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 אותה ונהחם בפסוק הקת בפרשת הנה , הזטנים סיר את ערב כי מקומות ככסהברור
 פרחיה בן יהושע את ראיתי אני שאטר מהלל מעשה יצפר תשם"א( )ר0ז הכהן אלעזראל

 ר,פחוח לכל פרחיה בן ליהושע הלל בין כי אפשר אין וה וכל . בגדול הפרה אתששרף
 כי הפרה את שורף ראהו לא ראהו אילו ואף יהושע את הלל ראה ולא דירות שלשההם
 הובא וכן ? ח"ד( פ"נ )פרה הפתת שורפי בין מנוהו לא לכה בזטנו פרה נשרפהאילו
 )ר"ש 'הודה ר' את גם והביא עזריה אחי I1PDWI יהושע יר' אליעזר ר' בין פלפולבשמו
 הזמנים סדר ולפי ההוא בסעסד היה יהודה שר' נראה הדברים ומצורת ס"ד( פ"באהלות
 חדשה המצאה אלא ואינו בזתן מאד 0אוהר זוטא שתספרי נראה זה סכל . אמת זהאין

 לשון לו הינה ומכלי המקובלים פה שבעל ההורה כפרי נגד tlDI~D בכסה שנהומהברו
 זה ואף הרבה הקדטונים בו השהמשו לא כן על אשר פתרון בלי דבריו נשארולמודים
 , האחרונים הדוריה קייטוהו לא כיהסבה

 האלה הספרים בשלשת בחינהני סחך לנו היוצאות התולרות כל את יהד נאהדאם
 הכוללים תורה חוטשי לארבעה פירושים קובצי הם כי לנו יהברר וספרי ספראמכילתא
 ברירה ארר בברירה מקובצים הם הפרטיים הפירושים . וההקימ הטצות הלק אתלרוב
 הפרשיות סרר על המחבר סדר מכלם המבחר . השונים התנהים של הפירושיםמתוך

 , טחבר , מליצתם בדרך והן בשיטתם הן , שונים היו הספרים שלשה מהברי ,והכתובים
 תוך אל שהעלו כלוטי ישמעאל ר' שיטת אצרי יותר נטו והספרי הטכילהא טהבריאו

 ורוב ר"ע שיטת אחר נטה הספרא טהבר אשר תחת והלם'ריו ריי טפירושי גרול חלקספרם
 נם בו טלףכניס חדל לא מקומוה בקצת אך אחריו והנמשכים ר"ע מפירושי לקחפירושיו
 רוב כוללים האלה הספרים ששלשת הזאת בבחינה אמנם ישמעאל. ר' שלמפירושיו
 הם הנשיא ר"י ימות סוף עד הטקדש חרב אשר העה לכן הזמן בפרק שנוסדוהמדרשים
 בספרוה מיוחד הלק envn בבחינת אבל , בו אנו אשר הזמן פרק של הררישה פריבצדק
 האחרונים הדירות לזמן יוקרמו ולא מאד מאוחר לזמן אם כי ליחסם אין פה שבעלההורה
 . האמוראיםשל

 חמשהועשריםכ2רק
 .הבירא

 בספר לאספה ונאספו טשנהו תוך אל רכי אסף לא אשר השונוה המשניותטלבד
 עוד , ספרים לשלשה והיו המקרא סדר על נקבצו אשר הטקרא טדרשי כל ומלבדטיוחד
 בשני טפוזרים והם בו שאנו הזטן בפרק הולדהם אשר ומדרשים הלכות הטוןנטצאו

 הספרים בארבעה נשנו אשר אזהם בין הזה מהזבן מדרש או הלכה כלהתלמודים,
 בעברית הצונה כש ברייהא האהרונים קראו בתלטוד הנפזרים אזהם וביןהנזכרים
 התציניות המשניוה אלה מכפר . רבי במשנת השנויות ההלכות פן המשניות אלהלהבדיל
 אשר ההצעה לשונות . רבי של בסדרו המשניות ממספר יזהר וכמה כמה אחת עלנרול

 משתטש לפעסש . שונות הם הברייהות אלה בהער,יקו הבבלי רותלמיר בעל בהםטשתטש
 הנא. או תניא ולפערים העברי. הכמים" אשנו של הארסי תרגום שהוא רבנן תנובלשון
 . הלשונות אלה בין ההבדל לדעת והקרו ואזנו התלטור טספרשי הקרטונים דקדקווכבר
 מה אבל הושעיה ור' הייא ר' יסדו אשר הברייתות על נאמר רבנן הנו כל כי קצהםואסרו
 תנו עליהם נאכר ולא החכמים כל אוהם גורם'ם להיה נקבע לא ור"ה בר"ח נומרשלא
 שלא הוא הזה הדקדוק אבל באנרהו( )רש"ג הנא( )צ"ל הונא והנא או הניא אלארבנן

 למה ר"ה תני ן ר"ח תני : בהלטוד שאסרו המקומות כל עם נעשה סה כן שאם ,בדקדוק
 אחיש בטקוטות נשנו רבנן תנו עליהם נאסר אשר ברייתות וטקצה 1 רבנן תנו אמרולא

בשם
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 נעתקו רבץ תנו בשם בבבלי נאמרו אשר הברייתות רוב ואפנם . !( חייא ר' תניבשם

 ר"ח ממשנה הוא רבנן הנו כל ואלו ר"ה תני ולא ר"ה הני ולא מתם "תני" בשםבירושלמי
 הוא אמת כי מוה ונשפוט ? קצהם שהעתיק כמו ור"ה ר"ה בשם שיעתקו ראוי היהור"ה
 מצאנו כן על יתר . טטשנהם הוא רבנן הנו שכל לא אבל ור"ה ר"ח ממשנת רבנן תנושיש

 יוסי בר' ר"י בין כחלוקה בה נשנה כי לר"ח מאוחרת בברור והיא רבנן תנו בלשוןברייהא
 רבנן הנו בסיטן שנשנה מה שכל להאם'ן קשה זאת גם ואטנם . :( נ"מ )ב"ב ר"חובין
 , לכל להגרס נקבע לא הניא בסיכן שנשנה מה אבל החכמים כל ~הו גורסים להיותנקבע
 מעשים ספורי רק אינם אשל רבנן הנו בלעגן נאמרו אשר למאוה טאטרים שטצאנואתרי
 ענינפ אשר רבנן הנו בלשון מאטרים ונאמרו , 2( פה שבעל ההורה עם דבר להםואין
 השנת על יעלה עהה ואיך 8( בהם וכיוצא החכמים של חולין ושיחוה ארץ דרך מהלכותרק
 השנויות הנרולות ההלכות כר וכנגדם , ההליפט כל אוחם שונים להיות נקבעו וכאלה אלהכי

 ילמדן ברצונם הדורשים ההפץ רק תלויות אינן פה שבעל ההורה tuly~t והן הניאבלשון
 הן כן ועל ור"ה מר"ח נשנו לא תניא בלשון השנויות שכל נחשוב ~לא ץ כהן יחדלוברצונו
 אינו זה נם ההכמים למדת אוהן שטו לא ובכן פורידות ולא מעלות ולא משובשותבחזקת
 ור"ה ר"ח בי הניא דלא מהניחא כל : טאמרם לכלל נכנסו הלא פש:בשות כלן אלו כיאטת

 הברייתות כל עם נעשה ומה .( קם"א )חולין מררשא בי כנה תוחבו ולא היאמשבשתא
 רוב כי יטצא בתלמוד והמתבונן ? אחרות משניות על מהן וטפיל הניא בלשוןהשנויות
 שאחד טצאנו טזו וגרולה ן הניא בלשון שנויות אהרוה על פהן משיב אשרהברייהות
 ברייהא על אסר - יצהק בר נהטן רב - פוטבריהא ישיבה ראש בבבל החכטיםמגדולי
 עליה וסטך הנא בלשון השנויה לברייהא יהרון ונהן ידעתיה לא רבנן תנו בלשוןהשנויה
 שהיא רבנן הנו בלשון השנויה ברייהא על אחר במקום מצאנו כן וכסו , :( נ"נ)ברכזה
 רבנן הנו כל אסרו הטחכרים מן אחרים , .( ע"ג )נסין המדרש בבית נשנית ולאמשובשה

 והדברים ע"ר( סי' ג' שער ה"ה הכריהות )ם' כהנים בהורת שהיא לטד אהה סכנה הניאאו
 שוה עליהם החקירה ואין סתירתם שבהלסוד ודף דף וכל פתרון בלא כהלום הםהאלה
 הכל בפי שגורה ברייהא היא רבנן הנו כל כי החליטו אחרים עוד אכנם . " הזמןבנדק

 כ"ח סי' מ"ע )שו"ת הטדרש בבית יחיד ששנאה ברייהא הניא וכל המרובים מןמקובלת
 שראינו כמה סהירהה והמצא וצנומה דקה הזאת ההשערה גם והנה , הרנ"ח( סי' מלאכייד

כי
 וכו' טת המוצא )סג:( ונזיר תרח, בשם שם בירוש' העתקה וכו' הלולים קרש ת"ר )לה.( ברכוה עי'1(

  מערנין כיצר ה"ר )ו,( תר"ח,יונערובין נשם )עפ:( כפסח.ם נעתקה והיא נקבר 5מת 'א5א ריעהום טומאת אמרו ו5אער
 . בהם כיוצא ועור תר"ח. בשם :שנה ובירושלם' וכו' ר"הדרך

 6 ונעשה ליחן טנ'קה שכר לו היה ולא לזנק בן והזיח אשתי שטחה באחד מעשה ת-ר :( ):ג שבת עי'2(
 כת5טור. כאלה וידוכה דוסא. כן דר"ח מעשהמ.( ב"ק וע"ע טותה. יום ער בה הכיר ולא נדמת אשה שנשא אחד באדם טעשה ת"ר (ce) וכו', רדת לו ונפתחונס

 )ג:( . :כנם'ם א'( דברים ג' ספני )ג.( ע"ש בברכות. שבטם' הוה טם.ן החצונ'ות הסשנ'ות פה אעתיק8ן
 דברים 1' )מג:( קשה. רונן נ' )לג.( יריכץ'זוזוק. ד' )לג:( חוקיה. ;שה דברים ו' )י:( לילה. הוי משמורותד'

 מז:( בשור. נאסרו דברים ד' )נו:( באספרגוס. נאמרו דברים ו' ))א.( בפח. נאמרו דבר.ם ד' )נ:( לת"ת.נגאי
 מבבדין זבן )סי:( ד"א; ומהלכות כפורות. ספורות השנו.ות מן ההלכות א5י 'ש. נלי~ת ב' )מא.( הם. טלריםג'
 אשה. ליד סידו כנית המרצה )סא.( בקערה. 5זה ~ה ממתינים שנ.ם )סו.( בדרכים.לא

 )מב.י
 טהלכות צנוע. איזהו

 להספק א""'י;%ננו. 11'2ע::י;ג:ח44יו נ%י(בב:ןובן אגדות ללב. יפה אכפרגום )נא.( מליח. קפן דג (cw) משיניס. יפה טחול )טד:( במים. אכילתו המקפה )ם.(רופאים
 כשנססו )סג:( מלכות. גורה אחת פעם )סא:( 'ועצות. כליות )מא.ן . בחת מת )נו:( בחלום. ק:ה הרואה )נו:(י"ח. אינה )ט"ו:( טת"5. דגנך

 . ברכות DDD' 5טשנה:ו בכסותם פסש שוים אנדה תכונת לכלן .אשר החצוניות המשניות אלה וכו'.רבותינו
 הוא הכ55 סק':ין הר"ש "ח מטנו אשר שבמקור שערתי ושם 4 הערה 88 צד ה' חלק בדדו"ר ועי'4(

 ברייתא פכ5 פירש טכוונת ברייתא צ"5 אולי כהנים בתורת ובסקית במעיים פעות נפל ואטוראים תנאיםסדר
 דטתניא כלו' פשובשת ואוגה טחובת פי' טכוונת ברייתא שמא תן ~מור חוכן טסנה וח"א תניא ב5שץהעביה
 . וברגהמר"ח
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 . למשובשת שהחזיקה פפני ווראי ליעהה רצה לא ואף ידעה לא כי הודה בבבלהישיבות מראשי ואהד הכל בפי שגורה היתה לא אשר רבנן הנו בלשון השנויה ברייתא ישכי

 פי על הנה . שרשם על נעמוד אם אסתתם על הרברים מהלבנו יתבררוואמנם
 נשנית לא אשר מברייתא המדרש בבית ענין בשים להשיב שאין הקדמונים שהניחוהימור
 פיבות בחוקת להם סוחוקות היו הברייתוה אלה כי למרים אנו , הושעיה ור' חייא ר' פיעל

 שמשועבדים ואחרי משועבדים החברים כל להן בי משיבים ומהם , המרובים מפיוטקובלות
 כל ני להפך גם נשפוט ומזה . בהן לענות ענין לעשוהן כלן חייבים כן על אףלהן

 הן סיוע או השובה מהן לעשות בהן משתמש והתלמוד בתלמוד המובאותהברייתות
 סשתסש כזאת מברייתא מסייע או כשמשיב התלס,ד דרך והנה . ומקובלות מזבותבחזקה
 שנאסרו שהברייהוה מבורר הרי , לכדהניא כהתניא , הניא לא סי , ותניא , הניא והא :בדבורים
 הלא כן ובהיות סרן ומסייע משיב שהרי ומקובלוה מובות בהוקת היו האלה הלשונוהעליהם
 לשון או רבנן תנו לשון עליה שנאמר ברייתא בין הבדל אין וחוקתן כהן בבהינק כימוכח
 , רבנן תנו : הם'טן ואולם . טשובשת לאינה ומוחזקת מקובלת ואה ונם זאה גם כיתניא
 ההצוניות הסשניוה מן אחת כשמציע התלמוד בו טשתמש אשר ההצצה דבור לרובהוא
 ברצותו אבל 1( רבי כמשנת בעיניו השובה מהיותה להלטירים להורוהה או בה לררושאם

 שיאסר מקום בשום מצאנו ולא , רבנן תנו בלשון טשהמש אינו סיוע או תשובה ממנהלעשות
 השנויות הברייתות כל כן ועל 9( ת"ר לא מי ת"ר והא ות"ר/ לכדת"ר/ , רבנןכדהנו
 ומכל , הניא בסימן בהן משתטש מיזע אי השוכה סהן כשיעשה רבנן" "תנו ההצעהבסימן
 לברייתא ברייתא בין עצמי הבדל על רוטז אינו האלה הלשונות הבדל כי מבוררזה

 והנה . בברייהא להשתמש שהצריכו מה לפי ההברל זה עשו אם כי . וחוקחח כחהבבחינה
 "תניא" לשון ההצעה לסיטן נם מביא בתלמוד הרבה במקומוה כי להעיר ראוי זה עלנם

 תניא בלשון שמשה"ש מקום בכל כי נמצא פקוחה בעין הזה בדבר נתבונן אםואמנם
 ח21- פלוני רבי הניא כמו: האומר בשם הברייתא סההלת ההצעהלסיטן

 רבי אמר ,
 בם'מן בהשתמשו אשר תחת , 8( הלשונות באלה וכיוצא אומר פלוני רבי היה ,פלוני

 שהבדל ברור מופת ודאי זה ועתה *( ההלכה כעצם תמיד מתחיל , רבנן הנוההצעה:
 בהברל מונחת מבהו אם בי לברייתא ברייהא שבין עצמי הבדל על יורה לא האלההסיכנים
 הנו : בלשון נשניה אם בע הוא אחר הברייתוה שערך מבור כן הרבר ובהיות .הלשע
 לתנא" לשין גם נטצא האלה הלשונות שתי פלבד . תניא בלשון נשנית אם וביןרבנן
 תניא לשון בתלמור נמצא לפעמים אך , פירוש שהיא ברייתא על תמיד יורה הזחוהלשון

בטקום
 ואמנם ובפרשה. בה וטרי ושקק הטשנה את שמציע כסו הברייהא את ומציע ת"ר מגיא פימ.ם יגב1(

 ומרק. פיק כנ5 נמצא שכן דוגטאות להביא צורך ואין גרידא. הברייתא בהצעת ת"ר נטצא מקומותבהרבה
 דת'ר ה"מ מנא כטו: הכקל טן יוצאים נראים ראשינה בהשקפה אשי מקוטות קצת על להמר אני צריך2(

 תנא טאן ובכ"ט(, ק5נ: )שבת דת"ר הא 5אתוי' ובכ"מ(1 קכ"ח: )שכת דת"ר להא הנ.נא ובכ"מ(, לה.)ביכוה
 הלשונות א5ה כונת כי חשיבה, או ס.וע עם ענין לאלה א.ן כי יראה היטב הטעי.ן אנל ובב"מ(, פו.. )ב"ק רת"ר5הא
 ותראה בדבי הבן בפנים שאמרנו מה עם דבר 5הם וא.ן החשונה המשנה ע5 רוחת או כוטכת שבשנתנו לה-אותהנא
 . הואשכן

