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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.

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

218

.-

-

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
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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
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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.
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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
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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
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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,
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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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