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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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 שמן שלצמר שלישי היתר עשה עור . ה"ד( פ"נ נדה )ירוש היתרו על וערערוננדו
 בארץ בי אמנם והן שם( ע"ז )ירוש' איסור בו נהגי קדמונים מעבים אשר מיםשל

 הארץ וחרבן הסלחמוה אחרי כי יפות פתם בסבר היחרו קבלו זמנם מצורךישראל
 לאיתנה הארץ שבה לא עוד עהה ועד לרוממה זיתיהם ברמי היו אדריינוםבימי
 גם בבבל ואולם , 245( צד ח"ד )נרעץ שמן באיסור להקל הזמן מצרכיוהיה

 התיר נשיאה שר"י בבלה לרב השמועה כבוא ני , מתנגד לה מצאה הנאתתקנתי
 נדול לאדם נחשב היה לא נשיאה שר"י מפנ' ספק ובלי ההיתר לקבל רצה לאהשמן

 לבם מלאם לא שקדמוהו גדולים חכמים אשר דבר ולהתיר בזה נפשו להכניסהראוי
 לא ולקבלה תקנתו לקיים רב את הכריח סע~זו בתכף אשר שמואל וגם , כןלעשוה
 . לנשיאוהי פנים ממשוא אם כי ככה עשה חכמתו ועקב נשיאה לר"י פניםממשוא

 . ימד אשר היתרים אלף ננד שקולה והיא עמו לטובת עשה גרילה תקנהאבל
 ולעשוה בישראל הבנים חנוך מצב להיטיב עז בכל השתדל אשר היא הזאתהתקנה
 הצלחה ראה בהורה לגדלם הבנים בחנוך כי . ועיר עיר בכל תורה להלמודבהים
 שאין : באמרו ברבים דרש דרוש כן ואף ישראל, ופרח יציץ שרשיו ומתחתעמו

 יוהר חינוכם הוא וגדיל רבן בית של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקייםהעולם
 מבין לו בחר אדם לפעולה הזה החפץ לעשות , קיט:( )שבת המקדש ביהמבנין

 בעירוו; וישלתם אסי ור' אמי ר' אבא בר חייא ר' וידועים לב ישרי אנשיםהחכטים
 )ירוה הנולד הדור דרך לישר הספר הבחי נאותים תקונים ולעשות הדבר אתלדרוש
 בהוראותיהם הדור חכמי לתטוך ומנהגו משפמו , בפתיחה( רבהי איכה ה"ז פ"אחגיגה
 ידי על לפעמים והכריחם העם על ידו ועוצם נשיאוהו כח ידי על דיניהםובפסקי
 אשר כל אל אחריהם ולהמשך עליהם החכמים מצות לקבל הממשלה שוטרי אועבדיו
 אנו זה מכל , נב.( נדה ב' ה.ב פ"ט כתובות )ירוש' ולרון להורות רוחםיהיה
 על עלה ולא השב לא בפקידהי לעיקר לו היה המעשה אם כי התלמוד לא כירואים
 בקש אם כי נכונתי כי בחכמתי לחכמים ראש ואהיה אמלוך אני לאמר לההנשאלבו

 הרמה זכות והניח העם בטובת ולהשתדל הצבור בצרכי עוסק להיוה הזכות רקלנפשו
 המשפמים כל וחקרו אזנו הם , ממנו וטובים הגדולים להכמימ ולהאדירה להגדילההתורה
 . אדם לפעולה הובאו נשיאוהו ובכח ובעזרתו , הדתיים לח.יהם הדרושיםוהתורות
 החכמים גדולי מעלת בתור מעלהו יגביהו זאה לכל לב שים סבלי אשריש

 )סדה"ד לתלמידו , הדור מגרולי אחד , לקיש בן שמעון ר' את ועושים ההיאבדור
 משמו דברים ל 1 ד נ ר ספ ט מביא לקיש בן ר"ש כי יען צ ולמה . נשיאה( רייע'

 . לחלמירו לעשותו זה יכריהנו לא עור , כן יהי לו הן ואמנם . ,(25( צר ח"ד)גרעץ
 . מתלמידוי( הרב גם ולפעמים חברו בשם דבר.ם מביא שהחבר רבוה פעם.ם מצאנוכי

ועל
 התום, וכתבו אמי טר' נשיאה ר"י בעי )לג:( בע'11(

 חתום ואחרי בנו בן אלא רשמן רי'נ אינו זה אולי
 תסיר הא אטי ר' עם רי"נ כל דבריהם ולפי הירושלמי בסבוא פראנקעל ג'ז ואחריו הדורות סדר בעלנמשך
 ,'רוש' וירא ר' כיסי חי ועוד רנ" ר"ה עט שהיה יסים האריך נ' שרי"נ ידשן רהא , אינו זה ודבר השלישירי,נ
 זח טפל ונראה יוחנן ר' תלטיר ואח'כ מ"א( )פ'ג שבת רנה רנה תלטיד היה אטי שא' וידענו הנא( פ"נברכית
 הש י הראשון זח אטי טר' שאלה ישאל שריה זר דבר ות יהימ ולטה אטי ר' עם ונתן נשא שרייס מאדשאפשר
 אטי לר' רייק ליה ישלח עיקרא מייתי בטיק גי כחברו וחיה הזח ריץ בעיני חשוב סיח אטי שר'ראית
 כר שטופל ר' עמר התם סייחי דהא השני שא ע"כ מו"נ ומאי יהודה רב שנרה נדוי לסישרא בדינאלעיין
 ר' של וחכרו יונתן ר' שלסיר חית כי ענין בשום השלישי ריץ ביטי הית לא והוא , וכו' רגליו עלנחמני
 בהכרת שנא שמו"נ כתג שכאן עצנו דברי סתר הירושלטי בסבוא פראנקעל זכריה ר' שחרב וראותי .יוחנן
 השגיח ולא השלישי רי'נ על טכוון אטי ר' עם ררי"ג רט'ק מעשה חך גם לרעתו וע"כ תשלישי ריח אטיר'
 טהעל

~btiW 
 ת"נ רפא רשב'נ עם 'חד חנוכי ור"ג )צג.( כתב עצטו הוא והרי רג*1 על רשב'נ יסד

 לא וע"כ נשיאה דבי טורינא א' אפי ר' שהיה אפשר ועתה . המשנה מסדר מנשיא ר" של גנו בןהשני
 גר' השגי רי"נ זה שהיה אפשר יחר אטי גר' רי'נ שטצאנו חמקומות ברוב ובאסת רי'נ טניה בכא אם'פלא
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 דשיגא ר' שהיה נשפים שלא כסו נשיאה ר"י הלסיד ר"ל היה כי מזה נשפום לא בזועל

 שהיה נשפוט ולא , היי( פ"א כתובות )ירושלמי בשמו הלכה שהביא יען ינאי ר'הלסיד
 , ד( ה פ"ר )כתובות רשב"ל בשם דברים מביא שר"י מצאנו יען לרשב"ל תלמיד יוחנןר'

 יהבן איך נשיאה לר"י תלמיד ר"ל היה אילו כי , זאת להאמין אין אחר מצד 3םאבל
 ר"י נוכח רשב'ל עשה כאשר אחריו ויהרהר רבו נגד קשים כדברים ידברשהרילמיד
 האומרים כי אמנם הן . פע"ח( ב"ר ה"א פ"ב סנהדרין )ירושלמי ? ופעמים פעםנשיאה
 ע"; )ירושלמי בפירוש אמרו אשר קדמונינו מדברי עדוהם טביאים מתורתוגדולות
 . צב:( הירושלמי )מבוא היה קטן אדם ברבי ור"ג היה גדול אדם נשיאה ר"י , ה"א(פ"א

 בדרישה העדית את בחנו אליו כי העדים אה לחקור הרבו לא כי נעשה מהאנל
 כי בהורה מגרולהו העדים העידו לא כ' מהרה עי להם התברר א; כי נאוההיחקירה

 למעלה להגביהו בנפשני שקר נעשה למה כן ועל , משה( פני )עי' בשנים מגדולתואם
 שם .לא הזה הככור דרש לא עצמו הוא כי ראיני אשר אחרי דורו חכמי עלראש
 . עמו בני להקנת עישה היה אשר במעשיו אם כי תורחו בגדולתזכוהן

 אם כ' בתורה החכמים ראש הראשונים כאבוהיו עוד היה לא נשיאה ר"יוהנה
 כי , בו היו אשר הסדות מפני ונכבד אהוב כאבותיו היה לא , לעמו ומצוה נגידהיה
 על נפשם נתנו אשר כאבותיו היה לא בזה גם ואמנם , עליהם אשר ממוראו נבדוהואם
 עמס למובת הונם ופזרו , למאוסה בעיניהם נחשב כסף אין ואשר , התורה ועלע0ס

 פקידתי במשמרת אף אהבו אשר ומאהבתי , כסף אהב אם כי החכמים ענייולכלכל
 אנעים למנית התל הוא . נשיאותו כנוד את ויחלל עקלקלוה ללכת היושר קדרךנטה
 דיין העמיד כאשר אחק ופעם , שוחד עקב ד.ינים ולהעמיד כסף רצי בעד כשרוןחסרי
 עליו יעמוד כי - נחמני בן יהודה - החכמים מבחירי אחד על לצווה בוש לא כוהבור

 בישראל נעשתה אשר הזאת הנבלה כלכל יכול לא החכה זה כי אמנם ואף ,למתירגמן
 הוא הנה יורה הוא דומם לאבן עורי הקיצי: לעץ אומר היי : רבים לעיני כקולוקרא
 אבל , ז:( )סנהדרין ממעמידך ליפרע הקב"ה ועתיד בקרבו אין רוח וכל וכסף זהבהפוש

 עוד מלעשותו הנשיא את חשכה ולא תלונהו מפני אתיר הישב לא הזה הרעהמעשה
 יתאוננו לא וא.ך , החכם.ם כל רוח למורת היה הזה ומנהגו משפמו , פעם אחרפעם
 בקנין בארץ ש.פטים ומושמים שוחד ;קב מנוי ישיגו בעם ביערים כי כראותם ,העל

 כל רשב'ל דרשת כוננה ועל.ו בדרשותיהם החכמים ו-ברו הזה הרע המנהג על ,כספם
 גם  רברו עליו , שם( )בגם'  אשרה  טעמיר באלו  הצבור על  הגון שאינו דייןהמעמיד

 היו ילא ,  זהב ואלהי כסף אלהי אותם וקראו הנסמכים לאלה ולעגו  ובתבהתוליהם
 כמרדעה היא מתעטפים שכו שהטלית ואמרו רבי אותם קוראים ולא מפניהםעוטדים
 הממון לאהבת עבר הזה הנשיא היה כי ויען . ה"נ( .ג פ בכירים )ירושלמי חמורשל

 לאיש נלכותם והישרים התמימים בעיני נחשב היה כן על אף ; עושר לעשותונבהל
 לפני נשיאה ר"י רעעאונן אחת ופעם , זאת על להוכיח. במלין עצרו ולא , בצעבוצע
  וחיסמת העושקה המטשלה מאה  ימגול אשר  הצער ועל  גורלי ריע  על לקיש בןר"ש
 ובתוכחה מנולה בעצה אז קחת, שבעה ולא הב הב היום כל תמיד האומרת ;אות.

 כלום נש מבר תסב לא : מעול טנף והנצל איפוא זאת עשה : לאמר השיבומסותרת
 משען כי לחכמים גדול נזק צמח אף הבצע מאהבת , ע"ח( פ' )ב"ר כלום יהיב אה.ליה

בני
 בגעע ומסגם ו:יזש השני אטי ור'  השלישי רי"נ שהיה נדאה שם )יג.( נ"מ שמובא מיה חוץ  הראשוןאמי

IJl~ircיחד ועזורים ה-,ש ור'א רחב"א גל גי השני הית אסי ור'  אטי ר' את ששלח שרי-: לרעני  ברור 
 ולדעתו  ראיה וגלי השלישי רי": ות בי כתב 801 צר ח'ר  תרעץ מראשון אמי ר' על המירוכינן
 ח":(ירורי . כמש"בזעיקה
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 המהנוה רוב כי טחסורם די ממפיק בחיק עוד היה לא וחכמיה א"י בני לתמוך הגולהבני
 בקהל ולהגיד הזה הרע הדבר על להתרעם חכמים קצת נמנעו לא ואף , אוצרו אלנבעו
 אסר דרשתו ובתיך טבריה של בכנסת מעוני יוסי תרגם אחה פעם , הנשיא מחטאהעם

 ללוטדי לחם יתמר אשר על תרעומתי כל כי נראה דבריו ומתוך , הנשיא ננד קשיםדברים
 ל,'קחים הם אשר הנשיא לבית 1 הזה האשם ולמי , ממנה ירם מרפים כן ועלההורה
 , הדורש לקראת יצא שפוכה ובחימה השמועה את נשיאה ר"י שמע ככעס . לעצמםהכל
 ואמנם , הדורש חלק ומר רע היה אז כי אותו מפייס.ם ורשב"ל יוחנן ר' היוולולא
 כי גוו אחרי רבר אשר דבריו מנטל היה ולא הנשיא חמת ירא לא הזה מעונייופי
 כנש.א כי הדור קלקול תלוי בנשיא כי באמרו הוכיחהו פניו אל אף האמה מקנאתאם
 העיר זאת גם ואולם . רפ"פ( ב"ר פ"ב סוף סנהדרין )ירושלמי הנשיא כן וכדור הדירבן

 המנהו ננד הטסים משא משכמם להסיר פנים משוא לו היה לא כי נגדו החכמיםקנאת
 נם כי נזך והוא בתירר העוסק.ם החכמים על מסים D'W לבלתי בישראל מאזהנהוג
 כי מרעהי , ז:( )כ"כ יושביה כשאר העיר חומית לבנין חלקם לחת יהחייבוהחכמים
 לבבם במתר יותר ועור בגלוי עליי תלונתם רבה וכי , לחכמים רצויים אינםמעשיו
 אום בני מעשה על אדון להייה מהנשא לבד לא אשר עז כמושל היה כן עלאף

 לאיש ואוי , ומחשבה אומר כל על אדון להיות גם יתנשא אם כי ידו תחתהתקופים

אש-

 מפני ואף . עצמו המושל נגר או ממשלתו הנהגת נגד אחת מלה אף מפיו ימלט
 שחפא נשיא ודרש ברבים תירה מלמד היה אחת פעם . ברע בא כמעם רשב"ל נםזה

 רופי יתן לא לעולם פעלו וישר ,ך כי בנפשו היודע נשיא והנה , בב"ד אוהימלקין
 הנשיא אבל , ולהרעימו להכעיסי נאמרים הם כי לבו על יעלה לא כי / כאלהבדברים
 רמזים יראה הנשיא בעתן מדוברה אשר ומלה מלה בכל כי כן לא אשמותיוהיורע
 , חמתו כל את העיר רשב"ל דברי בגלל נשיאה ר"י גם כן ועל . אליו המכוניםנסתרים
 אמנם , לפניו ולהביאהו להפוגו ושומריו עבריו את אחריו שלח נפש והורג נזלןוכאחרי
 אל ונס השוטרים מיד נמלם כי הצליחה לא רשב"ל על חשב אשר הרעהמחשכתו
 , הזה החכם ולבקשת , שככה חמתו יוחנן ר' פיוס' ע"י רק . שם והתחבא העריםאחת
 יוחנן ר' בחברת בעצמו והלך הנשיא נתפייס , לרשב"ל נעשה אשר העול ראהאשר
 פנים בסבר רשב"ל קבלו גם אם ואמנם . לשלום לו ודרש שם נחבא אשר מחבואואל
 כי . לשונו תחת האמה כחד ולא לו חנף לא זאת בכל , לנשיא היאות ובכבודיפות
 רוחו באומץ רשב"ל ענהו ? רוחי את הממרים דברים לדבר ראית ;ה מה שאלוכאשך
 את דער* ללמד אמנע ולנשיאוהך לך פנים ממשוא הכי ! חושב אתה מה : ההובבלי
 גינו האהבה בריה כי מפירט נראה האלה והאטת הדברים בכל והנה ? כתורההעם
 תהלה שם לו קנה תירתו בחכמה לא , חזקה לא ואף נאמנה היתה לא החכמיםובין
 נשאוהר מרותיו לא ואף , בתלמידים גבולו הרחיב ולא בתורה לעשות הגדיל לאכי

 ככה לו גרמה זכותו לא כבור בו נהגו זאת בכל אם ואמנם . ראש למעלהונטלוהו
 הנש.אות להחזיק ולארצם להם הוא נחוץ כמה מאד ירעו כי יען . נשיאוהו אםבי

 תחזקנה כי ובהחזקה הלאומיים ממחמדיהם קטנה שארית עוד היתה היא כיכהקפה
 הרעיש עצטי שהנשיא אחרי לנשיאותו הזה החוזק הועיל לא ואמנם . הם גםידיהם

 מעט הורידו לבו הלך אחריו אשר והבצע ממשלתו למטה הקי: אשר החמם .יסידותיה
 גם למוט נתנה הזמנים במשך בי פעלה הזאת והירידה , מכבודה הנשיאות אתמעט

 אבל , התמעמו לומדיה וקנאת התורה חכמת גם ובכן , הנשיאות מררש ביההפארת
 האם4ראים שבדורות החכמים אם כי הנשיאים היו לא אחרים דורוה עוד אוהההסחז.קים

 הראש~נים ה-ג()דוד
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ר הקדמונים מרוה עוד אשרהראשנים ב  טעינותיה יפוצי מהם , התורה יצאה מהם 

 * דיבורה אדירי תלמידים העמידו והםדוצה
 ואהד אהד כל ודאשון בדור רבי מוה אחרי ולסדו ופעלו היו אשר החכמיםבל

 גם אם , הרבה אם מעט אם התורה תכמת שדה על נבראו אשר בחדשוה הלקולקה
 הסטרה זאת , יביטו נכחה אליה כלם עיני אשר אהה המטרה היהה מההלפוהשימוהיהם

 דבריהן ולהבר לנרזה תולדות מהן להוציא הישנות לבארהיתה
 בחם בנדיבת אשר ונכבדים היו רבים בראשון הדור הלמידי . ה כ ל ה ה ע י ר כ ה לו

