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 וחבריהם. לוי בן וש; י, ר' רבה וששעיהר'

 ראשוןפרק
 בכלל, התלמודתכונת

 שטות על ולבבו כחו ויער המדעים, שדה על נדול ארם בקום עתבכל
החכמים

 אש-

 הקדמונים, שערוה לא אשר בחכמה חישה שטה והעמיד לפניו היו
 כל רוחב במלא שם לה ותעש , המשכילים לפיה לה קנהה חחורעה מדי גםאם.

 יכירוה ועד צרקה כנונה יצא עד ושנים ימים עליה יעברו עור ואת נכל ,הארץ
 באיר לאור קימה מיום בי אחי. ולב אחר פה וכבוד תודה לה לרעןהכל
 לעכבה דרכה על מתיצבים מכשולים הרבה גם החכמה ררך על והתיצבההחיים

 נעשב מעיר יציצו לה והמהנגד'ם , מצותה אנשי שוטנים 1891 ומפה מפה .בהליכתה
 יוכל ולא משכל צפון לבו בי מעוקל משפם עליה יוציא הבין מאין האחד .השדה
 בפועלה עינו מצרה , דופי בה יתן מרעהו איש מקנאת השני . תכונתה עדלבוא
 מהשכיל וטח קךטתיניהיהם אבדו אשר מהסה כאחד ?ה גם , בפעולה תהלהישים
 טתנגד נגד וכמו הקנאה פעלה בו הלא הסכלוה פעלה נהם אשר כי .לבותם
 כן אף ז הסכלות עם לדון יוכל סי כי לחנם אך ורינה וצרקה רבריה לעומסבלות
 ;1כ6 בלא בסנורים בעליה עיני תכה הקנאה כי , הוכח יסכן לא מקנאהלמתננד
 נכבשו ודינם משפטם כי נו פראות עינם יעצימו יראוהו אם ואף האמת אורלראות
 תעצרס ובכן ותתעטו רעתם הבלע , והעקשהו משפט תעית חיא . הקנאהלפני

 לינק האוסרים , חדש רבר כל בעיניהם כדחיס כקוצים אשר ויש , האמת עלמהודות
 ירעוה טרם אף אלה , היסים מרוב טקודשות דעות לאלילי כבוד ונותנים , בוחפצי
 יכחיש זה מי ספניה, יבהלו אוזן לשסע גם כי יאבו לא לדעתה ואף ירשיעוה,הלא
 דרך ע5 החדשה לשטה ולסגש.ל לגנף הוא למינהו ואחד אחד כ5 המתנגדים אלהכי

 לימים לעכבה רק ידם לאל אין יחד נם כלם כי להכחיש אין ואת גם אולם זלכתה
 לה.ר הקנאה לא , לעולם הסכלות ירון לא כי , ועד לעולם לדחותה לא אבלולשנים
 מפניה ויכלו כלו כעגן הימים ברוב אמנם . לנצח תריב לא לב ועקשותודור,

 תעוז כל על האמת דבר וסוף , ב,, הנחרים כל ויכלטו יבושו ומנדיהמכחישיה
  אוהבים גם  לה  יעטרו לאור צאחט מרי אששי בחבמוח חרשה שטה גל במקרהי לער. עומ-תוצרקתה

 ויפיצה לאור הוציאה אשר הנשיא יהודה רבי למשנת קרה כן אף מתנגדיםגם
 בהוכח ומהכונן סדנתו תכונת ומביט הצופה , ח.יו סימי האחרון בפרקבישראל
 היו לא אשר בארץ חדשות בראי כי מהרה עד יבין ברוחה כסו בצורחהכברה,
 ראשי רמזכסים מן ואחד אחד כל אשר קדמוניו משניות כסדרי היתה לא היא ,מלפנים
 העלה אם כי , תלמידי את וילמדה לעצמו לו מיוחדת משנתי סדר לו היההדורות
 ובדורו. הקודפים בדורות השונים מדרש בכתי נשנו אשר ההלכות מבחרבסדרו

 בה י'ג()דו"ד

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



ר חק דברי בספר וכרון כתובים ההרו באו נקבצובה ב  המשניוה סדרי סכל ברורים 
 , נחמדה בצורה , הסדר ביפי מאר פעולתו נפלאה ואטנם , וסני ער היואשר

 החדשה הפעולה לעולמימן(. היה לא כמוהם אשר מדעית וברוח המליצהבנועם
 , מהנגדים נם לה חסרו לא אבל עליה ישראל כל עיני היו לאור צאתה מיוםהנאת

 לבחון נרצה לא ההיים( לאור הגלותו בראשיה גדול רבי כל כמקרה מקריה)ויק-
 נפשם רצחה לא אשך היו רבים כ' היא ר בר רבר אבל , הההנגדוה סבהפה

 למע; , יהרה כל משם הסר הק-מ.נים תורת ולהבר ל,ריה חשב אשר רביפעולה
 אשר .המשפם'ם ההורית וכל במפונהי טאוחדה פה  שבעל התורה כל המצ.התהיה
 את ולהפר כונתו אל ב-תנגד אם כי אחר, מקום אל יקוו ה'הי~ת שרשיהם

 להם וקבעי הלמידיו היו רובם אשר החנמ'ם מן אחדי( והתעודדו קמומחשבתו
 אשר תפל כל אה בחפנם ואספו הקוצרים מאחרי כמלקטים ובאו , חצוניותמשניוה
  וינצח באחרונה יבוז גדיל דבר כל כאשר ואולם . במשנהם והשאירוהו רביהסיר
 הצליחו ולא עצתם נפרעה בי מנגריה על המשנה גברה בן  אף , עליו הקמים כלאת

 כי לבר ולא רבי פעולה עמרה טיצק  נראי . ארם לפעולה  חפצם כל אתלהוציא
 ומשניותיהם מעשיהם אם כי במקומה מעשיהם ולהעמיד לדחותה המתנגדים יכלולא
 , אותה יש:-הו אשר השרה ככלי נחשבו והנה הימים ארכו לא כי , .לעבדים לההיו

 עתה החלו עליה הבאים, הדורות בכל לדורשים הפנה והיא היהד היתההיא
 את איש 'דרוש כאשר ודרשו וחקרו אזנו ובה התורית חכמתם ננין אהלבנות
 , הכחוכההתורה

 אביהם החת ולהעירה לתורה כסאות בניו בשבת הנשיא יהורה רבי טותאחרי
 ענין המשנה להם ר,יתה , שי השלי יאל גמל ר' בנו שכם על הנשיאותומשרה
 ממלוה לה פלסה ן הראש ברור אז כבר אבל . טררשם בבית בו לענותהדרישה
 שוחרי כל , יעקב קהלת כל מירשה ותהי מושבוהיהם מקומות בכל ם החכם מדרשבבתי
 היהודית החכמה לדעה ולילה יומם הגו ובה להם חמרו המשנה את אך ורורשיהההורה
 חוצה מעינותיה נפוצו אשר הראשונים בימ.ם כבר אמנם , ותירתם חכמים דברילהבזן
 נגד עמרתה דנר על דעותיהם ונחלפו לבם הלוק , הדורשים מקהלות כקרב ירךומצאו

 היתה כי  יורו בבר  האלה למשניות נתנו אשר השמות , מתלמידיו נאספו אשרהמשניות
 בהלמוד כי אטנם הן . לה הפלות האחרות והמשניות לעיקר נחשכה רבי שלהמשגה
 נמצא אבל רבי. משנה  אח שקראו כמו תא תני מ בשם כן גם נקראו ישראלארץ

 מקום בכל וכן . רבי של משנהו לעטת  עקריות  אינן כי  לרמז מח,צה'(  בשם גםשקראו
 אשר ן תנ גם ן נ י נ ה בדבור משתמש רבי ממשנת מדבר הירושלמית הגמיאשבעל

זח
 הבאת' וכני האמוראים בימי כתובה היתח שהטשנה ח,קות ראיות מכמה אצלי ערוך זה דבר1(

 פי' עם לאור שהוצאתי לספרא במבוא ואח"כ א י ח' יצחק בכיכבי רב תולדות בטאמר' בילרות'קצהן
 ח"א ורורשיו' אור ערור  ובחבורי סופרים, טרוח פי' ;ם  לטכילתא ובחבוא התלטור טמורת והערות'הראב.ר

 דעתי עם נתחכמה ראשונים גאונים הכל המאתי 58 צר ש-א תלמור בית וכטזע וכנ"ט 99; צד ובה"ב9.:
 ד"א שכן בראיות האריך תרכ.ט( ש' )ליורנא חון משח לה"ר הים איי עם תשובות שכשער' שםורטנתי
 בטס' והוא כתועה המשנה היתה האמוראים שביטי בעין ;ין הטראה הירושלמי טן ראיה שםוהוספתי
 שאל פוק אזל יוחנן לר' שאל טבלאי בן לרה דקפלוטין אשפלתא חדא אייתי ב*נ תר : ח"א פ'בדטאי

 על והגה לי, אטר ששעה ל' יחמי א ל טחני אטר ליה שאן נפק דתנייתא שמואל 3ןלחגרה
 ראיתי לא הגרייהא  כליטר ל' יחמי לשון אטר המשנה ואל פח געל ר"ל אטר גלשון דברחשטועה
 אני הטפר שבכל ספני ~ה על פח להעיר וראיתי כחובות.  ברייתות היו יודען ר' שביטי טוהטבואר
 . הזאת גרעהמחזיק

 הקראי הכפר אשתל  שבעי רגיל ה זעה נראה אבל בירושלטי פ"א רק נטצא לא מחוצה השם2(
 . הוה בשם ברייתא קרא ס'()אות

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



 אחרות משניות מעתיק בח ונגר הכללית המשנה נחשבה רבי שמשנת יורה הלשוןזה
 א ת י י ר ב בשם ההן למשניות קרא הבבלי . סתמי לשון שהוא י תג ההצעהברבור
 שם להם נתנו האחרונים מדרש ובעלי . א ר ב א נ ת בשם אותה השונה1ההנא

 הלא והדבורים השמות אלה וכל , קרח( פ' תנחומא פייח רבה )במדבר ת ו ני 1 צה

 עליורי
 אפליותי

 בתחלת כבר עליהן נקראו השמות אלה אם ידענו לא . המשנה לעמת
 חכמי אשר אחרי כביר זמן אחרי נולדו או רבי סטשנת הנרילן למען לאורצאתן

 ממקורות נאמנים מופתים לנו יש אבל . המשנה ובין ביניהן הבדילו כברהדורות
 על רבי ימד אשר המשנה מעלת הנרילו כבר רבי אחרי הראשונים בדורות כיישנים
 האמוראים ראשוני בין כבר . אליהן יחוסה דבר על רק נחלקו ולא חברותיה כלמעלת

 אין עליה , רבי מרר אשר הטשנה זאת כי אומרים אשר יש , הרעות בזהנחלקי
 גדולה שאלה ואין , פה שבעל התורה כל תמצית היא כ' לגרוע אין וממנהלהוסיף

 לדעת נכינה אם רק במשנה פתרונה נמצא לא אשר היהודית התורה בדיני קמנהאו
 כן ועל . רמזיה בסתר ולחתור המרוקדקוה ובמליה הקצרים במאמריה בחכמהולתור
 פ"ו פ' כתובות )ירוש' לחצוניות צריכה אינה והמשנה שהשמית מה רבי השמיםבצדק
 רק לחצוניות לב שתו לא הזאת הרעת בעלי , ב"א( הענית בבלי היא פ'אקרושין
 הליכותית שאלה כל למצוא מכוקשם השיג ולמען , היו רבים ולא רהיק!תלעתים
 ואמנם . פ"ה( לקמן )ע' לסו עוזר הסברה ומשפם למעו, הפלפול להם היהבמשנה
 ההוגים לכל דרושות הן נם שהחצוניות היא דעתם אם כי , כן חשבו לא החכמיםרוב
 משנת את כן כמו צריכה שמשנתו . אותה להשלים נאותות והן רבי משנתבספר
 הזה הדעות חלוק אבל , רבי של משנתו יסוד ;ל כנויה ה ר. שמשנה כמו ח"אדבי
 ן ואין רבי של משנתו יקר נדול כי וראו כלם עיני נפקחו מהר כי , ימים האריךלא

 הן כי הכירו כי המשנה כנגד עזר בערך היו המשניות כל ושאר , אליהערוך
 אחוו כן ועל נתיבותיה, ולהאיר עטוקותיה לגלות הטשנה על אור לפרושאשיי."
 ותמציהה פה שבעל התורה עיקר היתה המשנה . ידיהם הניחו לא מהן ונםבזו

 המשנה כונות לדעת להבין נעזרו בה ן אותה לשרת השרת ככלי לה היתהוהחיצונה
 הזה המעשה והנה , מליה ירטון אשר רמויה ובסתר הקצרים. ברנוריההרמוזות
 ההלו אשר החרש לבנין אחת פנה אבן הוא המשנה בדרישת החצוניות מןלהעזר
 . ד 1 מ ל ת ה הוא הוה והבנין לבנותעתה

 מקום בו אין ובמובאיו במוצאיו פנותיו ובכל ביסוריו הוה בבנין נתבונןאם
 בעלי יקה! מהן , המשנה כנגד עזר להיות מהחנוניות אחת בו נפגוש לאאשר

 , תכלית עד ולהניע ולפרשה מקורה להערות עליה אור לפרוש תעצומותיהםהתלמוד

 נשאבה מקור מאיזה לרעת ויבקשון יררשון אשר המקומות ברוב הנהכונותיה.
 מה , מלי הני מנא , מנין ושואלים ויכוננוה יסדוה מעם ומאיזה , במשנהההלכה
 מראים מספר אין לפעמים הלא אלה כמו אחרות בלשונית או , אמרו מה מפני ,פעם

 התלמוד בעלי שיביאו להפך מצאנו כן ואף , זאת8( לקחה ומשם למשנה מקורשהחצונה
 כי הוא כן לא כי נמצא בהן בהתבונן אכל כחדשות נראות עין למראה אשרהלכות
 דתנו להא תנ,נא הבבים יאמרו כאשר או כן, אמרה מתניתאאס
 וכסו , המשנה כתת הבר"הא פי על לרוב מראה יגלה הזה באופן ואף , בנןר
 הקדמאים החכמים מן מי כדברי לפיה ומוכיחים הברייתא מתוך הוכחותיהם יקחוכן

שנה
 . במשנתנו חכטים שנאת ושבהוספתא שבתש הבריתות רוב !צפרן שן דיה רש"' כפי )כ,( שלין עי'8(
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ר מן סתירתה תמצא מהם מי ושפת משנתו רבישנה ב  נעזרר זה סכל ויותר 
 ובמקום הברייתא נגד הטשנה את !ו לעמת זו את שהעריכו ידי על הברייתאמן

 פי ועל , הרחוקים ולקרב הדברים לפשר עז בכל התאמצו זו את זו כמותרותשנראו
 מהברייתא זה דרך על וגע!ר הטשנה בענין חדשה כונה לרוב יניחו הזאתהפשרה
 לספרת התלמוי בעלי שטו המחקרים אלה כל , המשנה-( פירוש עיקר עללעמוד
 התלמוד אשר היסור מאכני אחת היא שהברייתא נאמר בצדק כן4 ועל ,דרישתם
 . עליונוסד

 אחת יש הבית את להשלים אבן אל אבן הכונים 1DW אשר הבנין אבניבין
 המשניות בארו הסברה בכח . ה ר ב הס והיא בערכה; מאד יקרה היא אשרמייחדה
 הבאורים אלה ואולם , השנויים לדבר.ם וסבה מעם בנתנם , בפרת רבי ומשנתבכלל
 היציאו קצתם , שונים ממינים מינים בהם יש הדעת ובשקול בסנרה יפודםאשר

 סברתם פי על המשניות יפרשו לפעמים אבל ( ראיות פי על יחזקום ולא השכלממברת
 שים הפיר בכלל . בהכונם"( רחוקים הם אשר דבר אל דבר ולדמות ממרתק אףלהביאן נמנעי לא הראיות אח שאהרו ומאהבתם , בראיותז( ולאמצה לח!קח משתדליםועור
 בכח עשו אשר במשנה פירושיהם גס למנות יש דעתם ובשקל בסברתם פירשואשר
 פי על או בהן נדרשת שהתורה המרות פי על אם מעצמם דרשי אשר הכהוביםטירש
 הוא עליו עומר ההלמוד אשר נדול יסוד , "( בזמנם הנה'גים המדרש דרנישאר

 אמורים דבריהם במה הימנ לברר המשניות בדבורי דקדקו אשר האמוראיםדקדוקי
 נחלקו במה במשנה מהלוקה יש ואם , קיום להם אין אופן ובאיזה נשנו אופןבאי!ה

ובטה
 , תנא סאן פלוני רבי תנא חא' , מני , מני מתניתין : בדבורים התלטור כשתטש אלה בכסו (1

 הנא, האי כי דלא aftw" פלוני, רבי רברי !ו , כמאן כסאן, כך אלא שזני לא 3ך ליה, שסעתסאן
 דעתא על כראפ, אתיא , פלוני כרבי , פיוני דרבי טתניתא : ובירושלמי תנא. האי 3י דלא פתי"ליטא
 כר.פ. דר'פ אתיא נר"פ, דלא תנא, מאן ר.פ, דברי זו ,דר"פ

 , ורטינהו ו בלשונות ושמושם לחברתה או לטשנה הברייהא קושיות על ריע"צבות כל הזה בבלל5(
 לחם, וכדומה אידך ותניא חדא ותגי והמניא,וחתנן,

 'ום בכל כ-ד:( )שבת ביוש קדשים שורפין שאין לפי טיט שרפת גשרן טדליקין אין כסו6(
 נרול וכו' נדול כלל תנא מ"ט :( ח"ד יוצא ישראל של טעונם על חסה רמזורה ס"מ וכו' כסף בשלהותה
 מזש ן ט.1 )קדושין אהייא ( ג' קרושין : עו )שם מ"י לטעומי מניינא ( נ' )פסחים איריא מאי ( צ'ב)שם לטתני לי לטה ד. צ )ערובין עסקינן בטאי השאלות: על חתשובות מעטים חם הטין וטח ל"ד.(ישם בגהלימ יחתה שמא או ירהיח שכא נזרח וט' כוטנין אין טה מפני .( סיח )שבת וכו' שבת שלשנשו
 פסחים לן כשמע קא כא' :( נ' שבת נך דתני הנא וחש נך דתני חבא טיש ס"ד )שם סיפא טישרישא

 פשיטא ( י.ג (RtD והאמרת .( ב' )חגיגה טאי לאגסיי ( ט' שם לטיבר לי לטה : כ"א לניצח דמי הנכי . טפ
 תרתי למתני לי למה קי'ר( )שם הוה מאי מ"פ.( שם קאמר מאי ( לזפ )ב"ק קשיא נופא הא ע"ה!()פסחים
 )כתובוה לי לטה הני גל .( ס-ה )קדוש.ן לי לטה תו הא :( ע שם בדירה וליעי ליפלוג ( ב, )בים חדאליתני
 ואף :( ל' )יבמות טעסא מאי קהני לא . . . . . ואלו .( פ"ב שם הלבתא למאי :( נזפ שם דעתך כלקא :נ"נ
 כאלת. וכיוצא שנייא הא, שנ"א קי,סהיה, לת, פתר , תפתר : נלשק חתשעות טן הרבת מירושלמי הזהטפין

