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עליו בכל עת מעשה אשר איר? בהייהם הדתיים בעת שנפלו ספקות כדת מה לעבדת
בטאורע הוה והכריעו בכית דין הגרול ולפי ההמכסה שיצאה משם היו ההלכות מיר
לפעולת אדם ,ועל כן חקירות הלכותיות ,על דברים אשראין עהיריםלהזדטן ,ואם יורטת
אין זה כי אם לעתים רחוקות ,לא היה להקדם,ניםענין לענות בו את רוחם ולבלות בו
את זמנם .אבל עתה נהפכה חכמת דיבורה לרוב להיות הכמה למודות אשר אזנה וחקרה
ענינים אשר טציאותם לפעכים אינה אפשרית ,ואם אפשר נםכן לאיורכנוכי אם לעהימ
רחוקוה .כי רק בזה גבינה המראה הנפלאה אשר ננולה עתהלעינינו ,כרבוה בתי המדרש
של החכטים השוניםכן רבו ההלכות המתמיהות אשראין להם הועלת ולא ירכס כלללהיי
בני אדם בעולם הנוהג כסנהנו ,והן רק מלאכה מחשבת של מעשה הפלפולויצורי המצאה
בחריפות השכל
 .הלכות טסין הזה רבו לאין סמדר לא אחת בהן אשר יש ליחמהלונון
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בל דורשוסבין בספרי התלטוד הלאיודעכי בכל טקוט שההלכה טהעמררן בענינים מהטיהור
כאלה אך השונם האחרונים מזטן ר"ג והלאה הם הטרברים .טעולם לא שמענו כי שטעון
בן שטה שטעיה P'ieaNI ,או זולתם טהקדטונים ענו נפשם בחקירוה דקות על דברים
רחוקי המציאות ,שיתחכמו בתחבולות להמציא אופןאיך יההייב אדםעל אכילה אחת כסה
חמאות ואשמות ויש בא ביאה אחתוחייב עליה שש המאות (:ריתותפ"נ מ"ד ס"ה) ,ויש
חורש תלם אהד וחייב עליו משום שטונה לאוין (סכותפ"נ ס"ט)חייבי סקילה שנתקרבו
בחייבי שרפהאיךירונו (סנהדרין פ"מ ט"ג) ,ואומנםכן הוא כאשר אמרנו
 .ר"ג הבון שברי
/

זטנו והמהלה המוסרית אשר פשטה באברי האומה הטובים ,הבין כי רוב ההכסים לא שסו
ננד שניהםכי ההכלית דגאסנה בחכמת התורה איננה התלטוד לבד ואיננה חבטה ,לשעשועי
י אם הכטה אשר הלסד לאדם דעת את המעשה אשר יעשה לטוב
הרוה ולחדד השכל,כ
לו באמץ ,הביןכי אם לאיוזנו לב לרעה זאת פות התמוטט אחדות הסודותולרגלי ואת
יפרצו לרוב הטחלוקותבין ההכתים ללכת איש אחר דעתו ולעשור ,התורה לאלף הורות
 .ואף
לבעבור זההיה כל  lyettוכל חפצו להחזיר הדברלישנו ולהעטיד ההלכה על האיתנים אשר
יסדו הקדמונים ,אך למורת רוחו חפצו בידו לא יצלק וכל מאטצי כחו /אשר נדב לפעולתו
כלה לתום והבל .רק לשואיזעק סתום לבבו לאטר לא לכבורי לכבוד בית אבי 4ל
כי שוסע לו אין .מריה
סעע 1כי אם לכבוד שמים שלא ירבו המחלקות
בישרא
ליאשר יאחה כי טגטהו והפצו
תחת
סהשבותיו לא הכירו וטוב מועצותיו לא ידעו; ועל כן
י בטל דעתו מפני דעהם .ומאז
ימשלו בנבורתם תחת זה היה הוא לשדה נעבד עדכ
והלאההיו במחלוקת לחק בישראל ובלבושהחליפו הרעות לרנה חכמה פלפולם .דברי כל
אחד ואחד דברים והפוכם דתריצו והקרישו ,אלה ואלה היו להם כנהונים כרועה אהד,
אלה ואלהדברי אלהיםהיימן

זל"

פרק
אחדעשי
"
ו"
ישט;א5

עלכא.

ההדשות אשר נבראו עתה בבית חטדרש החזיקו כח היחידים ונתנו זכות וצרקה
לכל דעה יחידית כהי אחרית זאת כי הרהוב שרה ההלכהעל אחת סאה ופרו בארץ
באפן אשר לא שערו הראשונים .ננד מראות כאלה אק להפליא עוד על אשר נראהכי
בזמן הזה מדרש רמזורה הגביה קומתו ותרבינה סרעפותיו ,ותארכנה פארותיו ,אחריכי
עתהתון מעצור לכליתיר פן החכמים לדרוש כדעתו ושכלו ,ואף בעת אשר לאנהקבלה
דעתו לא גמחתה בצבור זה מזכרון .הברנרים מן הדורשים בעתהזאת  117ר' ישמעאל ור'
עקיבא
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עקיבא אשרפלסו מסילות חרשות במדרש התורה .רבי ישמעאל בס על אלישע בהן
גדולהיה קטן בעת שהרב הבית ובא בק השבוייםלרומי אשר שם פגשבור' יהושעבן
ישניה ופראו משוביו (נימין נסח .תוספתא הוריות פש) ,ושמש אתר' נחוניא בן הקנה
(שבועות כש~).יאהסיטן יפה בתלמודוויהי אהוב ונחסדלכל חכמי דח-ו עדבי הגדולם
בהם קראוהו :אדנן (ברכותי"א :ט"ו ב"פ .):סנהנו בענוה עם חבריו (מ"ק כ"ח ):והמביר
פנים יפות ננד כל אדם (אבות פ"נ) ,אהבתולחכמים אשר פיהו ס5א מתהלהם לחנינהכ'.
ברכוה י"ס ,).וטעשותו מעשה הצרקה בכל עת עם עניי עסו (נדרים ת"ו ).ומדברי
בשבחה(נימין ו' ,).ומשסרו משפט צדק לרון במישריםבין איש ועמיתו לריש' שביעית
פ"ר היא) ,הןהיו המרות אשר קנו לו לב בני אדם עדכי בדור הבא בנוהי בשם אב
העולם (ירושלמי ר"ה פ"א ע"ב) .רבים שמו בו תפלה על דבר מנהגו נגדבני אדם אשר
לא מעטו ,באמרםעליו שאם באו אליו נוי וישראל לדון ,אז השתדל המיד לזכות את
הישראל ברע ,שבראותו שיכול לזכות את הישראל בדיני ישראל סזכהו ואם בדיני אושת
העולם אזירינהו בדיניהם ויזכהו (ס דבריםפי' ט"ו,ב"קקיג ,),אמנםאין אנו רשאים
פריוהאומות בזמננו ולא עלפי נצשג הצרק של עתה.
לדק על הדבר מעל מצב היהודים
אולם נהבונן במצב היהודים בזמנו שלר"י ובכל הלחץ והגזל ועושק אשר עשקו את
הידצדים ואבלום בכל פה,כי אז לא נפליא בראותנו שנם היוחדים טצדם באו בתחבולה
ובעקיפין על נוגשיהם .ור' ישמעאל עצמו רומז על הדבר הזה במקום אחר בדברים
ברורים,גוי אחד פסע ברק וברט ,אמרלו :כבר מלתך אמורהן גוי אחר פנע נו וקללו
אמרלו :כבר סלתך אסורהן ופירש לתלמידיו כונת דבריו ,שתשובותיו מכונות ש מאם-
ד~שרה :שרריך ארור ומברכך ברוך לרושלמי ברכוה סוף פ"ה ובכ"מ) .מזה נראהשיסודי
י אם מהיותו שונאו ומקללו ,אבליברך את מברכו
עלר" שאינו שונאלנוי מהיותו גוי,כ
בין ישראלוביןגוי.
הנזר לכל מדותיו היה אהבהולעסו .אם נם שירד ישראלפלאים עצי היה בעיניו
אשר עור תקוה לאחריתו ,עזה כמוה היתה אהבתו וקשה
רעם הנבחר (שבת
 gכן עם כל העמל ורועלאה אשר מצאו את ישראל לא אמר
כ"l
ק,
כשאול קנאתו הלאוטית
ח"p
ם בחיקם ,ואין
נואשוהיגיר והחזיק את ר,נשעיאשיםכי ישובו אל דרך הייהם ולא ישישהי
ן פ"א היו) והזהיר מאד
בל מפקכ שכן דרש דובה בשבח הנישיאין (ירושלמיקידושי
יהטן האישות לקדושין כ"ט ,):ונתן מכספו להשיאעניות בנות ישראל (נדרים
על הבריח
 ,).110וכן ררש בשבה  n1aolwnוהמלאכה (ירוש' קדושין שם) .ואך רגע אחד מום
התכצטט אומץ לבו ויתיאש כמעט ,וזה בראותו בימי רדיפת אדריינום שחשב לכחד
התורהמן הארץ אז אמר:הואיל'-T'Pים תורהטבינוהנו נגאר על דוולמ שיהא שמם שלא
*שא אשה ושלאלהוליד בנים לבתף להקים ~ vlaהבן ער שיכלהזרעו על אבררם מאליו
(תופפתא פף nalDוע" ב"בפ' 0מקנא לאומיכרי ישמעאל ,ברברה יהיה שונא לצרי
דתו תכלית שנאה ואף אילו יחשוב שקוצר דעתם יכפר עלשגיונם ,הלא
יהודה וכנגדי
נדל טנשוא היה בטניו העון כי כתשו בעטם וכפרו בכל מהשבה לאופית .יותר מכל
רוקכמים בדורו קם הוא נגדע,כי אטר שמששים איבה ותת-ותביןישראללאבירם שבשמים
ועלירם נאמר הלא טשנאיך ה' אשנא ובתזסמיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתםלאויביכ
דנו (שבת ספק ).בן פוצתו בן דימה ה5ה ער למותויבא אחד סרם לרפאוהו ולא
נתם ר' ישמעאל ומת בן דימא ון-א עלט רק אשריך בן ריטה שנופךפריר ויצאו
 .וק-וב טאד ב
נעימתך בפרוה %א עברת ש דבהחנריך ) tffyכא 'eDlnt :חולן (a~e
דועערהטהזאתפעלה כידגריל לעשות בסררש כתבי הקדש .הלאידענוכי הם עמל
יי
ם בכתובם החלקרגצצרי בתורה יגל ההלק העוסק במדות הטופ
לה
סי
ליטר דעותיכםואמונות
-

.

*

.

.

והאסונות
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יהאסונות והדעות בתורה ובכהובי דגביאים והחבטה היו לרגזענין לענות בם ,ורטבו פס
ועוהו הכתובים כרצונם ,ובאונק שנוקשו ונלכדו
הדברים לתכלתם ע5פימרריהם
ת
זר
יו את הלב (ספרי שלחפי' קפ"ז ,עץ כ"ז ,):ולא
יב
ש
דעא החסוןעליה מדרשיהם אשר מ
ההמון לברכי אם גם במה מהחכמתם נמשכואחריהםלפרקיםמי ח"א  *)286ועתה לעמת
מראות כאלהסובן הדבר לטה חכמי הדור הזה 5 ewב ביתרון עז על טררש כאגדה אל
כטה החכמים היה דתסק במדרש האגדה ענץ אהוב ונרצה ורבו הררענש.
כערך דיעננרותו של ר" להם אף כן היתה תשוקתו לטדרש האגרה והעהנ בחג משה
ילסוהו להיות חכם גדול ובקי באנדה (ס"ק כנח .):וק -ליהנ-
גדולה עדכי כל חבריו ק
נטית לבו הלאומית ואהבתואל עסו ונצלדתו ,ננזרבענין רע מארץרחיים כי בימי רדיפה
אדריינוס נדון עם מזביחבריו למות ור"ע חברו הספידו המפד גדול(מכילתאמשפמיםפיח
אברר"נ פליח שטחות פקח) והדורות הבאים תלו במהדיודות בזכרון מיתתו ~ fvישו
חולין קכ'צ .ברכות נ"ז.):
בכל מפרי רמזורה שבעל פה נחפת-ו ממנו הלכות אשר חלק סלע קיימו האתנחים
ונזכרו בכנוי "תנא דבי רבי ישטעאל" ,ברובן ההת כמפרש ומגביל הלכה צפנה במדת
סברה ישרה.)1אבלאיןלנו הטרה למספרהלכותיויעןכי וש-בהס1לכותענשתקעובמשתרט,
ינשנו שם מתם ועלכןמייודע כסה הלכות כאלה נש 13סתם במשנה והם לר' ישמעאל
[עי' פאה  nhDמ"ב ,טבליום פ"נ מ"בועי' עדיות ע"ב מ"ר) .מספרהלכותיו אשר ושציא
ססדרש הכתובים נד~ל מאד .ומלבדר' אליעזר בן דערקנוס ורעע נרלה תורחו של ר'
ישמעאל בכמותה ע 5תורת כל חבטי רויו ,ובאיכותה נקלה נם על תורתם של אלה
השנש .מתכונתמדרשיו נראהכי היה ר' ישמעאל רק המפרש והפשטן המוחלש ולא חפץ
בדרך קצת החכמים אשר נתחו את הכתוב למלותיו ולאותיותיו ודרשו על כל rPוגוץ
והעלו והצמיחו חדשות אשר לא שערו קרמוניהם ודרשות הנזפות טסשסעות פשוטו של
מקרא ,אמנם שמר זאת לעולםלהחזיק הימורות דגאותים להבינה רבונה האמתית בדברי
הכתוב היסורהכולל במדרשיו ויה :דברה תורה בלשון בני אדם ועל כן היה סתננד
לסעשהו של רעע שהיה דורש רבוים ומעוטים עד אין קץ סס*ת או מאותיהם אשרלפי
ן בהן לא רבוי ולאסעום .ובפיוש אטר פעם אחת לר"א בן הורקנוס,
דרכי הלשון אי
בדרשו את הכתוב באופן זר  /הרי אתה דוטהלטי שאומר לכתוב שתוק ער שאררתם (ת'כ
תזריעפי"ג) .לרוב הוא מפרש המשיא לפי פשומו לערך מצב חכמת הלשון בוסס .)8
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ומדקדק

 )1ברע ההלכות טסנו נטצא שטשתדל לחת פירוש ולהנב'ל השח ישנה ולפרט סתומות התורח קחטס-ו
לרכסים .ע" גרבות (ל"ו ).תרר"י ,פאת פקד מ"' ,תרומות פ"ר ס"ה ,טעש-ות מ"ג מנה ,שבת (לבת ).תדריי ,שם
) פסחים(ג"ח ,).ט.ק(כ.ר ,):שם ע"ח ,):מגלה (כ"נ ,).ירושלמי שקליםפ.נ ח"ב' ,ריש"בטות פ" 1ח"ו,
(".ו.
נמ.ן (ע' ):תדר"י ,ב.ק (לש ,).שם(ס"מ ,):שם (צ"ד ,).שם (ק"-ח ,):ב"ב (כ"ח( ).מ"ט ):סנהדרין(ב',).
ירוש' שם ספ" ,6הוריות (ד' ):תדריי' ,רושלמי בכורים כ"ג ח"א ,טכות "'3נ ,):ככורות ('"פ ,):נדה (לו ,).שט
(נ"ב ,).כלים פ"ב ט"ב ,פ"נ ט"ג ,נגעים פ"א מ"ב ,פ"ב ס"א ,פי"א מ"ח ,טלואה :פ"ט ט"ו ,ובים פ"א ט"ב ,א:

ע-
ה'4מ,1
%:א:%ן:,4:
נ1טג:ג:,גגיגט%',נ~נפ4י:

חכתוהנו.:ר(טק"כ),

 )2עי' ברכות (ל"א;) 1יריש' שם פ"ד ה"א ,פאה פ"א ה"א ,פ0חש (ה' ,).שם (ל"ה 0דבי 14שכה
ת f
f
השניה
י' חו
("5ד ,0יבמות (ט"ח,):יכטות (ע"ג ,):שם (ת"ד ):אוחו ואתהן  ra1אסע מין ובירוש' שם  tה"נהנ
ומה נראה שפי' הנט' בפנהדרין :שכן הן בל"י אחת א.נו טנוון אלא שפ" ואת האסורה בין שתחיה האם או הבת
ונכון לשק אתהן ,ודומה לוחוסתו נם שנירש כפי' הרטבכן עה"ח בברייתא דברריעי"ש .קדושין (כ'ץ ).עם(כ-ש),
גפן (נ"מ;) דבר".
 ,נדרים (ש"נ ,).נדר (מ"ח ).ת '.כפרי נשא פי' כ'" ,עוטה (כ"ח ,).ירגל ר"ח ת"ג frr'n
הגיגה פ"נ ה"נ ,כתובית פ"ב ה"ה ,בכליב.ק (ו' ,):כ"ט (ק'"א ,):ע"ז (כ"ז ,):מהדרין (מ"א ,).שם (טיח ):קרא

4:,שמגוך ע,;::
גיה(ן:).:גמי(גיצע::4י:נשנ

ע":

ewf(i

(י",):היב
קבהי ,י
פ"י
דברים

ה"1

t
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 .ובבחינתו את הכפה הפשוטות
זמדקרק בדקדוק שורש המלוהילפעמי
ם גם בטטריקון )1
ןכי השבו שבכל משם שדברה
במשיא מצא כי כמה חכנףם חלתו הרבו מצות וחקיםיע
התורה בלשון חיוב כונהה לעשות הדבר חובה,על כן דבר בפירושנגד הב %רגצטעה הוה
ואטרכי כסה פעמים דברה התורה בלשון חיוב ואין כונתה אלא לעשות הדבר רשות )9י
בהוציאו תולרוה בסדות המוסר או בהלכהנק הכתוב שםעינותמיד על משמעו הפשוש ואם
נמצאו קצת ממין הוה רוסקים מן הפשוט לרוב נזכרו בשם תנא דבי ר' ישטעאל  .)5ואף
במקום שהוא דורש ברבוי או בסיעזם אינו אלא מפרש והדבר המשעם או שנחרבה שכרח
לפי בונת משמעוהו של הכהוב .)4
השהמשו
ם
י
מ
ד
ו
ק
ה
ת
כבר ראינו ונוכחנוכיבדורו
ש
ר
פ
ל
ו
ש
ו
ר
ד
ל
ם
י
ר
ת
ו
י
מ
ם
י
ת
כ
ב
את
התזרה ונק-או :סדות שההורה נדרשת בהן הלל הזקן העמיד מספרן על שבע ואין בזה
.כי בעצסותן הן
בל ספק שמי האשתמש בק בבינה והשכל שיעדנ בעזרתן הפירוש המכוון
היסודות העיקרים אימר יהזיקם כל מטרש דברי רגתוב .אך רבים סן הדורשים עקלו
דברנים והפשימו מן המדות את כנורן ואח-י שנעררה בוצת הרוחנית זרוצשקו רבים רק
בצורתן ילדו מהןילדי זרים ודרשות זרות אשר הן לזרא לנפש היפה
 .הצהרוני החכטים
י לא יותאטו דרשות כאלה עם השכל ששר אשר נתן אלהים בארם ,וחשבו
כבר הרגישוכ
מחשבות מה לעשות באלה המדות ובדרשות שהוציאו שלא כמשפפ השכל וההגיון הישר1
ה64םישליכו מעלפניהם  1זה היה דבר שאין אפשרבעיניהםכי איך יעשו טרחה דברים
רבתובים בהלמודן והמציאו בדעתם לאסר שהסרנו בינהלהבין זאת אבלכן מסר הקב"ה
למוכה ברוסינ
י ומי יאסר לו סה תעשה 1והנה אם על הראשונש  -בעלי דו1למוד -
אנוטצטערים אשר עשו את המדות המהסכלותלכלי אק בו חפץ אשר שמשו בו Ngff
כרכונה הראשונה ,טה נאמר וטה נרברלהאחרונים אשר לא רצו לעשווז המדות מה שהן
י השכל וטחקרי חכמת חכמינו ,וזה על כן יען טצאו מספר רב מהן אשר
באסתילד
באשמה המשתטעום בהן הולכות ארחות עקלקלות רחוקות מן השכל הישר ולא רצוליחס
דברים אשר לא יסכים עלידם  bwnורותכסה להכמינו ,ואמנם לא בושוליחס דברים כאלה
להקב"ה
-

.