 אחד אך . הנקורות א5ה בכל ככשרונו איש איש ופעלו הזאת הסטרה אל נהרוורוחם
 הוה האיש חיי ' נ ה 1 י י ב ר היה ומעלוהיו בכשרוניו נעלה ומאד מכלםהטיוחר
 הכיר לא אבוהיו את שונים, ופגעים רעות מאורעות שלשלה היו הקבר עדמלידה
 בלדהה והקש ללדת בהכריעה ויאי ללדת היה במזהו ואסנ , אביו מח נולד במרםעוד
 ובלי , מאומנותו ומתפרנס נפה היה אביו . ואם מאב יתום וישאר 5א:: )קדושיןוהמה
 )ירושלמי אבות נחלה והון ביה אחריו לבנו הניח ולא העשירההו לא הזאה אומנותוספק
 בידו מחזיק באין יוחנן ר' גדל כן צו,( סנהדרין פה: ב"מ כה, כתוביה בבלי היו פ"בר"ה
 להבשילו דרכו על יהיצבו מונעים כטה כמוהו מהסור עטוס נער ועתה . דרך מורהובאין
 לו נתנו אשר ורוחניים גופיים כשרונים אמנם ! ארחו סני להטוחו או בהליכתו~עכבו
 בגבורה . בדרך להכשילו ירם לאל היה לא המונעים בל בי עד נפשו במומכי היוהם

 משלו מאין פניו הואר תלאוה ולמבול לישא ועצמה כה לו נתנה והיא אל חננואנשים
 כל בעיני הן וימציאהו יהד הלבבות כל לו קנה והוא , ה"א( פ"נ ע"ז )ירושלמיליופי
 ההורה אהבת , לטבעו היהה אשר כלמורים ושקידתו , לבעחזהו אשי דעת רח' ,רואיו
 אכן . לרעה בו לנגוע הסשחיהים המונעים נתנו ולא עטרוהו רצון כצנה סלאההואשר
 מבלי לרנונים עזבו באמת ואף , התורה דרך לעזוב ברע בא היה כמעט אחתפעם
 פגעי אותו גם אשר איש , הברו אלפא , יומו ילדי נסוהו אשר בנסיון לעמוד עודיכלת
 והעניה נפשם ההיות למען 5םד~רה פניהם יתד יישימו התריעע עמו הציקוהוהת-ים
 היא מרחם נקרש אליה אשר העודתו ועצה איש בלב מחשבות רבוה אמנם .כא.(
 עליו נפל אשר הנטל מן להמלט יכול האדם אין לרוב : הנסיון יורנו כן הלא .הקום
 אנשים ויש . הטבעיות והכנוהיו כשרוניו לפי מתעודתו עליו יפקד אשר הפקידהומן
 הפקידה סן רב סרהק ההרחקם עד דהי אל מדהי ויודחו יהגלגלו נלנילים במאהאשר

 לא והם 5הם יאהה לא אשר בפקידה ושנים ימים ומבלים , הכונתם לפי להםהנאותה
 כחם בעצמה יתאמצו ואו הטבעית פקידתם אל ישובו באחרונה אבל , להנאותים
 . סמנה ההרחקו אשר העה ההסירהס אשר יהסרון אה ולמלאוה המעווה את להקןורוחם
 ההיים ודאגוה הפגעים והנה , ולהעורה להורה מכסן קורא היה הוא יוחנן לר' היה כןאף

 , סלידה נפשו לה נקדשה אשר הפקידה אל סהר שב אבל מעט רגע ממצנוהדפיהו
 . הורה של בסלהמהה חיל ויעש טאד והגדיל עבויהו עבד כה.ובכפל

 אביו אבי ,קם , והנריו רבי , האחרונים התנאים ימי בסוף נופלים ילדוהוימי
 של כתפו על מורכב קטן נער בעודו כבר . תורה ללמור ויקדישהי הנכו אמו אביאו
11pr, בושמו להלמיריו סמרה ושנים יפים אחרי ועוד אלעזר בן ר"ש מפי תורה שמע 

 ורבי , רבי לפני רב אחורי יתרוה עשרה שבע ישב ני ספר נם . ה"א( פ"א)מעשרות
 היה בי אומרים הם מה הבין לא והוא אש, כרשפי ודבריהם בהלכה ונתנו נשאוורב
 קנד: ב"ב פה: )3"מ ינאי ר' היה המובהק רבי . קלו!( )חולין ההלסידים טקטניאז

 כאתר ויהי , ה"ד( פ"ה פסחים )ירושלמי חנינא ר' את ושמש ה"ד( פ"א קדושיןירושלמי
 אשר אלהים ברוך ואסר ר"ה ורמה בנאה ר' של מדרשו בבית ברבים לררוש יוחנן ר'החל

ראה ה'ג()יי'ד
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 ר"ח ב! חזקיה עם דברו רה. , ספ"ב( ב"מ )ירושלמ. בחיים עודי פירותי ליה-אה
 . ת"ז( פ"ב ע"ז ירושלמי קיב, )שבה "רבי" קרא ושניהם לוי בן יהושע ר' ועםרבה
 רבון הושעיה ר' מפי תורה ללמור מלכת הדל לא החכמים בין נמנה היה שכברבעת
 )ירושלמו שנה עשרה כשלש עסי ושהה לו צריך היה לא כי אף בקסרין אזהיושב
 נהבונן אם . ננ.( )עירובין שנה י"ה קצת ולרעה ה"ו( פי"א סנהדרין ה"א פיהעירובין
 אשר טהמ יש , שוים דרכיהם היו לא כי נראה הלסודם ובדרך האלה רבותיובתכונות
 החיציניוה בעזרה פעלו זולתם שאחרים ומה , היום כ5 יהגו ובתורתו חפצם כל רב'במשנת
 להוציא לחיצוניות תשוקתם כל אשר מהם ויש , דעהם ובשקול בפלפולם הםפצלו

 יוחנן רבי . רבי משנה אצל יעמרו למען במחברה יחד ולאספן לאורהעלומותיהן
 משנה . ביניהם הטטוצע דרך לו בחר לעצ10 אך , ואלה אלה מפי תורה לקחתהשתדל
 פ"כ תיומוה )ירושלמי משנה אלא לי אין אני לפעטים ואמר , מאד בעיניו יקרהרבי
 עליהם לו~מיף  לבריה רשות אין משניות להם שבררו לשונוה , ה"ב( פ"א קדושיןה"נ
 רבו ינאי ר' אה לפעמים הראה כי לו עמרה בטשנה בקיאותו  ואף . ה"א( פ"א)נזיר

 אליו באמרו ולקלש לו להודות להתאפק רנו יכול ולא ברורה סשנה הוא שחרששחדושו
 ה"א 6"ז נכלאים לקח ייוסיף חכם ישמע עור ויחכם לחכם תן מעיניך ילוזו אלבני

 ילוזו ולא בטעחו יחזיק כי יעצו אשר רבו עצת ואמנם . ה"ו( פ"ט ב"ב ה"א פ"איבמות
 כן ונתובה בתירה איש ידרוש  כאש"- כי . עז בכל השלים אף רבי של משניוחיוטעוניו
 בכהובים שהגי , הטקרא במדרש מאז החכמים שנהנו כדרך , בטשנה יוחנן ר'דרש

  בדריסתם להוציא ואות מלה כל על וחקרו , ודבבי דבור כל לנהחים ונתחו , רבבדקדוק
 קרנים לדברים רטנים בהם ומצאו המקרא פשט פני על צפוה אינן אשר חדשותנינוח
 ודקדק בה הפך רבי במשנת יוחנן ר' עשה כן אף , עניניהם וכונות טעמיהםודרשו
 מפורש בה הגה , חסרוניה2( ומלא מעווה כל משם הסר נוסחאותיה והעמידבעניניה
 בה ועשה טעסה4( פוב וללמד הלכוהיה לבאר ומלותיה5( דבוריה לבאר שכלושום
 אהב אשר אהנהי כל עם ואמנם . חדשות"( והלכוה דינים ממנה והוציא בפלפולוהויות

 ליה ה ח  פ"א  עירובין .  פטור  כאן לית  ח"ב פרא  שם . מך כאן לית וו'ד פ,פ שבת יחשלמי ;י'2(
 *ת הים פ"ר גיטין . פטורת כאן לית ח"ב פ"י יבמות . שוחט הריני כאן לית ה..ג פיח פטהים . ד' על טנ'גאן
 סוכה עי' מהניחא כיני : בלשון תיקון מצאנו רבים ובמקומות . אסורות כאן לית ח"ח ה ". ע"ז . יחורת ר'כאן
 ובמקצתם כתיקונו בטשנת'נו יש בטקצתם ובכ.ס ה"ה ב"ב ב-ק . ח"ז פיר . היו ג פ ר"ה . ח"ג פ.ר ול'א.פ"נ
 c.~e וכליטר בפטיש הסכה חטסתת איטא )קב:( ctr )כצ"לן תנן סעצמין ועז:( שבת בבלי ועי' . כתיקונואינו

 שבלש-ן תקניטני אל )עז.( שם .  סשנה אינת ערופה ועגלה חפאת פרת )פב.( חולין . ן והמכה של חש"ולטחוק
 הבר,יהא מ בב וטתקן . וש"ג בלשון( דיה תוס' עי'.ש ר'.ש דברי במשנה שגרם )כלתר אותת שונה אנייחיד
 וגב וש"ג )ג.( ביצה עי, השיפה מוחלפת אר.י טקומות ובקצת )קו.( שבת )יב:( ביצה עי' טשנה אינהואומר
 . חמשנה תיקו;זה

 ה"ט פ"ב סוכה . שהיה אבן דבור פי' .נ ה פ..ח 'ומא . גסושות מלת פי' ה-א פ"א פאה יחשלסי עי'3(
 ג פ גררים . אתר על איזם ח..1 שם . מתכוון איש ה.'ה ח"ז שם . חטה סריס איזה ח'ח פ"א עסות . קטןאיש
 בבל. , דמים באפס  רבור 8י' ה ה פ"ב  שם . אפיקורסי מלת פי' א ה 6"י סנהדרין . שקר ואיזם שוא איזח~'ב

 שם . עקרין כוכ מאי )קי.( שם , זהב של בעיר מאי ן )נפ שבת . וכו' תאנים סין אריי שתין סי )ס.(ברכות
 אי; )צב.( שם . ריאה שמח נקרא לטה )מט.( חולין ח"א( פ'ד ברכות ירושלמי )וע" מצולה דבור פי)קיג:(
 אתיא נ ה פ"ח , ריה"נ דברי זו ח"נ פ"ז . רו;פלה מראש שם שיא והוא ספ"ד ברכות ירו.~למי (. . מכי"ח מלשץ bw~בירח
 שנו לא ח.א ד 1 , הלנין בהחזרת רב"מ טעטא ח"א פי"א  בוכת , דכ"ש טעמא א ה פ"ה פאה , גוצ'ייב-ש
 . ור-צ רר"ח  טע::א ח"ב פ"ט . רריי  טעמא ה'ג שם . ג ורשב  דרבנן סימא ח-א 6"א פסחים . לאיסוראלא

 הצגייה בית שם זריזין.  הרומה שאוכלי ספני ח"א ע"ג חגיגה . ייטרח בן ור.ש א רר' טעטא ח"ר 6.דשקלים
 אלא שנו לא )סב:( שם . רונו נצבור )ל:( ברכות בבלי . הנשואין מן בתולה איוו חיר פ"א כתובות .שאסרו

 ר'ע של צעדותי מט.( שס . המוסאה באב מתני' .טז:( שם גאים גטין אחת שורה )ח:( כשהיםבשבתות.
 )יב.( סוכת . שנינו למנות שררנו את )נ:( גיצה . רכושיים האסורים בית אלא ש ל )צא.( שם . וו משנהגשניח
 . בה נגעו כלים גזרת ומשום )סו.( שם . וכו' קש חב,ל' אסרו מהספני

 חסר ס' מניה אתקון ופלוג שנין ג' פרקא בחרא הויה עברי ל ור ' ר ב ה פ"ז שבת מושלכי עי'5(
 . בפטיש סכה משום לח עבדי מסרך אשכח דלא הא סככן סססך דאשנהון ט; שדא הדא כי על גרידותאחת

 יבכלל ח"נ ד)דו
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 רבות ופעמימ , המשנה מפני הפנימית בהכרתו לכחש בחיך לה נשא לא המשנהאת

 יוחנ? ר' כי נבין מזה . .( נגדן עימדת שהמשנה במקום אף בהחלטוהיו יה,יק כינמצא
 טוב יאסרו אשך , הדין שורה את יקלקלו לרבר מאהבתם אשר האנשים מן היהלא
 אהב אם כי , אין אם הוא הטוב הדבר בעצם בחינה מבלי מוב אהובם יאמר אשרלכל
 מצא אשר האמה רק אבל , האמת כמוצאת בעיניו היהה כי יען והוקירה הטשנהאת
 לבעביר ואף , שם מצאה אשר מקום בכל גם אהבה ואמנם , אהב אותה דעהו לפיבה
 זאת דרש כאשר אמתיותיהם ולרעת להבין בהן ודרש לחיצוניות נם ולבו עינו שםזה

 על וירומם , יעמדהו והדר כבוד 'שנות ממקורות נבע אשר כל כי ויען , רביבמשנת
 הראשונים של לבם : בפיהו זאה היה וכמשל הראשונים שבדורות החכמים את תהלהכל

 , ט:( )יומא אחרונים של מכיסם ראשונים של צפרנם טוב נג,( )עיררבין אולם שלכפהחו

 כי נטצא ונם , ארצה מדבריהם דבר להפיל נכון אין כי יהאמין חשב כן עלאף
 ההנאים מאחרוני וביחור , יחידים תנאים של רבים מאמרים יד על קבץ רבהביטקירה
 ובחכמתם ובתורתם במעשיהם בראשונים הזאת אם'נתו ואילרי(, ר"ע מתלמידיאשר
 השתדל אשר האמוראים מכל אחד ואין , בקדמוניות הדרישה את אהב כי גרמה היאנם

 נעשו אשר במעשים , חכמינו ובתורות בקירות ישנות קבלות אחרון לדור לקייםכמוהו
 סבה היו הם לראשונים נתן אשר והכבוד היקי קדמונייה8(, בשנים ובדעותובמנהגים

 ונתן , חברו" ב"ד דברי לבטל יכול ביד "אין קרמוניו אמרו אשר המאמר הרחיבאשר
 אשר הראש.ן היה יוחנן ר' כי להכחיש אין בי , שקדמו ב"ד נגד בב"ר אף קיוםלו

 מ"ק בבלי ה"ט פ"ב ע"ז היא פ"א שביעית )ירושלמי הוה באופן הכלל זה בונתהבין
 כמקובלים קדש דבריהם את הקדיש , קץ אין עד הקדמונים תורת מהיקירו ואמנם .1.(

 יותר הם חביבים לאלהים אה כי ודרש עמו בני בקרב המופרים דברי אח וחבבמסיני
 ומנהנים ישנות הלכית ליחס מיוחדה להכינה לו היה וזה הכתיבה, התורהסדנרי

 : לתלמידיו הורה כן ואף , ,מסיני למשה עד קדום לזמן מקורם ירע לא אשרותיקונים
 שכרי , אחר לדבר תפליננה אל פיכה מה יודע אתה ואין ירך תחת הלכה באתאם
 . ובכ"מ( ה"ו פ"ב פאה )ירושלמי במשנה משוקעות וכלן מסיני למשה נאמרו הלכותכמה
 . מסיני שנתקבלו לדברים ידו החת נהפכו סופרים לרברי ומקדם מאז הוחזקו אשרדברים
 פ"א פאה )ירישלמי מסיני למשה הלכה הם הם שהשעורים אטר אשר הראשון היההוא
 והערלה ה"ז( פ"א שביעית )ירושלמי המים ונימוך ערבה כן וכמו . בכ"מ( ובכליהיא

-  בחוצה-
 גין שטפ'טר והמקומות ,;:( שבת בבלי היי פיז עירובין ירושלמי עי' אומרה זאת בלשון הלכותיו הוהובכלל

החולקיי
 )סו.( קרושין עי תנאי בתרי מהגי דמוקי או . וכו' מלממן כשר דמר מאן ה"נ פ'ג ברנות 'רושלמי .

