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 ומחט משאו והיה ישיבה ראש מעשת שנים בא דר ה ברי אחא רב היהאחריו
 הישיבה ראשי אלה ךל והנה . הדורות( ובמדר פו': יז: ח.ל,ן )עי' ורבינא אשי רבעם
 ראש. להיוה נשלנו כגלגלה אשר מעלתם כי ניאה בכלם , בפומבריתאהיו

 היתה
 לתנליה ראשוהם משמרה עמדו.לל בשנים מעט רק רובם כן ועל , חכמתם לאזקנתם

 לא פעולתם כל בשגם ימיהם פרברי להאריך איתני מכריה יבי כל איןמבוקשנו
 לנו זה יהיה אחת על ואמנם פה שכעל ההורה בהשתלשלוה מיוחד רושםעשהה
 באה וכי , קדם מימי לה היהה אשי ממעלהה פלאים ירדה התלמור חכסח כילאוה
 אם כי כפויחת עוד היתה לא הישיבה היסיף! ולא תבוא פה ער לאמר:העה

 לא אך הלר לתלמוד יקים אחד ממקום עתה אמנם . להאסף עת-: ובאה נכבדותהתנהנה
 חכמה הוצאוה היו משם אשר המקום אל , משטר עליו להת אם כי גבוליולהרהיב

 וחמשים סאה כמו רב החל מחמיא מתא היא במורא , ללכה שבה היא שםהתלמיי
 יד מלסר ויה. פנתו אבן 'רה שם , התלמוד לבנין אבן אל אבן לשים זה לפנישנה

 הניפז על המשור דו;נדל הישם במשך אמנם , אמן ידי מעשה מלאכהם לעשותהבונים
 רבבות מהכיל קטן הבנין ויהי ראשונים שגבלו גבולות והסינו. המלמד עלוהתלמיד
 אה ולהבי לזרוה העת באה עהה כן ועל , ומשלימיו עושיו בו הכניסו אשדהענינים

 אה ולהשאיר , להשאר וצדקה זנות לו אין אשר כל להעריר 7 עתה ער הנעשהכל
 הגדולה הפעולה לבצע . אחרון לדור ותקוה אחרית לו ,לתה בעיניהם ובשר. נכוןאשר
 רב היה והוא המעשה ובכשיון ובגדולה 'בהורה דורו מחכמי דאל גדול ארםקם
 . שימי רב ביאשי

 עשר שבעהמשק
 וחתימתו. "הלמור הבור אשי.רג

 ואנו שמם שנים מפפר עמר מחמיא במחא רב יסר אשי הנרול המדרשבית
 אחרי אף כי מאד וקרוב ההורה שם נשתכחה לא זאת בכל אמנם , פתחיוואבלו
 בהם היבשו יחידם חכמים אשר מדרש בהי מקרבה חדלו לא הישיבה שםשפסקה
 סביה . ( האלה האחרונים נדורות היו אשר מורא מבני אחדים חכמים ונזכרו. ,התורה
 לכלן הראשונה ראש. בשאה בסורא הישיבה הפעם עוד כי ההיא בעה ההאחדושונות
 חסך מלך ' השני אי,דנר מלך ההיא בונת . בבל בארץ היהודים מצב הוטב כיהיהה
 חכמיהם את מכבר והיה , ליהודים טוב היה וביחוד . שבטו תתה היושבים לכלוטוב

 ליהודים נדול אדם , ן ת נ ר ב א נ 1 ה ל וחסד חן הטה אשר יזוא והוא ..נדוליהם
 והיה , לפניו ישם אחת ופעם . הגולה ראש היה )רש"ג( קצת ולרעת אחיו לרובורצוי
 ממלכה אתם כי עליכם נאסר הלא לו ואמר אבנטו אה לו מתקן ובכבודו בעצמי המלךזה

 והנה יט.( יחגרוהו)זבחים משכהנים כדרך האבנם תחגור כי יאה ולך נאה לך בן ועלכהנים
 וחדותם בנעימים היהודים נורל היה ספק נלי היהידים את אוהב נזה חסד מלך שבטתחת
 כטובן ואמנם קדם. כבימי והורהם דהם לטובת מעשיהם להגדיל מוכשרת העת והעזהפורחת
  הנה קץ. אין עד יחכמה פרצה  כבר בי התלמור לחכמה משמר להה צריכה השעההיתה

אין-
 אצל היריר 3איוח כצמצום שם נתברר ויא )י.( כריהות ,צא.( ובה.ם עי' מסורג הונא רב מצאנו1(

 והסיר)סט.( ב"ב ממורא יהירה רב מצאנו זנן . האטוראים של האחרונים בדורות היה עכ"פ כי ההעניןמוכח
 . )גט( שבת ;גג:( כלטת עי' קאמל" טעם "מה בררך אמוראים דברי לפרש דרכו . פסורא הנינא רבהן.(

 . השג, ועא אשי רב בישי וכהיה שהנדים אוהב זה יזדגיד ועזב טשנה יזהר טמלכהו על ~ctc האריך שיאאנא יודעי ששטו מלך גלך 299 גשגת זה לפני שכנר ספני "השני" חיטבו נרעץ החכם אך הזח בשש"העשון" אשי רב גיהץ שזזיה העת י~דגרר את  חשנ פרם מטלכי בלוח אריגך ע' מלין בערך רפ-פ רח"ל יג2(
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 הטשנה סדר על תלמודה לה היה בבבל קמה אשר יישיבה ישיבה בכל כי להכחישאין
 תלמודו מקיימים היו אלו ועתה הסדר על נתפרש לא אשר דבר היה לא ספקובלי
 ממפר היו כדרש בהי וטורי הישיבוה ראשי כמספר הלא בשלמותו ואחד אחד כלשל

 לברר משכיל לכל נלוי הדבר והיה , לקיימו אפשר שאי דבר היה וזהההלמורים
 יאברו אם אשג- הדברים מתיך אחרון לדור ,יימו הראוי את ברירה אחרבברירה
 לפעילה מוכשר זטנם כי בעין עין וראו , האופה לכלל גדול אסון יהיה לאוישתכחו
 איש ציה מארץ כיונק עלה כי , ההוא הזמן הזחן ביאת גם ואמנם , בזאתנחוצה
 ובבינה כהשכל אל חננו אשר איש , דורו חכמי כל בין משלי מאין בו רוהאשר
 איש גם ואלם , חכמיו מאת דורש זמנו ומה לעמו טוב מה בדעת יוהף ועודיהרה
 להקדיש נדיבה וברוח רחב ובלב רב בעשר אלהים ברכו והשבלתו חכמתי מלבראשר
 י אש ב ר היה הזה הגדול האיש , עמו לטובה עשרו וגם וחכמתו ומנו . טגבוכל
 . אחד במקום וגדולה תורה מצינו לא אש' רב עד רבי מימות : עליו אמרואשר

 מפואר איש אשי בר שימי רב היה אביו חכמים. מששפחת היה אשירב
 בהלכה ומהנו ,במשאו ,בפעם כפעם כי עליו ואמין עצום פלפול ובעל התלמודכחבטה
 עד לו להשיב מה יד; ולא ברבים והכלימו בפלפולו שולל מוליכו היה פפא רבעם
 אבי -אשי רב ט:( )תעניה דשימי" מכסופא ליצלן "רחמנא רחמים פפא רב בקשכי
 אביו הקדמון ,אשי רב היה לא כי ידמו 1ה אבל היה מי צרור ידענו לא שימירב
 רב , אפשרי( )בלתי .הבר הוא הזמנים חשבון לפי כי רב הלמיד אשי בר חייא רב.2ל
 , השלישי כהנא רב היה המובהק רבו . עב;( )קדושין רבא בו שמה בעם נולד"ער

 בהיותו מכהניו שראה מה או מר"ב ששם; דברים אשי רב ספר ההכהובמקומות
 ימי ארבו לא וארוח ובכ"מ( מב. ברכוה קיז: מא. י. שבת לט, )ברכות לפניויושב
 ואף במודא. ישיבה ראש להיות נכחד מאד לימים צעיר עודו כי רבותיו לפנישבתי
 זאה ,בכל במלכו היה שנה עשרה ארבע שבן האנדה שמפרה טה להאמין נוכל לאכי

 אשר הימום כל -כי )אמרנו כבר . לימים 'צעיר היה לראש בההלה.שבתו בי הואבדור
 ,אשי 'רב .היה זה אחר זה .בפומבדיהא .כאדוה נהגו פפא רב מות אחרי עצניםהכמים
 בינונים אך בשטם למעלה הוכרנום אשר הראשים אלה אבל , מחמיא כמהאראש
 אשר חבריו אמנם , גדולה .קרבוה ובינם -בינו היה ולא זקנתם היתה זכיתם ועיק-ודו

 היו שניהם , ר מ י ס א 1 א ר ט 1 ז ר מ היו הם .נרכשה ידידות אועם לבריוניהיהה
 אשי וכרב בנהרדעא4( ראש היה והשני בפומבדיתא מושבו הראשון הזקסגדולי.הדור

 מא.( )נתיבית המלך לפני רשות,לבא להם והיה ושרים .מלך ,בעיני במבדים היו הםגם
 ובחשיבות בעושר אשי )מדב היה נופל לא אשר נהז בר הונא גם אם כ. בלבד הםיא לחק, להם היה מפיו היוצא וכל אש' רב לפני .נכנעים היו שניהם ,את בכלואמנם

 נס,(, )נסין תמיד למשמעתו סר היה זאת בכל יבדולה הורה נום
 סעשהו ראשית ותהי מחפיא כמתא 'הישיבה ראש כסא על אשי רב כשבהויהי

לרומם
 .ררב קטיה -הב נר לחייא ומהני .לרב מודחק הלמיד היה הקדמון אשי הנ של .3נ1 ח"א רב הנהה(
 שלפנינו לאשי רב לידה עד הקדמון אשי רב מלידת ואש רב בטוה שנה מ' ב, rpn הפחות לכל אביויש, שרג הוא רחוק לא בן וכמו רב בטות עשה נ' בן היה הסחות יכלכל בבידור טוה לשער ונוכל נא:(')עייב'ו
 של זקנו הית הראשון שר"א כמעט אפשר אי וע"כ שנה וההשג מאה ג( ק' )ד'.א רבא שמת נינםשנונך
 כפ, )נבחש סח:א דאב קמי לשמעההה אסר אשר הוא והוא . האחרון ולא הקרסון לא זה דאין תישלרנה אשי רג דא'ל )קיד:( בב"ק כדמ~כח רבה ג'מי  שהיה שלישי אשי רב עור שהיה ,בע"נ. נראה אבל . האהרוןד"א
 . שים. דרב חביו -ההע שאואולי

 רב שבימי שבפומבדיתא ישיבה ראשי בין מה"ד בעל מביא אשי רב שנימי זה א ר מ 1 ז ר מ את4(
 כנהרדעא רבנות נהל כי נראה אכל הישיבוה ראשי בין נזכר לא ר ים כ א גם לא.הזכירו. ובארש"גאשי
 נהק.ימ' לא אשם . בנהרדעא דין ביה ראש היה גי )לא:( בריה וכוכח :ה.' )סוכה בהפלה תקנוה !שםנתקן

 QJot.. אוהות נכדו כבד הסעה גזה וגם טזער העט רקמהורהם
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 לא, ואמנם , ליהגה הפארות ו5התזול הישובה מדוגם כות. היא הגדול הכוהלרומם)
 נבון להלמידים) סועד. בית להזור;; כבראה2ובה. הזה~ הגדול. הבית תכלית עתההיה
 ,. לחכמים) ועד בזה. היה אם כי הויות ולהמצ-א חדשותלבריא

 יד. על יקבצו. בו אשר

 המררשהז ובספדי ובדנוספהות החיצומוו7 ובמשניורנ רבי במשנת בחכמה ולתורלדרוש הדהי אשך העה למן , עגה למאוצם קרוב זמן במשך לאיר יצאו אשר' ההורווחכל
 בלי. והנה קלים. ברמזים ולפעמום. קצרה בלשון' בדב' השמים עניבוהם: לבארוהשר;דלו.

 כאשך. ספקכל
 עתוק ער- נעשה. אשר. כל' את. ידע נם ראה לשהר:תר, ארד רב הגוי

 ומעשהו יהורה:הסשוא רבי bw~ זכצו לנגדו שוה! יאוץ. האקש עה באה. כי. בלבדםוהבין
 הנשיא. ידידה ר' וב* קץ אין עד המשניות ודב. פרו או גם; אעך. , ההנאזם יטיבסוף
 הנמצא כל ארצ ולהבר לזיוה הזחה בעישוביה מדרים להביא. דורש הזמן. כיוהבין
 מעשה:הדורוה כל. על אשי רב. הבין פכןחות בעימם. כן, אף מקצת. ולבטל מקצהלקיים

 אחריהם השארו אשר המטיפ התלמודים) כל עם בנמנו. לעשות והשתדלשקדמותו.
 מהי האמודאים. מדורות ודוד. דור' כל של מדרש בדוי ומורי הישובות: ראשיהאטיראיס

 דוך. נהחדשו. אשד. המשניעצ רביי עסי בזמנו רבו.שע"ה.
 אח-

 . ( ההנאים: בדודוהל דור.
 כבר נדהות אותתם. בז. שמו המעשה. וכעצרן חכמה: כבירון. רעה ורוח, עצה.רות
 הלך ולאי אויחוהם המ"2דישן עזך הלקו כד ליוכ? נראה בהורותו נכינה. אם ,מנעוריו
 ובטי עקלתון... בדדך המפלפלים:אחיי

 אשר'ליאהאסרנז! בדורה' המם: ןדונסנוע4וד לא' כן.
 לכך' ולא' , ונקררת יחינה' ננ4. רור. אחר. דזד. נמסרו אשר. הדברים וקבלובעצמם

 בדךראותין נם. אם: כן בעומד. "2ר.וה. ל* אם קדינוו מסברת לתור לבו מלאיבהלמדו.
 אשרל האיש, ואמנם: .. ( מאדדיךגצ לפר. דורש: שהזמן ראהל אם וכוח.ד לעצמו', דרך'הלך
 הוא. אך , לענטז זמם. עשר אח; לביצך הנתו אטיין לכח וגבו: האעיד היקרווע. הכמזווע15.