יצ).

דברה  PNrהחיהדנרים כנתבם ,שט (קל" ).:דבר"י ,נריתות(ד,).
דבר'ס גכתבס ,נ"ב "6ח היא ,חולן
: ,נה.ס ~-נ ,).שם  ,).מס מ"ג ,).שם וס"ה ).רבר"י ,שם (ק"ו ).,דם שפך (שכן קורא ל:ריקח
צםוי"א).
 ,עוד שם בקרא
שפינה שם,ל").:
(גל
"עשית אותו ,שם (ק.-א ).טנחות בכ"ח ,).נרה (י"ג ,):ת"כ שמיני פו ס4א.ם,
שם דגגע.מ פ"א ,אחרי פ"ב.
 )1פ" מלה בנוטריקון :שבת (ק"ה ).דבה"י ,יומא (ס" ,)::הענית  ,).'4פ '.ברקדוק השורש :שבת(ק'ו,):
) דברי ,מגלה ('"ב ).ירוש' ים פ"כ הגא ,נודן (נ"י ):נאים באלטים א' כפתח
'ומא (ל'ה ,):סוכה "4פ.
גרןב"-ני"ל שאין מדרך הגבורים לשמוע עלטן ולשהוק וכמדרשו של אבא חנן שםוע '.במכילתא וגילקוט .ע""'( :א,).
שם ש"ג ,):מכות (ה' ).דבי"'  ,בכירות (ט"ד ,):ירןש' פסחים פ"ה ה"נ ,וע" יבטוה ('"נ 1):כ %בדקדוק הלשון,
ודורש ו'"ומוס.ף עלענין ראשוןהנקיא בלשונו לערב
),ועי'ת"כ אחריפ"' טכילתאטשפט"פ"א.
זה :בחים .
 5נדף העט
 )2ש'גיטן (ל-ח ,):סימה(ג'~.).נ,
הפרשייד כל אם שבתורהישי
ת (טכילתא דגחדשזב"שם בש'
השפטים פ"א פ' אם בנפו cw ,פ"ב פ' אם ארוניו ,וע"עופוייושלמי סוכה פ"ב וע' :ר"' בשפו.
ספריכי תצא פי' רב"ט ,פסחים (ג' ),דכר.י ,ופרכות
 )3ע" ברכות (ס' ).תדברי ,שבת(ל"ע ).דבר"י
) דברי ,סוכה (נ"ב ):דבר"' ' 1במות (ס"ה 1:דבריי ,כתובות (ע"ב).
(ל'ב ,).שבת (ק("א ):דבה"י ,ר"ה (ט".:
דבר"י ,קדיש'( :כ' ):דבר"י ,נררימ (ל"א ,):שס (ע"ב ):ר' :כריה טשמו שם (ס"ה ).דבר"י ,מופה (כ' ,):ב-ק
(כ"פ ).ר'א משמו ,ב"ס (ס"א;) דבר" ,.פנהררין (נ"נ ):ירושלמ' פאה ""א ה"א ,ערובין פ"ה ח"א
י
נשא,פתי'ענילת,פפ"
ה"ה ,סוטה טפרים ,נזיר פ.א ה"א  1קרישין פ"א ה" 11מכילתא משפטים פיט ,'"",פ.כ ,מפר'
י'
ה' ב' סררשש ,פי' '"ב 1,פ" י"ס ,קרח פ" קכ"א ,כ' תצא פ '.רל' 11פ" רמ"א ,ועי' פזטה (נ ).בק' ועכר
עלו רבר"'.
) רבר"י ,וע"ע ספקי ראה פ" ע"ח ,סנהדרין
 )4שבת (כן ).רבר"י או לרבות ,כתובותזלג ,):נו.ר (כה.
(מד ,):שבועות מד ,):הור.ות (יב ,):חולין (מט ,):ירושלמי שב.ע'ת
ה"נ ,ספרי דקת פי' קב-ר ,שם קב"ה
בפ' %ל נפש האדם .דרשותיו במיעוט:עי' שבת  ):דבר"י ,כתובות
פ(-גא ):ר"י אטי שמואל בשמו ,סנררר'1
) דבר"י ,שם (נט ).דבי"י ,שם (עב ).דביים
דברים ככתבם ,שם (סט ).גיטין(ם ):רבר.'";0י',חוליןמי.
כ(כנתאב0ט ,טעילה (יא ,).ירושלמי1יומא פ"ה ה"ה ,יכטות פ"א ה'" ,גדרים פ"ב ה"א (לאי
ה שני הסדרש'ם
' ,שם שלח פ" ת"ב ,אם תתפנן ביוב
כשהרונים יעור אחר לר 5ש"ש) ,טכילתא פ' כא פ"ט ,ספי' נשא פר'י
ה':עוטיס והרבויים האלה תמצא שים סוכיח.ם גטשטעות המקרא לא כרוב הרבוים והמעוטים של ר"ע וב"ש של
-.נאים אחרט שהפ רחוקים טכונת הכהובים.

""1
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להקב"ה עצמו אשר הוא מקור ההלפה והשכל! ואמתכי הם דומים בדבר הזה לסי שעולה
לדריש בסרות1 ,וב טררש*בנוים על
לנפשו אל רמ~ל ר'
מן הפהמיספי
הין
י מדורשים אשר נמו מפשוטו של מש-א
י הוא לא,
ק
ז
י
ך
ל
ה
ר
ק
"
ימוהי רגביות ,כ
י
ול
ר
לרקה אלעיסק פשפ הכתוב ,ובאמת גם כל מדרשיו אש
גם הסדות העורה
"אךמונחים במשמעו ,מכתובים  .)1יסדעתו ערך המדות לתועלת
ם
ינ
עלפי הסדות אינםהנוכךו
והעסיין על שלש עשרה ואלו'דע:
המהרש אףעלכנ הרחיב את שבע טחותיו של
ן אב מכהוב אהד ,בנין אב טשני כתובים ,כלל ופרם וקרפ
ל וחוטר ,גזרה שוה,כני
וכש ,כלל ופרם וכלל ,כלל שהוא צריך לפרם ופרטשהו 4צריך לכלל ,דבר שהיה ככלל
אלטעוןטוען אחר וההואכענינו ,או לטעוןפוע! אחר שלא
אצאללמד ,דברשהיה בכףויצ
בשינו ,אויצאלירון בדבר החדש ,דבר הלמדטענינו ודברהלמד ממופז ,ושני בתובים
הטכהישים זה אתזה עדשיבאהכתובהשלישיויכריע בניהם  .)8ונלסבין הדברלרישויוימצא
כי בכל מקס אשר הואיל ר' ישמעאלעלפי אחת מאלה הטדות דורש .,והולך בלטך
'
הקירה כאשכלה .כל.
'
ר
ש
מדה
ד
י
מ
ע
ה
אשר
א
צ
מ
נ
ה
ל
א
ר
ו
ע
ה
ו
ר
מ
ה
אטנם מלבד
ישמעאל
אחח' גס
היא נאותה מאד לפרש ולברר סונן הכתוב ::והיא :כל פרשה שנאמרה ונשהנריבתה.לא נשנית
אלא בשביל דבר שנתחדש בה (סוטהג , ),עליסוד הסדה הזאת נמצא
מירשים
בנוים .ואף שרוב
אשר וצאו טן הכלל הזה נשנו רק בסתם ,קרוב
עשםי"ויבוננם  .)8אכן במקומות מעמים נוטה מפשט המקהריאבי',מ.אי
.גי הסתמות ההם ר"היטדרש

ישמעאל".הב

ירש

הלי

ישי
וספ
".
בדרך'

.
-

 ):מדרשותיו ען('ספו המדות נכיר פה :ק"ו,שםברכנה (טיח ):ר"ח ב"כ בשטו' ,ומיארוש(לפםה ):.סוס" (כח).
שמחלק"ב .,שם (ם( ,):נא ,).שם (נב( c ).קנ e ,):פסחים:פי
כה,:-
טנהריון (צא: 1).בתם  ):דבר
חגיגה פ"נ ה"נ( ,שם משמע
ן דבר הלמר כק-ו מן הכתובוב.ן ק"ו 'טק".)1ן מכ'לחא בא פ"ך ,.משפרש
שק
'
.
פ
נשא
'
י
פ
שלח
ח
י
ק
ק"ו,
א
"
כ
"
פ-נ ,מפרא י'קיא פרשה ב' ,מעיי
 ,חקתפי' קכ" ,1.ג"ש:
פ"
'
י
פ
1
'
,
מרובין (נא ).דבי'" (מג-ש  1:נראה כ' 'רר לאכ-ונת התורה במובן  t'aPnולא הקשר אל דמיון .התיבות בלי טעם,,
י
חג.גה (ט ).ר' 'וחנן בשטו' ,ומא (ד ):דבר"י ,שם ופא) .דבר"י ,שם (עד ,):קדושם (נו ,).סנהדרין לגד).
שם (פר: ,).בח.ם (פו ).ר-י בשמו ,ירושלמי חלה פ"א ה"א ,סוכה  a~eה"' .:במותפ"".1.ב. ,שם.פ"ח ה"א,
שם פ-.א ה"איהנה מאניהן) ,סוטה פ"ב ה-א ר"י בשטו ,סנדדרין פ" :ה"ה ,מכילתא משפטםפי" ,:שם לבתט.
ה-כ שט)נ' פ"ה .היקש :שב.ע.ת פ"א מ"ר  1פסחים (מג ,).ובחים (כ ,):מכ.לתא טשפט
;.ם ""ג ,שם פיו ,ח"כ
צו פרשה ה' .1ספר .פ' פנחס פ '.קמ"ג .בבנין אב או במה מצינו( ra~ :בו ):דב '".שבועות (ט ).רבי"י,
ו_ח.
ם (כד ).דבר"י ,שם (קה ).דבר-י ,שחות (מה ,):חולין (סט ,):שם (ם' ,):רושלטי פמח'ם פיט ה"א,
1

,

יבטות פ"א ה"א (שס קורא :ה הדין ק"ו) 1-" nm1D ,ה"א ,מכילתא בחדש "0ח ,טשפמ'ס פ"ב (שם קורא זה
הדין ק"ו) ,בכס ופרט :בחים (ד ,):מנחות (עת.
) דבי"י ,כריתות1ו' 1):ריש' ערובין  feה"א (וע" 'רוש'
תרומות)פי"א ה-א וצ"ע)  1ספרי נשא פ" ח' ,דבר שהיה בכלל :ב"ק (נר ,):ירושלמ' שבון פ" :ה"ב ,פאה פ-א
ה-א ,סוטה פ"מ ה"ה .יצא ל.דון ביבר
אי,דחובא פ'.ט ע"ע  ceצו אישה ה' .ל"ע המכח.ש.ם:
יע
החרשי:ומאת"(כפוייקו
גרבות נלה( "e1D 1 ):מ )::ערכ'( ,כט,).
).
סכ.לתא דבחדש  ,r"eירוש' יומא פ-כ ה"ר
ת"כ
.
ו
כ
ר
ויקרא כחוכא *"ו ,מכ.לתא כא פ"ר רבחרש פ-ט פ' טן השט.ם.
רבו' אחר
מיעוט ורבוי( p~a :מר):
רח' למעט :טנחות (לר ).כא ללמד ותצא לטד :סנהדרין (נד ).דכר הלמרטענינו :מפי' נשא,פ '-מ.ד
 )2עי' בהערה שלפני  1:ובברייתא דר' ישמעאל תחלה הת"כ שהובאו טררש.ם לפרש המרוה ובלי ספק הס
מדרשיי של  .ורעשיפעט.ם נמצא על שסו מדה ונקראה בשם 'לכר סתום פן האפולש .וא.ן  11מרה חרשה אלא
ירא ה.א שבי-נ סרות בלשת אחר כן מוכח כמכילתא יתרו רבחדש פ"ח עי"ש ,ולפעמם נאסרה בלשון אחר n~re
ואחר סתום כמו בת-נ אחי' פרשה א' .ומה העמן מה שאמר ר"י הואיל ונאמרו בתורה ביאר סתם ופיט נאתת
סה! וכו' מפרי שלח פ' ק" :וקדושיןטז!) .הואיל ושכלנזקין שבתורה  DnDופרם באחר ההם וכו' (מכילתא משפט.ם
פ" 1פ"נ פ"ח פ"א),ופיט כאן כמו פ.יש ונירושלסי נמצא בכ"ט פ.רש כמקום פרט שכבבלי ע" ירושלמ c'nee .פ"ב
ה"א ועיי חולין צלב.
) ~.שם הראה ההברל שבין מיעון שדרש ר"יוכיןטיעיטיוימל ר-ע שהוא דורש כהן ולא כהנת
לא בהשעיה אלא מפני שמפורש בס"א למעט .ונ"ל שוה כונת מיעוטו בשבת (קיו ):לפה כל מלאכה יצא הק.עת
שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה וכונתומפני שבס"א מפורש שמלאכה ה.א עבודה ונלסר ~ c7rכע
השפורש שכל טלאנה סתם הלאכת עבודה.
 )3במדרש המכילתא וספרי נטצא בכ"מ הלשון למה נאמיה  11 nw~eבלומי שהיא פישה שא.נה צריכה
שככר מוכח ענ.נה במקים אחה ומש"כ לפ .שיש בה דבי שלא נרעהו
לכך נאמרה פרשהוו .וקרוב מאד שכל
שנאסרה ונשנ.תffCD
אלה חמדרש.ם מ.סידו של ר"י בכח הכ"ל כל פרשה
כו"' וראיה לדבר -.tDCי נשא פי' ב' לטה
ו
נאמרה  nwleוו וכו' אבל כגול לא שטענו וכו'.
בא הכתוב ולמד על נמל הגר  11מדה בתורה כל פישה שנאטרא
וכו' ע".ש ובוי'תא:ו ודא .גי
ה.א כמו שמפורש שם פי' ד'.

י

ר".

,

.

יר"י

יל".י.,ע"
.

,
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בדרך 4ך ק ובאלה דמקוסחע לרוב אחרים טדברש בעגצ שתלמידיו או הכמים אחרים
אשר יעטו לו הדבי-ם בעלימה כגרסות מפרש בדרך משל(ירושלמי כחובות פיד ה"ד
ובטיש ,ונם בדרך נתינת טעםלרברי ההורה וממתיק זה לפעטים עלפי סשלודמיון .)9
י ספק,
היסוד אשר החדק בו בכל מררשיו ,שדברה התורה כלשקבני אדם דצא,בל
די
ה לולעינים בהבטהכל הציוריםשבסריים בכתבי הקרש ומיורטים לאלמים ואם אסה
ו ובפרשוטרגמתכית אשך
הנאכי מדרש המדלתא אשר נתקנסאליו יצא בעיקרו טעעדירי
לא נקרא שם אומרם עלירם הם ממנו כאשר באמת יש רושמים ברורים על זה למיניין
בספר בבחונה נחסנהט) אז בצדק נאמר כי הוא דוה מיוחד בין ושחכמים אשר השנודל
לדרוש כל הלשוטת הטדברים טהאל כמו מעצם נשמי בדרך מליצהוציור כלשת בס
אדם ,בי בסתפות האלה רכות הן הטררשות ממין הוהק.
והנה אם נשים עינינו בכל דרכי ריי ותורותוו בהכונה דרושיו ותלטורו אז בנפש
חפצה טרהבידיהלויתרון גדול עלכל הכמי דורו .הוא הראשק אשר סלהלבו לאסר:
דברה תורהכלשוןבני ארם ולאיקטן מאמר הזהבעינינו בי רק הואיתןלנו רגשנה להבק
 nllvbרוצרה  ,rtwהוא ערה עד היסוד בה ששת המתחכמים אשר יחפשו בחפש
בחופש בכל אות תולדה בחורה חדשוה בל ה-עזם סקרם הלכותודינים מסעים במתר
רמזים אשראינם רמתם כי אם בדטיונם וצא הראשון " ~ffאמרכי ההכרעותבין כתובי
התורה מסר רגתוב לחכמים (ספרי ראה פי' קל"ה) תה שו -יקרלהבין תכונת התורה
שבעל פה ,והתנגדותגלויה לעמת היצשבים שכל רקרוקי סופריםופירושיהם והלצותיהם
נאסרו מסיני ,הוא אם -בפה מלאכי רק בשלשה סקוסות רוקלכה עוקבת מקרא ובמקום
ןבעין נראה בסה נחשבו
אחר למאדש (נצמהט"ו .ירוש'קדושין  NWDהצב) ,אשר מזהעי
בעיניו תליהלים של ההלכות אשר בזמםיצאו לאור חדשות לבקרים ,אעם רוב! עוקכוה
 %המן
רמך-א ואם הוא לא ירשים רק שלש עוקבות מקרא הלא זה לט לאות כי
ההלכות המקבות מקרא לא הודהולא הסבים עליהם .דצאהיה דרויש אשר יסר למוסרה:
שאם לפעטשתכפיל ההורה לכתובענין מה במלות שונות אין כתתה לדרשה מיוחדת כי
מש )1ומי לא יבע כסה
אם רוצה לתת יתרון באו-,להעגין להגריל תורה ולהאדיר
דרשות

.

.

ש

.

.

ש

.

לחי"

 )1שבת (קיד1,).ו שסחים (ה ).סיפנו לי"ד שנקיא ראשון דבררי" ,מ
טשטוא,מ):שם(פ
..
) דבר"י ,וקדושין
) רבכני ,היקש ור ניבטות (סח;)
 ,שם לנח ).רברס תעניה (ח.
ר-
ר4

רברס

משטו ,שם קלם).

לטטפת לטטפת למוספותוקרי כאןד' .ודבר ור הוא .ונדחקו בגט' ואח4יה בתוס' לפרש אך כמנ'לתאכונתו טביארת
לב
,ואטרח תורח תן  l'b'Dnב.ר
נותןיגאיל
והיה
בא פי"ו :וה.ה לאותוגו'
כראשפידך'אט'וטשפלות אףפובשייריתד('מדטכוהט.פכות(פי'ביטחןיד")ואקציירןאו .ש'ה'1י בת.ם) ת"ל והש ולכךוןייצח
תן תפיהן כראש טה
ת"ל
) כרך אחר ש 5ד'פרטיות' .כול כשם שכירפיך אחד כך בראש כרך אחד והדין,נוהן
לטוט(פבולתשוןו.ליטדורטפות הרי ד' טוטפות אמורוה (ששניהם של"ר דכתיב והת וגו ),ואול'גס !ח טענין ילמד סתום ט,
ע-
הטפורש .וכספר' סדותסופיים פירשתי באפן אחי.
 )2דוגמאות ססררשיו גררך נת'גת טעם עי' שבת לסר ).דבר"י ,יוטא לסר ).דבר"י ,פסחים (ה).
) וע"פ מש 5ורמ'ון :שבת (צח ):רבר"י  1חגיגה
בכ
רבר"י בשכר
ובוז ,ערב'ן ).14
קרחורופת"(קה'".ט ,וע"עגיידן(ו. ).
טה
(יב):דבי"י( ,סרוא
יי
שייג ,):ובחים כסא,):ספ
דבר-
 )3כבר העירותי ערו בטמוא לטכילחא עם פירוש .סרת סופייט  XYIIIוהר"ת
דבר-טאיר איש שלום בטבועו
למכילתא צר]ן 1,העתוק רוב הטקומות גש"ם ובמררש.ם שהובאו בשם ר"י והם סתטות בטכילתא ומנה נראה פרור
שיוכ הסתמות שבמכילהא חם לררי.ועי ,גט כפסיקתא דר"כ היצאת הר"ר שלמה באבער צר מ' ע"ב אות ג"כ

יי

.

