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ר טלכי מלך פי שסורמלך ב  מ"ג סנהדרין )ירוש' ודם בשר למצות אחוש ילא 
 היה הוא כי  האחרים ההסידים מן רכים ממדה חסידוהו נפלאה בזאת ואולם ,ה"נ(
 עם חשבוניה חשב כן יעל , לחסירות נכין אדם כל לא כי טאד וירע לעצמו רקתסיר
 ובפירוש העם מהסין הארם יעשה אשר במעט גם מסתפק רפיוניו ולפי הארםרפיוני
 ספ"א( )קידושין יקח שכרו עליה יעבור ולא לעשותה אחה מצוה לו שייחד מי אףאמר
 . שם( )ג"ו צדיקים בעצת שהלך כמי רשעים בעצת אדם הלך שלא מכיון עודואמר

 טחנוה לכל מאסף כמו היה בון בר יוסי ר' כי נמצא ירושלמי כתלמוד נתבונןאם
 )ר"ה ל א י שם בי ר בנו גם בו  נזכיר כי מצאני אמנם ואם . בו הנזכריםהאמיראים

 אין , מ( )בכ הלל ר' יחתנו ה"ח( ד פ קדושין ה"ה מ פ סימה ה"ו פ"א ביצה ח"אפ"א
 יוסי ר. בימי נאמר אם כי , אחריו דור עוד ןאמיראים שלשלת השתלשלה כי ראיהזה
 מצעיר. דברים גם בי והכנים. התטו עצמו הוא יאילי , הירישלמי תלמוד נחתם בוןבר

 כבה על ראו מה yenn על נתמה לא ואולם , מהם היו וחתנו בנו אשר הדורחכמי
 , זאה עשה הלכה של ובמחן ובמשא בפלפול לעסוק התשוקה חס-ון כי ? עההלחתמו
 שמואל ר' בדברי ההגדה, אחר רצים והכל מעטי ההלכה דורשי אשר ימים הניעבי

 חכם מדרשותיו באחת אומר היה הוא . הזה הדור מצב יפה מתואר נמצאהנזכר
 התלמוד שבעל , אגרה בעל זה יתקרנו מבין ודל התלמוד בעל ,ה עשיר אישבעיניו
 שיש כמי הוא אגדה ובעל , להוציא יכול שאינו זהב של עשתות בידו שיש כמ.הוא
 באם אשר ימים הגיעו בי נראה  מזה , מפ"ג( )הוריות להוציאן ויכול פרומותבידו
 כאלה במעמדים ועתה . האגדה בכירי ימי והימים וחסור הלוך ההלכה דרישתהלכה
 השליט הרוח את לכלוא יוכלו לא כי הבינו אשר השרידים החכמים אם להפליאאין

 ולחבר מנשיה התלמוד חכמת את להציל להם היא קרושה חובה כי ראו ,בזמנם
 נפלאה ולא , אחרון לדור ולקיימן האמוראים השאירו אשר התורות כל אתכמהברה
 שכבר מה והשלים' -בידו הדנר לקח עצמו בון בי יוסי ר' כי לשרר היא רחוקהילא
 גדול מספר על לב נשית אם . התלפוד לתנור פנהו אבן ירה אשר יוסי ר' רבוההל

 הפימקא של א י ר ט 1 א ל ק ש ה מ ת 1 ח כמו לרוב שהם נמצא ההלכוהייםממאמריו
 י ד 1 ם ל ת ה א 4 ר ט י א ל ק ש ה שאחרי הבבלי בהלמוד שנמצא וכאופן ,שבמשנה

 היה קבלתנו שלפי ואחרי . י ש א ב ר ת ע ר כ ה לנוב מחובר הקודמים האמוראיםשל
 של וההערכה המדור סימן היא ההכרעה שזאת הדבר קרוב , הבבלי מסדר אשירב

 היא רתיקה לא בירושלם. בון בר  יומי  בר' גם  הזה המנהג במצאנו ועתה ,המעריך
 . הבבלי סדור בבחינה אשי רב בערך הירושלמי סדור כבחינת היה שהואההשערה

 .  הירישלטי נחתם  הוה שבדור הדבר ברור שיהיה איךאבל
  עשר  אחרפרק

 דאגדו ורבנן האורה.שה

 בקשו ולא דרשו לא אשר אחדים ההלכה בעלי בין היו  .,ים האטר  רורוהבכל
 אך התנגדותם כל כי הורנו הנסיון אבל , לרורשיה מתנגדים ויהיו האגרה חכטתאת

 העזני , המאורעוה לחץ . מהם התקיפות הזמן טשאלות DV לדון יכלו ולא 1WPלשוא
 ההלכה אל העם תשוקת אה החליתי הם דור אל טרור גברו אשר השעבודוקושי
 טינה והקוה ונחומים טובים דברים להם הנוהנת האגדה אל ואזנם לבם פתחואבל

 דגיע הנשיא ר"י מות אחרי הראשון זמן פרק בראש.ת כבר , הריווה בעתיםלמתיאשים
בימים הגג()ה.ד כי . אנדה דברי לעגמו; רצים והכל ונחננות לברכוה העם נפש צמאה אשרהעת
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 הרומיה הממשלה מאת פעם אחר פעם הוהנ. אם וגס הצרות, הינפלו ההםביסים
 ומה , חירשים היו עצמם טובת אך ליהודים הטיבו אשר עת ובכל , החן היה שקראך
 לאדם לו מקרבין שאין ברשוה זהירין הוו : באמרו ברבי גמליאל ר' זה על רמזיפה
 בשעה לאדם לו עומדים ואין הנאתם בשעת כאוהבים נראים עצמן לצורךאלא
 נשיאה יהודה רבי בנו אחריו ויבוא הזה ר"ג מות ואחרי . מ"ג( פ"ב )אביהדחקו
 סווערוס אלכם3דר ממשלה החח מעט היהודים מצב. נשיאוהו בראשית והוסבהשני
 בעה גס ,אה בבל , ד( ח )נרעץ ליהודים חסד: הטה קורוהיו כותבי לעדיהאשר
 ר"י והלא ' ;צטן לצורך אלא לאדם לו מקרבין שאין : ר"ג אזהית נתאמתההקיא
 האוקרה הממשלה מצד סובל הוא עושק כמה לקיש בן ר"ש לפני התאינן עצטונשיאה
 מעשקותיה בבצע הזאת העלוקה פענח( )ב"ר קחת שבעה ולא הב הב היום כלהמיד
 לדתו ועם לעם אשר בקדושות רגשות על גם עינה תחום ולא פנים משוא ידעהלא

 שגם הממשלה מאת נתבה הדת ההיא בעת לבצעה, זאת שנדרש במקוםואמונהו
 .נאי שר עד וארנוניוה טסים לתה היהדדים חייבים השמיטה שנת היא השבעבשנה
 שוד , כו,( סנהדרין בבלי ד רפ שביעית )ירושלמי בשנתית לזרוע לים לההיריוכרח
 אם ואף . שם( )שבשיה ככה על אונסה שהטלכוה מצאנו ינאי ר' של ;מנואחרי
 אך הטיב מצבם על מעט ירמזון אשר ורפוים דקים ים,ים הנה ואחה הנה אחה3טצא
 אחד רגע אס . ובפועל באמה היו אשר הרעות המאורעות לעגמה המה סאזנ'םכשחק
 מה , אור ולא השך הלכו אשר אחריו באו ארוכים זמנים הלא להנפש נוגשיהםנהנים
 נשא אשר הרב העמל נגד נשיאותי בתהלה נשיאה לריי הומה אשר החסר טעט'.2יה
 הרומ.'ם מישם הניחורו לא ימיו באחרית עוד , אדמתו על ה.ותו ימי כל מהם:סבל
 לא עוד ההיא בעת - בפמייס וישב לא"י ריקלימיאנום כבוא . המניחה אללבוא

 בע"ש אליו ושלח ברשע עלילות עליו התעילל - קמר,( צג. הירושלמי )טביץנתקם-
 הניע מדי כי צוה ואותו , היום כפנות עד כהבו לו יתנו שלא לשלוחיו וצוהלטבריה
 להכעיסו רק  זה יכל , פס"ג( ב"ר ספ.ה הרומות )ירושלמי אליו יבוא לידוכתבו

 , ליהירים הגריל עם נהגי  וחרפה בבוז  כן , ההורה רה על  לעבור ולאבסומהרעימו

  המים  צער  לבקש ניגע לשיא  אך  ואטנם , העם גורל היה מה מזה  לשפוט נובליבקל
 הלק היו אשר והעצומות הרבוה הרעיה ומכל , מצאים אשר יהלאוהממא,רע:ה
 החכמים חרלו קרמיגיוה בשנים כי הרורוה, חלה ככל  ובזוזה השסויהלאומתנו
 וכרזן הקרישו בכהה ואולי ,  המקורות נחרבו כן על אשר יטיהם  כברי  לרש.םוהסופרים

 אכל . יג:( )שבה מספיקים אנו אין לכתוב באנו אילו : באמרם לנשיה עליהם הבאכל
 לדעת הסרנו לא זאת בכל , הפרסיים טאורעותיהם לספורי שארית שטו לא נםאם

 אל לב נשיה אך אם ההם  בזמנים והשעביד העיני גדול וכטה , בכללצרוהיןם
 . הדרשנים בפי אשר הדרשות מתיך הטדברית ואניהההאניה

 אל טרחי ונדחו נרדפו אשר הרריפית וברוב עליהם עמדו אש- הרעיםנסצביהם
 שהיה יוהר יאולם . אגדה דברי לשמוע מבקשים והיו להנחוטוה העם נפש צמאהרחי
 המון הבין מאשר יותר כי . לדרשה מתאמצים החכמים היו לשמעה אחריה רץהעם
 הרעוה האוהיות לאהיר וישמעו ויקשיבו , היא טה אסונם סדה הם הבינו הלאהעם
 ומזור לאבלם נחומים לבקש נדרש היה עצמם להם הלא כן ועל , הבאנהחש-

 ולה,ר לדרוש האלה בדורות חפצם וכל ישעם כל היה לזאת אף . ?צמם לבלמהלה
 קרשנו כתבי  מהוך המהנבר אל  תנחומות מטעין לשאיכ האנדה במדרשהדבה
 , בצרה עצמם ולחזק מתלאיה העיפה נפשם תשיבב למען , להקות  מקורולפהוח

 האגרה ,  האטלליס היהידים לאחיהם  נירפות ירים ולחזק  נשברים לבוה כן גם.לשובב
 היה- ח"נ()ח"י
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 ~ותלם ישראל על הנביאים חזו אשר החזיונות תעלומוה לפתח בידם מעשה כליהיתה

 , וחירותם חכמים דברי לרעת מקרם קרושים בסור לשמוע הלמדם וקא , הימיםבאחרית
 ואלהים , לאחריתם תקוה 'ש כי , מעל ישאר לא האלוה הצדק כי לדעת תלמדםהיא
 מעלת , ואמונתו ישראל מעלה ולהוריע לדעת לישראל המיצר כל עמו במשפםיביא
 ומעלה , יעקב קהלה מירשה רעים ואהבה ההסד מעלה , ותומכיהם ודורשיהתורתו
 והאדם וארץ שמים תילרות ספר תבינם היא , בצע שונאי אמת אוהבי צדקפועלי
 אבותזה זכות , הולדה מיום האומה קדמוניות לע'נינז נספר תגולל היא , עליהאשר

 לנשיא הזמנים פנל בצרה לעמיד כתה , כל:לוהיה ואהבה נעוריה חסדהראשונים
 אלהים גזרת תראנו הוא , ההורה מדרך רגע אף מום מבלי ויגון רעה עושקולסבול
 וברברי בתורה קרשו ברברי ורשומה רמנה שטה הדיחנו אשר הגיים בכל השינתנואשר
 באמונה להתנהג אותנו מאלפת היא ואף , הימים באחרית עליהם וגזירהונביאני
 מנמתה קצה הן אפס האלה התכליוה בל אמנם . נשב עמם אשר העמים עםובתטים

 מאמיניהם להזהיר : והיא הזה, לזמנם דרושה היהה אחרת תכליה עוד . כלהלא
 התעצומות ולבטל המשיחיים המורים טעניה על להשיב מיניות דעות אתרימלהמשך

 למוקש יהיו לבל ואמונתם דתם :לעיקרי מסורותיהם קרשינו מבהבי הביאואשר
 רעות מפני נפשם על לעמוד הזאת בעה נחוץ היה לפנים מאשר יוה- כי ,בויבנ:
 בילר4הה המינות . הארץ בקרב לרוב וירגו פרצו ושמאל ימין "שר ומ-רשיהםמיניות
 לא בעוד ההם ובימיה . תירות לאלף היתה זהירתה , לכתות וטפורדת קרועההיהה
 לדאוג ליהדות סבה היה לא באחדותה ועצומה בהמונה חזקה אחה לחברהנתאחדו

 ממנה סכנה תצמח פן עיניה נגד פחד היה ולא , לה טמני 11 ברשת ילכר:הפן
 עמה ואם והמאוחדת, החקה לה בכל דות ליה עצמה בקרב למרטהקרעה

 ספני מיראה לא וגזרותיהם תקנותיהם באזהרוהיהם החדשוה הדעיה נגדהראשונים
 האובריה השיות על עינם היה האחדים על אם כי כן עשו ה ל ל כ ב ה 1 ד ה ליסכנה

 אשר הנחליה אה מקרבו להרחיק  קרשים צאן עדר לבקר או נשברת ולרפאלהשיבן
  לחברה  ה%4  והמשררות  המפיזריה הערית עתה הרברים עמרו בן לא  הרפא.מאנו
 וים ארץ קציי בכל כנפיה מטות והיו פרחה ת י ל ל כ ה ה י ס נ כ ה 1 ומשחדתהזקה

 עשו לריק אך כי הרומיים ומעניה בי,יה ראו אשר מעת יוהר התחוקה ועוד ,רחוקים
 בראותם , להמעיטה גם או הארץ מן אותה לבחר הועילו לא והועיל אתהמלחמה

 מעט לאבדם רצו ה2 . שרצו ממה ההפך פעלו רדפום ?שר האכזריות הרריפותכי
 הארץ טעמי  רבים אליהם נמפהו כי  מבת הנררפים נפש שמירת היתה  זה ותחתמעט
 נותנים מאמיניה אשר הוא ריק דבר לא כי באמרם ; מערסיר( )יוסטינוס מחכמיהםוגם

 אוריליאוס )מארקום הרומיים מקמרי יש גם , טוניהם חסת חת לבלי עליהנפשם
 תשובתם תפעל  אשר החת בי ,  ברריפהם הועלה אין בי באמש  זאת הביןאנטונינום(
 נדלה יזם אל ומ.ום  היריפות  מעט  מעט חדלו ובכן . בהן מהחזקים הם עורסרעותי"ם
 ובזז ובגאוה נדול חוזק השוגה כבר בה אנו אשר הזאה בעת כי עד , הכנסיהוהצליחה
 הזה הזמן על אף , למינות העולם את'כל להפוך משתדלים והיו הדתות מכלדברו
  רשות,היה להם נתן שאילו , נקראו עולם מוקדי כי סימון בר יודן ר' שאמר מהיצדק

  עגניהם היו קנאה ביתרון . פמיח( )ב"ר אחת בשעה יושביו על בלו העילם בלסוקרים
 אל  רברפ היה  חנף ובפה היהרוה את שנאו שגאה הבליח . באוטהציתלויות

 קרטךגו בכתבי לררוש התאמצו מוריהם גרילי אחריהם. 'להמשיכםהיהורים
 ועתה . בישתם היהודים את למשוך רק זה וכל לעיקריהם העצומות מהםלהצביא
 עצתם להפר לההאמץ היהירים הטורים חיבה  כזאת בעת כי מעצמו הדברמובן

  להשי ה"נ(ירוח
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 לשים הכריתתם הלא ד;זאת וההשתדלות . תעצומותיהם ולבטל מענוהיהם עללהשיב
  האטצעי הוא האנדה מדרש רק כי ע! ביתרו! האנדה  דרייבר על ילבם עינם,5חה

 . הזאת התכלית להשגתהאמיתי
 . האנדה בדרישת לעשות הגרילו כבר האמוראים בדורות הראשון זמן פרקמתחלת

 באומנות דרשנים היו אלעזר ור' ורשב':ל יוחנן ר' יאחריהם וריב"ל , יונתן ר' , חנינהר'
 בינה אמרי , דעת למוצאי ישרים מחקרים כוללים מררשיתיהם השיוריםגדולה.
 . ההשכלה מעמדי בכל לחיים מדה להיות ונאותים הזמנים לכל רא:יםומושכלים
 את המושכה דרשה בדרך הכתוב מן השכל ומוסר יקר להוציא מצינו ודעת טעםבסוב
 'ש כי נראה זה ננד אם ואולם . פשוטו כענין גם המקרא לפרש אמונה וידםהלב
 כל בהם אין אשר ופירושים שחרם ידענו לא אשר בשמם המסורים אגדה מדרשיויש
 הם מושנינו לפי אשר חידות מליצוה רק הם בי יכירים רואיהם כל אשר ודברים ,דוח
 נחשכם אנו אשר ודעות אמונות על בנויות אנדות הטון נמצא אם או , שעשועים דברירק

 הזאת המראה הנה , דבר לכל המאנון אם כי יאסינם לא אשר מעשים וספורי ,טפליות
  ננזור שלא כמו , רוה ורעות הבל כולה לאמר בכלל האנדה על הדין לחתוך תתענולא

