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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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 חיי על תפעל נחלה בחבל לו נפלה אשר השקט שלות בארץ מאושר לאדם כןאף
 שאנן אשר הער . ועם עם מקרה כן היחירי הארם כמקרה . הימים כל לו "טוברוחו

 בחפשיוהו , חיל ישנה בשאלתו . נמר לא וריחו בו טעמו עמד שמריו על ושוקטמנעוריו
 מדחי נדח ונענה נגש עם אולם . רענן כאורת יתערו רוחו חיי ובהן וגבהמתנשא

 , מנוחהו והרדיפוהו כדבורים מבוהו אשר נוגשיו מלחץ מכאובים ימיו כל אשר דחיאל
 בכל , ישוח ידכה רוחו גם פגעיו כובד ותחת המעלה בתור יתנשא לא כזהעם

 באו הומנים פרקי ברוב . ומצוק:היה בתלאותיה ישראל כארץ ארץ אין התבלארצות
 בקדמוניותיה פה נתבונן לא . המנוחה אל לבא הניחוח לא והפגעים , צרה על צרהעליה
 אשר הזמנים פרקי אל נביט לא גם הארץ כל ממלכות בין עומדת ממלכה היתהבעוד
 נם אשר הזמנים אל לא וגם , עינים למראה אם כי ממלכה היהה לא ממלכתהבהם

 העתים אלה בכל כי , תקומה לה היות לבלי לחרבה היתה הזאת המדומההממלכה
 בקרב כי , הרוח את לארץ דכאו לא עמה ועל עליה עברו וצרות רבית רעות 03אם

 על רוחם גברה לאומית אהבה בעבותות ובהתחפרותם לרוחם און תמיר מצאוערתם
 והצמיחה והולידה הרוח את הרוה הקדש המחבר זה כי , אותם המוצאות החלאותכל
 'יד כנוה כסופה גלגל עליהם כהפוך ומרודם ענים בימי נם . תבואה פרי nr~rוגם

 . הרוה מפני לעמוד התלאות כח עצרו לא כברזל כבד עליהם ואכפש נורלו עלהיומים
 כימש , הנשיא יהודה רבי מוה אחרי באו אשר העוני ימי אל נביס זאת אלאבל

 * לישראל הנוגש לו היה אורב כרוב ובשיה בבית מט.( )סוטה הצרות הוכפלו ההםי

 עוד אך כספם אפס וגם עובר כמץ רכושם , חייתם לארץ נרבה המסים כברתחת
 יכול היה לא זה כל גם אולי אבל . נגעם וחמחסור עוני ימי ויאחזום , אפס לאהמץ
 על והנה הימים ארכו לא אבל , רוחם בהיי ולהזיקם דמימרית הטובה 0ן לחמרםלחם
 הקיסר במלוך . ענים סאת את מלא והוא המומרי הלחץ עוד ספו החומריהלחץ

 אמונתו המיר הזה הקיסר . רוחם על גם פעלו אשר רעיה עליהם באוקונסטנטינום
 הקיסר קנאת את העירו והם , העליונה ע5 המשיחיים 'ד ותהי המשיחייםכאמונת
 הצרה , לישראל צרה עת ויחי אחרת דת בעלי כל נרדפו זה ובגלל החדשהלאמונתו

 מעשה אחזו גאללוס ועוזרו הוא כי קונסטנציא.ם הקימר בימי שבעהים גדלהעוד
 , השמדם עד לרדפם וחשבו אמינתם ממשפט היהודים את להעביר בידיהםאדריינוס
 החריב והוא היהודים מושבות במקומות הלך אשר בכל הרשיע הזה הצוררגאלליס

 האמיראים בימי אשר בדרום ישיבה עוד היתה לא והלאה ההיא ומעת , הדרוםאת
 אלה שתי . הלמידיו ומתלמידי רבי מתלמידי שם אנשי גדולי שם ישבוהראשונים

 ועליהם ההלכה שרה על הרוחנית ההרוממוהם מעכבי היו ד 1 ב ; ש ה 1 י נ 1 עה
 משנה דבר לשמוע מתאיה אדם והיה מצויה הפרוטה היתה לשעבר לוי רביאמר
 מבקשים אין השעבור מן חילים שהם וביוהר מצויה הפרוטה שאין ועכשיו ותלמודהלכה
 האלה הרעות אל . ממכוני( פסוק רבה )שה"ש ונחמות ברכית דברי אלאלשמוע

 לסכים היו רומי מקמרי לטשיחיים הרוחה היתה אשר מיום כי , זאת עודהתחברה
 הוסדה סיים אשר וחכמיה המשיחית העדה ראשי . בצדיהם ולצנינים היהודים בעיני,

~
 כנפי בצל לחמות בבריהם ולהביאם לבבוה ולקנות נפשות לקחת לחק להם שמו

 לתירתם תעצומיתיהם להם בהנישם פניהם מגמת שמו ביחוד היהודים ואל ,אמונתם
 מחשבות בהם ויחשבו לכונתם ודרשום פירשום אשר קדשנו כהבי מתוךואמונתם
 ידרושיו אליהם יום יום להכעיסם פעם לתפשם פעם , אמינתם להעצים רקברצונם

 פניהם מגמת שמו היהודים כי אלה אחריה ותהי . יחפצון במדרשיהםולהלאותם
 חיו אשר חכמינו . טענותיהם ולבטל דבר עורפיהם השיב למען האגדהבמדרש

 בימים ח"6)ריר
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 5בעבור אח המינים עם לההוכח מוכרחים מהיותם כי יעירו עצמם הם ההםביסים
 היה אשר יוחנן ר' מתלמידי אחר אבהו ר' . ולמדרשו למקרא מעינם בל נדבוזה

 ההורה חכמי כן שעל בפירוש כן אומר היה המינים עם הרבה ונתן ונשא בקסריןמישבו
 עט שכיתים  הם כי יען לדרשו ויודעים בו ובקיאים הרכה במקרא עוסקיםשבא"י
 אל לנם שמו שבהם הטיבים הבהות מן ורבים ההלכה ro ידם רפתה הזההדבר כנלי כי יכחיש זה מי ועהה ר,( )ע"ז הכתוב במררש עמהם ונוהגים  ונושאיםהטעים
 אסר הזה הזמן ועל . כלל ההלכה עור היהה לא ככה אליהם הניע בי ויען ,האגדה
 הלכה ידבך משנה דבר לשמוע מבקשים והיו כלל התורה היתה לשעבר יצחקרבי

 רבה )שה"ש אגדה ודבר מקרא רבר לשמוע מבקשים היו כלל התורה שאיןיעכשיו
 . מקרבם רעה גם עליהם באה מחוץ עליהם באו אשר האלה הרעות כל על אבל .שם(
 בעתים ,מחזיקה כח מאמץ לה היות מבלי העדה מחברת מעט ההפוררה פורכי

 היו כי השיקוה הנשיאים לפנים , האלה הימים הראשונים נימים לא בי .הרשה
 ממלבתם עדתם להם ותהי עמם ועל התורה ע5 נפשם נתנו אשר לב חקרי גדוליםאנשים
 ובטוחים נכונים אחריו הלכו ללכת רוחו שם יהיה אשר ואל בראשם סלכםונשיאם
 נשענים ניתם על רק עהה . אין וגשם ורוח כנשיאים הנשיאים עתה אבל ,בצדקתו

 המדיה ונם בינונית היתה חכמתם כי . חכטהם לא בטחם אבותם זכות בינתם אללא
 ומקור בה לתפוס קררום רק הנשיאות היתה לא ,לקצתם עמם לב לקנות להם היילא,

 נווש האינש מעיקה והצרה כבד העוני אשר כזאת בעת ועתה . עושך ת לעשנפהח
 עת לא וגם להגנות ההורה עת לא עתה , כח חסרי יהמנהינים דוחקים הדהומשנאי
 , ושממהה רפיונה עה 5ה היא ירידה עה אם כי להתרימםלרורשיה

 מעם ללכה ההלכה חכמת החלה בם הויה ירם אשר האלה הפגעים כלבגלל
 ומעמו מחקי אנשי והתעותו הלבכות חשכו אור אחר ועור יש-אל בארץ אחורניתטעט
 היו לא הזאת בעת התורה חכמי ובכן . האנדה אחרי התכמיר ופנו ההלכהדורשי
 הדורים ולישר הישנית ולברר חרש.ת להמציא כח בהם היה 5א ריבם . כקרמוניהםעוד

 כמעין היו אשר מרם אחדים רק . והגיונם פלפולם במדה דבר מתוך דברולהוציא
 כסו ומתלמידיהם רבי מוח אחרי הראשון הדור מן היו עוד האחדים ואלה ,המתנבר

 אבל . ודומיהם פרת בן אלעזר ור' לקיש בן ור"ש יוחנן רבי ינאי ורבי חנינארבי
 אם כי עמקם ריב היה לא מהם ורבים , ובפלפול בחרישית בינונים היו סינדולהרוב
 לגני אשר רועלמוד בספר גנינה אם . במשניות נפשם ולהשביע הקדמונים דברילאסוף
 מתוכו לנו יבורר הלא א"י חכמי של הטחקרים מבחרי עלו ספק בלי בו אשרא"י,
 של הבקרה במלאכת רפתה ורוחם בפלפול גדולים אומנים היו לא החכמים אלהכי

 הפלפול בחריפות רפיונם נקלה על יבין הלמודם תהלוכת ומבים הצופה . ההואהזמן
 כי נראה עליהן נשאלו אשר או שאלו אשר שאלות המון על . זמנם מטבע היתהאשר
 מזוקקה איננה תנצבה להן מצאו אם ואף , פהרין בלי ונשארו השיב די ידם מצאהלא

 ראוי שהיה במקום שאלות על התעוררו לא וכן , השאלה צדדי לכל מספקה ולאתמיר
 כי אומרים רבים . נכון על בהן דקדקו ולא .הרבה המשניות בלשון התעסקו ולאלשאול
 כפשוטם הדברים לדעת להם די והיה הרבה דקדקו ולא בררישתם לחימתם הלכםיען
 אוהיותיה אף ולפעמים ומלותיה המשנה מאמרי כל המנהתום הרקדוקים אל פנותטבלי

 כפשוטם לרוב אותם הבנתם בשכר תולדותיהם והוצרות תולדוהיהם כל עםהסימונים דברי את הבנתם הפסד יצא כן על בהם הנופלים הספיקות אל לא ואף ,לנההים
 בהם והופכים הדברים פני מסבבים ובדקדוקם בפלפולם שהבבליים במקוםהאמיתי
 מתהללים עצמם הם ואף 1 חפצם למחוז מגיעים עקלהין בדרך ואך ברחוהופנים

 בתורהמ חיג()דיש
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 תורת אין בפיהם משל והיה הלמודם אה וביחוד הבבליים הורת אה וסגניםבהורהם
 . קנח:( )ב"ב מחכים דא"י אוירא פט"ז( )ב"ר א"י כחכמה חכמה ואין א"יכתורת
 להתפאר הדלו לא הטבינים ייהר ועור מהמעטים שהלומדים בעין עין ראו כיואף
 אלה ועל בבל חכמי מרביה ננד שקילים הטעטים שאלה השבו בי , הבבלייםעל

 לארץ שבחוצה נדולה טסנהדרין שבא"י קטנה כת חביבה אמרו בהם אשרהשרידים
 משפס לנו יהיה אלו היום מוצגינו סדת לפ' אנו וגם . הם"1( פ"1 נדרים)ירושלטי
 הבנליים דרך ובין להומם בדרישתם א"י הבמי ט הלכו אשר הדרך בין לבחורהבחירה
 יקשה לא אנו נם , בפלפולם הרים ועקרו בהגיונם עוף הגביהו אשרבדרישתם
  כנפים 5: העשה אשר  הבבליים חכמת על  הפשוטה א"י לחכמת יתרון לחתבעינינו
 לא טעם מש.בי אלף ועוד ואנו הם אבל מהתה, טעמר לה היות מבלי שמיםלעוף
 בתוקף הרוח זה 0של בזמנם והלא 9 הזמן מרוח תקיף ומי , ממנו שתקיף עם לדוןנוכל
 ירדה הזה הרום לפי ובאמת  תורה תלמוד עיקר הם והחרור והרקרוק  הפלפול כיועז

 . למטה הרבה מעלות ישראל ארץחכמת
 כן על אשר  ירידתה והכירו  יאת והבינו ידעו אשר ותלמידים חכמים היו בא"ינם

 ספק ובלי . בשמוה נקבו החכמים טאלה קצת . בבלה וילכו מולדהם ארץ לפעמיםעזבו
 הכמי נדופי לפני משניוח לסדר אומנותם והיה הנאים נק-או אשר שבבבל החכמיםכל

 הזה הדבר בנלל ואף שונות. משניות אחם והביאו שטה ירדו אשר , א"י בני היובגל,
 שהחכירם ראו כי הקדושה ארץ יעובו לבל הלמידיהם על מאד הישיבוה ראשיהקפידו

 אנרת לו שיתן רבו חנינא מרבי אבא בן שמעין ביקש אחה פעם . בארץמתמעטים
 לו וכנדה השעה אותו רחקה בארצו כי יען אחרה ארץ אל ללכת שרוצה מפניבקשה
 נטיעה לי אומרים יהיו אבותיך אצל הולך אני למחר חנינא רבי לו ואמר ,פרנסתו
 a"D )ירושלמי"ם"ק לארץ חוצה לצאת לה התרהה בא"י לנו שהיתה חמדה שלאחת
 זה אין ונם . היו מעם.ת חנינא ר' בימי כבר המיה של הנטיעות כי נראה ומזההיא(
 ,  ההלבה טן ידיהם שרפו עד התלמידים על לרע ככה פעל הרע שהטצב פלאדבר
 גם הלא ,  בפריחהה התורה דרישה עמרה שם אשר בבלה ללבת לנפשם שבתרואו

 טעפ כ5ם הלא הלבה,  רבר לשמוע עז בבל מבקשים  היו לפנים  אשר , העםמרבית
 אחת פעם באו אבא בר הייא ור' אכהן רבי , להלכה ולבם אונם לפחות חדלומעט
 העם כל והיה , בהלכה אבא בר הייא ור' באנדה דורש אבהו ר' והיה אחדלמקום
 , לה מבקש ואין דורש אין אבא בר חייא ר' ולדרשת  אבהו ר' דרשת לשמוערצים
 ונחמו פייסו אבהו ר'  אך לבו אל ויהעצב אבא בר חייא ר' על רע הטעשהוהיה

 אך המה מעט אך ומרנליות מובוה אבנים הקונים כי באסרו ונהום.ם פוביםנדברים
 מ.( )סוטה תנחימיי קבל לא אבא בר תייא ר' אבל , הקופצים רבים סדקיתלקנוהמיני
 ר' חשב כאשר היהה לא הדבר מנת באמה כי . הבל של הנחומים היו כיוצדקמאד

 ההלכה את לפנים העם שאהב האחכה כי היהה העצמית הסנה אם בי וכמאמרואבא
  הרבר  יה לא אם יודע וסי . קדם בימי היהה נאשר אינה ועוד נכבתה בעליהואת
 , שם וישבו בבלה והלכו מארצם  התלמירימ~נרו  ומן ישראל ארץ מחכמי  רביםאשר
 . אחר מצד גם ההלבה תלמוד לירירת סבה הימים במשך היה לאאם

 , אהבה בעבוהוח אחריו משכם , הבבליים תלמוד דרך אשר מארצם הגוליםאלה
 הם ואולי , טובתה דרשו בבבל נם אמנם . שכהו לא זאה נכל מולדהם ואת ארצםאת
 5ה היו אשר הזניוח לה  נחקייטו  זאת בכ5 בא"י אהורניה דהירה שהלכה אף ניפעלו
 פסקים 1 ח ל ש ם ש מ , בנולה ישראל לכל הורה הצא טציון כמאז עור .  קרם6י6י
 קנח:( )ב"ב ממון בדיני ובין ובכ"מ( קא: חולין ד: )ביצה והיתר איסור בדיני ביןורינים

 רבי חיג()יי.י
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 קכז? )ב"ב לבבל הוראות ששלח בפירוש' נזכר י שבא רבותינו בשם הנק-א אבארבי
 הלכות שלח מ'!( )יומא דישראל דארעא מרא הנקרא פדח בן אלעזר ר' וכן ושם:(קכח,
 לא א"י מגרולי אחד של יין מבית שיצאה הוראה וננד קלה:( ב"ב טז: )ביצהלנולה
 הנזית מלשכה יצאה כאלו במורא וקבלוה אחריה הרהרו ולא בבבל פה פוצה אישהיה

 כח להן היה ומרותיו הנשיא תקנוה מח:( שבועות כס. סנהדרין מא: ב"ב קטי,)שנת
 וגדולים התלמור בחבטה אליהם ערוך אין אשר ושמשל רב גם הלא . בבבלהמאסר
 הנשיא שתיקן שמן תקנת עליהם קבלו זאת נבל נשיאה יהודה מרבי טעלותעשר
 נושאים הבבליים היו זמן בכל וכן לפניהסי( לדון שבגולה דינים בעלי אתסזסינים היי שלפעמים עד מעלה נתנו שבא"י דין לבית וכן ה"1(. פ"ב ע"ז )ירושלמיהזה
 אף פסקי לא הזכיוה ואלה השנה ועבור החדש קרוש בבחינה הישניה לזכיותיהםפנים
 בעה ואף ספ"נ( עירובי; )ירושלמי המיעדות מדרי לארץ חוצה לבני היה שכנרבעה
 ולקבוע הנולה כל את להקן יבולים והיו העיבור בסוד בקיאים בגילה חנמיםשהיו
 בא"י הממוכים וביד הסמיכה הנשיא ביר עיד היה וכן כ,( )ר"ה חשבון פי על השניםאת
 בא"י ודלה הלוך הלכה וההלכה שהתורה אף כי רואים אנו ועתה . קנסוה דינילדון
 כן נם היה הרבר זה כי נחשוב בצדק כן על נעדרה לא אחה זכיותיהם סכל זאתבכל
 וקנאה , החכמה גם תרבה לא סופרים קנאת נאין בי . ההלכה תלמוד לירידה הסבותטן

 החבטה טעלת גירמת ישן זכות שמעלה בעת עושה זו מה הקנאה כי חדלה הלאסופרים
 . משם יצאו אשר הדברים את מקדש שהמקום בעת , הזכוה טרמת החכמה מעלתולא
 מעטו מבקשיה כטקדם עוד פרחה לא ההלכה דרישה האלה הסבות כל בגללוהנה

 ותהי היסים ארכו לא ואף , לו הלך ח* קדמוניהם תורת ורוח כח הסריודורשיה
 בנרולוה הלכו לא האחדים אלה ונם לאחדים רק נחלה ישראל בארץ ההלכהרריכם
 . מעינם כל ובם לכל דרושים בכלל והאגדה 1טדרש המקרא היו זהונגד

 1 תה שאנן במה ישבו שם , בבל בארץ מצבם היה באיי היהודים כמצב לאאך
 היהודים על עילה הבנידה לא הוסדה מיום הפרסים ממשלת בי צדיקים מישליםשבפ
 המלכות מטעם הנרדפים ישראל מארץ ליהודים טקלט גם היהה הזאת הארץ .מאי

 מן לשוב פרם ממלכי הרשיון להם ניתן כאשר הראשונה בעה כבר , האכזריההרומית
 יפלא הלא זאת לולא כי , טוב כבבל הסדיני מצבם היה אחוזתם ואל ארצם אלהנולה
 נחלת ארץ אל משובם בנולה שבתם בחרו בבבל היו אשר הגולים מן העם רובלטה

 כי עלו לא והשניה הראשונה מהעליה אלינו הגיעו  אשר ההורעות כל ולפי ,אבותם
 הגלה אשר הגולים שבין בעם הגדה התפשטה קדמונים בימים כבר . מעם מתיאם

 כי אמרו מירשם דרך לפי הגטרא ובעלי , והחבטה ההורה מבעלי רבים היונבונדנצר
 לא מלחסה עושי גבורים הכל והמסגר והחרש חיל אנשי מגלות בכתוב שיסופרמה
 האזינו )ספרי תורה של במלחמתה שם אנשי הגבורים הם כי משל בדרך רקיובן
 ואגדי דרושי ערך אם כי הזה להפירוש לו שאין הדבר ברור כי ואף . שכ"א(פי'

 אמת עצמו מצד ההנדה ענין כי הדבר לנו ברור כן כמו זאה בכ5 עליו לסמוךוקשה
 גדולים חכמים קדום בזמן כבר הבבליים היהודים בין היו כי זאת להכחיש ואין ,הוא

 גדל וישם נילר בבל נהרוה על אשר עזרא וכן יוכיחו הנולה ונביאי מדע בכלומבינים
 עבודה פרי היה קדשנו מכתבי מעם לא חלק כי וידענו , ה' בתורת מהיר ס.פרהיה

ס'פרים
 . בטבריה לדין שרטינותי נראה הרברים  וטפשמוח ובז' עוקכא למר ליה שלחו לב.( ו סנהדרין עי'(

 חף קשות ועי  תירץ  שם אשי רב אטנם . שגא"י הגדול ר לב' דינים בעלי  ליומין  הינהג שהיה מזהונראה
 כן עוד נדפו לא אשי רב בימי ודאי מלפנים כן המנהג היה אם שאף טזה לגו יוצא אבל , טוה ראיהואין

 המנה: אחר הלך ז אש' רב תירץ וטה קושיא טאי בוטנו הט)הג זה היה שאלו דבר עטא מאי חוי פוקשאלזכ
 . שגגה דברי: .כל כדרכו בזה מאריך 22 1 צד טלין ערך:בעל
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 שם היו הגולה עולי בימי כבר כי מאד ונראה . בבבל ופעלו וגדלו חיו אשרסופרים
 , מאוחר שבוטן הישיבות דרך ע5 התורה לרורשי נכונים היו אשר מיוחדיםמקומות

 המבינים הקרומים בדורות היו הם כי הלוים היו האלה המקימות שיושבי מפקובלי
 מהם רבים נשארו אם כי שבו רובם ולא נולם לא מהחכמים גם ואולם . התורה2(ומורי
 מלך בעיני ונכברים וננעיסים בטוב שם שחיו ספני אם כי זאת ואין , נלוהםבארץ
 , הדת משנאת נרדפו הבבליים שהיהידים נמצא לא הראשונים הפרסים ימי כל .ושרים

 ש א ר של הפקידה רושמי . הפצ?ה2 לכל דרושה חירוה להם היו בי להפךותהי
 אלה נכרו כורש בימי כבר מאד. קרים ממן נמצאו גלותא ריש אונולה

 הנראה לפי וי( א' )עזרא ליהודה א י ש נ ה ששבצר היה שביםע ידעת כיהרושמם
 ג'( )י' אסתר מספר רמז עוד ויש . בבבל עוד בהיותו הזאת בפקידה היה הספרמענין
 בלחי שחרו ידענו לא אשר ם י ד ו ה י ל ל 1 ד ג 1 : בתיאר טרדכי מתיאר שםאשר
 הספר דברי אם לנו היא ואחת , שבגולה היהודים פנל ראש נעשה כי נאמראם