 אטר תניא )ג.( ברכות ע" הרבה. דוגמאות להעה.ק אזי צר.ך בבירורו מת.נות צר.ך זה שדבר מ?נ'3(
 רטש. תניא )ט:( ארשכ"י. אר"ל, אר"ע, תניא :( )ח אומר. בניט.1 אבא תניא )ה:( . רשב.-א תנ.א )ה.( יום..ר'
 אר4. תצא )לא.( אוסר. ריב-ב הגיא )ע"ב.( רשנ'"א. חטא )יד:( אוטר. טומכום תניא :( )יג . ב": א"ל הניא :()'ב

 תניא )סג.( בע"א. תניא )שם( אי"ע. תניא )סב.( ריהנ"א. תג.א )כא:( ב"ש. א"ל הנ.א )ננ;( רא"א. הניא)טח:(
 וע"ע ד"ם. עי, 'וסף רן תני וצ"D~e 5 ד5וע'ן מרא.ן אין תנ.א )גי:( דרף והא אומי. רב' ת"א )שם( הוצ'ה55
 תניא )עה:( רשבא"א. תניא )יא.( ארגש. תניא )סט:( ב.ס אומר. ב"י ר"ד תצא )פ"ג:( אר"י ת:יא )גה:(בנק

 כ~. להעטיר להקיש לרץ נוכל פיה על אשר טהוגנת טרה וראי האיה טמכות וג' רב.. אטר הג.א :( )פררשעי.
 סיר והם ע"ה ב"ש על 'שנח טח5וקה בהצעת שנירת אכ5 רנ55 נו 'וצא'ם ג' מצאת. בביכות4(
 אוטו. ב"ה ת"ר ).א.( ע.'5מש:תגו

 1כ1~
 רא'ח אין טא5ה כי הדבר ומובן בש"א. )נב:( ושם בש"א. ת"ר )נב.( ושם

 שהעצרנו. הכללנגר
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 בקצת נם והלא . המופרים משננת אלה זה שאין הדבר וקרוב 1( תנא להיות שראויבמקום
 במצאנו סופר טשת שהוא ברור ונודע תנא להיות שרא!' במק!ם רבנן הנו מצאנומק!סות
 . 9( כראוי הנא הנירמא יד ובכתובי מדויקיםבספרים

 בתלמוד השנויות לברייתא ברייתא בין הבדל אין כי למדנו האלה הדברים מןוהנה
 כל אין כי בדבר ספק אין זה כל עם אבל , סיוע או תשובה עושה מכלן ערכןבבחינת
 משניות לסדר אומנותם אשר החכמים אלה רגוציאו קצתן וכי ישמת שבתלמודהברייתוה

 פה שבעל ההורה מפרוה כי ראינו כבר הלא ההפץ על נתמה ולא . הבבליום האמוראיםלפי
 וארץ שעשועיה וילדה :הרה הצבי ארץ אך היום בידינו היא אשר החצוניות המשניותהכוללת
 סררו אשר הבסדרים לכל טספר אין , בחוברת באו ושם פירות ופרי פרי ועשו גדלתםבבל

 הספרות טיסרי היו והם בבל בארץ הישיבות וראשי החכמים נדולי לפני הצונותמשניות
 החצונות הטשניות רוב התלמוד נמךלבעלי באו טהם אך מפק ובאין היום בידינואשר

 תניא , דפלוני משמיה הנא , תנא במתניהא , תנא או , תניא או , רבנן הנו בלשוןהשנויות
 או אחרות הלכות על משיבים מהם אשר הברייתות וכל , הכי נמי תניא רפלוני,בותיה
 מסייע לימא , ליה מסייע , שמע תא , איתיביה מיתיבי, , סתיב , ורמינהו בלשון סיועמביא
 שנו האמוראים יחידי אשר שבתלפוד ברייתות נר:ל מספר וכן . הלשינות מן וכרופה ,ליה
 , מדפתי רב בר חייא תני , יחזקאל רב חני , יוסף רב הני כסו כשטם נזכרו והשוניםאותם

 קמיה תנא תני בלשון , הרבה בריותות נשנו וכן , כאלה הסבה ועוד , חטא בר רמיתני
 הירושלמים האחראים אשר מאמרים הרבה מצאנו ועוד פלומ קמיה פלוני תנא או ,פלומ

 ר' משום , י!האי בן ר"ש משום יוחנן א"ר כמי התנאים לקדמוני אותם טיחמיםוהבבליש
 והרבה עזריה בן אלעזר ר' משום ששת רב יעקב. בן דר"א טשמיה חנינא בר יום. ר' ,יוסי
 תנא , יוסי דר' משטיה תנא מאיר דר' משמיה תנא כמו פלוני משום סתמי תנא אוכאלה
 אשר מהן רבים , מיהירים נמסרו האלה הברייתות טן נרול חלק . באלה וכיוצא דמ"עמשמיה
 החכם מי ידעו אשר מהן ויש , נתפשטו ובבבל נודעו לא , ישראל ארץ היא , סולדתםבארץ
 אמר שמצאת כטו ברייתא הם כאלו דבריו שנו מתלמידיו אחריו והבאים ויסדן הכינןאשר

 האפוראים אחד דברי מביא שהתלמוד ומצאנו :( כ"ד )שבת חזקיה דבי תני וכןחזקיה
 היו התלמוד בעלי שכבר הרבר וקרוב הנא בטהניהא לה ואמרי פלוני רבי אמרבלשון

 בטשנה שנויה שכבר הלכה לעצמו יחם עצמו טשם ההלכה שאמי האמורא אםמסופקים
 . בימיהם שנהחרש דבר לה יחם החצונה הטשנה שטמר שמי להפך הוא אם אוחצונה
 השודים_.עעונ,הם היו ומסדרן הלכות שזני התנאים מאלה רבים כי הדבר העלימ! לאובאסת

 ודקדמ!נים דסצאותיהן רק ה! אשר הצונה משנה ערך להם ונ!הנים לקדמונים הלכותשמיחסים
 בעתות החשד צודק גם היה ואטום , .( קמ"א חלין . ע"נ )גטין לבם על עלה ולא חשבולא
 יהיו למען גדול באילן דבריהם האלה הקדמונים בדורות תלו נקלה על כי מדעתנוההן

 מעולם ר"י אמרו שלא שידעו אף יוסי ברבי הלכה דבר שתלו אמרו ובפיריש .נשמעים
 הוראת הורה אבהו ור' . .( נ"א )ערובון לחכמים נשמעים שדבריו מרעתם בשטוואמרוהו
 תלה לעצמו היתר להורות שמרצותו עליו ואסרו רבו יוחנן בר' הוראתו ותלה לעצמוהיתר
 בטתניתא לה ואסרי וכך כך אבהו ר' שאמר טק!טות בכסה מצאנו שבן בקרטוניםעצמו דברי לתלות הזאת המרה בעל אבהו רבי היה ואולי ה"א( פ"א פאה )ירוש' יוחנן בר'ומראתו

תנא
 ובבה-נ מינכן בכי שכן ט"מ w~nm דכא ברור השם מתורגטן. יעטיר שלא תניא.וביבר )כא.( מיק ע"1(

 !1. וגהערה..'שלאחר דר"ם עי' תגינאחג.'
 ובכמה ובאלפס. בד"א ווהכיא שוגים בכ"י אך לבו. כנגד תחתון סקדרין כיצד ת"ר )גח:( ערובין עי'2(
 ולפ' וכו' האור את מביא אחר הניא )לד.( שבכ'צה להעיר 1.ש וכו'. תהתך תנא טקדר כיצד הנףראשינש

 סאגת מכסה כ' ברור :ה עכ"פ ה-ר, הגי' ראשוגיס קצת וגגירסאות הנ.ל בכ"י באסת אך . ת"ר להיותרשי ארשתי
 תו אק וראי מרגעך יוצא גמרא מקומות ג' או כב' אם ת"כ ויציב אמת שהעמדנו שהעלל למרים אנימקומוה
 . משובטה י'אזא
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 שתלה אלא מלבו הדברים אבהו ר' הוציא שבאמת ובכ"מ( : מ"ב שבת : מא )ברכותהנא
 , רבו יוחנן ר' לפני חצונה משנה אבהו ר' הציע אחת ופעם . יקבלום לטען בקדטוניםאותם
 להפך גם ואטנם , ,( ק, )שבת נשניה ואינה משובשת המשנה שואת הוכיחו עצמוורבו
 או סרבם ששסעו דברים עצמם בשם אוסרים היו הגדולים ומן חכמים שטקצתמצאנו
 יחס הוא כאלה במעשים נחשד היה פדת בן אלעזר ר' . בטשנהם הקרטונים ששנודברים
 )ירוש' ככה על עליו הקפיד ר"י שרבו עד רבו יוחנן סר' ששסע הלכות הרבהלעצמו
 )סנה,ת עליו הקפיד הוא נם אשר לקיש בן שמעון לרי עשה וכן ובכ"מ(, ה"א פ"בברכות
 כי ר"י את ר"ל והעיר עצסו בשם מדרש רבו ר"י לפני שאוטר הוא אלעזר ור' , :(צרב
 לאייו ני ראינו זאת מכל וגדולה . :( ע"ב )יבמוה בספרא הוא ברייתא אם מ שלואיננו
 עלה ולא השבו לא אשר דברים עליהן והוסיפו הברייתות את משבשים היו שהיא כלסבה
 רצה, לפעמים . מעולם בעליהן לבעל

 את לנצח הטדרש לבית הכרייהא את המביא החכם
 אמר זיופו על תפסוהו ואס דבריה על והוסיף והפה הברייתא טבח רבריו על ולהשיבחברו

 , .( לים )נזיר הקבלה מן או הסברה מן דבריו אמר אס הברו את לבדוק רק רצה כיכמתנצל
 שהדושו וכשהראוהו הסררש לביה חדש דבר להביא מ-צותו מלבו ברייתא בדהולפעמים

 כפורשת הודאה וזאת ובכ"ט( . נ"ח )ב"ס משנהי טהוך אסמייא : מלאטר בוש לא עקשותהוא
 . שבשותועל

 .החצוניות המשניות צל לא בי זה סכל לנוהיוצא
 צרו בסף הן בתלמור המלעו"

 רב הזהיר הברייתות טמדרי התנאים אלה ננד ספק ובלי סשיבשוה ויש בדויות בהן ישכי
 טהן רובה פנים כל על רובן לא ואם בהינה בלי אוהן קחת לבלתי תלמידיו אתנחסן

 ומבקש ולב לראות ורוצה לו עינים אשר מי לכל ודאי כן ובהיות ,( קם"א וחוליןמשובשות
 לפעמים הביא אשר nlyl'en דבר על הספק לו יעלה באסונה הדבר על ולהשכיללהבין
 פעכןס אשר כוהיה" שהניא או הכי" נסי נקניא בלשון האמוראים דברי לחזק התלמודבש
 הברייתא לשון עם במלה מלה ומסכימים עולים הברייתא מן הטסהייע האשרא דברי מספראין
 והכינה האטורא דברי פמנה לסייע המציאה שהביאה מי כי עיקרית אינה הברייהא אוליובבן
 שהאמוראים שראינו אחרי להפך הוא אולי או האטורא, דברי ששמע תהרי יסדהגם
 הלכה עצטו בשם אסר כי מאד אפשר כן על הקדמונים דברי את לעצטם לפעמיםיחסו
 לא כאלה טברייתות אין כן או כן הדבר יהיה ואמנם . עמד) כסוסה היתה אשר מברייתאישנה
 ררף אין Cjlai יצאו אחר משורש ודבריה שדבריו אחרי האמורא לדברי חוזק ולאסיוע
 .אחרת

ny31DD מקרית הסנטה בזה שיש להאמין מאד קשה כי , האפשריים אלה שני בין 
 מלה השוה ובלשון אחד בסגנון לדבר המכיסו שבפקרה הברייתא ודברי האמורא דבריבין

 שהסכפה להאמין אין nw~wl nlDIpD בשנים כזאת הסכמה אפשריות גמת נם ואםבמלה
 בסקרה לא וכן . !( בבלי מתלמוד שמצאנוה כסו סקוסות סאות בכמה בטלתה תטצאגואת
 בתלמור רואים אנו ואמנם . כלל בירושלמי נטצאו לא הזה ממין הברייתות שרובופא

 , כן ותני : בלשונות האטוראים לרברי טבריניות סעעות סביל כהבבלי הוא שגםירושלמי
 סתטיהה המכסה אבל , לדין ססייעא ופתניתא לדין ססייעא מתניתא , לפלוני מסייעתני

 בשום שם נטצא לא בבבלי שטצאנו כסו הברייתא לרברי האטורא דברי בין ובלשוןבסננון
 . שבבבלי הברייהות אלה קרמות כאמתת הספק יצדיק זה וכל ,סלם

בין-----
 בנבולי י א"ש ארא )יב.( נינות ע"1(

 ):ה.( שבח ר,טי:ין. תערוטת ספרי שבפלוס אלא כן לקרות בקשו
 ש5א כדי כטסטורת כלו חזהו ששת א"ר )ס;( שם שבכסותו, בחותם לא אבל שבציאיו בחותם הענד ישאא"ש
 טעביר פוך אר"י )קם.( כן. tlwly משכן ממי טררר' שכן תרו"רי דאמרי ורבא אבס מג.( סותר. אבלתו קרקעשהא
 בקניבת סותר בשבת להיות שחל 'ת"כ ר"י אטר ארחכ"א )קיד;( בעפעפים. השער ומרבה הדמעה ושסק טפךבה

 בלנתן אם סיוע נאסר האמוראים מימרות אלה בכל וגו' הקפן את מיחיצ'ן קתני הכי רבא אמר )קלד:(וירק.
 :טצאוג טבלן אחת ואין כהם'טרא במלה ס5ה סטש היא המיטתה והברייתא צותיה היא גלשן או הכי גטיתצא

 . גוה להאר? שרך אט ו~סיאים גשש רב ר00 תטצא כאיה ומלעמות1'רה%פי
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 זו את 11 הסוהרות גדול חלק יש בתלמוד נעתקו אשר ההצנות המשניות הפןבין
 שמי ספני אם כי לרבים שסכמת מהיותה לא יה וכל סתם נשנית כזו וזו הפך אלמהפך
 בעליה שם בכונה העלימו קדמוניו כבר אולי או בעליה, שם ידע לא עצמו אותהשמפ-
 בית של בהלכותיהם ככה עשו וביחוד . נשסעים אינם ודבריהם להכסים נרצים היו לאאם

 שאם ההיא בעת ההכהים מנהנ כן היה כי זה ראינו כבר והלא . אחריהם והנמשכיםשמאי
 הבעלים שם שהעליסו טקובלים דבריו שאין חכם של והיא מקובלת תהיה הלכה שאיזהרצו

 במשמתו הנשיא יהורה ר' שנם ראינו וכבר מקובלים שדבריו במי אותה ותלוהאסתיים
 ב"ש ששל כאלה גהייהות על שאמרו מפורש בתלמור כן טילאנו ובאמת הוה כסנהננהג
 רבי שהסיר טה כקבץ והההילו רבי של חקו עברו אשר דורו ובני חייא ר' מימי ו(.רע

 נפש ובשאט ההבסים על עברה קנאה רוח מאז צורך בו שאין מהשבו משנתוטתוך
 לדורוה יעטור למען יד על הכל סקדמוניהם_וקבצו קטן או גדול דבר כל לקייםהשתדלו
 .טמחברים בעולם נשארו אשר יד כהובי שכל בימינו שעלתה למה ממש דוטהעולם,

 בם חפץ להם היות סבלי המהים בין השליכום שלאחריהם ובדור בימיהם אשרקדמונים
 מטצפוניהם נחפשו שיבה בהם זיקה אשר אדרי עתה הנה הערך קטני באסתומהיותם
 חקר, לאין עד הסדה על הפריזו עוד ההם הזמנים בטשך אכנם . לאור כוציאיהםומצאו
 התלמוד, של חצוניות להצוני החזיקון הראשונים כבר אשר ברייתות קובצי לאור יצאוכי
 נספחו קצהן הצוניות, סככות נקראים הברייתוה אלה יחד נקבצו שבהם הקובצים כןועל

 אר? דיך כלה, רבת; אבל או שפחות סופרים, מסכת כסו ההלמד.לתצפית
 וקטנה חצונות בשכיו ספרך )סף נדלות הלטת בעל מץ אלה 1ל חטא. ארץדרך
 הן )ק"ר( תהלים טדריט בעל ,כהזכיר הבבליים הרבנים יטל הטסכות גם ואולי מספר.אץ
 ההצונימע.אלה

 טפלם וחבתה סדרה כי נלאם ~a'cwl בה עטצא טאד טאורת סופריםטסכת
 זאת כי בפירוט ואסרו הזה בדבר יפה ראו הטהברים נץ קדמונים וכבר הגאוניםבדורו;
 בפירוש אמרו שלא יען אמנם קטנות( בהל' )רא"ש הצהרונים, בדורות נההברההמסכת

 האחרונים תלו כהרה קל היש האחרונים בדורות שנתחברה אמרו אלא הברוהשהנא~נים
 דורות על הכונה שאין לאכר ופירשוהו זה בדבור עצטם התלמודים( כללי מלאכי)יד