 ואסונוה הבל מרבים דברים בהן היות יען ורוח, תהו כלן כו ועם עם תורות עלאומר
 טעלי: לפריק יכול ולא , ברוח שליט ארם אין נאמר אבל , שוא הבלי על נוסדותודעות
 הדעות סרת לפי נשפומ אך ואלה אלה על כן ועל , ברירו מ המושל ,תעתועיוהבליו

 דביי הן , עינינו נפקח זאת gv גם אבל . בו ההולך ררות דרך ולפי בזמנםהשוררות
 הכתוב.ם להם לפרש תכליהם עיקר ואין , העם המון לפני להדרש לרוב מיועדיםאגדה
 הזאה ולתכלית , קדש כתבי במליצות ונחמות ותוכחות מומר דברי להמתיק אםני

 הדרשנים דרך כן . תכליתו צורך וכפי כחפצו בכתיבים להשתמש לרורש נתונהחרשות
 חשבו, לא אשר כינות בהם ויניחו הכתובים שמעוהים הזה היום עד דרכם וכןטקדם
 לפתוח ונאות להועיל מלסר בכהוב הדורש יהלהו אשר הרעיון רק אם זה יזיק מהאבל
 נאמרים באנדה רבים דברים , להתבונן ראוי אחרת עוד . לתכליתו די בזה השומע,לב

 בנ, ננד למשחק לתהן בדעות :פעם באנוש להתל פעם )מאטירע( התולית שיההבדרך

 נבקש לא באלה שיחות ומדורש , ובדחיות הלציות שיחוה הן הנדות כמה וכן .אדם
 על רבים חשבונוה סמנו יבקש זה מי אבל , יחטיא ולא המטרה אל קולע שיהיהרק

 טה אבל ? ההסיון ובמאזני הלשון דקדוק בפלס אותם ישקול זה מ. ? מדרשיודקדוק
 רעתם מחסרון כי , בעיכריה היו הם לע.למים לקחמה השבו אשי האגדה שמאספינעשה
 וקיימו אחד בביס אגדה מיני כל שטו טשים מבלי בתומתם או לרע טוב ביןלבקר
 זנר:ן כתובות כלן בראוהס אחריהם והבאים , לכלנה אחד ערך כאילו והמובותהרעית
 , נשגבים רעיונים אגרה מדברי דבר בבל בקשו הם , הראשונים מן הרעו עודבספר
 זמננו עד ורור דור בכל לאור יצאו אשר ובאלהיות בטבעיות הפהילוסופיא שיטותנל
 אזן תמלא ולא לדבר ל יכ הפה אין . באגדה ומפורשים רשומים גם או רמוזיםמצאו
 לבל באגדות המפרשים הניחו אשר המתמיהות והמוניה הזרים דפיר:שים נלוכשמזע
 ובקבלה בתכונה בפהילוסופיא בחקירה בפלפול באגדה אגדה דרשו .מיניהן

 אוהה הטבינים בעיני כאלה דרכים ובהפכפך רוח. ורעות הבל אך לכלכאשר והכי
 טוב והלא . הצילוה לא הצל בוזיה ומהרעומה רוממוה לא שערה כרוחב אףלאטתה

 בלן הכלית ולא כלן תכונת ואין צרוף כסף הן אגדותינו כל לא כי בפה להנידלנו
 יט כלן אשר הקדמוניות האומות מכל בזה נפלינו לא וכי , שוה ערכם גם כן ועלראתן
 . ונפהלוה שכלות מ ומעוקלוה ישרות ומפליות מונות שינ.ה מדעות ערוב בטפרותןלהן

 הודאה חע(דויר
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 ייטראל':עי"רבר אח המונים מנגריה להרעוטה הנאותה התשובה היא כזאתהודאה
 - . , שלניי( האגדה בספרות המהמיהותהאגרות

 באנרה דיזלוצצו אשר ומלשינים לוצצים מאה רושע כי הוא נפלאהמראה
 . עשרה כמעט עתה כעת נמצאו , ויחרפוה וילשינוה שעביו מאות בשנותהתלמודית

 להעריך ירעו לא כן על נכון על אותה לדעת חסרו הקדמונים כי יען לא 1ולמה
 , בנוים ח-פה השיתוה כן על ומומיה דפיה והבינו יותר ידעוה כי יען להפך או ,ערכה
 בה. ויתנו בה כ4:'רברו הסבו אותה רעת הוספה ולא רעת חסרון לא זה ולא זהלא

 מררשיהמ. ורדך הכנסיה ואבות השלוחים הורה עצמם הורה את דעהם חסרון אבל ,דופי
 מן היא אשי דבר לחרפה וישימי היהידים באגדת הפלה נהנו בי סבה היההוא

 הכמו .וב . וההשכלה הדעה ברור Hloti הוא כן לא . קדשם כתבי מוסדיהאיהנים
 כספרורו, פנים משוא בלי גם ולרוב בחכמה והרים יורשים אמוניות בדעוהמנגרינו

 , מיניה לכל היהודים בספריה כן וכמו הכנסיה ואכוה השלוחים ובכהבי .האוננליונית
 'כי . כשערים ויהלל,ה ירוממוה קצתם ואף קשה איננו עלהאגדה משפטם נם כןועל
 אשר האגדה מיני כל כי , ולהם לנו שוה הלק האגדה במררש כי היטב מביניםה2

 במררש' מקומם ומצאו המשיחיים. לררשני ונחלה חלק היו היהודים.גם דרשנידרעק
 אשו החת אלא עיר :ולא ,, הכנשה אכוה יבכהבי השליחים וגאגיותהאונגליונים
 יסילות עליהם בנו לא ומעולם מעם אך אנדה למדרשי וכת ערך היה לאליהודים
 אגרה מדרשי על נומרו אשי נרולי[ עקרים להם ש ש ההפך בהם היה , נדתזעיק-ים

 כן עשו. כי נהמה לא . עזור ונפל עוזר כשל יכאמתהם כפשוטם הכתובים נקחואם
 הכנסיה אבות בכהבי גם כן נמצא אבל , מלידה יושרים היו רובם אשררואשוניס

 קרשינר כתבי מקראות פירשו ארוי הפירושים לכל מספר אין , הגיים מן רובםאשר
 כרצון קבלו הרבת ובמקומות , היהורים אגרה מררש בסגנון האונגליונים דברי גםאו

 אשר הרוח דרך כי מ15רש יוצא שזה , בהם  ומשתמשים מיהודים שמעו אשראגרות
 כין' נם רניל והיה קרשינו כתני דורשי לכל ורצוי מק.בל היו האגדה במדרשהולך
 ררישח להתנברוהנ סבה להיוה יכלו הסינים טענית איך נבין ומעתה משיחיים.כופרי
 . טענוהיהס על אגדיות תשובות הספיקו איך עוד ונבין ,האברה

 עת יש חפ'ן שלכל כסו אמנם , הלב אה מושכת היתה הזמנים בכלהאבדה
 ערכה על נשפוט אם כן ועל פניה תשנה העת'ס לפי האגדה כן , חפץ יש עהולכל
 חרפוהי  אשר האברה טררש היה הלא ההיא ובעה ההם בימים , מדתנו זמנהיהיה

 במקראי המתעמקים כל לחפציהם, ונדרש זמנו רוח עם מתאים עילול של ברוסוטנגריני
 אגרות על , נמצאה. קדשם בכתב. , לנתיבתם אור שמיהו ומשיחיים יהודיםקרשינו
  למרה להם ויהי אחריהם הבאים  המורים בי השהמשו יות- ,עוד , רוחי נחההשלוחים

 סררשי בסגנון מררשים מלא הוא א ב נ ר ב ל המיוחסת האגרה , מאוה כצוהכמה
 על  נבא לבר ואינה היא סוייפת  הזאת שהאגרת אף כי הוא וברור  ז-ים, היותראנדחגו
  והנה . 9(  להשסיבמי השניה למאה האימר ולא מאר היא ישנה בי יוכחש לא פניםבל

 מאנרוה. לקיחים ישנים קצתם אשר אגרה  מררשי גרוהיה בל על מלאה  הזאתהאגרה
 הכנסיה  מורה .  ורוהסט על  התמה היפה נפש אשר  זרים אבל חרש.ם וקצהםהיהודים

 גלעמענס..
 . תוטו ער  פוסיפום' אבן . בטאטרו עשירי חלק שיר העשיל יהושע ר  להט  בהחליץ סי'1(
 בשן- כי טבורר שם מז בפרק כי שולום של חברו נבא בר האגרת מחבר שאין ספק כל בלה  ,אין2(
 הבנס" אכ'ת טכתבי בק.צור,ו ראסלער ועוצרים טמופרי אחר העיר וכבר נחרב'הבית כברחיתבר

 בשטיחון
 הברן  טאלכפגדריא קלעטענם כ' יגן חב' למאה תאיחר שלא הוכיח אבל ענין בשום נבא לבר שאינהלהאגרה
 ;'Studien גירעטאן משה הר'.ר של בספרי גי'י( י טט:ה.העניק

~lteligionsgese)lichtliulle 
  והלאק' 99 צר
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 נם השלוחים אחרי המורים מראשוני אחד והיה י מ 1 ר ב ישב אשר ם נ ע מ ע לק
 אל במכתבו כתב הוא , בהן משהמש ההזדמן ובמקום היהודים מאגדות ירעהוא

 בהם ואיחזרו כדי הראשונים לדורות זמן נתן שהקב"ה 5( 7 א' )מבהבהקורינטים
 : היהורים אגדת ממרת שידע ולולא , יונה של ודורו נח של בדורו כמובתשובה
 קח:( וסנהדרין ובמדרש וירושלם. ת"א )עי' שיחזרו כדי שנה ק"כ הקב"ה להםשהאריך
 לבעלי רמז זה , השני חוט תקות אח ותקשור : אחר במקום רורש הוא ואם 9 ידעמנין
 . מדרשו סגנון אכרה מררש  שדרך יכחיש  זה מי נגאלים הם ישו שכדם הבמחיםאטנה
 השנית המאה בחצי וחי התנצר ופילוסוף מלידה יוני ר מערסי נום סמייו

 האלה הויכוחים , היהודי מרפין ובין בינו ובזחים שלם חוור אחריו הניה ,לחשבינם
 מלבו בדה אשר טרפון באיזה התשובות ותלה יריו מעשה ברור הם והתשובותהשאלות

 סחכמ' אחדים וכבר 4מ(. ת"ר נרעץ ןצ 1 ח"ד פרנקל ע )מ נברא ולא היהולא
 איך אך , 3,(1( ח"א פ, ק, ד. ביבליאטהעק )רעמלער בזה ספק המילוהננצרים
 נחשכו כנכריוה לא מדרשה וסגנון האגדה כי והתשובות השאלית מענין ניכרשיהיה

 אנדוה אחרי בפירושיו נמשך כתביו בשאר נם אם כי לבד הויכיח בחיבור ולא .לו
 ח"ג פראנקל במ"ע )גרעץהיהודים

~ 
 ודרושים בפירושים אף אלא עוד ילא 31(,

 הפסולה אף מאס ולא האגדה מדרש מגנוני שקץ ולא בזה לא דעותיו להעציםשדרש
 ביש. המאמינים שכל רמז , מיתה ענבים ובדם לבושו ביין כנס )בויכוחו( כמושבהם

 ענבים וכדם . לבושו נקיאים הם בזכותי עונותיו לו שנמחלו מי שכל ברמויטהרו
 של מכח אלא אדם מכח הולרתו אין דמו נך שמ.ם בידי אלא אדם בידי ת'לדתו אין:ה

 מהיאפהיל הציבה. העץ אלא ח"ם עץ אץ הח"מ עץ שם( )עימעלה.
 בסי שחי א י כ 1 ט נ אם

 זאה ובכל מסלדתו טי הוא גם לחשבכם השמת הסאה
 ישת פתם בסבר קבל כי לעדה לט הם אשר מאמרים וכמה כמה בכתבנינמצא
 ואץ עולם 'של מקימו הקביה נק ס" )מ"ב מאמרו כמי , היחידים טן מקובלותאגדות
 את שכני למה דבר שורש היא ספק ובלי , ישנה אגרה מסורה הוא , מקומועולמו
 לר( ס" )שם דורש ולשמרה לעבדה בפסוק . ובכ"מ( פס"ח )ב"ר מקום בשםהקב"ה

 לקיה והוא . ה' ומצות תורה שישמ,ר אלא ממש עבודה לאו ולשמרה לעבדהמאי
 מפרי )ועי' פקודאה" ולסנטר באורייתא פלח "למיהיי בהרגומים מפורמטתמאגדה
 נבראי לא ברייתן מתחלת רעות חיות כ"ז( סי' ושם שאסר מה וכן , מ"א( פ'עקב
 . יהודים אגדת מסורה ספק בלי וזה . ארס בהן נכנס הראשון אדם שחמא וכיוןלהזיק
 , הוא היכן הקב"ה ידע. לא וכי , איכה לו ויאמר : הכתוב מפרש אגדה מדרש(בדרך
 בזמנו המורים נדול ס י ינ ג ר א , ל"ו( סי' )שם כתשובה שיחזור כדי זמן לו נתןאלא

 במקרא להבין יהודים טחכמי ללמוד עז בכל השתדל לחשבונם( השלישית המאהיחחלת
 הכנסיה למורי ומקובלים נעימים היו הדרכים אלה כי אוה וזה מררשם דרכיולדעה
 )ס"א הנמצאים מכוה על בחקירותיו , מיהודי קבל שכן בפירוש לפעמים ואומרבנמנו
 ורוח המש"ח מלך אלו ( 1 )פ' שבישעיה שהשרפים : לו הגיד יהודי שחכם אמרפ'ג(
 החולים את לרפוא ממונה רפאל : המלאכים מתעודת אומר פ'ח( א )ם' שם עיד ,הקדש

 גבריאל--
 בר ראיותיו קצת על ונעיר בהם והשתמש אגרה ובמדרשי תו-ל בדברי בק' היה כגא שבר ברור הראה'שב
 אש- השמש פני לחזות., אפ.לו הרי בעין לראותו לסבול יכול היה מי אדם בתטונת שנראה אילולי : אמרכגא
 למחבר שקרם ט.ן ,חולין חנניה בן 'הושע ר' של מדרשו prD בלי וזה . יכול ארו הקב"ה של ידיו מעשהה,א
 ולרעת הצלב *ל רמו.)  הנחושת נחש  ענין וגן ירו' ירו בשה ירים כאשר והיה 6י'  נבא בר .  הזאת זזאנרתיצל
 שלס. האגרת של להמחבר קדומה . אף שבאמת להוכיח יש ולרעתי ג ספ ה גר המשנה מן זה על חתעוררהנ-ל

 , ור ופי,א פיו בא במכילתא ועי' ישמעאל ר' הוא הזה המדרש של שהתנא מוכח א פ רעמלק בשלהףמכילהא

 האגרת,. למחברלדב
 ה-)ן)דרר
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 אגדה בחיח , אדם 'בני תפלות על מיכאל המלחמות עלגבריאל
 'הורי"

 בויכ,דץ ישנה,
 נראה , הקב"ה של וילו מבית אחד מלאך הוא שלו שהמשיח אומר )ס"ה( צעלזיםעם
 ובפירישו . מעלה של דין ומבית , טעלה של הפמליא מן הישנה האגדה ידע כימזה

 שיש דיפהראוה פי על אלא בונה איני הזה בית כבונה : אמר יוחנן שללאוננליין.
  נתכטתו שכיון מה כפי הכל עשה הקב"ה כן אף כדעהו שכלל שנאומן מה כפ'לו

 ס 1 א י ד מ ע מ . פ"א( )ב"ר מפורשת יהידיה אגדה וזה , הכל עשה בחכמה ה' כילעשותו
 כי כתב היצירה על בכהבו לחשבונם( ג' מאה )סוף בצור הכנסיה מורה היהאשר

  ובנתכו יד.( בחרא )~בא היהירים של אגדה מסירת וזה איוב ספי של טחביו היהמשה
 מובהק תלמיר  היה כאלו לנו שירטה עד ורמוים וחמורות רשימות הצנ'עות.דורשמן

 דאגדתאי(,מרבנן
 להשב,נם( הד' וההלת ג' סאה )סוף החמיש. לאלף הראשונה המאה לחציפביב
 )סיף בקסרץ הכנמיה אבי ס י א י ב י ז י י א , בכתביהם אגדה מדרש רושמימהרבים
 הקב"ה אמר כתב )פ"נ בפתיחחו לכנפה" הימים דברי בספר: לחשבנם( הלהמאה
 לכך בהר מראה אהה אשר ככל בהבניהם ועתה וראהלמשה

 נהי
 הנכבד שם לכהן

 אלא וכליוי המשכן לבד שלא מנ~ארת וכינהז , אלה' שהיא המשיח שם דוגמתמשיח
 ברא למעלן הקב"ה שברא שכלימה אגרהו מדרשי שימודו מפק ובלי הזה בכללהכל
 לו שנצפנה סי שיבוא עד שילה יביא בי עד מפרש )פ"ו( ושם פל"ג( ,שמוחרבהלמטן
 שמצאנו אלא עוד ולא פצ"מ( )ב"ר שלו שהמלכות סי האנדה וכמררש המלכותכלומר
 נעלין של במשה כאן ונאמר נעליך של ביהושע להלן נאמר פ"ב( )שם בג"ש דורששהוא
 זה כי מהרה עד יבין כתביו שטתבונןיבשאר ומי . ה' צבא שר כאן ה'אף צבא שר להלןמה

