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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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 ויש . המשנה סררי ששה כל על הלם'ד להם שהיה רואים אנו זה ,)לעיל(
 שמביאים הבבליה בנמרא מקומוה  בהרבה שטצאנו משה  לרבר ראיה עוטרלנו

 הפירוש עם אותה ומביאים תלמוד עליהן לנו אין אשר הטסכתות מן מאחתמשנה
 האמורא בה שעשה ההלמוד על ומכוון אחר במקים האמוראים מן אחד בהשפירש
 על לפעמים שנמצא במה ברור יותר עוד בן ומפורש , במק.מה המשנה בעיקיההוא
  זו משנה כשלמדנו : לאמר שרוצה מבוארה שהכונה בה" "והוינן לשין כזאתמשנה

 על פשט מת ד התלמו היה כי רואים אנו מזה וכך!(, כך הויה  עשינובטקימה
 בבלי תלמוד בין ישראל ארץ תלמוד בין משנה מדרי ששהכל
 היה התלמוד את כשסרר אשי רב כי דרש"ג( )אנרת שמענו הגאינים מקבלתוהנה
 שלשים במשך כלו הש"ס השלים זה ררך ועל ממכתית עצוי ושנה שנה בכלמשלים
 הלמודו סדר אשי רב כי ממנה יוצא מפורש הלא אמה הזאת הקבלה אם ועתה .שנה
 לס"א נחלק שלפנינו המשנה סדר כי , המשנה מדרי שבששה המסכתות כלעל

 למסכת הבבות שלש  ח'-בשגחשוב  גוקין , ז' נשים , י"ב מועד , י"א זרעיםמסכתות
 לשלש נזקין נחשוב ואם . ס"א כלן מספר הרי , י"ב טהרות , י"א -קרש.םאחת

 כסו שלש שהן בבוהיה לפי לשלש כלים מסכת גם לחשוב צריכים אזמסכתות
 נאון שרירא רב בוזן זה ועט , ל,ה על מספרן ויעלה  ארבע  עירפוח  הרי יביזויין
 ר ס ח ן ה מסכתא הרתין ושתא שתא בכל למתני רבנן תקינו דהכי : באמרובאגרתו

 שתים על להוסיף השנים בקצת מוכרח אשי רב היה פנים כgv 5 כי , ר י ית ןה
 יותר שונה והיה מהמנהג לנטית יכול שהיה הקטנות במסכתות אפשר זה והיהלשנה
 הדבר השוה זה ידי ועל המדה מן גורע היה הרבה הגדולות במס' ולהפך ,משתים
 . שנה בשלשים , ס"ה סספרן אם אף , המסכתוה כל להשלים יכול והיה ניהעל

 לא עדייה למס' נם ואולי תלמוד לה היה לא אבות שמסכת הדברים שקרוביםבפרס
 פנים כל על ועתה , אחרות במסכתוה עקרן טשניותיה שרוב אחרי תלמודהיה

 . משנה סדרי ששה של הססכת.ת בל על היה אשי רב שסרר שהתלמוד מזהמבואר
 לתלמוד היה ומה . ססכתות ושבע לשלשים רק גמרא בכלי בהלמוד לנו איןאנו

 אילו , רע ובמקרה הזמנים בשגוש אבד כי לאמר נוכל לא ? האחרות הססכתוהשל
 דבר ובין לעולם צורך בו שיש דבר בין מבחין אינו המקרה הלא בו הויה המקרהיד

 1 הזה בוסן הנוהגים הדברים מן  אחף  פרק  אף  שיאבר קרה לא ולמה צורך בושאין

 או השסימום האחרונים המסדרים אולי , אלה כל השמיטו מאוחר בזמן אם בי  ואתאין
  לזמנם צורך בו היה שלא מאתר ססכתוה לקצת ההלמ.ד הפרידו סבורא. רבנןכימי

 להם העתיקי לא שרובם המעתיקים אשמת היתה אברהו שסכת עוד ואפשר .ולארצם
 הענינים אלה למדו לא כי נשכח מעט מעט הזמן ובמשך לשעתם צריך שהיה מהרק

ואבד
 ומרדע ינאי רבי ואמר וכו' הטרדע בעובי הטומאה את טביאין המטלטלין כל דתנן )פן:( שבת ע"1(

 אוהה על וע"כ ? אטר והיכן . אחר במקום כן שאמר משטי ויש עם ואטר ולשון . טפח בעביו איןשאמרו
 )פר.( שם . וכי עולא ואסר . וכו' ג' על טנ' פחות דתנן )כס.( ושם . מדרשו יבית כשפטדה כן אמרטשנה
 )קא:( ושם . וכו' פמאה רמונים קגול בית בה יש ואם יוחנן ר' ואמר  וגו'  גקהיררא  עשויות הן עגלות נ'דתנן
  וגערובין . וכו' גרזל של  בשלשלת שקשורה יהוא שסואץ ואמר טוטאה לה טגיא המעמיר ברבר קשרהדתנן
 שעורן בתים בעלי כלי כל דתנן )כד,( ושם טרפה. לענין וכן 'ש א ואר"י וכו' והגלגלת השררה דתנן)ז,(

 ר ט ת א הא וגו' הרבה פתחים ולו בבית הסת והחנן )י.( ובניצה . וכו' יורצן ר' וא"ל וכו' חזקיה ונעיכרמונ,ם
 נן 1 הו 1 וכו' לחטאה שהתכה שפארת דתע )כי.( בחנינה . ולהבא מכאן הנתהים את לטהר רבה אמר ה לע
 אחא אלעא דר' הא אתטר 1היכא )קיט:( ובחולין . וכו' א"ש טתנא א"ר שילא בר רבח ואמר וכו' חב

 אשראי ובין איי אשראי שבין רואים אנו כי'ב והרבה אלה סכל . כו' ומיטמאי, טטמאין שכשבלת המלאידתנן
 סוגיא תמצא שם ,לז:( בכורזה ועי' . הסדרים בשאר כרו טהרות בסדר וחויות וכימרות תלסור להם היתבבל

 שיש פי שבל וכו', שחטרו וועלגלת השררח :  חששנה על ג ם )'ב אחלות של  הכלמור סמוך  npw~oעלסה
 . לכאן תעהקח באהלות ההיא הסוגיא מקום  שפקור  הלשון מסנטן מ"ר ירי  להבין  ולב  לראית  ייןיו

 a'h))ת"ר
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 קצה התסירו וההעתקוה ואינם כלו הראשונים יד שכתבי הארץ, מן זכרוואבד

 אם אדם יאסר ואס . ממנו היום בידינו שיש מה רק ההלמ,ד מן נשאר ולאמסכרית
 הקרבנות מעניני רק הוא גם הלא קדשים סרר כל של ההלמוד קיימו למה הואבן

 הדרישה היתה קדמונינו דעת לפי כי נשיב זה על ? הזה בזמן נוהגים שאינםידבר
 שכבר הדברים נראים כי י והיתר איסור בדיני כמו להם נחוצה הקרבנותבעניני
 היהודים בין מתפשטת האמונה היתה ונבולו מכונו על הבית בעור קדמוניוהבשנים
 דרישתם ידי על שפתיתיהם פרים ישלמו והמקרש המזבח מן רווקים שהם אף כיבבבל
 עד שמש ממזרח כי : וירשו המדרש בעלי זה ע5 רמזו ונבר הנקבנות בתורהוהנותם
 וקם'צה מהורה מנחה יש וכי , לשמי ומיגש מוקטר מקום בכל בגוים שמי גדולמבואו
 כאלו במשנה התעסקהם ואתם היאיל הקב"ה אמר טשנה 11 איזו אלא בבבל~הקטרה
 נחמה זה היה הקרבנות ופסקו הורס והמזבח הבית שחרב ואחרי . קרבן מקריביןאחם
 ק. מנחוה )עי' קרבנות הקריב כאלו הקרבנות בהורת העוסק שכל האמינו כילכלם
 מקריבים היינו לשעבר אומרים ישראל יהיו שלא הזהירו זה ומפני . פ"נ( רבהויקרא
 הואיל הקב"ה אמר כהן להתעסק טהו קרבנות שאין עכעצ בהן ומתעסקיםקרבנות
 האמונה בהיות ועתה שם( )ויק"ר אוהן מקריבין אתם כאלו בהם מתעסקיםואתם
 החקים שאר כתורה זמנם מצרכי הקרבנות תורת היתה הלא בלבם שרושההזאת

 שאי, אף קדשים לסדר התלמוד קיימו למה עוד יפלא לא כן ועל , הזה בזמןהנוהמם
 . הזה נוסן נוהגת הקרבנותתורה
 על יתרות בו יש , ממכהות ל"ט על גמרא לו יש שלנו ישראל ארץ תלמור,
 ט' בו וחסרוה , שקלים וממכה , ברכית מלבד זרעים סדר של מסכתות עשרהבבלי
 חסר שבה בממכת 1 מקוטעוה ממכהות קצת , חולין עם קדשים סדר שלמסבתות
 לו אין נדה ולמם' , השלישי לפרק מכות ובמם' , האחרונים הפרקים לארבעהתלמוד
 אין בזה והנה . עצרות איזה רק הדי ולפרק הראשונים פרקים לשלשה אם כיגמרא
 סדרי ששה בכל הויות והוו וחקרו דרשו א"י אמוראי כן בבל נאמיראי כי ספקכל

 האפוראים פירושי כל היא: השאלה אבל 1( )הערה זה לפני כבר שרמזנו במוהמשנה
 מה,.שקרה לו שקרה לאמר נוכל לא זה ועל 1 הלכו להיכן והוייוהיהםומיסרות'רם
 מה כל את המעתיקים או אחריהם הבאים או האחרונים הטסררים שהשמיטילהכבלי
 חולין מסכת ובפרט קרשים סדר כל השמיטו למה ומקומם לזמנם צורך בו היהשלא
 מפורש הראשונים הרבנים קצת בדברי והנה 1 שאמרנו כמו זמן לכל צורך הםאשר
 מן ונמצא : כתב למשנה בפהיחתי הרמב"ם . קדשים לסדר ירושלמי הלמוד להםשהיה

 בשום תלמור לו נמצא לא מהרוה סדר אבל , ם י מ ל ש ם י ר ד ס ה ש מ חהירושלמי
 סופד טעות בזה שיש לומר נוכל ולא . נדה ממכת אלא ירושלמי ולא .בבלי לאענין
 לאסר רצוני , ההפיך גם שם מפרם הרמב"ם שהיי , ארבעה להיות צריך חמשהותחת

 מה בשמה ומסכתא ממכהא כל סדרים ובשאר זרעים סדר מפרם הבבלי טןכשמדבר
 תלמור בו נמצא שלא טהרות : מפרן , מהירושלמי כשמדבר וכן הלמוד להם נמצאשלא
 . תלמור לי נמצא שלא קדשים סדר נם לפרם היה חטשה תחת ה ע ב ר א הגרסאיאילו
 קדשים מסדר שהן למסכהות ירושלמי אחרים ראשונים קצת הזכירו הרמב"םותלבד
 די אמנם , בזהב( ספק להטיל סבה שמץ לנו ואין ירושלמי( ע' הגדולים שם)עי'

בזה
 יכו' ערגין בסם' אותו טצא זח דבר שכתב מכירת מה' טכ"ז הראב"ד את מגיא חרדלים גשם2(

  וכתב .  ערגיו טסי בירושלמי להיות ראה  שסרתנו אוהו טמאתי ולא ה"ה וכתב עלי משקלי  האוטר פרקועקש
 או הירוש' ל' להביא ליח  אשהביס לא ערכין לסס' ירוש' למ"ח הית אילו . הירושלטי בסבא פראנקל ר"זע"ז
 הלשין לחבוא.  צריך לא ליחאי זח וגל י פ"נ צ'ש  ערגין לסס' גתוספתא להיחר וראו' ששל ואפשר הפרקלצק
 שיטיי - ח"ג(נדי"ד וטזי ע% השקל( הא61ר פרק י:'ש שכתג הראב"ד רבעי נוף ליח ואשתסטא עצמו חראנ'ר הניאם גיותפרק
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 חטהברש טן "פ . חאבידיפ על 5א הנמצאים המפרים על רק לעבר טמדתנו שאיןבזה

 אדעיך פעל ביהור לפרפ שרך ואין, הירושלמי למחבר יוחנן רבי את עשוהקדמונים
 1פגרוקש הינאית והלפות הורות כולל הירושלמי של הגדול רובו בי ברעתנוהזאת

 בררנו פצר אפל . יוחנן ר' אחרי שגה מאה של ופן במשך שידו טחכמיםואיבעיות
 כענין לתלמודו ת 1 ר 1 ז ת ם י ת ש עשה יונה רבי של חברו י ם 1 י י ב ר כיוהוכחנו
 יוסי ורבי , שלנו הירושלמי ר 1 ב ח ל למוסדה האבן שם והוא הבבלי אשי רבשעשה
 . הירושלמי התלמוד נוצרם ירו ועל רבו יוסי ר' שהחל טה השלים בוןבר

 הבבליים החכמים . הבבלי הערכת מדרך מאד נבדל הירושלטי ת כ ר ע ה ך רד
 בלבד להם שקדמו האמוראים דברי מסדרי יק היו לא הבבלי ההלמוד אתשהעריכו
 כל אם כי עליהם ומהן משא ובלי בחינה ובלי הגיוני קשור בלי מעשיהםהעושים
 שהיו הברייהות כן וכסו שונות ובעתים השונות בישיבות דעזילרו אשר הרבריםאלה
 אל אבן שמו והם בנין לאבני להם היו המשגה לבאר נאותים ואלה אלה אשד ,בירם
 את ותקנו האבנים את פסלו ובסברתם בחכמהם אשר אחר חומר, אל חומראבן
 בהזמרי נהנו בי ונראה פוב. הדבק .והיה בינתם במסמרי ויהזק,ם וחברום ט.'םהת

 מלאכת רק פעלתו היתה שלא . משנתו בחומרו הנשיא יהודה ר' נהג 2ר כאתלמירם
 תכליתן אשר נוספות עליהם ושת הדברים וקשר חבר אם כי לבד קרמוניו דבריסרור
 להיות המיועדים הדברים אלה על , הם גם עשו כן ואף , ולהגביל ולהעציםלפרש

 שם עליו נקרא לא לרוב ומתן למשא ההערה או לסוגיא הפתה להיות אוהסתברה
 מקוסוה בהרבה בבבלי נמצא וכן . דהלמודא" אסהמא ההלמודיים בפי נקראווכלם
 ואחר הערה ועושה מאמר באמצע אף או הראשונים מן ענין באטצע להפסיקשדרכו
 . האמוראים במימרות ולא )פי"ב( למעלה זה על רמזנו וכבר שפמק8( למקום שבכך