 הדבר על המשכיל בצדק שופם כל אמנם האחרונים. האטיראים דורות על אם כיהגאונים
 השמים הנשנים. מזמו חכם 'די מעשה הוא כי יעידו ורוחו הספר זה צורת בו בדעהויביז

 מהסמורה שונים מפרטם ידע שכבר הענין , הם הזאת המסכת של מנער,חהברורים
 אנשי שבין ההבדל 0ן ומדבר היא( )פי"ג פסוק וסף אהנההא סזטר נוסחאותולמקצת
 .רגשמים הרבה ועד מא,ה-ים טדרש מספרי מדרשים בה נטצאו וכן טערב ואנשיטזרח
 ראיות נטצא אלה כל פלבד אטנם . 98( . פ' . נ' צונץ )עי' נערוהה ע5 הטעידיםכאלה
 הגאונים. לזמן יוקדם לא חבורה זטן כי בה שיש לשונות וטכסה הענינים מנזףברורות
 להחליט יש בבירור אשר דברים הנ5 ואחת הנה אחת יטצא הזה בספר היסב שידקדקוסי
 אב בתלטוד דוגסהם אין אשר ודבורים לשונות בה נטצאו וכן . 8( הגאונים מתיקונישהם

.
- 

רשיסם
 לך דאמר א"ל לוקה ביו"ט :דבה עולים השוחט אבודים' בר יצחק ררי קם'ה הנא חנא .( )'ג ביצה ש'1(

 . טקומות ככמה מצתו זה וכעין היא. ב"ש משנה ואתייל nJWD אצה וב.שול הבערה :( )שם . היא ב"שסני
 לא.( )טגלח דטש:ה נגד הוא טסה רחל פ' קורין שבתעניות בפי"1 שדהלכה זה על אעיר בפרוקן קטן2(

 והש.ב ככה על שאלו לישיבה חוץ וטקוטות מהמשמת עור היתה לא ניפרנגי רב_ שגיסי ,נטנה היכה זו שאיןומוכח
 אטרי:ן ה"1 כ"א פ' ושם ד'. ס.' ננווה חסרה. ע" דטנהנ :וסד ישיבות י.%בשת' מדברנן ומשסע הנשיבות, מנהגשכן
 ידודא' ורג עמרם רב טרברי היוצא ולפי המפטיר מפני גלבר שבת של אלא 'ש'חו.ר ער קד.ש ש.פעון קריאה לךשא'1

 אלא כן ה"ה לא התלמוד חכמי ביטי אבל הדש טגדנ שזה ברור נראה קמא הקורא בטרדכ'.,פ'דג(ובאים
 ה.שר גס' וע., לתלסור. מאוחרת עכ.פ סופרים שבסס' שההלכה טבורר טוה עדרן. קראו שלא "" הטפטירקורא
 ואדרבח התלטור יטי עד להקד'טה לבו מלאו לא אבל מ"מ של כשבחח שטפליג טשולם להר"ר בתשובותיילר"ת

נראה
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 אשר הדרישה בההלוכת נשכיל אם אלה כל על ונוסף 1( הנאינים בלשונות ניכררשומם
 האסופות בעלי ככל 0נהנו אם כי דרכו ההלטודים כדרך לא כי מיד נכיר הזהלספר
 והום,ם ספרים סדיני בתלמידים הנפזרים הדינים כל אסף המחבר . ההלפוד טהרישקצו
 ולא בעם חיו אשר טנהגים נם או התלמוד אחיי הזמן בכשך שנתחדשו ומנהניםדינים
 ההכור זה יצא אלה וסכל בפירושיו הדבר תיהיב מקומוה ובהרבה , יסדתם ההלתנודע

 מן העתקותיו הלכות. ועשרים ושבע מאות שתי הבוללים פרקיו ואהדבעשרים
 , הירושלמי נוסחאות אהרי לרוב נמשך וכן הבבלי 0ן העתקוהיו על רבו ירושלמיתתלסור
 בהורהם בקי המחבר שהיה נאמר אם כי ישראל בארץ שנחהבר ראיה מזה נקח לאאבל
 בעה כי ברור זה אבל מולדתו, ארץ ישראל ארץ היה ואולי בה והפץ הירושלמייםשל

 היקח( )פי"ר : באכרו כמו . זה על מוכיחים ולשונות ענינים וכמה בבבל ישב ספרושהבר
 עומר שהכותב מוכיח הלשון זה גליות. של טובים ימים בלילי אותו קורין השיריםשיר
 בפחות קדיש אומרים ואין ה"1( רפ"י באמרו וכן . 5( הנולה בני מטנהג ומדברבבבל
 ה"ה( )פי"ז יאוסר להברידם, טעם ונותנים בשבעה אומרים שבמערב רנוהינומעשרה
 מפסיקים ה"א( )פכ"א ואוטר . הפורים ים' ארר לההענות נהנו ישראל שבארץרבותינו
 סכל פרורות. ואמהר מררכי צום ימי נ' לההענות שבמערב רבותינו כטנהנלפורים
 כללו . ישראל ארץ בטנהגי פאר ובקי בבבל עומד המחבר כי ברור נראה הדבריםאלה
 מבני ומחברה , להתלמוד הרבה מאוחרת פנים כל ועל מאיהית סיפרים שסמכת דברשל
 לא אשר ישנים שיורים קצה בה יש אבל ספרו, שחבר בעת בכבל וחי ישראלאורץ
 . כהלסור טק~מםמצאו

 שבבר פיטנם הן מאוחר. מחבר ידי טעשה שהיא נראה שלנו nincwמסבת
 אלא עוד ולא . .( כ"ח מ"ק , כ"ח )כתובות בהלמוד רבתי אבל של ברייתאנזכרת
 ברור אמנם 8( ווטרתי אבל מסכת גם בימיהם היה כי להוכיח יש "רבהי" לווישמהשם
 המובאים שהמאמרים בהיות ההלמוד של רבתי אבל איננה שלנו שמהוה DQW'הדבר
 נחסן רב שהביא המאסף נעריך ואם . שמהות בטס' אינם רבתי אבל בשםבהלפוד
 הזה מענין הט"ו( )פ"ב שמהוה במס' הברייתא לעמת רבתי אבל בשם שם()כתובות
 בע4 של הויות לפניו והיו רנהי שכאבל מהמאמר תולדות הוציא W~D בבל כינראה
 הילאי בר גאון נוטרנאי רב הזה. בענין הי"א( פ"ח גטין וירוש' שם )כהובוהההלמוד
 הוא ומשנה טסכת אבל : והשיב ? היא מה רבהי אבל דבר על נשאל צ'( סי' גנוזה)חסדה
 נרולה אחת הן ושהים , מנלחין ואלו כפרק השנוטה ההלכות ורוב אבליח הלכות בהויש

ואחת
 וגם סופרימ, מס' שתכירו קטאי טנאונ' לאחר טצאנו שיא דכא ה.טה דבר וורא' הרבה. שמאחיה מדברתניאה

 טמנה. רמן א.ן הריעף של ק"תבהלכות
 וטצאתי ושווין או טורים הכל כמקוט שווין הכל אבל ח"י פ"ה מעם. נתנו כשמין אבל ה"1 פ"ב1(

 על פורס הית בסיהם אשר צבור השליח ע, וכפתו לחונים חכט.ם תקנו נסופו' פ"י קפצות. מס' כשאי ט זהלשון
 כן פ" והעלזך שבעל ואף זה ענין על בהעטיר חון שם מצאנו ולא פ"נ ס" ליק דפוס הנאוצים תשובות עי'שסע
 יוטא ירוש' ועי' לש"ץ כנוי ח"ז בפ"ר חזן סלת ס~כיר ועור זמנו. מושג. לפ. פ" והוא התקטור סו לדבר רא.האין
 הטסת שטש ה.'נו דח::א נראה Cff~1 וכו' דבבלאי דכגישתא חטא עולא לבר מפקד ריי ה"ה 6"ר וטפלה ח"בפ"נ
 ובכל ה". שם תנאין שני בדבר נחלקו הפח ש"ג ספ."ב. 'במות בירוש' הנוכר חון לפרש צריכין כ,וחן

 הטחטיר בתר אולינן טנייהו כחד הלבתא לן כדיק ולא אמוראים ושנ' תנאים שני שנחלקוטקום
 . לתלמור הרבה טאוחר החביר נטן כ. נראה הלשונ" אלה טבלוהנח

 )כה:( בתענית כסו בנולה שנוהגים טמנהנים לפעם'ט מדגרים בא"י שישבו הירושלמיים שהחכטים אף2(
 בס"ס ומובא יום כ"א ובנולה וכו' ההלל את בהן גומר ידיר בשנה יום '"ח יהוצדק בן ר"ש בשם יוחנן ר,ראטר
 לו,כיטאע ודי שם שהחי במקים הראוה םטנהנ רגוחבר דבר כפ'"ד ד.רן שבנדון :ב.ן סועפת בהרגשה ואת בכלפ"ב,

 פיר *יאהרביכער בספרו כרילל נחום הר"ר כתב וומ:ח ותכונתה ומהותה ענינה שמחות טם' דבר על3(
 היח הדברים בעקרי והנח . לההנדר סים הניח לא וכמעד ומספ.ק ארוך מאטר 1874 טשנת געש'כפע"ייריו:ע
 עיני לנגד הטאטר זח ה'ח תניינא בטהרורא הוה חבורי ותקגת' כשהעתקתי תתה כש.טחו אצלי וספוישרשים

 שנטיתי ובטה חטקוד את לפרת ששם פעם בכל יריך ואינני אחריו  נטשכתי רברים ושכטה צרכי כל בווהשתמשהי
 . הלשתות סי בנה ניוצא או ונראה בלשון רסנת. לרובמרעתו
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 שתים ומהזכירו לו ידועה היתה אשר אבל מפמכת סרבר רגאון כי מזה ומשמע קטנהואחת
 מזכירים הפ:טקים עוד לאחריו רב זמן . קפנה ~אהה גדולה אחת לפניו היו שהים כימוכח

 שם )רנ"ב הלכות הדבה זוטרתי אבל בשם וטעתיקים אבל פמסכת שונותסכלתות
 התלמוד של רבהי לאבל שלנו שמהות טסי החזיקו הראשונים שככר אמנם הן ,10-82(
 מה מלבד אבל , ת"ז( אבל מה' פי"ב מיי' הניה פו"ד תוה"א רמב"ן . ב"ה כתובת;ושש"י

 שאינם בהכרח כן ועל שפהות בם' אינם רבתי טאבל התלמוד שהביא שהטאמריםשנוכחנו
 של ברייתא ש4 רבתי אבל היה רחלמוד מן היוצא לפי כי לההבונן יש בזאת עור ,אהד

 מן הלכות בו שנעתקו ספק כל באין ברור נראה שלנו nlacw במס' אשר תחתהתנאים
 מסקנת פי על ט'טנה בלשון מאסרים זצייר שהיו 1( במלה סלה האמוראים שלדחלטוד
 על לשפום נוכל האלה המעטות הנקירות פי על ועתה . 8( ודקדוקיה ופירושיההגברא
 היו אשר הלכות קובצי להם היו קדום בזם! שכבר ראינו כבר הנה . הספר זההילדות
 אבלות ובדיני , טס בכל הניהנים כדברים ~זה העם המון לפני דעת מהם ללמדמיועדים
 בכל השערה כחיט עד סדקדקימ היהודים היו ער, שבכל בהיות יותר עוד נרעץ זההיה

 קטן דבר כל על טקפירים בוכננו עוד כן הלא , האבלות ובדיני בפתים הנוהגיםהדברים
 קדמונים ביסים כבר ספק כל באין כן ועל . התורה נופי מעל יזהר ובאבלות הפתבקבורת
 לעשות מוכרחים היו כן על כי נחשוב ולא . בעם ונתפשטו אבלות מהלכות קובציםעשו

 במשנתו קבוע 0ק~ם להן נחן לא המשנה שמסדר מפני ההלכוה לאלה מייחדיםקובצים
 וטונחים קבועים היו אבל הלכות שקובצי להפך שהוא נראה אם כי 6( צר שם)רנ"ב
 רב הזכיר אשר רבתי אכל סמכת . לפנים היה מאשר הרבר לשנות הכרח רבי ראהולא
 אבל וכן :( כ"1 * ב"ר ס"ק י כ"ח  )כתובות פפא בר רפרם נוסחאות ולקצת פפא ורבנהמן
 מפורש כאשר בזטנם להם נמצא היה ס2ק בלי אבל בשמו בתלמוד נזכר לא אשרזוטרתי
 אם . ישנים קובצים הי בודאי הטסכות אלה , שאמרנו כמו רבהי אבל השם טסשמעיוצא
 עצמה היא אם / הלכות סכנה והעהיקו הראשונים הפוסקים ביד שהיתה וזומרתי רבתןאבל
 , הזאת המשנה ששנה סי להכריע אין וכן , בבירור היום לדעת נוכל לא הישנה אותהווא
 התנאים מן ואחד אחר לבל אשר בכלל המשנה טן הזאה הטשנה נופלה לא ררכנו לפיאבל

 המשניות במשנתם אספו מווהדת באספה המשניות וטחכרי , משנתו לו היההרשומים
 אתר שכל אבל במס' הענין הוא כן אף ובכ"מ( פי"ט )לעיל המחלקות ענין הוא וזההשינות

 הנשיא יהורה ר' שביטי זאת אסרה וכבר , משנתו את הזאת בפנה לו היה החכטיםסן
 כן על אשר והלמידים הכטים ליר נטמר מהן קובץ והיה והולכות טתפשטות אכל הלכותריו
 אלה שענין בהיוה וכפרט צורך בו מאין במדורו טקום לו הת לבלתי לפניו נכון רבימצא

 ענע לעשותן רצה ולא במנהג חלויות רובן כי הורה של כגופה בעיניו נחשב לאדריכות
 במשנתו כוון בזמנו נמצא שהיה ההוא הקובץ על ואולי . אוהה שונים התלמידים להיותמשנה

1
 המקיטות ולהראוה וו שבפס' הברייתות ככל להעזר כאמונה וטרח שיגע כיילל נחום הר"ר עשה 'פה1(

 שכתבת הרבי.ם אמת כ' כקל ינ.ן ה.מב גהעיוח'l"ra" 1 הבי'.הוח אלה שם שנמצאו שבע.פ התורה ספריבג5
 דבר סוף לא וכו' שמת 'וסו בן ה"א פ"נ ע" דוגמאות, קצת וו שלאחר ובהערה כאן נכ.א ביאור ו5יתיקבפנים
 המחבות של פרושו מפק בלי הוא בהוה הכמ.ס שרטרו אלא : שם והס.ום ה'.א פ"ר קרוש'ן טהירוש' ~mp כולווכו'

 ס"א פ-א כק'רוש'ן מצאנו וכן עוטר רטר לחנא.ס היה ככר זה דגור כי רכר" סוף "לא הדבור ע5 כונתי איןואטנפ
 י בכ"מ ~עיד דבי, סיף לא ה'יא ר'מקאטר

 דגמן הויות פי ע5 נוסרה הןאה הכיייתא שנע 'סמא היטב הטענן וכו'  אשתו את השיש הט"ו פ"ב2(
 )פ;( דקרוש'ן הגב' ע.פ דוכנה החשוכה וא; וכו' לאוש 5ו אטיו וכו' אומר שאזי אבא היא פ"נ )כח,(לפתובות
 חובה. א5א רשות א.נה לו אמרו וכר הכהן ביוסף מעשה ה"ט פ"ר )כח(. ת"ק ובב5' ח"א פ"ב בכויים ירוש, בגם'שזן כן א5א דעקרית הברייתא טן אצה שטב.א דכתיב מן הרא.ה וגו' מנ' פחות מת ה"ט פ"ג ע"ש. שםוהירושלמי

 פ"א אטור וביו"כ בגי' שם פלפלו שכן )ק.( ב:בח.ם ט,כח כן העקרית בברייתא היתה לא ע"כ הנאת התשובהב5
 נחרבה ימצא הספר  כלשוגות היטב שידקדק ומי להכנעתנו בנה וד' הוספה, לרך שתא וג'וק הוה הטעשהטומא

 . ההלטוד'ם ע"פ נוסדות שכןנר,יתות
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 עם ונהג . עולים ואינן ט"סיקין רגלים כפסקת ואינה שלה השבת שאסרו מפני פ"נ()40ק
 ורק משנתו מרר בתוך מקים לענינה נחן שלא תענית טנלה עם שנהג כמו אבלמס'