 מראים כאשר שהיו מעשים יסודם אם או המבקרים אחרוני קצת כדעת הםפיוסים
 לאתר אין ענין בכל אשר הספר שמחבר מבורר הלא סוף סקי בי , הרברים שלפומפם
 פ י ר ו ה לי ל 1 ד ג יכנה אשר פקירה עלמציאוה מעולה ברמז רומז המבביים לזמןזמנו
 מטנה רמז נמצא מאוחר בזמן . ת 1 ל נ ש א ר בשם הנודעת הפקידה עם הואואחה
 וישב והכבישו השני הורקנוס נגד למלחמה יצא הפרסי שהמלך שמספר יומיפוןבספורי
 בנ' לכל ראש וישיסהו חפשי אוהו נהן זמן ואחר בבלה עמו והוליכו שביאותו
 כל על גילה ראש להיות איש שנפקד קיים המנהג אז היה כי מזה ונראה .הגילה
 נמצא שלא אף הבית חורבן אחר הראשונה המאה לחצי מביב עד , שבבבלהיהודים
 במצב הנונעים הדברים שכל בהיות ן העדרם על ראיה . זה אין הגולה ראשיזכרון

 השני גמליאל רבן בימי אמנם . לנו וחתום.ם סתומים ימיהם ובדברי הבבלייםהיהורים
 אביו היה הגאונים ולעדות י"ג.( )הוריוה התלמוד רמז שלפי גלותא ריש ממציאותנזכר
 נובר הנשיא יהורה רבי של ברורו כן אחרי ,  ההיא בעת נלותא ריש הבבלי נתן ר'של
 התנאים דורות שבכל נראה שבא"י ההנאים מדברי ואולם . הונא  רב  בשמו גולהראש
 ראשי אלו מיהודה שבט יסור לא : היא טפורשת ברייהא כי בבבל טלה ראשיהיו
 שמרברים  מזה ראינו הנה ה,( )סנהדרין בשבם ישראל את שרורין שבבבלגליית
 וקיימת עומדת הגילה" "ראש משרת היתה ספק כל בלי כן ועל רבים גליותמראשי
 יפקד לא ואילך ושמואל מרב האמוראים דורות בכל כן אחרי . התנאים ימיבכל
 בבבל היהה  הפקירה  זאת כי הוא ידוע דבר והנה , הזמנים בכל נלותא" "רישמישב
  להכין וזביה כח בידו ונתן ביקרו חפץ  אשר לאיש המלך נתנה  אשר גרולהמשרה
 כאחר  המלך בעיני נכבר והיה ,  רחיים בין  טרשיים בין  היחורים עניני בלולמרר
 )שם(  ובטצוה בהורה לעשות ואיש איש בל את  בופה להיות הבת היה לו ואףהמשגים
 יצא המלך שבברהו כבורו ולאוה שם( )ג"ז ולרון  להורות  לתכפים הרשות יצאוסאתו
 זה כל ועתה , י"ג:( )הוריות קמרא הנקראת השרים מגדולי כאחד תפארת  בחגורהחגור
 וערוכים סדורים בבבל היהודים עניני היו קדמתה קדם מים. בי נאמן לאותלנו

ושמורים
 הנתינם אחיו אדו אל לדבר . . . המקום בכספיא הראש אדו על אותם ואצוה "ז ח' עזרא עי'2(

 טענע ינו' לוי גן טחלי טבני שכל איש . . . לגו ויביאו , אלהינו לבית טשרתים לנו להביא הטקוםבכספ'א
 אשר לוי לבני נשמעים דבריו היו זה ואדו הראש שם היה אדו אשר יהירים טקט ך4ה שכמתיא נראההדברים

 איש כי  ת"ל אחרים ועור שגל איש את לו ושלח בקשתו את סלא והוא .  אליו עזרא  שלח שלכך חבנינימהם
 . אשכולות וברבים  אשגול בשם לשיט  קראו אשר תורה  לגעלי גמי אט גי פרטי שם אינושכל

 בחבור ונעשה שכלות ff~h כתוב כאלו ברבים חנוסחא שלגו טעזרא העתקה רובו אשר ג' בעזראוהאטת
 . אשכולות של הכנוי יסוד נ"ל ו,ךו אשכולות השם אחת ש'"ן ובהדחקתחטלוה
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 אותם הפריעה ,ולא עניניהם על רעה בעין הביטה לא והמטפלה , בידםושמורים
 לשנוא הפרסים ממדה זה היה לא כי היהודיה דת בעניני שנונע בסה ובפיסבמעשיהם
 מצאנו כן על ואף 75( צר ז ח )החלוץ אמונתם דבר על לררפם או אחרה דתבעלי
 אמנם ואם . 70( וצד )שם והשרים המלך בעיני נכבדים היו היהירים מחכמי רביםבי

 הצענד הורת חזקה ביד והחזירו הסאסאנידים מלכות כשעמדה ושמואל רבשביטי
 ליהודים הרעו (Magior) והאמגושים (Gebrin) החברין כי לישראל רעה עת היההלישנה
 , רב זמן הרעה ההמידה לא יז.( ניטיל סג: יבם.ת ; ולא ותד"ה יא. )שבת צדדיםבנסה
 יכולים היו שחד ובמלט הרבה גדולה הדה קנאת היתה לא הרעה בימיוגם

 האמגושים קנאת ירי שעל לנו נודע לא ואף שם( )יבמות איבתם ולהשקיט חמתםלשכך
 היה והרעימומ שהכעיסום מה כי אמת והן תורהם בתלמוד עכוב נעשהוהחברים

 לא ישראל בארץ שונות לפעמים שהיתה כאלפן ממשלה גזירת אבל רוח למורתלהם
 שבור בימי כראש ישב אשר נתשני נר לרבה שאירע המאורע טן ואף זאת,היתה
 פעמים שהי מדרשו לבית מאסף שהיה על הממשלה מטעם נרדף שהיה השנימלנא
 הסת לגבוה לה קשה שהיה לממשלה נזק היה זה ידי ועל היהודים מן רב מספרבשנה
 , כללית רדיפה ההיא בעה שהיה ראיה להביא אין מזה גם פו.( )ב"מ ההןבעתוה
 חכמת עטרה הלא ורבא אביי אחריהם והבאים יוסף ורב רבה נימי כי להפךותהי

 ולא ליהודים מוב מלך היה לא הזה מלבא שבור כי אמת . בפריחהה בבבלהתלמוד
 להרע היהוד'ס עם עסק לו יהיה שלא הזהירתהי אשי הורמיז איפרא אמו לאזהרתוטמע
 כ:( )נדה חכמתם את ומכבדת היהודים את אוהבה היתה היא כי כיד:( )תעניתלהם
 פעלו. ולא קשות היו לא גזירותיו אבל ח,( )ב"ב ישראל לעניי צדקה מחלקתוהיהה

 לא נחמני בר רבה של תבירו יוסף רב גם ואם . בהליכתה התורה דרישתשתתעכב
 ת:( )ברכות לניהנם ומזומנים מקודשים שהם ואמר בזמנו הפרסים על מובות דבריכול
 היה והתירה הדת בביטול הגיעום ואשר נפש עד הנוגעוה ורעות צרות על לאאולי
 היחידים אח בהם ;שקו אשר ובצעם חמסם עקב על אם ני נוטנו והפרסים אתסננה
 שבור מוח אחרי כי נמשכו לא האלה חפץ אין ימי גם ואמנם . ה:( ,חגיגה חכמיהםונם
 הנקידוו2 מן . 77( צד שם )החלוץ לטובה היהודים גירל ויהפך הארץ שקטה הזהמלכא

 השקט חיי הזמנים ברוב היו בבבל היהודים ח.י כי בצדק לשפוט נוכל האלההטעטות
 בעצמת בגורלו נפש לו אשר לעם טוב כל יחסרו לא כאלה במעמדים ואמנם .ובטחה
 ישיבית שם נוסרו אשר אחרי הימים ארכו לא ואף , להימיב רוחי היי על יפעלוכתם

 נשאה פעולתם והנה ודורם זמנם חכמת בטהי על העומדים מהבסים סונהנותגדולות
 והגביהו הורה של במלחמתה חיל ועשו גדלו ההלמירים . בעמלם מוב שכר וראופריה
 , ה.שניה והרחיבו חדשות המציאו בה , חכטתם הרבה סופרים קנאת , בפלפולםעוף

 נוכל לא כי אמנם ואם , מעלה אל מטעלה עלה תורתם ותלמוד פרחה ההלכהחבטה
 זמנם מושגי לפי הלא , היא ירידה זו עליה ומישגנו זמננו מדת לפי כי זאתלהנהיש
 . פבקשים היו אוהה ואך התורה חכמת עיקר זה היה בו משל אשר הרוחזלפי

 בארץ היהירים גורל היה אשר הרע המצב לעומת הזה הטוב במצב נתבונןאם
 דורות בכל לעיניני הגלה אשר אחה מראה על נפשנו מאד תתפלא אוישראל

 בבל מבגי הלסיד עם מבין כל נפש כמהה כי נראה דירות אלה בכל הנה .האמוראים
 נידרים להיות אותם השא השא זה ומה , תירה שם ללמוד ישראל לארץלעלוה
 כי אף - אשר ארץ אל ללכת , חורין בנ' בה היהודים אשר טובה ארץממקומם
 ללמוד ואם 1 סבלה עול החת ונאנחת רשעים ביד נתנה - ה' ומבורכת היאקדושה
 תיל חיג(,דיה אנשי וראשיהן הישיבוה פרתו נבר שם אשר בבבל שנתם לה2 טוב הלאתורה!
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 זה והחת בךנה לחכמים המחיה היתה בבבל הן : זאת ועוד 9 תורה של במלחמתהחיל
 הטראה מן לדעעעלם יכלו עתה ואיך ? משאלותיהם כל למלאוה יבלה לא ישראלארץ
 החכמם מחית וכי ממעלתה יררה יום אל מיום שם ההלכה חכמת כי בעיניהם ראואשך

 חוצה יושבי אחיהם ממתנות נובעת כולה וכמעט להם טנו בצמצום אךוהתלם'דים
 נעלתה אשר גרול אחד דבר על לב נתן אם נקלה על הזה הדבר נבין אבל ןלארץ
 לרנלי כי יוכחש שלא אמנם אם , בבל ארץ על פה שבעל התורה בידיעה ישראלא-ץ

 עלתה באחת זאת בכל אחורנית כא"י ההלכה דרישת הלכה שונית 01סבותהמאורעות
 שבעל לתורה מולרת ארץ היתה ישראל שארץ : והיא בבל בני חכמת על א"י בניחכמת
 סהנולה שובם אחרי כבר קדמוניות, משנים הכהובה משה בתורת לדרוש הוחל שםפה
 לבלי הדברים והתרחבו גדלו כבירוה מאות שנות ובמשך למטרחם הדרישה זאתשמו
 לא האלה הזמנים בקרב הזאת המלאכה .בכל . הב.ת חורבן אחרי השנית הסאה עדחק
 היתה הגולה בימי כי היא אסה גם ואם . א"י בני אחיהם עם ונחלה חלק לבבלייםהיה

 כי אמת זאת נם הלא , עמם העלוה עלו אשר האנשים וגם בבבל נפועההתורה
 פעולת היתה הראשונים התנאים בימי פה שבעל התירה השיגה אשר והמדרגהההכונה
 טבבל משניות אהו העלה הלל כי והאומר , עמם חלק לבבליים ואין שבא"יהחכמים
 גביכי במורה )רנ"ק יוחסין" "עשרה למשנה הראשון השונה הוא היה שמואל עדותולפי
 נאסר לא באמת כי הסדה על בזה הפריזהזמן(

 ר"
 'לא אבל זו משנה שנה שהלל

 טבבל הביא לא וחכמתו הלל של תורתו שכל להפך הוא והדבר , מבבל אהושהביאה
 מהכמים'מיוחדים דבר שמענו לא ונם 1(, 56 צד )ח"א לא"י תורה לדרוש הלך אםכי

 יהודה סרבי אם כי הסמוכות בארצות או בבבל תורה הרביצו אשר בשמםונקובים
 לא הישיבות מאלה וגם ;, פקור בנהר יהושע רבי אח' בן וטחנניא בנציבין בתיראבן

 הוא ב .ר כי אטר אשר התלמוד עדות לנו נאמנה אבל . תבואה פרי נשאו כישסענו
 ואך , בה ונדר בקעה מצא שם פ,( ב"ק ו. )גיטין לבבל התירה הביא אשר האיש"יה
 בכל שם נררשת פה. שבעל התורה היתה ושמואל מרב ישיבות נוסרו אשר ההיאמעת
 של רוחניות והכנות אומנוה יסכן מה ואולם , נפלאה באופנות אוהה בונים והיועז

 כי להכחיש אין זה דבר הלא ועתה , לבנין הנצרכים דברים כמה חסרו אםהבונים
 אטת כי ואם . ישראל ארץ בהם וכהה אך והלכותיהם הקדמונים. מאמרי והמוןהמשניות

 נם כן וכמו , חיצוניות משניות כמה נם רבי משנה עם ספק בלי בידו העלה רב כיהוא
 לא כלה ההנאים תורח זאת בבל מדרשו בבית ברייתות וכמה המשנה לו היהלשמואל
 ומפורדות מפוזרות היו והן רבות משניות א"י חכמי בירי היו ועוד , בבבל נפרצתכיהה
 התורה בחכמת טלאה שלמות להשיג רצח אשר תלמיד עם מבין כל ועתה . החכמיםבין
 בירם אשר ושמועות משניות מחכמיה שם לקבל לא"י תצבה צור אל לשוב יריךהיה

 ספק לפעטים בו הטילו שהשיגו מה ואף . זאת להשיג יכלו לא בבבל כימהקדמונים
 פעמים שכסה הנסיון הורם כי , ברורה והלכהו ברורה תשנתו אם להם ושממרבמי
 לנולה אלעזר ר' ששלח ומצאנו , הפך אל מהפך בפעות ברייתות בבל לבנינמסרו
 ספק בל בזה ואין . פז:( )ביצה הברייתא נשנית להפך אלא הוא כן שונים בשאתםלא
 שמסר מי מפני אלא באו לא הזה ממין שהם והבבלי הירושלמי בין השינויים רובכי

 מן רבים אשר הדגר על להפליא עוד אין ומעתה . בקבלתו טעה בבבלהברייתא
 היה זה ומפעם , נאמן ממקור הקבלה לשאוב יוכלו למען לא"י עלו הבבלייםהחמסם
 א"י מחכמי שאחד אמנם אם : באמרו לא"י שעלו הבבליים ההבסים את משבח ירבא
 אהד נם ,את בכל הקדמונים ודברי המשניות את ידיעתו בבחינת שבבבל טהשניםפוב
ruשבא"י משנים טוב בסערו שם המשגיות מן נפשו ומלא לא"י עלה אשר הבבליים 

 מפני גימל ""(הייי
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 של הפלפול חריפות הלא בא"י לנפשו שקנה המשניות על נוסף עוד עצבו שאחרימפני
 . 16פ( צד ע"מ ועי' עה, )כתיבות א"י לבני השרה היא אשר למנה לו היאארצו
 יחזקאל בר יהודה רב כשבת הבבליים האמוראים ימי של השני בדור ככרואמנם
 מא"י חכם אביהר רבי ., לא"י מבבל נדדו אשר התלמידים מאד רבו בפוסבדיתאראש
 עגונות נשותיהם העחבים העולים דבר על הלונה מבהב אליו שלח יהודה ר' שלומכירו
 והיה יהודה רב על הזאת התלונה פעלה ספק ובלי ז,( )נימין לחם משען בליובניהם
 ושם יובאו בבלה : שנאמר בעשה עובר לא"י בבבל העולה כל ודרש חדש דברמטציא
 , נתקיימה לא יהודה רב של מצותו גם אמנם קיא,( )כתוביה אותם פקרי יום עדיהיו
 ,. ורצונו ביריעתו שלא לעלית ממנו משחממים מתלמיריו רבים היו רבם עיני למרותכי
 מא.( שבת שם )כתובות בבלה לו וילך המצוה אל שעה לא אשר אחד היה ויראר;
 לא"י עלו אשר אחרים חכמים הרב בההמין נתבונן ואם כד:( )ברכות אבא רביוכן

 ראשי גם כי הדברים ונראים . מדרשו ואל יהודה רב מצות אל שעו לא כינראה
 השמישה וידיעת בורין על המשניות ידיעת חסרון כי מאד זאה הרנישי עצמםהישיבוה

 ומטעם , בבבל להמנות יובל לא החסרון וזה בדרישתם לנזק להם הואמחקדסונים
 את היודעם תנאים להם להעמיד המדרש בתי ראשי בבל הכמי גדולי כל הנהיגוהזה

 כן על ואף המשניות בסדור עוסקים והיו ההם הגדולים בבית ישבו והם ,המשניות
 נקראו הסדרנים או התנאים אלה כי מעצמו הדבר ומובן קה:( )פסחים סדרניםנקראים
 לא". ושלחום מחנמיהם קצת הפקידו ביחור בבל חכמי ואולי מא"י. אליהםובאו
 כ. , הבבליים ישיבות לצורך והמזוקקות הנרורות המשניוה יד על שם יקבצולמען

 שקט ולא נחו ולא תלמידם מלאכת את בבל הכמי עשו רבה ובשקירה גדילהבקנאה
 . בה כל תחסר לא למען המלאכה לשלמות הנצרך כל את השיגו אםעד

 מירא. היו לא כי זאת גם היתה בהן רשומים בבל חכמי היו אשר רגזכונותמן
 כפי היין עיקר כי הכלל מן יצאו אם כי , רחוקות בחששות נפשם ענו ולאהוראה
 הסרה לבדו הוא הראשונים מדברי והייותיהס ריתוקיהם פ' על וקבעוהו הוציאוועאטד

 מהחליפם אם כי יתירה מהתחסרות החמירו לא להחמיר מקום מצאו אם ואף ,להוראה
 בני בן על אף כן הדבר ובהיוה , 3הוראהם לב רכי היו א"י אמוראי אבל . הדיןשכן
 מחייב הישך שהשכל במקום ואף השערה כחוט אף ככתכם הדברים מן סרו לאאעי
 לא בבל אמיראי זה וננד , עליו דנים שאנו הזה בענין מעולם הדברים נאמרו לאכי

 ואף . עליה וסמכי בסברהם בהן והפכו בהן הפכו המשניוה לשון שטחיות עלהשניחו
 ומקוסם זמנם למשאלות ואזנם לבם לפתוח להם נקל שהיה בבל חכתי מתכונת,ה

 התכומת אלה חלוף . כן wp גדול מדוחק רק שום א"י נחכמי כן היה שלא טהוארצם
 ונבחנס בבל בני למנהגי א"י מנהגי קצה שבין החלוקים אל לב נתן אם ביחודנכיר

 רוח על פיה על לשפוט הראוי הטרה הם ספק בל- כאלה חלוקים בי , נאותהבבחינה
 המנחג בעלי העם תכונת ידה על להכיר בוחן אבן הוא בעם המנהג כי יען ,הנוהגים
 בספריהם הנאונים מזכירים החילוקים מאלה נדול חלק , המנהג מיסרי הראשיםורוח
 לאספה אספם האחרונים סנדולי אהד ונם ופסקיהם וחדושיהם בהוספוהיהם הרבניםונם

 לנו יתברר אשר רבים עוד להוסיף ויש כולם אינם אבל , חמשים בטספרודבילם
 התלמיד מתוך לנו גידעו אשר רהכא רבנן ובץ רתמן רבנן שבין הדעוה חלופימתוך

 "הא לאסר דרכו אשר המקומות מן הבבלי התלמוד מתוך יתבררו וקצתם .שירושלמי
 כוחזד רשומה בבל חבטי ששיטת הוא כן כי מראים ואלה אלה ואמנם , להו" והאלן
 לנשחז הקפירו ולא בכך מה של לחששות תמיר תשו ולא בהיראה לב אמיצי היוכי

 וסקוסם זמנם למשאלות לבם אטמו ולא לבונתם פירשיה אם כי קבועהמהלכה
 וארצם %,ג()ריש
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 בתורהם נרולות תקנות שקבעו לנו ברור זה גם הכבלי התלמוד מן ואולם *וארצם8(
 כרושות ה.ו מעמדם ולפי ובזמנם בסקומותם להם כי יען בא"י ידעום בלומשפטים

 , לנגדם עימדות וישנות קבועות הלכוה אם הדבר על השניח לא זה ובעבור ,להם
 פי על הדברים לפשר עליהם יקשה לא זה גם למודם תכונת לפי להם כיובפרם
 אחד שם.אל . דבריהם העמד למען רק להם השפיקח רפויה פשרה ואף ,*לפילם

 )גיטין דינא דמלכותא דינא : גדול כלל העמיר בבבל ומגדוליהם האמוראיםמראשוני
 וינתקם דינים והרגיז רבות הלכות הרעיש הוא , פרי ועשה נדל הכלל זה וש"נ(י:

 שם כי יען שנה ארבעים קרקעות חזשז בארצם דנו שהבבליים מצינו ~פ.ין .ממקומם
 נה, ב"ב )עיין שנים שלש קרקעות חוקת המשנה דין שלפי אף כן המלכות דיןאף

 הכל לכופר הימת שבועה ומזקן נחמן רב שתקנת יכחיש זה ומי . שם(וברשב"ם
 ואין . פטור כידי לך אין בידך לי מנה : במשנתנו פסוקה הלכה עוקרת ט:()שבועות

 שאין פסוקה הלכה שזו ידענו וכן , לכך צריכה שהשעה מפני היתה ר"נ הקנת כיספק
 בי ב! גם וידענו , הוה בדבר חולק אדם היה לא ומעולם בבבל קנסות דינ.דנים
 )וטלין להם כפופים היו עת ובכל להם נוחים בבל בני היו א"י במעלה שנונעבמה
 אר" בממונו. לחבירו שהמזיק זה סובלים והצדק הזמן שאין בראותם ~את ובכליח:(

 1 קנסות דיני וינו התחבולות בל wp בבבל קנסות דיני דנים שאין מפני נקי יצאבגיסו

 ויש השכיח שדבר מכריע הגמרא ובעל קנסות מקצת בכבל לגבוה המצאה עשהרבא
 פפא ורב , ענין בכל ת קנס נבה הסיא ורב אותו נונימ קנס שהוא אף ניס חסרוןבו
 דבריהם לפשר התנצלות קצת בגמרא מצאו זה שלכל ואף פד.( )ב"ק ופנם בושתגבח

 כי נודה אמנם , שקר בנפשנו נעשה לא אנחנו הנה , הקדמונים הלכות עםומעשיהם
 באמה אבל . עינים למראה אם כי הפשרה ואין הדחק ירי על אס כי התנצלות זהאין
 דורשים הצדק כניקון שהומן במקום פסוקה להלכה השו שלא דברנו אשר הדבררפא

 בדיני דיגונעים הדברים מן כלם הם והדוגמאות הענינים אלה כי אמנם הן ,הפוכה
 הכלל על בסמכם חפץ שלבם: מה לעשות חפשית יד להם היה בממון כי וידענו ,טמון
 שמרו באיסור נם אם כי לבד ממין בדיני לא באמת אמנם , הפקר דין ביתהפקר
 ועשו כמקימותם למצבם פנים ולשאח וארצם זמנם צרכי אתרי ללכת לעולםזאת