ולקמן פכ"א.
ה,פ"ופ ,וברב גאלך ,שםפ ,וביוה יופך .יתוז
 .דש.רה
 )4ע' ,טכילחא כשלח פ"א פ' וה' דולך לפנ.הם
,
פ
עשנו ,שםפ' וירדהי .שם פ"ה אנכי אלה.ך .שם פ"ו פ' כ' אנכי ה' א5ה.ך קנא.
דבהדש פ"א
ו
וכדו,ע 5דרדרו בש'
ה.ה כאשר יר.ם
ר כיח
שם פ"! פ'רפייחוינעעיום השביעי .ועור מהסיתאהי.ם טסי! הוה'1 .שיהע.
ז
,
ה
כ.וצא נו ו.אמר אל פשה עשה
משהידווגבי ישראלו יריו ש 5משה וברותישראל אוידיו כעברות עמלק
משתכיוטחיה וכו' כ.וצא בו והיה רום לכם לאותוכי טה הדם סחנה למלאך או טהנהיישיא
לך שיף וכ' נחש
לוכו'
,אות נוכר
(מכ.לתא דעמלק פיא) והמדרש הוה היא כתמא אבל ברורשריאלרעי כ' הך כיוצא בו והיה הדם
בפ.רוש על שמו שלר"י בטכילתא בא פ":ופ...א.

אי

יבם

-

- .- -==.--
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-

---

-

-
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ויהד בכההכלל הזה? השאלה הגדולה אשר רורשש
ררשות ודקדוקים ופירושים כשלוינפל
ם עדזטנינו עמדועליה בבחינת החורה הכחובה טחי נכהבה וכיצד נכהכה?
ראשניםואח.וני
נבר ר"י שם אליה לב ,והחליםכי הכללותל נאמרובסיני ופרטות באהל סוער (חזינהו,
ובכ"מ) כי כן הוא פשםלברי התורה להוציא .מלב האוטר שכללוה ופרטות נאם-ו בסיני
ונשנ :באהל סועד כשחלשו בערבוה מואב אשר עלוהאיו רמו בחח-ה ופשוטי הר5רים
נ)-אים ההשך .ומי יורע אם לא רקדק לאטר ':נאמרו בסיס ,נאמרו באהל מועד ,ולא
הזכיר כחיבתםיעןכי לא רצה לנטוה מפשטדברי התורה אשר גם היא לאהזכירה מכתיבת
הפרטים ראומה,ולא תקטן נם זאה בעינינו אשר שם הק לסדה הגזרה שוה והזהיר שאין
לדרוש ג"ש רק אם המלוה הנדרשוה מופנותלדריכה (נדה כיב ,):ומרת הק"ו אשר חביבה
לו מאד הגביל לתתלו רק כח לאסור איסר אבל לא להיות עונשין גן הדין מרוש' יבטות
פי"א היא) והנה כל אלה דועטנות הנרשמות בתלמודוהן לנו עדהכי רע עליו המעשה
אשר הוחלבעת ההיא לעשות במדרש התורה לדרוש הנתובים בדרך זר פתוח אותם פהים
להיבוהיהם ואוזניותיהם ולהיציא עלירי זה הולדות לא שענון רואשונים ,ומה היהאחריט
ל ומה יפעל השכלת יתד ננד רוה
אלה? הכבידו טשא ההלכותוהדינים .אבל יועי
אהרהבידגניחפת עלפניהומן והדור כלו1כי לררושויהו
ר בהההכסות פלפולית על כל
נקורה בהורה ולהמציא הלכות ורינים חרשים וה היה פרי בל הפצם ברור הוה ,ונגר וה
.שיהירי ההבסים שחיו אבריו ש
יטו לנו
כל השנעלו ולר' ישמעאל הלנה בתהו,
:.
.
ע
ר
ה
ל
א
ה
ם
י
מספר טה ממררשיו ,כי אז אבדוהפנינ
ן
י
נ
ע
ב
;"
אבל נתן כבוד לאתת ונאמר ט סבות חוציות גרסוכי פלסו להם מסלוע אושות
במדרש .ההרשמה הגדולה ננט תורת הזקנים אשר ההעצמה ננדם פעלה כלעלה ,היא
השרה את רוחם ליסד דיבורה הזאת בתורה הכהובה ,וזה הצלית להם רק על פי ררך
עבור זההמדרש למצוא בכל תיבה ואות ובכל קוץ ועץ משען ומשענה להכליתם .ואף לב
היהה מלאכת הררישה הזאת חטרה לכלבני "רור הוה ,ומי אשר הנריל לעשות בה וצא
הגדול ורסקו בעקבותיו בל חכמי דורו .האובן הגרול במלאכה הזאה היה עקיבה5.ןיוסף1
סטשפחת בני בלי שם ,וכאשר יספר הוא עצטו היה בנעוריו .נער נכער מדעת ושתא
להבטים (פסחים מ"ם:ז ,וכבר היה בא באנשים בעת החל ללמוד תורה
 .ההנדה כספרת
טסנו כי היה בנעוריו טרגית בביה כלבא שבוע ,אחד מעשירי ירושלים ,ושם ההקשר
בעבתות אהבה עם בת אדוניו ,ותהילו לאשה שלא ברצון אביה
 .והיא העירה אה רוחו
להקדיש נפשו לתורהיאוה להוילך בעצתה וברשוהה ללשדתה-ה ושא המנה בידו ומכרה
כל לבת לה ואף על צליעות ראשה לא הסה (הסכרןלמען יהיה לבעלהדי פהסור ,1והיא
י צערועוני  .)%ואו דלך וישב לפני חכטים
ללסוי הורה באהבה
עצמה חייבהחי
"עוהכ"ו
pו
wב
 .נחו 6איש גמזו היה רבו במדרש המקרא (חגיגהי"בl.ש
נפלאה
 .ר"א
 .ובכ"מ)
בן הורקנוס היה רבו בהלכה( .ירושלמי פסחים פ"ו ה"נ) .שקידתו הרבה טחוברת עם
י לסופה החכסום
הכנותיו הטבועות הנביהתרו ססעלה אל מעלה ,ולא ארכו רדמיםויה
'
ש
ו
 ,ושבח עומקlפלפולו (יר
בזמנו .ר'
ם
י
ח
ס
פ
)
ם
ש
1
n
 Vקלס טדרשו( fסוטה כ"זf):
/
ואף כן ר' מדפון משבה יושר סברתו בהשואותיו או בהפרשותיו בין הענינים (קידושין
ס"ו :ירוש' חרוטות פ"ח היא נזיר פ"נ ה"ה) ויהלל אווזוכי הואעוזר לקבלה להחזיר
בפלפולו הללכות הנשכחות (ספרי בהתמהך ע"ה ירוש' יוסא פ"א הגא ובחיםי"ג ות"כ
ני-9א) .ויה המיד דברו~יון כל הפורש מסך כפורש מן  .alfnnופעם אחת כראות בן

מ"
ילילא

.

עזאי

אדר"נ פ" 1ממי ד"א ד"ח שקית פיד ירוש'

 )1ההגדות מקרותהייו נוכרו בכתובות (סב ):גררים(ג).
נזיר פ  1ה.א וע"ע ירוש' שבת פיו היא ובכל' יבמות (סב.):
נדורריר ודורשיו  pgnב') []7
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עזאי את ר"ע מנצת את ר"א רבו בתשובותיו אסר כמצמער :חבלעליך בן עזאי שלא
שפשת את ר"ע(נדרים ע"ד ):שסויצא לתהלה בארץ ,ואמראליו ר' דוסא בן דצרכנס
אתה הוא עקיבא ששמך הולךטסים העולם עד סופו (יבמות סק).
 .וכאשר נלקח ר"ע
פארץ דוחיים אמרו :גטל 1זרועות התורה ונסתמו מעינות החכמה (סוף סוטה) ובדור
) ואלטלאד"א נשתכחה
שלאחריו אמרועליו :שלא הניח כטותו בארץ ישראל (ברכות ס"נ.
תורה מישראל (ספרי עקב פי' ט"ח) אין הפה יכול לדבר ולא המלא אזן משסע רב
דועהלות אשר למלוהו כל הדורות ,ואשר היו ספארים את תורתו .נםאין מספר לכל
ההגדות טליציות אשר תלו בזכרנו .אסרו עליו :דברים שלא נגלו לסשה ננלו "-6ע
הבמדבר רבה) ,ושסשה עצמו אטר להקערה שר"ע גדול טסנו וראוי יזהר שהנחן התירה
על ידו (מנהות כ"ט ,):והקב"ה בעצמו ובכבודו מקלסו לפני מלאכיו (הגינה יעד,).
וכשהראה הקב"ה לארם הראשון דור דור וחככנו דור דור ודורשיו דור דור ופרנסיו לא
התפלא אדם על אחד מהם בכל הדורות עד שהגיע לדורו על ר"ע אז שסח בתורהו
) .ואף נקשרו בתולרותיו כמהנמים אשר אירעו לו או לאחרים
וכהעצב במקערם (ע"ו ה'.
על ידו והלא כל אלה עדים נאמניםכי השבוהו נעלה על כל חבטי דורו ,הן בטרפזיו
ופעליו הן בחבטתו והורתו
אס משפטם צידק או טעוקלאין זכות וצדקה להכריע על פי סדותינו ודעותינו
בזמן הזה .אבל אם נעמידרנלינו לני
מצבם אזגבין אה המראה הזאת אף אם לא נוכל
להצריקה .כבר נוכחנוכי הריפות הפלפול בסברוה רקוה היהההציון הברור הרשום ומפורש
בתכונה היהודים בעת ההיא.והיא היתה לרוב חכמה חכמיהם .דברי חדודים נרצה להם
יותרמן הפשמ הבזוור .ומה שיכלו למצוא בדרך ישר וטרווח חפשו להם כדרכים שוים
י שגברו המחליקות והורה כל אחד ואחד בודו
בסבבםפני הדבר .ועוד זאת,כיעליד
היה הפלפל אוטנוהם ,וכל הסרבה לנצה את חברו בפלפול הרי זה משובח
 .מדברי
עצמם אנו לומדים שהנצוח שכנצחים זה את זה בהלכה היה דבר גדול בעיניהם ואותי
היו מבקשים
 .ותחת אשר בראשונה לא היתה מחלקת בישראל ופרחה אחדות רמזורה,,
הנה עטה היה לעיקר סלהמהה של תורה (דגיגה י"ד .סגלה מ" :1סנהררק קי"א :שבת
פ"נ .).ופעם אחת אסר ר'יהושע לחברו ר"א  -כשטח על הנצחון אשר נצח ר"עיצע
ר"א  -הנה זה העם אשר מאסת בו צא נא עתה והלחם בו (ירושי פכחים פ"ו העג).
וכמה צרבופניו של יהודה בן נחמני אשר נצה את ר' פרפין בהלכה (טנהות ס"ה :ספרי
בטדבר קם"ח) .ור' טרפון מצייר בתושו פלפול ונצוח כזה ,בדמותו את ר"ע בפלפולולאיל
המגנח צפפה הטה אשר כל החיות לאיעטרו נגדוואין
נגדו ועשה כרצונווהגדיל*
 fSN1ריה"ג ידמה לצפיר העזים הבא פן המערב והצפיר קרן חזות בין עיניו ויבא עד
האיל בעל קרנים וירץ אליו בחמה כחו ויהסרמר אליו ויך אה האיל וישבר את שתי
קרניו ולא היה כה באיללעמ,ףלפניו וסכל הזקנים אין סציל לאיל סירו (ספרי חקת קכ"ד
תוספתא סוף טקואווז) סכל זה ראינו שסלהכץ; הפלפול היה טסש א1טנותם וכל הכרכה
לפלפל אוטן יקיא וכבוד גדוליטול * פקודתו וטגשהו של הפלפול הזההיו בטררנה ה-אושנה
לדרוש דיבורה בפנים שונים .ולא לבד לברר האמת מהפוכה אלא לפעטים נם להביא
תעצומות לדבר נפתל על פי סדת פלפול סה,דד ,ובפירוש ימזפר כי היו בעת ההיא
חכמים ביבנה שהיו טמהרים את השרץ במאה והמשים טעמים ואחד מתלמידי ר"ע היה
אוסר על מהור מסא ומראהלופנים ועל טטא מהור ומראה לו פנים שרוביןי"ג ).ושד
שי' יהורה בן הדאי שאל את ר"ג מה אשתי שאני סותר בה אני אסור בכהה
אשת איש שאני אסור בה כל שכן שאני אסור בבתה .אז ר"ה נער בו אך לא טפג~
י בהן נדול שנאמר בו והוא
'עDקDIש-ותהדין הזה ומשפטו דפהלתול אלא השיבו צא ופרנס ל
אשה
-
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ר
ב
ד
א
ק
6ן רהורה (פס
אשה בבהוליהיקח ,או  -לדעת אחרים  -שאיןדנין
אשר בתבונתו הטבשח היה חד השבל מאד ,חריף ומפולפל אשר
ר"א פ"א) .ועתהר"ע
בפלפולו דורש ומשכים להלכה אצור כאיל מנגח צפונה ויטה להכות על קדקדכל החולקים
עסוואין אחד טרםיכול לעטוד נגדו ועשהכרצינ
ו והגדיל ,אשר בשקידתו החוקה דורש
ל  %קוץ קץתליתליםשל הלכות ,הוא היה האיש אשר לפי רוח הכושל בזמנוויה
 .הן בסברותיו אשר כחרב פש'ות ביוץ והן בטדרעדו
ירי
ר  N~DID1בגדולת תורתו חקכטתו
היו סמאה הדשה אודמת אתר~יניםהיה סופתלבני זמם ומיסד שמה חדשה בדרישת
ירה אשר כל החרשים נתט לה תודה ושבחוכלאחר יד נם כל שטה אחרת נעשתה
שו
את
ה
-

מדהה בפניה.

לעיר

-

(

הלכותיו רבו מאד במספר ובכל מקום מברת השכל דדתה מדתו .לפיה קיים הלכה
קיומה ~הראה יסודה ומעסה ומפרשה באיזה אופן נאמרה ההלכה  .)1מהעמיק בטעם
הדברים עלתהבירו להחכים רבותע אשר לפעמים היתה קבלה בידם עלענין מה לאמר
שלשיר ולא ירעו להפריש ורשע במברתו אפריש והמכים לרתכה )2ואף מצאנו שלסר
בשרוש אני אתקן שיהיו דבריחכמים קישים (אהלות פטרו ס"א) .ולא כר"א רבו שחשב
שאין לעמורעל דברי הקרמנהכי אם לקיים דבריהם לא בן ר"ע אלאהקן דברי חכטים
בסברהו בין ~ D'yדבריהםבין לבטלם וכמעםאין אחד בכל חכמי דורו כסנ"צ אשר
טרש לבו לסתור דברי הקדמונים בהלכהבין להקל בין להחמיר כמה דברים אשרונחשבו
ןן.כן
עד זמנו לאיסור מן התורה ולא 4קפק אדם עליהם מעולם בא.ר"ע ולמר שא.ין"די
והקרטונים טש בדברט .במזם שדעתו וסברתו מכרעת לא נשא פנים לכל נרולי הרוד
ומתר שטחם ץס אסהיורבותיו*) .ונ6צא שבהכרעתו
עלדברי הקדטת;םביןלהקל
מציא שאלות הלכותיות חדשות
ביןלהמסיר .)5אסנט חריפות פלפולו גם היא הניעתהוטולםה"
ן עתידות להתימן krl
וליסד הלכות חדשות ולפעמים הן הלכות אשר מציאותן כמעטאי
ן אוהןכרי לאסן את רוחו בחריפות הפלפול או לחדר המלסידים .)4בטספ
ערקויינ
גדול טהלבותיו החדשות אשר דןעליהן נטצאהו במחלקת עם אחד או עם רבים מחבריו
אבל מצורת הדברים אין בידית להכריע סי היה ממציא השאלה אשר עליה נתבררה
_4.
'"'-
ההלכה

.

.

_

.

ש.

.

 )1ברכות (ס"ר):פוי תקנת ג' ברכות ולפ" הוציא תולרה שאף עלק סברך פאה פ"ר מ"ה אר"ל 5א אמרו
שא כדי שאיוספו .כליס פ"ע פ"ר משפך של רוכ'5ן טפמא אר"ע הטעט ספני שהוא ממחו על צרו וכו' .וע"ע
בישות (ט"ט ,):מעשרחז פ"ר מ" ,1וקרוב לוה שכיעיח פ-א ט"ב עשר נטיעות וטפרש נט.עות כשטה .חוקה נ' ענים
ותפרש חרש בראשונה וחדש באחרונה י'"ב חדש באמצע (ב"ב ב"ח ,).א:-וס.טנ.ם (שאמיו חבטה) יע"א טשיטו
הדדים קרח ט"ו ).סטין חח נטצאו הקבה הלכות לרצעעי' חרוטות לבת ס"ה ,מעשיית פ"נ טרה ,בכדיים פ"נ ט"נק
יימא (נח ,):כתוגות(נ" ,).:כלס פי"ז פ"ה ,שם פכ"ה מ" 1וטעמו,מפורש בתאפתא כלים ב"ק פ"נ ,אחלות פ"גט,ק
נגעים פ"א ט"ב ,שם פ"ע מ"א,
פ"א סיב ,סכשיי'ן פ"ר ס"ט ע"ש בתיספתא פ"ע ,וע"ע שכח ל"ח ,):הצ"
ת"כתגריע*ריסהכ' טפרש הלכה ישנה כמדקדק במק-א,ישם פ"ק בפסוק נרפא הנתק שספישרירי ה%עי'גפי'הראב'ץ..
 )2עי'*סח.ם (צרו ,):יבטוח
ירוש' יוסא  Hteה"מ ,ת"כ ויקרא פרעותו' וע"ע גרכוח ש"ב.).
)3ביאשינה פרות אף שלא הגיעו לעוגת הטעשרות :קוק.ם לביעור עד שבא ר"ע ולמר ושפפורים טן הבישר
ן
ו
כ
ו
"
ט
י
ע
(
1ם"ום פ"ה טעה): .קננם הראש':1ם אמרו אשה בנדתה תתקשט עד שכא ר"ע ולמד א"כ מגגה ע 5כעלה (שבת
שדי .).וע"ע נרריס(ק"ו ,).חיספתא פסחים פ"4ק מ"קפ"ב ,וכעין :ה בניר (ל"ד,):
ט"שותפ""ב"דט)":ד ,,גרריםפ"נס"ס
פ"ע"0ג ,יבמ
יוסא(.כ"ה;):נגעים פ"א מגר .וע"ע שב.ע'ת פ"ט ס"ס ,ב"ב (כ"ת,).
(פ"ה).ן
טכעדרין פרום.ח .בכ 5אלה סיתר הלכה ישגח.
 )4ע" ברכוה (כ"ח ):נטקצת כר"ג ובמקצת כר"'  1נדרים (ע"ד ):לא כר'א ולא כררי,יולבן פורדם (ט"ח):
בלים פ"ח  r~'Dשם פ"ב מ" 11אהלת פ"ה ס"א ,ט"ב ,ננעים פ"ה מ"ג ,שם פ" 1מ"ב ,נדה (ב"ח):
 )5עי' ערלה פ"נ ט"ו ,פמח.ם (י"ך ,).יאמית (צ"ר ,):שם (קי"ח,).גויר (כ"ט ,).ב"ב (ם"ד*) שם(שאו,
בהורות(5עב ,).סכות (ב' ,):בלאים פ"ה ס" ,:אסלות פ"אמ"ג.
 )8כסו פעטים שאדם קורא ק"ש ב' פעמים ביום וכו' (ברכות ח' ,):עריבת הרגלים כשטה וטבתור ש"ג
המשאה ובו נינם עליה (ירים  yeמ"א) ,דם הקטן שיצא כ5ו ואי) בו דב'ע'ת (הוספ' אהדות פ"ג) ומוכח שם
 ,ועי' יר'ס פ'צ
שריעהמציאת וחפדץנילהעמידה בסגיהילא עלתה בירו .וע"ע בריחות (ס" 1),1שם (ע"ב) ,שם(ט).
טנא הטמא פומאה '5דיס להיות תחלה .העות חדשות הטודמ:ות א5א ש5א גקבש האחלפנים נז
"כרו הרבה ש שמו
וטחן a"e nwD :ס" ,1פ"ג ט"ב ,מרוטות פ"נ טעי ,שנח(ס,).,ועי' עריות פ"ב טא ,טקלנידסו ~(rnQaסד.ג
כליס פ'" :מיש ,נגעים פ" :ט"ר

.גש
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.