 : ובירושלמי , דיקא נמי שכנהין )בניחותא( , והתנ'א , כדהניא , דתניא , ן דת. : הלשונות ח!ה מענין7(
 12: אות לקטן ,p'p דהשינן, כהדא כן,ותני

 של כפתחו ערובין ולצדו .( ע"ס לגיטין דפי שחונחח כטו קלוסה לענין ושבת גטן בדמותם נטו8(
 גילה אין לבילה הראוי דבל ת סטנה בהליצה טעכנת הקריאה שאין ולסדו ( כ' /ערוכין ח51ם של אשואכל

 : פא ב.ב : פג חויין לראיה דוצה הנדון שאין אף שונות הלכות פי' הזה דבלל ובכח ן . קיד )יבמותטעכבת
 חוינן ואנן בברכה איוב לציין ואין תימור אין ואמרו מברכה א.!וב למדו היא פ"1 ברכות ובירושלמיובכי
 עייעןבקע א"צ :ךיטייו בשיח ב::ךש:ך צמבושגבן::יין 9'קיבנז
 גמר תורח, אסרה רחמנא, אמרה , קרא אמר , רכהיב עליהם התשובה , משסע מא' , קרא טאי טה,ספני
 סידים תכל רבה אטר כטו כלל חצעח דגור בלא הכתוב מביא נם או , ר"פ כדרריש וכך כך יליף , וכךכך

 , שעמא , כלעינא , חרא מן נשטעינא : ובירושלמי : ח ם ופסחים ענג לשבת וקיאת טיס לכם דבעינןבשבת
 nvsn דבור בלא לבד altuJn רק מביא הנקוטות ברוב aso~l . חדא טן לה שסע , נה"ב טלה ליידא ,כתש
 . אטר ראת טה היך , רכתיב והא חרא : גם שם" "על בדבור טשתטש ולפעיליםגלל
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 מן והוציאו וחקרו אונו אשר פחקריהם כל יבואו הוה ובכלל נחלקו"[( לאיבמה
 בל גם וכן המשנהן'( של פשופה פני על צפית אינן אשר חרשות הולרוההמשניות
 יחניק רהנא.ם מן מי או הדברים לקחו מאין אמרו ולא בינהם ברוח חדשו אשרטתקריהם
 המשנה מן לדבר וסיוע ראיה שמצאו עד בדבר וניתנים נושאים הגטרא ובעליבטעונם

 הלכה בעניני השאלות סיני כל כילל התלמוד מן נדול הלק . הברייתא)י( מן גםאו
 השואלים היו ולפעמים מיחיד לפעמים נשאלו השאלות אלה . במשניות טפורשיםבלתי
 ת 1 י ע ב א נשם נקראו והן , נודעו לא ולפעמים בשמם השואלים נודעי לפעסים ,רבים

 אשר והקוש.ות השאלות כל כולל הוא הגמרא של 01תנה משאה רוב אמנם .בתלמוד
 והתשובות , הסברה מן נם או הברייתא מן או המשנה מן האמוראים אחר דעת נגדנופקנו
 חכמי דעות ולקיים לאשר לסטרה להם שמו הזה ובסתן במשא בהן"י( והפלפילעליהן
 הזאת להכלית . שבמשניות התנאים דעות וכין בינן המכמה ולר*ביא האמוראיםהגמרא
 אם ואת גם ואף , דעתם על שתסכים שהכריחוה עד בה והפכו בה הפכו במשנהרקדקי
 אם , הפעייה להמציא שכלם סברות הספיקו ולא המטרה להשינ כקלה על הצליחולא
 , ס:מבוכה ולצאת הפתח למצוא נלאו ופלפולם הניונם וחריפות החדודה התחכמותםגם

 העתיקו ולא רבים השנונות בקשו עוד אם כי דעתם לבטל חשים היו לא זהבעבור
 עליהם רע היה לא מעולם . דחוקות בפרצוה נפשם להכניס הוכרחו אם אף מליםטהם

 , אומריהם כן חשבו לא דבריהן פשפות לפי אשר לכונה המשניות פני להפבהמעשה
 גרש או עליהם והוסיפו הטשנה מאסרי לפעסים לחקן בנפשם עצרו לא בי זאתועוד
 להעמיד מרצועים אם כי תיקון צריכה היתה עצמה טצד שהמשגה מפני לא אך ,טהם
 בבל כי אירע רחיקות לעתים רק אולם . הסשנה4'( עם בסתירה הם אשר עצטםרברי

 2גד האמורא דברי להצדיק בירם הפצם יצלח לא בפלפול ירם ואומנותהשתדליתם
 היא האמורא דברי על שרג(שיבה אומר גזרו ואז מהם שגבו אשר הברייתא אורגששגה
 פלוני י ב דר בתא תיו לאמר: דרכם כזה ונענין ובאופן ונצחת, ק"טתהשובה

 פן יוצא בדרך אבל , מהלכה האמורא דברי נדחי לרוב אז כן ובאמרם . א ה ב 1 ית
הכלל

 הכל דברי בכך נחלקו, לא , פליגי לא קטיפלני, מהעקת, שנו, לא שנו, וכד נכד כסו:10(
wvגירושלטי. גם הוא %ך , פליגי כי פליני 

 לה. אסינא טנא טייח, שטעם , סיגה שסע אוטרח, זאת בדבורים: טשתטשש הזח בענין1[(
 . דתימר הדא אשרת, זאת , הדא מן לח שמע מינח, שסע , הדא סן נשטעינה ,ובירושלטי
 ן רפלוני כמתיח תניא , בדבורים  להשתמש ררכם , והברייתה המשניות מן לרבר ראיה נשסניאים (ע1

 , )כניחוהא( והשניא , דיקא נמי מתניתין , דתניא . . . תיטרא ומנא , ליה טסייע , לך דטסייע תניא , חכ' נטיושיא
 חייליה, מסייעא, טתנינא יתנינן, גהרא כן, ותני ובירושלטי: לסיועא, תני חנינא, נסי אנץ אףכרחגיא,

 . כאלח לשונותועור

 להעזיב וחקושיא השאלה ולשונות , לחו אבע.א , סיניה בעא פלוני, רבי בעא : הן האבעיא לנענותהי(
 ,אטל אטר' , קשיא לא הקשיות; ועל , טינת שטע ~Pb, תא : לרוב חן האבע'ות על  וחתשבות חגיא,.יבריא תליותיה בשלטא, אמרת אי תחו.תיובתא, גימא , ,תיובתא שטע תא , תייבא ל טאיקט כתנאי, ליטאלאחניא, סי 1 תגן לא סי רתניא טהא שנא מאי , והא , קשיא , איתיביה , מתתי , כתיב , לח טתקיף : האסורא דבריזל
 ל , עסקינן בטאי הנא , לה מפרק וחוא לה טותיב הוא ,  rwrn" חכי , תרגטח , ולפעמיך , ות'פברא ,לך

 לאטורא מאטורא  כשמקשה גם נמצאו חלשונות אלה ורוב . ט'נה לטשמע ליכא טחא אלא , אלא ,ישי יאים" תרי? , תריץ , לטעסיח מתרץ ופלוני לפעטיח טתרץ פלוני , לך איטא לעולם לא , נצרכא לא ,צריכת
 ולפעפי6 . קושיא על גם חבעיא על גם יאטם בעי ולשין , הצעה טימן בלא והקושיא חבעיא לרוב.נירושלטי

t'ffg"דכא מה צריכא,  אשתאלית, , שאל : חאיבעיא לסיטן אוטר ולפעטים דעתך טלקא קא במקום "בעי , 

2סלתה  ( תפתרבלשת: ' חיי פיטן בלא לרוב חתשוטת חמי קיעיראיתא מחע , 
 . דלא מסתברא לא , דלא צורבא לא , שנייא , להפתר

 י8 שעפעפים הגא ושגרת . איטא אלא , וכך כך הני מחסרא, חמורי בל כטו רגיל המשניהן חקק1(
 או קאטר אבי.בנטרם

 תרי"
 ורק זורך ללא הי"ו בשט ט נ' נפרק להלן חראח ושר הראשתש, בשם הני ערך מלאכי יר גם' וע"לבד. לפרושי %א חמעגח לועית ושכוטים וברור ;( וי-א גהעבח? עי' להגיה שכונתם חכי ואימא

 . חטשנה עם ולהשתנס אטורא ככרילהחריק
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 להלכה והפסו אוהה הסיתרוה המשניות על השניחו לא אם כי מהלכה שיטתו זהכעבור רחי לא המשניות מן אמורא איזה לשיטת תיובתא באמרם שאף לפעמים מצאנוהבלל
 . כדבריוני( מכריעות והסברה שהרעת במקום וזה האמיראכשיטת

 בני קראו ההלטור מן גדול חלק ממלאות שהן הגמרא חכמי חרשו אשרההלכות
 שבשם לאמר נטעה ולא תתא. שמע קראום: והבנלים שמועה ישראל:ארץ

 שד ושלי - התבא.ם עד איש מפי איש שמיעה שהרבר כתתם שמעתתא אושמועה
 . האמוראים מן אחד בשם ששמעו שמועה שהיא להפך הוא אם כי - מהםלמעלה
 מחכמי מאחי הולרתה שהראשונה , משנה מן הניגוד היא תולרותה בבחינתיהשמועה
 מלת היא לשמיעה ההצעה מימן . המשנהוו( מחכמי מאחר הולדתה והאחרונההגמרא

 שיש בשמועות רק אתמר במלה השתמשו לא לרוב אטנם ; ר ם א את נמו שהוא ר מ תא
 נאסר לא לרוב החכמים מן אחד בשם שהובאה בשמועה אבל האמוראים מחליקתבהן
 כשמרברים ואמנם . בטשניוה כמו ונשאו נתנו האלה בשמועות אתמר1'( יבורכה

 ישתמשו לא נאמרו לא אופן ובאיזה נאמרו איפן באיזה בשמועות ובמתנםבמשאם
 משמשים אם כי , המשניות מן שמדברים כררך ו נ ש א ל או 1 נ ש בדבורלעולם

 העיקרי שההברל ירענו והנה אסרן. לא אתמר, לא אתמר, :בדבורים
 את דרישתם לעיקר שמו שהראשינים הוא הגמרא חכמי ובין המשגה חכמיקבין
 קדנעניהם שקבעו ההלכית את לפרש אם כי השתדלותם אין והאחרונים ההלכהיסור
 לנד יצא פעולתם את בו לכנות מר א בכינוי תמיד ומהשתמשם הטשניות,שהן
 והפירוש, הביאור להוראת בהשאלה ובא ההיא בעת התרחב ה אמיר מושגכי

 עם נרדף הן ? ים אמורא CW1 נקראים הגמרא חכמי למה דבר שירש נמצאובזה
 השראההעצם" תורגמן השם הש אמוראהשם

 שאסח כעמן , פיוש : הש מתרגמן אי תרגמן השב נמר ממת אשר ם ג ר תהיאת כי מפרש. שא לזהכמולוה
 ובמקומות היא( פיד שם ירוש' . נ' סגלה ל"ו: )נדרים ם הרגו ,ה ש ור מפחכמים
 : tfft )ברכות פירוש למושג תרגמא , הרגם במלת שמשהסש כתלמוד נמצארבים
 אחר עליו קם ורורש יושב החכם כשליה ההם בימים , ובכ"מ( : כ' סוכה ! כ"זעירובין

 תורגטן נקרא היה הטפרש וזה השימעים ולתלמידים לעם דבריו ומפרש החכמיםמן
 לפנים י"א ואשר היא( פ"ר תעניה ירושלמי ; כ"ז )ברכוה ההורנמן חוצפיתכמו

 רבי כמו: , א ר ו מ א בשם הבבלית בין הירושלטית בין הגמרא בלשון יקראתורגטן
 רבי ה"א( פ"ד ברכות )ירוש' לאמוריה מפקד ווה בר חייא רי , אסוריה לאבדןמפקד
 ה"י( פ"ד מגלה )ירוש' אבהו לרבי אמורא היה ישימא בר , יסה ר' של אמורא היהפדה
 אמירא רב אוקים .( ד ביצה )כבלי לחבריה טובא מיוטא עליה אמורא מוקי לארב

עליה
 ואין נפתרת שיטתו תיובחא פלוני דרבי תיובתא שאסרו מקום שגנל עליו חולק ואין ישא טסכם רבה (15

 דרגי תיובהא שאסרו שאעפ.י בגם' מצאנו ואסנט . הכללים בעל' בספרי טוה עי' . וכלל כלל להלכה קיוםלה
 אהדת  מפורשת משנח שאין אף כטותו מכרעת הדעת אם להלכה אמורא האי רברי לקיים אפשר תיובתאפלוני

 כבהזיח מתג" דרייקא משום ום.ט כותית וחלכתא תיובתא הפא דרב תיובתא רקאסר :( .כ"ז עירובין עי'מסייעתו
 הלכה שמציצו אלא עוד ולא . כותיח חיא ר' רתני משום והלכתא תיובתא :( )י' שם עור ואמרו מפורש שאיןאף

 דתניא אע4נ רבא אסר :( )כ"ג ברכות עי' תיובתא ואיבא סיוע לו שאין אף כטותו  מכרעת הסברא אם דאיחותבכמאן
 בקושיא. שתיגך אף רר'פ היובתא נמצא לא בירושלמי עדיף טפי לאנטורי כל סיט כווהיה הלכתא  דוומואלתיובתא

 . היא פיז גטן עי' קיום לית ולית דאיתותב האמורא דברי על אוכר בקושיא כשתיקו למעטיםאך
 ירושלמי ועי' ראטוראים סטרא על אם כי ברייתא או משנה על שמעתתא שיאסר נמצא לא חגטרא :נכל16

 שנינו משנת שסענו לא שמועת  שאסרו ויב פ-גהגינת
 ונגיפיי

 שנ' מעשר . סמתניהא רופא שסועתא הש פ'ש
 . סתניתא מן אם משטועה אם יי;ינן ולא ה'גס"ט

 בספר זה כל על עי' היא יר' רבי בכהלקת אף אהמר ומצאנו . איתמר ערך מלאכי יד בס. עי' (7
 כללים. טפרי ובשארהנוכר
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 הדורש החכם דברי ומפגיש "עומר שהמפרש ,נמצא לפעמינו ורק .( ק )חולין ודרש?ליה
 יה נ מתוינמ נחסני כר יידה : כמו , מתרגמן בשם האמוראים בימי גםשנקרא
 ,טהאסירא בפירוש גם ואמרו אמורא נקרא לרוב אבל :( ח )כתיבות לקיש בןדר"ש

 אמורא היה לא שילא דרב לאתרא איקלע רב כמו: , המפרש הוא זולהוראה
 שהורנמן בתלמוד - מפורש ועור כ.( )יומא ש ר פ מ ק ו עליה רב קם דר"ש עליהלמיקם
 . ,, נסיר הוה דלא דיינא אוקמא נשיאה דבי : שמצאנו כמו שוים אישים הםואמורא
 באם1רא עליה קום לקיש בן דר'ש מתורגמניה נחמני בר ליהודה ליהאמר

 , נאמיו אחר לדבר אמורא ומושב מהורגמן שמושג הוא זה מכל לנו היוצא ז,()סנהדרין
 זאה וגם , ברבים הדורש דברי אח שמפרש מי את כן לכנוה היא שניהםוכמהוראת

 ושרגילוה , זו להוראה אמ.רא בשם לרוב הרגילו הגמרא חכמי שבימי מפורש לנויוצא
 הרגם שרבור שכמו כן נם ומגואר , בבבל ובין ישראל בארץ בין נהיגה השםזה

 היו בצדק וכהה , זו הוראה על הורחב "אמר" דבור כן אף הפירוש הוראת עלהורחב
 בין העומד שהחכם כמו כי אמוראים בכנוי המשניות את המפרשים אה ההיא בעתמכנים
 המהרגמים החכמים כן אף אמורא נקרא הדורש דברי ומפרש השומעים וביןהדורש
 אמוראים כמו הם כי יען אמוראים הם גם יקראו המשניוה בעלי דברי אתומפרשים
 המשניות8'(, לבעליומהרגמים
 אשר הרבר'ם והן , ה 1 א ר ו ה ה גס הם עליהם נכון התלמוד אשי הצניניםמן

 אל אספו ובן לרבים בררשיהיהם הורו אשר או לתלמירי.:ם הלכה החנטיםהורו
 בהן ולהורוה לדון החכם.ם לפני ובאו שהיו מעשים ספור וענינו , ה ש ע ם ה ,התלמור
 בהלמוד שהובאו הלכות כטה יש הזה ומענין , ן 1 ש ע י אשר ה ש ע ם ה את ידעוןלמען
 אבל לו., נהיחמו אשר החכם מפי ההלכה בצורה כן יצאו כ' נחשוב רתן צ לפיאשר
 בפירוש יאמרו המאוחרים האמוראים מן אחד או הגמרא בעל אם כי כן הדבר .איןכאמת
 לידו שבא מעשה מכלל כן למדו אחריו הבאים אם כי ספירש מפיהו כן נאמר לאכי
 הלכות ועל הלכה, צורת הזה למשפטם ונתנו שיטתו על שפטו ומהוראתו בו והורה:

 אתמר. מכללא אתמר'אלא בפירווש לאו לאסר: התלמוד דרךכאלה
 דבר שיטותיה. מן או טמעת בפירוש בירושלמי: גם נמצא הזהוכענץ
 התנאים בץ וההכרעה ההלכה קביעות והוא דרישהם למטרת התלמוד בעלי שמוגדול

 מדה להם היה הרבע נגר היחיד שבמחלקת אמנם הן , ובברייתא במשנההחולקים
 ב"ש ובמחלקה ובכ"מ( : לז )בהכות כרבים ההלכה ורבים שיחיד בדין גדול וכללמכבר
 בן אליעזר ר' שמשנת ישן בלל מצאנו וכן , כנ"ה שההלכה ביבנה קבעו בנרוביה
 . החילקים החכמים יחירי בין להכריע קצובה הלכה היתה לא אטנם , ונקי קביעקב
 כבר ההלכה וחדוש המשנה יסוד עת כי . מאר נחוץ הזה הדבר היה ההואובזם!
 ואמנם , ומשניוחיהם התנאים לתורת והפירוש התלמוד ימי והימים לה חלפהעברה

באלה
 וטפסר העב פ"נ הזח שם הזא פ"א ברמות בירושלמי נמצא הגט' מחכמי חכם למושג אטורא השם8י(