 בטשאם ומאמר מאמר כל בין או באמצע שפוסקים בברייתות אם כי כן עשולבד
 זאת בכל , שקדם לאטורא היא לפעמים שההערה ואף שפסקו4( למקום וחוזריםומתנם
 יעתיק שלפעמים הבבלי מררך זאת ועוד . המעריך ירי מעשה הוא באמצעסרוסה
 ללשין לשונה יחליפו אם כי המשניות בעלי ובטליצת הברייתא בלשון לא אךברייתא
 שנחשוב עד הברייתא על דבור איזה מוס.ף הגמרא שבעל מצאנו מוו ונדולה ,הנטרא:(

כאלו
 שכתב דבריו טוף על חרב השגיח לא אבל בת:ספהא גם חם חראב.ד דברי שריש אחת בתוספתא להיותשראוי

 טה'ה נם באמת אבל . לרמיו קדוש יהא ושאמר ט,בה כקדשי בגס'( העמידו הברייתא אותה )פי' שםוהעטידת
 ששם )ר:( רערכין הבבלי על כוון ערכין ובמם' הראב"ד שכתג שמח מפורשת גם' נעלטח פראנקל מר"זנם

 בפ"ב הראב"ד אח בשת.נ הביא עור . וירכין פם' טירושלטי שפרבר ה"ה מדברי נראה ועכ"פ . זה כלהובא
 חרב כתב ע"ז וגם קדשו'. לא חנוכה אחר צבור קרבנות כל פ' נמנח-ת בירוש' איתא והכי שכתגדבכורים
 מי חיטה ולי פ"ם שהת א-ו דמנחות הירוש' מביא ולטה דבנירים גירוש' הוא שכן ספני ט"ב שד"אכג'ל
 שיש כ"ש עצמו חראב-ד טעה או . מעולם דגרים היו שלא דבר לכתוב 'תעח שהטעת'ק אפשר איךפעה?
 . גונת. טתכלית זו חקירה שאין אסרתי כבר אבל . למעות יכול איך 'כ דאל מנחות על ירושלמי לו שהיהראית

 חולין עו' . כלליות דוגמאות איזו כאן להוסיף ויש אשי רב אצל דוגמאות קצת לטעלה הבאתי כבר8(
 גרונו נהנה רהרי ער וכו' ליה קטבעי )טאי מחו ואכלו וחזר ותקיאו זית חצי אכל אסי מא' ר'א בקא)קג:(
 מנין חתורה מן לע"ז רטז עולא אמר )י.( סנהדרין . ובו. א"ל ולא אשתיק ו המאטר באטצע הוספה כלובבזית
 . מב.( ן שם ועור יא.( בח51'ן בזה וכיוצא . וכו' קו והצר רכתיב הספה( כלו , מנין שלוקין עד וכו' 'ז לע)רטז

 הלכה ער 1כ1' עור ולא בטאי וכו' ישמעאל בר' וטעשה וכו' בה"א ת"ר )יא.( ברכות עי'4(
 לחמך את וגרך עד וכו' המון לברכת טגין ת.ר )מא:( שם . הברייתא על הגזר יחזקאל רב תני חוספח(לדורות
 יאכלו ער וכו' לחם קרוי איטתי במנילתא( ולא בירושלטי וליתא פי' הוספת וברך אלא ערך )א"ת חיטךואת

 . וכו' בת"ס אלא לי ואין : חברייתא לתשלום ~חוזר תוספה( כלו גימא כסלא ער וכו' למה כך )וכלהקרואים
 ותשלום הוספה, ורבא דאביי חויות ד"ק ס"מ נדול )דבר נדגל ודבר iep דבר ינו' תלטידים פ' ת"ר וכח.(סוכה

 , הפסקתן הרבת שיש הפסקא סוף עד חטרחץ לבית הנכש ~'ר )ס.( ברכות וע' . וכו' שנאפר טה לקייםהברייתא
 . הש"ס ככל תמצא זה טנהג כי להאריך-אין

 דגם', ללשון בלשונח טוחלפת החיא הברייתא שרוב וכו' אחד בתלסיר מעשה ת"ר )בז:, ברכות ע"5(
 העסקא סוף ער וכו' rmcn לבית חנכנס ת"ר 1 )ם. ושם . גט' לשון כלה וכו' בסופה והב את תנא )נד.(ושם
 , אחרים ועוד . חגם' בל' ש.סחוה חיקית בקצת ותטצא בהפסקות אחת ברייתא שהיא אצלי ספקאין
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 התנונות אלה כל ואטנם . ההלמור6( שהוסיף פירוש אלא ואינו ממנה וצאבאלו

 . עצום הבדל הנקודות אלה בכל יש בירושלמי אבל . הבבלי להערכת רקמיחדות
 הגיוני-ער חבור נלי ,1 אצל ,1 ושמועות מאמרים ערוכים לפעמים ירושלמיבתלמוד
 לפי זה אל זה קרב לא אגל יתד  מרורים שהם מזה  יה שונים כדברימ דומיםשרשם

 הראשונה במכילתא וכבר א"י בני של ההלמוד ברוב והולך מושך הדרך זה .תכניתו
 המעתיקים בשגגת זה שהיה חשבו ממפרשיו שיש ער נטצאהו הזה בתלמודאשר

 כן אירע אם רק במעתיקים לתלות אין כי , כן אינו אבל . הדברים אחשערבבו
  ההולך הרוח  ררך כן בי  נראה אס אבל שלש, גם או שחוס אי אהה פעםבסקרה
 בהרבה , נמצא כן וכמו , בהערכתו אם בי בהעתקה  זה לתלות אין טקימיתבהרבה
 אחרי( במקום אם כי סקוסה  בה אין .אשר טכילתא באיזו מעורב מאמר שישמקומות

 הפסק . שהזכרנוהו מהמעם המעתיקים מן באה אינה העוות כי הדברים נראים  בוםוגם
 ואמנם . בירושלמי נמצא לא  המעריך  הערת ירי על ברייתא או שמועה איזובאמצע
 . הברייתות אה העתקהמ בבחינת הוא והירושלמי הבבלי בין גריל היותרההבדל
 רקרק הברייתות העתקת בבחינה כ. תלמיד עם מבין לכל הוא ידוע דברהנה

 מן העתקותיו ברוב נראה כאשר העצמיה בנוסחא ככהבם הדברים להעתיקהירושלמי
 'או  הלשון וקצר הממחא לפעמים שנה הבבלי אבל , והספרי והספראהמכילתא
 חדש ענין יורה אשר שלם מאטר לפעמים הוסיפו וכן , לענינו הצרך כפי הכלהרחיבו
 אינו זה וגם תרכ"ב( וויען 1,ך צר לספרא )מבואי הלשון מפשטות מתבארשאינו
 ארץ היתה ישראל ארץ הלא * נקלה על זה יובן הענין מבע ולפי * הירושלפיממנהג
 גם כן ועל עליהם ההנאים שם נקרא אשר והטדרשים וההלכוה הוצרות לכלסולרת
 ספי יצאו כאשר הימכ וידעום הראשונה מיד כלם להם היה וחכמיה הזאה הארץבני

 התלטידים מפי קבלום אם כי טמקורם אלה כל ידעו לא הם הבבליים כן לאאומריהם
 והחליפו פג וטעמם ריחם ונטר כלי אל מכלי הורקו ובכן , לבבל מא"י ירדואשר

 נמצא הזה בכלל . היפיכו אל מדבר ולפעמים פניהן ששנו עד והנוסחאותהנירסאות
 זולתנו זה על תמה וכנר ההלמורים בשני נפגוש אשר מתמיהים דברים לקצהבאור
)מבוא

 הירושלמי
 מסקת כפי סנוסתוה כרייה.ה בירושלמי נטצא שלפעמים כר.(

  נטר? ובן . שבירושלמי כממקנא הברייתא הבנלי נוסת ולפעמים , בפירושההבבלי
 אשו הדבר הוא ואמנם , מהאמוראים אחד בשם בירושלמי וענינה ברייתאבבבלי

דברנו
 ת"ל וכו' בק.ק יחלקו לא יכול )גג.( סקדוש'1 ראיות והבאתי לספרא בסבואי זה ע5 העירותי כנר6(

 יכול )יג.( ובשבועות . בספרא ואס. חנמ' הוספת האחרון הכאטר וזה תודח על אם ליה וסמיך כאחיואיש
 דספרא הברייתא טן ואינה לפרוש. ק ל ה מלת . ק ל ח אך ת"ל שבים שאינה ועל שבים על מכפר יה"כיחא

 שיחנה לארם לו  אפור ת"ר ! .לח.  גגרבוה  שממרה מי  שבשה ספק ובל' ושבשיה הברייתא יל  שחוסישוומצאנו
 שכות וזה . חכם אצל 'לך תקנת" מאי טעל ביכה ב5א העציו מן הנהנה וכל ברכה בלא חזה העקםמן

 ופי' חטצות לו שיתירו ער טעל העולם מן כלום הנהנה : בירושלמ' הג" ועיקר שמיה עכר מא' רחפםגרול
 א רייס היש )כת:( ובפסחים . שתי להם שאין פירושים גרם ות ושבוש  וברפות וטעשרות חרוטות כסוהטצות
 וסביך וחך יוצאים אתם היים ליה שמיך חפץ יאכל לא וליל אחר יום אלא נוחג חטוצו שאין מצרים לפסחטנין
 ה-ה. ט פ ובירוש' במכילתא וע"ה היום חמץ יאכל לא דריש אלא כן ריה"ג דעת אינו וגס חברי,הא סן איניליח

 זרע כשר ורע אלא איל לה' 'עין לה אין ורע תיל מנין זרעה זרע זרעה אלא לי אין לה  איו  ווכי חויא לר.(ובקדושין
 סכל לה אין וזרע העיקריה והגי' הברייתא טן אינן לה' ,עיין הטלות ואלה לה.' .עיין לה  אין  זרע ת"ל סני,פסול

~lpb
 וכו' עליו עיין לה אין ח.ל  ובו בן אלא א.'ל בן ת"ר יקטו.ן ב"ב היא בזה וכיוצא . אטור פ' בספרא וכ"ח

 . בירושלמי כראיתא מ"ט בן ת"ל הג" ועיקר פירוש היא עייו" ~ע"ן בזהוגם
 חש;ור סימן , קרא אם סמק , השעור שהקרים סי , רטתני' שעירא פי' : הא' המכילתא סדר זח חנה7(

 , רגליו להשוות צריך ומהפלל שעומד זה מימרא יביא ופהאים והמשך חבור לו 'ש זה וכ5 כו ארוךופלפול
 ולמח שלפניו לפה הצטרפות QIW לו אין זח לכ5 וכו' לוסר צריך א' בברכה כ כביה דגהמס את שרוא"וזה

 גבר הירושלמי טפרשי כל כי האלח פטרות בראיות להאריך צורך ואלן . שפסק למקום וחוזרשלאחריו,
 י" . הרבה בטק,ט.ת עליהןתעירו

 'ג( הנרויח
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 הברייהא נוסח בבבלי יש אם כן ועל בירושלמי היא והנכונה הישרה הנוסחא ,דברנו
 והשב וטעה ודמע להם שמסרה מי אם בי ,ה אין דא"י אמירא* מסקנת בהששקוע
 ממקנת בפי מנוסחת ברייהא בירושלמי יש אם ולהפך הברייתא מן היא ממקנאשאותה
 בבל ואמוראי וחסרה מתופה שמסרה להם שמסרה מי באשמת היהה כן גם ,הבבלי
 והוא בירושלמי העקרית בנוסחא כבר שנרמז מה כפ. האמהי הפירוש בחכמתםהוציאו
 של מימרא אלא ואינה בבבלי ברייהא שמצאנו'לפעמ,ם למה כן נם המעם והואהדין

 . בירושלמי8(אמורא
 כל עור , מטהרה החכמים לשון השבהה ההנאים זמן פרק נתהם אשרמעת

 . המשניות כלשון אצלם הנהוג ד 1 מ ל ה ה ן 1 ש ל לרוב היה הראשונים האמוראיםימי
 . המשנה לשון בצחות לרבר לפעמים השתדלו אחרוניהם ער המאוחרים האמוראיםנם

 משנה בלשון שמושם היה באלה בהלכותיהם יהאמוראים ת 1 ר מ י מ ב זה כלאמנם
 יא ר ט 1 א קל ש הנכךא ומהנם במשאם אבל המעום צד על ארמי ובלשון הרוב צרעל
 גם או בעברי מעורב ארמי שהיא אצלם המדובר בלשון דבריהם שרוב להפךהוא

 או המעורב כלומר הלשון בזה ואף . משנה בלשון המעש צד ועל זכה ארמיבלשון

 ם י ר 1 ב ד ה ל כ כן ועל הבבלי ההלמוד מעריכי גם בו השתמשו הזכההארמי
 בלשון הם ומהנו למשאו כמפתח הם אשר שבתלמודהתונניים

 המובאים תוכניים דבורים מאות משלש יוהר פ"ב( )פ"א למעלה הצגנו וכבר , י מ רא
 להוסיף עוד ויש , המעורב בארמי או ארמי בלשון הם כלם כמעם אשר ההלמודיםבשני
 בבלי בהלמוד הזכה הארמי או המעורב לשון משמוש שאמרנו מה . הרבהק(עליהם
 ולשונו הסורי במבפא משתמש שהוא בזה רק ממט נבדל ילא א"י בתלמוד נם הואכן

 ואמנם . סורי בלשון הם בו אשר ההוכניים הרבורים רוב כן ועל מעורב סורילשון
 הרבורים אלה הנה . גדול יתרון הירושלמי על לבבלי יש ההוכניים הדבוריםבענין
 אז יחסרו ואילו לסתומוהיו כמפתח נחשבים כן ועל ההלמור לסגנון המחברת הםהלא

 הנא כן לא אחד במקום אף יחסרו לא נבלי בתלמוד ובאמת , חהום כספרההלטוד
 פעמים כמה עלינו יקשה זה ידי ועל כאלה דבורים לפעמים יחמרו בו ירושלמיבהלמור

להבינו
 לספרא במבואו ואני באריכות הירושלמי מבוא בהבגרו פראנץל זכריה ר' העיר האלה ההם'הות על8(

 דתסאות קצת תטצא ואילד הר'כ וויען דפים השא בגליון שנדפסו לגם' בהגהותי וכן זה כל על רמשניכבר
 . בירושלמו מעיין לכל ירוע  הרבר זח כי  בזה להאריך צורד איןאמנם