 משעמרו וביוהר הלכוה "כץ אחריו הכאים שהההילו העת לטן ואמנם . אחת פעםהעהיקה
 ומהכרעתם עצמם מדעה והבינו ~שיסדו ישראל מארץ שהביאו ברייהות שוני תנאיםבבבל
 . המאוה-ת ספני היעצה נדהתה תמיר חרשת הוצאוה נולרו ספק ב4 ההלסורים פיעל
 ואכנם . כאוחרת היזהר היא בזה, מבוקענו הכלית היא אשר , שלנו שמחות כסכתוהנה
 ירי על הברייתות קובצי רוב שם נוסרו , שראינו טה לפי , אשר בבבל נומרה בינראה
 מה יתענו ואל , בבבל האטוראים גדולי לפני וברייהות וטשניות הלכות עדנים שהיוהתנאים
 דונטתן הברייתות ללשונוה שוים להי,ת קרוכימ הספר בעל שמביא הברייתותשלשונות
 תורת והורתו היה ישראל ארין מבני הספר בעל נם סיף מווי כי , ירושלמי בתלמודשמביא
 הורת הטחבי על שהעצימה המראים הספר, זה פרקי ברוב אשר הרביםהרושמים טעיניני נעלים לא אבל ; היו אהד הירושלמי התלמוד ומקורות טק,רותיו כן ועלארצו

 ההכמש טהורת שיורים רובה בו לנו נהקיי10 זאת בכל אמנם . 1( הבבלייםהאמוראים
 מקורם אם כי , בתוכפחא ולא במשנה לא מקום מצאו ולא בו שאנו בזמן ולסרו פעלואשר
 . הקדמונים של זוטרתי או רבהיבאבל

 עדות עלינו ונאמנה מ"ט:( )קדושין בבלי בתלטוד נזכרת היא גם כלהמסכת
 המדרש כביה ההלמודים לכל אותם שונים להי~ה' ענין היתה לא הזאת שהמסכתדצעלמוד

 דבר אוהו ששואלין כל הצבור על פרנס אוהו שממנים חכם הלסיד הוא איזה : באסרםכי
 מזה נשסע הלא י':( העניה , קי"ד )שבת כלה בכסכת ואפילו ואוסרו מקום בכלהלכה
 נלסר ,סטנה שם( פרש"י )שבה בה רגילים ההכבים כל ולא יחידים שרק מסכתשהיא
 זה ספני ואולי להלסידים השנו; ענין להייה נהנו לא שכולן החצוניוה הטסבות אלה כלעל

 הלכות מקובצי התלמידים אגע המניעו ההלכוד הכמי בימי כבר ואם . חצוניותנקראו
 בימי טאוהר בזסן כי אף ההלט,ד מן יהרהרו פן מדבר טדאנה כאלה וקטועותקצרות
 ההלמוד לקושיוה לנו מה ואמרו קטועות הלכוה ארי כם.ן היו העם רוב אשרהגאונים

 תורה לתלטיד ונורכים , .. כן לעשות ואם,ר עושים יפה לא כי זה על צוה גאון פלמויורב -
 כזלו הלטור שלסד סי אלא בהם לשנן קטועות הקות נהקנו ולא מישראלשתשהכח
 גם למה בקל יובן הלא קטועות הלכוה הן הממכות אלה שגס ואחרי ק"י( סי' גנוזהלחטרה
 לשער יש כן על אשר אנדה רובה שלנו כלה מסכת ובבהינה , הצוניוה אשן עשוהגאונים
 מזכיר ההלמוד שאם ואכרו כתלמוד זכרה הקדמונים המפרשים ככר הכחידו זהשממעם
 שהיו הטסכה על אם כי בנלה הנוהגים בדינים העוסקים מסגת על הכונה אין כלהמסכת
 וענינה ר"ה( בשם כלה ע' )ערוך ואלול ארר שהם הכלה בחדשי בבבל בה לדרושנוהגים
 ה"ה( פ"ח אשוח ה' )רמב"ם בהן בקיאים שיהיו עי-י העם לפני שררשו בחג חגהלכות
 הגדות באיזה שאלה על להשיב שיודע מפני וכי להם קשה שהיה מפני הזה בדוחקונכנסו
 כי לב על שטו ולא 1 הצבור על פרנס ולהמנות חכם תלמיד להקרא ראוי בכך מהשל

אפשר
 בדיגים צדק בשעי' הנא,נ'ם מחשיבת בא"י שנתחבר ראיה הנ"א הנוכר בטאמר בריק )חום הר"ר דגה1(

 אותו פינ(-ין בבל ובגי הרגל לשי ימים ג' לו שיהיו ער האבל את פוטיין אין א"י שבני בגל. בזי ובין א"י בני":ב.ן

 גהכ יען ר ב ד סב ה ת שבעהנורתי
 אסח

 רהרק
 ג % ג )יריךש. יר,שלט.ת ברייתא ואקים כדבריך: והלכה

 כבס ולא ספר לא וכו' התל קודם ים.ם שטוגה : לאחריה שם'ר שהברייתא )כסו ~ce העהיקו  מיש בעלשגם
 וחנטים א"ש אם ד'רושלמ' וכפקו שם( האטורא'ם הוית פי על נתקנה כן נם וכו', יכבם ולא יספי לא ריגלקודם
 סבר בבבל' גם אבל וצ"ע. )יפ.( בבבל' ועי' הכריע מ"ש בעל הכריע, ולא במלו לא או בפקו ריט'ם בהא גםפלינו
 סאה כמו רבינא ביטי רק ימיפ נ' בא"י כמו בבבל המנהג היה עור רבא דבימ' פש'פא וע.כ נ' כם'ר דהלכהרבא

 ביטי בבל טמ:הג אין וע"כ כ.( שם מפורש זה )כל אחת nrw אפילו אהד 'ום אפילו הלכה :v_aF' כן אחריוחסידם
 יא'ה טוה א'( וע"כ . רבינא שדם נתחברה עכ"פ שטחות שמם' ראיה להביא אפשר רק עיקר כל ונרההנאשים
ש"ל

 העיק-
 שכתבתי. כהו
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 של כלה מסכת כן אף שלת רבתי אבל אינט דועלמוד ש5 רבתי שאבל שכמואפשר
 בטקוסות כי נקלה על ימצא נאותה בבחינה בדבר ורגשקבונן . . משלנו אחרת היתהוכגלמוד
 כלה בחדשי בבבל שלמרו ר.ממבת על הכונה שתהיה אפשר אין כלה טסכת בתלכידשנוכר
 :( ס"ט קדושין : י' )תענית בברייתא פעמים שתי נמצא כלה בטסכת ואפילו הטאלקבי

 הבמי פושב ישראל בארץ רכלה ליומי ומה .( ק'"ד )שבת יוחק רבי בשם. אחתיפעם
 הוא כלה בחדשי מהאספים לדאות הבבלי שהכנהנ ובשנם יוחנן ר' של סכורהו וארץהברייתא
 בפי בן שמו שהבבליים לאמר הדבר לפשר נרצה אלו ואף , התנאים בימי נודע ולאמאותר

 אשר בפיהם דברים שיהנו הדבר רחוק כי נוכל לא ושעתם מקוסם פנהנ לפיהקדמונים
 טסכת היא התלטוד שהזכיר כלה מסכת כי ספק אין כן ועל , מיד זיופם יראה משכילבל

 של כלה פסכת פנים בשום אינה שלנו כלה ססכת אבל . בנלה הנוהגים בדיניםהעוסקת
 ומאמריה סופה עד מראשה קטועה כולה כי שלם רבר אינה וגם , רועלמוד ושלהברייתא
 מה פי על הבבלי התלמוד טן לקוחים כמדרשיה ורבים שלוסות בכפה ומטושטשיםמשרבים
  הוא שחקק מה חק המהבר עכר כי ברור נראה מקומת ובקצת האמוראים שםשדרשו
 והוא מישראל שהסתלק לשכינה נורם אמרו שלא חכם גשם דבר האומר  בל  באמדו:עצבו
 ועוד . 1( כותב שקולמוסו מה בנפשו קיים ולא אסרו שלא חכם בשם ממאפריו כמהאכר
 ממנו אשר במקור טאוהר שהוא סה והקרים המאסרים פני שנה עצסו שהמחבר מבוררזאת
 מאר מאוחר הספר זה כי לסדנו זה טבל ועתה 1( לפרש דברים הוסיף וגם להפך וכןשאב
 היו בו שיש והחלופים והערבובים ההשמטות, ואטנם סקורו הבבלי היה הרובולפי

 הסאה לחצי סביב שחי המאור מנורת ספר מחבר בשי עוד והלא . דבעתיקיםבאשמת
 , 88( . פ' , נ' )צונץ לפנינו היא מאשר שלטה יוהר זו טסכת היתה הששי לאףהשלישית
 עוד נרמה המאמרים במעטד המעתיקים שגגת שגרמה הערבוביה טלבר כי טאדונראה
 שם. הראשון הפרק והוא ארץ דרך לכסכת וחברוהו מהטסכה נקטע שלם אחדשפרק
 הענין עצמות הוא עניניו הוכן אבל ד"א ססכת עם דבר לו אין סופו עד טראשי הפרק,שוה
 קצה יש הפרק שבסוף ואף ועריות אישות מעניני רק מדבר בהיותו כלה טסכז"של

 מצאנו נוה כיוצא כי השערתנו מד ראיה זה אין אחת פעם הזכיר כבר ?שרמאסרים;
 ר,זאת ההשערה ואם . שיזדמן מקום בכל דברים שמכפילים הקדמונים מכסינו ספרי'בכל
 הקוראים את כסהעתע לדוות לבו על עלה ולא השב לא עצטו שהסתבר נמצאנכונה

 הנלוה דפרק בסקי כי בתלכיד הנזכרת הקדסונים של כלה לם0כת שיחזיקוהווהלוסדש
 ור' לוי בן יהושע דר' בריה בר שישא רבי בשם טאטר מביא 8-ץ ררך לטמכתבטעות
 ספרו שיחזיקו שרצה אפשך ואיך יוחנן ר' אחר סאה כחצי הפרעת לכל חי זהסיישא
 חכם שם בו מהביא ימנע %א ידעה יוחנן ר' פנים כל על אשר הקדסונים של כלהלטסכת
 . יוחנן לר' ודכהרבאוחר

האחרונה
 ויקח שנאמר ? אסורה אלמגה שאפ'15 ומג'ל . בטעט ואסתפק ראיות המון הירא % 5העמ'6 רוצה אינני1(

tsu'אלא ברייתא זה 'ואין וגו 
rmp5 

 ונקרב אומר הוא הרי -- );.( שם בבל' וע"ע היא פ"א כתובות הירוש' טן
 אוטר (עקב בן א"א - הברייתא תפרש )ע.( גטין בבלי פפא רב מדברי הוא האצרת הטאטר ,ח וכו' כלום טעםש5א ב~כע אימתי וכו' ושמש דם הקין -- עי"ש הירושלמי מן אוקר דבר לקח הענין ולהשלים בבבלי האמוראיםסטקנת ע"* -נוסר המדרש כל כ' ותטצא )סד.( שם ובנלי פיו שנת נירוש' 'ה בי ע.' טקס, באתו : עד וכו' ח' קרבןאת
 ואטר הבנלי סקורו כי לג,( גדה וע' וכו' ע"ז עובד כאלו אוסרים וחכמים וכו' נפש דירג כאלו וכו' הטוציאכל
 אמ' ורכ אמי ורב יוחנן ר' בו שנחלקו טה אחר ודבר וחכט.ס ראכשכשם

-  זרעון : אתרת בכרייהא נהג כן ואף 
 . תגא'ם שטות 5ו הטציא בה וגם :( )5ב שבת הבב* ע"פ שנתקנה וכו' טתיס אדם ש5 בניוטה

 *עמים כמה נתערבו ואמנם . ולהפך בטופרו המאוחר וטקדים הסרר שההפך סאטריו בכ5 טמש הוא בן2(
 המשך בא ואחריו דקורם אל שייכות לו אין אשר מאטר ונא באמצע המאטר נקטע  שלפעמים שנטצא ערממאסרים
 5יתן דשא. אדם אנן חכטים אסרו מכאן וכו' בדבורו הטחל.ף כ5 רבי אטי וכו' ע"1 עובד נאקו וח"א : כמו .הראשון

 אלא אינו ןה כל תע4 . מכ"ם רפא וכן עי"ש שלטעלה טח אל ש-יך ח-אי האחרף המאמר חח . שלו תאמהירו
 . בורים מעתיקיםטעות

------ - - -
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 נח סם : היא בבלי לתלמוד הדפוס הוצאות בכל הנממחות קטנות מטסכותהאחרונה

 בבר אשלום. פרק חטא, ד"א רבה, ארץ דרך : הלקים לשלשה נחלקת והיא ארץ.דרך
 בירושלמי כוה קובץ ונרמז פייח(. ~עיל ארץ דרך מהלכות קיבץ להם היה שהקדמוניםשערת
 ארץ ררך שבהלכות לברייתות קרא שביוחסין( )באגרתו נאון שרירא ורב ה"ב(. פ"ו)שבת

 ונתחברו השונים ממקוריהן ונעתקו נקמעו כי שינהו קטיעותי .ברייהות בה כיוצאובחבורים
 לפי . כספר לאהד והיו מושבותיהם מכל נקבצו הכרייחות אלה כל דעתו לפי הרייהר,

 עזאי בן המהחיל שלנו השלישי בפרק הראשונים של ד"א מסכת ההחילההנראה
 וזה , 1( עזאי בן פרקי בשם הראשונים קצת מן נקראה כן על אשר ,אוסר
 אלא אינו השני הפרק נם ואולם כלה. סממכח הוא דיאשון שהפרק השערתנו עםמסכים
 הדרישה ודרך ענינם אשר עליונים מרזי דברים מכיל שמיומו מלבד כי מאוחרתהוספה
 יש מיוהד מדרש דרך אם כי 711( פ. נ. )צונץ עליהם הגאונים זמן רושמי נושאיםבהם
 לסוגים ומהלקן המוסריות חטאוה סיני כל מונה שרגצובר 1D1D עד מקהלתו הפרקבכל
 ועליהם הדבור: וכן הזה המדרש ודרך וכך כך אוסר הכתוב ועליהם : אומר ומוג כצג בלועל

 ממסגת דברים טעתיק המהבר והלאה. השלישי מפרק המסכת בכל נמצא לא אוטרהכתוב
 דרבי מאבות העתיק השלישי הוה הפרק וכל ס"נ( פל"ג אבזה )רפ"ג דרכו לפי וטפרשםאבות
 בין . מקומו שם רק באמת כי בהפך ולא משם העתיק ד"א ספר בעל כי הדבר וברורנתן

 החלק . )מפ"ה( לוי בן יהושע ר' נם נזכר בה הנזכרים או זו במסכת הטדבריםהחכמים
 ודבריו מלשונוהיו שם(. )צונץ בזמן מאוחר והוא אחר מהברו היה זוטא ד"א והואהשני
 משלי להבר המחבר חפץ היה כינראה

-DIQ 

 ומדבר השוסעים או הקוראים את דעת ללמד
 דברי כן: מוסרו דברי וטסיים סופרו/ שופעי עם ברבים הדורש ידבר נאשר בנוכחלרוב
 וקרובה בי, התרו לא תאמר ולא העשה שתרצה וטה לפניך התריתיאלה

 במחזור נמצאו אשר אלה בין הפרקים שאר וכל , הספר כל סיום הוא זה כיההשש-ה
 הדבר הוא כן אף . מאורסות n1DIDN הם סוף ער תשיעי פרק שטן הפרקים וביןויטרי
 השלום ממעלת נפוים מאסרים יחד באו נקבצו בו השלים. פרק הנקרא השלישיבחלק
 וסיטני , שם( )צונץ מאד ומאוחרים שונים מדרש ומספרי התלמודים מן קטועים הםוכולם
 . דברים לאריכות צורך ואין מלשונו ונם בו שנונרו החכמים מששת נכריםנערותו

 זאת בכל , הן טאוחרות האלה הברייתות אסופות כל כי להכחיש שאין גם אםואמנם
 התורה בספרי טקום מצאו לא אשר המשנה חבטי סתורת שיירים בהן יש כי ספק נםאין

 היה כמקום בודנהנו עין עליהם לשים בצדק יאחה הוה וטצר להן שקדמו פהשבעל
 לתלסור נספחו אשר אלה מלבד , התנאים דורות של ההורות שיורי ולבקר לפרטבעטדנו
 בזמננו ואשר הראשונים מן לנו נתקיימו אשר קטנות ססכוה יש עור הדפים הוצאותבכל
 תורה, ספר מסכת שבע: הן הממכות אלה . 2( כישראל ונתפשטו בדפוס לאור יצאוהזה

 נתחבת הפסכן אלה כל והנה נרים. כותים, עבדים, ציצית, הפלין,מחזה,
 בען כבר שולי הגשמם בקן כן, הוא והדבר ודים. ההל נתפשטו מככראחרי

 התלמד סתו למעשה הבתרה הלכה על 11DY ל להלמדם מאד קשה כי רט ,הסבואים
 כי ספק ובלי . קטועות הלכות נתקנו זה ובגלל ופלפלים והגעת קושתת מלא הואאשר
 נוק יצא rs~tn ההקנה סן אכנם התורה. פרמי כל כוהלית הע הקטועת ההלכותאלה

 לס די . הוזלפוד ~nitwip לס טה ואמרו קטועות הלכות אדרי רצו העם כל כילתלמוד
- -  באלה-

 בחום' וכ"י; :( )טו ביבנ4.ת התום' דברי ועל :( )פו ותמחש )כב.( בברגות רשש פ.' על וננץ הע.ר כבר1
 במקום לברכות סופרים דקדוקי בעל העיר וכבר )גג:(ערובין