 וכסו ח'" פ"ד ומגלח חלא פ4ד בברכות , תורגטן ייסושג 1 טספר לאין מסכתות בשאר גם נטצא וכן ח"חומזח
 ואטבם לסותר אך הנאת חהערה בו ובקיאים חירושלט' ליודע' והנח אחרות במסכתות נם נמצא וכן בפניםשכתבנו
 ערך מלין ערך במפרו ראפפורט יחודח שלמה ר' שהרב שראיתי ספני ביחור ככה על להעיר הוגרחת' זהנעבור
 ם י חחגמ רק נקראו לא אטורא כי החנחח: מן ויוצא א=רא חשם את לבאר גדולת אריכות בזה כתבאטורא

 ך " 1 וטה בארץישר"לוכו' מתורנטן כסו בבבלכאבזובמו:א

 שהבטי וברור טפורש יוצא שהבאתי חראיות טן ואמנם הערך כל את בנה חזאת חהנחה ועל חד א ם קו סנ
 ב,רושלטי אמורא בימיהם נקרא חטחירגטן וכן , בבבל' כמו אמורא.ם 3'רושלסי נקראו ושזנאים שלאחרחרור
 . בנינו לכל 'סוד ואין כוזבת חנחח על בנוים ושם דבריו גל וע"כ בבבלי,עמו

 ו1'ג()רו"ד
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 ר~עורות אלה בעלי , מתנגדות והלכות מוחלפות דעות עלו והמשניות התורותבאלה
 , האלהית החכמה לנושא' להם נחשבו אשר אנשים . ההנאים היו החלוקותוהדעוה
 כי אמת והן , הפך אל מהפך נחלקו אם אף דבריהם כל חיים אלהים דבריואשר

 תהיה ולא חומותיו ובין המדרש בבית להתקיים תוכל בקדמיניהם הנאתהאמונה
 דברי על במשפם באו בעת אולם , החיים על הפעיל אשר עוד גל נדולהלמכשלה
 לנו תהיה המתנגדות השיפות מן השיטה איזו , השאלה אליהם ונקרבההחולקים,
 לאהוו הוכרתו בי מעצמו הדבר מובן הלא למעשה פיה על ולהירוה להלכהלמדה
 הזאה החובה אח טלאו אמנם ואף . ההלבה ולקניע לה מהמנגדה ידם ולהנהבאחת
 נאספו וגם הכוללת רמשנה נשלמה אחרי ההיא ובעת ההם ביסים . ובשלמותבאמונה
 . הלכה ולקבוע להכריע החלו אז וההוראה התלמיד ימי הימים ובאו חיצוניותמשניות
 לפעמים קבעו דורם סבני ואח-י2 ינאי ,רבי חנינא רבי כמו הראשונים האמוראיםכבר
 כללית למדה להם היו אשר קצובות הלכות נם והעמידו ( התנאים8 מן מי כדבריהלכה
 וחבריו רבותיו מכל יותר יוחנן רבי פעל הוה וברבי התנאים במחלקת סלםבגל
 בבחינת כוללות מדות שהעמידו לבר ולא . 0:( כמוהו הם ועשו תלמיריו ראווממנו
 ההלנה פיהן על להכריע מדות גם העמידו א: כי ההנמים מיחירי מי כיבריההלכה
 הלכה סתם כך ואחר מחלקת : הכללים כמו שיהיה סי האוסר יהיה הנושאיםבבחינת
 ובבלי ובכ"מ הי"א פיד יבמיה )'רושלסי כסתם הלכה אין מחלקת ואח'כ סתםכסתם
 ערובין )ירוש' בערובין הסיקל כדברי הלכה )שם( משנה כסתם הלנה וש"נ( : מבשם
 )ירוש' נוהגים הציבור מה וראה צא רופפת שהיא הלכה כל . :( ט"ו שם ובבלי ה..אפ"א
 ובבלי ה"ג פ'ג מ"ק )ירוש' באבל מיקל שהוא מי כדברי הלכה / היו( פ"בפאה
 מאד נתפשם ההלכה הכרעת וענין , באלה רבים. כללים ועוד , :( סו ובערוביןנפם

 , הנמרא מבעלי תולדותה שלנו בגמרא שנמצאה להלכה הכרעה כל לא ואולם .בתלמוד
 פי על וביחוד הנאונים פי על האחרונים בה הוסיפי אשר הזה מענין הרבה בה ישכי
 משנ.ות קביצת הכולל הבבלי התלמיד מן קטן חלק עור * גדולותיג( הלכותבעל

 על ולא המשנה על לא ומהן משא כל בלי המשנה אל בחבור נסדרו אשרחיצוניות
 . המשנהה( אל תלמיד בערך הברייהא נחשבה הזה ובאופןהברייתא

מכל
 הלכת סיג שם . יוסרח כר' הלכה הזב פ-א יבמות ערך. בן הלכתכר-א חנינא א.ר טפ'ב חלה עי'19(

 הלכח חזא גיא עירובין כריש, הלכח אריבזל ח"א פזג ברכות ועי' . כר'נ הלכה מחזא 1.6 גיטין . ברוקא בןכי.'
 חץ פזר שם . יחודח כר' הלכה הושעיה אזר ה'ב פ"א 'בטות ועי' נרשבזג הלנה ה-א פזא שקלים נורי בןגר"
 . וטחורים ירוע  ברבר בראינו  להרגות  צורך ושן . ייצדה גר'חיגה

 חלכח יומי  וא' יוצעת ר' , כרזי הלכח יהודח וא' רטט  רטזב( חרובית ~רישלטי  טחבריו נרצי חלכח%0(
 שבת סה'ה פ"א פסחים לרושלטי המכריע ברברי הלכה :( מזו )ערובין כרזי הלכת ורזש יהורה ור' ,  יוסיבר'
 ששנה  טקום כל .( נ'  )חולין באבל נרשבזנ הלכה :( ל' )מנחות דמאי ש5 ובש"ט בטסוכן השוורי נרזש הלכה :(לם

 כרזם חלכח ן כין ברכות כמותו הלגח כזחיה  בבחירתא  רהנן כל :( עת לגטין וכו' כטותו חלכח במשנתתרשביג

 כיוצא הרבת ועור ספזג( ברם )'רושלתי ע5'1 חלוקין ח5ל שבית בטקום אפילו כר'ע היכה ( מז )ערוביןבגזרותי
 חלכתא , בדיני וכשטואל באיסורי כרב הלכתא כסו האטיראים מחלקת בבחינת קצובות הלכות גם ונפצאובאלה
 כאביי חלכתא , אביי נגר כרבא הלכתא , בדיני נחסן כרב הלכת.א , טתלת לגר w~p5 בן רזש לגגי יוחנןכר'

 דננ' קצונות בחינות עזב m'e ב~'ג זה טנק ועי' . חרבה ועוד מתלת, לבר לקולי כרבינא הלכתא קטם,ביעתן
 ובשאר ר' ואות ח' אות טלאכי וביר הכריתות ובספר , תו'א ובסדר , ושגיד שטואל לר' התיטור ובסבואטערבא
 . חכלליםטפי'

 ברבות בטפ' שנמצאו ההיספות ר9 פח  וארשום בתלטיר:ו מאר הרבה נטצאו  כאלח טאוחרות הוספית21(
-  אש' רנ נר כטד וח5כתא :( )5ו שם . לתא פדים ובב-י היספה דשא כותית, ה5כתא ולית :( )כב שפש"  מינכען שבכתיי .( )לו לברכות 98ן צר סופרים דקדוק' בס' וע" . ברא"ש ועפש טבול'ג ח לקו כלו האבטחב"פ 

 כ! שחיה נראח שם ותום' וטפרש.' טגה.ג לקוח שכולו 5חו פטרת עד וכו' טברכין זית שטן והלכתא שםארזא
 . שסחקוה אלא בספרם)ם

 ולא טל שבת)קלו;(פ": . חפמקא סוף עד וכבתער אוסר הקנה בן ר"ג טתני': :( )כח ברכזת עי'22(
 אדפ דילך : טתני' :( ביצה)כט סוף. ער וכו' תניא 1כ1' שישב מי : טתני' .( )מח ערובין סוף. עד וכו' ת"ר וכו'"רע

 ח"ג(3רו"ד
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 בכלל בחי התלמיד משפט לעינינו ויראה ינלה יתר הענינים אלהסכל
munמלנד אמנם טדבר, דבר יבהוצאת ההלכה ובפתרון המשניות בביאור דרכו 
 הזה ההלק , האנדי חלק והוא שני חלק כולל הוא עוד שבתל0ור ההלכותיהחלק
 . הירושלמי תלמוד של ששיהו חלק וכמו , כלו הבבלי תלמוד של ועוד שליש כסוטכיל

 שניפרק
 בבניןחתלסוד. עבודתםבלי

 בבנין האמוראים עבדו אשר העבידה ימי נמשכו שנה מאוה כשלש זמןפרק
 שונים בזמנים אם אף , משמרתם על עמרו כחם מאמצי בכל . התלטוריתהחכמה
 מהמלאכה יריהם רפו ולא , טעבודתס אותם הפריעו לא ורעות רבות צרות עליהםעברו
 אשר בנין היה אם כי , חדש היה לא הבונים בו עמלו אשר הבנין זה , רגעאף

 . עליהם יפקד השלימי ורק הבנין צרבי הכינו כבר הקדמונים ואלה הקרמוניםיסדוהו
 עתה , לעבודתם נאותים ואמצעיים כלים להם היו הזאת הכבדה המלאנה השליםלמען

 הררישה במשפט המהבונן הנה ? והאמצעיים הכלים אלה היו מה ואח לדעתנחשבה
 במשנה עלתה אשר התנאים הורת כי יודע הגיונם ובדרך התלמוד לבעלי דיהאשר
 במלותיה ודקרקו ודבור דבור כל על דרשו ובה הגו בה התורה עיקר להם היתההיא
 אשר עוטרות סדות היו הכתוב במדרש והנה , הכתובה בתורה איש ידרישנאשר
 אלה . הכתוב בפירוש בהם שהשהמשו הסרות מלבד כללים והיו , פיהן עלדרשו
 . המקרא לשונות יהפרשו לפיהם אשר ההגיון לימודי מאז נחשבו והכלליםהסרות
 לפרש כן גם נאותים יהיו לא למה הכתובה ההירה לשין לפרש חים נא הם אסועתה

 בטשניות פירושיו ובררכי בתלמוד נתבונן אם ובאסת 1 הכתובה במשנההלשונות
 למרתם גם בהם נדרשת שההורה והכללים המדוה הגטרא בעלי לקחי' כי לנייתאמת
 . המשניות!(בפירושי

 וכן . מדבר ודבר טהלכה הלכה להוציא מספר לאין נמצאת ר ם 1 ה 1 ל ק הסדת
 ה ר ז ג כדרך מדבר דבר והלמד לדבר רבר הדמיון יסוד על נומרו הלכה עניניחרבה
 המשנה אה ררשו מקוטות ובכסה המקרא-(, שבמירש אב ובניןשוה
 יחר במשנה שנזכרו יען לוה זה שונים ענינים שמקישים באפן , ש ק י ה הבסדת

 הרמיות בכל נהבונן אם . בתנאיהם5( נם לזה זה רומים שיהיו ההיקש פי על01הליטים
שבתלמוד

 ת.ר וכו' סקבלין ה.ו בראשונה :( )כב ר"ה . הפסקא סוף עד וכירים תנור ת"ר :, )לד שם . סוף ,ר עי תירשר
 טוף, עד וכוי תזר וכוי ניקנור פ.' )לה., זוטא סוף. עד וכוי תיר וכו' ר"ד אצל לו בא )כה.( שם סוף. ערוכוי
 ., נלא שם . צרויה בן יואב עד וכו' כחגים עצי ~טן פי' .( כח תענית . ניטא כסלא ער וכוי לגנאי ואץ מתני'נפם

 טעוכמ פי' :( )3ב סוכה . סוף עד וכו' הנא וכוי ישראל גנות שם . לו שאין עד וכו' ת"ר וכוי ישראל בעתשבחן
 . וטסכתא טסכתא בכל תטצא וכאלח . כזכר עד ובו, תניא וכוי רא'א*י, ., )פד 'בטא . בחג חג הלכות עד וכו' ת"ר וכוי טשח וידבר פי' .( לב )מגלה . סכשירין ער וכו' יל'ר חיתכמץ

 ~WM עכשו חמשניות חז"ל ררשו בחן נדרשת שהתורח שבמרות הכלל זח קיימתי שנים כטח לפני (1
 זה על רטז הוא שגם ומצאתי איינחארן ~אב טהר'ר פי' נדפם תרליחן )ווילנא רבת סטררש חדשת,פבחוצאח
 . ג' טי' פ'פ ובשומר ב' סי' נ"ז פ' לנץבפירושו

 .( מ"פ חולין , טדרבנן חתום' וכתבו כגט טציאה 'לפינן ,( 'א ב.ס ועי' , חנא אוסר חוא כך חסן אטר חנא כטח".ר פיט ופסחים . מרא מן ילפא והחוא היא טן ילפא חרא ובכיס ח"ג פ"א פסחים פ"א דטאי ירוש' עי'נ(
 83ץ וע"ע . עורף טטול בסיפא דקתני עורף אף עורף סטו. רישא דקתני חעורף כל טח מפורשת 3"שימצא
 . וכו' גטו אף חור עטר אם מתנש טח כפתנתו נמו :()ע"כ

 . חולש את ישבר דושא חברו את סמא קתני .( )כ'1 ב"ק . יוקז דווקא ירקות :( )ל"ת בר13ת ע.'1(
 ס' קתגי .( )קס.ז שבת אחר. זוג אחר אף הזוג אוות אותו טח :( וכב ר"ח רשורו, רוט'א הוא קטני ;( )ל"ר*ם

 . טקומות בהצנה וכן . יאילונית רומיא סרים קתני :( )פ' יבטוש . פיריה דחסי רוט,אסערה
)ר"-

 חיג(
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ר זו לעומת זו מכחישות משניות להעריך שתכונתן נמצאשנהלמור ב  ומכריע 
 זה את זה ם י ש י ה כ ם ה מ י ב ו ת כ י נ ש : למרה ממש דוטה וזה להשותןביניהן
 י 1 ב הר במדת השתמשו מאלה יוהר ועור . ביניהם ויכריע השלישי הכתוב שיבאעד
 ומפרשים ובמלותיה המשנה בדבורי האמלראים דקדקו הרכה שבמקומות , פ 1 ע מ האו

 הבסיח המדרש שבעלי וכמו לאפוקי. ש לאחויי בא זו מלה או זהשרבי
 ר ב ד כשכיל אלא נשנית לא ונשנית שנאמרה פרשה ל כ ש%ל

 צרכה שאעה משנה ההנא כששנה במשנה לפרש הגמיא דרך כן ה, ב ששנתגיד
 מפני ונשנית שנאמרה יתרץ הגמרא שבעל , אחר במקום אחת פעם נשניתבשכבר
 במאמר הגמרא שדקדקה בפירוש מצאנו וגם . מבזו יותר בזו שנהחדש דברחדוש
 הנ'הו ה ז ל ן י נ ע 1 נ י א ם א אלא צריך איני שבאמה ומחליט צריך היא למההמשנה
 קא ארהיה אגב מלתא מצאנו נהלמות מקומית ובכמה י ה'ח( א פ ר"ה )ירוש' לזהענין
 , ד ט ל א מצ נ 1 טד ל ל א ב למדת ממש דומה וזה ובכ"מ( ב )ברכות לןמשמע

 מהרז'וו(. ובפי' פ"ט וש"ר פנק )ב"ר ם י כ 1 מ ס במדה המשנה שדורש מוצאים אנווכן
 הפירוש כללי כי זאת לרעה יבין לב בשום ההלמוד את דורש שכל רבר שלכללו
 מגגון וגם . המשנה במדרש למרה להם היו הם הכתוב במררש למדהם לקחואשר

 בדרך נבדלו רק מררש לבעלי הכתוב מררש לסגנון רומה המשניות בפירושתלמידם
 רבי אמר מכאן , אמרו מכאן ! לפעמים לאמר המקרא דורשי דרך וכאשר .מליצתמי(

 למדנו או , פלוני רב אמר או אסרו , וכך כך הכתוב מן כלומר , לסדנו הא ,58וני
 מינה, שסע אומרה, זאת כמו: המשנה על ליבר האמוראים דרך בןאף

 המצא כשימור. הדא מןהדא,נשמעינא
 לנומכליתאמעיי

 התלמד
 לענץ ועתה . המקרא של תלסיו שא הכתוב שמדרש כמו המשנה, של מררשההש
 הכתוב מן הלמוד עמן על לפעמים ובמצאנו במושגם שתם ותלמוד ם מדר הכנפםזה

 הוא למדרשו יאסרו כאלו בענץ שוה הוא , תלמודא מאי , בא הוא לתלמודו :שיאמרו
 . תלמוד נשם במשנה הנררש המררש את מכתם הץ בצדק ועתה , מדרשו מאיבא

 . המשנה כללי גם הם התלמוד בבתן נהם השהמשו אשר והאמצע"מ הכללשמן
 לשתות לברר באים יש , ושתים רבים הע במשנה בדרשם בהם שהשתמשוהכללש
 . הרנה6( במקומות בהם משתמש המשנה שבעל העומרים הכנויים ולהבין ,המשניות

 רבריה אין ואיפה ( בדקדוק המשנה רברה מקים באיזה לרעת המורים כלליםויש
 במשנה נשנו אם כיבדקרוק

, 

 על וסמכו הקצור מצורך קצתם והניחו ענינים קפת רק

 בנמ' וכרשו . גהנאה וסותר . . . מאכיל לאכיל שסותר שעה כל .( )כ.א פסחים השנה : לוה דוגטא4(
 . ,מנו לאחר אף בהנאה מותר זמנו קודם חרכו . . . כדרבא וקס.ל ומגו קורם שחרכו אלא צריכה לאפשיפא
 מאביל נאמר כבר והלא נאמר לסח בתנאה וסותר : כן חטאמר זח יתואר חמררש בעלי הקדמונים לשוןובסגנון
 . ומגו אחר בהנאת סותר זטנו קורם חרכו שאם ללסרך אלאוסוכר

 )ערובין חוץ בו שנאמר במקום אפילו הכללות מן למרין אין : המשנה בלשונות חכללים טן אלח5(
 גאטת כל אוסר אלעזר ר' הגי' ונירוש' ( ס' מ כ הלכה כאטת כל . ט6 צד המשנה לקרן טשפט ס' וע' .(כ"1

 ( )צ"ב ובשבת ותיו-ט הר.ב ובפי מ"ב פ-א ושבת מ"א פ.ב תרומות ירוש' עי' מעות טטיני למשה ומלות , םהללט
 וכי' לפרש אלא אינו במשנתנו פסה אירתי יהודח ר' שאטר כ"ט , ם ט תנא שלת הלכה באסת כל תנאאסרו