-  וממאי מר,  אמר9(  ותשוק , איטא בעית אי , דעתך פלקא קא פשפו, הרר  דבעיא בחר רילמא, 
- מדקתני משסע, טאי , והא' איני , היגח , דאסרי א'כ.א , רם' פלוני רבי גאא,ליח,  עביר טאי  טילל, 
 ראשית תשיא לן, משסע קא  למימרא, לטימר, אינא מאי ואירך, טעתה, אלא ליה, מבעי -תאיליח

- פשיטא , בינייהו איבא - בינייהו טאי יסקינן, לא נץלהגי,  רמתני איבא טכדי, , הואיל , דתיטא סח 
- חרא חגי ,לה,  סטתברא, , עלת אתמר לאו , טאי אלא , אנן נחזי , דתיטא טיצ , למיסר ימתנ , אירך תניא 

 , סבהת כף , פליני דלא עלטא כולי , תסברא לא ואת , נטי ואתטר , לפעמיה ואזדא , בה והוינן , למאןהניחא
 לטאי נקטינן, תסתיים, דעתך, פאי , היא ולא , פלינו בטאי פלינו, לא כאן עד , קאטר לא עדנא, לאו,טאי
 והד ליח,  שמעת סי , דהוה סידי , רפי פי . זיטנא חדא אטרח הא , דיעבד , לכההלה אימא אלא טחת,נפקא
 אצמח, הכי אתטר אי לטימרא, מאי א"ת , עלח רוה מאי לין למח תו תא למפרך, איכא והאיכא,ליבא
 כאן ער - חיטאאפילו

 לא.
 לאעוטעען אסי למעשה הלכח , אדרבה , תיובתא תהוי ליטא , פליגי לימא ,  קאטר

 לעולם, נמי, וצי  אין קאמר, מבעיא לא , גיגא האי כי לואר, תמצא אם , תרגמא סיבעיא,  קאמר, פעםמה
 , בהא ליפלגי בהא ארמפלני , סבינייחו אתיא , רג סעשח אשמעתין, סותבען לח, אמינא מנא , אטעאסיר

 , סניה סבור , אתטר דאתמר חיכ' , לן אטרת בפירוש למיסר, לך אית טאי , טמתברא נמי הכי , והאמאי
 היכא , תרוייהו דאמרי ופ' פ' , פשטה חדר רבעיא בתר , איבא אם , תניא תניא אי , דט' שעיר ,טעמא
 סריגם א' , הניא אלמה , הא אולא כמאן , לי"א גלפי , קאטר ועוד חדא דרביח, הא דידיה הא ,רמיזא
 טיוחרות לשונות לו גם אבל חדבורים אלו רוב נמצאו לא בירושלמי . קשיא חא קשיא אי , אטינאהות

 יץ , קייטין אנן מה , טקיים סח . מיטר חסית טת , דבר סוף לא , כדין טאי , אמרה הדא : כסו .יכוללות
 עד , אלא טסתבר לא , כדעתיח ודיןכדעתיה

 כריי
 שסע את , סיטר לך אית , בדא לא , חרא היא הדא היא .

  הרן מן  שמע , דסר ביי ואהיא , ברם , מורי עמא כל 'אות, אטרה, מלחיה , אסר ראת מה היךמינה,
  חע(]ריר ,י אחריטי יעור מחוור, איוו הנתוך, רא, אמרה וייראקי",

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



-

209 - 
 הסרגה מלשון למרוה אשר לשניהם מיוחדת אחת הכונה אטנם . בוריו"י( עללהבינו
 והיו מלוה ושלש שהים חכרו הקצור שמהשיקת : והיא . הטקרא rtW~D המשנהולש'ן
 מנהג נוהג המקרא בלשון . שלשהן או שהיתן מבין היוצא מיותר מושג הרושמתאחת
 , זה טה כטו מזה , לא לו כטו לולא , אלט.ני פלוני התה פלמוני : כסו לפרקיםזה

 , אפילו וכן אני שומע שימעני . אין ru מנין : כטו המשנה בלשון הזה המשפטוהורחב
 נמצא ובמשנה וכבמקרא , מרכבית שכלן , שמא , חוששני , כלום , כלפי ,אלמלא
 , כעיא מי , הוא מאן , לן מנא מן שמורכבים מבעיא, , מנו , מנלן כמי , בהלמודיםבכה
 כמו דלכן , לא דא. כמו דילא , אטר ראת במקים רהיטר : כמו , בירושלמי הואוכן
 :אמנם , הרבה עוד וכאלה , אנא וליה כמו :לינא , האי כי כמי כיי , כן לאדאי

 צד זה כאי : כמי לחלקיה בבבלי מורכבה מלה איזה מפריד בירושלטילפעטים
 ומשפט . לאלהר החה אהר על , סמה ת' טה מן , כיצר הבבלי אוסרשבירושלמי
 , רבגאו , רבינא , רבין , רבה , רבא : כמו האמוראים בשמוח מאור רגילההרכבה
 , רפרם , רמי , אחכה רב כמו דפומבריהא רחבה גם ואולי )בירושלטי( רבמי ,רבסי
 . בא ר' כמו הוא רבונם

 והנה , ומהנם משאם בסגנון גם נבדלו כן בלש.נם התלמודים שני נבדלוכאשר
 המכות ומן , ל ל כ ב ר ו מ ל ה ה ת נ כו ה מ ודברנו הזאת בפנה הביאור הרהבנוכבר
 ל;בודהם) נאיהים היו אשר ה ש ע מ ה י ל כ ט ו . הכנין ומאבני , התלמוד בניןשנימו

 גס יעה והחנו פ"כ, %ב וא ~דל הכלים באלה השתמשםומא1פ1
 שתה ישראל ארץ חכמי של התלטופנה הדרישה הכעת כי ביורוה ראית פי עלזאת
 בכללו הירושלמי התלמוד נם נבדל הזה השימי ולעגך הבבליים דרישת סררךמאד
 אבל , ההם הרבעים הפעם עוד ולשנוה לחזור אין כן ועל פ"ר(, )לעיל הבבל.מן
 . ההלמורים בשני הרבה במקוטות נפנשהו אשר חלוף.אחר על פה להעיר nalrn הואראוי
 ונם בירושלמי בכל בן או א"י בן אם אמורא איזה של מיטרא לפעמים שמובא :והוא
 נמצא וכן להפסול הכשר וטן להפמור החיוב מן למזהי האסור מן בחלוף אבלבבבלי
 זה על להפליא אין אמנם . הדין ואת הענין אח המשנים גירסאוה וחלופ. שמות~ופי
 הורות ולהפך בבבל א"י בני תורת נודעי איך הררך ועל האפן על לב נשיםאם

 ידי על אם כי , ממקירם הדברים שאבו לא ואלה אלה , בא"יהבבליים
 וכן ארצם אנמי הורוה אחם הביאו לבבל ישראל מארץ היורדים ונחכמים .אמצעים
 כן ועללהפך

 לפעמים.
 טעה ולחמים , בשעות ומסרה בשמועהו השימע פעה

 אשר לכונה חתו משקול הדברים אה הסב ולפעמים הבנתו מתמרוןבבינתה
 ביצם דבריו אמורא אמי לפעמים ואף , לבו על עלה ולא האומר חשבלא

 לעיל( )ע" מעולם דברים היו ולא התנאים מן אהד בשם גם או אחראמירא
 שמעו ואיך שמעו ממי ידעו ולא שכחי ככר התלמידים אשר הרברים בל יספורם

 פעטים כמה הכאמר מה הענין ומזה האוטר, רברי שמעי קדמתיה הלכה איזוועל
 ספק או , דר"פ משמיה ווטנין פלוני דרבי משמיה ומנין אמורא איזה שאמרבגמרא
 )כחובות רר"פ ואליבא נ'נהו אמיראי לו:( )בכורות דשם,אל משמיה ספק דרבמשמיה
 קכ,( )פסחים הני דמתני ואיכא הכי דמתני איכא ית:( )מגלה איפנא מהני ר"פע,.(
__ פעמים כמה נחלקו ונפרם כחס )ביצה אסיפא דמתני ואיכא ארישא דמהניאיבא

 הלמידי
 . הרבה נסק:ט:ת :גן תני טלה והסר בר"הא והיא הככבים צאת לדגר סימן היא פ"א ברשת10(

 קלת הסר אחר אתרא בשם אתרא אוה בהביאו :כן כתיב. או דכתיב סלת חסר טקרא לפעמים בחנטו1כ1
 י"1 דף היטב ע'.ש אחרים טדסר:נית ועוד ההבור וי"ו מחסרון דוגמאות שהביא היר:שלפי a~lo1 ועי' ,אמר
 . המלית חבור בענין 19 צד פ"ב הרכ"ז( )וויען ההשנה לשון טשפט בספרי גס ועי' .ע"ב

 ח"ג()יתד

 אג
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 קמו יהודה רב ננד יבפרפ כה.( )שבועות רבם שאטר בטה להפך מהפך רבהלמידי
 ואם מר,( ושם עד, )חולין ליה הציתו לא ואמרו ושמואל רב של אחרים תלמידיםלפעמים
 זה וככ"מ( לו: )ע"1 נחסן ברב מריקי בוקי תתלו לא לכו אסינא לא : להלמיריו רבאאמר
 אלה כל על נפליא עוד איך ומעתה . מעולם אמר שלא טה בשמו דברים שאסרוראיה

 מסדרי שגם בדעתנו ככה על נפליא שלא שכן וכל ההלמודים בשני הנמצאיםהחליפים
 ובמקום מקוסוה בשני אטוראים שני ממחלקה שמועה שסדרו כזה שגו עצמםהש"ס
 הרבת נמצאית כאלה הפיכות וסוגיות השני מבמקום בהפוך הטהלקת נשניתהאחד

 ברורה הלכה להחליט אפשר היה כאלה במעמדים איך בעינינו פלא ,ה אבלבגמרא'י(
 שדהו מיטב : ברייהא מובא ו:( )ב"ק בבנלי הנה : משל דרך ונאמר 1 ההלמוד פיעל

 ר' ישמעאל ר' דברי ניזק של כרמו ומיטב ניזק של שרהו מיטב ישלם כרמוומיטב
 ופשומ מזיק של מעדית כלומר העדיה מן לנזקין לנכות אלא הכתום בא לא אומרעקיבא
 ונדברי מזיק של ר"י ברברי גרס היא( פיה )גפ.ן בירושלמי ואמנם מחברו כר"ע דהלכההוא
 נפ כתבו לעשרה אמר אתמר )יח:( ובגטין 21י(. עליה תהיה מה ההלכה ועתה ניזקר"ע

 אנס- יוחנן ר'לאשפזי
 עיים משום כלם אמר ור"ל תנאי משום וכלם ערים משום שנים

 ? בהלכה נעשה ומה להפך הנוסחא בירושלטי ואמנם ר"ל נגד יוחנן כר' שההלכהופשופ
 'משלישי תפלין להניח אסור הראשונים ימים ג' אבל הניא )כא,( קמןובמוער
 יהושע ר' אליעזר ר' דברי חולץ אינו חדשוה פנים באו ואם . , , מוהר . . .ואיל
 באי ואם מותר בכלל ושני משני הפילין להניח אסור הראשונים ימים ב' אבלאימר
 ואמנם . בהנחה כר"י והלכה בחליצה כר"א הלכה עולא ואמר חולץ חדשוהפנים

 כר"א הלכה רב בשם ואם-ו דבריהם מהפך פ"ט ומ"ק היא פיג )ברכוהבירושלטי
 נלמד מקום מכל שוין והכבלי הירושלמי שלהלכה אף והנה . בחליצה וכר"יבנתינה
 . היבהחי( במקומוה באלה כיוצא ונמצא , ינחת'" מדסלקי האמוראים טן אחדהיה אלו- עולא של קבלותיו על למסוך מתוניס להיוה צריכים אנו כמה אחר לסקוסמזה
 שקבלו מה כל כי לשפוט יש בהלמורים הנמצאים והשנוים החלופים אלה מכלוהנה

הבבליים
 הרבה עוד להוסיף ויש . ואיבא תריה )נה:ן בסנהות התיס' בעלי כדרו ם שבש ההפוכות כתעיות11(

 ש עי' : בדבור הסיר ומציינם לש"ס בהגהותיו פיק ישעיה ר' הרב כלם על חעהר כבר כי לפרפם צריךואינני
א

 המכילתא גי' ובילקומ כירושלמי וקצת ככבלי קצת מעירבה שהג,' פ"ר טשפמים בסכ,לתא עי' 2ן(
 להקרש ק'1 בעדית נזקין ששמין אלא ללטדך הכהיב כא לא רע'א דרזי טריק של כרסו וטיטב שדהומיטג
 . לגבות שגרם כגגם'ולא

 קצה ~הביא הענין טוה ג"כ דבר חירושלטי ובמכ~א , הרבה על שהעירו הירושלטי כטפרעי עי'18(
 שטות בחלוף . קצתם פה ואעתיק . החלופים טאלה גדול מספר חבאתי .ויען 5שע בהגהותי ואני ,דונסאות
 זיח'ם קל:י:ם' ח,ק,העו:ן יעימהויכי' גיתים שהמייה בהמה )'ה:( עלק :ערני::י:ח:,יי:' ךנב: בקןןל:יג:מיעגי(5ן:ו:,%ק%:ונרת :ך::% ::כווכ4"ל2י:ט שמואל א'.ר )יר.( ביצה . 'וחנן ר' בשם וב.רושלמי מכהים שלשה הגלג חישת כטה תנא ,לא:( פסחים עי' :הנעכרים

 ור"ל הוי טומאה פעול הדעת היסח ייחנן רי אסר )לד.( ובפסחים דהכא גרב יוחנן ר' ר נירושלמיוזגיע
 ארו יל'ח פ"א וגפטחים ח"ח פיח תרומות בירוש' ואילו דרבנן חשש אלא אינו לרע הרי חוי הנוף פסולאמר
 אסו אזר עויא בר אחא א"ר )כד:( בפסחים . השסועות בהוכן גרודם חילופים טצאנו וכ"כ . תורח דברהסיע
 . הנאתן ררך אלא עליהן לוקין אין שבהורה איסורין שכל למי פטור טכתו ע"ג שה'נ של חלב הניה יוחנןאזר

