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נספחים לסדראליהוזופא
והם שלשהפרקידרךארץושבעהפרקיר'אליעזר
שנתוספו בהוצאות על שםאליהוזוטא*
מדרתים ע"פי דובמאות וכת"י כאשר יבואר בהקדמה ובמבוא

והוספתי עליהם ג' פרקים מפדר"א ע"פיכת"י.
בארתי הכל בהערות קראתים

מאירעין
אני

מאיר איש שלום
מירה בבי"המזה ארבעים שנה וכעת בם בבית מדרש הרבנים
פה

ווינא שנת תמד"ר.

בתשומתיד חברת אחיאסף

בוארשויא Yerlag ,,10118881", Warsollau.
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הקרמה
אמרמאיר איש שלום כבר מלתי אמורה בלשון מדינתנו מה

שהניעני לערוך ולסדר אלה הפרקים אשר אני נותן לפני הקוראכהיולי,

ואזכיר הדבר נםכן במבוא אשר אשית לאלה הפרקים .ולא באתי בזה רק
ן שעד היום הזה נחשבו אלה הפרקים אל סדר
להודיע בקצרה לאמר.יע
אליהוזומאונמנועמווכן הובאו במפרי המחברים.ואי אפשר להשכיח את
אשר נעשה מכבר .עלכן קראתים בכללם .נפפחים למדר אליהו זומא,
אם שהם בפרצם בשמותאחרים .כאשר אדבר על זה במבוא .והנהמנינם
עשרהפרקיםבכלל .אבל בפרשם הם שלשה ושבעה ,ושמרתי השםוהמנין
הישן במחברות עגולות לפי שאי אפשר להשכיחם .ובעיקר הדברים
שמרתי הסדרוהמנין אשרנכון להםכפי חיבם וענינם אשר ימצאם הקורא
במבוא:

בררהאייר שנתתמד"ר.
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מבדא

אמר טאיראיש שלום* אחרשהוצאת .לאור בשנת תרם"א את סדר אליהו רבה
וזוטא ,והראיתיאיך שינה בעלזיקוקין דנורא את תואר הספר והשחית אתסגנונו ,וגם הראיתי
כי הפרקים מפרק ט"ז והלאה עד פרק כיהאינם מגוף הספר .רק נספחואליו בדפוסויניציאה
בשנתשניח .או בהכת"י אשר עלפיוהרפימו .ונם באותם הפרקים שינה כעלזיקוקין דנורא
כפידמיונו .הנה רואהאני את עצמימחוייב לשיתעיני גם על אלה הפרקים ,להעריכם ולתקן
נומחאותיהם ולהשוותם עם הדוגמאות שנמצא להם .כאמרם ז"ל המתחיל במצוה אומרים
לו גמור:
והנה מפרקי"מ והלאה שהםזי פרקים,ישנוכת"יבעיר פארמא ועלתהבידילהניע
לירי העתקה ממנו (כאשר אודיע הרבר להלן בחלק ב' מזה המבוא) ,על כן נקל היתהלי
ללכת דרך נכוחה למצא נוסחאות נכונות באלה הפרקים .אמנם בכתיי זה נתוםפו עוד ג'
פרקים על העשרה אשר לפנינו והם מפרקי ררבי אליעזר הנודע ,ועורשנישיורי דרושים
קטנים ,וכיון שהםעולים כאחד עם הג' פרקיםבכתיי לא יכולתי להעליםעיני מהם .על בן
י מביא הם שלשה עשר פרקים ועוד:
עשראי
ואלה שלשה פרמים האחרונים אשר לא נכללו בסדראליהוזוטא אינם מכריחים
שתי להאריךבענינם .לאכן העשרה פרקים אשר נחשבו עד הנה אל סדראליהוחטא .בהם
אין רי לאמר שאינם מאליהו זוטא ,אבל יבקשו קוראיהם לדעת מה אלה המה .ובעמרי על
ענינםמצאתיםכי גם הם מב' חלקיםשונים .והם שלשה ושבעה פרקים ,והשבעה פרקים אשר
אקראםפרקי ר'אליעזרלאהדשתיבזה השםדבר.כיכברנקראוכן כאשראוכיח את זהלהלן.
לאכן השלשה פרקים הראשונים אשר כהשקפה הראשונה נראים כלקוטים מענינים שונים
ואני קראתים פרקי ררך ארץ .המה אומרים דרשנו .אמנם טרם שאבא לדבר בטיב השלשה
פרקים האלהוענינם מוכרחנילכונן השקפתי על הממכתיותהקטנות .שהם ממכתכלה .מסכת
דרך ארץ רבה וזוטא ופרק השלום:
כתב הרב המנוח ר"ג ראבינאוויטץ ז"ל בכרךי
' מספריו בסוף הקדמתו למם' ע"ז,
והנה היה ראוי לצרף ככרך זה נם מס' אבות וכו' הנחתיה לזמן אחר ואצרפה אי"ה לכרך
אדר"נויתר המם' הקטנות :וחבל על דאבדין ולא משתבחין שלא עלתהבידו להשלים את כל
מלאכתו,והנה ככרךח'מספריוהוציאלאור מאמרעלהדפסתהתלמוד,וכתבבערךוויניציאהא',
ובשנת רפ"ג בתשרי החל מס' מעילה וכו' שמחות כלה סופרים וסיימם ב' כסלו וכחה
השלים את השים ,ואה"כ כתב .והמרר בו מס' מעילה קינים תמיר מדות שמחות כלה
פסקי התוס' ממס' תמורה וכו' ומדות ואח"כ מס' סופרים ולא נדפם ברפוס זה מסי ארר"נ ומם'
דרך ארץ רבה וזוטא ופ' השלום ,ובערך דפוס וויניציאה ג' כתב .ובשנת שיי ממי שבת וא'
שמחות כלה מופרים ד"א רבה וחטא וארר"נ בשער מיוחד (ועיי,ש צד מ"ג) ,ובערך דפום
בסיליאהכתב .ובשנת ש"מ מם'עירובין וכו' ומס'קטנות .אמנם לא פרם אותם ,ובערך דפום
קראקא ב' כתב ,ובשנת שם"ד מס' יבמותוכו' ומס' קטנות .אמנם אח"כ כתב .ובע"ב מתחיל
מם' סופרים שמחות כלה ד"א פ' השלום וכו' ולא מצאתי כשני מפרים שבירי האדר"נ וכו',
ובערך רפוסלובלין ג' כתב .שנת שצ"ח מם' תמורה וכו' וסופרים ושמחות וכלה וד"א רבה
ור,אזוטא .ובערך דפום אמשטרדם א' כתב .ובשנת ת"ו מס' יבטות וכו' אבות ומם' קטנות.
ולא פרט אותם ,ובערך דפום פראנקפורט דאררה כתב .ובשנת חרט מם' נזירומו' עדיות
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מבואאי

ומם' קמנותי ולא פרטם ,ובערך דפוס פראנקפורטדמיין כתב .ופרקי דרך ארץ הנמצאים
במחזור וויטרי (וכל השים מת"פ עד תפ"ב) ,ובדפוסים האחרונים לא חש המנוח להזכיר
בפירוש המם' הקטנות :והנה בהוצאות השים המאוחרות נרספו הססכתיות הקטנות בסוף סדר
נזיקין כמו שמם' אבותהיאבסוףזההסדר .ונסדרו מהם אלה שעסקנו בהם ,מס' כלה פרקאחר.
ואה"ב דרך ארץ רבה י"א פרקים .פ"א המקדש את האשה ,ב' הצדוקים והמסורות ,נ'בןעזאי
אומר .ד' לעילם תהא נאהבכניסתך .ה' לעילם אל יפטר אדם '1 ,הנכנס לבית,ז' שניםשהיו
יושכין ,ה' הנכנס לבית ,ט' לא יפרום ,י' הנכנם למרחץ .י"א היוצא בדרך .ואח"כ דרך ארץ
זוטא עשרה פרקים ,א' דרכן של ת"ח .ב' כל דרכיךיהיו לש"ש ,ג' תן דעתך ,ד' תלמידי
הכמים נאים .ואח"כ נרשם אלו הפרקים נמצאו במחזור וויטרי (וכבר שמענו שבדפום פ"פ
דמיין נדפסו פרקי ד"א הנמצאים במחזור וויטרי)והם .פרק ה'מי שהוא ת"ח,ו' ד' דבריםגנאי
לח"ח '1 .שבעה דבריםכנולם .ה'הוי רך כקנה ,ונרשם עד כאן מן המחזור וויטרי .ט' ר"א
הקפר.י' רשב"יאומר .ובסוף פרק השלום ,והואקבוץ מאמרים ממקוריםשונים לביים בשלום:
וכיון שלאזכינו להוצאת מהשבתו של המנוה ז"ל הנה לאידענו סרר הדברים בהוצאות הישנות,
אמנם 'שלדון על זה כדרך השעיה מספר האמדה .בס' האמדה מס' כלה ב' פרקים ,ופ"א
סומיןחגריןעי' מס' נדרים וכו' סליק פרק קמא ,פ"ב רבי
מסיים ,מ"מהווייןכנים כעלי
ייים אם היה רבו סומאוכו' סלק תפלתך והאומר דבר בשם
.
'
יס
ממ
וו
נהוראי אימר כל המביישוכומ
אומרו מביא גאולהלעילם ,סליק פירקא וסליקא לה מם' כלה :מסכת דרךארץ .א' בןעזאי
אומר .ומסייםלפנימי אתם מתפללים וכו' סליק פרק קמא ,כ' תהא נאה בכניסתך .ומסיים
היוג' בנ"א חכם באמצע וגדול בימינו וקטן בשמאלווכו' .סליק פרק ב' ,ג' כל הנפטר מרבו
צריך ליטול משו רשות .כשנכנס כע"הכ נכנס תחלה ואח"כאורחין וביציאתו אורחים יוצאים
תחלה ,סליק מ"ג (וזהו כל הפרק) ,ד' מעשה כד' זקנים ,ומסיים כיצדמרקדין וכו' אל ישנה
ן העומדים ולא יעמודכין היושבים סליק פרק ד',
אדם דעתו מן הבריות וכו' ולא ישב בי
ה' שניםשאוכלין.ומסיים לובש אדםבגדיושחריתויוצא לשוקאומריה"רוכו' ולא אכשל בדבר
הלכהויראינובבנין ביה"מק .סליק פירקא וסליקא לך מס' ד"א במ"ר :ואם נשיםעין בכולו
נמצא שהוא מקטע בענינים ונשמט הרבה סמה שלהינו .אמנם גם הוא מביא רברים שאינם
לפנינו .והנה הוא מתחיל בפרקבןעזאי שהואלפנינו פרקנ' .וחמשה פרקים שלפנינודהיינו
שנים שאוכליו שהואלפגינופיז עד נמירא דהיינו פי"אלפנינו .אינם רק פרקאחד .ועלכ,
איןבו רק ה' פרקים ,אבל ד"א זוטאאין בו כלל ,והוא מסדר אח"כ מסכת ארץ ישראל וממכת
סופרים .והשערה נכונה הוא שכך היה הרבא בשים שלפניו ,ומפר האגורה נכתב רלה ונדפם
בקראקא של"אע.י המדפים את השים קראקא הוצאה א' שנת שליח והוצאה ב' שנת שמ"ב,
והוא הנכר הוקם על מלאכת הדפוס יצחק בן החכר ר' אהרןז"ל .וע"כיש לדון עפ"י השערה

