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ומשכו שנים רבות אחר ראי ועמובחיכ פרק המעלה והתפארה מזמן האמוראים
שבארץ ישראל הוא פרק הזמן אשרבו החכמה התלמידית עוד עמרה ביפעתה ומרוה
הקדמינים עליה ואשר מנהו והלאה פנה הודה פנהזיוה פנה הדרה.

פרק תשיעי

,;1מידי רבי יוחנן ושל חבריו.

הרוח החדשה אשר נשבה בישיבה שבטבריה העירה קנאה התלסירים בכלקצוי
א"י ומשכה אחריה ממפר גדול מן החכמים שבבבל .מדי החלה החכמה התלסורית
להתפשם בארץ ,והנה המון רב תלמידים מכל הארצות באו לקחת תורה מפי גדולי
החכמים שבא"י והםאחרי מוח רבייוחנן וחבריוהיו הראשים ומנהיגיהישיבות .אולם
מכלםאין גם אחד אשך ברא חדשות על שדה ההורה שבעל פה לה אדירה ,אבל
חרשותלבקרים הולידו והצטיתו לה.גדי לה כי בקנאה גדולה אונו וחקרו ודרשו
בתורות מוריהם והוציאו מהן הולדות חרשות ופרו ורבו הדינים לאין מספר .כרבםכן
חטאו וההרחקו מהמטרה אשר הציבו להם קדמוניהם העווהים והעקולים בדרישת התורה
שבעל פה אשר עליהם מקונן ר"ש בןיוחאי בזמנו לאמר שלא נמצא עור משנה ברורה
י מרר משנתו (ח"ב
והלכה ברורה במקים אחד ,ואשרר"י הנשיא בקש לתקן עליד
?ד  )188 ,177כלם הזרו לאיתנםהראשין ,ועודנברו שבעהים ,לסבתחלוק הדעות
בפירושיהמשניות .והערבוביה גדלה וההעצמה עוד משרבו ההלסירים העולים מבבל
לא"י והיורדים מא"י לבבל אלה מפה ואלה משם הביאו אתםפיושיםודבריםהלכותיים
בשםגדולי המורים בשהי הארצות האלה אשר הם לא חשבו ולאעלועללבם .לפעמים
מעוהתלמידיםבקבלתםולפעמיםטעובהבנתדבריהמורהי) ,ולאעוד אלא שגםבכללים
היסודיים אשר עליהם נוסדו פסקי ההלכה שבתלמוד ואשר העמידוםגדולי טוריהם
בפרק הזמן הראשון של האמוראים  1גם בהם נחלקו דעות המקבלים עד שלפעמים
מומר אחד מן התלמידים כלל נרול בפסקי ההלכה מרבו והלמיד חברו מיסר בשמו
הפונו *)2וכןהיו הקבלות רפויות בידם ששמעו שמועות מחכמים שוניםולאידעו עור
מי אמרכן ומי אמר כן(ירושלמי פאה פ7חה" 1דמאי פ"ב ה"ר שבת פ"את"ז ובכ"מ),
ופעמים רבות מצאנו שבעל הגמרא מביא דבר בשם חכםמיוחד ומודה שקבלתו ממופקת
י ,ימפו בה" נשם חכם אחר (ירושלמי שבת פ"א היד ושםהי"ר ובכ"מ) ,ובטקומות
ב
אין סספר מובאים בהלמוד שמועות אמוראים ומכריעים לבסוף שמעולם לא נתאמרו
אלה השמועוה ,ואם נאמרו לא נאסרו אלא באופן אחר ובהרבה מקומות בש"מ),
ונאמניםעלינו דברי בעלי התוספות הצרפהים שיש גהלמוד לפעמים משא ומתן של
הלכה שבממר על שםהאמוראים 1ל א הי 1דברים סע1ל ם ובבלי יבמותלה.:בלב
קנד :נדה כד ).ויש מן דנזלמיד'ם אשרתלמידים אחרום חבריהם קראו אחריהם מלא
שאין לסמוךעל קבלהם ומצאנו במקומיה שונים שרמי בריחזקאל הזהיר אחהתעמום
לבלתי?ייח אלהני בללי דבייל יהודה אחיו משמיה דשמואל" (כתובוה עז :ובב"מ),
ומשמיה
)1ע" יררשלטי ברכות פ 'א '%חפלית ר' יצחק ברנחמוי' סימון כיצד אסר ריב.ל .שם פ"ווי'א
פליתר' אבא ור"ז כיצד אמר ריטואל .פאה פ'ג ח"ט עבדר'
עובדא ש"פ דברי ר'יודען ולפי קבלת ר
י
גר' לא אסרר"י לתפך וחור גור'אימי .ונמצא כטקוטותאיןאיסטיספר בש.סאמוראיניניה אליבא דאמוראפלאונביד.

.

.

.

 )2ש'כתוגות (עז).בענין כללא דר'יוחנן נב-מ ששנת רשב"ג במעסתנו הלכח כמוהווכו' אטוראינינהה
ואליבא דר'יודשן ו
עי'עירוגין (סו:סו ).דבס דגעי ה ש ק למיסר דחניכללי ר"מ ור"יהלגחכר"יוכו' דקאמר'
בשם ר'יוחנן לאו כ'ע גערי לרר בשטו.

.
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ו מר ,).ואמרו ברעל יצחק סומקא נלאו דסמכא הוא( ,,יבמות סר,):
ומשמיה דרב(חילי
ונסהפקו בר' אביתר אם ישלסמיך על קבלתו (גיטין  ,):1ולא השניחו על קבלתר'
בנימין בריפת נגד קבלת ר' חייא בר אבא (ירושלמי ברכות פיו היא ובבבלי לח.):
ואף רחב"א שמקלסים אותו שכל קבלותיו 8ר'יוחנן ככסף מזוקק שבעתים (כ"ז שם),
סמה לפעמים קבלוה נוטם רבו אשר חברי
ו המילו ספק באסהתן (יכמוה מה ):ן
ולפעמים החכמים עצמם נפתפקו בקבלתם ואמרוה "ומנין בשם רבי פלוניוזמנין בשם
רבי פלוני" (ירושלמימעשריה פיה ה"ה וככ"מ) ,והנה כל אלה הערבובים והעקולים
פרו לרוב בפרק זמן הוה אחרי מוה גדולי האמוראים שבדורות הראשונים ,וזה מעת
אשר חדל להיות להם אורת כגדולים הקדמונים אשר עור האמינו בעצמם ושאבו
דעיתיהם מקרב רוחם ,ימעה אשר נמסרו הקבלית לחכמים אשר לא היו מתונים
כמשפמם על הרברים שקבלו וטעו בהם או לא,
דעו ולאהבינולכוון השמועות ,ומעה
אשר נמצאו בהם חכמם אשר לא היו נאמנים במסירה קבלותיהם ,ולא נתמה על
החפץ ! הלא הם עצטם לא העלימו עינם מהדופי הזה אשר דבק בקצהם והורו ולא
הכחידוהו תחת לשונם ,ואף ההודאה הזאת היא כבודם והיא ההלהם ,הן אם דרשו
על ר'זעירא שעליו הכתוב אומר ואיש אמיניםמי ימצא (ירושלמי שבה פ"א ה"ב)על
שהואאיננו כשאר כל ארם אלא מוסרקבלותיו באמונה (שם) ,הלא זה אוה ברורכי
ם בשם אומרם
התאוננו על התמעטות אנשי אמונים במסירתהדביי
 .ואיךנמיל ספק
בזה בראותנו שחכם גדול כר' אבהו מסר דברים בשם ר'יוחנן ושני עדים כשרים
מכחישים אוהו (יבמות מה ,):ויתר מזה היה נחשר סאת שמעון בן אבא שמפניפניה
אחרת תולה רבריו ברי רבו (ירושלמי פאה פ"א היא)
 .וכן ר' זעירא סוכיה את
'
ר
ל
א
ו
מ
רגזלמידים gvבכה בתוכחה סגולה לאמר "עדכדון ר' ש
בן יצחקקיים ואהון
חולין בו מרטוטין וירושלמי מעשרשני פ"א ה"נ) ,ואולם זטן אשרבקרבונגלולעינינו
מראותכאלה הוא מועדירידה
 .ונאמת אם נכינהמבלי הטות משפם בהכונות החכמים
של פרק  ?D1nהזה ובערך תורהם וחכמתם או נראה ברורכי אמת וצדק משפטנו.
אחד מגדוליתלמידי ר'יוחנן אשר ישב לפניו זמן רב וכבר בא בימים ,במות
צו מה רבי חייא בר אבא הבבלי וממשפחת כהממך .בכבל למד "ב 4ספק
ית מדרשו  bwעמיאל ,וגם אמר שטועה בשמו (יחשלסי ברכותפ"ח ה"ח)wt9v .
מבבל לא"י נופלת בזמן קדום ,כי כעור ר' יוחנן יושב בצפורי והחל לדרוש ברבים
בבית מדרש של ר' בנייה היה ר'חייא ב"א יושב ומשמש לפני ר'חנינה (הוריוה פ,נ
פ.
הגח) ,וכן מצאנו שהיה משמש את ר'יהושע בןלויויהי לו כבן אהוב (שבת א
ה"ב) ן מזה יוצא ברור שעד לא עלה ר'יוחנן לגדולה היה רחב"א בא"י ,אך רבו
המובהק היה ר' יוחנן .דרכו של רחב"א היה לדקדק היטבבדבריר"י (ברכות לג,):
והיה זה משפטוכלהימים לחזורלפניו על למורו במך כל שלשיםיום (שם לח .):כל
חפצו וכליגיעו היה לקבץ ולאםקם בחפניו המון שמועות מאחרים ולהכניסם בזכרונו,
ובאמת חלק גדול מתורהו ש5ר' יוחנן אך מידונתקיים לנו .וכן מסר הרבה שטועות
נשם ר' חנינה (תרומות פ"י ה'.י מעשרות פ"א ה"נ) ובשם ריב"ל (חלה פ"ב ה"נ
בבליחילי
ן צח .ובכ ס) ובשם ר' יונתן (מעשך שני פ"א ה"ב) ובשם רשב"ל (ברכות
פ"ח ה"ב תלהפ"ב ה.ג ,ובכ"מ) ובשםר'אלעזר (חלה פ"ג ה"ה שבת פי"דהיד) ובשם
רבי
 )8לפנסים נמצא ר' ח"א סרס וצינו אחר אלא ר"ח בר אבא ולרוב ניכר טןתענין בה ומא .ונמצא
פעסיס,רבות א"ר חייא א"ר
-

-

.

יוחנן וזה תמיר מהב"א ועי' בשקלים פיר הג שם איה
בירושלמי
ררהב"אא רחב"אבעי
וכו' אחא ר' בא בשם ר'חייא בשם ר'יוסי וכו' ר' בא בן כחן בעי קומי ר' יוסי סחלפא
צרעא
ליח הבא פשיטאליח .חרי דר"ח סתםכאן וצא רחג"א.
לצייד ח"ג)

תסי
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ר' חי,א בריוסף (כלאים פ"ר ה"ה) ועוד בשם חכמים אחרים ,ולפירוב השמועות אשר
ממר מגדולי הדור ההוא יאתה לאטרעליוכיהיה אצנא מלא מפרי" של זמנו ,חברים
נאמניםהיו לו ר'אימי ור' אסי (דמאי פיו היא מעשרות פ"ר ה"ב פסחים ספ"גמגילה
פ"נ ה"ב) ,ובחברתם הלך לפעמים למסעיו (עירובין פיו ה"נ פ"ח ה"ד) .ופעם אחת
נשלחו שלשתם יחדלעיירותא"י לעשות תיקונים להלמוד תורה (ירושלמי חגיגה פ"א
 .הוא היה בעל הלכה ונעלה טאד על חבריו בבקיאוהו ובידיעתו את כל
ה ה ובכ"מ)
שמועותהחכמיםעדזמנו ,והיה גםבבלילאמיתו ומפולפל ככל משפטיווחקותיו ,אבל
באנדה לא היהבקי ,ולא היתה נפשו לאגדה כמשפט רוב בעלי ההלכה והפלפול
(ירושלמי שבת פם"ו ה"א) ,ומעדות עצמו שמענו כי לא היוידיו רב לו אף בטקרא
(ב"ק נה ,),וגם המדה הזאתהביא אחו מביתו ומולדתו .אמנם מרחבבליה אחרתהיתה
 .המדה הזאה היתהכי לא
בו אשר היא וראי תפארת לעושיה והפארת לו מן האדם
היה מבעלי הששותקטנות המחמירים יוהר מבפי שורההדין ,כןיתבררלנו אם נדקדק
ברוב ההלכות הנזכרות על שמו .ואף לעצמו לא חשש להעמיס עליו חומרות במזם
 .ספני זה לא חשש לקדושת נהונתו במקום
כמזכלית יקרה דורשת מאתו להקל בדבר
כבורמלךיפסע עלהקברות בצור לראות אתהמלך (ירושלמי ברכיתפ"נ ה"א)  ,ובמות
ר"י נשיאה נטמא לו ודחף גם אתר' זעירא  -אשך היה כהן  -וטמאהו בעל כרחו
נבור הנשיא (שם) ,הוא הלך חוצה לארץ אל ארץ טמאה ספני צורך פרנסתו
פפנ
ינהפ"אה"ח) ,וכןהוא המציא אופןהיהר להשקות אתהדקלים בשביעית (שביעית
(תגי
ט"ב היד) ובלי ספק שעתו צריכהלכך .אמנםנםחכמתו בפלפול גםבקיאותו בשמועות
לא ~תנו תכונה מיוחדת להלמודו ,ונםמעוניומחסור הצללאהצילוהו .כלימיו העוני
הציקהו ,והלך מפני דחקו לבקש מחייתו בח"ל (ירושלמיחגיגה שם) ,והוכרח גם לסבב
לפעמים בעיירות לדרוש (שבה פ"ב ה"א סוטהמ ,).ואולי להמציא לו פרנסה כדרך
 .רחב"א היה לו שני אתים האחד היה ר' נהן הכ הן
הדרשנים בזמנים הקדמונים
(ב"ר פיו) או ר' כהן סתם (ירושלמי שבת פ"ב ה"ו) ,ואולי הוא הוא ר' נתו בר
אב א תלמיד רב (ב"מ מא :ביצה לב ):והלמיד שמואל (ירושלמי ע"ז פ"בהיי) ,ואשר
ר' אלעזר מחבבו מאד ומוקירו ) p~bפ"נ ה"א) אחיו השני היה ר ב בנ אי או
ר בנ א (כתובותכא :נ :ובכ"מ) ,והוא לא עלהלא"י .יש מיחסים לו עוד אחשלישי
ההוא שיםעון בן ב א הנקרא בבבל :ר' ש מן בר א ב א אבלאין לנו ראיה על
זה (סדה"ד) ,אבל על בל פנים אחיו היה בעוני .רבי חנינה היה רנו שקבל מתנו
ת.רה (ברכות פ"ר ה"דתיומית פיח ה"היבכ"מ) .וכגר אז נשא וסבלעוני ולחץעדי
קצר כח סבלו ונפשו מתאמצת לעזוב א"י ללכת חל לבקש מהייתו -ואולי רצה
ללכת בבלהכי שםמולדהו (שבת פ"ו ה"ב)  -אך לא בצע את אשר ,מם,יעןכי ר"ח
רבו עצרהו מלכךכי לאנתןלו רשות באמרו למתר אניהולך אצל אבוהיך יהואומרים
נטיעה אחת של חמרה שהיתה לנו בא"י החות לצאה ת"ל (ירושלמי ס"ק פ"ג ה"א).
אחרי בן אירעבי בנות שטואל מבבל אשר היה קרוב לו ממשפחתו הובאו שבויות
חרב אל ר"ח ,והנה שמעון בן בא לקח את האחת לו לאשה במצות ר"ח ,ובלי ספק
י אםיהיהחתן לשמואל יוטב גורלו ,אבל ,לא ארכו הימים ותמתעליו אשתו,
קוהכ
ויהי כאשר אחרי כן נשא את אחותה מתה גם היא (ירושלמי כתובות פ"ב ה"ו ובבלי
שם) ,השאר אלמן נעזב ונדנא כבראשונה בשקידה רבה היה שוקד עלדלתי בהי
 .סר'ינאי,שביעיתפיז ה"נ) מריחנינמ
טדרששוניםוקבל תורות מכלגדולי החכמים
(עי'לפני זה) מריביל (הרוטוה פיח ה"ה) סר' אלעזר וברבוה פיה ה"נ) סרב גהנא
הבבלי ותרומות פ"רח"י) ורובן מר'יוחנן (בכ"מ) וכן היהחסיד בנץ 6עעוו והיה
1

.

(דרד חנ)

.

