים .86

צ.

צדקהלעמה
ציואסתר .15
צורך'טעה .50

,24

צעירא 25 ,24י

נצ' דציז.222
צרת הבת ,72

קנץפיוס

,29

ראה

ר*

אבא.

רב*
רנףומ,2ק"רמ',יאה סחתשהחיה נף.
יםבצרופיאוזקעז .108
וו
רמ
ר

לט*

שאול ט41ק .8 ,6

ענות מסנר .231
שבקית .שמימה 160 ,66 ,49

שו הנסקל .44
17עורם .50

שנחה .48

שמואלהקמן .116 ,67

מ %שמהות .218 ,217
ר'שמעט ק אלטר .165
ר,שמעק בןגמליא
לדגשיא 153
שמעץבן עמא .126 ,125 ,113
,,לנבעטבןיהורהאיש כפר עכו .167
ר'שמעוןבןיוחאי -140 ,180 ,119
רר',שמעוןבןמנסיא .168
שמעוןבןננס .111
שמעוןבן נתנאל הכהן .73
ן נתנאל . 78
רי שמעוןב
ןעואי 112 ,107 ,98 ,88
והמעוןב
.126

שמנהעשרה ברמז .84 ,67

4

שטעון הפקולי.67

ה
קף

קברתהמת .69

קכלה .144
קובציהלכות .89 ,88
קטעמייאן .25

.

שטעוןהשקמוני .112
שמעוןדעזימני .111

ר,שמעון שוורי 11נ.

שפיכתדשים .30

שפרעם .158
שתירשויות .126
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