 לבדו דבר אותו לתוציא רק בא שבמשנה א ל א . .( )מ"א סוכה וכתיס' . )כ'ח ס:הררין וע"ע .( ב פוברובין
 חסי . unp זו ףף זו לא לפעמים . ובכ"מ( . עץ )ערובין קחני 11 לוסר צריך ואין  זו .( ב' טנהות . כ')זגוגם
 אשר אכל פטור שבת פטורי כל . .( ב' )בסס נקפ דעלמא לשנא תנא . :( ב' )שבת ליח קרי מיואח חבנסחהתא
 :,. ו' .שם הרבים שאינורשות מה ליהרשותהיחיר קרי ,(. ג')שבת

 הטרח על טחדשין אין :( ע"ב )צ'ק חרושו אלא בו לך אין , ., ט"ח )שבועות עלה לוסיף דלא הבו6(
 לא rJpnY" תק1תא ושהן : א י )שבח גורו לא לגזרת גזרה ח"ו( ב פ שביעית ,ירוש' הנורח על ט~סיפיןאין

 . א ח פ"א נייר  )ירוש'  עליהן  להוסיף אין טשניות להן שגררו לשונות ., ת' )ב"העברינן
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 המשנה כמדרש שמרו נדול בלל . 7( לרבר דבר לדמות מעצמם יבית שהםהדורשים
 שלפעמים והחליטי , שנאם בן פ' על ואף , במשנה 0'ותיים הנראים הדבריםבבחינת
 או "אגב" בדרך אלא נשנו ולא לפרמם צורך היה שלא דברים במשנה נשנובאסת
 אגב או נררא אגב או דלישנא כשנירא אלא נשנו ולא לגמרי מיותרים שהם אףשנעצו

 . מיוחדים כללים להם היו במשניות ובהוייותיהם בהלכה ומתנם במשאם גם .אורחיה8(
 בעלי הקדמונים דברי ולזקק לצרף היא ומעשהו התלטוד עיקר.משפט בי ירענוכגר

 ראש בין עצמה ובמשנה לברייתא משנה נין , למשנה משנה בין הסתירות לפשרהמשנה
 הנראים אחר במקום רבריו עם הזה במקום התנא דברי ולפשר ,' דבריה לסוףדבריה
 להעמיד קיימים כללים להם היו הסתירות בהשוואה הזאת ו-,הכלית ולהשיגכסותרים

 בסתירה דבריו יהיו שלא התנא דברי להצדיק הגמרא בעל רוצה אם י ,הבתירה חלקישני
 , ,( ט"ו )ברכות ררביה הא דידיה הא : האלה בכללים משהמש הוא , עצמו דבריעם

 ליה מבירא לא יליה קאמר פלוני דרבי לרבריו , נ',( )שם תנא דחר אליבא תנאיתרי
 עם דבריהם שיסבימי כדי האחת במשנה החולקים דברי שמחליף או , :( כ"א)שבועית
 )שבועוה איפוך . וש"נ( , נ )ביצה השטה מוחלפת שוטרים האתרה במשנהדבריהם
 ע ששנה מי תברא : יאוסר  ביניהן  סתירה יהיה שלא כדי המשניוה ומתרץ , :(כ"ב
 למשנה סדר אין סמכתי בתרי למשנה סרר יש מסבהא בחרא :(  )שבת)יצ"ב ד שנהלא

 לי' דש0יע מה מר : הכללים אלה להם היו במחלוקת לסער בהשהדלותם ,( ת"ב)ב"ק
 ולא חדא אמר ומר חרא אמר מר .( ט"ו )שגועות קאמר ליה דשמיע מה וסרקאמר
 כותיה סבר ,( נ"א )שבת דשמעה לבתר הא מפלוני דשמעה מקמא הא )בכ"מ(פליגי
 )עגם לכו"כ לה כדמה  וסר  וכך  לכך לה  מרטה  ל"ז,(טר )שם בחדא עליה ופליגבחרא
 הסרות: אלה היו בסדורם המשכה בעל ובכונת במשנה המאסרים מדור ונסננון ,צ"ב(
 פסיק מלייהו דזומרין :( י"ג )ב"ק מפרש והרר תנא י'.( )בים ארישא לגלויי סיפאתנא
 לאשמעינן אתי פלוני דתנא מעמא ג'.( )ב"ק מלייהו ינפישין תני והדר להוושרי

 בסיפא קהני לא מכללא דמשמע היכי כל ובכ"מ( )שם עדיף דהיתרא כחו ס'.()ברכות
 . :( כ"נ )תמורה קהני לא ליה פסיקא דלא ומלתא קתני לי' דפסיקא מלתא :( נ"נ)נזיר
 בהשתדלם התלמוד חכמי קבעו גדולים יסודות . בירושלמי"( גם נמצא אלה לכלודמיין
 חקירהם תולרות הם היסידות אלה , הרעת ושקול א סבו פי על שבמשניות ההלכותלבאר

 ההלכות עליהם אשר האישים של והנפשית הגופית ובתכונה בטבעם הדבריםבתכונת
 לדברי טעם למצוא כוללים לכללים cnS רוו היסודוה ל ר והם , טכונות לבארןשריצים

- החכמים-
 תנא י'ב:( )כזט ממש גדול גדול לא ; בכבלי דוק~' .לא שבירושלמי דבר" סוף ,יא כל כסו7(

 לא האי כולי ד"קינן אי : לאלה וקרוב ל.1:( )גיק וליזל לחשוב רוכלא כי תנא אסו ובכ"ט . ט"ו )ב"קושייר
 . בברייתא תנא בטתני' רשייר : טזח 'גמות ' נקיט טעמי סתרי חד .( מ"ח ערובין 1 תנינןהוי

 משום6(
-  

 )ירוש' דא תני דא דתני בגין נ'.( לסנהדרין הא )סי תני הא למתני דקנעי - איידי או
 ברידיח ס.פא תגי ברידיח רישא דתנ' איירי .( ע' יערובין סיפא נמי תני רישא דת)א איירי היא( מ"גברכתן
 טלתא :( ד' )ג"ח נסביה גררא אנב הכא עיקר התם , :( ב' )חולין איידי הכא עיקר ההם :( ב' כתש" . פ"א)יבמות
 ניבטות צריכה שאינה טשנח רבי שנח כאן fw1) . ה' )רוה נסיח כדי :( ב' בזק . ב' )ברבות ל קט אחרחאאנב
 נ"ט,,. )נדח בו פתה פיונ, בר' דסליק איידי :( י" (p*a נרץדסליק איידי עיד לחשש ויש הער( פ'ב ברכות )ירוש' היא לישן השגרת וש'נ( . ל' )שם טסקומח וזח לא טשנה ,ג'.(

 צורבא חזא( פזת שם סרר על אמורח משנח אין ח.רן פע  oey פקני רבי בשטת שהם הכטים חש(פ"נ דמאי י פלוני וכר' וכך בכך מתניתא הנא( פיח יפאח חשיבוהו פשיטתו )ובכ"ט( פלוני כר, לח פתר9(
  'שביעית הגל פרברי שנייח ופלוגי טחלקח שנייח פלוני חע( 4'ג )בלאים  חטן שביתא וצורבא חבאטתניחא

 דבר אסרו איגע, חניין , טתניחא ניני הדברים, נראין ח-א(, פש )הרוסת הזה  השוגת על הלוקין ח"א(פ"נ
 מעשרות אטר ,קנו בשיפת ';בנ"ט( אמר אשו נשימת , אטר רבו גששת קייסין. אנן בי גרא, לאאחר,
 . , . כאן לית חגב( פ"ו ,פסחים טגחון תר טתיב וחוא פעטי חרין ליח ראית כאיגיש , בתשובות ישו עשירין הזר,פיה
 הנן. פיח )שם הנינתחולטח

 ח"0)ח"י

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



 מיני כל הס היסורות אלה בכלל , סתם שנו אשר ולהלכותיהם הקדטונימ"הבסים
 אדם בני ובמעללי הדברים בטבעי בבחינתם התלמוד חכטי העטידו אשר ת 1 ק זח

 הכסיון מכח להם יצאו אשר ה 1 נ ר ם ד א סיני כל וכן , הנפשיות בנטיותיוובבחינהם
 , המשנה0'( לרבטי יסודות היו אשר הכלליות וההנחות משניות כמה מעטי מצאוובעורהם

 הקדמונים שערום לא אשך הטקרא במדרש התלמוד חכמי העמידו רביםכללים
 שההלכה בהראותם הכתובים מדרש על יסדו המשניות בפעמי פירושיהם מקצתכי

 לפי הכתיב מן נדרש וטעמה לה המקור , פעם נתינת בלי השנויה והחתומההסהיטה
 בהם ודקדקו התנאים בטררשי ונותנים נושאים היו לפעמים גם . בו דרשו שהםטה

 במדות השתטשו הפעולות אלה בכל . בזסנס המדרש דרך פי על דרישתם אחריודרשו
 כללים לעצטם והעמידו מכבר בידם מקובלות היו אשר הסרות על נוספותמיוחדות
 על מרובות והמחודשות הנוספות אלה ואמנם , במדרשיהם הילכים היו פיהם עלאשר

 בכל מחורשות הן קצתן אבל אותו:י( ומפרשות הישנות אח משלימות קצתןהישנות
 המדות עם דבר להן יאין מדעהם אותן התלמוד חכמי שחדשוענין

 המקובלותיי"
. 

 לזה זה אותם לדמות שוים נושאים איזה לדעת נלמד פיהם על אשר מדות נם להםהש
 בבחינה , מזה8,( זה לסיים אין תכונהם חילוף מפני אשר מהם ואיזה טוה זהוללטוד
 שורש על ועטיו כונותיהם ותקרו ואזנו הקדמונים ההלכה חכטי דעת לסוף ירדורבה

 מדברים אם להכיר אין דבריהם םסתיםת שלפעמים ומצאו הלכותיהם ומקורידבריהם
 שהלכה בפירוש שאסרו או דבריהם מכלל זאת נכיר ואם חכמים סדין או התירהמרין
 בה אשר נכונה מדה הראשונים מן בידיהם היה עוד , סופרים מדברי 111 התורה טן,ו

 רוזלסור חכסי נתנו המרה זאת , לררבנן דאורייתא בין אשר החלופים כל טגביליםיהיו
האמוראים

 סברא כח וגדול :( צ'ו שבת . ע"ה )ברכות היא סברא : בנס עומד כנוי והיא סבוא ע"פ בארו בכ'ם (10
 געית אי קרא אימא בעית אי , ובנ"ט( 16: ב"ק . כיב וכתוגות חיא סברא קרא לי לטה הא : כסו , דרשהטכח
 פניו טעיז אדם אין , כמו . שאטרום הם והאמוראים בסברא תליש החקות רוב וע"נ( : ד' )גרבות סבראאיטא
 אין ;' ס .שבועתן עליו לו יש אא"כ תובע אדם אין ח/י )ב"ב זמנו הוך פורע אדם אין ד'. (ביט חובו בעלבאי
 טעמת אדט אין :( ב"פ סנהדרין עצמו את להשביע שלא. עשוי ארס קנ'ג.( )שבת מטונו על עצמו מעמיראדם

 אינית שביק לא ל"ד:( שבועות , אדעהיח ולאו עביר דאי)יש h'5P רטיא דלא מלתא כל קענה,( ב"ב , טיתחבשעת
 )שבועטן תקדש על קגוניא עושה אדם אין ה';( )ביט לו ולא חוטא אדם אי: :( ל'1 )גפין איסורא מיילהיתרא

 )יבשות אינשי משקרי לא לנלוי דעבירא מלתא ,( ד' )פסחים גטטוגיה טצח,' לטיעגד לאייש ליה ניחא :( גמ
 fp דן ארם ;( ב' ביק בעלמא טלהא גלוי :( יגח יפטחים קרא לח וכתב טרח בק"ו דאתיא טלתא11, . בתלמוד טסטר לאין נמצא נאלח כוללות וסברותקפיו.'
 דן אדם , מעצמו ג"ש דן אדם אין .( ניד לובטות לגמרי טפשטיה לקרא אפיקתיה נ4ש אשיא , . ס"1 יפסחיםטעצסו
 אין : ד' )מנהות למחצה גלש אין טיח.( ::בחים עדיף הי וג"ש היקש שא' פיו פסחים )ירוש' תלטוד1 לקייםנ*ש
 )בהכחד 3'ע דרשי תורה בטשנה סטואים נ4ו.( )יומא היקש הוי אי אחר ודבר הימנו ; ז נדרים למחצהימקש
 דוץ מלסר לטד לטרין :( 1' )פסחים המרוחקים כו"פ .( ד )ובחים ופרט בכך רגין אי1 סלא שאינו כללכ"א.(

 יישק לצורך ושלא חולק אינו לבזרך שיצא אחר דבר :( ושם . נ' : מ"ט )וגחים מלמר לטד כללי וגל ,מקרשים
 . .( "ז :בחים בדוהריה תיש וחד חד בל :( ק"כ .חולין ומינה סיגת דון . ה4ב( פ"1 שבת,'רוש'

 )יבמות לית חביבה סדרשא דאתיא איידי :( ע"ז )ב"ק דקרא מעניינא והכא דקרא טעניינא חבא2:(
 כאחר חבאין ב"כ 1( צ' )חולין וגו' חבאי לשון תורח רברח :( כ4ב )חולין ספקא למעוס' קרא אצטרך לא ;(ב'
 סע.(3'ט naffl פשומו מירי ייצא מקרא אין .( ק6'1 )חולין מבלל . . . רחטנא טרנלי .( כ"ד )קידושין פלטריןאין

 וקגל דרוש קלוג,( שם לתן פרחח עשה יבא לאו ואם טוסב שניהם לקיים יכול אתה אם ולשן עשה תצאשאתה
 טררש לרישא טסיפא ז':( )ס"ק גלי דגלי חיכי ,( 1' בכורות . דרשינן למדרש דאיכא היבא כל eQ") )זבחיםשכר

 )עריץ אמתוג חקדימח לטקיאח פיה:( )זבחים העיקר סן חסור טפל מזזנו כלום ס'.( )ברכות מדרש לסיפאטרישא
 : קי'א "ב"כ ודורשין יטופיפין גורעין , לקרא טשפקא חריפא כעינא )בכ"ט( לקש אלא איני ואל פן תשמרלא.(
 כל :( קל-ה )חולין לחור הכמים ולשון לחוד תורה לשון :, נ'פ )פכחים אנפשיה שוקים דחיק דאיהו לקראשבקיה
 wb ייתר לענין 3ך לאיסור מלמרין שאין כשם ה4נ' פ'ב ברכות )ירוש' סגי אתרין מן לה מסמכין תיוורא דלאטלה
 פררת כל ח"א( פ"א )שביעית טטכו להקרא שהתירו ובשעה טטכו למקרא שאסרו בשעה הוא ב"ח )כלאיםילמרו
 ,עוה"ז חיובו חכסש  שעו איסורא חכתוב שכפל לפי פ'ה%א( )שם סררש אינו ראשון טררש ושובר יורששאסה
 . ה"ה פ"נ יומא כשינו ופררש מדרש כל ,( ד' )זבחים שניחם ויבואו חן שקולין ה.א.0'ב

 איכא אי ז'.( )יבסות זוטא חומרא טיל רבא וימרא לי מה :( י' )חגיגה ילפינן לא טד'ק תורה דברי18(
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 תנאיהם4י(, בבחינת בין דיניהם בבחינת בין האלה החלופים בענין כללים ונתנוהאמוראים
 לא ונם האנושית נתנרה ובמצנם' גופם בתכונת שוים אדם בני כל rtNWומבהינתם
 האישים בין להפריש-ולהבדיל יש כי כולל לימוד עשו כן על והשכלתםבדעתם

 שיש סוטר יסוד עשו וכן , 1( ורעתם ומצבם גופם הכונת לפי להלכההסעצעברים
 שונים אבל בתכונתם השוים הדברים ומצבי והמקומוה הומנים בין כן גםלהפריש
 '(. ממנה פטורנו או הלכה לאיזו שעבודנו תלוי האלה ושניים ובחלופים .בטעמדם
 בדברי דקדקן פיהם ועל. האטוראים וחקרו אזנו אשר כוללים יסודות ה? אלה כלוהנה

 מכלי היי והם הגבילום או והרתיבום ופירשום בהם ודרשו המשניות בעליהקדמונים
 , פה שבעל התירה שדי על בהם עבדו אשראומנית?

 בררישת כוללים כללים וליסד קבועים חקים לחק פניהם מגמת שמו כאשרואמנם
 , והכללים החקים אלה מוסדי על ולמערה אותה להכין הטשניות בעלי הקדמוניםתורת

 ולרקדק , לשונותיה להבין כללים לכונן , המשנה במדרש הישנות בסדותלהשתמש
 מקוריה ובהערות הלכותיה, טעמי בחקירת וכללים , הסתירות ולהשוותבדביריה,
 בהלכות משפטם היה כן אף , והגבלותיהן חלכיתיה הרחבת באופני כללים וגם ,בתורה
 זה ומתנם משאם פי על , ובמשנה במק-א במדרשם או בסברתם מדעתם חרשואשר
 וכהוראות - רבותיהם ברברי התלמידים , הראשונים האמוראים בדברי ובדרישתם זהעם
 ועור , למדה שהזכרנו הכללים להם היו הענינים אלה בכל למעשה. בין להלכהבין

 הם אשר בתלמידם טיוחרים וכללים שונות מרות יכהנה כהנה הנזכרים עלנוספו
 בהוייותם , בהלכה ומהנם במשאם נוהגים היו פיהם על ואשר מחקרם לררכיה.מידוה

 פרמנום אשר למעשה בין להלכה בין בהוראות הניחו אשר היסורות גם .ופלפולמי'(
 מושכלים כללים היו אם כי רוחם על העולה כפי הניחום לא פ"א( סוף )למעלהכבה

 הטעם מהעדר זה אין מעמם תכלית עד נבוא לא אם יאף , הכרעתם מעם על לעמודניכל עיון במעט אבל הטעם העלימו ולפעמים בפירוש הטעם אמרו לפעמים בסברא לרובונוסדים
 בהכרעהס עליהם שהפעילו הסבות פרטי כל לדעת חסרנו כי לנו רק שנעלם נאמר אםכי

 הקדמינים ,הדורות פני תלט אשר המסוה להסיר נובל לא וררישותינו חק.רותינוובכל
מכל

 כיוף בכורות ליה לסטיך לית רכפיך לטאחר דנואחר למקרם דסקדם פיה., חולין ילפינן. ליה סדדמי ליהדרסי
 למרין אין לחדושו ,וצא שהוא -בז' :( צ'ח )חולין גטרינן לא מחדוש : ט י )הנחות ילפינן לא טדורותשעח
 כמונא :( ק"ג )יבמות ילפינן לא מטומאה איסורא :1 י"א ;ברכות 'לפינן לא טטמונא איפורא היא( פיז )תרומותמטני

 לא. מקדשים חקין ו:1 ט )כתובות ל"י טקנסא ספונא ל"יסאיסורא
 גמריני

 לקולא ולחומרא לקולא .( סיח )פסחים
 שלמר אינו לשניהם שוה שאינו דבר טלמד לשניהם  סיוון שהוא דגר :( ח"ג )שבח טקשינן לא לה~סראטקסיכן
 לטדין ואין מעונש עונש לטד'ן ח"א( פ"ח ,כלאים עשה על מלמד ל"ת ואין ל"ת על טלטד עשה אין ה"ה( פ"א)פאה
 טשתו שאין דבר לטרין היא( פ"א )יוטא טעכב שאינו סרבר לסד מעכב דבר אין ח-ד( פ-ה )פסחים טפמורעונש
 : ח"ב( פ"ה )מומה לנאן שמצותו טדברלכאן