מדקדק
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מדקרק במצות הרבה(ביכית פ"בהיא בגוריםפ"נה"נ) ,אבנם גםחכטה גםחסידותו
יובה חומרית
לא עמרו לו להיטיב נורלו לא במוכה מוסרית ולא במובה ח,מריה  ,במ
לא ,כי ערזקנה ושיבה עוני ומהסור דכאו לארץ חייתו ,ובטובה מוסרית לא ,כיעם
לאזכה לקבל מנוי ,בני זמנו אמרו עליוכי מזלו הרע היהנורם
כל חכמתו ו
יל קרוביותר הוא שלא סמכוהומפני שחכמה הטסכן בזויה ,ולא שם
תב
צדקא
כי לא נסמך,
הנשיא עינועליו יען היותועני .הוא אשר לא לפי ערך חכמת אדםכי אם לפי ערך
כספו והונו היה מחלקמנויים .ויהי כראיתו אתרוע חבלו כי נדחק מפני השעה מכל
טובהחיים ,שעם כל חכמתואין לו מה לאכול וגם הכבור להתמנות ,אשר יאותלו
יוהר מאלף אשר קבלו המנוי ,שנם הוא לאנתן לו ,עזב את הישיבה וילך לואל ארץ
 .גםאתרי מות ר'יוחנן לא נסמךשמעון בן אבא ור' אבהו היה טהאונן
אחרה וישב שם
על העול אשר נעשה לו ,ואסר :מי יגלה עפי מעיניך רבייוחנן! אבהו הקטן
 .ובעת
שבתלמידיך נהמנה ושמעוןבן אבא אשר היא כצניף הפארה לדורו לא נהמנה
אליו אגרת שלוטים וקראו לשובלא"י לשאת אתו משא הישיבה
ההיא שלח ר' אבה
יוגד לנו אם שב (ירושלמי בכוריםפ"נ ה"נ) .הנבלה הזאה אשר
בקסרין ,אבל לא ה
נעשתהלו ואשר הפגיעה גם בחכמים אחרים הפריאה רושולענה לעושיה ,הנשיאים,
ותשיב להם גמולם בראשם ,כי הנשיאות מעט מעםהשפלה וכבודה נלה מסנה
 .ואולם
אין להכחיש כי נבלה כזאת גם תמעם קנאת סופרים ,ובההמעט הקנאה נם חכמת
התורה עצמה נזקת וחרר מכבורה הראשון.
ההמעשיה חנטה התורה בבר עשהה רושטיה בזמן לא בביר אחרי מוה ר'יוחנן
 .אז נאמנו מאד הדברים אשר דבר המקונן על קברו
ור' אלעזר -שני מאורות ,מנם
של ר' יוחנן :והבאתי השמש בצהרים! בי פהאום פנהזיו הישיבה ואספה נגהה אשר
היה להעי עהה  ,בעת ההיא היו רביאימי ור'אסי ראשי הדור .רבי אימי היה
בבלי ממולרתו וממשפחת כהנים (גיטין נט ):מתי עלה מבבל לא נידע לנו אבל ברור
הואכי עלה זמן רב קורם.עלות ר' יוחנן עלכסא ראש הישיבה בטבריה .בי טפיהו
אגו יורעים בי מדי עלותו היה מתלמידי ר' הושעיה רבה ובפירוש אמר :ומניןסגיאין
יתיב.ת קומי הר' הישעיה (ירושלמי שבת פ"ג היא) 11ה מוכיח כ' ישבלפניו יסים
רבים ,בימי ר' אבא בר זברא ישבו עמויחר ,הוא ור'אסי ,בבית וער והיה ר' אבא
פותח והםחיתטין (סנהדרין פ"א ה"א) .מכל זה נראהכי בל הימים אשר מלך רבי
יוחנן ועוד נטן טה קירח לבן היה ר' אימי משמש לפני תבטים בא"י ,ובעת ההיא
גממך ובתובות יז;)י לפי קבלה הגאונים (רש"ג באגרהו)נעשת ראש בישיבת טבריה
ור' אסי השני לו .ומזה נוכל לשערכי הואהיה וקןמר' אמי חברו ,עוד מרם עלותו
לגדולה נקראו ר' אמי ור'אסי,דייני ארץ ישראל (סנהדרין יז ,),ובלי מפק גם בעת
ההיאנופלת שליחותו אשר שלחוריי נשיאה אותו ואתחבריו ר' אמי ורחב"א לעיירות
ן נקראו ההוראות אשר
אי לעשות תקונים לתלמוד הירה .בקרב הימים אשר עודודיי
יצאו מבית דינו על שם כל היושבים אתו בב"ר והם ר' אמי ורחב"א ,וגם השאלות
שנשלחו להם בהלכה נשאלו מפי שלשהם (דמאי פיו היא מנילה פ"ג ה"ב יבמות
פיד הי"ד) ,אבל השאלוה אשר נמצא מיוחדות רק אליובלי ספק נשאלו מאחובהיותו
ראשישיבה (חלה פ"ב ה"ה סוכה ספ"א מגילהפ"ג ה'א ובכ"מ) .במשך ימי תשמישו
לפני חכמים היה דברו עם כל גדולי הדור ההוא וקבל מהם שמועזה ומסרן להלמיריו
בשמם :מר' הושעיה רבה (ירושלמי שבת פ"נ היא) מר'ינאי (רמאי פ"ב ה"ב) מר'
אלעזר (כלאים פ"ח היה) מר' יוסי בר חנינה (שביעית פ"ר ה"ב) ובטקוטוה רבם
פרשב"ל ,ורוב קבלותיו קבל ומסר מר'יוחנן  ,בקצת מקומוה נראהכי היה ששהרל
לרכל
.
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להקל בהוראוה כמו בענין מעשרות (דמאי פיו היא) ובשביעית נגדדין המשנה
(מעשרות ספ"ה) לענין הפקר בשביעית (שביעית פ"פ ה"ה)ולענין חלה בפומאה (חלה
פ"ב היה)  ,ומצאנו ג"כ שהיה גוער במתחסדים המחמירים עלעצמם מלעשות מלאכה
בחולו של סוער וממעמיקע"י זה בשמחת הרגל (פסחים פ"ד ה"א) .ח51ם באמת היו
כל אלה ההוראוה אך כיוצאות מן הכלל ובדרך כלל היה מן היראים בהוראה כררך
רוב בני א"י ,ופעמים רבות נמצא כי היה לבו נוקפו לעמוד בהוו אתו להקל אם
הודע אליו כי יש חולק בדבר  ,פעם אחת רצהלהתיריום משתה שלגוים מפנ'דרכי
שלום ,יבטל דעתם כשהודיעו לוכי יש ברייתא ששנה בה ר'חייא "אסור" (דמאיפיו
היו) .וכן הורה להכשיר נם שהביא עבד ,ולא הוציא הוראתו אל הפועל ספני
שישברייתא שלר'חייא המכשרת אותו (ניטין פ"ב מ"ו)
 .ושוב פעם אחרת
שהוריעוה
הורה הור
יאה בממיכתו על קבלה שקבל מר'יוחנן ,ובמעם אמר לו אחד מן החברים
בשםר"י להפך מקבלתו לא חקר ולא דרש וחזרמהחיאתו (פאה ספ"ג) .מכלזה אנו
רואיםכי חסרהלו האמונה כעצמו ורק עטד עלרגלי אחרים .ועתה מבוארכיבין
ראשי הישיבה היה הוא היאשון אשרנהג עםגדולי האמוראים הראשונים כמנהג שנהנו
הם עם ההנאים אשר השתדלו בכלעז לבלהי בוא בהכחשה עם דבריהם עד שכמעם
נראים הדברים כי שמו להם לחק שלא לחלוק על התנאים (רמב"ם פ"ב מממרים ובכיס
שם) ,אףכן נהג ר' אמי עם תורות רבותיו ורבוהיהם לבלתי סור מדבריהם ולבטל
דעתו מפני דעתם ואמנם מנהגי הזה היה גם המטבע אשר הטבעה במעשה כ5
החכמים שבא"י ברור הזה ומנהו והלאה
חבר נאמן לר' אמי היה ר' א סי הנקרא בתלמיד ירושלמי לרוב ר'יוסי או
יומה גםיסא ,ימה ,אימי ,אסא ,גם הוא ממשפחתכהנים(גיטיןנט ,):וארץמולדתו
היתה בבל ,ואין זה רב אמי אשר היה כבר מןהגדולים בבבל בבוא רב לשם שאם-ו
עליובי רק לגמרא היהצריך לו לרב אבל לא לסברה (סנהרריןלו ,):ואשר שמואל
היה מכבדו ותשבו כגדול ממנו (ב"ק פ ,):כי אם היה רב אסי אחר אשר אמרו עליו
ני היהכייף לרב הונא (נידין שם) .והואעזב אח בבל למען הפטר טטדנים אשר
נסבולו מצד אמוהזקנה אשר הקנימהו לשאול ממנו דברים אשר לא היה יכול למלאוהם
(קדושין לא .):כבואו לא"י כבדוהו והרבו בשכחו (ירושלמי כלאים פ"מ ה"ה) ,והיו
דבריו נשמעים (ברכות פ"א ה'א) .ואף במקומם של חכמים אחרים היה מירה הוראות
ונתקבלו (שם פ"נ ה"ה)  ,וכמה גדולי זמנו העלו מעשה לפניו ובקשו הוראית'ו (חלה
פ"נ ה"ח) ,אףכיהיה בבלי קצרה מאד רוחו בהוראה .כמעשה בני א"י היה5ו כ5
דבור ודבור אשר יצאמפי קדמוניו לחקולאיעבור ובטל הכרתוהפנימית מפני דעתם,
ובעצמו הודה כי אשר הורה לפעמים כאמורא פלוני לא מפני שהיא סיברכסיתו,כי
אם מראותו שרבנים אחרים עושים מעשהכשיטתו (ירושלמי שביעית פ"ט ה"ה) ,במקום
משנה בשוםענין לא בדק אחריה ולא נועץ עם עצמו והכרתו ,אך אמר אני איןלי
אלא טשנה (ברכותפיז ה"א) ,ואףבן לא נטה ממשנתו של ר' הושעיה (תרומות מ"פ
י"א) ,וכן מיראה הוראה לא מלאו לבו אותו להכריע הלכה בין התנאים החולקים ,
ואם לא היתה לו קבלה מרבותיו בדבר משך ירו מן ההוראה כל עיקר (יבמות פ"א
ה"ב) ,דברי רבוהיו היו לו קודש ,ואף אם .לא הבין דרכם ולא ידע מעמם ממרם
להלמידיו בלי בדיקה אחריהם ובלי נתינת פעם ,ואף בגלל הדבר הזה דבר בו רבי
זעירא ונתן בו דופי מתרימות פ"ו ה"א)  ,מן הנקודות המעמות האלה בהכונת תלמודו
אני רואים כי ר'אמייר'אסי דומים זה לזה בתכונתם עד כחוט השערה ,שניהם לא
הלכו עיד אחרי הפלפלנים מס-סי ההלכה ,שניהם מסרו באמונה כל קבלות רבוהיהם

.

.

(די"ד~יג)
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שה מהן לא נעררה ,ובצרק אמרו עליהם ,גאה -קבלו הסמיכה בא"י :כל מןרין
וטןדין סמוכו לנא 5א תסמכו לנא לא ט! ס-מימין ולא טן סרמימין (כתיבותיז.
ערוךערך חמם) ,שניהםהיו'יתשוביםבעיני הנשיא (חנינה פ"א ה"ח) ,ושניהם נפקדו

לפקח עלצרכי הצבור ולדרוש מזב עמם .ר'אסי השתדל כמה פעם'ם להציל נרדפים
והצליח (תרומית ספ"ח טנילה  1YDהקב) ,ור' אסי גם הוא עמק בצרכי הצבור ,שכן
מצאנו שפעם אחת -בלי ספק במצות הנשיא  -היה עולה לכפרא -מקום כדוב
ם פרנמיס (שקלים פ"ה הזב) ,
לטבריה (ירושלמי מגילה פ"א היא)-והיה ממנהלי
ואמנם גם שניהם שטו להם לחק לקבץ ולתמור השמועות מקדמוניהם כרווייתן טבלי
סור מהם אף נפסע.
 .אחד מהמופלאים בתלמידיו
טפם ראו ועשו כמיהם רוב הלמידי רן יחונן
איש עשיר שסועותרבותהיה ר,ביי עקב כ ר אירי ,אוהו אהב רבו מאד והקריבו
אליו (ירושלמי ברכית פ"ב היא)  ,דבדי הלכה אשר אזן וחקר רק מעם מזער הגיעו
אלינו ממנו ,ותחת זה מסר תורות ושמועות מרוב גדולי האמיראים שבפיק tDr
דמ~אשון אחרי תום כל דור התנאים אבות המשנה .הוא מסר הלכות ומאמרים בשם
רני שמעון חסידא (ברכות פיד היו) .ור' יצחק רובא נשם פיה ה.ב) ,ור' חנינא (שם
פיו ה"א) ,ור.יונתן(ניטין פיו ה"ז) ,ור' הושעיה (בכורים פ"ר ה"ה כצ"ל בבלי
נרכות כס ,):ורינ"ל (כלאים סוף "8ד מעשרות פ"נ ה"א) ,ורשב"ל (כלאים פ'ד ה"ה
"8ז ה"נ ובליס) ,אך רוב קבלותיו היו סר' יוחנן ,תחלת תשמישו היהלפניריב"ל
בררום ,אף על כן אםמביא לפעמכם שכדעה משש"לשאחיהו אם ,בפירוש שמעכן
מפיו או למד כן מכלל הוראיתיו (עירוביןימו .יבבות ס,):כיידעו ששימש אתריב"ל
וראה טעשים שעשה ונם שמע שמועות מפיו
 .ולא לבד שמועות רבותיוקבץומסרן,בי
אםהיו בידו .גם קבלותקדמוניות ,והיא הערה המקור לכמהתקניה וגלה אח הסבתו
אשר בטללן נהדקו (ירושלמי ברכותפ"מ ח"ב שביעית פ"ו ה"א נכורים "8א ה"הבנלי
חולין ה :ונכיש ,ימהיותו נעל קבלות רבות על כן נם מרחוק ומקרוב שלחו אליו
לשאול אתפיו על קבלוהיו (ביצהכה :עירובין פ ,בים מג ,):מרחו הזאת נחשבה בצצו
נרילה ויקרה .אף לזאת נבדוהו החנמים כבודגדול (בכוריםפ"נה"נ) ,וגםמנוהופרנס
עניים (פאה "8ח) .מושבו לעה זקנתו היה באיזה מקים הקרוב לצור ,והעולים לא"י
היו מקיפים הדרך והלכו "לסולמא דצור" למעןהגיע אליו לבקרו בביתו ולשאול ממנו
שאלותיהם בהלכה(עירובין.פ,ביצהכה., ):ושם טה בשיכה סובה ,אחדמנרוליהחכמים
ברור הזה היה ר'יצחק חברנאטן לר'אמי (ירושלמי פאה_'8.א ה'א כלאים פ"נ היא
שביעית פ"ו ה"ב ובכ"מ)  ,ונראהבי נם הואהיהבבלי.ממולדתו גמבוא-הירושלמיקו,).
ימביא שמועית בשם אמוראי בבל ,חלה,פ'אהיה) ,וצאהיה.בעלפלפול עצום (תרומות
פ ח ה"ב) חריף נשנון,בקושיותיו ושאלותיו (.בבנה פי"ג .ה"ב ב"ק פ"א ה"א פ"ה ה"ז
ע"ז פ"ב ה"מ),ויחי.דיין מומחה לרבים (בתובות פיט,ה"נ סנהדרין פ"א ה"א) .וקרוב
י ר' יצחק הזה הואר' יצחק נפחא המכר בכמה מקומות בתלמודבבלי (סדר
הדבר
הדורותכערך ר' יצחק) ,ונם אותוהזכירוהו לפעמים בהכרת ר'אמי (מ"קכ .ב"ק ס.):
ובפירוש קורא בעל הגמרא את ר' יצחק בשם לווי ינפחא" על מאטר שמזכיר במקום
אחר ר'יצחק סתם (שבת נב ,):מתורוהיו ההלכיתיוה לא נשארו לנו רק מעט ,אבל
יש לנו ממנו מאטרים רבים באגרה.)4ניול ברור הזה בתודה ובחסירית היה רבי
/

שמואל

)4עי' פסחים קיג ):ר' יצחק בן טבלא הוא ח"י בן הקולא הוא ר' ,צחק בן אלעא חוא רזי.-בן-זעשז
דשמעתא יבאר'.י בן פנחס דאנרתא ופרש"י רזי מתם האמוד באגרתא הנאדי בן  cnleומפורש סתר ברשב'ט
ח-ל ט5חא באנפי נפשה הוא כלר '..מהם הנטר בשמעתא ועא ר"י ב"ר אחא רזי מתם באנרתא הוא ר'.יבן
טחם
(דו.ד הזג)