 . )יא:( שם ופשיט לי דמבעיא או בז:( )י: יבמות עי' מנ.ה אותיבו או דאות'באו
 .. א ח .ומאפד. 1 ה' פיז שבת . ה"ה פ"ה עי'תרומות דר"י על פלינא מתני בלשון נאה נמצא לרובט(

 נ, ה פ"' יבמותפ'אה"ב, למתז". קיום אין כלומר ל,תכן ' אר ה"נ פ"נ מנילה . ח"ד פנה ח"ד. פ"אשקלים
 ,מג:% מאסר.ם, ח' שם,ו: בבלי היו, נ פ יוחא א, ה פ"א ברכות ירושלמי בןיוחאי ר"ש בשםזו

 . וו'ח ג פ סוטה א, ה פ.ד ברכות ירושלמי ר"ט בשם . )פז:( ופסחים )פר: עירובין )גה., ושם ( )סוושם
 פסחם )לתן ברכות בבל' אלעאי בן ריי משום . ה.ו 1 פ יושא , היא מ'ו ברכות ירושלמי ישמעאל ר'בשם
 ברכות ירושלמי דגלי,א מנחם בשם . )י:( שם יעקב בן ר'א בשם . מאמרים ה' )ו.( ברכות יוסי ר' בשם)קיד.(
 ר'א פרשה . סה"א פ'א קדושין ר"ע לפני הגר עקילס תרגם . ספ.ו גיטין רומא דמן אלעזר ר' בשם , ה"דפיד

 . יוחנן ר' ערך חדורות סרר ועי' התנאים בשם שהביא מאמרים טספר ונמצא , שם חכמים לפני רישבי
 . שאירע מעשה מפני ח"ח פיד ר"ח . כו' הבה בה- עומר ה"ה מגרל וליח פ"ז שם תרומה, עליוץלשריף באוש* שגורו ספקות ששה היו פ"א פסח.ם ביבנה. 3'ק יצאה איכן ה,ז י"א ברכות 'ר:שלם' ע"ט(

 פ' ול'ח פ"ד תענית . שסוע בן יותרה של בבניו מעשה שם עוד . וכו' אשרים ח'1 בראשונה הנא פ"אביצה
 גבול בכל שלח כה"ג יוחנן הי"א ט פ סוטה . וביהר הביה טחרבן כפורים שם עוד וכו' .קרנות תקעי זוגיאלף

 שם . כו' אותה גומרין היו ותיקין , ,פ: ברכוסי בבלי , בו, רומי ומלכות מצרים מלכות ח"ב פ"א ע"ז .ישראל
 חיחת אחת משפחה (isa) שבה . י דר אליבא כב"ח awn נהנו )גב:( שם וכו' ברבות הקנו אתנחש,לנ.(

 נהגו כו:( תענית . שני המלכוה מרח בשעה )לב:, שם . כר"ג בחרובין העם נהגו )יד:, ר"ה .ב.רושלים
 . באלה כיוצא הרבה ועור . כר"מהנס
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 , יפ:( מגילה )עי' מסיני למשה להלכות בר ח"ח( פ"נ ערלה )ירושלמי לארץבחוצה
 אסי ובפירוש , תורה דברי על מנשאם הוא סופרים דברי מערך ידבר אשר עתובכל
 . ה"ז( פ"א ברכות )ירושלטי הורה מדברי יותר וחביבים הורה לדברי סופרים דברידודים
 אשר  מנהג כל קדש והקדיש  ישן רברי כל את יכבר ככה אשר  כזה איש עלוהנה
 אה ומזהיר ישן מנהג בבל  בחי  מאטצי בכל  סחויק נראהו  אם נפליא לא בי  זרקהשיבה
  ביון  זה ועל 3:(, )פסחים עליהם אבוהיכם קבלו כבר כי בו הזהרו לאמוהעם

 . פה.( )שבת הראשינים שגבלו גבול תסג אל :באמרו
 המשניוה רוב אוצרו אל לכנס לעשוה ייחנן ר' הגריל שקירתו ברובבאשר

 כן אף , בחשך ממונות היו כה עד אשר מקדמוניו יחכמה תורה מאמרי והמוןהנודעות
 בהורה כוללות מדות בהעמידו בלמודים דרכים ופלס לת.רה אזני( עשה מחקרוברוח
 גם והעמים , ומשניותיהס5( חכמים רברי להבין הדורש.ם י בעוזו היו אשר פהשבעל
 המלקוקוה רבו כי בראוהם 5:ה לב שמו רבועיו שכבר אמנם הן , ההלכה בהכרעתכללים

 , להכריעה השתדלו רבים במק.מות כן על ההלכה נכריע איך יודע אתנו ואיןבמשגיות
 הספיקוה בכל למרה יהיו אשר כוללים כללים העמידו לא כי לסורים זה הספיק לאאבל

 , הזה החסרון וסלא יוחנן ר' שבא עד , הכרעה הצריכים ההנאים מהלקוה וככלבהלכה
 הוכרעו לא אשר במחלקות למדה לנו יהיו אשר בהלכה כוללים כללים העמירהוא

 הנאסרות המלכוה ומתי , חברו עם במחלקהי היתרון התנאים מן למי לנו ויורו ןבמשגה
 אם והנה . הלכהויי( אינן ומתי פיהן על להורות הלכה הם אומרן cw בלץבמשנה
 וערה משנתו במדר רבי מחשבת למוט נחן כי נראה לב בשום הזה במעשהונתבתן
 במראהו בהזכירי ורצונו רבי חפץ בי ובוכחני  זאה ראינו כבר . בה היסוד עדאותה
  שאם  הבאים,  לרורוח חועלח טוה  שיבוא רצה בי  זאה אך היתה , ויחיד יחיד כלדברי
 שיכול השכלתו לפי ונכונים לזמנו שנאותים היחיד דברי את אחר ברור ב"דיראה
 , אונס ואין לכפלם או לקיימם וביד ב"ר בל ביר ההכרעה ניחנה  ובכן , עליהםלמסוך

 ' על בי . בכלליו  יוחנן ר' הרעיש  הזאת הכונהואולם

  לטרה ועשם שהנית הבללים ירי
 ולא לחק ונחשבו להלכה המוכרעים במרצה הדברים לנו נרשטה הלא בהיראהמשפטנו
 והיהה חשבה לא ר5י, אשר להבלית המשנה הכלית עיקר נהפך הלא זה וע"י ,יעבור
 . חדשיה למסילות התורה דרישות דרכה ובזה , יוחנן ר' ידי תחת חקיםלספר

 אשד  המוסד במדות נככרוה טעלות גם בו נקשרו עוד בתור,; מעלותיו עםאך
 לבל יבח בוז אש ביקור בקרבו תוקר אשך החורה מאהבת . להן  יזכו נמוהו רביםלא

  בעבודת צר חיי ולהיות  ולסבול לנשוא והרוחה ענג טחיי לו ונבחי הזמניוההטובות
הקרש

 חיו פ-א שגיעגע . פגי  אתעין מן לחו כין וט מחורין רלא מלי גל ה'ג ב פ גרבות  ירושלמי ש'9(
 שבת גתנח. כך הלכה שגתנח בשעה ח ח ג פ ערלת . יחרוש לחרוש בקשו שאם נתנה חלכח nifixPגשעוו

 ג ה  פ.'ב . חולקין אין הגלל טן שיצאו רגזנים ב' ח"ב ז פ שם וכו'. חשסועח לשלשל את יטל אם ח"ב אפ
 , א"א באיסור קילא נוציא לא בשבת חוטרא מתוך נלוטר . איש  אשת נתיר שבת בהלכות עפוקין שאנומפני
 . למופח טתחלתח לרכוש גורעין א ח פ"א  סוטה . גבר בפל גורם בטל  נצורם סחטת  שגא דבר היי פ"ריב=ה
 אין ש,.( עירובין בבלי . ההזקות על יצרגין  'ח ה פ"ר  גירושין . ב"א לשון אחר  בגררים הולכין חש פיונגרים

 ?ןן?%?יגםמםי:ןן-?
 ;ין"
 ררך אלא עליתם ;יל"'1?ן  פ"יסה ג1גן רז יג

 . יה  לבסו גויתנו אין  וגס חם רבים גי ן כר: )פסחיםדציהן
 כמתם חלבה סתם ואח"כ טח*קז כמבס. חלבה אין פהלו,ז 'כ ואת סתם משנח, כסגם הלכה10(

 ורבים סיקל יחיד מצא שאהה כ-ט רפ-ב( תרומות )ירושלטי מחבריו כרבי הלכח שם( )וירושלמי סב!()יכטות
 פ-א פמפם )ירושלמי חסבריע כרכרי הלכה  סו:( כר)י)שם ה~ה ור"ש יהורה ר' , יוסי כא' חלכח עסייר' יהורח ר' , י כר הלכח יהורה ור' ר"ט ( סו )עירובין וכו' 110 חוץ המרובין מחמירין כדברי חלכהמששרץ

 באבל ברשביג, הלכח  ל:,. )מנחות רמאי  של ופת"מ בסמוכן חשביי כריש חלגח . ' לפ: שבת גבלי ח"חסוף

)חולי
 גטשגתנו רשב"ג ששכח הקום כל Hne, שם ן וכה  תכסיס גלשון ויונאו  סמר ר' דגרי  רבי ראת נ.(,

 . ( עה )גיטין גסתנוהלבה
 וקא ח?()רויה
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 ופכרה ציפורי בין לו היהה וכרם שדה נחלה בחי חלקה , ולתעודה לתורההקדש
 עלמה ר' הוצאה )פסיקתא בתורה עמל ולהיות מעם סחיה לנפשו לדג(ציא אוואלסכר

 סניו עשרה ממנו לקחרו נסיונות בעשר ה' נמהו וכאשר , בהערות( וש"נ : קע"חבאבער
 . ה:( )ברכות רגע אף הפגעים הפריעו לא בהורה מלעסוק אבל , עליו נמל ביסבל
 וכאב משלו מאין חסדו הגדיל הכנעני עבדו נגד ואף . אדם בני נגד יטמיב היהסיב
 , טשפחהו מבני אחד כאל מחסורו 1-י לו נתן יפות פנים ובסבר ברוחה כי ירצהו בנואת

 היקרוה ממדוחיו אתת , ה"ה( פ"ה ב"ק )ירושלמי עשהו עישני כבפן הלא המידבאסרו
 את נשיאה ר'י רדף כאשר ויחי . הנרדף את ולבקש עושקו מיד עשוק להצילהיהה
 את מעכיר היה היא יוחנן ר' ? מידו אותם הציל אשר היה מי מעיני יוסי ואח-שב"ל
 חסיד היה הוא . עותתם אה להם מחל כי עד ופיסו עליהט חשב אשר הנשיארעת
 ובכל מקום בכל . מתחמד היה לא כי היתה המידוהו ממדוה הגדולה אך מעשיובכל
 ממדה עין להעביר דורשים יחידי אדם הקנה גם או העולם היקון כי ראה אשרעת
 . המוקן!י( חומרא או גוירה איוו משא מעליהם להקל חובתו את לעשוה חדל לאהיין
 מדרך הסרים נגד שפוכה בתימה לקנא הפרועה הקנאה אף כמוהו באמת חסידאיש

 ;ש; לא אשר מי כל על מאד הקפיד ריי כי להכחיש אין ני אף , לו מחרהדרדורה
 בנפש. השהמר מאד מא- :אה בכל , נב,( נדה סו. יבמוה סד. )ברנוה חכמיםכתקנה

 מררכם ולהחוירם באהבה לקרבם השתדל אם כי הדת מן הפורשים אה בקנאתומלרדוף
 הסרים הסומרים על הקדמונים נפש סרה כמה ידע 5א מי הן . נדח ממנו ידח5בל
 אשר לישראל הצרים הרשעים עם חלקם לרעע עליהם משפטם קשה וכמה , הדתסדרך
 לקדמאים נתן אשר הכבוד כל עם יוחנן ר' ואמנם , מעלין" ולא "סורידין דינםננזר

 מפורש ואמר , וממשגתם מדרכם פה סר 1 מפיהם שיצא ומלה סלה כל קדשוהקדיש
 הפושעים עם הסוטר נמנה בה אשר המשנה את לפניו שונה בהיותו אבהו רבילתלמידו
 אה לרבוה אתיך אבדת לכל שונה אני כי מזמר טהמשנה הסר : מעלין ולאשמורידין
 לא הומנים ברוב היהודים נפש שנואי הכותים היו מנה יומר ועוד כן.( )עיןהתוסר

 המה אליהם נם ריי ואמנם , הארץ לגויי השוום אף ורבים דתי דבר לבלהאמינום
 הוא נודע דבר . ה:( )חולין מעאשיטתם אכל עצמו הוא ואף השחיפה ע5 והאמינםחגו
 בחוצה לגור והלכו הקדושה ארץ עובו רבים אשר המעשה עליהם לע ההיא בעתכי

 שיצא חכר יאמר ריי קם זה וננד , מחברתם אותם להבדיל עליהם מרו כי עד ,לאלץ
 עמי עם מנהגו היה כן ואף . ה"ד( ב פ' )דמאי מהנורהו אוהו דוהין אין לארץלריצה
 יחזר חברות דברי עליו שקבל הארץ עם אם נחלקו הקדמונים בימים כנר .הארץ
 נוחה דעהו אשר ר"י אמנם , הדבר את הכריעו ולא לא או אוהו פחוירים אםלמורו
 ידים  בידוע לרחותו ולא להחזירו הכריע הוא , ההזעים הרחיק נקלה ע5 ולאלבריות
 אדם בני נגד המקנאים אחרי מלכה טאך השהמר עצמו הוא כי לבד ו5א לא.()בכורוה
 את והזהיר הסבלנות בשבח ברבים דרש נם אם כי , מחשבותיהם כמחשבותיו לאאשר

 . י:(  )מנילה המה הקב"ה של יריו מעשה  הלא  הם  אף כי  לפושעים אף נוחים לדהוםעעסעיז
יהגה

 יוסא . בארדעי אלא תפלין נותן ריח לא ראשיה תויק רלא  בקיימא ה"נ פ-א ברכות בירושלמי איתא11(

 י רר ביפוי ה-נ פ"נ גע"ז ועיין . הארם בריאות לתקנת זח וגל רורו חבטי סכל יותר וביוה.ג בשבתלחולת
 מפזי בתענית עצמו  לסנף תעוקת למלמר  אפ- חע פ"ז וברפאי . בירייתו מחי ולא בותלא על צייראשרין

 בימי  )יג:( תוריות ועיין )לנ;( בנ"מ וכן . זו טשנה נשנית רבי בישי י )צר: p'a ע"נ וכך כך גשוייפתי
 כשע; אר"י )לב:( ר"ח . 11 משגח נשנית אנפיגנוס בן העינא ר' ביפי )ל:( בבורות . זו משנה  נשניתמשב"ג
 ר-; בשם שכתבו רבי בימי ח בחד הנזנר במקום בבזק  ועיין . שם בירושלמי היפב וטפורש שנו השסדגוירת
 . תקנו לרורם אלא לאתריו ולא לפניו לא חנונה הוה כלשון שאסר מקוםוכבכל

 חע()רו'ר
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 עם בני משפט נם יטה לא הוא כזאת נדושה בחיר המבלנות מדת בו אשר אישזהנה
 : אוטר היה הוא , נדבר ערים העולם מאומות המדברים ומאמריו הדת מקנאתאחר
 יש הגוים ר"י אסר וכן , מז,( )מגילה חכם נקרא באו"ה אפי' חכמה דבר האומרכל
 לו נשא אשר טאטאו לו יולדו אשר הבנים כי , ו( ה' פ"ב יכטות )ירושלמי יוחסיןלהם
 , כאין הם בניוחו חי הגוי אשר הימים כי האומרים מלב ולהוציא אחריו מהיחסיםבגיותו
 ואף , סב.( '8ם )בבלי יקיאו עשמ' על לא האלה בימים לו הנולרים הבנים נם כןועל
 , יח,( )קדושין הורה דבר אביו אח יורש נגרי : ר"י חרש אשר להלכה יסור הואזה

 ולומריה ההורה בשבח הנשגבות מחשבותיו היו הנכנפות מדותיו לבל הנזראמנם
 המחשבות אלה . ארם בני נגד ובסשפמם בסנהנם החכמים חובוה בבחינתודעותיו
 נחשבו החכטים . ברבים דרש אשר והדרושים המאמרים מתוך יזהירו איר כקיניוהדעוה
 הם לנו חוסה היא אשר התורה , קיד,( )שבת עולם של בנינו הבונים כבנאיםבעיניו
 , השומרים והם הבונים הם אז רק אמנם , פז.( )פסחים בסנדלים עליה השומריםהם
 מוכן הוא אם , לעמו גם להיות נקרא אשר לאיש הנאותות המדות נם בהם ישאם

 שם )שבת שמים בחפצי ועוסק חפציו שמניח עד תאודו ובכל נפשו בכל עבודתהלעבור
 הרחיק צבאות ה' למלאך רומה הוא אם , העשק( בי פ' קהיר ה"1 .פ"נ ס"קירושלמי
 יחלל לא אם נה,( )נדרים תורה של בכתרה משתמש אינו אם , פו:( )חנינה בצעמכל
 בעיניו הוא האלה הסדות כל לו אשר האיש , נה,( )עירובין רוח בנסיה הרירהבב~ד
 דומה לאחרים מלמרה אם אשר לשמה תורה הלמד הוא , באמת ושומרה דיבורהבונה
 ה הת והוא ,,( )תענית נאכל מפריו אשר הנון ת"ח והוא כנ,( ה )ר במדברלהדס
 בזטנ! , ינ.( )הוריות ע"ה גרול לבהן קודם ת"ח ממזר הקדמונים אמרו עליואשר

 יריכ עמו בני לכל נשמעים דבריו אשר כמוהו נדול שאדם נדרש היה מאדובמקוש
 היו לא אשר בעיניהם החכמים מן שרבים ההם ביסים פרץ אשר הרע המנהנ נגרקולו

 לעשוה רוחם נאמנה ולא משנה של חביקות בידם היו שלא ר"י מדת לפי באסהחכמים
 סב,( )סנהדרין תורה של במלחטתהחיל

., 
 בבל הלכה דבר לנפאלם להשיב ידעו ולא

 היו שהם , האמתי חכם בתלמיד ר"י שמנה המדות כל בהם היו ולא , קיד.( )שבתמקום
 של דבר לכל ראשונים להיות יאחה לנו לאמר ויחוסם עשרם על בנאותםמהנשאים
 נשאו לעשירים שם בי הנשיא בבזו; פוסכיו מצא הזה הרע והמעשה , וכבורמעלה
 בכפיו סאגות אך אם גדוליהם כל על יתרון הנשיא נתן החכמים מקטני ולקמןפנים

 הזה הרע הדבר וננד . מעלליו ובתהלת הנשיא בשבח קולו ירים וכלצפר בפיהווחנופה
 הפדה הם וכדצם ולא העושר לא : בנאה ר' של מדרשו בבית ברבים ודרש ר"יהתעודד
 : הקדמונים וכמאמר הסרה היא התורה אם כי ויקרו הארם ערך יחשב לפיהאשר
 , ובכ]ם( ה"נ פי"ב שבת )ירושלמי ע"ה גדול לכהן קודם ת"חמאזר

 חכמים יש , סנה שמץ רוויו לקח אשר היהרוה מדת והיא , טהורה לא אשראחת מרי חשך כענן תרצה לטהר השמים כעצם המזהירות האלה סדותיו עלאב5
 . עלידס נכון  העולם כל אשר והעמודים החכמות לכל האדונים הם בעיניהםאשר
 ובמשקל במדה להם הוא נתון אם חכמתם עקב ינחילים אשר בכבוד די איןלהם
 בחכמת עינם ורעה ליעצן להם מניחה איננה הכבוד אהבת אם ני .פעולתם ערךלפי

 כללדעזכטות מקור הם אך כאילו נהנה, לך סידי חבמהך שלי.וכל שלך ]באמרםזולהם
 טהרפיוו הנשנבות סדותיו כל יוחנן ר' את אף , ממקורם שאבו אך עולם באיוכל
 אך , החיים ופגעי יסורין ומצוק עוני למבול יבול רבות יוחנן ר' . הצילוהו לא .הצלהזה

 יבול.למבול 5א בצפורי שנתו בימי כבר אים, לסבול,מכל יכול לא לדעתוהתנגדות
 לו יכול לא כי וירא , מדעתו לפעמים נמה כי יען 1 מה ויען , חנינא ר' אתאצלו

וראח ח"נ(,דויד
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ר דעתו לבטל ריצה איניור"ח ב  הללוהו אשר ?מי בני מהללי משמוע אזן תמלא לא אשר פרת בן אלעזר ר אתנם י א( ה פיט שביעיה )ירושלמי לטבריה לו וילך דעתו 
 את למד אשר על שונות לפעמים לבוז עשה איהו גם , הרבות ומעלוהיו חכמתועקב