שלא נמצא בדפוסי השים רק מה שנמצא בס' האגורה:
אמנם קודם שאבא לדבר בסדר אלו הלכות וענקם כאשר נמצאים אתנו כהיום רואה
אני לבאר תחלה מושג דרךארי; .והוא תשלום למה שכתכתי במבוא לסדר אליהו רבה וזוטא
מאמרי' צדק.גכפי מה שהיה נצרךלי שם: :מצא במקרא ,אישאין בארץ לבואעלינו כדרך
כל הארץ (בראשית י"ס ל"א) ,ונמצא לדוד כצותו את שלמהבנו אומר ,אנכי הולך בדרך כל
הארץ (מ"א ב' ב') .וקראו הכתובים זיווגו של אדם ומיתתו דרך הארץ :והנה ג' עתותהן
המיוחדות לכל בני חלוף ,והב לידתו של אדםזיווגוומיתתו .וההבדל שכיניהם הוא ,שבשעת
הלירה נפש מולידיו מתרגשת ומתמלאת מהדוה ופחד מתקוה ומדאגה ,וכיון שלב האדם אל
האדם יתאספו במאורע זהבני המשפחה ומרעיהםלהגריל חדותם ולברכם בתקותם ויעשו להם
משתה וסעודה ,ומהפחד והדאגה יכונו לבבם ליוצרם לעשות דברים הרצוים בעיניו כפי
מחשבותם ודעתם ,ויעשוענינים שהם מסוגלים לסימן טוב לפי אמונתם ,וכה נולדו מנהגים
שונים בזה המאורע ככלאימה ואומה :אמנם כזיווגו של אדם משותפים הם ומולידיהם ר"ל
ההתן והכלה ואבותי"ם באלו הרגשות שזכרנו .ויתגדלו ויתנשאו ער למעלה עד אשר יפרצו
במחולות וריקודים במסבת יזכרנו ומרעים בניל ורננה ודמעותיהם משמחה יזולון .וירכו
וסימנים לטובה .ולבותם נשואות ליוצרם כברכות ותפלות ותשבחות כפ.
במעשה הסגולות
שבעיניהם ובמחשבונים מרוצהבעינייוצר האדם .ובזאתיעשו תיקונים לקיוםהזיווג במזל טוב.
ואלה הדברים :פלגו למ:הגים שונים בכל אומות ודתות :והשלישי הוא המות המבהיל ומפחיד
כי יהמו מעיהם ועשתונותיהם יבהלו
כל יודעי המח ומכיריו .ואףכי קרובי
המתשפחתי
חסדועוםבני מ
להטיב עמו במקום אשר ינוח ,כפי דעתם
לספור ולבכות ,ייתאספו לעשות
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ואמונתםוציורי לבבם אורות המחוז הזה אשריניע אליו אחרי הפררומחייו על האדמה .וגם
לעשות חמר עם החיים לנחמם ולהשיב רוחם ולהשתתף עמהם בצערם ונם בתפלה ובעבודה
למענם ,לאשרב.רו נפש כלחי .וכל אלה הדברים בשלש עתות הללו הם מדרך כל הארץ,
אם שבפרט.הם יתחלפו וישתנובין אומהואומה.ולזו סיפורים בתורהובנביאים ובכתוביםשאין
צורך להזכירם .אשר :למוד מהם מה שהיה דרך הארץ כעיניהם :אבל מצוות מיוחדות בתורה
באלו הענינים הם מעטים .בלירה ,תורת היולדת וקרבנותיה ,אמנם מצות מילה היא טסה
שחרשה התורה ר"ל תורת האבות וכמו איסור ניד הנשה שהוא מתורת האבות ואפם מכלל
דרךהארץ .אולם הפרישה מהזדה היתה מדרך הארץ ,והיא דרך מיוחדתלנשים .וכמו שאמרה
רחל לאביהכי דרך נשיםלי (כראשיתל.א ליה),ימה שהדשה התורה בזיווגהיא שלא 'עזוב
ארושתו לצאת למלחמהושיהאנקי לכיתו שנה אחת ,ושאם כתב לה מפר כריתות והיתה לאיש
אחר שלא תשוב אליו עוד ,וכן מניעת הלקיחה בשאר בשר .מופף סמה שנמנעו מדרך כל
הארץ .אולם שאר העניניםבליקוחין וגירושין הם טכלל דרך כלהארץ .אם שנתחלפו ונשתנו
באומתנו משאר האומות .וכענין הטיתה חירשה התורה הטומאה והטהרה ,וע"כ נאמר בהם
זאת חקת התורה (כמדבר י"ס ב' .ול"א כ"א) או זאת התורה (שם י,ט י"ר) ,וכמו כן מעה
התירה השריטה והנדידה והקרחהודומיהן שהיו בדרך הארץ .והמצוות הם מצוותואינן בכלל
דרך הארץ:
ןאמנם בכלל דרך הארץ הם גם עסקיהגוף המוכרח.ם לכל אדם .באופן עשייתם
שיבדל בהם משאר בעלי חיים ,והם במצבו,דהיינו ההליכה הישיבה והעמירה והשכיבה.וכן
בצרכי קיומו ,האכילה והשתייה והבעילה ויציאת חוץ והרחיצה והלבישה ,ונמצא כקצת אלה
הדברים מצוות שחדשההתורה .וכן העסקים כחברתמין הארם כפי הררנתם שיתנהגו זה עם
זה .גדוליםוקטנים,זקניםכערים .אנשים אשים .בחורים וכתולות ,והעומקים בהכסותועומקים
בעבודה ,חפשים ועברים ,ובכלל זהימי שמחהוחג .כמו חג האכיכ והקצירוהבציר .אומקראי
צום .והנה ככל אלהגימום ומנהג בכל אומהואומה ,ויקרא תימום ררךהארץ.ומי שהוא נוטה
מהימום יאמר עליו שאין בו ררךארץ .כלו' שאין ררך הנימוס מושל ברוחו ,ונמצא ככיוצא
באלה מה שהנביאיםמגנים בכני דורם ומוכיחים אותם עליהם .ובקצתן נטצא גם כן מצוות
כתורה.כגון השביתה והמועדים והצום,וכן תצוה מה שיעשה האדם ומה שימנע מעשותו ,כלו'
האסור והמותר והחובה ,ואפי'בעניןיציאת חוץ :מצא מצוה בתורה .והמצוות הם מצוות ואינן
מדרך הארץ ,אבל המנהג והגימום באלההענינים שאינם מכלל המצוות הם בכלל דרך הארץ:
ובכלל דרךארץהואגםכןשלטון האדם ברוחו ונפשו ,כמו החנינה והאכזריות האהבה והשנאה
הגאוהוהענווה הערמה והתמימותהזריזות והעצלות והדומה לאלה .שפעולותיו של ארםומעשיו
נהוגיםבהם .יחז"ל קראים מדוח ,לפי שצריך האדם למוד את נטיית רוחוא.ך יתנהג כה.
וכאלה ה:טיותנימום ומנהג ככללבני האדם כולם ,מה שהוא נאה ומה שהיא מגסה .ונקראו
אלה המדות דרך ארץ ,וככריחסו אלה הנטיות לבורא העולם וקראום דרך ה' ,כמ"ש ושמרו
דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (כראשיתי"ח י"מ) ,וכן נאמר הצור תמים פעלוכי כל דרכיו
משפט (רבריס ליב ר') ,ואמר אברהם הללה לך מעשות כדבר הזה וגו' השפט כל הארץ לא
יעשה משפט (בראשית י"ח כיה) ,ומשהרבינו התפלל אל אלהיו ואמר הודיעם נא את דרכיך
(שמות ל"גי"ג) ,והודיעהו השי"ת ,ה' אל רחוםוחנוןוגו' (שם ל"ד  .)'1וקראום חז"ל מדות:
והנה עייפי מה שאמרתי אם יהיה ספר נמצא שיהיה כולל כל אלה העוינים חוץ
ממצוות המפורשות בתורה יתכן שיה.ה שמו ממכת דרך ארץ; אמנם חז"ל יחמו שש מצוות
לאדם הראשוז ולנח שבע מצוות ומשנתנה תורה בסיני כללום בשם דרך ארץ .וטעמם לפי
שלא נתיחדו לישראלבסיני ,והם נימוס לכל בני הארם וע"כ הם ג"כ בכלל דרך ארץ ,אמרו
בויקרא רבהפיט .מעשה פר' צאי שהיה מהלך גדרך וראה אדם אחד שהיה משופע ביותר
(פי' במ"כמצויין ונאה כח"ח) .א"ל משגה רבי מתקבלה גבן ,א"לאין ,הכניסו לביתו האכילו
והשקינו .בדקו במקרא ולאמצאו .במשנה ולא מצאו ,באגרה ולא מצאו ,בתלמוד ולא מצאו
(נ"ל דצ"ל כהלכה .והירו הלכות צבור המסורין לכל) .איל סב בריך ,איל יברךינאי בכיתיה,
אילאיתבך אמר מהדאנא אמרלך .אילא.ן
 .אילאמור .אכול כלבא פינותיהדינאי .קם תפמיה
א.ל ירותתי גבך ראת מונעלי ,ם ומה ירתותך גבי ,איל חדזמן הודא עבר קמיה בית ספרא
ושמעית קלהוןדמיינוקיא אמרין תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב ,מורשה קהלתינאי
אין כתיבכאן אלא קהלת יעקכ ,איל למה זכית למימל על פתורי .אילמיום .לא שמעית
מילא בישא וחזרתי למרה (כלו' שהייתי מהנעלביןואינן עולכין) .ולא תמית תרין דמתכתשין
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דץ עםדיןולאיהיבית שלמאביניתך,איל כל הדא דרך ארץ נבךוקריתיך כלבא ,קרא עלוה
ושם דרךוגו' (תהליםנ'כ"ג).רשיים אורחיהסנישוי (כלו' ושםבשייןימנית) .דא"ר (ישמעאל)
(שמואל] בר רבנחמן עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה ההש לשמור את ררך
עץהחיים (בראשיתגי כיד) ,דרךזו דרך ארץ .ואח"כ עץ החייםזו תורה (ועי' בריש סרר
אליהו רבא ומה שפרשתי במבוא צדק"ג) .למדנו מר'ינאי שקרא למדות הטובות דרךארץ.
ומרשב"נ למרנו שכל התורותוהחוקים שהיוכני אדם נוהגים בהם קודם הדיבור במיני הם
נכללים בשם דרךהארץ ,והטעםהוא.לפיששוים בהם כלבני האדם ,ע"כ נמצא שכשקלקלו
רור המבול ומלאה הארץ חמם וקלקלו בבנותיהם הטובות נאמר בהםכי השחית כל בשר את
דרכו על הארץ (בראשיתו' י"ב) ,כלו' שהשחיתו מה שהיה ראוי להיות דרך הארץ .וכן
אבימלך כשהוכיח את אברהם אמר לו ,מה עשיתלנווגו' מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי
(שם כ'פ') .כלו' מעשים שאין מדרך הארץ לעשותם ,וכן לבן אמר ליעקב לא יעשה כן
במקומינו (שם כ"טב"ו).שאיןזו מדרך הארץ במקומנה ומשה השיב את פרעה לאנכון לעשות
קכי תועבתמצרים נזבחוגו' (שטות ח' כיב) .כלו' וכי יעשה בן נימוס שיש בו דרך הארץ
רברכזה.ובענין מאורע שרהעםאבימלךגרםינן בב"ק (צ"בע"א).נביאהואוכברלימד.אכסנאי
שבא לעיר על עסקי אכילהושתייהשואליןאותו.או עלעמקי אשתושואליןאותו ,אשתךהיא
אחותךהיא .מכאן לבןנח שנהרג שהיה לו ללמוד ולא למר .ופרשיי שהיה לו ללמוד דרך
ארץוכו' :אמנם האבות שכרת המקום ברית עמם ונצמוו במצות כמו מילהוגיד הנשה קראו
לאלההדרכיםהישריםדרך ה' ,ומה שיעשה האדם אוימנע מעשותוהואמיראתאלהים .וכמ"ש
אברהם לאבימלךכי אמרתי רקאין יראת אלהים במקום הזה וגו' (בראשית כ' י"א) .כלו'
שעשות הנאה ומניעת המגונה אק דבר מכריח את האדם בשמירתם כאשר תכריחהו יראת
אלהים .שבאמת בשנת נ"ב לאברהם כברהתחילו ב' אלפים תורה(עיי' מדראליהו רבה פ"ב
וכמ"עסי' א') אבלכיון שלא נשלמה נתינתה עד מעמד הרסיני אמר רשב"נ ב"ו דורות ,וכהא
ראריב"ל (פסחיםקייה ע"א)הני כ"והודו כנגדמי ,כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא
להם תורהוזן אותם בחסדו:
נתן כיון שניתנה התורה צוותה בהרבה דברים שהיו נהוגים בהם סדרר ארץ.
הלא נראה פרשה מיוחדתביציאתחוץ בתורה ,אף שמדרך הארץ לעשותכן ,וככרהעיר על
זה ר'יוחנן .אמר (עירובין ק' ע"ב) אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול
ונזל מנמלהועריותמיונה דרך ארץ מתרנגולשמפיים ואח"כבועל .כלו' שהיובני אדםנוהגין
בדברים אלו במדת דרך ארץ אף בלא תורה :ורואה אני להעיר שצניעות בדבריהם היא
צניעות בית הכסא כמפורש בברכות (מ"ב ע"א) .וררך ארץ הוא שם מיוחד בדבריהם
לענין שאמרו בנות לוט כדרך כל הארץ ,ועל אלו שתיהפעולות בצרכי הנוף מובכים הרבה
הלכות בהלכות ררךארץ .והן מפוזרותבכרייתית רבות במקומותשונים עד שנקבעו בשולחן
ערוך או"ח על זה הלכותמיוהדות .הלכות בי"הכ והלכות צניעות .אלא שהאחרונים קוראים
צניעות מה שקראו הראשונים דרך ארץ .ועוראני רואה להעיר שהוזכרו כאן גזל ועריות
י דרך ארץ
שכברנהוגין בכני נח מדרך ארץ .ולעומת זה נמצא לחכמינו שהיו מחזקיןעינ
עיפיהתורה ואמרו עלזה .למדתך התורה דרךארץ .ואערוךכאןאיזהדבריםשנפרמובתלמוד
בשם דרך ארץ :ת"ר ר'צריכין חזוק ואלוהן תורה ומעשים פובים תפלה ודרך ארץ וכו'
דרך ארץמגין חזק ונתחזק בעדעמנו (ש"בי'י"ב).ופרשיי אם אומן הוא לאומנתו אם סוחר
הוא לסחורתו אם איש מלחמה הוא למלחמתו (ברכות ליב ע"נ) :ת"ר ואספח דגנך מתף.
לפי שנאמר לאימוש מפר התורה הזהמפיך (יהושע א' ח') יכול דברים ככתכן ,ת"ל ואספת
רננך (דברים י"א י"ר) הנהג בהן מנהג ררך ארץ ,ופירש"י שאם תבא לידי צורך הבריות
סופך ליבטל מדברי תורה (שם ל"ה ע"ב) .וזה ביאור ג"כ למה שהשווד"א לתורה ומע"ס
שצריבהחיזוק :ויבשהאל האדם (בראשיתב' כיב) א"רירמיהבן אלעזר מלמר שנעשה הקב"ה
שישכין לאר"הר ,מכאן למדה תורה ד"א שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ,רשיי שושבין
משתדל בחופתוובזיוונו (שם ס"א ע"א) כלו' שהתורהבסגנוןספוריה מלמרת את האדם בדרך
ארץ :ובברכותשםסיבע"אבלשוןארמי,נביר' כהנאעלגנאתותיהפורייה דרבוכו'אילכהנא
הכא את פוק דלאו אורחארעא .ושםע"ב .דילמאיתבינשי (לעשותצרכיהן) ולאו אורח ארעא
לאםתכולי בהו ,ובשבת (ק"מ שב) א"ר חסדא ברבירב לא לישררמאניהלאהטפיזיהלחווריה
ליה .דלאו אורח ארעאי דילמאחזי ביהמירי ואת .למגניא ,וכן ביומא (י"ב ע"א) אהא רתניא
עורתן קדשיםבעליאושפזיכניןנוטליןאותן בזרוע(ואיןדניןאותן משום מל) אמראביי שמע
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מינה אורח ארעא למישבק נולפא וטשכאלאושפיזיה .כלו' וההין עם בעליאושפזיכנין :תנא
דרייליסדךתורהד"אבגדיםשבישלבהןקדירהלרבואלימזוגבהםכוס לרבו (שבתקי"דע"ב):
רתניא השותה כוסו בבת אחת ה"ז גרגרן שנים ררך ארץ שלשה מנסי רוה (ממחים פ" 1ע"ב),
וברייתאזותני לה במס' ד"א פיו :אמררמי בר אבא הפשט ונתוח בעולה והואהדין לקצבים,
מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם גשר קורם הפשט וניתוח ,מאי קמ"לןאילימא
לאפוקי מדרב הונא (רשיי מאי קמ"לן ד"א או איסור ולמיסר דאסור לאכול ממנה וכו')
דאר"ה וכו' ,אלארמיבראבא אורח ארעאקמיל ,כרתניאוכו'(ביצהכיהע"א).ולשוןר'חננאל
שםואסיקנאהנימילילענין מוסר ודרך ארץוכוי שנראה רעבתן :ורואה שיכאן להעיר שכבר
דוכרילובין לשון דרך ארץוביןלשון אורח ארעא .שאם לימדה תורה דרך ארץ הוא חמור
יותר מאורחארעא .עד שהוצרכו לפרש רדרך ארץ דנקיט רמי בר חמא אורח ארעא קאמר:
ויקרא אל משה וידבר הקדים קריאהלדיבור לימדה תורה ד"א שלאיאמר אדם דבר לחבירו
אלא א"כ קורהו ,מסייע ליה לר'חנינא דאר"ח לא יאמר אדם דבר לחבירו אא"כ קורהו
(יומא ד' ע"ב) :תנא משמיה דרייבן קרחה בשר ששאלו שלא כהוגןניתן להם שלא כהונן
לחם ששאלוכהוגןניתן להםכהוגן ,מכאן למדה תורה ד"א שלא שכל אדם בשר אלא בלילה
(שם ע"ה שב) :שר אשר כנה אשר נטע אשר ארש לימדה תורה ד"א שיבנה אדם ביתויטע
כרם ואח"כישא אשה ואף שלמה אמר בחכמתו וכו' (מוטה מיד) :ת"ר אשריצורוכו' למדה
תורה ד"א שלאיאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת(חוליןפידע"א) :ת"רכיירחיבוגו' למדה
תורה ד"א שלא יאכל אדם אלא לתיאבון וכו' (שם):וחיים לנערותיך (משלי כ"ז כ"ז) מיכן
ן(שם) .ואגב אורחא אעיר שמכל אלה לא
למרה תורה ד"א שלאילמד אדם אתבנו בשרויי
נזכרו בסםכת דרך ארץ חוץ מהברייתא השותה כומו וכו' :והנה הרבה דברים שלא צותה
התורה בהם ונשארוגימום ודרךארץ .והם מפוזרים בדבריהנביאים לפישחנוך העם מקטנם
ועדגדולםתלוי בהםשיהיומנימוסים הם ונשיהםובניהםובנותיהם .ונכתבבעניןהחינוך מפר
שלם .והוא ספרמשלי .שנכתבלחינוך המוסרי ולא לחינוך הדתי או התוריי ,ולא נמצא בו
שיזהיראתבנו על שמה-ת שבתוחוקיהמועריםוכיוצא בהם ,והוא קוראזה הררךררך חכמה,
כמ"שבדרךהכמה הורתיךוגו' (ד'י"א) ,וכללבלימודיועניןהעסקוהקנין מלאכתהבית והשרה,
ושמירתהבריאות שלא יחלההגוף ,מה שהוא ג"כ בכלל דרךארץ .והדעתנותנתכי דברי אגור
בןיקה (משלי ל') ודברי למואל (שם ל"א) היו ג"כ טפרים שלמים מאלהעניני החינוך ,אלא
שנכתבו בסנטן אחר ,ולא העתיקואנשיחזקיהו מהם רקמעט .אםמפני שלא ראו עוד צורך
בהם ,או מהשנראהיותר,שנאבדומפריהםוהנשארמהאבדון העתיקו והברום אל משלי שלמה,
וכמוכן הרבה דברים בספר קהלת .וכן בספרבן מירא שהוא מכ על דרך ספרמשלי :ובלי
ספק שתיו להם עור ספרים כאלה לצורךחינוך העם וללמד הבנים והבנות .וטפרים כאלה
הם נכתבים מקומם ושעתם .ואין כל הרעות ש11תבדברים כאלה,כי מושג הנאה והמנונה
הוא משתנהככפפיי המקוםוהזמן .ואףהמוע.ל והמזיק אינם בהחלטהכי עת ומשפט לכלדבר.
ואולי הספרים שנאבדוספריבן לענהוכן הגלה שמכרו כירושלמי רפ' הלק ובמדרש קהלת
עם ספר בז סיפאהיו ג"כבענינים כאלה ,ולא ראוצורך בהםעוד :גםהיו נשאלים על דברים
ינרה (ס"ט ע"ב) תנורבנןי"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע בן חנניה
כאלה ,ב
הנדה ג' דברי בורות נ' דברי דרך ארץ ,ופרשום שם בגמרא ואמרו,
'
ג
חכמה
דבר
ג' דברי
שיה אדםויחכם .אמרלהן ירבה בישיבה וימעט בסחורהוכו' .מה יעשה
ג' הכריד"א .מה יע
ארם ויתעשר ,איל ירבה בסחורהוישאויתן באמונהוכו' .מה יעשה ארםויהיולובנים זכרים,
א"ל ישא אשה ההוגנת לו ויקדש עצמו כשעתתיטמיש וכו' ,הנה בללו לימור החכמה ועושר
ובנים בשם דרך ארץ ,וכיוצאבו מסופר מאלכמנדרוס מוקדון ששאל עשרה דברים אתזקני
הנגב (תמידל"בע"א).ורובן הםמענין דרךארץ .ובעל מאורעינים העתיק ממכתבאריסטיאה
אתהזקנים ,ובתוכם נמצאו ג"כ שאלות בדבריד"א :וכשנסתכל
ע"בשאלות ששאל תלמי
בהרבה והרבה ברייתות שהובאו בגמרא בענין דברים שמחליא.ן את הנוף ושמבריאין את
החולהומניעת הדבריםשמביאיןליריסכנה הנה הס בכללם הלכות ד"א:ונוכרו בגמרא דברי
ד"א הרבה בשםהאמוראים .והםקראיםמילי דעלמא .כלו' דברים שהעולם מתנהג ומתקיים
בהם ,דרך משל* בפסחים (קי"ג ע"א) האמר רבלאיבובריה טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע
מילתא תא אגמרךמילידעלמא .ובשבת (פ"ב ע"א) איל ר' הונא לרבה בריה מ"ט לא שכיחת
קמ.ה דר' חסדא דמחדדןשמעתידיי צ"ל מאיאיזיל לגביהדכיאזילנא לגביהמותיבליבמילי
דעלמא .אמרלי מאן דעייל לב"הכוכו' .איל הוא עסיקבחיידברייתא ואת אמרת במילי
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דעלמא ,כל שכןזיללגביהוכו':י ואלוהדבריםמפוזרים הםבתלמוד בכמהמקומות,ואנורנילין
לקוראן הנדה ,ור' שריראגאון כתב באגרתובענין הברייתות ,דהנך קמייתא כלהוהוונפישין
וטרייתהוןות:ייהיןומאי דאצטרכורבנןמנהו אטרי' בגמרא ,ודקדקו בהו והנפיקו בהו טעמייהו.
ושארא אשתכח דלא צריכינן להווכו' .וכד משכחינן נסחאי דברייתא לא ממכינןעלייהו רלא
מתני.ן ,ולא יריעןאי קושטא אסון אי לאו ,אלא הנך דר' חייא בלהיר הוו גריסן בי רבנן.