.
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שם 1אל בר'יצ תקסביהי וממולדתו גדל בחמידוהיהרה,כיאביוהסירגרולהיה,
צריק אשר בצדקו אבד בלא זמנו (ירושלמי ר"ה פ"א היד) ; ובדרכי אביו עקבותיו
נודעו ,ומפרו גדולות מחסייותו וצניעותו (סנהדריןפ"י ח"ב) ,וסרוב גמילוה חסריו
אשר פעל נגד בני אדם (ע"ז פ"נ ה"א)  ,א"י היתה בלי ספק ארץ מולדתו ,כיראינו
שגםאביו היהבא"י ומה שם ,אבל ברור הדברכ .לפרקיםירד לבבל,כי כןיסופר
שבהיותו בבבל הידיע לבני בבל ממנהגי בני א"י (ברכזהיד:חילין קטו ,):ושם שאל
שאלות בהלכה מרב הונא(עירובין לו ):והציע לפניו ברייהות (מגילהח :ב"ב קיג,):
ואף הביא משם הלכות בשם רב(ירושלמי פסחיםפ"נ ה"א סופה פ"ה ה"ה כהובותפ"ב
ה"ה) ובשם רב הונא (ברכות פ"ב ה"הדמאי פ"ז היו) ,משאו ומהנו בהלכה היה עם
רחב"א (ירושלמי ערלה פ"א ה"דגיטין פ"ג ה"ב) וממנו שאל שאלוהיו (טנחות מז):
ויכבדהו כאשר יכבד איש אתרבי(חוליןצח ,),וכמוה רחמנא קבלעליו אבלוה כתלמיד
על רבו (ירושלמי ברכות פ"ג ה'א)  ,אם נתבונן בשאלותיו ובמחקריו בהלכה נמצאכי
היה שנון בפלפולו (כלאים פ"ג ה"א בבלי עירובין לו ,ובכ"מ) ,ובפירושיו במשניות
חיהיורי לעוסק ההלכה (פאה פיח ה"נ כלאים פ"נ ה"ב יבכס , ).אמנם ישמז
דשזלמידים נהגו בהורותיו לפעמים בלא אמונה ,ועודבחייו תלו בו דברים אשר לא
חשב ולא עלו על לבו,ירושלמי מעשרשני פ"א ה"נ) ,ריש בר' יצחק האריך ימים,
ובמוינו מפדועליו"ווירדמך ריש בר'יצחקגמיל חסרא" (פאה פ"א ה"א ע"ז פ"ג ה"א).
חברו של הקורם היה ר' אנא בר ממל ,הוא היהבןא"י מלירה ,ואולי נקראבן
סמל על שם טקוםסוליתו "טטלא" (מבואהירושלמי בשםרש"ל רפ"פועי'ב"ר פנ"פ),
ואפשר עוד שנק-א כן על שם פירושו שפירש סלת ממל שבמשנה (ב"ב סז,):כי כן
מצאנו לפעמים שמית בספרי חכמינו שאינם שמות עצמיים כי אם כנויים על שם
פעולתם או מאורע שאירע להם או מאמר או הלכה שחדשו נושאיהם (שייר ע"ס הר"ר
חיותבמבוא התלמור והחלוץ ח"חוח"י)י כברבימינעוריו השפיקבילרי החרוד והפלפול
ורןלפני ר הושעיה רבהור"י נשיאה ולא ידעו להשיב על שאלתו (ירושלמי ב"ק פ"ב
ה"א) ,וכן היה לו משא ומתן בהלכה עם ר"ש בר' יצחק ,והיה ר' אבא טוליך אוהו
שולל בפלפוליו עדכי לאיצע מה להשיב לו לולא ר' ועירא שהיהלו והצילו מידו
(ירושלמי מוטה פ"נ ה"א) ,גם מרבי אמי שאל פעם אחה שאלה חדורית ולא מצא לה
ר' אמי תשובה (ב"ק יפ ,),ואף בכח המדה הזאת היה חשוב בעיני חכמי דורו ,ור'
אמי מנהו לפעמיםלדיין להיוהדן תחתיו בדברים שבארלפניו (ב"בנם .יבמותקה.).
ואטנם נראה כ' עמו נקברה חכמה פלפולו ,וכערוה ר' זירא אשר אמר כלימיו של
ר"א בר ממל לא מצאנו לו השובה ,אבל אחרי מותומצאנו ,ומצאנו(ירושלמי שבועות
 .אך גרול ממנו היה רב אב א הנזכר בהלמורים סתם )
פ"נ ה"ר)
 .היא היה
י
ו
נ
א
צ
מ
א
י
ב
ה
ש
ל
א
י
מ
ש
ס
ו
ר
מ
ל
ת
ו
כ
ל
ה
ב
ר
ס
בשם
ם
ה
י
נ
ש
בבלי,
שכן
(ירושלטי
יתו הב"יולדותי
)
מ
"
נ
ב
ו
ל
ב
א
ו
ש
י
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ש
ת
,
ה
י
פ
ס
ה
י
ה
שבת
ל
ב
ב
ב
ב
ר
לפני יהודה
שביע פ"י
עיקי
בר
פנחס .וכל ~ה צ ע שע"כ כונתםכי 'ש ר"' 6תם בשטעתא והוא בר אחא ויש ריי פתם באגדתא ודכא בר
-

-

פנהם אבלאין כן משטעות לשון הנט' ויותר נראח שכינה הגמ' שכל ריי בר אחא שתמצא בשטעתא הוא
ריי בר פנחס דאגדחא  .והש טצאנו אמורא רב אחא בר טחם כעירובין (כס ):ונם"ק (סו ).ואר אפשר
שבשמעתא קראוהו על שם אביו ובאגדתא על שם זקנו ועדיין צ"ע.
(!!  DWר' אבא או ר' בא הנטצא בתלמודים סתם טיוחם ליועזר מאחדוביחור נטצא ר' אבא סתם אחר
בדור תאוחר אחד טתלמידי חכמי הדור הוה .וכבר הבי ;,בעל מבוא ה,רושלטי(סה ):ר' אבא ב' אלא שהוא
טסופק אם האי ר"א ראשתמימ טניה הרב 'הורח אם הוא הראשון ולרירי טלתא רפשיטא היא לטי סרר חופניר
רחוא ר' 'אבא הראשון וכן ר"א הנוכר בביצה ובתלין (גז ):הוא ג"כ ר"א עטו שנראה פרזיט וטבואר טן
שהיה נחברת חכטים שהיו חברי ר' יוחנן או תלטידיו עי"ש והמצא כעברי .ולא ראיתי לתאריך בזח אחטר~י

שהדברים ברורים.
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בריחזקאל ,הוא רב יהורה אשך אסראיסר על תלמידיו שלא יעזבו ארץ בבל לעלות
לא"י (ברבות כד ,),כעלותולא"י לבופג בקרבו מדאגהפן דרך למודו הבבלי לאירצה
לפני חכמיא"י ,ובאמת כאשר דאג כן היהכי מיד בפעםוראשונה כאשר בא לחברת
חכמים והיה נושא ונותן עמהם בתירה שחקו על רעותיו (ביצהלח ,).אבל לא ארכו
הימיםוהכירוכי לא נופלר' אבא מכל גדוליא"י בעתההיא .ור'אמי אשר ישב בראש
בטבריה אף היא חפץקרבתיויכבדהי כבודגדול ,ומפיהו שמענו שתיפעמיםכיחברתו
ן פ"ב '%ו)
 .והיה
עמרה לו בי נצל ממכשול בהוראתו (ירושלטי דמאי פ"ר ה"ו גיטי
איש עצתו אשר נועץ עמולפעמים כשבהולדוןבין אישלרעו (שבועוהמז .).ובהוראה
הנוגעה בעצמו שאל מר' אבא להורוה בדבר (ב"מ כד:כגי' ישנה בתיס') ,ברור הוא
כי עוד בימיחיי ר'יוחנן ישב ר"א ימים רבים.בא'.י ואמר כמה דברים בשמו ,אבל
לג מצאנו כי היה משמש אותו בקביעות  1ונראה'כי היה השמישו לפניר'אלעזר וגם
אמר לפניו שמועות בשם רב (חולין יט;) ,ופעםהיהלו דין עם אהד ובא לניהדינו
של ר' אלעזר (ב"ק קיזז) ,ונראהכיהיהדברו נם עם רחב"א וממנו קבל הרבה הלכות
מר'יוחנן (ירושלמי ברכות פ"ד היא פ"א ח"ב פאה פ"ג ה"ב ע"ז ה"ו ובכ"מ) ובלי
ספק לקחתורה גם מרשביל כי מצאנו שהביא כמה מאמרים בשמו (שבת סג .).כרבוה
הכבוד אשר נתנו לו ובא"י אף רבתה התפארת אשה "תפארו בו בני ארץ מולדתו
אשר בהזכירם אוהו קראוהו בשם רבותינו שבא"י (סנ"דריןיז):
 .ובאמת צדקה מאד
אם
תפארה הבבליים אשר התפארו בבני ארצם אשר עלו לא"י ,ני נתבונן בחכמי
ההורה אשר הגדילו לעשות בא"י כלימי האמוראים הראשונים עדכה ,נמצא כי רובם
ו,
מעולי בבל או ממשפחת בבלייםהי
המופלא מכל העולים מבנל ,אשר משכם אחריו תלמודו של ר' יוחנן וחבריו,
י עיר א הכהן מבבל (ירושלמי ברכות פ" 1היד ובכ"מ) ,הוא היה בעודו
היה רב
בארץ מולרהו תלמיד רביהודה בר יחזקאל ,ונגד רצוןרבועלה לא"י (כתובות קי.):
מנעוריו היה שקוע בסנטן לסודם שלבעלי הפלפול בארצו עד שנפשו קצהבו וההענה
מאה תעניוה.למען תשכח מפיהו הלמוד הבבליים (בים פה , ),רב שקידהו.,על דברי
החכמיםהגדיליםבא"י עמדה לובי אחז דרכם וחפצו בידו הצליח ,ולא ארכו הימים
וראה שכר טוב בעמלו עדכי כל ספקוהיו בתלמודו אשר בהיותו בבבל לא מצא להם
פתרון ,כלם נפהרולו עלנכון בעזרת חכמה הלמודם של החכמיםבא"י (ירושלמיברכית
פ"ב ה..אעירובין פ"א ה"א יבמות פ"ב ה"ב פ"ג ה"ר) .מר' אלעזר בן פדתביחוד קבל
הלכות רבות (פאה פ"ב היא פ"ג ה"ט דמאי פיה ה"ט כלאים פ"ב היו מעשרות ס"ה
ה'.ו ובכ"מ) ,ואף אחרי שמיעוהיו ששמע ממנו נמשך ככל דיני טומאות וטהרות
(תרומיה פ"אה" ,),יאטנם קבלגם מרוב האטוראים הגדולים עדומנו ואצר שסועוהיהם
באוצרו .מר' הושעיה (נזיר פ"ו ח"ח) מריב"ל(ע" ,פ"ג היד) מר' יונהן (כלאים פ"ה
ה"ז שביעית פיח ה"ד) מר' יוחנן (מעשרות lveהיו להלה.פ"א היא יבמוה פ"י היא)
ומרשב"ל (כלאים פ"ה ה"ז) ,רובי תורהם קבל מהלמיריהם ,מרחב"א (ברכוה פ"נ הנ
ובכ"מ) ומר' אמי (שם  Nlreהית ובכ מ) ומר' אבהו(,פאהפ"ה ה"ב) .אתם היההבריתי
הידידות והשלום ,המהיק סוד בתורה עם רחכ"א ושניהם מכבדים זה את זה (נ-כות
r~Dה"ג יבמותפ"ד ה"ב) ,מר'אמי היה שואלשאלוהיו בהלכה (רמאיפ"ו היא) ,וביוהר
-

-

-

;

,

היה ר' אבהו מכבדו וחפץ בטובתו (בבלי ברכותסו , ).ונראה כי רוב משאו ומתנו
בדברי הלכה 'היה לו עם'יר' אסי (ברכות פ"ד ה"נ שם היו פאה פ"א היא פ"ד ה"ב
וככ"מ) ,ואמנם לא נשפות מכל זהכי היה ר" ,תלמיד מובהק לאחר מאלההחכככם,
כי לאנעלים מעינינוכי ר"ז בעלותו מבבל כבר היה חכם מופלג בחכמת התורה
(ת"ר חע)

ישען וכי
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ישעו וכל חפצו בעלוהו רק ללמוד לדעה חממתא"י במקומה ובארצה ,ואין ספק כ*
כערך ונקבל הוא מהם אף הם קבלו ממניהוית רבותיו שבבבל .רובה הלכות
הביא אתו מבבל מרב( ..בחגוה פ"נ הנא ובכ"מ) ושסיאל (פאה פיה ה"ו מנילה פ"ר
הי"ד ובכ"ם) ומדב יהורה רבו (ברכות פ"ה ה"ב ,וכן מרב הונא ,רב אבא בר ירמיה
.נ חייא בראשי ,רב אדא בר אהבה ועוד אחרים כשעמידי רב ושמואל .והביא
שתו נם ברייתוה מבבל ומגאן בדבור ההצעה "תם המן" (ברכות פיט ה"נ) שקירתו
ללמוד הורה בא"י גדולה מאין משלה עד שלא עבר עליו רנע מבלי הרהור בתורה
(שםפ"נ ה"ד) ,ואמנת בכל ואת לא זכה לנדולה ובלי ספק היתה אחת מהסבות מפני
שלא חננו אלהים בהדרחיצוני כ?היה קמן הקומה מאד (ברכותסו .בים פה ):וכאשר
קבל המינת שרו לו :לא כחל ולא שרק לא.פרכס.ויעלת חן (כתובותיז ):בלי מפק
 .אמנם אםכי לא
רמזו בזה על היותו משחת מאיש סהאהו ולא תואר ולא הדר לו
ו
ת
ו
מ
ת
ושני
וכה לשכת ראש בחייו זכהכי תורתו היתה מקובלת ונשמע אחרי
התלמודים קייט המון תורותיו לדורות עולם .ובאמת ר"ז לפי תכונת נפשו ,אשר
היה במבעו דכא ושפל רוח היה זה כל ישעו וכל חפצו לברוחמן השררה ,וסרוב
ענותו היה ממאן פעם אחר פעם מלקבל המינוי (בכורים פ"נ ה"נ) ,ואולי היה עומד
במאונו עד לעולם לולא חשב -שנשם שדלבה היא להעקת לגדולה את מי שראוי לה
כן ועבה היא על הראוי לגדולה-לעלות אםנו-א עליה .ונם.אין כל מפק שמצרבית
הנשיאות היו מסרבים בו לקבלהמינוי ולא היה יכול להשיב פניהם ,כי ר' יהודה
הנשיא בחכמתוידעם זאה מאדכי מובתו ומוכה נשיאותו דורשת זאת מאתו לקנותלו
לב הבבליים וקהה יתרון נד:ל לחכמים העולים משם ,הוא ידע כי בבל הוא
מעין לא אכוכ אשר ממנו יקרו מים נאמתם להמתיק הישובות ונם למלא את אוצר
הנשואות .הנדבות אשר נשלחו מבבל לא"י רבות היו ,החנמים שעלו ודאי שהיו
משתדלים בכל עה לפני בני ארצם לבליחדלו מעשות כמשפמם לתמוך את הנשיאות
והיש-טת בנדבותיהם ועל כן נם הנשיא השיב להם כגמולם ונתן כבוד לחכמים שעלו
 .מה שההאוה ר"ו מראש כן היתהלוכי רוח
מבבל ויפקידם פקידים לפרנסות שונוה
תכמת א"י נחה על תלמודו ,דרכם היה דרכו ובבל דבר היו האור לנתיבתו ,כן
בסגנון למורו ובפירושיו וביסוד כללים בהלכה כן בנשאיפנים לראשונים בתורה ועשה
 .אולם באחתעוד היה בבלי לאחיהו כיחייו וזמנו
כל כבריהם כחק אשר לא יעברנהו
נדב רק לדרישה ההלכה ומדרש האגדה נבזהבעיניו נמאס ,אח דורשיה היה סקנמר
והיה קורא לסופריה ומלמדיה מופרי קוסמין (מעשרות פ"ג היי) ר"ז האריך ימים
כי רוב גדולי הדור הזה ר"י נשיאה ,רחב"א ,ר' שמואל בר יצחק ,ר' אמי
מ,אבי
רמה פ"נ ה"א) ור' אבא בר ממל (שבועות.פ?נ ה"ד) כלם הלני לעולמם בחייו
רק
אילא גם ר אלעא
מן החבטם אשר חפץ ביקרם ואהבתם היה רבי
בהדחקת הענן כמשפט מבמשג בכמה מקומות ולהב היה נקרא ר היל א3 .ם
ששבאד אלה
כמח ר לא ,אילי,יי לא ,.לי יא ומנמר ישא מהרש
משם"
דחטמוה נז כלם מכמנים על א"נ .אחד (מבוא הירוש' עה!)
א
ו
ה
ה
י
ה
מגדולי בעלי
הלנה ור"; מכבדו בנלל ;ה וקראו :בנייה דאורייתא (יומאפ"נ ה"ה) ,כבל הבריו אף
הוא עסק'ותר בפתרון דברי האמוראים שקדמו מבפירושיהמשניוה ,אשרזההיההפפבע
להלמודם.בדור הזה .ובאמת הרבה הלכות מבהירי חכמי הדורות שלפניו מידו הניעו
אלינו .מר' ה.שעיה (פאה פ"ד ה"ב) מר' יוחנן (יבמות %ת האב ובבים) מר' ינאי
(כהובות פ"א היי קדושין פ"א ה"רע"ז ספיד) מרשב"ל (יבמותפ"י הי"ד ובכ"מ) סר'
אלעזר (שם  1"?Dה"ה ובכ.מ) ,מר' אמי (פ"אי היא) מר' אסי (מעשרות פ"א ה"'1
ודו.ד ח"ג)
משמעון

כי

.

,

.