 אותן יחס שר"י עליהם יוחנן ר' של שמו הזכיר ולא עצמו בשם הלכוההלמידיו
 כמגנב עשהו מצוא עה ובכל . ובכ"מ( היא פ"ב ברכות )'רושלמי לעצמוההלכות
 ר' מאת שקבל דבר ר"א אמר והנה אחת ופעם , ובכ"מ( ז הי פ"י ה"י פ"ניבמות )ירושלמ" שמעה מני אמרה ר'יא אם : רן'א ולמד שדרש מה בל על באמרודברים
 פיד )שם זה דבר שמעתי ולא הישעיה ר' לפני ישבתי שנים כס.: ר"י 15 ואמיהושעיה
 לא אשר מרויה דבר ששמע לאטר בלבבו יתברך זה מי : האומר כאדם ה"נ(סוף

 מכחש אך שמעתי האומר זולתי גם שמעתיו לא שאני ואחרי , ממנו אני אףשמעתי
 הוהה מרגניתא אשכחת חספא לך רגלית מן י בפיהו למשל זה היה וכמעם .הוא

 התפארת לך לא לאמר מבוארה וכונתו , ובכ"מ( יז: ב"מ בבלי מעשרות סוף)ירושלמי
 אליו קרוב היה ומי . הדבר על אותך העירות. אשר היא לי אם בי המרנלותבמציאת
 הכניסו כי בו ההפאר ריי ואשר , אחוהו ובעל נאמן חבר לו היה אשר לקיש בןמריש
 מבלתי רוחו כל את עליו לשפוך להתאפק ר"י יכול לא זאת ובכל , השכינה כנפיתחח
 ובקנאה מנולה בתרעומת קרא אליו ,-וזננדו עת ובכל , התנגדותו לסבול לויכולת

 על רשב"ל על והלונתו , פד:( נד: )כתובות עלי חלוק שכנגדי אעשה מהמסוהרת
 ממוגלים" "אלופינו בכתוב דרש אחת פעם . בדרושיו נם מקימה מצאה דוזנגדותועקב
 לתת לבבו בסתר בזה כוון ספק בלי אשר , הקטנים את מובלים שהנדוליםבשעה
 , התנגדוהם ולסבול לנשוא קשה כי ר"י חשב אשר החכמים שאר ולכל לרשבילמוש-
 יותר שזכות אלא הוא כן לא ואמר לו שלם וכמפתו , כונתו הבין רשב"ל כיואמת
 יש מאד מאר , מפ"ב(1'( ר"ה )ירושלמי הנדולים את סובלים שהקטנים מה היאנדולה
 יוסיף עוד שמזקינים זמן שכל בם מושל הזה הרפיון אשר אדם שבני בראוהנולהפליא
 למורת היתה והיא בימים ובא זקן כאשר רוחו יהרות גברה בר"י כן אף , לבבםלקחת
 ביניהם היתה אשר בהלכה קטנה מחלקה , עוד לנשוא כח חסר כי עד לרשב"לרוח
 יחד נחלקו מדי אחת פעם . חלל בעצומיה נפל רשב"ל אשר מרה אחריה לההיה

 חטאוה בהזכירו ובזהו רשב"ל בכבוד ופגע וכעם רנו לידי יהרותו הביאההו ,בהלכה
 את והלה למשכב נפ5 דבר לא על ר"י הכעיסי אשר ובעם שיחי מרוב וזהנעוריו.
 פרשה אשר יהרותו עליו חזקה כסה רואים אנו ,ה ומכל , ט.( )תענית בו טת אשרחליו
 . לחבריו רוח למורת ותהי רוחו הכונת עלעננה

 הזה רוחו רפיון את לו ימלח הוא אדם בני מעשי ע5 בצדק שופט כלאמנם
 יהברך אשר בארץ שלם אדם איה כי האחרות ומדותיו מעלותיו עמו נוכחבשומו
 עינם זה והתה מרפיונו עינם העלימו ,מנו בני נם ! דופי מכל זכיתי לאמרבלבבו
 מעשיו בכח . ולהאדירה תורה להנדיל פע5 אשר הגדולים מעשיו על תסידולבם
 ישב הנראה לפי אשר הושעיה רבי , מאד נדל בי עד וגדול הלוך ריי הלךהאלה
 דרכו . הנרול המדרש בבית הראש ויהי מקומו מלא יוחנן ור' מז בפבריהראש

 אליו הפו והם בזמנו משל אשר הרוח מדת לפי היו בלמודו וסננוני התורהבחכמת
 כמו . טפיהו הורה לקחת תלמידים רב המון אליו נאספו כן ועל יחד הלבבוהכל

 בסגנון נהנונן אם . חפצה בנפש דבריו וקבלו ונמו נדול בבבל כן אף ומולדהובארצו
הלמוד

 חגרולים את .סובלים שהקמנים בשעה אטר שר.י להיפר חני' שם כי בפתיחה רות גטדרש עי,12(

 ושכיוד כבזנח מתנות בעל חרג יפה תעיר כנר אטנא , חקפנים את שבלים שכשדולים כשעה אטרורשג"י
 . עי"ש עיקר היא תירושלסי ra~11Pבסיחור
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 כי נטצא למודו בסגנון נם ונתבונן , שבבבל טדרש בבתי נתיג לו פלס אשרהלמוד
 מאר מכבד י ר כי בראותנו נ"ב נפליא לא לכן , ובסברה בפלפול לזה זה דומיםהם
 על והתקצף קיז;( ב"ב מד. )סוכה התורה היא שלהם לאמר יהפלינ בבל חכמיאת

 היה ר"י אשר על נפליא לא וכן קמו.( )שבה הבבליים הורת המשפיליםהתלמידים
 חסדא רב אמר גם ואם . קטו,( )שכה להק שם היו דבריו וכל הבבליים בעינימכובד

 לד:( )ברכות לו אצייה לא בפיו ר"י לי אמרה אם אף : לפעמים ריי לתלמידיהבבלי

 הנה , יב.( מעילה י: שבועות נט. נדרים לג: )פסחים רבך ולר"י לך שומע מי שאמראו

 ראשי היו ושמואל רב . כן אמר פלפולו בבהלת אם , כי ר"י את מהקלותו לאודאי
 . שבכבל הברנו קרא שטואל את אבל רבינו קרא רב את . ההיא בעת בבבלהישיבות
 שר"י זאת רק יותר לנו היגד לא יאמנם . בפנים פנים שמואל -אח ר"י הכיר לא)אולי
 יחוסם היה מה ידענו ולא . "חברנו" כנוי אם כי רב מוח אחרי לשמואל לו כתבלא
 אה - נחההו יהרוהו בזה גם בי נראה אבל , ביניהם ואהבה שלום ברית ואם לזה,ה

 ולא בתורה ממנו אנכי נופל לא לאמר שמואל על מתנשא והיה טוב לא בדרךר"י
 בהומו לא הירושלמי החכם זה כי בו הכיר שמואל ואף , אני אד; לא אשר אתידע
 לששים העבור השבון אליו ריטואל שלח לזאת אף לב ומגובה בכונה אם כי חברקראו
 מעך אבל , אחד בדבר פנים כל על בבבל רב ל: יש כי ר"י יבין עתה כי :חשב ,שנה

 והא מי שמואל ,כראות ויהי , ההשכון חכמת היא מה דתלמודא מרא יוחנן לר'בי

 המתפאר ר"י היה נבהל ומה . לנסותו טרפוה מפקי גדול מספר אליו שלח אזשכנגדי

 , ואשם העוה כי וידע שלואל אליו א~שלח הספיקית סכל ידע ולא במרפותבבקיאותי

 שמואל גם כי מזה נראה פנים כל על אבל , צה:( )חולין בבבל רב לו ישובאמת
 , בבבל ר"י של שמו גדול כי מרעהו זאת בקש ספק ובלי מר"י רצון להפיקקקאקדל

 כי מאד והבין ראה כי , במעוזו החזיק בטבריה מושבו אשר נשיאה יהודהרבי
 תבינוה ורב העצה גדל היה אשר הוא . מאתו זאת דורשת נשיאותו וטובהטובתו

 , וידידוהו יוחנן ר' לב לו לקנות אם כי לו טוב אין כי טהר הבין הנשיאוהבהנהנת

 מאר השתמר כן על אף , עצמו בכבוד הנוגע דבר בכל, גדול קפדן ר"י כיומדעתו
 בכל , קץ אין 'עד כבוד בו ונהג הזה ברפיונו קטנה. באצבע אף פגוע לבלהיבנפשו
 נשיאה רבי יוחנן נקרא והיה הנשיא מבית לו כתיגה פרנסהו ואף וממכו תסכואופן
 , והוראותיו לקבל_פסקיו העם את לפעמים מכריח היה נשיאותו בכח ואף . כא.()סומא
 היא נם ספק ובלי . נב.( )נדה ושומריו נוגשיו ידי על אנס לשמוע הממאנים כלואת

 מז, יבמות כא. )ר"ה פיהו את ממרה איש ואין לחק גזירותיו עשו כי לושעמדה

 לו היה הנשיא ובין בינו היה אשר היחיס כי מאד ונראה , ח"ד( פיד ר"הירושלמי
 סדרים יליסד להכין והיא מאד יקרה תקנה אדם לפעולת להיציא יכול כי לעזרהלר"י

 קבועות כנסיות בתי היו קדמוניוה משנים כבר כי אמת הן . בצבור אלהיםבעבודת
 בידם, רפויה בצבור תפלה מצות היתה כי נראה אבל , צבור של והן יחיד של הןבישראל

 השתדל כא,( )ברכות היום כל אדם שיתפלל הלואי : ואמר ההפלה ענין מהוקירו יוחנןוא'
 המתרשלים8י( עון גדול וכמה בצבור המתפללים זכית גרולה כמה לעם להורות עזבכל

וקבע
ן

 הקובע כל )ה( שם , בבבל סבי איבא כנישתא לבי וטחשכי דמקדטי בזכית אר-י )ח., ברכות עי' 13(

עיגצי:י:י:י"
 הפילח , מת5ללין שהצבור  נשעה בירג-נ אחורי לא ע-ז צ"יהי-נהאחורי

raאימתי )ח.( שם ע"ע בצבור ה ההפלה עבודת וכמביים דהיינו , לתפלהגאולה כל הבא עולם 
 . הצבר להפלת תפלתו שיקד.ם לאדם לו אסור )כח:( שם טחפללין שהצבור בשעה רצוןעת

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



 - 0י-
 , א מצ עה בכל בשבחה ודרש בפרטיי!( הצבור והפלה בכלל ק התפל בעניז הלכוהוקבע
 טמנה יהרשלו שלא ולהזהיר הצבור תפלה בשבח לדרוש הוכרח שר"י טמרועהה
 ממנה ידם רפו בזמנו כי לשפוט יש מזה כררים בה להביא קבועוה הלכותוהקן
 . בהי( מסמורות קבעוהוא

 נראה לב בשום בם נתבונן ואם , ובפעולוהיו בחייו ר"י דרכי קצות הםאלה
 היו אשר כמשניוה כללים המחרש הוא , 1D9hh" לחכמת האמתי המיסד הואכי

 מיוחדת הכונה להם כהת המשנה בלשונות החרוץ המרקדק הוא , להוראההמפתח
 קוצים בער הוא , ולפרשם לדרשם דרכים וסלל קלח:( חולין נח: )ע"ז ההורה מלשוןבהבדל

 הגביה הוא , לדורות והשאירם התנאים מן סאסרש המון קבץ הוא , והגיהן ותקנןסהמשניוה
 התורה נבולוה הרהיב והוא , טסיני לסשה הלכוה מעלת לתיר החכמים הורותרוב'
 עשהה כזאת נפלאה מראה , היהודים מושבוה מקומות בכל משרתה למרבה פהשבעל
 החכטים לבד לא ואולם בו, השורר הרוח לפי לזמנו נאות עמו בקרברושמיה

 צו לחה המשתוקקים בפלפולים השקועים , והלבה משנה רבר עוד לשסועהמבקשים
 המשובז בעיניהם הוא מכורות וגזרוה מדינים דינים להמציא הסרבה וכל , לקו וקולצו

והו"
 . ופלפוליהם ההכסים לרברי נפשם אין אשר העם מרבית גם אם כי , הקדוש

 לשמוע אם כי מגמהם ואין , כבד ק"ל עליהם הטעטיסים אל אבו ולא שמעו לאואער
 לרבי  נשואוה עיניהם הם גם , נחומים ורברים השכל מוסר לקחה ואגדה מק-אדבר
 ב"מ )ירושלמי חנינא ר' רבו בעקבות באגדה הלך הוא :י( באגדה כחו נדול אשריוחנן
 למודים לשון ה' לו נתן גם . אנרוהיו במדרשי יונתן ר' את תמיר נגרו ושוהפפ"ב(
 תלמיד היה אשר יותר אך , ונחמות ברכות ביברי פגעים ידועי העם את ' לעוהלדעת

דרשנים
 כאלו הכתוב עליו מעלת ומתפלל ק"ש וקורא תפלין ימניח יייו ונופל חנפנה כל ( )סו גרבות עי'14(

 דובללה ענודת קיים ודא לצנור שנתקנה גסו התפלה שמקיים שטי כלומר . קרבן עליו והקריג nartnבנח
 1וה . תקנו חקרבטת בעקום שתפלת סבר ריי גי נראה ומזה . הקרבנות עבודת טקזם נאמת הממלאהגהקנה
 עשה וקרב בא אלא וחתפלל בא לן אוטר אין ההתה לפני שעובר זה ח"ד פיד גירושלטי גדגריו גםטבואר
 מן יסור שלא הש"צ על מאד הקפיד כן על אף זאת ויען . בעדינו פייס טלחסותינו  עשת צרכינו עשתקרבננו
 . סדי יותר ששחה צ ש מעביר י ר. שה.ה סובא הלח א פ ובירושלמי חצבות בעבודת שינוי  פעם ~nwv ולאהטיל

 ואין אחרת במס' ועור ברנות ובבלי בירושלטי ונמצאות הן רבות תפלה בדיני רזי של הלכותיו15(
 התבלה קורם פסוקים לומד תקן תא . בתפלה שתקן דברים קצת ע5 פה להעיר ראית' אגל , לפורטןחרך

 הזה הפסוק יהא אל לעולם ח"א פזה שם וע" . בבבלי הוא וכך הזג פזר ברכות בירושלמי כמבוארולאחריה
 הקברות בבית בעובר שטברכין גברנה הוספות ותקן . סלח יעקב אלהי לנו משנב עמנו צבאית וף מפיךזז

 בחר 'טת;ן הפלה 10בא טז:( ברכות ~בבבלי . שם )ג'ו הקשת את חרואח בברכת הוספה ען ח"נ( פ-פשם
 . הישמים לברכת הוספה סמנו נמצא )נט: ושם . צלותיהרמטיים

 בירו חיו אגרה מדרשי הרבה . בבלי בתלמוד לנו נתק.ימו ורובם טאד רבים חם באגרת טאפריו6!(
 ח' )עזב( ושם . יוסי ר' בשם טאטרש ח' )י.( ברכות עי' . רכמאוה קצת לך ותא שמם על ומסרם ןצזנא'םמן

 ועוד . ירושלים אנשי טשוט דברים נ' ( )קיג פסחים ועי' ע"ב( ע"א )י' ושם . יוחאי בן ריש בשםהאמרים
 על ודעת פעם בפוב לרוב ודרש , בימנו הספארים אגרה בעלי מכל ריי הית נופל לא . בש"מ טקוסהןבחרבה

 נעים וסח . הדורשים ומעלה הורה תלמור בשבח במו עליהם נכונה היהדות טרח אשר חרמים העניניםכל
 סטשמש שאדם זטן כל חא)ה טה כתאגח דמע נטשלו לטה פריה יאכל האנח נוצי : גוערה השוקרים ע5ספלו
 . לפז.: פסחים עוד וע" נר( :עירוגין טעם בה טוצא בהן הוגה שאדם זמן כ5 ת ד אף תאנים בה פוצאבת
 פח שבעל חתורה מעלת א?* כדולה . קיר.( hp: שגת ' ובשבחם תזת כבור בענין טאטרים חרגה לוויש

 )שם והצרקת המצות' ובמעלת נד:( )ברכות חצריקים במעלת יפה דרש יגן . ( ס גיטין , שבכתב הורהסבולת
 שבת נח. )שם האלהית ההשגחה ובענין לר:, ,ברכות הבא השלם ובענין . קיח:( )שבת השבת ובמעלתיז.(
 אוה שתיעקר מוטב ן )עט. יבטחו עי' . תעולם אומות נגר במשפשו נוח חית בדרשותיו כן בהשכח 3סו . 'פס:
 גח להדבק ראויה 11 אומה אין או"ח יאסרו שלא כעוטר בפרהסיא שטיט שם יתחלל ואל nnvfi טןאחת

 אבל יריתם החת התקופים כל ועם ישראל עם במנהגם הרומיים תכריח תאר יפה וסח . כנרים ידיהםשפשפי
 הדח הרב אפילו : כמו הטקרא על הקדמונים של מאסרים ליסד דרש נם . קיח:( )פסחים קנאת נתתי;לא

 לו יקפלני הן דאיוב קרא על ושרו ישן מאסר וזח הרחטים מ' עצטו ימנע אל ארם של צוארו עלמונחת
 בקרטונ,ות סכרים כסה טמר כן אף חראשונים מן מאטרים חרבה יבוא לרור שקיש 1bJS י.( )בסטתאיחל
 הרכרים אלה . ב פ ריש בחגיגה מבואר גן הטבח עסק טרכבח וטעשה כראשית  במעשה גם נו.( נים )גיטיןשי'
 שאמרס למי ראוים וכלם אחרים עור שש-סו גהערות הבאנו וכבר באגרה, שדרש טח מחרבה כעטהם

 חתן)רו.'ר
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 מן היה כי לו היה אחד יתיון עור פבעיוה הבנות למנה לו והיו , גדוליםדרשנים
 ומה  העם את דעת ולטד דרש אשר כל , מקיימים נאה ואף דו-שים נאה אשרהדרשנים
  ומשפטי ממעשיו ובמטבע לבבו מטקיר  הנובע  במעין  היה השפל ובמומר ברעותהלסיריו
 נוכח מבלנתו , אלהיו עם לכתו והצנע חסידותו , אדם בני ננד וצדקתו חסדוחיי.
 נפער וידירות להורה אהבתי , הדת בעניני מחשבותיהם כמחשגוהיו לא אשראנשש
 מצאיהו אשר הפגעים על ורהנברו ~יו נפל אשר אלהיו נמל לפני הכנעתי ,ללמריה
 היו אשר כאלה מדוה רב מספר ועור , הנרדף את לבקש השתדלותו , רגזתםבדרך
 נשמעים דבריו היו כן על ואף , ונמאמריו בדרושיו פבועות היו כלן , חן לויתלראשו
 הרבה אשר אחד היה לא יוחנן ר' עד רבי שמימי החכמים מכל . לומדיהם עלוערבים
 , ב;קבוה.י ההלכו תלמידיו היו הבא הדור חכמי רוב כי , כמוהי בתלטידיםגבולו
 לקריז באו אשך מבבל ,תלמידים חכמים הטון אחריו נמשכו בתורה חבטתוולשמע
 . עליו נשענים התלמודים שני אשר חיסור תורתו היתה ובכן מפיהותורה