 שורדה כל, ולהטם. ירוה. ההלמוד., כהבגר נדולהן מלאנכי: אל לנשה; הנבגן:האיש,
 וראו* מקוץ: אום. אשך ואס להשאר-, ונוצל הראוי אוצ להששה- , זמם ערהאכיראומך

 אש. רב.. כי. ההלמוד כב4 נמצא, לאל וב22ה-שהב בשהידה הודעה: ומדזהד. טהבורר4תסרל
 וסדר. חנה אשך רב. כד ברזרימ. רמזים' לנו. ישל אבל- ההלמוד. אוב והממדר- המחכרהוא;
 סממיו ראות.. אני : לרבי אמר ירחעאי שמואל כי מ"פ-ה הוגדה. הטע , ההלמנרא"נ,
 נלוי הדבר.. כ' אף; ואמנם פו.(. )ב"מ ה.ראה סוף ורבינא אש' רב משנה פףנוף. ורני רבי .. .. יקרש,. לא. רבי יקרא חכם ירחינאי שמיאל בו: וכתוב וזרא,12ן אדםש4
 ואין , )כ24פה ככתבק הזאת הכגדה לקחה אין כי אמה דבר על משכיל בללעימ
 ורבינא אשי "רב המאטר כי להכה.ש גם אין זאת ככל ולפיצי פייטי ערך אב כילה
 האלה האנשים שני עם כי לכל נודע דבר והיה אמתו יסור לל. בנוי הוראה"סוף

 היפה ספק בלי ה,אה ההודעה . הלמידם הורה מייש והמו האמורא?מ דורותנההטו
 בהכת

 טה על 9 צר 11676 )פראנקיורט שנה- שלו ב!אחרבוך טעום-בהילל הו"ר בעמןלוה "י"בח
 רבו; יז כו הזכרון כב' והדל ומורוה 'מממעטו המא לא. , במרא אצכעתא! מ אק גג., )ערזבין אשי רב.שאער
 אשי רב מ. הטיבר ששער-שרנו : 1 צר הנכד במאמר עוד ורא,ה.' . שר למבלו יכול: לא שהזכרון פעלהענון.
 ולא גן אינו ולדעת, בפפר ונטעכ anm: הת25צד. כשנטורים: אחר. ועדידזר- ספר' על הדבריכן לסעונ; לבן. קרר:לאי
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 בספר..  חדברים'  בשיכתובן אם: כו  זאה, לההצנ יכול. שלא. כיש: . העיזן.טכלם ששן עד נך.כ4

.~fe.שב )ינ:( שם:  עור. . רב של פי' עותר. ןמ:( שבת: גטמקנא. פירועם. וטהר אלעזר, רני על דולק )פ:(ביכנה עי . שקדטותז חאמוראימ. סברת בצעורת- ררכ! לא' ולויזליטל לפרש! ר"א מסיק מספר. אין במקונאזע 
 עז, שענצ' לצרך יפ2ק,ו' לרוב-.. מרתו. זה כ!  גדוגמשת לתרבוש  צורך ואין  ורבא אביי פ.'  בפברח מהער)עת:
 פ"ד. למעלת וסחלשגתבמ. אג'. עהך' מלן בערך' וע" עלן דסגנו לחולאי וחאודנץ;דפבנ,ק )מח.(עין

 סצ:(ר'יאסד עוד ע.' כניתר ותלת. ה'איסזר- לצר לחוש:  שלא:רצה מפנ, להיתר שהוית מצאטונכ!'ם
 הץ4ט'שיויר %רןוטט9. לבי וממץ אגאל ההוא ליה חוה ריא,  )סג:( מנדדים הלינז. למתלי דאינא דיכאגל

 , ב"א מצאנו וכן לע"ז. ולאלהסקה

)דויד

 היי
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 פבוראי רבנן בימי נתימרו אשר הגאונים של ם ה י נ 1 ר כ ז י ר פ ם ב וחתומהבחובה
 סיר התלמוד חבור על , דרש"ג( )אגרת האחרונים הנאונש בימי במציאוה היוועוד
 תלמידו רבינא הודיע שם אשר קנז:( )ב"ב בתלמוד אחר במקים עוד נרמז אשירב
 א ר 1 ר ה מ 1 א מ ק א ר ו ד ה מ , מהרורות בשתי התלמור את עשה אשי רבכי
 רבר כל לא , בדרישתם מתונים היו הם מעולם קדמ:נינו דרך היה כן כי . א ר תב

 לאור הוציאו בחפזון ולא ספר על מיד העלו המחשבה בהחלת לבם על עלהאשר
 עד יעמוד אשי בספר דברים הברו אם ונפרט . בחינה אחר בחינה מבלידעותיהם

 יהודה ברבי ראינו כן . משפטם כנונם יקום עד בהם והפכו בהם הפכו , אחרוןדור
 ועשה וזמנו כחו הזאת למלאכה נדב זקנהי עד מנעוריו , המשנה אה מדר כאשרהנשיא
 הירושלמי התלמור במרור היה וכן . נ"ב:( ע"ז מר. )ב"מ מהדורא אחר מהרוראבה
 בדור תומה עד ונתהמה , הזאת הגדולה במלאכה ההחיל יונה רבי של חברויום. רבי כי יו"ד( פרק )למעלה ואת בררנו וכבר ורבא אביי ימי בסוף בו הוחלאשר

 הראשין המסדר יוסי רבי והנה . )שם( בון בר יוסי רבי 'די עלשלאחריו
 פ"ה פסחים )ירושי במשנהו רבי שעשה נמו חזורוה בשהי ממשהו את עשה הואגם
 ואטנם תלמודו, על פעמים שתי וחזר אשי רב גם נהג כמוהם אף ועתה ה"ב(. פ"א יבטותה"נ
 ;ל r~v נשים אם מדרו אשי רב כי בצדק לשפוט נוכל האלה הרמוים ומלבד הקבלהטלבד
 רב של חותמו וטריא שקלא בסוף או ענין איזה בסוף נמצא לרוב כי , התלמוד סדרמנמן
 זה על ונוסף . המעריך של חיתמו היא ההכרעה שזאת הדברים ונראים בהכרעתו'(אשי
 א ר 1 מ א ה ז י א ל ש ו נ ת מ 1 1 א ש מ ע צ ם א ב לפעמים שמצאנו מטה אמת דברינכרים
 אין כזאת הערה הוספה כי בבירור הדבר וטבואר שי א רב של הערה תתוספ
 אשי8(. רב הוא והטסרר הטעריך זה בי מזה ינשפום המעריך סיד אם כי שתבאאפשר

 הזאת הנכבדה המלאכה אל לנשח יכול כי בו התאחדו שונים וכשרוניםיתרונים
 הנה , עמו בני לפובה חשב אשר טחשבתו אה לבצע יכול כי לו שפרה נחלתוגם

 רמה מעלה עור לה נררש הלא המעשה ובכשרון וברעת בחכמה נאותה מרהמלבד
 קרבן להקריב היכולת וגם הרצון , העולם מראגוה שלמה חפשיוה , זמניהבהצלחה
 כמעט הן . בנעימים גורלו נפל אלה בכל ואמנם . זמנו ומטוב קנינו ממובלמעשהו
 אין כי . רחב לב נם לו נתן ברכו אשר הברכה ועם רב בעושר ה' ברכו משלומאין
 בכלל התורה תריטת לתכלית טהונו להקדיש מאתי נדרש בעת בעיניו נחשבכסף

 בנה לראש עלוהו מדי כי ראינו כבר הן , בפרט מחדש יסד אשר ישיבתוולהבלית
 הזה הכנסת ובית , לעיל( )עי' מפואר בנין מחמיא במתא הישן הכגסת ביהמכספו
 ילא ררש"ג( ואגרת : ב )ב"ב הימים מרוב ונחרב רב בנה ם הטררש בית הואהוא
 יומם הבונים עם היה כי גופו ביגיעה גם בו יגע אם כי הזה לבנין פזר מכספורק

 עלולילה
 המשם-

 חכמתו כמו כי ספק כל בזה אין הבית, מרזבי נהקנו אשר עד
 וראשי דורו חכמי כל כי עד יחד הלבבוה כל לו מנו נדיבהו רות גם כןוגדולתו

הישיבוה
 באגדת בין הלכה בעניני גין ם הש 3כל תטצא וטריא השקלא או העגין Dfiln אש' שדב הדרך זה7(

 דאשטרות ענין כסוף )ג:( כברכות טשל דרך על . סהרה עד זאת יכיר חגם' 3סוגיאות פקיחא בעין המהבונןוכל
 ולא ליב טיבעיא  וראשונים הואיל אר"א )נא.( שם . לחו קרי משטחת נמי ומלגא משסורה אטר אשירב

 במקהות כאלח וכיוצא . חוב לבעל להראות שצריך מפני אמר ר"א )עט., שבה . להוטרא נענד אנן לחואששם
 פסחים )נד:( ברכות עי' . בתיקו והניח באבעיא או בקושיא והניח באתקשתא שחותם טצאנו ולפעם'ם . מספראין
 . ובלק )עז:( שט )לח:( שבתם,:(

 ברכות עי' , הקרום לענין הש"פ חוזר ואח.יכ הערתו ע" באמצע שטפסיק מקומות בחרבה זה נט8,
 מאי וגו'-תערה: ה' ירא' נדברו אז שנאסר וכו' לשנים ומנין יכו' לשלשה ומנין , וכו' לעשרה סנן)ו.(

- טצוה לעשות אדם השב אר"א שמו,לששג'  אשף לרב ממישן ש"ע א"ל )סג.( שבת . וכו' אחד שאפי' ומנין 
 ח"ג(~יד . הענין באמצע  הערה בגלל ועד דבש ואיבא נשטים ואיבא עדוגו'
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 הצן.ח לזה אשר עניניו בכל לו נרצה הגולה ראש יגס התימרו בכבודו האתרוההישיבות
 זאה לפנים אשף והתה לכל אסיפה מקים סהסיא מהא היהה משרתו בימי כיבידו
 א ה שב נ ביטנה אחה פע: הארץ פנות מכל העם חשובי יחד בההאסף כיבבבל

 הקנו בפומכדיתא או גנהררעא תמיך החג זה היה הגילה ראש ר בו כ ל א ל ג רד
 נראה ועהה , לכבוד: הבאים את יטם לקמל מחמיא למתא הנולה ראש יבוא כיעהה
 הכל היו קטן יעד למגרול כי פעלו נדיבתו ורוח תקפו וגדלהו תורתו איך זהמכל
 . היל אל מחיל טעשהו הלך כי לו עמדו אלה בל ואף , ביקרו וחפצים למשמעהוסרים
 ונבה ונשא הכלה ימי תפארת בימיו גדלה קדמוהי אשר הישיבות ראשי מביטייוהר
 ראש למקום תלמיד עם מבין כל התאספו הכלה תישי באלה . התורה כבורמאד

 מעה ספק ובלי הממשלה מצר למארה להם זה היה נחמני בר רבה ובימי ,הישיבה
 ואמנם , כמקדם עור היתה לא הכלה יזמי והפארת מלבא טתרשלים רבים היוההיא
 הדבר ומניאר ן הראשון לאיתנה התפארת שנה בי הדבר נהפך אשי רב כימיעהה
 פעמים רואים שהם המה לב אבירי כי מחסיא מתא יושבי על אשי רב שאמר סמהכן

 בבריח לבא מתקנא הארץ מעמי אחד ואין היהרוה והפארה התורה כבוד אתבשנה
 נם ואולי הזה המנהנ מאר נעלה הה2 בימים כי נראה מזה יז:( )כרכותהיהדות
 - הכלה בחדש' העם את ללמר הכליתו היה לפנים כי . לפנים שהיה סמהנשהנה
 את לבאים .הוריעי פרסטו עוד עתה ואולי ומצותיהם החנים הלבות - ואלולאדר
 בחדשכם סדרוה אשר המסכהא את כ-בים ולמדו התלמוד סדור בענין בישיבה עשיאשר

 :חן ונמשך מסכהוה שהי ושנה שנך בכל מסדרים להיות מנהגם היה כן כי .שעכרו
 ה' ע,רהו בזה נם והנה . קנ;:( .ב ב רשב"ם דרש"נ )אג"ת שנה שלשים הש"ס כלמריר
 ועמד שנה לשמונים קייב בארין וההיה. ימים ארך לו נתן כי בידו חפצווהצליח
 התלמוד מן ועשה הפעם עוד סדרו על לחזור הצליח כי עד לששים קרובבשררתו
 מהדורותשתי

 %א כלו התלמוד סדר השלים שי א רב ני במהר רשע "נומה
 להשלם זכה לא כי נאמר אם אף כי . בתלמוד להעקת שרצה סמה בסדיו דברנעדר

 כל באין הרבר ברור פנים כל ;ל הלא הומו עד ההלמוד כל את השניהבטהדורא
 ~עתה , בה כל תחסר ולא בשלמוה ידו מההה יצאה הראשונה המהדורא כיספק

 משלים היה היא כי מזה ונשם; הוראה סוף היה א נ י ב ר כי בידינו אשרהקבלה
 מרבנן הראש.ן היה אשר י ס 1 י ב ר כי אחרת קדסוניה קבלה ועוד ההלטודאת

 בי יובן לא זה בל , דר.ט"ג( )אגרת ההלמוד נסהייס ובימיו הוראה סוף היהטביראי
 התלחור את לסרר כלה וגם החל אשי רב כי הרבר נכון אמה . הזה הדרך עלאם
 השלימו ואותה השניה הטהדורא השלים ולא מדורו על הפעם עוד וחזר . הומועד

 דברים והרבה והלמידו אשי מרב דברים הוסיפו ונם אשי רב מות אחרי הבאבדור
 שהיה נאסר ועליו האמוראימע( אהרון היה הונא בר רבינא הוא ורבינא דורםמחכמי
 אחר דיר וקם לעילמו רבינא הלך אהדי ואמנם , ההלמוד נשלם ובימיו הוראהטוף
 האטוראים סוף המצר על שהוא כלומר היראה סיף היה והיא ישיבה ראש יוסי רבוהיה

וראש
 4ע.( בבים רש"י לשון וממשטעית . האחרון רבינא וע' הקרסון רגינא ע' הדורות בסדר מזח וע" ותלמידוהברו אשי רב בימי היה והשני יוסף ורב רבה בימי היה האהד סתם א נ י ב ר בשם זורעו אמוראים שני19

 כריה רבינא הם הוראת דמוף שרבינא א5א 51יתא , אשי רב שנימי רגינא הוא הוראה סוף שרבינאנראה
 ר'א לצק-ה )הוא התי"א בשנת בגמלו י"ג ההוא כשבא ובארבע וז"ל דרש'.נ באנות כן ומבואר ישנאררב
 רש"נ לרעת מת אשי רב והנה . הוראה פוף והוא רבינא דהוא הונא דרב בריח אביגא רבנא שכיגרנ.'ט(
 רכעא אורר ישא זח שרבינא  אפשר ואי שנח פיח רבינא למות רבא טוה בין וע"ג קציא( )רפא השמיטשנת
 . )2י( הערה זה פרק לקטן ועי' אשי. רב ש5הברו
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 ריסו עד נשלם כבר כי שהשלימו ולא התלם:ד ם י י ה ם נ ובימיו סבוראי רבנןוראש
 שעשו כסו עוד עשות לבלתי דים המלאכה היתה שמעתה הקן אם כי רבינא ידיעל