 טעיין 5כל נודע ענין זה כ. בדוגטאית עוד להאריך ואין . טחוור ש5ו 5.ת שאין לפי הפעם אר"יובירוש'
 שע.' עוד ורע . בדקדוק שלא היו אמצעיים ע"י שקבלו הקבלות בי להראות די שאצרנו ובמה ,בירושלמי
 טן גוכין הלבתא אר"א עולא דאטר )יא:( בב'.ק וראה . בנדי בתלטודנו פלפולים גמה נתהוו הקבלותשבוש
 51אחר , כדין שלא הכל והתי' והקושיא עמו ופלפל הקשה שר'נ וגרם כהוגן ר"א שמועת אסר ו5אהעבדים

 aw הפלפוליב לכל טריבים היינו לא באמונה כן מוסרה עולא היה ואילו כטקרקע.ת מעברם גובין ארזאשלסח
 עוד להאריךואין

;דו"דח.ג(
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 , 6ה נעל נמסר הכל מהבנליים א"י חכטי להפך וכן ישראל ארץ טחכמיהנבליימ
 בשני שהונאי הניייתית בגרסאות גס נטצאים והשנוים החלופים שאלהיסמצאט
 בטעות החלופים ונתהוו פח בעל אם כי קבלו לא אלה שגם נשפוט גן עלהתלמורים

 ועומר קיים כלל איננו הזה המשפט כי לפנינו יבואר אבל , ששמעם מ.  או שמסרסמי
 .  ספר על כתובים  מקורות להם  שהיו ספק כל בזה  איןוכי

  עשריםפרק
 . פה שבעל התורה כת'בת , ההלמודמקת"

 התחברות עיקרו כ5 הלא , תכונתו בטבע מונח כן , היו רבים התלמודסקירות
 , ראיוה על בנוים הכל והחלטותיו וסתנו משאו . שקרסו בדורות ודור דור חכמישמועוה

 שהשתמשו הראשון המקור * אלה הם העקריים המקורות . מקורותיו הן הלא אלהוכ5
 ליסר בין , הרבה שאבו הזה המקור מן , וכתובים נביאים , הורה , המקרא : היאבו

 חקים , חדשות תילדות מהמקראות ולהוציא עצמם רברי ליסד ובין לפרשם או התנאיםדב-י
 ימביאים טורה מ ה מן ו שסר פעמים כמה נמצא הזה במקור בשמישמ ומישכלות.ומשפטים
 והיתרים סרים הח אלה כי אמנם הן אחר. ושנוי בחליף או מלות יתירי או מלות חמרימכראות
 כי להיות ויכול , בספריהם אלה כל שהיו 5האטין עלים שיקשה עד רבי כך כלוהחלופים

 לתקן רצו לא או אחריהם ברקו לא והאחרונים , וטעו מזכרונם שהעתיקי מפני כןבא
 איזה מכח לפעמים דורשים שהם במצאנו קיום הזאת להתנצלות אין כי אפס ,המעוות
 הכחוב בנוסח במצא לא  החסרין  או  היחור  וזה המקרא במלת אוה חסרין אויתור

שלפנינווי
 כלסתירה ע5 פשיה למצוא אסונה ידם אשר התלמוד מפרשי ראשוני בבר ,

 על חולקים הבמרא שבעלי לאמר והוכרחו הזה הקושי על השב די ירם מצאהלא
 מנוסחת חלוקה נוסחא בהלמוי שנמצא מקום שבכל ניתן הדין כן ועל ,הממור'ה
 המסורה מבעלי הנומהא שנקבעה בטרם ההם ובימים , באמת בספריהם כן היהספרינו
 יתור מכח  דרשה  איה במצאנו להכריע מאר קשה הזה ומטעם במקרא היונוסחאות

 אוהה על לסטוך יש אם המסורה עם בהסכמה אינה אשר הסקרא במלת חסרוןאו
 הבא הדרשה ענין שגם שורש לו אין בכתוב הרקרוק שאם מחייב השכל הלא 1הדרשה
 במקורות שגם אלא עוד ולא . עזור ונפל עוזר כשל כי בתהו אבר הדקרוקמכח

 . האחרי( מבמקור אחרת במסהא הפסוק מביא האהד שבמקור מוצאים אנוהקדמונים
 בזה נברלו ובפרט שוות הנומחאוה היו לא הקדמונים בספרי שגם מזה לשפוטייש

 טהוך להכיר נוכל שלא במקום בם . בבל בני של הספרים פן ישראל שבארץהספרים
ענין

 על חולק שלגו חשים בתוס'  שם וכחבו מעבירים נטמר וכלסורה כתש טעב'רם זנח:( שבת עיי1(
 על ישלק שהש-ס טוברח אחרים בטקוטות גם כי  תועיל ולא חגי' כל למחוק גזר שם ורשיי . שלנוספרים

 לפוטרת לטטפת . לטוטפת כתוב לגנינו ואמנם ויזו מלא טוטפות תר לפניהם כתוב שהיה ובהכרח מטהרתקרן רשני בגס' וקאטר ארבע  כאן חרי לטוטפות לטטפת לט:ש~ז  )ר:( רסגהררין הפט'  טן שבואר וכןהכמירח.
 יטר טוטפת ב' כתיב לפניני רהא לטרה מי"ת בין הראשון ויזו שררה שפי' התיס' לפ.יושי ליתא וווינוסהא

 חערות מה כ' 1' דואהחנן בפסוק חגי' הזר פ"י פסחים ובירוש' . הגס' לפרש  כן  יכון לא אבל  למכילתאט"מ בפירושי כתבה' וכקב לגופית טטפת ותר דרשי' וח"ן תרי דבאמת  כך רזי דגרי שד' עקב re שי כמנחת ועי'ה.
 יבהרגופ פיזח בא במכילתא וב" שם שרחשו סח לדרוש יבלו וו גי' לפ' ורק איתיו אלחייו ה' 13ח  אשרוגו'

 ע"ח בהילתך סכיי ועי' י ש בטנחת מחן ויש  ברוגמאות  להאריך  אין ואמנם . אתכם  ברוב ולפנינוהשבעים
 . ויוקים ככוב ולפנינו יהויקים cnt~s בלט וע"כ יהושע להם שק.ים יהויקים  בוויגא ואנשיויהויויפ

 נשא יבספרי שגגט' בטשגח חג" חן הישנות( גהוצאות )ב"ח r7nw טסת ורקיק מ"ט פיו  :זית עיי2(
 מריהם אשר על : קלו פנחס ובספרי . שב,רושימי וכפשנה בתרגומים וכן אחר כתיב שלנו גטקרא  אך ל'ו*"
  הר"ר הורמז  גפרי ויי' בראיות עור לתאריך ואין קרשתון. ילא מטול  קרשתי לא אשר על 3.א ליביביים שזרגפ כסו אשר על של תרגום והוא מסול תמנם בת'" אגל אונקלום תרגם וכך כאשר הנשחט ולפנינופי

 .  זו שיאהר כהערה גם ועי' המסרה סנוס' תלוקח ספרי שנוסחת המקוטות כל על בהערותיו  שהעיר ס"מקאיר
 ח?()רוהר
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 באופן גם המעהיק טעית רק שאיני ואפשר במפריהם היה הניסתא שחלוף הדרשהענין
 שגם נמצא אם המם.ר,: על וחלקו בספריהם היה שהחל,ף לפעמים ט להחל נוכלזה
 ההצעה דבור . המסורה"( כפי ולא המחלפת הניסחא לפי הרגם המתרגמים מןאחד

 , קיאה מאי , ואוטר , דכתיב , לומר תלמוד , שנאסר : הוא הזה המקור מןבהעהיכף
 , טהכא , שנאמר מה לקיים , אומר הכחוב עליו , דכהיב מאי ; שנאמר משום ,כתיב
 מן לה שמע : כמו , אחרים עוד נמצא א"י ובתלמוד . רחמנא אמר , תלמודאמאי
 דאת מה היך , דכתיב הוא הדא , כהיב מלה ליידא , נלפינא , כתיב , טעמא ,הדא
 ת י ש ר ד מהם יש . שוה וכחם תכונהם אין , הדבורים באלה המוצעים המדרשים .אמר
 רק שנדרש. ויש , המקרא כונה עיקר להם נחשבת הדרשה שזאת כליסר ה ו סורג
 אשר האסה. הדבר מקיר הכת.ב שאין לימר בזה והרצון , א מ ל ע ב א ת כ ם ס אל

 דבר בו למסוך בלבד לסמך רק הכתוב אה לקחו אם כי הנדרש הדבר הוציאוממנו
  לאבר הזני הוא האסמכתא ro פה'ה . מהלכה שהיא דבר או הסיפריםמדברי
 או הלכה איזו להזכירני הזכירה מימן הוא הכחוב אם כי ראיה., הכונת לו איןאשר
 אין "אם סקומיה בכמה חכמים שאמרו טה והוא 15( צד שיא הלמוד )ביתמדרש
 לא אבל ברייתא או במשנה אם כי זה רביר מצאנו לא אבל לרבר," זכר לרברראיה

 הזה ובאפן להלכות מספר אין ר~מזימ הזה טמקור שאבי אבל האמוראים,בשמועות
 רמז, מכאן ו א מניין ההורה מן וכך כך לדבר רם, לאמר לשתם עלרכל
 לפעמיט , ראיה כח לו ין ה-מז , בכר"תא נמצאהו תם האמוראים בפי רחל זהודבר
 בשני נאמר באמרם כמו הדרשנים של האותיוה לרמזי דומה סיטן אם בי הרמזאין

 כאן הרי ט"מ יו"ד מ"מ הרי כמשפט: בשביעי ונאמר ונמכיה בששי ונאמרונסכיהם
 זה בעבור שקראה ראיה ייש . ב:( )תענית ההורה טן המים לנסוך רטז מכאןמים
 ראיה אין הכהוב מן אבל דבר א.זה לעשוה החיבה על ראיה צריכים שאנו מפנירמז
 רמז פזי בן שמעון א"ר ( )ה קטן במועד כמי . קדום בזמן כן שעשו הטנהג עלרק

 ג רכ" לוה וקרא , ציון אצלו זבנה אדם עצם וראה ועל מנין התורה טן קברותלציון

 אחרים עוד בזה וכיוצא . )פרש"י( ציון אדם שיעשה וללמד להזהיר הכהוב באשלא
 גרע לא שהמדרש אף רמ, שהם עליהם שאמרו דבר.ם יש ואמנם עת.( יומא)עי'

 רמז קראוהו זאה בכל המדוה מן במדה או הכהיב מדקדוק שנדרשו אחריםממדרשים
 דבך אינם ענין בשים הכתוב מן שדרשים הרגרים אלה כי להם ברור שהיהמפני
 , התורה טן שהם לומר נטעה שלא רמז בכינה קראם ואולי סופרים סינרי אס כיתורה

 וראה פ':( )קדושין היחוד על וכן כא.( )יבמוה לשניוה רמז שנהנו מה היא הזהומענין
 שלא לנו לרמז , רמז לאלה וקראו לשונם ששנו הראשונים האמוראים רביי גדוליםכמה
 להחשיבו הגמרא בעל דעת על עלה כבר יחוד בענין והרי ם רבר שהם לומרנטעה
 : לו )ע"ז קדטוניו בכונת ושגה דחוקה בפרצה ונכנס הזה המדרש מטעם הורהרבה

 עצטם מצד והדברים וזר ורחיק שהוא כל מטך על שממכום רברים ויש . כא:(סנהדרין
 כאש- לקיים אפשר שאין במקום שלוקין זוממין עדים : כמו ישנה הלכה- אלאאינם
DDtאם יום שטבול מב,( )חולין להיוה כמיה אין שטרפה ב:( )מכות לאחיו לעשות 
 אף , גרוע סטך אלא המדרש ואין "רם," אומר אלה בכל . יז.( )זבחים חללעבד

לפעמים
 כך בשטחה משת אה הקניה וה טה משה את ה' צוה כאשר ויצוחו קט"א פסקא פנחס ספרי עי'3(

 המיוחם תרגם וכן משה את ה' צוה נאשר לפניו שהיה טבואר חוה ~מהטורש בשמחה. 'תשע את טעהצוה
 פי' ושם , משח אל ה' רבר כאשר שלנו הטמורה נופחת ואסנט . משה ית ה' דפקיר ה'כטא ופקדיהליונתן
 )טג.( בם,פה . '1 וי עם ההגטו ויונתן איקלום אבל '1 וי חפר איל ולפנינו אחד ואיל שנים בקר גני פרים ;קם'פ

 , למצרים קראו קנז פי' סטות הפרי ויונתן אונקלוס אבי טהרים אי חגי' ולפנינו למצרים אותו סנרווהטריים
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 הדבור זה הוראה וגם ב.( מגילה : פ"א )סנהדרין רמיוא" ,.היכן ברבור ישהטשולפעמים
 בהצעת שמשהמש הרבה במקומות ומצאנו . שהואן( כל סמך אלא המדרש שאיןהוא

 או ראיה להביא הכונה אין אלה בכל ואמנם , קרא" .,מאי בדבור הסקור מןהראיה
 טן ענין בשום מדבר הכתוב אין , קרא מאי הדבור מוצאים שאנו מקים בכל כי .מסך
 הטונח לרעיון דוגטא כעין הוא הכתוב רק , עליו בו אין קל רמן ואף הנדרשהדבר
 ההיאבדבר

 לאס-

 , דוגטתוי( רעיוז נמצא בכתוב שגם

 בכפרה אשר והברייתא המשנה הא: ממת שאכו אשף השתהטקס
 ברמה השתטשו nbwen סן יקים כשמע וספרי, וספרא הםכילהא טדרש%

 תני. , תנא , הניא , רבנן תנו ; בדבורים , הברייהא ומן , תנינן , חנינא , חק :ההצעה
 בקצתמקומות הניא. או רבנן הנו אמרו עליה וגם עולם ר ד ס מברייתא העהיקווכן

%יבי"  ואת ארץ דרך והלכות כלה ומסכת רבהי, דאבל כר"תא 
 בירושלמי מכרה הבר"תא ואת , שלט ד"א מסכת כעק ספק בלי היאהב"יהא
 בשטם בירושלמי נזכרו לא שלנו הברייהית ספרי שאר אבל , ה"ב( פיו )שבתבשמה
 קצהם נוכרו שלנו בתלמור אבל בבבלי כמו מהם העתקוה בו שבאו אף פניםבשים
 והלכות כלה ומסכה , רבתי ואבל , עולם וסדר , רב דבי וספר' , הספיא כס.בשמם
 , הושעיה ור' חייא ר' דבי ברייתות כמו יהוה בר קובצי עור להם היו מאלה חוץ .ד"א
 , שמואל דבי הני , דלוי קדושי , דגךנא נזקין , חייא ר' רבי כהיב,ת , חייא ר' דבירבית
 יוסי ר' של בנו אליעזר דר' ברייתא , ישמעאל דר' ברייהא , העביר דסודברייתא
 אלה כל והנה . רפ"ב( מ"ק ירוש' ע" רבהי אבל מפק בלי )הוא אבל הלכות ,הגלילי
 שערתי ואמנם , קובצים על שהכונה הדבר מבואר שנזכרו ובמקומות בשמםנקיאו
 כמו 5ט1(, צד )ח"ב הלכוה קיבצי להם היו אלה כל מלבד עוד כי אח-במקום
 רופאים הלכות קי,( )כתונות קמיצה הלכות שחימה הלכות קלט,( )שבת צבורהלכוה
 . אחרים ועוד הוא( ח פ יבסוה)ירושי