 שמיניפרק
 והבריחם! אלעזרבןפדת ר' שמעוןבןלק'שר'

 אומץ , ושנים ימים ריב גם יוחנן לר' לו נתונים נהונימ תכמהו הכשיר יהרןעם
 ננזלו הרבה בנעוריו כבר , ושיבה  זקנה עד גפקידתו עומד ויהי , אנשים ונבורתכח

 ארץ חכמי . תורה לדורשי ועד מקום מדרשו בית היה שיבתי בימי ועוד ,בתלמידים
 ~מידיו ולא חבריו היו כי. אף הדור גדולי וכמה , הלמידיו היו דורות בשניישראל
 הגדולה ישיבהו נהיתה ובכן , בטבריה אשר מדרשו בית מלבא אחת שעה נמנעולא
 עצמם הם ואף תלסיריו. בשם המאוחיים בפי נקראו החברים אלה הארץ,בבל

 לגמרא לא לו צריכים היו ולא באמת תלמידיו היו לא כי אף רבי" לנעטיםקיאוהו
 נעוריו חיי מקורות ש. י ליק ן ב ן עו מ ש ר' היה החכמים מאלה אחד . למברהולא
 ומה אביו היה מי יודע אתנו אין גם , מתמיהות הגדות אם בלתי דבר אלינו הגיעלא
 מקום שם אם כי , לקיש שמו היה שאביו הכינה אין לקיש בן שנקרא מה כי 1שמו

 זה לקיש ואולי י לקישא בר סקומ.ת בכמה נקרא שכן , לקישא או לקיש היהמילדיה
 אחת אמנם , ברור דבר נודע לא רבותיו בבחינת גם . ( במקרא הנמצא לכישהוא
 ר'י ועל ;ליו אסרו וכן , יוחנן ר' עם יחד רבו לפני בנעוריו שלמד להחזיק נוכלאשר
 יוראיה רבי של אצבעותיו שראינו מפני רק להורה וכינו לא : לאמר דרכםשהיה
 רק לפניו למרנו שלא אף , לאמר וכונתם ה"ב( פ"ה ביצה )ירושלמי שלו ידטבית
 בפני  למורם על משל זה היה אולי  או . לתירה שגיבה סטפיק  זה היה בנעורנוסעפ

 רשב"ל כי  טזה נראה שיהיה איך . רבו לתורת יר לביה התלמיד את שמשלו רביהלטיפי
 . תלבלר  התבר געשה  זמן שלאחר אפשר ואין , יוחנן ר' בחברת רבו לפני בנעיריולמר
 פה; )עירובין נשמעים ודבריו החכמים בין נחשב היה בררום אפם ר' בהיותכבר

 ובישיבת , ח"ד( פ"ו עירובין )ירושלמי יונתן ור' חנינא ר' עם דברו והיה , ר"ל(ותד"ה
 פ"א סנהדרין )ירושלמי בחלבה לדרוש חותסין ורשב"ל ור"י פוחח ר"ח היה חנינהר'

 ,  ה"הן פם"ז יבמוה )ירושלמי תורתו מיקירים היו הושעיה ר' של רינו בבית גם ,ה"ב(
וחף

 שינו בארב, לטה לקיש שסו אבי: היה ואילי לקישא בר  שעמים שקראוחו מה לחשערתנו ראיתו(
 אילו יובן לא לקיש ריש שעקרא טח וגן . שחי  שם על אות שיוסדיי טצאנו 5א וכן , לקישא וקראותשמו
 להוראת קווים לעשות יגסנחצנו לתיור סיטן חוא ר והיו שטעון ר' טן קצור חוא  .ריש. גי  אביו שםלקיש

 לקישיא. או לקישא וצ'ל טים כאן'1'ן שט 1 ולא בנרלקטשזא
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 נם ומביא ח"ז( פ"ר ב"ק )ירושלמי המשנה אבי וקראו ר"ה את משבח היה הואואף

 בעבור אבל יח;( נרה יג. בכורות פ. קדושין בכלי ה"נ פ"ב שם )ירושלמי בשמוהלכוה
 כעם עמו נהג לוי בן יהושע ר' , ובכ"מ( שם ב"ק )ירושלמי עליו מלחלוק נמנע לאזה

 גם ומביא , מ"ז( פ' מטי ב"ר ה"ר פ"ב מ..ק וירושלמי בהלכה שאלוח טמנו ושאלחברו
 כי לנו מבורר זה מכל והנה , ב,( מכות גבלי ה"א פ"נ ב"ב )ירושלמי בשמוהלנות

 . חברים היו מנעוריהם ורשביל יוחנןר'
 לבני ואף חברו, יוחנן מר' רשב"ל נופל לא החכמה במדרגת גם בי נראהואמנם

 , ה"ז( פיח ברכוה )ירושלמי עולם גדולי שני : איתם וקראו כזה זה היו שקוליםדורס
 הרואה כל עליו ואמיו , מריי יותר עוד הפליגוהו ובפברה בפלפול שכלו זךובבחינת

 עצמו ור"י , כד.( )סנהדרין בזה זה ומותנם הרים עוקר כאלו המדרש בבית רש5"לאת
 בבית רשב"ל אין שאם עליו באמרו , הפלפול בחכמת וגבורתו תקפו על מעיד הואגם

 עליו קונן מותו אחרי וגם , ה"א( פ"ב סנהדרין )ירושלמי הימנית ידו לו חסרההמדרש
 לפעמים הוכרח כי עד ר"י ;ל כחו חזק ומאד פד,( )ב"מ השובות וארבע עשריםלהשיב יודי היה בהלכה ודבר רבר כל על אשר לקיש בן איה לקיש כן איה רוחו במררעי
 לעושת ואף , ובכ"מ( ה"א פ"א יומא )ירושלמי מדעהו ולחיוך הנצחוה תשובותיולקבל
 עירובין )ירושלטי רשב"ל כעיטת ולעשית משיפתו לסור ראיותיו בכח אוהו הכריחמעשה
 , עדותם כאמתת ספק להטיל אין ענין בשום אשר עדים שני אלינו ונאמנים , ה"א(פ"א
 והלזה יוחנן ר' של רבו היה כי אף זה , נשיאה ר"י והשני רבה הישעיה ר' היההאחד
 והחזיקו לאמת כבוד מלתת נמנעו לא עצהו ואיש בריתו בעל לי'" אוהב היהאשר
 להכריע נכבד והיוהר נו.(, )יבמות ר"י של לערכו שקול בתורה רשב"ל ערךאת

 ר"י דברי על ומחלקותיו השיבותיו כל כי עליו המעירים האחרונים עד~ח הואגדולתי
 אהבת נהגתהו לא ומעולם , דבריו סהר בכחן ורק ממשניוה ראינה על נשענותהיו

 רק ר"י נגר דעהו על ממך לא מעולם וגם , בוריה על ההלכה להעמיד אם כיהנצוח
 )ירושלמי דעתו ספני דעתו ובטל בוש לא אז , לא ואם , בעזרתו היתה משנה איזואם
 האיש הוא הלא ? וישוה לו נדמה מי את לבבו ויושר צדקתו ובבחינת . סה"ב( פ"גניפין
 ומומק נכבד היה עמו לרבי לפניו נכון רשב"ל מצאו אשי מי כי עליו אמרואשר
 הוא , ט:( )יומא עדים בלא פקדוגית לו לטמור בו מאמינים שהיו עד ונאמן 'שרלאיש

 שוביו מיד הנשבה אסי ר' את להציל נפשו טמר הריע לאהבת לבכו וכתשבצרקהו
 על עליו אמרו 1 בתורה בשקידתו לו ירמה מי אין ובן . ה"הי פיח הרימותןירושלמי
 תורתו הלך אשר ובכל , ח,( )תענית פעמים ארבעים משנתו טסדר היה כירשב"ל
 בשרה לשית בלכתו אחת ופעם , רגע אף מאתו סרו לא בה ומחשבתו והעיון .לותהו
 )ירושלמי בשבת לתחום חוץ ברעיוניו עמוק יצא כי עד בעיינו כך כל מעסיק היהוהנה
 מפורסם היה אשר - רבה חייא ר' אף כי התפאר עצמו והוא , ה"ב( פיהברכזה

 וכן . ה"ג( פי"ב כתיבות )ירושלמי ממנו יותר התורה על שוקד היה לא -בשקידתו
 יום בפיו: ה.ה וכמשל תורה ללמוד  שוקדים להיוה  להשירם להלמיריו רברוהיה

 . ספ"ט( ברכיה )ירושלמי אעזנך יומיםתעזבני
 . יוחנן ר' לפני ישב מוחו יום ועד ראש לשבת ישביל זכה א ל אלה בלאחרי

 בדורות  וגם , הטעלה הארם  בתור  להתנשא סמכתהו לא וצדקתי לו עמדה לא הכטה'גס
 ר"י עם מחלקוהיו בכל כי ער , חכמתו הבשיר וביתרון כצדקתו לו גמלו לאהאחרונים
 . לו.( )יבמית כמיהי הלכה הבבליים קבעו מקומות בשלשה ורק מהלכהדליהו

 בעיני נחשב בי לעולטים יהיה ובן מאז היה כן כי השמש תחת הדש זה איןאמנם
 מינים אלף אדם למד ואילו מהחכמה יותר הבריוה עם ארץ דרך מנהג  ארםבבי

פעמים ה"נ(,דו.ר
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 יראה לא ורצונם כחפצם להם נוח אדם בני עם משפטו ואין המדעים מןפעמים
 לראות נוכל ויום יום ובכל . לרוח יעמול אך ככשרוניו שכר למצוא עמלו וכלבטובה
 תכונות ברים דבקו אבל , כמוהם וחכם נבון אין חכמהם מצי אשר חכמים יש כי;את

 . מאתריהם החכמים לב גם וטמות בקרבם היושבים העם ובין בינם רב מרחקהעושות
 גדול כי ידע לא אשר ומנו בני סכל אחד אין . עמו בקרב וגורלו לרשב"ל חלק זה03

 בסברה ממנו הוא גדול ועוד , ובחכרה בתורה מ-"י הוא נופל ולא בדורורשב"ל
 הסדה לי חמרה כי , הכל לב אח לו לקנוה יכול לא :את בכל אבל , פלפולווגחריפות
 הצבור על יפקר אשר לאיש הדרושות ארץ דרך ממדות ורפות , :ולתו עם בנחתלהתנהג

 כי דבריהם בנחת המשמיעים החכמים מן היה לא רשביל .. נחלתו בחבל .לו נפלולא
 טד.( )קדושין הפלפלנים כדרך לפעם'ם ומתני משאו היה קנאהו , וברעש בקולותאם
 מומם אחרים את בהוכיחו שפתיו דל על נצר ולא , לרוחו מעצור לתת יכול לאהיא
 . פנים להם נשא לא יחטאו אשר כנשיא כעם כגדול כקטן והיה , הטאוהם לגדוליםוגם
 על להגיך נשיאה יהודה ר' נגד אף התעודד האמת איש רוח באומץ פעמים נםופעם
 פנים נשא לא החכמים לחבריו ונם . פ:.( )לעיל במשאין הוכחתו כמה ולא דרכופניו

 טעשה נעשה שכבר אחרי אף דיניהם ופסקי הוראתם במל פעמים וכמה ,במשפם
 לא בדבר דיין היה ריי אם ואף , ה"ו( פ"ח ב"ב היא פ"מ כתיבות )ירושלמיכדבריהם

 לא הזקן ינאי ר' נגד נם , פד:( שם בבלי ה'ב פיט כהובות )ירושלמי . דיני לבטלחדל
 ינאי ר' לסני הלכוהיו תירושי אומר 'ותנן ר' שהיה אירע פעטים וכמה . ולשונו פיושמר
 אלה כל אחרי : ואמר בשבחיו כמהתל רשב"ל ובא ככה על מקלסו ינאי ר' והיהרבו

 , ובכ"מ( ה.1 ב פ סיטה )ירושלמי נכונים 'וחנן ר' דברי איןהקלוסים

 בבחינת והוא דורו חכמי לרוב רשב"ל,מתננד היה אחד ברבר כי נראהועוד
 להביא המרבה וכל המשניית מאספי דור היה ההוא הדור כי ירענו הנה , החיצוניותהמשניות
 בדיני מתון הזה בדבר היה ל רשב ואמנם , משובח ה", המדרש לבית כאלהטשניוה

 אדם מכל ולא יפות פנים במבר קבל התנאים בשם המדרש לביה המובא דבר כללא
 שנמסתה ברייתא על השניח לא ענין ובשום וחקירה דרישה בלי קבל בירו ומשנהוהנא
 )ירושלמי עליה סומכין אין בחבורה מתניא דלא משנה כל : ופרסמו הכלל והעמיד יחידמפי

 גם אם כי שבדור בינינים חכמים עם הוה כמשפם שנהג לבד ולא , ה"1( פ"אעירובין
 לנו אין באמרו ברייתא ממנו מלקבל מסרב והיה הזה ברבר פנים נשא לא יוחנןלר'
 . ספ"ה( ב"ק ה"ו פ"א כלאים )ירושלמי רבי לני שנו שלמה משנה כי בהצורך

 'רצה ולא חנף יחפץ לא אשר לבנו בסתר טחשבתי יצשן לא  אשר בזה אישוהנה
 לעולם הוא , אחרים לב יכאיב אם אף מלא בפה האמת דובר אם כי , בתורה פניםמשוא
 יורע בהמון מי כי , לא ההמון לב . החכמים רצון לא ואף ההמין לב לו יכלהלא

 ורצון . בקרבו היוקדת האמת קנאת לערוך יוכל מהם וסי גרול אדם לב אמונתלהוקיר
 ואף מתורה ארץ דרך לפעמים ומוקירים חפצם נועם דרכי רק הם כי , לאהחכמים

 הרבים את ומטייח הטטריד איש בעיניהם ויהי אותו לסבול זמנו חכמי יכלו לא כןעל
 ומעלותין חכמתו כל עם רשב"ל למה הדבר יובן ועתה . שם( ובירושלמי בו.)סנהדרין

 לא אם יודע וסי . יוחנן ר' לפני מותו יום עד וישב ראש ולשבה להתעלה הצליחלא
 זמנו בני מדרך נטו כי יען בעוכריו היו אגדיים בענינים דעותיוקצת

 בכהב. הטסיפרים במעשים ספק להטיל אותי לבו מלאו אשר הראשון היה הואהן
  פרסם א~י  הוא  הלא , משל אלא  אינם אם או באמה הנעשים  מעשים  הם  אםהקרש
 המסופרות והמאורעוה כשלאוה שכל לאמר איוב ספר של ענינו בבחינה חרשהרעה
 סי פי ,ציור משל אלא אינם השטן ובין אלהים שבין הויכיח מן והמתיאר איובעל

)דויד
ובאמח מגי
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 בדבר וכן , מפנ'יז( ב"ר ספ"ה סוטה )ירושלמי מעולם כן הדברים אירעו לאובאמת

 המלאכים שמות כאמרו קדסיניו שערוה לא אשר חדשה דעה לנו הביא ושמוחםהמלאכים
 ככה להחליט חדל לא בדבר קבלה בידו היה שלא ואף , מבכל הגילה עולי עםעלו

 המלאכים את קראו לא הראשונש שהנביאים ראה כי השערוזי ובכח , דעתומשקול
 ה"בו פ"א ר"ה )ירושלמי בבבל שחיו הנביאים דורות ער בשמוה נקבו ולאבשם
 התורת את הדורשים החכמים שפעילת המהשבה בזמנו נפלאה ומזה מזה יותרועור
 הדעה בעל היה רשב"ל ובאמת , סמנה כגרעון ולפעמים עליה כהוספה לפעמיםהחשב
 ; שם( )כצ"ל וגורעין תורה דורי על מומיפין שהצדיקים כמו : בפירוש אמר שכןהזאת

 כל והנה . כל( כי ידעתי פ' קהלת )מדרש בראשיה מעשה לשנוה גוזרים הצדיקיםכן
 עווי . הדור חכמי בעיני כצנינים היו מפק ובלי בזמנו רגילות היו לא הדעותאלה
 הן , בו נפשם ישרה לא הזה בדבר גם כי ספק ואין מחבריו רשב"ל נבדל גדולבדבר
 אשר עה ובכל מקים ובבל במורא הקדמונים דברי כבד כחבריו הוא גם כיאמנם
 פנים להם נשא לא אבל , כפשע אף מהם יסור לא אמיתתם על והסכים פובםהכיר
 יכלת מבלי בם נפשו ומאנה הכרתו נגד הם ואם . הקרמונים דברי ה.והםבעבור
 סההננד עצרתהו לא בם זרקה אשר השיבה אז , רעתו לפי ולקבלם להם נאותלהיות
 ישרו אשר היחיד כדברי להכריע אותו לבו סלאו רביה פעמים באסת ואף .להם
 תרומות. )ירושלמי הרבים כדעת סתם משנתנו שמסדר במקום אף הרבים ננדבעיניו
 דרכיו מצי בין בי זה סכל רואים הננו ועתה . ט( ובב  הו פ"נ חגיגה ת"אפ"נ

 היהה חייו במנהגי ותכונותיו דעותיו בקצת משפטיו מצד ובין הגיונו וסגנוןבתלמודו
 , הרבה חכמתו כערך לנהולה עלה לא כי נסבהזאת

 נהעלה לא כי מפק בלי לו נרטה נעוריו בימיו אשם אשר אשמה נםאמנם
 נקדש רשב"ל כי ראינו כבר , מותו יום עד ריי לפגי כהלמיד שבה והשפיל ראשלשבוז
 והנח , לו רחוקה השעה וההי חפץ אין ימי לו באו א.לם , ולתעידה להורהמ.לדותו
 נחן הן בלבו חשב אז 1 במה אך . שכמו והלחץ  העוני טסנל להסיר מהאמצהנפשו
 מרפי אה האלה אלהים במתיה ל' להמציא נא אלבה  אנשים וגבירת ירים כח  אלהיםלי

 הגבוריה הם , ללודאי וההטכר חש ולא מהר רוחו בעצטת .אמנם ואף . לביתיופרף
 ולכבשם מורפות חיזה ננד להלחם בקירקסאותיהם דמים עבודת העוברים שחץאנשי