 אחריו הבאים חדלו לא אשי רב ידי על ההלמוד שנשלם אף כי אשי רב אחריבדור
 בכונה אשי רב השמים אשר דברים גם ואולי מפלפוליהם שונס דברים לתוכולהכניס
 לטובה חשב אשר ועצתו רב*אשי מחשבה ולמלא התלמיד את ם י י ם ל הקן בןעל
 . עמוכני

 אשר בטלאבהו אשי רב חפץ היה מה . נמלאה לא עצתו אשי רב מהכאשר
 ותקרו אזנו אשר התלמוריה בהורה סדרים להביא רק הלא 1 וזטנו טיבו כל הקדישלה

 בו להגות הבאים הדורות ביד ולתתו בספר זה כל ולחבר ;מנו עד הדורוהגדולי
 . התכלית זאה להשגת סירו השפיק מחשבתי ולפי , ההורה עניני כל ממנווללמוד
 והכניסו אשי רב שסדר הסדר על עוד מלהוסיף לההאפק הבא הדור יכול לאאמנם
 ויוהד השמיפם כן על אשר להעדירם ראוי היה אשי רב רצון לפי אשי דבריםבו

 אש' רב מוה אחרי . חרשים ודינים ופלפולים ומפקוה חדשים דברים הוסיפו עודמהמה
 היה ולרוב סמלכהו10( על יסים האריך לא אבל בס.רא ישיבה ראש ר ס י ר מנעשה
 אחריו השאיר אשר ומכל ובכ"מ( ק. צד: )שבת אשי רב של הלמידו רבינא עםדברו
 כי סמנו נשארו לא וגם , הבינונים החכמים משאי יותר בתירה גדולתו על עדנהא.ן
 נידע השמועה ומפי , זקנתו מפני רק ראש נעשה כי מאד ונראה , מעטים דבריםאם

 עד לראש היה והוא ן י ב א ר ב י ד י א ב ר ששמו חכם על הוקם מרימוישאחר
 אחריו הבא כן וכמו , רי"א( ד"א והוא לשמרות )תשס"ג אשי רב אחרי שנהעשרים
 אחריהם רושם המחו לא ופניהם מדע בלתי איש .היה הונא בף נחסןרב

 קצהו אשי רב ממחשבת לסיר לבם מלאם לא השנש אלה כל כי היאה ,בהלמוד
 . היספה כל בלי אשי רב של בסדרו רק בישיבה למורם היה לא הזה הזמן כלואולי
 מאומה פעלו לא כי ימיהם בדברי להאריך תועלת כל אין לפנינו אשר לתכליהועתה

 הושיבה ראשי הזאת להכלית פצל: מהם פחות :עוד , פה שכצל התורהבהשהלשל:ת
 ב ר לבנו כי אשי רב לביה השררה והזרה הדברים נתגלגלו ואמנם ,בפימבדיהא

 הוא והוא במורא ישיבה ראש והיה השררה חזרה י ש א ב ר ר ב ר מ הוא י מ 1 ו בט
 וביחוד ישיבתו אחברת הוא ואף תומה עד אביו מלאבה להשלים לבו אה נהןאשר

 את והרחיבו והגדילו אשי רב סדר על הערות הרבה הוסיפו הונא בר רבינאבעזרת
 וראשינה בעצם אשי רב דעת על שעלה מסה יותרהתלקןד
 אביתיו לו נהנו אשר העצמי שמו אם כי העצמי שמי היה לא אוי רב ברמר

 אביו מות אחרי , לגדולה עלה במרם גם ימיו כל שמו תהם כן ואר י מ 1 י ב םהיה
 אחר יכ חכמים שלשה ישיבה לראשי נבחרו ראינו נאשר . מקומו ממלא להיוה זנהלא
 עיניהם החכמים נתנו השלישי סוה אחרי וגם בהכטה ממנו גדולים היו לא אשרזה
 )ברכות בחכמה ממנו נדול היה לא כי בפירוש נאסר עליו אשר מרפהי א ח א ב רב

 שהיה והמעשה אדם לפעילת טחשבתם הביאו לא כי הדבר נהגלגל כמקרה אך ,טה:(
 שם , השוק ליום למחוזא הלך מחמיא כמהא היה מישבו אשר אשי רב בי מר fc'nכן

 למנות זאת נעשתה בכינה ואולי , הישיבה ראש לבחור יהאספו במורא החכמים כישמע
 זמה כשמעו ויהי , פניו אל כזה עול לו לעשוה בושו כי העיר מן רחוקי בעההראש

טהר
 חשבונה חדורות כותבי שאר אבל הישיבה ראשי בין פרימר אח השב לא באגרהו גאון שרירא רבחן(

 ak?1~~אוזי
 צורך אין סלאכתני ולרגל וצנומות דקות השערגת אלא אינ: בנה שנאמר מה ונץ גריל ערבוב גחם .שנ. האלה דורות בפדרי מעיין לכל הדבר גלוי ואמנם . דברים שאר ש:שטטו כמו ם בס האגרה מן

 . בשערה ההגויות "שערוהלתעמור
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 תיש והנה אסיפהם בבית נופצע השל , השמועה אטה כי לו נור; ביתי אל וישבמהר
 עכבם הוא אך אחא רב בחירת דבר על ;סו נועצים להיוה מביניהם שניס אליושלחו
 עשרה כהיוהם ויהי כלם ועכבם עשרה עד אחרים שלחי והם , לשוב נהנם ולאאצלו
 בו בחרו העשרה אלה והנה בעיניהם חן מוצאת דרשתי וההי לפניהם ודרש ושנהפחח

 בחירתי ;ל מלהסכים להתעלם יכלו לא האחרים גם ספק ובלי ישיבה ראשלמנוהו
 והנה . יב:( )ב"ב במורא אביו מקום ממלא ויהי על והוקם לטובתי הדבר יצאובכן
 והוסיף אביו במלאכת האחרון התקין לעשוה לבו והכין ההאמץ אש. רב ברמר

 אניס רק בפקידהו ;מד לא כי קצו' עד לבא הצליה לא ואמנם ושונוה רבוההערות
 רעים היו איטר שערורה שני היו מאלה וגם - שנה עשרה שלש כמו -מיעמות
 ליהור"ם וטוב חסד סלך כאביו היה לא אשר השלישי איזגדר מלך בימיו כילישראל

 המצוה'י( בבטול ורעוה קשות גזרות תזר שנאה הכליה אוהם לשנוא לבו היה אםכי
 לא כן אהדי באו אשר המנוחה וימי , מעשהו לבצע נהענב המרה נים'ואולי

 ר'א לשנת סביב כי , תכונתה עד ותקונה אביו מלאכת תשלום להביאהשפיקו
 . לעולמו הלךרכ"ז

 איונדר , התמידו לא , אשי רב בר מר בחיי השלוה ימי שבו גם אםאמנם
 בער נלחלמ, בניו שני ההיים מארץ נמר פתאומית וכסיתה רע בענין אבדהשלישי
 בנו פירו, תחהיו ויקם ממלכתו על ימים האריך לא אך נכר הככור ובת המלוכהכתי
 את לשנוא לבו נהפך למלכותו שנים מקצה ואחרי פרם, ארץ כל על למלך ויהיהשני

 המצות בבטיל הגזרה חדש אשר מלבר כי אביי משל קשה היתה וגזרתיהיהודים
 הרעות ובכהות בדהם ילחנכם לנרלם היהודים מכני בחזקה לקחה האמגושיםהורשו
 זזטרא מר בר* הינא הדור גדולי כמה ובהם מישראל רבות נפשות נהרגוהאלה

 נאסף הזאה הרעה ימי באו לא עור . ינוקא מר בר אמימר ורבנא פקוד ברומשרשיא
 רעום ימיו וכל ה א ספ 1 ת ה ב ר ישיבה לראש החתיו ויהי DP~1 אל אשי רב ברמד

 המקזמות וברוב הונא בר רבינא הוא האחיין רבינא עם ביד יד הלך הוא ,ומכאובים
 נהפך כי עהה מראוהם ספק בלי והנה . הזה12( רבינא ?ם דברו היה טצאנוהואשר
 החישן עז ביתרון עהה יום אל מיום גברו השיגום אשי וההלאות הגלגלעליהם
 מעטום התלמוד בכל ה.ספאה רבה דברי . הומו ער התלמוד חביר להשליםמעשיהם
 הערה נתוספה הם המצאם מקום בכל כי יראה שכל בשום בם והטהבונן , יכתנםינער
 ה-מפאה רבה נם אמנם . הדברים חבור יתקלקל לא הענין מהוך נפרידנה אםאשר
 והיה רל"ד( )ד"א שנים שש כסו בפקידהו עטרו אחרי טת כי בשררהו ישם האריךלא

 בי זה מכל לנו יוצא ועהה , ההלטיד את השלים והוא מקומו ממלא האחריןרבינא
 אחריו הבאים מהדורות בשתי התלמוד את וסדר חבר אשירב
 עשה השכל עשה ש" מה אטם עליו, יפו והום מחשבתו את סלאו אל

 והמעשה השלמתו להחיש סאתם דרשו הזמן מאורעותמק
 שנה עש-ה כמיחטש מת אשר הונא בר בצערבינאהזה

 אח-

 ם רבה
 הת"א---------

 רש"ל העשר כבר אבל . שבתא לבטל. "גרר ;ור שמדא "תפל אם מ מכר לא ג רש באגרת11(
 גס ורמו ק"ש יקראו שלא ,טגזר הזאבים ת,טובות נטם ב' אחגרר ע. ש עי סכונו על האבר מלק בערדרפזפ
 . בשבת בטנתה תביא הטפט.ר בעמן )כד., ביטבת פרש,על

 נדאה סנה לישמתיה מר לית' לרבינא תוספאה רבה ~'ל בהה'ם רוילא רלי אהוה גברא להאי חזו בארחאקאולי ה" תוספאה ורבה רבינא איתא )ר., ובמ"ק וכף לרבינא אשכחיה הום(אה רבה )צח.( וטבת12(עי'
 לראש רבה שישב וחיטה סטנו גדול דרבינא משמע ולישמתיה סר ליחי מדאמר וגס מר לרבתא קראודרכה
 7 חזרה לעיל העירוהי וכבר ,פא:( ובחים שד., ב.'ב )קיזט.( ב"ק )עה:( יבטוה )לג.( סוגת ועי' . רבינאקורס
 חבר תלשך .טחיה רבתא אוהו היה הוה שרבינא הומנים סרר יפי אפשר אי וכמעט בע.ני הוא ריחוקשדבר
 . אש'לרב

 חיג( דלו
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 ו מ יי מ יומי רב אחריו והבא לימו ש ה א הו ת"ת, ד" "טרהההיא
 רב אחרי שהע ההכמש כטעשה עיד עשות לבלתי הנרע בהסכמה ותקן , מו ה חו

 כימיו כי יקבלו קדסתינו בקגלוז הכונה הוא הה סדרו על מדבריהם ,בהוסיפואשי
 לקהה יאות לא ומענוה באמת הוראה סוה הוא היה כן ובה.וה . התלמוד מ י י ה מנ

 ומפרשי משניות מתיבמי שענינו מאמוראים" הראשון בשמם עוד התלמודייםהחכטים
 מעתה להם יקרא אשר שמם כן ועל התלמיד במיות תמו מפי האלה שהפעולותהלכה

 כי הדעת על יעלה לא ואמנם , בתלמוד פנים המסבירים חכמים שעניניסב,רא'ם"
 התלמוד חכטת גם נחתמה התלמור ספר חתימת שעם הדיר חכמי ונטרו נמנו הזאהכעת
 אחרי והורה הוגה אש- דעתו לבטל כדניאל חכם הוא אם אף מישראל ארם כלוחייב
 זה על , בתלמוד הנאמר ודבור יבור כל ספני והחקירה הדרישה :אחרי עמוקעיון
 זאת ידרוש עצמו הוא אשר בו אחד מקוה אף :אין ההלמוד בכל קטן רמז אףאין
 והיה הוה בדבר היה גדול ומעם מאיחיים חכמים המצאת זה אבל , הבאים תמדור
 . לזמנם כןנדרש

 אשר פה שבעל תירה הנקראת יההלמוד המשנה בהורת הדברים לכל קץאין
 פני למרוה חקקו חקים כמה המתנגדים פני להשיב רק ויסדו ותקנו וחקריאזנו

 כמה וכן שם( זה )גם אחרות לכהות התנגדות להראות או פי"נ( ת"א )לעילכצדוקים
 יתרון להם היה לא לרוב אלה וכל , המינים את לחקית שלא גומרו ומנהנותתגרות
 בימי כבר . התלמוד עם הדבר היה בן אף עצמם מצר המדות ולהטבת המוסרלתקנת

 ואמרו התלמור חכמ' מעשה עליהם רע אשר בישראל רבים קמי כי ראינוהאמוראים
 והתלונות התרעומות אלה כי ספק כל ואין ובפלפוליהם בם;שיהם לאומה תועלה איןכי
 , הרבנים רוח למירה הימים באחרית היתה אשר הקנאים לכת הראשון זהע גרגירהיו
 , ההלמוד סיום אחרי שנה מאות לשלש קרוב הגאונים ראשוני בימי התחזקה הבהנאה
 ישפיט עיניו למראה אש- העם בקצות אמון ומצאו הרבנים מקרב מנהיגיה קמוכי

 הסהננרים היו לא אז ומני רעה, שהיא עליה מעיד שנחתומה עיסה עליבהוהשב:
 אם כי הרוח ישא תרעומתם אשר תלונה ומרבי דבה מוציא. פרטים אנשיםעוד

 להעלים עיד הרבנים יכלו לא עתה ובחכמה בכח טוגהגה :לעדה לכת היוי(שזליננים
 בכל בם ונלחמו הם נם קמו כן על ולסכנה למארה להג היו עתה כי מהםעיניהם
 בהלמיר הנוגע כי ולפרמם לתורתם סשמ-ה לעשות חובתם היתה וביחוד ידם ועוצםכחם
 לעשות והעריצוהו והקד'שוהו , עין בבת כנוגע פה שהל ההורה עיק- הואאשי
 אין קליו : הרבנים בפי כמשל היה הימים באחרית כי עד , הקראים פריצי בפניגדר

 :ראשוני הגאונים דורות בכל כי הבא בפרק נראה יאמגם לגרוע אזן יממנולהוסיף
 , ,כלשונו ככתבו המאטר זה קיימו לאהרבנים