 בן ספר : כמו בתלמודים שנזכרו השונים והספונים הסגלות הם השלישיהמקור
 אגדהא ספר נו.( )ברנות חלומות פהרון ספר )מה:( מנהדרין יצירה ספר )בכ"מ(מירא
 מסירים מגלת ספיד( )יבמות יוחסין מגלת )בכ"מ( תענית מגלת טז.( )סנהדיין רבדכי

 מגלת , ו;( )שבת חייא ר' בי מהרים מגלת ברבות( סוף ירוש ה מ פי' עקב)פפרי
 הזכירם אש- אנדה ספרי וכמה . כא:( )ינטות דרכנא כריה מר שניוח ,ההמונאים
 וכבר , מקירם הזכירו ולא לפעמש העתיקו סירא כן ממפר , מקומות בכמההתלמוד
 ומאמרים הגיונים הספר מן לקחו הראשונים התנאים שכבר 208( צר )ח"אממאני

בלי
 בשים הענין שבארחי טה ולפי . ן הרטב עליו שכהב וטה השליש. כשירש להרטג'ם המצות בספר עי'4(

 . האטה 'בין שם והמעיין להאריך המקום כאן ואין וקיימין שאירין ם הרמי ודברי קיום להם אין הרמבין דבריכי
 ולא רמיוא והיכן דחייב הקסוה את העונב על רקאסר בס:הרר,ן שם הש.ס כונה על בנה יהעיר ראיה,ואמנם
 שרעיון דהיינו בפנים שפירשתי כפי קרא" טאי , כעין כאן הוא שהימו ל ונ . ומהו הקדש אח כבלע יראזהיבואו
 טדבר אינו והכתוב ודא, . כן הוא כאן אף ותה . בהרמז ש:הלה בדבר הטויח לרעיון רו:טא הוא בכהיב"טונח
 חשכינה מן ע.ניו שזן דהיינו הקדש את שבולע כמי הקדש את כבלע פ.רשו שהם אלא הקציה אה סגינבכלל
 יעלה לא אבל הקסוה את לגונג הוא דוגטא כ וע השוינה ט; עדיהם שוגו אלהים את אחוו על שדרשוכדרך
 . גמורה ררשה בררך כן נלמד שטכאן הדעתעל

 עי' . אהדות דוגמאות לך והא . שכהבתי כמו כן שהיא !הטצא קרא טאי שהובא הטקומות בכל עי'5(
 ודוטו טשכככם על בלבבכם אסרו ההסאו ואל רגזו קראה מא' אר"' טפתו על ק"ש לקיוא טצוה )ד;,ברגזת
 וכש:( שט וגו'. שטש עם ייראוך קראה מאי ז אר וכו' ההצה הנק עם אותה גוכרין היו ותזקין )ם:( שם .סגה
 הזה הרס, שדרך ודע . דורים דור 'רה ולפנ' u'~w עם ייראוך צ'ק וארץ המה דמדוטי עם לההפיל טעןהאר"י
 Q~w אולת ואמר דיתיב לקיש רריש לינוקא יותן ר' אשכחיה ותו ט.( לתענית חז"ל מטאמר דוגמא עיןהיא
 אשו א., כא,רייהא רטוי דלא נכהובי דכתיבי סירי א"א סי טת?ה וקא י ר יחיב לבו  יועף ה' ועל דרכוהסלף

 הוא  הרשו בנה רגם . לנו ח' עיטה  יאה טה לאטר אחיו אל U"H ויחרדו לכס ויצא והכה'נ רעיו יא ט'הא
 הרעיוןבשווי

. 
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 מקורס הזכירו שלא אף בדבריו הרבה השתמשו האמוראים נם אב5 . שמי הזכרתבלי
 מספר הוא , לך המיג לך יש אם בני הטתתיל נר.( )ערובין רב ש5 מאמרו כמו .נשם
 )מאור הספר שם הזכרת ב* מהאטוראים הובאו כפוש רבים ועוד מירא.בן

 , פ"ב(עינים

 ומימרות ורור דור כל של הישיבה ראשי תלמורי הם הרוב והוא הרביעיהמקור
 . ישראל ארץ תכסי מימרות גם אם כי לבד בבל חכמי של ולא . שקדמוהאמוראים
 השהמשו ובזה , האומר שם נובר ולא א"י מתירת כברים בבלי בחלטוד נזנרולפעמים
 כעריצי אבמערבא או מבעיא" לה בעי "במערבא או אמרו" "במערבא ההצעהבדבור
 נם , הלשונות מן וכרומה הכי" מתני אבמערבא או 3מערבא" "אמרי או הכי"לה

 שם בלי דבריהם טזכיר וכשהוא , בבל חכמי מימרות לטקיר לו היה הירושלם.החלטוד
 וכייצא , אמרין תמן , אטרין דהמן רבנן , אמרין רהתם רבנן : לאטר דרכוהאוסר
 לא גהס וכיוצא הלשונות אלה כל כי משכיל לכל סב~אר והדבר , הלשונותבאלה
 את הנבלית הגמרא בעל ראה וכאלו והמסוים השלם התלטוד מן העתקה עלנונו

 החכמים מפי בקבלה אלה כל ידעי אם כי , להפך או בשלמותי הירושלמיהתלמוד

אש-
 ורור דור יבכל עת בכל רגל היה - וזה לנבל מא"י יררו ואשר י לא' מבבל עלו

 בכל אבל , לנהכו צורך אין כם;פ הזה והדבר והאת-ונים הראשונים האמוראיםשל
 רפ"פ )רש"ל האחרונים מחברים שקצת שראיני ספני בפירוש זה על להעיר ראינוזאת

 שהתלמוד וחשכו בזה פעו בינה( אמרי בס' ודות וממי-ץ פיו הערה ר"גחולדות
 אשר לדבריהם תעצומים והביאו , בשלמותו הבבלי טחברי עיני למראה היההירושלמי

 בסבוא פראנקל ונריה רבי הרב נכון על בפלן וכבר היישר השכל נגר כלו בעשןכלן
 הבכלי שמחכרי זה על כלל ראיה לנו אין מזה רבי של גללו . מ"ו( )רףהירושלמי

 . '( בו והשתמשו הירושלמי התלמוד לפניהםחיה
 דעעירה על אונקלים תהום כי , ,את בררנו כנר . התרגומים הם החמישיהכעקר

 העם את ללמד לטהרנמים קבוע המפבע היו הנביאים על עוזיאל כן יונהןוהפיגום
 ום תרנ בשם בגמרא שקראו ור,תרגום 188( צד )ח"ב להם הסובן בלשון ההורהרעת
 ואחד מקרא שנים לקרוא והמנהג . אונקלום תרגום ספק בלי הוא מפ.( )קדושין ן ד יד

 בעביר נתיסד המנהג זה הלא . הקבוע בתרגים כן גם היה ח.( )ברכותחרטם
 צורך היה שלאלה מעצמו וטובן שידברו מה יביני למען בקיאים שאינםההדיופים
 לנ: )ר'.ה בהלכה בין בתלמור הרבה השתמשו אונקלוס בתרגים והנה . קבועלספנע
 יב: ב'יב סח: נטיז כח, י: שבת י: )מגלה באגדה ובין נ,( בכורות כח. שבת פ.חולין

 בתלמור נעתק והוא עחיאל בן יונתן בהרגום נם השהמשו וכן . לא:( נדה קי:סנהדרין
 . 68( צר פ, ג, )צונץ יוסף רב תמיד wTn והמעתיק טקוסות עשר בשלשהבבלי

 לבני מובן והיה יוני תרנוס שהוא עקירים בתרגום באהבה משתמש הירושלמיד~זלמור
 זאת ומלבד בשמיז( הזכירי שלא אף אונקיהם תרגום את גם ירע אבל , ישראלארץ
 כן . התורה על יונהן תרגום המכונה אצלנו נמצא אשר תרגום בירושלמי נזכרעוד

יז-
 שלחלח גשו ער משה אחרי וחביפו ! איחא )לג:( גקרושין חנה . לרנר וכר למר ראיה שאין אף8(

 בסקור. שחוא כמו פירושו כדאיתא וחך א ת י א ד כ לגנאי ט"ר לשבח וח"א לגנאי חזא נפחא יצחק גר' אטיר'
 . ח? פ"ח ושקלים חזה פ"נ בכורים בירושלמי הוא אבל מקום גשום כבגלי מג-ינו לא הנח המאמרואחם
 המששח נטצא אבל , המעשת תביא ולא . מכסא רגעיא מעשה תאי כי : חבבלי שאסר )כר:, בס:הררין נםשולי
 הסעשח מבש בפנהדרין שם רשש אמנם , אב רח )פז:( חגינח בתום' וחביאוהו ב פ דכינה בירושלמיהחוא
 וע"כ , בנוסחאתו הטעשה מצא בו אשר אנדח ס' איזח %רש"' %ו שחיה טוה וסורח שנום וגגטה אחרבאפן
 . בירושלמי שכתוב טה על סומך אינו חבבלי אוהתלמודאפשר

 . בשם הזכירו לא אבל אונקלום שלמתרגומו והוי , עמא 'ה ה' ומהא : שהביא הי.א פיר נסגלה הירוש%טי עי סרס, והזכר נסקים שנץ ע"7(
 ה"נ()דויד
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 )צ"ל דאנן "כסא ישראל בני עמי דמהרנמין אילין היי( פיד )מגלה בירישלמ.יש

 ברא.לא זית יהה רהילא א: תירהא בארעא רחטין תהוון כן בשמיא רחמין .דאבוהון(
 . התורה על בה'י במלה טלה והוא , שבאות עברין לא חר' ביומא תרוייהוןהכפן
 השמש כבא לא רבי שפירש ו( הס פ"ט )ב-מ אחר במקום מירושלמי מבואר כןואף
 על בת'.י בטלה מלה הוא וכן שמשא מטמעי עד השמש בא עד , שמשא מעליעם

 המקורות הם אלה והנה . ( ב איה שלי ס בס פייט משפטים מכילתא )עי'התירה
 ועור אבדו כי נרעם לא אשר מקורות להם היו כי הוא ברור אטנה , בשמםהידועים
 המעשיות אותם כל ואולי אגדה קפאי להם היה כי ירענו והלא , וכרם ,נשבתאינם
 , כאלה בקובצים מקובצים ה.ו המעשה תוכן להביא מבלי בהלמיד עליהם נרמזאשר
 , ההוא המעשה הוא טה פירש. ולא שפא דרב מעשק טשום )קיב,( בפסת'ם באסרםבמו

 דההיא מעשה האי כי פ:( ובקיוש'ן , ספרא רב כנין בלבבו אמת ודובר )כר,(ובטטת
 לדה טח מנין אמנה בעלי גדולים כטה )ח,( ובתענית . ואפיקתיה עובדא דהוהאהתא
 עצמו הטעשה הבאת בלי התלסור עליהם רומז רק ובכלם , כאלה אחרים ועוד .ובור
 כל לפעמים העת.קו ומהם ממעשיוה קובצים להם היו ספק בלי ועתה , שהיהכמו

 במק.ם עליו רמ;: רק ולפעמים כך כל מפורסם המעש: היה לא אם כלההמעשה
 . לכל ידוע היהשהמעשה
 או בכתב לפניהם מונחים היו מקצתם או כלם מהם שאבו אשר המקירותאם
 פה בעל אך או בספר כהוב ממרריו סיר יצא עצמו התלסור ואם פה בעל רקידעום
 אחרונים. בדורות החכמים ייהר ועור הקדמונים בתשובתה עטלי כבר אשר שאלההיא

 המחנה מחנות לשני יחלקו כתוב פה שבעל התורה מן דבר שום היה לא כיהאומרים
 בן שלמה רבנו ובראשם הרבנים ראשוני בדורות הגרולים רונלמוריים טן היאהאחת
 אות אפילו כתוב הלכה דבר היה לא שבימיהם סב:( )עריבין שכתביצחק
 שימר היסוד זה ואמנם . הראשונים הגיבנים מגרילי אחרים עוד נמשכו ואחריו , ד חא
 לסכול ל יכ לא תמידותו נעוצם אם כי בדבר והישוב החקירה סכה לו יצא לא ירש

 אי פה שבעל שדב-ים : התירה כמשפט שלא דבי יעשו הקדמונים שרבוהינולהאמין
 אהה אלה האלה הדברים את לך כהוב : מדרשם ונגד , בכהב לאמרם רשאיאתה
 על שהובא. הראיות כל אלו יאף , יד:( תמורה ס: )גטין הלכוה כוהב אתה ואיכותב
 בישם יעש: לא שרכותינו אמונתו נגד בהן משגיח היה לא לפניו גלויות היוההפוך
 בכח אין כי מאד רשיי ידע כי ספק כל ואין . וההלכה הדין ננד שהוא דברענין
 וכל וספרי וספרא ימכילתא והתומפתות והברייתות המשנה כל להכיל הארץ מןאדם

 כל ש.דע עד במלה מלה בזכרונו האנדה מדרשי וכל א"י ובני בבל בני שלהגמרא
 פה שבעל ההורה ספרי בכל הבקי כמוהו מי כי , באית אות קטנה או נרולהגרסא
 הזכרון תוך הכל להכניס כי אף המפר טהוך כלמרו הזכרון על זאת תכבד כמהיורע
 , בטבע הנמנע יהכנ להאמין הביאההו העצומה חסידוהו בזה נם אולם השמועהמפי
 מטרום ירוח בהם יש יתרה רוח גי נמנע דבר אין הגמרא בעלי שלרבותיני האמיןכי

 הבאים שוב כהוב היה לא אחר אות אף כי והחליט גמר כשש"י ואחרי , עליהםיערה
 בחינה בלי בעקבותיו הלכו רש"י ספי ש.צא ודבור דבור כל קדש הקדישו אשראחריו
 למשנה( חיים עץ )הקרסת הדבר על שדרש מי ואף , רש"י אמר כן כי להם ודיובקרת
 היא השנית המחנה ואמנם . בדוחק אם אף רש"י דעת לקיים מרצותו רק דרשלא
 לא סרתם פ' על רש.'י דעת וקיימו ובקרת טחקר בעלי האחרונים ברורות החנמיםמן
 תכבד כמה לבם על העלו ולא חשבו לא ואלה החכמה מן אס כי החסידותמן