 ה"ה פ"ח תרומות  ירושלמי  מז. )נימין הקירקסאות באי הרואים יסכני לבל הגדרבפרצם
 הגנבים מפני פררם שומר להיוה עצמו השכיר אחרת פעם ושוב , 261( וו'רנרעץ
 האגרה כי הדבר ברור והנה , פד:( )ב"מ ללסטאה רשב'ל יצא בי  עור  ויטוהר .  יז.('מ"ק
 את ללסמם הלמטים עם רעה לתרבות יצא שרשב"ל באופן אחרים פיר,שוהו אשר.;אח

 לסטים אחרי צורה אבל , גזלן רשב"ל  היה לא מעולם כי נכון על נתפרשה לאהבריות
  וכמעשהו ,  הממשלה מאת הזאת להבליח נהמנה ואולי ,  אומנוהו היה 1ה ולכבשםהיה
 , הכרם מן  הקיצים  לבער שרצה  ואטר  לאומנותו נאה שעש.?  וכטעון בר' אלעזר ר'של
 מהיך עוד מש לא שובו ומאז טדרכו השיבי יוחנן ר' , "לסמאה"2( מלת ענין ד"א.זה
  ייובן , העם  מזכרון חטאי  נסח לא  זה בעבור מדרכו שב כי .אף אבל . מדרשוב'מ
 ותירתו חכמהי כערך גדולה לפקידה רשב"ל זכה לא למהההבר

 ומצאנו , ר"י בחברת רבי לפני וישב בילרוה: לסד שרשב'ל מבורר למעלת שבתבנו מה מכל חח2(
 לסדני' ,יפה הדבור ואולי , היא. פ.1 שקלים )ירושלמי ייפשע ר' אחי בן הנניח לסדני יפה ממאמר חרוזודבר
 הוא ברור עכ"פ ובך. כך לסר בשמו  ששסע הדברים שמחוך כוונתו א5א פח א5 ספה לסור ע5 סכ111אי:

 אי הטשל עליו יצדק וע"ב בראיות, 'ט  בב ושזוס' בעלי זאה ושכיחו וכבר , מילרהזו חו"ח לסרשישביל
 בעל ומש"כ )פד:( מ בג רק נטמא לא לסטם שהיה הדבר עיקר . יז: )ע"  ספרא לא סייפא אי סייפא לאצפרא
 : הפט' ג'ל והנה . הרבה בסקומ.ה כן מצאה' לא אני , ה-בה בטקוסות בבבלי בא שכן .קל.( כירושלמימגיא

 ~sct ה.ג. ר)דו
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 יהרונו נגמול המשה בתור להנשא לו עמדו לא ואורהו תכמהו נם אםואולם

 , אה הכירו 'אשר הנאמנים היודעתם בעיני מערכו ננרע לא זה בעבור הנה חנריו,על

 האדם -אם כי מכבדו מקוממאצלואדם לא, : .באשת בו ונתקרם בחורה גדולתו תפארתיקי
 השגיא ואשר ההלמוד במלאכת אסונה ידם אשר כמוהו רבים לא . מקומו אהמכבד
 , המשניוה יסודות על ולמעדו אותו להכין פה שבעל התורה בבנין עבודתו לעשיתפעלו
 בארץ לבד לא אבל . קציה עד ארץ מקצה שמו את ונשאו ארצו אנשי הכירו זהוכל

 תודהו תהלוכת נדמה ואם . חלטודו אה וברצון באהבה קבלו בבבל גם אם כיטכורתי
 וורמה , כשתיו מאר דרכיהם בי נמצא הרשומים בבל חכמי דרך -עם תלמודווסגנון
 מטנו אשר נפהח למקיר תורתו להם וההי עיניהם נגד שווהו בדרישהם הם כיבעינינו
 כשר אם כי בדבר התלוי כבוד לא,היה להורתו הבבליים נתנו אשר הכבוד .שאבו
 ניכל לא וגליו . נאמנה הכרה מתוךהנובע

~DNY 
 שכנמולו יוחנן מרבי שאמרנו כמו

 .חנף היה לא מעולם הוא כן עשה לא רשב"ל כי לו. הם נם נמלו להם גמלאשר
 ננד מגולה ובתוכחה רוחו במר מצוא עת בכל דבר הוא ותהי.להפך, ,לבבליים
 הכחיש כי ונראה , ביחוסם מתהללים היו תמיד אשד לסבול יכול לא הוא ,הבבליים
 "ולך אני הרי בבבל הימים דברי שיש אדם לי יאמר אם : אומר היה שכן ,מציאותו
 לא וכן . ביחומם הבבליים התפארות על צפון רמז בזה ונראה , ה"א( ve~פנהירין )ירושלמי משם להביאו רב שפולין אין שפותינו בל ,מתכנסין עכשיו,אם , משםוטביאו
 אל ואמר טטאה, בארץ ונאחזו עזרא בימי עלו לא אשר על דופי בהם לחתהתאפק
 עזרא בימי עליתם לא כי בבל בני אתכם שונא אלהים הבבלי חנא בר בררבה
 אם כי שבו לא , ושבו גלותם ארץ העיזותם אף כי עליהם אסר מר ובהתול , פ:()יומא
 מצאו ולא בגוים ירגיעו לא אשר בעת ורק רע מפחד ושאנן שלו שם לחיות רציתםיען

 רבהי איכה )מדרש חוזרים היו לא אויביהם בארץ מנוח מצאו אילו אבל , חזרוטנוחה
 0תחבריס מבכל וטההלמידים )כצ"ל( רשב"ל כשראה יסופר וכן . יהודה( גלחהפסוק
 חומה  לעשיה, באהם וכאן חומה נעשיתם לא  בעליתכם ן  התפזרו : להם אמר יהדלהברה
 ילהשב"ל לו היה ני עדה המאסרים אלה כל וודאי , חומה( אם פתק רבה)שה"ש
 .לב לו לקנות יכול לא זה בם כי ספק כל אין וגם הבבליים. על בלבו תערוסתקצת

 הקטנים החכמים במאחר ותפארתם נאונם היה אשר סרב דבר כי בראותםהבבליים
 אשר הכבוד כל כי הוא ברור כן ועל , קלו:( )חולין רב ומנו רב מנו באמרווהפחותים
 כבדודצ בתורה מגדולתו נאמנה טהכרה אם כי בדבר תלוי היה לא בבבלהנחילוהו

ומחפצם
 סח איל ירע בל0טיותיח לשאח איל בפיס  טשיצחצחן אוטר  רשבזל בכבשן טשיצרפם א רי' טלאכחןנמר טא'סהי ט' טומאה טקבלין טא.מתי ופו והסכין  הסייף בביח'ס קטפלגי וחי חר יוטא כו' אורתי לךיהבנא בך הרועץ אי א"ל וגו' לאורייתא חילר א* אבתריח ליררגא  ושיור רל חזייח בירדנא ר" סחי קא יטה חדירא
 שהיה המפרשים פי' ירע  בלסטיוהיה  שסאה  וטראסר . וגו' לי קרו רבי וחבא רבי ליח קרו ילים ליאנציח
 ביי לשליחותא נפק גש חר,.גר  גירושלקם4היבש8.ש דאסרי'  אחרת כוגח לו יש ח א ט ס ל שטוי שזללסטם
 0דטה חרי . עמו שלקין ,.אחיו שי2,%..ללספייא אדם אוטמים אנו כך ר"א קומי עוברא אתי עטיה פלגאחוי
 ועש אחרים.  כשגיל שעושה שליחתי כעין הוא ללסטייא שיגיאח  ומשסע ללסטייא ליציאה לשליחותיציאה
 : איקא אני וסדנא בפסוק קחלת ובסררש . בשבר הלעטים גגי .ללגום שיצא חסנו  באן ללמפייא שיצאנזל

 היך .סגרן רפלן בנוי חטי את וכו' ב"ג רהאי צשזיח א"ל וגו' לסטים סגר ליח ריקח גש בר גחיעוברא
 ליליא -גחאי ונפק עמיה יתיח וכסיב ופ"סוניה אולין עמיה איזל דאנא עמ' ברפיה איול א"ל וכו' ושתוןאכלון
 אצטייר לנכון אומר אז שרק , לרון ולחסרם לתפשם הלסטים אחר הרודף הכונה4על ה' א פ ם ל ק פ ,נדבאטרו תרני וברור , וכו' ואצפלב איצטייר וכו' ודין ומשתזיב ערק וכו' דין בתריחון תזקיטא ותקין ח טא ס לנפק

 . השופפים ע"י לצלובים דהיינו לצלובים בכיר לפסים לקיש : עלוי קרין  ושפיר דין בו שנעשת כלומרואצטלב
 ר פט פדר"א ממדרש להשיב ואין . דהכא לרפאה גם יתפרש זח .מענין לניזח ' כחתן לגןש8היוהמפרשים

 משק ובלי טחוגו שזיופו סמכא בר לאו הוה המדרש . בתשובה כ אח וחור abln1 נוזל ר41ב'לששששכהב
 חית אשי עואי גן בפי ושם  חדורות, מסררי טאיטח ירע לא  אשר חאחרונים "סהדרשנש אחר דשדשןהוא
 טטעשח חתשובח לכח  ראית פ"ע גשיחנא

 בנס' שמצא מח עש טררש חמצש שהוא וראי אלא ברשפי
 רשביל את שעשו  הטע-שים שאר שפירשו בסו בפעות וגיישהדב"ג

 ח.ג( ד.רו . לגז*
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 האלה והאבח הדברים כל נאחד אם ועתה . בררישתמ למדה עשוה בתורתוומחפצם
 האיתנים מן אחר היה יוחנן כר' הוא אף כי בצדק משפטת לאור יצא בםינהבונן
 מעלתו השינ לא , ר"י מלבד , מכלם אשר ההדש הדור מבחירי והיה התלמודמוסדי
 למודו עומק בבחינת אליו ישוה לא כי אף אשר פדח בן אלעזר ר' אם בלהי אחדאף

 אשר יבפעולותיו טובות מעלות בכמה ממנו הגדיל ואף השיגהו זאת בכל שכלוורוחב
 . פה שבעל התורה התפשטות לטובהפעל

 כהנים ממשפחת היא( פ"ב ברכית )ירוש' בבבל נולד פדת בן לעזה א ירב
 טולדהו בארץ היה חכמים לפני תשמישו החלה , כ"ח,( מ"ק ב' ה"ה פ"ה)שם

  בשמו הלכות ומזכיר מרב גם הורה ושמע , פב:( ב"ב סו, )ערובין רבו היהישפואל
 . מה:( ערובין קלג. שבת ב' ה"נ פ"ב נדה ה"נ פ"ר פסחים )ירוש' שאלותיו ממנוושאל
 ה"ה פ"ט כתוביה )ירוש' תלמ.רו היה כי עליו ואמרו חי הגרול חייא ר' היהעיד לא"י כביאו קיב.( )כהובות מוסמך היה ולא כהלמיר נחשב עוד ישראל לארץכעלותו
 ר"ח בו שהורה ההוראה ומומר הנדול ר"ח לפני מעשה שבא ספר אחד ובמקוםובכיס(
 גם ואולי ה"ד( פ"י ב"מ )ירוש' לפניו ישבו בעת זה היה כי נראה הדבריםוטענין
 תורה לקח חנינא ר' מפי גם . פה5( אל פה ממנו קבל שמו על מזכיר אשרההלכות
 יושב והיה . רבימן( ומאמרים הלנות וסמר.בשמו ויק"ר.פכ"ב( היד פ"ט נלאים)ירוש'
 מלבד ועוד בשמו-( ומזכירן הלכות גדול ממפר סמנו וקבל רבה הושעיה ר' לפנינם
 חלפיי בשם ה-ז( פ"ה )מ"ש מימאי ר' בשם ומאמרים הלכוה יביא החכמיםאלה

 ה"א פ"ב נמין ה"ד פי"נ כתובות ה"א פ"ר )פסחים אבון ר' בשם היד( פ"ב)מעשרוה
 ניסה ר' בשם ה"א( פ"א )שבה כרמנא שמעון ר' בשם ובכ"מ( ה"ה ה"א פ"אשבועות

,נטיי
 ובכ"מ( פכיה פי"ג פ.ח ב"ר ה"ו 8"ב )שביעית ומרא בר יוסי ר' בש2 היד( פ"ב

 קטא, )שבת ינאי ר' בשם ה"ח( פ"נ ס"ק ה", פ"א )כלאים הבבלי כהנא רבבשם
 חבל לפנינו נעביר מיוחדת בכונה והנה , ה"ב( פ"א )מ"ש מנא ר' בשםובכ"ט
 השואבים דברים ממגנבי היה לא כי להראוה בשמם דברים ר"א אמר אשרחכמים

 את דעת ולמד לרבים שדרש טה בנפשו וקיים , המ.ם לנו ואומרים אחריםסמקוהוה
 מה ועתה סו.( ומגלה לעולם גאולה מביא אמרו כשם רבר האומר שכל :אחרים
 הלא מאחרים שקבל קבלוהיו בסמירת מאמונתו כבירות מאות שנות אחרי לנושנתברר

 לעצמו ליחם משפטו היה לא כי הכל ידעו ספק וכלי כסוס סוד היה לא זמנו לבניגם
 תלמידו הוא שר"א בלבבו התברך אשר יוחנן שרבי יפלא הלא כן ועל , זולתודברי
 וגם ובכ"מ( ה"א פ"ב ברכות )ירוש' עצמו נשם ואומרם דבריו שגונב אוהוחשד

 . )רשב"6 הוא אשר הלכה דבר לפניו באמרו עליו והתקצף אחה פעם תפשירשב)ל
שמעי ----- - ----

 עם )חולק ה.ג פזז שם , הזא פ-ב תרומנה , ה.א פ"ב כלאים , הזר פ.ו פאה יר.ש' עי'3(

 ר-

 ~שגיחם
 . רובא לר"ח סמיך ר'א אתר נכל אסרו ירד פזב ,בערובין .ח"א פ"י נדרים רגו( בשם אומר אחד שכל ובלזם רבה ר"ח בשם ורזא ינאי ר' בשם אמר א"י הקבלה עלס,מכ,ן

 רזת פ'1ח'ג, ספ'ח,שקלים פסחים , והא פיזז ח'.אה.ב, פ-ב שבת ספ.ט, , הזג פ.ט ה"ה, פינ*(ברכות
 ה. פ"א סגלה , ריששיא

 ה-ז פ-ג מ.ק , א ה פזג , ד ה , הזב פזב שם , טפיו שמע ההלכה שואת שם וטשטע 1
 . חנינא לר' רזא סמיך אתר בכל ה-ד פזת בחרוטות ואיתא . ובנ"מ , הנהל חנינה ר' בשט ,ח:(גדיים )סג.( יבשות ב' . ה.1 פזא נדה הזב פ.א סנהדרין , ה4ח פ"ב , הזא פזא קדושין , הזב פ-א רחובות , מעסיםב'

 חיו. פ"ר פסחים ח"כ, פזר מעשרות ה"א, פ"1 חרוטות הזג, פ": ה, ה פ"ב דמאי , ה-ב פיח פאה5(
 ה'כ, פ-ג חגיגה , הזג פזא טגלה ה'3, פ"א תענית , ח"ב פ.א ר"ה ח"ב, ט"ו שקלם ; ה"ד פ"נ יימא ח"נ,פיח
 ר' וחרא אושעיח ר' בשם אלעזר טר' טאטרים הרבת יש שגבל. , ה-ה פ-ר ע" , הזה א פ שגועות ,המקנה אבי הושעיה ר' כך,'פי' שם ואמר , ח"ג wte קדושין , היא פ"א נדרים הזא, פיח ה"1, פ"ר פ'אהצ;.נסע
 ר..ה , )יז.( שניגה t"bpi~)i שם )קזח( שט , ( )קג: פסחים , -כח:( שגת : קצתם טה ואביא , דייושלטיהושעית
 בשם הלכות ג' שם ואמר :( )ער שם )לג:(, חולין )עט.(, שם )עח.(, נט"ן )ו.(, קדושין 1ג1:(, ,גמות ,ויד.(
 )ג:(. חמורה ,בז:(, שם )'ד:(, כריחות חושעיח,(-'
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 זאת עשה מיוחדת בכונה שרש בחי הזה בדבר האמת ואמנם , ה:( )מכות מר"ייטמעו
 תורתו שרוב רבו שאינו מאד ירע הוא אף בלבו כי לרבו ר"י את יחזיקו שלאמרצותו
 לפרמם צריך היה דעתו .)לני" ה"ז( מ"ג מ"ק )ירוש' תחלה לי שפתח רבו אינו ונםממנו
 של ואף הדור בני כל של לרבן ועשוהי לריי החניפו דורו שבני בראותו בזהעצמו
 )ירוש ר"י תלסיר שר"א יודעים הכל : לר"י אידי בר יעקב ר' אמר ובפירושר"א

 איננו לעצמו הוא כי , דעהו לגלות ר"א חדל לא מצוא עת 'בכל בן על . שם(ברכות
 אחד אטי ר' . ממנו או עמו דבורו באפן לפעמים ,את והראה , לרבו ר"י אתמחזיק

 אילולי נא אל ויאמר ר"א ויען מרכבה מעשה ואגמרך פא אחת פעם לו אמר ר"ימתלמידי
 . רבי ולא רבך לאמר בכונה ודקרק יג,( )חגיגה ך ב ר יוחנן מר לומדה הייתיזכיתי
 אני ר"י ומשיבו רבה הושעיה ר' בשם הלכה אמר ר"4 לפני ביקבו אחרת פעםועצב
 לה שסיע חבריה ולית מילא דשמע בל'!נש וליה : י"א לי אמר , מר"ה זאת שמעהילא

 ה"ה( פ"מ )שם הכין" אמר "ואת לר"י ר"א שאמר מצאנו וכן ה"ו( פיך יבמות)ירושי
 ד"א והיה עליו החולקים חכמים נגד יום. בר' למעשה הלכה ר"י הורה אחהופעם
 לו שהראו אחרי ורק כיחידאי ועברין מהמא ין שבק : ואטר כנה עלמצמער
 הי"ד פ"ב הענית )ירוש' נרמה פרקי ידע סבא יאות : אמר רבים דעת אינו דגרכםשזה