 עבדינן וחדר תיובתא טותבינן בראורייתא )בנ"מ( לקולא ררבנן ספקא לחומרא דאורייתא ספקא14(
 . ד' )פסחים בדרגנן רבנן הימניחו ב/( )שם תקנתא תני בדרבנן פסולת תני בדאורייתא :( מש 1ערובין וכו'מעשת
 חכמים בתקנת אפשי אי :( נ"ה )חולין להקל כחטים של מגרים חוץ להחמיר חכמים שיעורי ב"ח.(כתובות
 דגריהן לקיים יכול שאת בשעה היה( פ'1 כלאים )ירוש' טפח ועוד חכמים שאסרו סדות כל .( פ'ג)כתובות
 . לרקס דעת בין שיש כאלה כלליים לחלוקים מספר ואין דוב( פ" וכהעזת וגו' וד"ת דבריהם טקיים אתוד"ת

 מלכים כבוד ~QIW :( ט"ו ;שם רבנן גזרו לא אסטניס במקום וש'נ( י"מ )ברכות שאנ' חשוב אדם ( י5
 תורח נתנה לא כ-ג.( )ערובין חם זריוין חבורה בני כ'( שבת רם זרי:ין כהנים :( י"ס שם רבנן גרולא

 tha ליה שרית לא אי דבר על בהול ארם לזהה )שבת כיחיד כאן בצבוט לאן ;( כ"ח )ברכות חשרתלמלאכי
 איבח טשוס כ"ג.( )כתובות הקלו בשבויה )בנ"מ( רבנן הקילו עגונת טשום .( קנג : ט"ג )שבת איסוראלטעבד
 . כאלח הרבה ועוד . פ"ר.( ;שם חינא טעום :( נזה)שם

 מץ( )שבת שאנ' מאיסורא אפרוש' לץ.( )ביצה חששו לא מועפ להפסר חששו סרובה להפסה .( כ"א )שםרבנן פטריי לא שבת כבוד סשום )קם( בפרהם'א תא בצנעא הא וש"ג : ה' )ברכות להו והא לן האי,1(
 )בכותי רבנן כה גורו לא שכיח היאטלהא

 ובכ"מ(, רבנן פלוג יא
 . שם ע" הגמ' בעל בחויות בתלמוד חרנילים הכניזם רוב פזא למעלה הנאת' כבר17(
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 הלכה שאמרו מה כמו הטעם ומפירש רשום בהלכה הכרעותיהם בקצת . וכלסכל
 ביה מפי אומר היה קצובות שהלכות לדבר שטעם בפירוש נאמר במשנתםנרשל'נ
 )ברכות כותיה בבחירהא דתנן משום 1 ולמה יהודה בר' הלכה ב"ב( סוף )ירוש'דינו
 יהודה ור' ר"מ ,( ס"ז גיטין . נ"א ערובין )עי' עמו דנימוקו משום יוסי כר' הלכהכ'ז,(
 על חבריו עמרו שלא מפגי י כר"מ הלכה קבעו לא מה ומפני :( מ"ו )ערובין כר"יהלכה
 לתה מקומות בקצת השתדלו הגמרא שבעלי רואים שאנו ואחרי :( ג י )שם דעתוסוף
 נם כי בדבר ספק להטיל סבה לנו אין וכך כך ההלכה קבעו אשר אל ותשכיןדין
 למצאו ניכל טעם לחת חדלו גם ואם , עמם ונימוקם טעמם הלכה שקבעו מקוםבכל

 הכריעו אחריהם הבאים אשר החולקים האנשים תכונת על לב נשים אםמעצמנו
 מעם לנו נמסר שלא אף , בדיני וכשמואל באיסורי כרב הלכה באמרם כמו .ביניהם
 1;ה לרוב ומחם.ר היראה מיראי היה שרב ושמואל רב תכונת מתוך מהברר הואהדבר
 הלכה שאמרו למה הטעם זה גם ספק ובלי המחמיר כדברי שהלכה אצלם הכללהיה
 שמואל מעל יותר באיסורים עליו סמכו מיקל שרב במק.ם אה ועהה , בגורותיוכר"ם
 רב תולדוה )מאמרי להתיר מדרכו שאין אחרי מתיר היה לא , ההוראה וזקק בררשלולא
 וכן , ל"ז:( ב"ק )רא"ש בדינים בקי היותו יען כשמואל הלכה ובדינים 54( ח"יבכ"י
 ששת ש-ב מפני הדבר טעם ס8ק בלי באיפורי ששת וכרב בדיני נחמן כרבהלכה
 בדינים כך כל בקי היה ולא :( מ"ט )נדה ממונות דיני לדין פסול והיה נהור סגיהיה

 שאמרו מה וכן . :( צ.ד כתובות , ס"ה )ב.ב היה ברינים ובקי הוא דיינא ר"נולהפך
 הטעם ברור :( נד קרושין . כז )ברכיה כיתיה בבחירתא ותנן הואיל פלוני כרביהלכה
 להלכה ונגמרו נשנו הדור חכם. גדולי באסיפת היום באותו ששנו העריות שכליען

 משנה כסתם הלכה :( מ"ו )שבת יוחנן רבי גם החליט הטעם ומזה , כולםבהסכמת
 שהן יוחנן ר' קבע כן ועל דינו בית עם בהסכטה מתמן המשניות רבי שכשסתםמפני

 כן כמו ימצא טעם לנו נמסר שלא ההכרעיה לשאר לב שיש.ם מ' ועתההלכהה(.
 . ונימוקםטעמם

 השכי/ו כבר ההלמוד בבנין אבן על אבן DW מני כי זה מכל ראינווהנה
 כל גם אם כי להכחיש נוכל לא ואמנם . למלאכתם מעשה כלי להם לעשותהבונים
 אם , לחפצם הדרושים הדברים כל בירם והיו לפניהם ושמורים ערוכים היו הבניןצרכי
 לבם הכינו אשר הקדש עכורה למלאכת הנאוהים שונים מכלים כלים להם נכוניםגם

 רצונם ותאמץ במלאכה ידם חזקה בקרבם אשר ה' ויראת רעה רוה גם אם ,אליה
 לא זאה בכל הזאת, מחשבה במלאכת מאר אמונה ידם נם ואם , כאמונהלעשותה
 לכל לרוב השוי( העבודה כלי עם נכוחה. ההולך ההגיון דרך את עת בכלוטמרו
 דעות חלוף לפי זה יכל , הפוכוה ולפעמים שונות הולדות לפעמים הוציאוהבינים
 הפועלים ברעיה ההפכים אלה אך זהר(. בו השחמש לא זה בו שהשתמש ומהדעותיהם נחלפי מעש.הם כלי היו אשר עצמ[ ובכללים . ידים באומנות חלופם ולפיהחכמים

 . טשום ד.ה רשיי :( )לר וסנהדרין . סתם תריה :( )מב יכטות . והאמר תדיח :( )פב שבת עי'טנ(
 . שם ותוס' ברשי .( )טנוההין

 הבלל זה הש.פה מוחלפת למשנה, סיר 'ש בענין כמו האמוראים בין מחלקת יש כללים בכמה.)!ן(
 אי חולקין , אחר ודבר הימנו : בכללא . עליו חולק אלעזר ר' היה הטקומות וברוב יוחנן ר' שם ע5נמצא
כאחר
' 

 צ יש נח גם ', הערה מח  שהבאתי במשנה ההיקש הראשה . כללים בחרגח וגן מלמרין אין
 להגבהה הוצאת רטקיש והיינו דהגבהה דטיא הוצאה שתוציאו או הגביהו דקתני :( ,5'א גכתובית שנראהנמו

 . אסרינן לא דהגגהה דומיה הוצאה ררגינא אחבא הש.טופסיק
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 להסיר עליהם פעלו אחרות סבות עור עם בצרוף הזאת והסבה הפעולה על לנזקפעלו
 הבא בפרק לפניני תברר כאשר יושר ממעגלי מהםיחירים

 שלישינשרק
 , התלסור בסן חנונים 'ראומנות

 להגריע היה ומנם כחם התלמוד חכמי לה נדבו אשר המלאכה מן נדולחלק
 ומשניות הלכות נדול המון כי , זו את וי מכהישוה לפעמים אשר הקרמינים רעותביז
 רעותה אשה סיהרות ה'1 הלא האמוראים למחקרי ענין והיו התנאים וימדו הכינואשר
 ולפשר נפרדים להתאים מנגרים להשוות לסו עשו חק הקדמינים טכני הכבוד מיראתוהם

 יצלחו לא כאלה מעשים כי ידע לא מי ואמנם . הראשונים דברי הצדיק למעןהפכים
 ומהנגדים לעולם יתאחו לא אשר ונפרדים , לנצח הפכים הם אשר הפכים ויש יש כי ,המיד
 הפכיים דברים לפשר לבו אל אדם ישים זאת בכל אם ואמנם , פתרון להם איןאשר
 להפר הארץ מן ארם בכח אין כאשר כי 1 לא 1 הישר בדרך עשוהו היוכל בהזקהכאלה
 ואמנם , האמה חוחם הם אשר ההגיון חקי להפר הארם נפש בכח אין כן הטבעחקי

 בא כי יחשוב ערי יתעהו הוא אף מנהיגהו אשר לבו וחפץ מעשהו יעשהבתחבולות
 . בדמיונו אמת רק השיג לא יאולם אמת אמרי קשמ לדעת מבוקשו והש.ג הרהר הכניהעד
 הקדמונים דברי לפשר לבם שמו אשר בעת הגמרא לחכמי גם קרה הוה כמקרהוהנה
 והשואות פשרות והמציאו למישור מעקשים לשים הוכרחו אז נצחיים הפכים הם אםאף

 האמיתי ההגיון מרת לפי אבל עינים למראה רק פשרות הן אשר פלפוליתבההחכמות
 חכמי עשו מה כי , השמש תחת חדש הזה הדבר ואין , לעולם ההפכים יתאחולא

 אחריהם רב וזמן 1 משה תורת עם היונית החכמה בהשווהם האלכסנדרייםהיהודים
 1  היוני אריסטו הכמה ובין התורה גין פשרה נעשוונם בספרר אשר היהודיםפהילוסופי

 הפבע חכמי  שימיה בין השואות להמציא האחרונים החורה חנמי  1טרסי יגעוובטה
 בעלי קדמונינו דעות ובין בכלל הטבעיים ומכחות בפרט הגלגלים מתנועתהחדשים
 למרי ער הרבר נודע נאמנה בבקרה דבר תכלית לחוקר כי אף ? האלה בפנותהתורה
 וקופירניקוס נביאנו , לעולם משה תורת עם מתאחה אינה ואריסטו אפלטון חכמהבי
 . בברית יחד להביאם אין החדשים הטבע ובעלי וחכמינו ומערב כמזרת טתנגדיםהם
 וע: תשוקה ובכל הזאת טבעית הבלתי מהפעולה אחור נסוגו לא חכמינו זאתובכל
 כסו היהודית לתורה אהבתם כי יען ו מה ויען , הנגודים אלה ולהשוות לפשרכקער
 שמאהבתם כי ער , השורה את קלקלה הזאת  והאהבה בקרבם  חזקה החצוניתלחכמה
 יחד ולהביאן שתיהן נם לר,צריק וההאמצה נפשם חשקה יחד נם שתיהן אתשאהבו
 בהן והפכי בהתחכמות באו ומישרים צדק במשפט זאת לעשות יכלת סבלי אךבברית
  פתרון  הוא  זה גם ועתה . עינים למראה פשרה השיגו אשר עד בתחבלוהם בהןוהפכו
 אותם לבם נשאם הם גם הלא , ובתלמורם חברינו בפעילת  נחה  אשר  הנעלמההתירה
 למצוא בההחכמיהם באו אז פתרון להם אין ישר הגיון מרת לפי אשר הפכיםלפשר
 . עינים ולמראה בדמיונם 'אם כי מענה אינו באמת אשר וספקית שאלות עלמענה

 ותשובותיהם, קושיותיהם התלמוד בעלי הויות עם במפשט נבוא אםהן
 ממשוא הישרה נעקש ולא רנשינו שוהד עקב משפם נטה ולא והכרעותיהםפירושיהם

 יסבלם לא אשר דברים אלה בבל יש בי ננחיש ולא נודה הכרתנו מתוך הלאפנים
 הסתירוה כל ולפשר הקדמונים רברי כל להצריק התשוקה כי נראה בעינינו כישכלנו

 הגלויות ח"ג()ריי
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 ושסו השכל מדרך תעו רצות ומבלי טוב לא נדרך לפעמים אותם הוליכההגלויות
 הישר שדרך אף וזרים רחוקים פירושים ועשו מעולם כינו לא אשר כונותבמשניות

 והניהו ותקנו במשניוה לפעמים ידם שלחו גם אם כי ,זאת לבד ולא . לפניהםנכון
 תיקון כל בלי נקלה על הדברים מובנים לתומו הדורש עיני למראה אשרבסריסות
 או רעת מבלי כי ומלשיניהם משטיניה[ יחשבי כאשר נחשוב לא ואמנםוהנהה,
 פנים טנשאס אם זה כל כי לנו הוא ברור דבר אם כי ככה עש. מעקשות אושסכלות
 להצדיקם כחם בבל וההאמצו דבריהם בל והקדישו כבדו אשר שם אנשילקדמונים
 במצאם מהאמוראים אחד דברי להקים מחפצם גם או , דחיקה לפרצה אף נפשםוהכניסו
 עצמם חכמינו והלא , אזהם המכחישות המשניות לעמת לעם.ד יוכלו לאשהרברים
 או משנה איזי לפעמים להעמיר משפטם היה כן כי ואסרו היבר על מפורשהעידו
 איזה לדברי מעמד תת למען רק הפרזיטית ככונתה שלא ודחוק רחוק באפןברייתא
 תהא בפירוש ואמרו , וכל מכל מוכחשים הם במשנה הפשוטית הכונה לפי אשראמורא
 ושם סו. )שבת יוחנן רכי של דבריו לשבור שלא כפשומה( שלא )אף וכך בכךמשנתנו
 כן פי על אף קיום להם אין אמורא איזה שדברי הכירו אם שאף ומצאנו ,קיב.(
 לפי הטשנה ולתרץ רבריו ול,;עמיר התנצלוה לו לבקש עליהם ם ש פ נ 1 נ כ שם

 דורשי ובאמת , קו,( ב"ק )עי' . משנה בדבר כטועה ההוא האמורא יחשב שלאשטתו
 דרך כן כי לשונם תחת הכחידו ולא בלבבם זאת הבינו כבר הראשוניםהתלמוד
 כדי רחוק באופן ברייתא להעמ.ר נרחקו שלפעמים באמרם ן מקום בכל הנמראבעלי
 חוזר ולפעמים שמותר( ד"ה תוס' מג. )יבמות המשנה ובין בינה כחלוקת יהיהשלא

 כן על כהלכה שלא השמועה שתהיה אפשר אין כי האמורא סברת לקייםההלמוד
 . הניחא( מד"ה ט"ו, סוכה רשב"א )הידושי כרבריו השסועה ולהעלות לפרשפחזירין
 סחסרא "חסור' ואוטר ,ר באופן המשנה את הנמרא בעל מפרש שלפעמים : עודואסרו
 להעטיר שרצה מפני ועשהו הדחק ירי על פירוש אם בי אמה פירוש ואינו קתני"והכי

 תד'ה לז, )שבה כטותו ההלכה הנמרא העת לפי אשר התנא עם בהסכמההמשנה
 הדברים הלא מחוץ עדים על לחזיר לנו למה ואמנם . ריי( תד"ה ים: מנלהלעולם
 הנמרא בעלי הגהות על ראשונה לב ונשימה זאת, לנו ויגירו עפיהם יתנועצמם
 בבלי בהלמור מצאנו פעמים ם י נ שמו כמו הנה חזקה. ביד במשניותשהגיהו

 והכ' מחמרא חמורי ואומרים שלכנינו המשניות גירסת על הגמרא בעלישמוסיפים
 . וכך כך אימא , וכך כך תני : בלשון במשניות שהגיהי לפעמים דרכם כן ואף .קתני
 בפלפולי יתבלבל ולא המשנה כונת לרעת לכו אל הישר המעיין ישים אםואמנם
 ~הבין רק רצונו ואין , ודקדוק קישיא מפני דחוקה בפרצה נפשו יכניס ולאההוויות
 מבלי האטתי פירושם ימצא נקלה על אז כי , פש.טם לפי ומשמריה המשנהענין

 האחרונים הדורוה בכל ויחיד גדול לאחד וראית . המשניות ולהניה להחסירשיצטרך
 אינו שבתלמוד מחסרא חסורי שכל ודעתו הזאת בפנה בחכמה מדבר התלמודכחכמת
 ואמנם , הגרא"ו( בשם השלחן פאת )הקדמת דבר יחסר לא במשנה וכשנעמיקבהכרח
 ברייתא דברי להעמיד רק ,לרוב היהה והיקונם הנההם סבת כי למבין הואברור

 נשתקעו אשר הבבליים ובאמת . המשנה'( מן מוכחשים אמירא דברי אומובחרת
 על להוסיף הזה לדרך נטו הם אף למישור העקוב לעשות וחפצים מרי יותרבפלפול

המשנה
 .63 רע., לפני שחב;או וטעשח טג'נ... חוץ .. פסול. ערבותי עליו שיש ג6 בל טין עי'1(

 ערים ג' גלו' עדות פ" שברישא עד כי לסייע שחמעשה חפשים ומפירוש ואחשיד גותים ערי עדיו והיואשת
 מחסרא חסורי תי' ולכך לפתור הטעשח נעשה ע"א חיינו עד פי' חאמורא שר"א מפני אלא סתם עד כלכמו
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 כי נאמר לא אבל ישראל ארץ מבני יותר ושיטתם דעתם עם להסכימההטענה
 ישראל ארץ בני גם בי הירושלמי( )מבא כאלה חוקית מהגהות זכר איןבהלמודם
 טפני ההסירוה לא אבל 1( 01 צר )ח"ב במשנה נירמאות חלופי בתלמורםמ,בירים
 היה - יונה ר' הגדולים האטיראים מאחרוני ואחד , אחרת חוצית מסבה אוקושיא
 ברוב אמנם ובכ"מ( ה"ו פ"ה היא פ"ר ה"נ פ"נ )שבועות הרבה במקומות כןעושה

 , לפנינו שהיא במו עיקר המשנה נוסח א"י בני הפסו החסירוה שהבבלייםהמקומות
 נאמן אות לנו וזה , חסרה שהמשנה בבבלי אמרו אשר הסקוטות בכל כן נמצאוכמעט
 המשנה להבנת הכרחית הזאת ההגהה שאלו עליה ולהוסיף להחסירה הכרח איןכי
 החסירוה הבבליים אשר המשניית כל הבינו לא א"י שחכמי להחליפ צריכים היינוהלא