 הפעם נא נסו נאסר ואליהם , בעצמם הדבר את  בחצו לא כי  הוכרון על הזאתהעבודה
 להבנים חיג()ח.ר
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 , תשפוטי ואחר ההכנה הכליה כולה ולהבינה ומלהמלה וכי וגרסא גרסא כל לרעת בחרונכם פח שבעל ההורה של המפרות זאה כללהכניס

 דברי כל אשר הצרפתים מן מעט רק היו כזה י רש רעה אחר הנמשכיםאמנם
 , תרכ"ט( ליווארנא ד' הים איי הגהה עם חשיכה שערי ה שו )עי' לחק להםרש"י
 רשיי לדעת מהנגדים וספרד המערב ימרבני הגאונים מן החכמ,מ גדולי כלאמנם

 לספר נספחה אשר באגרתו נאון שרירא רב הנה כהובה, היהה שהמשנהואומרים
 וף ס ר ע ם ע ד מ ב ת כ ד הראשונ.ם מן חד היו ילא : הלשון בזה כהביוהמין
 מלהיה אסהייע רשב"ג של בגי דרבי וביומי : כתב ושוב . ש 1 ר ק ה ו נ ב ר ר י מ 1י

 ועור אמרן, הגבורה מפי כמשה דמהגיתין מילי והוי נהו וכתביותרצינהו
 הוו ולא . , . אינין פה על דסגיסן ומלי י ר 1 ב ת ל צריכין הוו לא קמאי :כתב
 צריכ'ן והוו . . . המקדש ביה דחריב עד ו ה י נ י ב ב ה כ י מ ל 1 לחבורינהיצריכ'ן
 : עוד ואמר י משנה סדרי שש: ולתרוצי לחבורי רבי אצמרך ולהכי . . . רי 1לחב

 אלו , רבי כהבם לא ואמאי הברייתא( )כלוס- ם ב ת כ ל חייא ר' ראה מהודאמריהו
 עקר רבי אלא ואתעקרן מלי אריכן בימיו שנוי שהיה מה כל ולחבי לכהוב רביבקש

 כתב שיבי רשע שדעה טפורש יוצא האלה הדברים טן והנה , ב ה כ ו ן תקהדברים
 רש"ג מרברי ההפיך על ראיה להביא נהעה ולא , משנהי חייא רבי וגםמשנתו
 ונכהב המשנה נכהבה כיצד ודכתיבה'ן : כהב אחר שבמקום ; עצטה ההיאבתשובה
 לאמרם רשאי אהה אי פה שבעל דברים בהמורה דאמיינן מנוסחי לא אבל פהעל למנרסנהי רבנן ווהירין מהרצי היו היוצי אלא אכתיבו לא ותלמוד משנה ,ההלמוד
 שאם בכתב משנה להם שהיה שכונהו מזה לנו יתביר בדבי נהבינן אם כי ,בכתב
 לא אם ,הלא מנוסחי ולא פק כעל למגרס צריכין שהיו הזהירוה הוא מק כןלא

 שכינת וודאי בלב- זהירין ולא מיכרחיס שהיו מעצמו מיכן הרי כתובה נוסחאנמצא
 ללמד הרב ביד ונהון ט,וחד בחבור כתיבוה והמשנה הגמרא ה.ו שלא לזמרהנא.ן
 למגרסינהו ,הירין היו שהאמוראים אלא הגאון של בוטנו ,ה שהיה כמו להלמידיםמהוכן
 בבהב לאסרם רשאי אחה אי פה שבעל דברים טשום פה בעל עליה והגמראהמשנה
 האגרה מן השניה הנוסחא כדברי נשעה ולא . כה.בים"( והגמרא המשנה היו ודאיאבל
 עין נשים אם כי נשמטו הכהיבר מן המדב-ות הלשוניה כל בה אשר רש"גשל

 שזייפה למי הועילו לא זיופיו כל ואמנם מהוכה"(, זיופה נכיר הזאה הנוסחא עלבוחנת
מאומה

 מורסא על רק ניכוין שוה כבחב לאטרי רשאי א"א שבע"פ דברים אטרם בפנין שאה וההברגה הפי8(
 תולדות במאמרי שנה משלמים 'ותר ,ה התבהי בבר רשת רבר' שבארח' וכסו הנתיבה על לא חטפימה.ך
 העלה חיך . ההלטור ממרה חבורי וצם ראב"ד פי' עם לת"ב שלי במבוא הרבי ושגיחי הי"א 'צחק יכוכב'רב
 218. צד המשנה גררכ' פראנקל ו י'הרב

 בראיות וחראית, דרש"ג האגרת דבר' על באורך דברת' יהלאה 55 צד ה'א הלמוד בבה הנה.9:
 ההראיה ראיות שה' פה ואעה'ק מוודעת. 1אלדבערג( בער הוצאת תריה וברלין טטמונים בחפששדנוסחא

 וכהבינה. ותרצינהו מלהא אמת": רשב'ג של בנו דרבי וביומי שלנו: בגי' שכחיב במה א גפור: בבירורויזפו
 אבל ה' טפי משח נדבר, ה11 נכתבו שהדברים יתן מבוארת וכמהו חנבורה טפי כמשה דטהנ'ה,ן מליזהו
 דלא טובן לה אין זו ונר אמתין חגכורח מפי דסתנ,ת,ן טל. והא ט?ה.הון אסתייע דרבי 1,31מא הגי'בה-מ
 טה וראסריהו : שלנו בגי' שכהיב ומה . הגבורה טפי כמשה רטתני' מלי רהוו ער שעשה טעשה איזהנאסר
 וכו' לוטר רבי בקש אלו : ט כח הכסיחו . וכו' לכתיב רבי בק.ט אלו רבי כהבט לא ואחאי לכתבם ר"חדאה
 אילו תשובה זי וטה רנ' כהגה לא אמאי לכתוב ח ר ראה מה שאלו השואלים שהר להם שאין דבריםזה2
 ירב' כהב שר"ח גט;ותם הניחם למת פ בע מאמירה מש.ב יהוא מכתיבה על שואלים הם ר ט א ל רביבקש
 ש' בעיוורנו חנרפם תשובה נשער ועי' . כתב רבי ולא כתב ר"ה לא לאטר ראוי מקום היה כאן חלאכחג

 וברורים מושכלים בדברים שהעיר ע"ב ע"ז דף ז קפ ס" חזן משה שיאל טהר"ר הים איי הערוה עםהרכש
 ונוסח ספרר נוסח היא יוחסין בם' הטומאת האגרת שנוסח שם דבריו ותטצ'ת טטסונ'ם שבחפש הנוסהאעל

 ועשה בשם שינה היגהיקו הוא אשר הרואות שבאותם אחרון צרפתי ואוה צרפתי נומת הוא טטמוני:שבחפש
 הסוגיאוה  פשטות אחרי נטשכו כי רשוי ובראשם הצרפתים רבותינו לרעה הרב-יכ אותן ול בכונה()כלומר
 עם לההאימם כדי רש'ג דגר, ובדעת בכונה 'ם.נה שהמעהיק שונות כטליה דבריו וענין . וגטיןדהטורה
 . הצרפה'בשיפה

 ח"ג( ד)רז
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 יש.ם והגמרא והברייתא המשנה נכתבה שלא היא רש"ג שדעת השטה להעמידמאומה
 מבואר אחר במקום שכתב עצמו רש"ג שמדברי אתרי שבע"פ סתורה קטן או גדולרבר

 לשאלות הקרמה כמו שהיא מתשובוהיו באחת כי שבע"פ דברים שכחבו היאשדעתי
 מן לחד כדאשכחן : הלשון כזה נטצא , גניזה נחסרה גם ונדפסה צדק שעריותשובות
 קדמאי דרבנן הוייהי כל לטיב גברא האי נטר ביה אשכחן נפשיה דנת בהרהגאונים

 מק הללושמאי מיומי דאושיתסדרימשנהראיתגנחו עםדא
 רש"ג ששטת בדבר ספק עור יטיל ומי שבכתב רב-ם על אם כי כן לאמראפשר
 . כתובה היתה שהמשנההיא

 מ שניהם מדעת נכתבה התשובה כי נאק האי רב הבן דעת כן האבכדעת
 אחר גם החדק הזאת וברעה . השיאלם מאת נכתה השאלה נט ור"ה לרש"גלשריהם
 את )רבי ותקנה : בהקרמתי המפתח בספרר כתב שכן , נסים רבת הואסתלמירע
 כתכ וכן ככתב תנור על בזה וכוון , ץ ר נס ר נו ח ה נר ח ו יפה תקוןהמשנה(
 והיכן , שהקדמנו כמי המשנה נכתבה לשטרות( )תק"ל זמן ובאותו : דבריובהמשך
 ? עור שם ומוסיף , נמרץ הכור והברה באמרו אס כי זאת אין ? מזה לדברהקדים
 תיקון ובענין , אשי רב זמן אל זמן אחר זמן המשנה לומדה להיות האוטה סרהולא

 . . . המשנה פהרון לכהיב דורו וחכמי היא ויועץ אמר אשי יב ידי על בכהבההלמוד
 המררכי שהביא גדולות הלכות ומדברי , פה בעל אותי גירסין כתמוהי אשרואוחם
 שכן , תלמ.דו בתכ אשי שרב אצלם קיים מונה שהיה טבואי תק"ג( סי' פ"ב)ממחים
 רב מימות שהיו ישנים בספרים שנמצא גדולוה הלכות בשם שםאמר
 אפשר שלנו בה"ג זה לשון מצאנו שלא ואף במשרך כרב בהדיא ה הורא סוף שיא

 הלכית פ"ב( )שבת המאיר בספר הונאו שכבר בפיט , אחרות ה"ג להמרדכישהיו
 ברברי ספק להטיל סבה לנו אין והנה , אחרונוה שיש מכלל קיירא ריש שלראשונות
 שרב פשיט הדבר היה שלכה"ג מ,ה מוכח הלא פנים כל ועל בה"ג בן שראההמרדכי
 וכן לתלמוד בטבואו הנגיד שמואל רבנו שטת כן ואף , בכתב ההלמוד את סדראשי
 , מ"ז( סי' )מ"ג ככוזרי הלוי יחידה ר' דעה ניאה וכן , הקבלה בספר הראב"דנתב
 ב"ר חסדאי ורון , פ"ר האלהים עבורת שער הלבנות כחוכות בחיי רכני דעתוכן

 בן משה רבנו הרב כן כתב יותר ומפורש , ה' אור ספרו בהקרמה קרשקשאברהם
 גם אין רבר של בללו החזקה, יד לספרו ובהקדמה למשנה לפירושו בפתיחתומיימון
 בעל היה הערוך בעל נתן רבנו גם רשיי דעת עם הסכים אשר ספרד רבני מכלאתר
 עיין פוק אסרם על נסים רבנו של פירושו טביא מכילתא בעיך כי המפרדיים.שטה

 שהיה היי , מהחלפים וכיף גימ"ל מגלהא כמו הוא שמכילתא מד.( )גטיןבמכילתך
 סרבני קצת נם ואמנם , בהלכה כתיביה מגלות לאמוראים שהיו מקויימת כהנחהאצלו
 מהכלרתו צרפתי שהיה החסיד יהודה ר' הרב . רשיי אחרי בזה נמשכו לאצרפה
 ספריהם כתנו לא חכמים"ראשונים לכך : t'DW) סי' הסידים )ס' כתב באשכנזומושבו
 כתבו לא ומררשים וברייתוה ומכלתא יסידי תורה שחבר מי כגון , , ,בשמם

 טפורש הרי הוה העולס מן יהנה שלא נדי הספר ,ה וחברתי כהנהי פב"פ אניבספריהם
 המררכי שגם זה לפני ראינו וכבר . ממחבריהם נכתבו הספרים אלה שכל חישבשהיה
 זר הדבר היה ולא אשי רב בימי הנכתב תלמוד ספר גרולוה הלכות בשםמזכיר
 )בית אחר במקום הראנו וכבר בספי כתוב ההלמוד היה כבר אשי רב שבימיבעיניו
 אחזו ולא המחשבה בזו הלבו אחרים צרפה רבני שגם 59( צד א' שנההלמוד
 . רש"ישיטה

 היו מהם המעם אך היאשינימ מחכמינו כי רואים אנו האלה הדברים מכלוהנה
 נמשכים ח"ג()דאר
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 בכתב והתלמור בכתב הטשנה היהה בי היא רוכם ודעת רשיי שיטת אחרינטעמים
 זה מכל לנו אין לתכליתנו אמנם , ההם בדורות פה שבעל רברים כותבים היוובכלל
 מה על רק ראיה לנו אין כלם פרברי כי הקדומים בנמנים הדבר אמתת עללשפוט
 היה כן או כן לאמר המחייבת הדבר עצם על ראיה לא אבל בפנה דעתםשהיה
 יתברר נאמנה בבחינה בו ונתבונן עצמו התלמוד ברברי נפשפש אם ואולם .באסת
 בהלכה בין לעצמם מגלות כוהבים היו הקרומים הדורות נכל כי ספק מכל למעלהלנו
 על פה לדרוש ההפץ ממנו רחוק הנה . הספר מתוך נירסים היו שלא רק באנדהבין
 ובא ישראל מכל ומוסכם קדום איסור היה אם פה שבעל בתורה הכתיבה אסורדבר
 זאת אסרנו כבי כי , לטקיא האיסור וסמכו נחמני בן יהורה ור' ישמעאל ר' דביתנא

 ויותר : במקיא ומפורשת רשומה ספרים מכיר חוץ מפרים מלכתיב המניעהשמקור
 רברי על הטניעה ונתרחבה 9%( )ח"א קץ אין הרבה ספרים עשות הזהר בנימהמה
 בע'.8 נדרשה להיות טוב כן ועל לההרהב מעוהדת ההירה זאת כי פה שבעלדיבורה

 בהם שנקבעו בפפרים נאותה המניעה זאת אמנם פי"ג( הזמן טט"נ )שם כספרמלכתבה
 אבל 133( צד )שם ולהורות לדין גזרהא מפר בקבעם הצדוקים עשו כאשרטסמרות