 הנכר,
 אשר 'ד כנתובי נקרא רבה ד"א מס' כי

 . עזאי בן פרק. בשםלפניו
 ואפיריון  מרוזה פירוש לו ועשה יד כתב e"P דמאן בפ"פ ק.רגהיים רפאל הר"ר לאור הוציא האלה דפסנוה2(

 כמו הוא בן האג(( כי יראה שם היטב והטרקרק הבפר בעל מקור מקום בכל הערה ואשר הכרוחיו על ליהכמפי
 . אחר ממקום נשאב לא אשר  בכלן דבר שאין בפניםשאסרנו
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 פלטוי רב תשובת שמענו וכבר . למעשה ברורה הלכה ללמור יש מהן אשר ההלכותבאלה
% gy שמתרעם התמישי לאלף השבישת דושאה לתהלת סביבשחי  כן העושים דורו 

 שלמר למי אלא בהן לשנן קטועות הלכות נתקנו שלא : ושמר התלמוד מןומתרשלים
 את שלמד למי היתה הקטועות ההלכות אלה תקנת שעיקר מבוארת וכונתו . כולוהתלמוד
 באריכות בתלטור שלמר מה בקצרה למודו( על לחזור )כלומר לשנן יכול שיהיההתלמוד
 ביכו כבר ואולי . הקטועות ההלכות לתקנת קדמה ההלמוד שחתיכים לנו יצא ומזה .ובפלפול
 תקן זה מפני אשר לתלמוד ונזק למכשול הקטיעות ההלכות אלה היו גדולות הלכותבעל

 הנזכרות האלה הקטנות המסכות כי נראה ~עתה . קטועות להלכות בנגור נדולותהלכו'ת
 בק והמתבזק , הגאונים שבזמן חכמים ידי מעשה והן הק, הקטועות מההלכות עדוריםהן

 פה שבעל התורה ספרי בשאר או בתלמודים נמצא לא אשר דבר בהן אין כי ימצאהיטב
 , נמצאו לא וכלשונם ככתבם עינינו למראה אשר מאמריהן ובקצת ולפניו התלסודשמיסי
 : משל דרך על . לדבר דבר בדמותו אח-ים ממקומות המחבר הוציא אשר תולדוה רקהסה

 נטצאה לא פ"א( הפלין )מס'  דשת סן חוץ ראשון יוצא ראשון לסעודה הנכנס כל ,ההלכה
  דברים בקצת שכמו לרבר  רבר ברמוינו המחבר סן חרשה המצאה היא בי  יען  טקוםבשום
 נפלה תפלין( )טס' ההלכה שגם הדבר וקרוב בפה. כן אף אחרון הראשון ימלקאמירים
 צריכה שטזווה שמצאנו סמה תולדה היא בדיקה, צריכה שתמחק כדי ושהתה המיםלתוך
 רנציא ציצת( )מם' חייבת אומר ור"ע )מציצית( פטורה אפיקורסין : ההלכה בן .דיא"ש( בפ" לדוי"ף הפלין הל' S'D1 י"א: יומא מזוזה )מס' נמחקה שמא לחוש כשישבדיקה
 אפיקורמין קורעין אם ור"ע ת"ק נחלקו ושם באבל קריעה לרין הציציה רין בדמותוהמחבר

 נם להביא הנוהי ונאמן : שניני ועוד , רר"ק( פי' ועי' פ"ט שמחות ומם' : כ"ב )ם"ק לא4צ
 בנטע כותי עד שרבשירה ממשנתת הולדה ח הלכה כותים( )מם' לישראל היםממוינת
 . מקורם נטצא לא אשר ההלכות רוב על עוד נפליא לא הכלל זה נשמור ואם . :( י')נפנן
 החבור קדמות על ראיה עוד זה אין הכלל זה יספיק לא אשר מאמרים קצת נמצא אםואף
 הנאונים ואחריהם פעולהם המבוראים והתחילו ההלמוד שנתפשט מעת כי לדעת לנו ראויכי

 הם לפעמים אשר הלכות ונקכעו תקטת נתקנו שנה סאות מארבע יותר ולסדו פעלואשר
 סופרים במסבת מצאט אם הן . בתלמוד ורמז ראיה להם אין אשר או התלבוד עם ;ירהבם
 הלא .( ל"א )מנלה בטשנתנו שנקבעה ההלכה נגד והוא משה החל קורין שבתעניות ')פף
 . התלסור את הסותמת להפך אך בהלסור איננה אשר הלכה קבע סופרים מסכת שבעלנראה
 אינה ההלכה שזאת הוא ברור כי המשנה על הרעלקת ישנה הלכה שהיא הדעת על יעלהולא

 נוטרבאי רב בימי ועיד , קבעוה הם הינדבות וראשי בבבל נקבעה אם בי ישנהברייהא
 )חסדה ככה על לשאול הוכרחו לישיבה חוץ שממקומות עד מתפשטת הזאת ההלכה היתהלא

 עם בהלקק הן אשר הלכות חצוניות מסכות ככל מוצאים אנו בזה וכיוצא ד'( ט"גנוזה
 כסו לתלטוד מאוחרות הן שנם ספק ובלי וש"נ( לסחר הד"ה , י"ח )ברנות בתלמודההלכות
 יותר עור יתברר , עהה דנים אנו עליהן אשר הקטנות בטסכות ועתה . שהזכרנוהראשונה

 ספרי ושאר מהלמוד טן לקוהות שהן או בהן נטצאו אשר ההלכות כל כי משכיל מעייןלכל
 תולדות שהן או ההלמוד שאחרי ממקורות שנשאבו או הקדמונות של פה שבעלהתורה
 בבחינת והנה . מדבר דבר בהוצאת זולתו או המחבר של ההקירה מן נולדו אשרהדשות

 התברר ככר זה לפני שהובאו הרונכאות סן כי עור לדבר צורך אין השלישי ממיןההלכותי
 הסחבר שניע להעיר צריכים התלסוד מן הלקוהות ההלכות בבחינת אטנם . די ערהדבר
 ומניח העקריה הברייתא מקצר שהוא א( . פנים בכסה אסופות בעלי כטנהנ ס9רעעם

 נוחן כולם על רגיל היה ואם - השיק סן בכניסתו בשין נכתבת המזוזה : כסו .תטציתה
 בישוב הגמרא של וסחן ממשא שצור היא הזאת ההלכה כל פ"ב( טזוזה )מם' . כולםדרך

הרריות
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 : שנינו )ל"ב( כוהים ובמסכת . .( ל"ר : ל"ג )כנחות ותמציתו הזה מענין המדברותהברייתות

 נחשדו שכבר . . , סמבה בשר לוקחיןאין
 שמאכיליי

 ההלכה נעריך אם , נבלות הישראל את
 מברייתת קצור שהיא בעק עין נראה :( נ' )חולין בתלמוד הזה מענין הברייתא ננדהזאת

 . בכונתה התגרוד בעלי שהניחו פה פי על העקרית הברייתא דברי ותקן ששנה ב( .ההלטוד
 כך להם מוכרין שאין וכשם . . . . להם טוכרין שאין דברים אלו )פ"א( כוהים בטסכתכמו
 קדוש עם תעשה לא קדוש כשאתה אלהיך לה' אתה קדוש עם כי שנאמר מהם לוקהיןאין

 ספני הללו דברים מהם לוקחין אין כן שעל כן המאמר שכונה הדבר וברור . ממךלמעלה
 קדוש עם כי ? ולטה . בפניהם היהר בהם לנהוג רשאים אנו ושן איסור בהם ,הניםשהם
 וק"ד צ"ז פי' ראה )ספרי קרוש להיות אחר לעם תגרום שלא לך במותר עצמך קדשאתה
 היהר לנהם רשאים אנו שאין כן נאסר הכותים שעל חסדא רב אטר וכבר א"ש( רס"מכני'

 כוהים שבמסכת שההלכה ברור הנה נ"א.( )פסחים איסור נוהגים שהם ברברבפניהם
 לחבר שדרכו ג( . ק"ה( רפאל ר' בפי' )עי' המרא רב שתירצה 0ה כפי הברייתא עלנסמכה
 ביום עושה עברי עבד )פ"ב( עבדים במסכה כמו . אחת הלכה מק ועושה שונותברייתות
 ולא צבע לא ילטדנו שלא שווין הכל ךאבל[ אומנותו לפי הכל אוטר יומי ר' בלילה לאאבל
 ואינו ביום עובד שכיר מה כחושב כשכיר דרשו פ"א( )טשפמים בטכילתא והנה וכו'מבת
 באומנות רבו יושיבנו לא שם עוד ואסרו . אומנותו לפי הכל רי"א . . . עבד אף בלילהעובד
 לכך מיוחדת מלאכהו היהה אם רי"א נחתום טבח ספר בלן חייט כנון לרבים משמשתושהיא
 שבעל יבין פקוחות בעינים הדברים שיראה מי ועתה , עליו ישנה לא רבו אבליעשה
 שלם דבור או סלה טומיף שלפעמים ד( , ידו החת לאחת והיו הברייתות אלה חברהספר
 כחכו זקנים ע' )פ"א( הורה ספר בטסכת כמו , שאב ממנו אשר המקור מאפר אהלפרש
 מסנה שבסקורו. יונית את לפרש באה כהיבה כלת יוניה כחיבה הטלך להלמיהתורה
 ונתנה יתפר אומר יהידה ר' כשרה ארבע עשאה ואם ארוז פרשה יד של עושה :הפלין
 חתומים ר"י דברי שם אך ל"ר:( )מנהוה בהלמ~ד הוא הזאת ההלכה וסקור קטיע.לתוך
 אלה רשוטית הנקודות באלה והנה . לפרש דבריה ה~מיף הספר ובעל . לדבק וצריך :באסרו
 שבמסכות שההלכות בבירור נשפוט כאלה טרושמים ואטנם סופם עד כראשםהטסכ~ה
 . קרומים טקורוח פי על וטתוקנות עשויוה אם כי עקריוה אינןהאלה

 ספק כל ואין , התלמוד שאחר סקורות על סטך שהטחבר ברור דבר ;םואמנם
 אחר חכם ידי מעשה שהיא בררנו כבר אשר סופרים במסכת השחמש הספרשבעל
 טהברת היא סופרים שמסכה יטצא בו נוססה בקרה רוה טעט רק כשר סי אף .התלומד
 ובעל ומתלמוד אחרי זשל התלמודים של 'שנים טטקורוה שאב אשר ספרים נ"-יניהלכווז
 גם או פירשן ולפעמים סופרים כסכה של ההלכוה ותקן וקצר כן אחרי בא ס"תמסכה
 הוא אולי אדם יאסר ואם . סופרים לטסכה טמש שוה וסדרו תהלוכותו אבל עליהןחולק

 שבעל טוכיחות ראיות יש כי נאכר אני אף ? ס"ה מכססת שאב סופרים טפכה שבעללהפך
 )פ"א בע"ס הנה . דונטאוה פי על זה דבר ויהברר . בהפך ולא ס"ס על נססך ס"תטסנה
 אין הלשון בזה ,( ס"ה )שבת התלמוד מן ברייתא ר~תיקהקא(

 כזהביי
 בהמה עורות על לא

 ובשערן בנידן )פי' בשערן נכרכין ולא בנידן נתפרין ולא טטאה חיה עורוה על ולאטמאה
 טהורה חיה עורות ועל טהורה בהטה עורות על שכותבין טסיני לטשה והלכה הטמאוה(של

 ס"ת n1Da לשון טכש וכן הטהורוה( של ובשער בגידן )פי' בשערן וכורכן בנידןותופרן
 . טהורים בשערות טהורים בגידין גרם ובשערן בנידן שהחת שנוי בקצהאלא

~llaDI 
 כן ~על טהורים ובשערות טהורים בגידין כלומר הדבר לפרש הזה לשונו בשניישהשתדל

 על כותבין )ת"ב( שם ועוד המהוסה. אל טאוהרת הכפרשת שהנ~סהא הוא . ברורדבר
 )שבח בחלסוד המובאה המעשה סן מרס בעל והוכהת . טרפות עורוה ועל נבלוהשרוה

שם
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 נבלה עורות על שכותבין מכאן ומסיים . אהד טין עם הגרסי יהושע ר' של כויכוחושם(
 מקור לה אין אשר מיס בעל הוכחת רק הביא לא ס"ת מסכת בעל והנה . טרפה עורוהנעל
 עוד ט"מ. ע5 מטך ס"ת טסכת שבעל עוד ספק יטיל זה מי כן ועל , בכ"מ אם כיאחר
ow)ודהו בירושלים כוהבים היו אנודא בית של אלעזר בן ריש אסר חול צבאות )פ"ר 

 פ"א( מנלה )ירוש' התלמוד טן ספק בלי לקוח וזה חול. בו נוהנים שהר צבאוהנרחקים
 צבאות l'PnlD היו בירושלים היו אומנים כוהבין חגירא בית של רי"א הני מכופרששם
 לומדים אנו זה ננד זה הטאטרים אלה טהערכת והנה אחר, במקום הול שם הואשכן

 , יחל בו נוהגים שהיו : והדבור . והלשון הנוסחא ושנה הירושלמי טן זה העתיק D"Q,אבעל
 ר' )פ"ר( ס"ת במסכת מצאנו אם ועתה , מקום בשום נמצא לא וגם העקרי סת0קוראינם
 . לשונו והעתיק 0"ם אחר נטשך כי ברור הדבר חול, בו נוהגים חיו צבאנה אוסריוסי
 . סופרים טסכת של קיצורו אלא תורה ספר מסכת שאין הוא ברור : דבר שלכללו

 הטס' שכל הדברים נראים אהה אל אחת האלה הנקודות כל את נאהד אםועהה
 היתה פלטני רב קבלת לפי אשר הגאונים כיסי שנתקנו הקטועות ההלכות מן הןחקטנוה
 תכליתן שזאת ואחרי . מפיהן הלכה להורות לא אבל בקצרה התלמוד את בהן לשנןסכלתן
 על הענין מזה והראיה , לארץ בחוצה נהנו לא אשר דברים בחצוניות הובאו הדין טן כןעל
 24( שם )רנ"ב בא"י רק שנהגו מענינים המדברים ההצוניות של מולדת ארץ ישראל אריןריוח
 להחזיק נוכל לא הקמנות הסמכות באלה שנמצאו החדשים הדברים כל 1עהה . כדין שלא~יא

 הם מהם ורבים התלט1ד שאחר חכמים מתקנת שהם מאד נראה ק' קדסוניוהלברייהות
 אם גם ואמנם התלמוד. אחר אשר הישיבה ראשי טפירושי גם או הגברא טפ~רושיתילדנה
 שבו החבור קדטות על ראיה זה אין ההנאים ומזמן ישנים החרושים טאלה שקצהנאסר
 רב לנו מסרה אשר עצמם הגאונים עדות על נסמוך אם כי הישנים ההדושם אלה)מצאו
 הוייות כל הגאונים טן אחד בגנזי נמצאו כי הנאונים( שו"ת צרק שערי )הקרסהשרירא
 ושטאי הלל מימי שנגנזו משנה סדרי ושש , זה עם זה ונחנו INWIW ומה הקיטניםהרבנים
 D'N'aD ואין הדבר הוא כן שאומרים פי על אף כן ועל - שיעור להם אין אשר עניניםוכמה
 האחרונים שהגאונים מזה ולמדנו וגדול. קטן דבר על לחוש אין הוא מקום באיזהדאיה
 , בתלמוד נזכרו לא אשר כמפר אין והלכות והוייוח טשניות אסופות לקד10ניהם שהיוהאטינו
 אשר האסופות אלה על נוסדי , מקום מאיזה ראיה להם אין אשר הגבנים דברי כייהאם'נו
 לגאונים אשר הסקור בבחינת רש"ג שאמר מה ועתה , הראשונים במזי ושמורים כ10מיםהי.