 לאמר הבבליים נהגו אשר המנהג זה ? ככה לאמר לבו יערב זה וסי , עליהוהוסיפו
 בלי כי . הדעת בלבול לידי הטפרשים מן רבים הביא כבר קהני" והכי מחסרא"חסורא
 על ולהוסיף ולשנותן משניות גדול מספר לשבש הזה המעשה עליהם רע היהספק

 הגמרא בעלי של הצונם אין כי הדברים של פשומם נגד החליטו כן על .דבריהן
 לשון בכח עומד החסרון ובאמת דבריה לפרש אם כי באמת המשנה ולהחסירלהניה
 ובשם ל' כלל תשבע"פ הלק )שליה הלשון בכח עומד איך ממנו נעלם רקהמשנה
 תחפץ לא אשר החסירות זרע הם כי יכירום האלה הדברים רואה וכל , יוסף(שארית
 הבונתה. הכרת לפי לא אטונהה רגשות לפי רק משפטה השפוט ואשרבבקרת
 האמת את מראות עיניהם עצמו לא חסידותם עם אשר התוספות בעלי את אניושבח
 על והוסיפו מוכח החסרון מחסרא" "חסורי התלמוד שאומר שבמקום הפירושואמרו
 יוסף רב ומביאם קו,( )פסחים הרשב"ם רעה וכן הרהין( תד"ה י. )נזיר המשנהלשון
 דבריהם על ומוסיף , תקנ"ב( ליווארנו דפוס פ"ב עולם )הליכות שלו הגמרא בכלליקארו

 בקצת השכחה נרמה פה על שונים שכשהיו מפני במשנה דברים שנחסרושהטעם
 רוב בפי שנורה שהיתה כלשון אלא לכתוב רבי רצה ולא תבות קצת ושכחומקומות

 והנה , ויניה החסרון שיבין הטעיין וסמך ממקומה זזה לא משנה דרך עלהתלמידים
 הוא הרון מן כי מהמיהה באמה שהיא הרב השערת יושד על לחקור המקום פהאין

 הבאים שהדורות כדי הטעות להקן רבי של חובתו זה היה בגרסתם שטעו יען .להפך
 מחסרא חסורי באמרם דעתו שלפי מדבריו נלמר פנים בל על אבל . אחריהם יסעולא

 ובררך . עליה והימיפו המשנה הניהו הגמרא ובעלי באסת חסרון שיש שראוכינתם
 מיבא ספר מגלת פ"ה שמואל )כללי האחרונים מן אחרים חכמים מקצת גם הלכוהזה
 רבים וכך" כך "תני שאמרו במקום אף אלא עוד ולא . תרס"ה( סי' מלאכי,-ביר

 הלא ולתכליהנו לנו ואולם . שם( מלאכי )יד במשנה ולניקון הנהה זה כיחושבים
 לפרש היתה שכונתם נאמר אם ובין להגיה היתה שכונתם נאמר אם בין היאאחת
 דקדוק או קושיא איזו לפעמים היתה. ההק.נים אלה רוב סבת כי לנו הוא שברוראחרי

של
 מצינו לא רוכתא שבשום שכהב אלי הליכות לבעל תיובתא ומכאן בתוס' :( )'ט ובמנילה בתוס' עי"שררה אליבא להעמידח כדי סחסרא גחמירי לאוקמי דחיק :( )סו ובברכות . רבא דברי להעמ'ד נדי שסגיהנסבא
 של מאסרו ספגי ג'ק :( ח )פ ושם ר'ז דברי לחעטיד כן מתרץ .( )לח ובערובין . מחסרא חסורי ודלמאשיאמר
 לעולם ד"ה התום' כתגו )לז.( ושם . משנה בדבר כטועה רבת גשנה שלא כרי מתרץ )כא.( ובשבת . עי"שריו

owtמלתא טשום כן מתרץ צח,( ובערובין . כוותיח מתני' לאוקטא טחסרא( )בהמורי דחיק כחנניה דקי.ל 
 וברור וכו' ptp אנשי ואין שנח ורבא . ע"ג כל ra סהלכין ע'ק ואנשי קמה עיר כל את מחלכין נדולחעיר אנשי ,מא.( ובעירובין . בריש טיח מ"פ פרה וש' לתקן צורך שאין מסיק עצמו אשי רב )יח.( ובפסחים .דרבא

שבהעתק
 סש;הלי

 . המופרים כדרך השמה לטלא ואנשי מטלת ואל אנתית תשטה בסוף כתוב שתיה טעות תי'
 לשבש צריך לא בברייתא שם כדמוכח צדוקי פי' ואי15 כותאי ר"ה שפי' בעירוב' פודח שאיש *סי בפישטעה מפני מחסרא חסור' :( :סח שם לוה וקיוג . טעותו להצדיק מחסרא חסורי מחרץ והגט' אנשי ,.ן א 1 וטרחוקרא

 . א"ש ריי להצדיק לוגטיו כטלא אימא לוגמיו מ5א חשותה )פ.( יוסא . ,אימא" בלילין כשתקנו כן ואף .המשנה
 . דוגמאות חרבה עור להיסיף ויש . ר'נ להצדיק אלו פעל באחת תני .( טז )שם . דשמואלתיובתא תהוי דלא היני כי לך לא תניא )לח,( בשבועות . ר"א להצריק עיו תני :( )י בגיטין כמו . יתניע כשמתרץוכן

 בקיוץ ה'ג()דו.ד
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 אמורא דברי להעמיד או המנגדת המשנה עם הברייתא להשוות ולפעמים בנך מהשל
 המשנה דברי נשחתו אלה כל בגלל טוף סוף כן ועל המשנה עם בסתירה הםאשר

 להתפרש או בחזקה מגיה יד עקת תחת מליה שכל את לשנות אם נאנסת ותהיהנעימים
 ררך לעזוב עצמם הרגילו אשך הזה ההרגל ואמנם . מעולם כן תשבה לא אשרבאפן
 , ( הכריחתם לא חוציה סבה אשר בעת אף למכשול להם היה רוצית סבה מאיזוטישור

 להיות בחקירתו נפשו הרגיל אשר האיש , באדם היא אשר הרוח בתכונת נוסר כןכי
 ממציאה הוא אשר האיש את יכבד אשר מכנור או לדעה פנים ממשוא סננוריאמבעלי
 ואמנם . כוזבה בהתחכמות ואף תחבילה בכל להצדיקה עת בכל משתדל הוא ,ומכוננה
 למנהיג לו יהיה והוא דרישותיו בכל טבעו נעשה הרגלו מעפ מעפ בדבר הרגלוסרוב

 לא זאה בכל פנים למשוא מקום אין אשר בעת אף ואז ומחשבותיו מעיניובתהלוכה
 אחר. , הזה הדבר גן ואף ; ותכונתו לפבע היה נבר אשר אחרי ממנו הרנלויפיר

 מרצותם , והיא מיוחדה ולתכלית מ5ה באיי הישר טן לסור נפשם הרגילו התלמורכשבמי
 מהב שאבר עד למבע להם נעשה היגלם כן על ; להם מנגדה שהטשנה דבריסלהצדיק
 . על רעל ניון שבעירא : בנפשם וקיימו יד כלאחר וההגיון הישרדרך

 ויקרעוה המשנה ומחלקים מפרידים הגמרא חכמי אשר הדברים לכל מספראין
 ונותנים פעמה את ישנו או , אחר לחנא והסיפא אחד לחנא הרישא ביחסםלקרשם
 מוסר לכלל היו האלה הפעולית , אחר טעם דבריה ולסוף אחד מעם דבריהלראש
 הלא זאת לדעה נחשבה אם ואמנם . ומתנם משאם ברוב ינהגו פיהו ועל התלמודבכל
 ~מה אשר ספר על מאמרו ינתוב כי נבון סופר ואיה כותב איה כי . בעינינו היאעמל

 , מתנגרוה גם או מתחלפית כונות שתי לו שיהיה עינינו ראות לפי אחהממחשבה
 סוף בכתבו לו שהיתה הכונה מן הפוכה מכונה נהוג היה מאמרו תחלהשבכהבו
 שנראה עד וסתמם החכמים מן אחד דברי מעתיק דבריו שבראש נאמר או ,מאמרו

 משתימהו ונראה וסתמם שכנגדו דברי ן מעהי דבור באותו ומיר עמו מסכים כימפחימתו
 עצמם ההלמור שבעלי אחרי , זה ע5 רברים להרבוה צורך ואין , ע0ד סמכיםכי
 בשני או תנאים בשני סתם הנשניה אחה משנה שמעמיר מי כי הדבר אה פירשוכבר

 : בפירוש ואמרו . והדחק הלחץ ירי על פירוש הוא כי ברור פירוש זה איןמעמים
 מנחות : סג )קדושין תנאי בהרי מוק0ינן ולא מעמי בתרי מתניתין ומוקמינן ן נ י ק חד

 זה אין הנאים בשני המשנה כשנעטיר כי ~e'ile יוצא הלא הזה המאמר ומן .נה,(
 ההולכים בתלמור הנטצאים הפירושים כל כן ועל , הרחק ידי על אם כי פירוש זהמאין נם מעמים בשני המשנה שמעמיד מי כן וכמו ורחוק רחוק פירוש אם כי מרווחפירוש

 ורק אמתתה על המשנה כונת אוהנו המלמד פירוש בשם יקראו לא הדרכיםאלה
סבה

 . טחס' חסורי ותי' לסתור טעשה ומקשה , טעשח מביאה שהטשנה גמקום הם מחסרא הטורי חב2(
 . כרישא שנאטרח להלנה יסייע שהטעשח עוטר המסדר כונת מקום שכגל מחשבו המשניות לשבש לווגרם
 טיש , ט"ר פיו , ט4ם פ"ר גלאים : המשניות הטין שוה Y"D5 מעשה במשנה שיש וראי . כן שאינו יעא גרוראבל
 מעשה בטשנה שיש ודאי וכן . הטעשה טן ראית להביא שרצונו חורש ושם וספכ.ר , ספפ'ו שבת , פ'פפ4ה

 ר'א של פרתו :( )נד שבת : כסו . שכרישא ההלכה נגד טעשה עשו שיש לאמר טעשה שמניא כלו' ,לסחור
 1 )קכא. שם וע"ע . לסתור מעשה שמביא מפורש , alb~n ברצון שלא קרנים שבין גרצועה tasll עזריהבן
 כ"א הטעשה עשה לא כי הדין טשורת ההלוח על חולק הטעשה געל אין אגל לסתור טעשה ויש . זהכעיז

 להבין צריכין וכן . שברישא ההלכה נגד לעצמו הורה שר"ג העשה מיה פ"ב בברכות כטו . לרכותיה אולעצמו
 ובשניהם )פג.( בב"מ טתיא בן דרם והמעשה )בו:( דסוכה שבמשנת צדוק גר' ור"ג זכאי גן דרסוכמעשה
 וא.ן בסשנח עליו שדנין לנדון גלל דוטה שאינו טעשח ויש . שאמרת ומטעם כדין ושלא לסתור טעשחהקשו
 שא.ן )מח.( בנדרים : כמו . בבנאיו לנדון דומה ואינו עצמו בפני ענין הוא אלא סתירה ולא סיוע לאסמגז
 נזיר הריני ואמר הכום את לו סוגו )יא., ננזיר זה itP?t . גפירושו החן שם שהעיר כמו למעשה דוסחחנחן
 לחלק שכונתו אלא סתירה ולא סיוע לא מביא שאינו לי וברור וגו' שכזרה באשת טעשה וכ' נזיר תץשטנו

 שבגט' והדקדוקים הקושרת לכל הכרעה נמצא האלה הכללים שעיה ואמת ,ק"ב., בנ"ט היצב וע"ע .ולהפריש
 . לסתור מעשהכשתקשו

 ה'ג( ר)דו
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 לא המשנה כינת אטהת לדעה חפץ אשר ולמי , ילדתם והיא הורתם היא חוציתסבה
 ההלמוד בתורת גדול כלל הוא אשר הזה ככלל רואים אנו כאשר ואמנם , מאומהיועילו
 עשו אשר אחרים כללים בכמה הדבר כן אף בו המשמשו צדק ובלא הונח צדק ללאכי
 היה לא עצטם מצד שצודקים במקום ואף עת בכל צודקים שאינם עבודתם לכלילהם

 . טורם סבת הוריעונו ולא מהם מרו שלפעמים אלא עוד ולא , בצדק בם שמושםלפעמים
 לתורת עיקרים הם אשר בתלמוד כללים ויש יש כי זאת לדעת הראנו ככרהן
 השגיחי ולא הכלל מן מהר סרו בהם אשר שונים ענינים בו נמצא זאת ובכלחכמינו

 נמנעו לא זאת ובכל לגורה נורה גוזרין שאין פה שבעל בתורה הוא גדול כלל ,בו
 . %( הערה 67 צר ח"ב ועי' ; קד חולין : כא )יבמות לגזרה גזרה לגזור עניניםבמקצת

 צרכי עליהם שהפעילו מפני בכונה לפעמים הכלל מן יצאו כזה בכללים כי אמנםהן
 שהעטירו בכללים נם כי מצאנו אבל שם( )ח"ב רנין שעליו הענין והכונת והמקיםהזמן
 אשר שהכללים אם כי זאת אין ועתה מאחריהם8( למור הקפידו 5א למודםבררך
 מדופי נקיים היו לא עצמם הם דרישתם שרה על מעשיהם כלי להיות והומרוהוכנו
 בהם בהמשתמשים האשמה היתה , הספיקו אם ואף , הדרישה עניני בכל הספיקוולא
 במכלם דעתם לבטל ברוחם למשול יכלת ומבלי ידים באומנות בם השתמש לאבי

 . רעתם העמיר למען הכלל את נקלה על בטלו , לנגרם עומד לבל המוסכםשכלל
 הדרך מן סהר וסרו משפט בלא לפעמים השתמשו הכופנים כמדרש בכלליםנם

 הישר מן הרבה סרו התנאים שגם יוכחש לא כי אטת הן . הקדמונים בה הלבואשר
 האמוראים , אחת נטו שהתנאים מה כי כן גם יוכחש לא אבל במקרא בדרישתםוהפלצט
 וההל המשנה בעלי ,מן פרק נחתם אשר מעת כי . האחרון הקצה ער והלכו שבענטי
 הדקדוקים מאר במאד ויעצמו , ההויות ורבו פרו הלא במשניות והתלמוד הפירוש ,טןפרק

 הוציאו אשר רגזולדות ויגדלו וירבו לבקרים חישות ההמצאות יציצו השרהונעשב
 לבקש מוכרחים היו אלה כל ליסד ואמנם מספר אין עד ומהויוהיהםמדקדוקיהם
 הם אשר הויות ובניני הדקדוקים רבוי כערך זה ובעכור הכתובים בטדרשתעןומוהיהם
 כהסה אכן הבנינים בהם תלו אשר המדרשים גם רבו באויר הפורחים בניניםלפעמים

 במדוה בשימושם זרות ארחות וילכו קדמוניהם אורח להם להיות חרל אלה נםכן
 הרבה רחוק שררשו המדרש נראה עצמם להם אם רחוקות לעתים רק המדרש.ובכללי
 הורו עצמם הם אז ההוא במדרש מקורה חפשו אשר ההלכה מימדי ומכונת הכתובסכינת
 והתלמוד , א מ ל ע ב א ת כ מ ס א וקראוהו בלבד לסמך אם כי המדרש את לקחו לאכי

 היותר אף שדרשו המדרשים רוב אבל ר 1 1 מח 1 נ י א ש ר ב ד אותו קוראהירושלמי
 מהם היוצאות והתולדות 167( , 1 68 )ת"א מקיא של כפשוטו להם נחשכוזרים
 אם דבר של כללו . עכרהם על מלקות מהחייב עליהם העובר אשר תירה דברבערך
 על ש. לקדמונים כבר שנטצאו וכללים הסדות פי על שדרשו מדרשיהם ברובנתבונן
 אשר זרים באופנים בהם השתמשו רבות פעמים כי נמצא שנתחדשו המררש כלליפי

לרוב-
 )סנהרריןנא: לסשיחא אלא לרירן נ"מ שאין במקום כפלוני הלכה אוסרים שאין הכלל%(

 מח ועי"ש הלכה תריה )ינ., ושיגמא , הלבתא ר"ה תוס' זבחים ערש בק"מ ההכרים מן הוחזק 5א .( סח:בחים
 שים י נ 1 ל ש א נ ה ד א נ י 5 א ר'פ ץ ר ת ם א ק ד מ . רל'ד סי' מלאכי ניד סי' . הגליון על ראפשרשם
- ת'ט סי' מלאכי 'ר בעל בדבר האריך וכבר בשש בשם נסתר זה וכלל :( כח )שבת כוותיהדחלכח  ן . תהב 
 רפריך )לו:( פוכח עי' אגברא, גברא דרסו בכ'ם טעינו והרי פ'ב.( )ערובין רמית קא אגבראנברא
 ' . זה ספין דוגמאות הרגה יש תשבע'פ חלק ובשלזה וכו' ריי והאמר ,( )מ ברכות ועיי . ארהב חנינאטדר'
 , צריך ליה N~'ffD )ט.( גיפף עי' בידם ורפוא ולאו אין אשר כלל ג4כ :( גו )ברכות תקנה 1 ל ן י א 1 ך י רצ

 ונססן בכ"מ בסיס ומובא השוטר אין תתה )נ.( ובחולין :( )מא יומא ועי' :( )מז בנזיר וכן תקנה לוואין
 ' עי' והלכתא תיובתא : הכלל מן יוצא'ט סצ,נו זאת ובכל . ת כ ל ה 1 א ל א ת ב 1 י ת 5 כ . השיםבמסרת
 . :( מז : )י ערובין :( )כגנרכחז
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 הזרה המראה נמצא בבל באמוראי לבד ולא המשכילי( נפש טבהילים זרותםלרוב
 פרצו לא ובדקדוקיהם בהויותיהם אשר ישראל שבארץ באמוראים נם אם ביהזאת
 ובהשתמשם מדרשיהם בבחינת אבל , הבבליים כאחיהם כך כל והפשומ היושרנביליה
 מחפ נקב כמלא אף הבבליים מהאמוראים ישראל ארץ חכמי נברלו לא המדרשבכללי
 נמשכו פעם כרצונם ובכללים במרות עשו עוד אלה כל ומלבד * 5( מיקיתשל

 המרות אל לב שים מבלי דרשו ופעם בדרישותיהם ולמשקלה לקו אוהם ועשואחריהם
 איזו להסצ'א אפשר הפלפול ובחריפות רקות במברות בי אמנם הן ( ההםוהכללם
 על בנויה רק יסודה באמת לא אשר התנצלות לנו יסכן מה אבל , זה עלההנצלות