ובברייתותנמי אתרוה (אולי צ"ל אחרות) דקרי להו קט.עות דלא לאורזיימני-הו כגון הלכות
ררך ארץ והגדות אחרוה .הרי שכלל הלכות ד"א עם ההגדות ,וקרי להו קטיעות דלאולאורויי
מנייהו .כלו'כיון שאיןלמידין מחם הרי נקטעו(ועיי' בדור דור ודורשיו ח"כ צד ה"נ) :ומרוב
אלה הברייהות נעתקו דברים גם במשנה ,ומה שהם במדות וכהנהגת החכמים ותלמידים
חוכרה מסכתא שלימה ,והיא מסכת אבות ,ונתוסף עליהם בא"דרנ שהיא תוספתא למם'
אבות (כמו שכתבו התו' בב"ק כיה ע"א כדש ק"ו) ,אלא שכמסכתא זו השקיפו יותר על
דרכי החכמים ותלמ.ריהם .ובא"ררנ הרחיבו יותר בעניני ד"א בכלל .אמנם גם החכמים היו
שונים כדרכיהם .עד שנמצא פרק שלם כמם' ברכוה בהבדל מ:הגי הסעידהבין בית שמאי
ובית הלל ,והלזמנהגיהם אםבמנהגים אחרים או בהלכות שהיושונים אלו מאלו ,ואעתיק לשון
הרמ"בם בה' דעות פיה ,כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובד.עות.ווהוא מובדל בהם משאר העם
כךצריך שיהא ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהווכבע.לתו ובעשיית צרכיו ובריכורו ובהילוכו
ובמלבושו ובכלכול רבריו יבמשאו ובמתנו וכו' .והוא סדר שם שארעניני דרך ארץ בכלל,
ומהשהואנוגעבשמירתהגוףמתחלואים בפרט :ודוגמא לדברכעניןת.ח בבבא בחרא(נ"זע.ב),
חלוק של ת"ח כיצדוכו' .טלית של ת"ח כיצר וכו' ,שלהן של ת"ח כיצר וכו' ,מטה של ת"ח
כיצד וכו' :וקראו חו"ל לדרך ארץ דעה,כענין שקראו שלמה דרך חכמה .אסרו כא"דר :פ"מ
לענין תלמידים דרש ר"ג הזקן ד' דברים ,דג טמא .דג טהורוכו' .דג טמאכיצד .בן עניים
שלמד מקרא ומשנה הלכות ואגדותואין בו דעה.בן עשירים וכו'וישבודעה .כלו' שזה מהונך
ומגימום ויש בודרךארץ מהשאיןכןבבניעניים .וכסדראליהו רבהפיו (צדל"ג) שנה ,כל ת"ח
שאין כו דעה בהמה טובה ממנו :והרכה מאלה הברייתות שנשנו בד"א הם מפהרות כתלמוד
כמו שהזכרנו ,מהם שנשנו בכית המדרש ואתאמר עליהון תנו רבנן .ומהם שלא נשנו בבית
המדרש ואיתאמרעליוהותניאאותני ר' פלוני:
ובכלל אלו הברייתות בדרך ארץ הם סיפורי מעשיות בא"ררנ והובאו בתלמוד.
כגון בפרכות (י"ח ע"ב) והתניא מעשה בחסיד א' וכו' שסיפרו משתי רוחות ,ותכלית הסיפור
הוא .משוכבת ח.קך שמר פתחיפיך (מיכהז' ה') .ודתנו רבנן בשבת (ל"א ע"א) בענותונותו
של הלל וקפדנוהו של שמא ,.וכן הא דתנו רבנן ביומא (ליה ע"ב) עני ועשיר ורשעבאין
לדיןוכו' .וספרו שם מעניותו של הלל הזקן ומעשרו של ר' אלעזר בן חרסום .וכיוצא כאלו
הסיפורים באגדות :כל אלה הסיפוריםאינן מאורעות שאירעו .אלא"ם מפרקידיך ארץ ותלו
באותן הנזכרים אלו המאורעות .וכענין שאמר ר' שמואל ברנחמיני אמר ר'יונתן כל האומר
שלמה חטא אינו אלא טועה ,ומסיק שם דם.ל כדתניא ר'יומי אומרומוי אפשר בא אסא ולא
ביערם וכו' עד שכא יאשיהו וניערם וכו' אלא מקיש ראשונים לאחרונים .מה אחרונים לא עשו
והלה בהן לשבח אף ראשונים לא עשו ותלה בהן לגנאי :ואל יפול לב ארם עליו ואל יבהל
מלומרשאין אלו הסיפורים מאורעות אלא דברים שתלו בהן לחנך התלמידים במוסר ודרך
ארץ ,שהרי אמרו בעירובין (מ"גע"א) והא תניא ר"א אומר לא מתובני אהרן וכו' ותלמיד אחד
היה לו לר.א שהורה הלכה בפניוי אר"א לאימא שלום אשתו חמיה אני אם יוציא זה שנתו.
ולא הוציא שנתו .אמרה לו נביא אתה .איל לא נביא ולאבן נביא אנכי אלא כך מקובלנ.וכו'.
ואמרושם .וארב,בה אמר ר'יוחנן אותו תלמיד יהורה כן גוריא שמו והיה רחוק ממנו שלש
פרסאות ,ואמרו שם שלכך הוצרך ר'יוחנן לומר שמו ושם אביו שלא תאמר משל היה ,הרי
שהוצרכו לעדותו של ר'יוחנן שבאמת מאורע שכך אירעהיה שלא תאמר משלהיה .מעתהאגו
דנין ,אם באיזה סיפוראין הזותו מוכיח עליו וערותו מתוכו שהוא מאורעאינו אלא משל .וכל
עליו שהוא משל :והגה אלה הם המקורים לטלמור שלפנינו שנשתקעו בו,
שכן אםחזותן ם
ומתוך שנשתקעו אלו הברייתות בתלמוד עזבום תשתכחו ונאבדוואיןבידינו אלא מעט מיתר
הפליטהשנשארולנובמקרה.ומהפליטההזאתהןהממכתיותהקטנותשנספחובדורותהאחרונים

ולדעתי הדברים מיוסרים במכילתא 'תרו פ"ב .והזדתה להם.
בס ;.אות כ':
!
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אלהתלמוד.וכענין שאמרובחגיגה (י"רע"א) אלובעלי משנהכגוןרייבן תיבאוהכיריו,פליגי

בה ר' פפא ורגנן .הר אמר ת"ר סררי משנה וח"א שכע מאות סררי משנה ,אמם נשתקעו
כמשנתו
הנשיא :ואין אלו המתכתיות קבוצים מההתלמה דוגמת מס' סופרים
אלאוד"
שלם.ר' יה
ושאר קבוצי
אדרבה הם הםמן המקורים שנשאב מהם התלמור:
ואחרי הקדימי זאת אערור כאן מה שנשאר לנו מברייתות הקרומות בענין ד"א,
ואומר ההתעסקותעם המתוהאבלעליו שהם מדרךהאיץונמצאו בסיפורי האשת .עניניהם
וחוברו לברם כמסכתא אחת הנקראת אבל רבתיאו כלשון סגי :הור שמחות .והמסכתא הב'
היא ממכת כלה וכללו בה שאר דברי דרךארץ .וממסכתא זו :שארו בירזו קטועות קטועות
בשםד.א רבה וד"א זוטאכפי שאסדר אותם :הממכתיות הקטנות כמו שהם בהוצאות שלטינו
עם הגרי"ב כמו שנדפסו בראשנה בדיהרנפורט תק"ם הם כמו שסדרתיםלעיל בריש המאמר,
נם הזכרתי שכדפוס פ"פ דמיין נדפסו פרקי ד"א הנמצאים כמחזור וויטרי .ובהוצאת הש"מ
שלפנינו נרמז שהפרקים ה' עד ה' וער בכלל הם ממחזור וויטר' ,ולפיז פרקי הזוטא בלא אלו
התוספות הם ששה ,ובריש פ,ג כד"א רבה שהיא פ' בן עזאי העיר הגרי,ב ,במחזור וויטרי
מתחיל כאן פרקבפני עצמו ,וכחב ע"זזהו פרק כן עזאי ,והוא זה מה שהזכיר רש'י ברכות
דף כיב ,ומם' עירובין כחו' דף נ"נ ע"כ ובכמה מקומות .ובריש פ"ר לעולם תהא נאה וכו'
העיר כמחזורוויטרי הוא פרק אחד .ר"ל עם פ' בןעזאי .ולפיז לא תהיה מסכת ד.א רבהכי
אם ט' פרקים:וכיק דאתא מהורוויטריליד
 ,נדבר עליו ראשונה:
א') בכרם המד ח"ג מכתב להמנות שדיל ז"ל (צד ר') כתוב גו שהגיע לידו ספר
כת"י של שני כרכים גדולים והיא ס' מחוור וויטרי ,וערך החכם הנזכר מפתחלעניניו ומסמן
הרפים שחסרים בו :אחרדיני אסלותודיגיבין המצרים ות.כ חסרים אזה דפים ,אה"ב כתוב
מם' דרך ארץ עשרה פרקים ופ' גן עדן ומלחמות מלך המשיח וכו' ,ובעניני כרך ב' כהב,
אח"כ מם' סופרים וכו' ואח"כ מם' כלה והלכות ררכן של תלמירי חכמים ואח.כ מאורות וכו':
הגה ראינו שדרך ארץ שנקרא לפגינו ד"א רבה כולל עשרה פרקים ,גם ראינו שהלכות דרכן
של ת"ח שהיא לפנינו ר"א זוטאאינן נחלקים לפרקים פרקים ,גם ראתו שנחלקו בכ' כרכים
ואזם כיחם זה אל זה לקראם רכה וזוטא ,ורואהא .:להע.ר שבאוצר הכפרים לבן 'עקב ערך
מחזורסי' תתקכ"ד הזכיר את הכת"י הזה ומהותו עיפי כרם חמדי ועכבא.ן הכת"י הזה מסכים
עם מה  Qw-iwכהוצאות שלשינו עיפי המחוורוויטרי; והנהכימתו זבחו שנדפם המחזיר הוה
ע'.י הרב מו"ה שמעון הורוויץ בהוצאת מקיצי נתרמים ,נראה איכה הדברים בו ,ס.מן תקכ"ה
הלכות כלה .והיא מקוטעת הרבה והסרה .ובנשאר אינה שינויים מהמסכתא שלפנינו .וכולא
פרק א' ודלא כאגורה שנחלקה בו לב' פרקים ,סי' תקכ"ט הרואה .כולל כרכות שבפ' הרואה
במם' כרכות ,ואח"כ סימן תק"להילפותדרכן שלת"ח .וכולא פרק אחד .וכולל תהלתו הפרק
הראשון שבד"א זוטא שלפנסו עד סוף ז' אפות כרותי כרית ואח,כ כ" 1שאדם חיטא וכו',
כולא כמו שהוא לפ:.:ו בסות פרק ח' (שנרשם בו שהועתק מן המחזור וו.טרי) ,ואח"כ ר"א
הקפר אומר וכו' כולא פיט שלפנסו ,וכולו פרק אחד כמו שאמרתי .ומסיים"דרן עלך דרכן
של ת"ח .ואה"ב מימן תקפא .מסבת דרך ארץ .ומתחיל המקרש את האשה וכו' .כמו שהוא
לפני:ו עד כל האסורות לו איסור ערוה ובא (באיזהשינויים קטנ.ם) והשאר הסר .וכתב המו.ל
במחכרות (הנשארמענין זה המר ככ"י) .ו:דפמו אח"כ כלי שום מימן אם הוא ההלת פרק או
לא דברים שאינם לפנינוכלל .ולחשיבותן רואהאנ .להעתיקם כאן ולהעיר עליהםכ.ן בבא
לבבא ,אמנם מה שהוא במחכרות הוא מהמו"ל:

רב.

עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה ,הרגיל בלשון
הרע .ובעל המהי ובעל מחשבות רעות ,והמתחבר לרשע ,והמסתכל
בעריות ,והחולק עםבנבי והאומר אחטא ואשוב אחמאואשוב .והמתכבד
בקלון תבירו* והפורש מן הצבור* והמבזה את אבותיו* והמקלל את
הרבים* (והמתעכב)[והמעכב] אתהרבים מלעשות (מלאכה)[צדקתייהמטה
אתחבירו מדרךטובה לדרךרעהי והמשתמשבעבוטו שלעני ,והמקבל
שוחד על מנת לנטות אחרים ,והמוצא אבדה דאינו מחזירה לבעליה*
והרואה בניו [יוצאים] לתרבות רעה ואינו מוחה בהם* והאוכל שור
עניים ואלמנות* והחולק על דברי תורה ועל דברי חכמים* והחושד
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בכשרים* והשונא תוכחות* והמלעיג (את) [על] המצות* עליהן הכתוב
אומר* השמן לב העם הזהואזניו הכבדוגו' וישעיה'1י'):
הרב המו"ל כתבבהערותיו.ידברזה נמצאביב אלפםסיף מס'יומא .וכבר כתבעליו
הקןשם .לאידעתי היקהיאשנויה ,נם הרמ"בם בפ"ר מה' תשובה כתב המספר כיר רברים

ואחריהם הבתש הרוקח בה' תשובה סי' כ"ח ,ע"כ,ואניאוסיףעליו ברוקח ה' יוה"כסי'רי'ו:
אמנם לא הנא הרב המו"לעריקירי חובתו בזה ,שהרי בפרטןאי אתה מוצא אלא כ"ב .אבל
לשון הרבאלפסואלוהןרכילות לה"ר ובעל חמה ,וכיהברוקח,ולשון הרקבםהיכילולה'ר.
ולפיזהרגיל בלה"ר שלפנינו ההש שבושלשון וצ"ל הרכיל ולה"ר ,וברכ אלפם מונהוהמרגיל
במעודה שאינה ממפקתלבעליה .ולשק הרמ"בם האוכל מסעורה שאינה ממפקתלבעליה.
אמנםברוקח ליתא להא ,אבל הוא מנה והמואסבעושי צדקהומצות .ובה'יוה"כבעושימצות.
הליצא באינך נוסחאות ,ועכ"פ חסר לפנינו או האאו הא :ומה שתקן מלת מלאכה במלת
צדקהכיה ברוקח אבל ברי"ף וברמ"בם הנוסחא מלעשותמצוה .ומסתכר יותר ,ומ"ש והמקבל
שוחד ע"מלנטותאחרים,אינומובן ,וברב אלפם ע"מלהטותאחריםבדין ,ולשון הר"מ והמקבל
שוחד להטותדין ,וברוקח והמקבל שוחדסתם .ועכ"פ צרוך להגיה להטות .ובבבא והמבזה
את אבותיו ,ברב אלפם המבזה אבותיו והמבזה רבותיו וברמ"בם ליתא אלא והמבזהרבותיו.
ובבבאוהחולקעל ר"תוכו' .ברב אלפם וברמ"בםליתא אלאוהחולק עלדבריחכמים .וברוקח
והחולק על דברי תורה ,ובענין שורעניים ברי"ש כבר כתב הראב.ד דצ"ל שוד בדלי"ת וכ"ה
ברוקח .וסרר הרב אלפם כסדרשלפנינו .וברוקח נשתנההסדר .והרמ"בם עשה אותם מדרגות
בדרנות ,הראשונה כוללת ד' ואח"כ ד' מדרגות שבכל אחת מהן ה' ובאר את טעמם עיייש,
ובעל מגדולעוז מסתפק בהערתו לומר וחילוק כיר דברים ליקטם בתלמוד .והלח"מ כתב
ברייתא לא נמצאתאלאברי"ף .אבל הכ"מהביאדבריהר"ן .ואח"ככתבן ומ"כינענווחפשנוולא
מצאנובברייתות הנמצאותאצלנו שהוא הנקרא תוספתאמשניחבורי ר'חייא ור'אושיעאוזולתו
אבל נמצאת במם' קטנות לעצמן ,והנהזה הכותבידעמברייתאזו והיתהלפניו במס' קטנות:

ובעני עשרףם וארבעהדברים המשפהות כלות והייסורים
'נמדיבעון שנאת חנם*בעון
רבימיבעו ,חלה*בעוןבעליזרועיבעזןיין
המלבין פניתבירו ברבים ,בעון המהרהר אחר מדתהדין .בעון מפק
חלב ודם* בעון זלזול מהרה* בעון איחור נהרים* בעון אשה קולנית*
בעון לא תקום ולא תפור* בעון גונב דעת הבריות*בעוןזק) שנתבזה
ברבים .ומחומרי אמנהי ונהנה מחמת ע"ז* בעון המביא תקלה לרבימי
לרשע לזכותובדין*בעון הפורץ נדר חנמימיבעון המרחם
בעון העוזר
על האכזריפי בעון המתאכזר על הרחמנים* בעון האומר את המותר
והמתיר את האמור ועליהן הכתוב אומר* (ונתתי) ~שמתי]אני אתפני
באיש ההוא וגו' (ויקיא כ' ה'):
בפרטןאין אתהמוצא אלא כ"א ,אמנם ברוקה ס"כיםהגי'בעין המתירהאסוריןבעון
לא תקום ולא
חלבודם.
נינהי,
לומר

בעון ספק
וכןבעון
וצריך
האוסר אתהמותר .וא"כ תרתי
תטורנמי תרתי תרתי נינהו והוו להו כיד :אשה קולנית .כיה ברוקח ועיי' כתובות פיז ועל
אני ,אבל בנדפס איתא ואשה קולבית ונדחק בעל המו"ל לפרשה בדרך רחוק,
פיו הגהתי
והאפשרות למשפחה שתכלהע"י אשה קולנית היא עשי שפירשוה בכתובות שם (בתוספתא
וירושלמי ובבלי  ~(wtttpעודיש להעיר עלאיזהשינוי נוסחאות שברוקח .בעון מחוסריאמנה.
בעון הנהנה מע"ז .בעון הנותןדין לרשע לזכותו בדין ,אולם גם נוסחאזואינה ברורה .ובלי
ספק שכוונתם עלעזן עורכיהדיינין.ואולי צ"ל לפנינובעוןהיועץ :וברוקחהנותןעצה.בעון
הפורש מדברי חכמה ,ונראה רהיינו הפורץ נדר חכמים ,בעון המתאכזר על הרחמן .ונרים
ונתתיפני באיש ההוא ,ונראה שחילוף מקראות כאן עם המקרא ונתתי את פני בנפש ההיא:

ובשן עשרהדברים ישראלנתיןממקומן.
~עון נדהיבעון
שבת*1vב
בעוןגילויעריותיבעוןחילול השמי בעון חלול a
ביטול תורה,
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עיוותהדין* ועדות שקר* ומאכיל ממונם של ישראל לאו"ה* ומקטיני
מדות ומשקולות* ובעון חניפים* ועליהם הכתוב אומר* לכן עתהיגלו
בראשבולים ומר מרזה מרוחים נעמום ו' ז'):

צריך לומר רעיוות הדין ועדות שקר תרתי נינהו והווין עשרה ,ופירוש ממקומן.
שדרים שםבין האומות ,וברוקח גריםבעון שמונה דברים נלו ממקומם ,וג' טעון פורק טמנו
עולתורה .ול"גבעון חילול שכת ,וג' כעזן עדות שקר,כעין מאכיל ממצו של ישראל לכותים,
מעוןמקטיניאיפותומשקולות .ול"גובעוןחניפים,והווין שמונה ,ומסייםמאכילי רעביםומלבישי
ערומים ומחלקי צדקות עליהם הכתוב אומר אמרו צדיקכי טובוגו' (ישעיהנ' י'):

גבעון עשרה דברים תפלתו של אדם פרחה ,בעון הממיר
אזנו משמוע תורה* ובעבור הנזלן ,ואוטם אזנו מזעקת ד
שקר,ליובעוןהיועץ
לפני דרכו* והיועץ עיצה רעה והמתעסק בדבר
והמוציא שם
רע על תבירו*ובעון המכשף* והמורה קלות לעצטו וחמורות לאחרים.
י שומע (ישעיה א' ט"ו):
ועליהם הכתוב אומר* בםכי תרבו תפלהאיננ

ברוקח שם סי' כ"חמינה ט' דברים המעכבין את התפלה והוא מונה דברים אחרים
ומביא מקרא לכל אחדואחד ,ונראה כדורש מעצמו ,אבל מלשונו בסי' כ"ט מוכחשבברייתא
מצא כךעיי' לקמן; היועץ לצי דרכו .צ"ל לפי דרכו והוא בד"א זוטא פיח ונרמינן בסנהדרין
(ע"ו ע"ב) ואיר כהנא משום ר' עקיבא הוי זהיר מן היועצך לפי דרכו .ופר"שי לפי דרכו
להנאתו:

רמתוך עשרה דברים אדם יוצאמן העולם בלא זמנו
ה ,.מתוך
קנאהי מתוךתאוה .מתוךשלוה .מתוךכבוד .מתוך חכמה יתיר מתוך
עניותי מתוך מחלוקתי מתוך דאנהי מתוך בלות:

כבר העיר

המו"לשאינן אלא תשעה ,והנה נשנו קצתן במשנה בשד דאבות כשם ר"א

הקפר הקנאה התאוה והכבור מוציאין את האדם מן העולם ,ושם בפ"ב בשם ר' יהושעעין
הרע ויצה"ר ושנאת הבריותמוציאין את האדם מן העולם .והנהעין הרעהיינו קנאה .ויצה"ר
היינו האוה .ומגנון לשון איבאבינייהו .ונראה החמר לפנינו שנאת הבריות .ופי' מתוך שלוה.
כמו דור המבולואנשי מדום עי" סנהדרין ק"ח וכו' וכנסמן  ,DWופי' מתוך חכמה יתירה ,כמו
בן זומאעיי' חנינה י"ר ע"ב וב"ר פרשה כ' עיי"ש:

תחלתעבירה הרהור .שנייה לה ליצנות ,שלישית לה בסות
הרוח .רביעית לה אכזריות .חמישית לה הבטלהי שישית להעין הרע.
שביעית לה שנאת חנם:
תחלת יראה נושה .שנייה לה ענוה .שלישית לה אומנות
נקייהי רביעיתלה רחמנות ,חמישית להקיום מצותי שישית לה רדיפת
שלומי שביעית לה אהבת הבריות:
בבא ראשונה כד"א זוטא .ותג התם תחלת עבירה הרהור הלב וכו' שישית לה
שנאת חנם שביעית להעין הרע הוא שאמר שלמהכי יחנן (את) קולו אל תאמן בו נוגו') נכ.
שבע תועבות בלבט (משלי ב"ו כיה) ,אמנם לבבא ב' נעלם ממני דוגמא:

יש שכמורד ואומרעולםעובר הואואיןדיןואין עולם אחר*ואין
נושא עליו לא אימת יראה ולא אימת מיתה ולא אימת בושה* ועליו
ן אלהי יעקב (תהלים ציד ג'):
הכתוב אומר* ויאמרו לא יראה יה ולאיבי
פי' יראה אלוהות ,והרבה בלשון חז"ל .במכילתא (בשלה פ"א) בעל צפון נשתייר

מכל הייראות שלהן ,ובלשון המקרא ופחד יצחק (בראשית ל"א מ"ב):
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ישמאכרעולמו מחמתאחרים*וישאומר אחטא ואשוב אחטא
ואשוב והוא מת בלא תשובה ,יש עושה הבלים בנערותו ומשחירין
פניו בזקנותו* יש שמוכר העולם [הזה] בחיי העו"הב* יש שנחשד
בדברומעשיונאיםלפני הקב"ה* שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל
מעשיהם (תהלים ל"ג ט"ו):

'ששמניע עדשערי מות ותשובתומצילתו*יש חוטא ומאבד
טובה הרבה*יש שהואעושה רעכלימיו וסוף הוא קונה עולמו* דכתיב
ו לווגו' (יחזקאל רח כיב):
כל פשעיו אשר עשה לאיזכר
'ש שהוא עושה מצותבנלויועבירות בסתר* או מצות במתר
ועבירותבנלוי* ועליו הכתוב אומר* אשר לא ידעו ולאיבינו בחשכה

יתהלכו (תהלים פ"ב ה'):

שהוא עושה מצות ומאמי ,בישועתו של הקב"ה ,ויש
שפורק עולו של הקב"ה וכופר בתחיית המתימי ועליו הכתוב אומרי

יש

פני ה' בעשי רעישם ל"די:)1.
עשר דמעות נשמעות* דמעת העשוקים* דמעתהעניים ,דמעת
שכיר על שכרו* דמעת בעלי תשובה* דמעת צדיקים בתפלה .דמעת
יתום ואלמנה .דמעת עבד ואמה .דמעת נחשד בדבר ולא עשאו .דמעת
נדחק בשעבוד מלכותי דמעת חולה על מטתו:
כל אלה הבבות אינם במם' ד"א ,אתם הבכא הראשונה רס"ר דברים המעכבין את

התשובה מוכח שהיתה ברייתאזו לראשונים :ואח"כ מתחיל הנעלבין ואינן עולבין וכו' כל
הי"ב בבותשעליהם הכתוב אומרוכו' כמו שהםלפנינו בפ"ב .ואח"כ והשכיל ד' דברים חמה
לוקה וכו' ובשביל ד' דברים מאורותלוקיןוכו' ובשביל ד' דברים ממון שלבעלי בתים נסמר
למלכותוכו' ובשביל ד' דכרים ממון של בעלי בתיםיורדין לטמיון וכו' ,ואה"כ ר' דוסתאי בר
יהורה אומרוכו'אין ישיבה למעלהוכו' .הכל כמו שהואלפנינו .ונמצא בהם שכויי :ומחאוה
והרבה מהם לטובה .ואח"כ המאמר מפרקי המרכבה כמו שהוא לפנינו מפ"ב ; ,ואה"ב נסדר
באותו פרק עצמו כל פרקבןעזאי שהואלפנינו פרק ג' באיזהשינויים ומסיים סליק פירקא:
ומתחיל פ"נ לעולט תהא נאה וכו' שהוא לטנפו פיד .למרנו מזה שפה ופ"נ שלפנינו הם
בוויטרי פרק אחד .וכיון שזה הפרק חטר כראשו מראין הצברים שהי.ב בכות הראשונים
הצדוקיםוכו' שעליהם הכתוב אומרוכו'.היו בו אלאש:קטעווהטריםבו,וישלהביאראיהלזה
מהרוקהסי' כ"ט ,הפרק הזה מתחיל שם אלוהןשאיןמורישין וכו' כולא כמו שהואלפנינו עד
בכאדה:עלבין (באיזהשינויים לסוכה ואיזה מהם יש לתק:ם עפ"י נוטחאותי:ו) .ואהב כתה
ועוד נמצא גאותה ברייתא על ד' דברים ממונן של בע"ביוררין לטמיון וכו' על ד' דכרים וכו'
נמסרין למלכות וכו' (הברייתות מםורםות ,והא דיוררין לטמיון משובשת עיי"ש ,וכ' בבות
' ~אעתיק מגנז מה שנוסחתו משונה ממח שלפנינו .כת' האוינו  clau~nוארברה זו הע שנאמר
נקור
יייי
?"י רור מלך ישראלישח השך סחט  .שהוא שליט ברום הוא אחר ...וכלרקיע שמווכה
עליו , ...אסא בבור .. .אהה של צתה ואחת של המה וצליך להביט ברבר זה ....למלך
...ואין מהרחק מהן כלם ....נעפר זמתכסין בשק . .וכו' .והעתקתיו לפי שראיתי בת'טונות
הרשב"אסי' תקרח שנשאלעל מה שכתב ר' יצחקז"ל בן גיאת במחזור הרוזה אחת כתוב בה .עשית
בראשית שבעהגלגלירקיעים ברוה פה עגולים לא מרובעים מנינם בהתהלקס עולה לשלש מאות ותשעים
הנה השמים ושמי השמים וכו' .והשיב .דע שהרב ז"ל סמך בזהעל מה שאמרו בררך ארץ רבה .שכן
אמרו שםזהלשונם .האזינן השמיםזוהיא שנאמרה וכו' עד וידבראליו .זנוסהתו בקצת כמז שהיא לפנינו
ובקצת כמו שהיא במהזזר סיטרי .ומפייח ונראה שדקדק :משמי השמים שהרקיעים כמנין שמים וכו'.
וכבר רמז החכם דר' מאזעם גאלדבערג נהקדמתז לפרקי ד"א שהוציא לאר (נרעסלוי  )2888צד ו'
בהערה ב'על השיבה זוע"י צזנץ לראיה שכבר היה פרק זה להרשב"א בד"א רבה .ואני אוסיף ;ליו
שכבר נשתמשרייבן גיאת בברייתאזו

.

.

.

...

..

שימים
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דחסה לוקה ומאורותלוקין השמיט ואפשר שלא היו בנוסחתו) ,ואח"כ כתב.בעין כיד דברים
מעכבין את התשובה כבר כתוב .וט' דברים מעכבין את התפלה כבר כתוב ,וכוונתו לסי' כ"ח
כמו שהוכרתי לעיל ,ואח"כ כתב בעון כיד דברים המשפחות כלות וכו'בעין שמונה דברים
ישראלנלו ממקומן וכו' ,שהזכרתיםרב .והנה הוכרח לומר ועוד נמצא באותה ברייתא
לפי שהשמיט י"ב כבותמן הנעלבין וכו' ,שעליהם נאמרו מקראות לטובה והוא לא כא אלא
לפרוט מהשהואעוןונענשיןעליו ,למדנו מזה שהיתה כל התוספות שבמחזורוויטרי ג"כלפניו
באותהברייתא אלא שהרכריםהיולפניו בסדר אחר,דהיינו אחר הבבות דעל ד' דבריםוכי'.
אבל השמיט הא דר' דוסתאיוכו' לפי שהוא לא כא אלא לסדר העוונות ,ומוכרה.מאנו לומר
שזה הסי' ברוקח הוא קטוע רישא ,שמתחיל אלו הן שאיןמורישין וכו' והנה חסרים ה' בכות
הראשונותהצדוקיםוהמסורות וכו' ,ועכ"פהוא מלמדשבוויטרי חמרים ברישא הבבות שעליהם
הכתוב אומר לרעה ,אלא שכל התוספות דכ"ד דברים הם בוויטרי בין י"ב בבית לי"ב בכות
וברוקח הם אחר בכא דעל ד' רנרים ,והכת"י שהעתיקו מהם בעל המחזור והרוקח היו
שונים ,ודברזהיובן
 .שאלה ההוספותהיו ברייתא לעצמה ונתוספה לוה הפרק,ויששהוסיפוה
אחרי"ב בכות הראשונותעפ"ידמיוןהסגנון שעליהם הכחובאומר .ויש שלא רצו להפסיקבין
י"ב לי"בוהוסיפוה בסוף אחר על ד' דברים:
אמנם בפ"ב שלפנינו ליתנייהו לכל ההוספות האלו .ומרר הברייתא שלפנינו הוא.
בתהלה מונה עושי רשע ובעלי מדות רעות שעליהם הכתוב אומר לרעה .והם ה' כבות.
והפסיק אח"כ בבבא ואלושאיןמורישיןוכו' .והדעת נות:ת שחמר כאן המקרא שעל.הם :אמר
ונקטע .ואח"כ מאהעוד ששבכות .והם בכללםי"ב בבות .ואח"כ מונה י"ב בבות לבעלי מדות
טובותואנשייושר שעליהם הכתוב אומר לטונה :ולבי אומר לי שלא :פל דבר זה במקרה
אלא שחלק הא' הם כלפימנין י"ב ארורים שבפ' כי תבא .והחלק הב' הם כלפי י"ב מקראות
שנאמרו בהם הברכות שם,דהיינומןכי תשמע (כ"ח ב'
 ,עדכי תשמע (שםי"ג) .שמה שלפיהם
היא פתיחה ומה שלאחריהם הוא חותםהענין וע"כ הם י"ר פסוק.ם .אמנם טופס הברכות הם
;
י"ב פסוקים:
ועכ"פ עיקר סרר מס' ד"א רבהבוויטרי הוא כמו שלפנינודהיינו המקדש את האשה
וכו' ,אלא שנשתנהבו סרר מנין הפרקים שמה שלפנינו פיד הוא שם פ"נ ועלכן פרקיו הם
עשרה !,ונמצינו למדין שג' מסהאות שונות הם בסידורו של מחזור וויטרי ,שאין סידור זה
כסידורו של כת"י שר"ל ,ושניהםאינם מסכימים עם מה שנדפם בשים על שם המחזורוויטרי.
וכמדומהלי שלאהעירו ע"ז המו"ל;
ב') מדר תפלה לכ' עמיםגאון (ווארשוי תרכ"ה) ,במדר מזהה לשבת כתב ,והכי
אמר שר שלום גאון כמנחה בשבת מותר להתעסק בתלמוד .ולא עוד אלא שמנהג ביתרב.נו
בבבל שאחר תפלת מנחה כשבתשונין אבותומין תורה וכו' ,ואח"כ נסדרו שם ,פרקי אכוה
עד גמיראוגם פ" 1שם חכמים בלשון משנה וכוי ער ה' ימלוך לעולם וער ,תרשם כמחברות
מהמו"ל (ממם' ד"א זוטא) שנסדר אח"כ ,דרכי תלמיריחכמ.םענו ושפל רוח וכו' כולא פירקא
כמו שהוא לפנינו כד"א זוטא באיזה שינויים לטובה ,ואח"כ מתחיל תלמידי חכמים D'K:
כחכורה וכו' כמו שהואלפנינו בפ"ר מד"א זוטא עד בכא ואל תאמר אישפלוני נאה וכו' כולא
כבא .ונראהלעין שלא נשלם הפרק אלא הוא קטוע וחמר ,והמו"להעיר .כ.ה נמצא במם' ד"א
זוטא פ"א ופ"נ (צ"ל ופיד) עיי"ש איזהשינוי נוסחאות .ושה אם נשווהו עם הלכות דרכן של
ת.השבוויטרי שכתכתילעיליש לשער ששניהם קטוען והטרים.בוויטרי הסר האדת.ה נאים
בחכורה דפרק ד' ,וכסדר ר' עמרם חמר מה שהוא בוויטרי מסוף פיח ופרק ט' דר"א זוטא.
וכשנסתכל באותן הפרקים שנדפסו בשים על שם המחזורוויטרי שהם פיה פ" 1פ 1,ופיה הנה

ו הדברים והסרים שם בהדק הא' בבא א'יר'
ן ובסדראליהו רבה פטר צד ע"ז וע"ה נשנו ג"כאי
בבות האחרונות .ומחלק הב'המירין ז' בבות האחרונותעיי.ש במ"ע .ואזלי היתה עיקר הברייתא כולה

Qctעדר'ד~סחאי ונקטעהוחסרה .שהריראינו שכמה דברים נקטעו בה כמו שהוכחתי במנזא במאמרח'.
,אזלי גם ברייתא דכ"ד דברם זנ;' היתה שם .ומשם נלקחו ,נמררו במסכת קטנות .ועיי' בראשית
חנטה בפ' ד"א סוף שער ג' שהביא הרבה מאלו הבבות בערבוב .אבל נמצאו בו נזסהאזת הגונזת:
 :זנו הרבה שינויים לטיבה .גםייט לתקן רברים שחסרים לפניה ר.מ בפיז 'הלפניני חפר אר"'טבןעזאי
שלשה רברים למרחי מר"א שלא ינגס (ל"הכ אלא לצרריו ולא יפרע :ר שישב ולא יקנח אלא בשמאל.
' ברכות סיב ע"א1
וחסרלפגינו מן בשמאל ער בשמאל.ועיי
*%
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רובענינם בררכן של ת"ח וע"כ יש לשער שכל אלו נקטעו במחזור וויטרי שלפנינו ובסדר
ר' עמרם והםחמריה.ואין לנו הלכות דרכן של ת"ח כשלימותן .והנה ידענו שקראו מס' ד"א
דרך ארץרבה .ותשובת הרשב"א שהוכרתיה מעידה על השם ד"ארבה .ומכלל דאיכאזוטא.
וע"כ הדעת נותנת שהלכות ד"א  r~lwwבהן כל ארם קראו ד"א רבה,ן אולם דרכן של ת"ח
קראו ד"א זוטא ,שהיא נוספת לד"א רבה והוא מיוחדת לת"ת .והדעתניתנת שד"א זוטא לא
היתה נחלקת לפרקים אלא כולא פרק אחד ,ובברכות (כיב ע"א)גרסינןבעניןבעליקריין,
ר'יהודה אומרשונההוא בהלכות ד"א ,מעשהבריי שראהקריוהיה מהלך ע"ג הנהר ,אמרולו
תלמידיורבינו שנהל 1:פרקאחדבהלכות ד"א ,ירדוטבלושנה להם ,אמרולו .לאכךלמדתנו
רבינו שונה הוא בה' ד"א ,איל אע"פי שסיקלאני על אחרים מחמיראני על עצמי ,וכתברשיי
שם ,הלכות ד"אכגון דרכן של ת"ח שהיא ברייתא ופרק כן עזאי הנותן ד' דברים על לבו.
והעיר בעל דקדוקי סופרים שבדפוסויניציאושונצינו הני' ופרקי ,וכיה נכון כי מם' ד"א רבה
נקראבכ"יפרקיבן שאי ,ע"כ ,והנהלמרנו מלשונו של רשיי שלשה דברים ,א' שמקדים דרכן
של ת"ח לפרקיבןעזאיוכמו שנסדרובמהיורוויטרישלפנינו ,ולהלן :ראה שכיה בכלה רבתי,
ב' שכתב שהיא ברייתא משמעשאינה נחלקה לפרקים ופרקיכן עזאי הם פרקים ,ונ' למדנו
שמסכת ד"אשלפנירשיי היתה מתחלת בפ'בןעזאי .ונדבר עוד עלענין זה:
ג') הנה הזכרתי שבעל דקדוקי סופרים כתב שבכתיי נקראה מם' ד"א פרקיבן
עזאי ,ואנו כברראינו לעיל שמם' ד"א של בעל האנודה היא של ה' פרקים ומתחלת בפרקכן
עזאי ,כתום' עירובין נ"נ ע"ב בד.הטשיירין פאה ,בפרקבןעזאי קתנימשייריןוכויי וזהולפנינו
בפיו.ובלי ספק שצ"ל בפרקיבןעזאי כמלעיל ,אבל בתו' תענית כ' ע.ב בצהנזדמן קראוה
סתם מסכת ד"א :באוצר הספרים לבן יעקב בערך תלמוד סי' תק"ם העתיק משפתי ישנים
הראשון,ויש עוד קצת מסכתותוכו' ונקראים בשם ממכתית קטנות ,ואלוהן מם' כלה פרק א'
מם' שמחותוכו' ומס' ד"א רבהו' פרקים וד"א זוטאו' פרקים,ואולי מצא כך בהוצאות הש"ס
הישנות ,ואח"כ כתב סי' תרים מם' ד"א ופניקיבן עזאיריווא די"ט שכ"א :החכם דר' מאזעם
גאלדבערנ שהזכרתיו לעיל כתב בהקדמתו דבב"י אויה סי' ק"ע מוכח שהוא מונה מפ'בן
עזאי ,ובשם החכם דר'נייבויער הביא (צדו' הערה ד') דכת"י צרפת ואשכנזמתחיליןבןעזאי