חיה

ויה
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ההלכה אם הוא או שכנגדו או אם נשאו ונהנו יהד בדבר ספני
ברור שברוב המקוכ~ר; היה ר"ע הכנצח וסותך שולל את הבריו בהרימוהו עד שלפעמים
מוקי דבריהם בסברה עצמם .)1ויעןכי הלך תמיר אל אשר נשאו רוה בינתו ללכת אף
על כן לא הלך אחר נמיית לבו ויקה מרת הדין לסרהוויה' לטשל בפיו :אין טרחמים
סגל ספק )8
ברין  .)9וכן היה יסודו אין אדם יוצא סידי הזבתו בדין עד שיוציא נפשי
ורק באופנים פרטיים מהמיר או סיקל שלא כשורת הדין וזה לרוב לצורך ו,-שעה  )4או
שמהמיר לעצמן  .)5ואמתכי כל אלה יוצאים טן הכלל אבל בדרך כללהיו כל הוראוהיו
תולדות חקירתו ורק אשר ישרבעיניו לפי מרת בינתו וסברתו אוהו שמר לעשוהו ולמורוה.
וככה השתדל לפרסם הקיר:היו עד כי ;שה לפלכים סעשה ביריו כדי להראות הלכה
ברבים (סוכה ל"ו ):או להלסיריו (ערובין ש"א .ובכ"מ) ,אובפני רבותיו וחבריו נפסחים
ל"ו .ובכ"מ) .אבל ס;שהו וטשפטו הזההיו רעבעיני ר"ג .וכטה פעמים הכריע ר"ע נגד
ע"נ ~עשה בפניו סעשה כהכרעתו והוכיחו ר"ג לאמר :עד מהי אהה מכניס ראשך בץ
המהלוקה (ברכות ל" .1תוספהא ביצה פ"ב) ופעם אחת עשה כמו כן סעשה נגד שימתו
של ר"ג ובפניו ור"ג היכיהו על שסכנ,ס עצמו בפהלוקוה ,ויצטדק ר"ע לפניו לאסר וכי
י אם
הלכה קבעהי בישראל מה שעשיתי עשיתי רק לעצטי? אבל ידע ר"גכי אין זה כ
רחנצלוה לכבודו ואך דבר שפתים היא ולבו בל עסו .כי בלבו ידע ר"ע שאמי הוא
סכיי? שהברעהו החשב לחק לחכטים ולעמו .וגם ר"נ ידע ואח אשגח על כן השיבו:
הרע לך שקבעת הלכה בישראל שנהגת בעצמך נגד דהלכה שקבער,י וקבעו הבריך1
בישראל (הומפהא דמאי פ"ר)
כי אם ר"ע עושה מעשה בעצמו זה ישוה לקביעות
מהברה אלה הסרות אשר כעמרת פז עטרו לנפשונ יתרון הכשיר מחקרו ,כח
 I~TD1aונצחונו בפלהמתה של הורה ,יהרון העז בנפשו לה-וה ולהבר תורה הקדמונים בלי
משוא פנים לבנות או למהור לנסוע או לעקור נטוע ,היא פעלהכי הגדיל י"ע בעיני בני
עמו וכטקט היה מוראו על כלמביביו
 .אבל עוד מלבד אלה קנולו גם מרות אהרוח את

מעשה שהיה ,אבל זה

.

דיכה

-..

--.

.

כל

-- -.--

 )1ע '.פסח.ם (ל"כ ).נגר ריכ"נ ,שם (ס-ה;) נגר ר"א  1טעילה(ו' ,).כייהות (כ"ב).וע '.בכורות(.-ט,):
י (מ"רן) ,ב"ק (צ' ):ננד שמעין ההימני ,שבתות (ייט ):מכות (".נ ,):ת-כ תכריע פ"ה פ' וכיום ה-אתו ,וע"
גי
פסחים (ס"מ ).סותר דביי ר"א בדברי עצמו ,וכ;.ן זה בשכת (מ"ח ):ננד טונבו ,מכש-רין פ"ה מ"ר לפ -התו0פ' שם
מש"כ ,תרומות פ"מ מ.ב ,נרריס מ"ר ,).ת"כ שמ.נ.פ" .פ' תצר ישיים ,שט מצורע פ-שה א' ננד מ
ונכו ,בכסה
מחלקותיו נוכר לבת בק.צור :בכורות (".מ ,).מ;.לה ('"ח ,).שם (כ"א ):כלים פ"נ מ"ח לפי חתום'  cffב"ק פ"נ,
כחובות (צ' ,):נטע (t(:hee-ב"פ (ד ):,,כעל טחלקתו שם א.נו רשב.א אלאוסטיון ע"ע כנ '.ירוש' כתובות פ"א ה"א,

פ"ק
שן (פ"א;) בריתות( ).'1בכמה מחלקח 1.אנד מעמוופיפולו:כ.5ם פ'"ב מ.ה,
ט"ו ,גר'ח ,מ"פ
שם שם(מכ""רג,).,פכי
שבת (צ"ו ,).ב"ב
מ ,-פכ"ח מ" ,1זנים פ"ר ט"ו ,מ"ח ,ם"4מ" ,.שבת (כ"ח ,):עירובין מ"ב:
)1
(ן"ח 1):כריתות (מ.).
ע" כתובוה
 .ומענין הוה
באהד  .).ו1ה הרעיון טונת נס כמאפיו:ח.יך שרט.ן לחיי חגרך (נ"ט סב).
מה שמסופי :שיאה
זורע כרמו בשט.טה א"ל ו"ת אטור 1א"ללעקלין אנא בעי ~ר"ע סחיר כשאינו ~PDn
לזמירה) הלביורי אס לעקל אסלעסקית (ירושלמי שביעית פ"ר ה"א) וכונתו שמרת חמורה רק שירת הרין
יהוש אולי בלבו א.נו כן
ר
ע
תקנה
ו
ל
ז
ג
,
)
.
ט
ק
'
"
ת
ט
 )3בגיל דגי אין
א
.
צ
ו
.
ש
ת
ו
ט
כ
י
:
)
:
ח
י
ק
(
ועי'
(ב"ק
כעין ~ה בבכירות (יז,).
כריתחן (כב ,):וע"ע כ"ט לכ"ח ,.):ומחסיר בם' טומאה כריה טהרות פ"ה ט"א ,ט"ב ,שם פ"ח ס"ט.
מתמיר  )4בכלאים ט.קל הרבה .כלאים פ"א מ"ג ,ע"ג מ-ג ,שם פ"ו ,פ"ה ט"ו ,פ" 1ס"א .פ"ז טעה  1ובעיובז
ד' ערובין(מא 1 ).שם (עה ,).סוטה(בו ):ואמרו :בפרוב.ן לית רחש להא רר"ע .מהמ.ר גזשיית מלאכה
בס' באב (תדיח לן) .עשה מעשה לקולא גנר מה שהוא עצמו ק .;:להלנה
ביכית פיא ה"נ) עש" שלא
להלכהמשים שכמ"ק בצרכי מצוה ליר(ש' שםהוה) .הקיל בחצוצה ב.נו ובינה .N?Wכר.ן (יבמוה קר ):מעבר שנ-ם
שניס רצ
נסחיה תביש בבית
וקובי הרשים בחוצהלחרז ) cwקוב ).ועי' ברווח לסג).
י.פ'ותוכח.טאחר(צאף ):חים
 ,ד"ה הא ר4
ג'"קק.ג).יע
האזוריו (ס:הררין יב .).התיר ללגוש גלאים גר .להבריח המבס (ב
-ap
הת.ר"רוא את שפע ושלא להשטיע לאטם לתוספתא בינות פ"נ) .אסר לרחוק נשכת תוספתא שבת פ"ר .ביוב
אלה הרו(מאוהמיבח שצוררהשיה ה" סבתחורא4תיו.
,
ר
מ
)%יי
' ר"ה (יר ).מחזירלעיתו כחומר .ב"ש וחומריביה .הפייגה ספ.נתו ביט כשבת ולא וו
אשת
(ערוב 1.טא ):טפנ' שהחסיר עלעצמו.ועי' תים"תא כמא.פ"ר.
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י השתרל,ת לעסוק בצדקה ובגמילות
כל הלבבות .יחר ,הרבה אוהבים עשה לועליד
' פאה ע"ח ה"ז מ"ש פ"ה "0ם ובכנם) ומדברו בשבח הצדקה (שבת קנ":1
חמדים(יריש
י חכמים (~יקרא רבה פל"ד) .כבוד גדול עשו,לו
ב"ב  ,).4וברוב פעלו לפרנסת תלמיד
עקב אהבתו דעזה לעסו והשתילותו הלאומית להחויר עטרת הנדולה לישנה אשח -לה נדב
בל כנרתע נם הנפשע ועקב קנאתו נגד כל הסתננתם לאומה בין טחוץ טן הגוים ובין
מקרבםכן היהודים ד5שירדי .)1%ויותרמאלה עשתות סדה אחת נהכד לכליודעיו והיא:
היותו עובר עלמדואיו (תעניא ב"ה ):ובלחי טפסה על שגיוניו .אמנם אם שגה ~הכיר
י אם בתודה ובענוה הזר ממנו בין נגד חבריו בין' נגר
מעקהו לא עמר  4דעתו כ
הלמידיו)8
 .כגשר כל אלה הטעלות והמרות פעלוכי נמשכו אליו בעבותוה אהבה כל
המוןישראל ,אףכן מעליתרת הכשיר חכמתו 4טד ולהורות ולכלכל רבריו במשפט כלשק
לסודי
נראה'ת ובסדר נאות ,כי נאספואליו הלסידים עדרים עדרים מקצות הארץ ,מכמה מאסריו
כי העטידכללים מח:כסום בדרביהלמוד.חייצ לשנוה לתלמידים עד שילמדם ,ובאפן
עד41ה תלנצרם סדור בפיהם,וחייב להראות להם פנים וטעם לתלמודם (ערובין נ"ר :ועי'
סנרורע צ"ט .):וקש על פיהכללים האלההיה דרך למודו :כי כן מסרר היה הלכות
י אץ הקופץ משתבה
4עלמיריו ,וררכו לאמר5 :למי שש5צ טעם עלהמחיבךרויבא ויאמר כ
אלא כטחן מעם לתוספתאזבדים פ"א).ועינו
ה
ר
ו
ת
ה
ענין;נין
להיות מסדר עניני
לבש וסקר סדר לבדו ,ועל זה אמרו שר"ע הקן סררש והלכות.ואגרה (ירוש שקלים פיה
הנא),ויחסולו משניוח גרולא (איגףרבתי בפתיחה קהלת פ' טיש אשד  f(lWועל מרר
משנתו.אכרו שעשה את התורה טבעות מבשת (אדר"נפייח).
אבל הדבר אשר בו נרשם הלמודו ביהוב ומא מדרש רמזורה
 .בודשינו נתיב הדש
אשרבנללו'דונפלאועליו כל חכמי דורו ,והדורות אשר באו.אחריו עשולו כבוד באשו
יכבד איש מלאךאלמים .התכונה הכללת למדרשו היתה זאת .כל מלהוכל אות בתורה
לפי דעתו ,נהנו להדרש אםדדינומבינים עצם כונת הענץ בלא הסלה או האות הוצא
אף אםלפידרכי הלשון ומשפטה זאת המלה או האותאינה טספת אך נצרך להןלדומלמת
הרבבי וצרותו ,ואלו תהיינה חמרות גם או תחסר צחות המליצה ,בכל זאת הדרשנהכי
אין לרמותסבורי אלהים עםדבורי בני אדם .ודבוריאלהים הם שלסים מצד עצמם ואינם
צריכים לא תוספת אווז או מלה לצחוה המליצה (גר' למעלה פ"ה) .ובזה נבדל פן
החכמים האופרים דברה תורה כלשון בני אדם
 .ובכח הדעה הזאת מצא 6דפמצעיים
לרראיב טררש דבורהביעל כל y'pוקון דרש תלי תלים של הלכות
 .כל כ4י הטדרש
הישנים כשי"ג רתחת שהתורה נדרשת בה! וסדות אחרות כסו מעגםורבויוהיקשודוטיהן
 .אם בסקוסוה
הע בידו כהוסר בקי
להרחיבן ער אשר עבר גבול הפשוטלאין קץ
אהמם אנו מוצאיםכי~swn
דרש ר"ע המקרא כפשומו  )8או משתמש במרות בררך מושכל
טתאים
-

) ד"נגחש ננד המשיחיים מבוארת ב'חוד בפאמרו אף הקורא במשרים חיוגכם ומשהש על רגנה א'ן ש
1
 .ועי' לטעלה פ"א פירושנו בסאטר הטכ'לחא דשירהפ"נ .ואולי נם טה 'טהקפ'ך הרבה
חלק ( 'a'nvbשחדרנן צ).
 .וכן רכונך עם
עלנזילת ידש גםבואר בעיוודן (כא ):יש ש 'חום nw~bהמשיחיים שפקפקובנ"י .וע"עע"ז(סו):

) נענין רפואת החוקם נראה
סגין (שם גה.

י

' מדרש נ"י פם" 1ד' ערלות הן
טכוין ע ~eva 5הטש'חיים יעי

~lrw

.

י דברים ה'ה מפמא ז"ר טונדר נב ,).סודהלר' ישבב
 )2חור להיות שונה כבו עזאי (הענ.תכו.כ)ת.לטו
ידו לשם קכח 1).חזר לרכות כצגה כבקע לתוספתא שכיית
שסברתו טכרחת (חלין לב .),חורלדיות שונה
ט"מ) .טר"ש (תיחבא ניםןפ"א) .וע"ע נדה (:ב.):ספיי נשא פ"ד'.
 )3אם נאמר פה ובכ"ט שטדרערםטד וכך נדרשים עלפי פשוטו ש"ס ודן כונתנו בפז רק לאטרשלפי טצב
חך או שאר הסרית
הלשון בשנסדבורי רנתוב סובלים הפ" .ההוא1 .ג 1הוא הענין באמינו שג"ש או ויקש כך
) בפ ,לחם עגי,יוטא
סתאיטות עם הכונה דע:ושכלת בכתוב .טררש' 1ע"פ פטומו ע' 1ערוכין (צו 1 ).מסחיטמו.
פש
(ר ,).יבויית (מא;) ,חולין(' ,).1שם (טט ).זעיו ספרי ראה פיז ע"ה ,טבילתא השפטים פ"ב ,שם
י אט
פ
י תע5מ שט פרשה י"בפי ביום %דגשיו,
י וטח או
עה-ת.נשברי ת"ב .1קרא כטובחפי"גפ
כופר ,שםפ".ר ,שם פ
"פרי  NWSפ 1.הן וי".שברטבים
פט-

----

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

102
-

-

נאאימ ממש או בשרוב עם כונתו הפשוטיה !) הלא ברובי מדרשיו מבנים נפשו בהקירות
רקות המעותות הכתובים ומעתיקות אותם מכונתם ,ער כי נעמוד משתאים לראות עד
איפוא חריפותפלפולו הביאתהו 1אף אם היהלפניו פדרש בריא ופשוט אשרעל נקלה היה
יכולליסר או להעצים הלכה באמצעיהו הנהלא ישרה נפשו בו כי אם הניח את הפשוט
 .ועוד ואת
ובא בהתחכמוה פלפולית על הכתוב ונהן לדבריו כונה אשר לא יסבול
שלפעמים אם דורש באופן דפה אוסר על המדרש הפשוט שדרש שכנגדובענין הזה "אינו
צריך" .על דרך משל :הנח ר' ישמעאלמעצים ההלכה שחמץ משש שעות ולמעלה אסור
על חמץ דם זבחי /לא תשחמ הפסח~עדיין חמץ קיים ,זאת ההנכחה
כע הבהוב :לא
י
נ
ר
ש
ת
,
ר
י
ב
ע
ט
א
ו
ה
ו
נ
י
א
ת
א
ז
ה
י
ל
ע
ה
ר
ו
ר
ב
ודאי פשוטה ו
אמר
ם
נ
מ
א
ו
ל
כ
ב
ו
ע
"
ר
צריך
הכי
לפניני
הוכהה הפשיטה יותר 1לא! כי אם טהפך וסגלגל בסברוה עד שמוצא בדרך פלפלו
טה שמצא ר' ישמעאל בפשט הדברים .וכן מצאנו שר"י (לני' הנמ' ר"א) דן נ"ש תושב
ושכיר האסור בתרופה סהושב ושכיר האמור בפסת ששם טפורש שרבור חו"ש לאיובן
כי אםעל נטולם ועל כן נם הו"ש האמיר בהרוסה רקכולים בטשטע ולהוציא ערלים.
והנה דשואת הדבורים בזהוראי טושכלת ובכל זאת אטר רקעעל זהאינו צריך כאלו
ירצה להביא הוכחה יותר ברורה
 .וטה הוא ומכהתו? איש איש מזרע אהרן כי יהיה צרוע
או זב לרבות את הערל שיהיה ערל כטטא (יבטות ע ת"כ אמור פ"ר)
 .וכטעט בכל מקום
אשר ר"ע אוכר על מדרש זולתו :אינו צריך ,יש במדרשו אשר הוא דורש אך זרות אשר
לא יסבל הכתוב בשוםענין  .)9כמו תשוקה טבשת ויה זה לו לחפוש תכנר תוכחה
לאיזו הלכה טן הכתוב בדרך פלפול ורחוק aWDa ,שיכול להוציא הוכתהו בלי לחץ
ח-וחק . )8ואף כן עשה ברוב דרשותיו בסרות  )4וברבויו ומיעוטיו )6או בהשהדלו לבאר
כשמעות הדבורים  .)6ואמנם טובן סעצסו כי מהקרים מתמיהים באלה צרינש נם
לאמצעיים מיוחדים .ועלכן לאהספיקולו לר"עכללי הדרשה אשר רמטתסשו בהם קדמביו

.

.

כי

 )1ע" ת"כ מצורע ""א מונכודן לפניוק"ו והוא עוד מחזק הק"ו וא.נו משיב עליו אלא פותרו מפג.
שאם נחו'ש נסציץ סיבה והלך לעולס ועוקיים רנתונ וזה"יו
ב לאמרם :א'1דני!ק.ו לעקור רנתוכ (ד"א פ"א)
וזה ג"כ המקוי לכלל כל דין שאהה דן תח.להו להחמיר ומופו להקל אצו דין (פסחים בו; ובכ"ט) ועי"ש בירוש' פ"ב
ה"א .ג"ש מושכלת נטלא משו כסנהדרין (פד,).ספי .בהעלתךפי' ע.ה סובאה ב'רוש' יומא פ"א ה"א .היקש
טכ'לתא סשפט'ם פ' השור 'סקל ,ובבנק אב.
קרוב לפשוטו ש"מ :ע '.פטה.ם (צג).לנ '.ספי' שם פי' ס"מ,
) פ' על שתי הסורות
 .ע '.ת"כ ריש פ ,אחרי פ' בקיבתם לפנ' ה' .וכן מצאנו לו
 .וב"כ רגוכח.שש
בסרחון; (לר.
 nspרכו.ים  c'clre1כפשוטו .כמו בחול.ן (מס ):פ' אע כל החלב וע '.בה"כ ויקרא רנרבה פרשה י"ר  1בסכ'לתא
מרפפים פ"כ פ' לא הכשל נרי (ו '.,לטעלה פ" 1הערה) ,ספרי חקתפי' קמ"ר בפסוק והניחסחו ,למחנה
)2עי' חנ.גה (יה ).ות"כ אטור פרשהידב ,סנהדרין (ד;) ום (נד ,):ספרי ראהפי' פ"א חרזע( ,סו).
תור נטצא לשון זה בקצה טקימוה.
 C'n.eD )3שאמרו שאסורים בשביע.ת דורש בפלפול עצות טקרא חן לא גורע ולא נאסף ע" בת"כ בהר פ"ר.
ואטנם אם נביט על  cvnספיחים פגואר שכונת האוסרים היא על הכחוב את ספיח קוקוך לא תקצור ועי' שם
.

.

כת"כ פ"א.