 . בהו ואבני תהוקו
 בלתי שמוש ומדרשיהם בהויותיהם תלמודם בדרכי לפעמים שהשתמשו יותרעור

 הישרה הדרישה סםםרת רחוקה בדרך' משתמשים היו קרטוניהם ממשפפ מאד הרחקננון
 לא אשר דינים על תמיד מכוונות והשאלות האיבעיות אלה . ואיבעיוהיהםבשאלותיהם

 ותהי בם משלה אשר ס.פרים וקנאת התורה את אהבתם . במשניות םפזרשיםנטצאו
 לכל אהוב לענין בדינים חדשים אופנים על החקירה את עשו , חפציהם בכלמנהיניהם

 התנאים בימי טא1 הדרישה ואת התלה וכבר . ולתלמידים לחכמים המררש ביתבאי
 פרצה סאד טה אמנם סו:(:. יוסא פי"ד פ"פ פ"1 ננעים י' פ' ח' ס"ז פ"נ כריחות)עיין
 סשהאים נעמוד שאלוהיהם בקצת לפעמים כי עד האמוראים בימי נבולוהיה החקירהזאת

 באופן 11 במרה דרש האסוראים ואמנם עצטה מצר ורה היא לוה ענין תנית לוה ענין אינו אם מדת4(
 למחיצתו חוץ שיצא תיו! בשר האכלו לא טרפה בשדת ובשר : כפ מפיהם כן 'HS אם  טשתאים שנעמד עד~ה

 יותר ואם . יח:( )טכסן עליו לוקין חחי חסררש יוונם אסח רחא אסמכתא רק שוח ואייל סה.( )חוליןנאסר
 . כד.( )פסחים לתנאה תנע לאבילה ואא'ע שבתורת איסוי'! לכל ת.ע לגופיה אא"ע יאכל לא 1נ1' הסובאיםמבשר
 טרשן כאן נאטר : ג"ש ובמדת . חיא( פ"א ר"ה )ירוש' תעשת ללא תגע לעשה אא-ע שסה והנאתם שסחובאת
 אחר יוחק ר' . %'ג( פ"א חג'נה )'רוש' סעשר כאן אף מעשר להלן טת . שאתו תעל לא כ' להלןונאסר
 שלטום זבח ואם קרא אטר טעם טה שלמים יקרב לא שלסים ולר ההלכה על אטר שבא" האטוראיםטנדול'
 נרבה ולהט . 3ציר' ואם כתוב באילו ואם מלת לדרוש וכומש יח.( תמורה )עי' ולר ולא ם א 1 לוךקרבנו

 . לב בשום בתלטודים שקורא סי לכל ידוע שהדבר אחרידוגמאות
 מדרש שבכהינת וכתב חדש בדבר כאן יצא.לדון פ'ג שלו הי-ושלטי במבוא פראנקעל וכריה ר' חרבי,(

 שסובא עד בטקרא ומקרא בטקרא מקרא וקושר לטרחוק חולך שהבבלי הבבלי על לירושלמי יתרון 'שושטרה
 סוחעש סציאח ממציאה טליאה שררש :( ז )פסחים דריה מהא וראיתו . יארושלסי דרך כן ואין להלכהסטך
 וכו' טניסה וטקום סטקום יקום דוווש ;, )נא ובערובין , זה על אחר תדרש דורש ובירושלמי וכו' טנרותותפוש
 ובעיקר שם ר"י דבי תנא של סדררם פי' רק חם ר"ח שדברי שבריר מלבד ואמנם . בדבריו עי"ש כן דרש לאוהירוש'
 אלא אינה וכו' טטקום סקופ דרישתו וכן שם למעיין כסטאר הירושלמי וכדרשת ריי דבי ישונא סוברחמדרש
 כמדרשים ממש 3י , כדבריו אינו זה תלבד , ע' אות פיד טשפפים טיס בפי' כם'ש שבמגילתא הברייתאפירוש
 מביא אינו שהירושלמי האף סיח וראינו . .( סו )כתובות סבן ובן סבן יסרו שיסרו יסרו ג"כ דרש ירושלמישהיה אבוי ור' . מפארי ופארי מפארי שש משש שש הדרש חיג סיב ושבת ח"א פ"פ כלאים בירושלמי נסבאכאלה
 : שם כתב שר . ודריש רדריש טפורש ראינו דהרי כוו ג"ש לדרוש דרכו שאין ראיה עוד זה אין דר-ח משחך

 העבד עבד , כרכזות כרת )כצ"ל( הנערה נערת נער לצור ולא לצרור כמו בתתה אות מיתור לפעטים יורששחבבלי
 דריש הלא הזה בטקום הדרשות אלה דרש לא שהירושלטי גם שאם , יסוד לו אין זה וגם . הירושלמי כןולא

 הדברים דברים ועליתם עליתם %'א( פיו )יבמות יחול לא יחלל לא : כנץ טחן וכעורות דוגמתן אחרבשקום
 . ה'.א( פיד )סגלה בכלכל

 %ץ אדעתא תישק היך 0ד'א ד"ה :( )קלא בשבת חום' בעלי העירו וכבר טעצסו ג"ש דן אדם אין (י
 ורבא אביי דפליגו .( )לה כתובות ועי' . ובשמא בדוחק כ"א לתרץ ידעו ולא מעצמו ש ג. דן אדם אין האגוש
 אין . סעצטם ג-ש דדריג טינה שמעי' בכ'ם נמצא וכה'נ רבא ח תר ועי"ש טכח סכה או רשע רשע דרעא'אי
 ל' סי' טלאכי פיד היקש אות הלכות בנופי ועי' לטחצח ותיקש ניש בכ"ט וטצאנו . למחצה תיקש מין לטהצהנ'ש

 גן וסצאגו ילפינן לא קבלת פרברי תורח דברי . פלפולא אלא אינן בזח פשרותיהם וכל חכלל מן יוצאים הרבהדמיטרי
 ססשקח ממדרשם תקשי לא ושפיר ילפינן לא דבג"ש ע eo  ובשישתן כנ,( גרה : ב ביק : י' )חגיגה משמותבנ'

 ג"ש נפרנס איך אבל . קבלה מדברי אלא ידעינן דלא טילי וככמה ובכ"מ( ה. מנחות לישראל המותר סןישראל
 חולין ע" פפק למעופי קרא אצטרך שבכים ונטצא . ספקא למעופי קרא אצמרך לא . :( ז פסחים הגדאדרב
 ספסונא א';'אה(ורא פי' חי"ר ב ח פ חרימ' 'ת ובשו ספקא בכללי י ק סי' ליער חרש פרי בם' וע"ע אצטרך תדנה ו)בג
 לסילף בעי :( ג ובב"מ ילדונן לא טקנסא טמונא :(. כ ם ב' עי' זה טכלל נפו שונות שבטקוטות ומצאת ילפינ!,לא
 בתר דאז*גן שקר וכל , גסרינן לא מפוטאה איסורא . רם-פ סי' הלכות בנופי ועי' מקנס קסייתא דר.חחך

 . טלתא גלוי אלא זה ראין לוסר ורוחק טטוסאה :( )י בחולין גסרינןהזקה
 ח"0)רז-ר
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 אשר דברים על הזאה חקירהם הרהיבו בחי ובקנאה בהאוה . עליהם ראשונניע
 לעהות אם בי היהודים בחיי מזדמנים אינם פנים כ5 ועל 1 הדומים לחיים נחוציםאינם

 יבר להם אין אשר ענינים על הרתיבוה אשר המקומות לכל טספר אין וגם ,רחוקוה
 כי בהם החקירה ואין מעשית תכלית להם אין אשר דברים על גם או ההוה הזטןעם
 בין היו בימנם כבר אמנם הן , וההתחבטות הפלפול אוהבי לשכל שעשועים מעשהאם

  השואלים על לפעמים והתרגזו כאלה בחקירות נפשם ישרה לא אשר רוח מתוניהחכטים
 הרוח לחלחם.נגד יוכל מי בי ? nw1Y זה טה ההרגזם אטנם . ונפהלות  זרותשאזווע
 שאלה שאל אשר דבר על המירש מביה ירמיה ר' את הוציאו גם אם ?חטושלת
 .על שטהא עליו שיקבל פלימו על רבי גזר גם ואם כג:( )ב"ב וכעם שחוקטעוררת
 זה פעל לא ל!:( ומנתוה תפילין מניח באיזה ראשים שני לו שיש מי שאלהו:עקב

 להעםסאוטה

-1YVD 

 חטים לשאול וירא ר' את זה המניע ולא אחרות כאלה לשאלות
 הרביק : לשאול רבא את ולא סט:( )שם הלחם שתי טהם להביא מהו בעביםשירדו
 עצמו ירמיה ר' את לא וגם ע.( )חילין מהו לזה ונכנס מזה )הולד( ויצא רחמיםעצי

 האחרונים על נפליא ולא כו,( )זבחים מהו מבחוץ וציצתו מבפנים )הכהן( הוא 1לשאול
 ראשוני שכבר ראו בעת הפלפולית לרוח מעצור יתנו איך כי ! הזה בדרך לכתםעל

 הוא גם רבה חייא ר' של זמנו בן.. .דשמואל אבוהו הלא בו? ללכת בחרוהאמוראים
 . מהו ושחט העזרה( באויר הבהמה )את תלה : בשאלו וכזה כזה לחקור וטרחיגע
 התיגעו אשר הזה ממין האיבעיות בל יספור ומי . שם( )זבחים סהו ושחט )השוחט(הזלה
 משתדלים החכמים ונדילי , לחיים תועלת ללא אחרוניהם כש ראשוניהם האמוראיםבהן

 מצדיקים סניגוריא בעלי הירה. טשי הן כאלו בהן ונותנין ונושאים עליהןלהשיב
 הסניגוריא זאת רפויה כמה אבל ולהאדירה תורה להגדיל אם כי זאת אין באמרםזאת
 גדולה שזאת בלבבו כן יחשוב חכם מי כי ! קטיגור יעשה לא שהסניגור יהןינד

 . החיים לחפצי דרושים אינם אשר דינים על דינים ספות לטען תפארהה וזאתריזורה
 אלה כי לנפשם אומרים רבים בי אמנם הן ? ננמותה ההזרה להגדיל רק תכליהםוכל
 את בהם לחרר ותכליתם לתורה עשו אשר והפרחים הציצים הם הם שעשועיםמעשי

 מקוסוה, בכמה ההלמוד בעלי בפירוש כן אמרו והלא ,ההלםירים
 הרבה דברים יש כי

 ולפעמים ובכ"מ( יג. )!בח.ם התלכידים את בהם לחדד רק נאמרו ולא פלפילסרבים
 רבה ויקרא היו פ"ו ברכות )ירושלמי התלמיד כח ולבחון לבדוק רק שאלותישיאלים
 אין אשר ההורה בחכמת זאת להבי; עלינו יקשה מאד מאד ואולם . ובכ"מ(פכ"ב

 ובחכמה , האדם יעשה אשר המעשה ואת החיים דרך ולהורות להבין אס כימטרתה
 המראה והנה ? מעשה לידי מביאה אינה אשר למוריה התחכמות לנו הועיל מההזאת
 אין כי אף ואמנם , וסבתה מקורה לחפוש עליה ולב עין לתת מאתנו דורשתהזאת
 לא אשר מעשה ולהצדיק הכל לפשר חפצים פנים ממשוא אשר סניגוריא מבעליאנו
 בכל , להצדיקם כח חסרנו כי מלא בפה ונודה , עושיהם את נכבד אשר מכבודבן
 , הסבה לבקש זה יעצרנו לאזאת

 לאימהנו וגורל לישראל חלק ההם בימים היו אשר הסאויעות אל לב נתן.אם
 הארם וחברת פלאים הוה העם ירר אשר מעת הנה . ה!ה הדבר סבת לנו יגלהאז

 אשר והכבוד האהבה ן עולמם עדתם חברת היתה מאז לפניהם ומסונרה סוגרתזולתם
 * להן חוצה למצאם יכלת מבלי מחנותם בקרב בקשו אך לחד הלבבות לבל דרושיםהם
 מימי להם היו אשר קדשם ומחמדי סגולות כל אבדו רע נענין אבד טקדשם"אשרעם
 מעט למקדש היה אך ה' מבקשי כל עהה יתאספי שם אשר תפלתם ביה גם ,קדם
 נשאר לא קדמוניוה בשנים אשרם מימי הםגולוה מכל . לסקרשם שילומים היה לטאבל

 להם ח"ג(,רי"ד
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 אוחה , ההפכה מתוך הנשארת הפלטה היתה היא . בר ההורה והיא אחת אם בילהם

 אשר תחת בי הדבר יובן כן ועל , וחומם מעול מכף , נכר בני מיד הצילוכנפשם
 טררשכ בית עהה זה היה אליה ישראל בל עיני אשר הנקודה טקרשמ היהלפנים
 לשרת נו העומדים כהניו היו הם ההורה ואנשי , הקדש היכל להם היה הוא ,לתורה
 לי הקדישי אשר והעניו חפצם כל היה תורתם' תלמוד רק . ישראל אלהי אתולעבוד
 שכר ראו בו , חייהם נעימות כל ומצאו בקשו בו , החיים גם הטובים כחותיהםבל

 לא ההיא מהעת . תלאיתיהם בכל ירבו עצמה ובו , בצרתם נחמה שאבו וסמנולעטלם
 בהורה הדרישה , 1 מ צ ע ל ת י ל כ ת אם כי להבלית האמצעי רק תורה תלמודהיה

 היהה עצמה מצד ,הדרישה אם כי מעשה לידי שמביאה מפני לבר לא לצרקהנחשבה
 אם היא אחת הלא בן ועל , היהודים בקרב בעז משל הזה הרעיון . הצרקהטעשה
 המעשה להכליה הדרישההיתה

 אש-
 להם אין אשר דברים על ידרעצן אם או יעשון

 נרלה  המופרים קנאת כי והצליחה עשתה הנאת המחשבה ואמנם . מעש.תתכלית
 דברים ובהמצאת בפלפולו השני על להתעלה בקש ואחד אחד כל ,  יום אלמיום
 כן לדרוש ירבו כאשר כי שהאמינו ומאמונתם התורה את שאהבו וטאהבתם ,חרשים
 נחוצים אינם אשר דברים על נם החקירה רבתה כן על אף וצדקתם זכותםתרבה
 אף rp אין עד הויות על הויות מרבים והיו , ההוה הזמן עם דבר להם ואיןלמעשה

 תורה להנדיל מדרשיהם ויעצטו רבו כן ואף , ולחיים למעשה הועלה ללא הכליתןאם
 סרב ואמנם , לתורה ופרחים ציצים הן החקירות אלה כל בי ואמרו ,ולהאדירה
 אל  העזה ומתשוקתם החסירוה המדה על מהפריזם , פניה עז שנהה ופרחיםציצים

 הוארה והחליפה לפנים היתה מאשר  שבע  מהתרחבה קלקולה צטח חק לבליהדרישה
 * בראשונה לה היו מאשרורוחה

 ככה עשו לבם ובחפץ ברצונם כי לתשיב הטחשבה סמנו רחוקה טאי מאדואטרם
- מעשיהם היה רצות בלא אך כי ברצון נודה אם כי ,ואשמו - לצדקה חשבו אשר   
 ויבין ההורית בחכמתם דרכם יחשב אשר ואיש איש כ5 . לאשטה הימיםברום

 לחק עשו תולרותיהן ותולדות ותולרותיהן הויותיהם בל לא כי יורע הואבפעילותיהם
 כ לא 1 נחדל אשר או נעשה 1WR המעשה את מקום בכל פיהם על לישרבישראל
 . חייהם דרך העם את יורו אשר בהוראותיהם למדה להם היה בהלכה ומהנםטשאם
 לא אשר דברים יש כי : מפורש עצמם הנטרא בעלי אסרו הלא שונות לפעמיםהן

 פ'יר בלאים  )ירושלמי להורות אסור פיהם על להורות אבל וסתן למשא אם כיבאמרו
  דמיוננו על  בסטיבחנו מתונים נהיה מאר מאר בי עור ואמרו ,  ה"מ( פ"א עירוביןה"ר
 הודו וכן לז.( יט. )גיטין מעשה נעשה מדמים שאנו בשביל לא , לענין וענין לדברדבר
 גדוליהם מפי יצאו אשר דברים יש כי מצאנו עוזים ולא אהה לא כי פעטימכמה
 עד בהם והפכו בהם הפכו פנים ממשוא אבל דעתם שקול ננד עמוד יוכלושלא

 בה נימא מלתא אמר רבא "גברא בי לשבח היה לא אם אף מעם להםשמצאו
 שאמר חכם תלמיד : מקויימת להנחה שעשו אלא עוד ולא ובבים( פא: )שבתמעמא"
 עצש הגמרא שבעל עוד וראינו . 1,( )חולין , אותו מ,ניחין ואין  מזיחין אין הלכהדבר
 לא חורפיה אנב אבל וחריפותו בפלפילו הכינם האוסרם אשר דברים שיש הכחישלא
 דעתם ושקול סברתם שלפי אף מעשים שעשו ומצאנו , וש"נ( צ. )עירובין בהםעיין
 שביעית )'רושלמי כמותו עשו אחרים שחכמים מראוהם ככה עשו ואת בכל ההפךחשבו
 כמברתם עשו להם שקדמו שרבנן ראו שלא ספני עצמם בסברה שכחשו או ה"ה(פ"פ

 כל כי ותשיבות ושאלות הויות קצת על שאמרו ראינו רבים ובמקומות ל.()ברבות
 שיגור טדרשית ועל זה( לפני )עיין ההלמידים את בהן לחדד אם בי נאסרו לאעצטם

 אמרו יגן)רי"ר
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 , וש"נ( נא: )סנהדרין שכר וקבל דרוש : אם בי מעשית להבלית נדרשו לא כיאמרו
 המררש לבית להביא הרבה רגיל היה אשר - ירטינו רבי - הגמרא מבעליואחד
 שהם אף והתול שחוק בדרך רק אסרן לא לפעמים כי בעצמו הודה ואיבעיותשאלות
 הרברים מאלה רב ממפר לא אם לנו ערב זה סי ועתה כג.( )נדה הלכותייםענינים
 לא אם וההתחכמוה הפלפול דרך ותפשו הפשוט דרך עזבו הגמרא בעלי בהםאשר
 1 למעשה או להוראה ומדה חק לעשותם מעולם כונו ולא כונתם היתה ומתן למשארק
 לפלפיל רק וחפצם השוקרים היה לא לרבר ודבר לענין ענין בדמותם לפעמים לאאם
 לא אשר רבה דברים ומחקריהם סדרשיהס בין לא אם 9 התלטירים את ולחדרלבד
 וקיימו לסודי ערך רק להם אין אם בי מעשה והוראת הלכה יסוד לתכליתנאמרו
 והתשובית המתמיהות האיבעיוה מן רב טספר לא ואם 1 שכר וקנל דרוש :בנפשם
 לעשותם מעולס לבם על עלה ולא חשבו לא אלה בכל לא אם בהן ומתן והמשאעליהן
 חכמים תלמידי ושיחת ומהן משא בערך רק בעיניהם היו אם כי פה שבעל דיבורהניטי
 יכריע זה מי זאת ועור 1 והיתול שחוק בררך רק נאסרו לא קצתם שגם אלא עודולא
 ונכונים אמת שהם הפנימית טהכרתם החנק: מסמיריה בהם שנקבעו הדברים טןאיזה