 הראשים מאחרוני אחד , במעניותיהם מתנאים שקבעו ההלכות אל בחלוף נםהוראות
 היהודים על מגינים שהם מפני לפרסיים זיין כלי למכור התיר , אשי רב הואשבבבל

 אף אש' רב אמר ועוד , א"י( ערך ע"מ ועי' טו. )ע"ז כן לעשות אמרו שהתנאיםוקף
 יעשה והגוי שאלה טעום גזירה לנוי גסה בהמה למכור אסרו הראשוניםשהחכמים

 לטלאכה ולא לשחיטה אוהה שקנה ולתלות להתיר לנו יש זאת בכל בשבת סלאנהבה
 העם ובין בינינו האיבה להרבות שלא זה בהיחר כונתו עיקר ספק ונלי טו:()שם
 בדבר איסור לנהוג שאין בפירוש כן אמר הלא פפא ורב . בקרבו יושבים אנחנואשר
 אסרום שהראשינים דברים כמה עור ומצאנו ופרשיי( מז. )שם זה בלא אפשר איןאשר
 אחת פעם העם אל אמר נחמן רב ונם כי.( )עיז איבה משום רעזירם כבבל יוסףורב
 בפסח שאפאו אף גוי של חמץ לנם וקנו צאו הפסח . ימי ת ע ב ש שעברואחרי

 . הפסח עליו שעבר אף באכילה מותר גוי של שחמצו מפני 1 התיר ולמה ל,()פסחים
 יחזירו השעה שמצורך ובהכרת 9 גוים של פת משום פנים כל על אסרו לא למהואמנם
 לחל"כ ואין , גוי של את להם התיר כן על פת להם אין הפסח אחר שמיד יעןלהם
 מוכר חילא" רבני "חמירא באמרו ני , הבית בעל של ולא פלטר של רק רצ2ירב'

בבירור
 . בט)הגיהם בבל ובני ישראל ארץ בני שבין החלוקים עניני א' מאסר המפר בסוף עי'8(

 ח"נ( רדו
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 ההירא לא ואף זה על השניחו לא א'י חכמי אמנם , במשמע נוי של פת שכלבבירור
 ימות בשאר נהגו שלא במקום אבל גוי של פת לאכול עה בכל שנהנו במקוםאלא
 רב אמר גט ולענין , ה"ב( פ"ב פסחים )ירושלמי הפסח אחר אף התירוהו לאהשנה
 שנשתנו מפני וזה ו,( )ניטין לגיטין כא"י בבל עצמינו עשינו לבבל רב שבא מעתהונא
 הבבליים חדשי התעניות ובענין , במשניוה הקבוע הדין מן סרו צרכיהם ונשחנוהעתים
 תעניתו ארבע התענו בא"י הן . ואיצם זמנם מעמד על סבחינהם מפק ובלי חדשדבר

 כי יצדק לא ולשמחה לששון יהיו התעניות שאלה הכתוב שמאמר באמרם ,הנודעות
 התנאים ימי כל כן ועל יח:( )ר.'ה צום יש שלום שאין בזמן אבל שלום שיש בוטןאם

 הנשיא יהורה ר' והלא . משניות כמה זה על מורים כאשר בא.י מתענים היווהאמוראים
 ריש וירושלמי )בבלי בתמת בי"ז לרחוץ מותר כי נעצמו לפרסם כימיו מוכרההיה

 עת היה שבזמנו אף ודוהיה באכילה שכן וכל ברחיצה איסור נהגו ספק ובלי .מנילה(
 העדר עת על שלום" "יש הדבור כינת אין א"י בני רעת שלפי ודאי כן ועלשלום
 בבחינה בבבל אבל פרש"י( )שם עלינו תקיפה האומות יד שאין עה על אם כיהנזרה
 רצו שלום ואין גזרה אין ואסרו - מה"צ חיץ - ההעניות אלה בטלו המוב טעמדםעל

 רק והיו לצבור העניות להיות חדלו זה ולפי שם( )ר"ה מהענים אין רצומתענים
 רפויות התעניות אלה היו הגאונים בימי עיד ובאסת . לההענית שרצו ליחידיםתעניות
 שמתענים מקום פלטוי ורב נטרונאי מרב שאלו שכן * המקומות בכל נתפשמו ולאבבבל
 ויוצא ד'( סי' גנוזה )חסדה במנחה קירין בסה והעשירי והשביעי והחמישי הרביעיבצום
 * האלה בצומות מתענים היו הטקימות בכל לא בן מזהברור

 בגדולית הלכו לא שבא"י האמוראים כי הוא האלה הדברים טבל היוצאכלל
 ועל הבבליים של בפלפול נפשם רצהה לא ואף , להומתם הלכו למודם בדרך ,בתורהם

 זה ונגד , הדורים ולישר הסתירוה לפשר השאלות כל על השיב די ידם שצאה לאכן
 בנו ובו בלמוד דרכם היה החדוד דרך בפלפולם חשך מני עסוקוה נלו בבלבני

 הוראה מיראי היו א"י בני , נשערה התלויות הלכות והמציאו באויר הפורחיםסנדלים
 שהיו אף בבל בני אבל . השערה כחוט אף הקדמונים מדברי לסור עה בכלוממאנים
 במחשבוהם כחשו ולא האמינו בעצמם גם זה בכל הנה , הקדמונים דברי אחמכבדים
 הקדמונים רגלי על תמיד ועמדו קמנות חששות בעלי היו א"י בני . מחשבותיהםמפני
 נפשם ענו לא. בבל ובני ומקומם זמנם לצרכי לב שמו רחוקות לעתים אך בןועל

 - והפלפול החדוד ררך דרכם לפי וסשפמ די; האמנם - והטשפט הדין סדתה ,בחששוה
 אמוראי בין המבדילות התנינות אלה . ומקומם ומנם צרני מהם יסורו לאובטחקריהם

 עלו אשר והלכותיהם דבריהם בכל ברורים ברושמים נרשטו בבל אמוראי וביןא"י
 ומאמו הבבליים לחכמת לעגו בזו א"י מחכמי שאחדים נם אם ואמנם . התלמודיםבשני
 הזטן רוח לפי כי ,מנם על להתנכר כח להם היה ולא במיעוטם במלו הנה למודםדרך
 . התורה עיקר ופלפ.לם בהלכה ומהנם משאם הבבליים של תלמודם נחשבההוא

 בה תפרוץ וכן תרבה כן י בא מסעלהה ההלכה חכמה יררה אשר כערךואולם
 האמיראים דורות ראשוני כבר . אליה לבם שמו ונמרצה עזה ובתשוקה האגדהדריכתו
 והחקים הדינים כי יוכחש שלא עם כי , הכירו הם . וברעות באמונות דראון נפש:באוה

 עקריה. נאה בכל , היהדות דת מעקדי הם והטהור הטטא והמוהר האסורהמעשיים
 הלל הורה שכחו לא . הלכבות וחובות המוסר חקי והדעות האמונוה הםהראשיים

 , פירושה אך הוא והשאר התורה כל וכלל חובה היא לאדם האדם אהבת כי אמראשר
 יאסרו רבים עוד , נפשנו לראבון , וכאשר ההיא בעה אטרו רבים כאשר אטרולא
 דרשו אם כי , בניפי אעשה אשר המעשה אה לדעה לי ודי הלכות למרתי :היום

 לדעת ח"ג()דויד
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 , דרכיו ולדעת , במדותיו להתבונן , בוראם את להכיר המוסריות הנפש חיבות גםלרעת
 תפארה כעטרה הן אשר הנשנבוה המדוה כל יקרו סמנו אעור ה:אטן המקור זהוכי
 על אף בדרכיו ולהדבק העולם והיה שאמר סי את להכיר מרציהם ואמנם , האיםביד
 אשר ישרה מדה לכל האם להם היתה היא , מ"ט( פי' עקב )ספרי באגדה עסקוכן
 המישרות האמונות חכמת מקור נובע מעין בזמנם המזה היא , האדם יחיה פיהןעל

 . מ"ח( פי' שם )ספרי דבר חורפיהם להשיב ודעה מעם טוב תלמדם והיא גברלאורחות
 אחה , להרופה פרי עשו וגם בא"י והצליחו גדלו האגדה מטעי כי גרמו שונותשבות

 מראיה , אליה לבם להכין יושביה על פעלה החיצונית א"י הכונת כי היאטהסבוה
 חטרוה נבעוהיה נע.0וה , לבנון יוכתי הריה סיום נפיה יפי , פניה והוארהנאוה
 , מימיה ופלגי אפיקיה נטיו אשר נחליה , תפארת לבושות גאיותיה הררת ,ערנים
 וסראוח , הזאת הארץ על נדיבה ביד הטבע שפכה אשר חכודוה אלפי רבבותועוד

 , רואיהם בל עין ברוממותם המשביעים ופאותיה פנותיה בכל אשר מספר איןנשגבות
 ולהטות לבם לפתוח , בניה בקרב הפיוסי הרגש ולעורר להעיר נאותים היו אלהכל

 רוזעוררה אשר האנדה אל הזאת השוקתם . פיוטיה כולה היא אשר האגדה אלדוחם
 והתלאוה קורותיהם ידי על ההחזקה עוד , עליה ישבו אשר הארץ תכונת מפאתבקרבם
 ומקושי מעוני ויאנחו , אליהם הגיעו אשר הרעות בעתות . חייהם בדרך מצאוםאשר

 , הנאים לימים התקוה אל רק נשואות עיניהם היו הלא , בעדם חשך ועולמם ,השעבור
 אבר ישאו אם אף בפלפולים לא 1 ימצאום איפיא ואיה יבקשון ובטחון הנחומיתרק

 , באגדה יסצאוס אבל , התהום עד וירדו ינקבו אם אף ההלכה ברקדוקי לא ,כנשרים
 , בצרה בעתות ובטחון ביגונם נחמה להם השפוה היא , ישועהם מי ישאבוןמסנה
 כי היה האלה המבית על נוסף ועור , יהד הלבבות כל לו קנה באגדה העסק כןועל
 הית כלם אשר. וויכוחיהם ותרעומותיהם המינים מענוה ומפני המינים עם דברםהיה
 מוכרתים היו הם גם כן על אשר קדשנו שבכתבי האגדה סהלקי ובמדרשו במקראיסודם

 עת המתאמצימיבכל למנגריהם להשיב טה לדעת האנדה במדרש הרבהלדגזעםק
 ונשאו ונמלו בא"י פעולתן פעלו אשר האלה המבוה כל אמנם דהם סדרךלהתעוהם

 סובן דבר הוא כן ועל , בבל בארץ מקומם היה לא לכלן , ראש למעלה האגדהאת
 הדו ולא תואר לא הבבליים אגדה . פחוהה במדרנה האגדה עמדה בבבל בימעצמו
 בתלמוד נתבונן אם , א"י בני מאגדת העשירי החלק אף השיגה לא בנסותה ונם ,לה

 . המה א"י מחככי בו אשר האנדה ומדרשי האגדות רוב כי נמצא יבאגרותיוהבבלי
 . שבא"י מהאמוראים אגדה מדרשי ומקצתם התנאים אל מיוחמות ישניה אגרותמקצתם
 אשר ומתן ומשא וקושיות הויות רק הם גבל חכמי בשם האסורים אגדה דברי רובאבל
 בהלכה במלות ולדקדק הויות ולהוות לפלפל כמנהגם כי , 'א"י חכסי של באנדותעשו
 רק הס מעצמם הבבליים ותקרו אזנו אשר עקריות אגדות אמנם . באנדה נהגי כןאף
 . הבבלי בתלמוד מקומן מצאו אשד האגדות מן קטןחלק

 א"י חכמי בין הטבדילות התכונות מן הורענו ואחרי אלה והאמה הדבישאחרי
 הוסדו ואשר הוכנו אשר התלמודים מלאכת אל לב עהה נשים בכלל בבל הכמיובין
 בישיבות בבבל שם כמו בא"י פה ' איך . אבן על אבן שום מני האלה הארצותמאגי
 נדרשת המשנה היתה וישיבה ישיבה בכל איך הזאה המלאכה נעשהה ושונותרבות
 אל אחר מקום אל הלכו התלמודים אלה כל ואיך . תלמודה לה היה ואחת אחהוכל

 נתחברו ישיבותיה תלמודי בל בא"י . ה.ם אל ההולכים כנחלים הכללידיזלמוד
 ישיבות תל10די בל בבבל וכן . הירושלמי התלמוד יצא ומהתחברוהם הימיםבאחרית
 המלאכת נחלקי הבהינה . הבבלי ההלמוד והוא אהד ויהיו יהדו להם חוברובבל

הזאת חיג()דרג
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 שני נם אם כי לדעת תלמדנו היא בהכינתם גם כן ועל בתולדתם השוניםהזאת

 מטופס יצא וכאלו  הוא שלם דבר ואחד אחד כל לפנינו הם כאשר האלההתלמודים
 כן הישיבות ממפר לפי באמת אבל עינים למראה אם כי האחדות זאה אין ,אחד
 משפטנו יהיה אז התלמוד על נשפומ ככה אם רק . בבבל בין י בא בין ההלמודיםמספר
 . בו בהשכילנו בהן נאחזנו אשר מבוכות כטה להתיר ירינו לאל ויהיה עליו צדקמשפס
 . בתלמיד נפגיש אש- והמתירוה ההפכים להמון דבר שורש מ: נבין. אזאך

 ושמישיסרק
 1חןרי1. המא הנינאבי ר' רב;גמליאלברגי.ח'ש'בהבצפורי

 !את נשתוו טבעוהיה כל הנשיא יהודה רבי עד מהלל הנשיאים יחםבשלשלת
 כלם אשר האלה הראשונים הנשיאים כל . דופי כל בה אין מהן באחת ואףלואה
 , בתורה גדולים היו כדם , חכמתם הכשיר ביהרון תפארתם שם להם קנו התנאיםטומן

 כל עמם אהבת , מאד וגבהו נשאו בצדקתם כלם , בינה חכמת דבר בכלנפלאים
 ,אח בכל , לבנו סאב הנשיאוה נחלו כי אח , בצדק נאמר ועליהם הפצם וכלישעם
 , וצדקה בזכוה לא במקרה אך נחלה היא אשר והין בית כנחלת הנהלה נחשבהלא

 הנשיאים כן לא . לפעולתם והשכר חכמתם פ"י היהה עוד אבותם נחלת מלבד אםכי
 ירושה אם כי הנשיאות היתה לא להם הנשיא יהודה רבי מוה אחרי עהה קמואשר

 י ולהחזיקה משרתם להשיג מסייעתם אבוהש זכות ואך לבניםמאבור,
 טה ואמנם . מהם רע נקרא מקש בכל אש- אבם של זקת דבנה ר"ג מןלהבדי, ברבי תמיד הנקרא ל א י ל מ ג י ב ר בם מה הנשיא יהירה רבי מקטממלא

 האחרונה במצותו עליו לצוות לפניו וכשר נכון אביו מצאהו אשר הזה ר"ג שלטיבו
 לו הביאו תורתו וגדולת תכמהו האם 1 בישראל נשיא לעשוהו וירוממוהו ינשאוהוכי
 לא נמליאל רבי כי בזמנו היה נודע דבר הלא ! זאת לא זאת 1 הזה הכבוד כלאת
 הפקיו כן על כי , זאת ידע לנשיאות בו בחר אשר אביו גם ואולי החכמים מנהוליהיה
 ובהם באמונתו עצמו הוא ואף . י( לימינו עומד חכם עמו להיות אחיו שמעון ר'אה
 לשם anD7 עמלים יהיו הצבור עם העמלים שכל : באמרו במאמריו זה על רמזלבבו
 שמצר ולהודות להתנצל ירצה כא.לו פ'ב( סוף )אבית מסייעתם אביהם שזכותשמים

 ;מלו כל כי יען זכותו יגרע לא זאת בכל אבל קדמוניו למדרגת הגיע לאכשרוניו
 אשר אבותיו וכוה מצד להחנות יוכל עצמו זכות מצד לו שיחסר ומה שמים לשםהיא
 מן ההיא בעת דרשו אשר הדבר ראשיה כי , נשפומ בצדק ועתה , סמייער,והיא

 , בחכמתו להם דומה להיות פנים כל על דורו חכמי מכל בתורה גדול להיות הזההנשיא
 הנאוה כבוד בו נהגו לא הדור מחכמי רבים כי נראה גם ואף . בו נמצא לאוזאת
 ר"ג לרעת לחוש מרצותו ספק ובלי בסוריא דמאי להנהיג בקש אחת פעם .לנשיא
 )ירושלמי אושעיא רבי הניחו לא אבל , בסודיא דמאי לחלת wen הוא גס אשרזקנו
 בידו זהב של ומפתח בשבת בחצרו לטייל ירד אח-ת פעם ושוב . ה,,( פ"רחלה
 פנים לו חבריו נשאו לא כי נראה מזה . ה"א( פיו שבת )ירושלמי חבריו בוונערו
-- כבדו 

 ונמצא ח"ב פ'ג ביצה ה'ב פיז שבת ירושלמי ע" רבה חייא ר' עם היה ומתגי משאו רוב חכמת סדרי %מפר מותי וקורם פח:, מגחות ': )ערכין ישראל נר וקראו ותורתו חכמתו מאד הפליג תנשיא ר"י אביו1(
 . ק"רא בר עם גם ונתן שנשא ונמצא )סו., חלין )פו,( טנפות )ט:( עירונין בנלי ועיין בירושלטי בב"סעוד
 כאשר עליהם מקטיר היה וע"כ נבוד בו נהגו לא קפרא בר גם רבת ר"ח גם אבל )טז., ק ם ,יג:( ברפותעיין
 לשיו לטד ממנו )דול היה אשר ור"ח , ובשרה המקרא במדרש נקי היה כי ונראה )לג.( נקרושיןנראח
 . קדושין( )שם כ הת מדרש *rh מלמד חיה ולב"ק החלים מדרשבאגדת
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 היה לא הוא גם כי נמצא מדרשו בבית נתבונן אם נם , לנשיא יאחה נאשרלכבדו
 מפי תורה לקחת והתלמידים החכמים גדולי כל יתאספו שם אשר הנבחר המגלםעוד

 מלמורי גס , תלמידו להיוה המתיחם החכמים מן אחד גם אין הבא הדור בכל .הנירא
 אשר רבי בית שם על נזכרו אשר דברים 0עמ מתי אם כי אלינו הגיעו לא הזההבית

 הנירמאות היקין אם כי לרוב ענינו אין המעט זה גם אבל מדרשו כביה נשנו קצתםאולי
 , פי"ז וסיף ה"א פיז שבת , ה"ה פ"ב שביעיה , א ה פ"נ פאה )ירושלמי רביבמשנת
 מגדולי רביב עזבו רבי מות אחרי . ה"ב( פיט סוטה , ה"נ פ"ח נדרים , ה"ט פ"אמגילה
 , עליהם מוראו היה דו רבי עור , יתהלכי באשר וילכו הנשיאות מקום אחהחכמים
 והתלונה הקנאה עברו מותו אחרי עתה אבל , לבבם בסתר ותלונתם קנאתםוהסתירו
 פעולתו ננד התקוממו פנים ובגלוי , לבבו משכיות האחרונה מצוחו על התרגזם נםואולי

 הנשיא בבית ונם בעמם, עשו טיב לא בזה כי אמרנו וכבר משנתו, בפרורהגדולה
 א י י ח י רב . הארץ פנות בכל ישיבות ליסד והלכו קדם כבימי עוד ידם החזיקהלא
 . המדין בבית עתה קולו נשמע 5א הנשיא בביה נאמן לפנים היה אשר בהר

 נוציא לפעמים מצאנוהו אמנם . לנו הודע לא תורה של אהלו שם ותקע הלךאיפוא
 ( 1 20 צד ח"נ ר,הליץ ועי' לב: )יבמות רני מוה אחרי חברו קפרא בר עם נהלכהונותן
 היה קפרא בר של מושבו גם כי בדרום מה זמן ישב כי לשפוט אפשר מיהאשר
 ידוע דבר להפך אבל , בקבע שם ישב כי ראיה זה אין אבל בדרום רבי מותאחרי
 תגי את קברו ומשמאלו מימינו מצדו כי , בצפירי או בטבריה הי ימיו סוף ביהוא
 אמי רבי של למקומם ארונו את הביאו בבבל הונא רב וכשמת , וחזקיה יהודהבניו
 שבתו במקום בצפורי מת בנו שיהודה ידענו והנה כה.( )ס"ק אצלם וקברוהו אסיור'
 ישבו אסי ור' אמי שר' ידענו וכ ה"נ(, פ"נ בכירים )ירושלמי ינאי ר' חותנושל

 ר"ה נקבר ואצלם בצפורי המה בנו אצל שר'ח'ינקבר שברור אחרי ועתה ,בטבריה
 כי בדרום מת לא ר"ח כי נאסר בצדק כן על אסי ור' אמי ר' של במקים היהוזה
 כי קטן רמז אף מצאנו לא שיהיה איך ואמנם . נקבר ושם בטבריא או בצפיריאם
 , בבלה לו וילך הנשיאות מקום עזב לוי וכן . החדש הנשיא עם דבר לו היה תייאר'

 וישבו לדרום הלכו עגיהם הנשיא יהודה לר' נאמן סופר היה אשר אפס ור' קפראבר
 מגל . אחרים במקומות להתנורי וילבו הנשיאות ממקום נדדו זולהם אחרים ועורשם
 הטובים הכחות כל קבוץ מקום היה לפנים שם אשר הנשיאות במקום כי נראהזה
 מתמעטים שעריה ובאי אבלות הדרכים היו עתה ן הדור חכמי גדולי לכל ועדיבית

 , ההוא הדור חנמי בדעות רחב פרץ פרץ כי מזה ונשפום . יום א5 מיוםוהולכים
 אבותיו זכות כי במח אשר החרש הנשיא זה כי , הדבר סבת היה ספק כלובלי

 ולהיות בצדק להנהיגה , הצבור עם ועמלו נשיאותו הנהנת ליסודו ושםתסייעהו
 המבקשים והתלמידים החכמים חפצי למלאות הרצון לו היה לא שמים לשם עמהםעמל
 התירה כל תמצית אביו משנת היתה לו . אביו שערן לא אשר חדשות ארחותללכת
 הדרך מן יסור לא ענין ובשום רמדרש בבית בו לענות לענין לו עשה ואותה פהשבעל
 נשיאות סדרי לו מסר לזה אשר בניו אל האחרונים בדבריו הן . רבי לו מללאשר
 להם הודיע ספק בלי אבל , האלה המדרים הם מה מפירש הובא לא חכמה סדריולוה
 ביחוד ור"נ , תורהם ובתלמוד הנשיאות בהנהגת בה ילכו אשר הדרך והורםחפצו
 וכאשר , ומעשהו ממשפמו אביו שצויו סמה שמאל או ימין מר לא דבר בכלאשר
 ע4 מוסיף איני אמר בכורוה טומי על נם ההוראה רשיון לו למרחיב ממנו רבבקש
 אשר הלמוד מדרך סיר לבלתי מצוהו את בזה נם בודאי קיים , אבי לך שגתןמה