 טקוטוה בכמה ומביא המשיח על הנדרשים חכמינו של אגדה במדרשי בקי היההסיפר
 האגדה בדרש הרבה התעמק כי אות זה אשר וראיותיהם מענותיהט על היהודיםהשובות
 ביניהס נטצא והצליחה גדלה המשיחית שדת מעת אמנם , היהודים עם, ונתן נשאואולי
 פנים נסבך וקבלוהו בו הגו אגדתנו מדרש דרך אחזו עז ביתרון עוד אשר וסופריםחכמים
 דברי מיהודים אשר.קבל לחשבונם( הד' המאה )חצ' רי סו פרם א היה אחד ,יפות
 , וכמגנונם דרכם פי על מעצמו דורש ולפעמים בפירושיו עליהם ונסמךאגדה

 שרבים כמז: פירושו אין טרחפה אלהים ורוח : הכתוב על אמר בראשיהלמעשה בפירושוי
 וזה המים, על הנושב הרוח על הכוונה, אלא הקרש רוח זה אלהים ' ורוהאומרים,

 בריה הארץ על רוח אלהים ויעבר שם על אלהים ורוה פ"א( )ב"ר כמאמרםממש
 פירש הארץ תדשא ובפסיק . שייפא רוחא שרב בשדת שאפילו המים- עלכרוחה

 כרעה וזה , וארם וחיה בהמה לפרנסה פרי ונשאו בשלמוהם נבראו והאילנותשהדשאים
 , נכראו בצביונן 1 נבראו בדעתן נבראו בצומתן בראשיה מעשה כל ס,( )חוליןריב"ל
 . למציא'ה יום יום שיצא מה הכ4 נברא אחד שברגע לאמר יא.ת לא כי : שם כתבעיר
 0מש ימים לששה נברא העולם אם נחמיה ור' יהודה ר' בין 'שנה מחלקת הואתה
 מבראשית מוכן שהיה דבר הארץ תוצא שנאסר העולם נביא ראשון מיום א2או

 שלשבע סוברים אחרים : אטה יקם שכעהים כי ובפסוק . מתנחומא( ;' רמו)ילקומ
 ובפסוק . מניה יהפרע דרין לשבעא אונקלוס של וכתרגומו מקין נפרעין יהיודורות
 אגדה והיא , יופיה שם על כן ונקראה שרה היא יסכה : כתב סכן; ואבי מלכהאבי
 ובפסוק . )פ"ב( עולם ובסדר מם.( )סנהדרין ובתלמוד ירנשלמי הנזכרת-.בה,גוםחז"ל
 ישנה אנדה 1;ה . קרבנו ואכלה האש וירדה : פירש מנחהי יאל ,הבל אל ה'וישע

מובאת
 . ככחכח-הרבה :טצא כאלה ורטנם ומדרש.ם . עולם ער טפלם בן שהיא מלסר אחה בגיאיא נאקן לא :ה.יה בני אהה בג, ובפסוק . השלוש על רמז נ:'טולש ואיל ט:טולשה עגלה ל' קרה בשק4(

 4ינ,)ד?ד
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 )פ"א, המלואים במכילתא כהנים בתירת ;1 אגדה על בר וככר הישר בספרסובאת
 עולם כימי , . . לה' וערבה אומר הוא שעה אותה ועל , . . ה' טלפני אשותצא
 האלה בדונמאות די ולתכליתנו . ;ו לאגדה שכונתו הבל כשנות . . . קימוניותוכשנים
 קרמונו ואמנם פירושיו על האגרה פעלה אשר התעצומה גרילה כמהלה-אוה
 אמה כי מפירושיו הרבה ממקומות היטב באר והראו הזאה בפנה לדבר אחריםהכמים
 שאמרנו1( כמי הדבינכון

 מגדולי אחדים גם כי נמצא האמוראים של האחרונים בדורוה והוא הזה הזמןכפרק
 . האגדה מררש מדרך מלההפעל להמלט יכלו לא היונים מן חכמתם רוב אשרנעריהם

 כתירות מקיר סופר היה היא להשבונם( ד מאה )חצי מקפידקיא ס 1 א י ל י ז אב
 סרתו לפעמים אנדה מדרש היה ;אה ובכל יוניה בחכמת מנעוריו ונדלהמשיחיים
 כצפור , המים פני ?ל מרחפה אלהים ורוח ב'( )דרוש למקרא בדרושיובפירושיו.

 המים על יושב אלהים רוח כן חיים בהם ונוהן הביצים אה ומחמם היושבהזה
 מן ובמשלו הזה בפירושו כי ספק כל ואין חיזה. כח בהם ונותן אותםומחמם
 על הם-חת העיף מן המשל כן גם שמביא זומא מכן האגדה בזכרונו היההצפור
 האדם ט'( )דריש שם עוד , פ"ב( וב,ר שם ובבלי היא פ"ב חנינה )ירוש'מזליו
 דכפר יעקב א"ר )ספיח( רבא בבראשיה הוא וכן רידה שיהיה ראיי בצלםשנברא
 יבא ירדו ודמותנו בצלמנו שאינו ואה ורדו ודמוהנו בצלמנו שהוא אתתנין
 נבראים שהעופות : פירש עור . וצלמנו לרמיתנ. דומה שאינו את וירדה ודמוהנוצלמנו
 כך במים לשום כדי סנפירים Dr,9 שיש הלל. כדגים , הדבר במעם ומוס.ף . המיםמן

 מד' נהפרש כבר הוה הפירוש ועיק- . באייר לש.ט כרי כנפים להם שישהעופית
 שטואל ר' ונחן ותים'( רש"י : כז )חולין , גמליאל מרבן קצה ולרעת זכאי בן'וחנן

 קשקשים להם יש העופות שהרי תדע : טעם , בזיליאוס של ארצו בן ,קפורקאה
 . מקום בכל השם:ת לירוש שמשתדל פירושיו בכל נמצא אחת הכונה .ברעליהם

 בניספית )פירסם השמות לדרוש זאת שאהנה היהודים של האגדה טן למד ספקכלי וו"
 בטחקריו , בקפודקאה הנאציאנצי ענאר נר . 549( ח"ב שלוללעקסיקאן

 שכל אלא ראשון ביום נניא שהכל : דרש בראשית ימי ששתעל
 אח-

 נראה ואחר
 לאסר יאות לא כי : באמרו למעלה המובא אפרם של שטתו על ישה וחילק ,בזמנו
 בדעוהירעם נחלק- לו שקדמי הכנסיה סופרי ככר כי נראה לשונו ססגנין אשר :כן

 יהידוז שר' פניהם ננץ היהודים אנדה מדרש היה הצדדים לשני ואמנם , הזאהבפנה
 מן ודרשו , אחריהם שבאו אנדה בעלי גם בו ונגעו , כדבר כבר נחלקו נתמיהור,

 ומזלות ולבנה חמה לרבות השמים אה ראש.ן ביום נברא שהכל האומר כרעתהכתיב
 אחר כל היה תאנים כמלקטים משל ומשלו , ערן וגן ודשאים אילנוה לרבות הארץואת
 פ"א )ב"ר סידיה פקיד שהיה דבי הארץ והוצא : עור ודרש. , בוטני הופיעואחד
 כמעט פה שבעל המסרת ומן המקרא מדקדוקי מצבר כשהוא הזה הקפודקא' ,פי"ב(
 : אומר היה מדרשותיו כאחת . מדבר היהודים מחנמי אחד ודמענו כאלו בעינינוידוכה
 ממש והם , בכתיבים ריק קטן דבר שיש נאמר לא ואות נקודה כל על שמדקדקיםאנו
 אהם שאין ריק הוא מכם הוא ריק ואס הוא ריק דבר לא כי פ"א( )ב"ר המדרשדברי
 המשרים הדברים בעיני הם גדולים : אומר הוא פה שבעל DDn'-ה ומן , לדרושיודעים
 שבעל ההורה מן בדברם חז"ל דברי הם וכך , הכתב על הנסמכים הדברי מן פהבעל

 פה-
 עניני על ארוך מאנות כתב 884 עד 881 852, 818, צר 1854 פראנקל בסיע נרעץ ר הרנ(

 מה על נוססות עור שה 141 8ה, 84, או, צר 68שו שנת הג;כר' ובסיע אפרכ שככהכי הירידיההאגדה
 . בכתביו yg~Jשטצא
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 פאה )ירום הנתוב מ1 הנדרשין הדברים מז הפה מן הנדרשין הדברים הן חביבין :פה
 ד"א נודעות, אגדיתינו היו לו גם קפורקאי גם כן א ניס מ עגאר גר . ובנים(פ"ב
 אחרי לילך אנו שחייבים מלמר , אבוהיך נבלו אשר עולם גבול הסג אל )באגרותיו(אטר
 אל נ"ב( משלי )מדרש יוחאי בן ריש שררש מדרש וזו , הזקנים שיסדו האסונהיסודי
 ובאחת , אותו תשנה אל אבותינו שעשו מנהג יוחאי בן ר"ש אמר , עולם גבולתסנ

 מררגות שלש על ורומזים לזה זה מחוברים  השירים ושיר קהלה משלי : אמרטדרשותיו
 שיר אמר יונהן ר' ,  שה"ש( פ' שהיש  )טררש באגרה במצא לזה  וקרוב ,  הארםבחיי

  זמר דברי אומר נער שכשאדם . . : קהלת ואח"כ משלי ואחיכ תחלה כסבהשירים
 . הבלים רברי  אוטר  הזקין משלוה רברי אומרהגריל

 משהמשים לחשבונם הרביעיה הטא: נסוף היו  אשר הכנסיה וסופרי המוריםגם
 פה ונזכיר , דאגדתא רבנן מדרש מכנון פי על ודורשים  ובסררשיהם היהוריםבאגרית
 בנעיריו שקד אשר איש , ס 1 מ י נ 1 ר י ה היה האחד , שבהם והידועים הרשימים מןשנים
 . הכללית והפהילוסיפיא והחניון , הדבור בחכמה באהבה ודרש היונים חכמת דלתיעל

 , נולר בה  אשר המשיחיים באמונת רבק נפש  בהזית ואף . הזיה בעל היהבטבעו
 ונפשו גופו והקריש יונית חכמת אל נעוריו אהבת עזב הירונימוס והנה  היסים ארביולא

 וכהו  זמבו ונדב בהעניוהיו מסהגף והיה במדבר רבים ימים וההבויד , המשיחייםלתורת
 ולהבין כתוביהם בורים על לרעה לריק יהיה עמלו כי מהר הבין אבל , תורחולדרישת

 או , בו שנאמרו בלשינם קדש טקראי ילטד אשר עד קדשנו כתכי מתוךתעצומוחיהם
 ככר היה ואז התנצר אשר אחד יהודי אצל הקדש לשון ללמוד כחו מאמצי נכלהתאמץ
 מקרא פירושי מהם וקבל יהודים חכמי עם דברו היה הומן ובטשך , '( שנה ארבעיםנבן

 אגרת במפרות כן גם ובקי , לב בשום כתביו את דורש משכיל כל . אגרהי(ומררשי
 בתרגומו ואף פירישיו בכל מבועות היהודים מן קבלוהיו כי יבין בלבבו ,היהודים
 מרבוהיו קבל שכן פירושיו קצה על בעצמו הודה מקוטות בכמה , קדשנו לכתביהרומי

 שקבל מה כפי היהודים מאגרה מקורם אשר פירושיו כל להעת.ק נרצה אלו .היהודים
 להיאות יקרים מאמרים הכרו שלמים וכן רבים וככר , גדול ספר יכילו היהודיםמרביהיו
 שאבם אשר אגדה ממדרשי דוגמאות קצה אצל להזכיר לנו די ולתכליהנו ,זאת8(
 . באגדה מרישינו בסגנון מדעתו דרש אשר מדרשים קצה עור , הזק מדרשיממקור
 כאגדה ממש , הקרבן ואכל משמ.ם אש שירדה פי' מנחהו ואל הבל אל ה' וישעבפסוק
 כמדרש בדורוהיו מלוד דקדק בדורוהיו צדיק איש נח בפסיק . למעלה( )עי' הישרשכמפר
 סנהררין ל פ )ב"ר אחרים בדורוה ש כ' בדורותיו אמר וחד , צדיק היה בדוריתיוחז"ל
 חז"ל וכדברי , העולם שנברא מקודם שהיה עדן גן פי' מקדם עדן בגן ובפסוק ,קח.(
 בעדן גן אלהים ה' ויטע שנאסר ג'ע מהם ואחד העולם שנברא קודם נבראו דברים1'

 וזה ,  הראשון ארם  זה פי' מ"1( י"ר )יהושע כענקים הגדול האדם , נד.( )פסהיממקים
 מכוון שזה כתב רעהו משקה הוי מ"ו( )ג' לחבקוק ובפירושו . פם"מ( )ביר אנדהמדרש

 ידענו יהנח ao" לשנים מגיב  שדולר בנ,רור החקם ופעלהו" חירוניטוס "ימי בספרו צעקלער דוקטור (;
 . שנה ט' כגן היה לסודו נתחלת וע"כ  ויקדש בלשון לררוש החל 0(3 לשנת סביבכי

 היחידים טרגותיו אחד את7(
~tiro 

 "קבלות בחיבורו ראחיער והחכם , הוא סי ידעתי ולא חנ.גה בר  בשם
 לא ב"ח רר'ח חרא ענין בשום בן ואינו . כלור שחי חנינא  בר  חטא ר' ש" שער  הירמשוס" בספריעבריות
 או יוחנן ר' של זמנו בן היה ר"ח חלא ועור ח' פ"י שבח ירושלטי עי' בצפורי  ישב אלא בלוד בקבע יושגהית
 . 57 צד 11 שלפנ' בהערה הגזבר בספר זח גלעל  עיין לרוחי  טארטי סוביח כשר את כשתרגם עטו נועז אשד רבו  שחיה יהודי עוד וטזכיר . בעולם היה לאעדיין הירונימוט אשר לחשבונם השלישי ,המאח סוף שהוא החששי לאלף ס' לשנת יאות- ולא תלטידיו סוטןעגה

 ראהמער לחר"ר הנזכר בחבור גם ועי' . והלאה 428 ושם 85" צר 54"1 משנת פראנקעל עתי טכתב עי'ז(
 היהודר מרבותיו שקבל דברים בחבורו להראות יש אשרסייבח מעט רק חנא זה וכל היהודים קבלות על הירוניסום שסמך טקוטות ארבעים לערך שהגיא ,(186(וברימלוא

 רזש ךן ח"ג()דולר
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 במעים שלשול הפיעל משקה היין במשהה אחת פעם צדקיה אה שהשקה נבוכרנצרעל

 אגדה מדרש עיניו ננד היה ספק ובלי , במשתה היושבים כל לפני צרקיהונתנגה
 לשמות ובפירושיו ורד"ק(. י רש ועי' קמט: )שבה נביכדנצר על לזה קרובשדרש

 ~שון רפידים השם בדרשו כמו חו"ל אגדוה על הרבה במקומוה סמך קדשנושבכתבי
 ועל . ידים רפיון אלא רפידים אין פ"א( דעטלק )מס' המכילתא וכמדרש , ידיםרפיון

 . פ"ה( מוטה )ירושלמי עקיבא ר' של בטדרש ; בלעם זה אליהוא אמר ברנאל בןאליהוא
 לא ביהא אלפא אותיוה בדרישת אגדה בעלי של שעשועים מעשה על מיפריםקנאה
 , אנדה בעלי כדרך ביתא אלפא אותיות שמוח פירש הוא שגם עד לישון לוהניחה
 דברים להרבות הוא לסותר אך ואמנם . פולא לאהובהו שכהב באגרת בפירושוומההלל

 אל מפה טלאים כולם כי בעין עין יראה כתגיו את דורש משכיל שכל אחרי זהעל
 . אגדה ממדרשיפה

 אגרת עליהם פעלה רב ומה הניעו הדברים היכן עד לדעת נרצה אםואמנם
 היה והוא ביוהר המפוארים . הדרשנים טן אחד סורה כתבי על לב נתןהיהודים

 לו היה לא הרה ומקנאת משנאה הוא . באנטוכיא ודרש ישב אשר ס 1 מ 1 ט ס א ס י רכ
 רוח בי נראה בדרשותיו נדקדק אם זאה יבכל עמהם, דבר לו היה ולא ביהודיםחפץ
 צור ואל הביטו : פירש י"א( )דרוש מתיא לגליון בדרעצרמו , נו דבקה האנדהפדרש
 נוף אבנים מתיך כמו דומה היהה עקרה ששרה מפני נקרהם בור מקבת ואלהצבהם
 היו טומממין ושרה אברהם סד.( ניבמוה חו"ל כמדרש ממש . לאברהם בןהקב"ה
 הבטן שביעת ירי על : אמר י"ג( )דרוש אחרת ובדרשה . חצבהם צור אל הביטושנאסר
 אטר זה ועל , מדום אנשי ונענשו , נח בימי המביל ובא , עדן מגן הראשון אדםננרש
 ודוגמתו . לה היה השקט ישלוה לחם שבעה אחותך מרום עון היה זה הנה ,יחזקאל
 . . . מבול באנשי מצינו וכן מורדין הן שבען לפי שייח( האזינו 0"ח פ' )עקבבספרי
 סדום עין היה זה . . , ה' נאם אני חי אומר הוא וכן . . . סדום באנשי מצינווכן