 עש, שמונהפרק
 חנזא:חרים. גרע: או ה:סיפ:אס

 אוהבים לו היו הומר ואשר הוכן אשר מעה ידים ורחב הגדול התלמידזה
 אלפים אלפי . אלהים דבר איש יכבד כאשר כבדוה: אוהביו , אויבים גם אבלרבים
 , חייהם ימי כל לו ונדבו ורוח בשר ביגיעת בו יגעו בישראל השובים הכחיתפן
 היה להם . קרבן לו הקריבו הרוחניה  הכרתם נס לפעמ.ם כי חייהם מימ' יותרועוד

 אגל . הכתובה ההורה מעל ראש למעלה וינשא:הו :ינטלוהו יעביר ולא חקההלמיר
 והשפילו עלנו הקמים צריו רבו 01ה , ודור דור בכל אשר ומנדיו אויביו סנהסו

 לעפר ג( הלפד
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 אשי , ושר18הו וההיימוהו תרפוהו אשר מעטנו לא אשר אויבים לנד לא , כבידולעפר
 אתם היושבים הגוים ננד היהידים לשנאת נפתח מקור הוא כי היום כל עליואמרו
 הגיוני דרך לשחוק שמו ואשר ובינם, בינינו המבדיל המרחק הרחיב הוא כילבטח,
 קראו אשר . לו היו מקרבנו אויבים אם גי , סובה חלקה כל לו יניחו ולאולמודיו
 בחרופיהם אויביו לו הזיקו מאשר יותר אמנם . בקמינו לרומצה ויהנוהו מלאאחריו
 דבור כל קרש הצדיקו עינים ופעימה באהבה אשר אוהביו . באהבתם אוהביו לוהזיוך
 דעה בין , לסמוכה ישר בין , לתפל עיקר בין הבדילו ולא מפיו יצא אשרודבור

 לכל כאשר הכל אם כי , ונועו שישן ובין ופרחיי ציציו בין יחידיה דעת וביןמוסכמת
 סגורוה בעינים אבל להיתם אחייו הלבי אוהביו אלח . הקדוש התלמוד להםהיה

 נעשה איך השניחו ולא הדבר על לב שמו לא מעולם כי בהכונהם לא אגלבאמונתם
 מה 1 מקדרו ארץ הם אשך המגינות טשפמ היה מה , ופרמיו בחלקיו התלמידזה
  לאומה ודרך מסלול ויהי יסודתו היתה נו אשר ה,טן בו הלך אשי הרוחדרך

 אם הדבר על ההנ:ננו לא וגם ? מעשהו על תקפו אשר ההעצומית היו מה 1היהודיה
 יהיה כאלו העשוי על רק התבוננו אם כי 1 טופסים מכמה או אהד מטופס יצאבלו
 אהבהם ואמנם , אחד בקנה ועלה אחד זרע מנרגר נצמח אשר הארמה מצמחיאחד
 והעריצו מומיו נכסוהם לטובה עליו חשבו הם . התלמיד למאהבם לנזק היתה אךהזאה
 פה פתחון נתנו בזה כי לרעה נהפכה הטובה אך , קדשים קדש ממנו ודבר רברכל

 ועל כלו, על משפטם שפטו פיהם ועל המומים על הראו ני רעתו חושבילמלשיניו
 קדושה נהנו אהבתם בעצמת הם כי יען הלא . לאוהביו לא אם הזה האשם למיבן

 שפמו הפרטש ג*בור ומנדיו שונאיו גם כן על , כלו הכלל כאל יפרט פרם לכלוכבוד
 . כלו והרשיעו הכלל עלמשפטם

 אוהביו כל לא כי טובה עצמו לתלמור וגם לנו זאה היתה גדולה מוכחואמנם
 בראשם עיניהם אשר לבד אנשי גס בהם היו אבל , ואשמו עינים טחי היוומכבדיו
 עם במשפט מלבא לההאפק יכלו ולא ישראל בארץ נחנכו אשר חכמים היווצמיחתו יצירתי ימי בראשית כנר , מסוטיו עין העלימו לא לו נתנו אשר הכנוד כלועם

 אמר אסי( )ר' ישראל בארץ האמוראים מגדולי אחד . בתלמודם תפלה ולשיםהבבליים
 הבבלי.ם שמועות על ואמרו קמה:( )שבה תורה בני אינם כי שבבבל האמוראיםעל
 )פסחים מלבם שדים הם אשר להלכה טעם בנתנמ מהשכן ד שמעהא הןכי
 בהלכה זה את זה שמחבלים טחבלי; שבבכל חכמים הלמידי את וקראו ופרשיי( :לר
 עם עצמם בבל חכמי ואף כד.( )סנהדרין משיבני במחשכים המקרא קראו תלמודהועל

 שקול א"י טהכמי שאחד : ואמרו זאת להכחיש יכלו לא המיד הורהם מפליגיםהיותם
 הארץ וזהב : ואמרו א"י בני ההפארו ובצדק עה,( )כהוביה בבל מחכמי שניםבנגד
 כהורה תורה שאין מזקק כזהב שהיא א"י של הורהה על - משל בדרך - טובההיא
 הם גם כי להודות בושו לא אבל הבבליים של הורתם נגד אם-ו כן פט"ז(, )ב"רא"י
 המשניות להבין להט עמדו לא ופלפוליהם הוייוהיהם וכל הקדמונים קררנה השיגולא
 )ירוש' מהניתן טבארה חכמ.ן לא רבנינן אפילו : בפירוש יאמרו יאטתהם בוריםעל
 אנשים היו ההלמור אחרי חיו אשר החכמים בין גם בי נראה יאמנם , ה"ז( פ"נס"ק
 דבריו כל לא כי מעיניהם להעלים שקר בנפשם עשו לא שאהבוהו אהבהם עםאשר
 לא , לגרוע אין וטמנו לחוסיף אין עליו : מלא בפה פרסמו כי ואף , צרוף כסףהם
 . וגרעו  והיסיפו יעברונה לא אשר למדה המאטר זהעשו

 : באמרו דור בן אברהם לר' הקבלה בספר ראשונה  נזנר הוה  המאמרהנה
 חכם) כרבים א~הו ולמדו עליהם אותו וקבלו ישראל נכל התלטוד( )כלומרינהפשמ

 כל ח.ג,)ד:"ר
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 .מדברי , לגרוע אין וממנו להוסיף אין ועליו ישראל כל עליו והסכימו ודור דורבל
 אש- חכור הוא שהתלמוד החזקה( יד לס' )בהקדמה מבואר מיימון בן משה רבנוהרב
 שהבהיקו כסו והכשר הפסול והפטור החיוב והטהור הטמא והמותר האמור יתבארממנו
 התלמיד שלדעתו מזה נלטור רק להכליתנו אנו אך . לגרוע אין וממנו להוסריאין שעליי למשנה( )בהקדמה אחר במקום עור ואמר , מסיני רבנו משה מפי איש מפיאיש
 הדבר נכון אמת והנה . ממנו לנרוע ואין עליו להוסיף ואין פה שבעל התורה כלכולל
 היא כן באמת , פה שבעל התורה כלל הוא שההלמוד , הראשון במאס- שנאם-מה

 נעשה מה אבל . פה שבעל הורה בשם הנודעה כלה התורה זאה נכללהשבהלמוד
 גדול צעד עוד הולך הוא הלא לגרוע" אין וממנו להוסיף אין אעליו השניבמאמר
 לגרוע ואין עליו להוסיף אין כן על אשר פה שבעל הורה 1 ל כ ש יורנו כיהלאה
 שאחרי בדורות ההורה עמודי היו אשר החכמים סנדולי מרבים מוכחש זה ודבר .ממנו

 לו שאין ונר הוא עצמי מצד הדבר הלא מהם מוכחש יהיה לא אלו ואף .התלמוד
 אומר עצמו הוא אם פה שבעל הירה הם דבריו שכל להחלים ניכל איככה כי ,שחי
 נמצא אם 1 התלמידים לחדד אם כי נאמרו לא אשר דברים הרבה בחפניו אסףכי

 ומהן משא דרך אם כי נאמרו לא כי עליהם אמרו עצמם חכמינו אשר דבריםבהלמוד
 בו שיש אלא עוד ולא ה"מ( פ"א ערובין )ירוש' פיהם על להירוה אסור להורותאבל
 הם כי אף והתול שחוק ררך רק נאמרו לא כי כחדו ולא הודו החכמים אשרדברים
 אם כי נאמרו לא אשר הדברים הם כטה יספור מי ועהה , בג.( )נרה הלכוהייםדברים
 אם כי להם אין אשר והפלפולים ההוייות ממפר גאול וכמה 1 התלמידים בהםלח"ד
 ? מזה יוהר תעידתם היה לא וראשונה ובעצם , פיהם על להירות ואמור ומתן משאערך
 כי נאמי אלו המה רוח דברי . אך כי יורנו ותכונתי עצמו ההלמוד ענין הלאועתה

 . לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו אשר פה שבעל תורה הוא כולוהתלמוד
 קורוהיה על ונדרוש ההלמודית לספריה הימים דברי יד על נלכה אםואולם

 דברי כל כי מאמינים היו לא החכמים מן לב אנשי כי לנו יתברר , מאוחרבזמן
 עצמם הם לגרוע אין וממנו להומיף אין עליו והאומרים . פה שבעל תורה הםההלם.ד
 , בטש~יוה הגמרא פגושי על דעהם היה מה ראשונה ונתבונן . גרעו וגםה-סיפי

 לכל נחשבו פירושיו אם ונהבונן , התלמיר של הענין עיקר היא הפנה שזאתאחרי
 ;ל יעלו ולא יפקדו ולא יזכרו ולא למוטעים יחשבו זולהס וכל לאמתיים טקוםובכל
 כדעתם המשנה ולפרש התלמוד מדרך לטור לפעמים לבם מלאם או , לעולםלב

 הרב הוא המשנה מפרשי מאחרוני אתר ישב כבר זו מדוכה על הנה .:השכלתם
 לאלף הר' המאה )סוף טוב יום הוספות בעל העללער מזב יום רבי המפוארהפשטן
 שמבטל משאנץ שמשין ר' הרב על להתרעם אוהו רוחו נשאו הזה הרב .הששי(
 בעל הרב פקפק זה ונגד . ההלכה חכמי של דעתם ספני המדות חבטי שלכללם

 הנראה דבר נכחיש זה בעבור לא משנתנו לנו יוקשה גם אם ואמר טוב יוםתוספות
 )כלאים למהרם אפשר אין אשר חזקים מופהים על בנוים המדוה חכמי ודברי ,לעינים
 אטה הזה הרב דברי כי בלבי יבין בראשו עיניו אשר חכם כל והנה . מיה(פיה

 האמהיות כי אמרו על התנצלוה ממנו יבקש בשכלו בריא אדם ואין . דברונכוחות
 בהן תנו ההלכק מחכמי אל אם אף תמופנה לא והמדות החשבין מחכמתבמופתים
 . שלשה שהר ההלכה חכמי כל וגמרו נמנו אם אף שנים הם ואחד אחד כי ,כחשם
 דועספות בעלי מדרך 1 יביאם ומאין . ועזרה סיוע לו יבקש זאת בכל הואואמנם

 או בקושיא והניחו הדברים מן בדברים אתטהו רבים במעמית הם נם אשרהקדמונים
 כי ראה הזה הגרוע האדם כי . ולרוחו לזמנו רע וסימן זה הוא פלא ומה .בתימת"

צריך ח'ג)ח-ד
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 ופלא הפלא יגהר עוד ונפליא . כאלה ואסתיים ברורים צברים לפרמם התנצלותצריך
  נזוז כן מפני ולא : ואטר , בתנאי , אמת דברי קשט , דעהו לתלות ושסיף אשרעל

 דברי ע5 להשיב 5ב לו היה הן . מלהרץ ידיעתנו בחסרון נתלה אבל הש"סטרברי
 אשר איש כל כחובת השכל מן ומחויבים במופתים המבוררים מדברים ההלכהחכמי
 יבלבבו ראה שבעיניו אף דבריהם לבטל 5ב לו היה ולא , 'האמת עם ונכון תמיםלבו
 אם ואמנם . לסתרם אפשר איו אשר לעינים הניאים ממיפתים מוכחשים הם כיהבין
 וממנו להומיף אין "עליו המאמר רק בי ספק לני ישאר לא לב בשום הדבר עלנדרוש
 גם ואמנם , לבו כל את לנו להגיד יוכל בלא לנחושתים רוחו הגיש הוא לנרוע.'אין

 לגו נחן לדרוש רק כי : באמרו אחר במקום לעינים לו היה ספק בלי הזההמאסר
 ובאר מ"י( פ"ר )שביעיה בגמרא שאסרו מה אלא לנו אין דינים בפסקי אבלהרשית
 המשנה לפרש נהונה שהרשות ! ואמר מ"ח( ס"ה )נזיר אחר במקום הזה מאמרוכונת
 שיהיה דין שום ויפרש יכריע שלא שצריך אלא כן פרשו לא שבגמרא פי עלאף

 נסוג שלא הזה הרב העמיד אשר הזה הכלל כי אמנם והן . הגמרא בעלי רבריפוהר
 לו יש פנים כל על , הגמרא לפירוש בההנגר אף דעתנו לפי במשנה מלפרשאחור
 כמעשהו עשו מהם שכמה אחריו שבאו לרבנים פוב למשל היה וכבר 1 למודיההועלת
 תתפרשהסשנה כי מקומות בכמה ורואו הגמרא בפשושי הבקרת פי על והקרווררשו

 האמהי והמכוון הפשוטי הפירוש עזבו הגמרא שבעלי במקום ורחק לחץ בליבפשיטות
 דרכה בס' של"ש בכרם החלוץ ברה"מ פראנק5 ר"1 מלין ערך בהקדמת רפ"ק)רש"ל
 גם כי טוב יום הוספיה בעל ממעמד השערה כחיט אף סרו לא הם גם אבל תורה(של
 הגמיא כפירוש שלא המשנה לפרש רשות יש אז שרק הרב שהתנה בתנאי החזיקוהם
 החכמים אלה שראו זה הוא הפלא מן וכמה . החרש הפירוש פי על הדין ישונה לאאם

 בעולם אדם יש באלו ! וידיעתנו כשכלנו המשנה לפרש ה 1 ש ר לנו שיש ביחודלפרמם
 ברא אשר מיום ? ותכינתו בשכלו להשתמש לאדם רשות יש אם , בזה ספק יטילאשר
 אנצר בין ויבדיל בדברים יבין בו אשר הזה הנפש את לו ונתן הארץ על אדםאלהים
 נם והדעה הבינה יעם ולרעת להבין הרשות גם לו נתן הנפש עם הלאושכך
 . בהן להשתמשהרשות