 אחרת צורקת להבליה או הזברון להועלה שבע"פ דברים מלבהוב למניעה סבה זהאין
 בזמן כבר בי , הזה מטעם כתפו זמנים בקצת באמת כי לדעת ניראנו וכן 92( צר)שם
 אבל 212( )שם ר"ג גנזם ומנו צרכי לסבה ורק תרגומים כתבו tPrn גטליאל ר'קודם
 מלכתוב, נמנעו ולא בידם רפוי האיסור זה היה הזמנים ברוב כי להראות הוא בזהחפצנו
 קיימו לא 'b? ובשום וגזרו גזרו שונים שבזמנים יונית ללסור לאיסור רומה הזהוהרבר
 לתובה להם עשה ההכרח הכהיבה באיס'ר היה כן האיסור על גבר ההכרח כיהמרה
 כי והאמינו שמים לשם והכל האיסור על השגיחו לא כן על משכהה הדבריםלהציל
 קיומה הוא זו הורה של במולה שלפעמים , לשמה שלא טמצוה לשמה עברהנדולה
 דברים כתנו כי המראות הראי,ת מן קצת פה ואסרר י תורתך הפרו לה' לעש.תויה

 )יכטות במשנתו הערוך( )נני' ופהקה רבי במשנת הגהה שעשה נאמי לוי על ,שבע"פ
 רבי שמשנת האחר דברים שני מזה ולמדנו בכתב שהגיה טבואר פתקה ולשוןי,(
 מנלת נוכר חייא מרבי מלכתובם(. נמנע לא הוא שנם והשני בידו כחובהגיתה
 אגדתא כתובה היתה וכן , 1:( )שבה פה שבעל תורה בה כהובים היו אשרמתרים
 שניותו לי חזי לדידי אשי לרב הלל רב ואמר , הלכות בה ויש נו.( )סנהדרין רבדבי
 )דמאי כירושלמי ואמרו כא:( )יבמית יאיסורא ש'תסר ן ב י ת כ 1 דרבנא בריהדמר
 לר' שאל טבלאי בר יצחק לר' דקפלומין אשפלתא הדא אייתי נש בר חד היא(פ"ב
 לי י ם יח לא מתגי אמי ליה ושאל נפק דחנייתא לחנניה שאל פוק לו אמריוחנן

 ועל פה נעל לאטר שרצינו לי אמר משתטש השמועה על והנה , לי אטרושמועה
 דברים על אם כי יאמר לא וכן ראיתי לא ברייהא כלומר לי יחסי לא אסרהמשנה

 הכונה מך.( )נסין בסכילתך עיין פיק : לחברו האחר כשאמר הרבר ברור ובן .ם
 עין ראיה על רק בתלמוד מקימות ברוב 1 ב ן 7 י ע יאמר לא כי שככתב דבריםע5

 מנלהא כמו הוא שמכילתא נסים רבנו כפירוש היא אמת אם שכן !כל דבר באיזהממש
 מסתכל היה חייא ר' ההם בימינן הרבה טצוים היו אגרה ספרי , בכ"ף נימילבחלוף
 )ירוש' אגדה בספי לפעמים מעיין היה לוי בן יהושע רבי פל"ג( )ב"ר תליםבאגדת
 ספרי היו בנבל גם אס כי בלבד א"י בני ולא ס,( )גטין יוחנן ר' וכן ה"ב( פם"זשבת

אגיה
 פתק לע' הכניסו שהערוך ותימה במה:.תיח לוי פתקה ריבמות בנמ' שם חג" פהק ע' הערוך לפ'10(

 בדקה חג' שלנו בספרים אך ? כתיגה לשין שהיא פהק מענין לפרשו נוח ייהר והלא השכלה מחין שחוטב'
 . בדקה בטרום רבקה להגיה שצריך ואפשר . דבר פשר  ידעתי ולא וחיסיפה הגיהה 'י ופרש בטהניתיהלוי
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 ושתיהן סו:( )שבועות הרבה שם ונתפשטו פט,( )שבת בהם מעיינים היו והחכמיםאגדה
 משים אגרה לכתוב התירו ואם פה שבעל התורה מענין אצלם היה ומהלכה כמוהאגרה
 .אם יד:( )המורה הלכה לכתיב כן גם הותר הזה מטעם תורתך הפרו לה' לעשותעת

 הדברים כל כי נראה הכהינה למניעת יוצאת ההוראה משם אשר בשמועהנעפיק
 נהוווה הזה ביבר הפלפול עיקר שם( )תמורה שם כי . ולמתן למשא רק נאמריםאינם
 לרב כותב היה לבבל ההולך שליח לו היה אילו שאמר דישי ר' של מאמר ידיעל
 היה אילו  אף הלא  הגמלא בעל מתמה זה ועל 6י בן יהושע ר' בשם הלכה דבריוסף
 הרבר לפשר דרך מצא ולא . הלכוה נותבים אין כי לכתוב רשאי היה לא שליחלו
 הכמי שהיו מוצאים אנו הרבה במקומות והנה , שאני" הדתא "טלתא באמרו אםנ'
 , הלכה דברי וענינם לחברו האחר בכל חכמי או לבבל אגרות משלחים ישראלארץ
 צה:( )חולין טרפוה בדיני הלכות כהובים נוילים עשרה שלש יוחנן לר' שלח שמואלכמו
 מנהגם והיה מט:( )כחובות פה שבעל תורה בעניני לבבל מא"י אגרות רבין שלחוכן
 לבבל בכהב הוראוהיה2 שולחים שבא"י הייפ'בוה ראשי שהיו האמוראים דורותבכל
 שנמצא מקום בכל כי מאר ונראה , מח:( שבועוה כפ. סנהדרין מא: נ"ב קטו.)שבת

 התפלא לא אלה בכל ואמנם , אגרת ידי על זה היה לגולה שלום או מתם שלחובהלסוד
 הלכוה כתבו אחרים ועוד ורבין אבא ור' אלעזר יר' יוחנן ור' שמואל איך הגמראבעל

 "סלחא דימי ר' אח להצדיק פהרונו כי אמה הן 1 הלכות כותבין אין הלאבאגרת
 הפתדזן אמנם , אותם גם יצדיק , הורתך הפרו לה' לעשוה עת ומסעם שאני"חדתא
 חרשים שהם הלכות סברי לאחרים להודיע שמותר כמו כי . וכל מכל האיסור יתירהזה
 מומר כן וכמו , יורעם שלא למי ללמדם לכתבם מוהר שיודעם מי ואף , בכתבלהם

 ההירח הציל למען עצמו להועלה שכן וכל ללסור הצריך מי לתועלת הכללכתוב
 סווינא יצחק רבי הרב זה דבר באר ויפה , תירתך הפרו לה' לעשוה ועהמשכחה
 גרפייהו על רבנן אטרין : שכתב ת, ש. אות ביתא באלפא זרוע אורבספרו
 הכהוו מלתא  משתכחה דאי ומהתין כתכין שכהה של שר דאיכא וכיוןסמיכן
 . בספרא':(מעיניין

 מלכתוב החכמים נמנעו לא כי בהחלט הרבר מבואר הראיות אלה כל בכתועהה
 רבי יד מהחח יצאה והמשנה . משכחה הורה הצץ למען ספר על ומררש הלכהדברי
 בחלמור  סובאים חבורים כמה ומצאנו . 02( צר )ת"א כחוב הספרא היה וכן ,כתובה
 לוו דבי וקרושי , קריא דבי נזקין , חייא רבי רבי רביה :  בסו בשפוה נקבואשר
 שהיתה כן נאסר אם  ורק .  ספר על  בתאבים בלם היו ספק ובלי ,  אחרים  עורוכאלה
 אית : כמו . בגירסאות הלופים לקצה הסבה נבין בכהב אחרים מקורות וכמההמשנה
 דקלים תני יאית דקרים הני א"ת ה"נ( פ"ה ברכות )ירוש' ע5 תני תניי ואית עד תניתניי
 שכת )ב' חגא רב באמרי ואיבא הונא רב בשם ט'סרא מצאנו וכן , ה"ח( פיו)שם
 ע' . סו )כהובות חסד לה ואמרי חסר מסון מלח. דר"נ מאבות מאסר והעהיקו 3קנא:(
 אינם החלופים אלה שכל מוכח בהם וכיוצא אלה בכל והנה 7( הערה 219דה"מ
 הרומות באוהיות  ומטעות בכתב הגירסא  מחלוף בא  החלף אם כי  השומעמטעות
 נם כי ספק כל גם אין האלה  והאטת ופרברים אחרי והנה .  בצורתן הרבה אומעט

סחבו'י
  ח"4-.-

 טן ידפ להשיב עור סבה היה לא כי ספר על כתבוהו ימסיים'ו
רב. כיסי נחוץ שהיה מה ויותר , המשנה את שכתב מרבי הדבר נגמר שכבר אחריהכתיבה
 .פיק רברומ וכסה ראיות עיר "זטצא השובה שערי ושאעיט  לתשובות יקם איי בהערות אטב ע" (11

4פ"
 . החמורה ושט,
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 נחוץ זה היה זמנו עד השתלשלה אשר כפי פה ולבעל התירה כל יד על לקבץרבי
 לה' לעשוה עת והיה אחורניה הלכה פה שבעל ההורה שחטטת ורבינא אשי רבבימי
 !מפחו , האם.ראים ימי כל השתלשלה אשר כפי התורה ,את בחתר יחד לחברבאמה
 פה שכעל להורה אשר ענינים הרבה יש בה גם בי האגרה מן הרבה גם ההבוראל

 , רועלמוד לפי והדעוה האמוניה הם אשר הרברים והםיחשבו

 ואהד עשיריםנפרק
 והירושלמי. חבנלי התלמודאגרה

 מעלוה, עשר האגרה על ההלכה אה מנשאים התלמודיים גדולי היו וסקרםטאז
 ה"ו(. פ"ב פאה )ירוש' הבנדיה מן למדים אין : אומר עצמו התלטוד כי במצאם נםאף
 בדרך ישראל לבית מורה להיות ההלכה מן האגדה ניפלה לא כי , זה הוא משגהאבל

 האמונות עם דבר לה א.ן ההלכה . ממנה גדולה היא עוד עיכה וביקרהחייהכ,
 אלה לענינה שטה והאגדה , החומרי המעשה עם אם כי המוסריית והמדותוהדעות
 ישראלי הוא באשר האדם אוהן יעשה אשר יהחוביה המצוה דעה הלמד ההלבה .ואלה
 הוא באשר הישראלי איהן יעשה אשר והחובות הטצוה דעה תלמד והאגדה , בהןוחי
 רוחי מנהיגה והאגדה , בשריו בחיי ומושלה האדם אברי משעבדה ההלכה ,אדם

 עם , המאוח*ים בדורות התלמודיים לרוב . האדם לכל ומגן שטש והיא ורגשיוונשמהו
 קל דבר האגדה היהה , וקלה קמנה אף והלכה הלכה כל ומקדישים מעריציםהיותם
 היתה כן לא . לתלמידיהם התלמור תורת דעת בלמדם בישיבוהיהם עליה השגיח.ולא
 שאסר מי אה וכעכי. רצונך : ואסרו גדול ענין האגדה היתה לדעהם . הקדמוניםדעת
 )ספרי בדרכיו ומרבק הקב"ה את טכיר אתה כך שמהוך הגדה למוד העולםוהיה
 הורה דברי היו להם כי , ההלכה ובין בינה מאומה הבדילו לא והם , מ"ט( פי'עקב
 כל אשר אלה וננד , ש"י( פי' האזינו )שם ואגרות הלכות משנה מקרא אחהכלם

 לומה הלמוד לי ודי הלכות למרתי האמר שלא : אמרן הלכה בדביי לעסוק רקמגמזם
 עקב )ספרי ואגדות הלכיה מדרש למוד המצוה כל המצוה כל את תשמרון שמזר אםכי
 , אגרה רברי יה גם הלא לב שמו לא זה לכל האחרונים הרוחית אבל . טיח(פי'

 אשר פה שבעל התירה מספרי הספרים כל וחבור סדור :ל לב שיושם הוא ראויאבל
 כי הוא דבר הלא , ~האמיראים התנאים הקדמונים לרבותינ. ומיוחסים היום בידינוהם
 )אבית( שלמק מסכת יש במשנה להלכה, כמו לאגדה מקים נתני הספרים אלהבכל

 יש התיספתא טן גרול חלק יכן . המסכתות בשאר המפו:רוה משניות ושבעיםבאנדה
 והיא אבות משנה של התוספהא היא נתן דר' אבות ממכת השערתנו ולפי אגרהבה
 בכלי בתלמוד , אגדה ממני גדול חלק ירושלמי בתלמיד , 224( צד )ח"ב אגדהבלה
 שכל אם כי זאת אין , ההורה סררשי ספרי לפרט צריך ואיני אגדה הוא ממנושליש

 ההורה כעצם בעיניהם שתיהן ונחשבו אגר,: יבין הלכה בין הברילו לאהקדמונים
 . פהשבעל

 לעשות הוחל אז . הכוגהו ;ד זה. דבר היבן לא הגאוניים בימי כבראולם
 עד אתרים חבורים ועוד פסוקיה והלכות שונות גדולות הלכות , ההלמוד טןקצורים
 כי בזה שגו וכלם , התלמור ררך על חבורו שעשה אלפסי יצחק ר' הרב שלהלכוהיו

 . היהרוה עקר שהם ליקרים כוללים א2 אף אגדה לרברי בספריהם וזכר שם נתנולא
 שיש מה רק אבל אגרה דברי לפעמים מביא שהוא ביחוד להתפלא יש האלפסיועל
 אנדוף הביא ולא . ט;שה לארה זרוז בה ש.ש או הפמור או החיוב מן קצתבה

טובע ח-ג()ר,.ד
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 טקומ לרבנו לו היה הנה נכקדות, ורעות לאמונות האדם את שמזרזות אףסיבות

 לו הויין לררים צפין בין הניתן"מטתו בל חנינא בן חטא רב של למאמרובהלכותיו
 בטפם המלא וצפ.נך בחיים חלקם טחלד מסתים ה' ידך מסתים שנאמר זכרםבנים

 מזדזוח שהן ההוא שבפרק משיבחות אגרות לקצת קפן מקום טצא ולא , פ"א()ברבוה
 יצר ארם ירניז לעולם : כסי . הדת מעקרי עיקר לאיזה או מוסריות למדות הארםאח
 במעשיו יפשפש עליו באין שיס.רין אדם רואה אם ה.( )ביכות וכו' הרע יצר עלפוב
 . הדת מעקרי מדברים שהם גכיחית אגרוה כסה ועוד )שם(וכו'

 הרב הנה . תכנית עד זאה הבין אשר מייסון בן משה רבנו הרב היה אחדאך
 ממירש אמר וכן 1 כולה פה שבעל התורה בו לכלול בכינה החזקה יר ספרו חברהזה