וכן מסמניןאותן .ובמתיי ספרדואיטליא הם כמולפנינו
מרתד"א .ורבה וזוטאמסמנין
ין עזאי ומתה.ל בן עזאי אומר
ככתיי איטליא המאוחרים ,וכתב ,בכת.י מינכען נממןופמ
ניב
מי
סק
ר
ושמיים בפיט שלפנינו ,נהרגועל דברזה.וכדי שלא לעמור ברבר רע הוסיף ,ותורה מםחיים.
וא"ב כולאז' פרקים ,ושבדפום ריוואדי טרענטא ג"כ פרקי בן עזאי וכוללות אלו הז' פרקים
אלא שאינם ממומנים במנין אלא בהפסקות ,ושלשה כת"י באדליאנא ,א' אשכנזית כוללת ג"כ
אותן ה ',פרקים וכתוב במופא סליקו פ' אבן עזאי ,ב' ג"כ אשכנזית כוללתאותן הז' פרקים
ותחלת פיח (שהיא לפנינו פ.י) וקצת מפיט (שלפנינו פי.א) ומסיימת סליקו הלכות ד"א.
ג' מסומנת מדת ד"א ,וכולא כמושהיאלפנינו אלא שפ"ב ופ"נ שלפנינו הם פרקאחר.וע.כ הם
עשרה פרקים ,וכבר הזכרתי מה ש:דפס מהנהות הגרי"כ שפ"ג ופד הם פרק אחד וע"כ כולא
י' פרקים .ועתה אשוב אל הקרמוניס:
ד') במפר הלכדת בדולות שיצא לאור עיפי כת"ירומיע"י המנוח הרב ר' עזריאל
הילדעסהיימער "1ל נדהמו בסוף פרקים בשם דרך ארץ זעירא .פ"א מי שהוא ת.ח וכו' ,פ.ב
ד' דבריםגנאי לח"חוכו' .פ,גז' דברים בנולםוכו' .פידהוי רך כקנהוכו' .סליק פרק זעירא,
ן המהזורוויטרי,י ונעלםממג.
והנה הם הר' פרקיםשנדפס כהוצאותשלפנינו פיהו' ז' וה'מ
יד.א זעירא ,ואחרי אלה נרפסו ה' פרקים בשם פרק ד"א רבא.
למה זכו אלו הפרקים לשם

-

-

גיא

י נמשנה רםזף פ"ק דקידושין אמרו שמישאין בו 5א מקרא ו5א משנה
דרך ארץ אינומן
הישוב .ועל התלמידים אמרו בחלין צ"א ע"א דאמר מר המהלךלימין רבו ה,ז בור ,ופרשיי ה"ז נוראין
בו חכמת דרךארץ .ומי שאינובקי בהדכות ברכות קראוהוג"כ בור במו בברכותנ' ע"א אמר ובטובו ח"ז
ת.ה ומטובו ח"זבור .אמר ברוך שאכלנו משלו ה" 1ת"ח עלהמין שאכלנו היובור .ועשו הלכות ברכות
כהלבוח ר"א..ובור הוא גח? מעם הארץ שכך שניה (אבות פ"ב מיה) אין בורירא חטא ולא ?םהארין
חסיה .שץ,היש בו ר"א אבלביראין בור"א .ו?יי"ש בפי' הר"מ ובפי' הר'יונה 1 :בע 5המו"ל העיר
עלהשינוייםשנינןלנין הנדפסים ,וכתהלתדנריז כתכ ממהדרוויטרי ונדפס נדפוס ש"ס הדש בווילנא
בכרך מס' הוריות פיה למס' ר"א זוטא אבל בכמה שינויי גירכאוח: :לאלו הרבריםאין פתר .מה מצא
הרימות בששווילנא .איןוו הרחא אלא תירה:
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פ"א ב' ג' ור' הם שלפנינו בזוטא ואח"כ פרק ר"א הקפר שהוא פיט שלפנינו ,וכל ב' סדריו
אינם רק ד"א זוטא שלפנינו חוץמפ"י .והדברים מפליאים שקורא לפרקים אלו רבא ,ועוד
שמקרים זעירא לרבא ,וכיזו היא דרך ארץ ,וכתשובת פליאה  11אומר ,דזעירא ורבא היא
כעניןצעירה וזקנה ,דוקן תקנה רבא ורבתיקרילהו .וענינו של דבר דהלכות דרכן של ת"ח
היו גורעים להם מככר וכמו כן פ' קנין תורה .ואח"כ באיזה זמן מצאו כתב יד מא' פרקים
חרשים שלאנודעו להם מכבר ,וקראולהנודע רבא ולחרתאזעירא.והואיל וחרתא הוות הביבא
להוואקדימו לה :ורואהאני להעירכאן עוד שהב"י באו"חסי' ק"עקרי לד"א רבה שלנו ד"א
זוטא כמהוכמהפעמים .ומהר"לחנלישהניהכולן ד"ארכה .ודבר רחוק הוא רכל הנהו שיבש
ואזיל ,ונראה דנם בספר שלפניוהיה דרכן של ת"ח ממודר קודם פרקיבןעזאי .ובראש טפפו
היה כתוב ד"א רבה וד"א זוטא ולא נסמנו ביהור .והיה הב"י קורא למממהא הראשונה רבה
ולשנייה זוטא:
היוצאלנו מכלזה שכלה הוא פרקבפני עצמו ,ופ"א ופ"ב מד"א רבהשלפנינו שהם
פרק המקרש ופרק הצדוקים והסמורות הם פרקים לעצמם .ונוסיף עליהם פרק כיד דברים
המעכנין את התשובה שאינו בהוצאות שלפניה אלא במחוור וויטרי .וכן פ"י הנכנס למרחץ
ופי"אהיוצא בדרך הם פרקים לעצמם .ובדרך ארץזוטא ד' פרקים ה'ו'י
' וה' שנרשם בהם
שהם ממחזורוויטרי הם פרקים לעצמם ,ופיט ר"א הקפראומר .אולי הואכפי סדר ר' עמרם
ג"כ פרק לעצמו,ופ"ירשב"יאומר .הוא לכל המררים פרק לעצמו ,אמנם על פרק השלוםאין
צורך להעירכי שמומוכיחעליו שהואפיק לעצמוועניניומוכיחין שהוא קובץ מאוחר :וכלפי
זאת ידענו שהיה כבר קובץ הלכות ד"א נחלק לפרקים לר' יהודה .רק שאינו מפורש אם
בכתבאו בעל פה ,כמו שהוכרנו מברכות כיב,וכן ידענו דבירושלמי שכת פ" 1ה"ב הובאה
ברייתא בכהל דתני בדרך ארץ .שהיא לפנינו בפ"י ד"א רבה ,לענין מנעלים כשהוא מניח
וכשהוא חולץ ,שרמזע"ז כבר המנוח צו:ץ ז"ל ,אולםאינו מבואר אם הכוונהעל קוכץ הלכות
ד"א ,אושכוונו לברייתא רהנכנס למרחץוכו' ועל ברייתאזו אמרודתני בדרך ארץ:
ה') אחרי כל אלה מזקנים נתבונן ,בשנת תרכ"דהוציא המנוח ר' נחמןנתןקורוניל
ז"ל את ספרו חמשה קונטרסים כעירנו פה ווינא ,ואשר יצא ראשונה היא ,מסכת כלה
והברייתא ,ובהקדמתו צד ח' הודיע טיבה ,ובא אחריו חכם מפורסם המנוח שזחיה ז"ל
י המוזכרתבראשית חכמה (דףרי"ט דפוס אמשטררם),
והודיעהואטיבהושהיא היא כלה רבת
והמנונית המאור הביאה בשם מסכת כלה מתם ואמר עלהואמרינן עלה בגמרא ,ומממן שם
את כל המקומות שהובאה במנורת המאור ,גם רמז על כרם חמר ח"ז מהט"ו ואילך שהיה
להרש"דל ילקום כת"י שהוא מביא הרבה ממנהי ישתה הקורא הצמא לרויה בהערות לה'
קונטרסים :והנה מהרש"דלסייםבז"הל .הלא כל זהכעין גמרא ולא גמרא ממש אלא כקוף
בפני אדםואין ספקכי מדורות מאוחרים היא עיי"ש ,ואומר אזי שארי ליה מאריה .הלא לא
כעלמנורתהמאור בלבד נשתמשבגמרא  11והביא ממנה כמקומות רבות ,כמו שנסמנו המקומות
בדברישזחיה ז"ל ,אלא כבר הביאה אחדסנדולי הראשונים הר' יצחק בר אבאמריממישיליא
בספרוהעטור .כאשררמזוע"זכש.םווילנא בריש כלהרבתי .ואני אעתיק כאן אתדבריו :בשער
הרביעי שבעברכות .כתם כדת:ן במס' כלה .כלה בלא ברכה אמורה לבעלה כנדה שלא
טבלה .ואמר רבאבאיזו ברכה אמרו .ברכת נשואין ולא כרכתאירוסין .ושם במגף השער,
גרמינן בכלהז' כרכותהיכי מברכיי אר"י (לפנינו א"ר לוי) בפ"הנ ושהכל וכו' .מיתבי לא
תשא את שם ה' אלהיך לשוא כגון המנרך ברכה שאינה צריכה .והכאכיון דמברך בפ.הג
הכי דעביד(לפנינוהיכי עביר) דטעיםליה .והאמר מר טעמו פגמו ,דמריק ליה כירא(לפ:י:ו
דמוריקבידיה מכסא)ושתי .התיגח דאיכא המרא דליכא (לפנינו ליכא) חמרא מאי .מקדש
אשכרא(לפנינו בטעותמאימקדשיבשיכרני) ,בכפרנא(לשינו בכפריא)מא.י אמיא או ארפתא.
איבעיא להובריך לכולהו (לפנינו ברך להו לכלהו) שלא כסדר או חמר אחת מהם (לפנתו
 .לוי איקלעלבי הילולא ובריך שית ,ש"מ
ליתא מהם)מאי .תיש ברכותאין מעכבותזו אתזו
דאע"ג(לפנינואעפ"י) דחסר לאחיישינן .דילמא שאני התם דאטר הד יצירה(לפנינושאגי התם
דאחד יצירה) :והנה מה שנוגע בירות הסגנון ,מי שמדמה מגנון גמרא דנדרים או דממ'
תמורהותמידעם המסבתיות שנשנו בבית המדרשביב.רבנן סבוראי והנאונימ וגדולי הראשונים
לא יפלא זאתבעיניוי ובמסכתאוו לא הלכו בה נמושות והיא כצמיהחה כשיבישמעתיקיה:
בשם כלה רבתי בשים ווילנא באיזה הערות ומראה מקומות .וחוץ מאלה
מרפסה מסכתאזו
ההבדלבין הוצאה זו להוצאת הרנ.ק הוא .שמימנו בה ברייתא וגמרא כמו כש.כ משנה
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וגמרא ,ולפעמים הפרק כולו ואח"כ הגמרא ,וכיה לפעמים בשים .ולפעמים לא דקדקו יפה
והברייתא והגמרא בערבוב ,אבל בהוצאת הרנ"ק כולא הברייתא והגמרא בעירבוב ,גם הס
משוניםכמנין הפרקים:

ועתה אערוך כלענינה.

פ"א דבלה ,עד ר'"א עז פנים לגיהנם .ובברייתות שכגמרא איזה שינויים מנוסחא
שלפנתו ,ומאמר ר' נהוראי אומר עד א"ריוחנן ליתאבה .וכאמת קצתו בד"א רבה פ"א וקצתו
בד"א זוטא פיה:
פ"ב .הוא מרי"אעז פנים עד סוף הפרק דכלה שלפנינו ,ומאמר ר"א וכו' כר"ח כן
תרדיון מסורם קודם מאמר ר"ע אומר ומאמרי ר"ט .והסיפור מר.ח בן תרד'ון ליתא .והנה
:הלק פרק דכלה לכ' פרקיםכעין שנחלק באגודה ובשתוי החלקים;
פ"רופ"ד הם לרנ"ק פרק אחדדהיינו פ"נ ,והברייתות מעורבות עם הגמראובלי ספק
שנסדרה כתחלה כלהברייתא כאינך דלקמן ואח"כ קיטעו קטיעות לפרשה:ופ ג הוא ברייהא
דדרכן של ת"ח בד"א זוטאפ"א .וכאן הוא ר' יהורה השונה אותה ואינה מחמא .וממנו שמענו
במרכות כיב שהיה שונה ד"אלתלמידיו :ופיד הוא פ"ב דד"אזוטא:
פ"ה .הוידן הוא פ"נ דד.א זוטא (ברנ"ק נממן בו פ"נ כלו' שכולא פ"נ) ,ער בבא ט"ו
מדות נאמרו בשח :והנה אלו הג' פרקים חוץ מב' פרקי כלה הם הם הברייתא דדרכן של
ת"ח .אמנם ט"ו מדות נאמרו בח"ח היא ברייתא אחרת וקצת ממנה בסדר אליהו רכה פי"ג
צר מ"געיי"שבמ.ע .ואולי הועתקה משםולפנינו שם היא קטועה:
פ"ו ,הוא פרק בן עזאי שבד"א רכה לפנינו פ"נ באיזה שינויים ,והגמרא נסדרה על
כל הפרק:
פ"ז ,לעילם תהיה נאהוכו' .כולל פיד ופיה דד"א רבה .אלא שהבבא ההולך אחר
רבובכיף פ"ר הוא כאן כסוף הפרק כולו ,ותחלת פיה לעוקם אל יפטרוכו' עד מעשה בד'
זקנים ליתא כאן אלא בפט ,וכמוכן מעשה רר' יהושע ,ועכ"פ המאמר לעולם אל יכנס ארם
אקטע ,והגמרא נמדרה על כל הפרק:
פתאום הוא
פיח,וי
חם-מאיר אומרוכו' .הוא פ'קנין תורה ,והגמרא נסדרה על כל הפרק:
פ"ע ,כבא א' לא יפטר אדם בריא רכה בפיה :בכא ב' לא יהא אדם קפדן בתוך
סעידתו ומעשה דהלל הזקן כד"א רכה בפיו :בכא נ' לעולם יהא כל אדם בעיניך כלסטים
ומעשה דר' יהושע בד"א רכה בפ.ה :בבא ד' אורחים הנכנס.ם וכו' ומעשה דשמעוןבן אנט.פרם
כד"א רבה בפ.ה .אמ:ם הנמרא על בכא ב' אל יה .אדם קפדן היא להלן כפיי .ומעשה
דריי שנצחוהו אשה תינוק ותינוקת ליתא כלל ,אולם מגמרא דפיי משמע דגרסי לה עיי"ש
והקיא
פ"י .הבר
משרמתיייתות מעורבות עם הגמרא ,כבא א' כיצד מרקדין לפני הכלה בד"א רבה
כפוף פיו (וברנ"ק הדברים מעורבבין .ובבר העיר המנוח שזחיה ז"ל שאףלפני מגורת המאור
ן הבוכים כד"א רבה בסוף פ"1
סי' ר,כ הפרקמתחיל כיצר מרקדין) :בבא כ' לא ישמח אדםבי
ובלי ספק שהדברים שם מעורככים :בבאג' לא יאכל אדם שום בד"א רבה סוף פיו ,ושני
כולל בבבא זו מה דתני כאן שאין כד"א שלפנסו דכוותהון ,א' לא יאכל ארם ככל אצבעותיו
מפני שנראהכגרגרן ,כ' ולאיכנ.םירו לתוךפיה.
 ,נ' ולאיתן בכוסו אלא כרי דעתו .ד' לא
טיל אדם את המקדה לשתותופיהומלא .ה' לאיטול אדם אתהכליבידואצבעותיו מלוכלכות
ברוטב ,ו' לאינפהבמיםוישתה משוםשתים :בכא ד' לא יעכור אדם פרומה כקערה וכו' כד"א
רבה פיט באיזה שינוים ,מקטעו כאן אחה דכריס ,והא דמיפא ה' דברים נאמרו בפת היא
ן מניחין וכו' וכ.הבמחזורוויטרי :בבא ה' לא ישלח וכבא ו'
קטיעה ,ושם הנוסהא חמשהא.רא.
לא יאמר בד"א רבה פ.חכשינוים ומפורש יותר :בבאז' לא יאכל ארם וכו' בד"א רכה פיז ושם
היא קטועה :בבא ח' מזגו לו וכו' כד"א רכה ליתא ,אולם כל הכבא מתימה ואולי היא ככסא
ולא ישתה אדם כוסו וכו' וכמה ישהה וכו' כד"א רכה טוף פיו :בבא ט' הכנס לבית המרש;
כד"א רבה פ"י ,וכשינוי קצת כד"א זוטא סוף פ.ח ,ובשקלא וטריא רגמרא פריך אלא דא דת:ן
לסוף פרקא ה:כנם לכית הכסא שהוא בד"א רכה מוף מי"א והכא ליתא כלל ,מהא א.כא
למשמע שבתהלה נסדר כל הפרק כמו פ' בן עזאי ופ' קנין תורה והיתה בבא זו בסופא
ונשתנה השרר לערבבהברייתות עם הנמרא ,ונשמטהברייתאזו שלא שררה גמרא עלה :בכא
י' הנכנסלכית המרחץאין מתעמלוכו' ערהאוכל בשוקוכו' כד"א רבהפ.י וקצתן כזוטא םפ"ח.
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והרברים קטועין ומסורס.ן :בכאי"א לאיניח אדם שמן וכו' וככל מקום לא ירוק וכו' (נראה
קטוערישא) .ולאיניה רגלו וכו' הקורא שמע וכו' רחץ בחמין וכו' והגוזל את הרבים וכו'
כולא בד"א רבה פ"יבשינוי :בכאי"כ כותבי ספרים בד"א רבה פי'א :בבאי"ג המצפה לשכר
המורווכו' בד"ארבהליתא אבל באגורה פיהאיתה לה,ותנו להרבנן בפטהיםנ' ע"ב כ:וסחא
אחרינאעיי"ש :כבאי,ד המשתכרבקנים בר-א רבה פ"א :בבא ט"ו פ"אהיה ר-עיושב בד"א
רבה פי"א בשינוי,ועיי' במחזורוויטרי :בכא ט"ו התיר מנעלו בד"א רבהפי"א :ומכיים מליק
פירקא ומליקא לך מס' כלה;
הנה ראינו שמס' כלה כוללתי' פרקים והיא כת ה' חלקים ,א' כלה .ב' דרכן
של ת"ח ,ג' פרקיבןעזאי .ד' פ' קנין תורה ,ה' הלכות ד"א שונים :ויאות לקריחה כלה
שמתחלת בכלה ומסיימת בכיצד מרקדין לפר הכלה .ופ' המקדש ופ' הצדוקים שהם
פ"א וכ' כד.א רכה ליתנייהו ,וכן ליתנייהו ט 1-מדות נאמרו בת-ה וכל פ-ד כד.א ווטא ,וכן
הר' פרקים שגרמובהן שהם ממחוורוויטריופי' ר"א הקפר פיט בזוטאוכן אותות המשיחפ.י
בזוטא כולן ליתנייהו במם' כלה ,אמנם א.ת בה פ'קנין תורה דליתא בריא לא כרכה ולא
כזוטא .וע"כ נאמר שכל אלו הפרקיםהיוברייתיתלשגמן .ובאמתשסגנון אלו הפרקים מוכח
שהיוברייתותלעצמן :ולדעתי מטבת כלהווהיא המסכת כלה שהוזכרה בגמרא וכמו שאבאר:
אמנם בתחלה אמדר שמוה האמוראים שהוזכרו במסכתא 11כפיהפרקים שנזכרובהם.
ר'יומן כפשוב' ופיח ,רי"כל בפ"ג ופיה ,רב ושמואל אוריי אמר רבאו רכ לחוד ושמואל
לחוד בפ"אופ,י,לויאו ר'לוי בטא ,ר' יצחק בר פרזך כפ"ג ,ר' שמואל כרנחמני כפא .רכ
יוסף בפ"אופ,י ,רבהמנונאבפ"נ .רבאימיבפ"ב .רבדימיבפיד ,רבה ברמריבפ"י,אביי בפ"ב,
רב פפא בפ"ב ,רבא בפ"א פ"נ פיופיז פיה פיט ופ"י ובהםיותר מכשפעמים .רב אחא לרבא
בפיד .דרש רבא בפ"א ופ"י ,שמעיה ררבאבפ"י ,רב אשי בפ"ב ,ועל הרוב הוא רבא שמפרש
הברייתות כאשרימצאהמעיין ועלכן השערה נכונה היא שבכית מדרשו של רבא נסדרה גמרא
 :11אמנם שהיו למידין אותה בכית המדרש תוכיח לשון איבעיא להו בפ"א פ"ב פ"נ פיו ופ.ח
כמוי"ב פעמים ,וכדמותראיהלואההיאלשוןתגו רשן בכא פ-ב פ"נ פ" 1פ" 1פיח ופ"' כמוי.ב
פעמים ,ושככר היתה מדורה מסכתא זו בזמן ש:תחכרה הגמרא עליה מוכה מכמה לשכות
שבגמרא ,סוף פידהוי אוהב את התורה תנא ליה חרא זימנא התם וכו' .עלוב ואהוב חנינא
התםוכו' .עלוב ואהוב
באידך
התם וכו' ,כפ"ה שנא את המברך תנאליה באירך
מהגמרא שהיתה המסכתא
תנאלהו
משמעקיי
התםוכו' ,ובשי אלא האדת:ן לסוף פרקא וכו' ,גם פר
פרקיי
כתובה לפניהם ,בפ"ב אכלמי ששם עצמו עצל מן העכירה וכו' ,איבעיא להו עצל תגן או
אצלתנן .תיש ואלאציליכניי ,מאי משמע דהאיאצילי לישנאדנקויי הוא דכתיב ואצלתימן
הרוח.ן והנה היה כתוב עצל כמו שהיאלפנינו בברייתא והוה קשה להו לימא אכלמי שהוא
עצל לעבירה ,ועוד דקאי אקרא שנ' וישלח אתנערי בנ"י ,וע"כ שאלו אםהאי עצלכמשמע.
או שהואאצל והתנאהחליףאל"ףבעי"ן ,בפ"נזריו וממולא ,איבא ראמרי ממולח ,נממולאן
ממלא מקוםאבותיו .מ"ר ממולח רכתיב ממולח טהור .שצריך ת.ח להיות ערבא.י
לכל אדםולא
יהא כקדירה שאין בה מלח .ומשמע שהיו להם נופהאות שונות בברייתאא
ובזאת אבא למסכת כלה שהווכרה בגמרא רילן :גרמכן כתוםפתארקרישין פ.ג,
מהניןכן .ע.מ שאג.
על מזתשאיי עשיראיןאומרין כעשיר שבעשירים אלא כל שבני
יא אלא כל שבני עירו
רמ
יו
יולאכשמעיןבןעז
תלמיר חכםאיןאיסרים(לי) נלא] כשמעוןבןעיא
בו ככור מפני עשרו וכו' שכני עירונוהגי ,בו כסוד.
נוהניןכן .ובנוסחת כ"י ערפורט
ייןכן לקרא עשיר ולקרא ת"ח .שבענין התנאי הוא לפי
וב' הנופחאות עולות כאחתוכלו'נ
יג
גה
הו
ונ
מהשמבינין כו,וכענין אמרם בנדרים הולכין אחי לשון בני ארם ,אבל בברייתא דתנו רב:ן
(קרושין מ"ט ע"ב)שינו אותה ותני לה הכי ,ע"מ שאני תלמיראין אומרים כשמעוןב ,עואי
וכשמעוןבן זומא ,אלא כלששואלין אותו בכל מקום דכה אהדבלימודו ואומרו זאפ" במסכתא
יאפ" ,ופרשיי בכל מקום בא'מן המקומות ,ואפי' בממכת כלה (כ.הגי' רשיי) שאין עומק בה
וברייתאהיא וכך היאשנויה כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה .והרי"ף והראים לאגרס.
ן נס'אליהו רבא ספ"ט צדנ"ב .אבל עשה את עצמו עצל מן העבירה ולא עשה מזומן לקבל