 קטנות בטסנות החדשים הדברים על נאמר אנו נם טקום מאיזה יאיה להם אין אשרלרברים
 . הנאונים בגנח והשטורים הכטוסים הדברים טן לוקחו כי , מקום מאיזה ראיה להם איןאשר
 נגד המכוונת הגרה אם כי לו אין אם או הם נאטנה קבלה רש"נ דברי אם לנו היא אחתואולם

 הדברים כל סוף סוף כי שם( זה )גם זה דבר מניןלהם הגאונים על ואוסרים ההילקיםהמערערם
 בי; תקנום עצמם הנאונים אם בין הגאונים דברי הם מקום מאיזה ראיה להם )אין קטנות כס0'אשר
 שמתוך ספני רש"נ בקבלת הכפק להעלים רשאים היינו לא ואטנם . ישן מטק1ר לקח1םאם
 האומר אם רק אסרו שלא למי דבר ליחם נמנעו לא כי נלמד נתשובוהיהם הגאוניםדברי
 שאמרו פלטוי ורב נטרונאי רב בשם נאמר ובפירוש וכהלכה. כדין שרבעיו בלבוהאם'ן
 אלא טעולם, יהודאי רב אטר שלא טה יהודאי רב בשם הוראה שאסר גאון יעקב סרעל

 גנוזה )חטרה יהודאי בסר ותליא טניה דריה בני קבלוה ולא ליה אכבראטלתא
 באותה )האוטר( מכיר אם : באמרו כן לעשות לחכמים לכתחלה התיר פלטיי ורב . ט"ו(סי'

 )ח"ג ממנו שיקבלו כדי רבו משום אומרה ממנו אותה מקבלין ואין נהלכה שהיאשסועה
 יתכן לא כי הפרזה אלא אינם עצמם מצר שרירא רב הנאון דברי גם ובאסה . ק"ג(סי'

 אשר הקדמונים טן הם קבלה מקום סאיוה ראיה להם אין אשר הנאונים דברי שכללאסר
 יחםדבר

-------- ----- ----- ---- -- 
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 עצמם. הנאונים מן טוכחשה שעדותו אחרי הגאונים באוצרות וכטוסים חתומיםדבריהם

 לפי תקנו אשר ופסקים הלכות בהם יטצא נאטנה, בבחינה הנא~נים בדברי המתבונןכי
 בהם ונמצאו , דעהם כשיק:ל הלכה שקבעו לפעמים מידים עצכם והם , ושעהםמקומם
 ק סתירתם שההלמוד במקום אף עצמם טדעת שהכרעו עליהן אמרו אשר הכרעותבמה
 על ברורה ראיה טדבריו אין אבל המערערים ננד אמורים רש"ג שדברי ודאי כןועל

 אשר הישנות המשניות טן שהם , מקום באיזה נמצא לא אשר הגאונים שבדבריההלכות
 המסכות כל בכללן אשר הגאונים של הקטועות לההלכות גם כן ועל , גנוזותנטצאו
  הייבים היעז אבל  בו שאנו בזמן פה שכעל התורה בספרות מקום יאות לאהקטנות
 לוק בתתם זמנן והקדימו רבים בזה טעו שכבר ספני הוא שכן בפירוש ולהחליטלהזכירן
 , הקדמונים הברייתות ספרי ביןמקום

 ועשרים חמשהפרק
 . ~ילס סרר ,  העניתממלה

 ממפר אין . ידים ורחב הגדול כים ורחבה פה שבעל התורה סדת טארץארוכה
 הספרות אך . קיד( תהלים )מדרש וגדולות קטנות רמזורה, זאת מעניני האסופותלכל

 לערך היא קטנה זאת בכל נחשבת, פה שבעל התורה לעיקר היא כי אףההלבוהית
 של האגדיים המאמרים כל יספור מי התנאים. שם על לנו נמסרה אשר האגדיתהספרות
 נזכרו אשר המאם-ים לכל מספר אין וכן ץ והבבלי הירושלמי בתלטוד הובאו אשרההנאים
 יחכו אשר באגדה טיוחדים ספרים כמה נטצאו וכן , השונים הטדרשות בספריבשמם

 ועוד ריה"ג של בנו דר"א ברייהא , אליעזר דרבי פרקי , נתן ארבי אבות כסולקדמ,נים
 כי אחרי ההטה האגרה חבורי כל פרטי על פה לעטור צורך אין ואמנם . דוטיהםאחרים
 הצורך ככל נזכרו כבר באסת ישנים הם אשר וקצתם / בו שאנו ברור מקוטם איןבכללם

 והראגו , בכלל האגדה השהלשלות ררך לפנינו נתברר שכבר אחרי ובשנם .לתכליתנו
 אל אמנם . פי"ח( ~עיל ההנאים של  רואש~ים בדורות והליכותיה ונדריה הלקיהלדעת
 להם לתת ראוי הראשונים התלסור חכם' בעיני כבר נכבדים היו אשר אגדה ספרישני
 תענית, טנלה הם האלה הספרים וסקריהם, תולד~תם על לב DIV~l ביחור פהמקום
 היטוס דברי בספורי לרוב בם עוסקים כי יען אנדה מפרי השם להם ויאות עולם.וסרר
 . דרכםלפי

 והתענית ההספר הדורוה חכרי בהם אסרו אשר הים'ם טספר ענינה , תעניתסגלת
 נטמרו אשר ההלכוה טן והיא . היהודיה לאוטה בהם אירעו אשר שונים מאורעותלסבת
 )ערוכין ו0נהא כתובה תענית טנלת : הקדמונים אמרו כבר הזה וטמעם , העםלהטון
 בזמן ימודתה תחלת ויהי . טסנה להתלטד אדם כל לפני טונהת שהיא שרבונה , :(מ"ב
 ביתי כי , במפר כתובים תורה דברי וההלמיד'ם העם ליד לתת החכמים נהגו לא עודאשר
 כתובה ריאת המגלה . :( י"ג )שבת הזאת הטנלה לכתוב החלו גרון בן חזקיה בזחנניה
 הארמי לשע אשר העם להמון יעודה שהיהה מפני בכונה זאת עשה ומחברה ארם'בלשון
 ענין להיות השבה לא כי במשגמו טקום לה נתן לא הנשיא יהורה רבי . הרגיל לשונםהיה

 עם מזכירה אחד במקום רק העם. לטנהג רשימה היא כי בה לענות והלטידיםלחכמים
 טדקדקים ההכמים שהיו ג"כ וטצאנו . ע"ב( לתענית ברורו חכמים קצת אותה שפירשוהפירוש
_ ולא הי"ב( שם )ירושלמי המקרא כתובי שרורשים כמו מלותיה ורורש.ם בדבריה רברקדוק ניחס_

 שהחלשו הנקורות כל על רא.ות מחביא נחדל כן ועל תכינהה ולהאי הנאויית מתורת לדבר פה המקום אין1(
a'JDSברחם,,. טוה :דבר החביר ס"ה השלישי בהזק הראו ובמקום 
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 כמררש דרשוה כן על כמקרא בעיניהם חשובה היתה כי יען : לאטר מעלהה לגודל זהמחס

 הריום לשון שאף מצאנו כן הלא הישבותה על כלל ראיה בה שררשו המדרש אין כיהמקרא
 הענית לסגלה היהה אשר ההעודה טן . כתובה מדרש רב בדקדוק ודרשו , דורשיםהיו

 כהם שאסור לענין טוב יום אותם עשו אשי המועדים נו נרשמו אשר העם ביד לוהלהיוה
 ארמי בלשע הכחובש הטא"ס-ים ורק קצרה המנלה עיקר כי לשפה נועל , והעניתהספד
 אשר האחרון הטאורע , טאוחר טזטן פירושים הוספת והשאר עיקר הם שלם העניתבטנלת
 החויר אשר מצוה ושאר ושבת הטילה על ארריינום נזרת ההזרת הוא תענית במנלתנרשם

 אך פ'"ב( מ"ת . י"מ )ר"ה ~y'Q בן יהודה בהשתדלות ההתיו המולך שאנסאנטונינזם
 מזה אחרי זה אחרי ככיר לא בזמן והלא r111lb מאורעות לרשום פסקו והלאה ההואמזטן

 בהשתרלווז והצלה רוה לרג' ועמדה ישראל על הישנות הגזרוה נגורו כן נם פיא1םאנמצינוס
 ומבת , נרשם לא הזה והמאורע ,( י"1 )מעילה יוסי ברבי אליעזר ורע יוחאי בן שמענןרבי

 . :( י"ח ר"ה בבלי , ובכ"מ פ"ב תענית )ירוש' תענית טבלת בטלה ההיא בעת כי ד"אהדבר
 אשר שב"ג רבן הוא 1( נטלה גמליאל בן llvaw ר' ספק בלי ע במלוה ולמה בטלהוסי
 את מחבבים שהיו מהבתם אשר גרון בן חזקיה בן חנניה של סדורו אנחנו נופלים לאאטר

 נעשה טה אכל הצרות את מחבבים אנו אף כי תעמת סנלת כחבו מהן והפורקןהצרות
 פוסקים היו רשב"ג ביתי כי טוה ולמדנו :( י"ג )שבת טספיקים אנו אין לכהוב באנושאם

  ביטולה. וזההוא טספיקים היו שלא ספניס?כהוג
 ש5 תלמודה כדמות הוא טשנה בלשון הכתוב שלגו תענית במגלת השביהחלק

 המשנה הנטי בימי והימרה הוכנה רואה ורה~ספה , מאוחרת הוספת והוא , הע.קריתהמנלה
 העקרית 0רגפגלה טאמר בבלי בתלמיד מעתיק ואם . לביייתא הנטרא לבעלי נחשבהוכבר
 י"ח: )תענית וכדומה והכתיב ובחיב או הענית בסגלת נהיב בלשון משתמש לרובאז

 תלמוד תופפת עם טאמר טעתיק אם זה וכנגד .( י"ב תענית : קכ"ם הולין ה':מנלה
 . י"ס : יזח ה"ה וכדוטה טתיב , הניא , רבנן תגו : בברייתא כמו ההצעה ברבורמשהמש
 נספחת דוז,ספת היתה לא עור דוזל0וד בימי כי נראה וטזה , .( ס"ה טנהות : קט"וב"ב
 שאין פרטיות לראיות צורך אין ואמנם . למשנה הברייהוה כערך הקהה אלא , בכהבלטבלה
 , טובים לימים הרשומים הימים העשות וסבת הדבר מ9ר בהערת העוסקות , הברייתותאלה

 א' הערה ח"ג )נרעץ עצמה העניתטמנלת
 בסי

 אלה שכל נכר דבריהם ססגנין כי הספר(
 אשר מיוחד חבור ככן העצמית המנלה טן מדברות עצמן והן מאוהר בזמן נשנוהברייתות

 דומים כל לכתוב נצרכו לא ,~הלא )פ"א( נאסר אם ופירשונה. שוניהן לפני מונההיה
 בטנלח ניכתב . הזאת" במגלה כתוב מקומות ,בשני פ"ב( )שם הלשון או , שבסגלה"םובים
 מובן הלא , הלשונות באלה וכיוצא , הואדוז" במנלה דנתוב בל "ולא פי"ב( )שם .תענית"
 כלשק הכתובה הקצרה הסנלה על אם כי טכוון אינו תעניה מנלה שהדבור סעצסוהדבר
 מהדושים רושמים נמצא לא העקרית למנלה תוספת שהן הברייתות בכל אבל .י4-סו

 וקרוב פ( הגאונים עליהן הוסיסו אשר רברים בהם שאין כי אף האפה-אש טזטןטאוח-ים
חרבר

 מ":. .סור לו אין יסחנם משאם וכל הג.סול כענין ונהגי שנשאו ר"ה יגבביי שציינה. נמקים .ויל ע.'1(
 . רשבה חברי.4א מת.ך נטור בכיור שסוכה מח לגל לב שמו ולא הב.מול ומן בעג.ן נבוכ.םשה.ו

 עם שבתג זה אחזם . הטגנה זאת 'פה באי הספר נמקו א' הערה ח"ג *הורים רה-י בס' נ-עץ הר"ר2(
wf~#רחוקן מחך ראיה שהביא מה כ' . מצאתי כן לא א:. דאמוראי סתלמורא כלומר התלמוד מן רבר.ם נטה בהן 
 סתומה ה.א בס.ת לפניני שהיא מה כפ' העקרית הבר.יתא כי כדרכי פרוש ה31.ף שההלמ'ר אלא ברייהארבא

 רס.ח. הבריתא הגלרא געל לפג. שהיה יא'ה השנו- וה ואררנה הנוסהא על בהופופה בגז' ופירשה פרושוצריכה
 תעק- עקרק )ו.( במגלה .,בהו א.ר בזח וכ.וצא וגו' אדום כח קסדי 11 צור טגרל אחירת דפ-ב שהך שכחב מהוכן
 אנהר ר' של מאמרו ע'2 הוא התוספת של פ.רושו ע"נ וני' "נים שטי תקיעה יתד ה'הה שהיא אדופ נח קסזי11
 היה עגך שה.ה טעמה מספר אלא זה דכי רר!ציא לא ר"א ת,טהוזה

 הבר.יתא הוא קכלהו חקוי peD וגל' מקיכלי
 ברייתא בשש כתלמוד נשסה לא אשר הועסמות נכל אהר שאטי אף להראות יגול לא שם רא'ות'1 ונגל .דהנא

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



-

י 228  

 כן כי וחבריו רשב'ינ של בדורו נשנו המנלה לפרש נשנו אשר הברייהוה אלה כיהדבר
 כי יען ספר על כתבוה ואולי בפירושה. ההעסקו הזה הדור שחכמי ההלכוד טהוךנראה
 ישכהו ולא אחרון לדור יעמוד לטען הפירוש כחבו כן על הענית סגלת בטלובימיהם

 . טובים ויסים לסועדים הענית בסגלת הבהובים הימים היו במכהם אשרהמאורעות
 . נכתבה זטן ובאיזה הכגלה את כהב סי תולרהן הטסרר יודיע ההוכפותברתימת

 העתיקה התלמוד כי הדבר וברור בהלסוד העהיקוה אשר ברייהא היא הזאת ההודעהנם
 על אותה נבין ולא הברייתא זאת קצר התלטוד כי , בהפך ולא תעניה לסגלת ההוספוהמן

 תום אחרי . 1( הנזכרות בתוספות היא אשר העיקרית לנוסהאהה לב נתן אם בלתיבוריה
 היסים כל וסופר טונה אשר אחד טאטר לה נספח שלנו תענית סגלת של הפרקים ;שרשנים
 הרביעית עד טאורעות נוכרו הוה בטאטר , ההורה סן בהם לההענות ישראל עליהםשקבלו

 נהחבר וסתי חביו סי ידענו לא ענין בשום אך . ההרבן אחר רואשונה בפאההאחרונה
 יטי בו נזכרו כי העניה טנלת נתבטלה שכבר אהרי נתחבר פנים כל על כי נדע זאתרק

 בהלפור, נזכר לא הוה המאטר כל ואטנם . בהם כהבנים אין הענית טנ;ת לפי אשרתענית
 בבבל נוסף כי הדברים ונראים תעניות( )הל' גדולות הלכות כצל רעא שטוכירוהראשון
 בשני מתענים שיהיו רבותינו נזרו ועוד : אטר ששם חתיכתו לדבר ורמז הגאוניםבוטן

 שנו לזה וקרוב השם חלול ועל שנשרפה ההורה ועל הבית חרבן על דברים נ' ספניוהט'שי
 ]ועל ההיכל כבוד וכפני חילול ספני והמישי שני טהענים 1התלטידים )פכ"א( סתריםבמסבת
 סבוראי. רבנן או הגאונים ומזמן סא1הרת הקנה שוה נראה הזה הלשון ומן , שנשרפהרמזורה[
 ישראל בארץ רבותינו שהקנו הפורים ימי אחר של הצום ימי בו נזניו לא זה טבעםואולי

 רבוהיט ורק , עליהם קבלו לא שבכבל מפני שם( )ם"ם ושני וחכישי בשני פרודיםלהתענות
 שיהיה איך יהיה ואטנם . לכל קמע טנהנ שם היה לא או פי"ז( )שם כן נהנו ישראלשבארץ
 לשלשה נחלקת שלנו הענית סגלת כן ועל מאזהרת הוספה הוא הטאלק שזה אטההרבר
 וראוי . כאוחרת והוספה , פירושים הוספת , העצבנת הסגלה : שונים זפנים משלשההלקים
 בו יש כי ההשערה אל יביאו אשר נש-ות סיכני האחרון בכאטר שנראו אף כי לדעתלנו

 נספח להיות חבורו הכלית היה וראשונה בעצם כי להכחיש אין זאת בכל הגאוניםטיס1ר
 נוה . ההורה טן בהם שמתענין הימים ואלו : הפתיחה דברי Q'llD זה על תעניתלטנלת
 לאתענאה דלא יומיא אלין : תענית טגלת של הפתיחה מאסר נגד טכוון ס"ק בליהטאמר
 רשיטה היתה העיקרית בסגלה נם כי עור הרכר ואפשר . בהין לטמפר דלא וסקצתהיןבהון
 הסגלה נקרא לטה נבין אז רק כי , בשנה והדש הדש בכל הצים יטי כפקר טמספרכזאת
 עליה, והוסיפו ותקנוה ירים בה הלו אחרון בזמן אבל תענית, טגלתהזאת

טחברי
 שאי נכי דפייו מתחלת ואמנם . התנאים טומן עכ"פ התוספות שאלה ע:.ן בשום להכחיש א.ן מ"כקרטה

 כמתו
 בתוספות הלא למותר אך ממרחק ורא.ות לצורך שלא פ-חח ורא' וזה המגלה מעצמות ההוכחות שא.1 )הראוהאלא
 על נא- לא שהוכ'י דנאונ.ס ממן דה,ספות . נפ:.ס שהראיח' וכמז ס.וחר חגור המגיה להן שה.תה חפ1ושעצמן
 חדקא י' כ' היא שתה ה.כפה אלא אצו )פ'"ב( האמורא הרקא גב' של שמאסרי שאמר מה כ' . כוון כאמריםאיה
 פ" ופיחס ט"ח פ" בה;להך פ' בפפי' כמפוגש ר"ע מהלמ.די דשקמו:' ל'ממ;ון דבי וה"ה חרא אלא אס1ראאצו
 . ענ.ות ריתוקי אלא א'נט דקדוקיו ושאר . e~e ;"1 ותום?הא :( )ק.ו דשבת בבר"הא וסכיקלינ