 ועתה , לגדוליהם פנים ממשוא הכרתם ננד בהם ההזיקו אשר מהם ואיזהוקיימים
 תכלית להם היה לא ממחקייהם גדול המון כי לני יהברר הדברים אלה לכל לבבשום
 להם היתה שהדרישה מפני אלה בכסו וחקרו ודרשו , למודית תכלית אם בינעשית
 בהם אין אשר דברים על נם ומתנם משאם להרחיב נפשם הרגילו ובכן לעצמהתכלית
 )עירובין תורה דברי שיחתם שכל התלמוד בעלי בזה ונשתבחו , ולמעשה להלכהצורך
 שלא ואמנם , בפעולתם גרילה אשמה נעי) לא כי נאמר בצרק הזה מצד בן ועלנד:(

 גרנה כעמיר נאספו האמוראים תכסי דברי כל אשך מצה לאשמה הרכר היהברצונם
 בספר כתוב הנמצא בכל ובקורת בחינה מבלי אחזו המאוחרים והדורות בספרובאו
 ומהן משא דרך אם כי נאמרו לא אשר דברים כי , קלקול צמח באמת ההיאטעת
 מבלי התורה כגיפי נהיו ושחוק התול גדרך גם או הפלפול לחריפית או שיחהוררך
 החיים להנהגה תולדות מהם הוציאו פעטים והרבה , הראשונה אוסריהם לכינת לבשים

 , וחפצם חכמ.נו כרוח לא אשרהדתיים
 הקדמונים דרך אבד כי נרמה אשר הסבה החלת כי טעינינו נעלים לאואמנם

 נסדור רבי כונת כי : ;את היתה כמוהם מעשיהם בכלי להשתמש עור ידם מצאהולא
 שבעל התורה חמציה כי בפעולתו רצה אשר עצתו נעשהה לא וכי נמלאה לאמשנתו
 לענות ענין תהיה היא דורו חכמי כל בהסכמת ספר על והעלה במשנתו קרץ אשרפה
 אם כי חקים ספי להיות לא , ודור דור כל לחכמי מסורה ותהיה המדרש בביתבו
 באסת ישפוט אשר מי כל . מ( ובע )!1(2 צר )ח"ב להדרש להם נתן אשרספר

 כל מבחרי בחפניו אסף אשר פעל גדולה פעולה כי יורה הלא רבי פעולת עלובתמים
 המפררים פעולת נבחן אם כן וכמי , כמיותר בעיניו נראה אשר השאר את והניתההלכות

 ובטלו משניות פמוני ספוני בל וחפשו הסיותרית את וקבצו אחריו באו אשרוהמאספים
 נעמם עשו טוב לא כי כן נס נודה הלא פניו נגד רבי לו שם אשר דוזכליהאת

 טוב לא אולי הלמודי שממצב לחשוב נוכל כי אמנם הן . הנזק רבה היתהיפעולתם
 בחתמו עילם ולאברן לנשיה להקדישה ,רצה ההלכה ממפרזה חלק הזניח כי רביעשה
 מאלף כאחת אף שקולה אינה הזאת הקטנה הרעה כי יודה לא סי אבל . בלמודיוהורה
 אשר המשניות מסדרי ממעשה נצמחה אשר הנדולה הרעה עם יחד במאזנים תעלהכי
 בנפשנו נעשה לא ני . היהודים על לטונה השב אשר מהשבתו אה להפר ריי אחריגאו
 בכל מלאכתם עושים היו באמונה כי אף הראשונים הממדרים כי מעינינו להעליםשקר

נאה חע(לדיר
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- הם נם כי אוחם גם מאשמה לנק:הם נוכל לאזוען - כונהם בלא אמנם אם   הרבו 

 מסדרן ההלו אשר ימים באו כי . הבאים ביסים ההלכה ספרות דרך עלמכשולים
 הראשונים המסדרים כמעשה ועשו , בבבל כן וכמו ישראל מארץ מאד לרובמשניות

 בקבלה להם באו אשר רברים מסדרים היו עת בכל לא אלה כי , באמונתם לאאך
 להם ויתנו מרעתם והמציאו ברוחם הנו אשר רברים נם סדרו אם כי הקרמוניםמן

 כל לא כי כחדו ולא הודו עצמם התלמוד בעלי והלא . קדמוניות הלכות כתוארתואר
 תאסרו ברויות הן אשר חציוני)ת משניות יש אם בי , צרוף כסף הן החיצוניותהטשניוה

 שהן ויש שם( פירש"י קמא. )חולין מעולם כך אמר לא התנא האטת ועל תנאבשם
 שהאשרא ויש יבכ"מ( צט: פסחים קכא: )שבת שבושן מפני בגברא ונדחומשובשות

 האמוג eS1~ וכך כך אוסר פלוני רבי תניא גדול באילן עצמו ותולה א0ת אומראינו
 נופי בשם יעללינעק לכ"א הכללים והנמרס עין נא, )עירובין כך אמר לא הנאאונני
 אבך ברייתות יש ואף 2*צ( ח"ב 1, צד ח"א ודורשיו דור דור תצ"ח סי'הלכות
 נח, כים לם. )גזיר אחרת פנייה לשם התנאים מן באחד אוהן ותלה האומרהמציאן
 נעשתה אילו נזק לנו מניע היה כי ,את נחזיק לו אף ועתה . 248( צר ח"בדרי"ד
 ידי על אשר מזה גדול נזק זה האין כלה אבד היה מהחציוניוה נרול וחלק רביעצת

 לא אשי משניות ומסרו נקראו לא אשר טסדרים הימים במשך באו רבי מצוהשהפרו
 יכחיש זה מי כי , ובדויות משובשות ברייתות השדה נעשב מעיר ויציצו מעולםקבלו
 אשום וכי , יעצרנה רק אשר האחי מרעת האמה פני יעבה אשר זה רעת נרולהני

 אשם אין וכי , אמרו שלא בסי והולהו מלבו דבר ידבר בדעת אשר בנפשו אישאשם
 בדמיונו יתעה אילו אף לדעתם תועלת אין כי מחשכו לשונו תחת אחרים אטרילהבהיר

 הברייתות ורבו פרו אשר מזה יצאה אשר בתקלה גם בינה נהבוננה ואמנם ,ובסחשבהו
 , מהלבק לדחוהם סיעתו וכל רבי ראה אשר דברים המדרש לבית והובאו השדהנצמת
 מקימו מצא כבר עיקרם אשר או ותועלת צורך בהם שאין מפני לנשיה להתםאו

 שטמרם מי אשר גם או בשיבוש נשנו אשר ודברים לכפלם צורך ואין בקצרהבמשנתו
 , מעתה הדרישה ננ,קי הגורמים הם אלה בל הלא , גדול באילן עצמו ותלה טלבבדם
 הלכו אשר ההם הפלפולים נשאבו טמנו אשר המקור ההויות לזורעי הזרע היוהם
 מעשיהם בכלי להשתמש לפעמים הגמרא בעלי הוכרחו כי פעלו הם ואף , עקלקלותדרך

 נתקלו ודורשיו ההוא הזמן חכמי כנר , הגו, בלתי שמוש הקרסונים דבריבפרשם
 ונלכרו נוקשו טשים וטבלי הישר ההניון ררך להם אבד כי ונכשלו הזהברבר

 באחרית המכשלה ורבתה , התקלה גדלה מזאת גדולה עוד ואמנם , המושניםבמבוכת
 , בספר עלו התלמוד בעלי כל דברי נם אשר אחרי באו אשר בדורות חה .הימים
 אח למדתם לקחו האמוראים כאשר למדה להם קטן ועד למגדול הספר דברי כלויהיו
 , משנתו ספר מתוך והרחיקן גמשן עצמו רבי אשר אלה ואף , כלן החיצוניותכל

 השתלשלות אז כ. רבי מחשבת נעשתה אלו ; לאמר כמצדיקים אוסריםרבים
 טשועברים יהיו ישראל ב.ת וכל , נתקת גם או , בהליכתה מהעכבת היההההור);
 ושברו בכפם נפשם ההוא הדור חכמי שמו עתה אבל . ומשפמיה חקותיה לכללמשנה
 מסלתה את ופנו , עולם לרורות פה שבעל התורה אה רבי בו חתם אשר החותםאת
 ועושקיה מעניה מיד הדרישה חפשיות הציל ובכן , עליה בנה אשר המעכבמן

 1 ורור דור נל של החכמים בידי היא נתונה נתונה פה שבעל התורהוהשתלשלות

 ומהבל המה כביר רוח אך וכאלה הדברים אלה כל כי ואת יבין הלא חכם מיואולם
 , שנה מאות ושבע אלף לפני האדמה פני על היים היינו לו אמנם הן . יחדהפה
 או חושבים היינו אנו גם אולי עילם לאור המשנה כצאת ההיא ובעת ההםביטים

שחתימת יג(ורד
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 להשתלשלות רב לנזק ואף למחסור אך תהיה המשנה ידי על פה שבעל התורהשחתימת

 לא אם , תבאנה אשר באותיוה יהיה מה או לנו להגיד יכול היה מי כי . ההורהזאת
 ביד יד ללכת לה יכלה' יהיה מבלי התורה השתלשלות תעכב באמה החהימהזאת
 קצה על היום עומדים אנו חן עתה אבל החפשית, הדרישה 'די על מונהגה החייםעם
 עצה הפרו אענ- ומגה לאור המשנה צאת מעה מאה שנות עשרה שבע של זמןפרק
 סוף ער מראש לראוה ונוכל ן ונפלאוה נדולות לעשיה החפשית בדרישתם והחלורבי
 זאה מבטן יצאו אשר התולדות כל ועל הזה הגדול זמן פרק בקרב הנעשה כלעל

 פריה מה : נשאל הלא נפש במר עהה , ימינו עד מאז המהוללה ההפשיההדרישה
 לדורוה עזרה היהה הבאמה 9 החיים עם ביד יד הלכה הבאמת 1 אחריההומה

 אשר הכרישה . זה מכל ההפך קרנו הלא זמנם? ועם עם"צרביהם הדיניםלהשלים
 הביאה , נדענה לא אשר לבקיים חדשות אם כי יותר לנו הביאה לא חפשיהיקראוה
 להיות ונכונים עיקר החזיקום לא - הגמרא חכמי - עצמם בעליהם אשרטחקרים
 אחריהם הבאים האחרונים הוציאו אשר דינים ודיני דינים והביאה , בחייםמדתנו
 מלההבלבל רבי למשנת להשתעבד לנו היה מוב הלא , המסופקים המחקרים אלהמשורש
 בארץ פרצו אשר וחומרות וחששוה ופלפולים ומברוה ודעות שטוה אלפיברבבות
 וצדקתה וזכוהה רבי פעולת ' על נשפומ ותמים באמת אם ואולם 9 הדרישהלרגלי
 נמצא הזה היום עד מאז והפלפולים ההויות מבעלי אחריו הבאים כל פעולותלעומת
 פלס אשר האיש היה הוא רבי אם כי חפשית רריש.: השם יאוה לדרישתם לאכי

 ובתום בחכמתו הוא כי , פעולותיו יודעי לכל היא ברור כי . החפשית לדרישהנהיב
 חכמי לכל וכח יד לתת חפץ ואת אך בה להנות לחכטים משנתו במסרו ,לבבו
 הרשוה כי מחשבתו היהה ואת ואף , מבינהם וכרוה דעתם לפי לדרשה הבאיםהדורות
 בעיניו נראיה אך אם טקדמוניו יחיד דעת על לסמוך הדורות כל של לחכמיםנהונה
 שעל , במשנתו בפירוש כן שנה והלא , לכך צריכה השעה אם או דעתו שקולולפי
 , עליו יסמוך יחיד דברי ביד יראה שאם כדי המרובים בין היחיד דברי נזכרוכן
 העמיקו הם רבי למחשבת המהנגרים ואולם , האמתית החפשית הדרישה הוא ,הואך

 כי עד עיקר .איתו ועשו רבי השמיט אשר מפל כל את קבצו הם המשניוההרחיבו
 הויוהיהם ספו משניוהיהם על הם הארץ. בקרב לרוב וידנו המשניוה סדרינדלו

 ורתו רבי דבר קיי10 ולא הדורשים את בנחושתים אסרו הם , ופשרותיהםפלפוליהם
 ואלה לה, לחוש רק יתזית דעה על השמחו אם כי יתד דברי על סמוךל

 ההשתלשלות את עכבו הם החפשית הדחשה את לארץ דכאו אשר הס הסהמתניים
 וקטנה גדולה טענה לכל משועבדים הבאים הדיות כל שיה" פעלו והם ,בהליכתה
 רבי של יסודו כי ? אלה אחרית היה ומה , נדחית או פסוקה חיצונית אועיקרית
 לחק היה הראשונים דברי לקיים אם כי לדרוש רשות שאין : הירקנוס בןאליעזר
 , מאבותיהם יותר הזיקו והן הולרית נם להם היו האלה הנזקים לאכות אמנם .בישראל

 חששות הרו שיהותירנ וכל חכמים של ומתן וטשא , הדעות מרביה הימים ברובכי
 דינים רבבות מאד במאד ויעצמ. ורבי פרו ובכן , להלכות והיו וגדלו גזרותוילדו
 אלה במשך הרחיב הגדיל רבי במשנת ומאמר מאמר כל כמעט כי ער דיניםוריני
 למפרות ויהי זה זמננו עד המשנה חבור מעה עברו אשר מאה שנוה ה ע"עשבע
 פשופות מלות משלש כי לראיה מפליא משתאה יעמד לא ומי . מדה מארץ ארוכהאשר

 נרולה ספרות ונשתלשלה נתגלנלה מריפה" הריאה גנקבה רבי במשנת אשרוברורות
 מכילה תהיה יחד ונחבירנה נאספנה אם אשר התלמוריה בספרוה ומפורדהמפוזרת
 האלה מלות שלש מסקור ואף . והירושלמי הבבלי התלמיד כל מכטוה יותרבכמיהה

 הוציא חיג()דיך
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 לשלשה והיה יפרר אשר גדול ספר ל,מננו קרוב חי אשר הרבנים מגדולי אחרועצ'א
 פעמים לשלש קרוב גדול מלותיו מספר ולפי בכמיתו ואשר אפרים( )ביתחלקים
 ' וזה המדומה החפשית הדרישה ואת אחריה היה זה ועתה , משנה סדרי ששהמכל
 שערוכן לא אשר דברים יצמחו וכמעפר משניות רבו הימים במשך כיפריה,

 יצלח לא אשר לכלי בידם היה מעשיהם כלי גם הזה הדבר בגלל כי ,הראשונים
 טעמה את פה שבעל ההורה שנהה באחרונה כי ע- , קדם כנימי למלאכהםעוד
 . כבראשונה עוד לה היה לאופניה

 רביעיפרק
אר"

 ישראל
 ואר"

 יסודתו. מקומות כבל

 המשל יצדק מאר ומה . ידים ורחב הגדול לים ההלמוד את המשילו ומקדםמאז
 שוטפים בה , התלמוד הכמת כן אף שם קולבים שהנחלים מקום הוה בים כי ,הוה

 נהרות מימי כל בחיקו יקבל הזה וכים , מראש היהדות תורת דורשי החכמים כלמחקרי
 שונים מומנים וגם ממקומיה ומחקרים תורות בחצנו אסף התלמוד כן , שונותמארצות
 . גדותיו כל אח וימלאו אפיקיו כל על ועלו בו באו נקבצו הויות ורבבוה שטותאלפי
 הראש ראשים, לשני והיה יפרד הזה ההלמוד חכמת ים וחליפותיה העת לרגליאמנם

 כן ועל , ישראל בארץ - הקרש בהר ו'סורתו המשנה מולדה בארץ ההולך הואהאתי
 וההלמוד פם",( )ב"ר ל א ר ש י ץ ר א ה מ כ ה בשם נקראה ומולדהה ארצה שםעל
 האחרונים בבל ובני , ל א ר ש י ץ ר א ד ו מ ל ה : נקרא לשבתה סכון מצאה בואשר

1 גמרא לחב אושכרי  מאיר ממן ועוד מערבא, רבני תלמודא 
 משכמת לרשה בבל ארץ קדמת חלך תא השת הראש , ירושלמי הלמור בשםנקרא
 ד הלמו נקרא מעמתה היה אשר והתלמוד התלמודית, החכמה שם גםח"סד

 או גמרא ום דילן שים או נמרא או שלנו נסרא גם ש ק"ובבלי
 יצאה אחרי הראשנן ומער היתה האלה ההלמדים שם הקרת עת . סתם מודאתל

 אבל , לדו כמו המשמות ה4 הרו חי רבי שד , המהם הע המשנעת , לאורהמש.ה
 , בבטנן הואמים והנה ללדה ימיהן וימלאו מותו אחרי אבל . לדתנה עת עוד באהלא

 יצא בבל בני ותלמוד , לאמו בכור ייהי רא'שונה יצא הוא ישראל ארץ שלהתלמוד
 הבסר מאחיו נדל הקטן אחיו אבל . גדלו מעם מעט . אחיו בעקב אוחזת וידואחריו
 בני של ההלסור חכמה גחלה כי לעינינו גלויה  הזאת  המראה . צעיר יעבודוהרג
 אדם ואין , ישראל ארץ לבני אשר התלמוד הכמה מנהלת באחריתה עליה שפרהבבל
 נשפוט לא חפצנו האמת רק אשר ממצבנו אנו כי אמנם הן . זאת להכחישיוכל

 היה כן כי יען להיוה הדבר כשר כן כי נשפומ לא , וזכותו צרתו על דברמאחרית
 לבני אשר התלמורית בחכמה הכשיר יהרון יש כ' נאמר לא כן על ואף ,ולעינינו
 על הבבליים חכמת גברו: אשר הסבה אבל . מאד ישגה תלמודם אחריה כי יעןבבל
 במקרים מונחת אם כי האמיהי וביהרונה העצמי בערבה מונחת אינה ישראל ארץחכמת
 אם אף קצתם על בלימידים דרכים לקצת שנהנו וביתרון ההם הדורות בתכונתהיצונים
 מצב מחלוף בעצם יצא ואלה אלה שבין בלימודים ההבדל זה ואמנם . במשפםשלא

 הנקודות אלה על בינה נהבוננה אם . ובמאורעותיהן ההן הארצוה שבשתיהיהודים
 מדחה כמעט נעשה הירושלמי התלטור כי הימים באחרית ככה הניע מה על נדעאו

 . היהודים סנורי ארצוה בכל הבנלי התלמודבפני
 י להרע רוחו על יפעלו ומכאוביו תלאותיו מכאוב.ם ימיו וכל הלאוה לסודאדם

 אף  ה.ג()ת"ר
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