 כי בדבר תנאי עשו אשר היא ורחוקה ממנו היא נפלאת מזה יותר עודאך
 בינהנו הכרעת על לסמוך רשאים אנו אין פירושנו לפי הדין ישתנה אשרבטקום
 והאמתי, הצורק הוא אתר ולא הוא רק שפרשנו הפירוש כי לנו נתברר אם אףופירושנו

 נפשנו הוא כן אם . המדוה חכמי כמופתי חותך במופת הדבר לנו נתקיים אםואף
 דבר הן ? אורה יגיה לא ררכנו על אם דעת לנו יסכן מה ? עליהן תהיה מהובינתנו
 של פשיטה לפי יתכנו לא אשר פירושים בתלמור יש כי מפק מכל למעלה הואברור

 כמהו אשר האחרונים הרבנים סנדולי אחד זה על לנו נאמן ועד , כונתה ואמהתהמשנה
 ונפש 5ב בכל ההלמוד את אהב אשר מווילנא אליהו רבי הרב הוא בזמנו היהלא

 , חוקים יסופות על בנוים הנטרא פירושי כל לא כי מראות עיניו עצפ לא זאתובכל
 והניחו הדרש אח לפעמים אחזו התלמיד ובעלי ודרש פשט יש במשנה כי בפירושואמר
 בעלי שעשו מה ני האלה בדבריו 5נו ורם, . רא"ו( בשם מקרא בינת )ס' הפשטאת

 לפי הכתוב פירשו רעתו לפי וכאשר , בטשנה התלמיד עשה כן הכתיב עםהמדרש
 את אחזו כן אף בשערה" התלוים כהררים ה' בתורת הלכה דבר בל אלסצאהדרש
 ונ5 התלמודים שבשני האמוראים וברי כל : לדעתו כי יען המשנה בפירושהררש

 1814 ווילנא ד' אליהו )עליות וברירין נהירין רמוזים במשנתנו והברייתותההופפהות
 פירושי שלפעמים בלבבו הבין ני מדבריו מביאר פנים כל על . י"א( הערה ט"וצד

 ההלמוד 31 ח"ג(.ח"ד
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 מה אל מעולם כונו לא אשר משניות ויש המשנה כונת אמתת לנו יתנו לאהתלמוד
 נאמר אם י לוקים הצרק ומדת הדין שורת אין הכי כן ובהיוה . התלמוד בהןשפירש
 כונה השינו ולא אמת שאינם יודה בריא שכל בל אשר בתלכיד פירושיםשיש

 הפירוש נחזיק זאת ובכל אמתתה עלהמשניות
 המעוי

 להלכה למדה לנו להיות ההיא
 התלמור על הסכימו ישראל חכמי שכל אחרי לאמר נוכל כי אמנם הן 1ולמעשה
 וכל קיימת ההיא ההסכמה אשר עוד כל כן על לגרוע אין וממנו להוסיף איןיעליו
 לקבלו אנו מהניבים ממנו לגרוע ואין עליו להוסיף שאין בישראל חק הוא אשרעור
 ואולי שוגגים אפילו מוטעים הם אם אפילו קרש מפיו היוצא כל ונחזיק מומיו כלעם

 רומה הזה הדבר למה . הפוכו מכרעת הדעת אם אף אחריו ונלך מזידים,אפילו
 בחכטת ובקיאים צדק משפט יודעי לחכמים נתברר אם אף אשר הדיוטית משפטלחקת
 , כוזבות והקדמות רעועים יסודוה על בנוי הוא כי החקים מן חק איזה עלהדהים
 ההגיון ומן השכל מן מוכחש הייתו מפאת בו אמון לא החק זה כי בנפשםויודעים
 בפועל ולמדה לקו לעשותו והאמת הצדק מדה לפי יהבן לא גם כן ועלהאמתי
 בצדק ניסד לא החק זה כי החושבים החכמים מאלה אחד אם זאת ובכל ,וכמעשה
 או ימין ימה לא כי הוא ודאי , הזה החק בכת במעשה שופט להיות נקראובמישרים
 חק הוא כי יען ? זה ולמה , צידק אינו והכרתו דעתי שלפי אף ההוא החק מןשמאל
 הכרחם לפי אשר בארץ שופטים 'ש כי זאת יורנו והנסיון , במדינה וקייםקבוע

 על ולרצע בנפשו אדם לעניש אנושים לשופטים וצרקה זכות אין כי חושביםהמרעית
 החק לפי אשר בדבר דיינים היו אם זאת ובכל , מיה משפט שיהיה איזה יהיהחפא

 המרעית הכרתם אל שעו לא , מות סמפט עליהן נתן אשר האדם מחמאות הואהקבוע
 שהתולרה אף . הזה הדבר כן אף ועהה , הנהוג החק כפי במיתה החוטא אתוידונו
 יען צודקת אינה בהן פירושם לפי המשניות מן הגמרא בעלי הוציאו אשרהחקית

 לבדה היא ההלמוד שהכרעת נאמר אם כי זה אל נשעה לא צודק אינושהפירוש
 חק היא כי יען צודקן אינה אם בין צודקה אם בין למדה לנותהיה
 ביום משלמוד אילו רק יצדק לא הזה הדמיון אמנם היהודיה. לאומהקכוע
 רב ואילו , עולם כחק והויותיו פירושיו כל שיהיו בפירוש מאתנו דורש היההועדו
 ודבר דבר שכל אחריהם הבאים כל על טורים היו התלמוד את שסדרו וחבורהואשי

 החכמים ואילו . אחריהם להרהר רשאי אדם אין והלאה ומא, יעבור ולא חק הואבסדרו
 עליו הוסיף מבלי D5,V כחק סמנו ודבור דבור כל החזיקו באמת התלמור אתרשבאו
 לפעמים הכריעו ולא פירושיו סכל שמאל או ימין נטו לא באמת ואילו . ממנוולגרוע
 נתקיימו לא האלה התנאים כל אם אבל . התלמוד הכרעת ננד הדין והתכוכדעתם

 ונמסר להדרש התלמוד נתן ומראשון מראש כי ממרמוצדק
 התלמוד פסקההכמת לא התלמוד ומשנשלם לחכמים,היבר

 קיימת, פה שבעל התורהוהשתלשלות
 כ5 כי ברצץ עדה נכתה בדעה התלמודית הספרות את דורש משכיל כלוהנה
 לא והרחבים הגדולים חלקיו בכל התלמוד . ענין בשום נתקיימו לא האלההתנאים
 חק הבאים הדורוה כל לשכל נכול ובפירושיו במחקריו לשים הצדקה לנפשויבקש
 ממנו לא אתריו הבאים , התלמוד את אשי רב כשהשלים כן ועל , יעברנהו ולאעולם
 , וחתמו יומי רב ובא במלואו שהשלימו רבינא אחר וגם , וגרעו והוסיפו בצלחתידם
 נסהמו יכבר קצה עד באה התכמה כי עוזריו ולכל לו ברור שהיה מפני התמולא

 את בספר ct~ng דורש שהזמן וראו קץ לאין הדברים שרבו מפני אם כי ,מעינותיה
 לבם על עלה לא אבל ורעם מפי השכח לבל הקדמונים מחכמת אתם הנמצאכל

 למהום חיג(;רו'ר
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 או דבריו על להיסיף החכמים נמנעו לא חת.מהו אחרי נם כן על ואף . חכמתולמהים
  המאותרים במבעו לא  עצמי  הספר בפנים ואף , לפנינו יבואר נאשר טמנו לגרועגם

 אחרי עמדו אשר סבוראי רבנן כי באגרתו גאון שרירא רב העיר וכן . דבריםלהוסיף
 הסבוראים שהוסיפו הוספותיהם בקצת נתבונן ואם , י( עליו הוסיפו עוד התלמודחתימת
 בחלוף דברים גם אם כי הוסיפו ההלמוד מהם דבר שלא דברים לבד שלאנמצא

  לגרוע  אין  וסמר  להוסיף  אין  עליו :  שאטרי ט: כי  מוח ראינו וכבר התלמודי(ממסקנת
 בהלמוד שנתיספי או כניראי רבנן שהוסיפי ההוספות מלבד ואמנם . לרוח נאמראך

 דברים הרבה בו נמצאו ובפרט , הגאונים שחדשי דברים היספוה גם בו יש ,סרבריהם
 זקנים )אסיפת הגמרא בעיקר פהקום הגמרא סופרי אש- גאון יהודאי רבטפירוש'
 הרב אלינו ונאמן גדולות"(, מהלכוה לקוחים דברים מקומות בכסה בו יש וכן ב:(בים
 פי על אף שלנו הגמרא נוסה על שהעיד דצלף( שמעתין פיו )ברכית החסיד יונהרבי

 כתבו הראשונים והגאונים הוא פירוש אלא טנומח אינו הג0רוה ברוב הלשון זהשכתוב
 כמה שעל 22( צד רשיי הולרות )בחבורי אחר במקום הראיתי וגם . בגמראאותו
 ומצאנו חיצוניות שהם רשיי מפי הדין נחהך הספרים בכל בתלמוד הנמצאיםדברים
 ונכתבה פירוש שהיא אלא הספר מן שאינה בספרים כתובה שהיא גרסא עלשאומר
 טעות שהוא עצמו הענין על יאמר ולפעמים . ד.( יומא יג: ערנין לד: )ביצהבמפרים
 בפנים הסופהים וכהבוה ספרו בגליון כתבה לו שהוקשה טועה ותלמיר הספר מןואינו

 ואומר קד(. )זבחים וסעו הרביצאי הלמידי גרסה ,1 ותוספת ואומר: ג:()שבועת
 שלא טועים פרשנים ידי ועל היא משובשת במפרים הכתיבה 11 נרסא : אחרבמקום
 אם לדין נוכל ועתה . ד.( )כריתות הגרסא לתוך בשבוש ופרשוה בשמועה בקיאיםהיו

 אשר בדברים כן שקרה וכמה כמה אחה על כאלה תק-אנה ומוסעים משובשיםבדברים
 ואנחנו מאוחר בזמן דברים בו נהוספו וודאי שודאי ; שבושם ירי על להבירם נוכללא

  היפיפו  והפסקים  הפרושים שבעלי  הוה והמלהג . מחוללם היה ומי הם לטי ידענום4"
 נתוספו הרבנים אחרוני עד הגאונים אחרי הרבנים ימי וכל זמן בשום פסק לאבגטרא
 הרמב"ם בן אברהם רבי הרב שהשיב בתשובה הנה . ממנו נגרעו או בתלמודדברים

לרבי
 1 פ י ם ו ה א ל 1 ההלמור חה'טת אחר היו סבוראי רבנן כתב טקינון ר"ש ה?ר'הות מ' 3על חרב1(

 ארס  שיאמר ואת את ויבן חכם ומי אשי, רב חבור על יפו שהום גתלמוד דבריהם נמצא וס"ט טסנווגרעו
 ן אחת בגשיסח  ולאו  הן , שהוססו  שמר  רבוד ברי  יבחוך רכסינושלא

 הדורות בקורא ועי' . רש"ג נתב בן סבוראי מרבנן היא טנלן  נכסף ער קרושין ריש  שלמח הגש%(
 טשדה קיחה רקיחה ג"ש עיקר כל והנה . נקנית דהאשה הויה תני גאון הונא דרג העטור  בשםנתהלהו
 קיחה גמר נמי קאטר )יא.( ששם ואם . כסף א.ן חנם טויצאה דיליף הגם' שטה ונגר וו בהויה סקורהעפרון
  וכלשונה ככתבת סוגיא חך כולת דמ,יתי ןנ:( בבכורוה כדמיכח מאוחי היקון הוא זה שגם נראה מש"עקיחה
 שבסדר מפני והפעם . ע" טש קיחה קיחה "גמר בקדושין שהני' במקום .  כסף  אין חנם ויצאה ..רכתיבוקאטר
 למכילתא ס.פרים מדות בפפרי ע', העירותי וכבר . העיקרית חגי' ונשארה כך כל המגיהים ירי חלו לאקדשים

 דברים על רוטן בכ"ט לב"מ וקנים ובאשפת . וטלסד לוטד הלכור בפאמרי ח'3  ובכבירים מ"ג  משיטיםפ'
 השאלתות בעל משבתא אחא רב הוא ר"א D'WD או אחאי רב פריך כל כתב והרשב.ם . סבוראי רבנןשהוסיפו

 התויקו שהרשב"ם טמח מבואר מ"מ נכונים דבריו אין משבחא ר'א שלענין ואף פשיט הריה ,ב:( כתובותעי'
 דרך כן כי טדעתו וכליס בנמ' הוסעה נמצא כשכחא שבריא על בעיניו יזמיהה יבוז לא כי וזשאלתותלנעל

 פריך גחם הובא אשר המקוטות כל נסמנו ;יג.( ובקדושין . טדעהם דברים בו להוסיף המלטור שאחריההבטים
 להרזר ביאהרבוך וראיתי . הנזכר במאסרי זה על רטנתי וכבר הגם' מפ' לגמרי שנסח תראה וטקצתפר"א
 סבי תונא בר אחאי רב על סכונים שבשים אחאי רב פריך ההנהו ששער וחלאה 25 צר הנוכר בריללנחום
 . הראשונים סבוראי טרבגן שהיהחתים

 ,לו.( ושם . חראזש וכ"כ גדולות זזלכות מבעל כלו , ניגחו עד בריא כמר והלכתא ,לו:( ברכות עי'ה(
 נטחק ובל.ם ליתא שבדפוס שלנו בספרים והנה . ועא הזג רלשון ל"ג בספרים שכתוב והלכתא ותוס' רש"ינתבו
 פוכח ק' אות 196 צר היא ד"ם עי' והלכתא הך נטצא ופרים טינכען בכ"י אך ותוס', רש"י עפ"י הספריםמן

 שדלח והלכתא )ח:( פסחים ועי' . בפרשיי לה.( ;לו. ברכות P~P1 . ההוספה ואת היתה הקדטזנים חספריםשבכל
 הטקופת אותן כל על לספק לגו 'ש קרובה סבה זה ומפני . חגט' מן דליהא הפוסקים מכל מוכח ,דשמואל
 שמוכח לא אם חן טאוהרות חוטפות הלשוגות סן וכיזב הלכתא ולית הלבתא וכן , והלכתא : 'ם בששנאמר
 . האטוראים טן ארה ושאטרם הגם' טעצם שהם העניןמהוך
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 שלכם במפרים היא ואם : לו כתב מ'( סי' אברהם ברכה )שו"ת הבבלי דניאללרבי
 ההלמוד ספרי לשון בתוך ונכנס כסותכם מפרשים למקצת הוא פירוש שמא אותםהגיהו
 ד"ה ב: )ב"ב הצרפתים בתוספות ומצאנו . כך הגטרא בספרי מקומות שהרבהשלכם
 ספרי )בקמר ספרים ויש זה: על ואמרו הר"י בשם ותירוץ קושיא שהביאווכיון(