 ההיות את ואהבו החיצוניות אחרי הלכו אשך וההלמידים הדור חכמי ואמנם ,הורהו
ואת חע()רעד
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 ביה להיוה מדרשו בית חרל כן ועל מבוקשם ד' מדרשו בבית מצאו לא הפלפולואה
 אחרי וילכו מישיבתי גררי  ההלמירים  רובי וגם קדם כבימי הנדולים החכמים לכלועד
 . הדרה ופנה הודה פנה ובכן יהפלפול חיציניותבעלי

 כסלפנים עוד היתה ולא מסעלהה הנשיאות ירדה אשר הזה הדבר בגללועתה
 הביאו והן , טאד במאד הישיבות רבו כן על אף , ההורה התפשטה ממנה אשרהנקודה

 דרישתם לעיקר עוד שמו לא ההיא בעת החכמים . חרשה למדרגה התורה דרישהאח
 ולשמו עמ. בני כל בפי מסדרה רוממות בתקפה עמדה רבי משנת כי ההלכת יסודאה

 להלכה יסוד מלעשוהה ממנה לסור יכלו ולא רצו לא כן ועל נפש כל האותלזכרו
 החלו גדולה בתשוקה , הדבר פני הסבו אבל , לדרישתם וענין פה שבעל רמזורהלכל
 הוו , אצלה החיצוניות לקיים איך או החיצוניות אצל לקיימה איך ולחקור בהלדרוש
 מן אשר לב 1DW ודבור דבור ולכל בה פלפלו השערה כחוט בה ודקדקו הויותגה

 הראשונים החכם'ם מן אחד , התלמוד חכמת לצמוח החלה האלה והמחקריםהררישווז
 אשר הוא . המא בן חנינא י רב היה בהם הנפלאים ומן מאת החכמהמיסר
 רם עצת מ אמנם הן בראש, ישב חמא ה חנינא לאמר: מהו לפת רבי עלץצח
 אפס רבי ח" ימי בל עוד התממתי לקבל ר"ח רצה לא כי מוחו אחרי מ.ד נמלאהלא
 כתובות נם: )שבת בצפירי ראש לשבת אפם ר' נקרא באמת ונם , ממנו זקן היהאשר
 בא וקן היה אפס ר' אך , העושק( כי פ' קהלת מדרש , ה"ב פ"ר תענית ירושלמיקג:

 אז סובה בשיבה ויקבר עמיו אל נאסף כאשר ויהי בפקידהו ימים האריך ולאב.מים
 ראה זה r,D התמהו רבים , ( בראש ישב חמא בן חנינא צוה אשר רבי מצותנעשתה
 הייא רבי את זכר לא למה , הלמידיו סכל יותר בו חפץ אשר חנינא ברבירבי

 עבדו אשר אפס ר' את גם זכר ולא - רבי במוח חי עודנו חייא ר' -הלא 1יישכחהו
 ינאי ר' ואת קפרא ובר לוי אה ולא , עצתו .איש נאמן סופר לו ויהי בחייובאמונה,'

 כחכמת ממנו גדלו אף עליהם זמנו בני משפט ולפי , בשנים ממנו גדלו כלםאשר
 אוה הזה במעשהי נראה אך ובתמים באמת הדבר על נדרוש אם אמנם 1ההלכה
 נחתהו היא חכמתו האחרון נפשו מפח עד כי ונראה לבבו ויושר חכמתו עלחדש

 אשר כל ועל חייו ימי מקראי על לאחור מבסו שם אם , מעשהו כל ודעתיבהשכל
 , לו נחוץ העם בראש העומר לאיש כי בלבבו הבין הלא נשיאותו ימי בטשךקרהו
 , לא"י רגש ולב העולם דרך ורעת מרות גם פאר יכהנוהו כי בתורה חכמתו מלבדכי
 ולסבול הצבור עול לשאח הנחוצות והנפשיות הגופיות דוזכונית כל לו יהיוכי

 לשבת ע5 יוקם אשר האיש כי עינו המיר לא מזה גם ואולם , וריבם ומשאםטרחם
 בקבוץ פעל אשר לפעולתי כבוד ויהן בעקבותיו ילך בצפורי הגדולה בישיבהראש

 מכל מי את ועתה . אחרון לדור ולקיימה להחזיקך עליה נפשו נתן ואשרמשנתו
 תלמידיו--

 של החדשי במכ'ע שכתב ט.וחד ובטאמר 282 צר ח'ד ליהודים חימים בדברי נרעץ2(
 חמא בן חנינא צוה רבי אשר ר"ח של טהתטנותו )קנ:( גתובות בבבלי שהטתואר החליט 46 צד 1852שגת פראנקעי

 אלא הבבלי לשון כמשמעתן הישיבה ריש יהיה שר"ח ציה לא שרבי הוא שהעיקר . בפעות הוא בראש'שב
 בראשה חנגא ר' ומני : הירושלמי לשון במשמעות , מחכמים גל קורם הסמיכה לר"ח שיתן לבנושצוה
 מזה טובח עכ"פ הלא בדבריו יחי לו חן אסגם . לזקן ברבי יחג אותו יטנה אשר הראשון 'היה שריחכלומר
 רב. מות אחרי בצפורי ישיבה ראש באמת חיה ח שר ברור שזה ואחרי , חבריו סכל לרבי נכתר חיה חשר
 כמשמעות בצפורי הצבור על לראש נפקד כי ברור זה וגם , גצפורי כיסיו שהיה אחר ישיבה ראש נזכר לאגי

 אחרי והנה . להכחיש אין שהיה המעשה כי . הבבלי בקבלת ספק נסגל לטח וע"כ , הזר נ פ בתעניתהירושלס'
 שכששיא בהכרח הרי הנשיא פי על אם בי געשה לא כוה שפינוי ג"כ וידענו גצפורי ראש נאטת שהיתשידעני
 קבלת נכחיש ולא אביו מצות פי על כן שעשה חדברים נראים כ ע' ברני ג ר' היה ושא טינית זמן'מבאיתו
 קהלת וטדרש הירושלמי מפרשי כ5 שבאסת וכמו הזה לצד הפירוש סובלים הירושלמי כגרי שנם בפרטהבבל'

 ישיבה ראש שהא ר.ח את שיטנה דהיינו בראשה ר"ח וטני : דבריו שיו לזהכעסיסים
 ג( ה)דויד
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 עומרים זקנים היו הלא אפם ור' חייא ר' 1 בצפורי ראש להעמידהו יבחרתלמיר.ו
 בו נוחר היה לא כנשר נעוריו מתחדש חייא ר' היה אלו ואף , הקבר מפתן עלכבר

 האיש בעיניו היה לא זאת בכל בהורה נדול אדם היה כי אף קפרא בר , בבלימהיותו
 בדבורו לצון לו יחמד ארץ דרך סדת לו חמרה כי רמה לפקידה כשר הואאשר

 נכין חשבו לא ההביב הלסידו לרבי היה כי אף סיסי בר לוי , אדם בני עםובמנהגו
 היה לא כי זאה ועור , ה"ח( פ"א ברכות )ירושלמי ברגליו חגר היה לוי כי ראשלשבת
 מזגי לפי ינאי ר' וגם , פי"ב( סיף יבמות )ירושלמי העם לפני לדבר למודים לשיןלו

 רב בטחון ולהוליד רבי לב לו לקנות יכלו מרוחיו אשר האיש היה לאותכונהי
 עם עשיר ה.ה ינאי ר' כי , והלסיריו אחיו לרוב ורצוי הצבור טנהיג להיותבכשרוניו

 , לחבריו ומתנגד וריק ישק איש היה הוא , ועושר נכסים בבעלי הדבקים המומיםבל
 כל הכיר רבי אזלי כן ועל , זה. בפרק למטה )עי' רבי למשנת מתנגד גם היההוא
 במשפמי , בתכוגוהיו ניגא ברבי נבינה אם ואמנם . תיחלת ממנו אין כי וראה,את
 לטה היבר על נתפלא עור לא אז ובהכטה בתורה תלמורו ובתהלוכת במדותיו ,חייו
 . בראש ישב חמא בן חנינא האחרונה במצותו ויצי חבריו מכל בו בחררבי

 לבבל הלך נעוריו בימי , ח"ב( פ"ד תענית )ירושלמי בצפורי נולד חנינארבי
 ואל ארצו אל שב מספר ימים אחר' , שם( )ירושלמי המנונא רב את שםושמש
 כבואו , ה"ב( פיז פאה )ירושלמי בן לו והיה באנשים בא היה כבר וכשובו ,טולרהו
 סקרה לו קרה לפניו שבתו בראשית ויהי . מפיהו תורה לקחת רבי לישיבה הלךלא"י
 אז אחת,4סקרא פעם ודורש יושב היה רבי . המתו כל אה רב. ;ליו העיר כי עדרע

 הוא כאשר במקרא כן. כרעב לא כי לו ולאמר רבי דברי לתקן ריח את לבומלא:
 המעשה עליו רע זאת בכל , רבי מעה ובאמת , חנינא ר' דברי צרקו כי ואף ,אומר
 של קצפו היה שעה לפי , שם( תענית )ירושלמי ם י ב ר ב מעם השיבו כי עלהזה
 , רגע רוגז אם כי היה לא זאת בכ5 רגזו כי נראה אבל , מאד עד עליו קשהרבי
 קבל ר"ח כי בראותו ואהבה חסד אליו הטה ספק ובלי , ונהפיים הימים ארכוולא

 . אחד רגע אף רבו מאהל מש ולא , נאמן תלמיד לו ויהי , תוכחהו ובאהבהבענוה
 מכל יוהר טשנתו חובב היה אף , רבו מהורה שמאל או 'r'D מר לא דרושיוננל

 : לאמר עצמו על סעיד ר"ח . השערה כה.ט עד אחריו נמשך בהוראיהיו וכן ,הלמידיו
 להלכה מרני שמעהיו לא אם מוציא שהייתי ומעשה מעשה כ5 לא אם עלייבא

 זאה אחרי כי נראה מזה' . פפ"ב( נדה )ירושלמי פעמים שלש ולמעשה ראשיכשערוה
 היה זה כי , רצונו ולהפיק רבו לב לו לקנווד למבוקקיי זה לו עשה רבי עם קרהואשר
 נאמן מרב יוהר מסיב וסי , טטיביו אה לבו בתודה לכבד , הנעלות ממדותיואחת

 אלהים חנן אשר הטוב ומכל טחכמתו לתלם'דו להעניק כהו בכ5 המהאמץ ,לתלמידו
 עולם בן איזה אמר אשר ממאמריו באחד גם ניכרת הנאת למדה אהבתו . נפשואת
 במדח עניו היה ר"ה . קנג.( שבת )בבלי הימנו נוחה רבותיו שדעה כלחבא

 מביר היה גם אבל , בשנים או בחכמה גדול שהיה מי אה מכבד היה הוא ,ובמשקל
 קטן לפשע אף ישא לא כבועו חלול ובמקום , תורתו כבוד על מאד ומקפיד עצמואת
 כבור. על כחיסו ואמנם . הזג( פ"נ ככירים ירושלמי פ,: יומא קג: כתוביה בבלי)עיין
 : האומר הוא והוא , אחרים חכמים כבור על תם היה כן אף תורתו, וכבודעצטו
 לכבד תשוקתו על נאמן אוה צם:( )סנהדרין חכמים תלמידי המבזה זה אפיקירסאיזה
 טטבריה עלה אשר עת בכל כי עצמו על יספר אשר הוא , כבוד תכלית החכמיםאת

 בן שמעון רבי ביה עד לעבור יוכל למען רחוקה בדרך והלך הדרך מאם נטהלצפורי
 פ"ר הענית )ירושלמי בשלומו ולדרוש בביתו לבקרו בדורו הזקנים מן אתרחלפתא

הקב ה"ג(ריר
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 אחר אין . אלינו הגיעו אשר מאמריו מהיך מצהירות הן גם הנשגבות מרותיו ,ה"ב(
 במוב לבחור החפשי האדם רצון את מזוקקת בהשכלה כמוהו תאר אשר דורומחכמי
 משלו נעים ומה לג:( )ברכות שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל באמרו , ברעולמאום
 המזב במעשה דבר כל שאין עד הטוב בעשות נפשו שהרגיל , האדם את המשילאשר
 ככלי עליו דומת לו ויש גדול כלי ממנו שמבקשים לעשיר , לעשותו בעיניויקשה
 דברים אחרים ועל נפשם על המעמימים המתחסדים נגד מאמרר יפה וכמה . ,שם(קטן

 לח. )ב"ק ועושה מצווה שאינו ממי ועושה הטצווה גדול באמרם צוו לא אשרומצות
 מצדקה הרהיקים דורו מצב על מצטער היה חמד ומאהבת מוב עשית מבקשתובכ"מ(
 בעוה"ז בח"ח צרוח שעיניו סי כל : דרש ועליהם , חכמים הלסידי מפרנסיםואינם
 שלא החסד מעשה על העירם יפה ובמשל . . עה.( )ב"ב בעוה"ב עשן מהמלטת.עיניו
 כי היא כן לא , חסד להרבות כח. וחמרנו מתמעטת והפרנסה "יעים הוסגהיאמרו
 פרומה כל הצדקה אף גדול לבגד מצטרפת ונימא נימא כל הזה כבגר נמשלההצדקה
 , האנדיים מאמריו בכל ההולך הרוח דרך כן . ט:( )שם הגדול לחשבון מצמרפתופרומה

 לרבי נעלמות היו לא חייהן גדרך לרגלו נר היו אשר האלה המדית כי ספק איןוהנה
 אליו הטה רבי אשר על עוד נפליא לא' כן ועל , אורחותיו על ושומר רבו היהאשר
 . תלמידיו כל על וינשאהוחנו

 מרושמי אחר . בינה חכמה דבי בכל השכלתי עוד התחברה האלה סדותיואל
 בדקיוקה העברית יבלשין במקרא לההעסק התשוקה היה ההלמוד בחכמי יתירההשכלה

 לדעה והחפץ להבין לב לו אשר האיש מ' כי , מקצתם קצתם נבדלו ובזה ,ובמליצהה
 מדרך יהעה נקלה ;ל לא כזה איש מדעי הגיון בללי ולפי דקדוקה יסודי פי עלדרכיה
 היה המשכילים מאלה אחד , לעולמים יהיה וכן פאז היה כן , המקרא במדרשהשבל
 מ. ת יבם )בבלי במקרא בקי לאיש נודע והיה העבריה הלשון את אהב היא ר"חנם

 על ו על אמרו וכן , ה"ב( פ"ז שבת פ"א סוף כלאים ירושלמי ל: ברכית נו,כתובות
 כן וכמו . חול"( ..נגועי ;תהם בס למוברי בה ועסק הרפואה בחכסת' אומן הוא כיר"ח
 אשר ר"ח היה אחד , שנזהם על ההשכלה ממבע נושאות ובדעות באמונוה מאמריוכל
 האמינו הקדמונים הזמנים פרקי בכל החכמים גדולי גם אשר הכשפים לאמינתלענ

 אין דרש כן ועל / מאומה לפעול כת בהם אין אשר להבל חשבם הוא אךבמציאותם
 הטתסיהים המעשים בבחינת זכה דעתו כן ואף . ס,:( )סנהדרין כשפים אפילו מלבדועוד

 מאמיניהם מצאי ,את ובכל , הענין טמבע מוכחשים אשר התלמוד מחכמיהמסופרים
 ן י ל ט להם מלקרוא חדל ולא בכמן):אלה האמין לא הוא ר"ח כן לא . ההבסיםבין
 כי האמונה והיא האלה הקדומים בדורות משלה אחת אמינה . לח:( )ע"1 דעתבלי

 והנה . להטיב או להר; ומאורעותיו האים תולדות על פועלים וכמיליהם השמיםכוכבי
 רעת ובין בינה המרחק וכמה אם ולבחון הזאת הדעה על לדרוש המקום פהאין

 הכלולים ודברים כלם שהמינים ח'( דף ברין ה' )באנרותיו הרמב"ם שלרפהילומופים
 לני ברור ;אח אבל , והכוכבים הגלגלים מכח הכל חיה נפש בהם שאין העולםבכל
 מתפשטות היתה האדם על השמים ומערכת המזלות מפעולת הדעה כי מפק כלבלי
 , ההם בימ.ם פהילוסופית דעה נחשבה והיא שונות בהמינות אך הקדם ארצוהבכל
 אין ואסרו הכלל טן הישראלית האומה את שהוציאו רק אחריה נמשכו ישראל חכמיונם

מזל-
 פרדה טפת ע5 ארם שאחי לא סיטי ז.( )חולין ואטר . היה ברפואות בקי ר"ח אמרו )מט.(יוטא8(

 היו ושמהם al~w סידי ואחד בצגה מתים ט צ אסח ור"ח שטמן ת"ג פ-ד שבת ירושלטי ועי' . יחי,לבגט
 כ:( פפ, נדח ועי' . לרפאו ובלים במשגיה דטגמגם סאן ריח לנבי ר" ש5ח ת"א סוף א פ תענית .רופאים
 , דמים ובדיקת במראות בקיאותובענין

 ולקן)דו"ד
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 ומאורעותיו האדם שת'לדות הזאת המושלה כהדעה נניח אם ואמנם לישראל,מזל

 להודוה צריכים אן עולם של במבעו מונח ושכן , והגלגלים הכוכבים במערכתתלוים
 במבע'ומאמ'נים המתח הכלל מן יש-אל אח מוציאים לישראל מזל אין האום-'םכי
 , התרחקו כן ועל , המושכל מן - פהילימופותם ומעמד דעתם לפ' - המוכחשדבר

 ואמר בזה לחכמים התנגד אשר ר"ח ועתה , ומנם של ההוגלה מדרך , כןבהאמינם
 נחשבה אשר הדעה תפם הנה קנו,( )שבת לישראל מזל ויש מעשיר ומיל מחכיםמזל
 ביטבו  המושלת ההשכלה לררך קרוב הוא כי בצרק ונאמר , בזמנו  פהילומופיהדעה
 ואמינותיו ברעוהיו ר"ח  הלך אשד האלה לררכים לב נתן אם . חבריוו( מכליותר

 כ' ההשערה מן להתעלם נוכל לא האלה היקרנה בפינוה רבי ררבי לעוטהונעריכם
 נהמה לא כן על ואף כעקבותוו ללכת והתאמץ לטשל רבו את התלמיד לו לקתנבלן
 . האחרונה  בטעותו גם  זכרון לי  יגחן  בזה תלמיד שמפליא הרב את בראותני החפץעל

 תהלוכות נבחון אם תומה עד רבי הפליאו אש. ההפלאה זאה נבינהואמנם
 רבו בו הלך אשר הדרך אה, אלה בכל כי , בהלנה ומאמריו דרישתו ומשפםתלמודו
 היא . רבי משנת לו השפיקה אשר הכת ראש היה ריח שמאל. או 'מין ממנו סרולא
 ולדקדק ולתקנה לפרשה מעינו כל שם ובה פה שכעל התור, כל המצית בעיניוהיתה
 איי . ( הלכותיות תולדות ממנה ולהוציאבה

 חתם כמוהו  אשר  זמנו בני מכל אחד
 ש-אה r,D ההזדמן מקום ובכל עת בכל וסיפר וה.ראותיו  רבי תורות בוברובוואצר
 לא ואף . החיצוניות אל לב ישית רחיקית לעתים אך זה וכנגד מפיו'(, שמע אוממנו
 בפלפולי ידו ועצם כחו על לעצמו טובה החזיק ר"ח . עליהן לחלוק בעיניויקשה

 בק כי , אמת אמרי קשט דבריו ,כי נראה הרבים במאמריו נתבינן ואם קנ:()כתובות
 כתכונר תכונהם , דעת למוצאי ונכוחים ישרים הם וחקר אזן אשר ההלכותייםמאמריו
 ממנ לנו אין הויית יאולם . צורתםל( בבחינה בין תוכם בבחינת בין חתנאיםמאמרי
 ררן לו בחר ר"ח כי נרא: זה מכל . לא כלל כלל לביייהא ממשנה ורמיות 0עפרק

 משניוה העמידו אשר חבריו אחרי הלך ולא רבו סלל אשר הררך הוא בתלם-דוישג-ה
 הוא יכול החיצוניות בעזרה יפעלו שהם מה כל אמר כי . רבי של משנתו אצלאה-ות
 נשא כי , נדמה כרבו נמשל ר"ח אשר אחה ועור , דעהו ובשוקל בפלפולולפעול
 הוראה דירש שהזמן רואה היה אשר עת ובכל , עמו ולתקנתכני זמנו לצרכיפנים

אשר
 סב. שקר האצטגנינים דברי : וכתב הכוכבים גזרות בעלי  דעת לבטל האריך הנכר באגרת הרטבים4(

 שתחפשו שאפשר יודע ואני וטסיים עי"ש חתורה קבלת מפני והב' , נגדם העומדות הראיות ספני חא'מעמים
 כד כוכבים גרסו האדם תולדות שבעת פראים שדבריהם וכו' ע"ח רבותינו האטת טחכטי יחידים דבריותמצאו

 לכלל בטזל תאמינו לישראל מזל אין. האוסרים ואף מרב;'ל הרוב רעת זח וכטדוסני וכו' בעיניכם ות  ~nmpאל
 , תיר פ"2 שבת , היא פ"א טעשרות - ,  ספ'1 כלאים , ח"ר ח"ג פאה ירושלמי עי' במשנה פירושיוי.( . יתירדו אטיגת רק היהר הזאת שחאטינה שאוטר סח מבין איני וע"ב הגלל טן יוצא  שישראל שאמרו רקהעולם
 וע"ה ח"ב,. ר ש שקלים ח"ב, .פ"א יוטא , חרג פ"י ח"ז, פיז ח, ה ה'ז, פ"ח עירובין , חיג ה-ב, סוףפי"ר
 גיס ח"2.ושם פא. מק ועיי הע-, פ"ח נימין חץ, פו צהובות פם"1 סיף הש, פט'1 יבשת ה.א,פ"א

 בנשם .new היה ב ה פ.ה ברכות ירושלמי ועי' דמתני'. מעמא שפי )ח:( p"b בבלי ה וב חנינה וצ"לחנניה
 מגילה , )ר:( בכורות )לב.( שם לכד:( חולין ;קסד:( שם )נט,( שבת ועי' , המשנה פי' )נ:( תענית ובגליובו
 כדשים שכולה עיר ח"ח פזה גיפין וכו' כן אסרח טתני' ח"ח פ"א מגילה ירושלמי : טהטשנה תולדות מוציא)ד.(
 שאסור אומרת זאת ה,ר פ"ע גרת וכו' דתכן וגו' גאולה  סנורה  אומר זח ח.ח פיו  שבוטת . תטשנה מןהוכח
 . בנבלי טקופזת וכהרגה )ננ:(  קירוביו בגלי וע"ע , בפוסאתה לשהותלאשה

 , חינגא במנדם חנינא ל וצ ד ה 'א פ מעשרות , י ה פ"י תרומות ירושלמי עי' רבי 3שם הוראתט(
  וכל בשמו ר'א ח"ו פ.ו , א ה פ"א כתובות . היא פיח יבמות , ה-ב ז פ שקלים , ה'א פעה , ה"ר פי"דשבת
 ברכות ובב* , ח'1 פ"א נדה , מ"א סוף פ'ג ס"ק , ח,ח פ'ג ברכות וע"ע )כ-:(  יצטות גבלי ברסוגח סרביזה