.
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משמעון בן אבא (שביעית פ" 1ה"נ) ועוד מחכמים אחרים זולהם ,ואמנם אך למותר
יהיה להאריך ברבריימיוכיאיןבזה תועלהלתכליהנו
 .הלא בבר אסרנובי דרך אחד
א
ל
ו
ה
ו
מ
כ
ם
לכלחכמי הדור הוה ובמדה אחת כולם ימדדו ,כמוה
היתה תכונה מיחדה
)
'
ר
ו
ד
מ
ם
ה
ל
לתלמודו ,ואם גם נעלה בזה על החכמים אשרלא נתן
בפני עצמם כי
הרביץ תורה יותר מהם ,בכל זאתלענין הרמת חכמת דרדרה שבעל פה אין יתרונו

עליהם

מאומה,

אך מנין המון התלמידים והחכמים אשר יצאו מבית המדרש שבמבריה מרנלית
טובה אחת נוצצת ברה כחמה לטוהר
 .אחד סתלסידי ר' יוחנן אשר רבו כבן אהבו
וירוש' ברכות פ"ב היא) עמד ברומו של דורו .והוא היה ר בי אב הו היושב בקמרין,
לא נאמרכי הוא השיג מדרגת רבואיו בהורה ,או סלללו ממילוה חרשוה בהלמורו,
בי כבר ידענו את רוח הנסן הזה והוא דכא נם אותו תחת רגלוכי אין אדם שליט
ברוח הזמן לכלוא את הרוח, ,אבל טמרתו רמה ונשגבה מממרת החכמים אשר היו
בזמנו .בחכמת ההללה הלך לאס ובהשכל ולא אחרי הפלפלנים .הוא לא חפץ
בהמצאת הלכות חדשות ,ועל כן ל14הגיע אלינו רק ממפר קפן טחדושים שחדש
מעצמו והחדושים המעמים האלה הם לרוב רקפירושי משניוה אבל רובי תורותיו הם
דברים שקבל טרבוהיוז) וגם נראהכי אהב לקבץ ברייתות (יבמות פ"ח ה"ב ובכ"מ)
ילחפוש ממממונים תוספתוה עתיקות(פסחיםפ"י היא) ואמנם מדעהו את העש הרעה
אשר חי בה הבין בלבבו ני מלבר החכמה התלמודיה עור דברים אתרים נדרשים
לטובת

 )6מהשוני תלמירי ר" וחבריו נזכיר .ב ה בר בר הנא רוב דבריו בשם ר"י ואין זח בן אחיו
עול ר.ח רבה שהוא נקרא רבח בר חנא כמו שח;ירותי זח יותר טשלשים שנחבם-עכוכבייצחק בסאטרי חולרות
רב .ר' אביוטי דחיפא או דמן חיפא ירוש' ברכות פ-א היא היד ששם רשג"ל כלאים פיד ח"ד.
תנא ר"א דמן חיפא שביעית פ"ב  .rivrטדרש מרשב ל חרוטות פ-נ הו ועור ככ"מ .ר' אדא דקסרין.
בשם ר"י ברכות ספיד טרק פ'ג וו'ב ושם גרס אידי .ותנא קמיה (ג' %ק כ ):ר' אבד1םי נח1תא נקרא
נחותא ספני שרגיל לירד לבבל 1ב 1עילא נהותאעי' ב' ברכות (לח ):וסבוא הירושלמי בערכו .ר"אי מי
בר חינגא .מנילה פ"א היא .ר' בנימין בר יפת ,ברכותי'
ג ח"הפ 1.ח"א ובכ.ם.ר' זכא'
בבלאי
חנא קטיחדר-ינזיר פ" 1היא ובכ"מ.ר' זכאידכבול ,מללה פיד ה,ח ר'יצחק בר נחמן או
נ ח מני ,עי' יומא פ"ח  wובבלי.שם והית תלמיד ריב"tל ברכות (לד ):חולין (טה,.
חבר לריי בר אידי.
וh
ור-א דטן חיפא'.,רוש' שבת פי"ד ת"ד ונדה סחב .ר' חלל ב"ר וולס או אלים נמחלים ,חיה
' כלאים פ"א ח"א
 .ר' ח ט א ב ר ע 1ק ב א תלמיד ר' יוסי בר חנינא
כותב תלכות על פנקסו גם על כוחליהעי
 .ר' מתון ,ר' טנא בר תנחום ,ר' נחום
 .ר' שטעון בר יקים .ר' לוי צנבריא ,ר' טלוך
ורובדבריו בשטו
אחוי דר' אילא ,נתן בר הושעיה ,ר' נתן בר אבא ,ר' עוזיאל בריה דר' חוניא רבית חוורן .ר' קריספא.
ר'  ,r11Ictדצרוקי ,ר'  R5'Wבר ביסנא ,איטי אבוהו דר' שמואל בר איסי .כל אלה ועוד אחרים זולתם מחנמי
דורם של ר'יוחנן וחבריו .טתלטירי תלמידיהם נזכיר :ר' אבא בריה דרחב'א ברכות טפזז ועי' ב'
חולין ,פ ):1-חברו של ר"ז (ט-ק כב ).אחיו ר'נ'חומי בריח ד רחב'א ,ירוש' דמאי פ"א ה'ב או ר'
נחמיה עי' ברנות פ.ג היא .ואחיהם השלישי ר' כהנא ,שבהפ-אח-ז .ר' אבינא חבר לר"ז ור'יעקב
בראחא .פסחיפפ'ת ה"ה .ר'אלכמנדרא דצרוקא .ר'ז שאלטטנו ,דטאי פ'בה-א .ר' הושעיה
השני ,ר' בון ב ר כחנא ,ר' חננית חבריהון דרבנן כולם חברי ר'ז ור' הילאע" חרוטות פ"ח ה-ד שבה
וגיאושם שכח שטר'יהושע בר זירל,יינאיבר ישמעאלמחמ"ם.ר' ביביתל=ד
רשי תע"וב המע",מעייצחקברביסנא י'זריקן ,שקיםיחיא .לבנימין
א ח"ו .ר' זעי ר א בריה דו' אבהו בקסרע גרבות פ-ח ה,ז ,ואחע
ב ר לוי ע" פאת פ"א ת"א הורעתי'

יהחנאשם וו חע פד בתר" .לחינגא בר פפא תלמד רשונ שמית פפ"יחלבוש
דעא תלמידרשנ'נ.טנלהפאה"א ר' טיישאתלטידישמואל בריצחקיברמת פ-בהט .ר' נחמן
בריעקב,בתא פ"ר רו .כחטן בריה דרשב'נ ש מ ר א הן ,איו חלל ,שמית ח
דר ע"ה גרית ור ה'מ תויר שרן ר דניאל ברח רר'יעא ר ח1שעיה
 .ל פדח
יא
בר" שושממה דר'שטואלקפודקאה ,מ א ב א עטוקא ,ר'חטא חמ"ל
ליימק,יחגי
דיק ,ריוטינליליא ,ייעקבבר מן,ר.יודןברישטעאל ,ר'פימוןבר שד,

ביירי

שובתי ,ר'שטואלמימ ,שטואלבר אבא ,יחלקיה ,חב  n5wbמגרש
שיוע יפה סדרם גרב בעל סבוא הירושלמי.
 )7גשם ר" עחנן רבו מביא דברים אע מפפר בץ בירושלמי בע בבבלי .וגם בשם תשביל (ברכחע
פ-ה ח"ב ופצ"מ) ובשם ר' אלעזר (שם פ.ב ח"ד ובכ.מ) ובשםרישל (שבתפ.א ח-ז) ,וגשם ר' עטי גר דעינא
(ברכות '%ח ח'ב ובכ.ט) ובשם ר.ש בר נחטמ (פסחים פ-ח ח' 0ובשם ר"ש בריצחק,ר"ה פ"א ח-א) לפעטים
קבל עחיא בדו,אטר זמנק בשם ר' אל"ר חממן אמר לה נשם ריב"ה (מעשרתע מה החג)

חל

.

(דיר

חע)
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לפובה עמו ולתועלת השכלתו לנשאהולתירבחי)
-

-

רמה ולקנות לו משוא פנים בין

העמים אשרישב בקרבם .הבתיגה הזאה בצרכי זמנו והבקשה להועיללבניעמו בכל
יכלתידו ורוחוהן נחוהו בדרךחייהי והבדילוהו בתכונוה שונות מרוב בעלי ההלכה
בדורו .ר' אבהו אחז בהלכה בידו האחת ובמקרא ואגדה בידו השנית ,והכיר כי
ירא אלהיםיצא את כלם (מדרש קהלה פ' טוב אשר האחוו) הוא שם עינו ולבו גם
על חבמוח החבל בי היובעיניו כצפירת תפארה לבעלי חכמת התורה ולפעמם גם
עזרהלהועיל בררישתההלכה ,ובפה מלא הודה :כלימינוהיינו טועים (בהלכה אחה)
י תרומות פ"ה ת"ג) ,
בטלל הוה של סומא עד שלמרנוה טן החשבין נימטריא (ירוש
ל
ע
ו
מ
ר
ופעם אחת נשאל :מנין שהנוצר לשנעה הדשים שהוא וו 1ונתן וסימן פי
ומראתאותיותיוניות שביוניות זיטא הוא מספר שבעה והוראתו גם כןלשון חי איפא
שמונהוענינו לשון אבדון (ירוש' יבמוה פ"ר ה"ב וב"רפי"ד וערוךע',יטא ובמוסף)
כי מדעתוכי נחוץ הוא בזמני לדרוש ולרעתיוניתכי מצבם המד.ני היה דורש לישא
וליחן עם העמים אשרישבו אתם ולההנהג עמם הלשונםעל כן ראה נכון לפניו לקטת
לו שלמוה בלשון הזה ולמד גם את כהויונית באמרו שתכשיטהיא לה ולא שעה אל
תלונתו של שמעון בן אבא אשר הוכיח אוהי על ככה (פאה פ"א היא) ואף היא
שעמדהלוכייכוללהתוכחעם המיניםבלשינם ולהשיבם תשובותנצרותעלטענותיהם
פעם אחת שאלוהי :אין אנו מוצאים מיתהלחנוך  -נאמר כאן לקיתה ונאמר להלןכי
דוניךמעל ראשך אמר להם אם לקיחה אהם דורשים נאמרכאן לקיחה
היום לקח את א
ונאמר להלן הנני לוקח ממך את מחמדעינך במנפה (ב"ר פכ"ה) ובמקום אחר אמר
בכונה נגר יסודותיהם :אם יאמר לך אדם אל אני מכזב הוא ,בן אדם אני סופו
לתהות בו שאני עולה לשמים ההוא אמר ולא יעשה (הענית פ"ב היא) ,כן בכל
מקום שהיהלודין ודברים עםהמיניםתשובתיו צודקוה ונצחית עם ההשכלה היהרה
אשר היתה לו בדעוה נקשרה בו גם השכלה במרוהובאמוניה .ר"א אשר ישב בקמרין
והתקין שם כסה תקנות (ירושלמי רמאי מפ"ב בבלי ר"ה לד ),והוראהו ובהה
לסדה בכל דבר דהי ,בכל זאת כבואו למקומות אחרים התנהג עם חכמי המקום
בתלמיד המבטל דעתומפני הוראהרבותיו ולא היה חולקעל שום אדם במקומן (ברכזה
פ"ח ה"א) ,ואף נגד חכם אשר נחשב כהלמידו היה נוח ועלוב ועשה נגד דעה
עצטו להחמיר אם ירע שהחכם החיא נוהג איסור בדבר ,ר' זעירא הלא היה חולק
לו כבוד כהלמיד לרבו (שם פיח ה"ב) יבכל זאה הורה פעם איסור ברבר יען שר'
ועירא טחמיר בו והנהיג חימרא במקומו עלבן לא רצה לעבור על דעתו (ביצה פ"א
ה"ט) וכל זה מהיותו אוהב שלום ורודף שלום ונוהג בענוה עם חבריו (פוטה ס)
ואמנם בעבור זה לאהיהחנף במקום שראה שהאמת רורשת להיות איש ולגלות דערוו
בלי משוא פנים .בל ספק רעעליו מעשה בעלי ההויזה והפלפולים שבדורו אשר
מהייזתיהם ופלפוליהם הוציאו הילדות הלכותיוה לטעשה על בן שם לו לחק שאלה
הפלפולים לפעמים לא נאמרו כי אם לטשא ומחן אבל להורות אמור להורוה (בלאים
"ר ה"ר) ,וכן במקום שהיה נדרש לפובת בני ארם הנופית לעשות קולא בדבר
איסיר (שבת פי"ז ה"ב) או שהיה צורך להציל מהפסד ולחום על ממונם ש 5ישראל
(ם ק פ"א ה"ב) לא החביא דעתו בסתר לבנו ולא ירא להורוה היתר ברבר אף
בהתנגד לחכטים אחרים .מדת השכלתו תגלה ותראה ביחוד מת.ך למודיו ומאמריו.
רבים מן החכמים שקדמוהו היו סורים מהתחסדות יהרה שיהאפק האדם בשבת
מדבר דבר שלא לצורך אף רבר שאינו מענין מלאכה מפני שררשו הכתוב אממצוא
חפצך ודבר דבר" דברים ככתבם ולא לפי ענינו ורוהב ,ונגד הדעת הזאת עמר
יזלי,ג)
ר"א

.

.

.

.

.

.
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ריא ודרש :שבת לה' שכוה בר מה הקב"ה שבת ססאסר אף אתה שבות ממאמר
ומאיזה מאמר שבתצ שבת מכל מלאכתי אשר עשה במאמר (שבת פם"ו ס"ט
כלומר טמאמר מענין מלאכה אה אתה שבוה ממאמר כזהי) 'ונראה מרוב מדרשי
אגדה הנזכרים בשמו כי דעותיו באמונות ובמדות נכוחוה וישרות ודבריו ערבים על
אזןשוסעיהם") ,מדותיו הנפשיות האלה מחוברות עם מעלוהיוהגופיות -כי היה פוב
תואר ונשואפנים  -השכלהו בחכמההתבל וגם עשרו אשר עשה באומנותו המעשרת -
כי עמק במלאכת אורג צעיפי נשים (בים ספיד) -ואולי זה יוהר מהבל -פעלו כי
היה נכבד טאד בעיני פקידי הממשלה ודבריו היו נשמעים אליה עדכי יצלח בידו
לפעמים לדרוש שלום לעמו ולהציל גם יחידים מרעת מלשינים .ימי פעולתו נופלים
בקרבשני נשיאותו של ר' יהודה נשיאה ואולי עוד נמשכו לימי נשיאותו של ר"ג
בנו אבלאין ראיה ברורה על זהיאף לא נמצא שהיה יחוס וקורבה בינו ובין בית
הנשיא ,ולהפך נראה כי היה ר"א מכובד יוהר לפני המלכות מהנשיא והוא היה
בעיניה אהגדול לעמו ומנהיג לאומתו' (כתובותיז ).ובאמת גם העם הכירו יתרונו
הזהבי הוא האיש אשר בעבורו נושאים פנים לרורו לפני מלך ושרים (תגינה יד).
בפעולותיו הגדולוה למוכת עמו האריךימים מאד וימת בשיבה טיבה וכבוד גדול עשו
לו במותו ובכל עמו בכו על האבדהכי נעדרה משענת ונלהכבוד מישראל .עטו נחתט
פרק הזמן השני של האמוראים אשר בו כל ישעם וכל חפצם לקבץ השמועו:א;.
אשר בהם התמעמה דרישת ההלכה ורבים פנו אל האנדה ,ודורשי"לכה
והגיעוהימים
בדבר
אף כי לא סרו מדרך רבותיהם להיית מקבצים השמיעות עד זמנם בכל
אחד ננלתה מעתה מראה חדשה והיא :השתדל ות הת כ סים לחקור
ולהמציא שאלצה ודינים ואופנים חדשים בהלכה ,ובצק מ%
4וש את מק הבא בשם :זמן חקור האיבעיות.
-

(

,א,

חגי,פריכרןמיה,ערט'רי

י

ר'
ר' עגה ,ר' עסי ממנא ,עסי בר בק.
וזג ' 11ר" נששה ןמ ר'
עוד כלימי הדר החולף קנאת סוטים הרבתה מעט חכמת ההורה,כי
ני
ת
מו
כמ
חד
אשר .עוד ראו בעיניהם את כל תוקף ר'יוחנן וחבריו עור נשאם לבם אזהם לה
לסיריהם וגם באמת היו בהם אחדים אשר גדלו והצליחו בתורת ההלכה ,אףכי לא

הפליאו לעשוה כקדמוניהם לפלס מסילות חדשות בתלמודם כי אם כל מעשה תקפם
וגבורתם לקבץ השסועות ולהנחילם לדור אחרון ,בכל,את פועלירםירצה ולצדקהיחשב
להם ,אבל טה מאד השתנו הזמנים .גם החכמים המתנשאים לכל לראש ומנהיגים
את דורם רובם היו קטנים בדעות לערך הקדמונים .ממות ר' יהודה נשיאה השגי
(סביב לחצי המאה הראשונהלאלף החמישי) עד אשר נכבתה הגחלת האחרונה לנשיאות
לא

זה פי' לאכן אלא שבות 913

על
לחוד אסור
) לדעתי כונת מדרשו נגד האומרים
ממאסר שישא מענין טלאכח ,אבל המפרשים לא פי'כן ע" בקרבן עדה ובתוספותיו ,ונ"ל עיקר בט"ש
.
ו
ל
כ
ו
נ
ו
י
ד
פ
ו
ח
מ
ו
ברכות פ' 1היא תעולם
כגרם
ברכה .פאה פ"א סח-אאין לפנת
שדבר דבר

בשבת

)9עי' ירוש'
עשוי
שכחה אבל בשביל ישראל נעשה שכחן פסיקתא הוצאת ר' שלמה באבר (מז ).אלו אמר ואבדיל העטים טגן
לא ירתה תקומה לאו"ח אלא ואבדיל אתכם טן העטים כוה שבורר את היפה טן הרעה ובורר ונעזר ובורר
ויש להוסיף אחר .,מן העטים' מלות :להיות ליכי זה עיקר טדרשו כמו שיוצא טפורש מבט"ר פ"י,
ור"ח איש שלום בתוצאת פסיקתא רבתי שלו פר' דהחורש אות ל"ז העיר יפה ע"ז ופירשו שם (קטט)
בשני מאורות וכו' שם (קס'ח ):ינשלטח פרים שפתנומי טשלם אותן הפרים שהיינו טקריבים לפניך שפתינו
בתפלת וכו'  p'p,שם(קפ ,.1.ב-ר פט"ז טובה גדולה חלק הכתוב לעולטו אדם פורט זהוב אחד והוא סמא סטנו
כטה יציאות שוא בעל החגדח המפורסמת בב"ר פ"נ טלסד שהיה בונה עולמות ומחריבן ויש לו כמח מדרשים
כמעשה בראשיתעי' ב"ר פזב.

.