) ות"כ תזריע פ".ב ג"ש יהיה
 )4ע" שכת (צו ):מקושש :ה צלפחד מג.ש במדבר במדבף .וע" ( p"oסו.
) מצה ומרוי מה מרוי שא.נו
יה'' .1במות (מח ).ומפרי כי תצא י'"ב ג"ש עשיהעשיה .ובהיקש :ע"פסחים (לו.
) .ב"כ המכחישים .עי' בוטה (בו ):מכריע וא"צ שא.ן הכחשה לפ' פשוטו ש"ט
ב-כורים וכו' .וע" שבת (פב.
שאלףיוטה המכרים הן לאזרך וראלפים לרוחב ע"ש .וע.ע טג'לתא ~בחדש מפ"ם .היקש כדרך כל ששנו בזה ישנו
.
ת
א
צ
פ
' פסחם1לה) ,חג(.ה (ר ,):קדוש.ן (לה ):ובכ"מ ,לא
לקדמונ' התנאים ונ"ל שממציאו ר"ע ונמצא %
ביהע.
בת"כ שמיני פרשהי' שבא לכלל מנע בא
 .ובספרי נשאפי' כ"א כשהאיש טנוקה
משא וכו' ע"חויין (קער):
טעת האשה תשא ;וגה והיקשט כאלה טצאנו ל
ל~:ו בכ"מ.
להביא דוגמאות רבוה כ -כלם הולכ.ם על דרך אחד ומקצתם יהיה לנו המרה לכלם
)5
 .ע'.
פסה.ס (לו) מצות מצות רבה שבועות (לג ):לאחת מאלה יש טאלה שהוא ח"ב וכו' הוריות (יב ):גפ'
) וכל אשר יגע וגו' לרבות גולל ודופק .וע"ע נ~.ר (מח ,):סנהדרין
והוא אשה בבתוליה יקח .חקין (עב.
חקת,
פ '-קכ"ט ,סוטה (כו ):דרשת ,1".1כריתות  ):ות"כ צו פרשה י'
(לר ):רבוי או ,כפק (ע ,):ספרי
פ'כל חלב שור וגו' וכע.ן אלו בל רבוי.ו ימעיסיו ורוב הדרשות שדורש מן הכפול.ם.
 )6עי' סשר' פנחס פ '.קלסרטניןכירבעל יורש את אשתי ש:אטר טטשפחחו וירש אותה וע" ב"ב (ק.א .
מכי
ש"כלתא משפפ.ם ב"ג וקיוש.ן (יח ).בפגרו בהפית שפרש טל.תו על.ה .ש"ע ב"ק(לג).
 ,הוכה (ט ,),ברכות(לה).
קרושים פלג ,מ"ק (ג ):סנדר' (קא.):

א"י

.

.

י

"
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בי אם עשה לו חרשים .הוא ירה אבן פנה למרת הסמומם והעמיד כל :5כל פרשה
הסמוכה להברהה לסדה הימנה(ספרי בלקפי' קמא) ועוד כלל אחר :כל מקום
שנאמן-
' ב') וגם העטיד הכלל :כל ששמועה מרובה IPla~I
לאסראינו אלא לדרוש (שם נשאפי
מועם תפשת את רמרובה לא תפעלת תפשת המועם חפשת (ת"נ מצורע פרשה ה' ובגם'
בכום) .ופאהיה הראשון אשר סרס לפעמים את דמקיא ודרשו )1וכן הוה אחד ממשפטי
מדרשיו להפריד מאמרש-סימן.הכתוב ולדרשו סבלישים לב אל חבור המאמרים ויחוסם
זה לזה ,ובדרך הוה הוציא כטה פעמיםהולדות פסאמר הנפרד אשר אם נתבונן בחבור
המאמריםאיןשיר לטדרעע .בכח סררש כזההיקלר"עבגירושי אשהיותר סבל אשרהיו
לפניו הנה ב"ש לארועירולאיש שיגרש את אשהו אלאכי טצא בה ערוה דבר ,ובנה
התירו קו אם מצא בה דבר סנונה אושי ,ובא ר"ע ולכד אף אם מצא אחות נאה רגמנה
רשאי לנרשה .האטנםכי סבה גדולה הניעתהוליסר ככה מהשבו שהיתר רחב כזה yru
לזמנו ,אשר הטשיחיים אסרוהגירושין כב"ש על כן הלך הוא בהיתרו עד הקצה האחרק
לעשות רושם לההנגדותו .אבל על מה סמך בהיתרו? על המאסר :והיה אם לא
"
צ
0
ת
,
ת
חןבשניו והנה אלו כתוב ,והיה אם לא הטצא חןבעיניךוכהב לה ספר כריתו יהץ
דבריו נכונים ,אבל עתה הלא הכתוב עצמו מפרש סה טיבו של חסרון מציאוה חן הוה
ואוכן:-כי מצא בה שיית דבר ,אבלר"ע כפריר המאמר:והיה 4ם לא תמצא חן טחבורו
באלו הוא;ניןבפני עצמו ודרש בו מה שדרש ,ואמת כי כלפלפולי בעלי הגמרא (נפין
צ ):לאיועילו לפשר הדבר ,ואם נשים לב לטדרשיו נמצא .שברבים מהם נהג כטנהג
הוה פ) וברור הדברכי לדרך הזה הביאהו הכפה הפנימית ההולכת בכל רבוייו ומיעופיו
אחרי שהוא חושב שבל אוה או מלה ,אשר להגנה עיקר הכונה אין הכרח כל כך
בכתיבתן ,נאמרו לרבות או למעט איזה דבר אף שאיןלוענין כלל עם הכה,ב ,או אה
המוכחש סטשסש הפשומי ,הלא מוכחכי נחשב לו רובוי או המעומ כעומדים נפרדים)
בפני עצטם ,על כן נם בכל דבור או מאסר אשר נהשב לו כשפת יתר דורש אותו באלו
הוא מסד בפני עצמו נפרד מחבור המאסרים.)8
עור מלבר כל אלההיוכלטיני הפירושים אפשריים זבלתי אפשריים בידו ככ4
שפ
או
אומנות להשתם'ט בהם ככל אות נפשו ולמלאות תשוקתו לחדש חרשות .רמזים בצר
רי-
אותיות (מומהיז ,).נופייקון מתמיה (נדרים פז ,):דרשות על פי-ידקדוקהלשון
לא נורע שחרו נב"ם ס":1סנהדרין פ"ז :בבירית מיד :ספרי יאה ל"ז) דרשות בדרך
משל המעוותהניתובים*) דרשות מק-א וסטורה (סנהדרין ד' תד"ה כלהו,סוטהכ",):1
ככתבם ננד הכונה הפשו"'ת  )6דרשות בטעם המקרא (ר"ה מ"ו .תומפהא מנחות
פד
בקי
"וטא לק .ב"ק ט"ו ):דרשות על יסוד לשונות אחרות לסנהדרין ד' ,):טדרש ק"ו
"י
מהלכה
~זע"'יטא (ם ):ותש אחרי פ"ר פ' וכלה טכפר ,מ"ק (ב ):ות"כ קדושים פ"ר פ' לא תרע שרך כלאש.
וע-ע טנחות (נח ).ופרש"י ,ומזה גםבנט.ן (כל' ):6ארפיע,ה כל הפרשה %א חפשה ,ומזהיצאה המדה גורעםיטוסיפץ
ודוישין עי' ב"בנקיא ):ובכ"ט .ועי' ספרי תבא ש"נ פ' לא נתת' סטנו לטת ובחי' רט":ן על רמזורה.
ק כטח מדרשות בהערות הקורשת נחמות בסוג חוה .וע" טכילתא בא פ"נ בפ' ולקח הוא ושכנו .רבחרש
-

.

.

.

.

.

,

.

.

"8י פ' לא תעשון אתי ,,טפה (ג;) פ' וקנא אק אשתו תובא אעך בש:קיא השאפריס בחכור שם טה שלפניהם
ולאידיהם סתירת טררש 1.טבוארת.
 )3ע" ת'ע שטיני פנו :כל הנוגע ברם יקדש (כשרצ.ס) לרבות ירות הכלים
 .אף שרכף כל סרבר טארם
) דורש:
הרוגע בכ"ז סרבה סטנו בנין ור ויפה פ.ז הראב"ד שוה בררך אם אינו עדן .וכן בת"כ צו פ"ח ובגבחים (פכ.
בקדש וא' לרבוה כל הקדשא ובהכרח מחשף סלת וכל כנפרדת כ' בחבור
וכל הסאת אשר .ובא מרמה וא'
עפ כל המאטר אדרבה משסע ההפולךכ.פ-וע"ע פסחים(בג ).ות"כ צופ"י בפסוק לכ 5מלאכה .ושר הרבה כאלה.
 )4עי' יוסא קפה ):בפ' מקוה ישראליבמות (טח ):וספר' כ' תצא פ '.הי"ג בפ' ובכתה את אביח טנילתא
) פ' לא תאכלו ע 5הדם.
בא פ".ד אין סוטת אלא ע(ננטיהככור עי"ש סרות סופריגםי.רסנהדרין (סג.
הנדחת
) בענין קרא כרכתיב
 .ובטכילתא טשפם.ם פי"ח כל אנוסנה ויתום 5א
)5עי' סנהדרין ,
) פ ,ויש
תמוןאימנסהופוהיתנוכםושד.רכוןקרולבענלוזתהבהם דגר הכתוב ,ועי' פאה פ"נ ט"ו תרופות פיו ט"ו ,יבשת (צח.
דבי ה',
ל
כ
ו
ט
פ
(
'
פ
ם
ע
ה
.
).
גסנהררין ).

.
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מהלכה ננד דעת רבותיו  )1נם אלההיו אמצעיים אשר היו בעיזריו בסררשיו .ועתה לא
יפלא בעימנו אםלכל רעה מושכלת או גם הפוכה מצא לו העצימות בכתוב ,עד שפעם
אחת בראותו שמנהג העם להפוך שם עבודה זרה משבח לגנאי בלשון נופל על לשון,
שאף המנהג
אמר כי כן הדין נותן והמציא מדרש לכונהזו (עז ).כאלו ירצה
 .והנה אחרי האמת והדברים האלה מה מאר גל
מ-דו-שכפך אשר
אל
דו
בישראל יסורתו בתורה
יגלה ויראהלפנינו אם נדמה את ר"ע בעל ההלכה לר"ע בעל המדרשות .את ר"ערגמישר
 .וכמעט
דרכי ההלכה בעוסק סברותיו לר"ע המעוות וטעקל דרך הטדרש בעוצם
*רצונו רק
ום
פו
פלי
נוכל לחשובכי לר"ע עצמו לא נחשבו מדרשיו כפירושי תורר באמתכי
לתת סטך ורטז לדברי הלכה ,וכאשר רגיל בפי כמה חכיתם מן האחרונים לאסר על
הטדרשים שלבעלי ההלמדכי לא נאמרו רק לאממכחא אטנם בכל זאת אץ הדבר כן.
ר"ע עצמו יור~נו כי הכה-ש בעיניו כגופה של הורה .ושמענו מדבריו שלדעתו
ודברי
הפדרש הוא כערכו להסגרא עצבו (ברכות כב ,).ולא שטענו כי הבריל בין מדרש
לטררש .וראינו כטק,ם אחר שהוציא ר"ע הלכה ממדרש הכתוב ומוכיחכן בסדת "טה
טצינו" ום'פיבו ר'יוחנןה; נורי על הטהמצינו ,ואמר לו ר"ע :השבתני עלהדין מה אתה
משיב על המקרא (ת"כ בחקותי פיט תמורהז ):ואם נתבונן בדבר נמצא שרסקרא
אשר רמז עליו איננו פקרא סלאכי אם מדרש יען כי המדרש בעיניו כמקרא כלא.
ובעבור זה נמצאהו בונה מדרש על .,טדרשיה,פש המקרא עם מדרשו אשר הוא יסוד
למדרש השני כאלו כחיבכן מפורש ויארלנו ?ברר הדבר עלפי דוגמאות .דגה בתורת
ן שנאמר בפרם ועזניה לשון :.לא יאכלו ,על כן נרבה סחה לעושת את
כהנים דרשו יע
המאכיל כאוכלועליסוד טדרש זה דרש ר"ע ג"ש נשר נשר מח נשר האמור כאן עשה את
כל האסור בגשר בל האכיל כבל האכל אף נשי האמור להלן (במשנה תורה) עשה את
כל האמור בנשר (הראהוהדיה) בל תאכיל כבל תאכל (ה"כשטיני פ"ה ספרי ראהפי' ק"גז
הנהלפנינוכי הוא  nolwדבר שאינו נלמד אלא מרבוי הכחוב כאלו הוא מפורש בכהוב
עד שדורש ספנו ג"ש .ועוד דרש ר"ע :יכול יהיה אדם מעלה בכורות כחוצה לארץ
 ..ובכורות צאנך ובקרך ממקום שאתה
לארץ ת"ל ואכלהלפני ה' אלהיך .מעשררננך.
פביא מעשף דגן אתה מביא בכורות ,סהוצה לארץ שאי אתה פביא טעשר רגןאי אתה
מביא בכורות לספרי ראהפ" ק"וועי' בכורות נ"נ .).ואמנם לא מצאנו טפרש שמעשר
דנן איה בא מח"ל רק ידענוכן סטדרש בסרת דבר הלמד טעניינו (קדושין ל"ו .).וכאלה
מצאנו טדרשים רבים לר"ע אשר הדהחלה שמסנה יוצא הדורש היא עצטה מדרש .זר
לבתת טפשומו )9י אבל להכליהנו לסדנו מזה כי המדרשות היו בעיניו כדבר הפפורש

.

..

בכתוב

 )1ע 4מיר(נו ):שר"ע דן קיו מהלכה וד"א רכו מש.בו אין ד.:ן כאן ק"ו וכן ניאה שם שה.א דעה ר'
לר"ע 'פה אטרת אלא כן אמרו הלנה וכפ" הרטב"ם למשנה .ונ"ל שריע לא הודה לנה .כי מצאנו שהוא
יהואחז שאמי
מהלכה שהיא ט.שר חכם'ם מוסן 'רוע (ג'ט 1.בג ).א-כ אףיש לדרושקיו טהלכה שלא גודע מאסה ומן ה.א.
דן קיו
'עור בהערה שאחר נאת ואעיר פה על ב' מדרומם נפלאים בספרי בהעלתך פיד וטכ'לתא בא פ".ך אר"ע ספני
שי
עטך אשר פדית לך סי ואלהיו אלמלא מקיא כתוב א"א לאסרו אסרו ישיאל לפק' המקום פרית את עצמך וכנוחי
על נוי ואלהיו כמפורש בירוש' סוכה פ"ד ת"ג ומלשון אלמלא טקיא כתוב טובח שתשג שוה משמע הכתוב .ואימלג
ראה אקיא שכתוב בדבה"י א''"ול"א לא אמר כן גאול תיקון הנוסהא שם חיא לדזצ'א טחבמוגגתו
ר"ע וכ'.ב
דרשכי לא יראני האדם וחי האדם כשמועו וח' אלו ח.ות הקרש מה-ש(ספרי נשם פ'פ"נ ות"כ ויקיא ט"ב)
וסתירתי
מכתוב היום ראינוכי ידבר אלהים את האדם וח'.
 )2ע" מנהות (סח ):וח"כ ויקרא פרשה".ג וחטצא פלא .ובטפף ראה*י' ק"ג :יתיומח ירכם
כאלו טפורש בקיא
בכורים כענין שנא' ולקח הכהן קטינא ם.רך וזרות מדרש זה ג( %ע (fa~ 4ובכרו
שבכירים נק-א חרוטה ע '.בכוי ק פ"נ ס"א מנחות(ע4 )::ן'כ פ ,1.ומרר1ףת רהפשדהומתשיאמרו ככל דווורהלסריס
למד מלסר למנחות מס ):והיא חלקת רי .ששאל ור"ע שר"י לית ליה למר מלמר ור"ע א"ת ליה (ירושלמי קרועכן
ר וטלמר בהיקש (מנחגה ג).:
פ-א ח"ב) .והבנו דקאסר ר"' וו ואמרו לעקיבה טעיתוכי דבר ה).ס 1כהיקשייע
ואף שאטמו בבבל' שר-ע הורה "י ב.רישלטי לא אטרו כן ומברהו נאיהה לפי כעפתם ועכ"פ יפפ'קו אלה הרא.ות
להוכיחבי לר"ע היה המדרש, .ראעצמו.

.

ש.

.

ב.

וי

.

.

איו

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

105
-

-

בכתוב ,ואם נרצה לדעת מההיה משפטו על מדרשים זרים אשר אנו היום לפי דעה
ב לאות,
זמננו נתמה על זרוהם נראה מה שדרשלפניו תלמיד אחד ומה שהוא היהמשי
תלטיד :הן ר"ע דרש a:tal :השטיני יטול בשר ערלתו ,שאותוי"ו טן "וביום" בא
י
את הנסוחים שלא בומנמ שלאיטולו אלא ביום .ועל זה אטר לו אותו תלמיד ,אלולר
כב
וו
בה
כ
וטמאה שבעתימים ביום השמינייס~ל יכול שבעה ושתונה הרי המשה עשר היל וביום.
ומה ר"ע משיבו? לא אטר שמדרש זה מעקל ולא יסבלהו הכתוב ולא השכל הישר,כי אם
קורא דרישהו :צלילה במים אדירים ,שהוא ציור לעומקהעיון ,רק אסר שההולרה שהוציא
היא כחרס אשר אין בו חפץ מפני שכבר [אמר שמונתימים ימול לכם כל זכר (ת"כ
תזריע פרשה א') ,ועתה פה לנו מזה?כיודאיר"עהיה מסכים למדרשו והיה מקלם
ר
הדורש לאיוש הצולל במי הה
"ה האדירים לולא מצא כתוב המפרש הפוכו ,הנה לפנינו
יווצ
ברור משפטועל מ-רשות כאלה.
ואולט כאשר היוררכי מדרשיונעימים ונחמדים בעיניעצמי ,אף כן היו להכפי
דורו .כי הרוה הטרהפת על פני זמנו התאימה מאד עם ההלוכה דרישהו אסה הדברכי
אחת הנה ואחה הנה ימצא מהנגדים הטננים מדרשיו ,וכסה סנדולי החכמים בזמנו נתנו
דופי בדבשותיו ,הלא ר' טרפון אשר היה אוהבו הנאמן לא ההאפק טלאסר לו פעם ושתים
עד מתי אתה מגבבומביאעלינו (ח"כ ויקרא פגושה ד' ,ספרי בהעלהך פי' ע"ה) ,והלשון:
עד סחי אתה מגבב ,הלא טורה שהיו כרננים אחרי ר"ע שהוא כגבב את הומוכום.
ין אלעזר בן עזריהנם הוא אטר לו :עקיבא אפילו אהה סרבה כלהיוםאיני ננוטע,לך
יהגלילי (זבחיםפ"ב .-ה"כ
(מנחות פ"מ :ח"כ צו פ"א) ואף בלשון הזה אסר לו ר' יוס
א
ב
י
ק
ע
צו פיח ,אכור פרשהו') ,ור' ישבב קבל עלי
ו
ו ואטר בוא
ח
ו
צ
נ
ו
ל
;
בן.יוסף
.
,
) ומה גם ר' ישמעאל במקומות
ו
י
י
ו
ב
ר
ב
ם
ע
פ
ו
.
אחת
ל
ה
ה
כ
ם
י
נ
ו
ש
(כתובות כ"ט.
מנעטי
דרש ר"ערבויוי"ו והוציא מטנו תולדה ,שבת כהן אחת נשואה ואהה ארוסה בשריפה;,על
זה אמרלור"יוכי מפני שאתה דורשוי"ג נוציא את  11לשריפה (סנהדרין נ"א , ):עם כל
זה לכל אלה התרעומות לא היהלהן כחלהקטין ערך הלמורו גף כסו שחקמאינים בעיני
כל החכמים בדור הזה.
כאשר נבדלו הלכותיו של ר"ע טמדרשיו ,בהיות שהלכותיו ,נוסריה בישר ההגיון
ובסברה טוכהת וברורה ,ונגד זה מדרשיו רחוקים מדרך השכל וכמו זר נחשבו ,אף כן
נבדלו מאמריו האגדיים הכוללים דעות ואמונות מוסר ומדוה אשר לא נתלו בכהובי הקדש
טטאטריו בטדרש האגדה .הטאמרים ההם כלם נכוהים לט~צאי דעות וכלם ברורים~ישרים
ותחת זה סררשי האנדה רבם כבלם מחטיהים זה-ש לנפש היפה.
הדברים לבת
ר
סהוני
קם
י
צוה לר' יהושע בנו ונם לתלמידו ר' שטעון בןיוחאי ביטי חלרו האחר
י(פסחים קי"ב.).
בהם עצה ותושיה חכמו -והוכחת ru~s ,קנהלובימי סמוהיו אשר נטהביטירוי הבלו.
ונשגבו ,טהישרו ונאטנו רעיוניו כהביע רוחולבני אדם בסה יזכו ארתם לשמור
ומהרכי
על נפשם במזימה ולנצרה בתבונה ,בתארו חבה האדם באשר היא צלם אלחים והבת
ישראללפניאלהיו .או בדברו טהשגחת האל מבהירת האדם החפשית וטצדקהאלהי לתת
לאיש כדרכיווכפרי מעללו (אבותפ"נ ,אדר"נ פכ" )1ואףכן מאמרים רביע  a'1lwtהשאיר
אחריו ברכה אשר רוח אחד לכלם רוח עצה ודעת אשר מסנה תוצאותהיים (שבתקנ"י.
קדושיןט' .ת"כ קדושים פ"ר ובכנם) .ואולם נגד זה רוב כהרשי "גדה אשר לו לא ינעם
לנפש ,וכבר בזכנו נהנו בהם תפלה ואסרו עליו עקיבא טה לך אצל אגדה כלך
מדברותיך אצל ננעים ואהלות (חנינה י"ר .סנהדרין ס"ז .):ובזטנים שמים ההרעטו
עליו הבריו,על עברו נביל במררשיו באגדהונתן פתחון פהלסינים .ובלי ספק זאה הסבה
את ר"י הנלילי להוכיח את ר"ע בדרשו הכהוב :עד די כרסון רמיו אחדי
ו ואחד להד
.