שניגה דכתינ ~אצלתי מן הרוה :י;יי' קדושין כ"ט ע"ב ר' יהודה אומר אם גנזזריז וממולח והימורו

מתק"םבידו בנו קורמו .ובגליון מ"א ממולאוגי'ע"י מוצלה~ .לפי מה שפרשו כא; ממלא מקום אבותיו
לא שחך התם כלל.ו;יי' רשיי דנראה דאג לה כלל:
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בכל מקום ,וגי' הרי"ף כתלמודו .וגרם.ואפי' בממכת כלה כרשיי ,ומשמעות הדברים שהוא
תלמידולימודואו תלמודובכית המדרש הוא מסכת כלה ,אבל מלשוןרשיי משמע דל"נ דבר
אחד כלימודו ,ובתו' רייהזקן שם ,בכ"מ,באיזהמן המקומותשיהיה .כלה ,דרשא כמו אגרא
דבלה דוחקא ,ורשייפי' אפי' בממכת כלהשאין בה עומק וכו' ,והעיקר מה שפי' שכל מה
שדורשין כהלכות מועדות שהכל בקיאין בה ,ע"כ ,אמנם רשיי פירש בכרכית ו' ע"ב אגרא
דכלה ,שכת שלפני הרגל שהכל נאספין לשמוע הלכות הרגל ,ולפיז לשון מסכת כלהאין
מתיישבלו שפיר ,ובפן שםהגי'ואפי' במסכתא דכלה והביא פרשיי ואח"כ כתב ,הערוך כתב

פר"חז"לואפי' במסכתא רכלהשמתעסקין בה ת"ח לדרוש בכלה דאלול או ככלה דאדר ,ובפ'
אלו טריפות (מ"ט ע"א) אמר שמואל בריה דר' אבהו אבאמרישיכלי דרפרם הוה ע"כ,ולשון
הר"מ בה' אישות פיח ה"ה כל ששואלין אותו רבה אחד בתלמודו ואומרוואפי' בהלכות החג
שמלמדין אותםברבים מדברים הקלים סמוך לחגכדי שיהא כל העםבקיאין בהם ,והנה אלה
הפירושיםיתכנולגי'ואפי' במסכתא דכלה .אבללגי' רשייאפי' בממכת כלההדברים כמשמען
כפי'רשיי ,גםהיהצריךלומרדהאיאפי' במסכתא דכלההיא הוספה בלשון הברייתאשהוסיפו
בהרבק דבכל ,שלאמציעבירושלמי השם כלהלענין הלכותהרגל .ולאנהנובא"ילאכירחי
דכלה ולא ברישיכלי :ובתעניתי' ע"בנרסינןאמתניתין התחילוהיחידיםמתענין .מאןיחידים
רבנן ,ת"ראליאמר אדםתלמידאניאיניראוילהיותיחיד ,אלאכלתלמידיחכמיםיחידים.איזהו
יחידואיזהותלמיד.יחידכלשראוילמנותו פרנסעלהצבור,תלמידכלששואליןאותו דבר הלכה
בלימודו ואומר ואפי' במסכת דכלה ,וגי' הרי"ף דבר הלכה בכל מקום ואומרה ואפי' במסכת
כלה ,וברא"שהני' בהשים ,והגיה בקרבן נתנאל בכל מקום ,וכתב בהגהות דקדוקי סופרים
י הצענוזר בלימודו וברא"ש היה כתוב
שבנוסחאות הישנות בגמרא בתלמודו ונשתנהע.
בתלמוד ש:שמטההוי"וותקןהצענזור בהשים ,והביא נוסחאות הרי"ף דנרסי בתלמודו ול"גבכל
מקום ,ועכ"פ גירסתם במסכת כלה ,ומסתברא להשוות הנוסחא כאן עם הא דקדושין וכענין
שכתכתי ,ולשון ר' חננאל בפרושו שם ,כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום ואומרה .פי'
בכלום מקום,כלו' מקוםמן התלמוד,ואפי' במם' דכלה,שמתעםקין בהכל ת"חשרוציםלשנותה
בכלה של אדר,ואילו הפירושים תלוים לדעתי בנוסחת כלה או דכלה ,ובעלי הנוסחא דכלה
חלוקיםבמובן המלהבמסכתא ,והתוספות שם גרסי דבר הלכה בכל מקום ואפי' במסכתכלה.
לו דבר הלכה בכ"מ ואומרה
והקשו דהכא משמעדקרי תלמיד אותו שיודע להשיב
או
זה
ילמיד הראוי למנותו פרנם על
לית
והתםאמרינן במם' שבת בפ' ואלו קשרים (קי"ד ע"א)כשאשיו
הצבורכשיודעלהשיב כל ששואליןאותו דבר הלכהואפי' במםכת כלה ,אלמאהראוי למנותו
פרנס הוי מילתא אחריתי .ועוד דהכא משמע היחיד עדיף וכו' ,וי"ל דיש חילוק בתלמיר.
דרוקא כשהרב בא אל מקום אחד וכל התלמידים אצלו ,זה שואל אל הרב תמה שהוא לומד
וזה שואל ממקום אחר .ואותו הרביודע להשיב לכל התלמידים לכל אחד ואחד כפי שאלתו
ואפי' במסכת כלה ,זהויהיה רעדיף מתלמיד דהכא .ונקרא תלמיד התם בפ' ואלו קשרים.
אותו ודאיראוי למנותו פתם על הצכור .אכל אםאינויודע להשיב אלא במסכת שלו נקרא
נ.כ תלמיד ומזהסיירי הכא ,והנה סברת דבריהם לחלקבין הלשונות דהכא ודהתם ,דלשון
בכל מקום דהתםהוא בכל מקום ממש כפשוטו ,ולשון ככל מקום דהכא הוא כלו' באיזה מקום
שיהיה .הרכרים נכנסים אלהלב .אבל מה שהוא מתמיה למה קרי ליה תלמיד אם הוא רב
שכל התלמידים שואלים אצלו .ועדיין הדבר צריך תלמוד .ועכ"פ הבינו התו' מסכת כלה
כפרש.יי וע"ע שם כרך :עתה נבא למס' שכת ונראה דקושית התו' מעיקרא ליתא ,שםהביאו
בשם ר'יוחנן מאמרים רביםכענין תלמידיחכמים .ולא בתלמידים סתם אלאבכנאין .ופירשו
שם ,א"ריוחנןאלו ת"ח שעוסקיןבבנינו של עולם כלימיהן ,ועלהנרסינן ואיריוחנן חוזהו ת"ח
שממנין אותו פרנם על הצבורזה ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפי' בטסכת
כלה ,ואח"כ הובא מאמר בשמו ,איזהו ת"ח שבניעירומצווין לעשות לו מלאכתו .זה שמניח
חפצו ועוסק בחפצי שמיםוכו' .והיינו שהוא עומקבבנינו של עולם עיי"ש ,ואח"כנרסי:ן .ואיר
.וחנןאיזהו ת"ח כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום ואומרה ,תה המאמר הסתמי פירשו שם,
למאים מינה ,למנויה פרנם על הצבור.אי בחדא מסכתאבאתריה.איבכוליהתנויה בריש
מתיבתא .ופרשיי במאמר הראשון ,בכל מקום בכל השים ואפי' במסכת כלה דלא רגילי בה
אינש .וזהנתן לבו וגרסהי מסכת כלה ברייתא היא כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה.
הנה פירש רשיי כאן מלות בכל מקום כמשמעותן* שאלו המלות יש לפרשן לשני צדדים
ימעניןהסיגיא אתה למראיךלפרשן.וכיוןדמסיימי הכאאיבכוליהתנויה בריש מתיבתא הנה
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במל מקום בכל השיםקאמר .ומלות בכל מקוםבברייתא לחורוברברי ר' יוחנן לחור .ובזה
קושיתהתו' מתורצתעפ"י דרכם ,וכששאלו בגמרא למאי נפקא מינה אמרריי המאמר הב'.
השיבואי בחדא מסכתא וכו' ,ופרש"י אם יורע להשיב במסכת שהוא עוסק בה ממנים אותו
פרנס באתריה ,ואם בכוליהתנויה ,דקאי בהא מסכת ומהרר במסכתאחריתי ,ולפיז צ"ל דל"ג
רש"י במאמרהשניבכלמקום .אם לאשנדחוקלומרככלמקוםבאותה מסכתא שהוא לומר בה,
אמנםרשיי שתק ולא פירש כלום ושמעמינה דל"ג לה ,וכן ברא"ש ל"גבו בכלמקום .איברא
רברי"ף המאמרים הםכלפנינו ,אבלזה מטעות המעתיק באשגירתלישנא ,דמהר"אשראיה על
הרי"ף.יועיי' בתו' שהעירו על לשון ואפי' במסכת כלה ,והביאו בשם רבינו יצחק דהיינו
דרשותהסרורותמהלכותהחג ,אמנם אםיתכן לפרש כךבברייתותדתעניתוקדושין.אין לפרש
כך בדברי ר'יוחנן .דמה טעם לומר שיהאבקיבכוליהתנויהואפי' בהלכותהחג .וכי הלכות
החג לאומכוליהתנויההם .והםעקרי הלכות שבסררמוער:
והנה עפ"י דרכנו למדנו שכברבימי ר'יוחנן היתה
.
ה
ר
ו
ד
ס
ה
ל
כ
מפכת
ן
מ
ז
ב
ו
מירורן
של שארהברייתות נסדרהנםמסכתאזו .והוא נכללת עםכוליהת:ויה למוקמי בריש מתיבתא:
ורואהאני לפרש~ riwכוליתתנויה .כי באמת הבדל נחולביןכוליהתנויהלבין כולא הש"ס
אלא דרש"י אגב שיטפא לאדק .כוליה תנויה היא כל מה שהוקבעלהיותשונין במתיבתא.
יהיה פחות מוככוו'ל1,א ש"ס כדאיתא בברכותכ' ע"אבשנידאבכוליתנוייבנזיקיןהוהואנן קאמתנינן
או אםהוקבעואיזהברייתותלהיותשוניןאותןבבית המדרש כאותן ברייתות
שיתא מדרי
דאמריעליהוןתנו רטןיהיו מוסף לשיתאמדרי .ואמרוכאןכי ממכת כלההיא בכלל כוליה
תנויה למוקמי בריש מתיבתא :והרבריםצריכין טעם למההוקבעה מסכת כלה בבית המדרש.
וכתשובתדברזהאומר .כברהזכרתשהיו להםבימי התנאיםברייתותברייתות שקדמו להיבגר
המשנה בהלכות דרך ארץ לכל רוחב המושג הזה ,היינו בהנהגת קיום הגוף ובהנהגת מדות
הנפש בהנהגת קיום המשפחה ובהנהגת קיום החברה הנאותה .ובהנהגת ת"ח בביתם ובבית
המדרשובצבור .והיולמדין אלו הדברים כל תנא ותנא עם תלמידיו כפי מה שראה בעיניו
שיאותלהם .וכברהזכרנושהיותלמיריו של ר' יהודהאומרים לו שנהלנו פרק בהלכות דרך
ארץ .והיו שונין אלה הדברים לתלמידיהם בעתות הפנאי ובעתות המוכשרותלכך .ובפרט
בזמנים שלאהיויכולין לעסוק במקרא משנה הלכות והגדותהיו עמוקין בהלכות דרך ארץ.
כשעמדרבי וסדר המשנה שנשתקעו בה רובהברייתות לא קבע מסכתא להלכות ד"א ,כשם
שלא קבע מסכת להלכות צבור כגון תפיליןציצית ומזוזה וחנוכה .אמנם קבע מסכת אבות
להודיע שלשלת הקבלהולהזכיר שמות המקבלים ,וכדי שלא תהיה משנתו רק הזכרת שמות
כפרשיות הראשונותבדבריהימיםהזכיר דברי דרך ארץ ודרכי המומר שהיו שנורים בפיהם.
והוסיף לוה הענין בפרט מה שהיא בה:הנת החכמים והתלמידים ,וכשבאובני דורו וקבצו
הברייתותועשאוםתוספתאלמשנה.עשותוספתא למם'אליתוהיאהנקראת ארר"מובהברייתות
ברייתות מענין דרך ארץ ערלמרבה .והות מזההבליעי הרבהברייתותמזההענין כמסכתיות
אחרותכנון בברכות וסוטהוסנהדרין .כאשרימצאהמעיין בדברהזה .ובימי סוף התנאים ראו
חכמי הדור שיש לקבוע לתלמידים הצעירים שבאו מבי רב למתיבתא מסכתא שתהא קלה
ואפה עמוקה בהלכות ,אכלהיא הכרחלחינוךאותםהתלמידים .קבעו אותה מסכתא הנקראת
ממכת כלהרבתי.או מסכת כלה מתם :ולהסברתהענין צריך לעמורעל טיב אלוהתלמידים
הצעירים ,נרסינןבקדושין כ"ט ע'בי אר"י אסר שמואל הלכה נושא אשה ואח"כ ילמור תורה
ר'יוחנן אמררחיים בצוארוויעסוק בתורה .ולאפליגי הא לן והא לחו (שייש כרשיי ותו').
וספרו שם דרב הונא אמר לר' המנונא חזי דלא הזית להו לאפי עד דנםבתוכו' .ור' חסדא
משתבח האי דעדיפנא מהבראידנסיבנא בשיתסר וכו' ,ובעניןזה כמהסיפורים בכתובות סיב
ע"א וב' .ובסדר אליהו רבה בי"ח וצד ק') סיפור ארוך מרב ומאתים תלמיריו שמתו והיה
אליהו מתאנח ובוכה עליהם .ובא אליו מלאך ואמר לו מפני מה הןעושין דרכים מכוערין
ודברים שאינם ראויים ומקלקלין את עצמן וכו' .וזה הסיפור מורה עד די לאיזה תלמוד
וחיצך היו נצרכים לאלה הצעירים שקראו אותם בניפרקי (בכתובות שם)י אם שכבר נשאו

! בעל קרבן נהנאל הגיה נרא"ש בכל ~ ,alpואין זה נכון .ויש להעיר שגרא"ש נפ 5טעות
 .וכעל דקדוקי סופרים לאהעירע5זה .אכ 5הגיא נזסהאזת שונות
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או לא נשאו ,וע"כ טהרו להם מס' כלה וכללו בהדרכן של ת"ח ופרקיבןעזאי ופ'הין תורה
ושארעניני ררך ארץ .ומי שהיה בקי במסכתאזו כבר היה בכללתלמיד .שזו היתה תהלת
תלמודו ,ומישיהיהראוי לריש מתיבתא היהצריך להיות בקיככוליתנויה ומסכתאזו בכלל