 )חי' אדרה בן שלמה ר' וה-ב . שמעהין בשלהי להדיא כן ומהרץ שמקשההגטרא(
 במקצת שנתוסף הוא תוספת הא : בהלמות ההלכות מי אחת על כתב נא:(חולין
 . הגמרא מעיקר ולא הפסקים מבעלימפרים

 הרבנים משפם היה כי לעינינו ויראה ינלה הראיות אלה מכל יותרואמנם
 באו ומאין . מפריהם בנוסחאוה העצומים החלופים על לב נתן אם לנגוע אולהוסיף
 והוסיפי ותמיהה קושיא מפני בספרים הניהו שהרבנים מפני לרוב הלא 1 החלופיםאלה

 עשו לא הראשונים המפרשים וגדולי . ממנה החסירו או שלפניהם הנוסחא עללפעמים
 נוסחאות נולרו הזאת לסבה כי מלא בפה הודו אם כי זאת להכחיש שקרבנפשם
 ברייהא מוהקין ייש כתב ע"פ( פ' פסחים )מאור הלוי זרחיה רבי הרב . בספריםחרשות

 )שבה אחר ובמקום , הללו הדברים עליהם שקשים מפני לגמרי הספר מן11
 . הבפורים יום והגיהו הספרים שבשו מוב יום להו דקשיא ומשום : כתבפ"ב(
 ולנרוע הנוסחא מז להרחיק לבו סלאו הגדול הפרשן יצחק בר שלמהורבנו
 אין הדבר עצם והכרהו דעתו שלפי מפני אוסרו שם עם מהספר שלםמאטר
 מהרבנים אחד קם אחריו שנה מאות לחמש קרוב מאוחר בדור וגם קיום'(*6

 שכתב ל"ג( סי' ריש יו"ר )ב"י קארו יוסף ר' הרב והוא כמעשרו.ועשה
 הלש.ן בזה הנאונים בשם הביאוה הפוסקים מקצת אשר טרפות בדיני אחת הלכהעל

 וכהגה היהה רהגהה הוא פשום ודבר וירא ר' בשם בגמרא איתא דירןובנוסחאות
 רש"י )תילדוה אחר במקום הדבר בררנו וכבר . זירא ר' בשם וקראה בפניםהסופר
 הספרים גרסת ולשנות בתלמוד הנהית לעשית חדל לא שלמה רבנו גם כי 22(צד

 בדרך אפן בשום מתפרשת אינה במפרים אשר שהגירסא ראה אם ומסברהומדעריו
 גרע להעמידו יכול ואינו בספרים הכתוב כלשין מתקשה כשהיה כן ועל ,הפשופ
 הוא למותר אך ואמנם . עד:( חולין ים: )חגיגה מרעתו אחרת והעמיר הספר מןהגרסא
 מקומית שבהרבה ידע לא וסי * תלמודי חכם לכל הנודע דבר על בדוגמאותלהאריך
 והולך מתטיר היה זה ודבר . הנמרא5( לפנים רש"י מפירוש ימאמרים דבוריםהכניסו
 מיום כי זה מכל לנו יוצא ועתה . 24( צד שלי רש"י )תולדות האחרונים הדורותעד

 בכונה פעם בתלמוד לגרוע או להוסיף הדורוה חכמי נמנעו לא התלמודשנסתיים
 ולהמציא הספרים בכל שהיא אף נוסחא להעביר לפעמים חדלו לא וגם , בשננהופעם
 לא כן ועל וגרעון תוספת הוא הלא זה וכל במקומה ולהעמידה הדעת משקולאחרת

 אין וממנו להוסיף אין 4עליו המאמר לקחת א0ת דבר על נאמן משכיל דעתיעלה.על
 , זאה יכחיש שהמציאות אחרי , ככתבם דבריםלנרוע"

:אמנם
 ופרשיי כתיג מעבירם דר"י בריה אר"ה מעבירים והכתיב כתיב בני יצחק בר אר"נ )גה:: שבת עי'4(

 מוגהים בספרים שהרי מלתא להא לה ול"ג הוא גדול שטעות אני אוטר כי כאן שוכר החכם שם בעיניקשה
 . מחקו ואעפ"כ הכב בשם שהסירו טמני לטחוק לרשיי שק' הללו חדברים ופי' וכו'סעבירש

 ושם . בגטרא נכתב ספרש"י . . . שלפנינו חגמרות וגי' שכתב 'כר:( ברכוה מהרשש בחדושי עיין3(
 ועי' . במחרעו'א בכלם וכן . בגט' נכתב שבחום' ר"י מפי' והוא התלמוד טן ות ראין נראה חתום' טדברימב:(

 ולשון המיאשים טן בה מונה אלא חגט' מני' שאינו בעיני נראה אע האי נסי אי ד"ה י' דף חוליןבמהריו'ל
t"ff1.ממילא וטלות משמע דטטילא כתיב יבנפעל( ימצה כתיבימצה מי רבא אטר )פר., ששחים הוא 
 הואח לענין נטי ע מ ש ם יסצח דכהיב השתא שפי' פרשיי עיפ ונתוספו הגטרא מן שאינן נראח ע ט שמ

 וכי' א-טית לגב' אזל דרש פרא דרב טעשה וטשום )ח!( ובברכות . השוד אצל מצוי דם 'ה"ה א ל י ט טי
 )'ג.( נסים לר' בהמפתח כן ומונח )קיב:יברשג"ם ובפסחים שם, רש.' פ" ע"פ חוסרה חסעשהוזח

 שאש-

 זח
 :( ח)דויד
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 גרעו או הוסיפו אם ונרעון הוספת נקיא זה לבד לא כי ברור נראהואטנם

 דברים מהלכה דהו אם , וגרעון תוספה בכלל זה גם אם כי ובנוסחאתו התלמודבספר
 ספני או בעיניהם ישרו שלא מפני רחום אבל הלכה שהם בהלמוד מבואריםאשר

 הם אשר החכמים מן שנים . צודק ובקהי רעיע הוא עליה נבנו אשר שהיסורשחשבו
 הרב והם , דברינו ויצריקו עדיהם יהנו שלאחריהם הדורוה ובכל בדורם ההורהעמודי
 כי הוא וברור נודע רבר . סיימון בן משה רבי הרב הלמידו ותלמזד אלפסי יצחקרני
 דרכיהם אם אף נהכונו אחד לרבר שניהם החזקה" איד בחבורו וזה אהלכוה" בחבורוזה

 והחקים והדינים ההלכות סכל קובץ לעש.ת למטרית שם שהרי"ף והוא . סנה זהשונים
 זה ותכליה , דצזלסוד פי על הישראלי האדם אוהם יעשה ואשר הזה בזמןהנוהגים
 התלמוד של התורה בל כלל כולל שלם חבור והמורים המעיינים ביד שיהיה היאהקובץ
 הזאת המפרה שוה הוא גם החזקה יד בספרו והרמב"ם . להלכה לי המוסכמתוהמציות

 יד על קכץ כי בזה נם הרי"ף סה5כות והבדילו , אחרת צורה לספרו נתן רק עיניוננד
 הודיע ובפירוש , ספרו על והעלן הוה בזמן נוהטת אינן אשר שבתלמוד ההלכוהגם
 ה י ה ת ש ד ע פה שבעל התורה ספרי סכל המתבררים דברים לחבר בחבורו שכונתולנו
 אחר לחבור צריך אדם יהיה ולא הבל בפי סדורה ה ל כ ה פ ל ע נ ש ה ר 1 תה

 כלה פה שבעל שצרה מקבץ תניר יהיה אלא ישראל סדיני נדיןבעולם
 בפה הרמב"ם הודיע אשר חלקיה בכל הזאת הכתה והנה . וצמקה( יד לס')הקדמה
 שניהם כי מבואר זה לפי ועתה , בהלכותיו האלפסי הכיר מתכונת גם מוכחת50א

 דין ואין פה שבעל שבתורה הרינים כל קובץ בחבוריהם הניחי הם'ימוני כמוהאלפסי
 הזה בזמן הנוהגים הדינים כל באלפסי . מקומו בהם מצא לא אשר ישראלמדיני

 צרק משפט מזה לנו ויוצא הזה. בזמן נוהגים אינם אשר הדיגים אוהם אףובסייסיני
 הדברים כל ובי , פה שבעל התורה כל כלל בספריהם קבצו וכונהם דעהם לפיבי

 אין אשר ישראל מדיני הדינים בכלל החזיקו לא בספריהם מקים להם נתנו לאאשר
 מסקנת שלפי אף דברים קצת השמיפו החכמים שאלה נמצא אם ועתה . מהםלזוז

 עצמם ומדעת עליהם הסכמתם נתנו 5א כי מזה לשפוט צריכים ה5א , הלכה הםהגמרא
 בגמרא קבועות שהן הלכות הרבה השמים שהרי"ף הוא ידוע דבר והנה . מהלכהרחום

 ההלמור שההיר דבר השמיט שלפעמים האומרים מפרשיו לדברי נואיל אם ואף ,מחבורו
 הלא פ"ם( שבת המאור )בעל הארץ עמי משום בדבר היהר לפרסם רצה שלאמפני
 לפי אש- דברים הרסב"ם השמיט ממנו יוהר עוד ואמנם . ( בן אינו השמטותיוכרוב

 יאין . מפרשיו כל עליהם העירו כשכבר לפרטם צורך ואין ברורה הלכה הםההלמוד
 ניכר מענינם אש- בספרו חסרים שלסים ענינים שקצת טצאנו כי בשכחהלההנצל

 הנונעות ההלכות רוב וכן , קיא:( - קט: )פסחים זיגות דיני כל כמו בבונהטהשמיטם
 והמבתמז(. והחלום.ה הרע עין כמו טפליוה אמונות ובשאר ימזיקין ורוחוה השדיםבאטונת
 התלמוד ע5 הוסיפי לא הראשינים כי דעהנו על יסרי איך והאמה הרברים אחריועהה

ולא
 נטע כאהלים נטיו כנחלים רכת'ב לנתלים אהלים נסככו לטה )יז.( ושם . חושיאל סרבנו בידו בקבלההמעשה

 . בגמרא כן חיה שלא מוכח שם )יד:( בהטפתח ועי' , ותוס' ספרש"י הוא וכו' דכתיב חךה'
 וארבוו . האלפסי חבור טתוך מנשמטות ההלכות כל על שרומז הלוי זרחיח לד' המאור בם' עי'6(

 הוא גמשנה ובפו . בתחלתו פיד בפאור שם ועור . דמי כדבור חרחור בדין פ"נ ברכות עיי . קצען ע5טה
 בהטאוו דמילה ר"א פ' סוף שבת עוד ועי' 5רמב"ן ה' ובטלחטות בהטאור פ'1 ושם הטוגמר, ע5אומר

 בתמרות ' ועי . הרבה בטקומות נטצא וכן יומא בסוף ומטאור ,ובמלחמות

 רש-

,,ff ט"ב פי' בהערה 97 צר . 
 רולדות בטאקר' תמצא ההלנה ,נגד טהלגה חרטב'ם שדתה ההלכות אלת מכל פרטיות דוגטאות7(
 0צ צר א' טחברת ישראל גרולי תקרות בשם הנקרא טיוחד בחבור ונדפס א' שגת תלפור בית שבמ"עחרטג'ש
 . 13 סי' בהערה 22 צר שם וע"ע 27. 28, 26, 24,בח;רח

 חיגי)דו.ד
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 אין וממנו להוסיף אין עליו : המאמר כי זה מכל מבואר כבר כן ועל ממני גרעוולא

 , גרעו ונם הוסיפו ובאמת הוא מזמא אךלנסוע
 ואל המחורשים דיניהם אל במשניות הראשונים פירושי אל לב נתןעתה
 מה כשמש ברור נראה אלה מכל כי , והקנותיהם גזרותיהם ואל שהמציאומדרשיהם

 למסיף אין עליו : הזה הכלל אילו , עליו דנים אנו אשר המכר המאמר שלטיבו
 במשניות פירוש כל אז שמאל או ימין ממנו למור אין אשר הוא חק לגרוע איןומטנו

 גרעין או כהוספה נחשבו ההוא הפירוש מן היוצאת תילדה וכל התלמיד אלהטתננד
 טדרש בכח חרשים ודינים הלכות יוציאו אם כהוספה שנחשב שכן וכל , התלמירבחק
 . לא או התלמוד מן ראיה לו יש אם לב שום מנלי הדעה ושקול מם2רה אוחדש
 הנה . האלה המינים מכל הרבה ענינים הראשונים הגאונים בדברי נמצא באמתואולם
 בכל קרא דאמר האם בנכסי שנים פי גומל הבכור אין : הלכה התלים גאון משהמר
 בגטרא נדרש זה מדרש ואמנם י"ח( סי' ש"ג ח"ד צדק )שערי לה ולא לו ימצאאשר
 הבכורה משפט ולו אחר מדרש רבא בשם וגמרו וסתרוהו עליו והקשו אבייבשם
 הגמרא מסקנת וכן קיא:( )ב"ב לאשה הבכירה משפט ואין לאיש הבכורהמשפס
 אליי שעה לא זאת ובכל נב.( )בכורוה אחר במקום התלמוד מהם נם נמשךואחריה

 ומושכל פש.ט הוא דעתו שלפי מפני ספק ובלי אביי של מדרשו והחזיק גאון משהסר
 סעדיה רב והגאון . הגמרא למסקנת בהתנגד אף בו בחר כן על רבא משליותר

 יידע שאני 8י על אף בהקדמה( ע"מ נב סי' ש'ד ח"ד )ש"? בפירוש אמרהפתגמי
 מעמידים האמוראים ואיך הגמרא עליה שהומכם מה עליה( שנשאל השאלה)בנדון
 אנו גם לנו הניחו מקום כן פי על אף כמי"א הנשרתההמה

 רש אשר שש )למ האחסנם החכמם מן יש כי אמם ק וך כךלהעמידה
 או , ההלמוד אל בהתנגר שפירש על התנצלות צריך הנאץ שזה וחשבו רס"גדברי
4 חברו של במטמיניות מה יודע אדם .אין - בלבם כן חשבו לאאולי  ממורא אך 
 עשו לא כי באמרם כן לא אשר דברים עליו חפאו המתחסדים יחסדום פן ודםבשר