 בדין בעולס אחר לחבור צריך ארם יהיה שלא כרי דבר של כללו . הספרבהקרסת
 שם קראתי כך לפ . , , כולה פח שבעל להורה מקבץ זה חבור יהי אלא ישראלסדיני
 ממנו ויורע גזה כך ואתר תחלה שככהב בהירה קורא שארם לפי תירה משנהההבהו
 מה וכל כולה פה שבעל תירה החבור נזה שקבץ מזה מבואר . כילה פה שכעלתורה
 הגדול מחבורו ה-אשין הספר והנה . פה שכעל ת.רה דעתו לפי הוא בושכלול
 הספר בזה ש.ש מה ואף אגרה דברי על בנוי כלי כמעם אשר המדל ספר היאהזה

 כן ועל וכמדרשים התלמוד באגדות דקים ברמזים נרמז הכל הפהילוסופיםמחכמת
 יכל (שעו כל היה כן האיברים במצות הנוגעים ההלכה עניני לפרש מגמתו שם"כאשר
 העלוטיה:לם להאיר מבינתו ברות והשתדל במדרש.הם וחדוהם הכמים דברי להביןהפצו
 'רמזיה6" בסתה אמתיות והראה פהילוסופיות דעות נהם והלה בזמנו המישכלבדרך

 ישראל מר.4ר הדינים בין אותן וחשב בספרו העלה האגדות אלה ומושכלוהואטתיות
 המרה ימיי ההלכה שנחלק יהדינים שהתקים איטטו הלכה וה ש דר מ השגס

 ואמנם , 82( צר שלי הרמנ"ם )הולרות ורעוה" באמונוה מרה המדרשות כן אףבמעשה
 אם כי סב-הו ובעומק מרעהו הרמב"ם שחדש חדוש זה אין זה לפני שראינו מהלפי
 עשר נהלמיד ורבינא אשי ורב במשנה רבי שעשה מ: הקדמינים מרביתינו זאתלסד
 . הלכה האגרה נח'טבה כלם ולרעת- , נחבירו הואגם

 דורעם על נעברנו י עליה היסדה זמן מטבע נושאה שבהלמוד ההלכה כסיהאגדה
 ובשום לאמונה ודו- דור שנכל בהלכה פעולתם ונבחן דיר אחר דור ההלמידחכמי
 האחרונים התנאים סימי מצבה הראשונים התנאים בימי ההלכה מצב לא כי ,נראהשכל
 ד"ר בכל פניה עז שנה המצב וזה ושמואל רב בימי מצבה ההנאים בימי כמצבהולא
 תגרחס בתיי התכונות שנוי הרכה , עושים והזמנים הטקימ'ה היו הרבה כי ,ודור
rw~r, הסכים כל ובנלל כן כמו ואט . עישה ההשכלה ומדרגת המושגים חלוף והרבה 
 , ההכרה וחיי והזסנים , המקימות , האגרה במצב גם תסיד ושנוי חלוף נההוההאלה
 כ. פיד( )לעיל אמרנו כבר , להיטיב או להרע עליה פעלי וההשכלה המושגיםוחלוף
 הקינה מצד גם , בבל מבני לררישהה יוהר טיכשרים ייושביה ישראל ארץ קניןהאגדה
 אגרה כתכונה נהבונן אה ;אח ובכל , חברה[ היי מצר וגם מאורעותיהם ומצדארצם
 ה,1 לא לרוב האחרונים דאנדהא רבנן כי עד דור אחר דור שהשהנה מה כפיא"י
 ישראל בארץ גם כי נראה הלא פי"א( )לעיל פרשנים או מררנים אם כי ררשניםעור
 מירידת זה וכל רעים בגדים והלבש והחליפתה מעליה בלתה כבודה שמלת זמן אחרזמן

 על לה-ע האלה המכוה כל פעלו ישראל טבארץ יוהר אך המושגים וחלוףההשכלה
 , פיופית ה-נשה בעלי לא אך השכל חריפי היו בטבעם הבבליים . הבבלייםאגדת
 היו אשר העם גם דור אתי דור נפחתה ועוד היהה קטנה בחכמות השכלתםמדרגת
 ורעותיו הבליו ברוב עליהם פעל אבן השנלחם להיטיב עליהם פעל לא בקרבושוכנים

 הטפליוה ח"ג(וי~.ר
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 אשף ישראל ארץ באגרת גם נפגיש אם יפלא לא כאלה במעמדים כן ועל ,האפליות
 ולפי יחד הנה מהבל טושנינו לפי אשר , טעם כ5 חמרת אנדוה לטוהר כזהבנמשלה
 כאלה יותר עור אם בעינינו יפלא שלא שכן יכל נ האמת מן רחוקות הןהשכלתנו
 טובה חלקה וכל בצחצתיה נפשנו תשביע בל רובה אשר הבבליים באגדותנמצא

 אטנם איי חכמי של האנדה חכמת ממעינות מקורן בבלי בתלמוד עלו אשרטאגדות
 אנו והנה , עבודתם נכריה מעשיהם זר אך באנדה מלבם והגו הורו בבל שחכמיטה

 אגדות במעלה ודברי לאנדה אגדה בין טבדילים היו התנאים ביטי שכברדואים
 באטת'ית שרשן אשר פ"א( דוימע )מכילתא אדם כל באזני הנשמעותששיבחות
 הוא ברור אבל . הלכה אצלנו הנקראות והן מישראל אדם לכל המקובלותהיהדות
 . משובחות אינן להם נחשבו אשר אגדוה שהיו מכלל משובחות סאנרות מדבריםשאם
 )ם"נ רופי של ואגרית תפלות של אגדות דרשנים מן יש ררשו האמוראים בזמן יותרועוד
 רק הלכה אינן כאלה וכל בצורתן ומעוקלות ניסידן נפתלית אגדות כן וכסו , פי"ד(הזמן
 מסררי כי ואף ובדחיות הלציות שיחות דרך רק בראשונה נאמרו ולא יחידיםדעות

 לכל ומדה הלכה להם נחשבו כי נאמר לא זה בעבור בחבורם אותן העלוהתלמוד
 בהלמוד העלו הלכותיים דברים כמה כאשר . ההלכה כמשפט משפטן בזה וגם ,ישראל
 . הלכה אינן ענין בשום אשר בתלמוד אגדות רב המון העלו כן אף הלכהשאינם

 הנה , ריעלמור לפי ולאגרה להלכה הוא אחד טשפט כי הוא מזה לנוהיוצא
 שהשתלשלה מה כפי פה שבעל לתורה כללי קובץ הוא התלטוד זה כי לרעת הראנובבר
 ההלבות כל עלו בו . שלם חבור התלמיד את שחברו ירבינא. אשי רב ימיעד

 זה בעבור אבל הלכה שהן עליהן הומכם אשר ההוא הזמן עד והטרודשיתהפקיבלות
 , פה שבעל תורה הוא ההלבותיים הדברים מן בהלם.ד שכתיב סה שכל נאסרלא
 הלכה הם אגדה דברי הרבה . בתלמודים העליה אש- האנדה עם הענין הוא בןאף

 אשר אגדה רברי שכל נאסר לא זה בעבור אבל , פה שבעל התורה ומעיקרברורה
 לא בי פה. שגעל תירה ונחשבים הלכה הם התלמוד הוך אל הביאוס ואשרהעלום
 בסו האברים מעשי תגליתם אשר וההלכות הדינים רק כי לאמר שקר בנפשנונעושה
 ולא כליו את יפלה ולא בקולמוסו הלבלר ולא לחשכה מסוך במחטו החייפ המאלא

 הם באלה כיוצא וכל , בו קשורה שהיא בזמן במררעת יוצא חמור הנר לאור*קרא
 העומדים האגריים היטורות אבל ישראל את ביית ה' כרת פיהם על אשר הדבריםהם

 אטינותיו ומישרימ הרוה את ומזקקים הלב את הממקרים המוסרי העולס שלנרומו
 אבל , פה שבעל התורה לכלל יכנסו ולא ההלכה במחיצת יבואו לא אלהודעותיו
 יבואו לא אשר הרבה ענינים התלמוד כאגדות יש כי היא אמת כן דברנוכאשר

 בחלק גם שיש כסו הלכה ואינם יחידים דעוה רק והם פה שבעל התורהבטחיצת
 כי יוכחש לא אולם , הלכה ואינם יחידים דעות רק שהן הלכוה שבתלטודההלכה
 אם ואטנם . ההלכה כמו פה שבעל התורה בכלל היא והמוסכמת המיושרתהאגדה
 נרועה היא כי האגרה פחיתיה על מזה נשפוט לא , ההגדוע מן למדים איןאסמי:
 שאמרו המקום באותו הלא פה, שבעל התורה בכלל נחשבנה לא כן יעל ההלכהמן
 זה ומלבד . התיספות מן ולא ההלכות מן למדים אין נם אמרו ההגדות מן למדיםאין
 וכמרוה ולא עת בכל מימכם היה לא ההגדות טן למרים שאין הכלל ,ה כי הדברברור
 להעבה ראיה מביא יונתן רבי בשם נחסני בר שמואל ר' הנה , החכמים 0ןרבים
 בין : להלכה מעם נתן לוי ורבי , כס:( )סנהדרין הקרטוני מנחש למסית מועניםושאין
 אמת אלהים וה' וכתיב אלהיכם ה' אני שנאמר משום יפסיק לא ויציב לאמהויאסר
 אנצה מדרש מפג* הלכה מדרש שמכפלים טצאנו טוו וגדולה , ה"ב( פ"ב ברכות)ירושי
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 זה מכל ועתק . אגדה'( פי על הלכה ליסד אד אנדה מדרש הלכה לסתור רצוזבן
 הדבר עלינו יקשה אם ואמנם . אנדה של כחה בעיניהם היה גדול כסה רואיםאנו
 אשר דעות על בנויוה קצתן כי טמצאנו לבנו אליהן ולפהיח האגרות מן הרבהלקבל

 להאט'; עלינו קשה אשר מפליגים סעשיוה ספורי או ונפסדות טפלוה הן רעוהינולפי
 זמנם מצב עינינו ננד תמיד נש.ה , בעינינו ~ כז לא אשר דברים וכהנה כהנה אובהם

 מרת לפי עליהם לשפים המשפט לנו לא ולנו . בדורוהם ההשכלה ומדרגתומקוטותם
 בה שיש ומה הולרה ובמקומות בזמנים האגדה ערך לרעת נדרשה רק , היוםמושגינו

 מה וגם לזמנם הרצויוה הרעיה מן בה שיש ומה הזמנים לכל והאמיתיות ההכמהמן
 בעלי אך . מוסכמות אינן אבל מהם יחידים והוגו הירו אשר הרעות מן בהשיש
 כחבורו שם הככלי האלה. המינים מכל ספרם על להעלוה השו לאהגטיא
 ולא בבלי בתלמוד רבויה לערך מעפה האגרה ובירושלמי האנדה מן גדולחלק
 רק הלמידם אל ספחו לא , לרוב גרלה האגדה שם אשר בא"י כי זה עלנתטה
 מיותרים ספרים ההיא בעה בבי היו ספק בלי ישראל בארץ כי האגיה טןמעם

 ומשטוה מהכונהה אשר ורחבה גדולה מפרוה היום בידינו יש מהם אשרלאגדה
 ישראל ארץ מאגדה היא בי ניכרנושאיה

 ושנים עשריםפרק
 אנדח. טררשיספרי

 התורה מררש קובצי גורל כן אף הקדמונים של והמשניות הלכוה קובצי"כגורל
 כן ברבם תורה ממני ללמד משנהו סדר החכמים מן אחד לבל שהיה כמו .הישנים"
 המשנה עומסה-י וכמו , התורה מדרש ולתלמידיו לעם לדרוש מדרשי סרר לוהיה

 הברורים הדברים כולל אחר סרר הימים באחריה נעשה ש.גים לחכמים אשרהש.נים
 שמהוך שונים לחכמים שהיו מררשם בסדרי גם היה כן שלנו המשנה ויצאהטבלם
 שנידינו המדרשים והם , מיוחדים בחבירים ועלו טדרשים אחיון זמן באיזה נבררוכולם
 תורה או ויקרא ספר על הספרא , שמות ואלה על המכילתא , הורה חומשי ארבעהעל

 אלה לשון , פכ"ד( ח"ב )עיי ה.רה ומשנה הפקודים חומש ספר על והספריכהנים,
 חכמינו שמוה הם הטדברים שמות וגם ההנאים של וסננון לשון הם וסננונםהטדרשים
 אמוראים שם על מדרשים איזה בם יש כי הכלל מן יוצאים אחדים ורקהקרמונים
 ורחוק , הזה ובסגנון בלשון מדרש לנו נמצא לא בראשית ספר על אך .הראשונים

 לכם הזה מהחדש וזה המצות בהם שיש הספרים על רק מררש עשו שלא מאדהדבר
 ונעשה . בראשיה לספר מדרש לפנים היה כי ההשערה אל זה מניאנו כן ועל .יהלאה
 ספ-י גורל שהיה כמו מאוחר בזמן נהחכר אשר בראשית על המררש בפנימדחה
 . אחרים פה שבעלהורה

 בראשית גם , ה ב ר ת י ש א ר ב לרוב נקרא בראשיה ספר על שלנו אגדהמדרש
 חושנים יש , ב'( מ"1 בראשיה )רש"י ישראל ארץ אגדה גם , רכה הושעיהדרני

 מינוב מוכחשת הזאת והרעת רבה הושעיה רבי שמחברו מפני רבה בראשיהשנקרא
 שרבה אומרים ויש . רבה ר"ה אחרי דורית כמה שחץ לחכמים שמיוחסים הספרמררשי
 כלו הספר שכל ספק בל אין בזה כי , הבל זה וגם חביו נחמני בר רבה הואהבכלי

- - -  הוא-
 נ ר דאמר )ה.( פסחים ועי' . אנדה סטדרש גמתני' דריי טעטא דקאטר )מ.( ברנות עי'1(

 לכדיגא ל.ה כנעי ראשין חני 1טשנ' ול.לב 01וכיה ופסח ראשון טג' לר"ג גפייך ביד. וה"נו השמעטעיקרא ראשיי
 ישפל כררריש וטשגי סיכותו גגו cr ברוך בק"ש אטריף a"c אנן רקאטר ,גו.( ושם . דאגדהא ריידבי

 . כקוטוה בחרבה ;טצא באלה וכיוצא וכו' לבניו לגלות 'SpP בקו 1:1' ב:.1 אל ,;גב ויקראדאמר
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