ואמר
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זאמר לו ריה"נ :עקיבא עדמתי אתה עושה השכינה חול לנגינה שם) נם רבי ישמעאל
ריזרעםעליו על הבנתו דבתוב בהגשטה ,בדרשו :לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי
רןפרת אוכלם אותו ואמי ר"י צאו ואפרו לעקיבא ,טעיתוכי מלאכי השרת אוכלים לחם
 .וכן היה ר' יהודהבן בתירה מוכיחו על אשר דרשעל פי ג"ש זרה להוכיח
שומא ע"ה):
בי הטקששיה צלפהד זאטרלו רבי יהודה בן בתירה בין כךובין כך אתה 'עתיד ליחן
את הרין אם כדבריך התורה נסתה ואתה מנלה ואםלאו אהה מוציא לעזעל אוהו צדיק
 .אמנם אך למותר נרבה פה בדוגמאות הלא בכל תקום
שלח פי'קי"ג)
(שבה צ":1
אשר נפגושמפאתריר"ע על שדה מדרש האגרה נכצאהו עובר נבל הפשוט עדלאין הקצה.
אבל נכון שנתןלב על זאת ,שר'ע לאזע לאחוריומפני מדרש אנדה הפועל הנשטה ואף
שחבריו השיושהועל כנה לא שעה אל תוכחתם ~ח"כויקיא פ"ב ובב"ק)
 .וכל זה למה1
יען ראותו כי הרורשים מרחיקי ההנשמה השתטשו למעטים ברעות נכריות אשר לא צמח
על אדטת היהדות ,כמעשי הכסי אלכסנדריא וכמעשה כמה חכמים בארץ ישראל ,אך
הוא ,הלאומי בכל לב ונפש מאס בהן ושנא דעות חצוניות עדכי לרעתו לא תסכן
האסונה כל כך מן ההנשטה כאשר תסכן מאלה הדעות הנכריות .ובעיניו ראה אחרית
ר-):ה אשר השעה בטה חכסים בדורו עלכי לא נזהרו כמוהו(עי' להק פי"ב) .ואמנם
בוה נבין מה שאסרו ע 14הבאים אחריו וההולכים בעקבותיוכי תחת אשר כטה:דולי
הדורשים בזמנו שנכנסו לפרדס הדרישה באלהיות ובטבעיות נכשלו בדעתם או בחייהם או
נם קצצו בנטישת ,הוא ר"ע נכנס בשלום ויצא בשלום .אבל המחשבה הלאוטית היושבת
על מלואת לבלו ,הטוליכתהו על דרך הייהו עד קצו ,המניעה כל בעשיו ,וטושלת על
עלילותיו אף על חורתו ותלפודו פעלה תעצומה גדולה ,בהמון מדרשיו היא ניכרת עין
בעץאדני חסיד את הנקודה הלאומיתירה לאבן פינתם  ,)1אבל נם היא ,המלמרת רודצ
לקרב נגר כל המתעוללים עלילות ברשעעל עמו וסולדהו ,גם היא פעלה על אלופתו
וחלסד נפשו להלחם במלחכתה של תורה
 .ואסנם נם היא קנתה לו לב כל בני זמנו,
(להורתו תר".וע כל רמכסים ותהי להם שיטתו לסופת .ואם נשית לב על לסודי החכסימ
אשרהיו חברע או אשר היו בערך תלמידיו נראה ברורכי דרך אחד היה לכלם ההולך
שיטחו של ר"ע נם בהלכה גם בטדרש הטקרא,
לפי

פרק שנים עשר

חננו ר' ישלשל ור /עקיבא העלמיריהם.
מרגע צאת שימזגו של ר"ע לאור ותפלס לה נתיבות גם רוב החכם'ם אשר בדור

הזה הלכו אחריו .סגרולי וצזכמים אשרהיו חבריו יזכרו פה ביחוד שנים אשר היונעימים
ונכבדים מאד בדורו של ר"ע והם ר'יוחנןבן נורי ור' יםהגליל
דבקי.לרברן'ניטולחינאןלבןנורי
היה אישעני ומתפרנס מן הצדקה לרוש' פאה פיה ה"א) אוהב
ומכבדו
) .הכבוד אשר נח! לו הגדיל עד למשוא פנים,כי נס בעה אשר ר"ג עשה
(ערובין פ"א.
מעשה ח12י לפי רעתו לא חוב עשה ,נשאלו פנים וההריש לו ער"ה כ"ה ).וטה נפלאה
הכנער,ו הזאת אם נוכח זה נכינה במשפטו עם חבריו האחרים ,אשר סבל סש~ע וסתנו
עמהם נראהכי היה איש קנאולבו לב רגז .הן הוא עצמויעיד ואת בפיוכי פעמים רבות
יק
ה עקיבא על ידולפני ר"ג .ופעם אחת חלק על ר' מרפון אזריב"נ עטד על רנ14

י'

".ג

כאדם

סמלחא בא פיט פ' אך אשר יאכל .שט דש.רה
פ' זה אל' .ובת-כ פ' קדושם איגע אהבת
)1
הרע הוא כלל רמזורה ::ד צ"ע רויטרזה ספר תולרות ארם חובן בזה .וע" יוטא (פה ):במשנה ועור נסתיעלו

הדבה מאטרים סטין הוה.

.
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באדם המקנא וטתאזר למלחמה (שבה כגו ),וכן עשה פעם אחרת בהתיכחו עם ר' יוושע
(ערובין ס"א.
) ,חכם אחר מסר דלכהעל שם בעה אשרלפי דעהו לא נאסרה מב"הבאופן
הוה ,והנה התעוררה קנאתו ויאסר :טועים כל האומריםכן5(,לעי 6פ"ו מ"א) .ד"אה"]
פסהנגדי ר' עקיבא ובכמה הלכות חולק ז) ,ופעם אחת הורה ר"ע בבהמה ורבעדרה
ואסרריב"נ האכילכם עקיבא נבלות 0ע1ספתא בכורות ת"ד) וכאיש הטדבר בנפש סרח
אכר לפעמים עלאיי שאלה הלכותית אני אוסרבן אלא שעקיבא חולק בדבר( .ב"ק ע:
הוספתא ק"ש פ"א) או שאומר :אלא שעקיבא מטהר לתוספתאכלים ב"מ פ"א ,אהלות
פעה) ורוצה בזה :האטנם שלפי דעהי ,כך וכך ההלכה ,אבל' מה אעשה שהרי רקע
חולק בדבר ואחריו נטשכו כל החכמיםיותר
דעת אחר מחבריו
גם נמצאהו
טה-ה פעם אחת הלכה כב"ש לטבוליום פ"ב ס"העי
מאת"-ש ,תוספ' פ"ב) ,בכל זאת רע עליו
המעשה שאחר המחלוקת שהיתהלדגן עם ר"ג
ועוד הדבר שקול אם לעשות
ירצו
כה
ורתי5ו1ל
בא
הב
כב"ש או כב"ה .הוא ההעודרלהעיר אתה
ע"דעת לתקן הדברוביהרן 5נונע
אי
בהלכה צרהעריה ,על ק אמר לחבריו בואו וראוהאיך הלכה רווחת בישראל נעשהכרכרי
ב"ש הלד ססזר לדברי ב"ה נעשה כדברי ב"ה הולדפנים לדברי ב"ש בואו ונהקן להן
לצרות שיהיו חולצות 41א כהיבטות ולא הספיקו לנפזר את הדבר עד שנטרפה לרם השעה
(יבמות י"ך :ובירושלם' והופפתא שם) .לאשר בדבר הזהכן עוד בכמה מהלכותיוהיו
צרכי הטקום והעת לו לסדה (שבת כ"ו .ערובין ס"ה.
) ,וגם לא חדללנטמע מצורת ההלכה
בעת שאי אפשר לעשיתה כצחיחה (טנהות ל"ת .):אף כן טאיוה סבה זפנה; או סקוסים
החליטהרין ,שאין ערלה בחוצה לארץ (הוספתא ערלה פ"א) אףשלפי הנראה נהגו איסור
ערלה בח"ל לפנים עד שר'יוחנן האמורא חשב שהערלה נאסרהבח"ל סה4כה לטשהמסיני
(ה-וום' כנף ערלה קרושין ל"ט .).בשוםעיןעל קצתקירותיו דנזכרות נמצאכי ריב"נ רזה
פן ההולכים עם ר"ג ואשר במעשיו תפץ מאד ואףעלכן התעורר להחזיק הלכה כר"ג גפ
אהדי טותו(ערובין מ"א ).ונמ ר"נ חפץ מאר בר' יוחנן בן נורי ער שהגביהו טשפלעניו
שם מקום מושבו (הופפהא תרומו].
ועשון פרנסעל הצבורה)  -ואולי בבית שעריםכי
פ"ז)  -סהלכוהיו לא נתקייכי פספרגדול
 .וגם כדרשיםאיןלנו ספנו רק מעט ,אבל אלה
ואלהירונוכי עם היזהו בקצתדבריו מהנגדלר"עבכל זא1ת דרבו שלר"ע היה לו כלשאר
הבריו .ופכל השובותיו אשרהשיבלבמל כדרש הבריו נראהכי כדהו סרת הפלפול ומשיבם
לפי ררכם וביהוד לפי דרכם במדרש (ח"כ שמיני פ"ז ופרשה ז' שם ותזריע פרשה א'
ובחקותי פ"ם).
השני לב רבי יוסי הגלילי .ככר כראשית בואו לפני החכטים ביכנה הראה
בסשה ובסתנו עטם בתורהכי לא נופל היה משאר הכמי דורו בדרך פלפולו (ספרי קרח
פי' קירח ,זבחים נץ ).ובעה ההיא כאשר סתר מדרשו של ר"ע במלפולו ור"ע לאירע
לדהמבלו תשובה ,רו;פלא רפטעל כח פלפולו  gylנצחו את ר"ע סבליהיותלו כה לעמוד
לפניו (מפרי חקה פי
החכטים קנאו בו ורצולביישו
' קכ"ר ,תוספתא טקואוה פיח)*
.
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עייו
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4

פי'מי"אלפיג" הירושלמי שם אשר נראית ע'קי'ת למע.ין  crבגמ'
 .כלאים פ" 1וס"א ע-.ש
 ).1ע"
בירמפלם'
תוספתאחל
) ,כר.תהה
תחם"""4א .שסחיט (לב ,).ר"ה לב ,).גפף ): ,);eeדרים (כה ,).סנהדרין (פד.

מ:נ;:ש:יתפע(ט"רלתםורה

(ו .):ביתרד,כות.ו חולק לרובעל """''"-יי
)2בסם-י דדבריספ ;.מ" 1טסופר שי"גהיה מחה את ריב" :ואת ר"א תסמא שיעשו שררה על הזכור אבל
) הנ"ייחדןכןנודגרא במקום ריב"נ ונראה שג" דכפ '-עיקר כי טה שנאסר ס'וחנן ההואשהיהעני שאיןלו
בריריות(י.
בזר ללבוש ננעת יותר לדאטר טריב"ג כמו שיא'ני מ'רישלמי דשאה% .ם א' אפשר שיוחנן בן טרגרא ה"ה
.
כ
ג:ש'אותו של ר"ג טן ההלטידים הוא ה.ה קשש טר"י בן חנניה כמו שטובח נערכ'ן ('א):

.

.

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

- 108
לחכם מצורה הדברים האלהיהודעכי כההל באנוש דבר בו שטעון ב"ע אבל לאיצלח
בידו כי מה שהואהטניע פכנו לפרש ,הזר הוא ופירשו ליו"כ מצורע פ"ה ).אבל ר"ע
י דבר אתו בענוה ונגד זקנים כבוד )1
הביר ערכו ובבדהו ככל נדלי חבריו ועוד יותרכ
דרך אחד היהלו בהלכה עם ר"ע ואחרי אשר'יענו דרכו של ר"ע נכיר גם דרכו שלריי
הגלילי אבל נכון לפנינו לתתלב.למדרשיו כירובי תורתו אשר נהקיימו לנו הם במדרש
התורה ואם נבדיל טתורותיו הלכותיו המעמות אשר תכליהן לתה הנבלה או שיעור לדבר
מוסא נגה :ב"ק נ"ח :שב .צ ).או להגבילאיזה דבר מפני נזרה וחששה (שביעית פיד
) ,או הלכה שהיא תולדה מהלכה הבאה מתוך מדרש (חולין ע"ה ).או
מ" ,1חולין.פ"נ.
) ,אז נראהכירובי תורתו הם במדרש המקרא
הלכה שהוציא משקול הדעת (זבחיםק"ו.
ואלה הולכים בדרך דרישתו של ר"ע ועוד מעט הלאה .מלבד מדרשים אחדים אשר
דורש לפי פשוטו של טקרא )9הנה כל מדרשיו נוחו מבמן מדוהיו של ר"ע .ואף
שמצאנו שמלנלנ עליו ואכר אפילו אהה כרבה כל היוםאינני שוסעלר (ת"כ אמור פרשה
ז' ,זבהים פ"ב ).בבל זאהאין להכחישכי לא נטה אף ככסיעה קטנה בדרושיו בסדות,
ברבוי ,במיעוט ויסודי הטדרש בכלל מדרכו של ר"ע  )8ואמת הואכי הלך עור סחט
הלאה בראוהנו שלפעטים דורש ברבוי אשר בעיני ר"ע עצטו כזר יחשב (ערובין צ"ו).
ובקצת טקוטות שר"ע עצמו ראהבעיניו שאין לדרוש הכתוב אלא כפשוטו הפריו ריה"ג על
) .הואדיחיב פהק
מדחו והיש טררש זר נגד טשמעות הענין (סוטה "0ד .טכוה י"ב.
הטיעומ והרבוי והוליד טפנה סדה חדשה :כל  DIPDשנאכר אך הלק (מכילתא בא פ"ה,
פ"מ ,משפטיםפיו,כי השא פ"א ,ספרי קרחקי"י ,ראה קל"ח ,ובש"סבכ"ט) .וכן הרהיב
כללו של ר"ע :כל פרשה שסכוכה לחברהה לכדה היכנה כי הוא אף טלה הממוכה
לחברהה דרש ומשך טלה טטאטר הממוך אל שלפנס ודרשה לאיזו כונה הלכוהית (פמהים
ב"ה :ומכילתא בא פט"ז ,קדושין ל"כ :ש"ע מכילהא משפטים פי"ז) סוף דבר איןריה"ג
נבדל כר"; כאוכה באיביה הלמידוכי אם בכמותו וכטוהוכן גס הוא זבה להיות נטנה בין
הזקנים הראשיים אשר היו  r1p3ההיאטנהיגי האומו (גטיןפ"נ).
זולת אלה ההכמיר אשר נוכרו ער הנה ואש ור -נחשבו לראשי הנמת התורה עור חיו
בדור הזה הכסים רבים אשר פעלו והרביצו הורה במשך הזטן  yatawהחרבן עד עתה
אבל לא זכו שההיה כל הורהם נשארה לדור אהרון אבל בכל זאת נשימה להם פה זכרק,
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מלשונו ש,

אובין וארון לפניך (ע"נ

ר"; שאטר לר'ה"ג

מה ).ים

,ען

:ה הוא ררך כבוד

גדול .ו1ר)א.תכ'ן להעיר פה ;ל הג '.היאק כ' במשנהאנ-שבירושלם -הגי' אני אוב'ן לפנ.ךימן טיכח
ראה פ '.ס' וכן נראה שהיה הג '.במפרו של רש"' והמגיה.ם הוס.פו
"
ן
ו
ד
א
ו
"
ביז
ה'השלמיה וכמו כן בגי' בספרי
שלפנתו אבלג" וו טומעת ומלת וארון הואגליון אנ לתקן מלה אוב.ן יען שמלת אוב.ן
חצא' מרובע ע"פ ג '-הטשנה
היה ור הג.הו במקומו אדון או שהכונה לפ-ש לשון אוביןפ '.ארון י"ח"כ הכניסו מגיהים שא.נם בק.א-ם הגליון
לפנ.ם המשנה .ואטעם 'בטשנה שבירושלטי הגי' אני אהיה אובין והיא טוטפת לפי הק' הלשון כי פעל העור היה
 .ובמשנה היה אומר היה א.כל אבל
לא מצאך מחובר רק עט בינונ' להיראת עבר כסו .1הי בונה ע.ר ,ואה .נדע
~.
שם סהנמ'

.

לא

Qp

עבר ולא עם :תיר

..

 )2פ'רוש.ו ר,קרובים לפשוטו ש-ם; מנ.לו;א בא פ-ג ,שם פ"נ ,שם פי"ב ,רש.רה פ-ג,
מפר' ראה ק'"ז ,ת"כ אחר' פ"א ,ע"נ (מה ,).ב"ב (קכ ,).ב"ק (קמ ,).ספי' שופטים .n"cr

"ר

0.1ע פ'.ג 1

 ):ון '.ספ .-נשא א' .בנ'.ש:
טדרשיו בסדות :טכילהא בא שיד בקיו ובהה מצ.נו; :רוב.ן
) __'1ee ,בי הצא רס"ב .כ"כ
סנהדרין ל3ס)ג .).בה.קש :ספרי פנחס קמ"ג ,היקש ברוך גל שישנו קרועכן (פם.
) ועי'
:
ב
פ
(
ם
י
ה
ב
ו
ו
נ
י
א
ן
י
נ
ע
הפכח.שים וא" :1מכילתא בא פי"ח פ' וכלבכיר בגי ,ת-כ אמור פרשה ח' .אם
.
ת"כ צו פ"ח  '6וכל הטפת ברבף :טכ.להא בא פ"נ פ ~ rP1יסים ה-ונ ,שם פ".א פ' טשכו ,גבורות ('ו.
)1
שם'פ '.כ"ג ,ת"כ קרוש.ם פישה נ' ,ב"ק (יב ):בט.עימ:
פסחים 1כג 1).ובחים (ל"ו ,).ס נשאפ '.ט-ו,
) שדורש מיעוט סטלה
,פרסיגדררין (צ ).וספר .שופט.ם ל"צ וע '.פסה.ם (לו.
כתובות (לח ,1.ועליו (ון'"ג).
) .נופר.קון :ת"כ קדוש.ם "4ן וק.דוש.ן לב .):כעין אל תקך'
שתאיד באה לרבו דורש כפולים בכתובות (טד.
י עוני מה שנאכל באנינות פ ~rtw-דרוש ביה להם אוני .וכע 1.סמוכים :ספרי שופפים פ.ן ק"מ
פסחים (לו .לדם
 .ודורש בטעמ' המצוה :עי' סוסה (סד ,).סנהדרין
)התורה :עין
(כח;) ובסמיי ראה פי' קטה
ריישלשין

.