 לארם לו יש אפי' ה'( ידרוש עוד ואמר . ונף לה היו השקט ושלות לחם שבעהאחוהך
 לא אח אומר הכתוב ועליו ניצל אינו צדיק אינו עצמו הוא אם צדיק אח או אבותזכות
 או אחי נשביל אדם יאמר לא מ"ו( )ש"ט המדרש דברי ממש והם . איש יפדהפדה
 וכה"א , אחיו עשו יעקב ולא בנו ישמעאל ממלט אברהם אין , נמלפ אני צדיקאבא
 נמצא מתיא לאונגליון עשה אשר פירושיו בקצה נבינה ואם . איש יפדה פדה לאאח
 ג'( )דרוש בפרשו כמו . היהודים פררש לסגנון ממש רופה מדרש סננון לפעמיםבהם
 נעשית לפיכך המואביה רות זו יפיך המלך ויתאו אביך ובית עמך שכחי : הנתובנען
 ביתו אל ויביאה מחיא( )באונג, כתיב ה'( )דרוש שם ועוד . דוד סמנה ויצא למלכיםאם
 וכך , לעולם אלא הזה במקום עד אין , הבכור בנה לו ילדה אשר עד אוהה ידעולא
 ט"ו( )דרוש . העולם ועד העולם 0ן וכה~א שחזר ולא.מצינו הסים יבשה עד אומרהוא
 ועזריה מישאל חנניה זה תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב נשברה רוח אלהיםזבחי
 לבנו כי אלהים רצנו אמר ראת כמה גדול קרבן ולא ונדכה נשבר לב לפניושאבהו
 השטן בעצת והלך הראשין אדם בשחטא הנ"ל( )ירוש עוד ואסר . נשברה ורוחנונדכה
 לו נתן לא שבקש טה כאלהים להיוה מבקש שחיה ומהוך למיתה ונדון מגדולתונפרד
 . אתמהה ממנו כאחד היה האדם הן דכתיב היא הדא הימנו ניטל בירו שהיהומה

 במאסר. פתח ט"ו()דרוש
 יקרא נדול אחרים ומלטד )מצות( יעשה אשר סי : האונגליון

 שכי שגדול אחרים ללמד חייב כך ללמוד אדם שחייב שכשם מכאן , שמיםבסלכוה
 גדול העושה שכר אין כך מעשה בלא להלמור וכוה שאין וכשם , הלמוד משכרהמלמד
 קמר הלמוד לטעינה קודם שהתלמוד יכול . . . ת לעש לאחרים נם מלמד אינואם

אשר חע(;דויר
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 עצמו המשפיל כל מ"ו( )דרוש שם עור , להלמור קודם שהמעשה ומלמד יעשהאשר
 בגךלו אשמע -אשר ה' מי "מר פרעה , שיושפל סופו עצמו המנביה וכל שיונבהטופו
 ואנכי אמר ואברהם , בים אלד ולבסוף ארבה צפרדע כנים קטנות בריות תחתונשפל
 בספרותנו אגדה מדרש דרך שיודע סי כל . המלכים את ונצח והוגבה ואפרעפר
 מדרש מטבע את יחאו הרונמאוה אלה שכל יבין ובלבבו יראה בעיניו דרישתווסגנון
 . עליהם היהוריק שלאנרה

 להם עשו הראשונים הרורוה בכל אשר הכנמיה אבית כי הוא זה מכל לנוהיוצא
 , ןבפירושיהט,ומדרשיהם בו ישרתי אשר לשרה כלי היהודים ושמי של מדרשם סגנוןאה

 , ואגרותיהם בכתוביהם השלוחים דרך ואחזו , האונגליונים בעלי בעקבית בזהוהלכו
 בהחלה ויהי , קדשנו מכתבי תעצומ:תיהם הביאו היובלים מדרש מדת לפי כלםאשר
 , קדשנו בכתבי לההעסק יותר השישוקה בהם גברה והנה' לחשבונם השלישיתהסאה
 דבר כל להוציא ;;רה להם היה הוא כי בו לענות "rts מדרש-אנדה להם היה מאזנם
 בין גם פרחה האלה בדורות כי יפלא לא כן ועל , הכתובים מן להם הנרצים דעהוכל

 היהודים מדרש סגנון כי בראותנו ואטנם , לפנים מאשר יותר האנדה דרישההיהיד'ם
 להשיב כח לה היה הזאת הדרישה איך נקלה על נבין סלולה, דרך להם גםהיה

 על המועלים לפעמים ואיך ולנצחם דברחורפיהם
 רע~

 התשובות לבטל ירעו לא היהדות
 . בקש דתיה אם בי היו לא התשיב:ת אם אף היהודים השיכוםאשר

 המשיחית דת כברית :להביאן בה נולדו אשר אמונה כנפי מתחת נפש.תצדיה
 אהבו ומנהיגיה מוריה כן ועל , הוה היום ער היסדה מיום הכנמיה אומנוה היתהזאת
 בדברי ולהוגיעם במענית היהודים חכמי את מצוא עת בכל מטרידים להיות לעולםזאת

 פכ"ד( )ח"א זאת לדעת הראנו כבר . היהר:ה מדה ולהעבירם לבם לקחהתעצומותיהם
 דעוה ; דעותיהם נגד לדרוש סהאמצים היהודים חכמי היו המשיחיה דת הנלוה מריבי

 האחרות אמונה מטהרה השכיהו כי יען , ליהדות גחל אמין בעיניהם נחשבואשר
 התורה זאת פרצה אשר הפרץ , עזמו הפארה ליהודים מא; היהה היא אשרהגמירה
 גלו לא : אמהו ובפירוש , ישראל ולנלוה הבית לחרבן הסבה לדעהם היה בעםהחדשה
 ובחמשה הדברות ובעשרה ובמילה שלשלם ביחידו שטרו עדשראל
 סנהדרץ לירושלמי מימם 'טל כתות כיד שנעשו ועד רבתי( )איכה ה תור מטיתו
 טענותיהם ובטלו בדעותיהם החרבן אחרי הדורות חכמי נלחמו עז ביהרון . ה"1(פ"י

 שאין , מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין : שיסרי מה כי והוכחנו , פ"א( חיב)לעיל
 פסקה הראשין אדם של חטאו שזוהמת הנאי על נתנה שלא : שתבטל עתידהתתורה
 ולעשות לשמור , למצוה מצוה בין להבדיל שאין / המילה זכות שגדולה , התירהע"י

 ננד מכוונים אלה שכל ( שם )ח.נ התקים אחרי להרהר ושאין / המשפטים כמירוסקים
 ההנאים מן מדרשים נמצא קרבה. ובמקימית , פילוס ע"י שנתחדשו המשיחייםעקרי
 לפעמים וגס ן ומדעותיהם המצים מן הפרישה על בפירוש מזהירים לפעמיםאשר

 טיוחד היה חנניה בן יהושע ר' , דקים רטנים בסהר מונחוה נגדם והטענההאזהרה
 טה : במותו עליו קוננו כן, על ואף , עליהמל( ובניצוחו המינים עם כויכוחיובדורו
 שכונתו מוכיח ענינם אשר מדרשים כמה ממנו נמצאו וכן , מאפיקורסים עלןההוי
 בהם נאמר לא שבתורה קרבנות בכל : דרש עזאי בן ושמעון , "ש( צד )ת"בנגדם

 הר'.ו (י
ל  

 "Studien שיט)ן1.01, )1876 בחבורועמא;
 0ע1110"10ב30הא5ם0וש[81א"

 יפה סדר
 זה שאין ח: בכותת אה:)א דבי סני עם ויכוחו על העיר 1ח1 ובצד המינים, עם לריי לו שהיו הכיחיםקצת
 נגד הכוונה ליה מלחי במאי סריא כי פלחא : המין ששאלו שהשאלה . מין עם לו שהיה ודברים דיןאלא

 ישראל .כול. במה מלח ברית שהא בריתו את ה הקב שבמל ומר כ סמא הוא ועתה הארץ מלה שהםישראל
 סריא מי ומלתא :משיג שליה לפרר יש וכי הסין :שאלו . פרד של בשליה התול בדרך ר"י ומשיג זלהתקיים

 גלומת ג( חודו-ד
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 פרפתן ל'הן שלא מיוחד שם ה"י יו"ד אלא בחי שדי ולא אלהיך ולא אלהיםלא
 מעצימים המינים שהיו קמ"נ( פי' פנחס ספרי פ"א ויקרא )ספרא לרדות לסיניםפה

 וכמוה שלשה או שנים שוגים במקימות שמצאנו סמה השלוש או רשויוה משהידעהם
 לא שבקרבנוה ריש אמר זה ועל השלוש על רמז שהוא ה' אלהים אל במורצופים
 בכמה עוד ונמצא . טעוהם לבטל מראש התורה כונה כאלו היי יי"ר שם אם כינאמר

 )מכילהא רשויוה בשתי המאמינים ם י ו'נ ש שקראום המינים ננד שדורשיםסקומוה
 )ספרי המינות אחר מהמשך והזהירו שלי( הוצאה כ פ משפטים פיה דבחדש פ"דבשלח
 בעיניך )ההורה( ההיה שלא מדרשם: נם ואולי , מ"ח( פי' עקב קט"ו פי'שלת

 ואתחנן )ספרי לקראתה רצים שהכל כחדשה אלא סופנה אדם שאין ישנהכויוטגמא
 ; עיד מופנה אדם שאין ישנה בריה היא משה שתורה האומרים נגד מכון ל"ג(פי'

'nyDV)מכילתא דרש. למצרים עשיהי אשר ראיהם אחם הכהוב ועל יעללינעק( מר"א( 
 משנר אני כתבים לא לכם הם נהובים לא לכם אומר אני בטסות לא , פ"ב(דבחדש
 והגכורוה הנסיד מעשי שכל נגדם מכוון ספק בלי זה , מעמיר אני ערים ולאלכם
 אנשים עדים פי ועל ובאגרות , ראשון מיד שלא ובכתובים נמסרו במסרת רקשלהם
 , קדשנו בכהבי ולתור לררוש המשיחיים הרבו כאשר האמוראים בימי ואמנם . וטףנשים

 עטהם לההוכת הואניה למצוא עה בכל ההאמצו היהידים בין רעותיהם להפיץובבקשם
 במקרא הרנה לעמוק היהורים חכמי בין נם ההשוקה רבתה מאז נם , רתםבפנוה
 המשהדלים מדרשים נמצאו האמוראים של הראשונים דורוה חכמי מרוב . אגדהובמדרש
 לדבר פניהם להסב הכתובים את מעותים הם איך ולהרא.ת :דעותיהם טענותיהםלבמל
 . ולאמהתם לפשוטם ובהתננד תשבו לא אשרולבונה

 המינים דעות נגד מכוונים טררשים לנו נהקיימו היאשונים האטוראים גדולימרוב
 : שבהורה מכהוב השתוף על ראיה להביא טוענים הכנסיה אבות כל כמעם .ועקריהם
 ונבר . ואתה אני נעשה להבן אסר שהאב אלא ,ה שאין ואומרים , בצלמנו ארסנעשה
 שמואל ר' , חנינה ר' , דרכו לפו אחד כל האמורא.ם ראשוני כבר דרשו הזאההטענה
 הזאת הטענה במל יהרה ובהשכלה , שמלאי ר' , אמי ר' , אסי ר' , לוי ר' נחמני.;בר
 התורה את כוהב משה שהיה בשעה : ומשה הקב"ה בין פיוטית שיחה בדרך יונתןר.
 נעשה אלהים ויאמר שנאמר הוה לפסוק שהניע ניון ויום יום כל מעשה בוהבהיה
 והרוצה כתוב לו אמר ? לם.נים פה מהחזן נוה! אתה מה רבש"ע לפניו אמר . 1 .אדם

 היהודי מרפון עם בויכוחו מערפיר יוסמינוס ששאל השאלה , פ"ח( )ב.'ר ימעהלמעות
 אחד מין כן אחרי שנה מאה כמו שאל הראשון לאדם ניהנה לא למה המילה הביבהאם
 בטעם והאחת ושחוק התול בדרך האחת השובות שתי משיבו :הוא ה.שעיה ר'אה

 לתכליהט ואמנם . פי"א( )ב"ר פיהו יפתח לא כאלם נכלם שב השואל והמין ,דרישי
 הדעות נגד ברמז או בפירוש הטכוונים המדרשיים המאמהים כל פה למדר צורךאין

 וכשכבר לב ובשום בעיון מררשינו במפרי קורא לכל וידועים גלוימ הם כיהמיניות
 לעינינו נגלתה אשר המראה להבין רק פה כונתנו אבל הקידמים בפרקים קצתםהזכרנו
 , ובמדרשו במקרא להתעסק התשוקה יום אל מיום גברה האמיראים זמן פרק מתחלתבי
 ובעלי , לאוטנוהם האגדה דרישת את עשו אשר רבים בהם היו הומן במשך כיער

 , רתא דאנ נן רב בשם נקראים והע מטתדת לנה הע מאתהדרישה
 בהלכה ידך" תנח אל מזה תם בזה "אחת בנפשם קיימו הזאת הכת מבעלירבים

 כמו-----------
 עפבתו חכ:ח: על הציר ועור עטנף מ5ח כרית תהבמל ולא סריא לא טלחא כך לפרד שלית שאן כסוכלותר
 להוסיף ויש , דבריו בכל 'ש עי ה:( .בחגתה מישען( בכ"י וכיה ,נציל טינאה חד ועם 1. בתענית אדריי:וםשל

 )ע'ריב'יויכוחי
 1 חנניה בן י לר ל( הב בכ"' ;נזה שנא הא' י א קא.(
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 כל והיה וההלכה הפלפול מן ידם משכו רבים בר אבל , נפשם השקה באנדהכמו
 אשר אלה והם , ד~גרהא לרבנן נפשם היתה 5א ההלכה מחכמי אחרים . באנדהעסקם
 ואף פלפולם כנגד שקולה היא אשר בעולם עצה ואין הבונה יאין חכמה אין בייחשבי
 "רבנן" הכבוד תאר להם יאוה לא כי ותשבו דאנדהא רבנן את מקלים היו כןעל

 הסתננדש אלה אבל . ה"ב( פ"א ועי"ש ספ"נ מעשרות )ירושלמי דאנדתא" מאיליןקראום
 כבר אשר החכמים מלבד . בעדו לעצור יכלו ולא מהם חזק הזמן ורוה במעוטםבטלו
 הגדילו אשר לב הקרי נבולים אנשים יוחנן ר' של ניזורו היו יטיהם דברי לדעהלסדנו
 פ"ה פסהש )ירושלמי בדרום ומושבו ממולדתו נהרדעי י א ל מ ש י ב ר . באגדהלעשות
 נפשו חשקה ה"ז("1( פ"ב )עוז ומי ר ד ה נם נקרא כן על אשר סב:( ובבליה"נ

 ולא פניו השיב. אגדה ללמדו מטנו ר"ש"נקש אשר יונהן שר' ואף , באגדהמנעוריו
 הקטנים השיורים מן מלמורה התיאש לא זה בעבור cw) פסחים )ירושלמי ללמדורצה
 תכונת . ,הלב את מושכים ומדרשיו נעים דרשן היה בי נראה ממדרשיו בידינואשר

 . בדרשותיו מושלות וטובוה בריאוה ודעות וכוה מתשבית , מושכלה לרוב היתהמדרשיו
 הכבדוה בהמעממות נפשי ישרה ולא עניות, רקדוקי שנא אשר איש בטבעו היההוא
 אשר הראשון היה היא ואף , ובנזרוהיהם בדקדוקיהם העם על דורו חכמי שמואשר
 לודאי שגימלאי עליו אמר ורב , ה"טז פיב ע"ז )ירושלמי גיים של שמן איסור עלערער
 יהודה ר' התיר ערעורו לסבה כי הדבר וקרוב לו.( ע"ז )בבלי חכמים במצוהמזלזל
 להתיר הלאה אחד צער עוד ללכת הנשיא לפתות רצה הוא ואף , השמן אתנשיאה
 ולולא , הפת אה גם תתיר - ועוני צער ימי שהם - בימינו : באמרו , גוים של פהגם

 את נם מתיר היה אסורים לההיר מנמהו שכל שיאסרו החכמים חמת יראומהנשיא
 הם , דורו חכמי מרוב נבדל היה הזה שמלאי ר' כי נראה זה מכל לז,ן, )ע"1הפת
 הקדוש הוא לרקדק שמרבה ומי היהדות מעיק- הם הקטנים מצוה דקדוקי כיחשבי
 חפדימ נמילוה ומופה חמדים נמילות תחלהה שהתורה דרש הוא כן לא שמלאיור'
 דבר על ברבים בדרשה דעתו מודיע יהירה ובהשכלה , קהלה( ומדרש פ"ה)ב"ר
 אחר והעמידן,!על דוד בא למשה לו נאמרו מצות תרי"ג : ורריש והמצוה היאעיקרי
 והעמידן ישעיה חזר שלש על והעמידן מיכה בא שש על והעמידן ישעיה באעשר
 דור אל שמרור מפני כג:( )מכות וחיו דרשוני אחה על והעמידן עמוס בא שתיםעל

 . שם( רש"י )פירש הראשינים כמו מציה עיל לקבל יכולים היו ולא הלבבוהנתמעטו
 לעתיר והקוהו האומוה על ומעלהו ישראל בשבח דרש יפים ובמשלים פיוטיוהבסליצוה
 ר' ודייש ההצעה דבור נמצא האגדיים טאמריו ברוב . ובכ"מ( סנ~;ררין'לא: ב. )ע"זלביא

 בעיירות ובסבבי מקום אל ממקום עובר דרשן שמלאי ר' היה כי נראה מזהוכמלאי"
 ענייני על היהודים עם להתוכח לעולם זאת אהבו אשר משיחיים במורים ספק בליפגע