 כי אלה אין אבל ן הדין ישתנה לא הפירוש ידי על אשר במקום אם בי כןהגאונים
 יהברר מהר אז נאותה בבחינה הגאונים בדברי הדבר על נדרוש אם . רוח דבריאם
 לענין אמר קמ"ג( סי' גנוזה )חמרה גאון אביתר בן יוסף רב הנה . הוא כן לא כילנו

 כרב לא הלכתא אתמר דלא השתא חמא רב דאמר גב על ואף : לבנים שבועההורשת
 לבניו( שבועה מיריש )אדם אלעזר כר' ולא לבניו( שבועה מוריש אדם )איןושמואל
 מי ולדבריו , עבד'נן ושמואל כרב ren" , עבד כד"א דענד עבד ושמואל כרבדעבד

 מסקנת נגר מפירש שזה אף דין דינו שאין ונאמר אותו מחזירים הלא כר"אשעושה-
 טבילת שלמי ובסמ"ג( נדה הל' סוף שבועות )מרדכי אמרו יהודאי רב ובשם .הגמרא
 דרש אשר עקיבא ר' של מררשו נדחה ולשטתו , ממגעה וחומר קל התורה מןנדה
ם במים שתבא עד תהיה בברתה בנדתהוהרוה (  של מדרשם וקיים ותיספתא( ת"כ סי. 
 תלמודנו, שמת נגד וזה , תפקוס ושלא תכחד שלא בנדתה והדוה. שדרשוזקנים
 חדשים ודינים הלכות להוציא הגאונים חדשו אשר הדברים לכל קץ אין הלא זאתועוד
 מן ראיה להם ייוצא אם לב שום מבלי הדעת ובשקיל בסנרה או מדרשיהם ידיעל

 יהודאי רב . אותם סותרת או לדבריהם מסכימה הגמרא משמעות אם , לא אוהתלמוד
 היבום ומן החליצה מן מומר לפני שנפלה יבמה התירו הגאונים פלפוי רבואחריו
 קנ"ז סי' אח"ע מור כים סי' ש"א צ )ש אחיו שם על יקרא עליו נקרא שלאספני
 ממדרש כן ולמר אביי יורש אינו הדת. מן ש.צא שמי פסק גא.ן נטרונאי ורב ,בב"י(
 לכהחילה ההיר נחשן)~גאון ורב . נ"ב( סי' גנוזה חמדה ב"ה סי' ש"ג ח"ד )ש"צהכתוב

 להושיב ,' ח')(ודו.ד
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 ש"ז ח"ה )ש"צ לו צריכים ורבים ינבון חכם הוא אם עיניו בשתי סומא דייןלהווצב

 פוסל נאון האי ורב מט,( )נרה כדבריו אינה דהלמוד סוגית שפשמעות אף י"א(פי'
 לשבועה כ"ש לעדות שפסול ואחרי מאשה בק"ו לעדות שפסול מפני לשבועה העבדאת
 תהיה ה' שבועת שנאמר איש אשת משביעין שאין עור וכתב . י'( סי' ש"ד ה"ה)שם
 רב בשם שאמרו כתב והרי"ף . שבועות( סוף טרדכי )הגהות האשה ולא שניהםבין

 בתלמוד יסור לה שאין מפני הראשונים דחיה כבר אשר יבם בשומרת הלכהיהודאי
 )יבמות המברה אחרי ללכת ערוך הלמור מניחים rtNW מפני החולקים עם פסכיםוהרי"ף
 כלל ובדרך . הסברה אחר והלך ערוך תלמוד הניח לעצמי שהגאון מזה מבוארפ"י(
 להלכה שהחלימו הגאונים בדברי דברים שכמה שהעידו עצמם הגאונים עדות לנויספיק
 תלמידים ביניהם היו שבזמנו שרירא רב אמר כן . מקום מאיזה ראיה להם שאיןאף
 השינו ולא , , * * ספריהם ומוציאים זה דבר להם מנין יאמרו הגאונים על תלקואשר
 ואין היא הכי שאומרים ואע"פ . . . מתלמידיהם תלמיר שהשיג מסה קטן דבראפילו
 וזה . ש"צ( )הקדמת קטן או נהול רנר על לחוש אין הוא מקום סאיזה ראיהמביאים
 בגזרותיהם גם . מקום מאיזה ראיה להם אין אשר בדבריהם יש כי ברורההודאה

 שרב ואף , לו מתנגד גם או בתלמוד מקור להם אין אשר בהם שיש נמצאותקנוהיהם
 שלא דבר שכל הראשונים גזרו שלא דבר לנזור יחושו שאל לשואליו השיב שלוםשר
 האי רב הן , יכחישוהו הגאונים מעשי tqp) סי' )ת"נ נוזרים אנו אין הראשוניםגזרו
 ש"ד ה"ה )ש"צ לשקר נשבעים משרבו תורה בספר אדם ,להשביע שאין למגאליוכתב
 ואין ניכר מקומם שאין אע"פ בריאה חוטימ נמצאו אם : כתב נטרונאי ורב . כיב(סי'

 סי' )ח"ג היא יומא בת פרכא הא דאמרינן לחוש ויש לחוש יש השערה כחוטבהויין
 צריכה בשופי דם ראהה ולא נקושי שילדה האשה : אמרו צדוק רב מר ובשםט"ו(
 ברורות אלא אינו זה צריכה אינה לו:( )נדה הגמרא שלפי אף נקיים שבעהלישב

 סי' )ח"נ לישפי קושי בין מבחינות אינן ועכשו ישראל בבנית חכטה שהיתההראשונים
 פי"א ביאה איסורי ה' רמב"ם )ע' והיולדת הנדה מפירת בענין נזרו נזרות יכמהמ"ח(
 בגמרא הקצובה להלכה מהנגדות מתקנותיהם גדול מספר ובז . הגאונים( מן הט"והיו
 והקנה , ובכ"מ( פיה כתובות רי"ף ט"ו סי' שיר ח"ד )ש"צ סוררת לענין תקפכם *כמו
 היהוסים מן אשה וכתובת חוב בעל לגנית בבל גאוני בהסכמת יצחק מר בר הונארב
 שבועה להתיר שלא יהודאי רב תקנת , כתובות( סוף מרדכי )הגהת הממלמליןטן
 תקנות הרבה ועוד . פ"נ( כתובות )מררכי דכרין בנין כתובת במול ע"ה( סי')ת"ג
 זאת לבעבור התלמוד אחר ללכה עליהם קבלו שהגאונים אף כי נראה זה מכל .כאלה
 הטשניות לפרש , התלמיד חכמי כמעשה הס גם עשות לבלתי לנפשם עצרה קראולא
 ולחדש , להלכה תולרות ממדרשם ולהוציא הכתוב לדרוש , הגמרא אל בהתנגדאף

 ולגזור , לו בהתנגד אף או התלמור מן ראיה כשאין אף דעתם משקול והלכיתדינים
 שנסתיים אף כי וחשבו וגרעו הוסיפו כי נשפות ומזה . התלמור דברי בעקירת אףולתקן

 זכותם נטלה ולא פה שבעל התורה השתלשלות פסקה ולא הכמתו נחתמה לאדו~למיד
 . הגמרא בעלי כמעשה הם נםלעשות

 אחריהם שבאו הרבנים גם אם כי לבר לגאונים רק מיותר היה לא הזההדרך
 התלמור. בעלי שערום לא אשר המשמות בפירושי דרך לפעמים להם וברו ככוהםעשו
 אשנויא אנן : הכלל והוא התלמודיים כל וקבלו קיימו אשר גדול כלל מצאנוהנה

 הגמרא מן סרו אם התנצלות עת בכל להם היה הכלל זה . ונסמך ניקום לאדהיקא
 התלמוד של ומתנו משאו את עת בכל שפטו כי נראה וממנו . רעתם כשקוללהכריע
 שנויא הוא השנויא אם הכריע סי ואת לולי בי . שכלם והכרעת עינם ראותלפי

 דחיקא ח"נ()דיר
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 שנויא בכלל היה בעיניהם ישר היה שלא ומת הכריעו שהם ובהכרח . לא אודתיקא
 תירוץ על שאמר אלפסי יצחק ר' להרג מצאנו כן הנה . עליו טטכו לא ואףדת'קא
 ולא אשנויא ממכינן ולא הוא בעלמא שנויא פירוקא האי : במסקנא העומדהגמרא
 על אף קמט.( )שבה הרשב"א נתב בזה וכיוצא פיה( )ברכות מפשטה מתניהאמפקינן
 קדמוניו על שהעיד שמענו הרי"ף ומעדות , סמכינן לא דחיקא אשנויא . . , דשגיאגב

 דלא דחוי וביון עיקר כל להון מלקא ולא דילה( ובגמרא )במהניתין וטרו אש,לישאם
 כי מצאנו ביי"ף מקומות ובכמה . 6"י( )כתובות הדעת" לשקול הדרי כהוגן להוסליקא
 המאור בספרו הלוי זרחיה ר' זה על העיר וכבר הגמרא כפירוש שלא משנתנופירש
 האלפסי דרך על המה הוא גס הרבנים מאחרוני ואחד . יחיד( של עיר פ.' פיה)ערובין
 אחד שום פירש שלא מה במשנה פיר1שחדש פירש אשרבזה

 לפרש לו מנץ ף הרי על הוא גם התפלא טוב עם תום2ות בעל והרב . פבח טמא כות האטרים)יי פירוש הפך הוא שפירושו א4 עי ולאמהאמוראים,
 כמסקנת דלא שהוא הטעם אותו מכח דין מפוולהוציא קראמשא

 ולא בפלפל הע חל אנשי החכמים ואלה . חריפתא( פלפלא ספר )ריש א ר מ גה
 היסה לא בזה אין ובאמת , בהימה והניחו 'הגמרא עם האלפסי את לפשר ידיהםמצאו
 בההנגד אף דעתו שקול אחר ללכה לפעמימידרכו היה כן כי לב על בשומנו פלאולא

 ועשה עצמו דעת על סטך הרבה במקומות , הרמב"ם של מנהגו היה כן אף .לגמרא
 דרכו וכן . הדין8( ישהנה פירושו ידי ע5 אם ואף הנברא בעלי נגד למשנהפירושים
 ומצאנו . דור בן אברהם ר' הרב משיגו זה על עמו וההוכח החזקה יד בספרולפעמים
 פ"ה יבום )ה' עצמו מדעת עושה היא גמרא המחבר זה : שכהב בהשגוה אחדבמקום
 הגמרא מדרך דבריו ורחוקים הגמרא דרך זה אין : אומר הוא אחר ובמקום ,הכ"ד(
 הגמרא הפך והוא טעם בו אין שכתב מה : אמר ועוד . הי"ח( פ"ם נזירוה )הל'הרבה
 אין ה"מ( פ"ה ק"פ )ה' הגמרא דרך תופם אינו : או הט"ו( פ"נ הרומות )ה'שלנו

 מעמיד שהרמב"ם אחת פעם ימצאני ה"ה( פ"י פרה )ה' פירושו דרך על הולכתהסוגיא
 כפשטה המשנה שמעם ספני עמו מסכים הראב"ד ונם הגמרא כמונית שלאההלכה
 בתוספהא ערוכה ברייהא רתח שהראב"ד עיד ומצאנו . ספ"ג( שכנים )ה' הואטוב
 ה"נ( פ"ה שלוחי; )ה' הימנה למדין ואין מחורה אינה התוספתא זו : לאמר יראולא
 וזה . ה"נ( פכ"ז מכירה )ה' ברור שלה פעם שאין עליה סומכין אין הזה נלשוןאו

 לכהוב נמנע איני : לאמר לבו ומלאו כל מפני חת ולא בתלמודו מבעית היההרב
 ברור אם משל דרך השמש עליו זרחה אם חכם'ם שדרשו פ' על אף לי שנראהדעתי
 , פשוטו מידי יוצא אינו אעפ"כ . . . נפשוה עסקי על בא שלא כשמש הדברלך
 בזה לו רי מבין כל ראשי ובחיי . . . . ביום בא ננב שאין להרגו רשאי אינוביום
 מלאם אשר הזה בדבר הרבנים בין יתיר הראב"ד היה ולא . ""ח( פ"ם ננכה)הל'
 הרבנים מן רבים אם כי שבתלמיד המדרש בעלי דרך על בכתובים דרשות לדרושלבם
 הנאונש ואחריהם סבוראי רבנן ואחריהם האמוראים שעשו נדרך בכתובים מדרשםעשו
 הימה וקוראים מעצמנו דרשות לעשות לנו שאין כלל העמידו שהאחרונים אמנםהן
 על להפך תימה יקרא הדבר על שישכיל מי אבל , ועשו שעשו הראשונים קצתע4

 . קדמוניני9( ממעשה מוכחש שהיא כזה כלל להעמיר לבם שסלאםהאחרונים
עתה

 ועיי 10 הערה 158 צד א' שנח תלמוד בית במח הרמבי,ם תולדות במאמרנו זה על רטונו כנר8(
 ט-ב פ"נ ונרכיב ט"י פ"ר שביעיה דועוי"פ דגרי על והעירותי ראינה קצת המיעזי Cff1 ז' נהעוח זה פרקלשל
 בסקוטש עוד כן שנטצא אף הראיות אלה הבאתי ורק . ס"א פ"א ובנדרים למשנת הרטבים ונם" נו'ת ט.'אפאה
 . בזה האריכו אחרונים מחברים והרבה , גאלה די תכליתנו לערך כיחרבה

 שכבר הראויות עטלבד 281 צד בבזת הרמב'ם תולדות עי' בסזא דברתי כבר חשת הפנה על נם9(
 נוברו חיג()דוזד
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 ההלמוד על סמיכהם בבחינה וטעש'הם משפמם על ונחקורה דרכם נחפשהעהה
 להוסיף אין כי הדבר נכון אמה אם הנה . פה שבעל הדגרה ספרי ושארהירושלמי
 להוסיף שאין נוהן הדין אז , אחר דבר אף ממנו לגרוע ואין הכבלי התלמוד עלטאומה
 עליהם לסמוך שאין שכן וכל בבבלי נזכר שלא טסה הנזכרים הפפרים מעניני אףעליו
 ובבר . הקדמונים מפי הרין כן נחתך ובאמת . מבריהם הפך הבבלי מן שיוצאבמקים
 ננד הירושלמי על סומכים שאין זה, בענין אלפסי יצחק ר' הרב שכהב מהידוע
 ושנוי ערובין( )סוף מתיר שהבבלי במקום לאמור אפילו עליו משניתים ואיןהבכלי
 היו שלא לרבותיו ראה כי ואמר, , אחר ובאפז פ"פ( )כתובות אחי במקוםהדבר
 מה על וסמכו נחסן רב אטר רבא שם על הבבלי שהביא למה אחד במקיםחוששין
 דאמרינן הא עדיף דלא 5ן סמתבר ואנן ו זה ע5 וכתב בירושלמי ההנא הענין עלשנאמר
 חבורי ברוב נמצא האלה וכדברים . דילן בגמרא דאמרינן מהא מערבא דבניבנמרא