 ס"ת. כהבי גוי.ון בן חזקיה בן ח::.ה בן אליעזר ר' של ספחו ל"ת כתג ומ. במ"ת הכרי.הא 1"ל1(
 שצרחם כצ-ות למודק שהם הזה ג1טן אכל עליהם לביא סצו.ות הציוח וא.ן בצרות לסוד.ן שאין וופ:' :הבזהולמה
 יכף הצרוח לכתוב מספ'ק'ן אטם לבלרין Q~a בגי ובל קילמם'ם האנשם וכל דיו הימים כל היו א2 יעל,חםבאוה
 כהחן וקולסם.ס כ.ם ריו עם ארס בני המון שכל כלומד לכתוב מפ0,ק,ו אמם לנבון שאר .צדק 11 ג.' לפ'ותה
 הצרוח אם מךנב'1 אנו אף : כן הני' )'ג:( שבת יבהלמור מיבו.ם. הצרית בל לכה.ב 'מפיקי לא שנאגמ,םהמים
 אם רק נאית א.נו , טספ.נים אנו א.1 שהאומר כיור והנה ct~'ecr. אנו אין לכתוב נאני שאם :עשה טהאלא
 כרון סובלת שבמ"ת ה:וסחא וע"כ מספיק אינו וכך כך מופ(ג רבי' אף לאמר ::זן שאו ט01לג רנו. מאיהטרכר
 סורה 1ח מספ'ק.ם אנו א.1 אמי ואעפ-כ הנותבים של רבוי c1e?2 וכר אין חנמ' נגי' ואשם . טספ'ק'1 ארםישין

 אף כספינקס אין המאטר טשס והעת.ק שבט" הביייהא קל צויה ק שכאן אלא העצס'ת הג.' כאן שאץנב.רור
 . הקצרת דג" לפ' :רי1 שלאאש
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 . הימים רברי מקורות שהיו מעשיהם יחר לחבר לתכליתם שטו הזאת הסגלהטחברי

 אבל הימים רברי קורות לספר הזאת התכלית לו גם אשר עולם מדר ספר סמנה נבדלובזה
 אשר השערתו לפי אם כי וקבלתו יריעתו לפי באמת שהיו פעשים אינם שבו המעשיםרוב
 . דיה כלא המעשה יהיה אחר באפן הכתובים לפרש אפשר ואם הכתובים ממדרש לויצאה
 היה שנה סאה כסו אחריו אשר האמורא יוחנן ורבי , חלפתא בן יוסי לרבי יחסו הזההספר
 מ"ו:(. נדה : פ"ב )יבמות יוסי רבי 1 עולם סרר תנא סאן בפירוש אמר בטבריה 'שיבהראש
 אמר אשר יוחנן ר' הוא עולם סדר של מחברו היה יוסי ר' כי פה יוחנן ר' לנו הגידהנה

 נחמיה ר' תוספתא וסתם ר"ש ספרי סתם ר"מ משנה סתם ריי ספרא מתם אחרכמקוס
 למדנו , ר"י עולם סדר תנא פאן אמר אלא , יוסי ר' עולם סרר סתם הזה בכלל הכניסולא
 חיא הסחבי אם כי הספר פחבר כ"כ הוא הסתם לו שנתיחם מי אין הספרים באלה כיטוה
 הוא והוא יוסי ר' ידי מעשה כולו הוא עולם בסדר כן לא ופלוני פליני כדברי וסתםארר

 דעתו ננד דברים בספרו נמצא אם יפלא לא כן ובהיות עולם. סדר שנה אשרדיהבר
 היא אם אף אחרת כל והנית הטוסכמת הדעה רק בספ-ו להעלות חפץ כי , נ( אחרבסקור
 )קידושין רבנן תנו הצעה בדבורי עולם הסדר מן טאמרים מעהיק בבלי בתלמוד . עצמודעת
 פי"א סיע קיים זבחים ספכ"ד מ"ע , י"ב )ערכין סר דאמר סר ואמר ערוך( לני'ליעה.
 סיע . ה' )נזיר תנא ובכ"מ( פ"ל פי"ט סיע . כ"ט )תענית הניא ונכ"ם( פ"ה ס"ט ה'ןהיריות
 לובשם עולם  בסרר עיקרם  אשר כברים נעתקו בטשנה שנם אלא עור ולא ,  ובב"ס(פרד
  אין כי  אף . מקומות  בהרבה ובמפרי ובספרא במכילתא  ממירשת עלו ובן פי"א( סיע :קייב
 מגיהנם יר כי ספק גם אין זאת בכל חלפתא, בן לר"י הספר זה ביחוס ספק להטילסכה

 מצות עשר לישראל נתנו )בסרה( שם : המפר יספר החמישי בפרק הנה . בו שלטוטאוחרים
 עליו נוסף ועוד נח בני ממצות ארוך פירוש שם ובא - נח בני עליהן שנצטוו טהןשבע
 עליהן הוסיפו - במאמר הברייתא עיקר משלים זה כל ואחרי חייא ר' תני : בלשנןטאכד
 על היא מאוחרת הזאת ההוספה כל ואטנם . ואם אב ~כבור DU'"l שבת שעה באותהושדאל
 טלה אף זו בהעתקה ואין עילם מדר של הברי,הא זאת נעתקה בתלמוד כי לתלטור פניםכל
 או שטעהוקים גליון אלא היתה לא הזאת ההוספה כל כי הדבר וקרוב ההוספה טןאחת

 היתה לא רנ"ו( רמו )בשלח הילקים בעל שלפני הדברים נראים כי לפנים הכנימוהסרפיסים
 הן מאוחרות בבירור אשר אתרוה הוספות עוד טצאנו אם כי בלבד זאת ולא . האתהחזספה
 261( צד ישונץ סאוהרים היותר מן אתר הוא הסררש שזה וירענן . רבה במדברמטלרש

  בנימן ובאחר באח- בכ"ג המלואים ימי 1' התחילו שנינו: השביעי  בפרק עולם בסדרכי
 ולא העטירו ובח'  וטפרקו . . .  הטשכן את מעטיר  משה היה המלואים ימי ו' כל ."יל3ע
 ואחר - הקורם הטררש הטשך יביא ואו יהורה בר' יוסי  מרבי טאמר מביא ואה"ב -~רקן
 של עולם כסדר אינו  יהודה ב"ר ר"י של  מאסרו שתוספת טעצמו  טובן  והנה היה.כשבה

 לא הזאת ההוספה שגם נראה אבל / יהודה ב"ר לריי שלם בדור קדם יופי ר' כי 'וסיר'
 ובלשונו ככתבו הנזכר המדרש הובא )פי"נ( רבה  במרבר  במררש כי  גליוך. אם כיהיתה
 מצאנו לא ובאמת במ"ע הברייתא על שהכונה ברור נראה ופזה אומר יומי ר' היהכלשון
 ב"ר יוסי ר' של המאמר נשטט ברבה שם זאטנם בצ"ע אם כי  רבה שבמירש  הוהכלשון

יהודה-
 אגל )ר:( ב.וסא דברי.תא כתנא וזה עשית'הרביות. להם נחנו לחדש בששה בשיש. תנ.א פיה סוף1(

 יום. בר' דלא פ-ו  שבריש הבד'יחא גל ~כן ליש-אל. תזרה נתנה בסנן בז' ~אטר הלק יום.ו'
e"U 'ובאבות גנמ 

 שחטו כי"ר מטצ-'ם .ש-אל 'צאי שכי נטן עולם בסדר דתניא ת"ש )פח.( בשבת אציו טוו חרולה פ"א.רר-,
 :( )סו ובנרה . רי"י כרבנן דמ"ע סתמא דמוק' הר. רננן. סני הא ר"י לך אמר ? יום' לר' קיט.א וכו'פרחיהם
 אכוהיך יינו אשר עולם כסרר יהתנ'א דרכי, הזה כפז חרוטה יוס' ר' וסכר החס יותר"דפי'ך עיר נדבךחפירש
 תני יוס' ר' יאשני ? 'וס' ר' ס-ע ת"א סאן יוחנן ר' ואטר להם א.ן של'ש.ת להא 'ש וש:.ה ראשינה 'רושהו'רשח
 ליח מבירא לא עצמו הוא  אשר רני.ם )כעטים ספרו על העלה מ"ע שנה אשר ש-"י טמורי הי' לה סגר ו,"לה

 . כאלה אחרות רוגמאוה ;יד 'טצא בספי  היטב.ריויון
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 אלא עולם במדר המאטר זה היה לא רבה בחי-בר בעל ביטי שעוד הוכחה וטזהיהודה
 ירושי צו, e"D )ספרא אחרים במקומות שמצא מה פי על בגליונו כן הניה האדמונים מןשאחד
 . עולם הסדר על החולק יהורה ב"ר ר"י של מאמרו ה"א( פ"איוטא

 המגיהים ידי הזה בספר שלמו מגד מאוחר זטן ער כי בברור לנו יוצא זהסכל
 זה אשר יוסי" רבי "אטר הדבור מקומוה בכמה בו נמצא אם יפלא לא ובכן ,ושבשוהו
 שאלה אפשר באסת כי שלישי מגוף כמדבר טעצסו שידבר המחברים כמשפםשלא

 אחרי בפרט , סאוהרים טניהים הוסיפו אשר הוספות הם ר"י" "אסר בכנוי הנזכריםהמאמרים
 המאכרים ואם , הוספות אלא שאינם בעין עין נראה המאמרים אלה בקצת נתבונןשאם
 על טניה מיד הוספה שהוא אפשר יוסי" רבי "אטר הדבור פנים כל על הוספות אינםעצטם
 הדבר כי הרגיש ולא הלי ולא יוסי, ר' בשם ההוא המאמר שנזכר בתלמ,ר שטצא טהפי
 הוא אשר עולם ממרר העתיקו כי יען יוסי ר' בשם הטאמר מזכיר שההלמ,ד להפךהוא
 שהעתקת מאד משובשות וק שלנו עולם הסדר טסחאות 1(. עולם סדר שלהתנא

 נמצא ובפרט הנדפם. של הנוסחא מן הרבה לפעמים נוטות הראשונים טמנושהעתיקו
 איננה הספר זה חכ,נת כי אמרנו כבר . שמעוני הילקוט בעל בהעתקות חלופיםהרבה
 יוסי שרבי מקרמונינו קבלנו לא אילו ואף י בקרמוניות דרישה אם כי הזטנים קירותספור
 נמצא כי יען בהשערה לו אותו טיחסים היינו כן גם הזה הספר פחבר היה חלפתאבן
 יודע ומי בקרמוניוה לררוש תשוקתו על המעירים מאסרים פה שבעל התורה ספריבכל
 כאשר הסופרים וקטעות וראשונה בעצם עולם בסדר היו המאמרים מאלה מקצת לאאם
 , אחרים בטקוסות כבר שנזכרו דברים שהשטימו הספרים ברוב כןעשו

 רוב כוללים והכונהם טהותם ענינם ,רשטנו תארנו אשר והקונטרסים הספריםכל
 הראשון הדור עד ולמדו ופעלו חיו אשר פה שבעל התורה חבטי השאירו אשרההר-ות
 גדול חלק כי לרעת הראנו נם ואם . הנשיא יהורה רבי ירי על הטשנה חבוראחרי

 זאת בכל מאד טאוחר בימן בחוברת בא היום בירינו היא אשר בתארה הזאתטהספרוה
 השתלשלה אשר כפי פה שבעל ההורה כל את בקרבה הכיל ענינה לפי כי אטההדברים

 . הבאים הדורות כל בררישתם יצאו מסנה אשר הנקודה ותהי , ההוא הרורער

 ועשרים ששהפרק
 - , החתילהפיק

 הבית הרבן שמן הזמן פרק כי נראה לפנינו אשר המראות כל על לאחור נביטאם
 הוא גדול שנותיו לפי הוא קטן גם אם , לאחריו 0ה וטעם הנשיא יהורה ר' של דורועד

 הטיבים הכחות וההאחדה , פה שבעל החורה שדה על עבדו אשר העבודה רובלערך
 ובטצבם בעניניהם היתה אשר הגדולה החליפה אחרי לתושיה כפלים עתה ררותיההיתה
 עד הזקנים הורת והשלמה הבואה, פרי ותעש בכרה הזאת העבודה . והכדיניהדתי

 ובדת וברעות באמונות הנוגעים דברים בין היהדות חקי כל תכיל הזאת התורה .תכינתה
 עינית מראה ל8י אם , לחברו אדם שבין המשפטים בחקת הנוגעים ברברים וביןהמעשה
 בנסשפ פועקה לשים האומה טנהיגי חכמינו תכלית היתה כאלו לנו ירטה עליהנשפוט
 ועל _____ עליהם יחפאו ועור הפאו כבר ורבים הרתיים. החיים את הטכבידים לקו ט לצו צובתת

 ורוקלמור , רבה כשהיש וכ"ה בהם 'וסי ר' שציל וניאה 'הודה ב"ר יוס' ר' בשם )מ.( בתענית מובא 11ה וכו'לישראל "סדי טובים פינם.ם ג' נהמא נשנה פ"י בסיע ועי' דישותיו, מקצת דבר כבר 75 פ. ג. בז' צונץ1(
 כ.לקופ ומצען,. יום' ר' בשם ברי.תא מכיר כפנים שהנאתי פ'יג ובכם"ר . כמע העתק שהיא טפנ' יוד. ר'מזכיר
 ההייף ההוא ובמקום 0כ"ב בע"ע ושתא וכו' לו היו כבר והלא כן לומה אפשר .ום' א"ר : טפ"ע ר3"3 רט.מלזזם
 8תנם

 ר-

 בפנים, שכתבת' כמו והעיקר השמוח, בבחינת הכלהא על לסמוך שאין נראה זה מכל . יוסי ברבי קרחא 3ו
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 ובנו רנימ אשר פה שבש התורה זאת כי : בחייה כן לא אשר דברים מעשיהםועל
 אפנם . הוסרא על חוטרא ספות ולמען הרהרה עול להכביר פתאמצת דור אל מדוראותה
 הדת שמצב גם אם . להפך הוא הדבר כי נראה מעשיהם על נשכיל ובתמים באמתאם

 ממנו, נעלם מבבל עלותם למן שנה מאות לשלש קרוב ארוך בפרק'זמן בישראלוהתורה
 מקצת בדקדוקי הסדה על מפריזים היו הזה הזמן פרק בקרב כי בפח לשער נוכל ואתבכל

 כי סהרה ער יבין הלא הראשונים והחסידים הראשונים הזקנים בימי ההם בדורותהימים דברי סקורות אלינו הגיעו אשר הקטנים בהשיורים המתבונן כל חק. לבלי עדהטצות
 בכל כן עשו ספק ובלי הפדה על מאד הפריזו והמועדים השבחות והמהרות הטומאותבחקי
 ההבוננו כי הראשונים שאמרו טה התירו שלאחריהם בדורות אמנם . המעשיותהמצות
 מעמדם לפי היתרים ותקנו וחקרו ואזנו דור, אל כדור הכההלפים האומה במעמריבינה
 וערובי מבאות ושחופי חצרות ערובי תקנו אשר בימים כי יכחיש זה מי . ובשעתםבזמנם

תבשיליי
 בלי כי המשא להל אם כי הדת הכביד לען הרכרים אלה הקנו לא ותחומין

 יוכלו בלא הירדים על כבד השבת משא היה כי יען האלה בתקנות תכליהם היוספק
 ממבוא סדקית של כחם נקב כטלא אף לשאת יוכלו ובלא השבת, ביום פמקומו אישלצאת
 . מזב יום אחר הל אם ובטשתה בטאכל בשבת לההעננ יוכלו ולא , בשבת ולביהלהצר
 להקל. אם כי לההמה- וראשונה בעצם באו לא ותדעסין ערובין דיני כי ברור הלא כןובהיות
 הלכות נתקיימו ועוד , חורה דבר השבוחים היו הראשונים ביסים כי כפק כל אין כןוכסו

 אלא השבותים אין המאוחרים המשנה לחכמי ואטנם , זה על הסירים ישניםומדרשים
 כלים מלמול בענין היפב באר הדבר ומפורש , טהקרטונים הקילו כן ועל סופריםכדברי
 והתירו וחזרו , כלים שלשה והתר-ו , בשבת להטלמל הכלים כל אסרו שבראשונה .בשבת
 כי נראה כבר האחדים הפרטים מאלה , בשבה גימלים הכלים כל : שאמרו עד והתירווחזרו.
 הן התורה. עול להכביר היתה לא המשנה חכמי ידי על והשתלשלותה התורה זאתתכלית
 אבל ; הנה ואחת הנה אחת כן גם החסירה התורה זאת כי להכחיש אין זאת גם כיאמנם
 כי ט.;ינינו נעלים לא כי . למעמדם ודרושות ומקוסם זמנם תולדות היו ההוסרות אלהנם