 שלרגם העיקר דבר על הביחוד עמהם לו שהיו ויכיחים כמה נם נמצא כן ועלהאמונה
 להביא מענו אשר טענותיהם ובטל נצחיה תשובות להם השיב מקום בכל ואף השלושמן

 ברכות )ירוש' מקרא של בפשומו מיוסדוה הן השיבותיו וכל קדשנו מכתביהעצומותיהם
O"Dקצה במעשה נפשו ישרה לא כי ניאה ממאמריו מאחד . ובכ"מ( מ פ ב"ר היא 

 אמם ונהה הנביא דברי עליהם וקרא מקיימין נאה ואין דורש.ם נאה אשרחכמים
- -  הובישה-

 ה,ח מ"ב בסיענית כיה עשיה' בדבורך עשיתי ובדברך איל הבירא אמש הי.ג פ"א טגילה בירושלמי10(

ונהי
 דבירא בגנוי חוה במקום ריש שנקרא נתחלה וחשבתי עצמו בפני ערך הזה לר"ש הירושלמי מבוא בע5

 n1Pm הדבר אב5 . עשיתי ובדברך מדרשו שםעל

-DID 

 כן ומפורש עשיתי ובדברך 5יה אטר דבורא ש"ל
 ויש.לנו בסרול'ר ועי' פי"ר גבכ'ר גם שכח וכך עשיתי ובדברך שנאסר לו אסר הקב"ה אריש פכ.'ב ר.בחק
er"~aקרובים בהלנת דבריו כ5 אבל ובנ"ט חט..ו ? פ-ג וקדושין ם ה פיה נימין ירושלמי עיין הלכוה כמה נם 
 . להנשיא גשסעש דבריו כי בפנים ומבואר ;5ז.( ע"ז עיין נשיאה יהורה ר' אצ5 ביה כאסן הה הוא . והגדהשדרש
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 ודורש יושב החכם כיצד הארץ עמי בפני דבריהם מביישים שהם הורתםהובישה
 והוא תגנוב לא מול והיא תגזול לא ברבית מלוה והוא ברבית הליה לא ואוסרבצבור
 דורו לחכמי נחמד היה לא שמלאי ר' למה נבין הנקודית אלה סבל . ואהחנן( פ' )רירמנב
 לבבו בסתר דעיתיו יצפון לא ואשר פנים טשוא בלי לדבר ומנהגו משפמו עם אישכי

 . מנעיר סעמ אם כי במאמריו נתקיימו לא הזאת לסבה נם ואולי , לכל רצויאיננו
 אם מני!!( נח בר ל א שמו רבי היה בדרשנותו ומהולל בדורו ממנוגדול

 כעצמות( ותקן אזן או יונתן מרבו קבל אשר בהלכה דברים כטה ממנו נמצאכי
 נפשו רכניס ולא , בדורו הלכה חכמי מדה לפי הלכה מבעלי היה לא זאהבכל

 על יתרון לה בתת המשנה את רבה באהבה אהב אם כי , חדודיות והויותבפלפולים
 מיני כל , נרול כהי בה אשי באנדה היה עמקי רוב אבל הוריות( סוף )ירוש'התלמוד
 בבאור לו רב ידיו גדולה. אוטנוה לו היהה ובכולם במאמריו נמצא אגדהמירשי
 ההיא בעת המקרא מפרשי ררך ולפי בזמנו הלשון הכמה מצב לפי כפשוטוהטקרא
  מדרש דרך הוא כאלו ונראה משל פי על הפשוטי פירושו ממהיקולפעמים
 יפרשו מלותיו בביאור המקרא פשמ לבאר כשרוצה ברור8'( פשט אלא ואינואגרה
 לבל מגנון היה כן אם כי לו מיוחדת תכונה זה ואון יוניון לשון פי עללפעמים
 שומעיהם על ערבים אנדותיו מדרשי רוב באנדה'ן( ובפרם בזמנו המדרשבעלי
 ומושבלים5ן( יפים קצרים מומר משלי קצת גם לו ויש עליהם נחה הפיוטיורוח

 נגד ומעלהם ישראל של שבחם הם ביותר עליהם לדבר אהב הוא אשרהענינים
 כל ועל , להורה שקדם ארץ דרך מעלת מדל , לומדיה וחיבוה התורה שבת ,העמים
 ומשליו יפות טליצותיו וכות דעותיו אלה ובבל הלרבות וחובות המיסריות הנפשסדות

 ובחיצוניותה המקרא בפנימיות מדקדק היה האמהיים האנדה בעלי ככל ,נעימותה(
 אשר הקבלות או אותם וההבנה הביאור ולתכלית המקראות ופסוקי אותיות ומונהוסופר
 ולבקש לדרוש המקרא כל על לפרקים לחזור התעצל לא אודותם על באומהנתקבלו

אם
 בב"ר כמבואר זקנו של כתפו על רכוב קטן נער היה רבי של הברו התנא אלעזר בן ר"ש בימי.11(

 . עבש מפיו שהטע מה וזכרפ"ע
 פ'ג מעשרות האי פ"י תרומות חיג פ"ט היא פיה כלאים בירושלמי עוין 'ונתן ר' c~a סהלכות'ו12(

 ויה ה'ר( ד פ )ר"ה הירושלטי ולפ, קכג.( )ב"ב רבו היה וריי הדורות סרר געל וסדרן בבבלי ען שכ"מח"א
 ה פ פסחים ה"נ פ"א שבת ירושלמי עיין טדעתו ש,טרן הלכות . שטוכירו מצאתי לא אבל השבהק רבוריב.ל
 ה'ו ג פ מעשרות היא "'א הרומות עי' הכתובים במדרש הם הלכותיו רוב . מוריד עי' אחדים ובמקומותח"ז
 סנהךרין עי' ובבעלי ובנים א ה פזא טגילה ה"א פ-א שקלים ח ה פרג יומא ה"נ פ"א בכורים ח"א ח"הטיש
 . יונתן א"ר וצ-ל ט.ם אלא זה ואין יוחנן ר א רשג"נ נטלא לפעטים מקיטות בקצת ועוד )סו:( ב"ק)יד.(

 על ת-י וכ"ח לאתר מאתר דגל. תרנגולא כהדין ר ב ג פלטינה ממלמלך ה' הנה פיה רבה ~יקרא עי'13(
 ובולון שבט פת'חתא רבתי איכה . פנים שטדהנת מלכות טדהבה שבתה פמ'ו שם . דתרנגולא מכרך גברעציון
 לבת לטה"ד אליך קרוב כי : כמו משל ע"פ הפשט וטמת'ק . וגו' הראשון געת שנ' תחלה גלו נפתליושבט
 נפ' פ"ה רבה שמות עוד ועי' נצבים פ' סוף רבה דברים וכו' הקשה אטר כך וכו' סכירה אדם היה שלאסלך
pw'1חרבה בטקוטות נטצא וכן וכו' לוהבי משל לו . 

 מלשונו נאמרים תורה דברי שיהיו ליפת אלהים יפת ודרשו יונית ללשון 'חרון קדמאי נתנו כבר14(
 מלות גם לפעמים ובא-ו חששו לא הוה תיתרון ספני גם ואולי יונית התורה לכתוב התירו וע-כ יפתשל
 עשה כן ואף האטוראים ביטי וביותר התנאים ביטי הוה המנהג היה וכנר יונית לשון שרשי ע-פ הקדשלשון

 פ"א, אמהר ובטררש זנו יוניות לשון אלין ארשב'נ בכות אלון שסו ויקרא בפסוק פ"א פ' כות ג-ר עי'רשב,ג
 . האת 3פנח הרבה שמאריך ב' תאבר חיט בפחלוץוראה

 גרם דו ל א שותת ולשונך מהלך אתה ספק לנחש אוסרים א ה פ"א פאה בירושיטי מאמרו עי' (5
 מפ'מ . . . לחש בלא הנחש ישד אם א"ל ואוכל טורף ואב ואוכל טורף אריה נושך שאה לך הנבה טה .לי
 והורג כאן אומר שהיא הלשון לנעל אסרו שיאלים אתם ול' איל מהרגשין האיברן וכל אחר אבר נושךאת

 חרשו רויאשונים ה.א פיה שקלים . עולם של נדרו פרצתי אני איל הגדרות בין מצוי את ומפ"ם . . .ברומז
 ומשלי . לאכול מה לנו אין ואנו ואפו קמצו לשו הרקידו מהנו בררו זרו דשו עטרו קצרו עדרו נכשוזרעו
 לכל כב סנהדרין . שפה קיקלה קיק-ה הרום וכד שכה גירה בירה תימוט כד ,קיו.( שמעו בפסיקתא ;מוסר
 פ' רבה דברים וכו' שלשה הורג שהוא שלישי לשון הרע לשין נקרא למה . נעורים מאשת הוץ תטורהיש

 . באלו כיוצא והרבהשופפים
 נשא פ' ,p'p וכו' ה או' ושמחו ישראל עם מהוכח ה הקב היה מקימוח בג' פ:'1 רבה ויקרא עי'15(

 ה':מיו"ד
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 הראשונים הרושמים נמצא במדריגיו אשר הראשון בחי הוא ואף '( הקבלה' נתאמהאאם
 בהם השתמש כבר להן idbnwD שלנו  שהממירה תוכניים דבורים וקצת ה ר 1 ס מל

 בפנימיותה/ וח.קר דורש היה המקרא מבחיצוניות  יותר  אך  ובכ'ם( פי"ב  וב"ררשבע
 אין המיטה ה' הורה כי להראות ,ה וכל לשונוהיה טעמי התורה מעמי ולהידיעלרעת
 גדולי למעשה התנצליה לבקש והיא במדרשו לו היתה אחת הכונה . ריק8'( דברבה

 הרברים יציקת שמי  באיפן  טחטאם המספרים הכתובים לבאר עי בכל ומשברלאומתנו
 צדיק איזה בגניה הממפר הכתוב פני להסב הזאה תשוקתו , סועה  אלא איבוכפשוטם
 אמת א.נו הממופר שהגנוה לחשוב לפעמים הביאתהו הפשוט המפור חלוףלבונת
 לעש.ת אחרים שהניח מפני באמת יושאו שלא אף לגנותו חטא בו שתלה אלאכפשיטי
 במאסריו גם ותראה הנלה ..')אפאלאגיע( ההצדקה תכונת , בידמלי( סיחה ולאאותו

 רעות ממאורעותהמדברים
 אשר.

 אשר הטובים היעודים ומן , ישראל על אלהים נפל
 להראות מהאמץ האומיה עם ישראל מההנהגות במאמ-יו וכן , באו ולא עליהםדבר
 הם.נים עם ויכיחים :(. עמהם מהם יותר עמם מהנהגים ובשלום ובמישור בצרקבי
 בלבו באמרו רבים חשבונות עמם לחשוב שאיז מוסד יסוד לו היה כי לו נטצאלא
 דעוהיהם להעצים הכתוכים יאת  בהבגהם המעקת דבר על עמהם להוכח נרצהאלו
 פ"ח( )ב"ר יתעו לתעות שרוצים והם טענותיהם על נשגיח לא כן על מספיקים אנואין
 כמנהג יום בכל הדברות עשרת אומרים אין למה מעם בתתו זכרם יביא אחת פעםרק

 מסינ' למשה נהנו לבדם אלו אומרים יחו שלא המינים מענוה מפני ואמר 1הקדמונים
 הלכוהיות בשאלות גס בי עד כך כל בעיניו יקרה האגדה . ה"ח( פ"א ברכות)ירישלמי
 , ובכ"מ( ה"א פ"ב הענית ירושלמי צ: כס. )סנהדרין אגדיות ראיות פי עלהנריע
 בעלי מגדולי שהוא הכל בפי מהולל והיה פרסומו היה באנדה דרישתו כערךואף
 כמח לנו נמסרו ממנו ואף , ובכ"מ( פי"ב ב"ר ה"א פ"ב חגיגה )ירושלמיאגדה

 פנים נשוא היה הוא . ובכ"מ( פ"א אסתר פע'א  וב"ר  קרמ'נים מזמנים אגרה"אססורוח
 בסבור אבל . פם"ג( וב"ר ספיח  תרומיה  )ירושלמי הבשיא בעיני הבבר הממשלהלפני
 ואשנץ, עהה  פרצו  אשר הרעים  המנהגים מן עין מעלים היה לא  הנשיא שכבדוזה

 הנשיא אוסר דין בית ואב מתיר הנשיא כיצד עושה הדור עושים שהגרולים מהשכל לי חטאו כן כרבם המקרא עליו וקרא הנשיא נגד אחה פעם דרש מר בההול .הנשיא
 אומרים הדוד ושאר 1 אומרין ואנו מתיר אב"ד אומרים והדיינים 1 אוסר ואנימתיר

 הדיינים %-,)
 יצ"ט ובענין . פיט רנה בויקרא )תורה דורות 1 כ שקדמת ארץ דרך ובשבח , סכותה פ' רבתי גאיכההתשובה בעני היפ.ם פאמריו ועי' . יכו' לההנשא סופו ד.ת על עצמו הטנבל כל )מג:( וברכות וכו' שבפחדברים הביבין ח"א פ"ר מגלח 'רוש' . הורה רו' להם גלח . הגדילו ד-ת לפ:.חם כבוש קטנים שחתלטידים בשעהה.ח פ"ב ע"נ ירוש'. עי' ת"ת בענין . )קנ:( השביעי דבחדש ופסיקתא , ממני שאל פפוק ב' ס(' בש"ט גם יאה .ש"

 -- . . )פ( כשלח ויה, ופסיקתא פזם בב.רויה"ר
 פ"א  רס"ר וכו' פסוקים ו ום מאות ט' רק בו יוצאנו ולא  טשלי ס' על חזרנו פ"א רבה גשה,ש (לן

 . וכו' מצתו ולא חמקרא כל עלחורנו
 הארץ תהא שלא הקב.ח בו הזר דברים ד' משי פ'.ג ב"ר עי' . במדרשיו ס'וחדת תכונה ~ה ענין18(

 , וכו' טלמעלן אלאשוחה
 )נו.( ש3ה עי' רשב.: של מאמרי הוא כתה אלא אינו חמא פלוני האוסר גל שמצאנו מקום בכל19(

 א.גו נכתוג שהמהואר יוסי ר' בשם כדתניא ומסיק פתח אלא אינו חפא שלמה האומר גל ראמר ע"בועי"ש
 בהם ותלה ;שו לא ראשונים אף לשנת בהם ותלה עשו לא שאחרונים "כפו אלא שמסופר כמובאמת
 . היטב ערשלננאי'

 על הצדקה . המקרש ב.ה שהרב מיום עונוהיהם על ישראל נפלו גדולה אופכי פמ"ב עי'.5"204(
 על הצדקה נהה, לזרעך שנאסר מעשה הקב"ה של מאמרו אף ר פט שם . ביה.ט או; הניה:שך5זרינשחקב"ח
 וכו' ה או ח17 העוברים אמרו ולא ג ה ד פ שביעית 'רושלמי , נהקיים לא ועדיין עבר בלשון התורחשדברה

  עשה טח שופטים פ' ד"ר . ה' בשם אהבם כרכנו להם איטרים ,שראל טה עליכם ה' ברכת לישראל אסרוילא
 לא א"ק הורי אמר נ רכב פל-ג רבה ויקרא . וכוי לכבוש הולך שהיה טקס בגל דאסנסא פורש חיהיהושע
 . ליש-א? הצטדקאות הם אלה כל וכו' ועגרתם בתורת משה  כהבנך

 ( : חורויר
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 )ד"ר תחלה שחטא הנשיא לחטוא הדור לגל בחי סי 1 אוסרין ואנו מהיריןהדיינים
 מהוננים שאינם הריינים נגר מגילה בחוכתה לרבר מאר הפליג וכן הולירן כי פ'ואהחנן

 דיינים העמיד אשר בנשיא תלוי היה והאשם זמנו מתלה באמת היה וזה ז.()סנהדרין
 ידענו אבל ירענו לא מותו שנה סאד21( ימש מאריך היה רשב"נ , כסף בבצעבורים
 אחרון. לרור ממאסריו רב המון וקייטו לשמו ככור עמו בני נתנו האהרון יוטו עדכי

 ורשב"ל יונתן ור' וריב"ל יוחנן כר החכמים גדולי כל בו אשר רשב"נ שלבדורו
 . בפריחהה האגרה דרישת היתה עזה בהשוקה באגדה גם דרשו זמנם מופתי אלעזרור'
 . באנדה לדרוש אהבהם כן אף ההלכה דלהי על לשקוד כאהבהם אשר החכמים מןיש
 בדרום ישב אשר ן ו ס י ם ר' , ה"ב( פיו )שבת מצפורי א נ י נ ה ר ב א מ ח ר'כסו

 נדול ממפר ממנו ונהקיימו באנדה לו רב ידיו אשר ק ח צ י ר' , היו( פ"א)ביצה
 , ובאנדה בהלכה חכם ד י ב ז ר ב ן 1 ים ס ר' , פ"ם( לעיל )עי' האגדייםממאמריו
 לוי( )ר' דאגדתא רבנן וכן תמורתו לנו מביא מי אילא( )ר' הלכה בעלי קיננוובמותו
 א פ פ ר ב א נ נ י ח ר' , ה"ת( פ"נ )ברכיה אבדתו על וקוננו במזהו לבם ויצאחרדו
 רשב"ב של בדורו הצעירים מן היו וכלם אחרים ועוד ספ"ה( )שביעית רשב"נתלמיד
 עסקם רוב אשר ויש , למדרנהו הגיעו לא אבל מדרשם בדרך לעינים להם היהוהוא