.

.

.

.

.

.

ריפ"א מ-ג ,ות"כ אחרי פרשה מ' וממין הוהנם טדרשו בב"מ (לב ).נפ' רובץ
סכנוה
רם
רי
(עב ,),שם (צ ,),בי

תחת משאו.
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יעןכי מן דגצגם אשר נשאר טהורהםנכיןכי אם גם שבלםהיו מנשאים ומכבדים שיטתו
של ר"ע לא כלם לקהוה לסדה בתלפורם רביפפייס בעלעדיות ובהן אחת 6ה שראו
עיניו בזמן הביה (עדיות פ" 1ס"ה-י) ונטצאה לו הלכה.אחת(ביצה כים ,):ופדרשים
ארבעה(מכילתא בשלהפיו,יהרו פ"א,סנהדרין צ"ד ),בהם ד6ריז ע 5מרת ר"ע והוא
עצמו סוניחו על ככה ואטרלו :דייך פפוס .ר' אלעזר בר צדוקחי בסוף ימי הבית
ולאחריו רוב תורחו נערךעדיות ,אשר העובדעל טה שראועיניו בזמן הבית או בבית
ר"נ אשר שם וטה כבז בית ,או מה ששמע או ראה אוידע מהקדמונים או טאביו ר'
צדוק )1אך מעט הלכותנזכרו על שמו .וגם קשה להכריע תמיד אם,הןלו או לחכם
מאוחר ששט כשט )8ואין פסנו טדרשים בהלכה ובשם מדרשי אנדה אשי הובאו םםנו
אים דורש בדרך מדרש הנהוגכי אם מוציארעיון שסרי מענין רבתוב (נדרים מ"ב.
מכילתא בא בפתיתה) רבי חנניה בן אנפיננוס גם וצא שד ראה את הבית (תשפתא
ערכק פ"א) ונמצא כסנו ערותעל הלכה קד~םהלתליןי"ה ,):ונם כטה הלכות שהן:כדסות
עדיותע5דברים שנהטלפניםואיךנהנושירכיןין .תוספתא נפכה  /f'eשקליםפ"נ,קדושין
ע" .1וע' ת"כויק-א פרם) או טפרש הלכהישנה(חנינה כ"ד:חולין נ"נ .בכורותל"ה:
לעם כו :נדהה' .שםניח ):וגם מחדש הלכותעל שאלות חדשות(שביעיתפ"1סינ,ערובין
מים :יכטות קץ :תמורהל' :נדהי"נ:נ"ב 1 )1כדרשיו כלם פשומים ובדקדוק הלשון
(בכורות טחנו שם סעד?
סיף.
) ועודלו מדרש אחרלאלפרש הבהוב ב4אסלהמליץ
'
י
פ
"פרי שלח קם"ו) רביאלעאיתלמיד רשא בןשירקעס,
הן
נו
מש
יבר מוסר בלשוןנופלעלל
רס
דל
ועלכן שנה משנתו ,וחפץ בתורתו .ויוד כאשר שאל פעם אחת שאלה הלכותשו טר'
ייפשע ,ח"-י השובו .אך..אחרי כן בא אל רבו ר"אוד"א השיב ר"י16ך,הלהיישרצה
הדברים לפמ ר"אבן עוורה להכריעויהי כאמור  6ראב"עהןהן הרברים שנאסרו למשה
ממיני נתישבה דעתוכי ופא לעצמו נמה לצרו של ר"א רבו לרוש' פ
.איהררפפש'וחהלשהב,ספב"בב*
פסחיםלנח.):אין טפוכי אם הלטת מעמות כשם רבו(עדובין כ?
,
הוספתא דמאי פ"א) ,ומסר הלבה
השמיה כמהלוקות שלר' ישמעאל וחכותם (בכורות
מ4ב  ,אבלאין כל ספקכי הלק גדול מתורהועלה בתורת בטר' יחדה לאנתקיימו
על שסוסררשים אךטן המדרש האחד המיוחסלו (תוספתארצליןפעי)ניכרכי תורתו ש5
ר"אג-9בו .)8חכהכי בהלכה אחת ,אעם תכסי דורוחלוקים עליה ,נו 12העולם כמוות
מתלת קליה ובכנם) גם הואד"ה אהד סמככרי ע"נ ביתרון עז עד שיחסלו מעלת רתת
-

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

י

אח"

.

. .
פ.ר):

.

יבק

רבי חלפתא חבר לר"יבןטרי ,וכבר
הקרש(ערובין
אבעבאשלבימים בשי רשנכי
רשג ריכנה לשכת
דבירלפניועל מעשה אשר נעשהלעיניו בשי ר"ג הקן אבי
קפץ

 ttrnw(1ש 4ק הנית צ' ירטת (ש ,),תוספתא פתוס פ"י,
שם ) f(tvמוכח (טא;) ,שט
לסטי)( תוספ' ט~ח פ? ,ב"ק (ק 1 ):3ש"ב לר ,):סנהדרק לנב,),
שם (עכאב 1)*:תוספ' ע* 1שץ ובירוש' פינח.א
' ראב"ש פ"ס ,טמצת(ם ,).שם(פו ,).שם קפח  1):תוספ' שם
יגי
י ,סדות פרג טיח ,סעילח ('ג;) ,תוםפ'
.
פ
~ים ברבפ.ב חחיד קל מח שראה טאנ' 11 1גביתריג או טרד ביבנח; תוספ' ברכחז
י הפלח קצרה סאניו,
"
פ
יגעתן ) ):fbשאגיז תלמיד ג"ש עשה כביה ,תופפ' כלים ב"ב פ"ב כ' כפוסין יגי
ח אבא  1תוספתא נדח "8ר
) כשהייפ עורק-ם נעבור רמ"ח ביבנה 1נדח לסח ):כך חץ
ב' דברים יוליך אבא טטבעין *בנה -יצין ('א.
טפרשים ביבנה 1יריש' שמירין ':8א כש1ר"ג 'ושב ביגנח הק' .לפיריוססניגי ר"ג ע" תומפ' אעבה *"א ,שם פיח,
פגיכם ( ,).6שט ) t('abכוצהעי
ד ,):שס (כב ,):העות נשם י"ג :תומפ' דלח
סלט ניט "8פ .כזפ
~a'e
פיר!)
.
ח
"
ב
ו
נ"ט
4כ ),ום
 .0גםפי' בטה-נחולן ב"ש
 1Dpenbאהד'טרטאוחיש
 )2בקצן הצות גראח טתוך חענ' 1שהן מהראשון הש 1.להשיחות"ס נטצא כעל ?~r
ישם טוכח בבירור
גרש וחגתה שהוא המאוחר כפו 'שחשם זולתנו טצא 1:בפסטרם (סט*) שראפ וראכ"צ
ע"א ר"אבקי הראשק עי"ש הוננוםכרעי' 0ז -שסכי(קיד ).נזכר הלכח טשפ וטיב(וטען שם(קטו.
) שהוא הראותן *
גאל כן הענין גראב"צ בויסות '8כמ"ח .וע"ש 1צלי 1למה ,).נדח .).
ונרפא )3 -שם דירש ראובתנ ,צאנךא.ן ראשית אלא ש.ש אחריה אחרית ורקדוק זחריאלייחויתו של י-א
רבו אם אץבייר מנק יללה ופאה '8ו סק)

.

ייי

גיבכועש%

בלף

ר="שנכים

.

.

.

י
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קמ"ו. ).מושבו היה בצפורי והנהינ את מקוטו עלפיו ער"ה כ"ז תענית פיו ):מעם
ההלכות אשר נזכרו סמנו ברובן הוא בכהלוקת עם ר"ע ~עומפהא מ"ש פ"א,כלים ב"ס
פ"א,אזילות ע"ה.בבלין"ק ע' :וע"ע כלים פכ"ו מ" )1ור'יוסי בנוהעירכי הואד"המן
החכמים החולקים על עקביהבן סהללאל (בכורזה כ"ז :הכפתא שם פ"ב) וזה יורה קצת
על זמנו של עקביה .כל הורהו היתה סשתכהת לולא בנו ר' יומיקייםלנו טקצהה ,רבי
יוחנן בן נודגדא ,נם הואטזקני הדור והיהזקן מר'יהושעבן חנניה (ערכיןי"א ):נורע
לאיש רביד אוכלחוליןעל טרחות הקרש (הגינהי"ח ):כתורהו לא נשארו כי אם שתי
ן נעה,
עדיות (גטי
נ"ה .):ר'יוסי בן דורססקיס .עיר נצלדהו דמשק (ספרי
דברים פ" א') ,והיה הלסירו של ר"א בן הורקנוס (חנינה נ' :תוספהאידים פ"ב) אין
) אבל .כסה מדרשים (טנלהז' חולין ס"ז :תוספ'
כמנובי אם הלכה אחה (קרושין ל"ט.
שיטהפ"נ ,מכילתא דשירה פ"נ ,דבהדשפ"א ,ת"כ בחקותי פ"ו,ספרי עקב פ"ט"ג) .ר'
חנניה בן תרדיון ,מושבו היהבסכני שםהיה ראש העדה ושם ביתדינו(סנהדריןל"ב.):
ונתקיימו ממנו קצת ומראוה (ר"ה כ"ז .תעמת ט"ז ,תוספ' כלים ב"ק פ"ר ,טקואות ש'ה)
) והגדיל שבת ותהלה על כל העוסקים בתורה
והאוירונים יהסו לו נם הלכה (מנהוה ע"ד.
(אבות פ"ג) כאשר היה נאות לזמנו זמן השפד ,והוא עצמו ספר נפשו על ההורה
י" .).1ר' מתיא בן הרש הוא לאיכוללסבול עקה הנזרות בארץ ישראל ויבחרלו (ע"
שבת
בעיר רוסי (פפרי פי' פ') אבל נראהכי לא ישרה נפשו במושבו החדש אשר היה
ראש
את
נפרד DIPOOרה
"ורה ומשאיה ,ועל זה כוון טאסר הוי זנב לאריות ואלתוי
לשועלים (אבות פ"נ) ננד הטשל רמומיהוי ראש לשועלים ואל תהי זנב לאריות (יר~ש'
סנהדרין פ"דה"י) שאל הורה פר"א בן עזריה בישיבה (ירוש'יומא פ"ה ה"ח ,כנהדריןפ"י
הגא ,סכילהא דבחדש פ"ו ובם"ם שם) .ולאחר וכן בא ר"שבן יוחאי לרוסי ונשא ונתן
עטו בהלכה (יוסא נ"נ :מעילהי"ו .),ונזכרו טסט קצת הלכות (יוטא פ"ג ' nlDaס"א):
-

-
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.

.

.

.

הזליי

.

.

.

די

.

 rsp1מדרשים(יומאד':מכילהא באפ"ה ,ירוש' מנלה פ"נהי"א) .רבי אליעזר הסמא.
היה הלכירו של ר"נ ושל ר' (yelntהוריותי' .חנינה ג' ):ומאד מאד הגדילר"י בשבחו
 .וטאהבתו את החכמה הז.:י; הפליג נם
על גדלו בתורה וידיעתודיבה בחככת ההשבון
בשבחה"ננר ההלטירים ואמר הקופות וניטטריאות פרפראות להבסה (אבוה פ"ג) .לרעת
קצתהיה גם תלטירו של ר"ע (ויקרא רבה פכ"ג) .הלכותיו טעטות ובקצהן חולק עם ר"ע
 .נמין כ"ג ב"ם צ"ר  ,נגעים פ"ז מיג ,שם פי"נ מ"ג,
(תרומות פ"ג ס"ה פסחים ל"ב
 .בשלשה
 nlalpoפ"ח מ"ג) .ונסצאהו כפרש במה נחלקו ב"ש וביה (הוספתא זבים פ"א)
דברים חולק נם על ר'יהושע רבו (הוספתא שם פ"ר) אך ססדרשיואיןלנוכי אם שנים
(טכילתא דויסע פ"ר ,דעכלקס"א) .ר' יוהנן בן ברוקא גם הוא היה כתלמידיר'יהושע
~קניגהנ' ):והיה נחשב בין החכמים הנכבדים אם נכינה בשיורי הלטורו נטצאכי היה
איש ישר בשכול וטהיר בפלפולו ,ואף שהיה תלמיד לר' יהושע הפס לפעמים סברת ר'
אליעזר (ירוש' ערוביןספ"י) הלכותיו לא רבות במספר  )1וכמה פעטים נזכר בסהלקת עם
תלמידי ר"ע האחרונים ר"מ ,ר' יהודה ,ר' יוסי ור"ש ) l'a'sפ"ב :שם קיד :כהוביש
מ"ט .תוספתא מנוות ספי"ב) נם מדרשים טמנו מעם הטהפ) .וטאד סאה נהיהמהונים
בטשפטינועל מאכרים שנזכרועל שמו,כי נחלף בספרינו לפעטים שמו עם שם בנורי

.

.

.

.
.

ישמעאל

(ק

 )1בפד הלנותיו שנים 1:בתים נמצאו  15עוד בפסחים (פ ,).:כחובות (סו ,):שם (כח ):ב"ק (קיד,).

כ"כ אב 5בבבלי שם הנ" רן "ממעא ),בגו ש 5ריב"ב
""ו
) מ"י בנו ש5
 )2עי' יכטות (סח ,):תוספ' בכורות ספו וע.ישבבל:(.ב ,):תוספ' ב"ק פ"דוני'הנט' (ם.
י הוא  "8רעת
א
"
י
נשא
ריב-בועי' במכילתא משפט.םפ"י ותראה שנ" רוזוספ' עריפה 1ת"כ בהרפי'ב ספרי פי' 1ג
זלי כמשנה שבירושלט' פ' הנחנחן ח"ב

.
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ישמעאל .ר' שמעוןשיזורי .בנו של אדם נעלה בהורה ובגדולה מבעלי בתיםבגליל
ו מעטות -בל נתקבלו
העליון (ב"קפי .הומפהא שם פ"ח ,ירושלמי סוטה פ-ט ה? )-קיכוהי
 .לאנודעמי היה רבו ואץ
טמבל להלכה  )1לאביצאלי אם מדרש אחר(נזירס"ה-).
כילה סר"ט (מנהות  ):כפשאין ראיהעלהיותותלמדו
ראיה טסה ששאל פעם צקת שא
"א כריתות פ"ב) -,שמעון בן ננס,
"ת
לפ
ן שמפרש מחלקתם במקום אחד (תוס
ר"א "-4י יע
מאד'

בעי

חכם מפורמם ל-,פות
ר' ישמעאל רמוצה לעסוקבדיני
בדיני טמונות ,ואנה-
ממיטת ישמש את שמעון בן ננס (ב"ב מפ"ם) ואם נעמוד עלהלכן'9ו בדיני מם,נות נראה
בי דברי ר' ישמעאל נאמנו מארכי כלן נוסדות ביושר הסברא .בענינ-ם אחקהלא .נסצאר
לו אם מעט מזער וברוב אלה"ואלה הוא כמחלקת עם ר"עאו גם עם ר' ישמעאלש)
כי
מירשים לא נמצאו ממנו רק שפעם אחת נטצ-קולמריע למ"ע במדרשנגר ריה"נ(-הוספתא
מקואות מפיח) ובמקום אחף מכריע ננד ר"ע עמור.פי'נ ,מנחותס"ה .):יוחנן בן
בג בנ ,ארם גדול ובקי בחדרי התורה (קדושין ו';) ,הלכותיו מעטות (ת"כ קדקדים
~ב ,ב"ק ל"ו :ותוספ' שםפ"י ,וקדושין שם) ,ומדרשי(מעמים(פסחיםצ" 1ספרי ראה ק'ז,
) וכאלה עור נזכרו כסה חכמים בשטם
ערובתכ"ז :ירוש' פסחים פ"ם סה"ה ,בכורות י"ב.
אשר היו בדור הוה אבל תורהם נשכחה בצוק קעתים ואך במויה נחי'מו טהם
ן.

עלי

.

הי"

מאטרים אחרים .)8

)

יתש

.

.

.

':

אך טספר החכסימ השיאך כסר מדלי יחשב לעמת המספרים הגדולים מן ה,קכמ,ם
חקתלפירים אשר חיו בזמן הזה ואשר דברו טהם הקרטונים .אם  -לפי מה שיסופר -
ביום שהושיבו את ראפ"ע בישיבה נה,ספו שלש סאות ספסלים הלא נדול כפלי כפלים
הטון ההלמירים אשר כבר לפנים היו מבאי בית המריש? ומה גדול היה מספר תלמידי
ר"ע שישבו ולמדו הורה סגבק  -עיר קרובהלבני ברק מקום תדרשו של ר"ע  -ער
אנפדפטר'ס (יככות מ"ב , ):ורוב אלה ואלה הלכו בתהו ויאבדו .תלמידי ר"ע אשר נקבו
בשם,ת מעטים הטה .אחר היה חנן המצרי אשר הללוהו ונתנו לו תאר מיוחד :הדנין
לפני חמסים (סנהדרין י"ז) ,אבל כל תורתו אבדה ,השנילו היה שמעון הה-סני אעם
נםעליו אסרו שהיה יושבודןלפניהחכטים (ניו שם) והוא שמש גם רפט (תומש"א[ברכוח
פיד) .לבו אמיץ ולא נסוג אחור מפניכל עדכי חולק גם על רבורגע (יבמות ,).
וסלאו לבו לעשות'מעשה
השעה בעקירת דבר הורה (ביצה כ"א תוספתא שם פ"ב)
ו
ב
ר
ת
ע
ד
ה
בהתירו בלם שקיק
ו
א
ב
ש
ד
ג
נ
ל
כ
ו
ו
ר
י
ע
ל
ל
י
ק
ל
ו
ו
ע
ב
ו
ע
"
ר
חבטי
לצורך אנשי
הדור
) שם וגרורות כל הלכות.ו ואציו כ"ט ששגה ר"ש שורי הלכח כמותו וע"ע שבת
  )1ש' מהות(ל :לא. ,ביצה (יפ ,).תובפהא דטא .פ.ה ובירושלם) שם פ"ר ח"ג.
(כו).
)2הלכית בדיני טמונות,עי'כתובית (צ ):חולק עט ר"ע ,שמ(צג ,):ב"ב (קח ,).שם (קעה):די"
av ,

"~ב

לצו.ך

.