 . )ה.( מג,לה ינו' רבי גיח של טולאות ח אר )ע.( שכת זנו' רני את ראיתי אג')כר:(
 ס"ה פסחים , ה"נ ת"ד ה'א ע"א שנת , היא 1'ג ערלה ג, ח פ"נ שני מעשר עי' , רבות הלכותיו7(

 וקרוב רוב )כנ:( ב"ב בבלי , א ה סוף כ"ג טגילה , חטיו אשת בענין ח"ד פ"ע יבמות , פ'הה"ב יוסא , בה
 )ז:( סנהדרין )יא:( בכורות ועי' , א ה א פ קדושין גירושלטי ושנוי נח בן בענין )גז.( סנהדריןוכו'

 חע()רו.ר
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 נסונ לא ננדה עימרת שהמשנה מפני תוחלת לה יהיה לא ראשונה בהשקפהאשר
 הערים אפשר ואם תזמן צירך מפני מדתה המשנה עשה אם ,את.בי בעכור לניאהיר
 דרישה בדרך החכם'ם שהחליטו מה כל לא כי לעולם זאת ושמר מושכלת בהערמהעליה

 חכמינו דרכי על פקיחות עיניו אשר מי כל . נמעשה8( גם בו, להחזיק יכריחנולמורית
 גדולי משפט זה היה כי , יבין ובלבבו יראה בעיניו , הקיומים הזמנים פרקיברוב

 אדם לפעילת היוצאת הוראה ובין למודית דרישה בין להבריל מאז האמתייםהחכם'ם
 את מהלימדים לרבים ערבב זאת דעה חסיון ואמנם , המעשה ובין ההלכהבין

 שבמשנה ודבור דבור כל כי חשבו לב וקצרי הוראה מיראי הם אשר אלה .הם.שנים
 גם ההכרת בכבלי מאסרים הם הליסודית דרישהם מהוך היוצאת הולדה וכלבתלמוד
 ושלא למעמסה לרבים היו אשר החקים רבו בשננתם או באשמתם כן ועל ,למעשה
 הקדמונים פעולת אה המבקרים ואלה . וראשונה בעצם חכמינו ככונת לא וגםכמשפט
 חברו כי ag' עשו זה מה באמר[ עליהם תמם צועקים הם מעלליהם על למשפםויושבים

 כל עולם עד ולבנינו לנו קבועים חקים ספר יהיה אש- בספי פה שבעל ההורהאת
 בריאה שגו אך בהלונתם כאלה באטונתם אלה ואמנם הארץ על יהתלמוד המשנהימי
 המשנן: תכלית לא יבינו בל .אף ידעו ולא למעשה הלכה בין הביילו לא כי פליליהפקו
 השופפים אלה זאת כל דעה מבלי אף . ומבוקשו חפצו עליה הנוסד התלמוד ואח היאמה

 רבי של הוראותיו כל את עשה אשר על אשום אשם כי , לאמר ר"ח על גםמלינים
  המשנה מפר את  שם ואיפר , ועד לעולם ממקומם להזיזם אין אשר נמועיםכמשמרות

 לפי - אשר רבו הנשיא יה:דה לרבי פנים ממשוא זה וכל יעברנהו לא אשר קבועלחק
 יורו למען המורים לכל חקים ספר ולעשובה נמשנהו מחוקק להיות רצהדעתם-
 ולא ידעו לא כי דברנו אשר הדבר הוא אבל , ( ו 88 צד )ח"ב למעשה הלכהממנה
 אנשים על שוא בתלונת ילונו זה לבעבור אף משנהנו משפט הקדמונים דרךיבינו

 לספר משנתו את לעשות מעולם לבו על עלה ולא חשב לא רבי כאשך כי .תמימים
 מי כל והלא . חקים ספר המשגה היתה לא תלמידו לר"ח כן אף הזמנים לכלחקים
 כי היסב באר זאת יראה הלא ותורותיו ריח בדרכי ומתבונן לראות לו עיניםאשר

 . למשנה פנים נשא : לא למעשהבהוראהו
 רוב ההוא הזמן רוח מפני נדפו חנינא ר' מחשבות כן מגרן יסוער כמוץאמנם

 אשר על ויתאונן זאת בראותו תשתוחח עליו נפשו כן על ואף . אחו הלכו לא זמנוחכמי
 נוצצה הזאת נפשו מרת . והכרחו רעתו לפי טוב לא בדרך והולכים הדורוההתמעטו

מהוך
 )ירושלמי להיפך טובח טתני' שפסתה אף מעשרות ט.די להפקיע בא"י לגוי קנין שיש בצפורי הנהיג8(

 )סגהררין ואטר הגו( פ"ב כתוגות )ירושלמי המשנה על שהערים הערמה ע"י בשבויה סיקל חיה וכן ספ"ד(גיטין
 וטאמר . לוין בפנ' דלת תנעול שלא ה דו בע" לא מ ד אסרו וס"ט וחקירה בדרישה ד'נ ואחר ר"מ אחדלב.(
 הדין תשמיענו לא שהמשנה רחוק וגה תורה טד.ן רק מדבר אינו במשנה הדין דבריו דלפי . תלם'ר צריךזח
 חרין מעיקר דודאי ונ"ל ן אטרו היכן מצאנו שלא מאד קשה אמרו' "למה- הלשון ועור ? חקיימת חחלכחלפי
 הטעשה וגין ההלכת בין והבדילו טעשח לעשות חחלכח משורות נטו דברים בהרבה כמו אבל דו"ח צר.כיןכ"ט
 אסרו. ללמה ד"ח שואל r"u1 בן החכטים ס:הג היה לא בטעימה , ח דו צריכ.ן שמדין אף הוה הדגר גןאף

 יוצאין ולסח רפ"ב בתענית ודוגמתו . בזה איכפת לא מפורש כן טצינו שלא אף וע.כ .. דלת נעילת טשוםזטשיכ
 אפרו ס"ט לא!( בע.ו וכ"ח בפירש"י עי"ש המנחג על טעם שאלו במשנה כן נמצא שלא אף חקכרותלבית
 על הדבר שטעמידים אופנים שיש ובפרט , תכליתה זה גי הר'ן עיקר במשגח נקט וט"מ . בתום' ועי"ששכר
 החסר אתרוג לענין )לו:( פוכח וע"ע . בת.רוצו שם פפא רב כונת גם זח ואולי טרומה בדין והיינו הדיןעיקר

 . הרחק צד על תי' הוא שני יו"מ ובין ראשון 'ו"ט בין בגם' שהלקו ומה חמשנה של פשוטה נגדשהתיר
 שתאמינו כמו האטינו פונדקית כעוטר אתר על נאמנת שהיא כתיה אוהה עשו ח אר יבמות סגהובירושלמי

 ותרמילו מקלו להט הוציאה אפי'-לא ולדיריה תחיה כסו אוטנותח מצד הפונדקית נאמנת דבריו ולפי החיהאת
 דקאסר ,01יפא אומניהם מצר שנאטנת ער,פא פונדקית כלומר נאמנת פונדקית כשתחא ר"ע דברי ומפרשנאמנת

 יבטות סוף בתוספתא מוכח ורך עליה חולק ור"ח הטסדר חופפת אלא מר"ע אינת וכו' הוציאההפונדקית
 . נאטנת פנדקית לגשתהא רק ר'ע אפר דלאלהריא

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



-

45 -  
 ואחר אחד שכ5 באמרו דורו חכמי על כמהאונן ידבר בו אשר טמאמריו אחדמתוך
 היה כי  ואף . עה.( )ב"ב בליסה לאותה אוי בישה  לאותה אוי הברו של מחפתונכוה
 , ח"א( פ"ה ברכיה )ירושלמי ושריהם הכוים בעיני נם פנים ונשוא עמו בני בעינינכבר
 תורתו מקלים אשר החכמים מן. יש כי רואה הוא אשר עת בכל לו שוה איננו זהכל

 הדרכיכ הם רק הפנימית הכרחי לפי אשר דרישהו בדרך בתלמודו עולותיטחפשים
 סיסי בן לוי עזב הלא בצפירי ראש בשבתו מיד ד:ן . תורה של לאטהה להביאהנא.תים

 חשב כי חנינא רבי לפני ראשו לכוף ירצה לא כי באמרו מולדהו ארץ ואת העיראת
 ור"ח , חיצוניות משניות מבעלי היה לוי גם כי נט:( )שבה ממנו הוא גדול כי בלבולוי
 . מפניו נכנע יהיה ולטה הוא נחשב במה עמו נוכח , מגמתו כל רבי משנתאשר
 בקרבתו נס אבל , במרחקים למהנגד יחוש לא ככה,:כי על ר"ח נעצב לא איליואמנם
 . רוחו את ועצבו מרו והם  מהנגרים לועמדו

 כל עם . בצפורי ההיא בעה חורה הרביץ הוא גם רבי הלמיד י ינא ביר
 )ירושלמי עליה ולחלוק לפעמים ממשנתו עינו להסיר חדל לא לרבוי( נתן אשרהכבוד
 רבי שעשה מה לאמר בלבו וחשב ובכ"מ( ה"א ופ"ה ה"א פ"ר יומא ה"ה פ"אפסחים
 פ"כ שבת )ירושלם' משנהו מפני דעתי  אבטל  זה :למה כחבטתי אני ג2 אעשהבחכמתו

 אח ויתן בו התחהן אשר חייא ,ר' ובין בינו היהה אהבה ברית קם,( שם ובבליה.נ
 גם שקבל ונמצא סב:( כתובות בבלי ה"נ פ"נ בכורים )ירושלמי לאשה בנו ליהודהבתו

 כבוד כבדו חייא ר' ונם , צג:( יבמות בבלי ה"א פ"נ דמאי )ירושלמי חייא מרביהלבות
 מרוב' , שם( דמאי )ירושלמי יעי-אל על שררה להנהינ אהה עתיר לו ואמרגדול

 אלר סכל והנה . משניות קובצי .שאר על רבי למשנת יתרון נתן לא כי נראהתורותיו
 . חנינא ר' בהם הלך אשר הדרכים ובין הורתו .דרכי בין רב מרחק היה כי נביןהנקודות

 כל : לאמר לבו ירים לא חנינא כרי נשנבות ומדות השכלה בעל איש כי אמנםוהן
 מהנגדיו גם יכבד אם כי , ארצהו ולא הוא אויבי מחשבותיו כמחשבוהי לא אשרסי
 . כבודם עיני ומלמרות מנגדים על קלון מהרים לשונם ושמרו דברם ונחה בשובה אךאם
 )מ"ק רב ועושר בנכסים המבורך ינאי ר' כי . חנינא ר' עם כן נהנ לא ינאי ר'אבל
 על מהנשא והיה .לבו גבה בעשרו , מומיו כל עם עשיר היה יד.( ב ב' יא. קדוקיןיב:

 , שם( ובבלי ה"ד פ"ג נדה ירושלמ' מה. )שבת דורו בני כל עליו חלוקים אם אףחבריו
 ארנונא משום בשביעיה וזרעו  צאו  ברבים להכריז לבו מלאו אשר האיש היההוא

 נכון גם אם לנפשו לאמר לבו שת ולא כו.( סנהדרין בבלי רפ"ד שביעית)ירושלמי
 . כן עושה אני עצמי לטובת יאמרו פן הדבר להתיר יאחה לי לא הזמן לצורךהדבר
 פה אתו שבדברו לבד ולא בהורתו וזלזל חנינא בר' בו מתקלס לבו בגודל הואואף
 ם. יבמות ל: )ברכות לברא" קראך קרא פוק לו ואמר נגדו וכח בגאוה דברלפה

 הוא רק כי מקרא אצל לך לך הלכה אצל לך מ.: לחכרו האומר כארם נו,(0י(כתובות
 ר"ח את בז היה תלמידיו ננד שגם אלא מקרא בעל אם כי שאינך יאה ולך נאהלך
 )ירושלמי וקרא צא לר"ח ואמרו צאו להם באמור בהלכה כחכמתי יופי ונתן בודבר

 וסייעהו ר"ח נגד מסותרת בכונה כי מאד הדבר וקרוב . ה"ב( ז פ שבת ספ"מכלאים
הדבקים

 עי . בשטו הלכות הרבת והזכיר ה"א( פ-ג ברכות )ירושלטי היום כחוגה אין ר"י הכריז רבי במש9(
 . ט :בכ. )פד.( שם ובבלי ה" י.ט ב"ב היער פ'ג קדושין הע פ"נ חגיגהירושלמי

 ושבת כלאים גירושלמי וכן סתם ר"ח ובנשבות קרא ר4ח נקרא וביבפות בגרבות שציינתי במקימות10(
 דוו, גדול צער שאטר ,בו:( בתענית קרא ר"ח ז ולפי . קרא ר"ח הוא פתם ח ר חוא כי סזה.מאת סתם-ח
 לפ"ם בי בטדה"ד בס-ש סחם ר"ח  של וקנו :לא קדמון שם הגדול ר4ה ואש , מתם ר-ח הוא הגדול ר4ח אזלוי

 רפא החרול ר"ח ואולי . כטזקנו חנרול כר"ח ירבר לא שם קרא וחח , אחר קרא ור-ח סתם שריחשפתבגו
 בורגות ח ררוז)א

 )בזי
. 

 ח"ג( דמ"רי
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 : במאמרו ינאי ר' כוון וחתוכה פסוקה פה שבעל בחיר את ועשו רבי במשנתהדבקים
 ר"ח על ואולי ה"ב( פ"י )מנהררין עמירה נלרגל היתה לא חתוכה התורה ניתנהאלי
 מימן רואה אינו אחד מרב תורה הלומד כל : ינאי ר' אטר חפצו רבי בתורת רקאשר
 לר"ח עמדתו אח הם- כזה מתנגד כי יכחיש זה מי ועתה , יט.( )ע"ז לעולםברכה
 . עמו נוכח ויום יום בכל אשר מהנגדבצפורי

 ר' בני והם ר"ח עם רוחם נאמנה לא אשר אחדים היו הזה בדור הצעירים מןגם
 כצפורי ברבים תורה ולמר ינאי ר' של חתנו היה הראשון ה י ק וחז ה ד ו ה יחייא

 נשארו לא כן על ואף , בצפורי ומת יסים האריך ולא , ה"נ( פ"נ בכורים)ירושלמי
 מו4 ה י ק ז ח י ב ר תקרא מדרשו בית 4 קבע "א גם השת , הרבה הלטתסמם
 גרול ומספר החיצצרת מבעלי היה הוא כהה )ס"ק וצם נקבר כי בצפוף ישב הואגם

 נס ספק ובלי , ה י ק ז ח י ב ד י נ ת או ה י ק ז ח י נ ה בשם נזכרות חיצוניותמשניוה
 . ר"ח"( ובין בינם מרחק עשה זה כי וברור , בחיצונייה עסק כמוהואחיו

 בהעצזדלוהו ההחזק ועוד חקו למלאוה ח ר חדל לא טתנגדיו רבו נם אםאמנם
 . בדרכו אחו הלכו עליהם התנאים מרוח עוד אשר הדיר שגדולי אחרים עוד ראהבי

 בית היה לו גם . ה א נ ב הבבליים מבטא ולפי ה י י נ ב או י י נ ב רבי היההאחר
 במדרש מאמריו ורוב הלכות קמן מספר אם כי ממנו נשארו לא אך , בצפורי קבועמדרש

 לו היתה המשנה והצעת רבי במשנת החזיק ר"ב גם כי נראה זה ומהוך ,ובאגדה~י(
 מחדושי נתקיים לא אשר החכמים גדולי כל כי הרברים נראים כי מז.( )זבחים;'קר

 בעה חי עוד וכן , רבי במשנת השפיקו אשר הכה מן היו כלם מעם רקהלכותיהם
 וטרם החיא, "דה פמןלל תל0יר אשרהיה יצחקרוכא רביההש
 מהניהא" כל ליה "דבחנת האיוש הואש הוא כי עליו ואמר גרוע כבוד וכבדוהוקירו

 כל בה ושם רבי של במשנתו דבק מהיותו ממנו וגם היא( פ"ה שני מעשר)ירושלמי
 ההכסים שבאשמת אלא עוד ולא , בהלכה רבים מאמרים אלינו הגיעו לא ,מעינו
 מדרשו מבית יצאו כאשר המשנה נוסחאות יושר - בהויות חפצם כל אשר הזהשבדור
 אחד זעירא ור' . בוריה על הטשנה נוסחת ידעת מתה רובא ריי ועם , אבדו רבישל

 ואפנם שם.( שני )מעשר התרשלוהם על מאד התרעם מאוחר בדור האמוראיםמגדולי
 ורבק , באמונה בריהו בעל היה אשר אהד חבר חנינא לרבי לו היה אלה מכליותר
 היה חייא ר' עם שגם אמנם הן . ן ת נ 1 י י ב ר היה הוה החבר , נפש בידידותבו

 וגם יז:( עירובין בבלי היא פ"ו פסחים )ירושלמי תבירו עם כחבר עמו ונהגדברו
 לרוב אבל היא(, א פ פאה היא פ"ה ברכות )ירושלמי ינאי רבי בחכרהמצאנוהו
 פ"נ ימ"ש לירושלים חנינא ר' עם וריב"ל הוא שעלה ומצאנו , חנינא ר' עםהתרועע
 בינו אשר האהבה בריה . היד( 1 פ )עירובין דנדר לחמתא אחרת פעם ושוב ,ה"נ(
 ולפעמים , ובתלמודם דרישתם בדרך מחשבוהיהם שווי על נוסדת היתה ר"חובין

מצאנו
 5טיסדי שהם אטרי ובבבלי ה'.א 1'ו שכת ירושלטי עי' הראשונים הויות סבעל' היו וחזקיה שידה11(

 ואחרי . תורגטניא חרובין אינון סאן ואמרו היד( פ"נ חנינה ירושלטי רוג'ן ונקראו כא( סוכה בא-יהתורח
 ער ומעשרות תרומות מהרישין ו.יו שבגולה רבותינו אסרו שהר' . לבבל שהלכו מוכח הרובין הם ר"חשבני
 יהורה כי בבבל נשארו לא אבל . תרגמינא נקרא שחזקיה ה ם פ' בביר מצאנו וכאמת . ובמלום הרוביןשבאו
 למעלה שהבאתי כמו ואחיו אביו אצל י בא נקבר כי ירענו ט"מ טת אפוא ירענו שלא אף וחוקיה בצפוריטת

 בפנים ולהלן בעיני 'שרו יא כי דבריהם הבאתי ולא ותורנמניא רובין סלת לבאר השתדלו הטכקריםאהרוני
 . הדברים של פשוטןיבואר

 תורח )מ.1 גיטין בכלי . הזאה טקכל ישראל ערל מ"ח סוף טסחים ובירושלמי ,עא: יכטות עי'12(
 למשה שנאמרה כמו דעתו המכיסה מרבי שסע שלא דברים אפי' ו?'א א פ פאה ובירושלטי . ניתנה טנילה:גילה
 אלינו שהניעו הדברים ורוב אלה בכל והבן . טרכו שטע שלא דברים אפי' כשפתיו נמצא לא ועולה .מסיני
 בטכילהא אחת פעם ונמצא אוסף" כנאה ר' היה ,.ת"א בלשון טאמר סטנו מובא ובתענית . אגדה דברי הםממנו
 . "עטים כטה ובספרי ג פבשלח

 ח'ין ךוף1
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 , ה"3 פיד יוסא בר פ"א )שבת בהלכה אחר לדבר מסכימות שרעותיהם בפירושטצאנו
 חפץ ולא בדרישתו מישרים ללכת נפשו חשקה הוא נס כן כר"ח הי"ב.( פ"בתענית
 אשר המעטות הלכוהיו . מתלמודו מעט רק אלינו הגיע לא בן על אף יפלפוליםבהויות
 היה מיוחד דרך למשנה בפירושיו גם ( עליהן8 נחה הקדמונים רוח ברכה אחריוהשאיר

 טקום בכל דבוריה כונת על להורות המשנה טן לו היוצאים כללים לועג ואהבלו
 מיוהר בזמן במשנה האמורה ההלכה קביעות שהולה לפעמים וטצאנו ,המצאם'1(
 חשב כן אף והטק1מית הזמנים תכונת עם חשבונותיו שחשב וכמו , סיוחד"י(ובמקים
 הוא שמצוה כשם : הטושכל מאמרו נומר הזה יסודו ועל ורפיונם ארם בני הבונותעם
 תרומות  )ירושלמי נעשה שאינו רבר על לוטר שלא הוא  מצוה כך לנעשה דבר עללזמר
  הבריות ירי לצאת צריך  ארם : שהעטיר היקר הבלל הוא הזה לענין וק-וב , ובכ"מ.(מפיה
 סשתרל היה כח' מאמצי בכל . ה"ב( פ"נ שקלים )ירושלמי יעמיס ידי לצאת שצריךכשם
 פאה )ירושלמי להם מכובד היה כן על ואף אדם בני עם ולהיפיב לבריוה נוחלהיות
 הטמשלה לשרי מתנות להצן מכספו שפיזר עוד ומצאנו , מם:( כחוכות בנלי , הקאפ"א
 להמציא עמו עניי בער מצוא nPS להשתיל בידו יכולת ויהיה חנם את לו קנותלטען
 , צמחה להיציא האגרה הוחל יונתן ר' בימי , ה"ד( פ"א שבת )ירושלמי וחסד טובותלהם
 האנדהואשך סררשי הכונת על לדבר מקום נטצא ועוד , אגדה בעלי מטבחר היההוא
 לא כי נהאה בתלמודים סמנו נמצאו אשר תורותיו ברובי גבינה אם . טסנו אליטהניעו
 פיה דמאי )ירושלמי עליה וחלק הייא ר'  של במשנתו השניח ילא בחיצוניות הרבהעסק
 החכמים מן אחד נגד אחת מגולה ומהוכחה . חנינא יר' נאמן חבר בזה גם והיה ,ה"ב(
 הפלפלנים ונגד שבדרום הטירנים נגד מסותרת הרעוטת לו שהיה לנו ויראהיגלה

 : ויאמר יונהן ר' ויענהו , אגרה למדני לו ייאמר אחת פעם אליו בא וגמלאי ר' .שבבבל
 ומעוטי הרוח גסי שהם לבבלי ולא הרימי לא אגדה ללמד עלא מאבוהי בידיממרת
 מאר נראה האלה מדבריו , ה"נ( n~eyQ פסה וירושלמי בדרום ודר נהרדעי ואההתורה
 המתהללים הבבליים כמו משני)היהם ברבוי המתגאים הדרומיים היו יונתן ר' בעיניכי

 כי חכמתה ולהרבוה תורה להנדיל נאותה בלתי לסודם ודרך הרוח גסי רקרפלפיליהם
 חנם , יונהן ר' בהם  הלך אשר  ררכיו קצות הם אלה .  מערכה שימעיטה להפך הואאם

 אשר הכמים הבל עוד נוכרו אלה ומלבד . חנינא ר' של דרכיו עם אחה  לסטרההולכים
 האהבה בריתם ויהי , לה הסמוכות בעירות או בצפורי וישבו האלה בימים ופעלוחיו