 דרשני בין מזהיר ככוכב אמנם . כרשב"נ לעשות הנדילו לא אבל היו ורביםבאנרה
 ממפר אין לפעמים הנוכר מהם לוי ר' והוא א מ ח ר ב י 1 ל י ב ר היה הצעירחרור

 , יסולאו לא בפז אשר ברכה אחריו הניח באגדה יקריס שיורים . יבמדרשיםבתלמוד
 )ירושלמי הכהוב בטדרש לרוב הוא המעט וזה , אלינו הגיעו מעט בהלכהממאמריו
 להלכה טעם נוהן ולפעמים ה"א( ד פ ר"ה ה"ג פ"ד תרומוה , ה'ם , ה"א פ"אברכוה
 הדור חכמי ממבחרי ח"כ( פ"ב )ברכוה אגדהבמדרש

 הראשיי
 המופלאים האמיראים של

 בר חמא מ-' לו היו קבלותיו רוב אבל 2:(, מקובלים מאמרים בידו נמצאובאנדה
 מקהיל יוחנן רי של מדרשו בבית משרת להיוה לו נתנה שפלה ופקידה בעמו נכרלא חכמתי כשרון אשר עברו ושנים ימים . במררשימ( יבכ"מ : ננ ובהים : כס )ר"החנינא
 יאת יפלא לא וסגו ברוח נבי; אם ואולם . ה"נ( פיה סוכה )ירושלמי לדרשה העםאח

 של ברומו עומד והפלפול והצליחו גדלו הלכה וחקרי ההויות אשי בזמן .בעינינו
 אשף ,עולסו

 עוק-
 הרבה ישכר יקרא אוטן קץ לאין הלכיה ומרבה בפלפולו הרים

 באלהיות חכמתו 1. באלה חפץ לו אין אשר לנבר מדע יסכן מה נזה בוסןיגף,
 המעיינים ננד , בפלפולם גדול סעף המעוררים נגד היא מה ובדעוה באמונותיבטבעיוה
 והטשרה מצבו נחלף קמן במקרה אבל ? דינים על דינים ספות למען בהלכההטעמיקים

 לדרוש לוי ר' ועלה לביה"מ לבא ר"י אהה אחת פעם . ר"י אצל דרשן נעשה כהעד
 צמאה והלאה מאז ואף לכם אל הנכנסים דבריו לשמוע עמדו משתאים , העםלפני
 שצ* nae בכל ר"י של מדרשי בכיה דורש להיות ויפקידוהו לדרשתו העם .נפש

 לו ולענ בז זעירא ר' כי אף פצ"ח( )ב"ר שנה וגירוים עשרים הזאת כפקידהויעמוד
1Dpi

 היה רשב'נו2(

 נע-

 פיס חגיגה עי' פדח בן ר"א מנה אחרי יטיס והאריך אלעזר גן ר"ש ביטי סבין
 שרשב"ג לנשיא ר"י של בנו בן רי-נ וזה וכו' רסוגרי, חבל ר"א על לרשנ"נ נשיאה י ר שאטר פי'ב וב"רח"א
 . הנשיא ריי של ב"ב הוא רשביג עם ריזנ כשטנאנו וע"כ תוהו אחרי נולד ורי.נ רבי כיסי חי רהא טסנוקשיש
 415 צד ר ח נרעץ והחליט יחזקאל בן ר"י סגת אתרי שאירע אטי ור' ירי"נ גרשנ'נ מעשה )יז.. -בם-קוביתא
 שתרח ג-ש יוצדה רב גמוה עור חי דרבי ניוטוי שנולד שרשבזנ נודה שאם חכרת אדע ולא הג' ש"נ זחכי

 תשלישי רי"נ את שראה ער כך כל ימים האריך שהשב"ס יפלא אבל יחודה רב מות אחרי חי סטנו תצעירשרי"נ
 אינו משג'ק CP שרי"נ והחליט מכונו על הדבר שחעסיר ריזנ ע' הירושלמי טגוא ועי' , שלטים דורות ר'וחי
 . המשנה מסדר רבי של כ"כ חשני רייאלא

 פ"ר יברכות יוחנן טר' ט"ד:( פסיקתא פי"ד )ב"ר הקינח מר' ר( ה' פ'ב ברכות , סיסי בר מלוי32(
 פכ"ה(. )ב"רוממשג, הזר( ג פ )שם חנינא גר אחא סר' פי'ב( ב"ר ת'1 ח פ )ברכזת גזירא סר' הלת( פ"א )מגלח טרשכ"לד1'ד(
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 צוה ובפירוש כשרוניו מהר הכיר הוא נם בחי ספיג( )מעשרות אגדה בעלי לכליעמי
 מאסריו . ה"נ( פ"ב מנהדרי1 ה"א פ"ר )ר"ה לוי ר' של דרשתו לשמוע ילכו בילחבריו
 של אגדה דברי בכל הרעיון ובעומק פיוטית בנעימות עליהם ערוך אין במעםבאגדה
 אם כי אשמתו זה אין להם נאבה לא אשר דברים אגדותיו בין יש כי ואם , זמנובני

 רוב לפי אם כ. לפיהם לא כן על אלה בכסו חפץ מצאו אשר ושומעיו זמנואשמה
 , הפשם לפי פירושים ממנו נמצא מעמות כהרבה . לקקו ננעימוונ הלכבות לוקתולדרשו כפשוטי המקרא לפרש יורע לאיש לני יתודע הדרושים באלה , עליו נשפוטה-ושיו
 פירושיו28( להבליה לשונות שאר בשרשי לפעמים משתמש הקדום בזמן המפרשיםוככל

  המשל עם הנמשל ום5עים עולם של ממנהנו לקורים יפים משלימ לו ישובדרשותיו
 מושכל רעיון עת ובכל איזופי משלי דרך על משלים .מלבו הגה וכן גד:לה21(באומנות
 )אפאריממען( קצרים במאמרים תידוה מליצות הרבה לו ויש משלות( בסתר צפוןומומרי
 ארמית בלשון נתקיימו קצתן , האדם נפש בתכינת ורעו חכטתו על מעידותאשר
 דאה מה מן ויתיר דאתלניש מה מן ופרא אכול חילך לפום כמו , הקדש בלחיןוקצתן
 רבה )ויקרא עינא בחרא ודאיקוטטא פורגרים האהיא מדינהא עלובא ספ"כ( )ב"רשרי
 וכל מרוי מלוי כל ה"ח( פ"א ברבוה )ירושלמי דחמאה סרס.רי הרי וליבא עינאפיה(
 בה לאחרים שאין אדם על הבאה צרה לך אין כעם( יהמר פ' י"ב )קהיר מפשןסרוי
 והשן העין ברשותו שלא וג' ברשוהו נ' האדם אח משמשין רבדים 1' פחח( )ב"רריוח

 בסף חלא כבור אין מסף( )שם ברשותו והרגל והיד הפה . . . ברשיהן שלאושחופם
 המהוקנת את מכניסים פם"ד( )שם שוספו הגל בגל פניו שמעמיר מי כל מפע"ז()שם

 פ' וקה"ר ד פי' )שם מתוקנת של לביתה מק,לקלת מכניסין ואין מקלקלה שללביתה
 התבשיל את שאכל מי , ואתחנן( פ' )ד"ר דבירך מקום תתפש ישלא הזהר הנל(את
 להקוה והתעיררות לישראל טובות נחמות מדרושיו גדול במספר , )שם( טעמויורע
 הוכחות פיהו מלא הוכחות גם אך הרומים, ולשקום אשר העושק בכל יתיאשילבל
 נכסה . מחשכותיו":( עמיק'ם ומים לשונו נבתר כסף אלה ובכל לאו"ה והוכחותלעסו

מדרושיו
 הזג פ"א ר"ה . נענה תפלה המרבה שכל מכאן תפלה הרבו כי גם היא פ-ד ברכות ,רישלמי23(

 הצית שאטרחם גדולה ונטולה לקול ח"ה פ"ר תענית . און פועלי כל שנאת למה פניך נגד שילים יתיצגולא
 היא וטרחטיו לכל ח' טוב פל'ינ . בארץ ונתן אוש שעשיתי אני מתנחם וגו' ר' וינחם פכ"ז ר ב . וכו' עליהחש
 גדיל וגי' חבטה אלהים ויתן ו' גר כדה. ותער כד"א פינון פינין ערו ערו 1 קל ט וו לבריותיו.נותן
 לתרנגולתא קורין בערביא פניה . עוילא ליניקא קורין בערביא ה פ ויק"ר . פתיא למ,ו)קא צווהין בערביאלפ"ז

 לצטטך מבעד על יפה הנך פ' נויד רבת ובשה"ש . לחמא לבמרא קורין א פמ"ב ש-ר . וכו' נלמודאלגדה
 בערביא סלח פ' א פ שם . ;דיהא לביותא צווחך בערביא אעירך טה פ' פ-ב רבת' ובא'כה . הוא ערבילשון
 . מסלסלה למסרקאמוחין
 לי שהיו לסלך משל וגו' גפ הסלט מ"ט . וכו' למלך מיטל בם קעשוה עקד שיאני מה המים יקוופניה
 וכר. סלך של פרדסו לפני עובר שהיה לאחד משל וכו' מתפחד א א שה.ה לפי פמיר . וכ' פטרוניןשגי
 קכח: קי. קא: : עז )כא: פסיקתא ועי' ובכזמ הנפש. על יפה כשל ד פ ויק"ר אודה. הפעם בפ'פעיא
 קסת,( קש'ת:קטב!

 וחקש ההבן שיג . החיה ועל הבהטה על כעם ארי פע.ח ב"ר עי' איגופי סטיי דרך על משליו25(

 ;צו.( פם,קתא . וכו' בכלוב כבוש שהיה לעול בחור שיח פ' ר קח . וכו' זמיעולבעי
ק

 . משכיל l"PD לכל כמבואר ברוי אלא שהיה nwuo ותואין
 את דן הקב"ה וגו. בצדק תכל ישפוט והוא ח"ו פיח פסחים עי' . מדרשותיו רבים הטין סנה26(

 בשו'פ ה ומ 'ל )כצ העברות טן בטלין שהן בשעה בלילה האומות ואת בטצות עסוקים שהם בשעה ביוםישראל

 מהם לו אוסרים והם בני את קוגסין חייתם למה 4 וא לגיהנם ומורידן או-ח נוטל הקב"ה לבא לעתיר 3פ
 טצרים טה חאהרונים מן יפרע הראשונים מן שפרע מי סג:( ,פסיקתא . זה על זה לה"ר ואוטרין באים העובחם
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 ענינ, לנושא וסגנונו נאה סדור מאד אהב בר נראה אלינו הניעו שלמים אשרמדרושיו
 בדרך יתארם אשר יפים מחקרים ממנו לנו יש ועוד . למדרגהי2( ממררגה דרושוורעיון
 יתאר גם או המקרא בספורי הנזכרים אישים בפי דברים יישים מליצית ושיחהספור
 ובנעימות נחמרה במליצה נאמרים הזה ממין מררשיו וגם כמדברים ודבריםענינים
 אומן פייטן היה כי לבד לא אך זמנוי(. דרשני כל על עלה בזאת אשרפיוטית
 כי בזה נם נתעלה אם כי גדול דרשן סאת הנדרשות הגדולות המעלוה כל בווהיו

 מעלה זה בם אשר ודעת מעם במוב ישנים מנהנים ולפרש בקדמוניות לדרושהתאמץ
 ומעלתו כשרוניו את בנפשו ידע מאד ואמנם . ההמת( בימים ובפרט לדורשנכבדה
 ולא למקדה דידע ואית למקדת ידע ולא למחרוז דירע אית ואמלך: אחרים דרשניםעל
 במקרה . צוארך( פ' רבה השירים )שיר קרוחא והוינא חרוזא הוינא אנא ברם למחרוזידע
 אבדו בהלכה תורותיו כי קרהו אותו נם האגדה דרישה אומנותם אשר החכמיםכל

 גי באנדה מאמריו פניני לנו קיימו הימים באתריה אגדה מדרשי מאמפי ולולאבהשך
 ולאברון, למוהת היה חלקם גםאו

 אבא בי ר והוא לוי לר' נאמן חבר בא"י ההיא בעה חי שני גדול דרשןעוד
 דרך , נאגדה היה יהכסתו הירהו עיקר אבל , הלכה80( בעל בם היה הוא כהנאבר

 , ופהיליסופי פייטני אגדה בעל ה.ה לוי ר' . לוי ר' חברו מדרך מאד נבדלמדרשו
 והשכלה רעת רוח , הנפש בחכמת ונוסרים עסוקים היו במדרשיו והנייניםהרעיונים

 אגדה בעל ב"כ ר"א היה זה ונגד , ההשכלה מצבי לכל נאוה טעמם וטוב עליהםנחה
 הכתוב אה מוציא ובכונה השומע אח המבהילות במקרא כוונות לשים חפצו וכלחריף

 במאמרים לדרוש מאד אהב כן על שומעיו, בנפש רושם לעשות מתשוקהומפשומו
 משפט לפי אינם אשר דברום בדרשוהיו נמצא וכן , )אנמיטעזען( נגדייםומשפטים
 . השומע את מבהילים ענינים שהם מפני זה וכל , פשומים'8( אדם בני שלהפשום
 איננה אשר כלליה היראה למלה ונתז בניטריקוז להשתמש לפעמים בהר הזהומטעם

- -  צפה-
 פטזו רגה' פסיקהא וכו'. ישראל על רעות עצות שמתחכט,ם לרשעים לחם אוי עח:( , שם וכו' בדם אדום אףבדם
 . הוה טפין רבים ועור וכו' שאו"ח טשונים 'שראל סעש.הםבבל

 ירטיה דברי תשמעו שלא עד ח' דגר שמעו הקב"ה א"ל וכו' למטרוניתא אר"ל )קיו( פסיקתא עי'27(
 נטה ומונה ופיכחות דברי תשסעו שלא עד נבואה דברי שטעו נבואה דברי תשמעו שלא עד תורה דברישטעו
 בוראכם את וכרו בוראך את ונכור פתי' רבת' איכה . להם שרע מה ישמעו שלא עד לחם לחוב שישמעו.ברים
 עוברים היו טהחלה וכו' צביה בית מגיעי חוי : שם עור . וגו' קייטת כהגה שברית עד קייטת שבחורותיבטער

 וכי' פונות כל פכ"ד ויקיר ועזע . הדרוש סוף עד וכו' מיחו שלא וכיון וכו' מיחו שלא כיון כו' בקטטוניותאותו
 . ובב-ט תתאנה פ'שהע"ר

 אוסרים וכו' לחרקל אומרים וט' אותי טוריעים מעשי . . אזל . הולך קולך אין למה לפרת אוטר28(
 התבונן תצלע את ח' ויבן . פט"ון )ב"ר וכו' עלינו מעירין פרותינו . . איל חולך קולכם אין לטח טאכללאילני
 מרדכי שראה כיון . פי"פ( )שם וכו' בוראו על הלמורי לוטר )הנחש, התחיל פ."ח(. ,שם וכו' כבראתהמאין
 איני ואני לארץ נכנסו יוסף של עצמותיו רבש"ע לפניו אמר . פכ"ה( )ויק"ר וכו' בירו והסוס כנגדו בא המןאת
 . ואהחנן( פ' )ד"ר וכו'נכנס

 היא פ"א פאת . וכו' וחב של קופות ב' להם טשלשלים היו הרשעה טלכות גיסי ח"א ר פ ברכות29(
 פ"א ברכונו . טאשור עמהם שעלת אשורית שמה נקרא למח 'ט ה א פ טגלח . וכו' ושכחוה בירם הלכה היתהכך
 בשורות לסמוך ראו טה וכי ה'ב m'e . וכו' ייח ולטה א ה' פ"ד שם וכו' הללו פישיות ב' קורין מ טפ חה

 . ממדרשיו גדול טפסר האלה וסטינים וכו' ראשון ביום שנברא מה הקכ.ה גלה מ.ט א פ נ"ר . לנשטיםטובות
 ובירושלמי אחרים בשם וכלן קרב.( : )קכא שבת ב' , היא פ"נ כלאים , ח"ו פ'ה פאה ירוש' עי'50(

 ולא י'וחסיןן הבבלי כהנא לרב בן שהיה י-א ספ-ג( )חלת אסי ר' עם וגו"נ לנטליאל הוראה הורח ה"א ב פדטאי
 ה,ב. ג פ שבת ה.ו פ.1 ברכוה עי' בגלאי אטורא אשי בר הי"א מרב שקבל נטצא אבל מקורו,ידעתי

 מצות הכהום השוה : שם . לח-ר על ארוך דרוש וכו' דוד של דורו ה'.א א פ פאה ירוש' עי'31(
 בראשת מעשה בא ד פ . הכבור לכסא קרמה התורה א פ. ב"ר . שבחמורות חמורה למצוה שבקלותקלה

 אלי לכה דוד אל הפלשתי ויאסר פכזא ויק"ר . רושם nr7p שבמקרא יין כל פמ,ג תורה. מהן על~מור
 את הקב"ה שיא לטה 6י'ד ב"ר בטצרים לקיחה שכר לטד אתה לקיחה משכר פזל . אחזתו  שהארץטלטד
 אין וכו' 'דו ישלח פן ועתה פכ-א שם . שלאתריו ודורות שלפניו דורות שיסבול כדי הדורות כאמצעאברהם
 "ל אם זנאן בנים על אם תקח לא כתיב : טוטאתה פ' רבתי איכה עי' נגדייט טאטרים . תשובה לשון אלאועתה
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 אם אבל ובםגנינם, דרושיו. בצורת שנונע מה הוא ,ב כל פשוטה92(. פני עלצפה