 עם איש ירבר בהם אשר :לשונות הם אלה כל כי יבין ולא הלש מי וגיהה .ובכ"מ(
 מקובלכם דברים לו היו ר"א כי הוא ברור דבר הלא והנה . רבו עם תלמיד לאחביו
 איש-ילא מפרא מדרש שונה והיה . ה"ה( פ"מ יכטות )ירוש' מהם ידע לא ר"יאשר
 אם נשאל בצדק הלא לאסיתו רבו ר"י היה ואילו עב:( )יבמות עיקי כל ר"יידעו
 היה לא לר"י לאמיתו תלמיד ~ר"א כי הדבר ברור ועתה צ לו מנין ריא שנה לאר"י
 החזיקוהו הבאים שבדורות מה יתענו ואל לסברה ולא לגמרא לא לו צריך היהולא

 ה"א( פ"א סנהדרין )ירוש' וחבר להלמיד פנים כל על או ובכ"מ( קלה: קנד: )ב"בלתלמידו
 שר"א סמה ראיה שאין שכן וכל , ר"י הלמידי של מאמרם על בנוי אך זה כלכי
  את לו נתן לא כי ופרשיי( מ, בכורות ננ. )המא רבו את כהלמיד ר"י את מכבדהיה
 הגדול~במבריה המדרש בית מבאי מהיותו אם כי תלמידו היותו בעבור הזה הכבורבל
 בהלמות כי היא לרבו החזיקו שלא נדולה ראיה אבל . הישיבה ראש ר"י היא בואשר

 . מריי ה ח א ת לכ ה אף מזכיר ר"א אין א"י חכמת כל כולל אשרירושלמי
 ,חןכלוית

 החיה הענוה : אטר כי לבשתהו הענוה . יקרות מדחו המון לו היו.
 שקשן מי ננד ואף חכמות במתת אחרים על מתנשא היה לא )יד.( סנהדרין בעליהאת
 ופנה , התורה על שקידחו היתה מאד נפלאת , קב"ה:( )ב"ב רוח ושפל עני היהממנו
 אק41 ומחסור עוני נד:( )ערובין תמיד ישגה באהבתה ורק .זמניים מענינים ולבועינו

 אל מהאהבה ואף . הזאת אהבתו את לכבות יכלו לא כה:( תעניה ה: )ברכותהציקוהו
 לינק צריך הזה התינוק מה : ויאמר משלו וישא , העם את דעת ולמד דרשהתורה
 )ירוש' שביום שעות בכל ליגעו~בהורה צריך מישראל אדם כל אף שביום שעהבכל

 אשר מי רק ותורותיו ה; גבורות ימלל אשר הוא סי : אמר המלמדים ואל ספים(ברכות
  זה מכוון ואולי - וש"נ( י. )סכות ההלתו כל להשמיע ויבול שלמה בלבו ילהיותורת
 להפך וקצתם מהאגדה ופרשו חפצם בהלכה רק קצתם אשר דורו מחכמי רבים)נד
 סררוש מאד והשתמר הננלות אל רק שקידתו הקדיש לא אבל - עסקם כל באנדהרק

 אל ממך בחזק תדרוש אל ממך בנדול : מירא בן דברי תמיר נגרו ושוה. ,בנסרחות
 ואין דירבונן שהורשית במה תשאל אל ממך במכוסה תדע בל ממך בשקלאתחקור
 ללסרו ר"י בקש כאש. ויהי ה"א( פ"ב חגיגה ירוש' ועי' פ"ח )ב"ר בנסתרות עסקלך

 צעיר עודני : לבו מחשבת לגלות רוצה אינו אשר וכאיש בתומו ענהו מרכבהמעשה
 לימים חע()גרר
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 משפלא מבריחתו זו הכסה ללמוד מאן באסה בר יג,( )תנינה לכך זכיתי ולאלימים
 מורית לו למסור בקש הוא גם אשר אסי לר' שאמר ממאמרו יצא מפורש שכןממת

 ההורה אח שאהב כאהבתו שם( )ג'ז רבך מר"י למדתיה זכיתי אילו לו יאסרהכרכבה
 להם נחן זאת ובכל עני היה עצמו הוא . עת בכל עזר להם ויהי לומדיה את גםאהב
 היה עשוהו הוא יכול לא ואשר , י.( )ב"ב ה' חננו אשר המעם את עמם וחלק0פהו
 יתן כי נשיאה ריי לפני אבא בן '11PDC בער השתדל כי ימיפר ובן לעשות אחריםפעשה

 חסר לו ימציאו כי מלפניהם לבקש אחרות בארצות עכז בני אל בקשה אנרתלו
 נדול : ברבים לדרוש רגיל שהיה טה בנפער וקיים , ה"ח( פ.א חגיגה )ירוש'וצדקה
 לעשוה בעיניו נדול בי ויען . ט.( )ב"ב העושה מן יותר צדקה לעשות את-יםהמעשה
 אהבת משבח נדולה בתשוקה מדרושיו ברבים כן על אף הצדקה למעשקאחרים
 קליפה כל הזה השריון מה כשרוון., הציקה את המשיל אשר משלו יפה ומה ,החסר
 גדול לחשבון מצמרפח ופרומה פרוטה כל צרקה אף גדול לשריין מצטרפתוייפה
 נדולה : עוד ודרש . מ:()ב"ב

 הצדק-

 בפעלתה וגדולה ט.( )שם עושיה על שמכפרת
 רוחה ישב ובדרושיו במעשיו אשר הזאת החסד אהבה . מם:( )מוכה הקרבנות מןייתר
 היה ובאמת עניים"( פרנס אותו ממנים והיו והראשים העדה עיני עליו משכההיא.
 ושש העניים את אוהב כמוהו ענו איש כי . קשה.כזאת לפקידה הנאות האישוהא
 , ט,( )ב"ב הששיה כהום עד הצדקה נכסף ומדקדק במעשיו נאמן איש , בצרה"זור
 חלי הסבלנות אשראיש

 פאה )ירוש' ללחם ואף ומריבם משאם העניים טורח לסבול
 . העניים פרנסת על ממונה להיות הנכון האיש הוא רק ה'ח(פ"ח

 זה על , פטון בדינו לרעהו איש בין לדון בעירו דיין נם ר"א היה הנראהלפי
 לעשוה סה כדת ריי את שאל אחה פעם . יוחנן ר' עם לו שהיה אחר ומתן משאירמוז
 ר"י לו ואמר ? נפשות פי על או ממון פי על לנכותם יש אם המסים נבייתבענין
 זה מה ועל זה סה ועתה . ז:( )ב"ב מסמורות בו קבע בני ואלעזר הסמון לפיגובין
 למדה יקח הזה שהדין אותו להעיר רצה אם כי זאת אין 1 מסמורות בזה לקבועשוהו
 שר"א כשנאמר אם כי זה יובן. ולא נטועים כמסמרות אוהו ויקבע המסים בוקקןבדינו
 2ל סרנם ר"א נתמנה יוחנן ר' מות אחרי זקנתו בימי כי מאד נראה אמנם . 'וחנןי' חיי ימי כל ר"א עמד הפקידות עיזי באלה . כאלה בדינים לדון ממונה היהגשמת
 א רארע מרא כבכל קראוהי והלאה ההיא והעת ר"י, של מקוטו למלאהצבור

 בכבודו מתכבדים היו ארצם בן מהיותו כי כ:( גדה ים: גטן כ: ניומא 5 א ר ש יד
 הקשה דבר כל יביאון אליו רק בבל ארץ חכמי וכל ישראל, בארץ לו נתןאשר
 נתלסוד מקומוה בכמה . נשמעים דבריו היו הורה אשר ובכל ממופקת הלכהיכל
 פזם" "שלדצ בל ני בידם קבלה היה אכל שלח סי נאסר ו5א מתם" "שלתו נאסרבבלי
 דשא ההוראות אלה ענין . לבבל ההן ההוראות ששלח הוא והוא אלעזר ר' עלמכוון
 הסבה . אנדיותט( יסורוה ונם מסון9( כריני וויארן(ןוקצתם איסור בדיני הלכותפסקי
 ויושר תורתו גדולת שהכירו ספני נם אם כי לבר בבלי מהיותו היתה לא אליוששיהו

הוראותיו
 כדק ראקלוניה על : שם שטאטרו לעזר וג'ל הוא וטים אליעזר ר' בגי' ושם ח"ח פיח פאה בירוש'6(

 . עי"ש )מן( מתוכות ובבלי חיט שם ירוש' וכו' לרמאין טובה להחזיק אגו צדיכין אסרו עם מסכים טוב אגראיבא
 nbiv: תכונה ואין יוסף כרב הלכח מהם שלחו איתא. ושם )פז.( זבחים , ,עג.( גטין , ד:( ביצה7(

 מכבל יהורה רב לו ששלח ה"ר פ"א קדושין ירוש' ועי' . יוסף רב של כענינו הוראה דשלחו אלא הזח כלשוןסחם
 וכו'. לגולה שלחריש ,פו:( ובחוליןומאלות,

 קער:( )קעי: ב"ב' עי' בד"מ מחם ושלחו . יהורה רב לו ששלח שאלות ה.ד פ"א קדושין ירוש' עי'8(
 1 '.-.' . רבינו משום לגולה ר"א ששלח )קלה: שטזעת

 רערח תצא שמהם עניים בבני ותזהרו בחבורה הזהרו בערבוביה תהרו סתם שלחו )פ"א.( )דרים עי'9(
 , מדליו a'D יזל")אסר

 ה.'ג()ר:ייר

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



- -

 -- 7 ק
 לב לקנות נאותות היו כי נראה הוראותיו בתכונת נתבונן אס ובאסה .הוראותיו
 מהתחסדוה החמיר ילא קפנית נחשתנה נפשו ענה לא הוראוהיו בכל ר"אהבבליים.

 הם במשגה פירושיו טחמיר0י( היה אם בין סיקל היה אם כין הדין שורת מדתואך
 ולהוכיח ובסברה בפלפול הפכים ולפשר דעות להשוות עה בכל ידע כן ועל , ושנוניםחרזם

 סברת הגביה היא נשניתיי( לא ובמה נשנית במה ודקדוקיה המשנה מרסניבמישור
 בית דעה נגד קבלה על בסמיכתו והורה שבא מי ולדעהו הקבלה מן למעלההשכל
 נלך הקבלה מכתישים שאינם אף שכלם בסברת בעיניהם שנראה מה על הסימכיםדין
 פי על ומורה המברה על הנוסדת הוראהם נגד המתרים הקבלה ובעל הסברהאחר

 לא כן על אף ככה סברתו על בונה ובהיוהו , פח.( )סנהדרין מטרה זקן נחשבקבלתו
 אף ממנה יסור ולא קדם%ים הם אם את- גדולים במחים דעהו להעמיד בעיניויקשה
 . שם( ובקיע ה"ד פ'א שקלים ה"נ פ;ש תרומות ננדוין:רוש עותדת המשנה פשמותאם

 ולברר ישנות הלכות בפעמי ולררוש לחקור דרכו היה שלפניו החכמים ברולי כלכדרך
 כללים בתורה, כללים להעמיד ריא אהב מאר מאד , הומדן:'י וזמןקדמוניותיהן

 הדרכים גל . וחקיהם8'( החכמים בהורת וכללים המשניות בביאור ההגיון דרךלמרוה
 לדב הותה גן ועל כרוחם היו כי לבבליים נעימים היו בהלטודו ר:א אחז- אשרמאלה
 , יחצן ר' עם במחלקת עומד הוג' .הלכותיו ברוך . יעברונהו % אשר כחק ר"אתורת
 ודפיוניה קלה סחירה פי על יוחנן שר' והוא . שכנגדו לקראו נוכל ביחוד אחדובדבר
 לפעטים ולהחליפם בגבריו מלהניה נמנע לא אחר במקום לרבריו תנא איזה דבריבין
 , המהליפה הוא ריי השמה" "מוחלפת כהלמוד נמצא אשר המקומות וברוב , הפוכםאל

ואמנם
 ר' דבי לאי* הורי היד פ"א קדושין , שאסר רז' ננד סברה ע'.פ שהורה היו פ"ב ברכות ירוש' ע.'10(

 שראשיו וע"ע . כשר לשטח אחת שטה אלא כהב לא אפילו )וע( גטין ב' כקרקעות העבדים טן נוביןינאי
 )קפ:( לולין ועי' , חיו פץ כירוש' שם וצזע )נ:( כתובות וע" , י'ח פ.ג מיק , היא פזי , ה'.ה ע"בשביעית
 . איכול ואנא ליקרע

 גץ פרטת יחש' . שגטאות קצת לך והא רבים שהפרנוס D"D5 נטש"ה פורומנו11(
~ffn 

 חרחר
 כן תלוקח אלא שנו לא חיא פיס רטאי . באגדת כקורא יהא שלא וכלבר הע פ"ר שם , רקפרין ערמתאבאילן
 לאויר ט15צר לזג ח" נ פ. טעשרות . לבניו ובלבר חיט פ"י שביעית . קפנח שדת אלא ל"ש היר פ"ב כלאים ,ושוי
 טותי": חיא לבע סאתים במחלקת הזח פ"ב ערובין . מתג" חש ריקנית לקדירה ח"א פיד . סתנ~ היאחצר

D'hDCע"א אלא תכשיר לא ל.( גס,ן ב' . בטוטאה בבא טתמ' הלא פזז . טתני' לאכלי גששהמו ה" פ.ה 
 . ח-ו פ"א שם . ה"נ פרא תחימות ה'1. פיז . הנב פיז פאת עי' . לפרושי טתניתא כיני אוטר וגכ"ט לבד.והזי
 שם . ד"א אסרו ורפא ריס ספ.נ טעשר1ת . אחד דבר אטמו וריי ר"מ היא פ"ב ,פאה ע" , חטחלשן nala~nומענין
 מהאר : וכו' אכל דברי א הא' הזח כ"ג קדושין וכו' ב4ש מודי שיח פ'ג ינטות . זכו' חייבו לא חכסיס אף הידפיה

 בקולו הכא ברם יוצא ד"א בגופו תם, הגא 1fe סוכה . חנמאות קצת ביחוד ונב,א טאטאו טר1ג t"PDn יניןסככתו
 ביק . ויקהה nbm1  האשעה כיון כח לו היתה ויקה באסת מותר שמתה 'בם שומרת ח"א פ'ב, יכטות . יתשז"א
 נאצר אוסר ושאינו נאסר אינו האוסר ח'ד פ., כלאים . וכו' ליח סימר דיגול 5'ח5ק שדרכו דגר ואשלו ה"פיד
 לא4 קריבה טחוסר )קג:( חולין וכו'. טנת על מנח יהוא מנה בחביו שנשה סי )לא:( סנהדרין ב' .וכו'

 דמי טעשהנסדשסר
 שט וכו' מדיחין אמרו צ'ט היד פיר פסחים , כו' 6טאח היא לסח דולפיקי ב ה פיז שבת ירוש'12(

 בו שיש עיטר בענין חזה פ'1 דמאי וע" . וכו' חעצטות אטרו טיט ה'ט פיז . זט' בט5אכה אסור יוד עסההיו
 . לחכמים ר-א טורח ח"ב פי"א דרגא טע6א טפרש הזח פיד ונתרוט1ת . בזד הפקר בענין )לו.( גשן ב' .סאתים
 טקשוה בחרבה ועור דב'* מעמא )כפ., יבסית . דרשבץ ט.ט )'פ: גפין . בראשונה ריס mlo ה.1 פיטיבבות

 שג' היו פזר פסחים . שנו כלים התרת קוים 1%' נמלים חבלים היו בראשונת היא פיזז שגת עי'ובקדמעיות
 .  שנו כלים לתתרת קורם ומקלחן כלים ב"פ פזה שם אמשה פךהלטיד,ם

 n1P*aw 9( הערה 75 צד חנא עי' רלישנא )שנירא למט-ם חלכח באמת ששגו כ"ת הלא פ'ב כלאים18(
ate1 אין אץ't'etb אטר כך הטטא את לטהר ששעבר כשם ספ"ה תרימות . מגזרה על מהדשין ואין חגורה על 

 ש'ב תענית כו' נשאל באסור בו פורח ווזוא מותר וחתו דבר ח:א:כל פקד פמחים . הטרור raלחטא
 חיו פיח יוצא , וכו' ישא לא שאפח שהם יש יש פ"נ תגינה . וגי מתם ואח"כ טחלסת רבי ששנת כ"טהי"ד
 . דבר בטל הטרם כפל תגלם טחסת  שבא דבר כל וו'א פ"א יבססו . סתיין %א גחגין לא שאסרו טדץיש

 קנויה שאינת אשה כ5 ירא fb קדושין . )יד:( מכוה נם ועי' כריחות חולקין אחד וכרת לאוין. ב' ה.אהי"א
 גל )כר!( שם . וכו' אדם של בו-1hl~r אעם דגרים ב' )1:( ם פסח . בח תופסין מאת קיושי אפי' אחדלארם

 , חן דבעיות עשר וט', שכתורה תביעעת כ5 51וג( נזור וכף חגי, בב'א שישנו כל 1צא:( שם פסול,שבקדש
 ק5 5דבד תוהמיה חמור לדבר ט%ורח )לנ.(כתובות

 ב,"
 פסחים ירוש' ועי' , וכו' יאגל 5א שנאמר כ"ט ומא.(

 . תורח אינת אב בית לה שאין תורח כל ת"אפ"ו
 הסג,)יריד
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 לפשר אם כי תלקי בלי הדברים להעמיד עת בכל משהדל ר"א היה זה בגנדואמנם

 , ובתלמודן בפקידתו , ארם בני עם וכמשפמו בחייו א ר' ירכי אלה . בסברתו4!(הסהירו:ז
 ואף , במדחם ולא בחכמה לא חבריו ורשב"ל יוחנן ר' סערך ערכו ננרע לא כייעידו
 כרשב"ל בפלפולו הרים לעקור זכה ולא כריי ההלמידים בין הורה להרביץ זכה לאאם
 יקטן לא זה בעבור , כמשניהם ומאמרים הלבות רב טספר אלינו שיגיעו זבה לאואף
 מהם היה נופל לא התורה שדה על ועבודהי פעולהו בעצמת הלא , בעינינוערכו

 , מהם גדול עוד אולי רוחי ובהשקמובעניתו

 החכטה השלימו והם הזה בזמן פה שבעל ההירה עמודי היו ההכסים אלהשלשה
 העיקרים על עור הוסיפו והם , האמוראים ראשוני ימדו אשר עיקרים פי עלהתלמודית
 המתנבר כמעין היו ההויות ואלה עולמם של ברומו ו.ות רי ה ה העמידו הם .הראשונים
 , רקךנמונים מתורת מוכרחיה בהולרוה להם נחשבו אשר דינים אלפי רבבות מקרבוהמניח
 קדמיניות קבלות קלת לתור והולדותיהן הראשונים לנו שהנחילו ההלכות את נשאוהם