 בפני או עפם, חיו אשר הגוים משפטי בפני כשכרת לעשות להם נחוץ היה הזמניםברוב
 או , טקרבם יצאה אשר הסשיהית החרשה העדה יתדות בפני נם או הצדוקיםמנגדיהם
 ולרעת הדבר שורש תמיד להכיר ידינו לאל שאין גם אם . פקומית או זטנית אחרתמסבה
 טעשיהם טזולהיהם וכשפטים חקים איזה וננד , וכך כך הקנו מקומי או זפני פעםטאיזה
 אמנם . ובטעטדם בזטן טונה הטעם אין כי ראיה עוד והכרתנו יריעהנו חסרון אין ,פכוונים

 לא , וסעסדם זמנם היתה , החסירו אם ובין הקילו אם בין , החכמים שסדת נאמדאם
 מלבם תורות בדו , החיים עם ביד יד היהדות תורת את להוליך מהשוקתם כינחשוב
 מחדשי סכל חכמינו נבדלו ובזה התורה. א11 באר הואילו אם כי הקים הפרו אוועקרו
 הזמן שהצמיח מה כל גום אחרי השליכו אלה . זטנים בכסה עמדו אשר אחרותדתות
 שנולד לכה והפעמדים מהזמן שנדרש מה בין לרע, שוב בין לבקר סבלי אלף שנותבמשך
 שנות לפני עליו עמדו אשר המצב על ור~עיצבו הרסו לכל כאשר והכל אחרותספניות
 כי לבם על העלו ולא הקראים ובינינו המינות וטחרשי , הפרסים מחדשי עשו כאשראלפים
 קדיטה ללכת יגעים הדברים כל כי יודע הלא סבין לב לו אשר כל כי , זה הוא הפכפךררך
 הוא ובחפציו בדעותיו הסווה מן הנבדל קרום זטן של ולדעות ולפעולת למעמד הירהוכל
 לא מחדשים שם יאות להם נם אשר הפרושים, הכמינו אבל , D~ly של סנהנו נגרהזרה
 ועל בכחה אם בי הישנה דהירה אל בחלט( דבר חדשו לא הם , המין מזה טהדשיםהיו

 , ודרשוה בה שכוונו טה לפי טצבה ע5 אם כי וראשונה בעצם סצבה על לא אךמצבה
 כונונן הניחו ולרוב . הפרוהו לא אבל שעתם לצרך הערמה ירי על וכחק פני הסבולפעמים

חרשות

--  -
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 נעשה לא , ההשכלה ומצב המושלת והדעות בחיכ צרכי עם בהסכמה ובחקיה בהורהקודשות
 טמון, תשלוטי על וראשינה בעצם ר,יתה עין תחת עין הרבה-: כונה כי לחשוב שקרבנפשנו
 הבא Q9'y טאסונות שהעיקר או כשמלח המחוורים דברים : היא השמלה את ופרשו :וכונת
 מפני אם כי זה כל אין , בתורה קל רמז אף לו יש הכתובים מן שהוציאו הסתיםותהית
 השתלשלות את עת בכל הוליכו ולפיהם ובהשכלה ובדעות בזמן החליפה עליהםשתקפח
 . חדשות במסלותדיבורה

 ירושלים לפנים היה החרשות המטלות סללו שם ואשר רמזרה יצאה משם אשרהמקום
 ההדשות כל נוסרו שם . ישראל לכל ההוראה יצאה מאתו אשר הגדול דין הביתפושב
 החקים ובארו שדרשו מה ובין עצמם בכח שעשו מה בין ומצבם לזמנם דרושות היואשר

 . ומצבם לזמנם יכונו אשר החפצים ועם , בזטנם משלו אשר וריוח הדעות עםבהסכתה
 בית בתים לשני החקים קביעות DI~D ויהי הזה דין בבית פירוד נעשה הגית ימי בסוףאך

 להיות ורמזורה הרת ההלו 0אז כי ישראל. לבית ולטוקש לפח ויהיו הלל וביהשמאי
 נחמדים היו המדרש בית לחובשי רק אשר זרעים הצמיחה אשר למורית לדרישה נעבדשרה

 השני גמליאל רבן . נחוצים ולא לרושים היו לא ולחיים לעם אבל להשכיל וטוביםלמראה
 לא אבל הראשון איתנו אל הדבר להשיב בקש כהו מאמצי ובכל הומנים קלקולראה
 לדרכו וחכם חכם כל ההיא "העה ומן . המניצח הוא היה הקלקול את לנצח ההה כיהצליח
 תחת : זאת ועוד פ"ט( )לעיל תורות" לאלף התורה והיתה מדרשו בבית שורר איש כליפנה
 היתה היא גם עתה , עוד נוכרה לא במעוטה בטלה אשר יחידיה דעה כל לפניםאשר
 ויהי , למודית להפסה התורה דרישת היתה מעט טעט ובכן . המדרש בבית בו לענותענין

 הקרטונים" שערום לא אשי דינים לעוטווז והפליאו חרשוה הלכותיוה שאלות "להטציאאוסנוהה
 לשער יכלו לא לנגדם המיד היתה אשר שעהמ לצרך הכעשית תכלית ולפי דרכם לפיבי

 חקקו אשר למחוקקים התורה מפרשי היו וחבריו ר"ע של מדורו , שם( )ג"ז בימיהםאוהם
 תורתו , ישראל לכל התורה היהה ר"ע של תלמודו אך . מדוהיהם פי על חדשיםחקים
 אדריימס של הדתית הרדיפה אחרי כי , בהייו לה היה מאשר יותר סוהו אחרי תקףהשיגה
 ולנימו רבם ההת היו והם סתל0ידיו IeP שיור אם בלתי נשאר ולא ההכסים רובאבדו
 . ולטרה לקותורתו

 כן ועל . טדרש בתי מם?ר היה החכמים ככספר כי הטכשלה עצטה עוד עההאך
 כל חסר רשב"ג של נשיאוהו החת באושא נוסד אשר הגדול דין הבית . והתורות הרעותרבו
 הוטן משפת היה כבר כי , המקולקל הרוח רגשת לעפת , והנרצה הישן הטעטך להשיבחיל

 . שלו כבתוך בו עושה עליו העומד והראש עצמו בפני כעולם הסדרש בית כל להיוהו0עשהו
 : ההיא בעת חק Iwvl הגדול הב"ד על המתפרצים היחידים דין לבתי מעצור להת בקשואז

 תעשה שלא ובמנין, בחכמה סמנו גדול כן אם אלא הברו ב"ר דברי לבטל 'כול ב"רשאין
 יוכל ומי פהנשיא חזק היה המקולקל הזטן סעפם אבל פי"ח( )לעיל אנודוה אגורותהתורה
 *וראשי האהדות בעוכרי השונות הישיבוה היו השתדלותו למרות כי ? טסנו שתקיף עםלדון

 אל nivw טבלי הלכות ויסרו ודרשו העצטי סעסרה תוקף כל את לישיבהם שסהוחשיבות
 יוצרה ר' הוא גמליאל בן ר"ש של בנו קם ההם ביטים . רשב"ג של דינו ביתהמכסה
 וחכם חכם כל תורה הקריש כבר הומן רוח כי זאת גם והכיר זטנו סחפה הכיר אשיהנשיא
 פנים ובס"ט טהור פנים בקו"ם נדרשת שההורה האמינו כי טדרש בבתי נדרשתלהיות
 . היים אלהים דברי ואלו שאלו הסתיר ודברי האוסר דברי בלב להכניס חייבים כן ועלטם,א

 את לנצה עוד התאמץ לא כן על להשיב אין הזמן רוח במבעת הנחתם חק כיוטדעתו
 ההחלת סימי המהלוקות מרבוי גם רעתו לפי כי . ידו כיכלת לתקנו השב אבלהקלקול
 שברוב אחרי חשב הוא . הבאים לרורות טובה תכלית להוציא אפשר גסנו ערהבהים

ההלכת
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 כל על הרוב נגד בטלה דגמעומ דעת שתמיד בר מתירין ויש אוטרין יש נמצאההלמת
 שאם בו לתלות אילן הבאים לרורות שתהיה תועיל וזכרונה היחידה הדעה סציא~תפנים
 למסוך שיכולים השכלתם ולפי לזמנם שנאותים היתיר דברי את אחר דור של דין ביתיראה
 סדרי כל קבץ אשר יהודה ר' פעל אשר הנדולה המעלה אל היסוד הוא הרעיון זה .עליו
 היה ולא המחלקות. ענין הוא וזה - במשנתו יחד והברם זמנו עד החכמים שלמשנה
 ער נשנו אשר משניות ילוקט לעשות וראשונה בעצם כונהו אם כי D'pn ספר לחברכונתו
 . עליו לסנרך שיוכל דבריו את אחר ב"ד יראה שאם כדי ויחיד יחיד כל דברי והזכיר ,ומת

 פה שבעל התורה משפט שישוב והיא, , יקרה תכלית להשינ נאוה היה הזההמעשה
 כל ביר הדבר נתן אלא יעבור ולא כחק תהיינה לא , קדסוניהם שקבעו שההלכותלקדמותה

 , לבטלן או לקיימן ובירביד

 הובנה לא הנאמנה השתדלותו כי הושג לא לטובה הנשיא ר"י השב אשראפנם
 והבקשה הפלפול , הדורשים בלב חרשה רוח באה טותו אחרי כי אף רבי בחיי עוד , זטנוסבני
 אשר רבי משנת והנה , תבואה פרי לעשות התלמוד ויהל הרוחות כל אחזו הוייותלעשות
 ולהוייות לפלפול ענין היתה עצמה היא פה שבעל התורה כל המצית להיוה נועדה,היתה
 דבך בהוצאת ולהרחיבה ולפרשה לתמנה דרישתם למסר שמו המשנה מדר את כי .הדשות
 , אכלהק כופרים קנאת כן אף אש ישון קש כאכול אז . הלמורית חכמתם מדת פי עלמדבר

 פרו קצר זמן ובטשך כט:הו לעשות השתדלו הם גם משנתו בסדר רבי פעולתומראותם
 וכל , נדחית דעה כל העלו בה אשר בארץ נבראה ידים רחבת וספרית חרשים סדריםניבו
 זנרון לו נתנו שיהיה וכמי שיהיה טה יהיה מהקדמונים אחד בשם נורע אשר קטןדבר

 מפעולת משנתו בסדר רבי פעולת נבדלה ובזה , קדש והיה והעריצוהו והקדישוהו ,בסדריהם
 במשפט בא לא משנתו סדר ובכל , בתורה פנים נשא לא רבי . וההסדרים המאספיםאלה
 כי הדברים על הקפידו לא המה אבל . המדברים האישים על לא הנאסרים הדברים עלרק
 האמינו לא כי ער נבול לאין בראשונים האמונה ההלה ההיא העה טן . אוסריהם עלאם

 כפתחו הראשונים של לבם : הוה הדור אחר קמו אשר החכמים בפי לטשל ויחי .בעצמם
 )ערובין סדקית טחם נקב כמלא אך עצטם L/W1 היכל של כפתחו אחרונים ושל אולםשל
 נגד עצטם והשפילו :( ט' לומא אחרונים של מכרמם ראשונים של צפרנם פובה ,(נ"נ

 אנשים בני ראשונים ואם אנשים בני אנו טלאכים בני הראשונים אם שאסרו עדקדמוניהם
 השמים שסי עד הקדמונים את מגביהים בהיותם ועתה . ובכ"ט( : קי"ב )שבת כהמוריםאנו

 ? הקודמים בדורות זקניו עם בהשפט לבוא לבו מלאו זה מי ארץ עפרות עד עצמםומשפילים
 השתלשלות ננד זה כי לב על שטו לא ואפנם ך אליו ישמע וסו לו יאבה סי , באואם

 היותו "יען הקדטון על לאהרון יתרון יש הדברים טבע לפי כי , Q~'v של מנהגו ונגד ,ההשכלה
 סביבות נלאו אשר עצטם הראשונים בעזר כי עד לטשיחה וטשיחה לחבל חבל ומוסיף הולךתסיד

 היה וטה . פי"ר( )מ"ע ושתיתי קרתי אני כורה אחר הכורה יאמר מים להם להוציאהיאורים
 היסוד . עליהם נשענה הזקנים תורת אשר האיתנים טקצת בם הימור עד ערו כי ע אלהאחרית
 , ובמנין בהכטה פמני גדול כן אם אלא חברו ב"ר דברי לבטל יכול ביד אין :המושכל
 סדה לתת אם כי בו כונו לא סהקניו אשר תחת / היפוכו אל פניו שנה לשעתם תקנואשר
 האהרונימ הנה אהודות אהודות התורה תעשה שלא זה אצל זה העומרים דיןלבתי
 הדבר על השניחו ולא , בזטן לו שקדם ב"ר ננד בב"ר אף וקיימוה מהופכת בונה בוהניחו
 דברי מזכירין כן שעל במשנתו יסד הוא כי טזה ההיפוך טפורש יוצא רבי של טמשנתוכי

 היחיד דברי ב"ר יראה שאם 1 המרובין כדברי אלא הלכה שאין אפ המרובין ביןהיחיד
 זה עליה הוסיפו המשנה מדברי היוצאת התולדה ההליש שלמען אלא עוד ולא . עליויסטכו

המאטר

.---. .. 
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 המשנה עם כלל קשור לו אין אשר חברו ב"ד דברי לבטל יכול ב"ר אין ו עצמוהמאמר
 האשנה עצפה החדש שברור מפני זה1 כל ולמה . וכל סכל סותרה אם כיהשק-ית
 החויקוהו אשר בהימור נעשה טה לראשונים יתרון שנתת ואתרי חק. לבלי ערבראשונים
 1 בדורו כשמואל בדורו ויפתח , שבימיך דין בית אלא לך שאין תורה: של כגופהקרטונים

 ריקה למליצה ויחי נשמה בו אין אשר גויתו אם בלתי סמנו נשאר ולא בההו עלהכלו
 היא כי הפלפול חכמת בפני ננעלו לא לעולם התירוצים שערי כי האמנם . רוח כלהמרה

 אפני לכל התנצלות למצוא לה הוא קטן דבי כן ועי תורה של מלחמתה תעשהבהחבולות
 . אלה בממו ימחפק לא אמתתו על לדעתו דבר לתכלית החוקר אבל אהד בנושאהפכים

 זה: הוא וגבול תנאי כל בלי בראשונים טהאסונה יצא אשר גדול היותר הנזקאך
 לא ההנאים אחרוני דור עד . האחרונים בדורות תפארת השיגה ונדחית יחידית דעהשכל
 דברי מלבטל שישטרו האחרונים את להכריח רווח את בנחושתים הגישו כישמענו

 דברי לקיים אם כי תלמודו את לראשות רצה לא הורקנוס בן שר"א נם ואם /הראשונים
 אטנם . נשמעים היו לא ודבריו דומעה מפני נדחה הוא אף , לבטלם לא אבלהראשונים

 לסקור או לבטל רשאי האמורא שאין לחק שהיה הדבר נהפך והלאה ורב הייא ר'מיסי

 לההחכטות  מקור  והוא דפלפול פורה שורש הוא כי גדול לקלקול ומה וזה . התנאיםדברי
 מלבוא להטניעהו הצוני אונם בכה ואין האדם לרוח מעצור שאין יורה הנסען כי ,הבבליים
 יכול לא , הוא אמת איש אם , בטולן בדרישתו והכיר בא ואם . זולתו רעות עםבמשפט
 בחוקה ימניעהו אשר עסו נוכח מונע אם יעשה מה ואמנם . הפנימית להכרתולהתכחש
 1 יבטלנה או ירפנה האם ? העם מאמונת או סהזסן המקודשות דעות נגד מעמד לרעתוסתת
 אם אף , דער,1 עם  להחרימן  וישתרל  בתחבולוהיו יהפך לו המנגדות הדעות את אם ני ,לא

 אשר מיוחד אמצעי דורש הזה התעשה כי יוכחש לא אמנם . האכת חשבון על זאתיעשה
 הסדה פי על . והפלפול החדור מלאכת : הוא הזה והאטצעי . הנרצה התכלית יושג ירועל

 הוה בררך והגה . דעתו אל ר~קדטונים של הדעות פני המב אס עד הדבר ויהפך יהפךהזאה
 עעצ מה זאמנם . קדסומהם אסרי להכחיד יכלו לא נם רצו לא הן . ס'גתה חכמינו נםאתזז
 הוליכו אם ני דעתם בטלו לא אז 1 הקדמונים טדעת נטו הפנימית טהכרתם זאת בכלאם
 מקום ובכל עת ובכל חפצם, לטחוז ינחום כי עד לתכליתם נהיבה בדרך הקדמוניםדברי
 אל נאותות להיות הקרבינים דשת הכריחו הקדס~נים רעות אל נאותים להיות יכלו לאאשר
 נכרו ובו רחלטוד ענק הוא החכמים לכודי בכל טעתה ההולך ריוח דרך זה .רעתם
 מעתה אשר פה שבעל התורה בסענלי בטת נלכה אז גרף ולא נהויק הדבר זה אם .אותוחוו
 , שערום לא ובדרכים הראשונים ירעו לא בנתיבות לדרוךהחלה
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