 לדור נתקיימו מהם אחדים דברים רק אבל , בדרכו הלכו ורובם חנינא ר' עםוהשלום
 , והחיצתיה.'1( ההויזה מבעלי היו לא כי בתלמודים נזכרו רחוקות לעתים ורק ,אחרון

 מישב עיקר ובעיד , האמוראים זמן פרק בתחלה כבר כי כה עד ראינו ראהוהנה
 היא האחד היאש , ראשים לשני ולהיות להפרד הדרישה דרכי החלו בצפוריהתורה

ההולך
 הורה ספ'ז ,ק-והוה ש;קרווכו' כרם  כלאי של בצל היא( א פ )פאה האב r~s לזון הבן את כופין18(

 . ובגל' בירושלמי היסח ועור ח"א( פ-ח )ע"1 סוהר גוי ביר ע.ז רמאי ח"א( 'ג פ )וגילח ברבים בת קורן איןתמרח
 ה ו פ יוסא וכו'. אחיהפרי שחלנו סחם יש פזאה"ח כלאים עי'ש. ובו סגופו  לשטי.פסולו ושלא לשמוהע ס,י פסחים וכו' קבין ר כלכלה סתם היא  סוף מ"כ שם וגו'. בירק ופא  ניצר 'ב ח פ'.א מעשרות (14

 . פירושיו כל זה ררך ועל הזג, פיט כלאים ע וע, וכו' הן לשונותג'
 . עיקר טליח שעוביין ובמקום טלכים סעורת למדו שלא ער סתנ" ז ה. 1 פ ברכות ירושלמי עי' (16
 עמעום של מהלשה ה'.א ח פ' . מסכו למקרא שהתירו ופסקים סמכו למקרא שאמרו במקום ה-א פ"אשביעית
 . וכו' שמרר מטבע וכו' הראשונים מלכים של בטטבע ה'ג .א פ ש םישא

 )כלאיב באגרה דבריו רוב םסי' ר' חח( י פ )תרומות חברנו אדא 'ונתן ר' קראו אדא ר'15(
 גום מרי ר' ר'מטאי( ע' מדח-ד עי' וגסדרשים בבבלי גם ונמצא ובנ"מ הב ר פ היא פ-ב מ-ש ~'גפ.ט
 ה"ב( 1 פ ,שבועות ר"ה אבי חמא ור' רבת ח ור בזק עם דברו והיה ס:( )'בטוה פנים נשוא רבי ביטי היהבכר
 רבי . פצ'ט( )גיר חנינא ר. עם יחד והובא פ'ז פחרות ובתוספתא לז.1 ,נרה בברייתא הנזכר הוא יצאואול'

 וריבץ כ' 1בכ ה'ח ע"ה ט-ש ה"א פ פ ה-ג ת"ב )ברכתן באגרת סאטר'1 גל , אלכפרהא גס ררי לגסגא
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 לר הספיק אשר והוא , הנשיא יהורה ר' של בחיבץ חנינא ר' עם למישריםההולך
 למעלה נשאו כי בשניהם השוה יהצד . רבי משנת למדרגת מדרגהן בהשיוהםבחיצוניות דרשי עז בבל אשר החכמים כל את הכולל הוא השני והראש . הכלליה רביטשנת
 רבי . בצפורי התמעמו והישיבות היסים ארכו לא ואולם . התלמורית הדרישה אתראש
 ביה ההסיד ושם , לצפה הקרובה עכברי בעיר וישב ;קנהו בים. העיר את עזבינאי
 בן יהודה . ה"ד( פ"ח עירובין )ירושלמי רבים ימים עוד ינאי" ר' "דבי הנקראמדרש

 נתיחמה וישיבתו ימים בקיצר מת בצפורי הוא גם דר אשר ינאי ר' של חתנו חייאר
 רבי מתלמידי אחד תחתיו ויבוא חנינא ר' בחיי מת בנאה ר' גם . ה"ג( פ"נ)בכורים
 בבית ראש נהיה אשר הזה התלמיד ונם הימים הגיעי מהר אבל , יוחנן( )ר'חנינא
 במבריה וישב לו וילך חנינא ר' DV מחלקתו מפני צפורי אח עזב בנאה ר' שלטדרשו

 , לעולסם אחד אחד הלכו הזה שבדור הזקנים כל ספק ובלי . ה"א( פ"ט שביעית)ירושלטי

 התכלית את אדם לפעילת לשים תקוה כל אבדה כי ריחו למורת ראה חנינא ר'ואמנם
 יגיעהו כל כי , למטרתו שמח ודא גם ואשר משנתו בסדור לרבי לו היהה אשרהיקרה

 בטקומות ישיבוה יסדו אשר הדור הכמי השתדליח נגי לריק אך היווהשתדלוהו
 ורבו פרו תיצוגיוה משניות וסדרי ירישתם לעיקר החיצוניות את עשו ושם ,אחרים
 וטשם , לאומנותם הברייתות סדור פעולת היה בדרום בפרם , לצפירי חוץבישיבות
 לא בזבן כי עד , יפות פנים במבר הדור חכמי לכל ונתקבלו חיצה סעינוהיהםיפוצו
 יכול לא הנשיא מררש בית ונם , בארץ המדרש בהי בכל נתיבו לו פלם הררך זהכביר
 מכבידה ירדה הנשיאות מקום צפורי אשר ימים ובאו , בכל המושל הרוח את לכלואעוד

 אחריה נמשכה הנשיאות נם כי עד הימים ארכו לא ונם , בטבריה אהלה תקעהוהתורה
 היו התורה מורי החכמים ההיא מעת ואמנם , בטבריה והשב הראשון מקומהותעזוב
 הכל והיו תמימה הפרה רבי עצת הופרה מעתה ואף , ודלה הולכת והנשיאוה ,הראש
 . והחיצוניות התלמוד אחרירצים

 י ש ש ק רפ ..
 הושעיההבחריב"לוחבריהם. ר'"ישיניהבררום

 במקומית להתישב הלכו מתלמידיו יש האחרונים הנשיא 'הודה ר' בימיעוד
 משניוחיו קונץ שם ונתפשט ד ו ו ר פ ב יש'בהו וקבע לדתם הלך קפרא בראחרים,
 כי הודה בקיאותו כל עם יוחנן ר' כי עד , הגליל לחכמי נודעות היו לא רב נטןאשר
 . בדרום הושעיה ר' של אביו המא ר' גם חי ההיא בעת לא.( )ע"ז ממנונעלסו
 ורבי לרבי שאלותיהם ושלחו , ה"ב( פ"ו )שבועוה קפרא בר עם בב"ר יחד יושבוהיה
 בין כבר נחשב יומי בר' ישמעאל ר' נימי , ת"ב( פ"ג )נדה השובוה להםהשיב

 יר: )נדה הוא נדול אדם כי עליו ואמר ישמעאל ר' לפני בשבחו רבי וספר ,החכמים
 אבל . קטנים שיורים אם כי לגו נשארו לא הורתו מכל אמנם , א( ה פ"נ שםירושלמי
 גדלו ואשר הוליר אשר בבנו לשמו זכר עשה בתורתו לו קנה אשר תפארת משםיותר

 מבטא לפי אושעיה ר' או רבה שעיה הו רבי היה הזה הבן ובחכמה,בתורה
הבבליים

 טדרש טמנו :נמצא ה.ח( פ'ג ק :מ ריב"ל ש5 חותנו פטירם בן רמסי ח(. ה ד פ )ר"ה בשטומביא
 )דטאי יעשעיא ר' בעיני חשוב י 15 בן י ד ב ז בשדה עכקו רוב פ"ז( צו רבה ):יקרא התשונה בעניןיפה
 חלצה טביא י 1 ל בן ן ט ל ש אחיו ה.( כריתות כח: )זבחים חיצונית משגיות שנה שה.ח ונראה היא(פ"ז
 ימים גביתו 'וישב 5ר~י חתן היה הבבלי לפי רא מ ; בן י וט י ר' ג ה פ"א כלאים )ירושלטי ריב.לבשם
 ממנו ונטצא עת.( )יומא רבי fi1D אחרי וא"י שלמה סם,כה וססכוה: זקן נעשה ;טן ולאחר ( סב )נתובותרבים
 . נאגדה דבריו רוב אב5 פ;:( iat~Y צו. שם בנלי ה'ג 'א פי כתובות וג'ו ב פ שביעית הלכסתקצת

 חיג( ד)ד:
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 תלמיריו מבחייי והיה קפרא לבר תלמיד גם היה בר לפני למד אשר מלבר ,הבבליים
 ואילי , ה"א( נ פ שבת ירושלמי ת. )כריתות רכה חייא ר' את גם ושימש כד.(יח"ק
 , ישיבה קבע בדרום כבר , ה"ח( פ"ה יומא )ירושלמי בדרום עור בהייתו אפס ר' אתם
 סנהדרין ה"א פ"ו )ירושלס,יטבת הושעיה דר' רבה כיח : .3שם נודע היה מדרשווביה
 דמאי להנהיג נתנו ולא הנשיא על ידו חזקה ברבי ר"ג של נשיאותו ובימי , ה"א( יפ

 לא כי הימים כל משפטו היה וכן . ח"ז( פ"ר חלה )ירושלמי בירו ועלתהבסוריא
 בעלי מגדולי אחד היה הושעיה ר' . ה"ה( פם"ז יבמות )ירושלמי בתורה פניםהכיר

 בשבתו , בעקבותיהם והלך קפרא ובר חייא ר' לרבותיו נאמן הלמיר בזה והיההחיצוניוה
 נתפשמו ידו ועל מרבוהיו נידו המקובלות שונות משניות יד על קובץ היהבדרום
 הושעיה ר' וסדר ערך אשר והקיבץ . ס)שבוהיהמן( מקוטות בבל החכמים מדרשבבהי
 . עושה היה באמונה מלאכתו את הוא כי , מתוקן בחזקה הדורות לכל היה הואאח

 בכל ערוכוה הן רק רבה ח,יא ר' והכין יסד אשר והאספה אספתו רק כי עליוואסרו
 ורויה ר"ח בי סתניא דלא מתניתא "וכל , לסמוך ראוי לבה ועליהן השבוש מןושמורות

 משנת כי הדבר וקרוב , קמא.( )חולין מררשא, בי מינה תותבו ולא היא סשבשתאן
 מקובצים ברירה אחר בברירה יצאה היא כי ר"ת של ממשנהי שלמת יותר היתהר"ה
 המשנה "אבי Qw לו קנה זה ודבר ,, אחרים ממדרים משג-ות גם גה ועלושונים

 הרבר וזה . ה"1( פיד ב"ק ה"נ מ"א קדושין ה"א פ"ם כתובות היד ג פ יבמות)ירושלמי
 הכבוד כנוי הוא אשר "רובא" או "רבה" הכנוי שמו על הוסיפו כי סבה היהאשר

 להם רב ירם אשר החכמים שגדולי מצאנו כן כי . במשניוה בקי היותו עלוהההלה
 היו כי נאמר ובפירוש שיבה.דמתניתא" הכבור בתיגור מכונים היו המשניותבידיעת
 , הי"א( פ"ד יבמות )ירושלמי רמתניהא" "רבה בתיאר חייא ר' את מתארים הגמראחכמי
 . דטתניתא" ,.רבה מן קיצור הוא חייא לר' שנתני "רבה" הכנוי כי ברורה הונחהוזה

 על דמתניתא רבה : עניני הושעיה לר' שנתנו איבה" הכנוי שגם הדבר קרוב כןובהיוה
 הזאת לסבה ואף . המשנה אבי הכנוי עם הוא ואחד במשניות הנרולה בקיאותושם
 הזה יצחק ר' נם כי י,רובא" כבוד כנ.י נ"נ האחרונים רבי בימי חי יצחק.אשר לר'נתם
 המשנה כל כי עליו העיד עצמו ורבי , רבי במשנת וביחור במשנה ובקי נדול אדםהיה
 יצחק ר' את ישאל המשנה נוסחת יושר לרעת ההפץ האיש ומי , גירו  וצרופהזקיקה
 חכמים גם כי עוד ונראה . ה"א( פיה מ"ש )ירושלמי כצעניתא כל ל1ה רבחנתרובא
 הכבוד הואר ניתן שנם'להפ ההלמודי ומהן ובמשא ההויות במעשה נפלאים היואשר
 דאולפנא" "רבה בשם נקרא.ם היו התלמוד במעשה אסונה ידם אשר הם גם כי ,"רבה"

 , דאולפנא רבה טן קיצור הוא , רובא או רבה , לפעמים כן ועל ן שם( יגמית)ירושלמי
 הדברים ונראים , התלסידיות ההייות בחכמת יתירה מעלה לו אשר החכם אתלתאר'
 ה" ב ר ,, מן נגזר הזה השם גם כי שרובין" בשם חייא ר' בני נקראו הזה מטעם אףכי

והוא
 ,ת הוא אם 4ן רבה ר"ה הוא הזה ר"ה אם ספק ויש . טררוטא קפרא דבר טתניתא ואייתי אחא הושעיתר. הרב( א פ טבלה היד פ.ג ביצה ה.4 א פ ישא נ ח פ.ה )שביעית גירושלסי נמצא פעטים כטח1(

 שכתב ב' הושעיה ר' ערך )עא.( ת'רושלטי טמוא בספרו פראנקעל וכריה ר' שחרב וראיתי . מא'חר שבדור 'הר
 . הראשק אחר דורות שוי חי אשר השני ר"ח הוא טדרומא קפרא דגר טתניתא הוייתי אחא עייו שנאמרדרזה
 , ענין גשום טכרהת אינה היא רביצה מילושלמי ראיה שהביא טח  גי . קהוינא לא ראיה חזינא קא גבראברם
 ר"ח א.יתי כר-י הלכה יר"ש ריי ט,פר וסבר איסי ר' קומי עובדא אתא איתא מח"ד פ"נ . גגיצח : שם11'ל

 ב' ח ר אם כי זה ואין קדם רצח ור"ח . בו וחזר וקגלח וכו' אוסרים וחטטים והנא טדרוטא דב"קסתניתא
 בירוש,' בהריא טפורש הלא אימ' לר' ה ב ר ה קדם רבח שר.ה לנו טנין. אבין לא עכ"ל,ואני ב' איסיור'

 כעודו איסי ר' קוטי עובדא תא דאתי אפשר אי ולטת רנת ה ר של תלמידו הית איסי ד. הנח( י"גלשבת
 וחכמים ששנה דכזק מת)יהא חראחו ורבו טקים בכל י נר חלכח וריש ר"י סימר רבו.,.י%ך לפנייושב

 הזח השני 'טר"ה :קים רשים מצאנו לא חרי ופור . גו חי ולבך כשוהו  שחלגח לכ' ר"ש גסקום אומרים,
 . שקול הדבר עדיין כן ועל . בררות1

 דליקת חיה)דו.ר
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 בהויוהיהם מופלאים היו יח:קיה שיהודה ירענו וזה , דאולפנא רבה מן הקיצורוהוא

 לכונה רובין ענין מפרש כבר עצמו הנמרא כעל ובאמת . ה"א( פ"ז שבח)ירושלמי
 כ. ידענו וכבר , ח"י( פיד חלה )ירושלמי הורגסניא הרובין אינון מאן באמרוהזאת
 רבה עם הוא ואחת בפרם המשנה ומפרש בכלל מפרש הוא ניא גם הורענין

 נדילי על אם טכוון רבה התואר כי , העדיות אלה פי על לנו יוצא ועתה .דאולפנא
 , התלמוד בטעשה או במשניותהחכמים

 ועל.
 בתואר נקראו אשר האחרים החכמים כן

 ה"וז פיד )שם רובא הונא ור' , ה"ד( פ"ב ברכוה )ירושלמי רובא אחא ר' כמוהזה
 , וגתלמודם:( בהויוה או במשניות הפלאהם מפני אם זהקבלו

 המרור זה עשו הם . הושעיה רבי היה האחרונים משנייה כמסדרי לאאבל
 אסף הוא הושעיה רבי כן לא . .ולא-לחכמה למל-קה נחשב היה וכמעם ,לאומנות
 מלררוש ידו הניח ולא לבדו סדר סדר ומדרן ובמתינות בזהירות באמונההמשניות
 נשאר לא משניוחיו קובץ , נאמנה ובבקרת בדקדוק - וצרפן וזקקן בחכמה בהןילת.ר
 סטנו אבר כי האשמה , לו היה מה ידענו לא סדר אשר והמדר בשלמותו אחרוןלדור
 קדש הקדמונים ספי שיצא ודבור דבור כל להם היוה עם בי . האחרונים בדירותהלויה
 כשלטותם וקיימים עוטדים להיתי הראש'נים ירי מעשי שמרו לא זאת בכלקרשים,
 וטפוררים מפוזרים רק , בצביונם עולם ימי כל יעמדו ולמען עושיהם יד מתחת יצאוכאשר
 נרע לא הברייהוה אלה ברוב כי עד בתוספהא מהם מה וחלק התלמודים בספייהעלום
 היא שלנו התוספתא כי אומרים רבים . לקחו קובץ ומאיזה נשאבו סקור מאיזההיים
 כי ונוכחנו ראינו כבר אבל , הושעיה ור' חייא ר' שמדרו המשניות קובצי אהכוללת

 הן כי בבירור נודע התלמור סערות אשר המשניות ממפר גרול כי פכ"נ( )ח"ב הבלזה
 עם כן יעל , שלנו בתוספתא להן זכר ולא שם ולא , הושעיה ר' של מקובצולקוהית

 נדב אשר לבו ורעיון עמלו כל .עם , משניצניו נקבצו יגע אשר :רוח בשר יגיעתכל
 תולדהן אשר הברייהות מן קמן מספר על רק כי , בעמל. טוב שכר ראה לאלמלאכתו
 . וישעיה8.( ר' "תני בכניי בתלמודים הנזכרות הברייתות והן עליהן שמו יקרא משנהומסדר
 ,ה בעבור , כטוהם חיצוניות משניות בסדור ועמל רביהיו דרכי ר"ה אח, כי אף:אולם

 כמו בשמו הנקרא מאוחר סחבם ולמחדילו הזקן או חיאשון כלותר רבה סלת *" חפחברים אחרתיצ(
 אבל )סב.( הירושלמי מבוא עי' האוחר בוסן אחא ר' מן להבדילו רובא אחא ר' וכן תזקן כלומר רובאר-ח

 אחרי , זו דעת השתבשות מורה שכבר תמלח דקדוק על לחקור נרצה לא . כן שאינו יטצא חיטג ברברהטפין
 את "יא 1:ב:גייי1ל::7' בו'עג%::::ינ(ובנ:~:ו : 'גנ:"גה:::יקך2ב:חית ששטותיהם שנים היו שכבר אחר סאוחר בזמן רק כן לומר אפשר כי . נכון אין הפ.' שזח סבורא העניןשמצד

 שאי במקום וזה סתם ר-ח לפערים אבא בר ח ר נקרא בטקרח ואך זולתו סתם ר"ח מצאנו לא כי ץהבדילוהו
 עיין תקדש, בלשון הגדול לפעמים וקראוהו גדולתו שם על רבח נקרא שר"ח גרור ואולם . לפעותאפשר

 ומדאנו בסובכם שוין וה:רול רבה וע"כ ח-א פיו ~בת פעו סוף פאתירושלטי
 ירבה" ר"ח את קרא ייחפן שי'.

 . כדאסין מהורתא אלא אחר הושעיה ר' חית לא ריי וביטי חיג פ4י תיומותבירושלמי
 ע.ין פעטים. ~ת יכרך טצאתיו ובירושלמי מקומות. בהרבה הושעיה ר' תני נטצא לא בבבליה(

 בו שיש כל חיב פיח , דשאים מיני הן ואלו ח"א טוף 1 פ . וכו' בתבן דגן אדם סרבת היש פיה ת 1 כ רב
 ח א פ . וכו' לאותות וחיו חיג ש פ . יו' אמן ארם הפ עונה חלם שם וכו' טרקלין אפי' ח"ז שם . ששקהלכלוך
 פ-ם שביעית במעשרות. לו יש ח"ג פ4; דמאי וכו'. פאה הפריש היא פ'ב וכו'. פגי יראו לא ~'אפ4א
 הנב פזב . וכו' זיתים על זטזיט 'ם ה Qw . מחשבה לו אין חגוי ח"נ פ"א ת 1 מ 1 ר ת . שנים ג' לאחר אפי'היו
 חלה ה.א פ'ג ח ל ח . למצותו אית. מחייבין אין פרא סוף . וכו' נוהגין הגלוין היי פיח , פהורה תרומהסאה
 אין הש 6'ב שם . ונר ביהיר עוטדת שהיא סנורה . וכו' אותו טהייגין אין ה4א פ"א ת ב ש . נבלולכמין

 ין וב עיר . וכו' ביין .וצאין רפית . ובו תבן הוציא פ"ז סוף תסיים. של הותל הגח פיו . וכו' דגוריםשל נהיי היא פיה תרקב אפי' סאה אפי' 'ו ה סיג . אדם הש ממלא ח"ז . וכו' קרן דחדא ח"ג . וכו' אותומהסבין
 א 5 1 י . כספקן יעשו 1 ח פיז . וב" ולשח גאה ואחית תיר פ"נ ם י ח ס פ . לרה"ר פתוחין פתחים ח4בש"א
 אם טה ת"ח פרג שם . עקומה כריסן נראית  שהיא מפני ת* פ"א ח כ י ס . וכו' סופה פרשת גל ח.חפ-ג

 ראש פסול. וכו' ע'1 שופרשל הנא פ"נ . וכו' לאמו צריך שהוא קמן ה"ט שס יכי'. מיתח געון איפואפהורה
 .בס-ה . השססישראל קללת ששמע אחד העז פ'ג קטן סועד חכמים. בשם יה חגי ר"ח טפש ה שנה
 . בכית זכה ולא כממלמלי; זכה היא ""ה , לא נסוכו אבל במפריח ספ'כ ת 1 ב 1 ת כ , וכו' יבמי סאן ה4אפיד

פ.ה : חירפד
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 להביא לפעמים משתדל והיה , ולתרצה לפרשה בה בחיד רבי ממשנה ידו הניחלא

 . אושות"( משניות ובין בינהפשרה
 ההום עד ונוקבים יורדים עמוק עסוק אשר הושעיה ר' העמיד נדולים יסודותשני
 בטאטר ה"א( ג.1 נ"מ )ירושלמי הלבה מבמל המנהנ שאסר מה הוא האחד .ההלכה
 יורנו והוא , בהוראה ומנהגנו משפטנו יהיה פיה על אשר מאד מושכלה סדה הניחהזה
 המנהג אחרי הולכים דברים  שבכמה המעשה הורה ובין ההלכה הורת בין הבדל ,ffגי
 דוזכמים של ההוראה  בדרכי הולדות יצאו הגדול העיקר ומזה . בן  אינה שההלכה"ף
 ' החכמים דעה עם נחלוף  שהוא  במקום  אף  העם  למנהג פנים נשאו בי .  אחריו באואש-