וכי

.
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לא קם עוד נשיא בישראל אשר היה לו חלק ונחלה בהשתלשלות התורה .ממלא מקום
ריי נשיאה השני היה בנו ר' גמליאלהרביעי .הנשיא הזה לא נזכר במקורותכי אם
פעם אחת (ירוש' ע"ז פ"א ה"א) ולא הודע לנו מפעולותיי מאומה ,ולולא שמופרים
טאוחרים ממרוכי ר"ג הזה היה נשיא תחת אביו ר"י נשיאה השניכי אז אבד זכרו
היה וכל זכר מנשיאותו .הנשיא אשר מלך תחהיו היה בנו ר'י הו ר ה נ שי א ה
 .ימים רבים עמד הנשיא הזה בטשרתו
 .כיבימי החכמים הראשונים (ר'
ה שלי שי
חגי ור' ירמיה) אשר פעלו בראשיה פרק זטן השלישי הוה ,כבר היה נשיא .ונתקיים
לנו שיור קטן מאגרת תונחה אשר כתב לו ר' ירמיה "לשנוא אוהביך ולאהוב את
שונאיך" (ירוש' מגלה פ"נ היא) ,וזה כתב לו בלי ספק בתחלת נשיאותו .ועוד כימי
ר' .מנא במעט שני דורות אחרי כן -בי הוא התנשא לשבת ראש בהחלת רביעית
השנית לאלף החמישי - ),היהר"י נשיאה השלישי קיים ועומד בנשיאותי ,בחכמה
התורה לא היהלו יד ושם ,ולא מצאנו לאחד מתכמי דורו שהביא הלכה משמו אבל
נגד זה מצאנו שחכמים מגני דורו מתרעשים עליו .ר' אי מי ה שני אחד מן
הזקנים שברור הזה שמע שר"י נשיאהיוצא בשבת אבחומרהא רמדושא"וכי היאסיקל
למצעות סים חמים אשר חמם אותםגוי בשבת וכעסעליו (מ"ק יב ):אך יותר שהיו
מלינים עליו על דבר מנהגו בחייו הדתיים ,רע עליהם מעשהו בהנהגת נשיאותו ,כי
כפלים מאשר היה זקנו ממנה מנויים ומעמידדיינים שאינם הגונים בבצע כסף ,עשה
הואכי לא סר מהמנהג הרע הזה ועוד החזיק במעוזו .בימיו אירע שאחד מן
המתרגמנים,יעקב אי ש כפר נ ב1ראי נפקד להיות מתרגם לאחד מן הממוכים
הבורים שנסמך ממעם הנשיא וכראותו כי הדורש הוא איש בור הוציא עליו את כל
לבו לעיני הצבור וקרא עליו :הוי האומר לעץ הקיצהעורי לאבן דומם! הוא יורה,
יודע הוא יורה הנה הוא חפוש כסף וזהב לא בכסף נתמנה וכל רוח אין בקרבו לא
חכים כלום אם בקעקעם למנוה ראוים והגונים למה לא מניתם אתיצחק בן אלעזר
בננישתא מרדתא שבקסרין (בכורים פ"נ ה"נ) ,והתלונה הזאה מכוונת יותר לממנים
מלסחטנים ואמנם הבצע בבר בלה מבשר ער נפש אחגלי הנשיאוה ולא שעו אל
תלונוה החכמיםכי עד אחרית ימי נשיאוהו של ר"י נשיאה השלישי לא הסיר המנהו
הרע הזהכי עודבימי ר' מנא לא פסקה ההלונה (שם) סכל ההודעות אשר הגיעו
אלינו מהנשיא הזה אין גם אחת הטורעה לגו רגר גרול או קטן אשר פעל לטיבה
הרמת התורה .ואולם אם גם לא נרע לו ההנצלית מאימה אף כי להצריגך בכל זאת
לא יקשהאלינולהבין ררכו ומעשהו הנה רוב הימים אשר עטר בפקירחוהיו ימי
מצנר ומצוק לישראל בימיו התקמר קנממנטינוס ועמו באה עת רעה .הן אמנם
בנחשית ממלכתו היתה הרוחה מעם לבעלי דתיה שונות אשר ישבו תחת שבמו ,כי
נחן פתנם חירות לכלם וגם ליהירים ולמוריהם ולבתי כנסיוהיהם ומררשיהם .אך לא
י השלוה ןני שנים אחדותאחריעלוהו למלוכה נהפך למינות ,ומאזנלה כבוד
ארכוימ
מישראל ואבדה מנוחה .הבא אחריו קנסמנמיאום ומשנהו גאללום המושל בסוריא גם
הם התנצרו ומקנאה הדת הרעו ליהודים עד הנפש .הדרומיים אשר לא יכלו לסבול
כובר
 --

.

.

.

.

.

 )1החכם נרעץ התאמץ להגביל זמנו של רי"נ הג' בימי דיקלימיאנום ולדעתו הוא הוא אשר שלחאליו
הקיסר הזח שיבוא אליו לפנייס אבל אני נמשכתי אחר חחלסתו של ר"ז פראגקעל בחבוא הירושלטי שכסביל
זמנו של רי"נ השני ער אחרי טות ר' יוחנן בסח שניט וקורם לטלוכת קנסט3סי3וס ורי' 3השלישי הית גשש
עכ"פגיטי ר' ירסיח ור' יתח ור'יוסי וחי שרביטי ר' טנא עי' על כל זח בטגוא חירושלמי ערךרייגשיאח,
ר' יונח ,ר' ט3א ושם פ-א בתחלתו ובנוספות קטץ) וחשבונו טרוקרק לפי סרי האמוראים וטוגת לפ ראיות
גן הסלטוד וסו0כטות טגותבי אברי חיטוט שטקרוב באו .וכברהעיר על החשבון תזח חר"ר אגרתם קראגטאל
משלוז הזג צר .159
לרו"ר ול"ג)
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כובד העושק נשאונפשם בכפםבחיג)ברוסיים ,גםמיושביצפורי קמואנשים מרי נפש
אקהקשרו עם המורדים ,אך טרה כלענה היהה אחריה מרידהם
 ,.המורדים הצפוראים
נתיסרו קשה אבל עוד במשפטבי רק אשר היהה ידם במרידה .נתפשו ויוסרו .אבל
בדרום עשוהרומיים כלה ,ומאז אברה הורה מןהדרום לבלי שובעוד ,והנה כלאלה
המאוועות הרעים היו בימי ר'י נשיאה השלישי ,על כן נבין על מה הגיע ככה כי
ר"י נשיאה משך ירו מכל הענינים,ובלי ספק נדב כלזמנולענינים מדיניים
בעת ההיא היה רבי תגי אישזקן ונשואפנים מחשובי הדורהקדום -הראשין
לתופשי התורה הוא היה תלמיר מובהק לר'זעירא (דמאי ע"ב ה"ב) ונכבדבעיני
ר' הילא אשר אמר עליו :הניאינש סבורא הוא (קדושין פ"ג ה"ב)
 .ונמצאכי נשא
ונתן בהלכה גםעםזקני הדור הקדום עםר' באבר זבדא (הרומותפ"י ה"ז) ,ור'איסי
תלמיר ר'יוחנן (ברכוה פ"בהיו כלאיםפיו ה"ב יבמותפ"' הינ ובכ"מ) ,ואףמתלמידי
ן האחרים וחבריו מסר כמה שמועות .מר' שמיאל בר נחמני (פאה פ"ב הלו
ר'יוחנ
דמאי פ"א ה"נ ובכ"מ) מר' יצחק (ב"ר פ"ר ובכ"מ) מר' יאשיה (ערלה ספ"א קדושין
פ"רה"י) ולרוב מר' זעירא רבו .הוא היה מן החכמים הנאמנים הלומד מכל אדם,
כיכן היה דרכו בכל עת להיות נועץ עם חבריו בכל דבר הלכה (תרומות פיח היא
טעשרותש"ג ה"נ) ,ומענוה שהיתה בו לא בוש לאמר לפעמים טעיתי ולחזורמדבריו
ולבמל דעתונגד דעתחבריו (כתובוה פ"אה"גקדושיןפ"ג ה"ב)  ,המדות היקרות העלה
נשאוהו לתור הטעיה לשבה ראש כביה המדרש בימי וקנותו ,להנהיג את.בני' עמו
ולמנות פרנסים לצרכי הצבור (פאה פיח ה"ז) ועל העת ההיא אמרו :ר"ח .פתח ור'
יונה ור'יוסי חתמין (ר"ה פ"ב היו) ,ימי פעולתו נופלים בסוף מלכ.ה דיקלימיאנוס
הרומיים ומושליהם שפכו כל חמהם על המשיה'ים וירדפום.
ולאחריו בימים אשרפקידי
בלי חשך להשמידםעדי עד ובעת ההיא היהליהודים טנוח מעט .אבל לא היתה
מנוחתם שלמה כי אם מנוחת עבד אשר ינפש מעט מלחץ נוגשיו למען החליף כח
לשאת ולסבול ענוים חדשים .מדברי ר"ח נשמע זאת באר היסב ,כיכןיסופר :פעם
אחתיצא ר"ח לתענית לשאול על הנשמים ,ואמראל ההולכים עמו ,אחינובניישראל
אע"פ שיש בלבינו צרות רבות אחרותאין לנו להתפלל עתה רק על אותן שעליהן
באנו (תענית פ"ד היד) ,מזה יוצא ברורכי עה צרה היתה ל.שראלנם ~צדדיםאחרים
לערך טעלת פקידתו אשר היהה לו היה ראוי שישארו מטנו הרבה שמועות לדור
אחרון ,אבל לא היה כן ,כי השמועות שנזכרו בספרות התלמודית בשם ר'חגיאינן
רבות במספר ,וגם הנזכרוה לא.כלן הן מר"ח הזהכי היה עוד ר"ח אחר בדור קדום
אשר כבר היה גדול בתורה וגדול בשנים בטות רב הינא הבבלי הלמיד רב ושמואל
(כלאים פ"א וו'ד) ,ולדעת קצתהיהתלמיר לרב הונא (מ"ק כה6,וידעבגדולתמעשיו,):
ומי יודע במה שמועות הנזכרות בשם ר"חמהם שיש ליחסןלר"ח הקדמון ,ועלכןנראה
כי יותר מגדולת תורתו פעלו מרותיו ומעשיו לנשאהו לתיר מעלתי.
.
ה
גדול ממנו בתורה ורב טמנו בפעלים היה חברו ר ביי ר םי ארץ מולדתו
היה בבל ,בעודהיוהו בארצו לאהיה נחשבבין החכמים הרשומים ,ועוד בזמן מאוחר
כאשר כבר יצא שמו לתהלה בא"י אמר עליו אחד מגדולי חכמי בכל (רבא)., ,רבי
ירמיה כי הוה הכא (בבבל) לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן" (כתובות עה ,),אבל
אם עדותו הזאת צודקת עוד צריך שאלה ,בי נראים הדברים שר' ירמיה כבר בהיותו
יושע
י קטיה וידעי בעובד.ה קאי אדרג שנא ולא
")2טעיין בגם' שם יראה שמת שאסר ר-ח וטשטעל
אדר'חייא ,דלשבחו של ר'חייא אין צורך בא"י וגם מאי איכפת בזה דא"צ אלא לשבחו רר' ה לותר שהוא

.

.

.

.

ראוי להקבר אצל ר'הייא אלא ודאי רועונח על ר ת ושימחשבעיןיעקב מפרשהכונה על ר' הייא.
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ישב בבבל לא היהה נפשו לתלמוד ב ר ,תה נרםכי לאיכלו דברו לשלום.
ד"א היה מקנפר אוהם לפעמים לשאול שאלות זרות המעוררות שמיק ,ומענין השאלה
היו מכירים שאין רצונו להוציא הדין לאמתו כי אם להתל בם ולהוליך שולל דרך
פלפוליהם ולהראות עד איפוא הדברים יגיעו אם יוסיפו ללכת בדרך עקלתון הזה
פעם אחת שאלשאלה זרה ונפהלההעוברה כל גבולות הישרותוהוציאוהומבית המדרש
(ב"ב בג .):והנה לא יעלה על הדעתכי על אשר זרה בעיניהם השאלה היהחרי
האף הנפול הזה ,הוואזה דרך הבבליים מאז לענות נפשם בשאלות ורוה ,וכי כעורה
היא שאלתו משאלה אבוהו דשמיאל! תלה ,אח הבהמה באויר העזרה) ושחמה מהו,
נתלה נהשוהמ) ושחם מהו  1מבתים בו ,).ומשאלת רבא בן ומנו :הדביק שני רחמים
ויצא (הולד) מזהייכנס לזה מהו ? (חולין ע ).אבל הוא הדבר אשר דברנו מענין
השאלה ואולי מעקימת שפתיו בשאלו הכירו כילההל בם שאל .ועל כן בלי ספק רק
בעבור זה הוציא רבא אהכל לבו עליו והלא אנו רואים כי עודו בבבל היה נחשב
לאדם גדול ושלחו אליו ונועצו עמו על דבר הלכה אחת בדיני ממונוה,ויחי כהשיבם
בענוה והכנעה לאמראיני כדאי ששלחתםאלי אלאכך דעהתלמידכם נוטה ,)5נתפייסו
והשיבוהו לבית המדרש (ב"ב קמה ,):ומזה הלא יוצא ברור בי הוצאתו מביהם"ר רק
מפני שחשבו שהעיזפניו והתל בםיהשיבוהו על התכנעו לפניהם ,ואמנם אסקל היה
להםלהתפייס ולעבור על פשע אשר באסת לא היה פשעכי אםבדמיונם לאלוהיהקל
י,
לשכיח להם אהעיההם על לא המם ,ועלכן נם מאז ננמר הדבר בלבו ללכת לא"
ואף לא ארכו הימים ויעזוב ארצו ומילדתו ויעל .כביאו שם מצא אהר' ועירא בן
ארצו ,אישר נבר,מ; רב לפניו,ביטי רביהודה בןיחזקאל ,עלהלא"י ,ומצאבו איש
כלבבו וימתיקסוד עמו .ההבל המקשר אוהם היה זהכי דעותיהם נשתוו כמשפטםעל
הבבליים ועל חכ0הם והל10דם ,בזה כן גם זה לא מצא חפץ בתורה הבבליים כמו
שר"ז דבק באהבה בתורהא"י ואמר :אוירא דא"י מחכים (ב"ב קנח ,):יהתענה מאה
העניות למען יזכה לשכוח תלמודם של הבבליים (ב"מ פה ,),אף כןריי גנה דרך
הבבליים בתלמודם ן ואמרעליהם :בבלאי טפשאי משום דיתבי בארעא דחשוכא אמרי
שמעתהא דמיהשכן (מנחות נב ,),ונראה כ' מדעתו שר"ז שנא את דרך השעיקל ,לא
חדללפעטים לברוא מלבו שאלות,רות חדורות להביא אתר"זלידי שחוק ולנרשמלבו
העצבות -כי ר"ז היה בכל עת יושב ותוהה ברעיוניו ועיונו ( -נדהכנ ,).ועתה אם
נמצאלר"י שאלות נפתלות כאלה לא נשפות מזה על דרכו בהורתו לאמר ,כי גםהיא
כאחד מהם אשר ישעו בדברי הבל ומיציאים זמנם בחקירות אפע,כי אםנאמר להפך
שאלה האיבעיות הן שיורים משאלוהיו הההוליות אשר הן טכוונות נגר המהבילים
בהמצאות בדויות אשר אין להן תועלת לחיים ולדת ,וכל חפצו לעשוה לשהוק את
סין
ההולכים בדרך הזה בדרישהם (עי' כ"ח ח"א כ"ג) ,ובאמת אם נתבונן בדברי ר"י
)
4
ת
ו
י
נ
ש
מ
ה
,
בהלכה נמצאכי ברובם הולך נכוחות ומדתו הסברה הישרה בדקדוק
ואף
באבעיותיו אשריש לנו הרבה ממנו לרוב מישרים דרנו ) .אמנם כדברינו כןהוא שכל
-

-

.

.

.

.

ק) שם בגמ' הובא המעשה הוה ב(וטחאות שונות .א' :שלחו סתם חבריאלרזי ולפיה משסע שנשאל
בן בה,והו בא"י וגא אי אפשר דהא קאטר על דאעיילוהו לביה"מ וחיטה וכי מפני שהשיב בענות לבבל עיילוחו
באז' לביה"סז ועור דלא שמענו דאפקווע בא"י מביה.ימ כי חיכי דנימא רהדר עיילוהו  1אלא עיקר חגירטא
בנוסחאות אחרות שם דשלחו חברייהו ולא ההם אלא דבל זח ח"ח בבבל.
י ובלבט
 )4עי' דטאי פזד ורר ר"י בעי (כלוטר השיב על טעמו דר' אן אם מפני דרכי שלום לטח
ל
וניאסר לו טעזשרין זק .גלאים פ'ג ה.א נעקרו השניים וגו' נשסשנא טן הדאוכו' שנבעית פ.א ה"נ היתח
 .תרומות פ"ב חזר סבר מימה אתת רואת
גפן קהת חודלה וכו' ,שם תזח ה"נ ריי סבר סימר שרי טן הדאוכו'
ח?סק גאלו תפח וכו' .חלה פ"ב ח"א פלפולו עם ר' יוגה.
 )5אבעיותיו רבו מאד אךבכיים מצאנו לשון בעי וא.נה אלא קושיא או דבעי לסיטרכן וסבר גן

.

(דו ד ח-ג)

כאסח
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בונתו היהה רק להראות בננות הדרך הטעוקל הזה ,ריי היה דבק בכל נפשו בר"ז
וגלדבריו היו לו לחק ,ואטר לפעמים :הואיל והשלה ר"זצריכין אנו מיחוש (ברכוה
 1'1ה"א) כרבוכן גם הוא ה.ה שוקר על דברי כל החכמים בא"י וקבץ עליו -קבלות
רבית סרוב גדולי האמוראים שקדמוהו .מר' יוחנן (ברכונו פ"ב היא ובכ"מ) מרישלן
לקיש (ש 2פ"ג ה"ה) טר' חנינה (תרומוה פ,ב ה"נ) מר ח בי אבא (רמאי פ,ג הזר
ובכ"מ) מר אבא (ברכוה פ"ההיא) מר' חטא בר עוקגא (כלאיםפיז היא) מר' ששאל
(ביכית פ"ג ה"ה)
ב"ר יצחק (פאה פ"א ה"א) מר' אמי (הרומות פ"ו ה"א) סר
הזי
אב
ו
נ
מ
ב
אשר
א
ל
ך
ל
ס
ועוד טחכמי אי אחרים.מיחום .לר' יהורה נשיאה השלישי
שמעני
בלתי אם טה שהגיע אלינו שיור קטן מתוך אגרת אחרת שכתב אל הנשיא "לשמא את
איהכיך ולאהבה את שונאיך" (מגילהפ"ג ה"ב) .וקצת נוכללשער מן הדברים המעטים
האלהכי היהאיהסכסוך ביניהם 1arit .שלר"י היה בטבריה ושםהיה ממונה פרנס
על העיר ,שכן יסופר כיפעפ אחה באה טבריה בצרה והיה ריי פוסקעלבני טבריה
חלקו של כל אחר ואחד בממון כדי לשחד ולפייס את הצורר אותם (מ"ק פ"נ ה"א) ,
ובאמת היה האיש הנכון והראוי לפקידה כ,אה ,כי היה נוח ורצוי לבני ארם מפני
 .הוראה אחת נתיחסהלו אשר
ענותו (שביעית פיטה"ה) ודעה מעורבת עם הבריוה
י שיבר שהותר מפני שהמלבות אונסת עומר כהית-ו
היא מקצוע גדול בהורה ,והיא:
אף בוטן שאין אונס עד שיעמוד ב"ד ויבטל,שביעיה פ ר ה"ה) ,ואמנם עם כל זה
גם הוא כחברו ריחגי לא הניעו למדרגה החכטים שקדמום ,וכמוהםכן גם שאר חכמי
דורם חבריהם ) לא נפלאו בתורתם.
ביסים ההם ובערוההיא מצב היהודים בא"י בא ברע ,המשחיים שונאי היהדוה
נדלו והצליחומיום אליום הטים הזירונים אשר באו עליהם טיסי קנסטנטינוס הקיסר,
היאשון אשר קבל דתהטשיחיים ,היהלים ננרש בימימלוך הקיסר קנסטנטיאוס וטשנהו
גאללום ,כי בימיהם הוכפלה שנאת הרה והוכפלו הצרוה בישראל אשך אכלוס בכל
פה ,ונחהדשו נזרוה קשוה ורעות אשר כמעפ כבדו מנשוא אותם לולא כחם השמרי
החזיקם ולא נתן למוס רגלם ,כי עם למוד צרות כישראל אשר רוב ימיו פכאובים
וגוילו מאז להיוה נצב כממרהלחצי נוגשים"לא כח נח.ש כח .לשאח ולסכול הלאווה,
-

-

.

ובכל

פאה פז היא 3ע' היה מסויםוכו' .חלה א היא ר'י בעיקומ.הר ;.ערב ד'קבין וכו' וקאמר עלון
באסת,
ע"יונה בר'ירמיה טשמע דסבר כן.גאמת וב ה בכ'ם .סאבעיותיו המהמיתה נזכיר עוד האבעיאכיאים
אתיא .דר
שוא' וגנו ס7ש שיצרפו הגלאים שכה מן-י ולה כלו (עציץ נשבן בארץ והנקב חוצה לארץ עי-ש גפי'
ספלם
קרבן תעדה .ובבלי זבחים (כו.ן הוא (הכהן) מבפנים וציצתו בחוץ .

.

"

טה.

של ר''ו-מיו; שבת פי-ד ה"נ ה.ר .ר' אבון ב' פסחים (פר ).ר' ב 1ן ב ר חיי א בעי קומית ר'ז ביצהפ.א
היא וקומי ר'אילא יומא פ"ג הא .ר' אדא בר בימי או אכימי ,ר' חוקיה ר' נחום ברכות פיט
ר; כרכות פ-ד ה ג והשגי הלמ.ר חבר לא'ירמ.ה שביער; פית ת*ב .ר' א ה א
ה"נ הראשון והאחרון תלסירי

ב' תרומוהפזב הד .ר' איבא 3ר ז3ינא תלמיד ר'; ברכות פ ; ה'ג ונקרא נם בר ;מינא ש 2פגר ה-א
ר רב .ר' יהורה בן פזי נמצא
והיההסיד שם פיך היא .ר' הונא יוסא פ"מ ה.ח ואין ;ה ר'התיסי
שהיה ררומ,
הדור שביעית פזר הזו והיה סלוד סנהדרין פ"א ה'ב וע כ מסר בשט
נב ם והיה
מעשרותטפנ"דאריה"ב ונכזפ ומשפחתו טיוהסת ויש כמהבני פני עי סיד ערך פרא .ר'רי
ז
בם
יינ א כבוריס
עי'
תש.ר'חייא3רפפאעכמפייש.
ר
"
נ
עפושיא
ר3י
פגיג .ר' הייא בר יצחק
פץהע .לחנניהבר אחו' רר.הת"קפאהע .ר'חסדאי'
חנק תנא
רם
צשי
ובטמאלאהיד
למי ע' ר'חסדיי .ר 1 , :דן כהיכות פיב ה ר .ר' ש סו א ל קבל פרף מכ"ם
סימה וט הי א
רו
שדלך שנביה המלכת עם ר' וינץ כשנהפם ;עיר בר חינגא .ר' ' צחק בן אלעזר ואמדו ע14
חצנו ריש
ר' אחא:ר מפא אופי,
מ ש א באה ת ף לשף בכיל פע חג .ל פ נ ח ס פ ה וג
בגיטין בר גדול ,ר' גוריון ,ר'זבירא .ר' חייאבר שב= ,ר'חיננא,ל סבי .רבי

=9

יע

יט.

רעחקקאמשיכ,י

ל
מחלא,
טבלאי,ר.יורן
טילאה,ליורןקפרקאה,ריודן אמי
צא,יעוהאל,
דיר'פליפא בר פרשא ,ר'איסי
ל ף ישא ,ר' נסאב החר"פ א חמס דל
דצפורץ ,ר ,חנינא ענתוהי ,ר' אינייא בר שסי ,ר' ניחא בר סכא,ר' בא אבות
אבף דר'
דר' אבא אכנרויד,ימיכל 2כגבאים בסדר הדורות ועל פיהו יפק פדרם ;ורב 3על כבוא הירושימי.

(ריד.ח"ג) זוין
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ובכל הבא ;ההם לא יסורו מררך בחירו וכל סים :רונים אהבתו לדתו לא 'ש)ספוה .
את כן ה.ק בדור ההיא .מעצך רעה ויגון אשר המרו את ר'.חם לא אנדה יראתם
להפך כי כאשר יענו נוהם שאשר הכביד.
.כסלתם הקותם והים ריבם כתויה ,יתהי
;ליחם אהעיל סבלם כן רבתה בם יראת ה' .אך אחה היא אשר נענה החת עקת
הרשעה יחלך הלוך וחסורמ.ים אל יום והיא  -דרישה התירה .הישיביה בדרום אבדו
נלה ; כי גאללוס ההר.ב אה הררים ;ל ידי שר צבא .ארסקינס נגלל המרר א'טר
נרימיים ,זמ.יידע כמה מן החכמ.ס !התלסיד'ם בין הרונים הורגו .צפיר .היתה
מרד
י בקשר וגם על.ה עבר כוס ונוסרו המידדים ,אכל היטיבה לא פסקה כי ר' מנא
עמם
י
ר
ו
פ
צ
ב
ו
'
פ
מאחריגי האמוראים הלא .-ה מושבו
(פסח.ם
ה"א) ומת שם (קפלת רבה
פסוק אםיטלאי ה;ב.מי ,היהבימים שכברמהי הקיסר קנסטנטיאוםימשנהו נאללו2
:,בוא היךויטלמי ערךי
 ,מנא) הנה יא.נו כי עד סוף כל האמודאים היהה ישיבת
צפוד .קיימה .ואסנת נם ה.א נם היש'ב.ת האתרוה לא האריכו ימים בהקפן כי עד
לא סבו הצי מאח חדלי ה,שיכוה הדלו וגלה כבודן מארין ישראל  ,אזלם טרם נכבהה
הגחלת האהרינה והנה ;וי הפסס ;)ה כוכב מזה.ר בשם .דרישות ההורה אשר יהל
או-י :סן לא בשד.
נעה הה.א נ' .:מלך דקאר קנסטגט'אוס היה אחד מהלמידי ר ירמיה ורב'
הילא ראט נ:'.יכה 2ב-יה אשר ה.ה נפלא בי; חכמי דורו ביטקידתו ובעיסק עיונו.
ההלמיר הזה היה ך ' נ ה ,הואייטב לרגם ר' הילא (תרוסוה פ'.ב היד) ולקח תורה
מפי ר' ירמיה 'הלה פ'א ה א יבכ"מ) וקבין עליד הלכוה ומאמרים מגרולי ::אמוראים
עד ;ס3ו :מכרם ;ל 'סטם-ן.עיר
 .צהר לימים נכרז
י אוהות השכלה' ויהרון הכשיי
ב
חכמה .ר' אבה ',כב -נה' ;.נו
לטובה יכבדו כאחד מבדולי הרבנים שבדירו
.
ג
ח
(מנהרין פ'.ח.ג.ה'.א. ,בנ.תד.נ
 .שלר'
היה הוא והברו ר'יוסי מן הברורים ,ואסיו
'
ר
ו
עליהם ר'
,
)
ה
י
ה
ו
י
ה
משניוה ההנאים לו
פהק ' '-.ינה י:שי חהמין ,ר"ה פ'ב
תמיד ל;''3ם בהו-אה ולצנין מחקריי ,משאי :מהנו החדודי והפלפולי בחשב לו רק
כציצים ופרחים להירה ,אך לא למדה בהוראה למעשה ,ובפירוש ים'פר כי פעם אחה
י כרציהם לעשוה מעשה עלפי ההלכה שדנ'
היה לו משא ומה; כהלכה עםהבריו ,ויה
;ליה אסר "נשניק אולפנא ונייהי לן מהניתא' (ברכזה פ" :היה) ,וכמדהו שלר ,אבה:
באמרו :כל א.ל.ןמ.ליא לענ.ן משא ימהן הא להזרוה אסור להורית (בלאים פיד ה"רן.
בהשכל ובהג' ;,ישר דרש נמשנה :פירשה .באר מלוהיה ידבוריה לפי מרת הלשון",
ובארעניניה לפ .כונרתי ,):ולפעמ.ס מנסח המיטנה בנוסח אחר עלפי פירישו ומיסיף
בה דבריה להמל מה ,ילמען הה לה יתרון באור'!) ,ומענין פירושיו האלה נראה כי
היהה ידו אמונה כמליצה ל:.ון המשנה .ואף באסה כל מאמריו הם לעדה כי שפת.י
-

-

:.ה

'

על..

י)

פר' שטחן ה.2דא ברכותפ .ה א ,ן '-ה'.א בר א'22' .2פה ה.כ ,מר' יוחנן חלה
מר' 'נאי הרומנה פב ה"א ,מריב יב-כ'תפ נ ה אובנ'ט ,בשם שמואל חלהפאה'א ,בשם ר ח
חגיגה פ ג הא ,מר' יהודה אמר 'מריאל כ-כזה "ט ה'ג ,מר' שמעזן 3ר אבא תעניתפג מ ,טר'
אבהי
מגילה פ"א היד ,בר'אים .בכורים פ-א ה א: ,ר'יורי בן ;:ירא בריו
ת סוף פיט ,מר' הושעיה פאה פזד ה ב ,
כך' שהון בן וכריה דמא ,פ ב ה א ,מחיא בן "טמעאל כיא.ם פ-ט ה א מר' המא בן הנצא שביעיה ר
ה י ,מר' ;עירא ברכות פ"א הו יבב מ ,בשם ר' הננ.ה הברהון דרבנן חלה פ-די
 ,: ,סר' אבא חגיגהפב
הא ,מר ,לוי שם ,בשם סר עוקבן ;.רובין ה ה א  ,מר' האדא ברכות פב הג ,נזר' נחמן בר אדא ,שם
פ.ב ה.ד ,ב'טם ר' אחא שם ,מא' תנהום בר התא '2ם פה הא.
ט עי' כלאים פ א ה א למה נקרא 2.מה
שעמיה ,ש 2ח"ב למה נקרא פרישין:' ,ם פ ה היד אסח
כ-ם דל ,פאה פ ד הו לכיבעוה מן לעיל ,שב.עית פ .ד הי מפרש מלת מש.גריעו.
 )0עי' דטאי 0ג ה א מתני' בענ.י חברים ובאכסניא כר' 'הושע ,כלאים פ"ב ה ד אף חרא רתנינן
מ'12ם מראיה ;ין .הרומות פ ו ה ד מניןשאיןעויין אר"י כתוב מכל חלבו וגו' ועור גכ מ.
2. '.; ),)1ב,;.ה פ ג ה ג אר '.כינ ,מו;ג.הא הרוצה ,הצמיד צאן רתוך שדהו עושה סהר בית סאה.ם
את הגם
2' .'.:.כ פ.ך ה א ארי הכי צ.רכרא:מדהניה ;ב-א'טזנה היו אוררים מלקם אדם ;צית 1ע'2בים מתיך שהלגי
ס
K

"

גי
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ברור מללו ן ולפעמים שבתוהו חכם' בחיו
יונה מפיק לישנא" (מעשרוה פ"א היא ערלה פ"א ה"ב ובכ"מ)  1יבאמה בכל מקום
אמרו עליו כלשון הזה אינו אלא כמברר הדברים באר היטב .גם בזה יש לו
שוי
ן על כל חכמי דורו שהואהמיד מפרש דבריו למעןיהיו מובנים ושפורשים לשומעיו
אתר
י
)
ן
!
ו
י
ש
ו
ר
י
פ
ו
ונותן לרוב פעם לדעוהיו
בשכלו הזך והישר יודע להוציא במדת הניון
דבר מדבר אף אם למראה  rtPהם כרחוקים זה מזה ולהבדיל ולהפריש בין הנראים
כי תלמודו נדבר בלשון בדור באמרם "ר'

.

דומים זה לוהב) .עוד בזה השהרלר"י לההעלה למעלה הקרטונים בהעטירי לפעמים
חנן :שכל
בללים כוללים אשר הם מקציע גרול בחורה שבעל פה .ננדכללו של ר'יו
השיעורין הם הלנה למשהמסיני ,קייםיקבל הוא אתהכלל :כלהשיעורין חכמים הם
שנתנו (פאה פ"א ח"א) ,וכן העם'ד כלל במשנה :ליה כללין דרבי כללין (הרומות
פ"א ח"ב ובכ.ם) .ובענין קיום המצות כהלכתן אמר :אין עבירה מצוה (חלה פ"א
ה..ם)  ,ואטר עוד :עשה דוחה לא תעשה אע"פ שאינה כתובה בצדה (ביצה פ"א
ת"ב חלה פ"ב היא) ,וכן העמיד הכלל :הלכה כרבי אפ" אצל ר' אלעזר ב"ר וכמעין
ודמאי פ"ב-ה"א) ,אך יקר מכל אלה הכללים הוא הכלל הגדול אשר היה מיסד בענין
מדור משנתו שלרבי  ,הוא היה אומר מפורש כי רבי העלה בסדרו אף משניות אשר
כבר בטלענינן ואין להן דבר עוד עם הזמן ההיה והנא ,ועל כן אין להן ערך אחר
ותכליה אחרהבי אם להזריענו טה שהקנו והירו הקרמתים בזמנם ,ונאשר לא עקרו
טן הטשנה )8פרשה מלואים ופרשה המבול אףשאיןעתירין לחוומראיעסוור,ר ולמהוביי
להגריעך אףבן ברי להוריעך לא עקרו בל המשביזה המרביות
שני פרקים
הראשונים בשביעית אף שר' גמליאל וביה דינו התירוחו (שביעיה פ"א ה"א) .והנה
זה הגלל יפרוש אור בהיר על דעתו בבחינת תכונת החכמה התלמודיה ויחוסה אל
המעשה .כי יש במשנה דברים אשר כומן סרורם בבר עבר וטנםיאין להם תבליח
אחרהבי אם לטורית ולא מעשית ,ומזה יתברר שגם בתלמודם של חכמי הדורוה 'ש
דברים אשר לא נאמרי רק"ברי להוריעך" אבללא להורות להבלית מעשיה ,ומפני
זה לא נפליא על ר יונה אשר גם הוא לא נופל מכל חכמי דורו לררוש ולחשוב
מחשבות על דברים אשר אין להם דבר עם הזמן ההיה ואין עהידין לחזיר עוד
כמו בשאלו מלפני רבו ר' ירמיה :בשעה שנכנסו ישראל לארץ ומצאו קמח לחה מהו
שההא אמורה משום חדש (חלה פ"ב ה"א)  ,ולא עוד אלא שאם נתבונן ברובי תורותיו
אשר נמסרו לנו על שמו הלא נמצא כי יותר מכל חבריו היה הוא אוהב לחקור
ילהמציא

.

חגם תו' ,עוד שם פ 'ה ה" 1כיני מהניחא אלו כלים שאין חאוטן רשאי לסכרן בשביע.ת לחשוד על השניע,ת,
ר'הפ.ב ה'א הכ.ן צורבא סחני בראשונה היו סקנלין עדות החדש סכל אדם אם אין מבירין אוהו טשלחין
אחר עטו ,מחך דראש השנה מוכח לחדיא דר' יונה סגיה המשנה שהרי ר' יוטה טשיב שאין צורך להבה
דאף גמתגי' את'א ע"ט וע"ע פסחים פ"א היא.
 )11עי' כלאים פ' 1ה א אר ..הפתר שה 1.ה:רת'ן נתונים סקצת 1בהוך ד'א ומקצתו תוין לד א וכו'
וכפרם תריו ע..ש שם פ" 1ח"ב אף חרא רת:י:ן נישם מראית :ין דלכן מה בין העומר בארץ וכר יאר
נעיין באיגעיתיי נראה שלרוב 'חיב העמא לשני צררי השאלה רוק ותשכח.
 )12בהרבה טקומות ררטו לרטוה מלתא למלתא ולהוציא רבר מרבה ,עי' כלאים פיר ה ה כסח,צת
י טדמה לחלבים ,ועי' ברכות פ"! ה"א ר '.אמר על הדא
שבת כן טחיצת כלאים .כתמות פ.ג ה"ב ר'.
דר"ח הטביל גל איווביה וכו' עי"ש ולפעטים טחלק בסברה ישרה בין הנראים דוסים .עי' גלאים פ"ח ה"ב
,
ב
נ
שרפו אילן אינו במל
ולאדמיין תמן טרוהין ופו ..שביעית פ,ו ה"נ ודשא היא כל רבה קמף בטל על
עג שרפו ועי"ש גפי' כעל שדהיהושע ,מעשרות פ"נ הזד לא אמרו אלא לדרך אבלב.נו לבין חבירו לא.
חלה ל"ג ה א ארזי לא ססהברא דלא בהול אבל בע"ש צריכה לזמר היא והטמא שבה לטה וכו'.
ח )1כונתו על מדרש הכתובים שגפרשח מילואיט ופ' השבו ששנו אותו בבית חטררש על כן קראו
טשנה וכינין הוה טצגו ב'רישלטי יבמות פ ח ה ג אטה רשב"ג אזי אין ל' אלא טשנה ותשב נעתי ורהב
המואביה כלתה משרה סואב ! 1היא ששבה משדה סואב תחלה ,וקרא למרפישחיה טש:ה.
(רו"רח"ג)

.

.
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י אם להגדיל הירוד
ולהמציא שאלותודינים חדשים אשי ב ר גדול טהם לא המציאכ
ולהאדירה ולעשותציצים זפ-חים לתורה .
רבי יונה היה חסיד בהבליה החסידוה ,הוא אשי נשמר מאד לנפש .לבלי
הזיק לבייאותו בשוםענין ,והיה מפקד כןלחבריו (ביצה פ"א היו) ,בכל זאת במקים
מציה אף על בר'א.ה מפו לאהיה חס (שבה פ"ת היא) ,ושלא לעבור אף על עבירה
קלה מדברי סופרים לא חשש לנזק נדול והכנים נפשי לסכנה (נדרים פ"ר ה"ט) ,
ואמנם לפעמום עזב נם הסירוהו אם היה ררוש כן לטובת עטו שלא להת הזאנ:.
 .יפעם אחת אירעכי בא ארסקינס עם חילו לעירו והירה לאפוה.
לממשלה להרע להם
פה בשבת לצרכם (שביעיה פיד ה ב:
 .כנזר למיה חסידותו היה חמרו לבני אדם
ומעשה הצרקה אשר עשה לעניי  .הוא הית נאה דורש בשבח הצרקה ואף כן
 .הוא דרש אשרי משכיל אל דל זה שמסהכל במצוה האיך לעשוהה,
היה נאהמקיים
ומאד מאר היה מקיים מאמרו הזה במעשיו .כיצד היה ר' יונה ;ושה כשהי :.רואה
בן טובים שירד מנכסיו היהאיטי לו בני בשביל ששם;תי שנפלהלך ירושה מסקים
אחר טול ואההפירע ,משהיה לוקח היה אומר לו מתנה היא לך (פאה מ"ח ה"ט).
בעין טיבה היה הומך חכמים והחזיקידם ,ומאהבתו אטר אהב את ד',רשי התירה
וסהפצו להמוך ירם ולסעדם מלאו לבו אוהי לעוצת דבר אף שלא כשורה הדין .את
הוא .מנת הכהנים והלוים נהן היאלאין נכון לו לאהד מן החכמים ,ר
מעשרו
אש-לא ,אף שלא היה טן הכהנים הלזים ,ולא עוד אלא שפרסם היתרוויסד.
אחא בר ?ו
במררשו שדרש :ויאמר לעם ., .לתה מנת הכהנים והלזים למען יחזקו בהורה ה'
(מעשר שני פ'ה ה"ה) ,והוכיח מזה רבר חרש אשר לא שערוהו הראשונים ,שאין
הדבר תלוי ניחום ביה אכוה כי אם בו :אם הסקכל הוא מן המחזיקים בהורת ה',
ומי יודע אם לא מררשו אשר הוא עצמוקיים במעשיו ,נתקבל גם מאחרים אשר ממנו
יאו ועש -כטוחו ,גדולה תכמתו טריהיו ומעשיו הטיבים אף הםהגרילי שטו כנוים
ויהי נכנר ונשוא פנים לפני שרי המלוכה (נרכוה ס"ה היא) ,ואולי מפני
י
הר
וו
פב
יע
קב
לפני הממשל:,קרא.הו בבבל "הקיפא דארעא רישראל" (תעניה כנ ,):ואף תל
מעלותיו הננבדוה גרלוהו ונשאוהו בנ עמו ויהי המנהינ הראש בטבריה ,
י ר' יונה תבירוואטב .הנאמן רבי יום ,.בלי.
בישיבת טבריה עמדלימ.נו של
ספק היה ר' רנהוקן ממגו אשר עלפ.כן נפקר הוא לשבה ראש ואסגם אחרי טות ר' יונה
(מעשרשני ר ה"מ)
.שני החכמים האלה חבריםהיומנעוריהם,
מלא ר'יומי אהמקימי
פ.
חברים בתשמישם לפני חכמים לפני ר' הילא (תרומות ספ ב) ולפני ר' זעירא (שן ד
הנח) ,תכריס כטסתרם כי שוהפים הע בעשייהיי
ן (מ"ש פ"ר ה"נ) ,חברים להרביץ
תורה בטבריה ,להתז.ק ישיבתה ולה'למיר תלמירימ הרבה ,וחבריםברעית ,בהכונהם
ולרוב נם בררך -הלמורם ועלבן גס הוא היה העמור החזק אשר דרגשה הה.יה בעת
 .רבים מן השיירים אשר הגיעו אלינו על שמו אזן וחקר בחברה ר'
ההיא נכונהעליו
ה ,לפעמים הם מסכיטים לרעה אחה ילפעם.ם נחלקו ברעוהיהם .ואמנם רוב.
יינ
המחליק'תביניהםנוסרי בקצת הכונות הטרשימוה דרך הלסודם ,תחת אשר ר'יונה
לא חש להעמיד מתניהא כיחידאה (כלאים פ"א' ה"א ובגי,ם) טשהדל ר'יוסי המיד
ל-,מגמידה ברברי הכל (כלאים שםופ"ח ה'.א פאה היא פ"ח ה"בשביעית פ"ח ה"ה).
ר' יונה מניה :מתקן לשין המשניוה ומוסיף דברים במשנה כדי לפרשה ע 5דרך
הבבליים שמהקנים המשניוה וא.מרים אחסירי מחמרא והכי קתני" או "הני" כךוכך או
,הכי קהני" ועור לשונית אחרוה כאלה ,ובכל 0נ~ם שי' יונה אימר עכיני מהנ'הא
א .אהבי צירכא מהני" הוא מניה ומהקן רמשנה (שניעיה פיגה"נ פ"ר ה"א פ"ה היו
-

עם.

פ"

דייך

ח ג)

ובכר
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ובכ"מ) ,אבל ר' יומי לא אהב זאה לעשות הנהות במשנהכי אםמביעיל לפרשה כמו
פ,ינהיא)
שהיא לפנינו אף אם צחך להכניסנפשי בפרצה דחוקה (פסחים פ"א ה"בר.ה
מה
י רבי (יבמות פ ב ד פאה
מלבד כשקבל התיקון שאז מהנצל יאוסר כך אטרל
פ"אול"ג)  ,יותרמכפלים כמאמריו של ר' יונהנמצאו לנו טאמריםמר'יומי ובפרט רוב
השיורים שהשאיר ר' יונה אחריו ברכה הם בסדר זרעים ,כבר מתמעמים והולכים
בסדר מועד עד שבסדרי נשים ונזיקין נזכר רק לפרקים  ,לא כן ר' יוסי ,אין מספר
לבל טאמריו בכל ארבעה הסדרים האלה ונראה מזה כי ר' יוסי שם מנטתו לסרר
תלמודו על כל עניני התירה שבעל פה ,וברר וזקק תלמודי קדמוניו וחבר להם
וקרוב הדבר כי כבר נשאו נפשו לסרר תורת האמוראים ,ובאמת נמצא
הערותי
שנאמריבפירוש כי עשה "מחוירא תניינא" להלמודו (פסחים פ'ה ה"נ יבמות פ"א ה"ב),
ועל בןנבין על נקל למה מר' ייס' הזה חברו של ר' יונה נשתיירו רובי תורותיי
בתלמוד ירושלמי וכטעם בכל דף ודף נזכרודבריו ,ועתהאין בזה כל מפקכי תלמודו
של ר' יוסי המזוקק והמבורר בשתי מתזירוה היא היה האין למוסדה לחיבור התלמוד
הירושלמי שלנו .אבל לא יתענו זה לאטר שר' יוסי הזה סדרו עד תומו וחהמו כי
ממותר'יום' עד תום חהימת התלמוד הירושלמי עוד עברו ימים ושנים ונזכרו בו חכמים
אשר חיו משך זמן קרוב לחמשים שנה אח-י הזמן הזה,
ביפי ר'יוסי היה ר"י נשיאה השלישי עוד בנשיאותו ,אגל מיחוסו אל הנשיא
הזה ,אם היה בריתו אתו האהבה והשלום לא שמענו רבר ,ובכל מאטייו הרבים לא
מצא אף מקום קטן לר:זכירו להרע או להימב .כנר בימיו צלה הלל בנו שלר"י
נש.אה השלישי לנשיאותי ,הוא הלל אשר בהחלת נשיאותו בעוד ר'יוסיחי תקן שלא
לקרש החדשעוד עלפי ראיהכי אם על פי חשבון( .בעל המאור ר"ה פ"א.ס' העבור
לר' אברהם בן ח'יא הנשיא צר ליל השגת רמב"ן לסה"מ מ"ע קנ"נ) ודבר ברור שר'
חוצה לארץ אף על .5
יוסי הסכים על הדבר כי כן יוצא מפורש סמה שכתב.לבני
שכ ת ב 1לכםסדרי  nlly1Dאל תשנו מנהג אכוחכם נוהי נפש (ערובין ס,8נ) וככל
מבואר היפב נמקום אחר כי ר' יוסי היה בקי בחשבון הקביעות ומררי המועדות על
פי חשבון (מנילה פיא ה"ב) יסכת זאה ההקנה בלי ספק היהה מפני תרעומת המלכות
אתך ראתה בעין רעה על המנהג הזה ,והלא ידענו שכבר הנשיאים שקדמו ה.ו
משתדלים לעשית במחשך ובסתר אה מעש :.הקדוש והעבור (סנהדריןיב ).ועתהיצדק
מה שאמרנוכי בתחלת נשיאותו דיתה,זאת שתקן לקרש עלפי השבון שאז עוד היתה
הממשלה צרה לישראל על כן עשה זאת ההקנה לשכך תרעומתה אבל אחרי כן בטשך
ימי נשיאוהו שנתקמר הקיסר יוליאנום (ד א קכ"ב) אשר היה טוב ומטיב ליהודים
והנשיא נחמרלפניו וכבדו עד שקראו אח ורע ,אז לא היה סבה לשנות המנהג מיראת
הממשלה ,חוץ מזאהעורמנהג אחר קדום נפסק בעתות האלה מפני תרעוטת המלכות,
שלפנים בישראל היה המנהג שהנשיא הולך עמם לתעניה על הנשמים ,ואמנם ר'
יהודה נשיאה השלישי הפסיקו ולא חזר עור  ,כי כן יס'פר שרבי חלבו אטר לר'
יהודה נשיאה פוק עמן (כליסר להענית על הנשמים) וצערך (או יצערן גי'יפה מראה)
עבר ,אמר ר' יומי הדא אמרה*י) אילין תעניתא דאנן עברין לית אינוןתעניין דליה

.

עטן

 )14שם א.תא :ד.א יצא תחן מחררן זה הנש.א וכו' ר' חלבו אטר לרזי נשייא פוק עטן וצערך "בר.
אסר ר' ינסה הדא אסרה אילין תעניתא דאגן עבדין לית איכון תעניין דלית עטן כשי"א .בחלוץ ח"ג פי' ר"א
קראכמ 5ות המאטר שבשה ההיא מיראת חממשלה עשו הדבר בחשאי ומטעם חם5כות לאה.ה חנעמא עמם.
והעיקר נ!ל שחנשיא תיח טטאן ללנת עטם ועט-ש בטנים וע-כ הית ר"ח צריך לבקש סטנו לאמר שק עטן
ולא נאמר אם כלא נקשתו
 .וגל"ס לא מלא היה בטאונו ער סוף ימיוכימי ר'יוסי .ואמרו הדא אמרה קאי
ומעכב אם לאיצא על זה
.

אמדרש שלטעלח דקאמר יצא התן מחררו זה הנשיא דטשמע רחוב על וששיא לצאה
א.
אר'.י הדא אסרה דאיל,ן תעניין דאנן עבדין לית איעל תעניק דל.ה ענק :ש.י
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עמן נשייא (תעני
ת .פ"ב היא) מזה נראה שהנשיא היה ממאן ללכת עמם לתענית
ש
נהורה וכאשך ע
שח'
ד
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ז
ה
י
ר
ש
ו
נ
מ
מ
בקש
שילך עמהם
למען יהיה התענית כהלכה ובלי ספק לא מלא הנשיא בקשתו ועמד במאונוכל יעיו
ועל כן יכול ר' יומי לאמר בצדק "אילין תעניתא דאנן עברין לית אינון תענ.ין
דליהעמן נשייא" ,ימי שבתו בראש אחרי
' יונה לא ארכו ,וימת בשיבה טובה וכבוד
עשי לו כמותו שכל תלמידיו נטמאו ל :ובלי מפק גם תלמידיו הכהנים (בוכות פ'נ
ח"א) ונטלו הכהונה במותו כמו במ.ה הנשיא:-ן,
ו
ה
נ
ש
מ
ו
ם
י
א
י
ט
כלימי העוני ו;:מצ:ק תחת ממשלת קנסטנ
ר
ר
ו
צ
ם
ו
ל
ל
א
ג
היהודים
מתחלתם
ם
ה
י
נ
י
וכל החלאות אשר מצאום ראור'יונה ור' יום .בע
ד
ע
ו
א
ר
ם
פ
ו
ס
.
חרבן
הדרום מיד ארסקינםועוזריו ולגיוניתיו ,וראו איך ידו הויה באנשי צפורי ועשה בהם
שפטים על אשר היתה ירם עםהמירדים בדרום ,ובלי מפק גם בטבריה אשר היא שכנה
הקרובה לצפורי היתה הצרה מהפשטת בעת ההיאכי לולא שהיתה בסכנהלאהיו ר'
זונהור'יוס' מתירים לאפות פת בשבתלצורך אנשי הצבא ,ואטנם אם נם יסר ארמקינס
את אנשי צפורי יסרם אך במשפט רק בפושעים ומוררים היתה ירו אבל לא השהית
את העירואולי ר'יונה ור'יוסי היו משתדליםלהצילה .וטועים כל האומייםכי צפורי
נחרבה בעת ההיא ונכתרה מן הארץ ,כי ידענו ברוך שעוד בדור הבא עמדהצפויי
על הלה וגם הישיבה בה לא פסקה אשר מנהיגה היה ר' מנא בנו של ר' יונה :אשר
עמר שם בראש עדסיף ימיו ומה שם.
ר בי מנ א בנו של ר' יונה הזה נקרא גם מני או ם 1נ א היה גם תלמידו
של ר'יוסי .וכמה פעמים מצאנו שאמר הקשיתי לפני ר'יוסי (ברכות פ"א ה"א ה"ה
'בכ"מ) ,ואףקראו רבי (שקליםפיז ה"ה קדושין פ"ג הי"ד)  ,והיה בקי מאד בתלמודו
ודקדק בו ,ואמר לפעמים "אע"ג שלא אמר ר"י הדא מלתא אמר דכווהה" (בכורים
פ א ה"ו עירובין פ"ב היא ובכ"מ) ; ויחי דברו גם עם ר' חני (תענית פ"א היא) ,
והלך לפעמים לקסרין לשמוע ת.רה מפי ר' חזקיה (תרומות פיח ה"מ) וכלאו ,ובי"
(דמאי פ"א היד ובכ"מ).
היפו היהמושבו במבריה במקוםאביו
יה
,
חני נה דצפוריןביממניהיג הישיבה בצפורי .ובישבו בטבריה הויבהעהדבהרהויעאםהר
ר'
נשיאה שנוים.פ" ה"א) ,אבל נראה כי לא היתה נפשו אל הנשיא הזה וככל חכמי
הדור הנאמנים גם הוא לא יכול לראות את העול אשר עשה הנשיא בנתנו מינוי
בבצע כסף לסי שאינו ראוי ואמרו בפירוש :שריס היה מיקל לאילין דאתמני בכסף
(בכורים פ"ג ה"ג) ,עוד ר"מ בטבריה מת רי"נ .כי כן יסופך אחותו של רי"נ מהא
בצפורי ושלח ר' חנינה אל ר"מ כי יבוא לקבורתה ל א מליק ר"מ באמרו אם
ב חיי הנ שי אאיו חייבים להטמא לכבודו כל שכן כמותו (ברכותפ"ג ה"א) ,ויוצא
לנוכי בעת ההיא כבר מת רי"נ .ועוד ,את כי ר' חנינה היה בצפורי ושלח לר"מ
לטבריה ,כי רק אז יצדק לאמר "ולא סליק" כליסר ילא עלה לצפורי שהיא בהר.
אבל אחרי ימים ,עזב אה טבריה וישב בצפוריזיהי ש 2ראש הישיבה הר' חנינה
בענותי ירד ברצון משררתו והניח נתרו לר' טנא (פסחים פ"ו ה"א) .וישב שם עד
יום מותו (קה"ר פ' אם ימלאו העבים) בתלמודו הלך בדרכי אביו ורבותיו אבל לא
נרשה בהכונה מיוחדה  ,מלבד זאת נראה כי היה אוהב את המשנה ואמר בפירוש

י

-

תבטל

-

 )15ב.רוש' שב איתא רי נטמאו לו תלמידיו ואיל ר' כנא אם אבלים אחם למה אכלתם בשר ושחיתם
ן ואס לאו אבלים אחם לסה נממאהם.
יי
וכהב בחג' אשרי פ"קפ.נסי' ס' משמע בירושלמי שהתלמ.דים סטמאין
לרבן .ולא חחליט מפנ' תשובת ר"מ ובב.י ס" שע"ר הביא בשם רטב"ן :וביר:ש' איבע' לן תלס'ר מחו ש'מטא
לנבגד רבו ולא איפשט
א הלכך 5א 'סמא .אבל נ-ל ברור רעוברא רר' ינאי זעירא ודתלמידי ר' יוסי רסייהי
אהך איבעיא
לה .לפיימיתה דהאיבעיא

מ.יתי

.
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,הבטל שמועה מקמ' מהניתא" (כתובותפיד הי'ד) הורה אביו היתה לו לחק ומשתדל
בבל מקום להרצה ולהצילה ממנגדים אף אם שלא כדי; (דמאי פ"ד ול'ב שביעית פ"א
ה"א פיו ה"ב מעשרוה פ"א ה"ו ערלה פ"ב ה"ה בכורים פ"א ה"א ובכן'מ) מהוראוה,ו
נכיר כיהיה איש קצר רוח מיראה הוראה מקפיד על כל חששה רחוקה ולא נשא פנים
לצרכי ;מנו ומקומו ,והיה בזה הירושלמי האמיתי ,כאשר ר' יונה ור' יוסי התירו
לאפות פת בשבה לצרך אנשיחילו של ארסקינס היה הוא המהרהר אחריהם עד שהניח
אביו אה רעתו ופייסו ,ופעם אחת אירע שרבי חונה בן זמנו ,תלמידו של ר' ירמיה
י (ר"ה פ ב ה"ב) ,היה רוצה לההיר
(וכחים עה ):אשר עלה מבבלבימי ר' יונה ור'ייפ
והיה כיתם פתגם ההיתר וחהמו"ן
את המקום בל נ א או גבל1נ א בשביעיה
ושלחו לר"מישגם הוא יחהום על ההיתר אבל ר"מ לא רצה לתהום עליו (שביעיה פ"ו
סה"א) ובלי ספק שממורך לב בהוראה לא חפץ שתהיה ידו עם ר"ח בהיתר הזה.
אך כיוצא מן הכלל נברה פעם אחה יראתו מפני הסכנה על יראתו בהוראה :בימים
ההם אירע כי בא פרוקלא עם חילו בשבת לצפורי יהתיר_ ר.מ לנחהומי ישראל לסכור
פתם בשוק (סנהדרין פ"ג ה"ה) אבל בדרך כלל היה מיראי הוראה ככל חכמי הדור
האחרון אשר ספות חוטרא על חומרא היה המטבע לכולם בהוראתמי )  ,מתורות כלע
'צא זה מפורשוביחידנביןכן מתירית אחד טחבריו שלר' מנא אשר ישוה לו בפעולותיו,
ונסעם גדול ממנו בהכמהו.
החבר הזה היה ר בייו סי בר ב1ן או בר א בון ,ד' אבון או רבי בזן
י מסעותיו מא"י לבבל והפיץ שם תורות חכמי אי,
אביו הוא היא הנודע על יד
ובחזרתו הביאאיתי תורות הבבליים .ומר' אבון הזה נכרו בירושלמי הרבה דברים
כשם "רננן רתמן'י ,במעט מקומות נק-א בירושלמי " )sl'aולרוב אבון ,אך בתלמור
 .ור'יוסי בנו כשחכר בבבלי קראוהו
בבלי שמו.אבין ולרוב קצרוהו וקיאוהו רבין
גם כן ר"י בר אבין  ,ר' יוסי הזה קבל מאביו אשף לבעבוה זה הביא הרבה הלכות
מרבנן
ל העם במקומם היה דרכ :להכריז בצבור ע" הלה פ.א היו צר'כ'ן
10ן פרסום פסקיהם וגויר:ת,הכ.בל
-

-

י

ואל היחוקים 'סלחו .בכתב חנחתם מהנמנין על האיסור או ההיתר ועי'.קדושין פ"נ הנר

אנו טכסיסן.
כאלה,מא"' לבבל לפרסם חוראתיהם.
נב .ם שהיו שולחים אנרוה
הכס

ימצאנו

'

-

חרור הזה :ר' אבמרי ,כלאים ספה לא כן היה
דן) אלה חם רוב
דר'מ קשיש מנה ,ואין זה ר'א ב מרי אחוי דר' יום ,כדטשמע בהרוסות פ"ח ה'ט .ר' א ב דימי דצפ1רין
בעא מר' טנא ברכזת פד הנ .ר' אימיבן ומנו דר' טנא ואמר בשם ר' שמיי כרכה פ'גה"היר'איה.
זה תהנו דר' יונה גיטין פ"ב ה"א .ובתוכ במבוא הירושלמי שהוא ר' אימי בבלאי ר' בא בן כהן
' ברנות פ"א ה ו .מנ ביל ה היה אחיו שם %ג ה א .ר' ג  1ר קי ע 1
אולי תלמידו רר' יהודה בןפי' עי
נטליחל גן ליאני ג ן ספג .ר
גמליאל בן א ל ע ט  nlrlawיסה.
פג
גמליאל בר אניניא פאהפא חאישלשהן בעי קוטהלסנא ואלי שלשחך אחר דש כאן טיס.
ב"רשםי,
ר'
' מ"ק פ'בהגומ"לה פ"גהבושם נראה שהיה
תלמיד 'צחק בן אלעזרי
תושייהמצעירי החכמים .ר' זעיר א ב' בעא קום" ר' מנא ,טביעיה-פיה ה ט ובכ"מ .וע" בסדה"ד .ר' חייא בר
חנניה חבא מטם לעל .ר יוחנן בר
אדא ן =חוד טא כקטשופ ה"א משיד הצ.
הוא אחע של ר' חייא בר מרי'א מ.בא בערובץ ספ.ח .ר'יוגה
מרייא ע" פסחים פיה ה"ו
וי ליצחק בריהרר'חייא כתובה מכה ונלא.
א
ו
פ"טיא.
נוצריאע"כלים
הדן
גופתא,השםפ;הב- .לוינטי =:תוטה'ח
בר שקליכטמת כוט ,ל יצחק בר
ח" דמאי יזהטר' לעזר ע" ביצה פ"א חץ .ר'מתניא כתובות פ"ד חיה .ר' יורן בן
n
העמה פ"ב ה-א ובמה"ד ואולי הוא בן מנשה הסובא במגלה פב הב .ר' נחמן מ"ק פא ה"ר ובכ מ.
ר'סדור תנא למ"ע לר' מנא .חלה פ"ב ה'ב .ר'עולאשקלים פאה-א .ר עזראערובץ פ"ב
הדר ,יברכיה ך אחער שמואל,
ה* .שמיי ניע יטהא
חיא בר
לחנינא ק של ,ר הנניהברק ייהר ,רעודן בריקא ,ייצהק בן סף ,ר לא
" tN-DQר לכוירי=ו- ,לעזרבןחמ .רלע;רב"ר עי?-יוסט'בר
שעם,ר'פנחס
בר חע" ,ל שמואל בר אבהר ,ר ששעא ,ר שמעון לרזלל:ן סי.
הנחוטא.
קצת סאגה החכמם כבר הע וקמם באיםביטים בדור הוה ולסדו יפע 4גם בדור שלפתו.
כבר הראם למעיה ששם ר' אבץ הע ושמדם נקראו לפעט'ם אבץ ולפעמים אבץ וכבר הע.ר על
ב בעל מבוא הירושלמי ואץ להוסיף על דברת רק זאתכי לא נמצא בתלמוד ירושל ",צו
,ה יש
ר אהה מחשב
כ
וקראםמיבא ,ביס
 ,.לעור .
 .אם בון כדרכו תסיד להשמיט האל ף כמו מן השם אבא ,אב.מי ,אלעזר
אבין
ר' כנא אוסר ונראה
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טרבנן דתטן (שבה פ'ם ובכ"מ) וידע היסב טנהג בני בבל (פמח'ם פ"י הב,
וספריגרים טריש בחי
בבבל (סוטה פ"ה דל'ה) והיו בידו הלכות רבות סנדולי
האמוראים הבבליים מרב ושמואל רב הונא ורב יהורה ורב חסרא ועוד אחרים"י).
יותר מכל חבריי היה מוסר דברי הלכה ואגדה מכל גדולי האמוראים שבא"י מד.ר
הראשון עד זמנו .מר' חייא ,חזקיה ,ריב"ל ,ר'יוחנן ,ורשב"ל וכל הבאים אחריהם,
והיה מדקדק בשמועיתיו ודרש בקדמיניות היהודים ובמנהגים ישנים .)2.מהכונהו
הזאת נראה כי היה איש אשר לא רק לס-אהעיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח
ן לחקר הענינים וכלמגמתי לבוא עד הכונתם ,כמקומות רבות נמצאהו
כי אםכינ
משתדל לרעע מעם להלכה ישנה (ברכות פ"א ח"ח פ"ב ה"ה שבת פ"נ ה'א ה"ז פי'ט
ה"א ערוכין פיז ה"א סוכה פ'א ה"א ובכ"מ) וסוהר לפעמים מעם שנתנו אחרים ואומר
"לא מטעם הזה" ונוהן טעם אחר (מגלה פ"נ ה ח ובכ"מ)  ,הוא אהב מאד להשוות
דעות החולקים הפך בהן והפך בהן עדכי 'צלח לו להראותכי לא פלינו (ברכותפיו
ה"א שבת פ" 1ה א כתובות פ"ו ה"א וככ"מ) .עיקר הלמודו היה לפ הור המשניוה או
דברי האמיראש ולהמציא אופנים למען יעמדו אלה מול אלה ויתכנו להתקיים בל.
סתירה (בכ"מ) ,רוב מחלקותיו עם ר' מנא ומצאנו שר"מ הוא השואל וריי בר בון
משיב על ,אלהו (ברכות פ"ה ה"ב תרומות ספ"י סנהדרין פ א ה"א) וכן להפך שרי
בר בון שאל שאלת .אה ר.מ (שביעית פ"ו ה"ב) .אטנם גם בקיאותו הרבה גם
מעלותיו הנכנרות בדרך דרישהו והלמודו לא היו להן כח להסך בעדו מפני הרוח
השורר בזמנו ,ככל אנשי דורו כן גם היא הלך בחסידותו לפנים משורת הדין ובמר
נפט ראה שעובדי אדמה בזמנו חורשים בשביעית ואם -מה שהתירו בראשונה בקי
ר' ינאי לא ספנ .שמיתר לעשות כן אלא מפנו שבא"י המלכית אונסת (שביעית פ"ר
ה"ב)י ומענין הדברים נראה כי הוא בשוםענין לאהיה מתיר לולא שר' ינאי בימיו
היה מתיר את הדבר .ובאסת הוא לעצמי רע עליו המעשה אם ראה חכמים אחרים
עישים חוזה עם ההכרה אף אם יש להצדיק המעשה לפי משפט הדה רק
ני
אםשא
כמרת התמירות העישה יוהר סמה שהדין דורש ,כן יתברר לנו טתוך מעשה
;
איינר
ביטיו .פעם אחת בא פרוקלא עם ח.לו לצפורי והורה ר' מנא לנחתומים למכור פתם
בשוק בשבת ,וכן התירו החכמים בנוה לאפות לחם חמץ בפסח ,וההוראות האלה
י וסי יהרהר אחריהם ?
היי כשורת הדין וכבר הוחלטו בבית דינר של ר' יונה ור'יוס
ן מחסירוהו אמר אני לא אובה ולא
ר
ת
י
ה
ה
ל
א
אשמע
ובכל זאה ר"י ברבי
אני פי
',ו.,ראבון אבון יטמו" שק,
אב ,הקצור
לא נטצא בירושלטי כי אםבבנלי ,והאומר בשם הערוך בערך
יכי לא כהב כן טעולם וגם לא
נטצא גשום מקום השם ראבון"וגיא'ביהיערוך :ר' בוןאבין שטו.
ין
בה
ענה ברבינורכ

ניותא

.

מהסרן ידיעה.

כהבתי זה להזהיר התלמידים שלא לסמוך על ג שבשי ספרים
 )19בתענית (כזג ):איתא :רזי בר אבין הוהשכיח קמיהדר' יוסי רטן יוקרת שבקיה ואחא קטיה דרכ
ה טעות דמוכח דמה לר"י בר אבין בבבל וגבי רב אשי .והרי ר"י דטן  mp~tהיה גאזי וע"כ ברוך
אש' .וי
שצל ר' אסי והוא ר' יוסי חברו של ר'יונה שוב מצאתי שהעיר על זה בעל רקרוקי סופרים שם צדו)ן 1.אוה
ג' .אבל מה שכתב שם דרבא קרי ליה ארי שבחבורה ליתא אלא לר'הי.א בר אבין קרי ל ה הכי בשבה
(קיא; גם טה שתמה מהא דחול.ן מחיב רי בר אבין אמימרא דרב שירא מחמיה דרבאאין תיסח כל עיקר.
דהענין כן רי בראבין ידע שט;תתייהו דאמוראי בבלאי ושסע שמעחתיה דרב עוירא משטיה דרגא ומהיכ עלה
ולא לדיריה אלא לסאן דאייתה מבבל תדע ראמר מהי :ולא מיהיביה .ורב עוירא הזהחי בימי רב כפא ב:
זמנו של ריבר בון,
 )20עי' כלא.ם פ"מ ה ד כל אותןי"ג שנים וכו' .שם :יליף רב מניה כל כללי דאורייהא .ביצה פ א
י בן  Qw .PICWפ'ב הד רשב.ל הוה עבר קומו תדרא וכו' שם :דוד טת בעצרת.
ה-א מעשה בבניו שלר.
תענית פ.ד ה"א ג' מאות ספסלין טגילה פ ג הי'.א מאן דהוה סליק לטידון בירושלים וכו' ,שם חיה
,
ה
ו
י
נ
ו
מ
ד
ק
ב
ם
י
ט
כ
ח
ו
נ
ט
מ
ם
י
ר
ב
ד
ודקדק
בראשונה וכו'ועור הרבה
שקדמוהו :עי' טסחים פ"א ח"דייהנן
בדברי
חקוקאה  .שם פ"ד ה'ג לסרסור קנסו והוו צווחין ליה וכו' .ביצה פ"ב ח"ח שהיה התרים כנגדן .נדרי:
פ"ה ה'ז אכ
ה"ין הוה עובדא ,ב"ק פ.ב ןל'ב כבתא דאהייני הוה ,ב-ב פ ח ה ט כן אמר ליה .ועור בג'ק.
דו ד ה.נ

,

.
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מלך שסור פי מלך טלכי ב רילא אחוש למצות בשר ודם (ירוש' סנהדרין מ"ג
ה"נ) ,ואולם בזאת נפלאה חסידוהו ממדה רכים מן ההסידים האחרים כי הוא היה
לכן חשב חשבוניה עם
תסיר רק לעצמו וירע טאד כי לא כל אדםנכין לחסירות,יע
רפיוני הארם ולפי רפיוניו מסתפק גם במעט אשר יעשה הארם מהסין העם ובפירוש
אמר אף מי שייחדלו מצוה אחה לעשותהולא יעבור עליה שכרויקח(קידושין ספ"א)
ואמר עוד מכיון שלא הלך אדם בעצת רשעים כמי שהלך בעצת צדיקים (ג"ו שם).
אם נתבונן כתלמוד ירושלמי נמצאכי ר'יוסי ברבון היה כמו מאסף לכל טחנוה
האמיראים הנזכרים בו .ואם אמנם מצאני כינזכיר בו גם בנו רבי שם אל (ר"ה
פ"א ח"א ביצה פ"א ה"ו סימה פ מ ה"ה קדושין פ ד ה"ח) יחתנור' הלל (בכ מ) ,אין
זה ראיה כי השתלשלה שלשלת ןאמיראים עוד דור אחריו ,כי אם נאמר בימי ר.יוסי
הוא עצמו התטו והכנים .גםדברים מצעיר.
בר בון נחתם תלמוד הירישלמי,יאילי
בי
חכמי הדור אשר בנו וחתנו היו מהם  ,ואולם לא נתמה על  yennמה ראו על כבה
י חס-ון התשוקה לעסוק בפלפול ובמשא ובמחן של הלכה עשה זאה,
לחתמו עהה?כ
ביהניע ימים אשר דורשי ההלכה מעטי והכל רצים אחר ההגדה ,בדברי ר' שמואל
הנזכר נמצא מתואר יפה מצב הדור הזה .הוא היה אומר באחת מדרשותיו חכם
בעיניו איש עשיר ,ה בעל התלמוד ודלמבין יתקרנו זה בעל אגרה ,שבעל התלמוד
הוא כמ .שיש בידו עשתות של זהב שאינו יכוללהוציא ,ובעל אגדה הוא כמי שיש
בידו פרומות ויכול להוציאן (הוריות מפ"ג) ,מזה נראה בי הגיעו ימים אשר באם
הלכה דרישת ההלכה הלוך וחסור והימים ימי בכירי האגדה .ועתה במעמדים כאלה
אין להפליא אם החכמים השרידים אשר הבינו כי לא יוכלו לכלוא את הרוח השליט
בזמנם ,ראו כי חובה קרושה היא להם להציל את חכמת התלמוד מנשיה ולחבר
כמהברה את כל התורות אשר השאירו האמוראיםולקיימן לדור אחרון  ,ולא נפלאה
א רחוקה היא לשרר כי ר'יוסי בון עצמו לקח הדנר -בידו והשלים' מה שכבר
יהלהלרבו ר'יוסי אשר ירה אבן פנב
י לתנור התלפוד .אם נשית לב על מספר גדול
הו
ממאמריו ההלכוהיים נמצא שהם לרוב כמו ח 1ת מ ה ש קל א  1טרי א של הפימקא
שבמשנה ,וכאופן שנמצא בהלמוד הבבלי שאחרי ה שקל א טר4א ה תל ם 1די
של האמוראים הקודמים מחובר לנוב הכ רע ת רב א שי .ואחרי שלפי קבלתנו היה
רב אשי מסדר הבבלי ,קרוב הדבר שזאת ההכרעה היא סימן המדור וההערכה של
המעריך ,ועתה במצאנו המנהג הזה גם בר'יומי בר בון בירושלם .לא רתיקה היא
ההשערה שהוא היה כבחינת סדור הירושלמי בערך רב אשי בבחינה סדור הבבלי.
אבל איךשיהיה ברור הדבר שבדור הוה נחתם הירישלטי.

י
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פרק אחר עשר
.שה האורה ורבנן דאגדו

ן בעלי ההלכה אחדים אשר לא דרשו ולא בקשו
בכל רורוה האטר,.ים היו בי
את חכטת האגרה ויהיו מתנגדים לרורשיה ,אבל הנסיון הורנוכי כל התנגדותם אך
לשוא  1WPולאיכלו לדון  DVטשאלות הזמן התקיפות מהם .לחץ המאורעוה ,העזני

אה תשוקת העם אל ההלכה
וקושי השעבוד אשר גברו טרור אל דור הם
החלדיבתריים טובים ונחומים והקוה טינה
אבל פתחו לבם ואזנם אל האגדה הנוהנת להם
למתיאשיםבעתים הריווה  ,כבר בראש.ת פרקזמן הראשון אחרי מותר"י הנשיאדגיע
העת אשר צמאה נפש העם לברכוה ונחננות והכל רצים לעגמו; דברי אנדה .כי
(ה.ד

הגג)

בימים