ננ

 ,גט.ןלפא ):דולק עט רגע~ ..נענינ.ם אהייס :ע" בתרים *"ג מ"ט חולק cvר"ע .שכת
י'.שדעאל ,שבעות (טה).
(קב ,).ערוב.ן (קד!) חולק ;ם ר";.
וע:1.רוש' מנלה פ"א חיט טרייר
) וסע שם
 )3ר' אלעס בן פרכא נוכר בהלכה ב:פ'ן (כח.
ק'~של
ירטוכח ג'רושלם' .וההלכק הטיוחסת
שםגכ
) כצ"ל
טררש בשם ר"אהט,דע'.ונקיא היא בן פיטא הגדול (כתהות ק.
 .הגרהט(יר,ת'1בע"י('ו):ופכי ום כתוספ'
שם לנכדוה.אלוקנו כך דוא ב'ר.שלמי שי' בהגהות' לשים דפוס '11ען ועעם"
חנ'נאבן חכינא' תלם.ד ר"ע (תומפ' פופה
מוכה פ"ר ומוכח שם שהוא הזקן לא(כרו .ר' אליעזר בן מתיא
) ,פסחים (עם ,):ובחוספ' סימה פ"א נוכר
פ"ח)ויוראה ששמש את ר-פ (תוכפ' ביכית פ.ד) מררש.ו מבמות (צב.
ו
ת
בשם ר-א בן תשא וד"ל מתיא וכ"חב.רוש' סטה פ"נ ה-ד וע"ע קדושיןולב ).ותוספתא שבועות פ"נ.
צפית
,
ר'טלכות .ר
המתורגמן לר"גנוכר בהלכה(שביעיהפ"י מ")1וישבלפג .ראו-ע (תוספתא כלים ב"ב פ-ב) והיה מהרוג'
יהוידע בן הורקנוס תכר מדרש ממו ותסה  .):14ר'יהושע בן מתיא נוכר בעריוא פ"ב מ"ח מפיש בלכה
),יפעם אחת
לפנ' ר' ישמעאל..ר ,ישבב ישב לפני ראב"; (תוספתא כלים ב"ב פ"ב) .והיהטנגד לר"ע (כתותת כס.
הורה תוראה ובטלה ר-ע ~אמרכל שיגעתלריק.נעת (תוספחא אהלותפפ")1ולגי' הגמ'בנויי(סח ).רק בקש לעשותטעשח.
הולכה נסצאח ממנו בחצין (לב ).ושם נראה שהיה הלמ.דו של ריב"ח~ .בקש לבבו נכפ.ו ולנו הניחו חברו וטנו
 .ר' חנינא בן דוסא חפיר ובעל מעשה סחורתו לא ידענו דבר ונפטרו עליו כטה ותרוה
רעע ,כתובות (נ).
טתטייצת וטהרן בעל סרר הדורה.

.
.
נ,כ
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 .לאנתקיימו מטנוכי אםשתיהלכות לחעניח יזם.ירים
הדור(טבילהא בא פ"מ ,ביצה כץ)
-

"8א ה"נ) וקצה טדרשדהלכה(ובמתז ס"ט.וירושלמי שם ,ב"קצ'.ובידם ל"ב:כהוביתכים):
וטדרש אנדה(מנילתא בשלת(feסונכז קלפניש"ע,וודאשוה-המיםהתלמיד אשרצללבים
תלמודו שלר"ע ודגלהתסיר חרסבידו.שני מדרשיםנמצאולוושנירש נוסדולפי סדת ר"ע
ובשניהם נשהבשעליליחריפוהפלפולו( .שבת  :d'Dת"כמצורעפ"א) .שמעון השקסוני
גם הוא הלסיד ר"עואין שיור סכל תורחוכי אם שלשה דברים ושלשהם באו ללמד על
הכלל שהעמיר ר"ע (שסות פ"ח) שטנלנלין זכות עלידיזכאי וחוב על ידי חיב (מפרי
' ב"ב קיט .).אך שלשהמןרהלסידים אשר
בהעלתך  '8ס"ה,שלהקי"ד ,פינתם ל"ר,ועי
ה
י
ר
ו
ד
ב
ה
י
ה
האחר
.
ם
י
א
ב
ה
שמשו את ר"עביום היפו בו לשם תפארה
שטעון
ן
ב
עואי
א
ל
ו
נשא
אשה
ד
ד
ב
אשר
ב
ש
י
ל
ע
)
ה
מ
ו
ס
ף
ש
איש כפורסם בשקידתו העבה ~סודתורהמ
כי
נשטו השקה בהורה (יבטות סוג .):בתהלה ישב לרנלי' ר"מ (תוספהא ברכות פ"ר) ולמד
) אשר בנלל זה
תורה נם סרי יהושע ומסר הלכות מטנו"שר נעלמו אף סר"ע (יוטא כאח.
 .והנהבבחונת
הצליהבידולפעמיםלהחזיר אתר"עמרעתומהעניהכ"ו .תוספהא שבישת ע"ב)
ם פ"נ ה"א) ,ומפי עצמו
יחוטולר"עאוניוכי היהתלמיר חברלר"ע (ב"ב קנ"ח :ירוש'שקלי
שמצטער ואוטר חבל עליך;.בן עזאי שלא שמשת את ר"ע (נדרים ענר ואת ר'
שימשעמנעי
אל (חולין ע"א ,).אך בכל זאת מבורר שבכלער ,מדבר מנצו כאלסיר סרבו (כרכות
סיב .ת"נ ויק-א פ"א) ,ובדרך לסורו ומדרשו היהתלמיד :התבהק.בין בהלכותע )1בין
כמירש המקרא פ) .כל סררשיובנוים עלסדותיו של ר"ע ולפעטים עוד תלך כמה צעדים
 .בעת שהושיבו את ראב"ע בישיבההיה גם וזא במעמד
היא
ה מאשר הלך ר"ע עצמו )8
ההבסום ומסר קצת דברים שנאמרו בוביום*) .בקצת דעותיו נבדל מאד מדעוה ר"ע.
בשת שנשאלה השאלה :מהגרול התלמור או המעשה? היה ר"עמן המכריעים שרתלסוד
 .ודיתה זא1ע השאלה
גדול(ספרי עקבפי' ס"א,ירושלמי חנינהפ"א העז ,בבליקרולייןמ':ז
בשעת השמד אםעל ריזלסוד ש על המעשה
שאלת)הזטן :על מהחייבהיהודילמסורנפ
שידרש בכלנפשך תן נפשךעלמצותיו לתוספתא
 .הנה iwcoע"ע לא תשבכןכי אם
(נרעץ
ברכותפ"ו) .ואמת הדברכי זהוזהקיימו בנפשע אמריפיהם ר"ע מתעלדיבורהוההלמור,
 .ובבחינת תעודה
ושמשן ב"ע מה על צדקתו(עי' מכילתא משפטשפי"א ,מדרש משלי ט')

"

ואחד דרך לעצמו
ךיהדות נםכן הלכו כל
 .ר"עהיהלאומי ער הקצה האהווון לא לבת
את
וכא קוה שיתחברו האוכנ
חיאל האומה היהורית ,אךלב"ע היה זהרעיע אהובכי התכלית
.ועל כן ב"ע דרש את אלהיםירא ואת מצוהיו
האדם להתחברעל היהדות
האלמגה
לכ~ל האדםכל העולם לא נברא אלא לצוותלוה (נרכותו' ,):שיתחברוליראת
שמורכי זהכ
ה' ולמצותיו כל האדם יהד .לאכן ר"ע הוא אסר לאוס,ת העולםאין לבם חלק בו אלא
יואנילו (טכילהא דשירהפ.נ) .ר"עאמרואהבת לרעךכסוך זהכללגדול בתורה  /וננד
רודיל
.,..

זה

 )1הלבתיו ע ברכית (נד ,).ירושלמי גלאים פ"נ ה"ה ,שקלם פ :-ט-א ,שט פ-ר ט ,-יבטחו (טפ,).
"נ. ,):בסות (נא ,):שם (סגו) ,ג'ק ((ט ).ועי-ש בה.ספ' פ-ט וצלע ,שם (קה ,):ירגל
ב-ב (קנה;) ,זיר.ות (
?תוכית פ"ב ח"א ומובא בבזי בעט (ד ):על שם ר-ש בן אלחי והע.קיכג '.ה.רועאטי ולאיי.כי
ן לרוחק התוס'
 .crנרה(ט ,).,ירים פ"ר ס"ה ,ת-כ ויקיא ש"ח ,כרוב אלה הטקוטות הילק על רשע .וע-ע שבת (ה,):
קידושין (כה ,).קמין פ"ב מיה.

פ" קט"ג רבוי,ר מאר  1ראה ע"נ דורש בט.עוט ,טג'להא בא פת'הה רוגש לאש ,-שם פ.יה ביבו' ופלפיל
עצום ,דויסע מ"ח דורש כפופםפ',
" pqrטשפם'ם פ"י.
ה) על 'סירו רגע כל "רשה הסטוכה לחב-תה לסרה הימנח דויש סתמים ע" ינטות (ד ,):ידורש
 .דורש ע"פ רמו
למעוטים אשר ר"ע וריה"נ לא רצו כחם ע '.ת"כ צו מ"ח זנח'ם (כס ).אטור פ'" :וכררים (עח).
;יטריקון (איכה רבת' פ' א.כה)וכררך אל חקרי (סוכה לה).
 )4עי' ובח.ם (יא ):וכידים פ"ר ס"ה הפי' האמיתי למשנה חואתע~ '.יל פ"א וכהערה עט

.:,

.

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

118
-

-

זה אמרב"ע זה ספר תולרות אדם כ %נרול טוה* (ת"כקרושים ובכ"ח)
 .הנה לר"ע הרע
הוא השקרבחייהחברהאבללב"עהוא הארס .גם בזההןהנבדלםר"ע ,שר"עלאאש טאר
להרחיק ההנשסה ומצאט
טקומות שרורש רקעהכתוצ 14באופן הלראה הנשמה נמורה
ובאב"עוהשיג עלט אבלבסשפננייכבורושל ר"ע אמראינני כמשיבעל דברירבי אלאנסיהם
על דבריו ומפרש דבריו -אף אם בדוחק -למען פרתו מתרעומת ההנשמה (ת"ל ויורא
מספרתססמ הכניסנפעריותרסריבחקירות במעשהבראשיתומעשהמרצצה,
ע"ב).
וגהנרםההמג
"ו,אצלאיןלאלידעו לשפם:על רובר הוהכיחסרלנוהמושנהאסתימהחכמית
דת
ית
האלה בזמנם
.ור14ריייסהקטנים אשרנשארואין להם כה להשכילטעל הדבר ,כסהמאמרים
טוביםונכ,תיםהגיעואלינוסמנו אשר לנאונוכי השכיללדעתתכונת המדות"נפשיות באדם
ע4תוספ'ברכות 1ג ,אבות מ"ב,ארר-נפכרה ,יומאל"ת.מס'ד"א פרג).דבריםיקרים
נאמרו בשטו אשר יש להםיופ
"ם
וז
יאל מאורעותומנו :כל שנטרפה דעתו מפני "כמתו סיטן
,פ
ה .6כל שנטרפה חכמתוספנידעתו סעף רעלו (תוספתא ברכותפ"נ)
 .אשרזה המאמר,
צ % 4פק ,רומועל חברו שטעון בן זוטא שנטרפה דעתו מפני כלסתו ועל אלישעבן
אביוה שנטרפה חכמתו רעתו.
ליהדות נראתהלו הכת האדשה .וככתה
אליהם אשר נתנו למש אממפונניע האחדותכנהננעסוסרט
ה,
איואשר עקרו היסודות רואשייםלרתהיהודים
תלה בהם ובם4דםהיהדות 4ת המאורע הנורא שגלומעל אדמתם ,באסרו :לאנלוישראל
עד שכפרו ביתירו של עולם ובמילה שנתנה לכ' '.דורות ובעשרת הדברות וב4סשה
הרבתי),
דרש בא וראה בכל הקרבנות שבתורה לא נאסר בהן
חומשי תורה ואיכ
יות אלאיו"ר ה"א שםסיוהר שלאליחן l'"raפהלטינים
שא
וב
אלהים ולאאלהיה ולא שרי וצ
לררינולמפרי פנחספי'קם"נ,ת"כויקרא,מנהותל"י*) * ועתהמכל אשר ראינו סקורתשלב"ע
למדנוכי אף שלא שמש אתר"ע רק מעט בכל זאת בתהלוכות תורה בהלכה ובמדרש היה
כלטורו וצלטו הנאמן.השנילו שסעון בן זומא ,הואהיה דרעק מפואר אשר אספועליוו
משסת פסקו רורשנים לסוף סוטה) ,וראב"ע משבחדרומנו (ברכותספ"א) .וגם הוא הלך
בעקבותיו של ר"ע במדרשיו והשתמש בסרותיו עד לסרבה .)1אבל לא נשאר מתורותיו
),
י אם שלש(ירוש'ברכותפיוה"הובבלי ס"א :ס"נ
.ונזירנ"ט:
רק סעפוטהלכותיואעלטכ
תאמרי מוסר ר4טכל נמצאו לופוביםויקרים (אבות "6ד טנא ,אדר"נ פכ"נ ,ברכות.ניח).
ומהחקירהבהיפלאסטנו נפרפה רעתו .חנינהבןחכינאי תלמידמובהקלר"ע (ב"ר פט"א,
ףקרא רבה פכ-א) והרצהלפניו במעשה בראשית ומעשה טרכבה (חגיגהי"ר ,):ושמש נם
את ר"ת לתוספתא ברכות פ"ר) .גם הואים בסעפם ההכסיס ביצנהושיכי
ר את ר"ע
,ב):
לה
תד
לאחרזמ!עלעדות שהעידבן שלקית ולא נזכר ר"עוסכהי,טו (נ
ד"
מינ
.גםתלומדו נשתכח
ר"ע משמו לנלאים פיד
חיוב*לא נשארכי א 6קצת הלכות אשרהביא ר"אבןיעקב
סשה ,תוספתאפ"א ,פהר1תש"א)ושתים אשרלא נאמרמי מסרן(קרוש)ן נ"ה :סכות כ"א:
)*
י אם סעפ מדרשים אשר טשאים את רושם תורת רבו עליהם.)9
גם לא נמצאו 6כ
ועתה לעמת הכספר הגדולמתלמידי ר"ע העולהעל כמהאלפים הלא אלה החכמים
עליהםבדגה שלא נוברו פה יבטלו במישטם .אגל ותא הדבר אשר
רגפעפש אף אס

כי

.

 -טסי

דברנו

.

 )1עי' ברכות(י'ב ),דורש רבוי כ 5ובהוין (ע"ג ).ות"כ אטור רכה לדרוש פרשה כשטוגה לחביתה אלא
שטנאנ.ש עוקבתן טדראן  "11ספרי ראת פי' ק' 1ירושלמי סוטה פ"א ה"א ותוספתא טהרות פ" 1דרשות בטרוח
תוספתא שבושתפןג שחות (צ"').1רג.גה ('ר ).טטשטע הכתוב.
)2ע",טכילתא בשלח'ש"ג כג" 'לקוט וח"כ מצורע פ' וגנםפ.נ .וע '.בתוספהא שבועות פ'צ שררש ש
ה טיהרו של ר-ע בה"כייקרא פכ"ב וסע5ה מעל בפ' וכחש
וכחש בעטיתו א'! ארס כופר בעט.הו ער שכופר בעיקר,1
בעטשם זח הספק'ף אצל חברו ואינו רוצה שמרש בו נשטה אלא שליש .שכיעיהם בוטן שיכחיש מכחיש בשל'ש'
שביניהם ובת'צ ע"פנגעיט ררש לחורות ביום הטיצרוביום הפטא סלטר שאיט רואה את הנגע'ט ער שיורנויפו וזח

.

.

.

טתלסורו של רעע בתופפתא נגעים ריש פ"א ע".ש.

,ר,ר

זור ורורש'ו הלס ג')
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רברנוכי בצוקהעתים
בתהוויאבדו טתוךההיים עם הכמהם ,אף לעכור זה לא יפלא
י גםלתלמידיר' ישמעאלאיןזכרון,וכיאיןשרידים טתורהם וחנמחם רק סקצחם.
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י
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ש
בשם
א
נ
ת
כנר אס כי
דבי
רביישמעאל ,לפעמםנמצא :אטרהלסיר אחרמתחקירירזי בשטוולא נוכר שםההישי
ר,
אמנם שני חכמים ברור הוה והם ר' יאשיה ור' יונתן'ועליהם נאם-בפירוש (מנחותנ"נ):
כיויותלטידיר' ישמעאל .מקורותחיי אלה החכמים לא שמענו דבר בקהי זהכי ר'יונתן
עזב בששו רדיפהאדריינום את ארץ ישראלוהלך לו לחוצה לארץ (ספרי ראהפי' פ').
ונראה שנםר' יאשיה עשה כטות אשר ?לכן נמצאהו בנציבין בכית
שלר' יהורה
י
ש
ר
ד
ט
,
)
"
'
י
ר
'
בן בהירה אשר שםנםוריצה לפניו (שם חקתפי' קכ"ג ובי תצא פי
מלבד הלכה
ו
ת
בסררש
 .ורובי תורתם
אחת לא נטצא להם הלכה בשום טקום(סנהדריןט"ו):
הכתובים.
.
ד
ו
ע
ו
ארבעים
ם
י
ר
כ
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נ
ה
ו
ך
ר
ע
ל
סרם
ומהס נמצאים בסכילהאלערך שלשים'ועוד וכספרי
בתלמודנמצאו רובם באלה הספרים .והובאו בהלמוד רק המשה טדרש.סעל שמם אשר
במפרים הנזכרים קצת סהס נזכרובסתם (יומא נ"ז :סנהדרין ס"ו :קדושיןמ"א .סוטה כ"ד.
שם מש)1
 .בתורת ברניםאין להם יכרון והדבר הוהיובן על נקלה לעת נבא לרעת תכונת
ו
ר
ב
ח
מ
ת
ו
א
ר
ה
ל
ת
י
ל
כ
ת
ה
א
ר
נ
שם
)
ר
"
י
פ
א
ל
ק
י
פ
פ
י
'
י
ך
ר
ד
כי
כי
זה הספר (מפרי
דרשי
מ
של ר' ישמעאל ותלמידיו להכין את דיבורה על כן הלא סובן שצמוכי בזה הספראין
מקום לתלס~דם של הלאזרי ר' ישמעאל
 .כל מדרשיהם בספרי הם רקעל ספר קומש
הפקורים ,וששת המדרשים אשי נמצאועל שמם בספר משנה הורה ,יובן טהלשון אשר
בומוצנים לפנינוכי הם לקוחים טטקום אחרואינם מעיקי המפרי  )1רוב מדרשיהם הם על
י סדתו של רבם או במשסעות הכתובים אועלפי המרות ,רבייאשיה נוטה המיד לדרוש
פ
שכשסיג הבהוב ~בכל מקום שאפיס -מניח את המדות ור' יונתן אהב דרשת המרית (הנינה
ירח מכילתא באפ"ט ,שםפי"ו) ואףעל כן נטה ר'יאשיה לדרכוולמדותיו של ר"ע וררש
כפולים ננד שטת רבו (סיפה כ"ד ),וכמהפעטים מסרס אח המקרא ודורש אותו (סוטה
ל"ה .ספרי שלהפ"קי"נ ,פינחס קל"ג ,בהעלתך ס"ת) ובפירוש נאסר שר' יאשיה דורש
לשוןגוטריקין (ספריטסעיפי'  t(N"Dpוכן דורשבלשון אל תקרי (סנילתא באפ"ו פ"א).
אך אם נצחו זה אה זה במחלקתם היה תסיד ר'יאשיה המנצח (מכילתא בא פ"אפט"ו,
ספרי שלח פי'ל"י ,טכילתא בא פיה ובכיס)
 .מלבד אלה השנים לא נקבו תלמידיו בשם.
אבל אם נשימה לב למררשש של אלה ואלה יהברר לנו כי גם על הלמורם כבר פעלה
רהבה סדתו של ר"ע.
כבר
ו
ח
ר
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ת
ר
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ד
ה
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ה
ה
ז
ה
פרשה
ה
י
פ
נ
כ
ל
ש
ועתה דבר ברור כי בסוף
בטלא
ר"ע
רוהב כל הארץהיא נהיתה תורתהיהודים מעתה אמנם ?וצם החרבן אשר השיגם ביטים
האלהסיד הנוגש הרומי הוא עור פעל להועיל לתורת ר"עכי גדולים וטובים סתלסיד'ו
האחרונים נמלטו טת,ך המהפכק ,,וארבעה מטנהיגיהם ,ר' טאיר ,ר' יהודה ,ר' יומי,
ורבי שטעון האריכו יסיח אחרי מזה רבם ,והם היו נושאי תורתו ומרחיביה ,הפיט
מעינותיה חוצה ופעלו כי התנשאה הורה ר"ע להיות הורת כל היהודים בכל
ארצות נפוצתם.
טפלת
 )1ש' ספרי ואתחלפ '.ל'
 .ראה ש '.ק"ג ושם בש"ע שיפה העיר הר"ר
 !,מכאן ה.ה ר'יאשיה אומר
הספר.
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בפירוש  faכרכריר' יולחן .שם רי"ח ספור מעיטה

טא.ר א"ש וא.נו
כי
 .שם רכנה :אס
בררך אגב בטררש רמס
הדאר בפ" :רבריר''אשיה.
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