כוליהתנויההיא:
רהבה בזמן האמוראים האחרונים נסדרה לה גמרא .ואעפי"כ לא בטלו מררים מררים
בהלכותדרךארץ לעצמם ,כשם שלא בטלו במשניותוהברייתותע"ימירור התלמודהירושלמי
והבבלי .יכסו שכתב שוחיהז.ל בהעריתיו והל ,והנהכיהיה נכלל לקדמונים בהוך מס' כלה
נם מס' ד"א רבהוזוטאוכן פ' ר"מ אומר בכל זאתהיו להם גם מסכתות אלה לכדם וגם הפרק
נמצא גם מם' ד"א רבה וזוטא בפס
ההוא נלוה גם למם' אבות ,כי אמנם בקובץכ"י אשרבידי
עצמם וכוי :וככר הערכתי שמס' כלה רבתי כוללת ה' חלקים .והכרתי מה שנשמט מממ'זו.
ועפ.י דרכנויש לשער שפרק עריות שהוא הפ"א בד"א רבה היה נכלל במס' כלה כשהיתה
ברייתא לעצמה ,כיון שנסדרה לבני פרקי מהם נשואים ומהם רווקים ,אמנם כשנמררה לה
גמרא השמיטו זה הפרק לפי שהואבכוליה תחיה ביבמות 1:אמנם פרקקנין תורה לא ידענו

ו אלו הפרקים הסבו אותי לדבר קצתבענין המסכתיות הקטנות .אמנםאני רואה שלא אצאירי
חובתי אם לא"a~wעיניבנירגן זה על דברי בעל דור דור ודורשיו .שלא יהסדני הקורא שלאפניתי לבבי

להם .או שאני עושה עצמי למראיתהעין כאילו לא קראתים :ואומר .הרב בעל דור דור ודורשיו בספרו
ח"ב צד רמ'מ (נדפס תרל"ו) הולך בעקדות צונץז'ל אף שבאותה השנה כבר נדפסו ה' הקונטרסים .וכבר
העיר שזחיה ז"ל על ביטול דבריצונץ .והוא העמים בגמרא אי זהו ת"ח שממנים אותו פרנסעל הצבור
וכו'דבריםשרחוקים מהם כרחוק מזרח ממערב .ועלכןראיהיעצמי.מוכרה להאריךבדבריםאלו ולפרשם:
וכתב .נלמר;ל אלה המסכות החיצוניות שכולן לאניתנו להיותענין שנון לתלמידיםואולימפני זה
נקראוחיצוניות וכו' :ואנוידענוכי מלתחיצוניות היא בעברית כמלת ברייתות בארמית ,ושהברייתא היא
משנה חיצונה :ובבחינת מסכת כלה כתב .שרובה אגדה אשר ע"כיש לשער שמטעם זה הכחישו כבר
הקדמונים זכרה בתלמוד ואמרו ..אין הכונה ...כ"אעל המסכת שהיו נוהגים לדרוש בה בבבל בחרשי
הכלה וכו'וכימפנישיורע להשיבעל שאלה באיזה הגדות של מה בכך ראוי להקרא ת"ח ולהמנות פרנס
על הצבור וכו' .ע"כ :ובאמת לא אמרו בגמרא אלא שנקרא תלמיר וכאשר פרשתיי והמפרשים שפרשו
הענין על הלכות החג הוא לפי שגרפו במס' דכאה :וכהב .וע"כאין ספקוכו' מכבת כלה שלנו אינה
בשום פגים מם' כלה של הברייתא ושל התלמד וכו' ורבים ממדרשיה לקוחים מן התלמור הבנליעיפי
מה שדרשו שם האמוראים ,ובקצת מקומות נראה ברורכי עבר המהנר חוק מה שחקק הוא עצמו.
באמרו כל האומר דבר בשם חכם שלא וכו' ולאקיי
ם בנפשו מה שקולמוסו .כותב .ועוד זאת מבורר
שהמחבר עצמו שנהפני המאמריםוכו' .ע"כ:ואילו שםעיניועל רבתי לאהיה נכשלבדברים כאלה:
ובהערותיו  Hsnמביא ראיות לדבריו .ואיךהפצי להאריר בסתירת ראיותיו .אפגם חובה עלי לומד בכלל
שרבים שוגים בדרךזה .לדון על המוקדםועל המאוחרמהסרי;יריעתם את נתינות התלמוד .אמרו בכיב
(י"ב ע"א וב') הבםעדיף
ט,מנביא .ויליץ ממשה רבן של כלנביאים שהתפלל ואמר ונביא לבב חכמה .מי
נתלה במיהוי אומרק נתלה בגדול .ולבב חכמה עדיפא ליה קרבן של נביאים מנביאותו  -ועיפש
שרבים וכן שלמים לא עמרו על ראית אמימר בעל המאמר  -ואמר עלה רבא תדע דאמר גברא רבה
מילתא ומיתאמרא משמא רר"ע בר יוסף ?וותיה וגו' .ורב אשי הוסיף תדע ראמר גברא רבה מילתא
ומתאמרא הלכה למשהמכיני כוותיה,הרישאיןלדון ממת שמצינו לא' מן האמוראים איזה מאמר .שלא
נאמר המאמר הזה כבר מאהד כן התנאים .אם מדעתעצמואומפי הלנה למשהמסינ' .אלא האי אמורא
לא ירע לה .ואסו משום דלא ירע לה להא לאו גברא רנה הוא .וברייתא רד.א רבהפ"י תנו לה רבנן
בשבת (ס"אע.א) כשהוא נועל נועל שלימין וכו' ואמר ר'יוחנן שם בהיפך .וא"ריוסף השתא רתניא
הכי וא"ריוחנןהכי .דעבירהני עביד ודעבירהכיעביד( .וחתרו בתו' שם לפרש דאיןצריך לומרדריי תנא
הוא ופלים אברייתא) .ואמרליהאביי דילמא ר'יוהבן הא מתניתא לא הוה שנזיע ליה ואי הוה שמי;
ליה הוה הדרביה.ואינמי שסיעליה וקסבראין הלכה כאותה משנה (ואגב אורחאאעיר דקרי לברייתא
מתניתאוקרי לה נמי משנה שאין בזה הנדל אלא שזו לשון ארמיתוזו לשוןעברית) .וכן אמרועלגדולי
האמוראים ברייתא לא שמיע ליה (שכת י"ט ע"ב ושם נסמן) .ועל 'סוד זה אמרו בגמרא על פלוגתא
י שלמר עשרה דפין גמרא יעמודעל דבר זה .וכן NSe1
דאמוראי ,כתנאי .או ששאלו ליבא כתנאי ,ומ
לתנאים אחרונים דברים שקדמום בהם תנאים קדמונים .ואמרו בזה .והנהו תנאי כהנהותנאי .וכש הפנין
בברייתא דבלה שלפנינו .בעץ מה בניו של אדם מתים ,רא"א בעזן נדרים .ר' נתן אומר בעון מזוזה.
שכירום דברים לפנינו ודברי
ר' נהוראי אומרנעוןציצית .ר' יהושע אומרבעון ביטול תורה .ובלי

כי

.

כיה
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עדייןהיכןהיה בעקרו ,אם היתה ברייתא לעצמהאו הלק בקובץברייתות אחרוה ,ונתחברה
עם מס' אבות ונכללה בכלה רבתי ,ושה מצאנוהו בפרקים שלפנינו:
ובזאת אבא בררך ארוכה וקצרה לג' פרקים שלפנסו ,אלה השלשה פרקים חזותן
תוכיח שהם פרקי דרך ארץ:
פרק א' כולל הרכה דברים שהם מפוזרים לפנינו בתוםפתא ובגמראבאיזה שצוים,
ונמצא בו מה שהשתמש בסדר אליהו רבה ,כמצאו בו דברים רבים שהם בד"א זוטא ולא
הוזכרו בכלה רבתי ,והלשון שכך שנו חכמים במשנה ,היא דוגמת לשון הת:הומא בכמה
מקוטות (עיי' במבוא לסדר אליהו רבה וזוטא צר מ"ז) והמסדר פירש רברי רשב"י עיפי
הברייתא דר"א זוטא .וא"כ המדר שלפנינו הוא מאוחר לברייתא דד"א זוטא ,נם יש להעיר
שרכריו באיזה מקומות מקוטעים וחסרים .אמש נמצאו בו דברים רבים שאין להם לרעתי
דוגמא :המאמרים לרשב"י תכף בתחלתו ,המאמר רבי אומר מאן דגלי וכו' (צר ג' וא').
הזרות בענין מלמרי ת:וקות (צד ה') במקורים הישניםאין לו דוגמא .וכן המאמר אחא בן
פרטא (צדי"א) .הואהיה אומררחילמן לא דחיל (צרי"ב) ,והמאמרר.א אומרכופין להלואה
בסוף הפרק נראה שכאן עיקרה ועל כל אלהרמזתי בהערותי ימצאם הקוראשם .והמאמרים
שאין להם דוגמא מוכיחין שאין הדברים לפנינו קובץ מהגמרות והברייתות אלא שנשנו כן
בעקרם .אף שבלי ספק:יתוספובהן דבריםע"יאיזה מעתיק,ואולי כלפ"י בד"א זוטא שהוא
מיוחד כמקומו כמו שראינו לוקח מכאן:
הפרק הב' הוא פ'קנין תורה שנתוםף למס' אבות ונסרר בכלה רבתי ,ויראהלי
שעקרוכאן וטהכא נסדר להתם ,יוחנן בן בג בג (צר ל') עקרו הוא בפ'קנין תורה .ובכלה
רבתי לא נסדר ,המאמר ר"ה בן עקשיאוכו' (צד כ"א) נוסחתו העתיקה והעקריתכאן .מעשה
בהינוק א' (שם) :ראה שעיקרו כאן ,אריב"ז פ"אהייתי מהלך וכו' (צרכיב) .זה הסיפור נשתנה

ר'יהושע הם קורםלדברי ר'נתן .ובכלה רבתיתני לחו באמתהכי ר"אוריי
 .אלא דחתםל'תנייהו לרר"ג
ור' נהוראיי ואין זאת אלא שנקטעו וחסרים .וכשנשווה ברייתאזו עם מימרא דאמ~ראי בשבת(ע"ב ע"ב)
נמצאדאמוראי שםכתנאי .ובתנאינמי נמצא שם דהנהותנאי כהנהותנאי .ורבנןתנילה בשםתנאי בתראי
(והגהת הגר"א אינה נכונה ומה שצריךעיון והגהה הוא ראית הפסוקים עיי"ש) .ומשום כבודו שלזקן
אחריש ולא אומר לכם מה שאמר בעל דור דור ודורשיו בדבר זה :ועור ענין אחר מה שצריך להשקיף
עליו .לפעמים נאמרה שמועה מפי התלמירים בשם רבן ולא שלשלו את השמועה .ורבן בשם ברייתא
אמרלמילחיה .וקצת התלמירים שלשלו את השמועה .כיוצא בזה אמרו בחולין (ע"ד ע"א) דאר"י אמררב.
ואמרי לה במהניתא תנא וכו' .ואל תתמה שהרי נמצא בגדולי התלמידים של רב (שבועות כ" 1ע"א)
שא' מהם טעה ואמר בשם רבו להיפך מרבריו .ועל ר'בנימין גר יפת תלמידו של ר'יוחנן אמרו דלא
דייק (ברכות ליהע"ב) .ומי שעינו פקוחה ימצא ער למרבה שנאמרו דברים בשם אמורא והיא לא מעצמו
אמרם אלא שלא ש5ש5ו אתהשמועה .ורוג מה שאמרומפי השמועה אמרו .כלו' מה שקבלו מרבותיהם.
ומי שבאלדו; מביוצא באלה על קידום ואיחור דומהבעינילילרים שלומדיםרש.י עה"ח ומדמים שרשיי
פירשכר ואינם יודעיםשדבריו הם עלפי דברי רורות הראשונים .וכשימצא את-כ דבר במכילתא או בספרי
יאמר שזה לקוח מרשיי :עורעל אחתאעיר .וגדולה היאבעיני .גרסינן ביבמות (מ' ע"א) תני תנא קמיה
דר'נאין הלכה כריי ,א-ל אלא כמאןכרבנן .פשיטאיחידורבים הלכהכרבים .איל אסמייה ,איל לא .את
הלכה אתנייך .ומוקשה היא דאקשי לך ואפכח .ולמאי דאפכת שפיר אפכח .ובמכות (ג'ו ע"ב) גרסינן
תנא קמיה דריי כל מצות לא תעשה וכו' א"ע מאי קאמרים וכו'תני ביטלו ולא ביטלו .וכן נמצא
דתני
בכמה מקומותשמגיהיןבברייתות .דסברי דמשנשתאהיא .הנה כמו שנשתנית הגרייתא בפי השונהעיפי
מה דאסקיבבי מדרשא ,כמוגןשינו לפעמים המעתיקים בתוספתא ובשארהברייתותעיפי מסקנתאיזה
אמורא מן האמוראים .להסכים ענין הגרייתא עם מה דאסקי בבי מררשא .אמנם עכ-פ עקרה ברייתא
עתיקה היא אלא שנשתנית .ולהכירשינויים כאלה מה שנטפל מן ההדשעל הישןאינונקל .ולא 'מצאו
ן אשר תחזה במחזית בינה ובהינה תכירם .וכזה יבוטלו כל ראיותיו של הספר
בסקירה אחת .רקעי
הנזכרמבלילפורטםלרוןעלכל אחת ואחת .אמנם דבר אחד אזכירלפי שככר רמזעליויאיות צונץז"ל.
פ"א דר"א רבה מאמר לר'מיישא בר בריה דרי"נ 5שהיא אמורא .ורן מזה מה שדן .אמנם
והוא
~1DSeנמצא גם בסדרי משנה שנספח בסופם מאמר הגדה לרי.נל .אבל מה שאני רוצה לרמזעליו
כיוצא בזה
הוא .שזה המאמר הוא מיוחד כאן במקומו ולא נמצא עוד בשום מקש שיהא  ntpSמשם .ומזהישלרון
 .ועכ"פ לא נכתב בדורות מאוחרים .וזה המאמר החותם
על הכותבו שהואקיבלו אםמפיואימפיתימיריו
הוא מטפחעלפני המאחר אלו הנ
רייתות אל זמן שכבר נגמר התלמוד:
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ונתרחב בכמה מקומות ,אמנם צורתו העתיקה היא כאן* ונם בזה הפרק דברים שנשנו בשאר
מקומות ,ורמזתי על אלה בהערותי:
ו
ה
י
ל
א
ו
ל
.
ה
ב
ר
בסדר
ת
ו
א
מ
ג
ו
ד
ה
א
ר
נ
א
צ
פרק נ' אר'יוחנןוכו' .נמ
ת
א
ז
בכל
שגומחתו
העקרית כאן :תכלית דבר אף שנתוספו באלו הפרקים מאמרים מן התלמוד ושאר מקומות,
ממו שרמזתי עליהם בהערותי ,מכל מקום בעיקרם הם שיור מברייתות שנשנו בהלכות ררך
ארץ .והדעת נותנת שלא נשתיירו לנו הדברים על שלימותן והם מקוטעים .והקוצר של פ"נ
יעיר על זה:

ב'.