 , זמנו תכונה לדעת פנינים מהם להוציא נוכל עליהם דרש אשר בהעניניםנתבונן
 לא אשר האנשים שן היה הוא . ההם בימים פרצו אשר טובים לא טשפטיםוכסה
 אוהבו לוי ר' נגד גם הלא , כן לא אשר דברים בראותם יהאפקו ילא פי לסו ירישיטו
 העיר יהן( אשר איש פסוק קה"ר הוריות סוף )ירושלמי נד:ל כבור כבדו עת בכלאשר
 בקנאתו וקראו דעתו לפי לדרשו יאות לא אשר מדרש אחת פעם שפיו בשמעו חמתוכל

 לעמו והגיד פנים משוא לו היה שלא ברבים בררשו כי אף , ספם"ה( )ב"ראשקרנא"
 את אף כי לאטר דורו במעשה תפלה נותן מדרשותיו באחת 1 מגולה בתוכחהפשעם
 מעגלותיה נעו תפלם פן חיים אורח המקרא עליהם וקרא עושים הם באמונה לאהעב
 באסונה אותן עושים שיהו בדי מקות עושי של שכרם מתן הקב"ה טלמל תדעלא

 שאין דברים : ודרש שקר שבועת על הוכיח קשים בדברים הדא( פ"א פאה)ירושלמי
 על הקב"ה ויתר ה"ו( פ"י שבועות ועי' פ"י )ויק"ר שורפם שקר שבזעת שורפםהאש
 האונאה ועל . כ"ז( )שי"פ השם חלול על ויהר ולא דמים ושפיכות עריות וגלויע"ז
 )פסיקתא זכה שהוא שקר של שמדותיו ל( )כצ דור אפשר , רשע במאזני האוכהדרש
 לתיאטראות הלכו אשר חכמים מתלמ.די אחדים בזמנו היו כי נראה מתוכתוהיו .כה,(

 שאימות השחוק מעורבב מה מהולל אמרתי לשתוק המקרא קיא ,ועליהם ,לקרקסאות
 מה עושה זו מה ולשמחה , שלהם היאמראוה ובבתי קרקסאות בבתי שוחקיםהעולש
 המונעים בזכות ומגדיל , מהלל( אמרהי לשחוק פ' )קה"ר לשם ליכנם ת"ח שלטובו
 עם סהתחברוה ומזהיר פתיחהא(, רבתי )איכן; משהקים בסוד ומשבת שם מלכהרגלם
 הגלים שה הים לנלי ישראל ומטשל , בשירים אתם לשיר בשמחתם מהתערבהעם4ם
 העמים נגר כאלה עיבה מתשבית , )שם( בעולם מסוימים אביתיהכ כך בים מסוימיםהללו
 כל את דעתם כערך החכמים לבות ההקיפי הרומיים ידי תחת בהתקפם ובארצונשנו
 המהומה יום אל מיום גברה כאשר כי הבינו ואשר , אותם לוחצים הם אשרהלחץ

 היו אשר העמים אח בהם רדו אשר והעשק והבצע הכחש פרצו כן בקרבםוהסבוכה
 ראה הנא , מבין ובלב פקוחות בעינים :את כל ראה ב"כ אבא .ר' , ממשלתםתחת
 תאר ונכוהים קצרים וברברים , הזאת הרשעה באומה המושלת המבוכה בודלוידע

 שמשו ואפלה חשך , וחשך ובהו תהו היהה והארץ : המקרא את עליהם בקראומבוכתם
 -בצעם מלים במעם יפה תאר כן ואף , סח,( )פסיקתא ברומי ובהו תהו ,במצרים
 הזה העט את ומדער)ו , פם"ו( )ב"ר והבא מדד שאומרת מלכוה מדהכה וקראםועשקם
 ממדרשיו ברבים במצאנו יפלא לא כן על אף , לישראל עשו אשר הרע המעשה כלואת
 קצת מראות לת"ת הבנים חנוך דבר על ררשותיו . הרומיים מן מרה בנפש ידברוכי
 שולח רי"נ היה וכבר , ברע היה החנוך מצב אשר כא"י מקימיה נמצא. בזמנוכי

 הנשים את סימון ר' הוכיח וכן , ולהטיבו ת לת החנוך מצב את לבחון א"ילעיירות
 דבר גדולה בקנאה הוא גם כן ועל , א( 5 )חלה בניהן בחנוך שמתרשלות עלבדורו
 הארץ אברה מה ;ל המקרא אליהם וקרא ומשנים סיפריה בשכי החזיקו שלא העיירותעל
 - של שקולו IDr על יעקב קול הקול: : מאת הקריאה את אליהם וקרא ה.רתי עלבםעל
 ודרש . בפתיחתא( רבתי )איכה עש. ידי הידים אין מדרשות ובבתי בנסיות בבתייעקב
 על לתם בלא 1 עשו לבני כסף שיקלים אתר למה לחם בלא כסף תשקלו למהעוד

שלא
 עכרא ויונה 1ע:נדוהי דכתקנא דמקלקלא ברא ייתי )קיא:( פסיקתא הג'. כתרתך לא הוי רוטשתבנים

 . בשב היה טובה ביום בט' :קצא,( שם עור וע" . עובדוהי דסקלקלאדמתקנא
 שם ווטרא בר ר"א הגי' פזא נרה ירוש' עי' גימטריא בדרך ארבה בחרבה שהיא כל ת"כ ר בנ,:(

m"Dפלונית לרוכתא דנים ופיח . וחבא מדד מרהבה . 
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 המלמדת- ממנו לנו נמסרה יקרה קבלה . פ"ל( )בר תורה של מלחמה שבעתםשלא.
 וזמן הנדולים סתכסינו אחדים ועלרת זמן ובצמצום , הדורות שלשלת בידיעהלויעיל
 .עוד בזמנו מפואר ודרשן חכם כהנא בר ר"א שהיה יוהר כי רואים אנו ועתה (סוהם8-(
 בהו כל כי אף . ומשפטיו אורחותיו ההוא הזמן במראה ולהבן לחזות אותנו דעתלמד.

 זאה בכל , הפשופ מן מאד הרחק דרש בלו מדרשיו בכל ההולך הרוח ודרךבררשנותו
 היה בי מכירים אנו דרושיו לדרוש אותו המביאים המקרא בלשוזמדקדוקיו

 בק-
 האגרה מרישי מרוב גם אם כי הזה החכם מררשות לבר לא ואמנם . הלשון4קברקרוק
 , הפשופית הכונה למבקשי גדולה תועלת תניע המקרא של הפשומית הכינה מןהסרים
 המפרש יתעורר בדרשתו הדרשן של המאמרים ונתוח המלות הבנת ידי על לפעמים .כי

 למפרש הבאה לתועלת ערוך אין הזה ומצר אמההו על המקרא להבין הפשימבדרך
 . האנדהממדרשי

 בכמותו רק אמנם , מאד נדל כי ער ונרול הלוך הלך האגדה מדרש הבאברור
 אנדה- בעל מבחירי . הראשיג,ם עליה עמדו אשר המדרגה השינ לא באיכיתואבל,
 אגדה בעלי מרוב אגדה מדרשי קבץ הוא סימון בר יהודה ר' היה הזהבדר
 ולהוסיף הקרמונים של מדרשים להרחיב אוהב והיה בשמם. ומזכירם הקרוםשבסור
 הפשיפ כי מגרעה ההוספה זאה כי נראה בהוספתו נתבינן אם אבל , מדעתועליהם
 לפרש הראשינים כדרך . טעם."( חסרות מחלצות וילבישהו הרוח אח הקרמוניםממדרש
 היה כן אחרון בזמן שהיו פרטיים אישים ועל סאות-ים דורות על רמז בדרךמקראות
 וציוריו רמזיו רבות פעמים כי מצליח איש היה לא כאלה במדרשים גם אבל ,דרכו
 שרשי עי האלנריים בציוריו נכשל ובפרם , הלב את אחריהם למשוך נאוהיםאינם-
 . הדשים מררשים ועושה והולך מווה הוא הזה בדרך פירושיו מקצת 8, דייך : לולקרוא
 )ב"ר כלום ולא ללמה שהיה הראשוז אדם זה דורש תהו היתה והארץ : המקראדנה
 מה היה ולא כלום ולא ללמה שנחשב נרמה החטא ידי .גל שנפילהו והכונהפ"ב(
 ראוי : אחר במקום פירש זה 1 להיוה ראוי היה אשר זה הוא ומה . להיות ראוישהיה
 )קה"ר וקיים חי שיהיה אה"ר היה ראוי , פכ"ד( )ב"ר ידו על תורה  שתנתן אה"רהיה
 )ב~ר רחוקה כפרצה עצמו אה מכתם נוטריקון בדרך כשדורש גם . ירעתי( פ'פ"נ
 כונות בו שיתן כאופן המקרא אה לדרוש במדרשיו גדול עיקר )ד,( ופסיקתא .פי"ב(

 שבמק-א פשופים דברים פני שיסב נטצא הזאת ולסבה , השומע את המבהיליםופירושים
 מנטל יוצא נסיי באופן אותם ולתאר מפשוטם מעשים קצת ולהיציא מפליאיתלכונות

הטבע
 שטשו מזריח זה טריק של שטשו ישקע שלא עד השמש ובא השמש צרח ובכיס פנ"ה ב"י עי'53(

 . ft~'y וכו' רבי נולד ר"ע שמת. יום אחר ,צדיקשל
 אלא כאן איכ ואכלתי מתהלך, אלא כאן א.כ טהלך ט( פי .ב"ר חגורות אלא כתיב-כא אין חגורה84(

 הדקדוקם סים דרוש דרך חס האלה סהרקדוקים ההוציא שמתולדות אף )ים( ידע אלא כאן. א"כ וירעואוכל,,
 וכן ההערער ערער א כמד פגרי פגרו ערו ערו )כו.( פסיקתא ועי' . הפשושית הכונה על ומעה-רים נכוחשעצמם
 וע" בצדידא חק וכן . עיניה נפיך ותשם כד"א כהדין-כחלא אבניך בפוך מרביץ )קלחן( שם . הפשמנים רובפי'

 בערוך בגי' כך גכירוטנק.א בחוחים מאי )קטב.( שם פגיסיא.; באילין באורים )קסג:(. שם בדר.בסתוריסן.ערר
 בפתר ויתנגע ודוגמתו הערוך פוספי בעל כמ"ש שלשלאות בל"י יפתרונו י דטס.,טפעטין. פזי סנהרריןשירושלמי
 . במדרשיו הרבת נמצא- וכאלה- . בשלשלין זת.י.בחירם

 מלשש תה וט' הקב"ה אחרי להלך לבו'ד אפשר וכי תלכו אלהיכם אחרי-ה' פכיה. בייקזר כסו55(
 גפפע אלא ה הקב נתעסק לא בריצתו מתחלת אלא שדרש בהיכפתו השחיתו והוא נאה באתן הקרמוניםשדרשו
 .  ונפעתם הארץ אל lan~1_ כי הח"ר תחלה בטפע אלא תתעסקו לא לארץ כשנכנסין אתם אףוכו'

 . ביחזקאל קרא פתר משניהם- ופוב פ' פיר קהיר ועי' . בכ"מ וכ"ח בדורות קריא סחר פ.בל ב"ר- עי'35(
 חמקמק, זה אפיריון פיג רבה ומהיש כמו רבים חאלגרי'ם ?יוריו באברהם; אכול-פהרלקריא לךושטפאפ.פ'

 השיב : על אף. בחרי פסוקנדע ב פ איקהרבתי עיין נסורה וששמה לידי שבא. עד הגבול עבר אבל רבים;וכן
 ירירם וכשזו ישראל של גבוריחס נפלו בירושלים שונאים ונכנסו עונות שנססו כיון אויב מפני אחוריטינג

 . הו' יסיט אחור השיב כביכול וכו' כצרה אנכי עטו חקב'ח אטרלאחוריחם
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 ;להבהיל,.:את 'זה:ומתסיה דרך :לפעמים אוהב בחיט למלות בפירושיו, וכן ,.הטבע'8(
 ,:,וכן ( )פסיקתא:נב מ!.כאן כ י ;יש נאלח שי דיו ח לכם הזה החדש נדרשו : כמו 1:השומע-

 :התבונית -אלה ..ואמנם,::שם-כל . ל"ג( פ' )ויק"ר .נכה מלשון שענינו "אנך' שם,-פירש:הנני:
 מסנה.סדהשים :לנון 'ויש, אגדה- _ נעלי )טבחירי בדורו היה כי .. אין-להכחיש-:ןהםתםיהות.'

 להועיל .- ומלמרים .ענינם: . :לפי :נאים-_הם . מקרא של מפשיטו -%ח.קים: אף..שהםו-חשפי
 ובתארו - , במשלימ:יפים כחו גדול וביחוד . , ה88( נכיח ודעוה השכל מוסר לדעת--לשוסעיו
 .להוכיח שיד-נוכל םקצת.מדר. בזמנו.:8( נרצה ענין היה זה אשר ש.חה . המקראוה-בדרךן.עניני

 היטב.)תכינת:העםןה,ה-משפטו .וידע הרומיים נגד. מצבם את כ?-בהשכל:.ובתבונהלהכיר'
 השתדלות-זהאשי היטב וכןיידע , הממשלה הנהגת - ומשטר מישליו ומעשהו.:ומשפט.:
 -להארם:כמוהו ידע .אצך הקדמונים החכמים אחד_.מכל אין וכמעט - , :המשיחית הכנמיה-:

 את-)כל - היו.ימוקהים רשות .להם- נתן שאלו עילם מיקדי אותם. קורא .'לטה' :!באמרו
 עלוהם.ה'ה.דודש:ננדם משפטו כערך אף )ב"ר;פמ"ח(, קלה לשעה יושביו.:העולסיעל

 בשאר:חכמוה-לא-מצאנו מבקיאותו . ישראל( PDW._'e )ד"ר..ואתחנן מרה_.-בקנאה_ובנפש
 _של תינומה מצאנו.שמעהיק שכן יונית לשין יורע היה בי הוא אבל.דבה.ברור.:רמו-

 :דבריו אחריו__מב'אים .הבאים מן רבים . יוני .הוא הזה )ויק"ה.;פל"נ(דוהתרגום-.-עקולם
 ואף דורי נעימים':לבני היו מדרשיו כי נראה מזה אשר' למירשם . :יסוד 'אותם-יערנים
 .יבוא, .בדור לשמו לו.:כבודמהמרקנו

 לו היה לא אשר דטכנין יהושע רבי היה סימון בן ר"י של דורו.:מבני
 זאת "ובכל, מלבו והרה הגה אשר באגדה אחריו-ברכה ולא,השאיר' -בהלכה -יד-רשם'
 דתא,-ולשה.מלאכתו אל י ר ממסר אחד היה כי יען. האגדה לחכטת' :פעל:לפובה.
 ,_ אגדה מסדרי היו כן ;הלכות .כםר,שהיד..םסדרי כד !באמונה,.

 י,( )ברנות בין.-בא"י
 לנו -.שנתק:יטו על . להודות לנו יש- לו נג.( סוכה לח: יומא כא: )עירובין .ובין:בבבל-

 ; אחר על_שם:חכם: מדרש מביא מעטים בטקומות רק , לוי היקרים..מר'.-:המדרשים
 כי.ברוב.המקימות , אם_הם,טמנו מאד ממופק.ם עצמו .שם על .!ואמנם-המדרשים_וםנמצאו'
 , ר'.לוי של שמי במפרים נשמט בי..נטעוה למעיין מתברר-

 ממדרגה שעלתה כערך והתכמ,,הזאת אגדה בעלי רבו עיד הזה הכור ת'ם אחרי.
 החיא העת של. - אגרה ' חכמי בין .. וברוחה באיכותה-. התמעטה כן .בכמותה.למדרנה
 היד מ"ט חלבו.)כלאים לרבי הלמיד היה הוא ברכיה. רבי מאדובהתעלה
 והיה-מתלמידי אגדה חכמי סנדולי הוא--היה. נס אשר ה'( .חסיי פ' פ"נ רבתיי-איכה
 מקד0וניו _אנאה. מדרשי .ברכיה ר, אסף -רבה בשקידה . א( ה פ"א- )טגילה --גשב"נ
 רבי בימי חי עודו כי ימים .האריך הנראה- לפי , במדרשים( שמם..)בכ"מ על:.וממרח

 בעלי בין נחשב גם היה כי )שם( ומבירר ,- .ד( הי פ"נ )קרושין יינה רבי של בנו ;מנא.:
 -שובי .בדרשו כס. . ההוא הזמן מעם .לפי מאד נאים_ הם .ממאמריי אחדים--אוראה.
 שישראל ארבע-מלביות כנגד שובי פעמים ארבע . ..בך ונחוה שובי שובי .השולמית:סיבי

 -בשעה : האדם-ירש בריאת ובענין , _פס"י( )פ"ה בשלום ויוצאים לשלים -בהיכן נכנסים.:
 :שבא-

 עטה, אחרים -נפקדו טרח שנפקדה בשעה פנ.כ .שם . הגא עולם דוגטת טעין להם נעשה פ"נ גזר7,(
 . .-וכאלה-האבח שם הזח העולמים נדל עוד.שם.