 מביא חושיאל בן ר"ח * במעשה לחק הכלל זה היה לא זאת בכל אך .הראשונים
 ונפה עיקר רו~וספהא נוסחת ותפס ופירושו הירושלטי דרך פי על עג,( )נמיןברייתא
 הריעף של ורבותיו . 61( צר ח"ה החלוץ , ברא"ש )עו"ש ונוסחאתי הבבליטפירוש
 עצט. הוא ואף פס( )כהובות הנכלי למסקנת חוששים דיו ולא הירושלמי עלסמכו
 כשדעהי הירושלמי על וממך שלנו ערוך תלמוד הניח הוא גם הזה בדבר עליהםשחלק
 הגאונים בשם הוא גם הביא והרשב"א . במאור( עי"ש ספ"א )ערובין כסברהושכרעת
 לה המננדה ברייהא יש שלנו שבגמרא במקום שבספרי ברייתא על הוסמכווהאלפמי
 יסדן שהרי"ף ההלכות כל יספור ומי . קג,( )יבמוה להלכה אותה הופם הגמראובעל
 מכח התלמיד כת גדול עור הזה ובדבר . הבכלי על נוספות הירושלמי פי עלבחבורו
 נפה הירושלמי אחר הולך להיות הבכלי מסוגית אחת האלפסי שנמה מה כיהרב

 הירושלמי על סוטך להיות הימים כל משפמו שכן עליו מעיר והראב"ר . שבעהרמב"ם
 ננד הירושלמי על סמך אשר על עליו מתרעם אחר ובמקום . היו( פ"נ ק"ש)הל'
 פ"ו מעילה )ה' שלנו הנמרא נגד הה.ספהא על סימך שהוא על עליו משיג וכן (ט.: נדרים רשב"א חדושי ה"ה פ"ז נדרים )ה' שלנו הגמרא אם כי לנו א.ן שאניהבבלי
 מזה נשמר לא ככה על הרמב"ם על שהתרעם עם עצמו הראב"ד גם ואמנם .%'ר(

 על לדקדק שיש פי על ואף עליו שמסכים שבירושלמי אחד פירוש על אמרומפורש
 הרבנים בימי בי הרברים ונראים הט"ו( פ"ח יו"מ )ה' הוא ומתקלל נאה הנמרא מןזה

 הבגלי, ננד אף הירושלמי על לסמוך רגיל הדבר היה החמישי לאלף האתרונוהכמאות
 הירושלמי מן ראיה שמביאים החכמים באותם מנמנם נתן בר אליעזר שר' מצאנושכן
 , ק"ו( סי' )ראב"ן הבבלי מן למריםואין

 ומוכים שגדולים מסה הזאת בפנה פרמיות ראיוה עוד מהוסיף ידינו נחדלוהנה
 דיבורה ספרי שבשאר ברייהות על חדשות הלכות בונים היו הרמב"ם וביחודמהכמינו
 בהתננדות גם ולפעמים בנמרא נזכרו שלא וספרי ספרא מכילתא תוספתא כמו פהשבעל
 יעבר הרבה על יעלה מספרן ואשר לפנינו שעברו הראיות באותן לנו די כי ,לנטרא
 GP~S הדורוה נדולי הרלו לא לאור ההלמוד יצא אשר היום למן כי : להראותנוסמאה

דבריו
 יסודי בה' הרטב"ס על ורטנתי הזח בדרך שהלכו הרבנים כן ראיות עור חבאה' , הגאונים טן זה לפנינזכרו
 ופכחת , I'~prn סי' קטנות בהלכות והטרדכי )ה:( סוטה בתום' המובא ר"ח ועל שם ובל"מ חיא פ"טתורח
 ז הי מ"ב בתולה נערה ובה' , ה"1 פ"י ע"ז בה' והרסב'ם , התקיזח סי' שם ומרדכי ציצית, מח' פ"אסיי'

ובהלנות
 וחרסיי ערכיי

 טדרשט כסה שמניא טוב בלקה כוניה ר' ההפט של מדרשו על עור ונעיר . הל'א פ"1
 )פ' בקופח אלא בקמח איה בקמה טדכתיב בעמידת עומר שספירת החלפה פח ונרשים , טדעתו וחקרשאזן
 ר,ט אמנם מדרש באיזה הגאון כן שטצא ואפשר רח'נ בשם כן נמצא ע"פ סי' תשובה שערי ובשו"תאטור(
 . לכם לכם ג"ש ודורש מעומד טברכין ובמילת בציצית שגט י"א בשם שלח( פ' 01וף )שםהיסיף

 חיג()דויר

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



-

202 -  
 גרעו ופעם עליו היסיפו פעם מומיו ולבקר מסיגיו לטהרו , בדיליו להסיר ,דבריו
 ע5 אף ואמנם . התלמוד מן הטשך כסו בעינינו  דבריהם  נחשבו הזאה  ושבחינה .מטנו
 מעת הדורות חכמי עשו אשר והפלפולים והפירושים ר"מחקרים גם כי עינינו, נפקחזאת

 חדורימ לישר האמוראים שעשו מה . יחשבו תלמוד הם נם עתה עד ההלמודשנסתיים
 הן . התלמוד עם הם גם עשו פלפוליהם בתחבולות התנאים בדברי הפכיםולהשוות
 מה לנו יוקשה שלא כרי מפשטן הדברים לפעמים הוציאו הראשונים הפרשניםבבר
 זה ואמנם . האיטנין( פי' פ"ב ברבוע )רי"ף אחר במקום יו ר:: על אמורא פלונישאמר
 נוסדו אשר בעת  הפריחה  כעוצם  ופרח יציץ  הגטרא  הטשך הוא  אשר  ההרשהתלמיר
 הדורות חכמי שהוסיפו דברים שהן זה על יורה "תוספוה" ושם , הצרפתיםתוספיה
 כונתה לפעמים והמכו הגמרא על שהוסיפו סמה דברים הרבה ומצאנו התלמוד0,(על
 כי , באמרו ר"ת הנקרא יעקב רבנו  זה על נאמן ועד . מעולם חשבה שלא מהאל
 לא כפירושם בהלכה מדקדקים יהיו ואילו רבוהינו פירושי משנים המפלפליםאלה
 סררך נזהר היה לא עצמו ר"ת גם ואמנם , ע"ג( ע"פ דף הישר )בס' דבריהםיתכונו
 כשיש אפיל כי השמועות וישוב הסוגיות בפלפול יכו ועצם כחו על מפורש ואמרהזה

 קושיות שכן כל יפה מתרצם אני האחר במקום ופמור האהד במקום חייבבתלמוד
 שכלן אף כי ימצא בהוספוהיו מקומות בקצת שמתבונן ומי . ע"ב( ע"ח דף )שםאחרות
 . כדבריו האמתי המובן שאין לנו יאמר לבנו זאת בכל השכל ובחריפות עשויותבחכמה

 יקשה אם ואף מקים בכ5 במשניותיהם התנאים דברי להעמיד הגמרא בעליכהשהדלות
 מאד והשתמרו אפן בכל לישבם בהם והפכו בהם הפכו נקלה על ,את להשיגעליהם

 חזקוה לרוב קושיותיהם . בהוספוהיהם התוספות בעלי וכל ר"ת נהג כן אףמלבטלם
 עת בכל כי הגמרא דברי סתרו לא  זאפ בכל אבל עליהן תשובה שאין עדבברזל
 כי . גרעון או הוספה טכלל  זה יצא לא שיהיה איך ואולם . דבר פשר למצאהתחכמו

 והגרעון ההוספה אס או ברצון וגורעים ומוסיפים מפורשים והגרעון ההוספה אם לימה
 רועשות  בונה  בקילטור  לשים שנרחקי טבח אם בי לגרוע אי להוסיף רצות בלאנאו

 ב 1 ת כ ה : הוא  דבר של  כללו ועהה . לבו על עלה ולא חשב לא אבךוחרוריח
 להדרש, לאמוראים נמסרה המשנה להדרש; לחכמיםנמסר

 השמש להדרש. ולרבנן ולגאונים לסבוראי נמסרוההלמוד
 הרחיבו זה דרך ועל פשוטו ננד ואף כפשוטו ושלא , כפשוטו הכתוב דרשוהקדמאים

 ואף כפשוטה ושלא כפשוטה המשנה אח דרשו האמוראים ן והמצוה התורה הגבילואו
 החכמים כן ובמו , ובהגבלה בהרחבה קץ אין עד ה51דות יצאו ומזה , פשוטהנגד

 פירושים נולדו ומזה , פשוטו וננד כפשוטו ושלא כפשוטו פרשוהו התלמוד אחרישבאו
 לכונהם ההלמוד דברי שהסבו ואף בהלמוד גרעון או הוספות הם אשר וחקיםודינים
 רובי  זה כל אל נצרף אם ועהה , מתלמידם אם כי באמה האמוראים מהלמודאינם

 כי מפק כל בלי לנו יתברר ובפירוש ברצון גרעו או שהוסיפו מה מן שהבאנוהדברים
 מעולם יצא ולא כפשוטו  יובן לא לגרוע אין  וממנו  להוסיף אין עליו : המאמרזה

 . םלפעולת
 בכל והולך מושך אחר רעיון רואים אנו הלא , לאמר אדם ישאל שאול אםואמנם

 מקום ובכל ההנאים סברת מפני אותם ורוחים אמירא כל דברי שסותריםהתלטוד
 אשמיום  מזה נוכיח כן ועל דבריו לבמל האמירא על הברייהא או המשנה מןמקשים

חתימת
 שם שכתבתי מח והלאה 84 צד שלישית שנה תלמוד בבית הנדפם ר"ת תולדות במאמרנו ע"0ון

 עד והלאה 138 צד פ"נ המאמר באותו שם עור ועי' . הגמרא אל ניחומן והכנתן הוספות השםסןעראת
 . הפרקסוף
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 כן עכר ואולי הראשינים" על יחלקו לא האחרונים שדורות וקבלו קיימו התשנההתימת

 )ה' עליה" לחליק ארם לרעם רעעת ניתן לא שנחתמה "שמיום הגמרא בחתיטהנם
 וממנו להוסיף אין "עליו דברו אשר הסיבו בן ואם , מעגה( בכסף היא פ"בממרים
 חסיון על מופת מעשה הערר ואין , ראיה ראינו לא אין : נשיב זה על 1 לגרוע"אין

 , לעשותו הרשות על מופת שהוא באמה שנעשה שמעשה שכן וכל , לעשותהרשיון
 המעשה אם שכן וכל אחד כמעשה אף שקולים אינם ת 1 י ר ש פ א 1 השערותואלף
 כפי ולרון קדמוניהם דברי לבמל חכמים נטיעו לא מעולם . ימופ לא אשר שרש לויש
 וכדין שקימו מי על לחלוק לנו מלאו לא אשר מהתנאים אחד אין בעיניהם שנראהמה

 ביה אחר אלא ללכת חייב אינך ההם בימים יהיה אשר השופפ אל שלאטך עשותורה
 היה שלא מפני לא התנא.ם על נחלקו לא שהאמוראים ומה , שם( )רמב"ם שבימיךדין

 לישר חפצם וכל ישעם כל היה זה כי , לחלוק מה להם היה שלא אם כי לחלוקרשות
 )עי' דבריהם לקיים להשתדל הכבוד מיראת חיבתם בזה וראו הראקונים סבריולפשר
 כל כי הרשות מהם נימל ואפן זטן שבשום הדעת על יעלה 5א אבל , שם( ח"בלעיל

 :עומד קיים הזה שהכלל וכערך . בדורו כשמואל בדורו יפתח הכלל את יזיזו לאהרוחות
 התלמוד שאחר החכמים אצל גם נקיימנו בצדק כן המשנה בעלי נגר האמוראיםאצל
 , החכמים מגדולי רבים במעשה קיימוהו באמת גם שראינו מה ולפי , הגמרא בעלינגד
 פשעים כל על המכסה כאוהב לו היו לא אך , התלמור את. אהבו ובתמים באמתהם
 טעמד להם יש אשר הדברים בין הכדילו הם , לנאהביו גם מומם נתכיה כאוהב אםכי
 הם אשר נואש אמרי ובין הנמרצים ישר אמרי בין יהבנו לא אשר אלהובין
 במתרוה אור ישכון הררך הראונו הם כי לבב ביושר להם להורות ועלינולרוח

 . התלמודיתהחכמה
 . עשר ארבעהטפר

 , אגדה כערשי קוי העפרים, אגדת שבע"פ, התורה כתשת התלמוד, טירות 1 התלמודיםשני
 . הספר חתימת / התלמד לפ' והדמתהאטוג:ת

 עשר תשעהפרק
 התלמודים.שני

 לדרוש היתה המשנה חתימת אחרי אליה לבבם הבינו התורה חכמי אשרהממרח
 השם יורה זה על ן והלכותיה ופירושיה רקרוקיה על לב לשים במשנה בחכמהולתור
 . ד'( פרק )לעיל הססנה מדרש או המשנה מן הלמד יבר היראתו אשרהלמוד
 משפמם היה לא בי תנאים שם להם להיות חדל התלמת בעלי החכמים גם כןועל

 נקראו כן ועל המשנה לבאר מעשיהם כל אם כי משניות וליסר לחברומעשיהם
 רק לדרוש פעולתם הגבילו לא והנה . ומפרשיה המשנה מתרגמי שהיראתויאמוראים"

 בל על הרחיבוה אם כי יעשון אשר  המעשה לרעה בזמנם להם הנדרשים הדבריםעל
 היה בי הוא  בריר  רבר בן ועל 1 ביטיהם עור נהוגים היו לא  אשר נם  ההורהחקי

 האמוראים מן ואחד  נערר. לא איש  המשבה  סררי ששה בל על האמוראיםחלסיר
 תנויי כולי 'הודה דרב בשני : שאמר כפירוש זאת הודיענוהאחרונים

 בנזקיי
 ואנן הוה

 שרב הדעת על יעלה שלא ,ה .בררנו וכבר ובכ"מ( כ, )ברכות סדרי שתאקמתנינן
 בו שהתעמק מה העיקר  אם בי יותר ולא נזיקין  סרר רק  בישיבתו למד לאיהודה
 שלטד במה הסתפק מהרות לסדר וכשהגיע מררים בארבעה חיה מדעתו בווחדש

 מתיבאתא י"ג מהרות בסדר אף שונים היו שלאחריו בדורות אבל ושמואל רבפרכותיו
 לעיל ה'נ(,דים
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