עתה אבא לדברבטיבשבעההפרקים אשר קראתים בשם פרקיר'אליעזר .ראשונה
אומרכי זה השם לא כריתי מלבי אלא כן קרא אותם הרוקח ,והבאתי לשדו בפידסי'י"ז.
וכן הובאו מאלה הפרקים מאמרים בילקוט ותה ברובם לא נרשם המקור או שנרשם מדרש
סתם ,אמנם שתי פעמים נרשם בו פ' ר'אליעזר .והבאתי אלה המקומות בכ"א מי' י"ח ובפה
מי' ט"וי וא"בשניעדים לנו שמי שעשה הרשימות והרמיזות ב.לקוט קרא אלו הפרקים פרקי
ר'אליעזר ,נצרף עמם לשונו של הרוקח והנהלנו שלשהעדים שהפרקיםשלפנינוהיוידועים
בשם פרקי ר' אליעזר:
בפרקים הללו השתמשתי בכתיי פארמא ( )0. 6. 8. 1940אשר הגעתי להעתקתו
בטובו של הרב החכם כעדת פארמא מו"היונתן קאמיריני נ"י שהסיב עמדי להעתיקולי.
ובתשובות שאלותיאיברשאלתילפניו כתבלי .שוה הקובץ מתחיל במדרש תנחומא ואחרסיום
התנחומא נכתבהבו מיד סופר אחר רשימה משאר הספרים אשר המה באותו הקובץ ,וצדדדי
רומסילומר שזאת הרשימה נכתבה מבעליהספר .ובאיתה הרשימה שנסמנו בה שאר הספרים
כתוב,סי' ט' אליה זוטא ,סי'י' פרקי ר'אליעזר .ועוד כתבאלי ועל:
ל
ע
ם
החבור המכונה ס' אליה זוטא מתחיל מפרק י"ס (מספר הפרקי נסמן בשולי הדף ירי
בעל הרשימה אבל הסופר לא כתב בראש כל  D1"Dכי אם מלת פרק) גם נראהלי שלאיסכים
י שאינו כלל כ' אליהו זוטאוכי הוא הלק מס' פרקי ר"א הבא
ענין הספר עם כינויו .וכמדומהל
אחריו ,וכאמת הפרקים של פר,א מתהילין כעין סופו של ס' אליהו זוטא וזה התהלתן ירידה
הרביעיתירירה החמישית הירידה השישית:
והחכם הנוכר הטב לראות ,שבאמת שם האמיתי של אלו הפרקים הוא פרקי
ר' אליעזר ,ובעל הרשימה עשה את רשימתו אם עיפי דפוס ויניציאה או עיפי אותו הכת"י
שהדפיסו ממנוכויניצאה ,ואין עדותו כלום שהוא עד מפיער .והראיה הגדולה היא שמתחיל
לסמןפייט כאשר נשמנו הפרק.ם בךניציאה ,אמנם מאחו סכה השלים הסופר אלה הפרקים
בירידות הנזכרות ואח"כ התחיל מפר אחר באותן הירידות עצמןאין עלי כאן לחקור אחר
הדבר .רק זאת עשיתימיון שאלו פרקי היהירות קנו את מקומן בכתייזה בסוף אלה שבעה
הפרקיםונמנו פכר כ"ז וכ"ח ובסופן מלת סליק ,הכרתים גםאני עמהם והדפסתים בשם פרקי
הירידות ,ותבא מהם תועלת למי שיתעסק בם' פדר"א:
עוד כתב הרב ההכם הנזכר כאגרת אחרת שהכת"י הוא משובש מאדוהודיעני
נמצא הרבה כפרקים אלו ר"ת מ"גאולי צריך לקרות שנ' (שנאמר)
דרך העתקתו כ"ל,
כי הסופר כתב בזההאופן מ"ג לאשיין ממש ולא מיש ממש (ותאר לי צורת האות) :אתם
קים שנאמר כאשרהיא בדפוס .אכל בנ' פרקיהירידות תחתי הדבר
אני כתכתי בשבעה הפר
-WK
בצורתומ"ג .וטעמילפישנסמנו כב'קווין וא"ב ב' מלותהן .ועוד שאני מוצא בהעתק הזה בפ"נ
שנ' ה' עוז לעמו יתןוגו' הזר ונגלה על בני ישראל מ"ג ואתה מרבכות קודש ,ועיפי העתקה
הזאת הבריל הסופר הזה אםכןבין ר"ת שנ'ובין מ"ג ,ויראה שתשלום המלות הואמא: .אמר
דוגמתמאי טעמא שפירש השל"ה (בחלק תורה שבע"פ) שניקודו הוא המ"מ בשו"א והאל"ף
בציריי ,כלו' מהיכן נאמר :עוראני צריך להעיר שר"ת הקב.ה כתבתי אנ ,.אבל בכת"י לא
נמצא רקהק' ,ובאמתשכן נמצאבמפריםקדמונים שלא כתבו הקב"ה רק הקדש.היינו בחולים
הקו"ף .ונשארועוד דוגמאות בספרי הדפוס ספרא וספרי ,וכבר כתבתיאני במקום אחר שמה
שאנו מנקרין בכתיבתנו הקו,ף בקמ"ץ והדלית בחולים אינו נכון שהרי בתרגום הם קודשא
בריך הוא ולא קרישא בריך הוא :והנה בכת"י זה אע"פי שהוא נ"מ משובש מאד נמצא בו
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למרבה נוסחאות עריפות סמה שהן בנרפס .ובכלל נראים הדברים שמגנון שבכתיי הוא
עתיק יותר מסגנון שבנדפס .ושהסופר שכתב הכת"י שעל פיו הדפיסו מבר קיטע ושינה
בעיקר הנוסחאות:
ואחר הדברים האלה הנני לדברבגופן של אלה הפרקים,ואומר .רבה ברור הוא
שלא נתחברואלההפרקיםבארץישראל ,וראיה לדברהיא שבפרק א' הוא אומר (כפיהנוסחא
הנכונה) .אבל רכותינו שבא"יפותחין לו פתח ממקום אחר(ועיי"ש בהערהי"ט) ,אכל שנתחברו
כבבל או באחת משאר מדינותקרם .לזאת ראיה מפ"ג שנמצא שם בעניןדינה שלגיהנםציור
נפלאשאין לו דונמא בשאר ספרי הו"ל ,נאמר שםבז"הל .יעכרו כל אומה ואומההיא ופסלה
על הגשר של גיהנם ועובריןכיוןשמניעין לתוכה יהיה לפניהם כחוט ונופלין לתוך הגיהנם,
ובהערותי כתבתי שםסי' י"ח בענין הגשר לא נורעלי רונמא כי אם באמונת התרמיים בתורת
צאראאסטער ,גם נמצאבסגנון מליצותיהם דברים קרובים לסגנון סדראליהו רבה וזוטאוזה
יורה'שאקלים אחדלהם .ולאאזכיר מאלו המליצות רק אחת שהיא :פלאה וזרה ולא נמצא
להדמיון בשארדבריחז"ל .והיאבפיז .באותה שעה נשק הקב"ה שתייריו ואמר ערעכשיו
לאקראני אדםאדוןועליון ,ושייש כהערותיסי' ה' שדוגמתמליצהזו בסדראליהו רבהפייה
וצד ק"ג)היה הקב"ה מגפף ומנשק אתידיווכו' :ולא אומרבזה שנתחברו אלה הפרקיםבזמן
ממשלתהפרסיים .שכבר נמצאכעין ראיה שכבר משלו הישמעאלים בעת חיבורם ,אמרבפ"ב
בדרוש על כום של כרכה ,אברהם אומראיני מברך שיצאממני זרע שמכעיס להקכ"ה .ויצחק
אומראיני מברךשיצאממני זרע שהחריבביתו של הקב"ה ,והנה לא נתפרש בשום מקום במה
הכעיס ישמעאל להקב"ה .ואנו מצאנו להיפך ,לשון רש"י עה"ח בפ' לך לך ,תקבר בשיבה
טובה ,בישרו שיעשה ישמעאל תשובהבימיו .ובפ'חיישיה,ויקברו אותויצחק וישמעאלבניה
הביא מב"ר מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו והיא שיבה טובה שנאמרה
באברהם .וא"ב כל חטאו של ישמעאלהיה שחשב להגדיל עצמו על יצחק אבל לא שהכע.ם
להקב"ה ,ועל חטאו עשה תשובה שהוליך את יצחקלפניו .אבל באמת לא מישמעאל ועשו
עצמם דברוכאן אלא מזרעם וכמו שדקדקו בלשונם ואמרו שיצא ממני זרע וכו' ,והזרע שטנא
מיצחקהחריבכיתו של הקב"ה ,וא"בעלכרחנו דוגמתו בזרע שיצא מאברהם שהכעיס להקב'ה
אין כוונתם אלא על המאורעות שאירעו בייסוד מלכותהישמעאלים .ואלתשיבנישהרי דרשה
כזו דרש ר' ועירא בממחים (קייט ע"ב) ,אמנם שם אמר כפירוש שיצא ממני ישמעאל וכו'
שמנאממניעשווכו' ,ולאמזרעם דכר אלא מהם עצמם .שלאזכו אברהם ויצחק למטה שלימה
שיהיה כל זרעם זרע נבחר ,ושתי דרשות שונות הם אף שנראות בהשקפה ראשונה ששוות
כאחת,וכן כפ"גאמרו .אומרים לפניו רבש"ע אתה מאירלנו באורך ,חשך זהמהו .אמר להם
לכני עשו ולבני ישמעאל שנ' כי הנה החשך יכמה ארץ וגו' .והנה לא אמרו סתם לאומות
העולם .וע"כ דברובעניןשנתייחדו בהםבני עשוובניישמעאל .נם דקדקו בלשונם והקדימו
כני עשולבני ישמעאל לפי שדברו עלענין שקדמו בוכני עשולבניישמעאל .וכלזהיורה
שדרשות אלו נאמרו אחר שפשטה מלכות ישמעאל כעולם ,וחלקו בני עשו ובני ישמעאל על
היהדות ותורת משה :אבל השתמש הדורש הזה בהנרות עתיקות,ואיןרצוני לומר כזה שנמצאו
בו מאמרים שנמצאו בנמרות ובמדרשים כיוצאבאלה .שעל דברים כאלה ישיב המשיב .מאן
מוכח ,שמאהיאברייתא עתיקה וממנהלוקחו .אכל מה שאכוון הוא על מה שמזכיר בפירוש
שהן הגדות עתיקות ,וםננונו לומר באלה אמרו .ר"מ כפ"א .אמרו כשהיה יעקב ועשו במעי
אמןוכו' .בפר אמרועליו על משהרבינו וכו' ,אמרועליו על שמשוןבן מנוח וכו' ,אמרו על
על אחאב מלך ישראלוכו'.ובפ.ז אמרועליו על אברהםאבינווכו':
דוט,3וו 2החכמים שהוזכרו באלו הפרקים הם .בת"א רבותינו שבא" ..בפיד רבי
אליעזרבן יעקב ,ר'נהוראי .ר' שמעוןבן חלפתא .ר' יהושעבן קרחה ,תלמיד אהד מתלמידי
ר' עקיבא .בפיה שאלה ששאל קיסר את ר' והושעבן קרחה .ויש להעיר בזה שבכל דונמאות
הסיפור גרסו ר' יהושעבן חתיה .ואולי נשתרבב כאן להמעתיק בן קרחה מפרק שלפני זה
באשנירתדמיונו ,בפיור'יוחנן,היהבוכה ר'יוחנן (בןזכאי).בפיז דרשר'יופי(עיי"שבהערה)י
ר' אליעזרבנו של ריה"ג:
והנהסגנונם שאלו תלמידיו אתר"א.
אולם בכל זאת לא נדעמי חבר אלו ם
אסרולותלמידיו לר"א .אמר להם ר"א לתלמידיו ,הוא סגתן שנמצאהו בברייתות .בברכות
כ"חע"ב .ת"ר כשחלה ר"א נכנסותלמידיו לבקרו ,אמרולו רבינו למדנו אורחותחייםונזכה
בהזלחייהעו"הכוכו',וזהוסגנון דומהבענינולסגנוזשלפנינו .וסתםשאלו אתר"אביומאט"ו ע"ב
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וביבמותע"ח ע"בובקידושין ל"אע"א .ומקורן שלאלוהברייתותהמפוזרות שנזכרו גם בתיספתא
אינםנודעים לנו ,אם הםמפי השמועהאושהיה לקדמונים ספר מיוחד מבית מדרשו של ר"א.
שנקבצובו הדבריםשבין ר"א ותלמיריו ,ברם פעם אחת :מצאבקידושין ל"א ע"א א"ר יהודה
אמר שמואל שאלו את ר"א וכו' אשר מזה יראה שמפי המסורתאמרו .והנה כבר אפשר שאיזה
דורש היולו עפ"י המסורת אלו השבעה דברים בין ר"א ותלמיריו שנזכרו כשבעה פרקים
שלפנינו והרחיבן הדורש הזה לדרושים שלמים .וכעין ראיה לזה היא שבפ,א הוא מזכיר
שרכותינו בארץ ישראל פתחו להם פיתחא ממקום אחר:
אמנם יותר מסתברלי שאין הדברים אלא סגנון משל ,ולבארהענין ארחיב הדבר
קצת ,וממרחק אביאליאבן פנהלבנין זה,גרסינן בב"ב ט"ו ע"איחיב ההוא מרבנן קמיה דר'
שמואל ברנחמני (והוא נורעלנו ממסכת שבת נ"ה ע"בוכו' שאמר על כמהסיפורי המקראות
שמי שלקחם כפשוטןאינו אלא טועה ,והלךבזהבשיטתו של ר'יוסי שנזכר שםניו ע"ב שאמר
מקיש ראשונים לאחרונים מה אחרונים לא עשו ותלה מהן לשבח אף ראשונים לא עשו
ותלה בהן לגנאי ,וכעין שנאמר בסדר אליהו רבה פיית צד ק"ו מיכן אמרו כל שאתה יכול
לתלות ברשע תליהו ,והוא ר' יוסי שאמר דברים נפלאיםיותר על המקרחות ,שמעולם לא
היו ולא אירעו כפשוטן עיי' מכילתא יתרו בחדש פ.ד כדיה וירד ה' על הר סיני) ויחיב
וקאמר איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה (פרש.י ללמוד ממנו תשובות למקטרגים
על מדתהריןושאין אדם נתפס על צערו) וכו' .והוא דעתיה דריש לקיש בבראשית רכה סוף
פ' וירא ,והנה על כרחם לא יכחישו אלה החכמים הוויתו ומציאותו של איוב בעולם שהרי
יחזקאל הנביאמעיד עלמציאותו .שנאמר (שם י"רי.ד)והיו שלשת האנשים האלה בתוכה נח
דניאלואיובוגו' .והכפיל הדברים וזח ודניאל ואיוב בתוכה וגו' (שם כ') .אכל הרברים הם
כמו שאמרו כב"רשם .מחלפיה שיטתיה דריש לקיש אתמן אמר ריש לקיש בשם כר קפרא
בימי אברהם היה והכא אמר לא היה ולאנה.ה .מאי לא היה ולאנהיהביסורים שנכתבועליו.
ולמה נכתתועליו אלאשאילו באועליוהיהיכול לעמור בהן .כלו' ודאי שאיוב היה בעולם
אם בימי אברהם או בזמןאחר.כפי הרעות שנאמרועליו ,אבל ספראיוב הוא משל שתלובו
הכתובים ,ורישלקיש לאמעצמו אמרכן אלאבשיטתרבור'יוחנן אמרו שאמרא.ובמעולינולה
היה וישראלי היה ומדרשו במבריה .ומלות וישראלי היה אינם אלא הוספה מגליון ועיקר
הנוםחאכמי שהוא כגמרא בב"ב שם ,ר' יוחק גר' אלעזר דאמריתרוזייהואיובמעולי גולההיה
ובית מדרשו בטבריההיה .וכלי מפק שר'יוחנן ותלמיריו ריש לקיש ור' אלעזר מפי המסורת
אמרו דבר זה ,ולא דברה המסורת עלהוויתוומציאותו שלאיובעצמוכי אםעל מפרו שלאיוב.
והשמיענו דבר נדגל שהכותב ספר איוב היה חכם מעולי הגולה ובית מדרשו הוה בטבריה
ולקח לו את איוב שהיה נורע בצדקתו למשל ללמוד ממנו :וכמוכן עשה הדורש הזהלפי
ששנו בברייתא שאמרו לו תלמידיו לר"א רבכו למדנו אורחות חיים וכו' ,לקח לו את ר"א
ותלמידיו למשל ושם דבריו בפיהם ,ולדעתי דברי טעםהם .והדברים הם מפתה גדול לכמה
ענינים להבין אותם עלבורים:

ד(גבין אלו הפרקיםהם.
בס"א יבאר שהשםית' ינקום כעצמו מאדום ,שחלקו יעקב ועשו במעי אמן  TWYנטל
העו"הזויעקבהעו"הב ,כשמלאכי שרת מבקשין את הקב"ה לומר שירה לפניואינן מוצאין אותו
עד שרואין שהוא באמארום .ושהקב"ה נוטל עונותיהן של ישראלו:ות:ן על  1WPשהוא שראוי
והוא מנחם אתציון שמוסר את זרע עשוכיר ישראל;
בם"ב יבארשאין בריה יכולה להנצל מיוםהדין ,שהקב"ה נפרע בעצמו מכל אומה
שמצערת את ישראל ,ולעתיד לבא הכל נרונין לפניו שמים וארץ וכל צבאם ומלאכי השרת
והאבות ,ומחריב את כל העולם ואח"כ מחדש את העולם ומחיההמתים .ומגלה לעתיר לבא
טעמיתורהוזרובבלעומדלפניו כמתורגמן ,ומעודתהצריקים בנ"עומי שיברך כום של כרכה.

והרשעיםעונים אמן מתוךהגיהנם:
בפ"ב יבאר שהשמחהתהיהבאורו של הקב"הולא באורה שלירושלים.אין מקורחיים
אלאתירה ,אור שברא הקב"הביום הראשוןגנזו ,לעיל מביא הקב"ה אליהו ומשיח וצלוחית
של שמןבידיהם ומקכצין את כל ישראלומוליכין את אויה אל עמק יהושפט ,כל אומה ואומה
ופסלה עוברת על גשר של גיהנם ,והגשר נעשה כחוט ונופלין לגיהנם ,האבות מעירין על
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ישראל שהם עמוית' והוא אלהיהם ושקרשו את השם פעמים בכל יום תמיר .ומוסיף הקב"ה
אורשננו על אור החמה והלבנה ,ומכמהבני עשו ובני ישמעאל בחשך ,ומביא כוס תנחומין
לישראל ומלביש אתציון עוזה:
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בפ"ר יבארעניןבעלי
כנפי
החיותלקבלשכ.ם .גדולה תשובהיותרמן התפלה ,רחבהזונה נתקבלה בתשובהויצאו ממנה
כהניםונביאים ,נהולה תשובהמן הצדקה .תשובה מרפאתמעונות .עשרתימים מר.ה עד יוה"כ
כנגד עשרהנסיונות שנתנסה אברהם וכנגר עשרת הדברות .גרוןיש בו לשכח ויש בו לגנאי.
לא נברא שופר אלא לטובה .התורה ניתנה בשופר וחומתיריחו נפלה בשופר ובשופר עתיר
לתקוע בשעה שמגלה את משיח ובשעה שמכנם אתהגליות .מעשה בתלמירו של ר' עקיבא
וזונה אחת שעשו תשובה ויצא בת קול ששניהם מזומנים לעו"הב ,ואין לך מדה טובה
יותר מהתשובה:
בפ"ה יבאר קבלת התשובה של ישראל שזוכין לנשיאות פנים ,שאלת הקיטר לר'
יהושעאיך כל דרכיוית' משפט והלאנולדים סומין חרשים ממעי אמן ,ותשובתריי ע"ז ע"י
סיפור מסומא אחדאיך נגלו להקב"ה מעשיו של אדם קודם שנברא ,סדר סליחה שליסר
הקב"ה למשה:
בפ"ו יבאר שאליבטחאדם בעשר בחכמהובגבורה.ושאין אדם מעולה מבהמהכלום.
באיזה רנרים האדם גרוע מבהמה ,בהמה שמתהיש לה מנוה אכל האדםמעמידין אותו לדין,
מעשה בר'יוחנן שהיה בוכה בשעתפטירתו .חכמתו של משה לא עמדה לו בשעת פטירתו.
יספר מה שאמרו על גבורתו של שמשון ומה שאמרו על עשרו של אחאב מלך ישראל ולא
עמדו להם כשעת פטירתן ,אבל יתהלל הארם בכתרה של תורה:
בפ"ז יבאר שבחו של אברהם אבסו שהוריע שמו של הקביה וקראו ארון ועליון.
הקב"ה מהככ את ישראל יותר ממלאכי השרתשאין אומרים שירה עד שיאמרו ישראל ,ויספר
מה שאירע לאברהם שפקדו תרחאביו למכור אלוהות בשוק והוא בטל ע1,מןהעולםואיךגזר
עליו נמרור לשריפה ,ושנפלו המלאכים עזהועוזי ועזאל מקדושתן וחטאו בבנות האדם:

אמנם הפסוקים שעליהם הדרושים מובבים הם.

בראשיתכיה ול"נכענין יעקב ועשו בפ"א(ובענין אברהם ותרח ונמרוד בפיז):
דברים ליב ד' הצור תמים פעלו בשה:
ה א'י"חלכונאונוכחהבפיד .כידכ"ג וחפרההלבנהבשב .ב"וי"א ה' רמהירך בפ"ג,
ישעי
ניחא' קראבגרון בפ"ר ,ס' א' קומיאוריבפ"ג .ס"נ א'מיזה בא מארום בפ"א:
ה ב' נ' קורש ישראל לה' בפ"ב .ט' כיב אל יתהלל חכם בחכמתו בשו;
ירמי
מיכה זיכי תתן אמת ליעקב בפר:
תהלים א' נ' והיה כעץ שתולבכ"ז .כ' ב' יענך ה' ביום צרה בפ"ה .ל.ו ד' באירך נראה
אורבפ"ג .פ'י' על אדום אשליךנעלי בפ,א:
איוב ליחז' ברןיחדכוכבי כקר בפר(.ועיי' בסוף הדרושים הנוספים):
שירהשירים ה' ד'דורי שלחירו בפיה:
קהלת ג' י"סכי מקפהבני האדםבפיו .ט'ו' גם אהבתם נם שנאתם בפ"יא;
אמכם במה שהוספתי פרקי הירידות עפ"י העתק הכת"י אשר בידי ופליטת דרושים שם
בסוף פ"נאיןלי להוסיף בהם על מה שכתבתי שם בהערות:

