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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'

.

י'
.

א

יי*1

.פני

.

.

.

.

.

.

~ייש

.

.

.

ישמעאי

ועי

הלשען
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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

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

165
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
-
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.

.

.

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
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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
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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
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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
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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

.

.
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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
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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
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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
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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
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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
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ת
מ
ה
ם
ש
(
ב
ש
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ה
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"
ב
(
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ו
ה
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ם
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ו
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י
ה
)
.
ל
כ
,
)
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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-
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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.
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ט
ל
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

.