 אבליחחכם אומנותו,. בן אוהב ארם לך אין פל'ב ; בחשרו שליט תבירו- אחה כל.שנברא פיזט בפרטה(
 . וכו' גלבם))לשנוא נתת וכשרצית לאהוב בלבם פפ'ר_,_כשהצ'ת.נהת a~_-אוטנותג.אוהב

 למלך פמ"ם)משל ..שם וכו' במשפחות לו לטלךישקנה 0של נ פ ב"ר ש' אי,:טספר, (-יטשליו5
 שנים-רוטוס ביד נתת-אותו לרון-עולמך כשנקשת וכו'_. לו בניד-תיליל סלך - : שם עוד וכו'. אוהבים נ' לו .שהיו.

 פכר :-ויק"ר שיחה נדרך וכ1'1;-ציוריו עטרה.למלך ועושה שהיה_'ושב לאחד. .טשל פ"ב ויק"ר נכו,ודוסולום

 לך יש אתזז ק.( וכול-פם,קהא ברשוהך אתן וז' . . ברשותך. ג' לך מסרתי בהטות י' בני לישראל ה תקבאטר
 . רבים וכאיה ; גי' ה' קול את ואשמע תלמודי בבית הייתי סטייל ישעיה אמר )קנה:( שם . וכו' בתים גגיד'
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 בורא אני אם אמר ממנו יוצא.ם ורשעים צדיקים ראה בחי אח לברא הקב"השבא
 הקב"ה עשה מה , יוצאים צדיקים האיך אותו אברא לא ואם סמנו יוצאים רשעיםאותו
 ומה , ח( פ )ב"ר יבראו ה-חמים מדת בר ושתף פניו מבנגד רשעים של דרכםהפליג
 פשעו ולא מפשעו גבוה שהוא לאדם אשריו , פשע נשוא אשרי : בפסוק מליצתויפה
 משליו כן וכסו , טקומות בהרבה מדרשים לו נמצאו וכאלה , פכ"ב( )שם סמנונבוה
 משל בדרך המקרא לררוש , מ( ובב עז, שם יז. )פסיקהא שומעיהם על וערביםיפים
 ענין להרחיב דרכו וכן , הזה מסין במדרשיו הצליה ולפעמים לו אהיב ענין היהוציור

 אלה בכל אמנם (. אנופים משלי למליצת קרוב בדויה שיחה בררך ולתארוהמקרא
 ( להנשמהיי קרוב הדברים לתאר גבולות לעבור שלא לנפשי סאה נשמר טדרשיואופני

 פכ"ז ויק"ר פי"ב )שמ"ר הכהובים לפרש יונית בליצן טשתמש בזמנו הדרשניםככל
 פעמים אשר והוא במדרשיו ודופי תהלה להה יש אחר בדבר אמנם , קנח;(פסיקתא
 טעמם את הפשוטית מליצהם פני מעל ולפשוט הכתובים את לעיות מנמהו שםרבות
 )ב"ר מדה יעשו המים יקיו בפסוק : נמו ומתמיה זר באופן והמאסרים המליתולבאר
 כל אה שאחה אברהם זה קטנה לנו אחות : בפסיק . קו מלשון יקוו ופירשפנ"ח(
 צרה והמסכה , פנ"ג( )שם מעלה כלפי דברים כטטהת קשת כמטחוי , פל"מ( )שםהעולם
 הטור צרור י : פי' ר )ויק הים מי כנד כונס בו שנאסר למי גדולה צרה עשיהםמההכנם
 פ' רנה )שה"ש דודי נעשה אהה לי דורי לי מ.מר לי מיצר שאהה בשעה . , , לידודי

 . פ"א( שקלים )ירישלמי וגימטריאיה פ"ר( הענית )ירושלמי נוטריקון דורש וכן ,אשכול(
 יתאונן מה חטאיו על נבר ת. ארם יתאונן מה : כמו זר באיפן עמו ואחרה אחתומושך
 מקימיה בכסה . אמר( ,ה סי פ' רבתי )איכה חטאיו על נבר יתאינן אם העולמים חיעל

 ולפעמים התנאים דברי מפרש לפעמים דבריהם ומפרש קדמוניו דברי שטביאמצאנו
 כי , זמנו פני תואר נראה בו אשר ממנו לנו נתקיים אחד דרוש . האמוראים:4(דברי
 חטאה עגלה כעבות , בארץ משלו ובצע שוחר , ברעהו א.ש יד עושק נבר ההיא.בעת

 תענית )ירושלמי כחדק שבהם הטובים גם כי לב על שם איש ואין עונותיהםובליעה
 בעלי למעלת הניע לא כי נראה ומהם באגדה דרכיו קצות הם אלה . היא(פ"ב

 עהה עמדה ורוחה הפנימית ויקיהה איכותה לפי כי היא ואמת הראשוניםהאגרה
 . הירידה במצבהאנדה

 הנזכר ם 1 ל ש י ב ר ב ה ד ו ה י י ב ר היה ברכיה ר' של דורו מזקניאחד
 פיה עיובין )יושלמי מבבל עלה אשר נחם פ לרבי חבר , י 1 ל ה בכתילפעמים

 בתכתה נרשמו לא אבל המדרשים מפרי בכל עלו ממאמררי גחל ממפר ה(.ה
 . ומא תנת בי ד היה האמוראים של האתרץ ברור אגדה בע4 מגחליטעהרת,

 למד אעם אנא בר תנחמא ר' נמצא שם , המאותרים כמדרשים רק מכר לא אב"שם
 תנחומא שד' ירענו !ה כי הוא והוא , פ"נ( )במ"ר אבין ב"ר הכהן הונא אבאלפני
 מדרשים כמה ומסר , פמ"א( וב"ר צ"ב סי' תהלים )מדרש האחרון הונא לר' הלסידהיה

בשמו
 חבצלת אני פסוק רבת שה"ש . ליבשה ים בין שיחת , בשוליה טומאתה פסוק פ"נ רנתי איכח עי'40(

 מכות עשר בענין וציור משל הלילה בהצ' ויחי פי' רבתי פסיקהא ועי' . אסרו הטדבר זה פסוק ,השרון
 . טלכים בטכסיסישטסשלן
 יצחק ר' דרשו אילולי רי"ב עלס ואמר האור בריאת בענין רשב'ג של מראשו מביא פ"נ בב"ר 4(1

 . לאמרו אפשר איברבים
 שקלים . עילם גדולי שני דרשו נך אבהז ב"ר ריו דברי על אסר הין ח"ח ברגזת ,רושלם. עי.42(

 ומניא . אנות דר' טעטית אטר פי*ג ג"ח . דבריו וטפרים 'רטיה ר' בשם פ'ג סיכה . דריב"ו טעמא אטרפ"א
 . יוחאי בן ריש ~cw לה תניא פ.'א במ"ר . רתנינן כהאי פל.ב ויק"ר עי' חטשנח מן לדברת ראיהלפעמים
 חאטוראים בימי הי אשר סתם ברכיה ר' יש גי ברכיה ר' של במאסריו Q'11ht להיוה אנו צריכין כי להעירויש

 . למעלה חבאתיהו גברמראשונים
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 שנתנו גם ונמצא , ובכ"מ( פ"א ב"ר היו פ"א בכורים בר פ"א פאה )ירושלמיבשטו
 רבי גם נזכר לפעמים פ"א(י, ההלים )מדרש ארבית' הכנוי תחת "אבא" לווי שםלו

 הכבוד הוארי אלה . 485( ת"ר .)נרעץ סתם תנחוסא. ר' הוא זה וגם רבי ביתנחומא
 נבדל לא נסדרשיו דרכו בזמנו, הדרשנים מגדולי היה בי עדה הם לו שנתנוהשונים
 את הדבורים פשט שיסבול באופן המקרא את דורש לפעמים , הדרשנים כל מדרךחרבה
 1 למה , נפלאות ועושה אתה גדול כי פ"א( )ב"ר בדרשו כמו . להם יתן אשרהפירוש

 יפה עשה הכל את פ"ט( )שם , העולם את בראת לבדך אתה לבדך אלהים אתהכי
 הו ש' רבתי )פטיקהא . ל ב ה בכנוי העולם את ומכנה , העולם נברא בעונתובעתו

 הנשמה שהוא האלהים שנר גטן הררי כל חיפש אדם נשמת אלהים נר פ"ם(הוצאת
 )שה"ש וציור משל בדרך ורורש . וראב"ע רשיי פירש וכן , הלב טטמוניות חופשהוא
 פי"א קה"ר פ"ב )ב"ר יפים משלים וממשל כתרצה( - יפה פ' ופיו מרכבו פ' פ"נרבה
 על המקראות לפתור אוהב היה ביחוד . ובכ"מ( א' סי' תהלים מדרש בחור שמחפ'

 נשטר ובנביא ד'( פי' רבתי )פסיקתא : כמו , קדמוניות בשנים האומה מגדוליאנשים
 )שם , ובסשה באלהים נדרש הזה הפסוק וירד שמים עלה סי ה'( פ" )שם . אליהוזה
 אדם ,ה תשפילנו אדם נאות פי'-,'( )שם , לסף זה בטלאכתו מהיר איש חוית 1'(פי'

 שררך י'( פי, )שם כמו , באומה הנכבדים גדולים ענינים על השקרא דורש וכן .הראשין
 בל יזכור נ'( סי' תהלים )מררש . בירושלים שהיתה גדולה מנהדרי ,ה הסהראנן

 הזה בדרך לדרוש שאהב מאהבתו . עולמים ולית שילה וגבעון נוב גלגל זהמנחותיך
 ושאלתיאל אסיר יכניה ובני קמג;( )פסיקתא בדרשו כמו , הישרה נבול לפעמיםעבר
 של דין שנשאל,-לבית' שאלהיאל , בשבועה עצמו הקב"ה שאסר הקב"ה זה אסירבנו

 והשתטש יונית בלשון בקי היה דאגדהא רבנן כרוב . השבועה את לו והתירומעלה
 להתובת ידו ' לאל גם היה כי לו שעמדה היא ואף , רבתי( )פסיקתא מדרשיו לצורךבה
 נסיים ס6.ר' קצת גם סטנו לנו ויש . פי"ם( )ב"ר שבאנטוכיא המשיחיים המוריםעם
 הסרת מה קנית דעה כמו: , קדמונים משלי ונם היא( פ"ם ברכות ירושלמי פי"א)ב"ר
 )מירש מעולצך ולא מדובשך לא לויבורא אומרים פ"א( )ויק"ר קנית מה חסרתדעה
 נזהר לא האגדה בחכמת מעשיו להגדיל ויגיעתו שקידתו .כל עם אמנם . סי'-א'(תהלים
 )ירושלמי חולין ארצו עשיתי לרשת רש החל : כמו , עקלקלוה דרך לפעמיםמלכת
 המקראות מליצה משח.תים שהם סררשימ כמה לו מצאנו בזה וכיוצא , ה"א( פ"ושביעיה
 מררשיו מקצה נראה כי להפך ותהי . מטנו להמלט יכול ולא זטנו רוח לפ' כן היהאבל
 משתדל היה כי בי היהה מיוחדת הכונה . והלשון43( המקרא בדקדוק מאד למור היהכי

 אמרי "אנא : לאמר דרכו אלה ובכסו , ולבארם הקידמים של למדרשיהם טעם.לתת
 אמינא "אנא או פ"א( רבתי איכה פ"נ פ"א ב"ר ה"נ פיח נרכוה )'רושלטיפעמא"
 פכ"ד ~יק"ר פליגו ולא : ולאמר החולקים בין להכריע דרכו וכן , פכ"א( )ויק"רטעמא"
 פלוני רבי אחי "לא או פ"א( )סוכה כדעתיה" ודין כדעתיה "דין או נב.(פסיקתא
 בין לפעמים מכריע וכן ן פכ"ה( )ויק"ר פלונ'" כחכם "ססהברא או פס"ב( )ב"רלמיסר"
 אחרינא" לישנא דמפיק לאמר,"אית דרכו ובזה , קדמוניו במדרשי שנמסרו נוסחאותשתי
 הדרושים מתוך ביחוד מזהירות בהיר כאור הנקודות אלה כל פע"ד(. פמ"נוב"ר

 סבה לנו ואין אבא בר ר"ת הוא סתם שר"ת אמרנו כבר . אלינו הגיעו אשרהשלמים
מכרחת

 אר"ת ,את על . . . ו:צ-מה חרא מן באחת דברים ב' על מתענין אין הי: ע"ד הענית ירושלמי ע"48(
 בין להאמר אפשר סתמי שהוא ואת רעל וכודוע דכא רזא על . . . לטבעא ורחמין הרא מן אלא הדא טןלא
 ובדרושיו , הכרע להם שאין הכתיבים על מוסיף פ'פ וביר ז ח פ-ב עזז ירושלמי . רבים על בין יחידעל

 . הלשון דרכי ליה שנהירין מקומות בכסה נראהבפסיקתא
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 מהם ר"ת ש5 מדרשיו שמגנין רואים אנו להיפך אבל , שנים אותם לעשותטכרחה
 הונא ר' של תלמידו היה סתם שר"ת ראינו וכן , אבא בר ריח של לסגנונו ממשדומה
 ר"ת פהה "כך אוסר -לרוב רבתי _ובפסיקתא . הונא ר' של תלמידו אבא בר ר"תוגם
 לווי שם בלא הנחומא" ר' פחח "כך פעמים. ושלש , ברבי ר"ת ולפעמים , אבא"בר
 בפסיקתא ברבי ת ר של מפתיחותיו שאחת הוא דבר והלא . אחד שלשתן כי אותזה

 , עה.( באבער )פסיקתא מהם ר"ה שם על אחר במקים רובה מובאת כיה( )פ'רבתי
 השלמים הדרושים מן נשפוט בצדק בן על אבא בר ר-ת הוא מתם שר"ת אחריועהה

 שלשים לערך שהם רבתי בפסיקהא רבי בי ,ר"ה אבא בר ר"ת בשם לנו.שנמסרו
 מבחרי דרושיו תוך אל שאסף במה, וגפים האגדה בחכמת לענווה 0אד הנדילכי, נהבינן ומהם , האגדה במדרש מהם תנחומא ר' ש" וסגנונו דרכו על ' במספרהושבעה

 . לו שקדמו אבדה בעלי מנדול'המדדשים
 המאורעוה עם ביד יר הלכה בי האגדה חכמה השתלשלות כה עד ראינוהנה

 המשיחית שהכנסיה כערך ובי , השעבוד וקישי העוני עליהם כההגבר גברתותהי
 נכנסי רושי קמרי גם בי עד הארץ מעמי רבים אחריה ותמשוך והצליחהנדלה

 המתגבר כמעין היתה באגדה לדרוש התשוקה היהודים בין גם הזה כערך אף ,בבריהה
 . להוציאה יכול שאיז.אדם כמטבע היהה התלמוד דרישת לבסיף כי עד יום אלמיום
 בטלותיר בו דקדקו המקרא אל עז בכל לבם שמו ישראל חכמי כי זאת אחריתזההי

 יבוא לרור מוכנה להיות הקדש אדמת ומשדדי מפתחים והיו ויתיר בחסר'תיבותיו
 ממלות מפלסי היו הם אף בן ועל , קדשנו בכתבי הנוסחאות לישר אחריהם קםאשר

 אבל נדולה. להכנה נם צריכה היהה הגדולה המלאכה ואת 4(, הטמורהלבעלי
 לוקחים בהלכה והטצאוה והויוה התלמודי שפלפול עה כל לביא יכלה לא ההכנהזאה
 התלמוד מן ההתהשלוה כי מאד הדבר קרוב אבל . הטובים הכחוה וכל זמנםכ5

 בישראל רבים_ כי פעלו הן גם ומדרשו למקרא ורוחם ידם נח להקדישוהחשוקה
 ההתרשלוה ובלי.מפק-שמן , התלטוד ;ל בלבם מתשבית חשבו החכמים מן נםואולי
 בארץ כו נאמר אם נתעה ולא , מאחריו מהר סרו כי הזמנים במשך נצמחהזאת
 .למכשול הימים ברוב יהיו קראיית רעות יצאו ממנו אשר הראשון זרע גרגר נפלישראל
 מיוחדת חברה-דתית. יצאה מהתחב-יתם אשר לאלף היו האחדים כי , ישראל אדמתעל
 . מקרא בעלי חברתוהיא
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 י'א...י"ב. י'. 1', ח', ג', ב: פי' דרושים ש"ז ב"י-אבא" ר"ת פתח לבך בלשון נטצא רבתי בפסיקת"44(
 ח' ו,. ד'. פי' . דרושים ייפ -בי. 3' רזת פתח ,כך ובלשון . פעמ'ם ב' 1. ט מ"ר. פ"נ, מ"א. ט'. לעט, ל"א,"ד,
 פתח נמצא-כך ,' יבפי' . ד'.פעמים לזג ל"א. ג"פ, ז"פ.-2"ה. פעמים. ב' י'ג פעמים. ג' י"ג י,. ט'. . פעמיםב'

 .,ובס" . ר' בי ר"ה י-ם סי' .צרים מראשים על פעמים ה' עור 'ה ר ונמצא . ר' בשם תיבות גם חפרובך_.עקב טיח: ר, ב' ר-ת -cw ועוד . .מבוצריא רזי בשם ר' בי ונ"ל-ריש הוא מעוה בלזם אשר טמוטצרא יונה ר' בירזת
 ור"ת אבא בר.. שר"ת יהראות שגהכהי ובמה זי .בהערה ודי . ב"א ה ר' ט'ג ובפי' . סתם רזת כ"א . י.זפ'1,
 . זה מענין לרבר טקט נמצא ועוד . הם אחד.סתם

 . לרבנינו קרוב שכתב 223 צד 'שראל ארץ ע' ראפפארם רשל לחרב הלים בערך עי'45(
 ח"ג()דוי'ד
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