 ההלנה מן נוטים שהיו לבר ולא . וש"נ( טה. )ברכיו מקום בבל נפותם ההלכהשנקבעה
 אבל וכך כך שהלכה  ברבים  לפעמים  תדשין  שהיו שמצאנו נסו  להחסיר מעשהלעשית
 עצמה ובהוראה , היא( פ"ב ביצה )ירושלמי החמירו אלא כן הורו לא למעשהלהורות
 להחסיר שהורו העם לפני בדרשה ברבים הוראה ובין יחידים להכטים הוראה בין"בדילו
 לא דבר באיזה להחטיר ההלכה שנקבעה במקום גם אם כי פו.( )חקין כהלכהשלא

 , בו:( תעניה פן: )ר"ה סוחרה שהמנהג נטקזם בטעשה אחריה ללכת נהלכההשניחו
 ביד ורשות סופרים סרברי אלא אינם השעורין שכל הוא העמיד אשר השניוהיסוד
 השעורים שכל החושבים מלב להוציא השעורין את לשנוע ודור דור כל , gff דיןביה
 את לפניו לשנונו צריך הזה בזמן איסור האובל כן על ואמר . מסיני לטשה הלכההם

 שיעור מאיזה יודע ויהא השעורים את עליו וישנה אחר דין בית יעמיד שמאהשעורים
 לעצות אחר ב"ר בל יבול דבריו ולפי , פ.( יוסא יעי' ט"ב פ"א המנה )ירושלמיאכל
 דינרים הרקב ער או דינר עד סמנו גדול אף אחר לשיעור בפרופה  בסף  קרושישיעור
 ן ואין . נפ בלא ונהירנה קדושין קדושיו אין פרופה שיה או בפרופה המקרש  ואזויזהר
 טחיך לנו ויראה יגלה גדול דבר עור . לשנוהם אחר ניד כל ביי כח יש הושעיהי' לדעה ואשר , בהם תלוים תורה גופי אשר השיעורים כל פה לפרפ טחובתנו לא וגםרצוננו
 %א , ר ח א ן י ד ת י ב ם רק דבר לא שר"ה ותא , תשע" ר' שהעסז הזההכלל
 הנאי %1ם ובלי לא או הקורסים הרק בתי מן עתר גחל הסאתם. הב"ד זה אםהבדיל
 . שרים ויש, לשנות רשאי מאוחר דין בית שגל הדיןחוחך

 היה עוד , המשניות סדור במלאכה ונאמן נפלא אמן היוחג מלבד הושעיהרבי
 הוא גם כי עליו באמרם מאיר לר' דורו בני והמשילוהו ישרה"( סברה ובעל הרעיוןזך
 היתה הרבה חכמתו עם ואמנם , גג.( )עירובין דעתו סוף על לעמוד חבריו יכלולא

  ה9-ובים ע6י בבני  ולחלקם ימצה מעיניתיו להפיץ  עזה השוקה נם בקרבוקשורה
 היא ,  בקסרין  ישיבהו  וקבע טשם  והלך הרדום את עזב  הזאת מתחקה  ואף ,והרחוקים

- -  קסרין-
 חיא *'ח ן י פ גי . 1כ1 בנות בתי ב' שם ו4ו חיב פזי . גקבורתה  חייבין hralro ידשין ירשיתט"חיש

 . הרב פזא בזק כיערת. חוא ניצר ה"ב פ"א קדושין לדוגר. יוגל כלהם ח'צ פיו נזיר וט'. זרקואפי'
 אעיף הבהמס חזר . יום שלשים תלה חיג בזג . במורח גולה ווצ סיג . י"מ  משום אוטר רשנ"א לעה כללותר'

 ג"פ . בטקצזח חייב כך בכולה שחייב כשם דלה פ'מ ב"מ .  טחייב ר'* חקין  לעניו ח"ח פיר , חייב רגיחשלא
 אילו פזת שבועות חקב"ה. לפני ונשתפח עלהיויד ו ה פ'צ סנחדרין גטפלפלין. ולא בנית מ"ר פ5

 ושסוי החי פ"א ות כ ס וגו'. נתעיירת  ואח": ילדת ה'.א 6"א 'גדת . וכו' 'ד שליחות נאמר)לא(
  אטור  חזח

 Nffn פיט שבח ח'1 פ"א חלת ח"ח פ"א חיום8ז 0פז שביעית מ"ג פזה באח עי' בטשניתז *רושיו4(

 ב.בפיף ה"ר פזי  ב-ם וה"ה חע פזר ב"ק חש פ"ח נימין חיש פע יגמיא "Sff שיא ריח וח"ג ח"ג פששקלים
 לרוב  רבה רקן כי דרשעיח ר' חשפ ברנר טתינוח וצריך .  ובגלי  בירושלמי ט בב ועור דכא פי"א והחדרןג.'א
 חולל טן יתאים מעטים ט9סא ורק רבה בכנוי כנויי סמנו שיספרו בספוריפ או גאנדה ורק פתם ריחנקרא

 ייקר זח יאק דגלל מ! 'דבקים מעפים סקזטת ואיזח רנת ר"ה נקןא ורנה מתוג ר"ח ע' 41רהטלמייגסבוא
 . טרום ת9-א רבה ר"ח על מכוון אשר מוכיח ר.ה חס וכל , כבש"כאלא

 במדרש ססטוך חץ 1'ד פסחים ועי' בצברה כיר כדול כטח נראה שהדסת בהערת ומהבאתי שפרושיו5(
 . הקרשים עזן אח אהרן ונשא בפשק מדרשו הזז פ.ז שם עוד ועי' פ בער סלאכח א.0ירזשה
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 חכמינו בפי נקראת והיא אוגוסטום הקיסר לכבור י ם ו ד ב ה הוררום בנה אשרקסרין
 בן ר"א בימי וכבר . התיכוןי( ים חוף על יושבת הזאת קסרין . ם דו א בתקס-ין

 ר"ש אחת פעם שבת הזאת בקסרין גם ספק ובלי בז:( )סוכה חכמים בה ישכוהורקנוס
 לא אבל , שם( והוספתא ובירושלמי כוי )מוכח עמו היה ברבי יומי ור' בחג בטליאלבן

 אלר; הלכו אשר הדבר מבת אולי כי , קבועה ישיבה ההנאים ביטי שם היה אםנודע
 הממשלף מושב היה ששם מפני אם בי הישיבה אח לבקר היתה לא שםהחבמים

 שם . עמם בני לטובת המלוכה שרי לפני השתרלות איזה צריכים היו אם שםוהלכי
 לקחת ומקרוב מרחוק הזיבה תלמידים יתאספו ואליו ישיבה הושעיה דבי ימדבקסרין
 חשו בקסרין מדרשו קבע ר"ה כי כשמעם הזה שבדוו. החכמים גדילי , מפיהותירה
 יוחנן רבי היה ד,אחר , הארץ בכל הלך הטוב שמו היה כי שם ללכת התמ:ם:וולא

 כבר כי אף רבים, ימים לפניו ושמש. לקמרין אליו הלך ינאי ור' חנינא, ר'הלסיד
 למברה ולא לנמרא לא ולתורהו לו צריך היה ולא בחכמתו מפואר לפניו ישבו בעההיה

 הורתו בנדולה מאד יוחנן ר' והפליג ח"ו(, פי"א וסנהדרין שם וירושלמי ננ.)עירובין
 סדקית של מחט נקב כמלא נג-ו וחבריו והוא היכל של כפתח. לבי כי עלי:באמרו
 בימי עור בקסרין להתישב הדרום את ר"ה עזב כי נראה ומזה , שם( עירובין)בבלי
 יושב תימיר במדרגת .היה עור יוחנן ר' אשר הימים כי , הנשיא ברבי גמליאל ר'חיי
 עשרה כשלש ההלמור הודעה לפי עמו ויהי לקסרין ר"ה לישינה והלך רבותיולפני
 מהתנגדות המעשה גם ואולי , ברבי ר"ג של נשיאותו משך בימי כהכרח יפלו הלאשבה
 אירע זה נם אולי , כן לעשות נהנו לא ור"ה במוריא דמאי להנהיג שרצה לר"ג ר"השל
 ר"ג של נשיאוהו בימי שכנר לראוה זה על נפליא ולא . בקסרין יושב היוהובעה
 ירענו כי סתקנהו להפריעו הנשיא על ירו חזקה בי ער החכמים מגדולי ר"ה היהברבי
 בתורה כתו גדול אביו אבי כיסא ר' בימי ועוד , ארצו מגדולי היה בדרום עורושר"ה
 . נט.( )ב"ב בהלכה לפניו חמא ר' אביו אתונצח

 מדותיו על בהורתו ודרכו משפטו על וכשר:ניו הושעיה ר' תכונות על נביטאם
 לשבוס והכשר הנכון האיש היה הוא אף כי נמצא אז , בהן מעוטר היה אשרהנעלות
 חכמתו הכשר ויה-ון הכינתו לפי לו יאהה אשר העיר היתה קסרין וגם , בקמריןראש

 משאלוה לפני סגורות בעינים עמר ולא לב רהב איש היה שר"ה ראינו כבר .ומדותיו
 דין הבית נכח הזמנים. בכל וביד ביד לכל ועצמה כח נהן הוא , ובמקימו בזמנועמו

 לאפיקורם להשיב מה לדעת ותכסה הורה ללמוד שקור היה ר"ה , הגזית שבלשכתהנרול
 מררשי רוב כן ,וכמו , פיח( ועי"ש פי"א רבה )בראשית עה בכל צודקוה היווהעצכיתיו
 היה כי טוה ונראה , השומעת אזן על וערבים מושכלים הם ממנו לנו יש  אשרהאגדה
 לשבו באמה הנאות היא הוא לו אלה אשר האיש ועתה , זמנו דרשני בין מאדנעלה
 עג ממשלת מושב מקים כקסרין גדולה עיר בקרב מושבה אשר ישראל בעדתראש
 זאת אהבו אשר ומוריהם למשיחיים וביחור , שונות דהות לבעלי כניסה מקום ,נברי
 ספק בלי היהודים יושביה גם אשר ומקום , אמונתם בעניני היהודים עם וליתןלישא
 גם לרוב אשי קטנה בעיר כי , מושןוהם במקון המושלוה הדעות עם חוזה עשוכבר

אנשיה
 ,. בקסריון לה ואמרי בקטרי וכו' העלון בגליל שיטבת אליעזר גר' דיגשה נרם" נו:( דפוכה בגס' שם6:

 לו קרובת או התיכון ים חוף על יושנת היא אם כי העליון בגליל היהח לא עליה שכון הזאת קטריואטנם
 אחרת קסרי עור יהיח ל ,פאליטטינא קסריא נקראת והיא , א ה' פ,א גיטין בירושלמי להדיא  שמפורשכסו

 לחרב טפרים דקדנקי בספר ומצאת, , משובשת שבדפוס שלנו בנמ' הגירסא אולם . פהיליפא קסריאהנקראת
 בגליל הטלות 'שתי כלל גרס לא במינכען הספרים שבאוצר יד רהיבה שבגם' שהעיר ראבינאוויץ נטע רטאלר'

 גר לא וג-נ הזה המעשה מובא צו. צד ופרה כפשר ובם' בקסרין" לה ,.ואסרי המאמר גם שם וליהא ,העליון
 . העליון בגליל טלוו; שם גרם ולא ברייתא מובאת ב פ דסוכה ונהיספתא ' התליון,.נגליל
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 ראשיה אם ככה הדבר יניס בר ובמנהגיהם כמשפמיהם . בדעותיהם קטניםאנווה
 הממשיה מקים גד51ה בעיר הוא כז לא , חייהם ובמשפמי בדעות קטנים ג"כוסנהיניה

 אר בה ההילך הרוח . ואשר בה- באו נקבצו שם ועם עם של המשכילים טבחיריאשר
 נם כן ועל אתרוה ומשאלותיהם אחרת רות היהודים רוח גם כיאה בעיר , יבקשגדולות
 ואמנם . חוזה יעשה ומקומו זמנו רוח ועם יתהלך בגדויות אך בראשם אשההאיש
 לשבה וכשר הראוי האיש הוא היה והחברותיוה המוסריות הנפשיות מדותיו מצדנם

 ונשא הבריות עם בנחה ודבורו במעלליו עניו היה ר"ה , כהקרין נדולה בעירראש
 שאר אל דמה לא הוא פ"א( ב"ר ה"ה פ"נ מ"מ )ירושלמי ולטנהגיהם למשפמיהםפנים

 בשובה כי'א: פ"כ( רבה נויסרא זה על זה קררה בקשו אשר בקסרין היושביםהיהודים
  שיהיה מי יהיה לאוסריהם כבוד ונתן אדם 'בכל דעת אטרי והוקיר הכל עם נהגונחת
  והכסת היביש 5א עני עניה ,  וע"ח()ב"ר

 מסבי
 עכו התהלך  לי באח  אם בי בזה לא

 יכשר  אשר האיש הוא אח  בן ועל , היו( פ"ה  שסלים  )ירושלטי  ר?ט וביברי?ענוה
 , יחד הלבבית וכל עמו חן את לו לקנות נכון הוא ואך  בקסרין גריפה ערהלהנהיג

 ורבי תסא ר' אביו בה ישב לפנים אשר ד 1 1 ר פ בעיר בדרום הושעיה ר'כשבת
 היה ההם ובימים ההיא בעת , ה"א( פ"י סנהדריז ה"ב פ"ו שבת )ירושלמי הפראבר
 הוה הרור חכמי טגדולי מאחד מונהגת ומפוארת גדולה ישיבה בררום אשר כלורגם
 ע ש ו ה י י ב ר היה  הזה החכם . הושעיה מר' היה נופל לא ובצרקתו בחכמתואאר
 היה הוא . בדרום תירה מרביץ ריב"ל היה רבה תייא ר' חיי בימי  בבר . י  לו 1ג

 עליו ויסופר . ארע אצילי סנדולי כאחד ברמים ביתו ונ.הנ נכסים ובעל עשיראיש
 ער ריב"ל הזמינו והנה בביתו . אוהו ויבקר לררום רבה חייא ר' בא אחת פעםבי

 הטעשה וימי , תבשילים מיני יעשרים ארבעה לפניהם ויביאו הצהרים 5הם אלשלחנו
 ריב"ל ויענהו 1 השבת  ליום הנחת  זה מה החול בימי כן אם ויאמר ר"ח ויהמה 1היו
 מינים ושמונה ארבעים החול כימי משנה לחם יבא הקדוש יום לכבוד השבתביום
 אה לחת הנשיא בבית בו התחהנו עשיר היותו ספני ואולי ,  ותזנח( פ' רבתי)איכה
 צבור בצרכי עמו..ועסק לתובת וכחו  יטוו נדב ריב"ל , לג:( )קדושין לאשה לבנובתם
 שרי מלפני עמו לבני מוכות להמציא עז בכל והשתדל העשק( כי פ' רבה)קהלת

 פ"ג )תעניה עצתו ואיש  אוהבו היה אשר , חנעא ר'  עם  בזה רברו ויהי ,הממשלה
 כי , הממשלה שרי לפני השתדלות  איזה בשביל לקסרין יחד לפעטים והלכו ,ח"ד(
 פיה )ברכוה  הממשלה עניני ט:היגי הרוסיים  השרים בעיני נכברים  היושניהם

 , ה"אי
 . רבי  תלטיר סיסי בן  לוי של  בנו היה הזה  יהושע ר' ני  אוסרים  קורוהיו כוהביבל
 ועוד . מזה קטן רמו אף אין המקורות בכל ני  לב על שמי ולא  הרבר על השניחוולא
  אחרי  בביר לא  ומן מת אשר רבה, חייא ר' בימי כבר ריב"ל כי ידענו הלא ,זאת
 ,  הסמיכים  טן היה ספק ובלי ן  בישראל הירה  מרביצי  החכמים טנרולי היה -רבי
 הנשיא שבית להאמין נואיל אם ואף , סמכו לא אביו ואת  מסבו  אוחו בי להאמיןואין
 לא . בעיניהם נהמר היה לא אולי אשר אביו על , חתנם אבי מהיוהו יתרון לונתן

 כבור למרוה הממיכה יקבל הוא בי כמוהי  ובחטירות נטרות גרוע איש על זאתנאמין
 היה אם יפלא סנה ויותר י ססכוהו לא יתו יום וער עת בבל פניו השיבו אשראביו
 כי טצאנו ואמנם ו אחת  במלה  אף  אביו אח  זכר לא סיסי-איך בן לוי של בנוריב"ל
 . ה"ה( פעה ברנות ה"מ פ"ה גיטין ירושלמי קנו. שבת י: (t?s:n לוי היה הזה יהושער'

 אחהופעם
 קקש~

 15י בן יהושע ר' ייעל מאן : ואמרו לכהנה מעשר ליחן שלא להטבות
 שהיאור ברור מפואר הלא וס"ה ה"ה( פ"ה שני מעשר )ירושלמי ללואי ס0ייעדוכא
 משפט היארו על לוי בן נקרא אלא לוי  ששמו לאיש בן שהוא פירושו אין 6י"יכן
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 )שבת י וא ל נר ל ואמרו פונן : להלמידיו חנינא ר' שאמר שפצאנו ס0ה וכן .ריי
(cffולא , הלשונות בכל שוה הפרמי ישם כי פרטי שם על מכוון לוי בן שאין יתברר 
 לא יהושע שר' נראה זה ומכל , ד5י בריה אם כי לואי בר , לוי בן של תיגומויהיה
 אשר המאמרים על לב נתן אם . שבטו שם על אם כי אביו וצם ?ל לוי בןנקיא
 היה כי הוא ידוע דבר הן . שטהו אל משמתו סתירה לפעמים נראה שסו עלנמצאו
 אגדה בעל וקראוהו ככה על אותו משבחים זמנו ובני האגדה בחכמת מיוחדריב(ל
 הכותבה אגדתא הרא בפירוש ואמר דורשיה ואה האגדה את סגנה שהוא נמצא זהונגר
 שבת )ירושלמי שכר מקבל אינו והשומעה מתחרך הדורשה חלק לואין

~rite 
 , ח"א(

r'r1עינים )מאור מאוחר חכם הוא המגנה וזה היו ריב"ל שני כי , ההשערה אל יביאנו 
 לנו נרמז רמז . הדבר כן כי ביורות ראיית ונם ברור רמז לנו יש כי ואמת .פם"ו,

 ליה הוא ייא דם ק לוי בן דריביל חמיי פטירם בן יוסי שא' : יספר אשר תלמיד.
 ונראה . ה"ה( פ"נ מ"ק )ירושלמי עמיה דיתנה תלמידים הייז קפרא בר ליה שלחייברא
 כלומר ריליל של הראשון חמיו היה פפירם בן שר"י הכונה 'שאין האלה הדבריםטלשון
 הראשון ריב"ל כלומר ריב"ל על מכוון קד0ייא מלת אם כי , הראשונה אשתואבי

 ריב"ל כי הרבר נכון אמת כי לנו מורות ברורוה ראיות אבל . אחר מריב"ללהבדילו
 פנקסיה הנקרא ספר כתב אשר ריב"ל כי , אותה הסננה ריב"ל איננו ההגדהבעל

  אין הכותבה אנדתא הדא שיאמר אפשר אין קנו,( )שנח אנצה מעניני כלו ואשרדריב.'ל
 שיאמר אפשה אין סתמו ולא דורסו ולא תלמידו לפני הפפר זה שם אשי ריב"ל . חלקלו

 אסתכלית לא יומוי מן אנא שיאמר אפשר שאין וכמה כסה אחת ועל , מהחרךוהדורשה
 . בספר אגדה רברי כותב היה עצמו שהיא אחרי , שם( שבת )ירושלמי דאגדתאבספרא
 בשני הראשון את להחליף שלא מאד מתונים להיות אנו צריכין כן הדברובהיות
 . עמיתיהם שוויספני

 לאיש בעפו נודע היה , חנינא לר' נאמן וחבר גילו בן , הזה לוי בן יהושערבי
 היה ולא השמים נעצרו אחת ופעם , אלהים לפני נשמעת תפלתו עת בכל אשיחסיד
 מיא עצר ור"ח לדרומאי מפרא מחת ריב"ל ; לאמר ר"ח על בצפורי העם כל וילונומטר
 בית נאמן בחזקה ריב"ל היה כי מזה ראינו , ה"ר( פ"נ תענית )ירושלמי צפיראימן
 בפדות ונפלא נעלה היה מאד מאד . הגזרה לבמל יכול בתפלתו אשר אלהיםלפני

 העמ את דעת למד כן ואף , מדתו היתה במדברו גם , במעשיו הצנע מדת ,נכבדות
 , אדם בני עם שנהנו ונחת בשובה , ק:( עירובין ג, )פסחים ממנה דבור טבללהשתמר

 עצמו על ואמר . וחרמותיו בנדוייו להלחם כקנאה יצא לא לשמוע הממאנים נגדואף
 עסנר חסידי כל והיו יחן ומי . היא( פ"ג מ"ק )ירושלמי מעולם אדם החרים לא הואכי

 בעלי נכסי וכמה משפחות שלום וכמה נפשות מנוחות כמה ! הימים כל כמשפמונוהגים
 לא אך מופלגת באזהרה הזהיר המינים ננד . ולדראון לתמהון הולכים היו לאבתים
 לו עשה אשר המינים 0ן אחד והביאו בנו בן חלה אחת ופעם . שפוכה ובהיסהבקנאה
 עשהד ובי ענינו ויודיעהו 1 לך עושה היה אשר הזה הלחש מה אותו כשאלו ויהי .לחש
 את משמוע הזה מחליו למות בנו לבן לו היה מוב הלא ריב"ל ויאמר , משיהםבשם
 קצף בשצף לא אמנם . ה"ב( פ"ב ע"ז ה"ד פי"ר שבת )ירוש' משיהם של בשמוהלחש
 אשנתו ענייני על עמו במתנו במשאו לו הצר בשכונתו דר אשר מהם ואחד . בםנלחם
 מהר אבל נפרצת קללה לקללו קנאהו רוח הלחיצו וכבר ממדתו העבירו שכמעפעד

 נכה לעשות נדבר מזב לא כי לנפשו באמרו ברורי ומשל קנאתו על סבלנותונברה
 כ5 כי ויען . 1.( )ברכות מעשיו כל על ורחמיו אמר אשר הכתוב דברי נזכור אםבי

 זולתו את חושד היה נקלה על לא כן על אף ;כות לכף אדם כל את לדוןהפצו
 להנריעו הי.ג()דויד
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 נפש חללי ורבים הרבה המינות התפשטה בזמנו . ממופקרי פעולה עקב לחובהלהכ-יעו
 קצה הנופה האדם יעשה אשר קל דבר כל על ההוא הדור חכמי כל כן ועלהפילה
 מישרים דרכיו וכל אהם חי אשר צבור שלית ואף , הוא מין אולי חשדוהו מידלמיניה

 ובנה והמינים מתים מחיה )ברכה ברכוה משלש אחה על שדלג לו אירע אךאם
 מחזירים אין בפירוש אמר הוא ריב"ל כן לא במינות שחשרוהו מפני החזירוהוירושלים(