 חשב אשר רבי מחשבה הפח הם ממיני, שנתנו הדכר*ם כח לקתהט
 אף דץ וב" דץ מת %ל ההכרעה כחלהת

 לסמי
 והעמידו יתד, דעת על

 משמל 3ל חים, כספר המשנה נעשתה זה עלידי אצו גפסקהלכה,כללים
 הפ האלה העקרים שלשת כי יבין פקוחות בעינים ההלמודית ההכמה אחדוווש

 . עליהם נוסיה אשדיסודותיה
 כשלאבה להשלים להם לעזור לימינם עמדו בדורם חיו מאשר מעם לאחכמים

 היה והידועים הברורים מן אחד . מעפ אם רב אם וכשרונו כחו לפי ואחר אחרכל
 סבוא יו"ד אות )סה"ר ר"י של לתלמירו עשי אוהו גם . א נ י נ ח ר ב י ס ו י י נר

 יבמות ב' ה"ג פ"נ ב.'ב )ירוש' בהלכה שאלות ממנו שאל יען ריב"ח( ע'הירושלמי
 מה אמנם עג.( )חולין בהלכה טעמו לפעמים ומפרש פז:( )מעילה לפניו ותניבז:(
 שקצת מצאנו ולהפך ר"י בשם ריב"ח שיאמר דבר מצאנו לא הירושלמי ההלמורשבכל
 ר"י:ן.( הלסיד היה לא כי אות זה שם( סדה"ר )עין בשמו אסרו ר"י חברי החכמיםגדולי
 מבאי היותם יען כתלמידים לו נחשבו אשר ורשב"ל פרת בן כר"א עמו נוכח עטירק
 קראוהו כן על ואף דרכו התנאים דרך כי יבין במאמריו הטדקדק . מדישובמן

 )שם ררינא לעומקא היורר ריין נם ונקרא מ"ב:( )ב"ק גדול" אאדם יורצן ר'תלמירי
 )שביעית , הושעיה ר' של אביו חמא ר' לפגי בדרום תשמישו החלת היה ואולי .לס.(
 נזכיר עוד . נקיה"!( כסלת הם לנו נתקיימו מעם רק אשר במשנה פירושיו . ה"ב(פ"ב

פה
 ו;.י , ,קד. יבמות )'.(, שם )ט:(, שם )גג(, ביצה ,טפ:(, פסחים )צם.,, עחבין , ),ו:( גחות4((

 . )גד:( כרקבות , )עה:( גתובות , )צב:( שבה , ,קח:, ייסות ע" ,1 שנח לא עשש"ח סי ואוטר האומרים בחלוף תענין תלה טפורשת ובסתירה ובכ"ט ה.ר ש'ב ערובין ה, ה 4'ג הרוסות'ריש'
 קית,ב הוה חד יוטא טלתא קמסתייע ולא דריב"ח עלים טשתקר הוה אליקים בן ר"ש )ל:( בסנהדרין15(גי'

 ליסמיניה א"ל איזו ליטא א.ל ידע דין ב"א ריש א-ל לא או , כריג"ק חלכם ריקע אצא סי לוע אטר 'ווצן פר'קט"
 וטוח וכו' הוצרכתי לזח א"ל לר'נ ריב"ק שסודה שמעתי כך א"ל  שסעת כיצד לי אמר בני ג'ל ממכיה שרישאסר

 כחו הכיר לא רה"י דכאן שטויח נראה ולי סמכים רפא " ר תלמיר  שריב"ח הירושלם, בסבוא ואחריו גסיו'רישכיח
 דהוה גר' ם ה פ"נ סנהדרין שבירוש' , בשבוש הבגל' גי' באטת אבל . רבו לפני היושב בתלמית א"א ואחדויב"ח

 . רבה  אנשא ההוא בגין יעיל ש ר' מפקא אלא ריב-ח אכוון ולא א"ל צורכא ולהדא א"ל לר"ג ריב"ק טורח~fitD* א"י כר"ג הלכה שמעת א"ל דטלק כיון לעיל יקש יונתן( )ר' אסר יקים בן ריש הא אסר וריג'נט יונתן ר' לפניזח
 עליה משתקר חוח רשב"א , וח"פ וי לצונח הגבלי גי' חזקן ואפשר . בנירא נפלח הראיה כל 11 גי'ולפי
 כלו' ירע רין רשב'א א"ל וכו' חר יוסא ר"ש את לסמוך רצח ריבוך כלו' לסומכים רחת( בלא לדצ"לרי1"ח
 לומר צריך אין ועקה , הירושלמי כני' סתפרשימ תגבלי רשי וש"ג ירע הזח אליקום בן שטעון לרע שג"חא"ל
 ג פ' א"ק בשש ואטר ו( ה פ"א ,יבבות רשביל עם נו'נ הית . ~'ג תד"מ )כס.( נזיר עי' ח ריג שניונהיו
 . חייג( פ-א כגלה ח.ה פ"א )בכוריפ א"א עם נו-נ וק ח"ג( פ"ב )חלה רגריו ופי' ושכזפ(ח"ח

 ס"1 דו?'כ, פ ה-ז פ-א שגירית ח"ז, פ'ץ 1, ה ס.ה כלאים הד, פינ דטאי נטשנה:16('פירושיו
 פשחיס45 ה'ג, ו  פ שנת ה"ה, פזה מעשרות ו, שמח לנ:( פטחיט ב' יעי' ח"א פ"ר הרומא חצ, א,ה
  וגרורים. פשומיט שכלם  יבין  טאיריו בכל  הכמעיז חי, פג יקז י, ח פ-ר טובה ח,ה
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 מנעוריו לריי נאמן חבר והיא א פ לי ח קראוהו בחיעיז אשר י חלפי את ביחורפה

 ירושי שם תענית )ב' בהיצוניוה צורך אין אמרו אשר החכמים . טן והיה נא.()תענית
 פנקסו על לו כתב עצמי אף,הוא. זאת בכל אבל , היא( פ"א קדושין ספ"וכתובות
 סמנו שקבל ברייהיה שנה ור"י ה"ד( פ"ב מעשרות )ירוש' הקדמונים טדברילזכרון

 ישמעאל ר' בימי שהיה מעשה ממנו נמסר וכן ה"ה( פ"ב חלה ה"ט פ"א)תרומות
 , בפנקסו רשום היה זה כל ואולי ה"א( פיו )שביעית הקפר אלעזר ור' יוסיברבי

 חשוב היה נשיאה ר"י לפני . ס:( )שבת רבו חנינא ר' היה כי מאד הדברקרוב
 טעשרות ירוש' כ. )זבחים בשמו הלנות מזכירים אלעזר ור' יוחנן זרי , כד.()תענית
 כי ממנו לנו איזי אבל יג.( )זבחים פה אל פה פדייה בר עם ונתן ונשא , ה"ד(פיד
 בדור חיו ור"א ורשב"ל יוחנז ר' חברי רבים חכמים מלבדם עוד , מעמית הלכוהאם
 במעשיהם לא מיוהדת בתכונה נפלאו אבל.לא בטלאכה.ההלסוד מעיזריהם והיוהזה
 ושני יוחנן ר' רק סוף וסוף ימיהמין( בדברי להאריך למותר אך כן ועל בהורתםולא
 מסלות סולו אשר הראשיים האומנים היו הם פדת בן אלעזר ור' רשב"לחבריו

 דרך אחזו כלם אשר הרבה תלמירים והעמירו ן הזה בדור התלמודית ההכמהבדרישת
 ואחרי אומנותם תורתם היהה סיריהם בהיי כבר מחם רבים בעקבוהיהם והלכורבועיהם
 מחלקת לרגלי . הראשון היה רשב"ל . לעולמם הלכו, זה אחר ,זה . מקומם 50אומותם
 ההיא מעת . עריו בלא ומה חליו את ויהל מית עד רשב"ל התקצף ריי עםבהלכה
 בדר ישב שנים שלש וכמו אבדה נפשו מנוחת , ריי של חיתו כשלה גם מטהוהלאה
 ארכו ולא פד.( ב"מ ב' הי"ג פ"א מנלה )ירוש' מדרשו בית אל בא ולאבביתו
 כמה . באניתו( רש"נ ל"ט )ד"א ימים ושבע זקן עולמו לביה הוא גם והלךהימים
 "קת . בשנ מתו קצת לדעת , לס הודע לא ר"י מות אחרי ימים האריך ר"אזמן

 לא חייו ימי שיהיה איך אבל , ר"י אחרי בראש שבתו ימי ארכו לא זה ולפי)רש:'ג(
ימשכו

 הש האחרק זה ואולי יאשיה ור' שטעון ור' אלעזר, ר' וחם 'נאי ר' בגי חיו מחבריהם17(
 תקנות טקצת לרשב"ל טמר הוא א נ י נ ח ר ב ח ד 1 ה י ר' . ח י ר ד ד ח י ש א י ר' אלעזר ר' לנביהטגונה
 מניה ייחנויגעא ר' י לו ן 'ב ה וד ח י ר' 'א:: )ערובין תלמידו חיה שרשב"ל ה'ח: כתובותשיד )ירוש'אושא
 חמא ר' ספיד( דטאי 'רוש' ועי' שם )שבת לוא' בר ונקראנט ה4או ז פ' שבת 'רוש' ועי' נדהם. קיג.ישבת
 רגר'1 חוג קא,( סנהדרין קטו: )שבת יוחנן ר' עם חולק ה'ב( פ"ו שבת )ירוש' גצפורי מושבו א ינ חגבר

 כס:( ה )ר הלכח בטררש וגם ובכ"מ( עא. נדח פח. י: שבת : סו גרבות ב' ספיר שביעית ד ה פ"% כלאיםנאגדת
 פרורו גדול קראו ורב גנלי ה י מ ר י ר ג א ג א ר' ננ:( זבחים שם )ר"ה' נשטו אמר חטא בר לויור'

 של אחיו תדור גדול אחא ר' ובכ"ט. היא ג'ז ח"ב פיה נ ה ול'א פ"א במגות כירוש' ונמצא נו:(;שגת
 )יכטות בשטו אטר אבא בר ור"ת ב ה פ"נ נזיר ה"ד ג פ מ"ק בירוש' ן ת נ ר כ א נ א ר,  עם,( )שבתהקודם

 לר' חבר זבדא בר ר'אגא ה"ד(. פ'ג חיט פ-א ברכות )ירוש' רבי בשם אחא בר אנא ר'פ"דח'א(
 )סנהדרין אסי ור' אסי ט-' וגדול ת( ה' פ"א )שבת רני קראו זעירא ר' ה-וו פ-א )מגילה חנינא ר' לפניאלעזר
 %'א( י'פ )שם ז ר ה11 דמן א גי ח1 ר' בשם הוראה וטביא ה"ה( פ"ז )שביעית אבהו מר' וגדיל ח"א(פ"א
 יבטות תר פייר שבת ה'ב פ"א )ע"ז כעינא טר' קבל וויקרא  בר בא ר' קשישטניה, הוניא דר' מוש
 בן הית ואולי . תלמירו היה ולא ה'ח' פ"י ונדרים יוחנן ר' עם גם ונמצא שם(  ,יבטות וטשטואל  הי"א( רפ
 פיוול'ב ושט חח, פ.א )גרכות  שיואל ר' ואתת ה כרכי ר' הה. "ה כמעשר-שני מובא זופראסר
 סלק זוגא ל א מלי ג אינו.זח. לרוב:צירוש' הנוכר ברכיה ר' שטואל. וויל דר"ב אחוי שטעון ר'נזכר
  פ"ע )ערלה ובטאי גחלת טנפנו על שאלו וריי הדו( פ"ד )חלה טר"י  וגעא הלה( שיו )נרכנת ינאי ר' דגי איליןגב'
 מט.( )שבת חנינא לר' חבר עכמאי בן יונתן . ביה טסתטיך ררשב"ל  סובא הי"ג פ'.1 צע"ז אך אה

 )שבת הקורט של הבר ר אלעז בן יונתן . ח"י( פרא לקרוסות במשנתנו ינקי היה נדוי אדם עליוואמרו
(avנקראיוהנן).בר רש אשר נודא ז נ1 יה1יה ר, מיי-')ן. ל"י בגי' וג'ה יונתן וצ-ל ועי'פסהים)נא 
 בן חנינא ר'  אי. ח פלא בשטולמעשרות זמר יוחנן ר' סים' ר' ח( ה )ברכותפ-א  בשמו אטרחפני
 חבריסנטו: בערך הנו אשר רגים  חנמים נטצא עור אלח טלבר חיו פ"ב ומחררין ה.ה ו פ ברכות עי' יסיס
 היו לא  W'7ff ואולי גדול, ר' בנימין, גן גדול חינגא, בן ועיר י'וכאי, קטינא, ר' שי אבין דניאלר'

 עולא ר' חקולא, בן יצחק ור' מעוני, יוסי , שט,אל בן חנינא ר' השתיה, חנינא ר' באקראי אם גיבא"י
 בי( וכרו יבא כחנא ר' . נוירא שטעון ר' דרוסא, נתן ר' נבוייא., יעקב ר' , כרסגא בן שטעון ר'רקטרין,
 לא אשר החכמים זכרנו ולא . הדרוסי שמלאי ר' עם הוא אחר ואולי באורך להלן נזכיר שטלאי ר'הבבליים,
 פעמם או פעם אם כי:מצאו

 ד14ר חע()דויר
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 האמוראים מזמן והתפארה המעלה פרק בחיכ ועמו ראי אחר רבות שניםומשכו
 ומרוה ביפעתה עמרה עוד התלמידית החכמה בו אשר הזמן פרק הוא ישראלשבארץ
 . הדרה פנה זיוה פנה הודה פנה והלאה מנהו ואשר עליההקדמינים

 תשיעיפרק
 חבריו. ושל יוחנן רבי1;,מידי

 קצוי בכל התלסירים קנאה העירה שבטבריה בישיבה נשבה אשר החדשההרוח
 התלסורית החכמה החלה מדי . שבבבל החכמים מן גדול ממפר אחריה ומשכהא"י

 גדולי מפי תורה לקחת באו הארצות מכל תלמידים רב המון והנה , בארץלהתפשם
 אולם . הישיבות ומנהיגי הראשים היו וחבריו יוחנן רבי מוח אחרי והם שבא"יהחכמים
 אבל , ה ר י ד א ה ל פה שבעל ההורה שדה על חדשות ברא אשך אחד גם איןמכלם
 ודרשו וחקרו אונו גדולה בקנאה כי . לה י ד לה.ג והצטיתו הולידו לבקריםחרשות
 כן כרבם . מספר לאין הדינים ורבו ופרו חרשות הולדות מהן והוציאו מוריהםבתורות
 התורה בדרישת והעקולים העווהים קדמוניהם להם הציבו אשר מהמטרה וההרחקוחטאו
 ברורה משנה עור נמצא שלא לאמר בזמנו יוחאי בן ר"ש מקונן עליהם אשר פהשבעל
 )ח"ב משנתו מרר ידי על לתקן בקש הנשיא ר"י ואשר , אחד במקים ברורהוהלכה
 הדעות חלוק לסבת , שבעהים נברו ועוד , הראשין לאיתנם הזרו כלם 188( , 177?ד

 מבבל העולים ההלסירים משרבו עוד וההעצמה גדלה והערבוביה . המשניותבפירושי
 הלכותיים ודברים פיושים אתם הביאו משם ואלה מפה אלה לבבל מא"י והיורדיםלא"י
 לפעמים . לבם על עלו ולא חשבו לא הם אשר האלה הארצות בשהי המורים גדוליבשם
 בכללים שגם אלא עוד ולא , המורהי( דברי בהבנת טעו ולפעמים בקבלתם התלמידיםמעו

 טוריהם גדולי העמידום ואשר שבתלמוד ההלכה פסקי נוסדו עליהם אשרהיסודיים
 שלפעמים עד המקבלים דעות נחלקו בהם גם 1 האמוראים של הראשון הזמןבפרק
 בשמו מיסר חברו והלמיד מרבו ההלכה בפסקי נרול כלל התלמידים מן אחדמומר

 עור ידעו ולא שונים מחכמים שמועות ששמעו בידם רפויות הקבלות היו וכן *הפונו2(
 , ובכ"מ( ת"ז פ"א שבת ה"ר פ"ב דמאי ה"1 פ7ח פאה )ירושלמי כן אמר ומי כן אמרמי

 ממופקת שקבלתו ומודה מיוחד חכם בשם דבר מביא הגמרא שבעל מצאנו רבותופעמים
 ובטקומות , ובכ"מ( הי"ר ושם היד פ"א שבת )ירושלמי אחר חכם נשם בה" ,ימפובי
 נתאמרו לא שמעולם לבסוף ומכריעים אמוראים שמועות בהלמוד מובאים סספראין
 , בש"מ( מקומות ובהרבה אחר באופן אלא נאסרו לא נאמרו ואם השמועוה,אלה

 של ומתן משא לפעמים גהלמוד שיש הצרפהים התוספות בעלי דברי עלינוונאמנים
 .בלב לה: יבמות ובבלי ם ל 1 ע ס ם י ר ב ד 1 י ה א ל 1 האמוראים שם על שבממרהלכה
 מלא אחריהם קראו חבריהם אחרום תלמידים אשר דנזלמיד'ם מן ויש . כד.( נדהקנד:
 התעמום אח הזהיר יחזקאל בר שרמי שונים במקומיה ומצאנו . קבלהם על לסמוךשאין
 , ובב"מ( עז: )כתובוה דשמואל" משמיה אחיו יהודה דבייל בללי אלהני ?ייחלבלתי

ומשמיה
 וי'א פ"ו שם . ריב.ל אסר כיצד סימון י' נחמו בר יצחק ר' פלית %'ח 'א פ ברכות יררשלטי ע"1(

 . פלוני דאמורא אליבא ניניה אמוראי בש.ס טספר אין כטקוטות ונמצא . אימי ר' גו וחור לתפך ר"י אסר לאגר' אבדי ר קבלת ולפי יודען ר' דברי ש"פ עובדא איסי ר' עבד ח"ט פ'ג פאה . ריטואל אמר כיצד ור"ז אבא ר'פלית
 נינהה אטוראי וכו' כמוהו הלכח במעסתנו רשב"ג ששנת -מ נב יוחנן דר' כללא בענין ( )עז. כתוגות ש'2(
 דקאמר' וכו' כר"י הלגח ור"י ר"מ כללי דחני למיסר השק געי ד דבס סו.( )סו: עירוגין ועי' . יודשן דר'ואליבא
 . בשטו לרר גערי ע כ' לאו יוחנן ר'בשם

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