 זולתו מלחשוד בנפשי להשהטר מדהו כן כי יען 9 ולמה ה"ד( פ"ה ברכות )ירוש'אוהו
 )יושא בגופו לוקה בכשרים ההושר כל בפיהו כמשל היה בן ואף . נפסרת מחשבהעל
 המדה על מהפריז נפשו שסר ובצדקתו , מהתחסדות עצמו הרחיק תמירותו בל עםיט:(
 עליו ואמרו . מצוה לדקרוקי תש היה לא במכנה מפו שבריאות שראה כמקום כןועל
 יוסא )ירוש' הכפורים ביום הסנדל נעילה לעצמו התיר )אסהנים( המזג רפה מהיותוכי
 לא החסירים רות אשר על לבו עוז ולא כשבה הסזיקין כל להרוג ומהיר ה"א(פית
 בני טובה עיביו נגד שם לבד סכנה במקום לא אך י קכא:( )שבת מהיתרו נוחההיה
 בנורת ידי יכולת ככל להקל למטרהו זה שם עת בכל אם כי , צרכיהם ומדהאדם
 והוא ה"י( פ"ב כתובוה )ירוש' שבויה ערות בענין גרולה קולא עשה הוא .חכמים
 רק ,ה נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך מכבל נט שהמביא שהקנו שמה שאמרהוא

 אינו שם מצויים שחברים עכשו אבל לארץ בחוצה מצויים חברים היו שלאבראשונא
 של הגנינוה על שרק אמר אונייקי בית של גכינוה גזרת ועל . ה"א( פ"א )נסיןצריך
 . ה"ז( פ"ב ע"ז )ירוש' לעץ נשחטים ששם שהעגלים מפני גזרו ההיאהמקום

 שם עמר חיצוניוה מענייה ומדור בפרידתה בדרום ההורה דרישת היתהבימיו
 אשר החכמים מן ורבים , ישראל ארץ פאהי בכל נפוצו ומשם עולמם שלברומו
 מחכמי היה כי אף לוי בן יהושע ר' אבל , הברייהוה אלה בירם הביא. בבלהירדו
 פ"א שבת )ירוש' בטבריה ישיבתו. היתה ימיו בסוף ורק כלוד ימיו רוב וישבהדרום
 של משנהי את לעשוה אוהבו חנינא ר' עם אחר דרך בהורהו הלך זאת בכל ,ה"ב(
 עמוד עליה ואמר והארירה הגדילה ומיקרהה המשנה מערך וברברו . תורתו לעיקררבי
 ער ולבא ולפרשה בה לדקדק מעיניו כל שם בה . פכן'א( )ויק"ר המשנה זוביול

 עצמו מדעה יסד אשר ההלכות . בתיצוניוו; מתעסק נמצאהו לפרקים אך . י(תכונתה
 כהקנוה ולדרוש לחקור אהב מאד מאד . התנאים8( למשניות ובקצורן בצורתןדוטות

 על לחקור היה בהלמודו המיוחדים מדרכיו אחד וסבתן9(. טעמן לב-רהקדמונים
 שאר של בין עבריות בין פשושם לפי המלות ולהבין במשניוה עומדים דבוריםפירוש
 ידע לא אשר זרה מלה בנרייהא מצא אחת פעם כי עצסו על ומעיד . 0י(לשונות
 כעל הוא ריב"ל . ספ"ש( ב"כ )ירוש' היא מה לידע הלשון בעלי כל על וחזרפתרונה

המאמר-
 ה פ שקלים . הפייסוה קלקול מפני אריב"ל ה,.ג פ"י ערובין . המשנה טעם ה"א ".א ברכוז ירוש'7(

 וו,-"א ה"ה פ"א תענית . כו' ש"ג קצרן . כו' גוים של רוקין היא פיח . רגלים לעולי מצויח בחמת שההאחנא
 אלא שנו לא ,סג:( ברכות ב' . דילן וכגי' מתני' כיני ספוט . וכו' שישוב ספני היי פ'ב ב"ב .  גקיאיןשאיו לפי ח"א פיא כטין . קברוה חנוך  אינה היו ".א ס"ק . לא"י כבור חלקו ה"א חיא סגלה . שמחה שלבננין

 . ככרך נדון עמו הסכוך ~כל כרך 3:( סגלה . גר'שבתוה
 . כלם וכן . לניגרת נערות גין אין ח"כ פ"א 'כסית .נ,' וריח פראה קול פ'ב פסחים ב' ח"ג ח פ סופח . גו' גשגת להיוה  שחל יוה"כ דיר פ"ר ברכות ירוש'8(
 י'ח לסח הע . שעות בר' תמיר למה טעם : שם עוד . הקנו המידים כנגד תפלות היא ד פ ברכות9(

 )כב.( ברכות . ש-נ גבינות אסרו למה היח פ'ב ע'ו . לרחוב צהיבה טוצ,אין לטח ח"ח פ"נ תענית .בוכות
 . נ' בפני הפקר מ.ט כה.( )ררם . סי כגגה ההורה שקורין פסוקים י' )כב:( מגלח . שחרית אוגלי  של טיגןסח

 סוכת . קרץ טלה פי' היד ק"ג . כיצד השתחויה ח"נ ג פ יוטא . כיצר הערבים בין ~'א פ"ח פסחים10(
 לטח )ז:( חולין . חצופים טן הנא רגש צופים נופת )מ"ח:( פוסח ב' . ת"י ען יחף מחלך ישגיח ד,פ סאו אה פ.י סנחררין ( סט יומא ג' ועי' אכהה נקראו לפה הזג פע מגלח . השואבת בית שמה נקרא לטה ה"אטיח
 כולן פכ'ג ב"ר , הנשח גיר שמו נקרא למח , אבק שהעלו מלמד עמו גחאבקו )גיא.( חויין . ימים וצמם)קרא
 . פלטיני אפרים לי פ'ב רבה ויקרא . חמוריה הר נקרא למה פגעה שם . חן טרדותלשן
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 למשה נאטם כבר רבו לפני להורות עתיד בחיו שתלמיר טה אפילו ג המפורסםהמאסר
 של לתלמידם וכת וכבוד יכר לחת בנה שרצה וכונתו ה"1( פ'יב פאה )ירוש'מסיני

 ההורה שנתנה ויען התורה בחס מונחים הם .המחודשים הפירושים שבל לאמרהחנפים
 יאק אל( צד )ח"א מסיני למשה נתנו כאלו בערך הם כן על  לדרוש לחכמיםרשות
 דיי כביה רופפת שהיא הלכה כל : פה שבעל בתורה הגדול הכלל מיסד היההוא
 יותר אמנם ה"ו( פ"1 )שם ונהג נוהג הצבור מה וראה צא מיבה מה יודע אתהואיז

 ט-רת על יעידו באגדה ומררשיו אגדותיי נח.( )ב"ק באגדה כחו גדול היהמבהלכה
 בהם יש כי אמנם ואם , י( י השכל ובמוסר במדוה המזוקקות דעוהיו ועלמחשבותיו

 ם. זאת ועיר . זמנו רוח את נשכח לא, הנה רוחרח נדע לא אשר דברים והנההנה
 עלו ולא חשב לא מעולם אשר לו נתיחסו טפילות ידעית נפתלים דברים כמהיודע
 בהם ותלו מהחסדים באו בדור-יבא בי מאז אוטהנו חסידי גורל כן הלא . לבועל

 המאס-ים אלה כל לא אם יודע וסי היפה נפש בהם הגעל אשר ומאמרים הבלאגדוה
 . השני לריב"לדם

 מ הדר ישיביה שבין והשלום האתוה סטר מעט מעם לההרפה הוחל ההםבימים
 חכמי בעיני נכברים הדרום חכמי היו לפנים. אשר החת כי , הנשיאות ביהוביו
 כי נראה פתאום לפתע הנה מה.( )ערובין שבדרום רבוהיני אוהמ קראו אשרהצפון
 ונסי הורה מעוסי בעיניהם נחשבו בי עד אליהם לבם ונהפך עמם אחרה רוחהיהה
 נסבה היתה הזה המדון ראשית כי הדברים ונראים , ה"נ( פיה פסחים )ירוש'רוה
 בימי אך הלסיריו את למנות הרב ביד הרשות היה לפנים כי ירענו הנה . ריב"למאת
 דין כיה רשות בלא ואף שירצה סי את למנוה הנשיא ביד הסניי שיהיה תקנויבי

 מבקשת כן עשה כי רבי אה נחשור לא כי אמנם הן . ה"א( פ.'א סנהררין)ירוש'
 היו שלא תלמידים ממנים היו כדורו החכמים מן שקצת ראה ספק בלי אם כיהשררה
 יהקן הזה הגדול לענין לג נתן כן על לאומה נזק מזה ויצא נסמכים להיותראוים
 במשך הדבר קלקלה תקנתו ואולם התלמידים לכל הסמיכה הצא הנשיאות מאת רקכי

 מן וטובים גדולים כי למכשול ה.ה לנשיאים נחן אשר וזכה זה כי. יוהר עודהזמן
 . מהם נוחה הנשיא רוח היתה לא אחרת שמפני מפני המנוי להשיג יכלו לאהתבמים
 והחזיר הנשיא מצוה אה לעבור אותו לבו מלאו אשר הראשון היה ריב"לוהנה
 ביחירי לרון , מנוי הצרינים הדברים לכל תלמידיו בל את ממנה והיה , לישנוהדבר
 . מפ"י( ונדרים שם מנהררין )ירוש' בכורות ולהתיר כתמים ולראית נדריםולהתיר
 . הנשיא זכיות נגד בגלוי כה להתקומם גדולה סבה לריב"ל לו היה כי הדברואמת
 רק אשר הגדול החכם זה , קפרא לבר יחוסו על לב בשומנו נקלה על הסבהונמצא
 ה~-לית לא וכשריניו הכסתו כל עם ואמנם . רבו היה למדרגהו הניעו ומנו מחכמימעם
 מן נססך כי שטענו לא מותו אחרי ואף אדמתי על רבי חיי ימי כל המנוילהשיג
 דצעאמץ לרבו נעשה אשר הזה העול בסבת כי יפלא לא בן ועל אחריו קם אשרהנשיא
 מצד ביז אשך הנכון האיש היה הוא נם אבל חזקה ביר הזה הכח לשבורדיב"ל
--4-_ אשר בעמו גדול היותו מצד ובין הטמשלה בעיני ונכבד עשיר היה כי חחומריהפעלת.

כבדוהו
 ברבות שגר, במדת לררוש ואהב . באגרת ררכן חמסין יבין טבלם חיא פ.א תעניות ובירוש' ,טד:( ושם'מא.( נדריי )י:( סכות פח.( ושבת אה*.. ממנו שאכל אילן בענין פט-ו ביר ודמותו )לר:( ברכות עי'1.1,

 . ק-לחג בח' לתורת-שנתנה זוכת 1:ן ו ברכוך . טי כנד וכו' פסוקים י' )כב:ן טג'לח . מ' שגד ברכות fiVt חעפלד
 ע1לס1ת ה' כננד נפשי ברכי ה' פיד ויק-ר וכו' סנגר כום פעטים ד' פפ4ח ב"ר . טי ננגד חודו כ.1 הני )קרח.(פסחים
 האוטחן בכפר 4ם., ברכות : ספורות גם ואהנ . טילה ימי ח' כנגד כה"ג בנדי ח' פכ"א שם . )י., ביצלחועי
 . ר להצח' לו יש שטוה ו' ):ב..י סוכה . תהלים פ' נאמר שבת של טאטאת  בעשרת )קיז.( נטוים חב-ין.ב"י
 . ה; ייניים ג' )ל.( ע"ג . יתשע רשנה C'Nlfi י' פב., ב"ק . לוים כהנים נקראו מקומות בב"ר 'פ::יכטות

 'ג( חדבר
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 . הנש-א טמ,קשי חה לבלי הזה הגדול בחיא לעשות יבול היה אלהים כמנאדבברוהו

 שכינת. השרה תורתו הקב"ה שהשרה מקום כל : שדרש במדרע1 כוון לזה אףואולי
 שיסכים האדם על 'שועלים ויחוסו גופית זכות אין כי לאמר היה( כרם פ' רבה)שה"ש
 ובל. הצליח בידו חפצו ובאמה , תזכהו היא התורה אם כי במעשיו ידו עלהקב"ה
 ישיבות בין השלום ברית להפר בזה די היה ואמנם , נצבה וגם תקנתי קמה בדרוםספק

 קפרא בר רכו שם על מריב"ל נמסרו רבים ימאמרים הלבית , הנש.אות וביןהדרום
 , רב ?ri-S לרגליו -ישב כי מזה נשפוט לא אבל פוי( בן ריש יע' ב"ק ע' מה"ד)ע'

 קהלה פ"ו )ש"ר פדיא בן יהודה מר לו היהה חכמתו רוב כי שמענו עצמי מעדוהכי
 בן היה ה י ד פ ן נ ה ד ו ה י י ב ר , בדרום מושבו היה אשר העשק( כי פ'רבה
 דרש יפה ואמר קלסו שדרש מה אחת פעם 'ב"ק כשמוע ויחי 1 קפרא בר שלאחותו
 פרא בר ובבבלי פדייה בר ירוש' בתלמוד קראוהו לרוב 8כ"ה( ויק"ר פכ"א )ב"ר אחוהיבן
 משא לי היה וכבר לתהלה ונורע בתורה מצייין אדם היה ה י פדי ר' אביו .כייען
 א: פדייה בר שם על ונמצא . היא( פ"ה נזיר )ירוש פה אל פה רני עם בתורהוסתן
 זה ;ולת 12(. בבבלי בין בירושלמי בין בהלמור ומאמרים הלכיה רב טספר פדאבר
 שמזהם הוכרה בלי ,רובם בשם נזכרו קצתם ההזא בזמן בירום רבים הבמים נמצאועוד

 או כב:( זבחים מה, יבמוה ב' . ה"1 'פיו עיובין )ירוש' דרים זקנ( הכלל. בשםונקראי
 התורה השתלשלוה על מאד פעולתם עצמה לא אבל ( ה"ז פ"ב )ברכות דררומיארבנן
 הדרישה אשר העמידים אמנם לתלמודם"י(. מיוחדת תכונה היהה ולא פהשבעל

 אחרוני הראשינה במדרנה היו עליהם נכונה האמוראים זמן פרק נתחלההתלטודית
 האריכו ילא זקנים היו רובם אבל , הבא הדור לפני התלמוד דרך סולו הם רביהלמידי
 החכמה בבנין הראשיים הבינים ה.ו רב' תלמידי מצעירי ואולם . רבי אחריימים

 חמא ר' בנאה ור' וחזקיה יהודה רבה הייא ר' בני , ינאי ר' , חנינה רביהתלמודית)
 ליי בן יהושע ור' פדייה בן יהודה ר' , יונתן ר. , רבה הושעיה ר, ובנו בימאבר
 והעמידו חוצה מעינותיה הפיצו רבה ובשקידה מבינהם וברוח הבית אח יסדו בחכמההם

 התלמוד את הכיבו אשר, הדור חכמי רבי יצאו מדרשם מבתי כי , הרבהתלמידים
 ער הנשיא ריי מסוה ולמדו פעלו אשר החכמים אלה כל פעולה אמנם , ישראלבארץ

הם
 רבי בשם ה"נ 8'ג בחלת סובא רפאה וחך . הי'ב ושם ה4ח פיד תרומוה , ח"ה פ"ר פאה עי'12,

 וההלימו שטעו המעהיקים טעות וראי והאחר פרייה ר' בשם  היו יכ כמ.ש טמא דתרוסות חך וכןפדרה
 מבוא בכל הרב שכתב מה אבל . ר ב  ובמלת י ב ר  שבתלות  הרוטוה אותיות ספנן להפך או בהבןהאב

 פדיה בר של אביו פד.ה די' דנזיר בירושלמי שטפורש כסו אינו !ח הס אחד פדיה ובר פדיה הר'חירושלסי
 שהבאה' כמו רבו היה שהוא פדיה בר חוא בשטו ריב"ל שאטר טקום שבכל ספק וביי . רבי בוסן חכםודח
 . 'ט ובכ ד"א פ"ר תענית ירא פ"נ פסחים וע"ע .כפגים

 ה.ד(. פ'1 ערובין ,ירוש' י וט ר תר ן ת נ ר' בשםהם הוהחנקובים הזמן של הדרומיים החכטיםה1(
 דכריב מביא כי קפרא בר מתלמידי שהיה ונראה הזה. בזמן ישראל שבאבץ אשיא חתה או נא תור'

 ראש יפה אמר הדרשה ב.ק שטי  שכאשר יסעיר פריה בר מלי  ררשה שהביא חוא והוא פ"א, )ב.רבשפו
 שם נזכר לא אשר חוה חזטן של החנסים מן אחדים עוד פה ונזכור . פנזח, ויקיר פכיא )ב"ר א"ותיבן

 ר ז ע י אל ר' . הנשיא יחודה ר' בנו זה היה ואולי ' ח"א פ"נ חגיגה )ירושלטי. ץ ב ע י י ב ר וישיבהםטקוטם
 שטעון רכי הפעה, ברבות פ' קהלת ומדרש פכ'! אטור )ויק"ר וטרא בן יוסי ר' שלגנו
 מסוך ודר ה.ב( פ"א ברכות )ירוש' רבה לר"ח וחבר שבדור חזקגים טן אחר חלפ1תא או חלפהאבן

  נקראו אמ~ראיט בטה א ח א י ב ר .  ה"מ( פ"ר העגיה  )'רש' חנינה ר' עם דברו ויחי צפורי אןלהבריה
 ראיהי( ועוד פ' אבח )קחלת לפניו וישב טניה בעא יונתן שר' שצאנו קדמון אחה ר' שחיה תראה הזחבשם
 רח' חיטי שח' ר'ם של בנו מימאי ברבי ום גח הזד, פזב )ירוש'ברכות אחא.רובא ר' הואואולי

 הו אב רגי ה"ב( פ"א מעשרות ח"! פחח שם עצטו ובשם ח"ב( פיה .)ברכות 4ב,1 בשם סמנוזנמצא:
 בנקרא נשיאת יוצדה ר'  חש זח  )ורבי רבי את ראת בנו בן חלפי כי וטסופר ואחריו רב: כיסי חיאשר
 פ-ה )גרכהת בשמו הלכה מביא יוחנן ר' תלמיד אבהו ור' ח"א( פ'ב בכורים )ירוש' .14רש יושב רבי,ג"כ
 בארץ יושב תיאו בעוד דברים טמנו קבל או הראשונים רב טתלנהדי חיה נא בי בר א ב רביהנא(
 טן חוה שמן היה כבר אשר זבדא בר אבא ור' ח"ג( פ'ג סנהדרין )ירוש' בשמו הלכה ואמרישראל

 . ס:, )שבת בחלבה שאיות סמנו ושאל לימים ממנו צעיר היההתלמידים
 ה.גן)דו"ד
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ר נחשבה כמעברה רק י(בה' ב  סועד את פה שבעל ההורה בחבתה מועדים שני 

 במבריה, ראש לשכת יוחנן ר' נבחר אשר מעת אבל , האמוראים מועד עםהתנאים
 . ר אה האחרונים שעשו למה דבר שורש זה ואף העקרית התלמוד יסודת תחשבמאז

 . הירושלמי ההלמוד ספר למחבריוחנן

 * עשר ומב"מפפר
 והתריהם" סדת גן אלעזר ר' לקיש/ בן ר"ש / יוחנן ר' בטבריה/ הישיבה , השני נשיאה יהורהר'

 חבייו ושל יוחנן ר'ו;למיר'

 שניעפרק
 בטבריה. הישיבה .11 נשיאח יחורהרבי

 . יביא לרור יתרם הניחו ולא למו חלפו עברו ברבי ר"ג נשיאות ימי עוברכצל
 הורעות אלינו הגיעו לא 0פעולוהיו נם . מעם אך ברכה אחריו השאיר לאסתורוהיו
 למלא אחריו הבא . נשיאוהו כסא על ימים האריך לא כי ההשערה יצדיק וזהמאומה
 הזאת הרמה לפקידהו בעלוהי . השני ה א י ש נ ה י ו ה י י ב ר בנו היה מקומואת

 ביד הוא היה מאביו יותר עיד כי מעצמו מובן הרבר כן ועל , לימים צעירעודנו
 את הכיר נשיש: יהודה ר' כי מאד ונראה . היוצר ביד כחומר הזה שבדורהחכמים
 והכיר , ההיא בעת וצרה והרביצו חיו אשר החכמים גדולי לעמה מעט כי בהורה?רכו
 א5 להתעלה יתנוהו לא זמנו רוב הדורשים הנשיאות וצרכי פקידתו טרדוה כי כןנם
 ותהלת , ממנו וטובים לגדולים התורה חכמת כבוד הניח לואת אף מעלתםתור

 האומה לעניני והשתדלותו עמלו וייחד ן בם חפצם לאשר השכליות וההמצאותהפלפול
 כבוד ?'נו כבבת ושמר , הימים כל ולבו עינו שם אלירם אך , והחיצונייםהפנימיים
 . מנגדיה לריח מעצור ולהנע בהליכתה, מכשולים יעקבוה לבל ווכיוהיהנשיאוהו
 עושים החכמים גדולי היי ספק בלי , בטבריה לשבתו מכין לו קבע נשיאותובתחלת
 . בטבריה וישב קמרין את עוב רבה הושעיה ר' גם ההיא ובעת ן ועדם למקוםטבריה
 הושעיה ר' את יהודה רבי אוהב כי . נשיאה יהודה ר' מאת זאת נסבהואולי

 , בישיבה המדברים .ראש היה הושעיה ר' . רבו את התלמיד יכבד כאשרויכבדהו
 ידבר ר"ה אשר מקום ובכל , תשובותיו להם הע"ב והוא אליו יביאון הקשה דברכל

 התלמידים כאחד ושתק שמע אם כי עליי להרהר נשיאה ריי אה לבו מלאו לאדברו
 ולא והשלום האחוה אתו היהה בריתו אבל , היא( פ"ב ב"ק ה"ב פיה יבמות)ירוש'
 אחת פעם . לפעמים לו יבוזו בוז אם כי האחרים הזקנים החכמים כן לא , מימיועצבו
 פקפק כאשר ויה' השובה והשיבו נתלות בדיני שאלה ינאי ר' את נשיאה ר"ישאל
 במעמד עסו היה אשר תלמירו יוחנן לר' ינאי ר' אמר ההשובה על נשיאהר"י

 )ירוש' תירה דברי לקבל רוצה האיש ,ה אין כי מזה ונלכה העבירני אנא :הורא
 בענין היהר עשה לנשיאותו הראשונוה נשנים וכן . קיא,( שם ובבלי ה"א פ"הב"ב
 וצם ובבלי ה"מ פ"ב ע"ז )'רוש' לו הודו ולא סיעתו כל עליו וערערו וצאי עלנט

נגדו_- התקיממו ינאי ור' חנינא ר' והנה סנדל מפלת בעניז היהר עשה ועוד עו:(ונמין
 .א וחשבונותיו השערותיו בכל ראפפורט רש"ל והרב גמוד ,נצמצם לנו נודע לא רבי מזה שנת (14

 אף תחבור בזה ולתכליתנו . הדבר הכריע לא חספר שנסוף 1 הערה פ-ד גרעה וגם . ברור דברחגלה
 לטאת האחרונה לרביעית סביב טת רבי כי ברור וזה , בקרוב החשבון  לדעת לנו ודי זה בכל צורך לנואין

 . הרבתי האלף שלהאחרתה
 ה.ג( ר דו,
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